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چکیده
هنرمندان مسلمان مهواره در طول اتریخ ،در بنای سازه های معماری ،به خصوص بناهای دینی ،بیان
مفاهیم فرهنگی ،اقتضاائت فنی انواع سازه ها و ابورهای دینی مردمان عصر خود را در نظر داشته
اند .یکی از این اقتضاائت دینی ،تعینی زمان «ظهر شرعی» بوده است که به نیاز مزبور از طریق به
کارگریی عناصر احلاقی به ساختمان مدارس و مساجد به عنوان شاخص «ظهر شرعی» ،اپسخ داده
شده است .در این مقاله ضمن تقسیم بندی انواع شاخص های «ظهر شرعی» ،به بررسی مصادیق
آن در معماری برخی از مساجد و مدارس اسالمی ایران در دوره صفویه پرداخته شده است .بر
اساس نتایج این حتقیق ،شاخص های ظهر شرعی که در ساختمان مساجد و مدارس اسالمی دوره
صف ویه به کار رفته اند ،بر سه دسته عمده اند .دسته اول ،شامل عناصری هستند که از بدنه ساختمان
مسجد منفک اند و می توان آهنا را در درون مسجد از سویی به سوی دیگر جاجبا کرد .دسته دوم
شامل عالئم و عناصری هستند که به مسجد و مدرسه احلاق شده اند و اغلب از نظر جنس اب
مص احل رایج به کار رفته در ساختمان مسجد و ای مدرسه سنخیتی ندارند و در زمره تزیینات وابسته
به معماری حمسوب منی شوند .دسته سوم اگر چه از نظر جنس اب مصاحل رایج معماری دوران گذشته
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 اما دارای کارکردهای تزیینی منطقی نبوده،سنخیت دارند و از کالبد ساختمان قابل تفکیک نیستند
و تنها به عنوان نشانه و عالمت تشخیص زمان ظهر شرعی و راستای قبله در بدنه ساختمان مسجد
.و مدرسه به کار رفته اند
. دوره صفوی، مدرسه، مسجد، ظهر شرعی، معماری:واژگان کلیدی
Safevî Döneminin Bazı Cami ve Medreselerinde Şer'i Öğlen Vaktini
Belirleyen Uygulamaların İncelemesi
Öz
Müslüman sanatçılar, tarih boyunca kültürel ve dini yapılarını tasarlarken,
toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel çözümler sunmuşlardır.
Müslüman bilim insanları ve sanatçılar, özellikle Müslümanların vaktinde
dinî görevlerini yerine getirebilmeleri için, ilme ve tabiata uygun olan
çözümler üretmişlerdir. Bu bilimsel çözümlerden biri de güneşin konumuna
bağlı olan namaz ve şer'i vakitleri tayin etmek için teknikler uygulanması ve
bunun için aletler icat edilmesidir. Bu makalede, Safevî Dönemi'ne ait bazı
cami ve medreselerdeki şer'i öğlen vaktini belirleyen uygulamalar
incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre, söz konusu uygulamalar üç gruba
ayrılabilmektedir. Birinci grupta yer alanlar, taşınır olarak cami ve medrese
binasından ayrıdır. İkinci grupta yer alanlar ise, cami ve medrese binasına
eklenmiş olup, bu yapılarda kullanılan malzemelerle uyuşamayan,
dekorasyon elemanları olarak kabul edilmeyen unsurlardan ibarettir. Üçüncü
grup ise, cami ve medreselerde kullanılan malzemelere uyumlu olmasına
rağmen, dekorasyon elemanları olarak kabul edilmeyenleri kapsamaktadır.
Bu gruptakilerin dekoratif işlevleri yoktur ve sadece şer'i vakitler ve kıble
yönünü belirtmek için kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mimari, Şer'i Öğlen, Cami, Medrese, Safevî Dönemi.
The Survey of the Practices Determining Zuhr Prayer Time in Some of
the Safavid Mosques and Madrasas
Abstract
Throughout history, Muslim artists have offered scientific solutions to meet
the needs of society while designing their cultural and religious structures.
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Muslim scientists and artists have produced solutions that are compatible
with science and nature, especially for Muslims to fulfil their religious duties
on time. One of these scientific solutions is the application of techniques to
determine the prayer and religious times depending on the position of the sun
and the invention of tools for this. In this article, the practices determining
the Zuhr prayer time (Zuhr time) in some mosques and madrasas belonging
to the Safavid Period are examined. According to the results, these
applications can be divided into three groups. Those in the first group are
movably separate from the mosque and the madrasa building. Those in the
second group are added to the mosque and madrasa building and consist of
elements that do not match the materials used in these structures and are not
considered decoration elements. The third group includes those that are not
considered as decoration elements, although they are compatible with the
materials used in mosques and madrasas. Those in this group have no
decorative function and are only used to indicate the religious times and the
direction of qibla.
Keywords: Architecture, Zuhr Prayer Time, Mosque, Madrasa, Safavid Era.

مقدمه
 نشان دهنده چگونگی گسرتش آن در طی اتریخ چند هزار ساله،ساختار معماری ایران
، جاده های کاروانی، شهرها، بناهایی اب ویژگی های گوانگون در روستاها، در هر دوره.اش است
 گذرگاه های کوهستانی و شهرهای ساحلی اجیاد گردیده که کاربردهای متفاوتی،مناطق کویری
 مراکز دینی هسته مرکزی شهر را تشکیل داده و از امهیت بسیاری، از گذشتههای دور.داشته اند
، تکاای، مصلی ها، مساجد، اب ورود اسالم به ایران، بر مهنی اساس.برخودار بوده و است
 مسجد در این. در مناطق خمتلف ایران در مدت زمان کواتهی ساخته شدند... خانقاهها و
 مسجد تنها عبادتگاه.دوران هنادی است که کلیه فعالیتهای مربوط به شهر را در بر میگرید
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نیست بلکه نقشهای متعددی بر عهده دارد .چنانچه خبش عمده ای از فعالیتهای سیاسی در
مسجد صورت میگرفته است.

1

در حقیقت مسجد مهمرتین بنای دینی هر روستا و شهر حمسوب می گردید .هیلن براند
در کتاب معماری اسالمی ،مسجد را جلوه رمز و رازهای معماری اسالمی و قلب این معماری
میداند و معتقد است از مهان ابتدا نقش منادین آن از سوی مسلماانن درایفت شد و این نقش
مهم خود را در خلق شاخصهای بصری مناسب برای این بنا ابز کرد.

