
  

  

  

  

  

  اي نادر در خوانش زمان شيوه

  1خانگي وان نقاط ارجاعي، در يك زبان اشارةعن شب، به روز و نيمه مفاهيم نيم

  

        علي ايزانلوعلي ايزانلوعلي ايزانلوعلي ايزانلو

     دانشگاه فردوسي مشهد

        شهال شريفيشهال شريفيشهال شريفيشهال شريفي

  دانشگاه فردوسي مشهد

  

  چكيده

پيرامون چگونگي و مراحل  عموماً ،شده بر روي ساعت انجام تحقيقاتافراد  درزمان  دانشِ رشد

. ساعت وجود دارد خوانشِ شيوةتنها يك  شده كه طور ضمني چنين فرض به و ،بوده استگوناگون 

ده شده است، مورد مطالعه مشاهناشنوا يك فرد  ي بسيار مهم را، كه در زبان اشارةتفاوت اين نوشته،

. خواند روز مي شب و نيم نيمه ارجاعيِ ساعت را برپاية دو نقطة ،فرد ناشنوااين . دهد قرار مي

باقي  "روز ساعت به نيم3"دهد كه  شان مياست، وي با اشاره ن "صبح 9"كه ساعت  ، زمانينمونه براي

كه  دهد مينشان با اشاره است، او  "شب2"عبارتي  هو يا ب ،"صبح2"كه ساعت  و يا زماني. استمانده 

ساعت  نوع خوانشِ اين شِپيداي عللِ در صدد دركاين نوشته . است "شب بعد از نيمهساعت  2"

                                                           

  :اين مقاله قبال به زبان انگليسي در مجله زير به چاپ رسيده و در اينجا با تغييراتي بازنويسي شده است.  1

Izanloo, Ali and Sharifi, Shahla. (2010). A novel system of telling the time: The case of 

midday and midnight as focal points in a home sign language. Journal of  Languages and Culture. 

V 1 (2). Pp.15-27. Academic Journals. 
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شب به  روز و نيمه نماز و مفاهيم نيم اقامة ارتباط ميان اوقات شرعيِبا اشاره به نهايت ردو  .است

  .پردازد شيوه ميتبيين اين 

 .نمازشب ،  روز، نيمه ساعت، نيمزبان اشاره،  :ها كليدواژه

  

  دمهمق. 1

تواند ما را  مي اي است كه زبان پديده. ل بودبا دنياي اطراف در تعامبايد براي زندگي در اين جهان 

در برخي  .با جهان پي ببريمانسان  -ناخودآگاه عموماً- تعاملِ هدايت كند تا به چگونگيِجهت  در اين

 .دهد ميرا در اختيار محقق قرار بيشتري  اطالعاتآيد كه  دست مي هاي خاصي به فرصت ،موارد

 صورتكه در ،هايي هستند زبان ،ها اين نظام. را برشمردخانگي  ايِ هاي اشاره نظام توان بين مي ازاين

؛ 1988 2،و هامفريز 1پادن( شوند ابداع ميطور طبيعي  به ،استاندارد اشارةگفتاري و يا زبان  زبانِ نبود

 ان اشارةزب آيند و در معرضِ دنيا مي هاي شنوا به كه در خانوادهكودكان ناشنوايي . )1961 3،تروورت

اشارات  پايةنظامي بر ،طور خودكار و براي ايجاد ارتباط با اطرافيان ، بهگيرند دارد نيز قرار نمياستان

كار  به ها هايي كه در آن تاريخي هستند، نشانه فاقد پيشينةها  گونه نظام جاكه اين آناز. كنند ابداع مي

در . )2003 ،4دويگولدين م( دندارافراد  شناختي و مفهوميِ نظامِ دركاي در  اهميت ويژه ،روند مي

ي ها نظامگونه  ي از اينيككه در  ،خود نادري نوبة توجه و به هاي جالب جنبهيكي از  ،مقاله اين

ي و ايِ فردي كه نظام اشاره - فاطمه  .گيرد تحليل قرار ميو ورد تجزيهمشاهده شده است، م اي اشاره

مردم  عمومِبا آنچه وي  خوانشِ وت كه شيوةتفا بااين ،تواند ساعت را بخواند مي - مورد استناد است

 نقطةدو  اساس، تنها برفاطمه ايِ هزمان در نظام اشار وانشِخ شيوة. متفاوت است ،برند كار مي به

است، او با اشاره  "صبح10"اعت سكه  نمونه زماني براي. استوار است روز شب و نيم نيمه ارجاعيِ

 "شب ساعت بعد از نيمه 4"صورت  را به "صبح4"و  است باقي مانده "روز ساعت به نيم 2"گويد  مي

 علت يا عللِ درك ،اين نوشته اصليِ هدف. باشد تواند تصادفي نمي شك اين پديده بي .دهد نشان مي
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شده در  انجام تحقيقات ،از پرداختن به اين مسئله پيش .زمان است خوانشِ انتخاب اين شيوة اصليِ

  .دهيم را مورد بررسي قرار مي ،ين مطلبا و يا پيرامونِ ،زمينه اين

 ،نمونه براي. اند ساعت توجه داشته خوانشِزمان و  درك برخي از محققان به فرايند رشد دانشِ

اين كار را وي . ترتيب پيدايش دانش زمان را در كودكان مورد بررسي قرار داده است ،)1946( 1يمزا

