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در حديث شريفی که در (مقدمة الصالة)[( ،]۱التفسري املظهری)

[]۲

و (حلبی

کبري) نوشته شده ميفرمايد که( :نزديک به در کعبه ،جربائيل عليه السالم دو روز برای
من امام شد .هر دوی ما ،مناز صبح را هنگام طلوع فجر ،مناز ظهر (پيشني) را در
هنگاميکه آفتاب از وقت زوال بگردد (هنگام جدا شدن آفتاب از مست الرأس) ،مناز

اندازه خودش (بغري از سايه اصلی) دراز
عصر (ديگر) را در وقتيکه سايه هر چيزی به
ٔ
کناره اباليی اش انپديد
شود ،مناز مغرب (شام) را هنگام غروب خورشيد [هنگاميکه ٔ

شود] و مناز عشاء (خفنت) را هنگامی که شفق به سياهی ميگرايد ادا منودمي .دومني روز
سايه هر
نيز ،مناز صبح را ،هنگام روشن شدن هوا؛ مناز ظهر (پيشني) را ،هنگاميکه ٔ
سايه اصلی)؛ عصر را،
چيزی به
ٔ
اندازه دو برابر بلندی قد خودش دراز شود (بغري از ٔ

حلظه ای بعد از آن؛ مناز مغرب (شام) را ،در زمان شکسنت روزه (بعد از غروب
آفتاب) ،مناز عشاء را اب کامل شدن يک قسمت از سه قسمت شب ادا کردمي .بعد،

جربائيل عليه السالم گفت :اي حممد ،اوقات مناز تو و پيامربان گذشته اين است .امت

تو ،هر يک از پنج وقت مناز را ،در بني اين دو وقت که ادا کردمي ادا کنند ).اين حادثه
در فردای روز معراج ،دو سال قبل از هجرت ،روز  ۱٤جوالی (ژوئيه) بود .بدليل
اينکه ارتفاع کعبه  ۱۲٫۲٤مرت ،ميل مشس  ۲۱درجه  ۳٦دقيقه ،درجه عرض  ۲۱درجه
 ۲٦دقيقه ميباشد ،فئ زوال  ۳٫٥٦سانتی مرت بود .در هر روز پنج ابر ادای مناز فرض
گرديد .پنج بودن تعداد مناز ،از اين حديث شريف نيز فهميده ميشود.

( )۱مؤلف (مفدمة الصالة) حممد بن قطب الدين ازنيقی توفی سنة  ۸۸٥هـ ۱٤۸۰[ .م ].فی أدرنه
( )۲مؤلف (التفسري املظهری) حممد ثناء هللا الپانی پتی توفی سنة ۱۲۲٥هـ۱۸۱۰[ .م ].فی اهلند و مريزا مظهر جان
جاانن استشهد سنة ۱۱۹٥هـ۱۷۸۱[ .م ].فی دهلی

-2برای هر فرد عاقل و ابلغ مسلمان ،يعنی برای هر مرد و زن مسلمان که اب عقل
بوده و به سن ازدواج رسيده ابشد ،در هر روز ،در اوقات معني شان ادای پنج وقت
مناز فرض است .يک مناز ،اگر قبل از رسيدن وقتش ادا شود ،صحيح منيشود .و هم
گناه بزرگی ميشود .برای صحيح شدن مناز ،مهچنانکه ادا کردن مناز در وقتش فرض
است ،آگاه و مطمئن بودن و شک نداشنت ازينکه مناز در وقتش ادا کرده شده است
الصالة)[ ]۱ذکر گرديده است
نيز فرض است .در حديث شريفی که در کتاب (ترغيب ّ

چنني فرموده شد( :بدرستيکه ،هر وقت منازيرا اولی و آخريست) .در يک حمل ،وقت
اول يک مناز ،وقتی است که خورشيد از خط افق ظاهری آن حمل ات يک ارتفاع
مشخص بيايد.
کره زمينی که در رويش زندگی ميکنيم ،در اطراف حمورش ،در فضا در گردش
ٔ
است .اين حمور ،خط مستقيمی است که از مرکز زمني گذشته و سطح زمني را در دو
کره زمني) گويند .به کره ای که
نقطه سوراخ کرده است .به اين دو نقطه (قطب های ٔ
(کره مساء) گويند.
تصور کرده ميشود خورشيد و ستارگان روی آن حرکت ميکنند
ٔ

خورشيد حرکت منيکندّ ،اما ،به سبب آنکه کره زمني حرکت ميکند ميپندارمي که
خورشيد حرکت ميکند .هنگاميکه اطراف تَـَرصد (رصد) کرده شود ،طوری بنظر مريسد
دايره بزرگی مجع شده است .به اين دايره (خط افق ظاهری)
که زمني اب آمسان بر قوس ٔ
گويند .خورشيد ،هر صبح ،از شرق اين خط طلوع ميکند .به طرف وسط مساء مرتفع
ميگردد .وقت ظهر ،ات خط الرأس مرتفع گرديده تکرار شروع به نزول ميکند .بعد در
طرف غرب خط افق ظاهری ،در يک نقطه غروب ميکند( .وقت زوال) ،آنوقت
ميباشد که آفتاب نظر به افق در ابالترين نقطه قرار ميگريد .درين وقت ،به ارتفاع

(غايه ارتفاع خورشيد) گويند .به انسانی که حوادث
خورشيد (از خط افق ظاهری)،
ٔ
آمسان را مشاهده ميکند (راصد) گويند .به استقامت نصف قطر زمني که از اپهای
( )۱مؤلف (ترغيب الصالة) حممد بن امحد زاهد توفی سنة  ٦۳۲هـ۱۲۳٥[ .م].

-3راصد ميگذرد (شاقول) راصد ميگويند .راصد ،در روی زمني ،بر فراز ارتفاع معينی ،در
يک نقطه (م) قرار دارد .خط (م أ) شاقول راصد ميباشد .به مستوی هايی که به اين
شاقول عمود ميباشد (مستوی های افق راصد) ميگويند.
صفحه
شش عدد مستوی افق موجود است :نوشته های زير خنستني شکل در
ٔ
 ۱٦را خبوانيد!  – ۱مستوی (افق رايضی) (م ف) که از اپهای راصد ميگذرد– ۲ .
کره زمني متاس ميکند – ۳ .مستوی (ل ق)،
حسی) (ب ک) که به ٔ
مستوی (افق ّ
دائره (خط افق ظاهری) که
دائره (ل ق) يعنی ٔ
مستوی (افق مرئی) که اب کشيده شدن ٔ
اطراف راصد را احاطه ميکند ،حاصل شده است – ٤ .مستوی (افق حقيقی) که از
مرکز زمني گذشته – ٥ .مستوی (افق شرعی) (ض) که از خط افق ظاهری نقطه حمل
کره زمني
دائره (ظ)( ،خط افق شرعی) گويند که از قطع شدن ٔ
توقف راصد ميگذرد .به ٔ

توسط اين مستوی حاصل ميگردد .اين پنج مستوی به يکديگر موازی اند –٦ .به
حسی که از اپهای راصد ميگذرد (افق سطحی) گويند .هر چند که راصد
مستوی افق ّ
حسی دورتر ميشود.
ابالتر برودٔ ،
دايره (خط افق ظاهری راصد) بزرگرت ميشود و از افق ّ
به افق حقيقی نزديکرت ميشود .به اين دليل ،در يک شهر ،برای ارتفاعات خمتلف،
اوقات خمتلف ظاهری يک مناز پديد ميآيد .در حاليکه ،در يک شهر ،يک مناز فقط
يک وقت دارد .به اين دليل ،برای اوقات مناز خطوط افق ظاهری را منيتوان استعمال
کرد .برای اوقات مناز ارتفاع شرعی استعمال ميشود .ارتفاع شرعی نيز از خط افق
شرعی گرفته ميشود که اب ب لندی تغيري منيکند .نظر به سه افق از شش افق هر حمل،
برای هر منازی يک وقت جداگانه مناز موجود است :اوقات حقيقی ،ظاهری و شرعی.
کسانی که خورشيد و افق را می بينند ،منازشانرا در آن اوقات شرعی ادا ميکنند که
خورشيد ،از افق شرعی به ارتفاع وقت مناز مريسد .کسانی که خورشيد و افق را منی
بينند ،در اوقات شرعی که اب حساب بدست آمده ادا ميکنندّ .اما ،ارتفاعهايی که

-4نسبت به خطوط افق شرعی هستند ،از ارتفاعهای نسبت به خطوط افق ظاهری بزرگرت
ميباشند.
در منازهای ظهر (پيشني) ،عصر و مغرب (شام) اين افق ها استعمال منيشود.
برای هر کدام ازين سه مناز اوقات مرئی و رايضی موجود است .اوقات رايضی ،از
ارتفاع خورشيد اب حساب ايفته ميشود .اوقات مرئی ،اب اضافه کردن  ۸دقيقه  ۲۰اثنيه
به اوقات رايضی حاصل ميشود .برای اينکه ضيا (نور خورشيد) ،از خورشيد به زمني
در  ۸دقيقه  ۲۰اثنيه مريسد ،اي اينکه ،اب ديدن ابال آمدن خورشيد به ارتفاع مشخص
فهميده ميشود ،در اوقات رايضی و حقيقی منيتوان مناز ادا کرد .اين اوقات ،برای ايفته
شدن اوقات مرئی واسطه ميشوند .ارتفاع های افق های طلوع و غروب ،صفر است.
درجات خطوط افق های ظاهری ،قبل از ظهر ،در حني طلوع خورشيد شروع ميشود.
بعد از ظهر ،بعد از افق حقيقی شروع ميشود .افق شرعی ،قبل از ظهر قبل از افق
حقيقی ،بعد از ظهر بعد از افق حقيقی ميباشد .ارتفاع وقت فجر صادق ،در چهار
مذهب )–۱۹( ،درجه است .ارتفاع شروع شدن وقت مناز عشاء ،به قول امام اعظم،
( )–۱۹درجه ،به قول دو امام و سه مذهب ديگر ( )–۱۷درجه است .ارتفاع شروع
وقت مناز ظهر ،غاية االرتفاع ميباشد .غاية االرتفاع ،جمموع جربی ميل و متمم درجه
عرضی است .هنگامی که ابال رفنت مرکز خورشيد از افق حقيقی به غاية االرتفاع ديده
ميشود( ،وقت زوال) مرئی حقيقی ميشود .ارتفاع های شروع اوقات ظهر و عصر هر
روز د ر حال تغيري است .اين دو ارتفاع برای هر روز از نو تعيني ميگردد .وقت آمدن
درجه ارتفاع مناز اب مشاهده چشم فهميده
کناره خورشيد از خط افق ظاهری به
ٔ
ٔ
منيشود .ازين سبب ،عالمات و نشانه های اين وقت مرئی در کتاهبای فقه بيان گرديده
است .يعنی اوقات ظاهری مناز ،اوقات رايضی نبوده ،اوقات مرئی ميباشد .هتيه
کنندگان تقومي و کسانيکه در مساء اين عالمات را منيتوانند ببينند ،آن اوقات رايضی را
کناره خورشيد در بعد از ظهر به ارتفاعهاييکه نظر
حساب ميکنند که (در آن اوقات) ٔ

-5به خطوط افق سطحی ميباشد آمده است .هنگاميکه دستگاه های ساعت به اين
اوقات رايضی مريسند ،وقت مرئی ميشوند .منازهايشان در اين (اوقات مرئی) ادا کرده
ميشوند.
اوقات رايضی اب حساب ايفته ميشود که درين اوقات رايضی خورشيد از افق
حقيقی به نقطه ارتفاع ميآيد .آمدن خورشيد به يک وقت مرئی ،از اين وقت رايضی ۸
دقيقه  ۲۰اثنيه بعد ديده ميشود که ،به اين (وقت مرئی) گويند .يعنی ،وقت مرئی از
وقت رايضی  ۸دقيقه  ۲۰اثنيه بعد است .اوقات رايضی ايکه دستگاه های ساعت
نشان ميدهد ،اوقات مرئی ميباشند .زيرا ،ابتداء دستگاه های ساعت يعنی اوقات زوال
حقيقی و غروب اذانی ،اوقات مرئی هستند .در حاليکه در تقومي ها اوقات رايضی
نوشته شده ،در دستگاه های ساعت به اوقات مرئی تبديل ميشوند .مثالا ،وقت

حساب شده  ۳ساعت  ۱٥دقيقه ابشد ،اين  ۳ساعت  ۱٥دقيقه رايضی ،در دستگاه
های ساعت ۳ ،ساعت  ۱٥دقيقه ،وقت مرئی ميشود .اوالا( ،اوقات حقيقی رايضی)
که اوقات رسيدن مرکز خورشيد به ارتفاع مناز نظر به افق حقيقی ميباشند اب حساب
ايفته ميشود .اينها ،بعدا اب زمان (متکني) معامله شده ،به (اوقات رايضی شرعی) تبديل
کرده ميشود .يعنی ،در دستگاه های ساعت ،الزم منيآيد ات به وقت رايضی  ۸دقيقه
 ۲۰اثنيه اضافه کرده شود .به تفاوت زمانی بني وقت حقيقی و وقت شرعی يک مناز،
زمان (متکني) گويند .مقدار متکني برای هر وقت مناز تقريبا يکسان ميباشد.
در يک حمل( ،وقت مناز صبح) ،در چهار مذهب هم ،در اپاين (شب شرعی)

شروع ميشود .يعنی ،در آن وقت شروع ميشود که ،سفيدی ای بنام (فجر صادق) ،در
شرق در يک نقطه خط افق ظاهری ديده ميشود .روزه نيز ،در اين وقت شروع ميشود.
سر منجم عارف بگ ميگويد که( :قوهلای ضعيفی نيز موجود است که درين قوهلا
چنني بيان ميگردد" :فجر صادق ،در هنگام گسرتده شدن سفيدی در روی افق شروع
ميشود و در اين وقت ارتفاع ( ،)–۱۸حتی ( )–۱٦درجه ميباشد ،بنابرين ادای مناز

-6صبح ۱٥ ،دقيقه بعد از وقت امساک که در تقومي نوشته شده اب احتياطانه ميشود").
(براق) ،به ساعت خود و به خط افق
برای ايفنت ارتفاع وقت فجر ،در يک شب ابز ّ
ظاهری نگاه کرده ،وقت فجر فهميده ميشود .اين وقت به هر کدام از اوقاتيکه برای
ارتفاعهای خمتلف اب حساب ايفته شده مطابق ابشد ،ارتفاع استعمال شده در حساب
آن وقت ،ارتفاع فجر ميباشد .ارتفاع شفق نيز اينگونه ايفته ميشود .علمای اسالم در
طول عصرها ۱۹ ،درجه بودن ارتفاع فجر را فهميده اند ،اندرست بودن ارقام ديگر را
خرب داده اند .ارواپئيان ،به گسرتده شدن سفيدی ،فجر ميگويند .ميگويند که ارتفاع
اين فجر ( )–۱۸درجه است .مسلماانن ،در مورد وظائف دينی ابيد از علمای اسالم
پريوی کنند ،نه از مسيحيان و غري مسلمان .وقت مناز صبح ،در آخر (شب مشسی) به
اپاين مريسد .يعنی ،ات به وقت ديده شدن طلوع کناره جلوی (اباليی) خورشيد از خط
افق ظاهری آن حمل ميباشد.
(کره مساء) کره بزرگی است که در مرکزش کره زمني مانند يک نقطه قرار گرفته،
خورشيد و مهه ستارگان در سطح اين کره پنداشته شده است .اوقات مناز ،اب (قوس
های ارتفاع) که در روی سطح اين کره فرض شده حساب ميشوند .به دو نقطه ای که
حمور زمني ،کره مساء را قطع کرده (قطب مساء) گويند .به مستوی هاييکه از دو قطب
گذشته (مستوی های ميل) گويند .به دايره هايی که اين مستوی ها در کره مساء
حاصل کرده اند (دايره های ميل) گويند .به مستوی هاييکه از شاقول يک حمل گذشته
(مستوی های مست) گويند .اگر فرض کنيم که مستوی های مست ،کره مساء را قطع
کرده اند ،به اين دايره هايی که در سطح کره بوجود آورده اند( ،دايره مست) های آن
حمل واي (دايره های ارتفاع) آن حمل ميگويند .دايره های مست يک حمل ،بطور عمودی،
افق های اين حمل را قطع ميکند .از يک حمل کره زمني ،به تعداد زايدی مستوی های
مست و تنها يک مستوی ميل ميگذرد .حمور زمني و شاقول يک حمل ،در مرکز زمني
يکديگر را قطع ميکنند .مستوی ايکه از اين دو خط مستقيم ميگذرد ،هم مستوی

-7مست اين حمل و هم مستوی ميل ميباشد .به اين مستوی ،مستوی (نصف النهار) اين
حمل ميگويند .به دايره ای که مستوی نصف النهار ،کره مساء را قطع ميکند( ،دايره
نصف النهار) آن حمل گويند .سطح نصف النهار ،سطح افق حقيقی آن حمل را بطور
عمودی قطع کرده و دايره افق حقيقی را به دو قسمت مساوی تقسيم ميکند .به خط
مستقيمی که سطح افق حقيقی را قطع ميکند( ،خط نصف النهار) آن حمل گويند.
دائره مست ،از مرکز خورشيد [از نقطه غ] گذشته افق حقيقی آن حمل را در نقطه (ع)
در مساء قطع ميکند .به قطعه قوس (غ ع) که ميان نقطه (ع) در مساء و مرکز
خورشيد [نقطه غ] قرار دارد (قوس ارتفاع حقيقی) گويند .درجه اين قوس ،در آن حلظه
(ارتفاع حقيقی) خورشيد در آن حمل ميباشد .خورشيد ،هر حلظه ،از دايره های مست
ديگری ميگذرد .دايره مستی که از يک کناره (ز) خورشيد ميگذرد ،در يک نقطه اين
کناره را و در نقطه ديگر مستويهای افق حقيقی ،رايضی ،مرئی و حسی را قطع
ميکند .در ميان اين دو نقطه قطع در مساء ،قوسهايی حاصل ميگردد که به اين قوسها
(قوس ارتفاع ظاهری) نظربه اين افق ها گويند .به درجه اين قوس ها( ،ارتفاع های
ظاهری) خورشيد نظربه اين افق ها گويند .ارتفاع سطحی آن ،از ارتفاع حقيقی اش
بيشرت است .در هنگاميکه خورشيد ازين افقها در ارتفاع يکسان قرار دارد ،نظربه هر
افق ،اوقات متفاوت ظاهر ميگردد .ارتفاع حقيقی ،درجه زاويه حاصل شده توسط دو
نيم خطی است که از مرکز زمني بريون آمده ،از دو سر قوس ارتفاع حقيقی ميگذرد.
درجه قوسهاييکه موازی به اين قوس (قوس ارتفاع حقيقی) در مساء بوده ،به تعداد
بيشمار و در طوهلای (درازيهای) خمتلف در ميان اين دو نيم خط قرار دارند ،به
يکديگر مساوی بوده ،مهه شان به اندازه درجه ارتفاع حقيقی ميباشد .دو نيم خطيکه،
زاويه هايريا که مساوی به ارتفاعهای ديگر است حاصل ميکند ،از نقطه ای برميآيد
که ،شاقوليکه از حمل توقف راصد گذشته ،افق را قطع مينمايد .درجات اين زواايی
ارتفاع نيز ،به اندازه درجات قوس هايی است که در داخل شان وجود دارد .به مستوی
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انمتناهی ايکه که از مرکز زمني ميگذرد و به حمورش عمود ميباشد ُ
مستوی اکوادور) گويند .به دايره ای که از قطع شدن کره زمني توسط مستوی اکوادور

به ميان آمده (دايره ُم َع ّدل النّهار= اکوادور = خط استوا) گويند .استقامت و حمل
سطح اکوادور و دايره اکوادور اثبت ميباشد ،هيچ تغيري منيکند .هر دو نيز ،کره زمني
دايره ميليکه بني مرکز خورشيد و
را ،به دو نيم کره مساوی تقسيم ميکند .به درجه قوس ٔ
سطح اکوادور ميماند (ميل خورشيد) گويند .قبل از طلوع ظاهری ،سفيدی ابالی خط
اندازه دو درجه ارتفاع قبل از سرخی شروع ميشود .يعنی ،هنگاميکه
افق ظاهری ،به
ٔ
فتوی
خورشيد  ۱۹درجه به خط افق ظاهری نزديک شد( ،سفيدی) شروع ميشودٰ .
فتوی را تغيري بدهند .در
اينگونه است .کسانی که جمتهد نيستند ،حق ندارند که اين ٰ
ابن عابدين و تقومي م .عارف بگ نوشته شده است که ،اينگونه خرب نيز نقل گرديده
است که در هنگامی که خورشيد به افق ظاهری  ۲۰درجه نزديک شود( ،سفيدی)
فتوی مطابق منيباشد ،صحيح منيشود.
شروع ميگرددّ .اما ،عباداتی که به ٰ
کره مساء هستند که هم به
مدارهای روزانه خورشيد عبارت از دائره هايی در روی ٔ
مستوی استوا (اکوادور) و هم به يکديگر موازی ميباشند .اين مستويهاييکه اين دايره
ها در آهنا قرار دارند ،به حمور زمني و مستوی نصف النهار عمود ميباشند .مستوی
های افق را بطور مايل قطع ميکنند .يعنی ،مدار خورشيد ،خط افق ظاهری را عمود
دايره مست که از خورشيد ميگذرد ،بر خط افق ظاهری عمود است .مرکز
قطع منيکندٔ .

دايره ميليکه از مرکزش
دايره نصف النهار يک حمل بيايدٔ ،
خورشيد ،هنگاميکه بر روی ٔ
ميگذرد اب دايره مست آن حمل يکسان ميشود و مرکزش ،از افق حقيقی در غاية االرتفاع
قرار ميگريد.
برای کسانی که خورشيد را ميبينند( ،وقت ظهر ظاهری) ،يعنی (وقت ظاهری

کناره پشتی
مناز ظهر (پيشني)) ،استعمال ميشود .اين وقت مرئی ،در هنگام جدا شدن ٔ
خورشيد از حمل زوال ظاهری شروع ميشود .خورشيد ،از افق سطحی هر حمل ،يعنی از

-9کناره جلوی خورشيد ،از
(خط افق ظاهری) که می بينيم طلوع ميکند .قبالا ،هنگاميکه ٔ
(دايره
افق سطحی ،يعنی (از خط افق ظاهری) که می بينيم به غاية االرتفاع رسيد ،به
ٔ
حمل زوال ظاهری) در مساء که خمصوص به اين بلندی است ،ميآيد و (وقت زوال مرئی
سايه ِ
چوب عمود بر زمني را
ظاهری) شروع ميشود .طوريکه در آن وقت ،کواته شدن ٔ

دايره نصف النهار آن حمل در
نتوان احساس کرد .بعدا ،هنگاميکه مرکز خورشيد ،به ٔ
مساء (وسط طول روز ،يعنی وسط مدتی که از طلوع ات غروب خورشيد ميگذرد).
مرتفع شود ،يعنی نظر به افق حقيقی ،در غاية االرتفاع قرار گريد( ،وقت زوال مرئی

کناره پشتی خورشيد از طرف غرب
حقيقی) ميشود .بعد ازين ،در هنگام اپئني شدن ٔ
افق سطحی آن حمل به غاية االرتفاع( ،وقت زوال ظاهری) خامته ايفته ،دراز شدن سايه
ديده ميشود و (وقت ظهر مرئی ظاهری) ميشود .خورشيد ،از وقت زوال ظاهری به
وقت زوال حقيقی در حال مرتفع شدن است و از اينجا به آخر وقت زوال ظاهری در
حال اپيني آمدن است ،حرکتهای خورشيد و سايه احساس منيشود .زيرا زمان و
کناره پشتی ،از طرف غرب خط افق
مسافت خيلی کم است .بعدا ،هنگاميکه ٔ
سطحی به غاية االرتفاع اپيني بيايد( ،وقت زوال مرئی ظاهری) خامته ايفته( ،وقت ظهر

اندازه زمان (متکني) بعد
شرعی مرئی) شروع ميشود .اين وقت ،از وقت زوال حقيقی به ٔ
اندازه فرق زمانی بني افق
است .زيرا ،فرق زمانی بني اوقات زوال شرعی و حقيقی ،به ٔ
سايه
های سطحی و حقيقی بوده ،اين نيز ،زمان (متکني) است .اوقات ظاهری ،از ٔ
سايه چوب معلوم منيشود .وقت زوال حقيقی
چوب معلوم ميشود .اوقات شرعی ،از ٔ
اب حساب ايفته شده ،متکني را به اين اضافه کرده ،وقت زوال شرعی رايضی بدست
ميآيد .به تقومي ها نوشته ميشود .وقت ظهر ،ات به زمان عصر ّاول ،يعنی ات به وقتيکه
اندازه قد خود دراز
سايه هر چيزی ،عالوه بر طوليکه در وقت زوال حقيقی دارد ،به ٔ
سايه هر چيز عالوه بر طوليکه در وقت
شود واي ات به عصر اثنی ،يعنی ات به وقتيکه ٔ
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زوال حقيقی دارد ،به
ٔ
ّاولينش به قول دو امام و سه مذهب ديگر ،دومينش نظر به قول امام اعظم ميباشد.

