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 سنجی ۀ زمانبار  فارسی دردو م کهن

از سایه وبا  ١تعیین اوقات 

٢پویان رضوانی

٣ترجمۀ نسرین حكمی

تمرکز بــر استفاده از طول سایه برای تعیین اوقات نماز در میان زرتشتیان را، با چگونگی در این مقاله،

 در شاِیست ناشاِیست بخشی از متن
ً
، کتاب دینی آنان، که به زبان فارسی میانه (پهلــوی) و احتمــاال

دهیم. سپس این متن را با بخشی از یک کتــاب فارســی  نوشته شده است، شرح میسوم هجری  سدۀ

 ســدۀ ششــم هجــری ، تألیف ابومحّمــد نجــار در نیمــۀالنجوم َدرارُی العلوم وَیواقیُت دیگر، با عنوان 

شده برای طول سایۀ شاخص را، که بــه انــدازۀ طــول قــد   دو متن، مقادیر داده در هر کنیم. مقایسه می

بــه  یــابیم و میبــرای آنهــا ترین عرض جغرافیایی را  و مناسبکنیم  می یک مرد است، دوباره محاسبه

عالوه، انتقــال  کنیم. به کر میهای میان دو متن را ذ شباهت منظور بررسی امکان ارتباط تاریخی آنها،

شود. بررسی میهم  ی دیگرها در تمدن سنجی زمان این روش

عنوان ابزار نجومی محاسبۀ زمان  های گوناگون، استفاده از چندین نوع ساعت آفتابی، به در تمدن

هــای ســاخت  و روش  در طول روز رایج بوده است و اطالعات قابل تــوجهی بــرای تشــریح طراحــی

های مصر، یونــان، رم، چــین، هنــد و تمــدن اســالمی وجــود دارد. امــا  آفتابی، در تمدن های ساعت

علت کمبــود منــابع، اطالعــات مــا بســیار محــدودتر از آن اســت کــه بتــوان اســتفادۀ نجــومی از  به 

های آفتابی به وسیلۀ زرتشتیان در ایران قبل از اسالم را تجزیه تحلیل کرد. ساعت

شده از طلوع آفتــاب و  به استفاده از طول سایۀ شاخص برای تعیین زمان سپری برخی شواهد مربوط 

همراه با  ،»های آفتابی در تمدن اسالمی نظری ساعتمبانی «پویان رضوانی با عنوان  کارشناسی ارشد ۀنام از پایان مقاله برگرفتهاین  .١
منبع زیر است. ترجمۀ انگلیسی آن در  )هاي آفتابی افقی رساله در ساعت( -»ۀمات االُفقیِافی الرخ ۀرسال« هیثم، ۀ ابنرسال ۀترجم
تشر شده که در اینجا به فارسی برگردانده شده است:من

Rezvani, Pouyan, “Two Early Persian Texts on Shadow Schemes and the Regulation of the Prayer Times”, Suhayl,
13, 2014, pp. 119-147.

کادمی علوم Ptolemaeus Arabus et Latinus» (بطلمیوسهای] عربی و التینی [آثار]  ترجمه«[دکتری در پروژۀ  پژوهشگر پسا .٢ )، آ
prezvani@ptolemaeus.badw.deبایرن، مونیخ، 

hakaminasrin@gmail.comنویس، مترجم،  فرهنگ .٣
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عالوه، در مقایســه  توانیم در برخی متون کهن بیابیم. بــه ظهر، یا باقی مانده تا ظهر و غروب آفتاب را می

گاه یونانی هــم وجــود رسد یک خاست نظر می سنجی با سایه در خاستگاه بابلی، به با مبانی ریاضی زمان

توان رد محاسبۀ زمان براساس طول سایۀ هر شــخص، برحســب انــدازۀ  کمک آن می داشته است، که به

کف پای او را در سدۀ چهارم یا پنجم پیش از میالد در نجوم یونانی پیدا کرد.

رته نام مورد دیگر، دو مأخذ هندی است، که با 
َ
اگون، کمی های گون ای با موضوع (رساله ١شاستَره ا

کارناَودانااز میالد) و  پیش ۳۰۰از سال  قبل
َ
(رسالۀ نجومی)، شامل مقدار طــول ســایۀ یــک  ٢شاردول

 از منابع بین شاخص در ظهر و در زمان
ً
پینگــری، اند ( النهرینی اقتبــاس شــده های مختلف، احتماال

.)۱۲- ۱ص 

گیری طول ســایه  به اندازه، ٣میالدی، پاالدیوس ریتیلوس تاوروس امیلیانوس ۴۵۰در حدود سال 

براساس قد شخص، در هر ساعت از روز و در طول هر ماه در سیسیلی اشاره کرده است. ایــن روش 

رفــت و در برخــی منــاطق دیگــر اشــاعه یافــت. جــدول  سنجی در حــوزۀ مدیترانــه بــه کــار می زمان

- ۷۰۰( و جــدول بیــد ۵۳ ˚م)، بــرای عــرض جغرافیــایی احتمــالی۸۵۰(ح  ٤سنجی تیبریوس زمان

 سنجی است. های دیگری از این روش زمان م، انگلستان)، نمونه۷۳۰

  تازهمدرک
ً
دهد زرتشتیان، و نیز مسلمانان، ایــن روش را  کشف شده است، نشان میای که اخیرا

م)، زرتشــتیان در ایــران ۶۵۲- ۲۲۶بردنــد. در دورۀ ساســانیان ( کار می برای تنظــیم اوقــات نمــاز بــه

دو منبــع در اختیــار داریــم کــه  .کردنــد اســتفاده می ٥دادند و از تقویم ساسانی اکثریت را تشکیل می

ای از  دهد. یکی از ایــن دو منبــع، رســاله ها در آن زمان نشان می دانش زرتشتیان را در زمینۀ شاخص

 شاه، که در آن مطلبی از است الِظالل فی امر المقالافراد بیرونی به نام به نام 
ِ
)، زیج شهریار(یا  زیج

ای از آن به جا نمانــده اســت. بخــش  در دورۀ ساسانی تألیف شده و نسخه شاه زیج نقل کرده است. 

شده توسط بیرونی، در مورد تعیین زاویۀ ساعتی خورشــید بــر اســاس طــول ســایۀ شــاخص، بــا   نقل 

های مثلثاتی است. استفاده از روش

کتــاب  ۲۱ها، در فصــل  خصشاهد دیگری از دانش نجــومی احتمــالی زرتشــتیان در زمینــۀ شــا

دهــد کــه شــخص  ، کتاب دینی آنها، وجود دارد. این مــتن روشــی را توضــیح میشایست ناشایست

 بخش اصــلی ایــن ٦تواند از سایۀ شاخص برای تعیین اوقات نماز استفاده کند کمک آن می به
ً
. ظاهرا

1. Arthāsśāstra
2. Śārdūlakarņāvadāna
3. Palladius Ritilius Taurus Emilianus

، که در حدود ۵۳˚ییالقی آنگلوساکسون، در نزدیکی عرض جغرافیایی صومعه در درۀ،راهبی مقیم یک )Tiberius(یبریوس ت .٤
تنظیم کرد.  سنجی زمان، در همانجا جدولی برای م۸۵۰سال

سال است. ۱۲۰یک ماه اضافه در هر ماه و پنج روز اضافه در انتهای ماه دوازدهم و  ۱۲روز در  ۳۶۵این تقویم شامل  .٥
کرد. پیشنهاد )مؤلف(را به من  بررسی آنزاده از این متن باخبر شد و  صنعتی همایون باقری توسط مرحومبار، محمد   اولین .٦
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 م) تــألیف کــرده ۷- ۶های  (ســده ١کتــاب را مؤلــف ناشناســی در پایــان عصــر ساســانی
ً
و احتمــاال

تــرین نســخۀ  های دیگر در دورۀ اسالمی، حدود سدۀ سوم هجری افزوده شده است. ولی کهن بخش

رونویســی شــده و  ٢میالدی ۱۳۹۷- ۱۳۵۱های  خطی موجود از این متن، بعدها در زمانی میان سال

