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 دروس آیة اهلل العظمی سید رضا حسینی نسب در علن هیأت و نجوم
 

 (چهارمدرس )

 
 

 

 دًایر عظیمو
 

 

 تَ هٌظْس " خْسؽیذ هشکض"ّ " صهیي هشکضی"دس دسط لثل تیاى ؽذ، دّ دیذگاٍ  ُواًغْس کَ

گشچَ دس ػصش داضش، تَ دلیل هغالؼاخ دلیك . ذؾشیخ دشکد کْاکة، اسائَ گشدیذٍ اعد

یذگاٍ خْسؽیذ هشکضی تَ اشثاخ سعیذٍ اعد، ّلی تَ دلیل ذغِیل هیذاًی فضا، د

هذاعثاخ فلکی کَ تَ صْسخ دّغی هؾاُذٍ هی گشدد، داًؾوٌذاى هؼاصش ًیض، کشٍ 

صهیي سا کَ تش سّی آى صًذگی هی کٌین تَ ػٌْاى هشکض هذاعثاخ لشاس هی دٌُذ ّ تش گشد 

ًجْم ّ دیگش اجشام آعواًی سا  کشٍ ای آعواًی دس ًظش هی گیشًذ کَ ُوَ کْاکة ّ صهیي،

 .دس تش داسد

هی ًاهٌذ، ّ دّایشی کَ تش سّی آى دس ًظش " فلک األفالک"ایي کشٍ آعواًی هفشّض سا 

 .ًام داسًذ" دایشٍ ػظیوَ"گشفرَ هی ؽًْذ ّ آى سا تَ دّ ًصف هغاّی ذمغین هی کٌٌذ 

 :ؽٌذ، تَ ؽشح ریل هی تا(فلک األفالک)دّایش ػظیوَ تش سّی کشٍ آعواًی 

 هؼّذل الٌِاس .1

 هٌغمح الثشّض .2

 دایشٍ هاّسٍ تَ الغاب استؼَ .3

 دایشٍ هیل .4

 دایشٍ ػشض .5

 دایشٍ افك .6

 دایشٍ ًصف الٌِاس .7

 دایشٍ اّل الغوْخ .8

 دایشٍ ّعظ عواء سؤید .9

 دایشٍ اسذفاع .11

 

هؾِْس اعد، تٌا تش ایي دّایش دٍ گاًَ دس ًضد داًؾوٌذاى ُیأخ ّ ًجْم  تذس پیشاهْى

 . ًیض ذْعظ تشخی اص ػلوای ایي في، تیاى ؽذٍ اعد دّایش ػظیوَ دیگشی ،گشچَ
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 :تَ ػٌْاى هصال، دس ذؼلیماخ کراب ذؾشیخ االفالک، ًْؽرَ ؽیخ تِایی، چٌیي هی خْاًین

تیاى دٍ دایشٍ ػظیوَ ذْعظ هٌّجواى، تَ خاعش ؽِشخ ایي دّایش اعد، ّ گشًَ دایشٍ "

 . کورش هی تاؽذ ّجْد داسد کَ ؽِشخ آى" افك دادز"ػظیوَ دیگشی ًیض تَ ًام 

، دایشٍ ػظیوَ ای اعد کَ اص دّ ًمغَ ؽوال ّ جٌْب ّ هشکض کْکة هْسد ًظش افق حادث

 ".هی گزسد، ّ دّ لغة ایي دایشٍ تش دایشٍ ػظیوَ اّل الغوْخ اعد

 :هی پشداصیندٍ گاًَ ایٌک تَ ذؾشیخ دّایش ػظیوَ 

 

 معّدل النيار

 

دشکد سا اص دیذگاٍ ػلن ُیأخ تَ صْسخ تَ هٌظْس ذْضیخ ایي دایشٍ ػظیوَ، تایذ الغام 

 .فؾشدٍ، ذثییي ًوایین

 

 اقسام حرکت

 

 : دشکد تش دّ لغن اعد

 دشکد تغیغَ .1

 دشکد هخرلفَ .2

ػثاسخ اعد اص ایٌکَ ُشگاٍ ًمغَ ای تا دشکد تغیغَ کَ هرؾاتَِ ًیض ًاهیذٍ هی ؽْد، 

اّی ایجاد ایي ًْع دشکد تَ دّس هشکض فلکی تگشدد، صاّیَ ُای هغاّی دس صهاًِای هغ

 .تخالف دشکد هشکّثَ کَ ایٌگًَْ ًیغد. ؽْدهی 

 