2

از آجنا که اتکید بر علم آموزی ،بویژه در دوران پس از اسالم ،یکی از خصایص فرهنگ
ایرانی حمسوب می شود و به گونه تنگاتنگی اب آموزه های دینی اسالم در ارتباط است ،در نتیجه
بر ساخت مدارس مهانند مساجد در ایران در دوره اسالمی ،اتکید بسیاری صورت گرفت که
ابزاتب آن را می توان در گوشه و کنار مرزهای فرهنگی ایران در دوره های خمتلف اترخیی مشاهده
کرد .بسیاری از عناصر معماری مساجد اعم از کالبد ،تقسیمات فضایی و تزیینات وابسته به
معماری ،در ساختمان مدارس نیز تکرار شد ،به گونه ای که در نگاه اول متایز چندانی میان
ساختمان مدرسه و مسجد در ادوار خمتلف اترخیی قابل تشخیص نیست ،ات آجنا که اختصاص
کاربری دوگانه «مسجد -مدرسه» و اجیاد سازه هایی اب مهنی عنوان ،در دوره های خاصی از
اتریخ معماری ایران (مانند دوره صفویه و دوره قاجار) رواج ایفت.
بنای مساجد و مدارس در دوران اسالمی ،عالوه بر نیاز به مهارت معمارانه ،نیازمند
وقوف به حنوه طرح ریزی این بناها بر اساس قدرت اپسخگویی به اقتضاائت فنی بود .چنانکه
بدان اشاره شد ،بسیاری از سازه ها در قلمرو فرهنگی جهان اسالم و از مجله در ایران ،اب توجه
به نیازهای فنی و دینی ساخته و پرداخته شده اند .مساجد و مدارس از مجله این سازه ها حمسوب
 1هیلن برند ،رابرت ،هنر و معماری اسالمی ،ترمجه اردشری اشراقی ،انتشارات فرهنگستان هنر ،هتران.1387 ،
 2جوادی ،آسیه ،معماری ایران ،چاپ اول ،نشر جمرد ،هتران ،1363 ،ص.173 .
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می شوند .یکی از این اقتضاائت دینی ،تعینی ظهر شرعی بوده است .ات مهنی نیم قرن گذشته
آگاهی از اوقات شرعی ،به ویژه وقت اذان ظهر به سهولت اکنون نبود .تعینی زمان ظهر شرعی
نسبت به زمان اذان صبح که از طریق مشاهده صبح کاذب و طلوع آفتاب میسر بود و اذان
مغرب که غروب آفتاب به تعینی زمان آن کمک می کرد ،مشکل تر بود .اما از آجنا که معماران
و تزینی کاران ایرانی ،از دانش چشمگریی در زمینه جنوم ،رایضیات و هندسه نیز برخوردار بودند،
اب هبره گریی از تکنیک های خاصی در طراحی کالبد ساختمان و به کارگریی عناصر احلاقی به
این نیاز اپسخ داده اند .در خصوص انواع شاخص های «ظهر شرعی» در دوره های قبل از
صفویه یعنی سلجوقیان ،ایلخانیان و تیموراین ،اب استناد به منابع اترخیی می توان گفت که در
این اعصار کماکان مهان ابزارهای رایج دوره صفوی مورد استفاده قرا می گرفته است 3.اگرچه
تفاوت این ادوار اب دوران صفوی در این است که در عصر صفوی ،برخی از ابداعت مرتبط اب
شاخص ظهر در بدنه ابنیه مورد استفاده قرار گرفت که در نوع خود بدیع و در حوزه معماری
اسالمی منحصر به فرد است .از سوی دیگر ابید به این نکته نیز اشاره کرد که به گواهی متون
اترخیی اگرچه تقومی در عصر صفوی رواج ایفت ،اما این در حالی است که منجمان صفوی ،به
عنوان متخصصان اندازه گریی زمان ،بیش از گذشته اندازه گریی زمان را رها کردند .حتی رواج
اخرتبینی هم ابعث نشد عالقه به رصد دقیقرت و جدید آمسان در میان حکام پدید آید ،ای شاهی
حاضر به تقبل هزینه هاي سنگنی چننی کاري شود .تنها تالشی که براي عملیاتی جنومی ،و شاید
هم رصدي اتزه ،در منابع منعکس شده ،دعوت غیاث الدین منصور دشتکی به تربیز براي احیاي
رصدخانه مراغه در زمان شاه امساعیل اول است که البته به جایی نرسید و متوقف شد.

4

 3نگاه کنید به اپورقی های مشار  1ات .19
 4جوادی ،آسیه ،معماری ایران ،چاپ اول ،نشر جمرد ،هتران ،1363 ،ص.173 .
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منجمان و ستاره شناسانی که در درابر های سلطنتی دوره صفوی ،پیش از دوره صفوی
و دوران پس از این عصر حضور داشتند ،بیشرت به کار تنظیم تقومی و مناسبت هایی بودند که از
سوی شخص شاه مهم تلقی می شد .گزارش هایی اترخیی از این اعصار حاکی است که جز
معدودی از شاهان و درابراین (به عنوان مثال ملکشاه سلجوقی و شاهرخ تیموری) دیگر سالطنی
چندان دغدغه محایت از جنوم حرفه ای و اجیاد و تقویت رصدخانه ها را نداشته اند .به عنوان
مثال در این خصوص می توان به موردی از عصر قاجار اشاره کرد که انصرالدین شاه قاجار در
اپسخ به تقاضای تقویت رصدخانه می گوید که «نباید پول را روى هوا خرج كرد» 5.در ادامه
ضمن شرح برخی از مفاهیم مرتبط اب موضوع پژوهش پیش رو ،به تقسیم بندی انواع شاخص
های «ظهر شرعی» و بررسی برخی از مصادیق آن پرداخته شده است.
جنوم عامیانه و جنوم رایضى
براى درک فعالیتهاى جنومی مسل ل ل ل ل لللماانن که اب مباحث دینی مورد توجه و اتکید در دین
اس ل للالم در ارتباط اس ل للت ،ابید دو س ل للنرت اص ل للل جنوم اس ل للالمی را از یکدیگر متییز دهیم :جنوم
عامیانه و جنوم رایض .
جنوم عامیانه ،که مبتىن بر ارص ل للاد پدیدههاى مساوى اب چش ل للم غری مس ل لللح بود و کارى به
اصللول نظرى ای حماسللبه نداشللت ،عموماس به وسللیله مورخان علم و آن هم به طور سللطح بررسل
شده است .جنوم رایض  ،مبتىن بر ارصاد منظم ،اصول نظرى و کاربرد روشهاى رایض بود .قبل
از ظهور اسالم ،اعراب جزیره العرب اب خورشید ،ماه ،ثوابت ،فصول ،تغیری منظره آمسان شب و
تغیری الگوهاى آب و هواىی در طول سال آشناىی زایدى داشتند .کیهانشناس اسالم و کامالس
مستقل از کیهان شناس بر گرفته از مآخذ یوانىن توسط دانشمندان اسالم  ،از جمموعه وسیع

 5زمانی قمشهای ،علی ،هیئت و جنوم اسالمی ،جلد ،۴موسسه امام صادق ،قم ،۱۳۸۷ ،ص.294 .
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از ش ل للروح قرآىن گرفته ات س ل للایر رس ل للاتت مکتوب در ابب عظمت خداوند نض ل للج گرفته اس ل للت.
عالوه بر آن ،چون در قرآن از سل ل للتارگان به منزله هادى اید شل ل للده اسل ل للت (به عنوان مثال سل ل للوره
حنل ،آیه  :16و ع ٍ
المات َو اابلنَّج ام ُهم یَهتَدو َن» ای س ل ل ل ل للوره انعام ،آیه َ « :97و ُه َو الَّذى َج َع َل
َ َ
لَ ُکم الن ا
ا
ا
ا
األایت لاَق ٍوم یَعلَمو َن») ،کسللب دانش
ص للنَا
الربا َو البَح ار قَد فَ َّ
َ
ُّجوم لتَهتَدوا هبا ىف ظُلُمات َر
ُ
در ابب جنوم توسط مسلماانن سودمند تلق م شده است .بنابراین ،جنوم عامیانه که شالودهاش

رؤیت پدیدههاى مشهود مساوى در ط سال و برى از هر گونه اصول نظرى ای حماسبه بود ،در
خاورمیانه اس ل ل ل ل ل للالم رایج ش ل ل ل ل ل للد و ات قرون میانه نیز ادامه ایفت .مباىن این کار در کتاهباى چند
دانش و جمموعه ای از رساتت شرح داده شده و کاربرد این جنبه از جنوم در مقاصد دیىن ،در
کتب مربوط به شریعت اسالم مورد حبث قرار گرفته است .در فاصله زمانی بنی سدههاى دوم
ات هشتم هجرى قمرى ،نوع دیگرى از تفکر جنوم در خاور نزدیک شکوفا شد.

6

منجمان مسل ل ل ل لللمان ،به مدد هبره گریی از سل ل ل ل للنرتهاى پیچیده جنوم یوانىن مآىب ،ایرانی و
هندی ،به رصل ل ل ل ل ل للدهاى جدید و بسل ل ل ل ل ل للط نظریههاى نوین در ابب جنوم پرداختند ،زجیهاى اتزهاى
نوشل ل ل ل ل ل للتنللد و ابزارهللاى بللدیع اخرتاع کردنللد .آهنللا جمموعلله عظیم از متون علم ش ل ل ل ل ل ل للامللل متللام
موض ل ل للوعات جنوم  ،از کیهانش ل ل للناس ل ل ل ل گرفته ات روش ل ل للهاى حماس ل ل للبات  ،تولید کردند و در متامی
ش ل للاخههاى این علوم پیش رفتند .اما این دانش ل للمندان خماطبان زایدى نداش ل للتند .عمده آ ر آهنا،
فىن و دص ل ل لص ل ل ل بود که تنها در جامعه علم دس ل ل للت به دس ل ل للت م گش ل ل للت و فقط
رس ل ل للاتت ر
عامه فهم از این موضوعات را أتلیف منودند .چنانکه راه
معدودى از دانشمندان ،خالصههاى ر

 6نگاه کنید به :رساله دکنری آقای حممد تقی مشکوراین اب عنوان بررسي و تحلیل مؤلفه هاي نظام زمانشناخيت جامعه ایران صفوي،
دانشگاه اصفهان ،رشته اتریخ گرایش ایران اسالمي اب راهنمایی آقااین علي اكرب جعفري ،اصغر فروغي ابري و مشاوره آقای مصطفي
پریمراداین.270-271 ،
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حلهاى آهنا در مورد مس للائل مربوط به اداى فرایی دیىن به دلیل دص لص للی بودن ش للان ،توس للط
عامه مردم] بسیار پیچیده و گاه حىت انمربوط تلق م شد.

