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  به نام خداوند بخشندة مهربان
  خدايا به رحمت خويش گشايش بخش

و ] خورشيد[ميل ] حداكثر[بن خضر خجندي در تصحيح  رسالة ابومحمود حامد
نيمروزي پس از به دست آوردن ارتفاع ] ري[شهر ] جغرافيايي[عرض 

  ].تابستاني و زمستاني[در دو انقالب ] خورشيد[
سپاس خداي بخشندة حق به آنكه به سويش هدايت شود و درود او بر 

  .محمد پيامبر و خاندان پاكش و سالم او بر آنان باد
. نعمت ما شاهنشاه فخرالدوله را برتري بخشيد خداوند سرور گرامي و ولي

او پايگاه علوم را . و سلطنت او را پردوام سازدخدا عمر او را طوالني و با عزت 
گيري از انديشه  اي از آنان با بهره باال برد و اهل علم را گرامي داشت و هر طبقه

  .و تالش در راه روشن كردن راهي كه قبالً ناشناخته بود از او سپاسگزاري كردند
لي بسيار در پيروي از آنان، اين خدمتگزار او در شهر ري با ابزاري ساده و

و عرض شهر را معلوم ] خورشيد[كارآمد به رصد خورشيد پرداخت و با آن ميل 
ها و ابزارهاي ديگري الحلق او ديگر ستارگان را با ذاتاكنون نيز در دولت . كرد

خداوند . را تدوين كند زيج فخري كند تا بر پاية نتايج آن سازد رصد مي كه مي
هاي آراسته به عدل و فضل شود به  روزگارش را دراز گرداند تا از دوره

  .بزرگواريش و به طالع نيك تالش فراوان او را فرخنده گرداند
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يزدگردي در ري خورشيد را با ابزاري كه  363هجري برابر با  384در سال 
 80اي به قطر  كماني است از دايره] ابزار[خود ابداع كرده بودم رصد كرديم و آن 

 ةششم داير ام زيرا يك ناميده» سدس فخري« و آن را) متر 40حدود (ذراع 
گروهي از استادان فن بر اين . النهار است و بعداً به تفصيل ذكرش خواهم كرد نصف

  .ها با امضاي خودشان آمده استد كه نامشان در گواهي ثبت ارتفاعكار شاهد بودن
درپي در نيمروز يافتيم كه شنبه  حداكثر ارتفاع خورشيد را در دو روز پي

] نتيجه[تيرماه آن سال بود و ) روز دوم(روز  و يكشنبه بهمن) روز اول(رمزدروز ه
اين نشانة ورود خورشيد به برج . ثانيه 40دقيقه و  17درجه و  77عبارت بود از 

  .بود) روز دوم تير(روز  سرطان در نيمة شبي بود كه فردايش يكشنبه بهمن
آن سال خورشيد را ] آذرماه[) روز بيست و هفتم(روز  بعد در جمعه آسمان

در . ثانيه يافتيم 35دقيقه و  13درجه و  30رصد كرديم و ارتفاع نيمروزي را 
آذر ) ام روز سي(روز  روز دوشنبه انيران. روزهاي شنبه و يكشنبه هوا ابري بود

ثانيه يافتيم كه از  32دقيقه و  13درجه و  30را ] خورشيد[ارتفاع نيمروزي 
اين . ثانيه كمتر بود 3آذر ) بيست و هفتم(روز  وز جمعه آسمانارتفاع نيمروزي ر

داد كه خورشيد اندكي پيش از نيمه شبي كه صبحش يكشنبه  نشان مي
ميان نيمروز . آذر بود به برج جدي وارد شده است) بيست و نهم(مهراسفندروز 

 24اين ماه ) دوم(روز  تيرماه و نيمروز يكشنبه بهمن) اول(شنبه هرمزدروز 
شب بود و  چون حلول خورشيد در اول سرطان نيمه. ساعت اعتدالي فاصله است

  .ساعت بود بايد آن را نصف كنيم 12معدل آن 
هاي مربوط خورشيد در زمان) البروجيةيعني ميزان تغيير طول داير(بايد مسير 

اما مقدار حقيقي آن را . را بدانيم] تابستاني و زمستاني[به دو نقطة انقالب 
المركزين و تعديالت خورشيد و  البروج و مابين نيم زيرا موضع اوج فلكدا نمي

