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   ١         یه    ما
  

تقويمي و تنجیمي و يا شناخت ماه از جنبه : درباره شناخت قمر و ماه مباحث زيادي اھمیت طرح دارد، از جمله
و آينده مطالبي ذشته گدر اين زمینه ھا در ، ...و محاق، و يا خسوف وماه و ھالل  ريا وجوه قمر و موضوع نو

شناخت : راه آسماننامه ه ھفتدر اين شماره از  موضوع اين ھفته ما. منتشر شده و مي شود ان شاء اهللا تعالى
  .ماه از نظر مشخصات فلكي و نجومي و خصوصیات مادي و فیزيكي آن مي باشد

  

  Moon Luna ماه قمر
وشن مـي  كه شبھاى كره زمین را راست درخشاني و جرم كوكب و كره ھمان 

  :نامیده مي شود ،قمر) مبین عربي(نمايد؛ در زبان كالم وحي 
 و Lunaانیولي پاسـ التـین و ايتالیـائي و    ھايو در زبان ،مهيا  ماهدر زبان فارسي 

ه در زبـان  ژايـن وا . وينـد گ مي Luneفرانسه و در زبان  ،Moonلیسي گاندر زبان 
نـور  ( نورافشانئ بسیارشیبه معناي بكاربرده مي شود كه  منیربا وصف عربي 

  .مي باشد) ـگنقره اى و سفید رن
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  زمین وقمر  ياقمر زمین 
بـراى   قمـر اما اصـطالح  

ِجرمي كـه بـه   (مفھوم 
) رددگــیــزي مــي چدور 

  .بعدا رايج شده است
  

اين اصـطالح ناشـي از   
نظريــه رايــج مربــوط بــه 
ماه و زمـین مـي شـود    

ويــد مــاه بــه گكــه مــي 
  .دور زمین مي كردد

  
ــاور ع ــه  ب ــه ك ــاه را ام م

ھمانند مـاھواره ھـا در   
ــال  ــحـ ــه دور گـ ردش بـ

زمین مي دانـد صـحیح   
نمي باشد، اين بـاور را  
ــیحي  ــاوير توضــــ تصــــ

ــي   ــاالت علمـ ــزمقـ  نیـ
ــد   ــي كن در  ،تشــديد م

ھمــانطور كــه  بــاورايــن 
دايـــره  میـــاندر  زمـــین
مـدار دائـري    زمـین بـه دور   مـاھواره بوده، و ھمانطور كـه   ماھواره مصنوعيمدار 

بـه دور زمـین    مـاھواره؛ مدار ماه بوده، و ماه ھـم ماننـد    میانین ھم در دارد، زم
  .، مانند حركت ماھواره ھا به دور زمینمي كردد

   
غلط برداشت مـي  از آن و بخشي  ؛بودهبخشي از آن كامال غلط شايع اين باور 

 مـاھواره ھـا  شود، اينكه وضعیت ماه نسبت به زمـین و مـدارش ماننـد وضـعیت     
ماننـد آنجـه در   (باشد، كامال غلط است و تصاوير توضیحي رايج  نزمینسبت به 
صرفا جنبه توضـیحي داشـته ولـى واقعـي نمـي       )آورده شده است تصوير فوق

  .باشد
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براى ماه ناشي از حركت محسوس مـاه از   به دور زمینو  دائريبكاربردن تعابیر 
  .ب استديد ناظر زمیني و نیز سھولت تعبیر در مقام تبیین و توضیح مطل

نبوده و بیضي است؛ بلكـه در حقیقـت بیضـي ھـم     به دور زمین دائري  مدار ماه
یج بـه  پخورشید ھمانند  رمدار ماه به دو واقعدر است،  لولبيمدار ماه و ، هدوبن

 به صورتي حلقـوي دور مدار زمین تنیده شده و در امتداد مدار زمین با خورشید 
  .قرار دارد حلزوني