7

بدین س للبب ،معماران و مهندس للان فن س للاختمان ،س للعی در پیاده کردن اص للول و قواعد
جنوم رایض ل للی مورد اس ل للتفاده در تعینی اوقات ش ل للرعی ،به ص ل للورتی مش ل للهود و قابل فهم برای عامه
مردم در کالبد بناهای معماری کردند که این امر در پدیده ای به انم ش ل ل للاخص ظهر ش ل ل للرعی در
مهمرتین بناهای دینی یعنی مساجد و نیز در مدارس متجلی شد.
مهمرتین ابزار و ادوات مورد استفاده گذشتگان در تعینی ظهر شرعی
مهمرتین ابزار و ادوات مورد استفاده گذشتگان در تعینی ظهر شرعی شامل پنگان،
اسطرتب  ،دایره هندی و ساعت آفتابی است که در دوره های خمتلف مورد استفاده قرار می
گرفته اند .پنگان که کاربرد صلی آن سنجش وقت در سیستم آبیاری بوده است ،از حدود
 1500سال پیش از میالد در مصر ات دوره معاصر در ایران توسط کشاورزان به کار می رفته
است.

8

شاردن نیز در عصر صفوی به رواج کاربرد ای ابزار در تقسیم آب اشاراتی منوده است.
9اب توجه به گسرته و قدمت زمانی و کاربرد این ابزار در تعینی ظهر شرعی – چنانکه جاحظ به
آن اشاره می کند -می توان گفت که این ابزار در ادوار خمتلف اسالمی از مجله دوره سلجوقی،
صفوی و قاجار توسط مسلماانن مورد استفاده قرار می گرفته است.
اب توجه به نوشته های جاحظ در خصوص استفاده مسلماانن اسطرتب برای تعینی وقت
در روز و نیز انپسند دانسنت هبره گریی از اسطرتب – که ابزار ابداع شده توسط کفار است-

 7کینگ ،دیوید "،علم در خدمت دین :اسالم" ،ترمجه توفیق حیدر زاده ،فرهنگ ،مشاره  20و  ،21زمستان  1375و هبار ،1376
ص .198-200
 8نگاه کنید به :هتانوی ،حممد بن علی ،کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،مکتبه لبنان انشرون ،بریوت ،1996 ،ص.1 .
 9نگاه کنید به :شاردن ،ژان ،سیاحتنامه شاردن ،ترمجه حممد عباسی ،امریکبری ،هتران ،ص.304 .
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از سوی اصبحی دانشمند عرب (قرن هفتم) هجری 10و مهچننی اشارات دتواله 11سیاح عصر
صفوی می توان به رواج کاربرد این ابزار در دوره های سلجوقی و صفوی اذعان کرد.
دایره هندی که وجه تسمیه آن بر اساس نوشته های دانشمند شهری ابورحیان بریونی ،12ریشه در
کابرد این ابزار در زیج های هندوهاست ،ابزاری است که مسلماانن به کمک آن وقت مناز ظهر
و عصر و راستای قبله را تعینی می منودند .اب توجه به نوشته های ابورحیان بریونی و نیز محد هللا
مستوفی ،13عالمه جملس در حبار اتنوار در ذیل رساله قبله شاذان 14و شیخ هبایی 15در مورد
این ابزار می توان نتیجه گرفت که کابرد این ابزار در دوره های خمتلف دست کم از قرن پنجم
هجری قمری (دوره سلجوقی) ات دوره صفوی رایج بوده است.
قدمییرتین ساعت آفتابی به جا مانده از دورة اسالمی متعلق به قرن پنجم هجری ،واقع در قرطبه
است .ابورحیان بریونی در کتاب افراد املقال فی امر الظالل (رساله ای یکتا درابره سایه ها) مطلبی
در مورد روش مدرج کردن صفحه ساعت آفتابی را از زیج شهرایر نقل کرده است که اب استناد
به این کتاب به حتقیق می توان گفت که سابقه استفاده از ساعت آفتابی به قرون قبل از اسالم
 10نگاه کنید به :رساله دکنری آقای حممد تقی مشکوراین اب عنوان بررسي و تحلیل مؤلفه هاي نظام زمانشناخيت جامعه ایران
صفوي ،دانشگاه اصفهان ،رشته اتریخ گرایش ایران اسالمي اب راهنمایی آقااین علي اكرب جعفري ،اصغر فروغي ابري و مشاوره
آقای مصطفي پریمراداین ،ص100 .
 11نگاه کنید به :دتواله ،پیرتو ،سفرانمه پیرتو دتواله ،ترمجه حممود هبفروز ،قطره ،هتران ،1380 ،ص.1030 .
 12نگاه کنید به :رساله دکنری آقای حممد تقی مشکوراین اب عنوان بررسي و تحلیل مؤلفه هاي نظام زمانشناخيت جامعه ایران
صفوي ،دانشگاه اصفهان ،رشته اتریخ گرایش ایران اسالمي اب راهنمایی آقااین علي اكرب جعفري ،اصغر فروغي ابري و مشاوره
آقای مصطفي پریمراداین ،ص.107 .
 13نگاه کنید به :مستوفی ،محد هللا بن ابی بکر ،نزهة القلوب محد هللا ،حمقق :حممد دبری سیاقی ،حدیث امروز ،قزوین ،۱۳۸۱ ،ص.
.60
 14نگاه کنید به :بیگابابپور ،یوسف ،کتابشناسی دستنوشتهای جنوم و علوم وابسته (موجود در کتاخبانههای ایران و برخی کشورهای
جهان) ،جلد  ،2ارمغان ،هتران ،۱۳۹۴ ،ص922 .
 15نگاه کنید به :انجی نصرآابدی ،حمسن ،کتابشناسی شیخ هبایی ،آستان قدس رضوی؛ بنیاد پژوهشهای اسالم  ،مشهد،۱۳۸۷ ،
ص.643 .
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ابز می گردد .مهچننی می دانیم که ساعت های آفتابی هم در دوره صفوی و هم در دوره قاجار
مورد استفاده بوده اند که بسیاری از منونه های آهنا در ابنیه متعلق به این ادوار قابل مشاهده
اند.

16

 پَنگانپَنگان (تصللویر مشاره  )1وسللیله ای اسللت برای سللنجش زمان ،که بیشللرت برای سللنجش
زمانی آب در کشللاورزی ات اوایل قرن چهاردهم به کار می رفته اسللت .پنگان در ادب فارسللی به
عنوان ابزاری برای اندازه گریی زمان نیز به کار رفته اس ل ل ل للت .پنگان عبارت اس ل ل ل للت از دو کاس ل ل ل لله
بزرگ و کوچک فلزی  -بیش ل للرت مس ل للی  -که در کف کاس ل لله کوچک تر س ل للوراخی وجود داش ل للته
اس ل ل ل للت .کاس ل ل ل لله کوچکرت را درون ظرف بزرگرت و پر از آب قرار می داده اند و اب هرابر پرش ل ل ل للدن
کاسل للة کوچکرت ،گذشل للنت یک واحد زمانی را ثبت می کرده اند .اب اسل للتناد به کتابی از ارمشیدس
درابرة پنگان سابقه استفاده از این وسیله را می توان ،دوران یوانن ابستان دانست.
در حوزه متدن اس ل ل للالمی ،مطالب بس ل ل للیاری درابره پنگان نوش ل ل للته ش ل ل للده اس ل ل للت ،از مجله
«جاحظ» می نویس ل ل ل للد که مس ل ل ل لللماانن برای تعینی وقت ،در روز از اس ل ل ل للطرتب و در ش ل ل ل للب از
«بنکامات» اسل ل ل للتفاده می کنند 17.انم پنگان در علوم دوره اسل ل ل للالمی ،گاهی به طور عام به مهه
انواع س ل للاعتهای آبی اطالق می ش ل للده اس ل للت .در طبقه بندی علوم اس ل للالمی ،س ل للاخت و کاربرد
پنگان و دیگر انواع س ل ل للاعتهای آبی جزو «علم البنکامات» -که از فروع علم هندس ل ل لله به مشار
می آمده  -بوده اس للت« .علم البنکامات» را چننی تعریف کرده اند :علمی که اب ش للناخنت و به
کار بردن ابزار آن ،زمان اندازه گریی می شل ل ل ل ل للود و هدف ازآن ،آگاهی از اوقات مناز و مهچننی
 16نگاه کنید به :رساله دکنری آقای حممد تقی مشکوراین اب عنوان بررسي و تحلیل مؤلفه هاي نظام زمانشناخيت جامعه ایران صفوي،
دانشگاه اصفهان ،رشته اتریخ گرایش ایران اسالمي اب راهنمایی آقااین علي اكرب جعفري ،اصغر فروغي ابري و مشاوره آقای مصطفي
پریمراداین ،ص114-119 .
 17جاحظ ،ابوعثمان عمر بن حبر ،احلیوان ،تصحیح حممد ابسل عیون السود ،دارالکتب العلمیه ،بریوت ،1429 ،ص.406 .
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نیایشل للهای شل للبانه ،و نظر و أتمل در امور ولکت و رعیت -که اب وقت و زمان ارتباط پیدا می
کرده  -بوده است .در گذشته ،کسانی که به استفاده از پنگان و به کارگریی «علم البنکامات»
فنجامینی» لقب داشته اند و مانند دبریان و منجمان و دیگر شاغالن دولتی،
می پرداخته اند« ،
ر
مستمری می گرفته اند.

