
 

 

 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
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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 

 

 مرکز نجوم آسمان نما   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  183در 

 

 مقدمه-1-

مادرعالمی زندگی می کنیم که پراست ازاجرام درخشان.مانعی 

که درسرراه بررسی مراحل ابتدایی عالم وجود دارد،دردست 

نبودن داده های رصدی مستقیم است.اخترشناسان توانسته اند 

ازتاریخچه عالم رابانشانه رفتن تلسکوپ هایشان بخش بزرگی 

 به سوی کهکشان های دوردست واختروش ها بررسی کنند.

درشبی که آسمان صاف باشد می توان صدها ستاره رابا چشم 

غیرمسلح دید.این ستاره ها فقط مربوط به قسمت کوچکی 

ازکهکشان راه شیری درنزدیکی ما هستند.تلسکوپ ها فضای 

راکه شامل میلیاردها کهکشان درخشان است به  بسیاربزرگتری
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مانشان می دهند.امابراساس درک کنونی ماازکیهان  عالم 

دردوره ای طوالنی ازابتدای تاریخچه اش تاریک ویکدست بوده 

است.نخستین ستاره ها تا میلیون ها سال بعدازانفجاربزرگ 

پدیدارنشدندومیلیون ها سال دیگرطول کشیدتا کهکشان 

 سووآن سوی عالم تکثیرشدند. هادراین

اخترشناسان مدت های مدیدی ازخودپرسیده اند که چگونه این 

گذارچشمگیرازتاریکی به روشنایی درعالم اتفاق افتاد.پس 

ازدهه ها مطالعه وبررسی،اخیرًاپژوهشگران گام های بزرگی 

درجهت پاسخ دادن به این سؤال برداشته اند.کیهان شناسان 

های پیچیده ی شبیه سازی رایانه ای،مدل با استفاده ازروش 

هایی رابه وجودآورده اندکه نشان می دهد چگونه افت 

وخیزهای چگالی که ازانفجار بزرگ به جای مانده اند می 

توانستند تکامل یابندوبه نخستین ستاره هاتبدیل 

شوند.همچنین رصداختروش های دوردست به دانشمندان این 

اوش زمان های گذشته امکان را داده است که به ک

بپردازدونگاهی به آخرین روزهای)عصرتاریکی(کیهان 

 بیندازد.

 

 نجوم چیست؟-1-2

کلمه ی نجوم مردم را اغلب به یاد خیره شدن به آسمان 

شب،این طبیعت فراموش شده وعکس های بسیار زیبایی که توسط 

گرفته شده می اندازد،در حالی که نجوم یک علم   تلسکوپها

نجوم یعنی کار زیاد و مداوم و علم ریاضیات و  است و علم

 فیزیک است.

تصوری که مردم از یک منجم دارند این است که او را فردی 

می پندارند که به وسیله ی یک تلسکوپ در یک رصدخانه ی 

سرد وتاریک مشغول نگاه کردن به آسمان شب است)خوشبختانه 

اینگونه منجمان سخت کوش پس از گذشت اندکی دیگر تحمل 

نخواهند داشت(،منجمان تنها اندکی از وقتشان را صرف رصد 

 با تلسکوپ می کنند 
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تلسکوپها و سایر   و در رصد خانه ها معموال دوربین ها و

تجهیزات توسط کامپیوترها در یک اتاق گرم نسبتا روشن به 

 وسیله ی منجم کنترل می شوند.

یعنی به معنی ستاره است. اماواژه ی  کلمه ی نجوم جمع نجم 

به معنای واژه ی یونانی  2کلمه ی نجوم از  معادل انگلیسی

 به معنای قانون گرفته شده است.ستاره و 

 تعریف علم نجوم-1-2-1

نجوم علمی است که به مطالعه ی حرکات ، ساختار،ویژگی های 

و   همه ی اجرام سماوی مثل ستارگان، سیارات و کهکشانها

گی هایی به تکامل و سرنوشت آنها می پردازد.ویژ

 مثل:جرم،رنگ،دما،ترکیبات و ...

علم نجوم پاسخ به سواالت و کنجکاوی های بشر پیرامون جهانی 

 است که در آن واقع شده است.