(وقت مناز عصر (ديگر)) ،اب متام شدن وقت ظهر شروع شده ،ات هنگام ديده

کناره پشتی خورشيد از خط افق ظاهری حمليکه راصد قرار دارد ميباشد .اب
شدن غروب ٔ
وجود اين ،به تعويق انداخنت مناز عصر به بعد از به زردی گرائيدن خورشيد يعنی ات به
اندازه بلندی يک
کناره اپيينی [جلو] خورشيد به خط افق ظاهری به
ٔ
نزديک شدن ٔ

نيزه ،حرام است .اين وقت از سه وقت کراهت سومني آن ميباشد .اآلن ،در ترکيه ،در
تقومي ها ،اوقات عصر ،نظر به عصر اول نوشته شده است .هنگاميکه از اين اوقات،
در زمستان  ۳٦دقيقه ،در اتبستان  ۷۲دقيقه بعد ادا شود ،به امام اعظم نيز متابعت
درجه عرضی بني  ٤۰ات  ٤۲ميباشد ،از ماه جنوری
کرده ميشود .در حمل هايی که ٔ
(ژانويه) شروع کرده ،برای هر ماه  ٦دقيقه ،به  ۳٦اضافه شده ،بعد از ماه جوالی
(ژوئيه) از  ، ۷۲شش دقيقه کم کرده شود ،فرق زمانی بني وقت دو عصر در اين ماه
ميشود.
(وقت مناز مغرب (شام)) ،به حمض غروب ظاهری خورشيد شروع ميشود .يعنی،
کناره اباليی خورشيد از خط افق ظاهری حمليکه راصد قرار
هنگامی که انپديد شدن ٔ
دارد ديده شود شروع ميگردد .شب های مشسی و شرعی نيز ،در اين وقت شروع
ميشوند .در جاهايی که ديدن طلوع وغروب ظاهری خورشيد امکانپذير نباشد و در
هنگام حساب کردن (در هنگام حماسبه اوقات مناز) ،اوقات شرعی استعمال ميشود.
هنگاميکه نور خورشيد ،هر صبح به بلندترين تپه برسد ،وقت طلوع شرعی ميشود .هر
شب نيز به حمض کشيده شدن (انپديد شدن) شعاع خورشيد از اين حمل ،وقت غروب
شرعی مرئی ميشود .دستگاه های ساعت اذانی ،در اين وقت به  ۱۲آورده ميشود.
وقت مناز شام ،ات وقت مناز عشاء (خفنت) ادامه مييابد .مناز شام را ،در ا ّول وقت ادا

کردن سنّت است .به أتخري انداخنت به بعد از وقت (اشتباک جنوم) ،يعنی به بعد از
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فراوانی ستارگان ،يعنی به بعد از اپيني آمدن ٔ
خط افق ظاهری حرام است .به علت مريضی ،سفری بودن و طعام آماده را خوردن،
ميتوان اين مقدار به أتخري انداخت.
(وقت مناز عشاء (خفنت)) ،نظر به قول امامني (دو امام يعنی امام ابويوسف و
امام حممد) ،بعد از عشاء ّاول ،يعنی بعد از انپديد شدن سرخی در روی خط افق
ظاهری در غرب ،شروع ميشود .در سه مذهب ديگر نيز اينگونه ميباشد .به قول امام
اعظم ،بعد از عشاء اثنی ،يعنی بعد از انپديد شدن سفيدی شروع ميشود .در حنفی،
ات آخر شب شرعی ،يعنی ات سفيد شدن فجر صادق ميباشد .وقت انپديد شدن
کناره اباليی خورشيد ،در زير افق سطحی به ارتفاع  ۱۷هفده
سرخی ،وقتی است که ٔ
درجه اپيني آمده ابشد .از اين به بعد ،يعنی هنگاميکه ات به ارتفاع نوزده درجه اپيني
بيايد ،سفيدی انپديد ميشود .علمايی نيز هستند که ميگويند :در مذهب شافعی آخر
وقت عشاء ات به نصف شب شرعی ميباشد .عشاء را ،بعد از نصف شب شرعی ادا
کردن ،در نظر اينها جائز منيباشد .اما در حنفی ،مکروه ميباشد .هر چند که در
مالکی ات آخر شب شرعی ادا کردن صحيح ميباشدّ ،اما ،ادا کردنش بعد از يک
قسمت از سه قسمت شب شرعی گناه است .کسی که منازهای ظهر و شام (مغرب)
را در اوقاتی که دو امام (امام ابويوسف و امام حممد) بيان داشته اند نتواند ادا کند ،به
قضا نگذاشته ،بر حسب قول امام اعظم ابيد ادا کند ،در اين صورت ،در آن روز
منازهای عصر و عشاء (خفنت) را نيز ،نبايد قبل از وقتی که امام اعظم بيان داشته اند
ادا کند .در حنفی ،کسيکه قبل از خروج وقت ،تکبري افتتاح گرفته ابشد ،اما در
مالکی و شافعی کسيکه قبل از خروج وقت ،يک رکعت ادا کرده ابشد ،مناز را در
وقتش ادا کرده است .امحد ضيا بگ[ ]۱در کتاب (علم هيئت) ميگويد که:

( )۱امحد ضيا بگ توفی سنة  ۱۳٥٥هـ ۱۹۳٦[ .م ].فی استانبول
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عشاء ،يعنی اوقات فجر و شفق ،از اوقات طلوع و غروب خورشيد دور ميشود .يعنی
ابتداء اوقات منازهای صبح و عشاء ،به يکديگر نزديک ميشود .اوقات مناز هر کشور،
درجه عرض [ ]φو به ميل خورشيد]δ[ ،
نسبت به فاصله از خط استوا يعنی نسبت به ٔ

يعنی نسبت به ماه و روزه ها ،تغيري ميکند[ ).در جاهايی که درجات عرض از (ميل–
درجه عرض [زاويه ايکه
 )۹۰بيشرت ابشد هيچ وقت روز و شب منيشود .اگر متمم ٔ
درجه عرض را به  ۹۰درجه امتام ميکند] > ميل  ۱۹ +ابشد ،يعنی جمموع ميل مشس
ٔ
اب درجات عرض (  )۹۰–۱۹ = ۷۱ ºواي در زماهنايی که بيشرت از  ۷۱درجه ابشد،
در ماه های اتبستان که ميل خورشيد از پنج درجه بيشرت ميشود ،قبل از انپديد شدن
شفق ،فجر شروع ميشود .برای مهني ،مثالا در شهر اپريس که درجه عرض '٤۸ º ٥۰
است بني  ۱۲جون (ژوئن) ات  ۳۰جون (ژوئن) اوقات منازهای صبح و عشاء شروع
منيشود يعنی حتقق منييابد] .وقت در مذهب حنفی ،سبب مناز است .اگر سبب مناز
در ميان نباشد ،مناز فرض منيشود .در اين حالت ،در اينگونه کشورها اين دو مناز

فرض منيشود .ولی در نظر بعضی علما ،مناز را مطابق به اوقات حمل هاييکه درجات
عرض شان به اينها نزديک ميباشد ،ادا کردن فرض ميگردد[ .در زمان هايی که وقت
اين دو مناز شروع منيشود ،ادا منودن در اوقات آخرين روزيکه اوقات منازهای مذکور
حتقق ايفته ،مستحسن ميباشد].
هنگامی که هنار شرعی ،يعنی يک قسمت از چهار قسمت زمان روزه متام
شود( ،ضحی) يعنی وقت چاشت ميشود .به نصف هنار شرعی ،وقت (ضحوة
الکربی) گويند .نسبت به زمان اذانی،
الکربی،
 ÷۲فجر÷۲=۱۲+فجر– +۱۲فجر=(÷۲فجر–  +)۲٤فجر= ضحوة
ٰ
ميباشد .يعنی (نظر به زمان اذانی) نصف وقت فجر ،از ساعت  ۱۲صبح به بعد،
لکربی ميشود .بدليل اينکه در استانبول ،در  ۱۳اگست (اوت) ،وقت
وقت ضحوة ا ٰ
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ميباشد ،مدت روز شرعی  ۱٦ساعت  ٤دقيقه و نسبت به زمان مشرتک ،وقت ضحوة
الکربی ( ۱۱ساعت  ۱۱دقيقه =  )۸٫۰۲ + ۳٫۰۹ميشود .و اي ،نسبت به ساعت
ٰ
مشرتک ،نصف جمموع اوقات غروب و امساک ميباشد.
خورشيد هر چه به خط افق ظاهری نزديکرت شود ،بدليل زايد شدن درجه
انکسار (شکست) ضيا (نور خورشيد) توسط طبقات هوا ،در جاهای مهوار مثل دراي

کناره اباليی خورشيد ،از خط ظاهری ( )۰٫٥٦درجه اپيني تر
و دشت ،در وقتيکه ٔ
ابشد ،طلوع ديده ميشود .هر شام نيز انپديد شدن خورشيد در افق ،به مهني اندازه
بعد از غروب خورشيد حتقق مييابد.
به مستويهای انمتناهی که به شاقول يک حمل ،يعنی به نصف قطر زمني که از
اين حمل ميگذرد عمود ميباشد (افق) های اين حمل ميگويند .ولی افق های سطحی
اينگونه نيستند .شش افق موجود است .حمل های اين افق ها و راستاهايشان
(استقامت هايشان) اثبت منيباشد .نسبت به حمل توقف راصد ،تغيري ميکنند( .افق
حسی) يک
حقيقی) ،مستوی انمتناهی (إ ع) است که از مرکز ٔ
کره زمني ميگذرد( .افق ّ
نقطه حمل توقف
نقطه (ب) که اپيني ترين ٔ
راصد ،يک مستوی انمتناهی است که از ٔ
کره زمني متاس ميکند .دو خط مستقيمی که از
راصد است ،ميگذرد يعنی به سطح ٔ
کره زمني به مرکز خورشيد مريود ،زاويه ای در مرکز خورشيد حاصل
سطح و مرکز ٔ

مينمايد که به اين زاويه (اختالف منظر) خورشيد گويند .وسطی (متوسط) ساالنه اش
 ۸٫۸اثنيه ميباشد .ارتفاع مرکز خورشيد نسبت به افق رايضی واي افق حسی از ارتفاع
مرکز خورشيد نسبت به افق حقيقی تفريق کرده شود (کاسته شود) نتيجه بدست آمده،
اختالف منظر ميباشد .اختالف منظر سبب ميشود که طلوع ماه و خورشيد دير ديده
شوند .راصد ،در بلندی معني در نقطه (م) قرار دارد .مستوی (ف) که ازين نقطه (م)
ميگذرد (افق رايضی) راصد ميباشد .شعاع (م ق) ،از چشم راصد که در نقطه (م)
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قرار دارد ،بريون آمده در نقطه (ق) به ٔ
کره
شعاع (م ق) در اطراف شاقول نقطه (م) حاصل ميگردد ،در نقطه های (ق) به ٔ
دائره (ل
دائره (ل ق) را مبيان ميآورد .مهني ٔ
زمني متاس ميکند که اين نقطه های (ق) ٔ

ق)( ،خط افق ظاهری) ميباشد .به مستوی ايکه از اين دايره ميگذرد و به شاقول نقطه
(م) عمود ميباشد (افق مرئی) راصد گويند .سطح اين خمروط (افق سطحی) آن است.
راصديکه در يکی از حمل های بلند قرار دارد ،مانند دشت و حبر ،اپيني ترين نقاط آن
حمل را مثل اينکه اب آمسان وصل شده ابشد به شکل يک دائره مشاهده مينمايد .اين
کره
دائره (خط افق ظاهری) ميباشد .اين دايره از نقاطی مبيان ميآيد که افق مرئی سطح ٔ
زمني را در آن نقاط قطع ميکند .از هر يک از اين نقطه ها يک مستوی مست
ميگذرد .مستوی مست که خورشيد در آجنا قرار دارد ،نقطه (ق) را قطع ميکند.
مستوی افق حسی که ازين نقطه (ق) عبور ميکند ،مستوی مست مذکور را در طول
حسی (افق سطحی) راصد گويند
خط (م س) بطور عمودی قطع مينمايد .به اين افق ّ
که ،سطح مستوی (م ق) ميباشد .در يک حمل ،برای ارتفاعات خمتلف ،افق های
کره زمني متاس مييابند،
سطحی خمتلفی موجود ميباشد .نقاط (ق) مربوط به اينها که به ٔ
خط افق ظاهری را بوجود ميآورند .به استقامت شعاعی که از چشم راصد بريون
ميآيد ،يعنی به خط مستقيم (م س) (خط افق سطحی) گويند .قوس (ز س) مربوط به
اويه دو
مستوی مست ،ارتفاع خورشيد نسبت به افق سطحی ميباشد .اين قوس ،درجه ز ٔ
نيم خطی را نشان ميدهد که از چشم راصد بريون آمده از دو سر اين قوس ميگذرد.
بدليل اينکه خورشيد حرکت ميکند ،نقطه (ق) مربوط به افق سطحی (م س) که به
سطح کره زمني متاس ميکند نيز ،بر روی خط افق ظاهری حرکت مينمايد و افق

سطحی هر حلظه تغيري ميخورد (ميکند) .قوس (ح ق) که از (ق) ،موازی به قوس
ارتفاع (ز س) در مساء کشيده شده است ،خط مستقيم (م ز) را که در ميان راصد و
نقطه (ح) نگاه کند
خورشيد قرار دارد ،در نقطه (ح) قطع مينمايد .راصد اگر به اين ٔ
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است .درجه اين قوس (ح ق) ،نسبت به افق سطحی کناره پشتی خورشيد به اندازه
ارتفاع (ز س) است .بنابرين ،برای ارتفاع ،نظر به افق سطحی( ،ارتفاع ظاهری) (ح
نقطه (س) در مساء غروب ميکند .راصد ،گمان
ق) استعمال ميگردد .خورشيد ،از ٔ
نقطه (ق) روی زمني غروب کرده است .هنگامی که خورشيد و ستارگان،
ميربد که از ٔ
به زير افق سطحی يک حمل وارد ميشوند ،يعنی ارتفاعش نظر به اين افق صفر شود،
راصد هايی که در هر جای اين افق قرار دارند ،غروب کردن اينها را ميبينند .راصديکه
نقطه (ق) ميگذرد،
نقطه (م) قرار دارد ،غروب خورشيد را از افق سطحی ايکه از ٔ
در ٔ
کناره اباليی خورشيد نسبت به افق سطحی ،صفر
ميبيند .يعنی هنگاميکه ،ارتفاع ٔ
نقطه (م) قرار دارد ،شروع ميشود .مهچنان ،مهه
ميشود ،وقت غروب راصديکه در ٔ

اوقات مناز راصد نيز اب ارتفاع های شرعی شان که نسبت به افق سطحی ميباشد،
نقطه (م) قرار دارد ،ارتفاع شرعی (ز س) خورشيد را که
معلوم ميشود .راصديکه در ٔ
نظر به افق سطحی ميباشد ،بصورت ارتفاع (ح ق) که نظر به خط افق ظاهری است،
ميبيند.

دايره مست در مساء که نشان
ق = مستوی مستيکه از خورشيد ميگذرد ،افق ز س = قوس ٔ
دهنده ارتفاع خورشيد نسبت به افق سطحی
نقطه
دائره (ل ق) را درين نقطه ،يعنی در ٔ
ٔ
ظاهری ٔ
است .درجه اين قوس مساوی به درجه قوس
(ق) قطع مينمايد.
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م س = به مستوی افق حسی که در ٔ
کره زمني مماس ميباشد (افق سطحی) راصد
به ٔ
گويند.
نقطه (ق) که
کناره خورشيد از ٔ
(ح ق) = ارتفاع ٔ
روی خط افق ظاهری قرار دارد .اين ارتفاع ،به
ارتفاع (ز س) خورشيد نسبت به افق سطحی
مساوی است.
اويه احنطاط افق
ط=ج=ش=ز ٔ
م = يکی از نقاط بلند در حمل
ز م ف = زاويه ارتفاع رايضی خورشيد

(ح ق) ميباشد.
ن = يکی از نقطه های خط مستقيم که درين
نقطه ،افق حقيقی ،افق سطحی را قطع
مينمايد -۱ .مستوی افق حقيقی  ۲ـ مستوی
افق حسی  ۳ـ مستوی افق رايضی  ٤ـ مستوی
افق سطحی
 ٥ـ خط افق ظاهری  ٦ـ خط افق شرعی
غ = رؤيت(ديده شدن)خورشيد از زمني
غ ع = ارتفاع حقيقی خورشيد
ب = اپيني ترين نقطه حمل

از اينرو ،در تعيني اوقات مناز (ارتفاع های ظاهری) (ح ق) که نظر به خط افق ظاهری
ميباشد ،استعمال ميگردد .اين ارتفاع ها از ارتفاع هايی که نسبت به افق های رايضی،
حسی ،مرئی و حقيقی راصد ميباشند بيشرت است .به فرق (ز ع) نظر به ارتفاع
اويه احنطاط افق) برای بلندی (م)
حقيقی از ارتفاع (ز س) نظر به افق سطحی( ،ز ٔ
اويه احنطاط افق ميباشد ،يعنی قوس (ع
اندازه درجه ز ٔ
دايره مست که به ٔ
گويند .قوس ٔ
س) (احنطاط افق) است .در اراضی کوهستانی که خط افق ظاهری غري قابل ديدن
است( ،اوقات شرعی) که در تقومي نوشته شده استعمال ميشود.
نقطه يک حمل قرار دارد ،افق های ،رايضی،
هنگامی که راصد در اپيني ترين ٔ
دايره کوچکی
حسی و مرئی آهنا يکسان ميباشد .افق سطحی ندارد .خط افق ظاهریٔ ،

نقطه (ب) که اپيني ترين نقطه ميباشد .ارتفاعی که نظر به اين
است در اطراف اين ٔ
خط ميباشد و ارتفاع هايی که نظر به مهه افق ها هستند ،اب يکديگر يکسان ميباشد.
اب مرتفع شدن راصد ،افق رايضی اش نيز مرتفع ميشود .افق حسی اش ،به افق سطحی
تبديل ميشود .خط افق ظاهری ،بطرف افق حقيقی اش اپيني آمده و بزرگ ميشود.
نصف قطرهای دايره های خط افق ظاهری که بزرگ شده ،يعنی زاويه های (ط)،
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قوسی است به
ٔ
نسبت به افق سطحی است ،به مقدار زاويه (احنطاط افق) از ارتفاع حقيقی بيشرت
ميباشد.
آمدن آفتاب به وقت زوال ،نسبت به يک افق ،مبعنی آمدن خورشيد به غاية
االرتفاع نظر به اين افق ميباشد .هنگامی که راصد در اپيني ترين نقطه ميباشد ،نسبت
به مهه افق ها و خط افق ظاهری ،حمل های زوالش مهان يک نقطه ميباشد .نقطه ای
نقطه (ع)
دايره نصف النهار را قطع کرده،
ٔ
که قسمت روز مدار روزانه خورشيدٔ ،
صفحه  ۲۸نشان داده شده است .اين
ميباشد که در اولني و دومني شکل ها که در
ٔ
نقطه (ع) وسط قسمت روز مدار روزانه ميباشد .به اين نقطه (حمل زوال حقيقی)
گويند .مربوط به حمل توقف راصدهاييکه در حمل های بلند قرار دارند و خورشيد را
ميبينند ،دائره های خط افق ظاهری و نسبت به اين دائره ها ،نقطه های غاية االرتفاع
مبيان ميآيد( .دايره های حمل زوال) که توسط اين نقطه های غاية االرتفاع ،در اطراف
حمل زوال حقيقی در مساء حاصل ميگردد( ،حمل های زوال ظاهری) راصدهای مذکور
ميباشد .وقتی که خورشيد ،در حال گردش بر روی مدار خود است ،در دو نقطه به
هر يک از اين دايره ها برخورد ميکند .وقتيکه به اولني نقطه برسد (وقت زوال ظاهری)
شروع ميشود .هنگاميکه به دومني نقطه برسد ،اپاين وقت زوال ظاهری ميشود .هر
چند که راصد مرتفع تر شود ،احنطاط افق واقع شده ،دايره های (خط افق ظاهری) آن
بزرگ ميگردد .اين (دايره های حمل زوال) که در مساء هستند ،نيز بزرگ ميشوند .نصف
قطرهايشان ،به اندازه درجات قوس هايی است که اين قوسها نصف قطرهای دايره
کره زمني ،ميباشد .هنگامی که راصد ،به بلندترين نقطه
های خط افق ظاهری در روی ٔ

(دايره حمل زوال) در مساء ،به خارج ترين و بزرگرتين حالت
حمل توقف خود مريود،
ٔ
دايره حمل زوال( ،حمل زوال شرعی) راصد گويند .افق سطحی
مريسد .به اين بزرگرتين ٔ
نقطه يک حمل قرار دارد (افق شرعی) آن ميباشد .به ارتفاع
راصدی که در ابالترين ٔ
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ٔ
کناره جلوی خورشيد ،به
اندازه غاية االرتفاع برسدٔ ،
نظر به افق شرعی در حمل طلوع به ٔ
دايره حمل زوال شرعی وارد ميشود .تپه ای که به آن اندازه در مسافت دور قرار داشته
ٔ
تپه
ابشد که در زمان اسفرار قسمتهای سايه و روشن آن از يکديگر فرق کرده نشودٔ ،
اندازه زاويه احنطاط افق راصدی
دايره حمل زوال شرعی ،به ٔ
آن حمل منيباشد .نصف قطر ٔ
است که در بلندترين تپه قرار دارد .دايره های وقت زوال ديده منيشود .ورود و خروج

سايه چوب که به زمني نشانده شده
خورشيد به اين دايره ها ،اب دراز و کواته شدن ٔ
است فهميده ميشود.
در جاييکه ابن عابدين چيزهايريا که اجنام دادن آن برای فرد روزه دار مستحب
ميباشد بيان ميکند و نيز طحطاوی در حاشيه (مراقی الفالح) ميگويند که( ،کسی که
در حمل اپيني قرار دارد ،وقتی که غروب ظاهری را قبل از هر کس ببيند ،قبل از کسی
که در جای بلند قرار دارد افطار ميکند[ .در اسالميت ،برای کسانی که خورشيد را
ميبينند اوقات ظاهری معترب است ،نه اوقات حقيقی ].غروب ،برای کسانی که غروب
خورشيد را منيبينند ،به اتريکی گراييدن تپه هايی که در طرف شرق قرار دارند ميباشد).
يعنی ،غروب ظاهری است که آنرا کسانی که در بلندترين نقطه قرار دارند ميبينند.
يعنی ،غروبی است که از افق شرعی بوقوع ميپيوندد .در کتاهبای (االنوار العمال
االبرار)[ ]۱شافعی و (جممع االهنر) نيز خرب داده شده است که" :برای کسانی که
غروب را منيبينند ،وقت (غروب شرعی) ،معترب است و اب حساب ايفته ميشود".
عبداحلق ُسجادل[ ]۲رمحة هللا عليه که از صحبت های حممد معصوم فاروقی
سره العزيز» هبره مند شده در کتاب فارسی (مسائل شرح وقايه) که در
سرهندی «ق ّدس ّ

( )۱مؤلف (األنوار ألعمال األبرار) يوسف األردبيلی توفی سنة  ۷۹۹هـ ۱۳۹۷[ .م].
( )۲العامل العارف والولی الکامل عبداحلق سجادل اجملددی السرهندی توفی فی القرن احلادی عشر اهلجری
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هندوستان در سال  ۱۲۹٤هجری [ ۱۸۷۷م ].چاپ شده در ٔ
اوقات ظهر و عصر ،ميگويد که:
(در جايی مهوار که خورشيد ديده ميشود ،يک دايره کشيده ميشود .به اين دايره
اندازه درازی نصف قطر دايره
ٔ
(دايره هنديه) ميگويند .به وسط دايره ،چوبی راست به ٔ
نشانده ميشود .برای اينکه چوب نشانده شده کامالا عمود ابشد ،نوک اباليی چوب
از سه نقطه خمتلف دايره ،ابيد در مسافت يکسان قرار داشته ابشد .به اين چوب
اندازه بريون دايره امتداد
سايه اين مقياس ،قبل از ظهر ،ات به
عمود (مقياس) گويندٔ .
ٔ
مييابد و در طرف غرب ميباشد .اب ابال رفنت خورشيد ،يعنی اب افزايش ارتفاع خورشيد
سايه کواتهرت ميشود .به نقطه ای که نوک سايه وارد دايره شود ،عالمت گذاری
ميشود .در بعد از ظهر ،به نقطه ای که از طرف شرق دايره بريون مريود نيز يک
عالمت گذاشته ميشود .به ميان وسط قوس (کمان) موجود بني اين دو نقطه عالمت
گذاری شده و به مرکز دايره ،يک خط راست کشيده ميشود .اين خط( ،خط نصف
النهار) آن حمل ميباشد ).استقامت خط نصف النهار ،جهت های مشال و جنوب را
کناره جلويی خورشيد ،از خط افق ظاهری آن حمل ،به غاية
نشان ميدهد .هنگامی که ٔ
االرتفاع مريسد( ،وقت زوال ظاهری) شروع ميشود .کواته شدن سايه احساس منيشود.
بعد از اين ،مرکز خورشيد ،به نصف النهار آمده ،نسبت به افق حقيقی در غاية
االرتفاع قرار ميگريد .اين وقت( ،وقت زوال حقيقی) است .اوقات زوال به حسب
ساعت وسطی ،در وقت زوال حقيقی ،اب تغيري درجات عرض ،تغيري منيکند .هنگاميکه
خورشيد ،از اينجا جدا ميشود ،سايه نيز از خط نصف النهار جدا ميشود ،ولی
کناره پشتی خورشيد ،نسبت به حمل غروب خط افق ظاهری،
احساس منيشود .وقتيکه ٔ

به غاية االرتفاع ظاهری فرود ميآيد ،وقت زوال ظاهری به اپاين مريسد .در اين وقت
(وقت ظهر ظاهری) شروع ميشود .شروع دراز شدن سايه ديده ميشود .وسط زمانی که
درازی سايه تغيري منيکند (وقت زوال حقيقی) است .در لندن حلظه عبور مرکز خورشيد

 - 20از مدار اب تلسکوپ ها ديده شده ،ساعتهای زوالی عيار کرده ميشوند .در اين وقت
زوال حقيقی مرئی ،ساعت حقيقی  ۱۲است .اين جمموع جربی تعديل زمان اب ،۱۲
در دستگاه ساعت حملی ،شروع (ساعت وسطی) آنروز ،يعنی  ۱۲آنروز ميشود .اوقات
رايضی ايکه اب حساب بدست آمده ،در دستگاه های ساعت اوقات مرئی را نيز
نشان ميدهد .اين (وقت زوال مرئی) که ابتدای[ ]۱دستگاه های ساعت وسطی
ميباشد ،از (وقت زوال رايضی) که وقت آمدن خورشيد به وقت زوال ميباشد ۸ ،دقيقه
و  ۲۰اثنيه بعد است .به کواته ترين طول سايه( ،فئ زوال) ميگويند .فئ زوال ،نسبت
به درجات ميل و عرض تغيري ميکند.
[دائره
يک اپی پرگار (نوک تيز پرگار) به نقطه ايکه خط نصف النهار ،دائره را
ٔ
هنديه را که در فوق ذکر گرديد] قطع ميکند ،گذاشته ميشود .پرگار ،به اندا ٔزه فئ زوال
ابز شده چرخانيده شود ،قسمت خط نصف النهار را که در بريون دائره ميباشد قطع
نقطه قطع گذاشته
مينمايد .اپی ديگر پرگار (اپييکه قلم نصب شده است) به اين ٔ
[]۱
دائره
اندازه مسافت بني اين ٔ
نقطه قطع ات مرکز ٔ
دائره دوم که نصف قطرش به ٔ
شدهٔ ،
سايه مقياس به اين دومني دايره( ،وقت عصر
اول ابشد ،کشيده ميشود .وقت آمدن ٔ

ّاول ظاهری) ميشود .دومني دايره را برای هر روز دوابره ابيد کشيد .فئ زوال ،تنها در
حني ايفنت اوقات مناز ظهر و عصر استعمال ميشود .در حني ايفنت اوقات ديگر
استعمال منيشود.
در (جممع االهنر)[ ]۲و (رايض النّاصحني)[ ]۳ميگويد که( ،وقت ظهر ،از زوال
کناره پشتی خورشيد ،از حمل عروج
خورشيد شروع ميشود .يعنی هنگامی است که ٔ
( )۱ابتدای اوقات مناز اي از وقت زوال و اي از نصف شب حساب کرده ميشود.
دايره هنديه ميباشد .به عباره ديگر مرکز دايره های اول و دوم يکی است.
دايره دوم ،مرکز ٔ
( )۱مرکز اين ٔ
( )۲مؤلف (رايض الناصحني) حممد الرحبامی ألف هذا الکتاب سنة  ۸۳٥هـ۱٤۳۲[ .م].
( )۳مؤلف (جممع األهنر شرح ملتقی األحبر) شيخی زاده عبدالرمحن توفی سنة  ۱۰۷۸هـ ۱٦٦۷[ .م].
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سايه
برای فهميدن وقت زوال ،يک چوب نشانده ميشود .هنگاميکه کواته شدن ٔ
چوب متوقف شود ،يعنی کواته و دراز نشود( ،وقت زوال) است .در اين وقت ،ادای
مناز جائز منيباشد .هنگاميکه سايه شروع به دراز شدن کند ،وقت زوال به اپاين
مريسد) .غاية االرتفاع که در کتاب بيان شده ،ارتفاع هايی نيست که نسبت به افق
کناره جلوی خورشيد
حقيقی ميباشند .دو حمل بيان شده است که يکی ،مرتفع شدن ٔ