18

 اسطرالباسطرتب (تصویر مشاره  )2از ابزارهای قدمی در جنوم رصدی بوده و اکنون بیشرت برای
کاربردهای آموزش ل للی به کار میرود و کاربری س ل للابق آن منس ل للوخ ش ل للده اس ل للت .این ابزار عبارت
اس ل ل ل ل ل ل للت از یللک صل ل ل ل ل ل للفحلله مللدور فلزی از جنس برنز ای برنج ای آهن ای فوتد ای چوب کلله برای
مطالعات و حماسللبات جنومی از قبیل پیدا کردن ارتفاع و زاویه آفتاب ،حمل سللتارگان و سللیارات و
منطقه الربوج و به دسللت آوردن طول و عرغ جغرافیایی حمل در متام مدت شللبانه روز و فصللول
خمتلف سللال بکار برده می شللود .مهچننی برای بدسللت آوردن ارتفاع کوهها و انای رودخانه ها
و سل للایر عوارغ طبیعی زمنی و تعینی سل للاعات طلوع و غروب یکایک ثوابت و سل للیاراتی که انم
آهنا بر ش للبکه اس للطرتب نقش بس للته نیز مورد اس للتفاده قرار می گرفته اس للت .به طور کلی از این
ابزار برای سنجش ارتفاع ،مست ،بعد و میل خورشید و ستارگان ،تعینی وقت در ساعات روز و
شب ،قبله و زمان طلوع و غروب آفتاب استفاده می شده است.

19

 دایره هندیدایره هندی (تصویر مشاره  )3یکی از ابزارهای مربوط به علم هیئت و جنوم میابشد که
مانند سایر وسایل جنومی قدمی به فراموشی سپرده شده است .قدمییترین تعریفی که از این وسیله
جنومی ش للده اس للت ،تعریف «ابورحیان بریونی» در کتاب «قانون مس للعودی» اس للت...« :و هی

 18مجعی از نویسندگان ،دانشنامه جهان اسالم ،جلد پنجم ،بنیاد دایرة املعارف اسالمی ،هتران ،1379 ،صص .769-773
 19دهخدا ،علی اکرب ،لغتانمه ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه هتران ،هتران ،1377 ،صص .2273-2282
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املخلوطه علی السطح املستوی و قد نصب علی مرکزها مقیاس» یعنی دایره هندی ...« :دایرهای
است خطدار دارای خطوط فنی و علمی] بر صفحهای مستوی و تراز ،اب نصب شاخصی بر
مرکز آن» .از دایره هندی برای پیدا کردن نصل ل ل ل ل ل للف النهار حمل (جهت قبله) و تعینی زمان ظهر
شرعی استفاده میشده است.

20

 ساعت آفتابیس للاعت آفتابی (تص للویر مشاره  )4در انواع خمتلف ،یکی از مش للهورترین آتتی اس للت که
از قدمی اتایم برای اندازهگریی زمان به کار گرفته میشل للده اسل للت .این سل للاعت عبارت اسل للت از
یک صفحه مستوی و مسطح که دو خط رابط مشال و جنوب و مشرق و مغرب روی آن ترسیم
ش ل ل ل للده اس ل ل ل للت .عالوه بر این ،یک تیغه نیز که به آن ش ل ل ل للاخص میگفتند ،بطور عمودی بر این
صللفحه نصللب میشللده اسللت( .هارتنر و کنعانی 1381 ،و  ،1382صللص  )92-93یکی
از قدمییترین اشاراتی که به ساعت آفتابی به عنوان وسیله ای برای سنجش زمان شده است می
توان در تورات ،صفردوم اپدشاهان ،فصل بیستم ،آایت  9ات  11ایفت:
«( )9و یشل ل ل للعیاه گفت از جانب خداوند آیت این اسل ل ل للت که خداوند
کالمی که فرموده بود به جا خواهد آورد که آای س ل ل ل ل ل للایه ده درجه پیش آید و ای
می خواهی ده درجه برگردد ( )10و حزقیاه گفت آای س للهل اس للت که س للایه ده
درجه پیش برود؟ چننی نشل ل ل للود ،اما سل ل ل للایه ده درجه برگردد ( )11پس یشل ل ل للعیاه
پیغمرب خداوند را استدعا منود و سایه نظر به درجاتی که در دایره ساعتی آحاز
هبوط منوده بود ده درجه برگردید».

21

 20جوادی جنفی ،سید حممد اکرب" ،دایره هندی و کاربرد آن" ،مشکوة ،مشاره  ،15اتبستان  ،1366صص  90و .87
 21گلن ،ویلیام و مرتن ،هنری ،کتاب مقدس :عهد عتیق و عهد جدید ،ترمجه فاضل خان مهدانی ،چاپ اول ،انتشارات اساطری،
هتران ،1380 ،ص .744
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اب توجه به اینکه حزقیاه پسللر احی بنی سللال های  725و  697قبل از میالد بر قوم
یهود حکومت میکرده ،میتوان چننی نتیجه گرفت که استفاده از نوع خاصی از ساعت آفتابی
در قرن هشتم پیش از میالد معمول بوده است.
دسل ل ل ل ل ل للتگلاهی بله انم س ل ل ل ل ل ل للاعلت ای ش ل ل ل ل ل ل للاخص ظلی کله یواننیلان آن را «»Gnomon
میانمیدند ،نیز نوعی از سللاعت آفتابی اسللت که از یک صللفحه مسللطح که روی آن میلهای به
انم شلاخص ای مقیاس نصلب شلده و عالوه بر خط رابط مشال و جنوب -که آنرا خط ظهر نیز
میانمیدند -داویر متعددی را نیز به مرکز شل ل للاخص روی آن نقش می کرده اند ،تشل ل للکیل شل ل للده
اس للت .اب اس للتفاده از این س للاعت ،اوقات روز را به وس للیله س للایه ش للاخص ای مقیاس و به کمک
جداول خمص للوص للی تعینی میکردند .گفته میش للود که اولنی س للاعت ظلی در حدود  1100قبل
از میالد مسیح در چنی اخرتاع شده است.

22

ساعت آفتابی در زابن عربی به انم «مزوله» معروف است .مرحوم دهخدا ،در ذیل این
واژه چننی نگاشته است:
«ساعت مشسی ،ساعت مشسیه ،ساعت آفتابی ،شاخص ،ابزاری که
دارای یک تیغه ای میله عمودی است و این تیغه ای میله در مرکز صفحه ای
مدور افقی استوار شده و به وسیله سایه ای که بر اثر اتبش نور آفتاب از این
تیغه ای میله حاصل می شود و بر روی صفحه می افتد ساعت را مشخص
میکند».

