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  برج بادها در آتن یساعت آب
  ١جواد ناطقمحمد

 ۀانـد. سـابقشان آبی بـوده بـه ایـن اسـم نامیـده شـده ههای آبی چون محرکساعت اشاره:
های زمینرو س های کهن مثل بابل، کلده، فنیقیه، مصر نهای آبی به تمداستفاده از ساعت

) بـه ۴۹(ص  ٢گردد. بسیاری از پژوهشگران مثل دوبـوایالمیان، مادها، و آشوریان برمیا
هـای آبـی کـه هنـوز آثـاری از آن تـرین سـاعتاند. یکی از قدیمیاین سوابق اشاره کرده

گـورای رومـی آتـن قـرار دارد جـایی کـه مـدتی خانقـا باقی ه مانده در برج بادها واقع در آ
هـای آبـی . باید یادآور شد که فناوری طراحی و سـاخت سـاعتترک بوده است انویشدر

ویژه در مناطق اسالمی مثل ایران، سـوریه، مغـرب و انـدلس به و شد هایی دچار دگرگونی
 ۀها و همچنین آثـاری مکتـوب در بـاررواج زیادی یافت. بقایایی از بعضی از این ساعت

تـألیف  علـم السـاعات والعمـل بهـاوان بـه کتـاب تمیاز جمله که است آنها برجا مانده 
لجـامع بـین العلـم والعمـل او کتـاب  ) ه۶ ۀرضوان بن محمد الساعاتی الخراسانی  (سد

) اشاره کرد. جزری در کتـاب خـود (ص  ه۶ ۀتألیف جزری (سد النافع فی صناعة الحیل
  ٤دهد.شرح میتفصیل  بهشش نوع ساعت آبی را  ٣)۹-۱۹۳

  برج بادها
شمار های ورزشی، هنری، مذهبی و سیاسی شهرها بهدر یونان باستان مراکز فعالیت آگوراها

دوم پیش  ۀها در سدها پس از شکست دادن یونانیترین آنها بود. رومیآمدند و آگورای آتن مهم می

 »آگوراِی رومِی «رومی ساختند که به  ۀآیی نزدیک آگورای یونانی به شیواز میالد یک  میدان گردهم

اول پیش از میالد ساخته  ۀبهای این آگورا برج بادهاست که در سدآتن مشهور است. گوهر گران

کروپولیس و در شرق آگورای یونانی آتن واقع است. ابعاد بیرونی کل  شد. آگورای رومی در شمال آ
                                                    

  nategh@modares.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ مکانیک،  .١
2. Pierre Dubois, Histoire de l’Horlogerie depuis Son Origine jusqu’a Nos Jours, Administration du Moyen Ages 

et la Renaissance, Paris, 1849. 
، مبانی نظری و عملی مهندسی مکانیک در تمدن اسالمی، الجامع بین العمل والعمل النافع في صناعة الحیلالزمان جزری،  . بدیع٣

  .۱۳۸۰جاه، مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  ترجمه و تحشیۀ محمدجواد ناطق، حمیدرضا نفیسی و سعید رفعت
، رسالۀ »خازنی ۀمیزان الحکمقیق مقالۀ هشتم کتاب های آبی به انضمام ترجمه و تح بررسی سازوکارهای ساعت«نیز بنگرید به:  .٤

  .میراث علمی-. ۱۳۸۹منش، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  کارشناسی ارشد سمیرا دباغ
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   د.متر بو ۵۷در  ۸۲ها که ابعاد فضای مرکزی در زمان رومیمتر است در حالی ۹۸در  ۱۱۱مجموعه 

  
کروپولیس گورای رومی آتن و برج بادها با دورنمایی از آ   آ

ها پیش از . ساعت آبی آن مدتبودهای آفتابی و یک ساعت آبی برج بادها دارای بادنما، ساعت
 سـازه

ً
متـر و  ۸/۷وجهـی، قطـرش حـدود ای مرمـرین و هشـتمیان رفته است. بـرج بادهـا اساسـا

