
  
  

  

  

  و اّ   و  و آ اّ ا و ا  أا أ أاا  ا اّن اّ و م إّم  م و ا  رّب 

  و�قينا إيمانا به إزداد القرآن لة� من ا�جوم علوم من علما من اقت�س :ا اّ وّ ا ا ّل

م  

 راه آ�مان
����م اسال�ی

 آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و 

����م� :���ه و �دو�ن
��یاد �یات اع�ی  و���ده ع�وم ��وم و  ��و�م و  

  مھفتو  ھلچ :شماره نه راه آسماھفته نام
 2007 اوت 29=  ١٣٨٦ شھريور ٧= ١٤٢٨شعبان  ١٥

  

  



  دروس علوم تقويم نجوم و تنجیم )٥(افق جھاني كعبه مشرفه : افق مبنا

 2

   ��و�م ��و�ی سا�ت ھا�ی�  سا�ت یا  �ف ا��ھار �بدأ� 
  

  نصف النھار مبدأ يا مركز زمین يا قبة األرض
مھمترين مركز زمین  قبة األرضكه نوعا در مركزيت ھر بناي مھم ساخته مي شود،  گنبديعني  قّبه

  .قبة األرض اصطالحي است كه علماي ھیئت و نجوم كھن براى مركز زمین بكاربرده اند .مي باشد
دن زمین ھر نقطه اى از آن مـي توانـد مركـز آن باشـد، و بـرخالف سـاير اشـكال        با توجه به كروي بو

نین از قطبین كره زمین به تعداد بي نھايـت خـط نصـف النھـار مـي      چھندسي محدوديتي ندارد، ھم
توان رسم نمود، ولي مبدأ شروع اين نصف النھارھا كجاست؟ در اينجا منظور مركـز كـره روي زمـین    

  . ره زمین مي باشدبلكه سطح روي ك ،نیست
ه بـه  چـ ه بـه لحـاظ جھـات عرفـي و     چـ از آنجا كه تعیین مركزيت روي سطح زمین امري الزم اسـت،  

جھات علمي و نجومي و كاربردھاى محاسباتي سنجش و مقايسه و محاسبه اوقات نقاط مختلـف  
شـتر بنـا بـه    زمین؛ لذا ھمواره تعیین اين نقطه در تاريخ بشر مورد بحث و تحقیق بوده است، كـه بی 

ھر زمان جابجا مي شده است؛ و در غیر اين موارد نیـز   حظات سیاسیش؛ توسط قدرتھاى بزرگمال
  .بنا به اساطیر ھر مرز و بوم؛ نقطه اى مطرح بوده است
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  تاريخ جابجايي قبة األرض
 نـداني  چذشـته  گبـه عنـوان نصـف النھـار مبـدأ؛ مطـرح اسـت؛        ) گرينويج انگلستان(ه امروزه چآن

  . و مربوط به اواخر قرن نوزدھم و جھاني شدن سلطه انگلیس مي باشدنداشته 
  معین شده بود" اريس فرانسهپ"نصف النھار مبدأ از به سبب رواج زبان فرانسه؛ قبل از آن .  
  ھارون و مأمون عباسي كـه اوج قـدرت ايشـان بـوده؛ شـھر      خلفاي عباسي و بخصوص در عھد
بوده است به عنـوان قبـة األرض و نصـف النھـار مبـدأ معـین       اھشان گدر سوريه را كه استراحت" رقه"

كرده؛ و منجمین وقت كه توسط حكومت ھزينه رصدخانه ھايشان تامین مـي شـده اسـت؛ ھمـین     
  . موضع را نصف النھار مبدأ قرار داده بودند

     اسـكندريه مصـر  "در عھد رواج فرھنگـ يونانیان؛ به اعتبار سرشناس بودن بطلمیـوس كـه اھـل "
انـه كـره زمـین؛ احكـام     گاه خود بود را مركز قرار داده و با تقسـیم دوازده  گوي اين شھر  كه زادبود، 

  . تنجیمي بالد را تدوين كرده بود
 كـوه دنـا  "از ) آنـروز (نین از  بطلمیوس نقل شده است كه نصف النھاري كه از مركز ايـران  چھم" 

  . بودرسم كرده  أعبور مي كرده  را به عنوان مبد
 منابع علم نجوم كھن نقل شده كه نصف النھاري كـه از شـرقي تـرين ناحیـه معمـوره       در برخي

  .ذرد را نصف النھار مبدا حساب كرده اندین مي َكچكشور 
  يا جزيره اريـن در  " لنگ"ھندوان نیز مطابق افسانه ھاى ملیشان قبة األرض را در محلي به نام

  .نیز معروف است" اوزين"بوده كه در السنه به " اوجین"جنوب ھند مي دانند كه در امتداد آن شھر 
  كالد؛ كه كالت نادري امروز است؛ قبة األرض قرار داده  گنگ دژيا گنگ ايرانیان باستان؛ نیز قلعه

ھارم و مركز آن چبودند، و بر ھمین اساس زمین را به ھفت اقلیم تقسیم كرده كه اقلیم وسط اقلیم 
به مـوازات آن بـه   توا از شرق تا غرب اقلیم اول بوده و يك نوار اطق نزديك اسمنمذكور، و قبة األرض 

كه اساس  اقلیم تقسیم بندي مي كرده اند ٧نوار به نام  ٧سمت شمال اقلیم دوم و تا قطب را به 
دايره نیمروز يـا نصـف النھـار رصـدھاي     ، آن تفاوت طول روز در سرزمینھا از استوا تا قطب بوده است

