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  دروس آیة اهللا العظمی سید رضا حسینی نسب در علم ھیأت و نجوم
  

 
  

  )ھشتم درس(
  

  

  
  قبله شناسی

  
  

قبله در لغت عربی، به معنای جھت، روبرو، و آنچه مورد توّجه و استقبال قرار می گیرد 

اما این واژه در اصطالح شرعی به معنای موضعی است که نمازگزاران رو به . آمده است

   .می خوانند، و آن عبارت است از کعبه مشّرفه عینا، یا جھتا نماز سوی آن

  

در نماز و مراعات آن در مواردی دیگر آن سوی که مقدمه روی کردن به شناخت قبله 

  :است الزم و ضروریاز سوره بقره،  150و  149بر اساس آیه است، 

  

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  َك ِقْبَلًة َتْرَضاَھا َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَرالسََّماء َفَلُنَولَِّینَّ َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي  "

رَّبِِّھْم َوَما الّلُه  َوِإنَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَیْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن َوَحْیُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَھُكْم َشْطَرُه

َتِبُعوْا ِقْبَلَتَك َوَما َأنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُھْم  ِئْن َأَتْیَت الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آَيٍة مَّاَوَل.  ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن

ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإَذًا لَِّمَن  ِبَتاِبٍع ِقْبَلَة َبْعٍض َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْھَواءُھم مِّن َبْعِد َما َجاءَك َوَما َبْعُضُھم

  ".الظَّاِلِمیَن

  

اى كه از آن خشنود   تو را به سوى قبله پس . بینیم تو را به سوى آسمان مى  نگاه : یعنی

و ھر جا باشید، روى خود  ، مسجد الحرام كن روى خود را به سوى.  گردانیم ، باز مى باشى

 ز ناحیهدانند اين فرماِن حقى است كه ا خوبى مىه ب اھل کتابو  ،را به سوى آن بگردانید

  . نیست و خداوند از اعمال آنھا غافل است،  پروردگارشان صادر شده

، از قبله تو پیروى نخواھند كرد؛ و تو نیز،  ، ھرگونه آيه بیاورى اگر براى اھل كتاب به تحقیق،

پیروى از قبله ديگرى  یك از آنھا،حتى ھیچ و. کردنخواھى  پیروى  گاه از قبله آنان ھیچ

مسلمًا  را بپذیری،آنھا  ھواھای نفسانیمتابعت  ، گر تو، پس از اين آگاھىو ا .نخواھد كرد

  . از ستمگران خواھى بود
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  القبلةدایره سمت 

  

سمت و مورد نظر رأس بلد السمت ، دایره عظیمه ای است که از لةقبالدایره سمت 

مّکه،  محل تقاطع این دایره با افق بلد مورد نظر در جھت. مّکه مکّرمه می گذردالرأس 

نقطه سمت القبلة است، و خط واصل میان این نقطه و مرکز دایره افق، خّط سمت القبلة 

بنا بر این، کسی که در راستای خّط السمت یادشده و رو به سوی نقطة . نام دارد

زیرا قبله، شامل کعبه و فضای . السمت مذکور بایستد، رو به سوی کعبه ایستاده است

  1.. تا اوج آسمان می باشد محاذی آن از اعماق زمین

از جانب  ةقوسی از افق که میان دایره نصف النھار بلد مورد نظر و دایره سمت القبل 

  .نامیده می شود ةیا انحراف سمت القبل ةنزدیکتر قرار دارد، قوس سمت القبل

بیان شده است که برخی از آنھا را از نظر  ةروش ھای مختلفی برای دانستن سمت القبل

  :شما می گذرانیم گرامی

  

  شناخت قبله با رسیدن خورشید به سمت الرأس مّکه - الف 

  

که (بنا بر این، خورشید در دوره ساالنه خود . 2عرض مّکه مکّرمه کمتر از میل کّلی است

به ھنگامی که به نصف النھار مّکه ) ناشی از حرکت انتقالی زمین به دور خورشید است

،  در مّکه سایه شاخصمّکه می گذرد، و در آن ھنگام، می رسد، دو بار بر سمت الرأس 

این امر در حالی رخ می دھد که . محو  می گردد و خورشید دقیقا باالی کعبه می باشد

  .خورشید به درجه ھشتم از برج جوزا، و یا درجه بیست و سوم از برج سرطان برسد

اسبه مّکه مکّرمه را مح ن طول بلد  طولھرگاه خورشید به این دو نقطه برسد، تفاوت میا

قبال بیان شد که ھر پانزده . می کنیم و تفاوت زمانی آن دو ناحیه را بدست می آوریم

درجه فلکی یک ساعت زمانی است، و ھر درجه فلکی چھار دقیقه زمانی، و ھر دقیقه 

  .فلکی ھم چھار ثانیه زمانی می باشد

مه شرقی باشد، خوشید بعد از عبور از بنا بر این، اگر بلد مورد نظر ما نسبت به مّکه مکّر

