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های آفتابی در تونس و  ساعت

دن ١اسالمی دیگر کشورهای قلمرو 

٢یجر یفتح

٣مهسا راقبترجمۀ 

مقدمه
 زَو مِ 

َ
تــا قــرن  اول هجــریمسلمانان بود و از قرن  نزدزمان  یریگ اندازه یابزار اصل یساعت آفتاب ای ٤هل

ســنگ  ماســه ایاز سنگ مرمر لوحی  ابزار به صورت نیا .رفت به کار میدر سراسر جهان اسالم اخیر 

اســت کــه بــا  مــیعالئشامل نمادها و  وساخته شده  دیخورش به سمت بنا کی یاست که اغلب رو

، لحظات نمــاز، ســاعات دیخورش یحرکت چرخش مفتول بر اساس کی ای یفلز شاخص کی یۀسا

است  قیدق اریبس نیبر اساس قوان نصب لوح کند. یم نییرا تع یو مذهب یلحظات نجوم ریساروز و 

شود. دقت تعیین بهتا لحظات نماز 

 یاســالم در تمــدننجوم  خیو تاری آفتاب یها ساعتۀ دربار طرحی پژوهشیاست که  یچند سال

 یادیــز یها سهی، مقاهیاطالعات اول با وجود کمبودو  میکار خود را با تونس آغاز کرد .میا انجام داده

.میا دهکریاسالم ی قلمرو تمدنکشورها ریسادر  مواردبا همان 

و  ابــزار نیــاالت مربــوط بــه اؤاز ســ یبرخــ میا کرده ی، سعکردن فهرست و گردآوریعالوه بر 

هــا را  تمــدن ریجهــان اســالم و ســا قیــاز طرآن آن و انتقال دانش  یو اجتماع یمذهب یکارکردها

.کنیم بررسی

 یها که تاکنون در مورد ساعترا  یو مطالعات اصل ها پژوهش وضع همقال نیا بخش نخست در

ابــزار  نیــدر مــورد ا یقبلــ قــاتیتحقاز و آنچه را که  کنیم عرضه میاست شده   انجام یاسالم یآفتاب

بــا  ســهیآنهــا در مقا یهــا یژگیتونس و و های آفتابی ساعتبخش دوم به  .آوریم می میدان یم ینجوم

).۱۳۹۸(استانبول، خرداد  عرضه شده در نخستین همایش بزرگداشت فواد سزگین  مقالۀ .1
fathijarray2003@yahoo.fr، تونسهای سنتی  حرفهستادیار دانشگاه تونس، مؤسسۀ عالی ا .٢
mahsaragheb@gmail.comپژوهشگر آزاد، . ٣
.شود هایی چون رخامه و بالطه هم خوانده می و بسته به نوع آن با نام است در عربی از واژۀ زوال به معنی ظهر گرفته شده »مزوله« .4
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تکامــل تــونس در  نقــشدر مــورد  موجــب شــد، کــه رداختصاص دا یاسالم ها از تمدن نمونه گرید

.میصحبت کن یاسالم های آفتابی دورۀ ساعت

؟دانیم مینون چه کدر جهان اسالم تا  یآفتاب ساعتدر مورد -١
 اکثــر ،قــتیدر حق آغاز شده اســت. یآفتاب یها و ساعت ینجوم اسالم خیتار ۀنیدر زم قاتیتحق یتازگ به

 نیــا ارزشو  تیــهنوز ناشناخته اســت و بــا وجــود اهم یاسالم یدر کشورها دانش ساعت آفتابی راثیم

  .میدار خیتار ای یتمدن، معمار یمهم در مطالعات عموم یدر مورد ابزارها یا ، اطالعات پراکندهراثیم

هــای آفتــابی  ســاعتاز  فهرستی هاست: این یاسالم یآفتاب یها ساعت ۀآثار دربار مجموعۀ تنها

اللــه، ری(خنوشــته شــد مصر ای که در  نامه پایان ؛)۱۹۹۰، چامشد ( فراهم شیسال پ یکه س یعثمان