  
ترين ھمسايه سّیاره ماه نزديك

ــت، نزديكــــي و    ــین اســ زمــ
ھمراھـي زيـاد ايـن سـیاره بـا      
زمــــین در كــــردش بــــه دور   
ــودن   ــوي بـ ــید؛ و حلقـ خورشـ
مسیر ماه به دور مسیر زمین 
سبب شده است كه ماه قمر 

  .زمین نامیده شود
   

ــا ــ امـــ ــاه احقیقتـــ ــر  مـــ قمـــ
زمین نبوده، بلكه ) اصطالحي(

ســیاره اى مـاه و زمــین ماننـد   
ر ھمـــراه ھـــم بـــه دو جفتـــي

دند، و بنـا بـه   رگخورشید مي 
خاصـیت ســیاره ھــاى جفتــي  

دور ديكــري ه كــه ھــر يكــي بــ 
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رضي ماه، ھر يكماه يك دايره ف) یج وارپ(و مدار و مسیر حركت لولبي  مي كردد،
  .را به دور زمین رسم مي نمايد

 ؛البته باز ھمین مطلب ھم از ديد ناظر زمیني است، و اال از ديد ناظر ساكن ماه
  .رددگاست كه به دور ماه مي  اين زمین

  
 اينكه ماه و زمین دو سیاره خورشید ھستند كه مدارشـان بطـور لـولبي    خالصه

  .در ھم تنیده است )یجپمار(
  

  
و زمـین مـي باشـد ايـن     مـاه  بـودن   سیاره دوگانهري كه داللت بر گاز شواھد دي

 ٨١:١ قطـر ،  ٤:١( ک ھـم ھسـتند   زمین و مـاه نسـبتًا در انـدازه نزدیـ    است كه 
بر خالف نوع قمرھاى سیارات كه تقاوت بسیاري دارنـد كـه تـا ھـزار برابـر      ) جرم

  . مي باشد
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  ر بالي زمینپماه س
 

در واقــع اطــراف كــه (مــاه خصوصــیت  ايــن
در اطـراف خورشـید   و زمین دور نمـی زنـد   

با زمین ھماھنـگ  مي كردد ولى حركتش 
 )مانند یک سیسـتم سـیاره جفـت    ،است
  . ردن را دار محافظ زمیپس نقش

اين نحو نزديكي بسیار به زمین و با ماه با 
ــداري   ــت مـ ــز و حركـ ــو و  نیـ ــتن جـ نداشـ

اتمسفر؛ عمده شھابھاي آسـماني را بـه   
خود جذب نموده و مانع از برخورد يا نزديك 

ند جو چد، ھر وشزمین مي  شدن آنھا به
ــودش ســ    ــین خ ر محــافظ پو اتمســفر زم

   .ري براى زمین مي باشدگدي
ھزاران شھاب سنگ بزرک که به  رواین از 

ھمـه ایـن    سوی زمین پرتـاب مـی شـوند   
بـه  . به سیاره ماه مـی خورنـد    شھاب ھا

دلیل ھمین است کـه مـاه در داخـل خـود     
در واقع ماه یک سپری اسـت  . شکاف ھایی به وخود آمده  سوراخ ھای بزرگ و

 .سیاره زمین براى حفاظت
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  لنَكر زمین ماه
در نماي مقطعي و عرضي بیضي به نظر مي رسد ولى  ند مدار ماهچفتیم ھر گ

مدار ماه لـولبي اسـت، از نمـاي مقطعـي و     ) طولي و امتدادي(در منظر واقعي 
  .عرضي مدار ماه جھت برخي محاسبات استفاده مي شود

 بیضي مدار در ھاي كانون از يكي در زمین كه ،مسیر لولبي ماه سبب مي شود
 كـه  مـدار  براين اي نقطه. اه از زمین متغیر باشدو فاصله م ،قرار كرفته ماه شكل

  فاصله. شود مي نامیده زمیني حضیض است نزديكتر زمین به ديگر نقاط ھمة از
ھــزار  ٣٥٦/ ٤١٠يــا مایــل ھــزار  ٢٢١/  ٤٦٠آن  زمینــي حضــیض در زمــین از مــاه

