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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و کتابی که در دست دارید هدیه

ای رایگان انتشار این اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

ی غیرسودجویانه از محتوای آن با هرنوع استفاده بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،است

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این  .ارجاع به متن آزاد است

نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی به مبلغ مورد نظرتان را 

@sherwin_vakili)  اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا

 ای از کتابها شود. الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها همچنین برای دریافت 

 شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میو سخنرانی

 ها دنبال کنید: 

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 شناسی آسمان شبانهاسطوره

وکیلینویسنده: دکتر شروین   
ww.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 

 طراح جلد: مریم تاجبخش

ها در چاپ کاغذی با نسخه الکترونیکی متفاوت است()شماره صفحه   

1390چاپ نخست:   

 نشر شورآفرین
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 سپاسگزاری 

 ؛رسیدشد و با این ترتیب به دست مخاطب نمینمی این کتاب به این شکل نوشته 

  شدیاران برخوردار نمی دوستان و یاری مهراگر که نویسنده از 

 ی خورشیدسسهؤای آموزشی مهنخستین بار در دوره ،شده در این کتابرای طرحآ

طرح شد و مورد بحث  «فرشید ابراهیمی»و مدیریت دوست گرانقدرم  با کوششو 

 قرار گرفت و نقد

 به «شراره عبدهلل خانی»با همکاری خانم  «مسعود لقمان»یرایش متن را یار غارم و

بهنوش »جلد و  طراحی «بخشمریم تاج»دوستان عزیزم  انجام رساندند. همچنین

که  «کاظمیان حسین»اش را بر عهده گرفتند. یار گرامی نوشتن نمایه «طلبعافیت

شورآفرین است، مشوق گردآوری و چاپ آن بود و این مهم را  مدیر انتشارات

چراکه اگر لذتی و قدرتی و معنایی  ؛شان هستمهمه . بسیار سپاسگزارکردممکن 

 . ون ایشان استسهمی از آن مدی شکاز خواندن این متن برخیزد بی
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 دیباچه

 

ی بودند که به آسمان نگریستند و بازتابی از باورها و انترین مردمیـرانیان، از کهنا

اطرافشان را بر آسمان منعکس کردند. سنت اخترشناسیِ های جاری در داستان

نقش های دانایی در این زمینه است و جایگاه و ترین خوشهایرانی، یکی از کهن

تردید بیند، بیان در آسمان میسانبندیِ آنچه امروز چشمِ اخترشایـرانیان در صورت

ین در حالی است که تر و موثرتر بوده است. ابزرگ ،هااز دستاوردهای سایرِ تمدن

میراث نجوم ایرانی در دو قرن گذشته، هم نادیده انگاشته شده و هم به تدریج از 

رومی، با کارکرد -یادها رفته است. پافشاری بر اهمیت و قدمت نجوم یونانی

های دانشگاهی رواج بیشتری یافته بخشی که برای اروپاییان دارد، در حلقههویت
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ی مردم ایـرانی زمین نیز به رسمیت شناخته شده است. تودهو حتا در خودِ ایـران

بنا و بستر مفهومیِ نجوم باستانیِ خویش را بشناسند، هم به جای آنکه دستِ کم زیر

های مربوط به آسمان روی آورده و احکامِ نجومی را بر بینی و خرافهاغلب به طالع

 اند.حکمت نجوم، ترجیح داده

داد دست به دست هم نمی ،بردم، اگر چند عاملکتاب نمین دست به نگارش این م

 گفتند، آنچه را که گفتند. و اگر چند تن از دوستانم نمی

ها پیش، این پرسش خستین عامل در این میان، البته پرسشی شخصی بود. از سالن

اند های سال برگزیدهبرایم مطرح بود که چرا نشانه و رمزهای جانوری را برای ماه

های خاص را به ماهی خاص و به صورت فلکی خاصی نسبت ا این نشانهو چر

تر شد و تر، هنگام بررسی اخترشناسیِ تجربی، این پرسش جدیاند. کمی دیرداده

با این معما روبرو شدم که چرا فالن خوشه از ستارگان را به شکلِ فالن جانور 

 رویآن هنگام که  ها کمی بعدتر دراند و نه موجودی دیگر؟ این پرسشدیده

هایی درخور را تر مطرح شد و پاسخجدی کردم،کار می« شناسی ایـرانیاسطوره»

. نخست در منابع مانوی و بعدتر در اوستا ممنابع باستانیِ ایـرانی به دست آورد از

پاهایی از برداشت ایـرانیانِ باستان در مورد ستارگان و بُندهش بود که به رد
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ترتیب بود که وقتی دوست عزیزم دکتر پژمان نوروزی، برای  خوردم و به اینبر

ی آن سخنرانی که ای در انجمن نجوم دعوتم کرد، پذیرفتم. ارائهی سخنرانیارائه

ارائه شد و بازخوردهایی که از آن دریافت کردم، نشانم داد  ۱۳89شهریور  ۱۷در 

ناسیِ ایـرانیِ کهن، بسیار ی اخترشهای پایهی دادهکه از سویی، دانش عمومی درباره

اند ناشده باقی ماندهطرح ،هااندک است و از سوی دیگر، انگار برخی از این پرسش

ها و سپس سابقه هستند. از این رو نخستین عامل، طرحِ پرسشو به نسبت نو و بی

 گذاشتنش با دیگران را سزاوار دانستم.هایی بود که در میاندستیابی به پاسخ

ها پیش، شود. سالی اساطیرِ ایـرانی مربوط میهایم دربارهبه کنجکاوی امل دوم،ع

بندیِ سپهر ساختم تا راهی برای صورتمیرا بر 1«های منشنظریه»در آن هنگام که 

فرهنگ و تحلیلِ مسیرهای تکاملِ معنا در آن بیابم، به این اندیشه کردم که از این 

تفاده کنم. به این ترتیب، طرحی پژوهشی روش، برای بررسی اساطیرِ ایـرانی اس

ی نظریه»و به ویژه  2«های پیچیدهی سیستمنظریه»آغاز شد که مبنای آن، استفاده از 

                      
 .۱۳89، نشر شورآفرین ،های منشنظریهوکیلی، شروین، نک:  .1
 .۱۳89، ر شورآفریننش ،های پیچیدهی سیستمنظریهوکیلی، شروین، نک:  .2

www.takbook.com



14 

 

 های ایـرانی بود. ، برای بازسازی سیر تکاملِ اسطوره«هامنش

ای منتظرهکه با استقبال نا 3«شناسی پهلوانان ایرانیاسطوره»س از انتشار کتاب پ

شر کنم و ی اساطیر ایرانی را در سه جلد منتو شد، در نظر داشتم که مجموعهروبر

بندیِ را برای صورت« شناسی ایزدان ایـرانیاسطوره»و « زندِ گاهان»به این ترتیب 

شان نگاشتم. در همین میان بود که دادنِ زیربنای فلسفیاساطیر ایـرانی و به دست

و نقش نجوم در بینش اساطیریِ ایـرانی  های مربوط به ستارگاندادهبرجستگی 

بدان پرداخته شود. از این  ،که در کتابی مستقلدیدم و شایسته نظرم را جلب کرد 

های فلکی شناسی صورتی نگاشتنِ کتابی را پروردم که اسطورهروست که اندیشه

ای ههایی که به پرسشرا از دید ایـرانیان به دست دهد. در این میان برخی از پاسخ

سابقه آمد و این نیز به شوقِ نگارش نخستین داده بودم نیز در چشمم اصیل و بی

دهد، شناسانه معموالً رخ میهای اسطورهکه در پژوهشاین نوشتار دامن زد. چنان

های دیگری انجامید و مسیر مطالعه در پرسش آغازین به سرعت به پرسش

                      
 .۱۳89، ازینهنشر پ ،شناسی پهلوانان ایرانیاسطورهوکیلی، شروین، نک:  .3
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کردم، شاخه دواند. به این ترتیب نمیهایی که در ابتدای کار، هیـچ فکرش را زمینه

هایی از این دست منتهی شد که چرا های فلکی، به پرسشپرسش از معنای صورت

 ،اند؟ و دلیلِ اینکه روزها را بدین گونه نام نهادههفته، هفت روز دارد؟ و چرا سیاره

 ساعت دارد چیست؟ ۲۴

سخن و هم ،ی از دوستانبا برخ ،رانجام واپسین عامل آن بود که به طور همزمانس

ی بینی و جبرِ ستارگان باور داشتند و شیفتهبحث شدم که سخت به طالعهم

های مربوط به پیوندِ میان زایچه و شخصیتِ خویش و دیگران بودند. فراوانی خرافه

هایشان مرا بودنِ چارچوبِ خرافهمنسجمشمارِ این دوستان و آشفتگیِ باورها و نا

ها را بکاوم و تصویری دقیق از آن به دست نای نظریِ این خرافهبواداشت تا زیر

شدنِ این کتاب از همه های منتهی به نگاشتهدهم. این روند شاید در میان عامل

بار، برای سنجیدنِ که در دورانِ دبیرستان بود که برای نخستینتر باشد؛ چراقدیمی

رستان شهید بهشتی که در آن ی شاگردان دبیروایی این باورها، آماری از زایچه

خواندم، گرفتم تا نشان دهم که همبستگیِ معناداری میان آن و متغیرهای درس می

 شان وجود ندارد، که وجود هم نداشت. شخصیتی

ی نهاییِ قصد من برای تدوین این کتاب را استادم ابوریحان بیرونی کشید، اشهم
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التفهیم »نیز هست. خواندن کتاب  ی دوستداران اخترشناسیِ ایرانیکه استاد همه

ی خود دانستم بخش و سودمند بود که وظیفه، چندان لذت«الوائل صناعه التنجیم

 .بنِگارم ،شمارمزمین گفتنی میی این سنتِ علمی در ایـرانی ادامهدربارهکه آنچه را 

و  هزارحدود شاید ادای دینی باشد به آن دانشمند گرانمایه و دانشی گرانبها که 

صد سال پیش، بدان دقت و زیبایی تدوینش کرده بود تا از چنگالِ تیرگی خِرد و 

 سستیِ خرافه و محاقِ فراموشی، رها شود. 
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 گیری در باب انسان و اخترانموضعگفتار نخست: 

 

های حاکم بر حرکت ستارگان و های نجومی، بازشناسیِ نظمی تمام نظامالودهش

ای از علوم تجربی را در پیوندِ نزدیک با ریاضیات اجرام آسمانی است که شاخه

 دهد. تشکیل می

اند که اجرام ها اشتیاق داشتهباز بدان دلیل برای شناساییِ این نظمردمان از دیرم

پنداشتند که موقعیت این اجرام اند و بنابراین میگرفتهدان میکیهانی را همتای ایز

نسبت به هم، شرایط زندگیِ مردمان و حتا سرنوشت یک انسانِ خاص را تعیین 

خواهد کرد. بنابراین در چشم ایشان، حکمتِ طبیعیِ نجوم، به احکام نجومی منتهی 
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 کنند. ن تعیین میآنچه ستارگان در زندگیِ مردما ،شد و احکام نجومی یعنیمی

ی عقالنیت، نباید نیازی به های گوناگون و توسعهاعدتاً در این دورانِ رواج دانشق

خویش را در مورد این  گیریبینم تا نخست موضعاین گفتار باشد، اما الزم می

که انگار آنچه باید بدیهی باشد، بدیهی چرا ،داشتِ مردمِ باستانی روشن کنمپیش

  نیست!

بینی، دقیقاً د نخست تصریح کنم که نظر من در مورد احکام نجومی و طالعباییم

کتاب التفهیم به  ۵۳8تا  ۳۱۶برابر است با آنچه ابوریحان بیرونی در صفحات 

 پراکندگی نوشته است: 

های ریاضی ی علمثمره [بینییعنی طالع]نزدیکِ بیشترینِ مردمان، احکام نجوم »

ی اعتقاد کمترینِ ما اندرین علم و اندر این صناعت، مانندهچند که اعتقادِ  است، هر

مردمان است!... اصلِ این حدیث، سستیِ مقدماتِ این صناعت و آشفتگیِ 

گردند از چیزی که حق نشنوند و کی باز به [بینانولی طالع]ش است... یهاقیاس

شاخ بر گانی و بر آن ها پر کردند از حکمایی سهعمر بدان بگزاشتند و کتاب

تر دارند از راه راست، زدن... و اما حشویانِ منجمان که تمویه و زرق دوستشاخ

چون کسی ایشان را از چنین مسئله پرسد، او را بازگردانند و بفرمایند تا سه شب 
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بر آن اندیشه بخسبد و به روز، وهم از آن خالی ندارد، آنگه بپرسد و من این را 

آمدنِ قت و سپس این جز بسیجیدن مر پدیدشدنِ حماوجهی ندانم جز محکم

کردن که آنچ فرمودند دروغشان و تباهیِ حکم، تا گناه بر پرسنده حوالت توانند

 «جای نیاورد.ه نیکو ب

 چیز به روزگار بوریحان ماننده است. ه راستی که امروز نیز همهب

*** 

ی خورشیدی هکنیم، سومین سیاره از منظومی ما بر آن زندگی میمینی که همهز

میلیون سال پیش، در پیِ  ششصداست. این منظومه در حدود چهار میلیارد و 

شد. این منظومه ی مرکزیِ آن محسوب میانفجاری پدید آمد که خورشید، هسته

 سیاره تشکیل یافته است:از یک خورشید، هشت سیاره و چهار خرده

  

 

 

www.takbook.com



20 

 

کیلومتری از گازهای  دهای ع و هالهای از آبِ مایزمین، توپی سنگی است که با الیه

ی آن، از دید جاندارانی که بر سطحش نیتروژن و اکسیژن، احاطه شده است. اندازه

ی کنند، چشمگیر است، اما در واقع در منظومهاند و در آن زندگی مییافته تکامل

 شود. ی مهمی محسوب نمینقطه ،خورشیدی

ابعادش  ی پیرامون خورشید مقایسه کنیم،های سنگاید اگر آن را با سایر سیارهش

 قابلِ توجه و بزرگ بنماید:

 

  





 

 

ی سایر اجرام کیهانی پیرامونمان تکرار کنیم، ما هنگامی که همین مقایسه را دربارها

های رود. در تصویر زیر، ابعادِ آن را در مقایسه با سایر سیارهاز بین می این تصور

 توان دید:مان میبزرگِ منظومه

 

 

 زمین                         ناهید   

 بهرام         تیر     پلوتو                  
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 شود که آن را با خورشید بسنجیم:هنگامی بیشتر نمایان می ،خُردیِ زمین

 

 

 

 

 

 

 

توان این مقایسه را ادامه داد و خورشید را با ابعاد سایر ستارگانِ پیرامونش یم

 

 

 

  خورشید             

 

 

 

 

 کیوان   برجیس                زمین    

  پلوتو            

 

 

 

 

  

 برجیس    کیوان

 

 

 پلوتو           

 

 زمین          
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 مقایسه کرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

شده همسایه را با برخی از ستارگان بزرگِ شناختهافی است تا ابعاد این ستارگانِ ک

 کنیم: مقایسه

  

 

 

 

 

 

                                      

 سیریوس       پولوکس                           آرکتوروس  

 

 

خورشید       
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ها بنگریم ترینِ کهکشانترینِ این ستارگان را نسبت به کوچکاگر موقعیتِ بزرگ

ها را نسبت به هم در نظر بگیریم، کهکشانها و خوشهترینِ کهکشانو عظمت بزرگ

دریابیم آنچه در آسمانِ شبانه قدر در فنِ فروتنی، آموخته خواهیم شد که آن

شاهدش هستیم، برشی کوچک و ناچیز از شکوه و بزرگیِ کیهانی است که از 

عمر و بسیار بسیار خُرد شود و در چشمِ موجوداتی کوتاهای ناچیز نگریسته مینقطه

 یابد.نسبت به کلیت هستی، بازتاب می

 

 

 

 

 جوسبِتِل    آنتارس   

 

 

 

                     

 پولوکس سیریوس  الدبران       ریگِل    آرکتوروس                                     
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عظمتی  گویا ازسویی ناقص و کورگر با این دید به آسمان بنگریم، بازتابی ناا

ی ما ی دیدِ ویژهدهنده را بر فرازِ سرمان خواهیم یافت، که تنها به خاطر زاویهتکان

مان در تشخیص سایر اجرام آسمانی، با این آرایش و شکلِ خاص دیده و ناتوانی

ر و تتر، عظیمشود. آن گاه در خواهیم یافت که با چیزهایی بسیار بسیار کهنسالمی

کامالً فاقد درک و شعور و اراده، روبرو هستیم و شاید در آن هنگام، از این گمان 

های عظمت، اهمیتی داریم دست بشوییم که ما برای این ترکیب تصادفی از مهره

مان تاثیری به وخویشان با هم از منظرِ ما، در سرنوشت و خُلقیا ارتباط تصادفی

ی ارتباطِ میان این نمایش یم توانست به مسئلهدر آن هنگام خواه گذارد.می یجا
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اش طرفانه دربارههای نیاکانمان از آن، از بیرون بنگریم و بیآسمانی و برداشت

پرسش طرح کنیم و در حد امکان به تصویری که ایشان از هستی و ستارگان و 

فته معنای نهفته در آسمان داشتند، نزدیک شویم و از خِردی که در این رمزگان نه

 هایشان سهیم باشیم.ها و نادانیخرافه آنکه دربی ،برخوردار گردیم ،است

  

www.takbook.com



 

 های فلکیوم: پرسش از خاستگاه صورتدگفتار 

 

ر کس که به آسمان شبانه نگریسته باشد، شکوه و عظمت ستارگان و خُردی و ه

 یافته است. ناچیزیِ خویشتن را در برابر پیچیدگیِ آن در

ها آگاهی نگریم، به ماهیت ستارگان و فیزیک کهکشانمروز وقتی ما به آسمان میا

انگیز را در برابر دهنده از هستیِ پهناور و شگفتداریم و از این رو، تصویری تکان

با آسمانِ نماید که از همان آغاز، مردمان در رویارویی یابیم. چنین میخویش می

ای را از خود بروز داده ی ستارگان، واکنش روانیِ مشابهکنندهشبانه و زیباییِ خیره

باشند. مردمان جهان باستان به درک امروزینِ ما از بافتارِ ستارگان و فضا دست 

ی عصر خویش را از سپهرِ فرازِ سرشان شدهدند، اما تصویر اساطیری و سادهنیافته بو
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شناسیِ امروزینِ ما نیز فیزیک و اختردر ذهن داشتند. تصویری که به تعبیری، اختر

 شود. ای از آن محسوب میو دنباله نسخه

رای تواند به طور مداوم به آسمان خیره شود. بنسان، تنها پستانداری است که میا

اهمیت و فرعی بر ای بیتمام خویشاوندانِ جانوریِ ما، آسمان چیزی جز حاشیه

در وضعیت بدنیِ کمیابی بر زمین دراز  ،زمین نیست، اما برای مردمانی که هر شب

 یی باالی سرشان اهمیت بیشترشوند، منظرهها خیره میکشند و به آسمانمی

 یابد. می

هایی را در وارهآسمان نگریسته باشیم، الگو و طرحی ما، اگر به قدر کافی به مهه

دانیم که این ی ما میتردید همهایم و بیی نقاط نورانی تشخیص دادهمیان این انبوه

که وقتی آغاز اند. چنانای منظم شدههای فلکیشمار، در قالب صورتستارگانِ بی

های همین نام و نشان و ویژگیکنیم، کار را با یادگیریِ می شناسیبه یادگیریِ ستاره

هایی بر این کنیم و ستارگان را همچون ضمیمههای فلکی شروع میصورت

 گیریم.های معنادارِ سپهری فرا مینقش
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گانههای دوازدهدر برج های فلکیو چرخشِ صورت گردش انتقالی زمین :باالتصویر 

 

گیرد. گردش انتقالی ای از ستارگانِ ثابت و سیار را در بر میسمان شبانه، مجموعهآ

های ستارگان به تدریج در جریان شود تا خوشهزمین به دور خورشید، باعث می

های فلکیِ جا شوند و به این ترتیب صورتیک سالِ خورشیدی در آسمان جابه

گردند. این بدان معناست که ما،  های گوناگون، جانشین یکدیگرآسمانی در ماه
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گاهی متفاوت و از جایی متمایز همزمان با حرکت زمین در فضا، هر شب از نظر

ی ستارگان را در میدان بخشی خاص از زمینه ،نگریم و از این روبه ستارگان می

هایی از این ستارگانِ متحرک های فلکی در واقع خوشهدید خویش داریم. صورت

شدن، به اشکالی معموالً جانوری تشبیه پذیرکه برای سادگی و فهم نددر آسمان هست

 اند. شده

بار گردشِ ماه دوازده ی گردش زمین به دور خورشید، تقریباً با ز آنجا که هر دورها

اند تا راهی شناسانِ جهان باستان از دیرباز کوشیدهبه دور زمین برابر است، اختر

تر و و قمری بیابند. تنظیم تقویم شمسیِ کالن برای تلفیقِ دو تقویمِ شمسی

شدنی در هر شب، در جهان تر، بر حسب تقویم قمریِ ملموس و مشاهدهملموسنا

بایست به عنوان باستان از اهمیتی فراوان برخوردار بوده است. دانایان و کاهنان می

در چه  حامالن فرهنگ و خِرد، به اعضای جوامع کشاورزِ اولیه بگویند که بهار

زمانی فرا خواهد رسید و زمانِ افشاندن بذرها و دروی محصول چه هنگامی است. 

بایست مازاد تولید های دیوانساالری که میهای دولتی و نظامکمی بعدتر، دستگاه

کشاورزان را به صورت مالیات دریافت کنند هم با همین مسئله دست به گریبان 

های راج سال شمسی )که مبنای فعالیتی استخمسئله ،شدند و به این ترتیب
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نشینانه و تولید کشاورزانه است(، بر مبنای ماهِ قمری )که ملموس و دیدنی یکجا

 است(، به چالش نظریِ بنیادین و مهمی در سراسر تاریخ تمدن تبدیل شد. 

های تنظیم گاهشماری، دیر یا زود از ماه به سایر اخترانِ شبانه نیز تعمیم وشر

نی اخترشناسانِ جهان باستان کوشیدند تا عالوه بر ماه، از حرکت سایر یافت؛ یع

ستارگان نیز برای تخمین زمان آغاز سالِ جدید استفاده کنند. چنین بود که به هر 

یک صورت فلکی  -شدکه همچنان به شکلی قمری فهم می-های سال یک از ماه

لکی که در مسیری همتای های فاز صورت تا ۱۲را منسوب دانستند. به این شکل 

های پیاپیِ سال، شدند و در ماهگذرگاهِ خورشید در پیِ یکدیگر بر سپهر نمایان می

گشتند، به عنوان رکن فهم آسمان دانسته شدند و به این ترتیب جانشین یکدیگر می

 ماه ابداع شد. ۱۲ی صورت فلکیِ نماینده ۱۲البروج ودایره

بودنشان به عنوان ابزاری برای آموختنِ مدهای فلکی و کارآر مورد صورتد

شناسیِ عملی و گاهشماری، شکی وجود ندارد. با وجود این، گرایشی هست ستاره

گیرند، بدیهی و هایی که در بر میها و اتصالشان با ستارهمایهبرای آنکه این نقش

یابد طبیعی پنداشته شود. این بدان معناست که پرسشی بسیار مهم مجالِ طرح نمی

اند و چرا چرا ستارگان را در این شکل و شمایلِ خاص منظم کرده :و آن اینکه
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های اند؟ چرا این خوشههایی با این نام و نشان را از دل آن استخراج کردهصورت

اند و چرا این جانورانِ خاص و نه خاص از ستارگان با هم مربوط دانسته شده

 اند؟نداشته شدههای فلکی پموجوداتی دیگر، نماد صورت

های های فلکی آن است که ستارهک حدسِ اولیه در مورد خاستگاه صورتی

ی آن را به راستی به اشکالِ آشنا برای مردمان شبیه بدانیم؛ یعنی سازندهبر

شدنِ ستارگان در آسمان، به ترین فرض آن است که بگوییم الگوی چیدهراستسر

راستی با چیزهای آشنای زمینی شباهت دارد. هایی از آن به شکلی است که خوشه

اند، آسمان نگریسته بنا بر این تفسیر، اخترشناسانِ جهان باستان به سادگی به

اند و آن را با همتای هایی با الگوها و اشکال آشنا و برجسته را پیدا کردهخوشه

 اند. اش نامگذاری کردهزمینی

های فلکی هم بانه نگریسته باشند و با صورتمام کسانی که به قدر کافی به آسمانِ شت

راست از های فلکی به طور ساده و سردانند که چنین نیست. صورتمیباشند،  آشنا

 شوند.نمی ستارگان مشتق

 پردازم. تر به دست آوریم، به مثالی عینی میرای اینکه در این مورد درکی دقیقب

  بنگرید:ی بعد صفحهه تصویر ب
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ای کمی بیشتر از چشم نماییتصویر، بخشی از آسمانِ شبانه را با دقت و درشت این

توانیم در بخش یک از ما می دهد و یکی از مناظری است که هرغیر مسلح نشان می

 کنیم.  ی سال، در آسمان باالی سرمان مشاهدهعمده
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و چون  نورتر هستندکه روشن است، در این مجموعه برخی از ستارگان، پرچنان

اند، حرکت انتقالی زمین باعث ای بسیار دور نسبت به زمین قرار گرفتهدر فاصله

 -ی متصل به همهمچون یک مجموعه-شود تا در آسمانِ شبانه همراه با هم می

شده به ترتیبی دلبخواهی انتخاب ی یادجا شوند. ناگفته پیداست که مجموعهبهجا

روشناییِ کمابیش  تان در این مجموعه از قدرخواهد شد. شمار زیادی از ستارگ

هایی که یکسانی برخوردارند. بنابراین راهی عینی و مشخص برای انتخاب ستاره

نمایی باید به عنوان شاخص انتخاب شوند، وجود ندارد. حتا آن هنگام که با درشت

 ای پرشمار وبه مجموعه شده به همین منظره بنگریم،زیاد و فیلترهای تنظیم

 یابیم:کننده از نقاط نورانی دست میگیج
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تر در این مجموعه را نورتر و نمایانتوان برخی از ستارگانِ پرآشکار است که می

به عنوان شاخصی برای کل آن خوشه در نظر گرفت؛ یعنی آن بخش از آسمانِ 

گذاری کرد. اینکه اخترشناسانِ جهان باستان های اصلی نشانهشبانه را با این ستاره

آمده را به چیزی آشنا و یدنند و شکل پدشده را به هم متصل کنقاط نورانیِ یاد

نجوم  ملموس تشبیه کنند، دور از ذهن نیست. بنابراین طبیعی است که ببینیم در

های اطرافشان به ی پرنورِ میانی را در ارتباط با ستارهجهان باستان، آن سه ستاره

 هم متصل کرده باشند. 

آن است که به ها به هم یافت، هتوان برای اتصال این ستارهایی که مییکی از راه

 رسد:شکلِ آشنای زیر می
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دهد که اشپایدل با تکیه را نشان می« اوریون»یا « جبار»این تصویر، صورت فلکی 

  1.داندمی« میترا»ی بر اساطیر یونانی، آن را نشانه

فرض ترسیم شده است که ستارگان در نهایت شکلی صویر باال آشکارا با این پیشت

ارگانِ نزدیک به یک مردِ شکارچیِ چماق به دست را در ذهن تداعی کنند. وقتی ست

شده، برگزیده شوند و با این ترتیبِ خاص به هم متصل گردند، تنها یک خاصِ یاد

 له داریم:نمودنشان به شکل زیر فاصگام با باز

 

  

 

 

 

 

                      
1. Speidel, 1997.  
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ه نظرمان بدیهی یابیم و ببه این ترتیب به شکلِ آشنای صورت فلکی جبار دست می

 کنند. رسد که این ستارگان، شکلِ باال را نمایندگی میمی

شده، سه گام طی وجه داشته باشید که در استخراج تصویر جبار از ستارگان یادت

پذیر نبود. نخست، شماری از ستارگانِ ها بدیهی یا تعینیک از آنشد که هیچ

با خطوطِ رابطی به هم وصل شدند  هاسپس، این ستاره ،کردیمانتخاب را پرنورتر 

شده، به به چیزی آشنا تعبیر شد. هر سه گامِ یاداین خطوط و در نهایت، شکلِ 

اند. به عنوان مثال، در گام نخست، هپذیرفتانجام  تخیلبا دخالت و  یخواهبشکلی دل

نسبت به برخی از ستارگانِ  دهند،هایی که چماقِ جبار یا شیر را نشان میستاره

اند و نقشی در تعیین مرزهایش ندارند، دیگر که در اندرونِ شکل گنجانده شده

توان به شده را میهای شاخصِ یادروشنایی کمتری دارند. در گام دوم، ستاره

شکلِ جبار از خطوطِ نتیجه آن که ن روشِ بسیار متفاوت به هم وصل کرد. چندی

شده در میان نقاط )ستارگان( و نه از خودِ ستارگان مشتق شده است. حقیقت ترسیم

توان به هزاران شده در این بخش از آسمان را میآن است که ستارگانِ پرنورِ انتخاب

تر هم تر و آشناها بدیهیسیاری از آنحالتِ متفاوت به هم وصل کرد و اتفاقاً ب

 خواهند نمود. 
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 ه عنوان مثال به شکل زیر بنگرید:ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که توان به اشکال متفاوت به هم متصل کرد، به طوریهمین ستارگانِ پرنور را می

ی ترازو )خطوط زرد( از آن حاصل شکلی مانند عقرب )خطوط سرخ( یا دو پیمانه

ی پیوندشان آید. به عبارت دیگر، ستارگانِ اصلی و محوری در این زمینه و شیوه

حتا با فرضِ اتصالِ نقاط به ترتیبی  ای ندارند.با هم، هیچ روش روشن و بدیهی
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که توان به دست داد. چنانرا مینهایی خاص هم چندین تفسیر متفاوت از شکلِ 

، حتا با ترتیبِ «سنبله»یا همان « خوشه»و « جدی»مثالً در مورد صورت فلکی 

ها به یکدیگر نیز شکلِ مرسوم در سنت اخترشناسی و تصویر اتصالِ امروزینِ ستاره

 نماید. فلکیِ منسوب به آن بعید می صورتِ

دی، بیش از آنکه به ترکیبی از بز و ماهی شبیه باشد، به شیپور یا جام یا کاله ج

تر است تا بانویی پای گشوده شبیهوبوقی شبیه است و خوشه، به مردی با دست

 ی گندم.باکره یا خوشه
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های فلکی، برخالف برداشت آید که صورتمیز آنچه تا کنون گذشت، چنین برا

مرسوم، نمایشی بدیهی یا طبیعی از اشکالِ آسمانی نیستند. در واقع صورت فلکِی 

از نظر شکل ظاهری هیچ شباهتی به ترازو ندارد و هیچ شکلی در آسمان « میزان»

 نیست که بتوان آن را با ترکیب بز و ماهی در جدی به شکلی بدیهی همسان دانست. 

دانستنِ ارتباطِ بدیهی میان ستارگان و اشکالِ زمینی، پرسش مرکزیِ ا فرضِ مردودب

 یابد: این نوشتار مجال طرح می

اصِ امروزین تعبیر شکلِ خ ۱۲را و چطور الگوی چینشِ ستارگان در آسمان، به چ

تصویر در چه زمانی، توسط چه کسانی و بر مبنای چه  ۱۲ن است؟ ای شده

است؟ و آیا داستانی و ماجرایی در پس  هایی به ستارگان منسوب شدهداشتپیش

خبر باشیم؟ه امروز ما از آن بیتصویر هست ک ۱۲این 
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 هاجوم در میان سایر دانشگفتار نخست: جایگاه ن

هایی متمایز، تخصصی و گاه هایی که امروز همچون شعبهدر جهان باستان، دانش

. ندانمایند، شکل و آرایشی کامالً متفاوت داشتهآوری میرقیب از تولید دانایی و فن

ای شناسی در میان علومی که در جهان باستان تکامل یافتند، به گونهدانش اختر

هایی مانند پزشکی، رس بوده است. برخالف دانشگیز، متاخر و دیرانشگفت

شناسی( و ریاضیات، دانش کاری و سنگکشاورزی، علم مواد )فلز ،شناسیگیاه

نشینی پدیدار شد و تر از ظهورِ شهراخترشناسی به معنای دقیق کلمه، دو هزاره دیر

واردترین ترین و تازهاستهخهای جهان باستان، یکی از نوبنابراین در میان دانش

از نظر ساختار و پیوندهای از همان ابتدا د. با وجود این، وشعلوم محسوب می

های دانایی، جایگاهی چندان متفاوت نداشت. در قرون اش با سایر خوشهدرونی
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شناسی به معنای دقیق کلمه ی نخست پیش از میالد که دانش اختری هزارهمیانه

گرفت که پیوندی استوار و ها را در بر میای از منشبکهزاده شد، همچنان ش

های دینی داشت و از همان مجرا با امور سیاسی نیز گره خورده وار با منشماندا

که نسبت به روزگارِ  بود. توجه به جایگاه نجوم در آن روزگار و موقعیت متفاوتی

 هاییها بالیده و شاخهشما داشته، کلید فهم محتوایی است که در اندرون این بومِ من

 ی این درخت روییده است. ست که بر تنها

ست رای اینکه تصویری کلی در مورد دانش اخترشناسیِ سنتی داشته باشیم، نخب

 باید به تعریف این علم در میان قدما بنگریم.

های کهن و در ضمن، یکی از ترین تعریفر میان منابع ایـرانی، یکی از دقیقد

ی نجوم را حکیم فارابی به دست داده است. از دید او، ها دربارهترین تعریفکهن

شود بینی مربوط میشود. بخشی از آن به فن طالعالفلک به دو بخش تقسیم میعلم

رم و شمار و مسیر حرکت ستارگان و بخشی دیگر، علمی تعلیمی است که از جِ
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  1.گویدسخن می

گوید که یم« رساله فی اقسام العلوم العقلیه»سینا در  دود یک قرن پس از او، ابنح

پردازد و علم نجوم علمی یکپارچه است که به شمار و ابعاد و حرکات کرات می

 شود. زیجات و تقاویم، فروع آن محسوب می

علم »ی اصلی دارد: خوانیم که دانش نجوم سه شاخهمی« االصف اخوان»ی ر رسالهد

ی ستارگان و اقسام و ابعاد بروج و حرکت که ترکیب افالک، کمیت و اندازه« هیئت

که به گاهشماری اختصاص یافته « علم حل زیج»کند، و سرعتشان را بررسی می

ها و چیزهای که به بررسی تاثیر ستارگان بر کیفیتِ رخداد« االحکامعلم»است و 

پردازد. مبنای این دانش، بررسی سه عنصر گیتی می ،مستقر بر فلک زیرِ قمر یعنی

ه مارشان در این رسالکه ش« کواکب»ی توخالی هستند، کره 9که « افالک»است: 

 «. گانهبروج دوازده»تا دانسته شده است و  ۱۰۱9

ین تصویر از نجوم، در قرون میانه نیز همچنان رواج داشت. چنانکه ا

                      
 .۳۰: ۱۳۴9نلینو،  .1
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در مصر( در کتاب  م. ۱۳۴8ق. /   ۷۴9یااللفانی )درگذشته ابراهیم انصاریمحمدبن

گوید که پنج شعبه از نجوم وجود دارد که می« ارشاد القاصد الی اسنی المقاصد»

سنجی(، )زمان« علم مواقیت»، )گاهشماری(« علم زیجات و تقاویم»ند از: اعبارت

علم »و « علم تسطیح کره و آالت شعاعیِ برخاسته از آن»، «علم کیفیت رصدها»

 که همان مثلثات باشد. « آالت ظلی

اند، اما بندی پیروی کردهر دوران جدید، مورخان نجوم تا حدودی از همین ردهد

اگونِ نجوم دخالت های گونبندیِ شاخهرویکرد نظری خویش را در تعریف و مرز

اند. مثالً واندروردن که رویکردی تاریخی و تکاملی نسبت به این دانش دارد داده

و تمرکزش بر تحول علم نجومِ تجربی و محاسباتی است، معتقد است که سه نوع 

 توان از هم تفکیک کرد:نجوم را می

شود و مربوط میخداییِ جهان باستان بینیِ چندبینانه که به جهانخست، نجوم فالن

 در میانرودان تا قرن هفتم پ.م مسلط بوده است. 

آید پ.م پدید می ۶۳۰گانه که در حدود سال ی دوازدههاوم، نجوم مبتنی بر برجد

البروج تا داریوش بزرگ به ظهور دایرهبزرگ و به ویژه در دوران کوروش 

گانه با سال زدههای دواالبروجی بر مبنای پیوند برجانجامد. نجوم منطقهمی
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خورشیدی استوار شده است. واندروردن این نوع از نجوم را دستاورد کاهنان 

 داند. زُروانی و خاستگاهش را سرزمین لرستان می

ی مستقیم ستارگان شود و مداخلهها منتهی میومین شکل از نجوم، به ظهورِ زایچهس

وی این حالِت اخیر  گیرد. از دیدفرض میتکِ مردمان را پیشدر سرنوشت تک

   1.ممکن بوده است ،پرست باشدتنها در نظامی دینی که یگانه

های مربوط به ستارگان است، چهار ر کنار او، راجر بِک که متخصصِ تاریخ خرافهد

 2:بینی را در کتابش از هم تفکیک کرده استنوع طالع

که برای تعیین روز و ساعتِ سعد برای انجام  3خست، اخترشماری برای آغازیدنن

 کاری اختصاص یافته است.

که تنها پاسخِ آری یا نه به پرسش مشخصی را  4وم، اخترشماریِ پرسشگرانهد

 جوید.می

                      
 .۱۶۷: ۱۳8۶واندروردن،  .1

2. Beck, 2007: 9-10. 
3. Catharchic astrology 
4. Interogative astrology 
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ترین رده از این میان است و رخدادهای طبیعی که کهن 1وم، اخترشماری تفالیس

 کند. شود، تفسیر مییهایی از آنچه در آینده واقع مرا همچون نشانه

شان که به تعیین سرنوشتِ افراد بر مبنای زمان تولد 2ایشماری زایچههارم، اخترچ

 پردازد.می

*** 

 گستردگی و نفوذ باورهای مربوط  ِدادنام تا برای نشانر این نوشتار ناگزیر شدهد

طیفی  های موجود دربه ستارگان و محتوای غنیِ اساطیر مربوط به آسمان، داده

های باستانی را موردِ اشاره قرار دهم. از این رو برای آنکه تصویری دانش وسیع از

ی نظریه»های این قلمرو معنایی به دست دهم، از روشن از مرزبندیِ میان حوزه

ی موردِ های خویشاوند را در زمینههایی از منشگیرم و خوشهبهره می« هامنش

شدنِ بحث، تنها بر مبنای دو متغیرِ پرسشِ مرکزی دهکنم. برای سانظرمان تعریف می

های این علم را ها(، شاخهی منشدر نظریه «زبان»و  «قالب»و روش )همتای 

                      
1. Omen astrology 
2. Horoscopic astrology 
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آنچه دانشِ اخترشناسی یا نجوم جهان باستان نامیده کنم. بر این مبنا، بندی میرده

 ها تشکیل شده است:سیستمشود، از این زیرمی

 به معنای خاص کلمه.  1خست: اخترشناسین

نورانیِ  آن نقاط ،ین دانش در اطراف این پرسشِ مرکزی بالیده است: اختران؛ یعنیا

ا به یند و حرکتشان چه معنایی دارد؟ اپدیدار در آسمانِ روزانه و شبانه چیست

های نورانی منسوب تعبیری جدیدتر، کیفیت و کمیت و حرکت کراتی که به آن نقطه

 است؟  اند، چگونهشده

کردن به آسمان و سیدگی به این پرسش با روشی تجربی و عینی و از راه نگاهر

ها و دستیابی به پاسخ در بندی دادهشود. ابزار اصلیِ صورتها ممکن میثبت دیده

شناسیِ جهان باستان را این شاخه، دانش ریاضی و مثلثات است و از این رو اختر

شناسی امروزین دانست. در درون این دانش، توان نیای مستقیم علم اخترمی

 اند از:های دیگری روییده که عبارتشاخه

                      
1. astronomy 
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 ای ریاضی و نظمی زمانی بر حرکت اختران حاکم است؟ لف: آیا قاعدها

 سازد.میها را برشناسیِ محاسباتی و علم رصد و دانشِ زیجه این پرسش، اخترک

ک سال خورشیدی کامل را تعریف ن، یتوان بر مبنای حرکتِ اخترا: چگونه میب

 کرد؟

هایی مانند علم تقاویم و مواقیت را پدید ه این پرسش، دانش گاهشماری و شعبهک

 آورد.می

 اش این است: که با تکیه بر اخترشناسی پدید آمده و پرسش مرکزی 1وم: اختربینید

 اثیر اختران بر رخدادهای روی زمین چیست؟ت

ی مشاهده-شناسانه های اختراص و استثنایی با ابزارین پرسش، تنها در مواردی خا

یابد. بر این مبناست که پیوند به پاسخ دست می -یبندی ریاضتجربی و صورت

اند، یافتهها را درماه و جزر و مد و قاعدگی زنانه، یا ارتباط خورشید و تغییر فصل

ها سخت محدود هستند. از این رو روش اصلی برای پاسخگویی به اما این نمونه

                      
1. astrology 
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وده است که گذاری باین پرسش، ایجاد تناظر، کشف شباهت و ایجاد نظامی از رمز

های مشابهی را برای اختران و امور زمینی فرض کند و بر مبنای آن به کیفیت

های پاسخی دست یابد. باید توجه داشت که در جهان باستان، استفاده از روش

های کمی و عینی گیری از روشی بهرهذهنی و تأکید بر کیفیت و شباهت، به اندازه

ی بینی در زمرهدلیل هم از دید بیشترِ مردم، اخترو تجربی اعتبار داشته و به همین 

شده است. حتا کسانی که با دستاوردهای های رسمی و معتبر محسوب میدانش

بودنِ روش، بدان بودنِ پرسش یا منحرفنادرستر آن موافقتی نداشتند، به خاط

هایی فرضگرفتنِ پیشتاختند؛ بلکه جهیدن به نتایجی نامستند و در نظرنمی

اند. در روزگار ما که مرزبندی علم تغییر کرده کردهنامستدل را در این بستر نقد می

است که کیفیت را در چارچوبی  ریاضی، چندان نیرومند شدهـ  و ابزارهای تجربی

 شود. کند، اختربینی دیگر علم محسوب نمیسازی میسیستمی مدل

 ،شماری ظهور کردنددرون اخترا این تعبیر از مفهوم علمِ سنتی، علومی که در ب

 چنین بودند:

 گرفته است: ، که بر مبنای این پرسش شکل«هاعلم قران»لف: ا

های زمینی چیست؟ یعنی چه آمدنِ اخترانی خاص در آسمان، بر رخدادثیر گردأت
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 ارتباطی میان موقعیت خاصِ ستارگان و شرایط خاص زمینی برقرار است؟

 ، که محور آن این پرسش است: «بینیالععلم ط»یا « دانش زایچه»: ب

کنند، بر سرنوشت او چگونه ثیر اخترانی که در زمان زایشِ یک فرد طلوع میأت

 است؟

 ، که پاسخگویی به این پرسش است: «متافیزیکِ اجرام کیهانی»وم: س

های فلکی، با چه نیروهای مینویی و ها و صورتر یک از ستارگان، سیارهه

 طبیعی مربوط هستند و ماهیت و معنای هر کدامشان چیست؟ فرا

ها و پذیر نیست و تنها بر قیاسهای تجربی، رسیدگیین پرسش اصوالً با روشا

خاص از هایی اساطیری مبتنی است که آرایش خاصی از اختران یا شماری روایت

یا نیروهایی  انزند و آن را به ایزدان و دیواجرام کیهانی را با نامی خاص برچسب می

توان دانش اعداد و حروف را هم می دارد. در همین شاخهمینویی منسوب می

علومی که بر مبنای پرسش از خاصیت متافیزیکیِ اعداد و کلماتِ  ،گنجاند؛ یعنی

 است.   تدوین شدهمنسوب به اختران و وابستگانشان 
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 شناسیِ باستانیگفتار دوم: میانرودان و زایش اختر

آید، دشوارترین کار، یابیِ خاستگاه یک دانش به میان میکه سخن از ریشه هنگامی 

ی آن دانش در زمانه بندیِ خاصهایی است که از پیکرفرضگرفتن از پیشفاصله

و «! دانیممی»چیزهایی است که در آن زمینه  نآورددرما وجود دارد و به تعلیق

 پنداریم. بدیهی می

های خویش فاصله بگیریم، بختِ رویارویی با رخدادها گر نتوانیم از بسترِ داناییا

م داد و و مسائلی را که پیشینیانِ ما با آن دست به گریبان بودند از دست خواهی

سازی کنیم که در نهایت پس از هایی را بازنخواهیم توانست شرایط ظهور دانش

ها، به تصویر آشنا و بدیهیِ امروزین ما از موضوعِ یافتن و انباشتِ دادهها تکاملقرن
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 است. آن دانش انجامیده

 هایشویم و اختران و صورترای بسیاری از ما که شبانگاهان به آسمان خیره میب

ست در میان کرات ا ایدهیم، این نکته که زمین کرهفلکی را در آن تشخیص می

 دیگر و هر یک از این نقاط نورانیِ مستقر در گنبدِ الجوردینِ فراز سرمان،

نماید. اینکه ستارگان در خورشیدی دوردست هستند، بدیهی و روشن می

ند و اینکه مسیری سازمیهای فلکی را آیند و صورتهایی با هم گرد میخوشه

برایمان آشنا و  کنند، به قدریپذیر را در آسمان طی میروشن و معلوم و محاسبه

نداشتنِ این بدیهی است که معموالً تصورِ نگریستن به آسمان و در ذهن

بندی ستارگان، کند، اما حقیقت آن است که ردهها نزدمان غریب جلوه میفرضپیش

های فلکی و رمزگذاری آسمان و دن در مورد صورتها، اندیشیرصدِ مسیر سیاره

 ،ها، امری طبیعی و گریزناپذیر نیست؛ یعنیگانه بر مبنای این صورتهای دوازدهماه

باستان به طور سرراست و عادی، تنها به خاطر های جهان چنین نیست که تمام تمدن

های فهوم صورتسرشان، بتوانند به م ی آسمانِ باالیی گذر زمان و مشاهدهتجربه

 ای مشابهِ وضع امروزینِ آن دست یابند.بندیفلکی و تقسیم

لوحانه پرهیز مداریِ سادهکوشند تا از یونانسیاری از منابع تاریخیِ جدیدتر که میب
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ترین جوامع یکجانشین های فلکی را به کهنبندی صورتی صورتکنند، سابقه

غیاب شواهد مستدل انجام پذیرد، به کنند و این کاری است که اگر در منسوب می

فرض خواهد بود. این بدان معناست که مداری، آلوده به خطا و پیشیونان یاندازه

برای بازشناسی خاستگاه این منش فرهنگی، به شواهدی سخت و اسناد تاریخیِ 

شناختی نیاز داریم و هر نظریه یا حدسی که در های محکم باستانروشن و داده

ای مبتنی بر حدس نیست. پردازیساخته شود، جز نظریهگونه شواهد برغیاب این 

که ردپای صورت فلکیِ گاو  1بر این مبنا، برداشت کسانی مانند مایکل راپِنگلوک

هزار سال پیش( تشخیص  15سنگی )مربوط به را در غار السکو و هنر عصر پارینه

  3.جای شک و تردیدِ بسیار دارد 2،داده است

دهد که از دیرباز در تمام جوامع انسانی، توجه به آسمان واهد تاریخی نشان میش

دهد، سومریان و ستارگان سابقه داشته است. شواهدی در دست است که نشان می

ی بامدادی ی شامگاهی )سیگ( و ستارهبودنِ ستارهپ.م بر یکی ۳۵۰۰در حدود 

                      
1. Michael Rappengluck 
2. Rappengluck 
3. Sparavigna, 2008. 
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بار در شهر اوروک در برای نخستیناند. فهم این نکته احتماالً )هود( آگاه بوده

 ۳۳۰۰-۳۲۰۰بر مُهری از این شهر که به  جنوب میانرودان شکل گرفته است؛ چون

 ،نوشته شده است که یعنی« دینگیر اینانا هودسیگ» شود، عبارتِ پ.م مربوط می

است. توجه به « ناهید»ی همان ستاره« اینانا»و « )بانوی( صبح و شام اینانا، ایزد»

ای که به سال بیست د یا ایشتارِ بابلی همچنان تا دیرزمانی باقی ماند. در کتیبهناهی

ی بودنِ ستارهشود نیز بارِ دیگر به همتامربوط می« صدوقامیعَ»و یکمِ سلطنت 

به این ترتیب روشن است که سومریان  1.شامگاهی و بامدادی اشاره شده است

اند. در ادبیات سومری اش کنجکاو بودهبارهنگریسته و درباستان به آسمانِ شبانه می

پ.م در  ۲۷۰۰که مثالً در توان یافت. چنانینیز ردپای این موضوع را به خوبی م

ایزدبانوی حامی کاتبان اشاره و گفته شده است که  )یا نیدابا(،« نیسابا»سندی به 

اند. دههای آسمان بر آن حک شمعبدش در اِرِس، لوحی الجوردین دارد که ستاره

نماید که منظور نویسنده در اینجا، تشبیه آسمان شبانه به با وجود این، چنین می

                      
 .۷۳: ۱۳8۶واندروردن،  .1
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 ؛شده بر آن بوده باشددانستنِ ستارگان با عالیمی کنده لوحی الجوردین و همانند

 ی نجوم اشاره کند. دربارهای نبشتهو لوحنه آنکه به متنی خاص 

ر علم اخترشناسی و گاهشماری را در های مربوط به ظهورمان هونگر که دادهه

سومر باستان بررسی کرده، در نهایت به این نتیجه رسیده است که در این فرهنگ، 

ی ها به مرتبهتوجه و کنجکاوی در مورد ستارگان وجود داشته، اما این اندیشه

این را از آنجا  1.دانشی منسجم و عملیاتی در مورد ستارگان منتهی نشده است

ای برای گاهشماری دریافت که سومریان از گردش ستارگان به عنوان دادهتوان می

های تدریجیِ مکان ستارگان اند؛ یعنی در ذهنشان میان دگرگونیکردهاستفاده نمی

آسمانِ روزانه ارتباطی  ی خورشیدِهای مشابه در زاویهدر آسمانِ شبانه و چرخه

 برقرار نبوده است. 

استان اهمیت داشته، بیشتر همین تغییر موقعیت خورشید نچه برای مردمان جهان بآ

ها بوده است. این بدان معناست که به احتمال زیاد، نخستین دلیلِ جاییِ فصلبهو جا

                      
1. Hunger, and Pingree, 1999. 
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های آسمانی برای نیاکان دوردستِ ما، ارتباط این تغییرات و شدنِ دگردیسیمهم

زیستند، برای میکشت و کار بوده است. مردمی که در جوامع یکجانشینِ اولیه 

کردند که شرطِ هایی پیاپی از کار بر زمین تکیه میتولید غذا به چرخه

زدن زمین، بندی درستش بود؛ یعنی کارکردهایی مانند شخمبودنش، زمانکارآمد

هایی مناسب و درست انجام شود بایست در زمانافشاندن بذرها و کاشتن که می

ای که کشاورزی شود. در عرض جغرافیایی تا به برداشت محصولی ارزشمند منتهی

بار در آن شکل گرفت، اقلیمی چهارفصلی حاکم بود و این تغییرهای برای نخستین

شد. از های گوناگون سال تعیین میی خورشید در ماهآب و هوایی با تغییر زاویه

ند گذر ترین نیاز مردم کشاورزِ باستانی آن بود که بتوانترین و سادهاین رو ابتدایی

یک فصل و فرارسیدنِ فصلی دیگر را به موقع تشخیص دهند و کار بر زمین را بر 

  کنند.آن مبنا سازماندهی 

ی نخست مارانه است، در درجهشای گاهشخیص گذر فصول که در اصل مسئلهت

شود، اما ی اوج خورشید مربوط میرفتنِ زاویهی فراز و فرودی ساالنهبه چرخه

 -که ساالنه است-ی تغییراتش بودنِ چرخهکه هم به دلیل طوالنی این متغیری است

ر حد چند درجه تفاوتِ د- بودنِ رخداد عینیِ بیرونیو هم به خاطر نامحسوس
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با چشم و ابزارهای ابتداییِ باستانی قابل ردیابی نیست. این  -اوج و فرود خورشید

که به سادگی قابل در حالی است که رخدادهای آسمانیِ دیگری وجود دارند 

ترینشان، تغییر وضعیت ماه در آسمان و پر و تشخیص و ردیابی هستند که مهم

 سازد.میشدنِ نور در آن است که ماه قمری را برخالی

ترین نیازِ مردمان در جوامع باستانی این بوده است که افتادهپاترین و پیشهس سادپ

ی تغییرهای عینی و روشنِ پیش رویشان، هبتوانند با نگریستن به آسمان و مشاهد

 های زمانی مربوط به یک سال خورشیدی را تشخیص دهند. چرخه

بودنِ نظام هستی اعتقاد داشتند و گیتی و ردمان از دیرباز به منطقی و معقولم

های طبیعی را همچون محصولی اندیشیده و بنابراین معقول از کردار خدایان چرخه

هایی ها و قالببا وجود این، از همان ابتدا با ناهمخوانیگرفتند و در نظر می

های خوانیِ ماهترینِ آن، همین ناهمکردند که احتماالً مهمای برخورد میکاتوره

قمری و سال خورشیدی بوده است؛ این یعنی آنکه هیچ عدد ساده و ضریب 

انند درازای سرراستی وجود ندارد که بتوان به کمک آن، اموری ملموس و تجربی، م

 روز، طول ماه قمری و درازیِ سال خورشیدی را به هم تبدیل کرد. شبانه

پ.م مردم میانرودان به ناهمخوانی تقویم شمسی و قمری آگاه  ۳۰۰۰ز حدود ا
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شده بودند و احتماالً حتا پیش از آن و در زمانی که گردآورنده و شکارچی بودند، 

پ.م دریافته بودند که   ۲۴۰۰ اند. از حدودبودههای منظم ماه قمری آشنا با چرخه

ماه قمری تشکیل شده است. با وجود این، راهی  ۱۲هر سالِ خورشیدی تقریباً از 

 ۱۲برای تبدیل این دو کمیت به هم نداشتند، بنابراین از تقویمی قمری و سالی 

شد اصالح می گاهی با افزودن یک ماهِ اضافی،اند که هر از چندکردهماهه استفاده می

گرفت، اما این افزودنِ و بدین ترتیب آغاز سال نوی آن، بارِ دیگر در بهار قرار می

گرفت و مبنایی محاسباتی ماه جدید به شکلی دلبخواهی و با فرمان شاه انجام می

 نداشت. 

خستین اشاره به چیزی شبیه به دانش نجوم در سومر به متنی مربوط به حدود سال ن

زند ، الف می«شولگی»شود که در آن شاهی سومری به نام بوط میپ.م مر ۲۱۰۰

 ی ظهور ماه نو را آموخته است. که از کاتبان، روش محاسبه

 ۲8گر این متن به راستی به ماه نوی قمری اشاره کند، به سادگی، آگاهی بر ا

قلمروی  ی قابل تصور درترین دادهکه ابتداییدهد، ماه قمری را نشان می بودنِروزه

به نسبت متاخر، آگاهی بر اینکه ماه نو،  نجوم است. جالب است که در این تاریخِ

شود، به محاسباتی نیاز داشته است که در انحصار کاتبان بوده چه هنگامی ظاهر می
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 است. 

های ماه در آسمان با نامِ خانه بار به هر یک از موقعیتر همین متن برای نخستیند

شود. های ماه در آسمان تبدیل میهمان است که بعدتر به منزلگاه اشاره شده و این

های ماه، هنوز با ستارگان که هونگر نشان داده است، این منزلچنان ،با وجود این

هایی بر روی زمین ارتباطی ندارند و حتا این تردید وجود دارد که شاید با ساختمان

 مربوط بوده باشند.  کرده است،که ماه بر فرازشان طلوع و غروب می

لوح الف »خستین اشاره به ارزش ستارگان برای تنظیم زمان، در متنی مفصل به نام ن

سطر  ۱۳۰۰شود. در این دو نبشته که هر یک الگاش دیده میحاکم از گودِآ « و ب

شود. احتمال گفته شده است که هر ماه با طلوع یک ستاره آغاز می طول دارند،

نامیده « نیدابا مول کوبا»بوده باشد. متن این ستاره را « الدبران» دارد که این ستاره

یابد، های فلکی کاربرد میبرای اشاره به صورت« مول»است و چون بعدتر عبارت 

ی ستارگان در نظر گرفته باشند. بعید نیست که آن را به عنوان بخشی از یک خوشه

که شاید همتای گاوِ امروزین ای در این حالت، آغاز ماه را با طلوع صورت فلکی

 اند. کردهباشد، مشخص می

ترین ارجاع به ی دیگری وجود دارد که به عنوان کهنر همین متن اشارهد
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« گودآ»در جایی به « نیدابا»گاهشماری بر مبنای ستارگان شهرت دارد. ایزدبانوی 

می الگاش( )ایزدِ حا« نین گیرسو»کند که برای ساختن معبدی به افتخار سفارش می

 داند. ای درخشان را زمان مناسب برای آغاز به این کار میاقدام کند و ظهور ستاره

بینی و فالگیریِ نجومی رخی این اشاره را نخستین ارجاع به چیزی شبیه به طالعب

ی کند و اشارهاند، اما محتوای متن برای تاییدِ این سخن کفایت نمیدر نظر گرفته

بینی داشته باشد؛ یعنی سومریان با نداریم که ربطی به طالع همزمانِ دیگری نیز

شان به ستارگان، متنی منظم در مورد طالع و تفالِ نجومی هم های ادبیوجود اشاره

اند و انگار ستارگان را موجوداتی آسمانی و قادر بر سرنوشت مردمان در نداشته

ترشناسی به معنای دقیق کلمه اند. شاید به این دلیل است که دانش اخگرفتهنظر نمی

 هرگز در این فرهنگ تکامل نیافت. 

بودن ظهور دانش ر دانش اخترشناسی باستانی، در مقابلِ هونگر که به متاخرد

گیرد که شناسی معتقد است، دانشمند نامدار دیگری به نام هوروویتز قرار میستاره

ای از ستارگان ومریان، نقشهبودن این علم باور دارد. او معتقد است که سبه دیرینه
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های فلکی را از و از دوران اور سوم برخی از صورت 1را در آسمان پرداخته بودند

در لوح دیگری از شهر نیپور که یکی از مراکز  2.ندادادهمیآن میان تشخیص 

و « مول گیس آپین»ـ فرهنگی و دینی مهم در سومر بوده است، به نام دو ستاره 

خوریم. هورویتز، با تحلیل متن لوح ب از گودآ نشان داده میبر ـ «گامول لوهون»

ها از دید است که در اینجا به دو صورت فلکی نیز اشاره شده است. این صورت

، که به «گیرسوی نینگردونه»)احتماالً پگاسوس( و  «کشتزار»اند از او عبارت

کوآنا( )مول «او نر آسمانگ»نام دارد. او همچنین عبارت « گیرگیکیشمول»سومری 

 3.را به صورت فلکی گاو مربوط دانسته است« گیلگمش»در 

آید که دو میز مرور بحث هوروویتز و هونگر در مورد نجوم سومری چنین برا

 نکته قابل انکار نباشد. 

ها وجود داشته است و خست آنکه، توجه به ستارگان و تالش برای نامگذاری آنن

اند و به عنوان ایی از ستارگان نیز در کنار هم تشخیص داده شدههاحتماالً خوشه

                      
1. Horowitz, 1998: 166-168. 
2. Horowitz, 1991: 406-417. 
3. Horowitz, 2005. 
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 ی اطرافشان متمایز شده بودند. های فلکی از زمینهنخستین شکل از صورت

کردن وم آنکه، با وجود این، هنوز هیچ دانش محاسباتی و مدونی برای رصدد

ها و میان آن بینی رفتارشان وجود نداشته است. از این رو ارتباطستارگان و پیش

های ستارگان بر ی گردشِ خوشههای ساالنهگاهشماری، ناشناخته بوده و چرخه

 آسمان شبانه نامعلوم بوده است.

های هوروویتز در این مورد که البد در حضور نامگذاری ستارگان، شکلی ستداللا

یک ارجاع به چنین  ادر غیابِ حت شده هم وجود داشته است،ی یاداز محاسبه

هایی نماید. بسیار بعید است که سومریان باستان خوشهمحاسباتی، ناپذیرفتنی می

ها را فهم کرده باشند های زمانی حاکم بر آناز ستارگان را تشخیص داده و چرخه

ی صریحی به مفاهیم و با وجود این، در تمام اسنادِ بازمانده از آن دوران، اشاره

ای وجود نداشته نجومی و گاهشماری ستاره یبینی و محاسبهمشابه مانند طالع

 باشد. 

دهد که برداشت سومریان در مورد آسمانِ شبانه، بسیار های جدید نشان میافتهی

 شد. تر از چیزی است که تا یک قرن پیش تصور میانگارانهساده

کی از متونی که در ابتدای قرن بیستم بسیار مورد توجه بود و دلیلی بر پیوند نجوم ی
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وسط ت ۱9۰8است که در سال « هیلپریخت»ن شد، متسومری و ریاضیات دانسته می

منتشر شد. چند سطر از این متن که هیاهوی زیادی به راه انداخت، چنین  1هومِل

در « گیرتاب»ی داد ستارهکرد و بعد نشان میبود که عددی را در هفت ضرب می

ضرب شده و گفته شده بود  9رسد و بعد عدد دیگری در می« شوپا»این مدت به 

 رسد. می« بان»ی شوپا با آن به ستاره

مورد زیادی به راه انداخت که موضوعش این بود که های بینتشار این سند، بحثا

اند. بدتر از کردهسومریان فواصل ستارگان را به شکل مطلق یا نسبی محاسبه می

در غوغای جنگ جهانی  ناقص منتشر شده بود و اصل آن ،همه اینکه، متنِ سند

 م. ۱9۳۱باوئر در سال اول گم شد. تنور این بحث همچنان گرم بود تا آنکه نویگه

. به این ترتیب روشن شد که کندموفق شد اصل کتیبه را پیدا و کل آن را ترجمه 

ی فرضی و ذهنی هستند و ربطی به نجوم و فاصله ،تمام اعدادِ یادشده در متن

ایِ سومری مشقِ مدرسهیک سیاه ،شدهمتن یاد ،ندارند. در واقع ها با همواقعی ستاره

                      
1. Hommel, 1908. 
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عینی  ،کردنِ اعداد در هم، مسئله را با داستانیبود که در آن برای تمرینِ ضرب

دادند و در بردن چند برادر از پدرشان شرح میساختند. مثالً تقسیم را با ارثمی

دادنِ ای در حساب پایه و یاداین مورد خاص هم از نام ستارگان برای طرح مسئله

( HS229چگونگی ضرب اعداد در هفت استفاده کرده بودند. متن مشابه دیگری )

از قرن یازدهم و دوازدهم پ.م به دست آمده است که به همین ترتیب از نام 

از این رو روشن است که سومریان باستان، ستارگان را  1.کندستارگان استفاده می

گرفتند و ا حرکت منظم و قواعد قابل محاسبه در نظر نمیهایی بهمچون ماهیت

 اند. اصوالً در این مورد دانشی نداشته

شان وجه سومریان نسبت به آسمان و تالش برای شناسایی ستارگان و نامگذاریت

ی در غیابِ دانشی محاسباتی، منحصر به این فرهنگ نبوده است. تمام مردم در همه

واسطه و همیشگی به آسمان شبانه دسترسی ه شکلی بیهای جهان باستان بتمدن

ها را در این زمینه ساخته و تردید طیفی وسیع از اساطیر و نظریهاند و بیداشته

                      
 .9۴-88: ۱۳8۶واندروردن،  .1
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 اند. پرداخته بوده

توان در اثری ی فراگیر و عمومی، اما نادقیق به آسمان را میک مثال از این توجهی

بدوی یافت شده  افتاده و در فرهنگیورباستانی بازجست که در سرزمینی کامالً د

ی ی نِبرا در ساکسونیِ آلمان، یک صفحهپ.م در منطقه ۱۶۰۰است. در حدود 

خورشید و ستارگان را با  ،سانتیمتر ساخته شد که بر آن ۳۰برنزیِ بزرگ با قطر 

« اونِتیک»ای زرین نشان داده بودند. این صفحه که احتماالً به فرهنگ ابتداییِ افزوده

ماه و خورشید و ستارگان و دو افقِ خاوری و باختری و شکلی  1،تعلق داشته است

ی این دهد. همچنین در میانهابتدایی از کشتیِ خورشید را در پایین صفحه نشان می

ی پروین به صورت هفت ترین شکلِ بازمانده از خوشهبازنمایی آسمانی، کهن

  2.کنار هم جاگذاری شده استی ستاره

  

                      
1. Meller, 2004. 
2. Reichert, 2004: 52–59. 
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 ی پروین بر آننمای نِبرا و بازنمایی خوشهی آسمانصفحه

 

نمای ی آسمانای مانند لوح گودآ و صفحهپذیر و دیرینههای بحثذشته از نمونهگ

یابیم. میترین اسنادِ نشانگرِ سنت علمی در ارتباط با ستارگان را در بابل بازنبرا، کهن

متنی در بابل نوشته شد که  1(پ.م ۱۶۰۰د در حدو در قرن هفدهم پ.م )احتماالً

                      
1. Iroku, 2008. 
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ها با آن شهرت دارد. این کلمات، عبارتی است که لوح« اِنوما آنو انلیل»امروز با نام 

 دهد. معنی می« در روزگار آنو و انلیل»شود و آغاز می

دهد و ها را در پیوند با ستارگان به دست میها و فالای از طالعین متن، مجموعها

بایگانی حجیم و بزرگی است که ثبتِ مداوم و مستمرِ موقعیت ستارگان در آسمان 

ی خامی برای دستیابی به تواند همچون مادهشود و بنابراین میرا شامل می

های نجومیِ بایگانی، پیشگویی های محاسباتیِ نجومی عمل کند. اینجدول

گیرد. نوشتن این بایگانی تا سال ی آن را نیز در بر میگوناگون و پیامد و نتیجه

ای که ما امروز اما نسخه یعنی تا اواخر دوران سلوکی ادامه داشته است، ،پ.م ۱9۴

در بابل  انی دوران تدوینِ آن و عصر زمامداری کاسیدر دست داریم، به میانه

 یعنی در قرون دوازدهم تا هفدهم پ.م نوشته شده است.   ؛گرددمیباز

شود و های بسیار دیده میهای درونی و ناهمخوانیر متن انوما آنو انلیل، تعارضد

های ها و روشتواند نشانگر آن باشد که در این زمان طوالنی، مکتباین می

ر هم در این متن ثبت گوناگونی برای محاسبات نجومی پدید آمده و همه در کنا

 شده است. 

ر کل، حدود پنج مکتبِ نجومیِ متمایز در این متن قابل تشخیص هستند. این متن د
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طالع و تفال را در ارتباط  ۷۰۰۰تا  ۶۵۰۰گیرد و لوح را در بر می ۷۰یا  ۶8در کل 

 شده در الواح گوناگونِ این بایگانیِداده مضمونِ شرح 1.با ستارگان ثبت کرده است

 توان چنین منظم کرد: بزرگ را می

تا  ۱۵ی طالعِ وابسته به ماه، لوح درباره ۱۴ی حاالت ماه، لوح درباره ۱۳تا  ۱وح ل

های گوناگون ی شکلدرباره ۲9تا  ۲۳گرفت )خسوف(، لوح ی مهدرباره ۲۲

ی درباره ۴9تا  ۴۰ف(، لوح ی خورگرفت )کسودرباره ۳9تا  ۳۰خورشید، لوح 

ی تندر و آذرخش و هوا و زلزله که به خصوص به بحث دربارهآب  بادها و

ها و مسیرهایشان اختصاص لوح آخر این مجموعه نیز به ستاره ۲۰پردازد. می

 اند. یافته

های همسایه، نفوذ و اهمیت فراوان به این بایگانیِ نجومی در میانرودان و تمدن

ی ر دولت آشور، بخش عمدهدست آورد. به عنوان مثال، در دوران اوج اقتدا

های گرفت. از گزارشهای درباری برای شاه با تکیه بر این منبع انجام میپیشگویی

                      
1. Koch-Westenholz, 1996: 78. 
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هایی را آشوری، بسته به موقعیت ستارگان، پیشگوییاخترشناسان که در دوران نو

آید که منبع اصلی ایشان برای  کارشان همین دادند، برمیبرای شاه آشور انجام می

سندِ پیشگوییِ آشوری در دست داریم که این  ۵۰۰ه است. امروز حدود بودمتن 

  1.دندهنکته را به خوبی نشان می

ی نفوذ این متن تنها به آشور محدود نبوده است. براون در تحلیل خویش ما دایرها

یعنی در پایان دوران هخامنشیان،  ،نشان داده است که در قرون چهارم و سوم پ.م

مجموعه به قلمروی هند منتقل شده و باقی نیز تا دوران مسیح به لوح از این  ۴9

 فرضِ براون، این تخمینِ زمانی را بر مبنای پیش 2.این سرزمین راه یافته است

مشهوری انجام داده که در میان نویسندگان غربی رایج است و مهاجمان مقدونی 

فرض نه با شواهد و یشدانند. این پهای بابلی به هند میرا حامل فرهنگ و دانش

شود و نه با رفتار غارتگرانه و شناختی و تاریخی پشتیبانی میمستنداتِ باستان

مقدونی همخوانی دارد. در واقع در غیابِ ـ  یـاجمان یونانـی مهرهنگ سادهـف

                      
1. Hunger, 1992.  
2. Brown, 2000: 254 , 255. 
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توان برای این انتقال علوم ترین دورانی که میتر، محتملمستنداتِ استوارتر و دقیق

رفت، عصر هخامنشی )قرون پنجم و چهارم پ.م( است که ردپای تبادلِ در نظر گ

 هایی مشابه، میان بابل و هند در آن قابل تشخیص است. دانش

های فلکی، هنگامی برداشته شد که ستارگانِ مربوط به ام بعدی در تحول صورتگ

هم متصل  بندی بهآنو انلیل، در یک خوشهشده در انوما بینیِ ذکرفالگیری و طالع

شد. در انوما آنو انلیل، عبارتی  ختهشدند و مسیرهای گذرشان بر گنبد آسمان شنا

به این  ؛کردن آفرید، سال را با مرزبندی«مردوک»وجود دارد به این مضمون که 

های گوناگون آن را از هم جدا و هر یک از این نواحی را با سه ترتیب که بخش

هایی است که بعدتر در قرن تین اشاره به جدولگذاری کرد. این نخسستاره عالمت

سازند که ای از الواح را میرفته ردههمدوازدهم پ.م در آشور تدوین شدند و روی

)قرن دوازدهم پ.م(  اننام دارند و در پایان دوران کاسی« سه ستاره برای هر یک»

 اند.در بابل نوشته شده

مورد « الواح اسطرالبی»ین الواح، امروز در متون تاریخ نجوم به نادرست با عبارتِ ا

ای در که ربطی به اسطرالب ندارند و اصوالً محاسبهگیرند. در حالیاشاره قرار می

کنند و به هر بندی میها به کار نرفته است. این الواح به سادگی، آسمان را بخشآن
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دهند. در این روش، آسمان در به عنوان نشانه نسبت میبخش از آن، سه ستاره را 

های ائا، آنو و انلیل؛ یعنی شود و در هر یک از راههر ماهِ قمری در نظر گرفته می

ی آسمان، یک ستاره به عنوان معیار و نشانه در نظر گرفته در جنوب، شمال و میانه

شود. اهمیت این گذاری میشود. به این ترتیب هر ماهِ قمری با سه ستاره نشانهمی

های فلکی کار در آن است که بعدتر همین شیوه، زیربنای تقسیم آسمان به صورت

 دهد.را تشکیل می

 اند: ر کل، دو نوع از این به اصطالح الواح اسطرالبی یافته شدهد

ها که در بایگانی کاخی آشوری به دست آمده و در قرن دوازدهم پ.م کی از آنی

نام گرفته است و چنین فهرستی را به دست  «اسطرالب ب»ست، نوشته شده ا

 1:دهدمی

  

                      
 .9۳: ۱۳8۶واندرودرن،  .1
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 ی انلیلتارهس ی آنوتارهس ی ائاتارهس ماه قمری

 پین )خیش(آ بات )ناهید(یلد یکوا نیسانو

نونوتوم )بانوی آ وگی )پرساوش(ش مول )پروین(ولم آئارو

 آسمان(
 وش )اژدها(م ورگوال )شیر(ا نا )جبار(آنیبازیس سیمانو

دی سیاکک دوزو

 )شباهنگ(

 پایولش باتاباشم

گال گالاشتابام ان )کمان(ب اَبو

 )دوپیکر(

ارگیددا )گردونه، م

 دب اکبر(
 وپا )سماک رامح(ش وگا )کالغ(ا تومالیک اولولو

 تِنااِن وپاش توم )ترازو(بانییز ماهیمن تشریتو

ور ایدیم )سگ ا آراخسامنا

 هار(

 / وگال )قلب االسدل یرتاب )کژدم(گ

 دلِ شیر(
ـ  آ )پلنگ ودکادوها آنو )بهرام(باتالس کیسلیمو

 زرافه(

 شلیاق( / وزا )بزا

 موشِن )عقاب( آ توملو اوتآ وال )دلو(گ تِبِتو

ماه )پرستوی یمش داوموشن شاباتو

 بزرگ(

 امود

 / وا )دهان ماهیک آدارو

 الحوت(فم

 آ اک ردوک )برجیس(م
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چند  ، شکلی مدور دارند و هر«تا برای هر یک سه»های دومین نوع از فهرست

تر از تدوینِ ای کهنآمده از آن جدیدتر است، اما انگار مرحلهدستهای بهنمونه

های خطی و نماید که سیاههدهد؛ یعنی چنین میها را به دست میاین نشانه

تر محسوب های مدورِ کهنشده از فهرستسادهچهارگوشِ بعدی، همچون اشکالی 

خوانده « اسطرالبِ مدور»اند. بهترین نمونه از این متون که در دست داریم، شدهمی

-۶۳۰ ی سلطنتی آشور بانیپال کشف شده است و بنابراین بهشود و در کتابخانهمی

 1:شده از این لوح چنین استشود. فهرست استخراجپ.م مربوط می ۶۶9

  

                      
 .9۵: ۱۳8۶واندرودرن،  .1
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 ی انلیلتارهس ی آنوتارهس ی ائاتارهس اه قمریم

 آپینولم باتدیلولم ایکوولم نیسانو

 آنونوتومولم شوگیولم مولولم آئارو

 موشولم اورگوالولم ناآنسیبازیولم سیمانو

 تااومالولم باتابماشولم سیساگاگولم دوزو

 مارگیدالولم گالگالماشتاباولم بانولم اَبو

 شوپاولم اوگالولم بیرولم اولولو

 اینانابارگوزولم تومبانیزیولم ماهنیمولم تشریتو

 بانیسولم گیرتابولم اور ایدیمولم آراخسامنا

 اوزاولم اوکاتوخاولم باتانوسالولم کیسلیمو

 آ موشِنولم لولآلولم گوالولم تِبِتو

 داموولم ماهشیمولم دانوموشولم شاباتو

 مردوکولم کا آولم کواولم آدارو

 

ها ر این متن، آسمان به سه بخش شمالی و جنوبی و میانی تقسیم و هر یک از آند

به یکی از ایزدان بابلی منسوب شده است. به این ترتیب انلیل، آنو و ائا، حاکم بر 

شوند و تصریح شده است که خورشید با توالی منظمی، شده دانسته میسه بخشِ یاد
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 گذراند. و میسه ماه را در هر یک از این سه قلمر

تایشان سه ستاره نام برده شده است و هر ۳۶، از «سه ستاره برای هر یک»ر الواحِ د

های تارهسنام لوح از این قاعده گرفته شده است.  واند به یک ماه مربوط شده

ه در شمال و جنوبِ درج ۱۷اند که در نواری به عرض رار گرفتهقشده به ترتیبی یاد

ای مستقل برای نام بار با شناسهار دارند. در این متن برای نخستینمسیرِ گذرِ ماه قر

که در چنانشود. انده میخو« مول»خوریم که های فلکی برمیستارگان یا صورت

اند که ها با پیشوندِ مول مشخص شدهتمام نامِ ستارهبینیم، لوح اسطرالب مدور می

ی دهد. هر مول، به سه ستارهمنطقه را نشان می هری ستارگانِ مربوط به خوشه

 ی یک ماهِ قمری است.کند که نمایندهمربوط به هم اشاره می

ترین ثبت از مفهوم حقیقی صورت فلکی دانست؛ توان کهنرا می« مول»فهوم م

کند و هم به حرکت ای از ستارگان اشاره میچراکه به طور همزمان، هم به خوشه

 انه.ها و پیوندشان با گاهشماری ماهآن

 

 

www.takbook.com



76 

 

های فلکیِ امروزین ترین سند تاریخی که به شکلی صریح و قطعی به صورتکهن

ای بابلی است کتیبه دارد،کند و پیوندشان با گاهشماری را نیز لحاظ میاشاره می

« آپین»پیشوند نشانگرِ ابزار است و « مول»نام دارد. در زبان بابلی، « آپینمول»که 

توان آن را لوح ابزارِ شخم نامید. در عین حال، دهد. از این رو میزدن معنا میشخم

توان های فلکی هم هست و بنابراین میکه دیدیم، مول عنوانی برای صورتچنان

چراکه معنی کرد. این اسمی معنادار است؛ زدن ی شخمآن را صورت فلکی یا ستاره

هایشان نام نخستین ماه بابلی هم هست و نیز آن زمانی که کشاورزان به شخمِ زمین

 آپینلوح مول                پرداختند. می

آید که در نابراین از نام این لوح برمیب

اینجا با متنی گاهشمارانه سر و کار داریم. 

اعث شد تا تاریخ وجود عناصری دیرینه ب

های ی سالا در فاصلهنگارش این متن ر

دهند، اما امروز با پ.م قرار  ۶8۶تا  ۱۰۰۰

تر روشن شده است که بررسی دقیق

 ایترین بخش این مجموعه کتیبهکهن
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پ.م در بابل نوشته شده است. تاریخِ  ۶8۷که در سال  VAT9412ست به نام ا

شود که پنج نسخه را شامل ترین رونوشتِ موجود مربوط میشده به کهنیاد

ی آشوربانیپال از نینوا، یک نسخه در بایگانی دولت شود: دو نسخه از کتابخانهمی

 نوبابلی دقیقاً پیش از ظهور کوروش بزرگ و دو نسخه از کاخ سلطنتی آشور. 

مروز در دست داریم در قرن سوم پ.م نوشته شده است، اما منبعش این که ا تنیم

اند. محتوای آن در دو لوح گنجانده شده که ناقص است و احتماالً تر بودهمتونِ کهن

 لوح سومی نیز در کنار آن وجود داشته که اکنون گم شده است. 

ها و زمان طلوع و غروبشان را ذکر نکند و نام آستاره اشاره می ۶۶متن به  ینا

 ۱۲صورت فلکی نیز اشاره شده است که  ۱8یا  ۱۷کند. در این متن همچنین به می

 صورت فلکیِ امروزین به روشنی در میانشان قابل تشخیص هستند. 

ستاره را در سه رده مرتب کرده و آنان را به سه مسیر  ۶۶فهرستی از نخست،  لوح

اند. این در آسمان مربوط دانسته است که هر یک با نام ایزدی بزرگ مشخص شده

شود، ستاره را شامل می ۳۳که در شمال قرار دارد و « راهِ انلیل» :اند ازسه عبارت

که در جنوب « راهِ اِئا»گنجد و ستاره در آن می ۲۳که در میانه است و «  راهِ آنو»

 ستاره دارد.  ۱۵است و 
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روز، مربوط دانسته  ۳۶۰ی دارای ستاره با تقویم ساالنه ۳۴در این میان، زمانِ طلوع 

اند، شده است. در این فهرست، ستارگانِ دارای طلوع همزمان، مورد اشاره واقع شده

ی زمانیِ میان هایشان به شکل صورتی فلکی گرد هم آیند. فاصلهبدون اینکه خوشه

ها و مسیرهای گذرشان در آسمان نیز در لوح نخست مشخص طلوع این ستاره

 شده است. 

ی ها نام برده شده است و گفته شده است که همهاز خورشید و سیارهدر لوح دوم، 

آید که تقویم قمریِ جا برمیکنند. از همینها در راهِ ماه در آسمان حرکت میآن

های داند و گذر ستارگان را با مسیرها و دگرگونیبابلی هنوز ماه را سرور آسمان می

گان در این لوح آمده و بخشی به نسبت های ستارکند. مدارها و قرانماه تنظیم می

مفصل، به ارتباط میان بادهای گوناگون و تاثیرشان بر زمانِ طلوع ستارگان 

اختصاص یافته است. همچنین به چهار ستاره که با چهار باد و چهار جهتِ اصلی 

 ند نیز اشاره شده است. امربوط

صورت فلکی در آن قید  ۱8یا  ۱۷این نظر اهمیت دارد که فهرستی ازآپین، از ولم

ی مربوط به گانههای فلکیِ دوازدهی صورتتردید سرچشمهشده و این بی

 البروجِ امروزین است. دایره
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توان با اطمینان باالیی تصویر آسمان از آپین، میهای موجود در مولر مبنای دادهب

بندیِ ستارگان دانیم که خوشهدید بابلیان باستان را بازسازی کرد. بر این اساس می

 نزد ایشان با آنچه ما داریم متفاوت بوده است. 

، در حد «اسطرالب ب»لوح ی ستارگانِ برگرفته از ر جدول مربوط به سیاههد

 1،امهای بابلی را با استفاده از کتاب واندروردن به دست دادهای نامامکان، برابرنهاده

شده نسبی است و گاه ناگزیر هستیم اما باید به این نکته توجه کرد که برابریِ یاد

ی ی ستارگان بسنده کنیم و از ارائهی نام بابلیِ خوشهبرای پرهیز از اشتباه به ترجمه

. مثالً در بابلی، صورتی فلکی به نام پرستوی هیزیمبپربرابرنهادی در نجومِ امروزین 

ماهی با فرس صورت فلکی بزرگ وجود داشته است که از ترکیب جنوب غربی 

یا بانوی « آنونیتو»شده است. ی اپسیلون از این صورت( ساخته میاعظم )تا ستاره

آسمان هم از درآمیختن جنوب شرقی ماهی و بخش مرکزی آندرومدا ساخته 

سرطان -است. اژدها هم صورت دیگری بوده است که از ترکیب جبار و بتا شدهمی

                      
 .۱۰۲-98: ۱۳8۶واندرودرن،  .1
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وجود داشته است که معموالً « آاودکادوه»آمده است. صورت عجیبی به نام پدید می

ماند ای میاند؛ چون به موجودی افسانهاش کردهزرافه ترجمهـ  در منابع به پلنگ

این صورت از ترکیب بخشی از که از ترکیب این دو جانور تشکیل شده باشد. 

 آمده است. کیکاووس و چلیپای شمالی به وجود می

ای که در الواح اسطرالبی وجود داشتند، ستاره و صورت فلکی ۳۶ر کل از میان د

ی همان سنت آپین هم آمده و معلوم است که این متن در ادامهدر مول تایشان ۲۴

 میانرودانی تدوین شده است. 

توان نشان ، میاست ها به دست داده شدهزمانی که برای طلوع این ستارهبر اساس 

شده است. در پ.م مربوط می ۱۰۰۰تا  ۱۳۰۰های داد که رصدشان به حدود سال

ی هایی به سال خورشیدی وجود دارد، اما راهی برای محاسبهآپین، اشارهمتنِ مول

ها متمایز ه از میان این انبوهِ نامگانهای فلکیِ دوازدهآن پیشنهاد نشده است و صورت

 های سال برقرار نیست. ها و ماهاند و به خصوص ارتباطی میان آننشده

شناسانه را معیار بگیریم، های عینی و شواهدِ باستانبا این اوصاف، اگر بخواهیم داده

ترین دستاوردهای اخترشناسیِ جهان باستان در ماند که مهمتردیدی باقی نمی

، یا دستِ کم بایگانیِ این منطقه، است بندی و تدوین شدهرودان صورتمیان
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سازد. با وجود این، پرسشی همچنان های ما در این مورد را برمیی اصلیِ دادهخزانه

قابل طرح است که آیا ممکن است فرهنگِ دیگری نسبت به میانرودان در این زمینه 

ستاوردها و شاید چیزهایی بیشتر نیز تر بوده باشد؟ تمدنی که به همین دپیشرفته

خبر انکردنِ اسنادی صریح از آن بیدست یافته باشد و با وجود این، ما به خاطر پید

 مانده باشیم؟

 برای پاسخگویی به این پرسش، دو منبع اصلی در اختیار داریم: 

ی خاستگاه نجوم است و دوم، خست، نظرِ نویسندگان جهان باستان دربارهن

های های دیگری جز نجوم که از فرهنگی مربوط به سطح پیشرفتِ دانشهاداده

 باستانی غیر از میانرودان در دست داریم. 

ی زمین وجود ر زمانی که شرحش گذشت، تنها سه فرهنگِ مهم دیگر بر کرهد

داشت که از نظر دستاوردهای تمدنی و سطح پیچیدگی اجتماعی با میانرودان 

 مقایسه بودند: قابل

های مستقر در ایـران مرکزی تا شهر سوخته و خراسان ها، ایالم و تمدنکی از آنی

ام که باید در ترکیب با میانرودان نگریسته است که در نوشتارهای دیگر نشان داده

زمین وجود داشته شود؛ یعنی بر این باورم که واحد تمدنیِ بزرگی به نام ایـران
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م، ری و سپیدرود تا اورمیه و قفقاز، به همراه های میانرودان، ایالاست که فرهنگ

اند. این را شدهفرهنگ سیستان و بلخ و خراسان، زیرواحدهایی از آن محسوب می

سیاسی این -بافتگیِ ساخت جمعیتی، مسیرهای تجاری و تاریخیهم با توجه به در

 ام. توان اثبات کرد و من در نوشتارهای دیگری بدان پرداختهمنطقه می

زمین بدان ی بزرگی که برای سادگی بیشتر در اینجا با نام ایـرانذشته از پیکرهگ

شود، دو تمدنِ اش محسوب میی جنوب غربیکنم و میانرودان، گوشهاشاره می

شان مصر است و دیگری تمدن اند که یکیمستقل دیگر در این دوران وجود داشته

 هوریِ مستقر در فالت آناتولی. ـ  هیتی

هایی که ما در مورد خاستگاه نجوم در دست داریم، تقریباً همگی در ارشزگ

زیستند و . مردمی که در این قلمرو میاست های دریای مدیترانه ثبت شدهکرانه

اند از یونانیان و یهودیان که است، عبارت متونشان بهتر از بقیه برای ما باقی مانده

 اند. هایی کردهاه اخترشناسی اشارهنویسندگانی از هر دو تبار هم به خاستگ

نویسندگان عبرانی در این مورد در تورات برای ما به یادگار مانده است. این  زارشگ

ی اول پ.م نوشته شده و در دوران ی نخست هزارهمتن که احتماالً در نیمه

هخامنشی به شکل کنونی ویراسته شده، به صراحت میانرودان را زادگاه اخترشناسی 
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سته است. این البته به معنای ستودن فرهنگ میانرودان نیست که برعکس، دان

ای از غرور و سرکشیِ این مردم در برابر خدای یکتا همچون نکوهشی و نشانه

 گوید: ای بابلی میکه اشعیای نبی هنگام ریشخندِ دوشیزهقلمداد شده است. چنان

ها )اخترشناسان( را از پیش آنای، ای کسی که از فراوانی خِرد و دانش خسته شده»

ها که به آسمان کنند، آنبندی میها که آسمان را درجهنبخوان تا نجاتت دهند. آ

 1«دهند...ها که در شب هالل نو، تو را از سرنوشت خبر میشوند، آنخیره می

ر برابر گواهی یکپارچه و صریح متون یهودی، یونانیان در مورد خاستگاه د

برخی که متاخرتر بودند و معموالً در  2.شدنددو گروه تقسیم می اخترشناسی به

زیستند، معتقد بودند این دانش از مصر دوران حاکمیت رومیان بر یونان و مصر می

سرچشمه گرفته است. مشهورترین نویسنده از این رده دیودور سیسیلی است که 

اند و هزار سال ستارگان را رصد کرده ۴۷۳معتقد بود مصریان به مدت 

 -از خدایان آفریدگار مصری-ی میان پتاح اند. او فاصلهنگاه داشته هایش رابایگانی

                      
 .۴۷، ۱۳کتاب اشعیای نبی،   .1

2. Barton, 1994: 9. 

www.takbook.com



84 

 

 ۳۷۳دانست و معتقد بود در این مدت سال می 8۶۳هزار و  ۴8تا اسکندر را 

 اند. گرفت رخ داده است که همه را مصریان ثبت کردهمه 8۳۲خورگرفت و 

را در  ندگان متقدمگروه دوم، که اکثریت نویسندگان یونانی و به ویژه نویس گزارش

گذاران دگیرد، آن است که بابل خاستگاه این دانش بوده است. در این منابع بنیابر می

 .اندشدهنامیده « کلدانیان»یا « مغان»این علم 

و  1که سیسروای داشته باشند کم نبودند، چنانای که چنین عقیدهویسندگان رومین

آمیز در مورد پلینیِ مهتر نیز پیروی همین نظریه بودند. ایشان نیز اعدادی اغراق

« بروسوسِ بابلی»گفت از دادند. مثالً پلینی میقدمت رصدهای باستانی به دست می

هزار سال ستارگان را رصد  ۴9۰سندی خوانده است که طبق آن بابلیان به مدت 

ها آگاه ندگانِ گروه نخست نیز به اهمیت کلدانیناگفته نماند که نویس 2.کرده بودند

نشینِ مصری بوده و معترف بودند، اما اعتقاد داشتند که کلده در اصل یک کوچ

  3.است

                      
1. Cicero, On Divination, 1, 19; 2, 46. 
2. Peliny, Natural History, 7, 193.  
3. Diodorus, Historiae, 2, 31, 8.  
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شهرهای سوریه را در این تیک از نویسندگان باستانی، تمدن آناتولی یا دولیچه

ومیِ این منطقه چند بخش مهمی از این نویسندگان، ب اند. هرزمینه پیشتاز ندانسته

دانیم که ایشان در های این منطقه میاند. با توجه به بقایای بازمانده از تمدنبوده

اند و بنابراین همچنان میانرودان را در نبودهدرخشان ی تولید دانش چندان زمینه

شدند نامیده می« کلدانی»یا « مغ»پیشِ رو داریم، با این افزوده که اخترشناسان آن، 

 کننده بوده باشد. احتمال که شاید مصر نیز در این میان تعیینو این 

دانیم تا بتوانیم در مورد مروز در مورد سطح دانش در مصر و بابل به قدر کافی میا

انگیزی که در دانیم که مصریان با وجود نبوغ حیرتاین دو نظریه، داوری کنیم. می

دادند و تسلطی که بر هندسه می های عمرانی از خود نشانمعماری و انجام برنامه

ای نداشتند و حتا نظام عددگذاریِ جا داشتند، از ریاضیات و حساب سررشته

اند. بنابراین تردیدی در این نکته نیست که از شناختهارزشی را نیز تا دیرزمانی نمی

های های ستارگان و ثبت و فهم نظمدستگاه ریاضی ضروری برای مدلسازیِ چرخه

نیافتگیِ عجیبِ نجوم مصری و وامگیریِ اند و این توسعهبهره بودهیکیهانی ب

 کند. اش از میانرودان را توجیه میدایمی

ر گفتار بعدی، سیر تحول دانش اخترشناسی در مصر را شرح خواهم داد و در د
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شبهه از دستگاه نظریِ ای کامل و بیآنجا خواهیم دید که نجوم مصری، وامگیری

ست. بنابراین، گزارش برخی از نویسندگانِ رومی و یونانی که مصر را بابلی بوده ا

اند، به قدمت بیشترِ این تمدن نسبت به ایشان مربوط زادگاه این دانش دانسته

ی انتقالِ بخش مهمی شود و از این حقیقت برخاسته است که مصریان، واسطهمی

 اند. از این دانش به یونانیان و رومیان بوده

برانگیز به مغان و کلدانیان داریم که باید ی پرسشاین، همچنان یک اشاره ا وجودب

 بیشتر در موردش کاوش کنیم. 

که دیدیم، تمام منابع جهان باستان به یک خاستگاه کلیدی برای نجومِ جهان نانچ

دهند و آن هم بابل است. بطلمیوس که مرجع دانش نجوم در میان باستان ارجاع می

ترین داند و کهن، به صراحت دستگاه نظری خود را وامدار بابلیان مییونانیان است

 اسناد در این زمینه نیز منابعی بابلی هستند. 

های پیاپی را کافی بدانیم و به گرایانه آن است که این ارجاعک برداشتِ سادهی

های فلکی بدانیم. با وجود این، چند ایراد سادگی بابل را زادگاه نجوم و صورت

 ر این فرض وجود دارد: د

صورت  ۱۲تر از همه آنکه، بابلیان که قاعدتاً باید واضعان خستین ایراد و مهمن
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ماهِ سالِ خورشیدی باشند، خودشان از تقویمی خورشیدی  ۱۲فلکی و پیوندشان با 

و تنها در  اند. تقویمِ بابلیان تا پایانِ کار، همچنان قمری باقی ماندمحروم بوده

افزودند تا به این ترتیب سال، یک ماهِ تازه را به سال می ۱9جدیدتر، هرهای دوران

ابتدای سال، بارِ دیگر در ابتدای بهار قرار گیرد. این ابداع هم در دوران زمامداریِ 

کمبوجیه و داریوش بزرگ انجام پذیرفت و با راهبری دولت پارسیان تثبیت شد. 

صورت  ۱۲ر بعید است که پیوند میان از فرهنگی که گاهشماریِ قمری دارد، بسیا

 ی سالِ خورشیدی را دریابد و آن را ترویج کند. گانههای دوازدهفلکی و ماه

ترین زادگاه داستانیِ همگان در این مورد که بابل کهنه عبارت دیگر، با وجود همب

ی متناقض را در دست داریم که سطح دانشِ فنی دانش نجوم بوده است، این داده

اربرد اجتماعیِ مربوط به گاهشماریِ خورشیدی در این فرهنگ، به نسبت و ک

ابتدایی بوده است و این معیار، یعنی پیچیدگی گاهشماری، متغیری کلیدی در تعیین 

سطح پیشرفتگیِ اخترشناسی در یک جامعه است؛ چراکه گفتیم به تعبیری، کلِ 

 ده شده است.ی کاربردی و روزمره زاها ابتدا از همین مسئلهپرسش

های فلکی ومین ایراد آن است که، رمزگذاریِ مفاهیمِ مربوط به اختران و صورتد

ماند تا ابداعی اصیل و خودجوش. در در بابل، بیشتر به نوعی وامگیری می
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های ی بابلی و یونانی را در کنار دادهگانههای فلکیِ دوازدهگفتارهای بعدی، صورت

شان خواهم پرداخت. بر مبنای این هم نهاد و به مقایسهها خوامشابه از سایر تمدن

شان، آشفتگی و های فلکیِ بابلی و رمزگذاریشود که در صورتتحلیل روشن می

بینیم، مشهود است. این الگو در یونان، عدم انسجامی شبیه به آنچه در یونان می

تمدنی دیگر  دهد که ازبودنِ دستگاه صور فلکی است و نشان میی غیربومینشانه

های فلکیِ وامگیری شده است. به همین ترتیب اساطیری که به صورت

پاره هستند و با هم ارتباط اند، مبهم و پراکنده و پارهی بابلی منسوب شدهگانهدوازده

 درونی ندارند. 

ماهی(، به طور خالص بابلی -های فلکی )به طور خاص، بزرخی از این صورتب

، «دوپیکر»و « دلو»رِ باستان ریشه دارند، اما برخی دیگر مانند هستند و در سنت سوم

ی خاصی ، با اسطوره«شیر»در فرهنگ میانرودان سابقه ندارد و برخی دیگر مانند 

و  ـ به ویژه مردوک ـکند. جای بسیاری از خدایان بزرگ بابلی ارتباط برقرار نمی

ابل، به برخی از عناصر و هایشان در این رمزگذاری خالی است و در مقاسطوره

 ایزدان )مانند ایزدبانوی شاال( اشاره شده است که اهمیت یا قدمت چندانی ندارند. 

داشتن از یک دستگاه نجومی، توان فرض کرد که انتظارِ انسجام و یکپارچگیلبته میا

www.takbook.com



89 

 

توان فرض باوری مدرن و جدید است و به گذشته قابل تعمیم نیست؛ یعنی می

که در مورد -ریختگی و آشفتگیِ دستگاه نجومیِ یونانی و بابلی مهکرد که در

ی نشانگرِ تکامل تدریجی و واگرا و نااندیشیده -دستگاه مصری هم مصداق دارد

های نظریِ این نمادها در مراکزی متکثر و ناهمخوان است و ویژگی ذاتیِ دستگاه

 شود. جهان باستان محسوب می

شناختی درست است؛ چراکه تمام منابع و مدارک باستانین پنداشت به گمان من ناا

ی جغرافیاییِ خاص و دوران زمانی ها اتفاقاً به یک منطقهها و روایتقولو نقل 

کند و بر مبنای آنچه از دانش پزشکی و ریاضی و مساحیِ بابلیان و ویژه اشاره می

اساطیری که  یدانیم، اتفاقاً وجود یک روایت منسجم و یکپارچهمصریان می

های علمی و باورهای نظری را پشتیبانی کند، رواجی تمام داشته است. باالخره داده

و به  صورت فلکی در زمانی و توسط کس یا کسانی در کنار هم نشانده ۱۲این 

های متفاوتِ تردید بخشهای سال مربوط شده است. بیصورت یک مجموعه با ماه

های متفاوت تکامل یافته بود، اما در نهایت توسط ها و مکاناین رمزگان در زمان

 است.  گاهشماری تبدیل شده-مؤلفی با هم ترکیب و به یک مدل منسجم نجومی

کننده، به انسجام نظری و ریاضی چشمگیری گر ممکن است که این مرکز تدوینم
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ی آنکه روایتدر ترکیب دو دانش متفاوت )نجوم و گاهشماری( دست یافته باشد؛ بی

شده برایشان در ذهن داشته باشد؟ مگر منسجم و معنادار را برای رمزگانِ انتخاب

بار این ممکن است آن کاهنان و دانشمندانی که در بابل باستان برای نخستین

ایی تصادفی نمادهایی را به هم به گونه کردند،مجموعه را به هم چفت و بست می

را در ذهن نداشته باشند؟ آن هم در  وصل کرده باشند و داللتی معنایی از آن

بودنِ این دستگاه، تری مانند یونان، با وجود بیگانههای جوانشرایطی که در تمدن

شدنِ هر چند سرسریِ برخی از شده است و به منسوبچنین ضرورتی حس می

 شده انجامیده است؟های اساطیریِ همخوان با نمادهای یادروایت

های فلکی، انتظار باید به طور حتم از رمزگانِ صورتنم میکر این مبنا، گمان میب

انسجام و پیوستگی را داشت. باید روایتی بر این مجموعه حاکم باشد و نمادهای 

شوند، ای که در سراسر سال در آسمان جایگزینِ یکدیگر میهای فلکیصورت

این پرسش ای در نظر گرفته شوند. وگرنه همچون بیانِ روایتی و نمودِ اسطوره

اند، ماند که چرا صورت فلکی خرچنگ را به این جانور تشبیه کردهجواب میبی

در حالی که به دیرک چادر یا به درختی که بر فراز کوهی رسته باشد یا حرف 

المبدای یونانی شباهت بیشتری دارد. یا اینکه چرا صورت فلکیِ دوپیکر را به این 
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 اسب یا مشک آب یا کوزه؟ اند و نه به نعلنماد شبیه دانسته

های فلکی باید انسجام و نظمی را گر بپذیریم که خاستگاه رمزگذارنده بر صورتا

داشته است، به این نتیجه های آسمانی در نظر میدر نمادهای حاکم بر این خوشه

کند. ی فرهنگی و دینیِ بابل باستان برای توضیح آن کفایت نمیرسیم که زمینهمی

، در پیوند با گاهشماری بابلی، ناجور و در ارتباط با اساطیر میانرودان، نماد ۱۲این 

ی این ناهمخوانی تنها راه را بر پژوهش و کند و پذیرشِ منفعالنهنامفهوم جلوه می

 کننده یا مستدل باشد.آنکه قانعبندد؛ بیکاوش بیشتر می

 

 

 

 

 

 

البروج با گاهشماری و اساطیر میانرودان، بدان وجود ناهمخوانیِ میان نظم دایره

 صورت فلکی خرچنگ )چپ( و دوپیکر )راست(
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معناست که احتماالً این دستگاه نظری در این قلمرو نیز درونزاد و خودجوش نبوده 

دهد که دستِ کم منابع و سنتی است. این ناهمخوانی و تعارضِ درونی، نشان می

در پیدایش نجوم بابلی دخیل بوده  بیگانه با آنچه در میانرودان وجود داشته است،

که شرحشان گذشت و محتوایشان  است. کافی است به نظم تاریخی اسنادی

 شدنشان به تاییدی در این مورد دست یابیم. ی تاریخیِ نوشتهبنگریم، تا در زمینه

تواند ردپایی باشد برای یش از هر چیز، خودِ محتوای رمزگذاریِ ستارگان، میپ

های فلکی بر آسمانِ شبانه، اطالعاتی را های آن. چینشِ صورتشناساییِ خاستگاه

دهد. محل قرارگیری ستارگانی که ها به دست میرد زمان و مکانِ پیدایش آندر مو

 36ی ها در منطقهدهد که آفرینندگانِ آندهند، نشان میها را شکل میاین صورت

اند. تنها در این عرض جغرافیایی است که زیستهی شمالی زمین میدرجه

پوشانند و حرکتی منظم را می ی مشهور، آسمانِ شبانهگانههای فلکی دوازدهصورت

های فلکی، بخشی خالی وجود ی این صورتدهند. در میانهو ساالنه را نمایش می

کند؛ چون به خاطرحرکت وضعی زمین، دارد که باز هم به همین ناحیه اشاره می

ی خالی، ستارگانی را اگر از این عرض جغرافیایی به آسمان بنگریم، در این ناحیه

کنند و بنابراین به کارِ رصد و گاهشماری که بسیار کند حرکت میخواهیم دید 
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های شده با بخشهای جهان باستان، عرض جغرافیاییِ یادآیند. در میان تمدننمی

 شمالی میانرودان، ایالم، بلخ و ایـران مرکزی سازگار است.  

هر  هایی از ستارگان هستند کههای فلکی در واقع، خوشهز سوی دیگر، صورتا

های یک به طور مستقل در آسمانِ شبانه مسیرهای حرکتیِ مستقلی را در جهت

این  دهندگانِ کنند. معقول است که فرض کنیم نخستین تشخیصگوناگون دنبال می

ها را نامگذاری کردند، به الگویی منظم و بهینه از ها و اولین اشخاصی که آنخوشه

د. به بیان دیگر، به احتمال زیاد نخستین انشدنشان در کنار هم نظر داشتهچیده

های خاص از ستارگان را از میان بقیه تفکیک کردند و به هر کسانی که این خوشه

اند و ترین روابط و فواصل را در میانشان در نظر گرفتهیک نامی دادند، نزدیک

ی خاص در مرکز گنبد آسمان های فلکی را نیز در یک محدودهی صورتهمه

 ند. ادیده

ستارگان در  شدنِ چیده یدهد که این الگوی بهینهواهد نجومی نشان میش

 ۲9۰۰کند، در حدود شان را توجیه میهای فلکی، که تشخیص و تفکیکصورت

های بازمانده از ترین گزارشپ.م رخ نموده است. گذشته از این، یکی از کهن

توسِ یونانی باقی مانده های فلکی از آراوضعیتِ قرارگیریِ ستارگان در صورت
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کند. با توجه به است که همزمانیِ طلوع و غروبِ برخی از ستارگان را توصیف می

اینکه زمان و جایگاه طلوع و غروبِ ستارگان به موقعیت ناظر بر زمین و زمانِ 

توان نشان داد که آراتوس، وضعیت ستارگان در دوران مشاهده بستگی دارد، می

های اخترشناسانی بوده کردنِ دادهرده، بلکه مشغول بازگوکخود را توصیف نمی

درجه به آسمان  ۳۶پ.م در جایی در عرض جغرافیاییِ  ۲۶۰۰است که در حدود 

« پدیدارها»ی دهد که منظومههای جدید نشان میاند. تحلیلنگریستهمی

(از آراتوس، در واقع ترجمه ) ای از دانش اخترشناسی بابلی بوده

  1است.

های فلکی در های مربوط به صورتدهد که نخستین دادهمام این شواهد نشان میت

پ.م گردآوری  ۲۶۰۰-۲9۰۰عرض شمالی و در زمانی بین  یدرجه ۳۶ی محدوده

های فلکی در شدنِ صورتبندیشده است. بدیهی است که این به معنای صورت

هایی که پس از ا و ثبتهترین دادهتوان کهناین زمانِ دوردست نیست، اما می

                      
1. Brown Jr., 1885: 137-138 
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بندی صور فلکی انجامید را به این دوران مربوط ی متوالی، به صورتها مشاهدهقرن

ی سومر بر پهنه-ایالم-های مصر و ایـران شرقیشده، تنها تمدندانست. در زمان یاد

که دیدیم، از سومرِ این دوران، اسنادی در دست داریم زمین وجود داشتند. چنان

این دوران هم،  دهد. اسناد بازمانده از مصرِ یابِ مفهوم صور فلکی را نشان میکه غ

چیزی نزدیک به صورت فلکی را فاقد است و گذشته از این، سرزمین مصر خارج 

دانیم، چون درجه قرار دارد. در مورد ایالم چیز زیادی نمی ۳۶ی عرض از دامنه

در دست داریم که بیشترشان هم شماری از این دوران اسنادِ نوشتاریِ انگشت

توانسته اند. با وجود این، با توجه به آنچه گذشت، تنها جایی که میخوانده نشده

احتماالً  های مربوط به مکان قرارگیری ستارگان را ثبت کند،است نخستین داده

 ایران شرقی بوده است. -ی ایالممجموعه

جنوبی و نسبت به مصر، شمالی  درجه، نسبت به یونان و آناتولی، ۳۶ی محدوده

زیسته است. ی باستانیِ موردِ نظر، در این دو منطقه نمیکنندهتردید رصداست و بی

زمین در آن قرار شمالی، دقیقاً همان است که ایـرانی درجه ۳۶در واقع عرض 

این محاسبات را انجام داده، بر همین مبنا  یگرفته است. تورستون که بخش عمده

آسمان به شکل  یو سومرِ باستان را خاستگاه رصدِ ستارگان و ترسیم نقشه بابل
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ی او تنها یک نکته باید افزوده شود و کنندهبه برداشت قانع 1کنونی دانسته است.

آن هم اینکه، بابل بر خالف تصورِ وی یک واحد تمدنی مستقل و مجزا از سایر 

ی سوم پ.م، تمدنِ بتدای هزارهزمین نبوده است و از همان اهای ایـرانبخش

ایالم، در تماس و ارتباطی چشمگیر و استوار با سایر -ی میانرودانتنیدهدرهم

ی قفقاز، ایـران شرقی و ایـران مرکزی( قرار داشته زمین )منطقههای ایـرانبخش

گرفتنِ بخشی از اخترشناسیِ است. بنابراین شاهدی در دست داریم که احتمالِ ریشه

 کند. باستان در ایالم و ایران شرقی را طرح می جهان

های اخترشناسانه آغاز شد، تنها سومریان و ایالمیان در در زمانی که گردآوری داده

دهند که این کار را اند و سومریان هم بنا بر اسنادشان نشان میمناسب بوده جایِ

تصل به آن، در ایـران ی دولتشهرهای مو شبکه-ایالم  اند. بنابراین تنهاکردهنمی

 ماند.ترین امکان، باقی میبه عنوان محتمل -مرکزی و ایـران شرقی

ترین شود. چنانکه دیدیم، کهناسناد بابلی مربوط می بندیِ اهدِ دیگرمان، به زمانش

                      
1. Thurston, 1994: 135-137.  
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شود، اما جالب های فلکی به بابل مربوط میی مربوط به صورتماندهاسنادِ باز

شود. ها بر بابل آغاز می، همزمان با گسترش نفوذ کاسیاست که ثبت این اسناد

ها بر شدنِ کاسینگارش متن انوما آنو انلیل، در قرن هفدهم و همزمان با چیره

ها مردمی بودند که از فالت ایران و آن دانیم که کاسیمنطقه آغاز شده است و می

نند کاشان و قزوین که هنوز هم نامشان بر مناطقی ماچنان آمدند،سوی زاگرس می

)کَسپین( و دریای کاسپین )خزر( باقی مانده است. بنابراین روشن است که آغاز 

ها در یک بایگانیِ یعنی ثبت منظم داده دومین گامِ تکاملِ اخترشناسی جهان باستان؛

منسجم و رجوعِ مداوم به آن، همزمان با چیرگیِ فرهنگ کاسی بر بابل آغاز شده 

 است. 

ی حاکم بر این قلمرو را پدید که به بابل هجوم بردند، دیرپاترین سلسله هاییاسیک

سال بر این سامان حکومت کردند. اینان مردمی جنگاور  ۵۰۰آوردند و برای بیش از 

تر از ایالمیان بودند که پیوندهایشان را با ماندهو از نظر فرهنگی عقب

ها، ارتباط در دوران کاسیخویشاوندانشان در آن سوی زاگرس حفظ کرده بودند. 

میان بابل و شوش که از دیرباز برقرار و نزدیک بود، به نوعی درآمیختگیِ فرهنگی 

و حتا سیاسی منتهی شد. اینکه دقیقاً در زمان یادشده، علم اخترشناسی به معنای 
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 شود، معنادار است. واقعی کلمه در میانرودان آغاز می

نش نیز در پیوند با رخدادی مشابه انجام الب است که دومین جهش در این داج

از بایگانی انوما  که دیدیم،پذیرفت و با مقطع تاریخی مشابهی همزمان بود. چنان

آید که میراث اخترشناسیِ سومری و بابلی تا عصر نوبابلی، آنو انلیل، چنین برمی

بر تغییرات  فاقد عناصر اصلیِ اخترشناسیِ متاخرترِ کلدانی بوده است. توجهِ این متن

بینی بر مبنای متمرکز است و طالع -و نه ستارگان-ماه و خورشید و آب و هوا 

شده است؛ یعنی های قدیمی یا بازی با کلمات انجام میای از ثبتارجاع به سیاهه

های جویِ مشابه را در بایگانی اخترشناسان بابلی و آشوری در این دوران، موقعیت

معنای  ته به رخدادهایی که در گذشته تجربه شده است،اند و بسخود وارسی کرده

 اند. کردهشرایط آسمانیِ کنونی را استخراج می

بختی وی خیره بوده است؛ مچنین نگاه ایشان نیز به شاه و وضعیت سالمت و نیکه

ای به ای به معنای مرسوم، در این منابع وجود ندارند و اشارهبینیِ ستارهیعنی طالع

در این  تکِ مردمان ارتباط دارد،عیتِ ستارگان با بخت و سرنوشتِ تکاینکه موق

ای میان زمین و ها همچون واسطهمنابع غایب است. در واقع شاه در این کتیبه

آسمان و موجودی بینابینِ مردمان و خدایان در نظر گرفته شده است که به همین 
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 دلیل، حال و روزش با رخدادهای آسمانی پیوند دارد.

ای را در آسمان های فلکیها که صورتی کلدانیبینی کامالً با شیوهین جهانا

ساختند و در های بدن مربوط میاند و آن را با عناصر زمینی و اندامتشخیص داده

ی انوما پرداختند، تفاوت دارد. در واقع با مقایسهبینی میعلمی به طالعنظامی شبه

ی قرون توان به روشنی دریافت که در فاصلهخر، میآنو انلیل و منابع کلدانیِ متا

ها و مادها در بابل آغاز شد ششم و پنجم پ.م؛ یعنی همان دورانی که نفوذ پارس

و تثبیت گشت، چرخشی جدی در نگاه بابلیان نسبت به ستارگان رخ داده است. 

نند تا پیش از این تاریخ، حتا یک سندِ اکدی در دست نداریم که به مفاهیمی ما

بینی برای تمام مردمان و ارتباط میان ستارگان و عناصر و های فلکی، طالعصورت

ها و مادها به تدریج در منطقه ها اشاره کند. تا اواسط قرن هفتم پ.م که پارساندام

نمای بابلیان یافتند، تنها چهار صورت فلکیِ قابل تشخیص، در آسمانچیرگی می

ها را نداشته است. وان کارکرد نجومیِ دوران کلدانیوجود داشته است که به هیچ عن

های فلکیِ اصلیِ شویم که تمام صورتآپین روبرو میناگهان با متنِ مول پس از آن،

وار با اساطیر مهم میانرودانی آنکه پیوندی اندامالبروج را داراست بیمربوط به دایره

 برقرار سازد. 
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 بابلی به مفاهیمی مانند صورت فلکی،س از این دورانِ گذار، اخترشناسی پ

های فلکی و ستارگان و مدلی تحلیلی از اندرکنشِ صورت گاهشماریِ خورشیدی

بابلیِ قدیمی نشان -دست یافته است که گسستی جدی را نسبت به سنت سومری

اند و به همین دلیل دهد. این چارچوبِ نو را قاعدتاً مغان ایـرانی به همراه آوردهمی

 نه بابلیان.  های فلکی را باید به ایشان نسبت داد،محاسبه و تشخیص صورتهم 

شدند، در قرون آغازین ی دانشمندشان محسوب میای که مغان طبقهبایل ایرانیق

زیستند و از همان جا با های شمالیِ فالت ایـران میسوم پ.م در بخش یهزاره

د. این دقیقاً همان عرض جغرافیایی دو موج، به ایـران شرقی و غربی مهاجرت کردن

های فلکی باید در آن تکامل یافته باشند. درجه و همان زمانی است که صورت ۳۶

ی محدودبودنِ منشا نجوم به بابل، از این رو نادرست است دیدگاه تورستون، درباره

پ.م در بابل ابداع شده  ۲۶۰۰-۲9۰۰های فلکی در که بسیار بعید است که صورت

های بابلی باقی اما تا زمان ورود پارسیان به منطقه، هیچ اثری از آن در کتیبه باشد،

نمانده باشد، آن هم در شرایطی که منابع نجومی بابلی وجود دارد و از چارچوبی 

 کند.تر پیروی میمتفاوت و ابتدایی

های فلکیِ امروزین ما، از اصل شود که صورتهای تاریخی، روشن میبا مرور داده
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توان زمان و شده، میو تباری دیرینه و روشن برخوردار است. به کمک اسنادِ ارائه

صورت فلکی و تشخیص  ۱۲بندیِ ستارگان آسمان به شکل این مکانِ صورت

 های زمانیِ حرکتشان را با دقتی قابلِ توجه شناسایی کرد. چرخه

 است:  ها احتماالً چنین بودهمایههای تکامل این نقشامگ

های باستانی، توجه به ستارگان تا حدِ نامگذاری برای برخی ام نخست: در تمدنگ

های ستارگان )مانند پروین( پیشروی کرده است. این از ستارگان و احتماالً خوشه

و  های جهان باستان به طور همزمان و واگرا پیش رفتهگام، احتماالً در تمام تمدن

ید آورده است. امروزه حتا در زبان قبایلِ هایی محلی را در این زمینه پدسنت

شود. در هایی پیدا میآورده و شکارچی هم برای برخی از ستارگان اسمگرد

ی سیستان، مصر، تمدن درهایالم و و  یعنی سومر-های یکجانشین ترین تمدنکهن

ای هنیز احتماالً همین روند طی شده است. هر چند داده -سند، آناتولی و آسورستان

ها )مانند سومر و شده در برخی از این فرهنگهای ابداعما در مورد نام و نشان

کمتر یا در حد هیچ است. ی سند( مصر( بیشتر و در مورد برخی )مانند ایالم و دره

به هر صورت ردپاهای این مرحله را از همان ابتدای ظهورِ خط و نویسایی )در 

 توان دید. شده میهای یادنی چهارم پ.م( در تمدی هزارهمیانه
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است و این حقیقت که این  هایی از ستارگان تشخیص داده شدهام دوم: خوشهگ

کنند، شناسایی شده است. ها مسیرهایی مشخص را در پیوند با هم طی میخوشه

های به این ترتیب مفهوم نجومیِ صورت فلکی ابداع شده است، اما این صورت

هشماری پیوند نخورده بودند؛ یعنی در این دوران کسانی که فلکیِ اولیه با نظام گا

کوشیدند با تلفیقِ تقویم شمسی و قمری راهی برای تعیینِ سال نو بیابند، هنوز می

های ستارگان با این موضوع را در نیافته بودند. در این مرحله برخی ارتباط چرخه

داشتند، اما با محاسبات  های فلکی، شناخته شده بودند و نام و نشانی هماز صورت

بینیِ مسیرشان پیوند نخورده بودند و ارزش تقویمی نداشتند. ریاضی برای پیش

که دیدیم، متونی مانند انوما آنو انلیل، به این مرحله تعلق دارند. در این متن، چنان

ای بر دوش دارند و حتا از بینی و فالگیری، نقشی حاشیهستارگان در امر طالع

اند. تر قلمداد شدهاهمیتی مانند تندر و آذرخش و وزش بادها هم بیرخدادهای

های مربوط به این مرحله، پیشرو دهد که بابلیان در گردآوریِ دادهشواهد نشان می

 ها دست یافتند. تر از سایر تمدنتر و غنیهایی دقیقاند و به بایگانیو فعال بوده

و به احتمال زیاد -هفدهم پ.م در میانرودان  ین گام به احتمال زیاد در ابتدای قرنا

اواخر شان به تری که سابقههای کهنآغاز شده است و با ارجاع به داده -ایالم
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رسیده، غنی شده است. دلیل اینکه ایالم پ.م( می ۲۱۰۰ی سوم پ.م )حدود هزاره

د کاسیان دانم آن است که تحول یادشده از نظر سیاسی با ورورا در این میان مهم می

شدنشان بر این شهر همزمان است. اوج رونق این اندیشه و به بابل و چیره

ترین دورانِ تدوین و نگارش متونِ مربوط به این سنت فکری به دوران زدهشتاب

شود که با انقراض ایشان در قرن دوازدهم پ.م، این سنت نیز کاسیان مربوط می

 رو به انحطاط رفت.

های های فلکی در آسمان و چرخهی صورتهای ساالنهچرخه ام سوم: پیوند میانگ

 ها نسبت به هم ابداع گشت. ی آنماه و خورشید شناسایی شد و راهی برای محاسبه

های فلکی را با گاهشماری، مربوط کرد و ین گام، همان روندی بود که صورتا

ور این مرحله گانه را ممکن ساخت. متنی که ظهمفهوم امروزین صور فلکیِ دوازده

شکلِ پخته « آپینمول»ی است که کتیبه« سه ستاره برای هر یک»دهد، را نوید می

دهد. این سنت در اواخر دوران زمامداری کاسیان ی آن را نشان مییافتهو تکامل

)قرن دوازدهم پ.م( در بابل آغاز شده است و احتماالً با فرهنگ ایالمی در ارتباط 

آمیختگیِ قرن پایانیِ عصر کاسیان در بابل با نزدیکی و در بوده است؛ چراکه دو

شدید سپهر بابلی و ایالمی همراه است و همین هم در نهایت به فتح بابل توسط 
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 ۶8۶شده تا اواسط قرن هفتم پ.م )ایالمیان و نابودی کاسیان منتهی شد. سنت یاد

ترین ی وارد شد و بزرگدوام آورد و این زمانی بود که بابل به دوران نوبابلپ.م( 

قدرت منطقه یعنی آشور در مدت یک نسل از میان رفت و جای خود را به 

 های نوظهور پارسی و مادی داد. قدرت

های مستقیم فراوانی از تر است، دورانی است که دادهام چهارم: که از همه مهمگ

 آن در دست داریم. 

 ۱۲اختر و وین یافت و هفتر این عصر، همان نظام بابلی به شکلی نهایی تکد

گیریِ صورت فلکیِ آشنای امروزین را پدید آورد. این دوران با نخستین شکل

تقویم خورشیدی نیز همراه بود و این همان بود که گاهشماریِ رسمی هخامنشیان 

های امروزین ها و نشانصورت فلکی با نام ۱۲ساخت. در این دوران بود که میرا بر

های سال خورشیدی منسوب شد. تدوین این یک به یکی از ماهتثبیت شد و هر 

تردید در دوران زمامداری هخامنشیان اخترشناسی بی-نظامِ ترکیبیِ گاهشماری

بندی آن بوده های اصلی صورتتردید یکی از کانونانجام پذیرفته است. بابل بی

ه نیز در ی آن، یعنی شوش و هگمتاناست و چه بسا که شهرهای بزرگِ همسایه

این روند سهیم بوده باشند. هر چند یونانیانی که بعدها تاریخ نجوم امروزینِ ما را 
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 شناختند و تا آنجا سفر کرده بودند. نوشتند، بیشتر بابل را می

ی سیاست جهان ها و مادها به صحنهپ.م و با ورود پارس ۶8۶شده از وند یادر

.م به وضعیتی نهایی دست یافت؛ چون باستان آغاز شد و تا ابتدای قرن چهارم پ

شود، شکل پخته ی یونانی و مصری که به این دوران مربوط میشدهمنابع ترجمه

 دهد. ی آن را نشان میشدهو تکمیل
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 اخترگفتار سوم: ظهور مفهوم هفت

های فلکی در آسمان، یک های ستارگان و صورتتشخیص و نامگذاریِ خوشه

کردنِ حرکتِ یک بندیکردن و صورتدادن و تفکیکمسئله است و تشخیص

 ای یکسره متفاوت. ی منفرد، مسئلهسیاره

ی آسمان در قالب بندیِ نقشهنچه تا به اکنون مرور کردیم، چگونگی صورتآ

هایی از ستارگانِ همسایه بود. خیلی و تشخیصِ خوشههای تای از شکلمجموعه

که دیدیم این روندی بسیار کند و دیرآمد بود و مردمانِ نویسا و یکجانشین، چنان

ای از آن فراهم آنکه نام و نقشهنگریستند؛ بیای به آسمان میبرای بیش از هزاره

شود که پیشتازِ دانش یزمین مربوط مآورند. ضمنِ اینکه این روند به قلمروی ایـران

 اخترشناسی بوده است. 
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بندی های ستارگان به این شکلِ خاص، تقسیمهای فلکی و خوشهینکه چرا صورتا

ی ، پرسشی است که باید بدان بپردازیم، اما پیش از آن باید دربارهو نامگذاری شده

از این  وجو کنیم و آن هم اینکه، مردمانِ جهان باستان گذشتهپرسشی دیگر جست

های فلکی یا ستارگانِ همنشین، دیگر چه چیزهایی را در آسمان صورت

ها را زده و بدیهیِ امروزین ما این است که سیارهاند؟ پاسخ شتابدیدهمی

اند، اما چنانکه نشان خواهم داد، قضیه چنین ساده نبوده است. هر چند دیدهمی

نماید، اما واقعیت آن است که می گانه در روزگار ما بدیهیهای هفتاهمیت سیاره

ها را از سایر نورهای آویخته بر های باستانی پس از زمانی دراز توانستند آنتمدن

 سپهر الجوردی تفکیک کنند. 

تواند تا امروز هم کسی که در فن اخترشناسیِ تجربی آموزشی ندیده باشد، نمیح

ها، ها تفکیک کند. سیارهارهبا نگریستن به آسمانِ شبانه، ستارگان ثابت را از سی

های نورانیِ کهکشانِ فراز سرمان نیستند. دستِ کم پرنورترین یا متمایزترین لکه

ـ مداری چنان نزدیک به خورشید دارد که معموالً در آسمان  ها ـ تیریکی از آن

ـ به دلیل دوریِ مدارشان از زمین  برجیس و کیوانشود. دوتای دیگر ـ دیده نمی

نور هستند و درخششی همتای سایر ستارگانِ کوچک دارند. گذشته از ر کمبسیا
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ها بر خالف ستارگانِ ثابت، نامنظم و ناهماهنگ با بقیه است و این، حرکت سیاره

ی ستارگانِ آشنای دیگر، دشوارتر حاصل شدنِ چشم با موقعیتشان در میانهآشنا

 ان چندان هم دور از انتظار نیست.بودنِ شناسایی این اخترآید. بنابراین متاخرمی

ای از زبان عربی است واژهرود، وامکه در فارسی امروزین به کار می« سیاره»ی لمهک

شناسانی ایـرانی بار ستارهدهد. این کلمه را نخستینمعنی می« رونده و سرگردان»که 

ر چند خودِ برگزیدند؛ ه« اَپاختَر»ی پهلوی نوشتند، در برابر کلمهکه به عربی می

ـ  ـ یعنی ستاره« اختر»در برابر « اباختر»این کلمه نیز در فارسی دری به صورتِ 

ها را به همین شکل بر مبنای ها هم نام سیارهباقی مانده است. در سایر فرهنگ

که در  palnetی امروزینِ اند. کلمهشان انتخاب کردهحرکت نامنظم و همیشگی

)پالنِتِس  πλανήτηςαστήρد شکلی ساده شده از های اروپایی رواج دارزبان

در چینی هم به همین  行星دهد. ی سرگردان معنی میآستِر( است که ستاره

گرفتند و را در همین معنی به کار می 遊星معناست و در ژاپنِ عصر اِدو هم 

 «. ی سردرگمستاره»بود که یعنی  惑星عبارت دیگری که برایش داشتند 

های کیهانیِ سرگردانی دنبال شوند، به راستی جرم اختر هر شب در آسمان هفت گرا
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کنند و گاه خواهند نمود؛ چراکه آنان، گاه در آسمان از باختر به خاور حرکت می

مسیری پادساعتگرد دارند. سرعتشان با هم متفاوت است و حتا جهتِ حرکتشان 

جام ، یک گردش کامل آسمان را در یک ماه قمری به ان«ماه»شود. هم واژگون می

، تقریباً «بهرام»، برای همین حرکت یک سال شمسی نیاز دارد. «خورشید»رساند. مى

دهند و در حدود یک سال این حرکت را انجام می« تیر»و « ناهید»در دو سال و 

  1برد.سال این حرکت را به پایان می ۵/۲9، در «کیوان»و  ۲۱، در «برجیس»

های ماه، از شدند، دگرگونیخوانده می اختری که سرگردان یا سیارهر میان هفتد

ی ها دربارهتر است. از این رو به احتمال زیاد نخستین نظریهتر و نمایانهمه روشن

ها، مایل است. آن پرداخته شده است. مدار گردش ماه، نسبت به مدار گردش برج

تانی ایرانی، کند را در نجوم باسالبروج را قطع میای که ماه دایرهاز این رو دو نقطه

ها، نقاطی هستند که تقاطع مسیر ماه نامیدند. این گرهمی« عقده»یا به عربی، « گره»

گرفت و خورگرفت، در آن انجام گیرد و از این رو مهو خورشید در آن صورت می

                      
1. Beck, 2007: 70. 
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پذیرد. قدما معتقد بودند اژدهایی آسمانی در این دو نقطه النه دارد و هر از می

بلعد. به این ترتیب در کنار ماهِ قمریِ عادی شید را فرو میگاهی ماه و خورچند

بار رویت هالل ماه نو است، ماهِ اژدهایی هم وجود ی میان دو)قرانی( که فاصله

 ای یکسان است.دارد که زمان الزم برای بازگشتن ماه به گره

ز ها را یکی اآن کشد و هر یک ازروز طول میشبانه ۲8یا  ۲۷ک ماهِ قمری، ی

هایی عربی ها را با نامنامند. در قرون میانه این منزلهای ماه میها یا منزلخانه

 اند از: خواندند که عبارتمی

ع، النََّثرَه، الطرف، الجبهه، الزبره، لشََّرَطان، البُطَین، الثُرَّیا، الدبران، الهَقعَه، الهَنعَه، الذراا

ب، الشِولَه، النَعائِم، البَلدَه، الزُبانی، االکلیل، القل الصَرفة، العََّواء، السَمَّاک االعزل، الغفر،

انی، بطن الحوت سعد الذاع، سعد بُلَع، سعد السعود، سعداخبیة، الفرغ االول، الفرغ الث

 )الرََّشام(. 

ین نامگذاری بسیار کهن بوده است و احتماالً به شکلی که امروز به دست ما رسیده ا

م سامی در میانرودان انجام پذیرفته است؛ چون شکل بار در میان اقوااست، نخستین
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های به ویژه فرهنگ 1توان یافت.منزلِ ماه را در تورات نیز می ۲8دیگری از نامِ این 

سامیِ میانرودانی که گاهشماریِ قمری داشتند، پایان یک ماه قمری و آغاز بعدی 

 رکردی دینی داشته است. کردند و این برایشان کاها محاسبه میرا بر مبنای این منزل

 2گفته است که:« ربی العازار خیسما»نانکه چ

. קניןופתחינדההןהןגופיהלכות, ביאלעזרבןחסמאאומרר

 .תקופותוגמטריאותפרפראותלחכמה

ی ها بدنهی روز قاعدگی زنان، اینقانون درآمیختنِ پرندگان قربانی و کلید محاسبه»

 «ها، گواراترین خوراک خِرد هستند.اوجی اعتدالین و هَالالخ هستند. محاسبه

در آثارش که در قرن نهم و هشتم پ.م نوشته « هُمِر»ومون نشان داده است که ک

دانسته که حتا های دیگر را مهم نمیشناخته و نه تنها سیارهشده، تنها ناهید را می

شامگاهی ی همر در ایلیاد، به ناهید با عنوانِ ستاره 3برایشان نامی هم نداشته است.

(  / ی بامدادی )اِئوسفوروسو ستاره( ' / پِروس)هِس

                      
 سفر پیدایش، باب پنجم. .1

2. Pirkei Avot, 3 :23. 
3. Cumont, 1935: 5-43. 
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به عبارت دیگر، در دوران  1دو یکی هستند.اما خبر ندارد که این  ،کنداشاره می

های آشنای نگریستند، سیارههمر، هنگامی که مردم آناتولی و یونان به آسمان می

ختر پرنورِ ناهید را در آسمان از بقیه تفکیک دیدند، تنها اامروزین را در آن نمی

پنداشتند. کردند و آن را هم در آغاز و پایان شب، دو جرم آسمانی متمایز میمی

اند.دیدهبینیم در آسمان نمیهایی را که ما مییک از آن سیارهبنابراین به تعبیری، هیچ

*** 

 میعَ» کند لوحِاشاره میسیاره نام یک شکلی صریح به نخستین سند تاریخی که به 

ی انوما آنو نام دارد و همان است که در شصت و سومین لوحِ مجموعه «دوقاصَ

از حمورابی است و  پسچهارمین شاه بابل  ،صدوقا ثبت شده است. عمی ،انلیل

ی قرن هفدهم این سند در دوران او نوشته شده است و بنابراین به میانه احتماالً

ی در دست از این متن از دوران سلطنت ترین نسخههر چند کهن 2؛پ.م تعلق دارد

  3پ.م( باقی مانده است. ۷۲۰-۷۰۴شروکین دوم آشوری )

                      
1. Illiad, 226, X 317. 
2. Hobson, 2009. 
3. Hunger and Pingree, 1999: 32. 
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این لوح زمان طلوع ناهید را در روزهای 

سال ثبت کرده،  ۲۱مختلف ماهِ قمری در طول 

ای نجومی اما از آن نظمی ریاضی یا گزاره

با وجود این، با استناد  1استخراج نکرده است.

ی ها در میانهتوان فرض کرد که بابلیبدان می

ی دوم پ.م ناهید را از سایر اخترانِ شبانه هزاره

اند و طلوع و غروبش را مهم دادهیتمیز م

 لوح عمی صدوقا      اند.پنداشتهمی

صدوقا، به نام ناهید اشاره شده است و رصدِ حرکتش در ر چند در لوح عمیه

تایی از اختران در آن به چشم آسمان ثبت شده است، اما هیچ نشانی از نظامی هفت

اند و ن، موردِ اشاره واقع نشدههای تیر و برجیس و کیواخورد. به ویژه سیارهنمی

اخترِ مشهور، کامالً در آن غایب است. چیزی شبیه به دستگاه نجومیِ دارای هفت

                      
1. Evans, 1998: 296–7. 
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نور و نامحسوس مانند تیر و کیوان و برجیس، هایی کمکه گذشت، اینکه سیارهچنان

و شدنِ دهایی پرنورتر مانند ناهید و بهرام یکجا قرار بگیرند و با افزودهبا سیاره

تا برسد، امری کامالً ی کامالً متفاوت ـ ماه و خورشید ـ شمارشان به هفتنمونه

 انگیز است. غیربدیهی و شگفت

نورترین، ه راستی چه دلیلی وجود داشته است تا این مجموعه از پرنورترین و کمب

ترین، و تندروترین و کندروترین ترین و کوچکترین، بزرگترین و نامنظممنظم

اختر بشناسند؟ و ها را با عنوان هفتکیهانی را در یک رده جای دهند و آن اجرام

نخستین کسانی که چنین قراردادی را پیش نهادند چه کسانی بودند و دقیقاً 

منظورشان از این قاعده چه بود؟ و چه نیرویی در این پیشنهادِ غیربدیهی وجود 

 ای جهانی ممکن ساخت؟داشت که فراگیرشدنش را برای هزاران سال در گستره

ی شناسایی های تاریخ علمِ عادی مراجعه کنیم، طبق معمول سابقهگر به کتابا

 کنند! اختر و رصدکردنشان را به یونان باستان منسوب میهفت

اختر را ین سخن کامالً نادرست است. نه تنها یونانیانِ عصر همر، هفتا

زمین کامالً رواج ها بعد و آن هنگام که این مفهوم در ایـرانشناختند، که تا قرننمی

پ.م، دموکریت، که به قول  ۴۳۰یافته بود نیز با آن بیگانه بودند. در حدود سال 
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 پیرو اندیشمندان ایـرانی بود، همچنان از دیوگنس الئرتیوس، از نظر فلسفی کامالً

ی خودش، شمارشان را نیز اطالعی نداشت و حتا به گفتههای سرگردان اسم ستاره

ترین و خورشید، دورترین با وجود این، معتقد بود که ماه، نزدیک 1دانست.نمی

 نند.کهای ناشناخته در میانشان حرکت میجرم آسمانی به زمین هستند و این سیاره

ای که اما در نامه 2کند،تنها به ناهید و تیر، اشاره می« تیمائوس»فالطون در کتاب ا

مشهور شده « ی اِپینومیسرساله»نوشته و به نامِ  3شاگردش فیلیپوس اهلِ اوپوس

ی سرگردان را ای از پنج سیارهبار در جهان یونانی زبان، سیاههاست، برای نخستین

این فیلیپ همان شاگرد افالطون بوده که با مغان کلدانی رابطه  4بینیم.به دست می

داشته و مدعی بوده که افالطون شاگرد زرتشت بوده است. بنابراین تردیدی نیست 

طوری « اپینومیس»ها را از منبعی ایرانی نقل کرده است. لحن که نام و نشان سیاره

اش ناشناخته بوده است؛ انیها برای مخاطبان یونسیاره دهد ناماست که نشان می

                      
1. Cumont, 1935: 5-43. 
2. Plato, Timaus, 38d. 
3. Philippos of Opus 
4. Epinomis, 987b. 
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اند، اما بربرها )ایـرانیان( واقع اسم نداشتهگوید که ستارگانِ مقدس در چراکه می

ها نام نهادند. سپس بار رصدشان کردند، به افتخار خدایان بر آنکه برای نخستین

کند که این اطالعات را از دانشمندان ساکن در سوریه و مصر آموخته اشاره می

ی همسایگان گذارد که آن را با واسطهبه این ترتیب تردیدی باقی نمیاست و 

اند ها عبارتیونان، از منابعی ایـرانی دریافت کرده است. فهرست او از این سیاره

 «. هرمس»، و «آفرودیته»، «آرس»، «زئوس»، 1«کرونوس»از 

طون و در زمان ها به جهان یونانی، کمی زودتر از افالحتماالً ورود نام این سیارها

دانیم پیروان او به وجود پوتاگوراس )فیثاغورث( انجام شده بود؛ چون می

ی دقت یا درستیِ نام و نشانِ این اختران در ستاره باور داشتند، اما دربارههفت

 تحتِ تاثیر پوتاگوراس، افالطون بود  ِدانیم. دانشمندترین یونانیمیانشان چیزی نمی

ها و ارتباطشان با هم در مورد ترتیب قرارگیری این سیارهکه تصویر روشنی در 

گوید که ماه و سپس خورشید، بیش از همه به می« جمهوری»ذهن نداشت. او در 

                      
بودنِ ثبه ( اسمممه که به د یا رای سمممیاره در یونانی نرونو    -اسمممم د یی این ای د  .1

 دهم.آنگلوساکسونِ این نام  کرونو ( آن را به همین ترتیب مورد اشاره  رار می
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ها ناهید، تیر، بهرام، برجیس و کیوان قرار زمین نزدیک هستند و پس از آن

رتیبِ پیشین چیز با وضعی آشفته و متعارض با تهمه 2«تیمائوس»اما در  1گیرند،می

بازنموده شده است. بنابراین تا یونانِ دوران افالطون هنوز آشناییِ نخبگان فرهنگی 

شد. از این ناشده محسوب میها سطحی بود و امری نوپا و دانشی تثبیتبا سیاره

 رو بدیهی است که یونان خاستگاه این مدل نجومی نبوده است.

بینیم که بابل را به عنوان علم بنگریم، میترِ تاریخ تر و جدیگر به منابع تخصصیا

اند. این سخن دستِ کم در مقایسه با اختر معرفی کردهی هفتخاستگاه نظریه

اختری که یونانیان با آن آشنا شدند، از یونانیان کامالً درست است؛ یعنی آن هفت

بود،  زمین به ایشان ـ یعنی بابل ـ وامگیری شدهترین مرکز فرهنگی ایـراننزدیک

ای ندارد. در منابع بابلی تا سال اختر در بابل هم چندان پیشینهاما ظهور نام هفت

پ.م(، روش منظم و ثابتی برای ارجاع  ۵۶۷سی و هفتمِ سلطنت نبوکدنصر دوم )

ها و ثبتشان وجود نداشته است. تازه در این هنگام، یعنی تنها بیست و به نام سیاره

                      
1. Plato, Repulic, 616-617. 

 .d. 138-7افالطون، تیمائوس،  .2
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ها بزرگ به بابل و زمانی که نیروی فرهنگِ پارس چند سال پیش از ورود کوروش

های ماه تدوین هایی منظم از منزلو مادها، بابل را در خود غرقه ساخته بود، جدول

ها نیز بر آن نشان داده شده است. این نخستین نشانه شود که نام و نشانِ سیارهمی

دِ این مفهوم را به البروج است، هر چند تا عصر داریوش بزرگ، خواز تدوین دایره

 بینیم. شده در اسناد تاریخی نمیشکل پرداخته

یافتنِ آن در این شهر را معموالً تحولی اختر در منابع بابلی و اهمیتهور هفتظ

ی محتومِ سیر تکامل اخترشناسی در این اند و آن را دنبالهدرونزاد و اصیل دانسته

ای جای بحث دارد آن اینکه، چگونه هاند. با وجود این، نکتمنطقه به شمار آورده

آپین تا نبوکدنصر دوم ـ سال ـ از عصر مول ۱۰۰۰ها برای مدت دستِ کم بابلی

ها اند، اما به طور درونزاد سیارههای فلکی و ستارگانِ ثابت، نامی داشتهبرای صورت

ی ورود پارسیان به را کشف نکرده بودند و اینکه چطور شد درست در آستانه

 ه این مفهوم نیز به صورت یکجا و یکپارچه در منابع بابلی پدیدار شد؟صحن

های اختر در بابل نیز بومی نبوده است و از سرزمینه گمان من، مفهوم هفتب

تر وامگیری شده است. برای این حدسِ خود، دو دلیل دارم که یکی استنتاجی شرقی

 تاریخی و دیگری ارجاعی اسنادی است:
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اختر، که در مورد ها نه تنها در مورد هفتبر این مبناست که بابلی ستنتاج تاریخیا

اند. سایر دستاوردهای تاریخی خویش به شدت به مرزهای شرقیِ خود وابسته بوده

شود، بابل به تنهایی یک تمدنِ مستقل انگارانه تلقی میبر خالف آنچه معموالً ساده

وک و اریدو و شوش و هگمتانه و و مجزا نبوده است؛ بلکه به همراه آشور و اور

ها شهر دیگر، عضوی از مجموعه دولتشهرهای تمدن بزرگ ایـرانی اَنشان و ده

ای از مراکز جمعیتی، نقاط تولید فرهنگ شده است. این تمدن که شبکهمحسوب می

های دگردیسیِ نظم سیاسی را در خود پرورده بود، از ابتدای آوری و جایگاهو فن

زمین گسترش یافته بود، هر چند تا دوران پ.م در سراسر ایـرانی سوم هزاره

ی منسجم تبدیل نشد. این تمدن به خاطر کوروش بزرگ، به یک دولتِ یگانه

های پیاپیِ مردمش، انتقال سریع و اش، کوچهای تجاریی راهتنیدهی درهمشبکه

اش، از سیاسی خاش و تاریهای فنی و هنری در گسترهافزای نوآوریراهوار و هم

همان ابتدای کار، یک سیستم تمدنیِ یگانه بوده است. بابل به همراه سایر شهرهای 

های این تمدنِ ایـرانی بوده است. ها یا زیرسیستممهمِ میانرودان، یکی از فرهنگ

طور که انشان و شوش و آیاپیر و گوتیوم، زیرواحد دیگری به نام ایالم را در همان

د و شهرهای سُغد و خوارزم و سیستان و ایـران مرکزی نیز هر یک ساختنآن برمی
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 بافته با این مجموعه بودند. زیرواحدی جداگانه، اما درهم

ها کند، مگر آنکه ریشهیک از این زیرواحدها بروز نمیر این قالب، تحولی در هیچد

ناسی بابلی، های آن را در سایر واحدها نیز ببینیم. در مورد دانش اخترشیا بازتاب

ارزشیِ بابلی، شود. نظام عددنویسیِ جاکه گفتم، این الگو به روشنی دیده میچنان

اش درونزاد و اصیل بوده است، از همان ابتدای گانیکه دستِ کم در قالب شصت

کار در ایالم رواج یافت و به همین ترتیب رواج دستاوردهای مهم اخترشناسی در 

ی سیاسی ایالم و گوتیوم بر بادل فرهنگی یا سیطرهبابل همواره با موجی از ت

ها، گانه و تاثیر کاسیهای فلکی دوازدهمیانرودان همراه بود. در مورد ظهور صورت

بینیم که اختر هم میدر گفتار پیشین شواهدی را مرور کردیم و در مورد هفت

دنیِ آریاییِ های ورودشان به بابل، همزمان است با ورود عناصر تمنخستین نشانه

 موج سوم به این منطقه. 

ها، دولت آشور را از میان بردند، ی قرن هفتم پ.م که مادها با کمک بابلیز میانها

های مستقر بر زمین که اتفاقاً از نظر سیاسی و جمعیتی نیز ترین دولتدوتا از بزرگ

نتیِ این دو پیوندهای بسیار نزدیکی با هم داشتند، ماد و بابل بودند. خاندان سلط

شهر با هم خویشاوند بودند و دومین شهرِ مذهبی مهم بابل، یعنی حران، تا پایان 
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شد. دقیقاً عمرِ دولت بابل، برای بیش از صد سال، بخشی از خاک ماد محسوب می

شوند، ناگهان نظام ها و مادها در افق سیاسی بابل پدیدار میدر زمانی که پارس

ینیم. این تازه به اواخر دوران زمامداری شاهان نوبابلی و باختر را در بابل میهفت

شود. بنابراین، حدسِ دقیقاً پیش از فتح بابل به دست کوروش بزرگ، مربوط می

ها توان زد، آن است که بابلیها میها و منشنیرومندی که بر مبنای پویاییِ جمعیت

 گرفته باشند. ها و مادها وام اختری را نیز از پارساین دستگاهِ هفت

تر است. اگر به راستی تمدن ومین دلیلِ من در این مورد، بسیار استوارتر و روشند

مستقر در درون فالت ایران به دانشی اخترشناسانه دست یافته باشند و مرجع اصلی 

ها هایی از آن را در این سرزمینانتقال این علم به بابل بوده باشند، باید نشانه

 بازجوییم. 

 مان من، چنین شواهدی وجود دارد و بسیار صریح و روشن هم هست:ه گب

های دوازدهم و یازدهم پ.م از شمال و ی قرنای که در فاصلهز قبایل آریاییا

زمین وارد شدند، اسنادی به جای مانده است که امروز روی هم شرق به ایـران

ای به نسبت ناهمگون شود. اوستا، در واقع مجموعهشناخته می« اوستا»رفته با نام 

های دوازدهم تا پنجم پ.م به زبان اوستایی ی قرناز متون است که در فاصله
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است که « گاهان»ترین بخش از این سند، تدوین و نوشته شده است. کهن

های دیگرِ اوستای کهن، در گیرد و به همراه بخشهای زرتشت را در بر میسروده

و « یسنه»های دیگری به نام آمده است. بخش قرون یازدهم و دوازدهم پ.م پدید

اش به زبان اوستاییِ نو تدوین شده است. نیز وجود دارد که بدنه« هایشت»

جدیدترینِ این متون، وندیداد است که برخی قدمتش را تا قرن سوم پ.م نیز جلو 

بندی جای نقد بسیار دارد و زمان مورد توافق در آورند، هر چند این زمانمی

 ی نخست دوران هخامنشی است. دش قرن پنجم و ششم پ.م، یعنی نیمهمور

سرود در ستایش نیروهای مقدس کهن ایـرانی وجود دارد که  ۲۱ر این مجموعه د

هایشان را هم شامل ترینها که طوالنیترینِ یشتها مشهور است. کهنبه یشت

که به خدایان کهن ی نخست پ.م توسط  مردمی شود، احتماالً در ابتدای هزارهمی

ها را تا زمان ایـرانی وفادار بودند، سروده شده است. برخی، تاریخِ این بخش

ها را در توان زمان نگارش یشتبرند. میزرتشت و حتا پیش از او نیز عقب می

داریوش »که در کتاب ای میان قرن یازدهم تا ششم پ.م قرار داد و چنانفاصله

دهد ویراست دی در خود متن وجود دارد که نشان میام، شواهنشان داده« دادگر

پ.م  ۴۲۰در حدود سال  -که با ورود عناصر زرتشتی بدان همراه بوده-نهایی آن 
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ی این و در دوران اردشیر دوم هخامنشی انجام پذیرفته است. با وجود این، بدنه

یشتر در دهد، بهای نجومی موردِ نظر ما را هم در خود جای میها که اشارهمتن

ها شود و ایندیده می« تیریشت»و « مهـریشت»و « یشتفروردین»و « یشتآبان»

و  2که از سوی ویدنگرن 1همه قدمتی بیش از بقیه دارند. بر اساس نظر نیبرگ،

یشت و مهـریشت و احتماالً تیریشت در ی آباننیز پذیرفته شده، شکل اولیه  3لومل

است. بنابراین در اینجا با متونی سر و کار  ی دوم پ.م تدوین شدهاواخر هزاره

 داریم که قدمتی همتای گاهانِ زرتشت دارند. 

اختر را تواند معمای هفتها چند عنصرِ بسیار مهم وجود دارد که میر یشتد

 بگشاید. 

اختر وجود دارد. اصوالً های فراوان، صریح و منسجمی به هفتر این متون اشارهد

ها، به افتخار ایزدانی نامگذاری شده ترینِ این یشتو طوالنیترین تا از کهنهفت

توان دریافت ها، میای دارند و با مرور سرودهای نیایش آنازایی ستارهبهاست که ما

                      
1. Nyberg 1938: 260,291,438. 
2. Widengren 1955: 48. 
3. Lommel 1954: 406. 
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 که در همان دوران هم این ارتباط برقرار بوده است. 

یشت، یشت(، ماهاند از: مهـریشت )به همراه خورشیدین هفت یشت عبارتا

یشت )به همراه یشت، و فروردینیشت، هورمزدیشت، بهرام یشت، آبانتیر

 یشت(. رام

ها ترینِ یشتترین و از نظر قدمت، کهنمتن از نظر اندازه، طوالنی 9یا  ۷ین ا

 شوند.محسوب می

در میان تمام متون اوستایی، تنها در مورد نیروهای مقدسی که در این هفت متن 

 بینیم. اند، تصویری شبیه به خدای خدایان را میستوده شده

ی دانیم که دین زرتشتی از همان ابتدا یکتاپرست بوده و وجود یک مرکزِ یگانهیم

ه روشنی در گاهان گرفته است. ردپای این باور را بتقدس را در هستی فرض می

هایی صریح از های موردِ نظرمان، اشارهتوان نشان داد. با وجود این، در یشتمی

بینیم. در مهـریشت و تیریشت، اهورامزدا آیینی رقیب با مزداپرستیِ زرتشتی می

ارج با خود آفریده است و پایه و همکند که ایزدانِ مهـر و تیشتر را همتصریح می

بینیم که از ایزدانی یشت، اهورامزدا و زرتشت را در شرایطی میرامیشت و در آبان

گیرند یا مانند پریستاران، برایشان باستانی مانندِ وای برای انجام کارها اجازه می
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کنند. طبیعی است که در هورمزدیشت ادعایی مشابه را در مورد خودِ قربانی می

های خداوند شرح داده شده است امی نهورمزد ببینیم و این ادعا با بحثی درباره

بینیم. در این فهرست تنها ی وای مییشت نیز دربارهکه دقیقاً همتای آن را در رام

ماه و بهرام هستند که انگار ادعای سروری بر جهان خدایان را ندارند و شاید آن 

 تشتیِ اند. در متن زرشده هم بدان دلیل باشد که هر دو، در سنتی مهـرپرستانه نوشته

گنجیدن در فهرست این هفت  یشت براییشت که شاید زمانی رقیبِ ماهفروردین

 مردمان یاور و همکارِ اهورامزدا در کار  ِبینیم که فَرَوَشیموقعیت بوده باشد نیز می

 اند. آفرینش بوده

ـ الب است کـه در تمـام این متـون اشـارهج معمـوالً هایی به زرتشت و اهورامـزدا 

ـ گنجانده شده است، اما موجودی که همواره بیشترین قالب گفت در وگوی این دو 

اش ها دربارهآمیزترین ستایشترین و اغراقبینیم و خالصتکرار در نامش را می

ها ایِ موردِ نظر است؛ یعنی اگر بخواهیم شمار ارجاعانجام شده، همان ایزدِ ستاره

یک از این متون ـ به جز مبنا بگیریم، در هیچ و تراکمِ تقدسِ منسوب به ایزدان را

 ـ اهورامزدا را ایزدِ برتر نخواهیم یافت.   هورمزدیشت

ی نخستِ ها، با سنتی پیشازرتشتی سر و کار داریم که در نیمهنابراین در یشتب
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ی اول پ.م، با چارچوبِ یکتاپرستانه و فلسفیِ زرتشتی به تعادلی رسیده و هزاره

ی پیچیده را با آن به انجام رسانیده است. در این هنگام بوده که ترکیب داد و ستدهای

های دیگرِ همین کتاب شده انجام پذیرفته است. در بخشهای دینیِ یادسنت

استدالل خواهم کرد که چسبِ این آمیختگی، چارچوبی فنی و علمی بود که با 

د. یکی از عناصر اخترشناسی گره خورده بود و مهـرپرستان ابداعش کرده بودن

نمادینِ نهفته در این چارچوب، تقدس عدد هفت بود. به همین دلیل نیز هنگامی 

اش در آسمان ترکیب که قرار شد نیروهای مقدسِ اصلی در زمین با اخترانِ نماینده

شوند، هفت نماد و هفت اختر را در نظر گرفتند و بقیه را تا این پایه مهم نداشتند. 

اخترِ مشهورِ بعدی، سرودهایی صریح و روشن تا از هفتششها، برای در یشت

 ها ندارد. سرودی در یشت داریم و تنها کیوان ـ که با اهریمن یا زروان همتا بود ـ

ها و شده در یشتنشاندن این سخن، الزم است ایزدان ستودهرای به کرسیب

 ارتباطشان با اختران را مرور کنیم:
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 «خورشید»یا « مهـر»الف: 

تر است و به همین دلیل هم اختر، خورشید از همه آشکارتر و مهمر میان هفتد

در منابع اوستایی، مهـر جایگاهی برجسته و ویژه را اشغال کرده است. دستِ کم 

پردازد و دو یشت ها به طور مستقیم به ستایش خورشید و مهـر میدوتا از یشت

اند. در درون سنتی مهـرپرستانه تدوین شده یشت ـ نیزیشت و رَشْندیگر ـ سروش

تر شده از متنی مفصلیشت انگار شکلی کوتاه و ابتردر میان این متون، خورشید

باشد که زمانی به ستایش خورشید و مهـر اختصاص داشته است. در 

آشکار است که  ستوده شده و «خورشیدِ نامیرای رایومندِ تیزاسپ»یشت، خورشید

های اند؛ چراکه در بندی از آن، مهـر با صفتگرفتههـر در نظر میاو را همتای م

مرسوم در مهـریشت ستوده شده و به دوستی راستینِ میان او و خورشید اشاره 

ی آن ها که به خورشید و ستارهترین بخش از یشتبا وجود این، مهم 1رفته است.

 شود، مهـریشت است. مربوط می

                      
 .۵نورشیدیشه، بند  .1

www.takbook.com



128 

 

ها آشکار است. مثالً اشاره شده جایِ این یشتاز جایرتباط مهـرپرستی و نجوم ا

ی مهـر نیز گردونه 1آذین را نیاز کرد.است که مهـر در پای کوه البرز، هومِ ستاره

ای اخترشناسانه است. بدان شکل که در مهـریشت توصیف شده، احتماالً استعاره

کشند، آن را می های زرین و سیمینای است که چهار اسب سپید با سماین گردونه

ماند که از هزاران نیزه و خنجر و گرز و سنگِ درخشان ای شگفت میبه زرادخانه

آمدنش، و با به جنبش در 3آغازگاه حرکتش گرودمان است 2فالخن انباشته است.

رود. توسط شوند. این گردونه هرگز به راه کژ نمیماه و تیشتر، درخشان می

رانش، اشی است ارابه 4آذین است.ی مینویی و ستارهاسپندمینو ساخته شده و ساخته

  5کند.و دین مزدا مسیرش را هموار و معین می

ها وجود داشته است. آید که پیوند روشنی میان مهـر و سایر سیارهمیجا برز همینا

                      
 . 9۰، بند ۲۳ ییشه، کردهمهر .1
 .۱۳۶، بند ۳۲ی مهریشه، کرده .2
 .۱۲۴، بند ۳۱ی مهریشه، کرده .3
 .۳۴ی مهریشه، کرده .4
 .۶8بند  ،۱۷ی مهریشه، کرده .5
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شود. مهـر گذشته از ارتباط تنگاتنگ مهـر و ناهید، بهرام نیز همراهِ مهـر دانسته می

ی نیروی زمان )زروان(، از یاری سه ایزدِ قدرتمند برخوردار است. او دارنده به ویژه

 1فرِ مزداآفریده و پیروزی اهوراداده است.

 «ماه»: ب

ها به ماه وجود دارد و همواره آن را در ای که در یشتهای پراکندهذشته از اشارهگ

جرم کیهانی داریم کنند، یک یشت به نام این کنار خورشید و ستارگان ستایش می

ها های یشتترین بخشو مختصربودن آن، یکی از اخترشناسانه که با وجود کوتاه

و « پرماه»، «اندرماه»گیرد. در این یشت، برای ماه، سه حالتِ را هم در بر می

روز از نور پر و سپس  ۱۵رفته شده و گفته شده است که ماه گدر نظر « هفتانمیان»

ای تأکید شده که شود و بنابراین بر گاهشماریِ خورشیدییروز از آن خالی م ۱۵

 ی عینیِ پر و خالیِ نور در ماهِ قمری ناهمخوان است. با چرخه

تر در ستایش ماه بوده است که در یشت بخشی از یک متنِ مفصله گمان من، ماهب

                      
 . ۶۷، بند ۱۷ یمهریشه، کرده. 1
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زه ها با متن دیگری که به همان اندای نخست پ.م و همزمان با تدوینِ یشتهزاره

هایی از آن باقی مانده است. در میان قدمت داشته، جایگزین شده و تنها بخش

ها متنی دیگر نیز وجود دارد که در آن بارها به عناصر مربوط به ماه )رویش یشت

گیاهان، باروری جانوران، گاو، باران، فروغ اختران شبانه( اشاره شده و آن 

توان یافت که این حدس هایی میگههم بر یشتیشت است. در خودِ ماهفروردین

 را تقویت کند. 

شود:یشت با این عبارت آغاز میثالً ماهم  

,acSuVg ,lyatAd-OwEa ,acSuVg 

,eharqicoag ,ehahMlm  

,lyaDvras-uruop  ,aciAmhaW,aciAnsaY 

,arqoanCx  

,aciArqoanCx `,acEayatsasarf  

عنی: ی  

ی گاو را و گاو یکتاآفریده و چهارپایان ی تخمهبردارندهبرای خوشنودی ماه در»
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 1«گوناگون.

ی حامل تخمه»م در این یشت و هم در جاهای دیگرِ اوستای نو، ماه با صفتِ ه

ی جانوران و باروری ( وصف شده و با گاو، رمه، نطفه« )گاو

 2زمین مربوط دانسته شده است.

