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 ١ت و ضوابط نویافتهمواقی
 ٢  احمد بادکوبه هزاوه*١،سیّدمحمّد مظفّري

 یار دانشگاه تهراندانش٢، عضو مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه١
 )١١/٣/١٣٨٩ :ـ تاریخ پذیرش نهایي ٣/٤/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

 دو ،ازها در اسالم ضمن شرح مختصري از سیر تطوّر روابط تعیین وقت نم،در این مقاله
 هاینمازهاي پنجگانه، که از خالل نسخه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت ۀرابط

صدباب ) ١: (این متون عبارتند از. اند ه، مورد بررسی قرار گرفتاست خطّی استخراج شده
  علم االصطرالب استیعاب في) ٢(الدّین شوشتري؛  سیّد ضیاءدر معرفت اسطرالب

محمّد مجدالدّین بن  انیس الطّلّاب في معرفة االصطرالب) ٣(بیروني؛ ابوریحان 
از مؤلّفی األستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب ) ٤(الدّین محمد همداني؛  زین

 استاندارد ۀنتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعد ،در پایان. ناشناخته
آنها تعیین میزان صحّت و دقّت علمي  تا ه استیسه شدبرای تعیین اوقات الصّلوة مقا

 .دهد  را تشکیل میمورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش. گردد
 

  .آخر العصر  ـ اوّل العصر ـربع  ـاسطرالب  ـ اوقات نماز ـعلم میقات هاکلید واژه
 

  و پارامترهاي آن ٢علم میقاتتاریخ درآمدي بر 
 خستین تماسهاي مسلمین با دستاوردهاي نجومي کهنتأثیر اسالم بر دانش نجوم به ن

 که براي حلّ مسایلي نظیر تعیین سمت قبله، اوقات نماز و رؤیت هالل گردد برمي
شد که از یک نظر نشان از خدمت اخترشناسي به اسالم  رمضان و شوّال به کار گرفته مي

_____________________________________________________________ 
 و از حمایت مالی معاونـت پژوهـشي دانـشگاه    ٠٣/٠١/٤٢٠٤٠١٢ ۀه از طرح پژوهشي به شمار    مقاله برگرفت این   .١ 

  .استتهران برخوردار بوده 
 Email: mozaffari@riaam.ac.ir ٠٤٢١ـ٤٤١٢٢٢٤ :فاکس ـ٠٤٢١ـ٤٤١٢٢٢٢:  تلفن: مسئولۀنویسند .*
 :   علم میقات نکـۀدربار .٢ 

King, David A., “Astronomy of Mamluk”, ISIS, 74 (1983), 531–555; Idem (1993), 
Astronomy in the Service of Islam, Aldershot: Variorum; Idem, In Synchrony with 
the Heavens, Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in 
Medieval Islamic Civilization, Vol.1: The Call of the Muezzin, Leiden: Brill, 2004. 
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١٥٨

رح پرسشهایي  از طریق طنمایانگر خدمت دین به منجمّاناست و از دیدگاهي دیگر 
 ١.سابقه انجامید راه حلّهایي متعدد براي این مسایل بيئۀکه به ارااست نوین 
  خورشید و ستارگان براي تعیینۀسنجي نجومي به وسیل دانش زمان،»علم المیقات«

 بر اساس وضعیّت ظاهري ، زماني نمازهاۀمحدود. است) مواقیت( زمان نمازهاي پنجگانه
 از این رو در طول سال متغیّر شود؛ به افق محلّي تعریف مي نسبت،خورشید در آسمان

 . است و به طول و عرض جغرافیایي و طول دایرة البروجي خورشید بستگي دارد
عمومیّت یافت . هشتم م./ دوم هـۀ از سد، بر اساس قرآن و حدیث،تعریف وقت نمازها

 شد؛ متفاوت هدایت ميم در دو سطح که در آن زمان، تنظیم وقت نمازها در جهان اسال
رفت و از سوي دیگر، اخترشناسان  به کار مي٢ نجوم سنّتيۀدر سطح عامّه که روش ساد

 در سطح ٣.کردند  براي زمانسنجي استفاده مي،مسلمان که از ابزارها و جداول پیچیده
انه را از منازل قمر تعیین  شاخص و نمازهاي شبۀنخست، نمازهاي روز هنگام را از سای

 مستقیم و پرهیز از علم منجمّان بود که به زعم ۀتأکید این گروه بر مشاهد .دندرک مي
 ۀ معرفتشان را از اقلیدس، سندِهند، ارسطو و سایر فالسفه که همگي در زمر،این گروه

  امّا،.)م١٣./ه، هفتم  األصبحيۀرسالمانند ( آوردند شدند، به دست مي کافران شمرده مي
اند؛ نخستین فرد در ص در تدوین جداول زمانسنجي داشتهمنجمّان مسلمان ذوقي خا

 طول سایه در ظهر و آغاز و ، محمّد بن موسي خوارزمي است که در زیج خود،این میان
البروجي   طول دایرة6° هريپایان نماز عصر را براي عرض جغرافیایي بغداد به ازا

_____________________________________________________________ 
و دیدگاه دوم متعلّق به جمیل رجب ) King, David A., ibid(ن دیوید کینگ دیدگاه نخست از آ. ١

)Ragep, Jamil (2001), “Freeing Astronomy from Philosophy”, Osiris, 49, 49–71 (
   .است

2. Folk Astronomy 
اند   اسالمي که پیروان هر کدام در تمام ادوار تاریخي اسالمي بدان وقوف داشتهۀتفاوت نجوم سنّتي با نجوم دور. ٣

