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 چکیده

علم مواقیت با سه کارکرداصلیِ تعیین اوقات نمازهای روزانه گاه با جدول و گاه 
ر بینی رؤیت هالل ماه از اواخر عصبا ابزارهای غیرفنی، تعیین جهت قبله و پیش

ویژه در دورۀ بنی نصر مورد توجه غالب منجمان در بهحکومت موحدون و 
اندلس بود. توجه ویژه منجمان اندلسی به دانش مواقیت، موجب گسترش این 
دانش و ایجاد سِمَتی با عنوان مُوَق ِت گردید. این جستار با روش توصیفی تحلیلی 

ونق رو با استناد به منابع و مآخذ تاریخی درصدد است بیابد چه عواملی سبب 
های دیگر دانش نجوم در این برهۀ زمانی شده دانش مواقیت و رکود شاخه

دهد عواملی چند، هر چند نه با یک میزان های این پژوهش نشان میاست. یافته
اهمیت چون: حمایت خلفای موحدون در پیوستگی دانش نجوم و دین، خروج 

 تفکر فقهی و تسلطغلبۀ ، و مسافرت برخی از آنها به مصر منجمان از اندلس
در ایجاد تحولی مثبت در رونق علم مواقیت خاندان یهودی باصه و تالش  فقها

 سهم و تأثیر بسزایی داشته است.

 .، بنی نصر، علم مواقیت، مُوَق ِتاندلس ها:واژهکلید
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 مقدمه
پس از  دانش نجوم را ۀنگاران علوم، مسلمانان مطالعبنا بر قول مشهور میان تاریخ

آثار اقوام دیگر آغاز کردند و هر سرزمینی از قلمرو پنهاور مسلمانان به سهم خود  ۀترجم
در رشد و بالندگی این میراث کوشیده است. در اندلس پرداختن به دانش نجوم از روزگار 

ـ :  بن محمد ق( آغاز شد و در مدت یک قرن به شکوفایی 273-238عبدالرحمن )حک
ۀ منجمان اندلس در اواخر عصر (. آنچه در کارنام239-238صرسید )صاعداندلسی، 

ق( به 897-635حکـ : نصر ) ق( و نیز در روزگار بنی635-543حکـ : ن )موحدو
رویکرد منجمان اندلسی به موضوع دانش مواقیت به صورت خاص  ۀخورد، غلبچشم می

در تمدن اسالمی  است که رشد این حوزه از دانش نجوم و به تبع آن، ایجاد سمت مُوَق ت
 نب موسی بن علی ابوالحسن ی چوناندلس را در پی داشته است. وجود منجمان نامدار

گر یو جمعی د رقام بن باصه، محمد بن حسن بن باصه، احمد بن لخمی، حسن هعبیداللّ
اند حکایت از این موضوع و آثاری که بر جای نهاده که در علم مواقیت تبحر داشتند

 . کندمی

لم ع ۀبار اطالعاتی در« مواقیت و ضوابط نو یافته» ۀمحمد مظفری در مقال ترپیش
ه ولی نویسند صر، سوریه، یمن و تونس آورده استمواقیت و برخی موقتان نامدار در م

علم » ۀکند. مونیکا ریوس در مقالای به علم مواقیت و موقتان در اندلس نمیهیچ اشاره
موقتان  ۀبار اطالعات ارزشمندی در« هان اسالمهای نامدار در غرب جمیقات و موقت

ها و اطالعات ویژه در شمال آفریقا ارائه کرده است. نویسنده اشارهغرب جهان اسالم به
تالش این پژوهش در دست داده است. ناقص و کوتاهی نیز از موقتان در اندلس به

ترین عوامل خی، مهمبا نگاهی متفاوت از تحقیقات قبل و مراجعه به متون تاریکنیم می
 . بررسی کنیمدر اندلس را زمانی  ۀثر در رونق دانش مواقیت در این برهؤم

 درآمدی بر تاریخ علم مواقیت
ترین مسائل نجومی که از آغاز توجه دانشمندان اسالمی به نجوم مورد توجه از جمله مهم
 ینِتعیاز جمله است، برخی شعائر مذهبی  در خدمتکار گرفتن نجوم بهبوده است 

 ،علم میقات یا مواقیت. یت هالل رمضان و شوالؤسمت قبله و رنماز، تعیین اوقات 
رصد موقعیت  با استفاده ازگانه سنجی نجومی و تنظیم اوقات نمازهای پنجعلم زمان

ساس وضعیت ظاهری خورشید در بر ا ۀ زمانی نمازهاخورشید و ستارگان است. محدود
از این رو در طول سال متغیر است و به و  شودحلی تعریف مینسبت به افق م آسمان
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البروجی خورشید بستگی دارد. محاسباتی از این و طول دایرةمحل عرض جغرافیایی 
 1گرفته است که آن را با عنوان جغرافیای ریاضیدست در بخشی از نجوم قدیم قرار می

رصد آسمان از  شناسیم. هدف اصلی در جغرافیای ریاضی محاسبۀ چگونگیمی
توان گفت محاسباتی مانند محاسبۀ زمان های جغرافیایی مختلف زمین است و میعرض

نماز که به تعیین مکان خورشید در آسمان بستگی دارد توسط دانشمندان اسالمی به این 
 بخش افزوده شده است. 

سی نویجدر آغازِ توجه مسلمانان به دانش نجوم چنین اطالعاتی را عمدتاً در سنت زی
ین بهتردر ظهر و را توان دنبال کرد. محمد بن موسی خوارزمی در زیج خود طول سایه می

طول دایرةالبروجی  6°نماز عصر را برای عرض جغرافیایی بغداد به ازای هر زمان 
(. بعد از خوارزمی 158خورشید )هر شش روز سال( به دست داده است )مظفری، ص

این توان ماالً آن هم مربوط به قرن سوم است، میتنها در یک زیج عراقی که احت
تنظیم اوقات از غروب آفتاب تا سپیده دم بر مبنای یک رابطۀ اطالعات را مشاهده کرد: 

 روز در روزهای مختلف سالروز، ارتفاع خورشید در نیمسنجی، سایۀ نیمهندی در زمان
ق( نیز دو 3 بن اماجور )سدۀ برای هر روز از تقویم سریانی. علی و ابتدا و انتهای عصر

اوقات روز به عنوان تابعی از ارتفاع نصف ۀکه نشان دهند ه استجدول تألیف کرد
هب ۀ دقیقرابطیک ای خورشید بودند. نخستین جدول بر اساس النهاری و ارتفاع لحظه
کار بردن تهیه شده بود و جدول دوم مقادیر تقریبی است که با به طور خاص برای بغداد

ساعت نماز را برای شد می هااند. با استفاده از این جدولدست آمدهبههندی  ۀرابطک ی
در اندلس نیز موضوع زمان(. 37صکرد )کینگ، های جغرافیایی محاسبه تمام عرض

