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

 

 

 (هفتم درس)

 
 

 
 دائره افق
 

 

دایزٍ افك تز . چٌاًکَ گذشد، دایزٍ افك، یکی اس دّایز ػظیوَ تز گزد کزٍ آطواًی اطد

 :هی تاشذتَ شزذ سیز طَ ًْع 

 

 افق حقیقی -الف 

 

فزد ًاظز لاهد زکش سهیي در راطرای های اطد کَ هسْر آى اس دایزٍ ػظیوَ افك زمیمی، 

در ُز ًمغَ ای اس کزٍ سهیي کَ لزار دارد هی گذرد ّ اس طود رأص اّ ّ طود لذم ّی  

ػثْر هی ًوایذ ّ تَ کزٍ آطواًی در دّ ًمغَ هرماعز هٌرِی هی شْد کَ دّ لغة دایزٍ 

 . افك هسظْب هی شًْذ

 

 .لمذم هی ًاهٌذًمغَ فْلاًی را طود الزأص، ّ ًمغَ ذسراًی را طود ا

ُزگاٍ دایزٍ افك زمیمی، دایزٍ هؼّذل الٌِار را لغغ کٌذ، در دّ ًمغَ هشزق ّ هغزب تا آى 

ّ در ایي زال، هٌغمح الثزّج تزخْرد هی ًوایذ ّ خظ اػرذال، ّاصل هیاى آى دّ هی تاشذ، 

 . را ًیش در دّ ًمغَ عالغ ّ غارب لغغ هی کٌذ

 .هی ًاهٌذ مقنطرهرا  زٍ هْاسی تا افك زمیمیدایزٍ ُای صغی

 

در شکل سیز، افك زمیمی را تزای ًاظزی کَ طاکي هٌغمَ اطرْایی اطد ،  هالزظَ  

 .هی ًواییذ
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 فق حّسی ا – ب

 

ًشدیکرز تَ طود الزأص   خاًةافك زّظی، همٌغزٍ ای اطد کَ هواص تا طغر سهیي در 

 .ػوْد اطد اطد ، ّ لغزی اس سهیي کَ در راطرای لاهد ًاظز هی تاشذ، تز آى

 

 افق ُترسی –ج 

 

دّراى خغی فزضی ذزطین هی شْد کَ اس چشن ًاظز افك ذزطی، دایزٍ ای اطد کَ اس 

ّ تا طغر سهیي هواص هی گزدد ّ تَ کزٍ  شْدایظرادٍ تز طغر سهیي خارج هی 

 .آطواًی هٌرِی هی شْد

 

یادشذٍ ذزطین  ًاهیذٍ اًذ، سیزا آًچَ اس دّراى خظ( یؼٌی تَ شکل طپز)ایي افك را ذزطی 

 .هی شْد، شثیَ طپز اطد
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 دایره نصف النيار

 

دایزٍ ًصف الٌِار، دایزٍ ػظیوَ ای اطد کَ اس دّ لغة هؼّذل الٌِار ّ دّ لغة دایزٍ افك 

 . هی گذرد ّ دّ ًصف شزلی ّ غزتی را تَ ّخْد هی آّرد

ّ خظ ّاصل لغغ هی کٌذ  جنٌبنقطو  ّ  نقطو شمالدایزٍ ًصف الٌِار، دایزٍ افك را در 

 .ًاهیذٍ هی شْد خّط زًالهیاى آًذّ ، 

 

ُوچٌیي دایزٍ ًصف الٌِار، هٌغمح الثزّج را در دّ ًمغَ فْق األرض ّ ذسد األرض  لغغ 

 . هی ًاهٌذ ًتذ األرض، ّ ًمغَ ذسد األرض را ًََتذ السماءًمغَ فْق األرض را . هی کٌذ

 

غاب ارتؼَ ّ دایزٍ هیل ّ دایزٍ ػزض، دایزٍ ًصف الٌِار، در هْاردی تا دایزٍ هاّرٍ تَ ال

 .هٌغثك هی گزدد

اس آًدا کَ در تیشرز هٌاعك کزٍ سهیي، تَ ٌُگاهی کَ خْرشیذ در تاالی افك تَ ایي دایزٍ 

 . ػظیوَ هی رطذ، رّس تَ دّ ًیوَ ذمظین هی شْد، آى را دایزٍ ًصف الٌِار ًاهیذٍ اًذ

 .ایي زالد، تاالذزیي ارذفاع خْرشیذ اطد
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 بلذ عرض

 

ًصف الٌِار اطد کَ هیاى هؼّذل الٌِار ّ لغة افك یک هٌغمَ، یا ػزض تلذ، لْطی اس 

 . هیاى افك ّ لغة هؼّذل الٌِار اس خاًثی کَ ًشدیکرز اس آى ًثاشذ لزار دارد

 

 .هؼّذل الٌِار اس دایزٍ افك شَ هظاّی اطد تا ارذفاع لغة ظاُزتٌا تز ایي، ػزض تلذ ُوی

 

 ٌر ً ابذّی الخفاءمذارىای ابذّی الظي

 