23

 22ورجاوند ،پرویز ،کاوش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینه دانش ستاره شناسی در ایران ،امریکبری ،هتران ،1385 ،صص -341
340
 23دهخدا ،علی اکرب ،لغتانمه ،جلد سیزدهم ،انتشارات دانشگاه هتران ،هتران ،1377 ،ص .20767
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از موارد کاربرد مزوله ،به جز تعینی زمان ظهر شرعی ،می توان به تعینی جهت قبله اشاره
کرد .در حالتی که سایه مزوله به مست مشال ،کمرتین حد را اشغال کند ،زمان ظهر شرعی است
و اب توجه به زاویه  360درجه در جهت جنوب غربی می توان جهت قبله را تشخیص داد.
در صللفحه  51نسللخه چاپ سللنگی کتاب بدایه النجوم اتلیف عبدالغ رفار جنمامللک (جنم
ال ردوله) ،دانشمند دوره قاجار آمده است که در دوره قاجار برای تعینی ظهر شرعی از دستگاهی
اس للتفاده می ش للده که ظاهراس در فرانس لله متداول بوده اس للت .این دس للتگاه عبارت بوده اس للت از
ذرهبنی قرار
یک توپ که لوله آن به مست نصفالنهار قرار دارد و بر روی آن یک شیشه عدسی ر
دادهاند و هنگام زوال ظهر که اشل ل ل ل ل ل للعه آفتاب از عدسل ل ل ل ل ل للی عبور میکند ،توپ آتش میگرید و
صللدای آن ظهر حقیقی را اعالم میکند .جنم ال ردوله سللپس مینویسللد« :و شللبیه آلت مذکور را
حقری عبدالغ رفار ،به امر ش للاه ش للهید منظور انص لرالدین ش لاه قاجار اس للت] ،بر روی ابم مدرس لله
مبارکه دارالفنون ترتیب داده و توپی نص ل ل ل ل ل ل للب منوده که وقت زوال ظهر] را مهه کس برای ادای
اذان بدانند و سایر ساعات روز را هم به رؤیت آن صفحه بفهمند و هنوز البته در مهان عصر]
دائر و برقرار بوده] است».

24

تصویر مشاره ( )5تصویر منونه هایی کوچک از این نوع شاخص است که اکنون در موزه
آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
پیشینه استفاده از شاخص «ظهر حقیقی»
در زمان حیات دولتش ل ل ل ل للهرهای میانرودان (س ل ل ل ل للومر ،اببل ،کلده ،آش ل ل ل ل للور) و نیز در ایران
ابسللتان ،در میان منجمان و روحانیون و طبقات فرادسللت جامعه -و نه توده مردم -شللبانهروز به
 12سل للاعت جفتی (هر سل للاعت  20درجه ای  120دقیقه زمان ما) تقسل للیم شل للده و نیمه شل للب
 24ذاکری ،مصطفی" ،دو کتاب درسی جنم الدوله درابره جغرافیا و علم هیئت" ،انمه اجنمن ،مشاره  ،18اتبستان  ،1384ص .103
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مبدأ زمان بوده و برای اندازهگریی زمان از ساعتهای آفتابی (شاخص) و آبی (پنگان) و شنی
اس ل ل للتفاده می ش ل ل للده اس ل ل للت .ایش ل ل للان از تعداد روزهای س ل ل للال ،از حتویل اعتدال هباری و اپییزی و
انقالب اتبس ل ل ل للتانی و زمس ل ل ل للتانی ،مواقع دقیق طلوع و غروب آفتاب در فص ل ل ل للول خمتلف ،طلوع و
غروب سل للتارگان در شل للب ،خسل للوف ،کسل للوف و تعداد روهای قمری و مشسل للی و جز اینها آگاه
بودهاند.

25

در  1500س للال پیش از میالد در مص للر ابس للتان ،برای حماس للبه طول نص للف روز ،یک
نوع س ل للاعت آفتابی (ش ل للاخص) بکار می رفته اس ل للت که منونه ابزس ل للازی ش ل للده آن توس ل للط تیتوس
بورکهارت ،اکنون در موزه برلنی موجود اس ل ل ل ل ل ل للت .دیوید امسیت در صل ل ل ل ل ل للفحه  62کتاب اتریخ
رایضللیات (ترمجه غالحمسللنی صللدری افشللار) درابره این سللاعت مینویسللد اب سللپری شللدن ابمداد،
سللایه شللاخص این سللاعت کواتهرت میشللود ،و اب نزدیک شللدن غروب درازتر .در نزد مص لراین
ابسل للتان] پیش از ظهر  6سل للاعت و بعد از ظهر هم شل للش سل للاعت بود ،که تقسل للیم روز به 12
ساعت در ارواپ بعدها از مهنی ساعت اقتباس شد .این ساعتها به صورهتای خمتلف ،بعدها مورد
استفاده یواننیان قرار گرفت.

26

هخامنشللیان نیز مهانند پیشللینیان خود گاهشللماری اببلی را در س لراسللر شللاهنشللاهی خود
رمسیت دادند و ما این موضوع را از اسنادی که در هلسنتنی مصر کشف شده ،استنتاج میکنیم
و این اسل للناد ظاهراس از آ ر ابزمانده از یک کلنی نظامی یهودی در مصل للر پیدا شل للده و به مهنی
دلیل] حمققان به اش ل ل للتباه آن را تقومی یهودی هلس ل ل للنیتی معرفی کردهاند .از اپس ل ل للریوسهایی نیز که
کشلف شلده اسلت چننی به دسلت میآید که این تقومی ،روش گاهشلماری رمسی هخامنشلیان در
سراسر شاهنشاهی آانن بوده و ات اپاین روزگار آهنا نیز ادامه داشته است .پس بدینسان میبینیم
 25ذکاء ،حییی" ،حتقیقات ایرانی :نوروز و بنیاد جنومی آن" ،آینده ،سال هفتم ،مشاره  ،6شهریور  ،1360ص .425
 26ذکاء ،ص .425
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که س ل ل للاعت آفتابی و ش ل ل للاخص ،مهراه اب تقس ل ل للیم روز به  12قس ل ل للمت از ش ل ل للرق به یوانن رفته و
اانکزمیاندروس اولنی کس ل ل ل ل ل للی بوده که ش ل ل ل ل ل للاخص را به عنوان س ل ل ل ل ل للاعت آفتابی برای تعینی ظهر و
انقالبنی و اعتدالنی در یوانن به کار برده اس ل للت و ایرانیان عهد هخامنش ل للی که وارث دانش ل للها و
فرهنگ میانرودان بودند و خود آن سل للرزمنی هم به اضل للافه مصل للر ،هردو جزو سل للاتراپیهای کشل للور
هخامنشی مشرده میشدند ،بی گمان از اینگونه دانشها بیهبره و انآگاه نبودهاند.

27

در نظر منجمان دوران اسل للالمی] شل للاخص بر دو گونه اسل للت« :شل للاخص خمروطی» و
دیگر«شاخص صفیحی» ...اولنی کسی که شاخص صفیحی را برای تعینی ظهر حقیقی به کار
الل (ص) بوده اسللت .یعنی یکی از معجزات حضللرت
بسللته اسللت ،خان اتنبیاء حضللرت رسللول ر
الل (ص) (ص) این بود که به دسللتور آن جناب ،دیوار مست غرب مسللجد مدینه درسللت
رسللول ر
بر خط نصللف النهار-که در سللطح دایره نصللف النهار اسللت -بنا هناده شللده اسللت؛ و به مردم
تفهیم کرد که اول ظهر حقیقی را به زوال و انعدام ظل جانب غربی آن ،و برگش ل ل ل ل ل للنت س ل ل ل ل ل للایه به
طرف مشللرق آن بدانند ،و چون سللایه شللرقی دیوار را مالحظه کردند مناز ظهر به جای آورند .و
الل (ص) چگونه خط نصلف النهار را بر سلطح مسلتوی
اینکه سلؤال میشلود که حضلرت رسلول ر
زمنی حتص للیل کرده اس للت ات به دس للتورش دیوار طرف غرب مس للجد بر امتداد آن در س للطح دایره
الل (ص)] به
نصللف النهار بنا هناده شللود ،در اپسللخ ابید گفت]  ....که اگر حضللرت رسللول ر
وسلیله آتت رصلدی و قواعد رایضلی خط نصلف النهار را حتصلیل کرده بود ،راواین و مورخان]
تفوه نکرده است.
هر آینه نقل میکردند و آشکار میشد ،و حال آن که کسی بدان ر

28

بنابراین پیشللینه اسللتفاده از شللاخص برای تعینی ظهر حقیقی در دوران اسللالمی ،به صللدر

اس للالم و زمان حیات پیامرب اکرم (ص) بر می گردد .چنانکه هیلن براند نیز بر اس للاس شل لواهد و
 27ذکاء ،ص .426-427
 28حسن زاده آملی ،حسن" ،بنای مسجد مدینه و تعینی قبله" ،کیهان اندیشه ،مشاره  ،63آذر و دی  ،1374ص .76
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مکتوابت برجللای مللانللده از دوران اسل ل ل ل ل ل للالمی بر این نکتلله اتکیللد می کنللد کلله یکی از دیوارهللای
مسجد پیامرب (ص) جهت مشرق ،یعنی کعبه در شهر م رکه را نشان میدهد و دیوار قبله انمیده
میش للود که خود ش للاخص جهت بوده اس للت.

