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  زمان سنجی و ساعت

  آستان قدس رضويساعت موزه با نگاهی به 

  1مریم حبیبی قاینی بایگی

  

  چکیده

ز      ساعتموزه    اکثـر ایـن اشـیاء اهـدایی      .ر ا در بـر دارد سـاعت هـاي قـدیمی    آستان قدس رضوي  مجموعه ارزشمندي ا

ز      . سید جالل الدین تهرانی می باشد      مرحوم با استفاده ا رایـه   ضـمن    ،کتابخانـه اي   و مطالعات    نی روش میدا   در این مقاله  ا

ز      یتعرتاریخچه ساعت و     بـه معرفـی   ...  و مکـانیکی  آبـی، شـنی،   آفتـابی،  هاي قدیمی مانند ساعت  ساعت   فی از کاربردهاي برخی ا

ز  ..هاي آفتابی، دیواري، رومیزي و 2ساعتتعدادي ا   .به نمایش در آمده در این گنجینه پرداخته شده است.

  .ساعت دیواري، ساعت رومیزي ،ساعت مکانیکیساعت، ساعت آفتابی،  :موضوعیکلیدواژه هاي 

  

    آستان قدس رضوينجوم و ساعتموزه

 طبقـه  - صحن کـوثر  - )ع(امام رضا در حرم مطهرمتر مربع450با وسعت حدودنجوم و ساعت آستان قدس رضوي موزه

نمـایش  آن به ویترینهفتویترین می باشد کهدوازده  داراي قرار دارد و آستان قدس رضويدوم ساختمان موزه مرکزي

 بـا   در ایـن مقالـه،  . است3یافته صاختصاقدیمی ي ها ساعتنمایش مجموعه اي ازویترین آن به  سه  نجوم وابزارآالت 

  . به معرفی برخی از ساعت هاي موجود در این گنجینه پرداخته می شود،نگاهی به تاریخچه زمان سنجی و انواع ساعت

  

  نگاهی به تاریخچه زمان سنجی و ساخت انواع ساعت

گیـري زمـان از طبیعـت          براي اندازه   بشر گردد   برمی دوره پارینه سنگی  ها در مورد زمان و ساعت به          نخستین اندیشه 

نیز به آنها روز را   . مرحله ي زمانی تقسیم کردند       دوازده ستاره ، شب را به       دوازدهمصریان قدیم بر اساس طلوع      . استفاده کند 

علـی  (  . ساعت ما بر پایه ي تقسیمات شـب و روز مـصریان اسـت                بیست و چهار   قسمت تقسیم کردند و شبانه روز        دوازده

این سـاعت هـا داراي      .  مصریان همچنین با قطعاتی از چوب همراه با عقربه ساعت هاي آفتابی می ساختند                )1364،احیایی

                                                
اداره پژوهش ومعرفی آثار معاونت موزه هاي آستان قدس رضويه داريکارشناس موز 1
 هی ثان3600 ای قهی دق60 ساعت کی . زمان استيکایساعت  .شود ی زمان از آن استفاده منیی و تعيری اندازه گي است که برايا لهیساعت وس 2

  )1383کریمیان سردشتی، (. استشبانه روز شمسی حقیقیی 24/1است که حدود 

االسـالم حـاج    الدین تهرانـی فرزنـد شـیخ    سیدجالل.   استخورشیدي)  1366-1278(الدین تهرانیوقفیات سید جاللازاین موزهاشیا اکثر 3

تحصیالت خود را در دارالفنون گذراند و نجوم را نزد اسـتاد حـاج   . خورشیدي در تهران متولد شد1278سیدمحمدعلی تهرانی در پانزدهم مردادماه     

  )1379کفیلی، . (سالها مدرس علوم معقول بوده و در ریاضیات عالیه و نجوم تخصص داشت. باشی فرا گرفت دي منجممحمدمه

!!



٢

 نیـی  تع .حداقل از قرن پانزدهم مورد استفاده است      ) ی ساعت 24 (نشی فرم نو  ساعت با  دوره ي زمانی براي تقسیم روز        دوازده

   .رودی  دوم بشمار مي در عصر امپراطورالدی شش قرن قبل از م حدود در های بابليادگارهای ساعت، از ي برا60 هیعدد پا

 عدد نی لذا، ا؛ استمی قابل تقس30 ، 20 ، 15 ، 10 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 به اعداد 60 عدد ن داشتند چودهی ها عقی بابل

  . ساعت قرار دادندي بندمی تقسي در نظر گرفته و مبناهیرا پا

ـ    ،ي وزنـه ا   ،یکی تـر مکـان    قی دق يساعت ها  جیتدره   ب ،ي علم و دانش بشر    شرفتی پ با  دار و   ي بـاطر  ،ی فنـردار، برق

ن استفاده انسان از فنر جهـت راه انـداختن           از زما  مخصوصاًً.  را گرفتند    ي و ماسه ا   ی آفتاب ،ی آب يساعت ها  ي جا يوتریکامپ

ـ      لی در اوا  . شمار متصل هستند   هی ثان ی و حت  قهی دندانه دار، که به ساعت شمار و دق        يچرخ ها   سـاعت   نی قـرن شـانزدهم اول

 ياواخر قرن هجدهم با استفاده از فنر و چرخ دندانه ها.  ساخته شد ی آلماننفر کی توسط    زمخت بوده   که نسبتاًًً  ی آهن یمچ

 يسـاعت هـا   هی شـب ی مچيساعت ها نی اولکهیطوربه   بوجود آمد،    فی ظر ی مچ يساعت ها امکان ساختن     کوچک، اریبس

 ساعت دیواري  بزرگترین  م   1868 تا   1865 بین سالهاي    .ساخته شد   »  به بعد  1790 ياز سالها  «سی در کشور سوئ   ،يامروز

 متر عرض آن 1/12 ساعت  این  ارتفاع.قطعه تشکیل یافته 90000 که از جهان، در کلیساي سن پیر در فرانسه نصب گردید