ها را از دارد كه مسير خورشيد در اين زماناشكالي ن. دانيم ديگر چيزها را نمي
هاي پيشين به دست آوريم، زيرا مقدار ميلي كه با اين ابزار يافتيم به يكي از زيج

المركزين و  ين ترتيب اوج و بينبه هم. مقداري كه پيشينيان يافتند نزديك بود
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اگر تفاوتي هم . يابيم تعديالت را نزديك به مقاديري كه پيشينيان يافتند مي

مقدار [البروج  بخصوص در اين دو موضع فلك. بينشان باشد واقعاً اندك است
  . در مورد ميل محسوس نيست] تفاوت

، مقدارش گرفتيم زيج بتاني ساعت اول سرطان از 12مسير خورشيد را در 
فاصلة ميان نيمروز . بود) كمان(ثانيه  36دقيقه و  28در اين زمان به تقريب 

 72) ام سي(روز  آذرماه و نيمروز دوشنبه انيران) بيست و هفتم(روز  جمعة آسمان
ساعت  36به همان دليلي كه گفتيم آن را نصف كرديم، . ساعت اعتدالي است

ثانيه به  48دقيقه و  31درجه و  1 مسير خورشيد را در اين مدت تقريباً. شد
) ام سي(روز  دوشنبه انيران] خورشيد در[چون ارتفاع نيمروزي . دست آورديم

بيست (روز  جمعه آسمان] خورشيد در[ثانيه كمتر از ارتفاع نيمروزي  3آذرماه را 
دقيقه و  31درجه و  1اين ماه يافتيم، به مسير خورشيد در اين زمان كه ) و هفتم

دقيقه و  36درجه و  1دقيقه افزوديم كه با اين افزايش مقدارش  5نيه است ثا 48
] نتيجه[ثانيه است و  3دقيقه از استواي آسماني  5ثانيه شد، زيرا ميل اين  48

. شود ثانيه مي 48دقيقه و  36درجه و  1] دايرةالبروجي[اي به بعد  ارتفاع نقطه
فزايشي در اول جدي و مسيرش ساعت با ا 36تفاوت بين مسير خورشيد در اين 

 12دقيقه و  8بايد اين . ثانيه است 12دقيقه و  8ساعت از اول سرطان  12در 
درجه و  1مانده كه  ثانيه كم كنيم تا باقي 48دقيقه و  36درجه و  1ثانيه را از 

ثانيه است برابر باشد با مقدار بعد از اول سرطان و بعد از اول  36دقيقه و  28
  .فزودن يا كاستن مسير خورشيد طي اين مدتجدي پس از ا

ثانيه را هم بايد بدانيم كه  12دقيقه و  8هاي كاسته شده يعني  ميل اين درجه
 30اين را بايد از دو ارتفاع متناظر كه . شود ثالثه مي 30ثانيه و  32تقريباً برابر 

 13 درجه و 30مانده يعني  باقي. ثانيه است كم كنيم 35دقيقه و  13درجه و 
ثالثه ارتفاع نقطه اهميت كه بعدش از اول جدي مانند بعد  30ثانيه و  2دقيقه و 

ثانيه باشد و  56دقيقه و  23درجه و  4اي است كه بعدش از اول سرطان  نقطه
را ارتفاع كمتر معدل ] ارتفاع[آن . ثانيه است 30دقيقه و  2درجه و  53] بعد[آن 
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شان  ايم كه فاصله دو نقطه از اين دو برج يافتهبا اين كار . ناميم مي) تعديل شده(
اي را  ارتفاع نقطه. ثانيه است 30دقيقه و  23از دو نقطة انقالب يكسان و برابر با 

ثانيه يافتيم و ارتفاع  40دقيقه و  17درجه و  77كه پس از انقالب تابستاني بود 
 30ثانيه و  2و دقيقه  13درجه و  30اي را كه پس از انقالب زمستاني بود  نقطه

اگر ارتفاع كمتر معدل را از بيشترين . ثالثه يافتيم كه ارتفاع كمتر معدل است
ثالثه كه  30ثانيه و  37دقيقه و  4درجه و  47شود  بكاهيم، نتيجه مي] ارتفاع[

 55درجه و  47اكنون بايد وتر آن را بيابيم كه . تفاوت دو ارتفاع يافته شده است
درجه و  2875شود  كنيم، مي ضرب مي 60آن را در . شود ثانيه مي 36دقيقه و 

