ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔ

١

ﺳﺎﮐﻨﺎن دورانﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﺐﻫﺎ ﺷﯿﻔﺘﮥ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره و روزﻫﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺳـﺎﯾﮥ
آﻓﺘﺎب روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ .دﯾﺪ زدنﻫﺎی ﺷـﺒﺎﻧﮥ آنﻫـﺎ از آﺳـﻤﺎن ﺑـﻪ ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﺻـﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑـﯽ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ دور ﻧﻘﻄﻪای ﺛﺎﺑﺖ )و در واﻗﻊ ﺑـﻪ دور ﻣﺤـﻮری
ﺛﺎﺑﺖ( ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﻢداﯾﺮهای روزاﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪﮔﺬاری ﭼﻬـﺎر ﺟﻬـﺖ و ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﻤﺮوز رﻫﻨﻤﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻧﯿﻤﺮوز را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﻠﻮع و ﻏـﺮوب ﺧﻮرﺷـﯿﺪ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﻤﺮوز و ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎویﻫﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﭘـﯽ ﺑﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ درﺧﺘـﺎن و
ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎ در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﻤﺮوز ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺷـﺎﺧﺺ آﻓﺘـﺎﺑﯽ را در
ﭘﯽ داﺷﺖ ،ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داد و ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ را آﺷﻨﺎی ذﻫﻦﻫﺎ ﮐﺮد.
ﻣﮑـﺎن
ﮔﺎم اﺻﻠﯽ در ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻓﺘﺎﺑﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑـﻮد .در ﯾـﮏ
ِ
ﺛﺎﺑﺖ ،دو ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﮥ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﯾﮥ ﻋﺼﺮ ﻣﺘﻘﺎرناﻧﺪ و ﺧﻂ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑـﺎ ﯾـﮏ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﺎدۀ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؛ در ﻓﻀﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و در ﺳـﻄﺤﯽ اﻓﻘـﯽ و ﺗـﺮاز
اﮔﺮ داﯾﺮهای رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﻠﻪای ﻗﺎﺋﻢ در ﻣﺮﮐﺰ آن و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﻠﻨـﺪی ﻣﯿﻠـﻪ ﮐﻤـﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷـﻌﺎع داﯾـﺮه
ﺑﺎﺷﺪ در زﻣـﺎﻧﯽ ﭘـﯿﺶ
از ﻇﻬﺮ ﻧﻮک ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﻠﻪ
روی ﻧﻘﻄـــــــﻪای از
ﻣﺤــﯿﻂ داﯾــﺮه واﻗــﻊ
ﻣﯽﺷــﻮد .ﭘــﺲ از آن،
ﺳــﺎﯾﮥ ﻣﯿﻠــﻪ ﮐﻮﺗــﺎهﺗﺮ
 .١دﺑﯿﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺆﻟﻒ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻧﺸﺮﯾﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﺎن .ﺑﺮای اﻃﻼع از زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺤﻔﯽ ) (۱۳۹۱- ۱۳۰۳ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﻌﻔﺮ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﮑﻮه رﯾﺎﺿﺖ ،درﻧﮕﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ« در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ش ،۲
ص .۱۷۴- ۱۷۰

 .١در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﮥ ﻗﺒﻞ در واﻗﻊ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻨﻮب .ـ م .ع.
 .٢در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ راﺳﺘﺎی ﺳﺎﯾﮥ ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ـ م.ع.
 .٣در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ درﺟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ .ـ م .ع.

