
 تاریخچه ساعت

 الد،یحداقل از قرن پانزدهم مورد استفاده بوده است؛ حدود شش قرن قبل از م یساعت 24 نیساعت با فرم نو

مورد استفاده  زیگذاشته اند که امروزه ن یاز خود به جا یچند مورد ابداع« دوم یدر عصر امپراطور»ها  یبابل

ها  یبابل یادگارهایساعت، از  یبرا 60 هیعدد پا نییکشور هاست. مرسوم داشتن هفت روز هفته و تع هیکل

 میقابل تقس 30، 20، 15، 10، 6 ،5، 3، 2، 1به اعداد  60داشتند چون عدد  دهیها عق یرود. بابل یبشمار م

 رهیدا یبند میتقس نیساعت قرار دادند. همچن یبند میتقس یدر نظر گرفته و مبنا هیعدد را پا نیاست. لذا، ا

 باشد. یها م یبابل یکارها از« 60از  یمضرب»درجه  360به 

 :یساعات ابتدائ انواع

را  یبا توجه به تجربه و دانش زمانه، ساعت هائ ام،یدانستن وقت و ا یکه در گذشته بشر برا میبدان ستین بد

 آنها عبارت است از: نیاختراع کرده و مورد استفاده قرار داده است که مهم تر

بود  یساعت به گونه ا نیگفتند. ا یم یا هیساختند که به آن ساعت سا یساعت میقد انی:مصریا هیسا ساعت

 گرفتند. یافتاد و زمان را با ان اندازه م یم یوب افققطعه چ کی یبررو یچوب عمود یقطعه ا هیکه سا

 

نواخت آب استفاده  کی انینوع ساعت، از جر نیاختراع شد. در ا انیتوسط مصر زین ی: ساعت آبیآب ساعت

کردند که آب قطره قطره از سوراخ  یکه داخل ظرف مدرج سوراخ دار را با آب پر م بیترت نیشده، به ا یم

 .استشده  یمعلوم م یزمان تا حدود ،یو با توجه به مقدار آب خروج دهیچک یکوچک م

 

 یریشده است که با اندازه گ ینصب م یبر سطح افق یعمود یا لهیم ،یدیاعت خورش: در سیساعت آفتاب

 پرداخته شده است(. شترینوع ساعت ب نیشده است )در ادامه به ا یزمان معلوم م له،یآن م هیسا



 :یآفتاب ساعت

انسان در  یبرا یاصل یازیرا به ن میدور، دانش تقو یانسان ها از زمان ها یآن بر زندگ ریفصل ها و تأث یتوال

دانستن  انیم نیزمان بود و در ا یریسنجش و اندازه گ میتقو یکرد. موضوع اصل لیبزرگ تبد یتمدن ها

ساخت  ٔ  شهیتکرار روز و شب اند ودر آسمان  دینمود. حضور خورش یمهم م اریمدت روز و داشتن زمان آن بس

 نیبه عنوان اول یآفتاب یساعت ها بیترت نیکرد و به ا جادیسنجش زمان را در انسان ا یابزار برا نینخست

 یکرد. براساس نوشته ها یشتریب شرفتیپ یآسمان ٔ  کره ییساعت ها ساخته شد و با درک بهتر انسان از کارا

 یها و کلدان یابزار را به سومر نیا گردد و او ساخت یسال قبل برم 5000ساعت ها به  نیهرودوت قدمت ا

 .ستندیز یم نیالنهر نیب ٔ  که در منطقه یدهد، اقوام یها نسبت م

توجه کرد و باعث رواج آن  یآفتاب یساعت ها یکه به محاسبات نظر یکس نیمدارک موجود نخست یمبنا بر

در نقاط  یآفتاب یدوران بود که ساعت ها نیبود. در ا الدیاز م شیپ 6در قرن  هیاهل ملط ماندریها شد، آنکس

 یستاره شناس الدیاز م شیپ سال 340در حدود  ونان،ی. خارج از تمدن افتیگسترش  ونانی یمختلف امپراطور

جذاب شاخص درون  یساعت آفتاب نیکرد. در ا یرا طراح یکرو یساعت آفتاب نیبه نام بروسوس نخست یکلدان

 یبلندا روز، طول ٔ  ساعته 12 یبند میتقس کینشان دادن زمان بر حسب  واقع بود که عالوه بر یا مکرهین

 کرد. یفصل ها را مشخص م زیو ن هیسا

را از نصف النهار  دیبوده است، تنها گذر خورش زیاقوام ن نیاز ا شیپ یحت دیکه شا یآفتاب یساعت ها نینخست

نمونه ساعت  نیساعت را گسترش دادند و اول نیها ا یاست. سومر یکرد که همان ظهر شرع یناظر مشخص م

شاخص  کیاست،  یآفتاب یانوع ساعت ه نیساعت ها که ساده تر نیرا ساختند. در ا یعمود یآفتاب یها

 روز است. یآن نشانگر ساعت ها یبند میاندازد که تقس یم یبر صفحه ا یا هیسا یعمود

نوع  نیسنجد. معمول تر یدر آسمان م دیمکان خورش است که زمان را با استفاده از یا لهیوس یآفتاب ساعت

صفحه  یشبانه روز رو یقرار دارد و ساعت ها یصفحه ا یساخته شده است که رو یا لهیاز م یساعت آفتاب