خــودم  ازتــونس،  فهرســت مربــوط بــه ؛)۲۰۱۴، ی(بــاقر رانیاهای آفتابی  فهرست ساعت ؛)۱۹۹۵

 یمراکش که اخ فهرستی برای ) و۲۰۱۵، ی(جر
ً
).۲۰۱۹، یانفراست (خربوش اال منتشر شده را

بــه عنــوان  ژهیــو بــهها  بررســیاز مطالعــات و  یاری، موضوع بســیاسالم ی دورۀآفتاب های ساعت

 ســمت چــون یگرید مباحثآن و در رابطه با  یعلم مبانیو  اتیاضیر خیمربوط به تار یعلم یابزار

 یها هحــآب در وا میو اســتفاده از آن در تقســ ییایــ)، مختصــات جغراف۲۰۱۸، هیمرسو  یقبله (جر

.ه استبود قایو شمال آفر خلیج فارس ۀدر منطق یادیز

نجــوم و بــه   راجــع یها مانند رساله ابزار نیمربوط به ا یخیاز مطالب تار یگریحال، نوع د نیبا ا

 ).۲۰۱۸، یهــدفو  ادو عبدالجو ۱۹۷۳(سامسو،  استشده  بندی فهرستو  یآور گرد ساعت آفتابی

ی و دیگران.رزا، فیرونیقره، ببن  ثابت شود، مانند آثار  یمشرح و  تصحیح این آثار نیتر مهم

علوم در جهــان اســالم در سراســر جهــان برپــا  خیدر مورد تار یادیز یها شگاهی، نمانیعالوه برا

 و نــدلسا های آفتــابی ســاعتمعروف مانند  یهاابزاراز  یاریآنها شامل بس بروشورهایو  استشده 

مؤسســۀ ولون در قاهره بــود (طمسجد ابن  و ساعت آفتابیابن شاطر در دمشق ساعت آفتابی تونس، 

).IMA ،۲۰۰۶جهان عرب در پاریس 

هــا  یکــه در حفــاریی ابزارهــاهم به  ای  ی ویژهشناس باستان های پژوهشمطالعات،  نیعالوه بر ا

 بــر  ریآنها با سا یکردهایرو .رداختصاص دا است کشف شده
ً
مطالعــات متفــاوت اســت و معمــوال

متمرکز است. یباستان یابی آن محوطۀ آن در زمان نقشکشف و  ۀنیزم

در اروپــا و  یتمــدن اســالم ریعلوم و تأث رواجبه  مربوطدر مطالعات  از جمله یآفتاب یها ساعت

و مهــم در  دیجد اتیکشفگرچه  ).۱۹۸۵است (ورنت،  سوم هجری به کار رفتهاز قرن  ژهیو ، بهایآس

 نیــانــدلس در ا های آفتــابی ســاعت، انجــام شــد ســتمیدوم قرن ب ۀمیدر نبیشتر سراسر جهان اسالم 

  شناخته شده بودند.خوبی  ، بهاتمطالع

 نیــا زیرااست  یانسان علوم و قیعلوم دق نیب ارتباط های آفتابی به خاطر اهمیت استثنایی ساعت



۴۴

از  یاریبســ ی، امــا بــرایو نجــوم یاضــیر نیقــواناز  یاریاســت کــه طبــق بســ یعلمــ اثــر کیابزار 

 نــهیزم نیــدو بخــش در ا نیدر واقع، متخصصــان بــشود.  میساخته ی و مذهب یاجتماع یکارکردها

.١انهیو نجوم عام یشوند: نجوم علم یقائل م زیتما

 نیمشــترک بــ راثیــابزار را به عنوان م نیا یاصل یها یژگیو میتوان یتالش، م نیامروزه به لطف ا

 مفــاهیم، ســتمیتــا قــرن ب (دورۀ اسالمی) های میانه سدهاز  شآن، تکامل یباستان یها شهیتمدنها و ر

