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����ص ا
  �تالف او�ت�با�ی �وا�د رو�ھای 

  : ��نای او�ت و�� ف��ی -١

بر� از حوادث و وقايع فل� كه در علم �وم و تنجيم �ورد توجه است؛  -١

بر اساس آ�ه درنظر راصد زمي� است بوده نه واقعيت فل� آن، و بر همان 

اساس اصطالحات �ر�وطه وضع شـده اسـت، كـه ايـن روش مطـابق رصـد 

ت كه مبناي تأس�س اين علم و ارايـه مبـا� اس )Topocentric(ح� ناظر 

  .آن از دير�نه تر�ن زمانها بوده است

پايه اين علم و  است رصد ح�همان  و هن�م شنا� تنجيمعلم مبنا در 

فتـه � شـود گمثال همينكه بر اساس رصد ح� كواكب ش� گرفته است 

الت اتصـا�� ماننـد تراجـع و ررخـد و يـا حـچدور زم� � بكه خورشيد 

بـر اسـاس رصـد  اوج و حضـيض.. و اق�ان و مقابلـهضد توازي، توازي و 

ح� �شخيص داده شده اند و وضع احـ�م و دالالت نـ� بـه همـ� گونـه 

ون در رؤ�ت ب�ي بـه چرم است گمثال اينكه  طبع خورشيد و �ر�خ  است

 گقر�ز و زرد ديده � شوند و يا طبع ماه كه �د اسـت بـه خـاطر رنـ گرن

اينكـه كه ناظر بر سطح زم� آن را بـه رنـك سـفيد � ب�نـد  آن است�د 

كواكب حر�ت دارند يا وجود دارند همه بر اساس حس ناظر بر سطح زم� 

  . است



  ه آسمانھفته نامه را

3 

و� از آ�ا كه �اسـبه بـر ايـن 

ــتخراج  ــه اش اس ــاس الزم اس

جدا�نه تقو�م براى هر يـك از 

نقاط زم� بوده و ارائـه تقـو�م 

ديگـر واحد براى همـه زمـ� 

عم� نبوده �ا به ناچـار عمـوم 

جاي�ه كواكب در (اوقات فل� 

مبناي ناظر را بر اساس ) بروج

در �ر�ــز  )Geocentric(فلــ� 

�يه تقاو�م و �رسوالت �ـو� ب�يـاد حيـات ا�؛ كره زم� �اسبه نموده و 

در   )Geocentric( اوقات فل� اين حوادث بر اساس �وقعيـت نـاظر فلـ�

  . ه شده و مطابق آن اطال�ت �و� استخراج گرديده استنظر گرفت

به اين ناظر فل� بر �ر�ـز زمـ�، 

ــي� ــاظر حق ــد و  ن ــ� � گو�ن ن

�اسبات آن براي همه اهـل كـره 

زم� ي�سـان اسـت ز�ـرا همـه 

اهل كره زم� در يك نقطه �ر�ـز 

زم� هس�ند و � كـره زمـ� بـه 

صورت يك نقطه در فضا در نظـر 

ود و در �وم كهـن بـه گرفته � ش

  .فتندگآن �ر�ز ��م ن� � 
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از �اظ رصدي بر� وقايع فلـ� بـ� دو بـ�  :اختالف منظر ب� بالد -٢