  . است متر 7/2 متر و ضخامتش 09/6

 و يوتری کامپ،یکی و تمام الکترونیکی مکانقی و دقفی ظراری بسيساعت ها انسان را قادر ساخته     ،ي امروز يتکنولوژ

  . بسازد ی اتمیحت

 را اختراع کرده و مورد اسـتفاده قـرار   ی و دانش زمانه، ساعت هائ     با توجه به تجربه    ام،ی دانستن وقت و ا    يدر گذشته بشر برا   

  : شده ازی عبارت مآنها نیداده است، که مهمتر

  

  )نما آفتاب(ساعت خورشیدي * 

گوینـد در زبـان    ساعت آفتابی که به آن ساعت ظلی، شمسی، شمسیه، ساعت خورشیدي و همچنین شاخص هم می  

 ، این وسیله  .توان اندازه گرفت     وقت را می   ، است که با آن به کمک سایه       ابزاري  آمده است و   Gnomonالتین معادل واژه    

گیري در طول سایه، ساعات مختلف روز را اندازه    کنند و با اندازه     اي است که آن را عمود بر سطح افقی نصب می            شامل میله 

تـرین    مصریان باسـتان قـدیمی  . آفتابی بودگیري زمان به کار برد ساعت اي که انسان براي اندازه      نخستین وسیله  .گیرندمی  

 دوران رنسانس اوج استفاده از ) 1383، کریمیان سردشتی؛1364،احیاییعلی .(  م از سنگ ساختند    2500ساعت آفتابی را در     

   .ي خورشیدي بودساعت ها

  

   ی آبسـاعت* 

 داخل ظرف مدرج سوراخ دار را بـا آب           که بی ترت نیاه   ب ، است شده ینواخت آب استفاده م   کی انی نوع ساعت، از جر    نی در ا 

 ی معلوم مـ ي زمان تا حدود،یمقدار آب خروجه  و با توجه بخارج می شده کوچک ی آب قطره قطره از سوراخ.کردند یپر م 

هـاي مختلـف توسـط     ها به کـار گرفتـه شـد و در دوره           توسط مصري  م. ق 2000ولین بار ساعت آبی در حدود       ا . است شده



٣

 در حدود .ها و در کشورهاي اسالمی و حتی اروپا به اشکال مختلف ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است                  ها و یونانی    چینی

یک جسم شناور . ي اصالح ساعت آبی استفاده کردند، یونانیان و رومی ها از چرخ هاي دندانه دار برا سال قبل از میالد140

این جسم به یـک چـرخ دندانـه دار    . ، این جسم باال می رود      فگرفته و با چکیدن آب به داخل ظر       در یک ظرف دیگر قرار      

در ) م800. (ق. هــ    178 در سـال     . می چرخانـد    روي درجات تعیین شده قرار داشت      وصل بوده و این چرخ عقربه اي را که        

 و رفـت و شـاید کـاملترین    الرشید ساعتی به او هدیـه کـرد کـه شـاهکار بـه شـمار مـی        ، هارونلمانیمراسم تاجگذاري شار  

یکی از انواع ساعت    )1383، کریمیان سردشتی  ؛1375؛ هیل دانالد،    حسن.(نظیرترین ساعت آبی باشد که ساخته شده است         بی

  )1383،کریمیان سردشتی (.است ایرانی 4آبی پنگان

  

   )رملی( ي ماسه اای ی شنساعت* 

 بـود از دو ظـرف شیـشه اي      و آن عبـارت    ند ساعت دیگري را سـاخت      چینیان وسپس مصریان    سال پیش  2000 در حدود   

 از حباب جیتدره  تا شنها بکردند ی مهی ماسه تعبای رد شدن شن ي برایکی آن، سوراخ بارانی که متوخالی متصل به یکدیگر

 جابجابا معلوم شدن تعداد دفعات . شد ی و همان عمل تکرار مکردند یبعد ظرف را وارونه م  .  شود ابجا ج نییباال به حباب پا   

  )1383،کریمیان سردشتی (. يگرد ی زمان مشخص میبیها، حدود تقر ر حبابشده شن ها د

  

  يا هیساعت سا* 

 و با توجه به     دادند ی قطعه چوب صاف قرار م     کی ي رو ي قطعه چوب را به صورت عمود      کی م،ی قد يها    مصر در زمان   مردم

، مرکز جهانی اطالع رسانی آل بیت     ( .ندگفت ی م يا هی ساعت، ساعت سا   نیبه ا . کردند ی زمان را حساب م    ي چوب عمود  هیسا

1388(  

  

  ساعت آتشی * 

زدند و با سوختن ریـسمان و رسـیدن      ین صورت بود که ریسمانی را چند گره در فواصل معین می           ه ا طرز کار ساعت آتشی ب    

  قبـل   هـزار سـال    هاي مـدرجی بـود کـه        ي آتشی، شمع  ساعت ها از انواع دیگر    . کردند  آتش به هر گره، ساعت را معین می       

  )1383،کریمیان سردشتی (.نخستین بار توسط آلفرد کبیر در مورد استفاده قرار گرفت

  

   ی شمعساعت* 

                                                
 نی معـ ی کنند بقـدر زمـان  ی باشد از مس و امثال آن که در بن آن سوراخ تنگیطاس، طاس ساعت . ساعت   صندوق،فنجان،  امگنپ،   پنگان 4

 و مزارعان دارند چـه آن را  ارانی آب شتری و بندی پر شود و به ته آب نش   نی نهند بقدر آن زمان مع     تادهسی آب ا  ي چون آن طاس را بر رو      یعنی

 شانیـ  دهند که بـه زراعـت ا  شترآبی را بی پنگان و بعضکی را ی باشد بعضه مقرر شدشانی اانی نهند بقدر آنچه می تغار آبانی در ممیدر تقس 

 .)1373 دهخدا،( معمول است يشبانروزرود و در هندوستان به جهت دانستن ساعات 



٤

  . کردندی شد و با سوختن شمع و کوتاه شدن آن زمان را محاسبه می نوع ساعت، بدنه شمع مدرج منیدر ا

