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  رانیا یآفتاب یها ساعتفهرست 
  ١محمد باقری

 توجــه مــوردکهــن در ایــران هسـتند کــه در چنـد دهــۀ اخیــر دوبـاره  یا دهیـپدآفتــابی  یها سـاعت
و متنـاظر بـا  شود یمنامیده » شاخص«آفتابی حرکت سایۀ یک میله که  یها ساعت. در اند قرارگرفته

کـه در چـه سـاعتی از روز هسـتیم.  دهـد یمحرکت ظاهری روزانۀ خورشید در آسمان است، نشان 
کـه هـر یـک  شـود یمرسم  ییها خط افتد یمکه سایۀ شاخص بر آن  یا صفحهبرای این منظور روی 

  مربوط به ساعتی از روز است.
طبیعی است که با توجه بـه  کنند یمطوالنی از روز در هوای آزاد کار  یها ساعتکسانی که برای 

یـا چقـدر بـه  ،چقدر از ظهر گذشـته ،موقعیت خورشید در آسمان پی ببرند که ظهر شده است یا نه
ظهر مانده است. از دید ناظری که در نیمکرۀ شمالی زمین ایستاده باشد حرکت روزانۀ خورشـید بـه 
سمت باالی افق (تا ظهر) و سپس رو به پایین (تا افق) در بعد از ظهر، از چـپ بـه راسـت مشـاهده 

باال از چـپ ساعت چنان است که در  یها عقربهکه به همین علت جهت چرخش  اند گفته. شود یم
، زیـرا سـاعت در نیمکـرۀ شـمالی اختـراع شـده اسـت و حرکـت شود یمبه راست (ساعتگرد) دیده 

اما نگاه کـردن بـه ؛ ظاهری خورشید در آسمان در ذهن بشر با حس گذشت زمان آمیخته بوده است
سـطح  بر یـک یا لهیمبنابراین استفاده از سایۀ ؛ رساند یماست و به چشم آسیب  آزاردهندهخورشید 

کـه اسـتفاده از  اش هیاولصاف روش مناسبی برای تعیین ساعت روز بوده است. این ابداع از صورت 
تکامل یافت و از نجوم و ریاضـیات بهـره گرفـت. گرچـه امـروزه  جیتدر بهعمودی بود  یا لهیمسایۀ 

نمـادی  انعنو بهآفتابی همچنان  یها ساعتبسیار دقیق و ارزان هستند ولی  ،الکترونیکی یها ساعت
ــزونو مــورد توجــه  انــد آوردهعلمــی و فرهنگــی دوام  ــراع  روزاف  یها ســاعتهســتند. پــیش از اخت

متعدد و بـه نیـروی فنـری  یها دنده چرخمکانیکی وارد صحنه شدند که با  یها ساعتالکترونیکی، 
 یها سـاعت. چـون ایـن کردند یماز نیروی گرانش وارد بر وزنۀ ساعت کار  یریگ بهرهکوک شده یا با 

از زمـان  یتوجه قابـلدر آغاز کار دقت کمی داشتند پـس از مـدتی بـه میـزان  خصوص بهمکانیکی 

                                                    
  mohammad.bagheri2006@gmail.com ،میراث علمی اسالم و ایرانسردبیر نشریۀ  .١
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  ١.شد یمو برای تنظیم آنها از ساعت آفتابی استفاده  افتادند یم تر عقبحقیقی جلوتر یا 
آفتابی در ایران سراغ داریم روش مدرج کردن صفحۀ سـاعت  یها ساعتموردی که از  نیتر کهن

هـم خوانـده زیـج شـاه است. این اثر نجومی در زمان ساسانیان تألیف شد و  زیج شهریارتابی در آف
. اصل این اثر که به زبان پهلوی (فارسی دورۀ ساسانی) بود اکنون به جـا نمانـده اسـت ولـی شد یم
آثـار نخستین ورود اسالم به ایران به عربی ترجمـه شـد و مطـالبی از آن در  یها سدهکه در  میدان یم

مطلبی است کـه ابوریحـان بیرونـی در کتـاب  ها نیامنجمان دورۀ اسالمی نقل شده است. یکی از 
روش مـدرج کـردن صـفحۀ سـاعت  ۀدربـار) ها هیسا ۀدربار(رسالۀ یکتا  امر الظالل يافراد المقال ف

که متنـی دینـی از دورۀ ساسـانی  شایست ناشایستدر کتاب  نقل کرده است.زیج شهریار  آفتابی از
پس از اسالم هم مطالبی به آن افزوده شـده اسـت، بخشـی دربـارۀ تعیـین  یها یسیبازنواست و در 

گـاه «اوقات نماز ظهر و عصر زرتشتیان وجود دارد که در آن طـول سـایۀ شـخص در هنگـام ظهـر (
طول کف پای شـخص ذکـر در اصطالح زرتشتی) در روز اول و پانزدهم هر برج بر حسب  »نرپیتَو 

) در اصـطالح زرتشـتی »گاه اوزیـرن«شده است. همچنین طول سایۀ شخص در هنگام نماز عصر (
 ٢.انتهـای مقالـه) نسخۀ خطـی در (بنگرید به تصویر داده شده است سرطان، اسد و جدیبرای اول 

معمـول هـم ی در یونان باسـتان و دورۀ اسـالم ،استفاده از طول سایۀ شخص برای تعیین اوقات روز
   بوده است.
علـم «در تمـدن اسـالمی هـم مـورد توجـه بـود و از آن بـا عنـوان  ،ی آفتـابیها سـاعتمبحث 

 ی (ا صـفحه. رخام به معنی مرمر است و رخامه بـه شد یمیاد  »الرخامات
ً
از جـنس سـنگ  معمـوال

مختلـف ی ها سـاعتو سطحش برای نمـایش  افتاد یمکه سایۀ شاخص روی آن  شد یممرمر) گفته 
  :روز مدرج شده بود. از قول پیامبر اسالم (ص) نقل شده است که

 ورزند یمبهترین بندگان خدا کسانی هستند که خداوند را دوست دارند و به بندگان او مهر 
  ٣.دارند یمرا برای یاد خداوند نگاه  ها هیساو حساب خورشید و ستارگان و 

ه دست منجمان دورۀ اسالمی نوشته شـد. رسـالۀ آفتابی ب یها ساعت ۀدربارمتعددی  یها رساله
به صورت  کتاب فی آالت الساعات التی تسمی الرخاماتثابت بن قره (سدۀ سوم هجری) با عنوان 

از سوی مرکـز پژوهشـی  ۱۳۹۳چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی به کوشش پویان رضوانی در سال 

                                                    
برگرن، ترجمۀ مقداد قاری و . ل. نوشتۀ ج »ی آفتابیها ساعتآشنایی با تاریخچه، طراحی و ساخت «به مقالۀ  ک.برای اطالع بیشتر ن .١

  .۲۰- ۳، ص ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱، شمارۀ اسالم و ایران میراث علمیمهدیه گلرنگی در 
مبانی نظری «به رسالۀ کارشناسی ارشد پویان رضوانی در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران با عنوان  ک.برای اطالع بیشتر ن .٢

  .۲۴-۱۱)، ص ۱۳۸۹(بهمن  »ی آفتابی در تمدن اسالمیها ساعت
  .۲۴۴، ص ۱۳۴۵، بنیاد فرهنگ ایران، پژوه دانشی محمدتق، تصحیح یواقیت العلوم ودراری النجوم .٣
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ان دورۀ اسـالمی در زمینـۀ یکـی از دسـتاوردهای مهـم منجمـ ١میراث مکتوب منتشـر شـده اسـت.
شاخص مایل (به جای شاخص عمودی) است. وقتی میلۀ شاخص به  یریکارگ بهآفتابی  یها ساعت

 کـه چنانمعادل با عرض جغرافیایی محل بسـازد،  یا هیزاوسمت شمال مایل باشد و با صفحۀ افقی 
با محور چرخش زمین موازی خواهد بود. این وضـعیت منجـر بـه حالـت  ،شود یمدیده  ۱شکل در 

زیرا امتداد شـاخص عمـود بـر مـدار چـرخش  شود یمدر قبال حرکت ظاهری خورشید  یتر متقارن
مربوط به  ،از کاربرد این نوع شاخص مایل شده شناختهمورد  نیتر کهنظاهری خورشید خواهد بود. 