ی گاو را نیز توضیح داده است. در ، در بندی دلیل ارتباط میان ماه و نطفهیشتاهم

این یشت، نخست پرسیده شده است که ماه در چه هنگام )از نور( پر و در چه 

روز  ۱۵افزاید و روز می ۱۵شود؟ آن گاه گفته شده است که زمانی خالی می

شود؟ و پر و خالی میآن گاه پرسیده شده است که از کیست که ماه  3کاهد.می

ی گاو اشاره شده و گفته شده ی تخمهسپس در بند بعدی، به ماه با لقب دارنده

یعنی  4شود؛است که فروغ ماه، فرَّی است که توسط امشاسپندان بر زمین پراکنده می

                      
 یشه، سرآغاز.ماه .1
 .۵یشه، بند ماه .2
 .۲یشه، بند ماه .3
 .۳یشه، بند ماه .4
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نماید که فر و نیروی باروریِ جانوری، همچون نوری در نظر گرفته شده چنین می

ی امشاسپندان به زمین شود و سپس با واسطهر ماه انباشته میاست که به تدریج د

دانیم که خودِ باران و سرزندگی ِگیاهان بارد و با توجه به بنِد پس از آن میفرو می

 1شده است.ی حیاتی دانسته مینمود این چرخه

های نیاکان و ماه را، هم پیش و هم پس از آن در دپای این ارتباط میان فروشیر

بینیم. مثالً در وداها گفته شده است که پر ات هند و ایرانی به شکلی پردامنه میادبی

شدنِ ماه ناشی از انباشت سومَه )هوم( در آن است که همان نیروی زاینده و خالی

سازِ گیاهی و جانوری است و در قالب پشتاب مردانه و باروری زنانه؛ و جاویدان

یابد. در منابع متاخرتر به خصوص در می ها نمودیعنی همان خویشکاریِ فروشی

گویند که میها اشاره شده است، چنانهای مانویان، به برابریِ ماه با فروشینوشته

شدنِ نور در ماه، ناشی از روان و فروشیِ مردگان است که به آنجا پر و خالی

 شتابند. روند و سپس از درنگی ماهانه به سوی جهان روشنایی پیش میمی

                      
 .۵یشه، بند ماه .1

www.takbook.com



133 

 

 «بهرام»: پ

گرازی نیرومند تصویر شده است که پیشاپیشِ ر مهریشت، بهرام همچون نرهد

ای از تواند همچون استعارهاین تصویر به خوبی می 1تازد.ی مهـر میگردونه

ی بهرام در نظر گرفته شود، در آن هنگام که پیش از طلوع خورشید به سوی سیاره

 کند. افقِ باختر حرکت می

بهرامِ ایـرانی در اوستا، همگراییِ تصویری عجیبی با هوروسِ مصری  یر رخسارهد

شود. در حدی که بعید نیست که برخی از نمادهای بهرام، خاستگاهی دیده می

مصری داشته باشد. به عنوان مثال، جانورِ محبوبِ بهرام، شاهین است که تجلیِ 

شود و نموده میاصلی هوروسِ مصری نیز هست. بهرام، هم در قالب شاهین باز

های ساسانی به صورت بال شاهین تجلی یافته است و هم در نمادپردازی تاج

شود. احتماالً پیوند میان شاهین و بهرام، امری متاخر بوده نگهبان فر کیانی تلقی می

یشت که متنی و تحت تأثیر هوروسِ مصری انجام پذیرفته است؛ چراکه در بهرام

                      
 .۷۰، بند ۱8ی مهریشه، کرده .1
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ی بهرام، برتری خاصی ندارد و ایر جانورانِ نمایندهکهن است، شاهین نسبت به س

 شود. ی او محسوب میجلوه ۱۰تنها یکی از 

 شود: یجانور نمودار م ۱۰بینیم که ایزد بهرام، به شکل یشت میر بهرامد

خست، همچون باد که یادآورِ ارتباط او با ایندره و وای است. دوم، همچون گاوی ن

اسبی با گوشِ زرد و لگامِ زرین. چهارم، همچون  با شاخِ زرین. سوم، مانند

شتری مست و گازگیر و برومند. پنجم، همچون گرازی با چنگال و دندان تیز نرینه

ای انسانی از بهرام که به مرد جوان ای خال خال دارد. ششم، تجلینمودار که چهره

و این او ی کوچک شبیه است ی زیبا و چشمان روشن و پاشنهای با چهرهساله۱۵

تم، مرغی است به نام وارغن که همان شاهین است و سازد. هفرا به مهـر شبیه می

ی ایزدی گفتیم به تدریج تحت تأثیر هوروسِ مصری بر بقیه برتری یافته و نماد فره

های پیچاپیچ و بلند. نهم، بزی نر نیز دانسته شده است. هشتم، قوچی است با شاخ

شود و واپسین تجلی بهرام، مردی رایومند و دلیر ه میهای تیز دیدو گشن با شاخ
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 1ای زرکوب و تیز.است با دشنه

یشت که به دلیل برجستگیِ نقش اهورامزدا و زرتشت در ی چهاردهمِ بهرامردهک

آن، به زمانی متاخرتر تعلق دارد، در کل به ستایش وارغن / شاهین اختصاص یافته 

خواهد تا راهِ مقابله با جادوی مردمان مزدا میاست. در این کرده، زرتشت از اهورا

گوید که مالیدن شاهپرِ شاهین به تن، بدخواه را به او نشان دهد. اهورامزدا می

، داشتنِ استخوانی از این پرندهو اینکه به همراه 2بردجادوی دشمنان را از بین می

، باعث بزرگواری و سازد و داشتنِ پرِ آنناپذیر میجنگاور را در میان نبرد شکست

 3شود.فرهمندی می

 «آناهیتا»: ت

ی ناهید ا ستارهناهیتا، ایزدبانویی است که با آب و باروری پیوند دارد و از دیرباز بآ

 شده است.یا زهره، همتا دانسته می

                      
 . ۲۷-۲، بندهای ۱۰-۱های کردهیشه، بهرام .1
 .۳۵، بند ۱۴ ییشه، کردهبهرام .2
 . ۳۶، بند ۱۴ ییشه، کردهبهرام .3
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ای از او، در زمان یشت را بخوانیم تا دریابیم که این تصویرِ ستارهافی است آبانک

 جود داشته است. سرایش این متن و

 ثالً در این متن آشکارا به طلوع و غروبِ این ستاره اشاره شده است: م

کنش فرمان داد: ای اردویسوره آناهیتا. از فراز ستارگان به سوی اهورامزدای نیک»

آفریده بشتاب. به پایین روان شو و دیگرباره به اینجا باز آی. فرمانروایانِ زمینِ اهورا

 1«و بزرگ زادان، باید تو را نیایش کنند.دلیر و بزرگان 

آن گاه آناهیتا از فرازِ ستارگان به زمین آمد و به زرتشت گفت که او استاد و راهبِر »

آفرینش اَشَه گمارده شده و گردش مردم و ستوران بر زمین از فر او برخاسته است 

 2«اقبت کند.اش مرپاید، همچون چوپانی که از گلهی آفریدگانِ نیک را میو همه

ای ها و نمادهایی ستارهیشت از آناهیتا نیز از آرایهتا تصویر رنگین و زیبای آبانح

هایی زرین و آکنده است. آناهیتا بانویی زیبارو و سپیدبازوست که گوشواره

                      
 .8۵، بند ۲۱ ییشه، کردهآبان .1
 .89-88، بند ۲۱ ییشه، کردهآبان .2
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 ۰۰۱پر بر سر نهاده است که و تاجی هشت 1چهارگوش با گردنبندی طالیی دارد

بر  2ماند و چنبری از آن پیش آمده است.ند. به چرخی میاستاره بر فرازِ آن نهاده

 ی مغان نیز مسلح است. و بنابراین به نماد ویژه 3دهانش پنامی زربفت افکنده

دهد، به داستان ای را نشان میاستان دیگری که ارتباط ناهید و عناصر ستارهد

 شود. مربوط می« پائورو»

که از گذراندنِ فریدون از رودی  رانی استائورو در داستان ضحاک، کشتیپ

آورد. فریدون که بر جادو تسلطی ژرف کند و او را به خشم میخودداری می

داشت، او را به آسمان پرتاب و به کرکسی تبدیلش کرد. پائورو، سه روز مانند 

اش را بیابد، توانست خانهی خود در پرواز بود و نمیکرکسی در هوا به سوی خانه

رگاه آناهیتا نیاز برد و از او درخواستِ کمک کرد. در نهایت هم آناهیتا تا آنکه به د

                      
 .۱۲۷، بند ۳۰ ییشه، کردهآبان .1
 .۱۲8، بند ۳۰ ییشه، کردهآبان .2
 .۱۲۳، بند ۲9 ییشه، کردهآبان .3
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از  1بود که او را برگرفت و به سالمت بر روی زمین گذارد و به خانمانش رساند.

شِ راهنماییِ های کهن، ناهید نیز مانند مهـر، نقتوان دریافت که در داستاناینجا می

 بر عهده داشته است.اختران و موجودات سرگردان آسمانی را 

 «تیر»: ث

ی تیز و دجله از آن ، که دو واژه«تیگرَه»، پارسی است و احتماالً با «تیر»ی لمهک

در اکدی « شاخیتو»اند، خویشاوند است. تیر در ایالمی ـ پارسی با مشتق شده

داده است و از این رو در فارسی ترکیب تیر مترادف بوده و پران یا پرنده معنی می

اند؛ چون در بودنِ تیشتر و تیر باور داشتهان را داریم. پارسیان باستان به همتاو کم

 2بینیم.داد )تیشترداد( را به جای تیرداد میالواح تخت جمشید، گاه نام تیش

ی نظمِ حاکم بر رفتارش از همه کردنِ تیر و محاسبهاختر، رصدر میانِ هفتد

ی تیر بینیم که صریحاً به ستارهمتنی میدشوارتر است. با وجود این، در تیریشت 

 کند:یا تیشتر اشاره می

                      
 .۶۶-۶۱، ۱۶یشه، آبان .1
 .۲۱۰: ۱، ج.۱۳۷۵بویس،  .2
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ستاییم که شتابان به سوی دریای فراخْکرت ی رایومندِ فرهمند را میتیشتر، ستاره»

بتازد. چونان تیرِ پران در هوایی که آرشِ تیرانداز، بهترین تیرانداز ایـرانی، از کوه 

اهورامزدا بدان ت... آن گاه آفریدگار ایریو خشوت، به سوی کوه خوننت بینداخ

چراگاه، آن )تیر( را راهی پدید دمید. پس آن گاه )ایزدانِ( آب و گیاه و مهـرِ فراخ

 1«آوردند.

خوانیم، در دوران هخامنشی همتای یکی از یشتری که در اوستا وصفش را میت

ی نانا، همسرِ ایزدی شد. در میانرودان، ایزدبانوایزدان باستانیِ میانرودان قلمداد می

ی خط و شد و حامی کاتبان و آورندهبود به نامِ نابو که فرزند مردوک دانسته می

باهتی شنوشتار بود. این ایزد از این نظر با توتِ مصری و هرمسِ بعدیِ یونانی 

 داشت. 

شده و داللتی همسان دهد که نابو، در ایالم نیز پرستیده میدارک تاریخی نشان میم

ه است. در اواخر قرن ششم پ.م که پارسیان بر سپهر ایالم غلبه یافتند، کاتبان داشت

                      
 .۷و  ۶، ۴تیریشه،  .1
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شده، نابو را با ایزد تیر یا تیری همتا گرفتند. از این روست که نویسِ پارسیایالمی

خوریم و بخش بزرگی از این افراد، در اسناد تخت جمشید، بارها به نامِ تیرداد برمی

  1تباری ایالمی دارند.

یر تیر به خوبی شدنِ این متن، مسآید که در دوران نوشتهتیریشت، چنین برمیز ا

خوانیم که تیشتر به خواست اهورامزدا شده بوده است؛ چون میشده و شناختهرصد

دمِ درخشان به راهی دور از باد، به جایی که بغان فرمان و امشاسپندان از سپیده

  2گردد.آمده است، روان میاند، به آن جای پرآب که در فرمان داده

هی که بغان است؛ یعنی را« پانتم بغوبَختِم»ر متن اوستایی گفته شده که مسیر تیر د

هاست. دوری این راه از شـده توسـط بغاند، یا راهـی که بختِ تعیینمقررش کرده

دم، به طور شدنش از سپیدهـ و آغاز ای منفی و آشوبگر هم داردباد ـ که سویه

دهد که نظمی مشخص و معقول برای حرکت تیر یافته بودند و ان نشان میهمزم

 اند. در ضمن به طلوع و غروبِ نزدیک به خورشیدِ آن آگاهی داشته

                      
 .۴9: ۱۳۷۵بویس،  .1
 .۳۵، بند ۷ی تیریشه، کرده .2
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ی سَدویس ستوده شده است. در این متن تیر با یشتر در تیریشت همراه با ستارهت

 OtahuManvraX,« )ی رایومندِ فرهمندتیشتر، ستاره»عبارتِ 

,OtawEar ,OrAts ,eheyrtSitو سَدویس ) 

 ehapArf,« رسانِ توانای مزداآفریدهآب»با عبارتِ 

,ehasEawatas,ehatADadzam ,ehar

sUی آب ی تخمهتیشتر از آن رو ستوده شده که دارنده 1اند.( وصف شده

(mvrqicSfa ،یا به پارسیِ دری )«به همین دلیل هم با  2است.« چِهرآب

  3شود.شباهتی دارد و همراه با او ستوده می« گاوچهر»ماهِ 

شمن اصلی تیر، دیوِ خشکسالی ـ اپوش ـ است و نبرد این دو، در قالب جنگِ د

انگیزِ دو اسبِ آسمانی تصویر شده است که در نهایت با پیروزی تیر و بارش خیال

 دار هستند که پریانی پنداشتههای دنبالهارهدشمن دیگر او ست 4یابد.باران پایان می

                      
 تیریشه، سرآغاز. .1
 .۴، بند ۲ی تیریشه، کرده .2
 .۱، بند ۱ی تیریشه، کرده .3
 .۳۱-۲۲، بندهای ۶ی تیریشه، کرده .4
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 1کنند.اند که گویا از تبخیر آب دریاها و از باروری ابرها جلوگیری میشده

اورنگ کنند، هفتهای دیگری که در این مبارزه با پریان، وی را همراهی میستاره

کشور تاما سَدویس است که آب باران را در هف 2و تیشتریَئینی و وَنَند هستند.

وای، از سوی دیگر با تیشتر نیز پیوندی دارد که در متون هندی  3کند.پخش می

و تیشتر در  4شودهمانندی ندارد. اوست که باعث جنبش تیشتر و فر ایرانی می

  5شتابد.ها میدم، در راهی دور از باد به سوی آبسپیده

مصری، بر واحدهایی که به زودی بیشتر شرح خواهم داد، دستگاه گاهشماریِ نانچ

شود که ها، روشن میشود. با مرور یشتنامیده می« دهک»روزه مبتنی بود که ده 

ها در مورد تیریشت هم وجود داشته است و ی مبتنی بر دهکنظام اخترشناسانه

شده است. یافته از آن محسوب میای تغییری بهرام هم نمونهجلوهده احتماالً 

                      
 .۴۰-۳9، بند ۱۰ی و کرده 8، بند ۵ی تیریشه، کرده .1

 .۱۲، بند ۶ی تیریشه، کرده 2.
 .9، بند ۵ی تیریشه، کرده .3
 . ۵یشه، اشتاد .4
 . ۳۵، بند ۷ یتیریشه، کرده .5
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توان فرض کرد که این چارچوب به طور مستقل در ایـران شرقی نیز کشف می

شده است؛ چون بافت و قالبِ آن کامالً با آنچه در مصر دیدیم تفاوت دارد. در 

اختر برقرار روزه است که مهم پنداشته شده و پیوندش با هفتسی اینجا خودِ ماهِ 

 های فلکی.شده است؛ نه همچون مصر با صورت

آید، در ساله و زیبارو درمی۱۵شب، به صورت مرد جوانی ده شتر در نخستین یت

شب، همچون ده نماید و در سومین شاخ میشبِ دوم، همچون گاوی زرین ده

روزِ آخر، به غروب تیر ده این  1شود.اسب سپیدی با گوش و لگامِ زرین نموده می

و همچون اسبی سپید به شود؛ چون گفته شده است که ادر افق باختر مربوط می

  2خیزاند.میهای آن را برای ایجاد ابر برآید و آبدریای فراخکرت فرود می

اش، با مهر و آتش و جنگ ارتباط برقرار گانههای دهمان طور که بهرام و جلوهه

شود و به عنصر آب مربوط است. ها مربوط میکرد، تیر، با ماه و ناهید و فروشیمی

ی زمین و آسمان به ی سَدویس را در میانهها هستند که ستارهشیاین تیر و فرو

                      
 .۱8-۱۳، بند ۶ی تیریشه، کرده .1
 .۳۴- ۳۰، ۲۰، بندهای ۶ی تیریشه، کرده .2
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  1آورند تا با شنیدن دادخواهیِ دادخواهان، باران بباراند.میحرکت در

 «هورمزد و وای»و چ:  ج

ز نج اختری که شرحشان گذشت، به دالیلی که به زودی خواهم آورد، زودتر اپ

ها بعدتر، ای ستوده شدند. قرنستاره برجیس و کیوان شناخته و به عنوان ایزدانی

دمِ ظهور پارسیان در ایـران غربی، دو اخترِ تازه به این احتماالً همزمان با سپیده

 یس. اند از کیوان و برجمجموعه افزوده شد که عبارت

دانیم که در فرهنگ ایـرانی، برجیس با هورمزد و کیوان با اهریمن یا خدای یم

ها، متونی ده است. از این رو انتظار داریم که در میان یشتشزمان، یکی گرفته می

در ستایش اهورامزدا و زروان یا ایزدِ جفتش ـ یعنی وای ـ داشته باشیم. در واقع 

ها به این ایزدان تعلق دارند. هورمزدیشت را برای تا از یشتچنین نیز است و دو

که به ستایش وای  یشت نیز هستاهورامزدا داریم و متن دیگری به نام رام

ی مهم آن است که متنِ اولی به نسبت جدیدتر و بر مبنای الگوی پردازد. نکتهمی

                      
 .۴۳ ، بند۱۱ی یشه، کردهفروردین .1
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 معنایی دومی پدید آمده است. 

هاست و از سوی دیگر ترینِ یشتترین و انتزاعییشت از سویی فلسفیورمزده

رمزد ی صریحی به پیوندِ هوتنها نمونه در این مجموعه است که در آن هیچ اشاره

و یک ستاره وجود ندارد. برعکس، محتوای متن به شکلی است که انگار هدفِ 

ترین سراینده، تطهیر اهورامزدا از تشبیه به امور گیتیانه بوده است. در این متن، کهن

شود و این همان است که به طور های خداوند دیده میی نامی مستند دربارهنظریه

در دوران اسالمی تبدیل شده است. در میان حدود  ی اسماء الهیمستقیم به نظریه

ای نیستند یک ستارهنام که در این متن برای اهورامزدا داده شده است، هیچ هشتاد 

ها همگی، یا شوند. این صفتکدام به پدیدارهای طبیعی مربوط نمیو اصوالً هیچ

یگر این را بر شوند. از سوی دبه اقتدار سیاسی ربط دارند یا به اخالق مربوط می

دانیم که از همان ابتدای زمان هخامنشیان، هرمز را با برجیس مبنای شواهد دیگر می

ها را نماید که مغانی که در عصر هخامنشی، یشتاند. چنین میدانستهیکی می

یشت را به شکل کنونی در اند، یا دستِ کم کسانی که هورمزدکردهویرایش می

ترازی با سایر ایزدان باستانی و ا اهورامزدا را از هماند، کوشش داشتند تآورده

ها به واقع چنین است و با وجود ای برهانند. در یشتگنجیدنش در نظامی ستاره
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ای در این متنِ به نسبت ی ستارهآنکه یشتی به نام هورمزد وجود دارد، هیچ اشاره

های کامالً یشتشود و این کامالً غیرعادی است؛ چراکه حتا طوالنی دیده نمی

یشت هم هر از چندگاهی به ستارگان یا ایزدان یشت و دینزرتشتی مانند اشتاد

یشت نیز همزمان با کنند. تردیدی در این نکته نیست که رامای میاختری اشاره

هورمزدیشت، دستخوش ویرایش شده است و به گمان من، مضمونِ متن نشان 

ای این متن توسط پرستندگان غیرزرتشتی هدهد که دستِ کم، یکی از ویراستمی

ی وای تنظیم شده؛ چون در همان ابتدای متن گفته شده است شدهزرتشتییا تازه

به  1مینو را طلب کرد.که اهورامزدا برای وای قربانی گزارد و از او چیرگی بر انگره

قابل، این ترتیب در این متن، وای ایزدی برتر از اهورامزدا نموده شده است. در م

شود و گویا در هورمزدیشت تأکیدی صریح و روشن بر برتریِ اهورامزدا دیده می

یشت به دلیل این دو متن در برابر هم نوشته شده و پاسخ هم را داده باشند. متنِ رام

ی اش از ایزد وای و سادگی متن و غیاب مفاهیم پیچیدهتصویر عینی و طبیعی

                      
 .۵-۲یشه، بندهای رام .1
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نماید، اما در آن هم تر از هورمزدیشت میییتر و ابتدافلسفی و انتزاعی، کهن

بخش کسی بوده که که احتماالً الهام 1های ایزد وای ذکر شدهفهرستی از نام

های ی اسمهورمزدیشت را نوشته و همین بخش را بسط داده و آن را به نظریه

چون در هورمزدیشت کمابیش تمام اسامیِ وای به همراه  2االهی تبدیل کرده است؛

می دیگری به اهورامزدا منسوب شده و بافت دستوری و بالغیِ کالم هم دقیقاً اسا

 یشت است. یافته از رامتر و بسطرونوشتی پیچیده

یل با ر خالف هورمزدیشت، که از هر داللت اخترشناسانه خالی است و به این دلب

ها شتها تفاوت دارد و همچون پادمتنی در برابر تقدس ستارگان در یسراسرِ یشت

 بینیم. ان میهایی به ارتباط وای و اختریشت اشارهکند، در رامعمل می

هاست، در جاهایی نورترینِ آنترین سیاره و کمو همچون کیوان که دوردستا

                      
 .۴9-۴۵یشه، بندهای . رام1
 .۱۷-۷. هورم دیشه، بندهای 2
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 2بان آفریدگان استاو دیده 1کند.ی تیرگی حرکت میالیه ۰۰۰۱پست و پوشیده از 

ای همچون ی تخمه و چهرههخواهد که هورچهر )دارندو جمشید از او می

  3شود.اش برآورده میخورشید( باشد و این خواسته

توان دریافت که پهلوانان، چیرگی بر دیوها و رتباط او با اهریمن را از اینجا میا

طلبند و خودش نیز تنها ایزدی است که هیوالها را بیش از دیگر ایزدان، از او می

 یمنی برتری و دسترسی دارد.هورایی و اهرگوید بر هر دو قلمروی اصریحاً می

ی کیوان را با ایزد زمان یا آسمان )کرونوس، دانیم که در جهان باستان، سیارهیم

دانستند. دانستند و در دوران اسالمی، وی را با اهریمن همتا میساتورن( یکی می

زدانی جفت ام که وای و زروان، ایشناسی ایزدان ایرانی، نشان دادهدر کتاب اسطوره

یشت که برای ستایشِ وای اند. بر این مبنا، بسیار محتمل است که رامو همراه بوده

ای و داللت اش به عناصر ستارههای جسته و گریختهاختصاص یافته است، با اشاره

                      
 .۵۷یشه، بند . رام1
 .۵۲یشه، بند . رام2
 .۱۶یشه، بند . رام3
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ی کیوان را ستوده باشد. در نیرومندش بر ارتباط با اهریمن، ایزدِ منسوب به سیاره

بودن متنِ اخیر از مگیر این متن با هورمزدیشت و خالیاین حالت، شباهت چش

ی اند که در دو حلقهشود؛ چراکه این دو متونی بودههای نجومی نیز توجیه میاشاره

اند. این دو نمودهاند و دو ایزدِ هماورد و دشمن را بازمیرقیب دینی تدوین شده

که یشت هستند و چنانآبانیشت از نظر زمانی، متاخرتر از متونی مانند مهـریشت و 

ی کیوان و برجیس، با این اختران به زودی نشان خواهم داد، پس از کشف دو سیاره

اختری را ی هفتگفته منظومه پیش ِهمتا دانسته شدند و به همراه پنج یشت

 برساختند. 

*** 

که در دوران هخامنشی به  شود که زبان اوستاییها روشن میا مرور این نامب

شد، در آن هنگام که لخوردگی و پیری رسیده بود و به تدریج منقرض میسا

ای از ایزدان و نیروهای مقدس داد، سیاههها را به دست میویراستی نهایی از یشت

شده در را در چارچوبی نجومی در اختیار داشته و بر این مبنا ایزدان اصلیِ ستوده

های اخترشناسانه کم و حجم اشارهبندی و فهرست کرده است. تراها را ردهیشت

های اوستا تفاوت دارد و از نظر شمار و تنوع ها، کامالً با سایر بخشدر یشت
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 های نجومی، در میان متون جهان باستان یگانه است. داللت

تری بر مبنای اختری، نظام کهنی دستگاه هفتیش از این ویراست نهایی و غلبهپ

ها اش را در یسنهت که چارچوب نظری و فلسفهتقدس عدد پنج وجود داشته اس

ها به ستایش ایزدانی اختصاص یافته است که با همین نام تا از یشتبینیم. پنجمی

اند از مهـر، ها عبارتسازند و اینمیاخترِ مشهور بعدی را بر ی هفتپارسی، بدنه

ای، از نمادهای ستاره ها(، بهرام، ناهید و تیر. هورمزد با پرهیزی نمایانماه )فروشی

کردن متن ی خود دارد و انگار ویراستارش اصرار داشته است تا با پاکیشتی ویژه

ای، باورِ همتایی وی با برجیس را طرد کند. هفتمین اختر که کیوان از هر نماد ستاره

قابل تطبیق است. ناگفته نماند که وای از سویی با زروان پیوند  یشتاست، با رام

ها ها دانسته شده است که آنو از سوی دیگر پشتیبان و حتا همسانِ فروشی خورده

 شوند. نیز با زروان و تاریخ هستی در زمان کرانمند تعریف می

سازد، اختر را استوارتر میشده و مفهوم هفتایِ یادنچه ارتباط میان ایزدان ستارهآ

هفتان، اختر، میانهفت سرزمین، هفتاز سویی تأکید و تکرار عدد هفت ـ 

های فراوان بودنِ نمایانِ آن است و از سوی دیگر اشارهـ و مقدس اورنگ و...هفت

های مکرر ـ و ارجاع اورنگ و پروینهای ستارگان ـ به ویژه سَدویس، هفتبه نام

www.takbook.com



151 

 

تر اخترِ مشهور در میانشان برجستهبه پیوند میان خدایانِ گوناگون و اختران که هفت

ی نخست هزاره شده، احتماالً در ابتدایی متون یادهای اخترشناسانهبخش هستند.

های دیگر وامگیری پ.م تدوین و احتماالً به همین شکل در میانرودان و سرزمین

شدنِ ی قرن ششم تا قرن پنجم پ.م با ویراست و افزودهشده است. آن گاه در میانه

ورامزدا استوار است، رنگ و بویی ی زرتشت و اهبندهایی که بیشترش بر مکالمه

 ی ادبیات مقدسِ این دین جذب شده است. و در بدنه زرتشتی به خود گرفته

اختر در دوران اوستایی، شناسایی و تا ابتدای عصر هخامنشی ین سخن که هفتا

تر ی دینی را چند قرن پیشتثبیت شده بودند، تاریخِ تدوین این نظامِ اخترشناسانه

برد. هر چند رسمِ معمول آن است که منابع اوستایی، نادیده از اسناد بابلی می

ر پنداشته شود، اما در میان مورخان نجوم اختانگاشته شوند و بابل، خاستگاه هفت

اند. از همه شناسان نیز نویسندگانی به مدل اوستایی از اختران اشاره کردهو ایـران

ی بودنِ اختران اوستایی، سابقهتاییتر، واندروردن است که بدون تأکید بر هفتمهم
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هر چند به سرمشق  1هایی مانند تیر و ناهید و هورمزد را در اوستا جسته است.سیاره

ها توجه نکرده و پیوندِ عمومی اختران و خدایان ی غالب بر کل یشتاخترشناسانه

 را نادیده انگاشته است. 

های پهلوی با احتیاطِ بسیار نوشته 2«دین ایـران باستان»گیمن نیز در کتاب وشند

ی رایج بوده سیاره قطعاً در دوران ساسانرا گواه آورده و گفته که نام پارسیِ هفت

ها باید در زمانی بسیار زودتر تدوین است، اما به این نکته نیز توجه کرده که این نام

ها در این دوران با نام ایزدان مهم آریایی نامگذاری شده باشند؛ چراکه اسم سیاره

شده است، در حالی که طبق سنت زرتشتی که ردپایش در بندهش باقی است، 

شان با ی اهریمن هستند. بنابراین سنت نامگذاریو آفریده ها موجوداتی پلیدسیاره

شده هنوز در سنت زرتشتی اسم خدایان، باید به زمانی مربوط شود که چارچوب یاد

زمین رواج ی عصر ساسانی در ایـرانتدوین نشده بوده و دین زرتشتی نیز تا پایه

 نداشته است. 

                      
 .۱۳8۶واندروردن،  .1
 .۱۳8۵گیمن، دوشن. 2
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تر به زمانی دقیقی دیگر تکمیل کرد و نکتهتوان با افزودن چند ین استدالل را میا

سیاره را ها در فرهنگ ایـرانی دست یافت. اگر فهرست هفتبرای نامگذاریِ سیاره

شان )مهر، ماه، کیوان، هورمزد، بهرام، ناهید و تیر( وارسی کنیم، های پارسیبا نام

 برانگیز در آن خواهیم یافت:ی تاملچند نکته

ـ به موجوداتی مقدس  گیمن اشاره کردهوشنکه دچنانها ـ خست آنکه، این نامن

گردند. این نکته نیز باید گوشزد تعلق دارند و بنابراین به سنتی پیشازرتشتی باز می

ای عقالنی و مبتنی بر شود که در چارچوب نگرش زرتشتی، جهان و گیتی آفریده

شود. هر یده دانسته میراستی و تعادل )اَشَه( است و از این رو مقدس و مزداآفر

نداشتن باشد، عالمتی از ی تعادلآنچه در این میان از راستی منحرف شود و نشانه

حضور شرِ اخالقی است و بنابراین مخلوقِ اهریمن است. به همین دلیل است که 

قطبیِ شفاف و زرتشتیان در میان گیاهان و جانوران و حتا واژگانِ زبان، قایل به دو

کردند. و چیزهایی را مزدایی و چیزهایی دیگر را اهریمنی تلقی می صریحی بودند

به عنوان مثال سالمتی و زادآوری و شادمانی و زورمندیِ انسان و رمه و گیاهان، 

ی اَشَه و عالمت حضور مزداست، در حالی که بیماری و رنج و مرگ، مخلوق نشانه

ر و ناراست، با برچسبِ دروغ وااهریمن هستند. در زبان هم امر نامعقول و دیوانه
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شود. آنچه در تمام این شود و ردپای نفوذ اهریمن پنداشته میگذاری مینشانه

دهد، انحرافش از وضعیت تعادل و بودنِ یک چیز را نشان میموارد، اهریمنی

شود و مخالفتش با نظم و قانونِ فراگیرِ حاکم بر طبیعت است، که اَشَه نامیده می

 دانه و عقالنی دارد. ماهیتی خردمن

توان دریافت که چرا زرتشتیان، خورشید و ماه و ستارگان ثابت را ا این زمینه میب

نمودنِ این اند. دلیل اهریمنیدانستهی سرگردان را اهریمنی میمزدایی و پنج سیاره

ها آن بود که رفتاری منظم و عقالنی نداشتند و مسیر خود را هر از چندگاهی سیاره

دادند و بنابراین همچون نوعی بیماری یا دروغ، در جهان ستارگان دانسته ر میتغیی

مند خود و به شدند. این در حالی است که فلک ثوابت، با گردش منظم و قاعدهمی

پذیری بینیویژه خورشید و ماه، با حرکت عقالنی و منظمشان، نمود خرد و پیش

 شوند. محسوب می

های ها از ستارهزد که از همان ابتدای کار که سیاره توان حدسا این تعریف میب

دانستند. اسناد هخامنشی ها را پلید و اهریمنی میثابت تفکیک شدند، زرتشتیان آن

ایِ کهنِ آریایی، ی ایزدان سیارهدهد که تا زمان اردشیر دوم، بخش عمدهنشان می

گنجیدند. در این دوران، ی دین زرتشتی راه یافته بودند و در بستر آن میبه دایره
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ای از متون که به ستایش ایزدان پیشازرتشتی اختصاص داشتند و از ادبیات مجموعه

بینی مقدس آریاییان غیرزرتشتی و پیشازرتشتی بودند، با چند افزوده با جهان

ها، در میان زرتشتیان نیز زرتشتی سازگاری یافتند و به این ترتیب در قالب یشت

  رسمیت یافتند.

ترین یشت که طـوالنیها ـ به ویـژه مهـریشت و آبانا مـرور محتـوای این یشتب

توان دریافت که نویسندگانشان در سنتی متونِ این مجموعه هستند ـ به سادگی می

اند. اند و همچنان به ایزدان باستانیِ آریایی وفادار بودهاندیشیدهغیرزرتشتی می

ها هم بوده که به اختری اختصاص گر از یشتجالب آن است که دستِ کم یکی دی

داشته و آن هم وَنَندیشت است که تنها دو بند از آن باقی مانده است. خواه این 

بودنِ محتوای آن با نگرش زرتشتی، شدن را ناشی از تصادف بدانیم یا ناهمخوانابتر

وب ها با چارچآمیختنِ یشتبه هر صورت روشن است که در دورانی پیش از در

زرتشتی، یعنی در عصر پیشاهخامنشی، دانش اخترشناسی و اهمیت دینی آن در 

هایی را برای اختران ضروری شدنِ یشتایـران شرقی چندان بوده است که نوشته

 سازد. 

ها در زمانی انجام گرفته است که این اجرام کیهانی هنوز دوین نام پارسیِ سیارهت
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ها نگریسته در چارچوبی غیرزرتشتی به آن شدند و بنابرایناهریمنی تلقی نمی

شده است. حدس من آن است که این نامگذاری، در دوران پیشاهخامنشی انجام می

های ها و جدولپذیرفته و در دوران اردشیر دوم، همزمان با تدوین نهایی یشت

اخترشماری جدید، به ویراستی نهایی دست یافته است. از سویی، بدان دلیل که 

شرطِ گنجاندنِ ادبیات اوستاییِ ها با نیروهایی نیکو، زمینه و پیشانستنِ سیارهدهمتا

ای در چارچوب دین زرتشتی است و از سوی دیگر، بدان مربوط به خدایانِ ستاره

ها دلیل که پس از این مقطعِ تاریخی با قالبی شسته و رُفته و منظم از اسامیِ سیاره

شان در یونان، بیشتر پارسی شدهوامگیری روبرو هستیم که به ویژه در شکلِ

بینیم که ایزدِ اهورامزدا با که مثالً در تواریخ هرودوت مینمایند تا بابلی. چنانمی

ی گوید که سیارهسال بعد، افالطون می 8۰زئوس مترادف دانسته شده است و تنها 

 شود. برجیس، زئوس نامیده می

*** 

ی ان با نمادهای دینی، لزوماً به معنای توسعهشزدناختر و پیوندناسایی هفتش

تواند همچون مقدمه و بستری برای آن قلمداد دانش اخترشناسی نیست. هر چند می

هایی مانند تیر و ناهید و شود. اینکه مردم ایـران شرقی در عصر اوستایی، سیاره
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ی روشن و اند و برایش نامدادهبهرام و وَنَند و سَدویس را در آسمان تشخیص می

شدنِ منظم این اختران و ثبت نتایج و خود رصداند، خودبهسرودی دینی داشته

دهد. در سپهری مانند یونان، با تدوین دانشی فنی در مورد ستارگان را نتیجه نمی

ها تا عصر افالطون، قطعی است که دستِ کم تا توجه به غیاب نام و شمار سیاره

ـ چیزی  ها پس از آن نیزکه خواهیم دید، تا قرناواخر دوران هخامنشی ـ و چنان

ی که دیدیم تا ظهور طلیعهشبیه به دانش نجوم وجود نداشته است. در بابل نیز چنان

های بابل، اسنادی که نام و نشانِ اخترانِ اصلی را به دست ارتش پارس بر دروازه

یونانیان و  دهد، غایب است؛ یعنی تردیدی نیست که تا آغاز دوران هخامنشی،

اند. در ایـران شرقی مدارک اوستایی را داریم، ها نداشتهی سیارهبابلیان دانشی درباره

اما این اسناد از سویی دینی هستند و کاربرد فنی و علمی ندارند و از سوی دیگر 

 هایی ندارند که بتوان بر مبنایشان دانش نجومیِ نویسندگانشان را تخمین زد. داده

ی دیگری در دست نیست یـران شرقی، جز همین مدارکِ اوستایی، دادهر کل از اد

بینیم هم اسنادی است که بسیار ناگهانی و متأخر بر صحنه و آنچه در میانرودان می

شود. برای اینکه خاستگاه دانش نجوم را در ایـران شرقی نشان دهیم و پدیدار می

بازنماییم، باید تبارِ کاری فنی ـ  شدنش در میانرودان و بعدتر در یونان راوامگیری
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بینی طلوع و غروبشان، یا در گامی ها و بنابراین پیشی مدارِ سیارهمانند محاسبه

گرفت و خورگرفت ـ را ردگیری کنیم. اگر نشان داده شود که بینی مهتر، پیشساده

و هایی از این دست، تحت تأثیر پارسیان و نیروهای فرهنگی ایـران مرکزی دانش

شرقی تکامل یافته و در زمان حاکمیت ایشان ـ و نه پیش از آن ـ در میانرودان 

 شود. ظاهر شده است، بخش مهمی از مسئله حل می

ر اسناد انبوهی که از اخترشناسیِ اهالی میانرودان باقی مانده است، آنچه سخت د

. در میان های فنی استبینیکند، غیابِ یک دستگاه محاسباتی و پیشجلبِ نظر می

های نجومی را در شاهان آشوری، بیشترین حجمِ نوشتارهای مربوط به پیشگویی

 بینیم. پ.م( می 668-681دوران اسرحدون )

ی توان نمایندهو از دو نظر برای بحث ما اهمیت دارد. از سویی، بدان علت که میا

لت منطقه ترین دوکل میانرودان در نظرش گرفت؛ چراکه در زمان او، آشور بزرگ

ـ بود و نسبت به دولت ـ وضعیتی کامالً تهاجمی  از جمله ایالم و مصرهای همسایه 

توانیم در داشت. در ضمن او شاه بابل هم بود و بنابراین کل سنت میانرودان را می

اش بیابیم. دومین دلیل اهمیت وی آن است که در زمانی بسیار بایگانی سلطنتی

کرده است. در واقع پس ور قدرت مادها حکومت میمتاخر و درست در زمان ظه
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ـ بر تخت آشور نشست و  آشور بانیپالاز اسرحدون، تنها یک شاهِ نیرومند دیگر ـ 

سال با چیرگی مادها بر  ۵۵سپس این دولت نابود شد. پایان دوران اسرحدون، تنها 

صله دارد. سال با فتح بابل به دست کوروش بزرگ فا ۱۲۰شمال میانرودان و تنها 

ی دانش و خِردِ کل میانرودان را در دورانی دقیقاً بنابراین در بایگانی او، چکیده

 بینیم. پیش از چیرگیِ نیروهای آریایی در این منطقه می

ترین سرحدون خوشبختانه مردی بسیار خرافاتی بوده است؛ چون در مورد کوچکا

هایشان به شاه را بر ز پاسخشد و ایشان نیچیزها دست به دامان اخترشناسان می

نوشتند که برای ما به یادگار مانده است. باید به این نکته توجه کرد که الواحی می

ها تنها از سر کنجکاویِ شخصی نبوده و اعتبار و مقام کاهنان ها و پاسخاین پرسش

چندان زیاد بوده که  های باستانی ـاخترشناس در میانرودان ـ و سایر سرزمین

شده و رفتار سیاسی ترین سطح قلمداد میای در عالیان ایشان همچون مشاورهسخن

 کرده است. های شاهان را تعیین میگیریو تصمیم

آید که دانش فنیِ کارشناسانِ امور میا وجود این، از الواح دوران اسرحدون برب

 آسمانی هنوز بسیار ابتدایی بوده است. رصدهایی که توسط منجمانِ دربار

نماید که شد به بررسی ماه و ناهید منحصر است و چنین میاسرحدون انجام می
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ای به اند. هیچ اشارهها در دست نداشتهاطالعات دقیقی در مورد سایر سیاره

شود و تردیدی نداریم که تیر و کیوان و برجیس اختر در این متون دیده نمیهفت

ل هم بوده است که مدارهای حرکتِ اند. احتماالً به همین دلیکردهرا رصد نمی

ها را پیشگویی کنند. توانستند حرکات بعدیِ آناند و نمیشناختهها را نمیسیاره

هایی حتا در مورد ماه و خورشید نیز انجام گوییغریب اینکه، چنین پیش

پذیرفته است؛ یعنی گویا در این تاریخ هنوز اخترشناسان آشوری و بابلی از نمی

اند و حتا بینی حرکت ماه و خورشید نیز ناتوان بودهمی ریاضی برای پیشایجاد نظا

 کردند. گویی نمیگرفت را نیز با دقت پیشخورگرفت و مه

ر کلِ این متون، تنها در دو مورد به موضوعی اشاره شده است که به پیشگویی د

بینی نادرست است. رخدادی نجومی شباهت دارد که آن هم نشانگر یک پیش

بار، سه روز شود که یکمربوط می« مار ایشتار»ترین سند، به اخترشناسی به نامِ همم

تعلق « نادینو»راهِ خورگرفتی بود که رخ نداد. دیگری به کارشناسی به نامِ به چشم 

 گرفتی را پیشگویی کرد که انگار رخ داد. دارد که بروز مه

نده و منتشر کرده است، اعتقاد های این دوران را خوای متنوگلر که بخش عمدهک

بینی زمان کسوف و خسوف در دست دارد که در این دوران دانش کافی برای پیش

www.takbook.com



161 

 

گرفت در ی زمان خورگرفت و مهنبوده است و از این رو این دو سند به محاسبه

در همین امتداد حدس زده که احتماالً شاه، هر از  1کند. شوتآینده داللت نمی

داده است تا برای اش دستور مییر رخدادهای زندگیِ روزانهچندگاهی تحت تأث

آنکه حساب و کتابی در کار و ردیابی فالن رخداد، به آسمان بنگرند؛ بی مشاهده

باشد. این احتماالً همان دلیلی بوده که کسی مانند مار ایشتار را سه روز در مقابل 

 گنبد نیلگون آسمان میخکوب کرده است. 

ی بینی محاسباتیِ رخدادی نجومی، به سندی از کتابخانهه به پیشترین اشارهنک

گرفت بینیم که گفته شده است اگر مهشود. در این سند میآشور بانیپال مربوط می

گرفتِ پیشین رخ نماید، زودرس ماه نسبت به آخرین مه  6زودتر از 

گرفت فاصله بیفتد ماه، میان دو مه ۱۶یا  ۱۵شو( است و اگر بیش از )ایناالمیناتی

ی دو بدر نیز شو( است. سخن مشابهی در مورد فاصلهدومی دیررس )ایناال آدانی

شود که دانش اخترشناسیِ میانرودان در حدود گفته شده است. از اینجا معلوم می

                      
1. Schott 
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ی هایی تخمینی را در مورد فاصلهقرن هفتم پ.م در این حد بوده است که چرخه

  1اند.شناختهرفت میگرفت و احتماالً خورگمه

گرفت، معموالً مضربی ی زمانیِ میان دو مها این تاریخ روشن شده بود که فاصلهت

شوند. بار تکرار میماه یک ۴۷یا  ۴۱های این پدیده نیز هر ماه است و رشته ۶از 

ماهِ اژدهایی را  ۵۱ماهِ قرانی با  ۴۷بودنِ این بدان معنا بود که تا این هنگام برابر

اند. احتماالً کردهبینی میگرفت و خورگرفت را پیشیافته بودند و بر مبنای آن، مهدر

پ.م  ۶۳۲ل خرداد سا ۲۷مار ایشتار نیز بر همین مبنا انتظار بروز خورگرفتی را در 

ر داشته است و بدان دلیل در دیدنش ناکام ماند که این خورگرفت در این شه

 پدیدار نبود. 

توان این شرح را در مورد خورگرفتی که به صلح ماد و لودیه منتهی شد نیز می

پ.م درگیر جنگ با هم بودند  ۵8۴تعمیم داد. ارتش ماد و لودیه، در هفتم خردادماه 

که خورگرفتی روی داد و باعث شد که هر دو طرف به احترام خدایان از جنگ 

                      
1. Thompson,1900. 
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توسی از اندیشمندانِ پیشاسقراطیِ گویند تالسِ میلدست بردارند و صلح کنند. می

ای وجود ندارد که بود، اما اشارهبینی کرده زبان، سال این خورگرفت را پیشیونانی

موضوع را روایت این  دانسته است. هرودوت و کسنوفانس کهاو تاریخ دقیقِ آن را می

 .دارند یاند، بر این نکته که تالس، سال این واقعه را اعالم کرده بود، پافشارکرده

بودنِ امروز، بیشتر مورخان در مورد درستی این گزارش شک دارند و ابتدایی

ریاضیات یونانیان و نادانیِ کاملشان در مورد اخترشناسی در این تاریخ را دلیلِ 

توان فرض کرد که تالس، با وجود این، می 1شمارند.نادرستیِ این سخن می

به دست آورده باشد. ناگفته نماند که خودِ اطالعاتی را از منابعی بابلی یا مادی 

کرد که با مادها، اندرکنشی تالس، شهروند دولت لودیه بود و در قلمرویی زندگی می

دایمی داشت. این ارتباط، همان بود که در زمان جوانیِ وی به جنگ انجامید و پس 

ندان سلطنتی از آن هم به ازدواجِ دختر شاه لودیه با پسر شاه ماد منتهی شد و دو خا

را خویشاوند ساخت. بنابراین با وجود آنکه بیشتر مورخانِ علم، منبع تالس را بابلی 

                      
1. Barton, 1994: 21. 
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ـ و محتمل 1اند،دانسته ـ که منبع دانشِ او به قلمروی ماد مربوط  تر استبعید نیست 

ی مغان ـ بوده باشد. باید به این نکته توجه کرد که در همین دوران است که طبقه

یابند. تنها پس از شان ـ به تدریج همچون نماد اخترشناسی شهرت مییبا تبار ماد

ظهور کوروش بزرگ است که مغان بابلی و مغان کلدانی در منابع، مورد اشاره قرار 

اختر را در مرکز توجهِ ای که هفتگیرند. گذشته از این، اخترشماریِ محاسباتیمی

آیین مهـرپرستی نیز انگار در ماد خود قرار دهد، خاستگاهی مهـرپرستانه دارد و 

 رواجی تمام داشته است.

توانند زمانِ گذار به نجوم محاسباتی و رصدهای ی دیگری از اسناد که میجموعهم

« دفتر رویدادهای نجومی»رفته همها را نشان دهند، الواحی هستند که رویسیاره

شوند و زاکس منتشرشان کرده است. تقریباً تمام این الواح را در یک خوانده می

پ.م  ۶۵۰ها به سال د. تنها یکی از این لوحانبایگانی در شهر بابل به دست آورده

شان همگی به دوران هخامنشی یا چند سال پیش از آن شود، اما بقیهمربوط می

                      
 .۱۵9: ۱۳8۶واندروردن،  .1
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پ.م خوانده و منتشر  ۴۱۷و  ۴۱8، ۴۴۰، ۵۶۷های تعلق دارند. الواح مربوط به سال

 پ.م تا سال نخست میالدی نیز به طور ۳8۴ی اند. این دفترها را در فاصلهشده

ای از اطالعات عمومیِ مربوط به آن سال اند. در این متون مجموعهنوشتهمنظم می

شان هم ماهیت نجومی ندارند. رصدهای ستارگان، رخدادهای ثبت شده که همه

ها و زلزله و حتا نرخ کاالها ها، بروز بیماریهواشناسی، سطح آب رودها و چشمه

ی متون ن، به همین دلیل در کل، از ردهشده است و به گمان مدر این اسناد ثبت می

های ی رایج در تمدنهای ساالنهها و تاریخاند و بیشتر به سالنامهاخترشناسانه نبوده

 هایی از آن را داریم.سال پس از آن هم نمونه ۱۰۰۰ مانند که در چینِباستانی می

جومی به چشم هایی از پیشگوییِ رخدادهای نبار نشانهدر این متون برای نخستین

پ.م مربوط  ۵۶۷که به روز سیزدهم تیرماه سال  VAT4956ی خورد. در کتیبهمی

گرفتگی رخ دهد، اما چنین نشد. در واقع اند ماهخوانیم که انتظار داشتهشود، میمی

گرفتی روی داده، اما در آسمان دهد که در این تاریخ مهمحاسبات نجومی نشان می

ن ششم پ.م و آید که در اواسط قرمیبابل قابل مشاهده نبوده است. از اینجا بر

زدنِ مسیر ستارگان در آینده دوران نبوکدنصر بابلی، روشی محاسباتی برای حدس

شد بر مبنای آن رخدادهایی از این دست را به بابل وارد شده بوده است که می
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پ.م، ناگهان پیشگوییِ  ۵۶۷پ.م تا  ۶۶8ی فاصلهبنابراین در بینی کرد. پیش

شود و این دقیقاً همزمان است با آغاز میگرفت و خورگرفت در میانرودان مه

چیرگی مادها بر شمال میانرودان و ظهور قدرت پارسیان در ایالمِ قدیم. جالب 

آیند، اما های این دوران، نادرست از آب در میی پیشگوییاست که بخش عمده

دهد که دانشی محاسباتی و مبتنی بر رصد ستارگان ها نشان میساختار برخی از آن

 ها بوده است.پسِ این حرف در

پ.م،  ۵۶۷پ.م و  ۶۵۰ی سال چنانکه گفتیم، تقریباً تمام این متون، جز دو نمونه

ها حاکم آن یبه عصر هخامنشی تعلق دارند و اصوالً سبک یکسانی نیز بر همه

پ.م از نظر علمی تفاوت چندانی با متون پیش از خود ندارد و  ۶۵۰است. متنِ 

پ.م که در زمان  ۵۶۷دهد. در متن فنون اخترشناسی نشان نمی تحول مهمی را در

سال پیش از ورود کوروش بزرگ به بابل نوشته  ۲۰در بابل و کمتر از  پارسیاننفوذ 

شود و این روند در باقیِ متون بار چنین پیشرفتی دیده میشده است، برای نخستین

شود. اسناد دیگری که در مورد میشان به عصر هخامنشی تعلق دارند، دیده که بدنه

ها های نجومی داریم به دورانی جدیدتر و کامالً تحت تأثیر فرهنگ پارسپیشگویی

 شوند.و مادها مربوط می
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دهد، های نجومی را نشان میبودنِ پیشگوییی خالص اسنادی که محاسباتینمونه

شود. به عنوان مثال در متن در اسنادِ دوران هخامنشی به فراوانی دیده می

CBS11901 ۴۲۴تشریتو )اول آبان  ۲8خوانیم که اخترشناسان بابلی در روز می 

در واقع در این تاریخ هم به  پ.م( انتظار خورگرفت را داشتند که رخ نداد، ولی

 راستی خورگرفتی رخ داده که در عرض جغرافیایی بابل دیدنی نبوده است.  

هایی حدس من آن است که آنچه به دفترهای نجومی شهرت یافته، در واقع سالنامه

هایش در بابل و شده است و نمونهبوده که رخدادهای مهم هر سال بر آن ثبت می

ی قرن یانرودان و مصر از دیرباز وجود داشته است، اما از میانهسایر شهرهای مهم م

در منطقه و ظهور دولت هخامنشی، ساختار و  پارسیانششم پ.م با افزایش نفوذِ 

بافت معناییِ آن هم دگرگون شد و بیشتر به رخدادهای عینی و ملموس و به تعبیری 

های نوظهوری هم که فاتحانِ پارسی علمی تمرکز یافت و به همین ترتیب از روش

پ.م تحت تاثیر  ۵۶۷ی با خود آورده بودند، پیروی کرد. به گمان من، نسخه

نگی همین جریان، که متقدم بر نظم سیاسیِ هخامنشی بوده، نوشته شده است فره

تری است که شاید به پ.م ربطی به این مجموعه ندارد و متن کهن ۶۵۰و متن 
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دلیل شباهت تصادفیِ محتوا با این سبک جدید در این مجموعه گنجانیده شده 

 است. 

گذاریِ یِ او از زمان تاجگوید که آغاز گاهشمارناگفته نماند که بطلمیوس می

ی رصدهای ها از این هنگام به بعد، همهکند که بابلینبوکدنصر است و تأکید می

انگیزی کل مورخان نجوم به شکل شگفت 1اند.کهن را تا به امروز نگهداری کرده

اند که منظور اند و فرض کردهسیر تحول نجوم در اسناد بابلی را نادیده گرفته

پ.م( بوده است. در حالی که از  ۷۴۷گذاری نبوکدنصر اول )بطلمیوس زمان تاج

دوران این شاه، نه بایگانیِ نجومیِ مهمی به دست آمده و نه بر مبنای اسناد موجود، 

دانش اخترشناسیِ مهمی در بابل وجود داشته است. آنچه در بابلِ این دوران 

تر است. بنابراین، به نظر بینیم، حتا از آنچه در الواح اسرحدون دیدیم نیز ابتداییمی

من، روشن است که منظور بطلمیوس، نبوکدنصر دوم بوده است و این همان شاهی 

هایی هر چند پرخطا، از ر نشانهبااست که گفتیم در زمانش برای نخستین

                      
1. Ptolemy, 1998, III, 7. 
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شود و محتمل است که او، بایگانی منظمی از های نجومی پدیدار میمحاسبه

 رصدهای نجومی را در بابل گرد آورده باشد. 

اش با متونی که چند دهه پس از با مرور سندِ مربوط به دوران نبوکدنصر و مقایسه

توان به روشنی دریافت ست، میآن در دوران هخامنشی در همین شهر نوشته شده ا

 پارسیانشده در شرق بوده و توسط بابلیان از که خاستگاه دانش اخترشناسیِ یاد 

 وامگیری شده است. 

نی ، متکه محتوای نجومی دارد شدهترین دفتر رویداد منتشرکهنچنان که گذشت، 

شهرت یافته است. این کتیبه در سال سی و هفتم  VAT4956است که با نام 

پ.م نوشته شده است. برای آنکه  ۵۶۷سلطنت نبوکدنصر دوم یعنی به تاریخ 

ی ماهیت متون نجومی این دوران آشکارتر شود، بخشی از آن را بنا بر ترجمه

 کنم:باوئر و وایدنر نقل مینویگه
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افکند.  کمانی، در باختر پردهبامدادِ دومین روزِ رنگین 1کیوان در برابر شیم )ماخ(،»

درجه( بیش از... بود. در آغاز شبِ نهم، ماه یک ذراع )دو  ۴در سوم ما،ه دو زراع )

ای خورشید را در باختر ی پای عقل شیر بود. روز نهم، هالهدرجه(، پیش از ستاره

یس رخ داد. در چهاردهم، فرا گرفت. در یازدهم یا دوازدهم، طلوع شامگاهیِ برج

ی طلوع خورشید و غروب ماه در غرب، در بامدادِ در میانه 2ایزد با ایزد دیده شد،

دقیقه( فاصله بود. روز پانزدهم هم هوا ابری بود. روز  ۱۶بعد، چهار اوش )

ای فرا گرفته بود. از ظهر تا شانزدهم، ناهید... صبح روز بیستم، خورشید را هاله

افکند. از روز هشتم، ماه  کمانی در شرق پردهیدی بارید. رنگینشب، باران شد

ی آدوروی دوم تا روز بیست و هشتم. آب سیل، سه ذراع و هشت شدهکبیسه

متر( باال آمد. دو سوم ذراع به سیل... قربانی به فرمان شاه سانتی ۱۶۷انگشت )

 3«کنان...)انجام گرفت(. روباهی به شهر راه یافت. سرفه

                      
 ی جنوب صورت فلکی ماهی.ستاره .1
 روی هم  رار گرفتند. هیعنی نورشید و ماه در شامگاه روب .2
 .۱۳۰و  ۱۲9: ۱۳8۶واندروردن،  .3
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نظم و تنها بر مبنای آنچه های نجومی به شکلی بیبینیم که در این متن دادهمی

های دیگری که مربوط به آسمان پنداشته مشاهده شده است، در ترکیب با داده

اند، آورده شده است. کسی که این متن را نوشته، آسمان را ماهیتی یگانه و شدهمی

ربوط به جو )مانند باران، سیل، دیده و تمایزی میان رخدادهای میکپارچه می

ی دور خورشید( یا حرکت ستارگان قایل نبوده است. تالشی کمان، ابر، هالهرنگین

شود. های عددی دیده میکردنش به دادهها و تبدیلکردنِ مشاهدهدر راستای کمی

ای آسمانی ربط که شاید در آن دوران، نشانهبا وجود این، عناصری به ظاهر بی

هم در این میان گنجانیده شده است.  شدند ـ مانند ورود روباهی به شهر ـیتلقی م

توان دریافت که در های موسوم به دفتر رویدادها میدر نهایت، این نتیجه را از متن

شناسیِ علمی و کاربرد ریاضیات در تحلیل حرکت این دوران هنوز با ستاره

آن به کمک انباشت اطالعات و  ستارگان سر و کار نداریم، هر چند زیربناهای

آید. ثبتشان به تدریج فراهم می

افی است لحن و محتوای این لوح را با سندهایی که از چند دهه بعد، در همان ک

شهر و در زمان زمامداری هخامنشیان نوشته شده است، مقایسه کنیم. یکی از 

شهرت « ۴۰۰مبوجیه اشتراسمایر ـ ک»ای است که به ترینِ این نوشتارها، کتیبهمهم
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پ.م و چند ماه  ۵۲۲یافته است. این متن در سال هفتم حکومت کمبوجیه یعنی در 

ی زمانی متن پیش از مرگ وی نوشته شده است. باید توجه داشت که فاصله

شدن سال است. در این متن اَشکال پدیدار ۴۵کمبوجیه و لوح نبوکدنصر دوم تنها 

 شده است:  بندیماه در شش وضعیتِ دقیق رده

ی زمانیِ میان غروب خورشید تا غروب ماه در نخستین شبِ فاصله« = نا»نخست: 

 ماه نو؛ 

 ی میان آخرین غروب ماه تا طلوع خورشید؛فاصله« = شو»وم: د

 ی میان آخرین طلوع ماه تا غروب خورشید؛فاصله« = مِه»وم: س

ا نخستین غروب خورشید تی بین بر اساس فاصله« = گِه« = »می»هارم و پنجم: چ

 طلوع ماه؛

ی طلوع ماه و طلوع خورشید در بامداد آخرین بر مبنای فاصله« = کور»ششم:  و

 روزِ ماه قمری. 

شده، عالمت میخیِ مستقی به کار گرفته رای هر یک از شش مقیاس زمانیِ یادب

ند ی باال در ابتدای شرح هر بشدنِ آن را در سیاههشده است که شکل خوانده

ام. تمام فواصل بر مبنای اوش )واحدی بابلی برابر با چهار درجه( سنجیده نوشته
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ی روشن و منظم شدهبندیبه عبارت دیگر، ما در اینجا با یک نظام رده 1شده است.

هایی پیچیده و کارآمد دارد و سنجش شده و مقیاسروبرو هستیم که یکاییِ استانده

و کاربرد آن، به ابزارها و فنون محاسباتی پیچیده نیاز دارد. جالب است که در این 

ندارد و تنها به فواصل میان ستارگان  ای به رخدادهای جوی وجودمتن، هیچ اشاره

های میانشان اشاره رفته است. گویی در دورانی تا این حد قدیمی ـ یعنی و کمیت

شناسی و ـ دانش ستاره در عصر کمبوجیه و احتماالً در خودِ دوران کوروش بزرگ

هواشناسی به تدریج از هم تفکیک شده بودند. در متن کمبوجیه، تمام فواصل 

پ.م وجود دارد و این نشانگرِ  ۵۲۲های مختلفِ ستارگان در سال تمیان حال زمانیِ

آن است که این اطالعات را با محاسبه و نه مشاهده و رصد به دست آورده بودند؛ 

های این جدول چون هوای بابل در برخی از روزهای سال ابری است و تمام داده

است که در برابر برخی از  توان با رصدِ صرف به دست آورد. جالب آنرا نمی
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یعنی با -دهد که از راهی جز مشاهده و این نشان می« رصدنشده»اند ها نوشتهداده

 آن را به دست آورده بودند.  -محاسبه

ای بود که به دستاورد های ماه، زمینهساختنِ فهم حرکتکردن و ریاضیاین استانده

عیار و آن هم دستیابی به سه ممهم دیگرِ اخترشناسی در عصر هخامنشی انجامید 

 برای تعریف یک ماه بود. 

 توان به سه شکل اندازه گرفت: ک ماه را بسته به معیارهای متفاوت میی

تر است، آن است که ظهور هالل ماه نو را آغازِ ماه نو بگیریم کی که از همه کهنی

 قمریِ ابتدایی ی آن تا ظهور بعدی را برابر یک ماه بدانیم. این همان ماهِو فاصله

 شود. نامیده می« ماهِ هاللی»است و 

عیارِ دیگر، آن است که مکان ماه نسبت به ستارگان ثابت را در نظر بگیریم و م

ی الزم برای بازگشت ماه به محل قرانَش با اختران دیگر را معیار بگیریم. این دوره

 نامند. می« ماهِ قرانی»را 

البروج را معیار ماه به محل تقاطعش با دایرهومین راه، آن است که بازگشت س

ها را بگیرند و به این ترتیب زمانِ الزم برای بازگشت ماه به نقاط اژدهایی یا گره

 نامند. می« ماهِ تنین»یا « ماهِ اژدهایی»در نظر بدارند. این ماه را 
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عصر  کردنِ حرکات ماه دربندی و کمینها با تفکیک این سه معیار از هم و ردهت

ها به هم به دست آمد. یعنی معلوم شد هر کمبوجیه بود که امکانِ تبدیل این ماه

روز و  ۶۵8۵ماهِ اژدهایی برابر است و  ۲۴۳ماهِ هاللی و  ۲۳9ماهِ قرانی با  ۲۲۳

برابرِ این مقدار که کسریِ روزها را برطرف کشد. بنابراین سههشت ساعت طول می

گرفتی که در سال که در آن مه ۵۴و برابر بود با کشید ماه طول می ۶۶9کرد، می

روز رخ نموده بود، بارِ دیگر در همان ساعت به همان شکل ساعت خاصی از شبانه

  1داد.رخ می

شرحش را داده و با نام « ایساغوجی»این دوره همان است که گِمینوس در کتاب 

( بدان اشاره کرده است. گمینوس در این کتاب به « )اِکسِلیگموس»

گرفت را از اخترشناسان کلدانی بینی مهصراحت گفته که این روش برای پیش

آموخته است، اما همچنان در بسیاری از منابع اروپایی )از جمله تارنمای 

شده هر های یادشناسند. چرخهپدیا( او را مبتکرِ این روش میی ویکیپرخواننده
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کاربرد باقی ند در رصد متون مورد استفاده قرار گرفت، اما همچنان در یونان، بیچ

های یونان باستان شده و منقول در برخی از کتابماند و تنها به صورت دانشی حفظ

 انعکاس یافت.

ستفاده از ریاضیات و محاسبه برای استنتاج نظم حاکم بر حرکت اختران، بدان معنا ا

شان و مستقل از اهمیت پی، گذشته از کارکرد دینی و آیینیبود که رصدهای پیا

شد ساختند که میای اطالعاتی را برشان، کاربردی فنی نیز یافتند و خزانهتوصیفی

هایی کمی در مورد حرکت اختران پرداخت. در عصر هخامنشیان بر مبنایشان فرضیه

نظام الف و »ها را ر آنباوئی رقیب در این مورد پرداخته شد که نویگه دو نظریه

 نام نهاده است. « ب

ها و بودنِ حرکت سیارهی مشترک هر دو دستگاه، ناهماهنگی و نامنظمسئلهم

های متفاوت سال است. در اختر در زمانبودنِ سرعت هفتناهمگن و نایکنواخت

شود و در نظام ب، نظام الف، سرعت حرکت اجرام کیهانی، ثابت در نظر گرفته می

شود. احتماالً در دوران کمبوجیه هایی از حرکتِ کند و تند برایشان فرض میهدور

ی حرکت ماه به کار گرفتند و بود که اخترشناسان این دو سیستم را برای محاسبه

 پ.م به حرکت سایر ستارگان نیز تعمیمش دادند.  ۳9۰در حدود سال 
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پ.م در  ۵۳۶گ و از ها از دوران کوروش بزررکت سیارهکه گفتیم، ثبت حچنان

های محاسباتیِ مربوط به ماه، بهرام و برجیس بابل آغاز شده بود، اما نخستین جدول

پ.م تدوین و همگی با ساخت و منطقی مشترک در نظام  ۴۳۰تا  ۵۳۰ی در فاصله

ی تیر، دیرتر فراهم آمدند و به های مربوط به سیارهبندی شد. جدولالف صورت

 است.  ها نیز با نظام الف تدوین شدهشوند که آنپ.م مربوط می ۳۰۰سال 

ها حاکم است و از دستگاه محاسباتی و بافت منطقیِ مشابهی بر تمام این جدول

ی مستقر در این رو برداشتِ واندروردن، که این همه را دستاورد یک مکتب یگانه

 ۴98تا  ۵۱۰های نماید. از دید او، نظام الف در میان سالداند، پذیرفتنی میبابل می

و شاگردانش تدوین شدند. جالب آنکه گذشته « باالتو»پسر « نبوریمانو»پ.م توسط 

ای از دوران از منابع یونانی که نام این منجم نامدار را برای ما حفظ کرده، کتیبه

ای نام این مرد را داریوش بزرگ یافت شده که سندی اقتصادی است و در معامله
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ریمانو به احتمال زیاد، کار خود را در دوران کمبوجیه آغاز نبو 1ثبت کرده است.

 ی نخست دوران داریوش بزرگ به پایان برده باشد. کرده و آن را در نیمه

کوگلر محاسبه کرده که ارقام مربوط به اعتدال بهاری که با روش الف محاسبه شده 

تر باید قدیمی پ.م مربوط باشند و بنابراین این نظام را ۵۰۰است، به حدود سال 

با این  dو  cهای موسوم به متن اند که کتیبهدانست. زاکس و آبوئه هم نشان داده

شود. بنابراین پ.م مربوط می ۴۵۶-۴۷۶های روش محاسبه شده است و به سال

تردیدی در این امر وجود ندارد که نظام الف در حدود ابتدای قرن پنجم پ.م 

تدوین شده است. از سوی دیگر از شرح بطلمیوس بر رصد انقالب تابستانیِ سال 

این دو، از آید که میم شد، برپ.م در آتن که توسط متون و ائوکتمون انجا ۴۳۱

« مِتونی»نظام ب برای انجام این کار استفاده کرده باشند. به خصوص گاهشماریِ 

ای از نظام ب محسوب که بر حرکت تندتر و کندترِ متوالیِ خورشید مبتنی بود نمونه
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، بره، گاو و دوپیکر را های دلو، ماهیشود. او فرض کرده بود که خورشید، برجمی

 پیماید. روز می ۳۰روز و باقی را در  ۳۱ر د

های رصدیِ مربوط به ناهید دیده پ.م، چرخشی در ثبت جدول ۴۳۰در سال 

هایی که بیشتر بر مبنای محاسباتی و گاه بر شود. تا پیش از این تاریخ جدولمی

باشد که دستِ باال هر دو سه سال اساس رصدِ تجربی استوار است، در دست می

تِ این رصدها کامالً دگرگون ی روایپ.م شیوه ۴۳۰پذیرد. در سال بار انجام مییک

های علمیِ جدید ی جدولتوان آن را مقدمهآید که میمیشود و به شکلی درمی

شود، در الواح ای که در سند موردِ نظر مشاهده میدانست. ناگفته نماند که شیوه

ی شود و گسستی آشکار در نحوهترِ دوران هخامنشی نیز به روشنی دیده میقدیمی

شده در دوران ی یاددهد. با وجود این، شیوههای نجومی را نشان میهگزارش داد

 شود. اردشیر دوم است که استانده می

ها بسیار های مربوط به پس از این تاریخ، آن است که دادهمشخصات اصلی متن

گونه و با اختصارِ تمام نوشته شده است و معلوم است که دقیق و روشن و ریاضی

بِ متن متخصصی بوده که منظور از رمزگانِ نجومی را به خوبی نویسنده و مخاط

 یافته است. میدر

www.takbook.com



180 

 

اش نقل ای از این متون را که واندروردن آورده است به شکل اصلیِ بابلینمونه

 1کنم:می

 ایناشو ۳۰،۱۵،۶بار  ۲۳»

 ۴کی  ۳اینا نیم)اینا( لوایگی

 ۳۰،۱۶سیک  ۱۲۴گو ایگی

 «للکوش ۳/۲لوگال -)؟( اِ ۲۲

 این متن را چنین شرح کرده است:« پیتر هوبر»

)ماهِ نیسانو؛ یعنی ماهِ آدوروی  ۳۰)از حکومت اردشیر اول، روزِ(  ۲۳در سال( »)

روز بوده و از آن شمارش روزها انجام گرفته است، ماه پدیدار بود  ۲9پیش از آن 

بار ناهید( درجه، در( ششم در غروب )برای نخستین ۶۰)اوش؛ یعنی  ۱۵برای( 

اکنون ایستاده بود( باال )و دیدنی بود( در حوالِی پدیدار بود در برجِ بره. )او هم

 ۲۴سوم یا چهارم. اول )ماه( ایارو )یعنی در ابتدای نیسان ماه نو پدیدار بود(، 
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روز داشت و ماه نو پدیدار  ۲9درجه، ماه( سیمانو )یعنی ایارو  9۶)اوش؛ یعنی 

ذراع )باالی(  ۳/۲درجه در( بیست و دوم )؟( )ناهید( در  ۶۴ر با )اوش براب ۱۶بود(. 

 «االسد )ایستاده بود( در تعادل )یعنی همان طول را داشت(.قلب

های محاسباتی در نجوم، دستاوردی پارسی آنچه روشن است اینکه، کاربرد روش

بار در دوران هخامنشی نیز ظاهر شده است و از آن پس به بوده که برای نخستین

ای به یابد. تا پیش از دوران هخامنشی، هیچ اشارهتدریج در همه جا گسترش می

آپین یک اشاره در این مورد مولهای زمانیِ حرکت ستارگان نداریم و تنها دوره

کشد، که آن نیز تخمینی روز طول می ۳۰دارد و آن هم این است که حرکت ماه 

روز است و نشانی از ماهِ مربوط به سال  ۲8یا  ۲۷کلی است؛ چون ماهِ قمری 

 شمسی در بابلِ این دوران وجود ندارد. 

های حرکت ی به دورهاین در حالی است که تمام متون نجومی، در دوران هخامنش

های زمانی و حرکت اجرام کیهانی در کند؛ یعنی پیوند میان چرخهاختران اشاره می

ابتدای دوران هخامنشی بوده است که برقرار شد و تا پیش از آن کسی به اینکه 

نظمی چنین دقیق در رفتار ستارگان وجود دارد، نیندیشیده بود. منابع عصر 

است که تحول  ها انباشته شدهالقیت و انبوهی از دادههخامنشی با انفجاری در خ
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کند. در و ظهور دانش اخترشناسی به معنای فنی و محاسباتیِ کلمه را اثبات می

 کنم.تر اشاره میتا از متون مهماینجا تنها به چند

دانیم که از ها از خودِ این دفترهای نجومی به دست آمده است. میترینِ دادهجیمح

گرفت را در میانرودان با شکلی بالغی ی مهساله۱8های پ.م دوره ۷۳۰-۳۱۶

های دقیق پ.م است که تاریخ ۲۷۱-۴۶۴های اند، اما تنها بین سالکردهتوصیف می

های نجومی مورد استفاده قرار گیرد. شد تا برای تدوین جدولاین رخداد ثبت می

ساله هایی هشتناهید در دورهپ.م حرکت  ۴۱۶تا  ۶۴۶ی به همین ترتیب در فاصله

شد، تا آنکه در پایان این دوره به تدوین جدول نجومی دقیقی منتهی شد. رصد می

های پ.م شروع شده بود. دوره ۵8۵ثبت رفتار تیر و ناهید نسبت به هم نیز از 

ی حرکت برجیس در ساله۱۲های پ.م و دوره ۲8۵-۳۴۷ی خورگرفت در ساله۱8

، برجیس و بهرام همراه با ۳9۶تا  ۴۲۲ی شدند. در فاصلهپ.م ثبت می ۵۲۵-۴89
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های گیری شد و به این ترتیب چرخههایشان با ماه اندازههم رصد شدند و قران

  1ها استخراج شد.مربوط به آن

های آغاز ماهِ نام دارد، زمان CBS-11-901پ.م که  ۴۲۲در متن دیگری از سال 

گرفت، یک خورگرفت، زمان انقالب ی ماه، یک مهنو، بدر، آخرین مشاهده

ها به یارهتابستانی، اعتدال پاییزی، طلوع بامدادیِ شباهنگ و طلوع و غروب تمام س

تقاد درستی قید شده است. کوگلر که این متن را خوانده و منتشر کرده است، اع

اند. زاکس هم اعتقاد دارد ها بر مبنای محاسبه به دست آمدهن دادهدارد که کل ای

ها مبنای ی شباهنگ، تمام دادهکه در متن کمبوجیه نیز دستِ کم در مورد ستاره

های زمانی و اند. این بدان معناست که نه تنها پیوندی میان چرخهمحاسباتی داشته

های و نظم ین زمینه انجام پذیرفتهحرکت ستارگان برقرار شده که محاسباتی نیز در ا

 ه بود. های ریاضی ترجمه شدبندیحاکم بر حرکت اجرام کیهانی به صورت
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های دقیق و روشنی برای رصد و بار چرخهدر این دوران است که برای نخستین

ها را به دو توان این چرخهشود. میبینی حرکت ستارگان به کار گرفته میپیش

های مورد استفاده برای رصد ناهید، ی کوتاه و بلند تقسیم کرد. مثالً چرخهرده

های مقابلِ این اعداد، چرخهسال بوده است. در  8۳هشت سال و برای برجیس 

انجامد و برای سال به طول می ۱۱۵۱تا  ۲۵۶ای را داریم که از بسیار طوالنی

های نسبی ستارگان نسبت به هم کاربرد دارد. در همین ها و موقعیتی قرانمحاسبه

ی شود. کلمهدر اسناد بابلی ظاهر می« سار»ای به نام دوره است که واحد زمانی

بینیم که از شکل می« ساروس»متون اروپایی بیشتر به صورت  سار را در

گرفته شده است. ساروس در یونان  ـ ی بابلی ـ ی همین واژهشدهیونانی

ساله بوده است که برای رصد ماه و خورشید کاربرد داشت. اما  ۱8ی یک دوره

 ۳۶۰۰بابلی، برابر بود با تر بود. یک سارِ دامنهتر و فراخسارِ بابلی، مفهومی پیچیده

  1سال.

                      
1. Aaboe et al, 1991: 1–75. 
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گانه های پنجها برای سیارهدر منابع به جای مانده از این دوران، به دو رده از نام

ای در آسمان اشاره ها اسمی علمی است که تنها به ستارهخوریم. یکی از آنمیبر

وده ی دانشمندان و متخصصانِ گاهشماری بکند و قاعدتاً بیشتر مورد استفادهمی

ایزدان  است. در مقابل، فهرستی دیگر وجود داشته که نام هر سیاره را با یکی از

ای باشد که توسط کاهنان تدوین گرفته است و این باید سیاههبابلی همسان می

شده است. ناگفته نماند که در این شده و بیشتر توسط ایشان به کار گرفته می

ما اری، یک نقشِ یگانه بوده است، ادوران، نقش پریستاریِ معبدها و اخترشم

فنی و دینی در درون این نقشِ یکپارچه ـ هایی از تفاوت کارکردهای علمی نشانه

 شود.  دیده می

شدن گرفتنِ آن با ایزدان و رصد حرکتشان و محاسباتیاختر و همسانفکیک هفتت

نسبت به آن این کار، همگی بدان معنا بود که تصویری از کیهان و موقعیت زمین 

سال پس  ۲۰۰۰مرکزیِ مشهوری بود که تا پرداخته شود. این همان دستگاه زمین

از آن در سراسر جهان دوام آورد و قالب ذهنیِ عام برای اندیشیدن در مورد جهان 

توان مانده از عصر هخامنشی و سلوکی، میهای بازرا تعیین کرد. بر اساس داده
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  1ر این نظام به شکل زیر بازسازی کرد.اختر را دترتیب قرارگیری هفت

ر این سیاهه، زمین در سمت چپ فرض شده است و اختران بر حسب نزدیکی د

 اند:به آن چیده شده

 بر ک به ت ن     دل مصری:م

 بر ن ک ت به    : ۱دل میانرودان م

 بر ن ت ک به    : ۲مدل میانرودان 

 خ مم بر به ن ت    پ.م(:  ۴هراکلیدس پونتی )قرن 

 ک بر به ن ت خ م    پ.م(: ۳اراتوستنس )قرن 

 ک بر به ت ن خ م   پ.م(: ۴و  ۳ارشمیدس و افالطون )قرن 

 ک بر به خ ت ن م   پ.م(:  ۳ارشمیدس )قرن 

 ک بر به خ ن ت م   پ.م(: ۲هیپارخوس )قرن 

  ک بر به خ ن ت م    .م(: ۲بطلمیوس )قرن  

                      
1. Almirantis, 2005: 31- 42. 
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 بهرام، ت= تیر، خ = خورشید، م= ماه()ک= کیوان، بر= برجیس، ن= ناهید، به= 

ها بر مبنای درخشش ستاره و اهمیت ایزدان روف عادی، نشانگر چینشِ ستارهح

نشان  ها را بر مبنای فاصله از زمینشدنِ آنچیدهسیاه،  است، در حالی که حروف

 دهد.می

*** 

اختر در عصر هخامنشی به میانرودان وارد شد و همزمان نانکه دیدیم، مفهوم هفتچ

با معرفی این مفهوم، ابزارهای محاسباتی و رویکرد دقیق و فنی به آن نیز در بابل 

نمودار شد. با توجه به منابع اوستایی، تردیدی در خاستگاه شرقی و آریاییِ این 

ماند. با وجود این، نباید از یاد برد که خودِ نمیمفاهیم و نظامِ اخترشناسانه باقی 

ترین مراکز تولید دانش و فرهنگ در جهان بابل نیز در این هنگام یکی از بزرگ

اش، یکی از های همسایهشده است و به ویژه در سپهر سرزمینمحسوب می

ود را ، یونانیان و مصریان، نجوم خشد. یهودیانهای فرهنگیِ مهم تلقی میگرانیگاه

از بابل فرا گرفتند و احتماالً بخش مهمی از تکامل دانشِ اخترشناسی در عصر 

هخامنشیان، در خودِ بابل انجام پذیرفته است. هر چند با توجه به اینکه کل این 
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اختر در این شهر بومی نبوده است، باید به وجود مراکزِ دیگری دستگاه و نظام هفت

های موجود در مورد شهرهای بزرگ بر مبنای داده زمین قایل بود.در درون ایـران

زمین در این عصر، حدس من آن است که گذشته از بابل، دستِ کم پنج ایـران

 ی معناهای اخترشناسانه وجود داشته است:  مرکز زاینده

که تدوین منابع اوستایی به  1اماست، که در نوشتاری دیگر نشان داده« ری»کی ی

است، که از دیرباز یکی « شوش»ا انجام پذیرفته است. دیگری احتمال زیاد در آنج

« هگمتانه»از مراکز اخترشناسی و گاهشماری در ایران غربی بوده است. دیگری 

است، که یکی از سه پایتخت ایـران هخامنشی بود و همراه با ری، مرکز مغان 

ن زرتشتی ترین خاستگاه دیاست، که احتماالً کهن« بلخ»شد. چهارمی محسوب می

یابد. اش همچنان تا دوران ساسانی و پس از اسالم تداوم میبود و سنت نجومی

است، که مرکز سرزمین سیستان قدیم بوده است و شواهدی نیز « بُست»آخری هم 

ای در نزدیکی آن وجود داشته و در دهد رصدخانهدر دست است که نشان می

                      
 . وکیلی، شروین، زند گاهان  زیر چاپ(.1

www.takbook.com



189 

 

 است.  کردهالنهار مرجع هم از آن عبور میضمن نصف

علم ستارگانی که در دوران هخامنشی تاسیس  وآوری و استحکامِ دستگاه نظریِ ن

برج، دوازده نخورده باقی ماند. مفهوم سال تقریباً دست ۲۰۰۰شد، چندان بود که تا 

ها و یکاها و مراتب آسمانهای مربوط به هر اختر، سلسهاختر، فلکهفت

های رصد، در عمل تا قرن پانزدهم میالدی اهگیری و سنجش و رهای اندازهاستانده

به همان شکلی باقی ماندند که در عصر هخامنشی تدوین شده بودند و رمزگذاری 

 و نمادهایشان تا به امروز نیز همان است. 

های دیگر از این نظام اخترشناسی، ا وجود این، نباید فرض کرد که وامگیری تمدنب

اختر در آوردنِ هفتباشد. چنانکه گفته شد، گردبه سرعت و آسانی انجام پذیرفته 

ها، ماه و خورشیدِ نورانی و دوتای دیگر، برجیس و تا از آنیک مجموعه که دو

کیوانِ دوردست باشند، نه بدیهی است و نه ملموس. این نظامی است که ابتدا در 

و  جستندذهن کسانی آفریده شده است که ایزدان و خدایانشان را در آسمان می

احتماالً از زمانی ناشناخته در شهرهای ایـران شرقی به رصد ستارگان مشغول 

 اند.بوده

توان نامگذاری و تشخیص و رصد اخترانی مانند نها در این حالت است که میت
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های دیگری که کیوان و برجیس و تیر را در دورانی چنین کهن توجیه کرد. تمدن

ند، تا دیرزمانی در مورد کاربرد و چارچوب در حالِ وامگیری از این دستگاه بود

های بومی ها طول کشید تا قالبنظری و دینیِ حاکم بر آن، دچار ابهام بودند و قرن

 ی اساطیر ایرانی سازگار کنند.  خویش را با رمزگانِ پیچیده

تا در خودِ بابل تا دیرزمانی پس از فروپاشی هخامنشیان و تا پایان دوران سلوکی، ح

ستاره روبرو هستیم و این احتماالً از ن با نوعی آشفتگی در نامگذاری هفتهمچنا

اندرکارِ وامگیری نظام ها و اقوام گوناگون، دستآن رو رخ نموده است که تمدن

آنکه ساختار سیاسیِ متمرکزی، سازماندهیِ آن را بر اخترشناسی ایرانی هستند؛ بی

نوشتند، خترشناسان بابلی که به یونانی میعهده داشته باشد. در این دوران در میان ا

 شود. ها منسوب میبینیم که به ستارههایی نوظهور را میاسم

که زیر  منجمان بابلی ،ی قرن دوم پ.ممیانهز حدود زمان فروپاشی هخامنشیان تا ا

ر اباختر به کاها را برای پنجاین نام زِبانِ سلوکی قرار داشتند،ی اربابان یونانیسلطه

 بردند:می

( به معنای برای کیوان، فائتون )« درخشان»( به معنای اینون )ف

برای بهرام، « آتشین»( به معنای برای برجیس، پوروئیس )« نورانی»
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برای ناهید و ستیلبون « ی نورآورنده»( به معنای فسفوروس )

( به معنای )« برای تیر. « زنسوسو 

بینیم که در حدود سال هم می« پتوسیریس»ها را به همین ترتیب در کتاب ین ناما

شده به همراه نام ایزدان یونانی پ.م نوشته شده است. در این متن اسامی یاد 150

(، برجیس اند. به شکلی که کیوان با نِمِسیس )ای آمدهو مصریِ فروپایه

(، ناهید با ایزیس 'کلس )(، بهرام با هرابا اوزیریس )

(( و تیر با آپولون ) .همتا دانسته شده است ) 

دهد تا قرن دوم پ.م هنوز اسم ایزدانِ همیت این متن در آن است که نشان میا

زبان تثبیت نشده بود. چنانکه نام آپولون که ستاره در جهان یونانیمنسوب به هفت

ی انتظار داریم برای خورشید به کار گرفته شود، به تیر هم منسوب بوده است. نکته

است که بر خالف فهرست افالطون، تنها  جالب توجهِ دیگر در این مجموعه، آن

های به ایزدان فروپایه بسنده شده است و در واقع بیشترِ پهلوانان و شخصیت

اند تا ایزدانِ طراز اول. نمسیس در اساطیر اساطیری با ستارگان همتا دانسته شده

تر با ایزد است و بیشانسان و نیمهیونانی، ایزدبانوی انتقام است و هراکلس نیز نیمه
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برانگیزِ دیگر در این ی تأملپهلوانی مانند رستم شباهت دارد تا ایزدی آسمانی. نکته

های ایزیس و اوزیریس است. اوزیریس در مصر، نوعی خدای میان، حضور نام

شهید است و هیچ شباهتی به آرسِ جنگاور و خونخوار یا بهرام پیروزمند و زورآور 

ه اخترشناسانِ بابلی که این فهرست را تنظیم نماید کندارد. در واقع چنین می

 سیاره را به خدایان اند که پنجاند، )به استثنای چشمگیرِ آپولون(، مالحظه داشتهکرده

 اصلی و مهم منسوب نکنند و در ضمن از وامگیری ایزدان مصری نیز در این زمینه 

ومرس یرانیا

 ی

ابلی ب ابلی علمیب

 دینی

 ومیر ونانیی لوکیس

رونوک اینونف نیبین یمانوک ولیمل کیوان

 س

 اتورنس

هورمز

 د

ردوم ولوبابارم اپینود

 ک

 وپیترژ ئوسز ائتونف

یموس بهرام

 تو

ال.بات.آن.نس

 ی

 ارسم رسآ وروئیسپ رگالن

یب / ز ناهید

 زیگ

سفوروف یشتارا پاتیلید

 س

 نوسو فرودیتهآ

رکورم رمسه تیلبونس اپومرن و اوتوگ یبَّوب تیر

 ی

 های باستانی قلمرو میانیها در تمدنجدول نام سیاره
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 اند. با نکردها

سامیِ این ستارگان در غرب، در اواخر دوران سلوکی و ابتدای عصر اشکانی بود ا

که نظم و ترتیبی یافت و همان ترتیبی را که افالطون نوشته بود، در بیشتر متون 

پ.م هنگامی که رومیان، یونان  صد پس از آن در حدود سالپذیرفته و تکرار شد. 

ها به نام ی فرهنگ این مردم شدند، رسمِ نامگذاری سیارهرا فتح کردند و شیفته

شان تبدیل کردند. خدایان را هم پذیرفتند و نام ایزدان یونانی را به همتاهای رومی

 های اروپایی پدید آمد، به این شکلهای امروزینِ رایج در زبانبه این ترتیب اسم

که کیوان را ساتورن، برجیس را ژوپیتر، بهرام را مارس، ناهید را ونوس و تیر را 

مرکوری نامیدند. به این ترتیب اگر بخواهیم سیر گسترشِ شناسایی و تفکیک 

شان به افتخار خدایان را نشان دهیم، باید بگوییم که ی نامگذاریها و ایدهسیاره

زمین آغاز شد ی جنوب غربی ایـرانشهاین رسم از حدود دوران هخامنشی در گو

ی های انتشار آن، بابل بوده است. آن گاه این رسم تا میانهتردید یکی از کانونو بی

ها رواج عصر هخامنشی به یونان راه یافت و از راه آثار افالطون و پوتاگوراسی

ناشده یتی یونانی همچنان تثبیافت. با وجود این، تا پایان دوران سلوکی در زمینه
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پ.م این قاعده در فرهنگ  ۲۰۰و شناور باقی مانده بود. باالخره در خود سال 

 پ.م به روم نیز راه یافت.  ۱۰۰یونانی مستقر شد و تا حدود 

کردن و بدیهی است که وقتی مردمی، نامی برای چیزی نداشته باشند، تواناییِ رصد

نخواهند داشت. بنابراین سیر  ی آن چیز را همنوشتن و دانش پرداختنِ دربارهمتن

زمین با مفهوم توان به عنوان نشانه و معیاری برای آشنایی مردم باخترشده را مییاد

 اخترِ اصلی نیز در نظر گرفت. ها و هفتسیاره

اختر و چارچوب نظریِ وابسته لگوی دیگری از انتقال و وامگیری مفهوم هفتا

ی جالب آن است که این منطقهبینیم. یمناطق کوهستانی آناتولی مبدان را در 

ی اخترشناسی ایـرانی به یونانیان هم بوده است؛ کنندهدورافتاده، در ضمن معرفی

چراکه نخستین اثر از زایچه در زبان یونانی در آنجا کشف شده است. این متن به 

شود. این پ.م( مربوط می ۳8-۷۰، شاه کوماگنه )«مهرداد»، پسر «آنتیوخوس اول»

بر  -های توروسنمرودداغ بر فراز کوه-ی پارسی داشت و از شهر خود شاه، تبار

 کرد. دولت کوچکِ کوماگنه حکومت می

ام که آن مهـرپرستیِ خاصی که ، نشان داده«شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»در کتاب 

ی دربار این آنتیوخوس و پدرش مهرداد کالینیکوس بوده در روم رایج شد، آفریده
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ی مربوط با بزرگداشت زروان هایی که حضور سنت مهـرپرستانهز برگهاست. یکی ا

باشد که »ای است با این سرآغاز که: دهد، کتیبهرا در قلمروی این شاه نشان می

تا « های پیاپی آدمیان پذیرفته گردد.ای برای نسلقانون ایزدی، همچون قاعده

نون کیهانی حاکم بر هستی( و اینجای کار، او به مفهوم زرتشتی هخامنشی اَشَه )قا

کند که شده توسط شاه( اشاره میهمتاییِ آن با داد )قانون اجتماعیِ پشتیبانی

بندی آن را بدین شکل، در نوشتارهای داریوش بزرگ داریم، اما ترین صورتکهن

گوید که بیشتر با نگرش زروانی همخوان است. او بعد از این جمله سخنی می

که توسط زمان نامحدود تعیین شده است و سرنوشت هر کس قانونی »گوید: می

اند که منظور از زمان کومون و نیبرگ گفته« نماید.را بر اساس بختِ وی تعیین می

 اند.کرانه است و به نظرم حق داشتهنامحدود در اینجا همان زروان بی

ین ای بزرگ تدونبشتهی خود را به شکل سنگم. زایچه ۶۲آنتیوخوس در سال 

ی مرکزی باز بهره جست. هستههای اخترشناسانه با دست و دلی کرد و از نشانه

اند. های فلکی را در پیرامونش نقش کردهی او، نقش شیری است که صورتزایچه

ی بابلِ در باالی سر این شیر، سه ستاره وجود دارند. اختران در این نگاره با قاعده

وئیس، هراکلس )بهرام(، ستیلبون، آپولو )تیر(، اند: پورعصر سلوکی نامگذاری شده
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ای وجود دارد که در آن برابریِ فائتون، زئوس )برجیس(. در پای این شیر، نبشته

خوانیم که ها با ایزدان ایرانی گوشزد شده است. در اینجا میبرخی از این نام

= اورمزدس، آرس= هراکلس= آرتاگنس و آپولون= میتراس= هلیوس= زئوس

 س.هرم

هایی داشتاند، بر مبنای پیشفرسایی کردهبیشترِ مورخانی که در مورد این کتیبه قلم

اند که گویی خیزد، چنین تصور کردهمیکه از رواج اسامی یونانی در زمان ما بر

ها با های یونانی برای همگان شناخته شده بوده و آنتیوخوس بر همتایی آننام

داشت خواهم نشان دهم که این پیشه است. در اینجا میکردهای ایرانی تأکید مینام

 آید. ی آن از این متن برمینادرست است و واژگونه

دانیم. نخست ز منابع دیگر در مورد آنتیوخوس و پدرش مهرداد، چند چیز را میا

یابی بهره بردند و چنانکه گفتیم آنکه، این دو از کیش مهـرپرستی برای مشروعیت

یِ منظم و نیرومندی برایش پدید آوردند که پس از فروپاشی این دستگاه تبلیغ

دولت، همچنان باقی ماند و این دین را به قلب روم صادر کرد. دیگر آنکه، این دو، 

های نجومی بودند و به ویژه دولت و سلطنت خود را با تکیه بر ی پیشگوییشیفته

استوار ساخته بودند. سوم اینکه، آمیخته با عقاید مهـرپرستانه گراییِ درنوعی هزاره
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رساندند و در واقع دولتشان نسب خود را به فرماندارانِ پارسیِ عصر هخامنشی می

از بقایای بازمانده از دولت هخامنشی بود که به دلیل جایگاه کوهستانی و دور از 

ای ی مقدونیان مصون ماند و همچنان به صورت دنبالهدسترسِ خود، از حمله

زبان ده از نظم پارسی به بقای خود ادامه داد. مردمِ این سرزمین بیشتر یونانیافتادور

هایشان شان پارسی بود، هر چند در نبشتهبودند، اما لباس و مراسم و دین درباری

 گرفتند. زبان یونانی را به کار می

کردنِ این نکته هم شاید در اینجا الزم باشد که گسترش زبان یونانی در وشزدگ

ی یونان محدود نبود، بلکه کمربند پهنی جزیرهوران باستان بر خالف امروز به شبهد

شد و تا گرفت که از غرب آناتولی شروع میزمین را در بر میدر مرز غربی ایـران

رفت؛ یعنی به همان ترتیبی که رواج خط و زبان آرامی در اروپای مرکزی پیش می

ی قومیت یا نژاد یا فرهنگ توان نشانهمیی شرقی شاهنشاهی هخامنشی را ننیمه

آرامی مردمش دانست، رواج زبان یونانی به عنوان زبانی واسطه در قلمروی غربی 

بودنِ فرهنگ یا ی یونانیتوان نشانه)آناتولی، بالکان، اسکندریه و ایتالیا( را نیز نمی

ی ، کرانهقومیت این مردم دانست. در آن دوران، مرکز اصلی زبان و خط یونانی

جا هم این زبان به غربی دریای مرمره و شمال سوریه و آناتولی بود و از همین
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اش مانند زبان و خط آرامی، موقعیتی فراگیر و عمومی به دست دلیل خط الفبایی

 آورد. 

اگفته نماند که رواج و فراگیری زبان یونانی با آرامی قابل مقایسه نبود؛ چون زبان ن

اش ابتدا در دل سیاسی بود که به تدریج و به دلیل ساختار الفباییآرامی، زبانی غیر

هایی پادشاهی آشور و سپس در شاهنشاهی هخامنشی پرورده شد و توسط دولت

هیچ کدامشان آرامی نبود، به عنوان زبان دیوانی پذیرفته شد و در  که زبان بومی

به دلیل آنکه زبان  گوشه و کنار رواج یافت. این در حالی است که زبان یونانی

فاتحان مقدونی بود، در قلمروی فتوحات اسکندر رواج یافت. این زبان، دستِ کم 

در ایـران که پس از دو سه نسل، از زیرِ بار فاتحان غربی شانه خالی کرد، به سرعت 

یعنی -ی دیگر مدارانههای فاتحمنسوخ شد و موقعیت و گسترش آن، بسیار به زبان

 باهت دارد. ش -عربی و ترکی

ا این مقدمات، آنتیوخوس اولی که این نقش شیر را با نام ستارگان ترسیم کرده ب

راند. چنانکه گفتیم، زبان فرمان میبود، شاهی با تبار پارسی بود که بر مردمی یونانی

ها در زبان یونانی تثبیت نشده بود در دوران او )قرن نخست پ.م( هنوز نام سیاره

ی که این شاه به دست داده است، ناپایداری و چندگانگی در این و اتفاقاً فهرست
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ها )پوروئیس، هایی که او برای اشاره به سیارهدهد؛ چون ناممورد را نشان می

ها منسوب کرده ستیلبون، فائتون( به کار گرفته و موجوداتی اساطیری که به آن

ی تثبیت شد، است )هراکلس، آپولو و زئوس(، با آنچه بعدتر در جهان روم

ی یونان جزیرههمخوانی ندارد. آنچه در کتاب افالطون دیدیم و به تدریج در شبه

آید که تا قرن جا برمییافت هم با این اسامی ناهمخوان است. از همینرواج می

های ساکن در آناتولی، زباننخست پیش از میالد، مرجع فرهنگی و علمی یونانی

بل و ایرانیان بوده است؛ چراکه بر اساس الواح بابلیِ آتن و افالطون نبوده، که با

ها را به شکلی دانیم که آنتیوخوس، نام بابلیِ این سیارهمانده از دوران سلوکی، میباز

ی خود آورده است. در هایِ یونانیِ نویسندگان بابلی قید شده، در کتیبهکه در کتاب

و تردیدی در این امر وجود ندارد که  بینیماین میان، نام سه ایزد ایرانی را نیز می

ی اهورامزدا، میترا و ورثرغنه شدهاورمزداس، میتراس و آرتاگنس، اشکال یونانی

 )بهرام( هستند. 

 ها را در کنار اسامی یونانیِ یادشده آورده است.را آنتیوخوس این نامچ

نی، آشنا و های یونافسیر رایج آن است که در این زمان در قلمروی کوماگنه، نامت

ها از بابل وام گرفته شده و از سوی دیگر حتا رایج بوده است، اما از سویی این نام
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و با اسامی دینیِ  ی مغان و دانشمندانِ اخترشناس منسوب بودهدر بابل نیز به طبقه

ها همخوانی نداشته است. بنابراین بعید است در کوماگنه که به تازگی این سیاره

اختیار کرده بود، چنین رواجی داشته باشد. از سوی دیگر پیوند آیینی اختری را 

ی پای تندیس، ها نیز چندان معمول نیست. در کتیبهمیان پهلوانان و خدایان، با سیاره

اند که در ادبیات یونانی نامعمول است و بهرام هرمس و آپولون یکی دانسته شده

ده از نماد هراکلس برای آن، رواج دانستند و استفارا هم معموالً با آرس مربوط می

ای تردید نیست و بسیار کمتری داشته است. تنها ایزدی که در پیوندش با سیاره

شود، زئوس / هورمزد است که با برجیس همسان همه جا به همین شکل تکرار می

ناشی از  1ام،که در تاریخ هخامنشیان نشان دادهدانسته شده است. آن هم، چنان

 کرد.شده را تبلیغ میسازیِ یاداست که همسان سیاست دینی دربار هخامنشی

ی شدن از طبقهگرفتهشده؛ یعنی ناپایداری، رواج اندک و واما توجه به سه متغیرِ یادب

ی بابلی، حدس من آن است که بر خالف نظر بیشتر مورخان، اسامیِ یونانی نخبه

                      
 .۱۳9۰. نک: وکیلی، شروین، داریوش دادگر، نشر شورآفرین، 1
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نموده است. در پیوند میان ها تازه و ناآشنا میاین کتیبهها بوده که در این سیاره

های بهرام، شود؛ یعنی نامای دیده نمیها، ابهام و ناپایداریهای پارسی و سیارهنام

ی مورد نظرِ آنتیوخوس گانههای سههورمزد و مهـر از دیرباز تا به امروز برای سیاره

 اند. به کار گرفته شده

ها سی این کتیبه به درستی چنین نتیجه گرفته است که ذکر این ناماندروردن، با بررو

گانه در های هفتی آنتیوخوس نشانگر آن است که نام پارسی سیارهدر کتیبه

این  1گردد و در آن هنگام ابداع شده است.زمین به دوران هخامنشی باز میایـران

وجود این، چنین  نظر با توجه به شواهدی که پیش کشیده شد، درست است. با

های زبان توافقی در مورد برابری ایزدان و شخصیتنماید که در قلمروی یونانیمی

اساطیریِ یونانی با خدایان ایرانی وجود نداشته است. چنانکه دیدیم افالطون، 

ها در دانشمندان اسکندریه و منجمان بابلی، هر یک هنگامی که به نامگذاری سیاره

نواختند و توافقی با هم نداشتند. در یدند، ساز خود را میرسبستری یونانی می

                      
 .۲۴۵-۲۳۵: ۱۳8۶واندروردن،  .1

www.takbook.com



202 

 

 بینیم. ی آنتیوخوس هم به روشنی همین پدیده را میزایچه

ه گمان من، حقیقت این بوده که نام پارسی این سه ستاره به خاطر همان سنتی که ب

ی ی اشرافِ کوماگنه وجود داشته، باقاز دوران هخامنشی از میان درباریان و طبقه

بوده است. از این روست که نام سه ایزد ایرانی را با همان ترتیبی که هرودوت و 

بینیم. هر چند آنتیوخوس و اند، در اینجا هم میافالطون و منابع بابلی روایت کرده

ایِ وابسته به آن سازی دین مهـر و اساطیر ستارهاندرکار بومیپدرش مهرداد، دست

شده و نمادهای آشنا برای اند میان رمزگان ایرانیِ یاداند و بنابراین کوشیدهبوده

شان سازگاری ایجاد کنند. این دلیلی بوده که برابرسازیِ غریب و رعیت یونانی

 ( ـ را ایجاب کرده است. نامنسجم نمادها ـ به ویژه )آپولون= هرمس

*** 

 

همزمان اختر همچنان اهمیت خود را حفظ کردند و به طور در قرون میانه، هفت

بینی و فن اختربینی قرار گرفتند. در این دوران در بطن اخترشناسی علمی و طالع

تر یا باالتر از مدار خورشید قرار گرفته باشند، ها را بر حسب اینکه پایینسیاره
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 نامیدند. فرازین یا فرودین )علوی یا سفلی( می

شدنشان از که برای دور اند: از کیوان و برجیس و بهرام،های فرازین عبارتیارهس

ی مدارشان است. این ششم دایرهخورشید حدی وجود دارد و آن برابر با یک

شوند و این دو را در کشند و در باختر پنهان میمیها همواره از خاور سر برسیاره

 نامیدند. اخترشناسیِ قدیم تشریق و تغریب می

ها حرکتی پیچیده ناهید و تیر. ایناند از: ماه و های فرودین یا سفلی عبارتیارهس

شوند. به همین دلیل نیز مانند تیر در دارند و همواره در اطراف خورشید دیده می

ی مسیرِ بسیاری از موارد نادیدنی هستند. حرکتشان هم بغرنج است و گاه در میانه

سمان گردند؛ یعنی مدار خود را در آایستند و راهِ رفته را باز میخود، در جایی می

 اند. نامیدهسازند. آن ایستادن را استقامت و این بازگشتن را رجوع میواژگون می

تر شود، ای با خورشید قران کند؛ یعنی از حدی به آن نزدیکر شرایطی که ستارهد

اند. تنها در مورد ماه، این گفتهشود و این را سوختنِ ستاره میدر آسمان ناپیدا می

نامیدند. ابوریحان بیرونی در التفهیم گفته است که در ر میپدیده را محاق یا سرا

مورد روشنایی ماه، دو نظریه وجود دارد. برخی نور آن را بازتابی از نور خورشید 

پندارند و وی به درستی دانند و برخی دیگر آن را جسمی نورانی و مستقل میمی
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 کند.گفته است که ماه، نور خود را از خورشید دریافت می

اختر نیز در میان نخبگان استانده ر همین دوران، نمادهای خاصِ مربوط به هفتد

توان در منابع عصر هخامنشی و حتا پیش از آن شدند. برخی از این نمادها را می

های بابلی برای اشاره به ( از دیرباز در کتیبه☾نیز ردیابی کرد، مثالً عالمت هالل )

که در قرون  گانهغازینِ نمادهای ستارگان هفترفته است. شکلِ آماه به کار می

بار در های رازورزانه رواج داشتند، برای نخستینوسطا در منابع کیمیاگری و کتاب

 1شده در بیزانسِ قرن چهارم و پنجم میالدی به کار گرفته شدند.های نوشتهزایچه

م این اختران شده از حرف نخستِ نابیشتر این نمادهای در ابتدای کار شکلی ساده

های اوکسورینخوس، روشن به خط یونانی بودند. چنانکه پس از کشف از پاپیروس

  2ی این نمادها شمال مصر بوده است.شده که خاستگاه اولیه

ای از نام و که در قرن دوم میالدی به صورت سیاهه 3«نمای بیانچینیفلک»ر د

ها را با ها، هر یک از آنارهی ستارگان تدوین شده است، برای بازنمایی سینقشه

                      
1. Neugebauer, 1975: 788–789. 
2. Jones, 1999: 62–63.  
3. Bianchini's planisphere 
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آن ایزد را به عنوان اند و سپس ابزار یا زیوری از یکی از ایزدان یونانی همتا گرفته

 اند. مثالً مرکوری را با عصایی که دو مار به دورش پیچیدهنمادش در نظر گرفته

است، نمایش  است و ونوس را با گردنبندی که گردنبندی دیگر به آن آویخته

شود. اند. مارس با نیزه، ژوپیتر با عصای سلطنتی و ساتورن با داس شناخته میداده

ای با پرتوهای نور در دست دارد و ماه، کالهخودی در این نمایه، خورشید، صفحه

 آراسته به هالل ماه را بر سر گذاشته است. 

 در کتابِ جامعِ نجوم 1«یوهانس کاماتِروس»ر جدولی از قرن دوازدهم م. که د

ها به چشم های امروزینِ این سیارهترسیم کرده است، کمابیش همان عالمت

ای با یک شعاع نور و برجیس خورد. با این تفاوت که خورشید همچون دایرهمی

در این جدول، بهرام  2ی زئوس است.با حرف یونانی زِتا نمایش داده شده که نشانه

( بازنموده شده است. عالمت امروزین ♂ای در کنارش )با سپری گرد و نیزه

بار در عصر ای با یک نقطه در درونش است، برای نخستینکه دایره ☉خورشید 

                      
1. Johannes Kamateros 
2. Maunder, 1934: 238–247. 
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شده ( احتماالً در ابتدای کار شکلی ساده♀عالمت ناهید )  1نوزایی به کار گرفته شد.

را  ساختند، کیمیاگران این نشانهاز یک آیینه بوده است و چون آیینه را از مس می

ی مربوط به آن ـ که ناهید باشد ـ به کار بردند. برای بازنمودنِ مس و بعدتر سیاره

( و کیوان ♃(، برجیس )☿اند از: تیر )ها عبارتنمادهای قرون وسطایی سایر سیاره

(♄ .) 

ی ی او به عنوان نشانهیرونی در التفهیم، هفت نماد دیگر را آورده است که به گفتهب

داند. این نمادها ها را رومی میشده است و او آنها نقش میاسطرالباختر بر هفت

  2با آنچه در قرون وسطا رواج یافت، تفاوت داشته است.

                      
1. Neugebauerand Van Hoesen, 1987: 1, 159, 163. 

 .۳۰۰: ۱۳۶۷بیرونی،  .2
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 گانههای دوازدهگفتار چهارم: خاستگاه برج

ر درجه پهنا دارد و مسی ۱۲البروج، نواری فرضی در آسمان است که حدود دایره

دهد. آسمان بر مبنای این نوار به ی خورشید در آسمان را نشان میحرکت روزانه

ای که بر روی این های فلکیشود و صورتدو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می

در دهند. ها را تشکیل میی نماد برجگانههای دوازدهگیرند، صورتنوار قرار می

نامش آسمان، که مربوط به برجِ هم درجه از ۳۰ابتدای کار، هر صورت فلکی در 

ها به خاطر وجود میل در محور اعتدالین، این گنجید، اما در گذر قرنشد میمی

ترتیب به هم خورده است. طوری که امروز بخشی از صورت فلکی ماهی، در برج 

 بینیم. های بره را در برج گاو میبره قرار دارد و ستاره

های فلکی را بابل یِ تاریخ نجوم، خاستگاه صورتمروز تقریباً تمام منابع جدا
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ی آن را یونان باستان دانند و منابعی غیرجدی هم وجود دارند که سرچشمهمی

های نجومیِ کنند. یکی از دالیل این باورِ عامیانه این است که کلیدواژهفرض می

هر یک از  های اروپایی، تباری یونانی دارند. چنانکه مثالً جایی کهرایج در زبان

خوانند و این همان ( می« )کلیماتا»کند را ها در آسمان اشغال میبرج

های ، رواج یافته است. همچنین صورت«اقلیم»است که در فارسی نیز به شکل 

جایگاه  12اند را البروج نشستهای که به ترتیب بر مدار منطقهگانهدوازده

همچنین در زبان فنی نجوم قدیمِ د. نامنمی( )دودِکاتوپوس/ 

( )اِپانوفورای است را آن برجی را که مشرف به طلوع اروپایی، 

 . نامند( می)آنوکلیماتا را  تا غروب کند رودو آن را که می

مدار، به زودی بیشتر خواهم نوشت. پس در اینجا ی یونانیر مورد برداشت عامیانهد

 کنم. ی نیرومندتر و مقبولِ خاستگاه بابلیِ نجوم متمرکز میبحث خود را بر فرضیه

دهد نانکه گذشت، الواحی از بابل باستان به دست آمده است که نشان میچ

ی دوم پ.م در این سرزمین ی هزارهاز میانههای قمری با ستارگان، گذاری ماهنشانه

رایج بوده است، اما فرهنگ بابلی در کل و تا پایان کار، از گاهشماری خورشیدی 
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گرفت. از ها را با حرکت و تغییر شکل ماه اندازه میبهره بود و بنابراین گذر ماهبی

 چراکه مبنایتوانسته است بابل باشد؛ گانه نمیهای دوازدهاین رو خاستگاه برج

بندی های فلکی در آسمان، به شکلی ردهبرج آن است که چرخشِ صورتدوازده 

ای از ستارگان منسوب شود و این درجه از آسمان، به خوشه ۳۰شوند که هر 

بندی ماهِ قمری ناهمخوان ای، از حرکت ماه، کندتر و با زماندرجه ۳۰چرخشِ 

نگریستند و ماه قمری را مبنای ن شبانه میهای باستان که به آسمااست؛ یعنی بابلی

گانه را های فلکی دوازدهتوانستند صورتدانستند، نمیگاهشماری خود می

 ها را در طی سال خورشیدی استانده کنند. تشخیص دهند یا گردش آن

ر غیابِ مفهوم انتزاعی ماهِ خورشیدی، که مستقل از حاالت عینیِ ماه در آسمان د

شود که ممکن ای از ستارگان فروکاسته میانه صرفاً به مجموعهاست، آسمانِ شب

برج که  ۱۲است در پیوند با هم اَشکالی را نتیجه دهد، اما به توالی دقیق و روشنِ

تا برای سه»هایی مانند شود. جدولهای خورشیدی باشد، منتهی نمیی ماهنماینده

های کارآمد نبودند و صورتکه ذکرشان گذشت نیز به همین دلیل دقیق و « هر یک

کردند؛ چراکه یک صورت فلکی که از ستارگانِ ثابت فلکیِ واقعی را تعریف نمی

پیماید، ی آسمانِ شبانه را میدرجه ۳۰تشکیل یافته است، هر شب کمی بیش از 
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کند. از این رو اگر یک ماهِ درجه را طی می ۲8در حالی که ماه، هر شب کمتر از 

ای که همسان بگیریم، پس از چند سال خواهیم دید ورت فلکیقمری را با هر ص

که این همزمانی به هم خورده و طلوع و غروب ماه در برجی دیگر رخ نموده 

 است.

بودنِ تقویم بابلی کافی است تا ه گمان من، همین شاهدِ مهم یعنی قمریب

گ را اثبات کند. برج در این فرهن ۱۲ بودن دیدگاه امروزین در مورد تکاملاعتباربی

به همان ترتیبی که مصریان از ابزار ریاضی و عددنویسیِ الزم برای رصد ستارگان 

هـا هـم به دلیـل ضعف دستگاه بهره بودند، بابلـیها بیو تشخیص سیاره

برج ـ با ساختاری مبتنی بر سال  ۱۲ بندیشـان، بختـی برای صـورتگاهشماری

 اند. ـ نداشته شمسی

های فلکی در ترین سند در مورد صورتبینیم که کهناین، ما همچنان میا وجود ب

های تاریخ نجوم، با قاطعیت گفته بابل یافت شده است. به طوری که در تمام کتاب

بندی صور فلکی بوده است. برای داوری شده که شهر بابل، خاستگاه این نظام رده

اما تر بررسی کنیم، آن را دقیق ی این فرضیه، باید نخست شواهد مربوط بهدرباره

ی ای دربارههای موجود از بابل، نخست مقدمهبد نیست پیش از وارسی داده
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 ی مسئله بچینیم. سابقه

ی آن است. های فلکی اهمیت دارد، داللتِ نمادشناسانهنچه در مورد صورتآ

بندی ستهی گوناگون دشمار شیوهتوان به بیستارگانِ متحرک بر گنبد سپهر را می

شمار شکلِ تخیلی و چیز یا جانورِ توان به بیها را میای از آنکرد و هر خوشه

ای از ستارگان به این شکلِ خاص به هم مختلف منسوب دانست. اینکه چرا خوشه

ی نجوم اند، پرسشی است که معموالً در زمینهمتصل شده و مثالً کژدم نامیده شده

 شود. جهان باستان طرح نمی

فرض زدایی انجام نشود و شکلِ ستارگان در قالب صور فلکی پیشگر این آشناییا

ماند. میهای مهم بازی مهمی از پرسشگرفته شود، پژوهشگر از دسترسی به خزانه

بین و خالقی توان در آثار پژوهشگرِ نکتهیک نمونه از پیامدهای این غفلت را می

حدودی بر این مبنا استوار شده است که جست. بحث او تا باز« اوالنسی»مانند 

های فلکیِ از پیش موجود و میتراپرستانِ رومی، اساطیر خود را بر مبنای صورت

ی میترای گاوکُش را برساخته بودند. مشخصی استوار کرده و مثالً بر این مبنا، پیکره

شان بر اساطیر های فلکی و نمادپردازیبه عبارت دیگر در دیدگاه او، صورت

میترایی تقدم زمانی دارد و این میتراپرستان بودند که با وامگیری از رمزگانی نجومی 
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 و در دسترس، عالیم دینیِ خود را برساختند. 

ی ما پرسشی که در اینجا باقی مانده این است که اصوالً در ابتدای کار چرا خوشها

سِ ایستاده بر سرِ او را ستارگانِ اطراف الدبران را گاو نامیدند، تا به دنبال آن پرسئو

همچون پهلوانی قربانگر تجسم نمایند؟ پس آن پرسش اصلی که پیشاروی ما قرار 

ای از ستارگان به شکلی خاص است. شدنِ خوشهدارد، کند و کاو در دلیلِ منسوب

وجو ناگزیر خواهیم بود تا سیر تحول دانش اخترشناسی البته در جریان این جست

 نِ رصد ستارگان را نیز دریابیم.شدترو الگوی دقیق

زنی کنیم، در معرض خطرِ ها در این زمینه گمانهبودن به این پرسشگر بدون مجهزا

گیریم. از آن نوعی که در قرن نوزدهم، بسیاری بافی قرار میپردازی و افسانهخیال

ینکه چرا گریبان بودند. در این دوران در مورد ا به از دانشورانِ اروپایی با آن دست

ی نه چندان اند، چند نظریههای فلکی به این ترتیب نامگذاری و تصویر شدهصورت

 پذیرفتنی وجود داشت. 

ارائه شده است. او « بولینگر»ک نظریه، به اواخر قرن نوزدهم تعلق دارد و توسط ی

را منتشر کرد و در آن ادعا کرد که « ناظر ستارگان»م. کتاب ۱89۳در سال 

های کتاب مقدس هستند. کردنِ روایتلکی، شکلی رمزآلود از بازگوهای فصورت
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هایی دید و بر این مبنا های فلکی و کتاب مقدس، همخوانیاو میان عالیم صورت

به  1اند.مسیحی برساختهـ  های فلکی را از روی منابع یهودیگمان کرد که صورت

ی او را با چهار شده در مکاشفهعنوان مثال او در کتاب حزقیال، چهار جانورِ نمایان

صورت فلکی شیر، گاو، عقاب )که از دید او با عقرب برابر است( و دلو همتا 

 دانست. 

ارز اسرائیل همی بنیقبیله ۱۲صورت فلکی با ۱۲رداشت دیگر آن بود که این ب

قبیله در کتاب اعداد  ۱۲شدنِ ی چیدهعا کرده است که شیوهاد« مارتین»هستند. مثالً 

ی اصلیِ یهودا، روبین، ارز است. به شکلی که چهار قبیلههای فلکی، همبا صورت

 های فلکی شیر، دلو، ثور و عقرب یکسان هستند. افراییم و دان، به ترتیب با صورت

ای یهودی ـ مسیحی گانه در زمینههای دوازدهها که به گنجاندن برجین برداشتا

امروز دیگر هواداری ندارد. دلیل رونق این نگرش در اواخر قرن  گرایش داشت،

ها و منابع یهودی و نوزدهم، آن بود که در آن هنگام از سویی، قدمت روایت

                      
1. Bullinger, 1983.  
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ی ی سنت یهودی را تا ابتدای هزارهسابقه زدند و گاهمسیحی را زیاد تخمین می

فلکی را در  صورت ۱۲ بردند. از سوی دیگر، تاریخ تدویندوم پ.م عقب می

به منابع یونانی و مصریِ عصر  صریحِ آن، به تورات و در شکل صریح،شکل غیر

 دانستند. مسیحی محدود می

صورت فلکیِ مشهور امروزین نیز به  ۱۲ی شدهترین اثرِ نقاشیر واقع، کهند

شود. البروج دِندِرا در مصر مربوط میپ.م موسوم به دایره ۵۰ای از سال نگاره

های فلکی را به شکل بندیِ ستارگان در صورتترین متن غربی که صورتکهن

در قرن دوم و « بطلمیوس»است که توسط « چهار کتاب»دهد، امروزین نشان می

سوم میالدی نوشته شده است. این متن مرجعی است که کل نجوم و صور فلکیِ 

ین گشته است. دوران قرون وسطا بر مبنای آن شکل گرفته و با ارجاع به آن تدو

ها همه بدان معناست که تا ابتدای قرن بیستم، غربیان تنها منابع نجومیِ قرون این

ترین متونی هم که برای ایشان اهمیت داشت، شناختند و کهنی مسیحی را میاولیه

 کتاب مقدس بود و طبیعی بود که این دو را به هم وصل کنند. 

*** 
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صورت فلکی به قرن هفتم و ششم پ.م  ۱۲ان به تاریخِ راستینِ تقسیم اختران آسم

های شدنِ دولتگردد. در این تاریخ، پس از فروپاشی دولت آشور و نیرومندمیباز

ای پدید آمد ماد و بابل، از ترکیب آرای مغانِ ماد و کاهنان بابلی، چارچوب نظری

اوانِ عهد های فرو به دلیل ارجاع 1شهرت یافت« حکمت کلدانی»که بعدتر با نامِ 

عتیق به بابل، بیشتر به این شهر منسوب شد. با توجه به همزمانیِ ظهور این عناصر 

ها و مادها بر میانرودان، تردیدی در این نکته نیست که ی پارسدر بابل و سیطره

تر از همه شوش و همدان ـ در این ی بابل ـ مهمشهرهای بزرگِ همسایه

با توجه به اسناد اوستایی و اهمیت مراکز اند. بندیِ نظری مؤثر بودهصورت

های بعدی، حدس من آن است که از همین اخترشناسیِ ایـران شرقی در دوران

زمان در بلخ و ری نیز مراکزی برای تولید این دانش وجود داشته است. زمان ظهور 

یافتنِ نفوذ فرهنگی آریاییان پارسی و این چارچوب نظری هم دقیقاً با گسترش

در بابل همزمان است و در نهایت به ظهور حکمت کلدانی در دوران مادی 

                      
1. Powell, 2004. 
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 هخامنشیان منتهی شد. 

توان دید که به ای بابلی میگانه را در کتیبههای دوازدهی برجبرگه درباره خستینن

شود. آپین نامیده میی آغازینش، مولقرن هفتم پ.م تعلق دارد و بر حسب دو کلمه

 ۳۰ماهِ  ۱۲کند، سال به تر نیز اشاره میبه رصدهایی کهندر این متنِ نجومی که 

اساس  روزه تقسیم شده است. تا پیش از این تاریخ، سالِ بابلی، قمری بود و بر

ی بیستون، اطمینان شد. از آنجا که بر حسب کتیبهتغییر شکل هالل ماه تنظیم می

نظر فرهنگی با ایشان اند و مادها هم از داریم که پارسیان تقویمی خورشیدی داشته

اند، رواج این نوع از گاهشماری در بابل را باید ناشی از نفوذ فرهنگ همسان بوده

شدنِ این کتیبه، دقیقاً با تاسیس پادشاهی مادها در بابل دانست؛ چراکه تاریخ نگاشته

  مزمان است.ماد در همسایگی دولت بابل و وصلت شاه بابل با شاهدختِ ماد ه

های فلکی از این نظر اهمیت دارد که نخستین نمونه از صورت ،آپینلی موتیبهک

صورت فلکی  ۱۷ به ،. در این متناست البروج در آن یافت شدههای دایرهو منظومه

 ی. در نقشهگنجدی بعدی در آن میگانهکه تمام اشکالِ دوازده است اشاره شده

ی صورت فلکی گاو )ثور( و درجه ۱۵الدبران در  های فلکی،شده از صورتیاد

ی عقرب قرار گرفته و به این ترتیب نقاط مرجعی برای تعریف درجه ۱۵آنتارس در 
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های چراکه روش تفکیک صورت 1های فلکیِ بعدی پدیدار شده است؛صورت

 ۳۰های پرنوری که حدودفلکی از هم در مسیر تکاملش، آن بوده است که ستاره

اند را در نظر گرفته و ستارگانِ اطرافش را با آن ترکیب درجه با هم فاصله داشته

ای است که میان اند و این تقریباً همان فاصلهیافتهاند و به اشکالی دست میکردهمی

 الدبران و آنتارس وجود دارد. 

آن را های فلکی، آسمانِ شبانه و اخترانِ ثابت در کردنِ صورتین شکل از تفکیکا

ی ثابت های فلکی در این زمینهگیرد و چرخش صورتبه عنوان مرجع در نظر می

 2«اخترشناسی نجومی»کند. این روش را های نجومی محاسبه میرا در جدول

دهند که بر مبنای حرکت قرار می 3«روش اعتدالی»نامند و آن را در مقابل می

آید که روش نجومی، نین برمیهای بابلی چخورشید استوار شده است. از کتیبه

زودتر ابداع شده و بعدتر به روش اعتدالی، دگردیسی یافته باشد. این روند، معقول 

نماید؛ چراکه گاهشماریِ کهنِ بابلیان، قمری بوده و به تدریج در دوران هم می

                      
1. Powell, 2004. 
2. sidereal astrology 
3. tropical astrology 
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ی خورشیدی تحول یافته و روش اعتدالی بر تقویم شمسی مبتنی هخامنشی به شیوه

 است. 

شد، خورشید در بندی میهای فلکی در بابل صورتآن هنگام که صورتر د

( قرار داشت و از این رو، نخستین برجِ سال صورت فلکی بره )حمل یا 

شود، یکی اند و آن را با فروردین که جشن نوروز در آن برگزار میرا بره دانسته

ورود خورشید به این برج، دهد که زمان اند. محاسباتِ اخترشناسانه نشان میگرفته

زمین بوده است. عصر مفرغ در ایـران شدنِ پ.م و همزمان با فراگیر ۲۷۰۰حدود 

از این رو برخی از نویسندگان تمایل دارند زمانی بسیار دورتر را برای تدوین این 

برداشتی که تنها بر یک موقعیت نجومی مبتنی  1گانه در نظر بگیرند.های دوازدهبرج

شناختی و مستند برای آن وجود ندارد. این در حالی است شواهدی باستاناست و 

های نجومیِ دقیق ی دین اوستایی، نگارشِ نخستین کتیبهکه بازسازیِ اخترشناسانه

در بابل، رواج تقویم خورشیدی و پیدایش نخستین دولت جهانی توسط کوروش 

                      
1. Thruston, 1994: 135-137. 
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گیری )در عصر داریوش یافتنِ گاهشماری و ساماندهی به مالیاتبزرگ و سازمان

است و الگویی تاریخی از گذار اجتماعی را نشان  بزرگ( همه همزمان رخ داده

 دهد. می

شان های گذشته، در آن هنگام که سخن از شناساییِ ستارگان و نامگذاریر بخشد

در بابل یاد شد. در این روش ستارگان را « تا برای هر یکسه»پیش آمد، از نظام 

کردند. با وجود متصلشان میتایی، به هم هایی کمابیش سهدند و در خوشهنهانام می

البروج همسان دانست؛ های دایرهگانه را با برجهای دوازدهتوان این خوشهاین، نمی

آپین، یعنی تا دوران ظهورِ دولت ماد که مفهوم ی مولچراکه تا زمان تدوین کتیبه

تا نبود. اگر  ۱۲یافت، شمارشان هنوز یصورت فلکی در بابل به تازگی رواج م

آپین را استخراج کنیم و شده در مولهای فلکیِ نگاشتهبخواهیم نام و نشانِ صورت

ای گویا دست خواهیم های فلکی آشنای دیگر تطبیق دهیم، به سیاههآن را با صورت

 اند از:های فلکی بابلی عبارتیافت. بر این مبنا صورت

شود و یونانیان خوانده می« ثریا»که در عربی « ی پروینخوشه» یا« مول مول»لف( ا

 نامند.( می« )پلئیادِس»آن را 

شود، ی پروین بخشی از صورت فلکی گاو محسوب میر نجومِ امروزین، خوشهد
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اما روشن است که در زمان تدوینِ نجوم بابلی، آن را صورت فلکی متمایزی 

اند. بر این آوردهکننده در سال نو به شمار میرتِ طلوعاند و نخستین صودانستهمی

توان تخمین زد که نخستین شکل از رصدِ این خوشه و تالش برای مبنا می

پ.م آغاز شده است و این زمانی است که  2300شده در سازماندهی نجومیِ یاد

فته گرکرده و اعتدال بهاری در آن قرار میخورشید در این صورت فلکی طلوع می

اختر در این البروج یا هفتکنم که این به معنای ابداع دایرهاست. بارِ دیگر تأکید می

شدن آن از ی پروین و تفکیکزمان نیست، بلکه تنها مقطع تاریخیِ توجه به خوشه

ها مهم پنداشته ی پروین در تمام تمدندهد. خوشهسایر ستارگان را نشان می

دانند که مادرِ خدای جنگ )اسکاندا( می ۶ی ا نشانهشود. در آیین هندو، آن رمی

بار، به این صورت فلکی اشاره چهره است. در تورات نیز سهشش خود، ایزدی 

 1شده است.

  2دهد.معنی می« گاو آسمانی»؛ که در بابلی «گوآنَّا»( ب

                      
 .8، ۵؛ عامو  نبی، ،۳۱۳8؛ و 9، 9ایوب،  .1

2. Al l en,1899: 382. 

www.takbook.com



221 

 

ارد. ین همان صورت فلکیِ گاو یا ثور است و در ماه اردیبهشت در اوج قرار دا

ی این صورت، الدبران است که در اخترشناسی ایـران باستان، ورترین ستارهپرن

شده است. نام اروپایی این ستاره از الدبرانِ عربی گرفته شده نامیده می« سَدویس»

ی پروین است و احتماالً بدان دلیل که خوشه« روپیرو و دنباله»است که به معنای 

گاوِ »صورت فلکی با  در مصر، این شده است. کند، به این ستاره اطالقرا دنبال می

 شد، همتا بود. دانسته می« اوزیریس» که تناسخ ایزدِ « آپیس

 دهد. معنی می« چوپان راستین )یا وفادارِ( آنو»؛ که در بابلی «آنَّاسیپازی»( پ

کند. احتماالً این لقب، به ایزدی فروپایه به ین نام به صورت فلکیِ جبار اشاره میا

کرده که در میانرودان، پیک خدایان بوده میاشاره« نین شوبور»یا « شوکال پاپ» نام

دانستند و معموالً همراه است. جالب است که در منابع بابلی، نماد او را خروس می

کردند. این صورت فلکی ای تاجدار که همان خروس باشد، تصویرش میبا پرنده

است. این « رودپیما، کسی که راه میراه»نای نامیدند که به معمی« ساح»را در مصر 

شخصیت، صفات یک شکارچی را هم در خود دارد. در یونان، این صورت فلکی 

نامیدند که مردی شکارچی بوده که به دلیل توهین به ایزدبانوی می« اوریون»را 

بار به این صورت شکار )آرتمیس( به دست او کشته شده است. در عهد قدیم سه
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  1شاره شده است.فلکی ا

 است. « پیر»ه معنای ؛ که در بابلی ب«شوگی» (ت

 برابر است. « پرسئوس یونانی»و « پرساوش ایرانی»ین صورت فلکی با ا

 نامیده «Auriga»در روم  که ،«شمشیر خمیده»؛ که در بابلی یعنی «زوبی»( ث

است. جالب است که در منابع رومی و « رانارابه»شد و در التین به معنای می

یونانی در مورد ارتباط این صورت فلکی با گردونه، ابهامی وجود داشته است. 

رومیان که این نام را برای این صورت فلکی پذیرفته بودند، آن را به کاله یک 

ین دست، بسیار دور از ذهن است. کردند که برای شکلی از اران تشبیه میارابه

گفتند چون دانستند و مییونانیان آن را با ایزدِ آهنگری ـ هفائیستوس ـ یکی می

پایش لنگ بوده ارابه را او ابداع کرده است. برخی از منابع دیگر این صورت فلکی 

اند که شخصیتی گمنام در اساطیر یکی گرفته« هفائیستوس»پسر « پیختونیوس»را با 

اسبه را اختراع کرد ی چهارنانی است و همان کسی است که به روایتی، گردونهیو

                      
 .8، ۵؛ عامو  نبی، ،۳۱۳8؛ و 9، 9ایوب،  .1
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و با آن به آتن تاخت و پس از کشتن شاه آن شهر )آمفوکتیون( بر آنجا حاکم شد. 

های این صورت فلکی در اروپا، آن را همچون چوپانی که بزی در بیشتر بازنمایی

رانی ندارد. هر چند گاهی ی با گردونهاند که ارتباطرا در آغوش دارد تصویر کرده

 اند. ای را هم به دست این چوپان بز به دست دادهبه شکلی سرسری، لگامِ ارابه

 است. « دوقلوی بزرگ»؛ که درسومری به معنای «گالگالتاباماش»( ج

اولی، «. ایرالوگال»و « تایامِشالم»ین دوقلو طبق اساطیرِ بابلی، عبارت بودند از: ا

«. شاه بزرگ»و دومی یعنی « آن کسی که از میان مردگان برخاسته است»نی یع

 اند که منظـور از این دو لقب اشـاره به نِرگال ـ ایزدِ پژوهندگان معاصر حدس زده

که دیدیم رومیان و یونانیان نیز این جنگ و نابـودی ـ بوده باشد. چنانبابلـیِ 

به همین اندازه گمنام و مبهم همسان  صورت فلکی را با دوقلویی اساطیری، ولی

های جمشیدشاه را در سنت هند و ها به دقت، لقباند. در حالی که این نامدانسته

شدنشان هم مصادف است با ورود فرهنگ آریایی دهند و زمان ظاهرایرانی نشان می

ای به بابل. از این رو حدسِ من آن است که این عبارت ـ دوقلوی بزرگ ـ ترجمه

قیق و درست از نام جمشید ـ جم یا یَمَه ـ بوده است که به معنای دوقلو نیز د

 هست.
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شود و هم فهمیده می« خرچنگ»؛ که در بابلی دو معنا دارد، هم از آن، «لوآل»( چ

 «. پشتالک»

اند که به سانسکریت، معنای نامیده« کَرکَتَه»ر منابع هندی این صورت فلکی را د

نامند، در همین معنی. می« »یونان نیز آن را  دهد. درمی« خرچنگ»

ی سانسکریت را برخی از نویسندگان شباهت آوایی میان کارکینوسِ یونانی و کرکته

اما آن است  اند. حقیقتهمچون دلیلی برای وامگیری نجوم هندی از یونانی دانسته

ی کرکته در مهکه زبان سانسکریت و یونانی از نظر تبار خویشاوند است و کل

اند. این کلمه در سانسکریت، اصیل و بومی است و آن را از جایی دیگر وام نگرفته

اش در این زبان از تمام شود و بنابراین سابقهمتون کهنی مانند وداها هم دیده می

ی نظام تر است. مجرای وامگیری آن هم احتماالً ترجمهمنابع یونانی کهنسال

ه که در زمان هخامنشیان و احتماالً در قرن چهارم پ.م انجام اخترشناسیِ بابلی بود

 پذیرفته است. 

پ.م این صورت فلکی را تشخیص داده بودند و آن را  ۲۰۰۰صریان در حدود م

بال است و نماد جاودانگی دانسته خواندند که نام سوسکی قابمی« کارابوش»

ـ  شودنامیده می« ودوروک»های مرزیِ بابلیِ دوران کاسی ـ که شود. در سنگمی
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اش، احتماالً شود و با توجه به مضمون اخترشناسانهپشت، بسیار تکرار مینماد الک

لو را نماید که بابلیان، نام آلدهد. به عبارت دیگر چنین میبه این مفهوم ارجاع می

پشت برای این صورت فلکی به کار گرفته بودند، اما این کلمه به در معنای الک

اش، ابتدا در ایـران ـ هند و بعدتر در یونان به خرچنگ ترجمه ر معنای دوگانهخاط

( « )کالریا»شده است. در منابع قبطیِ مصر، این صورت فلکی را 

به همین «. قدرت نهفته در ظلمت»اند که یعنی اند و در موردش توضیح دادهنامیده

 اند. صری( همتا دانسته)خدای مرگ م« آنوبیس»دلیل هم امروزه آن را با 

 است و توضیحی درخور در اساطیر بابلی« شیر»؛ که در بابلی به معنای «اورگوال»( ح

 ندارد. 

و با غله و ایزدبانوی کشاورزی یعنی « شخم شیار»؛ که در بابلی یعنی «سینآب»( خ

 مربوط بوده است. « شاال»

ی گندم شبیه بود، شهآن را در آسمان با گوشِ شاال که به خو دین صورت کهب

از آنجا که این نماد، به باروری و حاصلخیزیِ زمین مربوط دانستند. یکسان می

یکی پنداشته شده است. این دومین صورت فلکیِ بزرگ در « ایشتار»بوده، بعدتر با 

 آسمان شبانه است.
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 دهد. معنی می« ترازو و پیمانه»؛ که در بابلی «نابا آمزیب«( د

اند و با قانون و عدالت دانستهبل با خدای خورشید ـ شَمَش ـ مربوط مین را در باآ

« خورشید»ی چندانی به پیوندِ شمردند. هر چند در ادبیات بابلی اشارهمترادف می

یا صورت « مهـر و ترازو»وجود ندارد. در حالی که چنین پیوندی میان « ترازو»و 

 است.برقرار « جمشید و پیمانه یا جام»اش، زمینی

خاستگاه آن در اساطیر بابلی روشن نیست «. عقرب»؛ که در بابلی یعنی «گیرتاب»( ذ

 و در متون رومی و یونانی هم اصل و نسب روشنی ندارد. 

و « مهتر خویشاوندِ »، یعنی «پابیل»ای است که از دو بخشِ کلمه؛ «ساگپابیل» (ر

تواند در مجموع به معنای تشکیل یافته است و می« سروررئیس، »، یعنی «ساگ»

 ترجمه شود. « نیای بزرگ و رهبر قبیله»

هایی دادند که سرِ انسان و بدن شیر و بالر بابل او را به شکل شیردالی نمایش مید

ها به بر دوش دارد. معموالً با دو دُم و دو چهره بازنموده شده است که یکی از آن

ای کار، شکل او به مشتقی از ایزد نِرگال انسان و دیگری به پلنگ تعلق دارد. تا اینج

های تخت جمشید هم نگهبانیِ قلمروی ماند که در دروازهخدای جنگ ـ میـ 

ی بزرگی نمایش ها با آلت نرینهبرجستهمقدس را بر عهده دارند. در برخی از نقش
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 شد. داده شده است و بنابراین باید با قدرت مردانه و باروری نرینه، نسبتی داشته با

، یعنی ماهی «ماشکو»، یعنی بز و «ورخسو»ی ؛ از دو کلمه«سوخورماشکو»( ز

ای دهد. این جانورِ افسانهساخته شده است و صورت فلکی بز ـ ماهی را نشان می

پ.م نمادِ رایجی بوده که  2100ای دیرینه داشته و از حدود در میانرودان سابقه

داده است. این نقش در را نشان می« انکی» یا« ائا»های شیرینِ خِرد و آب ایزدِ 

 شود. های مرزی )کودورو( زیاد دیده میدوران کاسیان بر سنگ

برابر است. این « دلو»دهد و با معنی می« بزرگ و مهتر»؛ که در بابلی «گوالم»( ژ

 کلمه لقب اِئا یا اِنکی هم هست.

 ورت دو ماهی نمایشاست و به ص« دُم»لی به معنای ؛ که در باب«مِشکون»( س

شدن هایشان به سمت هم قرار گرفته است و بنابراین در حال دورشده که دمداده می

 از هم هستند. 

کند که در مسیرهایی ایت گفته است که این نماد به دو رودِ دجله و فرات اشاره میو
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 نماید؛این تفسیر درست می 1ریزند.متمایز جریان دارند و به مقصدی یگانه می

ها یعنی اِئا یا اِنکی نیز ارتباطی برقرار بوده دانیم میان این نماد و ایزدِ آبچراکه می

مربوط بوده « زیبَتومِش»است. چنانکه راجرز نیز نشان داده که این صورت فلکی با 

 2های سودمند مترادف است.و آن با ایزدِ آب

 ست.بر ابرا« اپسیلوس پگاسوس»ی ؛ که با ستاره«ماخسیم» (ش

ست. در ا« بانوی در زنجیر»یا « آندرومِدا»؛ که همان صورت فلکی «آنونیتوم»( ص

نگ اساطیر یونانی آندرومدا، شاهدخت اتیوپی بوده است که توسط پرسئوس از چ

 یابد. اژدهایی دریایی نجات می

 برابر است. « بره»کی ؛ که با صورت فل«گالوخون»( ض

 اند که درست است،ترجمه کرده« کارگرِ مزرعه»ن را در بیشتر منابع به صورت آ

دهد. این در حالی است که این کلمه در زبان بابلی، اما ارتباط آن را با بره نشان نمی

« لو»های فلکی بسیار مهم است. معنای دیگری هم دارد که برای فهم کلِ صورت

                      
1. White, 2008. 
2. Rogers, 1998: 9-28. 
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« گوسفند و بره»و هم در معنای  کاربرد دارد« رمرد و کارگ»در بابلی هم به معنای 

متشکل بدانیم، « خونگا»و « لو»شود. اگر این کلمه را از دو بخشِ به کار گرفته می

ی بره»خواهد شد و « دهندهی تسکینبره»یا « بخشگوسفندِ آرامش»معنایش 

از اهمیتی تر و دهد. به زودی خواهیم دید که این تعبیر درسترا نشان می« قربانی

 بسیار نیز برخوردار است. 

شوند، صورت فلکیِ مشهور بعدی در این سیاهه دیده می ۱۲بینیم، تمام نان که میچ

های خورشیدی پیوند تا نیست و روشن است که با ماه ۱۲اما هنوز تعدادشان 

 اند. نخورده

های فلکی، از ماد و ایالم وامگیری شده شده برای صورتین فرضیه که دستگاه یادا

توان از گسست و تفاوت جدیِ این متن نسبت و در بابل، بومی نبوده است را می

ترِ میانرودانی دریافت. نوشتارهای میانرودان تا قرن هفتم و ششم پ.م به اسناد کهن

فته در دوران کاسیان را دارا بودند و ناگهان یاهمچنان همان قالب قدیمیِ تکامل

کشیدنِ پارسیان در ایالم، همزمان با ظهور دولت ماد و انقراض آشور و سر بر

 بینیم. ای از این دست را هم میدگردیسی

نشاند، آن است که بر خالف آنچه در اهد دیگری که این دعوی را به کرسی میش
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 ۱8یا  ۱۷شده با ده است، الواح بابلیِ یادهای تاریخ نجوم نوشته شبیشتر کتاب

های فلکی ی صورتشناختی دربارهی باستانترین یافتهشان، کهنصورت فلکی

صورت فلکی را با شماره و شکلِ  ۱۲ترین سندِ در دست ما، که اتفاقاً نیستند. کهن

ابی دهد و قدمتی بیش از یک قرن را نسبت به اسناد بابلی دارد بشقدرست نشان می

شده در لرستان است که به قرن هشتم پ.م مربوط ی یافتمفرغی از مجموعه

های خونین میان متر قطر دارد. این بشقاب در دوران درگیریسانتی ۲۰شود و می

برج بر  12های های غربیِ ایالم ساخته شده است و نقشایالم و آشور، در بخش

 1شود.آن دیده می

مانِ کته دید که آشوربانیپال حدود یک قرن پس از زن را باید در کنار این نآ

برد و بسیاری از مِ ایالمی نام مییزد مها ۱۲ای از ک، در کتیبهشدنِ این پالساخته

 اند. های سال بودهها، نماد ماهمورخان اعتقاد دارند که این

 اند از:عبارت یزدانِ این کتیبها

                      
 .۳۴: ۱۳8۴ورجاوند،  .1
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برانگیز است(، یعنی رجب تاملاگیبا )که شباهتش با ماه بهاری اعراب، ر

گیری سینا، بیالال، پانینسونوگورسارا )شاه بزرگ(، کارنا، کیرناماس، شودانو، آیپاک

ها )راگیبو، تیری، سیالگارا، نابسا، نابیرتو، کینداکاربو. برخی از این نامیا پانین

بنابراین  1ارند.ای ایالمی دشودانو، بیالال، نابسا، نابیرتو( سامی هستند و باقی، ریشه

صورت فلکی، ایالم و ماد بوده است و بابلیان در  ۱۲به احتمال زیاد، خاستگاه 

 اند. دوران پادشاهیِ نو، آن را از متحدان نظامی و همسایگانِ خود وامگیری کرده

 بینید:های فلکی را میر جدول زیر نام صورتد

  

                      
1. Hastings, 2003: 75.  
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*** 

 

 عنای سومریم بابلی -ومریس ندیه ربیع ارسیف ماه

-شاورزک ونگاا سامِ ملح رهب فروردین

 دوموزی

ی اواختهگ وانَّاگ رْساْبهاوْ ورث اوگ اردیبهشت

 آسمانی

وقلوهای د گالوشتاباگالم یتْهونام وزاج وپیکرد خرداد

 بزرگ

 یگوم لولآ ارکاک رطانس رچنگخ تیر

 یرش ورگوالا یمْهاس سدا یرش امرداد

 یشخ بْسینآ انیاک نبلهس وشهخ شهریور

 رازوت یبانیتومز والت یزانم رازوت مهر

 قربع یرتابگ رْسْچیکاو قربع ژدمک آبان

 ربازس ساگابیلپ هانوسدْ وسقمانگیرک آذر

 ماهی-زب وئورماشس اکارام دیج ماهی-زب دی

 بلندمرتبهنآ والگ ومبْهاک لود امج بهمن

 مِ ماهید ونونود ینام وتح اهیم اسفند
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شناختی و اسنادِ تاریخی در های باستانآید که تمام دادهها برمیز مرور این دادها

دهند مورد خاستگاه دانشِ اخترشناسیِ جهان باستان به یک مرجع روشن ارجاع می

 زمین است. و آن هم ایـران

نون های فلکی و به کارگیریِ فها و ستارگان، صورتفاهیمی پایه مانند سیارهم

محاسباتی در فهم حرکت اجرام کیهانی، همه در این تمدن تکامل یافتند و از آنجا 

شده از این تمدن، به فرهنگ ترین بخشِ کاوشهای همسایه راه یافتند. مهمبه تمدن

ی اروپاییان بوده و بنابراین د دهه مستعمرهشود، که برای چنمیانرودان مربوط می

 ی دقیقی در آن انجام شده است. شناسانههای باستانکاوش

بندی و تدوین نجوم جهان باستان نقشی مهم و تردید خودِ بابل هم در صورتیب

ها و بسترهای الزم سزا ایفا کرده است. چنانکه دیدیم، بخش مهمی از چارچوببه

دانش دقیق اخترشناسی در این سرزمین برپا شده بود و سیر  برای رشد و تکوین

ها ردیابی کرد. با وجود این، بابل را توان از دورترین زمانتحول تاریخیِ آن را می

ای که این دانش توان خاستگاه دانش نجوم دانست؛ چراکه تمام عناصر اصلینمی

ی، به طور ناگهانی در این کنند، در دو موجِ پیاپرا به علمی فنی و دقیق تبدیل می

سرزمین پدیدار شدند. این دو موج در قرون شانزدهم و هفدهم پ.م و ششم و 
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ها بر این ها و مادها ـ پارسی کاسیهفتم پ.م برخاستند و به ترتیب به سیطره

شوند. پس از آن، سیر تحول نجوم بابلی، با روندی پیوسته ادامه قلمرو مربوط می

ها زایی در آنشدنِ مفاهیم و شاخهترهای تجربی و دقیقدادهیافت و به انباشت 

انجامید. این رخدادی بود که در دوران هخامنشیان به انجام رسید و به خوبی در 

 مانده از این شهر انعکاس یافته است. اسناد تاریخیِ باز

سی در توان به عنوان یگانه مرجع و زادگاه دانش اخترشنار این مبنا، بابل را نمیب

ساز ی شهرهای تمدنتردید باید آن را عضوی از شبکهنظر گرفت. هر چند بی

ها و دستاوردهای خود ها و دادهزمین دانست که در این مدت طوالنی، تجربهایـران

ی فرهنگی بود که دانش نجوم این خزانه آمیختنِ هماند. از درکردهرا با هم تبادل می

صر هخامنشی پدیدار شد. در این دوران بود که رصد به معنای واقعی کلمه در ع

های فلکی، به شکل امروزین تدوین برج و صورت دوازدهها و ستارگان، سیاره

مکانیِ دنیای امروزین ما )هفته، ماه، -که خواهیم دید، زیربنای زمانیشدند و چنان

 ند. ریزی کردهای گوناگون و...( را پیساعت، گاهشماری خورشید، اقلیم

شدن و انتشار بخش مهمی از اسناد باستانیِ شناسان و خواندهستاوردهای باستاند

ی گذشته، تصویر ذهنیِ مورخان مربوط به این دوران، باعث شده است تا در دو دهه
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های جدیِ مربوط به این موضوع علم دگرگون شود. به شکلی که تقریباً تمام کتاب

اند، خاستگاه دانش نجوم و اساطیر مربوط ته شدهم. به بعد نوش ۱9۰۰ی که از دهه

در تاریخ معتبری « بارتون»دانند. به عنوان مثال به آسمانِ شبانه را عصر هخامنشی می

گذارانِ دوازده که بر اخترشناسی جهان باستان نوشته، این نکته که هخامنشیان بنیان

 1یید کرده است.شان در آسمان بودند را تاایدرجه ۱۲صورت فلکی و پهنای 

ا وجود این، همچنان این تمایل در میان نویسندگان اروپایی وجود دارد که هر ب

اند را تمدنی مستقل یک از شهرهای جهان باستان را که موفق به کاوش در آن شده

و مجزا فرض کنند. بر همین مبنا، مثالً بابل و آشور و شوش و هگمتانه، نمایندگان 

هایی ارانه که در دورهانگاند، آن هم به این دلیلِ سادهشده هایی مجزا محسوبتمدن

اند و هایی متفاوت حفاری شدهشناسانی گوناگون و سنتمتفاوت و توسط باستان

اند. این تقریباً پردازی کردههایی متفاوت در موردشان نظریهبا واژگان و چارچوب

س و ممفیس و هلیوپلیس های موجود در شهرهای آبیدوشبیه به آن است که یافته

                      
1. Barton, 1994: 14. 
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هایی متفاوت مربوط بدانیم، یا فرض کنیم رم و جنوا و میالن را در مصر، به تمدن

 اند. هایی متفاوت و مستقل بودهو پادوا در قرون وسطا، نمایندگان تمدن

ها های میان آنهای جهان باستان بنگریم و مرزبندیگر با نگاهی سیستمی به تمدنا

عینی و ملموس بسنجیم، درخواهیم یافت که در مورد تبارشناسیِ را با معیارهایی 

هایی از آن به ی تمدنی یگانه سر و کار داریم که بخشعلم نجوم، با یک گستره

ناشده و ناشناخته، باقی مانده است. با هایی دیگر کاوششده و بخشخوبی شناخته

در دست داریم که  شناختی به قدریوجود این، اسناد نوشتاری و منابع باستان

بتوانیم با دقتِ به نسبت خوبی، سیر تحول این دانش را ردیابی کنیم. اگر با این 

چارچوب سیستمی به مسئله بنگریم، معمای هویت اخترشناسان جهان باستان نیز 

 حل خواهد شد. 

نبع دیگری که برای ردیابی خاستگاه دانش نجوم در اختیار داریم، آن منابع م

اند. کرده هایی جدیدتر به اصل و نسب این دانش اشارهکه در دوران نوشتاری است

ـ به  های بازمانده از تمدن ایرانی ـ متون پهلوی، سریانی، فارسی دری و عربیداده

دانند؛ هر چند در این میان، گاهی به زمین را خاستگاه این دانش میصراحت ایـران

کنند. منابع یونانی و نیز اشاره میهای نامدار مصری و یونانی و هندی شخصیت
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گذار و مبلغ دانش نجوم بودند، دو نام رومیِ باستان در مورد هویت کسانی که بنیان

 «. مغان»و « هاکلدانی»اند: را به تکرار مورد استفاده قرار داده

زمین غافل شویم و در هم تنیدگیِ های درون تمدن ایـرانگر از پیوستگیِ فرهنگا

ها دچار عیتی و سیاسی آن را نادیده انگاریم، در برخورد با این ناممراکز جم

نژاد ای بدوی و سامیها، قبیلهدانیم که کلدانیسرگردانی خواهیم شد. از سویی، می

ها در مرزهای غربی بودند که از حدود قرن دوازدهم پ.م، همزمان با آرامی

درون این قلمرو گشودند و به  میانرودان پدیدار شدند و به تدریج راه خود را به

گذارانِ ایِ کلدان بنیانهایی در بابل روی کار آمد که رهبران عشیرهزودی دودمان

آن بودند. از سوی دیگر، خبر داریم که سطح دانش در این مردم بسیار اندک بوده 

شان بر شان و نه در زمان سیطرهایاست و به طور خاص نه در درون نظام قبیله

 اند. دان، دستاورد نجومی مهمی نداشتهمیانرو

اند ر مورد نام مغان نیز همین مشکل را داریم. از سویی، منابع یونانی تأکید کردهد

کردند. از سوی اند که در ماد زندگی میکه مغان، گروهی و جمعیتی مرموز بوده

یـران شرقی تردید به ابینیم که بیترین اشاره به همین نام را در گاهان میدیگر کهن

هایی مهـرپرست و ستایشگرِ ایزدان باستانی ایـران شود. از طرفی از مغمربوط می
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خبر داریم و از سوی دیگر در گاهان زرتشت، انجمن مغان، همان شاگردان 

 اش هستند. برگزیده

زمین و پاره و پراکنده به ایـرانبندی کلی، اگر به شکلی پارهر یک جمعد

ربط نسبت های متفاوت، بیهای درونش بنگریم، مغان و کلدانیان را گروهفرهنگ

ی شدهبه هم و از نظر جغرافیایی دور از هم خواهیم دید و طبعاً تعبیرِ بسیار تکرار

های هد نمود، اما اگر به پیوستگیِ فرهنگمغانِ کلدانی نیز برایمان نامفهوم خوا

ی روحانی و پریستارانِ یابیم که مغان، گویی طبقهمیزمین بنگریم، دردرونِ ایـران

شده توسط زمین و تمام قلمروهای گشودهقبایل آریایی بودند که در سراسر ایـران

ایالمی و گوتی بومیِ های باستانیاند و چه بسا که با شَمَناین قبایل حضور داشته

آمیخته باشند. در این برداشت، وجود مغانی زرتشتی که در ایـران شرقی، نیز در

که سرایندگان  شاگرد و پیرو زرتشت بوده باشند، هیچ تعجبی ندارد. همچنان

توان مغ ها و سرودهای دیگرِ مربوط به ایزدان باستانیِ پیشازرتشتی را نیز مییشت

ستاران و دانشمندان آریایی که به بابل و آشور کوچیدند، دانست. بر همین مبنا پری

اند مغ توانستهآمیختند نیز مییا کاهنان و عالمانِ سامی این شهرها که با مغان در

های متفاوت را داریم که بعدها اشخاصی بسیار، با تبار و قومیتنامیده شوند. چنان
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ی نامدار در . آخرین نمونهشوند و حتا دینشان هم متفاوت استکه مغ نامیده می

است که احتماالً تباری یونانی و نامی عبری و دینی مسیحی « شمعون مغ»این مورد، 

 مسیح بوده است.  داشته و در رم به شهرت رسیده و رقیب اصلی حواریونِ عیسی

های فرهنگی و حتا بافت جمعیتِی رآمیختگی و همگراییِ باورها و آداب و ذخیرهد

ای است که شواهدی بسیار و ادیان گوناگون در دوران هخامنشی، نکتهپیروان آرا 

 برایش وجود دارد. 

های حاضر در ترین دینترین و متعصبر عصر هخامنشی یکی از بستهد

بینیم که این مردم، هم در شاهنشاهی، به یهودیان تعلق داشت و با وجود این، می

ی اطراف خود ش و فن، از زمینهی دانی عقاید و باورها و هم در حوزهزمینه

های کنند. چنانکه این مردم، رمزگان مربوط به صورتای میهای گستردهوامگیری

 فلکی را بسیار سریع و پرشور از بابلِ عصر هخامنشی وامگیری کردند. 

ی شود که در آن رابطههای فلکی در کتاب مقدس دیده میهایی به صورتشارها

توان بازجست. مسی و گاهشماری خورشیدی را میهای قمری و سال شماه

های فلکی )به ویژه گاو و جبار( در تورات به کتاب شده به صورتهای یاداشاره

ها متونی هستند که در زمان شوند و اینمربوط می« عاموس نبی»و « ایوب»
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ی های وامگیراند. بنابراین یکی از شاخههخامنشیان در بابل و اورشلیم نوشته شده

شود. از اخترشناسی بابلی، به انعکاس این نظام در ادبیات دینیِ عبرانیان مربوط می

جایگاه آن، شهرهای بابل و اورشلیم بوده است و زمانش به ابتدای دوران 

 شود.هخامنشیان )احتماالً اوایل قرن پنجم پ.م( مربوط می

ن سادگی به هم های فرهنگی همسایه به ایر چنین شرایطی که عقاید از زمینهد

آمیخته کرده است، هیچ بعید نیست که مغانِ آریایی نیز با کاهنانِ بابلی درنشت می

هایی گسترده در میانشان انجام پذیرفته باشد. این نکته که از این باشند و وامگیری

شاره قرار دوران به بعد، بارها و بارها کاهنان بابلی و آشوری با لقبِ مغ مورد ا

انشمندان مربوط داحتماالً به همین درآمیختگی و همگراییِ دو جرگه از گیرند، می

های مربوط به این مغان و کلدانیان، این های تاریخی و ارجاعشده است. دادهمی

کند. ی روحانی تایید میحدس را در مورد موقعیت اجتماعی و پراکندگی این طبقه

استرابو،  1اند.بوده« مردوکعلب»رودوت نوشته است که مغان کلدانی، کاهنانِ ه

                      
 . ۱8۳-۱8۱هرودوت، کتاب نخسه، بندهای  .1
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شناسی خبرگی داشتند و گفته ایشان را حکیمانی بومی دانسته است که در فن ستاره

بینی بودند و برخی دیگر آن را خرافه و دروغ است که برخی از ایشان، هوادار طالع

 شدند که باورها وبندی میهای متفاوتی ردهها و گروهدانستند. ایشان به فرقهمی

پرداختند. جغرافیای ی مشترکی میاصول متفاوتی داشتند، ولی همگی به مسئله

این  1.تایشان نام برده استی مغان کلدانی در بابل از دواسترابو، هنگام شرحِ محله

( و بورسیپِنوی )اند از اورخِنوی ها عبارتـ محله فرقه

( .) بورسیپا، در جنوب میانرودان این دو نام از شهرهای اوروک و

است و معلوم است که بابل هم تنها شهرِ مهم در تکویِن علم نجوم  گرفته شده

دو مکتب محلی دیگر در این دو شهر وجود داشته است. استرابو  دستِ کمنبوده و 

هایی که در جنوب ی کلدانیهمچنین تأکید دارد که این مردم را نباید با قبیله

  2کنند، یکی فرض کرد.رز عربستان زندگی میمیانرودان و م

س تا به اکنون روشن شد که مغان کلدانی، دستاوردی از آمیختگیِ فرهنگیِ میان پ

                      
1. Strabo, Geographia, XVI, 1. 
2. Strabo, Geographia, XVI, 1, 16. 
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اند. خوشبختانه در مورد اقوام گوناگونِ ساکن بابل، در ابتدای دوران هخامنشی بوده

رتیب برخی از این مغان کلدانی، اطالعاتی چشمگیر در دست داریم و به این ت

گذار و مبلغ نجوم در عصر هخامنشی را ی بنیانتوانیم تا حدودی هویت طبقهمی

تردید نیست آنکه، برخی از این مغان کلدانی، بومیِ بابل تعیین کنیم. چیزی که قابل

 اند. هایی بابلی و احتماالً تباری سامی داشتهبودند و نام

 1رد:بها نام میسترابو، از چند تن از این کلدانیا

 «. سلوکوس»و « سودنیس»، «نابوریانوس»، «کیدناس»

ر دوران داست که « نبوریمانو»ه احتمال زیاد، نابوریانوسِ در این فهرست، همان ب

زیست. یونانیان نامش را نَبوریانُس کمبوجیه و داریوش بزرگ در بابل می

()  و رومیان آن را( نبوریانوسNaburianusثبت کرده ) .اند 

م. منتشر کرد، این  ۱9۲۷-۱9۲۳های ها که در سالای از مقالهدر مجموعه« اشنابل»

باوئر، این دیدگاه را  گذار نظام نجومی الف معرفی کرد. نویگهاخترشناسی را بنیان

                      
1. Strabo, Geographia, XVI, 1. 
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اما پس از او، مورخانی مانند واندرواردن این  1با شک و تردید تلقی کرده است،

تر شده و گفته که نظام ی اخیر کمی در این مورد دقیقاند. نویسندهسخن را پذیرفته

پ.م توسط نبوریمانو و شاگردانش تدوین شده  ۴98تا  ۵۱۰های الف در میان سال

دوران  کند، لوحی با محتوای اقتصادی ازاست. شاهدی که سخن او را تایید می

پسر « نبوریمانو»ای نام این مرد را به صورت داریوش بزرگ است که در معامله

نبوریمانو به احتمال زیاد کار خود را در دوران کمبوجیه  2ثبت کرده است.« باالتو»

ی نخست دوران داریوش بزرگ به پایان برده است. نفوذ آغاز کرده و آن را در نیمه

تا حدود دوران مسیح که ها باقی ماند. چنانن تا قرناو بر اخترشناسی جهان باستا

شود، شناخته می VAT209ی شمارهدادند. سندی که با همچنان به او ارجاع می

بینی کرده است. پ.م پیش ۴9-۴8جدولی نجومی است که حاالت ماه را در سال 

 این تِرسیتو»این عبارت را دارد: این سند که به خط میخی نوشته شده است، 

 «)جدول( از نبوریمانو است.

                      
1. Neugebauer, 1975, Part Two: 611. 

 .۳۴۴: ۱۳8۶واندروردن،  .2
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نام دیگری که در جغرافیای استرابو، به عنوان اخترشناسی کلدانی معرفی شده است، 

او را سایر نویسندگان باشد. نام « کیدینوی بابلی»است باید که همان  1«کیدِناس»

 2ثبت کرده «Cidenas»نام او را  «پلینی مهتر»اند. اروپایی نیز با کمی تفاوت آورده

که او  است نوشته است. پلینی مهتر نوشته «Kidynas»آن را  «ونیوس والنس»و 

ی این سیاره از خورشید هرگز بیش مدار تیر را محاسبه کرده و گفته بود که فاصله

 ونچ ؛بر این مبنا او باید متاخرتر از نبوریمانو بوده باشد 3.شوددرجه نمی ۲۲از 

عصر  ست که در اسناد اخترشناسیِا یاهآخرین محاسب ،دانیم که رصد تیرمی

وقتی به رصد حاالت ماه  ،«طیمجسْ »نیز در  «بطلمیوس»شود. هخامنشی ظاهر می

 4.کنددهد و از وی نقل قول میرسد، به او ارجاع میو مدارهای قمری می

شوند، از کیدینو نامیده می 123و  122بابلی که  و سند نجومیِد

-122 ،104شدن دانیم که تاریخِ نوشتهمیاند. در میان این دو،یاد کرده

                      
1. Kidenas 
2. Pliny, Natural History, II.vi.39. 
3. Pliny, Natural History, II.vi.39. 
4. Ptolemy, Almagest, IV, 2. 
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کنند از هایی نجومی هستند که ادعا میپ.م است. این دو سند جدول 101

 ،ها بر مبنای نظام بدوی این جدول هراند. رصدهای کیدینو، رونویسی شده

در دست است که  36304 متوجه دیگری به نااند. سند جالب تدوین شده

گنجد و در دوران سلوکی نوشته شده است. در این های بابلی میی سالنامهدر رده

پ.م با شمشیر،  330سند آمده است که کیدینو در روز پانزدهم از ماه پنجم سال 

 شود وکشته شد. این تاریخ به چند ماه پس از ورود اسکندر به بابل مربوط می

اند. با وجود این، معلوم نیست که این کیدینو احتماالً این شخص را به امر وی کشته

 همان اخترشناس مشهور باشد.

ها به دو نکته اشاره کرده است که در تعیین هویت اندرواردن با مرور تمام این دادهو

ظام های مربوط به نگشا تواند بود. نخست آنکه، در تمام موارد، دادهاین مرد گره

منسوب به وی، در حدی است  هایب به او منسوب است و حجم و تنوع کشف

که باید بر این مبنا او را مبتکر نظام نجومی ب دانست. نظام نجومی ب از نظر 

تر از نظام الف است و با وجود آنکه استحکام منطقیِ آن ساختار محاسباتی، پیچیده

مندتر است. بر مبنای اسناد بازمانده از ها سودی مدار سیارهرا ندارد، برای محاسبه
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توانیم با احتمال باالیی بگوییم که این نظام در حدود سال دوران هخامنشی، می

 پ.م و در دوران پادشاهی اردشیر دوم تدوین شده است.  ۴۴۰

پ.م برای کسی که نظام ب را ابداع کرده باشد، دیر است  ۳۳۰در این حالت، سال

توانسته کیدینوی اصلی بوده و بنابراین کسی که در عصر اسکندر کشته شد، نمی

باشد. اگر این فرض را بپذیریم، آن کیدینویی که در دوران اسکندر کشته شده، 

ینوی بزرگ ی شکوفاییِ فکری کیدی کیدینوی اصلی بوده است. فاصلهاحتماالً نوه

سال است و این برای  ۱۱۰پ.م(،  ۳۳۰پ.م( و زمان مرگ کیدینوی دوم ) ۴۴۰)

کند. کیدینوی دوم، قاعدتاً در اینکه یک نسل در میانشان قرار بگیرد، کفایت می

سال سن  ۳۳شدن، مردی کامل و نامدار بوده و بنابراین احتماالً بیش از زمان کشته

وی بزرگ هم احتماالً در میانسالی، کارِ رصد و داشته است. از سوی دیگر، کیدین

سال بعد  ۳۰-۲۰تدوین نظام ب را آغاز کرده است و بنابراین بعید نیست که تا 

توان به سادگی، پسری را پ.م( زیسته باشد. در این میان می ۴۱۰-۴۲۰های )سال

م پ. ۳۶۰تا  ۴۲۰های اش که میان سالبرای کیدینوی بزرگ و پدری را برای نوه

 زیسته باشد، فرض کرد. 

نماید. این همان شدن کیدینوی کوچک، سخت معنادار میدر این حالت، زمان کشته
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مقطعی است که اسکندر به کشتار مغان ایرانی دست گشود. اسکندر حدود یک 

سال پس از فتح بابل، با این بهانه که مغان به شکلی شایسته از آرامگاه کوروش 

گویند که در همین اند، کشتار بزرگی به راه انداخت و مینکردهبزرگ مراقبت 

هنگام، اوستای کهن ایـرانی را که بر پوست گاو نوشته شده بود، در آتش سوزاند. 

ام که اسکندر دقیقاً در همین هنگام، از مقاومت نشان داده 1من در کتابی دیگر

یان خشمگین و به این های شمالیِ شاهنشاهیِ هخامنشی در برابر مقدونسرزمین

نتیجه رسیده بوده است که ایرانیان، او را همچون جانشینی مشروع برای دودمان 

هخامنشی نخواهند پذیرفت. چرخش او به سوی سیاستی سرکوبگر و کشتارِ 

حامالن فرهنگ باستانی ایـرانی نیز در همین هنگام آغاز شد و چنانکه در 

ابودی بخشی از میراث معنوی پارسیان های تاریخی ثبت شده است، به نروایت

منتهی شد. این که کیدینوی بابلی هم دقیقاً در همین هنگام با شمشیر کشته شده 

ی دانشمندان پارسی پیوند باشد، احتماالً بدان معناست که او نیز با مغان و طبقه

                      
 .۱۳89ی یونانی، نشر شورآفرین، ی معج ه. نک: وکیلی، شروین، فصا اسکندر در اسطوره1
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 داشته است. 