  . به اندازه مّدت تفاوت میان دو طول یادشده ، به نصف النھار مّکه می رسدنصف النھار بلد 

                                                        
  .مراجعه کنید 18باب ة ،كتاب الصالة، أبواب القبلة، ی مانند وسائل الشیعبرای توضیح بیشتر به کتب روای 1
  .درجه و نصف است 23در حالی که میل کّلی در حدود  .هدقیق 25 و هدرج 21 : عرض مّکه عبارت است از 2
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اما اگر بلد مورد نظر ما نسبت به مّکه مکّرمه غربی باشد، خورشید بعد از عبور از نصف 

نصف النھار بلد مورد نظر خواھد  النھار مّکه به اندازه مّدت تفاوت میان دو طول مذکور، به

  .رسید

برای یافتن جھت قبله، در بلدی که حضور داریم، شاخصی را به صورت عمودی در 

بر اساس محاسبات فوق، ھنگامی که خورشید دقیقا . سطحی مستوی قرار می دھیم

به نصف النھار مّکه مکّرمه برسد، سایه شاخص نصب شده در بلد مورد نظر ما، خّط 

قبله است، ولی باید توجه داشت که جھت قبله، عکس جھت سایه شاخص سمت ال

  .یادشده می باشد

  

بنا بر این، در چنین ھنگامی اگر شما رو به سوی خورشید بایستید، در حقیقت رو به 

  .سوی کعبه ایستاده اید

  

ی یابی، به آفاقی اختصاص دارد که ھنگام قرار گرفتن خورشید در باال البته این روش قبله

و این امر در . سمت الرأس مّکه، یکی از دو درجه مذکور در آن آفاق، فوق األرض باشد

صورتی معلوم می گردد که تفاوت میان دو طول یادشده کمتر از نصف قوس نھار دو درجه 

  .مذکور در بلد مورد نظر باشد

ذکور، از ھمچنین باید عرض بلد مورد نظر، به حّدی نرسد که مدار خورشید در دو درجه م

  3 .مدارھای ابدّی الظھور یا ابدّی الخفاء باشد

                                                        
 البته، در دو درجه مذکور نیز، ممکن است از طریق رادیو و امثال آن، رسیدن خورشید به سمت رأس مّکه 3

بنا بر این، اگر در آن ھنگام نیز شخصی به سمت خورشید بایستد، به سوی کعبه . مکّرمه معلوم گردد

  .ایستاده است
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  4شناخت قبله با دایره ھندّیه  –ب 
  

خصـوص  معرفت جھت قبله از طریق دایره ھندیه به صورت تقریبـی نزدیـک بـه تحقیـق، در     

درجـه باشـد، امکـان پـذیر      90مناطقی که تفاوت میان طول بلد و طول مّکه مکّرمه کمتر از 

  :تبیین این امر، شایسته است مقّدماتی را از نظر شما بگذرانیمبه منظور . است

  

  رسم دایره ھندیه: مقدمه اول
  

سطح زمین را با گونیا یا طراز بّنایی بـه صـورت کـامال صـاف و مسـتوی در مـی آوریـم، بـه         

سطح زمین مـذکور بایـد   . نحوی که اگر آب روی آن سطح بریزیم، به ھمه طرف جاری گردد

  . شددر فضای باز با

شاخصـی را بـه صـور    آنگاه دایره ای را بر آن سطح زمین رسم مـی نمـاییم و در مرکـز آن،    

بھتر است آن شاخص به شکل مخروطـی باشـد کـه طـول آن بـه      . عمودی نصب می کنیم

  . اندازه یک چھارم قطر دایره یادشده باشد

  

  بدست آوردن خط نصف النھار و خط مشرق و مغرب: مقدمه دوم
  

خورشید، رأس سایه شاخص خارج از دایره ھندیه خواھد بود، و ھرقدر ارتفاع ھنگام طلوع 

حـیط  مبـر   خورشید بیشتر شود، سایه یادشده نیز کوتاھتر می گردد؛ تا اینکه رأس سایه 