ابـن شـاطر دمشـقی (سـدۀ  ۀلیوسـ بهسجد جامع اموی دمشـق در م شده ساختهساعت آفتابی افقی 
  ٢هشتم هجری) است.

  
  : شاخص مایل با محور چرخش زمین موازی است. ۱شکل 

رصدخانۀ مراغه را تأسیس کـرد  ،طوسی دانشمند برجستۀ ایرانی در سدۀ هفتم هجری نیرالدینص
بود. در منابع چینی آمـده اسـت گوناگون که عالوه بر ربع دیواری شامل کتابخانه و ابزارهای نجومی 

(بخاری) چندین ابزار نجومی با خود به چین برد تا مشابه آنها را بسازند.  نیالد جمالکه فردی به نام 
ج (ساعت آفتـابی مـدرج شـده َو ْع افقی) و رخامۀ مُ  رخامۀ مستوی (ساعت آفتابی ابزارهادر بین این 

یک دوازدهم طول روز و بنابراین طی فصول  ،نابرابر که در آنها طول ساعت یها ساعتبرای نمایش 
و در شعری طول سایۀ شـخص را  سرود یمطوسی شعر نیز  نیرالدینصمتغیر است) ذکر شده است. 

                                                    
  ی آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره).ها ساعت( سه رساله از ثابت بن قره .١
نوشتۀ ج. ل. برگرن، ترجمۀ نگار نادری در مجلۀ  »ی آفتابی در علم و تمدن اسالمیها ساعت«برای اطالع بیشتر نگاه کنید به مقالۀ  .٢

  .۳۱- ۲۹، ص ۱۳۸۱، دی نجوم
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شـعر منظـور از سـاعت اول بـه تعبیـر امـروزی  مختلف روز بیان کرده است. در این یها ساعتدر 
صبح است زیرا (به طور میانگین) یـک سـاعت از روز گذشـته اسـت. بـه همـین ترتیـب  ۷ساعت 

  (ظهر) زیرا شش ساعت از روز گذشته است. ۱۲ساعت ششم یعنی ساعت 

  چـو خـواهی بـدانی تـو سـاعات روز

  

ـــروز   ـــب دل ف ـــاوی طل ـــین مس   زم

  

ــویش را ــایۀ خ ــین س ــه بب ــس آنگ   پ

  

ـــیش را   ـــدانی کـــم و ب   قـــدم کـــن ب

  

  قـدم چــون شـود ســی و آنگـه چهــار

  

ــــار   ــــین از نه ــــاعت اول ــــود س   ب

  

ــر ــدم ای پس ــون ق ــانزده چ ــود ش   ش

  

ــــر   ــــی دگ ــــاعت از روز دان   دوم س

  

  ببــین ده قــدم را ســه ســاعت شــناس

  

ــار دان     ــت را چ ــا هش ــبی ــق یب   اسی

  

ــین   اگــر شــش بــود ســاعت پنجم

  

ــین   ــر زم ــل ب ــانی ز ک ــل ث ــم ظ   شش

  

ــدم  ــد زوالق ــد ز بع ــش آی ــون ش   چ

  

ـــبـــود ســـاعت هفتمـــین    ـــال یب   مث

  

  دگــر هشــت را هشــت ســاعت شــمر

  

ــدم مــی شــمر     نهــم ســاعتش ده ق

  

ــدم ــش ق ــاعتش دان ده و ش ــم س   ده

  

ــم   ــد یــازده بــی ال ــار ش ــی و چ   س

  

ــروب ــود در غ ــاعت ده و دو ش ــه س   ب

  

ـــور    ١دور از عیـــوب افروز عـــالمخ
  

  

جمشید کاشانی ریاضیدان و اخترشناس نامدار ایرانـی (سـدۀ نهـم هجـری) کـه بـه  نیالد اثیغ
بـه پـدرش  یا نامـهامیر سمرقند به این شهر رفت و رصـدخانۀ آنجـا را سـاخت، در  گیب الغدعوت 

که در آغاز ورودش به سمرقند از او خواستند که برای دیواری از بنای حکومتی آنجا که در  سدینو یم
جنوبی نبود ساعت آفتابی طراحـی کنـد. دانشـمندان دیگـر محفـل -ربی یا شمالیغ-راستای شرقی

 علمی سمرقند قادر به انجام این کار نبودند و جمشید کاشانی (
ً
به کمک اسطرالب) این کار  احتماال

را انجام داد. همچنین از او خواستند که در دیوار مسجدی یک روزنه ایجاد کنـد کـه در آغـاز وقـت 
  ٢خورشید از آن به درون مسجد بتابد که جمشید کاشانی از عهدۀ این کار هم برآمد. نماز عصر نور

در اصفهان ساخته شد که جـزو شـاهکارهای علمـی و هنـری  نما قبلهدر عهد صفویه چند ابزار 
فلزی ساعت آفتابی هم داشتند. سه نمونـۀ یافتـه شـده از ایـن  ینماها قبله. این دیآ یمایران به شمار 

. اطالعات مبسوط دربـارۀ سـاختار ریاضـی و شوند یماکنون در خارج از ایران نگهداری  هانما قبله
 »نماهای اصـفهان اسـرار قبلـه«در مقالـۀ  میـراث علمـیکارکرد این ابزارها در شمارۀ نخست نشریۀ 

                                                    
  .شدبرخی اعداد شعر که از لحاظ ریاضی نادرست بود در اینجا تصحیح  .١
، به کوشش محمد باقری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران جمشید کاشانی به پدرش نیالد اثیغی ها نامه از سمرقند به کاشان: .٢

  .۷۹و  ۶۵، ۶۴، ۵۲، ۳۹، ص ۱۳۷۵
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  ).۲شکل ) عرضه شده است (۳۵-۲۱نوشتۀ یان پ. هوخندایک، ترجمۀ صمد فرخ نهاد (ص 

  
  نما قبلهعکس ساعت آفتابی روی  :۲شکل 

قاجار در شیراز مسئول امـور مـالی و  شاه نیناصرالدو  محمدشاهمحمد یوسف نوری که در عهد 
امور مختلـف کشـاورزی  ۀدربار مفاتیح االرزاققمری کتابی به نام  ۱۲۷۰اداری بود در حوالی سال 

مهم بـوده  مختلف یها نیزمبین  بتقسیم آنوشته و در این کتاب شیوۀ تعیین ساعت روز را که برای 
  :١چنین بیان کرده است

... روز به ظل قامت تعیین ساعت نمایند ... به این طریق که هر کس خواهد بدانـد چنـد 
ساعت از روز گذشته است، در زمین مسطح پشت به قرص آفتاب نموده، راست بایسـتد، 
که سایۀ او کشیده و ممتد شود، کاله از سر و موزه (= کفش) از پا برداشته، دسـت چـپ را 

تمام سایۀ خود را معین نماید. خطی بر ابتدای سـایه کشـیده، از  دقت بهبه زیر گردن آورده 
آن مکان که ایستاده پای چپ را بر زمین محکم نموده، پای راست را بلند کند، پاشنۀ آن را 
به انگشتان پای چپ وصل نماید، بعد پای چپ را برداشته به همین طریق معمول دارد، تا 

شود؛ همان پای چپ اول را هـم محسـوب دارد؛ در تمام سایه به همین طریق به پا پیموده 
  این صفحه مالحظه نماید که چند ساعت از روز گذشته است ...

  سپس طول سایه را برای اوقات مختلف روز بیان کرده است.

