
  

  

  

  

  

  ها نگاهي ديگر به برج

  »جستاري در باب عصر باستاني عيالم«

  
  )ضيا(منوچهر آرين 

  
  

  مقدمه
 براي  خاطر كنجكاوي به  خورشيدي، كه ١٣٧٨اگر به ياد روزي از روزهاي ارديبهشت ماه سال 

ستان در بينم كه مهر و عشقي كه از زمان دبير بار، به كنار برج رادكان رفته بودم، بنگرم، مي نخستين
در آن روز فرياد پدراِن . من پيدا شده بود درآن روز به فراز خود رفته و مرا به راهي ديگر كشيد

انداز است، به بلندي شنيدم و در پي انديشة هميشگي  پيِر هنرمند را كه هميشه در گوش من طنين
ستم كه هنِر هنرمندان، اند، به پا خوا نساخته... ها و بناها را پادشاهان و اميران و  خود كه سازه

  .تر كنم انديشمندان و مهندساِن كهن را شكوفاتر و گويا
خود، كه مردمان بخرد، راز دانش را به هر زبان بر ) شعر(نوشتة رودكي سمركندي در چامة   
هاي كهن گرد كرده و گرامي داشتند، مرا به كار بيشتر  ها، گنبدها و سازه ، برجها ، خشتها سنگ

هاي باستاني و باورهاي دروني خود و گذشتة باستان به  ها، نگاره ها، دريچه  سازهواداشت تا در
  .جستجو بپردازم
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هاي گوناگون برج رادكان ميخكوب   ترك دور و روزنه٣٦ ديوار و ١٢آن روز نگاه من به   
كار برداري انداخت كه ابزار  هاي نقشه اي و دوربين  درجه٣٦٠ ترك دور مرا به ياد نقالة ٣٦شد و 

 ترِك ٣٦تواند بر   زاوية افقي نقاله يا دوربين مي٣٦٠در آن زمان ديدم كه . گذشتة من بود
آن هنگام پي بردم . تواند مانند يك نقالة بزرگ كار كند ستوني برج استوار شده و پالن برج مي نيم

مودي خود كه اگر در پهنة برج بايستم و به نوك پوشش مخروطي نگاه كنم، زاوية افقي و زاوية ع
اما نگاه من به نوك برج تنها ! توانم بيابم در هر جاي پهنة برج مي)  تودوليت مانند دوربين(را 
جا  همان. اي داشته باشد تواند رفتار رصدخانه پس اين بنا مي. تواند از ستاره يا روشنايي بگذرد مي
 برج سال پنداشت و ١٢اي ج  توان آنها را به جاتر كرد كه مي ديوار مرا در اين انديشه پابر١٢

  .  پيدا كردها چرخش آفتاب و ماه و ستارگان را بر آنها و بر تك
چند روز ديگر به پاي برج آمدم و اكنون بيش از سه سال و نيم است، كه در پژوهش   

برم و به ياري خداوند در اين راه  سر مي ها و باورهاي ايراني با روشنان آسماني به وابستگي سازه
ام و هر كوششي و  كنم و از راه خود اگرچه دشواري بسيار داشته و دارد بازنگشته الش ميكار و ت

  : ام كه  را آويزة گوش نمودهسعديخرم و پند  فروتني را به جان مي
  به از جامة عاريت خواستن    ة خويش پيراستنخرقكهن 

 ميداني و بازديد اي تكيه نكردم و كار در راه و روِش پژوهش خود، تنها به كار كتابخانه  
هاي سلمي،  هاي خوِب عموزاده برداري و عكاسي و كار با كامپيوتر  را، به همراه فيلمها بيشتر برج

هاي كهن مانند  هاي سازه كار، به ساخت مانند تر شدن به بِن بر كار خود افزوده و براي نزديك
، ربع دستور، كرة )طرالباس(ياب  اي پيشينيان و ساخِت ستاره خانه ها، ابزار رصد ماكت برج

  .ام و ديگر كارهاي بايسته دست زده) جام(كره  ياب، نيم ستاره
 و روش آنها تكيه كنم به سراغ آنها نرفتم و ١هاي سلمي عموزادههاي  جاي اينكه بر نوشته به  