  .گوييم كنيم و علتش را بعد مي آن را ثبت مي. دقيقه 36
ثانيه، از  36دقيقه و  28سپس كماني را كه فاصله از اول سرطان است يعني 

جيب . شود ثانيه مي 24دقيقه و  31درجه و  80مانده  كاهيم، باقي درجه مي 90
. ثانيه است 18دقيقه و  59درجه و  59يابيم كه  مانده را مي اين باقي) سينوس(

كنيم، حاصل  را بر آن تقسيم مي) دقيقه 36درجه و  2875يعني (مقدار ثبت شده 
اين وتر دو برابر ميل . شود ثالثه مي 35ثانيه و  31دقيقه و  55درجه و  47

. ثانيه 45دقيقه و  57درجه و  23شود  كنيم، مي آن را نصف مي. مطلوب است
ثانيه كه همان  21دقيقه و  32درجه و  23شود  كنيم، مي كمانش را پيدا مي

  .است] خورشيد[حداكثر ميل 
النهار فرض  كنيم و آن را دايرة نصف را رسم مي د ج اباين، دايرة ] اثبات[براي 

كنند  يكديگر را به زاوية قائمه قطع مي ه را كه در نقطةد  ج واب  دو قطر. كنيم مي
 د القدم و نقطة را سمت ج را جنوب، نقطة ب الرأس، نقطة را سمت ا نقطة. كشيم مي

دو . شود ربع دايرة جنوبي مي ابقطر افق، و كمان  دب خط. گيريم را شمال مي
ثانيه  40دقيقه و  17درجه و  77ارتفاع متناظر مذكور را در انقالب تابستاني 

اي را كه  سپس ارتفاع نقطه. دهيم مي نشان ب ي يافتيم كه آن را در شكل با كمان
درجه  30] ارتفاع[ثانيه است يافتيم و آن  36دقيقه و  28اش از اول جدي  فاصله

دهيم كه  نشان مي ح ب ثانيه است كه آن را هم در شكل با كمان 32دقيقه و  13و 
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درجه  47مانده  ارتفاع كمتر را از ارتفاع بيشتر كاستيم باقي. همان ارتفاع معدل است

نصف  م آن را در. است ح ي شد كه همان كمان 83ثالثه 30ثانيه و  37دقيقه و  4و 
النهار و  فصل مشترك دايرة نصف ه م روشن است كه خط. كشيم را مي ه م كنيم و مي

 ه م را موازي با خط ن ح و س ي دو خط ح و ي از دو نقطة. استواي آسماني است
 ي وازي با استواي آسماني و گذرنده از دو نقطةها قطرهاي دو دايرة م اين. كشيم مي
ارتفاع  ي ب البروج هستند زيرا كمان و از فلك ق النهار و دو نقطة از دايرة نصف ح و

  .البروج است از فلك ز ارتفاع نقطة ح ب و كمان ق نقطة
  

  
] نقطة[كشيم كه يكديگر را در  را مي ف ه لدايرة  و نيم ع ه كدايرة ] نيم[سپس 

را  ل ه فو  ك ه عدو خط . عمودند د ج ب اكنند و هر دو بر دايرة  قطع مي ط
 ه طسپس . است د ج ابو دايرة  ل ط ففصل مشترك دايرة  ك ه عخط . كشيم مي

چون هر دو دايرة . كشيم است مي ل ط فو  ك ط عرا كه فصل مشترك دو دايرة 
. عمود است د ج ابدايرة  نيز بر ه طعمودند، خط  د ج اببر دايرة  ل ط فو  ك ط ع

] ف ه طو [ ع ه طعمود است و هر دو زاوية  ل فو  ك عبر دو خط  ه طپس خط 
و  ط عروي دو كمان . اند ربع دايره ط فو  ط عاند و هر يك از دو كمان  قائمه

                                                 
 م. ثانيه باشد 8دقيقه و  4درجه و  47اين مقدار بايد  .83
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دقيقه  28مانده تا دو نقطة انقالب يعني  را برابر با باقي ق عو  ز فدو كمان  ط ف
را عمود بر دو  زتو  ص قدو خط  زو  قاز دو نقطة . كنيم ميثانيه جدا  36و 

داريم و  را در جاي خود ثابت نگاه مي ط هكنيم و خط  رسم مي ه فو  ه عخط 
. واقع شود س يبر خط  ه عاز خط  صدهيم تا نقطة  را حركت مي ك ط عدايرة 