� گو�ند اختالف منظر بـ�  اختالف منظر ب� دو ب�تفاو� دارند و به آن 

دو شهر يع� اينكه واقعه فل� را در يك ب� ب�ي�نـد و در بـالد ديگـر در آن 

آن را ن�ي�ند يا با اختالف �تصات ب�ي�ند مانند كسوف شمس كه در �ظه 

يك كسوف بر� بالد آن را � ب�نند و بـر� نـ� ب�ننـد و يـا متفـاوت � 

  . ب�نند

  :علت عدم اختالف منظر �سوس شمس و كواكب دور - ٣

ه كه يك �ء به ما نزدي�� باشد در مقا�سه با اشياء دورتر اختالف چهر

يدا � كنيم به عنوان مثال يك درخت در پي �سبت به آن منظر ب�ش�

ر �سنجيم مقداري كه جا�ا گشت � آن است ا�دوردست را با يك كوه كه 

شو�م در �وقعيت ظاهري آن �سبت به كوه تغي�ي ا�اد ن� شود و� اگر 

ر جا�ا شو�م آن درخت ن� �سبت گدرخت نزديك و در چند قد� ما باشد ا

اين . و�ر �شت � آن كه كوه است زاو�ه ديدش تغي� � كندبه صفحه تص

�وضوع براي درخت در فاصله نزديك در ش� ز�ر �شان داده شده است 

  .اين دو ناظر هر كدام درخت را در مقابل كو� متفاوت با ديگري � ب�نند
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فاصله هزار كيلوم� �سبت به زم� قرار دارد و  ٤٠٠تا  ٣٠٠قمر در فاصله 

ميليون كيلوم� است نزدي���ن سياره  ١٤٦از زم� حدود  خورشيد

ميليون كيلوم� با  ١١٦م نزدي�ي به زم� تقر�با  �عطارد است كه در هن

برابر قمر فاصله اش از زم� ب�ش� است  ٣٠٠زم� فاصله دارد يع� حدود 

� ب�نيم كه  وس اختالف منظرش ن� تقر�با به هم� �سبت �م � شود �

� � شود و يا �ش�ي فاصله اش تا زم� چف منظرش ن� �سيار نااختال

س �برابر فاصله قمر تا زم�  ١٥٠٠ميليون كيلوم� است يع�  ٥٥٠حدود 

�ي چبراي ناظر بر �ق و غرب �سبت به دايرة ال�وج اختالف منظر نا

  .دارد

براي راصـد ..) �ش�ي �ر�خ زحل و (اختالف منظر در كواكب علوي  �س

عمو� �سوس ن�ست و درجه دايرةال�و� آنهـا در بـالد �تلـف از ديـد م

ناظر رصدي در يك �ظه مانند هم است هم در عرض دايرة الـ�و� و هـم 

درحـد (براي زهره و عطارد هم �سـيار نـاچ� اسـت . در طول دايرة ال�و�

اما قمر از همه كواكب به زمـ� نـزدي�� اسـت و در بـر� �واقـع ) ثانيه

  . ختالف منظر �سو� داردا

  



  ه آسمانھفته نامه را

6 

�ر�ـوط بـه وقـ�  ب�ش��ن تفاوت ناظر فل� و ناظر رصدي براي قمر -٤

  :است كه

قمر ) يع� در كم��ن فاصله �سبت به زم� باشد( قمر در حضيض باشد -١

در يك مدار بي� ش� �سبت به زم� حر�ت � كنـد و و در نـي� از مـاه 

ر ني� از ماه در حـال نزديـك شـدن بـه در حال دور شدن از زم� است و د

هزار كيلـوم� از زمـ� در هـر مـاه  ٤٠٠تا  ٣٠٠زم� و فاصله اش تقر�با ب� 

  . تغي� � كند

وق� قمر در سـطح افـق . در حال طلوع يا غروب باشد قمر در سطح افق -٢

  است ب�ش��ن اختالف منظر ب� ناظر رصدي و ناظر فل� وجود دارد

   :فاوت ناظر فل� و ناظر رصدي براي قمركم��ن مقدار ت

  )يع� دورتر�ن نقطه �سبت به زم�( قمر در اوج باشد -١

باشـد و در ايـن ) يعـ� بـاالي � و وسـط آسـمان( قمر در وسط ا�سماء -٢

ناظر فلـ�  چون. حالت اختالف منظر ب� ناظر فل� و رصدي وجود ندارد

راي هـر دو قمـر دقيقـا در بـ)بر سطح زمـ�(و ناظر رصدي ) بر�ر�ززم�(

باالي �شان است و هر دو ي�سان به آن ن�اه � كنند و اخـتالف ديـد 

  .ندارند

س اختالف منظر ب� ناظر فل� و نـاظر رصـدي بـراي قمـر در يـك بـ� �

ساعت به ساعت با تغي� ارتفاع قمـر و فاصـله اش از طلـوع يـا غـرو�ش 

  تغي� � كند
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در اين حالت ديد ) خط ا�رأس(ظر � باشد در حال� كه ماه باالي � نا

