
 
 

   اخترشناسی(نجوم) و رصد در ايران باستان
  و تاثير آن در جهان

  
  دکتر بُرزو نجمی 

  
  

هواشناسی و تهيه گاهنامه(تقويم و تاريخ) در ايران باستان بسيار پيشرفته بوده و به چند  –اخترشناسی  دانش
  بخش می شده است.

  
  تاريخ و تقويمنگه داری -١
 ودهستارشناسی که با هندسه مخلوط شد ب -٢
الع بينی، پيش گويی و غيره که آنرا با دانش ستاره شناسی يکی می دانستند و از وسيله ای استفاه ميکردند ط -٣

به نام زيج و زايجه. ( زيج و زايچه لوحه چهارگوش و يا گردی است که برای نشان دادن مواضع ستارگان در فلک 
 گری مورد استفاده قرار گيرد.)امور دي ساخته می شود تا برای به دست آوردن حکم طالع والدت و

  
 

دانش اخترشناسی پيشينه بسيار قدرمی دارد و احتماال به زمان پيدايش انسان می رسد. ماجرای آفرينش کائنات و 
خلقت انسان از سه سده پيش تاکنون نقطه ضعف مذاهب توحيدی (سامی ابراهيمی) بوده است. دانش پيشرفته 

ر کهکشانها و چگونگی پيدايش و تکامل زندگی در روی زمين نشان داده است به ساختا امروزی در زمينه دستيابی
که برداشت های کتابهای مقدس مذاهب اصطالحی توحيدی از چگونگی آفرينش بيشتر از آن که از وحی آسمانی 

  )١( سرچشمه گرفته باشند، از اسطوره ها و افسانه های زمينی منشاء دارند.
  

ياری رساندن به نوشته های بعدی، فشرده ای از پيشينه اخترشناسی در ايران باستان ک بهتر و الزم است برای در
و آگاهی بنيادين از قوانين و اصول گردش زمين به دور خورشيد از ديدگاه ناظر زمينی در دو قسمت شرح داده 

  شود 
  
  گردش زمين -١
 ت.وسايلی که برای تعيين زمان و تاريخ به کار می رفته اس -٢
  
  
  
  گردش زمين از چهار جرکت اصلی تشکلی شده است. ن:گردش زمي -١
  
چرخش زمين از غرب به شرق و اطراف يا در محور شمالی جنوبی که حرکت وضعی ناميده می شود و نمايانگر -١

ثانيه  ٩/۴دقيقه و  ۵۶ساعت و  ٢٣طلوع و غروب روزانه خورشيد و روز و شب زمين است. حرکت وضعی 
  انجامد. بدرازا می

  
يا در واقع ميل محور زمين(محور زمين خط فرضی است که از انتهای شمالی به انتهای جنوبی  حرکت محوری-٢

  کره زمين چرخش نموده و موجب تغيير آب و هوای زمين و ايجاد فصل های چهارگانه شود.
 
 ده می شود و حرکت انتقالیحرکت زمين به دور خورشيد در جهت خالف عقربه های ساعت که توالی سالها نامي-٣

ثانيه بدرازا  ۴۶دقيقه و  ۴٨ساعت و  ۵روز و  ٣۶۵را به وجود می آورد. حرکت انتقالی زمين به دور خورشيد 
ميليون کليومتر است. سرعت زمين به  ٩۵٨می کشد و مسافت پيموده شده زمين در اين زمان به دور خورشيد 

ميليون  ١۵٠ه زمين تا خورشيد ومتر در ساعت است. فاصلليک ١٠٧٢٠٠ميل يا  ۶۶٠٠دور خورشيد در حدود 
و گردش ماه به دور  ميل ) است  ٢٢١۴۵۶کليومتر( ٣۵۶٣٩٩ميليون ميل) و فاصله ماه تا زمين  ٩٣کليومتر( 

  روز طول می کشد.  ٣٠/١١و  ٣۵۴دقيقه و به دور خورشيد  ۴٣ساعت و  ٧روز و  ٢٧زمين 
 



آن صورت می پذيرد و به موجب آن از قطب  َدَوران زمين حول صفحه عرضی گردش تقديمی زمين که بر اثر آن-۴
دقيقه به دور قطب دايره البروج حرکت می کند. بر اثر حرکت  ٢٧درجه و  ٢٣آسمانی در دايره کوچکی به اندازه 

ه البروج هر تقديمی، از نگاه ناظر زمينی بدون اين که زاويه استوايی آسمانی تغيير کند، صورت های کيهانی منطق
ثانيه قوسی به طرف خورشيد حرکت می کند و در نتيجه نقطه اعتدال بهاری يا پاييزی (برابر  ۵٠ساله به اندازه 

در بين افالک جابجا می شود. ( دايره منطقه البروج مسيری است که خورشيد و سياره ها و ماه  ٩شدن شب و روز
  وره يا مسافت را می پيماند).در گردش ساالنه خود از ديدگان ناظر زمينی آن د

 
خورشيد نيز  بوهمچنين تاثير ميل محور زمين بر روی حرکت وضعی آن موجب می شود تا مکان طلوع و غر

جابجا شود، بطوری که تنا در دو روز از سال يعنی اول فروردين و اول مهر ماه خورشيد دقيقا از شرق برمی آيد و 
يگر روزهای سال طلوع و غروی اوی شدن شب و روز است.  در ددر غرب پنهان می شود و نتيجه آن مس

و غرب منحرف ميشود، به طوری که در اول تابستان که به آن انقالب تابستان می گويند به خورشيد از شرق 
دقيقه می سازد.  ٢٧درجه و  ٢٣حداکثر فاصله خود از نقطه اعتدال بهاری می رسد و از سوی شمال با آن زاويه 