.میآن را بدانسنجی  زمان یحدهااعملکرد و و ۀ، نحونمادهای موجود در آنو  ی مختلفها یمنحن

 ،ها این ساعتکه  دهد نشان می های آفتابی تمدن اسالمی منشأ ساعتدر مورد  دیجد قاتیتحق

بنــدی  زمــان، سماویو  ینجوم یها دهیمربوط به پد یها ها و نشانه یمنحن ۀمجموع از لحاظ ژهیو به

و  نــوین طیبــا شــرا ابــزار نیا قیتطب. باستان بودروم  یآفتابهای  ساعت نیجانشواحدها و طرز کار، 

 یمربــوط بــه نمازهــا یهــا ین، ماننــد منحنــنامسلما تکالیف مذهبی ارتباط بادر  ،آن دیجد کاربرد

).۲۰۱۲، یود (جرش یآشکار م گرید یاز کارکردها یاریقبله و بس سمتروزانه، 

)هجریسوم سدۀ ، عراق ( سامرا ساعت آفتابی) و ری، الجزاتلمسان ۀ(موز یروم ساعت .۱شکل 

 های های رســاله شــرحهــا و  ، ترجمــههــامجــدد از آن ۀو استفاد یمطالب فرهنگ یابیعالوه بر باز

کــه بارهــا  وسیــبطلم مجســطیماننــد  یونانیو  یمنابع روم ، ویرزا، مانند آثار فمهم عربی یجومن

نیز وجود دارد.  ،بود دورۀ اسالمی غازمسلمان در آ دانان یمنجمان و جغراف یترجمه شد و منبع اصل

از شــرق بــه غــرب در  یاصــل ریسه مسی را در دیجد های راه، گسترش علوم سوم هجریاز قرن 

 .یعثمان- یسلجوق ۀو منطق ترانهیمدناحیۀ گرفت: اندلس،  شیپ

 یاســالم یآفتاب های ساعت ریدوره تأث نیا در »علم الرخامات«مربوط به  مطالب ی، بررسقتیدر حق

دهد. ینشان مرا  آنها کار طرزو  سنجی زمان احدهای، ونحوۀ نصب ژهیو به ییاروپا های بر ساعت

.عامیانهدر مورد نجوم  نگیک دیویآثار د مثال، بنگرید به به عنوان .1
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)م۱۵۸۴جامع شارتر، فرانسه ( یسایکل ی) و ساعت آفتابنهم هجری(قرن  هی، ترکهیمسجد بزرگ قون یساعت آفتاب .۲شکل 

 یو ســاعت آفتــاب شد یواقع یانقالبدستخوش اروپا  های آفتابی در علم ساعت، دوران جدیددر 

ی ابآفتــ یها ساعت بسیاری دیشناسان انواع جد شد و ستاره لیدر هر شهر و روستا تبد رایج یبه ابزار

مردم بــود.  مورد استفادۀکه  نداع کردبدبود، ا یضرور یساعت دست میتنظ یمانند ساعت ظهر که برا

بــود  میالدی (سیزدهم هجری) دوم قرن نوزدهم ۀمین در بود و رو به افول یدوره، نجوم اسالم نیدر ا

و منجمــان مســلمان بــه  دیرســ ترانــهیمد یایدر یجنوب کرانۀبه  ییاروپا آفتابی ساعت های نمونهکه 

 ۀگونه نشان چی، اغلب بدون هدینوع جد یآفتاب های به ساخت ساعتشان  ییاروپا پیروی از همکاران

ب). ۲۰۱۵، ی(جر پرداختند یمذهب

از چهــارده قــرن و  شی، تکامــل آن در بــســنجی زمان های شــیوه نیــیبــه تعاخیر منجر مطالعات 

 ).آ۲۰۱۵، ی(جر شدنددر سراسر جهان اسالم  رایج واحدهای مختلف

بــه غــرب جهــان اســالم  تاهمزمان از شرق  های آفتابی وجود داشت که شیوۀ طراحی ساعتسه 

