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

 (دومدرس )

 
 

 

 زمیه
 

 

صهیي، کشٍ ای اعت کَ دّ لؽة آى هٌخفط، ّ هٌؽمَ آى داسای تشآهذگی اعت، تَ ًضْی 

کیلْ هتش اعت، دس صالی کَ لؽش آى هیاى دّ  12713کَ لؽش آى دس تیي دّ لؽة، صذّد 

  .کیلْ هتش هی تاؽذ 12756ذّد ًمؽَ دس هٌؽمَ اعتْایی دس ص

 

اها ایي  .کیلْ هتش تلٌذتش اعت 43تٌا تش ایي، لؽش اعتْایی اص لؽش لؽثی تَ اًذاصٍ صذّد 

صیشا تفاّت هزکْس ًغثت تَ لؽش صهیي، . اهش، صهیي سا اص کشّی تْد صّغی خاسد ًوی عاصد

 .ًاچیض اعت

کشّی تْدى صّغی خاسد  آى سا اص،  کشٍ صهیي عؽشپغتی ُا ّ تلٌذی ُای  ُوچٌیي،

هتش  8848کَ دس صذّد " اّسعت"صیشا استفاع تلٌذتشیي لّلَ ُای رِاى یؼٌی لّلَ . ًوی عاصد

 . اعت دس همایغَ تا ؽؼاع صهیي، دس صذّد یک تَ ُفتصذ ّ ُیفذٍ اعت

هیلی هتش دس ًظش تگیشین،  457تَ ػٌْاى هخال، اگش کشٍ صهیي سا دس صّذ یک کشٍ کْچک تا لؽش 

هیلی هتش خْاُذ تْد، ّ تفاّت هیاى اص یک  عَ دُنع تلٌذتشیي لّلَ رِاى دس صذّد استفا

 .هیلی هتش هی تاؽذ ُؾت دُن اص یکؽؼاع لؽثی ّ ؽؼاع اعتْایی دس صذّد 

ًکتَ دیگش ایٌکَ عؽش دسیاُا ّ الیاعِا کَ تالغ تش ُفتاد دسصذ اص هغاصت عؽش صهیي سا 

 .ُغتٌذ تؾکیل هی دٌُذ، تَ صْست هغتذیش ّ کشّی
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 کروی تودن زمیه

 

عتاسٍ ؽٌاعاى هضمك اص دیشتاص تَ کشّی تْد صهیي ایواى داؽتَ ّ تشای احثات تغیاسی اص 

یکی اص لذیوی تشیي . رالثی سا اسائَ ًوْد اًذسیاظی ّ ؼثیؼی آى اعتذالل ُای 

لثل اص  497[ )Pythagoras]داًؾوٌذاًی کَ تَ کشّی تْدى صهیي هؼتمذ تْدٍ،  فیخاغْسث 

 . اعت( هیالد

ًیض، تَ کشّی تْدى صهیي اػتماد داؽتَ ّ تشای ( یالده ثل اصل 384-322[ )Aristotle]اسعؽْ 

