
سفري به اعماق گنبد مینا

نکاتی پیرامون فضا از دیدگاه علمی و اساطیري



األلْبابِلِّأُولیآلیاتوالنَّهارِاللَّیلِواخْتالَفواألَرضِالسماواتخَلْقِفیإِنَّ

surely, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation
of night and day, there are signs for those with minds.
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مقدمه

کـردمـیتـمـاشـاگـونـهصــدآیــنــهآنانــدرودستبهبادهقـدحدانـــخـنـوخـرمدیـدمـش
کـردمـیمـیـنـاگـنـبـدایـنکـهروزآنگــفــت؟حکیمدادیکتوبهبینجهانامــجاینگفتم

حافظ

هـاي اسـاطیري تـا امـروزه کـه عصـر علـم        هـا و سـیاراتش از دوران  آسمان بـا سـتاره  
انگیـز بـوده اسـت. خیلـی از     ها رازآلود و شگفتشود، همیشه براي انسانمحسوب می

ي آن جالــب و جدیــد دربـاره   به فضا و آسمان و آموختن مطالب کودکان و نوجوانان
(بـه ویـژه در دوران   همیشـه مسـتثناء نبـودم و  عالقه دارند و من هـم از ایـن قاعـده   

اد ـه یـ ـاورم و نکـات جـالبی را کـ   ـکه از مطالـب علمـی سـر در بیـ    سعی داشتممدرسه)
هـایی یادداشـت کـنم. و بـاالخره ایـن      گیرم، به صـورت مرتّـب و مـنظّم در دفترچـه    یـم

کتابچه را ها تاثیر خود را گذاشت و موجب شد که اینهاي کودکانه پس از سالکنجکاوي
است، بنویسم.»گنبد مینا«انگیز که شامل قسمت کوچکی از اسرار شگفت

ها از طرف دیگر موجب عالقه من به فضا از یک طرف و به تاریخ و ادبیات و اسطوره
، در کنار مطالب علمی و اعداد و ارقام، شعرها و نکات تاریخی و در این کتابچهشده که 

ام کـه مطالـب را بـه    یسم و تا حد امکان هـم سـعی کـرده   مطالب جالب دیگر را نیز بنو
؛ روش براي آموزش مطالب علمی بهتـر اسـت  زبان ساده بیان کنم و به نظرم این

هاي قطور درسی و غیر درسی، این نکته را بـه  ي چندین سال خواندنِ کتابتجربهزیرا 
از وه شـود دسـاده و صـمیمی توضـیح دا   یبـا زبـان  ،مطالـب علمـی  که اگریاد دادهمن 

علمـی  بـراي آمـوزش مباحـث   »هنـر «و به طور کلـی از  »تصاویر جالب«و »شعرها«
شـود  مـی د، باعثشوتر میتر و لذت بخشآسانگردد، عالوه بر اینکه یادگیرياستفاده 

یک کار خسته کننده تلقی نشود.» آموزيعلم«که 
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ند و همین امر موجب ها پیش به این موضوع پی برده بوددانشمندان بزرگ ما، قرن
زبــان عـربــی بـراي    وقتی مشـاهده کــرد کـه یـادگیري    »ابونصر فراهی«شد که جناب 

خودآمـوز نصـاب   «سخت است، کتاب جالبی به نام کمی،زباندانش آموزان فارسی
را تالیف کند و در آن، لغات زبان عربی و نکات علمی را به صورت شـعر  »بیانالص

هاي اسالمی سالیان سال در مدارس سرزمینتاین کتاباهــکفارسی آموزش دهد 
براي آموزش مطالب علمـی »هنر«د. خیلی از اساتید بزرگ دیگر هم از شمیتدریس 

ادبیــات «اي از ادبیــات بــه نــام اســتفاده کردنــد و همــین امــر باعــث شــد کــه شــاخه
نی در به وجود بیاید و بسیاري از مباحـث درسـی و علمـی و فلسـفی و عرفـا     »تعلیمی

قالب شعر آموزش داده شود.

اسـت کـه   »ب میسـري طـ «ي توان به آن اشاره کـرد، منظومـه  ي دیگري که مینمونه
را در قالـب شـعر نوشـته اسـت تـا      »پزشـکی «در این کتاب، مطالب »حکیم میسري«

ت ها بسیار است؛ مـثالً چنـد مـد   هاي این گونه کتابنمونهتر شود. یادگیري آن آسان
»ابراهیم اردکـانی شـیرازي  «ي آقاي نوشته»هیئت منظوم«دیدم با نام پیش کتابی 

شناسـی) را بـه   (یـا همـان علـم هیئـت و سـتاره     »نجوم«که در این کتاب مطالب علم 
ي جالـب اینکـه مطالـب آن کتـاب فاقـد نکـات       صورت شعر آموزش داده بود و نکتـه 