های زمانی  از ساعت ها در آن و بود  رومی اقتباس شده های آفتابی از ساعت شیوه نیاول .رفت کار می

 شد. یاستفاده م سنجی و تنها واحد زمان نیتر یبه عنوان اصل )١(معوجه

را  زمــانیســاعت  یجــا) ٢های برابر (مســتوی ، ساعت(دورۀ اسالمی) های میانه سده انیاز پا

قــرن  میانــۀتــا  شــیوه نیــا اضــافه شــد. یحد اصلابه و یا قهیدق ۴و  ۲۰ های بندی تقسیمگرفت و 

 ای قــهیدق ۳۰و  ۱۵،  ۵ بندی تقســیمبــا ســه  یدیجد شیوۀکه  تا اینادامه داشت،  هجری زدهمسی

شد. جایگزین آن

.کند ساعت زمانی یا معوجه یک دوازدهم طول روز است و مدتش در طول سال تغییر می .1
روز است و مدتش در طول سال ثابت است. ساعت مستوی یک بیست و چهارم طول شبانه .٢
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: ساعات معوجه (تونس)دورۀ اسالمی

یاسالم ی قلمرو تمدنآفتاب یها ساعت سنجی زمان دهایحاو .۳شکل 

 ۀســیهــا و مقا یژگــیو ۀمطالع ی وتمدن اسالم درابزار  نیتکامل ا کوشید تا می دیجد کردیرو چون این

  ۀنمونــ نیگزیشد که جا شنهادیپ یدیجد یشناس ، گونهرا تبیین کنداز شهرها  یاریبسموجود در  یها نمونه

.دش یو افق یعمود یدو نوع ساعت آفتاب نیبتمایز و  یشناس ختیر یارهایبر مع ی مبتنیقبل

ابزار است مانند: نیا یی ازها یژگیبر اساس و دیجد یشناس گونه

،یو آسمان یمختلف نجومی ها دهیپد مربوط به و خطوط ها یمنحن - 

،ییایجغراف یها جهت مایشن - 

،اوقات شرعی - 

،سنجی مختلف زمان یهااحدو - 

غــروب  و  ماننــد طلــوع ینجــوم ایــ اوقــات شــرعی یبه برخــ مربوط قیها و خطوط دق  یمنحن - 

،اشع وعصر  زمان نماز ای، خورشید

آنها به طور همزمان. یهر دو ای، رشته شاخص کیبا  یساعت آفتاب کارکرد - 

هــر نــوع  شــود. یقائل مــ زیتما یسه نوع اصل نیب یشناس گونه نیابزار، ا نیا تاریخچۀبا توجه به 

خــود را  کــارکردی یو ابزارهــا ســنجی نزما شــیوۀ، نمای ظاهریاست و  یخیتار ۀدور کیمربوط به 

 ٢٠و ٤های  بندیدوران جدید: تقسیم

ای (لیبی)دقیقه

و  ۱۵،  ۵های بندیدوران معاصر: تقسیم

ای (مراکش)دقیقه ۳۰
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شــد، امــا پــس از آن متوجــه  عرضــهتونس  یآفتاب یها ساعت یفقط برانخست  یبند دسته نیا دارد.

معتبــر هــم ، مراکش، تونس) یبی، لری(الجزا یمغرب اسالم یآفتاب یها ساعت ۀکه در مجموع میشد

 هــم بیازمــاییم یاســالم یکشورها گریدهای آفتابی  آن را در مورد ساعت بعدها، میدواریاست، و ام

).۲۰۱۶، یر(ج

 »های آفتابی تونس ساعت«-٢
 نیــا توانیم می ی تونسنجوم های رسالهو  یآفتاب یها در مورد ساعت با پژوهشاز موارد،  یاریدر بس