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ

ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻮک ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﻠﻪ روی ﻧﻘﻄـﮥ دﯾﮕـﺮی از
ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ ﭘﺎره ﺧﻂ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﮥ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ،راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب اﺳـﺖ.
در ﻫﺮ روز آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ آن ﻣﯿﻠﻪ= ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ ،در راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب واﻗﻊ ﺷﻮد وﻗﺖ ﻧﯿﻤﺮوز اﺳـﺖ
١
و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ در راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﻠـﻪای در اﺛـﺮ ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﺞ و
ﮐﻮﻟﻪ ﻣﯽﺷـﺪه و در ﻧﯿﻤـﺮوز از راﺳـﺘﺎی ﺷـﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ روﺑـﺮو را ﺑـﻪ ﺟـﺎی
٢
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺜﻠﺜﯽ ،در آﻏـﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ
ﻣﯿﻠﻪای ،ﺗﻨﻬﺎ از آن رو ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﻤـﺮوز را ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ،
اﻧﺪازۀ زاوﯾﮥ ﺣﺎدۀ ﺑـﯿﻦ دو ﺿـﻠﻊ اﻓﻘـﯽ و ﻣـﻮرب
ﺷﺎﺧﺺ دﻟﺨﻮاه ﺑﻮد .اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐـﻪ ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﻧﺪ
ﺻــﻔﺤﮥ اﻓﻘــﯽ ﺗﮑﯿــﻪﮔﺎه ﺷــﺎﺧﺺ را ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﮥ آﻓﺘﺎب درﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ درﺟﻪﺑﻨﺪی ،در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﻣﮑـﺎن
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .راه و روش اﯾﻦ
درﺟﻪﺑﻨــــﺪی در ﻣﺘﻦﻫــــﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺠﻮم ﺑﯿﺎن و ﻧﻤﻮده
ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ و ﺧﻮاﺳـــﺘﺎران
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ آن رﺟـﻮع ﮐﻨﻨـﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷـﺎﺧﺺ
آﻓﺘـــﺎﺑﯽ درﺟـــﻪدار ﻧﻤـــﻮده
ﻣﯽﺷــﻮد ٣.ﭘــﯿﺶ از ﺑــﻪ ﺑــﺎزار
آﻣـــﺪن ﮔﻮﻧـــﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن
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ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ آﻓﺘﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑـﻪ وﻗـﺖ ﺑـﻮد و اﻣـﺮوزه ﮐـﺎراﯾﯽ ﻧـﺪارد؛
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤـﮥ
ﺷﺮﻗﯽ وس ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﻘﺎرﻧﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻧﺠﻮﻣﯽ درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺳـﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﻓﺘﺎﺑﯽ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ دﻗﯿـﻖﺗﺮﯾﻦ اﺑـﺰار ﺑـﺮای
ﻧﻤﻮدن وﻗﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻇﻬﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
در ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ را در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺮﻋﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ و اﻋـﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ
زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﻧﯿﻤﺮوز ﻫﻤﺴﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در دورانﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﻮر واﺟﻮر را  ،ﭼﯿﻨﯽﻫـﺎ در دو
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣـﯿﻼد ،ﻣﺼـﺮیﻫﺎ در ﯾـﮏ ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ از ﻣـﯿﻼد و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫـﻢ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،رﯾﺎﺿﯽدان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺋﻮدوﮐﺴﻮس ﮐﻪ از  ۴۰۸ﺗـﺎ ۳۵۵
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﯽزﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو را ﻃﺮح و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐــﺮده اﺳــﺖ .در واﻗــﻊ ،ﺷــﺎﺧﺺ آﻓﺘــﺎﺑﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﻋﺖ را داﺷـﺘﻪ و آن را ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﭘــﺲ از اﺧﺘ ـﺮاع ﺳــﺎﻋﺖﻫﺎی ﻓﻨــﺮی و
ﮐﻮﮐﯽ و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن،
ﺷﺎﺧﺺ آﻓﺘـﺎﺑﯽ از دور ﺧـﺎرج ﺷـﺪ و ﺑـﻪ
ﻧﺪرت و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑـﻪ
ﮐــﺎر رﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﻣﻬﻨــﺪس ﻋﺒــﺪاﻟﺮزاق
ﺑﻐﺎﯾﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪای اﻓﻘﯽ از آن را در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
روی ﺣـﻮض ﻣﺴــﺠﺪ )اﻣـﺎم( ﺗﻬـﺮان ﮐــﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎلﻫﺎ ﭘـﯿﺶ ﮐـﻪ ﮔـﺬارم ﺑـﻪ
١
آﻧﺠﺎ اﻓﺘﺎد ،ﺟﺎی آن را ﺧﺎﻟﯽ دﯾﺪم.
 .١اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﮐﻨﻮن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .ـ م.ع.

ﻣﺪرﺳﮥ »وﻗﺖ ﺳﺎﻋﺎت« ﯾﺰد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ رﺻﺪﮔﺎه ،ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ آن »ﺧﻤـﺲ وﻋﺸـﺮﯾﻦ و ﺳـﺒﻊ ﻣﺌـﺔ= ۷۲۵
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺰد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﯾﺰد در آﺑﺎن  ۱۳۱۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ

 ...ﻣﺪرﺳﻪ دو ﻣﻨﺎر دارد ،در ﯾﮏ ﻣﻨﺎر ﻣﺮﻏﯽ ﻣﺴـﯽ ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮی
ََ
آﻓﺘﺎب ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﺮ ﻣﻨﺎرۀ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺞ وﻗـﺖ ﻃﺒـﻞ
ﻣﯽزﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن رﺻﺪﮔﺎه ﭼﺮﺧﯽ ﺑـﺎ ﺳﯿﺼـﺪ و ﺷﺼـﺖ درﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﮐـﻪ در
ﺑﺮآﻣﺪن آﻓﺘﺎب درﺟﮥ آن ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﺷـﮥ ﭼـﺮخ ،ﭼﻬـﺎر داﯾـﺮه
ﻧﻬﺎده ﮐﻪ ﻫﺮ داﯾﺮه ﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ دارد ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی آن ﻣﺎه و روز ﻫﺮ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺳـﯿﺎه
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎﻻی ﭼﺮخ ،دو ﻣﺮغ ﻧﻬﺎده ﮐﻪ ﻣﻬﺮه ﺑﯿﺮون آورد و در ﺗﺎس اﻧـﺪازد،
ﭼﺮخ ﺑﻪ ﮔﺮدش آورد و ﺗﺨﺘﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﯿﺎه ﮔﺮداﻧﺪ و در ﭘـﻨﺞ وﻗـﺖ ﻣﻬـﺮه ﺑﯿﻔﺘـﺪ و
ﻃﺒﻞ زده ﺷﻮد ... .در ﺷﺐ دوازده ﭼﺮاغ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﯾﮑـﯽ روﺷـﻦ
ﺷﻮد ،... ،در ﺗﺎس ﭼﺮخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﻮن ﺟﺎم آوﯾﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن دﻗﯿﻘـﻪ اﺳـﺖ و
ََ
ﭼﻮن ﺑﺮ ﺟﺎم ﺧﻮرد آواز ﮐﻨﺪ ،... ،در اﻧﺪرون رﺻﺪ ﻃﺒﻞ ﮐﻪ زده ﺷﻮد ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﺮ
ﻣﻨﺎره ﺑﺮآﯾﺪ و داﯾﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﭼﺮخ ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﯽ داﯾﺮۀ ﺳﻔﯿﺪ ﺑـﺮ وی ﻧﻬـﺎده و ﻫـﺮ
روز ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺬرد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﯾﺮهﻫﺎ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد ...

١١۵

