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 الرحيم الرحمناهللا بسم

 قرار خود قدرتاز آياتيراآنو نمود آسماندر تفكربهامركه مرتبه بزرگ خداوند سپاسو حمد با

.داد

اهللا آيـت حـضرت دفتـر بـه وابـسته نجـومي فلكي هاي پژوهشو مطالعات مركزهك شاكريمرا خدا

 دوره گـزاريبربه اقدام عالقمندان براي انگيزه ايجادو نجوم علم ترويج جهتدر) مدظله(سيستاني العظمي

.است نموده نجوم سراسري مسابقه مختلفهاي

 نظـروآن دوره شـشمين آستانهدرو نجوم سراسري مسابقه آميز موفقيت دوره پنج اجرايبه توجه با

 عنـوان بـه بحثـي تـاليف بـه قـرار دينـي، مسائلاز برخيبا نجوم فراوان ارتباطو اسالمدر نجوم اهميت به

.شد گرفته نجوم سراسري مسابقه منابعاز يكي عنوانبهآن ارائهو)) اسالمي نجومدر بحث چند چكيده((

و سـهرابي بيـژن اقايـان تـالشو زحمات نتيجه گرفته قرار عزيزانماش اختياردركه اكنون بحث اين

. گرددمي تشكرو تقدير انها همكارياز اينجادركه باشدمي رحماني احمد

. باشد موثر شما نجوم معلومات سطح افزايشدر اندك هرچند بتواند جزوه اينكه اميدواريم

 1389 بهمن

 نجف صالح محمد

 نجوم سراسري مسابقه برگزاري دبيرستاد
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 نجوم اسالمي

مي به بخش) اخترشناسي اسالمي(نجوم اسالميبه بياني، شود كه در تاريخ هايي از اخترشناسي گفته

.ايجاد شده استتمدن اسالمي رشد كرده يا 

قمهيننخستين منجمان مسلمان، در آثار نجومي دانشمندان. رن سوم هجري در بغداد پديدار شدند دوم

و هندي بنا شد1هاي زيجهيپامسلمان بيشتر بر  زيج شهرياري كه به دستور انوشيروان در ايران نگاشته. ايراني

و بدين ترتيب نخستين اثر نجوم اسالمي تأليف  شده بود، توسط ابوالحسن تميمي به عربي ترجمه شد؛

.گشت

ميو باشدمي» نامه سال«يا» جدول اختري« كه در فارسي ميانه به معناي است» زيگ«معرب زيج.1 كه به كتابي گفته كه بر شد

و  آاساس رصدها تأليف شده ميموقعيت اجرام .كردند سماني را در آن درج

و ستاره زيج و سيارات و غروب خورشيد، ماه و ها شامل اطالعاتي در مورد زمان طلوع هاي مشهور در روزهاي مختلف سال

مي براي يك محل خاص بوده است كه در قالب جدول و از جدول.شده است هايي تنظيم هاي زيج، براي دانستن موقعيت

و شب، جهترصد كردن اجرام سما مي وي، تعيين طول روز و ديگر مقاصد اخترشناسي استفاده .شده است يابي
و ساير مقادير هاي مثلثاتي، جدول شماري، جدول ها، گاه اغلب زيج از مواد اصلي در هاي مختصات اجرام سماوي، تعديالت

و غير هاي جغرافيايي نجومي، جدول و مختصات جغرافيايي آنها و جدول ه، جدولشامل فهرست بالد هايي هاي صور نجومي

مي بعضي زيج. باشد براي استخراج احكام نجوم مي و شرح رصدهايي باشند ها عالوه بر موارد مذكور، مشتمل بر اثبات قضايا

.اند محاسبات به كار رفته كه در

زي در قديم هر يك از منجمان برجسته يا هر رصدخانه، يك زيج مخصوص به خود مي و هاي پيشينيان را تصحيحجنوشتند

و فرمان تعدادي از اين زيج. كردند مي هايي از چنين در حال حاضر نسخه. روايان نوشته شده است هاي قديمي به نام شاهان

و موزه خانه ها در كتاب زيج مي ها .باشد ها موجود
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د يگري كه در شناساندن نجوم هندي به مسلمانان سهم مهمي داشت، محمد فزاري بود؛ او اثري شخص

بروي. را به عربي ترجمه كرد)السند هند(سانسكريت موسوم به سيدهانتا   سند هند پايه به تأليف كتابي

و از آن زيجي استخراج او. تحويل كردهاي قمري عربي هاي نجومي هنديان را به سالن سالآدروپرداخت

و ترين كتاب مجسطي از مهم.نخستين اسطرالب را ساخت . هايي بود كه از يوناني به عربي ترجمه شد ... 

شده زيجي تهيه بر پايه آثار ترجمه)ق.ه232وفات(خوارزمي. ترجمه زمان ابتكار فرا رسيددورهپس از

و در آن ميان شيوه ج كرد و هندي را و غرب تأثير زيادي. مع كردهاي ايراني، يوناني اين زيج در شرق

در. داشت  در آن به كار رفته است ولي1»جيب« اسالمي است كه اصطالح دورهزيج خوارزمي نخستين كتاب

 چهارم سده( توسط مسلمة بن احمد مجريطي2»ظل«دهند كه اصطالح بعضي از مورخان رياضي احتمال مي

ب) هجري و غيره است زيج خوارزمي نه تنها شامل جدول. اشدوارد تهذيب زيج خوارزمي شده هاي مثلثاتي

شد. نجوم نظري نيز دارددربارهاي طوالني بلكه مقدمه . زيج خوارزمي اساس كار اخترشناسان ديگر

اب يكي از بزرگ عبد اهللا محمد بن جابر بن سنان حراني معروفوترين دانشمندان فلكي در جهان اسالم

د و بيشتر عمر خود را در رقه بر روي.ه240ر بتان نزديك حران حدود سالبه بتاني است كه ق متولد شد

و در و در سال)ق.ه306 تا 264از سال( به كارهاي رصدي خويش پرداختجا هماننهر فرات گذرانيد، ،

ثب)ق.ه299(سال) نجوم ثوابت(بتاني زيجي ساخت كه در آن كواكب ثابته. در گذشت)ق.ه317( ت را

و دقيقنسخهوي از اين زيج. كرد ).زيج الصابي(تر بود دومي تهيه كرد كه از نسخه اول بهتر

شد علم مثلثات توسط مسلمانان پي  388وفات(در رأس اين علم افرادي مانند ابوالوفا بوزجاني. ريزي

و نخستين مثلثاگانهششهاي ابوالوفا نخستين كسي است كه نسبت.و بتّاني قرار دارند)ق.ه تي را بيان كرد

 مواقع ماهمي تقوي از معادالت مهم را برايكيي بوزجان. تعميم داد3 سينوس را به مثلثات كروينظريهبار 

وي. هاي مثلثاتي را كه اكنون هم مورد استفاده است، ارائه كرد بتاني بيشتر نسبت.) سرعتمعادله(كرد كشف

كر همچنين رابطه .وي ارائه نموداي بين زواياي مثلثات

و بنو موسي بن شاكر  يك اندازه) كه سه برادر بودند(در زمان مأمون دو گروه به سرپرستي خوارزمي

. از محيط زمين را به دست آوردنددرجه

و اثريمهيندر بن. اسطرالب تأليف كرددرباره دوم قرن سوم، نيريزي شرحي بر المجسطي نوشت ثابت

 اوج خورشيد را از زمان بطليموس تا زمان خودش كشف فاصله را نپذيرفت اما قره، حركت نوساني اعتدالين

و خسوف نوشتدربارهكرد، وي همچنين كتابي . سينا فهرستي از ستارگان تهيه گشت به دستور ابن. كسوف

.سينوس.1
.تانژانت.2

يك.3 و اضالع ميعلمي است كه به بررسي روابط بين زوايا .پردازد مثلث در سطح كروي
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بهالمعارفرةيداابوريحان بيروني نخستين و زمين و در آن از گردش سيارات  نجوم اسالمي را تدوين كرد،

و .دور خورشيد نوشت ...1

و بيانات به بخشنجوم اسالميهمچنين هايي از اخترشناسي گفته شده كه پيوندهايي با احكام شرعي

و آيات قرآن دارند ـ ـ عليهم السالم .معصومان

آفرينش عالم، ساختار عالم، پايان عالم، برخي: برخي از موضوعات اسالمي مرتبط با نجوم عبارتند از

و غروب اجرام سماوي برخي موضوعات مرتبط با اخترفيزيك پديده هاي مربوطه به نجوم كروي چون طلوع

و اجرام سماوي، محدوده و پايان فضيلت مثل ساختار ستارگان هاي زماني نمازهاي روزانه، نوافل، آغاز

و نمازها، نيمه شب، پديده و زوال، حمره مغربيه و فجر صادق، ظهر شرعي مشرقيه، جهت هاي فجر كاذب

مي(ساعت قبله قبله، و تعيين زمان اول ماه،)دهد زماني سمت خورشيد جهت قبله را نشان ، رؤيت هالل

و ارتباط آن و خسوف  ماه با خورشيد، زمان مقارنهها با نماز آيات، ليالي مقمره، تعيين ايام البيض، كسوف

و .عيد فطر، روز عرفه، عيد قربان ... 
ميچكيده بيان در اين نوشتار به .شود چند موضوع در نجوم اسالمي پرداخته

در«در بخش.1 شد» اسالميدورهنگاهي كوتاه به نجوم .مطالبي بيشتر در موارد فوق الذكر بيان خواهد
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و يابيقبله قبله

و» جهت«در لغت به معناي» قبله« مي» نمازگزارقبله«است و اين يعني جهتي كه نمازگزار بدان روي كند

قبله در اصطالح،اما. روي قبله ايستاده است اي است كه عرفاً تصديق شود كه انسان روبه روي كردن، به گونه

قبله به عبارت ديگر،. جهتي است كه مسلمانان برخي از اعمال واجب را بايد به سوي آن انجام دهند

از(ترين خط فرضي است كه از مكان نمازگزار كوتاه و كعبه يا مسجدالحرام) زمينكرهدر هر سطحي

.گذرد مي

و مشخص كردن قبله شرط ضروري مواردي واجب مانند  نماز، طواف، ساختن مساجد، به خاك:شناختن

و ذبح چهارپايان است : مانند. بسياري از كارها نيز مستحب است كه رو به قبله باشد.سپردن مردگان

و .خوابيدن، دعا كردن، غذا خوردن، نشستن ... 