نسی احمد بل بن مسلم ابوعبیده .سنجی و تعیین اوقات مورد توجه منجمان بوده است
اره ب است که مطالعاتی دراندلسی  اولین منجم «صاحب قبله»ق( مشهور به 238-273)

، فرضی جهت قبله انجام داد )ابنتعیین حرکت ستارگان و قواعد مربوط به آن در 
« قاتمی»فرناس نیز دستگاهی به نام  بن ، ابوالقاسم عباساو(. معاصر دیگر 126ص

 نب محمد گیری زمان و تعیین اوقات نماز در وقت نبود آفتاب ساخت و بهبرای اندازه
، 4، مقری، ج283صحیان،  ق( تقدیم کرد )ابن273 -238عبدالرحمن اموی )

(. عالوه بر آن دیگر منجمان اندلسی نیز در آثار خود جداولی برای تعیین اوقات 345ص

                                            
جغرافیایی ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ »ش(. 1395زاده و دیگران. )بیشتر نکـ : کرم . برای مطالعۀ1

 .174-161(، ص2) 14، تاریخ علم« اسالمی.
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ای خورشید و ماه النهاری و ارتفاع لحظهروز و شب به عنوان تابعی از ارتفاع نصف
، جداول طول سایه و طول زمان فلق جداول تقویمین به تواتدوین کردند. برای مثال می

 زیجق(، جداول تقویمی و رؤیت هالل ماه در 398-338مجریطی ) زیجو شفق در 
ق( و جداول تعیین وقت روز و به خصوص وقت نماز و سمت قبله 480-420زرقالی )

خورشید در واقع مقادیر ارتفاع اشاره کرد.  ق(485جیانی )د.  زیجبرای هر مکان در 
های الطلوعین )فلق و شفق( در اکثر زیج های بیندر ظهر و عصر و طول زمان پدیده

ای نیز ارائه شد )مظفری، دستاوردهای تازه . به غیر از این مواردقرن سوم ارائه شده است
این جداول که مأخوذ از روش گسترده از ۀاما مدرکی دال بر استفاد (159-158ص

هفتم  ۀشود که تا پیش از سدچنین تصور می ندارد و غالباً های ریاضی بودند وجود
نیازی به این جداول احساس  ۀ مؤذنین بود که معموالًهجری تنظیم اوقات نماز بر عهد

توان گفت گروه . به عبارت دیگر میکردندکردند و به روش سنتی اعراب عمل مینمی
ضی در تعیین اوقات نماز چندان های ریادومی در میان مسلمانان بودند که به این روش

پایبند نبودند. برای نمونه وقت نمازهای روز را از سایۀ شاخص و نمازهای شبانه را از 
کردند. تأکید این گروه بر مشاهدۀ مستقیم و پرهیز از علم منجمان منازل قمر تعیین می

فه که فالس بود که به زعم این گروه، معرفتشان را از اقلیدس، سندهند، ارسطو و سایر
 (.جاهمانکینگ، آوردند )نکـ : دست میشدند، بههمگی در زمرۀ کافران شمرده می

عنوانی بود که ول تعیین اوقات نماز بود، ؤمُوَق ت یا منجم مسجد که عمدتاً مس
ار ب هفتم هجری در مساجد و مدارس ایجاد شد. در مصر برای نخستین ۀدر سداحتماالً 

که یکی از  ،ای است که با نهاد دینیمُوَقِت اخترشناسی حرفه ،ودشیاد می« مُوَق ت»از 
میبه این منظور و ابزارهایی  کردهمکاری می ،های آن تنظیم وقت نماز بودولیتؤمس

منجمانی به نام  پدید آمدن این عنوانزمان با داد. همساخت و طالب را آموزش می
 ندسنجی نجومی تبحر داشتو زمان رویدر نجوم ک که اختصاصاً شونددیده می« میقاتی»

بنا بر شواهد تاریخی موجود از نیمۀ قرن کردند. با نهاد دینی همکاری نمی اما لزوماً
های نجوم عملی، مشتمل بر یافت و تمام شاخهرواج بیشتری علم میقات هفتم هجری 

 رفت.بر گسنجی و استهالل را در نجوم کروی، ابزارهای نجومی، تعیین سمت قبله، زمان
)مظفری،  نجوم با نهاد دینی مسجد در هم آمیخت و در خدمت دین قرار گرفت

ویژه در اندلس . این جهش در سایر بالد اسالمی از جمله در سوریه، یمن و به(160ص
 نیز رخ نمود.
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 عصر بنی نصرثر بر رونق علم مواقیت در ؤعوامل م

 ( عوامل سیاسی1

 دینیپشتیبانی خلفای موحدون از علوم 
حاکمان و رهبران سیاسی در رأس هرم قدرت جامعه نقش اصلی را در بسترسازی 

آورند. بر این اساس نقش خلفای های الزم رونق علمی آن جامعه فراهم میزمینه
طور مستقیم و غیر به ایشانن در شکوفایی علمی دورانشان، حائز اهمیت است. وموحد

. این کردندی در اندلس نقش مهمی ایفا های دینمستقیم در آموزش و گسترش دانش
توان بررسی ن میوهای مذهبی خلفای موحدنقش را در ساختار دینی حکومت و سیاست

ن از علوم دینی، فراهم آوردن بسترهای یکی از نمودهای حمایت خلفای موحدو کرد.
 .است الزم جهت گسترش دانش مواقیت

 م و دینالف. نقش حمایت خلفای موحدون در پیوستگی نجو
ن، به علم مواقیت و گسترش آاندلس ترین عوامل تأثیرگذار بر توجه منجمان یکی از مهم

ن واست. خلفای موحد بوده ویژه در دورۀ مورد بحث،، بهاهتمام جدی دستگاه خالفت
 که مدعی ایشاناند. های دینی و آموزش در اندلس نقش مهمی داشتهدر توسعۀ دانش

به را دعوت از عالمان دینی و حمایت از علوم دینی ، بودند اجرای درست احکام دین
در این میان نجوم به عنوان . خود قرار دادنددر دستور کار  ۀ حکومتیعنوان یک وظیف

دانشی که ارتباط روشنی با انجام مناسک شریعت دارد بیشتر مورد توجه بوده است. البته 
 بن محمدشده است، برای مثال این توجه گاه مشمول بخش احکامی نجوم نیز می

 1«جفر»کتاب اصحاب خود را امر به قرائت  ،نوسس معنوی دولت موحدؤم ،تومرت
تواند اهمیّتی را که موحدون از این مثال می(. 505صحسن،  ؛127ص ،مراکشی) کرد

همان آغاز دعوت برای ایجاد پیوستگی میان دانش و دین قائل بودند، نشان دهد. در 
تگی ناپذیر بودند و همین پیوسحقیقت، در کیش ایشان، دین و دانش از یکدیگر جدایی

پیشبرد فضای علمی و آموزشی قلمرو سو بودن این دو با یکدیگر در دین و دانش و هم
به جمع بین را یعقوب موحدی  یوسف مندی ابوعالقهموحدون نقشی بسزا ایفا کرد. 