يمز ا. زمان انجام داده است االتي پيرامونها به سؤ نهاي آ تحليل جمالت كودكان و پاسخو زيهبا تج

 .شوند ثابتي ظاهر مي نسبتاً زماني با ترتيبِ مفاهيمِ ،كودكان در همةبه اين نتيجه رسيده است كه 

صبح و بعدازظهر را در سنين چهارسالگي، روزهاي هفته را در  كودكان مفاهيم ،نمونه براي

  .)83: 1952 2،اشپرينگرنقل از  به( گيرند مي فرا سالگي و ساعت را در هفتسالگي  پنج

وي در اين . ساعت در كودكان تحقيق كرده است خوانشِ نيز بر روي دانشِ) 1952(اشپرينگر 

و سؤاالتي  مصاحبه كردهصورت انفرادي  كودك در بازة سني چهار تا شش سال به 89 باتحقيق 

 كهدهد  تحقيقات وي نشان مي. پرسيده است هاي آن ساعت و عقربه ،هاي روزانه پيرامون فعاليت

به مستقيم  ، ابتدا بدون اشارةكودك .ندنخود را بيان ك هاي روزمرة د زمان فعاليتنتوان مي انكودك

زمان را  سپس عموماً .دهد امان ميخود را س ، فعاليت روزانةهاي توصيفي واژه زمان و با استفاده از

 كند بيان مي ،اما منطقي ،صورت نادرست زمان را به ،بعد مرحلة در. برد ميكار  صورت غيرمنطقي به به

ساعت و  نيمساعت و سپس مفهوم مفهوم كودك ابتدا  ،ديگر ازسوي. دهد ، پاسخ درست مينهايتو در

  .كند ساعت را درك مي نهايت مفهوم ربعِدر

مورد را مان زمربوط به هاي  عبارتحركات چشم و  رابطة ،)2003( 5و ايروين 4باك 3،ديويدسون

 سخنگويان نشان دادند كهچشم،  حركات شدنِ تحليل الگوهاي ثابتو با تجزيه. اند هبررسي قرار داد

 ،تحقيقاين اساس بر. سرعت درك كنند بهرا ساعت  مفهوميِ - اطالعات ديداري توانند مي

توجه به  با ها، چشمِ آن سپس. دهند ميسرعت تشخيص  شمار را به عقربة ساعت مكانِ ،سخنگويان

                                                           

1. Ames 

2. D. Springer 

3. D. J. Davidson 

4. J. K. Bock 

5. D. E. Irwin 
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 اين محققان نتيجه گرفتند كه. شود ثابت مي ،هاي مربوط در محل، مورد نظر ها در عبارت ترتيب واژه

  .ندك بيني مي پيش ها را واژه ،چشم حركات ،زماني ر عباراتد

 اطالعات به بررسي رابطة ،با استفاده از الگوي تكرار ،)2004( 3و لولت 2روئلوف 1،موويسن

 داد كه تعيين نقطةاين تحقيق نشان . ديجيتال پرداختندهاي  ساعت اي با اطالعات هعقربهاي  ساعت

له از تعيين فاصمشخص شد كه  ،اينبر عالوه. اي و ديجيتال متفاوت است هاي عقربه ارجاع در ساعت

 ،لهاي ديجيتا ها در ساعت ارجاع در دقيقه نقطة به تعيين فاصله از ،شمار دقيقه نقطة ارجاع در عقربة

 خوانشِ ،اي هاي عقربه ساعت خوانشِنهايت اين محققان به اين نتيجه رسيدند كه در. كند كمك مي

  .كند تسهيل ميرا ديجيتال هاي  تساع

افراد و دانش  سنيهاي  تفاوتآزمايشات چندي بر روي نيز  )369 :1989( 5و ليكاك 4فريدمن

وسيله  اين هو ب ايز كنندمزماني افراد را از هم مت هاي مختلف دانشِ تا بخش ،اند انجام دادهها  آن زمانيِ

كودكان  ها نتيجه گرفتند كه آن. زيرين را برجسته سازند نماها و فرايندهاي چندگانة اهميت توصيف

همچنين به . دهند هاي روزمره انجام مي فعاليتو هايي ميان زمان  تداعي ،در فراگيري زمان و ساعت

 ،هاي دوم و سوم در سالو  شود آغاز مي مهارت خوانش اعداد ،اولدركالس كه  اين نتيجه رسيدند

 مهارت خوانشِ ،اغلب كودكان ،در سال سوم. دهند ساعت را توسعه مي مهارت خوانشِكودكان 

رفته تا سال پنجم به كمال  اين مهارت رفته. اند اي را فراگرفته هاي عقربه زرگ در ساعتهاي ب شماره

  .رسد مي

طور  و به اند تأكيد داشتهدانش زمان و ساعت  بر روي روند فراگيريِ عموماًگذشته  تحقيقات

تحليل و به تجزيهحاضر  نوشتة. وجود داردساعت  خوانشِ شيوةتنها يك ضمني فرض شده است كه 

مشاهده شده است ناشنوا يك  اشارة شيوه در زبانِاين . پردازد مي زمان خوانشِاز  متفاوت اي شيوه

نادر ساعت را اي  به شيوه اما  ،تنظيم كندساعت اساس ربراحتي  هاي خود را به عاليتفتواند  مي كه

او . كند پردازش مي روز شب و نيم نيمه ارجاعيِ عات روز را با استفاده از دو نقطةوي سا. خواند مي