  حراف زمين درحين محری خود است.ان ين زاويه برابر با اندازهاندازه ا
  

بلندترين روز سال و کوتاه ترين شب سال، در زمان انقالب تابستانی به اين علت است که فاصله بين طلوع و 
غروب خورشيد به طوالنی ترين حد خود می رسد. در اول دی ماه يا اول زمشتان که انقالب زمستانی ناميده می 

ا) خورشيد از سوی جنوب به حداکثر فاصله خود از نقطه اعتدال پاييزی می ، (طوالنی ترين شب يا شب يلدشود
دقيقه می سازد و کوتاه ترين روز سال و تاريک ترين شب سال و  ٢٧درجه و  ٢٣رسد و با ان همان زاويه 

اين  است. وجود کس انقالب زمستانیبزرگترين يا طوالنی ترين شب سال را به جود می آورد. انقالب تابستانی برع
روز نيست و زمان مابين اول بهار تا اول تابستان و اول   ٣/٩١اختالف فصلی است ه فاصله چهار فصل درست 

روز و  ٣١پاييز و زمستان برابر با عدد باال نيست. اجداد آريايی ما دقيقا اين را می دانستند و شش ماه اول سال را 
  حساب آوردن کبيسه آن را اصالح می نمودند.روز و يا با  ٢٩آخر را ماه  رز و ٣٠ماه دوم را  ۵
  

همين آگاهی در چهار هزار سال پيش، سرچشمه از دانش سرشارو فرهنگ ايرانيان باستان دارد و به همين برهان 
نش گاه شماری خورشيدی(آريايی رصد شده توسط زرتشت) دقيق ترين گاهشماری در جهان به شمار می آيد. دا

روز، تابستان  ٩/٩٢ماری رصد شده آريايی نشان داده که در نيم کرده شمالی زمين بهار امروزی نيز در تاييد گاهش
  روز است.  ٨٩روز و زمستان  ٨/٨٩روز، پاييز  ٩٣/۶
  

ر خورشيد به دليل دوری و وتغيير سرعت خورشيد از ديد ناظر زمينی يا درست تر تغيير سرعت کره زمين به د
به خورشيد  ر خورشيد صورت می گيرد، به اين ترتيب که در زمستانآن در مدار بيضوی خود به دو نزديکی

رشيد ونزديکتر می شود و در نتيجه بر اثر قوه کشش خورشيد بر سرعت آن افزوده می شود و در تابستان از خ
است که ما را به   ه کششو قو دورتر می شود و بر اثر قوه جاذبه خورشيد از سرعت آن کاسته می شود. فاصله

ديگری رهنمون ميکند و آن اينکه تغيير درجه گرما و سرمای زمين در تابستان و زمستان نه بر اثر نزديکی نکته 
که اتفاقا نزديکترين فاصله را با خورشيد در زمستان  و دوری زمين به خورشيد در زمان حرکت انتقالی است(

  صورت می گيرد. داراست)، بلکه بر اثر گردش محوری زمين
  

سرعت حرکت انتقالی زمين يکنواخت نيست، حرکت محوری زمين نيز متغير است، در نتيجه امکان همانطور که 
طلوع خورشيد در روزهای متفاوت يکسان نيست و هنچنين اين تغيير در ماههای مختلف نيز تفاوت دارد. ارتفاع 

وسان است که از آن می  نيز غيريکنواخت و در نو اين نيست  خورشيد از زمين نيز در روزهای سال يک اندازه
درجه، ارتفاع ظهر خورشيدی در  ۵/٣٠توان برای تعيين زمان بهره برداری کرد. در سيستان با عرض جغرافيايی 

درجه است.  ٨٣درجه و در زمان انقالب تابستانی  ٣۶درجه و در زمان انقالب زمستانی  ۵/۵٩اول بهار و پاييز 
ی های فوق العاده ای استفاده  ميکردند که حيرت انگيز است و اين تنها با آگاه (نياکان آريايی ما) از پيشينيان ما

دانش اخترشناسی آنها ميسر ميشود. در ايران باستان از رصدخانه و وسيله ای به نام استرالب استفاده ميشده تا 
  زمان و تاريخ و تقويم را تعيين نمايند.

  
  

  باستانخترشناسی در ايران پيشينه رصدخانه و ا
 
  باستان ازدو رصدخانه به طور يقين و احتماال بيشتر برای تعيين زمان استفاده ميکرده اند: يرانيانا

  



کيلومتری جنوبی شهرسوخته و در بزرگترين تپه مسکونی آسيای  ۴۵رصدخانه زرتشت، اين رصدخانه در-١
م اين رصدخانه را صدخانه های جهان است. زرتشت ناغربی در استان سيستان قرار دارد و از قديميترين ر

"جاودان کت" گذاشت که بعدها به نام بهشت کنگ يا گنگ دژ مشهور شد و تازيان آن را "قبه االرض" ناميده اند. 
سال پيش می رساند. در فاصله چندکيلومتری اين شهر  ۵٢٠٠تا ٣٨٠٠کاوشه های شهر سوخته قدمت آن را به 

اه های زمان پيشداديان تا اواخر ساسانيان و حتی مدتی پس از کرکوی که يکی از بزرگترين آتشگمحلی است به نام 
استيالی تازيان در آنجا قرار داشته است. احتماال شهر سوخته امروزی با شهر زابل ياد شده در شاهنامه يکی 

  است. 
  