به غاية االرتفاع ،از افق سطحی ،يعنی از طرف شرق خط افق ظاهری و ديگری اپيني
کناره پشتی خورشيد به غاية االرتفاع ،از افق سطحی ،يعنی نظر به طرف غرب
آمدن ٔ
حاشيه (امداد) نوشته شده است که ،در تعيني وقت ،نه افق
خط افق ظاهری .زيرا ،در
ٔ
کناره جلوی خورشيد ،از
حقيقی ،بلکه خط افق ظاهری استعمال ميشود .هنگامی که ٔ
افق سطحی يعنی از خط افق ظاهری به غاية االرتفاع مرتفع شود (وقت زوال ظاهری)
کناره پشتی خورشيد از افق سطحی ،يعنی نظر به حمل غروب
شروع ميشود .هنگاميکه ٔ
خط افق ظاهری از غاية االرتفاع ظاهری شروع به فرود آمدن ميکند ،وقت زوال

سايه مقياس ،به
ظاهری به اپاين مريسد و وقت ظهر ظاهری ميشود .در اين وقت ٔ
اندازه ای که حس کرده نشود کمی دراز شده است .وقت ظاهری مناز عصر ،هنگامی
سايه اصليش يعنی بغري از فئ زوال که در
که اين سايه به اندازه قد چوب (بغري از ٔ
وقت زوال حاصل ميگردد) دراز شود شروع ميگردد .وقت زوال حقيقی ،يک حلظه
است .اوقاتيکه از ورود کناره های جلوی و عقبی خورشيد به دائره های (حمل زوال

کره مساء ات به خروج اين کناره های خورشيد ازين دائره ها ميگذرد ،اوقات
ظاهری) در ٔ
زوال ظاهری کناره های جلو و عقب خورشيد ميباشد .مرکز اين دائره ها ،نقطه زوال
درجه (احنطاط افق) خمصوص به بلندی حمل
اندازه ٔ
حقيقی بوده نصف قطرهايشان ،به ٔ
توقف راصد ميباشد .حمل زوال ظاهری ،يک نقطه نبوده ،بلکه قوسی است بني دو
نقطه که اين دايره ها مدار خورشيد را در اين دو نقطه قطع ميکند .بزرگرتين اين دايره

 - 22(دايره حمل زوال شرعی) است .در اسالميت وقت زوال ،يعنی وسط مدت روز (از
ها
ٔ
دائره شرعی است يعنی زمانيکه از
طلوع ات غروب خورشيد) ،زمان بني دو نقطه اين ٔ
کناره پشتی
دايره شرعی ات به نقطه خروج ٔ
کناره جلوی خورشيد به اين ٔ
نقطه ورود ٔ
خورشيد از اين دايره ميگذرد ،در اسالميت وقت زوال ،يعنی وسط مدت روز ميباشد
کناره جلوی خورشيد
(مقصد از روز ،از طلوع ات غروب خورشيد است) .هنگامی که ٔ
کناره پشتی از اين
داخل دايره ميشود( ،وقت زوال شرعی) شروع ميشود .هنگامی که ٔ

دايره خارج ميشود ،زوال شرعی ،اپاين ايفته( ،وقت ظهر شرعی) شروع ميشود .اين
وقت ،اب حساب ايفته شده ،به تقومي ها نوشته ميشود.
(اوابني)
به شش رکعت منازی که بعد از فرض مناز شام (مغرب) ادا ميشود مناز ّ
گويند .تعيني و تثبيت اوقات عبادات ،يعنی فهميدن و فهماندن آهنا ،اب معلومات
دينی امکان پذير است .فقها (علمای فقه) ،قول های (بياهنای) جمتهدان را در
کتاهبای (فقه) نوشته اند .اوقات بيان شده را (اوقاتيکه عالماتشان از طرف فقها بيان
شده است) حساب کردن جائز است .شرط و ضروری است که اوقات ايفته شده اب
حساب ،ابيد از طرف علمای دين تصديق کرده شود .جائز بودن فهميدن استقامت
قبله و اوقات مناز اب حساب در (ابن عابدين) در حبث (متوجه شدن به قبله در مناز) و
[]۲
در کتاب (فتاوای مشس ال ّدين رملی)[ ]۱نوشته شده است .در (موضوعات العلوم)
ميگويد که( :حساب کردن اوقات مناز ،فرض کفايه است .برای مسلماانن دانسنت و
فهميدن ّاول و آخر وقت مناز ،از حرکت خورشيد واي از تقومي هايی که علما تصديق
کرده ابشند فرض است).
کره زمني در اطراف حمور خود ،از غرب به شرق در حال گردش است .يعنی
ٔ
کره زمينی که روی ميز گذاشته شده ،از ابال نگاه کرده شود ،در کشورهای
اگر به ٔ

الرملی الشافعی توفی سنة  ۱۰۰٤هـ ۱٥۹٦[ .م].
( )۱حممد مشس الدين ّ
( )۲مؤلف (موضوعات العلوم) کمال الدين حممد توفی سنة  ۱۰۳۲هـ ۱٦۲۳[ .م ].فی إستانبول

 - 23مشال ،به جانب عکس حرکت عقربه های ساعت در گردش ميباشد .به اين( ،حرکت

کره
حقيقيه) گويند .ديده ميشود که خورشيد و ستارگان اثبت ،هر روز در اطراف ٔ
زمني ،از شرق به غرب يک دور ميزنند .به اين( ،حرکت رجعيه) گويند .به مدت زمان
بني دو گذر يک ستاره از نصف النهار حمل قرار گرفته شده ،يک (روز ستاره) گويند.
به يک قسمت از  ۲٤قسمت اين زمان ،يک (ساعت ستاره) گويند .به زمان بني دو
گذر مرکز خورشيد از نصف النهار ،يعنی به بني دو وقت زوال حقيقی (روز مشسی
کره زمني ،در روی مستوی خسوف (دائرة الربوج) ،در اطراف خورشيد
حقيقی) گويندٔ .
هم ،از غرب به شرق حرکت کرده ،در يک سال يک دور ميزند .به سبب اين حرکت
زمني ،گمان برده ميشود که خورشيد در ابالی مستوی خسوف و در اطراف (حمور
خسوف) که از مرکز زمني گذشته و بر مستوی خسوف عمود ميباشد از غرب به شرق
حرکت ميکند .سرعت وسطی اين حرکت انتقاليه ،هر چند که تقريب ا سی کيلومرت در
اثنيه هم ابشد ،اثبت نيست .بدليل اينکه مدار زمني بر روی مستوی خسوف ،دايره
نبوده ،بشکل (بيضی) ميباشد ،درجات قوسی که در زمان های مساوی طی کرده ،به
يکديگر يکسان نيستند .هر چند به خورشيد نزديکرت شود ،سرعتش بيشرت ميشود .به
سبب اين حرکت زمني ،خورشيد هر روز ،زمانی به اندازه تقريب ا  ٤دقيقه ،از ستارگان
عقب ميماند و گردش روزانه اش را  ٤دقيقه بعد به اپاين مريساند .اين (روز مشسی
حقيقی) ،از روز ستاره (تقريبا) مبقدار  ٤دقيقه طوالنی ميشود .اين طوالنی شدن ،هر
روز از  ٤دقيقه کمی متفاوت ميباشد .دومني سبب متفاوت بودن طوهلای روزهای
مشس حقيقی از يکديگر ،عمود نبودن حمور زمني به مستوی خسوف ميباشد .بني حمور
خسوف اب حمور زمني زاويه ای به اندازه  ۲۳درجه  ۲۷دقيقه موجود ميباشد .مقدار اين

زاويه ،اصالا تغيري منيکند .سومني سبب ،تغيري کردن غاية االرتفاع مشس در هر روز
است .مستوی های خسوف و استوا (اکوادور) بر روی يک قطر زمني يکديگر را قطع
ميکنند .در بني شان تقريبا زاويه  ۲۳٫٥درجه ای موجود است .به اين قطر زمني (خط

 - 24هبار) گويند .مقدار اين زاويه نيز تغيري منيکند .هنگاميکه زمني در اطراف خورشيد در
گردش است ،استقامت حمورش تغيري منيکند .مهيشه استقامت شان ،به يکديگر موازی
ميباشد .در  ۲۲جون (ژوئن) ،حمور زمني ،در طرف خورشيد حمور خسوف ميباشد.
کره زمني ،که در مشال استوا (اکوادور) قرار دارد ،در مقابل خورشيد
بيشرت از نصف نيم ٔ
ميباشد .ميل خورشيد ( )+۲۳٫٥درجه است .هنگامی که زمني ،يک قسمت از چهار
قسمت مدارش را طی کند ،حمور زمني ،از راستای (استقامت) خورشيد  ۹۰درجه جدا
ميشود .خط هبار ،به استقامت خورشيد ميآيد .ميل خورشيد صفر ميشود .هنگامی که
زمني ،نصف مدارش را طی کند ،هر چند که حمور زمني ابز هم به استقامت خورشيد
ميآيد ،ولی نسبت به حمور خسوف ،در طرف عکس خورشيد قرار ميگريد .نصف
استوا (اکوادور) که در طرف خورشيد است ،روی مستوی خسوف بوده ،کمرت از
کره جنوبی ،در مقابل خورشيد قرار
کره مشالی ،و بيشرت از نصف نيم ٔ
نصف نيم ٔ
ميگريد .خورشيد  ۲۳٫٥درجه در زير استوا (اکوادور) بوده ،ميلش ( )–۲۳٫٥درجه
است .هنگاميکه زمني سه قسمت از چهار قسمت مدارش را طی کند ،يعنی در ۲۱
مارچ (مارس) ،خط هبار ،دوابره به استقامت خورشيد آمده ،ابز هم ميل خورشيد
صفر ميشود.
حسيب بگ ،در کتاب (قوزموغرافيا) ميگويد که( :قسمتی از شعاعهاييکه به
کره زمني متاس منوده ميگذرند نقاط
شکل موازی به يکديگر از خورشيد ميآيند ،به ٔ
(دايره تنوير)
دائره بزرگی را مبيان ميآورند .به اين دايره
ٔ
کره زمنئ ،
متاس اين شعاع ها به ٔ

کره
گويند .در شش ماهی که خورشيد بر روی استوا قرار دارد ،بيشرت از نصف نيم ٔ
(دايره تنوير) قرار ميگريد که خورشيد را ميبيند .مستوی تنويری
مشالی زمني در آنطرف
ٔ

کره زمني گذشته ،زمني را به دو قسمت مساوی
که اين دايره در آن قرار دارد ،از مرکز ٔ
تقسيم ميکند و به استقامت اشعه هايی که از خورشيد ميآيد عمود است .برای اينکه
اويه تنوير) که ما بني حمور زمني و
حمور زمني نيز به مستوی استوا عمود ميباشد( ،ز ٔ

 - 25اندازه ميل خورشيد ميباشد .برای مهني ،در حمل هايی که
سطح تنوير قرار دارد ،به
ٔ
درجات عرضشان بيشرت از ' ۹۰ º –۲۳ º ۲۷'=٦٦ º ۳۳ميباشد روزهای بی شب
دايره تنوير که خورشيد را منيبيند،
و شب های بی روز بوقوع ميپيوندد .به آنطرف ٔ

موازی به اين و  ۱۹ ºدورتر يک دايره بکشيم .در جاهايی که درجات عرض بني اين
دو دايره ميباشد حوادث فجر و شفق بوقوع ميپيوندد .در جاهايی که متمم [زاويه ايکه
درجه عرض را به  ۹۰درجه امتام مينمايد] های درجات عرضشان کمرت از ( +۱۹ميل)
ٔ

ميباشد ،يعنی در جاها و زماهنايی که جمموع درجات عرض و ميل مشس – ۱۹ = ۷۱
 ۹۰واي بيشرت ميباشد ،قبل از انپديد شدن شفق ،فجر شروع ميشود) .در جاهايی که
ميل مشس کمرت از درجه عرض ميباشد ،خورشيد ،در حني زوال در طرف جنوب مساء
قرار ميگريد .مدارهايی که خورشيد و ستارگان گردش روزانه خود را اجنام ميدهند ،دايره

هايی هستند که موازی به استوا (اکوادور) ميباشند .مدار روزانه خورشيد ،در روز ۲۱
مارچ (مارس) افرجنی و در  ۲۳امني روز سپتامرب در روی مستوی استوا قرار ميگريد و
ميل خورشيد صفر ميشود .در اين دو روز ،در هر جای زمني ،طول روز و شب
مساوی ميباشد .برای اينکه نصف فضله[ ]۱صفر خواهد شد ،وقت زوال حقيقی
نسبت به زمان غروبی و اوقات غروب و طلوع حقيقی نسبت به زمان حقيقی در هر
جا ( ) ٦ميشود .اوقات ظهر شرعی نسبت به زمان اذانی نيز ،در مهه تقومي های معترب
به رقم ( )٦نوشته شده است .زيرا ،زمان متکينيکه در وقت غروب موجوداست،
بصورت تقريبی در وقت ظهر نيز موجود ميباشد .در روزهای بعد ،مدارهای روزانه
خورشيد از استوا دورتر گشته ،ميل خورشيد ،در ۲۲جون (ژوئن)  +۲۳درجه ۲۷
دقيقه و نيز در  ۲۲دمسرب (دسامرب)  –۲۳درجه  ۲۷دقيقه ميشود .در روزهای بعدی،
ارزش مطلق ميل شروع به کاهش ميکند .وقتيکه خورشيد در زير استوا (اکوادور) قرار
دايره تنوير که خورشيد را منيبيند
دارد ،قسمت بيشرت نيم کره مشالی ،در قسمت پشت ٔ
ابره (نصف فضله) معلومات داده خواهد شد.
( )۱در صفحات بعدی ،در ٔ
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کناره جلوی ٔ
کره زمني در گرداگرد حمورش ،هنگاميکه ٔ
ميباشد .در حني گردش ٔ
کوچک که به انم (خط افق ظاهری) يک حمل ايد ميشود ،به قسمت منور دو نيم کره
دايره تنوير از يکديگر جدا شده است ،بيايد ،خورشيد طلوع مينمايد.
ايکه از طرف ٔ
در آنگاه که ميل خورشيد صفر درجه ميباشد ،کامالا از شرق يعنی بدون احنراف ،از
نقطه وسطی شرق طلوع ميکند .هر چقدر که ميل افزايش مييابد ،حمل های طلوع و
غروب ،در ماه های اتبستان ،بطرف مشال خط افق ظاهری ،ولی در ماه های زمستان

بطرف جنوبش متايل ميکند .به اين قوس های دايره خط افق ظاهری که مقدارش هر
روز در تغيري است( ،سعه) های خورشيد گويند .خورشيد ،بعد از طلوع ،در کشورهای
مشالی ،مهيشه بطرف جنوب ابال مريود.
به يک قسمت از  ۲٤قسمت از روز مشس حقيقی ،يک (ساعت مشسی
حقيقی) گويند .طوهلای اين واحدهای ساعت نيز هر روز متفاوت است .برای اينکه اب
استفاده از دستگاه های ساعت ،مقدارهای زمان اندازه گريی شود ،الزم ميآيد که
واحدهای زمانی انتخاب شده ،يعنی طوهلای روز و ساعت هر روز يکسان ابشند.
برای اين( ،روز مشسی وسطی) در نظر گرفته شده يعنی فرض و قبول شده است .به
يک قسمت از  ۲٤قسمت اين روز مشسی وسطی (ساعت وسطی) گفته شده است.
دومی ساعت (معتدل) واي
ابن عابدين ،در ابب حيض ،به ّاولی ساعت ّ
(معوج) ،به ّ
ساعت (فلکی) ميگويد .طول روز وسطی ،متوسط طوهلای روزهای حقيقی خورشيد
است که در ظرف يکسال ميباشد .بدليل اينکه در يک سال مداری ۳٦٥٫۲٤۲۲۱٦
روز مشسی حقيقی موجود است ،در حالتيکه مشس وسطی ،در اين قدر روز راهی به
اندازه  ۳٦۰درجه طی ميکند ،گفته ميشود که در يک روز مشسی وسطی ،قوسی به
ٔ

اندازه  ٥۹دقيقه  ۸٫۳۳اثنيه طی ميکند .مشسيکه هر روز اين قدر راه مريود ،در
ٔ
مستوی استوا ،در زمانی که کواتهرتين روز ابشد ،مهراه اب مشس حقيقی ،شروع به
حرکت کنند .اوالا ،مشس حقيقی از اين پيشرت مريود .روز مشسی حقيقی ،از روز مشسی

 - 27وسطی کواتهرت ميشود .ات وسط فربوری (فوريه) ،تفاوت بني دو خورشيد هر روز بيشرت
ميشود .بعد ازين ،سرعت مشس حقيقی کم شده ،در وسط اپريل (آوريل) به يکديگر
مريسند .بعد ازين ،از مشس وسطی عقب ميماند .در وسط ماه می (مه) ،سرعتش
بيشرت شده و در وسط جون (ژوئن) ،دوابره به يکديگر مريسند .بعدا ،از خورشيد
وسطی به پيش مريود .در وسط جوالی (ژوئيه) ،سرعتش کم شده ،در آخر اگست
(اوت) به هم مريسند .بعد ،در عقب خورشيد وسطی ميماند .در آخر اکتوبر (اکترب)
سرع تش افزايش ايفته ،تفاوت ما بني شان شروع به کاهش ميکند .در جاييکه شروع به
حرکت کرده اند ،دوابره به يکديگر مريسند .برای حساب کردن اينکه ،خورشيد
وسطی ،تفاوهتای مسافت بني اين دو خورشيد را در چند دقيقه طی ميکند از قانون
روزه بني دو خورشيد( ،تعديل زمان)
کپلر[ ]۱استفاده ميشود .به فرق های زمانی يک ٔ
گفته شده است .اگر خورشيد وسطی در پيش ابشد ،تعديل زمان مثبت ،اگر در
عقب ابشد منفی است .در طول يک سال تقريب ا بني  +۱٦دقيقه و (۱٤ـ) دقيقه در
حال تغيري ميباشد .در زماهنايی که دو خورشيد به يکديگر مريسند ،يعنی در طول

سال چهار ابر صفر ميشود .در هر کدام روزی به زمان وسطی معلوم ،تعديل زمان
خمصوص به آن روز بصورت اجلربی اضافه کرده شود ،وقتيکه نسبت به زمان حقيقی در
آن حلظه ميباشد ،بدست ميآيد[ .در اضافه اجلربی ،اگر تعديل زمان ( )+ابشد اضافه
کرده ميشود )–( ،ابشد کاسته ميشود].

( )۱ستاره شناس آملانی کپلر [ ]KEPLERوفات  ۱۰٤۰هجری [۱٦۳۰م].
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ب = نقط ٔه طلوع در  ۲۲دمسرب
ط = نقطه طلوع خورشيد در  ۲۳سپتمرب و ۲۱
مارچ (مارس)
نقطه طلوع خورشيد در  ۲۲جون (ژوئن)
ل= ٔ
نقطه غروب خورشيد در  ۲۲دمسرب
ب`= ٔ

دايره ميل در  ۲۳سپتمرب و
ق ز ق` ز` = ٔ
 ۲۱مارچ (مارس)
فضله طلوع و
ط ج = قوس استوا که به نصف ٔ
غروب خورشيد در ۲۲جون (ژوئن)
مساويست.

ف ق = ف` ق`= قوس های ارتفاع قطب
نقطه غروب خورشيد در  ۲۳سپتمرب و ۲۱
ر= ٔ
ف ق = ش و` = قوس عرض بلده
مارچ (مارس)
اويه فضل دائر
نقطه غروب خورشيد در ۲۲جون (ژوئن)
ح=ز ٔ
ل`= ٔ
أ = حمل توقف راصد
ب إ = نصف مدت روز در  ۲۲دمسرب
ط و` = نصف مدت روز در  ۲۳سپتمرب و در  ۲۱أ ش = خط شاقول (راستايش بطرف مساء)
دايره افق حقيقی
مارچ (مارس)
ط ر = قطر از شرق به غرب ٔ
در مساء
ل ع = نصف مدت روز(مقصد از روز ،از طلوع
ف أ ف` = خط نصف النهار
ات غروب است) در  ۲۲جون (ژوئن)
دايره نصف النهار
و ق و` ق` = ٔ

نقطه مشالی افق حقيقی
ع و` = ج ل = غ د = قوس ميل خورشيد در  ۲۲ف = ٔ
ز ل = قوس نصف فضله در حني طلوع
جون (ژوئن)
خورشيد در  ۲۲جون (ژوئن)
إ و` = قوس ميل خورشيد در  ۲۲دمسرب
ز ع = ز` ع = مدارهای شش ساعته در ۲۲
دايره خط استوا (اکوادور) در مساء
و ط و` ر = ٔ

 - 29ع ف`  ،و` ف`  ،إ ف` = قوس های غاية
االرتفاع
نقطه زوال در  ۲۲جون (ژوئن)
ع= ٔ

دايره ميل در  ۲۲جون(ژوئن)
ق ل ج ق` = نيم ٔ
غ ن = قوس ارتفاع حقيقی خورشيد

جون (ژوئن)
ز` ل` = قوس نصف فضله در حني غروب
خورشيد در  ۲۲جون (ژوئن)
ل ط  ،ب ط = سعه های خورشيد در حني
طلوع

تغيريات روزانه تعديل زمان ،بني  +۲۲اثنيه و  –۳۰اثنيه بوده ،برای ديدن
قيمت های روزانه شان در يک سال به صفحه  ۸۳مراجعت کنيد.
اثنيه زاويه،
اويه احنطاط افق از جنس ٔ
امحد ضيا بگ ميگويد که( :قيمت ز ٔ
مساوی به ضرب جذر مربع (ريشه دوم) ارتفاع حمل توقف راصد از افق حسی در
مقياس مرت ،اب [ ] ۱۰٦٫۹۲ميباشد) .در استانبول ،بلندترين حمل نزديک به راصد ،تپه
چامليجه بوده ،بلندی اش  ۲٦۷مرت ميباشد .بزرگرتين زاويه احنطاط افق  ۲۹دقيقه
املنجمني طاهر افندی ،وقتيکه در سال ۱۸٦٦[ ۱۲۸۳م ].مدير
ميشود .رئيس ّ
رصدخانه قاهره شد ،در جدولی که متک ِ
ني هر روز را حساب کرده ،هتيه منوده است و
ٔ
فاضل امساعيل گلنبوی[ ]۱در کتاب (مراصد) ،و امساعيل فهيم بن ابراهيم ح ّقی
ارضرومی[ ،]۲در کتاب ترکی اش (معيار االوقات) که در سال ۱۱۹۳ه .نوشته و سر
منجم سيد حمّمد عارف بگ ،در آخر تقومي ساهلای  ۱۲۸٦هجری مشسی و ۱۳۲٦
ّ
اويه احنطاط افق استانبول  ۲۹دقيقه و در
قمری ميگويند که( ،بدليل اينکه بزرگرتين ز ٔ
حتت افق حقيقی است ،يعنی انکسار نور مربوط به اين مقدار ارتفاع که در حتت صفر
قرار دارد ٤٤٫٥ ،دقيقه و (نصف قطر ظاهری) خورشيد ،حداقل  ۱٥دقيقه  ٤٥اثنيه
ميباشد ،اين سه ارتفاع ،سبب ميشوند که خورشيد قبل از طلوع حقيقی ديده شود.
ولی اختالف منظر ،سبب ميشود ات خورشيد بعد منااين شود .اگر از جمموع سه ارتفاع
( )۱امساعيل گلنبوی توفی سنة  ۱۲۰٥هجری [ ۱۷۹۱م].
( )۲ابراهيم حقی ارضرومی ابو امساعيل فهيم توفی سنة  ۱۱۹٥هجری [ ۱۷۸۰م ].فی سعرد

 - 30ّاول ،مقدار (اختالف منظر) که  ۸٫۸اثنيه ميباشد بريون آورده شود ۱ ،درجه ۲۹
اويه ارتفاع) خورشيد ميگويند .بعد از غروب
دقيقه  ٦٫۲اثنيه ميشود که ،به اين( ،ز ٔ
اويه ارتفاع اپيني آمده،
کناره پشتی اش ،به
اندازه اين ز ٔ
ٔ
مرکز خورشيد از افق حقيقیٔ ،
يعنی به افق شرعی فرود آمده ،به زمانيکه ازين وقت غروب ات به انپديد شدن نور
خورشيد از بلندترين تپه ،ميگذرد (متکني) انميده ميشود .در هر کدام روزی ،در
استانبول ،در وقت غروب حقيقی مرکز خورشيد از افق حقيقی ،ارتفاعش نسبت به افق

کناره اباليی خورشيد از افق شرعی،
حقيقی صفر درجه است .در وقت غروب شرعی ٔ
ارتفاعش نسبت به افق حقيقی منفی صفر درجه و  ۲۹دقيقه و  ٦٫۲اثنيه ميباشد .اب
استفاده از دستوريکه (فورموليکه) در مورد ايفنت اوقات مناز استعمال ميشود ،زمان
فضل دائر اين دو وقت غروب[ ،مثالا اب ماشني حساب کاسيو] حساب کرده ميشود.

