
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

صفحه    150  در  رصد خانه قسمتی از رساله

 در قالب ورد:

 

 مقدمه:
 

همه چیز دارای جان و روح است و  ارسطو، معلم اول به همراه اکثر دانشمندان که به مقام علوم ماوراءالطبیعه پی برده بودند ، اعتماد داشت که
جهان مادی تحت تاثیر نیروهای متافیزیکی قرار دارند. مسمر 

بنیاندگذار علم مانیه نیزم )دانش شناخت امواج مغناطیسی در انسان 
اعالم می کند که به علت  0300و موجودات دیگر( نیز در سال 

وهای رنزدیکی سیارات منظومه شمسی با یکدیگر ، تاثیرامواج و نی
 .مغناطیسی کرات بر جرم و موجودات کرات دیگر بسیار زیاد است
میدانیم که ماه از خود نوری ندارد و روشنی که ما از ماه می بینیم 
انعکاس نور خورشید است . دانشمندان علم نجوم ثابت کرده اند که 

چون پشت ماه از زمین دیده نمی شود اثرات ماه بر زمین ناچیز 
ت گردش زمین به دور خورشید طی یک سال، است ولی به عل

زمین در برابر لکه های سیاه خورشیدی با آتشفشان های آن قرار 
این روایت می توان گفت اشعه الکترو مغناطیسی  امی گیرد، ب

ساطع شده از خورشید چه برماه و چه بر تمامی اهل زمین اثر می 
ریا می گذارد همه ما نقش ماه را در بوجود آمدن جزر و مد د
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ان تو شناسیم. آیا کشش و جاذبه ماه که بر آبها اثر می گذارد بر جسم انسان )که بیشتر آن آب است( و بر روان او هم تاثیر دارد؟ احتماالً می
ام آسمانی، ربابلیها و کلدانیها را به علت شغل چوپانی و چادرنشینی و در نتیجه ارتباط تزدیکتر با طبیعت و آسمان همچنین به دلیل پرستش اج

قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید( با خسوف )قرار گرفتن زمین بین )اولین منجمان و ستاره شناسان جهان به شمار آورد با مشاهده کسوف 
ه به با توجماه و خورشید( تصور می کردند که حتماً بالیایی در انتظار آنها یا دشمنانشان خواهد بود یا با دیدن تغییرات در سطح خورشید یا 

پستیها و بلندی های ماه آن تصویری که مایل بودند را منقوش بر این دو کرده می پنداشتند . اما آسمان گاهی هم موجب آگاهی و راهنمایی 
تقویم  خیام شاعر و ریاضیدان ، .گذشتگان می شده است کهکشان را مسلمانان )راه علی( می نامیده اند و از روی آن راه کعبه را می یافتند 

برای اندازه گیری فاصله شهرها تنظیم می کنند چنانکه کپلر هم برای گذران امور به طالع  اجاللی را و غیاث الدین جمشید کاشانی زیج ر
 ج میشناسی از طریق نجوم می پردازد . حتی امروزه نیز ، به افرادی که از نظر روانی نا متعادلند و در شبهای بدر کمال ناهمگونی آنها به او

نیز همین معنی را می رساند.  (منشعب از کلمه لونا که در التین به معنای ماه است( می گویند . اصطالح )ماه چینی)رسد اوناتیک یا ماه زده 
د که ندر بعضی از مناطق جهان، با فرا رسیدن پدیده های طبیعی مثل طوفان ال نیه نو، در مجازات جرائم افراد تخفیفی قائل شوند زیرا معتقد

پدیده های جوی بر اعمال انسانها موثر است درکتب یهود از جمله تلمود و زوهر نیز گفتارهایی از اثر ستارگان به صورت مثبت یا منفی در 
الف( و دانشمند دیگری می گوید )داشتن  050دانشمندی می گوید )ستارگان بر انسانها اثری ندارند . شبات : . زندگی انسانها بچشم میخورد