دشکد ًوایذ تَ ًذْی " د"، " ض"، " ب"تش ًمغَ " ا " تٌا تش ایي دس ؽکل تاال، ُشگاٍ ًمغَ 

سا دس " ض د"سا دس یک عاػد دیگش، ّ لْط " ب ض"سا دس یک عاػد، ّ لْط " ا ب"کَ لْط 

اّیَ هرغاّی تَ ؽشح ریل ، داصل  عَ ص" ٍ"عْهیي عاػد عی کٌذ، دس هذل ًمغَ 

 :هی گشدد
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 "ا ٍ ب"صاّیَ 

 "ب ٍ ض"صاّیَ 

 "ض ٍ د"صاّیَ 

 .چٌیي دشکری، تغیغَ، یا هرؾاتَِ ًاهیذٍ هی ؽْد

دشکد هفشدٍ آى اعد کَ . ذمغین کشدٍ اًذ" هشّکثَ"ّ " هفشدٍ"اص عْی دیگش، دشکد سا تَ 

 .ؼ اص یک فلک صادس هی گشدداص یک فلک صادس ؽْد، دس دالی کَ دشکد هشّکثَ، اص تی

 

   حرکت اًلی

 

دشکد اّلی ػثاسخ اعد اص دشکد اجشام آعواًی دس ًگاٍ اّلّیَ تَ آعواى، کهَ تهش اعهاط    

آى، اجشام آعواًی هاًٌهذ خْسؽهیذ، ههاٍ ّ عهراسگاى سا هؾهاُذٍ ههی کٌهین کهَ  هاُشا اص          

تَ صْسخ  اُش، هؾشق تَ عْی هغشب تَ صْسخ هغرذیش دس دشکرٌذ، تَ ًذْی کَ ػالن سا 

عغخ هغرذیشی آى سا اداعَ کهشدٍ ّ هشکهض آى   تَ ؽکل کشٍ آعواًی تضسگی هی تیٌین کَ 

اص ؽشق تَ غشب تهَ دّس صههیي    اهشکض کشٍ صهیي اعد ّ عراسگاى دس آى کشٍ آعواًی،  اُش

 .هی چشخٌذ

یها کهشٍ   ّ ایي کشٍ هفشّض سا فلک األفالک، فلک اػظن، فلک ًِن، اعلهظ، هذهّذد الجِهاخ،    

 .هی ًاهٌذ( Celestial Sphere)عواًی آ

 

دس ایهي دشکهد   ایي دشکد  اُشی کْاکة اص ؽشق تَ غشب سا دشکد اّلی ههی ًاهٌهذ، صیهشا    

 .تَ اجشام آعواًی، تَ ًظش هی آیذ ّ اشثاخ آى ، ًیاص تَ دلیل ّ تشُاى ًذاسدها ًظش اّلیَ 

شا ُوَ اجشام آعهواى  صی. ًیض ًاهیذٍ هی ؽْد" دشکد کّل"دشکد یادؽذٍ، گاُی تَ ػٌْاى 

 .سا ؽاهل هی گشدد

                                                           

.دس هماتل دشکد شاًیَ، کَ ؽشح آى خْاُذ آهذ
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، یها دایهشٍ اػرهذال، یها دایهشٍ      معدّدل النيدار  هٌغمَ دشکد اّلهی کهَ اص دّایهش ػظهام اعهد،      

دایشٍ اعرْای صهیٌی  کَ  تهش  سّی کهشٍ  صههیي  فهشض      .  اعرْای آعواًی ًاهیذٍ هی ؽْد

َ عهْی صهْسخ   لغة ؽوال هؼّذل الٌِهاس، سّ ته  . هی ؽْد ًیض، دس عغخ هؼّذل الٌِاس اعد

هی تاؽهذ، ّ لغهة جٌهْتی آى، ًمغهَ هرمهاعش      " ُجَذّی"فلکی دّب اصغش، دس ًضدیکی عراسٍ 

