
  علوم و فناوری دورۀ اسالمدوفصلنامـۀ تاریـ 

١٣٩٨ پاییز و زمستان، دومشمـارۀ ، متشهسال 
١۶شمارۀ پیاپی: 

  ژوهشی میراث مکتوب ؤسسۀم  صاحب امتیاز:  
ول:   ر مس رانی  مد   اکبر ا

  محمد باقری سردبیر:  

ر داخلی  ب کریمیان  :مد   زی

ار راس   پویان رضوانی  : و
  محمود خانی  اجرای جلد: 

ی و امور چاپ:
ّ
ر فن ن شاملو مد   فرد حس

اران علم   هم
س کرامتی  *حنیف قلندری  *پویان رضوانی  *حمید بهلول  *حسن امینی    امیرمحمد گمینی * یو

س مهدوی  *فر  شمامه محمدی  روان فهم خوب سجاد نیک* یو

  مشاوران علم
ز اذکائی    توفیق حیدرزاده * یوسف ثبوتی *رو

راهیم ذاکر   زدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * محمدا

ن معصومی *مهدی محقق  ن نصر * محمدجواد ناطق *همدانی  حس دحس    س

رگرن  * )جمهوری آذربایجان(علی بابایف  روملن  *(کانادا) جان لنارت  سه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان    (فرا

ه)سرگی دمیدوف  سه)رشدی راشد  * (روس س)ژاک سزیانو  * )آلمان(راموال سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرا   (سو

د ظل * (امریکا)جورج صلیبا   ان)ریچارد لورچ  *(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم س   (انگلس

تر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی    (ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پ

شت جلد ر  رگ : تصو سخۀ خطی شمارۀ ۱۲۰شکل موجود در  س ۱۶۹پ    فارسی کتابخانۀ ملی پار

شگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ    ١٦، شمارۀ چهارم، طبقۀ ١١٨٢شانی مجله: تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دا

ی کد    ٦٦٤٠٦٢٥٨دورنگار:        ٦٦٤٩٠٦١٢تلفن:    ١٣١٥٦-٩٣٥١٩: س

www.mirasmaktoob.ir 
miraselmi@mirasmaktoob.ir   /  miraselmi90@gmail.com 

تومان ۴۰٫۰۰۰بها: 

اندارد بین   المللی شمارۀ اس

۳۶۶۹-۲۳۲۲ 



 

 

    
  فهرست

  رسسخن  ۱  

  
  :دان دان، ابن هیثم فلسفه ابن هیثم ریاضی  

ایز میان دو ابن     ۵  هیثم  نگاهی به ادلۀ رشدی راشد بر 
  حامد آرضایی  

  ۲۳  ساله در تقویم هجری شمسی ۱۲۸تحول دورۀ پیدایش و سیر   
  محمدرضا صیاد  

  اسالمیدورۀ ایران رشق  علوم پزشکی، داروسازی و دامپزشکی در
  ۴۱  آسیای میانه و   

  علیرضا گلشنیو  پریوش ایزدی، ترجمۀ برنبورگ- رتشل. ریاِ   
دن اسالمی     ۵۸  علم هیئت در 

نی تبار، ترجمۀ ی. ت. النگرمن     محمد سلی
  ۸۱  دستوراملنجمینتقویم ملکی در   

  احسان رمضانیو  الله شاکریان، ترجمۀ بنو وان دالن  
  یک رسالۀ سانسکریت درجه در کی سینوس تعیین  

  ۹۵  با الهام از مثلثات دورۀ اسالمی   
  مریم زمانی ۀترجم، ک. راماسوبرامانیانکلمنسی مونتل و   