نايی آنها با گرفته است و اين نشان دهنده آشنيمروز يا سيستانو بنا به گفته نياکان آريايی ما در ميان جهان قرار 
جغرافيای زمين بوده است که با اندازه گيری و حسابهای درست دريافته بودند. آنها ميدانستند که در شرق و غرب 
جهان که خورشيد در شرف طلوع  غروب است، در نميروز ميانه روز است که به تازی ظهر ناميده می شود. پس 

قی) ميانه روز را نشان می دهد، از شرق آسيا در ژاپن درجه شر ۶٢در رصدخانه نيمروز( در زمانی که خرشيد
درجه غربی) روز است يا با نشن دادن و محاسبه بهتری ميتوان  ١٨شرقی) يا در غرب افريقا در سنگان ( ١۴٢(

  نوشت
در رصدخانه نيمروز  که بهتر است گفته شود، زمانی که خورشيد ١٨+  ۶٢=  ٨٠و همچنين   ١۴٢ - ۶٢=  ٨٠ 
درجه شرقی) تا جزيره  ١٨٢ميان روز را نشان می دهد، از جزيره های " کورل" در اقيانوس آرام (شرقی)  ۶٢(

درجه غربی) روز است و رصدخانه نميروز در ميان اين سرزمين ها قرار  ٢٨های " آزور" در اقيانوس اطلس (
  . ٢٨+  ۶٢=  ٩٠و يا  ١۵٢ – ۶٢=  ٩٠گرفته است، به اين ترتيب 

  
زاره ها، نيمروز مبداء شاخص گاه شماری در ايران باستان بوده، اما بعدا تازيان نيمروز را به سده ها و شايد ه

نصف النهار ترجمه کرده اند و قدرتهای استعمارگر زورمند و تماميت خواه نيز مانند انگلستان، نصف النهار مبداء 
ند و به جای گمنامی در انگلستان به نام مهد تمدن زرتشت اهورايی برداشتو صفر درجه را از نيمروز تابستانی و 

گرينويچ بردند که نه ربطی با نيمروز داشت و نه از نظر علمی و پژوهشی درست بود و تا به حال هم کسی به آن 
ياب  اعتراض ننموده است. در رصدخانه زرتشت قديمی ترين ستاره ياب (استرالب) کشف شده. کشف اين ستاره

ستاره يابی چندين قرن پيش از بطلميوس در سرزمين ايران اختراع شده و نظريه  نشان می دهد که اين وسيله
ابداع ان توسط بطلميوس پوچ و بيهوده می نمايد. ابوريحان بيرونی در " تحديد نهايات االمکان" و ابوالفداء در " 

عنوان کرده اند. با حساب  درجه ٢۴ه اند و ِميِل زمين را تقويم البلدان" از اين رصدخانه به نام زرتشت نام برد
. ثانيه از ميل زمين کم ميشود با احتساب اندکی، سرراست کردن عدد در اين /۴۶٨۵درست اينکه هر ساله 

سال  ۴٠٠٠رصدخانه ممکن است و ساخت بنای اصلی يا بنياد رصدخانه خورشيدی نيمروز قدمت آن به حدود 
می نامند که بنايی است که با خشت و گل   QN3مان" " غال ٣را امروزه بنای شماره  پيش ميرسد. رصدخانه

متر می رسد. در چهار سوی حياط مرکزی، ايوان ها و  ۵۴ساخته شده و چهارگوش است که طول هر ضلع آن به 
انه نيمروز يا " ترتيب خاصی انجام وظيفه ميکنند. ساختمان رصدخ ستون هاييی قرار دارد که در رصِد سايه ها به

به دست باستان شناسان ايتاليايی حفاری و مرمت شد، اما از آنجا که آنان  ١٣۴٠در سال های دهه دهان غالمان" 
پی به کاربرد واقعی بنا نبرده بودند و از اين ساختمان به نام ساختمان مقدس نام می بردند، در مرمت و بازسازی 

از دقت رصدخانه و آفتاب سنج ها تا اندازه در نتيجه آن بی دقتی، امروزه  آفتاب سنج ها دقت کافی بکار نبردند و
  ای کاسته شده است. اما اين کاستی ها را ميتوان با صرف وقت و دقت و عالقمندی اصالح نمود.

  
از آنجا که در آثار ايرانی آمده است که "زرتشت" در رصدخانه نيمروز حلول خورشيد به برج بَره را رصد کرد و 

ح و بنياد گاه شماری جديدی را پی افکند، اين گمان نيز وجود دارد که رصدخانه تقويم يزدگردی باستانی را اصال
نيمروز همان رصدخانه زرتشت بوده باشد. اين نظريه، محاسبه استاد ذبيح بهروز از هزاره زرتشت و زايش آن 

  سال پيش تاييد می نمايد.  ٣٧۶٩ابرمرد تاريخی را 
پادشاه ندارد و اين همان تاريخ آريايی است. بايد اضافه کنم که در کنار  ی ارتباطی با يزدگردردی باستانتاريخ يزدگ

  رصدخانه نيمروز بنای کوچکی وجود دارد که مردم محلی از ديرزمانی از آن به نام آرامگاه زرتشت نام می بردند.
  
  
 ۶رصدخانه در  از آن استفاده می شده است. اينرصدخانه نقش رستم: که در زمان هخامنشيان و ساسانيان  – ٢

سال در دوران هخامنشيان تاسيس  ٢۵٠٠کيلومتری اپاختری(شمالی) تخت جمشيد قرار دارد که با قدمت بيش از 
شده است. اين رصدخانه را به نام کعبه زرتشت می شناسند. اين رصدخانه نيز برای سنجش گردش خورشيد و نگه 

سال و ماه خورشيدی و انقالب های تابستانی و  خراج تقويم و تشخيص روزهای اولداشتن حساب سال و است
  زمستانی و اعتدال بهاری و پاييزی و ديگر رويدادهای سالنامه نگاری به کار می رفته است.