                                                    
  توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران چاپ شده است. ۱۳۸۱نژاد در سال  . این کتاب به کوشش هوشنگ ساعدلو و مهدی قمی١



 

  

۵۴ 

یـا  یا لـهیمآفتابی هستند که در آنها سایۀ شاخصـی  یها ساعت ۀشد  سادهظهر نوع  یها شاخص
. گـاهی شـاخص ظهـر دهد یممثلث شکل لحظۀ دقیق ظهر خورشیدی محلی (اذان ظهر) را نشان 

جنوب قرار گیرد. در این نـوع -است که عمودی و در راستای شمال خورده تراش  سنگوجهی از یک 
و از لحظۀ ظهر بـه بعـد  ماند یمشاخص ظهر، وجه مورد نظر در طول ساعات پیش از ظهر در سایه 

 ۀلیوسـ بهاصـفهان  چهاربـاغاز شاخص سنگی در حیاط مدرسـۀ  یا نمونه. تابد یمتاب بر آن پرتو آف
طهرانی نصب شـده اسـت. توضـیحات مربـوط بـه ایـن شـاخص در مقالـۀ سـید  نیالد جاللسید 

) عرضه شـده اسـت. نمونـۀ زیبـایی از شـاخص میراث علمیطهرانی (در همین شمارۀ  نیالد جالل
طالقـانی) وجـود دارد  اللـه تیآیه (مسجد خلجا) در اصـفهان (خیابـان در مسجد قطب یا لهیمظهر 

  ).۳(شکل 

  
  شاخص ظهر مسجد قطبیه در اصفهان :۳شکل 

جنـوب -در مسجد جامع اصفهان، روی دیوار شـمال شـرقی نظیر بییک شاخص ظهر جالب و 
غربی آن، وجود دارد که عالوه بر نشان دادن ظهر خورشیدی محلی (لحظـۀ اذان ظهـر) هنگـام اذان 

. این وقتی است که خورشـید از موقعیـت جنـوب دهد یمظهر برای بخشی از اهل تسنن را نیز نشان 
هفتم  ت آن یـکجغرافیایی که در آن بیشترین ارتفاع روزانه را دارد به اندازۀ یک قدم (کمانی که تانژانـ

دو کاشی کوچـک  صورت بهاست) گذشته باشد. در شاخص ظهر دیواری مسجد جامع اصفهان که 
به نشانۀ دوم (که  سپسبر لبۀ ایوان طبقۀ دوم بناست، ابتدا سایۀ دیوار جلویی به نشانۀ اول و  دار لعاب

  .)۴(شکل  رسد یممربوط به اهل سنت است) 
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  دیواری دوگانۀ مسجد جامع اصفهان تصویر شاخص ظهر :۴شکل 

بغـایری  عبـدالرزاقیکی از متقدمان ساخت سـاعت آفتـابی در دوران جدیـد سـرتیپ مهنـدس 
) بود. او در اصفهان به دنیا آمد و بعدها در تهران هنگـام تحصـیل در دارالفنـون ش ۱۲۴۸-۱۳۳۲(

ان نجـم الملـک (د. ) و میـرزا محمـود خـش۱۳۲۶الدولـه (د.  شاگرد میرزا عبـدالغفار خـان نجـم
، منـدان عالقهسال در مراکز علمی و در خانۀ خود بـه گـروه وسـیعی از  ها ده) بود. بغایری ش۱۳۳۸

داشت، بـه کارهـای عملـی  یبردار نقشه. او فعالیت زیادی در کار داد یمریاضیات و جغرافیا درس 
بـه  ۱۳۱۰سـال  کـه یکـی از آنهـا در سـاخت یمـجغرافیـایی و سـماوی  یها کرهو  پرداخت یمهم 

بغـایری شـد. بغـایری بـا تخلـص  عبـدالرزاقتقدیم و موجب تشویق و ترفیـع مقـام  شاه نیناصرالد
مـزار مجموعۀ . او در چند مسجد تهران و در باغ ملی تهران و در محوطۀ سرود یمشعر هم  »نبتون«

) ساعت آفتابی ساخت. ساعت آفتابی که او پای سردر باغ ملی (میدان امام خمینی، گناباد( سلطانی
کنـده و ربـوده شـد. بـه  بعدهاداخل خیابان امام خمینی، دست راست، بعد از موزۀ پست) ساخت 

  نجومی:  یها سالنامهگفتۀ مرحوم منصور نجومی مؤلف 

که از شـیراز بـه تهـران  ۱۳۱۵ ... جایش بین پستخانه و سردر باغ ملی بود. خودم در سال
   ١هم هنوز آنجا بود ... ۱۳۲۰آمدم آن را آنجا دیدم و تا بعد از شهریور 

آن  ۀدربـارش) تصویر این ساعت آفتابی همراه با توضیحاتی ۱۳۲۶، ۲۲(سال سالنامۀ پارس در 
  : سدینو یم. بغایری در این مورد (همانجا) )۶(شکل ) آمده است۴(ص 

                                                    
، ۲سال  )،(ماهنامۀ داخلی بنیاد دایرةامعارف اسالمی دفتر معرفت، »ی سنتیسینو میتقواندرکاران  گفتگو با منصور نجومی، از دست« - .١

  .۲۹، ص ۱۳۷۲، بهمن و اسفند ۱۲و  ۱۱شمارۀ 



 

  

۵۶ 

و در وزارت خارجـه چـون  ام کـردههران بنده تقسیمات را نیم سـاعت ... در چند مسجد ت
است، هر ساعت را شش تقسیم کردم کـه ده دقیقـه هـم نمـوده  متر یسانتقطر دایره چهل 

  شود.

   
، لوح سنگی بازیافته بر ساعت آفتابی بغایریسمت راست:  :۵شکل 

  .و نصب دوباره یپس از بازساز یریبغا یساعت آفتابسمت چپ: 

آقای یونس اصـالنیان لـوح سـنگی ایـن سـاعت آفتـابی را در یـک کهنـه  ۱۳۸۰در حوالی سال 
فروشی حوالی میدان شوش تهران همراه با تعدادی اجناس دست دوم دیگر خریـد. پـس از بررسـی 

موجود روی این لوح سنگی معلوم شد که این همان ساعت آفتابی بغایری است کـه  یها یبند درجه
این ساعت آفتابی به موزه و کتابخانۀ ملی ملک  ۱۳۸۹قود شده است. در سال ش مفا شاخص فلزی

 شـنبه پنج(میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، باغ ملی) اهدا شد. سپس طـی مراسـمی در روز 
آفتـابی) آن را  یها سـاعتاز این ساعت آفتابی کـه آقـای محمـد عسـکری (سـازندۀ  ۱۳۸۹تیر  ۲۴

سنگی در محوطۀ کتابخانۀ ملک نصب کرده  یا هیپاص برنزی ساخته و بر مرمت کرده و برایش شاخ
 یجا بـهساعت آفتـابی بغـایری دوبـاره بـه محلـی بسـیار نزدیـک  بیترت نیا بهشد.  یبردار پردهبود، 

  ١بازگشت. اش هیاول
از آقای  ۱۳۸۰یک داستان جالب دیگر مربوط به ساعت آفتابی سد گلپایگان است. حوالی سال 

 عنوان بـهسهیلی دبیر فیزیک اهل گلپایگان شنیدم که سازندگان سد گلپایگان یک ساعت آفتابی هـم 
 برای به دست آوردن عکسی از آن به نتیجه نرسـید میها تالش. اند کردهیادبود کنارش ساخته و نصب 

هم که به آنجا رفتم نتوانستم آن را ببیـنم. سـد گلپایگـان را شـرکت مثلـث  ۱۳۸۳و در فروردین سال 
ی بـردار بهرهبه  ۱۳۳۶ساخته بود و شرکت امریکایی جاستین کورتنی مشاور آن بود. این سد در سال 

. بـه مـن متر، ساعت آفتابی بـه زیـر آب رفـت ۷با افزایش ارتفاع سد به میزان  ۱۳۴۶رسید. در سال 

                                                    
  .۱۸، ص ۱۳۸۹، شهریور نجوم، نوشتۀ نیما مجد آرا، مجلۀ »رونمایی از ساعت آفتابی گمشده«نگاه کنید به مقالۀ  - .١
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 ۱۳۸۹اول مهـر  شـنبه پنجساعت آفتابی را دید. در روز  توان یمگفتند که وقتی سطح آب پایین باشد 
در راه سفر به خوانسار با چند تن از دوستان دوباره به کنار سـد گلپایگـان رفـتم و ایـن بـار توانسـتم 

ــابی را کــه فلــزی و از نــوع اســتوایی بــود ببیــنم. ســطح آن را رســوب پ وشــانده و میلــۀ ســاعت آفت
اش در اثر ضربه یا فشار از حالت اولیه خارج شده بود. سـطح مـدور سـیمانی آن هـم از  نگهدارنده

ادارۀ امور آب گلپایگان قرار شد پیش از آغـاز  النروی پایۀ بتونی به زیر افتاده بود. در مذاکره با مسئو
محـل مناسـبی منتقـل و پـس از ی پاییزی و باال آمدن سطح آب دریاچۀ سد، سـاعت را بـه ها باران

  ١بازسازی در جایی نزدیک به مکان اولیه ولی مصون از فرورفتن در آب نصب کنند.