ناظر فل� و ناظر رصدي ي�سان است و اختالف منظري وجود ندارد و 

ه كه به سمت افق چهر 

بياييم اين اختالف 

ب�ش� � شود و در 

 كه قمر �اس به �حال

سطح افق است يع� 

 ،حالت طلوع و غروب

ب�ش��ن اختالف ب� 

ناظر رصدي و فل� 

ه چو هروجود دارد 

ارتفاع ماه افزا�ش يابد 

مانند تصو�ر مقابل  .كم� � شودب� ناظر رصدي و فل� اختالف منظر 

 .براي ناظرفل� و رصدي در امتداد خط س� رنك

رؤ�ت ماه در يك شب خـاص را بـراي بـالد �تلـف در جهـان  بعدتصو�ر  

اه �شان � دهد و �شان � دهد كه در نظر راصـد در ايـن منـاطق جـاي مـ

�سبت به ستاره ها مقداري تفاوت � كند به ايـن �وضـوع اخـتالف منظـر 

... ماه ب� بالد گفته � شود و� براي سيارات ديگر مانند �ش�ي، �ـر�خ و  

  .اين تفاوت وجود ندارد و همه ي�سان � ب�نند

نا�ه در تصو�ر �شان داده شده كه جاي�ه �شـ�ي �سـبت بـه سـتاره هـا چ

  .ف زم� ي�سان است و اختالف منظر نداردبراي نقاط �تل



  ه آسمانھفته نامه را

8 

  
درجـه  ١اين اختالف منظر ب� ناظر فل� و ناظر رصدي براي قمـر حـدود 

و در ) كيلـوم� از زمـ� ٣٨٤٤٠٠براي فاصله متوسـط    ″02.608′57(است 

  .�واقع �تلف سال تفاوت � كند

و�ل به بروج ساعت �... از اين رو براي كواكب شمس و �ش�ي و �ر�خ و 

و اتصاال�شان با ي�ديگر براي نقاط �تلف زم� در يك �ظـه ي�سـان 

  .است و تفاوت منظر �سو� ندارند

براي قمر از ديد ناظر رصدي زمان �و�ل به بروج و اتصاال�ش بـراي بـالد 

�تلف اختال� جز� دارد و اين اختالف �ستگي به �وقعيت قمر �سبت به 

ه در حالت اوج يا حضيض است در طـول سـال تغيـ� افق در هر ب� و اينك

  . � كند

 �كه �كرمه

 برز�ل

 �نادا
 اروپا

 ی�ش�
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به اختالف منظر ب� ناظر فلـ� و نـاظر رصـدي  :اختالف منظر اف� -٥