                                                           

1. M. Meeuwissen 

2. A. Roelofs 
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4. W. J. Friedman 

5. F. Laycock 
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پنج و  ،ساعات يك، دو، سه، چهار ،خواند شب مي روز و نيمه ترتيب نيم ساعات دوازده ظهر و شب را به

ت ساعا. خواند شب مي چهار، پنج و شش ساعت بعد از نيمهترتيب يك، دو، سه،  شش صبح را به

. خواند روز مي ساعت مانده به نيم، چهار، سه، دو و يك ترتيب پنج هفت، هشت، نه، ده، يازده را به

باالخره و  گيرند نام ميروز  نيمساعت بعداز شش ترتيب يك تا  بعدازظهر بهشش ساعات يك، تا 

سه، دو و يك ساعت مانده به  ترتيب پنج، چهار، ت، هشت، نه، ده و يازده شب را بهساعات هف

تر  و كوچك "ساعت ربعِ"و  ،با اشاره به نيمي از انگشترا  "ساعت نيم"همچنين . خواند شب مي نيمه

 .دهد ميتر نشان  هاي كوچك خود به بخش با تقسيم انگشت ،نسبي صورت به را معموالًآن  از

  

  ي تحقيقها پيشينه و داده .2

در استان بجنورد  قبالًفاطمه . ه استسال شصت فاطمه نام دارد و تقريباً ،اين نوشته فرد مورد مطالعة

عزيمت كرده است حدود پنج سال پيش به مشهد . ه استكرد نام اسفيدان زندگي مي بهدر روستايي 

 اعم از زبانِ ،زشيگونه آمو گاه به مدرسه نرفته و هيچ او هيچ. بعد در مشهد سكونت دارد به و ازآن

اعضاي خانواده  براساس گفتة .نيست زادمادر ناشنواي فاطمه .استنديده  نيزاي  گفتاري يا اشاره

دارو توسط  و تجويز نادرستنامعلوم بيماري  سالگي بر اثردر سن حدود دو )خواهرها و برادرها(

 آزمايشات ساسابر. ه استدست دادتوانايي گفتاري خود را ازآن  تبعِ شنوايي و به ،اطرافيان

از زبان اندكي  مسلماًسالگي هرچند تا سن دو. دسيبل است 100ميزان ناشنوايي او  ،سنجي شنوايي

سالگي دودر سن كه آنچه  حال با توجه به اين ، بااينفراگرفته استرا ) يعني تركي(مادري خود 

 زبانِ دانشِ ميزانِ تحقيق براي يافتنِ ،وي ندارد ساعت خوانشِ صِخا شيوةارتباطي با  ،فراگرفته

مورد  دانشي از مفاهيم اصليِ احتماالًدر آن زمان كه  آن خصوصاً. ايم دانسته ثيرتأ بياو را  گفتاريِ

كار  بهفاطمه اي كه  الزم به ذكر است كه نظام اشاره .روز نداشته است شب و نيم ، يعني نيمهما تحقيقِ

 ،خود باط با اطرافيانِارت به نياز نتيجةفاطمه در ،تر دقيق  عبارت به. محصول خود اوست ،برد مي

 بار در زندگيِ براي اولين دهد، گونه كه خود او توضيح مي همان .اي ابداع كرده است نظامي اشاره

ارتي در سفر زيوي شوهر خواهر . برخورد كرده است) مچي(سالگي با ساعت  28در سن حدود  ،خود

با  گويد كه مي او. كند به فاطمه تقديم ميعروسي  عنوان هدية بهاين ساعت را ، خود از عربستان
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اين كشف  يوه و نتيجةش ،آيد نچه در ادامه ميآ .ه استوسيله برآمداين  درك و كشفدرصدد عالقه 

  .دهد نشان ميرا 

چند به  ا الزم است تا نگاهيابتد، اي اشاره ساعت در اين نظامِ خوانشِ شيوة تحليلِو قبل از تجزيه

در يا تنها و آيا اين پديده موضوعي است رايج كه ببينيم تحقيق  بهتا  ،داشته باشيم ي مختلفها زبان

گونه مشابهتي را نشان  هيچ ،ي اجمالي بر روي دوازده زبانبررس .پديد آيد تواند ميشرايط خاصي 

انسه، ايتاليايي، اسپانيايي، ي، عربي، انگليسي، فرهاي فارسي، ترك اين بررسي بر روي زبان .نداد

اساس برها  اين زبان .انجام شد )هاي محلي آفريقا زبان از( 1اي، چيني، آلماني، بنگالي و ولوف كره

هاي مختلف از  عت در زبانسا خوانشِ ، طريقةدر اين بررسي. انتخاب شدند يدسترسمعيار 

اين بررسي  ،هدف اصلي ،حقيقتدر. اجمالي قرار گرفت يِگوناگون مورد بررس هاي زبانيِ خانواده

در ارجاعي عنوان نقاط  روز به شب و نيم از مفاهيم نيمه ها يك از اين زبان ود كه آيا در هيچموضوع ب

روز و  ها، نيم يك از اين زبان ظاهراً در هيچ ،اساس اين تحقيقبر شود يا نه؟ يساعت استفاده م خوانشِ

ها  البته در برخي از آن .روند كار نمي ساعت به نقاط ارجاعي براي خوانشِ عنوان هب شب منحصراً نيمه