شود. از یی کیدینوی بزرگ بوده باشد، همه چیز توجیه مگر او به راستی نوها

ی کهانت و اخترشناسی در بابل مانند بیشتر شهرهای جهان باستان سویی، پیشه

رسیده و از سوی دیگر، سنتِ موقعیتی ارثی بوده و از پدر به پسر به ارث می

سیان رواج نامگذاری پسر به نام پدر، رسمی بوده که در آن دوران به ویژه میان پار

ند نسل، چگ و کمبوجیه هستند که تا اش کوروش بزرداشته است و نمونه

 هایی همنام با خود را دارند. پدربزرگ

 1سودینِس»خترشناس کلدانی دیگری که نامش در فهرست استرابو آمده  است، ا

دانیم که در اواخر عصر سلوکی و در مورد او می 2( نام دارد.Σουδινες« )بابلی

پ.م فعال بوده است. او  ۲۴۰ل زیسته و در حدود ساهمزمان با ظهور اشکانیان می

هایی بود که به خدمت شاهان مقدونی در آمد. او به آناتولی یکی از نخستین بابلی

                      
1. Sudines (or Soudines) 
2. Strabo, Geografia , XVI, 1-6. 
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بود.  2پیوست که شاه دولت کوچکی به نام پرگامون 1«آتالوس اول»رفت و به دربار 

کار او در آنجا باال گرفت و به زودی به مقام مشاور شاه رسید. او در پرگامون، 

ی هایی استخراج کرد که به ویژه برای محاسبهنجومی بنیان نهاد و جدول مکتبی

حاالت ماه کاربرد داشته است. آوازه و نفوذش چندان بود که وقتی آتالوس به 

گویند او همراه می 3رفت، وی را به عنوان مشاورِ همراه برد.جنگ با گاالتیان می

همچنین احتماالً  4کرد.گویی میها پیشخود جداولی نجومی داشت که بر مبنای آن

ها بر زندگی انسان و پیوند جواهرات و اختران نخستین کتابی که در مورد اثر سنگ

 5نوشته شده، به قلم او بوده است.

ی دیگری که از بابل برخاست و از ناقالن نجوم ایرانی به خترشناس بلندآوازها

ی شدهاحتماالً شکل یونانی نام داشت. این اسم« بروسوس»های غربی بود، سرزمین

                      
1 .Attalus I (Attalos Soter) 
2 .Pergamon 
3. Cumont, 1912: 63. 
4. Strabo, Geographia, 16, 1-6. 
5. Pannekoek, 1961: 81. 
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طبق اسناد به «. بعل، چوپان اوست»است که در زبان بابلی، یعنی  1«رِِِِِعوشوبعل»نامِ 

پ.م کاهن اعظم معبد  ۲۵۳تا  ۲۵8های آمده از بابل، این مرد در میان سالدست

زمان و نام این شخص با کسی که کتاب تاریخ بابل را نوشته  2بوده است.« اساگیل»

های غربی سفر کرده یا مکتبی ی اینکه به سرزمین، همخوانی دارد. دربارهاست

 3نجومی را در شهر کوس تأسیس کرده باشد، اطالعات دست اولی وجود ندارد،

اما بعید نیست که برخی از شاگردانش چنین کرده باشند و سپس کل این دبستان 

، «سودا»ی باشد که کتاب به نام بروسوس شهرت یافته باشد. اگر او همان اخترشناس

ی مفهوم حاالت ثبت کرده است، باید آورنده« فیلیپ اهلِ مِدما»نامش را به صورت 

گفته که کتابی در مورد بادها نیز « استفانوس بیزانسی»ماه به یونان دانسته شود. 

  4داشته است.

، کتاب «آنتیوخوس اول سلوکی»پ.م برای  ۲۷8-۲9۰های روسوس در میان سالب

                      
1. Bel-re’ušunu 
2. Schnabel, 1968. 
3. Lehmann-Haupt, 1929: 125-160. 
4. Stephanus, De Urbibus s. v. Medme 
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( به یونانی یار مشهوری به نام تاریخ بابل )بابولونیاکا / بس

زبان نوشت که از سه کتاب تشکیل یافته بود. این متن به سرعت در جهان یونانی

های پیرامونِ پراکنده شد و چارچوب اصلی فهم تاریخ میانرودان را در میان سرزمین

گویند مردم نانیان شهرت یافت که میمدیترانه تعیین کرد. او به قدری در میان یو

  1آتن تندیسی از او را در میدان شهرشان ساخته بودند.

اوزبیوس »هایی از آن که توسط اریخ بابلِ بروسوس بعدها گم شد، اما بخشت

ای ارمنی برای ما باقی مانده است. این کتاب نقل شده، از مجرای ترجمه« مسیحی

پردازد ی آفرینش بابلی میب نخست به اسطورهاز سه بخش تشکیل یافته است. کتا

کند. این همان کتابی شده بازگو میرا با رنگ و بویی یونانی« اِنوما الیش»و روایت 

ها از جمله اخترشناسی، توسط است که در آن گفته شده است که تمام دانش

( که از خلیج فارس « )اوآنِس»موجودی دوزیست و مقدس به نام 

 مده بود، به مردم سومر و اکد آموزش داده شد. بیرون آ

                      
1. Caroli, 2007. 
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کارل »آمیزِ ی دوم قرن بیستم میالدی به خاطر آرای تخیلاجرای اوآنس، در نیمهم

دانستند، که آن را نمادی از موجودات فضایی می« لوسیف شکلوفسکی»و « ساگان

یافت، ی آثار ایشان به پارسی هم راه سر و صدایی به پا کرد و از مجرای ترجمه

اما امروز در مورد تبار این موجود، ابهام زیادی وجود ندارد. نام این موجود در 

ها ( ثبت شده است. تا مدتՀովհաննես) 1«هووْهانِس»متن ارمنی به صورت 

ی سومری است که ایزدِ دانش و خِرد محسوب «اِئا»کردند که اوآنس همان گمان می

ورد پذیرش است که این نام، شکلِ اما امروز این نظریه بیشتر م 2شود،می

شود و در محسوب می« آداپا»است که نام دیگری برای « اوآنا»ی اسم شدهیونانی

بردن از شاهان کتاب نخست با نام 3ی آشور بانیپال نیز آمده است.متون کتابخانه

سوس، یابد. اولین شاه بابل به روایت بروبابلی از ابتدا تا زمان توفان بزرگ ادامه می

نامیده شده است که باید « خیسوتروس»نام دارد و شاه زمان توفان، « آلوروس»

 باشد.« زیوسودرا»، یعنی «نوح»تحریفی از نام سومریِ 

                      
1. Hovhannes 
2. Sayce, 1897. 
3. Dalley, 1989: 326. 
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تاب دومِ تاریخ بابل، به شرح داستان شاهان بابلی از توفان تا نبوکدنصر پرداخته ک

شده مربوط می است. کتاب سوم به دوران میان نبوکدنصر و آنتیوخوس نخست،

اش به تاریخ هخامنشیان اختصاص یافته بود. است و بنابراین بخش عمده

حدس زده است که آثار نجومی بروسوس، در کتاب نخست گنجانده « ویکرزهام»

ها نیست. با مرور به گمان من، این جایگاهی مناسب برای آن داده 1شده باشد.

های بسیار که بروسوس، در مورد زمانشود مانده از این کتاب روشن میبقایای باز

کردن های داستانی را برای پردوردست اطالعاتی اندک داشته و اساطیر و روایت

 گرفته است. این شکافِ اطالعاتی به کار می

ثالً جالب است که در این روایت، به شاهان مهمی مانند شروکین اکدی اشاره م

ح داده شده است. در مقابل، نشده و حمورابی نیز با اختصاری فراوان شر

گفته شده است و این با « سمیرامیس آشوری ملکه»ی های فراوانی دربارهداستان

آید؛ چراکه ایشان ـ احتماالً با پیروی سلیقه و برداشت یونانیان بیشتر جور در می

                      
1. Verbrugghe and Wickersham , 2000:17. 
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از سنتی محلی در آشور ـ اعتقاد داشتند که شهر بابل را سمیرامیس بنیان نهاده بود 

دانستند. طبق این روایت، می« دِرکِتو»و را دختر ایزدبانویی سوری به نام و ا

 گذار شهر نینوا بود.ازدواج کرد که خود بنیان« نینوس»سمیرامیس با مردی به نام 

های گوید و داوریتر سخن میآید دقیقتر مینابراین بروسوس هرچه پیشب

دهد و آن احتماالً ی شاهان را نیز تنها در جلد سوم انجام میاش دربارهاخالقی

ی غاییِ شهریاری اخالقی، جایی است که شاهان هخامنشی را به عنوان نمونه

العاتی در مورد اخترشناسانی نماید که اطکند. با این حساب، بعید میستایش می

که ماهیتی دقیق و فنی دارند در کتاب نخست گنجانده شده باشد. حدس من آن 

ها، اگر اصوالً در این کتاب ثبت شده باشند ـ که بعید است ـ ، است که این داده

 است.  به کتاب سوم تعلق داشته

شناسان ارهترین ستی شمار زیادی از مهمروسوس، استاد اعظم و سرسلسلهب

گوید او کسی بود که دانش اخترشناسی می« یوسفوس»شود. اروپایی محسوب می

ترین شارح آثار او در جهان رومی، و فلسفه را از بابل به یونان منتقل کرد. مهم

ای در یک دایرهگوید او با تراشیدن نیماست که می« مارکوس ویتروویوس پولیو»

دقیقی ساخته بود. او گفته است که بروسوس  مکعب سنگی، ساعت آفتابیِ بسیار
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 ی کوس کوچ کرد و در آنجا مکتب مشهوری را بنیان نهاد. از بابل به جزیره

یوس بود که خود، استادِ مارکوس ویتر« پوسیدونیوس آپامیایی»روسوس، استاد ب

« آتنائوس»و « پاوسانیاس»و « آیتیوس»و « سنکای کهتر»شد و به پولیو محسوب می

نیز « هیستورالکساندر پولی»درس داده بود. از سوی دیگر بروسوس را استاد نیز 

پ.م( را به سبک استادش  ۶۵)حدود « تاریخ آشور و بابل»دانند که کتاب خود می

دیگرِ بروسوس  م.( شاگرد ۲۰-پ.م ۵۰اهلِ موریتانیا )« یوبای دوم»تدوین کرد. 

شدند، اما تاثیر وی وس متصل میبروس تردید با چندین واسطه بهبود. این دو بی

نوشته بود. « ی آشوریاندرباره»که یوبا نیز کتابی به نام بر ایشان نمایان است. چنان

ای از شاگردان منتقل کرد که او پس از آن که مسیحی شد، تعلیماتش را به زنجیره

در ترین متفکران مسیحیِ آغازین تبدیل شدند که برخی از ایشان به شماری از مهم

)قرن دوم « تاتیانوس سوری»م.( و ۱8۰ی )درگذشته« تئوفیلوس انطاکی»میان آنان، 

 ۳۴۰-۲۶۰« )اوزبیوس»م.( و  ۲۰۰ی )درگذشته« تیتوس فالویوس کلمنس»م.( و 

 خورد. م.( به چشم می

ی بروسوس در اروپای قرون وسطا چندان بلند بود که پاپ الکساندر ششم وازهآ
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م. یعنی در همان ۱۴98در سال  -نام داشت 1«لِ ویتِبروآنیوس اه»که در اصل -

ی های گمشدهای از کتابی آمریکا کشف شد، ادعا کرد که نسخهزمانی که قاره

ارائه کرد  ،او با این عنوان هبروسوس را یافته است. آنچ

«»  نام

یعنی  ؛توسط خودش انجام گرفته بود گرفت و جعلی ماهرانه بود که احتماالً

قرن پس از مرگش؛ یعنی تا  ۱8و موثر بود که تا ای چنان نامدار بروسوس چهره

های خود را به اسم ترین رهبر دینیِ اروپا، نوشتهپایان قرن پانزدهم میالدی، بزرگ

 د. کرد تا بیشتر خوانده شواو منتشر می

است  ها تنها از مجرای نویسندگان یونانی به دست ما نرسیدهاگفته نماند که این نامن

زمین با پیوستگی چشمگیری ادامه یافت و دوران شان در ایـرانکه سنت فکری

اسالمی را نیز در بر گرفت. به عنوان مثال ابوریحان بیرونی از دستاوردهای 

نوشت( یاد کرده است و که به یونانی می)یک کلدانی دیگر « آنتیوخوس بابلی»

                      
1. Annius of Viterbo 
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اند. شاید چشمگیرترین یاد کرده« بروز بابلی»مورخان زیادی از بروسوس با نام 

 مثال در این مورد، نام کیدینو باشد که در شاهنامه آمده است:

 

نین داد پاسخ که ای چ

 شهریار

 

 و این جام را خوارمایه مدارت 

 
 ز اخترشناسانِ هر کشوری

 

 ر جا که بد نامورْ مهتریه ز 

 
رفتند کاین جام « کید»برِ 

 کرد

 

 ه روز سپید و شب الجوردب 

 
 همه طبع اختر نگه داشتند

 

 راوان بر این روز بگذاشتندف 

 

 

 

کند. این ی نهفته در جام کیخسرو اشاره میکنندهها به نیروی پیشگوییین بیتا

بینی و دیدن آینده بوده که برای طالعجام به احتمال زیاد یک دستگاه رصد نجومی 

مانده به آخر، به احتمال زیاد به نیز کاربرد داشته است. کید هم در بیت یکی

 ی این دستگاه فرض شده است.کیدینوی بابلی اشاره دارد که انگار سازنده

*** 

های دوردستی مانند روم و نت مغان کلدانی تا دیرزمانی دوام آورد و تا سرزمینس

رامونی های پینیز منتقل شد. دانش و دستگاه نظریِ مغان اخترشناس در سرزمین هند

ها و معانی را پدید آورد. تنها با سنن محلی درآمیخت و الگوهایی نو از رمزگذاری
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شناسان در نزدیکی های جدیدِ باستانیافتهبه عنوان یک نمونه از این مسیر، به دست

 کنم. شهر پترا اشاره می

شده است که نقش سنن محلی را نشان  البروج کشفای از دایرهشهر، نمونه ر ایند

شود که مرکزش در مربوط می« پترا»دهد. این یافته به دولت کوچکی به نام می

نژاد بنیاد شده بود. این دولت کوچک، فلسطین قرار داشت و توسط مردمی سامی

شد اتوری روم محسوب مینوعی سرزمین حایل در میان شاهنشاهیِ اشکانی و امپر

شد و پس از مدتی، بارِ گاهی توسط رومیان یا ایـرانیان گشوده میو هر از چند

 آورد. دیگر زیر فشار کشورِ رقیب استقالل خود را به دست می

کیلومتری شمال پترا  ۷۰های اخیر، شهری کوچک و مرکزی آیینی در ر سالد

شهرت داشت. این شهر « خربط تنور»خاکبرداری شد که در میان مردم محلی به 

های دوم تا چهارم میالدی، زیارتگاهی پررونق بوده است و معبدی داشته بین قرن

-۱۰۰های نگاره بین سالبرج را کشیده بودند. این  ۱۲است که در آن نقشی از 

م. ترسیم شده است. مردم این شهر، نیاکان اعراب بعدی بودند و گاه در همین  ۱۲۵

البروج دانیم که دایرهشدند. به همین دلیل نیز میخوانده می« عرب»زمان با نام 

شده است؛ شده بوده و دستاوردی بومی محسوب نمیشده در میانشان وامگیرییاد
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برج در میان اعراب رونقی  ۱۲سال بعد هم استفاده از نمادهای  ۱۰۰۰چراکه تا 

برج ندارند  ۱۲نیافت. چنانکه در التفهیم نیز آمده است که تازیان سخنی در مورد 

دهند ها، تنها صورت فلکی بره، شیر و کژدم را تشخیص میو از میان تمام این برج

ی ناطح به طوری که ستاره پندارند،و شیر را هم با چند صورت دیگر آمیخته می

 1گیرد.در پیشانی شیر قرار می

گذشته -نماید، چون خربط / خربت پیش از هر چیز، نامِ این پرستشگاه جالب می

« خورپات»تواند همان می -از معنایی که امروز در میان مردم محلی پیدا کرده است

خربط و  ن اسالمی بهو معبد مهـریان باشد که در ادبیات دورا« مهـرکده»در معنای 

ده است. خرابات تبدیل شده است و دقیقاً در همین شکلِ خربط در اشعار موالنا آم

 م. بنابراین بعید نیست که در اینجا، با معبدی مهـری سر و کار داشته باشی

البروج را بر سر ای بالدار به دست آمده که دایرهی مادینهدر این معبد، نقش فرشته

ی زنی تاجدار نمایان است. آن ی آن، چهرهی حلقهخود باال گرفته و از میانه

                      
 .۱۰۳: ۱۳۶۷بیرونی،  .1
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اند و آن زنِ دانسته -ایزدبانوی پیروزیِ یونانیان-( « )نیکِه»ی بالدار را فرشته

اند. ی یونانی دانسته( از ایزدان فروپایه« )توخِه»درون حلقه را نیز همتای 

این تفسیرِ به نسبت عجیب، از آنجا برخاسته است که مورخان اروپایی معموالً 

 کنند. رومی قلمداد می-مردم پترا را صاحب فرهنگی یونانی

این برداشت نادرست است. هر چند پترا در تاریخ خود، به عنوان دولتشهری 

زمانی دیگر را نیز  ی روم سپری کرد، اماالحمایه مدتی را به عنوان تحتمستقل، 

تابع شاهنشاهان اشکانی بود و اتفاقاً بیشتر از نظر سیاسی با ایرانیان نزدیک بود، به 

شکلی که در نهایت هم توسط امپراتور روم تسخیر و نابود شد. بقایای متون و آثار 

اند نژاد بودهدهد که مردم آن، بومیانی سامین میمانده از این شهر هم نشاهنری باز

 که از نظر دینی و فرهنگی کامالً اشکانی شده بودند.

آید که هویت زن تاجدارِ درون حلقه میترِ این اثر، چنین براتفاقاً از بررسیِ دقیق

تعلق دارد که با باروری و زنانگی « عاَلت»کامالً روشن باشد. این نقش به ایزدبانوی 

شد و پرستش آن از پیوند دارد و همتای ایشتار بابلی و آناهیتای پارسی دانسته می

شناسیم که تاجی بر شمال سوریه تا جنوب عربستان رواج داشت. او را از آنجا می

شود و سربندی به سبک اشکانیان بر سر بسته ای بر دوشش دیده میسر دارد و نیزه
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های او در ناپذیر عالت است و در سایر نقشی تردید ها همه نشانهاست، که این

شود. اهمیت شناسایی عالت از آن روست که او در این خودِ پترا نیز تکرار می

دانیم شدنِ زمین در بهار بوده است و این را هم میشهر، متولی سالِ نو؛ یعنی زنده

اند تهشده، دو جشن بزرگ ساالنه داشکه مردم نبطی که پترا پایتختشان محسوب می

 که همان نوروز و مهـرگان بوده است. 

ی متفاوت البروج، دستِ کم یک نشانهدر این دایره

با رسمِ سایر جاها ترسیم و آن هم اینکه به جای 

تصویر آشنای جدی، تصویر جوانی نقش شده است 

بزرگ را در باالی بازوی چپ دارد. بعید که تیری 

نیست که این نقش به ایزدِ کتابت و نویسندگیِ این 

تعلق داشته باشد. باقی نمادها « کوتبای»شهر؛ یعنی 

ی عجیب در مورد همه آشنا هستند. نکته

ها البروج آن است که ترتیب برجاین دایره

ای از آن )از بره تا خوشه( منطبق با در نیمه

ماه دوم  ۶ی مرسوم است، اما در هقاعد
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سال، این ترتیب واژگون شده است؛ یعنی پس از خوشه به جای ترازو، ماهی قرار 

بینیم. دلیل این واژگونگی درست معلوم نیست، گرفته است و پس از آن دلو را می

اند و دستگاه زیستهاما آنچه نمایان است، خالقیت مردمی است که در این شهر می

جیِ ایـرانی را وامگیری کرده و آن را با باورهای دینیِ بومی خویش بر ۱۲

 اند.آمیختهدر
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 گفتار پنجم: اخترشناسی ایـرانی در قرون میانه

زمین در سیر تحول دانش اخترشناسی را نشان یکی از شواهدی که اهمیت ایـران

ی مسیرِ تکاملِ این علم ایفا کرده است. دهد، نقشی است که این تمدن در ادامهمی

های زمین در این دانش، تنها به دوران هخامنشی و دادهجایگاه و اهمیت ایـران

، که در قرون میانه نیز همچنان باقی شوداندکِ این دورانِ دوردست محدود نمی

ی ماند. جالب آن است که دستِ کم در این دوران، گرانیگاه سنت پژوهش درباره

ستارگان، بیشتر در ایـران شرقی قرار دارد تا ایـران غربی و این با پیشنهاد نگارنده 

  گیری این دانش نیز همخوانی دارد.در مورد اهمیت ایـران شرقی در دوران شکل

دانیم که در مورد دانش نجوم در دوران سلوکی و اشکانی، تنها در این حد می

بینیم نام و نشان نوآوری مهمی در این مدت انجام نشده است و بیشترِ آنچه می

های شمار و بابلی است که حامل و ناقل این علم در سرزمیناستادانی انگشت

ی و رومی و مصری که این دانش تر بودند و شمار بیشتری از خردمندان یونانغربی

ی تمدن خویش منتشرش کردند. از دوران ساسانی، اطالعاتی را پروردند و در زمینه

دهد هایی فراوان در دست داریم که نشان میبه نسبت اندک و از عصر اسالمی داده
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بندی دانش نجوم و باورها و اساطیرِ وابسته به آن، مرکز اصلی تولید و صورت

اسالمی  زمین قرار دارد. تنها تفاوت، در آن است که در عصرایـران همچنان در

ای بر اختران و ابزار رصد گذاریشود و نامبیشترِ متون به زبان عربی نگاشته می

 مان باقی مانده است. شود که تا به امروز نیز در اخترشناسی سنتیرایج می

شناسانی است که بر ستین شرقترین و نخ، یکی از فرهیخته«کارلو آلفونسو نلینو»

ی قرن بیستم موضوع نجوم ایـرانی در دوران اسالمی تمرکز کرد و در نخستین دهه

اش ها را در این زمینه به شاگردانِ مصریای از درسدر دانشگاه قاهره، مجموعه

ها را گردآوری و به صورت کتابی منتشرشان کرد که آموزش داد. او این درسنامه

  1با همت احمد آرام به پارسی ترجمه شده است.خوشبختانه 

ی قطع وزیری حجم دارد، از بیش از صد صفحه ۴۰۰در این کتاب که بیش از 

جز -اند واخترشناس نام برده شده است که همگی به زبان عربی کتاب نوشته

شان ایـرانی هستند. نلینو، خود در نخستین نشستِ درس همه -دو تن مصرییکی
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ها انشی دکند که منظورش از عبارت نجوم اسالمی تمام دایرهح میخویش تصری

ی اخترشناسی و و متونی است که در دوران پس از اسالم به زبان عربی درباره

افزاید که تمام نویسندگان این شده است. آن گاه با شگفتی می علومِ وابسته نگاشته

برای اشاره به قومیت عربی به  اند و از این رو عبارت عربی رامتون ایـرانی بوده

اطمینان باالیی، نجوم اسالمی را همان توان با ضریب بنابراین می 1گیرد.کار نمی

ها ی آن دوران، یعنی عربی در کتابنجوم ایـرانی دانست که بیشتر با زبان واسطه

 شده است.نوشته می

های درسی نجوم که در جهان باستان و در سراسر قرون میانه در میان تمام کتاب

« التفهیم»ترین اثر، کتاب ترین و دقیقنوشته شده است، تا جایی که من دیدم، کامل

اثر ابوریحان بیرونی است. کتاب، در نهایت شیوایی و روانی نوشته شده است و با 

و گسترده دارد و فهم آن حتا امروز برای هر کسی آسان وجود این، محتوایی عمیق 

ساله به نام ریحانه دختر  ۱9نیست. شگفت آنکه، بیرونی این کتاب را برای دختری 
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التفهیم الوائل »حسین خوارزمی که از دوستانش بوده، نوشته است و نام آن را 

«. فن اخترشناسی هایی آغازگاهدانستن درباره»نهاده است که یعنی « صناعة التنجیم

در حالی که با معیارهای امروزین، این متن به هیچ عنوان به کتابی مقدماتی و ساده 

 در اوایل یک علم شباهت ندارد. 

این تنها کتاب ابوریحان بیرونی است که به فارسی نوشته شده و خودِ استاد بعدتر 

اعتقاد دارند و ی این آن را به عربی برگردانده است. هر چند برخی به واژگونه

گویند اصل کتاب به عربی بوده و نویسنده آن را به فارسی برگردانده است، اما می

ی نخست بیشتر و چشمگیرتر است. به ویژه که قاعدتاً ی نظریهکنندهشواهدِ تأیید

زبان مادری ریحانه، دختر حسین خوارزمی، فارسی بوده است و نه عربی. استاد 

بودن اصل کتاب را تاب را تصحیح کرده نیز همین فارسیالدین همایی که کجالل

 پذیرفته است. 

سال پیش به  ۱۰۰۰ق. یعنی حدود  ۴۲۰ماه سال بیرونی این کتاب را در سوم آبان

پایان برده است و تا جایی که من خبر دارم، پیش و پس از او تا دوران معاصر، 

ترشناسی و احکام نجوم کتابی با این حجم اطالعات و این دقت و روانی در اخ

کند که هایی را ارائه مینوشته نشده است. یک نمونه از محتوایش آنکه، جدول
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دهد فالن روز از فالن ماه از فالن سال، در کدام روزِ هفته قرار خواهد نشان می

تنها در مورد تقویم خورشیدی ِایـرانی است که در مورد تقویم گرفت و این هم نه

 1قمری نیز هست.-ریانی و عربی قمری و عبری شمسیهندی و رومی و س

های طرفانه، تمام دانشاهمیت کتاب التفهیم در آن است که با نگاهی فراگیر و بی

ترین شکلِ ممکن در یک اثر گرد آورده و ترین و دقیقزمان خود را در فشرده

شناسی پارسی و هندی و سریانی و یونانی و رومی را همزمان بررسی کرده ستاره

ن را از نظر دور نداشته است. متن، هم های گوناگوهای این سنتو تطبیق میان داده

کند و هم فصلی بندی میدانش اخترشناسی علمی و محاسباتی محض را صورت

جای متن آشکار است که نویسنده، مجزا در احکام نجوم دارد، هر چند از جای

خود به درستی این احکام اعتقادی نداشته است و کمابیش همچون یک 

ثبت کرده است. ویژگی دیگر این کتاب، کاربرد دست شناس، آرای دیگران را مردم

ی بیان و هاست، به شکلی که شیوهو دلبازانه و بسیار خالقانه از نمودارها و جدول
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سازد. تراز میهای علمیِ امروزین همترین کتاباش، آن را با دقیقبندیدقت مفهوم

در عصر کمبوجیه در ی مستقیم سنتی نوشتاری است که که دیدیم، این دنبالهچنان

ای از سنتی بسا که آنچه در بابل دیدیم، خود دنبالهبابل باستان شکل گرفت و چه 

زمین  بوده باشد. به دلیل اهمیت این کتاب و تأثیری محلی از جایی دیگر در ایـران

گیری نجوم جدید اروپایی گذاشت، در اش در شکلی التینیکه از مجرای ترجمه

ی نجوم سنتی را که در قرون میانه رواج داشته است، از این کتاب یهاینجا مفاهیم پا

 کنم. روایت می

گرایانه و تجربی دارد و برای بیرونی، مانند استادش زکریای رازی دیدگاهی مادی

کند. این را به خوبی از تعریفی دستیابی به حقیقت، به آزمون و امور عینی تمرکز می

 ن دریافت: تواکه از جسم کرده است، می
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جسم، آن چیزی است که یافته شود به بسودن و قائم بود به تن خویش و جایگاه »

ی او بود با وی اندر جایگاه او خویش پر کرده دارد و چیزی دیگر از آنک ماننده

  1«نتواند بود.

نویسد که فلک، جسمی گردنده چون گوی در جای خویش است که از بیرونی می

 است و اینکه:جنس اثیر ساخته شده 

 2«!های پیازاند یک بر دیگر پیچیده، همچون پیچیدن تویها هشت گویفلک»

شوند گردند، شناخته میها یا ستارگانی که در مدارشان میاین هشت فلک با سیاره

 اند از: و به ترتیبِ نزدیکی به زمین عبارت

فلک )ان بیابانی ماه، تیر، ناهید، خورشید، بهرام، برجیس، کیوان و گوی ستارگ

نامد و از آن رو نام ستارگان بیابانی را به آن ثوابت( که آن را گوی ایستاده نیز می

 یابند. بان راه را میها با آن در بیاداده است که شب
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بیرونی نوشته است که هندیان به گوی دیگری در فراسوی فلکِ ایستاده، معتقد 

گفتند آن محرک نخستین نامیدند و میمی )یعنی آرمیده(« برهماند»بودند که آن را 

است که خودش حرکتی ندارد. این در تضاد با سخن پیروان ارسطو است که 

 گفتند در فراسوی فلک هشتم، نه تهی است و نه فلکی دیگر.می

بیرونی به درستی معتقد بود که زمین کروی است و حتا بنا بر استداللی محاسباتی، 

وی دیگرِ زمین را نیز تشخیص داده بود که در منابع ی آمریکا در سوجود قاره

ای شود. از دید او، زمین کرهدوران پیش از کلمب، استثنایی شگفت محسوب می

سنگی و عظیم بود که به دلیل گردش به دور خودش و تماس با افالکِ گردنده، 

از نمود و این عامل، اصطکاکی را میان هوای پیرامون خود و فلک اول ایجاد می

شد ن حرکت بود که باعث میکرد. همیرفتن آب دریاها در خاک جلوگیری میفرو

چهار باد اصلی )صبا از شرق، دبور از غرب، و باد جنوب و شمال( پدید آید. 

ی بادِ اطراف زمین و کفِ فلک نخست، باعث اصطکاک میان بخش باالییِ هاله

ها به دلیل گیرد که در قطبای از جنس آتش گرداگرد زمین را بشد تا پوستهمی

تربودنِ حرکت وضعیِ زمین، قطر آن کمتر بود. بیرونی همچنین به نامحسوس

روز هایی وجود دارد که سراسرِ شبانهها، فصلدرستی حدس زده بود که در قطب

www.takbook.com



271 

 

ی قطبی در جدی و ماههها تاریک یا آفتابی است؛ یعنی روز و شبِ ششدر آن

از دید او  1اساس شواهد نجومی شرح داده است. سرطان را در کتاب خود بر

نام نهاده ـ در صورت فلکِی خرس کوچک « بُزَک»ی جدی ـ که آن را ستاره

ی این قطب دانسته ترین ستاره به قطب شمال است و از آن رو، آن را نشانهنزدیک

 است. 

د که مدار وجود دار« فلک مُمثَّل»ای به نام در التفهیم، فرض بر آن است که آسمانه

« فلک تَدویر»ستارگان را بر خود دارد. هر ستاره برای خود، مداری مستقل دارد که 

های قرار دارد. این فلک« فلک حامل»ای به نام شود و مرکزش بر دایرهنامیده می

گانه را های دوازدهاند و فلکی دیگر که صورتحامل بر فلک ممثل استقرار یافته

خوانده « فلک مایل»لک ممثل زاویه دارد و به همین دلیل کند، نسبت به فحمل می

ها را سر و کنند که آنشود. فلک مایل و ممثل، در دو نقطه همدیگر را قطع میمی
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ی شمالی )عقده الشمالیه( و نامند. این دو را به ترتیب گرهدُم )راس و ذنب( می

 نامند.الجنوبیه( نیز میی جنوبی )عقده گره

ه است که برخی با الهام از تعالیم بابلیان، معتقدند که راس؛ گرم و بیرونی نوشت

سعد و نرینه و روزانه است و در برابرش ذنب؛ خصلتی سرد و شبانه و مادینه و 

ی راس و نحس دارد، اما خودِ بیرونی این باور را نادرست دانسته است. دو نقطه

است که میان مدارهای کرات نامند و این هر نوع تقاطعی نیز می« جوزهر»ذنب را 

نیز خوانده شده، انبوهی از « مجَّره»کهکشان راه شیری که  1گردنده رخ نماید.

ها به این شکل گرفتنشان در در دوردستستارگان پرشمار است که به دلیل قرار

شود. او در ضمن، نظر هندوان در این مورد را که راه شیری مسیری به دیده می

  2آورده و مردودش دانسته است.سوی بهشت است، 

کردن اند تا حفظهای فلکی گنجاندهها را در صورتبیرونی نوشته است که ستاره

ی عملیاتی تر شود. آن گاه گفته است که بر مبنای این قاعدهروابط و جایشان ساده
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ها ساخته شده است. او میان روش ها پرداخته و اسطورهشناسی، داستاندر فن ستاره

ها دارند و یونانیان که هایی در مورد خودِ ستارهدوان، اعراب و ترکان که اسطورههن

های فلکی شده، صورتکنند و بر مبنای خطوطِ تشکیلها را به هم وصل میستاره

او بارها و بارها، از نام پهلوی و اوستاییِ  1سازند، تمایز قایل شده است.را برمی

های فلکی، بهره برده است و زبانی که در التفهیم به کار گرفته ستارگان و صورت

دهد که زبان فارسی دری در دوران او به دقتی فراوان، در دانش است، نشان می

غنی اخترشناسی دست یافته بود و در مورد بسیاری از رخدادهای طبیعی، رمزگانی 

کمان »کمان را که مثالً رنگینو زیبا را در پیوند با اساطیر ایـرانی پرورده بود. چنان

 2اند.نامیدهمی« رستم

بینان به ی طالعتردید با چارچوب نظری و فنون مورد استفادهابوریحان بیرونی، بی

صلِ خوبی آشنا بوده است؛ چراکه در التفهیم، گویی به حکم وظیفه، یکی از چهار ف

کتاب را به شرح این موضوع اختصاص داده است و نوشتارهایش در این مورد از 
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گویم، اغراق میترین اسناد موجود در این زمینه هستند، که بیترین و دقیقروشن

از نظر سازماندهیِ مطالب و عمقِ دانش و انسجام منطقی بیانِ موضوع، از بیشتر 

تاریخ اختربینی و احکام نجومی نوشته  های دانشگاهیِ جدیدی که در موردکتاب

شده، بهتر و سودمندتر است. با وجود این، از البالی سطرهای همین کتاب روشن 

ای دهد، با اشارهاست که خود به این فنون باور ندارد و هر جا فرصتی دست می

اعه التنبیه علی صن»کند. گذشته از این، او کتابی به نام اعتقادی خود را گوشزد میبی

 بینی است. دارد که مضمونش سراسر نقد معتقدان به طالع« التمویه

کرد، تأکید آنان بر اهمیت آرایش ستارگان بینان نقد میی طالعآنچه بیرونی درباره

در تعیین سرنوشت مردمان بود. این باوری بود که در دوران او رواجی چشمگیر 

ها تمرکز ی رصدهای قرون میانه بر محاسبه و تفسیر قرانداشت. در حدی که بدنه

 یافته است. 

ای یکسان. اگر دو آمدن دو جرم کیهانی در برج و درجهدعبارت است از گر« قِران»

و اگر در یک درجه باشند آن دو را « مجتمع»اختر در یک برج گرد آیند، آن را 

 گویند. می« مقترن»
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نوشته است که مبنای قران « التعلیمکفایه»مسعود غزنوی در بنابوالمحامد محمد

یک جا؛ چراکه کندروترین ستارگانِ  آمدنِ برجیس و کیوان درعبارت است از: گرد

آمدن این دو را با نام قرانِ فرازین هستند. او نیز به پیروی از بیرونی و دیگران، گرد

 دهد. بار رخ میسال یک ۲۰کوچک یا اصغر نام نهاده است که هر 

برج فاصله دارد؛ یعنی اگر قرانِ این دو سیاره،  9هر قرانِ کوچک، با قرانِ قبلی، 

بار سال بعد، دوباره قران خواهند کرد، اما این ۲۰در برج بره باشد،  امسال

آمدنشان در برج کمانگیر قرار خواهد گرفت. هر قران، نسبت به قران قبلی، گرد

ی نخست افتد؛ یعنی اگر قران نخستِ برجیس و کیوان در درجهدرجه پیش می ۵/۲

افتد. قران بعدی ی کمانگیر میهدرج ۵/۲از بره انجام پذیرفته باشد، قران بعدی در 

ی شیر خواهد بود و قران چهارم، دیگربار به برج بره باز خواهد در پنج درجه

های ی بره واقع خواهد شد. به این ترتیب قراندرجه ۵/۷بار در گشت، اما این

ها گردش خواهد ها در سه برج باقی خواهد ماند و به تناوب در آنپیاپی، تا سال

 ۱۲نامند. پس اند را مثلث میهایی که به این ترتیب به هم متصل شدهبرج کرد. این

ها را به عنصری منسوب شود. هر یک از این مثلثبرج به چهار مثلث تقسیم می

 شد.های چهارگانه برقرار میها و آخشیجکردند و به این ترتیب تناظری میان برجمی
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 این ارتباط چنین است:

ها با توجه به خصلت آتش، گرم و خشک یر، کمانگیر. این برجبره، ش«: مثلث آتش»

 ها به شرق مربوط هستند.جشوند. این برو نرینه قلمداد می

ها سرد و تر و مادینه و مربوط به جنوب گاو، خوشه، جدی. این«: مثلث خاک»

 هستند. 

 ب هستند.ها گرم و تر و نرینه و مربوط به غردوپیکر، ترازو، دلو. این«: مثلث هوا»

ها سرد و تر و مادینه و مربوط به شمال خرچنگ، کژدم، ماهی. این«: مثلث آب»

  1هستند.

توان انجام داد، به طوری که هر تری میبندی فرعیها، بخشدر هر یک از مثلث

تراز دانست. بر همین مبنا در برج را به شکلی خاص از عنصرِ مربوط به مثلث، هم

« شیر»ی گرمای تنِ انسان است؛ در آن نشانه« بره»ده که مورد مثلث آتش، گفته ش

                      
 .۱۱8-۱۱۵: ۱، ج.۱۴۰۵ا صفا،  رسائا انوان .1

www.takbook.com



277 

 

گرمای « کمانگیر»شود و به آتشِ نهفته در سنگ )مثالً چخماق( و درخت مربوط می

 نماید. غریزی بدن جانوران را بازمی

ی نشانه« خوشه»ی گیاهِ فاقد تخم؛ نشانه« گاو»در مثلث خاک، به همین ترتیب، 

 عالمت درختان بلند است. « جدی»ن کوتاه و گیاه دارای تخم و درختا

« ترازو»بخش و بادِ متعادل است؛ ی دم و بازدمِ زندگینشانه« دوپیکر»در مثلث هوا، 

به توفان زیانکار « دلو»ی گیاهان است و کند که بارورکنندهبادی را نمایندگی می

 منسوب شده است. 

ی آبِ آمیخته نماینده« کژدم»ی آب خوش و پاک؛ نشانه« خرچنگ»در مثلث آبی، 

   1عالمت آب شور و گندیده و ناخوش است.« ماهی»رو و و سخت

کند، پس از درجه پیشروی می ۵/۲با توجه به اینکه هر قرانِ کوچک در هر دوره، 

کند و به مثلثی دیگر وارد ها عبور میبرجکردن از یک مثلثِ بار قران ۱۳یا  ۱۲

درجه پهنا دارد و این تقریباً برابر  ۳۰ست که هر برجی شود. این بدان دلیل امی

                      
 .۳۵۲: ۱۳۶۷بیرونی،  .1
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کشد تا قران سال طول می ۲۴۰( قران در هر برج. بنابراین ۱۳یا  ۱۲×  ۵/۲است با )

برجیس و کیوان از یک مثلث عبور کند و به مثلثی دیگر )در مثال ما، به مثلث 

« انتقال ممَّر»یا « اوسط قران»یا « قران میانه»خاک( وارد شود. این را در نجوم سنتی، 

ی قران در هر برج را در دوره ۱۲سال را پذیرفته،  ۲۴۰نامند. بیرونی که عدد می

یا  ۱۲، این زمان را با «اشجار و اثمار»علیشاه خوارزمی در کتاب  1نظر گرفته است.

« کفایه التعلیمِ »سال را به دست آورده است که در  ۲۴۵دوره برابر گرفته و عدد  ۱۳

 مسعود غزنوی نیز همین رقم قید شده است. بنمحمد

 بار هر چهار مثلث را طی کنند و بارِ دیگر درهنگامی که برجیس و کیوان، یک

ی نخست؛ یعنی در برج نخستِ بره قران کنند، یک قرانِ بزرگ )یا همان نقطه

ی علیشاه و با محاسبه 9۶۰اعظم( رخ داده است. این دوران، به روایت بیرونی 

کشد که برابر است با چهار برابر زمانِ سال طول می 98۰خوارزمی و محمد غزنوی 
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ی قران میانه، برجیس ن در یک دورهسال(. بنابرای ۲۴۵یا  ۲۴۰مربوط به هر مثلث )

 آیند. بار گرد هم می ۵۰تا  ۴8و کیوان بین 

گذشته از این سه قران اصلی، برخی از نویسندگان از جمله علیشاه خوارزمی، به 

سال برابر است و عبارت است از: زمانی  ۲9۴۰اند که با نیز اشاره کرده« قران اقدم»

بار و به این ترتیب برجیس و کیوان برای سومین بار قرانِ بزرگ انجام شودکه سه

البروج با هم قران کنند. بیرونی این رده را نپذیرفته و آن را در در یک نقطه از دایره

محاسبات خود وارد نکرده است. به دلیل آنکه زمان قران به نسبت طوالنی بوده 

را « قرن»دَه سال طول بکشد به نام است، یک واحد طوالنیِ زمان که چند

های متفاوتی را به این واحد اند. مورخان و اخترشناسان معموالً کمیتشناختهمی

ی قرن، معموالً در نوشتار مورخان به معنای که کلمهکردند. چنانزمانی منسوب می

سال را از آن  ۳۰و گاه  ۶۰نویسان معموالً سال است، در حالی که اندرزنامه ۱۰۰

در قرون اخیر و تا اواسط دوران قاجار، آن را برابر با کنند و به خصوص مراد می

گرفتند. به همین دلیل هم پادشاهی که زمانی طوالنی سلطنت کرده سال می ۵۰

بار نامیدند؛ یعنی در دورانش قرانِ ستارگان، دستِ کم یکمی« صاحبقران»باشد را 

گرفته شد که  بار برای ناصرالدین شاه به کارتکرار شده است. این لقب، آخرین
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شدنش را در هنگام قرانی پیشگویی کرده بودند و چون گفتند اختربینان کشتهمی

روزِ آن از نیمه گذشت و گمان کرد نحسیِ طالع برطرف شده است، برای 

 شکرگذاری به شاه عبدالعظیم رفت و همان جا به تیر میرزای کرمانی به قتل رسید. 

بینی پذیر برای پیشمعیاری تجربی و رسیدگی ها از این رو اهمیت داشتند کهقران

های مربوط به آن، شد بر مبنای محاسبهدادند و میحرکتِ اختران به دست می

هایی دقیق تنظیم کرد. ابزاری که ایـرانیان در قرون های نجومی و گاهشماریجدول

ترین انهترین و خالقدادند، دقیقهای نجومی را به کمک آن انجام میمیانه، مشاهده

نام داشت « اسطرالب»ترینِ این ابزارها ابزارهای علمی آن دوران در جهان بود. رایج

اند. با دانسته« ی نجومآیینه»ی یونانی گرفته و به معنای که برخی آن را از ریشه

ی آن پارسی است و ی اصفهانی روایت شده است که ریشهوجود این، از حمزه

های نجومی که با این ابزارها جدول 1گرفت.در نظرش می« یابستاره»وی به معنای 

«ِ زیک»یا « زیگ»نامیدند که شکلی عربی شده از می« زیج»شد را استخراج می
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های پیاپیِ اعداد دهد و به ردیفمعنی می« رشته»و « تار»پهلوی است که در اصل 

 کند. های جدول نجومی اشاره میدر ستون

نام « زیگ شاه»یا « زیج شهریار»معتبرترین جدول نجومی ایـرانِ پیش از اسالم 

بار در دوران انوشیروان دادگر و داشته است که به گزارش بیرونی دستِ کم دو

اش به زمانی یزدگرد سوم آن را بازبینی و اصالح کرده بودند و بنابراین شکل اولیه

ها نوشته است ی زیجنگام شرح سابقهپیش از آن تعلق داشته است. ابن یونس ه

« زیج اَرکند»م. اوج خورشید را رصد کردند و دریافتند که  ۴۵۰که ایـرانیان در سال 

بطلمیوس همخوانی ندارد. پس مغان برای اطالح « مجسطی»که در روم رایج بود با 

های نجومی انجمن کردند و زیجِ شاهانِ پیشین ایـران را اصالح کردند و جدول

 ترین زیجی را که تا آن هنگام استخراج شده بود، به دست آوردند. قیقد

اینکه زیج شاِه قبلی که در این هنگام اصالح شده است، به دوران کدام شاهنشاه 

زاده، حدس زده است که زیجی که در این هنگام گردد، جای ابهام دارد. تقیمیباز

م.  ۲۵۰ن، یعنی حدود سال اصالح شد در دوران شاپور نخست و اردشیر بابکا

استخراج کرده بودند. این حدس خوبی است؛ چون خبر داریم که در این دوران، 

تکاپویی در دانش نجوم وجود داشته است. در عصر اردشیر بابکان، تاریخ باستانی 
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های پیشین های دودمانایـران را به تعبیری بازنویسی کردند و در دوره

ی ی نوپای ساسانی را با فلسفهو مشروعیتِ سلسله هایی انجام دادنددستکاری

گرایانه داشت. تمام این کارها و بازسازیِ آمیختند که ماهیتی هزارهتاریخ زرتشتی در

ها و شرطِ اصالح زیجزمین به پیشقالب باورهای دینی و تاریخی رایج در ایـران

آمدنِ با روی کاردستگاه گاهشماری نیازمند بوده است و بعید نیست چنین کاری 

 اردشیر بابکان انجام پذیرفته باشد. 

زبان توجه به این نکته هم سودمند است که دقیقاً در همین دوره در جهان یونانی

پذیرد و بطلمیوس انجام می -در غیاب تحوالت سیاسی پردامنه-هم جنبشی مشابه 

پذیرفته باشد.  بسا که از همین جنبش تاثیربزرگ، به همین عصر تعلق دارد و چه 

زاده و تاییدی که بر آن نهادیم، حدسی بیش نیست و باید در هر حال، سخن تقی

 شدن اسنادی تازه ماند. برای داوری قطعی در این مورد، چشم به راه یافته

نماید که در دوران ساسانی، شهر اصفهان یا جِی، یکی از مراکز چنین می

ن ابومعشر بلخی نوشته است که کیومرث، زمین بوده باشد؛ چواخترشناسی ایـران

کردند و زیجی برگزید و آن را شاهان ایـران در کاخی به شهر جی نگهداری می

جستند. ابن رسته نیز نوشته شاهان قدیمِ ایـران و هند و کلدانیان از آن بهره می
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است که از مفاخر شهر اصفهان این است که در زمان یزدگرد سوم، زیگ شاه در 

شده و این سند نجومی در سراسر دوران اسالمی، مرجع اصلیِ هداری میآن نگ

شده است. حتا در زمان مامون عباسی که اخترشناسانِ اخترشناسان محسوب می

ی مجدد زیج گرد آمدند، اعتراف منصور برای محاسبهابیبننامداری مانند یحیی

 داشتند که دستاوردشان به دقتِ زیج شهریار نیست. 

زیاد تمیمی، زیج شهریار را در حدود بندیم نوشته است که ابوالحسن علیابن ن

 سال

ای که در دست داشت، پهلوی بوده ی اصلیق. به عربی ترجمه کرد و نسخه ۱۷۰

های خود در دانشگاه االزهر گفته است که نخستین است. آلفونسو نلینو در درس

است « عرض مفتاح نجوم»داریم، اش به عربی خبر متن اخترشناسی که از ترجمه

ق. به عربی برگردانده شده  ۱۲۵ی که به هرمسِ حکیم منسوب است و در ذیقعده

شده به نام فَزاری در تبار، اما ایـرانیاست. اسطرالبِ جدید را دانشمندی عرب

م. اختراع کرد. او چندین اثر در این زمینه  ۷۷۳-۷۷۱ق. /  ۱۵۶-۱۵۴حدود سال 

ها از آن« الزیجات علل»در کتاب « سلیمان هاشمیبنعلی»نوشت که  به زبان پهلوی

 نقل کرده است.
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ی مشهور دیگری که در همین حدود و یک نسل پس از این دانشمندان، نویسنده

ق. /  ۱۷۱عمر بلخی نام داشت. او در بن محمدبن کرد، ابومعشر جعفرزندگی می

م. در شهر واسط در گذشت. او  88۶/  ق. ۲۷۲م. در بلخ زاده شد و به سال  ۷8۷

بین بود تا اخترشناس. تمرکز در واقع دانشمند مهمی نبود و بیشتر فالگیر و طالع

نگاهش هم بر احکام نجومی بود و به همین دلیل هم نزد استادانی مانند ابوریحان 

و بیرونی اعتبار چندانی نداشت. آثار او هم در دوران نوزایی به التین ترجمه شد 

دهنده و گسترده در فضای فکری اروپاییان بر جای نهاد. او را در منابع تأثیری تکان

های مهم را به او شناسند و تقریباً تمام پیشگوییمی« Albumasar»التینی با نام 

 دهند. نسبت می

شان بندیهای باستانی و تدوین و صورتآید، انتقال دانشها برمیکه از این نامچنان

ی فرهنگ اسالمی و زبان عربی، از دوران عباسیان آغاز شد. این دودمان در زمینه

کوشیدند با وجود تبار عرب خود، از همان ابتدا در فرهنگ ایـرانی حل شدند و می

ویش، از ساسانیان تقلید کنند. در دربارِ منصور، تا در ترتیب و قواعد سلطنت خ

کردند که ی عباسی، شمار زیادی اخترشناس ایـرانی زندگی مینخستین خلیفه

طارق بننمودند. در میان ایشان از یعقوبتقریباً تمام کارکردهای دربار را تنظیم می
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را همراه « یدهنتهبرهمه س»اند که وقتی منجمی از هند به بغداد آمد و کتاب نام برده

آورد، موظف شد این کتاب را به عربی ترجمه کند. او چنین کرد و این کتاب در 

 شهرت یافت. « سِندهِند»زمین با نام ایـران

ی دوران اسالمی در شهر گُندی شاپور، بنا شده و چه احتماالً نخستین رصدخانه

ساسانی در این مرکز  ای بوده باشد که در زمانبسا که بازسازی و احیای رصدخانه

محمد بنعلمی وجود داشته است. کسی که این کار را به انجام رساند، احمد

زیج »ق. این مهم را به پایان برد. او کتابی به نام  ۱۷۰نهاوندی نام داشت و در سال 

 هم نوشته بود که نتایج رصدهای خودش را در بر داشت.  « مشتمل

تردید مامون است. پیش از او ی علمی، بیهچهردر میان خلفای عباسی، درخشان

سخت تحت تاثیر دانش اخترشناسی ایـرانی قرار داشتند. به ویژه  نیز خلفای اولیه،

ی قدرت این دودمان محسوب کنندهمهدی عباسی که به نوعی موسس و تثبیت

شود، در دربار خود خاندان نوبخت و برمکیان را همچون مشاوران و دوستانی می

ی آن را با معیارهایی و اینان بودند که زمان تاسیس شهر بغداد و نقشه داشت

 نجومی تعیین کردند. 
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با وجود این، اهمیت مامون در آن بود که خود مردی دانشمند و خردمند بود و در 

ای از ق. مامون که به تازگی دوره ۲۱۰اخترشناسی دستی داشت. در حدود سال 

انس را پایان داده بود، اخترشناسی به نام های پیروزمندانه به بیزحمله

بطریق را به دربار روم شرقی گسیل کرد و هدایایی مطر و ابن بنیوسفبنحجاج

های مهم در مورد نجوم را به این برای امپراتور فرستاد و از او خواست تا کتاب

ر روم سفیران تحویل دهد. شاید زیرِ فشار تهدید نظامی مسلمانان بود که امپراتو

 ها را در بیتهای ارزشمندی به بغداد بازگشتند و آنچنین کرد و این دو، با کتاب

 شناسانِ بغدادی قرار دادند تا ترجمه شود. الحکمه در اختیار ستاره

شخصیت علمیِ درخشان دیگری که در این دوران در بغداد و دربار مامون حضور 

که رهبری دو گروه از دانشمندان  منصور نام داشت. او کسی بودبنداشت، یحیی

را پذیرفت و ایشان به نقاطی دور از هم سفر کردند، تا مقدار کمان زمینِ برابر با 

گیری کنند. او گروه دیگری را سازماندهی کرد تا یک ی یک درجه را اندازهزاویه

ی این دو شهر را سه درجه گرفت را همزمان در مکه و بغداد رصد کنند و فاصلهمه

 به دست آورد.
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را در جایی « میل اعظم»ق. به بزیست پسر پیروزان ماموریت داد تا  ۲۱۳مامون در 

به نام شمَّاسیه، در نزدیکی بغداد رصد کند. او چنین کرد و نتیجه را در متنی به نام 

منصور یکی از منجمانی بود که در این بنثبت کرد. یحیی« ارصاد ممتحن شماسیه»

کرد. در همین گروه، اخترشناسان نامداری مانند خوارزمی می گروه با بزیست کار

 ۲۱۳البروج را در سال نیز حضور داشتند. این گروه میل کلی زمین نسبت به دایره

ق. این  ۲۱۴دقیقه محاسبه کردند. دگربار در سال  ۳۳درجه و  ۲۳ق. به مقدار 

 سیدند. دقیقه ر ۳۵درجه و  ۲۳گیری را تکرار کردند و به عدد اندازه

متقاعد نکرد.  -که خود در اخترشناسی دستی داشت-محاسبات ایشان مامون را  

ق. گروهی دیگر در دمشق، این کار را  ۲۱۷و  ۲۱۶های از این رو قرار شد در سال

عبداهلل بنعبدالملک مروزی یا احمدبنبه انجام برسانند. رهبری این گروه را خالد

علی ناظر عمل رصد، تعیین شده بنشت و سندق.( برعهده دا ۲۵۰-۲۱۴مروزی )

منتشر کردند « ارصاد ممتحن دمشق»ی کار را در اثری به نام بود. این گروه، نتیجه

ثانیه به دست آوردند. این عدد  ۵۷دقیقه و  ۳۳درجه و  ۲۳ی میل را برابر و زاویه

حسوب های جغرافیایی و نجومی می محاسبهها، استاندهپذیرفته شد و تا مدت

عبداهلل مروزی بود که بیشتر بنترین چهره در این برنامه همان احمدشد. درخشانمی
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با نام حبش حاسب شهرت دارد. او نخستین کسی بود که محاسبات نجومی را با 

 داد.استفاده از تانژانت انجام می

ن است زمیی ایـرانهکردن این نکته نیز الزم است که علم مثلثات در کل، زادگوشزد

گردد، اما در میاش به دوران هخامنشی بازی شکل اولیهکه دیدیم سابقهو چنان

شناختند و این، شان میهای عربیهای مثلثاتی را با ترجمهدوران اسالمی نام کمیت

قرنی پیش از آن بود که این مفاهیم به اروپا معرفی شود. تنها در عصر نوزایی چند

)گریبان واژگون( به سینوس و « جیب معکوس» )گریبان( و« جیب»بود که 

ی واژگون( به )سایه« ظل معکوس»ی راست( و )سایه« ظل مستوی»کسینوس و 

نماید که این حبش حاسب، نخستین کسی تانژانت و کتانژانت ترجمه شد. چنین می

شده را از پهلوی به عربی برگردانده باشد، یا چه بسا که های یادباشد که کمیت

 را از نو ابداع کرده باشد. هاآن

ق.( اخترشناس نامدار دیگری به نام  ۲۴۷-۲۱8در همین دوران )

الکامل فی صناعه »هایی نامدار مانند کثیر فرغانی کتاببنمحمدبناحمد

را نوشت که این دومی، « الحرکات السماویه»و « جوامع علم النجوم»و « االسطرالب

شود. در این در دوران اسالمی محسوب میشناسی نخستین کتاب مرجعِ ستاره
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میل تخمین زده شده است که برای آن دوران، دقتی  ۶۵۰۰کتاب، قطر زمین 

چشمگیر دارد. آثار او در دوران نوزایی به التین و اسپانیایی ترجمه شد و مبنای 

«  Alfarganus »اخترشناسیِ جدیدِ اروپایی قرار گرفت. غربیان او را با نام 

طلحه بود که در شهر بنعصمت منصوربنشناسند. دیگری سلیمان)الفرغانی( می

ها طول و عرض ق. بر مبنای این پژوهش ۲۷۶و  ۲۷۵کرد و در سال بلخ رصد می

« ربع عضاده»جغرافیایی شهرهای خراسان را اصالح کرد. او همچنین کسی است که 

 د.را ساخت که ابزاری نجومی به درازای چهار متر بو

ـ  8۲۶ /ق. ۲۷۵ـ  ۲۱۰عیسی ماهانی )بنی نامدار دیگر ابوعبداهلل محمدنویسنده

را نوشت. او نخستین کسی « زیج کبیر»م.( نام داشت و همان کسی بود که 888

ی سوم را طرح کرد، اما نتوانست حلش کند. کسی که در ی درجهبود که معادله

حسین صاغانی بن حل این نوع معادالت کامیاب از کار در آمد، ابوجعفر محمد

در شهر ری( معروف م.  9۷۱-9۶۱ق. /  ۳۶۰-۳۵۰ی )چغانی( خراسانی )درگذشته

شد. او ترین ریاضیدانان عصر خود محسوب میبه ابن خازن بود که یکی از بزرگ

در چغانِ خراسان )صاغان( در نزدیکی مرورود زاده شد. او معادالت درجه سوم 

کرد. چغانی، اخترشناس بزرگی هم بود و با را به کمک مقاطع مخروطی حل می
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کرد. او در بغداد های اسطرالب ترسیم میحهی آسمان را بر صفروشی نو، نقشه

 دقیقه دانست.  ۳۵درجه و  ۲۳ی میل کلی زمین را اندازه گرفت و آن را برابر با زاویه

ترین شاگرد او، ابوسهل بیژن پسر رستم کوهی از اهالی طبرستان بود و در مهم

 ق. در بغداد ۴۰۵الدوله دیلمی زیست و به سال دربار عضدالدوله و شرف

بیت »ی بغداد را ساخت و آنجا را به اسم ق. رصدخانه ۳۷8درگذشت. او در سال 

 را نیز اختراع کرد. « پرگار تام»گذاری کرد. او همچنین نام« الرصد

زیست که ابوالوفا در دوران این شخص اخیر، اخترشناس نامدار دیگری می

 ۳۲8در اول رمضان  اسماعیل بوزجانی نام داشت. اوبن یحیی بنمحمدبن محمد

م.( در بوزگانِ خراسان زاده شد و این همان شهری بود که  9۴۰ژوئن  ۱۰ق. )

بعدها به احترام صوفی مشهور شیخِ جام، تربت جام نام گرفت و امروز نیز به همین 

اسم مشهور است. او در دربار آل بویه مستقر شد و گذشته از آثار مهمش در مثلثات 

ای به نام شد. او در رسالهستمداری بزرگ نیز محسوب میو ریاضی و نجوم، سیا

ها )معادالت سینوسی( را شرح داد. ی جیببار قضیهبرای نخستین« شَکل مغنی»

جالب آنکه همزمان با او، سه ریاضیدان بزرگ دیگر نیز مدعی این کشف مهم 

تی مشابه را نوشت و معادال« زیج جامع»ها کوشیار گیالنی بود که شدند. یکی از آن
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« کتاب السماوات»را به کار گرفت و دیگری ابونصر عراقی خجندی بود که در 

نوشت که کاشف این قضیه خودش بوده است. بیرونی که شاگرد وی بود به این 

 ادعای او اشاره کرده است.

ی کروی را بر اساس های مربوط به هندسهها، کمیتی جیبتا پیش از ابداع قضیه

کردند که به شخصی به نام مِناِلئوس منسوب بود و ار محاسبه میمقد ۶ی قضیه

بسیار دشوار و ناکارآمد بود. ابوالوفا بوزجانی در ضمن، نخستین کسی هم بود که 

های بندیی مثلثاتی را برابر با یک گرفت و به این ترتیب کل معادلهشعاع دایره

گرفتند برابر می ۶۰ن این مقدار را با مثلثاتی را ساده کرد. تا پیش از آن، به رسم بابلیا

کند؛ ن هخامنشی را تایید میای است که ابداع مبانی مثلثات در دوراو این نشانه

، پس از عصر هخامنشی و انقراض تمدن بابل به دست سلوکیان، ۶۰چراکه مبنای 

 تنی از ریاضیدانانِ تراز اول از این ابداع اوبه تدریج منسوخ شد. بیرونی و چند

 گرفتند.را به کار می ۶۰ها بعد، همچنان عدد پیروی کردند، اما دیگران تا قرن

خضر بناستاد دیگری که در ساخت ابزارهای نجومی خبره بود، ابومحمود حامد

را برساخت « سدس فخری»زیست و ی دیلمی مینام داشت که در دربار فخرالدوله

ای بود که در کوه طبرک، صدخانهو آن را به نام وی نامگذاری کرد. این سدس، ر
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ترین ترین و عظیمدر نزدیکی ری ساخته شده بود و در کلِ دوران اسالمی، دقیق

ی در محاسبه« تصحیح المیل»شد. او کتابی به نام ابزار رصد جهان محسوب می

 البروج و محور گردش زمین نوشته است. ی منطقهمیل کلی میان صفحه

هایی اخترشناس سر و کار داریم که رصدها و  با خانداندر دوران اسالمی، معموالً

اند. در هایی را برای مدتی نزدیک به یک قرن به طور پیوسته انجام دادهمحاسبه

مورد خاندان نوبخت و تاثیر چشمگیرشان بر باورهای اخترشناسی و دینی ایـرانیان 

ی ه در اینجا شایستهی دیگری کاند. خانوادهو مسلمانان، به قدر کافی سخن گفته

هرات به بغداد  اَماجور هستند. ایشان اخترشناسانی بودند که ازاند، خاندان بنیاشاره

و شیراز کوچیدند. پدر این خانواده، منجمی نامدار بود و به همراه پسرش ابوالحسن 

برد. این گروه، عرض های خود را پیش میشان مفلح، پژوهششدهعلی و غالم آزاد

البروج را برای ماه محاسبه کردند و آن را پنج درجه بیش از مقدار مورد نظر دایره

 بطلمیوس دانستند. ایشان پنج زیج نوشتند که همگی گم شده است.

دوست و هنرپرورِ دیلمی آل بویه بودند. از حامیان مالی این خاندان، شاهان دانش

اد کرد که دوست ابن سینا همین دودمان باید از عالءالدوله حاکم بویی همدان نیز ی
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های الزم برای ساخت رصدخانه در این شهر را به وی پرداخت. هم بود و هزینه

 ابن سینا با یاری شاگردش جوزَجانی، در مدت هشت سال این رصدخانه را ساخت. 

ی حاکمانِ ترک و مغول بر شناسی در دوران سیطرهی دانش اخترسیر توسعه

ق.  ۴۶۷هایی در آن رخ داد. در سال زمین نیز متوقف نشد. هر چند وقفهایـران

نشدن برای مدتی ملکشاه سلجوقی، تقویم را اصالح کرد؛ چراکه به دلیل کبیسه

توسط  طوالنی، پریشان شده بود. گروهی که این کار را برایش به انجام رسانیدند،

شدند و بزرگانی مانند عبدالرحمن خازنی، ابوالمظفر خیام نیشابوری رهبری می

نجیب واسطی و بناسفزاری، میمون

ابوالعباس لوکری در آن عضویت 

داشتند. این گروه در ری و نیشابور، 

ی ای تأسیس کرد و نتیجهرصدخانه

رصدهای این گروه را به صورت 

 د.تقویم جاللی یا ملکی منتشر کر

با تمام این اوصاف، احتماالً 

ترین دستاورد سیاسی بزرگ

 ی خواجه نصیر توسیبرگی از صورالکواکب با ترجمه
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ی شود؛ چراکه ایشان بر ذهن و ارادهاخترشناسان ایرانی به عصر ایلخانی مربوط می

ترین و خونریزترین حاکمان دوران خویش نیز چیره شدند و زمامداران فرهنگبی

ق.  ۶۵۷االول سال مغول را نیز به حمایت از این دانش واداشتند. هالکو در جمادی

الدین توسی ی مراغه را به خواجه نصیری الزم برای ساخت رصدخانههزینه

را در آن پدید آورد.  ی جهان اسالمترین رصدخانهپرداخت کرد و او بزرگ

هزار جلد کتابِ خطی داشت و بنای آن با گنبدی  ۴۰۰ی این کتابخانه، رصدخانه

شدنِ این رصدخانه هفت سال زمان شد. ساختهها متمایز میعظیم از سایر ساختمان

ق. طراحی  ۶۶۱و  ۶۶۰برد و ابزارهای نجومیِ آن را مویدالدین عُرضی در سال 

دارد. « رساله فی کیفیه االرصاد»ی است که کتابی هم به نام کرده بود. او همان کس

متر سانتی ۴۳۰شده در این رصدخانه، یک ربع دیواری بود که از ابزارهای نهاده

 ۱۶۰الحلقی با پنج حلقه هم در آن ساخته بودند که شعاعش شعاع داشت و ذات

 متر بود.سانتی

ان تا عصر صفوی ادامه یافت. از ی دانش نجوم با فراز و فرودی فراوروند توسعه

زمین آغاز شد و با وجود این، اعتبار و احترام آن آن پس، افول این دانش در ایـران

همچنان باقی بود. در حدی که شاردن نوشته است که شمار اختربینان و 
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ی هر چند بخش عمده 1های آسمان است.شناسان اصفهان به تعداد خودِ ستارهطالع

 زده نیستند. بین و اختربینی عوامز فالایشان دیگر ج

*** 

د که یکی از دستاوردهای مهم اخترشناسان ایـرانی در دوران قرون میانه آن بو

ای بندیای بسیار دقیق از ستارگان ثابت فراهم آوردند و از رصدها صورتنقشه

گوید که منجمان به دو می« صور الکواکب»تصویری به دست دادند. ابن صوفی در 

پردازند و معموالً ی ستارگان میهشوند. برخی به رصد و مشاهدگروه تقسیم می

دل مپیرو بطلمیوس هستند و گروهی دیگر تابع دستگاه قمری اعراب هستند. این 

 شود. می های اندکی از آن استخراجتر است و دادهابتدایی اخیر، از نظر علمی

این مرد،  2ی دینوری نوشته است.ی اخیر را ابوحنیفهبهترین کتاب در این زمینه

م. در شهر خود دینور، بر پشت  ۲۳۵است و در حدود سال « تاب الرصدک»صاحب 

داد. دینوری کتاب دیگری دارد به رفت و رصدهایش را در آنجا انجام میبامی می

                      
 .9۷و  9۶: ۳88۱گیاهی ی دی،  .1
 .۱۳۵۱ابن صوفی،  .2
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که در آن به شرح نجوم مبتنی بر منازل ماه پرداخته است. این « کتاب االنواء»نام 

را مبنا « نَوَء»دهد و مفهوم رار میشکل از اخترشناسی، منازل ماه را در مرکز توجه ق

 است. « باران»گیرد. نوء در عربی به معنای می

باور اعراب این بوده است که دلیل بارش باران، خروج ماه از یک منزل و ورودش 

به منزل بعدی است و این باوری بسیار کهن بوده که ماه را با گاو و زنانگی و 

لبروج، گردش اداده است. همان طور که در دایرهمیباروری و بنابراین باران پیوند 

های فلکی و طلوع یکی و غروب صورت مقابلش را در افقُ غرب پیاپی صورت

پذیرد؛ یعنی با افول هر داریم، در مدل انواء نیز همین کار با منازل ماه انجام می

را رقیبِ کند و این دو منزل منزل، پانزدهمین منزل نسبت به او در افق، ظهور می

 نامند.هم می

کشیدنش ساختن باورهای قبایل بدوی و برهر چند منجمانی مانند دینوری، در منظم

سزا داشتند، اما دستاوردهایشان همچون شرحی ی دانشی منظم نقشی به تا پایه

هایی محلی و فرعی از نجوم باقی ماند و گسترشی شناسانه در مورد شاخهمردم

 نیافت.
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ای دقیق سنتی ایـرانی که ربطی به ماه ندارد و خودِ فلک ثوابت را قهرمانِ رصده

عمر صوفی رازی بنتردید ابوالحسن عبدالرحمندهد، بیدر مرکز توجه قرار می

م.( در شهر ری زاده شد و در  9۰۳دسامبر  8ق. ) ۲9۳محرم سال  ۱۴است. او در 

مدل نجومی م.( درگذشت. او کسی بود که  98۶مه  ۲۵ق. ) ۳۷۶محرم  ۱۳

ها معتقد بود را مردود ساخت و کتابی به نام قره که به اقبال و ادبار فلکبنثابت

نوشت که آن را به همراه شرح دستگاه اسطرالبیِ کروی منتشر « العمل باالسطرالب»

ی پرگاری نوشته بود و در دانشگاه قاهره، کرده بود. همچنین کتابی در هندسه

 شد. ها بعد، مرجع اخترشناسان محسوب میبود که تا قرننما ساخته ای آسمانکره

کردند بندی میشان رتبهدر دوران ابن صوفی، ستارگان را بر مبنای شدت روشنایی

نامیدند. این روش به احتمال زیاد در اخترشناسیِ عصر می« قدر»و هر رده را یک 

شود، همان میاشکانی ریشه داشته است؛ چون شمار ستارگانی که در آن تعیین 

است که در چهار کتاب و مجسطی بطلمیوس هم آمده است و به ابتدای عصر 

 ۱۵ترین اختران هستند، به ساسانیان تعلق دارد. شمار ستارگانِ قدرِ اول که نورانی

 اند از: ها عبارترسد. اینتا می
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م الدبران در صورت گاو، دلِ شیر )قلب االسد( و طرفه در شیر، دهان ماهی )ف

ی منکب الجبار و قدم الجبار در صورت جبار، الحوت( در آخرِ دلو، دو ستاره

پایه سماک اعزل در خوشه، سماک رامح در بیرون از صورت عِوَّا، نسر واقع یا سه

در چنگ رومی، شعرای یمانی یا عَبور در سگ بزرگ، شعرای شامی یا غُمَیضاء در 

ن(، سهیل در کشتی )سفینه(، پای العناگیر )ممسک سگ کوچک، عیوق در لگام

 النهر در صورت فلکی نهر.اسب )قنطورس(،  آخراسب )رجل قنطورس( در نیمنیم

ی قدرِ اول که تمام نویسندگان در موردشان توافق دارند، ستاره ۱۵گذشته از این 

ی دیگر را نیز در آسمان شناسایی کرده بود. بیرونی ستاره ۱۰۰۰نجوم سنتی، حدود 

داند و این با نظر ها را از قدرِ دوم میتا از آن ۴۵روی از بطلمیوس، به پی

داند، متفاوت است. شمار ستارگانِ تا می ۳۷ها را صوفی که شمار آنبنعبدالرحمن

آورده است. در قدرِ  ۲۰۰صوفی  و ابن ۲۰8، بطلمیوس ۲۰۷قدرِ سوم را بیرونی 

صوفی( ستاره قرار دارند. )ابن  ۴۲۱)بطلمیوس(، یا  ۴۷۴)بیرونی(، یا  ۴۷۵چهارم 

صوفی(  )ابن ۲۶۷)بیرونی و بطلمیوس( یا  ۲۱۷قدرِ پنجم هم به همین ترتیب 

 ۷۰یا  ۴9، ۵8شود. این سه تن با همین ترتیب در قدرِ ششم ستاره را شامل می

داشتند، در چشم همه  ۶دادند. ستارگانی که قدری کمتر از ستاره را تشخیص می
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های شدند. گذشته از این ستارهو بنابراین در رصدها کنار گذشته می دیدنی نبودند

صوفی، شمارشان را چهار و بطلمیوس،  هایی هم وجود داشتند که ابنثابت، سحابی

ی تاریک هم وجود داند. بطلمیوس معتقد بود که در قدرِ ششم، هفت ستارهپنج می

صوفی این نظر را مردود  ابندارند و بیرونی هم سخن او را نقل کرده است، اما 

 دانسته است. 

شناسانِ قدیم کمابیش ی ثابت داریم که ستارهستاره ۱۰۲۲با این حساب در مجموع، 

شان را به ی روشناییدر موردشان به توافق رسیده بودند، هر چند قدر و درجه

کنندگان، داند. ناگفته نماند که در میان تمام این رصکردهبندی میاشکال متفاوت رده

بن صوفی رازی، با وجود آنکه دانشی کمتر از بیرونی دارد، چشمی عبدالرحمن

ای که از فلک ثوابت ترسیم و با نامِ صور الکواکب تر از همه داشته و نقشهتیزبین

شده است. ی نجومی در جهان باستان محسوب میترین نقشهمنتشرش کرده، دقیق

ه دربار شاهان آل بویه پیوست و رصدهای خود را او نیز از اخترشناسانی بود که ب

ق.  ۳۵۳ی قرن چهارم هجری در شهر شیراز انجام داد و این کتاب را در در میانه

 م. منتشر کرد.  9۶۴ /
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در این متن، هر یک از قدرها نیز بر حسب روشنایی به سه زیر گروه تقسیم شده 

 ۴8را از هم تفکیک کرد و درجه از روشناییِ ستارگان  ۱8است؛ یعنی ابن صوفی 

های صور نکردنی ترسیم کرد. به شکلی که نقشهصورت فلکی سنتی را با دقتی باور

مرجع اصلی  -سال پیش ۱۵۰یعنی تا همین -م.  ۱8۴۳الکواکب تا سال 

 9۴۷شناسی در اروپا هم بود. این کتاب را خواجه نصیرالدین توسی در سال ستاره

  1اش تا به امروز باقی مانده است.نسخهق. به فارسی ترجمه کرده که 

برداری از ستارگان ثابت از آن رو اهمیت داشت که مرجعی دقیق و روشن را نقشه

داد. گذشته از این، آن اختر به دست میگیری حرکت هفتبرای ارزیابی و اندازه

لک ثوابت را تر داشتند، فگرایانهگروهی از اخترشناسان قدیم که دیدگاهی مادی

دانستند و بنابراین آن را همچون بامی برای جهان، در نظر ترین سپهر میبیرونی

اه مگرفتند و این در مقابل دیدگاه کسانی بود که مرز میان گیتی و مینو را فلک می

 دیدند. ای به جهان مینویی میدانستند و بنابراین فلک ثوابت را آستانهمی

                      
 .۱۳۵۱ابن صوفی رازی،  .1
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م.( سخنانی را از  ۳9۰-۳۶۵تئون( اسکندرانی )بیرونی در التفهیم به نقل از ثاون )

، ایشان همان حکیمان ها آورده و گفته است که از دید این نویسندهخداوندان طلسم

و منجمان قدیم بابلی هستند که در چشم عوام به جادوگری، نامبردار شده بودند. 

شت ایشان اعتقاد داشتند که خودِ فلک ثوابت هم چرخشی دارد و غایت حرکتش ه

پیماید و پس از رسیدن سال می 8۰درجه است. از دید ایشان فلک هر درجه را در 

ای با گردد و به این ترتیب محورش در دایرهمیبه هشت درجه، مسیر رفته را باز

کند. به این ترتیب هر نوسان کامل آن هشت درجه پهنا، نوسان می

عدد و محاسبه مشکوک  کشد. بیرونی نسبت به اینسال طول می ۱۲8۰=(8۰×۲×8)

کردنی در قرون پیاپی نیاز دارد و کار گوید که دستیابی به آن به رصداست و می

  1دشواری است که بعید است در گذشته انجام پذیرفته باشد.

                      
 .۱۳۲: ۱۳۶۷بیرونی،  .1
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 گفتار ششم: گاهشماری

انش اخترشناسی، گاهشماری ی دکه به اشاره گفته شد، خاستگاه اصلی و اولیهچنان

ی سالِ خورشیدی، نخستین دلیلی بود که توجه بوده است. در واقع، نیاز به محاسبه

کننده و به ستارگان و حرکت اجرام کیهانی را از وضعیتِ یک موضوعِ سرگرم

ی علمیِ کاربردی و فنِی ا به مرتبهای روشنفکرانه بیرون آورد و آن رکنجکاوی

های زمانی نظام کائنات برای ساکنان خُرد ضروری برکشید. این حقیقت که چرخه

نشده، احتماالً دلیل  گونه تنظیمی زمین به شکلی معقول و ریاضیو ناچیزِ سیاره

 ی دانش اخترشناسی بوده است. اصلیِ رشد و توسعه
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ها، مضربی درست و کامل از کت ماه و سیارههای حرین از آن روست که چرخها

دهد؛ یعنی سالِ خورشیدی را با هیچ ی سال خورشیدی را به دست نمیچرخه

توان محاسبه کرد. تنها راهی که برای این کار باقی ای نمیرصدِ یگانه و ساده

ها در آسمان، های فلکی و اخترانِ ثابت است که حرکت آنماند، بررسی صورتمی

خیزد و بنابراین بهترین شاخص برای سنجش سالِ میخش انتقالی زمین براز چر

خورشیدی است. البته این شاخص نیز ایرادهای خاص خود را دارد؛ چراکه زمین 

ها خوردنی در راستای محور قطباش نیز انحراف و تابدر حین گردش انتقالی

ت از هماهنگی با سالِ مدهای فلکی نیز در درازشود خودِ صورتدارد که باعث می

ها، به ی برجی اعتدالِ بهاری در مدار دایرهخورشیدی خارج شوند؛ یعنی نقطه

شود. این را جا میکند؛ یعنی در آسمان به سمت راست جابهنشینی میتدریج عقب

 ۱۳۰بار در سال های یونانی برای نخستیننامند که طبق روایتمی« تقدیم اعتدالین»

 شناسی به نام ابرخس کشف شد.هپ.م توسط ستار

های مهمی که توسعه و رشد دانش اخترشناسی در با این اوصاف، یکی از شاخص

شدنِ این دانش به عنوان علمی کاربردی و دهد و نهادینهجهان باستان را نشان می
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سازد، رواج و دقت گاهشماریِ خورشیدی در فنی دقیق را در یک تمدن نمایان می

 جامعه است.

های جهان باستان، نخستین جایی که از گاهشماریِ خورشیدی بهره میان تمدن در

روزه داشتند که در پایانِ هر سال،  ۳۰ماهِ  ۱۲جست، مصر بود. مصریان، سالی با 

یافتند. در کردند و به سالی تقریباً کامل دست میبا پنج روزِ افزوده، تکمیلش می

ی آغاز یس یا شعرای یمانی( را نشانهی شباهنگ )سوتمصر باستان، طلوع ستاره

دانستند. مدار این ستاره نسبت به خورشید، انحراف دارد و به این سال جدید می

ی دوم پیش از میالد، ماند. در هزارهدلیل به تدریج از خورشید در آسمان عقب می

 گرفت و این همان حدودیتیرماه قرار می ۲9طلوع بامدادیِ این ستاره تقریبا در 

شود. به همین دلیل هم مصریان، طلوع ی نیل آغاز میاست که طغیانِ ساالنه

 دانستند.دارِ طغیان نیل میی آغاز سال نو و طلیعهشباهنگ را نشانه

 توان به دو ترتیب محاسبه کرد: سالِ بر مبنای طلوع شباهنگ را می

ی زمانی اصلهنخست، بر مبنای تقویم شمسی است که قاعدتاً در آن، یک سال با ف

گیری از تقویم قمری شود. دیگر، بهرهمیان دو طلوع بامدادی شباهنگ برابر می

شدنِ آخرین هاللِ ماه پس از طلوع شباهنگ است که طبق آن، آغاز سال با ناپدید
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شود. روشن است که در این حالتِ دوم، آغازگاهِ گاهشماری، برابر دانسته می

ای کمکی، بدان افزوده باهنگ، همچون ضمیمهی شتقویمی قمری بوده و ستاره

 شده است. 

است که تقویم مصری بر مبنای  پارکر در پژوهش دقیق و استوار خود نشان داده

این در  1کرده است.ی دوم تبعیت میشده و از قاعدهی قمری محاسبه میسنجه

یا  ۱۲اند که از هایی داشتهواقع بدان معناست که مصریان نیز شبیه به بابلیان سال

شده است، اما بر خالفِ بابلیان، از روشی دلبخواه برای تعدیل ماه تشکیل می ۱۳

ای کمکی بدان اند؛ بلکه طلوع شباهنگ را همچون سنجهکردهتقویم استفاده نمی

 افزودند. می

گرفتن آن برای آغاز سال نو، تا دیرزمانی در جهان نِ شباهنگ و معیارکردرسم رصد

زبان که از نجوم مصری متاثر بود، باقی ماند. مثالً تئون اسکندرانی در سال یونانی

م. طلوع شباهنگ را رصد کرد و طلوع آن، یعنی ابتدای ماه توتِ مصری را  ۱۳9

                      
1. Parker, 1950. 
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دانست. آنگاه محاسبه کرد که تقارنی  مطابق با ابتدای سال، بر مبنای تقویم یولیانی

یافتن شباهنگ را م. نیز رخ نموده است و بر این مبنا تاریخِ اهمیت ۲۷8۱مشابه در 

 به این دوران منسوب دانست. 

های قمری، همچنان تا پایانِ کار، از دستیابی ماندن به ماهمصریان، گذشته از پایبند

گرفتند روز در نظر می ۳۶۵ون سالشان را به سالِ کاملِ خورشیدی محروم ماندند؛ چ

سال یک ماه از تقویم خورشیدی  ۱۲۰و به این ترتیب هر چهار سال، یک روز و هر 

ی هخامنشیان بر مصر، تا ماندند. این عارضه، پس از دوران سلطهواقعی عقب می

حدودی با اقتباس گاهشماریِ پارسی رفع شد، اما گاهشماریِ بومیِ مصریان، 

ن این مشکل را داشت تا آنکه در دوران حاکمیت رومیان بر این سرزمین همچنا

اصالح شد. این تقویم در ابتدای دوران مسیحی با فرمانِ آگوستوس اصالح شد و 

به سال خورشیدیِ واقعی دگردیسی یافت. بر مبنای این فرمان، هر چهار سال را 

ان است که از آن پس با بایست با افزودن یک روزِ سال، کبیسه کرد و این هممی

کردن هم شهرت یافت. هر چند خاستگاه این شیوه از کبیسه« تقویم اسکندرانی»نام 

به احتمال زیاد ایـرانِ عصر اشکانی بوده است. این کمابیش همان تقویمی است 

 کنیم.  که ما نیز امروز از آن پیروی می
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*** 

های دانند که در آن، حرکتی از عینیت ماهتقویم مصری را از آن رو خورشیدی می

تر از همه اینکه، در شود. مهمقمری به سوی سال انتزاعیِ خورشیدی دیده می

هایی خورشیدی، هایی سر و کار داریم که بسته به دورهگاهشماریِ مصری با فصل

های کشت و کار ارزش دارند. این رهشوند و بنابراین در تنظیمِ دوجانشین هم می

البته بدان معنا نیست که مفهوم فصل در مصر باستان، داللتی شبیه به امروزِ ما داشته 

شان، همچنان بطلمیوس سال پس از ظهور هخامنشیان و دستگاه تقویمی ۷۰۰باشد. 

ها در ذهن داشت و در آنجا هم اساطیری از گذار فصلاسکندرانی، تصویری نیمه

هایش نادرست بود. مثالً او معتقد بود گفت، برداشته با زبانی علمی سخن میک

ی خورشید نسبت به زمین که تغییر اقلیم در زمستان و تابستان، از تغییر فاصله

شود، زمستان و در زمان گیرد. یعنی وقتی خورشید از زمین دورتر میسرچشمه می

شدنِ رطوبتِ زمستان را هم با مکیده اش به زمین تابستان را داریم. بهارنزدیکی

شدن این رطوبت در اثر داد و خزان نیز به خاطر خشکتوسط تابستان توضیح می
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کند. او چهار فصل را به چهار جهت جغرافیایی و چهار گرمای تابستان بروز می

  1ساخت.خیزد مربوط میمیها بربادی که از آن

ود، به هر روی، هر چند حرکت به سوی سالِ خورشیدی در مصر کامل و کارساز نب

ی مصر رواج داشت، پیشرفتی های همسایهاما با وجود این، نسبت به آنچه در تمدن

زمینِ عصر های مستقر در ایـرانشد. در مورد فرهنگچشمگیر تلقی می

انرودان، دستِ کم در میدهد پیشاهخامنشی اطالعاتی در دست داریم که نشان می

شتند گاهشماریِ خورشیدی رایج نبوده است. مردم سومر و بابل، تقویمی قمری دا

ها نیز کردند و ایالمیگاهی با افزودن یک ماه به آن، آن را کبیسه میو هر از چند

 ای داشته باشند. انگار چنین قاعده

ها در این سرزمین کدینخستین شواهد در مورد تقویم ایالمی به دوران حاکمیت ا

گردد. از این دوران، میشود و به قرون نوزدهم تا شانزدهم پ.م بازمربوط می

ها برایمان باقی مانده است که بر خالفِ انتظار، شمارشان بیش ای از اسم ماهسیاهه

                      
1. Ptolemy, tetrabiblos, 1, 10. 
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کرده، استخراج های حقوقی را ثبت میها از الواحی که دادرسیتاست. این نام ۱۲از 

های اکدی و برخی ها )آدارو، اَبو و شاباتو( همان نام ماهت. برخی از آنشده اس

به اکدی « شا.اِس.اِدیشِر.ای»ی اکدی دارند. مثالً ماهِ هایی هستند که ریشهدیگر اسم

ی ایالمی دارند، هر ، اما برخی دیگر ریشه«ها برای شکافتنکردنِ خیشآماده»یعنی 

  1.چند معنایشان درست معلوم نیست

ماهِ ایالمی از این  ۱۲های متفاوتی را برای استخراج پژوهشگرانِ گوناگون، راه

اند. والتر هینتس، پیشنهاد کرده است که این اسامی ی آشفته در پیش گرفتهمجموعه

های اصلیِ ایالمی در ی اکدیِ نامها ترجمهرا در دو سیاهه بگنجانیم که یکی از آن

اریکا راینر از سوی دیگر، فهرستی از دوران ایالمی میانه  2ی دیگر باشد.مجموعه

این روش  3ماهِ دوران قدیم را بر مبنای آن بازسازی کرده است. ۱۲را مبنا گرفته و 

 به تدریج با اقبال بیشتری روبرو شده است.

                      
1. Reiner 1973: 99. 
2. Hinz, 1963. 
3. Reiner 1973. 
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های ایالمی در دست داریم. تری در مورد ماههای روشندر دوران ایالمی میانه، داده

ای یافته که در آن، ستون یادبودی تپه در نزدیکی شوش، مقبرهگهبان در هفتدکتر ن

تِپتی »های گوناگون ثبت شده است. این ستون در زمان با شرح مراسم قربانی در ماه

ی نخست قرن چهاردهم پ.م یعنی برافراشته شده بود و بنابراین به نیمه« آهار

« آدارو»اند و از ها به ترتیب آمده، نام ماهدر این کتیبه 1پ.م تعلق دارد. ۱۳۶۵حدود 

شوند. تنها نام ماهِ ششم در این میان گم شده که پیشنهاد ختم می« شاباتو»آغاز و به 

را « تشریتو»پیشنهاد رقیب که  2بدانیم.« اللوبِه»باسِلو آن است که آن را ماهی به نام 

داند، به احتمال زیاد نادرست است؛ چون در متن، نام همتای این ماهِ ششم می

ی ماه( آمده است و بنابراین احتماالً به جشنی )شناسه« ایتو»تشریتو بدون پیشوندِ 

های این متن با آنچه کند؛ نه اسمِ واقعی یک ماه. فهرست ماهبه این نام اشاره می

 شود، همخوانی دارد.  شوش یافت شده است و به همین زمان مربوط می در

                      
1. Reiner, 1973: 94. 
2. Basello, 2000. 
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گردد و در تلِ میپ.م باز ۱۰۰۰فهرست دیگری که در دست داریم، به حدود سال 

بار، استفاده از ملیان )اَنشان باستانی( نوشته شده است. در این متون برای نخستین

یابد. نام برخی از رواج می هاست،وص نام ماههای میخیِ بابلی که مخصشناسه

ماما(، دقیقاً همان است که های این فهرست )مانشارکی، سیباری، سِروم، گامماه

 بینیم.سال بعد، در الواح تخت جمشید می ۵۰۰

شود و مربوط به دورانی سومین فهرست، به قرون هفتم و ششم پ.م مربوط می

کنند و عنصر دگرگون می است که پارسیان به تدریج، ترکیب جمعیتی ایالم را

مانده از پادشاهانِ دودمان نوایالمی، همان سازند. در اسناد بازآریایی آن را افزون می

های پیشین به فراوانی کاربرد دارد، با این تفاوت که به شکلی مرموز اسامی و شناسه

در اند. حدس باسلو آن است که کردهها استفاده نمیبرای ماه هفتم از این شناسه

کردند که شمار تکرارهایش در استفاده می« راهال»مورد این ماهِ خاص، از پیشوند 

  1های دیگر متناسب است.های ماهبار( با بسامد شناسه ۱۵منابع )

                      
1. Basello, 2000. 

www.takbook.com



312 

 

ی طرفهها و عالیم بابلی و اکدی، نباید به معنای نفوذ فرهنگی یکاستفاده از شناسه

میانرودان در ایالم قلمداد شود؛ چراکه در همین دورانِ طوالنی در مدارک آشوری، 

خوریم. های ایالمی برمیبه ویژه در دوران سناخریب و اسرحدون، بارها به نام ماه

شمسی از گاهشماری، سر -ایـران غربی با نظامی قمری بنابراین به احتمال زیاد در

ی سوم پ.م تا دوران هخامنشیان دوام آورده و به شکلی و کار داریم که از هزاره

ها، در دو سوی زاگرس رواج هایی کمابیش همانند برای ماهیکسان و حتا با نام

 داشته است. 

ارسیان تقویم خورشیدیِ دانیم که پبر مبنای اسناد بازمانده در تخت جمشید می

قمری قدیمی متفاوت -شان کامالً با الگوی شمسیاند و گاهشماریکاملی داشته

شده است. ظهور ناگهانیِ این گاهشماری های شمسی تنظیم میبوده و بر مبنای ماه

اند آن را مشتقی از به قدری غیرعادی است که برخی از مورخان کوشیده

ای دانند. اگر به راستی گاهشماری پارسیان وامگیریهای رایجِ پیشین بگاهشماری

اند از: های همسایه بوده باشد، سه نامزد برایش وجود دارد که عبارتاز فرهنگ

 مصر، بابل، ایالم. 
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ی محبوب آن بود که پارسیان تقویم خود را از مصریان ی قرن بیستم، فرضیهتا نیمه

ین تنها گاهشماری خورشیدیِ پیش از اند و این از آن رو بود که اوامگیری کرده

دهد که ترِ این دو تقویم نشان میهخامنشیان بود. با وجود این، بررسی دقیق

های زمانی در این دو تمدن کامالً متفاوت های محاسبه و رمزگذاریِ دورهروش

های مصری، وجود سه بودنشان اشتراک دارند. نام ماهاست. این دو، تنها در شمسی

ی شباهنگ ی آغاز سال بر اساس طلوع ستارهماهه و محاسبهارفصلِ چه

ی شود، اما شالوده)سیریوس(، مواردی است که در تقویم پارسی دیده نمی

گذشته از این، شواهدی داریم که  1دهد.گاهشماری شمسیِ مصری را تشکیل می

نشده بود، پارسیان از همان ابتدای کار و دوران کوروش بزرگ، که هنوز مصر فتح 

اند. بنابراین وامگیری مستقیم پارسیان از تقویم مصری این گاهشماری را داشته

 نماید.مردود می

                      
1. Parker, 1950: 13-29. 
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شند و آن احتمال دیگر آن است که ایالمیان این تقویم را از مصریان وام گرفته با

که گفتیم، اطالعات ما در تر به  پارسیان منتقل کرده باشند. چنانرا در زمانی پیش

دانیم، اما های تقویم آنان را نمیکاریگاهشماریِ ایالمی اندک است و ریزه مورد

لی آن اسنادی که در دست داریم، بر همسانیِ دستگاه گاهشماریِ ایشان و اها

های دهد. این نیز بعید است که ایالمیان در فراسوی کوهمیانرودان گواهی می

ی سطهدر بابل، که سرزمین وا زاگرس تقویم شمسی را از مصریان وامگیری کنند و

تری با مصر داشته است، این دو تمدن بوده و پیوندهای فرهنگی و سیاسی قوی

های دانیم که از تقویمی قمری با چرخهاین وامگیری انجام نپذیرد. در مورد بابل می

 صری متفاوت است. ماند و این کامالً با نظام کرده افزوده استفاده می ِماه

کننده، ژوهشگران معاصر ایـرانی، عبداللهی با منطقی مشابه و با دالیلی قانعدر میان پ

خاستگاه مصریِ گاهشماری پارسی را رد کرده و در مقابل، کوشیده است تا برای 

دکتر حیدری مالیری این فرض را پذیرفته و حدس  1آن، تباری بابلی را سراغ کند.

                      
 .۱۳۷۵عبدا لهی،  .1

www.takbook.com



315 

 

زده است که این وامگیری در زمان کوروش بزرگ انجام پذیرفته باشد. هر چند 

ی دانشی فراگیر تدوین شده است، شده به خوبی و با پشتوانهبررسیِ نویسندگان یاد

 شان نادرست باشد. گیریکنم نتیجهولی گمان می

ین شهر، دانیم که بابلیان تا پیش از ورود کوروش بزرگ به ااین را با قطعیت می

توان اند. این را از آنجا میها نداشتهکردن سالحساب و کتاب درستی برای کبیسه

پ.م؛ یعنی دقیقاً چند سال پیش از فتح این شهر به دست  ۵۴۱دریافت که در سال 

فرمانی صادر کرد و دستور داد تا آن  -نبونید-کوروش بزرگ، واپسین شاه بابل 

آید که در این هنگام، روش میبیسه کنند. از این فرمان برسال را با تکرار ماهِ الولو ک

شان، آن بوده است که هر زمان ابتدای سال به های همسایهبابلیان مانند سایر تمدن

گرفته است، با صدور فرمانی شاهانه آن را شکل محسوسی از آغاز بهار فاصله می

گاهی بود که هر از چندکردنِ سال در بابل چنین اند. روش کبیسهکردهکبیسه می

افزودند و به این ترتیب تاخیر تقویم قمری شان مییک ماهِ اضافی را به تقویم قمری

پ.م  ۵۰۰-۷۰۰های ی سالکردند. در فاصلهنسبت به خورشیدی را جبران می

های کبیسه الولو و نیمی دیگر آدورو بود. این بدان معناست تقریباً نیمی از این ماه
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دهد بابلیان تا پیش از روی ن و قطعی در دست داریم که نشان میکه سندی روش

 اند.بهره بودهآمدنِ هخامنشیان، از گاهشماری خورشیدیِ منظم بیکار

بابلیان نه تنها به شکلی خودجوش در زمانی نزدیک به هخامنشیان به تقویم 

ی ها پس از ابداع گاهشمارخورشیدی کامل دست نیافته بودند که حتا  قرن

که خواهیم کردند و چنانخورشیدیِ هخامنشی نیز در برابر پذیرش آن مقاومت می

دادند. های شمسی ترجیح میهای قمری خود را به پذیرش ماهکردنِ ماهدید، کبیسه

بنابراین این فرضیه که پارسیان گاهشماری خود را از ایشان وامگیری کرده باشند، 

 نادرست است. 

شدنِ کامل و علمیِ سال در ی که در مورد خورشیدیدر واقع نخستین شاهد

ی بابلی های کبیسهشدن سالترین سندی که منظممیانرودان در دست داریم و کهن

-۵۲8شود. در این سند که به نوروز دهد، به دوران کمبوجیه مربوط میرا نشان می

شود، این قاعده وضع شده است که هر هشت سال، عمل پ.م مربوط می ۵۲۷

ها انجام پذیرد. کمبوجیه برای اصالح گاهشماری بابلی، روش شدن بر سالکبیسه

مرسوم در این شهر را که مبتنی بر ماه قمری بود، پذیرفت، اما دستور داد تا هر 

ی پیاپی در ماه آدورو ها کبیسه شوند و این کار، دو دورهبار، سالهشت سال یک
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پ.م، یعنی  ۵۰۳جام پذیرد. این روش تا سال ی بعد، با ماه الولو انو سپس در دوره

پ.م شاهدِ  ۵۰۰ی دوران داریوش بزرگ همچنان برقرار بود. سپس در سال میانه

پ.م قانون جدیدی  ۴99شدنِ خارج از این قاعده هستیم و بعد از آن از یک کبیسه

پذیرد. این ساله انجام می۱9هایی شدن در دورهشود که طبق آن کبیسهوضع می

ی خارج از قاعده نیز برای تر است و معلوم است که آن کبیسهوشِ دوم، دقیقر

ای که در دوران بستنِ روش نو انجام شده است. شیوهتنظیم تقویم پیش از به کار

 ۷۳داریوش بزرگ پدید آمد، چندان موفق و کارآمد بود که به همان ترتیب تا سال 

بار گرفت و در این مدت، تنها یکار میسال بعد، مورد استفاده قر ۶۰۰م. یعنی تا 

ای خارج از قاعده پ.م از آن عدول شد و به دلیلی ناشناخته، کبیسه ۳8۵در سال 

شده، در واقع تا امروز همچنان باقی مانده است و در تقویم اعالم شد. روش یاد

 شود.   ی جشن فصح مسیحیان به کار گرفته میدینیِ یهودیان و محاسبه

ماه( را با هم ترکیب کنیم، به  ۲۳۵ساله )۱9ماه( و  99ساله )ی هشتورهاگر دو د

گفته، بیشتر است. در ی پیشرسیم که دقتِ آن، از هر دو دورهساله می۲۷ای دوره

 SH135ی که در کتیبهدوران هخامنشی، این ترکیب نیز کشف شده بود، چنان

بینیِ بازگشتِ شباهنگ به موقعیت پیشین ساله برای پیش ۲۷ای خوانیم که دورهمی
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آن، به کار گرفته شده است. قاعدتاً اطالعاتی که متون و ائوکتمون یونانی برای 

پ.م مورد استفاده قرار دادند، از همین  ۴۳۲رصد انقالب تابستانیِ ششم تیر سال 

ساله را در  ۲۷و  ۱9، 8هایی ایشان نیز دورهمرجع ایرانی گرفته شده است؛ چراکه 

  1اند.نظر داشته

شدنِ سال بابلی در دوران دانیم که فرمان کبیسهپ.م می ۵۴۱ی سال بر مبنای کتیبه

شده، اما در دوران هخامنشی، این کاهن پیشاهخامنشی، توسط شاه بابل اعالم می

از سویی،  بزرگِ معبدِ مردوک در اساگیل است که این وظیفه را بر عهده دارد و این

یگر، بوط به نجوم از دربار است و از سوی دنشانگر تفکیک کارکردهای علمیِ مر

کند که شناس با سبک و روش ایـرانی اشاره میی ستارهی نخبهبه تکامل یک طبقه

 در مرکز دینیِ بابلیان نفوذ کرده بودند. 

کردن، دستاوردی بوده که پارسیان تردیدی در این نکته نیست که روش جدید کبیسه

کردنِ با توجه به داللت دینیِ این عمل، اینکه کبیسه به بابلیان معرفی کرده بودند و

                      
1. Ptolemy, 1998, book III, 1. 

www.takbook.com



319 

 

شده، جالب ترین مرکز دینی بابل انجام میسال به روش ایـرانی، توسط بلندپایه

ی توان این داده را چنین تفسیر کرد که از سویی، طبقهتوجه و معنادار است. می

اند، قلمرو نیز بودهشناسی این ی کاهنان بابلی که در ضمن حامالن دانش ستارهنخبه

ها و در دوران هخامنشی به شکلی روزافزون، ایـرانی شدند و به تدریج روش

ی خود کردند. از سوی دیگر، استقالل های دیرینهسبکی ایـرانی را جایگزین روش

بودنِ کامل آن نیست. دستِ معبد از دربار در اعالم سال کبیسه، به معنای خودمختار

دانیم که به دالیلی سیاسی ـ که ماهیت آن پ.م می ۳8۵شوبِ کم در مورد سال پرآ

به درستی معلوم نیست ـ ضرورت یافت که سال را کبیسه اعالم کنند و کاهنانِ 

 اند. اند، چنین کردهمردوک که انگار در رخدادهای دربارِ پارس درگیر بوده

دانش نجوم کناره  تنها در دوران سلوکیان بود که دربار کامالً از امور محاسباتی و

ی فنی و کارکردیِ شاهنشاهان پارسی پرستیِ یونانی، جایگزین عالقهگرفت و خرافه

هایی برای بار، جدولبینیم که برای نخستینبه گاهشماری شد. در این دوران می

ها طراحی شده ی سالآید که تنها بر اساس محاسبهها پدید میکردنِ سالکبیسه

کند. این بدان صد سال جلوتر را محاسبه میم، گاه تا چندکه گفتیاست و چنان

معناست که نفوذ دربار بر اعالم سال کبیسه، از میان رفته بود و کاهنان این کار را 
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آوردنِ دادند. دانش محاسباتِ الزم برای به دستمستقل از عالیق دربار انجام می

جود داشته و در دوران های کبیسه، از همان ابتدای دوران هخامنشی واین سال

تردید رشد خاصی نکرده است. از این کردنِ آن نباشیم، بیسلوکی اگر قایل به افت

های دورنگرانه در عصر هخامنشی، بدان معناست که کاهنان رو، غیاب این جدول

اساگیل با وجود استقالل ظاهری در اعالم سال کبیسه، همچنان زیر نظارت دربار 

های به دلیل ضرورت -پ.م ۳8۵مثل سال -ممکن بوده است اند و کردهکار می

  1ی مرسومِ خود خروج کنند.اقتصادی یا سیاسی، ناگزیر شوند از قاعده

*** 

بریان با مرور آثار مورخان یونانی و رومی نشان داده است که در زمان هخامنشیان 

در پایان سال، روزه و پنج روزِ افزوده  ۳۰ ماهِ ۱۲یک تقویم خورشیدی مبتنی بر 

زمین رواج داشته است و این همان تقویم زرتشتیان است که همچنان در ایـران

اعتبارِ خود را تا روزگار اخیر حفظ کرده است. شواهدی در دست است که تقویم 

                      
 .۱۴۲-۱۳۷: ۱۳8۶واندروردن،  .1
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شده از ابتدای کار در میان قبایل آریایی رواج داشته و از جایی دیگر وامگیری یاد

 ۵۴۶که آن هنگام که کوروش بزرگ، لودیا را در سال  دانیمنشده است. مثالً می

پ.م فتح کرد، مردمِ کاپادوکیه، همین گاهشماری را مورد استفاده قرار دادند. مسیر 

ها در کاپادوکیه، پارسی بوده و شود که نام ماهوامگیری هم از آنجا روشن می

یم زرتشتیِ رایج های تقوترتیبشان با گاهشماریِ هخامنشی یکی بوده است. نام ماه

در کاپادوکیه، همان است که در سراسر قرون میانه، هنگام استفاده از گاهشماری 

اند و این همان است که  امروز نیز در کشورمان نامیدهها را بدان میشمسی، ماه

 رواج دارد. 

-توان تقویم امروز ایـرانیان را به همراه تقویم قمریبا این سابقه، بدون تردید می

ی دنیا ترین گاهشماریِ زندهشمسیِ یهودیان که به همین دوران تعلق دارد، کهن

ی دانست. این تقویم، اختصاص به زرتشتیان نداشته و در دوران اسالمی توسط همه

که در قرن پنجم هجری یک مفسر نامدار ت. چنانشده اسایـرانیان به کار گرفته می
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ماهِ ایـرانی  ۱۲ی توبه، نام سوره ۳۵و  ۳۴قرآن مانند سورآبادی هنگام شرح آیات 

 1را دقیقاً به همان ترتیبی که امروز رواج دارد، آورده است.

ی یکجانشین ممکن است و ماهیت تکاملِ چنین تقویمِ دقیقی، تنها در یک جامعه

ها پیش از دهد که قرناش نشان میها و رمزگذاری ایـرانیو نام شتیدینیِ زرت

رسد که این ظهور هخامنشیان تکامل یافته است. در واقع، چنین به نظر می

ی دوران ای باشد که در فاصلهگاهشماریِ خورشیدی، دستاورد جوامع آریایی

رق زرتشت )قرن دوازدهم پ.م( و عصر هخامنشی )قرن ششم پ.م( در ش

زمین ساکن شدند و سبک زندگیِ کشاورزانه را در پیش گرفتند. شاهدی که ایـران

یشت است که در آن نخست، پرسیده شده در تایید این سخن داریم، بندی از ماه

 گردد؟ آنشود و در چه زمانی خالی میاست که ماه در چه هنگام )از نور( پر می

این آشکارا نشانگر  2کاهد.روز می ۱۵و افزاید روز می ۱۵گاه گفته شده است که 

                      
 . 9۲9(: ۲ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
 .۲یشه، بند ماه .2
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 ۳۰شدن ماه، گاه، پر و خالیگاهشماریِ خورشیدی است؛ چراکه در ماهِ قمری هیچ

 انجامد.روز به طول نمی

منابع درباریِ هخامنشی نیز به روشنی نظامِ گاهشماریِ رایج در میان پارسیان را 

هنگامی که به شرح نبردهایش ی بیستون، داریوش بزرگ دهند. در کتیبهنشان می

ها کند. مرور این نامهای پارسی را هنگام شرحِ رخدادها ذکر مینام ماه پردازد،می

مند دهد که پارسیان در این هنگام، از سالِ شمسیِ کامل و منظمی بهرهنشان می

اسفند و  برابر با« ماه شکافتن زمین»یخنَه:  َها )مثالً ویاند. نام برخی از این ماهبوده

دهد که گاهشماری برابر با فروردین( نشان می« ماه افشاندن بذرها»اَدوکَنَشَه: 

های دیگر نام برخی از ماه 1خورشیدیِ پارسیان با کشاورزی پیوند داشته است.

برابر با تیرماه( به آب و هوای یک ماه خاص از « ی گرماافزاینده»)مانند گرماپَدَه: 

های شمسی ثابت است و در تقویم قمری به نها در تقویمکند که تسال اشاره می

 معناست.ها در سال، بیدلیل گردش ماه

                      
 .۴۴۰-۴۰۲: ۱۳8۴کنه،  .1
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دانیم که در دوران داریوش بزرگ؛ یعنی تنها هشت سال پس از فتح این را نیز می

شده، ها در زمان یادزمین رواجی تمام داشته است. این ماهمصر، این تقویم در ایـران

اند که داریوش بزرگ اند و هم چندان رایج بودهافتاده داشتهو جا هایی پارسیهم نام

ی بیستون در موردشان توضیحی دهد. این در حالی نیازی ندیده است که در کتیبه

ی فرهنگیِ جدیدی مانند خط پارسی باستان، شرحی است که مثالً در مورد آفریده

فتنِ تقویم شمسی توسط خورد. از این رو، برگرکامل در این کتیبه به چشم می

های فتح مصر ای تازه نبوده است که مثالً در همان سالپارسیان باستان، وامگیری

 به ایـران وارد شده باشد. 

ترِ قمری نیز پذیرنده های سادهگذشته از این، مصریان حتا در مورد گاهشماری

های ی سالاصلهکه در فدادند. چنانبودند و تاثیرگذاریِ چندانی از خود نشان نمی

پ.م یهودیانی که در پادگان هخامنشیِ الفانتین در جنوب مصر مستقر  ۴۷۱-۴۰۱

آنکه از کردند بیشمسیِ بابلی خود استفاده می-بودند، همچنان از تقویم قمری

گاهشماری خورشیدی مصریانِ میزبان خود، تاثیری بپذیرند. بنابراین دستگاه 

است که بتواند در زمانی به این کوتاهی،  مصری چندان کارآمد و نافذ نبوده

میانرودان و ایالم را در خود غرقه نماید. ناگفته نماند که پژوهشگری به نام بیکرمان 
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آمده در الفانتین که این تقویم بابلی انگیزی از الواح آرامیِ به دستبه شکل شگفت

در این مدت،  را ثبت کرده، نتیجه گرفته است که تقویم کلِ شاهنشاهیِ هخامنشی

 1شمسی بوده است.-قمری

نادرستی برداشت بیکرمان، با مراجعه به مدارک دیوانساالریِ هخامنشیان اثبات 

ه.خ در باروی تخت جمشید کشف شد، به  ۱۳۱۶شود. اسنادی که در سال می

دهد که گاهشماریِ خورشیدی، ابداعی نوپا و تجملی درباری روشنی نشان می

ریزی دیوانساالرانه ابزاری دقیق و کارآمد برای تنظیم زمان و برنامهنبوده است؛ بلکه 

گرفتنِ توان دریافت که حتا کار و موعد دستمزدبوده است. رواج آن را از آنجا می

پذیرفته است. گذشته از این، کارگران ساده نیز بر مبنای همین تقویم انجام می

را در دست داریم  -روفوسوینتوس کورتیوس ک-مورخ رومی  ای از یکگواهی

 2است: ی اسکندر به ایـران چنین نوشتهکه هنگام شرح حمله



                      
1. Bickerman, 1967: 205.  
2. Quintus Curtius Rufus, 3, 3. 10. 
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 عنی: ی

شدند که شمارشان با روزهای ی ارغوانی همراهی میجوان با خرقه ۳۶۵مغان با »

یک سال برابر بود. چون پارسیان سال کامل را با این شمار از روزها تعریف 

 «کنند.می

ی گاهشماری ایـرانیان باستان مطلب ای که در در دوران نو دربارهنخستین ایـرانی

زاده بود که اثر خود را پیش از کشف و انتشار این اسناد نوشت، سید حسن تقی

شوند؛ هر چند برخی هایش دیگر معتبر قلمداد نمیپدید آورد و از این رو برداشت

های جدید در گوشه و کنار تکرار ین یافتهاز گفتارهایش، همچنان بدون توجه به ا

 شوند. می

یز را آغازگاهِ سال ایـرانی زاده با استناد به نقل قولی از مورخان رومی که پایتقی

دانسته بود، فرض کرد که مهـرگان در دوران هخامنشی، ابتدای سال خورشیدی 

فارسی دری از ی سالِ بوده است. استدالل اصلی او در این مورد آن بود که واژه
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است و هم « سال»در پارسی باستان مشتق شده است که هم به معنای « سَردَه»

و بنابراین باید ابتدای سال در فصلی سرد قرار داشته باشد. سخن دیگری « سرد»

عنوان کرده بود، این سخنِ « گاهشماری در ایـران»ی زاده در رسالهکه تقی

ز اواخر دوران داریوش بزرگ در مارکورات بود که گاهشماری خورشیدی ا

 زمین رواج یافته است. ایـران

زاده با وجود ارزش کشف اسناد تخت جمشید نشان داد که آرای مارکوارت و تقی

اند، امروز دیگر اعتبار ندارند. در تمام اسناد و اهمیتی که در دوران خودشان داشته

دوکَنیشَه( دانسته شده است تخت جمشید، آغازگاهِ سال در نوروز و ماه فروردین )اَ

شده در سراسر دوران داریوش بزرگ آید که تقویم شمسیِ یادمیو از این اسناد بر

قاعدتاً در دوران  1شود،رایج بوده است و چون هیچ نشانی از تحول در آن دیده نمی

افتاده و کهن کمبوجیه و کوروش بزرگ نیز رواج داشته و یک نظام گاهشماری جا

 ت؛ نه ابداعی نو. بوده اس

                      
 .۵۴۲-۵۳۲: ۱۳8۲وامقی،  .1
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های ایـرانی ی بهار از همان نخست در سراسر سرزمیناکردنِ سال از ابتداین آغاز

شناختند و در ایالم که بابلیان نیز نوروز را با جشن آکیتو میرواج داشته است. چنان

شرقی برای  هم گویا جشنی مشابه برقرار بوده است. با این همه، احتماالً در ایـران

شدنِ هبار ابتدای سال با یکتاپرستیِ زرتشتی گره خورده و به مقدس شمردنخستین

ماه  ابتدای سال نو منتهی شده است. نام فروردین از عصر هخامنشی، به نخستین

های نیاکان در ابتدای این ماه به شده است و باور به اینکه فروشیسال اطالق می

ه هورمزد یاری رسانند، برداشتی زیِ گیتی بآیند تا در فرشگرد و نوسازمین می

 زرتشتی است. 

های مقدس خوردن نوروز و دین زرتشتی و داللتاز این رو به احتمال زیاد، گره

امروزینِ آن، از دوران هخامنشیان آغاز شده باشد. خاستگاه این سنت در ایـران 

ه آن قرن بعد، همچنان این سنت را ب ۱۵توان دریافت که تا شرقی را از آنجا می

دانستند. مثالً بیرونی نوشته است که سغدیان که مغان ماوراءالنهر منطقه منسوب می
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و این همان است که در  1کردندبودند، ابتدای سال را از ششم فروردین محاسبه می

تقویم ایـرانی به نوروزِ بزرگ شهرت دارد و رخدادهای کیهانیِ فراوانی مانند زایش 

 اند. سوشیانس را در آن روز دانستهزرتشت و کیومرث و ظهورِ 

این نکته که گاهشماریِ خورشیدی در دوران هخامنشیان ابداع شد و رواج یافت، 

که در قرون میانه نیز برای نویسندگان ایـرانی آشکار و دانسته بوده است. چنان

ابداع تقویم ایـرانی را به « آثارالباقیه عن القرون الخالیه»ابوریحان بیرونی نیز در 

تر از دوران کیانیان رث مربوط دانسته و آن را پیشزمان پیشدادیان و پادشاهیِ کیوم

گیرد و بنابراین همسان نیز در آن قرار می فرض کرده است که دارا )داریوش سوم(

های بیرونی و شرحی که در مورد با هخامنشیان است. ناگفته نماند که اشاره

تنِ او را باید شود و بنابراین مگاهشماری داده است، توسط منابع دیگر نیز تایید می

یکی از معتبرترین منابع باستانی در مورد گاهشماری دانست. بنا بر گزارش بیرونی، 

سال، یک  ۶ها، هر روزه داشتند و برای جبران کبیسه ۳۰ماهِ  ۱۲ایـرانیانِ باستان 
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افزودند. این ترتیب دقیقاً سال، یک ماهِ اضافی به این مجموعه می ۱۲۰ماه و هر 

 بیرونی خود  1روزه که همان تقویم امروزین ماست. ۲۵/۳۶۵هایی ا سالبرابر است ب

 تساع ۵روز و  ۳۶۵این عدد را تصحیح کرده و یک سال خورشیدی را برابر با 

 2ی امروزی تفاوت چندانی ندارد.دقیقه تخمین زده است که با محاسبه ۴۷و  

  

                      
1. Heydari-Malayeri, 2004. 
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 زمین و مصرها در قلمروی ایـرانجدول تطبیقی نام ماه

 

شب گرفته و گفته ین نکته هم جالب است که بیرونی آغاز روز را از نیمها

ی ظهر برای آن نیز درست است. این معیار نیز به احتمال زیاد است که فرض میانه

 وارزمیخ زدکیم هلویپ صریم ابلیب قویم اوستاییت یالمیا خامنشیه نام ماه

شاونام اَ ادوکانوخ دوکنَشهاَ فروردین

 فْرَوَشینام

 وسرزن روردارپ یانانگ وتت یسانون

 رجسنخُ وَردارخْ یسگانک پتانیپ روآ وَهیشترتَهاَ ورومائیرت واهََرهورَهث اردیبهشت

ایاآکوریزیس ئیگرَچیثَ خرداد

 ش

 یسْنن اشتارد رادرانب اتوره یمانوس ئوروتاتهَ

 ساکب خشاگو دیشتانپ اهرکاک وموزود یشترَهت ارماباتاشک رماپَدَهگ تیر

 شناخنداا هاگز رزندانف اعبت بواَ مِرتاتاَ ورنابازیشت باجیرنَهدَ امرداد

شبائیائیربیگ ؟ شهریور

 ش

 زیخندا؟م وزناگا شتگانو خیرمِ ولولوا وَیرَهشثرَهخ

یشریتت یترَهم تیاتیشابیگ اگیادیب مهـر

 وم

حآمنانپ

 وتپ

 غکانف دارم یودگانو

 بانجا زشینگس ردگانمَ تیرننانپ منَهسَ نَپاتپاماَ ارکاثانام زَنَهرکَهو آبان

تریادیاَاچیاَ آذر

 ادی

 وغف ادارپ ارداگانک خنسوانپ یسلیموک ثروآ ایشاثیانیخ

 فوغیشم رینگرب آسمانیانم اینتانپ بِتومتِ ثوشَهدَ اناماگاشخ نامَکاَ دی

 عداژ ختارب رُخَّانف یپیپا بَتوشَ نگهِئو َمنَنْگهووَ امیامانتاشس ؟ بهمن

 شومخ پَّوردارا شغرگاندُ سورم دارآ آرمَئیتیپَنتَهس یکانام یَخنَهیو اسفند
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دانیم، عبرانیان باستان نیز که تحت تأثیر در ایـران باستان ریشه دارد؛ چراکه می

کردند و هنوز نیز ین ترتیب محاسبه میفرهنگ هخامنشی بودند، آغاز روز را به هم

شدن و کنند. معیار موردِ نظر بیرونی از این رو مهم است که محاسباتیچنین می

دهد. ظهور تقویم خورشیدی گشتنِ مفاهیم گاهشمارانه را نشان میبنابراین انتزاعی

 کردنش در چارچوبیکندن از ماه قمریِ ملموس و آشکار شبانه و بازتعریفبا دل

کردنِ روز نیز به معیاری مشابه نیاز ناملموس، اما محاسباتی ممکن شد و بازتعریف

های نمایانش در آسمانِ شبانه، بدیهی و آشنا داشت. همان طور که ماه قمری با اهله

نماید. دم به عنوان آغازگاه روز نیز بدیهی و ملموس میرسد، فرضِ سپیدهبه نظر می

دقیق است و به دلیل وابستگیِ طلوع خورشید به عوارض با این حال، این روشی غیر

دهد. بیرونی دقیقاً طبیعی، در هر موقعیت جغرافیایی، زمانی متفاوت را به دست می

ی با همین استدالل در کتاب التفهیم دیدگاه فقیهانِ مسلمان که آغازگاه روز را سپیده

 1دانستند، مردود دانسته است.بامدادی می
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تکوین دانش اخترشناسی و گاهشماریِ خورشیدیِ راستین در عصر           

ی دستیابی به سالِ کاملِ خورشیدی به دغدغه هخامنشی، باعث شد تا مسئله

ها و مراکز قدرت تبدیل شود. تا پیش از آن، صدور فرمانی خاطری برای تمام دولت

ن هخامنشی به بعد، ساختار و کرد، اما از دوراها کفایت میبرای تعدیل نسبیِ ماه

ریزیِ بندی و برنامهپیچیدگی دستگاه دیوانساالری چنان ارتقا یافت و الگوهای زمان

بایست توسط تقویمی خورشیدی متمرکزِ دولتی به قدری بغرنج شد که لزوماً می

ها و شد. این پیچیدگی و سطح کیفی از کارکرد دولت در دودمانپشتیبانی می

ریگِ هخامنشیان را به ارث بردند نیز باقی ماند. از این ای که مردهیهای سیاسنظم

کردن، تا دیرزمانی در ی چگونگیِ کبیسهرو دستیابی به سال کامل، یا همان مسئله

 بطن کاربرد اخترشناسی در جامعه قرار گرفت. 

 ۲9های پارسی، یکی در میان، شود که ماهز مرور اسناد تخت جمشید روشن میا

شده است. ترتیب روز داشته و با افزودن سه ماه در هر هشت سال، کبیسه می ۳۰و 

بار کارباشیه را یخنه و سپس یکبار ویکردن هم چنین بوده است که دوکبیسه

کردن کردند و این همان الگویی است که کمبوجیه نیز برای کبیسهتکرار می

های پارسی، خورشیدی بود ماه های بابلی به کار گرفته بود. با این تفاوت کهسال
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آید میشد. از محتوای این الواح برشدنِ نور در ماه تنظیم نمیو بر مبنای پر و خالی

بار ، یک۲۲-۱9-۱۶های بار در سالکردن به کمک این سه ماه، یککه عمل کبیسه

از دوران داریوش بزرگ  ۳۲-۳۰-۲۷های بار در سه ماه از سالو یک ۲۴در سال 

یاد دکتر ایرج وامقی که این نظام گاهشماری را بررسی پذیرفته است. زنده انجام

کرده، به این نتیجه رسیده است که درازای سال خورشیدی در زمان داریوش بزرگ 

کننده سابقه و خیرهکه برای آن روزگار، دقتی بی 1روز بوده است ۲۵/۳۶۵برابر با 

ی ما نیز همچنان همین شود. ناگفته نماند که درازای روز در زمانهمحسوب می

 باشد که تفاوت کرده است. کردن میی کبیسهاست و تنها شیوه

گیریم، تباری سریانی ی کبیسه که ما امروز در تنظیم سال خورشیدی به کار میواژه

زمین رواج یافته است. بیرونی نوشته و احتماالً در دوران اشکانی در ایـراندارد 

نامند و این را می« کبیسه»و در عربی « کبیستا»کردن را در سریانی است که کبیسه

اند. همچنین گفته است که آن را در یونانی گرفته« شدنانباشته»ای به معنای از ریشه
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هایی است که به است و نام بازی« اولمپیاس»ان و این هم 1نامندمی« اولمفیاس»

ی بودنِ دورهشده است. یکیافتخار ایزدان اولمپ، هر چهار سال یکبار برگزار می

های کردن تصادفی است. از روایتهای کبیسههای المپیک و دورهی بازیچهارساله

ی ستان از میانهآید که یونانیان بامینویسندگان یونانیِ قرن پنجم و چهارم پ.م بر

اش سالههای چهاراند. دلیل دورهکردهها را برگزار میقرن هشتم پ.م این بازی

سال قدرت و جوانی  اند یک پهلوان تا چهاراحتماالً این بوده است که اعتقاد داشته

رسد که از او کند و سپس نوبت به خودنماییِ جنگاوری میخود را حفظ می

یری به نسلِ ورزشیِ بعدی تعلق داشته باشد. بنابراین تر باشد و به تعبجوان

کردن در یونان ای برای کبیسهی رواج قاعدههای بازی المپیک را نباید نشانهدوره

ای تا دوران هخامنشیان در این قلمرو ناشناخته بود و دانست؛ چراکه چنین قاعده

 ی مردم رواجی نداشت. پیش از دوران مسیحی هم در میان توده
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کردن نداشتند و تا دیرزمانی قواعدی را که از یونانیان در عمل، نظامی برای کبیسه

کردند. این شد رعایت میسوی حاکمان هخامنشی یا رومی به ایشان فرموده می

ی میان دوران کردن، به حدی بود که در فاصلهناآگاهیِ ایشان از نظام کبیسه

ا گاهشماریِ خورشیدی بر ایشان حاکم هخامنشی و عصر رومیان که دولتی بیگانه ب

نبود و شهرهایشان میان حاکمان ایـرانی و مقدونی و یونانیِ محلی دست به دست 

ریخته داشتند. بنابراین نامگذاری کبیسه به نام اولمپیاس امری شد، تقویمی در هممی

کردن به سبک اسکندریه متاخر است که در دوران رومیان و پس از رواج کبیسه

 اج یافته است. رو

های دینی پیوند داشته است. از این روست کردن از دیرباز با مراسم و آیینکبیسه

ها ابا داشتند و ماه خورشیدی که زرتشتیان به آن دلیل که از شکستن روزها و ماه

های چهارساله و افزودنِ روز به شمردند، سال را با چرخهرا واحد طبیعیِ سال می

افزودند و سال یک ماه به سال خود می ۱۲۰دند و در مقابل هر کرآن، کبیسه نمی

کردنِ نامیدند. این تدبیری است که یهودیان نیز برای خورشیدیمی« بهیزک»آن را 

نامیدند. می« عِبَّور»کردند. ایشان این ماهِ افزوده را شان از آن استفاده میتقویم قمری

بار کردنِ سال قمری را نخستینبیرونی نوشته است که این شیوه از خورشیدی
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آن را به عربستان بردند و در « قالمسه»منجمان حران ابداع کردند و خاندانی به نام 

 آنجا رواج دادند. 

در این مورد شرحی نوشته « کتاب االلوف»م.( در  88۶ق. /  ۲۷۲ابومعشر بلخی )

هی االدراک فی منت»است که به دلیل آنکه اصل کتاب گم شده است، آن را از کتاب 

ق.  ۵۵۳محمد خرقی مروزی ) عبدالجباربن بنی عبدالجبارنوشته« تقاسیم االفالک

ی او، ابومعشر نوشته است که اعراب جاهلی، کنم. به گفتهم.( نقل می ۱۱۵8 /

گرفتند و از این رو زمان حج در میانشان میها را بر حسب ماه قمری اندازه سال

افتاد. پس برای آنکه سال را به شمسی تبدیل کنند و زمان های متفاوت میبه فصل

حج و بازرگانیِ وابسته به آن را همواره در فصلی مناسب داشته باشند، روش 

کردنِ سال با افزودن یک ماه نو را از یهودیان آموختند و آن را همچون ایشان کبیسه

سال بود.  ۱9ر هر ماهِ جدید د نامیدند. این روش عبارت از افزودن هفت« نَسی»

 ماه به سال افزودند.  ۱۲سال،  ۲۴اعراب آن را ساده کردند و هر 

)یعنی « قَلَمََّس»نخستین کسی که این محاسبه را انجام داد کسی بود از بنی کنانه که 

نام گرفتند و متولی « قالمسه»دریای پرآب( نام داشت و فرزندانش به همین دلیل 

 بنخرینِ ایشان در زمان چیرگی اسالم بر مکه ابوثمامهکردنِ زمان حج شدند. آکبیسه
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بن حذیفه نام داشت. بیرونی این موضوع بن قلعبن عبادبن قلعامیه بنعوفبن جناده

سال پیش از  ۲۰۰شرح داده و گفته است که این رسم در حدود « آثار الباقیه»را در 

 راب راه یافت. هجرت، یعنی در ابتدای قرن چهارم میالدی به میان اع

در زمان بودنِ فرهنگ اعراب نلینو این روایت را نقل کرده و با توجه به ابتدایی

جاهلیت آن را نادرست دانسته است. از دید او تمام این سخنان، بر مبنای حدس 

ی قرآن ابداع شده است. دلیل او آن است که خودِ و گمان و برای تفسیر این آیه

زمینه توسعه نیافته بودند و تا قرن پنجم و ششم میالدی این یهودیان هم در این 

کردن سال را در سوریه و میانرودان نداشتند. بنابراین بعید است اعراب رسم کبیسه

  1توانسته باشند این فن را از ایشان فرا بگیرند.

به گمان من، تاریخ موردِ نظر بیرونی برای این وامگیری بسیار قدیمی است و 

دانیم که بخش نماید، اما میی قرن چهارم م. درست میاحتماالً سخن نلینو درباره

ی رومیان به عربستان کوچیدند، از فلسطین و ی یهودیانی که زیر فشار حملهعمده
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فرهنگی ایـرانی قرار داشتند. همچنین از آمدند و کامالً در بافت میانرودان می

اصالح تقویم و بازنویسی زیجِ شهریار در عصر انوشیروان دادگر خبر داریم و این 

شدنِ تقویم خورشیدی را در میان یهودیان نیز ممکن ساخته همان بوده که فراگیر

 قمریِ مرسوم میان یهودیان عربستان-است. از این رو بعید نیست که سال شمسی

دینانشان در سوریه و فلسطین رواج یافته باشد در قرن پنجم میالدی، همزمان با هم

های ساکن در این و این با توجه به پیوندهای بازرگانی و خویشاوندی جمعیت

 منطقه، هیچ بعید نیست. 

های دانیم که در زمان ظهور اسالم، مراسم حج با حرکت کاروانگذشته از این، می

شود که آمیخته بوده است. این تنها در شرایطی ممکن میو در همتجاری همزمان 

های بازرگانی زمان حج در فصل پرآب و خنکِ سال قرار بگیرد، وگرنه عبور کاروان

آب و علف در تابستان ممکن نیست. از این رو، به گمان من، باید های بیاز بیابان

کردن رواج این شکل از کبیسهگزارش ابومعشر و بیرونی را با چند اصالح در زمان 

پذیرفت. این سخن با دیدگاه کوسن دو پرسوال نیز همخوان است که در سال 

ی آسیایی منتشر کرد و به این نکته اشاره کرد که نام ای در مجلهم. مقاله۱8۴۳

اآلخر به بهار و االول و ربیعهای عربی معنایی شمسی دارد. به عنوان مثال ربیعماه
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کند. اآلخر )یعنی آغاز و پایان خشکی( به تابستان اشاره میل و جمادیاالوجمادی

های قمری بود تا ماههمچنین نام رمضان، به معنای گرمای زیاد است. اگر قرار می

 داشته است. ها معنایی نمیمانند امروز در کل سال گردش کند، این نام

ر از این سخنان تخمین زده تنلینو اما، سطح فرهنگ اعراب جاهلی را بسیار پایین

گوید که اعراب های تازی، تباری سریانی دارد و میاست و اعتقاد دارد که نام ماه

های سال برقرار گانه و ماههای دوازدهدر دوران جاهلیت اصوالً پیوندی میان برج

در تأیید  -ساعده ایادیبنقس-اند. از دید او، ابیاتی که از شاعر جاهلی کردهنمی

جود بروج در دوران جاهلی ذکر کرده است، نامستند است و اصوالً اشعار این و

 شخص را متأخر و مربوط به پس از اسالم می داند. 

 شده چنین است:شعر یاد

 

 

ی زبان عربی برای نخستین بار در قرآن به کار ی بروج در زمینهز دید نلینو، کلمها

 گرفته شد و پیش از آن نزد اعراب کاربرد نداشته است. 

 ان فی السماء خیرا

 

ان فی العرض  و 

 لغبرا

 

 لیل داجٍ

 

 سماء ذات ابراج و 

 
 و ارض ذات رِتاج

 

 بحار ذات امواج و 
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ف گمان من، این برداشت نادرست است. در قرآن آیاتی وجود دارد که بر خال هب

 خوانیم:ی توبه چنین میدهند. در سورهاین گواهی می

األَرْضَ  دَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَنَّ عِإِ

قَاتِلُواْ الْمُشْرِکِینَ کَآفًَّة  مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَالَ تَظْلِمُواْ فِیهِنَّ أَنفُسَکُمْ وَ

ءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ یإِنَّمَا النَّسِ( ۳۶)اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ ونَکُمْ کَآفَّةً وَکَمَا یُقَاتِلُ

یُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّیُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَیُحِلُّواْ  یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُواْ یُحِلِّونَهُ عَامًا وَ

1(۳۷)اللَّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ  اللَّهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَمَا حَرَّمَ

 عنی:ی

ماه است. روز آفرینشِ  دوازدهاهلل  ها نزد اهلل در کتاببه راستی که شمار ماه»

از آن چهار )ماه( حرام است. این دین راست است، پس در آن ها و زمین، آسمان

ستم به خودتان نکنید، جملگی انبازگیران را بکشید، همچنان که آنان جملگی شما 

( همانا تاخیر ۳۶کشند و عمل کنید، به راستی که اهلل همراه پرهیزگاران است)را می

                      
 . ۱۲۷و  ۱۲۶(: ۴ ج.۱۳8۲میبدی، . 1
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شوند. )ماه ورزند بدان گمراه میونی در کفر است. کسانی که کفر میماه حرام افز

دانند تا شماری سازند و )ماه حرام در( سالی را حرام میحرام در( سالی را حالل می

کنند، را که اهلل حرام ساخته برابر سازند، پس آنچه را اهلل حرام ساخته است حالل می

 («۳۷نماید)هلل گروه کافران را راه نمیکردارشان برایشان آراسته شد و ابدیِ 

ماه حرام است. تفسیرهای قرآن و  افتادنِ عبارت از به تأخیر« نسیء»ر این آیات، د

اند که در عربستان عصر جاهلی، های قدیم فارسی در شرح این واژه آوردهترجمه

انیان، شد، اما پس از آنکه ایـرهای حرام بر مبنای گاهشماریِ قمری تعیین میماه

یمن را فتح کردند، گاهشماریِ خورشیدی نیز به منطقه وارد شد. در نتیجه به دنبالِ 

ها به دلیل های حرام در برخی از سالهای قمریِ اضافی، ماهشدنِ سال با ماهکبیسه

افتاد و این همان نسیء است. ها به تعویق میشدنِ یک ماه نو پیش از آن ماهگنجانده

ی کمبوجیه در بابل است، یافته از همان شیوهش که شکلی تکاملاند این روگفته

  1به دستور کسرا )خسروی اول، انوشیروان( در عربستان نیز رواج یافت.

                      
 . 9۳۱(: ۲ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
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هشماریِ خاست؛ یعنی اعرابی که گامیسیء از رقابت دو نظام گاهشماری برن

سم خود را ها و مراها، آیینخورشیدی را پذیرفته بودند، دیگر بر اساس گردش ماه

شان خارج های حرام نیز از ترتیب قمریکردند و بنابراین مراسم حج و ماهاجرا نمی

انداختند و ها به تاخیر میهای حرام را در برخی از سالشدند. نتیجه آن بود که ماه

کردند تا ماهه حساب می ۱۳گرفتند و گاهی سال را مثالً صَفَر را با محرم یکی می

  1د نظر را در آن بگنجانند.ماه حرامِ مور

ی زمان، پیوندی ناگسستنی با زندگی کشاورزانه دارد و ی جدید محاسبهین شیوها

نشین های کشاورزیِ عربستان شمالی )که معموالً یهودیبنابراین در یمن و واحه

بودند( بیشتر رواج داشته است. تردیدی نیست که مسیر ورود این گاهشماری به 

ان بوده است؛ چراکه مهاجران یهودی عربستانِ شمالی که مروجان عربستان، ایـر

شدند و مردم کشاورزی بودند، در واقع زیرسیستمی از اقوام ایـرانی محسوب می

یمن نیز، گذشته از پیوندهای فرهنگی محکم با ایـران، بخشی از نظام سیاسی 

                      
 . ۱۲۷و  ۱۲۶(: ۴ ج.۱۳8۲میبدی،  .1
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کاربرد این شدند. شرحی که بر آیات قرآن نوشته شده است و ساسانی تلقی می

دهد که نظر نلینو درست نیست و به راستی در صدر ی توبه، نشان میواژه در سوره

کردن سال در عربستان نیز وجود داشته و مورد اعتراض اسالم راهی برای کبیسه

 قرآن بوده است. 

*** 

دانیم که دستِ کم از عصر ساسانی، ر مبنای شواهد بازمانده از قرون میانه، میب

ی ی کرههان باستان این نکته را به حدس دریافته بودند که بخش عمدهمردم ج

زمین را آب پوشانده است. همچنین به درستی تشخیص داده بودند که محل زندگی 

شود، در ربع ی غربی اوراسیا را شامل میخودشان؛ یعنی قلمروی میانی که نیمه

کردند، چهار ربع دیگرِ میشمال شرقی این کره قرار گرفته است. از آنجا که گمان 

 نامیدند. می« رُبعِ مسکون»این کره، فاقد زندگی و تمدن است، این منطقه را 

های نجومی به هفت فلکِ تو بر تو انجامیده اختر آسمانی در مدلز آنجا که هفتا

بندی مشابهی در مورد زمین و ربع مسکون نیز انجام بود، طبیعی بود که تقسیم

بینیم که گفتیم های اوستا میسازی را در یشتردپای این نظیرهترین شود. کهن

ها، گذشته از تحت تاثیر سنت نجومی مهـرپرستان نوشته شده است. در یشت
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ترین سندی اقلیم نیز وجود دارد و این کهنهای فراوانی به هفتاختر، اشارههفت

 دهد. می سرزمینِ اصلی بر زمین گواهیاست که در کل جهان به وجود هفت

 ه چند نمونه بنگرید:ب

mvhMlwruaGaj ,,,, ,mItioayoag-uruoW ,mvrqi 

,OtsazanAtsu ,aDAb ,Sitiapuh?iad ,SuVh?iad 

,miY 

`,eh?iawa ,itieyabz  

,SuVtNaz ,miY ,aDAb ,SitiaputNaz  

.,eh?iawa ,itieyabz ,OtsazanAtsu 

 

84 `,eh?iawa ,itieyabz 

,miY 84,OtsazanAtsu ,aDAb ,SitiapsIW ,OsIW  

`,eh?iawa ,itieyabz ,OtsazanAtsu ,aDAb 

,Sitiap-OnAmn  

,ehanAmn ,miY 

m 83 

`,eh?iawa ,itieyabz ,OtsazanAtsu ,aDAb 

,anmicah ,eqip  

,anicAwd ,miY 

,OCEakTOCa ,TicSuGird ,miY  

,SiAtAd ,SiAwah ,Otayapa  

`,eh?iawa ,itieyabz ,OtsazanAtsu ,aDAb 

www.takbook.com



346 

 

 

,ehanAzvrvg ,SxAW ,eh?eY 85 

,itioanCa ,lcoar ,awa ,su  

,itiasaj ,m&z ,m&mi ,iriap ,awa  

,itiasaj ,n&wCrak ,atpah ,IW  

.,TicSoag ,TaY ,itiarab ,micAW ,ahMamvn 

,TicTaY 

خواند. اش همی. ...آن که شهریار کشور به راستی دستان را برآورده و به یاری8۳»

 خواند. اش همیآن که شهربان به راستی دستان را برآورده و به یاری

خواند. آن که اش همی. آن که دهخدا به راستی دستان را برآورده و به یاری8۴

خواند. در هر جا که دو اش همیرآورده و به یاریبخدا به راستی دستان را خانه

اش اند و به یاریتن یکدیگر را به پشتیبانی برخیزند، به راستی دستان را برآورده

بهره مانده خوانند. در هر جا که درویشی پیرو دین، از آنچه از آن اوست بیهمی

 خواند. اش همیباشد، به راستی دستان را برآورده و به یاری
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اگر در نماز آوایش را بلند کند ــ  گزاری کند، آوایش د او گلهمندی که نز. گله8۵

ــ تا ستارگان زبرین برسد و گرداگرد زمین بپیچد و بر هفت کشور زمین پراکنده 

 1«شود.

 و

46 mvrqim, uruoW-mItioayoag, ,,,, mvhMlwruaGaj, 

 Y,imha ,enAyW iAyanEad, 

 ,iAyarIrs qvrvpu-iAyakArf, 

 ,azam ma,awa mvtADin, 

 SiApsIW, iwa, n&wCrak, SiAY, atpah,.

 mvtADIW, 

آن که برای گسترش دین نیک در همه جا نمایان شد و جای گزید و بر ...»

  2«کشور فروغ افشاند.هفت

ن سرزمین تقسیم شده است و بنابرایاز این بندها آشکار است که کل زمین به هفت

در اینجا با روایتی از جغرافیای اساطیریِ زمین نزد ایـرانیان کهن سر و کار داریم. 

                      
 .8۵تا  8۳بند  ،۲۲ی مهریشه، کرده .1
 .۶۴بند  ،۱۶ی مهریشه، کرده .2
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توان کشور دقیقاً چه بوده است را در بندی از مهـریشت میاینکه منظور از هفت

 بازجست:

,ihawas ,ihazvra ,iwa 

,Tami ,iwa ,itSvraj-uruoW ,itSvrab-uruoW 

,iwa ,uCfaDadIW  

,uCfaDadarf ,iwa 

,mvnayaCawag ,mImAb ,mvqarinaX ,TaY 

,vrawCrak 

,m&yzaCEab ,acmItiCawag

.,itiADidA ,OrUs ,Orqim

مهـرِ توانا بر اَرزَه، سَوَه، فردرفش، ویدرفش، وُروبَرشن، وُروجَرشن و بر این کشور »

 1«گزند و آرامگاه ستوران بنگرد.یراس درخشان، پناهگاه بیخون

از: سَوَهی  اندعبارتهفت کشوری که نامشان در این بند آمده به اوستایی 

(ihawas( اَرِزَهی ،)ihazvra( فْرَدَذَفشو ،)uCfaDadarf ،)

(، itSvrab-uruoW(، وُئوروبَرِشتی )uCfaDadIWویدَذَفشو )

                      
 .۱۵بند  ،۴ی مهریشه، کرده .1
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 (. qarinaX( و خَونیرَث )itSvraj-uruoWوُئوروجَرِشتی )

کشور، به این چند مورد محدود نیست و در ها و تأکید بر هفتشاره به این ناما

کشور، یکبار سراسر منابع اوستایی بارها و بارها تکرار شده است. نام این هفت

شود. اشاره به دیده می 2یشتو با شرحی بیشتر در رَشْن 1یشتدیگر در مهـر

خوانیم که باد است که نیز هست و در تیریشت می 3کشور در خورشیدیشتتهف

بودن این مفهوم و اینکه به گیتیانه 4راند.کشور میابر و تگرگ و باران را به هفت

توان دریافت کند و نه مینویی را از اینجا میجغرافیایی ملموس و مادی اشاره می

دسترسی دارند و آدمیان نیز مانند ایزدان  که نیروهای خوب و بد به یک اندازه به آن

کنند. مثالً آوای نیایشِ اهورامزدا و امشاسپندان گرداگرد زمین در آن تاخت و تاز می

خوانیم از سوی دیگر در داستان آژیدهاک می 5رسد.سرزمین میپیچد و به هفتمی

                      
 .۱۳۱بند  ،۳۳ی مهریشه، کرده .1
 .۱۶-9یشه، بندهای رشن .2
 . ۳نورشیدیشه، بند  .3
 . ۳۳، بند ۶ یتیریشه، کرده .4
 .89، بند۲۳ یمهریشه، کرده. 5
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که وقتی برای پیروزی بر ایـرانیان در شهرِ بَوری )بابل( برای آناهیتا قربانی کرد، از 

ها را از جمعیت کشور چیره نماید تا بتواند این سرزمینخواست تا وی را بر هفتاو 

ت و در برابر این درخواست هنگامی که بر بالش و فرش زرین نشس 1خالی کند.

از سوی دیگر کیکاووس  2خود بَرْسم گسترد و برای وای قربانی داد هم تکرار شد.

 3کشور کامروا گشت.هم چنین کرد و در دستیابی به شهریاری بر هفت

ی آسمان قرار اقلیم که در برابر هفت طبقهشده به هفتاین تصویر از زمینِ تقسیم

گرفت، در دوران اسالمی با تصویری متفاوت از زمین ترکیب شد که مفسران می

از متن قرآن استخراجش کرده بودند. تصویر قرآنی از زمین، قلمروهایی با نام و 

و بیشتر بر تصویری عمومی و کالن از نشانِ مشخص مانند اوستا را در بر ندارد 

های کند. در قرآن اشارهزمین و ارتباط آن با عناصری مانند آسمان و آب داللت می

                      
 .۳۱-۲8، 8یشه، آبان .1
 .۲۱-۱9، ۵یشه، رام .2
 .۴۷-۴۵، بندهای ۱۲ ییشه، کردهآبان .3
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زیادی به زمین و پیوندش با عنصر آب وجود دارد که در بافتی مشابه تفسیر شده 

 است. 

بع نابرای برسنجیدن تصویر زمین در بافت متن قرآن، با آنچه که در اوستا و م

ها و اوصاف زمین در قرآن را مرور باستانی ایران وجود داشته است، باید اشاره

 بینیم:ی نمل میدر سورهای از این توصیف را کرد. نمونه

أَمَّنْ خَلَقَ  (۵9)سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ لِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُ

مَّا کَانَ  هٍأَنزَلَ لَکُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَ  الْأَرْضَ وَ مَاوَاتِ وَالسَّ

 أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ (۶۰)لَکُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ

جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ  جَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا 

یَجْعَلُکُمْ  یَکْشِفُ السُّوءَ وَ أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ (۶۱)أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ

أَمَّن یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  (۶۲)هِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَخُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّ

  (۶۳)مَن یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ وَ

 عنی: ی

بهتر اهلل آیا  .بندگانش که برگزیده استست و درود بر آن خدابگو سپاس براى »

ها و زمین را خلق کرد و یا آن کس که آسمان (۵9گیرند؟)انباز مییا آنچه  ستا
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را شما  .رویانیدیمسرسبز هاى آن باغبه پس  .براى شما آبى از آسمان فرود آورد

از راه( )که آنان قومى خدایی با اهلل است؟ نه، آیا  .که درختانش را برویانیدنرسد 

ها آن جوی میانو در  آرامگاهی قرار دادیا آن کس که زمین را  (۶۰)اندبازگشته

با خدایی آیا  قرار داد.ها را قرار داد و میان دو دریا برزخى کوه یشو براقرار داد 

وقتی -یا آن کس که درمانده را  (۶۱دانند)که بیشترشان نمى؟ نه، استاهلل 

گرداند و شما را جانشینان این زمین مىبدی را بر و ، گویدپاسخ می -شبخواندفرا

یا آن کس که شما  (۶۲پذیرید)چه کم پند مى؟ استاهلل با خدایی آیا  .دهدقرار مى

میان دستان را  نماید و آن کس که بادهاهاى خشکى و دریا راه مىرا در تاریکی

برتر است از آنچه ؟ اهلل استاهلل با خدایی آیا  .فرستدمىرسان مژده بخشایش خود

 «(۶۳)گیرندانباز می

ه این شکل روشن است که زمین و آسمان، یک جفت متضاد معنایی محسوب ب

اش در پیوند اش و توانایی زایندگیشوند و زمین، به ویژه با زادآوری و باروریمی

با آب شناخته شده است. در مورد برزخ و بندی که میان دو دریاست، همه توافق 

بحر »به قول میبدی ی میان دریای روم و دریای پارس )یا ارند که منظور فاصلهد
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  2( است و این بند چیزی جز جزیره العرب نیست.1«الروم و بحر الفارس

ی ورهسمین در آیات دیگری هم با توجه به دریاها تعریف شده است. چنان که در ز

 خوانیم:اسراء می

 وَ (۶۶)اغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَرَّ

 عْرَضْتُمْ وَ إِیَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أَ إِذَا مَسَّکُمُ الْضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِالَّ

اصِبًا انِبَ الْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَمِنتُمْ أَن یَخْسِفَ بِکُمْ جَأَفَأَ (۶۷)کَانَ اإلِنْسَانُ کَفُورًا

مْ قَاصِفا کُمْ فِیهِ تَارَةً أُْخرَى فَیُرْسِلَ عَلَیْکَُأمْ أَمِنتُمْ أَن یُعِیدَ (۶8)ثُمَّ الَ تَجِدُواْ لَکُمْ وَکِیالً 

  (۶9)کُمْ عَلَیْنَا بِهِ تَبِیعًالَ تَجِدُواْ مِّنَ الرِّیحِ فَیُغْرِقَکُم بِمَا کَفَرْتُمْ ثُمَّ الَ

 ی:عنی

 اشفزونیتا از راند یتان پیش میکسى است که کشتى را در دریا براتان پروردگار»

برسد گزندی و چون در دریا به شما ( ۶۶)استبخشاینده شما  راو ب، همانا بجویید

به سوى خشکى رهانید گردد و چون شما را خوانید ناپدید مىهر که را جز او مى

                      
 . ۲۴۰(: ۷ ج. ۱۳8۲میبدی، . 1
 . ۱۷8۴(: ۳ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 2
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ایمن شدید از اینکه شما را در ( آیا ۶۷)شوید و انسان ناسپاس استرویگردان مى

سپس براى  ؟ها بفرستدکنار خشکى در زمین فرو برد یا بر شما طوفانى از سنگریزه

دیگر شما را در آن باز گرداند  یا ایمن شدید از اینکه بارِ( ۶8)خود نگاهبانى نیابید

 ،بر شما بفرستد و به سزاى آنکه کفر ورزیدید غرقتان کندشکننده در همو تندبادى 

 («۶9گیری برای خود نیابید)پیروی پیدر برابر ما بدان آنگاه 

ی فاطر که در سورهاند، چنانریاها معموالً به صورت دو حالت متضاد تصویر شدهد

 بینیم:می

مِن کُلٍّ تَأْکُلُونَ  هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ  وَ

تَرَى الْفُلْکَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ  تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَ لَحْمًا طَرِیًّا وَ

سَخَّرَ الشَّمْسَ  یُولِجُ النَّهَارَ ِفی اللَّیْلِ وَ ارِ وَیُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَ (۱۲)لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ وَ

الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ  الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ وَ وَ

لَْو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا  مْ وَِإن تَدْعُوهُمْ لَایَسْمَعُوا دُعَاءکُ (۱۳)مَا یَمْلِکُونَ مِن قِطْمِیرٍ

  (۱۴)لَایُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبِیرٍ لَکُمْ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ وَ

 عنی: ی

نوشیدنش گواراست و آن یک خوش، و دو دریا یکسان نیستند این یک شیرین »
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که آن را بر خود  خورید و زیورىازه مىتمزه است و از هر یک گوشتى شور تلخ

اش فزونیبینى تا از مى شناورآورید و کشتى را در آن پوشید بیرون مىمى

آورد و روز ( شب را به روز درمى۱۲که سپاس بگزارید)شاید جو کنید و وجست

زمان معینی نام هر یک تا است. کرده رام آورد و آفتاب و ماه را را به شب درمى

بیرون از آن اوست و کسانى را که تان، پادشاهی ردگارپرو. آنک اهلل، نداروانزده 

شان ( اگر بخوانید۱۳نیستند)پادشاه پوست هسته خرمایى بر خوانید مىاز او 

شرک بر رستاخیز ند و روز دهپاسخ نمیشنوند و اگر بشنوند را نمى فراخواندنتان

  «(۱۴)کندتو را خبردار نمى ،آگاهمانند )خدای( کنند و مىناسپاسی شما 

گفته است که منظور تغییرِ نسبتِ روز و شب و دراز  ۱۲ی ورآبادی در شرح آیهس

ساعت و  ۱۵که گاهی روز،  روز، در زمستان و تابستان است. چنان ِشدنو کوتاه

شود. تأکید بر ارتباط میان آب و ساعت است و گاهی اوضاع برعکس می 9شب 

 خوانیم:ی النبأ میشود. مثالً در سورهمیزمین و زایندگی در آیات دیگری نیز دیده 

ثُمَّ ( ۴)کَلَّا سَیَعْلَمُونَ (۳)الَّذِی هُْم فِیهِ مُخْتَلِفُونَ  (۲)عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ (۱)مَّ یَتَسَاءلُونَعَ

 (8)نَاکُمْ أَزْوَاجًاخَلَقْ وَ( ۷)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا( ۶)أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (۵)کَلَّا سَیَعْلَمُونَ

بَنَیْنَا  وَ (۱۱)جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَ (۱۰)جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا وَ (9)جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا وَ
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أَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء  وَ( ۱۳)هَّاجًا َجعَلْنَا سِرَاجًا وَ وَ (۱۲)فَوْقَکُمْ سَبْعًا شِدَادًا

 (۱۶)جَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَ (۱۵)نَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ (۱۴)اجًاثَجَّ

  عنی:ی

ی آن با هم اختالف ( که درباره۲( از آن خبر بزرگ)۱پرسند؟)ی چه مىدرباره»

( سپس چنین نیست، به زودى ۴( چنین نیست، به زودى خواهند دانست)۳دارند)

( و ۷هایى)ها را میخ( و کوه۶اى نگردانیدیم)ره( آیا زمین را گهوا۵خواهند دانست)

( و شب را پوششى 9( و خوابِ شما را آسایش گردانیدیم)8شما را جفت آفریدیم)

تا به استواری بنا ( و بر فراز شما هفت۱۱گاهی)( و روز را زیستن۱۰قرار دادیم)

ان فرود زا آبى ریز( و از ابرهاى باران۱۳( و چراغى فروزان گذاردیم)۱۲کردیم)

 («۱۶پیوسته )های در هم( و بوستان۱۵( تا بدان دانه و گیاه برویانیم)۱۴آوردیم)

 ی ابراهیم:و همچنین در سوره

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ  األَرْضَ وَ للَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَا

سَخَّر  وَ (۳۲)سَخَّرَ لَکُمُ األَنْهَارَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ  رِزْقًا لَّکُمْ وَ

آتَاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ  وَ (۳۳)سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ الْقَمَرَ دَآئِبَینَ وَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ

  (۳۴)الَ تُحْصُوهَا إِنَّ اإلِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ وَ
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 عنی: ی

ها و زمین را آفریده و از آسمان آب فرو فرستاده است، اهلل کسی است که آسمان»

هستند و برایتان کشتی را رام  آیند که برایتان روزیهایی بیرون میکه بدان میوه

( و برایتان ۳۲جویبارها را رام کرد) رود و برایتانکرد که به فرمانش در دریا می

شان رام کرد و برایتان شب و روز را رام خورشید و ماه را در مسیر همیشگی

( و به شما از هر آنچه از او خواستید، داد و اگر نواخت اهلل را برشمرید، ۳۳کرد)

 »(۳۴آن را شمار نتوانید کرد، به راستی که آدمی ستمکار ناسپاس است)

 حج:ی رهنیز در سو و

 (۶۱)أَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ یُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَ  لِکَ بِأَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَذَ

 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِیُّ أَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ  (۶۲)الْکَبِیرُ

أَلَمْ  (۶۴)إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ مَا فِی الْأَرْضِ وَ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ (۶۳)خَبِیرٌ

یُمْسِکُ السَّمَاء  الْفُلْکَ تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ للَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی الْأَرْضِ وَتَرَ أَنَّ ا

  (۶۵)أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ

 عنی:ی
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آورد آورد و روز را در شب درمىشب را در روز درمىاهلل، ست که آن بدین خاطر ا»

است و آنچه اهلل، خود راستی ست که ( آن بدین خاطر ا۶۱)شنواى بیناست اهللو 

واال و بزرگ به راستی که اهلل، اوست که آن باطل است و  ،خواننداو مىبیرون از 

؟ به سبز گردیداز آسمان آبى فرو فرستاد و زمین سر اهللاى که آیا ندیده( ۶۲)است

از  ،ها و آنچه در زمین استآنچه در آسمان (۶۳)و آگاه استاهلل نرمخو که  راستی

اى که آیا ندیده (۶۴)استه ستود نیازِبىبه راستی که اهلل، اوست که آن اوست و 

ند اها در دریا به فرمان او روانرام گردانید و کشتیبرایتان آنچه را در زمین است  اهلل

 اش، به راستی که اهللاجازهمگر به  ،دارد تا بر زمین فرو افتدرا نگاه مى و آسمان

 («۶۵)استمهربان و بخشایشگر نسبت به مردم 

بینیم، در این آیات معموالً زمین با توالی روز و شب و ارتباطش با که مینانچ

 ها تعریف شده است. دریاها و آسمان

 خوانیم:ی زمر میاز سوره ۲۱ی ر آیهد

لِفًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَکَهُ یَنَابِیعَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَ 

 أَلْوَانُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِأُوْلِی الْأَلْبَابِ 

 عنی: ی
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هایى که در پس آن را به چشمه ،از آسمان آبى فرود آورداهلل اى که مگر ندیده»

هاى آن گوناگون است بیرون کشتزارى را که رنگ. سپس بدان زمین است راه داد

. گرداندسپس خاشاکش مى .بینىآن را زرد مى . سپسگرددسپس خشک مى .آورد

 «.استمغزپندی براى صاحبان به راستی که در آن 

 ی فاطر:مچنین است در سورهه

مِنَ الْجِبَالِ  لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَأَ

 الدَّوَابِّ وَ  وَ مِنَ النَّاسِ وَ( ۲۷)غَرَابِیبُ سُودٌ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ

( ۲8)الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَذَلِکَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ

 (۳۰)یَزِیدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَکُورٌ لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ ... 

 عنی: ی

ها هاى آنهایى که رنگمیوهدان از آسمان آبى فرود آورد و باهلل اى که آیا ندیده»

هاى به رنگ سرخسپید و هایی راه ،هابیرون آوردیم و از برخى کوه ،گوناگون است

هایشان که رنگچهارپایان و از مردمان و جانوران و  (۲۷)و سیاه پررنگ گوناگون

. به راستی ترسنداز او مى تنها دانایان اهللاز بندگان . همانا استچنان گوناگون هم

تا پاداششان را تمام بدیشان عطا کند و از ( ... ۲8)آمرزنده استگرِ که اهلل، چیره
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 («۳۰)است ی سپاسگزارخود بیفزاید که او آمرزنده بخشىِفزون

 ی نحل:در سوره و

یُنبِتُ  (۱۰)مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ وَوَ الَّذِی أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّکُم مِّنْهُ شَرَابٌ هُ

مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَةً لِّقَوْمٍ  األَعْنَابَ وَ النَّخِیلَ وَ الزَّیْتُونَ وَ  لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَ

الْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ  الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ الْنَّهَارَ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ وَ (۱۱)یَتَفَکَّرُونَ

مَا ذَرَأَ لَکُمْ فِی األَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِی  وَ ( ۱۲)إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

 اْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُو وَ( ۱۳)ذَلِکَ آلیَةً لِّقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ

لَعَلَّکُمْ  لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَ تَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَ

لَّکُمْ سُبُالً لَّعَ أَنْهَارًا وَ أَلْقَى فِی اأَلرْضِ رَوَاسِیَ أَن تَمِیدَ بِکُمْ وَ وَ (۱۴)تَشْکُرُونَ

أَفَمَن یَخْلُقُ کَمَن الَّ یَخْلُقُ أَفاَل  (۱۶)بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ عَالمَاتٍ وَ وَ (۱۵)تَهْتَدُونَ

 (۱8)إِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ الَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ وَ (۱۷)تَذَکَّرُونَ

 عنی: ی

از آن است اده است که آن نوشیدنى شماست و اوست که از آسمان آبى فرو فرست»

آن کشت و زیتون و درختان خرما ( به ۱۰)چرانیددر آن مى (دام ها را)که درختانی 

گروهی براى آن در  . به راستی کهرویاندیبراى شما مها ی میوهمهو انگور و از ه
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ى شما و شب و روز و خورشید و ماه را برا( ۱۱)اى استنشانه ،کنندمىفکر که 

گروهی براى آن در . به راستی که دانانگشدرام رام گردانید و ستارگان به فرمان او 

هاى گوناگون براى شما و آنچه را در زمین به رنگ( ۱۲)هاستنشانهبیندیشند، که 

و ( ۱۳)اى استکه پند گیرند نشانهگروهی براى آن در . به راستی که پدید آورد

اى که آن گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و پیرایهرام اوست کسى که دریا را 

 اشافزونیبینى و تا از یمشناور ها را در آن پوشید از آن بیرون آورید و کشتییرا م

ها افکند تا شما را نجنباند و در زمین کوه( ۱۴)بجویید و باشد که شما شکر گزارید

( ۱۶)ابندیمی ستاره راهبا هایى و و نشانه( ۱۵یابید)راه شاید که ها و رودها و راه

( ۱۷؟)گیریدآیا پند نمى ؟آفریندآفریند چون کسى است که نمىپس آیا کسى که مى

 یآمرزنده، همانا اهلل توانید بشماریدرا شماره کنید آن را نمىنواخت اهلل و اگر 

 («۱8)استبخشایشگر 

ی مشتق از ریشه( ۳۵/۱۲)و همچنین در  ۱۴ی را در آیه« مواخر»فسران معموالً م

همین ریشه را ذکر « مجمع البیان»است. « شکافتن»اند، که به معنای دانسته« مخر»

کرده و گفته است که این ریشه به معنای شکافتنِ چیزی توسط چیزی دیگر است، 

ی کشتی یا حرکت باد شدن سطح آب توسط سینهیا بریده خوردن زمینمثالً شخم
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ربوط دانسته است. نویسندگانِ اروپایی نیز معموالً همین توضیح در هوا را با مخر، م

را با گواه آورده است و « اِلیپَّو ماخیرتو»اند. زیمرن اصطالحِ اکدیِ را پذیرفته

است. جفری نیز « گشایدای که راهش را در توفان میکشتی»گوید معنای آن می

 1تلویحاً همین شرح را پذیرفته است.