� گو�ند و هن�� كه ماه در افـق باشـد بـاختالف منظـر افـ�  پاراالكس

را حساب � كنند كه ب�ش��ن اختالف منظـر �كنـه در ) پاراالكس اف�(

ماه در �سـ� طلـوع تـا غـرو�ش در يـك روز در هـن�م  آن روز است چون

مـثال در . طلوع يا غروب ب�ش��ن اختالف ب� ناظر فل� و رصدي را دارد

�كـه �كرمـه ) اراالكس افـ�پـ(مباحث رؤ�ت هالل اختالف منظر اف� 

داده � شود كه منظور ب�شـ��ن اخـتالف منظـر قمـر در آن روز اسـت در 

  .تهن�� كه قمر در افق اس

براي ارائه تقـو�م واحـد بـراي همـه  :مبناي اوقات فل� تقاو�م �و� -٦

وجـوه و  –�و�ل به بروج و منازل (نقاط زم� به صورت � اين وقايع فل� 

بـر اسـاس نـاظر فلـ� ..) تراجـع و  -اوج و حضـيض  –اتصاالت  -حدود 

از قديم تـا استخراج � شود و در تقو�م درج � شود و اين سبك تهيه تقاو�م 

كنون بوده است و براي مباحث رصدي مانند طلوع و غروب كواكب براي 

هر ب� از ديد ناظر رصدي آن جدا�نه حساب � شـود و �اسـبه آن بـراي 

بالد �تلف �اسبات بيجيده اي دارد و ي�سان ن�سـت از ايـن رو بـا يـك 

بـه سـاعت  مبناي واحد ناظر فل� در نظر گرفته � شود و اين وقايع فلـ�

مبدأ �اسبه � شود و براي ساير بالد با جداول اخـتالف سـا�ت � تـوان 

   .به ساعت فل� �ورد نظر در ب� خود دست يافت

از ديد ناظر فل� زمان اين وقايع براي ساكنان زم� ي�سان اسـت و تنهـا 

  .اختالف ساعت منطقه اي �اظ � شود
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  :ا�تالف سا�ت ����ه ای -٢

�ر�ز  .�ت فل� از اختالف ساعت منطقه اي استفاده � شوددر �اسبه سا

ه �كّرمهو  بيت اهللا ا�رامخش� كره زم� 
ّ
� باشد، �ا هم� نقطـه را  �ك

قـرار داده  ب�ياد حيات أع� تقو�م �و�نصف ا�هار مبدأ، و ساعت مبناي 

 كعبـه ��ـفهسـاعت  و اختالف ساعت بقيه نوا� كره زم� را �سبت به

 .� كنيم ذكر

در وقت منطقه اي به صورت قراردادي براي هـر كشـور اخـتالف سـاع� 

ثابت را با افق مبدأ در نظر گرفته اند كه براي ا�ور سـيا� و بـ� ا�لـ� و 

بر� كشـورها كـه پهنـاور هسـ�ند ماننـد . بر� سا�ت فل� �ر�رد دارد

تفصيل اين . روسيه و آ�ر��ا و �نادا داراي چند ساعت منطقه اي هس�ند

  .ذكر شد �٤٧وضوع در راه آسمان 

  :� �قاو�م  ا�تالف ا�قو   ا�تالف سا�ت -٣

اسـت  و منـازل بر� اوقات فل� �ر�وط به جاي�ه كواكب در بروج -الف

اتصاالت  -منازل قمر  مانند �و�ل قمر و شمس و ساير كواكب به بروج (

كه از ديد ناظر فل� � باشد و زمان وقوع ) و تراجع و بر� احوال كواكب

آن در بالد �تلف ي�سان است و ب� بالد تنها اختالف ساعت رس� ب� 

كشورها وجود دارد از اين رو از آنها تعب� به اختالف افق ن� كنيم و بـراي 

جـداول اسـتفاده �  منطقه اي ذكـر شـده در اختالف ساعتاين �وارد از 

  . شود
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بر� اوقات فل� �ر�وط به طلوع و غروب كواكب و طلوع و غـروب  -ب