29

چنانکه از نس للخ خطی ،فتوت انمه ها ،نگاره

های برجای مانده و نیز تذکره انمه ها بر می آید و نیز بر اساس اپره ای از شواهد و مستندات
ابس للتان ش للناس للی ،مس للله تعینی اوقات ش للرعی یکی از فعالیت های برجس للته دانش للمندان جنوم در
قرون میانه اسالمی بوده است.

30

از ش ل للاخص های دوران ص ل للفوی نیز منونه هایی برجای مانده اس ل للت که به دلیل پرهیز از
تکرار مطلب ،در صل ل للفحات بعدی بدان اشل ل للاره شل ل للده اسل ل للت .سل ل للیاحان خارجی مانند اتورنیه،
شاردن ،سانسون ...از شاخص های این دوران اید کردهاند .چنانکه اتورنیه و شاردن به هنگام
ابزدید آهنا از قیصل ل ل ل لریه به ش ل ل ل للاخص های موجود اش ل ل ل للاره کرده اند 31.اس ل ل ل للتفاده از منونه هایی از
شللاخص ظهر شللرعی در دوره قاجار -چنانکه پیشللرت بدان اشللاره شللد -در مسللاجد دوران قاجار
مشهود است( .مانند مسجد ابزار هتران).
تنظیم پنج وعده مناز
ملتهای قدمی شبانه روز را به طور دخلواه به چند جزء غری مشخص تقسیم میکردند .در
آغاز ،بشر به پریوی از سری ظاهری خورشید ،برای تقسیم اوقات از سایه درخت ای سایه چوبی
که در زمنی فرو میکرد اس ل ل ل ل ل للتفاده میمنود .اما س ل ل ل ل ل للایه بطور دائم به دور چوب میله ش ل ل ل ل ل للاخص
میچرخد ،پس تعینی عده اجزاء روز اختیاری خواهد بود .گاهی فقط صل ل ل ل ل ل للبح و عصل ل ل ل ل ل للر را متیز
میدادند .هومر از اول و وسط و آخر شب ،صبح و نیمه روز و عصر انم میبرد .مهچننی مبدأ
 29ورجاوند ،پرویز ،کاوش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینه دانش ستاره شناسی در ایران ،امریکبری ،هتران ،1385 ،صص -341
.340
 30کرزن ،جرج اناتنیل ،ایران و قضیه ایران ،ترمجه وحید مازندرانی ،جلد دوم ،انتشارات علمی و فرهنگی ،هتران  ،1350ص .34
 31راد ،امحد" ،ساعت چند است؟" ،یغما ،مشاره  ،173آذر  ،1341صص  403و .402
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ش ل ل للبانروز در پیش ملل خمتلف نیز متفاوت بوده اس ل ل للت ،به عنوان مثال عربیها و کلیمیان جدید،
چینیان ،یواننیان قدمی ،رومیان ،ایتالیائیها ات قرن اخری و مس ل ل ل ل لللماانن ،غروب خورش ل ل ل ل للید را مبدأ
شبانه روز قرار میدادند .نزد کلدانیان ،مصراین ،ایرانیان قدمی ،سومریها و یواننیان جدید شبانه
روز رمسی از طلوع آفتاب آغاز میشل للد .بطلمیوس و بیشل للرت منجمان نیز ظهر حقیقی را  -یعنی
موقعی که سل للایه شل للاخص به کواتهترین حد خود برسل للد -مبدأ شل للبانه روز اختیار کردهاند .اکنون
تقریبا در متام جهان متمدن ،ش للبانه روز رمسی از نیمه ش للب آغاز میش للود و به توالی س للاعات را
از یک ات ( 12ظهر) و بعد  13ات  24میمشارند.

32

در اسللالم ،اوقات پنج وعده مناز یومیه بر حسللب عوارغ جنوم  ،که به موضللع خورشللید
اخص ،اوقات منازهاى یومیه بر حسل ل للب اندازه
در آمسان بسل ل للتگ دارد ،تعینی م شل ل للود .به طور ر
سایه ،و اوقات منازهاى شبانه و نیمه شب شرعی ،بر حسب پدیده هاى بنیالطلوعنی (شفق و
فلق) تعینی می شل للود .بنابراین ،این اوقات بر حسل للب عرغ جغرافیاىی تغیری م کنند ،مگر آنکه
نس للبت به نص للفالنرهار حملر س للنجیده شل لوند ،که در این ص للورت به طول جغرافیاىی نیز بس للتگ
دارند .چون ماه قمرى هنگام آغاز م گردد که ماه نو بالفاص ل للله بعد از غروب خورش ل للید براى
اولنی ابر رؤیت شللود ،فرغ بر این اسللت که شللبانه روز اسللالم از غروب آفتاب آغاز م شللود.
هر کدام از پنج وعده مناز در روز اسالم را م توان در خالل فواصل زماىن مشخص به جاى
آورد و هر چه اداى مناز در اوایل این حمدوده زماىن ابشد هبرت است.
ش للبانه روز در جنوم اس للالمی اب مناز«مغرب» ای مناز هنگام غروب آفتاب آغاز م ش للود.
مناز دوم« ،عش للا»ای مناز ش للام ،در ش للروع اتریک ش للب ادا م گردد .مناز س للوم« ،فجر» ای مناز
ص للبحدم اس للت که از فلق آغاز م ش للود .مناز چهارم ،مناز«ظهر»اس للت که اندک بعد از نیمروز