  
  ش۱۳۲۶، ۲۲، سال سالنامۀ پارسدر ساعت آفتابی بغایری  :۶شکل 

                                                    
جوینده باشید «؛ در مقالۀ ۲۹، ص ۱۳۸۹، مهر ۲۰۰، شمارۀ نجومنوشتۀ محمد باقری، مجلۀ  »پایان یک تنهایی«نگاه کنید به مقالۀ  - .١

ۀ دربارلو با محمد باقری) مطالبی  ) چاپ شده است (گفتگوی فاطمه عظیم۳۹- ۳۶(ص  نجومهم که در همین شمارۀ  »تا یابنده باشید
  ولی هنوز بازسازی نشده است.ۀ فوق وجود دارد. طبق آخرین اطالع، ساعت آفتابی سد گلپایگان جا به جا شده افتیبازهر دو ساعت 



 

  

۵٨ 

  
  ساعت آفتابی بازیافتۀ سد گلپایگان :۷شکل 

فرخنده، رویدادهای ناخوشـایند هـم وجـود داشـته اسـت. حـدود سـال  یها اتفاقدر کنار این 
، در آستانۀ سفری متوجه شدم که ساعت آفتابی عظیم و جالبی کـه بـر بـام سـاختمان کـانون ۱۳۸۳

پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران ساخته شده بـود بـه دسـت کـارگرانی بـا 
خبر دادم تا قضیه را پیگیـری  نجوماصله به مسئوالن مجلۀ تیشه و چکش در حال تخریب است. بالف

در حـوزۀ «خراب شدن این ساعت ارزشمند جلوگیری کنند. پاسـخی کـه رسـید ایـن بـود کـه: از و 
با الهـام از سـاعت  ۱۳۷۰ساعت آفتابی خیابان حجاب در حوالی سال  »مدیریت ما دخالت نکنید!

ند ساخته شده بود و شاخص آن بـه صـورت مثلـث آفتابی عظیم استوایی رصدخانۀ سنگی جیپور ه
متـر بـود. دو  ۵/۳متر و شعاع دایرۀ مدرج آن نزدیک به  ۵/۹متر و به ارتفاع  ۱۳به طول  یا هیالزاو قائم

و آبـی  شـدند یممتر به هم وصل  ۲به پهنای تقریبی  یدار بیشنیمۀ شرقی و غربی ساعت با سکوی 
 . با ابعـاد ختیر یمشکلی در پایین  رهیدا مینکه بر این سکو جاری بود به داخل حوض 

ً
بـزرگ  نسـبتا

 . کـرد یمروی دایرۀ مدرج حرکت  متر یسانت ۵/۱ ۀانداز بهاجزای این ساعت، سایه در هر دقیقه 
ً
 ضـمنا

همزمـان کـرد،  شـود یمـبرای آنکه بتوان این ساعت را با ساعت رسمی کشـور کـه از رادیـو اعـالم 
 یتقرده بود که با توجه به میزان تعدیل زمان (پارامتری نجومی سازوکاری مکانیکی در آن نصب ش

ً
 بـا

دایـرۀ  توانسـتند یم) در هر روز ۱۲دقیقه و برابر با تفاوت وقت اذان محلی و ساعت  -۱۵+ و ۱۵بین 
یکـی « یراست به رینظ یبمدرج را حول محورش اندکی بچرخانند. ماجرای نابودی این ساعت آفتابی 

  .»شمداستان است پر آب چ
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  ).تخریب شده است ۱۳۸۳(در سال  ساعت آفتابی خیابان حجاب :۸شکل 

سـاعت آفتـابی  ازجملـهقـرار گرفتنـد  یتوجه یبیا  یمهر یبآفتابی دیگری هم مورد  یها ساعت
لـو در دانشـگاه الزهـرا سـاختند؛ سـاعت آفتـابی اسـتوایی  سنگی زیبایی که خانم فاطمه عظیم افقی

سمتا (ساخت، مطالعه، تحقیق، ابتکار) برای پژوهش در زمینـۀ  دانشجویی جهانی که اعضای گروه
در دانشگاه تربیت معلم پردیس کـرج سـاختند؛ و سـاعت آفتـابی  ۱۳۸۳آفتابی در سال  یها ساعت

به همت گروه نجوم مهبانگ این شهر سـاخته شـد ولـی  ۱۳۸۶افقی دانشگاه آزاد زاهدان که در سال 
له تخریب شـد. همچنـین در مدرسـۀ دینـی علیقلـی آقـا در اصـفهان مرحله به مرح ۱۳۹۰در سال 

بـه علـت مراقبـت  اخیـر یها سالطی  متأسفانهساعت آفتابی عمودی رو به جنوب وجود داشت که 
  نشدن از بین رفت.

     
  آقا، اصفهان علیقلیاعت آفتابی مدرسۀ دینی س  سمت چپ: - ساعت آفتابی دانشگاه الزهرا، تهران سمت راست:: ۱۰و  ۹شکل 



 

  

۶٠ 

یک ساعت آفتابی استوایی رقمی آهنی ساخت آلمان که از طـرف مهنـدس کـاوه  ۱۳۸۶در سال 
در سـال  متأسـفانههامونی اهدا شده بود در محوطۀ ادارۀ بنادر و کشتیرانی بندر انزلی نصب شد کـه 

) و فرهنگـی ایـران هـم هـا آرامگاهکز دینی (مساجد و ابه سرقت رفت. در بسیاری دیگر از مر ۱۳۹۲
 مکـانیکی و الکترونیکـی،  یها سـاعتآفتابی وجود داشت که پس از رواج  یها ساعت

ً
در  معمـوال

  ، با این تلقی که دیگر کاربردی ندارند به دور انداخته شدند. ها محوطهبازسازی بناها و 
 ۀدربارمطمئن  که هنوز موفق به دیدار یا دریافت عکس و اطالعات یسنج زمانابزارهای  ۀازجمل

در روسـتای گرمخانـۀ خلخـال و  »آق قیه«، این موارد است: شاخص ظهر طبیعی به نام ام نشدهآنها 
هـای نودشـه،  آبادی مسـجد جـامع ارومیـه و در هایی در مورد دیگری در حوالی کازرون و شاخص

 
َ
  .و بردسیر و لنگر کرمان ویهنگ کردستانبیساران و ا

اقع در نزدیکی شوش (خوزسـتان) سـکویی آجـری وجـود دارد کـه در بنای باستانی چغازنبیل و
 آلمانی در گزارش حفاری آن را  شناس باستانگیرشمن 

ً
سـاعت آفتـابی، سـکوی خطابـه یـا  احتمـاال

سکوی ذبح قربانی دانسته است. بررسی این سکو و تبادل نظر با دیوید کینگ متخصص این حـوزه، 
در اصـفهان را  نیالـد بابـا رکـن آرامگاهاست. همچنین گنبد امکان ساعت آفتابی بودن آن را رد کرده 

  که بررسی بنا نشان داد که چنین چیزی نیست. اند دانستهدارای کارکرد ساعت آفتابی 

  
  ساعت مهتابی دانشگاه پیام نور زاهدان -۱۰شکل 
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نیـز در ایـران  یسـنج زمان، ابزارهـایی طبیعـی بـرای شده ساختهآفتابی  یها ساعتعالوه بر این 
. در شـود یمـآفتابی ایران عرضـه  یها ساعتوجود داشته است که فهرستی از آنها به دنبال فهرست 