  

  ساعت آفتابی* 

 ساعت هـا   هرودوت قدمت    يها   نوشته براساس. دهد  ینشان م غییر موضع خورشید، زمان را      به وسیله ت  ساعت آفتابی   

ـ  و او سـاخت ا گردد ی سال قبل برم 5000 به   آفتابی کریمیـان  . (دهـد  ی نـسبت مـ  هـا  ی و کلـدان هـا  ي ابـزار را بـه سـومر   نی

  )1388،  ناظمی؛1383،سردشتی

ها شد،  واج آن توجه کرد و باعث ری آفتابيساعت ها ي که به محاسبات نظری کسنی مدارك موجود نخست ي مبنا بر

 ي در نقـاط مختلـف امپراتـور      ی آفتاب يساعت ها  دوران بود که     نیدر ا .  بود الدی از م  شی پ 6 در قرن    هی اهل ملط  ماندریآنکس

 ي کـرو ی ساعت آفتابنی به نام بروسوس نخستی کلدانیشناس  ستارهالدی از مشی سال پ340 در حدود .افتی گسترش   ونانی

ـ  واقع بود که عالوه بر نشان دادن زمان بر حـسب  يا مکرهی جذاب شاخص درون نیب ساعت آفتانیدر ا.  کردیرا طراح   کی

  )1388،ناظمی( .کرد ی را مشخص مها فصل زی نهی سا طول روز، بلندائ ساعتهدوازده يبند میتقس

 میخـوان  ی که از ساعت مـ     ی زمان با زمان   نیا. دهند ی را نشان م   يدی خورش ي زمان ظاهر  ،ی معمول ی آفتاب يساعت ها 

 يساعت ها روز در طول سال با    چهار تنها   ساعت ها  نیا. شود یجا م    جابه قهی دق 15 فرق دارد و در طول سال تا حدود          یکم

 محـور  ي خـاطر اسـت کـه راسـتا    نی به ادهی پدنیا)  دسامبر25 سپتامبر و   2 ژوئن،   14 ل،ی آور 16 (. مطابقت دارند  یکیمکان

 ی آفتـاب  يسـاعت هـا   . خـورد  ی تاب م  ی هنگام چرخش به دور خود کم      نی زم  و ستی به دور خود کامالً ثابت ن      نیچرخش زم 

 یبرخـ . کند ی محی مختلف سال تصحيها  اختالف زمان را در ماه  نی در کنار خود دارند که ا      ي نمودار ای جدول   شهی هم قیدق

 ساعت  ماًی مستق گرید يها   با روش  ا خود ی  ٔ صفحه ي رو ساعت ها  خط   کردن  دهی با خم  زی ن دهیچی پ ی آفتاب يساعت ها  از   گرید

  .دهند یدرست را نشان م

 و میزان دقت به کار برده شده در آنهـا، اطالعـاتی همچـون سـاعت و تـاریخ را نـشان                   ساعت ها  بسته به نوع این     

اما در هر نوعی از آن، با . ي آفتابی نیازمند آشنایی با نجوم و ریاضیات استساعت هادرك کامل چگونگی عملکرد . دهند می

ي آفتـابی بـه هـر    ساعت هاتوان زمان را مستقیماً از روي آن خواند،    ه مطالب نوشته شده بر روي صفحه ساعت، می        توجه ب 

   :اند د از دو قسمت اصلی تشکیل شدهشکلی که باشن

این میله ممکن است عمود بـر       . دهد  اي است که سایه آن سپري شدن زمان را نشان می             معموالً میله  :شاخص. 1

ي آفتابی این شاخص به صورت نیم دایره        ساعت ها در برخی از مدلهاي     . باشد... ایل نسبت به سطح افق و       سطح دیوار یا م   

  . اي در حلقه است یا میله

هـاي     بر صفحه ساعت آفتابی، خطهاي مربوط بـه سـاعات روز و سـایر نـشانه                :صفحه مدرج و خط ساعت    . 2

  . ي آفتابی وجود داردساعت هابندي  اوتی براي درجههاي بسیار متف شیوه. شود مربوط به ساعت آفتابی رسم می

  



٥

  ي آفتابی ساعت هاانواع 

 صفحه اصلی ساعت افقی و شاخص آن که معموالً مثلثی است عمود بـر صـفحه سـاعت طـوري قـرار                       :ساعت افقی * 

بندي صفحه  درجههمچنین براي محاسبه . اي برابر عرض جغرافیایی محل بسازد گیرد که لبه شاخص با صفحه افق زاویه می

  )1383،کریمیان سردشتی(. افقی آن باید عرض جغرافیایی محل مشخص باشد

  

اساس کار این ساعت نیز تغییـر سـمت خورشـید در            .  صفحه این ساعت کامالً عمودي است      :ساعت قائم یا دیواري   * 

بـراي  . فیـایی آن بـستگی دارد  توان در طول روز  از ساعت استفاده کرد به جهـت جغرا       مدت زمانی را که می    . طی روز است  

  . ها نیز الزم است عرض جغرافیایی محل و راستاي دیوار مشخص باشد بندي این ساعت درجه

  

شـاخص ایـن   . اند  موازي با صفحه استواست آن را ساعت استوایی نامیده         ساعت ها  چون صفحه این     :ساعت استوایی * 

ایـن  . ور زمین و در نتیجه در امتداد قطبهـاي سـماوي اسـت            اي عمود بر صفحه ساعت است که موازي مح           میله ،ها ساعت

اي بـه انـدازه عـرض          زاویـه  ، تنها الزم است که صفحه ساعت با افق        توان به کار برد؛     رض جغرافیایی می  ساعت را در هر ع    

  . جغرافیایی بسازد

  

   ساعتدتری جداشکال

  ساعت مکانیکی * 

سـازان را در       ایـن اختـراع سـاعت      .نسبت می دهند  )م3قرن( ارشمیدس    به  عده اي     مصریان و  برخی اختراع چرخ دنده را به     