 ةنقطظهر، بعداز ساعاتبراي  ،ها نمونه در برخي از اين زبان براي .وجود داشت اي مالحظه نكات قابل

و  “ر استظهساعت دوي بعداز”: ل در فارسي داريممثا براي .رود كار مي عنوان نقطة ارجاع به به روز نيم

 Es ist zwei“: ترتيب همين در آلماني نيز به .”It is two o’clock in the afternoon“: يا در انگليسي

Uhr nachmittags” ها در برخي زبان. است “روز دو ساعت بعد از نيم” معناي به الفظي طور تحت كه به 

روز و  هاي نيم واژهبه  والًمعم ،نظرعدد موردجاي اشاره به  به 24:00و 12:00نيز براي ساعات 

ارجاع  "zhèng wŭ" به واژة موماًع 12:00در چيني براي ساعت نمونه  براي. شود شب اشاره مي نيمه

 ”modho rathro“را  24:00ساعت  در بنگالي عموماً و يا است “روز نيم”معناي  شود كه به مي

براي  ،ترتيب همين به ،ر فرانسه نيزد. است “شب نيمه”معناي  الفظي به صورت تحت خوانند كه به مي

 .است“ شب نيمه”معناي  بهالفظي  طور تحت به كه ”Il est mid-nuit“: گويند مي 24:00ساعت 

 شب منحصراً روز و نيمه مين ،ها زباناين يك از  در هيچ ظاهراًتوان نتيجه گرفت كه  درمجموع مي

  .دارندمحدودي بسيار  گسترةكلي طور بهوند و ر كار نمي به تساع براي خوانشِ يعنوان نقاط ارجاع به

                                                           

1. Wolof 
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محدود به  خوانش زمان اين است كه شايد اين شيوةرسد  به ذهن مي منطقاًال ديگري كه سؤ

چندين  به مطالعة ،البراي پاسخ به اين سؤ. هاست و امري رايج در اين نظاماي است  هاي اشاره زبان

ن اشارة آمريكايي، زبان اشارة استراليايي، زبان اشارة زبافارسي،  زبان اشارةجمله ، ازاي زبان اشاره

 هاي زبانيك از  در هيچ ظاهراًتعجب  باكمال .ندي ديگر پرداخته شدچعربي و  بريتانيايي، زبان اشارة

 مشابه زبانِ روز ، ساعات شبانهفارسي نمونه در زبان اشارة براي. شده چنين الگويي وجود ندارد مطالعه

 در را 6:00و  24:00ساعت  ، بيانِترتيب به، 2و  1در شكل  ،نمونه براي. شود مي گفتاري نشان داده

  .كنيم ده ميهفارسي مشا زبان اشارة

  

     
   2                                10                            ساعت                   

    
  شب                                          

.شودنمايش داده مي "ساعت دوازده شب"در زبان اشاره فارسي كه به صورت  24:00ساعت   .1شكل                

            

  

  



 شناسيمجله زبان و زبان

118 

 

     
  

  صبح     شش            ساعت                                 

  .شودده مينمايش دا "ساعت شش صبح"در زبان اشاره فارسي كه به صورت  6:00ساعت .2شكل                

  

  بحث و بررسي. 3

بايد . روند شمار مي زمان به خوانشِ خاصِ اين شيوة اصليِ اركانِ روز جزو شب و نيم مفاهيم نيمه

دست نياورده است، بلكه  افالك آسماني به دقيق و بررسيِ ، فاطمه اين مفاهيم را با مشاهدةگفت

م كرد كه اين خواهي اشارهدر ادامه . استها دست يافته  نآ  خود به ارتباط با اطرافيانِ ةنتيجدر

نمايد  قبل از آن الزم مي. افالك آسمانياند تا  وجود آمده مفاهيم بيشتر تحت تأثير باورهاي ديني به

فاطمه  ،اشاره شد قبالً كهگونه  همان. توضيح داده شودآموزي فاطمه  اي درخصوص زبان تا نكته

اي  زبان اشاره، وي با اطرافيان ارتباطيِ دوسالگي تنها وسيلةاز  پسحال  بااين. ناشنواي مادرزاد نيست

گفتاري دانش توان نتيجه گرفت كه  دو نكته مياين با توجه به  .ابداع كرده است است كه خود

كه  جا از آن. نقشي نداشته است ،زمان خاص خوانشِ در پيدايش اين شيوةسالگي، فاطمه تا سن دو

ه در تتوانس ، دانش زبان گفتاري نميشود بار با ساعت مواجه مي سالگي براي اولين 28او در سن 

، يمزا( پژوهشگران اساس مطالعات، براينبر عالوه. باشد نقشي داشته ساعت مقولة برداشت او از

را در سن  صبح و بعدازظهر زمانيِمفاهيم  كودكان عموماً ،)1952اشپرينگر، به نقل از ، 1946

تا قبل از را روز  شب و نيم مفاهيم اصلي نيمهفاطمه  احتماالً ،اساس براين. گيرند چهارسالگي فرا مي

تواند  مي كه دانش زباني افراد دهد ميتحقيقات نشان  ديگر ازسوي. استبوده گرفته نسالگي فرا دو

تحليل راي انجام دادند سال كره بزرگ 8بر روي آزمايشاتي  ،)2003(و ديگران  1پالير نمونه براي. دو .