به نام چاشت تله (صخرۀ ظهر) هسـت کـه  یا صخرهروستای نداک در اشکور علیا (جنوب رودسر) 
تائیان به این وسـیله . روستابد یمتا هنگام ظهر در سایه است و از ظهر به بعد آفتاب بر آن  اش وارهید
تعیین نوروز هم در روستای  یا شاخصهزمان ظهر را تشخیص دهند. دو نمونۀ جالب از  توانستند یم

کر مهاباد وجود دارد. اطالعات مبسوط دربارۀ شاخص نوروز تـرازوج بُ  هترازوج خلخال و روستای دِ 
شـاخص نـوروز روسـتای ده ) بخوانید. ۲۶-۲۱(ص  ۳، شمار، میراث علمیدر نشریۀ  دیتوان یمرا 

به نام برده بوره در غـرب روستاسـت کـه در هنگـام اعتـدال بهـاری  یا صخرهبکر مهاباد به صورت 
  .افتد یمدر شرق روستا  یا درهدر لحظۀ غروب روی  اش هیسا(نوروز) 

ر ساعت مهتابی هم استفاده کرد. برای این کا عنوان بهزیر نور ماه و  توان یمآفتابی  یها ساعتاز 
دقیقه، از سـاعتی کـه  ۴۸ در ضربمانده تا بدر (ماه شب چهارده)  یروزها شبانهتعداد  ۀانداز بهباید 

تعـداد روزهـای  ۀانـداز بهبکاهیم. در نیمۀ دوم ماه قمری باید  دهد یمسایۀ شاخص در نور ماه نشان 
بیفزاییم. برای این منظـور در جـدولی  شود یمدقیقه به ساعتی که خوانده  ۴۸ در ضربگذشته از بدر 

. یک نمونـه شود یممقداری که برای هر روز از ماه قمری باید کاسته یا افزوده شود داده  کنار ساعت
را خانم فاطمه شیخ از انجمن نجوم مهبانگ زاهدان در دانشگاه پیام نور این شـهر  مهتابیاز ساعت 

شناسیم، در کالج کـویینز  که از ساعت مهتابی می تنها نمونۀ دیگری .)۱۱و  ۱۰(شکل  ساخته است
  ١شهر کمبریج انگلستان وجود دارد.

  
  : جدول تصحیح زمان برای ساعت مهتابی دانشگاه پیام نور زاهدان۱۱شکل 

                                                    
  .۴۷- ۴۶، ص ۱۳۸۶، خرداد نجوم، گردآوری و ترجمۀ فاطمه شیخ، مجلۀ »ساعت مهتابی«. برای اطالع بیشتر بنگرید به مقالۀ ١
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خورشـیدی:  یها سـاعتاخیر آقای مهندس ماشاءالله علی احیائی با انتشار کتـاب  یها دههدر 
و جـا  انـد بودهآفتابی  یها ساعت) پیشگام ترویج مبحث ۱۳۶۴، ریرکبیام(اصول و راهنمای ساخت 

  دارد که ویرایش جدیدی از این اثر که نایاب است دوباره منتشر شود.
تیـر (انقـالب تابسـتانی) را روز ملـی سـاعت آفتـابی تعیـین  ۳۱از چند سال پیش در ایـران روز 

آفتـابی در  یها سـاعت ۀدربـار ییها شگاهینماو  ها کارگاه، ها شیهما. در طی چند دهۀ اخیر اند کرده
ایران برگزار شده و توجه منجمان آماتور به این ابزار جالب رو به افزایش است. انجمـن نجـوم ادیـب 
اصفهان، جمعیت منجمان مهبانگ در زاهدان و انجمن نجوم ثاقب گیالن در رشـت در ایـن زمینـه 

 »سـایه«آفتابی با نـام  یها ساعتدر زمینۀ  فعال هستند و در انجمن نجوم ثاقب گیالن گروه پژوهش
ایـن شـهر  )استانداری سـابقی (رخانۀ فرهنگ و هنر شهرداچندین ساعت آفتابی در بوستان ملت و 

  ساخته است.
 ۹ایران، در همکاری با شـهرداری منطقـۀ  درجوم و پرکار ن پیشگام ، مروجآقای مهندس احمد دالکی

و چند سـاعت آفتـابی هـم بـر اسـاس  است  ادی ساعت آفتابی ساختهعداد زیتهران و مراکز دیگر تاکنون ت
 تهران  ۱۳و  ۷در منطقۀ طرح ایشان 

ً
  رسد. مورد (همگی افقی) می ۲۳ بهساخته شده که مجموعا

  
  ساعت آفتابی نصب شده در دانشگاه پیام نور منجیل

شـک  بوده است، هنوز بی دار شهیری آفتابی در ایران گسترده و ها ساعتبا توجه به اینکه سنت ساخت 
بازشناخته و معرفـی  جیتدر بهی در گوشه و کنار ایران هست که امیدواریم ا شده فراموشی آفتابی ها ساعت

و از خواننـدگان  شـود یمـی آفتـابی ایـران عرضـه ها ساعتشوند. در پایان این مقاله فهرستی مقدماتی از 
بـا ذکـر اطالعـات  عکسـی از آن المقـدور یحتـرند درخواست داریم اگر موارد دیگری سراغ دا مند عالقه



 

 

۶٣ 

ت
اع
 س
ت
رس
فه

ها
 ی

تاب
آف

یا ی
ان
ر

 

ایـن فهرسـت سـه  بفرستند تا به نام خودشان چـاپ شـود. میراث علمیۀ آن به نشانی نشریۀ دربارموجود 
ابزارهــای طبیعــی  - ۳های ظهــر در ایــران و  شــاخص - ۲های آفتــابی ایــران،  ســاعت - ۱جــدول اســت: 

در فهرسـت  فبـایی نـام شـهرها مرتـب شـده اسـت.. هر جدول بر اسـاس ترتیـب الدر ایران سنجی زمان
 ١های آفتابی که غیرمقـاوم بودنـد و زود از بـین رفتنـد های آفتابی قابل حمل و ساعت کنونی، ساعت

  وارد نشده است.
تعدادی ساعت آفتابی اکنـون در ایـران در حـال سـاخت اسـت کـه امیـدوارم پـس از تکمیـل و 

  فهرست مکملی عرضه کنم.رونمایی، مشخصات آنها را در آینده در 

  اطالعات جدول سپاسگزاری کنم:  به خاطر همکاری در تکمیل انعزیزاز این  جا دارد
محسن ایرجی، وحید د انوری، یسعصدیق اسالمیان، پناه،  محمدحسین اسالمفرد،  پویا احمدییاسمن آذرنیور، 

ه بیگی، حسن حاجیان، عبدالحسین بصیره، برجی،
ّ
 ندا رئیسـی،رضا خاکسار، فریده خاکزاد، محمود حائری،  امرالل

 الدین، حمیـد شـرف اعضـای گـروه سـمتا،سـحر سـرگلزائی، احمد سراستاد،  کاظم سادات اشکوری،اکبر زمانی، 
ه صفایی، مرتضی صومی،  شکراللاهللا احسان

ّ
عیسـی ضـیاءابراهیمی، محمدرضـا صـّیاد، هی، پویان شهیدی، اسدالل

فریـد پور،  ابوذر فرضجمیل فاروقی، عوض عسکری، مسعود طلوعی، ی، هادی طباطبائی یزدی، یسیدهادی طباطبا
، اسـما خـانیکیای، رجبعلی لّباف  نعمت الله امیرمحمد گمینی، عثمان گرجی،اصغر کبیری، قاسملو، ندا قاسمی، 

زهـرا ظفـری، شیدا ممحمد مطیعی، مرحوم عبدالحسین مصحفی، محمد مسگری، محمدکرمی، جلیل مستشاری، 
  .تون هامونیپو ن پور محمدرضا منجمی، نفیسه نعیمییونس ملکیان، معزکریمی، 

 
  ساعت آفتابی آنالماتیک، مجتمع آموزشی اختر دانش، یزد.