سنجی ساخت کـه مـردم آن را    راهبی به نام ژربر براي نخستین بار در قرن دهم زمان    . ي بعدي یاري کرد   ساعت ها ساختن  

 12کنند از قرن  یی که بوسیله چرخ و فنر کار میساعت ها. گذاري کردند و آلت محرکه را در ساعت کار گذاشت       جادویی نام 

ي دیواري ساخته شد که عقربه و صـفحه نداشـت و صـداي زنـگ در رأس     ساعت ها میالدي 13در قرن . در اروپا  میالدي

ساعت ساعتی اختراع کرد که شامل بسیاري از قسمتهاي اصلی » هنري دویک«م 14در قرن . ساعت تنها مشخصه آنها بود

 اختراعی کـه شـاید بـیش از همـه در پیـشرفت       )1381،مصاحب( .ر داشتشما ي جدید بود و چرخ، صفحه، عقربه ساعت    ها

شاید اولین کسی که فکر اسـتفاده از     . باشد  گیري زمان سهیم است، استفاده آونگ در تنظیم حرکتهاي چرخ ساعت می             اندازه

  )1383،کریمیان سردشتی (.دان بزرگ گالیله بود ند و ریاضیآونگ را در ساعت ارائه داد دانشم

م اولـین  1657آونگ را در ساعت به ثبـت رسـانید و در سـال    ازهویگنس هلندي براي نخستین بار طرح استفاده    اما  

 او فنر را در ساعت به کـار بـرد و بـدین ترتیـب                .ارائه داد کرد    کار می ) رقاصک(یز با آونگ    ساعتی را که به طور موفقیت آم      

ي بـزرگ اهمیـت و     سـاعت هـا    بعضی از     ) 1381،   مصاحب  و 1383،کریمیان سردشتی ( .ساعت در مسیر جدیدي گام نهاد     

ترین ساعت جهان و شاهکار هنر  شهرت تاریخی دارند که در رأس آنها از ساعت کلیساي استراسبورگ باید نام برد که عظیم

  )1383،کریمیان سردشتی. (. و صنعت است



٦

  ساعت الکتریکی* 

  . کار می کندساعتی است که با نیروي برق)ساعت برقی( ساعت الکتریکی

  ساعت اتمی * 

 .افتد  این ساعت هر صد سال هم یک ثانیه عقب یا جلو نمی.ي جدید استساعت ها پیشرفته ترینساعت اتمی یکی دیگر از

کـرد    سازمان ملی استاندارد آمریکا نخستین ساعت را که بر اساس فرکانـسهاي طبیعـی ذرات اتـم کـار مـی                1949در سال   

  .ساخت

ن ، دقیق تـری ریکا در شهر واشنگتن نصب شده اند در آزمایشگاه پژوهشی نیروي دریایی آم1964 که در   دو زمان سنج اتمی   

 649/1420450751( این دو زمان سنج که بـر مبنـاي دوره ي انتقـالی اتـم هیـدرژن                  . زمان سنج جهان به شمار می آیند      

  .ی باشند  سال م1700000 ثانیه در 1، داراي خطاي عمل می کنند) سیکل در ثانیه 

  

  ساعت در ایران 

 .انـد  ایرانیان از زمانهاي دور، با واحدهاي زمان آشنایی داشته و در این زمینه بیش از ملل دیگر بـه ایـن صـنعت روي آورده                      

، از ساعت آفتابی کهنی سخن به میان می آورد که در محوطه معبد چغازنبیل در کروپ ستاره باستان شناس برجسته.یس.اي

ها نکاتی رعایت شـده بـود و    در مجموعۀ آثار تخت جمشید در معماري برخی کاخ  )1388،  ناظمی. (  است شوش نصب بوده  

هاي کشف شـده   محققان یکی از سالن  . اند  برده  هاي نجومی بهره می     بیانگر این است که از آنها براي تعیین وقت و استفاده          

در تخـت  : گویـد  هرتـسفلد مـی  . اند  و رصد ستارگان دانسته    را محلی براي استفاده نجومی    ) دوره اشکانیان (در تخت سلیمان    

با پذیرفتن اسـالم توسـط ایرانیـان        . تعبیه شده بود  ) احتماالً ساعت آبی  (طاقدیس خسرو پرویز پادشاه ساسانی نوعی ساعت        

ان آمـد تـا    پیشرفته این دوران به کمک طراحـان و اخترشناسـ        ریاضیات .آفتاب نماهاي ابتدایی در مساجد ایران رونق یافت       

ي آفتابی پیچیده نه تنها به عنوان ابزاري علمی و رصدي که به عنوان ابزار تعیین وقت مناسک مذهبی در گوشـه   ساعت ها 

رصد وقـت و  (اي بنا شد به نام   در قرن هشتم در یزد ساختمان رصدخانه     .و کنار مرزهاي تمدن کهن اسالمی گسترش یابند       

ترین مخترع ساعت در قرن نهم هجري محمد حافظ اصـفهانی             شاخص. شد  ب می که جزء مدرسه رکنیه یزد محسو     ) ساعت

  )1383،کریمیان سردشتی (.ي برجی همزمان اروپا داردساعت هاساعت اختراعی وي مشابهت زیادي نیز با . بود

جـز شـاه و    به همین دلیل بـه  .شد ها انجام می سازي و همچنین کار تعمیر آن به دست خارجی      در دوره صفویه حرفه ساعت    

در دوره زندیـه،    . هـاي سـنتی بـود       کردند و تعیین وقت اساساً بـا روش         درباریان افراد زیادي از ساعت مکانیکی استفاده نمی       

  .افشاریه و تا اواسط حکومت قاجاریه تولید و حتی استفاده از ساعت در ایران دچار فترت بوده است

  

  

   



٧

  معرفی اشیاء شاخص موزه ساعت

  ي آفتابیساعت ها

   

).النهار جهانی است اللفظی این وسیله از انگلیسی نصف ترجمه تحت(  برنجیساعت آفتابی.1
  

