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  ٧      یه    ما  
وني را مطرح و منتشر كرده ايم، گوناگتا كنون مباحث درباره شناخت قمر و ماه مباحث زيادي اھمیت طرح دارد، 

 .مي باشدناسي شل ھال: راه آسمان ھفتهموضوع اين شماره از 

     یھالل    
  هدوره ھاي تناوب حركت ما

ماه در مسیرش به دور زمین حركات مختلفي دارد و آنھا را مي توان با مبدأ ھاي مختلف اندازه 
ري كرد و یگ

بدين ترتیب براي 
ماه دوره ھاي 
مختلفي تعريف 
شده است از 

ماه جمله 
نسبت ( نجومي

به مختصات 
ماه ، )ستارگان
نسبت (اعتدالي 

)  به دايرة البروج
 ماه ھاللي

نسبت به دوره (
له ماه و اھ

مقارنه با 
ماه ، )خورشید

قدي يا ِع
نسبت ( اژدھایی

به گذر از نقاط 
، )رأس و ذنب

ماه حضیضي يا 
 غیر عادي

نسبت به  گذر (
از نقطه حضیض 

  .)ماه
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رخش مي كند كه چماه در يك مسیر بیضي شكل به دور زمین  :Sideral Month ماه نجومي - ١
يك دور كامل ماه به دور زمین نسبت به ستارگان . اردزمین در يكي از دو كانون اين بیضي قرار د

 ماه نجومياين مقدار را ) ثانیه ١١.٥دقیقه و  ٤٣ساعت و  ٧روز و  ٢٧(روز طول مي كشد  ٢٧.٣٢
ايان حركت ماه يعني مختصات مبدأ حركت ماه در اين اندازه گیري ستارگان پشروع و . مي نامند

گذر مجدد آن از آن ستاره به عنوان يك ماه نجومي اندازه  ھستند و حركت ماه از موضع يك ستاره تا
مبناي محاسبات تقويم و نجوم و تنجیم منجمان ھند ) ماه نجومي(اين مقیاس  .گیري مي شود

رد خويش است، كه مساوي گيك دور ماه به  شردگ ؛در حقیقت اين دور و ماه نجومي . مي باشد
  . اكن ماه مي باشديك يوم قمري يا يك شبانه روز براى س

يك ماه اعتدالي مدت زمان  :Tropical Month )دايرة البروجي يا مداري(ماه اعتدالي  - ٢
سیر ماه از نقطه اعتدال ربیعي بر دايرة البروج تا 

 ٧ و روز ٢٧ آن مدترسیدن مجدد به آن است و 
مي باشد كه نسبت  ثانیة ٤.٨ و هدقیق ٤٣ و ساعت

 سبب وكوتاھتر است  ثانیة ٦.٨٦ به ماه نجومي
كوتاھتر بودن آن نسبت به ماه نجومي حركت كند 
نقطه اعتدال به سمت عقب نسبت به ستارگان 

  . است

اين دوره ماه اعتدالي جھت محاسبه بروج قمر 
استفاده مي شود و ماه اعتدالي يا دايرة البروجي 

وز كوتاھتر ر ٢نسبت به ماه ھاللي و تقويمي حدود 
ماه قمر در ھر  ین برجاولاست به ھمین دلیل 
ماه در ھمان قمر  ين برجتقويمي و ھاللي، آخر

گر در يك ماه ھاللي ااست مثال  تقويمي و ھاللي
برج عقرب باشد آنست قمر در برجي كه  یناول
  . نیز برج عقرب استھاللي ماه  ين برج قمر در آنآخر

 اقتران با ستاره

  و شمس هاقتران با ستار

 شمساقتران با 

ز مرک
  محاق
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    : Anomalistic Month ماه حضیضي - ٣
، ي حركت قمر در اين مقیاس نقطه حضیض ماه در مدارش به دور زمینمبدا حركت و محاسبه برا

دقیقه و  ١٨ساعت و  ١٣روز  ٢٧بر اطول اين ماه بر .شداب كه نزديكترين فاصله با زمین را دارد مي
رفتھای کلی و یا طوالني گیکی از کاربردھای ماه حضیضی براي پیش بینی وقوع  .ثانیه است ٣٧.٢

ماه  ٢٣٩مقدار  . ي ھاي قبلي استگرفتگدت كسوف يا خسوف نسبت به بودن يا كوتاه بودن م
رھي است و نشان مي گدوره ماه  ٢٤٢نزديك به مدت   نیز روز ٦٥٨٥.٥٤يعني  آنوماليحضیضی یا 

بدنبال ھر گرفت كلي يك  )ساعت ٨روز و  ١١سال و  ١٨یعنی ھر ( در ھر دنباله ساروسدھد كه 
  .به دنبال ھرگرفت طوالني يك گرفت طوالني ديگر رخ دھد گرفت كلي و

  

  : Nodical Month قديماه ِع - ٤
مبدا مقايسه براي حركت 

 رأسماه در مدارش نقاط 
و مدت اين  ھستند ذنب يا

روز معادل  ٢٧.٢١٢٢٢ماه 
 ٥ساعت و  ٥روز و  ٢٧

) انیهث ٣٥.٨١دقیقه و 
یکی از کاربردھای . است
رھی یا عقدي در گماه 

پیش علم نجوم جھت 
وقوع خسوف و  بینی

بعد كسوفھا مي باشد 
عقدي (رھي گماه  ٢٤٢
يعني مدت ) دھاييژيا ا

روز   ٦٥٨٥.٣٦زمان 
خسوف و کسوفھای 

مانند دوره  مشابھی
  .اتفاق می افتد قبلش
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تعیـین اوايـل ماھھـاي قمـري     ضیضي و عقدي؛ بـراى  ح اعتدالي نجومي از آنجا كه كاربرد مقیاسھاي
بـدون   تعیـین اوايـل ماھھـاي قمـري    ساكنان زمین ارزش تقويمي ندارد، لذا طرح مبھم آنھـا در مبحـث   

  .اين توضیحات؛ براى كاربران غیر مطلع زمینه اشتباه در حساب ماه قمري را فراھم مي آورد

