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  ٦      یه    ما  
تا كنون مباحث َكوناَكوني را مطرح و منتشر كرده ايم، درباره شناخت قمر و ماه مباحث زيادي اھمیت طرح دارد، 

     ٣      ما نا ی   ماه   یا                      .دمي باش ماهحجم ناسي شمنظر قمر يا نماتفاوت حجم معرفت : راه آسمان ھفتهموضوع اين شماره از 
  آبيماه 

در یـک مـاه   ) مـاه کامـل  (بـدر  کـه دو  است زمانی  Blue Moonدر میان غربیھا از قديم معروف بوده كه 
مـاه کامـل    توضـیح دیگـر از   ،ده مـی شـود  نامیـ » ماه آبـی «دومین ماه کامل  ،روی می دھد شمسي

یـک فصـلی از   در  گـر ، ارخ مـي دھـد  سال شمسي معموال سه بدر  ھر فصل ازدر : كهآبی این است 
ايـن واقعـه را بـر حسـب مـاه       .مـي كوينـد   »ماه آبی«فصل آن ر دسوم  بدره ب ؛رخ دھد بدرسال چھار 

  . مي كويند ماه آبيرخ دھد به بدر دوم  بدركه اكر در يك ماه مسیحي دو  میالدي حساب مي كنند،
بوده كه رنَكــ و نـور مـاه    از قديم معروف  غرب در میان مردم "ماه آبي"به  اين ماه بدردر باب نامَكذاري 

تغییـر رنـَك ملموسـي    آبـي شـدن يـا حتـى     رصـد ايـن بـدرھا    در امـروزه  متمايل مي شود،  آبيبه رنك 
را قبول نـدارد، و متمايـل بـه آبـي شـدن برخـي        تباطاراين نیز دانش نجوم جديد احساس نمي شود، 

لھــا و گو ناشــي از آلــودكي جــو در اثــر آتشفشــانھا و آتــش ســوزي جن  ؛اقيمــوارد رصــد شــده را اتفــ
اتفـاق افتــاده و بـه ســبب    ١٩٩١و  ١٩٥٠و  ١٨٢٤ھمـانطور كــه در سـال    .مــي داننـد  ياھھـاى نفتـ  چ

مـاه يكبـار اتفـاق مـي      ٣٢رخداد دو بدر در يك ماه مسیحي تقريبا ھر  .عوامل سابق الذكر بوده است
  .شدواقع متوالي بطور نادر سه بدر در يكماه مسیحي بطور  ١٩٩٩افتد، و در سال 

از آنجا كه يكطرف اين داستان يك امر تقويمي صرف اسـت، لـذا از مقولـه فلكـي بیـرون بـوده و        :نكته
ممكن است منجمین مسیحي آنرا براى تحكیم تقويم و مـاه مسـیحي و يـا بـه مالحظـه جنبـه ھـاى        

   .ندشابمطرح كرده  آن تنجیمي
در ھـر يـك از   " مـاه بـدر  "ذاري گـ لب ھـم قابـل توجـه اسـت كـه در میـان مـردم غربـي نام        البته اين مط

و از آنجا كه آنھا از تقويم قمـري بـي بھـره بـوده انـد؛ لـذا       ماھھاى مسیحي امري متداول بوده است، 
مسـیحیان بـوده   و ذاري نوعي حفظ حساب مـاه قمـري در حسـاب تقـويم شمسـي رومیـان       گاين نام
  :امل و بدر در ماھھاى مسیحي به اين قرار استنامھاي ماه ك. است

  ، ماه گرگ ، ماه قدیمی  ماه بعد از کریسمس  :ژانویه و بدر در ماه کامل 
   ماه برفی ، ماه گرسنه  :فوریه و بدر در ماه کامل 
  ماه نیرو ، ماه گاو  :مارچ و بدر در ماه کامل 
  ماه علف یا تخم مرغ    :آپریل و بدر در ماه کامل 

  ماه شیر یا ماه کشت   :می و بدر در ه کامل ما
  ماه رز، ماه گل ، ماه توت فرنگی   :ن ئجوو بدر در ماه کامل 
  ماه رعد ، یا ماه علف خشک  :جوالی و بدر در ماه کامل 
  ماه غله یا ماه ذرت   :آگست و بدر در ماه کامل 
  ماه میوه یا ماه درو   :سپتامبر و بدر در ماه کامل 
  ماه درو یا ماه شکارچی    :اکتبر و بدر در  ماه کامل
  ماه شکارچی یا ماه یخ زده یا ماه سگ آبی   :نوامبر و بدر در ماه کامل 
  ماه قبل از کریسمس یا شب طوالنی  :مبر ادسو بدر در ماه کامل 
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  تفاوت حجم منظر  ماه در برخي از ماھھا
فاصـله بـین مرکـز زمـین و مرکـز مـاه       . ه اسـت مدار ماه مانند مدار زمین، به شکل یک دایره پھن شـد 

یا حضـیض، مـاه کمتـرین فاصـله از     ) perigee(در قسمتی از مدار ماه به نام پریجی . متغیر می باشد
یـا نقطـه   ) apogee(در قسـمت دیگـری از مـدار بـه نـام آپـوجی       . کیلومتر را دارد ٣۶٣.٣٠٠زمین یعنی 

 .مدار ماه بیضی شکل است. از زمین را دارد کیلومتر ۴٠۵.۵٠٠اوج، ماه بیشترین فاصله یعنی 
. کنـد  مـی  تغییر زمین به نسبت نیز ان فاصله فیزیکی قوانین طبق و است بیضی زمین بدور ماه مدار

 فـاز  کـه  داشـت  یـاد  بـه  بایـد  .گـوییم  مـی  حضـیض  را شـود  نزدیک زمین به خود مدار در ماه که حالتی
 حضـیض  بـا  مـاه  بـدر  زمـان  اتفـاقی  بصـورت  اگـر  لـی  و کنـد  نمی پیدا ربطی اوج و حضیض به ماه ھای

