
تماشاگه زمان!

»زمان« يـکی از اسـرارآمـيزترين پديده هـای 
دنياست؛ پديده ای که مثل ساعت دائم در حرکـت 
است و هيچ وقت هم نمی ايستد. يعنی تا حاال کسـی 
نديده که زمان بايستد! مثل همين تقويم 
هـجـری شمـسـی که 1401 سـال 
است دارد در طول زمان حرکت 
مـی کند و هـر سـال يـک سـال 
بزرگ تر مـی شود و حاال رسيده 
است به قرن پانزدهـم؛ درست 

در فروردين سـال 1401. 
زمان به واسطة حرکت به 
وجود آمده و تا جهان در حرکت 
است، زمان هم هست. حاال جايی 
را تصور کنيد که پر از اين زمان های 
عجيب است. زمان های خيلی 
قديمی، زمان های باکيفيت،  
زمان های بی کيفيت، زمان هايی 
که زود گذشته اند و زمان هايی 
که خيلی کند بوده اند. زمان هايی 
که هنوز هم هستند و آن هايی 
که به نظر می رسد زمانشان تمام 
شده است! قرار است با هم سری بزنيم 
به موزة زمان در تهران؛ جايی که انواع 
ساعت ها و داستان های مرتبط با 
زمان در يک جا جمع شده اند؛ 
جايی که »تماشاگه زمان« است. 
اين موزه به عنوان نخستين موزة 
ساعت در ايران، در يکی از 
خانه های قديمی تهران با معماری 
و تزئينات  بسيار جالب قرار دارد.

حاال كه وارد قرن پانزدهم شده ايم، سري زده ايم به موزة زمان و ساعت های قديمي

در موزة زمان چه چیزهایی می بینیم؟

ساعت هـای اهـدايی مـردم، سـاعت های 
آدم هـای مشهـور، ساعت هـای تـجملي و 
دکوری قديمی، ساعت های مکانيکی ديواری، 
روميزی، جيبی و مچی، همه و همه اينـجا 
جمع شده اند تا به ما بگويند دنيا محل گذر 
است. شايد بين همة اين ساعت ها، ساعت   
دکتر محمـود حسـابـی و سـاعـت آفتابـی 
ناصرالدين شاه برايتان از بقيه جالب تر باشد. 
اينجا مـی توانيد سراغ ساعت مچی چهره های 
سرشناس را هم بگيريد؛ از جمشيد مشايخی، 
محمدعلـی کشاورز، داوود رشيـدی، مصطفـی 
رحماندوست، دکتر حسابی، شهيد آوينی، شهيد 
مهدی باکری و ... کـه توسط خانواده هايشان به 

موزه اهدا شده است.
بيشتر کـه قدم بزنيد، در طبقة اول موزه 
مـی توانيد بـه ساعت های قديمی اروپايی از 
قرن هفدهـم تـا بيستم نگاهـی بيندازيد. در 
اين بخش از سـاعت های مکانيکی و کوکی تا 
ساعت های شاهينی، آونگی، روميزی، ديواری 
و ايستاده در معـرض نـمايش قـرار دارند. 
در طبقة دوم هـم مـی توانيد آثـار هنری ای 
را ببينيد کـه از قطعـه های ساعت های بدون 
استفادة قديمـی درست شده اند! سـاعت های 
مچی، جيبی و سفارشی هم بخش ديگری از 
ويترين های طبقة دوم مـوزه را پـر کـرده اند؛ 
مثل ساعـت ثبت زمـان کـه بـه کـارکنان 

راه آهن تعلق داشته است.
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می شود. اين نوع ساعت تا قرن 18 
ميالدی در اروپا مورد استفاده بود و 
هنوز در برخی کليساها و خانه های 