هـا را در دوطـرف دربـر های کـوچکی درگـاهمتر است. هشتی ۳/۱۴ارتفاعش تا باالی سقف حدود 
ای به پشت یا وجه جنوبی برج متصل است. در هر یک از هشـت اند، یک برج کوچک استوانهگرفته

ای وجـود وجه برج یک ساعت آفتابی هست و ساعت آفتابی نهمی نیز بر سطح انحنادار برج استوانه
حفـاری مـیالدی  ۱۸۴۵و  ۱۸۳۷های مدفون بود و در سالنیمه ،دارد. برج بادها بر اثر انباشت مواد

 بازسازی شد. ۱۹۷۶و همچنین در سال  ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۶های شد. این برج در سال
  گوید: کند و می) به این برج اشاره می۲۲(مقالۀ اول، بخش ششم، ص  ١ویتروویوس

وزند]... آنـان کـه  میطبق نظر بعضی تنها چهار باد وجود دارد [که از چهار جهت اصلی 
که  ٢ویژه آندرونیِک سیروسیکنند به هشت باد قائلند، به تر بررسی میبادها را دقیق تفاوت

وجهی در آتن بنا کرد که بر هر وجهش مجسمۀ شکل هشتبر این اساس برج مرمرینی به
ار داد وزید. روی برج هم یک بادنما قرنماد یکی از بادها را داشت که به سوی آن وجه می

 ۀاش بـه مجسـمگرفت و با میلهوزید قرار میچرخید و همیشه به سوی بادی که میکه می
  ٣کرد.مربوط به آن اشاره می

شد، یکـی از از برج بادها شده است، دو در به ساختمان باز می ۱۷۶۲طبق توصیفی که در سال 

                                                    
١ .Pollio Vitruvius ) .ده مقالۀ معماریق.م)، دانشمند یونانی مؤلف کتاب ۱۵پس از  د. -ق.م۸۰- ۷۰ت.  
٢.  Andronicus of Cyrrhusمقدونی در سدۀ اول پیش از میالد و سازندۀ برج بادها اخترشناس  

3. Vitruvius Pollio, Les Dix Livres d’Architecture de Vitruve, tr. Claude Perrault, 2nd ed., Paris, 1684. 



 

 

٩٩ 

 آب
ت
اع
س

 ی
تن
ر آ
 د
ها
اد
ج ب
بر

 

غربی کـه در زمـان گـزارش شمالشد، دیگری در وجه شرقی که هنوز استفاده میآنها در وجه شمال
برداری، چارچوب در نمایان و اطالعات زیـادی پوشیده شده بود. پس از خاک بسته مانده و با خاک

 ۀهای فـاخر و برجسـتساخت. مجسمهشکل اصلی میسر میحاصل شد که بازسازی طرح برج را به 
ها د. زیر هر یک از این مجسمهکننهای بادی را که نماد آنند بیان میوجهی ویژگیروی وجوه هشت

یک ساعت آفتابی وجود دارد. ساعت وجه شرقی معکوِس سـاعت وجـه غربـی اسـت. خـط نشـان
های پیش از ظهـر نسـبت بـه ظهر بر روی ساعت وجه جنوبی عمودی است و خطوط ساعت ۀدهند

ن اسـاس های نظیر در بعد از ظهر متقارنند. روشن است اخترشناسی کـه بـر ایـ آن با خطوط ساعت
وجهی درست که وجوه این برج هشت است های آفتابی را مدّرج کرده فرض را بر این گذاشتهساعت

اش برج آندرونیک  هنام سازندروبروی چهار جهت اصلی و چهار  جهت فرعی واقعند. برج بادها به 
  شود.سیروسی نامیده می

  
  های نماد بادهاتصاویر مجسمه
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های آفتابی از ساعت آبـی درون بـرج اسـتفاده شـده  درج کردن ساعتاند که برای م احتمال داده
 باید روش