ز متــون این کتاب، بخشی از متن اصلی باشد. البته تعداد زیادی ا ۲۱اطمینانی وجود ندارد که فصل 

های نیایش، حتی پس از سدۀ سوم هجری، بــه  زرتشتی، از جمله در مورد عبادت، مراسم نماز و آیین

از میالد،  زبان فارسی میانه (پهلوی) نوشته شده است. پیش از زرتشت (که دینش از سدۀ ششم پیش

هنگــام طلــوع  تا سدۀ هفتم میالدی پیوسته در حال شکوفایی و رونق بود)، ایرانیــان روزی ســه بــار،

کرد،  ها، طول روز را به دو بخش تقسیم می کردند. این زمان آفتاب، ظهر و غروب آفتاب، عبادت می

ئیویسُروثریم ٤در نوبت صبح، اوِزرین ٣هاوانی
َ
در نوبت غــروب. زرتشــت  ٥در نوبت بعد از ظهر و ا

)، ظهــر ٦(رپیتــونن َو ثــپیَر نام  دو نوبت دیگر برای عبادت تعیین کرد. یکی از این دو نوبت جدیــد بــه

ه یافت. نوبت دوم به از ظهر ادامه می شد و تا پایان بخش اول بعد شروع می
َ
ــهین٧نام اوش

َ
  )،٨، (یا اوش

شد و تا آغاز سپیدۀ صبح روز بعد ادامه داشت. شب شروع می نیمه

گــاه)،  ونگــاه)، رپیتــون (رپیت بنابراین، پنج نوبت عبادت زرتشتیان عبارت بود از: هــاوانی (هاون

ئیویسرثریم اوزرین (اوَزیرین
َ
ئیویسروثریم (ا

َ
گاه). گاه) و اوشهین (اوشهین گاه)، ا

های او، بــرای  )، مقادیر طول سایۀ شخص، برحسب قــدمشایست ناشایست در بخش اول متن (

هــای  ، در ابتدا، یا در وسط هریک از برج٩هایی که خورشید در طول سال شود، در زمان ظهر داده می

است. در بخش دوم، مقادیر طول سایه برای تعیین اوقات نمــاز اوِزریــن در انقالبــین و  البروج ةقمنط

ای برای محاسبۀ اوقات نمــاز  بر آن، مؤلِف متن قاعدۀ ریاضی ساده شود. عالوه آغاز برج اسد داده می

 او به اوقات نمــاز اوِزریــن و انقالبــین ماه عرضه می اوزرین در هر
ً
عنوان ســرنخ ایــن  بــه کند. احتماال

معتبــر نیســت، زمــان عبــادت  ١٠قاعده استناد کرده است، و از آنجا که این قاعده برای آغاز برج اسد

جداگانه ذکر کرده است. ١١اوزرین را برای این طول جغرافیایی

.(مقدمه) ۱۳ ، صشایست ناشایست .١
.(مقدمه) ۲۰ -۱۹ صهمان،  .٢

3. Hāwāni
4. uzayra/ uzerīn
5. aiwīsrothrem
6. rapīthwan
7. ushah
8. ushahin

.۲۵۳- ۲۵۱ ، صشایست ناشایست .٩
یابد (از شروع  کاهش می۱۲۰ ˚تا  ۹۰˚کندی، از  البروج به ةخطی نیست و طول دایر ،دانیم، تغییر میل خورشید در طول سال می که چنان .١٠

متن حاضر را ببینید. از» مقادیر طول سایه برای زمان عبادت اوِزرین«بخش  بند دربرج سرطان تا شروع برج اسد)؛ سومین 
در ایالت گجرات هند نگهداری  )Navsari(در شهر نوساری  رانا جیمهر در کتابخانۀکه  شایست ناشایستخطی  ۀخدر یک نس .١١

پ).۲۶آمده است (برگ » ِزرینحقیقت زمان عبادت َرپیتَون و زمان عبادت او«شود، این فصل تحت عنوان  می



۶٨

سنجی با سایه در دورۀ اسالمی زمان
ولــین ســنت براســاس سنجی نجومی وجــود داشــت. ا در اسالم، دو سنت مشخص در نجوم و زمان

کمک خورشید  سنجی به های مفصلی برای زمان خصوص مثلثات، استوار بود و جدول ریاضیات، به

شد. سنت دوم، نجوم عامیانه بر مبنای طــرح عــددی بــود. ادامــۀ مطلــب را بــر  و ستارگان عرضه می

، بــا آوردن بریم. کاربرد گستردۀ سایۀ شاخص در نجوم عامیانــۀ دورۀ اســالمی همین اساس پیش می

شود، که شامل یک بخش یا بیشــتر، در مــورد کــاربرد  هایی از منابع مختلف اسالمی عرضه می مثال

کــه  طول سایۀ شاخص برای مقاصد گوناگون، از جمله اهداف مــذهبی یــا جغرافیــایی اســت. چنان

) به پیروی از بطلمیوس دانیم، جغرافی می
ً
ه هفــت اقلــیم ، نیمکرۀ شمالی را ب١دانان مسلمان (احتماال

های او، در وســط روز و  ها را بر مبنای طول سایۀ شخص بر حســب قــدم کردند. آنها اقلیم تقسیم می

تــوان بــه  کردند. پیشــینۀ تــاریخی ایــن روش تعیــین عــرض جغرافیــایی را می در اعتدالین، تعیین می

هیپارخوس نسبت داد.

جا آوردن دو  ۀ شــاخص بــرای بــهکه در آنها طول ســای هستمتون مشابهی هم در منابع اسالمی 

، لنجــوما  العلــوم ودراری یواقیــتمسلمانان مشخص شده است. یکی از آنها، بــا عنــوان  نوبت نماز

  المعارف علوم، به ةنوعی دایر
ً
نیمــۀ ســدۀ ششــم  زبان فارسی است که توسط ابومحمد نجار، احتماال

، مؤلف برای هریک از »)جومدرعلم ن(«ین کتاب ا ۲۷ در قزوین تألیف شده است. در فصلهجری 

، بــه ســه ٢هاســت ، دوم یا سوم در هریک از برج ، وقتی خورشید در ده روز اولالبروج قةمنطهای  برج

شــده در ایــن کتــاب را  مقدار طول سایۀ نیمروز اشاره کرده است. در ادامــه، مقــادیر طــول ســایۀ داده

تعیــین  ابــزارعنوان  بــهشخص  طول سایۀ که به هایی مثال هم کنیم. در دیگر منابع اسالمی بررسی می

اصــلی ایــن  موضــوعهایی از دو رساله را، که  . اکنون، ترجمۀ بخشهستاند،  اشاره کرده ٣زمان روز

.آوریم میدهد،  مقاله را تشکیل می

در باب تعیین اوقات نماز شایست ناشایست. الف) ترجمۀ بخشی از ٢
یکم  و فصل بیست 

نویسم، فرخ باد. ی. نشان سایۀ نیمروز را م۱

. [چون] خورشید در [سر برج] خرچنگ (= سرطان) [باشد، در نیمروز طول ســایۀ مــرد] یــک ۲

پنجم [طول] پای مرد [است]؛ پانزدهم (= نیمه) [برج] خرچنگ، یــک پــای؛ [چــون] خورشــید در 

.۳۱۵ بخش دوم، صکند، مقالۀ ششم،  ه میبه هفت اقلیم اشار مجسطیبطلمیوس در کتاب  .١
اپ و منتشر شد: تهران، کتابخانۀ چ نسخۀ خطی،؛ این کتاب در ایران بر مبنای سه ۲۴۴-۲۴۲ ، صالنجوم  العلوم ودراری  یواقیت .٢

.۴۳۵۹ ۀ ایاصوفیه، شمارۀ؛ کتابخان۱۹ ۀ دهخدا، شمارۀلغتنام ۀ؛ تهران، مؤسس۵۴۹۳ مجلس، شمارۀ
.۳۱۷-۳۱۵ ص، نوری؛ ۶۲۳-۶۲۲ ص، مدرس رضوی .٣
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[ســر پای و نیم؛ پانزدهم شــیر، دو پــای؛ [چــون] خورشــید در  [سر برج] شیر (= اسد) [باشد]، یک

