
 
 
 

  دقيقه تقسيم شده60یک ساعت به و   ثانيه60 یک دقيقه به چرا
  ساعت است؟24که شبانه روز تنها  در حالی

 
Why is a minute divided into 60 seconds, an hour into 

 60 minutes, Yet there are only 24 hours in a day? 
 

 
 

 ملی  ی موسسهبسامد زمان و شبخها و اوزان در  لومباردی متخصص علوم مقياسمایکل 

 :دهد  پاسخ میپرسشر کلرادو به این بولدفناوری استاندارد و 

 

ترین نوع شمارش است که احتماال به  مرسوم) ده بخشی(امروزه سيستم شمارشی ده دهی 

انجام دهند  را شمارشعمل ها به آسانی می توانند به کمک انگشتانشان  این دليل که انسان

تری تقسيم  های کوچک هایی که شبانه روز را به بخش تمدن.  یافته استخصوصیه شهرت ب

و شصت )  بخشی12(خصوص دوازده دوازدهی ه های شمارشی متفاوتی، ب کردند سيستم

 .را مورد استفاده قراردادند)  بخشی60(شصتی 

 

 های خورشيدی استفاده می کردند و بيش دهد مصریان از ساعت شواهد ثبت شده نشان می

تر  های کوچک  اولين تمدنی بودند که شبانه روز را به بخشها آن مورخان بر این اعتقادند که تر

  همهایی بودند که روی  تخته سنگدر واقعهای خورشيدی  اولين ساعت. تقسيم کردند

 سال 1500. دندامی جهت سایه ایجاد شده زمان را تشخيص قرارگرفته و با اندازه گيری طول و 

 شکلی در Tابزار . ندساعت خورشيدی بسيار پيشرفته تری ساختمصریان ،  مسيح پيش از ميالد

  قسمت تقسيم می12به را بين طلوع و غروب ی فاصله زمين قرار داده می شد و این وسيله 

اهميت عدد . استگر استفاده مصریان از سيستم دوازده دوازدهی   نشاناین تقسيم بندی. کرد

تعداد احتماال به  یا  تا است12 مری در یک ساله تعداد ماههای سال قواقعيت ک به این عموما 12

نسبت داده شده است که ) ر از شصت بند در هر انگشت به غي3(بندهای انگشتان هر دست 

بعدی نسل .  را شمردبقيه بندها خود شمرده نمی شودمی توان توسط انگشت شصت که 

تعداد . ساعت می ناميم مروزه آن را یک ا ماکهاست چيزی اولين نماد ، ساعت خورشيدی 

 به این سال متغير بود  طول آنها در طی یکروز تقریبا یکسان بودند، اماشبانه  ساعات در یک

 . تر بودند تر و در زمستان کوتاه ترتيب که در تابستان طوالنی

 

 به جای بدون دسترسی به نور مصنوعی، تاریکی شب یا روشنایی خورشيد راانسان در آن دوران 

بدون .  روز بداند، به عنوان دو قلمرو مخالف یکدیگر محسوب می کرد شبانهکه دو بخش از یک این



های خورشيدی تقسيم بندی بين غروب و طلوع خورشيد بسيار پيچيده تر  بهره گرفتن از ساعت

فاده های خورشيدی برای اولين بار مورد است عت در عصری که سا اگرچه.از تقسيم کردن روز بود

حلقه  مجموعه به ستاره ای که 36اسان مصری اولين کسانی بودند که قرار گرفتند ستاره شن

 مشاهده و در فاصله مساوی از هم قراردارند راند  امعروف )Circle of Heavens( ها بهشت

سه رویت  تا از این ستارگان تعيين می شد که 18با پدیدار شدن شب و پایان آن ورود به . نمودند

 را نشان می داد و دوره) گرگ و ميش آسمان( شفق ی دیگرتاره از این مجموعه فلق و سه تاس

 بخش 12 ستاره دیگر عالمت گذاری شده بود که شب را به 12 تاریکی مطلق نيز توسط ی

 در طول فرمانروایی جدید .تقسيم می کرد که این کار تایيد دیگری بر سيستم دوازده دوازدهی بود

)BC 1550 – 1070 ( تایی از 24این سيستم اندازه گيری به قدری ساده شده بود که یک سری

 ساعت آبی نيز .دادند استفاده می شد نشان می شب را ورود بهها   تا از آن12ستاره ها، که 

 و شاید دقيق ترین وسيله اندازه گيری زمان در شد میبرای اندازه گيری طول شب مورد استفاده 

 BC پيدا شده و به سال Karnakمعبد آمون در  شمار که یک نمونه از آن در گاه. عصر قدیم بود

 شده که فشار آب از باال شيب دار به نحوی بر می گردد لوله ای است که سطوح داخلی آن 1400

 شب در تایی 12  بندیبخش  روی بدنه ی آنهای عالمت گذاری و باشدبه پایين رو به کاهش 

 .ی دهدماه های متفاوت را نشان م

 

 ساعت کامال جا 24 مفهوم ، مساوی تقسيم شدندبخش 12ت روز و شب به اوقتی که ساع

محاسبات  که ستاره شناسان یونانی برای زمانی، Hellenistic  یاگر چه تا پيش از دوره. افتاد

های  ساعت مفهوم یک، هنوز  کردندمی نظری خود شروع به استفاده از چنين سيستمی 

 تا BC 147 های های او بين سال  که فعاليت)Hipparchus( ابرخس . مانده بودمساوی ناشناخته