ً
  های ریاضی را که امروزه هم معتبر است به کار برده باشند. باشد. اما قاعدتا

  ترک در برج بادها انویشرقص در
نامیدنـد می» تکیه«] برج بادها خانقاه درویشان ترک بود و آن را  ه۱۲در نیمۀ قرن هجدهم میالدی [

  آمده است: راگاز همان روز یشد. در گزارش و گاهی در آنجا مراسم سماع برگزار می

  
  سماع درویشان ترک در برج بادها

برج بادها اکنون تکیه یا خانقاه درویشان است. ما در مراسمی مذهبی حاضر بودیم که بـا 
نشسـته بودنـد و  های بـزشان پایان یافت. جمعیت چهارزانو روی پوستالعادهرقص فوق

سیمایی بـا ریشـی جوگنـدمی دادند. مرشد که مرد جذاب و خوشبزرگی تشکیل می ۀدایر
کردند. همگی طبق معمول چندین بـار سرایی می را شروع کرد؛ بقیه هم هم ذکر گفتنبود 

سـرعت درآوردنـد، دسـت بـه های رویی را بهسجده کردند. ناگهان به باال جستند، لباس
یان چرخ می ساز اهللا ۀآرامی با نغمبه دست هم دادند، زدند. آهنگ سماع با تندتر شـدن گو
 های هدادند. با تندتر شدن سماع، جمل سر می، ال اله اال اهللاشد و فریاد اهللا سازها تندتر می

آنـان بـه میانـه درآمـد،  ۀشد. ناگهان مرشد با غلیان احساسات از حلقـدیگری افزوده می
موهایش را به پشت سر ریخت، شروع به چرخیدن کرد؛ بدنش روی یکی از انگشـتان پـا 

چرخید. یکی دیگر در پی او در جهت دیگر شـروع بـه چرخیـدن کـرد و سـپس  درجا می
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شـد و بـه حـد تـدریج تنـدتر مـی. حرکتشـان بـهتـن رسـیدتعدادشان بـه چهـار یـا پـنج 
نیـز هوهوکشـان  انزد. درویشـشان در هوا موج می وان رهاشدهرسید. گیس انگیزی حیرت

گردانـد و آهنگ تند و پرهیجان را برمی ،بردند. گنبد دورادور آنها سرشان را پایین و باال می
شد. پـس از مـدتی دراز بعضـی حلقـه را طنینی چون مجالس جشن و شادمانی ایجاد می

شور و جذبۀ عرفـانی بـه آنهـا  ،ه در این حالترک کردند و از حال رفتند. باور بر این بود ک
  و صحنه به پایان رسید. ه بوددست داد

  
  ١)۱، شکل ۱۳، لوح ۴۲، ص ۳(استوارت و روت، فصل  م۱۷۶۲گزارش در سال  تهیۀنمای برج بادها در زمان 

  های نهفته پدیدار شدن بخش
توانست مانع اعمال مذهبی درویشـان درون برج از خاک و زباله انباشته شده بود و ناهمواری آن می

پوشـی از چـوب کـاج متر از کـف اصـلی کـف ای حدود دو متر و ده سانتیجا در فاصله باشد. همه
. کـف اصـل یکسـره از بردندهای زیرش را بیرون شد کف را کندند و زبالهرگذاشته بودند. با اجازۀ م

 احمرمر سفید بود و در آن چند حفره و مجرا وجود داشت که 
ً
بقایـای یـک سـاعت آبـی بـود. تمـاال

ای گـرد حفـرهتـا محـل وجهی به وسط کـف جنوبی هشت ۀمجرای اصلی در خطی مستقیم از جبه
سـهولت از ایـن  ریز ساعت آبـی به زمینی مرتبط بود. برونزیر ۀراهبود و حفره به یک آبکشیده شده 

توانست منبعـی بـرای تـأمین یای بیرون وجه جنوبی برج مشد. برج کوچک استوانهحفره خارج می

