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  ساعت آفتابی
  ١عبدالحسین مصحف

ها شیفتۀ آسمان پر ستاره و روزها شـاهد حرکـت سـایۀ  های کهن پیش از هر چیز شب ساکنان دوران
های فلکـی  هـا از آسـمان بـه گـزینش صـورت شـبانۀ آن یها زدن دیداند.  آفتاب روشنی بخش بوده

ای ثابت (و در واقع بـه دور محـوری  اند که گنبد آسمان به دور نقطه انجامیده و به این پدیده پی برده
گذاری چهـار جهـت و بـه  ای روزانۀ خورشید هم آنان را بـه نشـانه دایره میچرخد. حرکت ن ثابت) می

است. زمان نیمروز را به یک فاصله از طلوع و غـروب خورشـید شناخت زمان نیمروز رهنمون بوده 
انـد کـه درختـان و  ها بـه ایـن نکتـه پـی برده دانسته و با توجه و دقت به زمان نیمروز و با کنجکاوی

ترین سایه را دارند. این فرایند نمود شـاخص آفتـابی را در  ها در هر روز به هنگام نیمروز کوتاه بلندی
  ها کرد.  سنجی را آشنای ذهن عت آفتابی را گسترش داد و مفهوم زمانپی داشت، عنوان سا

گام اصلی در برپا داشتن شاخص آفتابی دستیابی دقیق به راستای شمال و جنوب بـود. در یـک مکـاِن 
هاست. بـا یـک  اند و خط شمال و جنوب محور تقارن آن ثابت، دو بخش سایۀ صبح و سایۀ عصر متقارن

توان به این محور تقارن دست یافت؛ در فضای آفتابی و در سـطحی افقـی و تـراز  یترسیم سادۀ هندسی م
ای قائم در مرکز آن و عمود بر سطح افقی نصب کنیم کـه بلنـدی میلـه کمـی  ای رسم کنیم و میله اگر دایره

بزرگتر از شـعاع دایـره 
باشد در زمـانی پـیش 
از ظهر نوک سایۀ میله 

ـــــــه ای از  روی نقط
 محــیط دایــره واقــع

شــود. پــس از آن،  می
ــه  ــایۀ میل ــاهس  تر کوت

                                                    
) نگاه ۱۳۹۱- ۱۳۰۳. برای اطالع از زندگی و آثار مرحوم مصحفی (یکاننشریۀ ریاضی  گذار انیبندبیر، پژوهشگر و مؤلف ریاضیات و  .١

، ۲، ش میراث علمیدر » شکوه ریاضت، درنگی بر زندگی و کارنامۀ استاد عبدالحسین مصحفی«کنید به مقالۀ جعفر ربانی با عنوان 
  .۱۷۴- ۱۷۰ص 
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رسد که بار دیگر نوک سایۀ میله روی نقطـۀ دیگـری از  شود و زمانی می شود و سپس به تدریج بلند می می
شود. عمود منصف پاره خط بین دو نقطۀ نشان شده، راستای شمال و جنـوب اسـت.  محیط دایره واقع می

شاخص، در راستای شمال و جنوب واقع شود وقت نیمروز اسـت  آنگاه که سایۀ آن میله= سایۀدر هر روز 
    ١در راستای شمال و جنوب است.و بر عکس، آنگاه که وقت نیمروز باشد سایۀ شاخص 

هایی کـج و  ای در اثـر پدیـده شاخص میلـه
شـده و در نیمـروز از راسـتای شـمال و  کوله می

رو، شاخص  افتاده است. از این جنوب بیرون می
سـاختار بـه شـکل روبـرو را بـه جـای مثلثی با 

   ٢اند. ای به کار برده شاخص میله
شاخص مثلثی، در آغـاز هماننـد شـاخص 

کـه اسـت رفتـه  ای، تنها از آن رو به کار می میله
هنگام نیمـروز را نشـان دهـد. در ایـن حالـت، 
اندازۀ زاویۀ حادۀ بـین دو ضـلع افقـی و مـورب 

شـدند شاخص دلخواه بود. اما آنگاه کـه بـر آن 
گاه شــاخص را بــر حســب  صــفحۀ افقــی تکیــه

بندی، در هر مکان باشد، متناسـب  بندی کنند دریافتند الزم است این درجه حرکت سایۀ آفتاب درجه
با عرض جغرافیایی آن مکـان 