خود به این اختالف در روش اصحاب انواء و روش منجمّان  کتاب ۀصوفي در مقدّم(تنها تفاوت دو دیدگاه نیست 
و امّا گروه دوم [...] روند   منجمّان میۀاند که بر طریقگروه اوّل جماعتی[...] «: به صراحت اشاره کرده است

 عرب کسی ۀ منجّمان و طریقۀو از این دو گروه، یعنی سالکان طریق. [...] روند  عرب میۀاند که بر طریقجماعتی
شناسد و و در کتاب خود از آن دیگر که نه فنّ اوست چیزهایي   دیگر نمیۀکه وقوف دارد بر یک طریقه، طریق

شناسي آن دو  تفاوت روش؛)١٧ـ١٣، صوفی(» .شود آرد که به آن خطا و کم بضاعتی او در آن شیوه ظاهر می می
نوء و اتخاذ روشي : اهیم کهن خود مانندشناسي علمي و نجوم سنتّي با تکیه بر مف اسالمي با روشۀنجوم دور(

 یکي نسبت به در ماندگاري و میزان پویایي فراوانالجرم به تفاوت دستاوردها و اختالف ) کامالً کیفي و توصیفي
       . دیگري منجر شد
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١٥٩

.) نهم م./هسوم  (١علي بن أماجور. به دست داده است)  شش روز سال هر≈(خورشید 
 جغرافیایي جهان  فرمول تقریبي زیر جداول ساعات نماز را براي همه عرضهايۀبر پای

 : داسالم محاسبه کر

)١ ()
sin
sinarcsin(

15
1),(

H
hHhT = 

.  ساعت معوجّه استTرتفاع خورشید در نیمروز و اH ارتفاع خورشید،hکه در آن 
  اعتدالین به،البتّه این رابطه، تقریبي است و مقدار دقیق ساعات معوجّه را تنها در روزها

این رابطه نیز منشأ هندي دارد و احتماالً از برهاني اشتقاق یافته که . دهددست مي
اي که به تعیین زمان از ارتفاع خورشید اي صحّت رابطهبر.) م١٠./هچهارم (ابوالوفاء 

این رابطه در زیج . منسوب است.) هفتم م (٢مربوط است، اقامه نموده و به براهماگوپتا
  زمان فلق وۀدر بخش مربوط به محاسب.) هشتم و نهم م./هدوم و سوم (حبش حاسب 
سلمان در چندین زیج براي  خوارزمي آمده و توسّط مؤلفّان متأخّر مزیجشفق و نیز در 

   ٣.تعیین زمان از ارتفاع خورشید ذکر شده است
به این سو، توصیفي از یک روش ساده . نهم م./ه سوم ۀدر زیجهاي نجومي از سد

),(براي تعیین  HhTیابیم که در آن از نصف قوس النّهار  مي)
2
D
و تابع سهم ) (

)αα cos1vers  :کند  استفاده مي)=−

)
sin
sin1)(

2
vers()

2
vers(

H
hDTD

−=−
))

 

_____________________________________________________________ 
) ه٢٩٧-٢٦٦. ح(فعالیّتهاي رصدي خاندان بنوأَماجور در بغداد تقریباً با رصدهاي محمّد بن الجابر البتّاني . ١

پدر به همراه دو پسرش رصدهایي انجام دادند و براساس آن زیجي تدارك دیدند که تا امروز . همزمان است
زیج الحاکمي در (شماري از رصدهایي که اینان از خسوفها انجام دادند، توسّط ابن یونس . یافته نشده است

دان بنوأماجور از مکاني ایوان مانند که آید که رصدهاي خان ضبط شده است و از آنان چنین بر مي) الکبیر
از این خاندان . شکافهایي بر سقف آن تعبیه شده بود، صورت گرفته است؛ اما جزئیّات آن مشخصّ نیست

در استخر آب برجاي مانده است که در . م٩٢٨ آگوست سال ١٨گزارشي جالب توجّه از رصد کسوف جزئی 
گیري   مدرّج و درون آب نصب شده بود، اندازه31°زاري که با دقّت هنگام وقوع آن، ارتفاع خورشید از طریق اب

 ”King, David A. (2000), “Mathematical Astronomy in Islamic Civilization←(شد  
in: Astronomy Across Cultures; Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 601–
605; Stephenson, F. R. & Said, S. S. (1991), “Precision of Medieval Islamic 

Eclipse Measurements”, Journal for the History of Astronomy, 22, 195–207: 197. 
2. Brahmagupta 

 Lorch, Richard (1981) “A Note on the Horary ← این رابطه ۀتر درباربراي بحث کامل .٣
Quadrant”, Journal for the History of Arabic Science, 5, 115–120.  
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١٦٠

TDمقدار 
−

2

)

 است که از آنجا به رابطه نوین زاویه) HA( ساعت ۀ همان زاوی

 :ساعت دست یافتند

)
coscos

sinsinsinarccos(),(
ϕδ

ϕδ−
=

hHhHA 

 .  ، عرض جغرافیایي محلّ استϕ، میل خورشید و δکه در آن 
ه ئمقادیر ارتفاع خورشید در ظهر و عصر و طول زماني فلق و شفق در اکثر زیجها ارا
توان شده است؛ به غیر از این موارد، دستاوردهایي تازه نیز حاصل شد که از آن میان مي

بش حاسب و تخمینهاي  توسّط ح، فشردگي خورشید در افقۀبه تخمینهاي کمّي زاوی
 . دتین بار توسّط ابن یونس اشاره کر براي نخس،کمّي اثر انکسار نور در افق