 شاخه های اصلی نجوم    -1-2-2 

که پدیده های رصد شده را با استفاده از تئوری : -1-2-2-1

علوم دیگر محاسبات و شبیه سازی بر اساس فیزیک،شیمی و 

 توضیح می دهد.

: به مشاهده آسمان و اجرام سماوی و اثبات رصدی  -1-2-2-2

 فرضیه ها ی تئوری می پردازد.

 تقسیمات علم نجوم-1-2-3

هر کدام از این شاخه های اصلی در نجوم خود به زیر شاخه 

 هایی تقسیم می شوند:

رکت اجرام : به طور کلی درباره ی حهیئت و نجوم-1-2-3-1

 سماوی بحث می کند.

: درباره ی ساختا ر،خواص اختر فیزیک-1-2-3-2

فیزیکی،ترکیبات شیمیایی و تحوالت درونی ستارگان بحث می 

کند و به مطالعه ی حرکات ظاهری و حقیقی ستارگان و تعیین 

 مواضع 

آنها نیز می پردازد.این بخش از نجوم خود شامل دو قسمت 

 است:



 

 

عمدتا به طراحی ابزار و اختر فیزیک کاربردی -1-2-3-2-1

می پردازد و مطالعه ی کاربردی روش های اختر   وسایل نجومی

 شناسی مورد نظر است.
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: که به کمک قوانین اختر فیزیک نظری)-1-2-3-2-2

 نجومی را توضیح می دهد و تعیین می نماید. فیزیک،پدیده های

ی تکامل طبیعی این رشته قوانین عموم: کیهان شناسی-1-2-3-3

و مادی جهان و ساختار آن را بررسی می کند.به عبارت دیگر 

جهان هستی را به طور کلی در نظر می گیرد و به مطاله ی 

موضوع مهم مورد مطاله ی کیهان شناسی،بررسی 2آن می پردازد،

مساله ی اساسی انبساط جهان   وضع کهکشانها،نواختران و

 است.

درباره ی چگونگی پیدایش و منشا  :( کیهان زایی-1-2-3-4

کیهان بحث می کند. مسائل مربوط به پیدایش،تحول و تکوین 

 مطالعات کیهان زایی است.  عالم،در قلمرو

به کمک حرکت ومواصع اجرام (:astrologyطالع بینی)-1-2-3-5

آسمانی به پیشگویی می پردازد وبه طالع بینی علمی 

ودودرطالع بینی علمی تمام پیش گویی وغیرعلمی تقسیم می ش

 ها منطبق بر موازین علمی است.

 تفاوت علم نجوم با سایر علوم -1-2-4

علوم دیگر)عموما( می توانند یک آزمایش را در آزمایشگاه  

  راه اندازی کنند و اتفاقاتی را که رخ می دهد 

کنند اما علم نجوم محدود شده به مشاهدات آرام و مشاهده 

  آهسته ای که در عالم رخ می دهد.

 

 مقیاس ها در نجوم-1-2-5

نجوم، هم با چیزهای خیلی بزرگ و هم خیلی کوچک سروکار 

 دارد.

 Km  4-11×2  شعاع توپ بسکتبال:



 

 

برابر شعاع توپ  3×11 7  )تقریبا  Km 6378شعاع زمین: 

 بسکتبال(

 برابر شعاع زمین ( 111)تقریبا  Km 5 11×7خورشید: شعاع 

 1331فاصله نزدیکترین ستاره به ما )پروکسیما قنطورس( :

 سال نوری برابر  4324پارسک برابر با 

 Km 11 11×4  با

 

 نجوم                                                                    رصدخانه دزفول                                                                                           

 گیگا پارسک  5شعاع مشاهده شده از عالم: تقریبا 

 Km 11- 11×5طول موج نور مرئی: تقریبا 

 Km   13-11اندازه ی هسته اتم :

 

 تاریخچه ای از نجوم -1-3

ما قبل  نجوم یکی از علوم کهن می باشد، نجوم از زمانهای

تاریخ در حال حرفه ای شدن بوده است.نجوم مدرن بر بسیاری 

از تئوری های فیزیکی قابل قبول مانند قوانین حرکت آقای 

 نیوتن و قانون جاذبه ی عمومی وی متکی است.

نجوم در گذشته علمی بود که هرکسی می توانست از آن بهره 

نجوم ببرد.بسیاری از افراد به واسطه ی استفاده از علم 

راهیابی در دریا  برای عملکردهای مفیدی مثل زمان سنجی یا

 پر آوازه شدند.