رت پذیرد. راه و روش این وص
ــــدی در متن درجه ــــای  بن ه

دانشگاهی نجوم بیان و نموده 
ـــتاران  ـــت و خواس ـــده اس ش

ن رجـوع کننـد. بـه آتوانند  می
ای از شـاخص  جا نمونهدر این

دار نمـــوده  درجـــهآفتـــابی 
ــازار  ٣شــود. می ــه ب پــیش از ب

ـــه های گونـــاگون  آمـــدن گون

                                                    
  م. ع.ـ در واقع سایۀ شاخص باید به سمت شمال باشد، نه جنوب. ۀ قبل صفحدر شکل  .١
  در این شکل راستای سایۀ نیمروز باید به سوی شمال باشد. ـ م.ع. .٢
 ها باید روی سمت شمالی باشد نه جنوبی. ـ م. ع. بندی در این شکل هم درجه .٣
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از جمله ابزارهای پی بردن بـه وقـت بـود و امـروزه کـارایی نـدارد؛ های فنی، شاخص آفتابی  ساعت
ه دو نیمـۀ د ضمن این که نسبت بهای زمانی نابرابرن همان گونه که در شکل نموده شده است. فاصله

   غربی متقارنند. سشرقی و
دهد بـا هـم سـازگار  بندی شده با وقتی که ساعت نشان می شاخص آفتابی به شیوۀ نجومی درجه

  ها را به جای هم نشان کرد.  توان آن نیستند و نمی
بـزار بـرای ترین ا نکتۀ مهم این که شاخص آفتابی از هر گونه اگر به دقت نصب شده باشـد دقیـق

ها، از جمله  های ساعت برپا شده در بعضی از مکان نمودن وقت صحیح ظهر شرعی است. دستگاه
روز را  ساعت شبانه ۲۴کنند و مدت زمان  های مسجدها، بر مبنای ساعت رسمی کار می در گلدسته

ننـد امـا بـا ک دارند و اعـالم می یمه شب مرعی میاگرچه هم اکنون این تعدیل را در ندهند.  نشان می
  زمان دقیق نیمروز همساز نیست. 

هـا در دو  های جور واجور را ، چینی های آفتابی از گونه های کهن، شاخص در گذشته و در دوران
ها در یـک هـزار و پانصـد سـال پـیش از مـیالد و کسـانی هـم از  هزار سال پیش از مـیالد، مصـری

 ۳۵۵تـا  ۴۰۸دان یونانی ائودوکسوس که از  یاضیاند. از جمله، ر برده های دیگر، به کار می سرزمین
زیسـته اسـت شـاخص  یپیش از میالد م

گذاری  آفتابی تصویر روبرو را طرح و پایه
کــرده اســت. در واقــع، شــاخص آفتــابی 
مفهوم ساعت را داشـته و آن را بـه همـین 

  اند.  برده شناخته و به کار می معنی می
های فنــری و  پــس از اختــراع ســاعت

های دیگر آن،  گیر شدن گونه هکوکی و هم
شاخص آفتـابی از دور خـارج شـد و بـه 
ندرت و گاه به گاه به صورت نمایشی بـه 
ــدالرزاق  ــدس عب ــت. مهن ــه اس ــار رفت ک

ای افقی از آن را در پایگاهی  بغایری نمونه
روی حـوض مســجد (امـام) تهــران کــار 

ها پـیش کـه گـذارم بـه  گذاشته بود. سال
  ١دیدم.لی آنجا افتاد، جای آن را خا

                                                    
 این ساعت اکنون در جای خود قرار دارد. ـ م.ع. .١
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  های از هر گونه یزد، مجموعۀ شاخص» وقت ساعات«مدرسۀ 

... مدرسه دو منار دارد، در یک منار مرغی مسـی نهـاده شـده کـه بـه سـوی 
می نصب شده که به هنگام پنج وقـت طبـل  آفتاب می

َ
گردد؛ بر منارۀ دیگر َعل

زند. در میان رصدگاه چرخی بـا سیصـد و شصـت درجـه سـاخته کـه در  می
شود. در چهـار گوشـۀ چـرخ، چهـار دایـره  برآمدن آفتاب درجۀ آن نموده می

های آن ماه و روز هر ماه که برسد سـیاه  نهاده که هر دایره سی خانه دارد با نام
شود. در باالی چرخ، دو مرغ نهاده که مهره بیرون آورد و در تاس انـدازد،  می

مهـره بیفتـد و  پـنج وقـتتۀ سفید سیاه گرداند و در چرخ به گردش آورد و تخ
طبل زده شود. ... در شب دوازده چراغ است که در هر سـاعت یکـی روشـن 

ان دقیقـه اسـت و س چرخ کوچکی چون جام آویخته که نشـشود، ...، در تا
می بـر 

َ
چون بر جام خورد آواز کند، ...، در اندرون رصد طبل که زده شود َعل

سی دایرۀ سفید بـر وی نهـاده و هـر یده و ره برآید و دایره بر باالی چرخ کشمنا
  شود ...  ها سیاه می گذرد یکی از این دایره روز که از ماه می

 ۷۲۵خمـس وعشـرین و سـبع مئـة= «بنابر نوشتۀ برپا کنندۀ این رصدگاه، سال پایان ساخت آن 
است که همزمان با جشن گشـایش  تاریخ جدید یزدبوده است. نوشتار هم برگرفته از » هجری قمری

  منتشر شده است.  ۱۳۱۷یرستان ایرانشهر یزد در آبان دب