ت به خورشید در نظر بگیريم با توجه به اينكه اگر مختصات مبدأ حركت ماه را نسب :ماه ھاللي - ٥
درجه بر روي دايرة البروج در جھت حركت ماه سیر مي كند  ٢٧خورشید نیز در ھمین مدت مقدار 

ماه اين دوره را . ماه بايد فاصله بیشتري را طي كند تا گردش آن نسبت به خورشید كامل شود
  . مي باشد) ھاللھاي ماه( اھله كه برابر يك دوره رؤيت. مي نامند قمرييا  ھاللي

 ؛در اوقات تندي سرعتماه نواخت نبوده و ھمواره تند و كند مي شود، كسرعت سیر ماه ھمیشه ي
روز طي مي  ٣٠اين مسیر را و در اوقات كندي سرعت  ،روز  اين مسیر را طي مي كند ٢٩حدودا 

دانشمندان ھنوز نتوانسته اند  ي و دانش جديد؛ژیشرفت تكنولوپكند، از آنجا كه تا كنون علیرغم 
سرعت ماه را بطور زنده رصد يا محاسبه كنند تا بتوانند تشخیص دھند كه در ھر تاريخ سرعت ماه 

ین ذكر مي شود، با توجه گقدر است لذا در تمام منابع نجومي و اخترفیزيك سرعت ماه بطور میانچ
ساعت  ١٢روز و  ٢٩(روز مي باشد  ٢٩.٥٣ماه ھاللي به طور متوسط برابر ین گبه اين سرعت میان

ین ماه ھاللي حقیقي است، و ماه گولى ھمانطور كه تشريح شد اين مقدار میان ).دقیقه ٤٤و 
   .روز متناوب است ٣٠روز و حدود  ٢٩ھاللي حقیقي بین دو مقدار حدود  

قمري از اين روست كه در شرع شريف و كالم خازنان وحي علیھم السالم براى تشخیص اول ماه 
به قواعد  ؛وجود مانع رؤيت موده اند؛ و در صورت اختالف و احتمالنھالل توصیه  جمعيبه رؤيت 

  .شريفه براى تشخیص اول ماه قمري ارجاع فرموده اند

اين روش  ؛به بشر حقالھي انبیاء و اوصیاء  آموزه ھايدر  از ابتداي تاريخ بشريت؛ :تقويم قمري
 و سايه حاصله از آنحركت خورشید مالحظه  ه كوتاه مدت زمانبراى محاسب :كه تعلیم شده است

و براى محاسبه اندازه  ،طلوع و غروب خورشیدبه و براى محاسبه اندازه بیشتر زمان؛ نموده، 
ر آن يك يوم يا شبانه روز، و براى محاسبه میان مدت گتر؛ از يك غروب خورشید تا غروب ديگبزر

و ل ھالرؤيت  نیز و مبدأ اين حساب .رجوع شودعنوان مقیاس  به ؛حركت ماه و اھله آنبه  ؛زمان
ماه قمري يا ھاللي به  از اين روست كهرديده است، گقرر م) كاري آسان و ھمگاني بودهكه ( نو ماه

ده وبتقويم و تاريخ و زمان در اكثر تمدنھاى كھن بشري محور محاسبات عنوان اساس ماه تقويمي 
  .است
روز از سال شمسي  ١١روز مي شوند يعني سال قمري حدود  ٣٥٤ود ماه قمري مجموعا حد ١٢

كوتاھتر است در نتیجه ھر روز از ماه قمري در ھر سال با روزھا و حتي ماھھاي متفاوتي مصادف 
از آنجا كه تقويم شمسي متناسب با فصول سال در امر زراعت و كشاورزي و امور معیشتي . است

انه شمسي گر محاسبات ساالنه خود اين امور را با تقويم جدابشر بسیار دخیل بوده لذا برخي د
سنجیده و برخي حساب ساالنه تقويمشان را شمسي كرده ضمن اينكه حساب ماھانه شان را 

  .قمري محاسبه مي كردند
نسبت به ستارگان ( درجه ١٣.٢از ديد ناظر زمیني در خالل يك طلوع ماه تا طلوعي ديگر ماه فاصله 

به اين دلیل . درجه را طي مي كند١٢.٢را طي مي كند و نسبت به ماه ھاللي  )در ماه نجومي
براي اينكه ماه يك دور مدار روزانه را نسبت به ھمان نصف النھار زمیني كامل كند، عالوه بر روز 

دقیقه ديگر نیز نیاز دارد يعني روز قمري از روز خورشیدي طوالني تر است و تقريبا  ٥٠خورشیدي به 
  .دقیقه مي باشد ٥٠ساعت و  ٢٤برابر 
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ي شديد گو ھوا و فضاي زمین مبتال به آلود ،كه صنعت بشر آلوده نشده ١٩و  ١٨تا قبل از قرن 
از امر رؤيت ھالل بلكه نبود، فراوان  نیز رؤيت ھالل توھمموجب يا رؤيت  مانع؛ عوامل بود رديدهگن

غبار عملي نبود، اما در عصر و ا يا طوفان بسیار آسان و تنھا در اوقات ابري بودن ھونظر رصد نوعا 
در اولین وقت ممكن  ؛اني ھاللگجديد كه مي توان آنرا دوران سلطه آالينده ھا نامید، امر رؤيت ھم

نبوده بلكه تي و نزديك به آن؛ آسان عر براى ھمه نقاط زمین بخصوص نواحي صنگبراى رؤيت؛ دي
؛ بسیار  ه رؤيتر در امر رؤيت و اثبات ماه بو تحّی ، ولذا موضوع اختالفاستیافتني ندست ) غالبا(

نیاز به قواعد علمي  ؛انع رؤيتوم يتدودعمبا ھمه  ؛قرن قبل ١٤ درر در گاست، ارديده گشايع  
ضرورتي بود كه حضرات معصومین علیھم السالم را به بیان آن واداشت،  ؛تشخیص اول ماه قمري

بسیار ضروريتر  بلكه در طول سال  ؛تقاويم مبتني بر آن نیاز مردم اين زمان به آن روش و قواعد و
  . محل حاجت است