  دهد. ایستد و سایۀ او ساعت را نشان می برای تعیین ساعت، شخْص روی نام ماه شمسی مورد نظر می

                                                    
ت با رنگ روی آسفال ۱۳۸۱مثل ساعت آفتابی آنالماتیک دانشکدۀ علوم پایۀ دانشگاه گیالن که به همت دکتر اسفندیار رجایی در سال  .١

 .۱۳۷۶تهران به همت کارن رشاد،  ۱۰کشیده شده بود و ساعت آفتابی آنالماتیک در محوطۀ ساختمان آموزش و پرورش منطقۀ 
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  های آفتابی ایران ساعت: ۱جدول
  (طراح، سال ساخت، ...)توضیحات   محل نصب  نوع  شهر  ردیف

ه صفایی  نور دانشگاه پیام  استوایی  آران و بیدگل ۱
ّ
  اسدالل

  سیدهادی طباطبایی  موزۀ ارومیه  افقی  ارومیه ۲
  پور خانۀ سابق احمد کیاست  ۲، فرعی ۹خیابان  - شهرک امیرحمزه  قائم  اصفهان ۳
  پور کیاستاحمد   مصالی جدید  افقی اصفهان ۴

  شده رو به جنوب، بازسازی  مسجد حکیم  قائم اصفهان ۵

  رو به جنوب  مسجد سّید  قائم اصفهان ۶
  رو به جنوب، محلۀ دردشت  مسجد آقانور  قائم  اصفهان ۷
  شده رو به جنوب، تخریب  آقا مسجد علیقلی  قائم اصفهان ۸
  رو به جنوب  خان مسجد رحیم  قائم اصفهان ۹

  ۱۳۹۱پور،  احمد کیاست  خانۀ ریاضیات اصفهان  قائم اصفهان ۱۰
  اسدالله صفایی  میدان جلفا  استوایی اصفهان ۱۱
  ۱۳۹۰  بوستان غدیر  افقی اصفهان ۱۲
  کنده شده ولی موجود است.  آرامگاه بایزید بسطامی  افقی  بسطام ۱۳
  مفقود شده است. ، ساخت آلمان،۱۳۹۲تا  ۱۳۸۶  ادارۀ بنادر و کشتیرانی  رقمی -استوایی  بندر انزلی ۱۴
ان و لنگر۱۳۸۶ندا قاسمی،   رانی سازمان کشتی  افقی  بوشهر ۱۵

ّ
  ، به شکل سک

  عبدالرّزاق بغایری  مجموعۀ مزار سلطانی  افقی  بیدخت ۱۶
  ۱۳۹۱اسماعیل نیکخواه،   دانشگاه بیرجند  افقی  بیرجند ۱۷

  ، رو به جنوب۱۳۸۹محسن ایرجی،   نور دانشگاه پیام  قائم  تاکستان ۱۸

  ُدنی ساووا (از فرانسه)  دانشگاه تبریز  آنالماتیک  تبریز ۱۹
  ۱۳۹۲ساخت جمهوری چک،   موزۀ سنجش  استوایی  تبریز ۲۰
  زاده شیری یاسین عجب  ائل گلی  آنالماتیک  تبریز ۲۱
  اسدالله صفایی  ائل گلی  افقی  تبریز ۲۲
  -  شهرداری  افقی  تبریز ۲۳
  فام ارادتی مهدی  دانشگاه هنر اسالمی  کروی مقعر  تبریز ۲۴
  زاده شیری یاسین عجب  مقام فرهانی بوستان قائم  آنالماتیک  تبریز ۲۵
  زاده شیری یاسین عجب  بوستان منظریه  آنالماتیک  تبریز ۲۶
  ۱۳۸۷احمد دالکی،   میدان آزادی، ضلع شمالی بوستان المهدی  افقی  تهران ۲۷
  .نیست موجود، ۱۳۸۷احمد دالکی،   داخل بوستان المهدی  افقی  تهران ۲۸
  ۱۳۸۷، احمد دالکی  شناسی (نیاوران) مرکز علوم و ستاره  افقی  تهران ۲۹
  ۱۳۸۷بعد از ، احمد دالکی  آهن میدان راه  افقی  تهران ۳۰
  ، در بازسازی محوطه برداشته شده است.۱۳۸۷احمد دالکی،   امامزاده صالح  افقی  تهران ۳۱

  ۱۳۸۶احمد دالکی،   دستغیببوستان معلم، خ استاد معین، خ   افقی  تهران ۳۲
  ۱۳۸۶احمد دالکی،   بوستان هاشمی (شهدای صالحی)، خ هاشمی  افقی  تهران ۳۳
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  های آفتابی ایران ساعت: ۱جدول
  (طراح، سال ساخت، ...)توضیحات   محل نصب  نوع  شهر  ردیف
  ۱۳۸۷احمد دالکی،   بوستان فتح، جنوب میدان فتح  افقی  تهران ۳۴
  ۱۳۸۷احمد دالکی،   الله سعیدی بوستان مهر، خ آیت  افقی  تهران ۳۵
  ، شمال میدان فتح۱۳۸۶احمد دالکی،   سعیدیالله  بوستان ارغوان، خ آیت  افقی  تهران ۳۶

  الله سعیدی ، نبش خ آیت۱۳۸۷احمد دالکی،   بوستان الدن، جنوب میدان فتح  افقی  تهران ۳۷

  .، در محل موجود نیست۱۳۸۶احمد دالکی،   بوستان معین (جانبازان)، خ استاد معین   افقی  تهران ۳۸
  روی بام نما خ استاد معین ، جنب آسمان، ۱۳۸۷احمد دالکی،   ۹منطقۀ  های اجتماعی شهرداری مرکز آموزش  افقی  تهران ۳۹

  ، حیاط شهرداری۱۳۸۷احمد دالکی،   خ استاد معین ،۹شهرداری منطقۀ   افقی  تهران ۴۰
  ، بین خ استاد معین و خ دکتر هوشیار، مفقود۱۳۸۶احمد دالکی،   بوستان شهدای آزادی  افقی  تهران ۴۱

  ، انتهای خ استاد معین۱۳۸۷احمد دالکی،   کوثربوستان   افقی  تهران ۴۲
  ، جنوب فرودگاه مهرآباد، تخریب شده است.۱۳۸۷احمد دالکی،   بوستان کوکب، جنب دانشگاه هوایی  افقی  تهران ۴۳
  خ شهید منتظری (ایرانمهر)، خ دماوند، ۱۳۸۷ بعد از احمد دالکی،  بوستان خیام  افقی  تهران ۴۴

  متری) خ  نیروی هوایی (سی، ۱۳۸۷ بعد از احمد دالکی،  سیمرغبوستان   افقی  تهران ۴۵
  متری) خ  نیروی هوایی (سی، ۱۳۸۷ بعد از احمد دالکی،  بوستان پیروزی  افقی  تهران ۴۶
  ، موجود نیست.خ پنجم نیروی هوایی ،۱۳۸۷ بعد از احمد دالکی،  )فلکۀ دوم(بوستان حافظ   افقی  تهران ۴۷

  ، خ مطهری۱۳۸۷احمد دالکی، بعد از   بوستان آوینی   افقی  تهران ۴۸
  ، خ مطهری۱۳۸۷احمد دالکی، بعد از   بوستان خانواده   افقی  تهران ۴۹
  ۱۳۷۵زیر نظر جالل صمیمی،  ،علیرضا نمازی  دانشگاه صنعتی شریف  شیبدار -افقی  تهران ۵۰

  ۱۳۸۶پور،  نفیسه نعیمی  دبیرستان منظومۀ خرد  آنالماتیک  تهران ۵۱
  بزرگراه حقانی  بوستان آب و آتش  استوایی  تهران ۵۲
  ۱۳۹۲محمد اردالن،   تیر) ۳۰موزۀ علوم و فناوری (خ   افقی  تهران ۵۳
 سردر باغ ملی  موزه و کتابخانۀ ملی ملک  افقی  تهران ۵۴

ً
  عبدالرزاق بغایری، قبال

  عبدالرزاق بغایری  (ره)مسجد امام خمینی  افقی  تهران ۵۵
  در بازسازی محوطه (امیرآباد) مفقود شد.  مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران  افقی  تهران ۵۶
  که تخریب شده است. ۱۳۸۳تا  ۱۳۷۱سامسون یوسفی،   خیابان حجاب ،کانون پرورش فکری  استوایی  تهران ۵۷