بدليل اينکه در وقت زوال ،ساعت زوالی حقيقی صفر ميباشد ،دو وقت غروب ،به
اويه
اندازه زمان فضل دائر ميشود .فرق زمانی بني دو وقت( ،متکني) ميشود) .مثالا ز ٔ
ٔ
ارتفاع در  ۲۱مارچ (مارس) و در  ۲۳سپتمرب يک درجه  ۲۹دقيقه  ٦٫۲اثنيه بوده،
اندازه اين ارتفاع از افق حقيقی اپيني بيايد ،مدت زمانی که
برای اينکه مرکز خورشيد به ٔ
خورشيد در روی مدارش حرکت خواهد کرد ،يعنی زمان متکني  ۷دقيقه  ٥۲٫۲۹اثنيه
ميباشد .از اينکه در دستور اوقات مناز ميل مشس و عرض بلده موجود ميباشد ،زمان
درجه عرض و اب روز تغيري ميکند .هر چنديکه مقدار متکني يک
متکني يک شهر ،اب ٔ

شهر ،در هر روز و هر ساعت يکسان منيباشد ،اما برای هر شهر ،يک زمان متکني
صفحه
وسطی موجود ميباشد .برای ديدن اين مقدارهای متکني بصورت جدول ،به
ٔ
 ۸۹مراجعت کنيد .به مقدارهای متکني که اب حساب ايفته شده دو دقيقه احتياطی
اضافه کرده ،زمان متکني برای استانبول ،وسطی ده دقيقه قبول شده است .در جايی
درجه عرض از  ٤٤درجه کوچکرت ميباشد ،فرق حداقل و حداکثر مقدارهای متکني
که ٔ
اندازه يکی دو دقيقه است .در يک شهر تنها يک متکني موجود
در يک سال به
ٔ

 - 31ميباشد .اين نيز ،برای ايفنت وقت شرعی يک مناز از وقت حقيقی آن استعمال
ميشود .برای هر مناز ،متکني های جداگانه ای موجود منيباشد و در اوقات ظاهری نيز
(در يکتا)[ ]۱نوشته است که« :آنکسی که مقدار
متکني موجود منيباشد .در کتاب ّ

متکني را حبيث يک زمان احتياطی گمان کرده ،وقت امساک را  ۳-٤دقيقه به تعويق
روزه آنکس فاسد ميشود و آنکس که غروب را  ۳-٤دقيقه به پيش بکشد،
بياندازدٔ ،
روزه و مناز شام آنکس فاسد ميگردد» .بدليل اينکه در يک حمل ،ميل مشس و مقدار
متکني و تعديل زمان در هر حلظه تغيري ميکنند و بدليل اينکه واحدهای زمان غروبی
حقيقی ،از واحدهای زماهنای زوالی حقيقی تفاوت جزئی دارند ،اوقات مناز حساب
شده ،کامالا درست منيباشد .برای اطمينان از وارد شدن وقت ،به مقدار متکني که اب
حساب بدست آمده  ۲دقيقه زمان احتياطی اضافه کرده شده است.
سه نوع غروب موجود ميباشد :به وقتی که ارتفاع حقيقی مرکز خورشيد صفر
کناره پشتی
ميباشد (غروب حقيقی) گويند .دومني غروب ،وقتی است که ارتفاع ظاهری ٔ
خورشيد نسبت به خط افق ظاهری حمل توقف راصد صفر ميباشد ،يعنی وقتی است
کناره اباليی از خط افق ظاهری حمل ديده شود .به اين( ،غروب
که انپديد شدن اين ٔ

کناره پشتی خورشيد
ظاهری) گويند .سومني غروب ،وقتی است که صفر بودن ارتفاع ٔ
نسبت به افق شرعی ،حساب کرده شده است .به اين( ،غروب شرعی) گويند .در
مهه کتاهبای فقه نوشته شده است
يک شهر يک عدد افق شرعی موجود ميباشد .در ٔ
که ،از اين سه غروب ،رؤيت غروب ظاهری معترب ميباشد .حال آنکه ،برای هر
بلندی ،خطوط افق ظاهری خمتلفی موجود ميباشد .هر چند که غروب از افق شرعی،
آن غروب ظاهری است که اب نگاه کردن از ابالترين نقطه ديده ميشود ،اين وقت

غروب و وقت غروب حقيقی ،غروب رايضی ميباشد .يعنی ،مهيشه اب حساب ايفته
ميشود .در وقت غروب حقيقی رايضی که اب حساب ايفته شده ،طوری بنظر مريسد
حممد اسعد افندی القونوی توفی سنة  ۱۲٦۷هـ ۱۸٥۲[ .م].
(در يکتا) [بزابن ترکی عثمانی] ّ
( )۱مؤلف ّ
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نشان ميدهد که وقت افطار و مناز شام (مغرب) ،در اولني و دومني اوقات غروب
نبوده ،بلکه بعدتر از اينها ،در وقت غروب شرعی ميباشد .اوالا غروب حقيقی ،بعد از

اين غروب های ظاهری ،در آخر ،غروب شرعی اتفاق ميافتد .طحطاوی ،در حاشيه
کناره اباليی
(مراقی الفالح) ميگويد که( ،غروب خورشيد ،مبعنی رؤيت انپديد شدن ٔ
خورشيد از خط افق ظاهری است .انپديد شدن آن از افق حقيقی منيباشد) .غروب
خورشيد از خط افق ظاهری ،مبعنی غروب کردن آن از افق سطحی ميباشد .کسی که
مناز عصر (مناز ديگر) را نتوانسته ادا کند ،بعد از ادای مناز شام (مغرب) و بعد از
افطار ،اب هواپيما بطرف غرب رفته ،خورشيد را ببيند ،مناز عصر (مناز ديگر) را ادا و اب
غروب خورشيد مناز شام (مغرب) را اعاده و بعد از عيد رمضان روزه اش را قضا
ميکند .در حديث شريف چنني خرب داده شده است که ،در جاهايی که غروب
ظاهری بدليل وجود تپه ها ،ساختمان ها و ابرها ،ديده منيشود ،وقت غروب ،اب تريه
گشنت تپه های طرف شرق فهميده ميشود .اين حديث شريف نشان ميدهد که( ،در
هنگام حماسبه اوقات طلوع و غروب ،نه ارتفاع های ظاهری و حقيقی خورشيد را ،بلکه

ارتفاع های شرعی را که از افق شرعی ميباشد استعمال ابيد کرد) يعنی ،الزم ميآيد که
مهه منازها
مقدار متکني به حساب داخل کرده شود .در هنگام حماسبه اوقات شرعی ٔ
نيز ،اتبع شدن به اين حديث شريف ،يعنی اوقات متکني را به حساب داخل کردن
الزم و ضروری است .زيرا اوقات حقيقی رايضی اب حساب ايفته ميشود .در بني وقت
شرعی و وقت حقيقی يک مناز ،به مقدار يک زمان متکني فرق موجود ميباشد .زمان

متکينی که خمصوص به بلندترين حمل يک شهر ميباشد غري قابل تغيري ميباشد .اگر زمان
متکني کاهش داده شود ،اين به آن منجر ميشود که ،مناز ظهر و منازهای بعدی ،قبل
از اوقاتشان ادا کرده شوند .به اين هم سبب ميشود که به روزه نيز بعد از گذشنت وقت
مهه
سحر شروع شود .ات سال ۱۹۸۲م ،.در ترکيه هيچ کس زمان متکني را تغيري ندادهٔ ،
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علما ،اوليا ،شيخ االسالم ها ،مفتی ها و ٔ
منازهايشان را در اوقات شرعی شان ادا کرده اند و به روزه هايشان در اوقات شرعی
انمه ترکيه آماده ميکند ،زمان متکني
شان شروع کرده اند .در تقومي های ديواری که روز ٔ
تغيري داده نشده ،اوقات مناز و روزه ،بصورت درست و صحيح اطالع داده شده
است.
برای اينکه نسبت به افق شرعی ،وقت اول يک مناز حساب کرده شود ،الزم

ميآيد ات ارتفاع خورشيد خمصوص به اين مناز دانسته شود .هنگاميکه در روی مدار
درجه عرضش معلوم ميباشد ،مرکز
[مرکز] خورشيد در روزی که ميلش و در حملی که ٔ
خورشيد نظر به افق حقيقی به ارتفاع مناز مريسد ،وقت حقيقی ميشود .زمان خورشيد
حقيقی که عبارت از فرق وقت حقيقی مذکور از زوال واي از نصف شب ميباشد،
صفحه  ۲۸در شکل
حساب کرده ميشود .به اين زمان (فضل دائر = فرق زمانی) [در
ٔ
 ۱اب حروف (غ ع) بشکل قوس زاويه (ح) نشان داده شده است] گويند .برای
آموخنت ارتفاع حقيقی خمصوص به يک مناز ،در حلظه شروع وقت مناز که در کتب فقه
کناره اباليی خورشيد نسبت به افق رايضی ،اب (اسطرالب)
نوشته شده است ،ارتفاع ٔ
ختته (ربع دايره)[ ،]۱اندازه گريی ميشود .ازين ارتفاع رايضی ،ارتفاع حقيقی اش
واي اب ٔ
حساب کرده ميشود[ .اب آلت زاويه ايب (سکستانت)[ ،]۲ارتفاع ظاهری که نسبت به
کره مساء قوس کناری (غ ق) در
خط افق ظاهری ميباشد اندازه گريی ميشود ].در ٔ
مثلث کروی (ق ش غ) ،متمم قوس ميل (غ د) ،قوس کناری (ق ش) ،ارتفاع قطب
(ق ف) يعنی متمم عرض بلده و قوس (ش غ) ،متمم ارتفاع حقيقی (غ ن) است.
نقطه قطب که در مثلث
اويه (ح) در ٔ
[در صفحه  ۲۹به شکل  ۱نگاه کنيد] .درجه ز ٔ
اب حرف (ق) نشان داده شده است و قوس (غ ع) که در روبروی اين زاويه قرار دارد،

( )۱آلتی است که برای ايفنت اوقات مناز استعمال ميگردد.
(Sextant )۲
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حقيقی تبديل کرده ميشود .مقدار زمان فضل دائر ،اب وقت زوال حقيقی واي غروبی واي
اب نصف شب معامله کرده شده( ،وقت حقيقی) مناز نسبت به زماهنای حقيقی زوالی و
غروبی بدست آورده ميشود .بعدا ،از وقت غروبی يک متکني کسر گرديده به اذانی
تبديل کرده ميشود .اب اضافه کردن تعديل به زوالی ،وسطی بدست ميآيد .بعدا ،از اين
اوقات غروبی وسطی و اذانی( ،وقت شرعی) اين مناز بدست ميآيد .بنابرين( ،زمان
کناره خورشيد در ارتفاع اين مناز از افق شرعی و وقت قرار
متکني) بني وقت قرار گرفنت ٔ
گرفنت مرکز خورشيد از افق حقيقی در اين ارتفاع به حساب داخل کرده ميشود .زيرا،
اندازه فرق زمانی بني افق
فرق زمانی بني وقت شرعی و وقت حقيقی يک مناز ،به
ٔ
شرعی و افق حقيقی است .اين هم( ،زمان متکني) ميباشد .خورشيد در اوقات قبل از
زوال ،اوالا از افق شرعی ،بعدا از افق حقيقی عبور ميکند .اگر از وقت حقيقی که
برای اين اوقات اب حساب ايفته شده است ،متکني کسر کرده شود ،وقت شرعی
بدست ميآيد .اوقات طلوع و امساک اينگونه اند .امحد ضيا بگ و کدوسی در کتاب
اندازه ۱۹
کناره جلويی خورشيد به
ٔ
(ربع دايره) ميگويند که( :فجر ،اب نزديک شدن ٔ
درجه به افق شرعی شروع ميشود .اب کسر کردن زمان متکني از وقت فجر حقيقی که اب
حساب ايفته شده ،وقت امساک شرعی نسبت به زمان حقيقی ،بدست ميآيد).
حممد فاتح،
حسن شوقی افندی هزار غرادی يکی از مدرسني بزرگ در
ٔ
مدرسه سلطان ّ

(رساله ارتفاع) را که أتليف (کدوسی) ميباشد ،ترمجه کرده ،در هنمني ابب کتاب
که
ٔ
ميگويد( :اوقات امساک حقيقی که ايفته امي بدون متکني است .کسی که ميخواهد
روزه بگريد اپنزده دقيقه قبل از اين ،يعنی مبقدار دو زمان متکني قبل ،ابيد که شروع به
روزه کند .به اين صورت ،روزه اش از فاسد شدن جنات مييابد) .ديده ميشود که،
[حسن شوقی افندی هزارغرادی] برای ايفنت وقت امساک شرعی اذانی ،دو برابر زمان
متکني را از وقت حقيقی غروبی کسر مينمايد و بيان ميکند که ،اگر دو متکني کسر
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تبديل وقت غروبی به وقت اذانی متکني دوم کسر ميگردد ].در جداول اوقات شرعيه
ساالنه که حضرت ابراهيم ح ّقی ،برای شهر ارضروم آماده کرده و در کتاب (هيئت

فلکيه) مصطفی حلمی افندی مطبوع در سال  ۱۳۰۷هجری نيز ديدمي که ،برای
تبديل اوقات حقيقی فجر و طلوع به وقت شرعی اب ساعت اذانی ،دو برابر مقدار
متکني کسر کرده شده است .علی بن عثمان نيز در کتاب (هداية املبتدی فی معرفة
االوقات بربع ال ّدائره) چنني نوشته است .او در سال  ۸۰۱هجری [۱۳۹۸م ].وفات
ايفته است .خورشيد ،در اوقات بعد از زوال ،اوالا از افق حقيقی ،بعدا از افق شرعی
عبور ميکند .درين اوقات (در اوقات بعد از زوال) برای ايفنت وقت شرعی ،به وقت
حقيقی متکني اضافه کرده ميشود .اوقات ظهر ،عصر ،غروب ،اشتباک و عشاء
(خفنت) اينگونه است .امحد ضيا بگ در قسمت وقت ظهر اين کتابش ميگويد که،
(هنگاميکه به وقت زوال حقيقی بر حسب ساعت وسطی متکني اضافه گردد ،بر
حسب ساعت وسطی ظهر شرعی بدست ميآيد ).برای اينکه يک وقت معلوم نظر به
زمان غروبی به زمان اذانی تبديل شود ،مهيشه يک متکني کسر کرده ميشود .برای
اينکه ،در ظهر و بعد از ظهر ،يک وقت معلوم که نظر به افقهای غروبی است ،به
وقت شرعی که نسبت به افق شرعی ميباشد تبديل کرده شود ،يک متکني اضافه
ميگردد .بعد ،برای تبديل اين به وقت اذانی ،يک متکني کسر ميگردد .در نتيجه،
اوقات اذانی اين منازها ،مهانند اوقات غروبی ميشود .اوقات شرعی که نسبت به زمان
حقيقی واي غروبی ايفته ميشود ،به زماهنای وسطی و اذانی تبديل کرده شده ،در تقومي
ها نوشته ميشود .اوقات ايفته شده ،اوقات رايضی نسبت به زمان رايضی ميباشد.
اوقات رايضی نسبت به زمان رايضی ،اوقات مرئی در دستگاه های ساعت را نيز
نشان ميدهد.
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اذانی از وقت زوال حقيقی غروبی ،متکينی را که در وقت غروب استعمال ميشود از
اين کسر کرده و برای ايفنت وقت شرعی در وقت زوال ،زمان متکني را اضافه منوده اند
و ابز هم وقت زوال غروبی را ايفته اند .اين وضعيت ،نشان ميدهد که ،مقدار متکني
در وقت ظهر ،به تفاوت زمانی ميان افق های شرعی و حقيقی ،يعنی به مقدار متکني
در وقت غروب مساوی ميباشد .مهچنني ،زماهنای متکني در اوقات شرعی مهه منازها،
به زماهنای متکني در اوقات غروب و طلوع مساوی ميباشد .در (احلدائق الوردية)

[]۱

ميگويد که( :ابن شاطر علی بن ابراهيم ،در کتاب (النّفع العام) ،ربع دايره را که در هر
درجه عرض قابل استعمال است توضيح ميدهد .او برای مسجد جامع اموی در شام
ٔ
ساعت مشسی بنام (بسيطه) را ساخت .در  ۷۷۷هجری قمری [۱۳۷٥م ].وفات
ايفت .از خ لفای خالد بغدادی بنام حممد بن حممد خانی ،اين ساعت را در سال
 ۱۲۹۳هجری [۱۸۷٦م ].جتديد کرد .عالوه بر اين ،کتاب (کشف القناع عن معرفة
الوقت من االرتفاع) را نوشت.
(املشيخة االسالميه) که عالی ترين مقام علمای عثمانی ميباشد در تقوميی که
بنام (علميه سالنامه سی) برای سال  ۱۳۳٤هجری [۱۹۱٦م ].آماده کرده و در
کتاب (اوقات شرعی خمصوص به ترکيه) رصدخانه قنديللی دانشگاه استانبول اب اتريخ
۱۹٥۸م .و مشاره ثبت  ۱٤ميبينيم که ،در حني تعيني اوقات شرعی منازها ،مقدار
متکني به حساب وارد شده است .هيئت علمی ما متشکل از علمای حقيقی دين و
متخصصني علم هيئت ميباشد .مشاهده منودمي که اوقات شرعی منازها که از طرف اين
نتيجه رصد و حساهبا اب استعمال از مدرن ترين آالت ايفته شده است ،اب
هيئت ما در
ٔ
اوقاتيکه علمای اسالم در طول قرهنا اب حساب و اب دستگاه (ربع دايره) ايفته اند

( )۱مؤلف (حدائق الورديه) عبداجمليد خانی نقشبندی خالدی وفات در آخر قرن سيزدهم هجری
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منيباشد.
در دستگاه های ساعت ،يک روز وسطی ۲٤ ،ساعت است .در وقت زوال
حقيقی ،هنگاميکه مثالا ،ساعت دستی ما ،که زمان ها را اندازه گريی ميکند ،به ۱۲
ميآيد شروع شده ،ات به زمانيکه در فردای آنروز به  ۱۲بيايد ۲٤ ،ساعت کامل
ميگذرد ،به اين زمان کامل  ۲٤ساعته ،يک (روز وسطی) گفته ميشود .طوهلای
روزهای وسطی مهيشه يکی است .مهچنني ،به مدت زمانی که در وقت زوال،
هنگاميکه ساعت دستی ما به  ۱۲ميآيد ،شروع شده ات به وقت زوال فردای آنروز
ميگذرد( ،روز حقيقی) گويند .طول اين روز ،به زمان مابني گذشنت مرکز خورشيد از
نصف النهار در دو روز متعاقب بوده ،در هر سال چهار ابر ،طولش اب طول روز
وسطی مساوی ميگردد .در روزهای ديگر ،در ميان طوهلای روزانه اين دو ،به مقدار
حتول روزانه (تعديل زمان) فرق حاصل ميگردد .طول (روز غروبی) ،زمان مابني دو
ّ
غروب متعاقب مرکز خورشيد از افق حقيقی است( .روز اذانی) ،زمان مابني دو غروب
کناره اباليی [پشتی] خورشيد از افق شرعی يک حمل است .دستگاه
متعاقب شرعی ٔ
ساعت اذانی ،به حمظ ديده شدن اين غروب به  ۱۲آورده ميشود .طول روز اذانی ،هر
چند که اب طول روز غروبی يکی ميباشد ولی ،از اين مبقدار (زمان متکني) بعد شروع
ميشود .خورشيد در يک روز غروبی ،تنها به يک غاية االرتفاع ،ولی در يک روز زوالی
حقيقی به دو غاية االرتفاع متفاوت مرتفع گشته اپيني ميآيد ،ازين سبب ،طول اين دو
روز مبقدار يکی دو دقيقه از يکديگر متفاوت ميگردد .از سبب اين فرق ها ،هر
چنديکه در بني مهه ساعتهای روزهای غروبی و حقيقی چند اثنيه فرق موجود ميباشد،
اما اين فرق ها اب احتياط هاييکه در متکني ها اختاذ ميشود رفع ميگردد .دستگاه های
ساعت ،زمان وسطی واي اذانی را نشان ميدهد .زماهنای حقيقی و غروبی را نشان
منيدهد .در هر کدام روزی ،در وقت غروب شرعی ،دستگاه ساعت خود را به ۱۲

 - 38کناره عقبی خورشيد از افق شرعی  ،از
عيار کنيم .در فردای آنروز دوابره غروب کردن ٔ
طول روز وسطی ،يعنی از  ۲٤ساعت ،کمرت از يک دقيقه متفاوت ميشود .اب اينکه
طول های روز وسطی و حقيقی [در يکسال چهار روز] يکسان ميباشد ،به فرق
هاييکه در روزهای ديگر حاصل ميگردد (تعديل زمان) گفته ميشود .زمان های اذانی و
غروبی و طول های روز و شب ،هيچ ارتباطی به (تعديل زمان) ندارد .درازيهای
اندازه طول های روز و ساعت خورشيد
ساعت و روز در ساعت های اذانی ،به
ٔ
حقيقی است .برای مهني ،عيارهای [ساعت اذانی] ،هر روز در وقت غروب ،به ۱۲
آورده ميشود و طول روز حقيقی را نشان ميدهند ،نه طول روز وسطی را.
عيار دستگاه ساعت اذانی ،هر شام (مغرب) ،در وقت غروب شرعی که نسبت
به ساعت وسطی حساب کرده ميشود به  ۱۲آورده ميشود .هر روز ،در هنگام عقب

رفنت وقت غروب به پيش و در هنگام پيش رفنت وقت غروب به عقب کشيده ميشود.
يک طول روز اذانی متوسط موجود منيباشد .در روز اذانی ،تعديل زمان نيز موجود
نيست .در تقومي (معيار االوقات) که در سال  ۱۱۹۳هجری [۱۷۷۹م ].در ارضروم
آماده شده ميگويد که( :در وقت زوال حقيقی که طول سايه به کواته ترين حالت خود
مريسد ،دستگاه ساعت اذانی ،از وقت ظهر که در تقومي نوشته شده است مبقدار زمان
متکني به عقب کشيده ميشود) .جهت تصحيح عيار دستگاه ساعت اذانی ،هنگامی
که ساعت وسطی به هر کدام از يک وقت مناز بيايد ،ساعت اذانی نيز به وقت اين
مناز که در تقومي نوشته شده است ،آورده ميشود .برای عيار منودن ساعتهای اذانی و
وسطی ،به استقامتهای قبله و (نصف النهار) دو خط کشيده ميشود که از يک نقطه
سايه چوب ،هنگامی که بر ابالی اولني
ميگذرند .به اين نقطه چوبی نشانده ميشودٔ .

خط برسد ،دستگاه ساعت به وقت زوال و هنگامی که به ابالی دومني خط برسد ،به
ساعت قبله آورده ميشود .در روزهايی که تغيري اوقات غروب کمرت از يک دقيقه
ميباشد ،عيار ساعت اذانی تغيري داده منيشود .در شهر استانبول در شش ماه ۱۸٦

 - 39دقيقه به جلو ،در شش ماه ديگر نيز  ۱۸٦دقيقه به عقب کشيده ميشود .اين دستگاه
های ساعت ،مقدارهای زمان را ،نظر به وقت شروع روز اذانی اندازه گريی ميکند .اما
اوقات مناز ،نظر به روز غروبی حساب کرده ميشود .بدليل اينکه روز اذانی از روز
اندازه (زمان متکني) بعد شروع ميشود ،اوقات مناز به وقت اذانی ،اب کسر
غروبی به
ٔ
کردن متکني از اوقات غروبی که اب حساب ايفته شده است ،تبديل کرده ميشود .در
حساب های زمان اذانی و غروبی ،تعديل زمان هيچ استعمال منيشود.
بدليل اينکه کره زمني در اطراف حمور خود از غرب به شرق گردش ميکند ،حمل
های شرق ،قبل از حمل های غرب ،خورشيد را ميبينند .اوقات مناز در شرق پيش تر
دايره طول [ ِمريْديَن] قبول گرديده است که از دو قطب
ميآيد .سيصد و شصت نيم ٔ
زمني ميگذرد و نيم دايره ای که از شهر لندن ميگذرد ،به عنوان مبدأ قبول شده است.
اندازه يک درجه موجود ميباشد .هنگام گردش
دايره متعاقب ،زاويه ای به
ٔ
بني دو نيم ٔ
کره زمني ،يک شهر ،در يک ساعت ،اپنزده درجه بطرف شرق مريود .از دو شهر که
ٔ
درجه طول فاصله دارند،
درجه عرض يکسان قرار داشته و از يکديگر مبقدار يک ٔ
در ٔ

در شهريکه در شرق قرار دارد اوقات مناز چهار درجه قبل بوقوع ميپيوندد .حمل هاييکه
دايره طول يکسان قرار دارند ،تنها يک وقت زوال حقيقی مشرتک دارند.
در روی ٔ
اوقات ظهر و زوال غروبی و اوقات منازهای ديگر ،نسبت به درجات عرض شان از
يکديگر متفاوت ميباشد .اب افزايش درجات عرض در اتبستان ،اوقات طلوع و غروب،

از وقت زوال دور ميشود .در زمستان نزديک ميشود .مقدار هر چيزی ،از يک مبدأ
معني ،مثالا از صفر شروع شده اندازه گريی ميشود .به مقداری که دورتر از صفر
ابشد ،گفته ميشود که بيشرت است .شروع کردن دستگاه ساعت از صفر ،اب آوردن
حادثه معلوم( ،وقت)
عيارش به صفر واي  ۱۲امکان پذير است .به زمان شروع يک
ٔ

صدقه فطر اينگونه است .يعنی ،در اولني
اين حادثه گفته ميشود .زمان واجب شدن
ٔ
روز عيد ،هنگامی که فجر طلوع ميکند واجب ميشود .برای کسانيکه يک ساعت قبل

 - 40اميان آورده واي بدنيا چشم گشوده واي يک ساعت بعد وفات منوده اند ،واجب ميگردد.
برای کسی که يک ساعت بعد اميان آورده واي بدنيا آمده واجب منيشود .يک وقت،
اندازه يک حلظه کواته ابشد نيز ،ممکن است که قسمت زمان
مانند اينکه ميتواند به
ٔ
طوالنی را در بر گريد .در اين صورت ،اول و آخر اين وقت موجود خواهد بود( .وقت

زوال شرعی) و (اوقات مناز) و (واجب بودن قرابنی کردن) نيز اينگونه است.
عيارهای دستگاه های زمان حملی شهرهايی که در مشرق قرار دارند ،از
عيارهای دستگاه های زمان حملی شهرهايی که در مغرب قرار دارند ،جلوتر ميباشد.
اندازه
وقت ظهر ،يعنی وقت شرعی مناز ظهر ،در هر جا ،از وقت زوال حقيقی به
ٔ
زمان متکني بعد شروع ميشود .برای اينکه عيارهای دستگاه های زمان حملی ،نسبت به
درجات طول ،از يکديگر متفاوت ميباشند ،اوقات مناز در دستگاه های زمان حملی
درجه عرض يکسان قرار دارند ،اب تغيري درجات طول تغيري منيکند.
جاهايی که در روی ٔ
دستگاه های زمان اذانی ،هم در سابق ،هم اآلن ،مهيشه حملی ميباشد .بدليل اينکه
بلندترين مکاهنای هر حمل در ارتفاع مساوی منيباشد ،زمان های متکني اين حمل ها
يکی دو دقيقه از يکديگر متفاوت بوده ،اوقات مناز شرعی نيز ،يکی دو دقيقه
متفاوت ميشود .ولی ،مقدارهای احتياطی که در زماهنای متکني موجود است ،اين
تفاوت ها را از بني ميربند .اکنون در مهه شهرهای يک کشور ،دستگاه های زمان
وسطی مشرتک که عيارهايشان يکسان ميباشد استعمال ميشود .در شهرهاييکه در
درجه عرض يکسان قرار داشته و مربوط به کشوری ميباشند که اينگونه دستگاه
ابالی ٔ
های زمان وسطی (مشرتک) را استعمال ميکند ،نيز اوقات يک مناز معني ،نظر به
ساعت مشرتک از يکديگر متفاوت است .چهار برابر تفاوت بني درجات طول دو
درجه عرض يکسان قرار دارند ،در اين دو شهر ،تفاوت دقيقه ای اوقات
شهريکه در ٔ
يک مناز معني ،نسبت به ساعت مشرتک را نشان ميدهد .بطور خالصه ،هنگاميکه
دايره طول يکسان قرار دارند ،تنها
ٔ
درجه عرض تغيري ميکند ،يعنی در حمل هايی که در ٔ
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درجه عرض ،پيشروی (به پيش رفنت) واي پسروی (به عقب رفنت)
افزايش ارزش مطلق ٔ
وقت يک مناز ،در قبل از ظهر واي بعد از ظهر بودن وقت واي در زمستان اي اتبستان
بودن ،برعکس يکديگر ميشود .حساب کردن اوقات درجات ديگر از اوقات واقع در
ابره استعمال (ربع دايره) بيان شده
 ٤۱درجه ،در تعر ٔ
يفنامه (رهنمای استعمال) ما در ٔ
درجه عرض
درجه طول تغيري ميکند ،يعنی در حمل هايی که در
است .هنگاميکه
ٔ
ٔ
يکسان قرار دارند ،عيارهای دستگاه های ساعت و متامی اوقات در دستگاه ساعت
مشرتک تغيري ميکند.
اندازه هفت و نيم درجه از شرق
دايره طول که به ٔ
در متامی جاهايی که بني دو ٔ
و غرب شهر لندن ميگذرد ،قرار دارند ،ساعت وسطی شهر لندن بطور مشرتک
استعمال ميشود .به اين( ،زمان ارواپی غربی) گويند .ساعت مشرتک وسطی که در
دايره طوليکه يکی از هفت و نيم درجه و ديگری از بيست و دو و
شرق ،در بني دو ٔ
نيم درجه ميگذرد استعمال ميشود ،از ساعت لندن يک ساعت پيش است .به اين،
(زمان ارواپی ميانه) گويند .در متامی جاهاييکه در بني دايره های طولی که يکی از
 ۲۲٫٥درجه و ديگری از  ۳۷٫٥درجه ميگذرد ،قرار دارند( ،زمان ارواپی شرقی)
استعمال ميشود .اين ساعت ،دو ساعت از ساعت لندن جلو ميباشد .زماهنای (شرق
نزديک)( ،شرق ميانه) و (شرق دور) که در شرق تر قرار دارند نيز ،سه ،چهار و پنج
کره زمني ۲٤ ،منطقه ساعت مشرتک
ساعت از زمان لندن جلوتر هستند .بر روی ٔ
موجود ميباشد که هر يک ازين منطقه ها ،از يکديگر يکی ساعت متفاوت هستند.
عيارهای مشرتک دستگاه های زمان حملی وسطی حمل های يک کشور که بر روی
يکی از (نيم دايره های طول سر ساعت) که از درجات اپنزده و مثلهای اپنزده (مثالا
 ) . . . ،٦۰ ،٤٥ ،۳۰ميگذرد ،قرار دارند ،بعنوان (ساعت مشرتک) آن کشور قبول
گرديده است .ساعت مشرتک که در ترکيه استعمال ميشود ،مطابق به ساعت وسطی