هاي فارسي بيروني،  در اين راه، به خواندن دفتر. هاي فارسي و خودي تكيه زدم بر نوشته
سراياني چون  و چامه...  خواجه نصيرالدين توسي، جمشيد كاشاني، ابوالوفا بوزجاني خوارزمي،

هاي پهلوي و نوشتة ديگر فرزانگان  ، نوشته...رودكي سمركندي و فردوسي توسي و مولوي بلخي 
با خود گفتم كه اگر . پرداخته، تا ورود به انديشة آن بزرگمردان را، راهي براي پيدايي كار بيابم
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نوشتند، به  اند و چگونه مي پرداخته م آنان چگونه و با چه ابزاري و با چه باوري به كار ميبدان
برم و بر كتابخانة كوچك خود و كتابخانة خطي پربار و كتابداران ارجمنِد  مي روش انتخاب آنان پي

  .آستان قدس رضوي تكيه زدم
ا با روش تحصيل خود بسيار هاي ناآشناي بزرگان ايراني، كه روش آنها ر در نوشتة دفتر  

  .متفاوت ديدم كوشش بسيار نمودم، تا بتوانم آنها را درك كنم و راه و روش آنان را بدانم
  اي را چند بار و نور روزنه بايست ده بار بخوانم و دفتر خطي را چند اگر نوشتة كهني را مي  

راه را ادامه دادم و به . ا پرداختمبار ببينم و آزمايش كنم، خستگي را از خود دور كرده و به آن كاره
به اميد اينكه بتوانم هنر و كار بزرگاِن فرزانة كهن . ياري آفريدگار و پناه او به آن خواهم پرداخت

  .باشم گر آن راه مي هاي جديدي دست يابم، اگرچه هنوز آغاز را شكوفاتر نموده و به يافته
  

  1380ماه  برج رادكان آغاز دي
  

  افظ ابرو خوافينوشتة كهن خطي ح
هاي كهن، به يك سند پا برجا برخورد كردم كه بينش مرا پايدار و  در جستجوي خود در نوشته

  .كوششم را افزون نمود و خستگي راه و كار را از تن زدود
  :بينيم كه اگر به نوشتة كهِن جغرافيا و تاريخ حافظ ابروخوافي نگاهي بيندازيم مي  

جا برجي بوده است كه دوازده دريچه داشته است در هر برجي كه قرية رادك خواجه نصير را آن«
  ٢.»نموده است ماه نو شدي از يكدريچه مي

، جاي پاي خواجه نصير توسي را در كنار برج رادكان به ما ]بنچاغ[اين سند استوار و پابرجا   
 توس و هاي نزديك به  از جا]رادكان كوچك[خوافي رادك  در نوشتة حافظ ابرو. دهد نشان مي

توسي در كنار برج رادك با اين نوشتة كهن براي ما  گمان بودن خواجه نصير رادكان است و بي
  . ماندگار و پابرجا و همساز شده است

)  سال پيش٨٠٢ خورشيدي در ٥٧٩( ق ٥٩٧زادگاه نصير توسي شهر توس است و در سال   
 يورش چنگيز به اسماعيليان زيسته و پس از  سالگي در توس مي٢٧او تا . به دنيا آمده است
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نصير توسي در برچيده شدن حكومت مستعصم عباسي نقشي .  الموت پيوسته است قهستان و دژ
خواجه نصير توسي از توس به قهستان، .  توانايي بسيار داشته است سزا و در نفوذ بر هالكو به

صدخانة مراغه و زيگ هاي ر ريزي سازه الموت و از آنجا به مراغه رفته و در ساختن و شالوده
رصدخانه مراغه و . ، كوشش بسيار نموده است٣ايلخاني به همراه گروهي از دانشمندان ايراني

 سال براي زيگ آن ١٢به پايان رساندند و بيش از )  خورشيدي٦٤٠( ق ٦٦٠ها را در  ديگر سازه
. دانست وبي ميخ نصير توسي، پارسي و عربي را به. زمان كار و كوشش و سفرهاي بسيار نمودند