                                                           

1. C. Pallier 
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. دفرزندي پذيرفته شده بودن هاي فرانسوي به توسط خانواده گيسال 8تا  3ين افراد در سنين ا

1واژگاني و تصاوير  آزمايشات
FMRI  از ياد  اي را كامالً زبان كره ،از آن است كه اين افرادحاكي

 8تا سن دهد كه  ين آزمايشات نشان ميا .ها وجود ندارد اند و اثري از اين زبان در ذهن آن برده

ي در معرض زبان سالگ 2كه تنها تا سن  ،سالگي نيز زبان ممكن است تثبيت نشود، بنابراين فاطمه

خود به تحليل و  اساس دانش گفتاريِتوانسته بر ازآن ناشنوا شده است، نمي گفتاري بوده و پس

  .تجزية ساعت پرداخته باشد

ست تا نگاهي اجمالي به شيوة الزم ا ،ساعت خوانشِ اين شيوةدرك چگونگي پيدايش براي 

 ييا باغبان يكشاورز به حرفةاين روستا  دمِمراغلب  زماني است كهدير .زندگي فاطمه داشته باشيم

امور خانه  به مانند و خانه مي در نيز نزنا. روند به مزرعه و يا باغ خود مي عموماً انمرد. مشغولند

. اهميت چنداني ندارد ،خود خودي زمان بهاين نوع زندگي،  خاطر ماهيت به. كنند رسيدگي مي

چه ساعتي از كه مهم نيست چندان  ،كند روزانة خود را آغاز مي فرد فعاليت كه زماني ،ديگر عبارت به

به دو  عموماًاو . وجود ندارد 10:00و يا  9:00، 8:00 ساعتتفاوتي ميان  عمالًبراي وي . روز است

نياز به تجديد قواي جسمي دارد و بايد غذايي كه  زماني ،ييك: كند دليل فعاليت خود را متوقف مي

مان زتواند هر او مي. پروردگار خويش را عبادت كند كه بايد زماني ،و ديگر ،بخورد و استراحتي كند

 گانة تواند نمازهاي پنج اما نمي. كنداستراحت زمان كه خسته است كه گرسنه است غذا بخورد و هر

، هميشه مسلمان يك روستاييِ ،موضوع با توجه به اهميت. كنداقامه  ،كنداراده زمان كه هررا خود 

كه نسبت  رسد نظر مي به حتا. نيست مستثناده قاعاز اين نيز فاطمه  .داردرا نماز  اقامة زمانِ دغدغة

به ساعت  شدنِواردبا كه  سترو ازهمين. له استن مسأدرگير اي بيشتر ،اعضاي خانواده ديگر به

از  .پردازد اطراف خود مي تغييراتبا اين وسيله  ارتباط مشاهدةبه  ،خود او گفتة به ،دنياي فاطمه

گانه  نمازهاي پنجاي دارد،  ويژهو اهميت است بط تشايد تنها موضوعي كه به زمان مرمنظر فاطمه، 

ف ارتباط ميان به كش شروع ،آن بردن به ارزش زمانيِ ة ساعت و پياو، با مشاهدخود  گفتة به. دنباش

 مفاهيمِ گيريِ شكلنماز در  اهميت عينيِ شاهد .پردازد مي نماز اقامة ها و زمانِ حركت و مكان عقربه

                                                           

1. Functional Magnetic Resonance Imaging 
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 ،ابتداي نماز تكبيرِزمان ذن و يا مؤدست خود را همانند يك  ،كه در آناست  “روز نيم” نشانة ،زمان

  .)3(شكل : دهد ميكنار گوش خود قرار 

  
  .روز با تكبير ت نشانة نيمشباه. 3شكل 

  

تقارن آن با  ،“روز نيم” واژةمعنايي هاي  ترين مشخصه يكي از مهمدر فرهنگ اسالمي، حقيقت در

 شود كه نماز ظهر زماني انجام مي با مشاهده دريافته است كه ،فاطمه. استنماز ظهر  زمان اقامة

نتيجه توان  مي ،اساس براين. مانده باشدنيز باقي  يبرابر تقريباً قسمتي از روز گذشته باشد و بخشِ

 ظاهراً ،روز البته درك ارتباط ميان نماز ظهر و نيم. شود روز انجام مي كه نماز ظهر در وسطگرفت 

خوانده  زمان براي مدت مديدي نماز مي آنچراكه تا رد با ساعت انجام گرفته بوده است،قبل از برخو

 نتيجةاي است كه  شك پديده ، بيهاي ساعت وز و عقربهر اما كشف ارتباط ميان نماز، نيم. است

  .استبوده اين سه  دقيقِ مشاهدة

اين . تصوري جديد است ،ديگر تصور روز و شب با يك ،در تاريخ بشردهد كه  تحقيقات نشان مي

ها  زها و شبمتوجه شدند كه در طول سال، رو ،)منجمان شايد ابتداو (تصور زماني رخ داد كه مردم 

. ساعت است 24ثابت و حدود  روز در همة فصول تقريباً ت بلند يا كوتاه شوند، اما شبانهاسممكن 

  :پيش بيان كرده است ها اين مطلب را سال 1نيلسون

، مفهومي اين واحد. بعدها رخ داد...  عنوان يك واحد به ،]روز و شب[ها  ادغام آن

كرده و روز و شب را  ميدراكات حسي عمل ا ذهن بشر، ابتدا برپاية. انتزاعي است

                                                           

1. M. P. Nilsson 
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، ها ن مطلب آن است كه در بسياري زبانشاهد اي. نظر داشته استطور جداگانه در به