                                                    
1. Stuart James, Revett Nicholas, The Antiquities of Athens, vol. I, London, 1825. 
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کـرد. پیوستۀ آب موردنیاز ساعت آبی باشد. جریان آبی در آن نزدیکی باید آب این منبع را تأمین مـی
کروپولیس بر آن بنا شده وجـود ای در پای صخره چشمه دارد و جریـان آبـی از آن سرچشـمه ای که آ

هـا در آن که تـرکاصلی ی گلی به مسجد هایرد که بخشی از زیر زمین و بخشی دیگر از راه لولهگ می
  گذشت. از رسیدن به مسجد از حدود سه متری برج می پیش شد. این نهر گرفتند منتقل می وضو می

  
گورای آتن با مسجد فاتحیه در  فاتحیه مسجد . سمت چپ و برج بادها در سمت راستآ

  سلطان محمد فاتح از آتن ساخته شد. داریمقارن با دم ۱۴۵۸در سال 

های آفتابی یا به وجـود چیـزی درون کنند ولی به ساعتاز برج بادها یاد می ١ویتروویوس و وارو
هـایش ویژه در مورد ویتروویـوس، عجیـب اسـت زیـرا او در کتـابای ندارند؛ این امر، بهبرج اشاره

 به ساعت
ً
بادهـا  بـرج ۀهای آفتابی و آبی و مخترعان آنها پرداخته است. ویتروویـوس از سـاز مفصال

گوید که باالی سقفش بادنمـایی برنـزی  کند و مییاد می» وجهیبرج مرمرین هشت«تنها با عبارت 
تـر از کـرد. وارو کـه پـیشهـا در هشـت جهـت اشـاره مـیچرخید و به مجسـمهقرار داشت که می

 های آفتـابی و آبـی نامد؛ اصطالحی که برای سـاعتمی» اورولوژیوم«زیست برج را ویتروویوس می
ای که آب ایـن نهـر را تـأمین  رفت و نام چشمه. نام باستانی نهری که به سمت برج میرودکار میبه

  (به معنی ساعت آبی) است. » کلپسیدرا«کرد نیز می
های آفتابی واقع در وجوه بیرونی بـرج بادهـا در شـب یـا در هـوای خطوط ساعات روی ساعت

  شد.اشتن یک ساعت آبی تکمیل میابری قابل استفاده نبود و این مجموعه با د
                                                    

.١ Marcus Terentius Varro ق.م) ۲۷- ۱۱۶روم باستان (دانشمندان و نویسندگان  از 
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  )۱، شکل ۱۴، لوح ۴۳، ص ۳برج (استوارت و روت، فصل  ۀنمای طرح بازسازی شد

وجهـی بـا صـورت هشـتهای اخیر بناهای زیبایی با الهـام از معمـاری بـرج بادهـا بـهدر سده
تشـار یافتـه انهای بادهـای بـرج تمبرهای یادگاری نیز از مجسمه ه وکاربردهای گوناگون ساخته شد

  .است

  آبی درون برج ساعتهای ویژگ
دست آمد به بررسی سازوکار ساعت آبی درون بـرج چه از برج بادها بهبا استفاده از آن سنوبل و پرای
  آید.طور خالصه در پی میاین ساعت با استفاده از گفتار آنان به ۀطرح بازسازی شد ١پرداختند.

                                                    
1. Nobele Joseph V., Price Derek J. De Solla, “The Water Clocks in the Tower of the Winds,” American Journal 

of Archaeology, vol. 72, no. 4. (Oct. 1968), pp. 346-355. 
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کروپولیس  ۀکلپسیدرا واقع در دامن ۀآب از چشم  شـد.ای مـیفشار وارد بـرج اسـتوانه باشمالی آ
فشار ثابت  باو درون منبع بزرگ باالیی تخلیه و آب ساعت آبی  رفت میاز دیوار باال آب لولۀ ورودی 