بود.»امروزي«لکه بسیار علمی و خرافاتی درباره سیارات و ستارگان بود ب

یـک  » ساده بیان کردن مطالب علمـی «هدفم از بیان این مطالب این بود که بگویم 
هـاي علمـی قطـوري اسـت کـه      براي کتابمناسبروش خوب و یک جایگزین بسیار 

ــده را از درس خوانــدن و علــم  ــد؛ آمــوزي فــراري مــی خوانن ــین،دهن ــام ایــن همچن ن
در آموزش »هنر«ردم که بگویم استفاده از ها را براي این آودانشمندان و این کتاب

زند.  آن نمی»علمی بودن«مطالب علمی، آسیبی به 
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فصل اول:

اجرام آسمانیباکلیآشنایی

زمـین در منظومـۀ   .دچرخـ (مـاه) بـه دورش مـی   یـک قمـر  زمین، یک سیاره است کـه 
.دشمسی قرار دار

طارِد، زهره، زمین، مریخ، مشتري، ع«هاي سیاره به نام9و یک ستاره است»خورشید«
زهاي چرخند؛ به خورشید و سیارهدر اطرافش می»ل، اورانوس، نپتون و پلوتوح

يهیکی از سیارات منظومقبالً، سیارة پلوتو.ودشي شمسی گفته میاطرافش، منظومه
هاي سیاره«ي به نام ردر حال حاضر عضو گروه دیگرفت؛ اما شمسی به شمار می

.است» ولهکوت
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ها چندین برابر از خورشید که بعضی از آندزیادي وجود داربسیارهاي در فضا، ستاره
استهاشون ممکنبینیم، بعضیها در آسمان میهایی که شبستارهبزرگتر هستند.

ر ـصدها برابر از خورشید بزرگتر باشند، اما به دلیل دور بودن از زمین، کوچک به نظ
ها سال قبل، منفجر شده میلیوناستها ممکنعضی از این ستارهرسند. حتی بمی

. دن اآلن به ما رسیده باشاباشند و نورش
ي جالب اشاره کنم؛ اگر شد، بد نیست به یک نکته» دور بودن«حاال که صحبت از 

فراموش نکرده باشید، به یاد دارید که به سردترین فیزیک و شیمی دوران دبیرستان را
ي سانتیگراد درجه- 273برابر باکهودشگفته می»صفر کلوین«د وجود داردمایی که

سحابیِ «، اخته شده در جهاني دانشمندان، سردترین مکانِ شنهست. طبق گفته
(یعنی اگر با سرعت نور دسالِ نوري با زمین فاصله دار5000است که »بومرنگ

دماي آن برابر و )!یم!!سال به سحابی بومرنگ می رس5000حرکت کنیم، پس از 
نده به صفر کلوین!)ا. (یعنی یک درجه ماستدرجۀ سانتیگراد272منفیِ 

استسال پیش5000که در تصویر مشاهده می کنید، مربوط به اهمچنین، این نور ر
نیم در حال حاضر این سحابی در چه وضعیتی اکه اکنون به زمین رسیده؛ براي آنکه بد

صبر کنیم...!!!رسال دیگ5000، بایدهقرار دار
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» کهکشان راه شیري«ام شمسی در کهکشانی به نيهمنظومن برگردیم...! ابه بحث خودم
یکی ما همکه خورشیددداربیلیون ستاره100کهکشان راه شیري، بیش از؛قرار گرفته

از این ستاره هاست!

با سرعت یعنی اگر؛ دسال نوري طول دار180,000کهکشان راه شیري، حدود 
تا از این طرف کهکشان به دطول می کشصد و هشتاد هزار سالحرکت کنید،نور

آن طرف کهکشان بروید!!!

گفته» ي کهکشانیخوشه«ها که در کنار هم قرار داشته باشند، اي از کهکشانبه مجموعه
، »یِ محلیکهکشانيهخوش«:انیِ زیادي وجود دارند مثالًهاي کهکش. خوشهودشمی

و ...»کهکشانیِ دوشیزهيهخوش«

دارايمحلیيخوشهقرار گرفته است. » محلیيخوشه«کهکشان راه شیري، در میان 
،»کهکشان آندرومدا«هاي آن به ترتیب که بزرگترین کهکشانهستتا کهکشان 54

.هستند»مثلثکهکشان«و»شیريراهکهکشان«
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دو میلیون کهکشان به کهکشان راه شیري است کهننزدیکتری»آندرومدا«کهکشان 
!!!د، با ما فاصله دارسال نوري

ی ـار طوالنـیم، این مطلب بسیهادامه بدهاي کهکشانیِ اگر بخواهیم به بحث خوشه
:»دوشیزه«خوشۀ کهکشانیِ ، بنابراین فقط یک جمله دربارةودشیـم

از ما قرار دارد ويمیلیون سال نور59در فاصله این خوشۀ کهکشانی،«
»!هستدر آن کهکشان1500حدود