  
  

در وسط این ساعت یک دایره    . میالدي در پاریس ساخته شده است      1851 در سال    متر   سانتی 38این ساعت به  قطر             

 بـا اعـداد یونـانی    24 تا 1دورتادور صفحه اصلی از    . متر قرار گرفته و دور آن مدرج شده است           سانتی 2/14اي به قطر      شیشه

  . توان آن را تراز کرد هاي زیر صفحه و ترازهاي افقی حبابی می بوسیله پیچ.  استگذاري شده بندي و شماره درجه

تایی 16متر که روي صفحه لوال شده روي این حلقه نیز درجات               سانتی 6/3اي است به پهناي       شاخص این ساعت نیم دایره    

 در کنار یکی از ترازها یک ساعت آفتابی افقی بـا شـاخص     2و1روي صفحه و بین اعداد      .  نوشته شده است   1520 تا   768 از

 نقـش  نام ماه هاي نجـومی متر نصب شده که دورتادور آن    سانتی 7/1متر و ارتفاع       سانتی 5/1مثلثی از جنس سنگ به قطر       

   .شده است

  



٨

  
  

 ابتدا باید این وسیله را در جایی تراز کرد و پـس از عمـود کـردن حلقـه وسـط و           هاین ساعت به این شکل است ک      نحوه کار 

و ) زمان(توانیم وقت   به این ترتیب می.تنظیم انحراف میله میانی به طوري که آفتاب از سوراخ کوچک وسط قطعه عبور کند

  . تاریخ روز را از روي این وسیله بخوانیم

  

  هاي مختلف  ساعت آفتابی با شاخص. 2

  



٩

 بـه  .اسـت متر  سـانتی 1متر و ضـخامت    سانتی5/33اي به شعاع      از جنس چوب به شکل یک ربع از دایره         این ساعت صفحه  

متر قرار گرفته که محل قرار گرفتن   سانتی4متر از کمان دایره و در امتداد مرکز یک دایره توخالی به قطر       سانتی 5/5فاصله  

 4متر از دایره کمی به سمت راست یک آینه مربع که طول هر ضلع آن  انتی س5/3هاي خورشیدي است و به فاصله  شاخص

الزاویـه درآورده   از گوشه ربع دایره یک تک کوچک به شکل ذوزنقـه قـائم            . متر است به صورت افقی قرار گرفته است         سانتی

ا فاصله کمی از ذوزنقه یـک  دهد در قسمت مرکز دایره و ب    را نشان می   110که از صفر تا حدود      پالستیکی  شده و یک نقاله     

هـاي   این وسیله داراي نُه شـاخص و در انـدازه  .  استگذاري شده  شماره180 تا 70 و یک دور دیگر از      110 تا   0دور عدد از    

انـدازه طـول و قطـر قاعـده هـر      . باشـد  می) برنج(ها چوبی و بقیه از جنس فلز          مختلف است که جنس چهار عدد از شاخص       

  : است ازشاخص به ترتیب عبارت 

  چرمی  متر از جنس چوب و غالف سانتی7/3متر و قطر قاعده سانتی34: اولین شاخص به طول

  ) برنج(متر از جنس فلز   سانتی4متر و قطر قاعده   سانتی7/29دومین شاخص به طول 

  )برنج(متر از جنس فلز   سانتی9/3متر و قطر قاعده   سانتی7/24سومین شاخص به طول 

  )برنج(متر از جنس فلز   سانتی4/3متر و قطر قاعده   سانتی5/20 طول چهارمین شاخص به

  متر از جنس چوب   سانتی9/3متر و قطر قاعده   سانتی9/15پنجمین شاخص به طول 

  )برنج(متر از جنس فلز   سانتی7/2متر و قطر قاعده   سانتی5/15ششمین شاخص به طول 

  )برنج(متر از جنس فلز   سانتی5/2ه متر و قطر قاعد  سانتی2/10هفتمین شاخص به طول

  متر از جنس چوب  سانتی4/1متر و قطر قاعده   سانتی7هشتمین شاخص به طول 

  متر از جنس چوب  سانتی9/1متر و قطر قاعده   سانتی4/6نهمین شاخص به طول 

  

  ساعت آفتابی سنگی با شاخص مثلثی برنجی. 3

  



١٠

اي سنگی و شاخصی مثلثی از جنس برنج          داراي صفحه متر     سانتی 2/27متر و قطر       سانتی 8/15 به ارتفاع    این ساعت 

 و در سمت چپ از      9 تا   1بندي روي صفحه سنگی ساعت از سمت راست از عدد             درجه. باشد  نوع استقرار آن افقی می    . است

ه به صورت دایره است تـصویر خورشـید بـا صـورت     در مرکز صفحه ساعت ک.  با اعداد رومی نوشته شده است  12 تا   5عدد  

 سایه شاخص به وسیله ي آفتابی انعکاسیساعت ها کار این ساعت همانند دیگر طرز .انسان و شعاعهاي نور نقش شده است

  . م است1733تاریخ ساخت این ساعت  سال . دهد  نشان میابر روي صفحه اصلی است که وقت ر

  

     ورشیدي ساعت آفتابی سنگی با توپ خ. 4

  

  
 درجه ساخته   45/35با شاخص مثلثی براي عرض      متر     سانتی 7/32متر و قطر       سانتی 4/8ارتفاع  به   این ساعت آفتابی  

عالوه بر ایـن  . دهد ساعت را نشان می) وقت( پس از همراستا کردن شاخص جهت شمال ـ جنوب سایه شاخص  .شده است

کنـد کـه اعـالم ظهـر       و باروت هاي  داخل توپ فلـزي را منفجـر مـی   کند ساعت داراي عدسی است که نور را متمرکز می 

  .کند عدسی داراي پایه است که با تغییر زاویه پایه محل عدسی براي روزهاي مختلف تغییر می. باشد می

   

  