مانند برج طالع و �واضع بيوت و اوقات طلوع شمس و قمـر و (بروج است 

كه اين �ـوارد از ديـد نـاظر رصـدي اسـت و در تقـو�م بـه ) كسوف شمس

د �تلـف �الحظه نـاظر رصـدي درج � شـود و زمـان ايـن وقـايع در بـال

دارند يع� وا�سته بـه افـق  اختالف افقي�سان و همزمان ن�ست و با هم 

ناظر رصدي و فاصله كو�ب از افق است و ساعت ايـن وقـايع بـه صـورت 

�� براي هر منطقه حساب � شود ز�را مب�� بر طول و عرض جغرافيـا� 

الف و ارتفاع هر �ل � باشد همچن� هر ستاره و سـياره نـ� جـدول اخـت

افق �صوص خود بايد داشته باشد و اختالف افقها�شان ي�سان ن�سـت و 

  .ن� توان يك جدول براي همه آنها ارائه داد

در جداول جهت �اسبه اين گونه �وارد �تصات دقيـق شـهرها از تصـاو�ر 

در تقو�م شم�ـ (ماهواره اي درج شده است و به جهت �ر�ردهاي تقو�� 

ع تقو�م عر� بـالد بـا �وع تقـو�م عـر� �كـه تفاوت �و) منازل عر�

ن� �اسبه شده است كـه ) تفاوت تعداد روز طلوع �طان در فجر(�كرمه 

  .بر اساس طلوع ستاره �طان در فجر است

  :� ط�وع و �وب �فاوت بالد  -٤

اختالف مطالع كواكـب در 

طلـوع و اختالف افـق : آفاق

از �له ماه و (غروب كواكب 

ــيد ــ� و) خورش ــرام فل  ،اج
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� رخش بـه حـول �ـور خـودش اسـت چـحر�ت وض� زم� كه نا� از 

بـه خـاطر  اينكه هر روز ما � ب�نيم كو�� طلوع يـا غـروب � كنـدباشد 

اينطور بـه نظـر  و رخش زم� به دور �ور خودش از غرب به �ق استچ

� رسد كه خورشيد از �ق به غرب حر�ت � كنـد يعـ� از �ق طلـوع 

بـدين ترتيـب سـاكنان �ق كـره زمـ�  ه و در مغرب غـروب � كنـدكرد

خورشيد را زودتر از ساكنان غرب رؤ�ت كرده و طلوع در آ�ا زودتر اسـت 

طلـوع برای اينكه . است در نوا� �� زودترو به هم� ترتيب غروب هم 

و غروب به افق هر �ل دقيقا �شخص شود هم طول و هم عرض جغرافيـا� 

و فقط با طول جغرافيا� نـ� تـوان بـه اخـتالف مطـالع رسـيد الزم است 

طلوع و غروب با استفاده از طول و عـرض جغرافيـا� بـراي هـر بـ� �ـزا 

   .حساب � شود

  :�دم �فاوت  بالد  ���و�م ���ی  -۵

�وع هر روز تقو�م قمري با غروب آفتاب در هر ب� � باشـد، �وع مـاه 

ي هالل است، و در صورت اخـتال� شـدن قمري مب�� بر رؤ�ت �� ب�

ا�ر رؤ�ت؛ به قواعد مـأثور از �م خازنـان و� علـيهم ا�سـالم و تقـاو�م 

سـا�امه در . ب�ياد حيات اع� كـه بـر ايـن اسـاس اسـت �راجعـه � شـود

به تفصيل وضعيت رؤ�ت هالل هـر مـاه بـرر� و بيـان  آ�زنامه ماه قمري

د بعيده مانند آ�ر��اي جنـو� يـك شده است، در صور� كه در بر� بال

روز زودتر از �كه �كرمه هالل اول ماه را رؤ�ت ن�نند آن بالد نـ� طبـق 

هم� تقو�م عمل كرده، و اال در صورت رؤ�ت �� زودتر؛ ماه قمـري در آن 
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و بدين ترتيب روز �ذور از هـر مـاه . بالد ن� يك روز زودتر �وع � شود

    .مري در آن بالد ي�روز زودتر �اظ � شودقمري و ساير اح�م ماه ق

  :�دم �فاوت  بالد  � ��و�م ���ی  -۶

اساس تقاو�م شم� بر اساس حر�ت و رصد شمس است تقـاو�م شم�ـ 

در بالد �تلف اخـتالف ) اسكندري –باستا�  -مانند تقو�م بروج شم�(

بـ�  افق ندارند مگر اينكه �وع هر يك متناسب با غروب آفتـاب در هـر

  . است و به همان اندازه اختالف افق دارند

  :��یاد �یات اع�یبالد � �قاو�م ��و�ی  سا�ت ا�تالف  کار�د -٧

همـان  جـاي�ه كواكـب بـر دايـرة الـ�وج�وارد اختالف ساعت �ر�وط به 

اختالف ساعت ذكر شده در اين جداول است ز�را از ديد ناظر فل� زمـان 

� ي�سـان اسـت و تنهـا اخـتالف سـاعت بـا وقوع آنها براي ساكنان زم

  :ساعت مبدأ �اظ � شود و شا�ل اين �وارد � باشد

ا-   م :  