در این ھنگام، باید در نقطه وسط عرض رأس سایه شاخص، . دایره مذکور منطق می گردد

  .ظّل می نامند این نقطه را مدخل. عالمت گذاری کنیم

آنگاه منتظر می مانیم تا ھنگامی که رأس سایه قبل از اینکه از دایره خارج شود، به محیط 

پس وسط عـرض رأس سـایه مـذکور را نیـز  عالمـت گـذاری       .  دایره از طرف دیگر آن برسد 

  .این نقطه را مخرج ظّل می نامند. می کنیم

                                                                                                                                                                     
  
. این دایره را ھندیه نامیده اند، به خاطر اینکه اختراع آن به دانشمندان ھندوستان نسبت داده شده است 4

  :چنین بیان داشته است" أمر الظالل افراد المقال في"این نکته را ابوریحان بیرونی در کتاب 

این دایره به ھندیھا نسبت داده شده است، بدلیل اینکه دایره مذکور در زیج ارکند و زیجات دیگر ھند و "

  ".در عصر اسالمی آمده است رمحاسبات آنان ، برای نخستین با
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دست می آوریم و از آن نقطـه، خـط   سپس، نقطه وسط قوس میان مدخل و مخرج ظّل را ب

دایـره از جانـب   مستقیمی را رسم می کنیم ، به نحوی که از مرکز دایره بگذرد و به محیط 

دو . ھم نامیده می شود خّط زوالاست که  خط نصف النھاراین، . دیگر آن منتھی گردد

  .باشندطرف این خط که با دایره ھندیه تقاطع کرده اند، نقطه شمال و نقطه جنوب می 

آنگاه، خط مستقیم دیگری که خط نصف النھار را با زوایـای قائمـه قطـع مـی کنـد ،  رسـم        

خـّط  ، یـا  خط مشرق و مغرباین خـط را ،  . می نماییم، به نحوی که از مرکز دایره بگذرد

دو نقطه تقاطع خط مشرق و مغرب با دایره ھندیه را مشـرق اعتـدال و   . می نامنداعتدال 

  . نامندمغرب اعتدال می 

  

  

  دقیق تر کردن نتیجه: مقدمه سوم

  

تعیین نقاط یادشده ، عملی تقریبی است، زیرا دو مـدار یـومی در حالـت ورود رأس سـایه     

زیر میل خورشید در طول حرکت آن ، در ھر لحظـه  . شاخص و خروج آن با ھم برابر نیستند

خورشـید در  . تغییـر ھسـتند  بنا بر این، مدارات یومیه در ھر زمـانی در حـال   . تغییر می یابد

رأس ظّل شاخص، در مدار یومی معینی بوده اسـت، و در ھنگـام خـروج     نھنگام وارد شد

  . سایه، در مداری دیگر

به منظور نزدیک ساختن این عمل تقریبی به عملی تحقیقی و دقیق، امـور ذیـل را یـاد آور    

  :می شویم
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قالب صـیفی و شـتوی یـا    اگر عمل یادشده به ھنگام وصول خورشید به دو نقطه ان .1

زیرا حرکت میل در این زمـان  . نزدیک به آن دو نقطه انجام شود، دقیق تر خواھد بود

 .آھسته تر است

ھرگاه عمل یادشـده در روزی انجـام گیـرد کـه خورشـید در نیمـه آن روز در منقلـب         .2

امـا وقـوع   . باشد، مدار یومی آن در حالت ورود سایه و خروج آن یکسان خواھد بـود 

 .ن حالتی نادر استچنی

اگر طلوع خورشید یا غروب آن در اعتدال بھاری یا اعتدال پاییزی باشد، بنا بـر ایـن،    .3

بـه ھنگـام وجـود     –خطی که در راسـتای سـایه خـارج مـی شـود و از مرکـز دایـره        

و خطی . می گذرد، خّط مشرق و مغرب می باشد –خورشید در یکی از دو اعتدال 

 .قطع می کند، خّط نصف النھار استکه آن را با زوایای قائمه 

  

روش ھای دیگری نیز برای دقیق تر شدن نتیجه عمل مذکور ، در کتاب ھایی ماننـد قـانون   

  .، و غیر آنھا بیان گردیده است) نوشته ابوریحان بیرونی(مسعودی، افراد المقال 

  

  تقسیم دایره ھندیه: مقدمه چھارم
  

ف النھار و خط مشرق و مغـرب، بـه چھـار بخـش     چنانکه بیان شد، دایره یادشده با خط نص