نی ساعت     ۱۱۶  های آفتابی عث
  بخش مهدی نوروزی ۀترجم، جانّی ِفراری  

  
   ورزنامه و ارتباط آن با الفالحة الّرومیّة  ۱۲۷  

      قلعه ی صفری آقعل    

  
رۀ بررسی محتویات نسخۀ   ۱۴۸  فارسی کتابخانۀ ملی پاریس ۱۶۹ ش

  یزدی محمدمهدی کاوه  

  
  وفقی های دربارۀ مربع خالصةاالعداد رسالۀ  ۱۸۶  

  الدین طهرانی، به کوشش علی مرادی سید جالل    

 مقاله

 معرفی کتاب

 

  های خطی سخه
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نی ساعت   ١های آفتابی عث

  ٢جانّ فراری
  ٣بخش ترجمۀ مهدی نوروزی

  اشاره
م) نخست در رشتۀ مهندسی الکترونیک تحصیل، کار و تدریس کرد و یکی از ۲۰۱۷ -۱۹۳۸مهندس جاّنی ِفراری (

در زادگاهش مودنا (ایتالیا) تأسیس کرد. از نوجوانی به نجــوم عالقــه داشــت و بــه ســاخت نخستین مراکز رایانه را 
رانی و نشر آثارش به ترویج این علم کمــک کــرد.  های کوچک و رصد نجومی پرداخت و از طریق سخن تلسکوپ

ۀ پژوهشــگران المللی در جامعــ های آفتابی مشغول بود و چهرۀ برجستۀ ملی و بین سال به مطالعۀ ساعت ۳۰حدود 
هایی هم برای محاسبات ساعت آفتابی با رایانه نوشت. او دو کتاب در این زمینه نگاشت:  ساعت آفتابی شد. برنامه

م (پیش از ۲۰۱۷های آفتابی در تمدن اسالمی و دیگری دربارۀ محاسبات ساعت آفتابی. در سال  یکی دربارۀ ساعت
  خ و مشتری به نام او خوانده شد.مرگش در مودنا) سیارۀ کوچکی در مدار بین مری

  مقدمه
گانــۀ روز در  تکلیف هر مســلمانی بــرای اقامــۀ نمازهــای پنج

هــای مشــخص، منجمــان دورۀ اســالمی را بــه مطالعــۀ  زمان
های مختلف ســال،  گیری زمان روز در فصل چگونگی اندازه
عنوان  های مختلف ساخت ساعت آفتابی به جستجوی روش

ای ضروری، بررسی حرکت خورشید در آسمان و بهبود  وسیله
  های باستانی بطلمیوسی کشانده است. مدل

های آفتــابی بــا  از این رو، در کشورهای اســالمی ســاعت
 تعیــین 

ً
هدف اولیۀ یافتن زمان نماز ظهر و عصــر و نــه لزومــا

 ساعت ساخته شده است.

1. “Ottoman Sundials”, The Compendium, vol. 27, no. 2, June 2020, pp. 10-18. 
2. Gianni Ferrari

m.norouzibakhsh@gmail.comپژوهشگر آزاد،  .٣

م)۲۰۱۷ -۱۹۳۸(جاّنی ِفراری 
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در قرآن [کریم] هیچ روشی برای یافتن زمان شروع 
یابیم، بنابراین از  تر از همه است نمی نماز عصر که مهم

های اولیه این زمان با مشاهدۀ سایۀ یک میلۀ  همان سال
عمودی تعیین می شد. این نماز باید در یک بازۀ زمانی 

طول سایه بین یک تا دو برابر ارتفاع در آن که اقامه شود 
  ١ه بلندتر از طول آن در لحظۀ ظهر است.میل

این روش ساده که از یک روش تجربی باستانی 
مشتق شده است  ٢جعَو هندی برای یافتن ساعات مُ 

و به عنوان روش متعارف تعیین لحظۀ  بعدها مدون شد
  عصر به کار رفت.