، 1توان دریافت )اشباخ، جمیعصر او دین و نجوم نیز با توجه به تألیف زیجی در 

                                            
طور مستقیم با دانش نجوم ارتباط ندارد اما برخی کارها در . البته جفر همان علم حروف از علوم غریبه است و به1

 (.292-288اللهی، صشود )نکـ : روحهای نجومی انجام میآن بر اساس برخی داده
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 شمرند و آن را الگویی برای گرایش منجمان بهاین اثر را کتابی تعلیمی برمی(. 260ص
 دانند.مواقیت می

نفوذ فقها در دولت موحدون و اعتقاد آنان مبنی بر پیوستگی دین و دانش نیز، نقش 
اساسی در نزدیکی دانش نجوم به دین داشته است. موحدون بر قلمروی حکومت 

کردند که فقها در رأس آن بودند، از این رو، خلفای موحدون برای تضمین حاکمیت می
ای جز مدارا و همکاری با فقها نداشتند. یکی از این نمونه اقدامات خود و تداوم آن چاره

ای در اقبال منجمان به مواقیت داشته خلفای موحدون که احتماالً نقش تعیین کننده
ق صادر کرد و در آن به 580است صدور حکمی بود که ابو یوسف یعقوب در سال 

لس، دستور داد که همۀ دنبال مخالفت فقها با ابن رشد، فیلسوف شهیر اهل اند
های نجوم، فلسفه، ریاضیات و حساب به جز آنهایی که موضوعشان در زمینۀ دین کتاب

و تعیین اوقات شرعی، قبله و شناخت شب و روز و ایام و اوقات بود در مراکش و دیگر 
های شهرهای مغرب و اندلس به آتش بکشند و هر کس که به غیر از این موارد در زمینه

(. در این دوره و پس از آن، 206حقیق کنند از شهرها اخراج کنند )مراکشی، صدیگر ت
دانش و پیشۀ علما و اندیشمندان در مغرب و اندلس نیز در ارتباط مستقیم با ساختار 

توان از دالیلی دانست های مذهبی آنان قرار گرفت و این را میدولت موحدون و سیاست
ای از آثار این دوره رسالۀ ابوعلی نزدیک کرد. نمونهکه نجوم را اندک اندک به مواقیت 

که نگارش آن در سال  جامع المبادی و الغایات فی علم المیقاتمراکشی با عنوان 
ق به پایان رسید و نویسندۀ آن در هر دو پایتخت موحدون، در مغرب و اندلس، 627

ن عالوه بر ایطور خاص به مواقیت اختصاص دارد و حضور داشته است. این کتاب به
دهد بیانگر میزان اهتمام وی به که وسعت اطالعات مراکشی را در این باره نشان می

 -1کتاب در چهار فن تدوین شده است و مشتمل بر این مطالب است: این دانش است. 
باب از این رساله به این  87ها و تعیین ایام و اوقات که حسابیات؛ بیان حساب زمان

هایی مربوط به تقویم؛ بحث -2(. 5-4، ص1د )مراکشی، جموضوع اختصاص دار
جدولی که در این بخش ترسیم شده است تاریخ را بر اساس تقویم رومی و عربی و نیز 

(. 28، ص1روزی خورشید را در درجه سیزدهم هر برج آورده است )همو، جارتفاع نیم
محل 135های تعیین سمت قبله؛ مراکُشی در این قسمت طول و عرض روش -3

مورد از آنها را شخصاً  34جغرافیایی از قاهره تا مراکش را تعیین کرده است و مدعی 
تعیین مواضع ستارگان بر حسب  -4(. 180-179ص ،2تحقیق کرده است )همو، ج
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ستاره و طول و عرض  240طول و عرض؛ در این باب مراکشی فهرستی از نام 
اند آورده است. عالوه بر آن در این شدهق رصد 622دایرةالبروجی آنها را که به سال 

ژه در ویسنجی، بهقسمت روش محاسۀ مقادیر توابعی که کارکردهای مختلفی در زمان
ف نصمسائل شرعی چون تعیین اوقات نماز دارند آمده است. توابعی چون اندازۀ کمان 

طالع م، کمان فضل دایرعصر و غروب خورشید، تعیین فاصلۀ میان ، روز و نصف شب
 ارتفاع آن و عرض جغرافیایی ۀهایی برای یافتن سمت خورشید بر پایکواکب و جدول

 ساختن و به کار بردن انواع ابزارآالت نجومی؛ در این باب شرح مفصلی در -5ناظر. 
بیرونی، فرغانی و ابوسعید سجزی آمده است و از کسانی چون  رصدی قدما ابزار ۀبار

نین توضیحاتی در بارۀ انواع اسطرالب ساعت آفتابی همچآمده است. یاد شده است 
 (.109-38، ص 2ج ؛54 -50، 48-46، ص1)مراکشی، ج آمده است

 ب. پشتیبانی خلفای موحدون از ایجاد مراکز علمی در کنار اماکن دینی
. ورود منجمان در روزگار خالفت موحدون ارتباط منجمان با مساجد بیشتر شده است

 فعالیت آنان را دگرگون کرد و همکاری با نهاد دینی مسجد به مساجد، روش کار و
و  باشدهای آنان دینی دانش نجوم در اولویت فعالیت موجب شده است کاربردهای

های دیگر دانش بستری مناسب برای گسترش دانش مواقیت و به حاشیه رفتن شاخه
ق( است که 514اموی ) خلف بن علی بن حسن یکی از این منجماند. ینجوم فراهم آ

اده ددار خطبه در مسجد جامع اشبیلیه بود. در ضمن آثار متعددی که به او نسبت عهده
الکواکب و  ةالمستوعَب الکافی و المغنی الشافی فی معرفشده است از کتابی با عنوان 

ام ن أجزاء اللیل و األوقات الصلوات ةاألنواء و ما ال یستغنی عنه اهل الدیانات من معرف
ای برجا نمانده است اما عنوان آن و است. هر چند از این کتاب نسخه برده شده

قل دهند این کتاب اثری مستمیجا مانده است نشانهایی که از آن در آثار دیگر بهقولنقل
توان نشانۀ توجه ها را میقولاین نقل (.263، ص1ابن ابار، ج)در مواقیت بوده است 
منبع اصلی وی در تألیف این اثر، کتاب احتماالً اقیت دانست. ابن خلف به علم مو