 ھـم  بـا  خورشـید  و زمـین  گـرانش  بدلیل ان مقدار شود یکی پیداست شکل در که ھمانطور ان مداری
  .شود بیشترمی

 در مـاه  که شد متوجه توان می ساده محاسباتی با
 مـی  دیـده  اوقات بقیه از بزرگتر کمی مداری حضیض
 در 2010 سـال  تـا  زمـین  تـا  ماه فاصله کمترین .شود

 21:38 سـاعت  2008 سـال  دسـامبر  12 روز حضـیض 
  .شد دیده بزرگتر كمي باید روز ان در ماه که بود

برخی از قرصھای کامل ماه، واقعا بزرگتر از بقیه 
ھستند و قرص ماه این جمعه، به طور استثنایی 

 نمودار باالچرا؟ ھمانگونه که در . بزرگ خواھد بود
مدار بیضی شکل خود،  مشاھده میکند، ماه در

کره زمین را دور میزند که در یک طرف از مسیرش  
در . کیلومتر به زمین نزدیکتر میشود ۵٠،٠٠٠حدود 

و ) Apogeeاوج، ( دورزبان نجومی به این دو انتھا، 
ساعت   ۴ماه کمتر از  ، )آذر ٢٢(دسامبر  ١٢این جمعه، . گفته میشود) Periegeeحضیض، ( نزدیک

نورانی تر از % ٣٠بزرگتر و % ١۴، کامل می شود، که آنرا )حضیض(به نقطه نزدیک  پس از رسیدن
  . ، می کندشدهقرص ماھھای کامل کوچکتری که قبل از این دیده 

بزرگتر است، اما آیا واقعا می توانید این تفاوت را تشخیص دھید؟ کار آسانی % ١۴خوب، ماه 
با قرار گرفتن در ! ی ابعاد ماه، در دسترس نیستھیچ خط کشی در آسمان برای اندازه گیر! نیست

ارتفاع زیاد در باالی سر، و نداشتن ھیچ نقطه مرجعی برای مقایسه اندازه، این ماه تقریبأ مانند 
خصوصا اكر در وقتي كه از افق دور شده باشد و به باالي سر نزديك . دیگر ماھھا به نظر می رسد

  .باشد
وقتی ماه به 

نزدیکترین 
اش به  فاصله

زمین میرسد، 
سبب ایجاد 

“ مدھای”
بسیار بلندی 

  .میشود 

عکسھایی که در 
، منجم ٢٠٠۴سال 

آماتور یونانی، 
 آنتونی آییما

میتیس، از ماه در 
دورترین و نزدیکترین 
فاصله اش از زمین، 

عکسبرداری کرده  
و آنھا را در کنار ھم 

قرارداده تا 
تفاوتشان را نشان 

  .دھد
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  ماه در برخي از ساعتھا تفاوت حجم منظر 
 ،ان زیبـای ھنگـام غـروب، بـا دوربـین     برای بسیاری از ما شاید بارھا اتفـاق افتـاده باشـد کـه در آسـم     

قرص ماه در ایـن لحظـات در   . تلسکوپ یا با چشم غیر مسلح منظره دل انگیز طلوع ماه بدر را ببینیم 
بسـیار  ی درخشـان در کنـار افـق    ایـن گـو  . کنار منظره ھای زمینی چـه بـزرگ و شـگفت انگیـز اسـت      

ھمچـون غـولی   و در برخـي منـاطق در وقـت طلـوع     به نظـر مـی آیـد    ه در آسمان است چدرشتتر از آن
، اما ھنگامی که در آسمان اوج می گیرد ، ھمچـون جسـمی کـه در دوردسـت قـرار      بر مي آيد عظیم

ی کنیـد ایـن گـوی    پس از گذشت چند ساعت از طلـوع مـاه تصـور مـ    . دارد ، کوچک به نظر می رسد 
ــا اوج   بــزرگ خیــره کننــده ب
گرفتن در آسمان آب رفتـه  
است و بـه جـای آن قـرص    
ــوع    ــام طل ــه ھنگ حجــیم ک
مـــاه مـــی دیدیـــد، اکنـــون 
ــدازه   ــاه بــــه انــ قــــرص مــ
. كــوچكتري رســیده اســت

ــزاران ســال اســت کــه     ھ
ھمگان بر ایـن نکتـه واقـف    
ھستند کـه مـاه ھنگـامی    
ــرار دارد،   ــه در افــــق قــ کــ

در  نسبت به ھنگـامی کـه  
ــرد،    ــی گیـ ــمان اوج مـ آسـ

برابر بزرگتر از ان ھنگـامی کـه در بـاالی سـر      ندچبزرگتر به نظر می رسد و مردم قرص بزرگ ماه را تا 
  . قرار دارد ، مشاھده مي کنند

واقعـي اسـت   در ضـمن اينكـه   و شكي نیست كه اين تفاوت منظر يـك امـر واقعـي و ھمگـاني بـوده؛      
 يتغییـر حجمـ  ونـه  چگھیابتداي طلوع تـا ارتفـاعش در آسـمان    حقیقي نمي باشد، يعني ماه از ولى 

در ( نوسـاني  چھـی در مـدارش  ) طلـوع تـا فـوق الـرأس رسـیدن     (نمي دھد؛ يا اينكه ماه در اين فاصـله  
ندارد؛ پـس چـرا چنـین بـه نظـر مـي رسـد؟         )نزديك شدن به زمین به قدري كه اين قدر درشت بنمايد

  . ن پدیده وجود داشته باشدحتما باید دلیل و توجیھی علمی برای ای
الزم به ذكر است كه اين درشتنمايي نزديك افق براى ھمه وجوه قمر و نیز اجرام ديكر رخ مـي دھـد،   