باالیی منبع قرار داشت که آب با سرعت متغیـری از آن بـه  ۀسرریز نزدیک لب ۀشد. یک لولتأمین می
انـداخت. آب مـورد کـار مـینمایشی را به هایها و سایر ابزارفت و فوارهروجهی میمرکز برج هشت

شـد. دقت تنظیم شده بود کنترل مینیاز ساعت از نزدیکی انتهای منبع باالیی خارج و با شیری که به
 در مدت  چناناین شیر 

ً
 پر شـود.  ۲۴تنظیم شده بود که منبع پایینی دقیقا

ً
 بـا پـر شـدنساعت کامال

به این شناور حـرکتش را بـه  متصلآمد و زنجیر برنزی نازکی همراه آب باال می یشناور ،یمنبع پایین
سـاعت کـه  ۲۴کرد. در پایان وجهی منتقل مییک ابزاِر نمایِش گذشِت ساعات در مرکز برج هشت

این منبـع را بـاز  زیرینمنبع پایینی پر شده و شناور به انتهای باالیی خود رسیده بود خدمتکاری شیر 
سـاعت بعـدی  ۲۴ رونـد درشکل فاضالب تخلیه شود. سپس این مستطیلسوراخ  آب در تاکرد  می

برداشت  ،یعنی منبع باالیی ،شد. آب مورد نیاز ساعت از مقداری باالتر از کف منبع تغذیه تکرار می
رفـت نگیـرد. کار مـیبه ته منبع منفذ ظریفی را که برای تنظیم ساعت آبی رسوباتشد تا لجن یا می

  خوانی دارد. هم ه استویتروویوس تشریح کرد آنچهجا توصیف شد با که در این سازوکاری
تـوان  نمیسـاعت  نمـای بیرونـیمطمئن بود ولی در مورد  توان میتا حدی خود سازوکار  ۀباردر

  توانست به صورت ظاهر ساعت میاظهار نظر قطعی کرد. 
ً
نجیـر متصـل ز های مختلفی باشد، مـثال

مدرجی باال رود و سـاعات روز را  ۀای را بچرخاند که باعث شود میلدندهتوانست چرخبه شناور می
  بکوبد.  یدست خود بر زنگکار اندازد که هر ساعت با چوبنشان دهد، یا آدمک خودکاری را به

مـدت بود. در گذشـته  زمانی (فصلی)ساعات  مدتمشکلی که در این میان وجود داشت تغییر 
آشکار اسـت کـه بـه ایـن  .شدطور جداگانه به دوازده ساعت مساوی تقسیم میشب بهمدت روز و 
هـای دیگـر سـال روز و شب هر ساعت شب و همچنین بابا هر ساعت هر ساعت روز  مدتترتیب 

یح منظـور نشـان دادن صـحبرای هـر روز و هـر شـب بـه ساعت آبیمتفاوت بود. تنظیم جریان آب 
سـاعت آفتـابی سهولت میسر نبود. چندین روش اصالحی برای حل ایـن مشـکل گذشت ساعات به

 توصـیف کـرده اسـت ساعت دایرةالبروجی یوس برایوویتروها که . در یکی از این روشممکن بود
شـد. در ایـن تنظیم می باالیی منبع جریان آب با تغییر ارتفاع سوراخ آب خروجی در نزدیکی انتهای

منبـع نصـب کننـد بـه ۀتوانستند روی یک ورق ِگرد دربیاورند و آن را روی دیوارسوراخ را میحالت 
 آب بایداین ورق های  لبهکه بتواند بچرخد. طوری

ً
ای انـدازه. با چرخاندن ورق بـهشد بندی می کامال

و عمـق ورق دور بزند، و با تنظیم دقیق شعاع  سال یکورق در طول یک چنانکهدرجه در حدود یک
توانست تغییـر الزم را در سـرعت آب خروجـی باال و پایین رفتن سوراخ میمرکز آن نسبت به سطح، 