 - 42دايره طول سر ساعت  ۳۰درجه ای است که از شهرهای ازميت ،کواتهيا،
حملی نيم ٔ
بيله جيک و املالی ميگذرد و اين ساعت ،ساعت ارواپی شرقی ميباشد .بعضی از
دولت ها ،به داليل سياسی واي اقتصادی ،به اين تقسيم جغرافيايی ساعت مشرتک اتبع
منيشوند .مثالا فرانسه و اسپانيا ساعت مشرتک ارواپی ميانه را استعمال ميکنند .در
دستگاه های زمان کشورهايی که عيارهای ساعتهای مشرتک شان از يکديگر متفاوت
ميباشد ،در هر کدام وقتی ،رقمهايی که تنها ساعت ها را نشان ميدهد ،از يکديگر
متفاوت ميباشد .رقم ساعت مشرتک کشوری واقع در شرق ،از رقم ساعت مشرتک
کشوری واقع در غرب [جلوتر] بزرگرت ميباشد.
فرق بني وقت يک مناز نسبت به ساعت وسطی حملی يکی از شهرهای ترکيه و
درجه طول اين
اندازه چهار برابر فرق بني ٔ
وقت يک مناز نسبت به ساعت مشرتک ،به ٔ
درجه طول شهر از ۳۰ابال ابشد ،اين
شهر و  ۳۰درجه بر حسب دقيقه ميباشد .اگر ٔ
فرق ،از ساعت حملی کسر شده و اگر از  ۳۰درجه کمرت ابشد به ساعت حملی اضافه
شده ،وقت اين مناز نسبت به ساعت مشرتک حاصل ميشود .مثالا ،در اولني روز می

(مه) ،وقت يک مناز ،نسبت به ساعت وسطی حملی شهر قارص (يکی از شهرهای
درجه طولش ٤۳
درجه عرض شهر قارص ٔ ،٤۱
ترکيه)  ۷ساعت ،صفر دقيقه ابشدٔ .
درجه طول ،از  ۳۰بيشرت است ،ساعت حملی قارص ،از
است .بدليل اينکه اين
ٔ
ساعت مشرتک جلوتر است .وقت اين مناز در قارص نسبت به ساعت مشرتک٥۲( ،
=  )۱۳ × ٤دقيقه قبل از ساعت  ۷ميشود که ،در ساعت  ٦و  ۸دقيقه ميباشد.
جمموع وقت زوال نسبت به زمان غروبی اب وقت غروبی حقيقی مهان حمل نسبت
اندازه زمانی ميباشد که
به زمان خورشيد حقيقی ۱۲ ،ميباشد .زيرا ،جمموع اين دو ،به ٔ
از ساعت غروبی  ۱۲صبح شروع شده ات وقت غروب حقيقی ادامه مييابد و اين
صفحه  ٥۱به شکل ماه های اتبستان
زمان ،تقريبا  ۱۲ساعت حقيقی ميباشد .در
ٔ
نگاه کنيد! واحدهای زمان حقيقی و زمان غروبی به يکديگر تقريبا مساوی است.

 - 43( )۱وقت زوال نسبت به زمان غروبی  +وقت غروب نسبت به زمان حقيقی = ۱۲

است .جمموع نصف طول روز حقيقی و نصف طول شب حقيقی ۱۲ ،ساعت
حقيقی است .يعنی:
( )۲نصف طول شب حقيقی  +وقت غروب نسبت به زمان حقيقی =  ۱۲است.
اگر تساوی های ( )۱و ( )۲را اب هم مقايسه کنيم:
( )۳وقت زوال نسبت به زمان غروبی = نصف طول شب حقيقی ،ميشود .وقت زوال
نسبت به زمان غروبی ،از  ۱۲صبح ساعت غروبی ات به وقت زوال حقيقی ميباشد.
وقت  ۱۲صبح غروبی ،از نصف شب به مقدار نصف مدت روز بعد است .و اين
وقت در زمستان قبل از وقت طلوع و در اتبستان بعد از وقت طلوع ميباشد .وقت
اول روزه و مناز صبح (ابمداد) ،اب وقت فجر صادق شروع ميشود .اين وقت ،از آمدن
ساعت اذانی به وقت فجر فهميده ميشود .ساعت اذانی نيز در وقت غروب از ۱۲
شروع ميگردد .واي اينکه ،از آمدن ساعت وسطی به وقت فجر فهميده ميشود که
ساعت وسطی ،در نصف شب از  ۱۲شروع ميشود .طلوع خورشيد در نصف شب
از ساعت  ۱۲به مقدار نصف مدت شب بعد واي از ساعت  ۱۲در وقت غروب به
مقدار مدت شب بعد ،واي به مقدار نصف مدت روز ،قبل از زوال شروع ميشود.
وقت  ۱۲ساعت غروبی صبح ،از ساعت  ۱۲در وقت غروب  ۱۲ساعت بعد واي از
اندازه
اندازه نصف مدت روز ،بعد واي از وقت زوال حقيقی به
 ۱۲نصف شب به
ٔ
ٔ
اندازه
نصف مدت نيم شب ،قبل ميباشد .در ميان وقت  ۱۲صبح و وقت طلوع ،به ٔ
فرق ميان نصفهای طول های شب و روز تفاوت وجود دارد .مهه اين حساهبا نظر به
زمان خورشيد حقيقی اجنام داده ميشود .زماهنای خورشيد حقيقی ،بعد از حساب ،به
زمان خورشيد وسطی و اين نيز به زمان مشرتک تبديل کرده ميشود .در اپيني خواهيم
ديد که وقت زوال نسبت به زمان غروبی ،وقت ظهر نسبت به زمان اذانی ميباشد.
بنابرين ،بدليل اينکه در  ۱می (مه) ،وقت ظهر نسبت به زمان اذانی ٥ ،ساعت و ٦

 - 44دقيقه ميباشد ،در استانبول وقت طلوع شرعی نسبت به زمان مشرتک  ٤ساعت ٥۷
دقيقه ميشود.
اگر مدهتای روز و شب مهيشه اب يکديگر مساوی ميبود ،خورشيد ،مهيشه شش
ساعت قبل از زوال ،طلوع و شش ساعت بعد از زوال ،غروب ميکرد .بدليل اينکه
مدت شب و روز مساوی نيستند ،در ماه های اتبستان ،در بني اوقات غروب و زوال،
زمانی بيشرت از  ٦ساعت ،موجود ميباشد .در ماههای زمستان ،در بني اين اوقات،
زمان کمرتی موجود ميباشد .به اين فرق زمانی از  ٦ساعت ،زمان (نصف فضله =

نصف فرق) گويند (برای ديدن شکل  ۲به صفحه  ۲۹نگاه کنيد) .اوقات غروب
ح قيقی ،در ماههای اتبستان ،از وقت زوال ،به اندازه جمموع  ٦اب نصف فضله
اندازه فرق نصف فضله از ،٦
متفاوت بوده ،در ماههای زمستان نيز ،از وقت زوال به ٔ
اندازه (نصف فضله –  )٦متفاوت است .ساعت  ۱۲صبح
متفاوت ميشود ،يعنی به ٔ
بر حسب زمان غروبی ،به اندازه عکس اين از وقت زوال متفاوت ميباشد[ ،يعنی در
اندازه
اندازه فرق نصف فضله از شش ،ولی در ماههای زمستان به ٔ
ماههای اتبستان به ٔ

جمموع شش اب نصف فضله متفاوت ميشود].
برای ايفنت وقت ظهر اب ساعت اذانی و اوقات طلوع و غروب اب ساعت
معادله ژون انپري ۱رايضيدان انگليسی ،نصف فضله ايفته ميشود.
حقيقی و وسطی ،اب
ٔ
اويه کروی [مثالا ،در صفحه  ۲۹در شکل دوم ،در
معادله انپري :در مثلث قائم الز ٔ
ٔ

مثلث (ط ج ل)] ،به غري از زاو ٔيه قائمه ،کسينوس  Cosيکی از پنج عنصر [سينوس
 Sinمتمم آن] مساوی ضرهبای کـُتانژانت های  Cotدو عنصر جماور به اين عنصر
[اتنژانت  Tanهای متمم آهنا] واي به سينوس های  Sinدو عنصر غري جماور ميباشد.
اويه قائمه بلکه متمم های آهنا به حساب وارد کرده ميشود.
وليکن نه خود دو ضلع ز ٔ
نظر به اين
( John Napier )۱انپري وفات در سال  ۱۰۲٦هجری [ ۱٦۱۷م].

 - 45عرض  × Tanميل ( = Tanنصف فضله)

Sin

درجه قوس (نصف فضله) و
از اين معادله ،اب ماشني حساب واي اب جدول لگاريتمیٔ ،

چهار برابر اين گرفته شده ارزش آن ،بصورت دقيقه زمان خورشيد حقيقی ايفته ميشود.
کره زمني و حمل خورشيد در مساء در يکی نيم کره قرار داشته
اگر حمل شهری در روی ٔ
ابشند ،هنگاميکه ارزش مطلق زمان نصف فضله ،به  ٦ساعت حقيقی که يک چهارم
(چهار يک) طول روز حقيقی ميباشد افزوده شود ،وقت غروب حقيقی نسبت به زمان
حقيقی در آن شهر بدست ميآيد .بني وقت زوال و وقت طلوع خورشيد نيز اين مقدار
زمان موجود است .هنگامی که ارزش مطلق نصف فضله از  ٦خارج گردد ،وقت طلوع
حقيقی نسبت به زمان حقيقی [يعنی از نصف شب به بعد] و وقت زوال حقيقی

نسبت به زمان غروب بدست ميآيد .يعنی نسبت به زمان غروبی وقت  ۱۲صبح ،از
اندازه فرقيکه از خارج شدن ارزش مطلق نصف فضله از ٦
وقت زوال حقيقی به
ٔ
انه خورشيد به صفحه  ۸۴نگاه
حاصل ميگردد ،قبل ميباشد .برای درجات ميل روز ٔ
کره متفاوتی ابشند ،هنگاميکه ارزش
کنيد .اگر حمل های خورشيد و شهر در نيم ٔ
مطلق نصف فضله به  ٦اضافه شود ،وقت زوال حقيقی آن حمل نسبت به زمان غروبی
و وقت طلوع حقيقی آن حمل نسبت به زمان حقيقی ايفته ميشود .اگر از  ٦ساعت
کسر گردد ،وقت غروب حقيقی نسبت به زمان حقيقی در آن حمل بدست مي آيد.

بدليل اينکه در  ۱می (مه) ميل خورشيد  +۱٤درجه و  ٥٥دقيقه ،تعديل زمان
 +۳دقيقه و درجه عرض استانبول  +٤۱درجه ميباشد ،به دکمه های
=tan× 41 tan = arc sin × 4

14.55

ماشني حساب [ ]Privilegفشار داده شود ،بر روی صفحه ماشني حساب  ٥۳دقيقه و
 ۳۳اثنيه خوانده ميشود .نصف فضله  ٥٤دقيقه بوده و وقت غروب حقيقی نسبت به
زمان زوالی حقيقی در ساعت  ٦و  ٥٤دقيقه ،نسبت به زمان زوالی وسطی حملی در
ساعت  ٦و  ٥۱دقيقه و نسبت به زمان مشرتک در ساعت  ۱۸و  ٥٥دقيقه و

 - 46نسبت به ساعت متقدم [اتبستانی] در ساعت  ۱۹و  ٥٥دقيقه ميباشد .به اينها
مقدار متکني استانبول که ده دقيقه ميباشد ،اضافه کرده شده وقت غروب شرعی
بدست ميآيد .وقت غروب شرعی نسبت به ساعت متقدم [اتبستانی] در ساعت ۲۰
و  ٥دقيقه ميباشد .مدت روز حقيقی  ۱۳ساعت  ٤۸دقيقه و مدت شب ،فرق اين
از  ۲٤ساعت است که ۱۰ ،ساعت و  ۱۲دقيقه است ،تفاوت نصف فضله از  ٦که
 ٥ساعت و  ٦دقيقه ميباشد ،نسبت به زمان حقيقی يعنی از نصف شب به بعد وقت
طلوع حقيقی و نسبت به زمان غروبی وقت زوال است .وقت زوال حقيقی نسبت به
زمان اذانی ،از وقت زوال حقيقی نسبت به زمان غروبی مبقدار زمان متکني ،قبل يعنی
 ٤ساعت و  ٥٦دقيقه ميباشد .وقت ظهر شرعی نسبت به زمان اذانی ،از وقت زوال
حقيقی نسبت به زمان اذانی مبقدار زمان متکني بعد ،يعنی  ٥ساعت و  ٦دقيقه
ميشود .دو برابر وقت ظهر نسبت به زمان اذانی که  ۱۰ساعت و  ۱۲دقيقه ميباشد،
مدت شب حقيقی قبلی (شب قبل) بوده ،اگر از اين ۲۰ ،دقيقه [دو برابر متکني]
خارج گردد ۹ ،ساعت و  ٥۲دقيقه ميشود که ،وقت طلوع شرعی نسبت به زمان
اذانی ميباشد .اگر تعديل و متکني از  ٥ساعت و  ٦دقيقه کسر شده و به ساعت
مشرتک تبديل گردد ،وقت طلوع شرعی ميشود که  ٤ساعت و  ٥۷دقيقه ميباشد.
درجه
تفاوت وقت ظهر اذانی از  ،٦زمان نصف فضله ميباشد .برای اينکه حداکثر ٔ
مطلق ميل خورشيد ۲۳ ،درجه و  ۲۷دقيقه ميباشد ،مقدار حداکثر نصف فضله ،برای
استانبول در فرمول ۲۲ ،درجه يعنی يک ساعت و  ۲۸دقيقه[ ]۱و در بني کواته ترين
وقت غروب و طوالنی ترين وقت غروب ۱۷٦ ،دقيقه فرق موجود ميباشد .بدليل اينکه
بني اوقات طلوع نيز مهني مقدار فرق وجود دارد ،در بني طوالنی ترين روز و کواته ترين
روز ۳٥۲ ،دقيقه [ ٥ساعت و  ٥۲دقيقه] فرق موجود ميباشد.
دقيقه زمانی ميباشد ،اگر  ۲۲درجه را اب چهار ضرب منوده به زمان
( )۱برای اينکه يک درجه ،مساوی به چهار ٔ
تبديل کنيم  ۸۸دقيقه بدست می آيد که اين هم يک ساعت و  ۲۸دقيقه ميشود.

 - 47بدليل اينکه در حمل هايی که بر روی خط استوا قرار دارند مهيشه ،ولی در ۲۱
مارچ (مارس) و  ۲۳سپتمرب در هر جا ميل خورشيد يعنی اتنژانت ِ
ميل صفر ميباشد،
نصف فضله صفر ميشود .در  ۱اپريل (آوريل) ميل خورشيد  ٤درجه  ۲۰دقيقه ،تعديل
زمان ( )-٤دقيقه است .بدليل اينکه درجه عرض شهر وايان  ٤۸درجه و  ۱٥دقيقه
ميباشد ،به دکمه های
= tan = arc sin × 4

tan × 48.15

CE/C 4.20

ماشني حساب فشار داده شود ،نصف فضله تقريب ا ۱۹و نيم دقيقه ميشود .وقت مناز
شام (مغرب) [غروب شرعی] اب ساعت وسطی حملی وايان ٦ ،ساعت  ۳۳٫٥دقيقه
ميشود[ .]۲درجه طول وايان ۱٦ ،درجه  ۲٥دقيقه بوده ،بدليل اينکه  ۱درجه  ۲٥دقيقه
دايره طول شروع ساعت قرار دارد ،وقت مناز شام (مغرب) نسبت به ساعت
در شرق ٔ
مشرتک جغرافيايی که از لندن يک ساعت جلو ميباشد ،در ساعت  ٦و  ۲۷٫٥دقيقه
ميشود .بدليل اينکه درجه عرض اپريس  ٤۸درجه  ٥۰دقيقه ميباشد ،نصف فضله اش
 ۲۰دقيقه ،وقت مناز شام (مغرب) نسبت به زمان وسطی حملی  ٦ساعت  ۳٤دقيقه
است .بدليل اينکه طول اپريس به اندازه  +۲درجه و ۲۰دقيقه در شرق ميباشد ،اب
ساعت مشرتک جغرافيايی  ٦ساعت و  ۲٥دقيقه ميشود؛ اما بدليل اينکه ساعت
مشرتک فرانسه از ساعت جغرافيايی يک ساعت جلو ميباشد ۱۹ ،ساعت و ۲٥
دقيقه ميشود[ .]۱بدليل اينکه درجه عرض نيويورک  ٤۱درجه ميباشد ،نصف فضله اش
 ۱٥دقيقه ،وقت مناز شام (مغرب) نسبت به ساعت وسطی حملی  ٦ساعت و ۲۹
دقيقه است .طول نيويورک ( )-۷٤درجه بوده ،بدليل اينکه به اندازه يک درجه در
دقيقه تعديل زمان و مقدار نصف فضله که  ۱۹٫٥ميباشد
( )۲اگر به  ٦ساعت ،به
دقيقه متکني و ٔ ٤
اندازه ٔ ۱۰
ٔ
اضافه کرده شود ٦ ،ساعت و  ۳۳٫٥دقيقه بدست می آيد.
( )۱در ساعت مشرتک در اوقات بعد از ظهر ،به ارزشيکه اب نصف فضله ايفته شده است ۱۲ ،اضافه کرده
ميشود .بدين سبب ( ) ٦٫۲٥+۱۲=۱۸٫۲٥ايفته ميشود .بدليل اينکه ساعت مشرتک فرانسه از ساعت جغرافيايی
يک ساعت جلو ميباشد۱۹ ،ساعت و  ۲٥دقيقه بدست می آيد.

 - 48شرق نيم دايره طول شروع ساعت قرار دارد ،نسبت به ساعت مشرتک جغرافيايی که از
لندن [ ]۷٥÷۱٥=٥پنج ساعت عقب ميباشد در ساعت  ٦و  ۲٥دقيقه ميشود.
درجه عرض دهلی  ۲۸درجه و  ٤٥دقيقه ،نصف فضله اش  ۹٫٥دقيقه ،وقت مناز
شام (مغرب) نسبت به ساعت وسطی حملی اش  ٦ساعت و  ٥٫۲۳دقيقه است.
دايره طول شروع ساعت
طولش  ۷۷درجه بوده ،به
اندازه  ۲درجه در شرق نيم ٔ
ٔ
ميباشد .نسبت به ساعت مشرتک دهلی که از لندن پنج ساعت جلو ميباشد در
ساعت  ٦و  ۱٥٫٥دقيقه ميشود.
درجه طولش
درجه عرض شهر طرابزون ،مانند استانبول ٤۱ ،درجه است .ولی ٔ
ٔ
 ۳۹درجه  ٥۰دقيقه ميباشد .برای ايفنت نصف فضله روز  ۱می (مه) ،اگر به دکمه
های
tan × 41 tan = INV sin × 4 = INV
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ماشني حساب کاسيو که اب انرژی نور کار ميکند فشار داده شود ،بر روی صفحه
ماشني  ٥۳دقيقه  ۳۳اثنيه ديده ميشود .اين نيز تقريبا  ٥٤دقيقه ميشود .استعمال
ماشني حساب های خمتلف اب يکديگر يکسان نيستند .مانند استانبول ،وقت غروب
اين شهر نسبت به زمان وسطی حملی ،در ساعت  ۷و  ۰۱دقيقه و نسبت به زمان
مشرتک ۳۹ ،دقيقه قبل از اين ،يعنی در ساعت  ٦و  ۲۲دقيقه ميشود .درجه عرض
مکرمه  ۲۱درجه و  ۲٦دقيقه ،درجه طولش ،مانند شهر طرابزون ۳۹ ،درجه و
مکـّه ّ
 ٥۰دقيقه است .نصف فضله اش برای روز ۱می (مه) ۲٤ ،دقيقه ميشود .وقت
غروب نسبت به زمان وسطی حملی در ساعت  ٦و  ۳۱دقيقه و نسبت به ساعت
مشرتک خمصوص به نيم دايره طول شروع ساعت که از  ۳۰درجه ميگذرد  ۳۹دقيقه
قبل ،يعنی وقت غروب  ٥ساعت  ٥۲دقيقه ميشود .در روز  ۱نوامرب [تشرين اثنی]
ميل مشس ( )-۱٤درجه  ۱٦دقيقه و تعديل زمان ( )+۱٦دقيقه است .نصف فضله
برای استانبول  ،٥۱برای مکـّه  ۲۳دقيقه بوده ،وقت غروب نسبت به ساعت مشرتک،

 - 49مکرمه  ٤ساعت  ٥۲دقيقه ميشود .در
برای استانبول  ٥ساعت  ۷دقيقه ،برای مکـّه ّ
روز  ۱نومرب ،در استانبول  ۱٥دقيقه قبل از اذان شام (مغرب) ،اذان شام (مغرب)
مکرمه را از راديو ميتوان شنيد .در ابال ،در حساب های اوقات غروب برای
مکـّه ّ
شهرهای خمتلف ،متکني استانبول استعمال شد[ .]۱در دستگاه های ساعت وسطی
حملی و اذانی ،اوقات مناز شهرهاييکه در درجه عرض يکسان قرار دارند ،از يکديگر،
به اندازه فرقهای متکني هايشان متفاوت اند.

وقت زوال نسبت به زمان مشسی وسطی حملی ،در هر جا از رقم  ۱۲به مقدار
تغيري تعديل زمان ،يعنی کمرت از نيم دقيقه در تغيري بوده ،در ظرف يک سال ،در
استانبول از رقم  ۱۲مبقدار  ۱٦دقيقه قبل واي  ۱٤دقيقه بعد ميشود .در مهه نقاط
درجه طول اين حمل اب
اندازه چهار برابر تفاوت طولی ٔ
ترکيه ،نسبت به زمان مشرتک ،به ٔ

 ۳۰درجه بر حسب دقيقه ،از اوقات حملی ،قبل واي بعد ميشود .اوقات زوال در
دستگاه ساعت اذانی هر روز يکی دو دقيقه تغيري ميکند .در دوران دولت عثمانی ،در
مساجد جامع بزرگ ،موقّت های ماهری بودند که اين عيار ها را اجنام ميدادند.
برای به آسانی بدست آوردن مقدار تعديل زمان ،نظر به زمان مشرتک ،وقت
مناز ظهر ،مثالا وقت مناز ظهر در شهر استانبول از تقوميی که از درست بودنش
مطمئن ابشيم ،ايفته ميشود .هنگامی که از اين مقدار  ۱٤دقيقه کسر گردد ،وقت
زوال نسبت به زمان مشسی وسطی حملی بدست می آيد .برای اينکه وقت زوال نسبت

به زمان مشسی حقيقی در هر جا  ۱۲ميباشد ،فرق زمانی بني اين دو وقت زوال،
تعديل زمان ميشود .اگر وقت زوال نظر به ساعت وسطی ،از  ۱۲کمرت ابشد ،تعديل
زمان ( ،)+اگر بيشرت ابشد (–) ميشود.

( )۱برای هر شهر يک زمان متکني وسطی موجود ميباشد .متکني برای استانبول ،وسطی  ۱۰دقيقه است.

- 50 -

تنبيه( :ن ف) در حساهبای ( + ٦ن ف)( ،ن ف) اب عالمت اجلربی استعمال خواهد شد.
(ن ف) در اتبستان ( ،)+در زمستان (–) ميباشد( .ف د) = فضل دائر

بدليل اينکه در اولني روز مارچ (مارس) ،تعديل زمان  –۱۳ميباشد ،وقت زوال
نسبت به زمان مشسی وسطی حملی ،در هر جا در ساعت  ۱۲و  ۱۳دقيقه ميشود.
اندازه مقدار متکني بعد ميشود .مثالا ،در استانبول
وقت مناز ظهر (پيشني) ،از اين ،به ٔ
اندازه چهار برابر تفاوت
در ساعت  ۱۲و  ۲۳دقيقه ميشود .در هر کدام جايی به
ٔ
دايره طول شروع ساعت نظر
درجه طول اينجا نظر به زمان مشرتک و ٔ
ميان ٔ
درجه نيم ٔ
به زمان مشرتک ،از وقتيکه نظر به زمان وسطی حملی ميباشد ،قبل واي بعد حتقق می
درجه طول يک حمل در ترکيه از  ۳۰بيشرت ابشد ،قبل ،کمرت ابشد ،بعد
ايبد .اگر ٔ

 - 51ميشود .به اين صورت وقت مناز ظهر نسبت به زمان مشرتک در آنقره تقريب ا به ساعت
 ۱۲و  ۱۱دقيقه و در استانبول به ساعت  ۱۲و  ۲۷دقيقه ميباشد .هنگاميکه
دستگاه ساعت مشرتک به اين وقت ظهر ميآيد ،دستگاه ساعت اذانی به وقت ظهر
که اب نصف فضله ايفته شده آورده شود ،عيار دستگاه ساعت اذانی برای آنروز اجنام
داده ميشود .اگر مقدار ارتفاع بلندترين حمل ،انمعلوم ابشد( ،زمان متکني) آن حمل را
ميتوانيم به سه شکل بدست بياورمي:
 –۱زمان بني وقت انپديد شدن نور خورشيد از ابالترين حمل و وقت ديده شدن
غروب از افق حسی( ،زمان متکني) آن حمل است.