  



پله ديده می شود. اين پله ها در حکم يک صفحه  ٣٠متر است و در قسمت اپاختری آن  ۵/١٢ارتفاع اين ساختمان 
ز آنها محاسبه زمان از راه خورشيد است. پله ها طوری ساخته شده اند که سايه رجه دار است و در کنار هر يک اد

لبه عمودی بنا به هنگام طلوع خورشيد در هر يک از ماه های سال به ترتيبی ويژه بر روی پله ها می افتد. در پله 
چون طول روز و  – غاز سال هخامنشی ( روز اول مهردارد که ميتوان از روی آن نزديک شده آ ها ترتيبی وجود

بنا شش پنجره يا آفتاب سنج   شب مساوی است) را روز به روز مشخص نمود. بر هر سه ضلع خورآيان(شرقی)
ديده ميشود که نزديک شدن سل نو را هفته به هفته می توان تعيين نمود. اين نشان می دهد که بر خالف باور 

تفاده می کرده اند. کعبه زرتشت(رصدخانه نقش رستم) در واحد زمانی هفته در آن زمان اسرايج، ايرانی ها از 
فاصله کوه سيوند واقه شده که طلوع خورشيد در درازترين روز تابستان بالفاصله در لبه خورآيانی(شرقی) کوه و 

  يشود.غروب خورشيد در ايام اعتدال بهاری و پاييزی در لبه خوربرانی (غربی) کوه ديده م
  

سال پيش با قوانين حرکت  ٢۵٠٠ای هخامنشاين نماينگر اين واقعيت است که اخترشناسان تمام اين ها با نوشته ه
زمين، ماه، سيارات و ديگر پديده های آسمانی از نوع ماه و خورشيد گرفتگی آشنا بوده اند و آنها را از پيش تعيين 

د و هم به دور خورشيد می مرکز جهان نيست و هم به دور خوميکرده اند و می دانستند که زمين کروی است و 
را در رصد ماه، مشتری، زحل و  ۴٠٠چرخد. " نابوريمانو" اخترشناس دوره هخامنشی کتيبه معروف کمبوجيه 

مريخ(ماه، ناهيد، کيوان، بهرام) از خود به يادگار گذاشته است. در متن اين رصد دقيق ماه، سياره ها و محاسبه 
ت نوشته شده است. فراست و آگاهی دانشمندان زمان پادشاهی هخامنشيان بوز به طلوع و غروب آنها به دق های مر

  )٢(بود که زمينه سفر دانشمند مشهور يونانی " فيثاغورث" را به ايران برای کسب اين دانش فراهم نموده است. 
 
  
  

  هنر اخترشناسی در ايران باستان
  

ه ترين آنها، تاريخ يزدگردی باستانی است که ينو شناختی وجود داشت که مهمترزرتشت چندين گاه شماردر زمان 
قرن هشتم و  ٢و  ١در کتاب نجوم آريايی ناميده شده است. در دو جدول ا گاه شماری تقويم های تورفانی شماره 

ن پادشاهی جمشيد نهم پيش از ميالدی نام يزدگردی برده شده. در زيج ها و کتب نجومی وضع اين تاريخ را به زما
سبت داده و تصريح کرده اند که اين تاريخ نمايانگر تمدن آريايی هاست. يه اين جهت آنها را يزدگردی و قبل از او ن

می ناميدند که هر يک از روزهای ماه از ايزدی بود و نماز مخصوص به خود داشت، ولی بعدها هر يک از سالهای 
دگردی قديم ناميدند. با اين توصيف سالهای ز آن از تاريخ های دگر آنرا يزرزی را يزدگردی گفتند و برای تمي ٣۶۵

روز بی کم و زياد بود و به همين گواه سرسال در تمام فصول عوض می شد و روزهای متبرک تمام  ٣۵يزدگردی 
ال ثانيه و بقيه سال باعث می شد که س ۴٩دقيقه و  ۴ساعت و  ۵فصول را شاد می نمود. به حساب نياوردن 

 )٣(شمسی به درستی کبيسه نشود. 
 

 ٣٣٠٠سالگی َرَصد کرده و بقيه سال را با حسابهای سابق منظم نموده است. سال رصد زرتشت  ۴٢زرتشت در 
 ٣٧٢۵ميالدی است،  ٢٠٠٢هجری خورشيدی و  ١٣٨١سال خورشيدی بعد از يزدگردی باستانی است. امسال که 

+  ٣٧۶٩=  ٧۴٩۴ب ساده، شت می گذرد. با يک حسازايش زرتسال از  ٣٧۶٩سال از تاريخ رصد زرتشت و 
سال تقريبی آريايی به دست می آيد. با کرين ايزوتوپ از يافته های باستان شناسی ايران نيز سال تمدن  ٣٧٢۵

 )۴(سال به دست آمده است.  ٨٠٠٠تا  ٧۵٠٠آريايی در حدود 
  

ه  عمر خيام نيز يی است که تا به حال وجود داشتتاريخ شمسی يزدگردی رصد شده يکی از دقيق ترين تاريخ ها
تقويم خود را از اين گاهنامه استخراج کرده است.  احتمال داده می شود که اين گاه شماری در زمان زرتشت فصلی 

اشی وهيشتا    -٢فره شی    -١بوده و در زمان کيانيان وجود داشته است. نام ماه های اوستايی چنين بوده است 
 -١١دئوش    -١٠اثر    -٩اََپم    -٨ميثر    -٧خَشتََروئيريه    -۶رتات   اَمِ   -۵تيشتريه     -۴ تات   هُوروَ  -٣

  سپنت آرميتی -١٢وهومنن    
  

ماه سی روز و هر ماه  ١٢اين زروشماری  در زمان هخامنشيان و اشکانيان تغيير يافته، بدن معنی که سال را به 
روز بخش نموده بودند و به جای  ٨خری هر کدام روز و دو هفته آ ٧کدام ولی هر هفته ا ٢را به چهار هفته که 

روز در سالهای کبيسه، يک ماه به سال در سال ششم اضافه می کردند. در اين  ۶روز به آخر سال و  ۵افزودن 
ه قرار می ماه داشته باشد، سيزده ماه داشت که آن را بين اسفند و فروردين ما ١٢صورت سال به جای آن که 