.میکن سهینقاط جهان اسالم مقا ریسادر مشابه  یها را با نمونه راثیم

دورۀ نجــوم  تیو اهم یبر جنبش علم ژهیبا تمرکز و یفیو ک یکم یها شامل جنبه کردهایرو نیا

 یآفتــاب یهــا ســاعت یبنــد طبقــه شــده اســت یسع نیهمچن .ه استبود ترانهیمد ۀدر منطق یاسالم

.تبیین شودمناطق مختلف  راثیم نیبموجود  یها ها و شباهتمغرب و تفاوت یکشورها

اسالمی آفتابی قلمرو تمدن های عت سا مجموعۀ .١ جدول

مراکشسنو ت١الجزایرنار ایمصرترکیه

های  تعداد ساعت

آفتابی
۸۰۵۱۱۳۴۵۰≈۱۰۰≈۱۰۷≈

سال بررسی 

(میالدی)
۱۹۹۰۱۹۹۵۲۰۱۴۲۰۱۶۲۰۱۸۲۰۱۹

نویسنده
نصرت 

چام

جمال 

عبدالعاطی 

الله خیر

محمد 

باقری

  گاحمد گری

احسن
فتحی جری

 عبدالعزیز

 خربوش

االفرانی

 علــومی توسعۀ برای مناسبی کشور اش، میراث علمی و تاریخ جغرافیایی، موقعیت دلیل تونس به

 در رساله ها ده و شده ثبت سنجی زمان ابزارهای از بسیاری .بود های آفتابی علم ساعت و نجوم چون

.شده است تونس حفظ خصوصی مؤسسات و ملی کتابخانۀ در آنها کاربرد و ساخت مورد
 ۱۰۰ حــدود توانســتیم و کــردیم ابزارهــا را آغــاز مجموعۀ این مطالعۀ گردآوری و ۲۰۰۸ سال از

 مســاجد خود، اصلی مکان در هنوز آنها اکثر .ثبت کنیم مختلف تونس شهرهای در را ساعت آفتابی
 به یا نگهداری شناسی باستان های مجموعه یا ها موزه در نمونه شانزده. هستند مذهبی بناهای دیگر یا

 انــواع یــا آنهــا هــای عکس طریــق از و رفته بین از کامل طور به مورد سه و شوند، می گذاشته نمایش
 .اند شناسایی شده اسناد دیگر

که از او  احسن داده است  گگریاحمد  ما، دان کیزیاخترف یریدوست الجزا اطالع را نیمجموعه هنوز منتشر نشده است. ا نیا ۀجینت .١
.میسپاسگزار اریبس
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 قــرن مــیالدی (پــنجم هجــری) تــا یازدهم قرن از طوالنی دورۀ یک این مجموعه زمانی، نظر از

اول تــا دهــم  قــرن( دورۀ اســالمی از نمونــه ۴: شــود می شامل را بیستم میالدی (چهاردهم هجری)

دوران  از بقیــه و) دهم هجری تا نیمۀ قــرن ســیزدهم هجــریقرن ( جدید دوران از ابزار ۶۲ ،)هجری

).دهم هجری تا میانۀ قرن چهاردهم هجریزمیانۀ قرن سی( معاصر

 به مواردی در یا اند شده ساخته سنگی ظروف یا مرمر چهارگوش های لوح روی ها نمونه این اکثر

و ترسیم خطــوط و نمادهــا  آفتابی های ساعت روی نوشتن برای روش سه از .هستند دایره نیم صورت

بــه کــار رفتــه  آفتابی ساعت هفت در سرب ورق و مورد در دو تنها برجسته نقش .است شده استفاده

.است حکاکی روش ترین رایج .است

  تــونس آفتــابی هــای ســاعت یــادبود های کتیبــه مــورد در
ً
 مهــارت نظــر از ویژه بــه ،آنهــا ظــاهرا

 متــون ایــن حال، این با .رسند نمی اسالمی کشورهای سایر از دیگر های به پای نمونه ،شانسازندگان