حلظه) انپديد شدن نور خورشيد
 –۲هنگاميکه دستگاه ساعت اذانی که در وقت (در ٔ

از ابالترين حمل ،به  ۱۲عيار شده ابشد ،به وقت ظهر که اب نصف فضله ايفته شده
است بيايد ،آن وقت که دستگاه ساعت وسطی حملی نشان ميدهد اب تعديل زمان
معامله کرده شود ،زمانيکه فرق نتيجه از  ۱۲ميباشد (زمان متکني) آن حمل ميشود.

 –۳فرق وقت غروب که اب نصف فضله ايفته شده ،از وقت انپديد شدن نور خورشيد
در ابالترين حمل نظر به ساعت وسطی حملی ،نيز (زمان متکني) آن حمل ميباشد.
درين مورد يک راه ديگری نيز موجود است که چنني ميباشد :اگر تعديل زمان ()+
ابشد ،فرق  ۱۲از وقت ظهر نسبت به ساعت وسطی حملی که در تقومي حترير ايفته ،اب
تعديل مجع کرده شود ،و اگر (–) ابشد تعديل ،از اين تفاوت کسر گردد (زمان متکني)

بدست ميآيد.
العزيه) مالکی و (ميزان
در کتاهباي ابن عابدين( ،االنوار) شافعی ،شرح (املقدمة ّ

الکربی) ميگويد که( :برای صحيح شدن مناز ،ادای آن بعد از وارد شدن وقتش و
دانسنت اينکه (آگاه و مطمئن بودن ازينکه) در وقتش ادا کرده شده است ،شرط
است .اگر کسی در حاليکه وقت ،وارد شده ابشد ،منازش را (در مورد اينکه وقت،
وارد شده اي نشده) اب شک ادا کرده ،بعد بفهمد که در وقتش ادا کرده است ،اين

 - 52منازش صحيح منيشود .دانسنت وقت ،اب شنيدن اذانی که از طرف يک مسلمان عادل
و واقف به اوقات مناز ،خوانده شده ابشد ،ممکن است .اگر خواننده اذان عادل
نباشد[ ،و اي تقوميی که از طرف مسلمان عادل آماده شده ابشد در دسرتس موجود
نباشد] ،خودش وارد شدن وقت را ابيد جستجو کند وهنگاميکه گمان قوی بيابد ابيد
ادا کند .نشان داده شدن قبله توسط کسی که فاسق ابشد واي عادل بودنش معلوم
نباشد و شهادت کردن [گفنت] اين شخص به چيزهايی که از دين ابشد ،مثل اپک،
مسئله اذان بوده نه ابيد به اين شخص اتبع شود ،بلکه
جنس ،حالل و حرام ،نيز مانند
ٔ
الزم ميآيد که به چيزيکه خودش جستجو کرده و فهميده ابشد اتبع شود).
در هر موسم (اسفار) کردن مناز صبح  ،يعنی هنگاميکه حميط نورانی شود ،ادا
کردن آن مستحب است .مناز ظهر را اب مجاعت ،در گرمای اتبستان دير ادا کردن ولی
در زمستان زود ادا کردن مستحب است .مهيشه زود (به حمض ورود وقت) ادا کردن
مناز شام (مغرب) مستحب است .مناز عشاء [خفنت] را ات به وقت رسيدن يک
قسمت از سه قسمت شب شرعی يعنی ات به گذشنت يک قسمت از سه قسمت
زمانيکه از غروب ات فجر ميباشد دير ادا کردن مستحب است .به بعد از نيم شب
گذاشنت ،حترمي ا مکروه ميباشد .اين به أتخري انداخنت ها ،برای کسانی ميباشد که
منازشان را مهيشه اب مجاعت ادا ميکنند .کسی که در خانه اش تنها ادا ميکند ،مهه
منازها را به حمض داخل شدن وقتش ابيد ادا کند .در حديث شريفی که در (کنوز

الدقائق)[ ]۱نوشته شده و حاکم[ ]۲و ترمذی[ ]۳خرب داده اند فرموده شده است که:
(اب ارزش ترين عبادات ،مناز ادا شده در ّاول وقتش است) .در حديث شريفی که در

( )۱مؤلف (کنوز الدقائق) عبدالرؤف مناوی شافعی توفی سنة  ۱۰۳۱هجری [ ۱٦۲۲م ].فی قاهرة
( )۲در سال  ۳۲۱هجری تولد و در سال  ٤۰٥هجری [ ۱۰۱٤م ].در نيشاپور وفات ايفت.
( )۳در سال ۲۰۹هجری[ ۸۲٤م].در ترمذ تولد و در سال ۲۷۹هجری[ ۸۹۲م].در شهر بوغ وفات ايفت.

 - 53کتاب (مسلم) موجود بوده و در صفحه پنجصد وسی و هفت کتاب (ازالة اخلفا)

[]٤

ذکر شده است چنني فرموده شد( :زمانی خواهد آمد که آمران ،امام ها ،مناز را خواهند

کشت ،به بعد از وقتش خواهند گذاشت .تو ،منازت را در وقتش ادا کن! بعد از تو،

اگر مجاعت بشوند ،اب آهنا نيز ،تکرار ادا کن! دومني ادا کردنت انفله ميشود) .عصر و
عشاء را ،نسبت به قول امام اعظم ادا کردن اب احتياطانه ميشود .آنکه نتواند بيدار
شود ،وتر را بعد از عشاء فی الفور ابيد ادا بکند .اگر قبل از عشاء ادا کند ،بعد
تکرار ابيد ادا کند .آنکه ميتواند بيدار شود ،در آخر شب ابيد ادا کند.
امحد ضيا بگ ،در صفحه  ۱٥۷کتاب خود ميگويد که" :در يک بلده ،جمموع
اجلربی وقت شرعی يک مناز معلوم نسبت به زمان وسطی حملی اب تعديل زمان آنروز،
نسبت به زمان مشسی حقيقی وقت ميشود .وقت ظهر که نسبت به زمان اذانی ميباشد
اب اين مجع شده ،و يک متکني کسر گردد ،نسبت به زمان اذانی اين مناز ،وقت شرعی
آن بدست ميآيد .اگر جمموع از  ۱۲بيشرت ابشد ،اين افزونی وقت اذانی ميشود".
مثالا ،اولني روز مارچ (مارس) ،خورشيد در استانبول نسبت به زمان مشرتک در ساعت
 ۱۸:۰۰غروب ميکند .بدليل اينکه تعديل زمان در وقت غروب ( )–۱۲ميباشد ،در
استانبول وقت غروب شرعی نسبت به زمان مشسی حقيقی ٥ ،ساعت  ٤٤دقيقه
است .بدليل اينکه وقت ظهر شرعی نسبت به زمان اذانی ٦ ،ساعت  ۲٦دقيقه
ميباشد ،غروب آفتاب۱۲[ :ساعت = ۱۰دقيقه –  ٥ساعت  ٤٤دقيقه  ٦ +ساعت
 ۲٦دقيقه] ميشود .بطور کلی:

()۱

زمان متکني آن حمل – وقت ظهر نسبت به زمان اذانی  +وقت نسبت به زمان

حقيقی در مهان حلظه = وقت ،نسبت به زمان اذانی

( )٤مؤلف (ازالة اخلفاء) شاه ولی هللا دهلوی توفی سنة  ۱۱۷٦هجری [۱۷٦۳م ].فی دهلی
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وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقيقی  +وقت ،نسبت به زمان اذانی =

وقت ،نسبت به زمان حقيقی ميباشد .در دومني تساوی ،اگر وقت غروب ،وسطی
ابشد ،وقت زوالی ايکه ايفته شده نيز وسطی ميشود .از دومني تساوی:

() ۳

وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقيقی  -وقت ،نسبت به زمان حقيقی =

وقت ،نسبت به زمان اذانی ،نيز ميشود .وقت غروب در اينجا ،اگر از وقت حقيقی
بزرگرت ابشد ،به وقت حقيقی  ۱۲اضافه کرده شده بعد کسر ميگردد.
هر چنديکه در تساوی های ( )۲و ( ،)۳اوقات زوالی ،مهيشه حقيقی ميباشند،
بدليل اين که ،در حني تبديل وقت مشرتک به وقت حقيقی و دوابره در تبديل وقت
حقيقی بدست آمده به وقت مشرتک ،مهان يکی رقم ها مجع کرده شده و بعدا کسر
ميگردد ،حساهباييکه بدون تبديل وقت مشرتک به حقيقی اجنام داده ميشوند ،نيز مهان
يکی نتيجه را ميدهند .يعنی:
() ٤

وقت غروب شرعی نسبت به زمان مشرتک  +وقت ،نسبت به زمان اذانی =

() ٥

وقت غروب شرعی نسبت به زمان مشرتک  -وقت ،نسبت به زمان مشرتک =

وقت ،نسبت به زمان مشرتک

وقت ،نسبت به زمان اذانی

در اولني روز مارچ (مارس) که در ابال ايفتيم ،وقت غروب ،نظر به تساوی
پنجم )۱۸ – ۱۸ = ۰( ،يعنی نظر به زمان اذانی در ساعت  ۱۲ميشود .مانند اين
در اولني روز مارچ (مارس) ،وقت عصر نسبت به زمان مشرتک ۱٥ ،ساعت ۳٤
دقيقه و بدليل اينکه وقت غروب  ٦ساعت است ،وقت عصر نسبت به زمان اذانی:

[ ۹ساعت  ۳٤دقيقه =٦ساعت –  ۱٥ساعت  ۳٤دقيقه]

ميشود .ابز مانند اينها ،بدليل اينکه وقت امساک نسبت به زمان اذانی آنروز در ۱۰
ساعت  ٥۲دقيقه ميباشد ،وقت امساک نسبت به زمان مشرتک ،نظر به تساوی (:)٤
 ۱۰ساعت  ٥۲دقيقه  ۱٦ = ٦ +ساعت  ٥۲دقيقه ،يعنی  ٤ساعت  ٥۲دقيقه

 - 55ميشود .در روز اول رمضان  ۱٤۰۲قمری که مصادف به روز چهارشنبه  ۲۳جون
(ژوئن) ۱۹۸۲م .ميباشد ،در استانبول نسبت به زمان حقيقی وقت غروب خورشيد را
پيدا کنيم :آنروز در استانبول ظهر نسبت به زمان اذانی ،يعنی وقت مناز ظهر در
ساعت  ٤و  ۳۲دقيقه و تعديل زمان ( )–۲دقيقه است .وقت غروب استانبول نسبت
به زمان حقيقی ،در ساعت  ۷و  ۲۸دقيقه ميشود که عبارت از فرق اين از ۱۲
ميباشد .وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقيقی در ساعت  ۷و  ۳۸دقيقه ميشود.
نسبت به زمان مشسی وسطی در ساعت  ۱۹و  ٤۰دقيقه ميشود .نسبت به زمان
مشرتک ترکيه نيز در ساعت  ۱۹و  ٤٤دقيقه ميشود .اب ساعت اتبستانی (متقدم) در
ساعت  ۲۰و  ٤٤دقيقه ميشود .اگر وقت ،نسبت به زمان مشرتک از وقت غروب
کوچک ابشد ،در معادله های سوم و پنجم ،رقمی استعمال ميشود که ازين ،به مقدار
 ۱۲واي  ۲٤زايد ميباشد .امحد ضيا بگ ،اين معادله ها را استعمال کرده است:

()٦

وقت حقيقی  +وقت زوال حقيقی = وقت نسبت به زمان اذانی . . .

و
( )۷وقت زوال حقيقی – وقت اذانی = وقت حقيقی  . . .استعمال ميکند.
سر منجم مصطفی افندی ،در تقومي جيبی سال  ۱۳۱۷قمری [۱۸۹۹م].
ميگويد که ،برای تبديل اوقات زوالی و غروبی به يکديگر ،اگر قبل از ظهر ابشد،
وقت معلوم ،از وقت مناز ظهر کسر ميگردد .فرق ايفته شده ،از وقت مناز ظهر ساعت
ديگر کسر ميگردد .اگر بعد از ظهر ابشد ،از وقت معلوم ،وقت مناز ظهر کسر
ميگردد .فرق ايفته شده به وقت مناز ظهر ساعت ديگر اضافه کرده ميشود .مثالا ،وقت

امساک دوازدمهني روز جون (ژوئن) سال  ۱۹۸۹ميالدی ،نسبت به زمان اذانی در
ساعت  ٦و  ۲۲دقيقه ميباشد .وقت ظهر در ساعت  ٤و  ۳۲دقيقه است .تفاوت،
[۱۰ساعت و۱۰دقيقه =  ]۱٦٫۳۲ – ٦٫۲۲است .هنگاميکه از  ۱۲و  ۱٤دقيقه

 - 56که وقت ظهر نسبت به زمان مشرتک ميباشد کسر گردد ،وقت امساک نسبت به زمان
مشرتک در ساعت  ۲و  ٤دقيقه است.
برای ايفنت وقت آمدن خورشيد به ارتفاع شروع وقت يک مناز معلوم ،اوالا
(فضل دائر= فرق زمانی) حساب کرده ميشود .فضل دائر برای روز ،زمان مابني وقت
زوال و نقطه ايکه مرکز خورشيد قرار دارد ميباشد .ولی فضل دائر برای شب ،زمان بني
نصف شب و نقطه ايکه مرکز خورشيد قرار دارد ميباشد .اگر به زاويه فضل دائر (ح)

بگوييم ،از فرمول مثلث کروی :اب مساوات

حساب کرده ميشود .در اينجا مقدار (م)؛ نصف جمموع مقدارهای زاويه سه قوس
صفحه  ۲۸در
است که به سه ضلع مثلث کروی تقابل مينمايد .اين مثلث کروی در
ٔ
شکل يکم نشان داده شده است.
ميباشد.

اگر ارتفاع در ابالی افق حقيقی ابشد ( )+و اگر در زير آن ابشد (–) است.
اگر عالمت های ميل و ارتفاع بر يکديگر خمالف و متضاد ابشند ،متمم ميل ،يعنی به
جای تفاوت آن از ۹۰درجه ،جمموع آن اب  ۹۰درجه گرفته ميشود.
اگر در فرمول فضل دائر ارزش (م) به جاهايش گذاشته شده و ساده کرده
شود:

در اينجا زمان زاويه (ح) ،از نصف النهار (از زوال) به بعد اندازه گريی ميشود .در
اينجا [ = φ – δميل مشس – عرض بلده = متمم غايه در وقت زوال = ∆] ،ميباشد.

 - 57الرأس در مساء) =  Zبوده،
الرأس – ( = ۹۰متمم ارتفاع نقطه مست ّ
ارتفاع مست ّ
اويه (فئ زوال)[ ]۱ميباشد که در ميان دو نيم خط که از ابالی چوب به نقاط زوال و
ز ٔ
مهه ارزشها اب عالمتهايشان استعمال ميگردد.
مست در مساء مريود حاصل ميشودٔ .
در روز  ۱۳اگست (اوت) در استانبول ،عصر اول را ،يعنی وقت اول مناز
عصر را حساب کنيم .فرض کنيم که يک چوب به بلندی يک مرت به زمني نشانده
اويه حاده (کوچک) متمم يکديگرند.
شده است[ :در يک مثلث قائم الزاويه ،دو ز ٔ

(اتنژانت) زاويه ای که يک ضلعش  ۱سانتی مرت ميباشد ،درازی ضلع مقابلش را نشان
حاده (کوچک) خورشيد در زمني ،ارتفاع خورشيد است].
ميدهد .ز ٔ
اويه ّ
طول ظل عصر اول = فئ زوال ( = ۱ +متمم ارتفاع عصر)  ۱ = tanز

Tan

∆ ( = Tanمتمم غاية االرتفاع)  = Tanفئ زوال ،ميباشد.
اگر عالمتهای عرض بلده اب ميل مشس مثل يکديگر ابشند ،يعنی هر دو در
يک نيم کره قرار داشته ابشند ،متمم عرض اب ميل مجع کرده شده ،اگر عالمت هايشان
بر عکس يکديگر ابشند ،يعنی در نيم کره های ديگر ابشند ،ميل کسر گرديده ،درجه
(غاية االرتفاع) خورشيد در وقت زوال ايفته ميشود .اگر جمموع متمم عرض بلده و ميل
از  ۹۰درجه بيشرت ابشد ،تفاوت زايدگی از  ،۹۰غاية االرتفاع ميشود و خورشيد ،در
طرف مشال مساء قرار ميگريد .اگر عرض و ميل در يک جهت ابشند ،هنگاميکه ميل
درجه عرض کسر گردد و اگر در جهت ديگر ابشند ،مجع گردد ،متمم غاية االرتفاع
از ٔ
(∆) ميشود.
 ٦۳درجه  ٥۰دقيقه =  ۱٤درجه  ٥۰دقيقه  ٤۹ +درجه = غاية االرتفاع
 ۰٫٤۹۱۳مرت = فئ زوال
( = ۰٫۱۷۳٥۷متمم ارتفاع)

log tan

( )۱کواتهرتين درازای سايه ،فئ زوال ميباشد.

و
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tan

و اي اينکه در ماشني حساب  ،Privilegبه دکمه های

 1.4913 arc tanفشار داده

شود ،متمم ارتفاع خورشيد = بـُ ْعد مست =  ۱ز =  ٥٦درجه و  ۹دقيقه ،است.

هنگاميکه دو برابرش گرفته شود( ،ح) =  ٥۷درجه و  ٤۸دقيقه و زمان فضل
دقيقه ساعتی و به اين صورت ،برای عصر
دائر که چهار برابر اين ميباشدٔ ۲۳۱٫۲ ،
اول روز  ۱۳اگست (اوت) ،زمان فضل دائر =  ۳ساعت و  ٥۱دقيقه ميشود .برای
اينکه ساعت حقيقی در وقت زوال حقيقی صفر ميباشد ،مستقيما وقت عصر اول

حقيقی نسبت به زمان حقيقی  ۳ساعت و  ٥۱دقيقه ميشود که ،از وقت ظهر
اندازه قد
سايه چوب به
حقيقی ،به مقدار مدت زمانی بعد ميباشد که درين مدت ٔ
ٔ
خودش دراز ميشود .زمانيکه از وقت ظهر شرعی ات به وقت عصر شرعی (عصر اول)
ميگذرد ،ازين ،يعنی از زمان فضل دائر ،به مقدار زمان متکني آن حمل بعد ميباشد.
بدليل اينکه تعديل زمان ( )–٥دقيقه ميباشد ،نسبت به زمان مشرتک وسطی در
صفحه  ،)۳۳از اين
ساعت  ۱٦و  ۱۰دقيقه ميشود .به اقتضای پنجمني معادله (در
ٔ
ساعت مشرتک ،وقت غروب نسبت به زمان مشرتک که  ۷ساعت  ۱۲دقيقه ميباشد
کسر گرديده ،وقت عصر در استانبول ،نسبت به زمان اذانی ۸ ،ساعت  ٥۸دقيقه
ميشود .هنگاميکه زمان فضل دائر و وقت ظهر اذانی را يعنی وقت زوال حقيقی
نسبت به زمان غروبی را که  ٥ساعت  ۷دقيقه ميباشد مجع کنيم نيز ،هم وقت عصر
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ميشود .زيرا ،وقت عصر اول شرعی ،از اين جمموع ،يعنی از وقت غروب حقيقی هر
چند مبقدار زمان متکني بعد هم ابشد ،وقت شرعی نسبت به زمان اذانی ،از اين وقت
غروب شرعی مبقدار زمان متکني قبل ميشود .مانند اين ،اوقات شرعی منازهای ظهر،
شام (مغرب) و عشاء (خفنت) نسبت به زمان اذانی نيز ،اب اوقات حقيقی اين منازها
نسبت به زمان غروبی که اب حساب ايفته شده يکسان ميباشد.
راه ديگری برای ايفنت ارتفاع عصر اول اينگونه است که ،هر روز غاية االرتفاع
خورشيد و وقت قرار گرفنت خورشيد در اين ارتفاع ،درازی سايه چوب يک مرتی،
اندازه گريی شده واي حساب کرده شده نوشته ميشود .به اينصورت جدول (ارتفاع -
درازی سايه) حاصل ميگردد .بدليل اينکه در روز  ۱۳اگست (اوت) در استانبول،
غاية االرتفاع  ٦٤درجه ميباشد ،درازی سايه در جدول ( )۰٫٤۹مرت ايفته ميشود.
سايه در عصر اول ( )۱٫٤۹مرت و ارتفاع  ۳٤درجه ميشود .جدول (ارتفاع  -درازی
سايه) در آخر (تقومي سال)  ۱۹۲٤موجود ميباشد[ .برای ديدن جدول ارتفاع های
اوقات مناز عصر برای هر درجه عرض به صفحه  ۸۶نگاه کنيد].
وقت عصر اثنی مناز عصر ،اب مهان يکی معادله ايفته ميشود ،ولی در اينجا:
سايه عصر اثنی = فئ زوال ( = ۲ +متمم ارتفاع مشس)  ۲ = tanز tan
ٔ
 ٦۸درجه و  ۸دقيقه = بُعد مست = متمم ارتفاع =  ۲ز ميشود .از اينجا:

 ۹٦درجه و  ۹دقيقه = (م) و  ۷۳درجه و  ٤۳دقيقه = (ح)،
زمان فضل دائر  ٤ساعت و  ٥٥دقيقه است .هنگامی که به اين متکني اضافه کرده
شود ،عصر اثنی نسبت به زمان حقيقی در استانبول  ٥ساعت و  ٥دقيقه ميشود.
در وقت مناز عصر ،برای عصر اول:
(∆  = Arc tan )۱ + tanبُعد مست = متمم ارتفاع =  ۱ز  ،و برای عصر اثنی:
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سپس فضل دائر را ميتوان حساب کرد .اتنژانت ∆ ،فئ زوال ميباشد .اين اتنژانت اب ۱
واي  ۲مجع ميشود .زاويه ای که اتنژانتش به اين يکون مساوی است ،برای عصر ،ارزش
(ز) است.
در وقت عشاء ِ
اول مناز خفنت (عشاء) ،مرکز خورشيد  ۱۷درجه اپيني تر از افق
حقيقی است .يعنی ارتفاع حقيقی ( )–۱۷درجه است .از اينکه به جای متمم ميل
مشس ،جمموع ميل مشس اب  ۹۰گرفته خواهد شد:
و زمان فضل دائر  ۳ساعت  ۲٤دقيقه ميشود که ،تفاوت وقت خفنت (عشاء) نسبت
به زمان حقيقی از وقت نيمه شب است .به تفاوت اين از  ،۱۲برای استانبول۱۰ ،
دقيقه متکني اضافه ميگردد .زيرا ،مهچنانکه مرکز خورشيد از افق شرعی بعدا جدا

کناره پشتی خورشيد نيز از افق ها بعدا جدا خواهد شد.
ميشودٔ ،
وقت مناز خفنت (عشاء) در  ۱۳اگست (اوت) ،نسبت به زمان حقيقی ۸
ساعت و  ٤٦دقيقه ،نسبت به ساعت مشرتک  ۸ساعت و  ٥٥دقيقه ميشود[.]۱

زمان فضل دائر ،از وقت ظهر اذانی که به نصف شب حقيقی مساوی ميباشد کسر
گرديده ،متکني اضافه کرده شده ،و برای تبديل زمان غروبی ايفته شده به زمان اذانی،
يک متکني کسر ميگردد .به جای اينکه متکني ،اول اضافه و بعد کسر کرده شود،

اندازه  ۱۰دقيقه متکني اضافه
( )۱به  ۸ساعت و  ۳٦دقيقه که تفاوت فضل دائر از  ۱۲ميباشد ،برای استانبول به ٔ
کرده شود ٤٦,۸ ،ميشود .بدليل اينکه تعديل زمان  –٤دقيقه و  ٥۸اثنيه ميباشد ،اضافه کرده ميشود و  ۸ساعت
اندازه  ۳۰درجه در غرب طول
و  ٥۱دقيقه بدست ميآيد .بدليل اينکه طول استانبول  ۲۹درجه بوده و به
ٔ
استاندارد قرار دارد و تفاوت طولی يک درجه ای  ٤دقيقه ميباشد ،هنگاميکه به ( ،)٥۱,۸چهار دقيقه اضافه کرده
شود ،نظر به ساعت مشرتک ( ،)٥٥,۸يعنی  ۸ساعت و  ٥٥دقيقه ميشود.
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اذانی و غروبی ۱ ،ساعت و  ٤۲دقيقه ميشود.
در  ۱۳اگست (اوت) ،هنگاميکه سفيدی ايکه به آن فجر صادق ميگوئيم
اويه ارتفاع اب ۱۹
شروع به طلوع کند ،مرکز خورشيد از افق حقيقی به
اندازه جمموع ز ٔ
ٔ
درجه ،در اپيني قرار دارد .يعنی ،ارتفاع حقيقی مشس از ( )–۱۹درجه متفاوت است.

و تقسيم بر  ۱٥شده ،زمان فضل دائر  ۳ساعت  ۱۰دقيقه ميشود که اين ،زمان
نيمه شب ساعت حقيقی
فاصله مرکز خورشيد از نيمه شب ميباشد .بدليل اينکه در ٔ
ٔ
صفر ميباشد ،اين زمان فضل دائر( ،وقت امساک) حقيقی ميشود .از اين ۱۰ ،دقيقه
متکني کسر ميگردد .زيرا ،مسافت خورشيد از ارتفاع ( )–۱۹درجه ات افق شرعی ،کمرت
کناره اباليی اش ،به افق ها نزديکرت از مرکزش
از فاصله اش ات افق حقيقی ميباشد و ٔ
ميباشد .وقت امساک شرعی استانبول نسبت به زمان حقيقی ۳ ،ساعت ميشود.