١٠

ي به اعماق گنبد مینارسف

ــه هــر کوکــب، جهانیســت   شنیدســتم ک
ایـــن افـلــاك مـیـنــانبزمـیــن در ج

، چنـدي؟ شاختو خود بنگر کـز ایـن خشـ   

اســـتآسمـــــانیوزمیــــنجداگـانــــــه
ــودـیخاشـــخشچـــــو دریـــــارويبـــــربـ

!ديبخنــخــــودغــــروربـــــرگـــــرســــزد
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:مودفصل 

هاي علمی و اساطیري سیاراتنام

هور، خور، شید، آفتابخورشید، مهر،* نام فارسی:

شمس* نام عربی:

sun* نام انگلیسی:

* نام هاي خورشید در ادبیات فارسی:

ـهـرمونــاهــیـدومــاهيهفــروزنــدـردگـار سـپـهـرکجــز او را مـخـوان 
»فردوسی«
هـور ـد و نـاهـیوکــیــوانخــداونــدازویـــســـت شــادي ازویــســت زور
»فردوسی«
خورشیدچوگرمیازسوختمیدلشچــو آمــد ســوي لــشـکـرگـاه، نـومـیـد

»نظامی«
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سپیدبودشمويهمهولیکنشیدبه چهره نکو بود بر سانِ 
»فردوسی«

راجهانخنداندکهخنددآنکزآسـمــان را آفـتــابنـبـیـنــی 
»نظامی«

*** *** ***

ماه* نام فارسی:

قمر* نام عربی:

Moon* نام انگلیسی:

در ادبیات فارسی:ماه* نام هاي 

پــیــشــگـاهبــرکــردگــذربــســیــچمــاهکـــردآرایـــشـــیدگـــرگـــونـــه
»فردوسی«

مهتابشبدرسـتاحـوريخـنـدهسـتـارهمـهـتابشـبدرسـتانـوريچـکـیـدههـوا

»صائب تبریزي«
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تیر* نام فارسی:

عطارِد* نام عربی:

Mercury* نام انگلیسی:

(دبیر فلک).* سیارة عطارِد در افسانه ها، نماد انشاء و نویسندگی بوده است

* نام هاي سیارة عطارِد در ادبیات فارسی:

رج،یـکراتـوخــورشـیـديتــوشـــد دو پـــیــکــرعـــطـــارِدســـزاوار  بـهـتـربـ
»نظامی«

شـدسـتپـیـکـردوبـرجبـهعـطـارِدو کـیـوان بـرابـر شـدسـتتـیـرهــمـان 
»فردوسی«

بادتودیوانکشطغريچاکرکل،عقلصفت شوکت توستعطارِدء اي که انشا
»حافظ«

تـیـرنـهکـیـواننـهپـیـدابــهــرامنــهشبی چون شبه روي شسته به قـیـر
»فردوسی«
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ناهید* نام فارسی:

زهره* نام عربی:

(ونوس)Venus* نام انگلیسی:

(سعد اصغر)ماد عشق و زیبایی بوده است.* سیارة زهره در افسانه ها، ن

* نام هاي سیارة زهره در ادبیات فارسی:

آفـریـدهـورونــاهـیـددرخــشــنــدهن تــرس کــو هــوش و زور آفــریـدآاز
»فردوسی«

دادخورشیدبـهقـرصـیشـکـرانـهبـهدادنـاهـیـدطــلــاق طــبــیــعــت بــه 
»ظامین«

رودآوازهـــرهزدهـــدـــشــرخَچـَزکـه حـافـظ چـو مـسـتـانـه سازد سرود
»حافظ«
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زمین* نام فارسی:

أرض* نام عربی:

Earth* نام انگلیسی:

* سیارة زمین در ادبیات فارسی:

ســیــاهوبــودــیــرهتمــرکــزيیـــکــیــد جــایــگــاه را بــلــنــدي نــبزمـــیـــن
»فردوسی«

را چـار گـوهـر در بـرافـکـنـد نزمــیــجـهـت را شـش گـریبان در سر افکند
»نظامی«

همحصارنیلیگنبدبرکشیدهیناربودة چوگان عدل اوست زمینگويِ
»حافظ«

تستچوگانخـمدرزمـیـنگـويِمـیـدان تـسـتـۀطّفـلـک خـِخــطّ
»نظامی«
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بهرام* نام فارسی: 

مریخ* نام عربی:

(مارس)Mars* نام انگلیسی:

(نحس اصغر)بوده است.ر افسانه ها، نماد جنگ و خونریزي* سیارة مریخ د

* نام هاي سیارة مریخ در ادبیات فارسی:

پـیـل و مـور يریـنـنـدهآفـهـسـتکـهو هـوربـهـرامخــداونــد کـیـوان و 
»فردوسی«

سلحشورشمریخوچنگیزهرةلعببهبیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن 
»حافظ«

ـــد و بـــدویـــم امـــیـــد نـــویازویـــمو کــیــوان و شـیـدبــهــرامخــداونــد 
»فردوسی«

مـیـلکـشـدراعـدوشچــشــمتــابــه کــیــنــه گـرم تـعـجـیـل مــریــخ
»نظامی«
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هرمز، برجیس* نام فارسی:

مشتري* نام عربی:

(ژوپیتر، زئوس)Jupiter* نام انگلیسی:

(سعد اکبر)* سیارة مشتري در افسانه ها، نماد خیر و سعادت بوده است.