الف( اما اکثریت  92روزی زیاد، طول عمر و داشتن فرزند به شایستگی انسان بستگی ندارد بلکه به ستاره او مربوط است .موعود قاطان 
می  خدانشمندان علوم دینی یهود ، اعتماد کاملی به فاعل مختار بودن انسان ، بدون تاثیرهای محیط و ژن و ستارگان دارند. آنها میگویند: مری

به فرد متولد شده تحت نفوذش زمینه جنگجوی یا استعداد پزشکی بدهد یا خود بر سرنوشت خود مسلط باشد . در تفاسیر تورا آمده است که  تواند
م راهیه ابابراهیم با استفاده از علم ستاره شناسی دیده بود که فرزندی نخواهد داشت اما خداوند به او فرمود: تو پیامبری و نه منجم و میدانیم ک

 پدر همه اقوام زمین شد . شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که باربد، موسیقیدان دربار خسروپرویز برای هر روز ماه یک نوع نغمه و
آهنگ سروده بود چون معتقد بود که هر روز روح انسان ، از شنیدن نوای خاصی لذت می برد و اشعه خورشید هر بامداد و غروب حالت 

 .انسان فرود می آوردخاصی را بر 
 
 
 

 رصد خانه چیست؟
 

  .استهای آسمانی درست شدهگیری پدیدهرصدخانه جایی است که برای مشاهده و بررسی و اندازه
های بزرگ نوری های امروزی معموالً تلسکوپشناسی بود. رصدخانهها اساسا شامل ُسدس و برخی ابزارهای دیگر ستارهدر گذشته رصدخانه

 اند.های گردنده نصب شدهرادیویی دارند که در اتاقیا 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفی وتاریخچه رصد خانه:
 

 :تاریخچه رصدخانه 

 
شد كه در آن هاي مهم جهان اسالم )مانند رصدخانة مراغه و رصدخانة الغ بیگ در سمرقند( رصدخانه به مكاني گفته ميپیش از بناي رصدخانه

هاي بزرگ، گرفت. با ایجاد رصدخانهنیاز، رصد خورشید، ماه، كواكب و سایر اجرام سماوي صورت ميبا نصب برخي وسائل نجومي مورد 
حكومتي درآمد؛ چون، از یك سو بیشتر فعالیتهاي مّهم علمي در جهان اسالم زیر نظر و پشتیباني مردان  -این مكانها به صورت نهادي علمي

تحقیقاتي به  –با وجود داشتن كتابخانه، مجالس بحث و كالسهاي درس، مكاني علمي  گرفت و از سوي دیگر رصدخانه هاسیاسي صورت مي
نامند( جز رصدخانة شّماسّیه در بغداد، هاي چهار و پنج هجري ) كه آن را دوران طالیي تمدن اسالمي ميآمدند. اگر چه در فاصلة سدهشمار مي

 مكان دیگري رصدخانه نامیده نشده است .
 
 

 ها در ایرانتأسیس رصدخانهتاریخچه 
 

و محمد بن موسی  فضل بن نوبخت اهوازیمیالدی( در بغداد بنا شد و دو اخترشناس برجسته،  292هجری ) 909نخستین رصدخانه حدود سال 
س از این رصدخانه، بنا کرده است. پ حاسب طبری آملیبر آن ریاست داشتند.و بعضی ها اعتقاد دارمد اولین رصد خانه را  خوارزمی
است. رصدخانٔه بتانی در های اسالمی ساخته شد که هر یک با نام اخترشناسی برجسته، پیوستههای پرشماری در جای جای سرزمینرصدخانه

پیدا کردند، مانند ها با نام امیران ارتباط ها ست. البته، پس از سدٔه چهارم، رصدخانهرقه و رصدخانٔه عبدالرحمان صوفی در شیراز از جملٔه آن
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سینا بنا کرد. کمتر از یک سده بعد نیز ملکشاه سلجوقی، رصدخانٔه بزرگی را بنیان نهاد که رصدخانٔه عالءالدوله در همدان، که برای بوعلی

