
  

  

  

  

  

  اطالعات نجومي در متن فارسي ميانه
 

  دكتر مهري باقري

  استاد دانشگاه تبريز

  

 

اي   از ديرباز داراي اهميت ويژهمهاي مختلف دانش بشري علم نجو در ايران باستان از ميان رشته
 فارسي ميانه متون اوستايي و نيز تعداد زيادي از ةتون بازماندمتوان در  ميروست كه  اين از. بود

  .  تقويم و نظاير اينها بازيافت، اسطرالب،ي نظير نجومم علوةمطالب قابل توجهي دربار
 اردشير ةكارنام ،روايات پهلوي ،شكن گزارش گمان ،ردكدين ،نشِْهدنْباز جمله كتابهاي   
 تقويم ة هريك حاوي اطالعات مبسوطي دربار، مانوي و غيرهة قطعات بازماند،سي روزه ،بابكان

  . و نجوم استمزد يسنا 
 ،شود  كه يكي از منابع بسيار مهم فارسي ميانه محسوب مي، اردشير بابكانةكارنامدر كتاب   

 عنوان و لقبي وجود دارد ،است  عالوه بر اطالعات نجومي قابل توجهي كه به دقت توصيف شده
 عنوان كه اين. كه حاكي از اهميت و رواج علم نجوم و فنون وابسته بدان در دوران ساساني است

 ساساني ةترين مناسب و مقامات دور  عالية از زمر،يس منجمين استئمعني ر  به،اختر ماران سردار
دليل وااليي مقامش همواره مالزم ملوك ساساني واشكاني   به،رود و اختر ماران سردار شمار مي به

طلبد و از  حضور ميه  اردوان سر منجم را ب، اردشير بابكانةكارنام فصل دوم كتاب در. است  بوده
 پرسد و اين اختر ماران سردار ضمن توصيف اوضاع و  اوضاع و احوال اجرام فلكي ميةاو دربار
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 ،البروج در برشماري نام برجها و اجرام سماوي ةمنطقوال فلكي و برخي از ويژگيهاي حا
  . ن كيفيات چه اتفاقي رخ خواهد دادآمطابق كه كند  بيني مي پيش
 مطالبي است كه در ،ي مندرج در كتب فارسي ميانهمونجترين مطالب  اضحترين و و مهم  

اي بديع در  المعارف گونه ةري دانبندهش .است آمده  نشِْهدنْبفصل دوم كتاب معروف 

اي از  گاهي فراگير و همه جانبهآلف اين كتاب ؤ م. استشناسي از ديدگاه ايرانيان باستان كيهان
شناسي موجود  گاهيهاي پراكنده مربوط به كيهانآاست و   ن زمان داشتهآثار علمي موجود آعلوم و 

نند كه آبرخي از محققين بر. است  ورده و نظم و ترتيب بخشيدهآدر متون ايراني قديم را گرد 
ولي با بررسي اين متن مشخص .  روايت فارسي ميانه دامداد نسك اوستايي استنبندهشكتاب 

هاي فراواني  توان گفت كه مولف اين كتاب از منبع يادشده بهره يد كه چنين نيست و فقط موش مي
شتها، يسنا، ي، ونديداد عبارت بودند از نلف بندهشؤ مةخذ ديگر مورد استفادآمنابع و م. است  برده
ي طراــ بقة با رسالنــم بندهشــهشت و  ل بيستــواي فصــت محتـشباه  از.ها و غيرهـيشنيا
)de Helboadibus( ، زه ت گو،است  م نوشته شده. ق٤٢٠ حدودزنند در  حدس ميكه(Göetze) 

اين . است  وردهآدست  عنوان منبع فرضي بندهشن به  نسك بهدامدادتاريخ بسيار كهني را براي 
 ن بندهشةذ عمدأخ يگانه مدامداد نسكشود ثابت كرد كه   زيرا نمي، دانستمسلمتوان  ادعا را نمي

 ة يوناني يادشده يا خالصة پهلوي رسالة اين چنين فرض كنيم كه ترجمتوانيم  ولي مي.است  بوده
  بودهنهشتم بندهش و خذ فصل بيستآ از جمله منابع و م)شده در زمان شاپور اول  ترجمه(ن آ
  . است 

 لف بودهؤتحليل منابعي را كه در اختيار م  تجزيه ونمحتويات نجومي فصل دوم بندهش  
را و نظرات كم يا بيش ماقبل آف با توجه به  مولّةخذ عمدآست كه مشكار اآ. سازد سان ميآاست  