ُزچمذر کَ ػزض تالد سیادذز تاشذ، ارذفاع لغة ظاُز هؼّذل الٌِار ّ اًسغاط لغة هخفی 

 . آى ًیش افشّدٍ هی شْد

 

ازاعَ ( کَ تَ اًذاسٍ ارذفاع لغة یادشذٍ اس آى دّر اطد)آى هذار یْهی کَ تز لغة ظاُز 

مغَ در تاالی سهیي تا دایزٍ افك دارد، ّ تَ صْرخ کاهل تاالی افك لزار هی گیزد ّ در یک ً

 .هواص هی تاشذ، تشرگرزیي هذار اتذّی الظِْر تزای آى افك اطد

 

هذارُای دیگز ًیش کَ هیاى تشرگرزیي هذار اتذّی الظِْر ّ لغة ظاُز لزار دارًذ، هذارُای 

 .ُزگش غزّب ًذارًذاتذّی الظِْر ًاهیذٍ هی شًْذ ّ 

 

( کَ تَ اًذاسٍ ارذفاع ایي لغة اس آى دّر اطد)ی ُوچٌیي، آى هذار یْهی کَ تز لغة هخف

د، ّ تَ صْرخ کاهل در سیز افك لزار هی گیزد ّ ذٌِا در یک ًمغَ در پاییي سهیي تا ارازاعَ د

هذارُای دیگز . دایزٍ افك هواص هی تاشذ، تشرگرزیي هذار اتذّی الخفاء تزای آى افك اطد

ًذ، هذاراخ اتذّی الخفاء ًاهیذٍ هی شًْذ ًیش کَ هیاى هذار یادشذٍ ّ لغة هخفی لزار دار

 .ّ ُزگش علْع ًذارًذ

 

 طٌل بلذ
 

عْل تلذ ػثارخ اطد اس لْطی اس هؼّذل الٌِار کَ هیاى ًصف الٌِار تلذ ّ ًصف الٌِاار هثاذأ   

 . لزار داردغزب تز اطاص ززکد تالرْالی  ِدعْل تالد اس خ
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 مبذأ طٌل بالد

 

اکثاز داًشاوٌذاى   . اخارال  داًشاوٌذاى تاْدٍ اطاد     هثذأ عاْل تاالد اس لاذین الشهااى، هاْرد     

تاز آى تْدًاذ کاَ هثاذأ عاْل تاالد،        –هاًٌاذ تغلیواْص ّ پیازّاى اّ     –پیشیي در هغزب سهیي 

 . اس هدوغ الدشایز خالذاخ در الیاًْص اعلض در غزب آفزیما هی تاشذ "فرً"خشیزٍ 

خشایز خالذاخ ػثارخ تْدًذ اس شش خشیازٍ کاَ تاَ ػٌاْاى خشایاز طاؼذاء ّ خشایاز طاؼادخ ّ         

خشیز فازّ، تاا ًاهِاای دیگازی هاًٌاذ ُیازّ، ُازّ، ایازّ، ّ فاز          . کاًاری ُن ًاهیذٍ هی شًْذ

 .ًاهیذٍ شذٍ اطد

 

َ  اها ٌُگااهی  آب الیااًْص تااال آهاذ ّ خشیازٍ یادشاذٍ را هساْ کازد، اس آى پاض، طاازل           کا

هیااى  عاْلی  فاصالَ  . ص اعلض را در غزب آفزیما تَ ػٌْاى هثذأ عْل تاالد لازار دادًاذ   الیاًْ

، ّ در ًاشد تّرااًی دّاسدٍ   ، در ًاشد اتْریسااى تیزًّای دٍ درخاَ     یادشذٍ خشیزٍ هذکْر ّ طازل

 .درخَ تیاى شذٍ اطد

 

داًظارَ اًاذ کاَ پایااى      "گنگ  د  "طرارٍ شٌاطاى تاطراًی ٌُذ ّ چیي، هثذأ عْل تالد را 

تٌاا تاز ایاي ًظزیاَ، اهراذاد عاْل خغزافیاایی تاالد، در راطارای          . آتادی در شزق تْدٍ اطاد 

" کٌاک دس "ایي آتاادی را در کراتِاای ًداْهی ّ خغزافیاایی ػزتای،      . ززکد اّلی تْدٍ اطد

 :چٌیي هی گْیذ" الرذکزج"در کراب " گٌگ دژ"فاضل تیزخٌذی در شزذ . ًاهیذٍ اًذ

تاز  ( ًظاثد تاَ خشایاز خالاذاخ    : یؼٌای )رد، ّ عْل خشایزی آى تز خظ اطرْا لزار دا" گٌگ دژ"

ّ گفراَ شاذٍ اطاد کاَ رصاذ      ... اطاد ( درخَ 081: یؼٌی)اطاص کرة سیح ُا، ًصف دّر 

 .ػلواء ٌُذ اس آى ًازیَ تْدٍ اطد

 

اس آى پااض، ُااز یااک اس کشااْرُا، رصااذخاًَ اصاالی کشااْر خااْد را تااَ ػٌااْاى هثااذأ عااْل      

