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  پژوهشی در جایگاه ستارۀ ُجَدی در دورۀ اسالمی

  ١راضیه سادات موسوی

  مقدمه
توانســت از  ، مــیهای زمانی منظم شد متوجه حرکت اجرام آسمانی در موقعیت  از زمانی که انسان

ترین جرم آسمانی بــه قطــب  ای که نزدیک د. در این میان ستارهکناستفاده یابی  ستارگان برای جهت
؛ چرا که نزدیکی به راســتای شــمالی محــور گرفتشمال سماوی بود، بیش از همه مورد توجه قرار 

 یکسان به نظر برسد در طول یک سال شد جایگاه این ستاره در آسمان  گردش زمین باعث می
ً
تقریبا

. البته باید توجه داشت به علت حرکت افتن آن در آسمان تعیین کردبا ی بتوانرا  های اصلی جهتو 
و تغییر آرام راستای فضایی محور آن در طول زمان، ستارۀ نزدیک بــه قطــب شــمال  ٢تقدیمی زمین

  . ٣ها یکسان نبوده است و نخواهد بود زمین در طی قرن
آسمان، موجب اهمیــت آن  ثابت بودن تقریبی مکان این ستاره بر خالف انبوه ستارگان دیگر در

 فرقۀ صادر میان اقوام مختلف در طو
ً
ین برای این ســتاره احتــرام خاصــی ئبل تاریخ بوده است. مثال

توان این ستاره را  ای که می دهند؛ به گونه قائلند و کلیۀ ادعیه و اعمال مذهبی را به سوی آن انجام می
). همچنین ویژگی ثابت بودن قطب (و ۱۰۳۰ص ،نجومی اصطالحات فرهنگقبلۀ ایشان دانست (

 آن ستارۀ نزدیک به آن) در آسمان و گشتن ستارگان دیگر به گرِد آن، دستمایۀ خلــق تعبیرهــای 
ِ

به تبع
  گوید: می عطارزیبا در ادبیات فارسی بوده است، چنان که 

  چون قطب ساکن آمدم اندر مقــام فقــر
  

  هر لحظه همچــو چــرخ دگرگــون نیامــدم  
  

  چنین سروده است: موالنایا 
  بــر نگــردم بــه گــرِد خــود چــون قطــب

  

ـــردم   ـــمان گ ـــون آس ـــان چ ـــرد قطب   گ
  

                                                    
  rmousavi@mpiwg-berlin.mpg.de مؤسسۀ ماکس پالنک (برلین)،تاریخ علم، پژوهشگر  .١
یش است. برای مطالعۀ بیشتر در این باره  حرکت تقدیمی، به معنای پیچیدن و تغییر جهت. ٢ بنگرید گیری زمین در گردش به دور محور خو

  .۲۶۸-۲۵۸اسمارت، ص به
  .۷۳۲-۷۳۱، ص برای اطالعات بیشتر بنگرید به گیاهی یزدی. ٣
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  ستارۀ قطبی و ستارگان پیرامون آن یگذار نام
در بسیاری از منابع نجــوم دورۀ اســالمی، ســتارۀ 

» ســتارۀ قطبــی«نزدیک به قطب شمال سماوی را 
اند. بنا بــر دســتور زبــان  نامیده» ستارۀ ُجَدی «یا 

ر » ُجَدی«عربی، 
ّ

به معنای ُبز » یَجْد «اسم مصغ
وده اســت است و علت این تصغیر از آن جهت ب

اشتباه نشود  ١که این ستاره با صورت فلکی َجدی
). به دلیل اهمیت این ستاره ۱۴ص کابلی، (سردار

هــای گونــاگونی بــرای آن  نزد اقــوام مختلــف، نام
استفاده شده است. از این میان تشبیه ستارۀ قطبی 
بــه میخــی در پهنــۀ آســمان کــه افــالک و اجــرام 

داشــت؛  گردند، رواج زیــادی سماوی گرد آن می
، »میخگاه«چنان که در زبان فارسی به این ستاره 

گفتــه » قــازوق«، و در ترکــی »مســمار«در عربی 
 زاده حســن ؛۷۳۲ص یــزدی، شده است (گیــاهی

). امروزه این ستاره ۱۸۴ص ،دروس هیئت آملی،
ترین ستارۀ صورت فلکی دّب اصــغر  را که نورانی

-∝«یــا » ٢ستارۀ قطبی«(خرس کوچک) است، 
  ). ۲۸ص نامند (دگانی، می» دب اصغر

ای از ستارگان نزدیک به هم در آسمان (بــه لحــاظ  های فلکی، دسته دانیم، صورت چنان که می
شدند.  گذاری می های متفاوتی مانندسازی و نام های مختلف به عنوان ظاهری) بودند که در فرهنگ

)، ۳۴۱به آن اشــاره کــرده اســت (ص  مجسطیترین تصویرها که بطلمیوس نیز در  یکی از برجسته
کردنــد و  ای تصور می ها را شبیه به خرس ایستاده اطراف ستارۀ جدی است که آنمجموعۀ ستارگان 

                                                    
محمد بن مسعود، البروج که متشکل از بیست و هشت ستاره است (مسعودی، دایرةفلکی های  دهمین صورت فلکی از صورت. ١

  ).۱۰۳ص
 Alrucabaشــد،  میانه برای ایــن ســتاره اســتفاده می های سدههای دیگری که در اروپای  است. از نام Polaris التینیاین نام ترجمۀ واژۀ . ٢

 ای که در محل زانوی خرس در صورت فلکی خرس بزرگ  نام برای ستاره. این به معنای زانو است» الرکبة«است که برگرفته از واژۀ عربی 

(θ UMa) پای سده قرار داشته است استفاده می های میانه به ستارۀ ُجدی اطالق شد. بنگرید به کونیچ و اسمارت،  شد که به اشتباه در ارو
  .۵۸ص 

 بنات

 فرقدان

 نعش

 ستارۀ ُجدی

یر صورت۱شکل  فلکی خرس کوچک در  : تصو

 آسمان (مقیاس ترسیم تقریبی است)
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؛ همچنین بنگرید ۱ نامیدند (شکل می» خرس کوچک«به معنای » دّب اصغر«در زبان عربی آن را 
این هفت ستاره نزد اعراب ۴ به شکل  یگذار نامخوانده شده است. این  نیز »بنات النعش صغری«). 