نین چبايد حركات و دوره ھاي حركت ماه را شناسايي كرد ھمنو؛ ماه  ھالل وبراي رؤيت مناسب 
شناسايي شرايط ديد در مواقع مختلف ماه و سال و سمت و سو و زمان طلوع و غروب ماه نیز از 

س ابتدا مقداري از اين شرايط و مفاھیم پ. يت موفق الزم استؤيك رمقدماتي است كه براي 
  .توضیح داده مي شود

  

  غییرات مدار و مختصات ماهت
ماه مجموعه حركات 
پیچیده و مختلفي دارد 
از ديد ناظر زمیني 

یوسته پمختصات ماه 
در حال تغییر است 
برخالف حركات منظم 
ظاھري خورشید 
ویژگیھایی در حركت 

وان حس كرد ماه مي ت
  :از جمله

حركت ماه به  - ١
سمت شرق در میان 
صور فلكي كه در اثر آن 

عبور (در زمان گذر ماه 
يك ) نصف النھاري

تأخیر روزانه ايجاد مي 
  شود
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  .تغییر روزانه در ارتفاع نصف النھاري ماه - ٢

بل جاي طلوع و يعني ھر روز نسبت به روز ق ،حركت روزانه نقاط طلوع و غروب ماه در امتداد افق - ٣
غروب ماه در سطح افق جابجا مي شود در حالي كه جاي طلوع و غروب خورشید در افق ثابت 

  .است
مدار حركت (مسیر حركت ماه از ديد ناظر زمیني يك دايره بزرگ در نزديك كمربند دايرة البروج 

تیجه گیري از بررسي تغییر مختصاتھا، حركات مختلفي براي مدار ماه ن. است) ظاھري خورشید
  . مي شود

  :مھمترين نوسانات و تغییرات مدار ماه عبارتند از

مدار حركت ماه نسبت به دايرة البروج يك زاويه دارد كه به  :نواسانات تناوبي زاويه میل ماه - ١
ويند و اين زاويه حركات تناوبي دارد اين زاويه صفحه مدار ماه با صفحه مدار زمین گآن زاويه میل مي 

  .مي باشد '08 °5متغیر است و به صورت متوسط برابر  '17 °5و '59 °4 یست و بینثابت ن

نقاط برخورد صفحه مدار ماه با صفحه مدار زمین را به  :حركت رو به عقب نقاط رأس و ذنب - ٢
ويند و به نامھي رأس و ذنب ماه با عبور از رأس به شمال دايرة البروج گاصطالح گره يا عقده مي 

ا عبور از ذنب به جنوب دايرة البروج مي رود اين نقاط رأس و ذنب در مدار ماه ثابت مي آيد و ب
درجه برخالف جھت حركت ماه حركت مي  ١٩.٣نیستند و حركتي رو به عقب دارند كه ھر سال 

  . رخند و جاي رأس و ذنب جابجا مي شودچسال يك دور حول كره سماوي مي  ١٨.٦كنند و ھر 

  .بین يك چھاردھم تا يك بیست و سوم :روج از مركز مدار ماهنوسانات تناوبي خ - ٣

نقاط اوج و حضیض دورترين و ( °40.7به اندازه ساالنه  :حضیض –حركت مستقیم خط اوج  - ٤
  ).نزديكترين نقطه مدار ماه نسبت به زمین ھستند

كامل حركت  نظريهارائه . فوق العاده غیر يكنواخت است ؛بدين ترتیب حركات ماه روي كره سماوي
به صورت ) طول و عرض بر منطقة البروج(مثال براي تعیین مختصات ماه  ،ماه بسیار پیچیده است

جمله اي و  ٦٥٥دقیق با در نظر گرفتن حركات مختلف مدارش، طول ماه با يك رشته عبارت و فرمول 
  .جمله اي بیان مي شود ٣٠٠عرض ماه با يك رشته عبارت 

بیشتر از و  ؛و ھمچنین شرايط جوي ،ر يكنواخت مسیر ماهبه خاطر حركات متنوع و غی
  .مسئله رؤيت ھالل در طول تاريخ با مشكل مواجه شده است ؛بازیھای سیاسیھمه 

 زمین
 رأس

 خورشید

 ذنب



  ٤٢ راه آسمان ھفته نامه

 8

 ا طالحات    وط   رؤ   ھالل ماه اب آ نا ی
تحت الشعاع وقتي است كه فاصله قمـر در مـدار خـود نسـبت بـه       :تحت الشعاع و خروج الشعاع

زده درجه برسد، يعني از دوازده درجـه مانـده بـه انتھـاى سـیر آن و بـه مقارنـه كامـل بـه          آفتاب به دوا
ذرد، و قمـر بـه   گـ درجه ب ١٢ر از وقت مقارنه قمر با آفتاب گآفتاب، قمر وارد تحت الشعاع مي شود، و ا
ن در ويند، اين تعريف نجومي تحت الشـعاع بـوده كـه بـه آ    گاين مقدار فاصله بكیرد، آنرا خروج الشعاع 

وينـد، از آنجـا كـه    گمـي  نیـز  وينـد، و خـروج الشـعاع را خـروج از محـاق      گنیز مي " محاق"تعبیر عرفي 
یدائي ماه از شب بیست و ھشتم ماه قبل شروع شده و تا شب اول مـاه نـو طـول    پدوران محاق و نا

 از آنجا كه در حساب شـرعي مـاه  فته مي شود، گ محاق ماهمي كشد، به مجموع اين مدت دوران 
قمري فاصله اى میان دوره محاق و طلوع ھالل لحاظ نشده است، لذا ما نیز بر ھمـین اسـاس عمـل    

 مركـز محـاق  ماه قبل تا شب اول ماه نو را محاق تلقي كرده و وسط آنـرا   ٢٨نموده و كل مدت شب
  .لحاظ مي كنیم

غـروب آفتـاب   در ايام محاق و مقارنه، طلوع غروب مـاه قبـل و نزديـك     :غروب خورشید وغروب ماه 
است، و ھمین امر مانعي از تكون ھالل و رؤيت آنست، تنھا وقتي كه غروب ماه بعد از غـروب آفتـاب   
باشد، امكان رؤيت ھالل وجود دارد، در شرع شريف نیز از شـرايط ثبـوت ھـالل اول مـاه ايـن اسـت آن       