 ریزی کردند.ترین تقویم جهان، را طرح، دقیقگاهشماری جاللیو جا فعالیت داشتند بزرگانی مانند عمرخیام نیشابوری در آن

 
 
 

دی( به سفارش میال 09۷0هجری) ۷۵3بنای این رصدخانه در سال .گذاری رصدخانٔه مراغه به اوج خود رسیدها با بنیانپیشرفت رصدخانه
ای های ویژههوالکو برای نگهداری این سازمان پژوهشی موقوفه.خواجه نصیرالدین طوسی و به فرمان هوالکو، نؤه چنگیزخان مغول، آغاز شد

های متر، کرهسانتی ۰71هزار جلد کتاب و ابزارهای اخترشناسی، از جمله ذات الربع دیواری به شعاع  ۰11ای شامل خانهکتاب .در نظر گرفت
میالدی(  093۷هجری) ۷31در همین جا بود که زیج ایلخانی به سال  .ذات الحلق، حلقٔه انقالبی، حلقٔه اعتدالی و حلقٔه سموت، نیز فراهم شد

شد و ده میهای دانش درس داتر شاخهرصدخانٔه مراغه فقط مخصوص رصد ستارگان نبود و یک سازمان علمی گسترده بود که بیش.فراهم شد
به عالوه، چون .جا جمع شده بودندالدین شیرازی، کاشف علت اصلی تشکیل رنگین کمان، در آنمشهورترین دانشمندان آن عصر، از جمله قطب

نام در آن زمان ارتباط علمی چین و ایران به علت استیالدی مغوالن بر هر دو سرزمین برقرار شده بود، دانشمندان چینی، از جمله فردی به 
ها العبری، در رصدخانٔه مراغه به درس دادن اصلنامه نویس مسیحی، ابنهمچنین، فیلسوف و فرهنگ.جی، در این مرکز فعالت داشتندفائو مون

 .اقلیدوس و المجسطی بطلمیوس مشغول بودند
گ، رصدخانٔه خود را در سمرقند بنا نهاد؛ رصد بیگ نؤه تیمور لنبنیم، یعنی زمانی که الغها را در قرن نهم هجری میاوج شکوفایی رصدخانه

ای بود، بهترین الغ بیگ، که خود اخترشناس شایسته.ای که آن را با رصدخانٔه استانبول باید حلقٔه انتقال این سازمان به غرب دانستخانه
متر( را  ۵1النهار به ارتفاع وسی از نصفترین ابزارهای پژوهشی آن زمان)از جمله قدانان زمان را در رصدخانٔه خود، که پیشرفتهریاضی

 .الدین جمشید کاشانی بودترین آنان، غیاثمهم .داشت، گردهم آورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رصدخانه های نخستین در ایران و جهان 
 

وان به رصدخانه در زمان های گذشته در نقاط مختلف جهان رصدخانه های متعددی ساخته و پرداخته شده اند که از قدیمی ترین آن ها می ت
مایاها و آزتک ها واقع در گواتماال ، هندوراس  سرخپوستان آمریکای جنوبی بر روی کوهستان بیک هورن و نیز رصدخانه های ا قوامی چون 

دارای هجری  01بنگریم در می یابیم که سرزمین پهناور ما ایران تا قرن   مکزیک اشاره کرد . اگر به تاریخ نجوم بدون هیچ تعصبی  و
  : رصدخانه های مجهزی بوده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد

 ه.ق . 051رصدخانه مراغه به سرپرستی خواجه نصیرالدین طوسی به سال        ·
 ه.ق. 5رصدخانه غزنین به سرپرستی ابوریحان بیرونی در قرن        ·
 ه.ق .  5در قرن  رصدخانه اصفهان به مدیریت ابن سینا       ·
 ه.ق . 203رصدخانه سمرقند به سرپرستی غیاث الدین جمشید کاشانی به سال        ·
 ه. ق .  3رصدخانه شنب غازان در تبریز در قرن        ·