نیم؛ در ترازو (= میزان)،  ی و  پا پای و نیم؛ در پانزدهم خوشه، سه   برج] خوشه (= سنبله) [باشد]، دو

نــیم؛ در کــژدم (= عقــرب)، شــش پــای و نــیم؛ پــانزدهم  و   پای چهار پای و نیم؛ پانزدهم ترازو، پنج 

نیم؛ بزغالــه  و   پای سب، ُنه نیم؛ نیَمسب (= قوس)، هشت پای و نیم؛ پانزدهم نیَم  و   پای کژدم، هفت 

نیم؛ دول (= َدلو)، هشــت پــای و نــیم؛ پــانزدهم دول،  و   پای (= َجدی)، ده پای؛ پانزدهم بزغاله، نه 

نیم؛ بــره (= َحَمــل)،  و   پای نیم؛ ماهی (= حوت)، شش پای و نیم؛ پانزدهم ماهی، پنج  و   پای هفت 

ور)، دو پای و نیم؛ پــانزدهم گــاو، دو  و   پای چهار پای و نیم؛ پانزدهم بره، سه 
ُ
پــای؛ در  نیم؛ گاو (= ث

پای. دوپیکر (= ُجوزا)، یک پای و نیم؛ پانزدهم دوپیکر، یک 

فرجام باد! . سایۀ نیمروز [چون] گشت (= دیگرگون شد)، [آدمی] نیک۳

نویسم؛ [که] خوب و فرخ باد، با یاری ایزدان.  . نشان اوزیرن [گاه] را می۴

[بلندی] روز افزاینده باشد، خورشید بر سر (برج) خرچنگ آید و [طــول] ســایۀ [مــرد]  . چون۵

شمار آورد). شش پا و دو بهر شود؛ گاه اوزیرن را باید بگیرد (= به

. هر سی روزی، [سایه] یک پای و یک سوم همی افزاید، اینک چــون هــر ده روز، نــیم پــای ۶

شیر [باشد، طول] سایۀ [مرد] هفت پــای و نــیم  شمرده همی شود؛ [چون] خورشید در سر [برج]

[است].

گونه [است]؛ تا  گونه، و ماهها [نیز] همان . بر همین منوال، [چون] هر اختری (= برجی) همان۷

شود. خورشید بر سر [برج] بزغاله آید، [پس] سایۀ [مرد] چهارده و نیم پای و دو بهر می

گــردد چنــان کــه  کاهد، [و] از آن جــای بــاز می باز می. در [برج] بزغاله، [سایه] یک سوم پای ۸

کاستن [طول] شب و افزودن [طول] روز، [نیز چنین است. سایه در] هر یک ماه، یک پــای [و] یــک 

که (در) هر ده روز، نیم پای شمرده همی شود؛ تا باز به شش پای و  شود؛ چنان سوم [پای] کاسته می

همان گونه [است]. مان گونه و [در] ماهها [نیز] دو بهر آید (= رسد). [در] هر اختری ه

و   آبــان کیخســرو - . الف) نوشتم و به فرجام رساندم [ایــن مکتــوب را] مــن، بنــدۀ دیــن، مهــر۸

زاده. هیربد

رام، هیربد. . ب) نوشتم [برای] خویش؛ من، استاد پشوتن۸
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٣/٣(نوساری، هند)، شمارۀ  رانا ، در کتابخانۀ مهرجیشایست ناشایستسخۀ خطی ن .١تصویر شمارۀ 

در باب تعیین طول سایه در ظهر ١النجوم العلوم ودراریواقیتی ٢٧ب) ترجمۀ فصل 
 بهآفتابزوالشناختن :١٢مسئلۀ

َ
باشد؟چگونهقداما

 فــروزمینبهراستچوبیکهباشدچناننآو.بداننداشخاصسایۀزیادتبهآفتابزوالجواب: 

 ســایهآنآید میبرآفتابچنانکهآنگاه.درازافتدمغربسویچوبسرازسایهبرآیدآفتابچونتابرند

. کنــدوقفــهســایه،رســدخویشارتفاعغایتبهآفتابکهآنگاهتاگردد، میمغربسویازوکاهد می

علــمدرو .باشــدزوالوقــتیــافتن،تــواندرســایهزیادتکهلحظهآن.افتدزیادتدردیگرباره آنگاه

کــهشــودمتوجــهآنگــاهشــرعیخطــابولــیکنبــود،کــردهخودزوالآنازپیشآفتابتعالی خدای

 درسایهقدراماو .گرددمحسوس
َ
یازدهریوقزوینعرضدرسایهطولغایتو.بگرددبلدانوزمانا

٢قــدماز یــکچهــاروقدمچهاراولعشردرآیدحملبهآفتابچونکهبودچنانمثال اما.باشدقدم

.بگردد٤نیموقدمسهبرسومعشردروبگردد،٣قدمازیکششوقدمچهاربردوم عشردروبگردد،

پژوه منتشر شد، و  ، توسط مرحوم محمدتقی دانش۱۹۸۵، از دو نسخه از متن استفاده شده است؛ یکی از آنها در سال بخشبرای این  .١
برای مقادیر معین طول سایه، گزارش ها  هر جا) موجود است. ۹۵ ۀدهخدا (به شمار ۀتنویسی است که در مؤسسۀ لغتنامدیگری دس

برای » ل«ایم. از اینجا به بعد، از نشانۀ اختصاری  تر را انتخاب کرده و مورد دیگر را در زیرنویس داده مورد صحیح ،استمتفاوت بوده 
مشخص کردن نسخۀ دستنویس استفاده شده است.

سه قدم، کم شش یکی از قدم :ل .٢
دو قدم و دو بهره از قدم :ل .٣
شش یک از قدمدو قدم و  :ل .٤
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دوبــردومعشــردروبگــردد،قدمازیکیششکمقدمسهبراولعشردرآیدثوربهچونو

.بگردد١قدمازیکششوقدمدوبرسومعشردروبگردد،قدمازبهردو وقدم

دومعشــردروبگردد،قدماز یکششچهاروقدمازیکبراولعشردرآیدجوزابهچونو

.بگرددنیموقدمبرسومعشردروبگردد،قدمیازبهردووقدمی بر

یکبردومعشردروبگردد،قدمیازیکسهوقدمیکبراولعشردرآیدسرطانبهچونو

.بگرددقدمیازیکششوقدمدوبرسومعشردروبگردد،نیموقدم

ســهبــردومعشردروبگردد،قدمیاز٢ربعچهاروقدمدوبراولدرعشرآیداسدبهچونو

.بگردد ٤نیموقدمسهبرسومعشردروبگردد،٣میقد سدس وقدم

چهــاربــهدومعشردروبگردد،قدمیسدسوقدمچهاربراولعشردرآیدسنبلهبهچونو

.بگرددقدمیسدسوقدمپنجبهسومعشردروبگردد،قدمیسدسچهار وقدم

ازربــعسهوقدمششبردومعشردروبگردد،قدمششبراولعشردرآیدمیزانبهچونو

.بگرددقدمیربعوقدمهفتسومعشردروبگردد، قدمی

قدمهنُ بردومعشردروبگردد،قدمیسدسوقدمهشتبهاولعشردرآیدعقرببهچونو

.بگرددقدمیربعسهوقدمنهبرسومعشردروبگردد،٥قدمیسدس و

ســدسچهــاروقــدمدهبــهدومعشــردروبگردد،قدمدهبهاولعشردرآیدقوسبهچونو

.بگرددقدمیازدهبهسومعشردروبگردد، قدمی

دهبــهدومعشــردروبگردد،قدمیسدسچهاروقدمدهبهاولعشردرآیدجدیبهچونو

.بگرددنیموقدمنهبهسومعشردروبگردد، قدم

وبگــردد،٦ربعسهوقدمدهبهدومعشردروبگردد،قدمنهبهاولعشردرآیددلوبهچونو

.بگردد٧قدمیسدسوقدمنهبهسومعشر در

قــدمشــشبــهدومعشــردروبگــردد،٨نــیموقدمهفتبهاولعشردرآیدحوتبهچونو

.بگرددربعیوقدمپنجبهسومعشر دروبگردد،

. طول سایه زمانی که خورشید در ثور باشد نیامده است دربارۀاطالعی  :ل .١
های  این مقدار در هردو نسخه نقل شده است، از لحاظ محاسباتی درست نیست. در چنین شرایطی بنا بر مبانی نظری ساعت گرچه .٢