و در برخـي از منـاطق كـره زمـین ماننـد نـواحي        .شـديدتر و بیشـتر اسـت   ولي درشـتنمايي مـاه بـدر    
  .شمالي و قطبین اين درشت نمايي بسیار بیشتر مي شود

بسیار آسان و پیش پاافتـاده باشـد، خصوصـا بـا      ش نیزپاسخعمولي و ساده؛ قاعدتا بايد اين سؤال م
، ولى بـرخالف بـاور ھمگـان؛ و    ....پیشرفت دانش جديد در زمینه ھاى فیزيك اخترفیزيك نجوم و فضا و

سـاده نمـي    خیلي ھـم  علیرغم ھمه عناوين پیشرفت و دستاوردھاى دانش جديد؛ پاسخ اين سؤال
  :ھاى مختلفي كه مطرح شده است را بررسي مي كنیمباشد، پاسخ

  : گفته مي شود -١
ماه آن ھنگام که طلوع می کند به ناظر زمیني نزدیکتر از ھنگامي اسـت كـه بـاالي سـر اوسـت كـه       
دورتر است، براى ھمین در سطح افق درشتر به نظـر مـي رسـد، و در فـوق الـرأس كـوچكتر بـه نظـر         

   .مي رسد
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و ايـن  ، داردصـحیح نـ  كـاربرد   ؛ ولى در اينجااستداللاين منطقي بودن نحوه  علیرغم :پاسخبررسي 
  :صحیح نیست جھتسه به استدالل 

كیلومتر نزديكتر  ۴٠٠٠٠كه  ؛قمر و نزديك بودن ماه به زمین در مدارشحضیض وقت ر در گا :الف
یلومتر به ک ٦٣٠٠فقط  بر اساس اين استدالل طلوع كهدر  سپبزرگتر مي نمايد، % ١۴است، فقط 

مي بزرگتر )  % ٣٠٠تا  %٢٠٠اقال (ند برابر چبنمايد، در حالیكه بزرگتر % ۶بايد فقط ديد ناظر است 
  .نمايي؛ علیل و ناتوان استبزرگنجاه برابر پ اين استدالل براى اثبات !نمايد؟

باشد،  ورتھا و اھله ماه يكسانصر اين دلیل صحیح باشد؛ بايد اين تفاوت منظرحجم در تمام گا: ب
   .در حالیكه درشتنمايي ماه در سطح افق در وضعیت بدر بیشتر از وجوه و فازھاى ديگر ماه است

واقعیت امر برخالف اين استدالل است، يعني اينكه فاصله ماه از ديد ناظر در افق بیشتر از : ج
 بليقھمانطور که در شکل (وضعیت فوق الرأس است، يعني ھنگامی که ماه در سطح افق است، 

دورتر از آن ھنگامی است که باالی سر ماه ) کیلومتر ٦٣٠٠(چیزی در حدود شعاع زمین ) می بینید
مي باشد ) كه دورتر است(اين واقعیت خارجي اقتضا مي كند وقتي كه ماه در افق . ما قرار دارد

ور نبوده و كوچكتر ديده شود، و در فوق الرأس كه نزديكتر است بزرگتر ديده شود؛ در حالي كه اينط
  .برعكس مي باشد

  : گفته مي شود -٢
. عمـل مـی کننـد    يالیه ھای جوی در افق ھمچون یک عدسـ كه درشت نمايي اين است  اينسبب 

اھری اجسـام در  جو زمین مسیر پرتوھای نور را تغییر می دھد و ھمین موضوع سبب تغییر شکل ظـ 
ک قاشق که در داخل لیـوان آب قـرار   ، و این دقیقا ھمان چیزی است که برای یحوالی افق می شود

  .  )امتحان کنید( داشته باشد ، پیش می آید 

ثیر آن روی انـدازه  أواضح است که این موضوع و تـ  وصحیح نیست، نیز  استداللاين  :پاسخبررسي 
  :، به اين جھتماه صحت نداردمنظر 

ه ھـای بیشـتری از جـو اتفـاق     در حقیقت اثر شکست نور در افق که به دلیل عبور نور از الیه ھای الی
و بـه ھـم   ) بسـته بـه میـزان غبـار و بخـار آب افـق      ( می افتد، موجب کم نـور شـدن و زرد شـدن مـاه     

ھمـانطور کـه ایـن اثـر در طلـوع و غـروب       (انگار در افق فرو ریخته اسـت  . ریختگی شکل آن می شود 
ن آافـق مـاه بایـد کـوچکتر از     پس بر اثر شکست نـور در  ) خورشید در افق کامال باز نیز دیده می شود

باشـد،   کوچـک يعني باالي سـر درشـت و در افـق    . الی سر به نظر می آید ، دیده شودچیزی که در ب
  .در حالي كه واقع امر بر عكس اين است
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  : گفته مي شود -٣
ايـن  ! ھمه ما ایجـاد مـی شـود و البتـه تـوھمی زیبـا      ذھن توھمی است که ناخواسته در  اين امر تنھا
و بـه نـام   " خطـای بصـری یـا تـوھم پـونزو     "ايـن امـر را    .ني سبب اين درشتنمايي مي باشـد توھم ذھ

  . اين تحلیل را ارائه داده است؛ نامیده اند ١٩١٣در سال كه  Ponzo illusionدانشمندي 
ردازيم، و از پـ از آنجا كه اين استدالل بھتر از بقیه بوده، لذا در شرح آن به تفصیل بیشتري مـي  : تذكر
كه ايراداتي بر بخشھائي از اين اسـتدالل وجـود دارد، جھـت دريافـت بھتـر مطلـب و حفـظ حضـور          آنجا

ذھن خواننده، ايراد وارده را در محل درج مطلب اصلي مطرح كـرده و منتظـر تمـام شـدن كـل شـرح و       
تفصیل استدالل نمي شويم، اين ايرادات متفاوت بـوده برخـي بـه نحـوه مثـال يـا اسـتداللھاى اصـلي         