به معنی دختران، و چهار ستارۀ دیگــر بــر بــدن » بنات«از آن جهت است که سه ستارۀ ُدِم خرس را 
 شکلی

ً
 (صوفی، خواندند به معنی تابوت می» نعش«نزدیک به یک مربع داشت،  خرس را که تقریبا

که گویی سه دختر بــه شد  ) و چنین تصویرسازی می۹۸محمد بن مسعود، ص مسعودی، ؛۲۸ص
دنبال تابوتی در حال حرکت هستند. همچنین برای آن که این صورت فلکی با صورت فلکی مشابه 

نام داشت، اشتباه نشود، از صفت صغری (کوچــک) » بنات النعش«که آن هم » خرس بزرگ«آن، 
  .١)۱۰۰ص ،التفهیمشد (بیرونی،  برای نامیدن آن استفاده می

دیگری که در میان اعراب مرسوم بود، مجموعۀ آن هفت ستاره را مانند آغلی  یگذار نامبر اساس 
یر می یی تعدادی از چهارپایان در  تصو ). ایــن ۴۴۹به َچــرا مشــغولند (آلــن، ص آنجاکردند که گو

شناسی اعراب بود که اغلب برخالف یونانیان برای هر ستاره در  ر برگرفته از فرهنگ خاّص ستارهتصّو 
 از میان حیوانات انتخــاب  های فلکی بزرگ شخصیتی مستقل در نظر می صورت

ً
گرفتند که معموال

). بنابراین در صورت فلکی خرس کوچــک، عــالوه بــر توجــه بــه ۹۸شد (کونیچ و ناپرت، ص  می
ستارۀ جدی به معنای ُبز، دو ستارۀ نورانی در میان چهار ستارۀ نعش که به بیان ابوریحان  یگذار نام

» فرقــدان«یــا » فرقــدین«بــا نــام  ،همانجا) ،التفهیماند ( بیرونی، بر سینۀ خرس کوچک قرار گرفته
تفســیر ها را به معنای دو گوساله، و برخی به معنای دو بز کــوهی نــر  شدند که برخی آن خوانده می

دو «اند (همانجا). ایــن دو ســتاره در فرهنــگ فارســی  کرده
 واژۀ ذیــل ،دهخــدا ۀنامــ لغتاند ( نیز خوانده شده» برادران

  فرقدان). 
یرســازی هــایی کــه بــر مبنــای شــکل  یکی دیگر از تصو

حــٰی «ظاهری این هفت ستاره شکل گرفــت،  بــه » فــأس الرَّ
ارۀ جدی در ، ست۱بود که با توجه به شکل » تبر آسیا«معنای 

ای  )؛ به گونه۱۲۶ص قتیبه، گرفت (ابن سِر دستۀ تبر قرار می
 دیرس که به علت حرکت نامحسوس ستارۀ جدی، به نظر می

سایر ستارگان بر محور این ستاره همچون سنگ آســیایی در 
حال حرکتند. منظور از تبر آسیا، بخشی مشابه تبر، متصل به 

                                                    
است که به صورت هفت اورنگ مهین و هفت » هفت اورنگ«یا » هفتورنگ«های مشهور این دو صورت فلکی در زبان فارسی،  . از نام١

نامند. برای اطالع بیشتر در این باره  اورنگ کهین به کار رفته است. امروزه این دو صورت فلکی را مالقه (آبگردان) کوچک و بزرگ نیز می
  . ۴۵۴-۴۴۷، ص لنآهای مختلف بنگرید به اخوان زنجانی و افشاری؛  های استفاده شده در فرهنگ و سایر نام

از یک آسیای دسـتی ای : نمونه۲شکل 
کــه محــور مرکــزی آن، قطــب و دســتۀ 

 شود.چرخندۀ سنگ آسیا، تبر نامیده می
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). ۲۵۲؛ بنگرید به ریوس، ص ۲چرخد (شکل  یا میسنگ آسیاهای دستی است که حول قطب آس
برای دو نقطۀ محل برخورد محور عالم با کرۀ سماوی نیز برگرفته از چنین » قطب«استفاده از عبارت 

چرا که قطب در آسیاهای دستی بــه معنــای میلــه۹ص تشبیهی است (مسعودی، ابوالحسن، ای  ). 
واژۀ قطب). به علت خطای کاتبان  ذیل ،دهخدا ۀنام لغتگردد ( آهنی است که سنگ باال گرد آن می

به جای تبر آسیا در » تیر آسیا«به زبان فارسی، گاهی از عبارت » فأس الّرحی«هنگام ترجمۀ عبارت 
. یک نمونه از کاربرد جالب توجه واژۀ قطب و ارتباط ١اشاره به این صورت فلکی استفاده شده است

معروف به خطبۀ شقشقّیه است که از زبان حضــرت  لبالغهنهج اآن با آسیای دستی، در خطبۀ سوم 
حی«...چنین بیان شده است:  (ع)علی طِب مَن الرَّ

ُ
 الق

ُّ
ي ِمنها َمَحل

ّ
  . ٢»أنَّ محل

با استفاده » صدف«یکی دیگر از تعبیرات به کار رفته در اشاره به قطب آسمان، تصویری شبیه به 
گیرد. چنان که در مصراعی منســوب بــه  ها قرار می آناز ستارگان پیرامون آن است که قطب در میان 

  خاقانی شروانی آمده است:

  در صدف قطب است و در حوت آفتاب
  

ـــده   ـــدا دی ـــرده پی ـــز پ ـــرتی ک   ام حض
  

ق) و ۳۷۶چنین تعبیری تاکنون در آثار منجمــان بزرگــی چــون عبــدالرحمان صــوفی رازی (د. 
اند، مشاهده نشده است و به وضوح  پرداختههای فلکی در آثارشان  ابوریحان بیرونی که به صورت

)، امــا دهخــدا در ۵۶-۵۴ص توان دربارۀ واژۀ مورد استفادۀ خاقانی اظهار نظر کــرد (ماهیــار، نمی
 بــر مثلث شکله ب است ستاره سه«گوید:  می ٣اللغات غیاثبه نقل از » صدف«ذیل واژۀ   نامه لغت

  ». ندیگو قطب صدِف  را ها آن که قطب دور
آمــد و چنــان کــه  متداول دیگری که از مانندسازی ستارگان خرس کوچک به دست مــیتصویر 

ای داشت، تصــویری  یابی از روی ستارۀ جدی در دورۀ اسالمی اهمیت ویژه خواهیم دید، در جهت
از اتصال سه ستارۀ بنات با دو ستارۀ نعش بــه دســت  ۳شبیه ماهی بود که یک قوس آن مانند شکل 

ای  ای نورانی خارج از صورت و مجموعه ش از به هم رسانیدن فرقدان با ستارهآمد، و قوس دیگر می
را  یگذار نام). بیرونی این ۲۸ص شد (صوفی، از ستارگان ناپیدا در کنار خرس کوچک حاصل می

 ،التفهــیمنیز خوانــده اســت (» هلیله«تصویر حاصل از این دو قوس را داند و  متعلق به هندیان می
ای بیضی شکل است و هر چیزی را  اهلیلج از درختان نواحی حاّره و دارای میوه). هلیله یا ۱۰۰ص

شود که  گویند. در اصطالح هندسه نیز چنین تعریف می که به آن شباهت داشته باشد، اهلیلجی می

                                                    
  .۱۴۷، صفرهنگ اصطالحات نجومیبه عنوان نمونه بنگرید به . ١
  .؛ ترجمه: جایگاه من نسبت به آن [حکومت اسالمی]، چون محور آسیا است به آسیا۲۸ص. ٢
  .رسیده استپایان  ق به۱۲۴۲ در سالکه  محمد غیاث الدین بن جالل الدین رامپوری نوشتۀهای فارسی  ی از فرهنگیک .٣
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اگر دو قوس متساوی به سطحی محیط شوند که هر قوس کمتر از نصف دایره باشد، شکل حاصــل 
. تشبیه ستارگان پیرامون قطب شمال به صورت ماهی، در بسیاری از آثــار ١ودش  اهلیلجی نامیده می

کند کــه  های فلکی ذکر شده است. صوفی در کنار توصیف صورت ماهی، اشاره می دربارۀ صورت
یــاد ای نورانی خارج از صورت خرس کوچــک  ) اگر چه از ستاره۳۴۱(ص  مجسطیبطلمیوس در 

. در ادامه خواهیم دید این موضوع که قطب شمال در کدام برد نمیکند، اما نامی از تصویر ماهی  می
  قسمت این ماهی قرار دارد، سبب اختالفات قابل توجهی در نجوم دورۀ اسالمی شده است. 

  

اه ستارۀ جدی در جهت   قبلهیابی و تعیین  جای
یابی از روی ستارگان برای مسافران و دریانوردان همواره اهمیت فراوان داشته است. این مسئله  جهت

تری یافــت. عــالوه بــر نقــش  در دورۀ اسالمی با توجه به بستر خاص فرهنگی و دینی، ابعاد گسترده
انان آیاتی )، مسلم۹۷برجستۀ ستارگان در سنت نجومی اعراب پیش از اسالم (کونیچ و ناپرت، ص 

جِم ُهم۟«ها با عبارات صریح  از قرآن را پیش روی خود داشتند که در آن ِبالنَّ ُهــَو «و نیــز  ٢»َیهَتدون َو
ماِت الَبّر َوالَبحرِ 

ُ
ل

ُّ
ُم الّنجوَم ِلَتهَتدوا ِبها في الظ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ذي َجَعل

ّ
ای الهی بر هدایت و  ، ستارگان نشانه٣»ال

اعرانۀ ویژگــی هــدایتگری ســتارگان را در بیــت زیــر از حــافظ راهیابی انسان معرفی شدند. تعبیر ش
  توان یافت:  می

                                                    
  .دهخدا، ذیل واژگان هلیله و اهلیلجی نامه لغت ؛ ۴۳۷، ص۳آملی، ج بنگرید به. ١
  ).۲۶۹یابند (بهرامپور، ص ها راه می رجمه: و با ستارگان، آنسورۀ نحل؛ ت ۱۶. آیۀ ٢
(همان،  یابید راه دریا و خشکی های تاریکی در آنها وسیله به تا داد قرار شما برای را ستارگان که اوست سورۀ انعام؛ ترجمه: و ۹۷. آیۀ ٣

  ).۱۴۰ص

ر۳ شکل م تقریبی است : تصو رس  ).صورت فلکی خرس کوچک به صورت یک ماهی (مقیاس 



 

  

٣٠ 

  در این شب سیاهم گم گشــت راه مقصــود
  

  بــرون آی ای کوکــب هــدایت یا گوشهاز   
  

 ثابــت خــود در 
ً
در این میان، ستارۀ ُجدی با توجه به نزدیکی به قطــب شــمال و جایگــاه تقریبــا

کاربرد منحصر به فردی داشــت. از آن جــا کــه ســتارۀ جــدی های اصلی  آسمان، برای یافتن جهت
گیرد، ساکنان نیمکــرۀ شــمالی  النهار گذرنده از هر موقعیت مکانی قرار می نزدیک به راستای نصف