 :احثات آى، تَ دالیل ریل توّغک رغتَ اعت

ها هی داًین کَ صهیي تَ ٌُگام خغْف ّ هاٍ گشفتگی، هیاى خْسؽیذ ّ هاٍ لشاس  – الف

ٌُگاهی کَ هاٍ دس عایَ صهیي لشاس . هی گیشد، ّ عایَ صهیي تش سّی عؽش هاٍ هی افتذ

. هی گیشد ّ یا اص عایَ صهیي تیشّى هی آیذ، عایَ صهیي تَ صْست هذّّس هؾاُذٍ هی ؽْد

تا ایي تیاى ، سّؽي هی گشدد کَ صهیي، هذّّس ّ گشد اعت، صیشا عایَ یک رغن گشد، 

 .هذّّس اعتُوْاسٍ 

ُوضهاى تا صشکت ها تَ ین، ٌُگاهی کَ ها تَ عْی ؽوال کشٍ صهیي تَ پیؼ هی سّ –ب 

عْی ؽوال، عتاسگاى رذیذی تاالی افك ؽوالی آؽکاس هی ؽًْذ، ّ عتاسگاى دیگشی 

ّ ٌُگاهی کَ تَ عْی رٌْب کشٍ صهیي صشکت . دس پؾت افك رٌْتی ها ًاپذیذ هی گشدًذ

هی کٌین، عتاسگاى رذیذی تاالی افك رٌْتی پذیذاس هی ؽًْذ، ّ عتاسگاى دیگشی پؾت 

 .ها پٌِاى هی گشدًذافك ؽوالی 

 .ایي اهش ًؾاى هی دُذ کَ صشکت ها تش سّی یک عؽش کشّی ّ هغتذیش هی تاؽذ

 

 . هثاصج ػلن ُیأت ّ ًزْم، تش اعاط کشّی تْدى صهیي تٌظین ّ تذّیي گشدیذٍ اعت

 

 جّو زمیه
 

 ، صهیي سا دس تش گشفتَ اعت کَ ظخخاهت آى  ، ؽاهل گاصُای هختلفغالفی اص ُْای هتشاکن

  .عتاُضاس کیلْهتش  اص تیؼ

ّْ صهخیي کاعختَ هخی ؽخْد، اهخا تؼیخیي هخشص           اص عؽش صهیي ُش چَ  تاالتش تخشّین، اص تخشاکن رخ

 .هؾخصی هیاى رّْ ّ فعا دؽْاس اعت
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ّْ تخا آى صخذّ          ّ ،ظِْس پشتُْای لؽثی دس تاالتش اص ُضاس کیلخْهتش اص عخؽش صهخیي، تخش اهتخذاد رخ

 .اص آى داللت داسد فشاتشصتی 

هؼشفخی  ػٌخْاى هخشص تخیي اتوغخفش ّ فعخا       تَ ساکیلْهتشی  100استفاع ذاى، تؼعی اص داًؾوٌ

 .کشدٍ اًذ

ّْ صهخیي اص ایٌزخا سّؽخي هخی گخشدد کخَ تخذاًین ًصخف رخشم آى اص            تشاکن گاصُای هْرْد دس رخ

ّ ًصخف تالیواًخذٍ آى تخا استفخاع دّاصدٍ     عؽش صهیي تا استفاع ؽؼ کیلخْهتشی آى لخشاس داسد،   

 .ّ ُویي ًغثت اداهَ هی یاتذ کیلْهتشی لشاس گشفتَ اعت،

هثاصج هتؼّذد ّ هفصلی دس تاسٍ رّْ ّ الیَ ُای گًْاگْى آى ّرخْد داسد، ّلخی دس ایٌزخا فمخػ     

 :تَ چٌذ ًکتَ هِن دس خصْؿ آحاس ّ ًتایذ آى دس صهیٌَ هؾاُذات فلکی اؽاسٍ هی کٌین

ی عخش  کخَ دلیمخا تخاال    هی گخشدد  یرّْ صهیي، هْرة ؽکغت ّ اًکغاس ًْس عتاسگاً – الف

تٌا تش ایي، تایذ داًغت کَ رِت صمیمی آى دعتَ اص عتاسگاى، غیش اص رِخت  . ًاظش ًیغتٌذ

  .ظاُشی آًِا هی تاؽذ کَ هؾاُذٍ هی ؽًْذ

تٌا تش ایي، تِتشیي ّلت تشای هؾخاُذٍ  . هْرة رزب ًْس عتاسگاى هی گشددرّْ صهیي،  – ب

 .ک تَ آى ًاصیَ تاؽذعتاسگاى، صهاًی اعت کَ عتاسٍ ای تاالی عش ًاظش یا ًضدی
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کَ هغیش ًْس عتاسٍ تاالی عش ًاظش دس رّْ صهخیي اعخت،   " ا ب"تٌا تش ایي، دس ؽکل تاال، خػ 