  .مطرح مي باشد خودش ه بوده و برخي به اصل استدالل، لذا ھر يك در محدود مربوطهمتوج

  :شرح استدالل

، ھـم در ھنگـامی کـه در حـال طلـوع      زيـد پرداببا تلسکوپ به رصد ماه کامل در صورتي كه : نكته اّول
کـامال میـدان   در ھـر دو حالـت مـاه    رد، و ھم در ھنگامی که در ارتفاع باال ، در بـاالی سـر قـرار دا    هبود

امـا بـدون تجھیـزات نجـومی و چشـم غیـر        .اسـت دید را پر کـرده و در ھـر دو حالـت انـدازه مـاه یکـی       
  . مسلح ،چشم بندی ماه فراتر از آن است که بتوان اندازه اصلی آن را تشخیص داد 

ون چـ اينكه در مشاھده با ابزار حجم منظر ماه يكي است؛ طبیعي مـي باشـد،   : شكالابررسي و 
ر بر حسب قابلیت و امكاناتش و تنظـیم مـا در تمركـز عدسـي آن؛ جـرم مـورد رصـد را نشـان مـي          ابزا

دھد، شما در رصد بي ابزار ستاره زھره را به صورت نقطه روشن مي بینید ولـى بـا ابـزار مـي توانیـد      
 فتـه اسـت كـه   گد و حتى اھله و وجـوه زھـره را نیـز ببینیـد، ثانیـا كسـي ن      نیآنرا مانند ماه مشاھده ك

تفـاوت منظـر   سـبب  بررسـي   :مـا  حجم ماه تغییر كرده، كه بدينوسیله بخواھید نفي كنید، مورد بحث
ر آن در آسمان است، با ابزار مي توان مشتري را به ھمـان قـدر درشـت    گماه نزديك افق با  مواضع دي

منظـر در  ديد كه زھره را مي توان ديد، در حالیكه حجم اين دو بسیار متفاوت است، لـذا عـدم تفـاوت    
  .نمي باشد "علت درشتنمايي ماه بدر نزديك افق"رصد با ابزار باسخ مفیدي براى 

بـرای   .این چشم بندی بصری مـاه در حقیقـت ، ترکیـب دو خطـای بصـری متفـاوت اسـت        :نكته دّوم
فرد ھم قد را که یکی نزدیک شما و دیگری دورتر از شما قـرار گرفتـه انـد، تصـور      دودرک این موضوع، 

آن فردی که دورتر قرار گرفته، کوچکتر به نظر می رسد، در حالی که ھر دو نفر ، ھـم قـد بـوده     .کنید
براین ذھن شما این تفاوت فاصله ای را در نظر می گیرد، به این ترتیب کـه او کـه دورتـر اسـت     بنا، اند

د کـه ھـر   باید بلند تر از آن چیزی که به نظر می رسد، باشد و سرانجام این گونـه برداشـت مـی شـو    
 "Size Constancyثبـات انـدازه  "از این اثر معروف در روانشناسـی تحـت عنـوان     .دونفر، ھم قد ھستند

  . یاد می کنند
اصل اين مطلب در محل خودش قابل قبول است، ولى مبحث اسـتنتاج و نتیجـه    :شكالابررسي و 

ت بصـري ھسـتیم، و   و مـا در مقـام بررسـي رؤيـ    یري ذھن امري است بعد از رؤيت بصري فیزيكـي،  گ
در صورتي ايـن اسـتدالل   تازه 

در اينجــــا كــــاربرد دارد كــــه    
ــك   درشــتنمايي مــاه بــدر نزدي
ــك امــر ذھنــي صــرف    افــق؛ ي

در تصـــــوير باشـــــد، و مـــــثال 
ــي   ــین عكاســـــــ و دروربـــــــ

از ماه بدر در كنار فیلمبرداري 
ر اين مشكل نباشـد،  گافق دي

ــار    و حجــم منظــر مــاه بــدر كن
افق در تصوير مسـاوي حجـم   

مـــاه بــدر بـــاالي ســـر  منظــر  
ــد، ــ باشــ ون دوربینھــــاى  چــ

فاقـد  و فیلمبـرداري  عكاسـي  
ذھـــن و قـــوه تـــوھم بـــوده و  
ــت    ــورد رؤيـ ــره مـ ــرفا منظـ صـ

تفـاوت  بـوده؛ و  ايـن  بـر خـالف   و نتیجه كار اين دوربینھا واقعیت امر در حالیكه  بصري را ثبت مي كنند،
موجـود مـي باشـد، آيـا      نیز ینھادورباين ثبت شده و فیلمھاى وير احتى در تصماه؛ فاحش حجم منظر 

بـديھي   ؟را نیز به توھم ذھني و خطاي بصري مي توان مـتھم كـرد  و فیلمبرداري دوربینھاى عكاسي 
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ايـن تصـاوير   . قابـل طـرح نمـي باشـد     ھـا دوربینايـن  موضوع تـوھم و اثـر روانشناسـي دربـاره     است كه 
  . فراوانند و ما نمونه ھاي بسیار جذاب آنرا در فصل بعد مي آوريم

ما با استفاده از فاصله شئ تا چشمان خودمان و دانستن این که چقـدر بـزرگ بـه نظـر     : نكته سّوم
بـه  .امـا ھمـین اثـر، شـما را فریـب مـی دھـد        . می رسد، می توانیم اندازه اصلی آن را تخمین بـزنیم 

اشـت مـی کنـد    ذھن شـما ایـن گونـه برد   . نگاه کنید که دو خط متقاطع را نشان می دھدروبرو تصویر 
وقتی شـما روی خـط آھـن    ). ھمچون خطوط راه آھن(شود  که فاصله این و خط در دوردست کم می

