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  با سا ت فلک  آ نا ی  
اھشماري روزانه مان از ساعت استفاده مي كنیم، ساده ترين سـاعتھا دو عقربـه   گما براى نیازھاى 

ھداشـت،  گساعت شـمار و دقیقـه شـمار دارنـد، كـه بـا آنھـا مـي تـوان حسـاب سـاعت و دقیقـه را ن            
ر گـ ساعت ما تنھا يك عقربه ساعتشمار داشت حساب دقیقه ھا را نداشتیم ھمینطور ا رگھمانطور ا

ري را نیز بـه مـا نشـان مـي دھـد،      گساعت ما عقربه ھاى بیشتري داشته باشد، جزئیات و جھات دي
امروزه بیشتر ساعتھا ثانیه شمار روز شـمار و مـاه و سالشـمار نیـز دارد، سـاعتھاي جديـدي نیـز بـه         

   .زارش مي دھدگر را نیز به ما گاست كه وضعیت ماه و كواكب ديبازار آماده 

اين مطلب تنھا مـدخلي بـراى ورود بـه موضـوع     ذكر موضوع سخن ما معرفي انواع ساعتھا نیست، و 
 مسـیر  و سـرما  اليابـ  آسـمان  ھنهپ كه است، رديدهگ تشريح و بیان مطلب اين مكررا قبالبود، اصلي 
و نقـاط فلكـي    نجـوم  و كواكب كه رفتهگ نظر در ساعتي صفحه نوچھم را آسمان در خورشید حركت
   .باشند مي آسماني امھاىگھن يگونگچ رگنشان آن در ساعت ھاى عقربه به مانند

اھشـماري زمینـي خـويش    گحركت ماه و خورشید را بـراى   بیشتر عموم بشر از ساعت فلكند چھر 
ذشته ھـاى دور كـه ديرينـه    گختلف بشري از بكار مي برده است، ولى ھمواره در میان اقوام و ملل م

ــاريخ  اش بــــــا تــــ
بشــريت ھمســان 

كاربردھاى است، 
ســـــترده تـــــر و گ

ــري از  دقیقتــــــــــ
ســـــاعت فلـــــك   
  .مطرح بوده است

ــن   ــا در اي ــار گم فت
شــــــــما را بــــــــا 
ــاعت  ســـــــــــــ

 فلــك آســماني  
آشنا مـي نمـائیم   
ــمن   ــا ضـــــــ تـــــــ

اھشـــــــــــماري گ
ام گـ زمیني بـه ھن 

شناســـــــــــــــي 
 ستردهگ آسماني

  .دینیز دست ياب
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v صفحه ساعت ھمه جـاي آن مـورد اسـتفاده اسـت، ولـى محـور        ند درچ ھر
انـه و  گمحاسبات ساعت؛ دايره غیر مركزي آنست، كه بـه اجـزاء اصـلي دوازده    

مینطـور در سـاعت فلـك نیـز ھـر      ھانه تقسیم شده است، گاجزاء ريزتر شصت 
ند ھمه بھنه آسـمان كـاربرد داشـته ولـى از آنجـا كـه بخـاطر تفـاوت فصـول و          چ

رسي ندارند، لذا مسیر يدھمه نقاط زمین به ھمه آسمان زمین دوضعیت زمین 
خورشید در آسمان زمین را كه براى ھمه اھل زمین تقريبا آشكار است، ايـن را  

دايـرة  رفته انـد، كـه بـه آن    گبه عنوان قسمت اصلي صفحه ساعت فلك در نظر 
  . ويندگمي  البروج

v مسـاوي  قسـمت  زدهدوا به معمولي ساعت ونچھم را اى دايره صفحه اين 
 نـام  آن مجـاور يـا محـاذي    فلكـي  صورت دوازده نام به و اند، كرده تقسیم )برج(

 اند، نھاده

v به كه است، آسمان در سیارات و خورشید حركت مدار فلك صفحه از منظور 
 قسمت ھر نام، و شود مي نامیده) برجھا كمربند( البروج منطقة يا البروج دايرة
كه علم نجوم و تنجیم مي نامند  فلكي جوبرآن را  مساوي قسمت دوازده آن از

 مبنا ونچ اين مكاتب در .بابلي و ايراني و اسالمي و يوناني بر اين اساس است
 يـا  اسـتوائي  سیسـتم  و نظـام  آن بـه  است روز و شب استواي و بھاري اعتدال
  .ويندگ مي Tropical اعتدالي
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v كـه  بھـاري  يـا  ربیعـي  اعتـدال  نقطـه در روش استوائي اعتدالي  بروج ابتداي 
 اثـر  در ونچـ  ولـي ، باشـد  مـي  اسـت  نـوروز  و شمسـي  سال تحويل با مصادف
 حركـت  عقـب  به كمي بسیار مقدار به بھاري اعتدال نقطه زمین محوري حركت
 بـرج  يك معادل كه درجه 30 تقريبا سال صد و ھزار دو در نقطه اين كه، كند مي