گذشته است  زاول بـه   مي گفتند مي كه آن را بھمین مناسبت نیمروز ھمقديم ايران از سیستان 
دنیـاي  . زاول و زابل يك كلمه است. زاول است معني ظھر و مزوله كه ساعت آفتابي باشد از كلمه

خورشید زمـاني كـه در   رفتند؛ گآنروز ايرانیان اينجا مركزش بوده بطوريكه ھمه بالد در يكروز قرار مي 
صفر درجه در نزديك سیدني خورشید طلوع مـي كنـد و در    در مدار ،نیمروز مي رسدگنگدژ كالد به 

 .درجه خورشید غروب مي كند ١٨٠آن سوي ديگر زمین و مدار 
 ر جزاير خالدات در اقیانوس اطلس را مركز زمین محسوب كرده اندگنانكه برخي ديچھم.  
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  ی و آ� �قـ ا��  ����گ ��ة األرض و ���� ز��ن و ��ف ا��ھار �بدأ �
ھمه مي دانیم كه خشكي زمـین از نقطـه   
موضع كعبه مشرفه در مكه مكرمه؛ بر روي 
آبھاى زمین  ظاھر شـده و زمـین گسـترده    

ــا پو ســ) دحــو األرض(شــده  ــدايش پس ب ی
ــره     ــدريج در اطــراف ك ــه ت گسســتگیھايي ب

  .زمین به صورت امروزي شكل گرفته است

ــز در     ــر نیـ ــر اخیـ ــمندان عصـ ــرين دانشـ آخـ
قات زمین شناسي و جغرافیايي خـود  تحقی

ر تمام شكافھا گنین بدست آورده اند كه اچ
و فواصل موجود بین زمین را حـذف كنـیم و   

ذشـته  گیوسـته  پارجـه و  پزمین را به صـورت يك 
اش فرض كنیم؛ كعبه مشـرفه و مكـه مكرمـه،    

  . مركز و وسط آن است

شايسـته اسـت كـه بـراى تـدوين      اھل حق لذا 
تنظیم ساعت مبـدأ در زمینـه   تقاويم خود و نیز 
ــه مشــرفه ھــاى جھــاني؛   ــة األرض را  كعب و قب

لحاظ كرده و نصف النھـاري را كـه از    مركز زمین
اين نقطه مي گـذرد؛ نصـف النھـار مبـدأ تعیـین      
كنند، البته امـروزه در بیشـتر منـابع و مراجـع و     

ــداول  چســايتھاى مســلمانان  نــین التزامــي مت
اساس ساعت شده و غالبا در موارد جھاني بر 

تنظیم مي نمايند، امید اسـت كـه    مكه مكرمه
فرج موالي عصر و ظھور حق و تكمیل عقـول  با 

اين امر جھاني و ھمگاني كل بشـر  ھمه بشر 
  .گردد
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  ا�ر ��و�مسال �  او��ن ��و�م ��و�ی  سا�ت 
ددي در محدوده مرزھاى داخلي كشورھاى جھان بر حسب نقـاط مختلـف آن نصـف النھارھـاى متعـ     

نقاط مختلف يك كشور نیز متفاوت است، از اين رو با  )طلوع و غروب آفتاب( مطرح بوده و فاصله افق
مركز قرار دادن پايتخت سیاسي آن كشور؛ و مالك قرار دادن خط نصف النھـار آن شـھر؛ در حقیقـت    

ه در ردد، لـذا ھمچنانكـ  گافق محلي آن شھر میزان وقت و مقیاس ساعت بقیه نقاط آن كشور مي 
محاسبات جھاني نیاز به محوريت يك نصف النھار مبدأ وجود دارد؛ در محاسبات منطقه اى نیز وجود 

در محاسبات مربوط به اختالف افق كه براي نقـاط مختلـف   .يك نقطه محور و مبدأ نیز الزم مي باشد
مـي   متفاوت است تعیین نقطه مبنا در تقويم ضروري است كـه بقیـه نقـاط نسـبت بـه آن سـنجیده      

در كشورھاي بھناور نیز مانند روسیه بر حسب مقدار افـق چنـد نصـف النھـار و چنـد سـاعت       . شوند
ساعت منطقه اي را معموال طوري در نظـر مـي گیرنـد كـه بـراي      .منطقه اي در نظر گرفته مي شود

معـادل سـاعت   ) رسـیدن خورشـید بـه وسـط آسـمان     (منطقـه يـا كشـور ظھـر و وقـت زوال      مركز آن 
 .باشد١٢

انتشار آن به زبان فارسي فقط؛ و مورد مصرف بودن آن در  بخاطر :اولین انتشاريم نجومي در تقو
لـذا شـھر   ) آسـیاي میانـه   –اطـراف خـزر    -افغانسـتان   –ايـران  (حوزه كشورھاى رواج زبـان فارسـي   

مبـدا  را  حريم انور آستان قدس، حضرت موالنا علي ابن موسي الرضا علیه السالمو  مشھد مقدس
  . قرار داده بوديمنجومي  تقويم

  :نین مي باشدچطبق تصاوير ماھواره اى ) علیه السالم(مختصات حرم منور رضوي 
  N''16.92'17°36 :عرض جغرافیائي/  E''56.66'36°59 :طول جغرافیائي