خود ق( بود که 403عاصم )د. ابن نوشتۀ معرفة االعیان الکواکبو  ةزمننواء و األاأل
 .(90صس، ی)پین اثری در مواقیت است

اللوءلوء المنظوم توان به کتاب خلف در مواقیت می بن ترین آثار دیگر علیاز معروف
 «زهار فی علم اللیل و النهارروضة األ»و شعری با عنوان  االوقات بالنجوم ةفی معرف

اوقات نماز،  یز مسائل مربوط به میقات از جمله(. در این آثار نجااناشاره کرد )هم
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های جوی و دیگر عناصر معمول در تعیین جهت قبله، احکام شرعی مرتبط با پدیده
ر بین آثار بودند توضیح داده شده است. اگر چه ها برای عامه مردم که مخاطبان اتقویم

کرد یا خیر، ولی به نظر میخلف در سمت مُوَقِت کار می بن که علی ما روشن نیست
طور خاص بهی از این دست آثارنوشتن و حضور کسی که به این امور آگاه باشد رسد 

دی ر آثار بعاستفاده از آثار علی بن خلف دن اهمیت داشته است. وبرای خلفای موحد
توضیح های کتابمثابه بهاو در دولت اسالمی آن وقِت اندلس آثار  دهد کهنشان می
 احکام شرعی بوده است.  بارۀامروزی در  المسائل

 ( عوامل مذهبی2

 های دینی در رونق دانش مواقیتنقش مناسک و سنت
یان مناسک در مدین اسالم و توجه ویژۀ آن به انجام مناسک و تأکید بر فراگیری این 

نقش اساسی در رونق دانش مواقیت داشته است. با توجه به ضرورت عصر،  ن،مسلمانا
، اندلس در برگزاری مناسک دینی خویش های مذهبی مسیحیانگیرییعنی سخت

ویژه تنظیم مناسک دینی بهبه یک نهاد دینی برای نیز دستگاه خالفت و مسلمانان 
شد و گانه محدود ناین نیازمندی البته تنها به نمازهای پنجنمازهای روزانه نیاز داشتند. 

-دینب مناسک دیگر نیز تسری پیدا کرد و منصب موقت در ارتباط با این نیاز پدید آمد.

و وارد سازمان اداری  شدترتیب در قرن هفتم هجری منصب مُوَق ت در اندلس ایجاد 
ب، خطی یر خاندان باصه )ابناسالمی، شد. ظهور موقتانی نظ ۀمسجد، رکن اصلی جامع

گیری این منصب در اندلس شکل ۀ(، و جمعی دیگر در غرناطه نشان دهند85، ص1ج
گیری این منصب و ارتباط آن با احکام نصر است. بدیهی است که شکل بنی ۀدور

المان ع اسالمی تأثیر مهمی در رونق دانش مواقیت داشته باشد. بدین شرح که موقتان  
موقتان در نصر  عصر بنی در .خود نیز بودند ۀجامعآثار نجومی در  و مؤلفاننجوم 

 هایو رساله های نجومی عمومینامهتدوین سال، سنجیزمانموضوعات مختلفی چون 
ملی و ع نگارش آثار و متون فقهیِاساساً دست به نگارش آثاری زدند. تعیین جهت قبله 

نشر آنها از وجوه اصلی منصب مُوَق ت  مردم و تعلیم، تبلیغ و ۀکاربردی مورد نیاز عام
شرعی  احکام بارۀتوضیح المسائل امروزی در های کتاب ۀبود. در واقع آثار آنان به مثاب
علمی و گفتگو و نقد و ذکر دالیل پیچیدۀ حث امبدر آن از دولت اسالمی بوده است و 

بن  بوبکرااالوقات  ةفی ترحل الشمس و معرف. برای نمونه، کتاب خبری نبودتفصیلی 
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ای عملی و بیشتر رسالهای از این دست است که رساله ق(707عبدالملک قضاعه )
 .(370صدر آن سخنی از مباحث نظری و استداللی نیست )طوخی،  و کاربردی است

هایی کرد جلسات درسی و دستورالعملعالوه بر این، منصب مُوَقِت ایجاب می 
ها مردم تهیه و ایراد شود. تقریر این دستورالعمل ۀبرای عامبرای انجام وظایف روزانه 

ها پیش موجود بود، های این تعلیم و تدریس از مدترا موقتان بر عهده داشتند. مایه
 طوری، بهگرفتندتری ها صورت رسمینصر این دستورالعمل اما در زمان حکومت بنی

د دستگاه خالفت و مردم در ارتباط که حضور موقتان به عنوان افراد مرجع و قابل اعتما
ورۀ دو تا پایان شد نصر  با احکام دین و مجالس درس آنان از وجوه تمایز حکومت بنی

 بن محمد بن توان از جلسات درسی حسن. برای مثال میحکومت ایشان ادامه داشت
 (.297، ص1خطیب، ج ق( نام برد )ابن716باصه )

 شریهای قتفکر فقهی و تسلط و نفوذ گروه
های نصر تسلط قدرت ثر بر گسترش علم مواقیت در عصر بنیؤیکی دیگر از عوامل م

بود. معروف است که  علوم عقلیمذهبی شامل فقها، محدثان و حتی علمای مخالف با 
های متعصبانه نسبت به علوم عقلی و از همان ابتدای ورود مسلمانان به اندلس گرایش

فعالیت علما و دانشمندان موجب توجه ویژه به علوم حاکمیت مذهب بر جامعه و بر 
با این حساب پرداختن به دانش نجوم نیز زمانی . (235)صاعداندلسی، ص دینی شد

(. 447جایز بود که رصدهایش در جهت انجام فرایض دینی به کار گرفته شود )پالنثیا، 
ن و از عالقۀ جویندگا ویژه تنجیم،های دیگر دانش نجوم بهاین کار از رونق و رواج شاخه

 (.206-205، ص1آن کاسته بود )مقری، ج

درست است که علوم عقلی مورد انتقاد رهبران »با این حال طبق برخی اظهارنظرها 
مذهبی قرار گرفت، اما این اعتراضات بر خالف مشهور، به کلی مانع از توجه مستعدان 

، 266صاعداندلسی، ص« )ویژه در عصر ملوک الطوایف نگردیدبه علوم عقلی به
(. با وجود این اظهارنظرها باید گفت با آغاز تسلط مرابطون تعصب دینی 270، 267

، مراکشی، 813، ص3و اعتقاد به آراء فقها و رهبران مذهبی شدت گرفت )غنیمی، ج
(. با ظهور تعصب مذهبی و رواج سیاست دینی در اندلس از اواخر قرن پنجم 121ص

در عصر ملوک الطوایف وجود داشت از میان رفت و جای خود  به بعد آزادی عقاید که
تند خواسهای سلف را میرا به خشکی و تعصب رهبران مذهبی داد که جمود بر اندیشه