دشکد اّلی تٌا تش ًظشیَ خْسؽیذ هشکضی، اص دشکد ّضؼی صهیي  .لغة ؽوالی هی تاؽذ

 .تَ دّس خْدػ ًاؽی هی گشدد

 

 مدارىای یٌمیو

 

دس هثذس تاال گفرین 

کههَ هٌغمههَ دشکههد  

اّلی، هؼهّذل الٌِهاس   

تایذ داًغهد  . اعد

کههَ فصههل هؾههرشک  

هیهههاى آى ّ عهههغخ  

صهههیي، خههظ اعههرْا   

ههی تاؽهذ، ّ دّایهش    

صغیشٍ ای کهَ دس دّ  

عْی آى لشاس داسًهذ  

ّ تهههههها آى هههههههْاصی 

تهَ ػٌهْاى   ،  ُغرٌذ

  یْهیههههَ هههههذاسُای 

 .هی ؽًْذ ًاهیذٍ 

ُهههش دّسٍ اص دشکهههد 

 361اّلهههی هؼهههادل  

کَ تَ  ، دسجَ اعد

 عههههههههههههههاػد   24

  ذمغهههین   هغهههاّی

تٌهها تههش   .هههی ؽههْد 

دسجههَ  15ایههي، ُههش 
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فلکی، هؼادل یک عاػد صهاًی اعد، ّ ُش دسجَ فلکی، هغاّی تا چِهاس دلیمهَ صههاًی    

 . هی تاؽذ

 . جذّل تاال ، تشای ذثذیل لْط تَ صهاى ّ تالؼکظ، ذذّیي ؽذٍ اعد

 

 منطقة البرًج

 

اّلی لشاس  سا کَ دس هماتل دشکد" دشکد شاًیَ"تَ هٌظْس ذْضیخ هٌغمح الثشّض، تایذ اصغالح 

 :داسد، ذؾشیخ کٌین

 

 حرکت ثانیو

 

دشکد شاًیَ دس لثال دشکد اّلی لشاس داسد، ّ ػثاسخ اعد اص دشکد فلک شْاتد کَ تَ 

صْسخ کٌذ ّ آُغرَ اص غشب تَ ؽشق دس گشدػ اعد، ّ ذٌِا اص عشیك سصذ عراسگاى، لاتل 

 .ؽٌاخد اعد

کٌذی ایي دشکد دس دّذی اعد کَ دس ُش ُفراد عال، تَ اًذاصٍ یک دسجَ فلکی عی 

خْسؽیذ ًیض دس ُش . ًام داسد منطقو البرًجهٌغمَ ایي دشکد شاًیَ، . هغافد هی کٌذ

 .عی هغافد هی ًوایذ ،سّص، تَ اًذاصٍ ذمشیثا یک دسجَ فلکی اص غشب تَ ؽشق، تش سّی آى

تشض ُای دّاصدٍ گاًَ فلکی َ اعن یادؽذٍ ایي اعد کَ دلیل ًاهگزاسی هٌغمح الثشّض ت

( عشعاى، اعذ، عٌثلَ، هیضاى، ػمشب، لْط، جذی، دلْ، ّ دْخ ،دول، شْس، جْصاء: یؼٌی)

 . تش سّی ایي کوشتٌذ لشاس داسًذ

دائشج الثشّض، فلک الثشّض، دائشج اّعاط الثشّض، : ًام ُای دیگش هٌغمح الثشّض ػثاسذٌذ اص

تشای ایٌکَ خْسؽیذ دس ُش عال، تَ اًذاصٍ یک دّس . ، ّ دایشٍ ؽوغّیَهٌغمَ فلک ُؾرن

 .کاهل، تش سّی ایي دایشٍ عیش هی کٌذ ّ اص آى خاسض ًوی گشدد

ًغثد هذاس خْسؽیذ تَ هٌغمح الثشّض، هاًٌذ ًغثد دایشٍ اعرْای صهیٌی تَ دایشٍ اعرْای 

 .آعواًی اعد

مغَ تش صاّیَ ُای داّدٍ ّ هٌفشجَ لغغ هی کٌذ، هٌغمح الثشّض، دایشٍ هؼّذل الٌِاس سا دس دّ ً