های آفتابی،  ها از ساعت ترین گزارش طبق کهن
(د  رشناس ساعت ق) اخت۳۱۷محمد بن جابر بتانی 

بن قره ثابت باره از  های مطالعۀ نظری در این ترین نسخه آفتابی افقی و عمودی ساخت و کهن
  ٣ق) است.۲۲۱-۲۸۸(

  ٤های آفتابی عثمان ساعت
های آفتابی به جا مانده است. از هزاران ساعت آفتابی ساخته شده  ترین ساعت شواهد اندکی از کهن

مصر) یا در کشورهای آسیای صغیر (سوریه و ترکیه) تنها چند  در شمال آفریقا (تونس، الجزایر و
های آفتابی بر دیوار  های حکاکی شده و تعداد کمی ساعت تصویر در نسخ خطی، برخی تکه

ق است و در دورۀ امپراتوری ۷۰۰اند که تاریخ تمام آنها پس از  ها به جا مانده مساجد یا در موزه
ن گفته دربارۀ متون مربوط به از ابزارهای نجومی شامل ای اند. عثمانی طراحی و ساخته شده

  ٥های آفتابی که منبع اصلی اطالع ما هستند نیز صادق است. ساعت
های امپراتوری عثمانی ساخت  ق در سرزمین۷۰۰توانیم نتیجه بگیریم که پس از سال  پس می

 به طور اختصاصی برای مقاصد مذهبی رایج شد هرچ ساعت
ً
ند که گاهی شامل های آفتابی، صرفا

  خطوط ساعات برای تعیین وقت روز هم بودند.

                                                    
  شود. گفته می» عصر دوم«و » عصر اول«به آغاز و پایان این بازۀ زمانی  .١
  یک دوازدهم طول روز. م .٢
، چاپ عکسی های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) سه رساله از ثابت بن قره (ساعت. بنگرید به کتاب  ٣

یان رضوانی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، تهران،    م .۱۳۹۳نسخۀ خطی با مقدمۀ پو
  گردد. ق) بنیانگذار آن برمی۷۲۶ -۶۹۹نام این سلسله از شاهان مسلمان ترک به سلطان عثمان اول (حکـ  .٤
  ق).۷۳۰الدین مصری (ح  ق) و نجم۶۸۰ق)، ابن بنای مراکشی (ح ۷۲۵سراج (ح  ق)، ابن۷۷۷ح - ۷۰۵مثًال آثار ابن شاطر (ح  .٥



 

  

١١٨ 

 در پای مناره این ساعت
ً
های مخصوصی در حیاط مساجد جامع یا بر  ها، روی پایه ها معموال

  اند. دیوارۀ خود مسجد نصب شده

  سیر تکامل
ترین  کهنهای آفتابی اسالمی دورۀ عثمانی دچار تحول و تکامل کند شدند.  ها ساعت با گذشت قرن

ق ۶۹۵نمونۀ شناخته شده، ساعت آفتابی مسجد احمد بن طولون در قاهره، ساخته شده در سال 
در لشگرکشی  ١م) است که تنها طرحی از آن که نقاشی فرانسوی به نام جی جی مارسل۱۲۹۶(

  ).۱م کشیده موجود است (شکل ۱۷۹۸ناپلئون به مصر در 
جا شده و در یکدیگر  آن در دو بخش جابه این یک ساعت آفتابی افقی زیباست که خطوط

  اند. تنیده
النهار کناری نصب شده  این ساعت دو شاخص داشت که در دو سوراخ باالی دو خط نصف

رفت و یک  بودند و شامل خطوطی برای نشان دادن ساعات معوج که در آن زمان هنوز به کار می
  ساخت دوتایی شده است).دهندۀ نماز عصر بود (به دلیل خطا در هنگام  خط نشان

این ساعت آفتابی شاید به ضرورت اقتصادی به خاطر گران بودن سنگ مرمر و این که باید شکل 
 مربعی داشته باشد بسیار ساده است. این طرح بعدها کپی و تکثیر شد.