اعت کَ هغیش ًْس عتاسٍ دس رّْ اعت، دس صالی کَ عتاسٍ یادؽخذٍ  " ب د"کْتاُتش اص خػ 

 .خػ اّل ، هؾوْل اًکغاس ًْس ًوی ؽْد، تَ خالف خػ دّم. تاالی عش ًاظش ًثاؽذ

 

 میدان مغىاطیطی

 

هیذاًی هغٌاؼیغی، صهیي سا ُوشاُی هی کٌذ، کَ ٌُْص ػّلت آى تَ صْست دلیك، سّؽخي  

 . ًگشدیذٍ اعت

اها آًچَ تشای ها دس ایي دسّط اُّویخت داسد ایخي اعخت کخَ هضخْس ایخي هیخذاى هغٌاؼیغخی         

کَ ًغثت تخَ هٌخاؼك هختلخف تثیخیي ؽخذٍ       اًضشاف داسد شدػ کشٍ صهیي،ًغثت تَ هضْس گ

ُوچٌخخیي، لؽخخة ُخخای هغٌاؼیغخخی صهخخیي، حاتخخت ًیغخختٌذ، تلکخخَ ُوخخْاسٍ دس صخخال   .تاعخخ

 .راتزایی هی تاؽٌذ

 

 
 حرکت زمیه

 
 

اسعؽشخظ "یکی اص ًخغتیي داًؾوٌذاًی کَ تَ صشکت صهیي هؼتمذ تْدٍ اعت، 

 .هی تاؽذ( هتْلذ تیؼ اص دّیغت عال لثل اص هیالد)[ Aristarchus of Samos]" عاهْعی
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 :ذٍ تْد کَ ّی تش ایي ػمی

 (.Lessons of Astronomy) ".صهیي تَ دّس خْدػ، ّ دّس خْسؽیذ هی گشدد"

 :کشٍ صهیي، داسای چٌذ ًْع صشکت اعت کَ تشخی اص آًِا تَ ؽشس ریل اعت

 صشکت ّظؼی .1

 صشکت اًتمالی .2

 (Precession)صشکت تمذیوی  .3

 (The Wandering of the Pole)صشکت لؽة  .4

 دّس هضْس کِکؾاى ساٍ ؽیشیصشکت صهیي تا هٌظْهَ ؽوغی تَ  .5

 دس فعا یادؽذٍصشکت صهیي تا کِکؾاى  .6

  

 حرکت وضعی زمیه

 

صشکت صهیي تَ دّس  خْدػ  اص غشب تَ ؽشق سا  کَ دس ُش ؽثاًَ سّص ، یک دّس  اًزام  

 .هی گشدد، صشکت ّظؼی هی ًاهٌذ

ّ  یک آًّگ هیالدی 1851دس عال ( Jean Foucault" )فوکو"فیضیکذاى هؼشّف فشاًغْی 

صشکات آى حاتت هضاعثَ کیلْ گشم اص گٌثذ عاختواًی تلٌذ آّیخت ّ تا  28پاًذّلی تَ ّصى 

 .کشد کَ صهیي تَ دّس خْد دس صشکت اعت
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 :ؽوا ًیض تا سّؽی آعاى هی تْاًیذ تَ صشکت صهیي تَ دّس خْدػ تَ ؽشس صیش، پی تثشیذ

ثی لشاس دُیذ ّ دیافشاگن دس یک ؽة تذّى هِتاب، دُاًَ دّستیي سا سّ تَ راًة عتاسٍ لؽ

تصْیش تذعت آهذٍ اص هغیش عتاسگاى دیگش سّؽي خْاُذ . آى سا تشای هّذتی تاص ًگاٍ داسیذ