مييابيقبله .شود علمي است كه از آن براي تعيين سوي قبله استفاده

 نگاهي تاريخي

ـ ـ در باب شيخ صدوق :فرمايد ميمن اليحضره الفقيه كتاب قبله قدس اللّه روحه

و نوزده ماه در مدينه به سوي بيت)ص(رسول خدا يهود. المقدس نماز گزارد بعد از نبوت سيزده سال در مكه

و گفتند شد. ما هستيي قبلهتو تابع: او را سرزنش كرده كه. از اين رو، آن حضرت خيلي غمگين  هنگامي

و در آفاق آسمان چهره مي قسمتي از شب سپري شد، بيرون رفته وقتي كه صبح شد، نماز صبح. گرداند اش را

را. را به جا آورد و اين آيه ] نازل[و زماني كه دو ركعت نماز ظهر را گزارده بود، جبرئيل به سوي او آمد

وجهِكى قَد نَرَ�: فرمود فِيتَقَلُّبفَلَنُو اءمرَامِالسالْح جِدسشَطْرَ الْم كهجو فَولِّ تَرْضَاها ؛ سپس�1لِّينَّك قبلَةً

و چهرة حضرت را به سوي كعبه برگرداند)ص(دست پيامبر و چهرة حضرت را به سوي را گرفت . را گرفت

از اكنون تو را به سوى قبله. بينيممى] براى تعيين قبله نهايى[هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان نگاه: 144بقره، آية.1 اى كه

مىآن خشنود  كن. گردانيم باشى، باز !پس روى خود را به سوى مسجد الحرام



10

در هاي خود را برگرداندند، تا اين كساني كه پشت سر آن حضرت بودند، چهره و زنان در كه مردان جاي زنان

و پايان آن به سوي كعبه آن حضرت به سوي بيت] ظهر[بنابراين، آغاز نماز. جاي مردان قرار گرفتند المقدس

به. بود . جا آورده بودند، اين خبر به آنها رسيد هنگامي كه نمازگزاران مسجدي در مدينه دو ركعت نماز عصر را

و پايان آن به سوي كعبه آنان به سوي بيت] عصر[اين، آغاز نماز بنابر. آنها نيز به سوي قبله روي كردند المقدس

آيا نماز ما به سوي! اي رسول خدا: مسلمانان گفتند. القبلتين نام گذاشتندو مسجد مزبور را مسجد. بود

مي بيت ـ اين آيه را نازل فرمود المقدس ضايع و جلّ ـ عزّ �1 ...ضيع إِيمانَكُمو ما كَانَ اللّه لي�: گردد؟ خداوند

].گرداند ضايع نمي[المقدس يعني نمازتان را به سوي بيت

و ابزار گوناگوني با دقت از صدر اسالم تاكنون روش و ساخته شده يابي قبلههاي مختلف براي ها  ارائه

و مثلثات، روش. است ة هنديه مطرح شد كه هايي مانند استفاده از داير با پيشرفت علومي مانند جغرافيا، نجوم

و عرض جغرافيايي، سوي قبله براي اكثر نواحي به صورت و داشتن طول با استفاده از خورشيد، شاخص

.گرديد دقيق يا تقريبي تعيين مي

علمفيكتاب از ابوريحان بيروني اثري به نام. مطرح گرديديابي قبلهاستفاده از اسطرالب براي

ااسطرالب آن باقي مانده كه بخشي .است) باب في معرفة سمت القبلة( يافتن سمت قبله با اسطرالب دربارهز

و به تبع آن، نماهاي مغناطيسي براي جهت از قطب و سپس قبلهيابي قبلهيابي نماي استفاده گرديد

نمايي مغناطيسي عرضه آرا قبله هجري شمسي، تيمسار حسينعلي رزم1331در سال. مغناطيسي اختراع شد

. در آن ميل مغناطيسي شهرها را لحاظ كرده بودكرد كه

مي به دست آوردن سوي قبله در دو روز سال نيز، زماني كه خورشيد در سمت به الرأس كعبه قرار گيرد،

شديابي قبلهعنوان روشي براي  . مطرح

و دقيقيابي قبلهبا پيشرفت مثلثات كروي معادالتي ارائه شد كه محاسبات ا اين حال،ب. تر كرد را بهتر

و آن هم به صورت هاي نسبت براي حل مسأله زمان زيادي الزم داشت، زيرا به جدول هاي مثلثاتي نياز بود،

هاي هاي نسبت با گذشت زمان دقت جدول). گانيده(ارائه گرديده بود نه اعشاري) گاني شصت(ستّيني 

ب و با تبديل مقادير ستّيني به اعشاري، محاسبات شد از هم آسانمثلثاتي بيشتر اولين كسي كه ارقام ستّيني. تر

. است) هجري قمري993: وفات(الدين الدين محمد بن زين را به ارقام اعشاري تغيير داد، عالمه شيخ تقي

و انجام محاسبات را به گونة چشمگيري ساده جدول و سريع هاي لگاريتمي به ميدان آمدند تغيير. تر كردند تر

آن(هاي لگاريتمي توسط دانشمندان اروپاييولارقام اعشاري به جد شد) ها جان نپر در رأس .انجام

در تأليف شده است كه در اينيابي قبلهآثار زيادي در زميني جا به عنوان نمونه، به چند مورد منتشر شده

: كنيم قرن اخير اشاره مي

.گرداند شما را ضايع نمى) نماز(و خدا هرگز ايمان: 143بقره، آية.1 ... 
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 منتشر حفة األجلة في معرفة القبلةتاي به نام هجري شمسي، عالمه سردار كابلي رساله1320حوالي سال

آرا هجري شمسي تيمسار حسينعلي رزم1334در سال. كرد كه شايد بهترين اثر در نوع خود تا آن زمان بود

 عبدالرزاق بغايري هجري قمري، سرتيپ مهندس 1371در سال. منتشر كردآرا نماي رزم قبلهاي به نام رساله

و انحرافكمعرفة القبلهنيز كتابي به نام و عرض جغرافيايي  تعدادي از شهرهاي جهان بود، قبلهه شامل طول

و القبلةةدروس معرفهايي مانند زادة آملي نيز در اين زمينه كتاب حسناهللاةآياز عالمه. منتشر كرد و الوقت

 نوشته يابيهقبلكاربرد علوم در احيايي كتابي به نام آقاي ماشاءاهللا علي. به چاپ رسيده استدروس هيئت

و مرحوم دكتر محمدتقي عدالتي كتاب. كه كتابي ارزنده است  نما اطلس قبلهآقاي سيد محمود گالبگير نيك

و انحراف را نوشته و عرض جغرافيايي . بسياري از شهرهاي جهان استقبلهاند كه شامل طول

ا حساب اخير، با روي كار آمدن ماشينسدهدر نجام دهند، انجام محاسبات هايي كه چهار عمل اصلي را

شد سريع بي. تر و و لگاريتمي، باز هم كار ساده هاي نسبت نيازي از جدول با پيشرفت اين ابزار تر هاي مثلثاتي

شدو سريع و در اين حال، با دادن معادله به ماشين حساب، باز ها قابل برنامه ماشين حساب. تر ريزي شدند

و دقت محاسبات باال رفت . هم سرعت

مي ها، كارهاي محاسباتي فوق امروز با حضور رايانه و در كسري از ثانيه و دقيق شده به العاده سريع توان

هاي محاسباتي، ابزاري مانند تئودوليت براي در كنار اين دستگاه. اي دست يافت انجام محاسبات پيچيده

و دستگاه زاويه ـ مانند هاي موقعيت سنجي مـGPSياب يك براي يافتن و سريع و مختصات دقيق شخصات

.العاده آسان شده است فوقيابي قبلهمكان، كار 

و يافتن جهت  شمالنقطهيابي

مي هاي جغرافيايي جهت دانيم كه به يافتن جهت مي از جهت. شود يابي گفته  جمله يابي در موارد زيادي،

و به اين. يابي، يافتن سوي قبله استي جهتها يكي از استفاده. كاربرد دارد... براي كوهنوردان، نظاميان

ـ جنوب يك مكان، سوي قبله نسبت به آن سنجيده مي .شود صورت كه با دانستن سوي شمال يا خط شمال