گیریم. آفتابی، برای محاسبه دو پا و یک چهارم را در نظر می
و نیم سدس قدمو یک  قدمسه  :ل .٣
نیامده است.سوم  روز اطالعی دربارۀ ده :ل .٤
نیامده است.دوم  اطالعی دربارۀ ده روز، ل .٥
و نیم قدم، هشت ل .٦
و نیم قدم، هفت ل .٧
و نیم قدم، هشت ل .٨
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روزبــهروزداردمعتمــدمقیاسچونمؤذنکهباشدبهترآنو.استنزدیکترتحقیقبهاینو

صــورتوقــدمهفــتبعــدکنــد میحسابآنبردیگرنمازوکند مینشانوگیرد میزوال سایۀ

)٢(تصویر شمارۀ  :استاینمقیاس

نمــازاوقاتبرایکنندسایهمراعاتبدانکهعبادوزهادوصوفیاننزدیکاستمشهوراینو

 مصطفی.و عبادات
ّ
لیإویحبوناللهیحبونالذینعباداللهخیار« فرماید میسلموعلیهالله یصل

نیــکدیگرنمازوقتمعرفتدر ١»تعالیاللهلذکرواالظلةوالنجومالشمسیراعونوالذینعباده

کهچوبآنباالیمقداربهآنگاهکند،نشانباشدکردهزوالویبرآفتابکهسایه آن.کنداحتیاط

.باشددیگرنمازوقترسد،اینجاسایهچون.افزایدروزآنزوالسایهآنسر براستافکندهسایه

. بالصواباعلموالله

.بردند به کار میعصر، که مسلمانان نمازنوعی شاخص برای تعیین زمان  .۲ ۀویر شمارتص

ر۶۴گ ، ۹۵ ۀ، دستنویس کتابخانۀ مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا، شمارالنجوم  العلوم ودراری  یواقیت

خورشید و ستارگان و ورزند و آنان که به  ترجمۀ عبارت عربی: بهترین بندگان خدا آنانند که خدا را دوست دارند و به بندگانش مهر می .١
کنند. ها برای یاد خدای تعالی توجه می سایه
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شرح

هـــای  روز شـــخص. در آغـــاز و نیمـــۀ هریـــک از برج الـــف) مقـــدار عـــددی طـــول ســـایۀ نـــیم
شایست ناشایستالبروج، در  قةمنط
 اشاره شد، مقادیر طول سایۀ یک شاخص بــرای تعیــین اوقــات نمــاز زرتشــتیان، کــه در  چنان

ً
که قبال

هایی با برخی منابع نجومی اسالمی مربوط به این  ذکر شده است، شباهت شایست ناشایستکتاب 

. بعضی اطالعات نجومی نقل شــده ١تر هندی و یونانی بودند موضوع دارد، که تحت تأثیر منابع کهن

 شایســت ناشایســت. باید یادآور شویم، چون ٢شود عنوان نجوم عامیانه تلقی می در چنین منابعی، به

که در ایــن کتــاب   های سایه ای) نوشته شده و کتابی نجومی نیست، طول برای مردم عادی (غیرحرفه

 از طریق مشاهدۀ مستقیم به ذکر می شود، محاسبه 
ً
ابراین، دست آمده اســت، بنــ نشده، بلکه احتماال

دهــد  ها، نیاز نبوده است. بررســی مقــادیر نشــان می به ابزار ریاضی بسیار دقیق، مثل جدول سینوس

پا ِگرد شده است. از این گذشته، چون ردی از یک گروه، نهاد، یــا کــار  ۵/۰هریک بر اساس مضرب 

ســت، و حتــا ای بر اساس فرمول ریاضی و نجومی، برای تعیین اوقات نماز در دین زرتشــتی نی حرفه

تــوانیم بــه ایــن  امروزه وظیفۀ روحانیان آنهاست که بر اساس سنت شفاهی، آن را مشخص کنند، می

عنوان نجوم عامیانه نگاه کنیم. مطرح شده، به شایست ناشایستمقادیر، که در 

 را اگر طول پای شخص
1
7

، و اگــر بــر اســاس زاویــۀمیل خورشــید، عــرض ٣بگیــریمبلندی قد  

هــای ریاضــی جدیــد  را با روش شایست ناشایستشده در  جغرافیایی متناظر برای هر طول سایۀ ذکر

شــده، نســبت بــه طــول  هــای جغرافیــایی متنــاظر محاسبه شویم کــه عرض محاسبه کنیم، متوجه می

 در  که کردفرض  توان میگرچه  های گوناگون، نامساوی هستند، سایه
ً
عــرض یــک همــۀ آنهــا اساســا

شــده بــه  های جغرافیــایی محاسبه دهیم که همۀ عرض اند. در ادامه نشان می جغرافیایی مشاهده شده

شود. منتج می ۳۰ ;۳۱˚یک مقدار میانگین، برابر با 

توســط مؤلــف  ٤ها عمل گرد کردن طــول ســایهنتیجۀهای جغرافیایی  عرضاختالف رسد  نظر می به

 ،، بــرای اهــداف نجــومی، ریاضــیدینــی ، باید این نکته را در نظر داشت که این مــتنحال است. در هر

، نداشته است.مقادیربنابراین، مؤلف احساس نیاز جدی برای دقت در  جغرافیایی و غیره نوشته نشده،

.۴۷۶ ، جلد اول، ص۲۰۰۵-۲۰۰۴، کینگ .١
.۵۱۷-۵۱۴، ۵۰۲، ۴۹۷-۴۹۵، ۴۷۳ صهمان،  .٢
.۳۶ ، ص۱۹۸۴، بیرونی .٣
منظور، روش درونیابی را بررسی ترین روش ذکر مقادیر توسط مؤلف، گرد کردن آنهاست. برای این  در ادامه نشان خواهیم داد که محتمل .٤

خواهیم کرد.
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شایست ناشایستدوبارۀ سازگارترین مقادیر در  ب) محاسبۀ
هــای  ترین عــرض جغرافیــایی نســبت بــه طول تا مناسب دهیم در این بخش، محاسبات را بیشتر بسط می

) را بیابیم. بــرای ایــن منظــور، یــک برنامــۀ کــامپیوتری طراحــی شایست ناشایستشده در متن ( سایۀ ثبت
، در طــی ســال و البــروج قةمــنطهای  کردیم، که مقادیر طول سایۀ ظهر را در آغاز و در وسط هریک از برج

هــای  و عرض δ)های برنامه عبارتند از میل خورشید ( حاسبه کند. دادههای جغرافیایی گوناگون م در عرض
. ایــن برنامــه، وقتــی خورشــید در ابتــدا و در وســط هریــک از ۴۰˚تــا  ۲۵ ˚از  ۱/۰˚با گام  (φ)جغرافیایی 

است، برای هر عرض جغرافیایی یک رشــته مقــادیر طــول ســایۀ ظهــر را محاســبه  البروج قةمنطهای  برج
شــده بــرای عــرض جغرافیــایی مــورد نظــر و  های میان مقدار مطلق محاسبه دار تفاوتکند. سپس، مق می

شده در متن را محاسبه کردیم. آنگاه آن عرض جغرافیایی را انتخاب کردیم که متناظر بــا  مقدار متناظر داده 
 منطبق با داده