جنوب و بنا  -توانند با تشخیص موقعیت ستارۀ جدی در آسمان، به سادگی راستای شمال  زمین می
تــوان بــا یــافتن  وه بر آن عرض جغرافیایی هر مکان را میها را مشخص کنند. عال بر آن سایر جهت

  ). ۲۹ص موقعیت ستارۀ جدی در آسمان به صورت تقریبی به دست آورد (دگانی،
جنوب به کمک ستارۀ جدی هنگامی است که -بهترین زمان برای مشخص کردن راستای شمال

النهــار  جدی بر راســتای نصــفاین ستاره در نهایت ارتفاع یا انخفاض باشد؛ یعنی زمانی که ستارۀ 
گذرنده از افق شهر، به ترتیب در باال یا پایین قطب قرار گرفته است و انحرافی به جانب مشــرق یــا 

های اصلی دایرۀ افق را با دقت بیشتری تشخیص داد. از  توان جهت مغرب ندارد. در چنین حالتی می
ح به راحتی محس

ّ
وس نیست، از جهت قــرار گــرفتن آن جا که حرکت ستارۀ جدی با چشم غیر مسل

سایر ستارگان صورت فلکی خرس کوچک مثل فرقــدین در تشــخیص زمــان ارتفــاع یــا انخفــاض 
). بنابراین با رصد ســتارۀ جــدی، تشــخیص ۲۹۹محمد مهدی، ص شده است (نراقی، استفاده می

  های اصلی در افق هر شهر برای عامۀ مردم کار چندان دشواری نبود.    جهت

  
  

 )۲۹صورت فلکی خرس کوچک (برگرفته از: صوفی، ص :۴شکل 

[ج

 دی]
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یــابی در دورۀ  این ویژگی خاص ستارۀ جدی سبب شد که در یکــی از کاربردهــای مهــم جهــت

تحدیــد نهایــات بیرونــی کــه در بوریحان اسالمی، یعنی تعیین سمت قبله، بسیار تأثیرگذار باشد. ا
تقــاد گرفتــه کنند بــه بــاد ان های غیر ریاضی در تعیین قبله استفاده می کسانی را که از روش األماکن

در میان ایشان هیچ کس در این باره به حقیقت «گوید:  است، دربارۀ یاری گرفتن از ستارۀ جدی می
کند که چــون  تر از کسی نیست که قبله را از راه قطِب [آسمان] معروف به نام ُجَدی پیدا می نزدیک

). اهمیــت ۱۵(ص» آید این نقطه ثابت است، جهت راهسپاری [سمت قبله] با تقریب به دست می
مجمع الفائــدة والبرهــان در  ١این مسئله در میان فقها تا آن جا بوده است که عالمه مقدس اردبیلی

برای برطرف شدن ابهاماتی دربارۀ جایگاه ستارۀ جدی در آسمان، از یک نِی دهد چگونه  توضیح می
  ). ۷۳، ص۲تو خالی برای رصد دقیق تغییرات حرکت آن استفاده کرده است (ج

یری از نسخه ای خطی بــا نــام  به عنوان شاهدی دیگر بر اهمیت تعیین قبله با ستارۀ جدی، تصو
) که در آن ســعی شــده اســت قبلــۀ ۵زنیم (شکل  را مثال می رسالة الحسام في معرفة قبلة اإلسالم

شهرهای مختلف با در نظر گرفتن ستارۀ جدی مشخص شود. زمان نگارش این نسخه بسیار متأخر 
                                                    

  ی بوده است.یمعاصر شیخ بها» محقق اردبیلی«و » مقّدس اردبیلی«ق) معروف به ۹۹۳احمد بن محمد اردبیلی (د . ١

که در آن نیمکرۀ شمالی زمین با رسالة الحسام في معرفة قبلة اإلسالم : تصویری از نسخۀ خطی ۵شکل 
پا  محوریت شهر مکه نشان داده شده است و جهت قبلۀ برخی شهرهای اسالمی و نیز برخی شهرهای ارو
و روسیۀ امروزی به کمک تعیین ستارۀ جدی و نحوۀ قرار گـرفتن اعضـای بـدن نمـازگزار نسـبت بـه آن، 

 پ)۱۸: ران، گکتابخانۀ ملی ای ۵/۱۶۳۲۱نسخۀ خطی شمارۀ (مشخص شده است 
 



 

  

٣٢ 

. اگر چه تا ٢خورد نام شهرهایی چون پاریس، لندن و کپنهاگ نیز در تصویِر آن به چشم میو  ١است
های ریاضی دقیقی در تعیــین قبلــه و ســاخت  زمان نگارش این رساله دانشمندان مسلمان به روش

بینیم، استفاده از ستارۀ جدی همچنان  نماهای مختلف دست یافته بودند، اما همان گونه که می قبله
  پردازیم.  مورد توجه بوده است. در بخش بعد به دالیل این اهمیت و نتایج آن می

  اختالف در تعیین قبله با استفاده از ستارۀ جدی
هــای موجــود در  باید توجه داشت که ماهیت قبله یک مسئلۀ دینی است و اگر چه با قواعــد و روش

ای تعیین آن یافت، موجودیــت آن در توان راهکارهایی بر علومی چون نجوم، ریاضی و جغرافی می
شود. همچنین تعیین جهــت شــهرهای مختلــف نســبت بــه  چارچوب مفاهیم شرعی مشخص می

یکدیگر برای نخستین بار در بسترهای دینی شکل گرفــت و در ســایر علــوم ســابقه نداشــته اســت. 
و مسلمانان موظف هنگامی که آیۀ تغییر قبله از بیت المقدس به خانۀ کعبه بر پیامبر(ص) نازل شد 

شدند برای انجام نمازهای یومیه و برخی دیگر از اعمال، به جانب خانۀ کعبه رو کنند، ابزار دقیقــی 
جزیــرۀ  شــبهبرای محاسبۀ جهت دیگر شهرها نسبت به مکه در دسترس ایشان نبود. لــیکن اعــراب 