 متقـدم  فلكـي  صـور  به بتنس فلكي بروج يعني ،رود مي عقب به است فلكي
 صورت امگھن از زودتر وقتش حمل فلكي برج زمان؛ مرور به رو اين از شوند، مي

  است، حمل فلكي

v فلكي برج و است، حوت فلكي صورت محاذي تقريبا حمل فلكي برج امروزه 
 محـاذي  تقريبـا  جـوزا  فلكـي  بـرج  و اسـت،  حمل فلكي صورت محاذي تقريبا ثور

 جـوزا  فلكـي  صـورت  محـاذي  تقريبا سرطان فلكي برج و است، ثور فلكي صورت
 فلكي برج و است، سرطان فلكي صورت محاذي تقريبا اسد فلكي برج و است،
 محاذي تقريبا میزان فلكي برج و است، اسد فلكي صورت محاذي تقريبا سنبله
 میزان فلكي صورت محاذي تقريبا عقرب فلكي برج و است، سنبله فلكي صورت
 فلكـي  برج و است، عقرب فلكي صورت محاذي تقريبا قوس يفلك برج و است،
 محـاذي  تقريبـا  دلـو  فلكـي  برج و است، قوس فلكي صورت محاذي تقريبا جدي
 دلـو  فلكـي  صـورت  محـاذي  تقريبـا  حـوت  فلكي برج و است، جدي فلكي صورت
  .است
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v       از آنجا كه اندازه صورتھاى فلكي متفاوت بوده و برخـي نیـز متـداخل و يـا بـا
سیار ھستند، لذا حسـاب بـروج بـر اسـاس صـور فلكـي دقیـق نبـوده و         فاصله ب

ار چمكاتبي مانند ھندوان كه صور فلكي را اساس بروج فلكي دانسته اند، به نا
 ١٢رفتـه و از ابتـداي اولـین صـورت فلكـي؛ ايـن دايـره را بـه         گیش پراھي میانه 

 Sidereal سـیدرال  نجمـي  بـروج كه به آن  .درجه تقسیم كرده اند ٣٠قسمت 
 . نديوگ مي
v   نـد نـام بـروج در روش    چھـر  با حركت تدريجي و تقدم تدريجي صور بر بـروج

اه و زمـان آن مختلـف اسـت ولـذا در     گـ اعتدالي و نجمي يكـي اسـت، ولـى جاي   
استخراج و محاسبه و نیز احكام و تقاويم به ايـن نكتـه توجـه شـود كـه تشـابه       

 سـاعت  ثابـت  صفحه انھندي مانند كه كسي ولذا. اسمي سبب اشتباه نشود
 و كـرده  حركـت  نیـز  او سـاعت  صفحه است، كرده اعتبار فلكي صور را آسماني
 منـابع  مطالعـه  و محاسـبات  در رو ايـن  از ،افتـد  مـي  عقـب  فلكي برج به نسبت
 مراد آيا است؛ شده برده حمل مثال برجي نام وقتي كه شود دقت بايد تقويمي
 سیدرال؟ نجميبرج  يا است؟ تروبیكالاعتدالي  فلكي برج

ر فلكي با بروج نجمي سیدرال با بروج فلكي تروبیكال را مـي توانیـد مالحظـه    اه صوگاوت جايدر تصوير زير تف
ه و تفـاوت انـدازه محـدوده آنھـا و     جايكـا ر گو نشـان  صـور فلكـي  كه مشتمل بر نقشـھاي   بیروني دايره، كنید

و دايـره   ،ر بروج فلكـي اعتـدالي تروبیكـالي اسـت    گنشان دايره سبز رنك  ر مي باشد،گتداخل برخي با يكدي
  .ر بروج نجمي سیدرالي استگآبي متمايل به خاكستري نشان
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v اسـتوائي  نظـام  اصـلي  مبناي ندچ ھر اعلى حیات بنیاد تخصصي ويماتق در 
 داده كـه  اسـت  شـده  سعي تقويم جامعیت براى ولى است، یكالپترو اعتدالي

 نظـام  اسـاس  بـر كه كاربرد فـراوان دارد مثـل موضـع شـمس و قمـر       فلكي ھاى
 مربوطـه  عنـوان  با متقوي جداول در مطلب اين و شود، ارائه نیز سیدرالي نجمي

  .است رديدهگ متمايز و مشخصانه اى گدر ستون جدا

v جديـد  تنجیمـي  جـداول  و ھا نقشه در فلكي صور و بروج اين از يك ھر براى 
 بكـار  آنھا نام ذكر بجاي كه شده، داده قرار اختصاري عالمت و نماد و نشانه يك
نجمـي يكسـان   در ھـر دو روش اعتـدالي و    فلكـي  صور و بروج اين نام .رود مي