بر اثر پرسپکتیو تصور می کنیـد کـه خطـوط     می ایستید
نجـا نیـز ایـن دوخـط اثـر      آ .آھن در افق به ھم می رسند
و ھمگرایــی ایــن دو خــط  .پرســپکتیو را اجــرا مــی کننــد

باعـث مــی شـود کـه دو خــط در ایـن تصــویر در      عمتقـاط 
ــق      ــط اف ــاره خ ــا ھســتند و دو پ  Aحــال دور شــدن از م

ظــاھرا نزدیکتــر طــول ھــای متفــاوتی  Bظـاھرا دورتــر و   
کـامال   Bو   Aھردو پاره خط . اما این طور نیست . دارند 

بـه ایـن پدیـده    ). می توانید اندازه بگیریـد (ھم اندازه اند 
طبق ھمان نکاتی که پیشتر گفته شد، ذھـن ھوشـیار شـما    . زو می گویند خطای بصری یا توھم پون

، به دلیل دور بودن باید بزرگتر از آن چیزی کـه بـه نظـر مـی     A ونه برداشت می کند که پاره خط گاین 
  . است  Bبزرگتر از   Aآید، باشد و بنابراین طول 

   .ينجا نیز مطرح استھمان نكاتي كه در موارد قبلي مطرح شد؛ در ا :اشكالبررسي و 
   .و نیستگاصل مطلب در محل خودش قابل قبول است ولى در محل بحث ما؛ جواب :اوال
كتر مـي نمايـد؛ ايـن امـري درسـت اسـت،       چاينكه در منظره واقعي به علت دور بودن اشیاء كـو  :ثانیا
ھر مسـاوي  ولـو بـه ظـا   ر در آن منظـره واقعـي دو خـط را    گـ ون فاصله اش متفاوت است، بنـا بـراين ا  چ

یرد كه اين دو خط مسـاوي نیسـتند، و ايـن    گون در فواصل مختلف است ذھن نتیجه مي چببینیم اما 
ر شـما روي تصـويري از آن منظـره راه آھـن دو خـط را      گـ عین صحت و دقت استنتاج ذھن اسـت، امـا ا  

عمـول  تر است، اينجا در حقیقت شـما خلـط میحـث كـرده ايـد؛ بطـور م      گرسید كدام بزرپرسم كنید و ب
تـر از خـط   گويـد خـط بـااليي بزر   گطبق قاعده استنتاج ذھن در منظره واقعي ممكـن اسـت شخصـي ب   

وئید نه اين دو خط مساوي اسـت و ايـن تـوھم ذھـن اسـت، نـه       گائیني است، و شما ھم بخواھید بپ
اسخ نمي دانسـته و فكـر مـي    پاسخ دھنده معیار شما را در سؤال و پتوھمي نبوده و تنھا  چخیر ھی

طـور فـرض   چويـد تـا   گبه شما مي ر شخص دقیقي باشد، گه منظورتان منظره واقعي است، اما اكرد
زمینـه واقعـي راه آھـن باشـد     ر در گـ كنید؟ ا

ر بـدون آن  گـ اندازه شـان متفـاوت اسـت، و ا   
زمینـه منظـور اسـت ايـن دو خـط مسـاويند،       

ون مي بینیـد كـه ايـن دو خـط بعـدا رسـم       چ
صـوير  شده، و ذھـن او خـود منھـاى زمینـه ت    

راه آھن؛ اين دو خط را تنھا با ھـم مقايسـه   
ونزو مبـتال  پـ وجـه بـه تـوھم     چكرده و به ھـی 
ــود  ــي شـ ــن  ! نمـ ــر ايـ ــؤاالت  گنظیـ ــه سـ ونـ

اسـخ صـحیحش   پونه و ابھام آمیز كـه  گمعما
ــا  ــد جــواب اســت؛ بســیار اســت،   چدو ي و ن

افراد باھوش در دام طرح كننده معمـا نمـي   
  .افتند
اه آھـــن در تصـــوير منظـــره واقعـــي ر: ثالثـــا

ر مسـاوي ببینـد؛   گـ شم انسان دو خط را اچ
تر اسـت، ولـى در موضـوع مـورد بحـث مطلـب متفـاوت        گیرد كه خط دورتر بزرگآنوقت ذھن نتیجه مي 

ك ببینـد و صـرفا نتیجـه    چـ مـي بینـد نـه اينكـه كو     گشم ما ماه را كه دورتر اسـت بـزر  چاست؛ و اصال 
  . است گیرد كه بزرگب

  .باشد، نبايد تصاوير دوربینھاى عكاسي نیز آنرا نیز ثبت كند ر موضوع امري ذھنيگا :رابعا

وقتـي   ایـن ترتیـب   بـه  . این خطای واضح در ذھن به ھمین راحتی حل شـدنی نیسـت   :ھارمچنكته 
بزرگـي  انـدازه   كه ماه در وسط آسمان و در ارتفاع زياد قرار دارد ، ھـیچ جسـم ديگـري بـراي مقايسـه     

 .ل آسمان ، پس ماه در مقابل آسمان گسـترده كوچـك بـه نظـر مـي آيـد      ماه با آن وجود ندارد ، مگر ك
ولي وقتي ماه در نزديكي افق قرار دارد ارتفاعش كم است ، ذھن شما ــ كه بینـايي شـما را تحلیـل    
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مقايسـه مـي كنـد و در    ... ) خانه ، تیر بـرق ، كـوه و   ( مي كند ــ ماه را با عوارض سطحي روي افق 
و فقط یک دشت باز یـا یـک    .اما اگر در افق ھیچ منظره ای نباشد .نظر مي رسد نتیجه ماه بزرگتر به 

، چه اتفـاقی مـی افتـد ؟در    یا این که ناظر طلوع ماه را از پنجره ھواپیما ببینددریای بیکران دیده شود 
اگـر بـاور نمـي كنیـد خودتـان       . این حالت باز ھـم تـوھم پـیش مـی آیـد ، ھرچنـد اثـر آن کمتـر اسـت          