ز ســتارگان در آن جایگــاه های خود بهره گرفتند که استفاده ا عربستان از نجوم عامیانۀ رایج در سنت
 ).۱۴۴-۱۳۷ای داشت (بنگرید به نلینو، ص ویژه

ای از دانشمندان به تبیین مسئلۀ قبله در  ها، عده رفته رفته با آشنایی مسلمانان با علوم دیگر تمدن
ها در میان فقها فراگیر نبود و بســیاری از  های نجوم و ریاضی روی آوردند. اما این روش قالب روش

های نجوم عامیانه در تعیین قبله اســتفاده کننــد؛ چنــان کــه  دادند از روش مچنان ترجیح میها ه آن
یابی دورۀ اسالمی تشــخیص داد کــه بــه فراخــور زمــان، تعامــل و  توان دو مسیر متفاوت در قبله می

  اند، اما همواره استقالل ماهوی خود را حفظ کردند. هایی با یکدیگر داشته تقابل
های تقریبی نجوم عامیانه در یافتن قبلــه در مقابــل  علمای دینی به استفاده از روشاصرار برخی 

های دقیق ریاضی، ریشه در سنت اسالمی و روایات نقــل شــده از صــدر اســالم داشــت. در  روش
نقل شده از پیامبر (ص) و ائمۀ معصومین(ع) مواردی وجود دارد که به عنوان شــاهدی  های حدیث

از جملــه . شــد فاده از ستارگان به ویژه ستارۀ جدی در تشخیص قبله تفسیر مــیبر احکام فقهِی است

                                                    
  .نگاشته است ق برای ابوالنصر محمد میرزا حسام السلطنه۱۳۱۴حدود سال  این رساله را در . حسن بن جعفر موسوی شوشتری جزائری١
و [در نقشه برلن] ، برلین لیون [در نقشه اوین]به ترتیب از غرب به شرق: پاریس و لندن، الهه و بروکسل و  ۵رها در شکل نام شه. ٢

، مدینه، مسکو، موصل، سر من رای [در نقشه پطرزبورغ] رزبورگت، سن پ[در نقشه اسالمبول] ، استانبول[در نقشه کپاناک] کپنهاک
و  اشانو همدان، قزوین، شوشتر و ک [در نقشه کرمانشهان] ، تبریز، کرمانشاه(آستراخان) حاجی ترخان (سامرا)، کوفه و بغداد، تفلیس و

ن و سمرقند، یو استرآباد و سمنان، اصفهان و بسطام، مشهد و سبزوار و نیشابور، یزد، هرات و شیراز و قا [در نقشه طهران] آمل، تهران
  تصویر به معنای شانۀ چپ و منکب األیمن به معنای شانۀ راست است.در این  رکرمان، قندهار. همچنین منکب األیس
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جِم ُهم۟«حدیثی از امام علی(ع) که از قول رسول خدا (ص) فرمودند: منظور از  ِبالنَّ ستارۀ » َیهَتدون َو
 شــوند یمــُجَدی است که زوال ندارد و قبله بر آن بنا شده اســت و اهــل بــّر و بحــر بــا آن هــدایت 

افتد که  ). همچنین شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: بسیار اتفاق می۶۶ص ،۸۱ج ی،(مجلس
ای را  ] آن حضرت فرمود: آیا ستارهچه کنم؟[یابم،  من در حال سفر هستم و هنگام شب قبله را نمی

شناسی؟ گفت: آری. فرمود: آن ستاره را در سمت راست خود، و هرگاه  گویند، می که به آن ُجدی می
 راه حج [حجاز] باشی آن ستاره را میان دو کتف خود قرار ده [تا رو بــه قبلــه قــرار گیــری] (ابــندر 

دربارۀ  ١). در روایت دیگری نیز چنین نقل شده است که از یکی از باقَرین(ع)۴۲۵ص ،۱ج بابویه،
  .٢»ُجدی را پشت سرت قرار بده و نماز بگزار«قبله سؤال کردند و ایشان فرمودند: 

  
 ؛۶۶ص ،زبــدة البیــاناردبیلــی،  اگرچه دربارۀ سندّیت این احادیث بحث شده است (مقــدس

ربارۀ ها د )، اما آثار فراوانی به پشتوانۀ این گونه روایت۴۳۸ص ،دروس في معرفة... لی،آم زاده حسن

                                                    
ین در کتاب. ١

َ
  های روایی اهل تشیع، امام باقر(ع) و فرزند خلف ایشان، امام صادق(ع) هستند. منظور از باقَرین یا صادق

٢ . 
َ

 اند دانستهاز آن جا که فرد سؤال کننده عراقی بوده، این شیوه را مقّید به قبلۀ آن جا . )۴۵ص ،۲ج (طوسی، ع الُجدي علی قفاَک وصّل ض
  ).۴۴۲، صدروس فی معرفة... ،زاده آملی (حسن

: نحوۀ قرار گرفتن اعضای بدن با توجه به ستارۀ ُجدی برای یافتن قبله به سمت جنوب در رسالۀ فارسی ۶شکل 
 پ) ۱۶۰کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، گ ۷/۱۹۶۶(نسخۀ خطی شمارۀ قبلۀ اثنی عشریه 



 

  

٣۴ 

ها  تدر روای ای که نامش در فقه اسالمی وجود دارد. تنها ستاره های تعیین قبله از روی ستارگان وشر
)، اما برای تعیین قبلۀ شــهرهای مختلــف، اســامی ۴۴۴آمده است، ستارۀ جدی است (همان، ص

هفــت ســتاره  بــه هــا است که روی هم رفتــه تعــداد آن  های فقهی شده ستارگان دیگر نیز وارد کتاب
برای تسهیل در نحوۀ قرار گرفتن مقابِل ستارگان خاص، از ۱۷۵ص ،۴ج (نراقی، احمد، رسد می  .(