  ٤.سرا هم بوده است  رساله و كتاب نوشته شده دارد و جامه١٨٠وي بيش از 
  

  برج رادكان يا برج رادكِ خواجه نصيرالدين توسي
هاي هزار مسجد و بينالود سازة برج كهن رادكان سرافراز و ماندار از  در پهنة دشتي باز مابين كوه

 ٧٨ فرسنگي مشهد يا ١٣. (انگيزد  گذر را برميكند و نگاه كنجكاوان در دور خودنمايي مي
  )كيلومتري

گذاري شده، كه ميان توس، قوچان و  اين برج در ميان سه راهي، از راه ابريشم كهن پايه  
گذرد، از سرخس به  رود مي اين شاخه از راه ابريشم كه از كنار رودخانه كشف. مريچگان است

بقية سازة برج رادكان كه كمي . پيوندد وچان ميتوس و رادكان رسيده و در همين كناره به ق
به پايان رسيده و درست تاريخ كتيبة آن با زمان )  خورشيدي٦٤٠( ق ٦٦٠فرسوده شده در سال 

  . پايان ساخت بناهاي وابسته به رصدخانة مراغه برابر است
. ي شده استگذار  ديوار خشتي بيروني با پهنا و بلندي برابر پايه١٢برج رادكان در آغاز به   
اي از زاوية   درجه٣٠نمايد و هر ديوار  اي مي درجه  ديوار، دايرة دوره را به دوازده بخش سي١٢

) شمال و جنوب(گيرد و راستاهاي آن درست با راستاي نيمروزان  افق را در پهنة باز برج دربرمي
ون برج ساخته شده روي هم، براي ورود به در هماهنگي دقيق دارد و دو در هم در دو ديوار روبه

  . است
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 ترك ٣٦خوريم كه دايرة دور و پهنه را به   ترك زيباي نيم ستوني برمي٣٦ها به  پس از ديوار  
كاري روي   ترك دور و آجر٣٦[. هايي پيداست كند و بر ميان آنها دريچه اي تقسيم مي  درجه١٠

  ]!كند آنها زاوية افقي ما را در پهنة برج پيدا مي
بينيم كه برج رادكان  هاي حافظ ابروي خوافي نگاهي ديگر بياندازيم، مي ريچهاگر بر واژة د  
ها، با دانش مهندسي سازة امروزه، ما را به  ها و روزنه جايگاه اين دريچه. هاي بسياري دارد دريچه

 ديوار اين چنين با دقت ساخته شده ١٢ها و راستاي  ها، روزنه كه چرا دريچه! كند شگفتي وادار مي
و راز دانش مردمان بخرد چگونه در آن گردآوري شده ! خن آنها و مهندسان كهن ما چيست؟و س

  است؟ 
شود كه در باالي درها و  ها نگاهي بياندازيم مشاهده مي ها و روزنه از بيرون كه به دريچه  

  ].ها نگاه كنيد به نگاره[. گوِش باالي هم پيداست ستوني دو دريچة چهار هاي نيم ميان ترك
. شود رست در راستاي عمود بر دو در هم، باز دو دريچة باالي هم در همان تراز ديده ميد  

شود و همة آنها بر ميان راستاي چهار ديوار از  ها در دور برج با هم هشت دريچه مي اين دريچه
 -٣٠ -٣٠٠راستاهاي . (آيد  ديوار بيروني، به درون برج مي١٢هشت ديوار دروني و چهار ديوار از 

ها كه زير تراز پوشش ريخته شده گنبدي  چهار دريچة پاييني از اين دريچه)  اسطرالبي٢١٠ -١٢٠
هاي برگزيده شده، بخشي از هرم  اين زاويه. اند اي به درون باز شده هاي ويژه درون است با زاويه

نه سازگار شده اي نيست و با راستاي آفتاب ساال نماياند وگزيدن آنها، رويداد نادانسته نابرابر را مي
  !است
هاي باال از بيرون برج، باز چهار دريچة ديگر در   ترك ديگر از دريچه٥ و ٤هاي  با اندازه  