  بازسازی از نمونۀ اروپایی، فلزی  فرانیه)عتماشاگه زمان (ز  استوایی  تهران ۵۸
  بازسازی از نمونۀ باستانی، سنگی  تماشاگه زمان  کروی مقعر  تهران ۵۹
  طرح و محاسبه ُدنی ساووا  آباد) کتابخانۀ ملی (عباس  قائم  تهران ۶۰
  لو، مفقود فاطمه عظیم  دانشگاه الزهرا  افقی  تهران ۶۱
  ، رو به جنوب۱۳۸۸محسن ایرجی،   مرکز -نور دانشگاه پیام  قائم  تهران ۶۲
  ، تخریب شده است.۱۳۸۹تا  ۱۳۸۶ُدنی ساووا،   (منظریه)اردوگاه تربیتی شهید باهنر   قائم  تهران ۶۳
  ۱۳۹۰پور،  ذبیحی  دانشگاه جهرم  استوایی  جهرم ۶۴

  انجمن نجوم مهبانگ زاهدان  شهرداری و شورای شهر  افقی  چابهار ۶۵
  ۱۳۹۱بهنام افشار،   دانشگاه کار  استوایی  خرمدره ۶۶



 

  

۶۶ 

  های آفتابی ایران ساعت: ۱جدول
  (طراح، سال ساخت، ...)توضیحات   محل نصب  نوع  شهر  ردیف
  -  دامغاندانشگاه   افقی  دامغان ۶۷
  -  دانشگاه آزاد اسالمی  قطبی -افقی  دامغان ۶۸
  ۱۳۸۰محمد باقری،   بوستان ملت  آنالماتیک  رشت ۶۹
  ۱۳۸۹محمد باقری،   بوستان ملت  قطبی  رشت ۷۰

  ۱۳۸۹اورلیو پانتانالی (از ایتالیا)،   خانۀ فرهنگ و هنر (استانداری سابق)  قائم  رشت ۷۱

  ۱۳۸۸هاجر زمینی و سینا آریامنش،   علوم پایه -دانشگاه گیالن  استوایی  رشت ۷۲
  فرد، عرفان اسماعیلی کسری منصف، پویا احمدی  ۱خان، ناحیۀ  کوچک دبیرستان دورۀ دوم میرزا  قطبی  رشت ۷۳
  ۱۳۹۳حسانه کاظمی، علی پوراحمد، کسری منصف،   ۱خان، ناحیۀ  دبیرستان دورۀ اول میرزا کوچک  افقی  رشت ۷۴
  ۱۳۹۱ساخت جمهوری چک،   دبیرستانه شهید بهشتی  استوایی  رشت ۷۵
  ۱۳۹۲ساخت چین،   خانۀ فرهنگ گیالن  استوایی  رشت ۷۶
  داخل حوض محوطه  آرامگاه حضرت عبدالعظیم  افقی  ری ۷۷
  پژمان نوروزی  ادارۀ آموزش و پرورش قدیم  رقمی - استوایی  ری ۷۸
  محوطۀ دانشکدۀ ادبیاتانجمن مهبانگ،   دانشگاه سیستان و بلوچستان  افقی  زاهدان ۷۹
  انجمن نجوم مهبانگ  استانداریشرق حیاط داخلی   افقی  زاهدان ۸۰
  انجمن نجوم مهبانگ  غرب حیاط داخلی استانداری  افقی  زاهدان ۸۱
  .، جدول ساعت مهتابی هم دارد۱۳۹۰فاطمه شیخ،  نور دانشگاه پیام  افقی  زاهدان ۸۲
  ، تخریب شده است.۱۳۹۰تا  ۱۳۸۶  دانشگاه آزاد اسالمی  افقی  زاهدان ۸۳

  انجمن نجوم مهبانگ  چمراندبستان شهید   آنالماتیک  زاهدان ۸۴

  انجمن نجوم مهبانگ  هنری شهید بهشتی - کانون فرهنگی  قائم  زاهدان ۸۵
  محمود حسنی  دانشگاه زنجان  افقی  زنجان ۸۶
  ۱۳۹۳اصغر کبیری،   دبستان شهید جعفرپور  افقی  شهر سعادت ۸۷
  ۱۳۹۳اصغر کبیری،   دبستان آزادگان  آنالماتیک  شهر سعادت ۸۸
  ۱۳۹۰ندا قاسمی،   دانشگاه سمنان  استوایی  سمنان ۸۹
  ۱۳۸۸ندا قاسمی،   دانشگاه آزاد اسالمی  چندوجهی  شاهرود ۹۰
  ۱۳۸۵ندا قاسمی،   میدان مرکزی خرقان  استوایی  شاهرود ۹۱
  جنوبندا قاسمی، رو به   هنری بسیج -کانون فرهنگی  قائم شاهرود ۹۲
  منزل خانم مسعودی -رو به جنوب  شهرک ذوالفقار  قائم شاهرود ۹۳
  شاخص آن مفقود شده است.  آقا در محلۀ بیدآباد مسجد  افقی  شاهرود ۹۴
  ۱۳۸۵رضا مقدس،   آموزی سرای دانش پژوهش  چندوجهی  شاهرود ۹۵
  ۱۳۸۹شرکت اخترنمای شیراز،   پارک نماز  رقمی - استوایی  شیراز ۹۶
  ۱۳۹۱  خانی نزدیک ارگ کریم  آنالماتیک  شیراز ۹۷

  در خیابان سپه  مسجد بزرگ  افقی  قزوین ۹۸
  ۱۳۹۳اسداهللا صفایی،   روستای استرک  افقی  کاشان ۹۹
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  های آفتابی ایران ساعت: ۱جدول
  (طراح، سال ساخت، ...)توضیحات   محل نصب  نوع  شهر  ردیف
  گروه سمتا  دانشگاه خوارزمی  آنالماتیک  کرج ۱۰۰
  مفقود، با امکان تعیین ساعت شهرهای جهان، ۱۳۸۳گروه سمتا،   دانشگاه خوارزمی  استوایی  کرج ۱۰۱

  ۱۳۷۱، اج شیخ محمدرضا لبیبیحاهللا  مرحوم آیت  صادق (پاکِتنگ) ممسجد اما  استوایی  کرمان ۱۰۲

  ۱۳۹۱پور،  سینا رحیم  بوستان مادر  افقی  کرمان ۱۰۳

  ، رو به جنوب، تخریب شده است.۱۳۱۵امین رضا، حوالی   دبیرستان پهلوی (قدیم)  قائم  کرمان ۱۰۴
  -  -  رقمی - استوایی  کیش ۱۰۵
  فاقد شاخص  اسکلۀ تفریحی  افقی  کیش ۱۰۶
  بازیابی شد. ۱۳۸۹در سال   سد گلپایگان  استوایی  گلپایگان ۱۰۷
  محمدعلی قربانی  دانشگاه آزاد اسالمی  افقی  الهیجان ۱۰۸
  محمدعلی قربانی  بام سبز الهیجان  افقی  الهیجان ۱۰۹
  است.میرزا غیاث، در بازسازی مفقود شده   مسجد قائم  ؟  محالت ۱۱۰
  ُدنی ساووا  گنبد سرخ  قائم  مراغه ۱۱۱
  ۱۳۹۱زاده،  شیری علی عجب  اخترفیزیک ومرکز تحقیقات نجوم   آنالماتیک  مراغه ۱۱۲

  -  (ع)صحن جمهوری اسالمی، مرقد امام رضا  افقی  مشهد ۱۱۳
  منوچهر آرین  دبیرستان دخترانۀ حسین فاتح  ای ستاره  مشهد  ۱۱۴

  منوچهر آرین  دبیرستان دخترانۀ حسین فاتح  ای روزنه - استوایی  مشهد ۱۱۵
  منوچهر آرین، سردر ورودی مدرسه  دبیرستان دخترانۀ حسین فاتح  افقی  مشهد ۱۱۶