  00:30+: با كعبه مشرفه اختالف ساعت/  03:30+ :با گرينويج اختالف ساعت
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  �ھا�ی ���ه ��ر� سا�ت=   )� �عد ١٤٢٨(�دید �م ��و�ی وا�ق سا�ت
و با انتشار تقويم به زبان فارسي و استقبال گسترده اھل دانـش از آن؛ از محـدوده فارسـي زبانـان     

  بنیاد حیات اعلىاز تقاويم محیطھاى رواج زبان عربي با استقبال و  ،ذشتهگكشورھاى مجاور ايران 
زبانـه شـدن تقـاويم     نھـاي ديگـر؛ زمینـه بـراي چنـد     و نیز زباتقويم به زبان عربي و درخواست انتشار 

   .شدنجومي و عرضه و انتشار جھاني آنھا فراھم 

كه با توجه به حقايق علمي كـه فوقـا    ،جھاني واحدي را در نظر بگیريم ساعتاز اين رو نیاز بود كه 
مگـاني  اشاره شد؛ نصف النھار مبدا و ساعت محور محاسبات و ارائه داده ھاى نجومي در تقويم ھ

 بیـت اهللا الحـرام   ؛ را از خراسـان مشـھد مقـدس بـه    )١٤٢٨از اول مـاه مبـارك رمضـان    ( و تخصصي
انه براى ھر زباني نشده و گتغییر مي دھیم تا نیاز به محاسبه جدا مكه مكرمه در كعبه مشرفه

زمـین  واقعـي  سـاعت مركـز   حقیقي و مطابقت با نیز گام شايسته اى در جھت تطبیق افق جھاني 
   .برداشته باشیم) ه مشرفهكعب(

ه مّكـ در مرسوالت تخصصي اختالف ساعات شھرھاى ايران و مراكز ساير كشورھاى جھـان را بـا   و 
  .معین مي نمائیم مهمكّر
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   ��ر� ���ه ���ا�یا�ید��ق   ���صات����ق ما�واره ای و �ح�ی �ای ����ن 
 نجوم علم در كه هچآن :حقیق جديدو لزوم ت اشتباھات منابع در تعیین مختصات مكه مكرمه

محاســبات طلــوع و  بــراي تنجــیم و
 و ســماوي اجــرام و كواكــب غــروب

 بلـد  ھر براياختالف افق  محاسبه
 اســـاس بــر  شـــود؛ مــي  حســاب 

  اســـت؛محلـــي  دقیـــق مختصـــات
 محاسـبه  بـه  امـر  ايـن  دقیق تعیین
 آن جغرافیـايي  عـرض  و طول دقیق
 ترتیـب  بـدين . اسـت  وابسـته  نقطه

 افــق يــك زمــین روي بــر نقطــه ھــر
 كـه  دارد را خـود  به مخصوص دقیق

ــدر ھــر ــا آن فاصــله و مختصــات ق  ت
 آن محلـي  وقـت  باشد دقیقتر مبدا

ــز را ــر نی  نظــر  در تــوان مــي  دقیقت
 دقیقتر نیز محاسبات نتايج و رفتگ

ــت ــرو از اس ــات اين ــدازه و تحقیق  ان
ــايگ ــددي یريھـــ ــوي از متعـــ  ســـ

 و نجـومي  و جغرافیـايي  مؤسسات
 بـالد  مختصـات  ینتعیـ  براي نظامي
 آنھا دقتھاي كه است رفتهگ صورت

  . است متفاوت نیز

 و كعبــه موقعیــت اھمیــت علیــرغم
 طـول  در آن موقعیت مكرر محاسبه

 منـابع  نـوع  حـال  ايـن  با ولى تاريخ؛
 نمـي  خطا از خالي جديد و موجود
 و منابع كلیه به اشتباه اين باشند،

 جھـاني  معتبر و نظامي اطلسھاى
ــرم حافظــــه و ــز نــ  حتــــى  و ارافــ

بطوريكه بـا وارد كـردن   . راه يافته است GPS اھھاىگدست
اه مكانیــاب گدقیقتــرين مختصــات رايــج بــا اســتفاده دســت 

تـا   ٩٠٠ماھواره اى شخص را بجاى رساندن به كعبـه بـه   
 لذااست، مي برده ن طرفتر از موضع فعلیش آمتر  ١٢٠٠
 از نقـل  بـه  كـه  توانسـتیم  نمي نجومي تقويم تدوين براى
 بـود  الزم بلكـه  كنـیم؛  اكتفا معروف و معتبر ندچ ھر عمناب

 نتیجــه نظــر ھــر از تــا بگیــرد؛ صــورت مجــددي بررســیھاي
 تقـويم  مبنـاي  آنرا و آورده بدست را قطعي و دقیق بسیار

 .دھیم قرار
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 به اند شده تھیه مختصاتھا دقیقترين موجود يھايژتكنولو با امروزه : مختصات استخراج روشھاى
  :یردگ مي صورت كار اين روش سه

 و..) و انگسـتار  رصـد  و قطبي ستاره ارتفاع و خورشید ارتفاع( جغرافیايي و نجومي محاسبات با -1
  .محاسبات در زمین بودن كروي ثیرأت محاسبه و جغرافیايي ھاي نقشه دادن قرار كنار

 دقیق مختصات اسبهمح و اي ماھواره تصاوير دادن قرار ھم كنار و اي ماھواره تصاوير از استفاده -2
  .گوگل سايت در ارت گوگل سرويس مانند