ل و آفتـاب مھـم   درج سـاعت غـروب ھـال   نجـومي  ھالل بعد از غروب آفتاب غـروب كنـد، لـذا در تقـاويم     
غروب ھالل بعـد از غـروب شـمس، زمینـه بـراى رؤيـت و ثبـوت ھـالل اول مـاه          وقوع بوده، و در صورت 
  .فراھم مي شود

مـدت مكـث   نو در بحث رؤيت ھالل به مدت زمان بین غروب خورشید تا غروب ماه  :ھاللمدت مكث 
ا مـي كنـد، زيـرا ھـر چـه ايـن       اين پارامتر نیز نقش مھمي در رؤيت پـذيري ھـالل ايفـ   . مي گويند ھالل

مدت زمان بیشتر باشد لحظه به لحظه بر تاريكي ھـوا افـزوده مـي شـود و در نتیجـه ھـالل راحـت تـر         
در واقع ھالل ھنگامي ديده مي شود كـه تضـاد رنگـي بـین زمینـه آسـمان و ھـالل        . ديده خواھد شد

بـا تاريـك شـدن ھرچـه      در ھنگام روز ايـن تضـاد رنگـي بسـیار كـم اسـت بـه ھمـین دلیـل         . ايجاد شود
 .بیشتر آسمان اين تضاد رنگي افزايش يافته و در نتیجه آن ھالل راحتتر ديده مي شود

درجـه مـي    ٥و حداكثر آن از صفر تـا   مقدار دوري قمر را از مدار آفتاب عرض قمر خوانند،: قمر عرض
قمـر بـا   شـود،   وقتي قمر به دو نقطه رأس و ذنب مي رسد عرض آن برابـر بـا صـفر درجـه مـي      باشد،

و درجـات آن در   ذرد، عـرض آن شـمالي مـي شـود،    گـ حركت روزانه خود زماني كه از نقطه رأس مـي  
دقیقــه برســد، و بــدين ســبب آنــرا عــرض  ٩درجــه و  ٥، و ســیر صــعودي دارد تــا بــه حــال تزايــد اســت

ه وقتـي كـ   "شصـید "ويند، و در تقاويم نجومي قـديم بـه اختصـار مـي نويسـند      گ "شمالي صاعد زايد"
وينـد، از آن بـه بعـد سـیر نزولـي آن شـروع       گ" اوج قمـر "قمر به حداكثر عرض شمالي خود رسید آنـرا  

آنـرا عـرض   و ھر روز در تناقص است تا به صفر درجه برسـد و يـا بـه نقطـه ذنـب وارد شـود،        مي شود
ه ، زمـاني كـ  "شھقص"و در تقاويم نجومي قديم به اختصار مي نويسند كويند، " شمالي ھابط ناقص"

 ٥بـه  یدا مي كنـد تـا   پذشت درجات عرض آن ھر روز زيادتر مي شود، حالت صعود گقمر از نقطه ذنب 
جنـوبي ھـابط   "وبي حسـاب مـي شـود آنـرا     ون عرض قمر در اين حالـت جنـ  چرسد، دقیقه ب ٩درجه و 

 ، وقتي قمـر در حـداكثر درجـه   "جھید"نويسند  اختصارا ميو در تقاويم نجومي قديم  ويند،گمي " زايد
ذشـت  گكـه از نقطـه حضـیض    وينـد، زمـاني   گ" حضیض قمر"خود در جنوب قرار كیرد آنرا نقطه  عرضي

یدا مي كند و ھر روز عرض آن كمتر مي شود تـا بـه نقطـه رأس برسـد و عـرض      پدوباره حالت سقوط 
وينـد، و در تقـاويم نجـومي قـديم     گ" جنـوبي صـاعد نـاقص   "مـي شـود، ايـن وضـعیت را     آن صفر درجـه  

در محاسبات نجومي استخراج تقـويم قمـري، دانسـتن عـرض قمـر و      ". جصقص"ي نويسند اختصارا م
   .اينكه شمالي است يا جنوبي الزم است

وينـد، بھـت قمـر بـا كـم كـردن       گ" بھـت "حركت يك شبانه روزي آفتـاب و مـاه را   : ُبھت قمر و شمس
بـراى محاسـبه بھـت    . دذشته قمر از تقويم يـا طـول آن در روز بعـد بدسـت مـي آيـ      گتقويم يا طول روز 

  .بھت قمر و شمس در محاسبه رؤيت ھالل كاربرد دارد. آفتاب نیز ھمینطور عمل مي شود
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یريم فاصـله قمـر از نقطـه اعتـدال     گر مبدأ حركت زمین و قمر را از نقطه اعتدال ربیعي بگا :طول قمر
 خـروج الشـعاع قمـر    به تحت الشعاع ودر محاسطول قمر  .ويندگربیعي را طول قمر يا تقويم قمر مي 

  .كاربرد دارد

ه درجـه اى  چـ ه برجـي و  چروز مورد نظر در يعني آفتاب در زمان نصف النھار : طول يا تقويم شمس
  .واقع استه دقیقه اى از آن برج چو 

در بخشي از عملیات محاسبه تحت الشعاع و خروج الشعاع قمـر، طـول يـا تقـويم قمـر       :عد ماضيُب
 ١٢، از حاصـل تفـاوت ايـن دو؛    را از طـول يـا تقـويم شـمس كـم مـي كننـد       ) ٢٧روز(در روز قبل مقارنـه  

  .خواھد بود" ُبعد ماضي"درجه كم كنند؛ حاصل 

ر از عملیـات محاسـبه تحـت الشـعاع و خـروج الشـعاع قمـر، طـول يـا          گـ در بخشي دي :عد مستقبلُب
صل تفاوت ايـن دو را  را از طول يا تقويم شمس كم مي كنند، حا) ٢٨روز(تقويم قمر در روز بعد مقارنه 

 ١٢آن مقـدار كـه از   ؛ درجـه تمـام برسـد     ١٢مـي خواھـد تـا بـه     درجه ند چمي سنجند  ١٢ نسبت به
  .دوينگمي " ستقبلُبعد م" را  درجه كم دارد