ايزدی بر خود نداشت و آن را ماه اپاختری (يا ماه سرگردان) می ناميدند. چون عدد سيزده، به دادند. اين ماه نام 
عقيده بابليان و کلدانيها عدد ناخوش آيند و نحسی بود و ايرانيان نيز اين سنت خرافاتی را از آن قوم پذيرفته بودند، 



فروردين تا اسفند که از سنگ نوشته  منشيان از . نام ماههای هخا)۵(رود گرديد اين گاه شماری دوامی نياورد و مط
  ها و پلمه ها به دست آمده چنين است:

باگايادی (بغ  -٧کارياشيا     -۶درن باجی    -۵گرم پد    -۴ثائی گرچيشن    -٣ثورواهر    -٢آدوکن ايش   -١
   )۶(ويخن.     -١٢(ُمرَغَزَن)   ساميا  -١١انامک    -١٠َی)    آچی يادی يا (اثری يادی -٩َوَرکَزن     -٨ياديش)  

 
ری بودند تاريخ را بار ديگر عوض نمودند و به اين سبب سال در زمان پادشاهی ساسانيان که مردمانی بسيار قش

روزی تقسم می نمودند. زوزهای ماه  سال مانند نياکان  ٣ماه  ١٢روز حساب می آوردند و سال را به  ٣۶را 
به زبان اوستايی آن را اورداد (يا روز اضافی را در آخر سال قرار می دادند و  ۵هخامنشی شان نام ايزدی داشت. 

سال يک روز به آخر سال اضافه می نمودند تا جبران زيادی گردش سال را  ۵زهای اضافی) می ناميدند و هر رو
روز اضافی را گاتابيو (گرفته شده از گاتهای زرتشت) نام گزاری کرده بودن و تمام اين مدت را  ۶يا  ۵د. آن بنماي

فرورتين    -١دوره اشکانی و ساسانی چنين است:   به نياز و نماز به درگاه الهی مشغول می شدند. نام ماهها در
دذو     -١٠آثور يا آتور     -٩آپان    -٨ميتر    -٧ريور   تشَ  -۶امردات    -۵تير   -۴خوردات    -٣ارتاوهيشتا    -٢

  .)٧(سپندارمت   -١٢وهومن    -١١
شده زرتشت احتماال فصلی و شمسی می شود اين قسمت را اينطور ساده و فشرده بيان نمود که گاه شماری اصالح 

  ست.(خورشيدی) و تقويم زمان هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان شمسی قمری بوده ا
  

روزهای هفته آريايی: کيوان شيد( شنبه)، مهرشيد (يکشنبه)، مهشيد (دوشنبه)، بهرام شيد(سه شنبه)،  *
باشند. (استخراج شده از پژوهشهای دکتر حسن  تيرشيد(چهارشنبه)، اورمزد شيد(پنج شنبه)، ناهيد شيد(جمعه) می

  عباسی، تقويم آريايی، پاريس).
 
  

استخاره و خرافات ديگر در آموزش گاتهايی زرتشت جايی نداشته و به شدت با آن  طالع، پيش گويی، سحر و جاده،
و انسان را از  مبارزه شده است. اين صفات در زمان بعد از زرتشت نيز بعنوان صفات بدی (اهريمنی) ياد شده
رات از آن به عنوان  هرگونه رفتار مشابه نيز منع کرده نموده اند، واژه جادو در زبان اوستايی "ياتو" است که بک

دژمنشی، ددمنشی و غير ياد شده است. در حال حاضر نيز معلوم شده که اين صفات و کردار نه پايه علمی دارند و 
  نه مذهبی.

  
زايش مسيح از روی نوشته مسيحيان به مغ های ايرانی کامال ساختگی و دروغ  نسبت داده پيشگويی و بشارت

ن يشت يازند . همون يسن و بخشی از زراتشت نامه و از آثار ادبی زرتشتيان است. جاماسب نامه و کتاب زند بهم
د و بنيان آنها در سده هفتم هجری که توسط زراتشت بهرام پژدو به نظم آمده و نوشته های ديگر از اين دست هستن

ال بستگی به آموزش های زرتشت نداشته و عاری از پژوهش های علمی هستند که حضرت زرتشت هزاران س
پيش آنها را مطرود کرده است. در يادگار زريران که حماسه اس است به زبان پهلوی از زبان جاماسب، پيش گويی 

ن می پرسد نقل است که در خداينامه و بعدا نيز در هايی که گشتاسب شاه از وی درباره جنگ ايرانيان و توانيا
يمی در ايران داشت، در جهان باستان تسط يهوديان اخذ شاهنامه نقل شده است. اين گونه باورها که ريشه بسيار قد

سال به  ٧٠٠و در جهان شرق باستان گسترش و انتشار پيدا کرد. قدمت بهمن يشت و نوشته های فوق فقط به 
  سال پيش از زرتشت و جاماسب). ٣٠٠٠يعنی پيش می رسد (

  
ژه سيوشانس گاتهايی و بشارت پيامبران بعد ادعای پيروان مذاهب توحيدی و هم چنين پيروان شيخيه و تکيه به وا

از زرتشت نيز از نظر گاتهايی بی معنی و بياسا است و اين افراد اين واژه تحريف شده گاتهايی را برای حقانيت 
  د و اغوا ديگران بکار می برند.دادن به کيش خو

  
ايرانی که همزمان در بين النهرين و ايران بايد صريحا و اکيدا تذکر داد که بايد ميان مغ های کلدانی، بابلی و مغان 

می زيستند تفاوت گذاشته شود. مغان بابلی، کلدانی به ستارشناسی، پيش گويی، فال گيری، سحر و جادوپزشکی 
  برداشتی از همين فرقه است.    Magiه اروپايی اشتغال داشتند و کلم

  
سفی داشته اند. پژوهندگان غربی و تاريخ نويسان مغان ايرانی فرقه ای جداگانه و مذهبی بوده و راه و روشی فل