بـا  . كه مختصات بوسیله ارتباط مستقیم با ماھواره دريافت مـي شـود    GPS اهگدست از استفاده -3
ي اس و دادن مختصات به آن مي توان به سمت نقطه مورد نظر حركـت كـرد؛   پاه جي گكاربرد دست
كـه مختصـات    در صورتي

ــق باشــ   د داده شــد دقی
خر أشما بدون تقدم يا تـ 

ــع   ــد در موضـ ــي توانیـ مـ
  . یريدگمورد نظر قرار 

 بــــه رســــیدن بــــراى
 :دقیــق بســیار نتیجــه

ــت علمــي    مــا نتیجــه ثب
ــین    ــع ب ــرين مراج معتبرت

 را المللــي جھــان امــروز 
 داديـم؛  قرار اولیه مبناي

 ايـن مختصــات اولیــه از 
ــومي   ــز نجــــــــ مركــــــــ
آســـترودينس ســــويس  

)(AG    در شــھر زوريــخ و
ین كتـــــاب اطلـــــس بـــــ

المللـــي نوشـــته مركـــز 
در شھر  ACSجغرافیايي 

ــا؛    ــو آمريكــ ــان ديگــ ســ
ــرايش  ــ ويـ نجم ســـال  پـ

١٩٩٩،ISBN 0-935127-69-9 
مي باشد، مختصات اين 

ــابع را ــا منـ ــات  بـ مختصـ
ــرين تصـــاوير    ــق آخـ دقیـ
مــاھواره اي كــه توســط  
ــز نظــامي جھــاني    مراك
بدست آمده سـنجیده و  

 آخـر  در تصحیح كرديم، و
ــا ــات ب ــداني تحقیق  و می
 مكانیاب تجھیزات ربردكا

 مختصـــات اى؛ مـــاھواره
ــدقیق را آمــده بدســت  ت

  .نموديم بیشتر

ــات میــــداني   تحقیقــ
ھمـــراه بـــا تجھیـــزات 

ــاھواره اى ــراى  :مــ بــ
تحقق اين امر؛ محققین 

ــن موضــوع؛   بــا تمــام   اي
ــايي كــه از نظــر   گن رانیھ

ــف    ــراى كشـ ــي بـ امنیتـ
توسط مـأموران  اه گدست
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در يـك مـورد ايـن تحقیقـات      سـت، رده ابـ  خـود  اه را بـا گت كرده و دستأجرولي بوده است، سعودي 
اه را ھمراه خـود نمـوده و شـروع كـرده اسـت بـه طـواف دور كعبـه در حالیكـه          گدست محقق شخص

كـرده اسـت؛ وي   مـاھواره اى  اه كـل مسـیر طـواف وي را ثبـت     گاه كار مي كرده است، دسـت گدست
كـه تحلیـل كننـده اطالعـات     ( سسـور  پمـ : نرم افزارمسیر طي شده و ثبت شده در طواف را روي 

یاده كرده و ديده است كه خطـوط طـواف متطـابق بـوده يعنـي اينكـه       پ )مكان ياب ماھواره اى است
دقیـق ثبـت كـرده    مختصـات را  اه گثبت آن بطور مستمر متطابق و دقیق بوده و دسـت  عملیات رصد و

ده است، و نتیجه يكسان است؛ براى اطمینان بیشتر اين عملیات را طي طوافھاى متعددي تكرار كر
اه حساب گس از آن نقطه مركزي دواير ثبت شده كه مسیر طواف بوده است را با دستپبوده است، 

شت بام مسجد الحرام نیز تجربه كـرده و  پكرده كه به معناي وسط كعبه مي باشد، و اين كار را در 
ده، كـه ضـمن دقـت و    نـین روشـي ثبـت شـ    چبـا  مزبـور  نتیجه دقیق بوده است، بنابر ايـن مختصـات   

اه را با خود گدر تحقیق مستقل ديكري شخص محقق دست .استمرار مربوط به وسط كعبه مي شود
؛ جـايي  سبیده استچو زير ناودان طال و به ديوار كعبه رفته داخل حجر اسماعیل ھمراه كرده و به 

ثبـت مختصـات   ، در ايـن وضـعیت   ند متري فاصله داردچكه جزو كعبه محسوب شده و با وسط كعبه 
نموده با دور شدن از كعبـه و طـواف و    كرده و بعد با مالحظه اين مختصات ثبت شده انواع تجربه ھا

داخل و بیرون مسجد الحرام و در ھمه موارد نتیجه يكسان بوده كه عالمت دقت مختصات ثبت شده 
را در ت كعبـه  اه مكـان يـاب مـاھواره اى مختصـا    گري با دسـت گدر تحقیقات مستقل دي .خود مي داند

ند بار در مطاف و بیرون آن و در مسعى و اطراف مسجد الحـرام آزمـايش كـرده    چطواف ثبت كرده و 
  . است، و نتیجه صحیح و يكسان بوده است

نتیجه مجموعه اين تحقیقات میداني با مختصات تصاوير ماھواره اى يكسان از كـار بیـرون آمـده؛ كـه     
نتـايج  . يیـد مختصـات تصـاوير مـاھواره اى گرديـد     أاني و نیـز ت موجب اطمینان از نتیجـه تحقیقـات میـد   

درج گرديده و بر اين اساس  تقويم نجومي بنیاد حیات اعلىنین تحقیقات و تدقیقاتي در چحاصله از 
با اطمینان از نتیجه اين تحقیقات و كاربرد روشـھاى؛  . استخراجات تقويم نجومي مبتني شده است