در ریشه نادرست « م»ز سوی دیگر لوکزنبرگ اعتقاد دارد که اصوالً فرضِ واکبرِ ا

زدن در زبان عربی با معنای شکافتن و شخم« مخر»ی است؛ چون در واقع ریشه

وجود نداشته و این مفهومی ساختگی است که بر اساس شرح همین آیه و تنها 

بوده « ماوحر»و اصل کلمه کاربردش در قرآن به عربی وارد شده است. از دید ا

تحریف شده است. این کلمه سریانی است « مواخر»و « مواحر»است که بعدتر به 

)اَوحر(  rhwaی آن و اتفاقاً از نظر معنایی با محتوای آیه همخوانی دارد. ریشه

دهد. از معنا می« ماندنکردن، ماندن و معلقکردن، مکثتردید»در سریانی است که 

است و « شناور»)ماوحَرین( ساخته شده است که به معنای  Nrhwmی آن واژه

                      
 . ۳۷۵و  ۳۷۴ :۱۳8۰ی، جفر .1
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احتماالً هنگام وامگیریِ این کلمه  1ای که بر سطح آب مانده نیز هست.صفتِ کشتی

« ماوحر»ی مونث در سریانی است، افتاده و انتهای کلمه که نشانه«ِ ین-»به عربی، 

 باقی مانده است. « مواحر»یا 

« سکن»الً در پیوند با زمین در قرآن به کار گرفته شده ی دیگری که معمولمهک

های گوناگونِ آن بارها در قرآن به کار گرفته شده است و جفری آن است که مشتق

های گوناگونِ این ریشه در عربیِ پیشاقرآنی داند، اما کاربردِ اشتقاقواژه میرا وام

های یشه در تمام زباننماید. این رچندان بوده است که این نظر را مشکوک می

ַכנدر اکدی، « شَکَنو»سامی وجود دارد  )شکن( در فنیقی  שכן)شاکَن( در عبری،  שָׁ

به این شکل در قرآن، زمین  2هایی از آن هستند.)شکن( در سریانی، نمونه NkWو 

  گذرنده بر دریا پیوند خورده است.  ِی کشتیها، با استعارهو ارتباطِ آن با آب

 هار عنصر اصلی، زمین با باد نیز مربوط دانسته شده است. ر میان چد

 خوانیم:ی روم میکه در سورهنانچ

                      
1. Luxenberg, 2007: 223 , 224.  

 .  ۲۵۶: ۱۳۷۲ ی،جفر. 2
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 لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ وَ  مِنْ آیَاتِهِ أَن یُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِیُذِیقَکُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَ وَ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ  وَ  (۴۶)کُرُونَلَعَلَّکُمْ تَشْ  لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَ

اللَّهُ ( ۴۷)هُم بِالْبَیِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَءُوفَجَا

یَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى  هُ فِی السَّمَاء کَیْفَ یَشَاء وَالَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُ 

 وَ  (۴8)الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ

انظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ فَ( ۴9)إِن کَانُوا مِن قَبْلِ أَن یُنَزَّلَ عَلَیْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِینَ

 (۵۰)هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ کَیْفَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِکَ لَمُحْیِی الْمَوْتَى وَ

 عنی: ی

فرستد تا بخشى از را مىآور( کننده )بارانبارورکه بادهاى یشان هاو از نشانه»

فزونی را به شما بچشاند و تا کشتى به فرمانش روان گردد و تا از بخشایش خود 

به بریدانی پیش از تو به راستی که و  (۴۶)که سپاسگزارى کنیدشاید او  بجویید و 

گناه پس دالیل آشکار برایشان آوردند و از کسانى که  ،سوى قومشان گسیل داشتیم

اهلل کسی است  (۴۷)ماستی عهدهبر گرویدگان  کردنِو یارىکردند کینه جستیم 

انگیزد و آن را در آسمان هر گونه بخواهد مىفرستد و ابرى بربادها را مىکه 

. آیدالى آن بیرون مىهبینى باران از البپس مى .گرداندگستراند و انبوهش مىمى
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شادمانى  ، آنانآن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانیدپس وقتی 

 (۴9)ید بودنداامپیش از آن ن، پیش از آنکه بر ایشان فرو ریزدنا هماو  (۴8)کنندمى

بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده نمودهای بخشایشِ اهلل پس به 

مردگان است و اوست که بر هر چیزى  یکنندهزنده. به راستی که آن گرداندمى

 («۵۰)تواناست

شود که در برابر مدل جغرافیایی کنند، روشن میا مرور آیاتی که زمین را وصف میب

ها که خاستگاهی اوستایی دارد، مدل دیگری از زمین و هفت سرزمینی از خشکی

یابیم که بیشتر بر پیوند میان خاک با عناصری مانند آب و باد را در آیات قرآن می

 -اشهای جغرافیاییبندیو نه بخش-کند و بر توانایی زایندگیِ زمین تأکید می

است. این تصویر از زمین در قرون میانه به دو برداشتِ رقیب دامن زده متمرکز 

بود که در آن اقلیتی با رهبریِ ابوریحان بیرونی و زکریای رازی، زمین را کروی 

دانستند و اکثریتی که بیشترشان پیرو دیدگاه اشاعره بودند، زمین را تخت می

 پنداشتند. می

ی سوم از مفسران بر مبنای آیاتی مانند آیه بودن زمین را برخی ازی تخترضیهف

 گرفتند:ی رعد مفروض میسوره
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مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا  جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارًا وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ األَرْضَ وَ وَ

 لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ  زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ

 عنی: ی

ها و رودها قرار داد و در آن از هر و او کسی است که زمین را کشید و در آن کوه»

پوشاند، همانا در آن برای گروهی ای جفتی دوتایی قرار داد. شب را به روز میمیوه

 «هاست.کنند، نشانهکه فکر می

 ی النازعات:همچنین از سوره و

 (۳۲)الْجِبَالَ أَرْسَاهَا وَ (۳۱)مَرْعَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَ (۳۰)الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا وَ

 (۳۳)لِأَنْعَامِکُمْ مَتَاعًا لَّکُمْ وَ

  عنی:ی

( و ۳۱( آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد)۳۰پس از آن زمین را گستراند)»

 («۳۳( برخورداری براى شما و چهارپاهایتان)۳۲گردانید)ها را لنگرِ آن کوه

نوشته است که زمین به کره شبیه نیست، بلکه « کشف االسرار»بر این مبنا صاحب 

است که مرکز آن کعبه است. دو فرشته در شرق و غربِ این صفحه  ایصفحه
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اند گاوی نهادهی اند. این دو پای خود را بر گُردهایستاده و آن را بر دوش خود گرفته

شود. این گاو، اش در دریا باز میهزار شاخ )سُرو( دارد و دو سوراخِ بینی ۴۰که 

ای نهاده شده است که ای از یاقوت سبز ایستاده که خود بر پشت ماهیبر صخره

در دریایی شناور است و این دریا خود در دل بادی قرار داد که با قدرت حق 

  1استوار گشته است.

آسمان زمین در برابر هفتهمه، در دوران اسالمی تصویر اوستاییِ هفت ا اینب

همچنان رواج داشت. با این تفاوت که با عناصری اساطیری درآمیخته بود. مثالً 

منبه نقل کرده که باد در زمینِ دوم، زندانی است. در زمینِ سوم، بنمیبدی از وهب

یه به گاو و موهایی شبیه به میش هایی با دهان شبیه به سگ و پا و گوشی شبآدم

   2کنند.وجود دارند که لباس ندارند و همواره خداوند را عبادت می

یافته دانست، این استعداد را داشت که با شکلی تعمیمرداشتی که زمین را تخت میب

که در چنان-آسمان ترکیب شود. این تعمیم نه تنها در سطح اختر و هفتاز هفت

                      
 . ۱۵9و  ۱۵8(: ۵ ج. ۱۳8۲میبدی، . 1
 . ۱۵9و  ۱۵8(: ۵ ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
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کردند بلکه در عمق هم انجام پذیرفت؛ یعنی در قرون میانه گمان می -بینیماوستا می

ی پیاپی تشکیل یافته است. سورآبادی از طبقهزیر زمین هم مانند آسمان از هفت

ی طالق  نتیجه گرفته است که زمین هم مانند آسمان به سوره 12ی ی آیهاشاره

  1شود.هفت طبقه تقسیم می

لَمُوا أَنَّ اللَّهَ نَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ للَّهُ الَّذِی خَلَقَا

 یْءٍ عِلْمًا عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِکُلِّ شَ

 عنی:ی

د. فرمان در زمین آفریها هفتآسمان و همانند آناهلل همان کسى است که هفت»

ست و به راستى که دانشِ آید تا بدانید که اهلل بر هر چیزى تواناها فرود مىمیان آن

 « وى هر چیزى را در بر گرفته است.

ی طه به همان معنای ی ششم از سورهرا در آیه« ثَری»ر همین مبنا سورآبادی ب

صویر او از جهان، ترین حدِ خاک است. در تزمینِ هفتم گرفته و گفته است که پایین

                      
 . ۲۶۳۰(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
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هزار شاخ )سُرو(  ۳۰استوار شده که این گاو « یهموت»زمین بر پشت گاوی به نام 

« ثری»ای به نام ایستاده که بر صخره« لیوثا»ای به نام دارد و خود بر دوش ماهی

مفسرانی که چنین  1داند که چیست!قرار گرفته است و زیر آن را فقط خدا می

زمین را در قرآن گواه آسمان و هفتهای صریح به هفتاعتقادی داشتند، اشاره

 خوانیم:ی فصلت میآوردند. مثالً در سورهمی

بُّ تَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِکَ رَ مَیْنِ وَلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْقُ

رْبَعَةِ أَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی فَوْقِهَا وَبَارَکَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِن وَ( 9)الْعَالَمِینَ

ئْتِیَا لِلْأَرْضِ اِ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ وَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء (۱۰)أَیَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِینَ

ی أَوْحَى فِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَ هُنَّفَقَضَا (۱۱)طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ

  (۱۲)لِیمِحِفْظًا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَ یحَ وَزَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَابِ کُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَ 

 عنی:ی

ید و ورزکفر مى ،آفریدروز آیا این شمایید که به آن کسى که زمین را در دو  بگو»

                      
 . ۱۵۰۰(: ۲ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
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را بر ها آن کوهدر و  (9)پروردگار جهانیان؟ آنک دهیدبراى او همتایانى قرار مى

ها را در آن خوراکو در چهار روز در آن خجستگی نهاد و روی آن قرار داد 

و استوار شد آسمان بر سپس  (۱۰)استبرابر  براى خواهندگان .گیرى کرداندازه

پذیر فرمان :گفتند ،ود خواه یا ناخواه بیاییدپس به آن و به زمین فرم ،آن بخارى بود

را  فرمانشو در هر آسمانى روز گزارد آسمان در دو ها را هفتپس آن (۱۱)آمدیم

گیرى اندازهو نگاهداشتی آراستیم. آنک ها دنیا را به چراغ و آسمانِنمود وحى 

  («۱۲)داناگرِ چیره

روزِ آفرینش گیتی ی هفتر دربارهکه محتوای این آیات را با دیدگاه مشهورای اینب

گفتند آسمان روزِ خلقت همدست کنند، میی مشابه قرآنی در مورد ششو اشاره

در دو روز و زمین در دو روز آفریده شد، تقدیر احوال اهل زمین نیز در دو روز 

دهند که پس از آن روِز روزِ آفرینش را تشکیل می 6ها پس از آن تعیین شد و این

  1ه استراحتِ خداوند سپری شد.هفتم ب

                      
 . ۲۲۱۶و  ۲۲۱۵(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
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ه این ترتیب در قرون میانه عدد هفت در بطن علم جغرافیای ایـرانی تثبیت شد، ب

پردازیِ سرزمینِ اوستایی دستخوش دگرگونیِ فراوانی شد و با خیالاما تصویر هفت

نویسندگان این دوران شاخ و برگِ بسیار یافت. مثالً سورآبادی تصویری رنگین و 

از جغرافیای اساطیری جهان در دوران اسالمی به دست داده است. او دقیقی 

 1ی زمین را چنین بر شمرده است:طبقههفت

هزار باد  ۷۰وزد. در این قلمرو، ؛ که باد عقیم مزموم در آن می«رَمکا»خست: ن

هزار فرشته مهار  ۷۰وزد که هر یک لگامی آهنین بر دهان دارند و توسط می

 شوند.می

تری سیاه ؛ که ساکنانش کژدمان و ماران هستند و از نظر اندازه به ش«خُلده»دوم: 

بند )قفار( دارد  ۳۶۰ی نیزه دارند که اندازهها دُمی هممانند. هر یک از این کژدممی

قله زهر )سبو(  ۳۶۰هایشان گره )فرق( و هر یک از فرق ۳۶۰و هر یک از آنان 

 میرند.ی مردم زمین میمین بیفتد، همهدارد که از این سبوهای زهر، یکی بر ز
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شان از کوه های دوزخی است که هر یکیکه محل سکونت عنکبوت ؛«غَرقَه»سوم: 

 ترند.قاف بزرگ

ه درازای هر هزار دندان دارند ک ۱8؛ که مارانی دارد که هر کدامشان «خَزبا»چهارم: 

 یده است. هزار قله زهر روی ۱8شان به قدر نخلی است و بر هر یک یکی

 ؛ که سراسر از سنگ گوگرد )کبریت( ساخته شده است. «مَلثا» پنجم:

 کنند،.های بدبخت در آن زندگی می؛ که دیوانه«سجَّین»ششم: 

 ؛ که مسکن شیاطین است.«عجیبا»هفتم: 

اند استوار شده هایی بزرگهایی که کوهاین زمینِ هفتم بر آب تکیه کرده و بر پایه

 است. 

اختری، شود که دستگاه باستانیِ هفتشده، معلوم میهای یادتن تمام دادهبسبا جمع

گانی از به تدریج به زمین نیز تعمیم یافت و در دوران اوستایی، تصویری هفت

به دست داد. این دستگاه نظری در دوران اسالمی با بازنماییِ  جغرافیای جهان را

نسبت پیچیده و جهانی را به به  آمیخت و جغرافیاییزمین در تفسیرهای قرآن در

ی اصلی دانش جغرافیا در قلمروی میانی را تا چند قرن پیش، بدنهدست داد که 

ساخت. عنصری که از همان آغاز در این دستگاه ابداع شده بود و اهمیتی برمی
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زنم، در دوران بود. مفهومی که حدس می« مرکزِ زمین»مانند داشت، مفهوم بی

 غرافیای ذهنیِ مردمان افزوده شده باشد.هخامنشیان به ج

*** 

ی زمین بود و شده بر سطح کرهولت هخامنشی، نخستین دولت جهانیِ پدیدارد

 اش نگریستهاش، آن گاه که در کنار دوام و ثبات سیاسیابعاد و گستردگی جغرافیایی

 نماید. یکی از دالیل پایداری و دوام این واحد سیاسیآمیز میشود، معجزه

دیدی از سازماندهی و فهمِ مکان بود که ردِ پایش را جهای پیکر، تدوین شیوهغول

توان های زیر فرمانشان میهای شاهنشاهانِ هخامنشی از سرزمیندر فهرست

ا بود بازیافت. تدوین همزمانِ گاهشماریِ خورشیدی و دستگاهی نجومی، بدان معن

شدنِ زمان به تعریف د و مرکزداروشخوردنِ زمان و مکان فراهم که امکانِ گره

ان نشان مرکزی در زمین نیز منتهی گردد. مرور اسناد بازمانده از دوران هخامنشی

 دهد که به راستی چنین ابداعی در آن هنگام انجام پذیرفته است.می

، یعنی وجود «قبه االرض»ی ی نخستینِ محاسبهیرونی با تردید گفته است که ایدهب
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این همان  1بار پارسیان مطرح کردند.زِ ربع مسکون را برای نخستینو شناساییِ مرک

ها بعد مطرح شد و رواج یافت. النهارِ مرجع است که در اروپا مدت ی نصفایده

دانستند و زمین، سرزمین سیستان و شهر بُست را مرکز ربع مسکون میدر ایـران

دانسته است. گاه زرتشت میاین شاید به سنتی تاریخی بازگردد که این شهر را زاد

آید؛ چون جا میشده است نیز از همیننام نیمروز که از دیرباز به سیستان اطالق می

هنگامی که خورشید بر فراز سیستان باشد، در کل ربع مسکون، روز خواهد بود. 

بیرونی همچنین اشاره کرده است که هندیان نیز چنین مفهومی را دارند و کوه مِرو 

 2آورند.گیتی به شمار میرا مرکز 

زمین، که از نظر قدمت با بابل کوس ترین مراکز اخترشناسی ایـرانکی از کهنی

ی گوسفندداران( که در )قلعه« قریلگانقوی»زند، جایی است به نامِ برابری می

ی خطِ نیمروز واقع شده است. خطِ نیمروز احتماالً از محل برخورد سیردریا میانه

شده و تا محل برخوردِ هیرمند و وارزم )آرال( در شمال آغاز میی خو دریاچه

                      
 .۱9۳: ۱۳۶۷بیرونی،  .1
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یافته است. تولستوف که این مکان باستانی را کاوش کرده ی هامون ادامه میدریاچه

داند و دانستن این نکته هم سودمند است با اطمینانِ زیادی آنجا را رصدخانه می

با وجود  1اند.ان کشف کردهترین اسطرالبِ جهان را نیز در همان مکاست که کهن

النهار  باید جایگاهی علمی بوده باشد که بر روی نصفمیاین، مرکز مورد اشاره 

مبدأ ساخته شده و بعید است که خودش مرکز گیتی، پنداشته شده باشد. حدس 

ی مراغه های رصدخانهنیرومندتر را دکتر ورجاوند در کتاب خود در مورد کاوش

ز دید او این مرکزِ باستانیِ گیتی، همان شهر زابل بوده است؛ منتشر کرده است. ا

نیز به معنای ساعت « زاول»یا « زابل»شده قرار دارد و نامِ چراکه آن هم بر محور یاد

ی درجه، دقیقاً در میانه 5/33گرفتنِ آن در عرض آفتابی است و به خاطر قرار

   2های جهان باستان قرار داشته است.خشکی

بندی ربع مسکون از دید را در تقسیم« مرکزِ گیتی»استگاه هند و ایـرانیِ مفهوم خ

، «قبه االرض»توان دید. بیرونی دقیقاً پس از شرح مفهوم نویسندگان باستانی نیز می

                      
 .9۱: ۱۳8۳آبادی، غیاث .1
 .۴8: ۱۳8۴ورجاوند،  .2

www.takbook.com



376 

 

بندی ربع مسکون ی الگوهای گوناگون تقسیمگویی برای تاییدِ این سخن، به مقایسه

ای یاد کرده است که طبق آن فریدون ربع دگاه شاهنامهپرداخته است. او ابتدا از دی

ها را به پسرانش مسکون را به سه بخشِ خاوری، میانی و باختری تقسیم کرد و آن

ـ تور و ایرج و سلم ـ واسپرد. دیدگاه سامیان نیز دقیقاً همین است، با این تفاوت 

شان ربع مسکون، شان قایل هستند. از دید ایای را در نقشهدرجه 9۰که چرخشی 

به سه بخشِ شمالی، میانی و جنوبی تقسیم شده است که نوح آن را به سه پسرش 

 بخشید.  -یافث و سام و حام-

ریخته از همین الگو شباهت دارد. بیرونی نوشته است یدِ یونانیان به قالبی در همد

ر ایسیا ترِ آن در خاوکردند که بخش بزرگکه ایشان زمین را به سه بخش تقسیم می

وپا( و ترِ باختری به دو بخش شمالی )اوری / اری کوچک)آسیا( نام داشت. ناحیه

شد که دریای شام )مدیترانه( مرزِ میانش جنوبی )لوبیه / مصر و لیبی( تقسیم می

کردند و آن بود. او همچنین نوشته است که یونانیان، بخش غربیِ آسیا را جدا می

این ناحیه، پارس و خراسان و عراق را شامل  نامیدند ورا آسیای کوچک می
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1شود.می

ی دهد، نقشهها که وجود مرکزی در زمین را نشان نمیبندیر خالفِ این تقسیمب

بندیِ اوستایی است گیتی از دید پارسیان، مرکزدار است. این در واقع همان تقسیم

نی )با کمی که در دوران اشکانی و ساسانی صورتِ نهایی به خود گرفت و بیرو

 2بندی( آن را چنین ترسیم کرده است:اصالح در جهت
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کامل دانش اخترشناسی رد دبخش   اهی همساهیتمدنوم: سیر ت
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 گفتار نخست: مصر

تردید پیشگامی مهم و های جهان باستان، تمدن آفریقاییِ مصر بیدر میان تمدن

مرکز فرهنگِی درخشانی بوده است. مصریان، نخستین دولت متمرکز و گسترده را 

پدید آوردند و در بسیج و سازماندهیِ نیروی انسانی ی سوم پ.م در ابتدای هزاره

ناپذیر گانه به راستی رقابتهای عظیمی مانند اهرام سهو مدیریت و ساختِ طرح

مراتبی از ایزدان بودند. رمز قدرتِ مصریان در دیوانساالریِ متمرکز، نظامی سلسله

ی هروندان را به بردهی شای بود که تقریباً همهو معبدهایشان و بافت اجتماعی ویژه

کارترین تمدن جهان باستان کرد. در عین حال، مصر محافظهفرعونِ بزرگ تبدیل می

سالِ پیش  ۳۰۰۰ها، ادبیات، هنر و دین در این سرزمین تقریباً در طی نیز بود. دانش
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از عصر مسیحی هیچ تغییری نکرد و تنها پس از ورود مسیحیت به این سرزمین 

شدنِ نهادهای مدنی مصریان و انقراض فر و داد و آن هم ویران بود که تحولی رخ

شان بود.شکوه گذشته

ی معماری و شهرسازی، روشن ا توجه به دستاوردهای چشمگیرِ مصریان در زمینهب

ی ابداع فنونِ مربوط به تراشِ است که معماران و مهندسانِ مصری در زمینه

اند. بستر نظری بناهای عظیم، پیشتاز بودهکردنِ ها و برپاهای بزرگ و حمل آنسنگ

شود و دستِ کم یونانیان در نامیده می« هندسه»این علوم، همان است که امروز 

که کلمنت چنان 1جهان باستان بر این باور بودند که مصر، زادگاه این دانش است.

خواست مهارت خود را اسکندرانی از دموکریت نقلِ قول کرده است که وقتی می

ی ها در کشیدن خط و ارائهکس، حتا هارپندوناپاتهیچ»ر هندسه نشان دهد گفت: د

، مهندسانی بودند که «هاهارپندوناپات»و منظور از  2«رسندبرهان، به پای من نمی

کردند و نامشان به مصری به معنای در مصر باستان پی ساختمان را طراحی می

                      
 .۱، ۱؛ ارسطو، متافی یک، ۱۰9هرودوت، کتاب دوم، بند  .1

2. Clement, Book I: 357. 
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 است. « کشریسمان»

شناسی ندسان، ناگزیر به حل آن بودند، بعدتر در دانش ستارهرخی از مسائلی که مهب

اهمیت یافت و به این ترتیب دور از ذهن نیست، اگر برخی از دستاوردهای 

ی مصری را در تکامل دانش نجوم مؤثر بدانیم. مثالً پروکلوس در شرحی هندسه

توان از ی اقلیدسی نوشته، این مسئله را حل کرده است که چطور میکه بر هندسه

یک نقطه خارج یک صفحه، خطی عمود بر خطی کشید که در آن صفحه قرار دارد. 

رفته است، اما این روش در اصل برای تقسیم زمین کشاورزی و مساحی به کار می

  1در نجوم نیز کاربرد دارد.

ای نداشتند. ا وجود این دستاوردها، بر خالفِ انتظار، مصریان از دانش نجوم بهرهب

ترین مانعی که ایشان را از دستیابی به دانش اخترشناسیِ دقیق که گذشت، مهمچنان

ی روشی که شان بود که به شکلی ابتدایی و به شیوهبازداشت، دستگاه عددنویسی

ارزشی که در بعدها رومیان در پیش گرفتند، تنظیم شده بود. غیابِ روش جا

                      
 .۱۲، ۱ی ا لیدسی، شرح پروکلو  بر هندسه .1
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و  ایالم رواجی تمام داشت، باعث زمین ابداع شده بود و به خصوص در بابل ایـران

شده بود که مصریان نتوانند اعداد بزرگ را بنویسند و بنابراین علم حساب در میان 

 نایافته بود. آنان بسیار توسعه

ای که گفتیم، در مصر نیز توجه به ستارگان در آن هنگام اهمیتی ر حسب قاعدهب

کاربردی و فنی یافت که با گاهشماری، پیوند خورد. مصریان، نظامی از گاهشماری 

شهرت دارد. بر مبنای این « تقویم مورب»را ابداع کرده بودند که امروز بیشتر با نام 

ها از تقویم ترین نمونهتشکیل یافته است. کهنروزه  ۱۰ی هفته ۳۶تقویم، سال از 

یافت که « آبیتِف»و « ایبایت»و « ایبیتِف»ی توان در مقبرهموربِ مصری را می

 ۱8ستون در دو ردیف  ۳۶ها شود. بر دیوار این مقبرهپ.م مربوط می ۲۱۰۰به 

ی سال است روزه ۱۰های ها، نشانگر یکی از هفتهشود که هر کدام آنتایی دیده می

 دهد. روزه را نتیجه می ۳۶۰و به این ترتیب سالی 

گذاری شده است و چنین ها، با نام یکی از ستارگان نشانههر یک از این ستون

ی مربوط نماید که در ابتدای کار، این تنها ترفندی برای اشاره به آسمانِ شبانهمی

دایانی جایگزین شدند که ها با نام خبه آن دهک بوده باشد. بعدتر، این عالمت

ی روزه، در فاصله ۳۶۰پاسدار بخت و شادمانی در آن دهک بودند. این تقویمِ 
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شود که نامیده می« مورب»پ.م در مصر رواج داشت و بدان علت  ۱۷۰۰تا  ۲۰۵۰

 ی ستونِ پیشین تکرار شده است. در آغازِ هر ستون، نام آخرین ستاره

ها توان دریافت که این مجموعه از نشانهینجا میکاریِ تمدن مصری را از امحافظه

 ۳۶که از میان این نخورده باقی ماند. چنانبرای زمانی بسیار طوالنی در مصر دست

« اِدفو»ها را در معبد تا از آن ۳۲سال بعد )قرن دوم پ.م(،  ۲۰۰۰عالمت، حدود 

هایی سادگی، ستارهشده، داللت نجومیِ خاصی ندارند و به ی یادستاره ۳۶بینیم. می

 کنند. گذاری میهستند که نقاطی را بر آسمانِ مربوط به هر دهک نشانه

نسبت دیر ظاهر شد. این نقش  ی نجومی در مصر، بهترین نشانه از یک نقشهکهن

شود. در این پ.م مربوط می ۱۵۰۰بینیم و به سال می« سنموت»ی را در مقبره

بر سقفِ گور نقش شده که در آن ایزدی نشسته نگاره، تصویری از آسمانِ شبانه 

ی ستاره ۶بر زورقی، نموده شده است. در کنار این ایزد، سه ستاره و کمی آن سوتر 

توان خورد. از این تصویر میشوند و در باالی آن، مثلثی به چشم میدیگر دیده می

هنگام فرض کرد که مفهومِ چیزی شبیه به صورت فلکی )احتماالً جبار( در آن 

وجود داشته است، اما این خوشه از ستارگان، احتماالً تعریفی بسیار محدود 

برداری از کل اختران ثابت را به دست اند و روشی فراگیر برای نقشهداشته
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البروج تا دوران های فلکی و دایرهدانیم که مفهوم صورتاند؛ چون میدادهنمی

 هخامنشیان به مصر راه نیافت. 

روزه و درک ارتباطِ میان این گذرِ زمانی و چرخش  ۱۰بخشِ  ۳۶ل به تقسیمِ سا

ستارگان در مصر نیز دستِ کم در همان حدِ سومریان و اکدیانِ باستان شناخته شده 

ی شباهنگ و ستارگانِ نشاندارِ خوانیم که ستارهمی« کارلبرگ»بود. در پاپیروس یکم 

ه زیر زمین و سرزمینِ گِب فرو گذرانند و بروز را در محاق می ۷۰شده، یاد

های نجومیِ مربوط به آن دورانِ مصر، نشان باوئر با بررسی جدولشوند. نویگه می

البروج شده، در جنوب دایرهتوان فهمید که ستارگان یادداده است که بر این مبنا می

تا  ۳۰ا شدنشان از آسمان تنهگرفتند، ناپدیداند؛ چون اگر بر آن قرار میقرار داشته

 انجامید. شب به طول می ۴۰

شدنِ ستارگان در قالبی گاهشمارانه، در ضمن به قراردادی منتهی شد که تا منظم

 ساعت است.  ۲۴روزگارِ ما دوام آورده و آن عبارت از تقسیم روز به 

های شبانه را بر حسب مبنای آن چنین است که در ابتدای کار، مصریان ساعت

ساعتِ شبانه بدین صورت پدیدار شد که مصریان  ۱۲ی کردند. بندستارگان، تقسیم

درجه( نمایان  ۱8۰ای که در هر شب بر آسمانِ شبانه )با گسترش ستاره ۱8از میانِ 
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تای دیگر را برای شامگاه کنار گذاشتند و به این دم و سهتا را برای سپیدهاست، سه

های ا طلوع یکی از این ستارهها بساعت دست یافتند که هر یک از آن ۱۲ترتیب به 

تا از  ۱۲نشاندار از افق همراه بود. بر این مبنا در هر مقطع زمانی از شب، مصریان 

دیدند. این در حالی بود که هشت ی آسمان میی نشاندار را در میانهستاره ۳۶

ستاره در آن سوی افقِ غربی قرار داشت  9ستاره همچنان در فراسوی افقِ شرقی و 

 ، یعنی جهان زیرزمینیِ گِب، پنهان شده بود. «دوات»تا هم به اصطالح در و هفت

آید، برداشتِ مصریان در مورد ستارگان و موقعیت و میکه از این قرارداد برچنان

شمارشان، بسیار ابتدایی بوده است. اگر منجمانِ مصری، تصویری روشن از آسمانِ 

بخش  ۱8ی نمایان به درجه ۱8۰ا به ازای بایست شب رداشتند، قاعدتاً میشبانه می

یافتند. در آن حالت احتماالً ما ساعتِ شبانه دست می ۱8کردند و به تقسیم می

ساعت به سادگی  ۲۴تا.  ۲۴کردیم و نه ساعت تقسیم می ۳۶روز را به امروز شبانه

از اینجا مشتق شده است که مصریان به دلیل مزاحمت نور شامگاه و بامدادان، 

دیدند و های نزدیک به غروب و طلوع خورشید نمیرخی از اختران را در ساعتب

 اند.  ها را نشمردهبه همین دلیل نیز آن
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بار در گور فرعونی به نام سِتی بندی زمانِ شبانه را برای نخستیناین الگوی تقسیم

پ.م درگذشت. در همین گور، نقشی از  ۱۳۰۰بینیم که در حدود سال نخست می

ای است که بدن زنی را در باالی سر خود مان کشیده شده که به شکل پیکرهآس

کند که بر مبنای آن، ی آفرینشِ مصری اشاره مینگه داشته باشد. این به اسطوره

)آسمان( را در باالی سر خود بلند کرده « نوت»)هوا یا باد(، « شوا»ایزدی به نام 

 است. 

ی وجود دارد آن است که گفته شده، تفاوت ی ستی جالبی که در متن مقبرهنکته

زمانیِ میان طلوع خورشید و ظهور شباهنگ در آسمان، در روز بیست و ششم از 

توان روز محاقِ این ستاره بوده است. می ۷۰ماه فارموتی قرار داشته و این پس از 

ی ستی شده به تاریخ نگارش متن بر مقبرهبا محاسبه نشان داد که وضعیتِ یاد

پ.م تعلق دارد.  ۱8۰۰تا  ۱88۰ی شود؛ بلکه به فاصلهپ.م( مربوط نمی ۱۳۰۰)

هایی استفاده ها و دادهبنابراین منجمان مصری در زمان ستی، همچنان از جدول

ی سال قدمت داشته و تطبیق خود را با منظره ۶۰۰تا  ۵۰۰کردند که در آن هنگام می

 داده است. عینیِ آسمانِ شبانه از دست می
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های به این ترتیب مصریان در قلمروی اخترشناسی، به شکلی دور از انتظار، از تمدن

تر ماندند و این دانش را در زمان زمامداری هخامنشیان از ی خود عقبهمسایه

های فلکی و ترین سندی که ارجاعی به صورتزمین دریافت کردند. کهنایـران

است که پارکر « پاپیروس دموتیکِ وین» دهد،البروج را نشان میپیوندشان با دایره

م. منتشر کرد. در این کتیبه، نام داریوش بزرگ با کمی خدشه دیده ۱9۵9آن را در 

پ.م نوشته شده است. در  ۴8۰-۵۲۰های شود و تردیدی نیست که بین سالمی

های مصری و بابلی با هم تطبیق داده شوند. مثالً این متن تالش شده است تا ماه

مصری، یکی انگاشته « تیبیِ»بابلی با « ایاروی»مصری و « چویاکِ»بابلی با « نیسانِ »

های های شاهنشاهان هخامنشی که سرزمینی کتیبهشده است. در این متن به شیوه

ماهِ سال  ۱۲ای از چهار سرزمین آمده و کردند، سیاههزیرِ فرمانشان را فهرست می

این مبنا، در مورد بروز قحطی و سیل و ها منسوب شده است و بر به این سرزمین

 هایی شده است. ها پیشگوییکسوف در آن

اند از: کرِت، آمورو، سوریه و مصر. این فهرست شده عبارتچهار سرزمین یاد

احتماالً با فهرستی از همین زمان که از بابل به دست آمده، همسان است و در سنت 

بابلی به چهار سرزمینِ ایالم، اکد، نوشتاریِ مشابهی تدوین شده است. در متن 
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هایی مشابه بازگو شده آمورو )بابل( و سوبارتو )آشور( اشاره شده و پیشگویی

اختر در مدارک ها و هفتاست. تا پیش از ورود پارسیان به صحنه، اثری از سیاره

که گذشت، تنها اختری که بسیار مورد توجهشان بوده، شود. چنانمصری دیده نمی

 اند. شناختهگ است و ناهید را هم میشباهن

کردنِ اختر به مصر وارد شد و هم رصددر دوران هخامنشیان بود که هم مفهوم هفت

از کتاب  ۳۴۳مسیر اختران در این سرزمین رواج یافت. به طوری که ارسطو در بند 

را ها و ستارگانِ ثابت ی میان سیارهآورده است که مصریان مقارنه« کائنات و جو»

نوشته است که مصریان و بابلیان،  1«آسمان»اند. او همچنین در کتاب شناختهمی

هایی نیز برای اصالح بودند. همچنین تالش عبور بهرام از پشتِ ماه را رصد کرده

خوانیم می« پاپیروسِ نهم کارلسبرگ»دستگاه گاهشماری انجام پذیرفت. مثالً در 

 روز برابر بوده است.  9۱۲۵ ماه قمری و ۳۰9سال مصری با  ۲۵که 

                      
 .۲9۲، بند ۱۲کتاب دوم، بخش ارسطو، آسمان،  .1
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ای که از مرزهای نماید که از دوران هخامنشی به بعد، دانش اخترشناسیچنین می

شمال شرقی مصر به این سرزمین وارد شده بود، در چارچوب دین مصری، 

جایگاهی مشخص یافت و در نظام کهانتِ مصریان پذیرفته شد. به زودی سندی 

دهد این کار در زمان هخامنشیان و تحت تأثیر نفوذ میرا ارائه خواهم کرد که نشان 

سیاسی و فرهنگیِ ایشان انجام پذیرفته است. در اینجا تنها از برخی از نویسندگانِ 

ی ها در بستر اندیشهشدنِ این منشآورم که جایگیرمتاخرتر مصری نقلِ قولی می

 دهد. بومی مصر را به خوبی نشان می

کلمنت اسکندرانی نوشته است که در میان کاهنان مصری کسانی بودند که لقبشان 

بایست در زمان مراسمِ دینی، دو ابزار نجومی را بود و ایشان می« نگهدارساعت»

ی دانشمندان ها را به مردم نمایش دهند. ایشان همچنین به ردهحمل کنند و آن

ی وضع درباره»هایی مانند ست که کتابرفته اتعلق داشتند و از ایشان انتظار می

ی ی خورشید و ماه و پنج سیارهدرباره»، «های نجومیستارگان ثابت و پدیده

و « های ماهها و مراحل خورشید و اهلهها و استقبالی مقارنهدرباره»، «سرگردان

دیگر  ها از اطالعاتیرا به خاطر سپرده باشند. در مورد این کتاب« های طلوعدرباره»

فهرستی از « های طلوعدرباره»نیز در دست داریم. مثالً ائوکتمون نوشته است که 
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پ.م به کمک همین اسناد برای  ۴۳۲ترتیبِ طلوعِ ستارگان بوده است و خودش در 

 بار در یونان، انقالب تابستانی را محاسبه کرد. نخستین

که « پتوسیریس»در میان کاهنان و اخترشناسان مصری، مردی وجود داشته به نام 

و  ایزد مصری خط-زیسته و کاهنِ توت در اواخر دوران هخامنشیان در مصر می

ین مرد از آن رو اهمیت دارد که بعدها در سنت هرمسی او را بوده است. ا -دبیری

ها ستند و به همین دلیل هم تا مدتایِ این آیین دانگذاران افسانهیکی از بنیان

شد. با وجود این، در قرن گذشته شخصیتی اساطیری و غیرتاریخی قلمداد می

ای، هآرامگاه مردی با این نام در مصر کشف شد و معلوم شد که پتوسیریس افسان

ن، هرمس شخصیتی واقعی بوده و به راستی به آیین ایزد توت که بعدها نزد یونانیا

 پیوند داشته است.  خوانده شد،
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ی مفصلی است که در آن کشف سازد، کتیبهآنچه آرامگاه پتوسیریس را مهم می

دهد. با توجه به اهمیت شده است و ماجرای زندگی و کارهای وی را شرح می

 کنم:در اینجا ترجمه می 1این سند، کل این کتیبه را بر مبنای خوانشِ لیشتهایم

 wrتن ) ترین در میان پنجتمام اموال وی، بزرگپسرِ جوان محبوبِ او، مالک »

djw : هرموپلیس(، استادِ کرسیِ )مقدس(، /  یعنی کاهن اعظم توت در خمونو

کند؛ کسی که )تندیسِ( پریستار اعظمی که خداوند را در معبدش مالقات می

کند؛ او که به قدس کند و )تندیسِ( سرورش را دنبال میسرورش را حمل می

 آورد؛شود؛ او که وظایفش را همراه با پیشگویانِ بزرگ به جای میارد میاالقداس و

ی خلقت هرموپلیس(، رئیس پیامبرِ اوگدوآد )هشت ایزد خالق در اسطوره

ی سوم و چهارم، کاتب سلطنتی که ناظر پریستاران سخمت، رهبر پریستاران عشیره

رورِ هِروِر و بر تمام اموال معبد خمون است؛ دومین پیشگوی خنوم رع، س

ی معبد هرور و نفروسی، )پیشگوی( هاتور، بانوی نِفروسی، رئیس دومین عشیره

                      
1. Lichtheim, 1980: 44. 
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ها، پتوسیریس، روحانی که آنخِفِن خونس پیشگوی آمون رع و ایزدان آن مکان

 گوید:پِت به راستی چنین میشده از بانو نفررِنشود؛ زادهخوانده می

ی دانشمندان که به این گورستان وارد ی پریستاران، همهی پیشگویان، همهای همه

بینید؛ خدایی را که من برایش کنش ورزیدم را بستایید. شوید و این مقبره را میمی

ورزند، بستایید؛ چون من کسی بودم که خدا را برای آنان که )برای من( کنش می

مادرش ستوده گشت؛ برای برادرانش توسط پدرش محترم شمرده شد و توسط 

شکوهمند بود. من این مقبره را در این گورستان ساختم. در کنار ارواح بزرگی که 

ترم بازگو شود. زمانی که نام مردی آنجا هستند. برای آنکه نام پدرم و برادران بزرگ

برای خطاست. خدا را گردد. باختر اقامتگاه اوست که بیبازخوانده شود، او احیا می

یابد، مگر آنکه مردی که به آن دست یافت، بستایید. هیچ مردی بدان دست نمی

 دلش در انجام کارِ راست، راسخ باشد. 

در  شود. تنها کسی که با ترازو و وزنهدر آنجا تهیدست از توانگر، بازشناخته نمی

ر حسابرسی برابر سرورِ ابدیت رها از اشتباه قلمداد گردد. برای هیچ کس، استثنایی د

ی میمون ریاست ترازو را بر عهده دارد، به کردارهای هر نیست. توت که در چهره

 کند. کس بر زمین حسابرسی می
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هایش را در قلبم ی نقشههای سرورِ خمون بودم. من همهمن از زمانِ تولدم بر آب

دل به  دانست که درداشتم. او مرا برگزید تا مدیریتِ معبدش را بر عهده بگیرم. می

گذارم. من هفت سال را به عنوان مدیر برای این ایزد صرف کردم وی احترام می

آنکه اشتباهی از من سر بزند، نذوراتش را مدیریت کردم. در آن هنگام که بی

های بیگانه در مصر حکومت داشت و هیچ چیز در جای سابقش فرمانروای سرزمین

در آشوب بود و شمال در طغیان.  نبود؛ چون جنگ در مصر آغاز شده بود. جنوب

ی معبدها  پشت سرشان بود(. همه ِکه )سرهایشان متوجهرفتند در حالیمردم راه می

دانستند چه خواهد شد، گریخته از خدمتگزارانشان تهی بود. پریستاران که نمی

 بودند. 

وقتی من برای توت، سرور خمون، مدیر شدم، معبد توت را به وضعیت سابقش 

دم. باعث شدم که تمام مناسک به شکل دیرینشان اجرا شود تا هر پریستاری درآور

ساعت اش )خدمت کند(. من پریستارانش را بزرگ داشتم و پریستاران در زمان ویژه

(horologoiرا در معبدش )  ارتقا دادم. من تمام خدمتگزارانش را برانگیختم. من

های معبدش را کاهش ندادم. برای تمام حاضران، قانون وضع کردم. من پیشکش

ی چیزهای نیکو پر کردم. من اش را با همهمن انبارهایش را با جو و غله و خزانه
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هر آنچه را که پیش از این بود، افزودم و هر شهروندی، خدا را به خاطر من نیایش 

های پریستاران که دلهای قیمتی را بذل کردم؛ چنانکرد. من سیم و زر و انواع سنگ

کنند، شادمان گردد و من نیز به همراهشان ام آنان که در سرای زرین کار میو تم

جا ویرانه شده بود، باشکوه ساختم. من آنچه شاد شدم. من هر آنچه را که در همه

 ها پیش تباه شده بود و دیگر در جای خودش نبود، احیا کردم. را که مدت

را در بوستان بیابم. من، آن را  ن، رشته را کشیدم و خط را رها کردم تا معبد رعم

از سنگ آهک سپید خوب ساختم و با هر نوع کاری به پایانش بردم. درهایش از 

اند. من، رع را در آن و چوب کاج هستند که با مسِ آسیایی )مفرغ( استوار شده

ی آتش )آسمان خاوری که زادگاه رع است( مستقر بانوان پرستار را در جزیره

 ساختم.

ی ایزدبانوان را در سرای خمون شان قدیمی شده است، خانهدریافتم خانهن وقتی م

برساختم. آنان در معبد توت، سرور خمون اقامت گزیدند. مردم آن را نیایشگاهِ 

نامند. رویش به سمت خاور برگردانده شده است. من، سرای جشن ایزدبانوان می

همسر توت از پادشاهی نو به ، «آنکه آنچه را ساخته که چیست؟»نِحمِتاوای )یعنی 

)همچون؟(  جنوب، بعد( را برساختم و سرای هاتور را، آن بانوی 
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ها را از سنگ آهک سپید خوب ساختم و با هر نوع نحمتاوای، مادر خدا. من، آن

 کاری به پایانش بردم. من، باعث شدم ایزدبانوان در آن اقامت گزینند. 

رساختم و از اینکه زباله در آن جمع شود جلوگیری ن، حصاری پیرامون بوستان بم

کردم؛ چراکه آنجا زادگاه تمام خدایان است که در آغاز، هستی یافتند. این مکان 

بود که ویرانگران بدان آسیب رسانده بودند؛ مهاجمان بدان وارد شده بودند؛ 

شده بود. ی مهاجمان برده هایش به خانههای درختانش خورده شده بود و بوتهمیوه

سراسر سرزمین به خاطرش در فغان بود و مصر بدان در تب و تاب بود؛ چراکه 

ای از تخم مرغ )که رع از آن زاده شد( در آن مدفون است. من، دیوار معبد نیمه

خمون را یکپارچه ساختم تا دلِ بانویم، نحمتاوای را شاد سازم؛ در آن هنگام که 

 نگرد.هر روز به این دستاورد می

کنون زمانی که من در برابر این ایزدبانو، هِکِت، بانوی هرور، در جشن زیبایش در ا

ای در شمال این شهر رفت؛ واپسین ماهِ سال بودم، من مدیرِ توت شدم. او به نقطه

رفته ویرانه بود. هایی از یادنامندش که از زمانبه جایی که همگان سرای هکت می

هایش معلوم نبود. آن را ی پیجایی که دیگر نقشهآب هر ساله آن را شسته بود تا 

نامیدند؛ در حالی که هیچ آجر و سنگی در آنجا باقی نمانده تنها سرای هکت می
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ی این ایزدبانو بود. آن گاه ایزدبانو در آنجا توقف کرد. من، کاتب معبد را درباره

مانی در آنجا بسازد. شمار به وی دادم تا از آن روز، یادای بیمطلع ساختم. من، نقره

من، دیوار بزرگی در اطرافش ساختم؛ طوری که آب آن را نبرد. من، در مشورت 

با دانشمندان، اشتیاق به خرج دادم تا بتوانم مناسک را بازسازی کنم که این ایزدبانو 

 یابد که کارها انجام پذیرفته است. کنند و او از محتوایش درمیرا بدان خدمت می

ی چیزهای خوب و سیم و ت، به عنوان پاداشِ اینکه وی را با همهرور من، توس

های انگور و ها و خوشهزر و درو و محصوالت، در انبارها و کشتزارها و رمه

ها غنی ساختم، )مرا( بر ی چیزهای خوب در خزانهی درختان و همههای همهمیوه

ودم و محبوبِ ی همگنانم برکشید. من مورد لطف فرمانروای مصر بفراز همه

درباریانش قرار گرفتم. بادا که این نیز همچون پاداشی به من بخشیده شود: عمری 

دراز با شادمانیِ دل، یک تدفین خوب پس از گذر از زمان پیری، جسدم در این 

ترم. من توسط سرور خمون و همچنین مقبره نهاده شود در کنار پدرم و برادر بزرگ

ام توسط فرزندانم نگه داشته شود؛ با پسری که وم. خانهتمام ایزدان اون آمرزیده ش

آید بگوید: او شود. بادا کسی که پس از این به اینجا میجایگزین پسری دیگر می

 «تا روز درگذشتش خدمتگزار خدایان بود.

www.takbook.com



397 

 

  ی پتوسیریسقبرهم

 ر مورد این مقبره و متن آن، چند چیز مشخص است: د

آید که در دوران ی معبد برمیز تزیینات و نقش و نگارهای موجود بر آرایها

حکومت یونانیان بر مصر ساخته شده است، اما در ضمن، این یکی از واپسین 

های مصری است که معماری و ساختار اصیل مصری در آن همچنان رعایت مقبره

رن چهارم پ.م قرار شدن آن را در اواخر قشده است. از این رو، تاریخ ساخته

دهند. به این ترتیب، پتوسیریس قاعدتاً کاهنی بوده که همچون شهروندی می

هخامنشی در مصر زاده شده و بالیده و به مقام پریستارِ توت در مرکزِ دینیِ وی 

هایی که دارد، احتماالً برکشیده شده است. تأکید او بر نام پدر و مادرش و اشاره

اش نیز چنین نقشی داشته و مقام کهانت در خانوادهبدان معناست که پدرش 

هایی ی مقدونیان به مصر، اشارهموروثی بوده است. او به آشوبِ برخاسته از حمله

رندانه دارد و با عبارتی مبهم، ویرانیِ معبد توت را ناشی از هرج و مرج و آشوبِ 

عبارت را ارجاع به ناشی از زمامداریِ بیگانگان دانسته است. برخی از مفسران این 

هخامنشیان دانسته و آن را همچون نوعی خوشامدگویی نسبت به اربابان جدید 

توان ارجاع به خوِد اند، اما از سوی دیگر این عبارت را میمصر قلمداد کرده
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مقدونیان مهاجم هم دانست؛ چراکه ویرانگری و غارت مصر، قاعدتاً در زمان ایشان 

خامنشیانی که گذشته از دو مقطعِ چندساله، دو قرن بود انجام شده و نه در عصر ه

 که بر مصر حاکم بودند. 

ر متن، به کاهنانی اشاره شده است که نگهبان و حامل ساعت بودند و این با د

گزارشی که کلمنت اسکندرانی داد، همخوانی دارد. بعدها یونانیانِ اسکندریه، توت 

او را با هرمس برابر گرفتند، هر دو را  را با ایزد حکمت و خِرد برابر دانستند،

بینی فرض کردند و پتوسیریس را یکی از موسس دانش نجوم و جادوگری و طالع

پیامبرانش قلمداد کردند. پیوند میان پتوسیریس و توت در متن نمایان است، اما 

شود. این سند، نشانگر ی چندانی به دانش نجوم و اهمیت اختران دیده نمیاشاره

ست که تا پایان عصر هخامنشیان، دستِ کم یکی از کاهنانی که بعدها نزد آن ا

ی اخترشناسیِ مصری پنداشته شد، ارتباط چشمگیر و مهمی ترین چهرهیونانیان مهم
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با این دانش نداشته است و تنها پریستاری بوده که پس از ویرانیِ معبد توت که 

مک مردم، بارِ دیگر آنجا را بازسازی ی مقدونیان بوده، با کاحتماالً ناشی از حمله

 کرده است. 

*** 

زبان بودند که در مصر گذارانِ دانش نجوم در غرب، نویسندگانی یونانینیادب

دانستند و در قرونِ زیستند. ایشان خود را وامدارِ دانش مصری و بابلی میمی

زیستند. ه مینشینِ مصر، یعنی اسکندریترین شهرِ یونانینخستینِ میالدی، در مهم

ی خود را از قلمروی مصر با توجه به اینکه این نویسندگان اطالعات اخترشناسانه

شود که شاید نظام اند، این پرسش در اینجا مطرح میکردهدریافت می

ی ابتدای دوران ی ایشان در اصل مصری بوده باشد. شاید در فاصلهاخترشناسانه

نویسندگانی مانند بطلمیوس ظهور کردند،  هخامنشی تا قرن اول و دوم میالدی که

سنتی بومی و درونزاد در مصر پدید آمده و نوعی اخترشناسی مصری را در این 

 سرزمین پدید آورده باشد. 

ی ترین شاهدی که در تأیید این فرضیه داریم، ارجاع مکرر و ستایشگرانههمم

زیادی از یونانیان، یونانیان به نجوم مصری است. حتا در عصر هخامنشی هم شمار 
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رفتند و این سرزمین را مرجع دانش برای یادگیری اخترشناسی به مصر می

دانستند. مثالً اودوکسوس در همین شهرِ هلیوپلیس ـ که پتوسیریس بعدها در می

آن زاده شد ـ تحصیل کرده بود. شهری که هر چند در قلمروی سیاسیِ ایـران 

مالً مصری داشت و از مراکز دینی و علمی هخامنشی قرار داشت، اما فرهنگی کا

 کهنسالِ این سرزمین بود. 

سال پس از او، در اسکندریه کتاب خود را نوشت که شهری  ۴۰۰طلمیوس ب

نشین بود و توسط فاتحان مقدونی و یونانی در مصر تاسیس شده بود، اما یونانی

حدس معقول  ی مصری قرار داشت. بنابراین اینهمچنان زیر نفوذ تمدن دیرینه

اند که یونانیان، نماید که شاید مصریان، خود صاحب دستگاهی اخترشناسانه بودهمی

 اند. ی خویش را از ایشان وام گرفتهنظریه

 رای رد این احتمال، سه شاهد وجود دارد: ب

های ی پتوسیریس که شرحش گذشت و غیاب داللتی مقبرهخستین شاهد، کتیبهن

رین مرکز دینیِ مربوط به ایزدِ اختران )توت( را در پایان عصر تاخترشناسانه در مهم

 دهد. هخامنشی نشان می

ای است که ادعا شده بر مبنای نجوم مصری تدوین ومین شاهد، خودِ متون یونانید
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هایی فراتر از دانش اخترشناسی ایـرانی ندارد شده است. این متون، اطالعات و داده

از بابل وامگیری شده است. مثالً پیوند میان  و معلوم است که به طور خاص

های فلکیِ بطلمیوسی و منابع بسیار کهنسالِ بابلی آشکار است و منبعی با صورت

های فلکی پرداخته این قدمت و تأثیرگذاری نداریم که مصری باشد و به صورت

طور  البروج )مثالً بز ـ ماهی( بهباشد. همچنین برخی از نمادهای موجود در دایره

خالص بابلی هستند و همتایی در مصر ندارند. یونانیان، همواره به تقدم منابع 

ترین بیان اند. صریحکلدانی و ترجیح آن بر اخترشناسی بومیِ مصریان تأکید کرده

ی این دو بینیم که فصلی را به مقایسهاز این دست را در کتاب خودِ بطلمیوس می

ه مدل مصری، حتا در زمان او نیز به نسبت نظام اختصاص داده و نشان داده ک

 ابتدایی بوده است.

ومین شاهد که از همه ارزشمندتر است، سندی مصری است که نظام اخترشناسی س

نام دارد و « البروج دَندَرهدایره»دهد. این اثر باستانی مصریان را نشان می

نقش شده است. ای است که بر سقف معبدِ هاتور در دندره ی برجستهدیوارنگاره

اند و از این رو به دوران حکومت بطلمیوسیان پ.م دانسته 50تاریخ ترسیم آن را 

 بر مصر تعلق دارد. 
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ین سند به طور همزمان، دو نکته از تحول دانش اخترشناسی در مدل موردِ نظرمان ا

 کند: را تایید می

خست آنکه بر مبنای این نقش، مصریان در دوران بطلمیوسیان؛ یعنی آن هنگام که ن

از سپهر سیاسی ایـرانی جدا شده و دو قرن استقالل نسبی را تجربه کرده بودند، 

های فلکی همچنان از دستگاه اخترشناسیِ کلدانی، برای رمزگذاری صورت

کلدانی در مصر -ذ و تاثیر نظام ایـرانیاند. از این رو نفوکردهگانه استفاده میدوازده

 شود. تأیید می

اند وم آنکه این تصویر در زمانی نقش شده است که یونانیان بر مصر حاکم بودهد

و عصر زرین فرهنگ آتنی را در پشت سر و شکوفایی فرهنگی عصر هلنی را در 

این تصویر  اند. با وجود این، هیچ نشانی از عناصر یونانی درپیرامون خود داشته

شود؛ یعنی در زمانی دیرهنگام، مانند قرن اول پیش از میالد، یونانیان دیده نمی

شده و از نظر اند که بتوانند در قلمروی فتحهمچنان دستگاهی اخترشناسانه نداشته

گرفتنِ دانش ـ به کارش بگیرند. این از سویی، سرچشمه سیاسی رام ـ مانند مصر

دارد و از سوی دیگر، ادعاهایی مانند تاثیر مردود می اخترشناسی از یونان را

ی مصری سازد. برای آنکه درجهها بر اخترشناسیِ بلخ و هند را مشکوک مییونانی
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 تر بررسی کنیم.البروج را دریابیم، باید آن را دقیقبودنِ این دایرهیا کلدانی

 نمای دندره، از چند نظر منحصر به فرد است: لکف

ریِ های بابلی، مدور است و این کامالً با سنت مصی نگاره، به شیوهخست آنکهن

 استفاده از خطوطِ راست و عمود بر هم، تضاد دارد. 

دهد. ترین نقشه از آسمان در جهان باستان را به دست مییگر آنکه این سند، کهند

 اند که چهارای گنجانده شدهصورت فلکی در پیرامون دایره ۱۲در این تصویر 

اند. در به دست گرفته های جهان،ی ستونطرف آن را چهار ایزدبانوی نگهدارنده

های فلکی نقش شده است. تمام تصویرها، ی این دایره، تصویر صورتمیانه

اند. ای مصری دارند و برخی از نمادها به همتاهایی در مصر برگردانده شدهشیوه

)هاپی( نمایش داده شده که دو جام  مثالً صورت فلکی دلو به صورت ایزدِ رود نیل

ی ی افالک در میانه، دایرهالبروج و نقشهی دایرهدر دست دارد. در میان حلقه

اند. همسان با سَری همچون شاهین بر آن ردیف شده ایزدِ ۳۶دیگری قرار دارد که 

 آن، یکتا از ۳۶ی مصری هستند که گفتیم  روزه ۱۰های ها ایزدان حامی هفتهاین

 آورند.را پدید می روزه ۳۶۰سالِ 
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های فلکی نمای دَندَره )باال( و برابری آن با صورتی فلکشدهتصویر بازسازی

 )زیر(
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ر و ند دندره، نفوذ عمیق اخترشناسی بابلی در فرهنگ مصری و وامگیری فراگیس

دهد. این سند کاملِ این نظام در تمدنی کهنسال و نیرومند، مانند مصر را نشان می

ی ی زمان اودوکسوس و بطلمیوس تعلق دارد و تا حدودی نمایندهدقیقاً به میانه

افته نانی در سرزمین مصر بدان دست یتصویری ذهنی است که این دو دانشمندِ یو

نمای دندره را باید سندی بسیـار مهـم دانست که پـلِ بودند. به عبارت دیگر، فلک

کلدانی و نظام یونانیِ بطلمیوسی است و انتقال اولی به ـ  میـان اخترشناسی بابلـی

 کند. ای مصری اثبات میدومی را از مجرای زمینه

کردن که نقل 1حلیلی از نقوش این سند به دست داده استاوین وایت به تازگی تگ

های فلکی در دندره ی صورتمایهآن خالی از فایده نیست. به طور خالصه، او نقش

ی روشن رسیده که بینیم، مقایسه کرده و به این نتیجهرا با آنچه در نجوم بابلی می

سه صورتِ مربوط به توان دومی از اولی وامگیری شده است. به عنوان نمونه می

کمانگیر، شیر و ماهی در این نگاره را برگرفت و مشاهده کرد که همان نمادهای 

                      
1. White, 2007. 
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اند. برای اینکه معیاری برای مقایسه هستند که تنها سربندی مصری پوشیده بابلی

 آورم:های فلکی بابلی را نیز در اینجا میفراهم آید، بازسازیِ وایت از صورت
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 گفتار دوم: یونان

شدن موعد ترین راه برای تشخیصِ نزدیکنگریستن به ستارگان از دیرباز، ساده

های کشاورزی بوده است. این بدان معناست که دانشی انجام برخی از فعالیت

شاورز ی موقعیت ستارگان و زمان تقریبی به شکلی عینی و ساده در جوامع کدرباره

الً دهقانان از شود؛ به طوری که مثآید و از نسلی به نسلی دیگر منتقل میپدید می

ها، زمانی است زمین یا چیدن میوهآموزند که زمان مناسب برای شخم پدرانشان می

ی آسمان که فالن ستاره به فالن نقطه از آسمان برسد. این شکلی از فهم کشاورزانه

آنکه لزوماً زیربنایی نظری یا شود؛ بیدهقانی منتهی می است که به استخراج سالِ

 علمی را برای فهم آسمانِ شبانه پدید آورد. 

توان در منابع یونانی باستان بازجست. های این فهمِ دهقانی از ستارگان را میمونهن

www.takbook.com



409 

 

 گوید:هسیود در کارها و روزها می

شوند، زمان نمایان میاند، از افق وقتی ستارگانِ پروین که دختران اطلس» 

 ۴۰کنند باید زمین را شخم زد. این دختران کردن است و وقتی غروب میخرمن

ها را )برای درو( تیز شوند و وقتی بارِ دیگر نمایان شدند باید داسروز پنهان می

ی زئوس بگذرد، سماک رامح از اقیانوس شامگاهی روز از شب چله ۶۰کرد. وقتی 

  1«آید.بیرون می

 گوید: یا در جایی دیگر می

ی آسمان رسیدند، باید دختران رز را به چرخشت وقتی شباهنگ و جبار به میانه»

سپرد و زمان غروب پروین و دبران و جبارِ نیرومند، مصادف است با هنگامِ 

  2«زدنِ زمین.شخم

ی اند و امری تجربها به شکلی نسبی و نادقیق بیان شدهشکار است که این عبارتآ

دارند؛ نه حقیقتی علمی و محاسباتی را. به همین دلیل نیز اعدادی و عینی را بیان می

                      
1. Hesiod, v.383-387. 
2. Hesiod, v.609-611. 
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شود که مقادیری نسبی و تخمینی برای در آن زیاد تکرار میچهل و شصت  مانند

 شناسانه ندارند. فواصل زمانی میان طلوع و غروب ستارگان هستند و دقتی ستاره

گوید، که مثالً میشود. چنانهای مشابهی در سراسر آثار هسیود تکرار میبارتع

شود و بعد از توفان در این دریا، آلود، پنهان میپروین از بیم جبار در دریاهای مه

کند شود و این هنگامی است که گرما فروکش میروز از آن خارج می هپنجاپس از 

 اند. و این اعداد همگی نادقیق و تخمینی 1ودشو هوا برای دریانوردی مناسب می

شناسی را همچون دانشی رخالف اخترشناسانِ ایـرانی و مغانِ کلدانی که ستارهب

های آفرینش نگریستند، یونانیان هرگز نتوانستند میان اسطورهمحاسباتی و فنی می

ارش و دانش اخترشناسی، تمایزی ایجاد کنند. در حدی که خودِ ارسطو هم در آث

پنداشتنِ شکل کره در کند و مثالً به دلیل مقدس و کاملاین مفاهیم را مخلوط می

و این برداشت  2کند که شکل ستارگان نیز باید کروی باشددین و فلسفه، فرض می

 در سراسر قرون میانه در اروپا برقرار بود. 

                      
1. Hesiod, v.619-622, 663-665. 
2. Hetherington, 1993: 46. 
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بودن رویین برداشت کامالً با روش اخترشناسی مانند بیرونی تفاوت دارد که کا

گرفت و خورگرفت، به شکلی ها در زمانِ مهی آنزمین و ماه را بر مبنای شکل سایه

الصفا های اِخوان کند. حتا اخترشناسانی مانند نویسندگان رسالهتجربی استنتاج می

تری بودند ی پایینگرایی و شکاکیتِ علمی نسبت به بیرونی در رتبهکه از نظر عینی

خواهند سخنی نزدیک به ارسطو را بر زبان آورند، چنین مینیز آن هنگام که 

شدنِ آن در افالک و نزد ستارگان بودن شکل کره و تکرارگویند که دلیلِ بهینهمی

ها بیشترین مقاومت را از خود نشان آن است که کره، شکلی است که در برابر آفت

ی اشکالِ تر از همهدهد؛ هنگام حرکت سرعتی بیشینه دارد و حرکتِ آن، هموارمی

اش قرار دارد؛ دیگر است؛ اقطارش برابرند و بنابراین مرکزش درست در میانه

تواند با آن مماس حرکت آن، مستدیر است و هر چیزی، تنها در یک نقطه می

بنابراین به خوبی روشن است که در سپهر فرهنگ ایرانی با برداشتی مستدل  1شود.

رو هستیم؛ در حالی که منابع یونانی همان نتایج را و عقالنی از اشکال هندسی روب

                      
 .۱۱9: ۱، ج.۱۴۰۵رسائا انوان ا صفا،  .1
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 کنند. از مقدماتی اساطیری و دینی استخراج می

خدادی میان اخترشناسی و علوم وابسته به آن از فلسفه و اساطیر ایزدان، ر مایزت

ی خاصی از دانش گاهشماری و دشوار و دیریاب در تاریخ علم بود که در حوزه

هایی ها دست نداد و شاخهرصد و علمِ زیج، تحقق یافت و در بسیاری از عرصه

چنان ترکیب میان باورهای اعداد را زاد که هم بینی یا علم حروف ومانند طالع

یافتنی در کل دشوار تمایزکرده است. چنین  سنخ را در خود حفظناهمخوان و ناهم

پِی شرایط و در  کنیم بایدو کمیاب است و در تاریخ علم، آن گاه که با آن برخورد می

 شناختیِ خاصی باشیم که این رخداد را ممکن ساخته است. شناختی یا منشعلل جامعه

دهد که هر صورت بر مبنای اسناد تاریخی، پژوهش استوار روخبرگ نشان میه ب

برقرار بوده  -اما نه در دورانی پیش از آن-چنین تمایزی در بابلِ عصر هخامنشی 

ی دانایی به علمی دقیق است. شدنِ یک حوزهو این بهترین نشانه برای تبدیل 1است

ماند و در قرون میانه نیز در برابر زمین همچنان باقی شده در ایـرانتمایز یاد

                      
1. Rochberg, 2002: 661–684. 

www.takbook.com



413 

 

پردازانی مانند ابومعشر بلخی، دانشمندانی مانند زکریای رازی بینان و اسطورهطالع

پرداختند و ابوریحان بیرونی را پدید آورد که به دانش نجوم، به معنای دقیق کلمه می

ودمند است کردنِ این نکته نیز سکردند. گوشزدهای آمیخته را طرد میو سایر منش

های ای، یعنی نیل به سرمشقی برای فهم که از حوزهرشتهکه دستیابی به دانشی میان

های دانایی و یافتن این شاخهگوناگون دانایی تغذیه کند، پیشاپیش شرطِ تمایز

شان نسبت به هم را همچون ضرورتی واجب در خود دارد؛ یعنی تا وقتی مرزبندی

ی تخصصیِ خود را پدید شناسی و حوزهاند و روشکه علومی از هم تفکیک نشده

توان از اند، نمیهای خود را مشخص نساختهها و جایگاهاند و مرزبندینیاورده

ای پدید آورد. واقعیت آن است که رشتهشان، دانشی میانافزاییاندرکنش و هم

یونان  های دینی و اساطیری، هرگز درتمایز یادشده میان اخترشناسی و سایر منش

این درآمیختگی  -اگر به اصل متن رجوع شود-دست نداد و منابع یونانی باستان 

 نمایانند. ترین شکل ممکن در خود باز میرا در ابتدایی

*** 

رسانند و تا حدودی هم حق دارند؛ روپاییان، تبار فرهنگی خویش را به یونانیان میا

ی مدن روم باستان است که بدنهی تچراکه بخش مهمی از فرهنگ ایشان بازمانده
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فرهنگِ خود را از یونانیان وام گرفته بودند. ولی باور به اینکه یونانیان، نخستین یا 

اند، جز عالقه و میل ترین یا موثرترین مرکز تولید فرهنگ در جهان باستان بودهمهم

نده از یونان ی دیگری ندارد. اسناد و نوشتارهای بازماقلبیِ نویسندگانِ غربی پشتوانه

شان سال پس از مرگ نویسندگان باستانی هزارباستان، هر چند بسیار دیر و بیش از 

 دهد. بودنِ این تمدن را نشان میاند، همچنان ابتداییتدوین و گردآوری شده

های کالسیکِ اندیشه، همچون هایی روبرو هستیم که در تاریخر یونان با شخصیتد

اند، اما ید و مبدعان نظام فلسفی نوظهوری ستوده شدهپیشگامان خِرد و دانش جد

خود وارسی  ی اجتماعی و سیاسیِ پیراموناگر در بافتی تاریخی و با توجه به زمینه

سان عمیق برای ترویج گیرندگانی نه آنچندان درخشان و وامشوند، تنها مبلغانی نه

وه خواهند کرد. به عنوان ی غربی جلبینی ایـرانی در قلمروهای توسعه نیافتهجهان

کرد، از سوی دیگر به مثال، کسنوفون که خدایان یونانی و دین آنان را ریشخند می

وجود ایزدی نادیدنی و یگانه و قدرقدرت قایل بود که شباهتش با اهورامزدا 

چشمگیر است. از اورفئوس نقل شده که زئوس ابتدا و انتهاست. سر، میانه و کمال 

هایی که به زمین و آسمان پرستاره را برساخته است. عبارتی است و شالوده

های دیگر در این زمینه بسیار ماند و نمونهیشت میی بند نخست هورمزدترجمه
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 است.

نماید که به ویژه افالطون ر میان بانفوذترین اندیشمندان متقدم یونانی، چنین مید

سزا ایفا کرده  ه نجوم نقشی بهدهی به مفاهیم دینیِ وابسته بو پوتاگوراس، در شکل

دانستند و مشهور بود که دانش باشند. هر دوی ایشان خود را شاگرد زرتشت می

اند. در میان این دو، پوتاگوراس خود را از منابع شرقی و کلدانی دریافت کرده

کننده و البته توان ترویجبیشتر به پیروان آیین زروانی شباهت دارد و افالطون را می

 بینی زرتشتی دانست. ی جهانکنندهیفتحر

یکایارخوس از قول پوتاگوراس روایت کرده که هر چه تاکنون در زمان رخ داده د

ای مشخص، بارِ دیگر عیناً تکرار خواهد شد. اودموس نیز است، پس از گذرِ دوره

چیز، هماهنگ با اعداد از نو تکرار خواهد شد. آئتیوس از قول گفت که همه می

سوسِ متاپونتومی که استادی پوتاگوراسی بود، دعایی را نقل کرده است که هیپا

دورانش هراکلیتوس دارد. در این دعا ادعا شده محتوایی شبیه به آرای که متفکر هم

بود که کل هستی از آتش زاده شده است و پس از آنکه بارِ دیگر همه چیز از میان 

شد. آرایی که شباهتشان با اساطیر  رفت، باز کیهانی نو از دل آتش زاده خواهد

میانرودان و باورهای زرتشتی و نمادهای ایزدان ایـرانیِ باستان، نیازی به تأکید 
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 ندارد و آشکار است. 

یمپلیکوس نیز از قول هراکلیتوس و هیپاسوس نقل کرده که یکتایی، در حرکت س

سخن دیگرِ  محدود است. آتش، آغازگاه و فرجام همه چیز است. این سخن مانند

های کیهانی که در زمانی محدود جای دارند، گفت دگرگونیکه می-هراکلیتوس 

به دیدگاه زروانی شباهتی دارد. به  -شده دارندنظم و آهنگی معین و از پیش تعیین

ای از زروان کرانمند تواند ترجمهی چندباره به زمانِ محدود، تنها میویژه اشاره

 دانسته شود. 

تری از این سخنان را دیوگنس الئرتیوس از قول هیپاسوس آورده یحی صرمونهن

نماید که این زمانِ محدود، است که زمان، دگرگونی کیهان محدود است. چنین می

از دید ایشان همان سالِ بزرگ بوده باشد که در بابل نیز کاربردی محاسباتی و فنی 

از زمانِ محدود، سال بزرگ یافته بود. سنسورینوس معتقد بود که منظور هیپاسوس 

زد؛ چون این زمانی است که از ترکیب سال تخمین می ۵9بوده است و مقدار آن را 

آید. هراکلیتوس و های برجیس )هورمزد( و کیوان )اهریمن( به دست میدوره

سال تخمین زده بودند که  ۱8۰۰۰و  ۱۰۷۰۰آئتیوس این سالِ بزرگ را به ترتیب 

 کیبی از همان واحد سار بابلی است. هر دوی این اعداد، تر
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گفت، خدا یگانه است و با نام یکتا یا واحد پوتاگوراس به نقل از یامبلیخوس می

کرد. او بر این مبنا عدد یک را خارج از دستگاه ( به او اشاره می)مونوس / 

تمام گرفت و برای آن خصلتی آغازگر و آفریننده قایل بود که شمارگانی در نظر می

ها، نه چیزهای دیگر را آفریده است. از این رو بود که یک، در باور پوتاگوراسی

زوج بود و نه فرد و در واقع خواص هر دو نوع عدد را با هم داشت. از آنجا که 

شد که شدند، نتیجه آن میاین دو رده از اعداد، با نرینگی و مادینگی شناخته می

نر و ماده را آفریده، خود در ابتدای کار نرماده خدای یکتایی که دو نیروی متضاد 

ای که دو فرزندِ هماوردش بوده است. این تصویر، آشکارا با تصویر زروان نرماده

آورد، شبیه هست. پوتاگوراس بر مبنای همین نقل قول، این شباهت را را پدید می

ی هیوال ندهگفت بطنِ واحد / خداوند در برداربا این سخن بیشتر کرده بود که می

نیکوماخوس گراسایی نیز که  1و صورت، یعنی امر معقول و محسوس با هم است.

زد، به همین ترتیب خداوند را یگانه و نرماده دانسته در قرن دوم میالدی قلم می

                      
1. Iamblichus, 1920. 
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پ.م نوشته که برجیس یا همان  ۱۰۰است. والریوس سورانوس در حدود سال 

ی ازلی، خدای نر و خدای ماده و یگانه دهی هرمز، آن ایزدی است که  آفریننسیاره

پ.م( نیز از زئوس نر و زئوس ماده سخن  ۲۰۰چیز است. دیوگنس بابلی )و همه

 گفته است. 

ی دین و فلسفه مربوط وامگیری یونانیان باستان از عقایدِ ایـرانی، تنها به حوزه

مود هایی دقیق، مانند اخترشناسی، نشود که به خصوص در مورد دانشنمی

های فلکی در قرن پنجم که نشان داده شد، صورتگیرد. چنانخود می تری بهعریان

پ.م در دوران حکومت اردشیر دوم هخامنشی در بابل، شکلی نهایی به خود گرفت 

و از آنجا به یونان و آناتولی منتقل شد. نخستین کسی که در یونان به این دستگاه 

بود که این مدل را وام گرفت و به همان ترتیب  1نجومی توجه نشان داد، اوکدِمون

زبان تبلیغش کرد. اوکدمون در اواخر قرن پنجم پ.م در آتن در جهان یونانی

 پ.م نوشتنِ آثار خود را آغاز کرده باشد.  ۴۳۲زیست و احتماالً در می

                      
1. Euctemon 
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در دوران زمامداریِ  ی نیکایا )در ترکیه( بود،پ.م( که زاده ۱۲۰-۱9۰هیپارخوس )

لوکیان، همین مدل را اختیار کرد و به دلیل نوشتن در مورد روش اعتدالی شهرت س

یافت. برخی از نویسندگاِن غربی به همین دلیل او را مبدع روش اعتدالی و 

توجه به اینکه خودِ هیپارخوس در تنها دانند. بیهای فلکیِ نشسته بر آن میصورت

پس این شیوه  1داند.ها میرا کلدانی اش، به صراحت مرجع دانش خوداثرِ بازمانده

ها های فلکی را از بابل وام گرفته است، نه آتن که تا قرناز سازماندهیِ صورت

 پس از آن نیز همچنان فاقد سنت اخترشناسی بومی بود. 

حکمتِ »شاهدی تکمیلی بر این ادعا آنکه در تمام منابع یونانی و التینِ کهن، 

ردند. همچنین در کبرای اشاره به علم نجوم استفاده مین نامی بود که از آ« کلدانی

ها تمام منابع کهن یونانی و رومی، هم ابداع علم نجوم و صور فلکی را به کلدانی

اند. ها را بابلی دانستهها و سیارهاند و هم عالیم و رمزگانِ مربوط به ستارهنسبت داده

در آتن رخ داده بود، یا مکتبی  بدیهی است که اگر نوآوریِ مهمی در همان زمان

                      
1. Toomer, 1988. 
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زبان، بومی در بالکان و ایتالیا وجود داشت، مرجع علمیِ مردم یونانی و التین

ماند. شاهد دیگری که پیدایش و رونق این نظامِ علمی در همچنان کلده باقی نمی

دهد، وامگیری الگوی کلدانی در هند است که درون دولت هخامنشی را نشان می

آپین ترِ موجود در مولی کهنبرد و از شیوه رایج در یونان بهره نمی ِالیاز روش اعتد

ی این چارچوب در زمینه کرد. تکامل مستقلِستفاده میا -یعنی روش نجومی-

های فلکی انجامید. این وامگیری های متمایزی برای صورتهندی به پیدایش نام

قاعدتاً باید در زمان هخامنشیان و پیش از معرفی و رواج روش اعتدالی در قرن 

 پنجم پ.م صورت گرفته باشد. 

مربوط  شواهدی جسته و گریخته است که به سنت اخترشناسیِ یونانی سند دیگر،

نیان باستان خود را واضع اصول ی امروزین، یوناشود. بر خالفِ تصور عامیانهمی

شود که این متونِ یونانی باستان، روشن می دانستند. با ارجاع به خودِنجوم نمی

های اصلیِ نجومی را در اواخر دوران هخامنشی و ابتدای عصر هلنی از مردم، داده

ه بابل وامگیری کرده بودند و خودشان هم به صراحت های خاوری و به ویژسرزمین

دارند که اخترشناسان های یونانی عنوان میاند. مثالً روایتاین نکته را نقل کرده

( و یونانی به کارگیری شاخص خورشیدی، ساعت آفتابی )پولوس / 
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همچنین نخستین  1ها آموخته بودند.قسمت را از کلدانی ۱۲روز به تقسیم شبانه

ها متونی شود و ایننابع یونانی عصر هلنی دیده میهای فلکی، در ماشاره به صورت

اند؛ یعنی ی میالدی در شهر اسکندریه نوشته شدهویژه در قرون اولیههستند که به 

ها متاخرتر از منابع بابلی هستند و هم از نظر مکانی به خودِ هم از نظر زمانی قرن

های ی اشاره به صورتی یونان و بالکان ارتباطی ندارند. این متون، سابقهجزیرهشبه

 برد. فلکی در یونان را تا قرن چهارم پ.م عقب می

های فلکی را در فرهنگ بر اساس این منابع یونانی، نخستین کسی که مفهوم صورت

.م پ ۴۰8یا  ۴۱۰یونانی مطرح کرد، دانشمندی بود به نام اودوکسوسِ کنیدوسی )

پ.م( که در شهر کنیدوس در قبرس زاده شد. او در شهر تارنتوم  ۳۴۷یا  ۳۵۵تا 

ریاضیات و در سیسیل پزشکی را فراگرفت و همراه با پزشکی به نام تئومدون ـ 

پ.م به آتن سفر  ۳8۷در سال  2که به قولِ دیوگنس الئرتیوس، معشوقش هم بودـ

ت کوتاهی، با افالطون اختالف ی افالطون وارد شد. پس از مدکرد و به مدرسه

                      
 .۱۰9هرودوت، کتاب دوم، بند  .1

2. Diogenes Laertius; VIII.87. 
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ماه  ۱۶پیدا کرد و بنابراین آتن را ترک کرد و به شهر هلیوپلیس در مصر رفت و 

ی اخترشناسی تحصیل کرد. آنگاه به شهر سیزیکوس در کنار در آنجا در رشته

پ.م بارِ دیگر  ۳۶۷پ.م به آتن بازگشت. او در  ۳۶8دریای مرمره رفت و باز در 

طون شد، اما این بار استادی خوشنام و بانفوذ بود و به روایتی، عضو آکادمی افال

او بود که ریاست آکادمی را بر هنگامی که افالطون به سیراکوز سفر کرده بود، 

عهده داشت. او نخستین کسی بود که مدلی ریاضی از حرکت ستارگان را به یونان 

گانه برای ماه و یی سهی اصلی را با فرضِ مدارهاستاره ۶وارد کرد و نظم حرکت 

  1داد.ی اصلی توضیح میخورشید و مدارهایی چهارگانه برای چهار سیاره

شناسیِ امروز در میان مورخانِ علم، تردید چندانی در مورد خاستگاه دانش ستاره

یونانی وجود ندارد. به احتمال زیاد، اودوکسوس کنیدوسی یکی از نخستین 

پیشگامان ترجمه و ترویج اخترشناسی رایجِ قلمروی هخامنشی در یونان بوده است. 

و در قبرس زاده شده که از دیرباز در مورد تربیت شرقیِ او تردیدی وجود ندارد. ا

                      
1. Evans, 1998. 
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در سپهر فرهنگی مصر قرار داشته و در یکی از شهرهای دینی مصری اخترشناسی 

اند و نامشان به دست ما نرسیده را آموخته است. او و سایر کسانی که قاعدتاً بوده

ی اسکندر به ایـران، در اواسط قرن چهارم پ.م، یعنی چند دهه پیش از حمله است،

ی مصر ارتباط برقرار کردند و زمین به واسطهدانش اخترشناسیِ رایج در ایـرانبا 

ی انتقال این علم به یونان را بر عهده گرفتند. با وجود این، یونانیان تا پنج وظیفه

قرن پس از آن و دوران بطلمیوس به تألیفی درونزاد در این زمینه دست نیافتند. 

گیرند، ی اودوکسوس و بطلمیوس قرار میفاصله فهرستِ اخترشناسان یونانی که در

گیرد که آثاری از ایشان برای ما باقی شماری از دانشمندان و استادان را در بر می

اند و تنها آید که تألیفی اصیل از خود نداشتهها چنین برمیقولو از نقل نمانده است

مخاطبان یونانی خود  های دیگری که آموخته بودند بهاخترشناسی را در کنار دانش

 کردند. منتقل می

نخستین متنِ جدی اخترشناسی در زبان یونانی که تا روزگار ما باقی مانده، چهار 

سازد. در این ی اخترشناسیِ غربی را برمیکتابِ بطلمیوس است. این متن، شالوده

البروج نیز به صورِت مربوط به دایره ۱۲صورت فلکی اشاره شده که  ۴8متن به 

های مرسومِ امروزین را به شکل مرسومِ امروزین در آن قرار دارند. بطلمیوس، نام
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آپین، روشن است که او ی مولبرج اطالق کرده است و با توجه به کتیبه ۱۲این 

ی بابلی وامگیری نیز یک دستگاه اخترشناسی و تقویمی حاضر و آماده را از زمینه

 کرده است. 

ی مستقیمِِِ همین دستگاه کلدانی است که در قرن ، ادامهامروزینِ غربی بینیطالع

بینی ی طالعدوم میالدی از مجرای مصر در میان یونانیان رواج یافت. کلمه

که از عصر بطلمیوسیان در مصر و در جهان  ()هوروسکوپوس: 

ترین زبان رواج یافت، در این هنگام پدیدار گشت. از آنجا که بابل ـ غربییونانی

ی بیشتر و طنینِ آشناتری داشت، مرکز تمدن ایـرانی ـ در چشم این مردمان جلوه

همه چیز به این قلمرو مربوط دانسته شد. بطلمیوس در همین کتاب به روشنی 

گفته است که دو نظام معنایی و دو شیوه از نامگذاری ستارگان وجود دارد که یکی 

ها، مصری و دیگری، کلدانی است. آن گاه گفته است که نظامِ مصری فاقد از آن

نظم و کارآیی است و سپس ایرادهای زیادی که از آن گرفته، مردودش دانسته 
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ی کلدانیان در مورد ستارگان بطلمیوس، یک فصلِ کامل را برای شرح آرا 1است.

هایش را از ی نظریهاختصاص داده و در همین فصل اشاره کرده که بخش عمده

 2کتابی قدیمی وام گرفته است که به شدت خراب و ناخوانا شده بود.

اند که با شدههای کلدانی، به سنتی مربوط میبه احتمال زیاد، برخی از این کتاب

های هرمس اشاره کلمنت اسکندرانی به نوشتهافتند. شهرت ی« حکمتِ هرمسی»نام 

قانون بازگشت »شده به دست او، های نوشتهکرده و گفته است که دوتا از کتاب

ضوع مشابه نام داشته است و دو کتاب با مو« در علم ستارگانِ فروزنده»و « ستارگان

 نیز به وی منسوب است.

یابیم و ی معبد ادفو نیز مینام دو کتاب موردِ نظر کلمنت را در فهرست کتابخانه

قانون بازگشت »شود. در مورد پ.م مربوط می ۴۵-۱۱۶های میان این به سال

شده است. کردنِ سال مربوط میدانیم که این متن به چگونگی کبیسهمی« ستارگان

یک روز به هر چهار سال، پیش از آنکه  کردن، با افزودندانیم که کبیسهاین را می

                      
1. Ptolemius, tetrabiblos, I, 20. 
2. Ptolemius, tetrabiblos, I, 21. 
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در قرن نخست میالدی توسط آگوستوسِ رومی احیا شود، در دوران هخامنشیان 

شده است. چنانکه فرمان ابداع شده و به صورت فرمانی دولتی در مصر اعمال می

کند و این زمانی است که به پ.م این قاعده را الزام می ۳۲۷از سال « کانوپوس»

ندر، مصر را گشوده است و مقدونیان به گواه مورخانِ خودشان، فاقد تازگی اسک

اند و قاعدتاً فرمانی را که دانش و فرهنگِ الزم برای صدور چنین فرمانی بوده

که مثالً در یونان، آغاز بهار اند. چنانتر رواج داشته است، بارِ دیگر نافذ دانستهپیش

های ی میان برجر حالی که در بابل که رابطهدادند، درا با اعتدالِ بهاری تشخیص می

ی خورشید شناخته شده بود، آن را با طلوع برج ستارگانِ ثابت و گردش سالیانه

 گرفتند. حمل یکی می

گوید کاهنان مصری شود که میی صریح استرابو تأیید میاین برداشت با اشاره

افزود تا سالی کامل حاصل باید به سال، روزی را دانستند که با چه تناوبی میمی

شود و این فن را به یونانیان آموختند. از دید او افالطون و اودوکسوس، نخستین 

کسانی بودند که این روش را از مصریان آموختند و تا پیش از ایشان، یونانیان در 

www.takbook.com



427 

 

او همچنین نوشته است که اودوکسوس به هلیوپلیس  1دانستند.این مورد چیزی نمی

های مصریان را بیاموزد و در خارج از این سال در آنجا ماند تا روش ۱۳رفت و 

پ.م به مصر سفر کرد،  ۲۵شهر، ستارگان را رصد کرد. استرابو خود وقتی به سال 

بوده گفتند محل رصد اودوکسوس در بیرون از این شهر، جایی را دید که مردم می

و این در شرایطی است که سخن استرابو یا اهالی شهر را بپذیریم که شاید  2است

های جهانگردی کنجکاو، جایی را تصادفاً به وی نشان داده باشند؛ در برابر پرسش

زیراکه اودوکسوس در زمان خود در مصر شخص مهمی نبوده و بعید است مردمِ 

 به یاد داشته باشند. هلیوپلیس پس از سه قرن جای فعالیت او را

ی رومیان بر این سرزمین به میان اخترشناسیِ یونانیِ رایج در مصر در دوران سیطره

مردمِ روم نیز راه یافت و به تدریج در زبان التینی نیز بازتولید شد. البته نباید دچار 

ی فرهنگ یونانی دانست. اگر بخواهیم خطایی مرسوم شد و تمدن روم را دنباله

عبیر را به کار ببریم، باید بگوییم رومیان در ابتدای تأسیسِ تمدن خویش، این ت

                      
1. Strabo, Geography, 17. 
2. Strabo, Geography, 17, 806. 
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ی تمدن بدویِ قبایل آریاییِ وامدارِ دانش و فرهنگ اِتروسکی بودند و بنابراین دنباله

شوند که فرهنگ ـ از جمله خط، دین، هنر و ساخت کوچنده به ایتالیا محسوب می

ردند. مورخان، از اواخر قرن نوزدهم ها وامگیری کـ را از اتروسک سیاسی

و اسم خورشید در زبان اتروسکی )اوسیل(، از  1های ماهدانستند که نام وضعیتمی

های نجومیِ رایج در شرقِ مدیترانه گرفته شده که خود انعکاسی از کلیدواژه

 2زمین بوده است.اخترشناسیِ ایـران

های پیشرفتی نداشت و محتوای کتاببا وجود این، دانش اخترشناسی در روم نیز 

شده در منابع یونانی کردن دستاوردهای ذکرالتین در این زمینه، همچنان به بازگو

یاد کرد که یکی از مشهورترین  3توان از پیتِنیوسمحدود است. به عنوان نمونه، می

اخترشناسان رومی بود که در سال سومِ سلطنت تیتوس در قرن نخست میالدی، 

شرحی بسیار دقیق و مفصل از موقعیت اختران نسبت به هم منتشر کرد، اما واقعیت 

                      
1. Brown Jr., 1888: 173-174. 
2. Brown Jr., 1888: 260. 
3. Pitenius 
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هایی این بود که حتا یکی از این اختران را نیز رصد نکرده بود و همه را از جدول

 1ها پیش رصد کرده بودند.ها را برای سالبود که این نسبت مصری برگرفته

*** 

های پنداریِ دستاوردهای یونانیان در زمینهنمایی و مهمیکی از عواملی که به بزرگ

هایی تاریخی است که در منابع فرهنگی دامن زده است، شمار زیاد شخصیت

خوریم. هر کتابِ تاریخ علم یا تارنمای مربوط تاریخی بارها و بارها به نامشان برمی

هایی فراوان و قطعی به با ارجاع به آموزش عمومی علوم را که بگشاییم،

نویسندگانی یونانی روبرو خواهیم شد که مؤسسان و مبدعان آن دانشِ خاص، 

اند. شاید به این دلیل است که در ذهن عوام، این تصویر نقش بسته محسوب شده

است که گویی مثالً در عصر هخامنشیان، تمام اندیشمندان و دانشوران و فیلسوفان 

اند، در حالی که در کردهی یونان زندگی میجزیرهبوده و در شبه بزرگ، یونانی

زمین هیچ خبری نبوده است و هیچ شخصِ نامداری از میان مصریان و بابلیان خاور

                      
1. Beck, 2007: 87. 
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ها ها و ارمنیها و آرامیها و سوریو آشوریان و ایالمیان و پارسیان و مادها و بلخی

اند که نقشی در پیشبرد دانش اها نبودهها و سکها و سیستانیها و سغدیو خوارزمی

 داشته باشد.  

شده از دانشمندان یونان باستان های بسیار تکرارواقعیت آن است که این فهرست

هایی هستند که های نو، اگر به خودِ منابع باستانی بنگریم، تنها نامو مؤسسان دانش

استادانی غیریونانی تأکید دیدنشان نزد اتفاقاً در بیشتر موارد به صراحت به آموزش

اند. در واقع در اینجا ما با شمار زیادی نام روبرو هستیم که در منابعی کرده

زبان خوانده شده و طبیعی است که طنینی یونانی داشته باشند، اما یونانی

کردن نقش آنان در تاریخ ها به ایشان و برجستهکردن خاستگاه دانشمنسوب

های همزمانِ ایشان کن است که منابع مربوط به تمام تمدناندیشه، تنها زمانی مم

 برده در آن نیز استخراج شود. های نامبه دقت خوانده شود و اسامی شخصیت

ی تحسینی منابع یونان باستان را مندی شایستهدانشوران اروپایی با پشتکار و نظام

اند. کاری رار دادهبندی کرده و آن را زیربنای هویت تاریخی خویش ق، ردهخوانده

که با پرهیز از نتایجِ مشکوک و به گمان من نادرستِ آن، ما وارثان فرهنگ 

قومی و زمین نیز باید انجام دهیم. با این تفاوت که تمدن ما ماهیتی تکایـران
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ای چشمگیر از تاریخ و جغرافیا گسترده شده است و محدود نداشته و در گستره

تمام منابع در دسترس از جهان باستان، خوانده و از این رو ضرورت دارد که 

ی پژوهشی، بندی شود تا شاید بتوان پس از چند نسل کارِ پردامنهاندیشیده و رده

 تر از سیر تحول اندیشه در جهان باستان پی برد. به تصویری دقیق

تا هنگامی که این بایستگی برآورده شود، تنها کاری که از دست پژوهشگرانِ منفرد 

که شان است. چنانتر اصلِ منابع تاریخی و بازخوانی نقادانهآید، بازبینی دقیقبرمی

زمین با قحطِ نام و در بخش گذشته نشان دادم، قضیه چنین نیست که در ایـران

نشانِ دانشوران روبرو باشیم. در واقع کافی است همان منابع یونانی را با دقت 

مندان ایـرانی دست یابیم، اما باید از تکرار خطای بخوانیم تا به شمار زیادی از دانش

ی کردن به یک قومیت یا شاخهمدار غربی خودداری کرد و از بسندهمورخان یونان

تر از ارتباط خاص از اندیشه پرهیز کرد و کسانی که ـ در خطی بسیار مستقیم

نچه بودند، ننمود؛ تر از آشوند را بزرگـ نیاکانمان پنداشته می اروپاییان و یونانیان

های درگذشته باشد که چیزی احترامی به شخصیتترین بیچراکه این شاید بزرگ

نادرست را به ایشان نسبت دهیم؛ زیرا در نهایت حقیقت را پژوهشگری نقاد 

درخواهد یافت و آن گاه آن شخصیت تاریخی نیز با دروغِ برخاسته از مورخی 
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کنم، اندیشمندان و تی است که گمان میدار خواهد شد. این سرنوشمعاصر لکه

 اند. نویسندگان یونان باستان بدان دچار آمده

ی در تا به اکنون، نام و نشان برخی از دانشمندانی که در سیر تحول اخترشناس

ی زمین نقشی مهم ایفا کردند را یاد کردم. در اینجا قصد دارم برای رفع خطایایـران

انی را که در متون گوناگون، زیر عنوان که شرحش گذشت، فهرست تمام کس

اند، بیاورم. توجه کنید که این سیاهه با ضریب بندی شدهاخترشناس یونانی رده

اند و اسمی یونانی دقت خوبی تمام کسانی را که در هر متن کهنی منجم دانسته شده

 تاریخ های درسیِبهایی که معموالً در کتاگیرد. بسیاری از ناماند در بر میداشته

شوند و تمام کسانی که علم های مختلف معرفی میگذار دانشعلم، به عنوان بنیان

 شوند. دانند، به این فهرست مربوط مینجوم را مدیونشان می

 کنم: آورم و دستاورد هر یک را به کوتاهی یاد میها را به ترتیب تاریخی مینام

پ.م(: از  ΜιλήσιοςὁςῆΘαλ( )۶۵۴-۶۲۴) 1( تالس اهل میلتوس۱

                      
1. Thales of Miletus 
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ای بود که به ستارگان پرداخت. شهروندان میلتوس در آناتولی بود و نخستین یونانی

ته ای برگرفگیرند و بیشتر، باورهای فلسفیهایش در حریم علم جای نمیبرداشت

از عقایدِ بابلیان هستند که مواردی مانند قبول آب همچون جوهرِ نخستین را شامل 

او شهرت یافته از چند قرن پیش از او، در بابل که به نام « ی تالسقضیه»شوند. می

 شناخته شده بوده و او نیز آن را از همان جا وامگیری کرده است. 

پ.م(: او کسی  ۲۰۵)حدود  1( اهل تندوس( کلئوستراتوس )۲

گانه را از بابلیان فرا گرفت و آن البروج دوازدهبود که گاهشماریِ خورشید و دایره

کردن ی کبیسههای هشت سالهانیان شناساند. او همچنین چرخهرا به یون

(را که ستاره ) شناسانِ دربار کمبوجیه ابداع کرده بودند به یونانیان

و این  2معرفی کرد. بعدها سنسورینوس به اشتباه وی را مبتکرِ این چرخه دانست

با اشتیاقِ فراوان تکرار های درسیِ تاریخ نجوم خطایی است که در بسیاری از کتاب

در صورت فلکی  3ی هایدیشده است. همچنین هیگینوس، او را کاشف دو ستاره

                      
1. Cleostratus ofTenedos 
2. Censorinus, De Die Natali, c. 18. 
3. Haedi 
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2داند.می 1رانگردونه

)اواخر قرن پنجم پ.م(: از مردم تراکیه بود و شاگرد دموکریت  3بیون آبدرایی( ۳

گفت در برخی نقاطِ زمین، روز و شبی شد. نخستین کسی بود که میمحسوب می

هایی رسد این را بر اساس داستانماه وجود دارد، اما به نظر می 6ه درازای ب

اساطیری و نه بر مبنایی علمی گفته باشد. به هر صورت جز همین اشاره، چیزی 

 از باورهایش در دست نداریم. 

( و پ.م(: مفهوم زرتشتیِ خِرد )نوئوس /  ۴۲8-۰۰۵) 4( آناکساگوراس۴

 . معرفی کرد بودنِ گیتی راعقالنی

عصر و رقیبِ متون بود پ.م(: هم ۲۳۴( آتنی )حدود ) 5( اوکتِمون۵

ی طلوع و غروب ستارگان تعالیمی داشت. های خورشید را رصد کرد. دربارهو اوج

ی نجوم بابلی را به آید که اصول سادههای بطلمیوس از وی برمیقول از نقل

                      
1. Auriga 
2 .Gaius Julius Hyginus, Poetica Astronomica, ii, 13. 
3. Bion of Abdera 
4. Anaxagoras 
5. Euctemon 
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 داده است. یونانیان آموزش می

( )قرن پنجم پ.م(: او کسی است که οςῖθηναἈὁΜέτων) 1مِتون آتنی (۶

کردن که توسط ایـرانیان ابداع شده بود را به یونانیان ی کبیسهساله ۱9های چرخه

های مِتونی نامیدند. ها را چرخهمعرفی کرد و در جهان غرب، از آن پس این دوره

انی های تابستاو از نخستین یونانیانی است که ستارگان را رصد کرد و گویند انقالب

داده است. امروز در شهر آتن به جهانگردان، بقایای و زمستانی را تشخیص می

دهند، در حالی که حتا اگر رصدی هم انجام داده باشد، ی او را نشان میرصدخانه

بعید است جز چشمان برهنه و لوح و قلم به چیز دیگری مجهز بوده باشد. دستِ 

کند، پ.م( به او اشاره می ۴۱۴« )دگانکمدی پرن»کم، آریستوفانِس هنگامی که در 

گیری زمین را به همراه دارد و نمایاند که ابزار اندازهاو را همچون مساحی بازمی

شناسی، بسیار ابتدایی است. کاربرد این ابزار برای ستاره

ی میل پ.م(: او کسی است که زاویه ۰۵۴( )حدود ) 2( اوئنوپیدِس۷

                      
1. Meton of Athens 
2 .Oenopides of Chios  
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درجه دانست. او  ۲۴البروج را به یونانیان معرفی کرد و آن را فلکِ استوا و دایره

همچنین مفهوم سالِ بزرگ را نیز به ادبیات یونانی وارد کرد. 

)قرن پنجم پ.م(: از شاگردان افالطون بود  1( اهل اوپوس( فیلیپ )8

 2او را ویرایش کرده است.«ِ قوانین»و همان کسی است که کتاب 

پ.م(: او جفت متضاد  ۵8۳-۰۷۴) 3( پوتاگوراسیΦιλόλαος) ( فیلوالئوس9

کرانه را که در آیین زروانی و زرتشتی اهمیت داشت به معناییِ کرانمند در برابر بی

یونانیان معرفی کرد و هستی را بر تعادل این دو نیرو متکی دانست. او همچنین 

دانست، کائنات نمی ی هستی است و زمین را هم مرکزِمعتقد بود که عدد، شالوده

بلکه معتقد بود، یک آتشِ مرکزی در مرکز جهان قرار گرفته است. این باورِ او 

ای علمی، هر چند در روزگار جدید، گاه به ناروا بیشتر تصوری دینی بود تا نظریه

ی خورشیدِ مرکزی قلمداد شده است. همچون پیشگام نظریه

                      
1 .Philip of Opus 
2. Diogenes Laërtius, iii. 37, 46 
3. Philolaus 
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ی پوتاگوراسی و از پیروان فلسفهپ.م(:  ۰۰۴( )حدود κέταςἹ) 1( هیکِتاس۰۱

 2معتقد بود گردش فلکِ ثوابت، ناشی از چرخش زمین به دور محورش است.

پ.م(: او زیر نفوذ  ۴۷۰-۴۱۰) 3( اهل خیوس( هیپوکراتس )۱۱

در منابع یونانی است. او  4«برهان خلف»گذار آرای پوتاگوراسی قرار داشت و بنیان

دار و کهکشان راه شیری، ناشی از خطای دید است و ی دنبالهکرد ستارهگمان می

شود. او همچنین بر این باور بود از انعکاس نور خورشید بر گنبد آسمان ناشی می

 تابد. آید و از آنجا به اشیای مرئی میکه نور در چشم پدید می

پ.م(: شاگرد  ۰۱۴ی حدود )زاده 5کنیدوسی( )( اودوکسوس ۱۲

زبان ها به جهان یونانیی نجومی و نام سیارهافالطون بود و به علت معرفی کره

های عددی داشته که نسبت به حساب بابلی، شهرت دارد. آثاری در مورد نسبت

نماید. تمام بسیار ابتدایی و نسبت به آنچه در یونان وجود داشته است، پیشرفته می

                      
1. Hicetas 
2. Diogenes Laërtius, viii, 85. 
3. Hippocrates of Chios  
4. reductio ad absurdum 
5. Eudoxusof Cnidus 
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آید که دستاوردهای اخترشناسان بابلیِ هایش برمیم کتابآثار او گم شده، اما از نا

اند از: هایش عبارتکرده است. نام کتابدوران کمبوجیه را به یونان منتقل می

)فاینومِنا / « پدیدارها»(، Ὀκταετηρίς)اُکتاتِریس / « های هشت سالهچرخه»

Φαινό ενα ،)«اِنتروپون / « ناپدیدشدن خورشید(Ἔντροπον ،)«ی درباره

ی افالک را به او نخستین کسی بود که نظریه«. های سرعتدرباره»، «ی نجومیکره

ها را با یک تا سه مدار نمایش داد دنیای یونانی منتقل کرد و مدار هر یک از ستاره

 ریزی کرد. و به این ترتیب مبنای نظام افالکِ دوران قرون وسطای اروپا را پی

پ.م(: مفهوم کمان دایره  ۴۲8-۳۴۷( پوتاگوراسی )ρχύταςἈ) 1( آرخوتاس۱۳

 را به یونانیان معرفی کرد. 

پ.م(: از  ΠοντικόςὁρακλείδηςἩ( )۰۳9-۳۱۰) 2( هِراکلیدِس پونتی۱۴

مردم دولت پونت در آناتولی بود که پس از فروپاشی هخامنشیان تا دیرزمانی 

کردند. او کسی ای از شاهزادگان هخامنشی با نام مهـرداد در آن حکومت میسلسله

                      
1. Archytas 
2. Heraclides Ponticus 

www.takbook.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Archytas


439 

 

ساعت را به یونانیان معرفی  ۲۴ی بابلیِ چرخش زمین بر محور خود در بود که ایده

 دانند. و را مبلغ دیدگاه خورشیدمرکزی میکرد. همچنین برخی ا

ی مقاطع پ.م(: درباره ۳۰۰-۷۰۳( مهتر )) 1( آریستایئوس۵۱

 ها پیش در بابل شناخته شده بود، آثاری به یونانی داشت. مخروطی که از قرن

پ.م(: در آکادمی  ۳۰۰-۷۰۳) حدود  2( اهل کوزیکوسΚάλλιπος( کالپوس )۶۱

ها، کرد و برای توجیه حرکت آناز شاگردان افالطون بود. او ستارگان را رصد می

ها را دهند. او همچنین طول فصلها را حرکت میفلک فرض کرد که ستاره ۳۴

ها پیش اندازه گرفت و تعدیلِ بهاری را به دست آورد و این کاری بود که از قرن

شد. او همچنین تفاوت فصول را ناشی از تغییر در سرعت حرکتِ انجام میدر بابل 

خورشید دانست و به این ترتیب نظام ب را که یک قرن پیش در بابل ابداع شده 

 بود، به یونانیان شناساند. 

( )قرن چهارم ΜασσαλιώτηςὁΠυθέας) 3( پوتِئاس اهل ماسالیا۷۱ 

                      
1. Aristaeus 
2. Callippus of Cyzicus 
3. Pytheas of Massalia 
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بود و بیشتر، جهانگرد و کاشف بود تا  پ.م(: از مردم مارسی در جنوب فرانسه

هنج را به دست اخترشناس. او به انگلستان سفر کرد و نخستین گزارش از استون

داده است. آثارش به نجوم ارتباط چندانی ندارد. تنها چون از ستارگان برای یافتن 

کرده و چیزهایی در مورد طول و عرض راه، هنگام دریانوردی استفاده می

 ی شهرها نوشته، در این جرگه شهرتی یافته است. جغرافیای

پ.م(: دو  ۰۲9-۰۶۳در آناتولی ) 1( اهل پیتانِه( آوتولوکوس )8۱

ی کرات درباره»و « ی طلوع و غروب اجرام کیهانیدرباره»کتاب در نجوم نوشت: 

یونانی ترین متن اخترشناسیِ این اثر اخیر تا روزگار ما باقی مانده و کهن«. متحرک

ای ندارد و بیش است که امروزه در دست داریم. این متن در واقع، نوآوری علمی

افتاده در مورد از آنکه به اخترشناسی مربوط باشد، نکاتی تقریباً بدیهی و پیش پا

ی طلوع و غروب اجرام درباره»دهد. متنِ ی آن را شرح میحرکت کره و هندسه

ترین دستاورد عینیِ تر دارد. مهمو ساختاری علمی پردازدبه اخترشناسی می« کیهانی

                      
1. Autolycus of Pitane 
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آن اشاره به این موضوع است که طلوع و غروبِ هر ستاره، همواره از جای خاصی 

سال پیش از آن در بابل معلوم بوده  ۱۰۰۰شود. این نکته از حدود در افق انجام می

 است.

پ.م(: تنها منبع ما  ۰۲۶-۰۳۲) 1( اسکندرانی( تیموخاریس 9۱

 ۱8است. او غروب  «مجسطی»های بطلمیوس از وی در برای شناخت او، نقل قول

ستاره را رصد و حاالت ماه و گذر ناهید از کنار یک ستاره را نیز ثبت کرده بود. 

ترین اش، نجوم مصری بوده است. رصدهای او از کهنچارچوب فعالیت علمی

توان به تاریخ و زمانی مشخص یونانیان هستند که میهای نجومیِ همشاهد

 منسوبشان کرد.  

پ.م(: تدوین  ۰۲8( اسکندرانی )حدود ) 2( آریستیلوس02

شناسیِ یونانی به کمک تیموخاریس اسکندرانی به او نخستین فهرست ستاره

 منسوب است.

                      
1. Timocharis of Alexandria 
2. Aristillus 
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پ.م(: اخترشناس دربار بطلمیوس  ۲۲۰-۰۲8) 1ساموسی( ( کونون )۱۲

اش را در اسکندریه گذراند. او همان ی زندگیسوم در مصر بود و بخش عمده

گیسوی »را جدا کرد و آن را به نام « شیر»کسی است که بخشی از صورت فلکی 

نامگذاری کرد و این برنیکه همسر بطلمیوس بود. دلیلش هم آن بود که  2«برنیکه

های سوریه سالم بازگردد، ود که اگر شوهرش از دور سوم جنگبرنیکه، نذر کرده ب

های او پس از این که موهایش موهایش را از ته بزند و همین کار را هم کرد. ندیمه

را زدند، آن را گم کردند و کونون برای اینکه ایشان را از مجازات برهاند، به ملکه 

رت فلکیِ نوساخته قرار توضیح داد که خدایان آن را به آسمان برده و در صو

شود که این شخص، بیشتر یک خادم درباری بوده جا معلوم میاند. از همینداده

است تا اخترشناسی جدی. شاید به همین دلیل هم بطلمیوس، این صورت فلکی 

اند که اش نگنجانده است. به هر صورت گفتهصورت فلکی 88ی را در مجموعه

                      
1. Conon of Samos 
2. Coma Berenices 
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کسوف  ،تدوین کرد و در دربار مصر 1«ی نجومدرباره»ام او کتابی هفت جلدی به ن

 کرد. و خسوف را نیز به روش مصریان رصد می

ی پ.م(: ریاضیات و هندسه ۲۱۲-۲8۲)  2( ارشمیدس )آرخیمِنِس( سیراکوزی۲۲

 دوران خود را توسعه داد. 

پ.م(: او را  ۵۱9 -۲۷۶) 3ای( کورنهρατοσθένηςἘ( اِراتوستنس  )۲۳

دانند و گویند که مفهوم طول و عرضِ جغرافیایی را گذار دانش جغرافیا میبنیان

نماید ابداع کرده است. هر چند با توجه به دستاوردهای عصر هخامنشی، بعید می

این مفاهیم در آن دوران ناشناخته مانده باشند. به نادرست، او را نخستین کسی 

بودن زمین اشاره کرد و انحراف مدار زمین را محاسبه کرد. به کرویاند که دانسته

ی اسکندریه بود و دوست صمیمی ارشمیدس محسوب او سومین کتابدارِ کتابخانه

گفته است که « ی حرکت مدور اجرام کیهانیدرباره»شد. کلئومدس، در کتاب می

وب به او و های منسپ.م محیط زمین را محاسبه کرده بود. روش ۲۴۰او در 

                      
1. De astrologia 
2. Archimedes of Syracuse 
3. Eratosthenes of Cyrene 
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نماید که دانشمندی خالق و دستاوردهایش، اصیل و کارآمد هستند و چنین می

 تاثیرگذار در سیر تکامل علم نجوم بوده باشد. 

پ.م(: اخترشناسی بابلی  ۰۱۵-۰۱9) 1( اهل سلوکیه( سلوکوس )۴۲

رد. کنوشت و در سلوکیه در همسایگی بابل زندگی میبود که به یونانی کتاب می

ها ی موجاش دربارهز پیشنهاد کرده بود و نظریهمرکمدلی در مورد جهانِ خورشید

 مرکزی پیشی خورشیدمشهور است. در جهان باستان هنگامی که سخن از نظریه

شود. همچنین استرابو نقل کرده است که او آید، معموالً به او ارجاع داده میمی

همچنین گویا او نخستین  2یهان را فرض کرد.بودن کنخستین کسی است که نامتناهی

آثار او در منابع  3ی کشش ماه و جزر و مد پی برده است.کسی است که به رابطه

ای عربی از آثارش باقی مانده که توسط زکریای رازی یونانی باقی نمانده، اما ترجمه

 4ثبت شده است.

                      
1. Seleucus of Seleucia 
2. Van der Waerden, 1987: 527. 
3 .Strabo, 1, 1, 9. 
4. Shlomo, 1986: 201–17. 
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دیدارهای )قرن دوم پ.م(: شرحی بر پ 1( رودسی( آتالوس )۵۲

 آراتوس نوشت. 

پ.م(: شهرت او به خاطر کتاب  ςῆψικλὙ( )9۰۱-۱۲۰) 2( هوپسیکلِس۶۲

( است که به او منسوب شده است. در این کتاب، او Ἀναφορικός« )هاهبوط»

های فلکی را به دست داده است. او نخستین زمان الزم برای طلوع و اوج صورت

درجه تقسیم  ۳۶۰زبان به روش بابلیان، فلک را به کسی است که در جهان یونانی

 کرده است. 

پ.م(: از اهالی نیکایا  ππαρχοςἽ( )۰9۱-۱۲۰) 3( هیپارخورس اهل نیکایا۲۷

ی جهان باستان ترین منجم و رصدکننده)ازنیکِ امروزین در ترکیه( بود. او بزرگ

ی حرکت ماه و خورشید باقی شد و بقایای محاسبات دقیقِ او دربارهمحسوب می

گنجد و در مانده است. روش و دستاوردهای او کامالً در چارچوب نجوم بابلی می

شود. در حدی که یکاها و حساب موارد رونوشتی از آن محسوب میبیشترِ 

                      
1. Attalus of Rhodes 
2. Hypsicles 
3. Hipparchus of Nicaea 
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های مثلثاتی را در گانِ بابلی را دربست پذیرفته است. او نخستین جدولشصت

گذار علم مثلثات محسوب زبان یونانی پدید آورد و به همین دلیل به نادرست، بنیان

اسبات مشابهِ منابع هایش آورده، رونوشتی از محشود، اما آنچه او در جدولمی

بابلی است و هنوز با علم مثلثات ـ که در دوران اسالمی در ایـران تکامل یافت ـ 

تفاوت دارد. در میان نویسندگان یونانی، او نخستین کسی که توانست کسوف و 

بینی کند و نخستین جداول نجومی دقیق یونانی را نیز پدید آورد. خسوف را پیش

نماید که منبع اصلی بطلمیوس در دانند. چنین میالب میبرخی او را مخترع اسطر

های تدوین المجسطی آثار او بوده باشد، به ویژه در آنجا که بطلمیوس از داده

های او را در نظر دارد. گوید، رونوشتمربوط به بایگانی نجومی بابلیان سخن می

لغ آن محسوب کرد و مبدر چارچوب دانش بابلی او به ویژه با سیستم ب کار می

ی ماه اژدهایی است که دقیقا به همین شکل در شد. دستاورد دیگر او محاسبهمی

 منابع بابلی وجود دارد. 

www.takbook.com



447 

 

 2«کرویات»پ.م(: کتاب مشهورش  ۱۰۰-۰۶۱)حدود  1( تئودوسیوس اهل بیتینیا۲8

پردازد. ویتروویوس، به نادرست اختراع ساعت ی کروی میکه به هندسه بوده است

ها پیش از او در مصر و دهد، در حالی که این ابزار، قرنآفتابی را به وی نسبت می

 بابل کاربرد داشته است. 

پ.م(: در سوریه  ۱۵-۵۱۳) 3( اهل آپامئاΠοσειδώνιος( پوسیدونیوس )9۲

ی ماه و خورشید تا زمین، شهرت یافت. گیری فاصلهزاده شد و به علت اندازه

«ِ ی حرکت مدور اجرام کیهانیدرباره»اند، اما بخش مهمی از آثارش از دست رفته

توان دریافت که کلئومنس، به نقل سخن او اختصاص یافته است. از اینجا می

آورده است. ه و به شکلی محاسباتی، نتایجی را به دست میاخترشناسی راستین بود

 اند.او را مخترع چند ابزار رصد نیز دانسته

                      
1. Theodosius of Bithynia 
2. Sphaerics 
3. Posidonius of Apameia 
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)قرن اول پ.م(: اثر مهم او،  1( رودسیόδιοςὁῬνοςῖΓε( گِمینوس )۳۰

Εἰσαγωγὴεἰς« )ای بر پدیدارهامقدمه» τὰ Φαινό ενα نام دارد که )

شناسی است و تا به امروز باقی مانده است. نوعی کتاب درسیِ مقدماتی برای ستاره

در دوران نهضت ترجمه، به عربی « ایساغوجی»این همان کتابی است که با نام 

صورت فلکی، کرات  ۱۲ترجمه شد. در این کتاب مفاهیمی مانند حرکت خورشید، 

 های ماه شرح داده شده است. حالت کیهانی، طلوع و غروب صور فلکی و

)قرن اول پ.م(: او را تنها بر مبنای  2اسکندرانی( ( سوسیگِنِس )۳۱

گویند که مشاور یولیوس سزار به هنگامِ تدوین شناسیم و گزارش پلینی مهتر می

اند، اما نامش به نام مورخان، او را مصری دانسته 3تقویم یولیانی بوده است.

ی پارسیان در منابع یونانی شباهت دارد و چه بسا بخش نخست آن شدهتحریف

گوید شوش و شکل اصلی نامش شوشیگان )اهل شوش( بوده باشد. پلینی می

 ی تیر را نیز رصد کرده است. گذشته از اصالح تقویم، مدار سیاره

                      
1. Geminus of Rhodes 
2. Sosigenes of Alexandria 
3. Pliny, Natural History, Book 18: 210-212. 
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م.(: بیشتر به خاطر کتاب مشهوری که  ۲۴-پ.م ράβωνΣτ( )۶۳) 1( استرابو۳۲

در جغرافی نوشته شهرت دارد و اثری نو در نجوم از او به ثبت نرسیده است، اما 

های زیادی که از اخترشناسان قدیمی دارد، در میان منابع نجوم به علت نقل قول

 یونانی نامبردار است. 

ی پوتاگوراسی بود و بیشترِ م.(: متاثر از اندیشه ۱۰۰)حدود  2( تئون ازمیری۳۳

ی اخترشناسی، جز چند نقل قول شد. دربارهآثارش به فلسفه و ریاضی مربوط می

 از دیگران نداشته است. 

ی یونانی بود که م.(: او نخستین نویسنده ۱۴۰-۷۰) 3( مِناِلئوس اسکندرانی۳۴

گرفت و به این ترتیب این سنت مصری را خطوط ژئودزی را با خط راست برابر 

است که در  4«الکراتکتاب »به یونانیان معرفی کرد. تنها کتابِ بازمانده از او 

                      
1. Strabo 
2. Theon of Smyrna 
3. Menelaus of Alexandria 
4. Sphaerica 
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های کروی که از برخورد ای عربی حفظ شده است. در این کتاب، او از مثلثترجمه

 آیند، سخن گفته است. های مستقر بر سطح کره پدید میقوس

م.(: او  οςῖαΚλαύδιοςΠτολε( )۰9-8۱۶) 1( کلودیوس بطلمیوس۳۵

کرد و به علت گردآوری اخترشناسی رومی است که در مصر زندگی می

های او دستاوردهای منجمان پیش از خود مشهور است. مشهورترین کتاب

ی ترکیب رساله»( و Τετράβιβλος)تترابیبلوس / « چهار کتاب»اند از: عبارت

( که در ἩΜεγάληΣύνταξις)هِه مِگالِه سوناکسیس / « بزرگ یا المجسطی

چارچوب نظری بطلمیوس «. جغرافیا»و  شودنامیده می Quadripartitumالتین 

ارسطویی است و توانسته است با قدرت زیادی دستاوردهای اخترشناسان پیش از 

های او ی منسجم با هم ترکیبشان کند. کتابخود را گردآوری و در یک منظومه

شود و در کلِ قرون وسطا مرجع خاستگاه دانش اخترشناسی اروپایی محسوب می

 شد. ی مسیحی محسوب میدر زمینهاصلی دانش نجوم 

                      
1. Claudius Ptolemy 
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)پایان قرن دوم میالدی(: او استاد اسکندر آفرودیسی  1( سوسیگنسِ پریپاتِتیک۶۳

نوشته بود. متن او بیشتر اثری فلسفی « ی کرات چرخندهدرباره»بود و کتابی به نام 

 بود و انگار مبنای محاسباتی نداشته است. 

ی درباره»م.(: کتابی به نام  ۱۳۷( )حدود ήδηςΚλε) 2( کلئومِدِس۷۳

در دو جلد نوشت که در یونان همچون کتابی درسی در « های مدورحرکت

اخترشناسی شهرت یافت. در این کتاب در کمال تعجب هیچ ارجاعی به بطلمیوس 

ها پر شده ی کتاب از ناسزا و مخالفت با اپیکوریخورد. بخش عمدهبه چشم نمی

ارزش علم آن را از نظر علمی و محتوای ریاضی کتابی کامالً بیاست و مورخانِ 

اند. اهمیت آن بیشتر به خاطر بندهایی از اثر پوسیدونیوس است که در آن دانسته

کردن دستاوردهای پیشینیان نقل شده است. تمام محتوای علمیِ این کتاب به بازگو

 شود. منحصر می

                      
1. Sosigenes the Peripatetic 
2. Cleomedes 

www.takbook.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Sosigenes_the_Peripatetic
http://en.wikipedia.org/wiki/Sosigenes_the_Peripatetic


452 

 

م.(: همان کسی است که کتاب  ۴۰۵-۵۳۳( )حدود Θέων) 1( تئون اسکندرانی۳8

ی اسکندریه و پدر اقلیدس را گردآوری و تنظیم کرده است. او رئیس کتابخانه

است؛ همان بانوی دانشمندی که به دست مسیحیانِ متعصب به قتل رسید. « هوپاتیا»

 بطلمیوس فراهم آورده بود. « المجسطیِ»تئون یک کتابدستی از 

 شود:سیاهه چند چیز مشخص میبا مرور این 

 ۱۰۰۰ی زمانی نفر هستند در بازه ۳8نخست، شمار ایشان چندان هم زیاد نیست. 

ی ی دانشی در زمینهکنندهسال و ایشان کل کسانی هستند که در منابع یونانی، تولید

 اناند. اگر بخواهیم با این منطق پیش برویم، تنها با مرور الواح دورنجوم دانسته شده

ل و نینوا اسرحدون و نبوکدنصر دوم بیش از این تعداد منجم را تنها در دو شهر باب

 توانیم شمرد. 

گیرد؛ یعنی ربطی به قومیت یا فرهنگ یا دوم، این سیاهه یونانیان را در بر نمی

شود که به زبان یونانی چیزی در مورد سرزمینِ یونان ندارد. تنها کسانی را شامل می

                      
1. Theon of Alexandria 
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د. در میان آنان، شمار چشمگیری از اهالی آناتولی هستند و کامالً در اننجوم نوشته

ی باستان، های آن؛ یعنی فرهنگ لودیهی تمدن ایـرانی و یکی از زیرشاخهزمینه

گنجند. در این میان کسانی با قومیت بابلی، پونتی، فرانسوی و مصری هم دیده می

 شوند.می

ی اخترشناسی داشته سخنی نو در زمینه ی موردِ نظر، کسانی کهسوم، در سیاهه

اند؛ اگر نگوییم ی این علم افزوده باشند، بسیار بسیار اندکباشند و چیزی بر پیکره

شود؛ که وجود ندارند! دو قطبِ جغرافیایی و زمانی مشخص در این سیاهه دیده می

ی نویسندگانِ یادشده شهروند دولت هخامنشی در عصر هخامنشی، تقریباً همه

ی فنیِ مربوط به هستند و باورهای فلسفی یا دینی ایـرانی یا دستاوردهای ساده

کنند. در این دوره حتا یک نفر را نیز اخترشناسی را به جهان یونانی معرفی می

ی دوم ی دانش اخترشناسی افزوده باشد. در دورهنداریم که چیزی تازه را به دایره

روم و ظهور ادبیات علمی التین را در  که پس از عصر هخامنشی تا تثبیت قدرت

شود که زادگاه گیرد؛ اسکندریه مرکز جغرافیایی نویسندگانی محسوب میبر می

بیشترشان مصر است و به همین ترتیب، باز هم دستاورد چشمگیری در آثارشان 

اند و مبلغ شود. شماری از این افراد، اصوالً ربطی به اخترشناسی نداشتهدیده نمی
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شان، اند. بخش عمدهزبانان بودهای اساطیری در میان یونانیدینی یا خرافه باوری

زمین ابداع شده بود به طور مستقیم ـ تر در ایـرانها پیشهایی را که گاه قرنداده

ی اسکندرانی ـ ـ یا غیر مستقیم از مجرای مصریان ـ در دوره ی هخامشنیدوره

ترین اخترشناس در کل اند. بزرگرا منتقل کردهاند و به زبان یونانی، آن برگرفته

شود های این فهرست محسوب میاین مجموعه، بطلمیوس است که از واپسین نام

هایی که در زمان وی وجود داشته، کار ی خویش، جز گردآوریِ دانشو به گفته

ای مهمی انجام نداده است. هر چند او را باید به علت رصدهایی که کرده و نقشه

کنندگانِ دانش به حساب ی تولیده از افالک و اختران تدوین کرده است، در زمرهک

های این سیاهه هم به ارشمیدس و اراتوستنس تعلق دارند که ترین نامآورد. خالق

دانی قابل و مهندسی درخشان بود ربط چندانی به اخترشناسی ندارند. اولی هندسه

 لیت کرده است.و دومی هم بیشتر در مورد جغرافیا فعا
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 گفتار سوم: حکمت هرمسی

که گذشت، با وجود هیاهوی بسیاری که در مورد اخترشناسان یونانی در عصرِ چنان

پیشامسیحی برخاسته، واقعیت آن است که هیچ یک از ایشان دستاوردی نو در 

هایی از دانشِ رایج در بخش ی این علم نداشتند و تنها ناقِالنی بودند کهزمینه

ـ معموالً به شکلی سطحی و از سویهایـران زبان ـ به جهان یونانی ای خرافیزمین را 

ی یونانی تا حدود زیادی پیامد ی ظهور دانش نجوم در زمینهکردند. افسانهمنتقل می

فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی و فتوحات اسکندر مقدونی و در نتیجه ظهور یک 

زبان بود که تولید و نشر آثار علمی به این زبان را تشویق ی حاکم یونانیطبقه

 کردند. می

س از آنکه مقدونیان با رهبری اسکندر، جهانِ متمدن آن روزگار را گشودند، پ
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چندان در حفظ و نگهداری آن کامیاب نشدند. آنان پس از حدود یک قرن از 

برای جذب فرهنگ ایـرانی برایشان  زمین رانده شدند و بنابراین فرصتیایـران

دست نداد. با وجود این، مصر را تا دیرزمانی در اختیار داشتند و مشارکتشان در 

دانش اخترشناسی نیز هنگامی آغاز شد که فرهنگ مصری را جذب و درونی 

 ساختند.

معیت جادگاه راستینِ علم نجوم در یونان، شهر اسکندریه در شمال مصر است که ز

ه ز یونانیان را در خود جای داده بود. در قرن نخست میالدی بود کبزرگی ا

اش بود ـ در این هـای ایـرانی ـ که روایت بابلیان از نجوم هم زیرمجموعهدانش

بندی شد. در شهر، با حکمت کهنِ مصری درآمیخت و در زبان یونانی صورت

ه ظهور نخستین ی اسکندریه و جمعیت بزرگِ شهر بهمین دوران، رونق کتابخانه

های نظری و دستاوردهای فنِی زبان انجامید که مدلنسل از دانشمندان یونانی

بندی اساطیر مربوط شناسی و صورتی خود را داشتند و در تکامل دانش ستارهویژه

 به اختران، بر بایگانی پیشین چیزهایی افزودند.

موجودی اساطیری به نام  ونانیانِ اسکندریه معتقد بودند که حکمت ستارگان را ازی
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 1«هرمس تریماگیستوس»اند. نام کامل این شخص به یونانی هرمس آموخته

(ἙρῆςὁΤρισέγιστος ِبود که معموالً در منابع اروپایی به صورت )

ترجمه شده است. « بار ستوده شدههرمسِ سه»یا « شدهبار بزرگ داشتههرمسِ سه»

 Mercurius ter»را در التین به این نام  این ترجمه از آنجا برخاسته است که

Maximus» بار بزرگسه مرکوریِ»یعنی  ؛برگردانده بودند». 

های فراوانی انجام شده است. ها و پژوهشر مورد هویت این ایزدِ مرموز، بحثد

« توتِ مصری»و « هرمسِ یونانی»در اسکندریه، در این نکته شکی وجود ندارد که 

در حدی که شهر خِمنو که مرکز  2اند.گرفتهرا یکی می« رومیمرکوریِ »و بعدتر 

نامیدند. اعتقاد عمومی بر پرستش توت بود را هرموپلیس، یعنی شهر هرمس، می

انگاری، درست و معقول است؛ چراکه هر دوی این خدایان، آن است که این همسان

ز دیدی صرفاً گفتن و حکمت پیوند داشتند. با وجود این، اگر ابا نوشتن و سخن

ساختارگرایانه به ایزدان یونانی و مصری بنگریم، توت را بیشتر شبیه به آپولون 

                      
1. Hermes Trismegistus 
2. Hart, 2005: 158. 
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 خواهیم یافت و نه هرمس. 

گر و غیرقابل ر اساطیر یونانی، هرمس ایزدی است پرتکاپو، تاجرمسلک، دزد، حیلهد

هرت دادن دیگران شاش در فریبدستیو چیره های زبانیاعتماد که به علت مهارت

است که موقعیتی شبیه به او را در « لوکی»او در اساطیر ژرمنی  دارد. همتای

کند. پیوند میان هرمس و خِرد یا دانشی ها اشغال میها و ساکسونی توتونایزدکده

شود و اصالً دیده نمی -مانند آثار هُمر و هسیود-فنی مانند نجوم، در منابع قدیمی 

قرون اول و دوم پ.م کامالً کمرنگ است. این به ویژه  در منابع متأخرترِ مربوط به

 اند، مصداق دارد. در مورد متونی که در خودِ یونان یا اروپا نوشته شده

ی فنِ کتابت و ر مقابل، توت ایزدی متین، دانشمند و راستگوست که آورندهد

ان شود. برخالف هرمس که ایزد نگهبها و فنون دانسته میی تمام دانشآموزنده

تحرک است و معموالً رسانان است، توت ایزدی کمبازرگانان و دریانوردان و پیام

های رازوَرزانه اشتغال برداری از دانشدر قلمروی آسمانیِ خود به حفظ و نسخه

ی یونانی در پیِ موجودی با صفات شبیه به او باشیم، دارد. اگر بخواهیم در ایزدکده

میان ایزدبانوان، آتنا را همسان با او خواهیم یافت. پس در میان ایزدان، آپولون و در 

 اند؟چه شده است که در اسکندریه، توت را همتای هرمس دانسته
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  رای پاسخگویی به این پرسش باید هر دو ایزد را بیشتر بشناسیم.ب

 

 

 

 

 

 

 

 ی ایزد توت ندیس و نگارهت

 

ا مصریان او را با ایزد زیر های ما در مورد توت به نسبت سرراست است؛ادهد

 دانستند و منابع آنان در مورد او، انسجام و دقتی کافی دارد. دیگری همسان نمی
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نوشته شده و  1«دخوتی»شده از نامی مصری است که در اصل وت شکلی یونانیت

تئودور هوپفنر معتقد است که این اسم شده است. خوانده می 2«خاوتیدی»احتماالً 

لک است و بنابراین ه شده که در مصری نام لکگرفت «ḏḥw»ی دخو از ریشه

جانوران مقدسِ مربوط به وی میمون بابون و  3دهد.معنی می« لکهمانند لک»

اند و به همین دلیل هم در هنر مصری معموالً او را به صورت مردی لک بودهلک

های بابون در بیشتر آثار هنریِ ها و نقشدهند. تندیسلک نشان میبا سر لک

ه هم داشت 4«سِشات»دهد. او همتایی مادینه به نام مصری، این ایزد را نمایش می

داشته و احتماالً از قرار « خْمنو»یا « خْمون»اش در شهری به نام معبد اصلی 5است.

« اِشْمونِن»بومی این شهر بوده باشد. این شهر را بعدها در منابع قبطی،  ابتدا ایزدِ

هایش در نامیدند. هر چند پرستشگاهخواندند و یونانیان نیز آن را هرموپلیس می

آب و تاکِنس هم شهرت هِریاوریت، پِرآب، هات، آمِن شهرهای آبیدوس، هِسِرت،

                      
1. ḏḥwty 
2. ḏiḥautī 
3. Hopfner, 1913. 
4. Seshat 
5. Cline, and O'Connor, 2006: 127. 
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  1اند.داشته

ی قلب بود که خود در مصر، نمادی برای دانش و ر اساطیرِ مصری، توت نشانهد

شد. در نگرشی تقریباً یکتاپرستانه که ایزدانِ دیگر را هوشمندی محسوب می

کردند، او زبانِ این هایی از بدن خدای بزرگ ـ آمون رع ـ تصور میهمچون اندام

به  2آورد.ی او را به صورت گفتار درمیشد و نیرویی بود که ارادهایزد دانسته می

همین دلیل هم در عصرِ یونانی با کالم )لوگوس(ِ افالطونی و بعدتر با ذهن الهی 

ترین ایزدان مصری بود که به در مکتب نوافالطونی یکی گرفته شد. او یکی از مهم

کرد. این دو معموالً در ، تعادل و نظم را در گیتی حفظ می«مآت» همراه همسرش

شدند و به این ترتیب مثلثی مقدس را با وی تشکیل دو سوی قایقِ رع نموده می

  3دادند.می

ز دوران هخامنشی به بعد، توت با مفاهیمی تازه گره خورد که رنگ و بویی ایـرانی ا

ن خداوند، هنر جادو و خِرَد و حکمت داشت. او را با داوری روان مردگان، سخ

                      
1. Budge, 1969, Vol. 1: 401. 
2. Budge, 1969, Vol. 1: 407. 
3. Budge, 1969, Vol. 1: 409. 
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هایی است که تا پیش از عصر هخامنشی به وی منسوب یکی دانستند و این مضمون

شد. او در ضمن با ماهِ بدرِ کامل نیز مربوط بود و گاه ماه را بر کالهش نمایش نمی

ند، داددادند. در مواقعی که او را به شکل بابون یا مردی با سر میمون نمایش میمی

 1بر صفتِ او به عنوان نیروی هوادار نظم و تعادل تأکید داشتند.

ر مورد ایزدان مصری، دو مکتبِ کامالً متفاوت در اوایل قرن بیستم شکل گرفت د

قرار داشت که  2که کشمکش میانشان هنوز نیز ادامه دارد. در یک سو فلیندرز پِتری

بنابراین هر یک از ایزدان  دانست ومی 3ی خالص چندخداییدین مصری را نمونه

قرار  4گرفت. در مقابلِ او، والیس باجاز جمله توت را خدایی مستقل در نظر می

دانست و معتقد بود که یک خدای می 5گیرد که دین مصری را نوعی هِنوتئیسممی

های او تلقی بزرگ در این میان وجود داشته است که بقیه، نمودها و فروزه

مراتبی از قدرت و اهمیت وجود داشته که یک خدای کم سلسله اند یا دستِشدهمی

                      
1. Budge, 1969, Vol. 1: 403. 
2. Flinders Petrie 
3. polytheism 
4. E. A. Wallis Budge 
5. henotheism 
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  1گرفته است.یگانه بر فراز آن قرار می

شود. در مصر، شاهدی ه گمان من، اگر به منابع تاریخی نگاه کنیم، مشکل رفع میب

مبنی بر رواج شکلی از هنوتئیسم تا قرن ششم و هفتم پ.م وجود ندارد و تنها 

ی شود که آن هم نمایندهمربوط می« آتونآخن»به انقالب دینی استثنا در این مورد 

سابقه و ی نوعی یکتاپرستی افراطی است و امری بیهنوتئیسم نیست و نشانه

شود که در پویاییِ دین مصری نیز تاثیر زیادی به جای دنباله محسوب میبی

ا پیش از قرن نگذاشت، هر چند احتماالً خاستگاهِ یکتاپرستیِ یهودی بوده است. ت

هفتم پ.م هر چه داریم، باور به وجود انبوهی از خدایان است و البته بدیهی است 

تر از بقیه که ساکنانِ هر شهر و کاهنانِ هر معبد بزرگی، خدای خویش را بزرگ

هایی از خدای محبوب خود تصور کنند، اما بدانند و دیگران را به صورت جلوه

گیر که تقدس را متمرکز و یگانه انگارَد، نیست. این به معنای ظهور نظامی فرا

نخستین نشانه از چنین نظامی به دوران تماس آشوریان و مصریان در قرن هفتم 

                      
1. Budge, 1969, Vol. 1: 17-18. 
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گردد و این زمانی است که مصریان با دینِ آشور که ساختی از این پ.م بازمی

دست داشت، روبرو شدند. رواج واقعیِ شکلی از این تمرکِز نیروی قدسی و 

ی جمعیت مصر، تنها در دوران هخامنشیان آغاز شد شدنِ آن در میان بدنهتهپذیرف

و تا عصر مسیحی نیز به طول انجامید. بنابراین به گمان من، پتری و والیس باج، 

نگرند و اختالف نظرشان بیشتر به دو برشِ تاریخی از یک سیر تحول دینی می

 تاریخی است تا ساختاری.

ی شود. او واسطهتا حدودی به ایزد مهـر شبیه می وت، در دوران هخامنشیت

کند و به مقام گیرد و تعادل میان ایشان را برقرار مینیروهای نیک و بد قرار می

شود. او در مقام قاضی جهانِ مردگان )دوآت( ظاهر داور نهاییِ ایشان برکشیده می

این نقشی است که به  1شود.ی قانون گیتیبانه و مینویی قلمداد میشود و نمایندهمی

گمان من، تحت تأثیر ادیان ایـرانی پدید آمده است؛ چراکه خدایان باستانیِ مصر، 

شوند. به هر ی نیک یا بد پنداشته نمیاصوالً هویت اخالقی ندارند و نماینده
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دانیم که در دوران متاخرِ مصر، یعنی از قرن هفتم پ.م به بعد، صورت، این را می

گرانیگاهی  یابد و مرکزیت شهرِ خمنو به عنوانصر اهمیت میپرستش توت در م

شود. در دوران موردِ دینی در مصر، به طور عمده به دوران هخامنشیان مربوط می

شده به افتخار توت با تشریفات کامل نظر، در این شهر شمار زیادی میمونِ مومیایی

 به خاک سپرده شدند. 

که « مآت»یزدبانوی کهنسالِ خرد بود و که ا« سِشات»و « توت»رتباط میان ا

ایزدبانوی راستی و حقیقت است، در همین زمان قوت گرفت و برجستگی یافت؛ 

اگر که اصوالً ابداعِ این دوران نبوده باشد. القاب مصریِ توت به خوبی شباهت 

سرورِ مآت »، «کاتب مآت )راستی( به همراه خدایان»دهد: وی را با مهـر نشان می

ی صلح کنندهجاری»، «داور دو ایزدِ جنگاور»، «سرور کلمات اهورایی»، «()راستی

در مورد این لقب اخیر این توضیح «. بار بزرگسه»، «دوبار بزرگ»، «در میان خدایان

الزم است که قدمتِ تقریباَ تمام مواردی که این عبارت را داراست، به عصر هلنی 

گردد. با وجود این، بیشترِ م میالدی بازمیو به ویژه قرون اول پیش از میالد تا دو

در دوران « بار بزرگسه»مورخان ابتدای قرن بیستم معتقد بودند که این لقبِ 
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 1شده است.ــ نیز به توت داده می در عصر هخامنشی-پیشایونانی 

و « ایزیس»وت در اساطیر مصری، نقشی مرکزی بر عهده دارد و در ماجرای ت

شدنِ اوزیریس است. پس از ین یاورِ ایزیس در زمان کشتهتر، مهم«اوزیریس»

، این توت بود که با جادویی درمانگر، او را «سِت»به دست « هوروس»شدنِ کشته

ویارویی راو همان داوری بود که مسابقه و  ،کرد. در یک روایت مشهوردوباره زنده 

رای داد. نهایت به نفع هوروس در حضورش انجام گرفت و در  ،تهوروس و سِ

ی مهـر در مقام داورِ میان اهورامزدا و اهریمن دارد این شباهتی نمایان به اسطوره

 ای از یک روایت فراگیرِ بسیار کهن باشد. و چه بسا که نسخه

ی ی ارادهنشِ مصری نیز این توت است که نقشِ واسطهی آفریترین اسطورهر مهمد

سازد. آوردن آن، آفرینش گیتی را ممکن میگیرد و با به کالم دررع را بر عهده می

دانند. طبق روزه می ۳۶۵ی سال جالب است که اساطیر مصری، توت را آفریننده

، ایزدبانوی آسمان، به همین «نوت»وز بود و ر ۳۶۰این روایت، در ابتدای کار، سال 
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بر سر یک سهم از « خونسو»دلیل ابتر و فاقد فرزند بود تا آنکه توت با ایزد ماه، 

سهمِ نورِ مهتاب شرط بست و برنده شد و این بدان معناست که پنج روز به  ۷۲

( و آسمان و زمین بارور شدند. توت، در ۵=۷۲/۳۶۰روزهای سال افزوده شد )

 1ی خدایانِ نسل اولی آفرینشِ شهر خمنو نیز خالق اولیه و رهبر دستهطورهاس

شود. گویا در ابتدای کار، او در این شهر، ایزدِ ماه بوده باشد. پیوند او با دانسته می

ها در کردند این میمونآید؛ چراکه مصریان فکر میجا میبابون هم از همین

های آن در انند. اهمیت ماه و حالتخوهای مهتابی برای ماه آواز میشب

شدنِ او با اخترشناسی و اخترشناسی و گاهشماریِ قمریِ اولیه نیز دلیلِ مربوط

 حکمت و فنِ نویسایی بوده است. 

 خوریم. اما در مورد هرمس به سیمای ایزدی کامالً متفاوت برمی

ها ( در اساطیر یونانی فرزند زئوس و بانویی از نسل تیتانἙρῆς« )هِرمِس»

است. زادگاهش سرزمین آرکادیا در شمال یونان بوده و مرکز « مایا»ها( به نام )غول

                      
1. Ogdoad 
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در همین منطقه بوده است. او با چندین ایزدبانو ازدواج کرد  1اش شهر فِنِئوسفرقه

هرمس «. پییتو»و « دریوپِه»، «ودیتهآفر»، «مِروپِه»اند از: ترینِ آنان عبارتکه مهم

ها و زمین را طی کند، به ی میان آسمانآور خدایان است و چون باید فاصلهپیام

 ( مجهز است. هایی بالدار به نام تاالریا )کفش

ن زیرین یا تارتاروس را بر عهده رمس، ایزدی است که بردنِ روان مردگان به جهاه

( دارد و به همین دلیل، راهنمای ارواح )پسوخوپومپوس / 

همتاست که « آنوبیس»شده با ایزد مصریِ شود. هر دو کارکردِ اصلیِ یادخوانده می

شود. در سرود همری برای دمتر، آور خدایان و راهنمای ارواح دانسته میاو نیز پیام

آورد و او را به مادرش را از جهان مردگان بازمی 2«پرسفونه»ت که او کسی اس

رساند. بر همین مبنا، نگهبان مرزها و خطوط میان کشورهاست و نامش می 3«دِمِتِر»

ی  نشانهسنگِ»( گرفته شده است که به معنای 'ی هِرْما )هم احتماالً از ریشه

 است. « مرزی

                      
1. Pheneos 
2. Persephone 
3. Demeter 
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های مرزی بوده است؛ ستِ کم تا قرن ششم پ.م داللت اصلی او همین سنگد

چون هنگامی که هیپارخوس پسر پیسیستراتوس در آتن به قدرت رسید، دستور 

های گوناگون تعلق ها و عشیرههای مختلف شهر که به تیرهداد تا در میان محله

مرکز این مرزها که به همه  را بگذارند و در هایی مرزی با نماد اوداشت، سنگ

او در  تعلق داشت و همان میدان اصلی یا آگورای آتن بود، تندیس هرمس را نهاد.

شده است؛ ی نیروی مردانه نیز محسوب میاین هنگام، ایزدی فالیک بوده و نماینده

مین های مرزی را نیز به هچراکه نمادش یک فالوس بوده است و بسیاری از سنگ

 ساختند. دلیل به شکل آلت نرینه می

که ین پیوندِ او با نیروی جنسیِ مردانه در اساطیر همچنان باقی مانده است. چنانا

اند که نماد نیروی جنسیِ زنانه است. فرزندانش نیز او را شوی آفرودیته دانسته

 2«پان» زاده شد، 1همگی به نوعی با جنسیت درگیر بودند. پسری که از او و دریوپه

اش مشهور بود. فرزند او و بود که به بز شباهتی داشت و به خاطر شهوترانی

                      
1. Dryope 
2. Pan 
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های که نامش را در زبان 1«هرمافرودیتوس»آفرودیته، موجودی نرماده بود به نامِ 

اروپایی بر موجوداتِ دوجنسی باقی نهاد. فرزند بعدیِ این زوج وضع بهتری 

نام داشت که  2«اِروس»ری داشت. او داشت، اما همچنان با موضوع جنسیت درگی

انگیزد. او را همچون کودکی با کمانی میل و عشق زن و مرد نسبت به هم را برمی

خورد، در نخستین نگاه اند که تیرش به قلب هر کس میدر دست تصویر کرده

نام داشت که موجودی عجیب بود با آلت  3«پریاپوس»شد. پسر دیگر او عاشق می

 ناپذیر.و اشتهای جنسیِ سیریبزرگ افراشته 

دارانی ی هرمس با خطوط مرزی بدان معناست که بازرگانان و مسافران و رمهابطهر

کند. با همین منطق هوادار دزدان و کنند، حمایت میکه این خطوط را قطع می

گاوچرانان نیز هست. با شاعران و ادیبان هم نسبتی دارد و به خصوص حامیِ 

اند شود. جانورانی که نمادش هستند عبارتهبرداران دانسته میبازان و کالشعبده

اش آن است که عصایی با دو مارِ پیچیده بر آن را پشت و نشانهاز: خروس و الک

                      
1. Hermaphroditus 
2. Eros 
3. Priapus 
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 1ـ خطی ای که به او وجود دارد به متنی با الفبای بترین اشارهدر دست دارد. کهن

( را وروس / )کریـوف« ی برهکنندهحمل»شود که لقب مـربوط می

 برایش به کار برده است. 

اوسانیاس در قرن دوم میالدی نوشته است که در زمان او هنوز به افتخار وی، پ

اند. لقب دیگرِ او، دادهمراسم حمل بره را در شهر تانگارا در بوئتیکا انجام می

( است که به نبرد مشهورش آرگوس )آرگِئیفونتِس / ی کشنده

شود. این هیوال، نگهبان مربوط می 2«آرگوس پانوپتِس»با هیوالیی صدچشم به نام 

بود که در معبد هرا در آرگوس به بند کشیده شده بود. هرمس « لو»ای به نام پری

ها را بر ند. سپس، چشماو را به خواب فرو برد و به قتلش رساند و دختر را رها

 دم طاووس نشاند که پس از آن نماد ایزدبانوی هرا تلقی شد. 

ر میان تمام القابی که به او منسوب است، تنها موردی که شباهتی اندک به توت د

بار در ( است که برای نخستینآور )لوگیوس / دهد، سخنرا نشان می

                      
1. Linear B 
2. Argus Panoptes 
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دوران هخامنشی )اواخر قرن ششم پ.م( احتماالً در شهرهای آناتولی به وی داده 

که در این تاریخ نوشته شده، چنین لقبی « سرود همری برای هرمس»شده است. در 

ی برای وی به کار گرفته شده است. آن هم بدان دلیل که در زمان کودکی، گله

اش کردند، با بالغت و و محاکمهآپولون را دزدیده بود و آن هنگام که رسوا شد 

ای ماهر و کنندهاش با زبان، به استفادهشیوایی از خود دفاع کرد. بنابراین رابطه

ی زبان نبوده است. این لقب در شده و آفرینندهدست محدود میسخنوری چیره

واقع، در قرون نخستین میالدی و در اسکندریه شهرت یافت و توسط فیلسوفانِ 

 استفاده شد.  نوافالطونی

رمس در منابع یونانیِ مربوط به پیش از دوران هخامنشی، همواره همچون مردی ه

اش در که در تندیس آتنیشد. چناندار نموده مینیرومند و سالخورده و ریش

ی هیپارخوس نیز با ریش انبوهی نموده شده بود. تصویر آشنا و مرسومی که دوره

گردد. در اواخر دوران قرن چهارم پ.م به بعد بازمیامروز از او در دست داریم، به 

آوری و سخنوری هایی مانند زبانشدنِ خصلتهخامنشی بود که همزمان با منسوب

اش نیز دستخوش تغییر شد و از آن پس است که و حکمت به وی، شکل ظاهری
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، بر سر دارد 1ریش و سبیل که بدنی ورزیده و کالهی پهنی مرد جوانی بیدر چهره

 شود. بازنمایی می

باطی ا مرور سیمای این دو ایزد، کامالً روشن است که توت و هرمس هیــچ ارتب

ی مصری بیابیم، آنوبیس با هم ندارند. اگر بخواهیم برای هرمس همتایی در ایزدکده

ترین نامزد خواهیم یافت و در میان یونانیان هم آپولون بیشترین شباهت را نزدیک

رمس یکی . به این ترتیب، اینکه یونانیان اسکندریه، توت را با هرا با توت دارد

 گرفته بودند، معمایی است که باید حل شود. 

هرمس تریماگیستوسِ »ی رای اینکه این معما را بگشاییم، باید نخست به چهرهب

 بنگریم. « اسکندرانی

ی، موجودی دانیم که یونانیانِ ساکن اسکندریه در قرون اول پ.م تا دوم میالدیم

داشتند. سنتِ هرمسی، نخستین اشکال از یک دین مقدس با این نام را بزرگ می

کرد. دینی که به همسانیِ بندی میعرفانی و رازوَرزانه را در تمدن غربی صورت

                      
1. petasus 
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ذاتی انسان و خداوند قایل بود و امکان عروج انسان به جهان مینویی و رهیدن او 

که در کتاب دانست. چنانرازی خردمندانه ممکن می از جهان مادی را با دستیابی به

شده، زرتشتی هستند، اما در اسکندریه تحت ام، تمام عناصر یادزند گاهان نشان داده

گیرند و با زهد و ی یونانی، رنگ و بویی افالطونی به خود میتأثیر اندیشه

فلسفی -عرفانیآمیزند. این مکتبِ دنیاگریزی و خوارشماریِ تن و امور مادی درمی

اش، همان آیین که به سرعت به طیفی از ادیانِ گنوسی تکامل یافت، در شکلِ اولیه

 هرمس تریماگیستوس بود. 

نگرد. او نتِ هرمسی، به هرمس تریماگیستوس همچون نوعی انسان نخستین میس

اند و عرفان یهودی قباال، که در واقع را همزمان با نخستین دودمانِ مصری دانسته

کند. شود، ابراهیم را شاگرد وی قلمداد میای از نگرش هرمسی محسوب مینبالهد

بسیاری از نویسندگان بانفوذ مسیحی، او را همچون پیامبر خردمندی در میان 

اند که ظهور مسیح را پیشگویی کرده است. از میان ایشان، پرستان قلمداد کردهبت

دانو برونو، مارسیلیو فیچینو، کامپانال توان به سنت آگوستین، الکتانتیوس، جیورمی
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وجود  2این نویسندگان اعتقاد داشتند یک الهیات راستین 1و میراندوال اشاره کرد.

های پیشین، توسط فیلسوفان نسل به نسل منتقل شده و بشارت دارد که از دوران

ظهور مسیح را در خود داشته است. بیشترِ این نویسندگان، به خصوص نویسندگانی 

دانند، مانند برونو و میراندوال و کامپانال، که آشکارا خود را پیرو حکمت هرمسی می

ی این حکیمانِ نخستین، زرتشت است و او این خِرَد را به معتقدند سرسلسله

در این دیدگاه، هرمس حکیمی بوده که همزمان با  3افالطون منتقل کرده است.

 4زیسته است.موسی می

سازی هرمس با توت، سنتی به نسبت جدید است. یکی نالب آن است که همساج

از نخستین نویسندگانی که به پیوند میان هرمس و توت اشاره و شکلِ اسکندرانیِ 

هرمس را ثبت کرده، سیسرو است. او نوشته است که هرمسِ یونانی، پس از کشتن 

 آرگوسِ صدچشم به مصر گریخت و در آنجا خط و نویسایی را برای مصریان به

                      
1. Yates, 1964: 9–15; 61–66 ; 413. 
2. prisca theologia 
3. Yates, 1964: 14–18; 433–434. 
4. Yates, 1964: 27; 293. 
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ید آاز این متن برمی 1نامند.ارمغان برد و به همین دلیل مصریان او را تِیت )توت( می

که در عصر سیسرو، یعنی در قرن نخست میالدی، هنوز هرمس و توت، کامالً با 

هم ادغام نشده بودند و ابهامی در مورد هویت این ایزد وجود داشته است؛ چراکه 

کند قل کردم، از چهار هرمس دیگر نیز یاد میخودِ سیسرو، افزون بر عبارتی که ن

ی نیل است و مصریان حق ها تباری کامالً مصری دارد و زادهکه مثالً یکی از آن

 ندارند نامش را بر زبان برانند. 

های دینی و فکری جهان باستان جلوه نچه هرمس را عنصری مهم در سنتآ

سنتِی روم، منحصر نبوده است ، آن است که نفوذ و اهمیت او به قلمروی دهدمی

های فراوانی به او داریم. در قرون نخستینِ اسالمی، زمین نیز اشارهو در ایـران

( آمده با هرمس ۲۱/8۵و  ۱9/۵۷مفسران قرآن، ادریسِ نبی را که نامش در قرآن )

تریماگیستوس، همسان دانستند و به این ترتیب برای انتقال سنت او به سپهر 

  2شرعی یافتند. اسالمی مجوزی

                      
1. Cicero, De natura deorum , III, 56. 
2. Faivre, 1995: 19–20. 
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ی است که تنها در نسخه« بار ستودهسه»کلید فهم هویت هرمس در این میان، لقبِ 

که  اسکندرانی به وی منسوب شده است. این لقب را به این ترتیب تفسیر کردند

ای از سه هرمس بوده است. نخستینِ ایشان، قهرمانی او سومین کس در زنجیره

صری داشت و مخترع خطِ ری می عناصر تمدن بود که تبافرهنگی و آورنده

شد و از این رو با توت، همسان بود. دومی، هرمس بابلی نام هیروگلیف دانسته می

الهرامسه بود که جایگاهی همچون  داشت و استاد پوتاگوراس بود. سومی، هرمس

گذارِ علم کیمیا بود. او همان ادریسِ نبی بود که سه جایگاه پیامبران داشت و بنیان

بار ستوده و سلطنت و نبوت را با هم داشت و به همین دلیل هم سهممتازِ حکمت 

در  وشده است. بیرونی نیز با همین نامِ هرمس الهرامسه از او یاد کرده است 

 شود. ی اِخوان الصفا با نام هرمس المثلث خوانده میرساله

اند. انستهدر منابع ایـرانیِ عصر اسالمی او را همتای ادریسِ نبی د که گفتیم،نانچ

ای اند و به این ترتیب، توازینیز همسان دانسته 1«انوخ»ادریس را از سوی دیگر با 

                      
 .۲۴-۱8های ، آیه۵سفر پیدایش، باب  .1
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که  اندمسیحی در مورد این شخص برقرار شد. گفته-میان سنت اسالمی و یهودی

سال در آنجا ماند و سپس به زمین بازگشت و او به فلک کیوان سفر کرد و سی 

اگر در یاد داشته باشیم که کیوان با  1رمغان آورد.دانش نجوم را برای مردم به ا

شده است، این روایت را به داستان جمشید ظلمت و اهریمن همسان دانسته می

بینیم که به زیر زمین و دنیای دیوان سفر کرد و پس از چند سال اقامت همانند می

رد و به این در آنجا بازگشت و پیمان یا پیمانه )جام جم( را به میان مردمان بازآو

 آفرید. ترتیب، نظم و تعادل را در زمین باز

ی آمد و در همان زمینههایی که مکتب هرمسی در اسکندریه پدید میر همان سالد

فرهنگی، نخستین متون کیمیاگری نیز به زبان یونانی نوشته شدند و این شاخه از 

کیمیاگری که در واقع همان  2اند.دانش را نیز با حکمتِ هرمسی مربوط دانسته

ی سازی غنی و پرسابقهگری و رنگشیمیِ جهان باستان بود، از سویی دانش شیشه

مصریان را در چنته داشت و از دیگر سو، از علم فلزکاری و متالورژیِ ایـرانی 

                      
 .۱۳8: ۱، ج.۱۴۰۵رسائا انوان ا صفا،  .1

2. Fowden, 1993:65–68. 
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کرد. ناگفته نماند که مصریان در تولید برخی از مواد، مانند شیشه پیشگام تغذیه می

که ند. چنانها را بسیار دیر جذب کردشده در سایر تمدنهای ابداعما دانشبودند، ا

سازیِ طال را بسیار دیر و تازه در عصر فنون ذوب آهن و تولید مفرغ و خالص

های گوناگون شده در دورانی فنون یادهخامنشی به طور کامل جذب کردند. همه

خوارزم و سیستان و خراسان(  در فالت ایـران و به ویژه در ایران شرقی )سغد و

 تکامل یافته بودند.

ای از متون رازآلودِ عرفانی و ز ترکیب متون کیمیاگرانه و اخترشناسانه مجموعها

رفته را روی همی مکتب هرمسی پدید آمد که همه علمی ـ دینی در زمینه

و  Corpus Hermeticum :اند ازعبارت شانتریننامند که مهممی 1«هرمتیکا»

Asclepius در قرن ششم میالدی متنی به نام کتاب هرمس، وجود داشته که به .

های منسوب به هر یک دهک مصری و ستاره ۳۶قلمروی پزشکی مربوط بوده و 

 2ساخته است. استوبایوسهای گوناگون، مربوط میهای بدن و بیماریرا به اندام

                      
1. Hermetica 
2. Stobaeus 
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در قرن پنجم میالدی نوشته است که هرمس به پسرش تات، آموزش داد که بدنی 

دهک را تعیین  ۳۶که پیرامون همه چیز را گرفته، گِرد و کروی است و حرکت 

راند و ایشان نیز حرکت صورت فلکی فرمان می ۱۲ها بر کند. خودِ این دهکمی

ی این زنجیره است و به طور اختر، واپسین حلقهکنند. هفتاختر را تنظیم میهفت

 گذارد. مستقیم بر رخدادهای زمین تأثیر می

عصرِ در دوران نوزایی، رسم شده بود که این متون را به حکیمی به نام هرمس که هم

ی این متون های بعدی نشان داد که همهموسی بوده است، نسبت دهند، اما پژوهش

سی که در این میان نقشی در قرون دوم و سوم میالدی نوشته شده است. ک

م. کتابی نوشت و با تحلیلِ  ۱۶۱۴کننده ایفا کرد، ایساک کاساوبون بود که در تعیین

ی این متون شده در هرمتیکا نشان داد که بخش عمدهواژگان یونانیِ به کار گرفته

 ۲۰۰تر از سال م. نوشته شده است و هیچ بخشی از آن قدیمی ۳۰۰در حدود سال 

اند؛ بلکه مؤلفانی نویسندگانشان نیز حکیمانی مصری یا عبرانی نبوده 1م. نیست.

                      
1. Casaubon, 1614. 
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اند که مقیم مصر بوده و تحت تأثیر حکمت مصری، عقاید ها را نوشتهیونانی آن

   1اند.ها و باورهای ایـرانی قرار داشتهویژه دانش دینی یهودی و به

که هر چند با نام رگه و غریبی است چند بنابراین هرمس اسکندرانی، شخصیتی

ایزدِ یونانی، ارتباطی ندارد. پیوندش با توصیفِ شود، اما با این هرمس خوانده می

مصریان از توت، همخوانیِ بیشتری دارد. با وجود این، همچنان عناصری در مکتبش 

نماید. او از سویی با ایزدان ایـرانی، مانند مهـر شبیه وجود دارد که غیرمصری می

دیگر سو، سنت فکریِ ماند. از ی مهـریِ جمشید میبه اسطوره است و روایتش

خدامداری و عرفانِ رازوَرزانه بوده است که تقریباً تمام منسوب به او، نوعی انسان

ترین توان ردیابی کرد. مهماش را در باورهای زرتشتی، میعناصر مفهومی

شناسانه بود، رنگ و های اخترهای سنت هرمسی، که رمزگذاری عرفانیِ دادهآموزه

بویی کامالً ایـرانی دارد و دقیقاً همان است که یونانیان به مغانِ کلدانی منسوبش 

کردند. این شباهت، اغلب نادیده انگاشته شده است و از این رو معموالً منابع می

                      
1. Yates, 1964: 2-3. 
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کنند. به طور خاص او را تاریخی جدید او را به سپهر تمدن ایـرانی مربوط نمی

گویند، دانند؛ یعنی میتگیِ حکمت مصری و اساطیر یونانی میمحصول درآمیخ

 ی یونانی برآمده است. ی هرمسی از ترکیب نجوم مصری و فلسفهعناصر اندیشه

نماید. از سویی که نشان دادم، جای نقد فراوان دارد و درست نمیاین سخن، چنان

اخترشناسی  توت و سنت مصریِ مربوط به این شخصیت، ارتباطی با ستارگان و

ی پتوسیریس هم نشانش دادیم. از ی مقبرهندارد و این چیزی است که در کتیبه

خدامدارانه است، در سوی دیگر، حکمتِ منسوب به هرمس که عرفانی و انسان

ای ندارد و با دینِ توت هم مربوط نیست. اساطیر و باورهای مصری سابقه

رِ اخترشناسی که در اسکندریه و اخترشناسیِ هرمسی نیز مانند تمام اشکال دیگ

ای بوده که در همان مصر رایج بوده است، اصوالً تبار مصری ندارد و وامگیری

ی یونانیِ این اندیشه نیز زمین گرفته شده است. در مورد شاخهحدود از ایـران

سخن این چنین است. هرمس اسکندرانی، ربطی به ایزد هرمس یونانی ندارد و 

منسوب به وی، عمالً در میان اندیشمندان و نویسندگانِ یونانی باورهای فلسفیِ 

ها یا برخی توان تا حدودی با عقاید پوتاگوراسیسابقه است. این باورها را میبی

های مصری فعال بودند، همسان زبانها که همزمان در میان یونانیاز نوافالطونی
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گذارِ یـرانی و زرتشت را بنیادها را اها نیز به صراحت این برداشتدانست، اما آن

 دانستند.آن می

بنابراین، پیشنهادم آن است که به تاثیر باورهای ایـرانی و اساطیر رایج در اوایل 

عصر اشکانی بنگریم و هرمس اسکندرانی را با توجه به آن، از نو تبارشناسی کنیم. 

 اگر چنین کنیم، سه نتیجه به سرعت به دست خواهد آمد:

های داستانی و به عبارت دیگر اساطیرِ مربوط به هرمس ، روایتنخست آنکه

های مهـری، ها، بیشتر با داستانتریماگیستوس، کامالً ایـرانی هستند. این روایت

آوردن پیمان، تقدس جام جم و موقعیت مانند سفر جمشید به جهان زیرین و باز

های دارد و ردپای روایت ی نیکی و بدی پیوندسازندهمهـر به عنوان نیروی متعادل

نامه( نیز زرتشتی، مانند عروج به جهان مینویی )شبیه به داستان مانی یا ارداویراف

 در آن نمایان است. 

ی فلسفیِ منسوب به هرمس، ساختاری مغانه دارد. بندی اندیشهدوم آنکه، استخوان

نه، نقش انسان به کراپنداشتنِ زمان کرانمند و بیباور به تقابل گیتی و مینو، مهم

ی هستی )فَِرشْگَردسازی(، باور به بخش گیتی و نوسازندهعنوان نجات

شوند، اعتقاد به مراتبی از فرشتگان و دیوها که هماورد یکدیگر دانسته میسلسله
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 های خداوند همچون رازی کیهانی، اعتقاد به ماهیت ایزدیِ تقدس زبان و فهمِ نام

تواند به خداوند تبدیل شود و به وی بپیوندد، راز می ستنِ انسان و اینکه انسان با دان

ی همگی باورهایی هستند که در گاهان زرتشت ریشه دارد و به ویژه در نسخه

 توان دید.  شان را میاوستای نو که در عصر هخامنشی تدوین شد، همه

شده در این مکتب فکری، همان نظام گرفتهی داناییِ به کارسوم آنکه، گوشته

اخترشناسی ایـرانی است که با عناصری خرافی و جادوگرانه ترکیب شده است. 