  :است نینچ اختصاريشان عالمت و نماد وبوده 

  _ ثور فلكي صورت و برج               ^          حمل فلكي صورت و برج
 a سرطان فلكي صورت و برج        ` توأمان يا جوزا فلكي صورت و برج
 c سنبله يا عذرا فلكي صورت و برج   b             اسد فلكي صورت و برج
 e عقرب فلكي صورت و برج          d           میزان فلكي صورت و برج
 g  جدي فلكي صورت و برج         f            قوس فلكي صورت و برج
  i سمكتان يا حوت فلكي صورت و برج  h              دلو فلكي صورت و برج
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v  امگـ ھن براىقبال بیان شد كه 
ساعت فلك  از آسماني شناسي

اســـتفاده مـــي نمـــايیم، در ايـــن 
 بـه  آسـمان  صـفحه ساعت فلـك؛  

ــوان  اســتفاده ســاعت صــفحه عن
 ساعت اين ھاى عقربه حاال، شد

 كدامند؟

v     ھمانطور كه قـبال شـرح شـد؛
ــر  ــھ ــاعتي   چ ــاى س ــه ھ ه عقرب

بیشــتر باشــد، میــزان ســنجش و 
محاسبه آن دقیقتر و تفصـیلي تـر   

 عقربــه اســت، در ســاعت فلــك   
 عقربــه از عــددترمت بســیار يشھــا
 .است معمولي ساعت ھاى

v ساعت متعدد ھاى عقربه رگا 
 محاســـبه بـــراى فقـــط معمـــولي

، باشـد  مـي  كچكو و بزرك مقادير
 جیز يك فقط ھمه حال ھر بهكه (
 و مـدت  آن و كنند مي محاسبه را

 در امـا ) است زمان ذشتگ كمیت
 ھــايش عقربــه آســماني ســاعت
ــا ــت تنھ ــن محاســبه را كمی ه، درك
 مـي  محاسـبه  نیـز  را تكیفی بلكه
 از يك ھر آنكه ھمه از باالتر و كنند

 را كیفیـــت از نـــوعي ھـــا عقربـــه
 !كنند مي محاسبه

v آسـماني  سـاعت  ھاى عقربه 
 فلكــــي نقـــاط  و فلكــــي اجـــرام 
 از عبــارت فلكــي اجــرام .ھســتند
 و ثوابتنـد  نجـوم  و اقمار و سیارات
 نبــوده فلكــي اجــرام فلكــي نقــاط
 مسـیر  از است اھھاييگجاي بلكه
  .واكبك

v و قـديم  سبعه كواكب: اجرام 
ــب ــد كواكـ ــوم و جديـ ــت نجـ  ثوابـ
 .ھستند
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v عطـارد  و زھـره  و مـريخ  و زحـل  و مشتري و ماه و خورشید: سبعه كواكب 
 برخـي  و لوتـون پ نیز و ،تونپن و اورانوس سیارات جديد یمتنج در كه باشند، مي

تون را از سیارات لوپاخیرا  ھمانطور كه .اند افزوده آن به را رگديفضايي  كلوخھاى
 .ذارده اندگمنظومه شمسي كنار 

v صـورت  88 امـروز  به تا كه ھستند فلكي صور انگستار ھمان :ثوابت نجوم 
  .است رسیده ثبت به فلكي

v مـي  نظـر  بـه  حركـت  دو آسـمان  انگسـتار  بـراى  زمینـي  ناظر اهگن در :تذكر 
 هچـ آن اى، سـتاره  بین فواصل حركت ريگدي و غروب، و طلوع حركت يكي رسد،
 كه باشد، مي دوم قسم است، ثوابت و سیاره به انگستار بندي تقسیم منشأ
 ثوابـت  نجـوم  ولـي  كـرده  تغییـر  آسمان در فواصلشان سیارات كواكب بینیم مي
  . نمايد نمي تغییر
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v و )ردانگسر( متحیرهيكي كواكب : اند دسته دو كھن نجوم در سیاره كواكب 
  .)راسترو( مستقیمهري كواكب گدي

v و حركت زمیني ناظر اهگن در كه ھستند ماه و خورشید: مستقیمه بكواك 
 سیرشان در كه رسد نمي نظر به اهگچھی و دارند، لوج به رو و يكنواخت سیري
  .باشند داشته) ردگعقب( تراجع يا توقف

v زھـره  و مـريخ  عطـارد  زحـل  مشـتري  سـیاره  كواكـب  بقیـه : متحیره كواكب 
 نـاظر  اهگـ ن در اينھـا  ھمـه . جديد نجومدر سیاره  اجرام بقیه نینچھم و ھستند،
 نظـر  بـه  اھيگ ولى دارند، جلو به رو مسقیم حركت معمول بطور هچرگا زمیني
از . دارند عقب به رو سیري و حركت آن از سپ و اند، شده متوقف كه رسد مي