كند كه همتراز چهار دريچة بااليي پيش است و بر ميان چهار ديوار  نمايي مي  خودها ميان ترك
، نمايان است و نور هاي ريخته شده هاي خشخاشي اين دريچه در پايه. ديگر دروني باز شده است
اي آفتاب را  آيد و اگر گنبد دروني بازسازي شود ديگر دريچه و روزنه آنها به درون و زير گنبد مي

 اندازد دروني مي) قبه(هايي كه نور آفتاب را به زير گنبد  پس تمام دريچه. آورد به درون نمي
  .شوند  تا ميدوازده
  :ي خوافي كهو استواري و پايداري نوشتة كهن حافظ ابرو  
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قرية رادك خواجه نصير را آنجا برجي بوده است كه دوازده دريچه داشته است، در هر برجي كه «
  »نموده است ماه نوشدي از يك دريچه مي

بر ما آشكار شده و دوازده دريچة نوشتة حافظ ابروي خوافي و گروه خواجه نصير توسي   
  !گردد پيدا مي
  .ها، از روي اين دوازده دريچه اي سال در آغاز برجه ماند پيدا كردن نو شدن ماه مي  
ي ويژة ها ها بتوانند زمان ها و سايه ، خشتها ها، ترك ها، روزنه چنانچه اين درها، دريچه  

را براي ما پيدا كنند، ) چهارموسم(ي بره، ترازو، بز و خرچنگ ها هاي نوشدن برج ساالنه يا ماه
رسيده و برج رادك خواجه نصير توسي راهي ديگري را نوشتة حافظ ابروي خوافي، به پايداري 

  ! آغازي ديگر خواهد داشتها آموزد و نگاهي ديگر به برج به ما مي
  رود زانِك خور برجي به برجي مي    دود نور روزن گرد خانه مي

  )مولوي بلخي(                  
  

  هندسة جام جمشيد
  كرد گانه تمنا ميآنچه خود داشت زبي    كرد  دل طلب جام جم از ما ميها سال

  )حافظ شيرازي(                       
 درجة ٣٧عرِض ) اسطرالب (٥ياب در اينجا هندسة نويي را، با نماي برج رادكان بر ستاره  

 ديوار و راستاي سوي آنها را ١٢ ترك، ٣٦ها، پله،  ها، دريچه جغرافيايي كشيده و بر آن همة روزنه
ياب  ن و پيران و دانشمندان ما هم از روي هندسة ستارهپدرا. ام نام هندسة جام جمشيدي كشيده به
اند و محاسبات مهندسي  دار رسيده ي تركها به دانش ساخت بناي رادكان و ديگر برج) اسطرالب(

  . اند رسانده خود را از روي آن به سامان مي
و  ٣نگارة شمارة [) اسطرالب(ياب  اكنون چنانچه به هندسة جمشيدي كشيده شده بر ستاره  

 درجه ٣٠٠ درجة راستاي طلوع يلدايي بر سوي ٣٧بينيم كه در عرض   نگاهي بيندازيم مي]٤
 درجه ١٢٠و غروب تابستاني بر سوي )  درجه٣٠٠برخورد كمان افق با كمان سوي (افتاده 

اين دانسته سبب برگزيدن جاي دو در ).  درجه١٢٠برخورد كمان افق با كمان راستاي (افتد  مي
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ها گروه خواجه نصير توسي در برج رادكان بهره   جايگاه برج است و از آن زاويهبرج رادكان و
  . اند برده
كماني از يك .  كه در پهنة برج يك خط راست است١٢٠ -٣٠٠ راستاهاي ٣در نگارة [ 

 درجه در كمان افق، طلوع خورشيد ساالنه پيدا گرديده و از ٣٠٠ تا ٢٤٠از راستاي . گردد دايره مي
هاي ده  ي سويها كمان. رسد  درجة غروب خورشيد ساالنه به انجام مي١٢٠ تا ٦٠راستاي 
برخورد كمان . افتد  ترك برج مي٣٦ياب بر راستاهاي ميان   درجة دور، در ستاره٣٦٠اي از  درجه