، 2شمردند )قاضی عیاض، جو هر چیزی را که با سنت سلف مخالف بود بدعت می
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جاد محیط (. تحجر فکری که در این عصر در اندلس حاکم بود اساسًا با ای17ص
مناسب برای علم و خردگرایی مغایرت داشت و به هیچ وجه اجازۀ آزادمنشی در ابراز 

داد. حتی ابن باجه، های قبل رایج بود نمیعقاید عقلی و فلسفی را که در دوره
ترین فیلسوف عصر مرابطون به اتهام این که همیشه در اندیشۀ اجرام افالک و بزرگ

دا را به یک سو نهاده، به الحاد و انحالل عقیده متهم شد حدود اقالیم است و کتاب خ
(. مطرف اشبیلی از دیگر منجمانی است که زیر فشار اتهامات 314)ابن خاقان، ص

دینی متهم گشت و به همین دلیل تألیفات خود را از فقها و علمای قشری به زندقه و بی
های دیگر نشان و نمونه (. این موارد176، ص4داشت )مقری، جمردم زمانش پنهان می

دهد منجمان در این عصرنیز تحت فشار تعصبات مذهبی بودند و به اتهام این که می
حرفۀ آنان همان حرفۀ احکامیان است، دستاویز حملۀ فقها و علمای قشری قرار 

بینیم منجمان و دیگر عالمان، برای حفظ موقعیت خود گرفتند و از اینجاست که میمی
حزم، ابن برای مثالرابطه با منجمان احکامی و حمله به آراء آنان شدند.  مجبور به قطع

به طور جدی و به صراحت  ،ق(456-384فقیه، محدث، فیلسوف و متکلم ظاهری )
معنا و مفهومی ندارد و سزاوار نیست که  کند که شناخت احکام نجومتأکید می

زد انسانی محروم و خوار است خردمندی به آن بپردازد و کسی که به احکام نجوم بپردا
 -460صلت ) ابی بنة (. امی88-68صحزم،  طلبد )ابنیابد میکه آنچه را هرگز نمی

قصیده در اسطرالب خود را در مذمت احکامیان  نیز و پزشک اندلسی ق(، منجم529
اصیبعه،  ابی تحریر در آورد )ابن ۀاعتقادی خود به احکام نجوم به رشتو در بی

صد یا  ثمرههایی از کتاب وهیب اندلسی نیز با وجود این که نسخه بن (. مالک512ص
بطلمیوس در احکام نجوم نوشته بود، ولی برای حفظ موقعیت خود این علم را  کلمه

کرد )مراکشی، از اظهار آن خوداری می جز در دربار امیر مرابطی بیهوده خواند و
ا احکام نجوم را به این دلیل نیز آشکار ق(595-520رشد ) (. معاصر وی، ابن130ص

-530میمون ) (. ابن102، ص1رشد، ج طبیعیات نبود رد کرد )ابن ۀکه متعلق به حوز
های هو نوشت پرداخت ق(، معاصر دیگر ایشان، نیز به نقض و ابطال آراء احکامیان601

 (. 151، ص1میمون، ج معنی خواند )ابنآنان را پست و بی

این سخنان حکایت از آن دارد که جریان مخالفت علما و فقهای قشری با علوم  ۀهم
ن شدت گرفته بود، در عصر مرابطوعقلی که از عصر امویان شروع شده و سپس در 

دهی منجمان به سمت دانش مواقیت تأثیری قابل توجه داشته است. در حقیقت جهت
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تی شناخاد تمایزی همه جانبه )روشششم و هفتم را به سوی ایج ۀاین جریان منجمان سد
و آنان را مجبور کرد تا به منظور باقی ماندن  میان نجوم و تنجیم سوق دادمفهومی(  و

کاریشان به راه بیندازند؛ این جریان با طرد  ۀآثارشان جریانی مبنی بر بازتعریف حوز
 ۀ، برای اداماین بر دستاوردهای احکامیان و تأکید بیشتر بر مسائل دینی همراه بود. بنا

 ،ویژه به فقها و مساجدبه ،های مذهبیاین روند ضروری بود که منجمان به حمایت
کرد تمرکز و تأکید منجمان بیشتر بر ایجاب می همچنینله أتر شوند. این مسنزدیک

 بن وسیم بن علی ابوالحسن برای نمونهمسائل دینی و مذهبی باشد تا بر احکام نجوم. 
نصر، به ق(، از بزرگان نجومی عصر بنی843باغی )د. مشهور به قره ه لخمیعبیداللّ

ت امروز در دساندلس پرداخت. اگر چه آثار او در قبله تعیین جهت طور جدی به مبحث 
در بارۀ کارهای او اظهار نظر توان میموجود در متون دیگر ولی بر اساس شواهد نیست 
تیابی به دقت بیشتر برای تعیین جهت وی از اجتهاد در اعمال نجومی برای دس کرد.

ق(، امام 847سراج )د.  بن تا جایی که بر سر این موضوع با ابوالقاسم کردقبله دفاع می
یز ن های بعدی در مغربمناقشه را نزد دو منجم سده این .مناقشه داشت ،و مفتی غرناطه

(. 90صس، ی( و محمد فاسی )قرن دوازدهم( )پین)قرن دهمونشریسی ، توان دیدمی
از این عالمان فقیه و وابسته به  یق( مثال دیگر708-627زبیر ) بن ابراهیم بن احمد

(. 223، ص5حمیدان، ج ؛72، ص1خطیب، ج نصر است )ابن مسجد در عصر بنی
مشتمل بر توصیف انواع اسطرالب و کاربرد  تذکره در کاربرد اسطرالب عمومی ۀرسال

توان گفت . اگر چه نمیدر این موضوع استترین آثار گیری زمان از مهمآنها برای اندازه
اما به  اندداشته ی یا عمومیعمل استفادلزوماً که ابزارهای توصیف شده در این رساله 

 یدیگر ر این زمینه است. همچنین وی کتابذوق و شور مسلمانان د ۀدهندخوبی نشان
 (. 72، ص1خطیب، ج نیز فراهم آورد )ابن زمان و مکاناألبا عنوان 

 ( عوامل اجتماعی و فرهنگی3

 شرایط محیطی؛ مساعد نبودن محیط کار و خروج منجمان از اندلس
های دیگر و رکود شاخهو موقتان ثر در پیشرفت علم مواقیت ؤیکی دیگر از عوامل م

 ترین دلیلمهمدیگر بود. اسالمی دانش نجوم، خالء ناشی از مهاجرت منجمان به بالد 
دیدگی ناشی از حملۀ مسیحیان بود از عصر مرابطون آغاز شده بود، آسیباین واقعه که 

های سیاسی که در که در تار و پود اجتماعی و سیاسی اندلس مؤثر بود. وجود آشوب
شد شهرهای اندلس پیش آمده بود اساساً مانع ایجاد محیط مناسب برای کسب علم می
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هایی این چنین در ت را که انجام فعالیتو به هیچ وجه اجازۀ برقراری آن درجه از امنیّ
باتی و ثویژه بیداد. میراث باقی مانده از فاجعۀ تهاجم مسیحیان، بهآن ممکن باشد نمی

فقدان امنیت اجتماعی و رکود اقتصادی و فرهنگی، به مانع اساسی برای اقامت 
ز اندلس ن ان از منجمانی که در عصر مرابطو. دو تدانشمندان در اندلس تبدیل شد.