ً
ی متن اســت. ها رشته اعدادی است که در مجموع کمترین تفاوت را دارند و مقادیر آن تقریبا

هــا مطابقــت دارد.  بــا داده، ۳۱;۴۲˚ و ۳۱;۱۸˚ های جغرافیــایی میــان بر مبنای این محاسبه، مقادیر عرض
) بدانیم که بیش از همه با مقادیر موجــود تناســب ۳۱;۳۰˚توانیم عرض جغرافیایی میانگین را ( بنابراین می

استفاده کردیم و این محاسبه نشــان داد کــه مربعات برای محاسبه   دارد. همچنین از روش حداقل میانگین
)، دو منطقۀ مهم در مجموعۀ این مقادیر، در ایران قــرار دارنــد. ۳۲˚( ٢) و یزد۳۱˚( ١بخش جنوب زابلستان

دانیم، در تاریخ زرتشتیان، یزد یکی از شهرهای مهم و عبادتگاه اصلی آنهــا در همــان نزدیکــی  که می چنان
کند. یزد، محاسبات ما را تأیید می است. اطالعات تاریخی در مورد

اســاس  کمک درونیــابی خطــی، بر از این گذشته، برای یافتن مقادیر طــول ســایه، محاســبه را بــه

کار  عنوان مقادیر پایه، تکرار کردیم و دو بار ایــن روش را بــه های سایه در اعتدالین و انقالبین، به طول

های سایه در متن، انتخاب کردیم و دومین بار، مقادیر  بار، چهار مقدار را بر اساس طول بردیم؛ اولین

ترین عرض جغرافیایی برگزیدیم و سرانجام، آنهــا را بــا مقــادیر موجــود در  اصلی را مطابق با مناسب

  متن مقایسه کردیم و چنین
ً
مقادیر را گرد کــرده و از روش درونیــابی  نتیجه گرفتیم که مؤلف، احتماال

خطی استفاده نکرده است.
اســاس قــدمهایش،  ، حاکی از طول سایۀ یــک شــخص، بر Sy (F) و Sz (F) ،۱ر جدول شمارۀ د

شــده در مــتن را از مقــادیر  عالوه، مقادیر درج به .٣برای عرض جغرافیایی جنوب زابلستان و یزد است
ایم.  ها را در پرانتز نشان داده ایم و تفاوت شده کسر کرده  محاسبه

 مطابق با استان زابل امروزی در  ای تاریخی زابلستان منطقه .١
ً
بیرونی  بخشی از سیستان امروزی در ایران است.جنوب افغانستان و ، تقریبا

کند. ذکر می ۳۲ ˚و ۳۰ ˚، عرض جغرافیایی زابلستان را میان )۵۲ ۀ، صفح۲۰۰۲(
بسیار نزدیک است. ۳۱;۵۳˚ذکر شده که به مقدار امروزی  ۳۲ ˚،یزد در منابع دورۀ اسالمی عرض جغرافیایی .٢
) استفاده کردیم. غیر از آن، انتخاب ۷های یک شخص به ارتفاع خودش ( برای تعداد قدم بیرونیهای سایه، از مقدار  برای محاسبۀ طول .٣

البروج جزئی  دایرة مقادیر میلالبروج، بر نتایج نهایی تعیین شهرها تأثیر ندارد. از آنجا که تنوع  ، برای انحراف دایرة۲۴˚یا ۲۳;۲۶˚ مقدار
بگیریم. ۲۳;۲۶˚است، می توانیم آن را مقدار ثابتی برابر با 
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Sy(F)Sz(F)λ
)٥٠/٠- (۴)٢٩/٠- (۲۱/۴˚٠
)٥٠/٠- (۳)١٥/٠ - (۳۵/۳˚١٥

)۵۰/٠ (۳)٠٤/٠- (۴۶/۲˚٣٠

)۰۰/٠ (۲)١٣/٠ - (۸۷/۱˚٤٥

)۵۰/٠-  (۱)١٧/٠ - (۳۳/۱˚٦٠

)۰۰/٠ (۱)٠٥/٠ (۰۵/۱˚٧٥

)۰۰/٠ (۱)٠٧/١ - (۹۳/۰˚٩٠

)۰۰/٠ (۱)٠١/٠ (۰۱/۱˚١٠٥

)۵۰/٠- (۱)١٧/٠ - (۳۳/۱˚١٢٠

)۰۰/٠ (۲)٢٤/٠- (۷۶/۱˚١٣٥

)۵۰/٠ (۳)٠٥/٠- (۴۵/۲˚١٥٠

)۵۰/٠- (۳)٣٤/٠- (۱۶/۳˚١٦٥

)۵۰/٠- (۴)٣٢/٠- (۱۸/۴˚١٨٠

)۵۰/٠- (۵)٣٧/٠- (۱۳/۵˚١٩٥

)۵۰/٠ (۷)١٦/٠ - (۳۴/۶˚٢١٠

)۵۰/٠ (۸)٠٥/٠- (۴۵/۷˚٢٢٥

)۵۰/٠ (۹)١٣/٠ (۶۳/۸˚٢٤٠

)۵۰/٠(۱۰)٠٨/٠- (۴۲/۹˚٢٥٥

)۰۰/٠ (۱۰)٢١/٠ - (۷۹/۹˚٢٧٠

)۵۰/٠ (۱۰)٠٢/٠ (۵۲/۹˚٢٨٥

)۵۰/٠(۹ )١٦/٠ (۶۶/۸˚٣٠٠

)۵۰/٠ (۸)١٢/٠ (۶۲/۷˚٣١٥

)۵۰/٠ - (۶)١٦/٠ - (۳۴/۶˚٣٣٠

)۵۰/٠ - (۵)٢٤/٠ - (۲۶/۵˚٣٤٥
، شایست ناشایستمقادیر طول سایه برای یزد و زابلستان در متن . ۱جدول شمارۀ 

است.که در این جدول از نو محاسبه شده 

رانــا (شــهر نوســاری در هنــد)،  ، کــه در کتابخانــۀ مهرجــیشایســت ناشایســتدر نسخۀ خطی 
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ــداری می ــادیر طول نگه ــاز و در وســط برج شــود، برخــی از مق ــر، در آغ ــای ســایه در ظه هــای  ه

برای  ،»نسخۀ هند«است (در ادامۀ مطلب، از  ۱۳۶۹البروج، متفاوت با نسخۀ چاپی ایران در  قةمنط

هــا،  کنیم). یکــی از تفاوت برای نسخۀ چاپی ایران استفاده می ،»نسخۀ ایران«انا و از ر نسخۀ مهرجی

پا ثبت شــده  ۵ ،نسخۀ هندمربوط به طول سایه در ظهر، در وسط برج میزان است. طول این سایه در 

اساس محاسبات ما برای طول جغرافیایی یزد و بخش جنوبی زابلستان، مقدار داده شده  است، اما بر

شده در ترجمۀ انگلیســی  رسد. مقادیر طول سایۀ قید نظر می تر به دقیق نسخۀ ایرانپاست، که در  ۵/۵

است، جز در مورد طول سایه در آغاز برج سرطان. نسخۀ ایرانمتن، مانند 

 های سایه در وسط برج َجدی و آغاز برج َدلــو اســت. دیگر میان دو نسخه، مربوط به طول  تفاوت

پــا ثبــت شــده  ۵/۸و  ۵/۹ ،نسخۀ ایرانپا گزارش شده، اما، در  ۵/۷و  ۵/۶مقادیر  ، ایننسخۀ هند در

پــا  ۵/۷و  ۱۰های سایه برای آغاز برج جدی و وسط برج دلــو،  از آن، در هردو نسخه طول است. غیر

ثبت شده است. اما، از آنجا که طول سایه از آغاز برج جدی تا آغاز برج سرطان مرتب در حال تغییر 

شده برای یــزد و جنــوب زابلســتان  از نو محاسبه های سایۀ حال بر مبنای مقادیر طول در عین است، و