* نام هاي سیارة مشتري در ادبیات فارسی:

ــیــنــی دگــر زد بــر انــگــشـتـري نــگمــشــتــريــا کــرد بــر رعـــونـــت ره
»نظامی«

داشـتآسـتـیـندرجـهـانکــاقـبـالبـه مـهـر او نـگـیـن داشـتبـرجـیـس
»نظامی«

الــوعـدصــادقوعــدههــمــهدراياي ســتــارة سـعـدمــشــتــرياي 
»ینظام«

زحـلومـشـتـريبـهتــأمــلبــهکــه یــکـی از زمـیـن نـگـاه کـنـد
»سعدي«
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کیوان* نام فارسی:

زحل* نام عربی:

Saturn* نام انگلیسی:

(نحس اکبر)و پلیدي بوده است.ی* سیارة زحل در افسانه ها، نماد نحس

* نام هاي سیارة زحل در ادبیات فارسی:

نـبـردخـودبـاپـاكگــوهـريجــزبــهسـپـردکــیـوان واد ســفــیــنــه بــهســ
»نظامی«

دســتــگــاههــرزکــردهپــدیــدارو تــیـر و ز گـردنـده مـاهکــیــوانز
»فردوسی«

بشمريچهگرحصراندرنایدمشتريیا که سعدکیواننحسِ
»النامو«
شدنحسشدزحلماتمشتريعقل کاو مغلوب نفس او نفس شد 
»موالنا«

زمــحــلبــزرگايقــدرتيپــایــهو مـشـتـري چـنـان نـگـرند ـلح
»سعدي«
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؟* نام فارسی: 
* نام عربی:؟

(اورانوس)Uranus* نام انگلیسی: 
*** *** ***

نام فارسی: ؟* 
نام عربی: ؟* 
(نپتون)Neptuneنام انگلیسی: * 

*** *** ***

نام فارسی: ؟* 
نام عربی: ؟* 
(پلوتون)Plutoنام انگلیسی: * 



٢٠
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:موسفصل 

ي سیاراتاطالعاتی درباره

سرعت چرخش به دور خورشید
کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.48عطارد با سرعت 
متر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.کیلو35زهره با سرعت 
کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.30زمین با سرعت 
کیلومتر بر ثانیه به دور خودش می چرخد.0.5زمین با سرعت 

کیلومتر در ساعت به دور زمین می چرخد.3659ماه با سرعت 
کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.24مریخ با سرعت 

کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.13مشتري با سرعت 
کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.10زحل با سرعت 

کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.7اورانوس با سرعت 
کیلومتر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد.5نپتون با سرعت 
.چرخدمیخورشیددوربهثانیهبرکیلومتر4.7پلوتون با سرعت 

*** *** ***
هاي مختلفمدت زمان یک سال در سیاره

.کشدمیطولزمینیروز87.96ِسال،یکعطارد،در سیارة
.کشدمیطولزمینیروز224.68ِسال،یکزهره،در سیارة

.کشدمیطولروز365.26سال،یکزمین،در سیارة
.کشدمیطولزمینیروز686.98ِسال،یکمریخ،در سیارة



٢١
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.کشدمیطولزمینیسال11.862ِسال،یکمشتري،در سیارة
.کشدمیطولزمینیسال29.456ِسال،یکزحل،در سیارة
.کشدمیطولزمینیسال84.07ِسال،یکاورانوس،در سیارة

.کشدمیطولزمینیسال164.81ِسال،یکنپتون،در سیارة
.کشدمیطولزمینیسال247.7ِسال،یکپلوتون،در سیارة

*** *** ***
هاي مختلفمدت زمان یک روز در سیاره

روزِ زمینی طول می کشد.58.7در سیارة عطارد، یک روز، 
روزِ زمینی طول می کشد.243در سیارة زهره، یک روز، 

ساعت طول می کشد.24در سیارة زمین، یک روز، 
.کشدمیطولزمینیساعت24.6روز،یکمریخ،در سیارة
.کشدمیطولزمینیساعت9.84روز،یکمشتري،در سیارة

ساعت زمینی طول می کشد.10.2در سیارة زحل، یک روز، 
.کشدمیطولزمینیساعت17.9روز،یکاورانوس،در سیارة

.دکشمیطولزمینیساعت19.1روز،یکنپتون،در سیارة
ول می کشد.طزمینیساعت6.39روز،یکپلوتون،در سیارة

*** *** ***
هاي مختلفتعداد قمرهاي سیاره

سیارة عطارد، هیچ ماهی ندارد.
سیارة زهره نیز، هیچ ماهی ندارد.
سیارة زمین، یک عدد ماه دارد.