 دورتـر  زمـین  آن ديگر نقاط ھمة از كه بیضي مدار اين بر اي نقطه. است کیلومتر
ــي اوج اســت ــام زمین ــین از آن ي فاصــله و دارد ن ــل ھــزار  ٧٠٠/٢٥٢ زم ــامای  ي
   .است كیلومترھزار   ٧٠٠/٤٠٦

. کیلومترھزار  ٣٨۴،۴٠٣ يا مایلھزار  ٩٠٠/٢٣٨حدود  میانگین فاصله ماه تا زمین
 ایـن  .ثانیه فاصله بین زمین تا ماه را طـی نمایـد   ١٫٣تواند تقریبًا در مدت  نور می

فته مي شـود كـه   گفضايي بسیار نزديك محسوب شده و لذا فاصله در مقیاس 
   .است زمین سیاره نزدیکی درماه  سیاره
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   است؟ زمین نزدیک ماه چرا
ھدارنده ايش در مدار ماه صحبت مي شـود، ولـى   گعلیرغم آنجه در باب تاثیر جاذبه زمین روي ماه و ن

معناى تـاثیر متقابـل اسـت و ھمـانطور      بايد توجه داشته باشیم كه سیاره جفتي بودن زمین و ماه به
ھدارنده زمین در مـدارش مـي باشـد،    گھدارنده ماه در مدارش مي باشد، ماه نیز نگكه زمین وسیله ن

در  زمـین  و داد مـی  دسـت  از را خـود  نظم این زمینماه را خداوند براى زمین قرار نداده بود  سیاره اگر
  . شد می معلقفضا 

 ٣۶۵٩ماه از ھمان زمانھای اولیه با سـرعتی برابـر   : و فرضیه ھاي علميبنا بر محاسبات و تحقیقات 
در اثـر ایـن حرکـت گردشـی، یـک نیـروی       . کیلومتر در ساعت به دور زمین در حال گـردش بـوده اسـت   

شود، که درست به اندازه نیـروی گـرانش زمـین کـه بـه سـمت        گریز از مرکز به سمت خارج ایجاد می
کنند، بـه نحـوی    نیروی مخالف، اثر یکدیگر را بطور متقابل خنثی می این دو. داخل کشش دارد، است

  .ماند ه بر مدار خود باقی میرکه ماه ھموا
روز زمـین را   ٢٠و تنھـا  ) کیلـومتر  ٠٠٠/٢٠٠(برای مثال یک میلیون سال قبل ماه به زمین نزدیک شـد  

م رت حرکت وضـعی ھـر دو جـ   ھای زمین و ماه بر ھمدیگر باعث افزایش مد اثرات متقابل جاذبهدور زد 
سـاعت بـود،    ١٠فقـط  ) طول شبانه روز(عنوان مثال، زمانی مدت حرکت وضعی زمین  به. شده است
جـزر و مـد ھـای روی    ) سـاعت  ٢٤بـه جـای   (ساعت بود  ١٨یک روز زمین حدود در زماني و ھمچنین 

سـاعت کنـونی    ٢۴بـه  ن اآلامـا ایـن زمـان    . زمانی که ماه نزدیکتر به زمین بود قـوی تـر بودنـد    تا نزمی
امـا  . روز خواھـد رسـید   ۴٧اگر این روند ھمچنان ادامه پیدا کند، طـول ماھھـا بـه    . افزایش یافته است

مقیاس زمانی این روند بسیار طوالنیتر از طول عمر خورشید بوده ، بنابر این منظومـه شمسـی عمـر    
  .کافی برای رسیدن به آن زمان را نخواھد داشت

   ؟کند مین سقوط نمیچرا ماه به روی ز
اگـر مـاه را کـه در حقیقـت بـی وقفـه در       . کشـد  نیروی جاذبه و گرانش زمین ماه را به سوی خود مـی 

ایسـتاد، آنگـاه بـا     داشت، ماه فقط برای مدت کوتـاھی ثابـت مـی    حال حركت است، از گردش باز می
  . کرد شتافت و در نھایت با آن برخورد می سرعتی فزاینده به سمت زمین می
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