خورشيد و ماه از زمين دورترند تا ستارگان با اندازه و سرعت ستارگان نشناختن (ن آتاريخي 

 ،البروجةليها با دايربزيرا ايرانيان پس از تماس با با. دار پيش از هخامنشيان تعلق دةبه دور) سيارات

  .شدندشنا آ البروج و سيارات و غيره ةمنطقهاي  نشانه
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هاي   سبب رونق انديشه،باره سخت كوشا بود  كه شاپور اول دراين،شنايي با علوم يونانيآنيز   
.  شد،اي سيارات و غيره  زاويهة فاصلة اطالع دقيق دربار، قدر ستارگان مثالً،تر تر و پيشرفته تازه

  .شدندشنا آ ميالدي ٥٠٠ يعني حوالي ، منازل قمر نيز ديرتر البروج بهةر با تقسيم دايتماالًحايرانيان ا
ف اين كتاب لّؤ م،بدون ترديد. راء جديد قرار داردآترين نظرات در كنار  در بندهشن كهن  

برافراشتن دربرابر   اما ابراز اين نظر قد،تر است دانسته كه ماه از ستارگان به زمين نزديك نجومي مي
لف كتاب ؤ م.شده است جر به چسباندن بر چسب ارتداد به او ميستون مقدس مذهبي بود و من

 ؛سمان و زمين نهادآميان  نان را درآفريد و آ اهرمزد روشنان را :گويد فرينش روشنان ميآ ةدربار
  .نگاه خورشيد راآنگاه ماه را و آ ،نگاه ستارگان نا ثابت راآ ،ستارگان ثابت را

 دوازده  مخصوصاً.ن نشاندآرگان ثابت را روي فريد ستاآنكه نخست سپهري را آپس از   
 ب نيم اس، كژدم، ترازو، خوشه، شير، خرچنگ، دو پيكر، گاو،سماني را كه نامهايشان برهآصورت 

رود كه  كار مي  منزل قمر به٢٧نان در آ تقسيم بيشتر ، در نجوم. دلو و ماهي است،بز) قنطورس(
  . نامهايشان پديور پيش پرويز و غيره است

مدن متجاوز آنكه در لحظه آ مادي اهرمزد جايگاههايي مقرر ساخت تا ايه فريدهآ ةراي همب  
گونه كه   همان؛ها را از بد سگاالن خود رهايي دهند فريدهآبا دشمنان مخصوص خود بجنگند و 

  . يابند رايش ميآغاز شود براي نبرد آنكه جنگ آن پيش از آيك سپاه و هنگهاي 
نان را ياري آ شدند تا آفريده خرد ة ستار٦٤٨٠٠٠٠براي هريك از دوازده صورت فلكي   

شمار ستارگاني كه براي ياري  شمارند كه با بي  مي)اختران ( اينها را اكنون ستارگان ثابت.ندهد
  .  تفاوت دارند،اند ايشان ايستاده

 بر سر اين .است  ماشته گ، هريك براي يك جهت،دب چهار سپهدستارگان ثابت اهرمزسر بر   
 بيش ،است  بسياري از ستارگان كه نامشان شناخته. د گمارده شدهبدان سپهبدان چهارگانه سپهبسپ
 در نواحي و جايگاههاي گوناگون قرار گرفتند تا ستارگان ثابت را ذخيره آيند،شمار  نكه بهآاز 

 »سدويس« ،مشرق است سپهبد )شباهنگ( »تيشتريا« : چنين گويد او.باشند و تقويت كنند
 )دب اكبر( »هفتورنگ« ،د مغرب استهب سپ)نسر طائر( »ونند« ،نوب استجد هب سپ)العقرب قلب(
د هبدان سپهب سپ،سمان نيز نام داردآ كه ميخ ميان )ستاره قطبي( »كاه ميخ«د شمال است و هبسپ



 

  

  ادبيات ايران82

اران اين ستارگان را  اخترشم.اند حي سرفرماندهان نوا،نگونهآ مزدا داد و ديگران از ، پرند.است
 ،»بزرگي نخستين« اصطالحات »ميانه« و »ككوچ« و »بزرگ«جاي  خوانند و به  مي»نابياباني«

ي را به همانندي جالبرو  ةري اهرمزد اين سپهر دابرند كار مي  را به» سومينيبزرگ« و »بزرگي دومين«

 هر ،گانه د ماههاي دوازدهالبروجي همانن ة ريهاي دا  دوازده صورت فلكي نشانه،سال قرار داد

  . روز دارد  مانند ماهي كه سي شبانه،صورتي با سي درجه
مدن متجاوز جهنم آهنگام   كه به نجاآ ،دب اكبر را در سمت شمال به نگهباني گماشت  