واقع  ن حبر خط  ه فاز خط  تدهيم تا نقطة  را حركت مي ل ط فهمچنين دايرة 
البروج از اول سرطان تا آخر  ربع دايرة فلك ط عدر اين صورت كمان . شود

ي تا آخر البروج از اول جد ربع دايرة فلك ط فدهد و كمان  سنبله را نشان مي
  .كشيم را مي ح يو  ف عو  ت صهاي خط. دهد حوت را نشان مي

از  ز فو  ق عچون دو كمان . معلوم است ف عخط ] طول[گويم كه  مي
اند، دو كمان  ربع دايره ط فو  ط عالبروج متساويند و هر يك از دو كمان  فلك
از استواي آسماني  يو  حپس فاصلة دو نقطة . متساويند ز طو  ق طماندة  باقي

دو نقطة انقالب هم از  ةفاصل. هستند م حو  م يبرابرست كه همان كمانهاي 
پس دو كمان . هستند م فو  م عاستواي آسماني برابر است كه همان كمانهاي 

مستقيم و  ه فو  ي عهاي متساويند و وترهايشان يعني خط ح فو  ي عماندة  باقي
كه در خط  ي ع صاند، زاوية  دو قطر دايره ل ي فو  ك ه عهاي چون خط. برابرند

. ح فو كمان  ه فمحاط است برابرست با زاوية محاط در خط  ي عو كمان  ه ع
با زاوية  ي عو  ع صمحاط در دو خط راست  ي ع صماندة  قيبنابراين زاوية با

  .برابرند ح فو  ف تمحاط در دو خط راست ] ح ف ت[
كه جيب  ت فو  ع صبرابر است، دو خط  ز فبا كمان  ق عچون كمان 

 ف حو  ي عپس روشن شد كه دو خط راست . آنها هستند برابرند) سينوس(
برابرند و زاوية  ح فو  ف تبا دو خط ] متناظراً[هم  ي عو  ع صدو خط . برابرند
برابرست و معلوم  ح تبا قاعدة  ي صبرابرست و قاعدة  ح ف تبا زاوية  ي ع ص

متوازي و متساويند و  ح تو  ي صپس دو خط . شد كه با آن موازي است
هايي كه اطراف خطوط متساوي و متوازي به طور مايل رسم شوند نيز خط

است  ح يكه وتر كمان  ح يبا خط راست  ت صپس خط . اويندمتوازي و متس
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معلوم  ح يچون كمان . است ح يوتر كمان ] برابر[ ت صبنابراين . برابرست

 ه طمعلوم است و خط  ق طكمان . هم معلوم است ت صخط ] طول[است، پس 
  ...جيب ه ممعلوم است و خط  ه صجيب آن است پس خط 

مثل  ت صبه  ص هنسبت ] ف ع هو  ت ص ه[ پس با توجه به تشابه دو مثلث
پس با ضرب كردن . معلومند ع هو  ت صو  ص هسه خط . است ف عبه  ع هنسبت 

وتر  ف عپس خط . آيد به دست مي ف عطول  ه صو تقسيم كردن بر  ه عدر  ت ص
است ] خورشيد[كه دو برابر حداكثر ميل  ف عپس كمان . معلوم است ف عكمان 

] خورشيد[كه حداكثر ميل  م عنصف كرديم، كمان  م] نقطة[آن را در . معلوم است
كه پيش از شكل  يابي، چنان با انجام اين ضرب و تقسيم و كمان. است معلوم شد

  .ثانيه به دست آمد 21دقيقه و  32درجه و  23گفتيم مقدار حداكثر ميل 
 53درجه و  30را ] خورشيد[ارتفاع كمتر معدل : عرض ري] نتعيي[و اما 

درجه و  47را ] حداكثر و حداقل[ثالثه و تفاضل دو ارتفاع  30ثانيه و  2دقيقه و 
درجه و  23ثالثه به دست آورديم و آن را نصف كرديم  30ثانيه و  37دقيقه و  4

معدل افزوديم حاصل آن را به ارتفاع كمتر . ثالثه شد 45ثانيه و  18دقيقه و  32
] نيمروزي خورشيد[ثالثه و اين ارتفاع  15ثانيه و  21دقيقه و  25درجه و  54شد 

 34درجه و  35كاستيم باقي ماند ] درجه[ 90آن را از . در دو نقطة اعتدال است
  .است) باروي شهر ري(ثالثه و اين عرض محمديه  45ثانيه و  38دقيقه و 