هثاذأ  را  پگاری  تاَ ػٌاْاى هثاال، داًشاوٌذاى فزاًظاَ،      . ًوْدهی خغزافیایی تالد هؼزفی 

 .، ّ اًگلیظی ُا ًیش شِز گزیٌْیچ را تزگشیذًذعْل داًظرٌذ

 

هیالدی تا زضْر خوؼی اس داًشوٌذاى در کٌفزاًظی تیي الوللی، رصاذخاًَ   0888طال  در

. گزدیذ تالد اػالمخغزافیایی در اًگلظراى تَ ػٌْاى هثذأ عْل ( Greenwich) "گرینٌیچ"شِز 

 .اس آى ذاریخ، ُویي هْرد اخیز تَ ػٌْاى هثذأ عْل شٌاخرَ هی شْد

 



 6 

 دایره ارتفاع

 

هاًٌاذ  )اس دّ لغة افاك ّ یاک ًمغاَ هاْرد ًظاز      دایزٍ ارذفاع، یکی اس دّایز ػظیوَ اطد کَ 

تز رّی طغر کزٍ آطواًی هی گذرد، ّ ارذفاع ّ اًسغااط طارارگاى   ( خایگاٍ یک خزم فلکی

 . زی هی شْدتا آى اًذاسٍ گی

ُزگاٍ آى ًمغَ هْرد ًظز در تاالی سهیي تاشذ، پض ارذفاع آى، لْطی اس دایزٍ ارذفاع اطاد  

کَ هیاى آى ًمغَ ّ هسل ذماعغ دایزٍ ارذفاع ّ دایزٍ افك اس خاًثی کَ ًشدیکرز اس آى ًیظاد،  

 . لزار دارد

ّ اگاز  . اطاد اها اگز آى ًمغَ در سیز سهیي تاشاذ، پاض اًسغااط آى ، ُوااى لاْص یادشاذٍ       

 .ًمغَ هذکْر تز دایزٍ افك تاشذ، پض تذّى ارذفاع ّ اًسغاط اطد

 

 

ًّل الُسُمٌت  دایره ا

 

اس دّ لغة افك ّ دّ لغة ًصاف الٌِاار گاذر    دایزٍ اّل الظوْخ، دایزٍ ػظیوَ ای اطد کَ 

 . هی کٌذ ّ لغة ُای آى، دّ ًمغَ شوال ّ خٌْب ُظرٌذ

س دایزٍ افك کَ هیاى هسل ذماعغ افاك ّ دایازٍ   طود ُز طرارٍ ای ػثارخ اطد اس لْطی ا

 . ارذفاع ، ّ هیاى هسل ذماعغ افك ّ اّل الظوْخ لزار دارد

 .تاشذ( ًْد درخَ: یؼٌی)طود یک خزم آطواًی ًوی ذْاًذ تیشرز اس رتغ دّر 
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لثال ذْضیر دادٍ شذ کَ دایزٍ افك، تْطیلَ دّ ًمغَ شوال ّ خٌْب، ّ دّ ًمغاَ هشازق ّ   

 . هظاّی ذمظین هی گزدد دلظو هغزب، تَ چِار

های تاشاذ، ّ   " شوال شازلی "آى یک چِارم کَ هیاى دّ ًمغَ شوال ّ هشزق لزار دارد، 

 . اطد" خٌْب غزتی"هماتل آى 

اطاد، ّ  " خٌاْب شازلی  "ّ آى یک چِارم کاَ هیااى دّ ًمغاَ خٌاْب ّ هشازق لازار دارد،       

 .هی تاشذ" شوال غزتی"هماتل آى ُن 

 

 . س ایي چِار رتغ یادشذٍ خارج ًخْاُذ تْدطود یک خزم آطواًی، ا

خاظ  ّاصال  هیااى آى دّ  را     .  لغغ های کٌاذ   نقطو سمتدایزٍ ارذفاع، دایزٍ افك را در دّ 

کْذاٍ ذزیي لْص اس افاك کاَ هیااى دایازٍ ارذفااع یاک کْکاة ّ اّّل        . هی ًاهٌذ خّط السمت

 . الظوْخ لزار دارد، لْص طود آى کْکة ًاهیذٍ هی شْد

 

 ًسط سماء رؤیتدایره 

 

تاز دّ لغاة دایازٍ افاك  ّ دّ لغاة      دایزٍ ّطظ طواء رؤیاد، دایازٍ ػظیواَ ای اطاد کاَ      

 .هٌغمح الثزّج هی گذرد، ّ دّ لغة آى دّ ًمغَ عالغ ّ غارب ُظرٌذ
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کْذاُرزیي لْص اس ایي دایزٍ کَ هیاى طود الزأص ًااظز ّ دایازٍ هٌغماح الثازّج لازار دارد،      

تَ ذؼثیز دیگز، ػزض اللاین رؤیاد ػثاارخ اطاد اس لْطای اس      . دًام دار عرض اقلیم رؤیت

دایزٍ اّل الظوْخ کَ هیاى افك ّ لغة هٌغمح الثزّج، یا هیاى هٌغمح الثازّج ّ لغاة افاك    

 . اس خاًة ًشدیکرز لزار دارد

****** 
 


