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ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ رﯾﺎﺿﯽدان ،اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪدان:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ادﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺮ ﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن دو اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ۵
ﺣﺎﻣﺪ آرﺿﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ۲۳
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزی و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﴍق اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ۴۱
اِل .رﯾﺸﱰ-ﺑﺮﻧﺒﻮرگ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮﯾﻮش اﯾﺰدی و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻨﯽ
ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۵۸
ی .ت .ﻻﻧﮕﺮﻣﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿ ﻧﯽ ﺗﺒﺎر
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻠﮑﯽ در دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ ۸۱
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﻟﻪ ﺷﺎﮐﺮﯾﺎن و اﺣﺴﺎن رﻣﻀﺎﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮏ درﺟﻪ در ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ
ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺜﻠﺜﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۹۵
ﮐﻠﻤﻨﺴﯽ ﻣﻮﻧﺘﻞ و ک .راﻣﺎﺳﻮﺑﺮاﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ ۱۱۶
ﺟﺎﻧّﯽ ِﻓﺮاری ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزیﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

 ۱۲۷ورزﻧﺎﻣﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟ ّﺮوﻣ ّﯿﺔ
ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ
ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ۱۴۸
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی
رﺳﺎﻟﻪ

 ۱۸۶رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔاﻻﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(16ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

١١۶

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ

١
ﺟﺎﻧّ ﻓﺮاری

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزی ﺑﺨﺶ

٣

اﺷﺎره
ّ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎﻧﯽ ِﻓﺮاری )۲۰۱۷ - ۱۹۳۸م( ﻧﺨﺴﺖ در رﺷﺘﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﺎر و ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ راﯾﺎﻧﻪ را در زادﮔﺎﻫﺶ ﻣﻮدﻧﺎ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺠــﻮم ﻋﻼﻗــﻪ داﺷــﺖ و ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺗﻠﺴﮑﻮپﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و رﺻﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻦراﻧﯽ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎرش ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻤــﮏ ﮐــﺮد.
ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﭼﻬﺮۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ .او دو ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ:
ﯾﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ .در ﺳﺎل ۲۰۱۷م )ﭘﯿﺶ از
ﻣﺮﮔﺶ در ﻣﻮدﻧﺎ( ﺳﯿﺎرۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺪار ﺑﯿﻦ ﻣﺮﯾﺦ و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺮ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑــﺮای اﻗﺎﻣــﮥ ﻧﻤﺎزﻫــﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧــﮥ روز در
زﻣﺎنﻫــﺎی ﻣﺸــﺨﺺ ،ﻣﻨﺠﻤــﺎن دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ را ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زﻣﺎن روز در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﺎل،
ﺟﺴﺘﺠﻮی روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺿﺮوری ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن و ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳــﻼﻣﯽ ﺳــﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘــﺎﺑﯽ ﺑــﺎ
ً
ﻫﺪف اوﻟﯿﮥ ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼــﺮ و ﻧــﻪ ﻟﺰوﻣــﺎ ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ّ
ﺟﺎﻧ ﯽ ِﻓﺮاری )۲۰۱۷ -۱۹۳۸م(

1. “Ottoman Sundials”, The Compendium, vol. 27, no. 2, June 2020, pp. 10-18.
2. Gianni Ferrari
 .٣ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزادm.norouzibakhsh@gmail.com ،

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧ

٤

ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﻫﺰاران ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺼﺮ( ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ )ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ( ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ۷۰۰ق اﺳﺖ و در دورۀ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ
٥
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻃﻼع ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ۷۰۰ق در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ً
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ راﯾﺞ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ روز ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .١ﺑﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ »ﻋﺼﺮ اول« و »ﻋﺼﺮ دوم« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٢ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻃﻮل روز .م
 . ٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه )ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،ﭼﻬﺎرده وﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎط در ﮐﺮه( ،ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان .۱۳۹۳ ،م
 .٤ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮک ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎن اول )ﺣﮑـ ۷۲۶ - ۶۹۹ق( ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ً
 .٥ﻣﺜﻼ آﺛﺎر اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ )ح  - ۷۰۵ح۷۷۷ق( ،اﺑﻦ ﺳﺮاج )ح ۷۲۵ق( ،اﺑﻦ ﺑﻨﺎی ﻣ ﺮاﮐﺸﯽ )ح ۶۸۰ق( و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﺮی )ح ۷۳۰ق(.