می توان به  البته در اروپا و آسیا نیز رصدخانه هایی با تقلید از رصدخانه های ایرانی در دوران های بعدی ساخته شدند که از آن جمله
دانمارکی ( که به  –میالدی به دست محمدشاه در هند ساخته شد و نیز رصدخانه تیکو برایه ) منجم هلندی  02رصدخانه بنارس که در قرن 

 م. در جزیره ون در دانمارک ساخته شد اشاره کرد .  0530سال 
 

 –بکار رفته اند می توان به این موارد اشاره کرد : زیج )زیگ (  از جمله ابزارهایی که در رصدخانه های ایرانی به ویژه رصدخانه مراغه
 ذات الحلق و ذات الحلق صغیر . –ربع جداری  –ذات الشعبتین  –ذات السمت  –شاخص خورشیدی  –دستگاه سینوس آزیموس  –اسطرالب 

 

 صدخانه یا کعبه زرتشت؟ر

 
 معابد زرتشتی یا رصدخانه های باستانی ایران؟

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C


 

 

در ایران باستان چگونه بوده است؟ آیا ایرانیان در پیش از اسالم، از نجوم پیشرفته ای برخوردار بودند؟ یا پیش از آن، در دوران تاریخ نجوم 
منجمین ایرانی مشغول به کار بوده اند؟ سطح علم نجوم در پیش از حمله ی اسکندر در طول تسلط هخامنشیان بر ایران چگونه   هخامنشی آیا
 بوده است؟

 
بسیاری از این بنا ها دارای کاربرد نجومی و رصدی بوده اند. رصد موقعیت طلوع و غروب خورشید از روی سایه ها و ایجاد یک تقویم 

 ولی آیا واقعا می توان چنین کاربردهایی برای این بناها درنظر گرفت؟ .مشخص برای تعیین آغاز و پایان ماهها و سالهای شمسی
کیلومتری شمال تخت جمشید، بنای سنگی  0نام دارد. در منطقه ی نقش رستم فارس، واقع در « کعبه ی زرتشت»انی یکی از این بناهای باست

مکعب مستطیل شکلی متعلق به دوره ی هخامنشانی به چشم می خورد که به کعبه ی زرتشت معروف گردیده است. تاریخ ساخت این بنا به 
سال پیش( باز می گردد، که یادآور یکی دیگر از آثار بجامانده از داریوش کبیر  9511میالد )قبل از  511اعتقاد باستانشناسان به حدود 

یه رهخامنشی است. کاربرد اصلی این بنا تا بحال در پرده ی ابهام باقی مانده است. نظریات مختلفی در این مورد مطرح شده که یکی از آنها نظ
ه بر مبنای تشکیل سایه های مختلف در پنجره های کور و ایجاد سایه های گوشه شمال شرقی ی آقای مرادی غیاث آبادی است. اساس این نظری

  .بنا، بر پلکان در هنگام طلوع خورشید و ظهر حقیقی می باشد
کشور می بعضی از بناهای باستانی ایرانی که در دوران های پیش از اسالم در ایران ساخته شده اند و امروزه ما شاهد آنها در نقاط مختلف 

ر اباشیم، در واقع رصدخانه هایی بوده اند، که برای رصد خورشید و تعیین اول ماههای شمسی و تدوین تقویم باستانی ایرانی مورد استفاده قر
 . می گرفته اند. در اینجا یکی از نظریه های ایشان درباره ی بنای باستانی کعبه ی زرتشت معرفی شده است

 
 ی زرتشت کابرد نجومی بنای کعبه

تألیف آقای غیاث آبادی، به طور خالصه، به شرح زیر   «رصدخانه خورشیدی نقش رستم» این نظریه به استناد کتاب

  .می باشد
بنای کعبه ی زرتشت همانطور که در تصویر دیده می شود، دارای تعدادی پنجره ی کور و تعدادی پله در مقابل درب ورودی بنا می باشد. 