  ).23 :1920، نيلسون(كه شب و روز را پوشش دهد، نداريم  ،روز اي معادل شبانه واژه

گونه كه در ادامه  انهم. ساعت نيز به دوازده بخش تقسيم شده است تبع اين تصور، صفحة به

ساعت  كه صفحة با توجه به اين. آگاهي دارد ،اعداد برابرِ فواصلِ تعداد فاطمه تنها به ،اشاره خواهد شد

  .اطالع است ساعتي بي 24از نظام  ، فاطمه عمالًبه دوازده بخش تقسيم شده

روز  عنوان نيم را به 12:00ال اين است كه چرا فاطمه ساعت ترين سؤ مهمفوق،  با توجه به نكتة

 خورشيد و انطباقِ طلوع و غروبِ زمانِ فاطمه با مشاهدة بر اين است كه فرض ما. ظر گرفته استدرن

مياني  بايد نقطة 12:00سيده است كه ساعت به اين نتيجه ر ،18:00و  6:00 ساعاتآن با  حدوديِ

كه ال سؤ در پاسخ به ايناو كنيم كه  براي اثبات اين فرضيه به اين نكته اشاره مي. روز باشد و نيم

توانند چنين  نمي 11:00و يا  13:00چرا ساعت ”و  “؟كند تلقي ميروز  را نيم 12:00چرا ساعت ”

تا  6:00از با ترسيم خطي صفحة ساعت را الزم است تا كهدهد توضيح مي “؟جايگاهي داشته باشند

با  ساعت را معتقد است كه بايد عمل تقسيم صفحةوي . به دو بخش مساوي تقسيم كرد 12:00

و  “نيم”در واژگان فاطمه مفهوم  ،واقعدر. ي عمود و مستقيم انجام دادخط استفاده از

 “نيمه”مفهوم  ،“شب نيمه” ، در نشانةنمونه براي. شود نشان داده مي طريق همين به ،“كردن دوقسمت”

  .)4(شكل : دهد طريق نشان مي همين را به

  

    
  شب              نيمه                

  

  “شب نيمه”ازطريق حركت عموديِ دست در واژة  “نيمه”نمايش مفهوم . 4 شكل
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 درك برپاية ظاهراً و منطقي نيستچندان هم غير ،“نيمه” اين نوع برداشت از مفهومِ ،حقيقتدر

ترسيم خطي عمودي  ،“نيمه” مفهومِ مصاديقِشايد يكي از بهترين . استوار استانسان  چهرة تصويرِ

 ساعت و بازشناسيِ صورت به صفحة انطباقِ .است مساوي آن به دو بخشِ مِبر روي صورت و تقسي

اين  ،جمله انگليسيها، از و در بسياري زباننيست ناشنوا  فرداين  مختصِنيز اين دو مفهوم  زمانِ هم

عبارتجستجوي  ،نمونه براي. بسيار بااليي هستند ييِآ باهم دو واژه داراي درصد “face of the 

clock” مدخل روبرو خواهد كرد 585000كاربر را با حداقل  ،ر اينترنتد.  

فاطمه مساوي،  و تقسيم ساعت به دو بخشِ 12:00 تا 6:00 ساعتاز ترسيم خطي عمودي با 

محرك  ،واقعدر. دست آورده است زمان به را در خوانشِ) روز يعني نيم(خود  ارجاعيِ اولين نقطة

اهميت و جايگاه خاص  روز در آن، نتيجة نيم ويژة و جايگاه ساعت حةاصلي در اين نوع نگرش به صف

، بسيار حائز اهميت نماز نگامِه به دانيم اقامة گونه كه مي همان. نماز در نظام فكري فاطمه بوده است

اين موضوع . نماز را دارد اقامة زمانِ هميشه دغدغةمسلمان  فرد ،كه گفته شد چنان ،رو ازاين. است

اما تعيين . شود اقامه مي) شرعي(روز  بعد از نيم ،نماز ظهر. اي دارد يت ويژهاهم براي نماز ظهر

مردم ميسر  ساده نيست و هميشه نيز براي عامة آسمان و خورشيد امري ، ازطريق مشاهدةروز نيم

. كننده داشته باشد تواند نقش تعيين مي ،ساعت روز بر روي نيم ارجاعيِ جاست كه نقطة اين. نيست

را نماز  تواند زمان اقامة دقيقي مي طور نسبتاً زطريق ارجاع به همين نقطه، بهفاطمه ا ،قتحقيدر

نظر  معنا به بيبراي او خود  خوديِ و اعداد به تواند اعداد را بخواند نمي اوهرچند  .نظر داشته باشددر

كه اين فواصل  را تشخيص دهد و دريافته است) اعداد(خطوط  فواصلِقادر است حال  بااين رسند، مي

را  هاي مساوي اين است كه بخشدهد  انجام ميآنچه  تمامِ ،بنابراين .)5(شكل : برابر هستند

 او قادر است ،تر عبارت دقيق به .كند روز اعالم مي نيم ارجاعيِ به نقطة نسبت زمان را شمارد و مي

 ،با شمارش ساعاتتواند  همچنين مي. روز گذشته است از نيم ساعتها را بشمارد و بگويد چند  ساعت

  .روز را اعالم كند مانده به نيم باقي زمانِ
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  .هاي برابر وقوف دارد او تنها به بخش. معنايند خود بي خودي ، بهاعداد در نزد فاطمه. 5شكل 

