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

 (پنجم درس)

 
 

 

 برج های دوازده گانه
 

 

ج  ّعظیوَ کَ جا کٌْى ششح دادین، شایغحَ اعث بذث بشدس اداهَ هبذث بشخی اص دّایش 

دّاصدٍ گاًَ سا ًیض اص ًظش گشاهی شوا بگزساًین، ّ دس دسّط آیٌذٍ، عایش دّایش عظیوَ سا 

 .جْضیخ دُین

کَ یکی اص آًِا دایشٍ هاّسٍ بَ اقطاب اسبعَ اعث ّ  یبا جقاطع شش دایشٍ عظیوَ عشض

بَ دّاصدٍ قغوث هغاّی  یچِاسم آًِا اص دّ ًقطَ اعحذالل عبْس هی کٌذ، کشٍ آعواً

 :هی باشٌذ ، بَ ششح ریل،جقغین هی گشدد کَ بشج ُای دّاصدٍ گاًَ

 

 (Aries)دول  .1

 (Taurus)ثْس  .2

 (Gemini)جْصاء  .3

 (Cancer)عشطاى  .4

 (Leo)أعذ  .5

 (Virgo)عٌبلة  .6

 (Libra)هیضاى  .7

 (Scorpius)عقشب  .8

 (Sagittarius)قْط  .9

 (Capricornus)ذي َج .11

 (Aquarius) دلْ   .11

  (Pisces)دْت   .12

 

ّ شکلی ، داسای عالهحی خاص دس عشف داًشوٌذاى ُیأت ُشیک اص بشج ُای یادشذٍ

 :بذیي ششح اعثُغحٌذ کَ هعّیي 
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   :دول
   :ثْس

   :جْصاء

    :عشطاى
   :أعذ

   :عٌبلة

   :هیضاى

   :عقشب

   :قْط

   :جذي

   :دلْ
:دْت

 

اص بیش  دس آعواى، صْست ُای فلکی دّاصدٍ صْست فلکی اص هجوْعَیادآّس هی شْد کَ 

ّ ، بْدٍ اًذ، هذاری بشج ُای یادشذٍ دس ًادیَ هٌطقة البشّج قبل اص صهاى ها عال 2111

اها ایي . دس آى صهاى بَ ایي اعاهی ًاهیذٍ شذًذبشج ُای دّاصدٍ گاًَ ًیض بش ایي اعاط، 

. گشدیذًذبَ عوث ششق هٌحقل دسجَ  31بَ جذسیج دس دذّد دس طْل صهاى هزکْس صْست ُا 

عّلث ایي اهش ُن جابجایی جذسیجی ًقطَ اعحذال سبیعی، ّ بَ جبع آى، جابجایی بشج ُای 

                                                           

Lessons of astronomy



 3 

دلیل ایي جابجایی ًیض، دشکث جقذیوی صهیي اعث کَ . عوث غشب اعثهٌطقة البشّج بَ 

 .قبال دس هبذث دشکث صهیي، جْضیخ دادٍ شذ

بش ایي اعاط، دس دالی کَ صْست ُای هزکْس کَ هحشکل اص ثْابث ُغحٌذ بش جایگاٍ خْد 

باشٌذ، ّ بَ خاطش دشکث جقذیوی صهیي، اجضاء هٌطقة البشّج اص صاّیَ دیذ ًاظش صهیٌی بَ 

هذل بشّج  اصعْی غشب دشکث کٌذ، پظ اص هّذجی طْالًی، صْست ُای فلکی یادشذٍ 

 .ٌذٌکهزکْس بَ عوث ششق، فاصلَ پیذا هی 

بش هبٌای پذیذٍ یادشذٍ، دس اّل بشج دول ، آًگاٍ کَ خْسشیذ بَ  ًقطَ  اعحذال سبیعی  

دّذ غشبی صْست فلکی دْت  هذاریهی سعذ ّ دس  بشج دول ّاسد هی گشدد، خْسشیذ 

 . هی باشذ ّ داخل صْست فلکی دول ًوی شْد، هگش بعذ اص سّص دّاصدُن بشج دول

ّ ( پاییضی)، خشیفی (جابغحاًی)، صیفی (بِاسی)سبیعی : فلکی، بَ چِاس بخشُای صْست 

 .بَ ششح ریل، جقغین هی گشدًذ( صهغحاًی)شحْی 
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 [Constellation] صورت های فلکی

 

باَ  هاا  اص دعحَ ای اص عحاسگاى جشکیل شذٍ اعث کَ با ًگاٍ  ،ُش یک اص صْست ُای فلکی

ّ )، ثاْس  (بّشٍ)هاًٌذ دول  اتجصْیشی خیالی بَ شکل دیْاً ،آًِا ، ّ یاا  ( شایش )، یاا اعاذ   (گاا

ْ  ،(کواى)، قْط (جشاصّ)دیگش هاًٌذ هیضاى هْجْدی  ، جشعاین های شاْد، ّ ایاي     ّ غیاش آى  دلا

 .آًِا بْدٍ اعثًاهگزاسی ُا بَ خاطش جغِیل دس بَ خاطش عپشدى 

 :هی گْیذ" فاًذیک طکشًیلْ"

اص صهاى ُای باعحاى، عحاسگاى ثْابث دس کشٍ آعواًی بش شکل صْس دیْاًات ّ اشیاء دیگاش  "

. اهش باَ خااطش آعااى جاش شاذى جعیایي جایگااٍ عاحاسگاى باْدٍ اعاث          ایي . جقغین شذٍ اًذ

، ایاي ًاهگازاسی سا باَ ٌُاذی ُاا ًغابث دادٍ اًاذ، ّ بشخای دیگاش باَ           ىبعضی اص داًشوٌذا

 ".کلذاًیاى، ّ گشُّی دیگش بَ هصشیاى

 :ابْسیجاى بیشًّی ًیض چٌیي هی گْیذ

" اساطظ عحاسٍ شاٌاط "ًخغحیي کغی کَ ایي اهش سا اًجام دادٍ، : جالیٌْط گفحَ اعث"

، " پذیاذٍ ُاا  "صیاشا کحااب   . ایي گفحَ ًَ جٌِا هوکاي اعاث، بلکاَ دحوای اعاث     . بْدٍ اعث

 ".ًْشحَ اساطظ ّ سهْص ّ جفاعیش آى، بش ایي دقیقث گْاُی هی دُذ

بشخاای اص داًشااوٌذاى ًیااض بااش آًٌااذ کااَ ًخغااحیي کغاای کااَ بااشّج سا جااذّیي کااشدٍ اعااث،   

 .دس فِشعث خاصی قشاس دادٍ اعث صْست فلکی سا 48بطلیوْط بْدٍ کَ 

 