ً
  تقریبا

  
  توصیف مصر. ساعت آفتابی مسجد ابن طولون در قاهره، برگرفته از کتاب ۱شکل 

                                                    
1. J. J. Marcel 



 

 

١١٩ 

ت
اع
س

ها
 ی

تاب
آف

 ی
ن
عث

ی
 

ای دربارۀ ابزارهای نجومی از  آفتابی افقی دیگر که چند سال بعد ساخته شد یکی در رسالهدو ساعت 
  ق) است.۷۷۲الدین مصری گزارش شد و دیگری ساعت معروف ابن شاطر در مسجد جامع دمشق ( نجم

) پیچیده و شامل انواع مختلف خطوط است. در آن خطوط ساعات معوج، خط ۲اولی (شکل 
(مشخص شده با  ١بابلی، خطوطی برای ساعات مستوی ۶و خط ساعت  ایتالیایی ۱۸ساعت 

که به جای اعداد ساعت مرسوم بود)، چند کمان دایره برای تعیین ارتفاع  درجات زاویۀ ساعتی، چنان
 یابیم. خورشید و مقیاسی برای به دست آوردن سمت خورشید در پایین می

  
 ۱۰در دو طرف ساعت، خطوط روزانۀ مربوط طول دایرةالبروجی خورشید بر حسب مضارب 

کشیده  ۲شود. مقیاسی در سمت راست که در طرح اصلی وجود دارد اما در شکل  درجه دیده می
  بندی شده بود. نشده است، بر حسب مقادیر متناظر میل خورشید درجه

بینید این ابزار پیچیده دارای خطوط نماز نیست و بیش از آن که ساعت باشد به  که می چنان
عنوان ابزاری برای محاسبه توسط متخصصان برای یافتن ارتفاع، سمت، زاویۀ ساعتی و میل 

  خورشید، طراحی شده بود. 
وزدهم هایی از صفحۀ اصلی و بازسازی دقیقی که در قرن ن از ساعت دوم در دمشق تنها بخش

(شکل  ، بلکه ٢). این نه تنها نخستین ساعت آفتابی دارای شاخص قطبی۳شده باقی مانده است 
  آید. ترین ساعت دورۀ اسالمی هم به شمار می زیباترین و کامل

                                                    
  روز. یک بیست و چهارم طول شبانه .١
ق) دریافت اگر میلۀ شاخص موازی با محور چرخش زمین باشد، سایۀ آن در تمام طول سال ۷۷۲ابن شاطر نخستین کسی بود که (در  .٢

  افتد. می »اند خطوط ساعات مستوی«ت که بر خطوط زاویۀ ساعتی ثاب

سیم مجدد از الدین مصری، تر. ساعت آفتابی افقی نجم۲شکل 
 نگارندۀ مقاله
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  . ساعت آفتابی ابن شاطر در دمشق۳شکل 

ها  د از اینتر دو نمونۀ ذکر شده دوباره ساخته شد. چند مور های ساده های بعد صورت در سده
م)، ۱۷۹۴م و بازسازی شده در ۱۵۰۰اپی در استانبول (ساخته شده در حوالی ساعت مشهور توپک

م) و یکی دیگر در مسجد جامع قیروان در تونس ۱۷۶۹دیگری در موزۀ شهر قونیه در ترکیه (
  ١م) است.۱۸۴۲(بازسازی شده در 
نهم هجری، به جای ساعات های برجی به کشورهای اسالمی در اوایل سدۀ  با ورود ساعت

  معوج، ساعات مستوی رایج شد و ساعت آفتابی اهمیت خود را برای تعیین زمان از دست داد. 
های مکانیکی نشان داد تا چند سال پیش هم هیچ  توان با ساعت های نماز را نمی چون زمان

این منظور به کار  های آفتابی برای ابزار خودکار ارزانی برای استفادۀ عموم وجود نداشت، ساعت
 بر دیوارهای عمودی مساجد، برای استفادۀ مردم عادی  رفت و در مکان می

ً
های عمومی، معموال

شد. در قرن بیستم استفاده از رادیو و دیگر وسایل الکترونیکی جای این نوع  ساخته می
  های آفتابی را گرفت. ساعت

توان به دو دستۀ مجزا  را میم ۱۹۰۰تا  ۱۵۰۰های آفتابی عثمانی ساخته شده از  ساعت
  تقسیم کرد:

                                                    
پای مشابه ساعت آفتابی  نمونه ۲۰۰۹در سال  .١ یس (میسوری، آمریکا) و در سال  اپیکتو در برمن (آلمان) و  ۲۰۱۰استانبول در سنت لو

های آفتابی دورۀ عثمانی ساخته شد. در همین سال، مؤلف مقالۀ حاضر سه نمونۀ  رجیو امیلیا (شمال ایتالیا) دو نمونۀ مشابه ساعت
نبول) و مسجد حکیم قاهره را در شهر کوچکی به نام آیلو موجود در مسجد ینی جامع و مسجد ایا صوفیا (استا آفتابی های ساعتمشابه 

Aiello سومین  ۱۳۹۹خوانده شده است، ساخت. در سال  »شهرک ساعت آفتابی«ساعت آفتابی  ۱۰۰که با بیش از  ،در منطقۀ فریولی
فتابی رشت ساعت آفتابی بوستان  دارد  )۱قاهره (شکل  ) که ساختاری مشابه ساعت آفتابی مسجد ابن طولونملت (بوستانساعت آ

  ساخته و در روز اول تیر ماه رونمایی شد (بنگرید به تصویر افزوده در پایان مقاله).
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ادامۀ مقاله) و بعدها با  ←های عمودی با خطوطی برای ساعات ایتالیایی و بابلی ( الف) سازه
  بعضی از خطوط اوقات نماز.

  داد. هایی کم و بیش پیچیده که تنها زمان نمازهای اصلی را نشان می ب) سازه
  دهیم. میها را شرح  در اینجا هر یک از این دسته

های عمــودی بــرای نمــایش ســاعات مانــده تــا غــروب و گذشــته از طلــوع خورشــید:  ساعت
  »مثلث«های آفتابی  ساعت

اند که نمازگزاران رو به  ای ساخته شده مساجد به گونه
سمت مکه بایستند. در کشورهایی مانند سوریه و 

جهت شمال غربی به سمت جنوب  ترکیه این به معنی
  شرقی است بنابراین ساعت

ً
های آفتابی عمودی تقریبا
همیشه روی دیوارهای جانبی و نه نمای اصلی (که رو 

ها را  به شمال غربی است) قرار دارند و از این رو آن
کنند که به سمت جنوب  روی دیوارهایی نصب می

  ).۴اند (شکل  غربی یا شمال شرقی واقع شده
خاطر این وضع قرارگیری، بسیاری از به 
 همیشه  های آفتابی عثمانی شکل مثلثی خاص خود را دارند. در این ساعت ساعت

ً
ها تقریبا

خطوط ساعت را برای ساعات مانده تا غروب آفتاب (ایتالیایی)، گذشته از طلوع آفتاب (بابلی) و 
 همی برای ساعات مستوی مشاهده می

ً
شکلی  Uشه درون قاب باریک کنیم که خطوط اخیر تقریبا

  که ساعت را احاطه کرده یا زیر نوار باالیی قرار گرفته است.
اند زیرا این عدد  گذاری شده های ایتالیایی (اذانی) با ساعات مانده به غروب شماره اغلب ساعت

  گوید که چند ساعت به نماز مغرب مانده است. می
باید لحظاتی پس از ظهر که خورشید از در قلمرو عثمانی و در شمال آفریقا نماز ظهر 

النهار به  شود اقامه شود. بنابراین خط نصف گذرد و وارد مرحلۀ به اصطالح زوال می النهار می نصف
شود تا نشان دهد  گذاری می شود و خطوط ساعات مستوی با شروع از ظهر شماره این نام خوانده می

  شته است.چند ساعت به زمان این نماز مانده یا از آن گذ

سمت تقریبی مسجدها در آسیای . ۴شکل 

 صغیر
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  ر جنوبی مسجد سلیمان در استانبول. ساعت آفتابی بر دیوا۵شکل 