وقت امساک ،نسبت به زمان مشرتک  ۳ساعت  ۹دقيقه ميشود .اگر فضل دائر به
وقت ظهر [به  ] ٥ :۰۷که مساوی به نصف درازی شب حقيقی ميباشد اضافه کرده
شده و  ۲۰دقيقه متکني کسر گردد( ،وقت امساک) نسبت به زمان اذانی ۷ ،ساعت
 ٥۷دقيقه ميشود .اب ماشني حساب برانمه ريزی شده ( ،)CASIO fx–3600Pفضل دائر
 ۸ساعت  ٥۰دقيقه ايفته ميشود که اين ،تفاوت وقت فجر از وقت زوال است .برای
نيمه شب ،اين از  ۱۲کسر ميگردد .فضل دائر ،ابز هم  ۳ساعت ۱۰
تفاوتش از ٔ
دقيقه ميشود .به تعريفنامه (رهنمای استعمال) (ربع دايره) نظر بياندازيد.
(حص ٔه فجر) گويند .به زمان ما بني
به زمان ما بني وقت فجر و وقت طلوع ّ
(حص ٔه شفق) گويند .زماهنای فضل دائر اوقات فجر و شفق
وقت شفق و وقت غروب ّ
از وقت ظهر اذانی [يعنی از نصف شب] کسر ميگردد .و اي ،هنگاميکه نصف
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های فضل دائرهايشان اتبستان کسر کرده شده ،به زمان تبديل گردد ،اين زماهنای
حصه بدست ميآيد .بدليل اينکه ارتفاع های اوقات شفق و فجر عالمت (–) دارند،
ّ
فضل دائرهايشان ،از نيمه شب شروع ميشود.
امحد ضيا بگ[ ]۱ميگويد که( :علمای اسالم خرب داده اند که ،وقت امساک،
هنگام پخش شدن سفيدی در روی خط افق ظاهری نبوده ،بلکه اولني وقت ديده

شدن سفيدی بر روی افق ميباشد ).ولی بعضی کتاهبای ارواپيی« ،هنگام متام شدن
پخش سرخی در روی افق که بعد از سفيدی شروع ميشود ،وقت فجر است» گفته،
اب ارتفاع حقيقی خورشيد که در ( )–۱٦درجه در زير افق قرار دارد ،حساب ميکنند.
از سال  ۱۹۸۳به اينطرف ،ديده ميشود که بعضی هتيه کنندگان تقومي ،اوقات امساک
را ،اب پريوی ازين کتاهبای ارواپيی ،از ( )–۱٦درجه حساب ميکنند .کسانيکه به اين
تقومي ها اتبع ميشوند ،طعام سحری را ،ات به  ۱٥الی  ۲۰دقيقه بعد از وقتهاييکه
ع لمای اسالم نوشته اند ميخورند .روزه های اينان صحيح منيشود .در صفحات اول و
آخر تقومي جيبی امحد ضيا بگ (تقومي ضيا) که در اتريخ  ۱۹۲٦ميالدی۱۳٤٤ ،
قمری و  ۱۳۰٥مشسی نشر گرديده ،چنني نوشته شده است که( :از طرف هيئت
مشاوره رايست امور دينی تدقيق شده و اب تصديق رايست جليله طبع گرديده است).
در امور دينی اوقات منازی را که متخصصان علم هيئت (جنوم) و علمای اسالم تصديق
کرده اند نبايد تغيري داد .املاليلی محدی ايزير[ ،]۲در بيست و دومني جلد جمموعه
(سبيل الرشاد) ،اين خصوص را مفصالا بيان کرده است.

بدليل اينکه ميل خورشيد هر حلظه در حال تغيري است ،برای گرفنت نتيجه

حقيقی ،تغيريات ميل در هر ساعت به حساب وارد کرده ميشود .مثالا:
( )۱امحد ضيا بگ توفی سنة  ۱۳٥٥هـ ۱۹٤۲[ .م ].فی إستانبول
( )۲املاليلی محدی ايزير توفی سنة  ۱۳٦۱هـ ۱۹٤۲[ .م ].فی استانبول
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بکنيم .اب ساعت لندن در  ۰۰:۰۰يعنی در ابتدای آنروز (در نصف شب روز قبلی)
کناره اباليی
ميل خورشيد  +۱٥درجه  ٤۹دقيقه است .در استانبول ارتفاع ظاهری ٔ
خورشيد نسبت به افق رايضی اب آلت (ربع دايره) اندازه گريی شده ،از اين برای نصف
قطر مشس  ۱٦دقيقه کسر شده ،عالوه برين انکسار هوا خمصوص به اين ارتفاع نيز
ازين کسر گرديده ،نسبت به افق حقيقی ارتفاع حقيقی حمل حقيقی مرکز خورشيد در

مساء ايفته ميشود.
اين ارتفاع حقيقی ،مثالا در حلظه ايکه  +٤۹درجه  ۱۰دقيقه ايفته شود،
ساعت زوالی مشرتک ما اگر در ساعت  ۲و  ۳۸دقيقه ابشد ،اين را سريع ا مينويسيم.
ميل خورشيد در پنجمني روز می (مه)  +۱٦درجه و  ٦دقيقه ميباشد .تفاوت ۲٤
ساعته ميل ۱۷ ،دقيقه است .بدليل اينکه ساعت ما  ۲ساعت  ۳۸دقيقه بعد از زوال
ٔ
بوده و زمان در لندن يک ساعت  ٥٦دقيقه از ساعت استانبول عقب است ،تفاوت
زمانی بني نصف شب در لندن و وقت اندازه گريی شدن ارتفاع در استانبول
۱۲٫۷ساعت=۱۲ساعت٤۲دقيقه=۱ساعت٥٦دقيقه–۲ساعت۳۸دقيقه ۱۲ +ساعت،

است .برای اين مقدار زمان ،تفاوت ميل۹ ،دقيقه =  )۱۷÷۲٤( ×۱۲٫۷ميشود .در
تعيني اوقات مناز نيز تفاوهتای ميل را ابيد به حساب داخل کرد .بدليل اينکه ميل در
ماه می (مه) در افزايش ميباشد ،ميل +۱٥ ،درجه و  ٥۸دقيقه است.
برای ايفنت درجه فضل دائر ،تساوی:
نيز موجود ميباشد که برای ماشني حساهبا مناسب است.

 - 64و از اينجا ( ۳۷درجه و  ۲٦دقيقه = ح) ميشود .هنگامی که بر  ۱٥تقسيم کنيم،
زمان فضل دائر بصورت زمان۲ ،ساعت و  ۳۰دقيقه ميشود که ،نسبت به زمان مشسی
حقيقی ميباشد .برای بدست آوردن اين نتيجه ،اگر به دکمه های
= sin x 41 sin

sin – 15.58

cos x 41 cos = MS 49.10

CE/C 15.58
= ÷ MR = arc cos x 4

ماشني حساب ( )Privilegکه اب ابطری (ابلتی) کار ميکند فشار داده شود؛ بر روی
صفحه ماشني حساب  ۱٤۹٫۷دقيقه حاصل ميگردد .بدليل اينکه در روز  ٤می (مه)
تعديل زمان ( )+۳دقيقه ميباشد ،نسبت به زمان وسطی مشرتک  ۲ساعت  ۳۱دقيقه
ميشود[ .]۱معلوم ميشود که ساعت ما  ۷دقيقه جلو است.
رقم ها در سومني تساوی ح  ،cosبصورت مطلق (بدون عالمت) به حساب
کره زمني و حمل خورشيد در مساء در
وارد کرده شده است .اگر حمل يک شهر در روی ٔ
نيم کره يکسان قرار داشته اب شد ،يعنی اگر عالمت عرض بلده و ميل مشس يکی
ابشد ،هنگاميکه خورشيد در ابالی افق ابشد ،يعنی در روزها ،عالمت (–) که در
صورت کسر فرمول اباليی قرار دارد ،ولی در شب ها ،عالمت ( ،)+در غري اينصورت
[يعنی عالمت عرض بلده و ميل مشس بر يکديگر متضاد ابشد ].بر عکس اينها

اس تعمال ميشود .فضل دائری که بدينصورت بدست آمده ،اگر روز ابشد ،زمان مابني
وقت نصف النهار و حمليکه مرکز خورشيد قرار دارد ،ميباشد .اگر شب ابشد ،زمان
مابني نصف شب و حمليکه مرکز خورشيد قرار دارد ،ميشود .اگر خواسته شود ،مهان
يکی فرمول را مهيشه تنها اب عالمت (–) که در صورت کسرش قرار دارد نيز ميتوان
استعمال کرد .دراين حالت مهه رقم ها اب عالمت هايشان به حساب وارد کرده ميشود
و (ح) ايکه ايفته شده ،مهيشه از نصف النهار به بعد اندازه گريی ميشود.

( )۱بدليل اينکه ،تعديل زمان  ۳+دقيقه ميباشد ،اين عدد ،از  ۲ساعت و  ۳۰دقيقه کسر ميگردد و  ٤دقيقه که
عبارت از تفاوت طولی است ،به آن اضافه کرده ميشود و  ۲ساعت و  ۳۱دقيقه بدست ميآيد.

 - 65اين فضل دائر را نظر به شکل ِ
دوم سومني معادله نيز بيابيم .برای اين ،به اين
دکمه های
÷ MS sin x 41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos = arc cos

sin – 15.58

CE/C 49.10

= 15

ماشني حساب  Privilegفشار داده شود ،بر روی صفحه ماشني حساب ( ۲ساعت
 ۲۹دقيقه و  ٤٤٫٥۹اثنيه) منااين شده ،زمان فضل دائر تقريبا  ۲ساعت و  ۳۰دقيقه
ميشود.
ختته (ربع دايره) نظر به
کناره اباليی خورشيد که اب ٔ
برای تصحيح ارتفاع ظاهری ٔ
افق رايضی اندازه گريی گرديده از اين ،انکسار هوای متعلق به اين و نصف قطر
ظاهری مشس کسر و اختالف منظر اضافه کرده شده ،ارتفاع حقيقی مرکزش نسبت به
افق حقيقی ايفته ميشود .در کتاب (ربع دايره) امحد ضيا بگ نوشته شده است که،

اوقات اصفرار و اشراق نيز مانند تدقيق کردن درستی عيار ساعت ،حساب کرده
ميشود.
در استانبول در روز ۱۱جنوری (ژانويه) وقت مناز عيد ،يعنی وقت (اشراق) را
کناره پشتی [اپيني] خورشيد از خط افق ظاهری به
بيابيم :اين وقت ،وقت مرتفع شدن ٔ
اندازه طول نيزه بوده ،درين وقت ارتفاع مرکز خورشيد از افق حقيقی  ٥درجه ميباشد.
ٔ
ميل مشس ( )–۲۱درجه و  ٥۳دقيقه است .ميل روز بعدی ( )–۲۱درجه و ٤٤
دقيقه است .تفاوت ميل يک روزه  ۹دقيقه است .بدليل اينکه مناز عيد ۸ ،ساعت
بعد از نصف شب خواهد بود و بدليل اينکه زمان در استانبول ۲ ،ساعت جلوتر از
لندن ميباشد ،تفاوت ميل  ٦ساعته ۲ ،دقيقه ميشود .بدليل اينکه در اين ماه ،ميل ،بر
حسب ارزش مطلق در حال کم شدن است ،ميل در زمان اشراق ( )–۲۱درجه و ٥۱
دقيقه ميشود .اگر به دکمه های
= cos ÷ 41 cos

51

sin x 41 sin = ÷ 21

ON 5 sin – 21
51
INV cos ÷ 15 = INV

 - 66ماشني حساب کاسيو که اب نور خورشيد بدون ابطری کار ميکند فشار داده شود ،بر
روی صفحه ماشني حساب  ٤ساعت و  ۷دقيقه ايفته ميشود .تفاوت اين فضل دائر
از وقت زوال [از  ]۱۲که  ۷ساعت و  ٥۳دقيقه ميباشد ،وقت اشراق مرکز خورشيد
نسبت به زمان حقيقی ميشود .بدليل اينکه تعديل ( )–۸دقيقه ميباشد ،نسبت به
ساعت مشرتک  ۸ساعت و  ٥دقيقه است[ .]۱به مقدار  ۱۰دقيقه متکني اضافه کرده
شده به تقومي ها  ۸٫۱٥نوشته ميشود .هنگاميکه فضل دائر ،از وقت ظهر اذانی [از۷
ساعت و  ٥دقيقه] کسر شود ،وقت اشراق نسبت به زمان غروبی  ۳ساعت و ۱٥
ضحی به اندازه
دقيقه ميشود .برای اينکه وقت مناز عيد اب احتياطانه ابشد ،اوقات
ٰ
ضحی اب ساعت اذانی ،به تقومي ها،
متکني به أتخري انداخته شده ،به اين سبب ،وقت
ٰ
بدون خارج کردن متکني )۳٫۱٥( ،نوشته شده است( .کدوسی) در آخر کتاب خود
ميگويد که( :از دو برابر نصف فضله ،در زمستان دو متکني کسر کرده ميشود .اگر در
ماههای اتبستان دو متکني اضافه شده و متمم جمموع ،به ساعت تبديل شده و به ٦
اضافه کرده شود ،وقت طلوع نسبت به زمان اذانی ميشود .اگر به جای کسر کردن،
دو متکني اضافه گردد و به جای اضافه کردن ،کسر گردد و به نتيجه بدست آمده
بطور احتياط يک متکني اضافه کرده شود ،وقت (ضحی) ،يعنی وقت مناز اشراق
ميشود ).رساله ارتفاع کدوسی در سال  ۱۲٦۸هجری [۱۸٥۱م ].أتليف و تکرارا در
سال  ۱۳۱۱هجری نيز طبع گرديده است.
وقت (اصفرار مشس) در مهان روز (در۱۱جنوری (ژانويه)) وقت نزديک شدن
اندازه بلندی يک نيزه ،يعنی وقت
کناره جلويی (اپيني) خورشيد به خط افق ظاهری به ٔ
ٔ
قرار گرفنت مرکز خورشيد در ارتفاع  ٥درجه ای از افق حقيقی بوده ،احتياطا  ٤۰دقيقه
است .بدليل اينکه اصفرار ۱٦ ،ساعت بعد از نصف شب ميشود و بدليل اينکه زمان

( )۱بدليل اينکه تعديل زمان ( )–۸دقيقه ميباشد ،اين عدد اب فضل دائر (اب  ۷ساعت و  ٥۳دقيقه) مجع کرده
ميشود و فرق طولی که  ٤دقيقه ميباشد ،اضافه کرده نشده )۰٥,۸( ،بدست ميآيد.

 - 67در استانبول ،از زمان رايج در لندن  ۱ساعت  ٥٦دقيقه جلو ميباشد ميل در اين
وقت ،از ميل در نصف شب ٥ ،دقيقه و  ۱٦٫٥اثنيه کمرت ،يعنی ( )–۲۱درجه و
 ٤۷دقيقه و ( ) ٤۳٫٥اثنيه ميشود .اگر کليد ماشني حساب برانمه ريزی شده CASIO
را که اب ابطری (ابلتی) کار ميکند بطرف راست ابز کرده شده به دکمه های
RUN 41 RUN

43.5

47

P1 5 RUN 21

فشار داده شود ،فضل دائر بسهولت  ٤ساعت و  ۷دقيقه و  ۲۰٫۸۷اثنيه ايفته
ميشود و کليد بسته کرده ميشود .برای اينکه در وقت زوال ،ساعت حقيقی صفر
ميباشد ،وقت اصفرار نسبت به زمان حقيقی ،خود فضل دائر ميشود و نسبت به زمان
وسطی ٤ ،ساعت و  ۱٥دقيقه و نسبت به زمان مشرتک  ٤ساعت و  ۱۹دقيقه
ميشود .جمموع فضل دائر اب وقت ظهر نسبت به زمان اذانی ۱۱ ،ساعت و ۲۹
دقيقه ،وقت اصفرار نسبت به زمان غروبی بوده ،اگر ازين يک متکني کسر کرده شود،
وقت اصفرار نسبت به زمان اذانی ۱۱ ،ساعت و  ۱۹دقيقه ميشود .هنگاميکه از
جمموع وقت غروب اب وقت طلوع نسبت به زماهنای اذانی واي حملی واي وسطی مشرتک،
وقت اشراق که در تقومي نوشته شده است ،بدون متکني ،کسر کرده شود ،وقت اصفرار
مشس ميشود .تفاوت مابني اصفرار و اوقات غروب ،به اندازه تفاوت مابني اشراق و
اوقات طلوع بوده ،احتياطا  ٤۰دقيقه است.
برای برانمه ريزی کردن ماشني حساب کاسيو  ،fx–3600Pجهت استعمال مانند
روش فوق ،به دکمه های زير فشار داده ميشود.

= P1 ENT sin – ENT Kin 1 sin x ENT Kin 3 sin = ÷ Kout 1 cos ÷ Kout 3 cos
MODE

MODE

INV cos ÷ 15 = INV

در استانبول در روز  ۱فربوری (فوريه) اوقات مناز عصر را بيابيم :ميل مشس ()–۱۷
درجه و  ۱٥دقيقه و تعديل زمان ( )–۱۳دقيقه و  ۳۱اثنيه است.
بدليل اينکه [(متمم غاية االرتفاع)  = tanفئ زوال] و [ميل – عرض بلده = متمم

غاية االرتفاع] ميباشد :از مناسبت های

 - 68[(ميل – عرض) ( = ]۱+ tanمتمم ارتفاع عصر اول)

tan

و

[(ميل – عرض) ( = ]۲+ tanمتمم ارتفاع عصر اثنی)  tanارتفاع ها ايفته ميشود .هنگامی
که به دکمه های
 CE/C 41 – 17.15ماشني حساب
= = tan + 1 = arc tan MS 90 – MR
( )Privilegفشار داده شود ،ارتفاع عصر اول ۲۰ ،درجه و  ٥٥دقيقه ميشود .بعدا ،به
دکمه های
sin – 17.15

20.55

= arc cos ÷ 15 = MS sin x41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos

ماشني حساب فشار داده شده زمان فضل دائر ۲ ،ساعت و  ٤۰دقيقه ايفته ميشود.
هنگاميکه در استانبول  ۱۰دقيقه متکني اضافه کرده شود ،وقت عصر اول نسبت به
زمان حقيقی ۲ ،ساعت و  ٥۰دقيقه ،نسبت به زمان وسطی ۳ ،ساعت و  ٤دقيقه،
نسبت به زمان مشرتک ۳ ،ساعت و  ۸دقيقه ميشود .هنگاميکه زمان فضل دائر به
وقت ظهر اذانی [به  ۷ساعت و  ۳دقيقه] اضافه کرده شود ،وقت عصر اول نسبت به
زماهنای اذانی و غروبی ۹ ،ساعت و  ٤۳دقيقه ميشود.
برای ارتفاع وقت عصر اثنی به دکمه های
== tan + 2 =arc tan MS 90 – MR

CE/C41– 17.15

فشار داده شده ۱٥ ،درجه و  ۲۸دقيقه و برای زمان فضل دائر به دکمه های
sin – 17.15

MS sin x 41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos = arc cos ÷ 15 15.28

=

فشار داده شده ۳ ،ساعت و  ۲۱دقيقه ايفته ميشود .وقت عصر اثنی ،نسبت به زمان
حقيقی  ۳ساعت و  ۳۱دقيقه ،نسبت به زمان وسطی  ۳ساعت و  ٤٥دقيقه ،نسبت
به زمان مشرتک  ۳ساعت و  ٤۹دقيقه است .نسبت به زماهنای اذانی و غروبی ۱۰
ساعت و  ۲٤دقيقه ميشود.
وقت امساک روز  ۱۳اگست (اوت) را نظر به اولني شکل تساوی مشاره ()۳
نيز بيابيم .به دکمه های

 - 69= MS sin x 41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos = arc cos ÷ 15

،

Privileg

CE/C 19 sin + 14.50

فشار داده شده ،زمان فضل دائر ۳ ،ساعت و  ۱۰دقيقه ايفته

ميشود .اگر از اين ۱۰ ،دقيقه متکني کسر شده و به نصف شب اضافه گردد ،وقت
امساک نسبت به زمان حقيقی برای استانبول ۳ ،ساعت ميشود .برای اينکه اين زمان
فضل دائر که برای وقت فجر صادق ايفته شده است ،از نصف شب [يعنی از
دقيقه متکني اضافه کرده شود،
صفر( ])۰کسر منيشود ،اگر از  ۱۲کسر گرديده ٔ ۱۰
وقت عشاء اثنی ،نسبت به زمان حقيقی ،کامالا  ۹ساعت ميشود .هنگاميکه فضل
دائر ،به وقت ظهر اذانی [به  ٥ساعت و  ۷دقيقه] که به نصف شب مساوی
ميباشد ،اضافه و  ۲۰دقيقه کسر کرده شود ۷ ،ساعت و  ٥۷دقيقه ابقيمانده ،وقت
امساک اذانی ميشود.
در  ۱۳اگست (اوت) وقت عشاء اول را بيابيم .فضل دائر ،توسط ماشني
حساب برانمه ريزی شده شده کاسيو که اب ابطری (ابلتی) کار ميکند :هنگاميکه به
 P1 17 RUN 14فشار دهيم ۸ ،ساعت
50
دکمه های RUN 41 RUN
 ۳٦دقيقه ايفته ميشود .بدليل اينکه در وقت زوال ساعت حقيقی صفر ميباشد،
هنگاميکه  ۱۰دقيقه متکني اضافه کرده شود ،وقت عشاء اول ،نسبت به زمان حقيقی،
 ۸ساعت و  ٤٦دقيقه ،نسبت به ساعت مشرتک ۸ ،ساعت و  ٥٥دقيقه ميشود[.]۱
بدليل اينکه وقت ظهر اذانی ٥ ،ساعت و  ۷دقيقه ميباشد ،وقت عشاء اذانی
 ۱۳٫٤۳يعنی  ۱٫٤۳ميشود.
معادله جذر مربع دار ايفتيم ،اب
وقت عصر  ۱۳اگست (اوت) را که نظر به
ٔ

ماشني حساب الکرتونيکی (کاسيو) که بدون ابطری (ابلتی) اب نور خورشيد کار
 ON 26فشار
10
ميکند نيز حساب کنيم :برای فئ زوال به دکمه های tan

( )۱بدليل اينکه تعديل زمان ( )–٥۸,٤ميباشد ،اين رقم به فضل دائر اضافه کرده شده ،تفاوت طولی که  ٤دقيقه
ميباشد نيز اضافه کرده شود ٥٥,۸ ،بدست ميآيد.

 - 70داده شود بر روی صفحه دستگاه  ۰٫٤۹۱۳حاصل ميشود .برای متمم ارتفاع عصر
اول به دکمه های
 ON 1.4913 INV tan INVفشار داده شود ٥٦ ،درجه و  ۹دقيقه حاصل ميشود.
برای (م) ،به دکمه های
 75فشار داده شود ۹۰ ،درجه و
10
+ 49 + 56
9
= ÷ 2 = INV
 ۹دقيقه و  ۳۰اثنيه ايفته ميشود .برای ايفنت (ح) ،اگر به دکمه های
INV sin x

= sin÷49 sin

sin ÷ 75

10

10

ON15 sin x 41

2÷15=INV

فشار دهيم ،زمان فضل دائر ۳ ،ساعت و  ٥۱دقيقه ميشود.
برای اينکه ارتفاع عصر اول  ۳۳درجه و  ٥۱دقيقه ميباشد ،در ماشني حساب
برانمه ريزی شده کاسيو fx–3600Pکه اب ابطری (ابلتی) کار ميکند ،اگر به دکمه های
RUN 41 RUN

50

RUN 14

51

P1 33

فشار داده شود ،برای عصر اول (ح) =  ۳ساعت و  ٥۱دقيقه ايفته ميشود.
اوقاتی که ادای مناز در آن وقت حترميا مکروه يعنی حرام است ،سه ميباشد:

به اين سه وقت (زمان کراهت) گويند .فرضهای شروع شده در اين سه وقت،

صحيح منيشود .ادای انفله ها درين سه وقت صحيح ميشود ،اما حترمي ا مکروه ميباشد.
انفله هايريا که در اين سه وقت شروع شده ابشد ،ابيد فسخ کرد ،ابيد در زماهنای
ديگر قضا کرد .اين سه وقت :وقت طلوع خورشيد ،وقت غروب خورشيد و وقتيکه
دايره نصف النهار[ ،در وقت زوال] يعنی در وسط روز ابشد،
خورشيد بر ابالی ٔ
کناره
است .در اينجا طلوع خورشيد ،مدت زمانی ميباشد که از وقت منااين شدن ٔ
اباليی خورشيد از خط افق ظاهری شروع شده ،ات به وقتی است که درخشندگی
خورشيد به حدی برسد که نتوان نگاه کرد يعنی ات به (وقت ضحی) ميباشد .در وقت
ضحی ارتفاع مرکز خورشيد از افق حقيقی  ٥درجه است .ارتفاع کناره اپيني خورشيد
ٰ