) مقنطره(ي ارتفاع آفتاب ها  درجه از روي كمان٣٠٠چرخش خورشيد نوروزي با كمان راستاي 
 هندسة جام [. دهد كه پاية رابطة بين بلندي دريچه و فاصلة بين دو در است  را مي٣٣:٤٥زاوية 

توانند از آن  شناسان نجومي و مهندسان ساختمان، مي جمشيد، يك پرسپكتيو نو است كه باستان
بهره ببرند و چرخش خورشيد و ستارگان، سايه و آفتاب ساالنه را بر ساختمان كشيده شده در آن 

  ].بدانند
 در آن ها ها و ترك ها، روزنه ها، دريچه پرسپكتيو جام جمشيد است و راستاهاي ديواره -4نگارة 

  .پيداست
پالن سادة برج است با نامگذاري ديوارها بر پاية برگزيدگي درها تاالر سد ستون تخت  -5نگارة 

ر ها ب بينيم كه راستاي دو در و دريچه در اينجا مي. جمشيد و راستاي طلوع و غروب ساالنه
  . نخستين طلوع زمستاني و نخستين غروب تابستاني استوار است

اين اندازه از زمان [. است) گز(هاي آن بر پاية اَرش  اندازه. كه برش سادة برج است -6نگارة 
دست   كارهاي مهندسي اين سرزمين بوده كه به ها تا يك صد سال پيش براي ما پاية هخامنشي
هاي اينچ را  رس خواندن آنها، آن را فراموش كرده اما اندازههاي سلمي و كپي روش د عموزاده

بندي شده است و هر هشت رگ   با بند آن در برج رادكان همگي درجهها  اندازة خشت]؟!دانيم مي
استاندارد با ) گز(يك اَرش [. متر است  سانتي٦٦/٤٨آن ) گز(باشد و اَرش  با بند آن يك اَرش مي

  ٦.]رادكان به ميراث فرهنگي ايران پيشنهاد شده است) گز(پاية اَرش هاي آن بر  ريزه اندازه
 از نگارنده در برگ ]هندسة جام جمشيدي[ و نماي سه بعدي برج رادكان ٣٧ اخترياب -3نگارة 

  .  آمده است٨
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 در آن ها ها و ترك ها، روزنه ها، دريچه  پرسپكتيو جام جمشيد است و راستاهاي ديوار-4نگارة 
  .پيداست

 پالن سادة برج است با نامگداري ديوارها بر پاية برگزيدگي درها تاالر سد ستون -5گارة ن
  . جمشيد و راستاي طلوع و غروب تخت
  .  آمده است١١، از نگارنده در برگ ] سانت است٤٨/ ٦٦هرگز رادكان برابر [ برش برج -6نگارة 

  

  ، تابستان نوروز و پاييز)يلدا(آغاز، زمستان 
 درها .اي است كه از آن اطالع داريم مسئلهها در برج رادكان   و دريچههاي دربرگزيدگي جا

آغاز تابستاني در ) خوربران(يلدايي آغاز زمستان و غروب ) خورآيد(درست در راستاي طلوع 
 ما را ة مهندسان و دانشمندان سازند و برج ساخته شده است و دانايي و توانايي پدران و پيرانةپهن
 برگ گزارش آن به سازمان ميراث فرهنگي تهران داده شده ١٥٠ها و بيش از  فيلم[. رساند مي

  .]است
جايي خود رسيد يلدا گذشته و  هپس اگر زماني طلوع از ميان درها پيدا شد و به اوج جاب  

  ]١نگاره [ .ماه است روز آغاز زمستان و دي آغاز باال رفتن فراز خورشيد و مهر خواهد بود و آن
 ديگر را كه در راستاي  گاو دِرةركباشد در پي  درجه مي٣٠٠ها كه در راستاي  پلهدر كنار   
  ]٥ ةنگار[ .ناميم جمشيد مي هاي تاالر سد ستون تخت گاه درة كژدم بر پاية درجه بوده دِر پيكر١٢٠
جايي طلوع خورشيد را  هايستيم اوج جاب كژدم ب پس از يلدا، پشت دِرز روةچنانچه در سپيد  