 دو نوع شاخص وجود دارد: یکی افقی (عمود بر دیوار) و یکی قطبی که اغلب با سیم یا 
ً
معموال

شود. با این روش دو ساعت با  میلۀ نازکی که به وسیلۀ شاخص افقی نگه داشته شده است ساخته می
  النهار واحدی دارند. دو شاخص خط نصف

ای از خطوط  ها یکی دیگر هم هست که شاخص جداگانه و مجموعه اغلب در نزدیکی این ساعت
 موازی دارد و نشان می

ً
دهد چقدر به وقت نماز ظهر مانده است. زمان نه با شمارۀ ساعات بلکه  تقریبا

 همیشه با فاصلۀ 
ً
  شود. زمانی است) معین می دقیقۀ ۲۰درجه (که معادل  ۵با زوایای ساعتی تقریبا

  دهد. های آفتابی مثلثی در استانبول را نشان می های زیر چند نمونه از ساعت شکل

  

. مسجد مهرماه در محلۀ ۸شکل 

 اسکودار
 . مسجد بایزید۹شکل 
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  های آفتابی که تنها دارای خطوط نماز هستند ساعت
  شناس امروزی مشهود نیست. های آفتابی غیر عادی است که اغلب برای ساعت ساعتاینها 

های جداگانه دارند  تر روی یک لوح دو، سه یا تعداد بیشتری ساعت با شاخص های پیچیده نمونه
، خطوط تنها به زمان که خطوط در مواردی روی هم می

ً
  های نماز وصلند. افتند. ضمنا

النهار  خصوص خطوط نماز عصر، خط نصف های آفتابی، به ساعت ترین همیشه و حتی در ساده
  یا خط زوال (خط نماز ظهر) وجود دارد.

در بقیه هم خط پایان وقت نماز عصر، خطوط مربوط به زمان مانده تا غروب خورشید (نماز 
(نماز عشا) و خطوط دیگری  مغرب) برخی خطوط نشان دهندۀ ساعات باقیمانده تا پایان شفق 

(نماز صبح) یعنی پایان شب که می نشان نخ سفیدی را از «توان  دهندۀ زمان باقیمانده تا آغاز فلق 
  وجود دارد. ١»سیاه تشخیص داد

  چند مثال
  ساعت آفتابی مسجد ایاصوفیه در استانبول

دقیقه  ۲۰مانده تا عصر را از  النهار، خط عصر و دوازده منحنی است که زمان باقی شامل خط نصف
  دهد. ای نشان می دقیقه ۲۰های  در بازه ساعت ۴تا 

                                                    
  ».حتی یتبّین لکم الخیط األبیض من الخیط األسود: «۱۸۷قرآن کریم، سورۀ بقره، آیۀ  .١

 . موزۀ دنیز۱۱شکل  اپیک. قصر توپ۱۰شکل 
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  اسالمی قاهره موزۀساعت آفتابی 

های افقی است که در سوراخی در باال  جداگانه با میله بندی درجهاین ساعت پیچیده شامل سه 
(این شاخص ها نصف شاخص اصلی طول دارند) قرار  (شاخص اصلی) و دو سوراخ مرکزی 

  ).۱۶اند (شکل  گرفته
 ۴۰دقیقه ( ۴۰ساعت و  ۲خط است که ساعات باقیمانده تا عصر را از  ۹ساعت اصلی دارای 

  دهند. ای نشان می دقیقه ۲۰درجه) با فواصل  ۵دقیقه ( ۲۰رجه) تا د
خط برای ساعات باقیمانده تا غروب  ۷شود. در باال  دیده می عصردر منحنی نخست نام [نماز] 

  وجود دارد.