نماز در نزد  و اهميتبخش  12ساعت به  صفحة بنديِ تقسيمتوضيح داده شد، گونه كه  همان

 نقشِبه  ،در ادامه. هويت بخشيدند) روز يعني نيم(ارجاعي  اولين نقطةبه كه  دي بودنعاملدو  ،فاطمه

دانيم كه  مي. خواهيم پرداخت) شب نيمهيعني ( ارجاعي دومين نقطة همين دو عامل در تعريف

 حركت در طول تاريخ با مشاهده و مطالعة بشر .سادگي قابل مشاهده و كشف نيست شب به نيمه

اين دانشي  اما .است دست يافته تقسيم شب به دو قسمتتعيين  معيارهايي جهتبه  ،آسماني اجرامِ

شك از اين دانش  فاطمه نيز بي. اطالعند از آن بيدر اين دوره نيز بسياري از مردم نجومي كه ت سا

با مفهوم  شب را بعدها با مقايسه فاطمه مفهوم نيمهيد كه آ نظر مي به علت همين به. بهره است بي

چندان هم شب  روز و نيمه ميان نيممقايسه  ،آيد ميان مي كه ساعت به زماني. است ك كردهدر روز نيم

 و نيمة) 18:00تا ساعت  6:00ساعت  از(ساعت است  12اگر روز متشكل از . نمايد دور از ذهن نمي

تا  18:00از ساعت ( استساعت  12متشكل از  احتماالً بنابراين شب نيز ،است 12:00ساعت  ،آن

نيست  24:00ساعت برابر با شب هميشه  نيمه هرچند .است 24:00ساعت  ،آن و نيمة) 6:00اعت س

صوري است كه مردم با آن اين تاما  - نيست 12:00 برابر با ساعت روز نيز هميشه نيمكه  كمااين–

  .كنند زندگي مي

آن  رب و در پيِخواهيم ديد كه در اين ميان تنها نماز مغ ،ازگرديمبگانه  جاگر به نمازهاي پن

و غروب  شود مياقامه از غروب آفتاب  نماز مغرب پس. براي اقامه دارند مالك مشخصي نماز عشا

خاطر  ، در اين مورد دغدغةرو عموماً ازاين. راحتي قابل تشخيص است اي است كه به آفتاب پديده

اساس  و برهمين ستزمان نماز ظهر چندان روشن ني ،طور كه گفته شد اما، همان. بسيار كمتر است

در  يارجاع نقطةعنوان  بهآن را روز را در حل اين مشكل برگزيده است و  معيار نيمكه فاطمه است 

زمان معنا كه  اين به. نماز ظهر داردنماز صبح نيز وضع مشابهي با  .گرفته است زمان مدنظر خوانشِ
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شود و  لوع خورشيد اقامه ميقبل از ط نماز صبح از حدود دو ساعت. نيستمشخص آن چندان  اقامة

 ؛خاطر افراد است دغدغة ،صبح نمازِ قامةا زمانِ رو تعيينِ ازهمين. مجاز استتا قبل از طلوع خورشيد 

در دين اسالم به  كه آن خصوصاً ،آن وجود ندارد معيار مشخصي براي آغازِ ،مردم در نزد عامةچراكه 

او با  .ت فاطمه را در اين موقعيت متصور شدتوان وضعيشايد ب. كيد شده استوقت تأ اولِ نمازِ

است آن اول  لراه ح .است نماز صبح اقامة زمانِ درك و تعيينِدرصدد  ،خود عتسا داشتنِدراختيار

 .وقت بپردازد آن به تعيينِ اساسو بر روز بهره گيرد نيم ارجاعيِ نقطةهمانند نماز ظهر از  كه

فردا  مانده به نيمروزِ باقي روز و يا تعداد ساعاتدي روزِ ز نيمتوان تعداد ساعات گذشته ا اساس مي براين

 8 ،اذان صبح يعني د،نگوي ميصبح  4:00ساعت  را نمونه اگر اذان صبح براي. داد را مالك قرار

 ،صبحكه نماز  توان گفت ميگذشته  روزِ و يا با ارجاع به نيم .شود فردا اقامه مي روزِ قبل از نيمساعت 

اي  گزينهديگري نيز وجود دارد و اين همان  اما گزينة. شود ديروز اقامه مي روزِ يماز ن ساعت بعد 14

 كار گرفته است شب را به نام نيمه ديگري به ارجاعيِ او نقطة. گزيده استدرستي بر بهاست كه فاطمه 

ترين  اين روش منطقي. شمارد ميشب را  ، تعداد ساعات گذشته از نيمهو براي اشاره به نماز صبح

ممكن ) شرعي(شب  تا نيمه عموماً جاكه اقامة نماز عشا از آن .آيد نظر مي به ها ر ميان گزينهشيوه د

يزي است اين همان چ. نظر داشتقضاي نماز عشا را نيز در زمانِ توان شب مي با ارجاع به نيمه ،است

را  شب، زمان قضاي نماز عشا هيممانده به ن باقي و با اشاره به ساعات ،دهد كه فاطمه هميشه انجام مي

  .گيرد نظر ميدرنيز 

  

  نتيجه. 4

توان ادعا كرد حداقل  كه مي گرفت قرار ساعت مورد بررسي اي در خوانشِ شيوه ،در اين نوشته