و جنوب تعريف مي .و مغناطيسي) حقيقي(جغرافيايي: شود البته دو گونه شمال

و جنوب جغرافيايي )حقيقي(شمال

و جنوب جغرافيايي دو مك مي هاي نصف اني هستند كه دايرهشمال . كنند النهار زمين با يكديگر تالقي
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و جنوب مغناطيسي  شمال

كه. زمين همانند يك آهنرباي بزرگ داراي دو قطب مغناطيسي است قطب جنوب مغناطيسي جايي است

و خطوط ميدان مغناطيسي به صورت واگرا از زمين خارج مي ازنقطهشوند جا واردآن ديگري كه اين خطوط

.گردند، شمال مغناطيسي است زمين مي

مي جايگاه قطب  در 2001قطب شمال مغناطيسي در سال. كنند هاي مغناطيسي زمين با گذشت زمان تغيير

و درجه 3/81موقعيت  درجه 7/82 هم در موقعيت 2005در سال. غربي قرار داشتدرجه 8/110 شمالي

و . غربي بوده استدرجه 4/114شمالي

ـ قطب عقربة قطب ـ به عنوان يك وسيلة مغناطيسي آن نما و در راستاي ها قرار هاي مغناطيسي را يافته

و جنوب جغرافيايي كرهجز برخي مناطقبه. گيرد مي و جنوب مغناطيسي با راستاي شمال  زمين راستاي شمال

مي آن زاويه .سازد اي

 ميل مغناطيسي

م و شمال مي» ميل مغناطيسي«غناطيسي، زاوية بين شمال حقيقي به ميل مغناطيسي، شيب. شود ناميده

و تغيير مغناطيسي هم گفته مي .شود مغناطيسي، تنزّل مغناطيسي

و ساالنه(ميل مغناطيسي با موقعيت، زمان و قابل(هاي مغناطيسي محلي، ارتفاع، ناهنجاري)روزانه جزئي

ميهاي مغناطيسي خورشيد تغييو فعاليت) صرف نظر ـ كه اصطالحاً. كندر ميل مغناطيسي در طول خطوطي

مي خطوط هم ـ ثابت است ارز ناميده خط فرضي با ميل مغناطيسي صفر درجه، از غرب خليج. شوند

و فلوريدا عبور مي .كند هودسن، درياچه سوپريور، درياچه ميشيگان

م اگر عقربة قطب شخص نمايد، اين اختالف به ترتيب نما شرق يا غربِ شمال واقعي را به عنوان شمال

و هم در نيم شمال مغناطيسي هم در نيم. شود ميل مغناطيسي شرقي يا غربي ناميده مي كرة جنوبي كرة شمالي

. به عنوان مرجع ميل مغناطيسي است

و مقدار زاوية آن در مكان براي نمونه. هاي مختلف متفاوت است در ايران ميل مغناطيسي به سمت شرق

و4 ميل مغناطيسي تهران برابر 1386 خرداد سال12در   دقيقه به سمت شرق بوده است؛ كه هر سال4 درجه

.كند نزديك چهار دقيقه به سمت شرق تغيير مي
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 انحراف مغناطيسي

و منطقه انحراف مغناطيسي خطاي ناشي از تأثيرات جاذبه و(اي هاي مغناطيسي موضعي مانند فلز

كه) الكتريسيته نما در نزديكي اشياي آهني هر گاه قطب. بايد در كنار ميل مغناطيسي در نظر گرفته شوداست،

و يا منابع الكتريكي قرار گرفته باشد، عقربه مي يا فوالدي طور كليبه. شود اش از جهت قطب مقداري منحرف

د يك گيرة كاغذ تواند باعث اختالل در حركت عقربه شود؛ حتي وجو همراه داشتن اشيايي از جنس آهن مي

نما بايد مطمئن شويم كه از اشياي بنابراين، هنگام استفاده از قطب. ساز شود روي نقشه ممكن است مسئله

به انحراف هاي مغناطيسي موجود در خاك همچنين احتمال تأثيرگذاري جاذبه. طور كلي دور است دهندة آن،

كه مثالً معدن آهن وجود دارد، بايد در نظر گرفته هايي نيز وجود دارد، كه بسيار نادر است؛ ولي در مكان

.شود

ـ جنوب جغرافيايي  تعيين خط شمال

ـ جنوب جغرافيايي است . براي يافتن سوي قبله، نخستين گام، پيدا كردن شمال جغرافيايي يا خط شمال

.يابي مناسب انجام دهيم بنا بر اين در اولين مرحله، بايد يك جهت

اما ميGPSنند امروزه با وسايلي ما و با دقت بسيار زياد جهت جغرافيايي را مشخص كرد، توان به راحتي

مي به اين روش.يابي مفيد است هاي ديگر جهت در نبود ابزار، دانستن روش ـ جنوب را توان ها خط شمال

:مشخص كرد

:ساية شاخص) الف

و راست است چوب يا ميلهشاخص، و افقي، زمين كه به صورت عمود بر سطح اي صاف موازي با هموار

خط. شود نخ شاقول نصب مي اگر هنگام ظهر شرعي، خطي را موازي با ساية شاخص رسم كنيم؛ اين خط،

ـ جنوب جغرافيايي آن مكان است .شمال

:نما قطب)ب

مي عقربة قطب ـ جنوب مغناطيسي را نشان بنابراين خطي كه در امتداد. دهد نما، هميشه راستاي شمال

ـ جنوب رباي قطبهنآ و براي يافتن راستاي شمال ـ جنوب مغناطيسي است نما رسم شود، خط شمال

و مسئلة انحراف مغناطيسي را مد نظر داشت .جغرافيايي بايد مقدار ميل مغناطيسي را لحاظ كرد
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:دايرة هنديه)ج

و افقياي بر سطح زمين دايره ميهموار و رسم عصر در معرض تابش نور كنيم، به طوري كه در صبح

مي. خورشيد قرار گيرد به. دهيم در مركز اين دايره شاخصي عمودي قرار قبل از ظهر، به ساية شاخص كه

و به محيط دايره رسيد، زماني كه سايه كوتاه. كنيم طرف غرب است، نگاه مي و دايره نقطهتر شد  تالقي سايه

مي. گذاريم را عالمت مي مي پس از آن سايه كوتاه و در داخل دايره قرار پس از ظهر، سايه دوباره. گيرد شود

و به محيط دايره مي مينقطهدر اين زمان دو مرتبه. رسد بلند شده و دايره را عالمت . گذاريم تالقي سايه

و مركز دايره، يك خط مي و از آن خط. كشيم قوسي را كه بين دو عالمت واقع شده، نصف كرده اين خط،

ـ جنو .ب استشمال

:ستارة قطبي)د

و)جدي(ها را پيدا كرد كه با ستاره قطبي توان دو نقطه از زمين يا ساختمان مي در باالترين ارتفاع

مي. ترين ارتفاع آن در شب، منطبق باشد پايين . توان مشخص نمود اين انطباق را با نگاه كردن دقيق يا با ابزار،

ر ـ جنوب جغرافيايي استاگر بين اين دو نقطه، خطي مستقيم چه. سم شود، اين خط، خط شمال  فاصلههر

ـ جنوب، دقيق مي بين اين دو نقطه بيشتر باشد، تعيين خط شمال .شود تر

در اين روش دقيق مي باشد اما بديهي است كه براي مناطق با عرض جغرافيايي شمالي كاربرد دارد؛ زيرا

مي.ل رؤيت نيست قابستارة قطبيتر از استوا مناطق پايين توان از ستاره ديگري كه به قطب در اين مناطق

.جنوب نزديك باشد، استفاده كرد

و كم در يك راه فهميدن بيشترين ترين ارتفاع ستارة قطبي هم اين است كه دو ستارة نوراني از دب اصغر

مي» فَرقَدين«ها نزديكي اين ستاره قرار دارند كه به آن كه. شود گفته و باالي زماني  اين دو ستاره حركت كنند

در ستارة قطبي قرار گيرند، ستارة قطبي در پايين و هنگامي كه پايين آن باشند، ستارة قطبي ترين ارتفاع

.باالترين ارتفاع قرار دارد

 از هر ستاره ديگر حول قطبي نيز ستاره قطبيالبته اين نكته قابل توجه است كه در اين روش به جاي

ا مي و حد اقل آن را مالحظه ستفاده كرد؛ به شرطي كه طول شب به اندازهتوان اي بلند باشد كه بتوان حد اكثر

ستاره قطبي فقط اين است كه به دليل نزديكي آن به قطب، با دقتي مناسب سوي شمال را نشان حسن. كرد

.دهد مي
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:گيري ساية شاخص اندازه)ه

ر هنگام صبح، سايه.ا به صورت عمود در زمين قرار دهيماين روش به اين صورت است كه شاخصي

و تا ظهر به تدريج كوتاه مي مي. شود شاخص طوالني است كه. گردد اما بعد از ظهر، دوباره بلند اگر زماني

مي سايه در كوتاه ـ شمال به دست .آيد ترين حالت است، خطي به موازات آن رسم شود، خط جنوب

كربايابيقبله ويمثلثات

و زاويه( اگر سه عنصر1در هر مثلث كروي مي) از مجموع شش ضلع را معلوم باشد توانيم بقية عناصر

مي) چهار جزء مجاور(ها قانون كتانژانتجا به ذكر در اين. محاسبه كنيم در كه از آن  استفادهيابيقبله توانيم

مياين قانون. كنيم نماييم، بسنده مي :شود چنين بيان
م ثلث كروي با چهار جزء مجاور، كتانژانت زاويه مقابل ضرب در سينوس زاويه مياني برابر است با در يك

من حاصل .هاي اجزاي مياني ضرب كسينوس هاي حاصل ضرب كتانژانت ضلع مقابل در سينوس ضلع مياني

:يعني مطابق شكل

مي مثلث كروي مثلثي روي سطح كروي است كه هر يك از اضالع آن كماني از دواير.1 .باشند عظيمه

م :جملهاز. سطح استمثلث كروي داراي خواصي متفاوت با مثلث

از• و از 180مجموع سه زاوية يك مثلث كروي . درجه كمتر است270 درجه بيشتر

آن درجه باشد، مجموع زواياي روبه180اگر مجموع دو ضلع يك مثلث كروي برابر•  درجه خواهد 180نيز برابرها روي

.بود

و .باشديم...ويابيقبله كاربرد عملي مثلثات كروي در نجوم كروي
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و با رفع ابهام، مقدار صحيح را براي البته بايد به عالمت و مخرج طرف دوم رابطة باال توجه هاي صورت

Aلحاظ كرد .