عـد ماضـي   عدد ُب ر از عملیات محاسبه تحت الشعاع و خروج الشعاع قمر،گدر بخشي دي :عد معدلُب
مـدت   معـدل انـدازه  بعـد   .مـي نامنـد  " ُبعـد معـدل  "  رارا با عدد ُبعد مستقبل جمع مي كنند؛ حاصل آنـ 

ر گـ درجـه اسـت، بنـابراين ا    ١٥دقیقـه زمـاني معـادل     ٦٠نجـا كـه ھـر    آمكث بر حسب درجه است، از 
ُبعـد  (ايـن موضـوع    .درجـه اسـت   ١٢عد معـدل آن  ُب :فته مي شودگدقیقه باشد،  ٤٨مدت مكث ھالل 

  .رفته شدگتوسط خواجه نصیر الدين طوسي در زيج ايلخاني براى محاسبه رؤيت ھالل بكار) معدل

ايـن موضـوع    .وينـد گدر زمان مورد نظـر را مـي    ماه و خورشیداختالف طول دايرة البروجي : ءُبعد سوا
رفتـه  گرتوسط خواجه نصیر الدين طوسي در زيـج ايلخـاني بـراى محاسـبه رؤيـت ھـالل بكا      ) ُبعدسواء(

  .شد

. مي نامند" میل"فاصله زاويه اى يك جرم سماوي از استواي سماوي در امتداد دايره میل را : ِمیل
يا دايره ساعتي يك جرم سماوي به دايره عظیمه اى اطالق مي شود كه از جرم دايره میل 

  .ذر كرده و صفحه آن بر سطح دايره استواي سماوي عمود باشدگسماوي سماوي و قطبھاي 

  . ويندگقمر را میل بنا به تعريف فوق قمر از استواي سماوي  زاويه اىمقدار فاصله  :ِمیل قمر

ذرد، گـ بـین نصـف النھـار سـماوي نـاظر و دايـره عمـودي كـه از يـك جـرم سـماوي مـي             زاويه  :َسمت
شـمال  انـدازه ايـن زاويـه بـا لحـاظ مبـدأ       نامیده مي شود، جرم سماوي آن  Azimuthيا آزيموت سمت 
در جھت عقربه ھاي ساعت تا امتداد دايره قائم يک جـرم سـماوي را کـه     )يا شمال حقیقي(ي نجوم

روي صفحه افق تعريف مي شود، نقاط اصلي شمال، شرق، جنوب و غـرب نـاظر، بـه ترتیـب آزيمـوت      
در ه عربـي  ژوااز رفتـه  گبراصـطالح آزيمـوت   ( .درجه را خواھنـد داشـت   ٢٧٠و  ١٨٠، ٩٠يا سمت صفر، 

   ).مي باشد" سمت"كه جمع كلمه است " السموت"وم اسالمي اصطالح نج

رفتن مـاه در  گـ بین نصـف النھـار سـماوي نـاظر و دايـره عمـودي كـه از موضـع قـرار          زاويه  :سمت ماه
  .ذردگآسمان مي 

رفتن گـ بـین نصـف النھـار سـماوي نـاظر و دايـره عمـودي كـه از موضـع قـرار           زاويـه   :سمت خورشـید 
  .ذردگمي  خورشید

   .بنابر تعريفي كه فوقا ارائه شد ؛دو جرمسمت تفاوت  :اختالف سمت

فاصـله  يـا  اختالف بین زواياي سمت يـا آزيمـوت مـاه و خورشـید،      :اختالف سمت ھالل و خورشید
عنوان پـارمتر ديگـري بـراي رؤيـت پـذيري ھـالل در نظـر        ه ب؛ افقي موضع ھالل از موضع غروب شمس

ھـالل، از نـیم کـره جنـوبي تـا نـیم کـره        ھمیشه براي يک جدايي زاويه اي مشخص . گرفته مي شود
بـا کـاھش   . شمالي زمین، ناظران با اختالف سمتھا و ارتفاع ھاي مختلفي از ھالل روبرو مـي شـوند  

در نتیجه مي توان يـک ھـالل بـا ارتفـاع کمتـر را بـا       . عکساختالف سمت افزايش مي يابد و بالارتفاع، 
   .اختالف سمت زياد مشاھده کرد

ھـالل از  موضـع  بیشترين مقـدار فاصـله   يا ه مرکز ماه تا افق ناظر برابر با ارتفاع ماه زاوي :ھاللارتفاع 
معمـوًال ارتفـاع ھـالل را در زمـان     . وينـد گمـي  " ارتفـاع ھـالل  "را  غـروب خورشـید  ام گسطح افق در ھن
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 ھـر چـه ارتفـاع ھـالل کمتـر     . طلوع يا غروب خورشید و يا در بھترين زمان مورد بررسى قرار مى دھند
لـذا از  . شود، به علت افزايش غبار و اثـر شکسـت جـّوى، احتمـال رؤيـت ھـالل کمتـر مـى شـود          مى

  .مھم و مناسب براى رؤيت پذيرى ھالل در نظر مى گیرند عاملقديم ارتفاع زياد را به عنوان يک 

به زماني گفته مي شود كه اختالف طول دايـره البروجـي مـاه و خورشـید دقیقـًا برابـر صـفر         :مقارنه
كمتـرين  ) ھماننـد مـاه و خورشـید   (گـويیم كـه دو جـرم آسـماني     مـي  در واقـع زمـاني را    .ه باشددرج

   .را در حین يكبار چرخش ظاھري به دور خورشید داشته باشد) جدايي زاويه اي( فاصله
شايان ذكر است كه سرعت سیر ماه ھمیشه يكنواخت نبوده و ھمـواره تنـد و كنـد مـي     : نكته مھم

ي و دانش جديـد؛ دانشـمندان ھنـوز نتوانسـته انـد      ژیشرفت تكنولوپا كنون علیرغم شود، از آنجا كه ت
سرعت ماه را بطور زنده رصد يا محاسبه كنند تا بتوانند تشخیص دھند كه در ھـر تـاريخ سـرعت مـاه     