١١

  ساعت آفتابی سنگی با توپ خورشیدي . 5

  
شـاخص مثلثـی آن از      . استشده  که مدرج   از جنس سنگ است      4/27و  قطر    9/20ارتفاع  صفحه اصلی این ساعت     

. این شاخص روي یک پایه فلزي نصب شده است. باشد  دقیقه می42 درجه و 25و قابل استفاده در عرض  ) برنج(جنس فلز   

 جاي کـه  (در هنگام ظهر شرعی با جمع شدن نور خورشید در یک نقطه و انعکاس آن به وسیله عدسی بر روي توپ ساعت   

 5/18 عدسی که به روي توپ ساعت نـصب شـده داراي ارتفـاع    .گیرد  انفجاري صورت می)ده ش ها در آن محل جمع   باروت

براي تعیین ساعت از سـایه      . است که براي روزهاي مختلف در سال قابل تغییر است و قابلیت حرکت به جلو و عقب را دارد                  

گـذاري شـده       شماره 12 تا   1ز  صفحه سنگی مدرج و ا    . گردد  شود استفاده می    شاخص که بر روي صفحه سنگی منعکس می       

  . است

  

  

  

  

  

  



١٢

  ساعت آفتابی فلزي با شاخص مثلثی . 6

  

  
ي آفتـابی دیگـر داراي یـک        سـاعت هـا    همانند   متر   سانتی 2/27متر و قطر       سانتی 8/15 به  ارتفاع   این ساعت آفتابی  

 9 تا 1ر سمت راست از عدد ي افقی است که دساعت هامانند شیوه متداول این ساعت طرز استفاده  .باشد  مثلثی میشاخص

  .  نوشته شده است12 تا 5و در سمت چپ از عدد 

تـاریخ  .  اسـت هاي نور آن نیز نقش شده در مرکز و پایین نقش یک خورشید با صورت انسانی کشیده شده که شعاع   

  . ه استگردیدم ذکر 1733ساخت آن 
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  ساعت آفتابی و قطب نما  برنجی. 7

  
 متـر و     سـانتی  8/2 اي بـه قطـر       در وسـط آن دایـره      .است سانتی متر  2طول اضالع   این ساعت یک هشت ضلعی به       

عقربه و صفحه . روي این صفحه با شیشه پوشانده شده است. متر در زیر آن قرار دارد        سانتی 9/0اي باریک به ارتفاع       استوانه

 و در نـیم  9 تا 1ده و روي حلقه از شماره حلقه اصلی در یکی از اضالع به پایه سوار ش  . نما در استوانه قرار گرفته است       قطب

گذاري شده در کنار حلقه یک ربع حلقه مدرج نصب شده است که براي تنظیم صفحه   با اعداد یونانی شماره 12 تا   3دیگر از   

  . کند اي است که با قرار گرفتن روي ربع حلقه روي آن به راحتی حرکت می  روي حلقه زائده.ساعت است

  



١٤

  برنجی ساعت آفتابی. 8

  
در وسط صفحه   . متر است    سانتی 7/2 طول هر ضلع آن      . ضلعی برنجی است   هشتاین ساعت آفتابی به صورت یک       

کاري شـده چهـار جهـت اصـلی را نـشان          نما و خطوط کنده     متر حاوي قطب     سانتی 1/3اي به قطر      یک استوانه ) پایه(زیرین  

 ساعت سفید و نیمی به رنگ آبی است کـه    نیمی از عقربه.دهد ها که شمال جغرافیایی را نشان می دهد و همچنین فلش  می

متر توسط لوال بـه        سانتی 6در یکی از اضالع هشت ضلعی یک حلقه به قطر           . دهد  تفاوت شمال و جنوب عقربه را نشان می       

  روي حلقـه    و اي قـرار گرفتـه      اي اسـت کـه مرکـز آن شـاخص میلـه              روي قطر مـوازي لـوال میلـه        . است بدنه متصل شده  

 درجه قرار دارد که بوسـیله   90هاي تا     بندي  در کنار این حلقه یک ربع حلقه با درجه        . استهاي ساعت انجام شده       بندي  درجه

 7/1*22توسط یک گیره چهـارگوش بـه ابعـاد          و  کند    آن شیب حلقه را براي عرض جغرافیایی محل حلقه اصلی تنظیم می           

. شـود   قرار دادن ساعت در راستاي شمال و جنوب ساعت اسـتفاده مـی            از عقربه مغناطیسی جهت   . شود  متر محکم می    سانتی

ر سایه شـاخص د   . شود  تنظیم عرض جغرافیایی به اضافه عمل قبلی باعث قرارگرفتن شاخص در راستایی چرخش زمین می              

  .دهد این حالت ساعت را نشان می

 و در   9 تـا    1 یونانی از شـماره      اعدادا   نیمی از حلقه باال به پایین سمت راست ب          است اي   میله این ساعت  نوع شاخص 

همچنین روي صفحه زیر ساعت نقشهاي     .  است هاي مساوي   گذاري شده با فاصله      شماره 12 تا   3نیمه دیگر از پایین از عدد       
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 )الیپزیـک (و محل ساخت آن  آلمـان         Elevce=Polگُل و خطوط موجی کوچک قلمزنی شده است نام سازنده احتماالً            

  .است

  

  شاخصی مثلثی و قطب نما  با چوبیتابیساعت آف. 9

  
زمـانی کـه    .متـر سـاخته شـده اسـت      سانتی8/4متر و قطر    سانتی 8/1این ساعت از چوب، شیشه و کاغذ  به ا رتفاع          

روي صـفحه اصـلی سـاعت    . دهـد  را نشان مـی ) ساعت(گیرد سایه آن زمان    در جهت شمال ـ جنوب قرار می  آن شاخص

روي حلقه اطراف سـاعت     . اي کوتاه از جنس چوب است       بدنه به شکل استوانه   . یده شده است  نقشهاي گُل و برگ رنگی کش     

عقربـه مغناطیـسی در     . تواند بچرخـد    هاي جغرافیایی مشخص شده است و صفحه داخلی روي یک سوزن کوچک می              جهت