 در دو روز مشخص ساليابيقبله

 استفاده از ساية شاخص به هنگام ظهر شرعي مكة معظمه در دو روز يابيقبله هاي دقيق يكي از روش

و7(خاص از سال مي. است) تير24 خرداد و تعيين ساية بر اين اساس، توان با استفاده از يك شاخص

نقبلهشاخص در اين دو روز، جهت دقيق  و7در روزهاي. قاط زمين را به سادگي پيدا كرد بسياري از  خرداد

با عرض جغرافيايي مكه برابر) فاصله مركز خورشيد تا استواي سماوي( تير هر سال، ميل خورشيد 24

و به عبارت ديگر در هنگام ظهر شرعي مكه، خورشيد درست در سمت مي ميأالرشود درس مكه قرار و گيرد

و لذا در هر مكاني از نتيجه، شاخص در مكه سايه  زمين كه در آن لحظه روز است، كره نخواهد داشت

.دهد خالف سايه سمت صحيح قبله را نشان مي

 با استفاده از اجرام سماوييابيقبله

 سماوي كرههاي ارائه شده در نجوم براي به دست آوردن موقعيت اجرام سماوي روي بسته به روش

مي، با دقت)البروجيةمثالً در دستگاه مختصات داير( و سپس با تبديل هاي مختلف توان اين كار را انجام داد

و ارتفاعي(مختصات حاصل به مختصات افقي  ياو تصحيحات الزم، در دستگاه زمين) سمت مركزي

مي. مركزي موقعيت آن را مشخص كرد مكان زما در دستگاه مختصات افقي هايي مانند طلوع،ن پديدهتوان

و به...غروب .دست آورد را در يك مكان

و در اين حال، مي در دستگاه مختصات افقي ... توان براي پيدا كردن سوي قبله از موقعيت خورشيد، ماه

به. استفاده كرد و با سمت به اين صورت كه سمت يكي از اجرام را در يك مكان براي زمان مورد نظر يافته
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و به دست آمدة قبله از طريق مثلثات كروي مقا گرد اختالف سوي قبله از سمت جرم سماوي، ساعتاندازهيسه

و زمان(گرد يا پادساعت و به سوي قبله قرار گرفت)بسته به مكان .، نسبت به سمت جرم سماوي چرخيد

هم حالت خاصي از اين روش اين است كه لحظه سمت قبله اي كه جرم مورد نظر نسبت به ناظر،

.آن جرم رو كند، در جهت قبله قرار گرفته استشود، اگر ناظر به سوي مي
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 اوقات شرعي

و دقيقي از شبانهاوقات شرعي به زمان ميهاي مشخص ها در آن زمان متدينشود كه شخص روز گفته

مي ديني زماناعمال  بوده مطرح هاي شرعي از ديرباز نزد منجمان دقيق زمانةمحاسب.دهد دار خود را انجام

طو.است . وابسته به حركت ظاهري روزانة خورشيد در آسمان استاوقات شرعير كلي، به

ميبر اثر كنيم كه خورشيد از مشرق طلوع كرده، حركت وضعي زمين از مغرب به مشرق، هر روز مشاهده

بهدر ظهر به م از نصف، حداكثر ارتفاع خود رسيده تقريباً كاهشو باالخره به تدريج با كنديالنهار ناظر عبور

م م.كنديارتفاع، در افق غربي غروب و غروب ناميده .شوندياين سه پديده به ترتيب، طلوع، عبور

 براي اوقات شرعيتصحيحات نجومي

م  مورد استنادي، بايد پس از تصحيحاتشوديمشاهدات نجومي كه با چشم مسلح يا چشم غيرمسلح انجام

جداين تصحيحات به خصوص در مورد.قرار گيرد و خورشيد، ؛ خصوصاً ترنديمشاهدات مربوط به ماه

ترين موارد تصحيح، تصحيحات مهم. براي خورشيد كه در محاسبة اوقات شرعي روزانه به آن احتياج است

:چهارگانة زير است

 تصحيح اختالف منظر.1

ن استاندارد زمين به عنوان مبدأ مختصاتكره، مركز سماوي مختصاتيها در دستگاه م در ، شوديظر گرفته

م  ديد از مركزةبا در نظر گرفتن اختالف زاوي.گردديولي مشاهدات نجومي عمالً بر سطح كره زمين انجام

م و سطح زمين، خطايي در مشاهده پيش م.ديآيزمين به.گرددياين خطا با تصحيح اختالف منظر مرتفع

آنزياد فاصلهخاطر و قابل اغماض است ستارگان، مقدار اين تصحيح در مورد در مورد.ها، بسيار ناچيز

يك. ثانيه قوسي است8/8 خطاي ديد به طور متوسطةخورشيد زاوي اما در مورد ماه اين مقدار در حدود
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و تغيير فاصله ماه تا زمين، مقدار دقيق اين تصحيح.درجه است به خاطر بيضي بودن مدار ماه به دور زمين

م و زياد .دشويبراي ماه كم

باةرابط با دقت در شكل،. مقدار اختالف منظر استةدهند نشانPة زاويزيردر شكل  اختالف منظر

مفاصله .شودي جرم سماوي از زمين مشخص

 تصحيح شكست نور.2

باكهدانيم وقتيمي مچگالي نور از يك محيط به محيط ديگري  شكست نورةپديدبا،شودي متفاوت وارد

م.شويم مواجه مي با با چگالي كمترنور وقتي از يك محيط«:نديگوياز نظر علمي  بيشتر چگالي به محيطي

 اين پديده در مورد نور اجرام سماوي كه از خأل وارد جو.»شوديمه، به سمت محور تابش شكستشود وارد

م مشونديزمين .افتدي، اتفاق

كه؛ صفر است،س قرار گرفتهأالر در مورد جرمي كه كامالً در سمت تصحيح شكست نورمقدار  زيرا نوري

م هرچه به افق نزديك.شكستي نخواهد داشت قائمه بتابد،ةبا زاوي .شوديتر شويم، ميزان شكست نور بيشتر

،راينبناب. قوسي استة دقيق35 اين تصحيح حدود، مقداربراي يك جرم سماوي كه در افق قرار گرفته است

در افق همچنين حدود سه دقيقه بعد از غروب واقعي،و مثالً خورشيد حدود سه دقيقه قبل از طلوع واقعي

.قابل مشاهده است

P
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 تصحيح شيب افق.3

 طلوع يا غروبة كوهي پديدةاگر به هنگام مشاهده، نسبت به افق، ارتفاع داشته باشيم، مثالً از روي قل

آنخورشيد را مشاهده نماييم، مةجا كه دامن از و زمان بيشتريي، افق مرئشودي ديد ما بيشتر  ما گسترش يافته

. خورشيد را مشاهده نماييمميتوانيم

م وقتي به هنگام غروب آفتاب، مي، كنديبر فراز آسمان، هواپيمايي عبور  كه پس از غروب قرص شود ديده

هنناظرآفتاب در افق م، كيلومتري10اگر فرض كنيم كه هواپيما در ارتفاع.تابديوز آفتاب به آن هواپيما

:كرد شيب افق را براي آن محاسبه توانيم مقدارميزمين در پرواز باشد، از رابطه زير 

R
hRh )٢(tan +=β

(با احتساب Rو6375برابر)شعاع زمين ةزاوي(β كيلومتر، مقدار10برابر) ارتفاع هواپيما(h كيلومتر،

م2/3 برابر باًيتقر) افقشيب در( دقيقه16بنابراين خورشيد پس از حدود.شودي درجه محاسبه اين مقدار

و مناطق مختلف متفاوت است ر) فصول .يت استؤهنوز براي سرنشينان هواپيما قابل

م،رو از اين شاهده كند ولي وقتي به روي زمين ممكن است سرنشين هواپيما در آسمان، طلوع خورشيد را

.، هنوز خورشيد طلوع نكرده باشدندينشيم

 تصحيح نيم قطر.4

و خورشيد كه داراي قطر قابل مالحظه  نسبت به ستارگان هستند، انجاميا اين تصحيح در مورد ماه