ن حسـاب شـده و تـاريخ مـذكور     یگانقدر است، لذا تعیین لحظـه مقارنـه نیـز بـر اسـاس سـرعت میـ       چ
كـه بـر اسـاس لحظـه     ... روست كه موضوع رؤيت ھـالل و مختصـات عمـر ھـالل و     نسبي بوده، از اين 
شود؛ در برخي از اوقـات بـا واقعیـت خـارجي مطابقـت نداشـته و سـبب اخـتالف         مقارنه حساب مي 

 .مراكز فلكي و تقاويم نجومي در تعیین اول ماه قمري مي شود

قابـل رؤيـت، فـاز مـاه      به میـزان سـطح روشـن مـاه نسـبت بـه كـل سـطح        : ماه) سطح روشن(فاز
  :اين امر دو مقیاس داردتعیین . گويند

كه مبنـاي نجـوم كھـن و اسـالمي و نیـز تعیـین شـرعي اول مـاه قمـري           :بصري محسوسفاز  -١
یريـد، و بـر اسـاس آن وجـوه مختلـف قمـر تعیـین و        گاست، كه بعد از مرئي شدن ھـالل صـورت مـي    

يم اسـالمي ھـم ذكـر نمـي شـود، و علیـرغم       متاسفانه اين مقیاس حتـى در تقـاو  . توصیف مي شود
بكـار مـي برنـد، بـدون تـذكر بـه       " فازمـاه "تفاوتش خصوصا در اول ماه، مقیاس دوم را بـه عنـوان كلـي    

  .ردازيمپتفاوت آنھا، كه سبب اشتباھاتي مي شود كه در بخشھاي آتي به آن مي 
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فـاز مـاه را بصـورت     كـه مـورد كـاربرد مراكـز نجـومي جديـد اسـت، كـه         :حسابي مقارنـه اى  فاز -٢
 كـه فـاز صـفر   و مبناي آن لحظـه حسـابي مقارنـه بـوده،     نمايش مي دھند باشد  ١عددي بین صفر تا 

   .است) بدر(مربوط به ماه كامل %) ١٠٠يا ( ١مربوط به زمان مقارنه و فاز %) ٠(
تبط امـري مـر  " سطح روشـن مـاه  "الزم به ذكر است كه علیرغم اينكه عنوان اين اصطالح : نكته مھم

با حس بصري است، ولى مبنـاي ايـن محاسـبه فـاز و سـطح روشـن مـاه امـري محسـوس نبـوده، و           
 %٧م و يـا  دھـ ٧اينكه فاز و سطح روشـن آن بـه حـدود    تا معموال ماه نو و امري صرفا حسابي است، 

نرسد اصال ديده نمي شود، با اينكه اين امر طبیعي و از نظـر علمـي واضـح اسـت، ولـى عـدم تمییـز        
و بكاربردن كلي تعبیر فاز و سطح روشن موجب مخلـوط شـدن ايـن دو مقیـاس و سـبب ايـن        اصطالح

درصـد سـطح مـاه     %٦زارشـات مراكـز نجـومي مـثال     گرا بـا اينكـه در   چـ سؤال و اشتباه مي شود كـه  
باشـد  م وعلـ بايـد م  اولـذ . را مراكز استھالل اول ماه را اعالم نكرده انـد چروشن اعالم شده است ولى 

ري گـ ح با دو مبناي مختلف در موضوع فاز و سطح روشن ماه وجـود داشـته و يكـي بـا دي    كه دو اصطال
  .مخلوط نشود

  : دو نوع مقیاس در اين زمینه مطرح است :سن ماه
اولـین  بنـا بـر ايـن روش    ، نـو مبتنـي اسـت    رصد مـاه يك امر واقعي ظھور و بنا بر كه  :سّن بصري -١

آنـرا مـاه   د ھالل و مبدأ محاسبه عمر مـاه نـو قـرار داده و    را تولو رؤيت ھالل ماه نو آشكار شدن شب 
مي افزايند تـا آخـر روز بیسـت و ھفـتم كـه       شب اول مي نامند و ھمینطور ھر شب يكي به عمر ماه

اين مقیاس كھن ترين مقیاس محاسبه عمـر مـاه نـزد بشـر بـوده، كـه عقـل و         .ماه در محاق مي رود
در دانشھاى نجوم كھن و شرع شـريف اسـالم و دانـش نجـوم     واقعیت خارجي آنرا نیز تأيید مي كند، 

سـن بصـري   "ر آنـرا  گـ ما براى عدم اشـتباه بـا مقیـاس دي    .اسالمي نیز ھمین مقیاس مورد نظر است
  . مي نامیم" ماه
يـا  بصـري  كـه در آسـترونومي و نجـوم جديـد مطـرح اسـت، در ايـن روش رؤيـت          :سّن مقارنه اى -٢

مبتني بر يك امر حسـابي غیـر محسـوس و غیـر      نكرده، و صرفامالحظه  حتى ظھور ھالل و ماه نو را
سـن مقارنـه اى   "براى عدم خلط با سن ماه از مقیاس اول اين قسم دوم را بـه  قابل رصد مي باشد، 

در ايـن   .به مدت زمان گذشته از زمـان مقارنـه مـاه و خورشـید اطـالق مـي شـود       مي نامیم، كه " ماه
از مقارنـه را يكـروز از عمـر     سـاعت  ٢٤ذشـت ھـر   گاشته، و گمر ماه نو انمبدأ ع لحظه مقارنه راروش 

عوامـل بـراي رؤيـت پـذيري ھـالل مـاه       يكـي از مھمتـرين    "ماهمقارنه اى سن ". ماه حساب مي كنند
ھاللي كمتر باشد با تاثیر گـذاري بـر عوامـل ديگـر از جملـه جـدايي       مقارنه اى ھرچه سن . مي باشد

 ٢٤ذشـت  گمـاه نـو معمـوال بعـد از      .را سخت و سخت تر مـي كنـد  د ماه نو و تولزاويه اي رؤيت ھالل 
در نجـوم جديـد    .اھي بلنـدتر مـي شـود   گـ اھي اين مدت كوتاھتر و گساعت از مقارنه ديده مي شود 

ذشـت مـدتي   گساعت از مقارنـه رؤيـت شـود را ھـالل جـوان و آنكـه بـا         ٢٤ذشت گھاللي كه قبل از 
در عرضـھاى میـاني و غیـر شـمالي      .وينـد گیر مـي  پشود را ھالل ساعت از مقارنه مرئي  ٢٧بیش از 