شود   وسیع این جداول وجود ندارد و غالباً چنین تصوّر ميۀي دالّ بر استفاداما مدرک
که به روش سنّتي  موذّنین بود ۀتنظیم اوقات الصّلوة بر عهد. ه هفتم ۀکه تا پیش از سد

 وقت نمازهاي ظهر و عصر و ، شاخصۀدند؛ یعني، بر اساس طول سایکر عمل مياعراب 
کردند، وقت  دم، طلوع یا در شبانگاه، سقوط مي براساس منازل قمري که به هنگام سپیده

 .   آوردند نمازهاي صبح و مغرب را به دست می
اي ه ریشه جهشي نوین در زمان حکومت ممالیک مصر رخ نمود که .م١٣./ه٧ ۀدرسد

سي شود؛ موقِّت اخترشنایاد مي» موقِّت«در مصر براي نخستین بار از . آن ناشناخته است
) هاي آن تنظیم وقت نماز بودولیّتئکه یکي از مس(اي است که با نهاد دیني حرفه

ظهور کردند که اختصاصاً در » میقاتي«همزمان با آن منجمّاني به نام . کردهمکاري مي
-  اما لزوماً با نهاد دیني همکاري نمي؛جي نجومي تبحرّ داشتندنجوم کروي و زمانسن

هاي نجوم گسترش یافت و تمام شاخه» علم المیقات«. م١٢٥٠./ه٦٤٨پس از سال . کردند
 مشتمل بر نجوم کروي، ابزارهاي نجومي، تعیین سمت قبله، زمانسنجي و ١،عملي

یخت و در خدمت دین قرار استهالل را دربرگرفت؛ نجوم با نهاد دیني مسجد در هم آم
اي از دانش نجوم عمومیّت بخشید و آن را در اینجا تأثیر آیین اسالم به زیر شاخه. گرفت

    ٢.بخشید ارتقا» کلّ«از بخشي خاصّ به اصطالحي عام بدل کرد و به یک 

_____________________________________________________________ 
1. Practical Astronomy  

هاي دیني ملهم از قرآن و سنن مقدّس همواره به عنوان بخشي تاثیرگذار در نجوم دوران شناسي  البتّه کیهان.٢ 
 Theorical( نجوم عملي که همراه با نجوم نظري ، لیکن پس از این دوران؛انداسالمي مطرح بوده

Astronomyرا » علم الهیئة«) ، کیهان نگاریهاي فیزیکي بر پایه مدلهاي ریاضي بدون پس زمینه فلسفي
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١٦١

 را  اسالميرۀمتون و زیجهاي فراهم آمده توسّط میقاتیون، کلّ نجوم عملي دو
اسطرالب، ساعت آفتابي و انواع (در ابزارسازي نجومي   ادبیّات پرباريداد وپوشش مي

 جامع با اثر خود به عنوان .)م١٣./ههفتم (فراهم آورد؛ براي مثال، ابوعلي مراکشي  )ربع
 ۀ مرجعي استاندارد براي میقاتیون و منجمان دور،المبادي و الغایات في علم المیقات

  و در حقیقت نخستین تلفیق نجوم١ماني فراهم آورد یمني و عث،)مصر و سوریه( مملوکي
در  ) بیرونيرساله استیعابمانند (جومي توصیف شده در منابع متقدّم کروي با ابزارهاي ن

 هشتم(رساله نجم الدّین مصري . قالب علم المیقات، توسّط وي صورت پذیرفته است
ربع  عت آفتابي و انواع مشتمل بر توصیف کامل بیش از یکصد نوع اسطرالب، سا.)م١٤./ه

یا   عمليۀتوان گفت که ابزارهاي توصیف شده در این رساله استفاداگرچه نمي. است
 ذوق و شور دانشمندان مسلمان در این ۀدهند  اما به خوبي نشان؛اندعمومیّت یافته

جغرافیایي همچنین وي زیج کاملي براي تعیین اوقات نماز در تمام عرضهاي. زمینه است
معاصر دیگر ایشان، شهاب الدّین مَقسي، .  فراهم آورد) مدخل٢٥٠،٠٠٠از بیش (

به صورت ) دائر(اي از جداول تعیین اوقات نماز براساس زمان گذشته از روز مجموعه
ل  مدخ١٠،٠٠٠براي عرض قاهره در ) λ( و طول دایرة البروجي خورشید hتابعي از 

 ٢٠٠ جداولي در ۀبه صورت مجموع. م١٤./ه هشتم ۀفراهم آورد که پس از وي در سد
این مجموعه جداول براي چندین قرن مورد .  مدخل درآمد٣٠،٠٠٠برگ با بیش از 

شماري از آن باقي ماند و با گذشت زمان کمیّات دیگري هاي بياستفاده بود و نسخه
 هر درجه ارتفاع خورشید، ي سمت خورشید به ازا،)HAفضل الدّائر، ( ساعتي ۀزاوی: نظیر

 ساعت هنگامي که ۀ ساعت به هنگام عصر، ارتفاع خورشید و زاویۀارتفاع خورشید و زاوی
وي . بر آن افزوده شد... گیرد، طول زمان فلق و شفق و خورشید در راستاي قبله قرار مي

 . است  آفتابي به رشته تحریر در آوردهاي در باب تئوري ساعتهمچنین رساله
این جهش در سایر بالد اسالمي نیز رخ نمود؛ در یمن در زمان حکومت سلسله 

شت و اي در باب ابزارهاي نجومي نوالهرسولیان، سلطان األشرف با الهام از مراکشي رس
شب با ابوالعقول، اخترشناس سلطان المؤیّد، مجموعه جداولي براي زمانسنجي در روز و 

                                                                                                                             
 ←  اسالميۀبندي نجوم دوربراي تقسیم(هاي دیني قرار گرفت ثیر عمیق آموزهأداد، تحت تتشکیل مي

Ragep, F. Jamil (1997), “Arabic/Islamic Astronomy”, in: Lankford, John (ed.), 
History of Astronomy: An Encyclopedia, NY: Garland, 17–21.  