اين تصحيح را اعمال اگر طلوع آفتاب را هنگامي بدانيم كه ارتفاع خورشيد به صفر درجه برسد، بايد.شوديم

ا�� ����

ا�� ����
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م.كنيم  ولي ما زماني شوديبه عبارت ديگر طلوع خورشيد به ظهور اولين نقطه جرم خورشيد در افق اطالق

م براي تصحيح. كه ارتفاع خورشيد صفر درجه باشد، يعني مركز خورشيد در افق قرار گيردمكنييرا محاسبه

با. دقيقه قوسي است، به طول روز بيفزاييم15 برابر باًيقطر خورشيد كه تقر اين خطا بايد يك نيم  در واقع

 دقيقه قوسي30قطر، طول روز حدود تصحيح نيمة، به واسطخورشيداحتساب مقدار مشابه در مورد غروب

ماي زاويهكه معادل قطر .شودي خورشيد است، بيشتر

م مال.ديآيشبيه اين حالت در مورد ظهر شرعي پيش ك محاسبه ظهر شرعي در نظر گرفته آنچه به عنوان

مخورشيداگر معتقد شويم كه زوال. است ناظرالنهار نصفاز مركز خورشيد گذر، شوديم  كندي، وقتي صدق

به النهار بگذرد، نه اينكه فقط مركز آن از نصف كه تمام قرص خورشيد از نصف  اندازهالنهار عبور نمايد، بايد

هم صبر كنيم،) يك تا دو دقيقه باًيتقر(قطر خورشيد يك نيم .النهار عبور كند خورشيد از نصفةتا

 مشكالت اوقات شرعي در نواحي قطبي

 سماوي در نزديكي قطب شمال سماوي قرار گرفته باشد، براي ناظر كرهاگر يك جرم سماوي در شمال

.نيستبه عبارت ديگر اين جرم سماوي داراي طلوع غروب. شمالي همواره قابل رؤيت است

در به طور كلي اگر زاوية ميل يك جرم سماوي بزرگ تر از متمم عرض جغرافيايي ناظر باشد، اين جرم

مياي بلكه يك مدار دايره كند، افق ناظر هرگز غروب نمي در. پيمايد شكل را به گرد قطب سماوي خورشيد

حادرجه 5/66مناطق باالتر از عرض جغرافيايي  مي شمالي، در تابستان چنين اين حالت براي. كند لتي پيدا

مي5/66عرض جغرافيايي  افتد؛ زيرا فقط در اين روز است كه ميل درجه فقط در حوالي روز اول تير اتفاق

مي 5/23خورشيد به حداكثر يعني  و نيم درجه و با تصحيح شكست نور از رسد قطر خورشيد، ميل خورشيد

،73 درجه به ترتيب90و70،78ولي مثالً براي عرض هايشود، متمم عرض جغرافيايي منطقه بيشتر مي

مي192و 128  ساعتة24 درجه باالتر برويم، روزهاي 5/66يعني هرچه از مدار. افتد روز در سال اتفاق

مي تر از اين مدار، طول شب از كوتاه قدري پايين. بيشتري داريم و به تدريج بيشتر در. شود ترين زمان، شروع

ت شبزمستان، مي24هاي قريباً همين حالت به صورت .افتد ساعته اتفاق

اي كننده يكي از مشكالت فقهي در نواحي مذكور وقت نماز در اين مناطق است كه تاكنون جواب قانع

مي. براي حل اين آن داده نشده است كه شود، عمل به اوقات نزديك جوابي كه بيشتر داده ترين آفاق است

ت ميضعف اين جواب با ترين شود، زيرا مثالً در تابستان، نزديك وجه به مطالبي كه بيان گرديد، مشخص

و معلوم نيست چقدر بايد پيش  منطقه كه داراي شب متعارف باشد، داراي شب كمتر از يك دقيقه است

!برويم كه به شبي در حد متعارف برسيم
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 استهالل

 مشخصات مدار ماه

ميماه همزمان كه به دور خورش  دو جاذبة اثربنابراين تحت.گردد يد در حركت است، به دور زمين نيز

مي. قوي قرار دارد از آنجا كه اثر. كنند از طرف ديگر سيارات نزديك به زمين هم اثراتي روي مدار ماه ايجاد

تي در مدار اين عوامل بر ماه، بستگي به شرايط قرار گرفتن اين اجرام سماوي نسبت به يكديگر دارد، اختالال

ب. آيد ماه پديد مي و تبع آن ماه در مدار خود در حضيضه مثالً اثر جاذبة خورشيد، هنگامي كه زمين

دورترين فاصله(قرار گرفته است، بر ماه بيشتر از وقتي است كه زمين در اوج) دورترين فاصله از خورشيد(

و خورشي. قرار گرفته است) با خورشيد مياز سوي ديگر وقتي زمين گيرند، تأثيراتد در يك سمت ماه قرار

هاي به هر حال، مدار ماه داراي پيچيدگي. باشند ها متفاوت با وقتي است كه در دو طرف ماه قرار گرفته آن

را زيادي است، ولي با احتساب عوامل مؤثر در حركت مداري آن مي توان در هر لحظه با دقت زياد موضع ماه

.محاسبه كرد

 ماه پس از طي يك دور به گرد زمين وضعيت سابق خود نسبت به خورشيد را پيدا كند، به براي اينكه

و29( روز عرفي 53059/29طور متوسط بايد و12 روز و44 ساعت را. بگذرد) ثانيه78/2 دقيقه اين مدت

ااندازهالبته. گويند ميماه هاللييك  ختالالت يك ماه قمري نسبت به طول متوسط آن ممكن است تحت

 ساعت تغيير كند، ولي با به حساب آوردن عوامل مختلف براي هر ماه، زمان نسبتاً دقيق ماه13مداري تا 

.هاللي قابل محاسبه است

 تقويم قمري

در شريعت اسالم براي انجام احكام شرعي به استفاده از اين. ترين نوع تقويم، تقويم قمري است قديمي

مي جا كه با نگاه به شكل ظاهري ماه،آناز.نوع تقويم امر شده است توان تاريخ روز را به دست به سادگي

آن. آورد، در گذشته اين تقويم بسيار متداول بوده است شروع ماه قمري با اولين غروبي بوده كه هالل ماه در
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تا رؤيت مي و هر ماه مي30يا29گردد آن. كند روز ادامه پيدا ه از  روز 5306/29اللي جا كه طول متوسط ماه

 روزه بودن ماه به راحتي30يا29پيشگويي. روزه است29هاي روزه بيشتر از ماه30هاي است، تعداد ماه

ها با مشكالت ممكن نيست؛ زيرا رؤيت شدن يا نشدن هالل بستگي به عوامل زيادي دارد كه محاسبة آن

 به نظم كشاندن تقويم قمري پيشنهاد گرديده،از اين رو، بهترين الگويي كه براي. خاص خود همراه است
 سال كبيسه موجود11در اين دوره،. روزه است30و29هاي يكي در ميان سي ساله با ماهدورهانتخاب يك

 روزه،30و29هاي سال كبيسه سالي است كه ذوالحجة آن برخالف اصل، يكي در ميان بودن ماه. خواهد بود

و طول سال354هاي عادي بنابراين طول سال. باشد روزه30مانند ذوالقعده،  روز 355هاي كبيسه روز

مي روزه بودن هيچ ماهي به دقت تعيين نمي30يا29در اين تقويم. خواهد بود و فقط توانيم در مجموع شود

.تقويم نسبتاً صحيحي داشته باشيم

از0306/0جا كه طول ماه متوسط هاللي به ميزان از آن  روز است، بنابراين با نظام يكي در 5/29 روز بيش

مي30و29ميان و مجموع اين كسر روزها در سي سال تقريباً معادل روزه در هر سال كسري از روز زياد آيد

مي11 .شود روز

:كسر اضافه از روز براي هر سال

3672/0=0306/0×12

:روز اضافه در هر دوره سي ساله

016/11=3672/0×30

مي2000بنابراين در هر :آيد، كه قابل اغماض است سال تقريباً يك روز خطا در اين سيستم تطبيقي به وجود

×016/0=056/1روز

اصول تقويم قمري كه بيان شد، در اصطالح براي استخراج تقويم قمري قراردادي است، اما در شريعت

مي) شرعي(اسالم از تقويم قمري حقيقي  بر استفاده در اين تقويم ممكن. رؤيت هالل ماه استهيپاشود كه

يا29است چند ماه  . روزه پشت سر هم قرار گيرند30 روزه
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 چند اصطالح

و مقابله  مقارنه

ميةهنگامي كه طول داير و خورشيد برابر شوند، اصطالحاً گويند كه ماه در مقارنه با خورشيد البروجي ماه

در حالت مقارنه ماه، در زمين اصالً قابل رؤيت. شود نيز گفته ميمحاق به اين حالت،. استقرار گرفته 

.نيست

 فازهاي ماه

و خورشيد در زاويه و زمين قسمت متفاوتي هاي مختلف نسبت به يكديگر، در هر زمان، با قرار گرفتن ماه

.ي از بخش روشن ماه رو به زمين نيستدر وضعيت مقارنه تقريباً چيز. از بخش روشن ماه، رو به زمين است

و طي كردن بخشي از مدار، هالل باريكي از ماه، در معموالً پس از يك روز، با فاصله گرفتن ماه از مقارنه

مي. زمين قابل رؤيت است پس از تقريباً يك هفته، وقتي. شود با رؤيت اين هالل، ماه قمري هاللي شروع