که (تاریک  ساعت 12 روشن و  ساعت12پيشنهاد کرد شبانه روز شامل ، انجام شده است 127

 ساعت 24شبانه روز به باشد و بدین ترتيب ) اندازه گيری می شدبر اساس شبانه روز استوا 

 چندین قرن همچنان به عامه مردم تا عليرغم این پيشنهاد، . مساوی استوایی تقسيم شدند

 یک. ( مبادرت ورزیدندساعتهای مساوی که تنها در طول یک فصل ثابت می ماندند  یکاستفاده از

 ساعتی ،  ميالد14برای اولين بار در قرن تنها زمانی مرسوم شدند که های مساوی  ساعت

 .)های مکانيکی در اروپا ساخته شدند

 

 را به کار های ستاره شناسی ای  و دیگر ستاره شناسان یونانی تکنيک)Hipparchus(ابرخس 

.  استفاده می شدسکونت داشتند بين النهرین که در ییتوسط بابلی هاپيش از آن  که گرفتند

ارث برده بودند محاسبات ستاره بابلی ها به کمک سيستم شصت شصتی که از سومری ها به 

طور ه  انتخاب شده است، اما ب60اگر چه معلوم نيست چرا عدد . شناسی انجام می دادند



، 6( عدد 6ترین عددی است که بر   کوچک60 برای نشان دادن کسرها مناسب است، زیرا خاصی

 .  بخش پذیر است10، 12، 15، 20، 30و همچنين بر ) 1، 2، 3، 4، 5

 

 این ، امانمی شود معمولی استفاده ه های برای محاسبسيستم شصت شصتی هر چند

، واقعدر . نوز برای اندازه گيری زوایا، مختصات جغرافيایی و زمان استفاده می شود هسيستم

ها  ساله خود را به بابلی 4000  سيستم تقسيم بندی ،زمينی  گرد ساعت و کره  یصفحه

 . اندمدیون 

 

زیسته است از سيستم شصت  می 194 تا BC 276ی که حدود ن یوناستاره شناس ستنوارات

  قسمت به منظور ابداع سيستم عرض جغرافيایی60شصتی برای تقسيم بندی یک دایره به 

 بودند که از نقاط معروف روی زمين در آن  ایافقی های  خطعرض های جغرافيایی. استفاده کرد

 کرد بهنجار عرض جغرافيایی را  های خط)Hipparchus(ابرخس ، یک قرن بعد. دوران می گذشتند

  هایاو همچنين سيستمی برای خط.  زمين در نظر گرفت ی را موازی و مطابق هندسهها و آن

 بطلميوس. کردمی یافتند ابداع  درجه بوده و از قطب شمال به جنوب امتداد 360طولی که شامل 

با تقسيم کردن هر یک از را  )Hipparchus(ابرخس  کار Almagest ی دانشنامهدر ) AD 150حدود (

 قسمت 60هر درجه به .  دادگسترش و حتر توضي های کوچک  درجه طولی و عرضی به بخش360

 Partes Minutaeقسمت اول . ندتر تقسيم شد  قسمت کوچک60 به دوبارهها  و هر یک از آن

Primae دومين تقسيم بندی .  شهرت یافت"دقيقه" یا دقيقه اول ناميده شد که بعدها بهPartes 

Minutae Secundae و يقه هادقهرچند  .شهرت یافت" ثانيه"ناميده شد که به " دقيقه دوم" یا 

 بعد در زندگی روزانه به عنوان مقياسی برای اندازه گيری زمان استفاده نمی ها ثانيه ها تا قرن

 قسمت مساوی 12 حتی گاهی به اها، هر یک ساعت به دو، سه، چهار ی در ساعت. شد

 ميالدی که 16تا اواخر قرن .  قسمت تقسيم بندی نمی شد60گاه به   هيچ وتقسيم می شد

 روی کار آمدند در نظر گرفتن دقيقه برای عامه مردم عقربه های دقيقه شمارساعت هایی با 

 های دیواری و مچی تنها دقيقه ها را نشان می دهند  حتی امروزه بسياری از ساعت.عملی نبود

 . و نه ثانيه ها را

 

ی جامعه . هستيم که تقسيم بندی های زمان را تعریف و حفظ کردندهای کهن  ما مدیون تمدن

 دقيقه و یک دقيقه را شامل 60 ساعت، یک ساعت را شامل 24مدرن هنوز هم یک روز را شامل 

ا را عوض کرده اهیک شيوه تعریف این ،رفت علم اندازه گيری زمان پيشالبته.  ثانيه می شناسد60

تر تعریف  های کوچک ثانيه از تقسيم کردن پدیده های ستاره شناسی به بخشزمانی . است

ثانيه را به عنوان کسری از ميانگين طول ) SI(اها یکمی شد که سيستم بين المللی اندازه گيری 

ثانيه به با تعریف  1967در سال . روز شمسی و بعدها آن را وابسته به سال استوایی تعریف کرد



ثانيه تعریف جدیدی  ،انرژی اتم سزیم تراز 9,192,631,770عنوان طول زمان الزم برای تغيير 

 . بودUTCو ساعت هماهنگ جهانی  اتمی ثبت زمان  یاین توصيف مجدد، طليعه. کردپيدا

 

ثانيه های معموال باید که برای هماهنگ کردن زمان اتمی با زمان ستاره شناسی  قابل توجه این

 ثانيه 60ل مابنابراین، تمام دقيقه ها ش. شوند اضافه UTC هماهنگ جهانیکبيسه به زمان 

 . ثانيه ای هستند61 بار در هر دهه اتقاق می افتند که در واقع 8چند دقيقه کمياب حدود . نيستند

 

 مریم عباسيان: ترجمه 
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