 مانند عناوینی به توجه با  کاربر آن یا ساعت آفتابی حرفۀ سازندۀ مورد در ارزشمندی بسیار اطالعات

ت، ساعاتی،
ّ
.دهند می دست به میقاتی فلکی و موق

 اســت، آمده آنها یادبود های کتیبه در که هایی تاریخ به توجه با تونس، آفتابی ساعت دو کمک به امروزه

).۱۱۳- ۱۱۰ ص ج،۲۰۱۵ جری،( شود  ساخته ابزار، نوع این تا دیکش می طول روز ده که دانیم می

 اســت، شــده ســاخته آن بــرای ابزار که را مناسبتی یا شهر یا منطقه یادبود کتیبۀ موارد، بسیاری در

 عــرض که عددی ذکر با یا ،)... ]جغرافیایی[ عرض برای» (... لعرض « عبارت از استفاده با ویژه به

. کند می مشخص محل است، جغرافیایی

 تنها نه زیرا است اسالم جهان در ها مجموعه ترین مهم از یکی تونس آفتابی های ساعت مجموعۀ

هــای آفتــابی  ساعت در ویژه به آن تاریخی سهم اهمیت بلکه گیرد، می بر در را ابزارها از زیادی تعداد

. شود می شامل نیز را شده گردآوری نجومی دستاوردهای گاهشماری و کیفیت اسالمی، دورۀ

 و مفهوم زمــان هب مربوط یو تحوالت فن رییاز تغ یا مجموعهبه صورت تونس  یآفتاب یها ساعت

 یتکــامل یشناســ گونه کی جادیابزارها ا نیا یها یژگیو .اند شناخته شده یادیز یکردهاکار با داشتن

کند. یم ممکنرا  کارآیی ای یشناس ختیبا تمرکز بر ر

 ســوم هجــریعــراق اســت کــه بــه قــرن  ایمرادر ســ موجــود یاسالم یساعت آفتاب نیتر یمیقد

 یدارا یســاعت آفتــاب نیــا اســت. باســتاناز دوران  جا مانــده و نمونــۀ طرحــی ســنتی بــه گردد یبرم

دو ســاعت  .)۱۹۸۸- ۱۹۸۷(حمــودی  اســت عیسی بن یعلۀ و ساخت یمذهب هایی با کاربرد منحنی

قــرن  ازهــا  آن نیاولــ :ه اســتشد هافتیدر اندلس (قرطبه) و کوردوبا  ١الزهرا ةیندر مد زین گرید یآفتاب

کیلومتری غرب کوردوبا که در نیمۀ اول سدۀ چهارم هجری به دستور عبدالرحمان ناصر،  ۳۰شهری کهن در ناحیۀ اندلس اسپانیا و در . ١

←
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 ؛شــود یمشــخص مــ روزانــه ینمازهــا اوقات شیکه با نما طرحی سنتی داردو  هجری استچهارم 

.هم طرحی سنتی داردآن که  است قمری ۳۹۰ لبه سامربوط صفار و  کار ابن یدوم

و در   مورد توجه بــوده یاسالمدورۀ نجوم  های پایهبه عنوان  ربازیآثار اندلس، از د ژهیو آثار، به این

 (دورۀ اســالمی) های میانه سدهاز ها  نمونه نیبه عنوان مهمتر بروشورهای نمایشگاه ایاکثر مطالعات 

نشــان  اخیــر یها سال کشفیاتحال،  نیبا ا اند. شده معرفیشرق و غرب  های پیوستگی بین نشانهو 

 ابــزارمانند تونس که تا کنون چهــار  ؛اند مشارکت داشته نهیزم نیدر ا هم گرید یکه کشورها دهد می

 ســاختۀو  پــنجم هجــری اول قــرن ۀمــیمربــوط بــه ن هــا آن نیتــر مهم .عرضه کرده استدوره  نیاز ا

) ق۴۵۳- ۴۰۶( اســت یاســالم دورۀ ینیب نجوم و طالع انگذارانیاز بن یکیرجال،   یاب  بن  ابوالحسن