 ( و دیگری ابنق529-460) صلت ابی بن عبدالعزیز بنة امیمهاجرت کردند، یکی 
دانشمندانی هستند که در نجوم محاسباتی و دانش  ۀبودند که در زمر( ق533د. ) باجه

بیشتر بابت شروحی که بر آثار ارسطو نوشته مشهور هیئت شهرتی تام دارند. ابن باجه 
هیئت و هندسه نیز از او برجا مانده است. هرچند او زادۀ  است، با این حال آثاری در

 ق489در سال نیز صلت  ابیاندلس است اما بیشتر عمر خود را در مغرب گذراند. 
های سیاسی ناامن شده بود ترک کرد و به مشرق دانیه را که بر اثر آشوب موطن خود،

 ابن) رآمد و منجم او شدد ،افضل ه،اللّ وی در مصر به خدمت وزیر اآلمر باحکام. رفت
بعدها پس از صلت  ابی. (243، ص1خلکان، ج ، ابن39، ص1مغربی، ج سعید

در خدمت امرای مهدیه گذراندن یک دورۀ اسارات در اسکندریه به مغرب رفت و در 
از مهم. (308، ص2مقری، ج ؛64-53، ص7یاقوت، ج) در آمدن صنهاجی مرابطو

 و (348صالعبری،  ابن) ةالوجیز فی علم الهیئتوان به نجومی او میهای ترین کتاب
، 2؛ ابن خلدون، ج511ابن ابی اصیبعه، ص) و االنتصار العمل باالسطرالب ۀرسال
 . ( اشاره کرد1021ص

های مذهبی نسبت به گیریدلیل سختن بهۀ مهاجرت منجمان در عصر موحدوپدید
گیری امرای شدید مذهبی و بدرفتاری و سخت. تعصبات بیشتر شدهای دینی اقلیت
علمای صاحب نام این ادیان را در وضع دشواری قرار  ون نسبت به یهود و نصاراموحد
آورانی چون توان از نامایشان را وادار به مهاجرت کرد. در میان یهودیان مهاجر میداد و 

نام برد.  ق(623سمعون )د.  اسحاق معروف به ابن بن یحیی بن یوسفابن میمون و 
های دینی منحصر نماند و برخی از دانشمندان ها به علمای اقلیتالبته این مهاجرت

 نب محمد بن یحییتوان به مسلمان اندلس نیز تن به جالی وطن دادند. از آن میان می
 نام برد که به شام مهاجرت کردق( 682د. ) مشهور به ابو شاکر یا ابوالکریم شکر ابی
چند سالی  در شرح حال او آمده است که(. 457صالنثیا، پ ؛117، ص5جفوطی،  )ابن
و  ق( از سالطین ایوبی گذرانید635-634حلب در خدمت ملک ناصر دوم ) را در

به عنوان اسیر یا مهمان هالکو به  ط شهرهای سوریه به دست سپاه مغولپس از سقو
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ه از تحقیقات علمی و سال 15 ای حدوداًمراغه فرستاده شد و پس از دوره ۀرصدخان
 صاحب بن الدین هارونمدت زمانی را نیز به خدمت شرف رصدهای منظم در مراغه،

بن اجا شهرت یافت ) به مراغه بازگشت و در آن الدین در بغداد گذرانید و سپس،شمس
 (. 281صالعبری،  ابنجا؛ فوطی، همان

ن حامی رونق گذاراکاهش تدریجی قلمرو مسلمانان و فقدان قدرت سیاسی و سرمایه
 نب محمد بن احمد ثر افتاد. ابوالعباسؤنیز در کوچ منجمان م مدارس و مراکز علمی

عبدالعزیز  بن محمد ،(67صتنبکتی،  ؛66صقنفذ،  ابن؛ ق721-654)عثمان ازدی 
از جمله  ق(729د. احمد طرشونی المرسی ) بن محمد بن اسفی و یوسف اندلسی

پریشانی حکومت مسلمانان در اندلس و در دوران  ر دورۀی هستند که در اواخدانشمندان
تکمیل دانش خود و  منظوربههای میان مسلمانان و مسیحیان اسپانیا پر آشوب نزاع

کسب مدارج علمی، برای همیشه اندلس را ترک کردند و در فاس و تونس مقیم شدند 
 (.99ص، العروسی، 42-34صمغربی،  سعید ابن؛ 548، ص5حمیدان، ج)

ا مهاجرت منجمان و انتقال بخش عظیمی از میراث نجومی اندلس به سایر بالد، ب
این شرایط که به دنبال گسست اجتماعی و . بهره مانداندلس از این میراث نجومی بی

مسیحیان به اندلس رخ داد، شرایط  ۀفرهنگی و به تبع آن گسست علمی حاصل از حمل
های علمی کاهش و افت فعالیت ۀبرد و زمین های علمی را از میانمطلوب برای پیشرفت

های آشکار علمی در های پژوهش در دانش نجوم و گسستمنجمان، محدودیت حوزه
آثار نجومی را فراهم کرد و به ضعفی مشهود در دانش نجوم در اواخر حکومت مسلمانان 
 زدر اندلس منجر شد. بدین ترتیب، در چنین اوضاع فرهنگی و اجتماعی، بسیاری ا

 ،ای جز توجه به نجوم عامیانه و طرح مسائل دینی به زبان ریاضی نداشتندعالمان چاره
های دیگر دانش نجوم به محیط علمی امن همراه با امکانات و زیرا پرداختن به شاخه

 از این رو شایدهای مادی نیاز داشت که در اندلس این شرایط دیگر مهیا نبود. حمایت
هایی در این های آن و تألیف کتابپرداختن به دانش مواقیت و شاخه اساسیْ این عاملِ

نهادینه کرد. متون  ی وسیعهای مستقل را در مقیاسحوزه از دانش نجوم به صورت رساله
های فراهم آمده توسط این دانشمندان، که متخصصانی بدون ارتباط با مساجد و زیج

داد و ادبیات ن در اندلس را پوشش میدر اواخر حکومت مسلمانا بودند کل نجوم عملی
پرباری در ابزارسازی نجومی )اسطرالب، ساعت آفتابی و ..( فراهم آورد. در جدول 