کلمبوس و هم عصرانش با استفاده از ستارگان توانستند 

 1111سرتاسر اقیانوس اطلس را راهیابی کنند.تلسکوپ در سال 

به وسیله ی جناب آقای گالیله اختراع شد و وی از آن برای 

فاده کرد و با آن کوههای ماه و مشاهده ی جزئیات ماه است

تا از اقمار سیاره ی مشتری را که امروزه از  4همچنین 

آنها با نام اقمار گالیله ای یاد می شود،را رصد کرد.پس 

از آن نیوتن طرح گالیله را گسترش داد و تلسکوپ بازتابی 

را اختراع کرد که تا امروز هنوز از این نوع تلسکوپها 

 استفاده می شود. 

 



 

 

 تاریخچه علم نجوم-1-3-1

قدمت علم نجوم به هزاران سال پیش بر میگردد. از نخستین 

باری که بشر اولیه با دیدن ماه و خورشید ستارگان نعرهای 

مستانه، به نشانه درک آنها، سر داد، نجوم آغاز شد. اما 

نجوم به طور علمی از زمانی آغاز شد که بشر دست به کشاورزی 

 زد.

شناخت حرکت خورشید در آسمان مستلزم این بود که موقعیت 

خورشید نسبت به ثوابتی در آسمان سنجیده و ثبت شود، این 

ثوابت همان ستارگان بودند و اینجا بود که ستارگان جای 

 خود را در دنیای نجوم باز کردند.

منجمان باستان برای اینکه بتوانند ستارگان و موقعیت آنها 

به خاطر بسپارند آنها را در گروه هایی چند را به راحتی 

تایی دسته بندی کردند و به هر گروه شکل خاصی نسبت دادند، 

 این اشکال و گروه ها همان صورت های 
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فلکی بودند ، اما به زودی متوجه شدند در میان این ثوابت 

اجرامی ستاره مانند قرار دارند که ثابت نیستند و در مسیر 

های مشخصی حرکت می کنند. این اجرام متحرک را سیاره نام 

 نهادند.

نیز جالب توجه است.  کیهانشناسی و درک یونانیان از عالم

در ابتدایی ترین مدل آنها از جهان، زمین در مرکز جهان 

قرار داشت و ماه و خورشید و سیارات در مدارهایی دایروی 

به دور زمین می گشتند. اما این مدل با اشکاالت فراوان 

همراه بود و این توانایی را نداشت که حرکت عجیب سیارات 

رکت رجعی را توضیح در زمینه ی آسمان از جمله ح

دهد.بطلمیوس برای حل مشکل حرکت رجعی گریزی هوشمندانه 

زد: او اینطور فرض کرد که سیارات در مداری دایروی، که 

فلک تدویر نام داشت، به دور نقاطی فرضی میگردند وآن نقاط 

فرضی خود درمدار دایروی دیگری به نام فلک حامل به دور 

ظاهر مشکل حرکت عجیب  زمین می گردند. این راه حل به

سیارات و در مرکز عالم ماندن زمین ) در حقیقت غرور بشر 

 ( را حل می کرد.

 

 تقسیمات تاریخچه اخترشناسی-1-3-2

 به طور کلی تاریخچه اختر شناسی به سه بخش تقسیم می شود:



 

 

 دوران زمین مرکزی-1-3-2-1

از زمانهای حدود ارسطو تا زمان گالیله و نیوتون است.  

این زمان منجم اغلب به کسی می گفتند که علم هیئت )علم  در

شناخت ستارگان و حرکت آنها( را می دانست. در آن زمان 

 بیشتر، ریاضی دانها نجوم می دانستد.

 
 دوران خورشید مرکزی-1-3-2-2

از زمانهای حدود نیوتون تا زمان تولد فیزیک نوین است.  

و از سیطره ی بی  در این دوران اروپا تازه از قرون وسطی

چون و چرای کلیسا ها خالص شده بود. این دوران، دورانِ 

پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، نجوم، 

شیمی و حتی فلسفه بود. این دوران، دوران دانشمندانی چون 

 پاستور و گاوس و فالسفه ای چون امانوئل کانت بود.