جـزء مسـاوی    90ھریک از چھار قوس به دست آمده را باید به . مساوی تقسیم می گردد

اکنـون، دایـره ھندیـه    . درجـه مـی باشـد    360زیرا مجموع درجات یـک دایـره،   . تقسیم کنیم

  .آن به شرح ذیل، به دست آوریم با کمکآماده است، تا سمت قبله را 

  

  ن سمت قبله با دایره ھندیهتعیی
  

  :به منظور تحصیل سمت قبله، روش ھای یادشده در زیر را از نظر شما می گذرانیم

اگر طول بلد مورد نظر و طول مّکه مکّرمه یکسان باشند ولی عرض شمالی بلد از مکه  .1

بیشتر باشد، بنا بر این، قبله بلد مذکور، نقطـه جنـوب مـی باشـد؛ امـا در صـورتی کـه        

 . باشد، نقطه شمال، قبله خواھد بودکمتر 

این امر، مختص نیم دایره ای است که مّکه در آن، میان دو قطب شـمال و جنـوب قـرار    

دارد، نه نیم دایره ای که نقطه مقاطر مکه در آن میان دو قطب یاد شـده واقـع گردیـده    

 .است
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دو باشـد،   اگر عرض بلد مورد نظر با عرض مّکه مکّرمه یکسان و بلـد یادشـده شـمالی    .2

 :نظریه برای تعیین جھت قبله به شرح ذیل بیان شده است

دانشمندان بر آنند که قبله بلد یادشده اگر در شرق مّکه باشـد، نقطـه   بعضی از  -الف

ایـن سـخن بـه برخـی از     . مغرب است؛ و اگر در غرب مّکه باشد، نقطه مشـرق اسـت  

لرحمن صوفی، و ابن اعلـم  متخصصان ھیأت و نجوم مانند ابرخس، حکیم کوشیار، عبدا

  . نسبت داده شده است

  

  :عالمه کابلی در فصل پانزدھم از کتاب تحفة األجّله، چنین می گوید

ممکن است مقصود کسانی که در این فرض، نقطه مشرق یا مغرب را قبله می دانند "

این باشد که مّکه و بلد مورد نظر، تحت یک دایـره از دوایـر عرضـی باشـند، کـه در ایـن       

صورت، قبله بدون شّک، نقطه مغرب است، اگر طول بلد زیاد تر باشد، یا نقطه مشرق 

  . "است، در صورتی که طول بلد کمتر باشد

  :ھمین دانشمند در فصل سیزدھم ھمان کتاب، چنین می نگارد

در این ھنگام، یعنی ھرگـاه در عـرض و جھـت مسـاوی باشـند، بـر       ) قبله(بلکه جھت "

ھمچنانکـه  . متأّخر از اھل اروپـا، نقطـه مشـرق و مغـرب اسـت     اساس نظر دانشمندان 

  ".ابرخس و ابن اعلم از قدماء نیز، چنین بوده استدیدگاه 

  

  :آنگاه عالمه کابلی بر سخن یادشده اعتراض کرده و چنین گفته است

این دیدگاه، مبتنی بر این است که دایره اّول السموت بلد مورد نظـر، از سـمت الـرأس    

در . د، و در این حال، با دایره اّول السموت مّکه مکّرمـه مّتحـد خواھـد بـود    مّکه می گذر

زیرا محال است که دایره اول السموت دو بلد حتی در صـورتی  . حالی که چنین نیست

  :که عرض و جھت آنھا یکسان باشند، متحد گردند، مگر در دو حالت

زیـرا معـّدل النھـار در ایـن      اگر ھر دو بلد بر خط استواء قرار داشـته باشـند،  : حالت اول

  .حالت، دایره اول السموت ھردو خواھد بود

در ایـن  . اگر یکی از دو بلد در محل متقاطر بلـد دیگـری قـرار داشـته باشـد     : حالت دوم

زیرا سـمت الـرأس ھریـک از آنھـا،     . حالت نیز، دایره اول السموت ھردو یکی خواھد بود

  .سمت القدم دیگری خواھد بود

  .مّتحد نخواھد بود دو بلد،در غیر از این دو حالت، دایره اول السموت بنا بر این، 
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که عرض و جھت آن با عـرض و جھـت مّکـه    (گروھی دیگر بر آنند که بلد یادشده  –ب 