ای در آن زمان خواب و خیالی بیش نبوده باشد. مهندسـی و از سوراخ ایجاد کند. شاید چنین وسیله
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 خـارج از حـد  ۀچنین ورق چرخان یا وسیل ۀانداز ۀمحاسب
ً
مشابه دیگـری بسـیار مشـکل و احتمـاال

 غیرقا
ً
بل دسترس بـودن محـل قرارگیـری توانایی علمی و فنی یونانیان بود. در مورد برج بادها، تقریبا

 چنین امکانی را منتفـی مـی ۀدر محفظ با ارتفاع آب معّین منبع
ً
سـازد. راه حـل باالیی برج ِگرد عمال

ِر دروِن استوانه نه با یک مقیاس بلکه با تعدادی از آنها که بتواند هر هفته دیگر آن بود که ارتفاع شناو
چرخان تغییـر یابـد سـنجیده شـود. منطقـی  ۀطور پیوسته روی یک استوانیا هر ماه عوض شود یا به

  کار رفته باشد. است که چنین طرحی در برج بادها به
کنـد. در سـاعت تـر بـرآورده مـیبـیش دیگری وجـود دارد کـه انتظـارات را ۀوسیل ،با وجود این

 هیپارکوس
ً
) اختراع کرده و ویتروویـوس جزئیـاتش را شـرح ق.م ۱۴۰(حدود  ١آنافوریک که احتماال

جای تعویِض موردِی مقیاس یا تغییر سرعت جریان آب به زمانی (نابرابر)داده است مشکل ساعات 
دلی نمایشـی از موه بر اعالم زمان، خوبی حل شده است. ساعت آنافوریک عالبا راه حل نجومی به

خواسـتند نمایش برای اختربینانی بود که می اینی صلاۀ کرد. شاید فایدشده عرضه میجهان شناخته
مشـغولی همیشـگی و دل ،این نوع نمایش جنبی .گویی کنندافتاد پیشطالعی را که در روز اتفاق می

در چنین حال و هوایی کـل بنـای بـرج  پست. بوده اس تا عصر حاضرهای اولیه جذاب بشر از زمان
بادها را باید شاهکاری تلقی کـرد کـه نمـادی از کیهـان و عناصـر را در انظـار عمـومی بـه نمـایش 

ترین گزینـه بـرای ابـزار شود. در این حالت ساعت آنافوریک محتملگذارد و موجب شگفتی می یم
  . ساعت آبی است ۀنمایش متصل به استوان

ای کـه مرکب ساعت آنافوریک همانند اسطرالب بـا خطـوط دایـره ۀاست که صفحالزم به گفتن 
شد، یک شاخص بر محلـی مناسـب کشی میهای سال، افق و نصف النهار بود خط ماه ۀدهندنشان

چرخیـد و سـاعت مـی ۀگرفت که همراه صـفحها قرار میکشیروز یا شب مربوطه بر روی این خط
  داد. ب نشان میگذشت ساعات را در آن روز یا ش

شد. انتهـای بندی میخوب یاتاقان بایدقرص برنزی ساعت آنافوریک با اندازه و وزنی که داشت 
 
ً
چهـارم یـک ۀانـدازچوبی پهن شده بود تا قطری به ای به صورت استوانهمحور حامل قرص احتماال

محور در یـک روز معـادل ای آب حاصل آید؛ این کار الزم بود تا یک دور دوران ارتفاع منبع استوانه
 کرد. آن را در  طول استوانه از ته تا رأس طی می ،ارتفاعی باشد که شناور

ً
 ۀانـدازاستوانه باید به ضمنا

تنها از تفاوت وزن شناور در  محّرکنیروی  زیرابود تا شناور بزرگی را در خود جا دهد کافی گشاد می
نین قرص سنگینی نیـروی زیـادی الزم اسـت. آید. برای چرخاندن چهوا و وزنش در آب حاصل می