  .نیاز داردنیز عمر  ساعت از مقارنه ٦٠اھي تا گبراى مرئي شدن ھالل 
ند كه تفاوت يكي دو روزه سن مقارنه اى ماه بـا سـن بصـري؛ در مباحـث علمـي و      چھر : نكته مھم

ین ايـن دو مقیـاس،و بــي   عـدم تمییـز اسـمي بــ   نجـومي امـري بسـیار معمــولي اسـت، ولـى بخــاطر      
يا عدم اطـالع از اخـتالف ايـن دو روش، بسـیاري از دنبـال كننـدكان مسـئله رؤيـت شـرعي و           يتوجھ

زارشـات مراكـز فلكــي و   گه در چـ و آن ؛ار اشـتباه شــده چـ د) ١مبتنــي بـر روش  (اثبـات اول مـاه قمـري    
د را سـن بصـري مـاه    به عنوان سن ماه ذكر مي شو) ٢بر روشمبتني (سايتھا و نرم افزارھاي جديد 

در نشـريات مراكـز نجـومي جديـد     ساعت از سـن مقارنـه اى را كـه     ٢٤ذشت مثال گلذا تلقي كرده، و
رفتـه و بـا تصـور امكـان رؤيـت      گاعالم مي شود؛ دلیل بـر احتمـال مرئـي بـودن ھـالل       "سن ماه"صرفا 

و ادعاھـاى   ،ي كـرده ھالل؛ زودتر از اول ماه حقیقي نظريـه مراكـز و تقـاويم غیـر معتبـر را صـحیح تلقـ       
) در وقتي كه رصدخانه ھاى معتبـر بـین المللـي رؤيـت را غیـر ممكـن مـي داننـد        (رؤيت غیر صحیح را 

   .ام شروع ماه قمري مي شوندگذيرفته و مبتال به حكم زود ھنپ
شیوع بسیار اين اشتباه از تفـاوت بسـیار ايـن دو مقیـاس، و اخـتالف مبنـاي مراكـز نجـومي جديـد بـا           

" سـن مـاه  "الل شرعي در محاسبه سن ماه، و عدم تمییز اين تفـاوت در كـاربرد اصـطالح    مراكز استھ
ر قمـر از تربیـع و بـدر نیـز اتفـاق مـي       گـ اين اشتباه در تعیین سن ماه براى وجـوه دي  .ددرگناشي مي 

ذكـر مـي شـود، در     ١٥زارشات نجومي جديد سن ماه در شـب بـدر   گاز اين رو مي بینیم كه در  .افتد
زارشـات در  گيـا در ايـن   . مـي باشـد   ١٤نابر نجوم كھن و اسالمي و نیز سن بصري عمر مـاه  حالیكه ب

باشـد كمتـر و    %١٠٠يـد  نشان مي دھد ولى فاز و سطح روشـن مـاه را كـه با    ١٤حالیكه سن ماه را 
یـز اسـت، تمـام    گزارش داده كه ھم با واقعیت رصدي محسوس متفاوت بوده و ھم سؤال برانگناقص 

  .است "سن ماه" اصطالح و بدون تمییز شي از تفاوت اين دو مقیاس و بكاربردن كلياين موارد نا
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اصـطالحًا بـه زاويـه اي گفتـه مـي شـود كـه از تالقـي دو خـط           :)بعـد زاويـه اي  ( جدايي زاويـه اي 
 دو جـرم سـماوي مـورد نظـر اسـت،       فرضي كه نقطه تالقي آن چشم ناظر و دو سر ديگر اين خطـوط 

چشـم نـاظر   و خطـي نیـز از مركـز خورشـید بـه      چشم ناظر ي از مركز ماه به خط گرا .آيدبدست مي 
زاويـه اى را تشـكیل مـي دھـد كـه بـه آن جـدايي        چشـم نـاظر   رسم كنیم محل تالقي اين دو خط در 

جدايي زاويـه اي ھمـان فاصـله شـمس و قمـر در       رگه تعبیري ديبويند، گزاويه اى ماه و خورشید مي 
صـفر كـه دوران محـاق و    اى سبب تغییـر شـكل مـاه مـي شـود، و از       اين جدايي زاويه .آسمان است

ردد، گـ ر قمـر مـي   گـ صـورتھاى دي به ضخیم تا تربیع تـا  س پو سھالل باريك تا معدوم بودن ھالل است 
جـدايي   .درجـه مـي رسـد    ١٨٠بـه  سـت كـه   زاويـه ا  بیشترين اندازه جدايي اين زاويه در وضـعیت بـدر  

  .نقش مھمي دارد و نیز افزايش ضخامت آن آن زاويه اى در تكون ھالل و مرئي شدن
وضـعیت قـرار گیـري    زيـر اسـتفاده مـي كنـیم كـه در آن       شـکل براى توضیح اصطالحات سابق الذكر از 

و مـاه بـه    ،خورشـید بـه رنـگ زرد و زيـر افـق     ، خورشید و ماه را در زمان غروب خورشید نشان میدھـد 
دايـرة    e، خـط خـط افـق    hخـط  :در ايـن شـکل  . رنگ آبي و در يک نقطه دلخواه نشان داده شده است

پـاي    D، نقطـه پاي عمود ماه بر روي افـق    C، نقطهمرکز خورشید  B، نقطهمرکز ماه  A، نقطهالبروج
، خـط  اختالف سمت ماه و خورشـید  BC، خط ارتفاع ماه از افق AC، خط عمود ماه بر روي دايرة البروج

AB خـط  جدائي زاويه اي ماه و خورشید ،BD  خـط تالف طـول دايـرة البروجـي مـاه و خورشـید     اخـ ،AD  
 .عرض دايرة البروجي ماه

وجود دارد كـه بـه بحـث پیرامـون آن      حد دانژوندر بحث جدايي زاويه اي مبحثي به نام  :حد دانژون
دانژون، دانشـمند فرانسـوي، بـا تحقیـق بـر روي مـاه و       آندره از میان دانشمندان غربي؛  .مي پردازيم