سال پیش( باز می گردد، که یادآور یکی دیگر از آثار بجامانده  9511قبل از میالد ) 511بنا به اعتقاد باستانشناسان به حدود تاریخ ساخت این 
کاربرد اصلی این بنا تا بحال در پرده ی ابهام باقی مانده است. نظریات مختلفی در این مورد مطرح شده که  .از داریوش کبیر هخامنشی است

ریه ی آقای مرادی غیاث آبادی است. اساس این نظریه بر مبنای تشکیل سایه های مختلف در پنجره های کور و ایجاد سایه های یکی از آنها نظ
 .گوشه شمال شرقی بنا، بر پلکان در هنگام طلوع خورشید و ظهر حقیقی می باشد



 

 

 
ه پرتو خورشید در هنگام طلوع و در روزهای اول مهرماه و در مورد سایه ی لبه های درونی پنجره ها، محاسبات غیاث آبادی نشان می دهد ک

بر پنجره های ردیف  OD نمایش داده شده این پرتو در امتداد خط 0فروردین ماه دقیقاً در راستای شرق جغرافیایی است و همانطور که در شکل 
مکان طلوع خورشید در هر ماه نسبت به شرق تغییر  بر پنجره های ردیف دوم قرار دارد و به همین ترتیب چون O"E" سوم یا در امتداد خط

درجه می باشد، این  -00می کند، امتداد پرتوهای تابیده بر پنجره ها نیز تغییر می کند. مثالً در روز اول آبان و اسفند که میل خورشید حدود 
ماه از سال مطابق شکل  9است. به همین ترتیب برای  درجه 00دقیقاً نیز برابر با  DOE بر پنجره ها می تابد و زاویه ی OE پرتو در امتداد

مقابل پرتو خورشید بامدادی در نخستین روز هر ماه بر مکان خاص از پنجره های بنا می تابد و بر این اساس می توان شروع هر ماه 
 .خورشیدی را با رصد سایه ها متوجه شد

 
بامدادی تابیده بر در شرقی و غربی بنا استفاده کرد. بدین ترتیب که مطابق شکل در ماههای خرداد، تیر و مرداد نیز می توان از پرتوهای 

درجه می باشد، در ضلع شمالی بر اثر کسر  91مقابل انحراف پرتو ورودی از شرق در روز اول خرداد و اول مرداد که میل خورشید حدود 
درجه انحراف دارد، بر لبه ی غربی در بنا  9که نسبت به ضلع شمالی  OA درجه رسیده و در امتداد پاره خط 9درجه اِی بنا، به  02انحراف 

(درجه 97ر5-18 =) 5ر5که نسبت به ضلع شمالی  OB می تابد و در روزهای اول تیرماه نیز به همین ترتیب پرتو خورشید بامدادی در امتداد
 .انحراف دارد بر لبه ی شرقی بنا قرار می گیرد

 
طور می توان لبه ی سایه ی بنا را بر پله ای خاص برای آغاز هر ماه مشاهده کرد. زیر نشان دهنده ی پالن بنا و هم در مورد پله ها نیز همین 

ه یچنین سایه ی لبه ی شرقی بنا بر روی پله ها و سایه ی لبه ی بام بنا، بر روی همان پله هاست. بدین ترتیب که روز اول مهر و فروردین سا
و در آبان و اسفند بر پله  71، در تیر بر آخرین بخش پله 71، در خرداد و مرداد بر پله 99ردیبهشت و شهریور بر پله ، در ا93بر امتداد پله 

قرار می گیرد. همچنین در هر روز از هفته آخر شهریور سایه ی لبه ی بام،  99و باالخره در دی ماه بر پله  97، در آذر و بهمن بر پله 95
 .پله آخر پلکان می تابد در ظهر به ترتیب بر هفت



 

 