تر است، اما باز هم با عقایدی سر و کار در این شاخه، تاثیر باورهای یونانی پررنگ

ن و به ویژه شاگردان زرتشت منسوب داریم که معموالً در منابع یونانی به مغا

که در دینکرد آمده شده است. این برداشت در ایـران هم وجود داشته، چنانمی

شناس بابلی که ستاره ۱۲است که زرتشت در جریان رقابتی علمی و جادویی بر 

بودنِ خانوادهگذشته از هم 1اخترِ اصلی همسان بود، چیره شد. دوازدهنامشان با 

رمسی با باورهای ایـرانی، به گمان من، حتا نام هرمس تریماگیستوس های همنش

                      
 .9، بند ۲پنجم، فصا . دینکرد، کتاب 1
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نیز تباری ایـرانی دارد. برای اینکه دریابیم که چرا هرمس یونانی و توت مصری، 

اند و چرا با لقبِ عجیبِ با وجود تفاوت آشکارِ میان خود، با هم یکی انگاشته شده

 اخیر را تبارشناسی کنیم. تریماگیستوس شناخته شده است، باید این عبارت 

گردد. شده برای این لقب به دوران بسیار کهنِ تمدن مینوآ بازمیترین تبارِ ادعاکهن

وجو ی تریماگیستوس را در عصر مینوآ جستبرخی از نویسندگان، ردپایی از کلمه

)تی.ری.سِه.رو.ئِه( که در لوحی با الفبای  1اند که عبارت تریشِروساند و گفتهکرده

پیدا شده، شکلی از لقب تریماگیستوس بوده است.  3از شهر پیلوس 2خطی ب

شناسان توافق دارند که این برداشت نادرست است. از ی باستانامروز تقریباً همه

کردن شده در متنی آیینی پیدا شده است و به چگونگی پیشکشی یادسویی کلمه

بار انجامِ کاری در حین شود؛ چون این کلمه احتماالً به سهها مربوط مییقربان

انجام مراسم اشاره دارد و لقب خدایی نیست. به خصوص که بخش دوم این کلمه 

به روشنی مفهوم نیست و در مورد معنای آن بحث وجود دارد. این را باید در کنار 

                      
1. Trisheros 
2. Linear B 
3. Pylos 
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نار این لقب نام برده شده و نه این نکته دید که در این لوح، نه از هرمس در ک

شده است که بخواهد با اصوالً هرمس در آن زمان ایزدی چندان مهم قلمداد می

ها چنین لقبی نواخته شود. در مواردی هم که نامی نزدیک به هرمس )اِم.ا.آ( در کتیبه

 شود، هرگز ارتباطی بین این دو کلمه برقرار نشده است.دیده می

ی مستند و واقعی شکوک و ناپذیرفتنی بگذریم، به نخستین اشارهاگر از این ادعای م

گردد سال پس از عصر تمدن مینوآ بازمی ۱۵۰۰رسیم که ناگهان بهبه این کلمه می

ی بودن فرضیهو غیاب این مفهوم در زمانی به این درازی، خود نشانگر نادرست

س، برای یقت آن است که لقب تریماگیستوس برای هرمگفته است. حقپیش

بار در مصر و عصر هلنی به کار گرفته شده است و هیچ شاهدی که وجود نخستین

 آن را پیش از این زمان نشان دهد، در دست نیست. 

بار در جریان گزارشی از گردهمایی کاهنان لقب تریماگیستوس، برای نخستین

برخی از  2شود.پ.م دیده می ۱۷۲در شهر ممفیس به سال  1ی ایبیسفرقه

                      
1. Ibis 
2. Copenhaver, 1992: xiv. 
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د. انطلب، تاریخ نخستینِ ثبت این لقب را جدیدتر هم دانستهنویسندگانِ تجدیدنظر

شود که دیده می 1«آتِناگورا»ی نویسد که این لقب ابتدا در رسالهمثالً فاودن می

م.( است و بنابراین آن را به قرن نخست  ۱۴۱-۶۴) 2اش فیلوی بیبلوسینویسنده

 3داند.میالدی مربوط می

فهم تبارِ این لقب، نخست باید دید که عبارت تریماگیستوس در زبانِ اما برای 

ی قرن اول میالدی چه معنایی داشته است. در یونانیِ رایج در میان مردم اسکندریه

که این لقب بر  4هایی بسیار متنوع وجود دارد. هارت اعتقاد دارداین مورد برداشت

شود. در در معبد شهر اِسنا دیده می ایمبنای عبارتی ساخته شده است که بر کتیبه

بار تکرار تفسیر او چنین است که سه«. توتِ بزرگِ بزرگِ بزرگ»اند: این متن نوشته

 خوانده شود. « بار بزرگسه»باعث شده است تا هرمس « بزرگ»عبارتِ 

                      
1. Athenagora 
2. Philo of Byblos 
3. Fowden, 1987: 213. 
4. Hart, 2005: 158. 
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ها آن است که این لقب به علت جایگاه تفسیر سنتیِ مورد پذیرش خودِ هرمسی

ی ی رازوَرزانهعیت عرفانیِ هرمس به او داده شده است. نسخهتاریخی و موق

اند مسیحی، شباهتی با روایت اسالمی دارد و به سه هرمس قایل است که عبارت

که این سومی شاهی مصری بوده است که « هرمس الهرامسه»و « نوح»و « اِنوخ»از: 

چنین تفسیر  در این سنت، لقب وی را 1شود.هرمس تریماگیستوس هم خوانده می

ترین کاهن و فیلسوف و شاهِ زمان خود بوده و اند که این شاهِ مصری، بزرگکرده

این را مارسیلیو فیچینو از قول  2خوانده شده است.« بار بزرگسه»برای همین هم 

ی سودا که در قرن دهم میالدی فرهنگنامه 4نقل کرده است. 3فیلسوفی به نام پیماندر

ی این لقب را از آنجا دانسته که هرمس به وحدت ذات پدر و نوشته شده، ریشه

شده القدس باور داشته و بنابراین مبلغ تثلیث مسیحی محسوب میپسر و روح

 5است!

                      
1. Yates, 1964: 52. 
2. Copenhaver,1992 :xlviii. 
3. pymander 
4. Copenhaver, 1992: xlviii. 
5. Copenhaver, 1992: xli. 
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« وسلوح زمردینِ هرمس تریماگیست»ها متنی رازوَرزانه به نام در میانِ خودِ هرمسی

پردازد. در این متن ی این شخصیت میوجود دارد که به شرحی نمادگرایانه درباره

ی هرمس است که او سه چنین آمده است که تریماگیستوس از آن رو شایسته

بخش از خرد پنهانی جاری در کیهان، یعنی کیمیاگری، اخترشناسی و فن احضار 

 ست. شناخته ا( را میθεουργία/  1خدایان )تِئورگیا

ی این کلمه، کامالً با آنچه گذشت متفاوت است و حدسی است فسیر من دربارهت

اش نیز های بیشتر، محک و اصالح شود، اما به شکل کنونیکه باید با پژوهش

 شدن دارد: ارزشِ طرح

( بنگریم و کاربردش Τρισέγιστοςی یونانیِ تریماگیستوس )گر به اصل کلمها

یابیم که این واژه تا پیش از ظهور آیین ردیابی کنیم، درمیرا در یونانیِ باستان 

ای نداشته و برای توصیف چیزی یا کسی به کار هرمسی در زبان یونانی سابقه

ی مرسوم، این کلمه در واقع حالتی مفعولی شده است. برخالف ترجمهگرفته نمی

                      
1. Theurgy 
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ترجمه کرد. « شدهبار بزرگ داشتهسه»توان آن را به دهد و نمیرا نشان نمی

( در زبان یونانی، صفت تفضیلی است که از نظر ساخت ماگیستوس )

همسان « مَهیشت»ی پهلوی و کلمه« ماسیست»ی پارسی باستانِ و معنا دقیقاً با کلمه

سه »، دقیقاً یعنی «ماگیستوستری»باشد. پس می« ترینبزرگ»است و به معنیِ 

  «.ترینمِهسه »یا « ترینبزرگ

ر چند ترکیب تریماگیستوس در یونانی، پیش از مکتبِ هرمسی سابقه ندارد، اما ه

باری که دانم، نخستینبینیم. تا آنجا که من میماگیستوس را در منابع بسیار می

شده، تواریخ هرودوت است.  ای شبیه به این، به عنوان نام کسی به کار گرفتهکلمه

بینیم که هرودوت به شرح نبردهای ایـرانیان می میدر تواریخ،  این واژه را آن هنگا

« ماسیست»پردازد. در آنجا از شهسواری پارسی به نامِ و یونانیان در دشت پالته می

برد که سراپا زرهپوش بود و یونانیان را به هراس افکنده بود و پس از آنکه نام می

جمند داشتند. در حدی که دالورانه جنگید و از پای در آمد، یونانیان او را بسیار ار

های جنگی خود را به هم زدند تا بتوانند وقتی ماسیست کشته شد، یونانیان صف

آرایانِ آتنی، ناگزیر شدند برای جلوگیری از اغتشاش، جسدش او را ببینند و رزم
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داستانِ  1ای بنشانند و دور میدان بگردانند تا همه بتوانند او را ببینند.را بر گردونه

ها در منابع غربی بازتاب یافت، طوری که پنج قرن پس از ماسیست، برای مدت

پلوتارک او را مردی قد بلند و بسیار هرودوت نیز نامش در منابع یونانی آمده و 

 2.زیبا توصیف کرده است

ن را آر مورد نامِ ماسیست که در منابع یونانی ثبت شده است، توافقی هست که د

شده از اسمی پارسی بدانند. اصل نام احتماالً ماسیست یا مَهیشت یشکلی یونان

دهد و بنِ آن )مِه( به معنای بزرگ، ترین معنی میترین و بزرگبوده است که مِه

منی نیز همچنان در پارسی دری باقی مانده است. این نام به همین شکل در زبان ار

ارد. دصر ما نیز رواجی تمام تبدیل شده است که در ع« ماسیس»باقی مانده و به 

 ی یونانیِ ماگیستوس، همتای این کلمه در زبان یونانی است و به همین ترتیبکلمه

 دهد. معنی می« ترینمِه»

ی رازآمیز دیگری در یونانی شباهت دارد و آن هم ین کلمه از سوی دیگر، با واژها

                      
 .۳۴و  ۳۳پلوتارک، آریستید، بندهای  .1
 .۳۴و  ۳۳پلوتارک، آریستید، بندهای  .2
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ی جادوگر، در هی مغ است. کلمی کلمهشده( است که یونانی« )ماگوس»

های اروپایی ـ از های یونانی و التین  ـ و از مجرای زبان اخیر، در سایر زبانزبان

و ...   magic, magique, magikاین ریشه ساخته شده است و کلماتی مانند 

های دانیم که در ادبیات یونانی و رومی، بازیرا برساخته است. این را هم می

)مغ( انجام « ماگوس»)بزرگ( و « ماگیس»ی با این دو کلمهاستعاری و زبانیِ زیادی 

ها و جادوگریِ ایشان شدنِ متونی که بر موضوع مغشده است. زمان و مکان نوشته

ی مکتبِ ی فرهنگیِ زایندهشان تمرکز کرده بودند، دقیقاً با زمینهو بزرگی و برتری

ر اسکندریه و هرمسی همخوان است؛ یعنی این ادبیات نیز به طور عمده د

هایی که دولتشهرهای یونانیِ سوریه و آناتولی نوشته شده است؛ یعنی همان مکان

 ها توسعه یافت. نگرشِ هرمسی در آن پا گرفت و از دورترین زمان

« ترینبزرگسه »اش کنیم، نابراین برای تریماگیستوس، اگر بخواهیم درست ترجمهب

ماگوستوس / تریماگوس دهد که در ضمن با ترکیبِ تریمعنی می

(  / معنای )«کند. را نیز در ذهن تداعی می« سه مغ

 اند. تر اشاره کند، که احتماالً مغ هم بودهتواند به سه مهپس این کلمه می

 ای از معنای آن گشوده خواهد شد؟ ما اگرچنین حدسی را بپذیریم چه گرها
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ای به سه مغ، در اساطیر آن ریابیم که آیا اشارهرای پاسخ به این پرسش، باید دب

ها همسان دوران وجود داشته است یا نه؟ جالب آن است که طیفی وسیع از داستان

آن را  و همخوان در میان یونانیانِ سوریه و مصر رواج داشته است که محور اصلی

شان توان سابقهمیاند و ها تباری ایـرانی داشتهاند. این داستاندادهسه مغ تشکیل می

شده در دوران هخامنشی دنبال کرد. اشاره به سه مغ را را تا خودِ اوستای تدوین

های بینیم؛ آنجا که در فرگرد نخست وندیداد، سرزمیننخست در اوستا می

 خوانیم:شده به دست اهورامزدا فهرست شده است. در آنجا چنین میآفریده

   ,mvtSihaW ,acm&narqiOC ,acm&hMasa 

,mvsadawd  

,OY ,mvza ,mvsvrvBqArf ,Oruha ,m&Gar ,ldzam   

`,mUtNazirq 

,TaA ,eha ,OrMa ,TatNvrvkArf ,mvrAytiap  

,Suyniam ,acmvGa ,Okrham-uruop .,mIh-OnamIW-

Orapu 

دوازدهمین سرزمین و کشور نیکی که من، اهورامزدا، آفریدم، ری بود. که سه »

سرشت آمد و به پتیارگیِ گناهِ راهبر در آن فرمانروایند. پس آن گاه اهریمنِ مرگ
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 1«باوری را بیافرید.تبلیغ سست

آید که در شهر ریِ باستان، سه مقام دینیِ بلندپایه به اشتراک، حکومت ز اینجا برمیا

ی زرتشتی است که ترین اشاره به حکومتِ دینی در زمینهاند و این کهنکردهمی

در دست داریم. عبارتی که در اینجا برای اشاره به فرمانروایانِ شهر ری به کار 

)سه( « تری»( است که از ترکیب « ) زَنتومتری»گرفته شده، 

ی زنتوم را ساخته شده است. کلمهی خاندانی، طبقه، رهبر دینی( )شاخه« زَنتوم»و 

برگردانده و چنین تفسیرش کرده است که سه « نژاد»یا « خاندان»دارمستتر، به 

ی طبقه»سن، آن را کریستن 2اند.ی دودمانی به طور اشتراکی بر ری حاکم بودهشاخه

ترجمه کرده و گفته است که منظور از این عبارت آن است که در ری، « اجتماعی

 3ی موبدان و ارتشتاران و کشاورزان به خوبی سازمان یافته بودند.سه طبقه

مراتبِ اجتماعی های سلسلهام زنتوم را در جاهای دیگر اوستا، به عنوان یکی از ردهن

                      
 . ۱۶وندیداد، فرگرد یکم، بند . 1

2. Darmesteter,1898. 
3. Christensen, 1943. 
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ی نظم بینیم. در این قالب، زنتوم پس از خانمان و روستا، در سومین مرتبهمی

ای که در شهری ساکن شده باشند، لهگیرد و کمابیش با شهر یا قبیاجتماعی قرار می

به عنوان صفتی برای شهر ری « زنتومیسه »معناست. با وجود این، عبارت هم

غریب است؛ مگر آنکه فرض کنیم معنای آن حضور سه قبیله یا سه رهبر قبیله در 

این شهر و حکومت مشترکشان در این قلمرو بوده است. مترجمانِ امروزین، معموالً 

اند که در ری، سه رهبر دینی یا سه مغ حکومت را چنین تفسیر کرده این عبارت

های دیگری به حضور سه مغ در گویند که اشارهاین را از آنجا می 1اند.کردهمی

 مراتب حکومتیِ ری در منابع دیگر نیز وجود دارد. راس سلسله

مزمان با شوند که هشناسیم، به روایتی مربوط میما مشهورترین سه مغی که میا

گیری حکمتِ هرمسی در سرزمینی همسایه با مصر پدید آمد. این روایت به شکل

خوانیم که همزمان با شود. در انجیل متی میمسیح مربوط میداستان زایش عیسی

زایس مسیح، سه مغ که از شرق آمده بودند، هدایایی را به او تقدیم کردند و گفتند 

                      
 .۶۶۲: ۲، ج.۱۳۷۴: دوستخواه، مثالً. 1
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د بود. ایشان همان کسانی بودند که به مسیحِ ی آدمیان خواهدهندهکه او نجات

  1شدن وی و جایگاهش خبر نکردند.نوزاد، وفادار ماندند و هیرودِ یهودی را از زاده

ی زرتشتیِ زایش سوشیانس / مسیح بنا شده ین روایت آشکارا بر مبنای اسطورها

برای  ترین و معتبرترین مرجعو معلوم است که در آن هنگام، مردم فلسطین مهم

ند که طبیعی دانستتشخیص اینکه سوشیانس چه هنگام زاده خواهد شد مغان می

بار در دین ی زایش ناجیِ آخر الزمان برای نخستینهم هست؛ چراکه اسطوره

ها راه یافت و قاعدتاً مردم انتظار بندی شد و از آنجا به سایر تمدنزرتشتی صورت

ر این مورد باشند. آنچه در مورد این سه داشتند که مغان، معتبرترین کارشناسان د

اند و بر مبنای ظهور شناس و پیشگو بودهمغ اهمیت دارد، نخست آن است که ستاره

داری ـ احتماالً هالی ـ ظهور مسیح را پیشگویی کرده بودند. دیگر ی دنبالهستاره

اما  آنکه، شمارشان سه تن بوده است و بر این تعداد، تأکیدی آشکار وجود دارد،

چرا شمار مغان همواره سه تاست؟ چگونه است که همواره در منابع گوناگون به 

                      
 . ۱۲-۱، آیات ۲انجیا متی، باب . 1

www.takbook.com



497 

 

 شود؟ سه رهبر دینی، سه مغ و سه ماگوس اشاره می

تواند گره از کار بگشاید آن است که گویی عدد سه، در جهان باستان ای که میادهد

یر و ادیان کرده است. عدد سه، در اساطنوعی تقدس و بسندگی را نمایندگی می

ی خدایان ـ ایزد، ایزدبانو و فرزند ی مقدسِ سه نفرهی خانوادهگوناگون، نشانه

زئوس »، «ایزیس و اوزیریس و هوروس»پهلوانشان ـ است که مثالً ردپایش را در 

« لیل و مردوکآنو و نین»و « اهورا )احتماالً( و آناهیتا و مهـر»، «و هرا و آپولون

کرار فراگیر و تقریباً جهانیِ عدد سه، به ویژه در منابع ایـرانی، بینیم. گذشته از تمی

داستانی را « کتسیاس»که مثالً بینیم. چناناین عدد را در نام مردان نیز زیاد می

ی سه تخم( برایمان به )یعنی دارنده« توخمَهتری»ی پهلوانی ایـرانی به نام درباره

گذار های بنیانتواند به سه پسرِ شخصیتو این از سویی، می 1یادگار گذاشته است

ی )فریدون، نوح و...( مربوط باشد و یا از سوی دیگر، به دلیری و توانمندیِ مردانه

 صاحب نام داللت کند. 

                      
 .88-8۷: ۱، ج.۱۳88. سانسیسی وردنبوخ، 1
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دادن مراتب مغان، شمارِ کسانی که برای گواهیک حدس آن است که در سلسلهی

اند. این د، سه تن بودهانکردهی موضوعی مهم کفایت میکردن دربارهیا داوری

گیری در نفره بوده است که برای اعالم حکمی یا تصمیماحتماالً نوعی شورای سه

شدنِ شان اهمیت داشته است و در روایت زادهمورد موضوعی مهم، همداستانی

مسیح، احتماالً از این رو بوده است که سه مغ را برای تأیید حقانیت و عیسی 

 اند. اند و بر ری هم سه مغ حاکم بودهشمردهی میمشروعیت مسیح وی ضرور

سه »بوده باشد؛ یعنی « سه مغ»تواند به سادگی گر چنین باشد، لقبِ هرمس میا

ای از سه تواند مترادف و استعارهکه معنای دقیقِ تریماگیستوس است و می« ترمِه

عنایش با کمی مغ بوده باشد که هم از نظر معنایی با موضوع همخوانی دارد و هم م

آید. در این حالت، معمای ارتباط هرمس با ی یونانی برمیدستکاریِ آوایی از واژه

 شود. ماجرا گشوده می

بینیم شباهتی که گفتیم، توت با آنچه در شخصیت هرمس تریماگیستوس مینانچ

باز است با آن همخوانی ندارد. دارد، اما هرمسِ یونانی که ایزدی مکار و نیرنگ

به قصد « تیمائوس»یز این دو به قدری روشن است که وقتی افالطون در تما

کند و سخن را به وگوی توت و فرعون را روایت میمداری، گفتسرزنش زبان
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انداز بداند، زننده و غلطکشد، برای آنکه زبان نوشتاری را گولی نوشتار میتخطئه

ی زبان پیش ببرد و این ایندهی بحث را با هرمس به عنوان نمشود ادامهناگزیر می

های این دو در یک متن یونانی است؛ هر چند به یکی از نخستین همنشینی

 کند. ای نمیبودنشان اشارهیکی

شود. توتِ بدانیم، معما حل می« هرمز»شده از نام ما اگر هرمس را شکلی یونانیا

اش، خردمندیمصری، به دلیل ارتباطش با کالم مقدس )منثره( و آفرینشگری و 

توان فرض کرد برابرنهادی شایسته و درست برای اهورامزدای ایـرانی است و می

اش، به شکل هرمس درآمده باشد. شدهمصریـ  که هرمزِ ایـرانی، در شکل یونانی

تواند همان هرمزِ سه مغ باشد. شخصیتی در این حالت، هرمس تریماگیستوس، می

اره که اقتدار و اعتباری همچون سه مغ دارد و وخداگونه و در عین حال، انسان

ی راز است و پیوندهایی روشن شود. آموزندهی سخن مقدس محسوب مینماینده

کند. این البته بدان معنا نیست که سنتِ هرمسی کامالً با سپهر ایـرانی برقرار می

ی مصری به روشنی که گذشت، ردپای حکمت و اندیشهایـرانی بوده است. چنان

در آن نمایان است و رمزگان و زبانِ انتقال آن نیز یونانی بوده است. با وجود این، 

توان ایـرانی دانست. جالب است که خودِ متوِن مرجع و خاستگاه این اندیشه را می
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ی مغان به ی نویسندگان و مبلغانِ خویش را از جملهنیز بخش عمده هرمسی

اند، حکمتِ هرمسی به ظاهر مصری بودهآورند. مشهورترین آغازگرانِ حساب می

ی ایشان را مرور کنیم تا به ارتباطشان با مغان پی ببریم. اما کافی است زندگینامه

های طبق سنتِ اسکندرانی، نویسندگان متونِ هرمسی دو تن بودند به نام

  2«.نِخِپسو»و  1«پِتوسیریس»

است که در اواخر نمو خی کاهن اعظمِ توت در شهر شدهتوسیریس نام یونانیپِ

کرد. نام قرن چهارم پ.م، یعنی در دوران فروپاشی هخامنشیان زندگی می

ای که شرحش گذشت، نام پدر بود و خودش در کتیبه 3«خونسآنخِفِن»اش مصری

ی پیش از این، کتیبه 4است. ذکر کرده« پِتنِفِررِن»و « سیشو»و مادرش را به ترتیب 

آید که پتوسیریس در اواخر بازمانده از این شخص را شرح دادم. از این متن برمی

دوران هخامنشیان در مصر همچون کاهنی بلندمرتبه فعال بوده و پدرش نیز پیش 

                      
1. .Petosiris 
2. Nechepso 
3. Ankhefenkhons 
4. Lichtheim, 1980: 44.  
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ی این خاندان بر آیین توت، از او موقعیتی مشابه داشته است. در زمان سیطره

ی اند و آرا و عقاید ایرانی به ویژه در میان طبقهم بودههخامنشیان در مصر حاک

ی ی بازمانده بر مقبرهنخبگانِ دولتی مصر بسیار محبوب بوده است. در کتیبه

ی مقدونیان به چشم اش از حملهای غیرصریح بر ناخرسندیپتوسیریس نشانه

ی دانست که با توان او را کاهنی مصرها، میبستن تمام این دادهخورد و با جمعمی

 پارسیان و سیاستشان در مصر پیوندی داشته است. 

انگار « نِخِپسو»خورد. یوند مشابهی در مورد دومین شخصیت هم به چشم میپ

این نام  1زیسته است.م. می ۱۵۰شناسی مصری بوده باشد که در حدود سال ستاره

، نخستین فرعون شود. او به تعبیریدر اصل در فهرست شاهان قدیمِ مصر دیده می

پ.م بر مصر حکومت  ۵۲۲تا  ۶۶۳ی از دودمان بیست و ششم است که در فاصله

اسم او « مانتو»کردند و واپسین زمامدارانِ مصر پیش از چیرگِی هخامنشیان بودند. 

 ۶بوده و « ناخت اولنِف»»ها آورده و گفته است که فرزند را در فهرست فرعون
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های رسمیِ . این در حالی است که نام او در سیاههسال بر مصر فرمان رانده است

تمام منابع مصری که به او اشاره  1شود.ی بیست و ششم دیده نمیی سلسلهفراعنه

شان هم محتوایی کنند، به نوعی با جادوگری و پیشگویی ارتباط دارند و همهمی

اند. به عنوان شده ها به دلتای نیل منتقلبابلی دارند و در دوران زمامداریِ بطلمیوسی

شان به وی منسوب گانه دقیقاً به همان ترتیب و شکل بابلیمثال، ابداع بروج دوازده

گرفت و بینی مهای در پیشگویند رسالهاست و پروکلوس و هفائیستوس تبسی می

 اند. ها نیز فنونی بابلی هستند و در مصر سابقه نداشتهخورگرفت داشته است که این

گوید که نخپسو مانند پتوسیریس از راه الهام با خدایان ارتباط نس نیز میوِتیوس وال

( آگاه Themia Mundiی جهان )برقرار کرد و بر رازهای آفرینش و مدلی درباره

آید که محتوای اصلیِ کتاب نوشت. از گزارش او برمی ۱۳شد و این حکمت را در 

داده است. فیرمیکوس ماترنوس تشکیل می این رازها را اختربینی و دانش طالع

کرد و هوادارِ اخترشناسی نوشته است که پتوسیریس، سنتی خودساخته را تبلیغ می

                      
1. Perdu, 2002, 1215-1244. 
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 ۱۲بندی نبود، هر چند نام و تقسیم( و سپهرِ بربرها )

 صورت فلکی را از ایشان وام گرفته بود. 

*** 

ی مسیحی در آید که اخترشناسیِ یونانی در قرون اولیهاز تمام این سخنان برمی

ی فکری: سال فنی و علمیِ این شاخه اسکندریه زاده شده است. چارچوب کلی

اش: ر و همچنین باورهای دینیاختصورت فلکی و هفت ۱۲برج و  ۱۲خورشیدی، 

جبر روزگار، سلوک روح به سوی عالم مینویی، همسانیِ انسان و خدای یکتا را از 

 ۳۶بندیِ اصلی با جزئیاتی مصری، مانند ایـران وامگیری کرده است. این استخوان

دهک تکمیل و در زبان یونانی و به کمک رمزگان اساطیریِ این فرهنگ، 

 ده است.بندی و بیان شصورت

با وجود این، همچنان این پرسش بر جای خود باقی است که یونانیان تا چه حدی 

اند؟ از خاستگاه ایـرانیِ دانش اخترشناسی و حکمت هرمسیِ وابسته بدان آگاه بوده

« هرمزِ سه مغ»آیا تفسیری که از نامِ هرمس تریماگیستوس کردیم و تباری که در 

ای مبنی بر اینکه ها، خودانگاره یونانیجستیم، به راستی معتبر است؟ و آیا خودِ
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 اند؟اند، داشتهدانش و حکمتِ رازآلودِ خود را از ایـرانیان گرفته

 ها مثبت باشد.ن پرسشنماید که پاسخ به اینین میچ

یشترِ مورخان یونانی معتقد بودند، نخستین کسی که دانش اخترشناسی و پیشگویی ب

ای از از این رو در متون یونانی به مجموعه را ابداع کرده، زرتشت بوده است و

خوریم که به زرتشت و شاگردانش منسوب بوده است. سه نوشتارها برمی

گذاران دانش اخترشناسی و پیشگویی و جادوگری ای که بنیانی اصلینویسنده

اند از: هایی به نامشان در گردش بوده است، عبارتشوند و متنمحسوب می

 «.دروغین 2هوتاسپِ »و « دروغین 1هوتنِ» ،«زرتشتِ دروغین»

گذارِ دین ایـرانیان ویسندگان یونانی و رومی، زرتشت را به عنوان بنیانن

ها پوشانده بودند، به ها و افسانهای از داستانشناختند، اما رخسار او را با هالهمی

شده در دین زرتشتی، دیگر در شکلی که زرتشتِ تاریخی یا زرتشت سنتیِ معرفی

مرور منابع یونانی باستان و التینِ  یآن قابل تشخیص نبود. هرکس که حوصله
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هایی که به ی حجم عظیم نوشتارها و تعلیمدوران باستان را داشته باشد، با مشاهده

زده خواهد شد. در شگفت 1زرتشت منسوب بوده و در اروپا رواج داشته است،

ها داوری کنیم، واقع اگر بخواهیم بر مبنای حجم و تأثیرِ نوشتارها و شمارِ ارجاع

نقش و نفوذِ زرتشت در یونان و روم باستان را به هیچ عنوان از جایگاه وی در 

ی اصلیِ متون منسوب به زرتشت در تر نخواهیم یافت. بدنهزمین فروپایهایـران

ی غربیِ قلمروی میانی به زبان یونانی نوشته شده است. هر چند متونی به زبان نیمه

 شود. این زمینه یافت می التین، آرامی، سریانی و قبطی نیز در

های امروزی زدوده از اروپا در ذهننچه باعث شده است که تصویری زرتشتآ

ل سرکوب فرهنگیِ دیانت مسیحی در دوران قرون وسطا هزار سامتبادر شود، تأثیر 

بوده است. در این دوران، هم متونِ منسوب به زرتشت و هم متونِ منسوب به سایر 

ـ به دلیل تعارض با قواعد دینِ  ر از همه مانی و موسیتحکیمان شرقی ـ مهم

شدند و هوادارانشان تحتِ تعقیب قرار داشتند. با ترسایی، نکوهیده و نابود می

                      
1 .Beck, 1991: 491. 
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ی قرون وسطا هم نام زرتشت، همچنان در سالههزار  وجود این، حتا در دوران

جدید و ادبیات  شود تا دورانی منابع رازوَرزانه و عرفانی، بسیار تکرار میزمینه

آلمانیِ قرن نوزدهمی که دیگربار نام و تأثیرش در بافت معناییِ کامالً متفاوتی از 

 شود. نو احیا می

ا وجود فراوانی و تأثیر چشمگیر نوشتارهای زرتشت دروغین، عصر ظلمت ب

مسیحی در نهایت باعث شد تا تقریباً تمام این متون از میان بروند. هر چند، نام و 

ت و همین اندک شده تا روزگار ما باز مانده اسهای نقلها و پارهبرخی از آننشان 

کند. مثالً پلینی در نیز بر اهمیت و نفوذ چشمگیرِ این برچسبِ فرهنگی داللت می

ی گوید که از زرتشت دو میلیون سطر نوشته در کتابخانهقرن دوم و سوم میالدی می

سوزانِ قرون ان برخی از متون هم از کتاباسکندریه باقی مانده است. در این می

اند. مثالً در متون موسوم به وسطاییِ آثار منسوب به زرتشت، جان سالم به در برده

ای به زبان قبطی یافت م. در مصر کشف شد، رساله ۱9۴۵که در سال « حمادینَگ»
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 است. به همین ترتیب، 1اش زرتشتشخص نوشته شده و نام راویشده که به اول

شود سطری دیده میشده در کولوفون، رمزی سهایِ یافتصفحه ۱۳۱در یک متنِ 

« سخنان راستین زرتشت، ایزدِ کالم راست و کلمات خودِ زرتشت»که این متن را 

ی گفتارهایی متن البته ربطی به دین زرتشتی ندارد و از مجموعه 2کند.قلمداد می

ای یونانی متن دیگرِ بازمانده، رساله 3ی عرفان گنوسی تشکیل یافته است.درباره

( که انگار در فوسِئوس / )پِری« ی طبیعتدرباره»است به نام 

ابتدای کار، چهار جلد )یعنی چهار تومارِ پاپیروسی( بوده است. این متن، بازگوییِ 

در جهان مینویی است. با این تفاوت که  4«اِر»روایت افالطون از داستان روان 

بار، زرتشت نقش آن روانِ مسافر را بر عهده دارد و خورشید نیز در این میان نای

 کند. موقعیتی مرکزی را ایفا می

 5«اختربینی»تاب دیگری که به نام زرتشت منتشر شده بود، ک

                      
1. Zostrianos 
2. Sieber, 1973: 234. 
3. Beck, 1991: 495. 

 جمهور، کتاب دهم. نک: .4
5. Asteroskopita 
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( یا )«1«وارهطلسم ( نام داشت و )

د حجم داشت و به طور خاص برای ی اخترشناسی بود که پنج جلیک فرهنگنامه

 «هاسنگفضیلت »پیشگویی تدوین شده بود. متن دیگری در همین رده، 

(نام ) دانیم داشت که گم شده است و تنها در موردش می

و بنابراین « سروده»اند که زرتشت آن را گفتهکه یک جلد حجم داشته است و می

 احتماالً شعر بوده است. 

ی زرتشتی نوشته شده میان این متون که آشکارا توسط یونانیانی ناآشنا به فلسفه رد

ی زرتشتی تدوین شده توان یافت که در بافت اندیشهاست، گاهی متونی نیز می

های هوتاسپ که به یکی از شاگردان زرتشت منسوب است. مثالً کتاب پیشگویی

ی و احتماالً نویسنده 2دارد شناسیِ زرتشتی را در خوداست، عناصری از آخرت

 گمنامِ آن، زرتشتی بوده است. 

اگفته پیداست که یونانیان و رومیان با چارچوب فلسفی نگرشِ زرتشتی یا ساختار ن

                      
1. Apotelesmatika 
2. Beck, 1991: 493. 
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ی دین یهود، اصول دینِ وی، آشناییِ چندانی نداشتند. ایشان در نهایت به واسطه

سر نیک، به همراه بینی وی ـ خدایی اخالقی و یگانه و سرازیربناییِ جهان

های خدا / شیطان، بهشت / دوزخ، دادرسی نهایی و رستاخیز مردگان در دوقطبی

ـ را در دین مسیحی جذب کردند، اما دستگاه اخالقی و نگرشِ فلسفی وی  قیامت

های مخفیِ ای از خرافات و دانشرا نادیده انگاشتند و به جای آن، مجموعه

د. در یونان و روم باستان، زرتشت را استاد بزرگِ اساطیری را به وی منسوب دانستن

شد. دانستند که پوتاگوراس یکی از ایشان محسوب میای از دانشمندان میزنجیره

دانستند که دستیابی بر همین مبنا، زرتشت را نیز مانند پوتاگوراس، حکیمی زاهد می

  1داد.آموزش می گیری از دنیا و امور مادیشدگی معنوی را از راه کنارهبه روشن

ر اروپا به ویژه، پیوندی استوار میان زرتشت و اخترشناسی برقرار شده بود. این د

ای در زبان شناسیِ عامیانهارتباط به قدری نیرومند بود که حتا نام وی را نیز با ریشه

آن  بود کهکردند. مثالً یک تفسیر از نام زرتشت این یونانی به ستارگان مربوط می

                      
1. Beck, 1991: 525. 
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دانستند که در یونانی می () «آسترو»( و ) «زو»دو بخشِ  ق ازرا مشت

تر آن است که نامش را دهد. تبارشناسی جالبمعنی می« ستاره»و « زنده»به ترتیب 

دانستند که این  () «آسترو»و  (« )رو»، () «زو»مشتق از سه بخشِ 

شناسی ی مربوط به این ناماست. افسانه« جریان»و « شاره»بخشِ میانی به معنای 

گفتند زرتشت در پایان عمر، آتشی را در دلِ ستارگان برافروخت و آن بود که می

گفت در آن اندر شد و به این ترتیب جهان مادی را ترک کرد. روایت دیگری می

شدنِ رازهایشان او را در آتشِ خود سوزاندند. انتقام افشا این ستارگان بودند که به

در جهان مسیحی نیز ارتباط میان زرتشت و اخترشناسی به قوت خود باقی ماند. 

گفت که مؤسس گرفت و مییکی می« نمرود»که کلمنت اسکندرانی، او را با چنان

انشمند و از دید وی، نمرود د 1دانش پیشگویی بر مبنای ستارگان بوده است.

جادوگری مرموز بود که به خاطر برخورد آذرخشی کشته شد و بعدها پارسیان او 

)زنده( و « زوسان»را به نام زرتشت، تقدیس کردند. او این نام را مشتق از 

                      
1. Clement, Homilies, 9, 4. 
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داند و معتقد است که این نام بدان معنا بوده که )سیالب ستارگان( می« آستروس»

 1نیروی اختران در وی جاری بوده است.

« زاراداس»یا « زاراتاس»شناختند، هایی که در غرب زرتشت را بدان میکی از نامی

اند، این نام از شکلی که بیده و کومون نشان دادهچنان 3بوده است. 2«زاراتوس»یا 

ی منابع فنیقی و شده از نام زرتشت مشتق شده و به احتمال زیاد به واسطهسامی

گذار این فرقه، یعنی خودِ سنت پوتاگوراسی، بنیاد آرامی به غرب راه یافته است. در

شد که زرتشت یا زاراتوس نام داشته پوتاگوراس، شاگرد مغی بابلی دانسته می

این ماجرا در منابعِ گوناگونی به تکرار از قول نویسندگانی مانند الکساندر  4است.

  6ای نقل شده است.و آریستوخِنوس و دیودور اریتره 5هیستورپولی

کردنِ هر گوید که ایجاد هفته و منسوبمی« های ماهدرباره»ی ودوس در رسالهل

                      
1. Clement, Homilies, 9, 5. 
2. Zaratas/Zaradas/Zaratos 
3. Agathias, 2, 23-5, Clement, Stromata I,15. 
4. Porphyry, Life of Pythagoras, 12. 
5. Clement, Stromata, I.15. 
6. Hippolitus, VI,32, 2. 
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ی شاگردان روز از آن به یکی از ستارگان، سنتی بود که در بابل و توسط حلقه

ی سودا که در قرن دهم میالدی تدوین فرهنگنامه 1زرتشت و هوتاسپ ابداع شد.

بابلیان، نجوم خویش را از زرتشت گوید که اش میشناسیشد نیز در مدخل ستاره

م.( هنگامی که به مشکلی در  ۱8۰ی لوکیان ساموساتایی )درگذشته 2آموخته بودند.

مورد مسائل نجومی برخورد، تصمیم گرفت به بابل برود و از مغان، شاگردان 

  3زرتشت در بابل در این باره پرسش کند.

که  4رم پ.م( آورده استیوگنس الئرتیوس، به نقل از هرمودوروس )قرن چهاد

ای را پدید آوردند که در دوران او، رهبرشان هوتنِ پارسی شاگردانِ زرتشت، سلسله

ای به این هوتنِ است. این در حالی است که در منابع ایـرانیِ عصر هخامنشی، اشاره

اما  6گذار جادوگری دانسته است،پلینی مهتر، زرتشت را بنیان 5مرموز وجود ندارد.

                      
1. Lydus, On the Months, II, 4. 
2. Suda, astronomia. 
3. Lucian of Samosata, Mennipus, 6. 
4. Diogenes Laertius, Prooemium , 2. 
5. Colpe, 1983: 828. 
6. Pliny the elder, Natural History ,XXX., 2, 3. 
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جادویی که زرتشت پدید آورد از نوع جادوی نیکوکارانه و سپید بود و این گویا 

  1های یونانی معرفی کرد.هوتن بود که جادوی سیاه را ابداع و آن را به سرزمین

لینی نیز نقش مؤثر هوتن در این زمینه را تأیید کرده و گفته است که نخستین پ

با وجود این،  2س یا هوتن بود.ی جادوگری نوشت، اوتانِ کسی که کتابی در زمینه

تصویر هوتن در تاریخ طبیعیِ پلینی مبهم است. او از سویی، مشاور و مالزمِ 

خوانیم که خشایارشا هنگام حمله به یونان دانسته شده است و از سوی دیگر می

ال بعـد هم زنـده و فعـال دویست سی اسکندر به ایـران در حدود در زمان حمله

گوید که فیلسـوفان مهـم یونانی ـ افالطون، پوتاگوراس، لینی مـیپ 3بـوده است.

ی هوتن شدند و برای آموختن این فن به دموکریت و امپدوکلس ـ فریفته

زمین سفر کردند و هنگامی که در آن زمینه دانش اندوختند، به یونان بازگشتند ایـران

   4تا آن را تعلیم دهند.

                      
1. Beck, 2003. 
2. Pliny the elder, Natural History ,XXX., 2, 8. 
3. Beck, 1991: 516, n. 55. 
4. Pliny the elder, Natural History ,XXX., 2, 8-10. 
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ها را به درستی یافتنِ منشخی ندارد، اما مسیر جریانین روایت هر چند اعتبار تاریا

کند. هر کس اوستا و آثار افالطون را به دقت خوانده باشد به روشنی ترسیم می

بینیِ زرتشتی است و حتا نویسی بر جهانیابد که آثار افالطون، نوعی شرحدرمی

فته است. ناگفته گرها وام وارِ بیان مطلب را نیز از گاهان و یشتالگوی مکالمه

ی زرتشتی کاوی او در فلسفهنماند که این به معنای امانتداری افالطون یا ژرف

و مفاهیمش را نشان بینی ی وی از این جهاننیست؛ که تنها وامگیری گسترده

اش یا های سیاسیدهد. وگرنه در بسیاری از جاها، افالطون بنا به گرایشمی

گاهِ زرتشتی را واژگونه کرده گار، عناصر اصلی دیداش نسبت به اوضاع روزبدبینی

شدن ارتباط گیتی و مینو و اصیل و ترینِ این موارد وارونهاست. مهم

پنداشتنِ گیتی و امور محسوس است که اصالً در شدنِ مینو و موهومفرضراستین

 نگرش زرتشتی وجود ندارد و ابداع فلسفیِ خطرناک و مهلک افالطون است که

 ست.   ااو نیز دیرزمانی تا به امروز، جهان معنا را به خود مبتال کرده پس از 

ین نکته که افالطون در نقل حکمتِ زرتشتی امانتدار نبوده، برای نویسندگان جهان ا

باستان نیز شناخته شده بوده است. در میان نویسندگان یونانی از همان دوران 

باستان، بودند کسانی که افالطون را به تحریفِ سخن زرتشت متهم کنند. یکی از 
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( بود که بین ψακηνόςΛαΚολώτης) 1ایشان کولوتِس اهل المپساکوس

زیست. پ.م بالفاصله پس از فروپاشی دولت هخامنشی می ۲۶8تا  ۳۲۰های سال

او از شاگردان اپیکور بود و برای بطلمیوس که به تازگی شاهِ مصر شده بود، کتابی 

ی اینکه ناممکن است بتوان بر مبنای تعالیم سایر فیلسوفان درباره»نوشت به نامِ 

« زیست!

(ὅτικατὰτὰτῶνἄλλωνφιλοσόφωνδόγαταοὐδὲζῆνἐσ

τινها تاخت و ی خود به جز اپیکوری(. او در این کتاب، به تمام فیلسوفانِ دوره

واکنشِ شدید ایشان را هم برانگیخت. مثالً پلوتارک در رد او دو رساله نوشت. او 

تمایز گیتی در این کتاب نوشته است که افالطون منظور اصلیِ زرتشت را در مورد 

بودنِ جهان محسوس و گیتی را از و مینو درنیافته بود و به نادرست، پلید و پست

 2داده است.قول وی تعلیم می

های ( هم که گفتیم، بین سالΠοντικόςὁρακλείδηςἩ) 3راکلیدس پونتیه

                      
1. Colotes of Lampsacus 
2. Livingston, 2002: 144–145. 
3. Heraclides Ponticus 
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ای که برای شرح دیدگاه فلسفیِ زرتشت در رساله 1زیست،م. می ۳9۰تا  ۳۱۰

شناس مهمی نوشته، نقدی مشابه را بر افالطون روا دانسته است. او در ضمن، ستاره

زبان محسوب مرکزی در جهان یونانیی خورشیدنیز بود و یکی از پیشگامانِ نظریه

  2شود.می

هوتن و هوتاسپ ـ  ه احتمال زیاد، تحریف مشابهی در مورد سخنان و باورهایب

ـ هم رخ داده است. منابع یونانی در مورد  شدندکه شاگرد زرتشت پندانسته می

 divinaپیشگویی )اند که اصول تعلیماتش عبارت بود از: استخراج هوتن گفته

promittitکرات، باد، اختران و مشورت با روان مردگان و احضار روح ( از آب ،

  3پذیرفت.رهای متنوعِ دیگری انجام میکه به کمک چراغ، تبر و ابزا

ا پایان قرن نخست میالدی، هوتن در قلمروی روم و یونان چندان بلندآوازه شده ت

ی جادوگری، کیمیاگری، های باستانی در زمینهی کتاببود که بخش عمده

دادند. تا شناسی، احضار روح و پیشگویی را به وی نسبت میداروشناسی، سنگ

                      
1. Gottschalk,1980.  
2. Eastwood, 1992: 233-60. 
3. Pliny the elder, Natural History ,XXX., 2, 8-10. 

www.takbook.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_elder
http://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_elder
http://en.wikipedia.org/wiki/Pliny%27s_Natural_History


517 

 

گیر شد، به شکلی که در قرون وسطا الدی این شهرت در اروپا همهقرن چهارم می

نماید چنین می 1تقریباً تمام متون مهمِ مربوط به کیمیاگری، نام او را بر خود داشت.

ی ایـرانی نقشی ایفا کرده باشد؛ های رازوَرزانهکه هوتن به راستی در راهبری دانش

ا بر برخی از متونِ مربوط به علوم خفیه چراکه دستِ کم در دوران اسالمی، نام او ر

کتاب الفصول االثنی عشر فی علم الحجر »ترین کتاب در این میان مهم 2بینیم.می

 3ها اختصاص یافته است.است که به شرح خواصِ درمانی و جادوییِ سنگ« المکرم

  

                      
1. Smith, 2003. 
2. Anawati, 1996. 
3. Ullmann, 1972: 184. 
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 گفتار چهارم: هند

به « جیوتیس»نامند و این نامی است که از می« جیوتیشَه»در هند، اخترشناسی را 

 معنای نور و جرم کیهانی گرفته شده است.  

 های نجوم ایـرانی برابرند:ین دانش در هند، سه شاخه دارد که کمابیش با شاخها

م پیشگوییِ عل« سَمهیتَه»دانش فنی و محاسباتیِ اخترشناسی است. همان « سیدهَنتَه»

با  امور اجتماعی و رخدادهای طبیعی بر مبنای موقعیت ستارگان است و کمابیش

ه علم اختربینی و تعیین اوقات سعد و نحس همتاست و به ویژه در واسوشاسترَ

ی مترادف است.بینکه با طالع« هورَه»)معماری و ساخت معبد( کاربرد دارد و 

گانه را بر محوری مبتنی بر فلکِ های دوازدهجوم هندی، از این نظر که صورتن
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زمین و یونان متفاوت است. در اخترشناسیِ گیرد با سیستم ایـراندر نظر می 1ثوابت

های فلکی را بر خود دارد، بر مبنای مسیر بطلمیوسی، فلکِ حاملی که صورت

خورد آن با خط استوا، یعنی افقِ تعدیلِ بهاری و محل بر 2خورشید در آسمان

 نامند. می 3شود و به همین دلیل هم آن را استواییسنجیده می

اختر شوند؛ هر چند موقعیت مدارِ هفتر نجومِ هندی، ستارگان ثابت مبنا گرفته مید

 شوند؛ یعنی در نجوم غربی و ایـرانی، عبور ماه از فالن نقطه ازنیز مهم دانسته می

شود؛ در ها محسوب میمسیر حرکت خورشید است که معیار اصلی تعریف برج

گیرند. به حالی که هندیان، موقعیت ماه نسبت به ستارگانِ ثابت را معیار اصلی می

اش، این دو دستگاه نجومی خوردن زمین در اطراف محورِ حرکت انتقالیدلیل تاب

کنند. به همین دلیل هم پیدا میدرجه نسبت به هم انحراف  ۴/۱در هر قرن حدود 

حدود  دستگاه نجومیِ امروز هندیان، نسبت به آنچه در ایـران و غرب رواج دارد

 درجه انحراف دارد. ۲۰

                      
1. sidereal system 
2. ecliptic 
3. tropical system 
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اختر را با راس فاوت دیگر اخترشناسی هندی و ایـرانی آن است که در هند، هفتت

« گْرَهَه»مگی را بندند و ههای شمالی و جنوبیِ مدار ماه جمع میو ذنب، یعنی گره

(ग्रहمی )گره  9در فارسی است. به این ترتیب « گره»معنای ریشه و همنامند که هم

ی جنوبیِ ماه (، گرهराहुی شمالیِ ماه )راهو/اند از: گرهگرهه( داریم که عبارت)نَوَه

هرام (، بचंद्र(، ماه )چاندرَه/सरू्यاختر: خورشید )سوریَه/ی هفت(، به عالوهकेतु)کِتو/

( و बहृस्पतत(، برجیس )بریهَسْپَتی/बधु(، تیر )بود/शकु्र(، ناهید )شوکرَه/मंगल)مَنگَلَه/

 (.शतिکیوان )شانی/

شود که هر یک بخشِ برابر تقسیم می ۱۲زمین به البروج هندی نیز مانند ایـرانایرهد

شود که به خوانده می« راسی»گیرد و درجه از آسمان را در بر می ۳۰ها از آن

 «. بخش»سانسکریت، یعنی 

زمین رواج دارد و عبارت هایی است که در ایـرانهای بروج هندی، دقیقًا همانشانهن

 از: است 
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 بعط خترِ حاکما نصر )تَتَّوَه(ع ر هندید برج

جاس تِ (मेषشَه )مِ بره

 )آتش(

 ارا )متحرک(ک هرامب

ریتیوی پ (वषृभرْشَبهَه )وْ گاو

 )زمین(

 ستیرا )ثابت(ا اهیدن

دوقلو یا 

 دوپیکر

واباوا ویسد یرت ای )هوا(و (तमथिुیتهونَه )م

 )دوگانه(

ककयرکَتَه )کَ خرچنگ ट) تحرکم اهم اال )آب(ج 

 ابتث ورشیدخ تشآ )तसंहیمهَه س شیر

خوشه یا 

 دختر

 وگانهد یرت مینز )कन्र्ाنیا کَ

ترازو یا 

 تعادل

 تحرکم اهیدن واه )तुलाوال ت

چیکَه رْسو کژدم

वतृिक( 

 ابتث هرامب بآ

 وگانهد رجیسب تشآ )धिषुانوس د کمان

جدی / 

 هیوالی آبی

 تحرکم یوانک مینز )मकरاکارا م

 ابتث یوانک واه )कुम्भومبهَه ک دلو

 وگانهد رجیسب بآ )मीिینا م ماهی
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شود و با قالبی شبیه های آن، مهم تلقی میر اخترشناسیِ هندی نیز ماه و موقعیتد

( िक्षत्र« )ناکشَتْرَه»های ماه را هند، خانه شود. دربه الگوی ایـرانی سازماندهی می

ـ »شدن( و )نزدیک« نَکشَه»تاست. این واژه از دو بخشِ  ۲۷نامند و شمارشان می

رود. نام این نیز به کار می« ستاره»)نگهبان( تشکیل شده است و در معنای « تْرَه

هندیان نیز در  دهد که نظام گاهشماریِو نشان می 1منازل ماه در وداها آمده است

های ماه را به عنوان ابتدای کار، قمری بوده است. در اساطیرِ هندی، این خانه

گیرند. باور هندیان این است که هر یک از دختران ایزدِ ماه )چانْدرَه( در نظر می

ها دارند و در این مورد راس و ذنب، یعنی خانه، سروری از میان سیاره ۲۷این 

 9ارند. بنابراین به هر یک از این شملیِ مدار ماه را هم میهای جنوبی و شماگره

 گیرد.  های قمری تعلق میعنصرِ کیهانی، سه تا از منزل

  

                      
1. AV 19.7; Taittiriya Samhita 
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ی تارهس یزدا عنام ام خانهن شماره

 شاخص

 مادن رورس

شوینی اَ ۱

(अतििी) 

نان ز

 ساناسب

ی بتا و رهب هاشوینا

 گاما

تو: کِ

ی گره

جنوبی 

 ماه

 ر اسبس

هارانی ب ۲

(भरणी) 

مَه یَ ن زایندهز

 )جمشید(

، ۳۵مل ح

 ۴۱و  ۳9

وکرا: ش

 ناهید

ونی، آلت ی

 زنانه

ریتیکا ک ۳

(कृतिका) 

ن قطع ز

 کننده

گنی آ

 )آتش(

وریَه: س لِئیادسپ

 خورشید

یزه یا ن

 خنجر

وهینی ر ۴

(रोतहणी) 

اندره: چ لدبرانا رهماب سرخن ز

 ماه

 ردونهگ

شیرسَه یرگَهم ۵

(म्रगृशीषाय) 

ومَه، س ر گوزنس

 چاندره

اما و فی گ

 اوریون

نگَلَه: مَ

 بهرام

 ر گوزنس

ودرا: ر یسخ (आद्रायندرَه )اَ ۶

 توفان

اهو: ر الجوزا طلب

ی گره

شمالی 

 ماه

شک، ا

 الماس

وناروَسو پ ۷

(पिुवयसु) 

ازگشت ب

 نور

مادر دیتی: آ

 خدایان

استور و ک

 پولوکس

ورو: گ

 برجیس

رکش و ت

 کمان

یلوفر، تیر نانی: شاما، دلتا و گرهَسپَتی: ب رورندهپ (पषु्र्وشیَه )پ 8
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پریستار 

 خدایان

 و حلقه کیوان تتا خرچنگ

ه شلِ آ 9

(आशे्लषा) 

ر آغوش د

 گیرنده

ارپاس یا س

ناگاس: 

 خدایان مار

لتا، د

اپسیلون، اتا، 

رو و سیگما 

 هیدرا

 ارم ود: تیرب

یترس: پ غ، مهترم (मघाاگهَه )م ۱۰

نیای 

 خاندان

تو: ک گولوسر

ی گره

جنوبی 

 ماه

 اجت

پالگونی ولگَهپ ۱۱

(पवूयफाल्गिुी) 

رخِ س

 پیشین

لتا و تتا د هَگَه: بغب

 شیر

وکرَه: ش

 ناهید

رخت د

 انجیر

وتَّاراپالگونی ا ۱۲

(उिरफाल्गिुी) 

رخ س

 پسین

وریه: س نِبوالدِ ریامَنَهآ

 خورشید

 ختت

وریه، س ستد (हस्तستَه )هَ ۱۳

 ساویتی

لفا، بتا، آ

گاما، دلتا و 

اپسیلون 

 کالغ

اندره: چ

 ماه

 ستد

وشتَر یا ت رخشاند (तचत्राیترَه )چ ۱۴

 کَرمَهویشوَه

نگله: م پیکاس

 بهرام

 رواریدم

یشه، راهو: ر رکتوروسآ ای : بادومشیر یا شواتی س ۱۵
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(स्वाती) ی گره استقالل

 شمالی

 مرجان

یشکارَه و ۱۶

(तवशाखा) 

یندره و ا نگالچ

 آگنی

لفا، بتا و آ

 گاما ترازو

ورو: گ

 برجیس

رخ چ

 گریکوزه

نورَدهَه آ ۱۷

(अिरुाधा) 

هبانِ نور ر

 االهی

تا، دلتا و پی ب یترَهم

 کژدم

انی: ش

 کیوان

اق ت

 نصرت

یِشتَه ج ۱8

(ज्र्ेष्ठा) 

لفا، سیگما آ یندرها یرترینپ

 و تو کژدم

وشواره گ ود: تیرب

 النگو

ی قیهب یرتین یشهر (मलूوال )م ۱9

 اختران کژدم

تو: کِ

ی گره

جنوبی 

 ماه

های اخهش

 درهم

وروَه آشادَه پ ۲۰

(पवूायषाढा) 

کست ش

 ناپذیر

لتا و د پاه: آبآ

اپسیلون 

 کمانگیر

وکره: ش

 ناهید

اج فیل، ع

 بادبزن

آشادها وتَّارَها ۲۱

(उिराषाढा) 

یروزی پ

 پسین

تا و سیگما ز یسوِدِوَهو

 کمانگیر

وریه: س

 خورشید

اج، ع

تخت 

 کوچک

راوَنَه ش ۲۲

(श्रवण) 

لفا، بتا و آ یشنوو نیدنش

 گاما دلو

اندره: چ

 ماه

 وشگ

 بل و نیطنگله: ملفا تا دلتا آشت ه تریننیغانیشتا د ۲۳
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(धतिष्ठा) بهرام دلفین واسو 

بهیشَه تَهشَ ۲۴

(शततभषक्) 

د ص

 شفاگر

اهو: ر اما دلوگ اروناو

ی گره

شمالی 

 ماه

ی ایرهد

 خالی

وروابادراپادَه پ 25

(पवूयभाद्रपदा) 

اهای پ

رقصان 

 پیشین

لفا و بتا آ جیکاپَدَهآ

 پگاسوس

ورو: گ

 برجیس

رد م

دوچهره، 

 شمشیرها

بادراپادا وتَّارَها 26

(उिरभाद्रपदा) 

اهای پ

رقصان 

 پسین

اما گ هیربودیاناآ

پگاسوس و 

آلفا 

 آندرومدا

انی: ش

 کیوان

 وقلود

و ماهی، د ود: تیرب تا ماهیز وشانپ وانگرت (रेवतीواتی )رِ 27

 طبل

 

، احتماالً همزمان با دستگاه نجومیِ ایـرانی به هند نیز وارد شده است و «هفته»

اختر قایل ای میان روزهای هفته و هفتی جاها به برابریهندیان نیز مانند بقیه

 هستند. 

 بینید:ها را میی این همسانیچکیده بعدی صفحهر جدول د
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 ی...مایندهن وزر وناگ ام سانسکریتن نام ستاره

وح، شاه، ر کشنبهی اتواس (सरू्यوریَه )س خورشید

 واالمقام، پدر
 هن، ملکه، مادرذ وشنبهد اتواس (चंद्रندرَه )چَ ماه

نش فعال، اعتماد ک ه شنبهس اماست (मगंलنگَلَه )مَ بهرام

 به نفس
هار چ اجاسر (बधुودهَه )ب تیر

 شنبه

 رتباط و تحلیلا

پَتی ریهَسب برجیس

(बहृस्पतत) 

 ستاد بزرگا شنبهنجپ اتواس

روت، لذت و ث معهج اجاسر (शकु्रوکرا )ش ناهید

 تولید مثل
موختن راه دشوار آ نبهش اماست (शतिانی )ش کیوان

 و پایدار
ی اوج گره

 ماه

 آشوبسورای اَ  اماست (राहुاهو )ر

ی فرود گره

 ماه

 فوذ فراطبیعین  اماست (केतुتو )کِ

 

بینی در فرهنگ هندی، چندان رسوخ کرده است که در این کشور، ختربینی و طالعا

شان بر این مبنا، رسمی کامالً ی کودکان در زمان تولدشان و نامگذاریدیدنِ زایچه

پرادش در عالی اَندرَهبرانگیزی که دادگاه شود. طبق رأی بحثرایج محسوب می

در هندوستان، بخشی از علوم رسمی  م. صادر کرد، اختربینی و زایچه ۲۰۰۱سال 

ها برای تحصیل در آن مدارک عالی اعطا شود و برخی از دانشگاهمحسوب می

 کنند!می

*** 
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بینیم، دیرآیندتر زمین و مصر میانش اخترشناسیِ هندی، نسبت به آنچه در ایـراند

شود یابع اصلی نجومی در زبان سانسکریت در حدود قرن دوم م. پدیدار ماست. من

های ی کتابشود. امروز تقریباً همهشان تدوین میو تا قرن ششم، منابع اصلی

اند ای از نجوم یونانی قلمداد کردهمرجع، تاریخ علم اخترشناسیِ هندی را زیرشاخه

یان این علم را از شاهان هند و ، هنداند که پس از هجوم اسکندرو چنین نوشته

عا آن است که یونانیِ مستقر در افغانستانِ امروز فراگرفتند. دلیل اصلی برای این اد

هایی به منبع های سانسکریت در مورد نجوم، اشارهترین کتابیکی از کهن

 اش دارد. یونانی

ارد. این رساله به شرح )یعنی قومیتِ یونانی( نام د« جاتَکَهیَوَنَه»ی موردِ نظر، سالهر

نجومِ یونانی پرداخته است و از این رو بیشترِ مورخانِ علمِ امروزین، آن را به عنوان 

ی یونانی در ایـران شرقی و هند شاهدی بر وامگیریِ کامل و جامعِ نجوم پیشرفته

شده از نظر ارجاعش به این در حالی است که متنِ یاد 1اند.شمالی قلمداد کرده

                      
1. Pingree, 1981. 
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ه یونانیِ اخترشناسی منحصر به فرد است. گذشته از این، به علم نجوم خاستگا

بینی و تاثیر ستارگان بر خلق و ارتباط چندانی ندارد و بیشتر، متنی در مورد طالع

 شوند. خوی کسانی است که در زمانِ خاصی زاده می

کانی م. )دوران زمامداریِ مهـرداد بزرگ اش ۱۴9ذشته از این، زمانِ نگارش آن، گ

م. )دوران  ۲۴9شدنش به شعر سانسکریت، سال زمین( و زمانِ تبدیلبر ایـران

حکومت شاپور ساسانی بر منطقه( است. از این رو، هم متنی متاخر محسوب 

 ۱۵۰ای ایـرانی نگاشته شده است. حاکمی که کتاب در سال شود و هم در زمینهمی

د و سکای کوشانی بوده که بر م. با حمایتش تدوین شده است، یکی از شاهان هن

رانده است. مورخان اروپایی او را یونانی فرض قلمروی کشاتراپای غربی فرمان می

سوَرَه( به او اشاره شده است. ولی این اند؛ چون با لقبِ سرورِ یونانیان )یَوانََِهکرده

ی لقب به دلیل حضور کوچندگانِ یونانی در قلمرویش به او داده شده است و نشانه

دانیم قومیت خودش نیست؛ چراکه در خودِ متن، نام این شاه ذکر شده است و می

بوده و بنابراین به قومیت هندی تعلق داشته است. « رودراکارمانِ اول»که نامش 

سال بعد،  ۱۲۰اصل این متن گم شده است، اما روایتی از آن را در دست داریم که 
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نوشته شده و این کتاب تا به   1«وجیدواجاسف»و توسط « رودراسِنای دوم»به فرمان 

  2امروز باقی مانده است.

 ی کتاب قید شده است:در متن به روشنی تبارنامه

هـر بود و می حقیقت، مورد تأیید سوره( که بینشِ او دربارهسرور یونانیان )یوانه»

گره داشت، این دریای واژگان را با واژگانی عالی ترجمه کرد. این معبد زبانی بی

ماندن در زبانش از دسترس دیگران دور مانده بینی را که به خاطر باقیجواهرِ طالع

 (.  ۶۱-۶۰، ۷9دریافته بودند )فصل  ۷۱شاهان تا سال بود، اما حقیقتش را بیشترِ 

 ۱9۱شاهی خردمند بود به نام سفوجیدواجا که سراسر این )متن( را که در سال 

 .(.« ۶۲، ۷9وَجرَه برگرداند )فصل بیتِ ایندرَه ۴۰۰۰خوانده بود، به 

هایی که در اینجا قید شده، بر مبنای مبدا تاریخی استوار است که در خودِ متن سال

نامیده شده است و تردیدی در بافت جمعیتی و فرهنگیِ تولیدِ « سالِ سکا»با عنوانِ 

                      
1. Sphujidhvaja 
2. Pingree, 1981: 81. 
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م. از این رو  ۱۴9شود با سال با این معیار برابر می ۷۱گذارد. سال متون باقی نمی

 م. به انجام رسانیده است.  ۲۶9ختن متن را در ساسفوجیدواجا، کار منظوم

ای یونانی بوده که در ، منظومه«جاتکهیونه»ی پینگری، معتقد است که اصل رساله

م. توسط  ۱۵۰اوایل قرن دوم م. در اسکندریه نوشته شده و در حدود سال 

یِ این باوئر، با بررسی تحلیلبه سانسکریت ترجمه شده است. نویگه « ساوارایاوانِه»

متن نشان داده که محاسبات ریاضیِ آن، بر مبنای نظام الف بابلی انجام شده است. 

های او نشان داده که در قرن دوم م. پیوندی میان منابع یونانی و برخی از رساله

شده در که فهرست اعداد و نتایج نقلی هندی برقرار بوده است. چناناخترشناسانه

دقیقاً همان است که در کتاب ویتیوس « میهیرهوراهه»ی تهنوش« جَتَکَهبرهات»کتاب 

تردید از مجرای بینیم. انتقال این کتاب به هند، بیم.( نیز می ۱88-۱۵۲والنس )

ی زبان پهلوی انجام گرفته است؛ چراکه بیرونی نیز به کتاب ایـران و با واسطه

ی پهلویِ بعِ آن، ترجمهوالنس اشاره کرده و از او نقل قول کرده و گفته است که من

 این کتاب بوده است. 

دهد که منبع های یونانی وجود دارد و نشان میهایی به کلیدواژهدر متن نیز اشاره

اصلیِ اثر، به راستی از زبان یونانی ترجمه شده است. مثالً گفته شده است که 
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شود، در می خوانده« جَمیترَه»هفتمین خانه در برابر برجِ طالع، که در سانسکریت 

(. به همین ترتیب، در متن بارها به نام ۴9، ۱نام دارد )فصل « دیامتروس»یونانی 

یونانیان اشاره و بارها گفته شده است که حاال به نظر یونانیان در مورد فالن موضوع 

پردازیم. همچنین گفته شده است که پیروان یَوانَه )یونانیان( سال بزرگ )یوگا( می

متفاوت است « بشیستِ حکیم»انجامد و این با نظر شاگردان ل میسال به طو ۱۶۵

 (. ۳، ۷9)فصل 

های دیگری نیز در این خود نشانگر آن است که در زمان تدوین این رساله، سنت

است و دستِ کم، کتابِ بشیستِ حکیم پیش از آن تدوین شده  هند وجود داشته

، تحت تأثیر «یدهنتهسبشست»است. هر چند، پینگری معتقد است که متن 

اخترشناسیِ یونانی تدوین شده است. او بر این باور است که مرجع اصلی این 

به زبان  ی نخست قرن دوم م. در اسکندریهکتاب، متنی نجومی بوده که در نیمه

  1یونانی نوشته شده است.

                      
1. Pingree, 1963: 235. 
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ده ای از یک متن یونانی بوشده ترجمهی یادر این مبنا تردیدی در اینکه رسالهب

ماند. با این حال، این نکته که در قرن دوم و سوم میالدی متنی است، باقی نمی

سرِ سانسکریت بر مبنای متنی یونانی نوشته شده است، بدان معنا نیست که سرا

ویژه که در  ی نجوم یونانی بوده است. بهای از همهاخترشناسی هندی، وامگیری

ه نام نجومِ یونانی، تا زمان بطلمیوس زی بهای پیشین نیز نشان دادم که چیبخش

ای از نجومِ ایـرانی وجود نداشته و پس از دوران او نیز بیشتر، گردآوری و ترجمه

 بوده است، نه دستگاهی مستقل و نوآورانه. 

نیز در این متنِ سانسکریت، اسمی ایـرانی است و « یَوانه»اگفته نماند که حتا نامِ ن

م نامی برای قومیت خویش نداشتند و زبان خود را هلنی خودِ یونانیان در این هنگا

ی نام پارسی باستانِ ایشان ـ شدهنامیدند؛ نه یونانی و یَوانه، شکلِ سانسکریتمی

زمین به صورت برچسبی عام یونیَه ـ است که از دوران داریوش بزرگ، در ایـران

همزمان با ورود  برای این مردم رواج داشته است. نام یَوانه در ادبیات هندی،

که دقیقاً در « مهابهاراتا»شود. در زمین دیده میی سیاسیِ ایـراناسکندر به صحنه

کردن خال بخش برای پرزمان فروپاشیِ هخامنشیان تدوین شده و متنی هویت

ی یونانیانِ آشنا برای همگان )سَروَجنا یَوَنا( سیاسی ایشان بوده است، درباره
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حتا در جایی که از دانش  1اند.تخیل خویش گرفتار آمده خوانیم که در تارِمی

شود. در یونانیان، ستایشی به عمل آمده است نیز این خوارشماریِ ایشان دیده می

یونانیان، هر چند ناپاک هستند، باید به خاطر آنکه در »خوانیم می« سَمهیتَهبریهَت»

 2«.دانش، دستی دارند محترم شمرده شوند...

گرایی در تاریخ نجوم هند ین رساله که به علت قدمتش، محورِ یونانذشته از اگ

های نجومیِ دیگری هم در هند تدوین شدند است، تا پایان عصر ساسانی، کتاب

های تواند ما را در ارزیابیِ تأثیرِ یونانیان و سایر تمدنکه مرور محتوایشان می

ششم م. در هند نوشته شد، های مهمی که تا قرن همسایه یاری کند. یکی از کتاب

نوشته شده است. تقریباً « آریابها»نام دارد که توسط اخترشناسی به نام « آریابهاتیَه»

دانند، ای محلی از نجوم یونانی میهای تاریخ علم، این متن را وامگیریتمام کتاب

قابل هر بینیم. در ماما اگر به خودِ متن مراجعه کنیم، اثر چندانی از نفوذ یونانی نمی

هایی است که در نجومِ کلدانی سابقه داشته است. آنچه هست، تکرار مفاهیم و داده

                      
1. Mahabharata VIII.31.80 
2. Brihat-Samhita 2.15. 
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زمین رواج های مثلثاتی همه بر اساس آنچه در ایـرانشده، جدولدر کتاب یاد

های تدویر نیز به همین ترتیب هستند. اینکه یونانیان داشته، تنظیم شده است و فلک

وامگیری کرده بودند و بنابراین شباهتی را با منابع  نیز همزمان همین مفاهیم را

 دهند، بدان معنا نیست که مرجع هندیان، یونان باستان بوده است. هندی نشان می

نام دارد و « سیدهَنتَهپَنچَه»تاب مهم دیگری که در قرن ششم میالدی تدوین شد، ک

ر است که با شرحی تی پنج کتاب نجومیِ کهنآید، مجموعهکه از نامش برمیچنان

« میهیرَهوِراهَه»ی این کتاب دقیق در یک مجموعه گرد آمده است. نویسنده

(वराहतमतहर نام دارد که در سال )م. درگذشته است و در متن به رخدادی در  ۵8۷

م. اشاره کرده است و از این رو در تاریخِ تدوین آن، تردیدی وجود  ۵۰۵سال 

گوهر، لقبِ  9بوده است.  1«مَدیتیاویکرَه»دربارِ «ِ گوهر 9»ندارد. او احتماالً یکی از 

ای بودند. این شاه را امروز با خردمندانی بود که میهمانِ دربارِ این شاهِ افسانه

دانند و این با تاریخ زندگی از دودمان گوپتا یکی می« چاندراگوپتای دوم»

                      
1. Vikramaditya 
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 کند.میهیره نیز تطبیق میوراهه

در اصل به معنای سنت یا مکتب فکری است و « سیدهَنتَه»که گفته شد، نامِ نانچ

شود. های نجومی اطالق میدر منابع هندی، برچسبی عام است که به تمام کتاب

ها، آشکارا تر تشکیل یافته است که دوتا از آنهایی قدیمی، از کتاب«سیدهنتهپنچه»

اسیِ بابلی تدوین شود و کامالً بر اساس اخترشنبه دورانی بسیار کهن مربوط می

 «. واسیستهَه سیدهَنتَه»و « پَیتامَهَه سیدهَنتَه»اند از: ها عبارتشده است. این

های مشهوری است است و از لقب« پدربزرگ»به معنای « پَیتامهه»ر سانسکریت، د

رود. از این رو این متن را ی محترمانه به برهما به کار میکه معموالً برای اشاره

صورت فلکی  ۱۲فصل را با کمک  ۱۲اند. این متن نیز نامیده« هنتهسیدبرهمَه»

دهد و ساختار ریاضی آن، بسیار ابتدایی و دقیقاً همتای آن است که در توضیح می

جداول نجومی بابلی پیشاهخامنشی از آن خبر داریم. در محاسباتِ این کتاب، تنها 

آید که رون آن، برمیهای داز چهار عمل اصلی استفاده شده است و از داده

 م. مربوط بوده باشد. 8۰رصدهایش به سال 

منسوب « ( حکیمवतशष्ठ ) ِبَشیست»ای به نام به دانشمندی افسانه« واسیسته سیدهَنتَه»

شود که شکلِ دیگری از نیز نامیده می« بشیسته سیدهَنتَه»است و به همین دلیل، 
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نقل « سیدهنتهپنچه»فصل دومِ  بند دارد و در ۱۳نگارش واسیسته است. این کتاب 

های خطی مبتنی است شده و مانند مورد پیش، کامالً بر محاسبات عددی و جدول

شود. اصلِ کتاب احتماالً در قرن چهارم م. نوشته و کاربرد مثلثات در آن دیده نمی

 شده و گم شده است.

« رومَکَه سیدهَنتَه»، «سوریَه سیدهَنتَه»اند از: ه متنِ دیگر در این مجموعه عبارتس

 «. پاولیسَه سیدهَنتَه»و 

متنی است باستانی که شاید شکل نخستینِ آن، در دوران بودا « سوریَه سیدهَنتَه»

ی عصر هخامنشی برسد. بیرونی تدوین شده باشد و بنابراین قدمتش به میانه

های ها و اشارههایی از آن را در التفهیم نقل کرده و با وجود این، روایتبخش

شود که فرض کنیم این متن بارها و بارها متنوعی از آن در دست است که باعث می

ی کالسیکی که امروز با این نام در دست بازنویسی و ویراسته شده است. نسخه

  1شود.داریم به دوران قرون وسطا مربوط می

                      
1. Burgess, 1860: 141–498. 
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نای ، متنی است که به طور خاص بر مب«سنت رومیان»، یعنی «رومَکَه سیدهَنتَه»

 1نجومِ بیزانسی تدوین شده است.

به تعالیم یکی از اخترشناسان اسکندریه « مکتبِ پاول»، یعنی «پاولیسَه سیدهَنتَه»

منسوب است، اما مورخان امروزین، این انتساب « پاولوس»م.( به نام  ۳۷8)حدود 

پاولوس »اند. پینگری نوشته است که این متن هیچ ربطی به را نادرست شمرده

  2ندارد؛ هر چند احتماالً بر مبنای منبعی یونانی تدوین شده است.« درانیاسکن

اند و بنابراین هایی مثلثاتی استفاده کردهه کتاب اخیر، در محاسبات خود از روشس

را « رومَکَه سیدهَنتَه»ی اند. پینکری زمانِ تدوین اولیهدر زمانی متأخرتر تدوین شده

 3داند.ن تدوین نهاییِ آن را قرن هشتم میالدی میقرن سوم و چهارم میالدی و زما

ی تدوین و ظهور اخترشناسی هندی را فاصله توان تاریخِبندی، میر مقام جمعد

قرون سوم تا ششم میالدی دانست؛ یعنی پیدایش این دانش در هند همزمان است 

هایی از هند شمالی در اختیار شاهان ساسانی با عصر ساسانی و دورانی که بخش

                      
1. Sarma, 2000: 157-164. 
2. Pingree, 1978: 437-438, Pingree, 1969: 172-241. 
3. Pingree, 1970:223. 
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زبان سانسکریت تدوین شده   های اصلی در این دوران همگی بهبوده است. کتاب

ی است و بافت و محتوایشان با آنچه در اخترشناسی کلدانی دیدیم و تبارنامه

ها، متونی دیده اش را شرح دادیم، کامالً برابر است. در میان این رسالهایـرانی

دهد و قاعدتاً ترجمه یا اقتباس متونی به شود که به یونانیان یا رومیان ارجاع میمی

هایی وجود دارد، بدان معنا نیست یونانی یا التین بوده است. اینکه چنین ارجاع زبان

شده خاستگاهی یونانی یا رومی داشته است؛ زیرا اگر که کلِ دستگاه نجومیِ یاد

توانیم به این نکته اشاره کنیم که تنها به شباهت واژگان بنگریم، میقرار باشد که 

هندی، کامالً با کلمات فنی اخترشناسانه که در بُندهش های نجومِی این منابع کلیدواژه

 شود، همسان است. و منابع پهلوی دیده می

دهد که سنت ای به سادگی نشان میه عبارت دیگر، یک بررسی مقایسهب

اخترشناسیِ سانسکریت که در عصر ساسانی در شمال هند و عمدتاً در قلمروی 

رشاخه و بخشی از اخترشناسیِ ایـرانی زیرِ نفوذ سیاسیِ ایـران شکل گرفت، زی

توان در شباهت قرن نیز می ۱۵بوده است. این را حتا امروز، همچنان پس از 

شان دید. به خصوص رمزگذاریِ کلیدواژگان نجوم هندی با برابرنهادهای پارسی

شده در مورد اختران، کامالً رنگ و بویی ها و روزها و اساطیرِ پرداختهها و برجماه
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هایی مانند مهـر و جم که در هند موقعیتی ـرانی دارند و ایزدان و شخصیتای

که نشان خواهم داد، اند و چنانای و فرعی دارند، در نجوم مهم پنداشته شدهحاشیه

 ی این دانش برخاسته است. این میراثی است که از خاستگاه مهـرپرستانه

، خاستگاهی یونانی دارد، به ین ادعا که اخترشناسیِ هندی به دلیل چند ارجاعا

ریزد. اما ترِ زبانی را بررسی کند، فرو میهای غنیسادگی با ادعایی مشابه که ارجاع

هایی از این دست آن نیست که به رمزگان و معیارِ اصلی برای ردیابی منش

های رمزگذاری نسبت به ها بسنده کنیم؛ چراکه این سیستمشان در زبانبندیواژه

 شود. مری روبنایی و سطحی محسوب میمحتوا، ا

ی معناییِ اخترشناسیِ هندی، خاستگاهی ایـرانی گر بتوانیم نشان دهیم که هستها

 دارد، حجت در این مورد تمام خواهد شد. 

بندیِ های اصلیِ مطرح در دانش اخترشناسی؛ یعنی دورهکنون، یکی از موضوعا

دهم که نظام محاسباتی و مفاهیم می گیرم و نشانزمان و گاهشماری را در نظر می

آمده در این زمینه، کامالً چارچوبی ایـرانی دارند. در این راه به ویژه اساطیریِ پدید

 از آرای پژوهشگرانی مانند وندرواردن بهره خواهم جست.

                                              *** 
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بندیِ تاریخ در ادبیات هندی، کمی دورهها به گاهشماریِ نجومی و خستین اشارهن

، به «قانون مانو»و « مهابهاراتا»شود. در های نجومی، ظاهر میپیش از نخستین متن

)مَهایوگا( نامیده « سال بزرگ»ای اشاره شده است که های زمانیِ طوالنیدوره

 شود. می

هزار سالِ  ۱۲. سالِ زمینی است ۳۶۵ر مبنای این نگرش، هر سالِ خدایان برابر با ب

شود، سالِ بزرگ نام دارد و سالِ زمینی برابر می ۳۲۰و  خدایان، که با چهار میلیون

اند نسبت به هم تقسیم شده ۴، ۳، ۲، ۱شود که با نسبت به چهار بخش تقسیم می

دهد که وامگیریِ مستقیمی از اخترشناسی بابلی و ساختار و عناصرشان نشان می

 هستند. 

توان با اشاره به این حقیقت نشان داد که ریاضیاتِ هندی از این را به سادگی می

ی دستگاه ای از ریاضیات ایـرانی بود و بنابراین به شیوههمان ابتدای کار، وامگیری

دهی داشت. این در حالی است که یک سالِ بزرگ، عددنویسی ایالمی، مبنایی ده

 ۶۰۳×۲اند از: های فرعی آن نیز عبارتدوره سال برابر است. ۶۰۳×۲۰در واقع با 

گانی تنظیم که آشکارا بر مبنای دستگاهی شصت ۶۰۳×8،  ۶۰۳×۶،  ۶۰۳×۴، 

 اند. شده
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قیقاً به یوگا، دشود که دریابیم عصر کنونی یا کالیین امر هنگامی معنادارتر میا

شده است  که از بروسوس نقلشود. چنانهمین شکل در نجوم بابلی نیز دیده می

 ۱۲۰ -2«خیسوتورس»تا  1«آلوروس»از -که کلِ زمانِ شاهانِ پیش از توفان بزرگ 

برابرِ آن  ۱۲۰( سال که ۲۶۰) ۳۶۰۰ساروس بوده است. هر ساروس برابر است با 

یوگا. بنابراین واحدِ تاریخی بزرگ و سال یا همان کالی ۲۰۰هزار و  ۴۳شود؛ می

در بابل باستان رواج داشته است، عیناً در منابع مهمی که در پایان عصر هخامنشی 

 شود.هندی نیز تکرار می

ناگفته نماند که اعداد بزرگِ مربوط به عمر جهان در منابع یونانی نیز همگی از 

اند. هراکلیتوس که به گزارش آنیتوس، سالِ بزرگ را  همین منبع سرچشمه گرفته

 ۱8بار  ۳۶۰تقد بود سالِ بزرگ با دانست و دیوگنس بابلی که معهزار سال می ۱8

هزار سال گرفته بود و  ۱۲۰هزار سال برابر است و اورفئوس که این عدد را 

                      
1. Aloros 
2. Xisothors 
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تکرارِ دانست، همگی به هزار سال می ۶۰۰ و میلیونکاساندرا که آن را سه 

 اند. بابلی مشغول بوده«ِ سار»هایی مختلف از یک عددِ پایه، یعنی همان ترکیب

است. اطالعات اصلی که « کَلپَه»یگری که در این زمینه وجود دارد، عدد بزرگِ د

العالم نزد هندوان مربوط  در مورد این دوره داریم، به سخن بیرونی در مورد ایام

سالِ خدایان است که با یک روزِ زندگیِ  ۱۰۰۰عبارت است از « کلپه»یک  1شود.می

رهمن نیز همین قدر طول برهمن همتاست. هندوان معتقد بودند که هر شبِ ب

کشد. میلیون سال طول می ۴۳۲۰کشد. به این ترتیب هر یک از این نیمروزها می

روز، بارِ دیگر آفرینش را از بر طبق دیدگاهِ هندوان، برهما پس از گذرِ هر شبانه

کند و به این ترتیب هر چه تا به حال رخ داده است، دگربار از ابتدا ابتدا آغاز می

زروانی شباهت دارد و دقیقاً ـ  شود. این برداشت آشکارا به نگاه مهـریتکرار می

های پوتاگوراسی و مشابهِ آن را در وامگیریِ باختری از همین اعتقاد، در آیین

ی کلپه با این معنا، برای بینیم. پینگری نشان داده است که کلمهای میاورفه

                      
 .۱۴۶-۱۴۷: ۱۳۶۷بیرونی،  .1
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پ.م  به متون سانسکریت راه  ۲۵۰ در حدود« آشوکا»بار در زمان سلطنتِ نخستین

 یابد.می

کند، متأخرتر است و به شده که به تکرار عالم اشاره میترِ یادیافتهبرداشت تکامل

ی محاسباتی و شود که در عرصهشود. بر این مبنا روشن میقرن اول م. مربوط می

تنها دستاوردها و کاربردهای دانشِ هندی پیوندگاهِ میان گاهشماری و نجوم، نه

ی ؛ که وامگیری مستقیم و سرراستی از گوشهربطی به سپهر فرهنگ یونانی ندارد

 شود. زمین محسوب میدیگرِ ایـران

*** 

ناپذیر و اعتقاد عمیق و خدشه« جاتکهیونه»تأکید بیش از حد بر اهمیتِ متونی مانند 

بودنِ تأثیر فرهنگ یونانی، باعث شده است که کل دستاوردهای تمدن به پردامنه

یز تفسیر شود. تا آنجایی که برخی از مورخان، آمایـرانی به این شکل اشتباه

 اند. ای از نجوم یونانی دانستهی مشهور بلخ را دنبالهرصدخانه

خانم که از مراکز تمدنی و ی آیین رصدخانه در قرون سوم و دوم پ.م در منطقها

فرهنگی باستانی ایـرانی بود، ساخته شد. مرکزی که در این کانونِ آیینی به عنوان 

النهارِ زمین فرض ها مبدأ نصف ارِ مکانی برای گاهشماری ابداع شد، تا قرنمعی
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شد. در بسیاری از متون شد و بنابراین همتای گرینویچِ امروزین دانسته میمی

آمده در آن، های پدیدکالسیکِ تاریخی چنین آمده است که این رصدخانه و دانش

اند و باید دستاوردهای آن را دهای از فرهنگ درخشان یونانی بوهمگی وامگیری

  1مشتقی محلی از نجوم یونانی دانست.

ی فرهنگ ین برداشت، بدونِ توجه به این حقیقت شکل گرفته است که سابقها

رسد. فرهنگ ی اسکندر میسال پیش از حملههزار شهرنشینانه در بلخ، به حدود 

انتشار دین بودایی نیز  ی دین زرتشتی و نخستین پایگاهِ بلخ، که نخستین پرورنده

ی تاریخ وارد شوند، یک بود، دو قرن پیش از آنکه دولتشهرهای یونانی به صحنه

یافته بود و موقعیت مرکزیِ خود، در پرورش دانش واحد سیاسیِ منسجم و سازمان

سال بعد نیز حفظ کرد. بلخ در آن هنگام که گروهی از سه هزار و فرهنگ را تا 

ترین مراکز جمعیتی در یونانی بدان تاختند، یکی از بزرگ غارتگرانِ مقدونی و

ایـران شرقی بود و به همین دلیل هم بارها در برابر سپاه مقدونی و اسکندر 

                      
1. Pi ngree, 1963: 229-246. 
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پاخاست و بارها هم سرکوب شد. هیچ شاهدی در دست نیست که نشان دهد به

ی سربازان مقدونیِ مستقر در بلخ، از نظر سطح فرهنگی و دانشِ علمی جایگاه

اند. این به ویژه از آنجا روشن تراز یا قابل مقایسه با مردم این سامان داشتههم

ها و مراسم دینی و ساختار سیاسیِ ها و نشانشود که تنها پس از دو نسل، ناممی

ی فرهنگِ بلخی تحلیل رفت و دیگر نشانی از آن بر جای نوآمده، در زمینه یونانیانِ 

 نماند. 

عنا نیست که داد و ستدی فرهنگی در میان یونانیان و هندیان و ین البته بدان ما

کاستن این داد و سکاهای مستقر در بلخ و شمال هند وجود نداشته است، اما فرو

ی بلخیان و هندیان از یونانیان خطاست. شکی در این سویهستد به وامگیریِ یک

صری بود( در کنارِ ای محلی از هنر می هنر یونانیان )که شیوهنیست که سلیقه

ترین الفبای یونانی )که بر مبنای الفبای فینیقی در آسیای صغیر ابداع شد و مهم

کاربرانش مقیم آنجا بودند( و خدایان ایونی، به این منطقه وارد شد و تا چند نسل 

ای که بر این سامان حاکم پس از آن، همچنان در میان مهاجران مقدونی و یونانی

ج داشت. تردیدی در این نکته نیست که مردم بلخ و شمال هند در شده بودند، روا

هایی که در گوشه و کنار دیگرِ شاهنشاهیِ ارتباط با این مهاجمان با منش
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 ی هخامنشی ابداع شده بود، آشنا شدند.شدهمنقرض

کردنِ علوم یونانی گرایش دارند، انتقال فرض بودن و مهمرخی از منابع که به محورب

به هند را به چند قرن بعد و دوران زمامداری سلوکیان منسوب دانسته است. نجوم 

ترِ نجومی گذشته از آنکه ناهمخوانیِ نظام اعتدالی غربی )کلدانی جدید( و نظام کهن

بودنِ این وامگیری است، مسیر انتقال این علوم در تر)بابلی قدیم( نشانگر دیرینه

قرنیِ ست. با توجه به حضور سیاسی چنداین برداشت نیز نامشخص و نامعلوم ا

دانیم که تأثیر فرهنگی یونانیان و مقدونیانِ دوران سلوکی در شمال و غرب هند، می

 یونانیان بر این منطقه بسیار ناچیز بوده است. 

دپای یونانیان در این ناحیه محدود است به: حضور سیاسی و نظامیِ پررنگ در ر

ی هنر رواج الفبای یونانی، تأثیرهایی در زمینه ی پس از مرگ اسکندر،چند دهه

 شدنِ برخی از خدایان یونانی و خدایان محلی. سازی و همتا پنداشتهمجسمه

پوشاک و...(ِ یونانیان بر  نفوذ ادبیات، دین، علوم و فرهنگ مادی )خوراک، یایرهد

ست که قوای هندی، بسیار اندک است و این در حالی اـ  فرهنگ باختری ـ سکایی

زبان برای حدود یک قرن در این منطقه از نظر سیاسی چیره بوده نظامی یونانی

ها و سکاها، آن تأثیرِ شدن قدرت سیاسی ایشان به دست پارتاست. پس از نابود
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انگاشتنِ خدایان محلی و ایزدان زودگذر نیز از میان رفت و خط یونانی و همسان

راین، گذشته از ناهمخوانیِ دستگاه نجومِ هندی یونانی به سرعت منسوخ شد. بناب

فرهنگ از نسبت بیبودنِ اولی، فرضِ اینکه در این جمعیتِ به ترو یونانی و کهن

مهاجمانِ چیره از نظر سیاسی، منجمانی بوده باشند که مکتبی یونانی را در هند 

 نماید. رواج داده باشند، بعید می

هایی که از مصر داریم، خوشبختانه با توجه به دادهأثیر فرهنگی مهاجرانِ یونانی، ت

تاریخ، هند تنها جایی  ای نیز هست بدین معنا که در آزمایشگاهقابل ارزیابیِ مقایسه

زبان را تحمل کرده ی حضور چند نسل از حاکمان سیاسیِ یونانینبوده که تجربه

نکته نیست که بینیم و تردیدی در این است. در مصر نیز چنین رخدادی را می

زبانانِ مقیم مصر و به خصوص ساکنان اسکندریه در دورانِ موسوم به هلنی، یونانی

 اند.شدهی فرهنگی محسوب میترین کسان در این زمینهپیشتازترین و خالق

ی نجومیِ مصر از این دوران یاد کردیم که یافتهترین دستیش از این، از مهمپ

کامالً بر اساس اخترشناسیِ بابلی تدوین شده بود. در بود و « البروج دندرهدایره»

شود که چگونه ممکن است یونانیانی که در عصر اینجا این پرسش طرح می

ها، به مدت سه قرن بدون معارض در مصر زیسته و بر آن حاکم بودند بطلمیوسی
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و در ضمن آثار افالطون و ارسطو و اندیشمندانِ عصر زرین فرهنگِ هلنی را نیز 

زبان را هم در میان ترین دانشمندان و نویسندگانِ یونانیدر اختیار داشتند و بزرگ

معاصرانشان و در همان سرزمین در کنار خود داشتند، بر نجوم مصری که تباری 

زمین بوده است، هیچ تأثیری نگذارند؟ و بومی هم نداشته و فقط وامی از ایـران

ای، یا نظامی ای، جدول نجومییای، مفهومی، روش ریاضترین برگهکوچک

ـ را تدوین نکنند و به اسناد مصری نیفزایند؟  مثل نظام الف و بشناختی ـ کیهان

و چگونه ممکن است خویشاوندانشان در افغانستان و پاکستان و شمال هند، بدون 

ی سیاسیِ اینکه دانشمند و فیلسوفِ نامداری در میانشان ظهور کرده باشد، یا سیطره

ایداری در منطقه داشته باشد، یا متن مهمی به زبان یونانی تدوین کرده باشد، پ

 گذارانِ نجوم هندی و کوشانی محسوب شوند؟بنیان

کن مداری را ریشهمام این سخنان را نباید چنین تفسیر کرد که قصد دارم یونانت

- این نکته کردنِگرایی را جایگزینِ آن سازم. گوشزدکنم و نوعی همانند از ایـران

این  ضرورت دارد که نقد اصلی من در اینجا، متوجه -هر چند شاید مکرر بنماید

فرضِ مهلک است که یک خاستگاه و یک گرانیگاه منفرد و یگانه در باور و پیش

تاریخ علم وجود داشته است. اصل سخنم آن است که اصوالً باور به چنین 
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انگاشتن شواهد انگاری و نادیدهها ناشی از سادههایی در تاریخ تکاملِ منشگرانیگاه

سازِ اساطیری را یونان در نظر بگیریم و چه بابل است. حال، خواه این مرکزِ فرهنگ

تنیده از مراکز جمعیتی و در ای در همرا جایگزین آن کنیم. دانش همواره در شبکه

بالد گیرد و میمیهای گوناگون شکل اندرکنش و تبادل آرا در میان اقوام و تمدن

 یابد. و تکامل می

رود نیز مقصود همین است. ن هنگام که از اخترشناسیِ ایـرانی سخن میآ

اخترشناسیِ ایـرانی، دستاورد یک شهرِ یگانه یا یک قومیت یا دین خاص نبوده 

است. اخترشناسانی که در بابل بودند، عددنویسیِ جاارزشی را ابداع کردند و 

بودند و کاسیان که پیوند دهی را کشف کرده احتماالً ایالمیانی که عددنویسی ده

افزا با هم، نخستین میان حرکت ستارگان و ریاضی را دریافته بودند، در ارتباطی هم

بذرهای این دانش را کاشتند. اما این نیز به بالندگی و رشد نرسید، مگر وقتی که 

اختریِ مهـرپرستانه و دستگاه عقالنیِ زرتشتی با عددِ پنجِ مقدسش از نظام هفت

شرقی و غربی برخاستند و با هم ترکیب شدند. پیدایش دانش نجوم نیز  ایـران

ی ها، در میانِ مراکزِ گوناگون و در فاصلهی بارورِ دیگری از منشمانند هر خوشه

ها و باورهای رقیب تکامل یافت؛ یعنی در آن گرگ و میشِ میانِ برداشت
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ی معناهای زایش خالقانه سازد وانگیزی که سرشتِ هر نوع ارتباطی را برمیابهام

 سازد. جدید را در اثر برخوردِ آرای گوناگون ممکن می

دانستنِ آن مرکزیر این بیان، تأکید بر خاستگاه ایـرانیِ دانش نجوم به معنای تکد

ی میان مراکز و زمین تمدنی است که در همین فاصلهنیست؛ چراکه اصوالً ایـران

ها و نژادهای گوناگون ظهور یافته و ادیان و زباندر اندرکنش میان چیزها و اقوام 

هایی مانند اخترشناسی، ناگهان در عصر هخامنشیان است. آنچه باعث شد تا دانش

کردنِ جهشی چنین درخشان را تجربه کند، رونقِ همین فِن شگفت بود؛ یعنی بنیاد

 مرکزی در میان مرکزها؛ نه بر یکی از مرکزها.
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 گفتار پنجم: چین

 

خترشناسیِ چینی، تقریباً همزمان با اخترشناسی هندی پدیدار گشت و مانند آن، ا

 شد. وامی از تمدن ایـرانی محسوب می

ی عصر هان و در حدود ابتدای دوران های اخترشناسیِ چینی در میانهخستین نشانهن

اً همان زمانی است که راه ابریشم، ساختاری استوار مسیحی ظاهر شد و این دقیق

یافت و مسیر تبادل فرهنگِی میان ایـران و چین، وضعیتی پایدار به خود گرفت. 

بینیم، متفاوت است؛ یعنی زیربنای فلسفی نجومِ چینی با آنچه در قلمروی میانی می

ها به همراه نام-ا های اصلی اخترشناسی ایـرانی ربندی فنی و ایدهچینیان، استخوان

های گرفتند، اما محتوا و معنای نهفته در آن را بر اساس اندیشه -هایشو نشانه
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 بومیِ سرزمین خویش، بازنویسی کردند. 

بینیم های فلکیِ چینی، کامالً با آنچه در قلمروی میانی میه همین دلیل هم صورتب

صورت را نامگذاری  ۲8صورت فلکیِ امروزین،  88متفاوت است. چینیان به جای 

اند و شکل و معنایشان نیز با صور ما متفاوت است. به عنوان مثال ایشان به کرده

( دارند که یعنی شادمانی و بختِ خوب. هر 參« )شِن»جای اوریون صورتی به نام 

玄« )شوشیان»سازد و میهفت صورت فلکیِ شمالی در چین، یک مجموعه را بر

武هاست. چینیان نیز شود که در اساطیر تائویی، نام روح نگهبان آب( خوانده می

ای دارند که شرحشان در اینجا ها، داستان و افسانهبه ازای هر یک از این صورت

دهد بینیم، نشان میگنجد، اما تنوع و تفاوت آن با آنچه در قلمروی میانی مینمی

ی با ساختار و ریخت یکدست خود، های فلکیِ قلمروی غربکه تمام صورت

هایی منظم و پیوسته در موردشان وجود تردید روایتخاستگاهی مشترک دارند و بی

ی نفوذ داشته است؛ چون در آزمایشگاهی مانند چین، که مردم مستقل از حیطه

های فلکیِ کامالً متفاوتی را تشخیص داده و اند، صورتایـرانی به آسمان نگریسته

 اند. کرده نامگذاری
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دار است که بهتر است آن اهمیت و تقدس عدد پنج، در فرهنگ چینی چندان ریشه

ترشناسیِ را ابداعِ بومی و درونزاد بدانیم. با وجود این، بعید نیست وامگیری اخ

گانی منظم  غالبی داشته و بر مبنایی پنج ِرایج در ایـران شرقی که رنگ زرتشتی

دد نقشی داشته باشد. به عنوان مثال از زدن به اهمیت این عشده است در دامنمی

های شود، هفتهعصر هان به بعد، که ارتباط میان دو دربارِ اشکانی و چینی برقرار می

 شوند. نامیده می« مو»هستند و  روزهچینی پنج

که روزه تبدیل شد  ۱۰هایی م.( به هفته 9۰۷-۶۱8این گاهشماری در عصر تانگ )

روزه و  ۲9ی هخامنشیان، ها در این دوره به شیوهشد. ماهنامیده می 旬« هوان»

«شون»شد که روزه بودند و به این ترتیب هر ماه از سه دهک تشکیل می ۳۰

1) 上旬 ،«2«ژونگ شون 中旬 3«شیا شون»و 下旬  .نام داشتند 

ها، خورشیدی مستقل و متفاوت با باورِ چینیان بر این بود که هر یک از این دهک

نامیدند و به این ترتیب می« ی آسمانیریشه ۱۰»بقیه دارند. این خورشیدها را 

                      
1. xún 
2. zhōngxún 
3. xiàxún 
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(، 丙) 3«دُم ماهی»(، 乙) 2«ی ماهیروده»(، 甲) 1«صدف»کردند: نامگذاری می

(، 庚) 7«ی شامگاهیستاره»(، 己) 6«نخ بر دوک؟»(، 戊) 5«نیزه»(، 丁) 4«ناخن»

بینید، که می(. چنان癸) 10«دو پا؟»(، و 壬) 9«حامل»(، 辛) 8«توهین به مهتران؟»

هایی هم که روشن است، معنای برخی از این کلمات به درستی روشن نیست و آن

 معانی عجیب و غریبی دارند. 

قمری باقی -با وجود تمام این تدبیرها، نظام گاهشماریِ چینی، همچنان شمسی

ماند؛ یعنی ماهِ چینی نتوانست به معیاری نجومی دست یابد و همچنان با ماهِ قمری 

شناخته شد. به این ترتیب سال ِخورشیدی نیز در این سرزمین تکامل نیافت. چینیان 

                      
1. jiǎ 
2. yǐ 
3. bǐng 
4. dīng 
5. wù 
6. jǐ 
7. gēng 
8. xīn 
9. rén 
10. guǐ 
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ور نخستین هالل ماهِ پس از افول زمستانه در قرون میانه، ابتدای سال را با ظه

 کردند. مشخص می

*** 

« )ووشینگ»یافت که گانی سازمان میظام پیکربندی عناصر در چین بر مبنای پنجن

五行شود. در این سیستم فرض شده است که پنج عنصر یا ماهیت، ( نامیده می

یا « جین»(، 土) 2یا زمین« تو»(، 火) 1یا آتش« هوئو»ی جهان هستند: برسازنده

 (. 木) 5یا چوب« مو»( و 水) 4یا آب« شوئی»(، 金) 3فلز

« ویرانگر»ا ( ی生)شِنگ/« سازنده»تواند دو شکلِ ندرکنش این پنج عنصر با هم میا

-پسر و دومی را پدربزرگ-( داشته باشد. چینیان ارتباط اولی را مادر剋克)کِه/

 نامند!پسرعمو می

                      
1. huǒ 
2. tǔ 
3. jīn 
4. shuǐ 
5. mù 
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 ر اساس مدل پنج عنصری، چنین پیوندی برقرار است:ب

(، 龍青) اژدهای الجوردی(، 春(، بهار )东東) 1؛ با شرق یا دونگ«چوب»

 ( همسان است.胆( و مثانه )肝(، کبد )緑(، رنگ سبز )木星برجیس )

(، رنگ 星金) ناهید(، 虎白) ببر سپید(، 秋(، پاییز )西) 2؛ با غرب یا شی«فلز»

 ی بزرگ همانند است. ( و روده肺ها و دستگاه تنفسی )(، شُش白سپید )

星水(، تیر )武玄پشت سیاه )(، الک冬(، زمستان )北) 3؛ با شمال یا بِئی«آب»

 ( پیوند دارد.肾ها )( و کلیه骨ها )(، استخوان黑(، رنگ سیاه )

(، 星火(، بهرام )雀朱(، ققنوس )夏(، تابستان )南) 4؛ با جنوب یا نان«آتش»

( مربوط 心ی کوچک )(، قلب و دستگاه گردش خون و روده赤رنگ سرخ )

 است. 

                      
1. dōng 
2. xī 
3. běi 
4. nán 
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(، 土星(، کیوان )黄龙(، تغییرات فصول، اژدهای زرد )中؛ با مرکز )«زمین»

 ( شبیه است. 胃( و معده )脾(، دستگاه گوارش، طحال )黄زرد )رنگ

بینیِ چینی اهمیتی بسیار داشت؛ چراکه های اصلی با اختران، برای طالعیوندِ جهتپ

سازماندهی فضا و معنادهی به آن در چین، سنتی نیرومند و کهنسال دارد که با 

ها و معانی از داللت ایانداختنِ این اختران در آن زمینه، خود به خود شبکهجا

بینی در جهان باستان هم ها و سایر اَشکال فالشود. در مورد سایر تمدنپدیدار می

زدن که فال 1«بینیپرنده»که مثالً در چنین بود و موقعیت ناظر اهمیت داشت. چنان

ی پرندگان، کلید اصلی بر مبنای شکلِ پرواز پرندگان است، مکانِ درستِ مشاهده

« templum»گویی است. در منابع رومی، این مکانِ درست را یشدرستیِ پ

ی فالگیر، یافتن آن است. آن گاه باید در آنجا رو به اند و نخستین وظیفهنامیده

های متضادِ سوی جنوب بایستد و به این ترتیب، مکانِ پیرامون خود را به قطب

گان و الگوی پشت و جلو و چپ و راست تفکیک کند تا بر مبنای صدای پرند

                      
1. auspicy 
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 ها در این دستگاه مختصات، معنا تولید شود.حرکت آن

ها و منطقی مشابه با آنچه در قلمروی میانی داریم در ه این شکل، قالبی از شباهتب

ها یکسره متفاوت است. مثالً بینیم. با این تفاوت که رمزگذاریچین نیز می

زمین ز، مواردی است که در ایـرانبودن رنگ سیاه با آب، یا همسانیِ ناهید با فلهمتا

 اش نظیر ندارد.های همسایهو تمدن

های قلمروی میانی به طور کامل متفاوت نچه دستگاه نظری چینی را با مدلآ

سازد، اهمیت و نفوذ فراگیر زبان و آواها در این فرهنگ است. کافی است می

ی آن دو مفهوم یت و گوهرهی دیگری شبیه باشد، تا ماهای از نظر آوایی با واژهواژه

های چینی توان در طلسمنیز با هم مربوط دانسته شود. یک نمود از این ماجرا را می

نگار تشکیل ی اندیشههایی کوتاه هستند که معموالً از چهار واژهها عبارتدید. این

 ی جانوران و گیاهان وجودای دربارهها رمزنگاری غنی و پیچیدهاند. در آنیافته

ریختیِ خوانش و تلفظِ نام جانوران و گیاهان، با دارد که به طور عمده بر محور هم

ی عمر طوالنی و پربرکت کلمات انتزاعیِ دیگر شکل گرفته است. مثالً گربه، نشانه

 耄ی دیگری )مائو( همانند کلمه 猫ی چینِی گربه شود؛ چون واژهدانسته می
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دهد. گربه همچنین، نگهبان و معنی می «سال هشتاد»شود که )مائو( خوانده می

کند شود؛ چراکه موش را شکار میپاسدارِ ابریشم و بنابراین ثروت نیز قلمداد می

 برد.و این جانور با جویدن ِابریشم، آن را از بین می

کننده در جزئیات، قالب های خیرههای چشمگیر و واگراییینیان با وجود تفاوتچ

اند. این را از زمین وام گرفتهشان را از ایـراناخترشناسیعمومی و کلیت دستگاهِ 

توان دریافت که برخی از اصول در این زمینه همسان هستند. مثالً مفهوم آنجا می

اختر به همان شکلِ ایـرانی در چین نیز وجود دارد و به همان ترتیب هم با هفت

ها در الگوی این همانندیکند. هر چند جانوران و عناصر گوناگون پیوند برقرار می

 چین متفاوت است.
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 ایرهک اپنیژ ینیچ ینی باستانچ نصرع نام ستاره

 تیر

پشت الک)

 سیاه(

 شینگنچِ بآ

(辰星) 

شینگ وئیش

(水星) 

 سِئیوئیس

(水星) 

 وسِئونگس

(수성) 

 ناهید

 ببر سپید()

 /لز ف

 طال

 بائیائیت

(太白) 

شینگ ینج

(金星) 

 سِئیینک

(金星) 

سِئونگ ئومگِ

(금성) 

 بهرام

 مرغ مقلد()

) هوئوینگی تشآ

熒惑) 

وئوشینگ ه

(火星) 

 اسِئیک

(火星) 

 واسِئونگه

(화성) 

 برجیس

اژدهای )

 الجوردی(

 وئیس وبچ

(歲) 

 وشینگم

(木星) 

 کوسِئیمُ

(木星) 

 سِئونگوکم

(목성) 

 کیوان

اژدهای )

 زرد(

شینگ )نگژِ مینز

鎮星) 

 وشینگت

(土星) 

 وسِئید

(土星) 

 وسِئونگت

(토성) 
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ی گذشته، دو دههای مبتنی است که در یکیساله دوازدههای دورهبینیِ چینی بر طالع

ی رخهچاب شده است. این دوره از پس از چندین قرن، بارِ دیگر در ایـران نیز ب

ی منطقیِ این ی برجیس وامگیری شده است. به احتمال زیاد، شالودهسالهدوازده 

 دوازدهی زمین به چین راه یافته است. در چین باستان، چرخهقاعده از راه ایـران

شمردند و این در حالی مردوک را مقدس میی منسوب به برجیس / هورمزد / ساله

ی نداشت. حتا شواهدی وجود دانی برجیس در چین اهمیت چنبود که خودِ سیاره

اند و آن را گرفتهدارد که منجمانِ چینی در ابتدا برجیس را جزء ثوابت در نظر می

دانستند. به همین دلیل در برخی متون ( وابسته می摄提« )شِتی»به صورت فلکیِ 

 اند. کهن، برجیس را شتی هم نامیده

ی برجیس و تنها اهمیت سیارهنماید که اخترشناسانِ چینی، ه هر روی، چنین میب

تقدس آن را از ایـرانیان آموخته باشند و باقیِ این نظام را نزد خود ابداع کرده 

روزه نسبت به گاهشماریِ ایـرانی  پانزدهباشند. فصل و سال در چین، با اختالفی 

گیرد ماه قرار میشود؛ یعنی آغاز سال و بهار برای ایشان، در پانزدهم بهمنآغاز می

های شود. در چین، هر یک از این سالماه آغاز میو پاییز از پانزدهم امرداد
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نامند. به این ترتیب می« سال-شاخه»یعنی  地支« ژیدی»گانه را یک دوازده

( خوانده 肖生) 1«شِنگ شیائو»آید که سال پدید می دوازدهای بر مبنای زایچه

 اند:شود و عناصرش را نامگذاری کردهمی

« )مائو»(، خرگوش یا 寅« )یین»(، ببر یا 丑« )چو»(، گاو یا 子« )زی»یا وش م

卯 چِن»(، اژدها یا( »辰 مار یا ،)«سی( »巳 اسب یا ،)«وو( »午گوسفند یا ،) 

( و 戌« )شو»(، سگ یا 酉« )یو»(، خروس یا 申« )شِن»(، میمون یا 未« )وِئی»

 (.亥« )هائی»خوک یا 

-۷۷۰دهد که این چرخه در اواخر دوران بهار و پاییز )واهد تاریخی نشان میش

انورِ ج ۱۲پ.م(؛ یعنی در دوران هخامنشی به چین راه یافت و کمی بعد، با  ۴۷۶

生肖 .مهم در اساطیر چینی پیوند خورد 

ساله )مبتنی  ۵۰ی ساله هم دارند که از تداخل یک دوره ۶۰ی چینیان یک چرخه

 . ساله پدید آمده است ۱۲ی بار گردشِ زایچهعنصر( و پنجبار گردشِ پنج ۱۰بر 

                      
1. shēngxiào 
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بینی کردنِ آن با طالعها، در خواندنِ زایچه و مربوطکاربرد این نظامِ رمزگذاریِ سال

م.(، یعنی  ۲۲۰-۲۵خرتر بود که در دوران هان )و تعیین سرنوشت مردم، امری متا

تردید این موج از رواجِ توجه به ی دوم عصر اشکانی تکامل یافت و بیدر نیمه

ستارگان نیز تحت تأثیر فرهنگ ایـرانی بوده است؛ چراکه دقیقاً در همین دوره 

رقرار بار ارتباط رسمی میان دربار ایـران و چین ببینیم برای نخستیناست که می

گیرد. با این حال، این مفاهیم همچنان شود و راه ابریشم شکلی پایدار به خود میمی

ی روشنفکر و نخبگانِ فکریِ چین رواج داشت و تا چند قرن تنها در میان طبقه

 م.( بود که آغاز شد.  9۰۷-۶۱8شدنِ آن در میان مردم، در دوران تانگ )گیرهمه

انگیز افراد برجسته ثبت شده های بسیاری از رفتار شگفتدر تاریخِ چین، نمونه

دهد. شان را به این رمزگذاریِ ساالنه نشان میاست که اعتقاد صمیمانه و متعصبانه

از دودمان سونگ، به این دلیل که در سال سگ به دنیا آمده « هوئی زونگ»امپراتور 

ها نیز این را ممنوع اعالم کرد. در عصر مغولبود، فرمانی صادر کرد و کشتن سگ 

که در سال خروس به دنیا آمده بود، « رِن زونگ»روش ادامه داشت. مثالً امپراتور 

به همین دلیل ممنوع کرد که در پایتخت مرغ یا خروس را سر و ته بگیرند؛ به 

 شکلی که سر جانور به سمت زمین قرار بگیرد و کسانی که از این قانون تخطی
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از خاندان مینگ که در « وو زونگ»شدند. امپراتور کردند به شدت مجازات میمی

م. فرمانی صادر کرد که  ۱۵۱9تر نهاد و در سال خوک به دنیا آمده بود، قدمی پیش

در آن نگهداری و کشتن خوک ممنوع شده بود و این در حالی بود که در آن هنگام، 

کرد. هر کس از این چینیان را تامین می های مهمی بود که غذایخوک یکی از دام

ای دوردست تبعید و در آنجا اش به منطقهکرد، به همراه خانوادهقانون سرپیچی می

شد. البته این فرمان چندان دوام نیاورد؛ چون در جشن دینیِ به بردگی کشیده می

د، سال بعد ضرورت داشت که طبق سنت، برای نیاکانِ امپراتور، خوک قربانی کنن

 اما خوکی نیافتند و از این رو این فرمان لغو شد.

ی جانوری از دیرباز در ایـران نیز شناخته شده بود و به ساله ۱۲های چرخه

ی مغول، رواجی چشمگیر یافت. این شیوه از رمزگذاری خصوص پس از حمله

های گوناگونِ قلمرو خاوری با نام ها را به علت رواجشان در سرزمینسال

اند نامیده« های ختا و اویغورسال»اری ترک، ترکستانی، ختنی، اویغوری یا گاهشم

زمین، از ترکستانِ چین بوده و بنابراین روشن است که مسیر وامگیریِ آن در ایـران
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را در این زمینه  1ای از پژوهش ارزشمندِ دکتر حسین بیاتاست. در اینجا خالصه

 ه است. آورم که حق سخن را به خوبی ادا کردمی

زمین، اطالعات آید که تا پیش از ورود مغوالن به ایـراناز پژوهش ایشان برمی

های آن سوی پامیر ایـرانیان در این زمینه اندک بوده و تنها به ساکنان سرزمین

به این نظام « آثار الباقیه»که ابوریحان بیرونی در شده است. چنانمحدود می

وید که به جزئیات آن دست نیافته است. گگاهشماری اشاره کرده، اما می

ترین مرکز تمدن ایـرانی محمد کاشغری که زادگاهش در شرقیبنحسینمحمودبن

 ۴۴۶« )ترکدیوان لغات ال»در ترکستان بوده و با این تقویم آشنایی داشته است، در 

ش ی چگونگی پیدایای هم دربارهجانور، افسانه ۱۲.ق( عالوه بر نام و نشانِ این 

 آن ذکر کرده است. 

                      
 .88-۶8: ۱۳8۳بیات،  1.
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زمین ها، توسط فاتحان در ایـرانی مغول، این شیوه از شمارشِ سالپس از حمله

به این شیوه « سی فصل»ی ها را خواجه نصیرالدین توسی در رسالهباب شد. این نام

  1اشاره کرده و آن را ابداعِ شاهان ختا و اویغور دانسته است.

ها ین سالنام ا« نصاب الصبیان»قرن هفتم ق. در  یابونصر فراهی شاعر و نویسنده

 را در دو بیت گنجانده است:

موش و بقر و پلنگ و خرگوش 

 شمار

 

 زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار 

 
وآنگاه به اسب و گوسفند است 

 حساب

 

حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر  

 2کار

 

کاربرد نجومی یا گاهشمارانه ساله  ۱۲های ماه، دوره ۱۲ناگفته نماند که برخالف 

جانوری  ۱۲بینی اهمیت دارند. استفاده از تقویم بینی و فالندارند و تنها برای طالع

زمین باب بود و شوالیه شاردن در شرح خود ی صفویه در ایـرانبه ویژه در دوره

کاربردِ این رمزگذاری تا پایان  3از دربار اصفهان، به رواج آن اشاره کرده است.

 ۱۳۰۴ی قاجار در ایـران پایدار ماند، تا آنکه مجلس شورای ملی در سال ورهد

                      
 .۱9-۱8: ۱۳۳۲. طوسی، 1
 .٥٨: 3۴٥1. فراهی، 2
 .۱9۵: ۱۳۳8. شاردن، 3
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های گذشته، همگام با رواج خورشیدی استفاده از آن را منسوخ اعالم کرد. در دهه

یافتن رمزگانِ جادوگرانه در میان عوام، شرایطی اجتماعی پرستی و اهمیتخرافه

ی متاخر شباهت وران قاجار و صفویهپدید آمد که تا حدودی به الگوی غالب در د

ها محبوبیت داشت و شاید از این روست که بارِ دیگر این شیوه از برشمردن سال

 یافته است. 
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ری آسمان و اخترانسوبخش   م: رمزگذا
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 گانهآسمان و سپهرهای چندگفتار نخست: 

ی تاریخ تکاملِ دانش ِاخترشناسی به معنای دقیق تا به اکنون بحث ما بیشتر درباره

کلمه بود؛ یعنی سیر تفکیک و تمایز چیزها و رخدادهایی را که موضوع علمِ 

بندی ریاضی و اخترشناسی هستند، بررسی کردیم و تاریخ نامگذاری، فهم، صورت

 ها را پژوهیدیم. نِ آنشدفنی و کاربردی

های فلکی در رسشی که همچنان باقی است، معنای اجرام و کیهانی و صورتپ

ذهن مردمانِ جهان باستان است؛ یعنی در روزگاران پیشین، آن هنگام که مردم به 

فهمیدند دیدند، از آن چه مینگریستند و اختران و خورشید و ماه را میها میآسمان

 نگرند؟که به چه میکردند و گمان می

توان به سیر نامگذاری و الگوی ثبت رای پاسخگویی به این پرسش دیگر نمیب

تر نیاز ی این پدیدارها بسنده کرد. بلکه به تحلیلی دقیقهای تجربی دربارهداده
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شده در اطراف این مفاهیم بپردازد و های تنیدهداریم که به رمزگان و روایت

ای را که برای توضیح آسمانِ شبانه ساخته شده است، اییهای روها و منشداستان

های پیشین، بستری از جنس تاریخ علم ساخته شد تا بتوانیم وارسی کند. در بخش

 شناسی پاسخ دهیم. ی اسطورهها در حوزهبه این پرسش

هایی تراشیده و روشن و سرراست ر مورد بسیاری از رخدادهای آسمانی، روایتد

این انجامد. شان به فهم تصویر مردمانِ گذشته میکه بررسی در دست داریم

بینی را هایی هستند که فن و علمِ دیگری به نام زایچه و طالعها، همان منشروایت

پدید آوردند و امکان پیشگویی بر مبنای ستارگان را تبلیغ کردند. بنابراین در این 

های باستانی نیز دانش گیری این شاخه ازبخش به تبارشناسی و دالیلِ شکل

های پیشینیان برای فهم و گشودنِ ها و داستانپردازم. در عین حال، نقل روایتمی

تر در دادنِ فهمی عمیقکند. به دستمعمای بخش مهمی از این رمزگان کفایت نمی

هایی جسورانه دارد و این کار را به بخش زنی و حدساین مورد، نیاز به گمانه

 واهم کرد.بعدی واگذار خ

                                                  *** 
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ی آسمانِ شبانه، های پیشینیان دربارهترین آغازگاه، برای دستیابی به روایتبتداییا

 است. « آسمان»پرداختن به خودِ مفهوم 

زمین اختر در شرق ایـرانهای گذشته دیدیم که نظامی مبتنی بر هفتر بخشد

دانست. در اینجا، اختر را مبنای تحوالت آسمانی میشده بود که وجود هفتتدوین 

کنم. کنم و ارتباطِ آن با مفهوم آسمان را وارسی میبر شمار این اختران تمرکز می

 تر در مورد پیکربندی افالکِ قدیم به دست آید. بدان امید که درکی دقیق

تردید کامیابی و رونق عدد اند، بیر میان اعدادی که در جهان باستان مقدس بودهد

دریا، اقلیم، هفتاختر، هفتآسمان، هفتهفتهفت از همه بیشتر بوده است. هفته، 

 ی ما آشنا هستند.کبیر و عجایب هفتگانه برای همه گناهِی مقرب، هفتفرشتههفت

ساکن قلمروی اقوام  شناسی و تاریخ فرهنگِعدد هفت در اسطورهایگاه ارجمند ج

ت موسیقی کمان و هفت نُتری مانند هفت رنگِ رنگینمعیارهای جهانیانه و می

 نمایند. می آشنابرای همگان 

ایم؟ آسمان، هشت یا شش آسمان نداشتهاش هفت؟ چرا به جای هفترا همهچ

را  شمارشان ،امشاسپندانهرمز و سروش به مهـر، ناهید یا توان با افزودن چرا نمی

 به هشت رساند؟ 

www.takbook.com



574 

 

های پاسخگویی به این پرسش آن است که طبق روش مرسوم، یک مرکز کی از راهی

های دیگر را فرهنگی را برای ابداع تقدسِ هفت در نظر بگیریم و تمام تمدن

نمود. ها پذیرفتنی میی این نوآوری بدانیم. این روشی است که تا مدتگیرندهوام

ی نخست قرن بیستم دهم و نیمههای اواخر قرن نوزبه همین دلیل هم اگر کتاب

بینیم که به میانرودان و به ویژه بابل باستان، به عنوان زادگاه اروپایی را بنگریم،  می

 اند. روی بابلیان دانستههای دیگر را دنبالهاند و تمام تمدنتقدس هفت اشاره کرده

 ما این برداشت از چند نظر جای ایراد دارد: ا

عدد هفت در خودِ میانرودان چندان کهن نبوده است.  یراد نخست آنکه، تقدسا

شمردنِ اختر و همتاکند، باور به هفتترین عنصری که تقدس هفت را تثبیت میمهم

آسمان ایزدِ مهم است و این همان است که عناصری مانند هفته و هفتها با هفتآن

ی شاخهنِ هفتدهد که مثالً شمعداهایی دیگر از رمزگان را به دست میو خوشه

ـ که نشانهکنیسه ـ نمودهایی از آن است. ولی  اختر استی همین هفتهای یهودی 

بار در منابع اختر در ایـران شرقی ابداع شده و برای نخستیندریافتیم که هفت

 توان آن را ابداعی بابلی دانست. اوستایی نامش آمده است و بنابراین نمی

ها که هیچ ارتباطی با بابل و آنکه، بسیاری از تمدن تر هم هستیراد دوم که جدیا
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های زمانی دانند. اشاره به دورهاند هم هفت را مقدس و مهم میزمین نداشتهایـران

های مهم قبیله یا کردن دودمانایزد و تقسیمگانه، باور به اهمیت هفتهفت

قوام باستانی تایی در بسیاری از قبایل و اقلمروهای حکومتی به واحدهای هفت

اند. اساطیری کردههایی کامالً دور از هم زندگی میشود که گاه در سرزمیندیده می

از این دست در میان بومیان آمریکا و سیاهپوستانِ مقیم آفریقای زیرِ صحرا و 

ها همه نشانگر آن است که در اینجا شود و اینی نو نیز دیده مینشینان گینهجزیره

شود. سر و کار داریم که به یک خاستگاه مشترک فروکاسته نمی با الگویی جهانی

تر برای اهمیت عدد تر و مهمبر این مبنا، حدس من آن است که دلیلی زیربنایی

 هفت وجود داشته باشد. 

های ساختاریِ انسان ها و ویژگیه گمان من، این عدد تا حدودی از محدودیتب

ها، مشترک بوده است. برای ان و تمدنمردم شود و بنابراین در میان تمامناشی می

 شناسانه اشاره کنم.تایید این سخن، ناگزیرم به فشردگی به چند آزمون عصب

*** 

www.takbook.com



576 

 

سازمانی بیوشیمیایی است که برای شکستن تقارن  1،یک سیستم نورونیدانیم که یم

بین باید از  ،تکامل یافته است. این سیستم در هر مقطع زمانی ،و تولید اطالعات

ارز )پتانسیل آرامش و پتانسیل فعالیت( یکی را انتخاب کند. این دو حالت هم

 شود. پویاییِنورونی تعیین می یحاکم بر سیستم غشا کلیِ انتخاب، به کمک پویاییِ

غشا، نوع و  که نفوذپذیریِ است شده، خود تابعی از متغیرهای فیزیولوژیکیاد

هایی از نمونه ،ویژه های عصبیِناقل تننداشها و حضور یا حضورتعداد گیرنده

شده در نهایت با روندی قانونمند ی یادپیچیده ها هستند. به این ترتیب، دینامیسمِآن

 کند. بندی، اطالعات تولید میو قابل صورت

مراتب را در بر ی آن، سطوح گوناگونی از سلسلهیستم عصبی و کارکردهای ویژهس

 از سطح مولکولی به سوی سطح ،ساختاری مراتبِسلسلهگیرد. هرچه در این می

عاتی تر و محتواهای اطالهایی پیچیدهرویم، پدیده پیششناختی الگوریتمی و روان

 تری را مشاهده خواهیم کرد. بغرنج

                      
1. neuron 
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های حسی، توان از نظر کارکردی به سه بخشِ گیرندهستگاه عصبی را مید

هر کانال حسی، با توجه رکتی تقسیم کرد. های حهای مرکزی و فرستندهپردازنده

توانش »های خاص خود، دارای یک مقدار مشخصی از ها و محرکبه نیازمندی

است. این بدان معناست که بیش از حجم مشخصی از اطالعات در واحد  1«انتقال

 ذاتیِ  خاص مخابره کرد. این محدودیتِ توان از راه یک کانال حسیِزمان را نمی

ی مشهور را ختشناهای عصبناقل پیام عصبی، مبنای برخی از آزمونهای سیستم

بر  2،«لیبه» برانگیزِبحث هایاغلب آزمایش ،. به عنوان مثالداده استهم تشکیل می

 کنند. خودآگاهی بینایی از این چارچوب استفاده می

 رفتههای عصبی انجام پذیی توانش انتقالِ گیرندههایی که در مورد آستانهزمونآ

ای طبیعی برای دقت ها، آستانهدهد که این رسانهاست، به شکل جالبی نشان می

چندین صدا با بسامدهای یابد. مثالً اگر خود دارند که تا هفت محرک ادامه می

زیر  به ترتیبِ را هاتا آن هیمخواباز او  سپسو کنیم  گوناگون برای آزمودنی پخش

                      
1. channel capacity 
2. Libet 
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بندی خواهد کرد و پس از محرک را با موفقیت رده 6او تا  ،کندمرتب بودن و بم

بگوید تواند میدر برابر پنج صدا،  به عنوان مثالیعنی آن دچار اشکال خواهد شد؛ 

صدا  شش در مورد .۵-۲-۴-۱-۳ :بسامد صداها عبارت بود از شدنِترتیب زیادکه 

 را انجام دهد. تواند این کار نیز این دقت را دارد، اما برای هفت صدا نمی

 1شده برابر یک بیتمنتقل گر دو صدا برای این فرد پخش شود، محتوای اطالعاتیِا

توان به توانش شده میو به همین ترتیب با توجه به تنوع صداهای ارائه دخواهد بو

ای که آستانه است ی شنوایی پی برد. نشان داده شدهاطالعاتی دستگاه پردازنده

تا  نیستند، موسیقیدانکه های عادی آزمودنی .وجود دارد برای دقت عمل مزبور

دهند، اما در برابر بیت را به خوبی تشخیص می ۲/۵ یعنی، دسته از اصواتشش 

این نتیجه در مورد  2.شونددچار اشتباهات متعدد و فراوان می ،تنوع بیش از آن

پنج های عادی تا یعنی آزمودنی هم مصداق دارد؛های گوناگون شدت صوت

اما در بیشتر از این  ،دادندپاسخ می ـ با دقتی کاملـ  محرک گوناگون را به خوبی

                      
1. bit 

 .۱۳۷8، ۱ی ی فراما، سال اول، شماره. نک: وکیلی، شروین، هفه مقد ، مجله2
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هایشان را غیرقابل اعتماد یافت و پاسخخطاهایشان به طور نمایی افزایش می ،مقدار

 .کردمی

ه گرفت انجامهم ذکر شد در مورد دستگاه چشایی  های شبیه به آنچزمایش سادهآ

هایی متفاوت از محلول نمک خوراکی را به آزمودنی ه غلظتبه این معنا ک است.

شان خواستند شدت شوریاز او می ،هانکردن تعدادی از آدادند و پس از مزهمی

برای آزمودنی، عبارت  پذیرهای مقایسهرا با هم مقایسه کند. بیشترین تعداد محلول

ای کنندهشکل مخدوش خطاها به ،در بیشتر از این آستانهو  از چهار گزینه بود

. یافتافزایش می

یعنی چندین شکل  شده است؛انجام هم در مورد دستگاه بینایی  ،تجربهاین شابه م

از  سپسدادند و هایی تصادفی به آزمودنی نشان میمربع( را با ترتیب مشابه )مثالً

مرتبشان کند. بر  ،ها را با هم مقایسه کند و بر این اساسی آنخواستند اندازهاو می

قابل مقایسه در یک نوبت مشاهده،  ی تعداد تصاویرِاین مبنا نشان داده شد که بیشینه

پنج و شش هم تا  بینایی آزمونی در مورد سایر کیفیاتِ ،مبناهمین بر . تاستپنج

دهد و سپس برای اعدادِ باالتر دچار خطا را خوب انجام می مقایسهکار  ،جایگشت

 های حسیِریان تجربیاتی که نیروی هوایی آمریکا برای تعیین قابلیتدر جشود. می
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توانایی سیستم نشان داده شد که خلبانان انجام داد، نتایج مشابهی به دست آمد. 

بیت تغییر  +۲/۶تا  -۰/۶ یازهبدر بینایی  های گوناگونِبینایی در مورد محرک

 تعداداگر . همچنین ی متفاوتگزینه ۶/۵ کند که به طور متوسط برابر است بامی

مشخصی از نقاط روشن را در یک لحظه بر نقاطی تصادفی از یک نمایشگر نشان 

بالفاصله تشخیص در تعداد کمتر از هفت، را  ها آندرستِ  شمارِدهیم، آزمودنی 

شد، خطا باتا بیشتر  6از از تعداد نقاط اگر اما  شماردشان،و به درستی می دهدمی

به طور نمایی بیشتر شدن بر تعدادِ نقاط با افزودهشود و جاد میدر تشخیص ای

 .شودمی

 . به این معنا که بر پوستِ ه استانجام گرفتهم آزمونی بر روی حس پساوایی نین چ

ای با شدت، مکان و مدت تحریک گوناگون های المسهمحرک ،ی آزمودنیسینه

ند پیاپی را با هم مقایسه ک تحریکاتِتا این ند خواستمیاز او  سپسشد و ارائه می

های قابل محرک شماررا تشخیص دهد. نتیجه این شد که  هاآن و ترتیب وقوع

یابی برابر بود با هفت محرک، برای مدت تحریک برابر مکاندر مورد تشخیص 

 بود با پنج محرک و برای شدت تحریک برابر بود با چهار محرک.

های ورودی دستگاه عصبی انسان و کانالشود که یها نتیجه مز تمام این آزمونا
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ی ای است که در محدودهپیکره ،مغز ی مرکزیِاطالعات به سیستم پردازنده

ی مشخصی را برای تمام پایه اطالعاتیِ توانشِ ،کند. این سیستممشخصی کار می

ی مشخصی تنیده دارد. به عبارت دیگر، آستانهی ما به صورت پیشویژه حواسِ

ا خطایی در حد  ـ بسیستم حسی با دقت بسیار باال ،از آن پیشجود دارد که تا و

ها از این آستانه، قدرت تشخیص تنوع محرک کردنِاما با گذر ،کندعمل می ـ صفر

یابد تا جایی که دیگر کاربرد خود حسی هم به سرعت کاهش می و دقت سیستمِ

 را از دست بدهد. 

 دهد که این آستانه، برای تمام حواسِ نشان می شدهآزمایشگاهیِ یادواهد ش

گیرد. مغز انسان، سیستمی شده، مقداری در حدود هفت گزینه را در بر میآزموده

تواند تا کمتر از هفت گزینه را به سرعت اش، مییک از ابعاد حسی است که در هر

به ویژه دیدیم که پنج محرک، بسیار ساده پردازش و به طور خودکار شناسایی کند. 

شان در حد صفر است. شوند و خطا در هنگام دریافت و پردازش مقدماتیمی

های گوناگون مهم تلقی شده جالب است که عدد پنج هم به شکلی مشابه در تمدن

و دستِ کم در تمدن ایـرانی، جایگاهی رقابتی در برابر هفت را تصاحب کرده 

 است. 
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عدد گر پنج، عددی آشنا و نزدیک و روشن و بنابراین گیتیانه بنماید، در مقابلش ا

توان فرازین، مینویی و مرموز دانست. برای دستگاه حسی ما، شمارِ را میهفت 

شوند و دقت پردازش و ی عدد هفت، دستخوش گذاری میهای در آستانهمحرک

نوعی به  ، هفتیستم حسیبرای سیابد. دریافتشان به شکل محسوسی کاهش می

هوشیارانه نیازمند توجه ِدریافت و پردازش،  پسشود و از آن حسوب میم «خیلی»

ی فعال است تا خطاهای خود را جبران کند. در واقع عدد هفت، نشانگر و بازبینِ

 یک مرز تکاملی برای دستگاه عصبی ماست. مرزی که تشخیص عناصر حسیِ

تا زنده بماند و ژنوم خود را به است کافی بوده  برای موجود ،محیطی در داخل آن

 نسل بعد منتقل کند. 

نابراین دستگاه عصبیِ انسان با حدی پردازشی در مرز عدد هفت روبروست و از ب

های تجربی و پندارد. این دادهاین رو، این عدد را مقدس، ناشناختنی و فرازین می

های گوناگون و ت در تمدنبودنِ اهمیتِ هفشناختی، تا حدودی فراگیرعصب

 کند. پایداریِ این عدد در تاریخ را توجیه می

زمین گردد. به ویژه در ایـرانها، دلیل اهمیت عدد پنج نیز آشکار میز همین دادها

و به طور خاص در فرهنگِ زرتشتی و مانوی، این عدد اهمیتی کلیدی دارد و تا 
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 شود.میحدودی در مقام رقابت با عدد هفت مطرح 

ود س تا به اکنون، مشخص شد که گرایشی عمومی و فراگیر در تمام آدمیان وجپ

ی عددیِ پنج و هفت را به عنوان تقابلی معنایی در نظر بگیرند دارد که دو آستانه

مینی های متضادی مانند آشنا / بیگانه، گیتی / مینو، انسانی / فراانسانی، زکه با جفت

شوند. پنج، به دلیل ل و عینی / ذهنی مترادف قلمداد میآسمانی، محسوس / معقو /

 است، ملموس« راحت»شمارا بودن و از آن رو که دستگاه عصبی و حسی با آن 

شود. در حالی که آشنا و نزدیک و روشن و انسانی و مربوط به خود فرض می

 ی رازهاست. ی رخدادهای شگفت و دایرههفت، نماد امر ناشناخته، عرصه

گیرد که اعداد مقدسِ اصلی را سه و حلیل، در برابر برداشت رایجی قرار میین تا

ترین و نافذترین کند. مثالً دانیل برینتون که یکی از مهمچهار قلمداد می

ای پردازان در مورد تاریخ تقدس اعداد در ابتدای قرن بیستم بود در مقالهنظریه

اند. از دید او، عدد چهار مشتق شدهچنین آورده است که تمام اعدادِ مهم از سه و 

سه به معنای امور عقالنی، ذهنی و انتزاعی است و در مقابلش عدد چهار قرار 
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ایراد این برداشت آن است که  1گیرد که ملموس و زمینی و مادی و عینی است.می

توان یافت. در صورتی که در مورد زیربنایی استوار و تجربی برای چنین فرضی نمی

توان تا حدودی هایی وجود دارد. بر این مبنا میج و هفت، چنین دادهعدد پن

 ی تکامل این دو عدد در تمدن ایـرانی را نیز بازسازی کرد. رخساره

*** 

اما باز  شود،ها، رواج جهانیِ اهمیت عدد پنج و هفت توجیه میر چند با این دادهه

اختر، برای آسمان و هفته و هفتهم این پرسش باقی است که مفاهیمی مانند هفت

 بندی شد. گونه صورتبار در کدام تمدن و چنخستین

ام مفاهیم ی قرن بیستم آن بود که تمی محبوبِ مورخان تا نیمهکه گفتیم، نظریهنانچ

اند. قالب عمومیِ این نظریه آن بود که واحد زمانیِ شده از بابل سرچشمه گرفتهیاد

طبیعی و ملموسی به نام هفته وجود دارد و تقدس عدد هفت از آن سرچشمه گرفته 

روز  ۲8ها، قمری بوده است و هر ماهِ قمری،  بابلیاست. بر این مبنا که گاهشماریِ

                      
1. Brinton, 1894: 168-173. 
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توان آن را متشکل از چهار هفته دانست. همچنین دوران قاعدگی دارد و بنابراین می

توان به همین ترتیب به اند و آن را نیز میزنان را نیز برابر با یک ماهِ قمری دانسته

شود، آن است که طرح میچهار واحدِ هفت روزه تقسیم کرد. دلیل دیگری که گاه 

شان کنیم، وضعیتی پایدار ها را از طول کنار هم بگذاریم و دستهاگر شماری از نی

به خود نخواهند گرفت، مگر آنکه از هفت واحد تشکیل شوند. در این حالت یکی 

ای گیرند و دستهتای دیگر در اطرافش قرار می ۶ها به میان خواهد غلتید و از آن

ها، دلیلی بر اهمیت عدد هفت در سازند. این خاصیتِ نیکم را برمیاستوار و مح

 معماری میانرودان دانسته شده و از این رو به تقدس این عدد منجر شده است. 

دهد که چرا میانرودان، ، توضیح نمی«برخاستنِ هفت از هفته»ی اما این نظریه

 خاستگاه تقدس عدد هفت بوده است و نه جای دیگر. 

 توان در دو طبقه گنجاند:ها را میتراشیاصلی این دلیل ایراد

های جهان باستان ی نخست آن است که این موارد همگی در تمام تمدنایراد طبقه

اند؛ یعنی مردم در سراسر جهان، شبانگاه تغییر ماه در آسمان را شدهتجربه می

اند و با نی ه داشتهکردند که زنانشان عادت ماهاندیدند و در جوامعی زندگی میمی

تر از همه ماهِ قمری اند. در میان این متغیرها، مهمکردهیا چوب خانه درست می
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های گاهشماری ابداع شده است است که به همین دلیل بسیار زودتر از سایر شیوه

شود که حتا در جوامع و تقریباً الگویی جهانی با شمارش زمان محسوب می

ارچی هم کارکردی تقویمی بر عهده دارد. از این رو، با نانویسای گردآورنده و شک

کردنِ ها تقسیمتوان نشان داد که چرا اهالی میانرودان و به ویژه بابلیاین موارد نمی

تایی را ابداع کرده بودند و مثالً مصریان و چینیان ها به چهار واحدِ هفتاین دوره

 چنین نکرده بودند. 

شده نادرست هستند. ماهِ های یادشرح آن است که دادهدومین ایرادِ وارد بر این 

تا  ۲۷هایی نامنظم دارد که از روز تشکیل نشده است و دوره ۲8قمری در واقع از 

تواند به ی قاعدگی زنانه هم  چندان منظم نیست و مییابد. دورهروز ادامه می ۲9

غیرهایی گوناگون روز به درازا بکشد و ممکن است با مت ۴۰تا  ۱۵طور طبیعی از 

نی هم، تا جایی ی هفتمانند فشار عصبی یا نوع تغذیه، کوتاه یا بلند شود. درباره

ها معموالً قطرهایی نابرابر دارند و بسته که من آزمودم، این قاعده درست نیست. نی

تایی، تایی، هفتتایی، ششتایی، پنجهایی چهاربه قطرشان ممکن است در دسته

ید در اعداد دیگر هم استوار و پایدار شوند. بنابراین توضیحی که تایی و شاهشت

نماید. توجه به این نکته هم مبتنی بر متغیرهای نجومی یا فنی است، نادرست می
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الزم است که اتفاقاً در میان اعداد کوچک، هفت برای اینکه در گاهشماریِ 

توان ماهِ قمریِ می خورشیدی به کار گرفته شود، سودمند نیست؛ یعنی با هفت، نه

روزه  ۳۶۵روزه و دقیقاً  ۳۶۰روزه را خوب تقسیم کرد و نه سالِ حدوداً  ۲۷گاه 

 را. 

توان بودن هفته را از اینجا میبرنخاستنِ تقدس عدد هفت از هفته و غیربدیهی

هایی کامالً متفاوت تنظیم های دیگر با مقیاسی تمدنهای روزانهدریافت که دوره

روزه به نام  ۱۳هایی شان را به هفتهروزه ۲۶۰ها سالِ آیینیِ ثالً آزتکشده بود. م

کردند. روزه تقسیم می ۲۰هایی شان را به هفتهروزه ۳۶۵و سال کشاورزی  1«ترِکِنا»

شان روزه مبنای گاهشماریِ عادی ۱۰هایی در مورد مصریان نیز دیدیم که دهک

ر هر هفت روز سازماندهی شود، امری هایی اجتماعی دبود. بنابراین اینکه چرخه

 بدیهی و طبیعی نیست که بخواهد بعدتر تقدس عدد هفت را نتیجه دهد. 

                      
1. Trecena 
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شده به دلیلی دیگر نیز نادرست است و آن هم اینکه ی یادبه طور خاص، نظریه

دهد که تا ها در دست است و نشان میمدارکی بسنده از گاهشماریِ قمریِ بابلی

« اَرْخو»ه کماهِ بابلی  .اندها بر این منطقه، هفته نداشتهمنشیی هخادوران سیطره

شد ی نامنظم تشکیل میشده است، در دوران پیشاهخامنشی از سه هفتهنامیده می

هم که در « شَپَتَّو»ی انجامید. کلمهروز به طول می ۱۰یا  9ها که هر یک از آن

مشتق شده  ربی از آنی فارسی و عسومری وجود داشته و سبتِ عبری و شنبه

داده و به روز پانزدهم هایی هفت روزه را نشان نمیاست هم در ابتدای کار چرخه

« سَه / شَه»اش از دو بخشِ کرده است و اصالً کلمهماه یا زمانِ بدرِ کامل اشاره می

ی دهد که ماه در میانهدهد و زمانی را نشان می)آرمیدن( معنی می« بَت»)میانه( و 

گیرد. این کلمه با شدن خود، در پرنورترین وضعیتش آرام میی پر و خالیچرخه

« ی پاسخانهروزِ می»در اکدی مترادف بوده است که آن نیز به معنای « هومنوه لیبَّی»

ها به هفته اشاره شده است، به دوران کوروش است. نخستین الواح بابلی که در آن

توان خاستگاه تقدس فته را نه تنها نمیبزرگ و کمبوجیه تعلق دارد و بنابراین ه

  دانستنِ آن نیز نارواست.هفت دانست که بابلی
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ی دوم پ.م شکلی از گاهشماریِ مبتنی بر عدد هفت در سوریه و البته در هزاره

برای  نامیدند. این گاهشماریمی 1«پنجاهه»فلسطین تکامل یافته بود که آن را 

سطین ابداع شد و در میان قبایل کنعانی رواج بار در سرزمین سوریه و فلنخستین

شد که هر کدامشان روزه تشکیل می ۵۰ی یافت. در این نظام، هر سال از هفت دوره

از هفت هفته و یک روزِ افزوده پدید آمده بود. به این ترتیب، هفت دوره از هفت 

داد. ست میروز را به د ۳۵۰اش به انتهای پنجاهه، آمد که با افزودههفته پدید می

گرفتند تا روزِ اضافیِ دیگر نیز در نظر می ۱۶یا  ۱۵این مردم در پایان هر سال، 

ها در اکدی، تقویمشان را به سالی خورشیدی تبدیل کنند. هر یک از این پنجاهه

ی یک همشاتوم از یک گانههای هفتهر یک از هفته 3شد.نامیده می 2«هَمشاتوم»

ی ز تشکیل یافته بود که بعدتر به مبنایی برای شنبهروزِ تعطیل، در هفتمین رو

 4«آتْزِرِت»ها داشت که یهودیان تبدیل شد. هر پنجاهه، یک روزِ افزوده بر این هفته

                      
1. Pentecontad Calendar 
2. hamšâtum 
3. Hebrew Union College Annual,1924: 75. 
4. atzeret 
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نامیدند و این همان می 2«شاپاتوم»روزِ آخر سال را هم  ۱۶یا  ۱۵آن  1شد.نامیده می

ود. شاپاتوم، زمانی بود شای است که نیای شنبه در زبان فارسی محسوب میواژه

 اند.دادهکه دهقانان دروی پایانِ سال را در آن انجام می

ی دوم پ.م برای دیرزمانی در سوریه و گاهشماری بر مبنای سالِ پنجاهه در هزاره

بندی ِزمان که بر مبنای هایی از میانرودان رواج داشت. این ردهفلسطین و بخش

های دینیِ دیگرِ اقوام نای بسیاری از تقویمتقدس عدد هفت استوار شده بود، مب

سامی این منطقه نیز قرار گرفت. تمام قبایل کنعانی و همچنین قبایل یهودی، با 

سنجیدند. همچنین تقویم رسمی کلیسای نستوری همین روش گردش سال را می

طبق  3و فالحین فلسطینی در دوران معاصر نیز بر همین مبنا استوار شده است.

های توراتی، سلیمان نخستین کسی بود که تقویمی خورشیدی را برای قوم روایت

یهود تنظیم کرد که این اشاره با توجه به نفوذ فرهنگ اقوام همسایه در قبایل عبرانی 

                      
1.  Zerubavel, 1989: 8. 
2. shappatum 
3. Beckwith, 2005: 26. 
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های جدیدتر، گاهشماریِ جماعتِ قُمران در دوران 1نماید.در این دوران بعید نمی

ها استوار بوده است و با آوردند نیز بر مبنای پنجاهه را پدید« بحر المیت»که متون 

هایی برای شراب، روغن، گندم و سایر محصوالت کشاورزی در آخرین روز جشن

شترن تقویم مسیحیانِ همچنین مورگن 2از هر پنجاهه )آتزرت( همراه بوده است.

ین نظری است دارد و اها را بر همین مبنا استوار میی ژوبیلیتیهودی اولیه و فرقه

 3که منتقدانی هم دارد.

م. بازسازی کردند و  ۱9۴۰ی های دههتقویم پنجاهه را هیلگارد و لوی در سال

ها دانستند و اینان همان گروهی بودند خاستگاه آن را قبایل سامیِ غربی یا آموری

ماالً که بعدتر آرامیان و کلدانیان و قبایل کنعانی و یهودی از دلشان تمایز یافت. احت

در میان پیروان پوتاگوراس، از این گاهشماری ناشی شده است.  ۵۰تقدس عدد 

ترین و ، کامل۵۰ها، فیلوی اسکندرانی نوشته است که از دید پوتاگوراسی

سازد و نماد مثلث ترین عدد جهان است و زیربنای آفرینش گیتی را برمیمقدس

                      
1. Morgenstern, 1966: 282. 
2. Vermes, 1995: 54. 
3. Burrows, 1955: 241. 
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تقویمِ پنجاهه تا پیش از فروپاشی دانیم که در هر حال این را می 1گوشه است.راست

هخامنشیان، نظامی بسیار ناشناخته و سخت محدود بود که تنها بخش کوچکی از 

کردند. اهمیت و رواج آن بسیار متاخر است مردم بومیِ فلسطین از آن استفاده می

شود. بنابراین با وجود آنکه ی حاکمیت رومیان در این منطقه مربوط میو به دوره

ت در میان برخی قبایل کنعانی، داللتی گاهشمارانه یافته و چیزی شبیه به عدد هف

 ی تقدس فراگیر هفت دانست. توان ریشههفته را پدید آورده بود، اما این را نمی

توان خاستگاه هفته دانست. دلیل اینکه تورات و سنت دینی یهودیان را نیز نمی

دد هفت تا بابل را خاستگاه تقدس عاروپاییانِ اواخر قرن نوزدهم تمایل داشتند 

ترین روایتی که در آن هنگام در دست داشتند ـ یعنی متن بدانند آن بود که کهن

 تراز با بابل باستان داشت. ـ قدمتی هم تورات

 هرست کرد: توان به این ترتیب فهای تورات به عدد هفت را میترین ارجاعمهم

                      
1. Dupont-Sommer, 1956: 1. 
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بر همین مبنا مقدر ساخت که قوم یهود در خداوند در هفت روز جهان را آفرید و 

هفتمین روزِ هفته دست از کار بشویند و مراسم پرهیزِ سبت را به جا آورند. بعدتر، 

جفت از هر جانوری را شود. نوح، هفت این عدد در داستان نوح بسیار تکرار می

 روز توفان را تاب آورد و پس از ۷۰اش برد. هفت روز یا هفت ماه و به کشتی

هفت روز، کالغی را برای یافتنِ زمینِ خشک فرستاد و چون بازنیامد، هفت روزِ 

دیگر هم درنگ کرد و سپس کبوتری را فرستاد. همچنین گفته شده است که باید 

سال کشت و کار بر زمین، یک سال به آن استراحت داد و این را سال  ۶پس از 

ه شده است که هفت در داشته اند. در مورد معبد سلیمان هم گفتنامیدهسبت می

ی مقدس را شاخهی مقرب و شمعدان هفتاست. به این سیاهه باید هفت فرشته

 نیز افزود. 

ترین بخش از این روایت، ماجرای خلقت جهان در هفت روز و تعیین روز مهم

ها را در بر سبت به عنوان زمان استراحت است. بخشی از تورات که این روایت

ردید در زمان اقامت یهودیان در بابل یا پس از آن نوشته شده است. تگیرد، بیمی

اند، تاریخ نگارشِ این بخش را نویسندگان گوناگون به اشکال متفاوت تخمین زده

ترین نظر آن است که این رسم و متنِ مربوط به آن، در قرن ششم پ.م اما پذیرفته
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آن به میان منابع رسمیِ و زمان حاکمیت کوروش بزرگ بر بابل یا کمی پیش از 

هر چند، مکتب کپنهاک هم که اعتقاد دارد این متون در  1یهودی راه یافته است.

 عصر هلنی و پس از فروپاشی هخامنشیان تدوین شد، برای خود اعتباری دارد.

ر همان حدودی که سفر آفرینش و روایت یهودیان از آفرینش در بابل تدوین د

زمین ی ایـرانهای همسایهشد، با نوعی انفجار در اهمیتِ عدد هفت در تمدنمی

های ایـرانی، بیشترین تکرارِ عدد هفت را در آیین روبرو هستیم. در میان دین

بعش خواهیم نگریست. در این آیین تر به منابینیم و به زودی دقیقمهـرپرستی می

اختر ی سلوک، هفت دروازه برای غار میترا و هفت فلز اصلی و هفتبا هفت مرحله

سازند سر و کار داریم. در همین دوران، شاهان ماد برای هگمتانه هفت حصار می

که هر یک به رنگی است و نام ایزدی را بر خود دارد. کلدانیان هفت خدای 

کنند. شهر مقدس تب در مصر، صاحب هفت دروازه ز بقیه متمایز میشان را ااصلی

شود و در منابع این سرزمین شود؛ دعایی مصری مبتنی بر هفت حرف پدیدار میمی

                      
1, Senn, 1997.  
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شود. در میانرودان نیز درخت حیاتِ آشوری را در به هفت گناه بزرگ اشاره می

سط نبوکدنصر نوشته دوران آشوربانیپال داریم که هفت شاخه دارد و لوحی مهم تو

شود که آن در شود که در آن به بازسازی معبدی برای مِروباخ اشاره و گفته میمی

بازسازی این معبد که  1سپهر نام گرفت.هفت طبقه بازسازی شد و معبدِ هفت

بروسوس هم بدان اشاره کرده، قاعدتاً همان داستان برج بابلِ مشهور در تورات 

ها شود و فروریختنِ آن، به واگرایی زبانه میاست که در هفت طبقه ساخت

ی این معبد، همان است که گفتیم ثبتِ انجامد. باید توجه کرد که شاهِ بازسازندهمی

 اسناد اخترشناسانه و رصد ماه و ناهید از زمانش آغاز شد.

ی قرن هفتم و پنجم مام نمودهای بزرگداشت عدد هفت که نام بردیم، در فاصلهت

ها در منطقه پدید آمد. از این رو مان با ظهور قدرت مادها و پارسپ.م و همز

ها و ترین حدس آن است که این موجِ فراگیر از تقدس هفت را به پارسمنطقی

ی بزرگی در مادها و قبایل آریاییِ دیگری مربوط بدانیم که از نظر جمعیتی به وزنه

                      
1. Doane, 1948: 31-38. 
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نیز در دست گرفتند، اما زمین تبدیل شدند و به سرعت، قدرت سیاسی را ایـران

اگر این حدس درست باشد و این باورِ نوظهور، خاستگاهی ایـرانی داشته باشد، 

باید بتوان در مدارک اوستایی که به دورانی پیش از این تعلق دارد، ردپایش را نشان 

 داد. 

*** 

تون ام که تدوین مـ نشان داده 1«شناسی ایزدان ایـرانیاسطوره»ر کتابی دیگر ـ د

ینی هستند، با گرایشی نمایان، ی ظهور ادبیات زرتشتیِ نوها که نشانهموسوم به یسنه

 دانستن عدد پنج همراه بوده است. برای ارجمند

ها تقسیم کنیم، ها و یشتر واقع اگر متون اوستای نو را به دو بخشِ اصلیِ یسنهد

ها، ی اصلی یسنهتمایزی آشکار را در محتوا و ساختارشان خواهیم دید. بدنه

ی اول پ.م تا قرن هفتم ی ابتدای هزارهزرتشتیِ خالص هستند و احتماالً در فاصله

ها متونی با محتوای زرتشتی هستند که مفاهیمی اند. اینو ششم پ.م تدوین شده

                      
 چاپ(شناسی ای دان ایمرانی.  زیر . وکیلی، شروین، اسطوره1
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ی ـ خدامدارانهگیرند؛ نگرش انسان انتزاعی و کلیدواژگانی فلسفی را به کار می

ریف ماه و روز و سالِ های زمانی و تعبندیه خصوص بر تقسیمروشنی دارند و ب

ها از سرودهایی بسیار کهن ی یشتکامل، تأکیدی چشمگیر دارند. در مقابل، بدنه

اند. نام ایزدان تشکیل یافته است که به ستایش ایزدان کهن ایـرانی اختصاص یافته

د و از کلیدواژگان زرتشتی در شوو پهلوانان باستانی ایـرانی در آن فراوان تکرار می

ها ها کمتر استفاده شده و در بیشترِ موارد مشخص است که ویراستاری، این بخشآن

 را بدان افزوده است. 

ام، در اینجا تنها ها در کتابی دیگر شرحی گسترده دادهز آنجا که در مورد یسنها

 کنم:بندی مینتایج را جمع

، «گاههاون»اند از: ر این متون، روز به پنج بخش تقسیم شده است که عبارتد

 «. گاهاِشَهین»و « گاهروتریماویست»، «گاهاُزیرین»، «گاهرپیتوین»

های زرتشت برابر دانسته های سرودهها با یکی از فصلر یک از این بخشه

ها همان کسانی یسنه شوند و به این ترتیب، حدس من آن است که نویسندگانِمی

ها را در قالب پنج بخش، های زرتشت را گردآوری و منظم و آناند که سرودهبوده

 اند. نامیده« گاهان»و همه را در مجموع « گاه»بندی کرده و هر یک را یک تقسیم
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و « آب»گانه: ها، تنها روز پنج بخش ندارد که کلِ جهان از عناصری پنجر یسنهد

تشکیل یافته است. ماهیت انسان نیز با پنج نیروی « اثیر»و « آتش»و  «خاک»و « باد»

شود. در مواردی که از این نظام تعریف می« دین»و « تن»و « روان»و « بوی»و « فره»

گاهنبار ـ را داریم  6امشاسپند و  6گانی ـ مانند ای ششردهاست،  تایی تخطی شدهپنج

 یابد.که هرگز به هفت پله ارتقا نمی

که شود. چنانهای مکرری به عدد هفت دیده میها، اشارهر مقابل در یشتد

ها به ترینِ یشتترین و مهمگذشت، حدس من آن است که هفت تا از طوالنی

، «هورمزدیشت»اند از: ها عبارتاند. اینترینِ ایزدان سروده شدهافتخار بزرگ

« یشترام»و « یشتفروردین»، «یشتبهرام»، «تیریشت»، «یشتآبان»، «مهـریشت»

یشت به طور خاص اختر همخوانی دارند. با این توضیح که رامکه دقیقاً با هفت

برای ستایش ایزد باد )وای( و زمان )زروان( اختصاص یافته و انگار همان است 

یشت نیز با ماه همخوانی دارد و شاید شود. فروردینکه با کیوان همتا دانسته می

ستوده است و امروز تر شده باشد که به طور خاص ماه را میهنجانشین یشتی ک

 شود. یشت دیده مینیز بقایایش در ماه

ای که معموالً در تحلیل اوستا نادیده انگاشته شده، این حقیقتِ مهم است که کتهن
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دانند. های پیشازرتشتی با صراحت، مهـر را ایزد اصلی میی یشتبخش عمده

یشت و اشتادیشت که کامالً یشت، بهرامیشت، رَشْنخورشیدگذشته از مهـریشت، 

یشت و پردازند، این ایزد در آبانترِ یاورش میبه بزرگداشت مهـر و ایزدانِ فروپایه

یشت نیز به روشنی همچون نیرویی فرازین و مرکزی برای یشت و فروردینرام

همزمان با دوران ها، احتماال های اصلیِ یشتتقدس ستوده شده است. این بخش

ی گاهان دارند. پایهاند و بنابراین قدمتی همزرتشت و حتا زودتر از وی سروده شده

بندیِ زمان تأکید شده ها به تقدس عدد پنج و تقسیمای که در یسنهبه همان اندازه

بینیم و پافشاری بر ارجمند دانستنِ ها، بزرگداشت عدد هفت را میاست در یشت

 نه را.گااختران هفت

اش آشکار که خاستگاه ایـرانیا توجه به اینکه بعدتر، در آیین مهـرپرستیِ رومی ـ ب

های آیین مهـر ایـرانی ـ و به شود و در بازماندهاست ـ عدد هفت بارها تکرار می

شود، پیشنهادم این ـ نیز چنین تأکیدی دیده می خصوص عرفان دوران اسالمی

ی پرستندگان مهـر بدانیم. در این خاسته از جرگهاست که تقدس عدد هفت را بر

شان نیز ماهیتی مهـری های اخترشناسانههای کهن با داللتی یشتحالت، بدنه

دانستن و رصدکردن نماید که ارجمندخواهند یافت. این حدس از این رو منطقی می
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نی دارد که ایزدِ کردنِ ایزدانی اختری، به ویژه در آیینی معبندینمودن و ردهو شمار

ترینِ اختران، یعنی خورشید باشد و این دقیقاً همان است که در اصلی آن نیز مهم

 بینیم. آیین مهـر می

اختر ها و زمین را در قالب هفتتونی که به نظر من مهـرپرستانه هستند، تنها آسمانم

چنین ساختی اند که در مورد مفاهیم انتزاعیِ دیگر نیز اقلیم تقسیم نکردهو هفت

ها وجود دارد که انگار توسط ویراستاری ها و یسنهدارند. بندهایی در یشت

های کوشد تا دادهی عدد هفت نوشته شده است و با ترفندی روایی میدلباخته

ی هفت برگرداند. بندهای دیگری در ها را نیز به پایهگانیِ موجود در یسنهپنج

دهند. به پاتکِ هواداران عدد پنج گواهی میمدار هستند که انگار های هفتیشت

ها بازخوانی بر این مبنا، اگر منابع اوستایی را با تأکید بر اعدادِ مقدسِ درونِ آن

ترین سندِ موجود در مورد تقدسِ دو عدد هفت و پنج را پیشاروی کنیم، نه تنها کهن

تشخیص  خود خواهیم یافت که چالش و کشمکشِ این دو را نیز در سراسر متن

 خواهیم داد. 

توان یافت. ناگفته یشت میها را در فروردینگان به یشتهای پنجکی از پاتکی

های نماند که به گمان من، این متن و هورمزدیشت را نباید در میان یشت
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گیرد که همانند یشت بندهایی بسیار کهن را در بر میپیشازرتشتی گنجاند. فروردین

های پردازد. به این بخشهایی پهلوانی میه شرح روایتیشت، بیشت و رامآبان

کهن، بندهای دیگری افزوده شده است که بافت و محتوایی کامال ًمتفاوت دارد. 

ی روانِ این پهلوانان است و نقش کیهانی ِایشان در این بندها، گویی شرحی درباره

ی متن که بدنهکند. این بخش نابودی اهریمن و یاری به اهورامزدا را بیان می

ای زرتشتی ای است که نویسندهگیرد، به گمانم افزودهیشت را در بر میفروردین

ای بسیار به متن نخستین وارد کرده است. این بخش مانند هورمزدیشت، نظریه

دهد و از کلیدواژگانی دقیق ی همسانیِ انسان و خداوند را شرح میجالب درباره

های زرتشتی تدوین ه داللتی فلسفی دارند و طبق استاندهکند کو تراشیده استفاده می

ی اند. این بخشِ اخیر، انباشته از اشاره به عدد پنج است. با وجود این، در میانهشده

بینیم که در را می 23ی این تأکید بر پنج نیروی انسانی و پنج مینوی مقدس، کرده

 اند: ه شدهآن، امشاسپندان با عمدی در تأکید بر عدد هفت ستود

گویند. هر هفت، کرداری اندیشند. هر هفت، یکسان سخن میهر هفت، یکسان می»

اند و همه را یک پدر و یک یکسان دارند که در اندیشه و گفتار و کردار یکسان
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 1«سرور است: اهورامزدا.