و خورشيد به  مي90اختالف طول ماه به درجه رسد، نيمي از بخش روشن ماه در زمين قابل رؤيت است،

و خورشيد، به اختالفةپس از آن وقتي طول داير. گويند اين حالت تربيع اول مي  درجه با 180البروجي ماه

مي هم مي مي رسد، قرص كامل ماه از زمين ديده به. گويند شود كه در اصطالح به آن بدر  در ادامة مسير، ماه

مي90تر شده، تا مجدداً در طرف مقابل، به زاويه تدريج كوچك مي. رسد درجه . نامند اين حالت را تربيع دوم

مي پس از آن، به تدريج بخش روشن ماه كم مي از شود تا مجدداً به صورت هالل باريكي در آيد كه در يكي

اس سحرگاه تا.تهاي آخر ماه، قبل از طلوع خورشيد، در مشرق قابل رؤيت پس از آخرين رؤيت بين دو

.كشد كه هالل ماه دوباره در مغرب رؤيت شود چهار روز طول مي

 بخش روشن ماه

مقدار دقيق اين بخش روشن، با استفاده. گفته شد كه بخش روشن ماه بتبع حركت ماه، در حال تغيير است

و خورشيد، قابل محا از فرمول و محاسبة موقعيت ماه .سبه استهاي دقيق نجومي
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ماه قطر زاويه  اي

در. ماه از زمين مدام در حال تغيير استفاصلهبه دليل بيضوي بودن مدار ماه به گرد زمين، هنگامي كه ماه

مي حضيض مدارش قرار گرفته است، به. رسد قطر دايرة فرضي ماه، به حداكثر  اوج نقطهبرعكس، هرچه ماه

م در مدارش نزديك مي  درجه است ولي در حالت56/0قطر ماه در حالت حضيض. شوديشود، قطر آن كمتر

مي49/0اوج به .اين پديده، تأثير زيادي در رؤيت هالل دارد. يابد درجه كاهش

 سن ماه

مي. شود با خروج ماه از مقارنه، براي آن سني در نظر در نظر گرفته مي گويند هالل در شب اول ماه، مثالً

شد30در سن  سن. ساعت پس از مقارنه، هالل ماه ديده شده است30يعني ساعتي رؤيت به عبارت ديگر،

.هالل مدت زماني است كه از مقارنه گذشته است

 پيشگويي هالل

و امروز محاسبة مختصات دقيق ماه، پي بردن به لحظة دقيق مقارنه، محاسبة مقدار دقيق بخش روشن ماه

مي، با رايانه)يه يا دقيقهدر حد ثان(ديگر مشخصات آن، با دقتي باال  همچنين اين. شود ها به سادگي انجام

ها(هاي نجومي مقادير با دقتي خيلي زياد، هر ساله در تقويم مي) آلمانك .گيرد در اختيار قرار

در طول تاريخ، پيشينيان، با استفاده از ابزارهاي. از نتايج اين محاسبات دقيق، امكان پيشگويي هالل است

ميابتدايي  ترين اقوامي كه به اين كار شايد قديمي. كردند كه در دست داشتند، اقدام به پيشگويي هالل

مي» اصحاب عدد«آنچه به عنوان. مبادرت كردند، بابليان بودهند و فقه ما نيز به چشم خورد، در احاديث

با ولي در دنياي قديم، با توجه به عدم امكان اندازه. نوعي پيشگويي هالل بوده است و نا آشنايي گيري دقيق،

رو. هاي انجام شده، از دقت قابل قبولي برخوردار نبوده است مشخصات دقيق مدار ماه، پيشگويي از همين

و فقه ما مورد توجه واقع نشده است هاي اما امروز با توجه به گسترش زمينه. اقوال منجمان در روايات

.ل اطميناني براي ما فراهم شده استامكان پيشگويي در حد بسيار قاب مختلف دانش،
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 ترين عوامل نجومي مؤثر در رؤيت هالل مهم

مي بسيار اتفاق مي ، امكان رؤيت، يا عدم ماهكنند با استناد به سن هالل افتد كه افراد غيرمتخصص، سعي

آ. امكان آن را پيشگويي كنند ترن آساندر نگاه اول هم واضح است كه هر چه سن هالل بيشتر باشد، رؤيت

و بخش درخشان آن بيشتر. است با افزايش سن هالل، ماه فرصت بيشتري دارد تا از خورشيد فاصله بگيرد

و. شود مي .اي براي امكان رؤيت آن نيست كننده سن هالل مشخصه تعييناما تمام مسئله اين نبوده

د و نجومي زيادي بستگي و عوامل جوي ميرؤيت پذيري هالل به موقعيت ناظر توان ارد، اما به طور كلي

. براي اينكه بتوانيم هالل را رؤيت كنيم، بايد بتوانيم نور هالل را از روشني آسمان در افق تمييز دهيم: گفت

و به. اي مرئي آن دارد قطر زاويهاندازهنور هالل بستگي به دو مشخصة بخش روشن، مقدار روشن هالل

و خورشيد از ديد ناظر ميفاصله قطر ماه هم به اندازه. وابسته استزاوية بين ماه از. شود ماه تا زمين مربوط

جا كه مدار ماه به دور زمين بيضي است، بنابراين طبق قانون دوم كپلر، سرعت گردش ماه به دور زمين آن

از. ثابت نيست  اگر مقارنه زماني اتفاق بيافتد كه ماه در نزديكي حضيض مدارش باشد، با سرعت بيشتري

و جدايي آن سريع خورشيد فاصله مي مي گيرد كه. يابد تر افزايش چنين هاللي در مقايسه با هالل ماه هم سن

مي در اوج است، به مراتب راحت روشني محل قرار گرفتن هالل در افق، بستگي به اختالف. شود تر رؤيت

و خورشيد دارد مي يت تاريكهرچه اين اختالف بيشتر شود، هالل در موقع. ارتفاع ماه و نور تري قرار گيرد

بخش: پذيري هالل، به سه عامل مهم نجومي وابسته است بنابراين به طور كلي رؤيت. آن قابل تمايزتر است

و ارتفاع هالل هنگام غروب آفتاب قطر زاويهاندازهروشن،  .اي

 منطق پيشگويي هالل

مي براي پيشگويي رؤيت يد، به اين صورت كه مشخصات هالل موردآ پذيري هاللي معين، سه حالت پيش

:نظر

كم.1 .تر است ترين حد رؤيت شده پايين از

.از حدودي كه رؤيت شده است، باالتر است.2

شد.3 .در حدي نيست كه بتوان به رؤيت يا عدم آن مطمئن

مي در حالت اول هالل رؤيت و در حالت سوم احت شدني نيست، در حالت دوم هالل قطعاً رؤيت مال شود

هاي جوان بيشتر شود، از حجم حالت هرچه مشاهدات ما در رؤيت هالل. باشد رؤيت يا عدم رؤيت هردو مي
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و دوم افزوده مي و به دو حالت اول دو10در شرايط كنوني معموالً حدود. شود سوم كمتر  ماه از سال در

و فقط دو ماه در حالت سوم قرار مي و دوم .گيرند حالت اول

 تهالل در نواحي قطبيمشكالت اس

مي مي  درجه تشكيل5اي حدود البروج زاويهةچرخد كه با داير دانيم كه ماه در مداري به گرد زمين

اگر در تابستان بخواهيم هالل. هاي خورشيد، قابل رؤيت است بنابراين، هالل ماه معموالً در نزديكي. دهد مي

ازسا24را در نواحي قطبي رصد كنيم، به خاطر وجود  عته خورشيد در افق، ممكن است تا سه روز پس

گونه كه خورشيد ديده در زمستان وضع از اين هم بدتر است؛ زيرا همان. مقارنه، موفق به رؤيت نشويم

آن. شود، هالل هم تا چند روز در آسمان قابل رؤيت نيست نمي البروجةقدر در مسير داير يعني بايد هالل

مي.ي برسد تا قابل رؤيت باشدحركت كند كه ميل آن به حد در با تغيير فصول، اين حالت موجب شود كه

از اين مناطق ماه از29هايي با تعداد روزهاي كمتر از طرف ديگر، اختالف. روز داشته باشيم30 روز يا بيشتر

 بر فتواي اگرچه بنا. رسد افق اين مناطق هم با مناطق متعارف زمين گاهي به بيش از دو يا سه روز هم مي

برخي فقها مبني بر اتحاد آفاق، اين مشكل در زمستان حل خواهد شد؛ زيرا در مناطقي كه در شب با اين

.شود، اما در فصل تابستان اشكال به قوت خود باقي است مناطق مشتركند، هالل قابل رؤيت مي
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و خورشيد گرفتگي  هاي ماه

د يگري براي ناظر زميني غير قابل رؤيت شود، اصطالحاً اگر جرمي سماوي باعث شود كه جرم سماوي

كه گفته مي و. پديدة گرفتگي اتفاق افتاده است شود و برخي ستارگان اين پديده ممكن است براي سيارات

و خورشيد اتفاق مي مي سياره. افتد ماه و زهره، گاهي از مقابل قرص خورشيد عبور در هاي عطارد كنند كه

مياصطالح به اين حال مي. شودت عبور گفته و سيارات در مسير خود شود معموالً ماه باعث گرفتگي ستارگان