٢٢
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تا ماه دارد.2سیارة مریخ، 
تا ماه دارد.27سیارة مشتري، 
تا ماه دارد.30سیارة زحل، 

ماه دارد.عدد21سیارة اورانوس، 
تا ماه دارد.8سیارة نپتون، 

تا ماه کوچک دارد.2سیارة پلوتون، یک عدد ماه بزرگ و 
*** *** ***

هاجرم سیاره
0.33جرم سیارة عطارد، × برابر جرم زمین)0.055(.استکیلوگرم10
4.87،جرم سیارة زهره × برابر جرم زمین)0.815(رم است.یلوگک10

5.97،جرم سیارة زمین × برابر جرم زمین)1(کیلوگرم است.10
0.642،جرم سیارة مریخ × برابر جرم زمین)0.12(کیلوگرم است.10
1898.5،جرم سیارة مشتري × برابر جرم زمین)317.8(کیلوگرم است.10
568.7،جرم سیارة زحل × برابر جرم زمین)95.2(رم است.کیلوگ10

86.8،جرم سیارة اورانوس × برابر جرم زمین)14.53(کیلوگرم است.10
102.4،جرم سیارة نپتون × برابر جرم زمین)17.14(کیلوگرم است.10
0.013،جرم سیارة پلوتون × برابر جرم زمین)0.0022(کیلوگرم است.10

*** *** ***
ها از خورشیدهي سیارفاصله

.استکیلومترمیلیون57.9برابرخورشید،ازعطاردفاصلۀ سیارة
.استکیلومترمیلیون108.2برابرخورشید،اززهرهفاصلۀ سیارة



٢٣
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.استکیلومترمیلیون149.6برابرخورشید،اززمینفاصلۀ سیارة
.تاسکیلومترمیلیون227.9برابرخورشید،ازمریخفاصلۀ سیارة
.استکیلومترمیلیون778.3برابرخورشید،ازمشتريفاصلۀ سیارة

.استکیلومترمیلیون1427برابرخورشید،اززحلفاصلۀ سیارة
.استکیلومترمیلیون2871برابرخورشید،ازاورانوسفاصلۀ سیارة
.استکیلومترمیلیون4497.1برابرخورشید،ازنپتونفاصلۀ سیارة

.استکیلومترمیلیون5913برابرخورشید،ازپلوتونسیارةفاصلۀ 
*** *** ***

واییستها در نواحی اقطر سیاره
میلیون کیلومتر است.1.4قطر خورشید، برابر 
.استکیلومتر3476قطر ماه، برابر

کیلومتر است.4879قطر سیارة عطارِد، برابر 
ست.کیلومتر ا12104قطر سیارة زهره، برابر 
کیلومتر است.12756قطر سیارة زمین، برابر 
.استکیلومتر6794قطر سیارة مریخ، برابر 

.استکیلومتر142800برابرمشتري،قطر سیارة
.استکیلومتر120000برابرزحل،قطر سیارة
.استکیلومتر51118برابراورانوس،قطر سیارة
.استترکیلوم49528برابرنپتون،قطر سیارة
.استکیلومتر2800برابرپلوتون،قطر سیارة
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:چهارمفصل 

مزرع سبز فلک

12اي شـکلی از آسـمان کـه شـامل     ي دایـره ): منطقـه zodiak(* منطقه البـروج 
رسد که خورشـید در مـدت یـک سـال     برج) است و ظاهراً به نظر می12صورت فلکی (
، مدارِ حرکت انتقالی زمین شکل، در حقیقتايي دایرهکند. این منطقهآن را طی می

درجه) 30بخش مساوي (هر بخش 12کند. این منطقه به را به دور خورشید مشخص می
رج «تقسیم شده که در هر بخش، یکی از صور فلکیِ منطقـه البـروج کـه اصـطالحاً یـک       بـ «

شمسـی، در  شود، قرار دارد و زمین در طی حرکـت انتقـالیِ خـود در هـر مـاه     نامیده می
گیرد.گانه قرار می12مقابل یکی از این صور فلکیِ 



٢۵
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ل ، ثـور ، جـوزا ، سـرطان ،      گانه12هاي اسامی برج مـي منطقه البروج عبارتنـد از : ح
سنبله ، میزان ، عقرب ، قوس ، جدي ، دلو ، حوت.اَسد ، 