برای اینکه مطمئن شوید این پدیده فقط ناشـی از خطـای دیـد مـا اسـت، مـی توانیـد         !كنید  آزمايش
زمـانی   :این دو آزمایش را انجام دھیـد 

که ماه نزدیک افق است، پاھای خـود  
ید و مـاه را از بـین   را باز کنید، خم شـو 

انـدازه  ... ببینید) برعکس(دو پای خود 
دست خود را به طـور   !ماه تغییر نکرد؟

ــد   کشــ ــرار دھی ــود ق ــل خ . یده در مقاب
اگـر آن را  (عرض انگشت اشاره شـما  

دو برابــر قطــر ) مقابــل مــاه قــرار دھیــد
 ١عــرض انگشــت شــما  ( مــاه اســت 

درجه را در آسمان نشـان مـی دھـد و    
ــمان   ــاه در آسـ ــه ای مـ  ٠.۵قطـــر زاویـ

ایـن کـار را یکبـار زمـانی     ). درجه است
کــه مــاه در نزدیکــی افــق اســت و بــار  

کـــه در وســـط اســـمان دیگـــر زمـــانی 
در ھـر دو حالـت   ... است انجـام دھیـد  

قطر ماه نصـف عـرض انگشـت اشـاره     
  !شماست، درست است؟

  : اشكالبررسي و 
ن خطـای واضـح در   ایـ ": فته شده است ھمین است كهگدر اين قسمت صحیحترين مطلبي كه : اوال

بتـداي مبحـث ھـم    یھا نیسـت، و در ا گواقعـا بـه ايـن سـاد     "ذھن به ھمین راحتی حل شدنی نیسـت 
دورتـر بـودن مـاه در موقعیـت وسـط آسـمان        .فتیم علیرغم ساده به نظر رسیدن ولى اينطور نیستگ

  .و اين درشت نمايي اتفاق نمي افتدنیز وجود دارد؛ 
در و مـاه تنھـا   ون درشت نمايي ماه يـا خورشـید   چر دخالت ندارد؛ گموضوع مقايسه با اشیاء دي: ثانیا
یـزي بـراى مقايسـه وجـود نداشـته نیـز       چكـه  در منظـره سـطح دريـا    یمـا و  پواباالي آسمان و ھو افق 

   .اتفاق افتاده است و تصاويرش نیز ثبت شده است
ن وجه نیز امر ذھني است و با توجه بـه ثبـت دوربینھـاى عكاسـي از درشـت نمـايي       يزيربناى ا: ثالثا

  .جه نمي باشدماه و مطرح نبودن امر ذھني درباره دوربین عكاسي؛ اين وجه نیز مو
یشنھادي مشكلي را حل نمي كند و بر فرض نتیجه دادن؛ سؤال به قوت خـود بـاقي   پآزمايش  :رابعا

  ؟را در وضعیت غیروارونه اين درشتنمايي اتفاق مي افتد و در وارونه بیني يكسان استچاست، كه 
ش وجـود دارد؟  ه دلیلي بر ترجیح ايـن نـوع بیـن   چر وارونه بیني میزان سنجش ماست؟ و گم :خامسا

 آنشده بود كـه بخـواھیم بدينوسـیله او را قـانع كنـیم كـه حجـم        ماه ر كسي مدعي تغییر حجم گو م
  تغییر نكرده است؟

قسمت دوم چشم بندی ماه به این برمی گردد که برداشت ما از آسمان به چـه صـورت   : نجمپنكته 
گنبدی نیم کروی اسـت ، یعنـی    بسیاری از مردم تصور می کنند که اسمان بسیار تخت تر از. است 

اما تصـور مـی کننـد کـه در     . می دانند نعلبکی آن را بسیار شبیه به ظرف سوپخوری ، شاید ھم یک 
ــق انحنــا  ولــی در بــاالی ســر    دارد  اف
الیــه پھــن و ھمــواری از   .صــاف اســت

بگیریـد کـه در آسـمان    ابرھا را در نظـر  
ھنگامی که در بـاالی  . پرسه می زنند

، نزدیــک بــه نظــر   ســر شــما ھســتند 
می رسند ، حال آنکه در نزدیکی افـق  
بسیار دورتر به نظر مـی رسـند و ایـن    
ــزی اســت کــه باعــث مــی    ھمــان چی

کره و افـق  مشود آسمان تخت تر از نی
نیز دورتر از آسمان باالی سـر بـه نظـر    

حاال ایـن دو خطـای   ) وبرور شکل( آید 
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فق اسـت ، ذھـن ایـن گونـه تشـخیص مـی دھـد        ھنگامی که ماه در ا. دید را در کنار ھم می گذاریم 
که این قرص روشن ، دورتر از آن ھنگامی است که در بـاالی سـر مـا و در سـقف آسـمان قـرار دارد ،       

ن ما می دانیم که اندازه اصلی مـاه تغییـری نمـی کنـد و     واکن. پس ماه در افق بزرگتر دیده می شود 
 نظـر  بـه  بزرگتـر  گیـرد،  مـی  قـرار  افـق  یـک نزد در مـاه  کـه  ھنگـامی  .ھمه چیـز زیـر سـر ذھـن ماسـت      

نبـدي  گنـد در منظـر آدمـي    چدر حقیقت با اينكه فضـاي آسـمان مسـطح مـوازي نبـوده ھـر       . رسد می
ر بخواھـد بطـور   گـ نبـد آسـماني ا  گشكل به نظر مي رسد، واقعیت امر اين اسـت كـه كـره سـماوي و     

ولى آسمان باالي سـرما كمـي   فرضي ھم تصور شود بايد در منظره باالي سر ما نیمكره تصور شود، 
نبد آسمان ناخواسته القا مـي كنـد كـه فاصـله     گبه نظر مي رسد؛ اين تصور از  نعلبکیون چتخت ھم