دقیق است. غیر ،نسخۀ هندشده در  دو مقدار ثبت است، هر

هــای  نحوۀ نقل مقادیر طول سایه توسط مؤلف متن به شیوۀ تیبریوس بسیار شبیه است. هر دو، طول

کنند (البته جــدول  البروج را ذکر می قةهای منط م هر یک از برجسایۀ وسط روز برای درجۀ اول و پانزده

ها هم هست). همان تاریخ ۹های سایه برای صبح و ساعت  تیبریوس، شامل مقادیر طول

رینیر طول سایه برای اوقات نماز اوزمقاد
ریــن ( از ســه )، مؤلف روشی برای تعیین وقت نماز اوزِ شایست ناشایست( ۲۱در بخش دیگر فصل 

. ٢کنــد )، بر مبنای طول سایۀ شخص عرضه می١ساعت بعداز ظهر تا سر شب و ظاهر شدن ستارگان

رسد زرتشتیان، همچون مسلمانان، اوقات نمازشان را بر پایۀ طول سایۀ یک  نظر می بر این اساس، به

کردند. شاخص (طول سایۀ شخص) تعیین می

در وقت نماز اوزریــن، در انقــالب مؤلف در این بخش نوشته است که مقدار طول سایۀ شخص 

 ۲«پــا و  ۱۴پــا،  ۵/۷، »بهــر ۲«پــا و  ۶ترتیب  تابستانی، ابتدای برج اسد و در انقالب زمســتانی بــه

روز  ۳۰که بر این اساس از انقالب تابستانی تا انقــالب زمســتانی، طــول ســایه در هــر  است ٣»بهر

ری .١
َ
شود ( و نه بر مبنای ریاضی یا  تعیین می اساس رسوم شفاهی و نظر روحانیت آنها ؛ اوقات نمازهای زرتشتیان بر۱۴۰صفحۀ ، اُوشید

نجوم).
.۲۵۳، ۲۵۲ص ،  شایست ناشایست .٢
در اینجا به معنی یک سوم است.» بهر« .٣



٧٧

رس
فا

ن 
که

 
 م

دو
 ی

در
ار 

ب
 ۀ

ن
ما

ز
ج

سن
 ی

سا
با 

 هی
تع

و 
یی

 ن
از

ت 
قا

او

 حدود
11
3

گــردد،  یابد و وقتی خورشید به انقالب تابستانی بر می پا افزایش می ۵/۰روز، ۱۰و در هر  

یابد. طول سایه به همان میزان کاهش می

 ی سایه در انقالبین، ها بنا بر متن، تفاوت طول 
2 214 6 8
3 3

اســت. بنــابراین، نــرخ میــانگین  

 افــزایش طــول ســایه در میانــۀ انقالبــین بــرای هــر مــاه، 
8 4 11
6 3 3

روز، ۱۰و بــرای هــر  

  
1 4 11 3
3 9 2

دانیم که در روزهای نزدیک به انقالبین، تغییر مقدار طول ســایه کــم  است. اما می 

است و در طول ماههای دیگر، افزایش طول سایه بیش از آن روزهاســت، کــه ایــن کــاهش را جبــران 

جای  رای آغاز برج اســد، بــهبینیم، نویسندۀ متن ب که می کند. چنان می 
2 16 1 8
3 3

 ،
17
2

را ثبــت  

. این تفاوت (١کرده است
1
2

شود. همچنین کاهش طول سایه به میزان  های دیگر جبران می پا) در ماه 

1
3

جای  ، به
11
3

جبــران  ٢هــای دیگــر پا) در ماه ۱پا برای برج جدی ذکر شده است. این تفاوت نیز ( 

شده برای وقت نماز اوزریــن در بــاال را  مقادیر طول سایه در سه روز ذکر S، ۲شود. جدول شمارۀ  می

 مســاوی  λدهد. [ بر مبنای پا (قدم) نشان می
ً
طول دایرةالبروجی خورشید و از لحاظ عــددی تقریبــا

روزهای گذشته از اعتدال بهاری است.]

های گذشته از ظهر ساعت

شده در متن) (بر مبنای طول سایۀ ذکر
S (F)

مقدار طول سایه
λ

ول دایرةالبروجی خورشیدط

۲۵/٣/ 
26 6 67
3

˚٩٠

٤٢/۳۵/۷˚١٢٠

۳۳/۲/ 
214 14 67
3

˚٢٧٠

شایست ناشایستزمان گذشته از ظهر برای نماز اوزرین، برای سه روز مهم سال، بر مبنای . ۲جدول شمارۀ 

 ذکر شد، اما، چنان
ً
ســاعت از ظهــر گذشــته  ۳اوزریــن، بــا زمــان  دانیم که وقت نماز می که قبال

)، از نــو محاســبه ۳۱;۳۰˚تــرین عــرض جغرافیــایی ( تطبیق دارد، بنا براین آن مقادیر را برای مناسب

). ۳نیم و سه مقدار جدید خواهیم داشت (جدول شمارۀ ک می

ر).۲۷ثبت شده است (گ  ۵/۸، این مقدار نسخۀ هنددر  .١
.۲۵۳، ص  شایست ناشایست .٢
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(F) ˚۳۰;۳۱ Sλ
)۷۰/۰ - (۹۷/۵˚٩٠

)٢٤/١ - (۲۴/۶˚١٢٠

)٣٥/٤ (۰۲/۱۹˚٢٧٠
شایست ناشایست مقادیر طول سایۀ از نو محاسبه شده برای سه زمان نماز اوزرین، در. ۳جدول شمارۀ

النجوم ودراریالعلوم  یواقیتپ) مقادیر عددی طول سایۀ شخص در 
کنیم،  را بررســی مــی النجوم  لعلوم وَدراریا  َیواقیتنام  متن فارسی دیگری به ۲۷در این بخش، فصل 

البــروج اســت. چــون  قةمــنطکه شامل مقادیر طول سایه در ده روزهای نخست، دوم و سوم هر بــرج 

بر مبنای اطالعات مــا،  مؤلف آن، ابومحمد نجار، در ادبیات و علوم دینی اسالمی استاد بود، و چون

که ذکر شد، تألیف حدود سدۀ ســوم هجــری)، اثــر زرتشــتی دیگــری  ، (چنانشایست ناشایستجز 

 فصــل  شامل چنین اطالعاتی در زمینۀ تعیین اوقات نماز به
ً
کمک طول سایه، موجود نیست، احتماال

ده باشد.تحت تأثیر منابع اسالمی مشابه در همین زمینه تألیف ش یواقیت العلوم،  ۲۷

اســت. هــیچ  ١ســنجی چارچوب این متن شبیه یک رسالۀ کوتاه ســریانی ناشــناس در مــورد زمان

رســانی در  فقــط اطالع شایست ناشایســت،دستور عددی در این بخش نیست و هدف، درست مثل 

عالوه، گفتیم که نجار در علوم دینی و ادبیات مهارت  روحانی است. به زمینۀ اوقات نماز به مردم غیر

عنوان نجــوم عامیانــه در زمــان  توانیم این متن را به داشت، نه در زمینۀ ریاضیات و نجوم، بنابراین، می

، ارزیابی کنیم.٢ای و نجوم محاسباتی خودش، و نه کار حرفه

طــور مســتقیم در عــرض جغرافیــایی  هــای ســایه بــه توان تصور کــرد کــه طــول ، می٣بر اساس متن

1های  مشاهده شده و تا مضرب) ۳۵;۳۵˚) یا ری (۳۷˚قزوین(
4

1و  
6

گرد شــده اســت. مــا ایــن   ٤پا 

تــرین  های جغرافیایی ذکرشده از نو محاسبه کردیم. همچنــین، مناســب مقادیر را فهرست و برای عرض

هــای  مقــادیر متنــاظر بــا عــرض متن یــافتیم و آنهــا را بــا  ٥) را برای مقادیر۳۴;۴۸˚عرض جغرافیایی (

.۵۰۹-۵۰۸، جلد اول، ص ۲۰۰۵-۲۰۰۴، کینگ .١
توان ظهر شرعی  خواست به یک شخص عادی که از او پرسیده بود چگونه می در این بخش از کتاب آمده است که ابومحمد نجار می .٢