امشاسپند با افزودنِ اهورامزدا، به  ۶بینیم که های اوستای نو نیز میر سایر بخشد

شدنِ نوروز، به هفت زمان گاهنبار با اضافه ۶فت نیروی مقدس تبدیل شده و ه

بگویم و  مقدسِ ساالنه دگردیسی یافته است. تنها به عنوان یک گوشزد، این را نیز

تاییِ امشاسپندان و اهورامزدا را در ی هفتترین اشاره به مجموعهبگذرم که کهن

تاییِ کهن نوشته شده است و احتماالً توان یافت که به اوسمی« هاتهفت»سرود 

ترین متون اوستایی ی زمانیِ زیادی با گاهان زرتشت ندارد؛ یعنی از کهنفاصله

هات رسد. خودِ این متن، هفتی نخست پ.م میاست و قدمتش به اوایل هزاره

شود و در آن بارها به هفت مینوی مقدس اشاره شده است. )هَپتَنگَیتی( نامیده می

ی تقدسِ عدد هفت، تبارشناسی دقیقی به دست دهیم، حتماً خواهیم دربارهاگر ب

ترین متونی هات را هم به شمار آوریم. در این حالت این یکی از کهنباید هفت

 است که در آن به هفت نیروی مقدسِ ایزدی، اشاره رفته است. 

                      
 . ٨3، بند ٢3 ییشه، کردهفروردین .1
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کامالً  دهد تقدس عدد هفت، خاستگاهیهات در آن است که نشان میاهمیتِ هفت

های این دو آیین سخت در گریِ اولیه نداشته است و سرچشمهمتمایز از زرتشتی

« گاهان»ام که با ارجاع به خودِ نشان داده« زند گاهان»اند. در کتاب تنیده بودههم

توان این را دریافت. حدس من آن است که خودِ زرتشت یکی از پریستارانی نیز می

ی خود را به طور عمده بر ت ظهور کرده و فلسفهبوده که در محیطی مهـرپرس

مبنای نقد و واسازی این دین برساخته است. این البته به معنای آن نیست که سایر 

اند؛ چراکه مهـرپرستیِ باستانی شدهایزدان ایـرانی، همزمان با مهـر پرستیده نمی

مار زیادی از تر و شهای چندخداییِ کهن، به یک ایزدِ برجستهمانند تمام آیین

 بینیم.های کهن همچنان میایزدان دیگر قایل بوده و این همان است که در یشت

های زمانی بندیتوان در تقسیمگانی را میگانی به دستگاه هفتی دیگِر نظام پنجحمله

 دید.  ماه

ها است. این حالت از دگردیسیِ ماه تشخیص داده شده یشت سه مرحلهدر ماه

 از: اند عبارت

 ( slhMlmvratNa« )اندرماه»

 ( slhMlm-Onvrvp« )پُرماه»
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 (.slqatpaCIW« )هفتانمیان»

ی دیگر بینیم، اما در آنجا سه مرحلهها را میر دینکرت و بندهشن نیز همین نامد

اند؛ یعنی هر یک از این سه حالت، با یک مرحله نیز به این مجموعه افزوده شده

ی اش خواند، همراه است. به شکلی که اندرماه با یک پذیرهتوان آن را پذیرهکه می

ی ی پرماه و پذیرههفتان نیز یک پذیرهمیان شود و پرماه واندرماه دنبال می

ای که در ادبیات پهلوی برایمان به یادگار هفتان دارند. در نتیجه، در گاهشماریمیان

ازا بخش تقسیم شده است که هر کدامشان، پنج روز در ۶مانده است، هر ماه به 

 دارند. 

را ترجمه  یشتماه مترجمانی مانند دکتر جلیل دوستخواه که این سه حالت ماه در

 اند: اند، با ارجاع به منابع پهلوی، این سه واژه را به این ترتیب فهم کردهکرده

«: هفتانمیان» یازدهم تا پانزدهم هر ماه و«: پرماه»اول تا پنجم هر ماه، «: اندرماه»

 بیست و یکم تا بیست و پنجم هر ماه. 
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ر زند اوستا نیز در شرح پرماه )بدرِ این تفسیر چندان کهن و جاافتاده است که حتا د

مفسرانِ اوستا نیز اغلب  1اند.ی دومی( را نوشته)پنجه« پَنچَکِ دُدیگر»کامل( عبارت 

یابیم میها بنگریم، درهای یشتاند، اما اگر به سایر بخشهمین تفسیر را پذیرفته

 شده است. گانه اعمال گانه در مورد تمام اختران هفتبندیِ سهکه این تقسیم

ها بنگریم، اثری های متأخرترِ پهلوی را کنار بگذاریم و تنها به خودِ یشتاگر ارجاع

خورد. در برخی پنجه تقسیم شده باشند، به چشم نمی ۶های ماه در از این که حالت

ی روزه روبرو هستیم و در بندهایی دیگر درباه ۳۰یشت با ماهی از بندهای ماه

روز چهره عوض  ۱۰ها در هر را داریم که هر یک از آناختر این روایت هفت

کنند؛ یعنی به همان ترتیب که سه حالت را برای ماه داریم، سه شکل ـ مرد می

ـ را برای تیر و  حالت )در سه گروهِ پرنده، انسانی و جانوری(  ۱۰جوان، گاو و اسب 

سان )باد ی پرندهدستهی بهرام به سه گانههای دهیعنی تجلی 2را برای بهرام داریم.

                      
 .9۵۶: ۲، ج.۱۳۷۴دوستخواه، . 1
 . ۲۷-۲، بندهای ۱۰-۱های یشه، کرده. بهرام2
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و شاهین(، انسانی )جوان زیبارو و مرد جنگاور( و جانوری )اسب، گاو، شتر، قوچ، 

 شوند. می گراز و بز( تقسیم

کنند و در میان حاالت ماه، دستِ کم اندرماه و پرماه به شکلِ ظاهریِ ماه اشاره می

ی گیر است، واژهاند. آنچه در این میان چشمبر مبنای ماهِ قمری تدوین شده

ام؛ چون از دو بخشِ اش کردههفتان ترجمهاست که من در اینجا میان «ویشَپتَثَه»

)هفت( تشکیل یافته است. این کلمه دقیقاً یعنی « هَپتَه»)میان، مرکز( و « ویشَه»

نیز ترجمه « ی میانیهفته»توان آن را می«. تاییی چیزهای هفتمیانه»یا « میانِ هفت»

اما مشکل در اینجاست که ماهِ قمری از چهار هفته تشکیل شده است و کرد، 

شدنِ ماه شده هم آشکارا به پرشوند. حالتِ یادها میانی محسوب نمینیک از آهیچ

شود و بنابراین باید به سومین حالتی مربوط باشد که در بندِ یا بدر مربوط نمی

روشن است که « شود؟چه خالی میشود و از ماه از چه پر می»بینیم: پیشین می

 شدن ماه اشاره دارد.به خالی شدن و ویشَپتَثَهاندرماه به پر

پس گویی در اینجا با نوعی ویرایشِ تقویمی روبرو هستیم. از سویی، سنتی وجود 

شدنِ آن را مهم ساخته و پر و خالیداشته است که ماهِ قمری را با هفته مربوط می

کرده است و از سوی گذاری میحول ماه را بر مبنای آن نامدانسته و مراحل تمی
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کند. تایی را داریم که انگار هر ماه را به سه بخش تقسیم میدیگر، چارچوبی سه

یشت گویی گذاری از اولی به دومی انجام شده؛ یعنی سه حالت برای ماه در ماه

یمی همتا دانسته ترِ قدهای انگار رایجفرض شده است که هر یک با یکی از هفته

روز دارند(، یکی که  ۱۰های تازه )که هر یک حدود شده است. در میانِ این هفته

ـ است  یعنی بین دو ماهِ پیاپیی میانی ـ گرفته، هفتهدر پایان و بین دو ماه قرار می

 هفتان نامیده شده است. و از این رو میان

شماریِ مبتنی بر هفته، در ایـران شده و مشهور است که نظام گاهاین نکته، شناخته

ی هر یک روزه را با ایزدانِ ویژه ۳۰باستان رواجی نداشته است و به جای آن ماهِ 

ها بر آن تأکید شده اند. این دستگاهِ گاهشماری همان است که در یسنهشناختهمی

 شود. ایـرانیان باستان،ها، نشانی از آن دیده نمیهای کهنِ یشتاست و در بخش

اند. با وجود این، دستِ کم در دوران ساسانی به عنوان رسمی دولتی هفته نداشته

های هفته در همین قلمرو و بسیار دهد که نخستین نشانهشواهد تاریخی نشان می

شدنِ آن در که دیدیم، تقدس عدد هفت و فراگیرتر پدید آمده است. چنانقدیم

یی داشته و به احتمال زیاد از جناح آغازگاهِ دوران هخامنشی، خاستگاهی اوستا

ی اول پ.م همچنان گرایش ی نخست هزارهزرتشتیانی برخاسته است که تا نیمه
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مهـرپرستانه و چندخداییِ کهن خویش را حفظ کرده بودند. اگر بخواهیم تنها با 

بار در بابلِ دوران کوروش بزرگ تکیه بر اسناد سخن بگوییم، هفته برای نخستین

یابد و حدسی که معقول است آنکه، در همین زمان در سایر ه رسمیت میو کمبوجی

زمین و به ویژه ایـران شرقی و مرکزی نیز رواج داشته است؛ های ایـرانبخش

است.  شده در این ناحیه و به خصوص ری نوشته و ویراسته شدهچراکه متونِ یاد

ا خبر داریم که گرایش دانیم، امدر مورد گاهشماریِ اشکانیان، چیز زیادی نمی

ایشان وجود داشته است و دستِ کم  ی روشنی در رمزپردازی دینیمهـرپرستانه

اند. مانیِ پیامبر هم که در دوران اشکانیان نام داشته« مهـرداد»چهار تن از شاهانشان 

شد، عالوه بر تقدس ی این فرهنگ محسوب میظهور کرد و از نظر فرهنگی دنباله

ورد امور گیتیانه، عدد هفت را نیز به عنوان نمادی مینویی بزرگ عدد پنج در م

که رمزگذاری هفته داشت و مروج اصلی مفهوم هفته در جهان باستان بود؛ چنانمی

زمین با در چین نیز خاستگاهی مانوی دارد. بنابراین طرد مفهوم هفته در ایـران

نماید و نه ه معقول میتوجه به اینکه خاستگاه هفته این سرزمین بوده است، ن

 مستند.
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های آنچه این تصور را ایجاد کرده است، تأکید منابع زرتشتیِ دوران ساسانی بر ماه

زرتشتیانِ بعدی در ستایش ایزدانِ مربوط به هر روزِ ماه است.  روزه و دقت ۳۰

نماید که انقالب دینیِ دوران اردشیر بابکان به بازتعریف مفهوم زمان چنین می

گانی ی پنجنیز انجامیده باشد. قاعدتاً در این هنگام، بازگشتی به مفهوم دیرینه مقدس

گانی طرد شده است. پس دلیلِ های هفتبندیانجام پذیرفته و به این ترتیب، تقسیم

اند، آن بوده است که پنجه تقسیم کرده ۶اینکه در منابع دوران ساسانی، ماه را به 

شده و تقدس عدد هفت به دوران، مقدس دانسته میعدد پنج در دین زرتشتیِ آن 

زروانی در درون دین زرتشتی و بعدتر دیِن -ی مهـریدینی دیگر )احتماالً فرقه

 شده و در رقابت با آن قرار داشته است. مستقل مانوی( منسوب می

ر که البته بیشتر به ماهِ قمـری سازگاای ـ از این رو در برابر نظام ماهِ چهـار هفته

ـ نظام دیگری تدوین شده  است و با گاهشماریِ خورشیدی چندان همخوان نیست

ی سالِ خورشیدی را روزه ۳۰پنجه استوار بوده و به این ترتیب ماهِ  ۶بوده که بر 

داده است و در نهایت هم با افزودنِ پنج روز به پایان هر چهار سال به دست می

)تقویم دینی زرتشتی( سال را کبیسه  سال ۲۴)تقویم جاللی( یا یک ماه به هر 

 اند. کردهمی
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 پس دو نظام گاهشماری رقیب داریم: 

یکی، بر مبنای ماهِ قمری و سالِ شمسی استوار است و ماه را به چهار هفته تقسیم 

کند. این شکلِ خاص، خاستگاهی میترایی دارد و دستِ کم از عصر هخامنشی می

تقویمِ زرتشتی است که به دلیل تقدس پنج و  در بابل ریشه دوانده است. دیگری،

 ۶روزه و متشکل از  ۳۰هایی های تثبیت سالِ خورشیدی، ماهدستیابی به روش

 است. پنجه را داشته

مان تنیده در دستگاه عصبیاین مزیت را دارد که با آن هفتِ مقدسِ پیش هفته،

نماید. هماهنگ میهمخوان است و با حرکت ملموس ماه در آسمان هم کمابیش 

اما ایرادش این است که با سالِ خورشیدی سازگار نیست و مضربی ثابت از آن، به 

تر است و سالی شود. نظام زرتشتی از نظر علمی پیشرفتهسالِ کامل منتهی نمی

دهد، اما ایرادش آن است که هایی روشن و دقیق به دست میخورشیدی را با پنجه

مان ارتباطی ندارد و به خصوص میل به تقدس هفت را با حرکت عینیِ ماه در آس

 ساخت.که در این هنگام فراگیر شده بود، برآورده نمی

روشن است که گاهشماریِ خورشیدی در عصر هخامنشی و در دوران تدوین 

ها و ی ایزدان ماهها تثبیت شده است. تأکیدی که در ادبیات زرتشتی دربارهیشت
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شود و به ویژه یات دینیِ هیچ تمدن دیگری دیده نمیروزها وجود دارد، در ادب

بودنِ تقویمِ دینی و تأکید برجسته بر سالِ کامل، نظیری در جهان باستان خورشیدی

ها و ادبیات اوستاییِ نو به ام که یشتدادهنشان « داریوش دادگر»ندارد. در کتاب 

اردشیر دوم تدوین پ.م و در دوران زمامداری  ۴۳۰شان در حدود سال شکل کنونی

دهد این کار در شهر ری ها شواهدی وجود دارد که نشان میشده است. در یشت

 انجام پذیرفته است. 

بنابراین با دو گرانیگاهِ متمایزِ تعیین نظام گاهشماری در دوران هخامنشی روبرو 

 هستیم: 

وش و زمین در بابل )و قاعدتاً در پیوند با شی جنوب غربی ایـرانیکی، گوشه

هگمتانه( که بیشتر تحت تأثیر آرای مغانِ مهـرپرست و زروانی و کاهنان کلدانی 

قمری، هفته و باورهای ـ  بوده است. در این گرانیگاهِ فرهنگی، سالِ شمسی

اختر رواج داشته است. سالِ ایشان، شکلی ی مبتنی بر تقدس هفتاخترشناسانه

هایی قمری با یعنی سالِ خورشیدی، از ماه یافته از مدل بابلی کهن بوده است؛تغییر

بار با افزودن یک ماهِ نو، کبیسه شده که هر چندسال یکچهار هفته تشکیل می

 شده است. می

www.takbook.com



612 

 

زمین که احتماالً مرکزش بلخ در سغد و بُست در گرانیگاه دیگر، در شرق ایـران

لی دست یافته شناسان به سالِ خورشیدیِ کامسیستان بوده است. در اینجا ستاره

کرده است. در بودند که از حرکت ماه، مستقل شده و نظمی ریاضی را تعقیب می

های فلکی ها با یکی از صورتماه داشته و هر یک از آن ۱۲اینجا، سال همواره 

پنجه  ۶روزه به  ۳۰مربوط بوده است. عدد مقدس در این نظام پنج بوده و ماهِ 

دینیِ زرتشتیان بوده و بیش از آنکه بر رصد شده است. این، تقویمِ تقسیم می

گانه متکی بوده های فلکیِ دوازدهها مبتنی باشد، بر رصد صورتاختر و سیارههفت

ترِ ی کهناند، بدنهاست. در مقابلِ متون بابلی که بر اساس نجوم میترایی نوشته شده

روزه را  ۳۰و سالِ  کنندها را داریم که بر تقدس عدد پنج تأکید میها و یسنهیشت

ی مربوط به خدایان کهن آریایی را در ها که منابع دیرینهدانند. در یشتارجمند می

ی نظامی که بعدتر در بابل مرسوم شد را با تأکید بر گیرد، خاستگاهِ اولیهبر می

ی شدنِ آن با زمینهشدن و ترکیببینیم. با وجود این، هنگام ویراستهاختر میهفت

 ، عناصری از نظام مستقر در شرق نیز بدان راه یافته است.زرتشتی

توان به دو گرانیگاه فرهنگی بنابراین منابع اوستاییِ زرتشتی و پیشازرتشتی را می

شهر ری ـ با هم درآمیختند و دین منسوب دانست که در نهایت در مرکزی میانی ـ 
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دس هفت در آن وجود زرتشتی به شکل امروزینش را پدید آوردند. دینی که هم تق

داد و هم سالی می اختر و هفته میدانداشت و هم تقدس پنج و هم به تقدس هفت

آورد. این نیرو را از انسان پدید میعنصر و پنج  خورشیدی و تعریفی مبتنی بر پنج

زمین، بستری بارور برای توسعه ی شرقی و غربیِ ایـراندو گرایش در دو گوشه

زمین های ایـرانها، پویایی و سرزندگیِ منشافزایی میانی آنو همیافتند و از تداخل 

 برخاست. 

های بعدی نیز شناخته شده بود. این الگو و خاستگاه، برای نویسندگان دوران

کردن گوید که ایجادِ هفته و منسوبمی« های ماهدرباره»ی که لودوس در رسالهچنان

ی شاگردان ی بود که در بابل و توسط حلقههر روز از آن به یکی از ستارگان، سنت

کرد، ارسطو نیز که از حکیمانِ شرقی نقل قول می 1زرتشت و هوتاسپ ابداع شد.

ها بر مبنای اعداد بنا نوشته است که آسمان« ی آسماندرباره»ی در بند سومِ رساله

  2کند.هم تکرار می« متافیزیک»اند و این را در شده

                      
1. Lydus, On the Months, II, 4. 
2. Aristotles, Metaphysic, M6. 
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های باختری تا دیرزمانی به مفهوم هفته و سالِ کاملِ سرزمینبا وجود این، 

خورشیدی عادت نکردند. روزهای هفته، تازه در قرن دوم پ.م بود که در جهان 

اما پس از آن نیز چندین قرن طول کشید تا در قلمروی  1زبان پدیدار شد،یونانی

ی سنتی روزههشتهای روم پذیرفته شود. رومیان تا قرن سوم م. همچنان از دوره

هر چند از قرن نخست میالدی و با ورود مهـرپرستی  2کردند.خویش استفاده می

به این قلمرو با مفهوم هفته نیز آشنا شده بودند. با وجود این، هفته در روم آن 

هنگامی به طور رسمی تثبیت شد که مسیحیت به تدریج دستِ باال را یافت و 

نِ رومی را باید مبلغان مفهوم هفته در این سرزمین بنابراین مهـرپرستان و مسیحیا

 دانست. 

تخار هفت نام این روزها در زبان التین، نشانگرِ آن است که از همان ابتدا به اف

 خدای اصلی نامگذاری شده بودند:

»«»«»«»

                      
1. Cumont, 2000: 130. 
2. Zerubavel, 1989: 45. 
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«»« »«»«

های التینیِ اروپا )فرانسه، ایتالیایی، ها امروز نیز به همین ترتیب در زبانین ناما

های است؛ هر چند در جهان آنگلوساکسون با نام اسپانیایی و پرتغالی( باقی مانده

 اند.ژرمنیِ خدایان جایگزین شده

به کار گرفته  Tuesday( ـ خدای جنگ ـ برای ساخت Tiu« )تیو»ها ر این زباند

« تور»یا همان اودین( و  Woden« )وودِن»شده است و نام خدایان مهمی مانند 

(Thor و )«فریدا( »Frida در ) نام روزهایWednesday  وThursday  و

Friday شود. دیده می 

تر انجام پذیرفت. هندیان احتماالً از های دیگر، این وامگیری سریعدر سرزمین

حدود قرن اول پ.م هفته را پذیرفته بودند و شواهدی وجود دارد که چینیان نیز 

اند. تردیدی نیست که آشنا بودهبندی زمانی در حدود قرن چهارم م. با این دوره

اند. این را به مردم چین، هفته را از ایـرانیان و به ویژه مانویانِ سغدی وام گرفته

توان نشان داد. گاهشماریِ ها میی نام روزهای هفته در این تمدنسادگی با مقایسه

ی قرن مهکرد، از نیمانوی که هر روزِ هفته را به یکی از ایزدانِ نورانی منسوب می

زمین رواج یافت و در همین زمان در میان مردم سغد نیز باب سوم م. در ایـران
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بینیم که چینیان نیز هفته را با همین نام و نشان شد. حدود یک قرن بعد، می

 اند و این نامگذاریِ سغدیِ هفته هنوز هم در زبان چینی باقی است.پذیرفته

 

 

کیش، رویکرد مهـری ر دوران اسالمی، با انقراض تدریجیِ آیین زرتشتیِ راستد

ـ زروانی بارِ دیگر رونق گرفت و به این ترتیب، انقراض تدریجی تقدس پنج و 

که بینیم. چنانشدنِ مجدد اعتبار هفت را در قرون نخست هجری میفراگیر

ین عدد، رنجی بسیار تحمل ، برای اثبات تقدس ا«اخوان الصفا»نویسندگان رسائل 

گویند هفت از آن رو که از جمع سه و چهار ساخته شده است، اند و میکرده

هم از ضرب سه و چهار در هم پدید آمده و به همین دلیل،  ۱۲عددی کامل است. 

 یزدِ روزا ینیچ انوی سغدیم وز هفتهر
 یوان / زروانک ی ـ هوان / ژوج یوانک شنبه

 هـرم یم یرم یکشنبه
 اهم وم اخم دوشنبه

 هرامب ون ـ هانه ونخانا سه شنبه
 یرت یِهت یرت چهارَشْنبه

 ورمزده ن ـ مو ـ سیوِ ورمَزتا شنبه پنج
 اهیدن اخی / خیِهن اخیدن جمعه
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ی فلک نخستین، عدد فرد مجذور طبقه 9نخستین عدد زائد خوانده شده است. 

پدید  ۷و  9و  ۱۲تا باشد، از جمع  ۲8منازل ماه که  دهد و شمار( را نشان می۳×۳)

 1هم هست. ۴در  ۷آید و در ضمن حاصل ضرب می

*** 

های شود که خردمندانِ تمدنبا مرور منابع بازمانده از جهان باستان روشن می

 اند. گوناگون، تصویری کمابیش یکدست در مورد جهان در ذهن داشته

ن و گسترده و مسطح تشکیل شده بود که بر در نظر ایشان، زمین از قرصی په

پوشاند. در اقیانوسی شناور بود و گنبدی به نام آسمان، سطح باالییِ آن را می

کردند جنس آن از الماس، آهن یا سنگی گرانبهاست و نامِ زمین گمان میایـران

« سنگ»های ایـرانی به معنای در زبان« آس»جا آمده؛ چراکه آسمان هم از همین

« آسِنو»بار در گاهان به شکل ست و آسمان، یعنی همچون سنگ. این کلمه نخستینا

(OnVsa  برای آسمان به کار گرفته شده و معلوم است در آن )یعنی سنگی

                      
 .۱۴۲-۱۱۴۰: ۱، ج.۱۴۰۵رسائا انوان ا صفا،  .1
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هنگام، این نامی رایج و آشنا بوده است. ناگفته نماند که در ایـران باستان، آهن و 

آوردند. از این گرانبها به شمار میهای ی گوهرها و سنگپوالد را نیز از زمره

اند نامیده« خماگن»یا « خماهن»روست که میخگاه و گنبد آسمان را در متون پهلوی 

دهد. این برداشت در میان اقوام آریایی، بسیار دیرینه که جنسِ آهنین آن را نشان می

 توان یافت:یشت میبوده است؛ چون وصفی از این آسمان فلزی را در فروردین

1`,iArtSuqaraz ,iAmatips ,ldzam ,Oruha 

,Toarm  

,acsajoa ,vrawAz ,Et-awEa 

,acsanfar ,acsawa ,OnvraX  

,amatips ,Owzvrv ,awarmarf  

,m&niCawarf ,m&noaCa ,TaY  

,m&narUqiBia ,m&narGu  

,ehMawa ,nvsaj ,Em-aqaY  

,m&tsapu ,nvrab ,Em-aqaY  

.,OyaCawarf ,m&noaCa ,lrGu  

 

2,acahManvraX ,ayar ,m&hMl   

,artSuqaraz ,mEarADIW  

,acsu ,OY ,mvnamsa ,moa  
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,m&mi ,OY ,OrsvrvdArf ,OnCxoar  

,awAwb ,aciriap ,acA ,m&z  

,SIW ,aqaY ,eha ,nvyan&m  

,OtAts-uynam ,etiatSih ,OY ,mEa  

,OnarakEarUd ,Otxardnah  

,ehanEaX ,aprhvk ,OhMaya  

`,awCirq ,ioa ,Onihacoar  

 

3,mvnahMaW ,etsaW ,ldzam ,miY  

,mvtSAt-uyniam ,mvhMasEaprhvts  

,acunCar ,Orqim ,Onmicah  

,ayatNvps ,acitiamrA  

,m&namEan ,iAmhac ,TiOn ,iAmhaY  

.,eqiOnEaW-iriap ,anarak  

زرتشت گفت: ای سیپتمان! اینک تو را از زور و نیرو و فر . اهورامزدا به سپیتمان۱»

آگاهانم که چگونه های توانای پیروزمندِ اشَوَنان میو یاری و پشتیبانیِ فروشی

 سان مرا یاوری رساندند. های توانای اشَوَنان مرا به یاری آمدند و چهفروشی

دارم تا از است که من آسمان را در باال نگاه می . ای زرتشت، از فر و فروغ آنان۲

ای فرا فراز، فروغ بیفشاند. )آسمانی( که این زمین و گرداگرد آن را همچون خانه
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است. که استوار و دورکرانه در جهان مینویی برافراشته و برپا داشته شده  گرفته

 ین بدرخشد. ی زمنماید که فلزی گداخته بر فرازِ سومین الیهاست و چنین می

آذینِ مینویی که مزدا و مهـر و رَشْن و سپندارمذ ی ستاره. )آسمانی( همچون جامه۳

 1«اند. )آسمانی( که آغاز و انجام آن دیده نشود.پوشیده

ی زیرینِ زمین را ها نیمهای شبیه بود، در برخی از روایتاین آسمان که به نیمکره

گرفت و به این ترتیب آسمان جهان زیرزمینی را نیز به آسمانی مجهز هم در بر می

زمین به چنین تصویری باور داشتند و از این رو گمان ساخت. در ایـرانمی

ی زیرین ماه در زمان روز در نیمههای شب و کردند که خورشید در ساعتمی

 سازند. چرخند و به این ترتیب جهان زیرین را روشن میزمین می

الیه از عصر اوستایی به بعد، این تصور به تدریج پدید آمد که این آسمان، خود الیه

است و یک سطحِ یکدست و ساده نیست. تا پیش از آن، فرض بر آن بود که یک 

های باستانی، سازد. بیشترِ فرهنگت است که سپهر را برمیگنبدِ یگانه و یکنواخ

                      
 .۳تا  ۱ی یکم، بند یشه، کردهفروردین .1
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دانستند. مثالً بابلیان معتقد این گنبدِ یگانه را بخشی از بدنِ یک ایزد باستانی می

دیوسان است که آسمان را برساخته است و سومریان «ِ تیامت»ای از تن بودند، نیمه

رفتند. مصریان معتقد بودند، ایزدی گیکی می« آنو»باستان آن را با تنِ ایزدی به نام 

ـ که زمین باشد ـ خم شده و آسمانی که « شو»بر روی جفتِ خود « نوت»به نام 

زمین، در مصر بینیم بخش زیرین بدن اوست. بر خالف رسم رایج در ایـرانما می

دانستند. نام نوت شکلی مادینه ایزد آسمان را مادینه و جفتش زمین را نرینه می

 1به معنیِ آسمان است.است که 

 

  

 

 

 

 

 های مصریدو نمایش از ایزدبانوی نوت در نگاره

                      
1. ErmanandGrapow, 1957 :214. 

www.takbook.com



622 

 

دهد که ایـرانیان باستان شود و نشان میچنین نگرشی در منابع اوستایی نیز دیده می

ها چنین آمده است که مهـر و اهورامزدا اند. مثالً در یشتنیز باورهایی مشابه داشته

 1آسمانی بر تن دارند که با ستارگان آراسته شده است؛و سپندارمذ و رَشْن، ردایی 

ی ایزدان دانسته شده است و ستارگان گوهرهای یعنی در این نگرش، آسمان خرقه

 شوند.آویخته بدان دانسته می

شود. در آنجا که هنگام شرح رویارویی دو مینوی این دیدگاه در گاهان نیز دیده می

 است: نیک و پلید، اولی چنین توصیف شده

,OnVsa ,gNVtSidZoarx ,VY ,OtSinVps Suyniam

 2«سپندترین مینو که آسمان جاودانه را پوشانده است.»

هاست. بودنِ سپهر اشاره شده، یشتالیهترین سندی که در آن به الیهاحتماالً کهن

دهد که همراه با یشت، اهورامزدا به زرتشت خبر میدر ابتدای اردیبهشت

 های خورشیدسان را آفریده است. اردیبهشت، کیهانِ روشن و درخشان و خانه

                      
 .۳، بند ۱ی یشه، کرده. فروردین1
 . ۵، بند ۳۰. گاهان، هات 2
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 عدی بارها تکرار شده، چنین است: عبارتی که در این بند به کار گرفته در بندهای ب

,acSItiawnaX ,lcoar ,atEaCx ,anAhMaW 

های کیهانِ روشن و درخشان و خانه»ین عبارت را دکتر دوستخواه به ا

فضای »برگردانده است. در میان مترجمان اروپایی، گلدنر آن را « خورشیدسان

آید که ترجمه کرده است. از محتوای متن برمی« نورانی درخشان و منزلگاه زیبا

ارجمندترین بخشِ آن اشاره  اهورامزدا در اینجا به فرآیندِ آفرینشِ هستی و به ویژه

ها، توصیفی برای جایی به نام بینیم که گویی این عبارتکند. دو بند جلوتر میمی

 گرودمان بوده است. 

 خوانیم که:در بند چهارم می

,OyoawACa ,itsa ,Oyvrvn ,mvnAmn ,Orag 

.,m&dzam ,mvruha ,mvrqic ,mvnoayACa 

,uhOwar ,mvnAmn ,Orag 

آنِ راستکاران )اشَوَنان( است. هیچ دروغزنی را نرسد که از راه مقدسِ گرودمان از »

 «آن به دیدار اهورامزدا برسد.

بنابراین آشکار است که اهورامزدا در زمان آفرینشِ هستی، با قانونِ حاکم بر هستی، 

یعنی بهترین اَشَه )اردیبهشت( همکار بوده است. دستاورد او جهانی بوده که بخشی 
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یهانی نورانی و درخشان و منزلگاهی زیبا و خورشیدسان است. این منزلگاه از آن، ک

در واقع اقامتگاهِ خود اهورامزداست و تنها راهی که برای رسیدن به آن وجود دارد، 

پیروی از همین قانون، یعنی راستکار و اشَوَن بودن است. به این ترتیب، آسمان 

 کم دو الیه دارد: بخشی از آن دیگر یک ماهیت یکپارچه و خام نیست که دستِ

شود و جایگاه شود و بخشی دیگر گرودمان نامیده میستارگان و سپهر را شامل می

 اهورامزدا و اشَوَنان است. 

ی نخست پ.م تدوین شده ی هزارهشده در قرون اولیهبا این فرض که متن یاد

 بودنِ آسمان است. دارترین اشاره به طبقهشناسم، این کهنباشد، تا جایی که من می

های آسمان وجود داشته آید که دو نگاه در مورد این طبقهاز مرور متون اوستایی برمی

 است:

یک نگرش که بیشتر در دیانت زرتشتی پذیرفته شد و به ویژه در متون پهلویِ 

بندی طبقات ی مستقیم ردهشود، دنبالهدوران ساسانی، مانند بندهش زیاد دیده می

هاست. بر این مبنا، چهار آسمان بر فراز زمین وجود دارد که آسمان در یسنه

شود. در نامیده می« رودمانگ»و « اخترپایه»، «پایهخورشید»، «پایهماه»

بینیم که روان، برای رسیدن به جهان مینویی باید از این می« نامهارداویراف»
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های زرتشتی و مانوی نامههای چهارگانه بگذرد و روایتی مشابه را در معراجطبقه

طبقه به همراه زمین، بارِ دیگر همان عدد یابیم. ناگفته پیداست که این چهاربازمی

کیشی تعلق ی زرتشتیانِ راستدهند و بنابراین به جرگهمقدس را به دست می پنجِ

داشته است که احتماالً در ری، کارِ ویرایش اوستا را به سرانجام رساندند و به ویژه 

 ها در مکتبشان تدوین شد. یسنه

رقیبی ایِ سپهر، گویی از همان ابتدا، دیدگاهِ طبقهبا وجود رواج و دوام نگرش چهار

دانسته است. این نگرش، مهـرپرستانه طبقه میوجود داشته که آسمان را دارای هفت

شود. در است و بعدتر در آرای مهـرپرستان رومی و عرفان ایـرانی مدام تکرار می

گانه مرتبط است و مداری را داراست این نگاه، هر فلک به یکی از اخترهای هفت

ند. این دیدگاه تا حدودی علمی و اخترشناسانه ککه آن ستاره بر رویش گردش می

ی مستقیم آن دانسته های فلکیِ قرون میانه، ادامهاست و توسعه و تکاملِ کلِ مدل

بودنِ این نگرش با شکوفایی دانش اخترشناسی در میان مهـرپرستان شود. مهـریمی

 و شهرت مغان به اختربینی نیز همخوان است.

ی، تنها مدلِ قابل تصور در این مورد نیست. به محض آسمانیدگاه مهـریِ هفتد

مراتبی در آسمان برقرار شود، شمارهایی بیشتر و بیشتر از افالک را آن که سلسله
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توان برای توجیه رخدادهای نجومی در نظر گرفت. بر همین مبنا بود که بعدتر می

ه هشت رساندند. فلکِ ستارگانِ ثابت را نیز به این مجموعه افزودند و شمارش را ب

تاست؛ زیراکه گذشته از هشت فلکِ  9، شمار افالک «اخوان الصفا»های در رساله

بینیم، یک فلک المحیط هم پس از فلکِ ثوابت در می« التفهیم»معمولی که مثالً در 

  1نظر گرفته شده است.

ها تی احتمالی از این طبقاتِ پرشمارِ آسمان را در خودِ یشالب آنکه، یک نمونهج

یشت به تأکید بر این نکته اختصاص یافته است که ایزد بینیم. بخش پایانیِ رَشْنمی

رساند. برای جا نفوذ دارد و خویشکاریِ خود را به انجام میدادگرِ رَشْن، در همه

هایی از دست که در هر یک بخش ی نفوذ او، بندهایی پیاپی آمدهدادن دایرهنشان

توان حدس زد که نوعی جهانِ های باقیمانده، میی بخشرفته است، اما بر مبنا

 طبقه در ذهن سرایندگانِ این بندها وجود داشته است.  12الیه با الیه

ر این بخش خطاب به رشن چنین آمده است که اگر بر ستیغ کوه البرز هم باشی، د

                      
 .۱۱۴: ۱، ج.۱۴۰۵رسائا انوان ا صفا،  .1
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جایی است که خوانیم. در اینجا قید شده که ستیغ کوه البرز ما تو را به یاری فرا می

کوه؛ یعنی ی البرزبنابراین قله 1چرخند.ستارگان و ماه و خورشید گرداگرد آن می

دماوند، همچون مرکز جهان در نظر گرفته شده و محوری کیهانی است که افالک، 

ی هایی تکراری دربارهکنند. پس از این بند، جملهگرداگرد آن چرخش می

 ترتیب که:  سپهرهای گوناگون آمده است. به این

هم باشی، ما تو را به  آفریدهی ونندِ مزداای رشنِ اشَوَن، اگر تو در سپهر ستاره»

 «خوانیم.یاری فرا می

نام ستارگان « ونند»ر بندهای بعدی، این جمله عیناً تکرار شده است، تنها به جای د

ها کنند که با این ستارهسپهر را وصف می ۱۲این بندها بر این مبنا  2دیگر آمده است.

 شوند: شناخته می

 (؛ mvrAts ,mvtNanaW,ی ونند )ستاره

 (؛  mvrAts,mIrtSit,ی تیشتر )تارهس

                      
 .۲۵بند  یشه،رَشْن .1
 .۳۷-۲۶بندهای  یشه،رَشْن .2
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 (؛  agNiriOtpah ,iOY ,OrAts,اورنگ )ی هفتتارهس

(، یعنی arqic-Sfa ,iOY ,OrAts,چهر )تارگانِ آبس

 ها؛ی آبی تخمهدارنده

 ؛(arqicsamvz ,iOY ,OrAts,ی زمین )ی تخمهدارندهتارگانِ س

 arqic-Orawru ,iOY,ی بذر گیاهان )تارگانِ دارندهس

,OrAts؛) 

 awayniam-OtNvps ,iOY,تارگانِ متعلق به سپندمینو )س

,OrAts؛) 

 ی گاو؛ی تخمه( یعنی دارندهmvrqicoag ,mvhMlm,اهِ گاوچهر )م

 (؛mvpsa-Tawrua ,mvtEaCxvrawh,اسپ )ورشید تیزخ

 (؛ lcoar ,arGana,آغاز )ضای فروغ بیف

   mvhMacoar ,m&noaCa ,mUha,) روغ بهشت پاکانف

,mvtSihaW ؛ 

  (ehanAmn-Orag ,ehanCxoar,رودمانِ درخشان )گ
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ی سال در ادبیات گانههای دوازدهبنابراین گویا از همان ابتدای کار، تحت تأثیر برج

 ای از آسمان نیز وجود داشته است. طبقهدوازده اوستایی مدلی 

فراگیر گشت،  و های متنوع، در نهایت آنچه به کرسی نشستبا وجود این برداشت

اخترِ اصلی بود که به تدریج همچون مدل پایه و آسمان و هفتهمان تصویر هفت

نی مربوط عمومی در مورد جهان و افالک پذیرفته شد. این تنها به سپهر تمدن ایـرا

های اساطیری بابلی و اوستایی نِ روایتدششود؛ چون چند قرن پس از پدیدارمین

آسمان، یونانیان و رومیان نیز آن را وام گرفتند و در اختر و هفتدر مورد هفت

اش کردند. این برداشت بینیِ خویش تلقیقرون وسطا همچون مبنای اصلیِ جهان

مایان و انسان از هفت فلک بود که ن به ویژه در ارتباط با سفر روح و گذر روانِ

 شد. صریح بیان می

ه عنوان مثال، پلوتارک معتقد بود که روح مردمان از خورشید سرچشمه گرفته و ب

( به همان جا پس از مرگ در جریان نوعی عروج )آپوگِنِسیس/ 

ر ( قرای هبوط )گِنِسیس/ گردد. این در برابر مسیر واژگونهبازمی
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  1گرفت که به نیروی زندگی و زادآوری اختصاص داشت و خاستگاهش ماه بود.می

شان باید از آسمان به گوید که ارواح برای ورود به کالبد مادینیز می« ماکروبیوس»

فلکِ مربوط به اختران را بپیمایند. پس از مرگ نیز بعد از زمین فرود آیند و هفت

پیمایند تا به آسمان بازگردند. این ین مسیر را میآنکه قالب تهی کردند، باز هم هم

شود. به شکلی که روان، شدنِ نیروهایی به روان فرد منجر میسفرِ کیهانی به افزوده

-در گذر از فلکِ کیوان به عقل و فهم )لوگیستیکون

شود. در عبور از فلکِ ( مجهز میتِئورِتیکون/

( سرشار ی آزاد برای کنش )پراکتیکون/دهبرجیس از قدرت و ارا

( به سری و خشونت )تومیکون/شود، با گذر از فلکِ بهرام، خیرهمی

آورد. در فلکِ خورشید به حس و تخیل )آیستِتیکون ـ میدست 

یابد. در فلکِ ناهید، ( دست میفانتاستیکون/

کند، در فلکِ تیر، ( پیدا می'تیکون/عواطف و شور )اِپیتومِ

                      
1. Plutarchusm On the face of the moon. 
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( را به دست گفتن )هِرمِنوتیکون/تواناییِ ترجمه و سخن

( آورد و باالخره در فلکِ ماه، قدرت تکثیر و زادآوری )فوتیکون/می

 1کند.پیدا می

نوشته است، « ایداِنه»از ادیبان رومی قرن چهارم م. در شرحی که بر  2«سِرویوس»

داستان سیر و سلوک روح در جهان مینویی را شرح داده و گفته است که روان، 

شود. او شرحی کوتاه گذرد و در بدن وارد میآسمان میهنگام تولد کودک از هفت

ه روان، هنگام عبور از گوید کآسمان به دست داده است و میدر مورد این هفت

آسانی و شادخواری را کند؛ یعنی تنآموزد و در خود جذب میهر یک، چیزی می

از کیوان، خشم را از بهرام، عشق و شهوت را از ناهید، آز و طمع را از تیر و 

 گیرد. بلندپروازی را از برجیس یاد می

نای برجیس، پلید گانه با استثهای هفتوجه به این نکته اهمیت دارد که فلکت

کنند. هایی ناپسند را به روح منتقل میاند و فرض بر آن است که ویژگیدانسته شده

                      
1. Macrobius, Commentary on Scipio’s dream, 1, 12, 13-14. 
2. Maurus Servius Honoratus, 1932: 77-121. 
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ها همخوان است و با دیدگاه بودن سیارهاین کامالً با نگرش زرتشتی در مورد پلید

نماید. بر این مبنا به ها با خدایان ناسازگار میرومی در مورد ارتباط سیاه-یونانی

سیاره را از منبعی ایـرانی فلک و هفتویوس توصیف خود از هفتگمانم سر

های باستانی در مورد سفر روح که انبوهی از روایت« بوسِه»وامگیری کرده است. 

ها را وارسی و تحلیل کرده است، در نهایت به این نتیجه رسید که تمام این روایت

ار ارتباطی با ستارگان و خاستگاهی ایـرانی و مهـرپرستانه دارند و در ابتدای ک

 1اند.گرفتهاند و تنها دو قطبیِ گیتی و مینو را در نظر میافالک نداشته

*** 

های آسمان پدید آمد، تا حدود زیادی تحت صویری که در دوران اسالمی از طبقهت

ن گرفته تأثیر آیات قرآن شکل گرفته، اما روشن است که کلیدواژگانِ اصلی از قرآ

 ن بافت و قالب تفسیر شده است. شده و در همی

ز آنجا که در قرون میانه و به ویژه در ادبیات کالسیکِ پارسی، بسیاری از این ا

                      
1. Bousset, 1901: 168-9, 267-8. 
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کنم. با تأکید بر اینکه در اینجا اند، آنان را مرور میها بارها تکرار شدهکلیدواژه

های دورهتفسیرِ نویسندگانی را مرور خواهم کرد که فهم خویش از آیات قرآن را در 

اند؛ یعنی سخن بر سر معنای راستین آیات قرآن کردهتاریخیِ گوناگون بیان می

ها و زمین و نیست؛ بلکه پرسشمان از تصویر ذهنی ایـرانیان قرون میانه از آسمان

ی این تصویر در متون تفسیر قرآن ثبت شده سیارات است. از آنجا که بخش عمده

بندی شده، الزم ه شده و با واژگان قرآنی صورتو با ارجاع به آیات قرآن نگاشت

شده را نیز به دست دهیم و تفسیرهای است که مرجع و تبارشناسی واژگانِ یاد

 گوناگون از آن را بشناسیم.

ی فرازینِ آسمان در عصر اسالمی، ترین کلیدواژه برای اشاره به طبقهحتماالً مهما

رکیب است. معموالً این کلمه در ت است که از آیات قرآن وام گرفته شده« عرش»

 آسمان به کار گرفته شده است.با هفت

 خوانیم:اسراء میی که در سورهنانچ

 سُبْحَانَهُ وَ  (۴۲)ل لَّوْ کَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کَمَا یَقُولُونَ إِذًا الَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِی الْعَرْشِ سَبِیالًقُ

 مَن فِیهِنَّ وَ األَرْضُ وَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ (۴۳)بِیرًاتَعَالَى عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَ

 (۴۴)لَـکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا إِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَ
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 یعنی:1

ی سوی دارندههى به را، آن گاه خدایانى بودگویند همراهش که میچنانبگو اگر »

واالتر  ،گوینداو پاک است و از آنچه مى (۴۲)جستندتخت می

 به پاکیاو را  ،هاستگانه و زمین و هر کس که در آنهاى هفتآسمان(۴۳است)

ها آنستودن  ولىبه پاکی بستایدش، ستایش برای و هیچ چیز نیست مگر ستایند می

 «(۴۴او بردبار آمرزنده است) به راستى که .یابیدرا درنمى

ی عرش در اصل به معنای داربست بوده و آن چوبی است که در زمین فرو لمهک

کنند تا گیاهانی مانند مو بدان بیاویزند. میبدی به همین ترتیب از ضحاک نقل می

ی انعام نوشته است: سوره ۱۴۱ی در آیه« نَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ جَ»قول کرده و در شرح 

 «باالبردن درخت»از این رو مصدر عرش در اصل،  2«.ان بها عروش کالسقوفما ک»

های معروشات و غیرمعروشات گفته عباس در تمایز میان بوستانابن 3دهد.معنا می

                      
 . ۱۴۶(: 8 ج. ۱۳8۰طبرسی، . 1
 . ۵۰۷(: ۳ ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
 .۲98(: 8 ج. ۱۳۵۲طبرسی، . 3
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شوند و باید به کمک عرشی و سقفی است که برخی از گیاهان بر زمین گسترده می

ها. سازند؛ مانند انگورستانا میهای معروشات رها بوستاناز زمین بر آیند. این

ای برافراشته و نیرومند دارند و به تیرک حمال نیاز برخی دیگر از گیاهان، ساقه

 1ندارند؛ مانند نخل. از این رو غیرمعروشات در این آیه به معنای نخلستان است.

 ی داربست در فارسی دقیقاً مترادف است با عرش. ناگفته نماند که کلمه

 6ی عرش، در پیوند با آفرینشِ جهان در ی هود، همین کلمههفتمِ سورهی ر آیهد

 رساند: ی آفرینش را میگانهروز به کار گرفته شده است که همان مراحل هفت

کُمْ کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِیَبْلُوَ مٍ وَاألَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّا هُوَ الَّذِی خَلَق السَّمَاوَاتِ وَ  وَ

فَرُواْ إِنْ ن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَمِلَئِن قُلْتَ إِنَّکُم مَّبْعُوثُونَ  أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَ

 هَـذَا إِالَّ سِحْرٌ مُّبِینٌ 

 عنی:ی

روز آفرید و تختگاهش بر آب بود.  6ها و زمین را در و اوست کسی که آسمان»

                      
 .۲98(: 8 ج. ۱۳۵۲طبرسی، . 1

www.takbook.com



636 

 

ن نیکوکردارترید و اگر بگویی به راستی که پس از مرگ تا بیازمایدتان که کدامتا

برانگیختگان هستید، کسانی که کفر ورزیدند گویند: به راستی که این جز جادویی 

 «آشکار نیست.

 ی یونس تعبیر دیگری داریم:ی سومِ سورهر آیهد

أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  األَرْضَ فِی سِتَّةِ نَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَإِ

 یُدَبِّرُ األَمْرَ مَا مِن شَفِیعٍ إِالَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفاَلَ تَذَکَّرُونَ 

 عنی:ی

روز آفرید، سپس  6ها و زمین را در به راستی که پروردگارتان اهلل است که آسمان»

ی او، شست و کار را تدبیر کرد، میانجیگری نیست، مگر پس از اجازهبر تخت برن

 « گیرید؟پس او را بندگی کنید، آیا پند نمی آنک اهلل، پروردگارتان،

 ی فرقان نیز تعبیری مشابه وجود دارد:از سوره ۵9ی ر آیهد

 ...  أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ الْأَرْضَ وَ لَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَا

 عنی:ی

 ،روز آفرید 6در را ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است همان کسى که آسمان»

 «تختگاه استوار شد...گاه بر  آن
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 ی طه:همچنین است در سوره و

مَا  مَا بَیْنَهُمَا وَ ا فِی الْأَرْضِ وَوَمَ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ (۵)لرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىا

ا هُوَ لَُه اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّ (۷)خْفَىاَ لسِّرَّ وَاإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ  وَ (۶)تَحْتَ الثَّرَى

  (8)الْأَسْمَاء الْحُسْنَى

 عنی:ی

ها و آنچه در آنچه در آسمان (۵است)استوار شده خداى رحمان که بر عرش »

ه و اگر سخن ب (۶زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک است از آن اوست)

هاى امن .نیستخدایی که جز او اهلل  (۷داند)را مىپوشیده او نهان و  ،آواز گویى

 «(8)از آن اوستنیکو 

مجمع »اما  1ترجمه کرده است،« هفتم زمین»ی ششم به را در آیه« ثری»بری، ط

بیشترِ مفسران  2نوشته است که معنای اصلی آن خاک نرم و مرطوب است.« البیان

ی زیرِ زمین، اند که سه طبقههنگام شرح این آیات تصویری از جهان به دست داده

                      
 . 98۶(: ۴ ج. ۱۳۵۴طبری، . 1
 . ۷۱8(: 8 ج. ۱۳8۰طبرسی، . 2
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گیرد که عرش بر فراز همه ی آسمان در بر میی هفت طبقهزمین، هوا را به عالوه

 قرار گرفته است. 

 ی اعراف:ر سورهد

األَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  کُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَنَّ رَبَّإِ

النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَالَ لَهُ  الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثًا وَ

خُفْیَةً إِنَّهُ الَ یُحِبُّ  ادْعُواْ رَبَّکُمْ تََضرُّعًا وَ (۵۴)رَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَاألَمْرُ تَبَا الْخَلْقُ وَ

طَمَعًا إِنَّ  ادْعُوهُ خَوْفًا وَ الَ تُفْسِدُواْ فِی األَرْضِ بَعْدَ إِصْالَحِهَا وَ وَ (۵۵)الْمُعْتَدِینَ

  (۵۶)رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِینَ

 عنی:ی

روز آفرید، بعد  6ها و زمین را در به راستی که پروردگارتان اهلل است که آسمان»

جویدش و خورشید و بر عرش استوار شد، شب را به روز پوشاند که با شتاب می

اند، بدانید که آفرینش و فرمان از آن اوست، پایدار ماه و اختران به فرمانش رام شده

پروردگارت را به زاری و بیم فرا خوان، به راستی  (۵۴ن)است اهلل، پروردگار جهانیا

شدنش، در زمین ( و بعد از به سامان۵۵که او از حد گذرندگان را دوست ندارد)

تباهی نکنید و او را به ترس و آز فراخوانید، به راستی که بخشایش اهلل به نیکوکاران 
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 («۵9نزدیک است)

 بینیم:ره میی بقسوره ۲9ی عبیر همسانی را در آیهت

ى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ وَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی األَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَهُ

 هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ  سَمَاوَاتٍ وَ

 عنی:ی

به  او آن کسی است که برایتان هرچه در زمین است، همه را آفرید. پس از آن»

 «آسمان را راست کرد و او به هر چیزی تواناست.هفت سوی آسمان راست کرد.

ها آفریده عباس معتقد است که این آیه، نشانگر آن است که زمین پیش از آسمانبنا

گوید که زمین در شنبه و یکشنبه و آسمان طی شده است و میبدی به نقل از او می

  1شنبه و چهارشنبه آفریده شدند.سه

ی اعراف نیز سوره ۵۴ی است که در آیه« استوی»انگیز می ابهار این آیات، واژهد

ی برنشستن خداوند بر تختش )عرش( گویند به شیوهبدان برخوردیم و مفسران می

                      
 .  ۱۲۶(: ۱ ج. ۱۳8۲میبدی، . 1
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ی قرآن، مانند طبری و سورآبادی، در مورد مفهوم شود. مترجمان اولیهمربوط می

اند ترجمه کرده «استوا کرد»اند؛ چون آن را به صورتِ این کلمه دچار اشکال بوده

اند. روشن است که اشکال هایی متفاوت و نابسنده در موردش پیشنهاد کردهو شرح

ی قرآن به زبانی دیگر منحصر نبوده شده در همگان وجود داشته و به ترجمهیاد

گوید که اعراب نیز در مفهوم این تعبیر در مانده بودند و از است. سورآبادی می

  1«نَه در جای و نَه بر جای.»که معنای آن چنین است: کند امام صادق نقل می

نویسد که استواء در ی مومنون میسوره ۲8ی در آیه« استَوَیْت»یبدی در شرح م

  2قرآن پنج معنی دارد:

هل یستوی الذین یعلمون و »بودن، مثالً در ؛ یعنی همتا و همسر«محاذات»لف( ا

 ؛«الذین ال یعلمون

 ؛«لما بلغ اشدة و استوی موسی»در ؛ مثالً «اعتدال»( ب

 ؛«و استوت علی جودی»؛ مثالً در مورد در ایستادنِ کشتی نوح: «وقوف»( پ

                      
 . ۷۵۴(: ۲ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
 . ۴۳۴و  ۴۳۳(: ۶ ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
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 ؛«ثم استوی الی السماء» در ؛ مثالً«قصد و عمد» (ت

 «.  ثم استوی علی العرش»؛ مثالً در «استقرار»( ث

استقرار »عنی ترجمه کرده و توضیح داده است که ی« مستوی شد»ما خودش آن را به ا

اسحاق نقل کرده است که شنبه روز محمدبن«ِ المغازی»او همچنین از کتابِ  1«.بر

استواء خداوند بر عرش بود و آن روزی بود که خداوند پس از آفرینشِ جهان بر 

تختِ پادشاهی آن نشست. او از این تعبیر، آشکارا مراسمی شبیه به تاجگذاری و 

گویند خداوند در نظور دارد. از دید او مسیحیان مینشستنِ شاهان را مبر اورنگ

روز یکشنبه بر تخت نشست و مسلمانان جمعه را به عنوان چنین روزی در نظر 

کرده؛ چراکه به هر صورت، تعبیر استوی در دید مفسران، مهم جلوه می 2گیرند.می

 بار در قرآن به کار رفته است. هفت

 الن عرش اشاره شده است:ی غافر به حامی هفتم سورهر آیهد

یَْستَغِْفرُوَن  یُْؤمِنُوَن ِبِه وَ  بِحَمِْد رَبِِّهْم وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ  لَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَا

                      
 . ۶۳۰(: ۳ ج. ۱۳8۲میبدی، . 1
 . ۶۲۷-۶۲9(: ۳ ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
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 آمَنُوا  لِلَِّذینَ

 عنی:ی

 ،ندهست ها که پیرامون آنکنند و آنرا حمل مى تختگاه )عرش(کسانى که »

اند و براى کسانى که گرویدهاند گرویدهو به او ستایند را به پاکی میپروردگارشان 

 «...دخواهنمیآمرزش 

 ی بقره نیز تعبیر مشابهی به کار گرفته شده است: سوره ۲۵۵ی در آیه و

مَا فِی  السَّمَاوَاتِ وَالَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی  للَّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ الَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَا

الَ  مَا خَلْفَهُمْ وَ األَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ

 الَ یَؤُودُهُ األَرْضَ وَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ

 هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ  حِفْظُهُمَا وَ

 عنی:ی

زند و اهلل آن است که خدایی جز او نیست، که همواره زنده است. چرت نمی»

ها و در زمین است از آن اوست. کیست که جز به خوابد. آنچه در آسماننمی

، فرمانش نزدش میانجیگری کند؟ آنچه را که پیشارویشان است و پسِ پشتشان است

داند و جز آنچه او خواهد، بر چیزی از دانش او احاطه ندارند. تختگاهش بر می
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آید و او بلندمرتبه و داشتنش بر وی گران نمیها و زمین گسترده شده و نگهآسمان

 «بزرگ است.

بودنِ ریختشبهه، در قرون نخستین هجری، این آیات را همچون دلیلی بر انسانم

پردازی مجال داده و در برخی دیگر بر این مبنا به خیالکردند. خداوند تلقی می

سلیمان بنتوصیف عرش و طبقات آسمان، سخنان غریب به هم بافته بودند. مقاتل

زمین در آسمان و هفتهزار قندیل از نور دارد که هفت ۳۶۰گفته است که عرش، 

ن هست که زبا ۱۰۰۰عباس گفته است که در عرش ها قرار دارند. ابن یکی از آن

هزار برج دارد از جنس زر سرخ،  ۳۶۰گویند عرش لغاتی متفاوت دارند. دیگران می

پوشانند هزار حجابِ ظلمت آن را می ۷۰ی سپید، یاقوت قرمز و زبرجد سبز. نقره

 سوزاند. وگرنه نورش همه چیز را می

 هزار سال ۷۰۰از کعب االحبار روایت شده که کنار عرش، ماری است که طولش 

رفتن است. سرش یک مرواریدِ سپیدِ یکپارچه و تنش زرِ سرخ است. چشمانش راه

سال راه است.  ۱۰۰از یاقوتِ قرمز و گوشش از زمردِ سبز است و میانِ دو چشمش 

هزار بال دارد که هر یک از  ۴۰سال راه دارد. این مار  ۳۰۰دنبالش درازایی به قدر 

باشد. هزار سال راه می ۴۰هر دوتایشان جنس گوهری متفاوت با بقیه است و میان 
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ای با سالحی از جنسِ نور ایستاده است و خداوند را تسبیح بر هر پرِ آن، فرشته

  1سال راه است. ۱۰۰هزار شاخ دارد که بین هر دو شاخش  8۰گوید. این مار، می

کند. در ها و به خصوص برداشتِ مشبهه مخالفت میپردازیمیبدی با این خیال

ی خدا نیست؛ یعنی به گوید که عرش نگهدارندهآنجا که هنگام شرح این آیه می

تخت سلطنتی شبیه نیست که خداوند همچون سلطانی بر آن نشسته باشد که 

دارد! بعد هم موضوع را به این ترتیب فیصله برعکس، خداست که عرش را نگه می

وده است، اما خداشناسان داده و گفته است که بیانِ این موضوع برای خداجویان ب

  2«!اهلل اعلم»در این مورد، نظر روشن و صریحی دارند و آن هم اینکه 

 ۱۰8 یتر را جهمیان و معتزله بر مبنای آیهتفسیری در همین امتداد، اما تندروانه

های شبانه با منافقان که در آن گفته شده است: خداوند هنگام رازگویی ی نساءسوره

جا هست. گنجد و همهاند که خدا در ظرف مکان نمیهمراه است، نتیجه گرفته

ای برای آسمان تصور کرد که این کلمه استعاره بنابراین، عرش را نباید مکانی در

                      
 . ۲۵۳۱و  ۲۵۳۰(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
 . ۱۱۱(: ۶ ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
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کارتر در این مورد احتیاط بیشترِ مفسرانِ محافظه 1جایگاهِ پرشکوه خداوند است.

اَنَس در بنکه مالکاند. چنانکرده و از شرح و تفسیر زیاد در این مورد پرهیز کرده

الکیفیة المجهول و سؤال االستواء معلوم و االیمان به واجب و » موردش گفته است:

ی سوره ۵ی در آیه« استوی»خواجه عبداهلل انصاری در مورد عبارت  2«عنه بدعة.

قدس اهلل روحه، استواءِ خدا بر عرش، در قرآن است و مرا »طه چنین نوشته است: 

 «. بدین ایمان است. تاویل نجویم که تاویل در این باب طغیان است

 3الادری، بوبکر سوریانی گفته است:در پیروی از همین رویکرد 

 حمان علی العرش استوی قرآن استر

 

 قرار ده اقرار بدان ایمان استا 

 
 تفسیر مکن که علم آن پنهان است

 

 

 اویل مجو که راه بیراهان استت 

 
 تشبیه مکن که کار نادانان است

 

که هرچه او گفت آن ر خوان و بدانب 

 است

 

یافتن گوید؛ این کلمه به معنای استیالمی« المیزان»صاحب در میان مفسران جدید، 

دهد. عالمه طباطبایی در ای است که تسلط خداوند بر جهان را نشان میو استعاره

                      
 .۶۷۴(: ۲ ج. ۱۳8۲میبدی،  .1
 . ۲۵۲9(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی،   .2
 . ۲۵۲9(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی،  . 3
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ریخت باور دارند، سخت با این اندیشه که عرش نفی کسانی که به خدایی انسان

استعاری فهم جایگاهی مانند تختِ شاهان است مخالفت کرده و کل این آیه را 

  1کرده است.

ی آسمان در عصر اسالمی کاربرد عبیر دیگری که برای اشاره به فرازترین طبقهت

وَسِعَ كُرْسِیُّهُ ...»ی بقره گرفته شده است: سوره ۲۵۵ی است که از آیه« کرسی»دارد، 

 « ...األَرْضَ وَالَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا السَّمَاوَاتِ وَ

ترین کاربرد آن در های سامی وجود دارد. کهنترِ زبانی کرسی در بیشاژهو

شود که به معنای جایِ نشستن و اورنگ است. در عبری ی اکدی دیده می«کوسَّو»

)کُرسَع( را نتیجه داده است. خوانشِ سریانیِ « ברםא»)کُسَع( و در آرامی « בםא»

عربی راه یافته نیز به زبان به همین صورتبوده که)کُرسیا(   Aisrkعبارت اخیر

بار در قرآن به کار رفته و در زبان عربی پیش از اسالم است. این واژه تنها دو

کاربردی نداشته است. این واژه برای مفسران مسلمان ناآشنا بوده است و از این 

                      
 . ۲۱۲-۲۱۷(: 8 ج. ۱۳۶۳اطبایی، طب. 1
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اند. از حسن بصری نقل شده که آن را مترادف رو آن را به اشکال متفاوتی فهم کرده

 ه زعم او همان سقف بهشت است. با عرش دانسته که ب

تر از آن ارائه کرده و به سبکی که به گمانم از شف االسرار، تصویری خالقانهک

متون عبری متاثر بوده، کرسی را تختگاهِ خداوند بر آسمان دانسته است که توسط 

شود و این دقیقاً همان چهار ـ حمل می چهار جانور ـ انسان، گاو، شیر، کرکس

بینیم که تخت خداوند ت که در باب نخستِ کتاب حزقیال نبی نیز میجانوری اس

هایی فراوان از جنس ظلمت گوید این تختگاه با حجابکنند. میبدی میرا حمل می

  1شود.ها پنهان میو نور و برف از چشم

رسیم. در عصر ی آسمان بگذریم، به توصیف خودِ آسمان میگر از فرازترین الیها

ها تحت تاثیر برخی از آیات قرآنی شکل گرفته توصیف عمومی از آسماناسالمی، 

هایی دارند که نزد مفسران اند. برخی از این آیات اشارهبود که به آسمان اشاره کرده

ی زمین و آسمان و چگونگی تمایز این دو از پرورده شده و به توصیفی از رابطه

                      
 .۶9۴(: ۱ ج.۱۳8۲میبدی، . 1
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 خوانیم:ی اسراء میرهاز سو ۱۲ی هم تبدیل شده است. مثالً در آیه

 لِتَبْتَغُواْ فَضاْلً جَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً للَّیْلِ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ ا جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ وَ

 فْصِیالً کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ الْحِسَابَ وَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَ مِّن رَّبِّکُمْ وَ

عنی:ی

روز را  یو نشانهبستردیم شب را  ینشانه ،و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم»

ها و بجویید و تا شمار سالفزونی بخش گردانیدیم تا از پروردگارتان روشنى

 «، گشوده و جدایش ساختیم به گشودگی.حساب را بدانید و هر چیزى را

 بینیم:میتر ی انبیاء شرحی مفصلدر سوره و

جَعَلْنَا مِنَ الْمَاء  الْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَ وَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَأَ

جَعَلْنَا  جَعَلْنَا فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَن َتمِیدَ بِهِمْ وَ وَ ( ۳۰)ؤْمِنُونَیکُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا 

هُمْ عَنْ آیَاتِهَا  جَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَ وَ (۳۱)فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَفِیهَا 

الْقَمَرَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ  الشَّْمسَ وَ النَّهَارَ وَ هَُو الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَ وَ (۳۲)مُعْرِضُونَ

  (۳۳)یَسْبَحُونَ

 عنی: ی

ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما ند که آسمانیدند ،فر ورزیدندآیا کسانى که ک»
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آیا  ؟اى را از آب پدید آوردیمآن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده

آنان را بجنباند و در )مبادا( هایى استوار نهادیم تا و در زمین کوه (۳۰)؟ندگرونمى

بامی نگهداشته و آسمان را  (۳۱د)هایى فراخ پدید آوردیم باشد که راه یابنآن راه

و اوست آن کسى که  (۳۲)شوندرویگردان میهاى آن قرار دادیم وآنان از نشانه

 «(۳۳شناورند)سپهری در ، همه دهیرفشب و روز و خورشید و ماه را آ

 ۳۰ی در آیه« کانتا رتقاً ففتقناهما»ز دید مفسران قرآن، عبارتِ مهم در این میان ا

وَرهم )برهم( گرفته، از هم »را چنین ترجمه کرده است که  است که طبری آن

بر هم نشسته بود، از هم » سورآبادی با همین تعبیر گفته است: 1«.برگشادیمشان

موضوع  -ی فارسی نیز راه یافتهکه زبان عامیانه-معنای رتق و فتق   2«.بگشادیم

های بسیاری بوده است. مجموع نظرِ مفسران مسلمان در این مورد آن زنیگمانه

تنیده و یکپارچه بودند و به تدریج با است که آسمان و زمین در ابتدای کار در هم

 افتاد.  قدرت خداوند از هم شکافته شدند و میانشان فاصله

                      
 . ۱۰۳۱(: ۴ ج. ۱۳۵۴طبری، . 1
 . ۱۵۵۵(: ۳ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 2
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 ۵۰۰ ی میان زمین و آسمان به قدرِ ورآبادی گفته است که در حال حاضر، فاصلهس

بودنِ رفتن است. او همچنین احتمال داده است که منظور از این آیه، بستهسال راه

میبدی اما، چنین تفسیر کرده  1شدنش با باران باشد.آسمان توسط ابرها و گشوده

هایی یکپارچه بودند و تدای کار، ماهیتاست که زمین و آسمان در اب

در کنار این آیات،  2طبقه است.شدنشان به هفتشدنشان به معنای تقسیمگشوده

دهند. ها را به دست میهایی هم داریم که توصیفی عمومی از موقعیت آسمانبخش

 خوانیم:ی فاطر میاز سوره ۴۱ی که در آیهچنان

مِّن  ئِن زَالَتَا ِإنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍلَ الْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَ اوَاتِ وَنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَإِ

 بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا 

  عنی:ی

از او هیچ  سپ ،دارد تا نیفتند و اگر بیفتندها و زمین را نگاه مىآسماناهلل همانا »

 «.آمرزنده اوست بردبار .داردها را نگاه نمىکس آن

                      
 . ۱۵۵۵(: ۳ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
 . ۲۳۰(: ۶ ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
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 ی زمر:ی پنجم سورهمچنین است در آیهه

 اللَّیْلِ وَ یُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى لَى النَّهَارِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَ لَقَ السَّمَاوَاتِ وَخَ

  الْغَفَّارُ ا هُوَ الْعَزِیزُالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ

 عنی:ی

پیچد و روز را به شب شب را به روز درمى .آفریدراستی ها و زمین را به آسمان»

. بدان نداروان زدهی نام معینزمان هر کدام تا  .کردرام پیچد و آفتاب و ماه را درمى

 «.آمرزنده گرست چیرهاوکه 

 ی غافر:سوره ۶۴ی و در آیه 

رَزَقَکُم  صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ  السَّمَاء بِنَاء وَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَللَّهُ الَّذِی جَعَلَ ا

 ...مِّنَ الطَّیِّبَاتِ

 عنی:ی

و شما ساختمانی اهلل کسى است که زمین را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را »

شما روزى  و از چیزهاى پاکیزه به ترین نگاشتشما را نیکوپس و بنگاشت را 

 «...داد

 در النازعات: و
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أَخْرَجَ  أَغْطَشَ لَیْلَهَا وَ وَ (۲8)َرفَعَ سَمْکَهَا فَسَوَّاهَا (۲۷)أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَاأَ

  (۲9)ضُحَاهَا

  عنی:ی

( سقفش را برافراشت و 27یا بنا کردن آسمان؟)آیا آفرینش شما دشوارتر است »

 («29( و شبش را تیره و روزش را بیرون آورد)28)راستش کرد

 ی مدثر:این آیات از سوره و

 (۳۵)إِنَّهَا لَإِحْدَى الْکُبَرِ (۳۴)الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَ (۳۳)اللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ (۳۲)الْقَمَرِ لَّا وَکَ

  (۳۷)لِمَن شَاء مِنکُمْ أَن یَتَقَدَّمَ أَوْ یَتَأَخَّرَ (۳۶)نَذِیرًا لِّلْبَشَرِ

  عنی:ی

( و 33( و سوگند به شامگاه چون پشت کند)32چنین نیست، سوگند به ماه)»

( 35هاى بزرگ است)ها از پدیده( که نشانه34سوگند به بامداد چون آشکار شود)

بخواهد پیشى جوید یا ( هر که از شما را که 36دهنده است)انسان را هشدار

 («37بازایستد)

 ی ق:سوره و
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الْأَرْضَ  وَ (۶)مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ زَیَّنَّاهَا وَ فَلَمْ یَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْنَاهَا وَ أَ

ذِکْرَى لِکُلِّ  تَبْصِرَةً وَ (۷)یجٍأَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِ أَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَ مَدَدْنَاهَا وَ

 وَ (9)حَبَّ الْحَصِیدِ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَکًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ وَ (8)عَبْدٍ مُّنِیبٍ

تًا کَذَلِکَ أَحْیَیْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّیْ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَ (۱۰)النَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِید

  (۱۱)الْخُرُوجُ

 عنی: ی

ایم و آراستهاند که چگونه آن را ساخته و باالى سرشان ننگریسته مگر به آسمانِ»

فروافکندیم و در آن ها کوه( و زمین را گستردیم و در آن ۶کافتگى نیست)شآن در 

 یهافزا و پندآموز براى هر بند( بینش۷انگیز رویانیدیم)دل از هر گونه جفتِ

هاى و دانهها بوستانپس بدان  ،فرود آوردیمخجسته آبى  ،( و از آسمان8کارى)توبه

( ۱۰چیده دارند)همی فرا( و درختان تناور خرما که خوشه9دروکردنى رویانیدیم)

رستاخیز چنین  ،اى را زنده گردانیدیماست و با آن زمین مرده براى روزى بندگان

  «(۱۱)است

 ی فرقان:سوره و

 (۴۵)لَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلًا لَمْ تَرَ إِلَى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَأَ

www.takbook.com



654 

 

 النَّوْمَ سُبَاتًا وَ  هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا وَ وَ (۴۶)ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیرًا

أَنزَلْنَا مِنَ  هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ وَ (۴۷)لَ النَّهَارَ نُشُورًاجَعَ

 (۴9)أَنَاسِیَّ کَثِیرًا نُسْقِیَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَ لِنُحْیِیَ ِبهِ بَلْدَةً مَّیْتًا وَ (۴8)السَّمَاء مَاء طَهُورًا

  (۵۰)صَرَّفْنَاهُ بَیْنَهُمْ لِیَذَّکَّرُوا فَأَبَى أَکْثَرُ النَّاسِ إِلَّا کُفُورًالَقَدْ  وَ

 عنی: ی

آرمیده خواست آن را و اگر مىکشید؟ اى که پروردگارت چگونه سایه را آیا ندیده»

یمان سپس آن را به سو (۴۵گردانیدیم)روشنگر خورشید را بر آن . سپس دادقرار مى

و اوست کسى که شب را براى شما پوششى  (۴۶)شیدنی آسانکشیم، درکدرمی

و اوست آن کس  (۴۷)برانگیختنی قرار دادشى و روز را سایقرار داد و خواب را آ

و از آسمان  فرستاد تا بخشایشی را که میان دستانش است پراکنده سازدکه بادها را 

تا به آن سرزمینى پژمرده را زنده گردانیم و آن را به  (۴8آبى پاک فرود آوردیم)

آن را میان آنان گمان بیو  (۴9بسیار بنوشانیم)ها آفریدیم، آدمو چهارپایان آنچه از 

 «(۵۰مردم جز ناسپاسى نخواستند) بیشترِپند گیرند. پس گوناگون ساختیم تا 

 یاددر کنار هم  و آسمان یجو یاز رخدادها یبترت ینبه هم یزن یگرید یاتر آد

 شده است.
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 خوانیم:ی نور میثالً در سورهم

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِی سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ أَ

یَصْرِفُهُ عَن  یبُ بِهِ مَن یَشَاء وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِ خِلَالِهِ وَ

النَّهَارَ إِنَّ فِی ذَلِکَ  یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَ (۴۳)مَّن یَشَاء یَکَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

 یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنُْهم مَّن وَ  (۴۴)لَعِبْرَةً لِّأُوْلِی الْأَبْصَارِ

مِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاء إِنَّ اللَّهَ 

طٍ اللَّهُ یَهْدِی مَن یَشَاء إِلَى صِرَا لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُّبَیِّنَاتٍ وَ (۴۵)عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

  (۴۶)مُّسْتَقِیمٍ

 عنی: ی

آن را متراکم . سپس دهدپیوند مى شسپس میان ،راندابر را مىاهلل ى که یدآیا ند»

آید و از آسمان از بیرون مى اشروزنهبینى که از هاى باران را مىپس دانه .سازدمى

هر  د و ازانرسهر که بخواهد مى. پس آن را به ریزدتگرگى فرو مى هایى در آنکوه

است که اهلل  (۴۳ها را ببرد)چشمخواهد که روشنى برقش  .داردکه بخواهد باز مى

ها دارندگان چشمدر این براى  . به راستی کهکندجا مىهشب و روز را با هم جاب

بر از میانشان کسی که پس  .اى را از آبى آفریدهر جنبندهاهلل و  (۴۴)عبرتی است
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از میانشان کسی که بر روى دو پا و شان کسی که از میانروند و روى شکم راه مى

بر هر  . به راستی که اهللآفریندهر چه بخواهد مى. اهلل روندراه مى، بر روى چهار

هر که را اهلل ایم و روشن فرود آوردههایی گمان نشانهبی (۴۵چیزى تواناست)

 «(۴۶کند)مىراهنمایی بخواهد به راه راست 

 شود:اهمیت داشت که با وصفی بلیغ آغاز می ی طورر این میان سورهد

السَّقْفِ  وَ (۴)لْبَْیتِ الْمَعْمُورِا وَ  (۳)ِفی رَقٍّ مَّنشُورٍ (۲)کِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَ (۱)الطُّورِ وَ

  (۶)الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ  وَ  (۵)الْمَرْفُوعِ

 عنی: ی

وگند ( س۳گسترده)ومارى ط( در ۲کتابى نگاشته شده)سوگند به ( ۱سوگند به طور)»

 « (۶دریاى سرشار) سوگند به( ۵( سوگند به بام بلند)۴آباد) یبه آن خانه

همان « کوهِ زبیر»در زبان سریانی به معنای کوه است. « طور»یبدی نوشته است که م

ی اخیر یعنی، مبارک و خجسته. این کوهی است است که این کلمه« کوهِ سینین»

اوند سخن گفت. او همچنین به مثلثی از سه کوه در مدین که موسی در آن با خد

در شام « طور زیتا»در دمشق، « کوه تینا»اشاره کرده که به طور سینا شباهت دارند: 
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 1نزدیک مکه.« طور تیمنایا»نزدیک بیت المقدس و 

 ی رعد:مچنین است در سورهه

سَ سَخَّرَ الشَّمْ   اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَمَّللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُا

 رَبِّکُمْ  فَصِّلُ اآلیَاتِ لَعَلَّکُم بِلِقَاءِالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی ألَجَلٍ مُّسَمًّى یُدَبِّرُ األَمْرَ یُ وَ

  (۲)تُوقِنُونَ

 عنی: ی

گاه بر  هایی که ببینید، برافراشته است. آنها را بدون ستوناهلل، آن که آسمان»

روند، تختگاهش برنشست و خورشید و ماه را رام کرد. همه در زمانی معین می

سازد، شاید که به دیدار پروردگارتان ها را جدا میکند، نشانهها را پیگیری میفرمان

 («۲یقین آورید)

خیزد که در دوران پیش از اسالم و همیت کوه، در تفسیرهای قرآن از آنجا برمیا

لوی، گنبدِ آسمان به سقفی تشبیه شده که توسط یک ستون بزرگ در منابع په

                      
 . ۳۳۲(: 9 ج. ۱۳8۲میبدی، . 1
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برافراشته شده است. این ستون که در مرکز گیتی جای دارد، در ادبیات ایرانی، 

شده است. بر همین مبناست که مفسرانِ ایرانیِ قرآن، مفهوم دانسته می« دماوند»

ی اند. در آیهکردهکوهِ مرکزی گیتی را همچنان در تفسیرهای خود از قرآن حفظ 

 اند:ی مومنون آن را به طور سینا منسوب دانستهبیستم سوره

 غٍ لِّلْآکِلِینَ صِبْ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَ وَ

 عنی: ی

 .«آید که روغن و نان خورشى براى خورندگان استو از طور سینا درختى برمى»

کوه »آن را به  1نخورده نقل کرده است و سورآبادیطور دست ور سینا را طبری بهط

نوشته « جوامع الجامع»اند. طبرسی در برگردانده« کوه نیکو»به  2و میبدی« آراسته

در مورد این کلمه وجود دارد و معنای آن « سَیناء»و « سِیناء»است که دو خوانشِ 

 3است.« بقعه»

                      
 . ۱۶۳۵(: ۳ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
 . ۴۲۶(: ۶ ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
 . ۲۴۴: ۱۳8۶. طبرسی، 3
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( همواره در ارتباط با ۱/۵۲جز یک مورد ) ور، در قرآن دوبار همراه با سینا و بهط

ادب »قتیبه در داستان خروج قوم یهود و ماجراهای دینی ایشان آمده است. ابن

ای سریانی و بیضاوی در تفسیر قرآنش، آن را واژه« المزهر»، سیوطی در «الکاتب

 )صور( در عبری به معنای صخره و «צור»اند. اصل کلمه باید با یا نبطی دانسته

)طورا( در آرامی به معنای کوه پیوند داشته باشد. ترکیب طور سینا در « טורא»

شود. اما خوانشِِِ آشنای )طورا دَ سینی( دیده می« טוראדםיני»ها به شکل ترگوم

)طورا د سینیا( سریانی است و از همین مجرا  ynysd arvtآن در عربی، وامی از 

 1به عربی قرآنی راه یافته است.

اند. طبری در شرحِ آمدنِ حرف فرض کرده« قاف»این کوهِ مرکزی را  ،گررخی دیب

است « سوگند به کوه قاف» ی قاف چنین نوشته است که معنایشق در ابتدای سوره

گوید که گرداگرد جهان را کوهی بلند به نام قاف فرا گرفته است که از جنس و می

خورد که از بلوری سپید و می زمردِ سبز است. این کوه در باالی خود، به آسمان

                      
 . ۲9۶: ۱۳۷۲جفری، . 1
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روشن است و کبودیِ این کوه است که در آسمان بازتابیده و آن را آبی ساخته 

منبه نقل کرده است که دانایان، صفات کوه قاف بنمیبدی از ضحاک و وهب 1است.

را به ذوالقرنین گفتند و به او خبر دادند که در زیرِ هر شهری، رگی از این کوه 

  2کند و علت زلزله، جنبیدنِ همان رگ است.لرزه جلوگیری میمینهست که از ز

دانستند که بر این کوهِ مرکزی تکیه کرده الیه میس قدما، آسمان را گنبدی الیهپ

ی است. این گنبد، ماهیتی گداخته و آتشین داشت و این را تا حدودی از کلمه

«. شدهمملو و سرخ»عنی گرفتند که یی طور برمیاز سوره ۶ی در آیه« مسجور»

گوید منظور از می« مجمع البیان» 3ترجمه کرده است.« کردهپر از آتش»طبری آن را 

)یعنی تنور را « سجرت التنور»که در عبارت شده است. چنانآن، برافروخته و سرخ

نویسد که دریای مسجور، اقیانوسی است سورآبادی می 4شود.برافروختم( دیده می

                      
 . ۱۷۴۵(: ۷ ج. ۱۳۵۴طبری، . 1
 . ۲۷۴(: 9 ج. ۱۳8۲میبدی، . 2
 . ۱۷۵۷(: ۷ ج. ۱۳۵۴طبری، . 3
 . ۳۳8(: ۲۳ ج. ۱۳8۰طبرسی، . 4

www.takbook.com



661 

 

بهشت که عرش در باالی آن قرار دارد. همچنین حدیثی از علی )ع( در زیر سقفِ 

  1داند.هست که این دریا را بستر زیرین دوزخ می

همانند مکه که ی فرشتگان است، یت المعمور، در آسمان چهارم قرار دارد و قبلهب

 کنند.هزار فرشته آن را طواف می ۷۰شود. هر روز ی آدمیان تلقی میبر زمین، قبله

ی سپید و زرِ سرخ این خانه، چهار رکن دارد که از زبرجدِ سبز، یاقوتِ قرمز، نقره

اند. آن را شیث یا آدم ساخته بودند و در زمان توفان نوح به آسمان ساخته شده

 2برده شد.

 آسمانِ کالسیک قرون میانه ترکیبهای فرازینِ آسمان در نهایت با هفتخشب

 ای داریم:چنین اشاره ی مومنوندر سورهاند. شده

سَّمَاء أَنزَلْنَا مِنَ ال وَ (۱۷)الْخَلْقِ غَافِلِینَ  مَا کُنَّا عَنِ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ وَ

جَنَّاتٍ  فَأَنشَأْنَا لَکُم بِهِ (۱8)بِهِ لَقَادِرُونَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ

  (۱9)نْهَا تَأْکُلُونَمِ أَعْنَابٍ لَّکُمْ فِیهَا فَوَاکِهُ کَثِیرَةٌ وَ مِّن نَّخِیلٍ وَ

                      
 . ۲۴۳8(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
 . ۲۳۴8و ۲۳۴۷(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 2
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 عنی: ی

و  (۱۷)ایمنبوده خبربیو به راستى باالى سر شما هفت راه آفریدیم و از آفرینش »

از آبى به اندازه فرود آوردیم و آن را در زمین جاى دادیم و ما براى  ،از آسمان

خرما و  هایى از درختانِباغ ،پس براى شما به وسیله آن (۱8آن تواناییم) بردنِبین

ها هاى فراوان است و از آنها براى شما میوهانگور پدیدار کردیم که در آن

 «(۱9خورید)مى

اختر اشاره آسمان، احتماالً به مسیرها و مدارهای هفتراه برای هفتعبیرِ هفتت

 اند:ی طارق هم تکرار شدهسورهکنند و در می

إِن کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا  (۳)النَّجْمُ الثَّاقِبُ (۲)مَا َأدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ وَ (۱)الطَّارِقِ السَّمَاء وَ وَ

  (۴)عَلَیْهَا حَافِظٌ

 عنی: ی

ی ( ستاره۲ها چیست)دانى راه( و تو چه مى۱های آن)سوگند به آسمان و راه»

 («۴که به راستی که هر تنی )نفسی( نگهبانی دارد)( ۳شکافنده)

هایی را در خود دارند، باعث شد تا تعبیر گانه راهاین تأکید بر اینکه افالکِ هفت

ای برای حرکت افالک در نظر گرفته شود. این قرآنیِ دیگری به صورت استعاره
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« کِشتی»ه است و بار در قرآن تکرار شد ۲۳برخاسته بود که « فُلک» یکلمهتفسیر از 

های سامی مشترک است و در اصل به دهد. این کلمه در تمام زبانمعنا می

در همین معنا « پیالکو»شده است. در اکدی های گرد و برجسته اطالق میپستان

)پِلِک( تبدیل شده که عالوه بر این  «ֶפֶלכְ »رواج داشته است. این کلمه در عبری به 

ریسی هم که شکلی مشابه داشته، تعمیم یافته است. تعمیمِ به دوک و چرخ نخ معنا،

های دوران باستان بوده این کلمه به کشتی نیز باید بر مبنای شکل ظاهری قایق

است و « هاکشتی»به معنای  (۲۴)مثالً در رحمن/« جوار»ترادف آن ی مواژهباشد. 

شکل «. رفتن به سبکییافتن و پیشجریان»گرفته شده است؛ یعنی « جار»ی از ریشه

یافته برای اشاره به زنان و همسران نیز به است و به شکلی تعمیم« جاریه»مفرد آن 

 1خرامند.رود؛ زیراکه آنان نیز به علت نشاط و جوانی مانند کشتی پیش میکار می

گانه در های هفتکردند که فلکها در قرون میانه فرض میبر مبنای این اشاره

                      
 . ۷۴(: ۱۴ ج. ۱۳8۰رسی، طب. 1
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ها و اختران در مدار خود همچون حرکت کشتی در دریا در دل آن آسمان شناورند

 سپارند.راه می

توان ی زخرف میمفسران قرآن معتقد بودند تاییدی بر این دیدگاه را در سوره

 یافت:

الَّذِی  (9)الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ وَ

الَّذِی نَزَّلَ مِنَ  وَ (۱۰)جَعَلَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا لَّعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ

الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا  وَ (۱۱)السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّیْتًا کَذَلِکَ تُخْرَجُونَ

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ  (۱۲)الْأَنْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ جَعَلَ لَکُم مِّنَ الْفُلْکِ وَ وَ

 (۱۳)مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ

  (۱۴)إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّا وَ

 عنی:ی

ها را خواهند گفت آن ،ها و زمین را چه کسى آفریدهو اگر از آنان بپرسى آسمان»

اى گردانید و براى ( کسى که این زمین را براى شما گهواره9دانا آفریده)گرِ چیره

اندازه از آسمان  ( و آن کس که آبى به۱۰که راه یابید)، شاید ها نهادشما در آن راه

همین گونه بیرون آورده  ،زمینى مرده را زنده گردانیدیمبدان پس  ،فرود آورد
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ها سره آفرید و براى شما از کشتیها را یک( و همان کسى که جفت۱۱شوید)مى

پس چون بر  .قرار گیرید شان( تا بر پشت۱۲سوار شوید)که قرار داد چهارپایان و 

دگار خود را یاد کنید و بگویید پاک است کسى که این پرورنواختِ  ،آن برنشستید

( و به راستى که ما به سوى پروردگارمان ۱۳ما را یاراى آن نبود) را براى ما رام کرد و

 «(۱۴بازخواهیم گشت)

تا راست شوید »؛ یعنی «لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ»خوانیم ی زخرف میسوره ۱۳ی ر آیهد

جمع است. « تستووا»مفرد و « ظهوره»اما ایرادِ کار در آن است که  1«.هایتانبر پشت

ی قبل در آیه« ماترکبون»سورآبادی برای رفع این اشکال گفته است که ظهوره به 

شدند، مفرد دهد و فرض کرده است که البد آن چیزی که بر آن سوار میارجاع می

در واقع چنین نیست و حتا  2بوده که این ضمیرِ مفرد در اینجا به کار رفته است.

ای دیگر ارجاع دهیم، باز اگر این ضمیر را به شکلی تا این حد غیربدیهی به جمله

الفلک »دقیقاً در کلمات پیشینش توصیف شده که عبارت از « ما ترکبون»بینیم می

                      
 . ۱۶۵۷(: ۷ ج. ۱۳۵۴طبری، . 1
 . ۱۲۲۶(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 2
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است که جمع اندر جمع است. میبدی هم اقرار کرده است که موضوع « و االنعام

 1است که حالت جمع دارد.« ستوران» ارجاع این ضمیر

ارتباط با مفاهیمِ موجود ، به چیزی کامالً بی«ظهوره»ک توضیحِ دیگر آن است که ی

کند، که مفرد است. مثالً شاید منظور از کشتی، همان خورشید یا در آیه اشاره می

کشتیِ حاملِ خورشید باشد که در این حالت بر پشتِ سپهر است که راست شده 

را اشاره به دو مشرقِ  ۳8ی در آیه« مشرقین»ی در ضمن در اینجا کلمه است.

  2اند.زمستانی و تابستانی دانسته

 ی شوری:همچنین در سوره و

دَ عَلَى شَأْ یُسْکِنِ الرِّیحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِإِن یَ (۳۲)مِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ وَ 

یَعْفُ عَن  وْ یُوبِقْهُنَّ بِمَا کَسَبُوا وَأَ (۳۳) فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍظَهْرِهِ إِنَّ

  (۳۵)هُم مِّن مَّحِیصٍیَعْلَمَ الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِنَا مَا لَ وَ (۳۴)کَثِیرٍ

  عنی:ی

                      
 . ۴9(: 9 ج. ۱۳8۲میبدی، . 1
 . ۲۲۶8(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 2
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بخواهد باد را  ( اگر۳۲)ها، همچون کوهها در دریاستکشتیهاى او و از نشانه»

براى هر شکیباى آن در . به راستی که مانندش ایستاده ببر پشت تاگرداند ساکن مى

از  شان کند ونابود ،اندبه دست آوردهآنچه  رای( یا ب۳۳هاست)گزارى نشانهسپاس

بدانند که ایشان  ،کنندما جدل مى یهاآنان که در نشانه ( و۳۴گذرد)بسیارى درمى

 «(۳۵را گریزى نیست)

هایی شباهت دارد که ها، به زعم مفسرانی مانند سورآبادی، به کوهین تعبیر از کوها

اند؛ بدان معنا که ی نبأ، همچون میخی به زمین کوبیده شدهی هفتم از سورهدر آیه

ها، شده است که بر دریایی شناور است و کوهای در نظر گرفتهزمین همچون کشتی

 هایش به هم هستند. ی تختهکنندههای متصلمیخ

هایی بر دوش شود که با طبقهه این ترتیب، زمین تا حدودی به کشتیِ نوح شبیه میب

به شکل زمین و طبقات آسمان و  خود، بر اقیانوسی از آب شناور است. اشاره

خوانیم ی ملک میشود. باز هم در سورهها منحصر نمیشمارشان البته به این نمونه

 که:

لَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ا

هُوَ  ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَ (۳)هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ
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أَعْتَدْنَا لَهُمْ  جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِ وَ  اء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَ وَ (۴)حَسِیرٌ

  (۵)عَذَابَ السَّعِیرِ

 عنی: ی

 طبقه بیافرید در آفرینشِ رحمان، هیچ اختالفآسمان را طبقههمان که هفت»

( سپس چشمت را 3بینى؟)بینى. پس چشمت را بازگردان، آیا شکافی مىنمى

گمان آسمانِ ( و بی4دگربار بازگردان تا نگاهت رانده و درمانده به سویت بازگردد)

ها ی دیوها قرار دادیم و براى آنهایى آراستیم و آن را رانندهدنیا را با چراغ

 («5ایم)ی آتش فروزان آماده کردهشکنجه

استانی اشاره آسمانِ مشهورِ باند که به همان هفتفسران در شرح آیات اخیر نوشتهم

اند. مثالً آسمان را برشمرده و وصف کردهکند. بسیاری از مفسران، این هفتمی

 1نهد:سورآبادی آنان را چنین نام می

که از زمردِ سبز ساخته شده است و فرشتگانِ مقیم آن صورتی از « رقیعا»خست: ن

                      
 . ۷۳۳و  ۶۳۲(: ۱ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
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 است. « اسماعیل»گاو دارند. رئیسِ این آسمان 

ی سپید ساخته شده است و فرشتگانش به شکل عقاب نقره که از« ارقلون»وم: د

« ارقاییل»ای به نام ایشان فرشته هستند. فعل اصلی این فرشتگان قیام است و رئیس

 است.

که از یاقوتِ سرخ ساخته شده است و فرشتگان مقیمِ آن، به شکل « قیدوم» وم:س

 نام دارد.« کوکیاییل»کرکس هستند. فعل ایشان رکوع است و رئیسشان 

که از مروارید ساخته شده است و فرشتگانش شبیه به اسب هستند. « ماعون»هارم: چ

 دارند.« مومناییل»فعل ایشان سجود است و رئیسی به نام 

که از زرِ سرخ ساخته شده است و ساکنانش حوری هستند. فعل ایشان « دیقا» نجم:پ

 است. « صفطیاییل»ای به نام است و رئیسشان فرشته گریستن

 که از یاقوتِ زرد ساخته شده است و ساکنانش ولدان )کودکان(« دقنا»شم: ش

 نام دارد.« روعیاییل»هستند. فعلشان قعود است و رئیسشان 

شباهت دارند. آسا های غولکه از جنس نور است و فرشتگانش به آدم« عریبا»فتم: ه

گردند. خداوند است، می فعل ایشان طواف است و مدام در اطراف عرش که تختگاهِ

 نام دارد. « نوریاییل»رئیس ایشان 
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 ت. ها، خوراک از تسبیح و نوشیدنی از تقدس ساخته شده اسر تمام این آسماند

فهرستی مشابه به دست داده است و میبدی « قوت القلوب»بوطالب مکی نیز در ا

در شرح  سورآبادی در جای دیگری 1گوید.همین را می« کشف االسرار»نیز در 

منظور از آفرینشِ روز و شب و ستارگانی ی انبیاء گفته است که از سوره 33ی آیه

فلک است که به ترتیبِ نزدیکی به که هر یک در سپهری شناورند، همان هفت

زمین: ماه )آسمان اول(، عطارد )آسمان دوم(، زهره )آسمان سوم(، شمس )آسمان 

)آسمان ششم( و زحل )آسمان هفتم( را در چهارم(، مریخ )آسمان پنجم(، مشتری 

  2دهند.خود جای می

منبه از بخار آفریده بنآسمان قرار دارند که به قول وهبهفت نابراین بر فراز زمین،ب

از کعب االحبار روایت شده است که آسمانِ دنیا از موجی از کفوف  3اند.شده

د که به ترتیب از جنس انآسمان قرار گرفتهساخته شده است و باالی آن هفت

                      
 . ۲9۷(: ۳ ج. ۱۳8۲میبدی، . 1
 . ۱۵۵۷(: ۳ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 2
 . ۶۳۳(: ۱ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 3
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موجی از کف، مرمرِ سپید، آهن، مس یا روی، نقره، طال و یاقوتِ سرخ ساخته 

ی هر دو حجاب، اند. میان هر دو آسمان حجابی است که در فاصلهشده

   1«.بقیطاطروش»ای است به نام صحراهاست. موکل آسمان هفتم فرشته

البروج را نیز های دایرهسال و برج ماهِ ۱۲هایی وجود دارد که ر آیاتی دیگر، اشارهد

 ی حجر آمده است:که در سورهچنانسازد. موجه می

 حَفِظْنَاهَا مِن کُلِّ شَیْطَانٍ  وَ (۱۶)ظِرِینَزَیَّنَّاهَا لِلنَّا لَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمَاء بُرُوجًا وَ وَ

یْنَا أَلْقَ األَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ وَ (۱8)بِینٌمُّإِالَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ  (۱۷)رَّجِیمٍ

 مَن جَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَ وَ (۱9)أَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُونٍ فِیهَا رَوَاسِیَ وَ

 (۲۱) مَّعْلُومٍمَا نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ خَزَائِنُهُ وَ إِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ عِندَنَا وَ (۲۰)لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ

 (۲۲)ازِنِینَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَ  اء فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ وَ أَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَ  وَ

  وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنکُمْ وَ (۲۳)نَحْنُ الْوَارِثُونَ نُمِیتُ وَ إنَّا لَنَحْنُ نُحْیِی وَ وَ

  (۲۵)شُرُهُمْ إِنَّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌإِنَّ رَبَّکَ هُوَ یَحْ وَ (۲۴)لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ

                      
 . ۳۶۵(: ۵ ج. ۱۴۰۴ابوا فتوح رازی، . 1
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 عنی: ی

( و آن ۱۶بیاراستیم)ها را برای تماشاگران هایی قرار دادیم و آنو در آسمان، برج»

 ( مگر کسی که دزدکی گوش کند، پس۱۷شده نگه داشتیم)را از هر دیوی رانده

ها ( و زمان را گستردیم و در آن کوه۱8کند)ای از آتش هویدا دنبالش میزبانه

ها قرار ی( و در آن زیستن۱9افکندیم و در آن از هر چیزی سنجیده در آن رویاندیم)

نزد  ( و نیست چیزی مگر که۲۰روزی دهندگانشان نیستید) دادیم و کسانی که شما

( و بادها را ۲۱فرستیمش)ای دانسته فرونمیهایش است و جز به اندازهما گنجینه

ن شما را بارورکننده)ی ابرها( فرستادیم، پس از آسمان آبی فرو فرستادیم، پس بدا

کردن و میراندن، از زندهو به راستی که  (۲۲بان نیستید)بنوشاندیم و شما آن را گنج

شناسیم گرفتگان از شما را میمانا پیشی( و ه۲۳داران هستیم)آن ماست و ما میراث

 (« ۲۴شناسیم)و پس آیندگان را می

سورآبادی  1ترجمه کرده است.« دودگرم و بی»را در این آیات به « سموم»بری ط

                      
 . 8۴۲(: ۴ ج. ۱۳۵۴طبری، . 1
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کند و است اشاره مینوشته است که این کلمه به آتشی که زیر آسمان و باالی هو

های آسمانی از دید سورآبادی، برج 1آورد.این همان است که آذرخش را پدید می

 ۱۲و این عبارت از همان  2کنندهایی هستند که فرشتگان در آن زندگی میکوشک

 3سازند.ماهی است که سال را می

 ریم:ی فرقان تعبیری همانند را دار سورهد

ذِی هُوَ الَّ وَ  (۶۱)قََمرًا مُّنِیرًا رَاجًا وَجَعَلَ فِیهَا سِ ِفی السَّمَاء ُبرُوجًا وَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ ت

  (۶۲)رَ أَوْ أَرَادَ شُکُورًاالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن یَذَّکَّ جَعَلَ اللَّیْلَ وَ

 عنی: ی

ی انى نورو ماه یهایى نهاد و در آن چراغبرج ،است کسى که در آسمانخجسته »

د یا بخواهپند پذیرد، و اوست کسى که براى هر کس که بخواهد  (۶۱قرار داد)

 «(۶۲شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید) باشد،سپاسگزار 

                      
 . ۱۲۵۶(: ۲ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 1
 . ۱۲۵۳(: ۲ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 2
 . ۲9۵(: ۵ ج. ۱۳8۲میبدی، . 3
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اند و در تایید این ی عربی دانستهرا از ریشه« سراج»ی رخی از مفسران، واژهب

مشکل آن است که خودِ این آورند، اما را در عربی گواه می« سراج»حرف، فعل 

نظران وجود فعل از روی اسم ساخته شده است. امروز توافقی در میان صاحب

دارد که اصلِ این واژه، همان چراغ فارسی است. با وجود این، مسیر انتقال آن به 

در ابتدای این واژه، الگویی عام « س»یا « ش»به « چ»عربی جای بحث دارد. تبدیل 

شود. این کلمه در های سامی دیده میهایش به زبانامگیریاست که در تمام و

)شراگا( تبدیل شده است. جفری Agrw)شرگا( و در سریانی «שרגא»آرامی به 

این به پیروی از فولرس، رواج بسیارِ این کلمه در سریانی را دلیلی بر وامگیری 

« سراج»ساختار آوایی نماید. هم اما این گفته درست نمی 1داند،کلمه از آن زمینه می

تر است و هم پیوندهای میان زبان فارسی و عربی آن نزدیک« شراگا»از « چراغ»به 

ای را محتمل سازد. گذشته از این، این واقعیت قدر بوده است که چنین وامگیری

اند، در عربی وارد نشده« شراگا»شده از سریانیِ برساخته-های آرامیکه مشتق

                      
 .۲۴8: ۱۳۷۲جفری، . 1
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این کلمه به صورت یک واحدِ مستقل و مجزا به عربی وارد  نشانگر آن است که

 شده است. 

توان چنین نتیجه گرفت که تصویرِ کهن و باستانیِ ز تمام این سخنان، میا

گونه که بر فرازِ زمین برنهاده شده است در مانند و تختآسمان و آسمانِ گنبدهفت

ان باقی ماند و با تصویر کوهِ مرکزیِ گیتی ترکیب شد. تفاوت قرون میانه نیز همچن

بار متن مقدسِ مورد این تصویر با ادبیات پهلوی و اوستایی در آن است که این

ارجاعِ نویسندگان، قرآن بود و با استناد به کلیدواژگانِ قرآنی، همان تصویر باستانی 

شود ـ ر تفسیرِ سورآبادی دیده میکه به ویژه دچنانکردند و گاه ـ را بازتولید می

افزودند.آمیز و رنگین را نیز میبدان شاخ و برگی تخیل
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 ایزداختر و هفتگفتار دوم: هفت

اخترِ مهم در آسمان وجود دارند، در ابتدای که گذشت، این باور که هفتچنان

قرن  زمین پدیدار شد و دری اول پ.م در میان قبایل آریایی ساکنِ ایـرانهزاره

های همسایه در های ماد و پارس بر سرزمینی دولتششم و هفتم پ.م با سیطره

اختر، خاستگاهی های دیگر نیز وامگیری شد. باور به اهمیت هفتتمدن

ی مهـرپرستانه داشت و از این مجرا نیز در جهان باستان پراکنده شد. عالقه

نجکاوانه نداشت؛ بلکه با اختر، تنها ماهیتی علمی و کمهـرپرستان به این هفت

ی مرکزیِ دین زرتشتی چارچوبی دینی درآمیخته بود که بعدها مضمونش در هسته

 شاخه شد. باقی ماند و پا به پای تکامل و گسترش آن، بالید و شاخه

فرض اصلیِ اخترشناسیِ مهـرپرستانه، آن آید، پیشکه از منابع اوستایی برمینانچ
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ایزدِ بزرگ و مهم، همسان هستند و نمود ایشان محسوب اختر با هفتبود که هفت

اش برای مفهوم شدهشوند. باورهای مهـرپرستانه، دستِ کم در شکلِ زرتشتیمی

زمان، اهمیتی بسیار قایل بود و به آیین زروانی درپیوسته بود. در حدی که بعید 

ی زمان مقدس کرانه و جداسازنیست، خودِ زرتشت نیز تفکیک زمانِ کرانمند از بی

و نامقدس را همچون پاسخی به این بزرگداشتِ زروان پرورده باشد. باورهای 

اش برایمان باقی ی رومی و شکلِ عصر ساسانیزروانی در آن شکلی که از نسخه

هایی از جبرگرایی را در خود دارد و نظامی علَّی و مکانیکی را در مانده است، رگه

تحت تاثیر دهر یا زمانه قرار دارد و سرنوشتِ بیند که در نهایت جهان برپا می

دانیم که نگرش زروانی یا دهری در دوران اسالمی، کند و نیز میمردمان را تعیین می

انگارانه گره رنگ و بوی ملحدانه داشته و با انکارِ نیروهای متافیزیکی و دیدی ماده

ی فعال در رستان اولیهتوان تا حدودی عقاید مهـرپبر این مبنا، میخورده است. می

 دوران هخامنشی را بازسازی کرد.

های ایشان در شکلی فشرده، باید به این موارد اشاره داشترای برشمردنِ پیشب

 کرد:

ذاتیِ اختران و ایزدان باور داشت. زروانی به هم-خست: این دیدگاِه مهـرین

www.takbook.com



678 

 

ا با نیروها و مفاهیمی گرفت و ایشان رایزدِ اصلی میاخترِ اصلی را همتای هفتهفت

گرفت. به این شکل که زمان )کیوان(، قدرت و شکوه )برجیس(، انتزاعی یکی می

ی انسانی باروری )ناهید(، دلیری )بهرام(، هوش و خرد )تیر(، راستی )مهـر( و فره

 دانست. )ماه( را نمودهای این ایزدان می

ای اعدادی مانند هفت، مدارانه داشت. برنسبت علمی و ریاضیوم: نگرشی به د

های نجومی و پیشگویی حرکت تقدس قایل بود و رصد ستارگان و تدوین جدول

بودنِ هستی دار به عقالنیداد و باوری ریشهاختران را در دستور کارِ مغان قرار می

 داشت.

تواند وم: بر محور این باور تکامل یافته بود که انسان جوهری اهورایی دارد و میس

ی ایزدان دست یابد و با نیروهای مقدس یگانه و سلوکی روحانی به مرتبهبا سیر 

 شود. 

هایی در مراتبی از رازآشنایی و منزلهارم: خصلتی رازوَرزانه داشت و به سلسلهچ

 مسیر تکامل روحی قایل بود.

تای میانی به گمانم، خاستگاهی زرتشتی دارد. این ر میان این چهار اصل، دود

ترین نیروی حاکم بر هستی را خِرَد و عقل دانست و آن را با مهم زرتشت بود که
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شدنِ انسان و فهمِ قانونِ طبیعت )اَشَه( مترادف فرض کرد. همچنین امکان یکی

خداوند را طرح کرد و اصوالً خدای یکتا را همچون تصویری از انسان آرمانی 

 بپرداخت. 

های زرتشتی بوده یکی از ارکان آموزهام که رازوَرزی نیز نشان داده« زند گاهان»ر د

است، اما روشن نیست که زرتشت آن را از مهـرپرستان وامگیری کرده یا مسیری 

واژگونه در کار بوده است. با توجه به ماهیت ادیان ابتداییِ پیشازرتشتی که نوعی 

گرفتند، حدسم آن است که این فرض میرازوَرزی و مناسکِ گذارِ دشوار را پیش

 ، پیش از زرتشت وجود داشته و به آیین وی نیز راه یافته باشد. عنصر

های زرتشتی در تضاد بود و همان ر میان این چهار فرض، اولی کامالً با پندارهد

شد گرایش مهـری و زروانی در درون دین زرتشتی، چیزی بود که باعث می

اش، یعنی ای مستقل نمود یابد. درست همان طور که بعدتر ادامههمچون فرقه

ختار به خود گرفت. به عرفان ایـرانی نیز در دل شریعت اسالمی موقعیتی خودم

ها بیان دیگر، گمانم آن است که از دوران هخامنشی به بعد و پس از ادغامِ یشت

ایم. ی متون مقدس زرتشتی، دیگر دینی مستقل به نام مهـرپرستی نداشتهدر زمینه

این آیین پس از آن، همچون گرایشی عرفانی در درون دیانت زرتشتی باقی ماند و 
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وقعیت این آیین مهـری در دل دین زرتشتی، دقیقاً همتای عرفان کنم که مگمان می

 ایـرانی در دل دین اسالم بوده باشد. 

زروانی با دین زرتشتی، که بعدتر در تمایز تصوف ـ  مایز اصلی نگرش مهـریت

ایـرانی و نگاه معتزلی و شیعی به دین نیز تداوم یافت، آن بود که اولی، جبرگرا بود 

ای تأسیس شده بود. دیدگاه زرتشتی نیز گراییِ سرسختانهبنای ارادهو دومی، بر م

مانند نگرش معتزلی، به اخالقی درونزاد و انسانی معتقد بود که پایبندی بدان سخت 

شناسانه ی انسانِ کنشگر برای رعایت آن، پیامدهای هستیکننده بود و ارادهتعیین

زد. این در حالی اهریمن را رقم میبه دنبال داشت و چیرگی نهایی اهورامزدا بر 

های انسانی ـ زروانی، چرخ کائنات بدون توجه به کنش بود که در نگرش مهـری

سازی در این نگرش، کارِ پذیرفت. فَرِشْگردچرخید و از آن تأثیر چندانی نمیمی

پذیرفت و قهرمانی انسانی مانند سوشیانس نبود که به دست زروان انجام می

رد نهاییِ هورمزد و اهریمن با پیوستنِ فروهر نیکوکاران و اَشَوَنان به سرنوشت نب

گری فرازین شد که با داوری مهـر، همچون میانجیصف سپاهِ روشنایی تعیین نمی

خرد که متنی زروانی است، آمده که نیک خورد. در مینوی ای عادل رقم میو قاضی

های گان )برجاختر( و دوازده)هفترسد ناشی از هفتان و بدی که به آفریدگان می
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بودن زند که به محتومهمچنین دیدگاهی جبرگرایانه در آن موج می 570فلکی( است.

این دیدگاه، آشکارا ماهیتی زروانی دارد؛ چراکه این  571کند.قضا و قدر تأکید می

کرانه بود که دست به ی زروان بیشود که اهورامزدا با اجازهعبارت در آن دیده می

 572آفرینشِ هستی فرازبرد.

بعدتر در  و گراییِ زرتشتی را پذیرفتیین مهـرپرستانه البته در نهایت، ارادهآ

هایی مانند آیینِ جوانمردی و قلندری و عیاری، آن را به اوجی چشمگیر شاخه

اش کرد. با این بندیرساند و در عرفان خراسانی به نیرومندترین شکل، صورت

 اش وجود داشت. ه و مکانیکی یاد شده همچنان در زمینههمه عناصر جبرگرایان

اختر که نمودهای مادیِ ایزدان در جهان عینی و ملموس ر این چارچوب، هفتد

شدند، اهمیتی بیش از جهان درون و نیروهای نفس یا مفاهیم بیرونی محسوب می

دمان را انتزاعی داشتند. این اختران بودند که سیر هستی و در نتیجه، سرنوشت مر

                      
 .۷مینوی نرد،  .570
 .۲۷مینوی نرد،  .571
 .8مینوی نرد،  .572
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ها و اینکه چگونه و با چه ساز و کردند. از این رو شناسایی ماهیت آنتعیین می

رسانند، در این بسترِ دینی به طرحی پژوهشی و کاری این تعین را به انجام می

بینی و ای تحقیقاتی بدل گشت. این همان مسیری بود که در نهایت، طالعبرنامه

 توجه به زایچه را پدید آورد.

                                                *** 

اند و به اختر به ایزدان منسوب شدهها هفتترین منابعی که در آنفتیم که کهنگ

های اوستا اند، یشتهای خاص دانسته شدهها و ویژگیهمین ترتیب دارای خصلت

ر عدد هفت، بذرِ اختر و تأکید بهستند. در این متون، همزمان با ابداع مفهوم هفت

هایی که به شود. در یشتعلمِ شناساییِ ماهیت و خواص ستارگان هم دیده می

ای از این صفات و بندیاند، به روشنی ردهاخترِ اصلی نوشته شدهافتخار هفت

کنند. آنچه نادیده ها را از بقیه متمایز میاند که هر یک از آنها ارائه شدهویژگی

سال سه هزار نماید، آن است که تمام خواصی که تا نگیز میاشدنش شگفتانگاشته

شود، به شکلی ساده و ابتدایی در این متون وجود اختر منسوب میبعد به هفت

 شوند.ی بعدی محسوب میبینی و علم زایچهدارند و آشکارا خاستگاه طالع

 توان به این ترتیب خالصه کرد:ها را میهای یشتادهد
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شود: ها شناسایی میدر مهـریشت و سایر جاها با این صفت« شیدخور»یا « مهـر»

یجنَه(، نیرومند )سَویشتَه(، سرور )اَهورَه(، جنگاور )ویاخنَه(، دادگر، داور )یاتَه

، وَچَه(سخن )ارشوَنت(، راستفریب )اَذِئویَمنه(، زیرک و افسونکار )یَئوخشتیبی

بخش، دستگیر، یاریگر، گشایش 573)وُروگَئویَئوتی(،چراگاه فراخسخنور )ویاخْنَه(، 

ترین چاالکان، چاالک 574ی پیروزی و بهروزی،ساز، دادرس، دهندهدلسوز، چاره

کش )اَکمَتَه(، سخت کینه 575بخشان،ترینِ گشایشبخشدلیرترین دلیران و گشایش

س کسی که سخن مقد 577همیشه پیروز و نافریفتنی، 576آفرینشگر، بر همه چیز آگاه،

بین و ردِ گزار، بلندپایگاه، ژرفآور، نیایشزبان 579منثره،ـ تن 578داند،)مَنثرَه( را می

 هزارچشم.  10گوش و )استاد( توانا، هزار

                      
 .8، بند ۲۷و هات  8درآمد یسنا، بند . مثالً در پیش573
 .۵، بند ۱ی . مهمریشه، کرده574
 .۶۵، بند ۱۶ی . مهمریشه، کرده575
 .۶۰، بند ۱۴ی . مهمریشه، کرده576
 .۵، بند ۱ی . مهمریشه، کرده577
 .۱، بند ۲ی . مهمریشه، کرده578
 .۲۵، بند ۷ی . مهمریشه، کرده579

www.takbook.com



684 

 

وند دارد. نابراین مهـر، موجودی است که با دلیریِ جنگاورانه و خردِ موبدانه پیب

ورتی آرمانی از صبه  هایش هستند وجویی، ویژگیبیناییِ ژرف و نیرومندی و رزم

ست و اَبَرپهلوانانِ خردمند شباهت دارد. با وجود این، کامالً هم اخالقی نی

 شود. کشی و خشونت نیز در او دیده میهایی مانند کینهویژگی

ها با این ها یکی فرض کرد. ماه در یشتتوان با فروشیکه گفتیم، میرا چنان« ماه»

ی رایومندِ ی گاو، بخشندهی تخمهندهها مشخص شده است: در بردارصفت

کننده، ی آبادی ارجمندِ بختیار، توانگر، چاالک، سودمندِ گیاه رویانندهآبرومند، تابنده

 ی گاو.ی تخمهی فر و فروغ، دارندهدارنده 580بخش، اَشَوَن و رَد اَشَوَن،بغ درمان

گیاه، بسیار اَشَوَن، ی بینیم: رویانندهچنین توصیفی را می« هافرَوشی»ر مورد د

بخش، همچون زمین ی فر و فروغ، بخشایشگر، درماننیرومند، پیروزمند، دارنده

زورمند، دلیر، پاک، دادگر،  581فراخ، مانند رودها دراز و مانند خورشید بلند،

افزار، ناپذیرترین رزمترین سواران، شکستاستوارترین پشتیبانان، چاالک

                      
 . ۶و  ٥یشه، بند . ماه580
 .۳۲ی ششم، بند یشه، کردهفروردین .581
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چشم، تیزبین، نیوشا، آسوده، برزمند، تیزپرواز، وبگزیده، خشناس، آرامپیمان

 بختیار، نگهبان آسمان.

ها کمابیش یکی هستند و دهد که ماه و فروشیین دو فهرست از سویی نشان میا

ی این دو نیروی در از سوی دیگر، ماهیت نیکوکار و دادرس و بارورکننده

 دهد. پیوسته را نشان میهم

بُرزمند، نژاده،  582ای است زیبا، برومند،است: دوشیزهچنین توصیف شده « ناهید»

 583سپید بازو، راست باال و تنومند که بازوانی ستبر همچون کتف اسبِ سواری دارد.

ستون دارد، بر بستر و بالش و تختی خوشبو نشسته هزار در قصرِ زیبایش که 

را که  های درخشانشو لباسی فاخر و زیورهایی گرانبها در بر دارد. کفش 584است

ای پرچین و و جامه 585پوشانند، با بندهایی زرین بسته استتا مچ پاهایش را می

                      
 .۷8، بند ۱9ی یشه، کرده. آبان582
 .۷، بند ۱ی یشه، کرده. آبان583
 .۱۰۲و  ۱۰۱، بندهای ۲۳ی یشه، کرده. آبان584
 .۶۴، بند ۱۶ی یشه، کرده. آبان585
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تا »ها از زیر سینه بسته است درخشان در بر دارد که کمرش را به رسم ایالمی

هایی زرین و چهارگوش با گردنبندی گوشواره 586«.هایش زیباتر بنمایدپستان

اند که ستاره بر فرازِ آن نهاده صدپر بر سر نهاده که و تاجی هشت 587طالیی دارد

بر دهانش پَنامی زربفت  588ماند و چنبری از آن پیش آمده است.به چرخی می

 590رانی مغان نیز مسلح است. نیرومند، گردونهو بنابراین به نماد ویژه 589افکنده

یکنامی و بخشی مانند شیر، چربی گوارا، پیروزی، ثروت، نی چیزهای لذتبخشنده

افزا، گسترده، درمانگر، گیتی 591چاالکیِ مردان دوپا و اسبان چهارپا در میدان نبرد،

 592دهنده، دیوستیز و ردِ )= پیشوا و استادِ( اَشَوَنی )پیروی از اَشَه(.روشنی

وشن است که آناهیتا موجودی زیبارو، زنانه، نیکوکار و بخشنده است که بیشتر ر

                      
 .۱۲۷و  ۱۲۶، بندهای ۳۰ی یشه، کرده. آبان586
 .۱۲۷، بند ۳۰ی یشه، کرده. آبان587
 .۱۲8، بند ۳۰ی یشه، کردهآبان. 588
 .۱۲۳، بند ۲9 ییشه، کرده. آبان589
 .۱۱، بند ۲ ییشه، کرده. آبان590
 .۱۳۱، بند ۳۰ ییشه، کرده. آبان591
 .۷، ۲و  ۵، ۱و ویسپرد،  ۱ ، بند۱کرده  ، آبان یشه،8-۴، بندهای ۱ ییشه، کرده. فروردین592
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 بخشد.را به دوستانش میهای مادی ها و لذتنعمت

است: زیناوندترین، نیرومندترین، پیروزمندترین،  چنین توصیف شده« بهرام»

ی سازندهبخش، نودلیری 593ترین، سودمندترین، درمانگرترین،فرهمندترین، نیک

دلیر و  595ی فر مزداآفریده،فرهمندترین، دارنده 594آور،جهان )فرشگردساز(، مرگ

ی چشمِ تیز و بینایی نیرومند و صاحب سوی چشم رندهآرا، دامجنگاور و رز

  596)سوکَه(.

جو، دلیر و نیرومند و در آید که بهرام موجودی نرینه، رزمز این توصیف هم برمیا

 عین حال خشن و خونریز است. 

ی رایومندِ فرهمند، در تیریشت چنین ستوده شده است: تیشتر، ستاره«: تیـر»

ی زبردست، نای بزرگ، نیرومند، دلیر، تیزبین، بلندپایهتوا 597ی آب،ی تخمهدارنده

                      
 . ۲و  ۱، بندهای ۱ی یشه،کرده. بهرام593
 . ۲8، بند ۱۱ی یشه، کرده. بهرام594
 . ۳۷، ۲، ۱9. وندیداد، فرگرد 595
 . ۳۷، ۲، ۱9. وندیداد، فرگرد 596

 .۴، بند ٢ی تیریشه، کرده .597
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های ی خواستهگسار، کاردان، فرمانروا، آراسته با هزار خواسته، بخشندهاندوه

 فراوان، شایسته همچون هورمزد.

دست، شود که تیـر موجودی بوده است خردمند، چیرهز این توصیف روشن میا

های ه به برخی از پیروانش، خواستهند کی آب و آبادانی و زیرک و هوشمبخشنده

 کند.بسیار عطا می

ها را دارد. او تنها ایزدی اختر پرشمارترین نامدر میان هفت«: هورمزد»یا « برجیس»

ایِ خود جدا نگه داشته آمیز از همتای ستارهها به شکلی وسواساست که در یشت

اختر ی هفتراکه بقیهشده و این بسیار غریب است و باید از سر عمد باشد؛ چ

سابقه و های جهان باستان بیایِ چشمگیری دارند که در کلِ تمدنداللت ستاره

ی دانش و آگاهی، اند از: سرچشمههای هورمزد عبارتنوآورانه است. صفت

نژادِ های نیکِ اَشَهی دَهِشی رمه و گله، توانا، بهترین اَشَه، نشان همهبخشنده

خِرَد، خردمند، دانایی، دانا، تقدس، مقدس، سرور )اهورا( ، آفریده، مزدا

ی پاداش هر دارندهناپذیر، به یادزورمندترین، دور از دسترسِ دشمن،  شکست
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 598کس، همه را نگهبان، همه را پزشک، آفریدگار، نامبردار به خردمند )مزدا(،

ترین، بخشخش، چارهبپشتیبان، آفریننده و نگهبان، شناسنده و سپندترین مینو، چاره

ترین، فرهمند، فرهمندترین، بسیار پیشوا، بهترین پیشوا، اهورا، مزدا، اَشَوَن، اَشَوَن

تر، نگاهبان، پشت و پناه، دادار، نگاهدارنده، بینا، بسیار بیناتر، دوربیننده، دور بیننده

شهریاری دارِ کالم )فشوشومنتره(، جویای شناسنده، بهترین شناسنده، پرورنده، رمه

نیکی، بیشتر جویای شهریاریِ نیکی، شهریار دادگر، دادگرترین شهریار، نافریفتار، 

شونده، همه را گر بر ستیهندگی، به یک زخم بر دشمن پیروزنافریفتنی، چیره

ی بسیار ها، بخشندهی دَِهشی همهدهنده، آفریدگار یگانه، بخشندهشکست

رسان، کننده، به خواست خود پاداشکیها، بخشایشگر، به خواست خود نیخوشی

ترین ی شهریاری، برازندهسودمند، نیرومند، نیرومندترین، اَشَوَن، بزرگ، برازنده

 599برای شهریاری، دانا، داناترین، دورنگرنده.

آید که هورمزد، همچون شاهی آرمانی و با فر و شکوه ها برمیز تمام این صفتا

                      
 .۳. هورم دیشه، بند 598
 .۱۶-۱۲. هورم دیشه، بندهای 599
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مانند برخوردار پایان دارد و از قدرتی بیبازنموده شده است که خرد و ثروتی بی

 است. 

ای به کیوان وجود ندارد. با وجود این، همتای او، یعنی ها اشارهدر یشت«: کیوان»

آورم که کامالً های باد را میاند و بنابراین ویژگییشت ستودهوای، در رامـ  زروان

بسته، ر متون بعدی همخوان است. او مردی است کمربند بر میانبا تصویر کیوان د

ای گشاده، تهیگاهی نیرومند، چشمانی هایی بلند، سینهبا کمری استوار، گام

افزارهایی خطرناک به رزم 600آید،آالیش که همچون شهریاری یگانه فرود میبی

آخته، خواستَر  یی پهن، نیزهی سرتیز، نیزهمانند است و لقبش چنین است: نیزه

 باد(. -)هوا

ی نیک و بد و با رخالف سایر ایزدان، اَشَوَن یا نیکوکار نیست و با هر دو سویهب

از نظر  مینو در ارتباط است. از این رو ماهیتی آمیختههر دوی سپندمینو و انگره

 است. ده شدهی نیکِ او ستویشت، تنها سویهاخالقی دارد. در حدی که در رام

                      
 . ۵۳، بند ۱۱یشه، کرده . رام600
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کنندگانش را اختر، به روشنی خاستگاه دینیِ تدوینهای هفتهه از صفتین سیاا

دهد. پیوند خورشید با مهـر آشکارا به آیینی مهـرپرستانه تعلق دارد و بر نشان می

ی رایج را مهـرپرستان توان پذیرفت که دستگاهِ اخترشناسانهاساس همین نشانه می

ترین خدای چندخداییِ جهان باستان، مهمابداع کرده بودند؛ چراکه در تمام ادیانِ 

ـ منسوب ترین پدیدهایزدکده را به نمایان ـ خورشید و ماه یا توفان و تندر  ی کیهانی 

، سین «خورشید»اند. بر این مبناست که آشور، آمون رع، شَمَش و مهـر به کردهمی

شدند. وب میمنس« توفان»و زئوس، تسحوب، ایندره، بعل و یهوه به « ماه»و نانا به 

به این ترتیب، در هر دستگاه دینیِ چندخداییِ جهان باستان، تناظری میان 

توان یافت و این حتا در مورد ترین خدا و یکی از این سه پدیدار کیهانی میبزرگ

ی های محلی هم مصداق دارد؛ یعنی مثالً سنت پرستش آپولون که در منطقهسنت

دانسته است. به همین ی را با خورشید یکی میدلفی یونان رواج بیشتری داشته، و

دانستند، او را با ترین نیروی دینی میترتیب ادیان رازوَرزی که آرتمیس را بزرگ

 گرفتند. ماه یکی می

ز این رو برای دریافتنِ اینکه دستگاه نجومیِ امروزین در بستر چه دینی تکامل ا

اختر، ماه بنگریم. در میان هفتیافته است، باید به هویت این سه پدیدار در آن 
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مقامی چندان بلند ندارد و کامالً تابع خورشید است و از تندر به عنوان نیرویی 

مجزا نام برده نشده است. تنها خورشید در این مجموعه مهم است و آن هم به 

های بعدیِ این دستگاه، مهـر مربوط است. این در حدی است که در تمام وامگیری

که مثالً اخترشناسان و منجمان و خورشید همچنان باقی است. چنانپیوند مهـر 

 رومی و یونانی هم معموالً مهـرپرست هستند. 

دیرینه از  شدنِ این تصویرِ بسیاردادنِ پایداری و فراگیرر اینجا تنها برای نشاند

 دهم: یمقرن ارجاع  13ی اختر، به دو متن با فاصلههفت

اند. بابلی که با شماری زیاد از قرن سوم پ.م یافت شدهای خست، الواح زایچهن

شده تحت تأثیرشان های نوزادِ زادهگانه و خصلتاین الواح پیوند میان اختران هفت

بینیم که تاثیر بهرام، خشونت و زودخشمی و کند. در این متون میرا بیان می

کند. داللت میتندروی است و تیر، به توانگری و برخورداری از ثروت و شهرت 

برجیس نیز، نشانگر نظم و ترتیب در زندگی و خوشبختی و ثروت و عمرِ دراز 
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  601است.

ها و که در آن ویژگی« الصفااخوان »ی سوم ین را مقایسه کنید با بندی از رسالها

های به خاطر دگرگونی« ماه»اند. به این ترتیب که اختر را آوردهخلق و خوی هفت

ی امور دنیوی و مادی است و بدر و محاقش بر اقبال و ادبارِ بخت زیاد آن، نشانه

ی امور اخروی است؛ چراکه همواره کامل و روشن نشانه« خورشید»کند. داللت می

ی امور نحس و پلیدِ دنیوی نشانه« کیوان»است و تیرگی و تغییر در آن راه ندارد. 

ین ترتیب امور نحس را به هم« بهرام»مانند بیماری و شکست و بینوایی است. 

شود و فسق و فجور و فساد و کند، اما به جهان مینویی مربوط مینمایندگی می

ای سعد است که نشانه« برجیس»دهد. تباهیِ ناشی از خشم و آدمکشی را نشان می

دهد و از این رو با پرهیزگاری و اخالق و نیکوکاری رستگاری اخروی را نشان می

همتای زمینی آن است و به خوشبختی مادی و شادمانی گیتیانه  «ناهید»پیوند دارد. 

« تیر»کند و با خوراک و پوشاک و آمیزش و زادنِ فرزند بستگی دارد. داللت می

                      
601. Bart on, 1994: 16. 
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  602دهد.ی این عوامل را نشان میهم ترکیبی از همه

ال س ۱۳۰۰است که  شده تقریباً در همان جایی نوشته« اخوان الصفا»های سالهر

ی این دو هکاتبی کلدانی، الواح بابلیِ زایچه را در آن نگاشت؛ یعنی از مقایسپیش 

قرن، صفات منسوب به بهرام و برجیس و تیر، نزدِ  ۱۳آید که در این متن برمی

ودی بیشتر زبغداد کمابیش ثابت بوده است. به ـ  اختربینان و دانشمندانِ مقیم بابل

اریم آن آنچه باید از این بند در یاد نگاه دها خواهم نوشت. در مورد این ویژگی

اختر است که توصیفی که شرحش گذشت، در زمانی بسیار دیرینه در مورد هفت

ر دشدنشان تدوین شده است. در عمل، هر آنچه وجود داشته و همزمان با تعریف

شنویم، بازتاب و شرح و ی بعدی در مورد این هفت جرم کیهانی میسه هزاره

 ها را دیدیم.صفاتی است که فهرست آن بسطِ همین

*** 
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ترین ایزد نزد زرتشتیان نیرومندترین و مقدس« اهورامزدا»در میان تمام این اختران، 

ی غریبی وجود دارد و آن هم اینکه موقعیتش در میان بوده است. در مورد او نکته

ندارد. انتظار ما این ی ایـرانیان باستان همخوانی اختر با جایگاهش در ایزدکدههفت

است که نیرومندترین و برترین خدا که در ضمن، نخستین شکلِ موفق از خدای 

یعنی خورشید ـ منسوب -آنان  یگانه هم هست، در میان اختران به نیرومندترین

کنیم، نگریم و نیروهای مقدس را وارسی میها میشود؛ یعنی آن گاه که به یشت

ایزد چنین باشد که خورشید با اختران بر حسب هفتانتظار داریم چینش عادی 

ی ی زهره و تیر با سیارهاهورامزدا مربوط باشد. در مورد پیوند میان ناهید و سیاره

کشید. جز آنکه مردمان عصر اوستایی در توان پیشعطارد، دلیلِ معقولی نمی

ن ابتدا ایشان را برابر اند و از هماشناختهها میزمین این اختران را با این نامایـران

 اند. گرفتهمی

گرفتنِ خورشید و اهورامزدا دلیلی وجود دارد. اهورامزدا، با وجود این، برای همسان

ترین و نیرومندترین موجود مقدس است. از این رو انتظار خردمندترین و راست

ترین اختر، یعنی خورشید یکی باشد، اما ترین و مؤثرترین و روشنرود با گرممی

ر یکی ها به صراحت گفته شده است که خورشید و مهـچنین نیست. در یشت
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کنندگان اصلیِ آن دهد تدوینترین دلیلی است که نشان میهستند و این مهم

 اند. مهـرپرست بوده

ای ندارد؛ یعنی با وجود آنکه ها جایگاهی ستارهجالب است که اهورامزدا در یشت

تردیدی در مورد همسانیِ هورمزد و برجیس نداریم، در هورمزدیشت و سایر 

یافتنِ اختری به اهورامزدا پرهیز شود. ده است تا از نسبتها، با دقت تالش شیشت

این احتماالً از آنجا ناشی شده است که ویراستارانِ زرتشتی که ادبیات 

افزودند، از جایگاه ی متون مقدس خود میها را به مجموعهی یشتمهـرپرستانه

شت این ایزد اند. به جای آن، در هورمزدیاین ایزد در میان اختران خوشنود نبوده

اند. ای ستودههایی انتزاعی و کامالً متفاوت با نمودهای ملموسِ ستارهرا با نام

زروان وام گرفته شده است و شکل -هایی که به شکلی طنزآمیز از رقیب او، بادنام

 یشت دید. توان در راماش را میابتدایی

م که در دوران هخامنشی، دانیین را به گواهیِ اسناد بابلی و یونانی با قطعیت میا

شده است. در این دوران ی برجیس یکی انگاشته میهورمزد به طور رسمی با سیاره

های تابع هخامنشیان فرض شد. به این شکل ای میان ایزدانِ بزرگِ فرهنگبرابری

 آمون رعی عبرانی، زئوسِ یونانی و پتاح یا که اهورامزدا را با مردوکِ بابلی، یهوه
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دانستند. ایزدِ اخیر از این نظر جالب است که بیشتر با مهـر همسان مصری یکی می

 شد تا هورمزد. انگاشته می

سازی از همان ابتدای دوران هخامنشی وجود داشته و چارچوبی نظری ین همسانا

نظیر هخامنشیان و آزادی مذهبی فراگیرِ جاری ساخته که رواداری دینیِ کمرا برمی

کرده است. واندروردن، بر همین مبنا استدالل کرده شان را پشتیبانی میدر قلمروی

است که تکرار چندباره و انحصاریِ نام مردوک در لوح حقوق بشر کوروش بزرگ، 

ی این سخن آن است که در پشتوانه 603ست.وبودنِ ای یکتاپرستی و زرتشتینشانه

 ر بابل باقی مانده است. های فراوانی دمورد برابری مردوک و اهورامزدا، داده

شده، نتیجه برانگیز و پذیرفتنی از این حقیقتِ شناختهین دانشمند با استداللی تفکرا

گوید مردوک ی حقوق بشر میگرفته است که آن گاه که کوروش بزرگ، در کتیبه

وجو کرد و او را به عنوان ناجی مردم بابل برگزید، در واقع به در زمین جست

ی برجیس را نیز به عنوان نمود آسمانیِ وی در کرده و سیارهاره میاهورامزدا اش
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توان با این اشاره استوارتر ساخت که در متن نظر داشته است. این سخنِ او را می

که تقریباً در همان دوره نوشته شده است و به قومی رقیب و دشمن « کتاب عزرا»

ن تعبیر در مورد کوروش بزرگ به تعلق دارد، دقیقاً همی -یعنی یهودیان-بابلیان 

بار یهوه است که او را برای رهانیدنِ قوم یهود کار رفته، با این تفاوت که این

 گزیند. برمی

دهد، داستانی تخیلی اهد دیگری که همسانیِ این موجودات مقدس را نشان میش

زیسته یبه زبان یونانی است. کالیستنسِ دروغین که احتماالً در قرن پنجم میالدی م

امروز از این اثر، یک روایت «. های اسکندرداستان عشق»است، متنی دارد به نامِ 

ارمنی و یک رونوشت سریانی باقی مانده است. در متن ارمنی به صراحت در همه 

نام برده شده است، در حالی که کل داستان در « اورامزد»جا به جای اسم زئوس از 

بد و انتظار داریم نام زئوس را به جای آن ببینیم. یازبان جریان میفضایی یونانی

ای از متن پهلویِ این داستان بوده، گفته جالب آنکه در متن سریانی که خود، ترجمه
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بنابراین  604ی برجیس است.شده است که منظور از اورامزد در برخی از جاها، سیاره

بزرگِ خود و  توان پذیرفت که پارسیان از همان ابتدا، تناظری میان خدایمی

 اند.کردهترین خدای اقوام دیگر برقرار میبزرگ

اندروردن همین خطِ استدالل را ادامه داده است و تمرکز رصدهای عصر کمبوجیه و

بودنِ آن با بر شناساییِ مدار برجیس را نیز ناشی از اهمیت این سیاره و همتا

به همین ترتیب بازخوانی کرده ی بیستون را نیز داند. او همچنین کتیبهاهورامزدا می

است. از دید او، وقتی داریوش بزرگ در این متن، بارها و بارها از اهورامزدا و 

های بزرگش را در یک سال به برد و اصرار دارد که تمام جنگحمایتِ وی نام می

کند. تفسیر او از انجام رسانده است، در واقع به حقایقی اخترشناسانه اشاره می

بیستون آن است که داریوش بزرگ هنگام اشاره به اهورامزدا در واقع ی نبشته

ی هورمزد )برجیس( را در نظر دارد و سالی که در آن نبردهایش به سرانجام سیاره

دانسته بینانه به نفوذ و اقتدار این سیاره در آسمان مربوط میرسید را با دالیلی طالع
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ی داریوش بزرگ محاسبه کرده و هااست. او موقعیت برجیس را در زمان جنگ

ی کژدم بوده است نشان داده که برجیس در زمان آغاز این نبردها در چهار درجه

ی قوس قرار درجه ۳یا  ۲و واپسین نبرد وی نیز زمانی رخ داد که برجیس در 

داشت. به عبارت دیگر، منظور از یک سالِ تمام در بیستون، زمانی است که برجیس 

 رار داشته است. در برجِ کژدم ق

واندروردن معتقد است، دلیل اینکه داریوش بزرگ، روز و ماهِ تمام نبردهایش را 

و در کل، بیستون را  605دهد، همین توجه به مدارک اخترشناسانه استشرح می

داند که با تأکید بر تناسب میان رخدادهای سیاسی و نظم حاکم بر متنی سیاسی می

آورده است. این نکته را ای داریوش بزرگ فراهم میآسمان، مشروعیتی دینی را بر

باید گوشزد کرد که برجِ کژدم در نجومِ آن دوران با بهرام و ایزدِ جنگ مربوط بوده 

توانسته به معنای چیرگیِ نیروهای است و بنابراین حضور هورمزد در برجِ کژدم می

 اهورایی در نبرد تفسیر شوند. 
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  606خوانیم که:های منسوب به زرتشت میپیشگوییی از مجموعه ۴۳ر متن د

ی آرس )بهرام( است ـ هنگامـی کـه زئوس )برجیس( در کـژدم ـ کـه خـانه»

گرم و  باشد، آغاز زمستان سرد و همراه با بارش تگرگ خواهد بود. میان زمستان،

با  ن همراهپایانش، معتدل خواهد بود. تمام بهار تا انقالب تابستانی، همچون زمستا

آب، وضع غالت عادی و محصول شراب و ها کمباران و تندر خواهد بود. چشمه

 «روغن فراوان خواهد بود.

نابراین در دوران هخامنشیان، باوری رایج و گسترده وجود داشته که بر مبنای آن ب

ی گسترش و رواج شده است. با توجه به دامنههورمزد با برجیس یکی دانسته می

بردن از مردوک / ین حقیقت که هخامنشیان از همان ابتدا به ناماین اعتقاد و ا

دار و دیرینه ای ریشهدهد که با عقیدهکردنش پرداختند، نشان میبرجیس و رصد

گریِ شود که این باور از زرتشتیها روشن میروبرو هستیم. با مرور یشت

دیگر در این میان، ها را ویراسته، برنیامده است. تنها نامزد کیشی که یشتراست

                      
606. Bidez and Cumont, 1938, Vol. II, No.43. 
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اختر را تدوین کرده خودِ آیین مهـری است. مهـرپرستان انگار در زمانی نظام هفت

بودند که هنوز کشمکشِ میان زرتشتیانِ یکتاپرست و هوادارانِ دین چندخداییِ 

باستانی آریایی فروکش نکرده بود. احتماالً به این دلیل است که جایگاهی چنین 

اند. در این چارچوبِ مهـرپرستانه، اهورامزدا مزد در نظر گرفتهفروپایه را برای هور

ترین و نیرومندترین و موثرترین اختران ـ یعنی خورشید یا ماه ـ نه تنها با نمایان

نورترین ستارگان پیوند خورده است. همسان نیست که با یکی از دورترین و کم

وان با زروان یا وای همتا دانسته طنزآمیز اینکه، اخترِ هفتم در این مجموعه، یعنی کی

آید و هماوردِ اهورامزدا شده و این همان است که بعدتر به صورت اهریمن درمی

که در نظام اختران نیز کیوان و برجیس، دشمن یکدیگر هستند شود. چنانقلمداد می

 آیند. ترین و سعدترین نفوذ ستارگان به شمار میی نحسو نماینده

توان زد آن است که پیوستن اهورامزدا و وای ـ اینجا می دس دیگری که درح

اخترِ نخست بوده باشد. ای، دیرتر و متأخرتر از پنجی ستارهزروان به این مجموعه

واقعیت آن است که اگر با چشمانِ غیرمسلح و عادی به آسمان بنگریم و رصدی 

را با کمی دقت و تیر  ساده انجام دهیم، ماه و خورشید را بالفاصله، ناهید و بهرام

را با دقتی بیشتر، تشخیص خواهیم داد. بنابراین معقول است تصور کنیم که آیین 
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شناخته است و ی ایـرانیان باستان در ابتدای کار، تنها پنج اختر را میاخترشناسانه

ها را به نام ایزدان مهمِ دوران خود نامگذاری کرده است. پنج یشتِ مـربـوط این

یشـت و یشـت، تیـریشـت، بهـرامـ مهـریشـت، آبان ختـران )خـورشیدبه این ا

ها متونی یشت( احتماالً در همین هنگام نوشته شده است و اینمـاه ـ فروردین

کنند و هستند که با صراحت و روشنیِ کامل به همسانی ایزدان و اختران اشاره می

 شناسانه هستند. های ستارهانباشته از داللت

ها نیز در همین زمان پدید آمده باشند. این پنج اختر، من آن است که یسنه دسح

عنصریِ زرتشتی و تقدس عدد پنج همخوانی دارد. احتماالً به خوبی با نگرش پنج

شان به افتخار پنج ایزدِ کهن آریایی به شکلی تشخیص این پنج اختر و نامگذاری

گانی را ست. تاریخ ظهور این نظامِ پنجزمین انجام پذیرفته امنتشر و در کل ایـران

ی نخست پ.م دانست؛ چون در این دوران است توان در حدود ابتدای هزارهمی

شان وفادارند زمین به آیین ایزدان باستانیی اصلی جمعیت ایـرانکه همچنان بدنه

و دین زرتشتی هنوز جریانی نوخاسته است. زرتشتیان احتماالً در این مرحله، تنها 

ی گیتی و مینو ای را با نیروهای نفس و عناصر سازندهآمیزِ ستارهاین نظامِ شرک

اند. به این ترتیب، از مدل گاهانی که هشت نیروی روانی را در انسان و پیوند زده
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دهد، رها شده و به ی مقدسِ همتای آن را در اهورامزدا تشخیص میهشت فروزه

های است. حدس من آن است که بخشگانی برگرفته شده جای آن نظامی پنج

ها کند و همچنین یسنهیشت که پنج نیروی نفسانی انسان را توصیف میفروردین

کند، به این دوران های روزانه و ساالنه را بیان میتاییِ زمانبندی پنجکه بخش

توان تاریخ تدوین گاهشماریِ خورشیدی در جمعیت مربوط شوند. بر این مبنا می

 ی نخست پ.م دانست.ایـران شرقی را نیز ابتدای هزارهاوستایی 

نماید که در زمانی دیرتر، دو اخترِ دیگرِ برجیس و کیوان نیز شناسایی نین میچ

شده باشند. این کشف، بر خالف پنج اخترِ دیگر، به طور منتشر و توسط پریستارانِ 

ی مهـرپرستان رخ ایزدانِ گوناگون انجام نپذیرفته است. این کشف باید در جرگه

های دهی به آن با سایر گرایشداده باشد؛ چراکه از سویی الگوی نامگذاری و ارزش

شدنِ این دو ستاره، تقدس عدد دینی همخوانی ندارد و از سوی دیگر، با افزوده

 کند که باور مرکزیِ مهـرپرستان بوده است. هفت را ایجاب می

کشف این دو ستاره شده بودند، نظامی تازه ه این ترتیب مهـرپرستانی که موفق به ب

اقلیم را تدوین کردند که بر مبنای تقدس عدد هفت تاسیس شده بود. ایشان هفت

ی سیر و سلوک عرفانی را بر این مبنا برساختند و به ترکیبی چندان مرحلهو هفت
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های همسایه وام گرفته موفق دست یافتند که چارچوبش به سرعت در سرزمین

یشت، بخشِ های مهـری ـ مهـریشت، رَشْنپای این نظام را ابتدا در یشتشد. رد

بینیم. سپس، در حدود قرن هفتم و ششم ـ می یشت و اشتادیشتکهن فروردین

شود. تا اینکه در دوران زمامداری هخامنشیان پ.م آثار آن در میانرودان نمایان می

گردد. بر این مبنا، حدس باب می ای جاافتاده در این شهربر بابل، به صورت قاعده

ی قرن هشتم و نهم پ.م انجام من آن است که کشف این دو ستاره در فاصله

 پذیرفته باشد. 

ای با پیروان حتماالً همزمان با کوشش زرتشتیان به منظور دستیابی به صلح و آشتیا

انجام های پریستارانِ سایر ایزدان نیز های مشابهی در جرگهسایر ادیان، تالش

پذیرفته است. گمان من آن است که در این هنگام، هورمزد و برجیس همتا دانسته 

اند. مهـرپرستانی که این برابری را قایل شدند، احتماالً به دنبال راهی برای شده

اند. ایشان در واقع، گشتهتلفیقِ باورهای خود و دستگاه فلسفی نیرومند زرتشتی می

اند؛ زیراکه از سویی، تمام ستارگان با برجیس نداشته گرفتن هورمزدراهی جز یکی

ی باقیمانده در برابرشان دیگر از دیرباز صاحب داشتند و از سوی دیگر، تنها گزینه

ی نور بود که کندترین حرکت را هم در آسمان داشت. ستارهکیوانِ دوردست و کم
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گردش خود، ابتدا به  ی بسیار طوالنیِی دیگر، احتماالً با توجه به دورهنویافته

های متأخرترِ یونانی و رومی زروان منسوب شده بود و این همان است که در سنت

یشت به ستایش باد و زمان اختصاص باز مانده است. احتماالً در همین زمان که رام

اختر پیوست. مهـرپرستان خودشان، زروان های مربوط به هفتیافته بود، به یشت

های متضاد معنایی دانستند و ایشان را نمادهای آمیختگیِ جفتو باد را مقدس می

 گرفتند. مکان در نظر می-و ترکیب زمان

توانست زرتشتیان را راضی کند. از دید ز این رو انتخابی انجام گرفت که نمیا

ی خوبی برای اهورامزدا نبود و حضور وای و زروان در این ایشان، برجیس نماینده

بودنِ کردار اخالقی وای و ای را نیز خوش نداشتند؛ چراکه دوپهلوی ستارهایزدکده

ی دستگاه زرتشتی در تضاد است. با وجود این، در زمانی زروان با اصول موضوعه

اختری چندان جاافتاده ها و منابع زرتشتی با هم ترکیب شدند، نظام هفتکه یشت

دادنِ آن ی برای تغییرشده و همسانیِ هورمزد و برجیس به قدری مرسوم که راه

 باقی نمانده بود. 

ی یشت باید در این هنگام تدوین شده باشد. این متنی است که عناصر پایهورمزده

های خداوند به گیرد و آن را در قالب نامی رمزی این متن را مییشت و هستهرام
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ها کند و به این ترتیب، بنیاد فلسفیِ نیرومندی در یشتاهورامزدا منسوب می

های اختری در مورد کند. نویسندگانِ این متن، از پذیرش ارجاعریزی میپی

بسا که آنان کیوان را با اهریمن یکی گرفته باشند و این هورمزد پرهیز کردند و چه 

ماند. بر این مبنا، تدوینِ زمین باقی میسال در ایـراندو هزار سنتی است که تا 

ششم و پنجم پ.م و در عصر هخامنشیان  باید در حدود قرنهورمزدیشت می

ی یشت با بدنهی فروردینمدارانههای انسانصورت پذیرفته باشد. ترکیب بخش

توان به همین مقطع زمانی مربوط دانست و با این تعبیر، ترش را نیز میپهلوانیِ کهن

 های اوستا هستند.ها جدیدترین بخشاین

ها و تردید با افزودن بندهایی به یشتا، بیذیرش برجیس به عنوان نماد اهورامزدپ

کردن بندهای موردِ نظر ویرایشِ برخی از بندهای دیگر همراه بوده است. برای جدا

از اوستای نو، پژوهشی پردامنه مورد نیاز است. با وجود این، در منابع غیرایـرانی، 

توان بازجست. هایی از اینکه تغییراتی در این زمینه انجام شده است، میبازتاب

اش کند که بر مبنای آن، اهورامزدا )برجیس( فاصلهمثالً پلوتارک، داستانی را نقل می

اش با خورشید با خورشید را به سه برابرِ آنچه بود رسانید و بدین ترتیب، فاصله

های ها را با ستارهای شد که زمین با خورشید دارد. آن گاه آسمانبرابر با فاصله
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این  607ها گمارد.ی شباهنگ را به نگهبانی از آنشان برساخت و ستارهنشسته در دل

بینیم که تیشتر یم. در آنجا هم میخوانتعبیر دقیقاً برابر است با آنچه در تیریشت می

کند و اهورامزدا او را به عنوان نگهبانِ یا شباهنگ، سالِ بد و خوب را تعیین می

همان طور که زرتشت در زمین نگهبانِ مردمان است. این ستارگان برگزیده است؛ 

اختر را با ستانی است که جایگیریِ اهورامزدا در میان هفتی دااحتماالً بازمانده

 ساخته است. بودنِ برجیس، پذیرفتنی میسو و دوردستتوجیهی برای کم

ی یارهسمچنین این را مقایسه کنید با بندی از مهـریشت که در آن اهورامزدا ـ ه

اسپ زدِ تیستاید و خورشیها و از ورای ستارگان میبرجیس ـ مهـر را از دوردست

 دهد:)مهـر( از همان فاصله به وی پاسخ می

89 ,miY ,mvrAtoaz atayats, 

 ,Oruha ,ldzam awaCa, 

 usA-,mvnsaY zvrvbi-mvrqAg,` 

 izvrvb-OrqAg, atazvrvb, acaW, atoaz, iAruha,

 usA-OnsaY, 

,atazaY toaza 

                      
 .۴۷پلوتارک، ای یس و اوزیریس،  .607
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am,iAdz ,atoaz vma,m&naC m&natNvps,` 

 ToanCa, awa, iriap, m&mi, m&z, Tasaj, TAsajIW, 

,Oh SxAW, su, ,awa lcoar, 

SiApsIW, iwa, n&wCrak, ,SiAY atpah,. 

90 ,OY ,Oyrioap anawAh, ,&moah atsadzu, 

 ,ahMasEaprhvts atSAtuyniam, 

 Oyqiarah, ,itiap lyazvrab,` 

 Tayajvrvb, ,Oruha ldzam, 

 rvbv,nvyaj ,lCvma atNvps, 

 h?eY,l ,Oprhvk lyaDoaruh, 

 ,iAmhaY ,vrawh awruaT-mvpsa, 

Ud,TAr ,Omvn itieyaDoab,`  

امشاسپندان، آوایش را تا  اهورامزدا، همچون زوتِ  ....آن که همچون زوتِ 89»

کنده کشورِ زمین پراستارگان زبرین برساند و گرداگرد زمین بپیچاند و بر هفت

 سازد.
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مینویی را در پای کوه  آذینِی هومِ ستارهنخستین هاونن، نوشابه. آن که همچون 9۰

ی زیبایش را بستود. امشاسپندان نیز او را آفرین البرز نیاز کرد. اهورامزدا، آمیزه

  608«گفتند. خورشیدِ تیزاسپ از دور ستایش وی را مژده داد.

یابیم که را درمیایِ هورمزد در مهـریشت با مرور این بندها، اشاره به نقش ستاره

شود، در حالی که در منابع زرتشتیِ با همان داللت در منابعِ رومی نیز تکرار می

ها شود. این دادهای به آن دیده نمیخالص و یشتی ویژه مانند هورمزدیشت، اشاره

ـ هورمزد را  ی قراردادِ برجیسبا ضریب اطمینان مناسبی خاستگاه مهـرپرستانه

 دهد. نشان می

توان همسانیِ اهورامزدا ها، تنها راهی است که میاین بازسازی از سیر نگاشت یشت

و برجیس را به کمِک آن توضیح داد. به این ترتیب، دلیلِ مقبولیت بیشترِ تقدس 

های مهـرپرستانه شدنِ اعتبار هفت در نحلهپنج در میان زرتشتیان و دلیل نهادینه

دو عدد مقدس در اوستای نو هم زیربنایی  شود. کشمکش میان اینهم تبیین می

                      
 .9۰و  89بند  ،۲۳ی مهمریشه، کرده .608
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ها و یابد و به این شکل، فهم بندهای مبهم و دوپهلوی بسیاری از یشتدینی می

 شود.ها ممکن مییسنه

شود. برداشت او در ه این ترتیب، راهی نو برای نقد دیدگاه واندروردن گشوده میب

تردید ی اخترشناسانه، بیهای شاهان هخامنشیِ اولیه و باورهامورد پیوند کتیبه

اصیل و قابل توجه است و باید مورد بررسیِ بیشتری قرار گیرد. به گمان من، 

پنداشتن این دو واندروردن در آنجا که به پیوند میان نامِ اهورامزدا و مردوک و همتا

کند، حق دارد و نظمی ذهنی را دریافته است که در ی برجیس اشاره میبا سیاره

 ای اخترشناسانه، رواج داشته است. ون هخامنشی به صورت استعارهبرخی از مت

بودنِ شاهنشاهان هخامنشی ی زرتشتیا این حال، اینکه بتوان این نظم را نشانهب

دانست، جای بحث دارد. تردیدی نیست که پارسیان و بخش مهمی از قبایل آریایی 

بندیِ نهایی متون رتدر دوران هخامنشی، آیین زرتشتی را پذیرفته بودند و صو

اوستایی به شکل امروزین نیز در دوران همین شاهان انجام پذیرفته و این نیز روشن 

گرفتند و با این است که پارسیان، خدایان خود را با خدایان سایر اقوام همتا می

ی شاگرد خودِ زرتشت ریشه دارد ـ امکان ترفند ـ که به گمان من، در آیین مغانه

آوردند با وجود این، به گمان من، چنانچه آرا و نظریاتشان را فراهم میشدن فراگیر
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این شاهنشاهان یا اصوالً هر زرتشتی دیگری در این دوران را یکتاپرستی متعصب 

نماید. در دوران هخامنشی و اشکانی و حتا در دو قرن نخست بدانیم، نادرست می

کرد و بیشتر، محتوایی غ میای که زرتشت تبلیعصر ساسانی، یکتاپرستیِ فلسفی

اخالقی و شخصی داشت، با پرستش خدایان دیگر تعارض نداشت و به تالش 

 شد. ی دین منتهی نمیبرای تغییر دینِ دیگران و تبلیغ زورمدارانه

ین را به سادگی با مرور سیاست دینیِ تمام شاهان هخامنشی، اشکانی و حتا بخش ا

دریافت. رواداری دینیِ چشمگیری که برای  توانی شاهنشاهان ساسانی میعمده

زمین حاکم بود، ناشی از همین امر بود. این رواداری، برای دیرزمانی در ایـران

ای مهاجم و متعصبانه از دین مسیحی دار شد که نسخهبار هنگامی خدشهنخستین

بندی شد و از عصر کنستانتین به بعد، همچون سالحی در دولت بیزانس صورت

به کار گرفته شد. این روایت، نوعی یکتاپرستیِ مبتنی بر تسلیم و بندگیِ  سیاسی

کرد و به همین دلیل نیز محتوای اخالقیِ چندانی محض در برابر خداوند را تبلیغ می

نداشت و در مقابل، برای سازماندهی سیاسی، بسیار کارآمد بود. به گمان من، 

یرآمدتر از یکتاپرستی مسیحی را ی دواندروردن در بخشی از سخنانش این نسخه

گری عصر هخامنشی را نیز هوادار به زمانی زودتر منعکس کرده و زرتشتی
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ا مرور شواهد ای که به سادگی بسازی و تبلیغ دینی دانسته است. گزارهیکپارچه

  609شود.تاریخی در مورد سیاست دینیِ هخامنشیان مردود می

ها پیشنهاد کردم درست باشد، به این ل یشتذشته از این، اگر مدلی که برای تکامگ

رسیم که شاهان هخامنشی که با این استحکام، برابریِ ی جالِب توجه مینتیجه

ای دینی امر به رصدِ این سیاره اهورامزدا و برجیس را پذیرفته بودند و با انگیزه

اند لق داشتهای از اندیشه تعاند و بیشتر به شاخهکیش نبودهدادند، زرتشتیِ راستمی

  ای مهـرپرستانه داشته است.که تبار و ریشه

ین نیز که داریوش بزرگ در بیستون، مفهومِ سال را به معنای دوران حضور برجیس ا

در برج کژدم دانسته باشد و به این دلیل روز و ماهِ نبردهایش را به دقت ذکر کرده 

در واقع بسیار محتمل و -باشد هم به نظرم ناپذیرفتنی است. البته ممکن است 

ای گوید، استعارهکه وقتی داریوش بزرگ از حمایت اهورامزدا سخن می -است

ی اقامت برجیس در کژدم را نیز در ذهن داشته باشد، اما این اخترشناسانه درباره

                      
ستن609 شتر دان شیان و پیوندش با رواداری نک: وکیلی، درباره . برای بی صر هخامن سه دینی ع سیا ی 

 .۱۳9۰شروین، داریوش دادگر، شورآفرین، 
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کند. از سوی دیگر، امر، بافت زبانی خاص و دقت رواییِ بیستون را توجیه نمی

ی موردِ نظر در آن دوران، تنها برای مفاهیم اخترشناسانهشده و های یاداستعاره

ای از دانشمندان و کاهنان قابل درک بوده است و ی کوچک و بسیار فرهیختهطبقه

سازی برای داریوش بزرگ داشته باشد. در کتاب بعید است کاربردی در مشروعیت

ون، که در باقی ی بیستام که بافت زبانی خاصِ کتیبهنشان داده« داریوش دادگر»

ی تحولی در پیکربندی مفهومِ انسان شود، نشانهمنابع پارسی باستان نیز تکرار می

 شود.ای از این دست فرو کاسته نمیهای اخترشناسانهاست و به گمان من، به داللت

*** 

اختر های به جای مانده در مورد ماهیت هفتصویری که ترسیم شد، با گزارشت

های فراوانی وجود دارد که نشان سخت همخوانی دارد. اشارهدر جهان باستان 

اختری مربوط بوده دهد باورِ زروانی ـ مهـرپرستانه به جبرِ ستارگان با نظام هفتمی

نویسد که کلدانیان معتقد بودند هفت ستاره، قیم زندگی است. مثالً پلوتارک می

ایشان خنثی محسوب تتا نحس و سهها سعد، دوها هستند و دوتا از آنآدم
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فرض رقیبی که در دوران هخامنشی تکامل یافت، آن بود که در پیش 610شوند.می

تا نحس و یکی خنثی است. نخستین ها سعد و سهتا از آنستاره، سهمیان هفت

 ۴۱۰بینیم که به سال ی سعد را در متنی از دوران اردشیر دوم میستارهاشاره به سه

ی هورمزد و ناهید و مهر، سعد دانسته این متن سه ستارهپ.م نوشته شده است. در 

ستود، همخوانی دارد. و این با دیدگاه دینیِ اردشیر که این سه ایزد را می 611اندشده

های قلمروی میانی، یعنی جالب است که در سراسر قرون میانه و در تمام سرزمین

وم، همواره ناهید و زمین و جهان اسالم و هم در غرب و قلمروی رهم در ایـران

اند و مهـر و برجیس، سعد و کیوان و بهرام و ماه )یا گاه تیر(، نحس دانسته شده

 تیر )و گاه ماه( خصلتی دوپهلو داشته است.  

شدنِ ایزدان و ی چفت و بستگیریِ متون اوستای نو و شیوهمدلی که از شکل

ویژه کیوان را نیز توضیح بودن برخی از اختران به اختران پیشنهاد کردم، این نحس

اختر، کند. در میان هفتدهد و در ضمن، نام غیرعادی این سیاره را نیز توجیه میمی

                      
 . ۴8پلوتارک، ای یس و اوزیریس،  .610
 .۲۵۴: ۱۳8۶واندروردن،  .611
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تنها کیوان است که همچنان نام بابلی خود را حفظ کرده است. در ابتدای عصر 

را در مورد هخامنشی، در شرایطی که برجیس با نام هورمزد برچسب خورده بود؛ چ

ی نورانی کیوان، استثنایی چنین بزرگ وجود دارد؟ چرا در میان تمام این هفت لکه

ها نحس و پلید دانسته شوند، یکی از آنکه روز و شب در آسمان جا به جا می

شده و چرا تنها همان یکی است که نام بابلی دارد و به نام ایزدی ایـرانی سرفراز 

 نگشته است؟

شد و تر پنداشته میها، مدار کیوان یا زحل از همه بیرونیاین ستارهدر میان تمام 

بودن یک سال بودنِ آن بود و از سوی دیگر به طوالنیسواین از سویی به دلیل کم

شد. مردمان جهان باستان با استداللی که امروز نیز قوت خود را کیوانی مربوط می

ی وتر و کندروتر هستند، فاصلهسحفظ کرده است، معتقد بودند اخترانی که کم

بیشتری با زمین دارند. در این حالت، کیوان که بیشترین زمان را برای بازگشتن به 

ترین سیاره نیز محسوب البروج نیاز داشت، قاعدتاً دوردستی سابقش در دایرهنقطه

 شد. گذشته از این، کیوان دیرپاترین و کندروترین نیروی آسمانی بود. به عبارتمی

خواستند کیوان را به عنوان نمادی برای چیزی در نظر بگیرند، ناگزیر دیگر، اگر می
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بودنِ افراطی و همچنین با بودنِ و دوردستبودن، آسمانیبودند آن را با غیرزمینی

 زمان مربوط سازند. 

ها و ستارگانی ها طول کشید تا گذرِ زمان با چرخش سیارهکه گفتیم، مدتچنان

ی پارسی ورشید پیوند بخورد. هنگامی که این اتصال در بستر اندیشهجز ماه و خ

های زمانی ها و دیرپاترین دورهترین چرخهی طوالنیبرقرار شد، کیوان نماینده

شد. از سوی دیگر، اگر خورشید را پرنورترین و ماه را تندروترین محسوب می

که هم نوری بسیار اندک  گرفتی کیهانی بدانیم، کیوان در مقابلشان قرار میکره

نمود. به عبارت دیگر، اگر قرار بود چیزی داشت و هم تقریباً در آسمان ثابت می

های ثابت و متحرک در نظر گرفته شود، آن چیز کیوان بود که شباهتی میان ستاره

چشمگیر به ثوابت داشت و با وجود این، با سرعتی اندک و مداری دوردست 

 گردشی در آسمان داشت. 

