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 تاریخچه زمان و ساعت 

ًرغتیي اًسیؾِ زر هَرز سهاى ٍ عاعت تِ زٍرُ پاریٌِ عٌگی تزهیگززز. حضَر 

عٌجؼ ذَرؽیس زر آعواى ٍ تکزار رٍس ٍ ؽة اًسیؾِ عاذت ًرغتیي اتشار تزای 

سهاى را زر اًغاى ایجاز کزز ٍ تِ ایي تزتیة عاعتْای آفتاتی تِ عٌَاى اٍلیي 

عاعتْای عاذتِ ؽسُ ٍ تا زرک تْتز اًغاى اس کارایی کزُ آعواًی پیؾزفت تیؾتزی 

کزز. هصزیاى قسین تز اعاط طلَع زٍاسزُ عتارُ، ؽة را تِ زٍاسزُ هزحلِ ی سهاًی 

زٍاسزُ قغوت تقغین کززًس. ؽثاًِ رٍس تیغت ٍ آًْا رٍس را ًیش تِ تقغین کززًس. 

چْار عاعت ها تز پایِ ی تقغیوات ؽة رٍس هصزیاى اعت. هصزیاى ّوچٌیي تا 

تزای  06قطعات چَتی ّوزاُ تا عقزتِ، عاعتْای آفتاتی هیغاذتٌس. تعییي عسز پایِ 

ت علعاعت، اس یازگارّای تاتلی ّا زر حسٍز ؽؼ قزى قثل اس هیالز تؾوار هی رٍز. 

تِ  06ز تِ عٌَاى عسز پایِ قاتل تقغین تَزى عستاتلی ّا تَعط  06اًتراب عسز 

اعت، لذا ایي عسز را پایِ زر ًظز گزفتِ ٍ هثٌای تقغین تٌسی عاعت قزار زازًس. اس زیگز اًَاع عاعت ّای اٍلیِ  36ٍ  26،  15،  16،  0،  5،  3،  2،  1اعساز 

 ی اؽارُ کزز. ؾی ٍ ؽٌتهیتَاى تِ عاعت آتی، ؽوعی، آ

هاعِ ای را  تا پیؾزفت علن ٍ زاًؼ تؾزی، تِ تسریج عاعتْای زقیق تز هکاًیکی، ٍسًِ ای، فٌززار، تاطزی زار ٍ کاهپیَتزی جای عاعتْای آتی، آفتاتی ٍ

. تکٌَلَصی اهزٍسی، تَزًیِ ؽوار هتصل حتی ثا ِفتٌس. هرصَصا اس سهاى اعتفازُ اًغاى اس فٌز جْت راُ اًساسی چزخ زًساًِ زار، کِ تِ عاعت ؽوار ٍ زقیقزگ

 اًغاى را قازر عاذتِ عاعتْای تغیار ظزیف ٍ زقیق هکاًیکی ٍ توام الکتزًٍیکی، کاهپیَتزی ٍ حتی اتوی تغاسز.
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ایزاًیاى اس سهاًْای زٍر تا ٍاحس ّای سهاًی آؽٌایی زاؽتِ ٍ ؽثاًِ رٍس سا تِ یکِ ّای 

 ین کززُ اًس.سهاًی تقغ

اس ٍاحسّای اصلی سهاى عٌجی ؽثاًِ رٍسی تَزُ ٍ تزرعی تزذی اؽعار فززٍعی  "پاط"

تِ کار گزفتِ ؽسُ اعت ًؾاى هیسّس کِ احتواال ّز پاط ؽثاًِ رٍس تا کِ زر آى ایي ٍاصُ 

یک عاعت اهزٍسی تارتزی زاؽتِ اعت. تعساز ٍ گًَِ ّای عاعت عاذتِ ؽسُ ٍ هتساٍل 

زذی اس آًْا هٌحصزا ًَ آٍری ایزاًیاى تَزى اعت( تغیار فزآٍاى ٍ پزؽوار زر ایزاى )کِ ت

ّغتٌس. اس عاعتْای ذَرؽیسی تا عاعت ّای ؽٌی ٍ آتؾی، عاعتْای آتی ٍ هکاًیکی، 

تغیاری اس تٌاّای تاعتاًی ٍ تِ ٍیضُ تزج ّای یازهاًی، کارکززی چٌس هٌظَرُ زارًس کِ 

 ٌگام اعت.یکی اس کارتززّای آًْا تعییي ٍقت ٍ ّ
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ًاهیسُ هیؾَز کِ زر آتیاری تزای تقغین سهاى  "پٌگاى"یکی اس ًرغتیي زعتگاّْای سهاى عٌجظ 

 اعتفازُ هی ؽسُ اعت.

عاذتواى تزذی کاذْای ّراهٌؾی ًکاتی رعایت عاذت زر طزس زر هجوَعِ آثار ترت جوؾیس ًیش 

ن زر ایزاى چٌیي ًَؽتِ ؽسُ اعت زر زٍرُ عاعاًیاى ًیش زر هَرز تاریرچِ عاعت زر کتاب تارید عل

زر عصز عاعاًیاى زر تزذی اس کاذْا زعتگاّْایی کار گذاؽتِ ؽسُ تَز کِ حزکات "ؽسُ اعت 

 "عتارگاى ٍ ذَرؽیس را تاسعاسی هیکززُ ٍ عپزی ؽسُ سهاى را ًؾاى هیسازُ اعت.

زر قزى زارًس. اها زر سهیٌِ عاذت عاعت ّای هکاًیکی ًیش ایزاًیاى عاتقِ ٍ زعتاٍرزّای زرذؾاى 

ّجزی قوزی حثؼ تي عثساهلل هزٍسی هلقة تِ حثؼ حاعة زر زاًؼ عاعت عاسی ٍ  3ٍ  2

ذاًساى تٌَهَعی، اتي جشری، اتي ؽاطز ٍ اتي عاعاتی اس ًجَم زر ایزاى هترصص تَزُ اعت 

تشرگتزیي عاعت عاساى تارید ایزاى تَزُ اًس. ایي عاعتْا، عالْای هسیسی زر اعتاى فارط عاذتِ 

 پظ تکٌَلَصی عاذت آى ًیش اس آًجا تِ تیشاًظ ٍ ارٍپا هٌتقل ؽس.هیؾس ٍ ع

اقتثاط غزتیاى اس عٌت ّای عاذت اتشارّای سهاى عٌجی ایزاًی عاتقِ ای زراس زارز. ّزٍزت گشارػ کززُ اعت کِ 

ین گزٍّی اس زاًؾوٌساى یًَاى، عٌت تقغین زٍاسزُ گاًِ ؽة ٍ رٍس ٍ ؽیَُ عاذت اتشارّای سهاًغٌجی ّوچَى تقَ

 ّای آفتاتی ٍ ؽاذص ّای ذَرؽیسی را اس ایزاًیاى تِ یًَاى تززًس.

ًیش یکی زیگز اس اتشارّای علوی اًساسُ گیزی تَزُ اعت کِ عالٍُ تز کارکززّای فزآٍاى آى، تزای اًساسُ  "اعطزالب"

 گیزی ٍقت ٍ سهاى ًیش کارتزز زاؽتِ اعت.

 

 