عاخت کَ عتاسٍ لؽثی حاتت هاًذٍ ّ صهیي تش گشد هضْسی کَ سّ تَ عْی عتاسٍ لؽثی 

 .اعت، تَ دّس خْد گشدػ ًوْدٍ اعت

یک سًّذ حاتت ًیغت، تلکَ دس ُش صهیي تَ دّس خْدػ، تش یادآّس هی ؽْد کَ تٌاّب گشدػ 

اص ایٌزا، کٌذ ؽذى . اص حاًیَ تش ؼْل ؽثاًَ سّص افضّدٍ هی ؽْد 0016/0لشًی، تَ همذاس 

 .سًّذ صشکت ّظؼی صهیي دس ؼْل صهاى، سّؽي هی گشدد

 

 حرکت اوتقالی زمیه

 

س اًزام هی گشدد، صشکت صهیي تَ دّس خْسؽیذ اص غشب تَ ؽشق کَ دس ُش عال، یک دّ

داًؾوٌذاى ػلن ًزْم، دس گزؽتَ ُای دّس، دس خصْؿ ایي . صشکت اًتمالی ًام داسد

 .صشکت صهیي، اختالف داؽتَ اًذ

 . هؼتمذ تْد کَ خْسؽیذ تَ دّس صهیي هی گشدد( لثل اص هیالد 322 – 384) ارضطو

ش کَ تیؼ اص دّیغت عال لثل اص هیالد هغیش هی صیغتَ، ت ارضطرخص ضاموضی

 .آى تْدٍ اعت کَ صهیي تَ دّس خْسؽیذ هی چشخذ

ًظاهی سا  کَ دس لشى دّم تؼذ اص هیالد صًذگی هی کشدٍ، (Ptholémée (Ptolemy)) تطلیموش

کَ صهیي دس هشکض ػالن اعت تشای گشدػ افالک هؼشفی ًوْدٍ ّ فشض سا تش ایي لشاس دادٍ  

 . هی گشدًذ هغتمش اعت ّ خْسؽیذ ّ دیگش ارشام آعواًی تَ دّس صهیي

تا اصل صشکت ًغثی تش اهکاى تْریَ صشکت ظاُشی ( هیالدی 1543 – 1473) کپرویک

 .عٌْی ؽوغی اعتذالل کشد ّ گشدػ صهیي تش گشد خْسؽیذ سا تثییي ًوْد

ًظشّیَ کپشًیک سا هشدّد داًغت ّ چٌیي ( هیالدی 15461661[ )Tycho Brahe] تیکو تراهه

ذ هی گشدًذ، ّلی خْسؽیذ ّ هاٍ تا عّیاسٍ ُا تَ دّس صهیي عّیاسٍ ُا تَ دّس خْسؽی: "گفت

 .دس گشدؽٌذ

هزّذدا ًظشیَ کپشًیک سا تَ احثات  (هیالدی15711636[ )Johannes Kepler] یوهاوص کپلر

 .سعاًذ ّ لْاًیي هؼشّف هشتْغ تَ ًظام عّیاسٍ ُا سا ّظغ کشد
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ًیض دیذگاٍ کپشًیک سا  (الدیهی1727-1643) اضحاق ویوتهّ ( هیالدی15641642) گالیله

 . ًیْتي دس ایي دّساى، لْاًیي هؼشّف عَ گاًَ صشکت سا تثییي ًوْد. تاییذ کشدًذ

ًاهیذٍ هی ؽْد، ( Geocentric" )صهیي هشکضی"دیذگاٍ اسعؽْ، تؽلیوْط ّ اهخال آًِا، ًظام 

" خْؽیذ هشکضی"ًظام ّ دیذگاٍ اسعؽشخظ عاهْعی، کپشًیک، ّ اهخال آًِا، 

(Heliocentric )ًام داسد. 