شود   و از ميان دِر كژدم پيدا ميبينيم كه از در گاو رد شده  و ميكنيم  در بين دو در پيدا ميخوبي به
 ةبه نگار[. بينيم آشكارا ميدرجه  ١٢٠ -٣٠٠انگيز را از ميان دو در و راستاي   مهربو گذر نور آفتا

  .] نگاه كنيد١
 يمتوانيم ببين خوبي مي م بهه دروني ةجايي گذر آفتاب را، در بين دو دريچ هين زمان جاب ادر  

 زمستان فصلجايي نور آفتاب بر ديوار دروني هم كمك به پيدا نمودن آغاز  هو جايگاه جاب
  ]٧ ةنگار[ .نماياند آمدي پيران كهن ما را مي كه كارنمايد مي



 

  

 شناسي ايران  باستان28

 گاو به درون ة باالي دِركه آفتاب از دريچ نيدر درون برج رادك خواجه نصير توسي زما  
  .ماه است ي دِر كژدم افتاد و به اوج جايگاه خود رسيد، آغاز زمستان و دي باالةدريچ
هاي انجام شده   حافظ ابروي خوافي و آزمونة نوشتة دروني بر پاية دريچ١٢پس يكي از   

نماياند و آفتاب بيرون آمده  ماه را پس از شب چله و يلدا مي انگيز و آغاز دي ورود خورشيد مهر
  .نمايد را پيدا مي) جدي(رج بز  آغاز بةاز آن دريچ

 كژدم و گاو ديده شد و بر يترين پرتوي ميان غروب خورشيد، از ميان درها چنانچه پاياني  
به [. جايي رسيد، آغاز تابستان و پايين آمدن فراز خورشيد است هجاي خود نشسته، به اوج جاب

  ]ها نگاه كنيد نگاره
آيند و  ها به ياري بيشتري مي اب از درون دريچهيابي به اين زمان، گذر نور آفت براي دست  
 دروني ة درجه و افتادن آن بر دريچ١٢٠ راستاي ة آفتاب بيرون آمده از دريچةجايي روزان هجاب

از پس گذر آفتاب . كند را پيدا مي) سرطان( درجه آغاز تابستان و آغاز برج خرچنگ ٣٠٠ يراستا
هاي دي و  ز زمستان و تابستان است پيدا نموده و آغاز ماهتيرگان را كه آغا ها تاكنون يلدا و دريچه
) سرطان(و خرچنگ ) جدي(ي فلكي بز ها  است كه در آغاز برجنشان داده شدهبراي ما  تير،
  . است
  : هكرسيم   حافظ ابروي خوافي ميةپس به بخش ديگري از نوشت  

داشته در هر برجي كه ماه نو ست كه دوازده دريچه ا رادك خواجه نصير را آنجا برجي بوده ةقري«
  .»نموده است دريچه مي شدي از يك

جايي نور آفتاب و آمدن آفتاب از دريچه  ه جاب،جلسه با ميراث فرهنگي خراسان  صورت -7 ةنگار
   درجه١٣٠تراز خود  ة همو افتادن بر دريچ

. بر نماي برج) خور آيد و خوربران( نام درها، ديوارها و راستاي طلوع و غروب ساالنه -8 ةنگار
  .١٤ برگ ةاز نگارند
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  گونگي نموده شدنِ نوروز و مهرگانچ
  همان جشن فرخنده پيروز ما    وروز ماــه بود روز نــخجست

  نياخاك خود را نگهدار باش    بگويد كه هشدار و هشيار باش
  )مهين بانو اسدي(              
  ٧:ي در زيگ ايلخاني آورده استسخواجه نصير تو  

 ها  كسور و كبايس خالي است و سال آن سيصد و شصت و پنج روز باشد و ماهتاريخ فرس از«
 بعضي در آخر آبان و منجمان در آخر سال گيرند ،روز و پنج روز زيادتي بر سيصد و شصت  سي

ي اين ها  و ماهها  همچنين بوده است و از جهت آنكه سال]بخت نرسي[در قديم تاريخ بختنصر 
  .»... منجمان اين تاريخ بيشتر بكار دارندتاريخ از كسور خالي است 