(وقت نماز) را تشخیص داد، پاسخ بگوید.
.۲۴۲ص  ،النجوم  العلوم ودراری  یواقیت .٣
اسناد اسالمی دوران میانه انتخاب کردیم.  و برخی منابع مسعودیقانون شده برای عرض جغرافیایی قزوین و ری را بر مبنای  مقادیر ذکر .٤

.۲۸۴، ۲۷۰، ص ۱۹۸۷، کندی؛ ۶۰ص  ،بیرونی
، شایست ناشایستهای ریاضی، که در آغاز بخش ب) بررسی شد، استفاده کردیم. همانند محاسبات درمتن  برای این منظور، از روش .٥

23اختیار مقدار  العلوم   یواقیتآمده در مورد تعیین شهرها درمتن  البروج، روی نتایج نهایی به دستةبرای میل دایر 24یا  26
، تأثیر ندارد. النجوم  دراریو



٧٩

رس
فا

ن 
که

 
 م

دو
 ی

در
ار 

ب
 ۀ

ن
ما

ز
ج

سن
 ی

سا
با 

 هی
تع

و 
یی

 ن
از

ت 
قا

او

Sq، ۴جغرافیایی قزوین و ری مقایســه کــردیم. در جــدول شــمارۀ  (F)  وSr (F)معنــی طــول ســایۀ  ، بــه

طــول دایرةالبروجــی  λهای جغرافیایی قــزوین و ری اســت [ شخص بر حسب طول پای او برای عرض

خورشید است.]

Sr (F)Sq (F)λ
)٤٥/٠ (۷۰/۴)٧٠/٠ (۹۵/۴˚٠˚-١٠
)٠٩/٠ - (۰۸/۴)١٠/٠ (۲۷/۴˚١١˚- ٢٠
)٠٦/٠ - (۴۴/۳)١٥/٠ (۶۵/۳˚٢١˚-٣١

)٠٧/٠ (۹۰/۲)٢٧/٠ (۱۰/۳˚٣٢˚-٤١

)١٨/٠- (۴۹/۲)۰١/٠- (۶۶/۲˚٤٢˚-٥١

)٠٦/٠ - (۱۱/۲)١٢/٠ (۲۹/۲˚٥٢˚- ٦٢

)١٥/٠ (۸۲/۱)٣٣/٠ (۰۰/۲˚٦٣˚- ٧٢

)٠٣/٠ - (۶۴/۱)١٤/٠ (۸۱/۱˚٧٣˚- ٨٢

)٠٤/٠ (۵۴/۱)٢١/٠ (۷۱/۱˚٨٣˚- ٩٣

)١٩/٠ (۵۲/۱)٣٨/٠ (۷۱/۱˚٩٤˚-١٠٣

)١٠/٠ (۶۰/۱)٣٠/٠ (۸۰/۱˚١٠٤˚- ١١٣

)۳۷/٠ - (۸۰/۱)۱۸/٠ (۹۹/۱˚١١٤˚-١٢٤

)۱۹/٠ - (۰۶/۲)٠٢/٠ (۲۷/۲˚١٢٥˚-١٣٤

)٧٩/٠ - (۳۸/۲)٥٢/٠ (۶۵/۲˚١٣٥˚-١٤٣

)٦٧/٠ - (۸۳/۲)٣٨/٠ - (۱۲/۳˚١٤٤˚-١٥٥

)٨٣/٠ - (۳۴/۳)٥١/٠- (۶۶/۳˚١٥٦˚-١٦٥

)٨٠/٠ - (۸۷/۳)٤٢/٠ - (۲۵/۴˚١٦٦˚-١٧٥

)٦٠/٠ - (۵۷/۴)٢٢/٠ - (۹۵/۴˚١٧٦˚-١٨٦

)٦٩/٠ - (۳۱/۵)٢٦/٠ - (۷۴/۵˚١٨٧˚-١٩٦

)٧٠/٠ - (۰۵/۶)١٨/٠- (۵۷/۶˚١٩٧˚- ٢٠٦

)٣٠/٠ - (۹۵/۶)٢٣/٠ (۴۸/۷˚٢٠٧˚-٢١٦

)٣١/٠- (۸۶/۷)٢٩/٠ (۴۶/۸˚٢١٧˚- ٢٢٦

)٤٢/٠ - (۷۵/۸)٢٩/٠ (۴۶/۹˚٢٢٧˚- ٢٣٦

)٠٤/٠ - (۷۱/۹)۶۹/٠ (۴۴/۱۰˚٢٣٧˚- ٢٤٦

)٥٤/٠ (۵۴/۱۰)۳۱/١ (۳۱/۱۱˚٢٤٧˚- ٢٥٦

)۴۹/٠ (۱۶/۱۱)۲۹/١ (۹۶/۱۱˚٢٥٧˚- ٢٦٦

)۵۴/٠ (۵۴/۱۱)۲۹/١ (۲۹/۱۲˚٢٦٧˚- ٢٧٦

)۹۲/٠ (۵۹/۱۱)۵۷/١ (۲۴/۱۲˚٢٧٧˚- ٢٨٦
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)۲۸/١ (۲۸/۱۱)۸۷/١  (۸۷/۱۱˚٢٨٧˚- ٢٩٦

)۱۴/١ (۶۴/۱۰)۷۶/١ (۲۶/۱۱˚٢٩٧˚- ٣٠٦

)۸۳/٠ (۸۳/۹)۳۷/١ (۳۷/۱۰˚٣٠٧˚-٣١٦

)۴۵/٠ (۹۵/۸)۸۸/٠ (۳۸/۹˚٣١٧˚- ٣٢٦

)۴۶/٠ (۹۶/۷)۸۶/٠ (۳۶/۸˚٣٢٧˚- ٣٣٦

)۵۶/٠ - (۹۴/۶)۱۲/٠ - (۳۸/۷˚٣٣٧˚- ٣٤٦

)۱۱/٠ (۱۱/۶)۴۷/٠ (۴۷/۶˚٣٤٧˚- ٣٥٦

)۱۵/٠ (۴۰/۵)۴۲/٠ (۶۷/۵˚٣٥٧˚- ٣٦٥

، از نو محاسبه شده است.العلوم  یواقیتمقادیر طول سایه در این جدول بر اساس . ٤جدول شمارۀ 

هــای ســایۀ  بــه مقــادیر طولترین مقــادیر را نســبت  کــه شــبیه عــرض جغرافیــاییآن بینیم،  که می چنان

تر است تا عــرض جغرافیــای  به عرض جغرافیایی ری نزدیکدهد،  به دست می العلوم  یواقیتشده در  ثبت

دهــد کــه  شده در مــتن نشــان می شده و مقادیر نوشته های میان ارقام درونیابی حال، تفاوت در عین قزوین،

گیری کــرده و  ســایه را انــدازه  رسد او مقــادیر طــول نظر می از روش درونیابی استفاده نکرده است. به مؤلف

ای او خیلی دقیق نیست. ه گیری اما، اندازه شده برای یک پا، گرد کرده است. آنها را برای کسرهای ذکر

تواند وقت نماز عصــر را  پس از اشاره به سایۀ نیمروز، مؤلف شرح داده است که مؤذن چگونه می

توان طول سایه را بــر  کمک آن می تشخیص دهد. او همچنین تصویری از یک ابزار آورده است، که به

گی اســتفاده از آن را ). مؤلــف متأســفانه چگــون٢حسب پا و وقت نماز عصر تعیــین کــرد (تصــویر 

العالقه)، نامیــده شــده  شود آن را از باال، جایی کــه (موضــع رسد، می توضیح نداده است. به نظر می

گیری طــول ســایه اســتفاده کــرد.  شده در پایین آن برای اندازه بندی است، آویزان کرد و از سنجۀ درجه

های سایه، نه بــر مبنــای محاســبات،  لکند که طو آوردن این تصویر در متن، این احتمال را بیشتر می