و خورشي در اين ميان، دو پديدة ماه. شود كه اين پديده اختفا ناميده مي اي گرفتگي از اهميت ويژهدگرفتگي

مي ماه. برخوردارند مي گرفتگي هنگامي پديد و آيد كه ماه در ساية زمين قرار و مسيگيرد رنگ به صورت تيره

ميدوقتي زمين در ساية ماه قرار بگيرد، پديدة خورشي. ديده شود آن. آيد گرفتگي پيش جا كه اين از

مي پديده و نظام حاكم بر طبيعت كند، از آيات الهي هاي نادر طبيعي انسان را متوجه قدرت خداوند متعال

در در اسالم احكام ويژه. اند شمرده شده . اين موارد وضع گرديده استاي نيز

)خسوف(گرفتگي ماه

مي پديده ماه هاي صعودي يا نزولي خود دهد كه ماه، در حال بدر، نزديك يكي از گره گرفتگي وقتي رخ

بي. باشد و بنا بر اين از نور خورشيد مي در اين حال ماه بايد از ساية زمين عبور كند در واقع زمين. ماند بهره

ميهمواره پشت خو آند يك ساية مخروطي درست اي بين جا كه ماه معموالً با اختالف زاويه كند، ولي از

مية درجه نسبت به داير-5و+5حدود  . آيد گرفتگي پيش نمي گذرد، به طور معمول ماه البروج از كنار سايه

گ البروج بگذرد،ةولي در حالي كه ماه بدر، از نزديكي داير هاي مدارش باشد، سايةرهيعني در نزديكي يكي از

و ماه زمين بر ماه مي مي افتد .گرفتگي نشان داده شده است در شكل زير وقوع يك ماه. آيد گرفتگي پديد
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بي سايه از تمام شعاع مخروط تمام هاي سايه برخي از شعاع بهره است، اما مخروط نيم هاي خورشيد

مي كند، ولي چون از بخش ديگري محروم است، تيره خورشيد را دريافت مي گاهي ماه فقط. رسد رنگ به نظر

مي از ناحية نيم در موارد. اتفاق افتاده استاي سايه خسوف نيمكند، در اين صورت به اصطالح سايه عبور

و خسوف كلي سايه عبور كند، سايه اگر تمام قرص از محدودة تمام عبور ماه از تمام نه رخ داده خسوف گر
از سايه خسوف نيم. استجزئي اي در بيشتر موارد از زمين قابل تشخيص نيست، فقط در صورتي كه بيش

و ظاهراً نماز آيات نيز در اين سايه قرار بگيرد، قرص ماه در نيم7/0 اين نوع خسوف قابل تشخيص است

.شود مورد واجب مي

شود، بلكه به خاطر شكست نور خورشيد در جويدر خسوف كلي، قرص ماه به صورت كامل نامرئي نم

مي زمين، به طور غير مستقيم مقداري از شعاع آن. رسد هاي خورشيد به ماه را از جا كه جو زمين نور آبي

مي بيشتر از نور قرمز جذب مي .آيد كند، نور منعكس شده به ماه، به رنگ قرمز مسي در

گرفتگي، اگر به اين معني كه هر ناظري در زمان ماه. عيت ناظر استاي غيروابسته به موق پديده گرفتگي، ماه

اي كه به طرف ماه قرار كره گرفتگي براي همة نيم بنابراين ماه. تواند آن را مالحظه نمايد بتواند ماه را ببيند، مي

هم گرفته، و .زمان قابل رؤيت است به يك شكل

)كسوف(گرفتگيد خورشي

ميدروطي ماه قرار بگيرد، پديدة خورشياگر زمين در ساية مخ اين پديده وقتي اتفاق. آيد گرفتگي پيش

آن. هايش باشد افتد كه ماه در نزديكي حالت مقارنه، در حوالي يكي از گره مي جا كه ماه معموالً با اختالفي از

مية درجه نسبت به داير-5و+5بين  دشكل زير يك خورشي.تداف البروج قرار دارد، اين پديده به ندرت اتفاق

.دهد گرفتگي را نشان مي

خورشيد زمين

سايهكسوف تمام

ماه

سايهكسوف نيم
مدار ماه
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دردشود كه خورشي ديده مي گرفتگي كلي فقط در ناحية بسيار كوچكي از زمين قابل رؤيت است ولي

ميدنواحي بيشتري خورشي آن. شود گرفتگي جزئي مشاهده جا كه ماه در مدار خود با سرعتي در حدود از

مييك  هم كيلومتر در ثانيه حركت و زمين نيز،  كيلومتر بر ثانيه در دايرة استوا5/0جهت با سايه با سرعت كند

در5/0گرفتگي با سرعتي حدوددداراي حركت وضعي است، خورشي  كيلومتر در ثانيه از شرق به غرب،

از. حركت است . استگرفتگي قابل رؤيتد زمين، خورشيكرهبنابراين نواحي مختلفي

و مدار ماه به دور زمين، بيضي شكلند، قطر قرص مرئي از آن جا كه مدار حركت زمين به دور خورشيد

و ماه از روي زمين، در حال تغيير است گرفتگي كلي در صورتي پيش بيايد كه قطرداگر خورشي. خورشيد

 در صورتي قطر ماه.شود مشاهده ميگرفتگي كليدخورشي تر از قطر خورشيد باشد، قرص ماه بزرگ

و ماه نتواند تمام قرص خورشيد را بپوشاند، حلقه كوچك در تر از قطر خورشيد باشد، اي از خورشيد، حتي

را. حد اكثر گرفتگي، قابل رؤيت است .نامند ميگرفتگي حلقويدخورشياين حالت

 زمين كه روز كره از يعني در هر ناحيه. اي وابسته به موقعيت ناظر است برخالف خسوف، كسوف پديده

مي در مركز گرفتگي،. شود باشد، گرفتگي به شكلي متفاوت با نواحي ديگر رؤيت مي شود، كسوف كلي ديده

و در نواحي جنوبي بخش بااليي خورشيد، گرفته مي و باالخره در نواحي شمالي، بخش پاييني خورشيد شود

ر. كنند برخي نواحي اصالً گرفتگي را رؤيت نمي ازدو، محاسبة خورشياز اين گرفتگي بسيار دشوارتر

.گرفتگي است ماه

مي5/7گرفتگي كلي حداكثر حدوددخورشي به خاطر استتار كامل قرص خورشيد توسط. كشد دقيقه طول

مي ماه، آسمان در ميان روز تاريك مي و ستارگان قابل رؤيت از اي الماسي در اين زمان حلقه. شوند شود رنگ

خ مينور به گرد مي. شود ورشيد ديده .گردد با حركت مجدد ماه، به تدريج قرص خورشيد به حالت عادي باز

ها قوانين گرفتگي

مي ترين قوانين گرفتگي اي از مهم جا خالصه در اين :شود ها بيان

و خورشي زمان ماه.1 .گرفتگي در هنگام مقارنه استدگرفتگي فقط در هنگام بدر

ماه
خورشيد زمين

خسوف كلي

خسوف جزئي
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ميرواياتي كه گرفتن خورش و گرفتن ماه در آخر ماه را بيان را يد در وسط كنند، ايجاد حالتي غير متعارف

.كنند بيان مي

. مورد است3ها حداكثر گرفتگيو ماه5و حداكثر2ها در يك سال حداقل تعداد خورشيدگرفتگي.2

ـ اعم از ماه بيشترين عدد مجموع گرفتگي و خورشي ها در يك سال ـدگرفتگي . است7عدد گرفتگي

سه گرفتگي.3 ـ ماهدخورشي(تايي ها اغلب به صورت زوجي يا ـ خورشي گرفتگي رخ) گرفتگيدگرفتگي

ميدگرفتگي هميشه دو هفته قبل يا بعد از يك خورشي ماه. دهند مي .گيرد گرفتگي صورت

يك الگوي گرفتگي.4 و18 دورهها در و11 سال باره تكرار دوسيكل ساروس ساعته به نام8 روز

.شود البته اين الگو به طور دقيق تكرار نمي. شوند مي

و1گرفتگي مدت زمان مرحلة كلي حداكثر در يك ماه.5 و مرحلة تمام40 ساعت ـ(اي سايه دقيقه جزيي

ـ جزيي و3حداكثر) كلي مي40 ساعت در(گرفتگي كليدحداكثر مدت خورشي. انجامد دقيقه به طول

و دقيق7) استوا و براي گرفتگي حلقوي40ه و12 ثانيه مي24 دقيقه .باشد ثانيه

از ماه.6 ميكرهگرفتگي در هر نقطه و در يك زمان مشاهده شود، ولي زمين كه مشاهده شود به يك شكل

و زمان رؤيت آن، بستگي به موقعيت ناظر رويدنوع خورشي . زمين داردكرهگرفتگي



32

 اسالميدورهدر نگاهي كوتاه به نجوم

 اهميت علم نجوم

و در اسالم نيز به اين دانش توجه خواصي نجوم از دانش هايي است كه مورد توجه همه پيامبران بوده

.صورت گرفته است

ـ زماني كه خداوند حضرت آدم:است سيد ابن طاووس آورده  آورد، را از بهشت بيرونـ عليه السالم

ا همة دانش و پزشكيها را به او آموخت، ـو حضرت ادريس.ز جمله نجوم نخستين كسيـ عليه السالم