اگر در غـرب مّکـه باشـد، پـس سـمت قبلـه آن در ربـع شـمال شـرقی          ) مساوی است

  . غربی خواھد بود است، و اگر در شرق مّکه باشد، سمت قبله آن در ربع شمال

  .این نظریه، به دانشمندان متأخر از منّجمان جھان اسالم، نسبت داده شده است

  

  : محقق طوسی در فصل دوازدھم از باب سوم از کتاب تذکره، چنین می گوید

ھر بلدی که عرض آن با عرض مکه مساوی باشد، آن بلد بـا مّکـه در تحـت یـک مـدار      "

، پس مّکه در سمت چـپ مشـرق   5آن کمتر باشد، اگر طول بنا بر این. یومی قرار دارند

اما اگر طول آن بلد بیشتر از مّکه باشد، . قرار دارد) یعنی در ربع شمال شرقی(اعتدال 

  ". 6پس مّکه در سمت راست مغرب اعتدال خواھد بود

  

دلیل سخن فوق این است که معیار شناخت سمت قبله، دایـره اول السـموت اسـت،    

قطه ای که بـر دایـره   از آنجا که ھر ن. ی که با خط استوا موازی می باشدنه دایره عرض

اّول السموت یک بلد فرض شود، ُبعد آن از معّدل النھار کمتر از بعد سمت الرأس است 

، بنا بر این، سمت الرأس مّکه مکّرمه در )مگر نقطه متقاطر بلد که سمت القدم است(

شمال  اول السموت بلد مورد نظر قرار می گیرد، خواه آن بلد در شـرق مّکـه باشـد یـا     

  .غرب آن

کـه عـرض و جھـت    (بر اساس آنچه بیان شد، معلوم می گردد که ھرگاه بلد مورد نظر 

در غرب مّکه باشـد، سـمت قبلـه آن در ربـع شـمال شـرقی       ) آن با مّکه مساوی است

  . است، و ھرگاه در شرق مّکه باشد، سمت قبله آن در ربع شمال غربی است

  

طول شرقی آن بیشتر از عرض و  بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد و عرض واگر  .3

در ایـن  . طول مّکه باشد، معلوم می گردد که مّکه در سمت جنوب غربی بلد قـرار دارد 

 :حالت، سمت قبله را از طریق دایره ھندیه، به نحو ذیل استخراج می نماییم

ابتدا، تفاوت میان طول بلد و طول مّکه را بدست می آوریم و درجـات را از نقطـه    – الف

و نقطه جنوب بر روی دایره ھندیه به سمت مغـرب بـه انـدازه تفـاوت درجـات دو       شمال

                                                        
الد از نظر این دانشمند، جزایر این امر نشان می دھد که مبدأ طول ب. یعنی اینکه بلد در غرب مّکه باشد  5

  .خالدات یا ساحل غربی قاره آفریقا بوده است
  .یعنی در ربع شمال غربی باشد  6
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بین دو نقطه پایانی شمارش شده، خطی را که آنگاه . طول مذکور، شمارش می کنیم

این خـط را خـّط طـولی    . موازی با خط نصف النھار در دایره ھندیه است رسم می کنیم

  .می نامند

ه مکّرمه را بدست می آوریـم و بـه انـدازه آن، از    تفاوت میان عرض بلد و عرض مّک – ب

آنگـاه بـین   . نقطه مشرق و مغرب بر دایره یادشده به سمت جنوب شمارش می کنـیم 

. دو نقطه پایانی شمارش شده خطی را موازی با خط مشرق و مغرب رسم می کنـیم 

  .این خط را خط عرضی می نامند

در نقطه ای غیر از مرکز دایره  روشن است که خط طولی و خط عرضی ھمدیگر را –ج 

بنا بـر ایـن، از مرکـز دایـره ھندیـه، خطـی را بـه سـمت نقطـه تقـاطع            . قطع می نمایند

این خّط، خّط سمت القبلـه اسـت و   . یادشده خارج می سازیم و آن را ادامه می دھیم

  .جھت قبله را نشان می دھد

  

آن کمتـر از طـول و عـرض    بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشـد و طـول و عـرض    اگر  .4