  

 
 دوران کیهانشناسی-1-3-2-3
زمان تولد فیزیک نوین تا اکنون است. در این دوران  از 

کیهانشناسی که پیشتر از شاخه های فلسفه بود، به نجوم 

پیوست و از هیجان انگیزترین شاخه های نجوم شد. در این 

دوران است که شناخت و درک ما از ماهیت ستارگان و جهان 

 به اوج خود می رسد و نجوم به معنای واقعی شکل می گیرد.

در این دوران است که ما کامالً موقعیت خود در این جهان را 

در می یابیم و می فهمیم که کره ی زمین و مکان ما در این 

فضای بی کران هیج ارجحیتی نسبت به سایر نقاط عالم ندارد. 

 در این دوران بشر به حقارت خود پی می برد .
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 نجوم دردوران پیش ازاسالم-1-3-3

 نجوم درایران-1-3-3-1

مانند دیگرنقاط جهان سابقه طوالنی علم نجوم درایران 

دارد.درواقع ازآنجا که ابزار کارآن آسمانی پاک ودو چشم 

سالم خدادادی است،ازاولین علومی است که توسط انسان مورد 

توجه قرارگرفته است،برخی بعضی ازنقوش تخت جمشید رانشانه 

ای ازآشنایی سازندگان آن ها با نجوم می دانند؛ ازاین 

ش حمله شیر به گاوکه دربسیاری حجاری های تخت جمله است نق

جمشید وجود دارد.مطالعاتی هم روی جهت گیری چهارطاقی های 

به جا مانده از آتشکده های کهن نشان داده است که می توان 



 

 

رابطه هایی بین ساختمان آن ها وطلوع وغروب اجرام سماوی 

یافت.اما از دوران پیش ازاسالم به جز کتاب زیج 

سندمکتوبی برجای نمانده است. ابوریحان بیرونی شهریار

درکتاب "آثارالباقیه عن القرون الخالیه" اطالعات جالبی 

 درمورد اقوام گذشته درمورد نجوم ارایه کرده است. 
 

 

 نجوم دردروان بعدازاسالم-1-3-4
 نجوم اسالمی-1-3-4-1

میالدی تا قرن شانزدهم ، اعراب در زمینه  181در خالل سال 

شان بغداد )در ه شناسی برتری یافتند. مرکز فرهنگیستار

عراق امروزی( بود، جایی که در قرن هشتم کتاب المجسطی 

 851ـ  121عربی ترجمه شد البتانی) بطلمیوس به زبان 

ترین منجم عرب، تا حدود زیادی بر محتوای میالدی(،پرآوازه

که اختراع این کتاب افزود. آنها ابزارهایی نظیر اسطرالب ، 

یونانیان باستان بود، را تکامل بخشیده ، دقیقتر از 

 2یونانیان موقعیت ستارگان را رصد کردند. اسطرالب الگویی 

بعدی از آسمان شب است که در قرون وسطی برای تعیین موقعیت 

  رفت.خورشید و ستارگان بکار می
یکی از مباحث حائز اهمیت در دانشهای اسالمی ، دانش نجوم 

المی است چرا که اهم مسایل عبادی به این دانش وابسته اس

است . نخستین علومی که ساکنان بالد اسالمی به آنها توجه 

کردند ، علوم عملی و بخصوص طب و کیمیا و نجوم بود، که 

 دادند.احکام این علوم را بر دیگر علوم ترجیح می
 
 علم نجوم در ایران-1-3-4-2

یگر نقاط جهان سابقه طوالنی علم نجوم در ایران مانند د

دارد. در واقع از آنجا که ابزار کار آن آسمانی پاک و دو 

چشم سالم خداداد است، از اولین علومی است که توسط انسان 

مورد توجه قرار گرفته است. ستاره شناسان ایرانی عمده 

دهند. پس از دوران خالفت ستاره شناسان اسالمی را تشکیل می

 ترجمه مشهور خود را برایمامون که دارال
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ترجمه آثار علمی ملل مختلف بنیان نهاد، پیشرفت نجوم 

 ند علوم دیگر سرعت زیادی گرفت.بمان



 

 

اولین محاسبات دقیق قطر زمین در همین زمان و توسط 

برادران بنوشاکر انجام گرفت. یکی از دالیل توجه ویژه به 

نجوم در دوران اسالمی تعیین تقویم و اوقات شرعی است که 

مستلزم مشاهدات و محاسبات دقیق نجومی است. "هندسه کروی" 