مب�� بر غروب و طلوع آفتاب هـر بـ� بـوده، كـه در : شب و روز: ١ستون 

جداول اختالف سا�ت بالد بـه آن برداختـه �شـده اسـت سـا�ت اوقـات 

  .ت در جاي�ه تقو�م اوقات �� من��� شود�� بالد بنا به درخواس

تقو�م حسا� براى همه بالد ي�سان بـوده و تفـاوت : تقو�م قمري: ٢ستون

  .آمد ٧ساعت ندارند و �ح آن در صفحه
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اختالف ساعت �و�ل شمس در بروج بـراى هـر : تقو�م شم�: ٣ستون 

ه � باشـد ب� به اندازه با اضافه يا �م نمودن تفاوت ساعت با �كه �كرمـ

  .كه در جدول اختالف سا�ت بالد آمده است

براى همه ): اسكندري –�سي�  –باستا� (تقاو�م شم� : ٦ و ٥و ٤ستون 

  .بالد ي�سان بوده و تفاوت ساعت ندارند

اختالف ساعت �و�ل قمر در بروج فل� و �ـ� و : ١٠و  ٩و ٨و  ٧ستون  

  .عت بدست � آيدمنازل فل� و رصدي قمر با جداول اختالف سا

  : تقو�م عر� حسا� و رصدي منازل شمس: ١٣تا  ١١ ستون

) روز طلوع �طـان(براي تقو�م عر� تفاوت تعداد روز �وع تقو�م عر� 

جداول اختالف سـاعت در سـتون آخـر درج شـده در ) تقو�م عر�(و انواء 

�سـته و تقو�م رصدي منازل كـه وا) غ��طان(است مطالع ساير ستار�ن 

به طلوع ستاره ها هس�ند در نقاط �تلف جهان متفاوت است و�ا تفـاوت 

طلوع اين �وم در بالد  مانند اختالف طلـوع �طـان ن�سـت و اخـتالف 

  . مطالع هر يك را �زا بايد �اسبه شود

  ):     )  و روزم -ب

 و�ـل كواكـب بـه هـر  -ازل �و�ل كواكب به بـروج و منـ :�او�ل�

 ) از �لـه آ�ز فصـول(درجه از بروج �� و فلـ� دايـرة الـ�وج 

  حدود  وجوه 

  بعيد االتصال   قمر و يا ساير كواكب خا� ا�س�  

 درجه عقرب ٣درجه م�ان تا  ١٩درجه ��قه قمر از ( اح�اق قمر(  
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 يـع تر -تثليـث  -�يه اتصاالت �سـد�س  :اتصاالت ب� كواكب�- 