ارجاعي در اين  عنوان تنها نقاط شب به روز و نيمه علت انتخاب نيمشد تا  و تالش .امروزه رايج نيست

 خوانشِ اين شيوةبه اين نتيجه رسيديم كه  ،نهايتدر. قرار گيرد كنكاش مورد ،ساعت خوانشِنوع 

 ،عنوان نقاط ارجاعي شب به روز و نيمه با انتخاب نيم .باورهاي ديني بوده است ثيرتحت تأ ،ساعت

  .تعيين كندرا گانه  نمازهاي پنج اقامة راحتي زمان به تواند فاطمه مي
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 براي خوانشِ ،كليطور به. كند مي يگري را نيز آشكارد نكتة ،زمان خوانشِ اين شيوة مطالعة

در . نسبي است نظامِ و ديگري كاربرد قطعي يكي كاربرد نظامِ: دو روش اصلي وجود دارد ،ساعت

 شود كه گفته مي زماني ،نمونه براي .شود خوانده ميارجاعي  ، زمان براساس يك نقطةنسبي نظامِ

 كنوني زمانِاساس  كه برآناست  يارجاع نقطة 10:00عت سا ،“دقيقه بعد از ده است ساعت بيست”

: دده قطعي ارائه مي يك حقيقت صورت زمان را به ،قطعي خوانشِ ،مقابلدر. شود مشخص مي

و زمان را نسبت  برد كار مي را بهنسبي  خوانشِ فاطمه هميشه شيوة .“دقيقه است وبيست ساعت ده”

 داشته بايد ويژگي خاصينسبي  خوانشِ ظاهراً .كند يان ميشب ب روز و نيمه نيم ارجاعيِ به دو نقطة

 ،در مقابل خوانش قطعي ،نسبي خوانشِآيد كه  نظر مي به. گزيند ميآن را برناشنوا  يفرد كه ،باشد

اي  را در بازه 9نام  اي به نقطه ،“ساعت نه صبح است”گوييم  كه مي زماني. است ثبات بيشتريداراي 

 .فاقد ثبات است كنيم كه مي اي ارجاع به نقطه ،وهدر اين شي. ايم هص كردمشخ ،صبحنام  زماني، به

. گيرد بر ميرا در وسيعي گسترةخود گنجانده شده است كه واي تعريف  اين نقطه در بطن بازهچراكه 

دهد و  روز را پوشش مي از طلوع خورشيد تا نيم ،شود ، كه صبح ناميده ميزماني بازة ،فوق در مثالِ

روابط را  ،بر نقاط عالوه ،بريم كار مي بي را بهنس خوانشِ كه شيوة اما زماني .دارد يعي را دربروس گسترة

روز را  نام نيم ثابتي به نسبتاً ، نقطة“روز سه ساعت مانده به نيم” گوييم كه مي زماني. نظر داريمنيز در

 نسبتاً دو نقطةبا هميشه يوه در اين ش. كنيم به آن تعيين مي نسبتجايگاه خود را در اختيار داريم و 

هاي  مناسب براي سنجش اي گزينه نظر بهروز  نيم نقطة. سروكار داريم شب روز و نيمه نام نيم ، بهثابت

كند  ادعا ميزيادي بسيار اساس شواهد ، بر)55 :1920(نيلسون . زماني در تاريخ بشر نيز بوده است

غروب (و شب ) روز نيم(، ظهر )ع خورشيدطلو(صبح  كه تمام جوامع بشري روز را به سه بخشِ

و زود  صبحِ .دنرا دار بودن مرجع قابليت ،شب و نيمهروز  نيم مفاهيم. كنند مي تقسيم )خورشيد

 ،شب است نيمه و يا روز كه نيم ولي زماني ندان مشخص نيست،چ ،روز و شب ميانِ مرزِ ،ظهربعداز

هاي روز و  بهترين نماينده ،شب هروز و نيم نيم ،ديگر عبارت به. ماند بودن باقي نمي شكي در روز يا شب

چراكه معيار آشكاري چون  ؛موقعيت بهتري دارد روز ظاهراً نيم ،از اين دو نقطه. شب هستند

الفظي به  طور تحت روز به نيم ،بشري در بسياري از جوامعِ ،حقيقتدر. آن است يدخورشيد مؤ

قابل ترجمه  “زماني كه روز عمودي است”و يا  “ر استزماني كه خورشيد باالي س” ي مانندعبارات
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نيز در جوامع بشري شب  نيمهتحقيقات نشان داده است كه  .)61 - 67 :1920نيلسون، (است 

جوامع  كه تماميِ كند هاي مختلف ادعا مي فرهنگاساس شواهدي از نيلسون بر. اي آشناست پديده

 ،روشني به داليلِ ،يزمان اشارات ،در شب ،وي تةبه گف. شب هستند اي براي نيمه بشري داراي واژه

شب  نيمه ،مثال ايبر .اي است كه بازشناخته شده است تنها نقطهاغلب  ،شب نيمه بسيار اندك است و

 3،هاوايي درميان قبيلة ،“شب پشت” 2،تات هاتن درميان قبيلة ،“سكوت زمين” 1،ندبابوِ درميان قبيلة

 قبل و بعد و زمانِ ،آيد ميان مي اي به گانه سه بنديِ تقسيم ،اساس راينب. شود خوانده مي “زمان خواب”

  ).192 و 87: 1920نيلسون، . (شود شناخته ميشب باز از نيمه
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