).آ۲۰۱۵، ری(ج

در ســاخت  میقــد یهــا تــداوم ســنت ی بــرشــاهد با طرح ســنتی ینوع افقاز  یساعت آفتاب نیا

 یآفتــاب یهــا ســاعت ۀرا در مجموع ها این ساعتسهم مهم  و است یاسالم های آفتابی دورۀ ساعت

دهد. ینشان م دورۀ اسالمی

)سدۀ پنجم هجری، تونس (روانیرجال، ق یابن اب یآفتاب ساعت .۴شکل 

داشــته  یمهمــ شــرفتیتــونس پدر  های آفتابی علم ساعتمعاصر،  دورانو آغاز  جدیددر دوران 

جهــان  یآفتــاب یهــا ســاعت گــریبا د سهیدر مقا اند. تر شده قیتر و دق یغن یآفتاب یها است و ساعت

 وجوهاز  گرید یو برخ یفن یها یژگی، وسنجی زمان یها، واحدطرحها در  یژگیاز و یاریاسالم، بس

.شود ها دیده می در آن یخیو تار یمذهب

نمــاز،  وقــت نیــیو تع سنجیزمان در کناراست و  افتهی شیها افزاابزار، تعداد یازدهم هجریاز قرن 

اضــافات و  ۀدهنــد دوره نشــان نیــا یآفتاب یها ساعت جهیدر نت شود. یرا شامل م یشتریب یعملکردها

 ییجــا هدر صورت جابــ یحت لوح قیدق یقبله، معرفدادن سمت  نشان مانند: ی هستند،ادیز یها یژگیو

→
م کشف شد.۱۹۱۱های این شهر در سال  ساخته شد. بازمانده ،حاکم مسلمان آن ناحیه
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 یزمــان ســپر ۀدهنــد نشان یها یدر منحن ای یرونیدر نوار ب سنجی زمانهای دقیق آنها، استفاده از واحد

دم، غــروب آفتــاب، طلــوع  دهیمانند سپ شرعی برخی اوقات نجومی ومربوط به  ۀماند یشده و زمان باق

های آفتــابی  یــک از ســاعت های آفتابی تــونس را در هیچ این ویژگی ساعت .شفقشدن   دیآفتاب و ناپد

، یژگــیو نیــا شامل یاسالمنمونۀ ، تنها قتیدر حقتوان یافت.  جهان اسالم پیش از دوران معاصر نمی

در  یاســالم یهنرهــا ۀدر مــوز کــه است قمری ۱۱۸۸ی، ساخت نشوف  حسن  بن  محمود یساعت آفتاب

).۱۱۱-۱۱۰، ص ۲۰۱۴، ا(ساوو ه استگذاشته شد شیقاهره به نما

امکان حفظ طــول  ،رییدر صورت تغ یحت شود که یم گذاشته لوحدر  ترسیمی اسیمق کی اغلب

 نماز است. تقاوا نییو تع سنجی زمان در دقتو حاکی از  باقی بماند یفلز شاخص قیارتفاع دق ای

 کــاربرداز  رییــشود، که شامل تغ یمدیده کرد آنها کاردر  دیتونس در عصر جد یآفتاب یها ساعت یغنا

 کــارکرد عیــبــا توزچندین شــاخص به استفاده از  ،دار هیسا ۀرشت کیبا  بیدر ترک یمرکز شاخص کیتنها 

.شدمنتهی رشته  تنها یک کاربرد به سیزدهم هجریقرن  انیفقط در پا است که سرانجام کیهر 

)قمری ۱۱۶۳، تونس (دیبوسع یدی، سیریالجز دار ۀموز یساعت آفتاب .۵شکل 

 ی، تقریاسالم یاز کشورها یاریتونس مانند بس
ً
) یازدهم تــا ســیزدهم هجــریهای  سدهسه قرن ( با

ایــن از منــاطق  یاریکــه در بســ بــود یحنف یرسم مذهب ،نیبنابرا بود. یعثمان یامپراتور ۀتحت سلط