ون ذھـن مـا در اسـتنتاج    چـ اجرام در باالي سر نزديكتر كمتر از فاصله اجـرام در سـطح افـق اسـت؛ و     
دو جـرم از نظـر انـدازه مرئـي     عمـل مـي كنـد،    ) پرسـپکتیو (قواعد مناظر  سفواصل و اندازه ھا بر اسا

 کنیـد  فکـر  شـاید  .یردگر در دو فاصله ببیند؛ آنرا از نظر اندازه حقیقي متفاوت نتیجه مي گمساوي را ا
 بزرگتـر  را مـاه  کـه  شماسـت  مغـز  نیسـت،  اینطـور  نـه  امـا . دھد می نشان بزرگتر را ماه زمین، جو که
 در مـا  سـر  بـاالی  چیزھـای  بـه  نسـبت  ارنـد د قـرار  افـق  در کـه  اشـیایی  که دارد اعتقاد ذھن .بیند می

 امـا  ببینـیم،  سرمان باالی کیلومتر چند را ابرھا که داریم عادت ما چون چرا؟. دارند قرار دورتری فاصله
 چیـزی  کنیم، فکر ما اگر بنابراین .باشند داشته فاصله ما از کیلومتر صدھا است ممکن افق در ابرھا
 حـال  در خورشـید  بـرای  که( اثر این .رسد می نظر به بزرگتر نگاهآ نباشد، دورتر چیز آن و است، دورتر
  .نامند می (Ponzo illusion) پونزو باصره خطای را) دھد می رخ ھم غروب

بھتـرين قسـمت آنسـت، و    ) ونه آسـمان گمنظره نعلبكي (اين بخش از استدالل : و اشكال بررسي
   :االت قبلي نیستاشكز وياتر به نظر مي آيد ولى با ھمه اوصاف؛ خالي اگند چھر 
متفـاوت نتیجـه مـي    تفـاوت فاصـله اش؛ بـا انـدازه      ربخـاط مساوي ديده شـده را   شیئذھن دو  :اوال

   .رفتن ذھنگنه متفاوت نتیجه  ؛مورد بحث ما علت متفاوت ديده شدن است ليیرد، وگ
  ت مي كنند؟ ار مي شوند و تصوير متفاوت ثبچرا به اين مشكل دچتصاوير دوربینھاى عكاسي  :ثانیا
ذارد؛ مشـكلي را حـل نمـي كنـد و     گـ اج ذھـن مـا اثـر ب   تر در استنگرؤيت نعلبكي شكل آسمان ا :ثالثا

يـك اسـتنتاج    ؛ل آسـمان كوئیم منظـره نعلبكـي شـ   گـ ر اينكـه ب گـ م ھمان اشكاالت قبلي مطرح است،
ل مـاه كامـ  منظـره  ند ماھیت خارجي حقیقي نـدارد؛ و  چذھني نیست و يك منظره واقعي است، ھر 

بـه ھـر حـال    ولـى   آنوقت اين توضیح خوبي مي تواند باشـد، یدا مي كند، پتفاوت حجم  هدر اين منظر
   را آسمان نعلبكي شكل مي نمايد؟چاسخ دھیم پسؤال برطرف نشده است و بايد 

ن ما می دانیم که اندازه اصلی ماه تغییری نمـی کنـد و ھمـه چیـز زیـر      واکن" فته بود كهگه چآن: رابعا
یـدا نمـي   پاز اول مـي دانسـتیم انـدازه اصـلي مـاه تغییـري       ما وئیم كه ھمه گبايد ب "استسر ذھن م

كه بـا ايـن بیانـات    ! كند، و تمام بحث روي بررسي علت تفاوت حجم منظر ماه بود نه تفاوت حجم ماه
  .ر مشكل زير سر ذھن آدمي بود در تصوير دوربین عكاسي نبايد اتفاق مي افتادگحل نشد؛ و ا
عامل خطاي باصره وقتي اتفاق مـي افتـاد كـه مـا دو جسـم مثـل ھـم را بـا ھـم بسـنجیم            :خامسا

يا دو نفر با قامـت متسـاوي ولـى بـا فاصـله متفـاوت، و در موضـوع مـورد         مساوي مانند ھمان دو خط 
  .ر قرص ماه؛ لذا در اينجا فرضیه خطاي باصره جاي طرح نداردگیز در برابر ما نیست مچبحث يك 

  : دگفته مي شو -٤
 مطــرح زمینــه ايــن در كــه ريگــدي مطالــب از

 مـاه  منظـره  از كـه  اسـت  تصويري شود مي
 ايـن  حجـم  و افتـد  مـي  شـبكیه  روي افق در

ــوير ــدود تص ــریمیل صــدم  15 ح  و اســت،  مت
ــدازه ــوير ان ــاه تص ــز آســمان در م ــر نی  روي ب
 ايـن ھمـه   بـا  ولي است، قدر ھمین شبكیه

ــا ــت ؛الوحـ ــز برداشـ ــن از مغـ ــوير دو ايـ  تصـ
  .تاس متفاوت

  : اشكالبررسي و 
ون انــدازه چــايــن اســتدالل مقبــول نیســت، 

ــدازه واقعــي   ؛تصــاوير روي شــبكیه  ــالك ان م
ول ايــن امــر؛ بــق تصــاوير نیســت، و بــر فــرض

داده نشــده اســت، و  اســخپســؤال اصــلي 
 بـا ايـن وضـع؛   را چ :نان مطرح است كهچھم

ــاالي آســمان   حجــم  منظــر قمــر در افــق و ب
  !متفاوت است؟
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 شكسـت  و انكسـار  ديـده پ مـاه و  منظـر  در جو تاثیر از ناشي منظر حجم تفاوت :گفته مي شود -٥
  .دمي باش افق در نور