 .رقام )د بن برای مثال، محمد زیر به برخی از این منجمان و آثارشان اشاره شده است.
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ه تألیف آن ک زیج القویم فی فنون التعدیل و التقویمنوشتن کتابی با عنوان ق( با 715
ق( به پایان رسید، مرجعی استاندارد برای 702-672محمد دوم )در زمان فرمانروایی 

این زیج که فقط چند برگی  ۀبار درشده های انجام منجمان اندلس فراهم آورد. پژوهش
ناوال در مادرید موجود است نشان دهنده آن است که،  ۀای خطی در موزآن در نسخهاز 

مل توابع مثلثاتی )توابع کمکی( است که بیشتر برای عرض جداول این زیج شا
هایی است برای استخراج مقادیر و اغلب شامل روش اندجغرافیایی غرناطه محاسبه شده

 مقادیر توابعی ۀروش محاسب در این زیجسنجی بر اساس توابع مذکور. مختلف زمان
خورشید نسبت به هم و  ماه ورؤیت  ۀچون تعیین زمان رؤیت هالل ماه بر اساس محاسب

(. وی 582، ص2نسبت به افق محلی به طور دقیق توضیح داده شده است )جیوسی، ج
نوشته است. از عنوان این رساله و قیاس  فی علم الظالل دیگری با عنوان ۀرسال همچنین

توان گفت که رساله در بارۀ سایه و احتماالً های مشابه دارند میهایی که نامآن با رساله
تاون هر دو موضوع را با مواقیت مرتبط دانست. در سنجی با آفتاب است که میمانز

(. 28-2صرقام،  )ابن های تعیین وقت نماز و تعیین جهت قبله آمده استکتاب روش
و نویسنده در عین آن که از نیاز به  متضمن نوعی عملگرایی استرساله نگارش  ۀشیو

کند، بخشی را هم به کاربردهای سجنی یاد میهای آفتابی برای حل مسائل زمانساعت
ای کاربرد ساعت آفتابی به نام در فقره برای نمونه دهد.های آفتابی اختصاص میساعت

نمای افقی باشد که در رسد نوعی ابتدایی از آفتابدهد که به نظر میبَالطه را شرح می
هایی تعیین ا شعاعها ردایره ثابت است و مدت ساعتآن شاخص عمودی در یک نیم

رقام،  )ابن اندکردهای تقسیم درجه 15هایی کنند که دایره را به طور مساوی به کمانمی
 (. 20ص

 موقتان اندلس .1جدول

 توضیحات آثار 
 ابراهیم بن محمد

 ق(988د. )
 رساله کسوف و خسوف

 (458صالنثیا، )پدان و منجم، ریاضی

محمد  بن حسین
 ق(753تجیبی )

 ةفی معرف، المواقیتفی 
 النجوم و االزمان

ساکن  دانریاضی و الحجابی، منجم ابن
 (957، ص2غرناطه )حمیدان، ج

 بن احمد بن علی
ابراهیم  بن حسن

 ق(638تجیبی )

المعة فی حل الکواکب 
السر المکتوم ، ةالسبع

 النجوم ةفی مخاط

فقیه، محدث، مفسر، ماهر در نجوم و 
، 2)غزی، ج ریاضی، ساکن در حراله

 (156، ص4زرکلی، ج ؛178ص
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 توضیحات آثار 
مد بن سعید مح

سرقسطی )اواخر 
 ق(7قرن 

رساله اختصار علم 
 االسطرالب

ساکن  دانریاضی و شماط، منجم ابن
قفطی،  ؛392، ص1ابار، ج غرناطه )ابن

 (221ص

 رضوان بن محمد
 بن محمد بن

 ارقم بن ابراهیم
 ق(757د. )

رساله اسطرالب خطی و 
ای و رساله العمل به

 منظوم در علم نجوم

فقیه، منجم، ماهر در حساب و هندسه، 
 ؛101، ص2خطیب، ج ساکن غرناطه )ابن

 (104، ص1سیوطی، ج

 در اشاعه و گسترش علم مواقیت های محلیاهمیت خاندان
 ۀهای آن، توجه ویژثر در گسترش دانش مواقیت و شاخهؤترین عامل مشاید مهم

های یهودیان در برابر سختن شاخه از دانش نجوم بود. واکنشدانشمندان یهودی به ای
 : برخی از دانشمندان یهودین به دو شکل انجام گرفتوهای مذهبی خلفای موحدگیری

ار اظه و برخی از آنان و در بالد دیگر مقیم شدند نداندلس را برای همیشه ترک کرد
ه ب ۀ زندگی در اندلسادام برای برای اثبات ادعای مسلمانی خود مسلمانی کرده و ظاهراً

علوم مرتبط با احکام اسالمی توجهی خاص نشان دادند. آموزش دانش مواقیت و مطرح 
توانست ترین عواملی بود که میکردن این دانش به عنوان یک علم مستقل، یکی از مهم

ی نجومیهودیان را از حمالت متعصبانه در امان نگاه دارد، عالوه بر آن به حفظ میراث 
 تر از آن، منبع درآمدی نیز برای آنان به شمار آید. آنان کمک کند و مهم

این یهودیان هستند که در شرق اندلس سکونت داشتند.  ۀخاندان باصُه از جمل
دانان خالق و توانمندی در میان آنها ظهور اعضای این خاندان که منجمان و هندسه

 د )ابنثر انجام دادنؤتشویق به آن اقداماتی مدر ترویج و تکمیل دانش مواقیت و  ندکرد
 .(297، ص1خطیب، ج

ه است. او بخاندان این نخبگان  ۀاز جمل العارفین شیخمشهور به  باصُه بن احمد
 منؤعبدالم بن یوسف یعقوب ابودستگاه خالفت موحدون نزدیک شد و در زمان 

 و ع اشبیلیهمسجد جام ۀریزی نقشدار مأموریت طرحق( عهده580-559موحدی )
ق شروع شد و 567آن در سال  ۀ. ساخت مسجد جامع اشبیلیه و منارشدآن  ۀتعیین قبل

ید رس پایانباصه ساخت آن به  بن و باز هم تحت نظارت احمد ۀ بعدیدر زمان خلیف
 بن احمداین جایگاهِ دنبال (. به151، ص3سالوی، ج ؛131ص، ةالصال صاحب )ابن
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این  اریباصُه آغاز شد و این ارتباط زمینه را برای ماندگباصه نفوذ فرهنگی خاندان 
 منجمانی خالقبرخی از آنها اعضای آن که دیگر و فعالیت  خاندان دانشمند در اندلس

هدورجا مانده از بهآثار نجومی برخی از اعضای این خانواده بعدها . کردبودند، فراهم 
تکمیل کردند و دانش مواقیت را  عموم تسهیل و ۀدر اندلس برای استفادرا های قبل 

 به عنوان نجوم علمی مطرح و رونق بخشیدند. 