 سـاعتهاي �وع اتصـال (توازي و ضد تـوازي  مقارنه  -مقابله 

  ) نهايت ان�اف -انفصال تام  نهايت و حاق اتصال  -قوت تام

 كث  تراجع  -استقامت  :احوال كواكب� 

  قمـر شـما� در فلـك اوجآن  و هبـوط دوصعاوج و حضيض قمر، و ،

  صاعد از نقطه رأس و جنو� هابط از ذنب 

  قمر و ساير كواكب با ثوابت مقارنه  

  ٣ساعت ذكر شـده بـراي �ـدوده (�دوده داللت خسوف و كسوف 

هيئـت فلـ� روزنامـه �ه ) روز بعد و قبل خسوف و كسوف ٧روز و 

نقشه فل� درج شـده در روزنامـه �ه شـنا� بـراي �شـان : شنا�

دادن جاي�ه كواكب در بروج و منازل در �ظـه �وع هـر شـب بـه 

�كرمه � باشد به عنوان مثال اگر وقت رسم آن در سـاعت  افق �كه

به ساعت �كه باشد با اضافه كردن نيم سـاعت جـاي�ه  كواكـب  ١٨

  .� باشد حساب � شود ١٨:٣٠در بروج براي ايران در ساعت 

 طــالع و هيئـــت  -ب

در �و�ل سال و  :فل�

قـــــران �شـــــ�ي و 

ــتقبال  ــاع و اس  -اجتم

ـــوف  ـــوف و كس خس

جــاي�ه . ارائــه � شــود

بيوت با اختالف بـالد 
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بـراي بيـوت . و تغي� ساعت طلوع و غروب آفتاب متفاوت � باشـد

  .براي هر ب� �زا حساب بايد �شود

 به افق �كه �كرمه بـوده، كـه بـراى بـالد ديگـر  :ساعت طلوع قمر

�ر�رد نداشته، اوقات طلوع قمر در بالد �تلـف ي�سـان ن�سـت و 

  . شود براي هر ب� �زا حساب �

  ايـن  :بطيء ا�سـ� -وسط ا�س�  –قمر و ساير كواكب ��ع ا�س�

در يك روز براي بالد �تلف ي�سـان اسـت و ) س� كو�ب(�عت 

اگر در يك روز به افق �كـه �كرمـه : تفاو� در آن وجود ندارد، مثال

قمر ��ع ا�س� بود در بقيـه بـالد نـ� در آن روز قمـر ��ـع ا�سـ� 

  .است

  : ه ىآزم -ج

�كث و ساعت غروب ) بعد سوا(ارتفاع و اختالف سمت، جدا� زاو�ه اي 

براي هشت بهشت و شهرهاي مهـم ايـران در جـداول بـراي  :شمس و قمر

فـاز و ضـخامت هـالل، طـول  اين �ـوارد و .شب اول ماه درج گرديده است

چيـده براي هر ب� �زا استخراج � شود به �اظ حر�ت �تلف و پي كمان

  .قمر و� در بالد �اور ش�يه هم است

  .�كه �كرمه � باشد �يهشبراي ساير بالد  :ش� هالل

ايـن مقـادير در  ):مـ�ل – برج فل� -برج �� (�تصات شمس و قمر 

غروب آفتاب به وقت �كه �كرمه حساب شـده اسـت در همـان �ظـه بـا 
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و قمـر در  اح�ساب اختالف ساعت منطقـه اي در سـاير بـالد نـ� شـمس

  . هم� �وقعيت قرار دارند

����ص او�ت خال� -٨
:��نای �وا�د 

اگر �وقعيت فل� يك جرم مطرح باشد، در همه جا ي�سـان اسـت فقـط 

و� اگـر . تفاوت ساعت مچ دست هر جاست كه طبق جداول � شود فهميد

�وقعيت فل� اجرام به �الحظه طلوع يا غروب آفتاب و ن� رؤ�ت رصـدي 

  .نظور باشد اين بالد با هم متفاوتندآن م

و �ظه وقوع فقط �الحظه كـرده،  وقوع يك واقعه را � سنجيم در آنوق� 

در اين صورت همه جا ي�ي است، و� اگر وقوع آن را به �الحظه سـا�ت 

شب و روز �سنجيم؛ آنوقت �تلف � شود، �ـس در ا�ـوري كـه طلـوع يـا 

فق مد نظـر اسـت بايـد �اسـبه �سـتقل غروب ماه يا خورشيد يا ستاره از ا

جاي�ه طالع و بيـوت  –مانند طلوع و غروب شمس وقمر (براى هر جا �شود 

، و� منهاى اين ا�ر �� است به تفـاوت ..)طلوع منازل رصدي شمس و  –

 –ماننـد �و�ـل كواكـب بـه بـروج و منـازل(ساعت منطقه اى توجه شـود 

  ..) :تراجع و  –اتصاالت 

�سـاوي = تفاوت ساعت هر �ل با �كـه  -يا ) + ر ساعت �كهآن واقعه د(

  .با وقوع آن به ساعت هر �ل � باشد
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