ت معتبرترين مركز نجومي استفاده شد و تدقیق نتايج آن با مختصاتھاي براي ساير بالد نیز از مختصا
ماننـد تفـاوت روز طلـوع    ( در مـوارد اخـتالف افـق   از ايـن رو  . موجود از تصاوير ماھواره اي انجام گرديـد 

اختالف اوقات ساير بالد با كعبـه مشـرفه نیـز بـه      ،)طلوع و غروبشرطان در تقويم عربي و يا موارد 
  .ماھواره اى محاسبه گرديده استدقت تصاوير 

 ٤٩.٥× ٦(ھمه مسلمانان معتقدند كه مقدار شش ذراع  :تدقیق نھايي در مختصات مركز كعبه
ام گـ از حجر اسماعیل فعلي جزو  كعبه اصلي بوده كه در دوران مشركین قبل اسالم ھن) سانتیمتر

میداني و نیز مالحظه تصاوير ماھواره  ذارده اند، بنابر اين در تحقیقاتگبازسازي كعبه آنرا بیرون كعبه 
اى موجود مركز كعبه فعلي مركـز كعبـه اصـلي نیسـت؛ و در حقیقـت مركـز كعبـه اصـلي بـه مقـدار           

 0.0512سانتیمتر در شمال مركز كعبه فعلي واقع است، لذا مركز حقیقـي كعبـه بـه مقـدار      ١٤٨.٥
كعبـه مشـرفه ھـر ثانیـه عـرض      در منطقـه  . تر از مركـز فعلـي اسـت    جغرافیايي شمالي عرض ثانیه

  .متر مي باشد ٢٧متر و ھر ثانیه طول جغرافیايي معادل  ٢٩جغرافیايي معادل 

  ���صات ���ا�یا�ی ���ه ��ر�����ق  و ����ن د��ق   � �ھا�ی
  lat : 21.422554 N  شمالي: عرض جغرافیايي
   long : 39.82611 Eشرقي : طول جغرافیايي

  معادل

  ثانیه عرض شمالي ٢١.١٩٤دقیقه و  ٢٥درجه و  ٢١
  ثانیه طول شرقي  ٣٣.٩٩٦دقیقه و  ٤٩درجه و  ٣٩

  )نصف النھار مبدأ رايج(نسبت به گرينويج 

  ) رى (  سنسبت به ثانیه  ٢٢.٦٦٤دقیقه و  ٤٧درجه و  ١٧ : در موقعیت

  )١٤٢٨ – ١٤٢٧ال س(با افق تقويم نجومي منطقه اى  00:30-: و اختالف ساعت
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  KMT با LMT با UT با GMT ساعتتفاوت 
امــروزه در دنیــا ســاعتھا و معیارھــاي مختلفــي بــراي  محاســبات نجــومي و جغرافیــايي و مــراودات  

  اجتماعي و تجاري استفاده مي شود كه موارد الزم آنھا را ذكر مي كنیم

   :چينويزمان متوسط گريا ) GMT )Grinwich Mean Timeساعت 
) Time Zone( زمان منظقه ايمبناي  در

سطح كل زمین با نصـف النھارھـايي بـه    
قسمت تقسیم مي شـود كـه طـول     ٢٤

درجه است  ١٥جغرافیايي ھر يك معادل 
 15 قـاچ  ٢٤بدين ترتیب سطح زمـین بـه   

درجه تقسیم مي شود كه اين خطوط از 
ذرنـد ھـر قـاچ را يـك منطقـه      گقطب مي 

ماني زماني مي نامند و ھر يك منظقه ز
ساعت فرض كـرده انـد  و بـا     ١را معادل 

عبــور از ھــر منطقــه زمــاني يــك ســاعت 
عقربه ھاي ساعت را جلو يا عقـب مـي   

 ٧.٥كشند منطقه بین نصـف النھارھـاي   
ــه غربــ  ــه   ٧.٥ي و درج درجــه شــرقي ك
 لنـدن  چينـو يمركـزي آن در گر  نصف النھار

 و شرق طرف به 12 تا 1 از مناطق اريگذ شماره براي مبدأ منطقه يا النھار نصف عنوان به دارد قرار
 گرفته نظر در يكسان متوسط زمان يك معین زماني منطقه ھر سرتاسر در شد، گرفته نظر در غرب
 و است موسوم اي منطقه زمان سیستم به روش اين است منطقه وسطي النھار نصف برابر و شد
 اي منطقـه  زمـان  مثـال  عنـوان  بـه . دارد نـام  اي منطقـه  زمـان  سیستم؛ اين در شده محاسبه زمان

ايران در شـرق  ) GMT+3.5( چگرينوي وقت به ساعت اضافه به ساعت 3.5 با است برابر ايران كشور
 اخـتالف  مبـدا  غـرب  در منـاطق  بـراي  و شـود  مي جمع مبدا وقت با ساعت اختالف و است چينويگر

 ايـران  در اسـت؛  0:0 سـاعت  چينـو يگر در كه وقتي ترتیب بدين شود مي كم أمبد ساعت از ساعت
 به ساعت يك ساعتھا شرق سوي به سفر در زماني منطقه ھر از عبور با باشد مي 3:30 ساعت

ھناور نیز مانند روسیه بـر حسـب مقـدار افـق چنـد نصـف النھـار و چنـد         پدر كشورھاي . رود مي جلو
رند كـه  ساعت منطقه اي را معموال طوري در نظر مي گی.ساعت منطقه اي در نظر گرفته مي شود