 . تَ ًذْی کَ ًصف آى تاالی هؼّذل الٌِاس ، ّ ًصف دیگش آى صیش هؼّذل الٌِاس لشاس هی گیشد

یؼٌی دشکد تالرْالی اص غشب تَ ؽشق تش سّی )ًمغَ ای کَ خْسؽیذ تا دشکد خاؿ 

الٌِاس لشاس هی گیشد، ًمغَ  اص آى هی گزسد ّ اص آى تَ تؼذ دس ؽوال هؼّذل( هٌغمح الثشّض

اها آى ًمغَ ای کَ . ًاهیذٍ هی ؽْد" سأط الذول"یا ( اػرذال تِاسی) اعتدال ربیعی
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ّ اص آى پظ دس جٌْب دایشٍ هؼّذل الٌِاس لشاس  ، خْسؽیذ تا دشکد یادؽذٍ اص آى هی گزسد

 .ًام داسد" سأط الویضاى"یا ( اػرذال پاییضی) اعتدال خریفیهی گیشد ، ًمغَ 

 

 

 
 

ٌُگاهی کَ خْسؽیذ تَ دّ ًمغَ اػرذال ستیؼی ّ خشیفی هی سعذ، ؽهة ّ سّص دس تیؾهرش    

دّ ًمغَ اًمالب صیفی ّ ؽهرْی، دّسذهشیي ًمهاط هؼهذل     . هٌاعك کشٍ صهیي، تشاتش هی گشدًذ

. اّلهی دس تهاالی هؼهذل الٌِهاس لهشاس داسد، ّ دّههی دس صیهش آى       . الٌِاس اص هٌغمهح الثهشّض اعهد   

ًمغَ اًمهالب صهیفی تشعهذ، صههاى دس تغهیاسی اص ًمهاط صههیي تهَ فصهل           ُشگاٍ خْسؽیذ تَ

ذاتغراى هٌملة هی گشدد، ّ ٌُگاهی کَ تَ ًمغهَ اًمهالب ؽهرْی تشعهذ، صههاى تهَ فصهل        
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اعهد، ّ ًهام   " سأط الغهشعاى "ًام دیگهش ًمغهَ اًمهالب صهیفی     . صهغراى هٌملة هی ؽْد

 .هی تاؽذ" سأط الَجذی"دیگش اًمالب ؽرْی 

اسم دایشٍ هٌغمح الثشّض کَ تیي چِاس ًمغَ اػرذال ستیؼهی، اًمهالب صهیفی،    ُشیک اص یک چِ

اػرذال خشیفی، ّ اًمالب ؽرْی لشاس داسد، تَ عَ لغود هغاّی ذمغین هی گشدد ّ ُهش  

تهشض تذعهد ههی آیهذ، ّ ُهش       12تٌها تهش ایهي،    . لغود تَ ػٌْاى یک تشض ؽٌاخرَ هی ؽْد

 .دسجَ هی تاؽذ 31تشجی تَ عْس هرْعظ 

داّدٍ ای کَ دس هذل تشخهْسد هؼهذل الٌِهاس ّ هٌغمهح الثهشّض ایجهاد ههی ؽهْد، ذمشیثها          صاّیَ 

ایهي صاّیهَ ُویؾهَ شاتهد ًیغهد، تلکهَ ُوهاًغْس کهَ تؼهذا          . دسجَ هی تاؽهذ  23.5هؼادل 

دسجَ  23همذاس دلیك ذش ایي صاّیَ دس صهاى ها دذّد . ذْضیخ دادٍ خْاُذ ؽذ، ذغییش هی کٌذ

 .اؽذشاًیَ هی ت 51دلیمَ ّ  25ّ 

 

 دایره ماّره بو اقطاب اربعو

 

ایي دایشٍ ػظیوَ تش دّ لغة هؼّذل الٌِاس ّ دّ لغة هٌغمهح الثهشّض ههی گهزسد ّ تهش ُهش دّ       

هٌغمح الثشّض سا تش دّ ًمغَ اًمالب لغغ هی کٌهذ، ّ هؼهّذل   ّ دایشٍ هزکْس، ػوْد هی تاؽذ 