 :  این دو اثر اخیراً مورد پژوهش قرار گرفته و انتشار یافته است.١ 
Charette, Francois (2003),  Mathematical Instrumentation in Fourteenth-Century 
Egypt and Syria, Leiden: Brill.  
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اي است که توسّط یک منجّم مسلمان  که بزرگترین مجموعهپدید آورد مدخل ١٠٠،٠٠٠
اما فراگردي که در مصر آغاز شده بود در سوریه ادامه یافت؛ ابن سّراج . تدوین شده است

اسطرالبهایي که بر خالف اسطرالب ( ربعها، اسطرالبهاي جهاني ۀرساالت متعددي دربار
صفیحة الزّرقالیة و : م عرضهاي جغرافیایي مورد استفاده بود؛ ماننداستاندارد براي تما

 اوج فعالیّتهاي مسلمین در باب ۀو صفحات مثلثاتي نگاشت که کار او نقط) صفیحة الشّکّازیه
معاصر وي، مِزّي، که در مصر و زیر نظر اکفاني آموزش . شودابزارهاي نجومي شمرده مي

),(بر اساس ( چندین جدول اوقت الصّلوة دیده بود پس از بازگشت به سوریه HhT و 
),( HhHA(د که پس از وي شمس الدّین خلیلي آن  براي نقاط مختلف سوریه تدوین کر

. د، تجدید کردده بوشاطر اخذ کر که از ابنϕ و δمحاسبات را بر اساس مقادیر تازه 
جداول وي توسّط منجمّان مصري، سوري و ترک پس از وي به طور وسیع مورد استفاده 

اي براي سمت قبله بر اساس عرض و طول جغرافیایي همچنین وي جدول تازه. قرار گرفت
 ،مصر کاخترشناسان متأخّر ممالی. د مدخل تألیف کر١٣،٠٠٠ جداولي در ترتیب داد و

رشیدي، اند؛ ابنالیّت داشتهرشیدي و بخانیقي نیز در این زمینه فعّابنکتّاني، نظیر ابن
),(مواقیت را به صورت تابع  λhHAالمقدس و مکّه راي بیت درنظرگرفت و مقدارشان را ب

المقدس که نزد مزّي المقدس وي توسّط کرکي، موقّت بیتجداول بیت(د محاسبه کر
بخانیقي جداول خود را بر اساس سه تابع زمان گذشته از ).  شدتحصیل کرده بود، تصحیح

فعالیتهاي مکتب دمشق در قرون . و سمت ترتیب داد) فضل الدّائر( ساعت ۀ، زاوی)دائر(روز 
ثیري بارز بر گسترش علم المیقات در امپراتوري أدر تونس ادامه یافت و ت. م١٥ـ١٤./ه٩ـ٨

اول اوقات الصّلوة را براي عرض جغرافیایي جد. م١٤./ه٨منجمّان قرن . عثماني نهاد
ناپذیر دین از علم چنان دیدند؛ تأثیر جدایيالمقدس و حلب تدارک مياستانبول، مکّه، بیت

ابوعلي حسین بن ابي جعفر احمد بن یوسف بن  موقِّت در این سده، بود که یکي از بزرگان
و » امام المؤذّنین«بي نظیر ، با القا.)ق٧١٦.م( باصو أصمعي، اخترشناس مسلمان سوري

چنانکه در باال آمد، این محاسبات تا قرن ). ٦، ١کالوُ(شد خوانده مي» امین اوقات الصّلوة«
 . )١٣،میقات، ٢کینگ (و روزگار طنطاوي، آخرین موقّت سوري، مورد استفاده بود. م١٩./ه١٣
 

 هاي نویافتهمواقیت و ابزارهاي نجومي؛ ضابطه
که به ساخت یا استعمال ابزارهایي نجومي که در زمانسنجي کاربرد در تمام رساالتي  

، فصول یا ابوابي به تعیین اوقات الصّلوة یا )مانند اسطرالب یا انواع ذات الرّبع(اند داشته
_____________________________________________________________ 
1. Calvo 
2. King 
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مواقیت را پس از معموالً  و )١٤٨٩، ١٩٩٦ ،کینگ(سمت قبله اختصاص یافته است 
 .  اندآوردهروشهاي تعیین سمت قبله مي

بر اسطرالب ظاهر . م١٠./ه چهارم ۀدهنده مواقیت احتماالً در سد هاي نشانمنحني
 ،شوند ذکر مي.  م٩./ ه٣ ۀ برخي از رساالت مربوط به سد درها این منحنی البتّه١.اندشده

به .) م١٠٠٠./ه٣٩٠. ح(  بیرونياستیعاب ۀدانیم نخستین بار در رسال ولي تا جایي که مي
 بر وجه یا توانها را مياین منحني). ٥٨، ٢شارت(شود پرداخته ميصورت کامل بدانها 

کمانهاي ساعات / بر وجه اسطرالب در فضاي بین خطوطظهر اسطرالب نقش نمود؛
 گیرد و در ظهر اسطرالب، ربع فوقاني در سمت راست بدان اختصاصمعوجّه قرار مي