 
و  ،وبدین ترتیب نویسنده ی کتاب نتیجه می گیرد که این بنا برای نوشتن تقویم و یا یافتن اول هر ماه شمسی به طور دقیق، بکار می رفته است

 .این نشان از دانش نجوم ریاضی نزد ایرانیان باستان دارد
   
 

 نجومي برج رادكانهاي وابستگي –بناهاي نجومي در ایران باستان 
 منوچهر آرین

 ها، باورها و ابزار کهنهاي نجوم با سازهپژوهشگر وابستگي
اند و هیچکدام از خود نپرسیده بودند که چرا این برج هاي گذشته، باستان شناسان ایراني و انیراني بسیاري از کنار برج رادکان گذشتهدر سال

َترِک نیم  70دیوار منتظم پایه ریزي شده و بر روي آن  09بسیاري در آن ساخته شده است؟ چرا بر هاي ها و روزنهدو در دارد؟ چرا دریچه
هاي کهن، آنرا آرامگاه نامیدند! از خود نپرسیدند که مهندس و سازندگان این بنا ستوني ساخته شده است؟ و بدون هیچ دلیل و مدرکي در نوشته

 اند؟ساختهاین همه دریچه و روزنه و در را براي چه 
نگاهي دیگر به »کندوکاوهاي این کوچک خراساني در سالها و شبها و روزهاي بیشمار سبب کشف این راز شد و دسترنج آن کتابي به نام 

ها، ها را همیشه بر پایه کوچهها و دیوارخواهیم بنایي نو را بسازیم، راستاي اتاقزماني که مي.به انتشار میراث فرهنگي کشور گشت« برجها
دیوار آغاز بنا را با دقت زیادي در راستاي  09سازیم. اما اگر در برج رادکان دو دیوار موازي از ها ميهاي همسایههاي خانهها و کنارهراه

به  هالنهار یک کار نجومي است کاند، نخستین اندیشه نجومي سازندگان در سازه خواهد بود زیرا پیدا کردن راستاي نصفالنهار ساختهنصف
 .آفتاب و خورشید وابسته است

دانیم که عکس آن قضیه هم باید اثبات شود. اکنون اگر بدانیم که کند. اما ميما در هندسه داریم که اثبات هر قضیه هندسي آن را پایدار مي
که براي ساختن این دیوارها باید  دانیمالنهار است، از عکس قضیه ميراستاي دو دیوار موازي از دوازده دیوار برج رادکان در راستاي نصف

توان این راستاي نجومي را بر زمین کشید و دیوارها را بر آن ساخت و برگزیدن این راستا پس از دانستند که چگونه ميسازندگان مي
ادکان بر پایه راه و جوي کنار بریم که راستاي دیوارهاي برج رآید و چه بهره اي دارد. بنابراین، پي ميهاي پیاده کردن آن به چه کار ميسختي

  !آن برگزیده نشده است
هاي یافته نخست نجومي این برج براي من این رشته باریک بود و پس از این، برج به من فرمان داد که باید به پژوهش و خواندن کتابدست

ر هاي بسیاري را دها رفته و روزها و شبگر کتابخانههاي بسیاري گرد آوردم و به کتابخانه آستان قدس و دینجومي بپردازم. در این راه، کتاب
نوشتند و چه ابزار مهندسي داشتند؟ در این راه با راه و روش این راه گذراندم و کوشیدم بدانم که دانشمندان نجومي کهن این سرزمین چگونه مي

روزي هم با آن همراه هاي میداني همیشگي شبانهو بررسيساخت ابزاري چون اسطرالب و دیگر ابزار آنها آشنا شدم. استاد من تنها کتاب بود 
 .بود

هاي نجومي به این نکته دوم النهار را بر آن پیاده کردم، پس از آگاهيضلعي کف برج و دو در را کشیده و راستاي نصف 09زماني که پالن 
ها پیش از بناي برج ضیه آن مشخص شد که این راستاپي بردم که راستاي درها در امتداد طلوع زمستان و غروب تابستان است و از عکس ق