ديـده شكسـت نـور    پاين استدالل نیز صحیح نمي باشـد، بـه جھـت اينكـه تـاثیر      : بررسي و اشكال
نـد  چدرصـد و   ٣٠٠تـا   ٢٠٠كمي مي شود، نه در حـد  بسیار به نسبت ماه سبب افزايش حجم منظر 

. قرص ماه و آفتاب و بیضي شدنشـان در افـق مـي شـود     بااليي گديده سبب خمیدپلبته اين برابر، ا
  . برابري حجم منظر در افق نیست ندچولى سبب افزايش 

نـد ھـزار سـاله    چي نداشـته و سـابقه   گه سر دراز دارد، اين بررسیھا تازخن در اين زمینس: كالم آخر
ون دكـارت و  چـ ذشته غربي ھمگدانشمندان معاصر و ذشته از گبه ديرينه تمدن و دانش بشري دارد، 

از میـان دانشـمندان اسـالمي در قـرون اولیـه اسـالم       ، رداخته انـد پن موضوع كه به اي يچو داوين لرپك
قبـل از او بطلمیـوس   رداختـه اسـت،   پبه بررسي اين موضـوع  نیز " المناظر"ابن الھیثم بصري در كتاب 

م قبل از میالد، و بسیار قبـل از آن در لـوح ھـاى    سوو در قرن یشتر از آن ارسطپدر قرن دوم میالدي و 
نجم پـ یني منسوب به لي تسو در قـرن  چ، و نیز اساطیر باقیماندهتا كنون لي تمدن بابل و آشور كه گ

ايـن موضـوع   فت كـه  گو مي توان . نشان از بررسي اين موضوع وجود دارددر ھمه اينھا  ؛قبل از میالد
بھتـرین  ه باشـد؛  چـ ھـر   ديـده پايـن  امـا سـبب   . معضالت حل نشده آنسـت از مباحث مشكل فیزيك و 

اسـت کـه یـک     وضـعیت ایـن  . ، زمانی است که ماه نزدیک به افـق اسـت  ماه بدر زمان برای مشاھده
، شـناخته  دانشـمندان قـديم و جديـد   به دالیلی که کامال توسـط  و . منظره میخکوب کننده، می سازد

کـره بزرگـی کـه در افـق     . غیـر طبیعـی بـزرگ بـه نظـر مـی رسـد       نشده، ماه در نزدیکی افق، به طـور  
شرقی در ھنگام غروب خورشید باال می آید، ممکـن اسـت آنقـدر نزدیـک بـه نظـر برسـد کـه انگـاری          

  ديده براى خورشید نیز رخ مي دھدپاين  !شما میتوانید تقریبا به آن دست بزنید و لمسش کنید
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  تفاوت حجم منظر ماه در برخي از مكانھا
ري ايـن  گـ ضوع تفاوت منظر قرص ماه بـدر را در نزديـك افـق بررسـي كـرديم، نكتـه دي      مو

نمايي در برخي از مناطق كره زمـین  گیجیده تر مي كند اين است كه اين بزرپع را وموض
فاصله ماه به نقاط مختلف زمین تقريبا ر اتفاق مي افتد، با اينكه گندين برابر نواحي ديچ

اى ھمه اھل زمین بايد يكسان و يك اندازه باشد، ولى در يكسان است، و منظره ماه بر
ظـاھر  ) ام طلوعگدر ھن(و غول آسا  گقطبین و نواحي نزديك آن ماه در اندازه بسیار بزر

و غـول آسـا    گو بالعكس خورشید در نواحي خط استوا در انـدازه بسـیار بـزر   مي شود، 
  .طلوع و غروب مي كند

امي كه باالي سـر مـا   گھن زتر اگر زمین ھم بزرگديند ماه در وقت طلوع در نواحي چھر 
یـزي  چولى اين حجم فوق العاده منظـر مـاه در نـواحي قطبـي      ،است به نظر مي رسد

   .است رگدي
با مغز يا تصور ذھني يا مقايسه  هضیحات مختلفي كه در اين باره به عنوان خطاي باصروت

در  اشـده بـود ر  مطـرح  ر گواحي ديطلوع ماه در ن نماييگبزر در زمینه(... فضاي اطراف و
شـا  گدر اينجـا كار ) ونـه خـالي از اشـكال نبودنـد    گچكرديم كـه  مفصال بررسي قبل فصل 

و ھمـین وقـت و ھمـین مكانھـا در     قطبـي  افق خورشید بالعكس در  خصوصا كهنیست، 
   .كي نمايان استچحجم بسیار كو

نبوده، ...رافیكي يا گتصاويري كه در اين فصل به نظر شما مي رسد، نقاشي يا طراحي 
ر گبه مناسبتھاى ديقبال بلكه تصاويري واقعي است، ممكن است برخي از اين تصاوير را 

در  ؛ذشته ديده باشید، ولى اين بار با توجه به عنوان مورد بحـث گدر مرسوالت نجومي 
  . سؤال را تحقیق و تبیین نمايیدواقعي و دقیق اين اسخ پكرده و  ي مجددملأتآن 

 )نزديك قطب شمال( در شمال آالسكاطلوع ماه در شب بدر، 
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 طلوع ماه در شب بدر 
)نزديك قطب شمال( در شمال آالسكا  

 
 
 
 

 طلوع ماه 
 در شب بدر 

نواحي جنوبي در 
 آمريكاي جنوبي

)نزديك قطب جنوب(   
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 )نزديك قطب جنوب(نواحي جنوبي آمريكاي جنوبي در طلوع ماه در شب بدر 

 افق و آسمان قطب جنوبدر ) كچوك(و خورشید ) یكرپغول (ھالل ماه 
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  دو ن و     اجا

  

     ح  و      ر ی   و  ی  و   د     و ا راف  ع  ی
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