 

 خورشید مرکسی وظاماحکام 

 

سا تذیي ؽشس اص ًظش ؽوا  خْسؽیذ هشکضیًظشیَ هشتْغ تَ صهیي تش اعاط تشخی اص اصکام 

 :هی گزساًین

  دس ظوي هشتثَ  گشدد، کشٍ صهیي دس ُش دّس کاهلی کَ تش گشد خْسؽیذ هی  - الف

صیشا صهیي تَ دّس هضْس خْدػ اص غشب تَ . ضْس خْدػ هی چشخذسّص خْسؽیذی تش گشد ه

تٌا تش ایي، . ؽشق هی گشدد، ّ تَ دّس هضْس خْسؽیذ ًیض، اص غشب تَ ؽشق دس گشدػ اعت

 .ها دس ظوي دّساى صهیي تش گشد خْسؽیذ، یک دّس صهیي سا اص دعت هی دُین

تغٌزین، آًگاٍ هؼلْم  تش اعاط آًچَ تیاى ؽذ، اگش سّصُای صهیي سا تا گشدػ عتاسگاى

َ دس عال ، تش گشد هضْس خْد هشتث ،  هی گشدد کَ صهیي ًغثت تَ عتاسٍ ای هؼّیي

 .هی گشدد، ّ ُشیک اص ایي چشخؼ ُا سا سّص ًزْهی هی ًاهٌذ

اص آًچَ گزؽت هؼلْم هی گشدد کَ سّص ًزْهی ًغثت تَ سّص خْسؽیذی، تَ همذاس صذّد 

 .چِاس دلیمَ کْتاٍ تش اعت

 

 365اها ُش عال سا . سّص خْسؽیذی ّ یک چِاسم سّص هی تاؽذ 365عال، ؽاهل  یک - ب

یک سّص تَ اًذاصٍ سّص هضاعثَ هی کٌٌذ ّ چِاس یک چِاسم سّص سا کَ دس ظشف چِاس عال، 

ایي گًَْ عال سا . سّص گشدد 366تش عال اظافَ هی ًوایٌذ تا سّصُای آى کاهل هی ؽْد، 

 .ّ ایي ػول دس ُش چِاس عال، تکشاس هی ؽْد. ذهی ًاهٌ( Leap year)عال کثیغَ 

 

گشدػ صهیي تَ دّس خْدػ ًغثت تَ عؽش هذاس آى تَ دّس خْسؽیذ، ػوْد هضْس  - ج

 . ًوی تاؽذ، ّ ُویي اهش، تاػج دگشگًْی فصْل عال اعت
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ُوچٌیي، هذاس صهیي، دایشٍ تاّم ًیغت، تلکَ تیعی ؽکل اعت، ّ صهیي دس یکی اص دّ 

ایي اهش ًیض، هْرة اّد ّ صعیط خْسؽیذ ًغثت تَ . سد، ًَ دس هشکض آىکاًْى آى لشاس دا

 .صهیي هی تاؽذ

 

 

هیلیخْى کیلخْهتش اعخت، ّ ایخي فاصخلَ دس       152هغافت خْسؽخیذ تخا صهخیي دس اّد آى صخذّد     

فاصخلَ هتْعخػ خْسؽخیذ تخا صهخیي، دس      . هیلیْى کیلْهتش هی تاؽذ 147صعیط آى دس صذّد 

 .اعت هیلیْى کیلْهتش 149.6صذّد 

 

تخَ  . عشػت صشکت اًتمالی صهیي، تَ هْلؼیت آى دس هذاس خْد تَ دّس خْسؽیذ تغتگی داسد

کیلْهتش دس حاًیخَ، ّ دس   29.3ػٌْاى هخال، عشػت گشدػ صهیي تَ دّس خْسؽیذ دس ًمؽَ اّد 

 .کیلْهتش دس حاًیَ هی تاؽذ 30.3ًمؽَ صعیط 

 

 حرکت تقدیمی زمیه

 