شعر سروده است:ها را به نام این برج»نصاب الصبیان«ابونصر فراهی در 

ـرج هــــا دیـــدم کـــه از مـشـــرق بـرآوردنــد ســربـ

جـمـلـــه در تـسـبـیـــح و در تـقــدیـــس حی الیموت

چــون حمل، چــون ثور، چــون جوزا و سرطان و اسد

سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدي و دلو و حوت

*** *** ***
برج حمل (بره) 

گانه است که معـادل فـروردین مـاه اسـت؛ فردوسـی      12ین صورت فلکی از بروج لاو
گفته است:

آفتــــاب     جهان گشــت با فرّ و آیین و آبحملچو آمــد بــه برج 

ـرج  که گیتی جوان گشت از آن یکسرهبـــرهبتابیــد از آن سان ز بـ
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) گاو(ثوربرج 

گانه است که معادل اردیبهشت ماه است؛ فردوسـی  12دومین صورت فلکی از بروج 
گفته است:

ز هامون برآمد خروش چکاوگاوچو خورشید زد پنجه بر پشت 

*** *** ***
) دو پیکر(جوزابرج 

ل از گانه است که معادل خرداد ماه اسـت؛ بیـت او  12سومین صورت فلکی از بروج 
فردوسی و بیت دوم از سعدي:

شدستدوپیکرتیر و کیوان برابر شدست        عطــارِد بــه بــرجِ همان

دو نیم      جوزاگرفت آتش خشــم، در وي عظیم       سرش خواست کردن چو 
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) خرچنگ(سرطانبرج 

ماه اسـت؛ فردوسـی گفتـه    تیرگانه است که معادل 12ین صورت فلکی از بروج چهارم
است:

بدریــد پیــراهـنِ مشک رنـگ، چنگنگخرچخورشید بر زد به چو 

*** *** ***
) اَسد (شیربرج 

ماه است؛ فردوسی گفتـه  مردادگانه است که معادل 12ین صورت فلکی از بروج پنجم
است:

سپهر اندر آورد شب را به زیرشیرچو خورشید بر زد سر از برج 
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) خوشه(سنبلهبرج 

ي شـهریور مـاه اسـت؛ مولـو    گانه است کـه معـادل   12فلکی از بروج ین صورت ششم
گفته است:

چون عقلِ کل صاحب عمل، جوشان چو دریاي عسل

ـرج  ـه بــه بـ ل، چـــون مـملهچون آفتاب انـدر حنبس

*** *** ***
) ازورت(میزان برج 

ي گفتـه  مولـو مـاه اسـت؛   مهرگانه است که معادل 12ین صورت فلکی از بروج هفتم
است:

شد، تا باد چنین بادامیزاناي مطرب صاحبدل، در زیر مکن منزل      کان زهره به 
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) کژدم(عقرببرج 

ن یپـرو ن مـاه اسـت؛   آبـا گانـه اسـت کـه معـادل     12ین صورت فلکی از بـروج  هشتم
گفته است:اعتصامی

و جوزا رابعقراز عمرِ رفتـه نیــز شمـاري کـن           مشمار جدي و 

*** *** ***
) کمان(قُوسبرج 

ي گفتـه  عدمـاه اسـت؛ سـ   آذرگانه اسـت کـه معـادل    12ین صورت فلکی از بروج نهم
است:

ـرَمنسخــه ي چشم و ابرویت پیــش نگـارگــر بـ

و مشتريقوسگویمش اینچنین بکن صورت 
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) بز(جديبرج 

ي گفتـه  مولـو مـاه اسـت؛   ديمعـادل  گانه است کـه  12ین صورت فلکی از بروج دهم
است:

و جوزاجديهمه حسن از تو باید ماه و خورشید         همه مغز از تو باید 

*** *** ***
) سطل(دلوبرج 

ي مولـو ن مـاه اسـت؛   بهمـ گانه است کـه معـادل   12ین صورت فلکی از بروج یازدهم
گفته است:

لودر ،شب غافل مشودر چاهگردون دست زند
دــاه سوي جاه شــاز چ،و راــیوسف گرفت آن دل
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) ماهی(حوتبرج 

ینظـام مـاه اسـت؛   اسـفند گانه است که معـادل  12ین صورت فلکی از بروج دوازدهم
گفته است:گنجوي

شد به حملحوتچـون بــه تثلیث مشتري و زحل          شاه انجم ز 

*** *** ***
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شب و روز در قطب*

کنـد کـامالً بـه    دانیم که محور زمین که قطب شمال و جنوب را بـه هـم وصـل مـی    می
درجـه دارد کـه همـین    23اي حدود صورت عمودي نیست بلکه با محور عمودي، زاویه

امر موجب شده است که در نواحی قطبی، شب و روز بسیار طوالنی باشد.