ثانيه و  21دقيقه و  32درجه و  23ر زمان ما پس معلوم شد كه حداكثر ميل د
اين حاصل رصد . ثالثه است 45ثانيه و  38دقيقه و  34درجه و  35عرض ري 

تفاوت بين اين ابزار . و محاسبة دقيق» سدس فخري«مباركي است با ابزاري به نام 
د و و ديگر ابزارها اين است كه رصدكنندگان ديگر ميل را فقط تا درجه و دقيقه يافتن

  .زياد شود، يافتيم] ثانيه[ما با اين ابزار تا درجه و دقيقه و ثانيه حتي وقتي يك 
 23گرفتند و بطلميوس آن را  درجه مي 24را ] خورشيد[هنديان حداكثر ميل 

دقيقه  35درجه و  23آن را  ممتحن ]زيج[دقيقه يافت و مؤلفان  51درجه و 
اختالف بين دو طرف . ثانيه يافتيم 21دقيقه و  32درجه و  23يافتند و ما آن را 
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رصدهاي فوق يعني رصد هنديان و رصد ما حدود نيم ] حداكثر و حداقل نتايج[
پس معلوم . اختالف ميان ابزارها باشد] در اثر[درجه است و ممكن نيست اين 

] تفاوت[زيرا اگر به علت . شود كه اين اختالف مربوط به ابزارها نيست مي
چون . شد، نه اينكه هميشه كم شود كم مي] گاهي[زياد و ] گاهي[ابزارها بود بايد 

در جهت كاهش يافتند پس علتش چيز ديگري است و آن اين ] همواره[آن را 
البروج نسبت به استواي آسماني ثابت نيست و گمان قوم  است كه ميل فلك

  .بر اين است كه ميل رو به كاهش دارد] منجمان[
ام كه  به آنها گفته. اند كه آيا كاهش ميل امكان دارد بارها در اين باره پرسيده

اند كه هر يك از  اين غيرممكن نيست زيرا بطلميوس و بعضي رصدكنندگان گفته
دو سيارة زهره و عطارد فلك خارج مركزي دارند كه در سطح فلك جوزهر آن 

سپس اين ميل كم . البروج فالن قدر است سياره است و ميلش نسبت به فلك
سپس در جهت ديگر . شود البروج منطبق مي ود و فلك خارج مركز بر فلكش مي

شود و دو فلك بر هم  سپس دوباره كم مي. شوند تا حداكثر ميل از هم باز مي
هاي تدوير در مورد فلك. دهد ي دو بار رخ مياين انطباق سال. شوند منطبق مي

سياره رويش حركت اي كه جرم  آيد و دايره پنج سياره هم همين وضع پيش مي
اين . شوند شود و همچنين از هم باز مي كند بر فلك خارج مركز منطبق مي مي

اگر اين حركت به ] حال. [دهد انطباق در يك دايره دو بار براي سياره رخ مي
طور طبيعي براي فلك خارج مركز و فلك تدوير ممكن باشد، حركت 

] نيز[ استواي آسماني البروج در جهت افزايش و كاهش ميلش نسبت به فلك
شود كه كرة كواكب  ها در يك كره مشاهده ميممكن است زيرا هر دوي اين

دهد و  است و در هر دو يك امر رخ مي) ماه و خورشيد و پنج سياره(هفتگانه 
اگر يكي ممكن باشد، ديگري هم ممكن است و محال . فرقي بينشان نيست

هاي رصدگران ثبت كتاب ي دراطالع مربوط به اين حركت ظاهري نجوم. نيست
  .شده است و حقيقت دارد ولي حركت بسيار كندي است
 .اين رساله تمام شد و پروردگار دو عالم را سپاس باد
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 داستان ابزاري به نام سدس فخري
چنان كه ابوريحان بيروني ــ كه خدا حمايتش كند ــ پس از بازديد آن 

  نقل كرد
  

او دو ديوار . النهار را استخراج كرد ط نصفخ ــكه خدا حمايتش كند  ــاستاد 
. از يكديگر بنا كرد) متر 5/3حدود (ذراع  7النهار به فاصلة  موازي با خط نصف

در سمت جنوبي آن تاقي محكم زد و در باالي آن سوراخي به قطر يك وجب 
بود و زمين را ) متر 10حدود (ذراع  20ايجاد كرد كه ارتفاعش از سطح زمين 