 ردگعقب اھيگ متوقف اھيگ روند مي جلو به رو اھيگآنجا كه در منظر زمیني 
 كـه  شخصـي  ماننـد  انـد،  نامیـده  ردانگسـر  و متحیـره  كواكـب  را آنھـا  لـذا  دارند،
  .رود مي عقب به اھيگ متوقف اھيگ جلو به اھيگ و است ردانگسر

v در و است، زمیني ناظر حسب بر تعبیر و تقسیم اين كه است واضحرپ البته 
 راچ است، اما مستقیم و جلو به رو حركتشان ھمواره نیز اينھا خارجي واقعیت

 جـالبي  علمـي  اسخ اين سؤال دلیلپ نمايد؟ مي نینچ اين زمیني رناظ نظر در
 .باشد تواند مي تصوير و شرح با مستقلي مقاله موضوع خود كه دارد

  

v 
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v و ،و جديد مطرح بـوده  كھن تنجیم در ي آنھادوتا كه بوده تا سه فلكي، نقاط 
   .اخیرا مطرح شده است جديد تنجیم درتنھا  يكي

v يــا جــوزھرين: اســت مطــرح جديــد و كھــن نجــیمت در كــه اى نقطــه دو بــه 
 ذنـب  ريگـ دي و) دھـا ژا سـر ( التنـین  راس نـام  بـه  يكي شود، مي فتهگ عقدتین
 نقطه دو اين شوند، و مي نامیده ذنب و رأس: اختصار به كه ؛)دھاژا دم( التنین
  .باشد مي قمر مسیر با البروج دايرة در خورشید مسیر تقاطع

v قمـر  نـام  بـه  كه است شده مطرح جديد متنجی در فقط كه ھم سوم نقطه 
 اوج: غربي منجمان میان مشھور بنابر آن شود، و مي نامیده تاريك ماه يا اسود
 بنا و دارد، زمین با را فاصله دورترين ماه كه است ماه مدار از اى نقطه آن و قمر
  .است زمین دور به قمر بیضي مدار دوم كانون: آلمان منجمین مسلك بر

v جديد تنجیمي جداول و ھا نقشه در فلكي نقاط و كواكب اين از كي ھر براى 
 بكـار  آنھا نام ذكر بجاي كه شده، داده قرار اختصاري عالمت و نماد و نشانه يك

 ،] شمس :است جنین فلكي ونقاط كواكب اختصاري عالمت و نماد. رود مي
 اورانـوس  ،` عطـارد  ،b زھره ، f مريخ ، m زحل ،j مشتري ، _ قمر

o  نبتون r، لوتونپ w، شیرون  y  ذنب ،” رأس U قمراسود، z.  
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v ايـن  ھـاى  خانـه  از كـدام  ھـر  در آسماني ساعت ھاى عقربه از يك ھر بودن 
 در فلكـي  نقاط و كواكب از يك ھر رفتنگ قرار و .دھد مي خاصي معني ساعت

  .كنند مي تعريف را خاصي ارتباط يفلك بروج از كدام ھر

v وضعیت بلكه، دارند را داللتھائي بروج از يك ھر در اجرام ينا از يك ھر تنھا نه 
 مـي  افـاده  را خاصـي  معنـي  نیـز  رگيكـدي  بـه  نسـبت  بروج در اجرام اين از ھريك
 و انــواع خــود ايــن كــه وينــد،گ مـي  آنھــا اتصــاالت و كواكــب نظــر آن بــه و ،نمايـد 

 .دارد نیاز توضیح و شرح يراى مستقلي موضوع و داشته اقسامي

 كه نقش عقربه ساعت فلك را دارند وده،ي را به يكي از كواكب و نقاط فلكي مربوط بگدر تصوير زير ھر يك از خطوط رن
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v ورودي مباحـث از  برخـي  سرخطبا ھمه تفاصیلش؛ تنھا  فتیمگا اينجا ت هچآن 
 توانـد  مـي  خود ؛فوق مباحث از يك ھر بود،نجوم و تنجیم  تقويم شناختن براى

 و ھمـت  بـا  اهللا شـاء  ان كـه ، باشـد  داشته يمستقل مصور و مشروح توضیحات
 زيريـ  برنامـه  و مجلـه  مطالـب  تـدوين  و تحقیـق  به عالقمندان و مشتركین ذوق
  .رددگ عرضه و تھیه نجوم علوم وھشكدهپژ
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  دو ن و     اجا

  

     ح  و      ر ی   و  ی  و   د     و ا راف  ع  ی
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