ها در   به نيت اداره كردن قارهه استهريك از هفت قاره را بندي به دب اكبر بست. خواهد بود
 سپهر ستارگان ، اهرمزد.شود مي ناميده ،هفتورنگدب اكبر، سبب است كه   اين   به.ميختگيآدوران 

ران وميختگي بتوانند به گردش و دآنان در عصر آثابت را مانند چرخ ريسندگي قرار داد تا اينكه 
 ، سپهر ديگري بر فراز ستارگان ثابت قرار دادةنده را به مثابز اهرمزد ستارگان نيامي.خود ادامه دهند

لودگي و لوث آنگام فرا رسيدن متجاوز او را در نبرد عقب برانند و نگذارند تا  هبه اين نيت كه به
ن سپهر ستارگان آنجا آ .گماردبنان آعنوان سپهبد بر   را بهان بهدين مزديسبخِتخود را باالتر ببرد و 

رو ستارگان  اين  از.ميختگي استآ پاكي دوران مظهرخوانند كه  نياميزنده را سپاه جاودان مي
 .شدن نبودند  ميختهآنها مجبور به آنگام فرارسيدن متجاوز ه  شوند كه به نياميزنده خوانده مي

 حركات نجومي ة اين سپهر را انگار.برند كار مي شناسان اصطالح سپهر بااليي سپهر را به ستاره
ميختگان را آصيات يك از خصو شناسان توانايي ندارند تا در خالصهاي هيچ نيست زيرا ستاره

  . مشاهده كنند
 ،باالي ماه. است   حيوانات خزينه شدهةفريد كه در او تخمآ ماه را ،اهرمزد بر باالي سپهر  

 . كردب او خورشيد و ماه را به ساالري ستارگان منصو.يزاسب استتفريد كه آخورشيد را 
ت خ ت، بر باالي خورشيد.شندنان در بند خورشيد و ماه با آةنكه همآميختگان و نياميختگان تا آ

 اينهايند ايستگاههاي . پيوسته استدفريد كه با روشنايي بيكران تخت اهرمزآامشاسپندان را 
  . اند  شش اثر كه با موجودات مادي ششگانه مطابق،ششگانه
نگام  ه را قرار داد تا به) صاعقه(تش و ازشت آر و ب باد و ا،اهرمزد ميان زمين و سپهر پاييني  
 او اينها را نيز به خورشيد و .ب بستاند و باران بريزدآ ،ب مينويآمدد  ن متجاوز تيشتريا بارسيد
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تش و صاعقه و باد و ابرها نيز آ يار و مددكار ، پس تيشتريا سپاهبد شرق.ماه و ستارگان بند كرد
  . هست
نها كه ميانه آ ؛اتاقي هستندة اي به انداز  چون صخره،ترند نها كه بزرگآ ،در ميان اين ستارگان  
 .شده هستند گاو اهلي اند مانند سر نها كه كوچكآ .هستند چون چرخي گردنده )متوسط(اند  اندازه

ي ا فرسنگي با درازةر جغرافيايي به اندازساه هر .استدواني دو هاسر   ميدان اسبةماه به انداز
  . است)سرزمين ايران(يچ   ايران وةاندازه  خورشيد ب.متوسط است

ران وحركت ايستاده بودند و د  ماه و خورشيد و ستارگان بي،از رسيدن متجاوزپيش   
ران وغاز به دآ پس از رسيدن متجاوز . هميشه نيمروز بود.ندنداگذر  زمان را به پاكي مي.نداشتند
  . ران نخواهند ايستادوتا دنيا به پايان نرسد از د كردند و
جثه از كماني بزرگ    است كه مردي بزرگپره سرعت خورشيد چون تيري بزرگ و سه  
. پره است كه مردي ميانه جثه از كماني ميانه بيندازد سرعت ماه چون تيري ميانه و سه. بيندازد

كماني كوچك ز  جثه اكپره است كه مردي كوچ سرعت ستارگان چون تيري كوچك و سه
 ،)شباهنگ يا شعراي يماني(يا  تيشتر:نداررگان ثابت اينها سرعت بيشتري دا از ميان ست.بيندازد
  .  پديور و پيش پرويز،)عبان و غيرهثزتاي ( اپارك ،)لب اصغرك( تربشك ،)زاابط الجو(بشن 
ن برسد به سيزده ماه آگذرد تا دوباره به   ثابتي ميةنگاه كه خورشيد از ستارآ زماني از ةفاصل  

    ... .رسد مي