معـادل سـاعت   ) رسیدن خورشید به وسط آسـمان (براي مركز آن منطقه يا كشور ظھر و وقت زوال 
به نسبت  به صورت تقريبي بدين ترتیب طوري در نظر َكرفته شده كه ھر منطقه ساعتش .باشد١٢

نـین جھـت   چتناسب داشته باشـد و ھم ي روز مره مردم گغروب آفتاب تنظیم شود تا با زندطلوع و 
   .ظیم امور براي يك كشور يك ساعت واحد مطرح باشدتن

در قديم ھر شھر ساعت مخصوص خود داشت و با طلـوع و   :تفاوت مبناي ساعت قديم و جديد
به ساعت معوجه بوده و ساعت واحدي براي ھر  غروب آفتاب ھمان شھر تنظیم مي شد و معروف

سـمت مسـاوي مـي كردنـد و ھـر      ق ١٢بـین طلـوع و غـروب را     ساعت قديمكشور وجود نداشت در 
مي نامیدند و طول ساعات بر حسب تغییر طول روز تفاوت مي كـرد و   ساعت معوجهقسمت را يك 

شروع سـاعت  . قسمت تقسیم مي كردند ١٢براي شب ھم ھمینطور از غروب تا طلوع صبح را به 
 و سـاعت  تاول ھر روز از طلوع آفتاب آغاز مي شد و آخر ساعت ششم ھمان زوال ظھر بوده اسـ 

سـاعت سـوم شـب و بـراي      رايج ھمین بوده  و براي تعیین ساعت مي َكفتند ساعت سـوم روز يـا  
تفاوت ساعات بین شھرھا محاسبه اختالف افق در طلوع و غروب آفتاب بسیار مھـم بـوده اسـت و    

ھم بـوده   گرساعتي ديو  .اختالف ساعت بین شھرھا برابر اختالف طلوع آفتاب دو شھر بوده است
قسمت مسـاوي   ٢٤به از غروب تا غروب براي ھر شھر كه ھر شبانه روز را  ساعت مستويهنام  به

 سـاعت منطقـه اي  در سیسـتم   ولي بوده استساعت آن مساوي  ٢٤ تقسیم مي كردند و در آن
يـك سـاعت واحـد در     ،منطقـه جديد براي ھر منطقه به نسبت ساعت طلوع و غروب آفتاب مركز آن 

  .ھمه شھر ھاي آن منطقه يك ساعت واحد دارند و رفته مي شودگنظر 
در نظر رايـج امـروزي بـوده و بـه طـول صـفر اسـت نصـف النھـار           نصف النھار مبدأرينويج گنصف النھار 

ر از سـمت  گـ مـي نامنـد و ا   خـط تـاريخ بـین المللـي    درجه است كه آن را  ١٨٠مقابل آن نصف النھار 
ر از سمت غرب به گساعت است و ا+) ١٢( ويج رينگشرق به آن نزديك شوند اختالف ساعت آن با 



  ٤٧ راه آسمان ھفته نامه

 11

ساعت است بدين ترتیب با عبور از اين خط يك روز تاريخ ) -١٢(رينويج گآن نزديك شوند اختالف آن با 
جزايـر يـا مراكـز مسـكوني      چتغییر مي كند اين نصف النھار تماما از آبھاي اقیانوس مي گذرد و از ھی

مللـي بـراي راحتـي تغییـر تـاريخ بـر روي ايـن خـط انحرافھـا و          عبور نمي كند و طبق قـرار داد بـین ال  
شكستگیھايي ايجاد كرده اند تا مرزھاي جزاير كشورھا را جدا كند و ھمه جزاير مربوط به يك كشور 

در ھر لحظه در دو طرف اين خط دو تـاريخ بـا   . در يك طرف خط واقع شوند و تاريخشان يكسان باشد
قرمـز بـا خطـوط شكسـته در سـمت راسـت        گصوير زير اين خط به رنـ اختالف يك روز وجود دارد در ت

قرمـز را در مركـز تصـوير مـي      گرينويج لندن بـه رنـ  گتصوير نشان داده شده است و نصف النھار مبدا 
انـد و   يكسان نشان داده شده گكشورھايي كه يك ساعت منطقه اي يكسان دارند با يك رن. بینید

ايین نقشـه مـي بینیـد بـراي برخـي      پـ عالمـت مثبـت و منفـي در     رينويج را باگاختالف ساعتشان با 
سـاعت بـا   .. و ٤.٥و  ٣.٥كشورھا كه كه در میانه نصف النھارھا واقع بوده اند اختالفشان بـا مقـادير   

رفته شده است كه ايران يكي از اين مناطق است در باالي تصوير درجه ھاي طول گرينويج در نظر گ
  .   وط خاكستري فاصله ھاي نیم ساعت را مشخص كرده اندجغرافیايي نوشته شده است خط

ھمــان وقــت شمســي متوســط گرينــويج اســت؛ كــه در   ): UT )Universal Timeســاعت 
رفتـه مـي   گي بكارگروازھاى ھوايي و به منظور ھماھنپبسیاري از موارد علمي و فني مانند برنامه 

اشـند، ايـن نـوع كـاربرد وقـت شمسـي       شوند؛ كه در ھمه نقاط در اين لحظه برنامه اى را داشـته ب 
 UTمـي نامنـد كـه بطـور خالصـه بـا حـروف         وقت جھانير را اصطالحا گرينويج در نقاط ديگمتوسط 