توانست پیوند میان کیوان و زروان را برقرار سازد. زروان هر یک از این عناصر می

های طوالنی مربوط نیز ایزدی دوردست، ازلی، غیراخالقی و دوپهلو بود که با زمان

بود و به دلیل آفرینشِ اهریمن، خصلتی ظلمانی داشت. زروان بود که هم با سکون 

های های وابسته به سالو هم با حرکت و چرخه کرانه(و دیرپاییِ ابدی )زمان بی
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طوالنی )زروان کرانمند( مربوط بود. کیوان در میان تمام ایزدان کهن آریایی، تنها 

توانیم به عنوان با زروان شباهت داشت و این شباهت بیش از چیزی بود که می

 زیم. مثال میان تیر و ایزدِ تیشتر یا ناهید و ایزدبانوی آناهیتا برقرار سا

نسبت دقیق هایی بهها، ترجمهسیاره های یونانی و بعدتر رومیِ، نامکه گفتیمچنان

هستند که در دوران هخامنشیِ متاخر و عصر سلوکی انجام شده و ایزدی یونانی و 

اش یکسان فرض کرده است. با توجه به این نکته کامالً رومی را با همتای ایـرانی

ی ایـرانی، همان زروان بوده است؛ چون در یونان، زمینهروشن است که کیوان در 

شده است که این دو نام، ایزدِ زمانِ آغازین کرونوس و در روم، اورانوس خوانده می

کنند که مانند زروان، ایزدانِ بزرگ آغازین )در ایـران، اهریمن و را نمایندگی می

آورد. زروان، دید میاهورامزدا و در یونان، زئوس و پوزئیدون و هادس( را پ

موجودی نرماده بود که عالمتش داس بود؛ درست مانند کرونوس و اورانوسِ نرینه 

دروید و در نهایت نیز زئوس با همان داس، که با داس، زندگیِ موجودات را می

 اش را از برکَند و بدنش را دوپاره ساخت. نرینگی

است که نامش به پارسی منتقل اما اگر کیوان همان زروان بوده، چه دلیلی داشته 

نشود و همان اسم قدیمیِ بابلی بر رویش باقی بماند؟ واندروردن به درستی 
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تشخیص داده که کیوان از همان ابتدای کار زروان بوده و چون مغان زرتشتی را 

اند، دیده است و معتقد بود ایشان با آیین زروانی دشمنی داشتهدر بابل چیره می

هرچند من با چیرگی مغان  612پارسی وی را توجیه کرده است.گذاری غیاب نام

ماندنِ نام کنم این دلیلِ باقیایـرانی بر سپهر دینی بابل موافق هستم، اما گمان نمی

 کیوان بر این سیاره باشد. 

های کیوان آن را به نیروهای چیز، باید توجه داشت که یکی از خصلتپیش از هر

که گذشت، تصویر زرتشتیان از آسمان چنان سازد. چنانمیمقدسِ زرتشتی شبیه 

، یعنی جایگاه روشنایی، «گرودمان»ترین آسمان نسبت به زمین، بود که دوردست

ی گرودمان در گاهان آمده است، اما دستگاه نام دارد و منزلگاه اهورامزداست. واژه

طبقه را در نظر بگیرد، احتماالً دیرتر و در قرون ابتدای ای که آسمان چهارنجومی

ی نخست پ.م در ایـران شرقی تکامل یافته است. به هر صورت، در دوران هزاره

شان با ایزدان ایـرانی پذیرفته شد و برابریها تثبیت میهخامنشی که نام سیاره

                      
 .۲۵۰-۲۴۶: ۱۳8۶واندروردن،  .612
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شده در ییِ تدوینها و متون اوستاگشت، این مدل کامل شده بود؛ چون در یسنهمی

دانیم که در نگاه بینیم. گذشته از این، مییهای روشنی بدان ماین دوران، اشاره

شد و تمایز میان کرانه، نامقدس تلقی میزرتشتی، زمان کرانمند، مقدس و زمان بی

بینیم، هر چند بیشتر محتوایی فلسفی و این دو نوع زمان را در خودِ گاهان نیز می

را. از دید زرتشت، زمان کرانمند،  کنند تا داللتی دینیرا حمل مینگرانه جهان

یافت و هزار ساله بود که نبرد اهریمن و اهورامزدا در آن جریان می دوازدهدورانی 

زروان »زمان وَرجاوند پیش و پس از آن، که فارغ از حضور اهریمن در هستی بود، 

 نام داشت. « کرانهبی

کرانه بیشترین ره نسبت به زمین باشد و در ضمن، با زمانِ بیگر کیوان، دورترین ستاا

شباهت را داشته باشد، در نگرش زرتشتی، چندان هم پلید جلوه نخواهد کرد. در 

نشان داده است، شاهد استواری نداریم که بر دشمنی زرتشتیان « زنر»که واقع چنان

« شناسی ایزدان ایـرانیهاسطور»که در کتاب اولیه و آیین زروانی گواهی دهد. چنان

ی نخست پ.م از دل دین چندخداییِ ام، هر دو دین بزرگی که در هزارهنشان داده

باستانیِ ایـرانی زاییده شدند، مفاهیمی کلیدی و اصلی را به کیش باستانیِ پرستشِ 

ی تاریخ خود را از آن وام گرفته بودند و زروان، وامدار بودند. زرتشتیان، فلسفه
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گرایی و به همین دلیل نیز گرایش و کنجکاوی نسبت به ای زمانی و هزارههچرخه

کرانه را همچون ایزدی مقدس اخترشناسی را از آنجا داشتند و خودِ مفهوم زروانِ بی

در منابع دینی خویش حفظ کردند. آیین مهـرِ دوران هخامنشی نیز پیوندی استوارتر 

عبیری در آن ادغام شد. ناگفته نماند که تر با این دین برقرار کرد و به تو محکم

 -و همچنین سایر ادیان باستانی ایـران-وامگیریِ میان این سه گرایش دینی 

چندسویه و بسیار پیچیده بود و باعث شد تا از ترکیب تمام این ادیانِ چندخداییِ 

در اولیه، یک دینِ اخالقی با گرایش به یکتاپرستی پدید آید. این دین نوظهور را 

بندی فلسفی و نظام اخالقِ آن را زرتشت نامند؛ چون استخوانمی« زرتشتی»کل 

ی رمزگان و عناصر مفهومی آن، تدوین کرده است. با وجود این، بخش عمده

 پیشازرتشتی هستند. 

ی دوران هخامنشی و پس از تکمیل این روندِ ادغام ه این ترتیب بود که در میانهب

های سینا احتماالً با پیروی از آموزهکیش ـ تشتیِ راستو درآمیختگی، یک دین زر

از شهر ری ـ پدید آمد که مورد پذیرش شاهنشاهانی مانند داریوش بزرگ و 

خشایارشا نیز قرار گرفت. در کنار آن، گرایشی مهـرپرستانه وجود داشت که به 

ه ویژه بخصوص در عصر اردشیر دوم غالب شد و احیای ایزدان باستانی ایـران ـ 
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زمین، کرد. این گرایش در ایـرانمهـر و آناهیتا ـ را در بستری زرتشتی تبلیغ می

دینی مستقل و مجزا نبود، بلکه همچون گرایشی عرفانی و رازوَرزانه در درون 

گری، پیکربندی شده بود. تنها بعدها بود که این آیینِ رازوَرزانه به روم راه زرتشتی

 ل درآمد. یافت و به شکل دینی مستق

ذشته از دین مهـر، دین زروان نیز سرنوشتی مشابه را تجربه کرد. آیین زروانی گ

نیز در درون دین زرتشتی ادغام شد و همچون گرایشی فلسفی در آن به حیات 

مداری و قانونمندی، شفافیت و کیش با عقلخود ادامه داد. دین زرتشتی راست

ی آزاد انسانی بر پاکیزگیِ گیتیانه و اراده مداریِ سرسختانه و تأکیدصراحت، اخالق

شد. این همان گرایشی بود که در نهایت چیره و در ها متمایز میاز دیگر گرایش

 ی نهادی سیاسی شد.گیر و در عصر ساسانی زایندهدوران اشکانی، همه

که گفته شد، گرایشی عرفانی در درون دین زرتشتی بود که با هـرپرستی، چنانم

پذیرش تلویحیِ خشونت، ستایش مردانگی و جنگجویی، تأکید بر عهد و پیمان و 

شد. مهـر و عشقِ میان مردمان، تأکید بر اخالق جوانمردی و رازوَرزی مشخص می

برخالف  شناختند ومهـرپرستان نیروهای پلید و تاریک را نیز به رسمیت می

دینیِ اخالقی و پرهیزِ سختگیرانه از کیش، چندان در بند پاکزرتشتیانِ راست
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های برخاسته از نیروهای ظلمت نبودند. در واقع مهـرپرستان، اهریمن را نیز لذت

شناختند و به همین دلیل هم مهـر، همچون نیرویی فعال و موثر به رسمیت می

 ساختند. برجسته می یعنی ایزدِ داور در میان این دو را

کیشیِ زرتشتی را دینی واقعی در معنای شریعت در نظر بگیریم و برای گر راستا

ای عرفانی قایل شویم، گرایش زروانی مهـرپرستی موقعیتی همچون طریقت و سویه

را همچون گرایشی فلسفی در این بستر خواهیم یافت. گرایش زروانی، به شکلی 

آن رواج داشت، دیگر از حالت دینی خارج شده بود  که در عصر ساسانی و پس از

گرایانه و ملحدانه نسبت به ماده و جهانِ گیتیانه بود که تا مرز و نوعی نگرش مادی

رفت. این گرایش به خاطر انکار جهان مینویی و نیروهای مقدس آسمانی پیش می

ها و زمین و زُدایی از آسمانگرایی افراطی، تالش برای راززُدایی و اسطورهعقل

شد، از دو گرایشِ دیگر تأکید بر علیت مادی که در نهایت به جبرگرایی منتهی می

شد. باید به این نکته توجه داشت که این سه مسیرِ اعتقادی، عناصری تفکیک می

کردند و همگی در درون مشترک داشتند که به اشکالی متفاوت تفسیرشان می

های اصلی آن را داشتده بودند و پیشبندی شدستگاه فلسفی زرتشتی صورت

شان )آیین مهـر( یا پیامدهای پذیرفتند؛ هر چند در مورد کاربست عملیاتیمی
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 شان )آیین زروانی( تجدیدنظر طلب بودند. فلسفی

کیشِ زرتشتی شده، در دوران اسالمی نیز باقی ماند. رویکرد راسته گرایش یادس

ی اسالم سنی، دگربار های چهارگانهالب مذهبهمان بود که با تحولی بسیار، در ق

های شیعه در عصر اسالمی زاده شد. رویکرد مهـرپرستانه، عرفان ایـرانی و شاخه

 را پدید آورد و گرایش زروانی همان بود که نگرش دهریون و ملحدان را برساخت. 

دشمنیِ  توانسته است به دلیلی کیوان نمیتوان دریافت که سیارها این زمینه میب

میان دو دینِ رقیب از نامِ زروان محروم شده باشد. برخالف دیدگاهی که 

واندروردن در کتاب ارزشمندش پیشنهاد کرده است، شاهدی وجود ندارد که در 

ای میان ادیان باستانی ایـرانی وجود داشته باشد. هر آنچه دوران هخامنشی، درگیری

شان در قالب دین یافتنهای کهن و تکاملهست، تلفیق و آمیختگیِ گام به گام باور

های درونیِ آن از نظر گذشت. بر این مبنا، مغانی ایـرانی جدیدی است که گرایش

توانستند به دلیل تعصب دینی و دشمنی با کردند، نمیگذاری میها را نامکه سیاره

باشند و  آیین زروان، نام کیوانِ بابلی را برایش حفظ کنند. ایشان چه زرتشتی بوده

اند و کرانه را در مرکز دستگاه تقدس خود داشتهچه مهـرپرست، مفهوم زروان بی

ی اصلی هایش، شالودهبندیکردند که زمان و تقسیمای کار میبینیاصوالً با جهان
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 ساخت. پس چرا نام زحل، کیوان است و نه زروان؟ی دینی را برمیفلسفه

پنداشتن نام کیوان بر این سیاره، به دلیل تابوماندن نام دس من آن است که باقیح

زروان و احترام به وی بوده است و نه دشمنی با کیش زروانی. باید به این نکته 

ای ی پارسی برگزیده، از اسمِ علمیتوجه کرد که هر کس نام این سیاره را در زمینه

از « کیمانو» که پس از فروپاشی هخامنشیان باب بوده، بهره جسته است. نام بابلیِ

شده است. ای است که در بابلِ عصر سلوکی به این سیاره اطالق میاسامی علمی

باشد. می« نینورتا»است که شکل دیگری از اسم « نیبنی»تر و دینیِ وی نام قدیمی

شان با توجه به همتاییِ میان ایزدان دانیم که نامگذاریها میدر مورد سایر سیاره

ام پذیرفته است: هورمزد که نام برجیس است، همان مردوک پارسی و بابلی انج

شود و ناهید با ایشتار. ناپومر هم هر چند است. بهرام با نرگال همتا دانسته می

ایزدی فروپایه و نه چندان مهم است، از نظر کردار و رفتار با تیر شباهتی دارد. اما 

شی کرده، به سادگی نام پوآن کس که از تعریف برابرنهادی برای نام کیوان چشم

نیب یا نینورتا ـ را برایش انتخاب نکرده است. باید یعنی نیایزد همتای بابلی ـ 

 دید که چرا چنین اتفاقی نیفتاده است.

شده است. ، ایزدی است که از دیرباز در میانرودان پرستیده می«نینورتا»یا « نیبنی»
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نامیدند. خاستگاه این ایزد، شهر می« وگیرسنین»ترِ این ایزد را در سومر شکلِ کهن

ی کیش )کمابیش الگاش در جنوب میانرودان بوده که یکی از شهرهای همسایه

گیرسو یا نینورتا، یکی از شده است. بنابراین نینهمان بابل بعدی( محسوب می

ها در سرزمینی که بعدها خدایان محلی بسیار کهنسالی است که از زمان سومری

سرورِ »اور(، یعنی  ینورتا )نینشده است. نر آن اهمیت یافت، پرستیده میشهر بابل د

از این رو، از ابتدای کار او را با کشاورزی و نیروهای «. ی خیشدارنده»یا « زمین

ای هم وجود دارد که او را ایزدی دانستند. هر چند اشارهنهفته در زمین مربوط می

 کند. خورشیدی قلمداد می

ترین خدایان برکشیده شد. در ی یکی از بزرگها به مرتبهر دوران اکدیینورتا، دن

ی سوم پ.م بود، او را فرزند اِنلیل و نیپور که پایتخت دینیِ میانرودان در هزاره

دانستند و همچون ایزد جنگ و قدرت ی آسمان میلیل؛ یعنی خدایان اولیهنین

موالً به صورت مردی بازنموده سیاسی، اعتباری فراوان برایش قایل بودند و مع

در دست دارد. « شَرور»مانند یا گرزی به نام شد که تیر و کمان یا شمشیری داسمی

دهد نینورتا ای از آن دوران باقی مانده است که نشان میجالب آن است که اسطوره

دهد که نیب، بر سرنوشت مردمان حاکم بوده است. این اسطوره شرح مییا نی
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دوگود )به اکدی: آنزو(، لوح سرنوشت را از وش به نام ایمالیی پرندهچگونه هیو

)دانستن( تشکیل « زو»)آسمان( و « آن»، در اکدی از دو بخشِ «آنزو»انلیل دزدید. 

اش کرد. در اساطیر ترجمه« ی اسرار آسمانداننده»توان به صورت یافته است و می

بوده است که در ضمن، نگهبان « یریسس»اکدی آمده که او پسرِ ایزدبانویی به نام 

 گیاه جو و متولی آبجوسازی هم هست و بنابراین با مستی ارتباطی دارد. 

ی عظیمی گاه با سر شیر، بازنموده شده است که دوگود، همچون پرندهنزو یا ایمآ

ه از کدمی آتشین دارد و نماد تندر و باد جنوب است. این نکته قابل توجه است 

اهتی چشمگیر با دیوی دارد که در تخت جمشید به دست پهلوان نظر ظاهر شب

ای ی تخت جمشید است که صحنهشده تنها نگارهشود. نقش یادپارسی کشته می

کند. جالب توجه است که این صحنه ای فیزیکی را بازنمایی میخشن و درگیری

بار آنزو که این دهد، با این تفاوتدر واقع همان چیرگی نینورتا بر آنزو را نشان می

ای تر با دم عقرب تبدیل شده و جنگاوری پارسی جبه موجودی پلیدتر و خطرناک

 نینورتا را گرفته است. 

های جنگش با نینورتا همچون ایزدی گفت آنکه، آنزو در یکی از بازنماییش
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 613 خورشیدی بازنموده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ، نشانه614دهدرا نمایش میی دیگری از نبرد این دو ر مُهری که صحنهد

 اخترشناسانه به روشنی نمایان هستند.

                      
613. Sitchin, 1985: 99. 
614. Pierpont Morgan Library 
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راه  -شاه خدایان-بق اساطیر میانرودانی، این موجودِ هیوالگونه به سرای اِنلیل ط

ها )به سومری: دوپ شیماتی( را ربود. این لوح، حاوی یافت و لوحِ سرنوشت

ساخت تا بر سرنوشت تمام موجودات تا ابد اش را  قادر میاسراری بود که دارنده

که متنی اسرارآمیز بر آن نوشته و با مُهر  اندآگاهی یابد. آن را لوحی عظیم دانسته

خدایان ممهور شده بود و به این ترتیب، اقتدار فرازین را برای انلیل به رسمیت 
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« اِنکی»پشت، ایزد دیگری به نام شمرد. در شعری سومری به نام نینورتا و الکمی

ها دانسته شده است. توصیفی که از آن در است که صاحب اصلی لوح سرنوشت

دست داریم شباهت عجیبی دارد به توصیفی که در تفسیرهای ایـرانیِ قرآن از 

هم شعر سومری یادشده و -ی منابع عبارت لوحِ محفوظ انجام گرفته است. همه

دوگود بوده که در این مورد توافق دارند که آنزو / ایم -ی اکدیِ آنزوهم منظومه

خوانیم که ی بابلیِ آفرینش، میره، اسطو«اِنومااِلیش»در  615لوح را دزدیده است.

که فرمانروای نیروهای آشوب بود، این لوح را در اختیار داشت و آن را « تیامَت»

 داد تا سپهساالر دیوها و نیروهای پلید تحت فرمانش شود. « کینگو»به فرزندش 

گوید ه هر حال، سه روایت در مورد سرنوشت این لوح در دست است: یکی میب

را برای بازستاندنِ لوح گسیل کردند. در « باندالوگال»پهلوانی به نام  که خدایان،

ی نیرومندی هم هست که تر، این نینورتا بود که چنین کرد و نظریهی رایجنسخه

داند. در روایتِ متاخرترِ بابلی، مردوک بود که باندا را لقبی برای نینورتا میلوگال

                      
615. Black and Green, 1992. 
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شد. در سرود آشوربانیپال که در  پس از چیرگی بر کینگو، صاحب این لوح

ی نینوا یافت شد نیز مردوک قهرمان داستان است. به هر صورت، ماجرا کتابخانه

به صورت خوشی پایان یافت. نینورتا یا مردوک، با آنزو جنگید و او را کشت و 

اش باز نگرداند و در مقابل، لوح را تصاحب کرد؛ هر چند آن را به صاحب اصلی

 خدایان تبدیل شد.  خود به خدای

اد ی بسیار مهم آنکه، نینورتا برای بازستاندنِ لوح در مسیری پرمخاطره قدم نهکتهن

های ترین نسخهو هفت دیوِ نیرومند را از پای درآورد. این داستان، یکی از کهن

 خوان دانست. ی هفتگِ اسطورهتوان آن را پیشاهنروایتی است که می

اسطوره بر سر راه نینورتا قرار گرفت، اژدهای جنگجویی خستین خوان که در این ن

شدن، همچون شود. بدن او پس از کشتهنامیده می« اوشوم»است که در سومری 

دومین خوان، نبرد با  616ای برای گردونه و اورنگ نینورتا به کار گرفته شد.آرایه

ست، اما شاه درخت خرما بود. در مورد این ضدپهلوان اطالع چندانی در دست نی

                      
616. Lugale epic, lines 55-63.  
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نماید که از میان تمام دشمنان نینورتا، تنها او بوده که پس از چنین می

 617برد.ماند و از نبرد با وی جان سالم به درمیخوردن از وی زنده میشکست

است، اختصاص دارد. این « ناسرور سامان»سومین خوان، به نبرد با کسی که نامش 

بوده است و یعنی ظرفِ آسمانی. « آناسامان»نام در اصل، تباری سومری دارد که 

شد که به سومری مربوط می« گودآلیم»چهارمین خوان، به نبرد با موجودی به نام 

نینورتا پس از کشتن وی، بدن او را نیز به محور «. هیوالی گاو وحشی»یعنی 

اش بست. پنجمین خوان، نبرد با پری دریایی بود. نام این هماورد در گردونه

دهد. معنی می« پری دریایی»ثبت شده است که « آناکولی»صورت سومری به 

اش آویخت. آن گاه در ششمین نینورتا او را نیز کشت و بدنش را به کف گردونه

جنگید و او را هم کشت و تنش را بر محور « ساگموش»سر خوان، با مار هفت

بود که « ساگشِگ»سر اش گذاشت. هفتمین خوان نبرد با قوچ وحشیِ ششارابه

ی او تبدیل شد. سپس نینورتا او نیز به سرنوشت بقیه دچار شد و به گلگیر گردونه

                      
617. Black et al, 1992: 147. 
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ی نوساخته به نبرد با آنزو پرداخت و وی را از پای درآورد و لوحِ با این گردونه

 ها را تصاحب کرد. سرنوشت

وبرو خوان ری نینورتا با نخستین شکل از داستان هفتنماید که در اسطورهنین میچ

آوردن چیز ارزشمندی که توسط نیروهای باشیم. در اینجا هم پهلوانی برای به دست

ی دشوار غلبه رود و بر هفت مرحلهپلید دزدیده شده است، به سفری مرگبار می

شود و پس از چیرگی بر او، نظم طبیعیِ رو میکند و سپس با دشمن واقعی روبهمی

 شود. آن چیزِ ارزشمند را مالک میکند و امور را بارِ دیگر احیا می

خوان به سیر و سلوکی شخصی های این اسطوره، گذر از هفتمچون تمام قالبه

شود و به شباهت دارد که پهلوان با گذر از آن دستخوش تحولی شخصیتی می

 یابد. نیروهایی تازه دست می

ی اسطورهخوان را در اند ردپای داستان هفترخی از نویسندگان کوشیدهب

-خوان ی هفتهای اصلی اسطورهبازجویند، اما به گمان من، ویژگی« گیلگَمِش»

ها، چیرگیِ نهاییِ پهلوان بر هماوردان و کامیابی در دگردیسی بودنِ دشواریتا هفت

ی گیلگمش، در واقع روایتی شود. اسطورهدر گیلگمش دیده نمی -اششخصیتی

خوان که به بافت لوان مسافر است و با داستان هفتساده و بسیار کهن از داستان په
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شود، ارتباطی ندارد. در گیلگمش تنها هدفی عالی )دستیابی اَبَرپهلوانی مربوط می

شده و سیر و به جاودانگی( مطرح است و دشمنی پلید، چیز ارزشمندی دزدیده

پیشنهاد  بندی مشخص و حریفانی معلوم در کار نیستند. از این روسلوکی با شماره

هایی از این دست قایل شویم و کنم، مرزبندی ساختاری روشنی برای داستانمی

بودنِ پهلوانی جوینده(، یا رامایانا )به صرفِ اساطیری مانند گیلگمش )به خاطر دارا

شود و راه را ی سردرگمی میفصل( را در این رده نگنجانیم که مایهداشتنِ هفت

  618بندد.ییِ مشترک میان اساطیر این رده میبر استنتاج ساختارهای معنا

خوان همان است که ی هفتترین نسخه از اسطورها جایی که من خبر دارم، کهنت

اش در مورد بینیم و بعدتر در دوران آشوربانیپال، بازنویسیی نینورتا میدر حماسه

ر شهرت زمین بسیاهای بعدیِ این داستان در ایـرانمردوک را نیز داریم. روایت

ی مرکزی داستان دو اَبَرپهلوانِ اصلی ایـران، یعنی رستم و اسفندیار دارند و هسته

ام، شناسی پهلوانان ایـرانی نشان دادهکه در کتاب اسطورهشوند. چنانرا شامل می

                      
ستن درباره618 شتردان سانتاری روایهنوان و ردهی پیوند ابرپهلوانان و هفه. برای بی های پهلوانی، بندی 

 .۱۳89ایرانی، پازینه،  شناسی پهلواناننک: وکیلی، شروین، اسطوره
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بافت و ساختار این اسطوره، اصل و نسبی ایـرانی دارد و به ویژه در پیوند با مفاهیم 

ی نینورتا، نخستین یین مهـر تدوین شده است. در واقع حماسهعرفانی و سلوک آ

 دهد.ی حضور این عنصر ایـرانی در اساطیر میانرودان را نشان میرگه

خوان ی هفتکه گفتیم، نینورتا پیش از آنکه با این نام شهرت یابد و حماسهنانچ

ت و نزد در موردش پدیدار گردد، ایزدی نامدار و مهم در میانرودان بوده اس

نیب مشهور بوده است. نام گیرسو و میان اکدیان اولیه با نام نیسومریان با نام نین

ی نخست شده به نسبت متاخرتر است و به ابتدای هزارهی یادنینورتا و حماسه

ی سیاسیِ شود؛ یعنی همان زمانی که قبایل ایـرانی در صحنهپ.م مربوط می

ماد و سکا و کیمِری، به تدریج در گرداگرد میانرودان پدیدار شدند و قبایل 

شده خاستگاهی آشوری دارد. ی یادمیانرودان ساکن شدند. نام نینورتا و حماسه

های آریایی، هوری و سامی بودند که آشوریان در کل دولتی آمیخته از جمعیت

نی ی جمعیتیِ هوریِ بومیِ منطقه را با زبان و ادبیات سامیانِ اکدی و نظام دیوزنه

آریاییانِ میتانی درآمیخته بودند. نام خدای بزرگشان، آشور به احتمال زیاد شکل 

شان از وی هم همان ی هند و ایـرانی بوده و نوع بازنماییدیگری از همان اَسورَه

ترین اَسورَه / اهورَه، بوده است که در دوران داریوش بزرگ برای نمودنِ بزرگ
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د. بنابراین هیچ بعید نیست که ردپایی از نفوذ عقاید یعنی اهورامزدا به کار گرفته ش

 ی نینورتا نمایان باشد. ها در حماسهمادها و پارس

شدنِ آشور از دولت مقتدر ی نخست پ.م، تقریباً همزمان با مستقلر ابتدای هزارهد

شود ی جنگاورِ آریاییِ آن، نام نینورتا در مدارک آشوری نمایان میمیتانی و طبقه

توکولتی »ولت آشور در این دوران گذارِ دیابد. چند تن از شاهانِ بنیاناهمیت مىو 

در قرن نهم پ.م پرستش نینورتا « کنم.به نینورتا توکل می»نام دارند؛ یعنی « نینورتا

پ.م( در شهر کالح برایش  8۵9-88۳در آشور رواج یافت و آشور نصیرپال دوم )

ران هخامنشی او را با نرگال و بهرام یکی معبدی ساخت. در عصر نوبابلی و دو

ای، بهرام با او ارتباطی نداشت، سیارهگرفتند، اما جالب است که در نظام هفتمی

شد. تصاویر آغازین از نینورتا، او را همچون بلکه همواره همتای کیوان دانسته می

ا حدودی نمایاند که داسی بزرگ در دست دارد و این او را تایزدی کشاورز بازمی

اش به زروان شبیه سازد. هر چند رفتار سلحشورانه و جنگاورانهبه زروان شبیه می

 نیست و به همان بهرام یا مهـر شباهت بیشتری دارد. 

بنابراین حدس من آن است که کیوانِ بابلی، لقبی بوده برای نینورتا که در چارچوبی 

کی شده است. این بدان خوان گذشته یآریایی با پهلوان جنگاوری که از هفت
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معناست که کیوان، ایزد جنگاور و مهمی بوده که با داستانی مهـرپرستانه گره خورده 

زبان به ی نخست پ.م و همزمان با ورود قبایل ایـرانیاست. در ابتدای هزاره

های ها که زیربنای دینی و اجتماعی خود را از میتانیهمسایگیِ میانرودان، آشوری

ه بودند، عناصری معنایی را از مهـرپرستان وامگیری کردند و آن را به آریایی گرفت

افزودند. عناصری مانند سیر  -نیب، نینورتانی-داستان ایزدِ باستانیِ جنگ و تقدیر 

اش بر بخت و تقدیر، اش به راز کائنات و چیرگیو سلوکِ پهلوان و دستیابی

ی سرنوشت زنندهر بخت و رقمهایی مهـری بودند که این ایزد را به سرومضمون

 ساخت.کرد و به این ترتیب، وی را با زروان همسان میتبدیل می

اهنانی که در بابلِ دوران هخامنشی، نام کیوان را برای هفتمین اختر برگزیدند، ک

نگریستند. کیوان، انگار شناسانه به این ایزد میاحتماالً در درون این بافتِ اسطوره

اش بر شده از نینورتای باستانی باشد که بر همسانیهخامنشیشکلی نوساخته و 

وای تأکید بیشتری صورت گرفته است. بعید نیست که در این هنگام، زروان -زروان

هایی تابو بوده باشند و در متون اخترشناسانه از لقب کیوان برایشان و وای نام

 استفاده شده باشد. 

اختر د که تصویر اخترشناسان در مورد هفتشوها چنین نتیجه میز تمام این بحثا
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ی اول پ.م شکل گرفت و دوران ی نخست هزارهو ذات و ماهیتشان در نیمه

 کننده تا زمان ما ادامه یافت. هخامنشی تثبیت شد و از آن پس، با دوام و ثباتی خیره

ی های اخترشناسانه و فنر قرون میانه، متون اصلیِ حامل این اطالعات، یا کتابد

بینی و هنرِ نوشتنِ هایی که در فن طالعمربوط به رصد و گاهشماری بودند یا رساله

شد. در این میان، تنها متونی که همچنان اختران را در ارتباط با زایچه تدوین می

 کردند، تفسیرهای قرآن بودند. بندی مینیروهای مقدس به شکلی رسمی صورت

ن نوشته شده است، ردپای نمایانِ باورهای زمیر تفسیرهای قرآن که در ایـراند

بر -زمین توان بازیافت. نخستین نمودِ این امر آن بود که در ایـرانباستانی را می

های مربوط به ستارگان با باورهای اخترشناسی و دانش -خالف جهان مسیحی

نی ملحدانه مترادف دانسته نشد و مطرود نگشت. به شکلی که تقریباً تمام عالمان دی

دست هم بودند و بر دانش نجوم مهم، از طبری تا شیخ بهایی، اخترشناسانی چیره

ای کافی داشتند. این البته مستقل از برچسب کفر و ارتداد است که از دیرباز احاطه

شد. با این کردند، چسبیده میی علومِ عقلی فعالیت میبه تمام کسانی که در حوزه

ن برخالف اروپای قرون وسطا نفوذ و تاثیر چندانی زمیحال، این برچسب در ایـران

ی دانشی رسمی در میان علومِ شایسته جای نداشت. آنچه اخترشناسی را در مرتبه
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تنها پذیرفت. در این آیات نه داد، تفسیری بود که از برخی آیات قرآن انجام میمی

 است.  دانستنِ صفت ستارگان نکوهش نشده که مهم و ارزشمند نیز تلقی شده

 خوانیم:ی واقعه میثالً در سورهم

  (۷۶)إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ وَ (۷۵)لَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِفَ

 عنی: ی

( اگر بدانید، آن سوگندى بزرگ 75هاى ستارگان)پس سوگند به جایگاه»

 («76است)

 انعام:ی همچنین در سوره و

الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ  الشَّمْسَ وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَنًا وَ اإلِصْبَاحِ وَالِقُ فَ

الْبَحْرِ قَدْ  هُوَ الَّذِی جَعََل لَکُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ وَ (9۶)الْعَلِیمِ

  (9۷)مُونَفَصَّلْنَا اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَ

 عنی: ی

ی بامدادان است و شب را آرامشی قرار داده و خورشید و ماه آن گشاینده»

( و اوست که برایتان اختران را 9۶ای)گر و دانا را شمارندهسرنوشتِ )خدای( چیره

ها را برای گروهی که قرار داد تا بدان در تاریکی خشکی و دریا راه یابید، نشانه
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 («9۷م)دانند، جدا کردیمی

مشهورتر  یوند میان خداوند و اجرام کیهانی نیز بارها در قرآن گوشزد شده است وپ

 ی شمس:از همه در سوره

 اللَّیْلِ إِذَا وَ (۳)هَارِ إَِذا جَلَّاهَاالنَّ وَ( ۲)اْلقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَ (۱)ضُحَاهَا الشَّمْسِ وَ وَ

  (۶)حَاهَامَا طَ الْأَرْضِ وَ وَ (۵)امَا بَنَاهَ السَّمَاء وَ وَ (۴)یَغْشَاهَا

 عنی: ی

( سوگند 2( سوگند به ماه هنگامى که بتابد)1اش)سوگند به خورشید و روشنایی»

ند ( سوگ4( سوگند به شب هنگامی که بپوشاند)3به روز هنگامى که روشن سازد)

( سوگند به زمین و کسى که آن را 5به آسمان و کسى که آن را بنا کرده)

 («6گسترانیده)

ی سوره ۱89ی اش را در آیههایی به حاالت ماه وجود دارد که نمونهمچنین اشارهه

 بینیم:بقره می

 ... حَجِّسْأَلُونَکَ عَنِ األهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْیَ

-مدینه یا یکی از انصار  هنگامی نازل شد که یکی از یهودیانِ  ین بخش از آیه،ا

ی تغییر شکل ماه از پیامبر اسالم درباره -غنمبنیا به روایتی ثعلبهجبل بنمعاذ
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وی دگرگونی شکل ماه را ناشی از حکمت خداوند دانست و آن را به  619پرسید.

داشتنِ زمان حج در آسمان تعبیه شده تقویمی آسمانی تشبیه کرد که برای نگاه

ها مورد تأکید قرار گرفت و از سوی ماهبودن است. به این ترتیب از سویی، قمری

دیگر، ارتباطی میان ماه و زمان برقرار شد. میبدی در تفسیر عرفانی خویش، این پر 

ای مانند حالت قبض و بسط های متضاد معناییی جفتشدن ماه را نشانهو خالی

)برای عوام(، حالت خوف و رجا )برای خواص( و حالت هیبت در برابر انس 

 620ای آسمانی منسوب شده است.اص الخاص( دانسته که به استعاره)برای خ

ی ستاره»اشاره شده است که همه آن را « شهاب ثاقب»ر قرآن همچنین به د

و  621ترجمه کرده« ی تابانروشنایی جهنده»اند. طبری آن را فهم کرده« داردنباله

و در اینجا به  کنندهمجمع البیان توضیح داده است که ثاقب یعنی نافذ و سوراخ

                      
 .۶۷۶(: ۱ ج. ۱۳8۰طبرسی، . 619
 .۵۲۰ ج.(:  ۱۳8۲میبدی، . 620
 . ۱۵۱۶(: ۷ ج. ۱۳۵۴طبری، . 621
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« المیزان»عالمه طباطبایی در  622روشن و شریف و اصیل تعمیم معنایی یافته است.

گوید در پرتو دانش جدید معلوم شده شکنانه کرده است و میاظهار نظری شالوده

ها هایی آسمانی نیستند و ارتباطی به شیطاندار جز سنگهای دنبالهاست که ستاره

این تمام تفسیرهای گذشتگان در مورد این کلمه نادرست است و دیوها ندارند. بنابر

 623دار نیست.ی دنبالهو شهاب ثاقب به معنای ستاره

 ۳۷ی گنجند. مثالً در آیهروز نیز در همین زمینه میی شبانهعبیرهای قرآنی دربارهت

 فصلت آمده است:ی از سوره

جُدُوا اسْ لَالِلْقَمَرِ وَ اتَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَالْقَمَرُ  سُ وَالشَّمْ النَّهَارُ وَ مِنْ آیَاتِهِ اللَّیْلُ وَ وَ

 لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ 

 عنی:ی

نه براى خورشید سجده  .شب و روز و خورشید و ماه است ،هاى اوو از نشانه»

ها را پرستید آن خدایى را سجده کنید که آنکنید و نه براى ماه و اگر تنها او را مى

                      
 . ۱۳۲و  ۱۳۱(: ۱۲ ج. ۱۳8۰طبرسی، . 622
 . ۱9۷و  ۱9۶(: ۱۷ ج. ۱۳۶۳طباطبایی، . 623
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 «.استآفریده 

 خوانیم:ی یس میدر سوره و

مَّا جَمِیعٌ إِن کُلٌّ لَّ وَ (۳۱)لَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ الَ یَرْجِعُونَأَ

أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ  آیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَ  وَ (۳۲)لَّدَیْنَا مُحْضَرُونَ

 (۳۴)فَجَّرْنَا فِیهَا مِنْ الْعُیُونِ أَعْنَابٍ وَ جَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِیلٍ وَ وَ (۳۳)یَأْکُلُونَ

سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ  (۳۵)مَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَفَلَا یَشْکُرُونَ ا مِن ثَمَرِهِ وَلِیَأْکُلُو

آیَةٌ لَّهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ  وَ (۳۶)مِمَّا لَا یَعْلَمُونَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ کُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَ

الشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ  وَ (۳۷)مُّظْلِمُونَ النَّهَارَ فَإِذَا هُم

لَاالشَّمْسُ یَنبغی  (۳9)الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیم وَ (۳8)الْعَلِیمِ

آیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا  وَ (۴۰)کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ نَّهَارِ وَلَااللَّیْلُ سَابِقُ ال لَهَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ

إِن  وَ (۴۲)خَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا یَرْکَبُونَ وَ( ۴۱)حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ

 (۴۴)مَتَاعًا إِلَى حِینٍ ا رَْحمَةً مِّنَّا وَإِلَّ (۴۳)لَاهُمْ یُنقَذُونَ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَاصَرِیخَ لَهُمْ وَ

مَا تَأْتِیهِم مِّنْ  وَ (۴۵)مَا خَلْفَکُمْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَ وَ

 (۴۶)آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّاکَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِینَ

 عنی: ی
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ها به که دیگر آننابود کردیم ها را پیش از آنان اند که چه بسیار نسلهمگر ندید»

مرده  ( و زمین۳۲ِ)اندگانضرشداما حپیش  همهکه ( و ۳۱گردند)سویشان بازنمى

برهانى است براى ایشان که آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم که از آن 

ها درختان خرما و تاک قرار دادیم و چشمهاز هایی بوستان( و در آن ۳۳خورند)مى

آیا  .بخورندکرد، شان یهادستاز آنچه آن و  ی( تا از میوه۳۴در آن روان کردیم)

زمین ها را آفرید، که از آن در است کسی که جفت( پاک ۳۵)؟گزارندسپاس نمى

ه ست کیاهناشب نشبرایشان ( و ۳۶دانند)رویاند و از خودشان و از آنچه نمىمى

( و خورشید به ۳۷روند)آنان در تاریکى فرو مىپس آن گاه نیم کَروز را از آن برمى

 ،( و براى ماه۳8دانا)گرِ کردِ چیرهاست اندازهآن  .روان استخویش  قرارگاهِ

( نه خورشید را ۳9خرما برگردد) یایم تا چون شاخ خوشهکردههایی اندازه خانه

ز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى سزد که به ماه رسد و نه شب بر رو

را در کشتى انباشته سوار نسلشان ما  ،براى آنان اینکهی انها( و نش۴۰شناورند)

( و اگر ۴۲)شوند، آفریدیمآنچه را سوارش می( و مانند آن براى ایشان ۴۱کردیم)

( مگر ۴۳)رهندنیست و نمیفریادرسى . پس برایشان کنیمبخواهیم غرقشان مى

به ایشان گفته شود از هنگامی که ( و ۴۴)هنگامیتا ی ما و برخوردار ازبخشایشی 
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بخشوده که بپرهیزید، شاید سر دارید  و پشت( در پیش رومیان دستانتان )آنچه 

هاى پروردگارشان بر آنان نیامد جز اینکه از آن اى از نشانهنها( و هیچ نش۴۵)شوند

  «(۴۶رویگردان شدند)

درآوردن »یا « کندنِ پوست جانوران»ی عربی به معنای اریشه« سلخ»ر این متن د

ابوالدرداء از پیامبر اسالم روایت کرده است که عرش خداوند همان  624است.« لباس

گرفتن خورشید در شب است. هر شب، خورشید به زیر عرشِ خدا محلِ قرار

کند و سپس حرکت در آسمان را آغاز رود و فردا در برابرش سجده میمی

سلمان  626میبدی همین حدیث را از قول ابوذر بازگو کرده است. 625ید.نمامی

مانند که در دستِ ی سپید و سیاه میفارسی گفته است که روز و شب به دو مُهره

ی سیاه نام دارد و شامگاهان مُهره« شراهیل»ی موکلِ شب، دو فرشته هستند. فرشته

« هراهیل»ی نگهبانِ روز، . فرشتهشودنهد و آفتاب با دیدن آن فرومیرا بر آسمان می

                      
 . ۴۱(: ۱۲ ج. ۱۳8۰طبرسی، . 624
 . ۲۰۶۷و  ۲۰۶۶(: ۳ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 625
 . ۲۲۶(: 8 ج. ۱۳8۲میبدی، . 626
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ای سپید بر سپهر، خورشید را به طلوع مجدد فرا نام دارد و با نهادن مُهره

 627خواند.می

ورآبادی که در میان مفسرانِ متقدم به خاطر خالقیت و نیروی خیال نیرومندش س

نمودنِ نور ماه از ممتاز است، در شرح همین آیات نوشته است که دلیل کمتر

شید آن است که جبرئیل، پَرِ خود را در جلوی آن فرود آورده و نور آن را به خور

اش فروکاسته است. وگرنه نورِ آن برابر با نور خورشید هفتادم مقدار اصلییک

گیرد. این نور عرش اش را از درخشش عرش میاست که آن نیز خود، روشنایی

ای نگهبانی ه بر هر یک فرشتهعُروه وجود دارد ک ۳۶۰بَردونی دارد که دورادورش 

ها در باختر و به همین تعداد در خاور وجود دارند و تا از این عروه ۱8۰دهد. می

در میان مفسرانِ متاخرتر  628شوند.آلود در زمین دیده میهایی گلبه شکل چشمه

فرسنگ است  ۶۴۰۰نویسد که فراخنای آفتاب باید از ابوالفتوح رازی یاد کرد که می

زیر آن هم نوشته شده است؛ «. ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل»اند؛ آن نوشته و روی

                      
 . ۲۲۲۶(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 627
 . ۲۲۲۶(: ۴ ج. ۱۳8۱سورآبادی، . 628
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فرسنگ ابعاد  ۱۰۰۰فرسنگ در  ۱۰۰۰ماه «. خلق اهلل اسمش بقدرته و اجراها بامره»

خلق اهلل »ی زیرش متفاوت است: اند، اما نوشتهدارد و بر آن نیز همین را نوشته

 .«629ظلمات و النور

تیبی که در به اختران و پیوندشان با تقدس دینی، کمابیش به همان ترنابراین باور ب

و  دوران باستان وجود داشت در دوران اسالمی نیز باقی ماند و در قالب شرح

بندی شد و به دانش های قرآنی به ماه و خورشید و ستارگان صورتتفسیرِ اشاره

ای بههداد. هر چند ج اخترشناسیِ شکوفای ایـرانی در دوران پس از اسالم رسمیت

کردند. با ی علوم کافرانه قلمداد میاز اندیشمندان مسلمان، این دانش را در زمره

لی المعاد اوجود این، شمار و نفوذ ایشان چندان بود که سنایی غزنوی در سیرالعباد 

 کرد:شان میساخت و چنین توصیفپرستان مشخص میایشان را با نام ستاره

و رخ چو  انشان تیره بودج

 نگار

 

شان هفت بود، چشم بلهق 

 چهار

 

 همه نزدیک خوذ بلند شذه

 

شان هفت نقش بند بلهق 

 630شذه

                       
  ۲۰۵(: ۵ ج. ۱۴۰۴ابوا فتوح رازی، . 629
 .۴۰: ۱۳۷8. سنایی غ نوی، 630
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اختری شود در دوران او اخترشناسان همچنان مبلغ مدل هفتکه از اینجا معلوم می

 اند.  از جهان و علیت زروانیِ مبتنی بر چهارعنصر بوده

*** 

های مربوط به زندگی و بدان معنا بود که داستان ایزد،اختر به هفتتصال هفتا

شد و ماهیت و ذاتِ اختران را تعیین سرگذشتشان نیز بر آسمان بازتابانده می

که گفتیم، در مورد دلیلِ پیوستنِ یک اخترِ خاص به ایزدی ویژه، تنها کرد. چنانمی

که کل این  توان زد. مهـر و خورشید از سنتی مهـرپرستانه برآمدههایی میحدس

جا، همتایی ماه با بار تدوین کرده است. از همیندستگاه نجومی را برای نخستین

-شود؛ چراکه در باورهای مهـری، انسان با خدای بزرگ ها هم نتیجه میفروشی

گوهر است و با رعایت قواعدی اخالقی، مانند راستی و پیمانداری و هم -مهـر

به اتصال با او برسد. این ارتباط میان مهـر و تواند جوانمردیِ سلحشورانه می

تواند به دهد که میمهـرپرست، مضمونی عرفانی دارد و سیر و سلوکی را نشان می

خوبی با پُرشدنِ تدریجی ماه از نور خورشید همتا دانسته شود. در این استعاره، ماه 

را در همان مهـرپرستی است که به تدریج در مسیر سلوک، فره و تقدس مهـر 

 رسد. می -یعنی ماه در بدر کامل-کند و به همتای وی شکل نور خورشید جذب می
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ی روان انسان را دهندهازتابی از این باور به پیوند ماه و خورشید با نیروهای ارتقاب

توان بازیافت. مثالً ماکروبیوس در شرحی که بر در منابع متاخرترِ رومی نیز می

گوید که اجرام کیهانی دو پیشگویی نوشته است، میی ی سیسرو دربارهرساله

ویژگی متمایز دارند که عبارت است از: حسِ عینی و تجربی، در برابر فهمِ عقالنی 

ها در انسان در ابتدای دوران رشد و بالیدنش به و ذهنی. از دید او این ویژگی

حت تأثیر ماه تدریج از سن میانسالی به بعد، بیشتر تخورشید وابسته است، اما به

  631گیرد.قرار می

ر ضمن افول نور ماه از یک بدر تا بدر بعدی، به افول مهـر در پاییز و بازگشتن د

و فرازرفتنش تا اوج خورشیدیِ تابستانه شباهت دارد. این دو روندِ افت و خیز در 

سرشتیِ نهاییِ نمایاند که همزروان را نیز بازمیضمن، باورهای مربوط به وای ـ 

یکی و بدی و ضرورت تعادلِ میانشان و امکان دگردیسیِ یکی به دیگری را فرض ن

گیرد. اینکه دو ایزدِ مربوط به زمان و مکان )زروان و وای( ماهیتی دوپهلو دارند می

                      
631. Macrobius, Commentary on Scipio’s dream, 1, 19, 23. 
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ی خِرَد و شوند، از دید مهـرپرستان نشانهی نیک و بد تقسیم میو به دو سویه

بود، در حالی که در دید زرتشتی، دلیلی برای پلید ی اقتدار ایشان بودنِ دایرهفراگیر

 به  ِشد. به این ترتیب، وجود وایِ بد در برابر وایایشان تلقی می دانستنو نامقدس

آمیختگیِ امور متضاد کرانه، رمزی برای در همو زروان کرانمند در جوار زروان بی

گرایی تی که اخالقو تعادلِ جاری در میان نیروهای ناهمسو بود. در دید زرتش

اش نامبردار بود، یکی از این دو سویه، همواره خوب و دیگری همواره سرسختانه

شده، با رویاروییِ اهریمن و اهورامزدا همسان بود و بد بود. از این رو تقابل یاد

ماند. شمردن دو طرف باقی نمیمجالی برای پذیرش تعادل نیروها و به رسمیت

شناخت و به همین دلیل اما، هر دو سو را به رسمیت میمهـری -چارچوب زروانی

نهادن به هم بعدها راه را برای بزرگداشت اهریمن در مهـرپرستیِ رومی و ارج

 شیطان در عرفان اسالمی گشود. 

 مهـر در میان دو نیروی متضاد، تا حدودی به سیر نجومیِ  ِین موقعیت میانجیا

ای که زادروز مهـر را در مهـرپرستانه خورشید در آسمان هم مربوط بود. سنتِ

داند و جشن مهـرگان را تقریباً در اعتدال پاییزی و زمان ترین شب سال میتاریک

ها کند، هنوز در میان ایـرانیان باقی مانده است. این آیینافول نورِ مهـر برگزار می
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شنایی و ی آن هستند که حتا خورشید نیز نوسانی را در میان دو قطبِ رونشانه

کند. این باور، به قدرِ خودِ مهـرپرستی دیرینه و تاریکی و گرما و سرما تجربه می

کهنسال است. این باور و آن دو جشن، باید تا آغاز دوران هخامنشی رواجی تمام 

بینیم که در دوران زمامداریِ ایشان، این مراسم زمینه داشته باشد؛ زیرا میدر ایـران 

 شود. دستی چون مصر هم وامگیری میهای دوردر سرزمین

کند که در زمان اکروبیوس که از نویسندگان دوران رومیان است گزارش میم

شود زندگی او، مصریان معتقد بودند پس از شب چله است که خورشید زاده می

کردند، بتی از خورشید که به نوزادی و در مراسمی که برای شب چله برگزار می

ماه را نیز شب اول دی« آنتیوخوس آتنی» 632گرداندند.ها میابانشبیه بود را در خی

دانسته، اما آن را زادروز خورشید دانسته است. او معنای نمادین این جشن را می

( فرض کرده است که هر اقبالی با ادباری 'بر مبنای مفهوم یونانیِ غرور )

ا، حرکت فصلیِ خورشید و هر فرازشدنی با فرودآمدنی همراه است و بر همین مبن

                      
632. Macrobius, Saturnalia, 1, 18, 10. 
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را تفسیر کرده است. او گفته است که خورشید چهار نوع حرکت در آسمان دارد: 

گیرد و این را فرازرفتِن اوج در بهار به سوی افق شمالی اوج می

( نامیده است. آن گاه در تابستان، خورشید از افق شمالی ')هوپسوما/

( قلمداد شده است. ینوما/کند و این خوارشدنِ اوج )تاپِافول می

گیرد و این خوارشدنِ خواری سپس در خزان، خورشید به سوی افق جنوبی اوج می

شدن شود که فرازاست. در زمستان دیگربار اوجی از سوی افق جنوبی مشاهده می

 شود. خوار فهمیده می

خورشید هم  یی ماه و افول و عروج ساالنهشدن ماهانها این شرح، پر و خالیب

انسان و طی طریق برای وحدت با ایزد خورشید را به دست  مدلی از عروج فروشی

دهد های طبیعی را نشان میدهد و هم افت و خیزِ محتوم در جریان دگرگونیمی

خیزد. بر مبنای این دو استعاره های متضاد معنایی برمیکه از درآمیختگیِ جفت

ها مربوط بوده و نظامی مهـرپرستانه به فروشیکنم ماه نیز در است که گمان می

یشت بوده که این پیوند نامحسوس شدنِ فروردینگانیتنها پس از بازنویسی و پنج

گونه برای دستیابی به نور های ماهو غیرصریح شده است؛ چراکه کوشش فروشی

 هایخیزد، تصویری زرتشتی نیست و با روایتِ فروشیایزدی که از خورشید برمی
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 ستیزند، تفاوت دارد. جنگاوری که در سپاه اهورامزدا با اهریمن می

 توان چیزهایی گفت: ر مورد سایر اختران هم مید

ی ناهید با ایزدبانوی آناهیتا، احتماالً بدان دلیل بوده که ناهید پس شدن سیارهکیی

رستانه ی متحرک آسمان است و در سنت مهـرپترین ستارهاز ماه و خورشید، نمایان

شود. این ایزدبانو برای خود پرستندگانی نیز این ایزدبانو، مادرِ مهـر پنداشته می

زمین به تعبیری تا به امروز نیز داشته است و نفوذ و تأثیرش در تاریخ دینی ایـران

دهد که پیوستنِ ناهید به این ایزدبانو در درون سنت ادامه دارد. همین هم نشان می

ل نگرفته است؛ چراکه در این حالت احتماالً باید وی را با ماه پرستش آناهیتا شک

گرفتند. به همان گونه که در بیشتر که نماد زنانگی و باروری است، یکی می

اند. از سویی اختر ناهید پیش چنین کرده -مثل آرتمیس یونانی-های محلی سنت

هم به زاینده و دم و پس از غروب خورشید نمایان است و به این دلیل از سپیده

ی ایرانیان باستان، به ویژه ماند، و از سوی دیگر تجربهی خورشید میکنندهبدرقه

ی شمالی خلیج فارس، آن بوده است که خورشید بامدادان از دل دریا در حاشیه

گردد. از این رو طبیعی بوده است که شود و شبانگاه به دل دریا باز میزاده می

ی بامدادی و شامگاهی، یعنی ناهید یکی انگاشته رفی با ستارهها از طایزدبانوی آب
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 شود و از سوی دیگر مادر و پشتیبان مهر یا خورشید قلمداد گردد.

ی مهـرپرستان، بهرام است که از سویی، همان ایندره یا یزدِ مهم بعدی در ایزدکدها

پیشتاز و ایزد توفانِ بازسازی و از سوی دیگر در روایت اوستایی همچون 

داری برای مهـر بازنموده شده است و پیوندی بسیار نزدیک با وی دارد. طلیعه

گیرد و به خاطر بودن، پس از ناهید قرار میی بهرام از نظر رصد و نمایانسیاره

زند این استعداد را دارد که با بهرامِ خونریز همتا دانسته رنگش که به سرخی می

 شود. 

تر تر و نامشخصاخترِ نمایان اولیه از همه دیریابدر میان پنجکه گفتیم، یر، چنانت

بوده است. شاید از این روست که او را معموالً با ستارگانِ ثابت و به خصوص با 

ی مهـرپرستانه اند. جالب آن است که تیشتر در ایزدکدهشناختهسدویس بازمی

خودش ایزد مهمی بوده  آید که زمانی برایجایگاه بلندی دارد و از تیریشت برمی

است. در حدی که ویراستارانِ تیریشت که او را در جهان زرتشتی گنجاندند، 

برانگیزی را حذف کنند که او را در پایه و ارج، همتای اهورامزدا نتوانستند بندِ بحث

داند. خویشکاری او نیز به آناهیتا شباهتی دارد و انگار نوعی ایزد بارانِ جنگاور می

شده است. احتماالً تیر، آیینی به طور مستقل و جدا از ناهید پرستیده می بوده که
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ی تلفیق مهـری مستقل و نیرومند داشته که دیرتر از آیین ناهید و بهرام در زمینه

گنجانده شده و از این رو اختری را که به ثوابت نزدیک است و پس از همه پیدا 

 اند. شده است به وی منسوب کرده

توان بندی از مهـریشت را گواه آورد که جایگاه تیر در این این سخن، می ر تأییدد

 دهد:منظومه و همچنین ارتباط خاص ماه و خورشید را شرح می

142 ,mvrqim uruoW-,mItioayoag ,,,, mvhMlwruaGaj, 

 ,ehatNvps ,SuVyniam ,n&mAd OtADuh,

 ,itiADArf 

,OY ,Sirioap ,SiDiEaW mvrUs, 

,OtSizam OtazaY, 

 ,aqaY ,mUnat itieyacoar, 

 ,aqaY ,OhMlm OnCxoarAwh,` 

 

143 ,lh?eY ,Okinia itiazArb, 

 ,aqaY OyrtSit-eharAts, 

 ,eh?eY ,mvCAW itiAnBvrgNah, 

 ,SiwaDa ,SIrioap amatips, 

 ,n&mAd ,SiAtSEars Uh-,aymAb iAtEaCx,

,aqaY 

 m&h-,mvtSat ,OY ,lwDad ,OtNvps Suyniam,

iAzaY, 
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 ,mvhMasEaprhvts yniamu-mvtSAt, 

 OY, vrawEab-,OnAsaps OrUs, 

 psIWO-,lwDIW OnmayoaDa,. 

مینو سپند کنش که بامدادان نمودهای گوناگون آفرینش. ...آن ایزدِ سترگِ نیک۱۴۲» 

 سازد. بدان هنگام که پیکر خویش را همچون ماه درخشانکند، را پدیدار می

اش را زیباترین گردونه درخشد. ای سپیتمان،ی تیشتر میاش بسان ستاره. چهره۱۴۳

گرداند. من آن را که سپندمینو بساخت آفریدگان که هرگز به راه  کژ نرود، می

 ۱۰ی مهـر را. گردونه ی مهـرآذینِ مینوییِ ساختهی( ستارهستایم. آن )گردونهمی

 633«نافریفتنی را. هزار دیدبانِ نیرومندِ از همه چیز آگاهِ

اختر به نیروی مقدس باستانیِ ایـرانی، از شدنِ پنجبدین صورت، ترتیب منسوب

بودن ی نمایانی مهـری و از سوی دیگر با درجهی ایشان در ایزدکدهسویی با رتبه

ها همخوانی دارد. مهـرپرستان به سادگی،  آن ِشدنو تاریخِ نسبیِ شناسایی و رصد

ترین اختران منسوب شدن به مهمشان را به ترتیبِ یافتهترین ایزدان ایزدکدهمهم

                      
 .۱۴۳و  ۱۴۲بند  ،۳۴ی مهمریشه، کرده .633
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های اند. حدس من آن است که این ترتیب در ضمن، با تاریخِ تلفیق آیینکردهمی

آید که گذشته از زمین نیز سازگار بوده است. از اینجا برمیاین ایزدان در ایـران

آیین زرتشتی که به خاطر بافت معناییِ غنی و نوآورانه و دستگاه فلسفیِ منظمش، 

امکان جذب و تسخیر ادیان باستانی را داشت، مهـرپرستان نیز روندی مشابه را 

آغاز کرده بودند. با این تفاوت که ایشان با محوری اخترشناسانه و به سبک ادیان 

کردند و بنابراین باستانی را با هم خویشاوند و یاور فرض میپیشازرتشتی، ایزدان 

 کردند.شان را با ایشان رمزگذاری میدستاوردهای اخترشناسانه

اختر که گویا زودتر شناخته شده و در زمانی دورتر به ایزدان منسوب پس از این پنج

زمان ی برجیس و کیوان شناسایی شدند و این کمابیش همشده بودند، دو سیاره

بود با آغازِ ادغامِ دین زرتشتی و آیین مهـرپرستی. همان طور که در نهایت دستگاه 

شناسی و اخالق فلسفی زرتشتی بر مهـرپرستی غالب آمد و یکتاپرستی و فرشته

بودنِ نیروهای خیر و شر را به کرسی نشاند، دستگاه نجومی منسجم و دوقطبی

ها را در اختیار پرستان نیز قلمرویی از منشی مهـرپیشرفته و رمزگذاری رازوَرزانه

خود گرفت و به این ترتیب به گرایشی عرفانی در درون دین زرتشتی تبدیل شد. 

کیش( یا گرایشی که در ضمن، هورمزد و اهریمن )در برداشت زرتشتیِ راست
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ـ وای )در برداشت مهـری( را با برجیس و کیوان یکی می  دانست. هورمزد و زروان 

های نورانیِ گرفتنِ ایزدان و اختران تکمیل شد، آن لکهنگامی که این روند همسانه

نگریستند، معنادار شناور در آسمانِ شبانه در ذهن مغان و اخترشناسانی که بدان می

نگریست، ایزدبانویی زیبا و جسور و ی ناهید میشدند. دیگر وقتی کسی به سیاره

های مادینگی های زندگی و باروری و قدرتی لذتدید که بخشندهنیرومند را می

پیمود، دیگر است. بهرام، یعنی آن اختر سرخِ کوچکی که در نزدیکی افق راه می

ی دیگر نبود که همان ایزدِ مهیب و جنگاوری ای نورانی در میان هزاران نقطهنقطه

 گشود. راه میی مهـر، بود که در ظاهرِ گرازی تیزدندان و خالدار، پیشاپیش گردونه

ی مهـر بود. مهـرپرستان با وجود آنکه تردید بر عهدهی ایزدان بیهبریِ این دستهر

در کسوت زرتشتیان درآمدند و یکتاپرستی و دستگاه اخالقی ایشان را پذیرفتند، 

شان به باورهای خود وفادار ماندند و تصویرشان از فوج در بطنِ نظام اخترشناسانه

 مهـر بودند، ماندگار شد.  ایزدانی که تابع 

 ,mvrqim uruoW-,mItioayoag ediamazaY, 

 Sra-,mvhMacaW mvnaxAyW, 

 arMazah-,mvCoag mvtSAtuh, 

 vrawEab-,mvnamCac mvtNazvrvb, 
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 uqvrvp-,mvnayaDEaW mvrUs, 

,mvnfaXa mvhMlwruAGaj,. 

هزار  ۱۰آورِ هزارگوشِ ستاییم که از منثره آگاه است. زبانچراگاه را میمهـرِ فراخ»

باالیی که بر فراز برجی پهن ایستاده است. نگاهبان زورمندی که چشمِ بُرزمندِ بلند

 634«یابد.هرگز خواب به چشم او راه نمی

شود و حتا در شبانگاه که خورشیدی گاه از نفوذ مهـر خالی نمیپس زمین هیـچ

ر آسمان نیست، مهـر همچنان بر فراز برجی آسمانی ایستاده است و سپاه اختران د

ترین ارجاع به کند. ناگفته نماند که احتماالً این بند، کهنشبانه را راهبری می

توان با های فلکیِ ماهانه است. این برج را از آنجا میی برج، برای صورتاستعاره

البروج یکی گرفت که در بندی دیگر یرههای فلکی و همان نمادهای داصورت

اند و از سوی صریحاً به این نکته اشاره شده است که اخترانی بر این برج نشسته

تا مهـر، نگهبانی زمین را بر عهده دارند. جالب آن است که شمار این اختران هشت

یر اختر مربوط دانست. تنها تفسها را هفتتوان آنذکر شده است و بنابراین نمی

                      
 .۷بند ، ۲ی مهمریشه، کرده .634
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اختر اشاره محتمل در این مورد آن است که این بند به صورتی فلکی با هشت

 کند:می

44 mvrqim, uruoW-mItioayoag, ,,,, mvhMlwruaGaj, 

 h?eY,e mvz-,Oqarf mvnaqEam, 

 mvtADIW, ,itNawtsa OwhMa, 

 ,Tazam ,Oz&na mImAb, 

 ,uqvrvp ,ipia uruoW-mvtSa,` 

 

45 ,eh?eY ,atSa OyatAr, 

 ,uhApsIW ,itiap uhAzvrab, 

 ,uhApsIW uhAnayaDEaW, 

 ,Osaps ,eriAhMl eharqim, 

 Orqim-,mvjurd anmvsOpsih, 

 ,ewa ,ipia OtNayDiad, 

 ,ewa ,ipia OtNvramSih, 

 ,iOY ,awruap ,mvrqim itNiZurd, 

 ,acm&CEawa ,Oqap OtNlp, 

 ,miY ,itNvsi Orqim-Ojurd, 

 mIqiah-awaCa-,acsanaj OtNawrd, 

ای اش به پهنای زمین در جهان استومند بر پا شده است. خانه. ...آن که خانه۴۴»

 های بسیار. ای درخشان و دارای پناهگاهگسترده و آسوده از دشواریِ نیاز، خانه

www.takbook.com



761 

 

ها ها، همچون دیدبانانِ مهـر بر باالی برجیاران او از فراز کوهتن از . هشت۴۵

اند و نگرند. آنان به ویژه به کسانی چشم دوختهرا می دروجاناند و مهـرنشسته

بار پیمان بشکنند. آنان راهِ کسی را در پناه خویش گیرند که نگرند که نخستینمی

 635«وَنان تاخت برند.اَشَبه مهـردروجان و دروغزنان و کشندگانِ 

ساله از زمان سرایش این متن، ای هزارانعکاسِ این تصویر را در متونی که با فاصله

که مثالً توان بازجست. چنانای از بغداد تا روم نوشته شده است، میدر گستره

ی ستارگان است و نورِ تمام سیسرو نوشته است که خورشید، رهبر و شاهزاده

سال بعد، اِخوان الصفا آسمانِ شبانه  ۱۰۰۰حدود   636کند.تنظیم میاجرام کیهانی را 

اند که در آن خورشید، شاه؛ ماه، وزیر و ولیعهد؛ تیر، را همچون کشوری دانسته

دار؛ ناهید، شهبانو و رامشگر کاتب؛ بهرام، سپهساالر؛ برجیس، قاضی؛ کیوان، خزانه

ی گانههای هفتیا به تعبیری کمتر مودبانه جاریه و خادم است. افالک با اقلیم

های ماه در هر مانند که منزلها میبرج به شهرهایی در آن ۱۲اند و زمینی همسان

                      
 .۴۵و  ۴۴بند ، ۱۰ی مهمریشه، کرده .635

636. Cicero, Scipio’s dream, 4,2. 
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هایی هستند که در درونشان، اختران همچون ارواح ساکنان یک، همچون پادگان

گویند که فیلسوفان به ی اِخوان الصفا هم مینویسندگان رساله 637باشند.شهر می

که معتقدند ستارگان در آسمان موقعیتی را اشغال چرا احکام نجوم باور دارند؛

 638کنند که مشابهش بر زمین در اختیار پادشاه است.می

آورد. رمغان میاهمسانیِ اختران و ایزدان، موقعیتی مشابه را برای سایر اختران نیز به 

نرینه ی مقابل بهرامِ ناهید که با آناهیتای بخشنده و زنانه همسان است، قاعدتاً نقطه

ـ وای( و خشن و خونریز را اشغال می کند و دشمنیِ اهورامزدا و اهریمن )یا زروان 

انجامد. بر این مبنا، در قرون میانه معتقد بودند نیز به کشمکش برجیس و کیوان می

گیرند و این را به طبعشان و پیوندشان با که ستارگان دو به دو در برابر هم قرار می

 دادند. تعمیم می عناصر چهارگانه نیز

شد، رویاروی برجیس قرار یوان که سرد و خشک و خشن و نحس محسوب میک

داشت که گرم و نرم و سعد بود. کیوان با وجود آنکه در ابتدای کار نرینه بود، اما 

                      
 .۱۵۰: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .637
 .۱۴۵: ۱، ج.۱۴۰۵رسائا انوان ا صفا،  .638
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گرفت که نرینه و شد و این در برابر برجیس قرار میخصی و نازا محسوب می

زروانی از ایزدِ زمانِ نرماده و -صویر مهـریتوان با تبارور بود. این را می

اهورامزدایی که همچون شاهی نیرومند و مردانه بازنموده شده است، مقایسه کرد. 

انعکاسی از این باور فلسفیِ زرتشتیان نیز در آن هویداست که اهورامزدا ماهیتی 

قِ وجودی و اهریمن ذاتی از جنس عدم دارد. از این روست که اهورامزدا با خل

آورند. هر دوی های خود را پدید میهستی و اهریمن با تراشیدنِ نیستی، آفریده

 ها در اوج بود. این هماوردان، روزانه بودند و سعدی یا نحسی آن

ها، دو حریفِ شبانه قرار داشتند که عبارت بودند از: بهرامِ نرینه و گرم ر برابر آند

رد و تر و سعد. نحس یا سعدبودنِ و خشک و نحس، در برابر ناهید مادینه و س

هماوردانِ شبانه نسبت به کیوان و برجیس کمتر بود و ایشان را سعد و نحسِ 

ی دیگر، خواص خالصی به این شدت نداشتند. تیر، گفتند. سه ستارهکوچک می

شد. جنسیتی نرماده داشت ها میانه محسوب میسرد و خشک بود، اما از سایر جنبه

شد ویژگی آن را به خود نحس یا سعد و روزانه یا شبانه جمع میو اگر با اختری 

گرفت. ماه نیز، با وجود مادینه و شبانه و تربودنش چنین ماهیتی داشت و در می

گرفت. خورشید در مقابل حضور اختران سعد و نحس، رنگ ایشان را به خود می
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و از نزدیک نحس  آن نرینه و روزانه و خشک بود، اما به همین ترتیب از دور سعد

 تقریباً به همان شکلی که در مهـریشت بازنموده شده است. 639شد.محسوب می

ها و بودنِ اختران بر مبنای نوع تأثیرشان بر کیفیتر دوران اسالمی، سعد و نحسد

شد. بر همین مبنا معتقد بودند که تعادل میان چهار های چهارگانه تفسیر میطبع

انجامد و خروج از تعادل و افراط در یک کیفیت، اختر میبودنِ کیف اصلی به سعد

شود. مثالً برجیس که هر چهار خاصیت خشکی و شدنِ یک اختر میباعث نحس

تری و گرمی و سردی را به اعتدال دارد، سعد است، اما کیوان که بیش از حد سرد 

دودی این تا ح 640شوند.است یا بهرام که به افراط، خشکی دارد، نحس محسوب می

بر مبنای الگوی ارسطویی شکل گرفته است که امر اخالقی و خیر را در تعادل و 

روی گرایشی خاص در دین زرتشتی کرد و در این مورد دنبالهروی خالصه میمیانه

 بود.

ه این ترتیب، اخترانی که در دستگاه اخترشناسیِ باستانی همچون ایزدان بازنموده ب

                      
 .۳۵8-۳۵۷: ۱۳۶۷بیرونی،  .639
 .۴۲۷: ۱۳8۲. فخر رازی، 640
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اموری مینویی تبدیل شدند؛ هر چند نقش خود به  شدند، در نگرش زرتشتی بهمی

تنها اختران، ماهیت و عنوان نیروهایی موثر بر عالم مادی را حفظ کردند. پس نه 

های گیتیانه شد بعدتر همین کیفیتکردند، که میکیفیتی شبیه به امور گیتیانه پیدا می

ز آنکه اخترانِ را به ایشان منسوب ساخت. با این منطق است که دیرزمانی پس ا

هایی زمینی و انسانی منسوب کردند، با طیِ مسیری واژگونه، دوردست را به صفت

، تاثیر اختران «والنس»ها را ناشی از تاثیر آن ستارگان قلمداد کردند. خودِ این صفت

( نامیده است؛ یعنی )سِماینِئین / « گذارینشان»بر امور گیتیانه را 

آتشین و نورانی و گرم است، در روح همچون نماد عقل قلمداد  مثالً خورشید که

ی پادشاهی، زیبایی، هوش، دانایی، بخت بلند، شود و در طالعِ یک فرد نشانهمی

  641ارتباط با خدایان، داوری و مداخله در امور سیاسی است.

فلوطین »ین شکل از تعمیم، البته منتقدان خاص خود را نیز داشت. مثالً ا

که مکتب نوافالطونی را تاسیس کرده است، با ارجاع به سخن افالطون « انیاسکندر

                      
641. Valens, Anthologies. 
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توانند بد گوید که ستارگان چون به مُثُل شباهت دارند نمیدر مورد ماهیتِ ایده می

پنداشتنِ اخترانی مانند بهرام و کیوان را نادرست دانسته باشند و از این رو نحس

انستنِ اختران را نیز نقد کرده است و دریختاست. او در ضمن، دیدگاه انسان

گفتن از دوستی و دشمنی گوید اختران هیچ شباهتی به ما ندارند و بنابراین سخنمی

 642در میانشان نارواست.

مام فخر رازی نیز که تا حدودی به پیروی از نوافالطونیان، امور مینویی را یکسره ا

رام علوی همگی در ذات خود نوشته است که اج« العلومجامع »داند، در خیر می

ها راه ندارد. پس این پیوند سعد و اموری بسیط هستند که ترکیب و تکثر در آن

های مادی به جوهر درونی ستارگان میان اختران با سعد و نحس و کیفیت

گردد و تنها نشانگرِ تاثیر ایشان در فلک تحت قمر است؛ یعنی چنان نیست بازنمی

استی نحس و پلید باشند، یا به ترتیب سرما و خشکی در که بهرام و کیوان به ر

ها نیروهایی فرازین هستند که تاثیرشان بر رخدادها و درونشان راه داشته باشد. این

                      
642. Plotinus, Ennead, 2, 3, 3. 
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هایی مانند سردی و خشکی و شگون و نحسی قابل روندهای گیتیانه به کیفیت

  643ترجمه است.

ها با ای از منشوقتی خوشهدهد که ی تاریخ فرهنگ نشان میا وجود این، تجربهب

قدرت زایاییِ زیاد در جایی پدید آیند، سیر تکاملی خود را طی خواهند کرد؛ 

مستقل از اینکه محتوایشان با حقیقت یا استحکامِ منطقی چه ارتباطی برقرار کند. 

ها را نیز میان آید که تا دوران او، خُردترین ویژگیاز  بندی از کتاب التفهیم برمی

اند. فهمیدهخوانده و میان تقسیم کرده بودند و همه چیز را با این رمزگان میستارگ

مثالً گفته شده است که اسپرغم به خاطر بوی تیز و رنگ سرخ و پوست خاردارش 

با بهرام و برای بوی خوش و شکل زیبایش با ناهید پیوند خورده است. از همه 

، طعمش برجیسی، تخمش تنش خورشیدی»گفتند تر خربزه است که میجالب

اش به خاطر تری با ماه و پوست و عطاردی و پوستش کیوانی است و گوشته

به همین شکل در یک درختِ یکتا، « اش به خاطر شکلش با بهرام پیوند دارد.تخمه

                      
 .۴۲9: ۱۳8۲رازی، . فخر 643
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ریشه را کیوانی، اصل را خورشیدی، خار و شاخ را بهرامی، گل را ناهیدی، میوه را 

  644دانستند.خم را عطاردی میبرجیسی، برگ را ماهی و ت

ر همین مبنا، موقعیت این اختران نسبت به هم نیز بر رخدادهای زمینی تاثیری ب

داشت. ناگفته نماند که این باور به تاثیر علَّی اختران بر رخدادهای  کنندهتعیین

ی آثار بطلمیوس زمینی، تا حدودی زیربنای تجربی نیز داشته است. از مطالعه

ی آشنا، یعنی تاثیر خورشید بر رشد گیاهان و تغییر ه او دو مشاهدهآید کبرمی

فصول و تأثیر ماه بر جزر و مد و عادت ماهانه را در دست داشته و همان را به 

 645سایر اختران نیز تعمیم داده و آنان را نیز بر رخدادهای زمین موثر دانسته است.

 ز آن را پیموده بودند.این مسیری است که احتماالً نخستین اختربینان نی

هایی ساخت و آن را از مشاهدهنچه انعطاف زیادِ دستگاه اختربینی را ممکن میآ

ساخت، آن بود که قران و تقابل خطی و ساده مانند دریافتِ بطلمیوس متمایز می

افتادنِ میانشان تعبیر کرد. به همین دلیل این شد به درگیری یا فاصلهستارگان را می

                      
 .۳۶۲-۳۶۱: ۱۳۶۷بیرونی،  .644

645. Ptolemy, tetrabyblos, 1, 2-10. 
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ای ای گرد آیند، فاجعهدر خانه -به جز کیوان-اختر  ۶عقیده وجود داشت که اگر 

بار خواندند. چنین اتفاقی یککوکب می ۶جهانی بروز خواهد کرد و آن را قران 

ق. رخ داد که بسیاری پیشگویی کردند بالیی آبی از جنس توفانِ نوح  ۴89در سال 

وز وحشت عمومی و اغتشاش انجامید. بر همگان فرود خواهد آمد و این به بر

رسیدن این سال هراس داشت، تا آنکه اند که حتا خلیفه مستظهر هم از فرانوشته

عیسوان که خود اخترشناسی خبره بود او را از این نگرانی بیرون آورد و دالیلی ابن 

را در داد. بارِ دیگر این ماجرفتن خطرِ این بال را نشان میبر هم بافت که از میان

کوکب  ۶بار کیوان نیز با ق. تکرار شد؛ با این تفاوت که این ۵8۲مهـرماه سال 

بار دوران اند. اینهمراه بود و به همین دلیل آن را قران کواکب سبعه خوانده

پرست بود و این پیشگویی که بالیی مانند توفان و باد زمامداری سلجوقیانِ خرافه

، مردم را پریشان ساخت. انوریِ شاعر در این ی قوم عاد برخواهد خاستکشنده

 زمینه شعری سروده که مشهور است. 

اند و این کار را در ها را به یکی از روزهای هفته نیز منسوب کردههر یک از ستاره

روز اند. نتیجه آن شده است که هفتها نیز انجام دادهمورد ستارگانی دیگر و شب

اختر منسوب شوند. ترتیبی که بِ متفاوت از هفتشبِ هر هفته، به دو ترتیو هفت

www.takbook.com



770 

 

ارائه شده است نظم مشخصی را در  «ی نجوم اِخوان الصفارساله»در این مورد در 

برندارد. بر مبنای این سیاهه، کیوان با روز شنبه و شب چهارشنبه، برجیس با روز 

روز یکشنبه شنبه و شب شنبه، خورشید با شنبه و شب دوشنبه، بهرام با روز سهپنج

شنبه، تیر با روز چهارشنبه و شب شنبه، ناهید با روز جمعه و شب سهو شب پنج

 646اند.یکشنبه و ماه با روز دوشنبه و شب جمعه مربوط دانسته شده

یابد؛ یعنی چنین های متفاوت روز هم ماهیتی اختری میبا همین منطق، ساعت

روز، همراه است با گذار از است که عبور از یک ساعت به ساعت بعدی در یک 

تر قرار گرفته ی دیگری که نسبت به زمین یک پله نزدیکتاثیر یک ستاره به ستاره

ترین اختر به است. با این قاعده که این زنجیره پس از رسیدن به ماه که نزدیک

اعت جهد. به این شکل مثالً دومین سزمین است، باز به کیوان که دورترین است می

از روز یکشنبه به ناهید وابسته است و دومین ساعتِ آن به تیر و سومی به ماه و 

ساعت از روز  ۲۴شود و به همین شکل، تا در هر چهارمی به کیوان مربوط می

                      
 .۱۲۵: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .646
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والنس در کتاب  647م وقت را به دست گیرند.اختر زمابار هفتدستِ کم سه

م. نوشته، کمابیش همین قاعده را شرح  ۱۶۲-۱۵۲های که بین سال« آنتولوژی»

داده و گفته است که نخستین ساعتِ روز به آن اختری مربوط است که بیشترین 

  648گیرد.تر قرار میفاصله را با زمین دارد و پس از او، اختری نزدیک

ها را نیز در آن البروج نیز تعمیم داد و نقش برجتوان به دایرهمی این رمزگذاری را

هایی متفاوت بر هایی سعد و نحس، با کیفیتدخیل دانست. به این ترتیب نقطه

ی طالع را در نظر بگیریم و آید. مثالً اگر برج و درجهگانه پدید میهای دوازدهبرج

البروج بر آن پیش برویم، جهت دایرهی میان خورشید و ماه در ی فاصلهبه اندازه

خوانند. )کمان نیکبختی( می« سهم سعادت»رسیم که آن را ای میبه برج و درجه

روزیِ گویند نیکاند و میی این سهم )کمان( را به بطلمیوس نسبت دادهمحاسبه

اند و مبنای های فراوانی استخراج کردهکند. بر همین مبنا، سهمفرد را تعیین می

ی مهم را به طالع یا مسقطِ نطفه ی دو ستارهشان همین است که فاصلهمهه

                      
 .۱۲۶: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .647

648. Valens, Anthologies. 
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های آورند که برای رمزگشاییافزایند و به این ترتیب کمانی و زمانی به دست میمی

های های زیادی را به نقل جدولصفحه« التفهیم»بیشتر کاربرد دارد. بیرونی در 

اش را در نظر بگیریم، اهمیت العاتیها اختصاص داده است که اگر محتوای اطسهم

کتاب هرمس  8۵کند. او همچنین از باب این موضوع در روزگار او را گواهی می

نقل کرده که کیوان به سودا و خورشید به صفرا مربوط است و این دو را سَهمَین 

نامیده و گفته که ماشاءاهلل یهودی از این سخن نتیجه گرفته بود که وضع این دو 

  649ی وضع سالمت و عمر پادشاهان تواند بود.کنندهتعییناختر 

های تر ساخت و اختران را با جهتتوان این نظام رمزگذاری را باز هم گستردهمی

« الموالید»در کتاب « ابوالعباس نیریزی»جغرافیایی نیز مربوط دانست. بر این مبنا 

خاور و بهرام به باختر گفته است که ناهید به جنوب، برجیس به شمال، کیوان به 

در حالی که در همان حدودِ زمانی، هندیان، تیر و برجیس را  650شوند.مربوط می

به شرق، کیوان را به غرب، خورشید و بهرام را به جنوب و ماه و ناهید را به شمال 

                      
 .۴۶۰: ۱۳۶۷بیرونی،  .649
 .۳۶۲-۳۶۱: ۱۳۶۷بیرونی،  .650
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ها، آشکارا ساختن اختران به جهتاین شکل از منسوب 651دانستند.مربوط می

؛ چراکه در ادبیات زرتشتی، جهت شمال محل اقامت خصلتی غیرزرتشتی دارد

بودن این راستا اهریمن است. اقامتگاهِ دیوِ پلشتِ نَسو در آن سو قرار دارد. نحس

چنان است که حتا باد اباختر )شمال( نیز همچون دیوی در میان موجودات اهریمنی 

، «ب الموالیدکتا»از این رو، اینکه  652فهرست شده و آماج نفرین قرار گرفته است.

کند، سنتی کامالً متفاوت با دید برجیس )یعنی هورمزد( را به شمال منسوب می

 کند. زرتشتی را بازگو می

های جغرافیایی و اختران به خاطر ناهمسانیِ شمار این دو، دشوارتر تصال جهتا

اختر را به هم وصل کنیم. هر چند سرزمین و هفتاست از اینکه بخواهیم هفت

مستندی در این مورد وجود ندارد، اما حدس من آن است که پیوندی از این شاهد 

اخترِ اوستایی برقرار بوده است؛ اقلیم و هفتدست از همان ابتدا در میان هفت

تا بدانند. به هر ها را هفتوگرنه دلیلی نداشته با این دامنه و تأکید، شمار سرزمین

                      
 .۳۶۲: ۱۳۶۷بیرونی،  .651
 .۱۶و ۱۲و  9یشه، بند اردیبهشه .652
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بینیم که چنین ارتباطی برقرار است و صورت در دوران قرون میانه به صراحت می

 کند. بودنِ آن داللت میاش به کهنشکل و قاعده

اقلیم به این شکل گفته است که هفت« آرای پارسیان»به نقل از « ابومعشر بلخی»

ی خط استوا با کیوان شوند که اقلیم نخست در کنارهاختر تقسیم میدر میان هفت

ترتیب اقلیم دوم به برجیس و سوم به بهرام مربوط خورد و به همین پیوند می

ها نیز گانه در اطراف زمین بر اقلیمشود و همان ترتیِب چینش ستارگان هفتمی

شود تا به اقلیم هفتم برسد که به ماه اختصاص دارد. بر مبنای این بازتابانده می

گرفته است با  ها )اقلیم چهارم( قراربندی، ایـرانشهر که در مرکز سرزمینتقسیم

شود و این باید دیدگاهی باشد که از مهـرپرستان برخاسته خورشید همتا گرفته می

بینیم، در آنجا که مهـر است؛ چون دقیقاً مشابه همین سخن را در مهـریشت می

نگرد. ابومعشر در کتاب های آریایی میرود و به سرزمینای باال میبامدادان از قله

های تا از برجهای موجود در هر اقلیم را نیز ذکر کرده و هفتمیننام سرز« القرانات»

های گوناگونِ زمینی اختر، به این ترتیب با اقلیمگانه را نیز عالوه بر هفتدوازده

مربوط کرده است: برجیس با برج خرچنگ و سرزمین عراق، ناهید با برج کژدم و 

وم، تیر با برج جدی و سرزمین سرزمین عربستان، کیوان با برج ترازو و سرزمین ر
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اند. بهرام با برج شیر و سرزمین هند و برخی کیوان را نیز به هند مربوط دانسته

هم که با همین قالب، « مانیلیوس»ترکستان و خورشید با برج دلو و سرزمین پارس. 

های زمینی مربوط کرده، این تناسب را ها و اقلیمهر برج را با یکی از سرزمین

« chorographia»( یا به التین )خوروگرافیا/« ماییکشورن»

 654و بطلمیوس هم همین ایده را پذیرفته است. 653نامیده است

ها و ستارگان در یرونی پس از نقلِ این سخن از ابومعشر، ترتیب پیوند میان اقلیمب

دوم به نزد رومیان را نیز به دست داده است. از دید ایشان، اقلیم نخست به کیوان، 

خورشید، سوم به تیر، چهارم به برجیس، پنجم به ناهید، ششم به بهرام و هفتم به 

زمین؛ یعنی اقلیم تر باشد که ایـراناین گویا روایتی زرتشتی 655ماه تعلق دارند.

 سازد. چهارم را با هورمزد مربوط می

                      
653. Manilius, Astronomicon, 4, 744-817.  
654. Petolemy, tetrabyblos, 2, 3. 

 .۳۶۴: ۱۳۶۷بیرونی،  .655
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ها، شرحی جالبِ توجه بر مبنای همین پیوندِ میان اختران و اقلیم« کفایه التعلیم»ر د

در مورد انقراض دودمان ساسانی ارائه شده است. در این کتاب چنین آمده است 

روز پیش از هجرت پیامبر اسالم از مکه به مدینه، عصری کهن پایان  ۲۷ماه و  ۳که 

یافت و عصری نو آغاز شد. این روز که یکشنبه، سوم رمضان سال اول پیش از 

ن همراه بود؛ یعنی در این هنگام برجیس در برج خرچنگ هجرت بود، با قرانِ نحسی

دانستند و ناهید در برج کژدم بود. ورود برجیس به خرچنگ را از آن رو نحس می

کرد و از آنجا که برجیس یا هورمزد بود که به این که بر نابودی دینی داللت می

قرار بود از میان  گری بود کهقران وارد شده بود، این دین اهورامزدا، یعنی زرتشتی

ی انقراض سلطنتی باشکوه بود. از آنجا برود. همچنین ورود ناهید به کژدم، نشانه

کرد، معنای این قران آن بود که که ناهید به عربستان و کژدم به عراق داللت می

مردم عربستان بر مردم عراق که مرکز دولت ساسانی بود، چیره خواهند شد و چون 

شد که این چیرگی با جنگ و خونریزی م در اوج بود، معلوم میبهرام در این هنگا

روز  ۳9۲خوانی آمده است که ناهید برای ی این طالعرخ خواهد نمود. در ادامه

پس از آن، در برج ماهی درنگ خواهد کرد و این بدان معناست که دولت مسلمانان 

 سال به طول خواهد انجامید.  ۳9۲و اعراب 
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است که اختربینی مسلمان در اواخر قرن چهارم هجری چنین  دهدهناین نکته تکان

اش بر ساسانیان را به دست داده است؛ یعنی از تفسیری از ظهور اسالم و چیرگی

بودن اش را با نحسیِ اختران و نه سعدسیاسی سویی ظهور دین جدید و چیرگی

راری آن را نیز طالعی دیگر مربوط دانسته است و از طرف دیگر دوران دوام و برق

 رو به پایان دانسته و جز چند سالی از آن را باقی ندانسته است. 

شود توان خواند و از اینجا معلوم میرحی از همین ماجرا را در شاهنامه نیز میش

ی چیرگیِ مسلمانان در قرن چهارم موضوعی رایج بوده و که توجیه اخترشناسانه

شده است. به گزارش فردوسی، سوب مینقل محافل دانشمندان و فرهیختگان مح

رستم فرخزاد به گزارش شاهنامه، خود اخترشناسی توانمند بوده است؛ چون وقتی 

 ی اعراب را شنید به ستارگان نگریست: خبر حمله

 دانست رستم شمار سپهرب

 

شمر بود با داد و تارهس 

 مهـر

 

بیاورد صُلَّاب و اختر 

 گرفت

 

روزِ بال دست بر سر  ز 

 گرفت

 

 

 و آنچه را که در اسطرالب دید این چنین برای برادرش در نامه نوشت:

 گر گفت کز گردش آسماند

 

 ژوهنده مردم شود بدگمانپ 

 
 که این خانه از پادشاهی تهی

 است 

ه هنگام فیروزی و فرهی ن 

 است

 

 ز چارم همی بنگرد آفتاب

 

 ه جنگ بزرگانش آید شتابب 
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ز بهرام و زهره است ما را 

 گزند

 

 شاید گذشتن ز چرخ بلندن 

 
همان تیر و کیوان برابر 

 شدست

 

طارد به برج دوپیکر ع 

 شدست

 

کزین پس شکست آید از 

 تازیان

 

 تاره نگردد مگر بر زیانس 

 

 

 بدین سالیان چارصد بگذرد

 

 

زین تخمه گیتی کسی ک 

 نسپرد

 

 

*** 

 

هایی برج تثبیت شدند، تالش دوازده اختر وحتماالً از همان ابتدای کار که هفتا

 کردن این دو به هم انجام پذیرفت.برای مربوط

برج وجود دارد، گانه با دوازدههای هفتساختنِ سیارهشکلی که بر سر راه مربوطم

هاست. اختربینان برای حل این مشکل، ماه و خورشید را تنها ناهمخوانی شمار آن

ی باقیمانده، دو برج فرض پنج سیارهبه یک برج نسبت دادند و برای هر یک از 

کردند. بیرونی در التفهیم ماه را به برج شیر و خورشید را به خرچنگ منسوب کرده 

های کناریِ این دو را به تا از برجاست. آن گاه به این ترتیب عمل کرده که هر دو

ناهید،  یک سیاره ربط داده است؛ یعنی خوشه و دوپیکر را به تیر، ترازو و گاو را به

بره و کژدم را به بهرام، ماهی و کمانگیر را به برجیس و دلو و جدی را به کیوان 

ی شیر و ها را رعایت کرده و مجموعهمربوط دانسته است؛ یعنی ترتیب سیاره
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های زمستانی، پیشروی کرده خرچنگ را معادلِ ماه گرفته و از آنجا تا کیوان در برج

که از میان هر دو برجی که به یک سیاره منسوب  است. با وجود این، معتقد است

های بره، گاو، خوشه، کمانگیر و اند، یکی با آن پیوندِ نیرومندتری دارد. برجشده

هر برج به این ترتیب کرسی و محل  656شوند.محسوب میدلو از این نظر نیرومندتر 

وقتی که در است و به همین دلیل هم بروج را  گانههای هفتنشستِن یکی از ستاره

 657نامند.ها )بیوت( میارتباط با اختران طرح شوند، خانه

  

                      
 .۳99-۳9۶: ۱۳۶۷بیرونی،  .656
 .۱۲۳-۱۲۲: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .657
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دستِ کم هزار سال قدمت داشته « التفهیم»ترتیبی که بیرونی آورده، در زمان تدوین 

)کاتاستِریسمی / « انجایگیری ستارگ»ی است؛ چراکه ردپای آن را در رساله

Καταστερισ οίط به قرن توان یافت. این رساله متنی است منظوم، مربو( می

نخست م. که در اسکندریه نوشته شده است و خاستگاه و نظمِ حاکم بر ستارگان 

کند. به دلیل شباهتی که میان باورهای موجود در را با رویکردی اساطیری نقل می

اراتوستن »ی گمنامش را وجود دارد، گاه نویسنده« اراتوستن»این متن و آرای 

نامند. متن البته، ربطی به دانش نجوم ندارد و بیشتر بازگوییِ اساطیر می 658«دروغین

سازی در اساطیر یونانی به های فلکی است که با نظیرهایـرانی در مورد صورت

صورت بطلمیوسی  ۴8 صورت فلکی از میان ۴۳انجام رسیده است. در این متن به 

ستاره و کهکشان راه شیری اختصاص یافته و دو فصل به هفت 659پرداخته شده

ی آراتوس گرفته شده و «پدیدارها»بخش مهمی از محتوای این متن از  660است.

                      
658. Pseudo-Eratosthenes 
659. The Katasterismoi, 1-42. 
660. The Katasterismoi, 43-44. 
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گرفته  ها را از وی وامنویسنده مخصوصاً ترتیب قرارگیری ستارگان و صورت

 است. 

که فخرالدین همچنان در ایران زمین ادامه یافت. چنانها سنت پیوند اختران و برج

های همین چارچوب را پذیرفته و آن را به تاثیر کیفیت« جامع العلوم»رازی هم در 

در میان، گرم و سرد ها یکیستارگان منسوب دانسته است؛ یعنی گفته است که برج

و خشک؛ برج  تا در میان، خشک و تر هستند. به این ترتیب برج بره، گرمو دو

گاو، سرد و خشک؛ برج دوپیکر، گرم و تر و... خواهد بود. او با توجه به 

ها و اختران را اختر نسبت داده شده، پیوند میان برجهایی که به هفتکیفیت

 661استخراج کرده و به همان مدل التفهیم دست یافته است.

گفتند این شکل که میها و اختران گسترش بیشتری یافت. به بعدتر پیوند میان برج

ی مربوط به برج مقابلش چه باشد، یک وبال خواهد هر برج بسته به اینکه سیاره

دهد ای است که برجِ دشمن و مقابل را یاری میی وبال در واقع نشانهداشت. سیاره

                      
 .۴۲9-۴۲8: ۱۳8۲. فخر رازی، 661
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کند و به همین دلیل هم آن را ای منفی با برج برقرار میو از این رو، خود رابطه

یاد کرده است که « ابوالقاسم فلسفی»مند. بیرونی از دانشمندی به نام نامی« وبال»

ها مربوط بودند، هایی که با آنها را با کیفیت برجدوستی و دشمنیِ میان ستاره

  662ترکیب کرده و به چنین جدولی دست یافته بود:

                      
 .۴۰۱: ۱۳۶۷بیرونی،  .662

اری دادن که ی یانش که راز الف با کیخ تارهس

 را

اری ی

خواستن از 

 کی

ورشید و خ کیوان

 ماه

 اهیدن هرامب رجیسب

 اهم اهیدن یرت هرام و تیرب برجیس

رجیس و ب بهرام

 ناهید

 یوانک ورشیدخ اهم
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شد و برجی که طالع در حضور کدام برج طلوع کند، مهم دانسته میاینکه هر اختر 

نامیدند. این با برجی که اوجِ اختر، یعنی بلندترین ارتفاع اختر بود را شرفِ آن می

افتاد، متفاوت بود. راس جوزهر اختر، یعنی جایی که اش در آن میقابل مشاهده

نست در برجی دیگر رخ تواسرِ برخورد مدارش با مدار خورشید باشد هم می

رسائل »شد. نماید. از این رو، برای هر اختر سه کمیت و سه برج استخراج می

 663ها را چنین نمایش داده است:این کمیت« اِخوان الصفا

 

                      
 .۱۲۵-۱۲۴: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .663

 هرامب  اهیدن یوانک خورشید

 رجیسب یوانک  هرام و تیرب ناهید

رجیس و ب تیر

 ناهید

اری نکند و ی یله کندح اهیدن

 ندهد

 اهیدن رجیسب هرامب یوانک ماه
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 اس جوزهرر وجا رف یا طلوعش خترا

 وپیکرد وشهخ رچنگخ برجیس

 رهب یرش دیج بهرام

 اوگ وپیکرد اهیم ناهید

 رهب رازوت وشهخ تیر

 ر مقابل خورشیدد ی برجهامهه اوگ ماه

 

« ربوبیه المثلثات»ی اِخوان الصفا مفهومی وجود دارد به نام ها در رسالهذشته از اینگ

رانند. معموالً به ازای هر ها فرمان میو آن اخترانی هستند که بر یک مثلث از برج

شتر در روز و دیگری ها بیشوند که یکی از آنمثلث، سه اختر در نظر گرفته می

اش هم قابل توجه بیشتر در شب غلبه دارند، اما تأثیر هر یک در زمانِ غیرچیرگی

 شود.است. سومین اختر هم شریک ایشان محسوب می

 رباب مثلثات چنین هستند: ا

رای مثلث آتش در روز، خورشید و در شب، برجیس چیره است و کیوان، ب
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 شریکشان است.

 وز، ناهید و در شب، ماه غالب است و بهرام، شریکشانرای مثلث خاک در رب

 است. 

 رای مثلث باد در روز، کیوان و در شب، تیر چیره است و برجیس، شریکشانب

 است.

رای مثلث آب در روز، ناهید و در شب، بهرام غالب است و ماه، شریکشان ب

 664است.

ای میان به همسانی ها،ها و مثلثر قرون وسطا، گذشته از ارتباط اختران با برجد

ستارگان و فلزها نیز قایل بودند. به این ترتیب که کیوان را با سرب، برجیس را با 

قلع، بهرام را با آهن، ناهید را با مس، تیر را با جیوه، خورشید را با طال و ماه را با 

های اروپایی در اصل از اسم گرفتند. در حدی که نام جیوه در زباننقره همتا می

( گرفته شده است. نخستین اشاره به این شباهت در منابع یِ تیر )روم

                      
 .۱۲۵: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .664
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شود. پیندار در مربوط می« پیندار»غربی به شرح یک مفسر اسکندرانی بر آثارِ 

شعری گفته است که خورشید به زر مانند است و مفسر در کنار آن شرح داده است 

ید به مس، تیر به قلع و برجیس که ماه به سیم، بهرام به آهن، کیوان به سرب، ناه

الکتروم از آنجا به این فهرست راه  665ماند.ی زر و سیم( میبه الکتروم )آمیخته

بدان « آسِم»شمردند و با نام یافته بود که مصریان باستان آن را فلزی مستقل می

ی اکردند. بعدتر در عصر رومیان هنگامی که دریافتند این فلز در واقع آمیزهاشاره می

 هایی از این دست حذفش کردند.از زر و سیم است، از فهرست

در قرن دوم میالدی نقل کرده است که این تناظر  666«سلسوس»وریگن مسیحی از ا

شده است و مهـرپرستان بودند که برای هر پله از به آداب میترایی مربوط می

زارش، طبق این گ 667ی خود، فلزی را در نظر گرفتند.گانهمراتب هفتسلسله

های گوناگون مینویی را با مهـرپرستان در مراسم گذار خود، عبور روان از فلک

)کلیماکس هِپتاپولوس / « دروازهپلکانِ هفت»دادند که نردبانی نمایش می

                      
665. Boeckh, 1819, Vol.2: 540. 
666. Celsus 
667. Origenes, Contra Celsum, VI, 22. 
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شده بر این های نهادهشد. هر یک از دروازه( نامیده می

ی نگهبانِ آن بود و با فلزی تارهگانه و سهای هفتپلکان، نشانگر یکی از فلک

ها و فلزات به این شکل بود: کیوان با سرب، شد. برابریِ ستارههمسان دانسته می

ناهید با قلع، برجیس با مفرغ، تیر با آهن، بهرام با آلیاژِ سکه، ماه با نقره و خورشید 

در اصل از  شده،گذاریِ یادآید که نشانههای این رساله برمیبا زر. از سایر بخش

 نوعی نظام اخترشناسانه وامگیری شده باشد. 

ر قرن پنجم م. این رمزگذاریِ ستارگان با فلزها در میان فیلسوفانِ نوافالطونی د

افالطون نوشت، خورشید را « تیمائوس»در شرحی که بر « پروکلوس»باب شد. 

رن ششم م. زرین، ماه را سیمین، کیوان را سربین و بهرام را آهنین دانست. در ق

 668نیز به همین ترتیب عمل کرد.« اولمپیودوروس»

  

                      
668. Almirantis, 2005: 37. 
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 برجگفتار سوم: رمزگذاری دوازده 

برجی که مانند الگوی امروزین در یک گاهشماریِ خورشیدی در آسمان گردش  ۱۲

های علمی از آسمان را در بر بگیرند، از نوآوری درجه ۳۰کنند و هر کدامشان 

ها شود. با وجود این، تنها نگریستن به شکلِ این برجدوران هخامنشی محسوب می

ها وجود داشته است، کفایت برای دریافتنِ اینکه داستان و رمزگانی در پس آن

انه و نجومی گانه تنها ابداعی گاهشمارهای دوازدهکند. این بدان معناست که برجمی

هایی اساطیری و باورهایی دینی درآمیختند و با نبودند که از همان ابتدا با روایت

 شدند.« معنادار»ها و رمزگانی روایت

شدن شد که زادهشدنِ زادروز مردمان بود و با این باور ترکیب میین، خاستگاهِ مهما
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د آورد. جالب آن در زمانی خاص، سرنوشتی ویژه را برای فرد به ارمغان خواه

ترین اشاره به جشن زادروز در تمام تاریخِ مستند جهان، به ایـرانیان است که کهن

دانستنِ شود؛ یعنی گویا ایـرانیان نخستین کسانی بودند که با بزرگ و مهممربوط می

ترین گرفتنِ زادروز را بنیان نهادند. این را از کهنروزِ تولد فرزندان، رسمِ جشن

 دهد و به هرودوت تعلق دارد:یابیم که یک جشن تولد را شرح میدرمیمتنی 

دانند که فرد در آن ترین روز را آن روزی میها... در میان تمام روزها، مهمپارس»

دانند که در آن جشن بگیرند. در این روز، توانگران زاده شده است و این را نیکو می

کنند و دیگران را به آن مهمان باب مییک گاو یا اسب یا شتر یا خر را درسته ک

  669«کنند.کنند و درویشان نیز با جانورانی کوچک همین مهمانی را بر پا میمی

اختر برج درآمیخت، همان بود که در مورد هفت ۱۲ترین باوری که با حتماالً مهما

ای، رخدادهای اش کردیم و آن هم این بود که عناصر آسمانی و ستارهنیز بررسی

کنند. این بدان معنی بود که باورِ جبرگرایانی گیتیانه و سرنوشت مردمان را تعیین می

                      
 .۱۳۳-۱۳۱هرودوت، کتاب نخسه، بندهای  .669
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ها نیز تعمیم یابد. به این دانست، به برجکه اختران را بر سرنوشت مردم حاکم می

ای داشتند، اقتدار ستاره برج نیز که ماهیتی ۱۲ی های فلکیِ نمایندهشکل، صورت

ها، حرکتی منظم برج، برخالف سیاره ۱۲آوردند. این می و نفوذی مشابه را به دست

ای یکنواخت و ساده بر چرخششان حاکم بود. از شونده داشتند و قاعدهو تکرار

 شد استوارتر در نظر گرفت. ها با ایزدانِ معقول و خردمند را میاین رو، پیوند آن

بی ساده به زمان تولد های ماهانه این فایده را هم داشتند که با حساب و کتارجب

شدند. کافی بود از کسی ماهِ تولدش را بپرسید تا بتوانید برجی را مردم وصل می

شدنِ اختر در زمان زادهکه در آن زاده شده است، دریابید و این با موقعیت هفت

ساله با یک پرسش ساده  ۴۰-۳۰پیوند میان برج و زادروزِ فردی فرد تفاوت داشت. 

های اختر را جز با انجام محاسبها همین پیوند با موقعیت هفتشد، امروشن می

ها در تعیین سرنوشت شد مشخص ساخت. از این روست که برجپیچیده نمی

شدند، اهمیت بیشتری یافت و این مبنای دانشی کسانی که در آن هنگام زاده می

 بینی یا علم زایچه نام گرفت. بود که طالع

نمادی از پیچیدگیِ سبک زندگی شهرنشینانه بود. در  هور زایچه، از سوی دیگرظ

جوامع کوچگرد، هویت و موقعیت اجتماعی هر کس بر مبنای خاندانی که در آن 
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گردید و سرنوشت فرد نیز با ضریب احتمال باالیی بر مبنای شد تعیین میزاده می

بط ای از روابینی بود. جوامع شهرنشین که شبکههمین روابط خونی قابل پیش

ی خویشاوندی کردند، به بندیِ سادهقراردادی اجتماعی را جایگزین این نسبت

های افزاینده، مجال رشد دادند و نتیجه آن شد که یابنده از پیچیدگیالگویی توسعه

ها و سیر تحول سبک زندگیِ شخصی در جوامع یکجانشین، همواره پرسش

ها و از پاسخگویی به تمام آن کردههایی را در مورد هویت فردی ایجاد میابهام

به -بینی که ارتباط فرد با هستیِ پیرامونش ناتوان بوده است. از این رو، ظهور طالع

گیرد، روشی افراطی بوده را معیار می -اش بر آسمانویژه زمان و نمودهای عینی

 -ایو نسبت به آن دوران، علمی-که با گسستن از جبرِ خویشاوندی، جبر جدید 

 سازد. جایگزین روابط خونی میرا 

بینی در اروپا و دنیای غرب رواج یافته، در واقع ی مرکزی آنچه به نام طالعستهه

« هادانش زایش»است. این فنی است که یونانیان آن را  اخترشماری مبتنی بر زایچه

فرض نامیدند. دانشی که بر این پیش( می)گِنِتلیالوگوس / 

از جمله -استوار شده بود که موقعیت قرارگیری ستارگان در آسمان، چیزهایی 

کند و این را سرنوشت یا فرجام را بر روی زمین تعیین می -سرنوشت نوزادان
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  670نامیدند.( می)آپوتِلِسماتا / 

زیادی بینی آن است که در آن، خودِ اجرام کیهانی اهمیت ی مهم در مورد طالعکتهن

ها پردازد، از جدولبینی میکردنشان نیز لزومی ندارد. کسی که به طالعندارند و رصد

ای که پیشاپیش توسط اخترشناسان فراهم آمده است، استفاده های نجومیو داده

ام کند و با توجه به موقعیت نسبی ستارگان در ارتباط با هم، با تکیه بر یک نظمی

منسوب  گان را و زمان / بروج را به معناهایی بر زمینرمزگذاری قراردادی، ستار

ی بینی در واقع نوعی فِن افزوده و انگل بر پیکرهکند. به این ترتیب، دانش طالعمی

داشتنِ شود. احتماالً برخی از اخترشناسان، با در نظردانش اخترشناسی محسوب می

ت به ان با خدایان، دسها و باورهایی دینی در مورد اختران و ارتباطشداشتپیش

اند، اما مسیر واژگونه احتماالً هرگز طی زدههای نجومی میرصد و تنظیم جدول

بینان برای حل مسائل فنی خود گاه طالعنماید که هیچنشده است؛ یعنی چنین می

 ی ستارگان دست نیازیده باشند. به رصد یا تولید دانش عینی در زمینه

                      
670. Beck, 2007: 9. 
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بینی یکسان نیست. ی طالعنشانه ۱۲البروج با که دایره ین را هم باید گوشزد کردا

ای برنشسته در آسمان است که مستقل از زمین البروج امری کیهانی و پیکرهدایره

ی زایچه، خانه ۱۲ه ککند. در حالی و رخدادهای آن، با سرعتی مشخص حرکت می

ایش ه توسط زبسته به مرکز مختصاتی بر زمین و وابسته به زمان و مکانی خاص ک

ی مستقر در گانههای دوازدهشوند. صورتشود، برساخته میکودکی تعیین می

هایی متحرک و البروج، در نهایت هنگام استخراج زایچه، جایگاهی را بر خانهدایره

شوند و با زندگی کنند و به این ترتیب، معنادار میشده بر زمین اشغال میقالب

گانه، های دوازدهباید توجه داشت که این صورتخورند. فردی خاص پیوند می

اند و پیش از آن نیز برای خود هویت و جایگاهی مستقل و منفک از زمین داشته

 اند. حاال تنها در دستگاهی زمینی و شخصی بازتعریف شده

اختر در دوران هخامنشی تثبیت شد و برج و هفت ۱۲بینی نیز مانند لم طالعع

ترین سندِ مربوط به زایچه نوشته است که کهن« بارتون»فت. گسترشی جهانگیر یا
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پ.م(  ۴۱۰از دید او، در زمان داریوش دوم ) 671شود.پ.م مربوط می ۴۶۴به سال 

اش بار اخترشناسان بابلی، درخشش سرنوشت کوروش بزرگ را با زایچهنخستین

 ۷۲سال  به یونان هم راه یافت و درمربوط دانستند و این سخنی بود که بعدتر 

شده در زمان ی نوشتهزایچه ۳۲پ.م در منابع یونانی نیز نمودار شد. بارتون از 

داریوش دوم یاد کرده و معتقد است که ظهور این شیوه از نگریستن به اختران، 

که پیش از این شرح چنان 672امری درونزاد بوده که در خودِ بابل تکامل یافته است.

ها و رخدادهای تر و هم باور به پیوند میان آناخبرج و هم هفت ۱۲دادم، هم 

ها گیتیانه، خاستگاهی مهـرپرستانه داشته است. از این رو، زمان و مکان پیدایش آن

 -احتماالً ماد و ری باستان-تر هایی شرقیرا باید به پیش از این هنگام و بخش

مربوط دانست. هر چند شکی نیست که در دوران هخامنشی شمار زیادی از 

زیستند که در این زمینه فعالیت دانشمندان و مغان آریایی و سامی در بابل می

 کردند و آثارشان نیز امروز برای ما باقی مانده است. می

                      
671. Barton, 1994: 14. 
672. Barton, 1994: 16. 
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بینی را دریابیم، کافی است به دو رای آنکه سیر تحول سریع اخترشناسی به اخترب

 سند نجومی بنگریم. 

 گوید:پ.م چنین می ۴۱۰ژانویه سال  ۱۳زارشی از روز گ

، سال سیزدهم داریوش دوم، کودک ۲۵دم روز ماه تِبِتو، نزدیک سپیده ۲۴در روز »

ی تیر در پشتِ )سمتِ شرق( زاده شد. در حدود پانزدهم ماه، کیسلیمو سیاره

بار در خاور دیده شد. در ماه تبتو، در اوجِ نهم تبتو، در روز نخستین دوپیکر، برای

بیست و ششم )آخرین پیداییِ ماه پیش از بامداد(، در ماه شَبَتو، ابرهای متراکم در 

 ۱۴ی تیر در مشرق در برج جدی، در روز ماه شبتو، در دوم آخرین پیدایی سیاره

ابر دلو، این سال یک ماه آدارو به عنوان شبتو، آخرین پیداییِ ناهید در مشرق در بر

ماه تَشریتو، برجیس در دومین منزل پیشاروی برج دلو،  ۲۲کبیسه داشت. در روز 

ام ماه دوئوزو اش در برج ماهی. در روز سیدر حدود دوم ماه آدارو، آخرین پیدایی

ین نخست ۲۶سو و بلند، در حدود روز نخستین پیداییِ کیوان در برج خرچنگ، کم

پیداییِ خوب، در روز هفتم ماه کیسلیمو در نخستین منزل. در روز هفدهم ماه تبتو 

 «ی آدارو بود.تقابل، )این سال دارای( یک ماه کبیسه
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بینی ای به طالعبینیم در اینجا مشخصات زایچه ذکر شده است، اما اشارهکه میچنان

یگر که دود این، از متنی و تاثیر ستارگان بر سرنوشت مردمان وجود ندارد. با وج

ای پ.م نوشته شده و در معبدی بابلی یافت شده است، چنین اشاره ۴۰9به سال 

 بینیم:را می

ی دِکِه زاده شبِ چهاردهم؟ ماه نیسان؟ ... پسرِ شوما اوسوره پسر شوما ایدینا نواده»

ر برج شد. در آن هنگام، ماه در زیر شاخ کژدم بود، برجیس در برج ماهی، ناهید د

بار( گاو، کیوان در برج خرچنگ، بهرام در برج دوپیکر بود. تیر که )برای آخرین

امین روز پس از ماه غروب کرده بود، )هنوز ناپیدا بود(. روز اولِ ماه نیسان )سی

پدیدار شد. )درازای پیدایی ماه پس از  673اوش ۲8پیشین(، )هالل ماه نو( برای 

اوش بود؟(. بیست و هفتم آخرین روزی بود  ۴۰/۴؟ )۱۴طلوع خورشید( در روز 

بار پیدا شد. )امور( برایت خوب خواهد بود. در سال دوازدهم، که ماه برای واپسین

 «)در سال؟( هشتم.

                      
 واحد زمان بابلی اسه و با چهار د یقه برابر اسه. «اوش» .673
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ها رهنخستین اشا، یکی از «امور برایت خوب پیش خواهد رفت»با این پیشگویی که 

ی جهان ترین زایچهت که این متن، کهنبینیم. زاکس معتقد اسبینی را میبه طالع

 است.

بینی نیز در منابع یونانی ها در مورد طالعاز همین حدودِ زمانی، نخستین گزارش

آورده است که یک « ی فالسفهزندگینامه»شود. دیوگنس الئرتیوس در پدیدار می

ی سقراط به او خبر داد که به زودی آتن رفت و با دیدن زایچه منجم کلدانی به

پ.م اعدام کردند، این  ۳99از آنجا که سقراط را در سال  674کشته خواهد شد.

پ.م به آتن رفته باشد و در آن هنگام به دستگاهی  ۴۰۰منجم باید در حدود سال 

ی فردی مشخص و سرنوشتِ ناشی از ستارگان کردن زایچهنظری برای مربوط

 مسلح بوده باشد.  

های کلدانیان که نقل کرده است که نزد او، پیشگویی« اودوکسوس»سیسرو از 

کنند، اعتباری ندارد. با سرنوشت مردمان را بر مبنای زمان زایش آنان مشخص می

                      
674. Diogenes Laertius, II, 45.  
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پ.م گفته  ۳۷۰د سال توجه به زمان زندگی اودوکسوس، این سخن باید در حدو

ی گوید هنگامی که یک کلدانی، زایچهاست که می« گِلیوس»شده باشد. شاهد دیگر 

نویس را دید، برای پدرش پیشگویی کرد که این پسر، اوریپیدِس نمایشنامه

پ.م نخستین  ۴۴۱اورپیدس در سال  675سرنوشت درخشانی خواهد داشت.

ید پیش از آن گفته شده باشد. مانیلیوس اش را برد و بنابراین چنین سخنی باجایزه

رفتند و با رصدِ گوید که مغان و کاهنان در آناتولی بر فراز کوهِ توروس میهم می

ی شباهنگ، وضع هوا و محصول و جنگ و صلح را در سال بعد طلوع ستاره

 کردند. پیشگویی می

خت، مغانِ تاهمچنین آریان گفته است که وقتی اسکندر برای فتح بابل پیش می

کلدانی در راه او را دیدند و زنهارش دادند که به این شهر نرود و گفتند که در 

راویِ این ماجرا احتماالً  676اند که او در این شهر خواهد مرد.ستارگان دیده

کرده بوده که در ارتش اسکندر حضور داشته و او را همراهی می« بطلمیوس الگو»

                      
675. Gemous, Noctes Atticae, XV, 20. 
676. Arrianus, Anabasis, VII.  
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ایی آن را همچون نشانه 677اندداستان را نقل کرده است. دیودور و پلوتارک که همین

اند. دستیِ ایشان در اخترشماری قلمداد کردهبودن سخن کلدانیان و چیرهبر راست

اند کوشیدهی این ماجرا این است که مغان کلدانی میدر حالی که یک معنای ساده

ا از ورود به پایتخت ها یا باورهایی اخترشناسانه، فاتح مقدونی ربا استناد به خرافه

 هخامنشی بازدارند. 

بینیم که اندرز مغانِ کلدانی در اگر عناصر فراطبیعیِ این داستان را حذف کنیم، می

آن حال و هوا، کامالً در راستای منافع شاهنشاه هخامنشی بوده که پس از شکست 

احتماالً جسته است تا بارِ دیگر نیروهایش را گردآوری کند. گوگامل، زمانی را می

این پیشگویی که ابتدا با دالیل سیاسی انجام شده و به تصادف چند سال بعد به 

ها تحقق پیوسته، چندان در مقدونیانِ مهاجم و اهالی بابل تاثیر کرده است که تا قرن

ی های درازدامنهکه در دوران جنگکردند. چنانبعد، پیشگویی مشابهی را تکرار می

ای در اردوی رومیان بینیم که خرافهاشکانی و ساسانی میایـران و روم در عصر 

                      
 .۱۱۲، ۱۷ی تاریخی، ؛ دیودور، کتابخانه۷۳پلوتارک، زندگی اسکندر،  .677
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تقریباً همان بابل -وجود دارد با این محتوا که هر امپراتور روم که شهر تیسفون 

را به چشم بیند، خواهد مرد و جالب آنکه شمار زیادی از امپراتوران روم  -قدیمی

اه بعد درگذشتند. این که موفق شدند تا تیسفون پیشروی کنند، به راستی در چند م

ی سربازان رومی و بازداشتن امپراتورانِ خرافاتی هنگام باور که به تضعیفِ روحیه

شده، آشکارا ترفندی تبلیغاتی و نیرنگی نظامی بوده پیشروی در میانرودان منتهی می

 بینیم. های جنگیِ دوران ساسانی میاش را در اندرزنامهاست که درسنامه

تر است ایده به وجود آمد که زمان انعقاد نطفه از زمان زایمان مهم کمی دیرتر، این

و بنابراین باید موقعیت ستارگان و برجِ مربوط به آن را وارسی کرد و نه زایچه را. 

احتماالً این بروسوسِ بابلی یا شاگردش آرخینوپولوس بوده که مفهوم زایچه را از 

اده است. این همان مفهومی است که در شدن نطفه تعمیم دزمان تولد به زمان بسته

مورد اشاره واقع شده و در برابر « مسقطِ نطفه»متون نجومیِ دوران اسالمی با نام 

گیرد. نخستین نشانه از این نوآوری به سال زمان اصلیِ زایچه، یعنی مولد قرار می

عیت گردد. در این تاریخ، لوحی در بابل نوشته شد که در آن موقمیپ.م باز ۲۷۵

ای بود و دیگری به ها زایچهستارگان برای دو تاریخ تعیین شده بود. یکی از آن

 شد که قاعدتاً زمان مسقط نطفه بوده است.  روز پیش از آن مربوط می ۲۷9
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ترین گویی سرنوشت مردمان، در دوران خویش علمیاین نظام خرافی، برای پیش

ی نخبه و حامالن ن رو طبقهشد و از اینسخه از باورهای خرافی محسوب می

فرهنگ را بیش از دیگران به خود جلب کرد. در حدی که حتا نویسندگان 

نیز به احکام نجومی باور داشتند و هر گاه سخن « رسائل اِخوان الصفا»ی فرهیخته

 کنند. گون از آن دفاع میکشد، به اشکال گونابینی میبه طالع

نوشته « سکستوس امپریکوس»اق داشت. چنین وضعیتی در مناطق غربی نیز مصد

بینی معتقد بودند که گروهی را برای تعیین که اشراف رومی چندان به طالع 678است

کردند: در شبی که قرار بود مردِ اشرافی طالع فرزندانشان با این شرایط استخدام می

ای شد و در باالی تپهبا زنش نزدیکی کند، یک نفر از این گروه از شهر خارج می

نشست دیگری در نزدیکی اتاق خواب می نگریست. آن گاه مستخدمستارگان را می

ماند تا آقای خانه عالمت دهد که بانویش را باردار کرده است. آن وقت و منتظر می

آورد و آن فردِ روی تپه در همان لحظه به افق مستخدم بوقی را به صدا درمی

                      
678. Sextus Empericus, Adversus Mathematicus, 5, 27-28. 
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ی در حال طلوع را مشاهده کند! بر همین مبناست که عملِ نگریست تا ستارهمی

نامیدند ( می'« )هوروسکوپوس»ستن به زایچه را در یونانی نگری

« horoscope»ی اروپایی امروزینِ دهد و کلمهمعنی می« نگریستن به ساعت»که 

 از آن برگرفته شده است. 

شدنِ خاستگاه زبان باعث فراموشرواج این باورها در قلمروی مردم یونانی و التین

سال  ۱۵۰آن را تحریف کرد. در قلمروی روم، تا همین  ها نشد؛ هر چنداین منش

به ویژه  ی مربوط به علم زایچه و پیشگویی را به ایـرانیان وپیش حکمت رازوَرزانه

شد به زرتشتِ دادند و این شاید بدترین برچسبی بود که میزرتشت نسبت می

یـانوس کاس»ستیز و خِرَدگرا چسبانید. یک نمونه از این سخنـان را خُرافه

« گِئوپونیکا»ـ در کتاب  از نویسنـدگان رومیِ اواخـر قـرن ششـم م.ـ  679«باسـوس

 دهد: نقل کرده است. او دو پیشگوییِ منسوب به زرتشت را شرح می

                      
679. Cassianus Bassus 
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بر مبنای نخستین پیشگویی، اگر ماه در زمان طلوعِ بامدادیِ شباهنگ در برج شیر 

هایی درخواهد گرفت و و جنگ باشد، روغن و غله و شراب فراوان خواهد شد

در این پیشگویی گفته شده است که ماه،  680شاهی تازه بر تخت خواهد نشست.

پس از طلوعِ این ستاره در هر برجی که وارد شود، آن برج، زندگی مردمان را تعیین 

  681خواهد کرد.

دومین پیشگویی آن است که اگر پس از طلوع بامدادیِ شباهنگ در ابتدای سال، 

ها رخ خواهد داد: اگر تندری بغرد، بسته به اینکه ماه در کدام برج باشد، این اتفاق

ماه در برج بره باشد؛ آشوبی برخواهد خواست و مردم کوچ خواهند کرد و پس از 

گذرِ زمانی دگربار آرامش برقرار خواهد شد. اگر ماه در برج گاو باشد؛ گندم و جو 

  682خواهیم داشت و به همین ترتیب.... ها رااندک خواهد شد و هجوم ملخ

های نجومی دارد که در آن، دوره« های زئوسدوازدهه»همین نویسنده کتابی به نام 

ای را بر مبنای گردش برجیس )زئوس( در نظر گرفته است و هر سال از ساله ۱۲

                      
680. Cassianus Bassus, Geoponica, 40. 
681. Cassianus Bassus, Geoponica, 41. 
682. Beck, 2007: 11. 
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در  هاییگانه نسبت داده و بر این مبنا به پیشگوییهای دوازدهآن را به یکی از برج

مورد وضع اقلیم و محصول و رخدادهای اجتماعی دست یافته است. این الگو 

بینیِ چینی را پدید آورده که گفتیم در چین نیز سابقه دارد و قالب اصلی طالعچنان

 است. 

دانند. بینان و متخصصانِ زایچه آن نبود که علم غیب میناگفته نماند که ادعای طالع

اند که روزی حجاج، مشتی استان را روایت کردهدر شرح مفهوم غیب، این د

ها را پرسید. منجم به ستارگان نگریست و سنگریزه را شمرد و از منجمی شمارِ آن

ی نشمرده برداشت، در مشت به درستی پاسخ داد. حجاج، بارِ دیگر مشتی سنگریزه

اند بار منجم در پاسخگویی درمگرفت و باز هم همان پرسش را تکرار کرد و این

و گفت که گویا خودِ امیر هم پاسخ درست را نداند و سپس گفت که چون هنوز 

  683ها شمرده نشده، از غیب به در نیامده است و بنابراین معلوم نیست.شمار ریگ

                      
 . ۲۴۲(: ۷ ج. ۱۳8۲میبدی، . 683
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کردند ـ نبودند. بلکه گمان می بینان مدعی احاطه بر علم غیب ـ در این معناطالع

های اند و از این رو تحلیلروابطی علی را در میان امور آسمانی و زمینی دریافته

کردند. این البته با برداشتی مرزبندی گوییِ علمی قلمداد میخویش را نوعی پیش

 هایگیرانه از مفهوم علم و تعریف روابط علی همراه بود. یکی از بیانناشده و سهل

توان در آرای فیلسوفان رواقی یافت که ها را میگوییشفاف در مورد این پیش

بینی در امپراتوری روم بودند و خودشان نیز معموالً در این فن، دستی مروجان طالع

 داشتند. 

از دید ایشان، امور جهان در کل بر مبنای جبر نیروهای فراانسانی و مقدس پیش 

خواستِ وی در این مورد تاثیری ندارد. رواقیان این  ی انسانی یارود و ارادهمی

بودنِ بودنِ رنج و کمیاببرداشتِ زروانی را با نوعی بدبینیِ فلسفی در مورد فراگیر

خِرَد درآمیخته بودند و معتقد بودند که مردم از آن رو در تنگنا و دشواری به سر 

اند. خودِ بهرهدِ ناشی از آن بییابند و از خِرَبرند که جبرِ حاکم بر امور را درنمیمی

هایی دریافت و توان بر مبنای نشانهایشان، معتقد بودند سیر جبریِ رخدادها را می

کردند همان ها و اختران از این نظر برایشان مهم بود؛ یعنی گمان میوضعیت برج

دم است، فالن موقعیت از ای برای سرزدن سپیدهطور که خواندن خروس نشانه
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ی رخدادی مهم است گیری ستارگان یا قرانِ فالن اختر در بهمان برج نیز نشانهقرار

 که قرار است حادث شود. 

های با وجود این تفسیرِ فلسفی که آشکارا رنگ و بویی زروانی دارد، پیشگویی

گرایانه را نیز بینان از دقتی تجربی برخوردار نبود؛ یعنی همین ادعای علیطالع

پذیریِ های جالب در مورد رسیدگی. یکی از پژوهشکردبرآورده نمی

های اخیر انجام داده است. او بر مبنای های منجمان را بارتون در سالگوییپیش

بینیِ موجود در نوشتارهای دوروتیوس صیدایی و فیرمیکوس ماترنوس، قواعد طالع

های موجود ی پرنس چارلزِ ولز را استخراج کرده و نشان داده است که دادهزایچه

ی واقعی از این دست، چندان پرشمار و مبهم هستند که تقریباً در مورد یک زایچه

  684ای همخوانی دارند.با هر زندگی

بینی، نوشتارهایی علمی و تحلیلی برای پژوهش این امر از آن رو بوده که متون طالع

هایی عملی و در مورد ارتباط ستارگان و زندگیِ مردمان نبوده که تنها کتابدستی

                      
684. Barton, 1994: 114-142. 
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شان برگزیده بودند کاربردی برای کسانی بوده است که اختربینی را به عنوان پیشه

اند. طالع، ی برای اثبات حقانیت خویش نیاز داشتهها و شواهدی تبلیغاتو به نمونه

 های شخصیِ دهد که زندگی فرد و انتخابها را نشان میای از امکاندر واقع شبکه

ها چندان ی این امکاناو، بخشی از آن را به امر بالفعل تبدیل خواهد کرد و دایره

 نماید.ناپذیر و ناآزمودنی میوسیع گرفته شده است که عمالً رسیدگی

بینانه که به این ترتیب خصلتی تبلیغاتی دارند، کتاب های طالعدر میان انبوه رساله

شود؛ زیراکه او شواهد مربوط به وتیوس والنس استثنا محسوب می«ِ آنتولوژی»

م. را گرد آورده و کوشیده  ۱۷۳تا  ۳۷های طالع شماری از افرادِ درگذشته بین سال

شان، تأییدی تجربی برای حقانیت اختربینی ی سرگذشت و زایچهاست با مقایسه

هایی متفاوت تن که سرنوشتی مشابه داشتند، اما در زمان ۶بیابد. مثالً او زندگی 

ر زاده شدند را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که آرایش خاصی از ستارگان د

 ها با هم فرق داشته است. تمام این موارد برقرار بوده است. هر چند زایچه

*** 

ها نیز منسوب برج اختران نسبت داده شده بود، به هایی را که بهدر اختربینی، همان ویژگی

 کنند.می
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شوند و یکی در میان قرار ی گرم و سرد تقسیم میها به دو ردهبر این مبنا، برج

های گرم چنین هستند: بره، دوپیکر، شیر، ترازو، کمانگیر و دلو. برج اند.گرفته

های گرم، : گاو، خرچنگ، خوشه، کژدم، جدی و ماهی. برجچنین های سرد اینبرج

های سرد، مادینه و شبانه شوند. در حالی که برجنرینه هستند و به روز مربوط می

بر سردی، جفت متضادی فعال بندی، گرمی در براشوند. در این ردهمحسوب می

گیرد که ماهیتی منفعل دارد. این است و در برابر جفت متضادِ خشک و تر قرار می

شوند. به شکلی که هر بندی میها در ضمن، بر مبنای خشکی یا تری نیز ردهگروه

 شوند. زوجِ نر و ماده به شکلی یکی در میان، خشک و تر دانسته می

 موده شده است:نتیجه در جدول زیر بازن

       یژگیو

 لود مانگیرک رازوت وشهخ وپیکرد رهب گرم، روز، نرینه

سرد، شب، 

 مادینه

 اهیم دیج ژدمک وشهخ رچنگخ اوگ

 رت شکخ رت شکخ رت شکخ 

 وزانهر بانهش وزانهر وزانهر بانهش بانهش 
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که تفاوت های محلی هم وجود دارد. مثالً بیرونی نوشته ر این میان البته، تفاوتد

اختربینیِ هندی با مدل پارسی آن است که هندیان معتقدند اختران واقع در پشت 

جدی، به جلوی صورت فلکی دلو تعلق دارد! و ماهی با عنصر آب پیوند دارد، اما 

دانند. همچنین کنند و از خزندگانش میکژدم را از گروه جانوران آبی محسوب نمی

  685گیرند.را سعد می های نرینه را نحس و مادینهبرج

مچنین والیس رومی )قرن دوم م.( کتابی داشته است که در متون اسالمی نامش ه

اش در عصر که از نام پهلویِ ترجمه 686اندثبت کرده« بذیذج رومی»را به صورت 

)یعنی ویژه و برگزیده( بوده « ویژیدَک»ساسانی گرفته شده است. این نام در اصل 

که توسط بزرگمهـرِ حکیم نوشته شده و کتاب والیس را و اسم متنی پهلوی است 

گرفته است. در این کتاب گفته شده است نیز با شرح مفصلِ بزرگمهـر در بر می

های ها، برجکه بره و خرچنگ و شیر و کمانگیر به روز مربوط هستند. در مقابلِ آن

به روز و گاه به گیرند و بقیه گاه ی ترازو و جدی و دلو و دوپیکر قرار میشبانه

                      
 .۳۱8-۳۱۷: ۱۳۶۷بیرونی،  .685
 .۳۱8: ۱۳۶۷بیرونی،  .686
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 شوند. شب منسوب می

کردند که ی مربوط به هر فصل را به این ترتیب از هم تفکیک میگانههای سهرجب

نامیدند و آن برجی بود ( میequinoctical)در التین: « منقلب»برج نخستین را 

ها در واقع همان اوتادِ داد. اینکه انقالب فصلی و ورود به شرایطی نو را نشان می

البروجی عادی هستند که با برج بره آغاز شده است. برج منقلب، در دایره چهارگانه

ی پاسِ نخست از شب است و با شرق و باد صبا و هوشیاری و پاکیزگی نشانه

نامیدند و این برجی بود ( میsolid)در التین: « ثابت»ارد. دومین برج را پیوند د

داد. این برج را با های آن فصل را به طور خالص از خود نشان میکه خصوصیت

دانستند و معتقد بودند هر بردباری، دادگستری، پرخاشگری و دشمنی مربوط می

دهد. در مقابلِ آن، سومین یچیزی در آن بدون تزویر و ریا، صفات خود را نشان م

شد؛ ( نامیده میbicorporal)به التین: « ذوجسدین»گرفت که برجِ فصل قرار می

های دوپیکر، های فلکی از دو بدن تشکیل یافته بود. برجچون نقشِ آن در صورت

گنجیدند. توضیح آنکه دوپیکر و ماهی از دو خوشه، جدی و ماهی در این رده می

فته بودند و خوشه و جدی را نیز به دلیل آنکه بدنی دو رگه )بانو موجود تشکیل یا

هایی بودند که ها برجگرفتند. اینای در نظر میو گندم / بز و ماهی( داشتند، دوتنه
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ی پنهانکاری دادند و از این رو نشانهخواص فصل بعد را نیز تا حدودی نشان می

  687رفتند.و دورویی به شمار می

روزه ۱۰تا ی مصریان، هر ماه را به سهها آن بود که به شیوهیم برجاه دیگرِ تقسر

و در  ()دِکان / « دهک»روزه را در یونانی  ۱۰واحدِ  ۳۶تقسیم کنند. این 

نامیدند و این همان است که در می« decan»رومی با وامگیری از همین واژه 

های پارسی نیز راه یافته است و برابرنهاد های اخیر در شکل دهک به ترجمهسال

« دوازدهه»شد، درستی هم هست. واحد دیگری که گاه به کار گرفته می

شد و عبارت بود از ( نامیده می)دودِکاتِموریس / 

رو اهمیت شد. این مقدار از آن درجه برابر می ۵/۲دوازدهمِ هر برج که با یک

های فلکیِ داشت که به هر یک از این واحدها در هر برج، یکی از صورت

 دادند.گانه را نسبت میدوازده

                      
 .۳۵۲: ۱۳۶۷بیرونی،  .687
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ها را ها در اخترشناسیِ دوران اسالمی نیز باقی ماندند. بیرونی در التفهیم آندهک

 سومِ یکدرجه از آسمان که با یک ۱۰نامیده و گفته است که هر « بهرسه»یا « وجه»

بهرِ برج اختر مربوط است. از دید او، نخستین سهبرج برابر است، با یکی از هفت

اش با ناهید پیوند دارد. آن گاه نخستین اش با خورشید و سومیبره با بهرام، دومی

ها با همان شود که با تیر مربوط است. به این شکل، سیارهدهکِ برج گاو شروع می

های پیاپی نیز تکرار بهرهای برجاند، در سهگرفتهترتیبی که نسبت به زمان قرار 

اش با کیوان پیوند دارد. در برج یعنی وجه دومِ گاو با ماه و سومی 688شوند؛می

شود. در ضمن وجه به ترتیب با برجیس، بهرام و خورشید مربوط میدوپیکر هم سه

ها را کردند و هر یک از آنای هم تقسیم میدرجه ۲۰تا  ۲هر برج را به پنج بخشِ 

دانستند و آن اختران را نامیدند و به یکی از پنج سیاره مربوطشان میمی« حد»

اخالق کسی را که در آن حدِ  نامیدند و اعتقاد داشتند این اختران،می« الحدرب»

کنند. این کار معموالً با استفاده از دانش حروف و اعداد خاص زاده شود، تعیین می

                      
 .۴۰۴-۴۰۳: ۱۳۶۷بیرونی،  .688
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ی نخستینِ پذیرفت؛ یعنی عددِ حدِ طالع بر حسب درجه را به شمارهانجام می

که مثالً خورشید )شمس( افزودند، چنانالحد به حساب ابجد میحرف از اسمِ رب

  689شود.همتا می« م»هرام )مریخ( با و ب« ش»با 

نسبت به هم قرار « تسدیس»درجه فاصله دارند، در نسبتِ  ۶۰هایی که با هم برج

بخش تقسیم  ۶برج را به  ۱۲ایِ درجه ۳۶۰ی شان از هم دایرهدارند؛ چون فاصله

گویند؛ چون می« تربیع»درجه باشد، ارتباطشان را  9۰ی دو برج کند. اگر فاصلهمی

 ۱۲۰را برای « تثلیث»کند. به همین ترتیب البروج را به چهار قسمت بخش میدایره

 ۱8۰البروج، رویاروی هم باشند؛ یعنی درجه فاصله داریم. دو برجی که در دایره

ها به هستند. این وضعیت« مقابله»درجه با هم تفاوت داشته باشند، در وضعیت 

گویند تسدیس و تثلیث که می. چنانصورت کنش متقابلی انسانی ترجمه شده است

شود. دو برجی که با عالمت دوستی است و تربیع به بغض و کراهت مربوط می

فرمیکوس »شاعری رومی به نام  690شوند.هم مقابله دارند، دشمن یکدیگر فرض می

                      
 .۱۲۵: ۱، ج.۱۴۰۵رسائا انوان ا صفا،  .689
 .۳۴8-۳۴۵: ۱۳۶۷بیرونی،  .690
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اند و هایی که مقابل هم قرار دارند به هم خیره شدهنوشته است که برج« ماترنوس

چهار برجی که در همسایگی  691اندازند.( میبر هم سایه )آنتیسکیا / 

« ساقط»شوند را هر برج و برجِ مقابلش قرار دارند و به این ترتیب دیده نمی

 نامند. می

گرفتن دو سیاره در )قرار« مجامعه»این روابط، قدرتی همسان ندارند؛ یعنی قدرت 

ی دو برج و سپس، تربیع قرار یک برج( از همه بیشتر است. پس از آن مقابله

شود. در ضمن این زورترین در این میان تلقی میگیرد. تثلیث و تسدیس، کممی

فرض وجود داشته است که در هر یک از این روابط، ارتباط هر برج با برجی که 

ی راستش قرار گرفته باشد، زورآورتر از آن است شده در سودر هر موقعیتِ یاد

  692که در سوی چپش قرار دارد.

شان به سوی شمال و ها عمود بر هم است؛ یعنی یکیهایی که مدار گردشِ آنبرج

شوند. مثالً بره با ماهی در نامیده می« متفق القوه»گردد، دیگری به سوی جنوب می

                      
691. Fermicus Maternus, Mathesis, 2, 29. 

 .۳۴۶: ۱۳۶۷بیرونی،  .692
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دلو نیز چنین است. در مقابل، اگر مدار چنین وضعی قرار دارد و در مورد گاو و 

ها را دو برج یکسان باشد؛ یعنی هر دو به سوی جنوب یا شمال حرکت کنند، آن

که وضعیتِ میان دوپیکر و خرچنگ یا گاو و شیر نامند. چنانمی« متفق فی الطریقه»

  693است.

بره از ها را چنین شرح داده است که ی مهـر و کینِ میان برجمانیلیوس، رابطه

ورزد. از سوی دیگر، کمانگیر از دوپیکر نفرت دارد، اما به شیر و کمانگیر عشق می

دلو نفرت دارد و شیر همین حس را نسبت به خوشه دارد. منطقی که او در این 

خانه در یک مثلث، نسبت به هم مهـر های همسخن دنبال کرده، آن است که برج

گیرند، به هم کین در مثلث بعدی قرار میهایی که در حالت مقابله دارند و آن

توان تعمیم داد و فرض کرد که زادِگان برج خوشه با این سخن را می 694ورزند.می

شدگانِ برج گاو با زادِگان اند، دشمن هستند و متولدآنانی که در برج بره متولد شده

خرچنگ و ترازو و کژدم و ماهی مخالفت دارند. ناگفته نماند که در اختربینی 

                      
 .۳۴8-۳۴۷: ۱۳۶۷بیرونی،  .693

694. Manilius, Astronomicon, 2, 520-535.  
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بینان در پی آن بودند تا دشمنان به زودی کین بر مهـر برتری یافت و بیشترِ طالعرومی، 

و این تا حدودی به شرایط اجتماعی و سیاسیِ قرن نخست پ.م دهند  را تشخیص

رومیان با جنگ داخلیِ خونینی درگیر بودند و دوستیِ میان  د که طی آنشمربوط می

 آمد.مردمان در نظرشان موهوم و دروغین می

ها در آن در حال فرازآمدن هستند، البروج، یعنی بخشی که برجی باالیی دایرهیمهن

که نامند و این همان است می« فرودآینده»یا « هابطه»ی مقابلش را و نیمه« صاعده»

شود. این دو را خوانده می« دَکشینایانَه»و « هنَیااوتََّرَه»در نجوم هندی به ترتیب 

البروج آن اند. راه دیگرِ تقسیمِ دایرهنیز نامیده« الطلوعمُعَوَج »و « الطلوعمستقیم »

که دو است که از شیر تا جدی را شمسی و از دلو تا خرچنگ را قمری بنامند؛ چرا

 نشینند.ها میدر این برج ی نورخیزستاره

کردند. مثالً بیرونی بندی میها نیز تقسیمها را بر مبنای شکل آنذشته از این، برجگ

نامیده « ایستادهراست»و بره و کمانگیر و ترازو را « اندامبریده»گاو و شیر و ماهی را 
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که  ی نجوم رومی نوشته، آورده استمانیلیوس در متن مهمی که درباره 695است.

های دارای های دارای نقشِ انسان، نماد فرهنگ و تمدن انسانی هستند و برجبرج

دهند و دشمنی این دو نقش جانوران، بربریت و وحشیگریِ طبیعی را نمایش می

های از دید او، در نهایت این برج 696ها را به این دلیل دانسته است.رده از برج

تا برج کمانگیر را نیز چون همچون انسانی هستند که چیره خواهند شد. او ح

ی اسپ نموده شده، حیوانی دانسته است. از دید او تنها نماد غیرزندهنیم

  697ی خِرَد و غلبه انسانیت بر سبعیت حیوانی است.البروج، یعنی ترازو، نشانهدایره

های بیرون از ها با هم و نشانها توجه به پیوندهایی که به این ترتیب میان برجب

دادند؛ یعنی با ها و صفاتی را به هر برج نسبت میشود، خاصیتها برقرار میبرج

شده است و از آنجا که توجه به اینکه هر برجی به موجودی یا جانوری منسوب 

های اخالقی و خواصِ رفتاری مشخصی دارد، هر جانوری در دید مردمان، ویژگی

                      
 .۳۱9: ۱۳۶۷بیرونی،  .695

696. Manilius, Astronomicon, 2, 528.  
697. Manilius, Astronomicon, 2, 530.  
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ی همین صفات در هر برج را دارندهتوان انتظار داشت که اختربینان، زادِگان می

گرفتند. مثالً معتقد بودند کسی که در برج شیر زاده شود، خشمگین و نظر می

کند. این پیوندِ میان خواصِ گر است و از پنهانکاری پرهیز مینیرومند و چیره

ی یک برج و سبکِ زندگیِ آدمیان، بدانجا کشید که مانیلیوس در اخالقیِ نشانه

شغل و موقعیت اجتماعی را نام برد و هر یک را با یکی  ۱۰۵اش شناسیکتاب اختر

شدگانِ برج ماهی، به دریا و ها مربوط ساخت. او نوشته است که زادهاز برج

ورزند و شغلشان بیشتر دریانوردی و تجارت دریایی است. اینان رودخانه عشق می

زندگی به امور عمیق  رفتن، حرکاتی نرم دارند؛ درکسانی هستند که هنگام راه

ای سیال و پویا دارند؛ شناگرانی ماهرند و ممکن است مهندس اندیشند؛ زندگیمی

ی مصنوعی و کاریز شوند؛ همچنین قدرت ی سد و دریاچههای آبی یا سازندهسازه

این مورد  698شوند.شان بیش از دیگران است و صاحب فرزندان بسیار میباروری

ی تکامل داروینی رد کرد؛ چون اگر به راستی زادگان نظریه توان به کمکاخیر را می

                      
698. Manilius, Astronomicon, 2, 4, 122-293.  
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سالی  ۲۰۰۰بایست پس از برج ماهی چنین توانایی زادآوریِ باالیی داشتند، حاال می

ی مردمان، که از دوران این نویسنده گذشته است، بنا بر انتخاب طبیعی، بخش عمده

بدون تأکید بر توانایی « وسفیرمیک»ی این برج باشند که نیستند! به هر صورت زاده

های شغل را به برج ۲۷۰ی پیوندِ پیشه و طالع بیشتر پیش رفت و زاد و ولد در زمینه

 گوناگون منسوب کرد.

ای به نام داستان برده« ساتیریکا»ی م.( در منظومه ۶۶ی )درگذشته« پترونیوس»

را  آورده است که پس از مدتی آزاد شد و چون مردی زیرک بود به  699تریمالخیو

بار دوستانش را به میهمانی مجللی دعوت کرد ثروت و مکنت فراوان رسید. او یک

صورت فلکی تزیین شده بود. آن  ۱۲و بر سر میز شام، خوراکی آورد که به شکل 

ا نیز توضیح داد. گاه او همزمان با کشیدن غذا برای مهمانانش خواص هر برج ر

مثالً گفت که زادگان برج ترازو، مردانی معموالً چاق هستند که قصاب یا عطرساز 

کردن چیزها عادت دارند. زادگان برج کژدم، مردانی بدکار شوند؛ چون به وزنمی

                      
699. Trimalchio 
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پرورد که از عادت گیاهخواری و آدمکش خواهند شد و برج کمانگیر، مردمی را می

خورند! و در این مورد احتماالً د، اما خودشان گوشت میکننتعریف و تمجید می

ی زیرین بدنش اسبی گیاهخوار اسپ اشاره دارد که نیمهبه شکل کمانگیر یا نیم

خورد. هر چند برخی ای همچون آدم دارد که البد گوشت هم میاست، اما باالتنه

برج ماهی، آشپز گوید که زادگان از تفسیرهایش تا این پایه روشن نیست. مثالً می

ها هستند. او چنین ادامه شوند و زادگان جدی قربانیان و بدبختو خطیب می

شود دار و تندخو میلوح و رمهدهد که هر کس در برج بره زاده شود، مردی سادهمی

ی زند! کسی که در برج دوپیکر زاده شود، در نهایت رانندهکه به دشمنانش شاخ می

شود که دو طرفِ یک دیوار شود، یا به بنا یا رنگرزی تبدیل میاسبه میی دوگردونه

کنند! زادگان برج خوشه، از دید او زنان و بردگان فراری هستند و در را رنگ می

شوند. خودِ این تریمالخیو، در برج خرچنگ ها و رهبران زاده میبرج شیر، شکمباره

یل هم در آب و هم در خشکی زاده شده و تفسیرش چنین است که به همین دل
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کند و به هر شکلی که بر زمین افکنده شود، با پاهای پرشمارش احساس راحتی می

  700آورد.باالخره تعادل خود را به دست می

ها، از پیوند میان عناصر و اختران و ارتباط بین برخی از صفات منسوب به برج

نگ و کژدم و ماهی و پشت های خرچشد. مثالً برجها ناشی میستاره و برجهفت

جدی، به خاطر پیوندی که با آب دارند با داشتنِ فرزندِ زیاد و باروری پیوند 

ی اندک و اند. در برابر، بره و گاو و ترازو و کمانگیر و دلو، نشانگر بچهخورده

بودن هستند. در ی نبودنِ بچه و ابترابتدای گاو و شیر و خوشه و آغازِ جدی، نشانه

کنند. ی دوقلو داللت می، دوپیکر و کمانگیر و خوشه و ماهی، بر وجود بچهاین بین

اند. شاید به بره و ترازو و انتهای جدی هم گاهی دارای چنین خاصیتی دانسته شده

دانسته « حریص در جماع»های بره و گاو و شیر و جدی و ماهی همین دلیل، برج

 701«هم از آن چیزکی هست.»یر اند و گفته شده است که در ترازو و کمانگشده

کند. ر مورد زنان، گاو و شیر و کژدم و دلو، بر پرهیزگاری و پوشیدگی داللت مید

                      
700. Petronius, Satyrica, 39. 

 .۳۲۱: ۱۳۶۷بیرونی،  .701
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گیرند که تباهی و های بره و خرچنگ و ترازو و جدی قرار میدر برابرش برج

های دوپیکر، کمانگیر، ماهی و دهند. برجکاری و ولنگاری را نشان میناخوب

آنتیوخوس آتنی نوشته است که  702رو هستند.متعادل و میانه خوشه در این میان

طلب خواهد شد و از شرم و جاهاگر زنی در طالع اختری نرینه زاده شود، بی

کند. اگر پسری در این شرایط به دنیا آید، به مردی خشن و شوهرش اطاعت نمی

نرمخو و  نترس و جسور تبدیل خواهد شد. مردانی که در برجی مادینه زاده شوند،

دل و ترسو و کمرو و گاه ابتر خواهند شد. در مقابل زنی که در برجی مادینه نازک

زاده شود، فروتن و حساس و مطیع و محترم و پاکدامن خواهد بود که از دید او 

  703های یک زن واقعی است.ویژگی

نند. کهای بدن نیز تناظری برقرار میها، گذشته از جنسیت و باروری، با اندامرجب

ی بدن، آن است که به البروج بر نقشهها برای بازتاباندن دایرهترین راهیکی از ساده

تر از اندامِ مربوط به برج شکلی خطی، هر برج را به اندامی مربوط کنیم که پایین

                      
 .۳۲۲-۳۲۱: ۱۳۶۷بیرونی،  .702
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قبلی قرار دارد. بر همین مبنا مانیلیوس گفته است که برج بره به سر و برج ماهی 

های بدن ها و اندامبیرونی هم با همین منطق در میان برج 704شود.به پا مربوط می

چنین تناظری قایل شده است: بره با سر، گاو با گردن، دوپیکر با دو دست، خرچنگ 

با سینه، شیر با دل، خوشه با شکم، ترازو با تهیگاه و سرین، کژدم با آلت تناسلی، 

ها قرن 705و کفِ پا برابر هستند.ها و ماهی با پاشنه ها، دلو با ساقکمانگیر با ران

های بدن و ی عرفان قباالیی بود، همتاییِ میان اندامپس از او، پاراسلس که شیفته

های درونیِ تن را نیز مشمول ها را در آثار خود فراوان به کار گرفت و اندامسیاره

با  این رمزگذاری کرد. به این شکل که خورشید را با قلب، ماه را با مغز، تیر را

یس را با جگر و ها، بهرام را با زَهره )کیسه صفرا(، برجها، ناهید را با کلیهشُش

حاالت گوناگونِ ستارگان در آسمان هم به  کیوان را با طحال یکی دانسته است.

ی در که مثالً اِخوان الصفا ستارههای متفاوت انسان تشبیه شده است. چنانوضعیت

ا که به دلیل نزدیکی به خورشید نادیدنی شده شدن )کوکب محرق( رحال سوخته

                      
704. Manilius, Astronomicon, 2, 453-465; 4, 704-709.  
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  706اند.است با مردی بیمار همانند دانسته

ها به این شکل با چهار جهت اصلی نیز مربوط نوشته است که برج« التفهیم»یرونی در ب

 707شوند:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 .۱۴۵: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .706
 .۳۲۲: ۱۳۶۷بیرونی،  .707
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گوید نماید. مثالً بیرونی میها مبهم میی نهفته در پسِ برخی از ارجاعاه استعارهگ

تر، ای پایینترازو مانند او و در رده آور است؛ خوشه وکه دوپیکر، سخنگو و زبان

شوند و خرچنگ و کژدم و آواز محسوب میبلندآواز هستند؛ بره و گاو و شیر، نیم

های شیر و کژدم و اند که برجهمچنین گفته 708آیند.آواز به شمار میماهی، بی

ی تاریکی و اندوه هستند و خوشه و ترازو نیز اندکی از این حس را جدی، نشانه

  709ارند.د

*** 

آید، برجی که در حال طلوع در افق شرق است، ن لحظه که کودکی به دنیا میآ

ی آن در هایی که به ترتیب در ادامهشود. سپس، هر یک از برجخوانده می« طالع»

یابند و به این ترتیب با اند، بنا به ترتیبشان معنایی میالبروج قرار گرفتهدایره

درجه از  30کنند. به این ترتیب هر برج که پیدا می سرنوشتِ آن کودک ارتباط

اش از طالع، در جایگاهی با معنایی متفاوت پوشاند، بسته به فاصلهآسمان را می

                      
 .۳۲۰: ۱۳۶۷بیرونی،  .708
 .۳۲۲-۳۲۱: ۱۳۶۷بیرونی،  .709
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گذارد. باید این ای از زندگیِ شخص اثر میگیرد و بنابراین کیفیتش بر جنبهقرار می

باستان، مردی اشرافی بینی در جهان نکته را در نظر داشت که اصوالً موضوع طالع

ی کودکان، بردگان، فقیران یا زنان و بالغ بوده است؛ یعنی طالع را درباره

خواندند. از این رو تنها زایشِ مردی نژاده بوده که سزاوارِ تنظیم زایچه و نمی

 شده است. خواندنِ این رمزگان پنداشته می

ا نمایان سازم، ترکیبی های متفاوت در این مورد ررای آنکه تصویری از برداشتب

دهم؛ یعنی نام و نشان و از دو دستگاه غربی و شرقی در این مورد را به دست می

گذارم. رومی، کنار هم می-خانه را در اختربینی ایـرانی و یونانی 12معنای این 

 710امدر نظر گرفته« الصفای نجوم اخوان رساله»مرجع اصلی برای نظام ایـرانی را 

آنتیوخوس »ر منابع پارسی و عربی همخوان است و مرجع نظام غربی را که با سای

ام که خود، تحت تاثیر نجوم شرقی است، اما عناصر متفاوتی به شمار آورده 711«آتنی

                      
 .۱۳۶: ۱، ج.۱۴۰۵رسائا انوان ا صفا،  .710

711. Antiochus, Rhetoricus, CCAG, 8.3.116.32117.27. 
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 712در کتابش نقل کرده است.« راجر بک»ای از آرای او را را نیز ارائه کرده و خالصه

اند است، یونانیان و رومیان نیز پذیرفتهدر کل آنچه را که در نجوم ایـرانی گفته شده 

شود که های نشسته در هر خانه مربوط میو انحراف از آن، تنها به ماهیت برج

 آنتیوخوس شرحش را به دست داده است.

الحیاه(  )بیت« ی زندگیخانه»خستین برج را که طالع در آن واقع شده است ن

گوید که نوزاد ل است. آنتیوخوس میی زندگی فرد در کنامند. این خانه، نشانهمی

کند و ی برجی خاص، کل خواص آن را در خود جذب میشدن در خانهبا زاده

 گیرد. اش در کل، زیرِ نفوذ آن برج قرار میبنابراین زندگی

« ی خواستهخانه»پوشاند، درجه را می ۶۰تا  ۳۰ن خانه که در آسمان، قوس ومید

اش را نشان شود و موقعیت مادی و اقتصادیِ فرد در زندگیالمال( خوانده می)بیت 

نامند؛ یعنی آنچه به امیدهای شخص می« اِپانوفورا»دهد. در غرب، این خانه را می

 ارتباط دارد.

                      
712. Beck, 2007. 
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جوم یونانی، جایگاه اند و در ن)بیت االخوه( نامیده« ی برادرانخانه»ومی را س

ها شود. این مکانی است که برجِ نشسته در آن، وضعیت دوستیایزدبانو دانسته می

 دهد.و یاران فرد را نشان می

« هوپوگِئیون»نامند. نامش در یونانی اآلباء( می)بیت « ی پدرانخانه»هارمی را چ

('است؛ یعنی جایگاه زیرِ زمین. در ایـران )ی ن خانه نشانهزمین، ای

ای را که به ارث اش است و تبار و منزلت اجتماعیپیوند فرد با خاندان و قبیله

رومی، این خانه وضعیت مادی و اموال دهد. در نگرش یونانی ـ برد، نشان میمی

 کند.دهد و وضع ارث و میراث وی را تعیین میو امالک فرد را نشان می

االولیاء( است که در یونانی جایگاهِ بختِ خوش  )بیت« ی فرزندانخانه»نجمی، پ

گیرد، در نجوم اسالمی وضعیت شود. برجی که در این جایگاه قرار میخوانده می

دهد، اما در نظام غربی سرزندگیِ فرد را نشان فرزندان و زادگان را نمایش می

 .کنددهد و همچنین اموالِ جاندارش، مانند رمه و برده را نمایندگی میمی

 «دایمون»االمراض( نام دارد و در یونانی  )بیت «های بیماریخانه»شمی، ش

(daimon یا )«پروسوسیس» (خوانده می ).برجی که در این  شود

دهد و بر ها و مشکالت رویاروی فرد را نشان میها و رنجموقعیت است، بیماری
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 کند.دشمنانش داللت می

ت االزواج( نام دارد و شمار و خُلق و خوی همسران )بی« ی همسرانخانه»فتمی، ه

گوید. این ها را بازمیدهد و سازگاری یا ناسازگاریِ ازدواجها را نشان میو زوج

ی پیری و اواخر عمر را بدان نامند و مرحلهکننده میرا گاه در نجوم یونانی، غروب

 کنند. مربوط می

چگونگی مرگ و پایان زندگی را )بیت الموت( است و « ی مرگخانه»شتمی، ه

« اِپیکاتادوسیس»دهد. در برخی از متون یونانی، آن را نشان می

(نامیده )ای سست و اند؛ یعنی جایگاه غروبِ بعدی و نشانه

 شکننده است. 

)بیت االسفار( نام دارد و کوچ و سفر و جهانگردیِ فرد را « ی سفرهاخانه»همی، ن

اند و سفرهای فرد به خارج نامیده« جایگاه خدایان»ر یونانی، آن را دهد. دنشان می

 اند.از دیار خود را نیز بدان مربوط دانسته

خوانند و آن، نشانگر شهرت و )بیت السرطان( می« ی خرچنگخانه»دهمی را  

گیرند و ی زندگی برابر میموقعیت شغلی فرد است. در یونانی، آن را با قله

 توان بر مبنایش پیشگویی کرد.  متوسط فرد را میگویند عمرِمی
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های زندگی ها و شادمانی)بیت الرجاء( نام دارد و پیشرفت« ی امیدخانه»ازدهمی، ی

اند که دهد. یونانیان، آن را همچون روح نگهبانی نیکوکار در نظر گرفتهرا نشان می

دوستان و روابط  کل، بر شود. درتدریج با گذرِ زمان نیرومندتر و حمایتگرتر میبه

 کند. ی فرد اشاره میصمیمانه

ن فرد را اشود و ماهیت دشمنی دشمنان )بیت االعداء( خوانده میوازدهمی، خانهد

ها و الزامات مربوط به است و ضرورت« آپوکلیما»انیِ آن، سازد. نام یونبرمال می

 کند. داللت میها ها و کینهدهد و به خصوص به رقابتدیگران را نشان می

ی قرن نخست م.( معتقد است که ترتیب اهمیت )میانه 713«دوروتیوس صیدایی»

ها در تعیین سرنوشت کودک و رسیدن او به خوشبختی، به این ترتیب است: خانه

ی اول، بعد دهمی، بعد یازدهمی، بعد پنجمی، بعد هفتمی، بعد نخست خانه

های ناسازگاریِ زندگی، ترتیب برج چهارمی و بعد نهمی، اما در مورد بخت بد و

های ششم ی دوم و بعد سوم و بعد هشتم. خانهتر از همه، خانهاند: مهممهم چنین

                      
713. Dorotheus of Sidon 
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 و دوازدهم در این میان بدترین هستند.

نامند )یعنی میخ( می« وتد»کند ای که در سپهر، موقعیتی ویژه را اشغال مین خانهآ

گرفته شده که جایگاه مرکزیِ سپهر « میخگاه»و این احتماالً از عبارت پهلوی 

)میخگاهِ « وتدِ طالع»ترین وتد عبارت است از: شده است. مهممحسوب می

کند. اگر از آنجا در آسمان به آینده( و آن برجی است که در مشرق طلوع میفراز

)میخگاه زمین( « وتد االرض»سوی غرب پیش برویم، چهارمین خانه پس از آن، 

)میخگاه فرودرونده( و دهمین خانه، « وتد غارب»شود. هفتمین خانه، میخوانده 

هایی هستند شوند. این وتدها، در واقع برج)میخگاه آسمان( نامیده می« وتد السماء»

کننده تایی قرار دارند که ترکیبشان بر حسب برجِ طلوعهایی سهکه در ابتدای دسته

ی اصلی قرار این وتدهای چهارگانه شود. وتدهایی که در سمت غربِتعیین می

ها قرار است با گردش فلک، جایگزین وتدهای نامند و اینمی« مایل وتد»دارند، 

نامند. می« زایل وتد»های سوم و ششم و نهم و دوازدهم را یادشده شوند. خانه

هایی بودند که با طلوعِ برجِ جدید، افول کردند و توسط اوتادِ نو ها میخگاهاین

 یگزین شدند. جا

اند و با زمین و هایی که به این ترتیب بر قالبی متکی بر زایچه آویخته شدهرجب
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ای شان قرار دارد، معنیاند، بسته به اخترانی که در خانهموقعیتی گیتیانه ارتباط یافته

تنها هنگام قران با یک صورت اختر نهیابند. این بدان معناست که هفتخاص می

های کنند که بسته به موقعیت آن خانه در جایگاهخاص را تولید میفلکی معنایی 

ها را زیراک ستارگان مر برج»شود. به قول بیرونی، شده نیز بازتعریف مینسبیِ یاد

بگردند چون بدان اندر ها مر کالبدها را؛ از طبعِ خویش همیاند، چون روانهمچنان

های آید که موقعیتستعاری پدید میبه این ترتیب نوعی زبانِ منعطفِ ا 714«آیند.

آگوستین سَنتکند. از این روست که ستارگان را به رخدادهای زمینی ترجمه می

معتقد بود که اختربینی، همچون زبان نظامی برای رمزگذاریِ معناست و آن را زبانی 

  715کنند.دانست که به کمک آن، آدمیان و دیوها با هم ارتباط برقرار میمی

ی طالع ابداع شده خانه ۱۲اختر در ی گوناگونی برای تفسیر همنشینی هفتهاظامن

ی کهنِ متفاوت را در هاست. یک نسخهی امروزین، تنها یکی از آنبود که نسخه

یابیم که واپسین امپراتور مهـرپرستِ روم نوشته است. ی غریبی بازمیرساله

                      
 .۳۵۴: ۱۳۶۷بیرونی،  .714

715. Augustin, On Christian Doctrine, 2, 21, 32.- 24, 37, 95.  
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ه خورشید در آسمانِ گوید کمی« ستایش شاه خورشید»در « یولیانوس مرتد»

ی راهِ سه دنیاست. کند و این در میانهستاره، باالتر از فلکِ ثوابت گردش میبی

 716یولیانوس گفته است که این راز را از آموزش ایزدان و دیوانِ توانا دریافته است.