 .الٌِاس سا تش دّ ًمغَ ًظیش دّ ًمغَ اًمالب لغغ هی ًوایذ

ٍ  اص دایشٍ هاّسٍ تهَ الغهاب استؼهَ کهَ     ذشیي لْط  کْذاٍ ههزکْس لهشاس داسد، تهَ     هیهاى آى دّ دایهش

 .دسجَ هی تاؽذ 23.5، یا هیل اػظن ًاهیذٍ هی ؽْد، ّ هؼادل دذّد میل کّلیػٌْاى 

 

 :هؾخصاخ ؽکل تاال تذیي ؽشح اعد
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 .ًمغَ اػرذال ّ لغة دایشٍ هاسٍ تَ الغاب استؼَ اعد = أ

 .غَ اًمالب اعدًمغَ ًظیش ًم = ب

 .ًمغَ اًمالب اعد = ض

 .هی تاؽذلْعی اص هؼّذل الٌِاس اعد کَ هغاّی یک چِاسم دّس  = ا ب

 .لْعی اص هٌغمح الثشّض اعد کَ هؼادل یک چِاسم دّس هی تاؽذ = ا ض

لْعی اص دایشٍ هاّسٍ تَ الغاب استؼَ اعد کَ هیل کلی ًاهیذٍ هی ؽهْد، ّ هؼهادل        =ض ب

ایي دسجاخ، سّ تَ ًمصاى اعهد ّ دس ُهش عهال، دهذّد ًصهف       . هی تاؽذ دسجَ 23.5دذّد 

 .شاًیَ فلکی کْذاٍ ذش هی ؽْد

 

 دایره میل

 

. ایي دایشٍ ػظیوَ تش دّ لغة هؼّذل الٌِاس ّ جضئی اص فلک الثشّض یا هشکض کْکثی ههی گهزسد  

 .هغلك اعدتٌا تش ایي، ًغثد تیي ایي دایشٍ ّ دایشٍ هاّسٍ تَ الغاب استؼَ، ػوْم ّ خصْؿ 

کْذاٍ ذشیي لْط اص دایشٍ هیل کَ هیاى هؼّذل الٌِهاس ّ جضئهی اص هٌغمهَ الثهشّض لهشاس داؽهرَ       

 .تشای ایٌکَ ایي ذوایل اص هٌغمَ دشکد اّلی اعد. ًاهیذٍ هی ؽْد میل اًلتاؽذ، 

کْذاٍ ذشیي لْط اص دایشٍ هیل کَ هیاى هؼّذل الٌِاس ّ هشکض یک کْکة لشاس داؽرَ تاؽهذ، تهَ   

 .ُتؼذ آى کْکة ًاهیذٍ هی ؽْد ػٌْاى

 .ُذف اص سعن ایي دایشٍ ػظیوَ، ؽٌاخد ُتؼذ ّ هیل یک ًمغَ اص هؼّذل الٌِاس اعد

 

 دایره عرض

 

دایشٍ ػشض، دایشٍ ػظیوَ ای اعد کَ تش دّ لغة هٌغمح الثشّض ّ جضئی اص هٌغمهح الثهشّض   

تهیي هؼهّذل الٌِهاس تهَ     کْذاٍ ذشیي لْط هیاى جضء هٌغمح الثشّض ّ . یا هشکض کْکثی هی گزسد

 .ًاهیذٍ هی ؽْد، صیشا ایي ذوایل اص هٌغمَ دشکد شاًیَ اعد میل ثانیػٌْاى 

کْذاٍ ذشیي لْط اص دایشٍ ػهشض کهَ هیهاى هشکهض کهْکثی ّ تهیي هٌغمهح الثهشّض لهشاس داؽهرَ           

 .آى کْکة ًاهیذٍ هی ؽْد عرضتاؽذ، تَ ػٌْاى 

 .دایشٍ هیل، یکی هی ؽْد گاُی دایشٍ ػشض، تا دایشٍ هاّسٍ تَ الغاب استؼَ ّ

 هْضهغ  یک کْکة ، لْعی اص هٌغمح الثشّض اعد کَ هیاى ًمغَ اػرذال ستیؼهی ّ   طٌلاها 

 . لشاس داؽرَ تاؽذ( اص غشب تَ ؽشق)آى کْکة تش اعاط دشکد هرْالی آى 
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