 ).  ١شکل(یابد مي
وه بر متون شناخته شده، چهار متن دیگر در این پژوهش، براي بررسي ضوابط، عال

اند که از این میان سه متن به اسطرالب اختصاص دارد؛ این متون عبارتند انتخاب شده
 برگها مربوط به فصولي از این رساالت است که ضوابط تعیین وقت نمازها در ۀشمار(از 

 ): آنها آمده است
 خطّي دانشگاه ۀشتري، نسخسیّد ضیاء الدّین شو (صدباب در معرفت اسطرالب ـ١

 )ر٢٧ ـر٢٦.  گ   حقوق؛ گ ـب٧٥. تهران؛ ش
 خطّي دانشگاه تهران؛ ۀابوریحان بیروني، نسخ ( علم االصطرالب استیعاب في ـ٢

 )پ٦٣-پ٦٢.الهیّات؛ گگ-د٥١.ش
الدّین محمد  محمّد مجدالدّین بن زین( انیس الطّلّاب في معرفة االصطرالب ـ٣

 )ر١٣٠-پ١٢٩الهیّات؛ -ج٩٩.گاه تهران؛ ش خطّي دانشۀهمداني، نسخ
 خطّي ۀنسخ مجهول المؤلّف،( األستیعاب للعمل بصدر الوزة والجناح الغراب  ـ٤

 . ذات الرّبع استاز آلتنوعي  ۀدربار.) پ٤-.پ١.، گگ٥٢٤٥. دانشگاه تهران، ش
 منسوب به خواجه نصیر الدّین طوسي ،صد باب در معرفت اسطرالب، نخستکتاب 

 ۀشمار ۀدانشگاه تهران و نیز نسخ ۀ همین نسخدبسیاري از نسخ موجود مانندر است؛ 

_____________________________________________________________ 
 نیازمند ،اند؛ تکامل این ابزاربه یکباره بر اسطرالب ظاهر نشده) خطوط، دوایر و کمانها(تمام عناصر اسطرالب . ١ 

براي مثال کمانهاي سمت، . شان توسّط دانشمندان مسلمان صورت گرفته استابداعات بسیاري بوده که عمده
و . م١٠./ه چهارم ۀ کمانهاي فلق و شفق در سد،.نهم م./ه سوم ۀ آفاقي، ربع مجیّب و ارباع ظلّ تا سدۀصفیح

 ).٢٠٠٢ کینگ، ←(اند عناصري نظیر ربع تعیین مواقیت و ربع تعیین سمت قبله پس از آن به وجود آمده
2. Charette 
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 اما برخي این اثر را ؛نام خواجه آمده است) ٤٦٠، .٥افشار، ج( ملّي ملک ۀ کتابخان٢٢٩٢
شیخ آقا ). ٢٩٨٣ـ٥/٤منزوي، (دانند متعلّق به سیّد ضیاءالدّین نورهللا شوشتري مي

) ١٥/٢٦(سازد ان را به این دو نفر منتسب ميبزرگ تهراني دو کتاب با همین عنو
-بررسي متن و ذکر پارامترهایيْ مانندِ میل کلّي از رصدخانه سمرقند شکّي برجاي نمي

 به ،توان از آنِ خواجه دانست؛ بنابراین در اینجاگذارد که دستکم این رساله را نمي
 .کنیم ري فرض مي آن را متعلّق به ضیاء الدّین شوشت،پیروي از نظر احمد منزوي

 استیعاب في علم االصطرالباي از ابوریحان بیروني به نام ناشناخته ۀ، رسالدوممتن 
و )  استاستیعاب في الوجوه الممکنة في صنعة األصطرالباین رساله متمایز از (است 
 دیگري از ۀرسال. انتخاب شده است.) ه١٣سده ( نیز از یکي از رساالت متأخّر سوممتن 

 خطّي ۀنسخ (اسطرالب مسطّحبه نام .) ه١٠. ح( محمّد تقي بن محمّد فارسي ابوالخیر
 نیز مورد بررسي قرار گرفته که با این کار به چند رساله ) مشکوة٩٥٤.دانشگاه تهران، ش

 سال اشاره شده است تا الگویي عیني براي فراگشت ٣٠٠با تفاوت زماني نزدیک به 
األستیعاب للعمل بصدر الوزة و ، چهارم ۀرسال. دضوابط اوقات الصّلوة به دست داده شو

ع ، رب»ربع المقنطره«احتماالً (» رُبع«مشتمل بر توصیف نوعي ، بي نام و الجناح الغراب
 براي ،حسب اطالع ، اصطالح استفاده شده براي آناست؛ امّا]) ٢٣پ، سطر٣[اإلرتفاع 

، گاما از crv−γ ۀام ستارجناح الغراب ن( هیچکدام از انواع ارباع استفاده نشده است
و هو ربع ... « : کندمؤلّف این ابزار را چنین توصیف مي). ، نیز هست١صورت فلکي کالغ
چنانکه از متن . » ...“اآلالت عروس” و بعضهم یسمّیه بـ“المجنّح”الدّائرة المشهور بـ

 دایرة ۀشبک)  تعیین ظلّبراي(توان دریافت، این ربع داراي مربع مثلثاتي رساله مي
با توجّه به نوع خطّ و استعمال اعداد هندي به جاي حروف . است... البروج، مقنطرات و 

 تألیفات متأخّر قرار ۀ مجدالدّین همداني در زمرۀتوان این رساله را همانند رسال مي،ابجد
آید مير بچنانکه از رساله؛ ولي  از میان رفته،نام مؤلّف به دلیل مرمّت نسخه. داد