صفحه جابه  یهم رو لهیم ٔ  هیشود، مکان سا یدر آسمان عوض م دیمکان خورش یشده اند. وقت ینشانه گذار

 دهد. یشود و ساعت را نشان م یجا م

 در فرهنگ مردم: یآفتاب یساعت ها

 یشد تا مردم ساعت را بدانند. نمونه ها ینصب م یاصل دانیساعت ها در م نیبزرگ ا یشهرها شتریب در

 ٔ  نهیعلم و دانش انسان در زم شرفتیتا امروز وجود دارد که با پ یآفتاب یساعت ها نیاز اول یاریبس

مورد  نیهر سرزم تمدناز  یساعت ها به عنوان نماد نیتر شده است و امروزه ا قیکامل تر و دق ات،یاضیر

 .رندیگ یتوجه قرار م

 



 :یآفتاب یساعت ها دقت

ساعت  نیچن میشوند. اگر بخواه یم یدرجه طراح 45 ییایعرض جغراف یبرا ینیتزئ یآفتاب یساعت ها شتریب

 یتا محور ساعت )راستا میکن کج را ساعت ٔ  صفحه دیبا م،یبه کار ببر گرید ییایجغراف یعرض ها یرا برا ییها

( به سمت قطب یشمال ٔ  کره می)در ن شیو راستا ردیقرار بگ نیبا محور چرخش زم یساعت( مواز ٔ  لهیم

که از  یزمان با زمان نیدهند. ا یرا نشان م یدیخورش یزمان ظاهر ،یمعمول یآفتاب یشمال باشد. ساعت ها

 4ساعت ها تنها  نیشود. ا یجابه جا م قهیدق 15فرق دارد و در طول سال تا حدود  یکم میخوان یساعت م

 نیدسامبر(. ا 25سپتامبر و  2ژوئن،  14 ل،یآور 16) ندمطابقت دار یکیمکان یروز در طول سال با ساعت ها

ام چرخش هنگ نیو زم ستیبه دور خود کامالً ثابت ن نیمحور چرخش زم یخاطر است که راستا نیبه ا دهیپد

در کنار خود دارند که  ینمودار ایجدول  شهیهم قیدق یآفتاب یخورد. ساعت ها یتاب م یبه دور خود کم

 زین دهیچیپ یآفتاب یاز ساعت ها گرید یکند. برخ یم حیمختلف سال تصح یماه ها راختالف زمان را د نیا

 یساعت درست را نشان م ماًیمستق گرید یبا روش ها ای خود ٔ  صفحه یکردن خط ساعت ها رو دهیبا خم

 دهند.

 یکیآن، سوراخ بار انیشده که م یم لیبه هم تشک دهیچسب یا شهی: از دو حباب شیماسه ا ای یساعت شن

جمع شود. بعد  نییاز حباب باال به حباب پا جیکردند تا شن ها بتدر یم هیماسه تعب ایرد شدن شن  یبرا

شد. با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا شده شن ها در حباب  یعمل تکرار مکردند و همان  یظرف را وارونه م

 .دیگرد یزمان مشخص م یبیها، حدود تقر

شد و با سوختن شمع و کوتاه شدن آن زمان را محاسبه  ینوع ساعت، بدنه شمع مدرج م نی: در ایساعت شمع

 کردند. یم

 ساعت:  دتریجد انواع

دار و  یباطر ،یفنردار، برق ،یوزنه ا ،یکیتر مکان قیدق یساعت ها جیبه تدر ،یعلم و دانش بشر شرفتیپ با

را گرفتند. مخصوصا از زمان استفاده انسان از فنر جهت  یو ماسه ا یآفتاب ،یآب یساعت ها یجا یوتریکامپ

 قیشمار متصل هستند، سنجش دق هیانث یو حت قهیدندانه دار، که به ساعت شمار و دق یراه انداختن چرخ ها

که نسبتا  ،یآهن یساعت مچ نیانزدهم اولقرن ش لی. در اوادیگرد ریهمه به طور ساده امکان پذ یزمان برا

 یساخته شد. بعدها در اواخر قرن هجدهم با استفاده از فنر و چرخ دنده ها ینفر آلمان کیزمخت بوده، توسط 

 هیشب یمچ یساعت ها نیکه اول یبه وجود آمد، به طور فیظر یمچ یامکان ساختن ساعت ها ارکوچک،یبس

 ساخته شد.« به بعد 1790 یاز سال ها» سیدر کشور سوئ ،یامروز یساعت ها

سن  یسایجهان، در کل یواریساعت د نیتر میو جس نیتر میحج ن،یبزرگ تر 1868تا  1865 یسال ها نیب

متر بوده که از  7/2متر و ضخامتش  09/6متر عرض آن  1/12. ارتفاع ساعت دیدر فرانسه نصب گرد ریپ



متر  یلیم 98/0فقط  ایساعت دن نیتر فیساعت، ظر نیترشده است. در مقابل بزرگ  لیقطعه تشک 90000

 قطر دارد.

 :دیجد یها یبا تکنولوژ ییها ساعت

 یوتریکامپ ،یکیتمام الکترون ،یکیمکان قیو دق فیظر اریبس یانسان را قادر ساخته ساعت ها ،یامروز یتکنولوژ

 بسازد. یاتم یو حت