 . مّکه مکّرمه باشد، معلوم می گردد که مّکه در شمال شرقی آن قرار دارد

میان طول مکه و طول بلد را بدست می آوریم و به انـدازه درجـات   در این حالت، تفاوت 

آن، از دو نقطه شمال و جنوب بر دایره ھندیه به سوی مشرق مـی شـماریم، و میـان    

ی را به موازات خط نصف النھار ترسیم می نماییم، که خط طـولی  دو نقطه پایانی، خط

  .نامیده می شود

آنگاه تفاوت میان دو عرض را نیز بدست می آوریم و به اندازه آن، از دو نقطه مشـرق و  

مغرب به سوی شمال می شماریم، و میان دو نقطه پایانی، خطی را بـه مـوازات خـط    

  . رضی نامیده می شودمشرق و مغرب ترسیم می کنیم، که خط ع
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سپس، از مرکز دایره ھندیه، خطی را به سوی نقطه تقاطع خط طولی و خـط عرضـی   

  .این خط، جھت قبله را نشان می دھد. ترسیم می کنیم و آن را ادامه می دھیم

 

  
طول شرقی آن بیشتر از طول مّکه اگر بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد، و  .5

ز عرض مکه باشد، در این صورت، مکه در جھت شمال باشد ولی عرض آن کمتر ا

 . غربی بلد مورد نظر قرار دارد

در این حالت، تفاوت میان دو طول را بدست می آوریم و به اندازه آن از دو نقطه شمال 

ھمچنین ،  تفاوت میان  دو  عرض  را  بدست  .  و جنوب به سوی غرب می شماریم 

نقطه مشرق و مغرب به سوی شمال می شماریم و می آوریم و به اندازه آن از دو 

  .باقی آنچه که در موارد فوق گفته شد را ادامه می دھیم

در شمال خط استوا باشد و طول آن کمتر از مکه ولی عرض آن اگر بلد مورد نظر ما  .6

بیشتر از مکه مکّرمه باشد، در این صورت، مّکه در جھت جنوب شرقی بلد مورد نظر 

 .قرار دارد

ین حالت، از دو نقطه شمال و جنوب به اندازه تفاوت میان دو طول به سوی مشرق در ا

می شماریم، و از دو نقطه مشرق و مغرب به اندازه تفاوت میان دو عرض به سوی 

  .جنوب می شماریم، و باقی محاسبات را بر طبق موارد فوق، ادامه می دھیم

مانند شھر (ل آن صفر باشد اگر بلد مورد نظر ما در شمال خط استوا باشد و طو .7

، خواه عرض آن کمتر از مّکه یا بیشتر از آن باشد، در این صورت، طول مّکه را )گرینویچ

به منزله تفاوت میان دو طول در نظر می گیریم و باقی محاسبه را چنانکه دانستیم، 

 انجام می دھیم
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ویچ، غربی باشد، اگر بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد و طول آن نسبت به گرین .8

طول غربی بلد را با طول شرقی مّکه جمع می بندیم و مجموع آنھا را به در این حالت، 

منزله تفاوت میان دو طول در نظر می گیریم و به اندازه آن از دو نقطه شمال و جنوب 

ذشت،  ادامه به سوی مشرق شمارش می کنیم، و محاسبات را بر مبنای آنچه گ

 .می دھیم

، )یعنی کامال بر روی خط استوا قرار داشته باشد(مورد نظر بدون عرض باشد اگر بلد  .9

در این حالت، عرض مّکه را به منزله تفاوت میان دو عرض در نظر می گیریم و به اندازه 

آن از دو نقطه مشرق و مغرب به سوی شمال می شماریم و بقّیه محاسبه را انجام 

 .می دھیم

ط استوا باشد، در این صورت، عرض جنوبی آن را با عرض اگر بلد مورد نظر در جنوب خ .10

شمالی مّکه جمع می بندیم، و مجموع آنھا را به منزله تفاوت میان دو عرض در نظر 

می گیریم و به اندازه آن از دو نقطه مشرق و مغرب به سوی شمال می شماریم و 

 .به انجام می رسانیمرا باقی محاسبات 

درجه باشد، و بلد مورد نظر در نقطه  180طول مّکه به اندازه  تفاوت میان طول بلد واگر  .11

یعنی عرض جنوبی آن به اندازه عرض شمال مّکه (متقاطر مّکه قرار داشته باشد 

 .، در چنین حالتی، به ھر طرف که روی کنیم ، جھت قبله خواھد بود)باشد

ظر در نقطه متقاطر درجه باشد، ولی بلد مورد ن 180اگر تفاوت میان دو طول به اندازه  .12