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ

در ﻗﺮآن ]ﮐﺮﯾﻢ[ ﻫﯿﭻ روﺷﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع
ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺳﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﮥ
ﻋﻤﻮدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ
اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع
١
ﻣﯿﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻃﻮل آن در ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ روش ﺳﺎده ﮐﻪ از ﯾﮏ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺪی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﻋﺎت ُﻣ َ
ﻌﻮج ٢ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺪون ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺤﻈﮥ
ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺘﺎﻧﯽ )د ۳۱۷ق( اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﺳﺎﻋﺖ
آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻈﺮی در اﯾﻦﺑﺎره از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه
٣
)۲۸۸-۲۲۱ق( اﺳﺖ.

١١٧

ً
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺎی ﻣﻨﺎرهﻫﺎ ،روی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﺣﯿﺎط ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺑﺮ
دﯾﻮارۀ ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠ

١١٨

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮنﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ دورۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن در ﻗﺎﻫﺮه ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۶۹۵ق
)۱۲۹۶م( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﺣﯽ از آن ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯽ ﺟﯽ ﻣﺎرﺳﻞ ١در ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ در ۱۷۹۸م ﮐﺸﯿﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۱
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط آن در دو ﺑﺨﺶ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه و در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﻮراخ ﺑﺎﻻی دو ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﮐﻨﺎری ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻮج ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﯾﮏ
ﺧﻂ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﻮد )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ دوﺗﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮﺑﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﭙﯽ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ.

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

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ

دو ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ در رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ از
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺮوف اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ دﻣﺸﻖ )۷۷۲ق( اﺳﺖ.
اوﻟﯽ )ﺷﮑﻞ  (۲ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮط اﺳﺖ .در آن ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻮج ،ﺧﻂ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﺧﻂ ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮی) ١ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ
درﺟﺎت زاوﯾﮥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد( ،ﭼﻨﺪ ﮐﻤﺎن داﯾﺮه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﻔﺎع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.

١١٩

ﺷﮑﻞ  .۲ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﺮی ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺠﺪد از
ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ

در دو ﻃﺮف ﺳﺎﻋﺖ ،ﺧﻄﻮط روزاﻧﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻀﺎرب ۱۰
درﺟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮح اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﺷﮑﻞ  ۲ﮐﺸﯿﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯿﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﯿﭽﯿﺪه دارای ﺧﻄﻮط ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﻔﺎع ،ﺳﻤﺖ ،زاوﯾﮥ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻣﯿﻞ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﺳﺎﻋﺖ دوم در دﻣﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺻﻔﺤﮥ اﺻﻠﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(۳اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ دارای ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺒﯽ ،٢ﺑﻠﮑﻪ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
 .١ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز.
 .٢اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ )در ۷۷۲ق( درﯾﺎﻓﺖ اﮔﺮ ﻣﯿﻠﮥ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﮥ آن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺑﺮ ﺧﻄﻮط زاوﯾﮥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ »ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮیاﻧﺪ« ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۳ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ در دﻣﺸﻖ

١٢٠

در ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺳﺎدهﺗﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ذﮐﺮ ﺷﺪه دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻮﭘﮑﺎﭘﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮاﻟﯽ ۱۵۰۰م و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه در ۱۷۹۴م(،
دﯾﮕﺮی در ﻣﻮزۀ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ )۱۷۶۹م( و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﯿﺮوان در ﺗﻮﻧﺲ
١
)ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه در ۱۸۴۲م( اﺳﺖ.
ﺑﺎ ورود ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻌﻮج ،ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮی راﯾﺞ ﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن از دﺳﺖ داد.
ﭼﻮن زﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻤﺎز را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ
اﺑﺰار ﺧﻮدﮐﺎر ارزاﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﻤﻮم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر
ً
ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺮدم ﻋﺎدی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده از رادﯾﻮ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از  ۱۵۰۰ﺗﺎ ۱۹۰۰م را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ ﻣﺠﺰا
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
 .١در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﻮﭘﮑﺎﭘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺳﻨﺖ ﻟﻮﯾﺲ )ﻣﯿﺴﻮری ،آﻣﺮﯾﮑﺎ( و در ﺳﺎل  ۲۰۱۰در ﺑﺮﻣﻦ )آﻟﻤﺎن( و
رﺟﯿﻮ اﻣﯿﻠﯿﺎ )ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ دورۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( و ﻣﺴﺠﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﻗﺎﻫﺮه را در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﯾﻠﻮ
 Aielloدر ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﺮﯾﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ »ﺷﻬﺮک ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ رﺷﺖ )ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ( ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﻗﺎﻫﺮه )ﺷﮑﻞ  (۱دارد
ﺳﺎﺧﺘﻪ و در روز اول ﺗﯿﺮ ﻣﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺰوده در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ(.