 .اندهاي نجومي بسیاري داشتهطراحي شده است و سازندگان آن آگاهي
 پالن برج و افق آن، زاویه چرخش طلوع و غروب خورشید و جاي درها در آن پیداست -0نگاره 

کاه بود که پس از استواري در این راه و بررسي بسیاري از هاي کهن براي پیدا کردن سوزني از میان خروارها جستجوي من در نوشته
 :گشا شداي برخوردم که مرا راهها، به نوشتهکتاب
  <<در هر برجي كه ماه نو شدي از یكدریچه مینموده است  .قریه رادك خواجه نصیر را آنجا برجي بوده است كه دوازده دریچه داشته است >>

و تاریخ حافظ ابرو خوافي پیدا نمودم. براي اطمینان بیشتر پس از دیدن میکروفیلم کتاب در آستانه، به کتابخانه این نوشته را در کتاب جغرافیا 
 .ملک در تهران رفته و اصل کتاب را بررسي نموده و عکس آنرا هم گرفتم که آسوده باشم

پس از آن،  .ندي تبصره مانند، نوشته باال را آورده استهاي توس و اطراف آن، در بها و قریهحافظ ابرو در نوشته خود پس از گزارش شهر
هاي راه پژوهش از تنم بیرون رفت و کوشش مرا افزون نمود. برج رادکان بر پایه نوشته حافظ ابرو، کار خواجه نصیرالدین توسي همه خستگي

 .و گروه اوست
وانایي پیدا نمودن آغاز چهار برج بره، برج خرچنگ، برج ترازو، و در زیر پوشش گنبدي آن که فرو ریخته است، تنها دوازده دریچه دارد که ت

 .هاي چهارگانه ما هستندهاي فروردین، تیر، مهر و دي را دارد که آغاز موسمبرج بز یا آغاز ماه
راي ه چه کوششي ببرج رادکان یا برج رادک خواجه نصیرالدین توسي در افق باز ساخته شده است و از عکس قضیه به این میتوان پي برد ک

ضلعي منتظمي ساخته  09توانیم در آن درجه باشد، چون تنها عرضي که ما مي 73این کار خرج شده است. عرض جغرافیایي محل برج باید 



 

 

 النهار واقع شود و در میان دو دیوار دیگر آن دو در بسازیم که بر راستاي طلوعکه دو راستاي موازي از دو دیوار آن بر راستاي نصف
بریم که دانشمندان نجومي ما چه دانایي، بینش و درجه است. از عکس قضیه به این پي مي 37زمستان و غروب تابستان واقع شود، تنها عرض 

اند و هاي کنجکاوان کوشا را در خود برج و سازه خود نهادهیکي از پویایي کار پدران و پیران ما این است که پاسخ پرسش .اندکوششي داشته
  .خواستندها مياي کنجکاو و کوشنده را براي پاسخا چشم و اندیشهتنه
 
 

 برج رادکان:
 

ضلعي منتظم ساخته شده است که دو دیوار موازي از آن در راستاي  09برج رادکان خواجه نصیرالدین توسي بر دوازده دیوار از یک 
رسد ،آفتاب و سایه براین دو دیوار میزان شده به اوج خود در آسمان ميالنهار است و در همه سال و روزهاي آفتابي، زماني که خورشید نصف

ضلعي منتظم براي این کار  09توان نیمروز نجومي یا اذان ظهر محلي را پیدا نمود. پس سبب این همه کوشش در ساخت و برابر و از آنجا مي
بر این دو دیوار در طول سال و در روزهاي آفتابي، نیمروز نجومي یا توان با رصد آفتاب و سایه دهد و مياست که این پویایي را به برج مي

 .اذان ظهر را پیدا نمود
اي درجه 01دهد که پس از حرکت ضلعي منتظم، دو در ساخته شده است که این توانایي را به برج مي 09در دو دیوار دیگر و روبروي هم از 