 که با ستارۀ جدی این مقابلهای از  نمونه ۶ه در شکل شد ک اسامی برخی از اعضای بدن استفاده می
   .١شود در جهت جنوب به کار رفته است، مشاهده میقبله یافتن برای 

، کتــاب ستارگان مختلــف در یــافتن قبلــه های تعیین عالمتدر  از مشهورترین آثار تألیف شده
سدیدالدین ابوالفضل شاذان بن جبرائیل قمــی اســت کــه در ســال اثر  إزاحة العلة في معرفة القبلة

یات مؤلف و آثار دیگرش اطالع کمی داریم، اما بسیاری از فقیهان به ق نوشته شده است. از ح۵۵۸
شاذان بن جبرائیل در  اند. اعتماد کرده و از او و اثرش به بزرگی یاد کردهإزاحة العلة آراء او در رسالۀ 

  : کند میاش هدف از تألیف آن را چنین بیان  ابتدای رساله
از من خواست مطالب مختصری در ذکر قبلۀ همــۀ امیر... فرامرز بن علی بقرانی جرجانی... «
یسمهای زمین  اقلیم   ).۵۹(ص» که از ائمۀ هدی (ع) روایت شده است، بنو

بنابراین شاذان قمی مطالب کتاب خــود را برگرفتــه از روایــات و احادیــث معصــومین (ع) 
از  داند، اگر چه مقید به ذکر سند آن می له ها نیست. برخی از علما به مواردی  اشتباه در این رسا

از اهمیت رسالۀ ۴۱۱ص قزوینی، ؛۱۸۴ص ،۴ج اند (نراقی، احمد، اشاره کرده )، اما این مسئله 
» باب قبله«در میان آثار فقهی تعیین قبله نکاست. عالمه مجلسی این رساله را در  ازاحة العلة

از فقیهان مطالب  به طور کامل ذکر کرده و معتقد است بسیاری األنوار بحار» صالة«از بخش 
ابیم  ). با نگاهی به آثار فقهی دورۀ اسالمی درمی۷۲ص ،۸۱(ج دانند این کتاب را معتبر می یــ

یابی از روی ســتارگان، در ایــن آثــار جایگــاه  های نجوم عامیانه به ویژه جهت استفاده از روش
  ای داشته است.  ویژه

 متما اگر چه سال
ً
یزی در مسئلۀ تعیــین قبلــه پیمودنــد، بــا ها آثار علمی و فقهی مسیرهای تقریبا

های دقیق  های تقریبی نجوم عامیانه در مقابل روش توجه به نتایج متفاوت و گاه متناقضی که از روش
های مختلفی ناچار به حل منازعات میان عالمــان و  آمد، بدیهی بود که در برهه نجوم ریاضی برمی

نجــوم عامیانــه را اســاس اســتدالل در تعیــین قبلــه  هــای فقیهان باشند. برخی از فقها نه تنها روش
کردنــد.  دانستند، بلکه از رجوع مردم به عالمان هیئــت و ریاضــی در ایــن مســئله ممانعــت مــی می

                                                    
پ) نوشتۀ محمد بن محمد زمان کاشانی، از عالمان قرن دوازدهم هجری ۱۶۰(گ:  قبلۀ اثنی عشریهاین تصویر برگرفته از رسالۀ فارسی . ١

  شود. در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می ۷/۱۹۶۶به شمارۀ که  قمری است
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) ۶۶(صزبــدة البیــان و مقــدس اردبیلــی در   )۱۲۱ص ،۳(جمدارک األحکــام در  ١موسوی عاملی
ها  مسئلۀ قبله) جایز نیست، چرا که اسالِم آنمعتقد بودند تقلید از علمای هیئت (به طور خاص در 

و از شرع مقدس بعید است که عامۀ مردم را بــه تقلیــد از اهــل هیئــت  دانیم و نیز عدالتشان را نمی
ضمن اشاره به چند نمونه از موارد اختالفی کــه در قبلــۀ  ٣. شیخ یوسف بحرانی٢تکلیف کرده باشد

هیئت پیش آمده است، دو حالــت را پــیش رو قــرار مقدس و شهرهای اسالمی با قواعد  های مکان
های گذشته معتقد باشیم یا این کــه  در زمان دهد؛ یا این که باید به بطالن نماز اهالی آن شهرها می

بــا بیــان دلیــل، گزینــۀ دوم را او را قبــول کنــیم کــه علمــای هیئــت نجومی  های عدم اعتبار عالمت
  ).۴۰۷ص ،۶گزیند (ج برمی

های فقهی بوده است که با  که این نگرش مطابق با شیوۀ تعریف قبله در کتابباید توجه داشت 
را شــرط صــحت » عین کعبه«در مقابل » جهت کعبه«استفاده از آیات و روایات، رو به رو بودن به 

دانستند. به عبارتی تعیین قبله برای کسانی که در فاصلۀ دورتری از شهر مکه قرار داشتند، وسعت  می
اما عالمان هیئت تالش میاستقبال مع های ریاضی تعیین  کردند با استفاده از دقت روش ینی داشت. 