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

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران رو ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
ً
ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮدی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﻪ ﻧﻤﺎی اﺻﻠﯽ )ﮐﻪ رو
ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ( ﻗﺮار دارﻧﺪ و از اﯾﻦ رو آنﻫﺎ را
روی دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
ﺷﮑﻞ  .۴ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ در آﺳﯿﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۴
ﺻﻐﯿﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ،ﺑﺴﯿﺎری از
ً
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ( ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب )ﺑﺎﺑﻠﯽ( و
ً
ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ درون ﻗﺎب ﺑﺎرﯾﮏ  Uﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ زﯾﺮ ﻧﻮار ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ )اذاﻧﯽ( ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﺮوب ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺪد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از
ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﯽﮔﺬرد و وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح زوال ﻣﯽﺷﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮی ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻇﻬﺮ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ از آن ﮔﺬ ﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ

اﻟﻒ( ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎﺑﻠﯽ )← اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻄﻮط اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز.
ب( ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن ﻧﻤﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

١٢١

ﺷﮑﻞ  .۵ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

١٢٢

ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد دارد :ﯾﮑﯽ اﻓﻘﯽ )ﻋﻤﻮد ﺑﺮ دﯾﻮار( و ﯾﮑﯽ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ
ﻣﯿﻠﮥ ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﻘﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
دو ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر واﺣﺪی دارﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﻄﻮط
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮازی دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻠﮑﻪ
ً
ﺑﺎ زواﯾﺎی ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۵درﺟﻪ )ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۲۰دﻗﯿﻘﮥ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ( ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺜﻠﺜﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۸ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻣﺤﻠﮥ
اﺳﮑﻮدار

ﺷﮑﻞ  .۹ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  .۱۰ﻗﺼﺮ ﺗﻮﭘﮑﺎﭘﯽ

ﺷﮑﻞ  .۱۱ﻣﻮزۀ دﻧﯿﺰ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دارای ﺧﻄﻮط ﻧﻤﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖﺷﻨﺎس اﻣﺮوزی ﻣﺸﻬﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ روی ﯾﮏ ﻟﻮح دو ،ﺳﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ
ً
ﮐﻪ ﺧﻄﻮط در ﻣﻮاردی روی ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ،ﺧﻄﻮط ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻤﺎز وﺻﻠﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﻄﻮط ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﺧﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر
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
ﻣﻐﺮب( ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻔﻖ )ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ( و ﺧﻄﻮط دﯾﮕﺮی
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ آﻏﺎز ﻓﻠﻖ )ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ( ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان »ﻧﺦ ﺳﻔﯿﺪی را از
ﺳﯿﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ داد« ١وﺟﻮد دارد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ،ﺧﻂ ﻋﺼﺮ و دوازده ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻋﺼﺮ را از  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ
ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺎزهﻫﺎی  ۲۰دﻗﯿﻘﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 .١ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ،آﯾﮥ » :۱۸۷ﺣﺘﯽ ّ
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﮑﻢ اﻟﺨﯿﻂ اﻷﺑﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﻂ اﻷﺳﻮد«.

١٢٣

ﺷﮑﻞ  .۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻮدی ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ

ﺷﮑﻞ  .۱۳ﻟﻮح ﻣﺮﻣﺮی ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ارگ ﻗﺎﻫﺮه

١٢۴

ﺷﮑﻞ  .۱۴ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎﺷﺎ در ﻗﺎﻫﺮه

ﺷﮑﻞ  .۱۵ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻮزۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻫﺮه
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮراﺧﯽ در ﺑﺎﻻ
)ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ( و دو ﺳﻮراخ ﻣﺮﮐﺰی )اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﻃﻮل دارﻧﺪ( ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱۶
ﺳﺎﻋﺖ اﺻﻠﯽ دارای  ۹ﺧﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻋﺼﺮ را از  ۲ﺳﺎﻋﺖ و  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ )۴۰
درﺟﻪ( ﺗﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ) ۵درﺟﻪ( ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ]ﻧﻤﺎز[ ﻋﺼﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎﻻ  ۷ﺧﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻏﺮوب
وﺟﻮد دارد.