  انجمن نجوم مشهد  بوستان وحدت  آنالماتیک  مشهد ۱۱۷

  نادیا زرقی  آموزشکدۀ الزهرا  آنالماتیک  مشهد ۱۱۸

  ۱۳۸۷  رضا (ع) مدبیرستان اما  قائم  مشهد  ۱۱۹
  ۱۳۹۱  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه فردوسی  استوایی  مشهد  ۱۲۰
  ۱۳۹۳مرتضی صومی،   نور دانشگاه پیام  شیبدار -افقی  منجیل ۱۲۱
  سید محمد هاشمی  بوستان حمیدیا  افقی  یزد ۱۲۲
  ۱۳۹۰به شکل درخت،   مجتمع آموزشی اختر دانش  آنالماتیک  یزد ۱۲۳
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۶٨ 

  های ظهر در ایران شاخص: ۲جدول 
  توضیحات  محل نصب  نوع  شهر  ردیف

  در بازسازی مفقود شده است.  مسجد جامع  سنگی  آباده  ۱
  منسوب به شیخ بهایی  مسجد امام  سنگی  اصفهان  ۲
  در جنوب محوطۀ مسجد  مسجد جامع  سنگی  اصفهان  ۳
  دارای شاخص دوگانه  جامعمسجد   نشانۀ لعابی بر آجر  اصفهان  ۴
  در گوشۀ شمالی حیاط مسجد  مسجد حکیم  افقی  اصفهان  ۵
  در طبقۀ دوم بنا و دارای صفحه با کاشی گلدار  مسجد قطبیه (خلجا)  قائم  اصفهان  ۶
  الدین طهرانی سیدجالل  مدرسۀ چهارباغ  سنگی اصفهان  ۷
  بابا است.میرزا   نام دیگرش مسجد حاج  مسجد جامع دهاقان  قائم اصفهان  ۸
  کیلومتری جنوب غربی اصفهان۹۰  مسجد حاج مهدی دهاقان  قائم اصفهان  ۹

  به صورت کاشی در کنج لبۀ بام  مدرسۀ دینی نیماورد  قائم  اصفهان  ۱۰
  راه نیماورد حاج آقا مرتضی قندی، سه  مسجد حاج آقا باقر رجائی  قائم  اصفهان  ۱۱
  صورت تیغۀ آهنیبازار در باغ، به   مسجد نو  افقی  اصفهان  ۱۲

  االسالم فهری، خیابان ابوسعید حجت  مسجد دارالسالم  قائم  تهران  ۱۳

  مالرضا مؤذنی، شاخص ظهر و عصر  مسجد جامع  افقی زواره  ۱۴
  در بازسازی محوطه مفقود شده است.  مسجد والی  افقی  سنندج  ۱۵
  است.به شکل ستون، در بازسازی محوطه مفقودشده   مسجد جامع  عمودی  شوشتر  ۱۶

  -  مسجد جامع  افقی قائن  ۱۷
  -  کاروانسرای زیدآباد  قائم  کاشان  ۱۸
  ۱۳۱۰روی بام، سید عبدالمجید فائقی،   مدرسۀ ابراهیمیه  افقی کرمان  ۱۹
  -  مسجد جامع  افقی کرمان   ۲۰
  دنلتیغۀ فلزی روی پایۀ سنگی ب  مسجد گوهرشاد  افقی مشهد  ۲۱

  شیاری بر آجر نزدیک پلۀ زیر زمینبه شکل   مسجد جامع عتیق  افقی نایین  ۲۲

  به صورت برآمدگی بر کنج دیوار آجری  مسجد حاج آقا تراب  قائم  نهاوند  ۲۳
  همدانی شیخ موسی نثری  مسجد جامع  افقی همدان  ۲۴
 تیغۀ شاخص آن   داوود میرزامسجد   افقی همدان  ۲۵

ً
  کنده شده است.اخیرا
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  ایرانسنجی در  ابرازهای طبیعی زمان: ۳جدول 

  توضیحات  محل نصب  کارکرد  شهر  ردیف
  .شود خوانده می »ساعت بروزاد«  روستای بروزاد (مبارکه)  شاخص ظهر  اصفهان  ۱
  هوالدین علی خلخالی، سه مخروط سنگی بر ک شمس  روستای ترازوج  شاخص نوروز  خلخال  ۲

  »تلهچاشت «دیوارۀ طبیعی به نام   روستای نداک، اشکور باال  شاخص ظهر  رودسر  ۳
  »تاق«به نام  حفرۀ طبیعی در کوه  روستای دیزان  شاخص ظهر  طالقان  ۴
  برای صبح و عصر» عبدالله پله«دو برج مخروطی به نام   روستای کرکبود  سنجی ابزار زمان  طالقان  ۵

  »لتان«ای به نام  صخره  روستای کرکبود  سنجی ابزار زمان  طالقان  ۶
  »سنگ پنج من«حفرۀ طبیعی کوه با نام   بوذرجمهر قائنینزدیک آرامگاه   شاخص ظهر  قائن  ۷
  الرأس شرقی طلوع خورشید از گردنۀ خط  گنبد جبلیه  شاخص نوروز  کرمان  ۸
  »ندبالخ او«ای برای پایان آبیاری به نام  نشانه  روستای خانیک  شاخص عصر  گناباد  ۹

  »سیخ نوروز«ای به نام  نشانه  روستای خانیک  شاخص نوروز  گناباد  ۱۰
  بر کوه عوداالن »لموالوی«ای به نام  صخره  روستای دیمیو (سروآباد)  شاخص ظهر  مریوان  ۱۱
  (سنگ خاکستری)» َبرَده بوَره« ای به نام  صخره  کربُ   روستای ده  شاخص نوروز  مهاباد  ۱۲

  

  
حدر  افقیساعت آفتابی 

ّ
خص ساعت شاورودی مدرسه به عنوان  دروازۀمشهد.  دبیرستان دخترانۀ حسین فال

  .است  ورودی ترسیم شده دروازۀحوطۀ بیرون از حیاط مدرسه و م قسمتیروی  ساخته شده و خطوط ساعت



 

  

٧٠ 

  

 
 
 

 

موجود در کتابخانۀ مهرج رانا (نوساری، هند) که طـول  شایست ناشایستنوشتۀ رسالۀ  دست آغاز بخش از
ـونگ نوشـتن عـددها در مـتن  سایه در وقت نماز ظهر و عصر در آن بیان شده است (به نام فارس برج ها و چ

 توجه کنید).
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 شایست ناشایستنوشتۀ رسالۀ  دست ها در صفحۀ دوم مطلب مربوط به سایه

  



 

  

٧٢ 
  

 شایست ناشایستنوشتۀ رسالۀ  دست ها در به سایهمطلب مربوط ) پایان( صفحۀ سوم

تـوپ عمـارت «در پاریس برای تعیین ظهر حقیقی آلت بسیار خوبی متداول است که آن را 
گویند (یعنی توپی که در عمارت دولتـی قـرار داده شـده) و آن عبـارت از تـوپی » سلطنت

النهار  در سـطح نصـفاند کـه کـانونش  بینی قرار داده است که در روی آن شیشۀ عدسی ذره
شـوند و وارد  واقع شده و هنگام زوال، اشّعۀ آفتـاب چـون از شیشـه عبـور نمـود، جمـع می

؛ ولیکن همه کس ملتفت شـده کـه گیرد و همان دم توپ آتش می پگردند بر مهتاب تو می
محال است روش دستگاه ساعت را نظم داد از روی اشارات ساعت آفتابی و توپ آفتابی که 

ار به امر شـاه شـهید آرکاتش محسوس است. و شبیه اختالف ح
ّ

لت مذکور را حقیر عبدالغف
دقت  النهار را بـه در روی بام مدرسـۀ مبارکـۀ دارالفنـون ترتیـب داده یعنـی اول خـط نصـف

مشخص نمود و بعد ساعات قبل و بعد از ظهر را به افق طهران آنجا مشخص نمود و رسـم 
زوال را همه کس برای ادای اذان بدانـد و سـایر  توپی نصب نمود که وقتو کرد و شاخص 

  حه بفهمد و هنوز دایر است و برقرار... .فساعات روز را هم به رؤیت آن ص

ار نجم
ّ

  ۵۲- ۵۱، ص ۱۳۱۹، تهران، بدایة النجوم در اصول هیأت و نجوم جدیدالدوله،  عبدالغف