تازی و نويسندگان شرقی به تفاوت آشکار اين دو فرقه وقعی نگذاشته و نادرستی را درباره مغان زرتشتی ايرانی 
  )٩و  ٨( و آنها را به اشتباه مجوس ناميده و می نامند. روا داشته 

  
کب در جهان و سرنوشت اشخاص از خيلی قديم در ايران رواج به بدی و نيکی روز  وماه و سال و تاثير کواباور 

داشته اگرچه فاقد پايه علمی و شواهد دينی است ولی ظاهرا در آن عصر آن را دارای اصول علمی می شمرده و 



زيادی به آن نشان می دادند. در دربار پادشاهان ساسانی پيوسته عده ای از ستاره شناسان و پيشگويان عالقه 
شته و در تمام کارهای مهم طرف مشورت پادشاه بوده اند. چون ستاره شناسان در کار پيشويی حوادث و حضور دا

امه مردم نفوذ داشت ولی ويژگی آن نزد احکام و اختيارات، بنای کار خود را به علم دانسته و اين باورها در ع
رها با اين گروه مخصوص مشورت می بزرگان و پادشاهان بيشتر بود. شاهان مادی و پارسی همواره در اين کا

  کرده اند و شاهنامه نيز پر از اين اشارات است. 
  
  
  

  آفرينش از ديدگاه زرتشت
  

گاتهايی است و به موجب سرود روشن و زيبا که در نظريه و اظهارات زرتشت درباره آفرينش محدود به چند آيه 
تا به شيوه ای دلپذير و عارفانه ياد کرده است، تا اين باره دارد، از آفرينش افالک و کيهان توسط پروردگار يک

آنجايی که چون دلداده ای به پروردگار درباره آفرينش، هستِی، خورشيد و ستارگان و ماه و پُری( ماه کامل يا تمام) 
اب می به آنها جو ۴و  ٣بند  ۴۴آن و زمين و آسمان و ... ياد کرده  بالفاصله در گاتها، يسنای  کاستی( ماه نيمه) و

  دهد. 
چون به ژرفا، درمنش (انديشه) خويش به تو انديشيدم تو را دريافتم که نخستينی و پسين، و به چشم درون (با  «

عدا اضافه ميکند که آفرينش بسيار قديمی و هميشه با آفريدگار و ب »چشن خرد و عقل) دريافتم که در من هستی. 
.  اين )١٠(افزايشی و تکاملی (يا باوستايی سپنتايی) داشته است بوده، در زمانهای مختلف انجام گرفته و صورت 

آيه های بسيار نغز و شيوا را که به طور سوال و جواب در گاتها مطرح شده، نشان دهنده عمق دانش و فهم 
سده پيش انسان را راهمنايی و از خرافات برحذر نموده است. آَوخ که آموش های   ٣٧زرتشت است که ضرت ح

ی مانند آن ابرمرد فرهيخته و آموزگار راستين را پس از مدتی دگرگون نمده و آن را با آن همه ناراستی واال و ب
  آلوده اند.

  
اسالمی  –ی را تاليف نمود که تا حدی با نوشته های عبرانی بعد از سلطه تازيان بر ايران موبد فرنبغ دادگی کتاب

رينش). اين کتاب در مقابل مطالب آفرينش مذاهب سامی بود که در تطبيق دارد و نام آن را بُندِهش نهاد( بنياد آف 
هيچ ارتباطی با تعليمات  سال پيش نوشته شده و از کتابهای تاريخی زرتشتيان است.  ٩٠٠ – ١١٠٠حدود 

و پژوهشگرانی که از آن به عنوان کتابهای مقدس زرتشت استفاده می کنند يا نام می  و گاتها نداردزرتشت 
  )١١(آن را از کتاب گاتها و آموزش های زرتشت جدا و هميستار بدانند.  برند، بايد

  
ماه سياه و نياکان آريايی ما را تصور بر آن بود که ماه و خورشيدگرفتگی بر اثر آن است که ماه اباختری يا 

ا اباختر يا خورشيد اباختری(اپاختری) ((شمال و مشرق و مغرب واژه هايی هستند تازی. در ايران باستان شمال ر
جنوب = نيمروز، مشرق را  خورآوران يا خورآيان و مغرب را خوربران می ناميدند. شمال (اباختر) و  –اپاختر 

و بد می دانستند چون طبيعتا گياه و ..... نيز در آن سوها رشد خوربران(غرب) را که آفتاب زياد نمی تابيد، نحس 
وشيد و ماه از يک سو و زمين از سوی ديگر قرار می دهند و اين سبب زيادی ندارد.)) يا ِمهر سياه خود را ميان خ

ت و می شود که ماه و خورشيد ديده نشوند. هم چنين ايرانيان باستان، اختران ثابت را که صورتی در حرکت اب
تی منظم شناسا داشتند ستوده و تقديس می کردند. از ديگر سو، اباختران يا سيارات را چون در ديدگاه آنان از حرک

و شناسا برخوردار نبودند، برای آن جنبه نحوست و بدی قائل می شدند. ( اين نظريه بيشتر توسط مغان بابلی و 
  می شد).کلدانی ارائه 

  
باورها و معتقداتی بسيار در مورد اثرات ماه و نور ماه بر زندگی و رشد گياهان و بدون گمان در ايران باستان 
ه آن منابع جز کليات در دست نيست. باور عاميانه بود که ماه ب گل ها رنگ ميدهد. جانوران وجود داشته که هم

رداری از حرکتی منظم ماه سياه يا ماه اباختری در شمار سياراتی است که به موجب تحرک و جابجايی و عدم برخو
زه ميدادند. هنوز هم در قرن در برابر اختران يا ستارگان ثابت، به خيال پيشينيان خوش آيند نبوده و بدانها لقب هر