 32کینگ ،دیوید "،علم در خدمت دین :اسالم" ،ترمجه توفیق حیدر زاده ،فرهنگ ،مشاره  20و  ،21زمستان  1375و هبار
 ،1376ص .204-210
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جنوم  ،یعىن هنگللام کلله خورش ل ل ل ل ل ل لیللد از نصل ل ل ل ل ل للف النهللار م گللذرد ،شل ل ل ل ل ل للروع م گردد .پنجم،
مناز«عصللر»ای مناز بعد از ظهر اسللت و شللروع آن از موقع اسللت که سللایه هر جسللم از حداقل
سللایهاش در هنگام ظهر شللرعی بیشللرت ابشللد .طبق برخ از مآخذ قرون میانه ،آغاز مناز ظهر را
هنگام در نظر م گرفتند که س ل للایه به اندازه ربع طول ش ل للاخص م ش ل للد و مناز عص ل للر را هم ات
موقع ادا م کردند که س للایه به دو برابر طول ش للاخص م رس للید .انم منازها در اس للالم مهان انم
سللاعات فصللل متناظرشللان اسللت که برخ از علماى فقه اللرغه عرب ثبت کردهاند .در چند دهه
آغازین اسلالم ،اوقات مناز از روى مشلاهده طول سلایه در هنگام روز و مشلاهده پدیدههاى فلق
و ش ل للفق در هنگام ش ل للام و فجر تنظیم م ش ل للد .متهس ل للفانه ،منایع اترخی موجود اطالع در این
خصل للوص به دسل للت من دهند که در اوقات روز ای شل للب ،دقت تنظیم موعد مناز ات چه ح رد بوده
اسللت .زمان منازهاى ظهر و عصللر ،بر حسللب سللایه یک جسللم قامی (شللاخص) از روى حداقل
س للایه آن در نیمروز تعریف م ش للد .اگر متون نوش للته ش للده در خص للوص جنوم عامیانه در دوران
میانه نبود ،اکنون توصل ل ل للیف چننی تعاریف دقیق میسل ل ل للر من شل ل ل للد .از طرف دیگر تعینی حلظات
دقیق ش ل للروع مناز (بر حس ل للب س ل للاعت و دقیقه زمان حملر ) ،طبق تعاریف معیار ،مس ل للتلزم اجراى
روشهاى پیچیده رایض در جنوم کروى بود که عبارت است از مطالعه مسائل مربوط به چرخش
ظاهرى کره مساوى در ط شللبانهروز .علماى مسلللمان از طریق منابع هندى ،به رابطههاى دقیق
و نیز روابط تقریبی براى اندازهگریى زمان در روز ای ش ل ل ل ل ل للب ،از روى ارتفاع خورش ل ل ل ل ل للید ای ارتفاع
ثوابت ،دسل ل ل للت ایفته بودند و منجمان مسل ل ل لللمان این روابط رایض ل ل ل ل را تکمیل و سل ل ل للاده کردند.
قدمیرتین جداول مناز را حممد بن موسل ل خوارزم  ،براى عرغ جغرافیاىی بغداد هتیه کرد .خنس للتنی
جدوهلاى تعینی اوقات روز ،از روى ارتفاع خورش للید و اوقات ش للب ،از روى ارتفاع برخ ثوابت
شاخص ،در قرون سوم و چهارم هجرى قمرى در بغداد نوشته شد ،و معلوم نیست که ات پیش
از قرن هفتم هجرى قمرى ،گس للرتش کاربرد این جداول که مهخوذ از روش للهاى رایضل ل بودند در
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چه ح ردى بوده اس ل ل ل للت .یقیناس مؤذرانن ،نیازى به این جداول احس ل ل ل للاس من کردند .ش ل ل ل للخص ابید
منجم م بود ات از روى این جداول و نیز اب اس ل للتفاده از آتت رص ل للدى ،براى اندازهگریى ارتفاع
خورشللید ،قادر به سللنجش سللری زمان م شللد .چننی بود ات اینکه در قرن هفتم هجرى قمرى ،در
مسل ل ل ل ل للاجد و مدارس ،منادهاى «مواقیت» پدید آمد« .موقرتان» ،منجمان حرفهاى مرتبط اب یک
هنللاد دیىن بودنللد کلله نلله تنهللا اوقللات منللاز را تنظیم م کردنللد ،بلکلله ابزارهللاىی نیز م س ل ل ل ل ل ل للاختنللد و
رسل ل ل ل ل للاتت در ابب جنوم کروى م نگاشل ل ل ل ل للتند و طالرب را تعلیم م دادند .در مهنی قرن در قاهره
جداول اتزه ای تدوین شل ل ل للد که بر حنوه اندازهگریى جنوم زمان در س ل ل ل لراسل ل ل للر دنیاى اسل ل ل للالم ،ات
سل ل للدههاى بعدى اثر گذاشل ل للت.در قاهره قرون میانه ،جمموعهاى از  200صل ل للفحه جدول جنوم
تنظیم اوقات مناز تدوین شللد که در سللال  1970میالدی کشللف شللدند .اگر چه این جداول را
م ابیسل ل ل ل ل ل للت مهراه اب ابزارهاى جنوم به کار م بردند ات صل ل ل ل ل ل للحت زماهناى مذکور را در جدول
ایفت ،اما این جداول پرتویی جدید بر حنوه اجنام فرایی دیىن در آن زمان افکندهاند.

33

انواع شا ا اااخص های «ظهر شا ا اارعی» و مصا ا ااادیق آن در برخی مسا ا اااجد و مدارس
اسالمی
شاخص های ظهر شرعی که در ساختمان مساجد و مدارس اسالمی به کار رفته اند،
بر سه دسته عمده اند:
دسته اول :عالئم و عناصری که از بدنه ساختمان مسجد منفک اند و می توان آهنا را
در درون مسجد از سویی به سوی دیگر جاجبا کرد و ای آهنا را از فضای مسجد خارج منود،
مانند سنگ های شاخص ظهر شرعی که مطابق اب حماسبات دقیق رایضی ساخته شده اند و در
حملی از مسجد و مدرسه (حیاط؛ صحن مرکزی) که در جماورت نور آفتاب ابشد ،قرار گرفته اند.
هنگام طلوع آفتاب سایه سنگ شاخص به طرف مغرب می افتد و هر چه آفتاب ابت می آید
 33راد ،امحد" ،ساعت چند است؟" ،یغما ،مشاره  ،173آذر  ،1341صص  403و .402
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این سایه كم می شود و اول ظهر شرعی سایه به كمرتین درجه رسیده و سپس حمو می شود و
پس از گذشت زمان ظهر شرعی سایه آن به طرف شرق برمی گردد و هر چه خورشید رو به
مغرب می رود سایه زایدتر می گردد .از مصادیق این نوع شاخص می توان به سنگ شاخص
موجود در مدرسه چهارابغ اصفهان (تصویر مشاره  )6اشاره کرد که اب توجه به کتیبه فارسی موجود
بر روی آن در اتریخ آابن ماه  1311توسط «سید جالل الدین حسینی طهرانی» -که سفری
وقت ایران در بلژیک بود و مهچننی در رصدخانه ای در بروکسل مشغول به کار بود -در مدرسه
چهارابغ نصب شد .بر دو روی این سنگ منت زیر حجاری شده است:
«در روز یکشنبه 29 ،مجادی اتخر  1351قمری و  7عقرب و 8
آابمناه  1311مشسی این سنگ برای تعینی ظهر حقیقی به ایدگار سفر اصفهان
اینجانب سید جالل الدین احلسینی الطهرانی در مدرسه چهارابغ نصب شد که
چون جدار غربی این سنگ سایه اش معدوم شود ،ظهر حقیقی واقع می گردد.
در زمان تولیت آقای مصطفی مدرس جنل مرحوم سید عبد احلسنی سید العراقنی،
طول اصفهان  51درجه و  35دقیقه شرقی گرینویچ و عرغ آن  22درجه و
 45دقیقه مشالی استوا و احنراف قبله از جنوب به مغرب  45درجه و  11دقیقه
و جنوب جغرافیایی  4درجه و  54دقیقه در شرق جنوب مغناطیسی قطب منا
است ،ارتفاع اصفهان از سطح اقیانوس مابنی  1475و  1520مرت است و
به واسطه انکسار شعاع روزهای سال از  3دقیقه ات  7دقیقه بلندتر از روزهای
حقیق می شود».
دسته دوم :عالئم و عناصری هستند که به مسجد و مدرسه احلاق شده اند ،به عبارت
دیگر در بدنه ساختمان مسجد ای مدرسه کار گذاشته شده اند و اغلب از نظر جنس اب مصاحل
رایج به کار رفته در ساختمان مسجد و ای مدرسه سنخیتی ندارند و در زمره تزیینات وابسته به
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معماری حمسوب منی شوند؛ نظری میل های فلزی شاخص ظهر (ساعت های آفتابی ای مزوله).
اصغر قائدان در کتاب «تاریخ و آثار اسالمی مکه مکرمه و مدینه منوره» درابره منونه ای از مزوله
در صحن مسجد النىب (ص) می نویسد:
«دو ساعت آفتاىب (مزوله) در صحن مسجدالنىب براى شناخت اوقات
روز و منازهای پنجگانه ساخته بودند كه در توسعه مشاىل مسجد در دوران
سعودى برداشته شد .این ساعت ها از حلاظ قدمت و فن و هنر اسالم امهیت
بسزاىی داشت كه حمتمالس قبل از دوران عثماىن ساخته شده بود».

34

از مصادیق این نوع شاخص می توان به منونه های متعلق به مسجد حکیم اصفهان
(تصویر مشاره  ،)7مسجد مجعه اصفهان (تصویر مشاره  )8و مسجد جامع مهدان (تصویر مشاره
.)9
سللاعت آفتابی نصللب شللده بر روی دیوار مسللجد دارالسللالم هتران مربوط به دوره معاصللر
(تصویر مشاره  )10نیز از شاخص های دسته دوم حمسوب می شود.
دسااته سااوم :شللامل مشاری از عالئم و عناصللری اند که اگر چه از نظر جنس اب مصللاحل
رایج معماری دوران گذشل ل ل ل للته ،سل ل ل ل للنخیت دارند و بدین حلاظ از کالبد سل ل ل ل للاختمان قابل تفکیک
نیس للتند ،اما دارای کارکردهای تزیینی منطقی ،مانند تزیینات وابس للته به معماری نیس للتند و تنها به
عنوان نشانه و عالمت تشخیص زمان ظهر شرعی و راستای قبله ،مطابق اب اپره ای از حماسبات
رایضللی در بدنه سللاختمان مسللجد و مدرسلله به کار رفته اند .از مصللادیق اینگونه شللاخص ،می
توان به شللاخص ظهر شللرعی موجود در مدرسلله سلللیمانیه که در زاویه جنوب غربی مسللجد امام
اص للفهان (تص للویر مشاره  )11واقع ش للده اس للت اش للاره کرد که طراحی آن منتس للب به ش للیخ هبایی
اس ل للت و عبارت اس ل للت از یک قطعه س ل للنگی مثلثی ش ل للکل (مثلث قائم الزاویه) که بر اپینی جرز
 34قائدان ،اصغر ،تاریخ و آثار اسالمی مکه مکرمه و مدینه منوره ،ویرایش دوم ،چاپ پنجم ،نشر مشعر ،هتران ،۱۳۸۲ ،ص
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ایوان مش للرف به درآیگاه مدرس لله مزبور نص للب ش للده اس للت .هنگام اذان ظهر -در هر فص للل از
فصول سال -وقتی خورشید به نصف النرهار شهر اصفهان مریسد ،دیگر سایه ای برای وتر این
قطعه س للنگی مثلرثی ش للکل که در امتداد خط نص للف النهار ش للهر اص للفهان طراحی ش للده اس للت،
ابقی منی ماند .ض ل لللع جماور زاویه قائمه این قطعه مثلثی ش ل للکل ،به جرز متص ل للل ش ل للده و ض ل لللع
دیگر نشان دهنده جهت قبله است.