عال  26000صشکت دّساًی هضْس آى دس فعا کَ دس ُش صشکت تمذیوی صهیي ػثاست اعت اص 

 . تمشیثا، یک دّس هی صًذ

 .رِت ایي صشکت، تش خالف صشکت ّظؼی صهیي هی تاؽذ
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آى تخَ دّس خْسؽخیذ ًیغخت، ّ    اص آًزا کَ هضْس صشکت اًتمالی صهیي ػوخْد تخش عخؽش هخذاس     

اص آًزخا کخَ صهخیي تخَ      دسرَ اًضشاف داسد، ّ 23.5هٌؽمَ صهیي ًغثت تَ هذاس یادؽذٍ صذّد 

صْست کخشٍ تخام ًیغخت، تلکخَ ًخْاصی لؽثخی آى هخٌخفط، ّ ًخْاصی هٌؽمخَ اعختْایی آى           

تشآهذٍ اعت، تش ایي اعخاط، رارتخَ خْسؽخیذ تخش آى احخش هخی گخزاسد تخا هٌؽمخَ صهخیي سا دس           

ایي ًیشّ، تاػخج صشکتخی کٌخذ تخشای هضخْس گخشدػ       . عؽش هذاس آى تَ دّس خْسؽیذ لشاس دُذ

 .کَ ؽثیَ صشکت دّساًی هضْس فشفشٍ چشخاى اعتصهیي هی گشدد 

 

کَ تاالی لؽة ، ُویؾَ تَ ػٌْاى عتاسٍ لؽثی 1ّيَذعتاسٍ ُراص ایٌزا هؼلْم هی گشدد کَ 

تلکَ رِت هضْس گشدػ صهیي دس صال تغییش اعت ّ تالی ًخْاُذ هاًذ، ؽوال صهیي اعت، 

تَ عوت عتاسٍ دیگخشی  عال دیگش، هضْس گشدػ صهیي دس رِت ؽوال،  13000هخال تؼذ اص 

 .خْاُذ تْد( Vega" )ًغش ّالغ"تَ ًام 

                                                           

ال ّ َرذی تَ فتش رین ّ عکْى د.  ُرَذّی تَ ظن رین ّ فتش دال ّ تؾذیذ یاء، عتاسٍ لؽثی سا گْیٌذ

.تخفیف یاء، ًام دُویي تشد اعت کَ تْظیش آى تؼذا خْاُذ آهذ
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 قطةت حرك
 
 

صشکت لؽة تَ عثة صشکت هْاد اظافی دس دّ عْی هٌؽمَ صهیي تَ عوت هٌؽمَ 

صشکت هْاد هزکْس ًیض، تش احش ًیشّی گشیض اص هشکضی اعت کَ . یادؽذٍ صاصل هی ؽْد

اض ًْاصی لؽثی ّ تشآهذگی اًخف. ًاؽی اص صشکت صهیي تَ دّس هضْس خْدػ هی تاؽذ

 .ًْاصی هٌؽمَ اعتْایی ًیض، تذیي رِت صاصل ؽذٍ اعت

تٌا تش ایي، ُشگاٍ هْاد اظافی هاًٌذ علغلَ رثال رذیذی دس ًْاصی ؽوال هٌؽمَ صهیي 

هخال ؽکل تگیشد، تش احش ًیشّی گشیض اص هشکض، تَ عْی هٌؽمَ صهیي تَ صْست خیلی 

کٍْ ُا تَ عؽش صهیي ّصل اعت، لؾش صهیي  ًاهضغْط صشکت هی کٌذ، ّ اص آًزا کَ

 .ًیض ُوشاٍ آى اص ؽوال تَ عْی هٌؽمَ اعتْایی کؾیذٍ هی ؽْد

 .صیش، صشکت هضل لؽة ؽوال سا دس عال ُای هختلف هیالدی، ًؾاى هی دُذ ًمؾَ

 

 