توان مانند قبلۀ فرد نزدیک به شهر  سمت قبله نشان دهند قبلۀ هر کس در اقصی نقاط کرۀ زمین را می
های ریاضی به دلیل پیچیدگی و  ).  این روش۲۵۱ص ،۲ج بهایی، مکه تعیین کرد (بنگرید به شیخ

ــف بــه تشــخیص قبلــه در نمازهــای  دسترس قرار نداشتن آندر 
ّ
ها برای عامۀ مردمی که روزانه مکل

گرفت. چنــان کــه بنــا بــر گفتــۀ  واجب خود بودند، از سوی بسیاری از علما مورد استقبال قرار نمی
، یاد گرفتن علم هیئت و کمک گرفتن از آن در مسائل فقهی واجــب األنوار بحارعالمه مجلسی در 

است، چرا که این علم نیاز به مقدمات فراوان دارد و تحصیل آن بر همۀ مردم ممکن نیســت؛  نشده
رسول خدا (ص) منافات دارد  ٤لذا تکلیف کردن عامۀ مردم به یاد گرفتن آن با شریعت سمحۀ سهلۀ

  ).۵۵ص ،۸۱(ج
کردند  تالش میای از فقها (دست کم از میان فقهای شیعه)  البته نباید از نظر دور داشت که عده

تعامل میان دو رهیافت علمی و فقهی را پیش ببرند. از جملــه شــیخ حســین بــن عبدالّصــمد  مسیر

                                                    
های فقهی، و از نوادگان شهید  در کتاب» سید َسَند«و » صاحب مدارک«ق) معروف به ۱۰۰۹- ۹۴۶سید محمد بن علی موسوی عاملی (. ١

  ثانی است.
  .۷- ۴سنت بنگرید به دالل، ص . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ نظرات مشابه به ویژه برگرفته از فقه اهل ٢
صاحب «است و از این رو به  الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةق) در فقه، ۱۱۸۶- ۱۱۰۷ترین اثر شیخ یوسف بحرانی ( معروف. ٣

  مشهور شده است.» الحدائق
م ُیرسلني الله تعالی «فرماید:  به معنای دیِن سهل و آسان، برگرفته از حدیثی نبوی است که می» شریعت سمحۀ سهله«اصطالح . ٤

َ
ل

مَحةِ  ِة السَّ
َ
هل هبانّیِة َولکن َبَعَثني بالَحنیفّیِة السَّ خداوند مرا به رهبانّیت نفرستاده است، بلکه مرا به دین حنفِی سهل و آسان «یعنی » ِبالرَّ

  ).۴۹۸، ص۶(کلینی، ج» فرستاده است
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و  داند ق)، پدر شیخ بهایی، که بنیان علم هیئت و ریاضی را مقدس می۹۸۴-۹۱۸حارثی عاملی (
گــذاری  هالهــام پای انبیــای الهــی از طریــق وحــی و را در اصــلم وکند که این عل چنین استدالل می

تر از آنند که عقل بشر  ها مرتبط است، دقیق اند، چرا که حرکات افالک و ستارگان و آن چه بدان کرده
اهل هیئت، آن را ۶۵: توان درکشان را داشته باشد (گ ر). خود شیخ بهایی نیز دربارۀ رجوع به دانِش 

یک طبیب یهودی قضا روزه را با تشخیص توان  گوید چطور می داند و می می» رجوع به متخصص«
 محقق طوســی (خواجــه نصــیرالدین طوســی) در 

ً
کرد، پس چرا نتوان به قول یک عالم هیئت، مثال

). عالمــه نراقــی ۲۴۴-۲۴۳ص ،۲های ریاضــی) اعتمــاد کــرد (ج تخّصصش (تعیین قبله با روش
بر هر گاه متخصصین یک فن «گوید:  می (احمد) هم در پاسخ به عدم اعتماد به عدالت اهل هیئت

ها اگر چه قابل  این گونه تالش)». ۱۷۰ص ،۴کنند، امکان خطا در آن بعید است (ج ١کالمی اجماع
های فقهی و علمی در مسئلۀ قبله نبوده است. همــان  توجه است، اما مانع از بروز تقابل میان روش

عیــین هــای فقهــی را منجــر بــه ت های برگرفته از نجوم عامیانه در کتــاب طور که علمای هیئت روش
هــای  دانستند، بسیاری از فقها نیز از پذیرش روش ناصحیح سمت قبله در شهرهای دور از مکه می

هــا تنهــا مرجــع دارای  ریاضی ایشان به دلیل عدم تبعیت از اصول و تعاریف فقهی که به عقیــدۀ آن
  کردند.  صالحیت در امر تعیین قبله به عنوان یک مسئلۀ شرعی بود، اجتناب می

رزترین اختالفات تاریخی در مسئلۀ تعیین قبله، در ابتدای دورۀ صفویه در ایران پیش آمد یکی از با
های علمی و فقهی در این مقطع تاریخی مقابل هم قرار گرفتند. این تقابل تا آن جا اهمیت  و روش

ـ  ق) کشیده شد و در نهایت با ۹۸۳-۹۳۰داشت که دامنۀ منازعه به دربار شاه طهماسب صفوی (حک
فرمان شاه فیصله یافت. در یک سوی منازعه، عالم برجستۀ فقه شیعه، شــیخ علــی بــن عبــدالعالی 

ق) و در ســوی دیگــر، مــتکلم و ریاضــیدان نامــدار آن دوره، ۹۴۰-۸۷۰معروف به محقق َکَرکی (
ق) قرار داشت که در آن زمان به مقام صدارت دربار منصوب ۹۴۹-۸۶۶الدین منصور دشتکی ( غیاث

وج گرفتن اختالفات میان این دو، شاه طهماسب با در نظر گرفتن مصالح دینی و سیاسی و بنا بود. با ا
کید بر اهمیت جایگاه محقق کرکی به عنوان شیخ االســالم دربــار ( تــذکرۀ شــاه به گفتۀ خودش، تأ

هــای  الدین منصور را از صدارت عــزل کــرد. ریشــه )، جانب او را گرفت و غیاث۱۷، صطهماسب
ها در  های به جا مانده از آن توان با بررسی رساله ن دشتکی و محقق کرکی را به خوبی میاختالف میا

با توجه به هدف پژوهش،  نجایامسئلۀ قبله یافت. اگر چه دامنۀ مباحث میان ایشان گسترده است، در 
  پردازیم.  تنها به مسئلۀ اختالف در تعیین جایگاه ستارۀ جدی برای یافتن قطب شمال در تعیین قبله می