مكـان  (درجـه   ٧نظر دست يافـت كـه اگـر جـدايي زاويـه اي مـاه از خورشـید كمتـر از         سطح آن به اين 
او دلیـل ايـن   . باشد اصوًال ھاللي تشكیل نمي شود تـا ديـده شـود   ) زمین مركزي(درجه  ٨يا ) مركزي

اگر بر فـرض سـطح مـاه كـامًال صـاف ھماننـد يـك         .امر را ارتفاعات و پستي و بلندي ھاي ماه دانست
آنگاه بـا كمتـرين جـدايي زاويـه اي از خورشـید مـي توانسـتیم بـراي مـاه ھاللـي فـرض            توپ گرد بود، 

اما به علت وجود ارتفاعات در لبه مـاه نـور نمـي توانـد بـه چشـم راصـد برسـد در نتیجـه اصـوال           . كنیم
. ھاللي كمتر از اين حد ديده نشده تا اين نظر رد شود يـا تغییـر يابـد    كنونتا . ھاللي شكل نمي گیرد

درجـه و درحالـت مكـان     ٨در حالت زمین مركزي يا ناظر فلكـي واقـع بـر مركـز كـره زمـین         دانژونحد (
درجـه مـي    ٧مركزي يعني ناظر رصدي واقـع بـر سـطح زمـین كـه مـورد محاسـبه جھـت رصـد اسـت           

  .)باشد
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کـه  (وسـط ھـالل   و بخـش میـاني   زاويه بین دو سر پھنـاي منطقـه روشـن ھـالل در      :ضخامت ھالل
 ريیــگانــدازه واحــد . نــدضــخامت ھــالل مــي گويرا بــه رأس چشــم نــاظر، ) را دارد بیشــترين ضــخامت

ثانیـه بـراي    ١٥ثانیـه بـراي ابـزار و     ٨در حال حاضر ضـخامت  مي باشد،  دقیقه قوسي، ھاللامت ضخ
بـین   .چشم، دو حد نھايي براي رؤيت پذيري ھالل باچشم مسلح و چشـم غیـر مسـلح مـي باشـند     

آنھـا بیشـتر ايـن نیـز     ه چـ و ضـخامت آن ارتبـاط مسـتقیم دارد، كـه ھـر       جدايي زاويه اى و عمـر ھـالل  
  .بیشتر است

در واقـع اگـر محـیط مـاه را يـك دايـره فـرض        ھمان كشیدكي قامـت ھـالل اسـت،     :طول كمان ھالل
كنیم به زاويه اي كه دو نوك ھالل،كه بر روي اين دايره قرار دارند، با مركز ايجاد مـي كنـد طـول كمـان     

يـا   ١٦٠درجه است و در شب اول در زمان قبـل رؤيـت    ١٨٠طول كمان در زمان تربیع  .دھالل مي گوين
طبـق بررسـي علمـي دانـژن، در      .درجه است و مقدار آن در شب اول افزايش قابل تـوجھي دارد  ١٧٠

با افزايش جدايي زاويه اي، بـه سـرعت طـول    . درجه طول کمان ھالل صفر درجه مي باشد ٧جدايي 
درجـه خواھـد    ١٨٠درجـه، طـول کمـان ھـالل بـه       ٤٠ش يافتـه و در جـدايي زاويـه اي    کمان ھالل افزاي

ھـر  . درجه به معني کشیدگي ھالل از دو سر قطبین ھالل بـه يکـديگر اسـت    ١٨٠طول کمان . رسید
اصـوًال طـول کمـان ھـالل     . چه طول کمان ھالل بیشتر باشد، رؤيت پذيري ھالل آسـان تـر خواھـد بـود    

ل در حالت حضـیض و اوج بـا اعـداد سـاعت قابـل انـدازه گیـری و گـزارش مـی          بدون در نظر گرفتن ھال
درجه ای يک ھالل در حضیض و اوج با ھـم يکسـان    ١٨٠اما بايد در نظر داشت که طول کمان . باشند
  .دقیقه قوسی با يکديگر تفاوت دارد ٥زيرا قطر زاويه ماه در اين دو حالت حدود . نیستند

با محـل و موقعیـت نـاظر، لـذا      ھاللرؤيت پذيري  عواملتباط مسقیم کلیه به دلیل ار :موقعیت ناظر
از ايـن رو در  . اساسي در محاسبات رؤيت ھـالل بکـار مـي رود    عاملمختصات جغرافیايي ناظر بعنوان 

طــول و عــرض مقــادير آنھــا بــر حسـب امــاكن مختلــف متفــاوت اســت،  جـداول مختصــات رؤيــت ھــالل  
ح دريــا، بــه عنــوان موقعیــت ســه بعــدي نــاظر در محاســبات مــورد   جغرافیــايي و ارتفــاع نــاظر از ســط 

طـول جغرافیـايي زاويـه بـین نصـف النھـار ھـر نقطـه و نصـف النھـار گرينـويچ            . استفاده قرار مي گیرنـد 
عـرض جغرافیـايي نیـز زاويـه بـین امتـداد عمـود        . نسبت به يک بیضوي رفرانس زمین تعريف مي شود

ارتفاع نیز نسبت بـه سـطح ژئوئیـد کـه     . مي باشد) زمین(یضوي در ھر نقطه با استواي ب) بر بیضوي(
  .به سطح متوسط آبھاي آزاد نزديک است، در نظر مي گیرند

شماره ماه در تقويم ھجري قمري است يعني تعداد ماه ھاي گذشـته   :شماره ماه گرد اسالمي 
 .از مكه به مدينه) ص(از اول محرم سال ھجرت پیامبر اكرم 

اين ماه بر اساس تعداد مـاه ھـاي گذشـته     ) :Brownشماره ماه گرد (جومي شماره ماه گرد ن
بـه  ) ١٨٦٦-١٩٣٨(   Ernest Brownبـه افتخـار كارھـاي ارزشـمند     بوده كـه  میالدي  ١٩٢٣ژانويه  ١٦از 

  .تعريف مي شودنام وي 



  ٤٢ راه آسمان ھفته نامه

 14

  
  
  

  

  

     اج و  دو نا

  

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