 . شافعي مذهب بوده است] ٢٤رپ، سط٣.گ[
طلوع الفلق یا صبح (زماني طلوع فلق  ۀ در فاصل،چنانکه در باال آمد، نماز صبح

تا ) آغاز شفق(تا طلوع صبح صادق و نماز مغرب در فاصله زماني غروب خورشید ) کاذب
ان طلوع الفلق و شود؛ از این رو، تعیین زمخوانده مي) مغیب الشفق(ناپدید شدن آن 

_____________________________________________________________ 
1. Corvus 
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مغیب الشفق به عنوان بخشي از رساالت اسطرالبي همیشه مدّنظر بوده است؛ مانند، 
 بیروني استیعاب ۀو رسال) ١٤٦ـ١٤٥ صوفی،: ـ نک( صوفي العمل باالسطرالبکتاب 

 اما ضوابط مربوط بدان با توجّه به نظر مؤلّفان رساالت متفاوت است؛ چنانکه ؛)متن دوم(
شود برخي پایان نماز مغرب و آغاز نماز عصر را هنگام غروبِ  ت دیده مي نخسۀدر رسال
توان به  از این گروه ميخواندند؛ نیز مي» شفق اوّل« را دانند که آنمي) سرخي(حمره 

غروبِ «برخي دیگر ). ١١٨ابن األجدابي، (د ي، یکي از اصحاب انواء، اشاره کرابن األجداب
گرفتند که ابن األجدابي آن را پایان وقت ي آن در نظر ميرا به جا» شفق ثاني«یا » بیاض

Nتوان به صورتآن را مي ۀداند و ضابطنماز عشاء مي
)

3
N یا1

)

2
N(  بیان کرد1

)
، قوس 

هاي ریاضي ضابطه ).آیدمدّت زمان شب به دست مي ،١٥اللیل است که با تقسیم آن بر 
 و h=−15 به ترتیب قرار گرفتن خورشید در ارتفاع آ ۀاین دو وضعیّت در رسال

18−=h است که براي این کار جزء شمس )Sλ ( 15را بر مقنطره+=h یا 
18+=hنظیر جزء شمس  در شرق یا )SS λλ +=180o(را بر کمان مربوط به ١ 

براي نماز . دادندشده، قرار مي بسیاري از اسطرالبها نقش ميۀمغیب اشفق که بر صفیح
» فلق ثاني«و » صبح کاذب«یا » فلق اوّل« نماز عصر است نیز با دو کمیّت ۀصبح که قرین

نوان معیار پایان وقت نماز صبح درنظر گرفته ایم که دومي به عمواجه» صبح صادق«یا 
 بود که با عکس عمل h=+15شد و ضابطه ریاضي آن رسیدن آفتاب به مقنطره مي

استیعاب ابوریحان در . گردیدتعیین وقت نماز مغرب از طریق اسطرالب تعیین مي
 و صوفي −18 و −17قادیرم) ر٦٤. گ (استیعاب في علم االصطرالب و نیز در  ...الوجوه

 را براي ارتفاع خورشید در آغاز فلق یا پایان شفق −16 مقدار العمل باالصطرالبدر 
 آمده، طول زماني فلق دچنانکه در رساله ). ١٠٦،  ...استیعاب الوجوهبیروني، (آورند مي

نامیدند و چنانکه در بند گذشته آمد، به مي» حصّة الشفق«یا » الفلقحصة «یا شفق را 
جالب توجّه . شده استدر جداول زمانسنجي زیجها لحاظ ميعنوان یک کمیّت همواره 

_____________________________________________________________ 
 a مقنطره به ارتفاعۀ با دایرλالبروج با طول  اي بر دایرة اگر نقطه: سماوي استۀ این حالت به دلیل تقارن کر. ١ 

λλتالقي کند، آنگاه نقطه  += 180oنیز بر همان دایره، در انحطاط a−گیرد؛ بنابراین، زمان  ، قرار مي
خواهد بود که  نظیر جزء شمس، برابر با همان ساعت روز ی مطابق با وضعیّت،شب بر حسب ساعات معوّجه

 نظیر جزء شمس نسبت به یتوان زمان روز را از وضعیّت شود؛ پس، مي توسّط خورشید بر باالي افق تعیین مي
 ).٥٨شارت، (د ساعات معوّجه تعیین کر) خطوط( ايکمانه
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، و غروب −17 اوّالً، به دو مقدار مختلف براي طلوع فلق، ،است که در همان رساله
یین وقت خوریم و ثانیاً، به اختالف مذاهب شافعي و حنفي براي تع، بر مي−19شفق، 

که اشهر اختالف این دو مذهب بر سر تعیین آغاز نماز مغرب اشاره شده است؛ حال آن 
طبق اظهار پروفسور خولیو . گیردنماز عصر است که در زیر مورد بررسي قرار مي

 ۀشگاه بارسلونا، این مقدار تنها در یک رسال استاد تاریخ نجوم اسالمي دان١سامسو،
روضة شرحِ (» نتایج األفکار في شرح روضة األظهار« ناشناخته به نام  و مغربيیمسلمان
). ٢٠٠١ ، سامسو:.ـ  نک(وجود دارد .) ق٧٩٤به سال لیف شده أ، ت»الجادِري« از األظهار

 .  دانست جهان اسالملّق به غربتوان با ضریب قطعیّت باال، این رساله را متع بنابراین، می
 به نظم کشیده است اي زیبا را به گونهh=−18محمّد بن احمد وسیم ضابطه 