                                                    
دهخدا). اما اجماع در فقه شیعه یکی از منابع چهارگانۀ استنباط  نامه لغتست (در لغت به معنای اتفاق داشتن بر کاری ا» اجماع«. ١

  ).۲۵۲، ص۱، جفرهنگ فقهاحکام شرعی و به معنای اّتفاق نظر فقیهان بر حکمی برگرفته از قول معصوم(ع) است (
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، ٢هایی از پنج اثــر برجســتۀ نجــومی پــیش از خــود خود با آوردن بخش ١قبلۀدشتکی در رسالۀ 

 ترین ستاره به جدی بر قوس مقابل، کنار نزدیک کند که قطب شمال در میان تبر آسیا و استدالل می
خلِط این عبارت با صورت فلکــی  ه علتای ب ). اما به گفتۀ او عده۳(بنگرید به شکل  گیرد قرار می

قطب در میان ماهی است! با بررسی برخــی دیگــر از آثــار اند که  ، چنین تصور کرده»ماهی قطب«
له تنها از آِن دشتکی نیست. چنان کــه ایــن اشــتباه در اعتراض به این مسئ یابیم دورۀ اسالمی درمی

 ابــن قتیبــه (د نیز نجوم عامیانه های غیرفقهی  برخی کتاب
ً
ق) ضــمن ۲۷۶ثبت شــده اســت. مــثال

توصیف تصویر ماهی با استفاده از ستارگان خرس کوچک، جایگاه قطــب را در وســط ایــن مــاهی 
اند قطب  با رّد نظر برخی که تصور کرده ق)۹۵۰اما ابن اجدابی (د حدود  .)۱۲۶دانسته است (ص

یکــی از چنــد ترین ستاره بــه آن،  نزدیک داند که آن را در نزدیکی دِم ماهی میدر میان ماهی است، 
کند قطب یک ستاره نیست و  ستارۀ پنهانی است که به دنبال جدی قرار دارند. همچنین او تأکید می

 در جایگاه آن 
ً
  ). ۶۶صای قرار ندارد ( ستارهمطلقا

در توصیف جایگاه قطب شمال،  ،جامع المقاصداثر فقهی خود،  نیتر مهممحقق کرکی در 
و فرقدین بر  ٣آن قرار دارد قسمت سرِ داند که جدی در  یاِن صورت ماهی میای در م آن را ستاره

                                                    
 ریاضی این رساله را به عنوان موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود، تصحیح، ترجمه و شرح کرده است نجومی و های نگارنده بخش. ١

  .)۱۳۹۳(پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، بهمن
نهایة اإلدراک خرقی، عبدالجبار  دراک في تقاسیم األفالکاإل  منتهیابوریحان بیرونی،  التفهیمو  قانون مسعودیاین پنج اثر عبارتند از: . ٢

  .عبدالرحمان صوفی رازی صورالکواکبالدین شیرازی و  قطب في درایة األفالک
. از آن جا که دو قوس بدن ماهی قرینه است، جهت قرار گرفتن دم و سِر آن چندان تفاوتی ندارد، چنان که بیرونی، مسعودی (محمد بن ٣

اما ابن اجدابی معتقد است ستارۀ جدی در سمت دِم ماهی است و یکی از  اند؛ مسعود) و صوفی هیچ کدام به این مسئله اشاره نکرده
  ).۶۶فرقدین در جایگاه سِر آن قرار دارد (ص

ها
 فق

زد
ب ن
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قرار گرفته  ه در طرف دیگرها سه ستارۀ کوچک در یک طرف و سه ستار دِم آن هستند که میان آن
ید:  ). سپس در ادامه برای روشن شدن مکان قطب می۵۴ص ،۲(ج است ای پنهــان  ستاره«گو

 در میان ستارگان صورت ماهی قرار گرفته است که جز تیزبینــان کســی نمی
ً
ن را  تقریبا توانــد آ

کنــد. ایــن  شود، حرکت نمی جز اندکی به طرف چپ که با حس درک نمی از مکانشببیند، و 
). ۵۵(ص» گــردد ای است کــه فلــک گــرد آن می ه قطب شمال نزدیک است و آن نقطهستاره ب

 در میــان ایــن «[نیز گفته است:  وجیزة في فرض الصالةهمچنین وی در رسالۀ 
ً
ا قطب] تقریبــ

شکل  ».)۲۴۲ص ،۳(ج گردند ماهی است و جدی و فرقدین هر روز و شب یک بار گرد آن می
یری بازسازی شده از نسخۀ خطی ۷ پ) است که در آن محمد ۶۱(گ: قبلۀ اثنی عشریة  تصو

بن محمدزمان کاشانی به چنین تصور اشتباهی اشاره کرده و میان قطب نزد فقها و قطــب نــزد 
  عالمان هیئت تفاوت گذاشته است.

الزم به ذکر است محقق کرکی تنها فقیهی نبوده که چنین نظری داشته است. چنــان کــه عالمــه 
ای پنهان در میان ستارگان صــورت  بعضی از فقها که معتقدند قطب ستارهمقدس اردبیلی بر سخن 

ایــن ســخن اشــتباهی «گویــد:  گیرد و می توانند آن را ببینند، ایراد می ماهی است و تنها تیزبینان می
هــای هیئــت  در کتاب تر است و این مســئله آشکار است، چرا که جدی از آن ستاره به قطب نزدیک

  ).۷۲ص ،۲ج ،الفائدةمجمع ( »است نمایان

  منابع:
قه عّزة حسن، وزارة الثقافــة األزمنة واألنواءابن اجدابی: أبی إسحق ابراهیم بن اسماعیل،  .۱

ّ
، حق

 م. ۱۹۶۴واإلرشاد القومي، دمشق، 
صــدوق،  شــرمحمد جواد غفــاری، ن ۀ، ترجممن ال یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علی،  .۲

 .۱۳۶۷تهران، 
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