م صفحه وسطی مانند یک اي شکل قرار گرفته، بطوریکه تما اي شکل و به موازات آن صفحه مسطح دایره روي صفحه دایره

پس از چرخاندن ساعت و قراردادن شاخص در راستایی شمال و جنوب سایه شاخص که بـه                 . کند  نماي واحد عمل می     قطب

 و در نیمه    9 تا   1 یونانی از    اعدادصفحه از یک طرف با      . دهد  را نشان می  ) زمان(افتد ساعت     هاي کناري می    بندي  روي درجه 

  . اري شده استگذ  شماره12 تا 9 دیگر از
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  . حلقه نجومی که نوعی ساعت آفتابی است. 10

  
متـر و    سانتی1/6متر و دیگري به قطر   سانتی4متر و ضخامت   سانتی 8این وسیله شامل دو حلقه است یکی به قطر          

 زمـانی کـه   .سازند گیرند و با هم یک حلقه پهن می     این دو حلقه در حالت عادي داخل هم قرار می         . متر   سانتی 4/0ضخامت  

  . گیرد گیرد حلقه وسطی باز شده عمود بر حلقه بزرگتر قرار می مورد استفاده قرار می

4

 پـشت سـر هـم     12 تـا    1تـر هـم دوبـار از         حلقه کوچک  . قسمت کوچکتر تقسیم شده است     17 حلقه بزرگتر به     1

. ها در حال باز و بسته نصب شده است          داشتن حلقه   ت نگه جهت ثاب هایی     بست ،تر روي حلقه بزرگ   .گذاري شده است    شماره

گذرد شکاف باریکی در وسط   و از قطر می در سه حلقه کوچک وصل شدهمتر  سانتی5*1یک تیغه مستطیل باریک به اندازه 

 24بروکسل عرض ‹‹ :ها نوشته شده و در وسط ساعت کوچک نوشته شده  مستطیل وجود دارد که دو طرف آن اسامی برج  

کلمات زیر بـه انگلیـسی نوشـته شـده          ) اصلی( روي صفحه ساعت بزرگ      ››الدین تهرانی   شمسی سیدجالل 1320حمل سنه   

  . است

Meridien Universal Par 
Fallovimi Opticien Prvesseleidemilrn
1.A.M 1851 Paris 
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  ي دیواري ساعت ها
  )1372 ،دهخدا(  .ه دیوار آویزندساعت دیواري یا ساعت دیوارکوب ساعت لنگرداري است که آن راب

  

   برنجیچند وزنه ايساعت دیواري . 1

  
  در روي صفحه اصلی و نقوش گیاهی راباشد همچنین نقوش نجومی    می  برنجی این ساعت دیواري داراي چند وزنه     

  .محل ساخت آن ژاپن می باشد. توان مشاهده نمود  بر روي بدنه آن میرا 

      برنجیي چهار وزنه اساعت دیواري . 2

این ساعت دیواري داراي چهار وزنه فلزي است که صفحه اصـلی آن بـا اعـداد رومـی نوشـته شـده داراي نقـوش                           

  . باشد کاري شده گل دوازده پر می کنده
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   وزنه اي چهارساعت دیواري. 3

  
و طناب که دو سـر آن  متر و به شکل مکعب مستطیل است و د    سانتی 49نگ آن تا زیر پایه      زارتفاع ساعت از باالي     

اي شـکل از    هـاي اسـتوانه     این وزنـه  . هاي داخلی سوار شده است      باشد روي چرخ دنده     هاي مختلف آویزان می     وزنه در اندازه  

هاي برجسته اساطیري  رو و سمت چپ نقش  روبه،روي بدنه سمت راست. باشد  این ساعت ساخت ژاپن می.جنس برنج است  

با دست چپ به جلو اشاره می کنـد       که مشعلی در دست  راست دارد و         با بینی بزرگ     نقش مردي   سمت چپ  .شود  دیده می 

شـبیه  (نما با گوشهاي بلند در حالی کـه قـسمتی از آالت موسـیقی                  سمت راست نقش برجسته انسان حیوان      .دیده می شود  

 خاندان توکوگاوا بـه شـکل   در قسمت باالي بدنه سمت راست وچپ نشانه طالیی   .شود  در دستش گرفته مشاهده می    ) گیتار

ایـن   .دهـد  اي را تـشکیل مـی   گردد و دایـره   یک گل ختمی ژاپنی است که نوك سه گلبرگ آن به جانب داخل برمی   تصویر

دهنده ایـن     در ضمن وجود این نشانه، روي ساعت نشان        .م در ژاپن قدرت را در دست داشتند       1867 تا   1403خاندان از سال    

روي بدنـه ایـن سـاعت    . اشد که توسط شخص فرمانروا به شخصیت مهم اهداء شده است         ب  است که جزو هدایاي خاص می     
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بختی با کیسه بـرنج و       خداي ثروت و پاسدار ثروتمندان و یکی از خدایان هفتگانه نیک          » دایکوکو«نقش برجسته اساطیري    

دایره اعداد نام ماههـاي     همچنین از ویژگیهاي مهم این ساعت این است که در اطراف            . یک موش در بغل نقش شده است      

 ،کفیلـی . (رسـد  ش می13ساعت به اوایل قرن قدمت این . وار و به خط ژاپنی قدیم نوشته شده است نجومی به صورت دایره  

1379 (  

  

   چوبی مصورساعت دیواري آونگی . 4

  
 و  باشـد   تحرك مـی   م  این ساعت     چشمها تصویر  و است  میالدي در آلمان ساخته شده       19 در قرن    این ساعت زیبا مصوري   

  .کند  در باالي این ساعت قرار گرفته که زمان را اعالم مییمرغک آوازخوان

   

  ي رومیزيساعت ها
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.( ساعت رومیزي ساعتی است که آن را روي میز یا طاقچه قرار دهند و به آن ساعت طاقچـه اي یـا روبخـاري نیـز گوینـد               
   )1372 ،دهخدا

  

   برنجیساعت رومیزي. 1

  