 . لوح مرمری با پنج ساعت آفتابی در ارگ قاهره۱۳شکل  . ساعت عمودی مسجد ایاصوفیه۱۲شکل 

فتابی مسجد . ساعت آ۱۴شکل 

 پاشا در قاهره سلیمان
 . ساعت آفتابی در مسجد ینی جامع استانبول۱۵شکل 
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ساعت با شاخص مرکزی تنها دو خط دارد: 
 افقی است با عبارت  خط

ً
الباقی «باالیی که تقریبا

 
ً
» لمغیب الشفق األحمر أربعین درجة دایما

درجه مانده تا ناپدید شدن شفق  ۴۰(همیشه 
شود. سایۀ نوک شاخص  رنگ) مشاهده می سرخ

درجه کمتر از  ۴۰وقتی زاویۀ ساعتی خورشید 
پایان لحظۀ غروب نجومی (وقتی خورشید در 

ر افق است) روی این خط درجه زی ۱۸ارتفاع 
 ۲۰۰افتد. به بیان دیگر، سایۀ نوک شاخص  می

دقیقه (مستوی) پیش از پایان شفق که زمان نماز 
  رسد. عشاء است به این خط می

 عمودی، زیر خط عشاء قرار 
ً
خط دوم، تقریبا

درجه از زاویۀ ساعتی  ۲۰۰دهد که  دارد و نشان می
دقیقه است) به فلق  ۲۰ساعت و  ۱۳عادل (که م

  نجومی، یعنی زمان نماز صبح، باقی مانده است.
تر از همه، مربوط به  منحنی دیگر، پایین

کنندۀ عصر دوم (پایان  سومین ساعت و مشخص
  وقت نماز عصر) است.

  یک نکتۀ جالب
زئینی حک شده های آفتابی به صورت ت های عصر این ساعت روی خط» عصر«توجه کنید که واژۀ 

روی منحنی عصر حک شده  صاست. در بسیاری از موارد فقط نقش مستطیلی به منزلۀ حرف 
  ).۱۸و  ۱۷های  است (شکل

  
  های آفتابی استانبول در ساعتعصر . نمونۀ شکل تزئینی کلمۀ ۱۸شکل 

ابی ترکیبی در . بخش باالیی ساعت آفت۱۶شکل 

 موزۀ اسالمی قاهره

 عصر. شکل تزئینی کلمۀ ۱۷شکل 
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  اطالعات آماری
م) ساخته شده و ۱۴۰۹ق (۸۱۱ترین ساعت آفتابی عثمانی در قونیه (ترکیه) قرار دارد و در سال  کهن

م) واقع شده است. تعداد ۱۴۷۰ق/ ۸۷۴دومین ساعت از لحاظ قدمت در مسجد فاتح در استانبول (
تا از  ۲۵شود.  ها هستند می تا است که شامل آنهایی هم که در موزه ۹۴های آفتابی حدود  کل ساعت
  ای است. تا عمودی و یکی استوانه ۶۸آنها افقی، 

تا در حلب (سوریه)  ۵تا در سایر شهرهای ترکیه،  ۲۷ ) در استانبول قرار دارد.۵۱بیشترین تعداد (
(بلغارستان) یکی در اورشلیم یکی در قیروان  (پلودیف)  (سوریه) یکی در فیلیبه  یکی در دمشق 
(تونس) و شش تا در قاهره هست. آنهایی که در استانبول، دمشق و قاهره قرار دارند از آنهایی که در 

ترند. سایر شهرهای مهم دورۀ عثمانی مانند بلگراد، بیروت،  یدهتر واقع شده پیچ شهرهای کم اهمیت
 دارای ساعت

ً
های آفتابی  بغداد، سالونیکی، چناق قلعه، ترابوزان، نیقیه (ایزنیک)، ازمیر و غیره مطمئنا

  اند یا قابل مشاهده نیستند. اند که اکنون گم شده بوده

  
ت آفتابی در بوستان ساعت آفتابی رشت (بوستان ملت) که ساختاری مشابه سومین ساع

رونمایی  ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ساعت آفتابی (اکنون ناموجود) مسجد ابن طولون قاهره دارد و در 
 محاسب و مجری: مرتضی صومی). ؛مشاور: روبرت واهانیان ؛طراح: محمد باقریشد (