اند. بلکه بر اساس مشاهدات مستقیم ثبت شده

گیری . نتیجه٤
دهــد. شــباهت اول  ها را بین چارچوب اصلی آن دو نشان می شده، برخی شباهت بررسی دو متن یاد

باهت شــود و دومــین شــ به مقادیر طول سایۀ نیمروز، برای تعیین وقت نماز ظهر (َرپیتَون) مربوط می

دو مــتن در  در نشان دادن چگونگی تعیین وقت نماز عصر (اوِزرین) است. شباهت دیگــر میــان هــر

انــد،  این نکته است که اهداف دینی پررنگــی دارنــد و مقــادیری کــه نویســندگان دو مــتن ثبــت کرده

برخالف محاسبۀ آثار نجومی، خیلی دقیق نیست، بنابراین مقــادیر عرضــه شــده در هــردو مــتن، بــه 

های نجومی عامیانه تعلق دارند. نتس

، که مربوط به اســتفاده از شــاخص بــرای تعیــین مقــادیر زیج شاهبه بخشی از متن  بیرونیاشارۀ 
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دانســتند چگونــه از  دهد منجمان دورۀ ساســانی می های خورشیدی است، نشان می برخی مشخصه

کنند. بنابراین، نقل قول از یک سنجی، استفاده  شاخص برای اهداف نجومی پیشرفته، از جمله زمان

های اصلی آن در بازۀ زمانی دورۀ ساسانی، در مورد طول  فصل از یک کتاب دینی زرتشتی، که بخش

انگیز نیست. سایۀ نیمروزی یک فرد، نوشته شده است، تعجب

توان نتیجه گرفت که زرتشتیان، همانند مســلمانان،  ، میشایست ناشایستدر  ٢١بر مبنای فصل 

کردند و با استناد به این مــتن زرتشــتی، در  ول سایۀ شاخص، برای تعیین اوقات نماز استفاده میاز ط

هایی وجود دارد. اما، از آنجــا کــه  های تعیین اوقات نماز روزانۀ مسلمانان و زرتشتیان، شباهت روش

اده از شــاخص توانیم ادعا کنیم که استف های اصلی کتاب بود یا نه، نمی دانیم این فصل از بخش نمی

برای تعیین اوقات نماز در دوران پیش از اسالم در ایران مرسوم بوده است. غیر از آن، باید یــک منبــع 

گرفتــه از  هندی را نیز، که شامل مقادیر طول سایۀ نیمروز شاخص برای سنجش زمــان اســت و الهام

رســد در  نظر می بــه النهرینی بوده است، در نظــر داشــته باشــیم. در حقیقــت، سنت اخترشناسی بین

 شایست ناشایســتسنجی بسیار شبیه روشی بوده است که در  های مجاور ایران، سنت زمان سرزمین

حســُن  النجــوم،  العلوم ودراری  یواقیتو منابع اسالمی مختلف، از قبیل 
َ
لُمغنــیو  التقاســیم  ا

َ
، ذکــر ا

  می  شده است. همۀ این موارد ما را به این نتیجه
ً
، شایست ناشایستمتن  ٢١ فصل رساند که احتماال

در دورۀ تسلط اسالم در ایران نوشته شده است و زرتشتیان، تحت تأثیر مسلمانان، یــاد گرفتنــد طــول 

سایۀ شاخص را مبنای تعیین اوقات نمازشان قرار بدهند. 

شــده در مــتن  هــای ســایۀ درج گیری طول سرانجام، محاسبات و تصحیحات ما در زمینــۀ انــدازه

 ٣١;١٨˚هــای جغرافیــایی بــین  دهــد کــه جــدول اصــلی بــرای عرض ، نشــان میاشایســتن شایست

مناطق ایران برای این محاسبات عبارتند از بخش  ترین م شده است. بنابراین، محتملتنظی ٣١;٤٢˚و

). براساس اطالعات تاریخی که در مــورد زرتشــتیان داریــم، بــه ٣٢˚) و یزد (٣١˚جنوبی زابلستان (

)، مناسبترین گزینه ٣٤;٤٨˚عالوه، عرض جغرافیایی ( مورد نظر یزد بوده است. به احتمال زیاد شهر

است. گرچــه مؤلــف کتــاب اخیــر  ،النجوم  العلوم ودراری  یواقیتشده در  برای مقادیر طول سایۀ ذکر

های جغرافیــایی شــهرهای ری و قــزوین مطابقــت دارنــد، امــا،  اشاره کرده است که مقادیر با عرض

تــا )، تطبیق بیشتری دارنــد ٣٥;٣٥˚مقادیر با عرض جغرافیایی ری (این  دهد نشان میمحاسبات ما 

ترین شهرهای متناسب بــا  ذکر است که برای یافتن نزدیکشایان  ).٣٧˚عرض جغرافیایی قزوین ( اب

کار بــردیم. همچنــین  را بــهۀ اسالمی های جغرافیایی دور عرض جغرافیایی هردو مورد، مقادیر عرض

.ایم هبه طول سایۀ ذکرشده توسط مؤلف را تصحیح کرد اشتباهات مربوطبرخی 



٨٢

منابع
الیپزیــگ:  .١٩٢٣یپزیگ: اتوهراســویتز، ال، زاخائوادوارد  ، تصحیحالخالیه  القرون الباقیه عن آثاربیرونی، ابوریحان، 

.١٩٢٣اتوهراسویتز، 

.  ١٩٨٤چاپ اول،  ،ةالمعارف عثمانیه دایر حیدرآباد دکن، جمعیت، اللظال  الَمقال فی امِر   فرادُ اِ  ،___ 

.٢٠٠٢، ٢العلمیه، جلد  الُجندی، بیروت، دارالکتب  ، تصحیح عبدالکریم سامی قانون مسعودی، ___ 

انتشارات اساطیر، تهــران (زندگی و کارهای او)،  احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی ،مدرس رضوی، محمدتقی

.١٣٧٠چاپ دوم، 

( کلیدهایی برای کشف گهرها)، بــا مقدمــه و توضــیح های گهر االرزاق یا کلید دِر گنج  ، مفاتیُح یوسفنوری، محمد 

.١٣٨١نژاد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران،  هوشنگ ساعدلو و همکاری مهدی قمی

ری، جهانگیر
َ
محمدتقی شــمس  -فاطمی ویرایش فریدون نامۀ توضیحی آیین زرتشت، دانشنامۀ مزدیسنا، واژه ،اوشید

.١٣٨٦لنگرودی، تهران، چاپ چهارم، شرکت نشر مرکز، 

کتایون مزداپــور، تهــران، پژوهشــگاه علــوم  (پهلوی ساسانی)، ترجمۀشایست ناشایست، متنی به زبان فارسی میانه، 

. ١٣٦٩انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 

.٣/٣خش عمومی، نسخۀ خطی شمارۀ ، نسخۀ کتابخانۀ مهرجیرانا، (نوساری، هند)، ب___ 

پــژوه، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات اطالعــات،  ، تصحیح و معرفی محمــدتقی دانشالنجوم  العلوم ودراری  یواقیت

١٣٦٤.

.٩٥، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا، نسخۀ خطی ___ 
Kennedy and M. H. Kennedy, Geographical Coordinates of Localities from Islamic

Sources, Frankfurt am Main, 1987.
King, In Synchrony with the Heavens, Studies in Astronomical Timekeeping and

Instrumentation in Medieval Islamic Civilization, 2 Volumes, Brill, Leiden, Boston,
2004-5, Part III: “A Survey of Arithmetical Shadow-Schemes for Time-Reckoning”
(a new version of the 1990 publication), and Part IV: “On the Times of Muslim
Prayer”.

Pingree, David, “The Mesopotamian Origin of Early Indian Mathematical Astronomy”,
Journal for the History of Astronomy, Edited by M. A. Hoskin, Vol. 4, Part 1, 1973.

Ptolemy, Ptolemy’s Almagest, English tr. by G. J. Toomer, London, 1984.