ي زمین، همیشه هاي شمالی کرهي پیشینیان این بود که در قسمتی از سرزمینعقیده
گفتنــد) و در آن ســرزمین، مــی» ظلمــات«شــب اســت (و بــه آن مکــان، ســرزمین  

یابـد. (چشـمه   اي وجود دارد که هر کس از آب آن بنوشد، زنـدگی جاویـدان مـی   چشمه
در خـاك آن سـرزمین،   ي حیـوان) و همچنـین اعتقـاد داشـتند کـه     آب حیات یا چشمه

ه است.هاي فراوانی پراکندگوهر

ي نظـامی، آمـده اسـت کـه اسـکندر و حضـرت       ي فردوسی و در اسکندرنامهدر شاهنامه
بـه سـرزمین ظلمـات در قطـب شـمال      » ي آب حیـات چشمه«خضر (ع) براي یافتن 
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ا اسـکندر و        رفتند و حضرت خضر (ع) از آب آن نوشـید و زنـدگی جاویـدان یافـت. امـ
یات زیر از اسکندرنامه است:سپاهش راه را گُم کردند و به آن نرسیدند؛ اب

بــــاره پیــــرِ جهاندیــــده گفــــتدگــــر
ــابی ــمال   حج ــب ش ــر قط ــت در زی س

شـــد نـــام او» ظلمـــات«حجـــابی کـــه 
هر آنکس کـز آن آب حیـوان خـورد   

که بیرون از ایـن رمزهـاي نهفـت   
ــاك از آب زاللدر او چشــمه اي پ

ز آرام او» آب حیـــــــــوان«روان 
ــرَد   ــان ب ــان ج ــوران جه ــوان خ ز حی

گوید:اند؛ مثالً حافظ میبسیاري در شعرهایشان به این داستان اشاره کردهشاعران

مکن» خضر«ترك این مرحله بی همرهی 

ر گمراهیــاست بترس از خط» ظلمات«

ي جالـب  خوب است که کمی هم درباره پدیـده ،شد» قطب شمال«اکنون که سخن از 
بگوییم.» شفق قطبی«

انحـراف  که در اثر ي کرة زمین استهاي جودهیکی از پدی)Aurora(قُطبیشَفَق
تحـت تـاثیر نیروهـاي لـورنتس بـه وجـود      هـاي مغناطیسـی  هـا در میـدان  ر الکترونـمسی
که در طول شب قطبی طوالنی استآور و زیباییشگفتيقطبی پدیده. شفق دآیمی

ی بـا  هـای شـود و نقـش  آسـمان تابـان مـی   . در اثر این پدیده، شوددر آسمان دیده می
شـود. گـاهی داراي شـکل کمـان یکنواخـت،      مـی مشـاهده هاي گونـاگون  و شکلهارنگ

هـاي  ساکن یا تپنده است و گاهی عبارت اسـت از شـمار زیـادي پرتـو بـا طـول مـوج       
خورند. رنگ تابـانی از  نند و پیچ و تاب میکها و نوارها بازي میمتفاوت، که مانند پرده

کند. سبز مایل به زرد به سرخ و بنفش مایل به خاکستري تغییر می



٣۴

ي به اعماق گنبد مینارسف

*** *** ***
پیشینیان اعتقاد داشـتند کـه در آسـمان اول تـا هفـتم      * هفت آباء (هفت سیاره):

. اولین بـار  »و ماهزحل، مشتري، مریخ، خورشید، زهره، عطارِد «هفت سیاره وجود دارد:
سومریان متوجه این هفت سیاره شدند. 

*** *** ***
9کردند که زمین مرکـز جهـان اسـت و بـه دور زمـین      پیشینیان گمان می:نُه فلک* 

فلک) وجود دارد که در هر یک از آسمان اول تا هفتم، یکـی از  9مدار یا 9آسمان (
به این ترتیب که:ي نامبرده در قسمت قبل قرار دارد.هفت سیاره
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ي زحل قرار دارد.  در آسمان اول سیاره
ي مشتري قرار دارد. در آسمان دوم سیاره
ي مریخ قرار دارد. در آسمان سوم سیاره

گفتند.می» فلک اثیر«یا » چرخ چهارم«در آسمان چهارم خورشید قرار دارد که به آن 
ي زهره قرار دارد. در آسمان پنجم سیاره

ي عطارِد قرار دارد. ن ششم سیارهدر آسما
در آسمان هفتم هم ماه قرار دارد. 