برج، گنبد آسمان  ۱۲گوید که خورشید به کمک متن می او در بند دیگری از همین

ی ها را به چهار ناحیه تقسیم کرده است. او منطقهو هر یک از آن را به سه بخش

داند که به کمک چهار فصل، به تعادل نیروی الهی می ۱۲ی البروج را مجموعه

اند. این نیروها، آسمان را به سه بخشِ شمالی و میانی و جنوبی تقسیم رسیده

خزان )میانه( و زمستان کنند که منزلگاهِ خورشید در تابستان )شمال(، بهار و می

برج، خود به سه  ۱۲)جنوب( هستند. همچنین در این بند آمده است که هر یک از 

  717شوند.بخشِ مساوی تقسیم می

ی سپهر است، با نظام آپین در مورد سه ناحیهین، آشکارا ترکیب دیدگاه مولا

و به اینکه ی اکرد. اشارهروز فرض می دهخدا را برای هر   ۳۶ های مصری کهدهک

                      
716. Julianus ,1888, a148. 
717. Julianus ,1888, c148. 
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آسمان به سه طبقه تقسیم شده، اما خورشید یا خدای یکتا در فراسوی آن قرار 

گیرد که گرفته نیز دیدگاهی زرتشتی است که آسمانی چهار طبقه را فرض می

گرودمان یا جایگاه خداوند در فرازترین بخشِ آن قرار گرفته است و بنابراین 

ایم، باستان داشتهچوب، کامالً با آنچه در بابل فراسوی گنبدِ ثوابت قرار دارد. این چار

مربوط شوند  ستارهی به هفتگانههای هفتمتفاوت است. قالب بابلی آن بود که فلک

و فلک ثوابت در پشتشان قرار بگیرند. این همان دستگاهی است که به یونان و 

این سنت مرسوم منتقل شد و دیدگاه رسمیِ اروپای قرون وسطایی را برساخت. نیز روم 

اند که در گانه ارائه کردههای دوازدهفهرستی از کیفیت برجقالب  را اخوان الصفا در

 718بینیم:اش را در جدولی میاینجا فشرده

  

                      
 .۱۳۴: ۱، ج.۱۴۰۵نوان ا صفا، رسائا اِ .718
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 نقلبم فراویص اورخ بش تشآ رن اهیدن یوانک ورشیدخ هرامب بره

 ابتث وداییس نوبج بش اکخ ادهم هرامب  اهم اهیدن گاو

  موید اخترب وزر واه رن رجیسب نبذ اسر یرت دوپیکر

 نقلبم  مالش بش بآ ادهم یوانک هرامب رجیسب اه م خرچنگ

 ابتث فراویص اورخ وزر تشآ رن یوانک   ورشیدخ شیر

  وداییس نوبج بش اکخ ادهم رجیسب اهیدن یرت یرت خوشه

 نقلبم موید اخترب وزر واه رینهن هرامب ورشیدخ یوانک اهیدن ترازو

  لغمیب مالش بش بآ ادهم اهیدن اهم  هرامب کژدم

  فراییص  وزر تشآ رن یرت اسر نبذ رجیسب کمانگیر

 نقلبم وداییس نوبج بش اکخ  اهم رجیسب هرامب یوانک جدی

 ابتث موید اخترب  واه رن ورشیدخ   یوانگ دلو

  لغمیب مالش بش بآ ادهم یرت یرت اهیدن رجیسب ماهی
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 اهی فلکیبخش پنجم: رمزگشایی از صورت
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 مدارانهگفتار نخست:تفسیریونان

های فلکی پیش امروز، هنگامی که سخن از صورت

آن را به ی عوام و بسیاری از خواص، آید، همهمی

کافی است به  1دانند.اساطیر یونان باستان مربوط می

فضای اینترنت سری بزنیم و در مورد رمزشناسی 

البروج کاوش کنیم های فلکی یا خاستگاه دایرهصورت

تا ببینیم که تقریباً تمام نوشتارهای پرطرفدار و 

                      
1. Thurston, 1994. 
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شکل  ۱۲ی این ی مجازی، یونان باستان را سرچشمهپرخواننده در این زمینه

دانند. پذیرش این تفسیر چندان هم دشوار نیست؛ زیراکه تقریباً تمام کسانی که می

ها و تصویرهایی ستارگان را از ورای نقشه آموزند،دانش اخترشناسیِ عملی را می

های یونانی مایهکنند که با زیبایی و مهارت، بر اساس نقشدر ذهنشان مرتب می

های فلکی مصداق دارد و این در مورد تمام صورتساخته و پرداخته شده است. 

 البروج منحصر نیست. نقشِ دایره ۱۲به 

ه عنوان مثال، صورت فلکی خوشه و جدی در بیشتر منابع به شکلی نزدیک به ب

 است: این بازنموده شده
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دهد که در سنت هنرِی کل و شمایل هر دوی این تصاویر به روشنی نشان میش

شه های فلکی نیز ریهای مرسوم در مورد این صورتسیم شده است. نامیونانی تر

ز خواص، او اصل و نسبی یونانی یا التین دارند. بنابراین برای عوام و بخش مهمی 

برِج  ۱۲های فلکی و نماید که یونانیان باستان، مبتکرانی بودند که صورتبدیهی می

. بر این مبنا تفسیرِ مرسومی وجود دندگذاری و رمزگذاری کرده بوسالیانه را نام

داند. به شکلی های فلکی را به اساطیر یونانی مربوط میدارد که شکلِ صورت

 کرد: صورت فلکی را در این خوانش، چنین تفسیر ۱۲توان بسیار فشرده، می

معنای بره(  )در التین به Ariesهای اروپایی ( که در زبانورت فلکی بره )حملص

دانند، )کریوس( در یونانی می« »ای از شود و نامش را ترجمهخوانده می

دهد. این بره، نماد گوسفندی پرنده است که در همین گوسفند و بره معنی می

را بر پشت خود سوار کرد و ایشان را از چنگ  2«فریکیس»و  1«هِلِه»اساطیر یونانی 

اد. هنگامی که این مرکِب جادویی بر فراز دریا گذر نامادریِ خونخوارشان فراری د

                      
1. Hele 
2. Phrixis 
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ما فریکسیس به سالمت از کرد، هله از پشت او سرنگون شد و در دریا افتاد، امی

خطر جست و برای شکرگذاری گوسفند را کشت و آن را برای خدایان قربانی 

کرد. پوست زرینِ همین گوسفند بود که بر درختی آویخته شد و بعدها توسط 

 ها یافته شد. و آرگونات« سونیا»

 اشو یونانیهای اروپایی بر حسب شکل التین ورت فلکی گاو )ثور( که در زبانص

«Taurus» شود، با زئوس مربوط است. طبق اساطیر یونانی، زئوس در می خوانده

ود خرفت و او را بر پشت « اروپا»قالب گاوی به سراغ شاهدختی فنیقی به نام 

اده شد که ز دزدینش، به او تجاوز کرد. در نتیجه، فرزندی از او زسوار کرد و پس ا

ایست که در کاخ شاه افسانه«ِ مینوتور»نیمی انسان و نیمی گاو بود و این همان 

برای  کرت در هزارتویی پنهان شده بود. در روایتِ دیگری از این داستان، زئوس

ی کرت منتقل و او را به جزیره دزدیدن اروپا، گاوی را آفرید و او این دختر را ربود

 کرد. 

نامند. می «Gemini»اروپاییان آن را با نام التینیِ ورت فلکی دوپیکر )جوزا( که ص

)دیدوموی( در یونانی « »ی ای است از کلمهاین کلمه ترجمه که گویند

یی ی دوقلوهادهد. طبق اساطیر یونانی، این صورت فلکی نمایندهکه دوقلو معنی می
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خوانده  3«دیوسکوری»رفته است که معموالً روی هم 2«پولوکس»و  1«کاستور»به نام 

)دیوس کوری( « »شده از ی اخیر، شکلی سادهشوند. این کلمهمی

ی اسپارت ملکه 4دهد. این دو، پسران لِدا؛معنی می« پسرانِ خدا»در یونانی است که 

تن بود، توسط زئوس فریفته شد و از او نیز بار بودند. لدا زمانی که از شوهری آبس

از شکمش زاده  -دو پسر و دو دختر-گرفت. در نتیجه دو جفت فرزند دوقلو 

ها )کاستور و هلن( میرا و زمینی بود و دیگری )پولوکس و شدند که یکی از آن

از ای خدا. کاستور و پولوکس به خاطر دزدیدنِ گله( آسمانی و نیمه5کلوتایمْنِسترا

گاوها نامدار شدند و این گله همان است که به شکل کهکشان راه شیری در نزدیکی 

شود. زمانی که کاستور مُرد، زئوس به درخواست صورت فلکی دوپیکر دیده می

پولوکس او را بارِ دیگر زنده کرد و هر دو را به آسمان برد و به این ترتیب این 

 صورت فلکی پدیدار شد. 

                      
1. Castor 
2. Pollux 
3. Dioscuri 
4. Leda 
5. Clytaemnestra 
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)کارکینوس( و در « »)سرطان( که در یونانی  ورت فلکی خرچنگص

شود. خاستگاه این صورت در اساطیر یونانی درست نامیده می «Cancer»التین 

دانند که در یکی از های متاخرتر، او را نماد خرچنگی میمشخص نیست. روایت

« هرا»جنگید، توسط می« هودرا»، زمانی که با ماری به نام «هراکلس»های خوان

آفریده شد و به او حمله کرد. تصویری از این داستان در گلدان یونانی زیر نموده 

 شده است.
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به  نیز شودنامیده می «Leo»که در یونانی و التین را ورت فلکی شیر )اسد( ص

جنگد و او را می« نِمِه»آن با شیرِ اند که در های هراکلس نسبت دادهیکی از خوان

های گوناگون به عنوان فرزند موجوداتی رساند. این شیر را روایتمیبه قتل 

یک از این اند، اما با توجه به اینکه هیچدانسته 2«توفون»و  1«کیمرا»هیوالگونه مانند 

کند، روایتی متاخر هست ها، دلیلِ عروج این شیر به آسمان را توجیه نمیداستان

 داند.که آن را فرزند زئوس و سلنه می

 )باکره یا دوشیزه( نامیده «Virgo»که در التین ورت فلکی خوشه )سنبله( ص

های مشهور اساطیر یونانی مربوط یک از شخصیتشود، به طور خاص با هیچمی

اند همتا دانسته 3«آسترایا»نیست. سنت رومی در زمانی متاخرتر، او را با ایزدبانوی 

ی شود. نماد اروپاییِ فرشتهنسته میتجلیِ خرد و عدالت دا 4«مِتیس»که با مادرش 

کند. منابع گوناگون عدالت که ترازویی در دست دارد، همین آسترایا را مجسم می

                      
1. Chimera 
2. Typhon 
3. Astraea 
4. Methis 
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سلنه، دمتر،  سرس،او را با تقریباً تمام ایزدبانوان رومی و یونانی )آفرودیته، 

 اند.پروسپرینه، پرسفونه و...( همتا شمرده

، در ابتدای ودشخوانده می «»التین در ورت فلکی ترازو )میزان( که ص

کار صورت فلکی مستقلی نبود و همچون چنگالِ صورت عقرب در نظر گرفته 

آن را از عقرب جدا کردند و همچون ترازویی در دست دوشیزه  ،شد. بعدترمی

 قرارش دادند. 

شود، خوانده می «»ورت فلکی کژدم )عقرب( که در یونانی و التین ص

در اساطیر یونانی با صورت فلکی اوریون )جبار( مربوط شده است. طبق این 

)ایزدبانوی شکار( « آرتمیس»دستی بود، نزد چیره که شکارچی «اوریون»داستان، 

الف زد که تمام جانداران روی زمین را از میان بر خواهد داشت. آرتمیس برای 

ید و او در نبردی بر اوریون چیره شد و او را از حمایت از جانداران، عقرب را آفر

پای در آورد. طبق روایتی دیگر، اوریون در ربودن دل آرتمیس کامیاب شده بود و 

 )برادر دوقلوی آرتمیس( بود که عقرب را آفرید تا او را از بین ببرد.« آپولون»این 

 کمانگیر )قوس( که با همین معنی در التیناسب یا ورت فلکی نیمص

«Sagittarius» نانی و در یو« »شود، همچون )توکسوتس( نامیده می
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ی اسب دارد و تنهی انسان و پایینشود که باالتنهیک کنتاور )سِنتور( بازنموده می

کمانی را در دست گرفته است. در مورد داستانِ مربوط به این صورت فلکی ابهام 

دانند که موجود خردمندی بود و می یکی 1«خیرون»وجود دارد. برخی او را با 

 شد. آموزگار آخیلس و یاسون و آسکلپیوس محسوب می

شاخ بز نام  یعنی ،«Capricorn»در التین ماهی )جدی( که -ورت فلکی بزص

)آیگوکِروس( یونانی به همین معنا گرفته شده است. در « »دارد، از 

که زئوس را در کودکی پرورد، برابر  2«آمالتئا»اساطیر یونانی آن را با شاخ بزِ 

دانند. طبق این داستان، شاخ این بز بعدها به عنوان نماد فراوانی ارزش یافت. می

های صورت فلکی در اروپا این مورد را به صورت موجودی با بدن در تمام نقش

 دهند. ماهی نمایش میبز و نیمنیم

شود و آن را می خوانده «Aquarius»دار )دلو( در التین جامورت فلکی ص

دانند. )هودروخُئوس( یونانی به معنای ساقی می« »ای از ترجمه

                      
1. Chiron 
2. Amalthea 
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در مورد ارتباط این صورت فلکی با اساطیر یونانی دو روایت در دست داریم. در 

گیرند که به نوح شباهتی دارد و همان کسی همتا می 1«دئوکالیون»یکی آن را با 

و سیلی فراگیر، جان به در برد و نسل آدمیان همه از پشت است که پس از توفان 

داند و او پسر یکی می 2«گانومِد»او هستند. روایت دیگری هم هست که او را با 

اش زیبارویی بود که زئوس دل بدو باخت و او را دزدید و به آسمان برد تا ساقی

 باشد.

شود. نامیده می ها()یعنی ماهی «Pisces»در التین ورت فلکی ماهی )حوت( که ص

یوندِ پ)ایختوئِس( به همین معنی بوده است. در مورد « »نامش در یونانی 

تاخر، ماین صورت با اساطیر یونانی اطالعات زیادی در دست نیست. یکی از منابع 

های داند که طبق یکی از داستانهمسان می« اِروس»و پسرش « آفرودیته»آن را با 

 به ماهی تبدیل شدند.« توفون»ور، برای گریز از دست دیوی به نام نامشه

*** 

                      
1. Deucalion 
2. Ganymed 
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ی آن، به سرعت چند مدارانهصورت فلکی و تفسیرهای یونانی ۱۲ا مرورِ این ب

 شود:نکته آشکار می

شده ربطی به هم ندارند و یک های فلکی یادهای مربوط به صورتلف: داستانا

ند؛ یعنی ارتباطی میان داستان کاستور و پولوکس کنی معنادار را ایجاد نمیمنظومه

 شده وجود ندارد. های یادبا داستان زئوسِ گاونما و اروپا یا سایر روایت

ی اساطیر ای و فرعی و جزئی از پیکرههایی حاشیهشده، بخشهای یاد: داستانب

اولیس،  های بسیار مهم و مرکزی مانند نبرد تروا، ماجراهاییونانی هستند. داستان

ی آفرینش، ماجرای آفرینش انسان و... در کل از ها، اسطورهنبرد زئوس با گیگانت

هایی متاخر و نامشهور مانند داستان این مجموعه غایب هستند. در مقابل با داستان

شدن آفرودیت و اروس به ماهی کند یا تبدیلخرچنگی که به هراکلس حمله می

 روبرو هستیم. 

های فلکی حاکم بوده باشد، ی که قاعدتاً باید بر نامگذاری صورتا: منطقِ دینیپ

در اینجا غایب است. قاعدتاً موجوداتی که در آسمان حضور دارند و موقعیتی 

باید موجوداتی نیرومند و نیکخواه یا دستِ کم کنند، فرازین و مینویی را اشغال می

فلکی به ایزدان مهم صورت  ۱۲مهم باشند. این در حالی است که حتا یکی از 
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ی سوم، مانند هایی مبهم و ردهها به شخصیتشود. برخی از آنیونانی مربوط نمی

کاستور و پولوکس و گانومد و بزِ نگهبانِ زئوس تعلق دارند و برخی دیگر، مانند 

خرچنگ و شیر و عقرب، موجوداتی پلید و مهیب هستند که در اساطیر، نقشی 

آیند. به عبارت منِ پهلوانانِ محبوب یونانی به شمار میمنفی بر عهده دارند و دش

اند، دیگر، منطقی در گزینش این موجودات و اینکه چرا به آسمان عروج کرده

 وجود ندارد. 

گانه، با تفسیرهای یادشده های فلکی دوازدهپردازی صورت: شمار و نقشت

های فلکی صورت ها بخشی از یکی ازخواند. روشن است که ترازو، تا مدتنمی

)کژدم( بوده و در نهایت به بخشی از صورت فلکی دیگری )خوشه( وصل شده 

توان به شمار آورد. از سوی دیگر، داستانِ است؛ یعنی آن را صورت مستقلی نمی

 ماهی( همخوانی ندارد. ـ  ها )مانند شاخ بزِ آمالتئا( با تصویر آن )بزبرخی از روایت

ها یشانیِ زیادی بر این مجموعه حاکم است. برخی از نشانه: در کل، آشفتگی و پرث

مانند خرچنگ و ترازو و ماهی، در واقع به هیچ داستان مهمی در اساطیر یونانی 

آور )دلو( و خوشه )سنبله( به چندین کنند و برخی دیگر مانند جاماشاره نمی

 کنند.ربط اشاره میشخصیت بی

www.takbook.com



849 

 

نشانه، جسته و گریخته و پراکنده و  ۱۲این  های مربوط بهتیجه آنکه، داستانن

ی رواییِ منسجم کنار هم قرار نامرتبط و گاه نامعلوم هستند و در یک مجموعه

اند اند و کوشیدهگیرند. برخی از مفسرانِ رومی و یونانی به این نقص آگاه بودهنمی

های فلکی را تفسیر کنند. داستان مورد با اشاره به یک داستان یگانه، کل صورت

کارِ بزرگِ هراکلس بوده است که دستِ کم از نظر تعداد با  ۱۲نظر ایشان، ماجرای 

 ها برابر است. ماه و نمادهای برج ۱۲

کارِ  ۱۲شد به دستور شاهی بدخواه، انجام بق اساطیر یونانی، هراکلس ناگزیر ط

ارت بود از: کشتن شیرِ نِمِه، کشتن مارِ ناممکن را بر عهده بگیرد. این کارها عب

کردن آخورِ سرِ هودرا، گرفتن آهوی آرتمیس، گرفتن گرازِ اِرومانتیا، پاکهفت

های آوگئوس در یک روز، کشتن پرندگانِ استومفالیا، گرفتن گاوِ کرت، گرفتن اسب

های ی گِریون، دزیدن سیبها، دزدیدن گلهی آمازوندیومد، دزدیدن کمربند ملکه

 سرِ دوزخی )سربروس(. هِسپِریدس، گرفتن سگ سه

شده ربطی ترین ایرادِ این تفسیر آن است که کارهای یادکه آشکار است، مهمنانچ

صورت فلکی ندارند. شاید بتوان گاو و شیر را با توجه به این  ۱۲به نمادهای 

آهو و...  اما غیاب نمادهایی مانند سگ و اسب و کمربند و داستان تفسیر کرد،
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های کند. گذشته از این، داستانامکان تلفیق این دو نظام رمزگانی را منتفی می

کارِ مهم،  ۱۲مربوط به هراکلس در قرون ششم تا هشتم پ.م پدیدار شدند و این 

 1«پِیساندِر»پ.م توسط شاعری حماسی به نام  ۶۰۰ه روایت یونانیان در حدود سال ب

دی خواهیم دید، این تاریخ نسبت به روند ظهور که به زوچنان 2ابداع شدند.

 شود. های فلکی متاخر محسوب مینمادهای صورت

های فلکی همچنان با برخی از نمادهای مربوط به ذشته از این، رمزگان صورتگ

آخور، کمربند( ارتباطی ندارند. در ضمن، بخش مهمی  کردارهای هراکلسی )سیب،

تردید از ، ارتباطی با سرزمین یونان ندارند و بیگانهاز نمادهای نجومیِ دوازده

اند. به عنوان مثال شیر در یونان به های همسایه به آن قلمرو وارد شدهسرزمین

هایی است که از سیستان تا صورت وحشی وجود ندارد و بومیِ کمربند دشت

 قبایل ایـرانی بوده و تا یمیانرودان کشیده شده است یا اسب، مرکب دیرینه

دیرزمانی در یونان ناشناخته بوده است. در حدی که یونانیان، سوارکاران ایـرانی 

                      
1. Peisander 
2. Burkert, 1985. 
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کردند و بر مبنای این )احتماالً سکاها( را به صورت موجوداتی هیوالگون تصور می

 ها( را پدید آوردند. اسب)انسان ـ « کنتورها»ی برداشت اسطوره

ی اساطیر ایـرانی معنی در زمینه یگر آنکه، برخی از این نمادها )دلو و دوپیکر(د

ماهی( نمادهایی سومری هستند که به قلمروی -دارند و برخی دیگر مانند جدی )بز

بودنِ دوپیکر با جم و جمیگ و ارتباط میانرودان تعلق دارند. مثالً در مورد یکسان

یری توان اطمینان داشت. شواهد تاریخی اتفاقاً مسیرِ وامگجدی با اِنکیِ سومری، می

خوانِ هراکلس  ۱۲نماید که داستان شتر چنین میکند؛ یعنی بیای را تأیید میواژگونه

 و نه برعکس.  تحت تأثیر نمادهای نجومی کلدانی پرداخته شده باشد

*** 

های فلکی ی پیدایش نمادها و رمزگانِ مربوط به صورتجا، دیدیم که نظریها بدینت

گانه شده، نه با نمادهای دوازدهست. اساطیر یاددر یونان یا روم باستان نادرست ا

کنند و نه از انسجامی درونی ها معنایی ایجاد میهمخوانی دارند و نه در پیوند با آن

گانه و مرور های دوازدهو بافتی منطقی برخوردار هستند. با دقت در نمادهای برج

، نظامی حاضر و آماده شود که یونانیان باستاناساطیر یونانی، به روشنی آشکار می

اند و سپس را با نمادهایی مشخص و معلوم از تمدنی دیگر وامگیری کرده
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های بومیِ خویش هماهنگ سازند. آنچه اند تا آن را با اساطیر و روایتکوشیده

شود، های فلکی دانسته میامروز به نادرست سرچشمه و خاستگاه نمادهای صورت

تر ی فرهنگی خویش، از رمزگانی کهنرومیان در زمینهتفسیری است که یونانیان و 

 اند. و بیگانه داشته

ما اگر چنین است، چرا باور به اصل و نسب یونانی و رومیِ این نمادها چنین ا

 فراگیر و عمومی است؟ 

های فلکی را نیز مشخص اسخ به این پرسش، تا حدودی سیر تحول صورتپ

ها و بودنِ روایتِ یونانی از این نشانهنوپدید کند. واقعیت آن است که با وجودمی

شده، مردم رومی و در پیِ ایشان سایر اروپاییان، گیریِ این مفاهیم در تمدن یادوام

صورت فلکی اصلی ارتباط برقرار کردند.  ۱۲ستی از مجرای اساطیر یونانی با به را

ند این متون، خود مجرای ورود این مفاهیم به تمدن غربی، متون یونانی بود؛ هر چ

ترجمه بودند و نه تالیف و دانشی با چند قرن سابقه را به فرهنگ رومی معرفی 

 نه آنکه ابداعش نمایند. کردند،می

های فلکی، که دانشوران غربی معموالً ترین مرجع اصلیِ مربوط به صورتهنک

: تترابوبلوس( یا «  )چهار کتاب»دهند، بدان ارجاع می
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« »ی شناسانه( نوشته)آپوتِلِسماتیکا، یعنی تاثیر ستاره

ی علم نجوم و م.( است. این کتاب شالوده ۱۶۰-9۰) 1«کلودیوس بطلمیوس»

ریزی کرد و نام و نشان گاهشماریِ اروپایی را در سراسر قرون وسطا پی

اند. گمان های فلکی، همگی از این کتاب به منابع دیگرِ غربی راه یافتهصورت

بودنِ این کنم شواهدی که تا به اکنون پیش کشیدم، کافی بوده باشد تا غیربومیمی

دانش، نزد یونانیانِ ساکن در مصر را نشان دهد. بنابراین، بطلمیوس هنگام نوشتن 

ها را از جایی وامگیری های فلکی، آنکردن نام و نشان صورتاین کتاب و فهرست

 کرده است. 

ده و این های فلکی کجا بوی صورتاین است که این خاستگاه اولیهرسش اصلی پ

 شده است؟ها در چه بستری معنی مینشانه

 

 

                      
1. Claudius Ptolemaeus 
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 گفتار دوم: میراث مهـرپرستان

ی قرن هفتم پ.م که دولت بزرگ و مقتدر آشور به دست مادها از میان در فاصله

سپهر سیاسی ایالم چیره شدند، تا قرن چهارم پ.م و ها بر رفت و مادها و پارس

بندی های فلکی به شکل امروزینشان، صورتدورانِ انقراض هخامنشیان، صورت

آپین را داریم که در آن هنوز و تثبیت شدند. در ابتدای این دوران، متن مول

نظری اند. در پایان آن، سنتی های سال شمسی پیوند نخوردههای فلکی با ماهصورت

را داریم که از مجرای آثار اودوخسوس و بطلمیوس، به شکل نوشتاری ثبت شده 

نمای دندره بازنمایی شده است. در این دوران که تقریباً سراسرِ آن و در قالب فلک

های گنجد، دست کم در بابل ـ که یکی از پایتختدر عصر هخامنشی می

های ه است که در سرزمینهخامنشیان بوده ـ سنتی اخترشناسانه وجود داشت

سنت کلدانی نامبردار شده بود و با مغانِ مرموز و جادوگر  زبان با عنوانِ یونانی
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ای از است. به احتمال زیاد این سنت فکری در شبکه شدهمربوط دانسته می

شهرهای بزرگ )هگمتانه، شوش، اَنشان، بابل، سارد و احتماالً بلخ( شکل گرفته و 

یِ پرشتاب و انقالبیِ عصر هخامنشی ممکن شده است. تنها در این در تبادل فرهنگ

های کهنسال از میان برداشته شد و آرا دوران بود که مرزهای سیاسیِ میان سرزمین

ی کننده با هم درآمیخت و فرهنگِ فراگیر و پیچیدهو عقاید و ادیان با سرعتی خیره

های فلکی و پیوندشان رتبندی نهاییِ صوعصر هخامنشی را پدید آورد. صورت

تردید باید آن را دستاوردی دانست البروج در این هنگام رخ داده است و بیبا دایره

 ی فرهنگیِ بارور و پر جنب و جوش ممکن شده است. که در این زمینه

بندی نظام ر بابلِ دوران هخامنشی که دست کم یکی از مراکز قطعیِ صورتد

فرهنگی و دینی وجود داشت که برای فهم رمزگانِ شده است، چند جریان یاد

 ها را از هم تفکیک کرد: البروج، باید ابتدا آندایره

ی میانرودان بود که از ی تاریخی و کهنسالِ تمدن بابلی، همان فرهنگ ویژهمینهز

ی اکدی به تمدن نوبابلی شدهشد و از مجرای فرهنگ سامیسومر باستان آغاز می

ی سومری که با دو ای بود از عناصر دیرینهگ نوبابلی، آمیختهرسید. فرهنمی

های سامی از مجرای چارچوب نژادیِ متفاوت ترکیب شده بود. از سویی، منش

www.takbook.com



856 

 

تر و جمعیت آرامیِ جدیدتر، به منطقه وارد شده بودند و از قبایل اکدیِ قدیمی

ر منطقه حضور سوی دیگر، عناصر آریاییِ کهنسال از مجرای تمدن هیتی و کاسی د

داشتند. باید به این مجموعه تاثیر تمدن ایالم را هم افزود که از دیرباز در پیوند با 

 تمدن سومری و اکدی، همچون یک واحد تمدنی یکپارچه عمل کرده است. 

ها و مادها از شد. پارسی ایـرانیان مربوط میومین عامل تاثیر، به فرهنگِ نوآمدهد

ی روزافزون در بابل پیدا کردند و در دوران هخامنشی، قرن هفتم به بعد جمعیت

جمعیت قدیمیِ این منطقه را با دگردیسیِ نژادیِ چشمگیری روبرو ساختند. این 

ی آریاییان را به همراه آورده بودند و هم دینِ آمده، هم خدایان دیرینهجمعیت نو

 نوظهور زرتشتی را. 

ن مهـر و آناهیتا اهمیت داشت. در دوران ویژه آییر میان خدایان کهن آریایی، به د

ی اردشیر اول و دوم، اصالحاتی دینی انجام شد و تمام خدایان کهن آریایی در دایره

های اوستا و یسناها، احتماالً در این دین زرتشتی گنجانده شدند. نگارش یشت

یِ ی زرتشتی و دینِ چندخدایزمان صورت گرفته است تا میان دستگاه یکتاپرستانه

 ای برقرار سازد. آریاییان کهن، آشتی

اکدی / آرامی( و آریایی ذشته از دو سپهر تمدنی میانرودانی )سومری / ایالمی+گ
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های همسایه نیز کمابیش در بابل ی مادی( تاثیر تمدنمغانه-)زرتشتی پارسی

 تردید مصر بود که از دیرباز در مرزهای غربی،ملموس بود. نیرومندتر از همه، بی

حضوری پررنگ و نیرومند داشت. دیگری، تمدن مردم قفقازی نژادِ شمالی )اورارتو 

و ماننا( بود که حاال با آریاییانِ نوآمده )فریگی، ایلوری، لودیایی و ایونی( درآمیخته 

های دوردست مانند هند و بلخ نیز در این بودند. حتا تاثیرهای کمرنگی از سرزمین

در ابتدای عصر اشکانی بوداییان نیز در بابل، معبدی  کهزمینه وجود داشت؛ چنان

 پرچوش و خروِش فرهنگی، همان جایی بود که  ِبرای خود داشتند. این گرانیگاه

 شناختند.یونانیان و رومیان آن را با نام فرهنگِ کلدانی می

شده در های فلکیِ تدوینر این زمینه بود که گاهشماریِ خورشیدی و صورتد

گانه را برای هر ماه از سال های فلکی دوازدهه هم گره خوردند و صورتآپین بمول

های فلکی، قاعدتاً پیوند پدید آوردند. نامگذاری و نشانگانِ متصل به این صورت

اند. کردهاند و مفهومی و روایتی اساطیری را بازگو میو ارتباطی با هم داشته

ایـرانیانِ نوآمده انجام پذیرفت، که  پیکربندیِ این نظام، تحت تاثیر نیروی فرهنگی

ی دانشمندشان، مغان بودند و تا دیرزمانی به خاطر تعلقِ خاطر همزمانِ خود طبقه

 ی آیین مهـر شهرت داشتند. به یکتاپرستی زرتشتی و رازوَرزیِ دیرینه
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های ی نظری، به ویژه اسطورهدس من آن است که بتوان با ارجاع به این دو پیکرهح

 البروج را رمزگشایی کرد.یی، نشانگان دایرهمیترا

*** 

ی آن، چند سنت دینی و چند سرمشق اساطیریِ های همسایهر بابل و سرزمیند

ی های فلکی باشد. وظیفهی صورتتوانسته پرورندهرقیب وجود داشته است که می

ها را همچون چارچوبی برای فهم و شناس و مورخ آن است که این سنتاسطوره

ی موردِ نظر به کار بگیرد و چگونگی پیوند میان این گانهانشِ نمادهای دوازدهخو

های زمانی منسوب بدان را رمزگشایی ای و برشهای خاص ستارهنمادها و موقعیت

که دیدیم، اساطیر یونانی و مصری در این زمینه ناکارآمد و ناسازگار کند. چنان

نیز همچنان از تعارض درونی و هستند و سنت خالصِ میانرودان و بابلی 

برد. جالب است که در میان تمام این ها رنج میبودنِ نمادها و روایتپارهپاره

ها، یک چارچوب نظریِ دیرینه وجود داشته است که ما بر مبنای منابعی سنت

متاخرتر از جزئیات آن خبر داریم. این چارچوب که به خوبی تمام نمادهای 

کند، به آیین مهـرپرستی مربوط د میانشان را رمزگشایی میگانه و پیوندوازده

ی شکل بومی آن در دوران یادشده اطالعات اندکی در دست شود که دربارهمی
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دانیم که سرودهای ستایش مهـرپرستان در دوران هخامنشی داریم. با وجود این، می

م هم خبر داریم ی اردشیر دودر قالب مهـریشت به اوستا وارد شده است و از کتیبه

که مهـر، ایزدی چندان مهم بوده که توسط شاهنشاه پارسی در کنار اهورامزدا 

های ها همه به زمان و مکانی تعلق دارد که صورتشده است و اینپرستیده می

 اند. شدهبندی میفلکی نیز در آن صورت

تی بسیار ی محتوای نظری مهـرپرستی در این دوران اطالعاا وجود این، دربارهب

رومی یک چیز را با اطمینان  اندک و پراکنده در دست داریم، اما از منابع متاخرترِ 

توان پذیرفت و آن هم، پیوند میان مغان مهـرپرست و دانش اخترشناسی و می

گاهشماری است. منابع یونانی و رومی، به مهارت مغانِ مهـرپرست در استخراج 

اند و در قلمروی روم، بسیاری از شاره کردهشان در نجوم ادستیتقویم و چیره

البروج ای انجام گرفته است که نمادهای دایرههای ایزد مهـر در درون دایرهنمایش

های دینی و اساطیریِ روم مایهاند. در واقع در میان تمام نقشبر آن نشانده شده

های فلکی باستان، تنها مهـر است که پیوندی چنین نزدیک را با نمادهای صورت

 کند. برجِ سال برقرار می ۱۲و 

گیرد. شود، بلکه ایزدِ زروان را نیز در بر میین پیوند تنها به خودِ مهـر مربوط نمیا
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ناگفته نماند که در آیین مهـرِ متأخر که احتماالً در دوران اردشیر دوم و همزمان با 

زروانی مورد ی آفرینش گری تدوین شد، اسطورهپیوند مهـرپرستی و زرتشتی

دیرینه و  پذیرش واقع شده بود. بر اساس این روایت، زروان یا خدای زمان، ایزدِ 

نخستینی بود که اهورامزدا و اهریمن را از دل خود زاده بود. این دو ایزد بودند که 

با نبرد خویش، هستی را آفریده و پویایی و تحرک را در آن پدید آورده بودند. با 

 هایی نبردشان ایزدی دیگر به نام مهـر بود. وجود این، داور ن

 مان طور که زروان با آغاز زمان و آفرینشِ دو نیروی بد و نیک پیوند خورده بود،ه

مهـر با پایان زمان و چیرگیِ نیکی بر بدی مربوط بود. بدین شکل، زروان زمان 

کرانه در کرد و مهـر نماد زمان بیکرانه را در شکلِ آغازینش نمایندگی میبی

ی ابد وضعیت غایی و فرجامینش بود. به طوری که اولی نماد ازل و دیگری نشانه

 شد. محسوب می

یرگی نهاییِ اهورامزدا بر اهریمن طبق اساطیر مهـری، با داوری نهاییِ مهـر ممکن چ

شد و این کاری بود که با زایش مهـر از دل غار و انجام عمل قربانی، پیوند می

در سنت باستانی مهـرپرستی، مهـر ایزدی بود که گاوِ نخستین را قربانی خورده بود. 

کرد. در متون متقدمی مانند گاهان و کرد و به این ترتیب آفرینش را آغاز میمی
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مهـریشت، همچنان با چنین تصویرِ جنگاورانه و خشنی از مهـر روبرو هستیم. با 

اهنشاهی ز قرن چهارم پ.م که شدانیم که اوجود این، بر مبنای منابع رومی، می

ی نسخهسال بعد که مهـرپرستی به روم وارد شد، هخامنشی فرو پاشید، تا سیصد 

جدیدی از این آیین پدید آمده بود که از سویی، با روایت زروانی پیوند خورده بود 

و به مفهومی آخر الزمانی تبدیل شده بود و از سوی دیگر، مفهوم قربانی را به 

 عنصری آغازین از دست داده بود.  یمثابه

کرد و عمل ر سنت مهـرپرستیِ رومی، مهـر ایزدی بود که در پایان زمان ظهور مید

کرد رسانید. مهـر، در واقع خود را قربانی میقربانی را به شکلی نمادین به انجام می

 ساخت. در این تفسیر،ی نهایی نیکی بر بدی را ممکن میو به این ترتیب غلبه

 شده، یکی بودند. مهـرِ قربانگر و موجودِ قربانی

ی اساطیر میانرودان و در پایان عصر هخامنشی نابراین مهـر، پس از گذر از زمینهب

به ماهیتی تازه دست یافته بود. او از سویی، مانند دوموزیِ بابلی، ایزدی شهید بود 

اززایشِ خویش و شدن و تبعید به قلمروی ظلمت، زمینه را برای بکه با کشته

کرد. از سوی دیگر، با داستان زروان پیوند چیرگی نهاییِ نور بر ظلمت فراهم می

خورده بود و به نوعی به همتای متقارنِ وی دگردیسی یافته بود. همان طور که 
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سال خود را قربانی کرده بود تا هورمزد هزار زروان در ابتدای آفرینشِ گیتی، برای 

کرد تا نیکی بر مهـر نیز در پایان تاریخ خود را قربانی می و اهریمن زاده شوند،

بدی چیره شود. از این رو، پیمانی که مهـر از اهورامزدا و اهریمن گرفته بود و 

ای که برای نبردشان تعیین کرده بود، در نهایت با انجام عمل هزار ساله دوازدهزمان 

رسید. این کردارِ او به معنای م میشدنِ خویش، به فرجاقربانی، به تعبیری با قربانی

ختم زمان کرانمند و موازیِ کنش زروان بود که با قربانی مشابهی و پیمانی همسان 

 کرانه را خلق کرده بود.با این دو ایزدِ هماورد، زمان بی

کردن، با زمان ه این ترتیب، مهـر عالوه بر پیوند درونیِ نیرومندش با مفهوم قربانیب

های رومی، معموالً کرد. به این دلیل است که در نگارهپیوند برقرار میکرانمند نیز 

کردند و چه نمادی را گانه تصویر میهای فلکی دوازدهاو را در پیوند با صورت

توان های تکراری آن میزمان کرانمند و چرخه البروج برای نمایشِ بهتر از دایره

 یافت؟
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 البروجی دایرههـرِ گاوکش )راست( و زروان )چپ(، در درون حلقهم

 

 

 

 

 

 

 البروج در موزاییکی از بیت آلفا، فلسطین، قرن ششم.دایره چپ:

 البروج.حواریون در میان نوار دایرهراست: عیسی همراه با 
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متأثر  های متأخرترِگانه، بعدها به سنتهای فلکیِ دوازدهیوند میان مهـر و صورتپ

که حتا در تصویرهای قرون وسطاییِ مسیح نیز از مهـرپرستی نیز منتقل شد. چنان

حواری  ۱۲دهند و موقعیتی مشابه نمایش میبینیم که عیسی را به جای مهـر، در می

انگارند. وامگیری مهم و بنیادین دیگری که مسیحیان نماد، همسان می ۱۲را با این 

از مهـرپرستان داشتند، خودِ مفهوم خدای شهید است و تعبیرِ مرگ عیسی همچون 

مهـر سابقه داشته است و در مسیحیتِ شدنِ ایزدی نیکوکار که در آیین قربانی

 نمود. آغازین نوپدید و ناآشنا می

ی مهـرپرستی تأکید دارند، این آیین را ی اخترشناسانهویسندگانی که بر جنبهن

دانند، اما در قرون نزدیک به نشانگر چیرگی خورشید بر برج گاو )توروس( می

گرفتنِ خورشید در از قرار سالدوهزار مسیحیت که این آیین در روم شکوفا شد، 

گذشت و جایگاه خورشید میان برج دلو و حوت بوده است. به همین این برج می

اند که با خروج دلیل نیز هواداران این نگرش، آیین مهـر را دینی اخترشناسانه دانسته

 کرده است. خورشید از برج گاو تأسیس شده و این گذار را رمزنگاری می

پ.م دانست که با شواهدِ  ۲۰۰۰اید زمان زایش آیین مهـر را گر چنین باشد، با

بازمانده از میتانی و هیتِی باستان همخوانی دارد، اما این ایراد را دارد که در مورد 
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های یادشده جای دانش نجومی آریاییانِ آن روزگار و رصد خورشید میان برج

 بحث وجود دارد. 

ستانی های فلکیِ رایج در روم، به راستی از آریاییان باگر فرض کنیم که صورتا

ی پ.م به ارث رسیده بود، برخی از نمادهای مهـری به راستی داللت ۲۰۰۰در 

ورشید در خپ.م که  ۲۰۰۰-۴۰۰۰ یدر فاصلهکنند؛ چراکه شناسانه پیدا میستاره

 مار :چیره بر آسمان عبارت بودند از های فلکیِبرج گاو قرار داشته، صورت

(hydra( عقرب ،)scorpio( سگ کوچک ،)Canis minor و کالغ )

(corvusِکه همگی بر تندیس ) شوند. اوروپوس دیده میمهـر یافت شده در دورا

اما در گاوکشی -د شونتکرار می فراوانهای مهـری مایهنماد شیر و جام که در نقش

ورت صچون  ؛مربوط هستندهای فلکی نیز با این صورتو  -اندبازنموده نشده

در  ،به ترتیب ( در این دورانAquariusی جام آب )( و آورندهLeoفلکی شیر )

اند. بر این حد شمالی )افق تابستانی( و جنوبی )افق زمستانی( آسمان قرار داشته

های فلکی ا نیز به این صورتشیرِ ایستاده بر جام ر-وان تندیس انسانشاید بت ،مبنا

 مربوط دانست. 

راجر بِک، به تازگی با تحلیل آماریِ نقوش بازمانده از معابد مهـری، تحلیلی مشابه 
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 1های فلکیِ گوناگون، مربوط دانسته است.ها را به صورتبه دست داده و این نقش

 ورت فلکیص ماد مهـرین

 گاو : ثور،  گاو نر

 : سگ

اکبر و اصغر، سگ بزرگ و کوچک لبک

:  مار

اژدها،

 : عقرب، کژدم عقرب

ی گندمی که معموالً در دم خوشه

 شودگاو تصویر می

سنبله، خوشه : 

 : جدی، دوپیکر کاوتس و کاتوپاتس

: اسد، شیرشیر



خورشید

 ماه

 

 

                      
1. Beck, 2004: 257. 
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نماید. کسی که این برداشت را یک گامِ دیگر تکمیل کرده، تفسیر درست میاین 

های های مهـرِ گاوکش و صورتاوالنسی است که به شباهت چشمگیر میان تندیس

های فلکیِ سگ و مار و کالغ و خرچنگ که فلکی اشاره کرده است. پس صورت

یعنی پارسی( رسئوس، در همسایگی خود، گاو و بر باالی آن، پرساوش )در یونانی پ

شدنِ گاو توسط مهـر را به ی قربانیرا دارند به احتمال زیاد شکلی از اسطوره

 گذارند.نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

 گاوکش.  های فلکی با نقش مهـرمسانیِ نقش صورته
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هایی ها را به شخصیتاند تمام این نمادپردازیطبق معمول، مورخان غربی کوشیده

ها به این ترتیب تعبیر شده است که دهند؛ یعنی تمام این بحثیونانی نسبت 

فرضی اند که بنا بر پیشکنندگانِ ارتباط میان مهـر و ستارگان یونانیانی بودهتدوین

اند. مثالً اوالنسی این خطای های فلکی نیز بودهکنندگان صورتنادرست، ابداع

ی اخترشناسانه را به یهبندی این نظربزرگ را مرتکب شده که نخستین صورت

 منسوب دانسته است. هیپارخوسِ آتنی )قرن دوم پ.م( 

 دارد: یاصل یرادبرداشت دو ا ینا

های خست آنکه، یونانیان از نظر گاهشماری و اخترشناسی، نسبت به تمدنن

تر بودند و حتا در برابر ماندهتری مانند مصر و بابل و ایالم، بسیار عقبکهن

شوند. تقریباً ها نیز، بدوی محسوب میچندان خالق خود، یعنی فنیقیهمسایگانِ نه 

خط، اساطیر آفرینش و فنون دریانوردی ــ از -تمام عناصر اصلی تمدن یونانی

ی ایشان نیز معموالً از های فکری عمدهها وامگیری شده است. چارچوبفنیقی

انگارانه و ای سادهبینی افالطون، شاخهایـران یا مصر وامگیری شده است. جهان

بدبینانه از دیدگاه زرتشتی است و دانش سیاست ارسطویی، به دفاعی منسجم از 

ی شهریاری هخامنشیان شبیه است. به همین ترتیب، دانش اعداد نزد نظریه
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شده توسط امپدوکلس، همگی به تصریحِ خودِ پوتاگوراس و دانش پزشکیِ تبلیغ

ده بود. بنابراین این تصور که دانشی اصیل و زمین وامگیری شایشان، از ایـران

خودجوش در یونان وجود داشته که میراث فرزانگانِ دو هزاره پیش بوده و در 

های استخواندار و کهنی مانند ایـران انعکاس نیافته و تنها در هیپارخوس آتنی تمدن

 نماید.لوحی و خطای آشکار میتجلی یافته است، دستِ باال نوعی ساده

توان بر اوالنسی و بک وارد کرد، از دید منطق اد مهم دیگری که مییرا

توان به هزاران شکلِ گوناگون به شناختیِ ماجراست. اخترانِ آسمانی را میاسطوره

های شان منسوب کرد. اینکه در آیینهم وصل و هر چیزِ معناداری را به شبکه

د، شاهدی اندادهمی های فلکی را گاو و شیر و عقرب تشخیصباستانی، صورت

دهد پیش از تثبیت این اشکال، در مورد این جانوران، اساطیر و است که نشان می

اند و جالب است که تمام این نمادها با عناصر مهـرپرستانه ارتباط رمزگانی داشته

رساند که گویا قبایل آریاییِ دیرینه دارد. این شواهد همگی ما را به این نتیجه می

الت ایـران و آناتولی شدند، اساطیری مهـرپرستانه را با خود آورده بودند که وارد ف

مدارانه از آفرینش هستی به دست ایزدِ پیمان و که در آن روایتی جانوری و قربانی

 خورشید وجود داشته است. 
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که ارزشمند هم -ی مرکزی شهود اوالنسی این البته بدان معنا نیست که هسته

های فلکی با نقش مهـرِ گاوکش گیریم. شباهت برخی از صورترا نادیده ب -هست

های بیش از آن است که بخواهد تصادفی باشد. این را به ویژه به خوبی در نقش

ی باستانیِ تر و اصلیِ نقشهی کهنتوان دید که نسخههای فلکی میایـرانیِ صورت

 اند:آسمان را بهتر حفظ کرده
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 .با نقش مهـرِ گاوکش از عصر هخامنشی باهت مهـرِ گاوکشِ رومی و صور فلکی ایـرانی و دو سکهش

 

شود که های فلکی، روشن میی صورتی نقش مهـرِ گاوکش با نقشها مقایسهب

 ها کامالً ایـرانی هستند. شده در این صورتنمادهای به کار گرفته

ی گاو است. آورد، همان مهـر کشندهشکارچی که دیوی را از پای درمی-بارج

دیگری از صور فلکی به صورت شیری که بر پشت گاوی همین مضمون در بخش 

قرار گرفته، تکرار شده است و این همان است که در تخت جمشید و نقش 

های فلکی، چهار جانوری که بینیم. در میان صورتهای هخامنشی نیز میسکه

اند. کنند نیز بازنموده شدههمچون دستیارانی برای قربانی گاو به مهـر کمک می

دهد و سگ و مار و کژدم؛ ی روزانه است؛ گاو را به مهـر نشان میکه پرندهکالغ 
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های آورند. تمام این جانوران در میان صورتبا حمله به گاو او را از پای درمی

 اند. فلکی با ترتیبی قابل قبول گنجانده شده

نموده ی مهـرِ گاوکش که دقیقاً به همان شکل باستانی در آسمان بازذشته از صحنهگ

بینیم: آتشدان و شده است، سایر نمادهای مهـری را نیز در میان صور فلکی می

پیمانه و ترازو، نمادهایی هستند که در متون اوستایی و پهلوی، فراوان مورد ارجاع 

اند و با وجود این، در اساطیر یونانی و رومی، معنا یا همتایی ندارند. از واقع شده

ی نقش بخشِ اولیهش مهـرِ گاوکشِ رومی را الهامتوان نقاین روست که نمی

شده، مسیر واژگونه معقول های فلکی دانست، اما با توجه به نمادهای یادصورت

رومیان نماید؛ یعنی باید پذیرفت که خاستگاه این نمادها، ایـرانی بوده است و می

امانتداری حمل اند که سنت ایـرانی را با نیز آن را از مهـرپرستانی دریافت کرده

 اند. کردهمی

گانه نیز های فلکی دوازدهمزپردازی مشابهی را با پیچیدگی بیشتر در مورد صورتر

شیر، دو صورت کمانگیر )قوس( و جام -مهـر-توان دید. در دو سوی جبارمی

 )دلو( قرار دارند که همان خورشید و ماه هستند. 

شود و نمادی یونانی است، ه میهای فلکیِ امروزین دیدمانگیری که در صورتک
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در ابتدای کار یک شهسوارِ کمانگیر بوده است. یونانیان، به تازگی در اواخر دوران 

هخامنشی بود که با اسب آشنا شدند و تا زمان اسکندر، تنها مقدونیان و ایلوریان 

نی جستند؛ یعنی برای یونانیان، سوارکاران ایـرابودند که از آن در نبردها بهره می

کردند و به همین دلیل نیز آن را همچون موجوداتی هیوالگون و مهیب جلوه می

کردند. این ی اسب تصویر میی انسان و بدنهتنههمچون موجودی ترکیبی با نیم

شد، آشکارا همان هیوال که کِنتاور )یا به خوانش فرانسوی سِنتور( خوانده می

ن هخامنشی و اشکانی نقش آن را فراوان سوارکارِ کمانگیر ایـرانی است که در دورا

بینیم. این سوارکارِ کمانگیر دقیقاً همان است که در در آثار تزیینی ایـرانی می

رانی کمانگیر ظاهر بینیم. در آنجا نیز، مهـر همچون شهسوار یا گردونهمهـریشت می

 . توان صورت فلکی کمانگیر را با خورشید یکی دانستشود. از این رو، میمی

ام یا دلو نیز معموالً به صورت یک ساقی که جامی را به صورت واژگون گرفته ج

شود. این نماد به گمانم، با ماه همسان ریزد، بازنمایی میاست و آبی را بر زمین می

شود که به تدریج با است. این ماه است که در اساطیر ایـرانی به جامی تشبیه می

نورِ جانِ زندگان یا به بیان هند و ایـرانی کهن از  گذر روزها از فروهر مردمان، یا

ی گردد و این فرهشود. آن گاه با همان ترتیب، خالی میهوم یا سومَه انباشته می
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به این ترتیب است گرداند. بخش را به صورت باران به زمین بازمینورانی و جان

 « شود.میالی روز خ ۱۵شود و ماه روز پر می ۱۵ماه »که به روایت مهـریشت؛ 

گر این حدس درست باشد، گره از معمای تصویر میتراییِ کاوداتِس و کادوپاتِس ا

ی رومی، به صورت دو مرد شود. این دو موجود در هنرِ مهـرپرستانهنیز گشوده می

شان اند و یکیشوند که در دو سوی او ایستادهبا لباسی همچون مهـر بازنموده می

برده و دیگری آن را واژگونه به پایین گرفته است. در سایر  مشعلی روشن را به باال

های مهـری، به جای این دو تصویر، ماه و خورشید را داریم که به همان نقش

شوند. بنابراین پیشنهادم آن است که این دو پیکره ترتیب در دو سوی مهـر دیده می

، کمانگیر( یا به زمین را همتای خورشید و ماه بگیریم که نور را به آسمان )خورشید

 کنند. )ماه، جام( اهدا می

جا، معلوم شد که با نگریستن به بقایای بازمانده از هنر مهـرپرستانه و س تا بدینپ

ماند که این های فلکی، تردیدی باقی نمیشده در صورتنمادهای به کار گرفته

به انجام های فلکی را مهـرپرستان بودند که کارِ رمزگذاری و تفکیک صورت

 اند. رسانیده

البروج نمادِ خاص برای دایره ۱۲ما باز هم این پرسش پا برجاست که چرا آن ا
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اند؟ها چه معنایی داشتهبرگزیده شدند و هر یک از آن

 

 گفتار سوم: رمزگشایی از آسمان شبانه

داد که در بایگانیِ متون یا یل میهایی مستند تشکتا به اکنون، محور بحث را داده

شناختی وجود داشت. در گفتارِ پیشارو، قصد دارم به رمزگشایی شواهد باستان

ها با اساطیر خوردن آنصورت فلکی و چگونگی پیوند ۱۲رفته در نمادهای به کار

هایی ی این کار در آن است که شواهد و دادهمهـری و زرتشتی بپردازم. مخاطره

ای وجود ندارد و از های اساطیری و رمزگانِ گنگ و رازآلودِ ستارهروایتجز خودِ 

زدن میان این دو خوشه از ی بارِ پلاین رو، تفسیر و تخیل است که بخش عمده
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ی ممکن، ترین شیوهکند. با وجود این، خواهم کوشید با مستدلها را ممکن میداده

دان امید که گروهی از رمزگان ای به موضوع بنگرم، برشتهبا رویکردی میان

ای گشوده شود که از شدت دیرینگی و آشنایی، بدیهی انگیز و معماگونهشگفت

 نماید.می

توان چنین باید در این گفتار، پاسخی در خور بیابند را میمیای که های پایهرسشپ

 فهرست کرد:

های ادها برای برجاست؟ چرا این نم های سال به این ترتیب نهاده شدهرا نام ماهچ

برج با الگوی کنونی به هم  دوازدهاختر و گانه انتخاب شده است؟ چرا هفتدوازده

اند که هستند؟ بر چه ها چناناند؟ چرا پیوند میان چهار عنصر و برجمتصل شده

کردند و های گوناگون منسوب میبینانِ گذشته، سعد و نحس را به برجمبنایی طالع

کردند؟ ای از زندگی انسانی را برقرار می، پیوندِ میان هر برج با سویهبا چه استداللی

ی یگانه و توان در یک اسطورهو در نهایت اینکه، آیا تمام این رمزگان را می

در ذهِن شده، با یکدیگر جمع بست؛ چندان که دستگاه نظری مستقر شناخته

ها ابداع کردند، شناختنی ماه اخترشناسان باستانی، که این رمزگان را برای اختران و

 شود؟
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*** 
البروج، بازبینی معنای نمادهای به کار شاید بهترین آغازگاه برای فهم معنای دایره

 شده در آن باشد.گرفته

زمین و که با انبوهی از شواهد و اسناد نشان دادم، خاستگاه این نمادها، ایـراننانچ

ـ زرتشتی بوده است. بر این مبنا، با ی این نشانگان، سنت مهـرپرستانه سرچشمه

های منسوب به هر ماه سر و کار داریم که ها و برجچند سیاهه از نام و نشانِ ماه

در مدارک گوناگون ثبت شده است. برای ورود به بحث، نخست باید ببینیم آیا 

اهی قابل ترجمه هستند یا نه؛ یعنی آیا رها به یکدیگر ها و برجرمزگان مربوط به ماه

صورتِ فلکی  ۱۲دارد ـ را با نام  ماِه سال ـ که ماهیتی زمانی ۱۲وجود دارد که نام 

 که خصلتی مکانی دارد ـ همتا بدانیم؟-ها در آسمان منسوب به آن

های سال، به گاهشماریِ دوران هخامنشی مربوط های ما از ماهترین فهرستهنک

ـ آشوری، عبری، پارسی باستان و  های ایالمی، بابلیشود که در قالب نام ماهمی

های سکایی و نام ماه« آثار الباقیه»بندی شده است. بیرونی در زرتشتی صورت

های خوارزمی را نیز ثبت کرده است و از منابع دوران ساسانی، نام ماهسغدی ـ 

بابلی و عبری هستند که -دانیم. در این فهرست تنها تقویم آشوریمزدکی را نیز می

www.takbook.com



878 

 

شوند. های ماهانه، به سال خورشیدی تبدیل میشدنقمری دارند و با کبیسه مبنایی

ها و نام توان تناظری دقیق میان آنکند و نمیها گردش میاز این رو، ماه در آن

دانیم که تقویم عبری های گاهشماریِ خورشیدی برقرار کرد. با وجود این، میماه

چارچوبِ اخیر، ایزدانی بومی را به هر از روی الگوی بابلی برساخته شده و این 

داده است. این تقویم از این نظر به سنت زرتشتیِ کاپادوکیه شباهت ماه نسبت می

 سازد.ی گاهشماریِ ایـرانیان را برمیدارد که امروز نیز شالوده

ها متفاوت است ی رمزنگاریقویم سکاها به خاطر تأکید بر نقوش جانوری با بقیهت

ی اولیه و سنت پیشازرتشتی، همخوانیِ بیشتری با صورت مهـرپرستانهو احتماالً 

زبان بودند که به دانیم قبایل سکا، مردمی آریایی و ایـرانیداشته است؛ چراکه می

کارتر از ایـرانیان زیستند و از نظر سنن دینی، محافظهی کوچگردی میشیوه

یز در این میان جالب توجه یکجانشین و زرتشتی بودند. تقویم متأخرترِ مزدکی ن

گیرد. این گاهشماری احتماالً ها در نظر میاست؛ چون صفاتی فاعلی را برای نام ماه

اش برای ما باقی از تقویم مانوی متأثر بوده است. تقویم مانوی در روایت سغدی

مانده و هنینگ، آن را منتشر کرده است. برخی معتقدند که این گاهشماری نیز مانند 

ی بابلی، قمری ـ شمسی بوده، اما اسناد اصیلی که از تقویم سغدی به دست الگو
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اند که با پنج روزه داشته ۳۰هایی دهد که مردمِ این منطقه ماهآمده است، نشان می

ها و روزهای شده است. بیرونی، نام ماهماه، کبیسه میروزِ افزوده در پایان آبان

دانیم که نام روزهای ت کرده است و از آنجا میثب« آثار الباقیه»تقویم سغدی را در 

هایشان متفاوت بوده است. در ماه ایشان، با الگوی زرتشتی یکی بوده، اما نام ماه

اما  1گاهشماریِ مانوی، روز یکشنبه مخصوص گردهمایی نیوشایان بوده است،

 2اند.کردهها مراسم اعتراف و توبه را برگزار میارتاوان یا برگزیدگان، دوشنبه

گرفته های آخر زمستان ـ بهمن و اسفند ـ قرار میهای اصلی مانویان در ماهجشن

شده ها و مراسم دینی، در ابتدای هر سال محاسبه میو روزهای مربوط به جشن

شدن ماه و ورود آید که این مردم، پر و خالیاز بررسی تقویمِ مانویان برمی 3است.

دادند خورگرفت و اوج و افول را مبنا قرار میهای و خروج خورشید به موقعیت

 ساخت. ی دین ایشان را برمیو این بدان دلیل بود که نبرد نور و ظلمت، شالوده

                      
1. Kephalaia I, 192: 30-33, 193: 20-31; Kephalaia II, 262: 16-17. 
2. Henning, 1937. 
3. Henning, 1945: 151-52 
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اه م

 امروزین

قویم ت

 کاپادوکیه

عنی م نصر مقدسع

پارسی 

 باستان

-ابلیب هودیی زدکی م کاس

 آشوری

یزد ا

 آشوری

رورشی، روان ف رتَنَهاَ فروردین

 نیاکان

فشاندنِ ا

 بذر

 -یسانون شریت رورندهپ وچق

 نیسان

 نلیلا

هار ب شه، بهترین راستیا اوئِتِهرتَهآ اردیبهشت

 درخشان

 ئاا یار -روآ رحشوانم وارندهخ زراو

مال، خردادِ ک روآتاتاآ خرداد

 امشاسپند

یدنِ چ

 سیر

 -یمانوس سلیوک ارندهد سرپ

 خریزان

 ینس

ایگاهِ ج زابارانیشتر،ابرهایت یریتِ تیر

 گرما

وموزوـ د بیثط یزندهخ -     

 تموز

 موزت

اودانگی، امردادِ ج مَرتاتاآ امرداد

 امشاپسند

رو د

 کردن

 مشش بو ـ آباَ بطش ایندهز ترش

ارسی و هترین قدرتب سَتریورِهکْ شهریور

 ارتش

 -ولولوا ذارا شندهک رازگ

 ایلول

 یشتارا

تایش س هر، خورشیدم یترِهم مهر

 بغ

-یشریتومت یسانن یندهآ ادب

 1تشرین

 نوآ

رد ـ م ناهیتا، آبهای پاکآ پومِناپاآ آبان

 گرگ

 -مْنَهسَ یارا وندهش الغک

 2تشرین 

 ردوکم

تایش س ذر، آتشآ ثرَهآ آذر

 آتش

-یسْلیموک یوانس ایندهپ سبا

  1کانون

 رگالن

 -بِتومتِ موزت واهندهخ وزنگ نامیب ی، ایزدد ثوسَهدَ دی

 2کانون 

 اشون

فزایش ا همن، سروش خداب وسمَنَها بهمن

 دما

 -بَتوشَ با هندهد نگاورج

 شبت

 امَنر

ندن ک پندارمذ، زمینس وندَرَهس اسفند

 خندق

 وخاتیر دارآ یلیلا ستانندها اکَرَهم
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های گوناگونی زمین سنتشود که در ایـرانها، روشن میبا مرور نام و نشان ماه

ماه وجود داشته است. سکاها با نمادهای جانوری، زرتشتیان  ۱۲برای رمزگذاری 

با کلیدواژگان دینی، هخامنشیان با کارکردهای کشاورزانه و مزدکیان با برشمردنِ 

 اند.  شمردههای خود را میافعال خداوند، ماه

اش در دوران هخامنشی به همراه های رایج ایـرانی که با توجه به سابقهاختار ماهس

خوردنِ ترین نظام گاهشماری رایج امروزین است، آشکارا پیوندم یهودی، کهنتقوی

ی های سال، نام همهی ماهدهد. در سیاههدو سنت زرتشتی و مهـری را نشان می

امشاسپندان )اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، بهمن، اسفند( به همراه نام 

شود. در این میان، غیاب ماهی می های مهم )فروردین، تیر، مهـر، آبان( دیدهیشت

کند و نام دو ماه آذر و دی را داریم که در که به نام اهورامزدا باشد جلب نظر می

 کنند. ی امشاسپندی ـ یشتی پیروی نمینگاه نخست از قاعده

ز این دو، آذر در هر دو سنت زرتشتی و پیشازرتشتی مقدس و مهم بوده است و ا

« دیو»شده است. دی در اصل همان و اهریمنی قلمداد میدی در هر دو سنت، پلید 

زمین داللتی منفی و نکوهیده داشته ی هندی باستان است که در ایـران«دَئِوَه»یا 

ترین ماه زمستان نهاده شده و همان است که است. این نام بر سردترین و تیره
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ین این ماه از همان ابتدا خواندند. بنابرانام، می، یعنی بی«اَنامَک»هخامنشیان آن را 

شده و آوردنِ شناخته می« دیو»به موجودی پلید منسوب بوده که با لقبِ عمومیِ 

ها، تنها یک متن را داریم که در آن یک دیو / نامش تابو بوده است. در میان یشت

 یشت است. ی هند و ایـرانی ستوده شده و آن هم رامدئوه

یافته که در متون ودایی یک دیو است و در اختصاص « وای»یشت به ستایش امر

ی اهورایی و دیوگونه پیدا کرده است. بنابراین با ضریب زمین هم دو سویهایـران

های یشتی بوده و به ی ماهماه نیز از زمرهتوان حدس زد که دیاطمینان باالیی می

و زمانِ وایِ دیو تعلق داشته است. به ویژه که این ماه، سردترین مقطع زمستان 

 ترین بادها نیز هست. وزش سهمگین

ی اهریمنیِ سال بدانیم، آذرِ مقدس را گر دیو / دی را نماد وای و مربوط به سویها

توانیم نماد اهورامزدا بگیریم. آتش مقدس در ایـران باستان نماد اهورامزدا و نیز می

ها و ر یشتشده و سرودهای مربوط به ستایش آذرِ اهورمزدا، دنور دانسته می

پرستی ها چندان پرشمار هستند که تا دیرزمانی غیرزرتشتیان ایشان را به آتشیسنه

کردند. بنابراین حدس دوم آن است که نام ماه آذر نیز با الهام از متهم می

هورمزدیشت انتخاب و در آن آذر همچون نماد اهورامزدا در نظر گرفته شده است. 
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بینیم و تنها لقبِ در ماه دی، از نام خدای باد اسمی نمیاحتماالً به همان ترتیبی که 

اند ی او را ذکر کردهدیو برایش قید شده است، در مورد اهورامزدا نیز نماد و نشانه

 اند.و ماه آذر را به وی منسوب دانسته

یابد. روشن است که ها در تقویم زرتشتی، نظم و ترتیبی میه این ترتیب نام ماهب

ها برگزیدند، تلفیق دو سنت زرتشتی و ها را برای ماهمغانی که این اسمنخستین 

ها را ها، نامها و یشتاند و با الهام از دو خوشه متنِ یسنهمهـری را در نظر داشته

ها به امشاسپندان تعلق دارند و از متون زرتشتیِ یسنه وامگیری تا از آن ۶اند. برگزیده

های ایزدان باستانی ایـرانی تعلق ها و آیینسنت یشتتای دیگر به  ۶اند و شده

 ۶، دقیقاً به «یشتی»ماه  ۶ی دین زرتشتی گنجانده شده است. دارند که در دایره

کنند؛ مهـر و تیر و ناهید و ماه با نام یشت اختری که شرحشان گذشت اشاره می

 اند و هورمزد و کیوان با اشاره و رمز. خود مشخص شده

ها خالی است، درست همان طور که جای اخترِ یشتام در میان هفتجای بهر

 امشاسپند خالی است. ۶اهورامزدا در کنار 

حدس من آن است که به همان ترتیبی که است اهورامزدای زرتشتی در قالب آذر 

ها مورد اشاره قرار گرفته، بهرام را نیز به اشارتی ی یشتیبه شکلی رمزی در جرگه
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اسپندان گنجانده باشند. اگر چنین باشد، بهرام دقیقاً با شهریور برابر در میان امش

ـ  ـ و هم صفاتش و پیوندش با جنگاوری خواهد شد که هم نامش  بهترین پادشاهی 

 ۶آید که شاید سازد. از اینجا این حدس پدید میو آهن، او را با بهرام شبیه می

اهورامزدا همتا گرفته شده باشند؛ یعنی ها و اخترِ یشت ۶امشاسپند و اهورامزدا با 

نیروی مقدسِ زرتشتی با اختریِ مهـرپرستانه و سنت هفتچه بسا که سنت هفت

 امشاسپندانش به شکلی یگانه شده باشند. 

اگر چنین باشد، عالوه بر شباهتِ شهریور و بهرام، همسانیِ ناهید با سپندارمذِ 

کند. اهورامزدا در دو فهرست، میمادینه و همخوانیِ تیر و بهمن جلب توجه 

توان خرداد )کمال( مشترک است و دلیلِ اتحاد دو سیاهه است و با کمی تردید می

را با مهـر و امرداد )جاودانگی، همتای هوم باستانی( را با کیوان )وای ـ زروان( 

شان در شدهیکی گرفت. جالب آن است که این دو امشاسپندِ اخیر با حالت جفت

دهند، اما در متون بعدی ها را نشان میترین آرمانها و غاییبرترین خواست گاهان،

دهند. دقیقاً به همان شکلی که مهـر و وای ـ تدریج اهمیت خود را از دست میبه

ی باستانی ایـرانیان جایگاهی ارجمند و واال داشتند، اما با زروان نیز در ایزدکده

تدریج از موقعیت قبلی خود عزل شدند؛ ی دین زرتشتی بهشدن در دایرهجذب
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یعنی گویا در ابتدای کار، دو آرمان اصلیِ گاهانی با دو ایزدِ برترِ نظام مهـرپرستانه 

شدنِ اهورامزدا و سرکوب تدریجی اند و گام به گام با برکشیدههمتا انگاشته شده

 ع شده باشند. شان نیز مورد غفلت واقاهمیت این دو ایزدِ کهنسال، همتاهای گاهانی

امشاسپند در کنار هم  ۶تایی، منظم اما نامتقارن است؛ یعنی  ۶چینش دو فهرستِ 

بینیم. سردترین و جفت کنار هم میها را در سهاند. آنیا یکی در میان نیامده

ی بهار )اردیبهشت و خرداد( و ترین زمانِ سال )بهمن و اسفند(، به همراه بدنهتیره

)امرداد و شهریور( با نام امشاسپندان نامگذاری شده است، در حالی ی تابستان بدنه

ها خوانده شده است. این چندان هم عجیب که سراسر پاییز به نام ایزدان یشت

های سال، با دستگاه معناییِ مهـرپرستانه و نماد در ماه  ۶نیست؛ چراکه توزیع این 

فَرِشْگردسازی و ظهور نهاییِ زرتشتی همخوان است. دین زرتشتی با تأکیدش بر 

های پیرامونِ نوروز را در اختیار دارد و بنابراین ماهکرانه، نوروز را بزرگ میزمان بی

گیرد. در حالی که پاییز، فصل مهـرپرستان است و مهـرگان نیز در ابتدای اعتدال می

رک است پاییزی قرار دارد. سرآغاز فصلِ بارندگی با ماه تیر مشخص شده که قابل د

ی نوروز با فروردین و ماه مشخص شده که بسیار جالب توجه و ماهِ در برگیرنده

شدن جهان، فرشگردسازی و نماد قیامت و رستاخیز است؛ زیراکه نوروز، زمان نو
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و چیرگی نهایی نیروهای اهورایی بر اهریمنی است و این تنها با کمک فروهرِ پاکان 

شود. از این روست که تنها ماهِ مربوط به مکن میآفرینیِ عنصر انسانی مو با نقش

فروردین ـ در تقویم زرتشتی جایگاهی مرکزی را اشغال کرده و ماهِ روح انسان ـ 

 آغازین سال را تصاحب کرده است. 

*** 

کند و حدس ما را به روشنی های زرتشتی از دستگاهی نظری پیروی میپس نام ماه

تر کند. اگر بخواهیم گامی پیشزرتشتی تایید می در مورد تلفیق دو سنتِ مهـری و

ی دین زرتشتی ماهِ سال با برخی از عناصر مفهومی پایه ۱۲یابیم که رویم، درمی

 نیز همخوانی دارند. 

زرتشت نخستین کسی بود که یک دستگاه فلسفی برای زمان و تاریخ پیشنهاد کرد 

آغاز و انجام اندیشید که در و به سراسر تاریخ، همچون روندی معنادار و دارای 

ستیزند. از دید زرتشتیان طی آن اهورامزدا و اهریمن، همچون دو هماورد با هم می

ساله تشکیل یافته  ۱۰۰۰گیرد که از واحدهایی هزار سال را در بر می ۱۲کل تاریخ، 

بخشِ بزرگ شود. در واپسین هزاره، نجاتو در هر یک رخدادی مهم حادث می
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کند و به این ترتیب زمان کرانمندِ کنونی پایان باشد ظهور می« شیانسسو»که همان 

 شود.کرانه زاده مییابد و دگربار زمان مینوییِ بیمی

ماه شباهت  ۱۲هزاره، آشکارا با تقسیم سال به  ۱۲بندی سراسر تاریخ به تقسیم  

ای جهماه تطبیق دهیم، به نتی ۱۲دارد. اگر رخدادهای مهم تاریخ هستی را با 

 یابیم. کننده دست میخیره

 نخست باید رخدادهای مهم هر هزاره را از دید زرتشتیان فهرست کنیم:

 ی نخست: زایش فروهر انسان، زایش کیومرث.هزاره

 بردن اهریمن بر هستی.ی دوم: ظهور گاوِ یکتاداد، رشکهزاره

 اهورایی. یشدنش با سه منثرهی سوم: تازش اهریمن بر هستی و شکستههزاره

 دیو هستند.کماله ۶امشاسپند و هماوردانشان که  ۶شدنی چهارم: زادههزاره

 ی پنجم: اهورامزدا، گیاهان و جانوران و گیتی را آفرید.هزاره

ی ششم: اهریمن، خرفستران و بیماری و پلیدی را در دل گیتی خلق کرد. هزاره

یتی را انباشتند. تیشتر جهان را کیومرث و گاوِ نخستین کشته شدند و خرفستران، گ

 ها را شست و از میان برد. در باران غرقه کرد و پلیدی

 ی هفتم: دوران پادشاهی جمشید که به جهان دیوان رفت و پیمان را باز آورد.هزاره
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 ی هشتم: دوران زمامداری ضحاک ماردوش. هزاره

 ی نهم: چیرگی فریدون بر ضحاک و عصر پهلوانان.هزاره

 ی دهم: زایش زرتشت و ظهور دین مزدیسنا.ههزار

 یابد.ی یازدهم: با ظهور هوشیدر آغاز شده و با قیام هوشیدرماه پایان میهزاره

شود و فرشگرد و رستاخیز را بر ی دوازدهم: سوشیانس در پایانِ آن زاده میهزاره

 کند.پا می

 ماه زرتشتی همسان هستند.  ۱۲هزاره، آشکارا با  ۱۲این 

هزاره، ماهیتی بندی عمومی، الزم است بدانیم که نخستین سهعنوان یک ردهبه 

مینویی دارند و زمانی است که هنوز گیتی پدیدار نشده بود. در این هنگام، تازه 

ی اهریمن و اهورامزدا همچون دو هماورد با هم روبرو شدند و نخستین آفریده

)گاوِ یکتاداد( بود به دست نیک که نخستین انسان )کیومرث( و نخستین جانور 

هزاره، با رویارویی نیروهای مینوییِ نیک و بد و زاد اهریمن کشته شد. دومین سه

ی و ولد دیوان و آفرینش فرشتگان همراه بود و همگام با ایشان، گیتی نیز با سویه

هزاره، دوران آمیختگیِ شکوفا و نورانی یا تاریک و تباهش هستی یافت. سومین سه

ترین ترین و باشکوهدهد و زمانی اساطیری است که بزرگو بدی را نشان مینیکی 
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ترین انسان شود و میدان را به پلیدترین و تباهجمشید ـ به گناه، آلوده میانسان ـ 

هزاره، دورانی تاریخی است که با زایشِ کند. واپسین سهـ ضحاک ـ واگذار می

 شود. ی ایـرانی را شامل میشود و تاریخ جوامع نویسازرتشت آغاز می

فصلِ ها، دقیقاً همتای چهارتایی از هزارهی سهناگفته پیداست که این چهار خوشه

ی تاریخ فصلِ ایـرانی از فلسفهکنم، چهارماهه هستند. بر این مبنا گمان میسه

زرتشتی وام گرفته شده باشد؛ چراکه اقوام ایـرانیِ دیگری که گاهشماری 

اند، اما زرتشتی نبودند ـ مانند سغدیانِ مانوی و بودایی ـ فاقد داشتهخورشیدی هم 

اند. به همین ترتیب فکر ماهه داشتهفصلِ چهاراین مفهوم بودند و به جایش سه

های ماه و داللت ۱۲ی زرتشتی، تحت تأثیر هزار ساله ۱۲ کنم، کل دستگاه تاریخمی

تر از آن ـ مثالً دوران هایی ضعیفگاهشمارانه شکل گرفته باشد؛ زیراکه نسخه

 ی بندهش ـ را هم داریم. ساله 9۰۰۰

ها ماه سال مربوط باشد، انتظار داریم که نام ماه ۱۲هزار سالِ تاریخِ جهان با  ۱۲اگر 

 بر مبنای این دیدگاه تاریخی برگزیده شده باشد. 

 بینیم: چنین چیزی را می جالب است که دقیقاً
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ی هزارههاست، با سهبهار که فصلی معتدل و مالیم و دورانِ زایش گیاهان و شکوفه

نخست که زمان زایش مینویی است، همتا دانسته شده؛ تابستان که دوران رسیدنِ 

ی دوم و زایش گیتی همتاست و پاییز با هزارهها و برداشتِ غالت است با سهمیوه

شدنِ تباهی و زایشِ ناجیان، همسان دانسته شده ختگی و زمستان با بیشینهدوران آمی

 است. 

ها نیز شود، که تا حد ماهها مربوط نمیشباهت این دو دستگاهِ زمانی تنها به فصل

 یابد: ادامه می

شود با فروردین و دومی که با نخستین هزاره که در آن فروهرِ مردمان آفریده می

 نخستین همراه است با اردیبهشت و برج گاو، همسان دانسته زایش و مرگِ گاوِ

مدت نیروی نیک شده است. کشمکش آغازینِ اهورامزدا و اهریمن با چیرگی کوتاه

و خرداد )کمال( همسان است. آن گاه ظهور دیوان و فرشتگان را داریم که با تیرماه 

هان با امرداد و و کشمکش باستانیِ خشکی و باران همگون است. زمان زایش گیا

جاودانگی که در ضمن در اوستا لقب ایزدِ گیاهان )هوم( است، نامیده شده است. 

ی ششم که با نابودی نخستین انسان و نخستین گاو و رخدادی شبیه به توفان هزاره

نوح همراه است، با جنگاورترین امشاسپند )شهریور( شناخته شده و احتماالً نماد 
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ی سال هم هست، ی هفتم که در ضمن در میانهبوده است. هزارهآن، بهرام  ایستاره

به ایزدِ میانجی و داور، یعنی مهـر تعلق دارد که در اساطیرِ زرتشتی با صورتِ 

ی شود. هزارهاش، یعنی جمشید و دوران زمامداریِ او شناخته میانسانی و زمینی

یابد مند پایان میهشتم، عصر ضحاک است که با ستم ضحاک و زایش فریدونِ فره

و این با آبان یکسان انگاشته شده است. چیرگی فریدون بر ضحاک و نبردهای 

ی نهم برابر است ایـران و توران و عصر پهلوانان و دوران زندگی رستم با هزاره

ترین دوران و سردترین ی دهم که با تاریکگیرد. هزارهکه همتای آذرماه قرار می

م زروان ـ وای دیو شناخته شده و در همین هنگام است که ماه سال همتاست، به نا

ی بعدی که از نظر آغازد. هزارهشود و نبرد خود با بدی را میزرتشت زاده می

تاریخی با دوران شاهان زرتشتی ایـران برابر است، با ماهِ بهمن همسان است و 

شگرد، یکی گرفته ی فرواپسین هزاره که زمان نبرد بزرگ است، با سپندارمذِ زاینده

 شده است. 

ماه )فروردین، اردیبهشت، تیر، امرداد،  9ها در مورد ها و هزارهپیوند میان ماه

شهریور، مهـر، دی، بهمن، اسفند( بسیار نیرومند و در مورد سه ماه )خرداد، آبان، 

ها ارتباط ی تاریخ به خوبی با نام ماهآذر( ضعیف است. با این حال، این فلسفه
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سال ــ  مراتبی با این ترکیبِ ماهکند. سایر اعداد مقدس ایـرانی در سلسلهبرقرار می

جشن بزرِگ  ۶اند. به این معنی که در یک سال ــ تاریخ ترکیب شده و هزاره

شوند. زمانِ مقدسِ ساالنه منتهی می گاهنبار را داریم که همراه با نوروز به هفت

ر )مَدیوزَرم(، وسط تابستان )مَدیوشَم(، پایان تابستان ی بهاگاهنبار در میانه ۶این 

)پِدیشهَه(، آغاز پاییز )اَیاسَریم(، میان زمستان )مَدیاریم( و پایان زمستان 

اند به: اختران، آب، زمین، گیرند و به ترتیب اختصاص یافته)هَمَسپَهدیم( قرار می

رینش گام به گامِ گیتی را گیاهان، جانوران و مردمان؛ یعنی کمابیش همان روندِ آف

روز تقسیم شده که به نام ایزدانِ مهم نامگذاری شده  ۳۰دهند. هر ماه به نمایش می

اند که از طرفی با پنج بخشِ است و هر یک از روزهایش به پنج بخش تقسیم شده

عنصر شوند و داللتی مشابه با پنجگاهان و پنج روز آخر سال همسان انگاشته می

  نیز دارند.

اگر بخواهیم ساختار اجتماعی ایـران باستان را نیز در معادله وارد کنیم، به 

ها دست خواهیم یافت. ها و سالتری در رمزگذاری ماههای معناییِ پیچیدهداللت

ی ایـرانیِ یکجانشین از همان ابتدای کار بر سه کارکرد اجتماعیِ گوناگون جامعه

ی متمایزِ استوار بوده است که ردپایش را حتا در گاهان زرتشت نیز و سه طبقه
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اند از: موبدان و دهقانان و جنگاوران. در شاهنامه توان بازجست. این سه عبارتمی

شاه تاسیس کرد و با توجه به همسانیِ جمشید این سه طبقه را جمشید خوانیم کهمی

و مهـر، روشن است که پشتیبان این ساماندهیِ اجتماعی در ابتدای کار، سنت 

توان دریافت که در گاهان نیز زرتشت مهـرپرستانه بوده است. این را از آنجا می

رکردیِ مشابهی را میان کند و تمایز کاپیروانش را به همین سه طبقه تقسیم می

شده باید قدمتی بیش از دهد. بنابراین چارچوب اجتماعی یادمردمان تشخیص می

هایی بر تأیید این زرتشت داشته باشد و در سنت ودایی و منابع هندی هم نشانه

 یابیم.ادعا بازمی

و ی کهن هند شود که در جامعهی منابع هندی و ایـرانیِ کهن، روشن میبا مقایسه

ساختن خدایان شناخته کردن و خوشنودایـرانی، موبدان با تسلط بر فن قربانی

اند و به همین ترتیب، تخصص ارتشتاران در جنگیدن و کشتن بوده است شدهمی

اند. بنابراین کردن زمین مهارت داشتهو دهقانان در کاشتن و پرورش گیاهان و آباد

ان را با سه کارکردِ زادن، پروردن، کشتن ی اجتماعی ایـران باستتوان سه طبقهمی

مان )سه تاییِ پایهکردن مربوط دانست. اگر این سه کارکرد با واحدهای سهو قربانی

یابیم که ترتیبی مشابه در آن وجود دارد. سه ماه و سه هزاره( مقایسه کنیم، درمی
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هکاری و ی نخست، به ترتیب با زادن و پروردن نخستین انسان و گاو، تباهزاره

بندی تازش اهریمن و چیرگی اهورامزدا به کمک کنشی روحانی و مغانه دوره

ای شدنِ آن و تطهیر گیتی با بارانِ تیشتر نیز به چرخهشود. زایش گیتی و تباهمی

ی جمشیدِ پروراننده و ضحاکِ تباهکار و کشنده ماند. همچنین است رابطهمشابه می

ی پایانی جادوگر است و هم پهلوان. در سه هزارهـ  و فریدونِ فرخ که هم موبد

نیز به همین ترتیب زایش زرتشت، تباهی گیتی به دست اَشموغان و فَرِشْگردسازی 

 به دست نیرویی مقدس مانند سوشیانس را داریم. 

ی زندگی همسان دانسته شود. در تواند با چهار دورهچهار فصل از سوی دیگر می

ی کودکی، جوانی، میانسالی و ر انسان را به چهار دورهایـران باستان، زندگی ه

کردند. این چهار دوره کمابیش با بهار، تابستان، پاییز و زمستان پیری تقسیم می

ای، یک ابتدای کشاورزانه ی سه هزارهشباهت دارند. به این ترتیب در هر خوشه

ی میانه )زایش کیومرث و گاو، خلق گیتی، شکوه جمشید و زایش زرتشت(، یک

خطرآفرین و جنگاورانه )تازش اهریمن، هجوم دیوان، دوران ضحاک و عصر 

ای مغانه و همراه با تطهیرِ هستی و رهایی گیتی دنبال اَشموغان( را داریم که با دوره

ای هزاره ۱۲شود )چیرگی اهورامزدا، تیشتر، فریدون و سوشیانس(، یعنی نظام می
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شونده هایی تکرارادار در مورد تاریخ هستی، چرخهای معنعالوه بر انعکاس اسطوره

ی از فراز و فرودِ نیروهای نیک و بد را نیز در خود گنجانیده است که با کارویژه

 ی اجتماعی پیوند دارد. سه طبقه

بینیم. نمادهای مربوط به زایش و الگویی مشابه را در مورد چهار فصل هم می

مهـر و دی، زروان و وای( در ابتدای هر فصل  پرورش )فروردین، ماه؛ تیر، باران؛

قرار دارند. در ماه میانیِ هر فصل، نیرویی نیک با ماهیتی معموالً گیاهی )اردیبهشت، 

امرداد، آبان، بهمن( قرار دارد که مورد تازش نیروی غالب در هر فصل )تری، 

صر ی چهار عنگرمی، خشکی و سردی( قرار گرفته است که به ترتیب زیر سلطه

ماهِ هر فصل، نیرویی مغانه  اصلی گیتیانه )آب، آتش، خاک و باد( هستند. واپسین

و روحانی )خرداد، کمال؛ شهریو، شهریاری؛ آذر، آتش مقدس؛ اسفند( را نشان 

 گردد. دهد که در نهایت بر این تازش و تهدید چیره میمی

*** 

برج  ۱۲گر به نمادهای توان بارِ دیی تحلیلی که به دست دادیم، میبا پشتوانه

نگریست و معنایشان را در این زمینه مورد پرسش قرار داد. نخستین چیزی که در 

کند، تراکم نمادهای مهـرپرستانه البروج توجه را جلب مینمادِ دایره ۱۲رویارویی با 
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و غیاب عالیم زرتشتی خالص است. بره، گاو، دوپیکر، شیر، جام، ترازو و کمانگیر 

که دیدیم در های دینی دیگر همنشینی ندارند و چنانهستند که در سنت نمادهایی

هایی نیرومند های بابلی و زرتشتی نیز داللتهای مصری و یونانی و فرهنگتمدن

 ندارند. 

تر در مورد معنای این نمادها به دست آوریم، نخست برای آنکه تصویری دقیق

های کنم و سپس آن را با دادهسی میها را در چارچوب آیین مهـر واری آنسابقه

 بندم.بند پیشین جمع می

های یونانی و بابلی و مصری نماد نخستین ماهِ سال، بره است. این عالمت در تمدن

کند. با وجود این، همه شان برقرار نمیهای دینیپیوندی معنادار با اساطیر و روایت

آپین، پایانی( بره است، توافق در این مورد که برجِ آغازین سال )یا به قول مول

 کند؟دارند، اما بره به راستی بر چه چیزی داللت می

های باستانیِ خاورزمین، قربانیِ مقدسی بوده که برای بره یا گوسفند، در آیین

شده است. بقایای بخشش گناهان و رستاخیزِ مردگان به پیشگاه خدایان داده می

توان دریافت و نیز حکم دینی ن ساسانی میهای دینیِ دورااین رسم را در آیین

کردنِ گوسفند بر قربانیِ گاو ترجیح دارد. در واقع مشهوری که بر طبق آن قربانی
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نام گوسفند در فارسی از همین کاربرد دینیِ این جانور گرفته شده است. گوسفند، 

 )گاو( و« گو»ی فارسی و پهلوی گوسپند است که از دو بخشِ شکل معربِ کلمه

تر )مقدس( تشکیل یافته و نشانگر جانوری است همچون گاو، اما مقدس« سپند»

 ها قربانی شود. که قرار است در آیین

ی سامی، این ترجیح یکتاپرستانه به نفع گوسفند و طرد گاو در ادبیات یکتاپرستانه

 کردنِ خود که در عهد عتیق سراغ داریم،تثبیت شده است. در تنها شکلی از قربانی

شدنِ گوسفندی به کند و با فرستادهابراهیم فرزند خود را برای یهوه قربانی می

با  دیگری از این روایت یشود. نسخهعنوان جایگزین، این جانور کشته می

 1اسرائیل از مصر شرح داده شده است.ساختاری متفاوت، در جریان خروج بنی

تا برای خروج از مصر آماده داستان چنین است که خداوند به موسی فرمان داد 

ای را برای یهوه قربانی کنند و باشد و گفت که در شب خروج در هر خانه، بره

های شب بر خانهخون آن را بر در بپاشند. به این ترتیب وقتی خشم خداوند در نیمه

                      
 .۲۵-۱بندهای  ،۱۲باب  سفر نروج، .1
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یهودیان از بال رستند. از  زادگان را در هر خانه کشت،مصریان فرود آمد و نخست

ها گذر کرده و شده از درِ خانهی قربانیبالی الهی با برخورد به خونِ برهآنجا که 

ای را که بعدها هر ساله در یادبود این رخدادِ برگزار مراسم قربانی رفته بود،

دهد. این همان است ( نامیدند که عبور و گذر معنی میַסח֨פְֶ« )پَسَخ»کردند، می

باقی مانده است. از دو نکته در سفر که در فارسی و عربی به شکل عید فصح 

های ایـرانی قرار داشته است. توان دریافت که عید فصح تحت تاثیر آیینخروج می

تری بوده( کشته نخست آنکه، در این ماجرا بره )و نه گوسفند که قربانی مرسوم

ای که صورت فلکی بره )و نه گوسفند( را داراست، شده است و این با سنت نجومی

که گفتیم، ایـرانی است و در شهرهای جنوب غربی ان است. این سنت چنانهمخو

بابل ـ شوش( تکامل یافته است. دوم آنکه، باب دوازدهم ـ  زمین )هگمتانهایـران

که به شرح این ماجرا اختصاص یافته است، با این عبارتِ جالب توجه شروع 

 شود:می

כְֶֶ֛דשַהזְֶַ֧החְ  שְ ֣םרְ ֖הלָׁ אש֑אשֳחדָׁ כְֶֹ֙וןהּוא֥יםר  שְ ֔לָׁ ד  חָׁ ה׃֖םל  ָֽ נָׁ  יַהשָׁ

 «های سال برای شماست.ها باشد. این اول از ماهاین ماه برای شما، سرِ ماه»

دهد که سالِ نوی یهودی از همان زمانی که بره قربانی شد ین عبارت نشان میا
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وزِ و این باید همان برج بره باشد. یهودیان جشن فصح را در نور شودآغاز می

گیرند. بنابراین روشن است که طبق متن کتاب مقدس، یهودیان ایـرانی جشن می

در ماه بره که با فروردین و نوروز ایـرانی برابر است، خروجِ خود را از مصر جشن 

شدنِ گناهان پیشین خویش و آغاز شدنِ بره و آمرزیدهاند و آن را با قربانیگرفتهمی

 اند. دانستهود( همراه میزندگی جدیدی )در سرزمین موع

تردید ماه بیبودنِ نوروز و سال خورشیدی و عالمت بره برای فروردینیـرانیا

بودنِ این روایت چندان هم غریب نیست؛ چراکه این بخش ایـرانی است. ایـرانی

ی شهرهای شوش از تورات به احتمال زیاد در قرون هفتم تا پنجم پ.م در شبکه

ل نوشته شده و این دقیقاً زمانی است که بابل یکی از مراکز تمدن بابهگمتانه ـ ـ 

پارسی بوده است. این نکته هم شایان توجه است که دقیقاً در همان مکان و زمان 

شده در اند. بنابراین در شهرهای یادشدههای فلکی نیز تدوین میاست که صورت

ادبیات دینی عبری تا سنت ای وسیع ـ این تاریخ، سنتی ظهور کرده که در دامنه

 نجومی مغانه ـ تأثیرگذار بوده است. 

« کارگر مزرعه»نامیدند. نامِ می« گالوخون»یدیم که در بابل، این صورت فلکی را د

شود، نه با بره ارتباطی دارد و نه در ی سطحی این کلمه محسوب میکه ترجمه
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خود «ِ چهار کتاب»در  رمزشناسیِ این صورت فلکی کاربردی یافته است. بطلمیوس

هنگام شرح این خوشه از ستارگان آن را بره نامیده است و به تصریحِ خودش 

ها وامگیری کرده است. به همین دلیل، ها را از کلدانیدانیم که این نشانهمی

گوسفند یا »نماید و آن هم تر میی دیگر این عبارت در بابلی به نظر درستترجمه

ی قربانی تواند به گوسفند یا برهت. این عبارت به سادگی میاس« بخشی تسکینبره

اشاره کند. راجرز گفته است که این نشانه با مفهوم خدای شهید برابر است و 

 کند. دوموزی، ایزدِ اکدی( را نمایندگی میـ  دوموزی )خدای باستانیِ سومری

به زیر زمین شود و کشاورزی است و همان کسی است که در هر پاییز کشته می

آورد. شود و زندگی را به کشتزارها بازمیرود و بارِ دیگر در نوروز باززاده میمی

اگر به ارتباط میان گوسفند، ایزدِ شهید و نجات بخش و خورشید توجه کنیم، اینکه 

ماه است، طبیعی جلوه خواهد کرد. برج حمل ی فروردینصورت فلکی بره نماینده

بخشی است گیرد، نماد قهرمان نجاتسال و آغاز بهار قرار مییا بره که در ابتدای 

کند و باروری و گرما را برای که پس از دوران زمامداری زمستان و سرما ظهور می

 آورد. زمین به ارمغان می

کند تا هستی را س گوسفند، به روشنی نماد موجودی است که خود را قربانی میپ
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سال خود را قربانی کرد هزار ماند که تار زروان مینجات بخشد. این کردارِ او به رف

تا اهورامزدا و اهریمن زاده شوند و در پیِ کشمکش ایشان، هستی پدیدار گردد. 

تر به عمل قربانی نسبت ی مهمی که در ادیان کهنشناسانهبعدها پیامدهای هستی

ز یادها رفت. هر شد و پیوند این ماجرا با رستاخیز زندگیِ گیاهی در بهار، اداده می

شدنِ فرد در میان کردنِ گوسفند برای بخشایش گناهان و باززادهچند رسمِ قربانی

مسلمانان همچنان باقی مانده است. در دین مسیحیت، کل پیروان مسیح که با 

گوسفندانِ  اند،نوشیدن خون او و خوردن گوشتش در واقع به او تغییر ماهیت داده

بخش ین یادآور موقعیت مسیح در مقام ایزدی شهید و نجاتشوند و اخدا نامیده می

بینیم که مثالً خوریم و میهای چهارگانه بارها با این عبارت برمیدر انجیلاست. 

دهنده هنگام مالقات با مسیح با گفتنِ این سخن که او آن گوسفندِ یحیای تعمید

   کند. خداست، به نقش وی در مقام ناجی و قربانی اشاره می

ی دوم پ.م، یعنی همان زمانی که نماید که در حدود اواسط هزارهنین میچ

آن ایزدِ  شده،بندی میزمین به شکل کنونی صورتهای فلکی در ایـرانصورت

ذات دانسته شده باشد. شده است، همشهید / ناجی با گوسفندی که قربانی می

اند برج حمل یا بره نامگذاری کردهاحتماالً به همین دلیل است که ماه فروردین را با 
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شود و شکلی نوزاد و کودک که به آغاز زمانِ بازگشت ناجی / خورشید مربوط می

گرفتن برج بره دهد. قراراز گوسفند )یعنی شکلِ بالغ این خدای شهید( را نشان می

کنندگانِ این نظام، خورشید را همان خدای در ابتدای سال، بدان معناست که تدوین

اند؛ چون این خورشید است که پس از غیبتِ مستمرِ دانستهکننده میازگشتب

 گردد. شود و بر سرما و ظلمت پیروز میزمستانه در آغاز بهار، دگربار زنده می

شود که این هر دو، نقشی یوند میان برج بره و فروهرِ مردمان از اینجا روشن میپ

ند. فروهر مردمان، در واقع روانِ سازنده را بر عهده دارکننده و پاکتطهیر

اند و با زندگی ی قربانی زیسته و مردهدرگذشتگانی نیکوکار است که همچون بره

اند. فروهرِ مردمان، عنصری و مرگشان، اهورامزدا را در برابر اهریمن تقویت کرده

مینویی است که توسط اهورامزدا برای مقابله با نیروهای ظلمت آفریده شده است. 

ی خودِ خداوند برخوردار است این تفاوت که این عنصر از قدر و قدرتی همپایه با

آید. هر چند این یاور، فناپذیر است و و همچون یاور و همکاری به کمک وی می

ی عمری کوتاه دارد و پس از زیستن و جنگیدن با اَشموغان، در نهایت مانند بره

 گیرد. هیرِ هستی از گناه بر عهده میرود، اما نقشی را در تطقربانی از میان می

ماد فروهر / بره و ماه فروردین / حمل از این نظر در برابر ماه اردیبهشت قرار ن
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شود. گاو از دیرباز در آیین مهـر، نماد گیتی و گیرد که با نماد گاو مشخص میمی

ای ای بسیار کهن وجود داشته است که بر مبنجهان مادی و ملموس بوده و اسطوره

تردید در کردنِ گاو، آفرینش جهان را آغاز کرد. زرتشت بیآن، مهـر با قربانی

ای زاده شده که چنین آیین و سنتی در آن جاری بوده است؛ چراکه یکی از جامعه

ارکان مخالفتش با دین کهن ایـرانیان و پرستشِ مهـر، به مراسم قربانی گاو مربوط 

 را در گاهان سروده که در آن گاو شکایت گاوشود و بر همین مبنا هات زیبای می

مهـری نزد اهورامزدا ـ  آمیزِ اهریمنیگیتی از تازش نیروهای خشمگین و خشونتـ 

 کند.شکایت می

ی مربوط زن و نیروهای زاینده های باستانی با شب، ماه،او در اساطیر بیشترِ تمدنگ

بودنش از شکل شاخِ گاو و شیرده به زمین پیوند داشته است. این ارتباط احتماالً

برخاسته است. شاخ گاو با هالل ماه شباهتی دارد و به این ترتیب آن را با ماه 

کند. آید وی را به زن شبیه میسازد. از سوی دیگر، شیری که از او برمیمربوط می

ی زنان از دیرباز با نیروهای مادینه همزاد بوده است. ماه، به خاطر عادت ماهانه

پس پیوندی میان ماه، باروری و زنان برقرار بوده است. این باورِ دیرینه هم آشناست 

ی زمین ارتباط دارد. این از سویی، به که گاو با نیروهای سرزنده و زاینده
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و از سوی دیگر،  شودسازیِ میان آسمان با مردان و زمین با زنان مربوط میهمسان

های دیدند ادرار و پِهنِ گاو، زمینکه میگردد ی کشاورزانی بازمیبه تجربه

تر از هر ی زمین، برجستهسازد. این برداشت از گاو به مثابهکشاورزی را بارور می

ها گاو همچون مترادفی شود که در آنجای دیگر در گاهان و متون اوستایی دیده می

 برای مفهوم گیتی قلمداد شده است. 

سین )خدای ماه( سنتی دیرینه بوده است و در ایالم ر میانرودان، پیوند میان گاو و د

دانیم که گاو را با شب و نیروهای شبانه هم با توجه به نقش شیرِ گاوکش می

ماه اند. به این ترتیب، تردیدی در این نکته نیست که اردیبهشتدانستههمسان می

ن داللتی ی زمین، چنیبه خاطر پیوندش با زمین و نیروهای زنانه و قوای زاینده

ها یافته است. این امر معقول هم هست؛ چراکه اردیبهشت، هنگام شکفتگیِ شکوفه

 و سبزشدنِ کشتزارهاست. 

ر آیین مهـر، شیری که نماد مهـر است، در وضعیتی بازنموده شده که بر پشت د

گاوی جهیده و او را شکار کرده است. این نماد، همان است که پس از چند قرن 

شونده به صورت مهـرِ گاوکش نمودار شد. این نمادِ خورشیدِ چیرهدر هنر رومی 

دهد، اما از سوی دیگر، ی روز بر شب و نور بر ظلمت را نشان میبر ماه و غلبه
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بردنِ ماهیت مینو هم هست؛ یعنی داللتی شدنِ گیتی برای پیشی قربانینشانه

اده که در چارچوبی دی آفرینشی را نشان میشناختی هم داشته و اسطورههستی

کرده و بر انضباط درونی و چیرگی مهـرپرستان بر نفس عرفانی نیز نقش ایفا می

 ورزیده است. خویش نیز تأکید می

ای کوچک، گیرد. بره، قربانیماد گاو در این معنی، تا حدودی در برابر بره قرار مین

ماند. ی گناهان سالک میی گناه است و به کفارهسازندهگناه، مینویی و پاکخُرد، بی

دهد که ای را نشان میدر حالی که گاو، قربانی بزرگ، عمومی، جهانگیر و گیتیانه

با کلیت جهان مادی و امیالِ برخاسته از آن برابر است. قربانی گاو، چیزی را پاک 

ای معصوم و مظلوم شود. برخالف برهکند بلکه به آفرینش چیزی نو منجر مینمی

خیزد، گاو نیرویی قدرتمند و فروهرِ نیکوکاران به دستیاری خداوند برمیکه مانند 

کردنش کند و قربانیپرتوان است که همچون مانعی بر سر راه سالک، قد علم می

 شود. شدنِ انسان منتهی میبه خداگونه

ی اوستایی گاو )گِئوش( ای شاعرانه با واژهیابیم که بازیمیز متن گاهان به بعد، درا

شود. این واژه در زبان اوستایی، هم گاو و هم گیتی در ادبیات زرتشتی باب می

دهد. به این ترتیب ماه اردیبهشت که با نماد گاو / گیتی مشخص شده معنی می
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یافتنِ قانون ازلی طبیعت، یعنی اَشَه / اَرتَه نیز هست. ی جریاناست، در ضمن زمینه

ای که چیرگیِ نور بر ظلمت و مهـر بر ماه و مینو بر گیتی را قاعدهدر ضمن، خود 

سازد، همین قانون ارته است. از این روست که نام اردیبهشت، برای این ممکن می

ی نماید. این نکته نیز چشمگیر است که این ماه با دومین هزارهماه معقول می

ن همان زمانی است که آفرینش در تاریخ اساطیریِ زرتشتیان برابر است و ای

آفریند و این در اهورامزدا، گاوِ یکتاداد را به عنوان نخستین نمونه از جانوران می

آیند؛ یعنی ی پیشین است که فروهرِ مردمان و کیومرث در آن پدید میبرابر هزاره

ی گیرد و به تقابل سویهگیتی قرار میدر این معنی هم یره ـ فروهر در برابر گاو ـ 

 کند. انی و حیوانیِ مردمان داللت میانس

مایز اصلی آیین مهـر با دین زرتشتی در آن بود که اولی به رویکردی رازوَرز و ت

عارفانه و دومی به چارچوبی صریح و اخالقی پایبند بود. این بدان معنا بود که 

پذیرفتند ی نیک و بدِ چیزها را به عنوان وجوهِ وجودی میمهـرپرستان، هر دو سویه

گرفتند. در نظر می« هستنده»امزدا موثر و نیرومند و ی اهورو اهریمن را نیز به اندازه

ای در در حالی که زرتشت، اهریمن و نیروهای پلید را شکلی از نیستی و عارضه

دانست و برایشان شانی عدمی قایل بود. این تفاوت در فهم دل هستی می
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تهی ی خاستگاه شر، به دو رویکرد متمایز در برابر قوای اهریمنی منشناسانههستی

دانستند و آشنایی شد. مهـرپرستان، قلمروی اهریمنی را نیز صاحب ارزشی میمی

کردند. در و سلطه بر آن را بخشی از روند تکامل و رشد انسانِ کامل قلمداد می

حالی که این عرصه برای زرتشتیان چنین اعتباری نداشت؛ یعنی یک مهـرپرست، 

یاموزد و در اندرکنش با وی نیرومندتر توانست از اهریمن نیز چیزهای مفیدی بمی

شود، اما یک زرتشتی به چنین امکانی قایل نبود و اهریمن را یکسره پلید و زیانکار 

 دانست. می

گرای مهـری را از ین تمایز همان محوری بود که گرایشِ عرفانی و بنابراین نسبیا

بزرگ زرتشتی، کرد. قهرمانان گرای زرتشتی متمایز میرویکرد اخالقی و مطلق

ی هایی مانند اسفندیار و گشتاسپ و کیومرث بودند که تنها به عرصهشخصیت

اهورایی تعلق داشتند و تنها ارتباطشان با قلمروی اهریمنی آن بود که با دروغ، 

مسلک وجود داشتند که کردند، اما در برابرشان مهـرپرستانی عارفستیزه می

ترین کار خود را پس ند و او کسی بود که بزرگستودپهلوانانی مانند جمشید را می

خوانیم که جمشید از مدتی اقامت در جهانِ زیرین به دست آورد. در بندهش می

پیمانه را سال را در قلمروی دیوان سپری کرد و پس از آن توانست پیمان / سیزده 
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، او را که توسط ایشان دزدیده شده بود، دگرباره به سطح زمین بازآورد. از این رو

توان همتای خدای شهیدی دانست که با اقامت در سرزمین دیوان و قلمروی می

آورد و آن را به سطح ظلمت، کلیدِ رستگاری و نیکبختیِ مردمان را به دست می

آورد. این پیمانه یا جام، از سویی نماد سَنجه و داوری زمین و قلمروی نور بازمی

خورد و از سوی دیگر، با یک بازی کالمیِ یاست و با کردار اصلیِ مهـر پیوند م

دانیم که مهـر، ایزد نگهبانِ پیمان نیز بوده است. ساده با پیمان شباهت دارد و می

شده از مهـر است که در قالبی انسانی تجلی یافته و در واقع جمشید شکلی زمینی

و آن به انسانی آرمانی تشبیه شده است. جمشید، نامی همسان با خورشید دارد 

کردنِ خویش به زمین بازگشت، تعادل و دادگری را بر هنگام که پس از قربانی

جهان برقرار ساخت و به این ترتیب، جشن نوروز بنیان نهاده شد. این پیمان بود 

های اجتماعی افزایی و تمایز طبقهکه نوسازیِ گیتی و تعادلِ میان چهار فصل و هم

 کرد.ادلِ میان نیروهای متضاد تأکید میرا ممکن ساخت؛ چراکه اصوالً بر تع

دوپیکر یا دوقلو پی برد. نام التینِ بودنِ معنای برج توان به مهـرپرستانهز اینجا میا

چون این  ؛تواند کلیدی برای فهم معنای آن باشد( میGeminiرت فلکی )این صو

اطیر ایـرانی و ایـرانی است که در اسهند  کلمه شکلی دیگر از یک نام بسیار مشهورِ

www.takbook.com



909 

 

کند. این شخصیت و به ویژه در اساطیر مهـرپرستانه، موقعیتی مرکزی را اشغال می

و در فارسی دری، « جَم»در پهلوی، « جَمَه»در اوستا، « یَمَه»در منابع سانسکریت، 

های هند و ایـرانی به معنای ی یمه و جم در زبانشود. کلمهنامیده می« جمشید»

م منابع سانسکریت و اوستایی و پهلوی بر این نکته تأکید شده دوقلو است و در تما

داشته است. جمشید از سویی، « یمیگ»یا « جمیک»که جم، خواهری دوقلو به نام 

نخستین انسان و نخستین شاه در اساطیر ایـرانی کهن است و از سوی دیگر، با 

پهلوان است و ی غاییِ شاه ـ مرگ و جهانِ مردگان پیوند دارد. جمشید، نمونه

شود. به همین دلیل میرد و به جهان مردگان منتقل مینخستین کسی است که می

ی راهِ دوزخ هم در اساطیر هندی و ایـرانیِ باستان، او را آفریننده و برسازنده

دانستند. این همان روایتی است که در دانستند و سگِ او را نگهبانِ این مسیر میمی

سرِ سربروس به عنوان منتقل شده است و به شکل سگِ سهیونان به شکلی ناقص، 

 تارتاروس، نمود یافته است.  بانِ دروازه

دهد و در ابتدای کار، همواره در ه این شکل، جمشید که نامش دوقلو معنی میب

شده است، از موقعیت نخستینِ خود به کنار خواهر دوقلویش مورد اشاره واقع می

ای کل مردم آریایی فاصله گرفت و جایگاهی عنوان نخستین انسان و نی
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ای ودا، تنها همچون نیایی افسانهشناسانه و الهیاتی به خود گرفت. او در ریگآخرت

شود، اما در منابع ایـرانی به خاطر پیوندش با نوروز و نخستین انسانِ میرا ظاهر می

کسی است که گاو ماند. او در ضمن همان ای از مهـر میو شراب و پیمانه، به سایه

ی زرتشتی که در ابتدای کار مهـرستیز کند، اما این کارش در زمینهرا قربانی می

شود که باعث یابد و همچون گناهی تصویر میبوده است، داللتی منفی می

شود؛ یعنی در روایت زرتشتی، با شکلی از عزلِ شدنش میشدن او و کشتهنفرین

ان، کیومرث را به جای او نخستین انسان دانستند مقام جمشید روبرو هستیم. زرتشتی

شدنِ ارادی و و او را به دلیل کشتنِ گاو، گناهکار پنداشتند. به این ترتیب، قربانی

آمدن ساز نوروز و بازشدنِ مهـر در زمستان و زمینههدفمند وی که همتای پنهان

 شدنش به دست ضحاکِ دیوخو ترجمه شد. پیمان بود، به نفرینی آسمانی و کشته

س جمشید، شخصیتی دوپهلو و دوسویه بود. او از سویی، نیرومندترین و پ

ترین خوردهترین شاهِ پیشدادی است و از سوی دیگر، خوارترین و شکستباشکوه

اش، پهلوان ایـرانی است. او اهورایی و مینویی و نیکوکار است و دوران زمامداری

شود. در عین حال، شخصیتی گناهکار هم عصر زرین محسوب می تریندرخشان

ی خود را از دست داده و دورانش را به ضحاکی دیوآسا واگذار کرده هست که فره
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ی هند و ایـرانیِ کهن که تنها داستانی ساده بودنِ یَمَهاست. بر این مبنا، دوقلو

ی پیچیده و عمیق دگردیسی زمین به روایتی دوقلوی اساطیری بود، در ایـراندرباره

های متضاد معنایی بود و اش، ضرورتِ تعادل میان جفتیافت که محور معنایی

 رفتنِ این تعادل و پیمان. های ناشی از بر بادمخاطره

عادل گیتی و مینو، نور و ظلمت و نیک و بد در این چارچوب، به صورت دوقلوی ت

شدنِ اهورامزدا و اهریمن از و زاده شد که در روایت زروانای بازنموده میتازه

یافت. در این داستان، این دو نیروی متضادِ اخالقی، در اصل دوقلو دلش تجلی می

اش به نمایش اند؛ درست مانند جمشید که هر دو سویه را در زندگیبوده

ی گذاشت. با این تفاصیل، این که برج دوپیکر، یعنی جم ـ جمشید پس از برهمی

گاوِ گیتیانه آمده است، چندان جای تعجب ندارد. اینکه تعادلِ میان این مینویی و 

توان از اینجا دریافت که نام این انجامد را میدو، به حفظِ پیمان اخالقی و کمال می

اوستایی به معنای رسایی و بالندگی و «ِ هئورتات»اند که همان ماه را خرداد نامیده

 کمال است.

ی نخستِ آفرینشِ جهان بدانیم، تیرماه هزارهان کودکی و سهگر بهار را همتای دورا

شود. نمادِ ی دوم، همانند میهزارهو آغاز ِتابستان با گذار به دوران جوانی و سه
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که شرح داده شد، این جانور از تیرماه، صورت فلکی خرچنگ است. چنان

ی ظلمانی و یهی سوهای زیرزمینی و بنابراین نمایندهموجوداتِ وابسته به آب

اند که نوشته« لولآل»آپین، نام این صورت فلکی را ناپیدای هستی است. در مول

ی خرچنگ بر برجستهدهد. رواج نقشپشت معنی میهم خرچنگ و هم الک

دهد که دستِ کم در سنت اساطیریِ های مرزی دوران کاسی نشان میسنگ

پشت بیشتر رواج داشته است تا میانرودان، تفسیر این صورت فلکی به عنوان الک

تر از آن )خدای مردگان( و پیش« آنوبیس»شده در مصر با یاد خرچنگ. این که ماهِ 

همانند دانسته شده است، باید به سنتی مشابه مربوط باشد؛ چون « اسکارابوش»با 

آنوبیس راهنمای مردگان در جهان زیرین است و سوسک اسکارابوش هم در مصر 

شده و نماد جاودانگی و باززایش خورشید بوده است. خرچنگ ه مینامید« خپر»

های زیرزمینی شیرین بوده است و این همان ی آبی نمادها، نمایندهدر این شبکه

 کند.  آور برقرار میاست که پیوندش را با تیشترِ باران

ی مهـر و خورشید گیرد که نماد دیرینهس از برج خرچنگ، برج شیر قرار میپ

یابد. ست و در ماهی هم قرار دارد که خورشید در آن، به اوج مدار خود دست میا

دهد، نامیده است که شیر معنی می« الاورگول»آپین، این صورت فلکی را متن مول
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ی آیین میترایی است که این اما با روایت یا توضیحی همراه نیست. تنها در زمینه

شود؛ چون شیر همان گاهشماری معنادار می ترازش درنماد در پیوند با شرایطِ هم

ی خشن و جنگاورِ مهـر را شود و سویهمهـرِ شکارچی است که بر گاو چیره می

م. گزارشی را از کشف یک مهر هخامنشی  ۲۰۰۲در سال « دوسینبِر»دهد. ن مینشا

شود و بر روی شیر که در آن، همین نقش دیده می 1در شهربانیِ سارد منتشر کرد

اند. به این ترتیب، شیری که گاو و گاو، به ترتیب دو نماد خورشید و ماه حک شده

کند. این بدان معناست که نماد درد، همان خورشیدی است که بر ماه غلبه میرا می

و بعدتر به  مهـرِ گاوکش، در ابتدای کار نشانگر چیرگیِ نور بر ظلمت بوده است

ی تابستان بر زمستان و گرما بر سرما را نیز بازنمایی کرده یافته، غلبهشکلی تعمیم

ی مهـر را در مبارزه جایگاه فرازین و پیروزمندانهاست. قاعدتاً نام برج شیر، همین

دهد. جالب آن است که این ماه در گاهشماریِ زرتشتی با نیروهای شبانه نشان می

مورد اشاره واقع شده است. امرداد یا نامیرایی یکی از دو غایتِ بزرگ  با اسم امرداد

                      
1. Dusinberre, 2002: 278. 
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کند و به همین دلیل انسانی در گاهان است و به دیرپایی و جاودانگی داللت می

هم با زروان شباهتی معنایی دارد. در عین حال، توصیف امرداد و خودِ این کلمه 

فته شده است که ماهیتی گیاهی در اوستا، همچون لقبی برای ایزدِ هوم به کار گر

شدن هومِ آورند. یکیبخشِ مقدسی را از آن فراهم میی جاودانگیدارد و نوشابه

هایی را گیاهی با شیر ـ مهـر در این ماه بسیار جالب توجه است و پرسش

 انگیزد که در اینجا، مجال پاسخگویی بدان وجود ندارد. برمی

ی ی سال برابر بگیریم، شهریور با واپسین هزارههزارهاگر تابستان را با دومین سه

این مجموعه برابر خواهد شد. این همان دورانی است که اهریمن با زایش 

خرفسترها، گیتی را بیالود و امشاسپندان به نبرد با وی برخاستند. تا آنکه در نهایت، 

باران شست. این ای شبیه به توفان نوح رخ داد و تیشتر، سراسر گیتی را با حادثه

رویاروییِ سهمگینِ نیروهای خیر و شر و تطهیرِ گیتی با آب را شاید بتوان دلیلِ 

شدنِ نام شهریور برای این ماه دانست که جنگاورترینِ امشاسپندان و همتای برگزیده

ها دوشیزه شود که یکی از آنبهرام است. این برج با دو نماد متفاوت، بازنمایی می

شده با ی گندم است. دوشیزه در اینجا شاید نمادی از زمینِ تطهیرو دیگری خوشه

ی گندم که باروری و محصولِ برخاسته از خاک را سیلِ تیشتر بوده باشد و خوشه
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های نهفته در ی ثروتدهد، شاید با خویشکاریِ شهریور به عنوان نمایندهنشان می

 ی متوکل فلزها مربوط بوده باشد. خاک و فرشته

ی سال شویم. این ماه در میانهآغاز پاییز، با هفتمین ماهِ سال، یعنی مهـر روبرو میبا 

دهد. از این رو، قرار گرفته است و اعتدال پاییزیِ میان خورشید و ماه را نشان می

نماید. اینکه برابریِ نماد ترازو که نشانگر این برابری است، برایش کامالً مناسب می

یرگیِ تدریجیِ ظلمت برای بزرگداشت مهـر برگزیده شده، روز و شب به هنگام چ

سخت معنادار است و به همان بزرگداشتِ تعادلِ میان نیروهای متضاد مربوط 

ی اعتدال پاییزی است، نماد داوری و عدالت شود. ترازو، گذشته از آنکه نشانهمی

شت ای است که مهـر به علت آن، در مهـریهم هست و این خویشکاریِ عمده

ستوده شده است. از نظر تاریخ اساطیریِ هستی، مهـرماه با دوران زمامداریِ جمشید 

شود و این نیز به قدر کافی بیانگر است؛ چراکه جمشید نیز بر گیتی برابر می

ی تاریک و روشن دهد و دو سویهدادگرترین پادشاه است و نامش دوقلو معنی می

ی ترازو و ایزد مهـر همذات پنداشته و نشانهدارد و بنابراین با اعتدال روز و شب 

 شود. می

کند رسد، احتماالً بر یکی از جانورانی داللت میبرج کژدم که پس از مهـرماه فرا می
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دهند. کژدم، جانوری زیرزمینی است کردنِ گاو یاری میکه مهـر را در زمان قربانی

یعنی با توجه به شکل آب تعلق دارد؛ که بر خالفِ خرچنگ به اقلیم خشک و بی

ها را جفت متضادی معنایی در نظر گرفت. توان آنخاص بدن این دو جانور، می

هر دو، جانورانی بندپا و زرهپوش و دارای چنگال هستند و هر دو با آب ارتباط 

ی آزار است و بیشتر در کنارهکنند. با این تفاوت که خرچنگ جانوری بیبرقرار می

نماید. شود و به عنوان خوراکِ پرندگان و ماهیان سودمند میآبِ شیرین یافت می

در حالی که کژدم با دمِ زهرآگین و رفتار مهاجم و ماهیت زیانکارش در برابر وی 

گیرد. عقرب هم جانوری زیرزمینی است، اما برخالف خرچنگ در اقلیم قرار می

 کند. نمی شود و ارتباطی با جانورانِ سودمند برقرارخشک و گرم یافت می

توان توجیه اند را با حدسی جسورانه میینکه چرا نامِ کژدم را بر ماهِ آبان نهادها

هایش روییده کرد. از سویی، کژدم با دمِ زهرآگین و بازوهای زیانکاری که بر دوش

است، به تصویری تخیلی از ضحاک شباهت دارد و از سوی دیگر، با خشکی و 

هزاره برابر بدانیم، برج کژدم به پاییز را با سومین سه یابد. اگرآبی ارتباط میبی

شود که در ضمن، دیو خشکسالی هم بوده دوران زمامداری ضحاک مربوط می

ها، یعنی ارنواز و شهرناز را حبس کرده است. است و عنصر بارور زنانه و نماد آب
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در بسیاری که توان نمادی برای ضحاک دانست. چناناز این رو، این جانور را می

اند. گذشته از این های ایـرانی، ضحاک را با نماد عقرب مربوط دانستهاز روایت

تر و محتمل را ارتباط سرراست و روشنِ میان کژدم و ضحاک، یک پیوند پیچیده

 توان برایش تشخیص داد. نیز می

های متضاد در هستی و در که گفته شد، آیین مهـر با قبول حضور دوقطبینانچ

شود. جمشید، سرنمودِ غایی این امر ، از دستگاه اخالق زرتشتی متمایز می«نم»

ی جمشید، است. آنچه هرگز مورد توجه قرار نگرفته، آن است که ضحاکِ کشنده

ی پلیدِ خودِ جمشید دارد. جمشید مردی بسیار زیبارو، شباهتی چشمگیر با سویه

خت ورجمکرد، بر دیو دهد با ساجسور و تواناست که اهریمن را شکست می

رود و پس از همنشینی با ایشان، پیمان را کند به جهان دیوان میمِلِکوس غلبه می

سازد. در آورد و نظم و ترتیب را در طبیعت و گیتی برقرار میبرای مردمان بازمی

کند؛ دستخوش غرور عین حال، او همان موجودی است که ادعای خدایی می

خورد. این کشد و گوشتش را میگاو مقدس را میگوید و شود، دروغ میمی

بینیم. ضحاک هم در ابتدای کار، ها دقیقاً همان است که در ضحاک میویژگی

پهلوانی جنگاور بود، اما پس از آنکه اهریمن بر کتفش بوسه زد، به دیوی مهیب 
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وارد خوانیم که اهریمن در لباس خوالیگری به بارگاهِ او تبدیل شد. در شاهنامه می

ی اهریمن شد و گاو را کشت و با آن خوراکی ساخت و ضحاک با خوردنش شیفته

اند. در واقع ضحاک درست شد. همچنین در زامیادیشت او را تجسمِ دروغ دانسته

اش را از دست داده باشد. بر این مبنا، ماند که گناهکار شده و فرهبه جمشیدی می

د که شاید ضحاک و جمشید در ابتدای تر زد و گمان برتوان حدسی جسورانهمی

ی روشن و تاریک از شخصیتی دوچهره یا دوقلو کار، یک موجود بوده و دو سویه

 اند.دادهـ جم / جمشید ـ را نمایش می

توان گمان برد که خودِ گر چنین باشد، با توجه به برابریِ جمشید و مهـر، میا

ی سعد و وای بد و نیک، دو چهرهکرانه و خورشید هم مانند زروان کرانمند و بی

شود؛ یعنی خورشید نحس داشته باشد. این دو چهره، به روشنی در منابع دیده می

اش به سایر اختران، سعد یا نحس توانَد بود. بینی، بسته به دوری یا نزدیکیدر طالع

ی نیکو و گذشته از این، داللت شَمَش یا خورشید در میانرودان با دو سویه

های تابستان همراه ی خطرناک و سوزاننده در ماههای بهار و جنبهکننده در ماهبارور

بوده است؛ یعنی گویا مهـر هم مانند جمشید، دو شکلِ سودمند و زیانکار و فرهمند 

 و اهریمنی داشته باشد. 
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خوردنِ هویت مهـر و توان نشان داد که این شکافا مرور منابع اوستایی میب

شود؛ یعنی ی مزدایی مربوط میدین زرتشتی و اخالق سختگیرانه جمشید به تاثیر

ای از جمشید که به اتحاد با خداوند باور دارد و بر این مبنا، گوشت قربانی سویه

شده قلمداد شده است و به همین ای گناهکار و نفرینخورد، همچون چهرهرا می

صر به اهورامزدا در دید ترتیب، مهـرِ گاوکش هم که کنش آفرینش، یعنی رفتار منح

رساند، در گاهان به شکلی تلویحی به خاطر خشم و زرتشتیان را به انجام می

 خشونتش، نکوهیده شده است. 

های اوستا گرفته که به ستایش آناهیتا اختصاص اهِ آبان، نام خود را از یکی از یشتم

و در ضمن، این  شودهایی هم به مهـر دیده مییافته است، اما در این یشت اشاره

ـ یعنی فرزند « نَپاتاَپام»دانیم که به احتمال زیاد یکی از القاب مهـر، را نیز می

ها ـ بوده و احتماالً نام آبان از آنجا آمده است. بنابراین دو ماهِ مهـر ـ آبان، آب

ای مبتنی بر پیمان )میترَه( که نیکوکار شاید به دو چهره از مهـر اشاره کنند. چهره

ی دیگری که خشن و قربانگرِ گاو ـ گیتی ـ است و چهره دادگر و جمشیدگونه و

خورد. اگر بخواهیم آب است و به ضحاک شباهت دارد و با کژدم پیوند می

رسیم که برج ی جالب میها را نیز در نظر بگیریم، به این نتیجههای میان برجتقابل
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بینی به معنای دشمنی و . تقابل در طالعکژدم با برج گاو و مهـر با بره مقابله دارند

مهـر، ـ  ی خشن و قربانگرِ جمشیدکردن است. پس کژدم یا ضحاک یا سویهنابود

کند. در حالی که مهـر ـ جمشیدِ دادگر با شود و آن را قربانی میبا گاو رویارو می

 بره سر و کار دارد. ـ  ی انسانیِ کفاره و تطهیر، یعنی فروهرجنبه

ی اتحاد این ی متضادِ مهـر باشند، آذرماه نشانهر مهـر و آبان، نشانگر دو جنبهگا

ی منسوب به دو و چیرگی نیکی بر بدی است. درست به همان شکلی که هزاره

آتشِ این ماه، با قیام فریدون و عصر پهلوانانی مانند رستم همراه است، ماهِ آذر ـ 

ی دیگری از مهـر را شود که سویهمی قربانی ـ نیز با عالمت کمانگیر، مشخص

یافتنِ سره از ناسره و تفکیک شایست دهد. این ماه با مراسم وَر و تمیزنمایش می

از ناشایست همراه است. درست همان طور که مهـر در قالب کمانگیری آسمانی 

باراند، آتشِ قربانی هم کسانی را که گناهکارند، یا بر دروغزنان، تیرِ مرگ می

کند و دروغ را از ایشان اند، تطهیر میون سیاوش به ناروا به گناه متهم شدههمچ

کننده و وابسته به وَرِ گرم، با برج دوپیکر زداید. جالب آنکه این برجِ خالصمی

های متضاد معنایی و حضور همزمانِ ی آمیختگیِ جفتتقابل دارد که گفتیم نشانه

دقیقاً همان چیزی است که در جریان دو نیروی متضاد در یک چیز است و این 
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 شود.تأثیر نورِ مهـر یا آتشِ آذر نابود می

بر  شدن گیتی و چیرگی نیروهای اهریمنی و ظلمانیمستان فصلی است که با پیرز

هستی همراه است، اما در دل همین دورانِ تاریک است که زرتشت و سه 

رسانند. این به انجام میز پلیدی را اشوند و پاالیش جهان بخش زاده مینجات

ی نیرویی اهریمنی است. این شود که گفتیم نامش نشانهفصل با ماه دی شروع می

شود. ده میتنها برجی است که با نمادِ یکی از ایزدان باستانی میانرودان نمایش دا

ای تنهای همچون بز و پایینماهی، موجودی هیوالگونه است که باالتنهجدی یا بز

اکد  وپ.م در سومر  ۲۱۰۰سوخورماشکو ـ از حدود اهی دارد. این نماد ـ مانند م

ـ را نشان میشود و نشانهقدیم ظاهر می ـ اِئا / اِنکی  دهد. ای است که خدای آسمان 

م در های شیرینِ زیرزمینی هم هست و به علت آنکه مدااِنکی در ضمن، ایزدِ آب

کند، به دیوِ آسمان در وار هم مینهحالت مستی است و در این وضع کارهایی دیوا

است که از سویی با وای  میان هند و ایـرانیان شباهت دارد. این دیو همان ایندره

ست و از تر از همان بهرام اهمتاست و از سوی دیگر لقبش، وَرَثرَغنَه، شکلی کهن

 این رو با ایزد جنگ ایـرانی پیوند خورده است.  

 

www.takbook.com



922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ماه

 خورشید

 ناهید

 بره

 انکی

 دوپیکر

 

 کمانگیر

 بانو

 

 جام ـ پیمانه؟

 

 ترازو؟

 گاو

 

 خرچنگ-پشتالک

 کژدم

 

 

 

 

 

 

 

 

حدس پیشین ما، ی تایید کنندهگردد. ها میهای فلکی و اختران از عصر کاسیدو سنگ مرزی بابلی با نقش صورت

 گرددشود، تأیید میوای و کیوان مربوط می یشت ومبنی بر اینکه ماه دی به رام

 

www.takbook.com



923 

 

کنند. بنابراین موجودی که لقبش ـ دیو ـ بر ماه دی باقی و به دیوها منسوبش می

مانده، همان ایزد باد و هواست که نزد هند و ایـرانیان قدیم، ایندره ـ ورثرغنه ـ 

چند نظر در بحث ما اِنکی از شده وای و در میان مردم میانرودان، اِنکی نامیده می

اهمیت دارد. او از نظر صفات و خلق و خو با ایزد باد و هوای هند و ایـرانیان 

قدیم شباهت دارد. وجه شباهت او با ایندره یا وای، به مستی، شهوترانی، هوسرانی، 

شود و این دقیقاً همان های زیرزمینی و خشونت ذاتیِ اِنکی مربوط میپیوند با آب

 داننداش میزرتشتیان، نکوهیدهصفاتی است که 

شود و در قالب زروان ـ این همان موجودی است که بعدتر با زروان مربوط میاست. 

 متحد  وای با کیوان

البروج، شکلِ کامالً بابلیِ ی دایرهی رمزگانِ کامالً مهـرپرستانهما چرا در زمینها

بومی و ایـرانی که نشانگر  بینیم؟ چرا به سادگی این نماد را با شکلیرا می بزماهی

صورت  ۱۲اند؟ مگر نه آنکه نمادهای دیگرِ زمان باشد، جایگزین نکرده ایزد باد یا

فلکی اصلی همگی خاستگاهی ایـرانی دارند؟ چرا تنها در مورد این یک نشانه 

 است که تباری بابلی پذیرفته شده است؟ 

ی کیوان برابر بوده که آن هم هاید به این نکته توجه کرد که نماد بزماهی با سیارب
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ی ستارگان ایـرانی حفظ کرده است. به بیان دیگر، همین اش را در زمینهنام بابلی

البروج، بزماهی است و تنها نام بابلیِ اختران کیوان شاهد که تنها نقشِ بابلیِ دایره

های ژگیدهد و این با نام ماه دی و ویاست، تا حدودی برابریِ این دو را نتیجه می

 زمین همخوانی دارد. های ایـرانمشترک ایزد آسمان ـ باد در فرهنگ

ی مهمی وجود دارد که آن را با نمادهای مهـرپرستانه نزدیک ر مورد اِنکی، نکتهد

 کند.می

های کهنِ انکی در مُهرهای سومری و اکدی، او بینیم که در بازنماییاز سویی، می

هایش برخاسته و بر دو شاخه از آبِ جاری از شانه دهند کهرا در حالی نمایش می

است. این ویژگی، شکلِ ظاهریِ او را تا حدودی به ضحاکِ  زمین فروریخته

ای، او در همین وضعیت از همه آنکه در نگاره ترکند. مهمماردوش نزدیک می

نزد دست کاهنی را گرفته، او را به  تربازنموده است؛ در حالی که ایزدی فروپایه

کند. این ایزد فروپایه که همچون حاجب دربار انکی عمل کرده، وی راهنمایی می

 هایش روییده است.دار است که دو مار بر دوشایزدی شاخدار و ریش

در این تصویر، انکی با همان دو شاخآبه نمایش داده شده است، با این تفاوت که 

اند. این نقش دقیقاً به خاستهها از درون جامی که در دست دارد، برآب بار،این

www.takbook.com



925 

 

تصویر صورت فلکیِ دلو شباهت دارد که در آن یک ساقی، جامی را به دست 

 ریزد.گرفته است و محتوایش را بر زمین می

 

 

 

 

 

 

 

 
دو تصویر از ائا / انکی بر مُهرهای سومری 

گونه و )باال(، نقش انکی و حاجب ضحاک
 جام )پایین چپ( و صورت فلکی دلو.

 

ـ اِنکی همتا باشد، نشانها ی ماه بعد، یعنی جام نیز به همین ترتیب گر ماه دی با وای 

ی سخن اهورایی برای ی آورندهتفسیرپذیر خواهد شد. این ماه به افتخار فرشته

ی نیک هم شود که در ضمن، به معنای اندیشهزرتشت با نام بهمن شناخته می
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ی نیکوکارانه و شود. او همان اندیشهمیترینِ امشاسپندان دانسته هست و بزرگ

خوبی است که در ذهن مردمان وجود دارد و گویا در زمانی و در سنتی با مستیِ 

هوم، نزد زرتشتیان و می، نزد مهـرپرستان ـ ی مقدس ـ برخاسته از جامِ نوشابه

 شده است. برابر دانسته می

شود و به همین دلیل د شناخته میام در اساطیر ایـرانی، به ویژه در پیوند با جمشیج

ی نیز جامِ جم، یکی از رمزهای بنیادین در عرفان ایـرانی است. اگر ضحاک، سویه

زروان همسان باشد، داستانِ سفر جمشید ـ  وایپلید جمشید بوده باشد و با دیو ـ 

م نیز پیمانه ـ جاـ  آوردن پیمانآمیختنش با پلیدی، برای بازبه جهانِ زیرین و در

شود. جمشید در سنت مهـرپرستانه، اَبَرانسانی است که برای دستیابی قابل درک می

ای اهریمنی و همنشینی با دیوان نیز پروا به تعادل و فر و شکوه از ورود به عرصه

ی نیک و بد دارند و ندارد. او از این نظر به وای و زروان شبیه است که دو سویه

ین دلیل هر دو قلمروی اهورایی و اهریمنی را زیِر یشت، به همبنا بر نص رام

ی خود دارند. جمشید پس از بازگشت از قلمروی ظلمت، پیمان را با خود سیطره

آورد که با پیمانه و جام رمزگذاری شده و به صورت جامِ جم در ادبیات پارسی می

فره ودی بیباقی مانده است. جمشیدِ درآمیخته با پلیدی، در نهایت نفرین و به موج
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تبدیل شد که چه بسا صورتی آغازین از ضحاک بوده باشد. به همان ترتیبی که 

که از جنس آبادانی داشت، به صورتی از ضحاک اِنکی نیز با اقتدار فراگیرش و دَهِشی 

 شد.شبیه بود و با دستیاری ماردوش شناخته می

کرده است. از این  باده ـ را در خود پنهانس جام همان راز است که معنایی ـ پ

دنِ هوم، مورد استفاده ماند که برای کوبینظر جامِ مهـرپرستان به هاونِ زرتشتیان می

کند، مانند هاونی که گرفت. جامی که خونِ انگور را در خود حمل میقرار می

کشد، حاملی است که رازی را در خود نهفته است. نوشیدن ی هوم را بیرون میشیره

و روانگردان، به تغییر حالت آگاهی و شکلی از مستی منتهی این مایع مقدس 

های دوردست برای ورود به حالت خلسه و ارتباط با خدایان، شود که در زمانمی

های رمزآلودی کارکرد داشته است. از این رو، جام نمادی عمومی برای تمام حامل

ت با این شاهد تأیید کند. این برداشاست که دستیابی به معنایی پنهانی را ممکن می

های اخترشناسانه، به ابزار شود که در شاهنامه، خودِ جام در اندرون این داللتمی

رصد و روشی برای فهم رازِ ستارگان تبدیل شده است. در حدی که دستگاه کیدینو 

برای اخترشناسی ـ که احتماالً نوعی اسطرالب بوده است ـ با نام جام شناخته شده 

ای بوده شود که منظور از جام، آلت نجومیها آشکار میاین بیت است. با مرور
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گانه را بر آن حک کرده های دوازدهاختر و برجاست که شکل و عالمت هفت

  1اند.بوده

 و نوروزِ خرم فراز آمدشچ

 

 دان جامِ فرخ نیاز آمدشب 

 
 ببخشید مر گیو را شهریار

 

 خوانید آن جامِ گوهرنگارب 

 
کف نهاد و  پس آن جام بر

 بدید

 

 کشور همی بنگریدر او هفتد 

 
 ز کار و نشانِ سپهر بلند

 

 ر او کرد پیدا چه و چون و چندد 

 
 ز ماهی به جام اندرون تا بره

 

 سرهگارید پیکر بدو یکن 

 
چه کیوان، چه هرمز، چه بهرام و 

 شیر

 

ه مهـر و چه ماه و چه ناهید و چ 

 تیر

 

 ها بدو اندراهمه بودنی

 

 دیدی جهاندار افسونگراب 

 
... 

ه افزایش آب این جام ک

 چیست؟

 

جومی است یا آلتی هندسی ن 

 است؟

 

 چنین داد پاسخ که ای شهریار

 

 و این جام را خوارمایه مدارت 

 
 ز اخترشناسانِ هر کشوری

 

 هر جا که بد نامور مهتری ز 

 
 برِ کید رفتند کاین جام کرد

 

 ه روزِ سپید و شبِ الجوردب 

 
 همه طبع اختر نگهداشتند

 

 راوان بر این روز بگذاشتندف 

 
 

 

                      
 .۱۷-۵: ۱۳8۴ورجاوند،  .1
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گر این شبکه از نمادها را درست تشخیص داده باشم، تصویر ماهی برای ماه اسفند ا

شود. ماهی و به ویژه دلفین در رمزنگاریِ مهـرپرستان همان نیز قابل تفسیر می

کننده از فرازِ خورشیدِ طلوعدهد که به ها را نشان مینَپات، یعنی فرزند آباَپام

ی ی آب و ناهید است. ماهی در آب، به خورشیدِ شبانهدریاها شباهت دارد و زاده

کرده به جهان غرقه در دریاهای ظلمانی شباهت دارد و این ترکیب با جمشیدِ هبوط

دیوان همانند است. ماهی، از این رو به رمزی برای روحی که در جسمی پنهان 

کند و اهت دارد. به همان ترتیبی که بهمن، کالم مقدس را حمل میشده است، شب

شود. گنجد و پنهان میگیرد، ماهی نیز در دریا میی مقدس، در جام جای مینوشابه

ی شراب و جام که تا این پایه در ادبیات عرفانی ایـران اهمیت از این رو، رابطه

ای ملموس و بودن راز در دل گوشتهدارد، رمزی بسیار کهنسال است که بر نهفته

 کند. گونه داللت میعینی، اما حجاب

ی معنا باشد، به بهمن و جام و ساقی شدگی و رازآلودگی آن گاه که دربارهین پنهانا

ی ایزدی و خودِ نیروی تقدس مربوط شود و در آن هنگام که به فرهمربوط می

سفند که با نماد ماهی نشاندار شده، همتای شود. ماهِ اباشد، با رمزِ ماهی بازنموده می

واپسین هزاره در تاریخ گیتی است و همان زمانی است که سوشیانس برای رهانیدن 

www.takbook.com



930 

 

 خیزد.شود و برمیهستی زاده می

ی چیچَست پنهان شده است و از ی سوشیانس، همچون نوری در دل دریاچهطفهن

ها را در اوستا به رتباط فره و آبای پنهان در دریا شباهت دارد. ااین رو، به ماهی

بینیم، در آن هنگام که فره از جمشید گسسته هنگام گریختنِ فره از جمشید نیز می

 شود. ها پنهان میشود و از چشمی فراخْکَرت فرومیشود و به دریاچهمی

ی کیانیِ پنهان در دل دریاچه، به مرواریدی در صدف شبیه است. ر این حالت، فرهد

اند و آن را بر تاج دانستهن روست که در ایـران باستان، مروارید را نماد فره میاز ای

های ساسانی در اطراف نقش شاه ای از مروارید را بر سکهنهادند و حلقهشاهان می

ی این رمزگذاری البته، بودنِ وی را نشان دهند. سابقهدادند تا فرهمندنمایش می

یافته که معنایی مشابه را به شکلی تکاملست، چنانتر از عصر ساسانی ابسیار کهن

اش دستِ بینیم و بنابراین باید پیشینهنیز می« سرودِ مروارید»در متن پارتی ـ مانویِ 

 کم تا دوران اشکانی برسد. 

ها و عناصر را تر نهاد و ارتباطِ میان برجتوان گامی پیشر مبنای آنچه گذشت، میب

دیدیم، تقابل برجیس و کیوان )یعنی نبرد اهورامزدا و  کهنیز تحلیل کرد. چنان

اهریمن( چندان در اخترشناسیِ جهان باستان مهم بوده است که بر این مبنا، 
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اند. هر مثلث به عنصری دادهگانه تشخیص میهای دوازدههایی را در برجمثلث

د. با شود که با هم چهار خانه فاصله دارنمنسوب است و از سه برج تشکیل می

ی پیوند میان این نمادها تر دربارهمرور نمادهای مربوط به هر مثلث، فهمی عمیق

 آید.به دست می

کمانگیر تشکیل شده است که سه صورتِ مهـر را ـ  شیرـ  خستین مثلث، از برهن

دهد. مهـر، به عنوان ایزد شهید )بره( که گناهانِ روحِ مردمان )فروهرها( نشان می

کند، در کنار مهـرِ د و به این ترتیب، فرشگرد و نوروز را ممکن میشویرا می

ی مهـر، ی گاو است. سومین جلوهشکارچی و جنگاور )شیر( قرار گرفته که درنده

کند. این سه جلوه ی داوری و ضد دروغِ وی داللت میکمانگیر است که بر جنبه

ی شهید و پرورنده و رهاننده توان مربوط دانست. مهـرِی اجتماعی میرا با سه طبقه

ها با کشاورزان و فصل بهار پیوند دارد و این ماهیتی است که مثل زروان، روان

کند. مهـرِ جنگاور که همچون شیری بر گاوِ خود را برای زادن دیگری قربانی می

شود که شان مربوط میبرد، به ارتشتاران و خشونتِ جنگاورانهگیتی حمله می

کنند. در نهایت مهـرِ کمانگیر که با آتش ی بازسازی جهان قربانی میدیگری را برا

آمیزِ ایزد آذر پیوند خورده، به کردار موبدان و مقدس و قربانیِ نمادین و مناسک
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دهند و طبیعی های گوناگونِ خورشید را نشان میمغان مانند است. این سه، صورت

 است که با عنصر آتش در ارتباط باشند. 
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توان به همین ترتیب پیش رفت و دریافت که در اینجا با در مورد مثلث باد هم می

های دوپیکر، ی مهـر، سر و کار داریم. در این مثلث، برجگانههای سهخویشکاری

ی پیشین هستند. دوپیکر که به داریم که دقیقاً مترادفِ سه نشانه ترازو و جام را

دارد، خوی جنگاورانه و در عین حال  اش اشارهشاه و فر و شکوه شهریارانهجمشید

ی مغانه و دهد. جام که حامل فره و راز است؛ به جنبهاش را نشان میگناهکارانه

کند و ترازو که خویشکاریِ مهـر به عنوان داور و دادگر را روحانیِ مهـر اشاره می

 نه نزدیک است. دهد، با نظم و ترتیب کشاورزانشان می

اند. آشکار های متمایزی نشان داده شدههای چهارگانه با رنگر شکل باال مثلثد

است که مثلث آتش )سرخ( بر مثلث باد )سبز( عمود است و مثلث خاک )سیاه( 

نماید؛ وضعیت مشابهی را نسبت به مثلث آب )آبی( دارد. این ترکیب طبیعی می

شدنِ زمین در تضاد هستند و بنابراین چفتچون عنصر آب با آتش و آسمان با 

شدنِ دو مثلث باد و گوش به حالت دیگری ممکن نبوده است. چفتاین چهار سه

آورد که در قرن اخیر به عنوان نماد دین یهود پری را پدید می ۶ی آتش، ستاره

شهرت یافته است و این از آن روست که نقش انگشتر سلیمان را چنین شکلی 

ترین عالیم دینیِ به کار اند. اما واقعیت آن است که این نماد یکی از کهندانسته
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بار ـ در قرن زمین است و بسیار پیش از آنکه برای نخستینشده در ایـرانگرفته

ای دینی در میان یهودیان رواج یابد، عالمتی شانزدهم م. ـ به عنوان نشانه

ن عالمت در دوران پس از اسالم هم به همراه زرتشتی بوده است. ایـ  مهـرپرستانه

نمادهای مهـریِ دیگری مانند چلیپا و صلیبِ شکسته در معماری اسالمی وارد 

توان یافت که نقش چلیپا و زمین نمیشدند و امروز مسجدی قدیمی را در ایـران

 هایش گنجانده نشده باشد. پر در آرایه ۶ی صلیب شکسته و ستاره

اش، به عنوان نمادی پر در چارچوب تاریخی ۶ی ید به نماد ستارهاز این رو، با

یابیم که در این نماد، دو مثلث وجود دارد میمهـری نگریست. اگر چنین کنیم، در

های که نوک یکی به سوی زمین و دیگری به سوی آسمان است؛ یعنی گویی سویه

و با هم ترکیب شده و یک دهند. در عین حال، این دمینویی و گیتیانه را نمایش می

شدِن زیر و زبر، به امکانِ آمیختگی و یکیاند؛ یعنی این نماد ستاره را پدید آورده

 کند.گیتی و مینو، روان و تن و انسان و خدا داللت می

های مهـر )آتشین( و کارکردهای با این زمینه، جمعِ مثلث باد و آتش به اتحاد جلوه

سازند که نماد میای را برشوند و ستارهبا هم ترکیب میکند که وی )باد( داللت می

باد، نماد مهـر باشد، ـ  مینو تواند بود. اگر این حدس درست باشد و مثلثِ آتش
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ها باید در همین مجموعه در پیِ نماد مقابلش هم باشیم؛ یعنی قاعدتاً در برابر جلوه

و کارکردهای مهـرِ نرینه و جنگاور و مینویی، باید دو مثلثِ دیگر به ماه، شب، گاو 

 و زنانگی مربوط باشند و چنین هم هستند. 

د؛ یعنی دقیقاً به گیرمثلث خاک یا زمین، سه برجِ گاو، بانو و بزماهی را در بر می

شوند. گاو و بانو ـ کند که به گیتی و زمین مربوط میهمان نمادهایی اشاره می

کنند و خوشه، نمادهایی هستند که به باروری و استومندیِ خاک و گیتی داللت می

ی تاریک کند، به سویههم با پیوندی که با زروان ـ وای و اِنکی برقرار می بزماهی

کند که با زمین، بیشتر از سایر عناصر شباهت دارد. اگر د اشاره میو ظلمانیِ وجو

ها هم بنگریم، اَرتَه و قانون حاکم بر گیتی )اردیبهشت(، امشاسپندِ نگهبان به نام ماه

ی تاریک و اهریمنی گیتی )دی( را های زمینی )شهریور( و سویهفلزها و ثروت

 بینیم.می

، با عنصر آب پیوند خورده است و خرچنگ و مثلثی که بر این سه برج عمود شده

گیرد. باز هم نمایان است که خرچنگ و کژدم، جفت کژدم و ماهی را در بر می

دهند و پیوند ماهی با آب نیز به قدر کافی متضادی را در ارتباط با آب تشکیل می

 بینیم؛های مربوط به این سه برج نیز همین قاعده را میروشن است. در مورد ماه
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ها از سوی دیگر کامالً یعنی ارتباط میان تیشتر و باران از یک سو و آبان و آب

اش روشن است. سپندارمذ هم تنها امشاسپندی است که بر مادینگی و زایندگی

 های شیرین شباهت دارد. تأکید وجود دارد و از این رو به آب

کنند و از اط برقرار میدو مثلث زمینی و آبی، آشکارا با عنصر زنانه و گیتیانه ارتب

این رو، با ناهید همسان هستند. درست همانند آنچه در مورد مهـر دیدیم، در اینجا 

ی هم با سه تجلیِ ناهید و سه خویشکاریِ او روبرو هستیم. مثلث خاک، سه جلوه

دهد که در قالب جانور سودمند )گاو(، گیاه سودمند این ایزدبانو را نشان می

کند. مثلث آبی، به های زیرزمینی )اِنکی، بزماهی( بروز میو آبی گندم( )خوشه

اند از: باریدن )تیر(، زادن شوند که عبارتی وی مربوط میگانههای سهخویشکاری

 کردن و پروردن فرهمندی )اسفند(. )آبان( و نگهداری

شوند، پر تقسیم می ۶ی برج در قالب دو ستاره ۱۲ه این شکل گذشته از آنکه ب

ی نرینه دهند. این دو ستارههای مهـر و ناهید را نیز نشان میها و جلوهخویشکاری

اند پری را پدید آورده ۱۲ی اند و در پیوند با هم ستارهو مادینه بر هم عمود شده

برج را با اتحاد گیتی  ۱۲توان کل سازد. بر این مبنا میالبروج را برمیکه دایره

 هید( و مینو )مهـر( و درآمیختن نرینه و مادینه یا آسمان و زمین یکی دانست. )نا
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توان تشخیص های فلکی میهای دیگری را نیز در پیکربندی نمادهای صورتنظم

 داد. 

ی اجتماعی همسان هستند. که گفتیم، در هر فصل، سه ماه داریم که با سه طبقهچنان

بزماهی( به کنشی موبدانه و آیینی اشاره نخستین برج )بره، خرچنگ، ترازو و 

ی کردنِ خویشتن همراه است. فروهرِ نیکان، همچون برهکند که گاه با قربانیمی

ـ  دهد و از این نظر به زروان )دیقربانی با درگذشتن از خود، گیتی را نجات می

تیر نیز به کردنِ خویش گیتی را خلق کرد. تیشتر یا اِنکی( شباهت دارد که با قربانی

رود و به شود و از میان میآور است که با باریدن محو میهمین ترتیب، ابری باران

شد و پس از آور فرض میماند که در گذشته بارانی شباهنگ )تیشتر( میستاره

 شد. بارش در افق ناپدید می

و و ی ارتشتاران شباهت دارد. در اینجا گااه میانیِ هر فصل با کنش جنگاورانهم

بینیم که گویی همگی بر رسم خشنِ قربانیِ گاو داللت شیر و کژدم و جام را می

درد و خون او را در جام به آتش پیشکش کنند. شیر با دستیاریِ کژدم، گاو را میمی

ای است که هستی به دنبال قربانیِ آغازینِ مهـر آفریده کند و این همان شیوهمی

 شد. 
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نماید. این ول بیرونی، از این نظر که دوتایی است، ویژه میاه پایانی هر فصل، به قم

شود. این خوشه و شهسوارِ کمانگیر و دو ماهی را شامل میـ  ها دوپیکر و بانوماه

شوند. های متضاد و زایش جهانی تازه مربوط میها بیشتر به پروردنِ جفتجفت

رداد و امرداد و بعدتر تواند با آرمان غایی )خدوپیکر در چارچوبی زرتشتی، می

هاروت و ماروت( همتا دانسته شود؛ همچنان که در سنتی مهـری با جم و جمیگ 

یا جمشید و ضحاک همسان است. بانو و خوشه و دوماهی شاید که در ابتدای کار 

نمادی مشترک برای باروری و نیروی پرورندگیِ خاک و آب بوده باشند و از این 

 دهند.خاک و کشاورزی نشان میرو، پیوند این همه را با 
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 نوشت: راز، نماد و هویتپی

پیکربندی و رمزگذاری آسمان شبانه، یکی از دستاوردهای ماندگار تمدن ایرانی 

دمِ ظهور نخستین دولت فراگیر در فالت ایران، شکلی است. دستاوردی که در سپیده

شناختی کامیاب و ی علمی و اسطورهدر هر دو عرصهگرفت و چندان نهایی به خود 

عمومی تصویر آسمان را تا به امروز تعیین کرده است. آن مغان  کارساز بود که قالب

نگریستند و با ی نخست پ.م به آسمان میهزارهی های گمشدهمهرآیینی که در سال

راز سِر خویش های نورانی فنقطهخویش  های اساطیریهای دینی و روایتداشتپیش

های دقیقِ روزگار دانشدهنده از کردند، به ترکیبی چشمگیر و تکانرا رصد می

های دینی دست یافتند. دستاورد ایشان هنوز قالب یها و رمزپردازخویش، با روایت

ای که برای کند و نظامِ محاسباتیهای کل جهان را تعیین میکلی گاهشماری
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گرفتند، کلیت مفهومِ زمان را برای مردمان امروزین  استخراج سال خورشیدی به کار

 تعیین کرده است.

شدنش به خداوند را در قالب داستانِ ن مغان که داستان عروج انسان و تبدیلآ

ای یا جمشید صورتبندی کردند، و آن راویانی که آن را به کمک نمادهایی ستاره

تاریخِ زرتشتی را در قالب ی جانوری بازگو کردند، همان کسانی بودند که فلسفه

ای از سرنوشت هستی تشبیه کردند. آنچه های سال را به فشردههزاره فهم و ماه ۱۲

بندی چهار بینی، ردهاختر، جذابیت طالعها، مفهوم هفته، اهمیت هفتکه نام ماه

دار ساخته، البروج را تا این حد پایدار و ریشهماه و رمزنگاری دایره ۱۲فصل و 

کرده و تصویری هایی اساطیری است که خِرَدی ژرف را در خود پنهان میروایت

 داده است. گرایانه از هستی و آخر و عاقبتش را به دست میآرمان

ها ی آن چشمانی که به آسماناحتماالً در دوران باستان نیز، بخش عمده

دادند، نگریستند و گاو و شیر و کژدمی را در نقاط فروزان سپهری تشخیص میمی

هایی جذاب یا نمایان از اند که پارهمردمی عادی و عوامی نه چندان کنجکاو بوده

آنکه به رازهای نهفته کردند، بیروایتی بسیار بسیار کهن را سینه به سینه منتقل می

در آن آگاه باشند. آن کسانی که شکلی سطحی و ساده از این روایت و وضعی 
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های دیگر وامگیری کردند نیز اری را در تمدنشده و ناقص از آن رمزنگتحریف

چنین بودند. چشمداشت ایشان از نظام اخترشناسی مغانه، این بود که روشی برای 

نگهداشتن سال خورشیدی پیدا کنند و عالیمی ملموس و نمایان، تا کار رصد ساده 

ن آورِ کیهان به نقوشی هنجاریشود و هنگام نگریستن به آسمان، پیچیدگی سرسام

ساده گردد. این هردو با وامی ساده و سطحی از اختربینی کهن ایرانی به دست 

 آمد و به دست نیز آمد.می

جوییدند و در آسمان با وجود این، آنچه که رمزپردازان و اخترشناسان باستانی می

هایی که ی روزمره بوده است. ذهنتر از این الیهتر و ژرفیافتند، بسی پیچیدهمی

انی بسیار دوردست، در ابتدای عصر هخامنشی، کاری بسیار دشوار و در دور

های نجومی باورنکردنی، یعنی رصد برجیس و کیوان را به انجام رساندند و جدول

ی طلوع ای را دربارهدهندههای تکاناش تدوین کردند و پیشگوییدقیقی را درباره

ترین مردمانِ ین و زیرکهای اختران استخراج کردند، هوشمندترو غروب و قران

روزگار خود بودند. ایشان به همین دلیل، به ایجاد مدلی ریاضی و ابداع فنی 

ی خرد روزگار خویش را در هنگام گاهشمارانه بسنده نکردند، بلکه جوهره

 رمزنگاریِ آسمان، در تار و پود این دانش اخترشناسانه گنجاندند. 
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طحی بودند های سرمق و وامگیریهای کمکه رسم تاریخ است، تنها بازتابنانچ

که تا روزگار ما دوام آوردند و رواج یافتند. از این روست که خرد مغانه از یادها 

ای که ی رازوَرزانهرفت، اما جادوگری مغان کلدانی در یادها ماند و اسطوره

 بینی و خرافه از دل آن زادهی اخترشناسی کهن بود فراموش شد تا طالعپشتوانه

 شود.

الش این نوشتار آن بود که نشان دهد مدارک و اسناد تاریخی برای بازسازی آن ت

های پوسیده و مندرسِ آنچه که از خرد باستانی بسنده و کافی است. در زیر الیه

بخش باقی مانده که زمین باقی مانده، همچنان رمزگانی شگفت و الهامتاریخ ایران

هوشیار است. آن کسانی که هزارها سال پیش، چشم به راه کاشفان و جویندگانِ 

نهادند، ها را پی میکنیم، این نظامدر همین شهرهایی که امروز در آن زندگی می

هنگام ترسیم باورهای داستانی و رمزگانِ عرفانی خویش بر آسمان، به روزگاری 

تر از نظر داشتند که نگاهی از سطح عالیمِ جذاب بگذرد و چشمانی عمیق

های تکه پاره را بنگرد و به داستانی دست یابد که زمانی نیاکان ما هنگام داستان

 اند.  کردهی سرنوشت و سرگذشت هستی روایتش مینگریستن به آسمان درباره
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۱۳8۶. 

ی ابوالقاسم پاینده، الملوک، ترجمهطبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و 

  .۱۳۵۲انتشارات اساطیر، 

 .۱۳۵۶ی حبیب یغمایی، توس، طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ترجمه

ی میرزا عبدالعلی طوسی، خواجه نصیرالدین، سی فصل، در: شرح سی فصل، نوشته

 .۱۳۳۲جا، منجم، انتشارات بی

 .۱۳۷۵ایران، امیرکبیر، عبداللهی، رضا، تاریخِ تاریخ در 
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دکتر  بنیاد موقوفات ،آل داوودتصحیح سید علی  ،العلومجامع ،رازیالدین  فخر

 .۱۳8۲محمود افشار،

ی دکتر علی اصغر حلبی، فخر رازی، امام، تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب(، ترجمه

 .۱۳۷۱انتشارات اساطیر، 

اهتمام دکتر محمد جواد فراهی، ابونصر محمد بدرالدین، نصاب الصبیان، به 

 .۱۳۴۵مشکور، 

فون گال، هربرتوس، خدای با سر شیر و بدن انسان در دین میترا، در: دین مهر در 

فر، توس، ی مرتضی ثاقبجهان باستان )مقاالت دومین کنگره مهرشناسی(، ترجمه

۱۳8۵. 

 م؛۱8۴8قزوینی، زکریا، آثارالبالد، ویسبادن، 

آموزگار و احمد تفضلی، انتشارات  ویرایش ژالهکتاب پنجم دینکرد، ترجمه و 

 .۱۳8۶معین، 

ی کامیاب خلیلی، ی فوتیوس(، ترجمهی تاریخ کتزیاس )خالصهکتزیاس، خالصه

 .۱۳8۰نشر کارنگ، 

 . ۱۳۷9ی پرویز رجبی، کارنگ، ترجمه از زبان داریوش، کخ، هایدماری،
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یران، شرکت سهامی کرامتی، یونس، نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ا

 .۱۳8۵های جیبی، کتاب

 .۱۳۵۰کریستن سن، آرتورو، کیانیان، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 . ۱۳۴۲ی رضا مشایخی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، نامه، ترجمهکسنوفانس، کوروش

 .۱۳۷۵ی احمد بیرشک، کتابسرا، کسنوفون، آناباسیس، ترجمه

ی سعید عریان، انتشارات سازمان میراث ترجمهکنت، روالند، گ. فارسی باستان، 

 .۱۳8۴فرهنگی و گردشگری، 

 .۱۳۴۰کریمر، س. الواح سومری، داوود رسائی، فرانکلین، 

 .۱۳۷۵ی محمدحسن لطفی، خوارزمی، گمپرتس، تئودور، متفکران یونانی، ترجمه

 .۱۳88های فرهنگی، گیاهی یزدی، حمیدرضا، تاریخ نجوم در ایران، دفتر پژوهش

گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه ی محمد معین، انتشارات علمی و 

 .۱۳8۰فرهنگی،

های حقوقی خاور بودن در نظامکمکیـ  تدوین قانون اصل تکمیلی»الفون، سوفی، 

ی ی حسین بادامچی، ترجمهگذاری، ویراسته، در: آغاز قانون«نزدیک باستان

 .۱۳8۱حسین نجفی، طرح نو، علی
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 .۱۳8۳آبادی، رضا، بناهای تقویمی و نجومی ایران، نوید شیراز، مرادی غیاث

 ی ابوالقاسم پاینده،ترجمه ،و معادن الجوهر الذهب ، مروجحسینبن، علىمسعودی

 .۲۵۳۶بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

اصغر ویرایش علی اهلل، کشف االسرار و عده االبرار،میبدی، رشیدالدین فضل

 .۱۳8۲امیر کبیر،حکمت، انتشارات 

 . ۱۳۳۲ناصرخسرو، جامع الحکمتین، به کوشش هانری کربن و محمد معین، تهران، 

ی بهمن، ی احمد آرام، چاپخانهنلینو، الفونسو کرلو، تاریخ نجوم اسالمی، ترجمه

۱۳۴9. 

 نوری، حاج حسین، مستدرک الوسائل، انتشارات مؤسسه آل البیت االحیاء التراث،

 ق.. ۱۴۰8قم، 

زاده، علمی ی همایون صنعتینویگه باور، اوتو، علوم دقیق در عصر عتیق، ترجمه

 .۱۳۷۵و فرهنگی، 

آبادی، مرکز ایرانی الدین نجمی سیفهای ایران باستان، ترجمهنیبرگ، ه.س. دین

 .۱۳۵9ها، ی فرهنگمطالعه
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سیدسجادی، نشر  ی سید منصورنیولی، گراردو، زمان و زادگاه زرتشت، ترجمه

 .۱۳8۱آگه، 

ها باید که ی انجام کبیسه، در: سالوامقی، ایرج، گاهشماری هخامنشی و طریقه

 .۱۳8۲بهزادی، انتشارات فردوسی،  ی رقیهتا...، ویراسته

زاده، انتشارات ی همایون صنعتیواندروردن، بارل ل. پیدایش دانش نجوم، ترجمه

 .۱۳8۶دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

 .۱۳8۴ی مراغه، انتشارات امیرکبیر، ورجاوند، پرویز، کاوش رصدخانه

، سخنرانی در انجمن «آریایی؛ تعیین تکلیف با یک واژه»شروین،  وکیلی،

 .۱۳8۷شهریور ، علوم اجتماعی دانشگاه تهران یشناسی ایران، دانشکدهجامعه

 .۱۳89ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهاسطورهوکیلی، شروین، 

هخامنشی، شورآفرین، ظهورمن پارسی در عصر  داریوش دادگر: وکیلی، شروین،

۱۳9۰. 

 .۱۳89شورآفرین، وکیلی، شروین، کوروش هخامنشی، 

 شورآفرین، )زیر چاپ(.وکیلی، شروین، گاهان و زندِ گاهان، 
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های پیچیده، ی سیستمشروین، مدلسازی تغییرات فرهنگی به کمک نظریه وکیلی،

 .۱۳8۴جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، انتشارات 

ی پژوهشی دانشگاه علوم ی فراما )فصلنامهوکیلی، شروین، هفتِ مقدس، مجله

 .۱۳۷8، ۱ی پزشکی تهران(، سال اول، شماره

زاده کرمانی، ی همایون صنعتیوندرواردن، بارتل، ل. پیدایش دانش نجوم، ترجمه

 .۱۳8۶انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

ی شکل انسان ـ شیر میترایی، در: دین مهر هنسمن، جان، تفسیری پیشنهادی درباره

فر، ی مرتضی ثاقبدر جهان باستان )مقاالت دومین کنگره مهرشناسی(، ترجمه

 .۱۳8۵توس، 

اصغر بهرامی و فرنگیس ی علیهوک، ساموئل هنری، اساطیر خاورمیانه، ترجمه

 .۱۳۷۰مزداپور، روشنگران، 

 .۱۳۷۲ی کتایون مزداپور، زریران، ترجمه یادگار

 .۱۳۷۶ی محمدحسن لطفی، خوارزمی، یگر، ورنر، پائدیا، ترجمه
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