بوزجانی معرفی شد این محاسبات را بطور  که توسط ابوالوفای

 عمده تسهیل کرد.
بطور سنتی در دربار شاهان و امرای ایرانی همیشه شاعران 

و منجمان سلطنتی وجود داشتند و این امر به رونق پیشه 

افزود. البته از مشورت منجمان برای تعیین منجمی می

مستلزم شد؛ ولی خود این امر زمانهای سعد و نحس استفاده می

سالهای متمادی تحصیل و مطالعه بوده است. زیجهای بسیاری 

 18در دوران اسالمی نوشته شده ا ند که آخرین آنها در قرن

  میالدی و در هند تهیه شده است.

 
 ستاره شناسان معروف ایرانی-1-3-5
 خواجه نصیرطوسی-1-3-5-1

محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی 

هجری قمری در طوس والدت یافته  518جمادی االول  15ر تاریخ د

است. او به تحصیل دانش عالقه زیادی داشت و از دوران کودکی 

و  حکمت سرآمد شد و از  نجومو  ریاضیو جوانی در علوم 

ترین یکی از سرشناس .معروف زمان خود گردید. طوسی دانشمندان

های تاریخ فکری اسالمی است.علوم دینی و با نفوذترین چهره

وعلوم عملی رازیرنظرپدرش ومنطقوحکمت طبیعی را نزدخالویش 

تحصیالتش را در نیشابور به باباافضل ایوبی کاشانی آموخت. 

اتمام رسانید و در آنجا به عنوان دانشمندی برجسته شهرت 

ای از دانشوران خاتم یافت. خواجه نصیرالدین طوسی را دسته

ای و گروهی او را عقل حادی عشر )یازدهم( نام فالسفه

 اند.نهاده

 ایجاد رصد خانه مراغه -1-3-5-1-1

هجری  135اسماعیلیان در سال وقتی که هوالکو به فرمانروایی 

قمری پایان داد طوسی را در خدمت خود نگاه داشت و به او 

که شروع بزرگی در مراغه ایجاد کند،  رصدخانهاجازه داد که 

هجری قمری بود. برای کمک به رصدخانه عالوه  138آن از سال 

بر کمکهای مالی دولت اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار 

خواجه گذاره شده بود که از عشر )یک دهم( آن جهت امر 
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رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آالت و کتب استفاده 

ساخته شده نمود. در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بزرگی می

جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان  411111بود که حدود 

و فضال قرارداده بود که از بغداد و شام و بیروت و الجزیره 

 بدست آورده بودند. در جوار رصدخانه یک سرای عالی 
 

 

 نجوم                                                                                      رصدخانه دزفول                                                                         

ای برای خواجه و جماعت منجمین ساخته بودند و مدرسه علمیه

سال به طول  13جهت استفاده طالب دانشجو. این کارها مدت 

هجری  113انجامید تا اینکه ایلخان هوالکوی مغول در سال 

در گذشت. لیکن خواجه تا آخرین دقایق عمر خود اجازه  قمری

نداد که خللی در کار آنجا رخ دهد و کوشش بسیار نمود که 

 آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود.

 

 وفات خواجه -1-3-5-1-2

هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از  172در سال 

تاراج رفته  شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتابهای

را جمع آوری و به مراغه بازگرداند. اما اجل مهلتش نداد 

هجری قمری در کاظمین  172ذی الحجه سال  18و در تاریخ 

نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. خواجه نصیرالدین طوسی 

ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مغول درخشید و در هر 

حکمت و دانش و اخالق  شهری که پا گذارد آنجا را به نور

روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین دانشمندی مایه 

 اعجاب و اعجاز بود.

 

 ابوریحان بیرونی-1-3-5-2

 14ابوریحان محمد بن احمد بیرونی) زاده 

 427آذر22درگذشته  -،کاث،خوارزم352شهریور

،غزنین(،دانشمندبزرگ وریاضی دان،ستاره شناس وتاریخ 

ده چهارم وپنجم هجری است وبعضی ازپژوهندگان نگارایرانی،س

 اورا از بزرگترین فیلسوفان مشرق زمین می دانند.