   ٢.).ر١١٢. وسیم، گ(
 مردم ۀتعیین وقت نمازهاي ظهر و عصر بر اساس معیار شاخص چنانکه در سطح عامّ

د که فرمولهاي ریاضي مختلفي بر  این امر مانع از آن نش؛ امّارواج داشت، باقي ماند
ه ئاساس همان ضوابط یا با نتایج مشابه همان ضوابط از سوي دانشمندان مسلمان ارا

SSSبه صورت ) اندلس و مغرب( اسالم  جهانوقت نماز ظهر در غرب. نگردد ∆+∆=
4
1 

این . ، حدّاقل طول سایه در نیمروز است∆S، طول سایه و Sشد که در آن تعریف مي
 اما ؛دهدقاعده براي عرضهاي جغرافیایي نزدیک استوا مقادیري مطلوب به دست مي

 دو ٢شکل.  میزان انحراف بیشتر از حدّ انتظار است،براي عرضهاي جغرافیایي باالتر
=° اسطرالب براي عرضهاي جغرافیایيۀصفیح 23ϕو °= 33ϕچنانکه . دهد نشان مي

 بسیار دوري از خطّ نصف النّهار قرار ۀ در فاصل،شود کمان مربوط به نماز ظهردیده مي
   ٣.گیرد که ابداً براي وقت نماز ظهر قابل پذیرش نیستمي

_____________________________________________________________ 
1. Julio Samsó 

 تهران، ،ده جسور داوود محسن زاۀ ترجم،کروي نجوم ،.م. اسمارت، و( درست است -١٨به لحاظ نجومي مقدار . ٢
 ).٦٢-٦١ ،١٣٧٥مرکز نشر دانشگاهي، 

، ترسیم و ارسال شناسی دانشگاه اتریش  باستانۀمؤسّس، )Georg Zotti(شکل مذکور توسّط گئورگ زوتي  .٣ 
 .شده است
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 ٢شکل

 )Georg Zotti( گئورگ زوتي رسم شده توسط
 

=−1 ظهر، تر نماز درست و متداول   ۀضابط maa    است که در آن ϕδ −+= 90ma ،
النّهـار   مقدار ارتفاع خورشید هنگامي که بر نـصف        ۀبیشین(ارتفاع نصف النّهاري خورشید     

 ایـن مقـدار بـه صـورت         ٣ ۀدر رسـال  ). ١١٠ ، همـان  ،بیرونـي (است  ) گیردمحلّ قرار مي  
2−= maa   مانند ابوریحـان در دومـین مـتن        ( اما در بیشتر رساالت      ؛ تعریف شده است

ه مقادیر  ئ، توصیف کیفي گذر خورشید از نصف النّهار به جاي ارا          )مورد پژوهش این مقاله   
 آمده، هنگامي کـه ظـلّ       ٤چنانکه در رساله    (کمّي به عنوان ضابطه نماز ظهر آمده است         

-تواند صفر باشد، فزوني مـي       مقدار خود که مي    ۀ، پس از رسیدن به کمین     Cotمبسوط،  
معموالً پایان نماز ظهر، آغاز  ). رسد مقدار خود مي   ۀ، به بیشین  Tanگیرد یا ظلّ منکوس،     

شده است؛ مانند، ابـن     ه مي ئاي ارا نماز عصر است اما گاه براي پایان نماز ظهر نیز ضابطه          
lSSاألجدابي که    در ). ١١٧ابن الجـدابي، همـان،      (پندارد   را پایان نماز ظهر مي     =∆+

=−24 ج، مقدار    ۀرسال maa     ه شده کـه در نـوع خـود جالـب           ئ براي پایان نماز ظهر ارا
اختالف بارز براي تعیین مواقیت بین دو مذهب شافعي و حنفـي در تعیـین وقـت                 . است

lSSدهـد؛ شـافعیان از ضـابطه        نماز عصر رخ مـي     +∆=) l      و ) طـول شـاخص اسـت
lSSحنفیان از ضابطه     اوّل «کردند که اوّلي را       براي آغاز نماز عصر استفاده مي      =∆+2

گونـه کـه از     باید توجّه داشت، همـان    . نامیدند  مي »آخر وقت عصر  «و دومي را    » وقت عصر 
الحي براي آغاز وقت نمـاز عـصر        در اینجا اصط  » آخر وقت عصر   «،آید برمي ٢و   ١رساالت  

تـوان  این دو ضابطه را مي    . در مذهب حنفي است و به معني پایان وقت نماز عصر نیست           
 : ده صورت دو تابع مثلثاتي تعریف کرب
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 تعیین ارتفاع در زمان اوّل وقت عصر به صورت 
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 و در آخر وقت عصر به صورت 
 

)٣/٢                         (asralawwalmasralakhar AlAlAl '' −− −= 
 

 ).  ١١٧، ١پویگ(است 
ان نمایانگر ارتباطي بین دو سنّت تو این شباهت بین دو دسته روابط فوق الذّکر را می

شود که بازۀ   نیز ذکر مي٣در رساله ) ٣/١ (ۀ رابط٢.نجومي شرق و غرب اسالمي دانست

_____________________________________________________________ 
1. Puig 

و ( مختلف  دو سنّت نجومي،د، این دو کرانه از قلمرو اسالميتوان مشاهده کر خ نجوم اسالمي مي چنانکه در تاری.٢ 
خویشي، بستگي و احیاناً ارتباط متقابلشان،  هاي هم اند که یافتن زمینه را در دامان خود پرورانده) گاه متفاوت