روي قطر آن آهن . ذراع حفر كرد 20قائم زير سوراخ به اندازة  در امتداد
 40محكمي نصب كرد و تير توخالي چهارگوشي به آن وصل كرد كه قائم بود و 

در يك طرف آن چفتي نصب كرد و آن را به آهن روي . ذراع طول داشت
سپس آن را در حفرة كنده شده . تير به صورت شعاع دايره درآمد. سوراخ بست

] كمان[در آن . بود ايجاد كند] دايره[ششم  اند تا كماني از دايره را كه يكچرخ
هايي برنجي پوشاند قيقي نصب كرد و رويشان را با ورقهاي صلب صاف و دلوح

كل . بخش مساوي تقسيم كرد كه هر كدام يك درجه بود 60و اين كمان را به 
بخش تقسيم  360ست به دايره را كه به ميل مربوط دان] اين كمان از[هاي  درجه

رسيد  النهار مي وقتي خورشيد به دايرة نصف. ثانيه شد 10كرد و هر بخش 
زيرا پرتوهاي خورشيد . افتاد النهار مي پرتوش از اين سوراخ به حوالي خط نصف

. تر از اندازة سوراخ است افتد بزرگ به صورت مخروط است و آنچه بر زمين مي
عمود بر [اي با دو قطر متقاطع  به صورت دايره ابزار ديگري هم ساخته شده بود

كه محل تقاطعشان مركز دايره بود و آن را مطابق اندازة پرتوهاي بر زمين ] هم
] ابزار دايره[شد آن  النهار نزديك مي به خط نصف] خورشيد[وقتي . افتاده ساخت

 كرد و همراه با حركت آن آهسته آهسته منطبق مي] دايرة پرتوها[را بر آن 
با اين كار محل مركز پرتوهايي كه از . النهار برسد داد تا به خط نصف حركت مي
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از اينجا ارتفاع خورشيد در خط زوال . شد آمدند معلوم مي النهار مي دايرة نصف
از اين نقطه تا پاي عمود وارد از محل سوراخ متمم . شود دانسته مي) النهار نصف(

در جهت ديگر تا سطح زمين برابر با ] نقطه[است و از اين ] خورشيد[ارتفاع 
چهارم  ششم و يك درجه است و اين تفاوت بين يك 30منهاي ] خورشيد[ارتفاع 

  84.گرداند خداوند در كار درست موفق مي. است] دايره[
 

  آنچه از نام مهندسان در عراق و خراسان
  85و ماوراءالنهر در دولت ديلميان و پس از آنها واقع شد

 
بن عراق موال  ابوريحان محمد بن احمد بيروني ـ ابونصر منصور بن علي 

 ـ 86اميرالمؤمنين ـ ابومحمود حامد بن خضر خجندي ـ ابوسعيد ضرير جرجاني
ابوالجود محمد ] حاسب[ابوسهل بيژن بن رستم كوهي ـ احمد بن عبداهللا حبش 

حارث حبوبي ـ   بن] حسن[بن ليث ـ ابوعبداهللا محمد بن احمد شنّي ـ ابوعلي 
بن حسن بصري   ـ ابوعلي حسن) گيالني(ابوالحسن كوشياربن لبان گيلي 

تاد جشنس ـ ابوسعد عالء بن سهل ـ ابوالحسن آذرخوربن اس) هيثم ابن(
عبدالجليل سجزي ـ ابوالوفا ] بن[ـ ابوسعيد احمد بن محمد ) اشتادگشنسب(

.)چغاني، صاغاني(صغاني ] ابوحامد احمدبن محمد[محمد بن محمد بوزجاني ـ 

                                                 
توصيفي از سـاختمان سـدس فخـري آورده    ) 76ص ( تحديد نهايات االماكنبيروني در  .84

آنچه «اي از همين توصيف است و در پايان آن افزوده است كه  است كه به صورت خالصه
سـپس  . »آورم، از روي مقالة خود اوست كه در تصحيح ميل نوشته اسـت  اينجا ميمن در 

  .روش خجندي را براي تعيين ميل اعظم نقل كرده است
ميل و «اين فهرست بايد نام همان گروه استادان فن باشد كه طبق آنچه خجندي در رسالة  .85

ي بودند و گواهي اين گيري ميل اعظم به وسيلة خجند آورده است شاهد اندازه» عرض بلد
  ).كتاب حاضر 90ص (گيري را امضا كردند  اندازه

   .در متن ابوعبيد ضرير جوزجاني آمده است. 86