  .نشان داده مي شود

رينـويج  گساعت نیز ھمان زمان متوسـط بـه وقـت     اين ):UTC(ساعت جھاني ھماھنگـ 
عبارت استفاده مي شود اين  است و اكنون در كارھاي مھندسي و محاسبات نجومي اغلب از اين

برحسب حركت شبانه روزي  زمان جھاني يو تيمي باشد  UTساعت جھاني ساعت تدقیق شده 
زمین اين مقیاس سنجش زمان يكنواخت نبود  ستارگان تعیین مي شود به دلیل تغییرات در چرخش

بـین المللـي   استفاده شد كه بـر حسـب زمـان اتمـي      UTC گفلذا بعد از آن از زمان جھاني ھماھن
است براي تطبیق  گھماھن نیز ھمین ساعت جھاني GMTاست و اين مبنا يكنواخت است و زمان 

 ٢٠٠٥و يا كم مي كنند مانند سال  هند سال ثانیه ھايي را به طول سال اضافچبا زمان نجومي ھر 
  . كه يك ثانیه به طول سال اضافه شد

ايیز در برخي از كشورھا يـك سـاعت   پصل در ابتداي فصل بھار و ابتداي ف :ساعت تابستاني
ردد تـا بـا اخـتالف طـول شـب و روز سـاعت       گـ به ساعت رسمي منطقه اي افزوده و يا كاسته مي 

  .رسمي نیز با آن متناسب شود

   

  :)Local Mean Time(ساعت متوسط محلي يا  )LMT(وقت محلي  LMTساعت 
 كـل  براي مثال عنوانبه . )GMT( چينويگر ھر محل باساعت اختالف +رينويج ساعت َكبرابر است با 

  است گرينويج از بعد ساعت 3.30 اي منطقه رسمي ساعت ايران

بـا توجـه بـه مطالـب     : زمان متوسـط كعبـه   )KMT)Kaebah Mean Time  ساعت
و  مكـه  وقـت جھـاني  و التـزام بـه    نصف النھار مبـدأ به عنوان  كعبهذيرفتن نصف النھار پذشته، و گ

بـا ايــن مبـدأ؛ مـا زمـان منطقـه اى كعبــه را خـواھیم داشـت كـه عالمــت          عتسـا محاسـبه اخـتالف   
و بـر ايـن   . خواھـد گرديـد   UTزين ساعت جھاني گمي باشد، و ھمین ساعت جاي KMTاختصاريش 
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كه آنرا در جداولي عرضه مي . نیز تاسیس خواھد شد حقیقي LMTاساس ساعت و وقت محلي 
  .كنیم
برابر است با ساعت به وقت كعبه  LMTوقت محلي  كعبه مشرفه،رفتن وقت گاين با مبدا قرار  بنابر

 منھاي يا ،مكهبراي نقاط واقع در شرق  به اضافه اختالف ساعت منطقه اي با مكه مكرمه مشرفه
 بهزمان منطقه اي كع ترتیب بدين. مكه مكرمه غرب در واقع نقاط براياختالف ساعت با مكه مكرمه 

 كعبه مركزيت اساس بر اي منطقه زمان سیستم به روش اينمي باشد  مبدأ ساعت ،مشرفه
 .شود مي موسوم مشرفه

 در گرن نارنجي نیز المللي بین تاريخ خط و است مبدأ مشرفه كعبه ساعت منطقه اي تصوير در
   .كرد خواھد تغییر تاريخ روز يك آن از عبور با و است شده داده نشان نقشه راست سمت

 مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف النھار مهه مكّرمّكو  ت اهللا الحرامبیزمین كره مركز خشكي 
 نسبت بهزمین را  هقرار داده و اختالف ساعت بقیة نواحي كر تقويم نجومي ، و ساعت مبنايمبدأ

  .ذكر مي كنیم كعبه مشرفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نجومي و تنجیميو تقويم  كلیه مرسوالت
  پژوھشكده علوم نجوم بنیاد حیات اعلى

  

  مبدأ ساعتبا 

   
  منتشر خواھد شد
  ان شاء اهللا تعالى

  به حول و قوه الھي و به عنايت حضرت وجه اللھي
  

  ١٤٢٨رمضان المبارك   از آغاز سال �دید ا�ل �ق
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  ��ر� ���ه با  ���ت ��ت سا�ت �فاوت و ���صات

   اختالف ساعت با

   
ويم تق ساعت

 نجومي

 LMTوقت محلي 

 اختالف ساعت با
  چگرينوي

  ض

 ا  

  طل

 ا  

 
 

00:00 +03:00 21°25'21.194''N 39°49'33.996''E  كعبه مشرفه  

00:00 +03:00 21°25'21.194''N 39°49'33.996''E   هممكّرمكه  

00:00 +03:00 24°28'06.39''N 39°36'40.07''E  مدينه منوره  

00:00 +03:00 31°59'45.24''N 44°18'51.92''E  نجف اشرف  

00:00 +03:00 32°36'58.91''N 44°01'56.35''E  كربالى معال  

00:00 +03:00  33°18'49.74''N 44°11'12.04''E  كاظمین شريفین  

+00:30 +03:30 36°17'16.92''N  59°36'56.66''E  مشھد مقدس  

00:00 +03:00 34°11'55.85''N 43°52'24.06''E  غريب يسامرا  

-01:00 +02:00 35°14'06.58''N 31°46'41.03''E  بیت المقدس 
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  مكرمه مكه جھاني ساعت با بالد تساعا اختالف
 را نقطه ھمین لذا باشد، مي مكّرمه مّكه و الحرام اهللا بیت زمین كره خشكي مركز 