رج    ذات  «هـاي دوازده گانـه قـرار دارد (کـه بـه آن      سپس در آسـمان هشـتم، بـ فلـک
گفتند).نیز می» البروج

نامیدند.می» فلک االفالك«آسمان نهم را نیز، 

*** *** ***

 *رجیعنی نزدیک شدن و به هم پ:ران سیاراتقهـاي  یوستن دو سیاره در یکی از ب
ي نمـاد  به این معناسـت کـه دو سـیاره   » قران سعدین«گویند گانه؛ مثالً وقتی میدوازده

سعادت (یعنی مشتري که سعد اکبر است و زهره که سعد اصغر است) در یک برج به 
بـه ایـن معناسـت کـه دو     » قـران نحسـین  «گوینـد  اند. وقتی هم که مـی هم نزدیک شده

ي نماد نحسی (یعنی زحل که نحس اکبر است و مریخ که نحس اصـغر اسـت) در   سیاره
اند.یک برج به هم نزدیک شده
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ور فلکـی شـمالی مجـاور     :)Great Bearدب اکبر (خرس بزرگ یا *  یکی از صـ
تا در داخـل  27. از ستارگان آن، قطب شمال است که شکل آن شبیه خرس است

تایشـان بسـیار   7هـا،  حـوالی آن هسـتند. از بـین ایـن سـتاره     تـا در  8صورت فلکی و 
دمِ خـرس  «رسند؛ که چهارتا به شکل مربـع و سـه سـتاره در قسـمت     روشن به نظر می

هفت خـواهرانِ  «یا » هفت برادرانِ بزرگ«قرار دارند که به این هفت ستاره، » بزرگ
شود.  گفته می» بنات النّعش کبري«یا » بزرگ

Little(خرس کوچک یا دب اصغر *  Bear(: هـاي فلکـی   یکی دیگر از صـورت
هفـت  «هـا  شمالی مجاور قطب شمال است که شامل هفت سـیاره اسـت و بـه آن   

شـود.  گفتـه مـی  » بنـات الـنّعش صـغري   «یا » هفت خواهرانِ کوچک«یا » برادرانِ کوچک
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آن واقـع  » دم«ي روشنی که در دب اصغر در جهت عکس دب اکبر قرار دارد و ستاره
شود.نامیده می» ي جديستاره«یا » ي شمالیستاره«یا » ي قطبیستاره«است، 

» فرقـدان «هـا  نام دو ستاره نزدیک قطب شمال است که بـه هـر دوي آن  :فَرقَد* 
دب «ي ابتـداي  شـود. ایـن دو سـتاره در واقـع همـان دو سـتاره      گفته می» فرقدین«یا 

گوید:ا در ادبیات فارسی بسیار مشهور است؛ سعدي میههستند. نام این ستاره» اصغر

فرقدانگر تاختن به لشکر سیاره آورد           از هم بیوفتند ثریا و 

اسـت کـه   » دب اصـغر «ي نام آخرین ستاره:ه شمالی)رقطبی یا ستاجدي (ستاره* 
خوانند می» جدي«نزدیک به قطب شمال است. ایرانیان نام این ستاره را به صورت 

تفاوت داشته باشد.» جدي«تا با نام صورت فلکی 
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:ي قطبیستاره

ب و در نزدیکی دwبه شکل حرف :)Cassiopeiaستارگان ذات الکرسی (* 
اصغر و دب اکبر قرار دارند.

به شکل یـک خوشـه از سـتاره اسـت کـه      :)Pleiades(یا ثریاي پروینخوشه* 
ي بعـد قابـل   دهد. شکل آن در صفحهنشان میقسمت باریک آن، سمت مشرق را 

مشاهده است. 
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ي پروین:ستارگان خوشه

گوید:حافظ می

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

به دو جوي پروینخوشهخرمن مه به جویی 

شـعراي  «و دیگـري را  » شـعراي شـامی  «نـام دو سـتاره کـه یکـی را     :شعري (شعرا)* 
واهر) گویند. (دو خمی» یمانی

و » کلب اصغر یا سگ کوچـک «اي است درخشان در صورت فلکی شعراي شامی ستاره
کـه از  » کلـب اکبـر یـا سـگ بـزرگ     «اي اسـت در صـورت فلکـی    شعراي یمـانی سـتاره  

گوید:ي شمالی است. نظامی گنجوي میهاي نیمکرهترین ستارهدرخشان

ون برآورد ...گردشعريِسهیل از شعر شکّرگون برآورد         نفیر از 
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اي درخشـان اسـت کـه در ادبیـات فارسـی نمـاد دور       ستاره:)Capellaعیوق (* 
گوید:بودن است؛ سعدي می

وقهر آسمانش به چو شبنم بیفتاد مسکین و خُرد           به مردعیب

*** *** ***

کنـد  یکه در آخر فصل گرما طلوع م» سفینه«اي است در صورت فلکی ستاره:سهیل* 
ن کـامالً قابـل مشـاهده اسـت، بـه آن      مرسند و چون در یها در آن وقت میو میوه

گوید:گویند. ابوسعید ابوالخیر میمی» سهیل یمانی«

آییبـرتـوتـایـمـنبـهنـگـرانـمشـبهـر

آیدیـمنازـهـیـلسوـهـیـلـیسکـهزیـرا
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