ای ضخیم باشـد تـا بتوانـد اندازهویژه با محوری که باید بهها زیاد خواهد بود بهاصطکاک در یاتاقان
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  قرص برنزی سنگین را حمل کند.  ،شدنبدون خم
هـر رفته است. ایـن قـرص کار مینمایش به ۀعنوان وسیلچنین قرصی در مرکز برج بادها بهشاید 

اصلی واقع در  ۀهای لولهایی که به طوقهزنجیر از قرقره .چرخیدبار توسط زنجیر ظریفی می روز یک
هـای سـیم شـبکۀکناری هم قـرص آنافوریـک و هـم  ۀکرد. دو پایشده بود عبور میشیار کف نصب

از آنهـا  ییاهفواره البدکرد و چون دو پایه به منبع آب هم وصل بودند ساعت را حمل می دهندۀ نشان
تزیینـی  ۀرفـت. مجسـمنمـی درونـشامـا آب  داشـت،گـاه تکیه نقشیافت. ستون  پشتی فوران می

  متناسب با محفظه باالتر از سه پایه قرار داشت.  
هـای طرحی که متناسب با یافته ۀتوان با اطمینان بازسازی کرد، اما ارائقسمت درونی برج را نمی

 ۀمرکزی که روی حفـر ۀها درون یک حوضچر است. فوارهدوره باشد میّس ی و فناوری آن سشنا باستان
 آمد فوارهمرکزی هم می ۀکردند. چون آب به محوطواقع بود عمل میتخلیۀ آب مرکزی 

ً
ای هم ظاهرا

هـای مرمـرین از دسترسـی آتنـی ۀخاست. کل تجهیـزات نمایشـی بـا نـردمرکزی برمی ۀاز حوضچ
شـده موقعیـت خورشـید روی قـرص آنافوریـک نشـان طرح بازسازیشد. در این کنجکاو حفظ می

 ساعت دو و نیم پس از غروب خورشید در اواخر تابستان است.  می
ً
  دهد که تقریبا

؛ در مرکـز بـرج دیدنـد میآوری از هنـرآوری فنـی را ها با ورود به برج بادها نمایش شگفتآتنی
 حرکت ظـاهرید و یچرخطور نامحسوسی میبهها با صور فلکی و خورشید تمثالی برنزی از آسمان

. خورشید با حرکت خود همـراه قـرص آنافوریـک از پشـت کرد میسازی آسمان شبیه ۀآنها را در پهن
ها در دو طرف بـه کرد. فوارهداد عبور میروز را نشان میهای فلزی که ساعات شبانهای از سیمشبکه

ای از آب را در برابـر قـرص خود فـواره ۀنوبحوضچه به و کردند فوران می ،ای در مرکزدرون حوضچه
 با تزیینات بیرونی برج  سازوکاراین  ویژگی نمایشیریخت. خورشید بیرون می

ً
هماهنگ بـود. کامال

صورت انسان مجسـم هایی قرار داشت که هشت باد را به برجستههای آفتابی نقشساعت ۀباالی هم
چرخید و اش میمیله حولسقف یک بادنمای برنزی برپا بود، این بادنما  ۀدستکرد. در باالی گلمی

کنیم که در آن علم و فـن را امـری عـادی ای زندگی میکرد. ما در دورهوزید اشاره میبه بادی که می
آنـدرونیک مکـان  ۀعملـی داریـم. آتـِن دور ۀمان انتظـار کـارآیی و بهـرشمریم و از آنها و از ابنیهمی

دانـان و اخترشناسـان ای که مبهوت دستاوردهای ریاضـیدوره ؛رفتشمار میبه ها زیبایی عجایب و
  از آن.   برونای برای ساختن برج بادها و حظ دوره ؛بود

. برای اسـتفاده از شد میدر حالت اصلی، درون بنا تنها با دو در باز روشن  سنوبل و پرایبه گفتۀ 
  بایدعنوان ساعت شب دستگاه داخل بنا به

ً
  کردند.استفاده می نفتی چراغ از نور مصنوعی مثال