مردم زيادی باور دارند در شبی که ماه پر است قتل و کشتار زيادتر می شود. ايرانيان باستان باال آمدن و پايين  ٢١
  که در ازثر کشش قوه ماه است. ستندرفتن آب دريا را می دان

  
تی در آن کبيسه بگيرند از وظايف پس از زرتشت، نگاه داری درست ساب سال و ماه و تعيين زمانی که می بايس

اخترشناسان بود و اجرای کبيسه با تمام تشريفات آن، يکی از مراسم بزرگ مذهبی و ديوانی و از کارهای مهم 
رای حساب مساحت اراضی مزروعی و کندن کاريزها به منظور بيرون آوردن آبهای دولت به شمار می رفته است. ب

دانش اخترشناسی را در ايران پيش از اسالم، اخترماری (ستاره  گرفته اند. درونی زمين از علم نجوم بهره می
  )١٢(حساب ستارگان) می ناميدند.  –شناسی 



  
يان نقل شده و به همين جهت هم تازيان واژه پارسی را گرفته و مساح يا اندازه گيری از طريق ايرانيان به تازعلم 

هم در اين فن به عربی نقل شده، آنها را هم بر مباحث اين دانش  به تازی درآورده اند. آنگاه چون آثار يونانی
در يک جا افزوده و همه را به نام هندسه خوانده اند، چوت در نوشته های اوليه تازيان واژه مهندسين يا آمارگران 

  و بطور مترادف ذکر می شود.
  
  

ايی و زروانی با باورهای نجومی و که در آيين های ميترفلسفه جبر اختری و تقدير  جبر اختری و تقدير :
ستارشناسی يک اصل بنيادی است در آثار مورخان و نويسندگان پيشين با نقوش و نگاره هايی بازمانده که آنها را 

صول با بينش واالی گاتهايی و خردگرايی زرتشت هميستار(ضد) هستند. زروانيان زمان تاييد می کند ولی اين ا
به بخت و تقدير می دانستند و حتی باور می کردند که زايش و مرگ افراد بستگی به  ساسانی همه چيز را وابسته

رگان تعيين می کردند و خواست افالک و ستارگان دارد. فردی که زاده ميشد، با دقت هنگام مرگ او را از روی ستا
ز چيرگی واقعی حتی بعد ابر آن باور بودند که ستارگان دارای جان و تدبير هستند. اين سنت های بی پايه و غير

تازيان در ميان ايرانيان بطور شديدتر ادامه پيدا کرد و تازيان نيز بيشتر بر روی آن خرافات تاثير گذاشتند. موجب 
ايرانيان سعی می نمودند با اين گفته ها  -٢ذهبی اسالم گرايان به تقدير و سرنوشت   باور م -١آن دو چيز بود    

تازيان خواست خداوند بوده است، ناکامی و واقعه شوم و تلخ شکست خود را معنای  که شکست آنها در برابر
  معنوی بدهند.

  
  

  فشرده اين نوشتار 
  

مل ديگر در دوران سده های دراز، بسياری از مدارک و نظامی و کشتارها و عوا –در نتيجه پيش آمدهای سياسی 
د برده اند، از اين جهت، درباره گسترش دامنه علوم و هنر و اسناد علمی ايرانيان از ميان رفته و يا مهاجمان با خو

 فلسفه و موسيقی ايران در دوره هخامنشی و پيش از آن آگاهی سرشاری نداريم. بطور پراکنده در کتابهای يونانی
ن کند. که آنهم خالی از دخل و تصرف های بی جا نيست، آثاری به جا مانده که ميتواند اندکی از بسيار را بر ما روش

صورتهای فلکی هزاران سال پيش توسط اخترشناسان آريايی ابداع شده و سپس مورد اقتباس و استفاده دانشمندان 
ز تمدن و فرهنگ در دنيای غرب به چشم نمی خورد، خط اروپايی و شرقی قرار گرفته است. در زمانی که آثاری ا

وط و دواير وهمی که در روزگار مبدا طول و عرض استوا(نصف النهار مبدا) از رصدخانه سيستان می گذشت. خط
جغرافيايی را روشن می کرد و همه محاسبات اختری به آن متکی است در اين رصدخانه ايجاد شده است. وجود 

نه تنها برهان بر اين است که ايران در آن روزگار کهن مرکز جغرافيايی جهان شناخته شده  رصدخانه در سيستان
  ان دهنده پيشرفت علوم و فرهنگ و تمدن در اين سرزمين پاک اهورايی بوده است.بوده است، بلکه نش

  
فالطونيان به شهر زمانی که مکتب افالطونی آتن به عنوان ارتداد بسته شد، بازماندگان اميالدی،  ۵٢٩در سال 

نانی که يک سده پيش از مدائن پايتخت ايران آمدند و انوشيروان آنها را پذيرفت. پلونيوس يکی از تاريخ نويسان يو
ميالد از ايران ديدن کرده می کويد: " وقتی که من در ايران بودم، دانشمندان ايرانی در حال اندازه گيری شعاع و 

را کروی تخم مرغی شکل می دانستند." همزمان، يونانيان زمين را صاف می انحنای کره زمين بودند و زمين 
ان را آب فراگرفته و آتن مرکز يونان و يونان هم مرکز زمين است. فلسفه نور دانستند و باور داشتند که اطراف يون

ت زمين و گردش فيثاغورث که خورشيد را مرکز جهان می دانست، تحت نفوذ و دانش مغان ايرانی بوده که به کروي
  )١٣(زمين به دور خورشيد اعتقاد داشتند. 