مّکه قرار نداشته باشد، در این حالت، ھرگاه عرض جنوبی بلد از عرض شمالی مّکه 

ھر سه صورت، نقطه  عرض آن شمالی باشد، درکمتر باشد یا بدون عرض باشد یا 

اما ھرگاه عرض جنوبی بلد مورد نظر بیشتر از عرض . شمال، سمت القبله است

 .ت، نقطه جنوب، سمت القبله خواھد بودشمالی مّکه باشد، در این صور

  

  تکمیل بحث

  

اگر بلد درجه باشد،  90در صورتی که تفاوت میان طول بلد و طول مّکه مکّرمه بیشتر از 

مورد نظر غربی باشد، عمودی را از نقطه مشرق خارج می سازیم، و اگر بلد شرقی 

 ادامه می دھیم تا به عرضی را باشد، آن عمود را از نقطه مغرب خارج می کنیم، و خط

در این حالت، آن خط مستقیمی که میان مرکز دایره و نقطه تقاطع . عمود یادشده برسد

  .خط عرضی با عمود قرار دارد، خط سمت القبله است
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دقیقه باشد، و تفاوت میان طول آن و  55درجه و  48بنا بر این، اگر مثال عرض بلد مورد نظر 

  . دقیقه است 30درجه و  27باشد، پس تفاوت میان عرض آن دو درجه  90طول مّکه مکّرمه 

  

) غ(در این حالت بر اساس شکل باال، اگر بلد مورد نظر شرقی بود، باید از نقطه مغرب 

ھمچنین، خط عرضی را تا نقطه تقاطع عمود یادشده با خط . را خارج سازیم) غ ر(عمود 

کز دایره و نقطه ، خط واصل میان مربنا بر این. ھست ادامه دھیم) َک(عرضی که نقطه 

  .خط سمت القبله می باشد) َکم ( خط: مذکور، یعنی

. در صورتی که بلد مورد نظر غربی باشد، عکس آن را مطابق دستور فوق انجام می دھیم

  .خط سمت القبله خواھد بود) م ک(بنا بر این ، خط 

  

  از ھر یک از  دو  نقطه ،  باشد  درجه 90اما اگر تفاوت میان طول بلد و طول مّکه بیش از 

شمال یا جنوب به اندازه تفاوت میان دو طول، درجات روی دایره را به سوی مغرب 

اگر بلد (، و به سوی مشرق شمارش می کنیم )اگر بلد شرقی باشد(شمارش می کنیم 

شمارش خود  ترسیم   پایانی   نقطه میان دو  را   خط مستقیمی  آنگاه). غربی باشد

خط سپس، . خط یادشده، خط عرضی را با زاویه ھای قائمه قطع می کند. نماییممی 

این، ھمان . مستقیمی را میان مرکز دایره و نقطه تقاطع دو خط مذکور ترسیم می کنیم

  .خط سمت القبله خواھد بود
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دقیقه باشـد و تفـاوت میـان     25درجه و  41به عنوان مثال، اگر عرض شمالی بلد مورد نظر 

  . درجه خواھد بود 20درجه باشد، تفاوت میان عرض آن دو  120آن با طول مکه مکّرمه طول 

مطابق شکل بـاال از نقطـه شـمال    در این حالت، اگر فرض کنیم که بلد شرقی است، باید 

. درجـه کـه تفـاوت میـان دو طـول اسـت بشـماریم        120، به اندازه )غ(به سوی غرب ) ش(

بـه  ) غ(به سوی مغـرب  ) ج(از نقطه جنوب ھمچنین، . ودخواھد ب) َس(نقطه پایانی، نقطه 

آنگـاه، خـط عرضـی را ترسـیم     . می رسـیم ) َس(درجه می شماریم و به نقطه  120اندازه 

سـپس خطـی را میـان مرکـز     . تقـاطع مـی کنـد   ) َل(در نقطه ) َس َس(می کنیم که با خط 

  .باشد ترسیم می کنیم که ھمان خّط سمت القبله می) َل(و نقطه ) م(دایره 
  

بیـان شـد    مـذکور اما اگر بلد مورد نظر غربی باشد، عمل مذکور را مطـابق آنچـه در قاعـده    

  .خط سمت القبله خواھد بود) م ل(در این صورت، خط . انجام می دھیم

، توسط برخی از دانشمندان ھیأت و نجوم مانند سردار کابلی در تحفة األجّله به  این روش

  .تبیین شده است" قبله"ی در رساله نقل از از موال مظفر جنابذ
  

  شناخت قبله با تحصیل قوس انحراف -ج 
  

پیش از این، گفته شد که قوسی از افق کـه میـان دایـره نصـف النھـار بلـد و دایـره سـمت         