 - 71ضحی ،از طلوع خورشيد تقريب ا  ٤۰دقيقه
از افق مرئی به اندازه قد نيزه ميباشد .وقت
ٰ
ضحی و طلوع( ،زمان
بعد ميباشد .زمان مابني اين دو وقت ،يعنی زمان مابني اوقات
ٰ
ضحی شود ،ادای دو رکعت (مناز اشراق) سنت
کراهت) است .هنگاميکه وقت
ٰ
است .به اين مناز (مناز چاشت) نيز گفته ميشود .مناز عيد نيز در اين وقت ادا کرده
ميشود .غروب خورشيد نيز مدت زمانی ميباشد که در يک هوای ّبراق بدون دود و
غبار از وقت شروع به زردی گراييدن خورشيد واي جاهاييکه نور ميآيد به آن اندازه که
قابل نگاه کردن شود شروع شده ،ات به وقت غروب خورشيد ادامه مينمايد .به اين
وقت ،زمان (اصفرار مشس) گويند .در هنگام حساب کردن اوقات اشراق ،به مقدار
زمان متکني به بعد گرفته شده و اوقات اصفرار تغيري داده نشده ،است .در ابن عابدين
و در حاشيه (مراقی الفالح) طحطاوی ،نوشته است که ادای مناز در وسط روز مبعنی
برخورد کردن رکعت اول واي رکعت آخر مناز به وسط روز ميباشد.
طوريکه در ابال ذکر کردمي ،در هنگام حساب کردن اوقات مناز ،به جای به
حساب داخل کردن ارتفاع های ظاهری خمتلف نسبت به خطوط افق ظاهری خمتلف
مربوط به بلندی های خمتلف يک حمل ،ارتفاعهای شرعی نسبت به افق شرعی اثبت
آن حمل را ابيد به حساب داخل کرد.
نظر به اين ،وقت زوال شرعی ،زمان مابني دو وقتی ميباشد که درين دو وقت،
کناره های جلوی و پشتی خورشيد نظر به افق های شرعی در حمل های طلوع و
غروب ،در غاية االرتفاع قرار ميگريد .اين زمان ،دو برابر زمان متکني در آن شهر
ميباشد .در ۱می (مه) ،در استانبول در وقت زوال حقيقی غاية االرتفاع مرکز خورشيد
نظر به افق حقيقی ( )٤۹ + ۱٤٫۹۲ = ٦۳٫۹۲درجه است .اين ارتفاع ،نسبت به
افق های حقيقی که از آجنا طلوع و غروب ميکند ،يکسان است .زمان فضل دائر
برای اين ارتفاع ( =۰ح) دقيقه است .وقت زوال حقيقی نسبت به زمان حقيقی،
مهيشه و در هر جای در ساعت  ۱۲است .شروع وقت زوال شرعی نسبت به غاية
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قبل ميباشد .خامته وقت زوال شرعی نسبت به غاية االرتفاع نظربه افق شرعی در حمل
غروب ميباشد ،از وقت زوال حقيقی مبقدار زمان متکني بعد است .يعنی ،وقت زوال
شرعی برای استانبول ۱۰ ،دقيقه قبل از ساعت  ۱۲حقيقی شروع ميشود .بدليل اينکه
تعديل زمان ( ) ۳+دقيقه ميباشد ،ابتدای زمان زوال شرعی نسبت به زمان مشرتک،
 ۱۱ساعت و  ٥۱دقيقه ،انتهای آن  ۱۲ساعت و  ۱۱دقيقه ميشود .برای کسانی که
خورشيد را منيبينند( ،وقت ظهر) که در تقومي ها نوشته شده است ،در اين وقت شروع
ميشود .زمان بيست دقيقه ای که در مابني موجود است ،وقت زوال يعنی (وقت
کراهت) برای استانبول ميشود[ .به ترمجه ترکی عثمانی کتاب (مشائل الشريفه) حسام
الدين افندی[ ]۱نظر بياندازيد!]
بدليل اينکه ،در اوقات طلوع و غروب حقيقی ارتفاع (ح) خورشيد صفر
ميباشد ،در صفحه  ۱۹۹معادله سوم:
[ح  ]– tan φ x tan δ= cosميشود .برای روز اول می (مه) (= –۰٫۲۳ح  ،)cosدرجه
فضل دائر ۱۰۳٫٤و (٦ساعت و ٥٤دقيقه =ح) و وقت غروب حقيقی ،اب ساعت
حقيقی  ٦ساعت و  ٥٤دقيقه و اب ساعت وسطی حملی  ٦ساعت و  ٥۱دقيقه ،اب
ساعت مشرتک  ٦ساعت و  ٥٥دقيقه ،وقت غروب شرعی  ۷ساعت و  ٥دقيقه
ميشود ٥( .ساعت و  ٦دقيقه = ح –  = ۱۲وقت طلوع حقيقی نسبت به زمان
حقيقی) ،اب ساعت وسطی  ٥ساعت و  ۳دقيقه ميشود .برای ايفنت وقت طلوع
شرعی ،از اين ،برای استانبول  ۱۰دقيقه متکني کسر ميگردد و  ٤ساعت و  ٥۳دقيقه
بدست ميآيد که ،اب ساعت مشرتک  ٤ساعت و  ٥۷دقيقه ميشود .بدليل اينکه وقت
ظهر نسبت به زمان اذانی  ٥ساعت و  ٦دقيقه ميباشد ،هنگاميکه از اين [و اي از
جمموع  ٥ساعت و  ٥۷دقيقه اب  ]۱۲زمان فضل دائر کسر گردد ،وقت طلوع حقيقی
( )۱حسام الدين النقشبندی توفی سنة  ۱۲۸۲هـ۱۸٦٥[ .م].
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نسبت به زمان اذانی  ۹ساعت و  ٥۲دقيقه ميشود .وقت غروب حقيقی نظر به زمان
غروبی و وقت غروب شرعی نظر به زمان اذانی ،جمموع زمان فضل دائر اب وقت زوال
نسبت به زمان غروبی ،يعنی ( )٥٫۰٦ + ٦٫٥٤ = ۱۲ميشود.
سرعت نور در يک اثنيه  ۳۰۰۰۰۰کيلومرت است .بدليل اينکه فاصله زمني از
خورشيد وسطی يکصد و پنجاه ميليون کيلومرت ميباشد ،نور از خورشيد به زمني در ۸
دقيقه و  ۲۰اثنيه مريسد ۸ .دقيقه و  ۲۰اثنيه بعد از طلوع خورشيد ،طلوع خورشيد را
ميتوان ديد .دو نوع زمان و دو نوع وقت موجود استّ :اولينش ،زمان (رايضی) بوده،
هنگاميکه مرکز خورشيد به وقت زوال واي به وقت غروب حقيقی برسد شروع ميشود.
دومينش ،زمان (مرئی) بوده ،هنگاميکه آمدن خورشيد به اين دو وقت ،قابل رؤيت
ّ

گردد ،شروع ميشود .زمان مرئی از زمان رايضی ۸ ،دقيقه و  ۲۰اثنيه بعد شروع
ميشود .هنگاميکه به وقت رايضی يک مناز که اب حساب ايفته شده است ۸ ،دقيقه و
 ۲۰اثنيه اضافه گردد ،وقت مرئی ميشود .هنگاميکه از اين  ۸دقيقه و  ۲۰اثنيه کسر

گردد وقت مرئی ميشود که ساعتها نشان ميدهند .اوقات طلوع خورشيد و مهه منازها و
 ۱۲بودن دستگاههای ساعت ،اوقات مرئی ميباشند ،يعنی نظر به حمل خورشيد
ميباشد که در آمسان به نظر مريسد .ديده ميشود که ،ساعت ها ،اوقات رايضی را که
اب حساب ايفته شده اند نيز نشان ميدهد.
در حني غروب خورشيد ،تنها مناز عصر آنروز ادا کرده ميشود .نظر به قول امام
ابويوسف ،در روز مجعه در هنگاميکه خورشيد در مست الرأس [در حني زوال]
ميباشد ،ادای انفله مکروه منيشود .اين قول ،ضعيف است .در اين سه وقت مناز برای
جنازه ای که از قبل آماده شده ،سجده تالوت و سجده سهو نيز جائز منيباشد .درين
اوقات ،ادای مناز جنازه برای جنازه ای که آمادگی اش در اين اوقات خامته ايفته ابشد،
جائز ميشود.
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فجر صادق [حمل فجر] ،ات هنگام طلوع خورشيد ،به غري از سنت مناز صبح ،مناز
انفله ادا کرده منيشود .بعد از ادای مناز عصر ،قبل از مناز شام (مغرب) ادای انفله
مکروه ميباشد .روز مجعه هنگاميکه امام به منرب ابال شود ،و در حني اقامت خواندن
موذن ،در منازهای ديگر در حني مناز گذاردن امام ،به انفله ،يعنی به سنت شروع کردن
مکروه ميباشد .تنها ،شروع کردن به سنت مناز صبح مکروه منيباشد .اين را نيز ابيد
دور از صف واي در عقب ستون ادا کرد .چنني بيان شده است که سنتی که قبل از
ابال شدن امام به منرب شروع شده ابشد ،ابيد کامل ادا کرده شود.
در حني ادای مناز صبح ،اگر خورشيد شروع به طلوع کند ،اين مناز صحيح
منيشود .در حني ادای مناز عصر ،اگر خورشيد غروب کند ،اين مناز صحيح ميشود.
بعد از ادای مناز شام (مغرب) ،هنگاميکه اب هواپيما به طرف غرب رفته شود ،اگر
خورشيد را ببيند ،بعد از غروب خورشيد ،مناز شام (مغرب) را تکرار ادا ميکند.
در مذهب حنفی ،تنها در ميدان عرفات و در مزدلفه ،الزم ميآيد که حجاج دو
مناز را مجع کنند .در مذهب حنبلی ،مجع کردن دو مناز ،در سفر ،در بيماری ،در
هنگاميکه زن ،مادر شريده واي در مستحازه ابشد ،در عذرهای ابطل کننده وضو ،و
برای کسانی که برای وضو و تيمم مشقت ميکشند و کسانيکه مانند کور انبينا و کار
کننده در زير زمني ،که در فهميدن وقت مناز عاجز ميباشند و کسی که از مالش ،از
جانش و از انموسش در حراس ميباشد و کسی که به معيشتش ضرر خواهد آمد،
جائز ميشود .کسا نی که امکان جدا شدن از کارشان برای ادای مناز ندارند ،اين
منازهايشانرا به قضا گذاشنت آهنا ،در مذهب حنفی جائز منيباشد .تنها در اينگونه
روزها( ،مذهب حنبلی) را تقليد کرده( ،مجع منوده) ادا کردن اينها جائز ميشود .در
هنگام مجع کردن ،ظهر را قبل از عصر و شام (مغرب) را قبل از عشاء (خفنت) ادا
کردن ،در هنگام ايستاده شدن به اولني مناز ،به مجع کردن نيت کردن ،هر دو را پی
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مذهب حنبلی موجود ميباشد الزم و ضروری ميباشد[ .برای معلومات بيشرت در مورد
مجع مناز به صفحه  ۷۹نگاه کنيد].

اويه احنطاط (ط) يک حمل مرتفع را تعيني کرده بودمي .اين زاويه:
در صفحه  ،۱۸٥ز ٔ
(ی = بلندی بر حسب مرت) ميباشد.
به جای حروف که در اپيني است ،رقمها نوشته شده ،اب فشار دادن به دکمه
های ماشني حساب  Privilegکه اب نور خورشيد کار ميکند ،در هر جای از نصف
النهار به بعد ،ساعت فضل دائر (ح) ايفته ميشود [ .ح = زمان فضل دائر از نصف
النهار به بعد]
کره
عالمت ارتقاع ( ،)hدر شب ها (–) بوده ،عالمات عرض  φو ميل  δنيز در نيم ٔ
جنوبی (–) خواهد بود.
وقت امساک اذانی[ :ساعت = (( – )۱÷ ۳ح) – ظهر ]۱۲ +و وقت عشاء
(خفنت)[ :ساعت =  – ۱۲ظهر ( +ح)] ميشود .در هر جا اوقات مناز نيز اب ماشني
حساب کاسيو به اين طور بصورت ساعت مشرتک ايفته ميشود:
 = Hزاويه فضل دائر = S ،طول سر ساعت = T ،طول = E ،تعديل = N ،متکني.
ارزشهای  H ،S ،Tبر حسب درجه؛ ارزشهای  E ،Nبر حسب ساعت گرفته ميشود.
 Hو  ،Nدر قبل از ظهر (–) ،در بعد از ظهر ( )+است.
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درجه عرض آهنا کمرت از  ٤٤درجه و
شد حساب ميشود واي برای حمل هايی که
ٔ
بلندترين حمل آن کمرت از  ٥۰۰مرت ميباشد ،اب دکمه های زير بصورت ساعت ايفته
صفحه دستگاه ،ساعت صفر و ارقام دقيقه و اثنيه ديده
ميشود .يعنی ،بر روی
ٔ
ميشود.
در هر کدام روزی و در جاهاييکه ميل مشس و تعديل زمان و درجه عرض ٤۱°
درجه ميباشد ،نصف فضله ،فضل دائر و اوقات مناز بدون لزوم به هيچ حساب و
معادله و استعمال ماشني حساب ،توسط (ربع دايره) اب سهولت و بطور سريع فهميده
ميشود .ربع دايره و راهنمای استعمال از آن ،از طرف کتاخبانه حقيقت توليد و توزيع
ميگردد .به کامپيوتر [به دستگاه ذکا] ديسک خالی نصب کرده شده ،نظر به اوقات
مناز ترتيب کرده ميشود .ديسک ترتيب شده را از کامپيوتر خارج کرده ،ساهلا ميتوان
درجه طول و
نگهداری کرد .ديسک ترتيب داده شده ،به کامپيوتر نصب گرديده،
ٔ

عرض يک شهر اگر به دستگاه داده شود ،مهه اوقات مناز يکروزه واي ماهانه واي ساالنه
آن شهر را ،در يک اثنيه در صفحه اش نشان ميدهد .اي اينکه بر روی کاغذ بصورت
نوشته ميدهد .اين کاغذ ،ب وسيله دستگاه فاکس (منابر) که به تلفن وصل شده در چند
اثنيه ،به آن شهر ميتوان فرستاده شود.
[در مذاهب مالکی و شافعی در حني سفر ،در بيماری و در پريی ،مناز پيشني
(ظهر) اب عصر و مناز شام (مغرب) اب خفنت (عشاء) ميتوان مجع کرده شود .يعنی،
يکی از آن دو ،در وقت ديگری ميتوان ادا کرده شود].
مجع کردن مناز
در (الفقهُ علی املذاهب االربعه) ميگويد که؛ ( در مذهب مالکی ،در سفر ،در

ابران شديد ،در اتريکی ،در شب های گل آلود و در عرفات و مزدلفه ،مناز ظهر اب
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روز [از هشتاد کيلومرت] نيز جائز ميباشد .مجع ،در سفر حبری جائز منيباشد .در هوای
گِل آلود و ابرانی ،مناز عشاء (خفنت) را مهراه اب مناز شام (مغرب) در مسجد اب
مجاعت ادا کردن جائز ميشودِ .وتر را در وقتش ادا ميکند .در شافعی ،برای مجع
کردن ۸۰ ،کيلومرت بودن سفر الزم ميباشد.
مهچنان که مجع در حنبلی ،در سفر هشتاد کيلومرتی و در احوالی که در حبث
اوقات مناز بيان کردمي جائز است ،در سرما ،در زمستان ،در ابران ،در گِل و در
طوفان ،مجع کردن مناز عشاء (خفنت) اب شام (مغرب) در خانه نيز جائز ميباشد .در
حني مجع کردن ،سنت ها ادا کرده منيشود .در هنگام شروع به اولني مناز ،به مجع کردن
نيت کرده ميشود .آاننيکه در زمان وظيفه و کار برايشان ادای منازهای ظهر و عصر و
شام (مغرب) در وقت هايشان امکانپذير نيست ،مذهب حنبلی را تقليد منوده ،مناز
عصر را اب مناز ظهر و مناز شام (مغرب) را اب مناز عشاء (خفنت) ابيد مجع کنند ،وظيفه
خود را نبايد ترک کنند .اگر از وظيفه جدا گردد ،سبب ظلم ها و کفرهايی ميشود که
جانشينش اجنام خواهد داد .در مذهب حنبلی فرض وضو شش ميباشد :شسنت روی
مهراه اب داخل دهان و بينی ،نيت ،ابزوها را شسنت ،هر جانب سر را ،گوشها را و
پوست ابالييش را مسح کردن [مويی راکه آويزان ابشد مسح کرده منيشود .در مذهب
مالکی موهای آويزان نيز مسح کرده ميشود] .شسنت اپها ،مهراه اب استخواهنای هپلويی
اش ،ترتيب [نوبت] ،مواالت [شتاب] فرض ميباشد .اگر به َذ َک ْر (آلت تناسلی) خود
و به پوست يکی از هر کدام زن اب شهوت ملس کند ،وضو فاسد ميگردد .هنگاميکه
زن به جلد او ملس منايد هر چنديکه احساس ذوق هم بکند وضو فاسد منيشود .هر
چيزيکه از پوست خارج ميشود ،اگر بسيار ابشد وضو را فاسد ميسازد .خوردن
گوشت شرت نيز فاسد ميکند .صاحب عذر بودن مانند حنفی ميباشد .در غسل،
شسنت دهان ،بينی و موها و ابز کردن موهای ابفته شده برای مردها فرض است .ابز

 - 78کردن موهای ابفته شده زانن ،برای جنابت ،سنت بوده برای حيض فرض ميباشد.
نشسنت در مناز به مقدار تشهد و به دو جانب سالم دادن نيز فرض است).
زماهنای کراهت

اوقاتی که در آن ادای مناز ،حترميا مکروه ،يعنی حرام است سه ميباشد :به اين
سه وقت( ،زمان کراهت) گفته ميشود .فرض های شروع شده در اين سه زمان،
صحيح منيشود .اگرچه انفله ها صحيح ميشوند ،ولی حترميا مکروه ميشوند .اين انفله ها

را فسخ کرده ،در زمان ديگر ابيد قضا کرد .اولني زمان از اين سه زمان ،زمانی است
که در اوقات صبح ،از هنگام طلوع خورشيد شروع شده ٤۰ ،دقيقه ادامه مييابد .به
آخر اين زمان (وقت ضحی) و (وقت اشراق) گويند.
دومني زمان کراهت ،هنگامی است که در آن زمان خورشيد در زوال ميباشد.
سومني زمان کراهت ٤۰ ،دقيقه قبل از غروب خورشيد شروع ميشود .طلوع خورشيد،
کناره اباليی خورشيد از خط افق مرئی
زمانی ميباشد که از وقت طلوع ،يعنی از وقتيکه ٔ
شروع به ديده شدن کند ،شروع شده ،ات به مرتفع شدنش به حدی که نتوان نگاه کرد
ادامه مينمايد ،يعنی از وقت طلوع ات به (وقت ضحی) ميباشد .يعنی ات به آخر زمان
کراهت ميباشد .در زوال بودن خورشيد ،قرار داشنت خوشيد در داخل دايره ای
دائره حمل زوال شرعی در مساء ميباشد .يعنی زمان مابني دو وقتی
ميباشد که اين دائرهٔ ،
است که اين دو وقت ،از وقت زوال حقيقی به مقدار زمان متکني اول و بعد ميباشد.
اين زمان ،برای استانبول ،از وقت مناز ظهر ۲۰ ،دقيقه قبل شروع ميشود .غروب
خورشيد نيز ،مبعنی زمانی است که اين زمان از وقت شروع به زردی گراييدن خورشيد
به حدی که بتوان نگاه کرد ات هنگام غروب ميباشد .مقدار اين زمان ،برای حمل هايی

مانند استانبول که [درجه عرضش]  ٤۱درجه ميباشد ،مابني  ۳۷دقيقه ات  ٤۲دقيقه در
حال تغيري است .بطور وسطی  ٤۰دقيقه ميباشد .به وقت اول اين زمان (اصفرار
مشس) واي (وقت کراهت) گويند .در حني غروب خورشيد ،تنها مناز عصر آنروز ادا

 - 79کرده ميشود .اما ،مناز عصر را ات وقت اصفرار به أتخري انداخنت حترمي ا مکروه ميباشد.
نظر به قول امام ابويوسف ،تنها در روز مجعه در حني قرار گرفنت خورشيد در مست
حلظه زوال] ،ادای انفله مکروه منيشود .اين قول ضعيف ميباشد .مناز برای
الرأس [در ٔ
جنازه ای که از قبل آماده شده ابشد ،سجده تالوت و سجده سهو نيز جائز منيباشد.
برای جنازه ايکه در اين اوقات آماده شده ابشد ،ادای مناز جنازه در اين اوقات
صحيح ميشود.
دو وقت موجود است که در آن وقتها ،تنها ادای انفله مکروه ميباشد .صبح از
سفيد شدن فجر صادق [حمل فجر] ،ات هنگام طلوع خورشيد ،به غري از سنت مناز
صبح ،انفله ديگری ادا کرده منيشود .بعد از ادای مناز عصر ،قبل از مناز شام (مغرب)
ادای انفله حترمي ا مکروه ميباشد .روز مجعه هنگاميکه امام به منرب ابال شود و در حني
اقامت خواندن مؤذن ،در منازهای ديگر در حني مناز گذاردن امام ،به انفله يعنی به
سنت شروع کردن مکروه ميباشد .تنها ،شروع کردن به سنت مناز صبح ،مکروه
منيباشد .اين را نيز ابيد دور از صف واي در عقب ستون ادا کند .چنني بيان گرديده

است که سنتی که قبل از ابال شدن امام به منرب ،شروع شده ابشد ،ابيد کامل ادا کرده
شود.
در حني ادای مناز صبح ،اگر خورشيد شروع به طلوع کند ،اين مناز صحيح
منيشود .در حني ادای مناز عصر اگر خورشيد غروب کند ،اين مناز صحيح ميشود .بعد
از ادای مناز شام (مغرب) ،هنگاميکه اب هواپيما به طرف غرب رفته شود ،اگر خورشيد
را ببيند ،بعد از غروب خورشيد ،مناز شام (مغرب) را تکرار ادا ميکند .اگر روزه اش را
ابطل کرده ابشد ،بعد از عيد قضا ميکند.
در مذهب حنفی ،تنها در ميدان عرفات و در مزدلفه ،الزم ميآيد که حجاج دو
مناز را مجع کنن د .در مذهب حنبلی ،مجع کردن دو مناز در سفر ،در بيماری ،در
هنگاميکه زن ،مادر شريده واي در مستحازه ابشد ،در عذرهای ابطل کننده وضو ،و

 - 80برای کسانی که برای وضو و تيمم مشقت ميکشند و کسانيکه مانند کور انبينا و کار
کننده در زير زمني ،که در فهميدن وقت مناز عاجز ميباشند و کسی که از مالش ،از
جانش و از انموسش در حراس ميباشد و کسی که به معيشتش ضرر خواهد آمد،
جائز ميشود .کسانی که امکان جدا شدن از کارشان برای ادای مناز ندارند ،اين
منازهايشانرا به قضا گذاشنت آهنا ،در مذهب حنفی جائز منيباشد.
تنها در اينگونه روزها( ،مذهب حنبلی) را تقليد کرده ،ظهر را اب عصر واي شام
(مغرب) را اب عشاء (خفنت) تقدمي و أتخري کرده مجع منودن اينها ،يعنی به جلو گرفته
واي به عقب انداخته ،مجع کردن ،يعنی اب هم ادا کردن اين اشخاص جائز ميشود .در
هنگام مجع کردن ،ظهر را قبل از عصر و شام (مغرب) را قبل از عشاء (خفنت) ادا
کردن ،در هنگام ايستاده شدن به اولني مناز ،به مجع کردن نيت کردن ،هر دو را پی
در پی ادا کردن ،مفسدها و فرض های وضو ،غسل و مناز را که در مذهب حنبلی
موجود ميباشد آموخنت و به اينها اتبع شدن الزم و ضروری ميباشد.
جدول تعديل زمان (خورشيد  ۱۹۸٦ميالدی)
زمان اونيورسال (گرينويچ) ساعت )UT( ۰
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جدول ميل مشس (خورشيد  ۱۹۸٦ميالدی)
زمان اونيورسال (گرينويچ) ساعت )UT( ۰
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تذکر :اين ارزش ها برای ساهلای (  =۱،۲،۳،۰، ...ن) ن۱۹۸٦ + ٤
ميباشد .برای ن ۱۹۸۷ + ٤ارزشهای  ٦ساعت قبلی ،برای ن ۱۹۸۸ + ٤ات مارس
(مارچ) ارزشهای  ۱۲ساعت قبلی ،از مارس (مارچ) به بعد ،ارزشهای  ۱۲ساعت
بعدی ،برای ن ۱۹۸۹ + ٤ارزشهای  ٦ساعت بعدی استعمال ميشود .مثالا برای

( )۰ژانويه (جنوری) ۱۹۸۹م ۳۱( .دمسرب ۱۹۸۸م:).
' =–۲۳ º ۰۷'– )–۲۳ º ۰۷ '– )–۲۳ º ۰۳' ((×٦÷۲٤= –۲۳ º ۰٦ميل،
ميشود.

 - 83ميشود.
اولني مسلما نی که ربع دايره را ،يعنی آلت (دستگاه) اسطرالب را ساخته ،ارتفاع
خورشيد را اندازه گريی کرده است ابراهيم فزاری بغدادی ميباشد( .زيج فزاری) و (عمل
الزوال) و ديگر کتاهبايش بسيار اب ارزش ميباشد .در
ابالسطرالب) و (کتاب املقياس ّ
سال  ۸۰۳[ ۱۸۸م ].وفات کرده است( .کتاب االسطرالب اُسبوع غرانطی که در

 ٤۲٦وفات ايفته است و کتاب (هداية املبتدی) علی بن بغدادی که در سال ۸۰۱
[۱۳۹۸م ].در مصر وفات ايفته است ،بسيار اب ارزش ميباشد.
شرق –
وقت زوال[ ،تعديل زمان – زمان به اندازه درجه طول غرب ( = ۱۲ h +بصورت زمان
گرينويچ = ])UT

زمان وسطی – زمان حقيقی = تعديل زمان
ارزشهای اباليی در لندن در ساعت صفر آنروز ،يعنی در ساعت ( ۲٤در نيمه شب)
روز قبلی تثبيت شده است .نظر به زمان و درجه طول مربوط ،تناسب مستقيم قبول
گرديده و تصحيح کرده شده استعمال ميشود .مثالا برای يک وقت مشرتک
(استاندارد) که اب عالمت (و) نشان داده شده ،و ميل که اب عالمت ( )δنشان داده
شده است ،اب فرمول
 / ۱٥( / ۲٤س – و) × (= δ۱ + )δ۲ – δ۱

حساب کرده ميشود .در اينجا δ۱ ،و

δ۲

δ

 ،برتتيب ،ميل آنروز و فردايش بوده ،س =

درجه طول استاندارد (سر ساعت کشور) ميباشد .اب عالمت هايش استعمال ميشوند.
ٔ
ارتفاع های وقت مناز عصر برای هر درجه عرض
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مثالا؛ بدليل اينکه در استانبول در ۲فربوری (فوريه) ميل مشس  –۱٦درجه و  ٤۸دقيقه
ميباشد ،غاية االرتفاع ۳۲( ،درجه و  ۱۲دقيقه =  –۱٦درجه و ٤۸دقيقه ٤۹ +
درجه) بوده ،کواتهرتين سايه چوب عمود يک مرتی ۱٫٥۸ ،مرت و سايه عصر ۲٫٥۸
مرت و ارتفاع عصر  ۲۱درجه و  ۲۰دقيقه ميشود .فضل دائر بتوسط ماشني حساب،
 ۲ساعت و  ٤۱دقيقه ايفته ميشود .وقت عصر ،اب ساعت اذانی  ۹ساعت و ٤۲
دقيقه و اب ساعت مشرتک  ۳ساعت و  ۰۹دقيقه ميشود .زيرا ،تعديل زمان –۱۳
دقيقه و  ۳۹اثنيه ميباشد .بدون استعمال از جدول فوق نيز ،به اشارات

 - 85 90 – 32.12ماشني حساب  ،Privilegاب
= = tan + 1 = arc tan MS 90 – MR
انگشت فشار داده شود ،ارتفاع خورشيد در عصر اول ۲۱ ،درجه و  ۸دقيقه ميشود.
اي اينکه در ربع دايره ،هنگاميکه خيط[ ،]۱در روی قوس ارتفاع به رقم غاية االرتفاع
سايه فئ زوال
آورده شود ،رقمی که در قوس خيط (ظل مبسوط) برخورد ميشود ،درازی ٔ
ميشود.
جدول متکني
جدول متکينيکه از صفر درجه ات به شصت درجه عرض و اب بيست و پنج مرت
اندازه ارتفاع پنجصد مرت حساب شده است ،در اپيني ميباشد.
تفاوت ،ات ٔ
رقمهاييکه در جدول از صفر مرت ات به پنجصد مرت از چپ به راست مرتب
شده و اب رنگ انرجنی مشخص شده و در اولني سطر قرار گرفته اند ،ارتفاع ها را
نشان ميدهند .رقم هاييکه از صفر درجه ات به شصت درجه بوده و در چپ ،در اولني
ستون قرار گرفته ،از ابال به اپيني مرتب شده و اب رنگ انرجنی مشخص شده اند،
درجات عرض را نشان ميدهند .رقم هاييکه در نقاط قطع اين دو ارزش ،يعنی در
نقاطيکه اين دو ارزش يکديگر را قطع مينمايند قرار دارند ،از جنس دقيقه و اثنيه
ميباشند .مثالا برای ارتفاع  ۲٥۰مرت و  ۲درجه عرض ،مدت متکني  ٦دقيقه و ۲٥
اثنيه است .در جدول اپيني اب رنگ انرجنی نشان داده شده است.
جدول متکني

( )۱خيط :مبعنای نخ می ابشد .طول اين نخ ،از نصف قطر (شعاع) ربع دايره قدری زايدتر است .يک نوک اين
نخ از سوراخی که در مرکز ربع دايره می ابشد گذرانيده شده است .نوک ديگرش به يک حلقه آهنی و اي به يک
انگشرت ،بند کرده شده ،کشيده می شود( .نخ سفت کرده می شود).
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ارتفاع (مرت)

ارتفاع :مقدار بلندی ابالترين سطح يک حمل از اپيني ترين سطح آن حمل
ميباشد.