 بقیه ساعت اختالف و داده قرار أعلي حیات بنیاد نجومي تقويم مبناي ساعت و مبدأ، النھار نصف
  .كنیم مي ذكر مشرفه كعبه به نسبت را زمین كره نواحي

 افزايش و شده مشخص ذيل جدول در مكرمه مكه ساعت با بالد ساعت اختالف مقدار 
  . است شده اشاره) -( عالمت با آن كاستن و(+)  عالمت با مكرمه مكه ساعت به نسبت آن

  محل ھر ساعت به واقعه ساعت=  مكه با محل ھر ساعت تفاوت) -  يا(+  مكه ساعت به واقعه ساعت

 بیشتر يا ساعت يك ديگر فصل يا بھار در كشورھا برخي در: فصلي ساعت تفاوت 
 و نبوده، يكسان كشورھا ھمه در ساعت تغییر اين زمان و مقدار كشند، مي جلو به را ساعتھا

 بنابراين .شود نمي گرفته نظر در جھاني ساعت اختالف جدول در ولذا دھند، نمي انجام ھم برخي
 تا بھار فصل ابتداي از است، عتسا نیم مكرمه مكه با اش ھمیشگي ساعت تفاوت كه ايران در

 ساعتھاي به ساعت 1.5 بايد) شود مي كشیده جلو به ساعتھا ،ساعت يك كه( تابستان آخر
 .آيد بدست ايران تابستاني محلي ساعت بنابر مطلوب فلكي وقت تا شود اضافه تقويم

 

 )Petropavlovsk( روسیه شرق -فیجي -كريباتي -مارشال جزاير - نیوزيلند +9

  )ماگادان( روسیه شرق - وانواتو - سلیمان جزاير +8

 )Vladlvostok(روسیه شرق-گوام- میكرونزي-نو گینه -تاسمانیا -)سیدني(استرالیا شرق +7

 )داروين –آداليد (استرالیاي مركزي  +6.30

 )Yakutsk(روسیه شرق-) ديلي(اندونزي شرق -جنوبي و شمالي كره -ژاپن +6

 )بايكال(روسیه- تايوان-مالزي-فیلیپین-برونئي- مغولستان-كنگ ھنگ-ماكائو-چین-)پرت(استرالیا غرب +5

 )Novosibirsk( روسیه - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -اندونزي غرب +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk( روسیه -)آستانه(قزاقستان شرقي نیمه - قرقیزستان -بوتان -بنگالدش +3

 النپ +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pern(روسیه-مالديو-)ساگیز(قزاقستان غرب-ازبكستان -تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیه -)Ishevsk(روسیه-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1

  ايران .+30

KMT  
0 

– سودان -اتیوپي -جیبوتي - اريتره - يمن - قطر - كويت -بحرين -اقعر - )عربستان( حجاز
 )مسكو( روسیه غرب -تانزانیا-قمر -ماداگاسكار - اوگاندا - كنیا -سومالي

1- 
-زامبیا-ماالوي-كنگو شرق-رواندا-لیبي -مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه

-روماني-يونان-سوازيلند-لسوتو- يبروند -جنوبي آفريقاي-بوتسوانا–زيمبابوه-موزامبیك
   سوئد-فنالند-استوني-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان

2- 
-زئیر-گابون-كنگو غرب-كامرون-مركزي آفريقاي- بنین-نیجريه-نیجر-چاد- مالت-الجزاير-تونس
-اسلونیا- كوزوو- سنجق-بوسني- صربستان- كرواسي-مقدونیه-آلباني-استوايي گینه- نامیبیا-آنگوال

 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ- مجارستان-لھستان-بلژيك- دانمارك-آلمان- اسپانیا- فرانسه-ايتالیا

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-قناري جزاير-مراكش -ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-بیسائو گینه-عاج ساحل-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 )اسکورسبی(گرينلند شرق -Azores جزاير - Cape Verd جزاير -4

  آرام اقیانوس میانه- )برزيل(روكاس داس آتل- واس مارتین جزاير- )گريتويكن(جنوبي جورجیاي جزاير -5

  سورينام - اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(برزيل شرق -گرينلند -6

 7.30-) ونزوئال( - )كبك(كانادا شرق - شیلي - دمنیكن- پاراگوئه- بولیوي-)Manaus(مركزي برزيل -گويان -7

 )پوکادواكره(برزيل غرب -پرو -اكوادور -كلمبیا-پاناما -ھائیتي -جامايكا -كوبا- )نیويورك(آمريكا -8

  كاستاريكا- نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9

 )الپاز( مكزيك غرب -)Edmonton( كانادا غرب -)Denver( امريكا تحدهم اياالت -10

 كايرن پیت جزاير-)Vancouver( كانادا غرب -)آنجلس لوس( امريكا متحده اياالت -11

 آالسكا -12

 14-) ساموآ( -  )آمريكا( ھاوایی Hawadan جزاير -فرانسه نزي پلي جزاير -13
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  اع�ی �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده

   و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

  ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن المک  ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم

����م ��وم ��و�م ع�وم
   پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  

  ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

  اع�ی �یات �ی رسا�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم 

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

  اّ ارف دار
١٤٢٨  

www.Aelaa.net  
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net           tanjim@aelaa.net 

  

  رب العاملنيو احلمد