گذرد، ساخت ز تابستان را در افق برج پیدا نماید. از آنجا كه نور خورشید از دو در ميخورشید در افق برج، طلوع آغاز زمستان و غروب آغا
 .دو در در این راستا به سبب پیدا نمودن آغاز زمستان و آغاز تابستان بوده است

وع و غروب را رصد نموده و دهد که در روزهاي گوناگون طلها در درون برج به یاري آمده و این توانایي را به ما ميدر اینجاست که دریچه
چون نور پرتو آفتاب در طلوع و غروب مماس به زمین بوده .ها بیابیم و آن را رصد کنیماین آغاز را در لکه نور آفتاِب به درون آمده از دریچه

ن آنها، این پویاي را به ما هاي باالي در، و در یک تراز ساختو زاویه آن برابر تراز آب یا صفر است، بنابراین سازندگان با ساخت دریچه
کنیم. هم اند که در اوج طلوع آغاز زمستان پرتو نور از یک دریچه به دریچه دیگر رفته واینگونه آغاز زمستان را بهتر از درها پیدا ميداده

هاي خورشید، آغاز تابستان را ها در غروبآید و آمدن پرتو نور آفتاب و گذر از دریچهچنین این پویایي برابر در غروب تابستان هم پیش مي
 :شود کهدر اینجاست که نوشته حافظ ابرو استوارتر مي .کندپیدا مي

 
 (از یكدریچه مینموده استقریه رادك خواجه نصیر را آنجا برجي بوده است كه دوازده دریچه داشته است. در هر برجي كه ماه نو شدي  )

بینیم که تنها دوازده دریچه داریم که نور آفتاب را به درون در اندیشه خود بازسازي کنیم، ميچنانچه پوشش گنبدي فرو ریخته برج رادکان را 
هاي آن نیست که این برابري را داشته باشد. چه اینکه توانیم آنها را به کار رصد بگیریم. هیچ برج دیگري در توس و کنارهآورد و ميبرج مي

 .کندي ميواژه رادک با رادکان هماهنگ است و برابر
اي شود. در زاویهها دو دریچه داریم که با زاویه نود درجه با آنها و در تراز آنها دو دریچه دیگر پیداست، که با هم هشت دریچه ميباالي در

آورند ن ميها که نور آفتاب را به درون برج در زیر پوشش گنبدي دروها هم چهار دریچه داریم که همه دریچهدرجه با این راستا 55حدود 
 :شود کهشوند. و استواري نوشته حافظ ابرو بیشتر ميدوازده دریچه مي

هاي خرچنگ و بز )سرطان و جدي( را با دقت بیشتري پیدا توان با آنها آغاز زمستان و تابستان یا آغاز برجدریچه برج است که مي 09این 
 .نمود

 
 

 های تاریخیرصدخانه
 

 هنج استون
 رصدخانه سمرقند 
 رصدخانه مراغه 

 رصدخانه شهر گور 
 رصدخانه نیمروز 

 سدس فخری 
 رصدخانه بغداد 

 رصدخانه جادرل بنک 
 رصدخانٔه عالءالدوله در همدان 

 
 

 های ایرانرصدخانه
 
 

 رصدخانه ملی ایران 
  )اولین رصدخانه از راه دور و اینترنتی ایران(رصدخانه کوثر اصفهان 
 رصدخانه دانشگاه کاشان 

 نه دانشگاه اصفهان رصدخا



 

 

 رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز 
 رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهد 

 رصدخانه زعفرانیه تهران 
 رصدخانه آستان حضرت عبدالعظیم 

 رصدخانٔه البرز، رصدخانٔه تابش پرانرژی کیهانی دانشگاه صنعتی شریف 
 رصدخانه ابن صالح همدانی 

 رصدخانه دانشگاه زنجان 
 دخانه مرکز تحصیالت تکمیلی زنجان رص

 رصدخانه رادیویی مرکز تحصیالت تکمیلی زنجان 
 رصدخانه دانشگاه آزاد محالت

 

 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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