و بازگو كرداندازهوي. است كه نجوم را مرتب كرد و تأثير آنها را كشف . مسير كواكب را مشخص

ـاز پيامبر اسالم و سلّم و آله علم نجوم را فرا بگيريد تا در تاريكي: نقل نقل شده استـ صلي اهللا عليه

و ـ دريا راهنمايتان باشد؛ علم نجوم علم حضرت نوح بيابان .استـ عليه السالم

ـ امام علي هركس پاره نوري از دانش نجوم از نزد حامالن دانش قرآن فرا گيرد: فرمايدميـ عليه السالم

و يقين خود افزوده است .به ايمان

ـ امام صادق  ستارگان خوب بيانديش، بارهدر! اي مفضل: خطاب به مفضل مي فرمايدـ عليه السالم

و انحطاط آن كه سبب پيدايش فصلدربارههمچنين و ارتفاع و غروب خورشيد هاي چهارگانة سال طلوع

و مسيرهاي درباره! اي مفضل. شود كه سودهاي كارآمدي را در پي خواهد داشت مي و اختالف مدار  اختران

و داراي حركت يكنواخت[خود جدا نمي شوند آنها خوب بنگر كه چگونه برخي از آنها از مسير فلك

و برخي از آنها از مركز فلك خود) وار منظومه(و گروهي در گردش به گونة دسته جمعي] هستند مي گردند

و ستارگان دنباله(جدا مي شوند  و مانند مدارهاي بيضوي وخارج از مركز برخي از سيارات .دار (... 
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 اسالميدوره قبل از نجوم

مياز رو و زي كه انسان در زندگي ابتدايي خود را گذراند با نگاه به آسمان متوجه تغييرات منظرة آسمان

و تغييرات چهره ماه شد و روز و سرايي هاي بشر بود كه با داستان به خاطر همين كنجكاوي. شب ها

ش. هاي فلكي شكل گرفت هاي نجومي، صورت پديدهدربارهها سازي اسطوره و و اهلة ماه تكرار روز ب

و ها را به فكر واداشت كه از اين پديده انسان و كارهايي مانند دريانوردي ها براي انجام امور روزمرة خود

.كشاورزي بهره ببرند

و بابليان(هايي كه در ابتدا پيدايش يافتند فرهنگ و اقتصادي) مصريان براي سازماندهي به زندگي مذهبي

.و خورشيد تقويم را ابداع كردندخود با استفاده از حركات ماه

. تقويمي ابداع كردند كه همچنان كاربرد داردهزار سال قبلها نيز از چند چيني

و2مايايي ها كه در خالل سالهاي  ميالدي ساكن آمريكاي جنوبي بودند، تقويم 900 هزار قبل از ميالد

.و كسوف را پيش بيني مي كردندآنها همچنين با محاسباتي وقوع خسوف. شمسي دقيقي وضع كردند

زي جاهلعرب و ماهيادي به حركات ماه توجه و سال داشتند كميول. شمردندميها را بدان ها  افتنديدركم

مي هر چند سالي قمريها كه وقوع فصول چهارگانه در ماه )ء نسي(ها ماهري به تأخاز اين رو،. ابديي اختالف

و كبها سالمتوسل شدند .كردنديمسهي را

1 اسالميدورهنجوم در

و پديدار شدن اولين از ابتداي طلوع اسالم علم نجوم مورد توجه قرار داشته است، اما اوج شكوفايي آن

د. منجمان مسلمان در قرن دوم هجري مي باشد هاي مهمي ندان اسالمي هدفمشاناز قرن سوم هجري به بعد

و راه ارائة روشوام رصدهاي جديد، كشف اشتباهات نجوم يوناني انج: را دنبال كردند كه عبارت بودند از ها

.هاي جديد براي اخترشناسي حل

 دوربه زمين گردش دربارهبه صراحت هجري چهارم قرندركه است كسانياز يكي سجزي ابوسعيد

ميبهو كندمي نظر اظهار خورشيد رااي نظريه چنيناو كپلرو كپرنيكاز قبلها قرن يعني. پردازد اثبات آن

. گويندمي كپرنيكي پيش نظريات نظريات، اينبه.دهدمي ارائه

.بيان گرديده است) نجوم اسالمي( اسالمي در بخش اول اين نوشتار دورهاجمالي از نجوم.1
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اخي در تاريو مقام بلند سجزتياهم  اساسبري نظر است كه او مخترع اسطرالب زورقني علم فلك از

مكه متحرك استنيزم سيو فلك با آنچه در آن است، به استثناچرخد،ي بر محور خود ةاري كواكب

.گانه، ثابت استفته

 نجومي هاي ستارهازاي منطقهبه مثالً،كرد تصحيحراها يوناني هاي جدول نيز رازي صوفي عبدالرحمن

 اجرامياو،نبود موجود پيشين هاي نوشتهاز كدام هيچدركه)ققنوس فلكي صورت مثل( كندمي اشاره

.كندمي عنوانرا سحابي نامبه غيرستاره

 كه كلفيكسني نخست.اند بحث كردهزيندي خورشيرو)اهيسيها لكه(هاي كلفبارهدرنانامسلم

دديخورش . است)ق.ه595وفات( ابن رشدي مشهور اندلسلسوفيف، نوشتهيو در باب آن مطلبدهي را

مدي زمان عبور عطارد بر قرص خورشمحاسبه،رشد به كمك ابننيهمچن  كردهو آن را رصد شناختي را

.است

درها رصدخانه  اسالميدورهي مهم

و عراق حكم حاكمق.ه 379 تا 372 از ساليلميدةالدول شرف  در بغداديو.بود جنوب فارس

و گروهاي رصدخانه بي از دانشمندان فلكي ساخت  405وفات حدود(ي بن رستم كوهژني مانند ابوسهل

و)ق.ه 384وفات(ي بن هالل صابمياه ابر،)ق.ه 380وفات(ي اسطرالبي، ابوحامد احمد صاغان)ق.ه

. كار گرد آوردنياي را براي بوزجانابوالوفا

خ.ه 467 سال در رـيشابوريناميق عمر اياضي كه از نوابغ ـ به  در شهريديجدة رصدخانجادي است

شدي فارسمي اصالح تقوي براير نشديمفي از دوازده ماه تأليسال پارس. دعوت روز بود،يسزي كه هر ماه

عمانديميخالپس از آن پنج روز  اگرفتنديمدي كه آن را دربي ترتنيو به م365 سال اميخ.شدي روز تمام

ريا عدهيبه همراه ميو اسفزاري همچون عبدالرحمن خازنگريددانانياضي از نجمونيو ي واسطبي بن

د)ق.ه 518وفات حدود( . را اصالح كردندمي تقونيا،گرانيو

و خالفت عباستسخير از آنكه مغوالن بغداد را پس ق منقرض شد، خواجه.ه 656 سالدري كردند،

دستور او احمد بن عثمانهب. كردنفوذ،وخانگهوالبه دربار)ق.ه 672وفات، 597والدت(طوسي نصيرالدين

بهكراي بنا معمار معروف آن عصر در شمال غربي مراغه رصدخانهيمراغ  مراغهة نام رصدخاند كه امروز

و حكمت سرآمد بود خواجه نصير.معروف است و نجوم نص.در علوم رياضي ي از علماي گروهريخواجه

اسةفلك را از هم ميالم بالد محاني در مراغه گرد هم آورد كه از وفات(ي مغربي اندلسي قرطبني الديي آنها

ويسي تفلي خالطني، فخرالدي موصلياغمرني، فخرالدي دمشقي عرضني الدديمؤ،)ق.ه 690ازشيپ
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ب)ق.ه 676وفات(يني قزوي بن عمر معروف به كاتبيعلنيالد نجم ي خواجه طوسگويا. دارنديشتريشهرت

و نامدار وفات(ي فارسنيالدو كمال)ق.ه 710وفات(يرازيشنيالد قطبيعنيبعدها دو جوان دانشمند

.را بر آن عده افزود)ق.ه 720

درگيب الغد،ي در تركستان آغاز گردي فرهنگ اسالميي در بغداد، شكوفايسقوط دولت عباس از پس

غي چلپيزاده موسي معروف به قاضي رومنيالد با صالحو اي بنا كرد سمرقند رصدخانه ي كاشاننيالداثيو

پ( اخ. پرداختنديونانيي رصدهاحيبه تصح)ق.ه 840ازشيوفات هر دو زچون در آن رصدها ياديتالف

كش.ه 839 تا 827 كه از سالد پرداختنيديجدي به گرفتن رصدهاارانشيوگيب الغافتند،ي ود،يق طول

ز بهيجيسپس از مجموع آنان ا. مشهور شده است»گيب الغجيز« كامل ساخت كه ي متعدديها راهجيزني در

وة محاسبيبرا ماوثي نجوميهاو جدولكسوف، خسوف و حركات و خورشابت واريسيهاو كوكبديه

. بزرگ عالم وجود داردي شهرهايو عرضيخطوط طول



36

ـ نجومي و پژوهش هاي فلكي  مركز مطالعات

ـ ابتداي بلوار امين شماره 81قم

 0251 2913555: نمابر0251 2936311–5: تلفن

 http://www.nojumi.org: پايگاه مركز

 info@nojumi.org: پست الكترونيكي نشاني

.گزاري مسابقه سراسري نجوم مي باشدتمامي حقوق اين جزوه متعلق به ستاد بر