  
روي بدنـه سـاعت    . اي اسـت کـه در زیـر هـر رأس یـک پایـه اسـت                  شکل یک شش ضلعی استوانه    این ساعت به    

 اي است که ابزار آالت داخلی ساعت از آنجا پیداست و روي بیشتر آنها با نقـوش گیـاهی قلمزنـی    هاي کوچک شیشه        پنجره

 بصورت یونـانی نوشـته   12  تا1 اي شکل دارد که روي آن از شماره     صفحه ساعت یک حلقه دایره    . شده است   تزئین طالیی

روي صفحه زیر حلقه که به شکل شش ضلعی است، نقاشی از حضرت عیـسی مـسیح کـشیده شـده کـه روي          . شده است   

انـد و در   روبروي حضرت عیسی نشسته) یک مرد و یک کودك(دو نفر . شود صندلی نشسته و پایین وسایل نجاري دیده می  

همچنین داخل خورشیدي که باالي . شود شود که صلیبی روي آن دیده می     دیده می پس زمینه یک کلیسا با برجی روي آن         

 و یک حلقه فلزي که به سر قرار دارد  کاسه زنگ زیر ساعت.شود القدس به شکل یک کبوتر دیده می تصویر است نقش روح

  . زند اي چسبیده است به کاسه زیر ساعت از داخل ضربه می میله
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   برنجیساعت رومیزي. 2

  
متـر و از    سـانتی 5/7*7*10شکل مکعب مـستطیل و بـه ابعـاد    متر  به       سانتی 5/7 عرض و    15 طول   این ساعت به  

تـوان بـه وسـیله آن     ه شـده کـه مـی   اي کوچک تعبی  ضلع یک پنجره شیشهباشد و در هر  به رنگ طال می   ) برنج(جنس فلز   

این ساعت مزین به نقوش گیاهی . دنباش رنگ طالیی میهاي داخل ساعت را مشاهده نمود که همه به  دنده ابزارآالت و چرخ

گذاري شده و روزهاي سال را  عدد قرار دارد که صفحه گذرنده زیر آن تا سی شمارهایک دایره کوچک کنار . باشد قلمزنی می

لیسی پنج تـا   به انگ60 تا 0ها از   به یونانی نقش شده و دقیقه12 تا 1همچنین در روي صفحه اصلی از عدد     . دهد  نشان می 

ر دارد کاسه زنگ زیر ساعت قرا. گذاري شده تقریباً تمام سطح ساعت مزین به نقوش گیاهی قلمزنی شده است پنج تا شماره 

  .محل ساخت این ساعت انگلستان می باشد. بیه شده استزن در زیر آن تع و سه ضربه
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  ) اي کروي شیشه(ساعت رومیزي . 3

  
اي ساخته شـده و از       است که در واقع از دو نیم کره شیشه         1/6اي به قطر       شیشه این ساعت به شکل یک کره کامل      

متـر    سانتی3اي به قطر  در پشت کره دایره. اند متر به هم متصل شده  سانتی2/1وسط به وسیله نوار فلزي پهنی به ضخامت    

ي کوك ساعت به صورت حلقـه تأییـد   ا اي شیشه اي را بتوان در یک نقطه نگه داشت در باالي کره صاف شده تا کره شیشه   

 صفحه اصلی ساعت به رنگ صورتی است و اعداد آن با رنگ سیاه نوشته شده و دور اعداد با خطوط طالیی ظریفـی                  . شده

بـاالترین  . اي دارنـد  در صفحه اصلی چهار دایره کوچک با رنگ سیاه نشان داده شده که هر کـدام عقربـه     . تزئین شده است  

این ساعت فقط یـک  . دهد  دایره پایین ثانیه و دایره سمت چپ احتماالً دقیقه را نشان می   ،  سمت راست روز   دایره   ،دایره ماه 

شـود و     پشت سـاعت بـه راحتـی دیـده مـی          . باشد   نوك تیز می   5عقربه ساعت شمار به رنگ طالیی دارد که به شکل عدد            

  . کند کار می) جمع کردن فنر(سیله کوك کردن ساعت به و. ها و دیگر اجزاء ساعت را مشاهده کرد دنده توان چرخ می
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  برنجی با روکش زرنماساعت رومیزي . 4

  

یک دسته جهت سهولت  ساخته شده و) ormolu(مسافرتی طالیی رنگ احتماال از برنج با روکش زرنمااین ساعت 

 و احتمـاال قبـل از       انـسه فر آن   محل ساخت   تمامی بدنه ساعت داري نقوش گیاهی وهندسی می باشد            .در حمل ونقل دارد   

  . میالدي ساخته شده است19قرن 
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   برنجی با روکش زرنماساعت رومیزي . 5پ

  
با توجه به منسوخ شدن . تزیین یافته است) ormolu(شیوه زرنما به  و باشد  به رنگ طالیی می این ساعت که  بدنه  

   . میالدي می باشد19پیش از قرن  میالدي به احتمال زیاد این ساعت متعلق به 19این سبک قبل از قرن 
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  )مسافرتی( برنجی ساعت رومیزي. 6

  
ه روي آن میناکاري زیبایی صورت گرفتـه بـراي سـهولت در حمـل آن                کباشد    این ساعت یک ساعت مسافرتی می     

هـاي   ي قابل حمل خـود را در پوشـش        ساعت ها ها     معموالً ژاپنی  .اپن می باشد  ژ محل ساخت آن     .اي تعبیه شده است     دسته

  . دادند شود قرار می کوچکی که از کمربندهایشان آویزان می
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   برنجیدنگی ساعت 

  
 آن  زن     دسته ضربه  .استمتر   سانتی 5/10*5/29ساده و متشکل از یک حفره فلزي با ابعاد          ) ساعت(ساختار این شیء    

 شخص براي اعالم زمان ضربه اي بردر موعد م و  بیضی شکل از جنس نرم قرار دارداي است که نوك آن داراي گلوله میله

  . نواخته می شودبدنه 
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