 یهــا از ساعت یبرخدر  ینییآ یدوگانگ نیا .رایج شددر تونس)  هیاول مذهب( یمالک مذهببا  کشور

نمــاز  یبــرا ی(آمــادگ »تأهیب« یدر واقع، دو منحن .بازتاب یافت هجری دهمسیزدوم قرن  ۀمین یآفتاب

ها. یحنف یبرا یگریها و د یمالک یبرا یکیشد:  وارد یآفتاب یها جمعه) در ساعت

، پــنج ابــزار خــاص کشــف و یخیمختلف تــار یها از دوره یآفتاب یها ساعت گوناگونعالوه بر انواع 
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النهار کــه در اروپــا شــناخته  نصف شاخص ای (به سبک غربی) ظهر شاخصاز جمله  مطالعه شده است.

ســاعت  طــرح اســت شــامل یا لهیظهر وس شاخصاین نوع  شده بود، اما در جهان اسالم وجود نداشت.

.یکشاورز یها فصل یو گاه البروج  منطقة یفلک ی، صورتهاگریگوری می، تقوروز نیم، خط یآفتاب

ها نشانۀ استقبال تــونس  این ساعت .افتی رواج قمری ۱۲۹۰تا  ۱۱۱۰ های سال نیب ابزارپنج  نیا

 نمونــۀو  یغربــ میتقــو رشیماننــد پــذ نهیزم نیدر ا ینوآورو و جذب  های آفتابی اروپایی  از ساعت

ظهــر بــر اســاس  شــاخص/ابــزار نیــا«: دیگو یاز آنها م یکی حکاکی .ی بودآفتاب یها ساعت دیجد

).۲۰۱۵، هی، مرسی(جر »ساخته شد یسبک غرب

)قمری ۱۲۹۳قصبه، تونس ( دانیالنهار م نصف .۶شکل 

اســتفاده از  لیو بــه منظــور تســه هجــریزدهم ســیدوم قــرن  ۀمــیاروپا در ن ریتأث شیافزا لیبه دل

طرز کار ســاعت در مورد توضیحاتی  شهیتونس، هم های آفتابی کارشناسان ساعت، دهیچیپ یابزارها

اند. داده  سنجی زمان  دیجد یو واحدها و معنی نمادها

 جدیــد ۀدر دور ژهیــو بــه اســت کــه ینجوم های رسالهدر تونس مربوط به  راثینوع م نیا گرید ۀجنب

 ،انــد بوده هــم یســاعت آفتــاب ۀسازند رساله و، مؤلف از منجمان یاریبس .پرتصویرند، متنوع و پرشمار

 عثمــان نجــار.ی و جنــدوب سرابن فــ  ، محمدینیحس بن محمد  تارجال، برک  یاب  بن  مانند ابوالحسن



۵٢

 میمنابع مستق نیا یموضوعات اصل
ً
 چگــونگیاز مشــکالت ماننــد  یاریو بســ نــدما مرتبط یبا ابزارها ا

.دنکن یقبله را حل مسمت  نییتع یها آنها و روش و طرز کارساخت 

 های ســاعت ]ســاختار و کــارکرد[درک  یبــرا ها رساله نی، ما فقط از اقاتیمرحله از تحق نیدر ا

 ی،آفتــاب یهــا فهرســت ســاعت تهیــۀ. پس از میا استفاده کرده یفهرست منجمان تونس تهیۀو  یآفتاب

خواهد بود. ها بررسی کامل این رساله ما ۀندیآ طرحموضوع 

فی رسم البسایط رساله ( شیبدارو  یافق یآفتاب یها ساعت یطراح ای در مورد رساله یخط ۀنسخ .۷شکل 

)۱۲۰۶۱ نسخۀ خطی شمارۀ ،، کتابخانۀ ملی تونسةالهندسیبطریقة اوقات الصلوات  لمعرفةوالمنحرفات 
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