قديمی به چشم مـی خورد.
 ساعت آبی مکانیکی:  اين 

ساعت پس از سـاعت های آبی روی 
کار آمد. دو مخزن داشت که آب از 

مخزن بااليی آن به مخزن پايينی می ريخت. 
چوب دندانه داری بـا چوب پنبه ای در 

پايينـی قـرار  انتهايش، در مـخزن 
داشت. بـا باال آمـدن سـطـح آب 
در ايـن مخزن، چوب دندانه دار نيز 
باال مـی آمد و با اتصال به چرخ دنده 
سبب حـرکت عقـربـه و نمـايش 

زمـان مـی شد.
 ساعت روغنـی: ساعت روغنی به 
مخزن مدرجی مجهز بود که در آن روغن 

روشن شدن  با  و  می ريختند  خاصی 
روغن  از  استفاده  و  ساعت  فيتيلة 
روی  از  زمان  مـخزن،  در  موجود 
مشخص  مـخزن  روی  درجه های 
ابزار مذکور  اينکه  می شـد. جالب 

عالوه بر نمايش زمان، در طول شب 
محيط را روشن می کرد.

 ساعت طنابی: ساعت طنابی 
با سوخـت کار می کـرد و از تعدادی 
طناب تشکيل شده بود که گره هايی با 

فاصله های مساوی داشت. سوختن 
طناب و متعاقباً کاهش گره ها 

باعث می شـد از روی گره هـای 
باقی مـانده بتوان زمان را سنجيد.

 ساعت  شمعی: سـاعت 
شمعـی دارای يـک سلسلـه درجه بندی 
روی بدنه اش است کـه بـا روشن شدن 

شمـع و ذوب آن، از طـريق درجـه های 
باقـی مانده می توان متوجه زمان شد.
 سـاعت شنی: ساعت شنــی 
از دو مخزن تشـکيل شـده اسـت 
که شـن مخـزن بــااليی از طريق 
سـوراخی به مخزن پايينی می ريزد 

و ميزان شــن مخـزن هــا زمـان را 
نشان مــی دهد.

با اسطرالب به زمان گذشته سفر کنید!

»گاه شماری  به  مربوط  ابزار  و  اسناد 
جاللی« و پيشينة آن در ايران هم در موزة 
زمان وجود دارد. از جمله اسطرالب که از 
ابزارهای قديمی نجوم است و کرة سماوی 
يا کرة آسمان. کرة آسمان کره ای فرضی 
و هم مرکز با زمين است که برای سنجش 

زمان به کار می رفته است. 

اینجا یکی از آثار ملی است

راستی! اين عمارت قديمی 80 ساله و 
زيبا به خاطر گچ بری های نقش های اسليمی، 
آجرکاری، مقرنس کاری و معرق کاری های 
روی ديوارها، گره چينی پنجره ها و درها و... 
اثری هنری و فاخر محسوب می شود و در 
سال 1382 در فهرست آثار ملی ايران به 

ثبت شده است.

موزة زمان کجاست؟

موزة زمان در خيابان »سرلشکر فالحي« 
قرار دارد. بـرای رسيدن به آن کافی است از 
ميدان راه آهن تهران که ايستـگاه راه آهن در آن 
قرار دارد، با اتوبوس  به طرف ميدان تجريش 
برويد و در ايستگاه خيابان سرلشگر فالحي 
)زعفرانيه سابق( پياده شويد. بعد از آن، پنج 
دقيقـه پياده روی داريد تا به موزة زمان برسيد. 

 آشنایی با ساعت ها

 ساعت آبی: ساعت آبی که در گذشته 
به کار می رفت، از يک ظرف درجه بندی 
می شد.  آب  از  پر  که  بود  شده  تشکيل 
وقتی آب به صورت قطره ای از سوراخ ته 
ظرف جريان می يافت، مردم از مقدار آب 

باقی مانده متوجه زمان می شدند.
 ساعت آفتابی:  ساعت آفتابی را می توانيد 
در محوطة موزه ببينيد؛ ابزار جالبی که حدود 
5500 سـال پيش اختـراع شد. شـاخصـی 
چوبـی در اين نوع سـاعت ها وجود دارد کـه 
در اثر تابش آفتاب، سـايـة آن روی سطح 
افقـی مـی افتد و به اين ترتيب زمان مشخص 
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