 ۀکه همصعلعل است  ق( معروف به716د. باصه ) بن محمد بن حسناز آن جمله 
او باید به تأکید توان و استعداد خویش را صرف دانش مواقیت کرد. از اقدامات مهم 

ن به گزارش اب. اشاره کرداین علم آموزش دانش مواقیت با هدف توسعه و گسترش بر 
داد و از این رو حتی در زمانی مندان علم میقات را آموزش میخطیب او شخصاً به عالقه

افزون (. 297، ص1خطیب، ج )ابنبه مقام ریاست موقتان مسجد غرناطه منصوب شد 
زمان برای گراستفاده از ابزارهای محاسبهبر پایۀ هایی حلباصه راه بن ، حسنبر این
تدوین کرد که در زمان برای آموزش آنها هایی ارجوزهها و عرضه کرد و رسالهسنجی 
 تربیت نسل جدیدی ازالبته امروز از آثار او چیزی در دست نیست. نظیر بود، خود بی

باصه  نب موقتان که با شوق و عالقه، دانش مواقیت را گسترش دادند، کار سترگ حسن
حساب حسن بن باصه بهمشی  خطتوان آن را میر خانواده، که بود. حفظ امتیاز موقت د

سابقه بود بهبسط یدی را برای منجمان فقیه به ارمغان آورد که تا آن زمان بیآورد، 
خود در امور دینی  ۀنصر در غرناطه نتواند خارج از حد و اندازطوری که حکومت بنی

بود که عنوان مُوَقِ ت به شکل او  ۀکنند های تعییندر واقع با تالش .دندخل و تصرف ک
ه نصر نهادینه شد. ب اسالمی در عصر بنی ۀخاص و به عنوان یک شغل و امتیاز در جامع

این خاندان میاعضای رسد مُوَقِ ت بودن راهی برای کسب درآمد بود، لذا نظر می
ن خانداد. بر این اساس طرفداری نخود نگه دار ۀتا این امتیاز را در خانواد ندکوشید

در خانواده به صورت « مُوَقِ ت»یهودی باصه از این شاخه از دانش نجوم و حفظ سمت 
 نصر گذاشت. ای بر گسترش دانش مواقیت در عصر بنیموروثی، تأثیر عمده

ق( است نه تنها در دانش 709باصه )د.  بن حسن بن ابوجعفر احمدفرزند او، 
مواقیت متخصص بود و جانشین پدرش در منصب مُوَقِ ت در مسجد جامع غرناطه شد 

بلکه به مهارت در ساختن ابزارهای حسابگر  (571صلی، میه ؛370ص)طوخی، 
میدست او اعجاب مردم را بر ۀچندان که ابزارهای ساخت نیز شهره بود نجومی زمان
. در واقع جداول گیری بپردازندحاضر بودند در ازای آنها مبالغ چشمردم انگیخت و م
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استفاده کرد و از این  بایست همراه با ابزارهای نجومینجومی تنظیم اوقات نماز را می
خاندان باصه ترویج راه به این ترتیب، دستاورد .رو ساخت این ابزارها ضروری بود

های این تالشتوان گفت متأثر از میبود. سازی دانش نجوم ی برای عمومییکارها
های نجوم خاندان بود که از آن زمان به بعد، دانش مواقیت گسترش یافت و تمام شاخه

سنجی و استهالل عملی مشتمل بر نجوم کروی، ابزارهای نجومی، تعیین سمت قبله، زمان
 را در برگرفت. 

 ارتباط منجمان اندلسی با مصر
رفت و آمد منجمان اندلسی به مراکز علمی در مصر و نقش آن  موضوع شایان ذکر دیگر

دانش مواقیت است. گر چه موضوع تعیین اوقات از موضوعات مورد توجه  ۀدر توسع
مولفان آثار نجومی بخشی از آثار خود را به این موضوع  ۀدر نجوم قدیم است و تقریبا هم

توان دریافت که منجمان مصر می نجومی دورۀ اسالمیآثار  ۀاند. با مطالعاختصاص داده
نخستین منجمانی بودند که به موضوع علم مواقیت به طور مستقل و به عنوان  ۀدر زمر

سنجی به صورت نخستین جداول زمان اند. ظاهراًجزیی اساسی در دانش نجوم پرداخته
 :مستقل و تازه در اواخر قرن هفتم هجری در مصر نوشته شد که سه متغیر مستقل دارد

در این جدول که  .کمان رؤیتالنهار و نیمارتفاع ستارگان یا خورشید، ارتفاع نصف
متناظر با هر  مدخل دارد برای هر درجه از طول خورشید که تقریباً 400000بیش از 

های مناره ذن شمعؤای که باید مطی شده از غروب آفتاب تا لحظه روز سال است، زمان
 (. 38صشود )کینگ، دیده میرا در ماه رمضان خاموش کند، 

مصر به عنوان یک مرکز علمی نقش مهمی را در توسعه و انتقال این جداول به 
هایی که برای رفتند یا اندلسیسراسر جهان اسالم ایفا کرد. دانشمندانی که به اندلس می

 نب احمداز آن جمله عامل انتقال این دانش به اندلس بودند.  آمدندمیتحصیل به مصر 
یوسف انصاری معروف به حبالی است که در قرن هفتم برای کسب دانش  بن حمدم

نجوم به مصر سفر کرد. اگر چه مشخص نیست که وی در مصر تحت تعلیم مُوقتی قرار 
گرفته است یا خیر، ولی به احتمال زیاد سفر به مصر در توجه او به دانش مواقیت تأثیر 

ت ی این تأثیرپذیری این بود که پس از بازگشقابل توجهی داشته است. یکی از پیامدها
طیب، خ به اندلس، جداولی برای تعدیل سیارات و تعیین ایام و اوقات فراهم آورد )ابن

 (.86-85، ص1ج
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 نتیجه 
 های دیگر دانش نجوم در اواخر حکومت مسلمانانگسترش علم مواقیت و رکود حوزه

ش ایم: نقنوشته آنها را توضیح دادهدر این ، حاصل عواملی مختلف است که در اندلس
بخش از دانش نجوم سازی بسترهای الزم برای توجه به این ن در فراهمخلفای موحدو

به دنبال از اندلس خروج منجمان خالق و توانمند های دیگر و و مسکوت وانهادن حوزه
د تا اجتماعی. البته توجه دانشمندان اندلس به این حوزه موجب ش هایوقوع ناآرامی
های نجوم در مواقیت متجلی شوند و تا آنجا که ممکن بود در کنار مواقیت دیگر شاخه

ویژه خاندان باصه در این میان های یهودی، بهبه آنها نیز پرداخته شود. نقش خاندان
  گیر است.چشم
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