، گردش محوری زمین و جهات شمال وجنوب خورشیدبیرونی گردش 

ریف کرده است . خورشیدگرفتگی هشتم را دقیقا محاسبه و تع

میالدی رادرکوههای لغمان)افغانستان  1111آوریل سال 

کنونی( رصد وبررسی کرد وماه گرفتگی سپتامبر همین سال را 

 درغزنه به زیر مطالعه برد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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 عبدالرحمن صوفی رازی-1-3-5-3

شمسی برابر  282آبانماه  17عبدالرحمن صوفی رازی در 

 44در ری متولد شد. در  114وهشتم نوامبر 211چهاردهم محرم

هـ. ق جهت تحقیق در باب مسئله نجومی به  335سالگی در 

دینور رفت و دو سال بعد در اصفهان رحل اقامت افکند. در 

دوران حکومت عضدالدوله دیلمی در حکومت فارس او را به 

م برگزیدند، عبدالرحمن صوفی در سمت استاد ریاضی و نجو

میالدی به  181هجری قمری برابر  371شمسی برابر  315سال 

 سال تالش و کوشش و آفرینندگی در شیراز درگذشت. 82دنبال 
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 فعالیت های نجومی عبدالرحمن-1-3-5-3-1

عبدالرحمن صوفی رازی اشتباهات رصدهای )بتانی( و 

)بطلمیوس( را اصالح کرد و خطاهای ایشان را ارائه داد. 

ستاره را با دقت  1127عبدالرحمن موفق شد که در مجموع 

و محاسبه کرده و مشخصات دقیق آنها رابه درجه ودقیقه  رصد

کوکب 34ستاره قدراول؛ 15وثانیه معلوم کند. از این تعداد 

ستاره قدر چهارم ،  428اختر قدر سوم ،  211دوم ،  قدر

ستاره قدرششم هستند. رازی برای 81ستاره قدر پنجم و 258

هر صورت فلکی جدولی ترسیم کرده و صورتهای جالبی از آنها 

عرضه داشته است، سپس در جدول هر صورت فلکی شماره ردیف 

 تعداد ستارگان آن را بصورت حروف ابجد شروع کرده و در

خانه دوم جدول نامهای کواکب و مشخصات محل آنها را شرح 

  داده است.
جالبترین توضیح زیر هر جدول این است که وی نورانیت 

ستارگان را محاسبه کرده و درباره یکایک آنها توضیح داده 

 .است
عبدالرحمن در بصره، بغداد و شیراز رصدهایی انجام داد؛ 

محاسبات ایران مدتی به  حتی به نوشته بعضی کتابها در جنوب

مشغول بوده است. از کارهای دیگر عبدالرحمن صوفی  نجومی

ای است که آن را برای عضدالدوله سماوی نقره کره ساختن یک 

های سماوی بسیار دقیق دیلمی ساخته و در حقیقت یکی از کره

شود و از موزه قاهره نگهداری می و جالب است که امروز در
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صورفلکی روی کره است که بهترین   تعیین مکانهای شاهکارهای 

 وسیله تأیید محاسبات خود اوست.

 

 ستاره شناسی دردوران معاصر -1-3-1

در دوران معاصر آشنایی ایرانیان با اخترشناسی با برگردان 

تا  1321سالهای  -مقاالت بیگانه در نشریات همگانی آغاز شد

آغاز انتشار مجله فضا در دوران فتح ماه رویداد -13۳1

است که به آشنایی ایرانیان با اخترشناسی نوین کمک دیگری 

کرد. انتشار این گاهنامه که به برپایی کانونی موسوم به 

 ادامه داشت. 13۳7"کانون فضایی ایران" هم انجامید تا سال 

نیز در میان نشریات پارسی « مرزهای بی کران فضا»گاهنامه 

ه به زبان تخصصی پس از انقالب از معدود نشریاتی بود ک

های اختصاصی با فضانوردان، پرداخت. مصاحبهزمینه فضا می

ارتباط با مراکز فضایی، گرفتن مطالب اختصاصی و بسیاری 

دیگر از مطالب نو و ابتکاری دیگر، با پافشاری بر 

های شاخص مرزهای بی های فضایی شورویها،از ویژگیتوانمندی

 کران فضا، در دوران انتشار بود .

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 
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