  
در کتاب فلسفه خود می نويسد که افالطون تمام دانش خود را از اَلتو فيلسوف يونانی که خود شاگرد افالطون بود، 

زرتشت گرفته است. شيفتگی و گرايش دانشمندان يونانی به جايی رسيد که همه آنها برای وجهه دادن دانش خود 
تازی  آن را به زرتشت نسبت می دادند. اگر به کتابها دقيقا مراجعه شود، می نويسند که اين نوشته ها از يونانی به

کتابت های  ترجمه شده که دست مايه رياضی دانان و اخترشناسان شده. در اين سده اخير روشن شده که تمام اين
يان آنها را که تمام منشا پهلوی و سريانی داشته اند و به يونانی را از پهلوی و سريانی ترجمه کرده بودند که تاز

سريانی هم يکی از زبانهای ايرانی بوده، چون در ايران به کار  يونانی ترجمه شده بودند به عربی برگردانده اند.
  )١۴(رفته است. 

  
را مبنا بر گردش  " آناکساگوراس" که با مکتب ستارشناسی آشنايی داشت، هنگامی که به آتن رفت و عقايد خود
د تپه و کوه و دره سيارات، بادهای تند، برقف ستاره های دنباله دار، هواشناسی، کسب نور ماه از خورشيد، وجو

در ماه و گداخته بودن و مشتعل بودن خورشيد اظهار داشت، يونانيان خرافاتی اين اظهارات را نپذيرفتند و او را به 



و نيز برای طرفداری از ايرانيان به دادرسی فراخواندند! ليکن، او گريخت و  اتهام بی دينی و آموختن ستارشناسی
  تن به محاکمه نداد.

  
ما حتی به ايرانيان باستان از جهت پايه گذاری های اوليه رياضيات مديون  )١۵(ليزه روکلو می نويسد ژان ژاک ا

اوستا) که در کليه زبانهای اروپايی از قبيل می باشيم، در واقع آريايی ها بودند که برای هر عددی اسم گذاردند (
دانشمند موضوع پرارزشی را به درستی  يکان، دهگان، سدگان، با يکديگر همانندی دارند. خوشبختانه اين

يادآورری کرده است و در اين زمينه شايسته است يادآوری شود که در عصر اوستا ايران به کرويت زمين و گردش 
 ٩۵.  در بند )١۶(ان سال پيش از هر انسانی من جمله کوپرنيک و گاليله پی برده بودندان به دور خورشيد، هزار
می ترين يشت ها است که قسمت بيشتر آن در پيش از زرتشت تنظيم شده) چنين آمده مهريشت (مهريشت از قدي

  است:
خورشيد به پهنای کره  " می ستاييم ايز مهر را که از کالم راستين آگاه است. او کسی است که پس از فرو رتن

  زمين بدر آيد و...... "
  

لد و نشو و نمای آن اشو، اهريمن بگريخت از اين ارت يشت در زادن زرتشت آمده است:  " درهنگام تو ١٩در بند 
  زمين پهن کروی و .... "

  
گرد و خايه ديَسه  و بازمانده های دفترهای دينی جهان و مينوی خرد، جهان را ٣٨افزون بر آنها، در آبان يشت بند 

  (تخم مرغی شکل يا بيضوی) نوشته اند.
  

ِگِرِ◌ده (زمين) فره آيد و شباهت آن چونان تخم مرغی است که در روايت پهلوی می خوانيم: زير و زبر و پيرامون 
نگاه داری مادی ندارد (يعنی زمين پايه و ستون ندارد و بر جايی قرار نگرفته است) در يکی ديگر از يشت ها، 

سرعت چرخش زمين به دور خورشيد بيشتر از دو برابر سرعت تيری دانسته شده که از کمام يک جوان ورزيده 
  د.رها شو

  
الزمه درک و دانستن اين نادانستی ها پژوهش و مطالعه است که از البالی آنها ميشود به راستی پی برد. برای 

شنايی به زبان و آداب و رسوم آنها را نيز داشت و درک درست تاريخ و فرهنگ و باورهای ايران باستان بايد آ
ود، چون هر کجا راستی است حقيقت است و زمانی پيورزی (تعصب) را از خود دور نموده و بيطرفانه قضاوت نم

  که شناخت و دانش و فهم خردگرايی باشد از دورويی و تزوير خبری نيست (اوستا).
  

  ايدون و ايدون ترباد
  
  

  بن مايه ها:
  
و کتاب تولدی ديگر از شجاع الدين شفا  ٢٠٠٢نوامبر  ۵، پنج شنبه ٩٣۴شماره  ١۵کيهان چاپ لندن، ص  )١(

  اچاپ آمريک
در اين قسمت از نوشته های پژوهشی دکتر رضا مرادی غياث آبادی مبدا گاه شماری در ايران باستان، چاپ  )٢(

  تهران استفاده شده است.
  تاريخ در ايران از استاد ذبيح بهروز، چاپ تهران ، تقويم و١۵ايران کوده، شماره  )٣(
  مانند بااليی )۴(
  به بعد  ۴۴٠ت، دکتر ن. بختورتاش، چاپ تهران، ص حکومتی که برای جهان دستور می نوش )۵(
  ۴۴١همان، رويه  )۶(
  ۴۴٢همان، رويه  )٧(
  حکمت خسروانی، تاليف دکتر هاشم رضی، تهران )٨(
  م، دکتر هاشم رضی، تهراناديان ايرانی پيش از اسال )٩(
  ورواال)کتابهای مختلفه گاتها (ترجمه های دکتر جعفری، موبد آذرگشسب و دکتر تارا پ )١٠(
  بندهش، ترجمه دکتر مهرداد بهار، تهران )١١(
  حکومتی که برای جهان دستور می نوشت، دکتر ن. بختورتاش، تهران )١٢(
  به بعد ۴٣۵همان، رويه  )١۴(و  )١٣(
(نقل از ماهنامه  ١٨٩٨، سال ١١ژان ژاک روکلو، مقاله در مجله انجمن جغرافيايی نوشاتل، جلد  )١۶(و  )١۵(

  تهران) چاپ شده است. ١٣۴۵اهی ايران ارتش شاهنش
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