القبله از جانبی که نزدیکتر از آن نباشد قرار دارد، قـوس سـمت القبلـه اسـت و بـه عنـوان       

بنا بر این، قوس یادشده، کمانی از دایـره افـق    .شود انحراف سمت القبله ھم نامیده می
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است که میان نقطه سمت القبله و نقطه شمال یا جنوب در جھتی که نزدیکتـرین اسـت،   

  .قرار دارد

ھایی مانند جدول ھای معتبر در این علم، جھت انحراف و مقـدار قـوس آن    روش باھرگاه  

خط نصف النھار و خط مشرق و مغرب را  را بدست آوردیم، دایره ھندیه را رسم می کنیم و

  :ترسیم می نماییم، و سمت قبله را از طرق ذیل بدست می آوریم

درجـه   180اگر طول بلد مساوی با طول مّکه باشـد، یـا آنکـه تفـاوت میـان دو طـول        .1

باشد، پس ھردو تحت یک نصف النھار قرار داردند، و بلد مورد نظر، قـوس انحرافـی   

 .خط نصف النھار، خط سمت القبله است ندارد، و بنا بر این،

قوس سمت القبله که نقطه شـمال  مبدأ : یعنی(سمت در غیر این صورت، از مبدأ  .2

بـه انـدازه درجـات انحـراف،     از قوسی که در جھـت انحـراف اسـت،     )یا جنوب است

شمارش می کنیم و میان نقطه پایانی این شمارش و مرکز دایره خـط مسـتقیمی   

 .این خط، خط سمت القبله است. را رسم می نماییم

بلد مسـاوی بـا عـرض مّکـه مکّرمـه باشـد، بـرای بدسـت آوردن          یاگر عرض شمال .3

 :سمت القبله، نظریات مختلفی وجود دارد که ذیال یاد آور می شویم

جھــت (بـا اّتحـاد در عـرض،    : چنـین مـی گویـد   " المسـتند "در کتـاب   7عالمـه نراقـی  

درجه است، اگـر طـول    90ازه تمام عرض تا از شمال به جانب مغرب به اند) انحراف

  .بلد بیشتر باشد؛ و از شمال به مشرق است، اگر طول بلد کمتر باشد

در شرح " دروس معرفة الوقت و القبلة"در کتاب استاد ما ، عالمه حسن زاده آملی 

  :گویندسخن فوق، چنین می 

زیـرا   -باشـند  در عـرض و جھـت مّتحـد    بلد و مّکه اگر : مقصود ایشان این است که 

، پس اگر بلـد مـورد نظـر نسـبت بـه       -سخن ایشان در خصوص بالد شمالی است 

عـرض   8مّکه شرقی باشد، جھت انحراف از شمال به سمت مغرب به انـدازه تمـام  

از نقطـه شـمال در دایـره    : یعنـی . بلد است که مساوی با عـرض مّکـه مـی باشـد    

طـه و نقطـه مغـرب قـرار دارد، بـه      ھندیه آغاز می کنیم و از ربع دوری که بـین آن نق 

                                                        
  .عالمه مولی احمد نراقی 7
  .درجه را تمام آن قوس می نامند 90قبال در مبحث دایره، توضیح داده شد که متّمم ھر قوسی تا  8
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  . دقیقه است 25درجه و 

آنگاه، میان نقطه پایانی آن و مرکز دایره، خـط مسـتقیمی را کـه خـط سـمت قبلـه       

  .است، ترسیم می نماییم

ا توجه به اینکه عالمه نراقی، مبـدأ طـول   ب(اما اگر بلد مورد نظر در غرب مّکه باشد 

، در ایـن صـورت، اگـر طـول بلـد      )را آخرین آبادی در جھت مغرب می دانسـته اسـت  

کمتر از طول مّکه باشد، پس جھت انحراف، از شـمال بـه مشـرق بـه انـدازه تمـام       

  .عرض تا نود درجه خواھد بود

  

زیرا فرض مذکور در . ولی عالمه کابلی، به سخن عالمه نراقی اعتراض کرده است

یعنـی بـر خـط اسـتوا قـرار داشـته       . خصوص بالدی است کـه عـدیم العـرض باشـند    

  .باشند

  

که اکثر روش ھای یادشده برای تشخیص جھت ی می کنیم مجددا یادآور ،در پایان

  .قبله، نسبت به داللت بر اّتجاه به سوی عین کعبه، تقریبی می باشند

  
 