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻬﺎ دو ﺧﻂ دارد:
ً
ﺧﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »اﻟﺒﺎﻗﯽ
ً
ﻟﻤﻐﯿﺐ اﻟﺸﻔﻖ اﻷﺣﻤﺮ أرﺑﻌﯿﻦ درﺟﺔ داﯾﻤﺎ«
)ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۴۰درﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺷﻔﻖ
ﺳﺮخرﻧﮓ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﯾﮥ ﻧﻮک ﺷﺎﺧﺺ
وﻗﺘﯽ زاوﯾﮥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ۴۰درﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﭘﺎﯾﺎن ﻟﺤﻈﮥ ﻏﺮوب ﻧﺠﻮﻣﯽ )وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
ارﺗﻔﺎع  ۱۸درﺟﻪ زﯾﺮ اﻓﻖ اﺳﺖ( روی اﯾﻦ ﺧﻂ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﯾﮥ ﻧﻮک ﺷﺎﺧﺺ ۲۰۰
دﻗﯿﻘﻪ )ﻣﺴﺘﻮی( ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻔﻖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻧﻤﺎز
ﻋﺸﺎء اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﯽرﺳﺪ.
ً
ﺧﻂ دوم ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﻮدی ،زﯾﺮ ﺧﻂ ﻋﺸﺎء ﻗﺮار
دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۲۰۰درﺟﻪ از زاوﯾﮥ ﺳﺎﻋﺘﯽ
)ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۱۳ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻓﻠﻖ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺤﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﺼﺮ دوم )ﭘﺎﯾﺎن
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ( اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .۱۶ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در
ﻣﻮزۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻫﺮه

١٢۵

ﺷﮑﻞ  .۱۷ﺷﮑﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺼﺮ

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واژۀ »ﻋﺼﺮ« روی ﺧﻂﻫﺎی ﻋﺼﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺣﺮف ص روی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﮏ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱۷و .(۱۸

ﺷﮑﻞ  .۱۸ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﮑﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺼﺮ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری

ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻗﻮﻧﯿﻪ )ﺗﺮﮐﯿﻪ( ﻗﺮار دارد و در ﺳﺎل ۸۱۱ق )۱۴۰۹م( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺗﺢ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )۸۷۴ق۱۴۷۰ /م( واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺣﺪود  ۹۴ﺗﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮزهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ۲۵ .ﺗﺎ از
آﻧﻬﺎ اﻓﻘﯽ ۶۸ ،ﺗﺎ ﻋﻤﻮدی و ﯾﮑﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪای اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ) (۵۱در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارد ۲۷ .ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ۵ ،ﺗﺎ در ﺣﻠﺐ )ﺳﻮرﯾﻪ(
ﯾﮑﯽ در دﻣﺸﻖ )ﺳﻮرﯾﻪ( ﯾﮑﯽ در ﻓﯿﻠﯿﺒﻪ )ﭘﻠﻮدﯾﻒ( )ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن( ﯾﮑﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﮑﯽ در ﻗﯿﺮوان
)ﺗﻮﻧﺲ( و ﺷﺶ ﺗﺎ در ﻗﺎﻫﺮه ﻫﺴﺖ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،دﻣﺸﻖ و ﻗﺎﻫﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ دورۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮕﺮاد ،ﺑﯿﺮوت،
ً
ﺑﻐﺪاد ،ﺳﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ،ﭼﻨﺎق ﻗﻠﻌﻪ ،ﺗﺮاﺑﻮزان ،ﻧﯿﻘﯿﻪ )اﯾﺰﻧﯿﮏ( ،ازﻣﯿﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ دارای ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

١٢۶

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ رﺷﺖ )ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ( ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ )اﮐﻨﻮن ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد( ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﻗﺎﻫﺮه دارد و در  ۱۳۹۹/۰۴/۰۱روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ )ﻃﺮاح :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی؛ ﻣﺸﺎور :روﺑﺮت واﻫﺎﻧﯿﺎن؛ ﻣﺤﺎﺳﺐ و ﻣﺠﺮی :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻮﻣﯽ(.