مثالً، در . آورد  جغرافیایي فراهم ميۀاي خاص را در بررسي تطبیقي تاریخ نجوم اسالمي در این دو حوز زمینه
هاي آغازین نوزایي علمي  وم مسیر نقد نظریّات بطلمیوسي در سدهاي نوین که دستاوردِ تدا  مدلهاي سیّارهئۀار
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ذِ  اخ دهندۀتوان مؤید آن ارتباط و نشان  را می٣ ۀزمانی بین روزگار ابن بنّا و تألیف رسال
 .     گرفت  در نظر جهان اسالم آن در شرقۀ ابن بنّاء و رواج گستردۀنتایجِ مقبول از ضابط

 
 تیجهن

) حکم احادیث و روایات(روابطي که در این مقاله معرّفي شد، نه مستقیماً از سنّت فقهي 
اند،  ریاضي بر روابطي که از آن سنن مشتق شدهاند و نه از اعمال قواعد  اصل شدهح

ها، محاسبه   دادهئۀرسد این روابط را باید مأخوذ از فرآیندِ ارا به نظر مي. اند  آمدهحاصل
آوري نتایج و  و به دست) اند بر اساس روابط ریاضي که از سنن فقهي به دست آمده(

در حقیقت نوعي روش آزمون و (هاي اولیّه  اي بین این نتایج و داده سپس یافتن رابطه
 . دانست) خطا

9054321 بر اساس ،صل از این سه ضابطهنتایج حا ,...,,,,,=λ ) از اعتدال بهاري تا
اي که براي این منظور در یک نرم افزار رایانه ϕ=39و  ε=;2723 ،)انقالب تابستاني

 ٢و١تدارک دیده شد، مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصل از آن در نمودارهاي 
و ) ٣/١ (ۀ، نتایج رابطALawwal2، )٢/١ (ۀ نتایج رابطALawwal1: آمده است

ALawwal3و  دهدرا نشان مي) ١/١( اصلي ۀ، نتایج رابطALakhar2ۀ، به رابط 
 .مربوط است) ١/٢ (ۀ، به رابطALakhar3و ) ٣/٢(

ء  سیّدضیاۀ روابط ریاضی مندرج در رسال،شودي دیده م٢ و ١چنانکه در نمودارهای 
 کمتري براي ارتفاع خورشید در آغاز وقت نماز عصرهمواره مقادیر الدّین شوشتري 

                                                                                                                             
 نقایص همّ به نظام کیهاني وي و جایگزینحاوي انتقاداتي مو.) م١٠-٨/  ه٥-٣هاي  سده( است در جهان اسالم

، شاهد دستاوردهایي هاي نوین بود اصول صحیح و یافتهیافته در پارامترهاي اصلي آن با  فلسفي و خطاهاي راه
رشد و  بطروجي، ابن: در اندلس، دانشمنداني نظیر. م١٢./ه٥ ۀاز یکسو، در سد. تفاوت در این دو ناحیه هستیمم

 ۀدر سدجابر بن افلح به اصالح نجوم بطلمیوسي پرداختند و از سوي دیگر، با انتقال این سنّت انتقادي 
یگزین دیگر توسّط خواجه نصیر  دستکم چهار مدل جا،»مکتب مراغه« و به شرق جهان اسالم. م١٤و١٣./ه٧

صلیبا، (شاطر براي نظام بطلمیوسي پیشنهاد شد  الدّین شیرازي و پس از آن ابن طوسي، مؤیّدالدّین عرضي، قطب
تر هستیم که تأثیري به مراتب   شاهد سنّتي بالندهم؛ یا در ابداع ابزارهاي نجومي، در غرب اسال)٢٥٧-٢٤٥

هاي پایاني ادوار میانه داشته، در اساس متفاوت و دستاوردهاي آن در  ر سدهبیشتر در انتقال دانش به اروپا د
نوع بسیار مهمّي از اسطرالب که (براي مثال ابداع صفیحة الزرقالیة . بیشتر موارد در شرق ناشناخته بوده است

نه است؛ این ابزار نقّاش الزرقالة مثال خوبي در این زمی توسّط ابن) براي تمام عرضهاي جغرافیایي کاربرد داشت
البتّه اخیراً مباحثي دالّ بر اخذ .  ناشناخته بوده است، در شرق اسالمبا وجود تأثیر فراوانش بر اروپاي مسیحي
یافتن آن به رصدخانه  و شواهدي از راه) ١٩٩٦پویگ، : براي نمونه( مباني ریاضي آن از شرق صورت گرفته

 ). ٢٠٠٤همو، : ونهبراي نم(بیگ در سمرقند یافته شده است  الغ
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 ابن بنّا همیشه مقادیر بیشتري ۀ در حالي که رابط؛دهد اصلي نشان ميۀنسبت به رابط
اي که در رساله سیّد ضیاء الدّین دهد؛ از این رو، رابطهه ميئبراي ارتفاع خورشید ارا
 . تمادتر استشوشتري آمده، قابل اع

 

 
 ALawwal1 ،2=ALawwal2 ،3= ALawwal3= 1   .١نمودار 

 
 ALakhar2 ،3= ALakhar3=2   .٢نمودار
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١٧١

 
 مختصات ۀ؛ صفیح).ه١١.س( قاسم علي قایني ۀ ربع تعیین وقت نمازها بر ظهر اسطرالبي ساخت.٣شکل

 ١. است مشخص پایین و سمت چپۀنیز در گوش)  العنکبوت صفیحة میزان(البروجي  دایرة
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