35

از دیگر مص للادیق اینگونه ش للاخص را می توان در مس للجد مجعه اص للفهان (تص للویر مشاره
 )12مش ل ل ل للاهده کرد که طراحی آن نیز منتس ل ل ل للب به ش ل ل ل للیخ هبایی اس ل ل ل للت و بر اپینی جرز دیوار
گرداگرد صحن مرکزی مسجد نصب شده است.
تصویر مشاره ( ،)13تصویر خبشی از دیوار مست راست صفه (ایوان) استاد ،واقع در ظلع
غربی مسجد مجعه اصفهان است .در قسمت مست راست این دیوار ،دو کاشی مستطیل شکل
کوچک آبی رنگ (لعاب داده شده) دیده می شود (تصویر مشاره  ،)14که هنگامی که سایه
اجیاد شده از برخورد نور خورشید به دیوار ،به اولنی عالمت آبی رنگ ،یعنی کاشی کوچک مست
چپ (تصویر مشاره  )15می رسد ،موقع ظهر حقیقی و وقت مناز فرا رسیده است .هنگامی که
سایه اجیاد شده از برخورد نور خورشید به دیوار ،به دومنی عالمت آبی رنگ یعنی کاشی کوچک
مست راست (تصویر مشاره  )16می رسد ،نشانگر فرا رسیدن وقت مناز عصر است.
نتیجه گریی
بسیاری از سازه های اسالمی ،اب توجه به نیازهای فنی و دینی ساخته و پرداخته شده اند.
مس للاجد و مدارس از مجله این س للازه ها حمس للوب می ش للوند که بر اس للاس اقتض للاائت فنی و دینی،
پیکر بندی ایفته اند .یکی از این اقتض للاائت دینی ،به کارگریی عناص للری در س للاختار این س للازه ها
توسلط معماران و مهندسلان آشلنا به علم جنوم بوده اسلت که به تعینی زمان «ظهر شلرعی» کمک
 35جاوید خلیلی ،نیلوفر" ،پیشینیان فرهیخته :هباء الدین عاملی" ،کتاب ماه علوم و فنون ،مشاره  ،105شهریور  ،1387ص .15
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می کرده اس للت .در این راس للتا در دوره های خمتلف ،از ص للدر اس للالم گرفته ات اندکی پیش از زمان
حاض للر ،به نیاز مزبور از طریق به کارگریی عناص للر احلاقی به س للاختمان مدارس و مس للاجد به عنوان
شاخص «ظهر شرعی» ،اپسخ داده شده است .در خصوص انواع شاخص های «ظهر شرعی»
در دوره های قبل از ص للفویه یعنی س لللجوقیان ،ایلخانیان و تیموراین ،اب اس للتناد به منابع اترخیی می
توان گفت که در این اعص ل للار کماکان مهان ابزارهای رایج دوره ص ل للفوی مورد اس ل للتفاده قرا می گرفته
اس ل ل للت .اگرچه تفاوت این ادوار اب دوران ص ل ل للفوی در این اس ل ل للت که در عص ل ل للر ص ل ل للفوی ،برخی از
ابداعت مرتبط اب شل للاخص ظهر در بدنه ابنیه مورد اسل للتفاده قرار گرفت که در نوع خود بدیع و در
حوزه معماری اسللالمی منحصللر به فرد اسللت .شللاخص های ظهر شللرعی که در سللاختمان مسللاجد
و مدارس اس للالمی به کار رفته اند ،بر س لله دس للته عمده اند که برخی از آهنا – نظری مزوله ها -در
سایر فرهنگ ها و گاه اب مقاصد متفاوتی از مقاصد دینی مسلماانن به کار رفته اند و برخی دیگر
تنها خمتص به ایرانیان بوده اند ،نظری منونه های سللنگ شللاخص و ای نشللانه های نه چندان آشللکار
جاگذاری شللده در کالبد سللاختمان برخی از مسللاجد و مدارس عصللر صللفوی در اصللفهان .به نظر
می رسللد که اب آغاز عصللر صللفوی توجه به مسللائل جنومی مرتبط اب فرایی دینی بیش از پیش مورد
توجه منجمان ،معماران و مهندسل ل ل ل ل ل للان فن سل ل ل ل ل ل للاختمان قرار گرفته که منونه های آن را می توان در
مهمرتین سل للازه های آن عصل للر در مرکز حکومت ایشل للان؛ اصل للفهان به عنوان یکی از مرکز هنری و
فرهنگی جهان اس ل ل ل ل للالم مش ل ل ل ل للاهده کرد .از آجنا که معماران ایرانی در دوره های خمتلف به نیارش و
سللیسللتم مدوتر در سللاختمان سللازی توجه بسللیار زایدی داشللته اند ،مسللاله اعجاب برانگیز در این
زمینه ،مهاهنگی هندسه و ابعاد سازه ها اب حماسبات دقیق جنومی است.
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EXTENDED ABSTRACT
THE SURVEY OF THE PRACTICES DETERMINING
ZUHR PRAYER TIME IN SOME OF THE SAFAVID
MOSQUES AND MADRASAS
Throughout history, Muslim artists have offered scientific
solutions to meet the needs of society while designing their cultural and
religious structures. Muslim scientists and artists have produced
solutions that are compatible with science and nature, especially for
Muslims to fulfil their religious duties on time. One of these scientific
solutions is the application of techniques to determine the prayer and
religious times depending on the position of the sun and the invention
of tools for this.
In Islam, the times of the five daily prayers are determined by
astronomical signs, which depend on the position of the sun in the sky.
Specifically, the times of daily prayers are determined according to the
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size of the shadow, and the times of night and midnight religious
prayers are determined according to the phenomena between the sunrise
and sunset. In the first few decades of Islam, prayer times were
regulated by observing the length of the shadow during the day and
observing the phenomena of sunrise and sunset.
The history of using the index to determine the true noon in the
Islamic era dates back to the beginning of Islam and the time of the life
of the Prophet of Islam. According to Helen Brand, based on the
evidence and writings leftover from the Islamic era, she emphasizes that
one of the walls of the Prophet's Mosque points to the east, that is, the
Kaaba in Mecca, and is called the Qibla wall, which itself Has been the
direction indicator. According to the surviving manuscripts and also
based on some archaeological evidence and documents, the issue of
determining religious times has been one of the prominent activities of
astronomers in the Islamic Middle Ages.
In this article, the practices determining the Zuhr prayer time
(Zuhr time) in some mosques and madrasas belonging to the Safavid
Period are examined. According to the results, these applications can be
divided into three groups. Those in the first group are movably separate
from the mosque and the madrasa building. Those in the second group
are added to the mosque and madrasa building and consist of elements
that do not match the materials used in these structures and are not
considered decoration elements. The third group includes those that are
not considered as decoration elements, although they are compatible
with the materials used in mosques and madrasas. Those in this group
have no decorative function and are only used to indicate the religious
times and the direction of qibla.
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In the Safavid era, architects tried to implement the principles
and rules of mathematical astronomy used in determining religious
times, in a visible and understandable way for the general public in the
body of architectural buildings. It was manifested in the mosques and
schools as the most important religious buildings. It seems that with the
beginning of the Safavid era, attention to astronomical issues related to
religious duties has received more and more attention from astronomers
and architects, examples of which can be found in the most important
structures of that era in the Isfahan as one of the artistic and cultural
centres of the Islamic world.
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