 باالي در گاو، آفتاب گذر كرده، به ميان ة نوروز و آغاز پاييز، از دريچ٩در نزديكي ساعت   
  .افتد مي) در كژدم(روي خود  هكف در درگاِه روب

رنگ سياه نشانه  ، با١٣٨١ در كژدم و بتن ريخته شده آن در نوروز ةاين نور را بر پاي[  
  ]١٠ و ٩ ةنگار[. ]جلسه گرديده است ام و با كاركنان ميراث فرهنگي مشهد صورت هگذاشت
آفتاب، كار  ة اين گذر زاوي،شود جا مي هسال جابة آفتاب در روزهاي گوناگون چون زاوي  

 باالي در برج گاو از كف ةبلندي روزن. دست تواناي دانشمندان سازنده است دانسته و برگزيده به
  . گرفته شده استبرج بر آن پايه

 و گذاري كنيم ة درگاه كژدم نشانهآستان  چنانچه براست يك كاشي ةاين آفتاب را كه به انداز  
ي پس از آن هر ها بر كف در، يك كاشي درست به اندازه و نماي آفتاب افتاده بنشانيم، در سال

ها  چي  را به نقارهتواند آغاز نوروز و فروردين د يار ميصزمان اين آفتاب بر آن كاشي افتاد ر
  .  خود را بگيردةبرساند و نوروزان

 گاو  باالي دِرة اسفند يا روز پاياني سال ايراني آفتاب آمده از دريچ٢٩شگفت آنكه در روز   
رسد نيم  مي)  درجه١٢٠راستاي (روي خود  هكه درست به ميان در روب زماني)  درجه٣٠٠راستاي (

و روز پس از آن كه نوروز است ) ٩ ةنگار(افتد  مييان آستانة در و نيم ديگر آن بر مآن بر باالي در 
اين رويداد درست در يكم مهرماه و . گردد  در افتاده و نوروز پيدا ميةنور به ميان آستان تمام آن
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) ١٢ و ١١ ةنگار. (نشيند آيد و آفتاب در نوروز و مهرگان بر يك جاي مي ماه پيش مي دوم مهر
  ].خسرو مهرگان گرفتمة ناصر چامةرا برپايماه  نخستين روز مهر[

  داليــهر دو زَمانَند اعت    نوروز به از مهرگان اگرچه
  )ناصرخسرو(                      
ماه، سه آغاز از  دي) بز(مهرماه، برج ) ترازو(ماه، برج  فروردين) بره(هاي  پس آغاِز برج  

شود و خود را  پيدا مي)  درجه٣٠٠راستاي (هاي باالي در گاو  هاي سال است كه با دريچه ماه
يا آغاِز ) خرچنگ(آغاز تابستان، برج )  درجه١٢٠راستاي ( باالي در كژدم هم ةنماياند و دريچ مي
  . نماياند مي كند و ماه را پيدا مي تير
  

  برج كشمار
 و هنوز نريخته است هر دو پوشش آن به يادگار مانده آثاردر برج كشماِر نزديِك بردسكن كه 

هاي  به نگاره[همانندي برِج رادكان پيدا كرد؟  ها به توان از گذر بين دريچه  نوروزي را ميآفتاب
  ] نگاه كنيد١٤ و ١٣

كار گروه .  بسياري با برج رادكان دارديها هم، كه برابري به گمان كه ساخت برج كشمار[  
  .]ان استواجه نصير توسي در قهستان و خراسخ

» .الدين شيرازي سفري به قهستان و خراسان نمود  قطب ق خواجه نصير يا٦٥٥در سال «  
  )٣٥ برگ ،مدرس رضوي(

 ٨شود و از درون هم   آغاز مي ديوار و راستاهاي آن١٢ادكان با برج كشمار همانند برج ر  
 ة دريچ١٦ ترك دارد و ٤٨باشد اما  هاي آن هنوز پابرجا مي ديوار دارد پوشش گنبدي و راهرو

دسترسي به .  بزرگ هم داردة پنجر٣در و  يك. آورد درون و زير گنبد مي نور را به ها روي ترك
پهناي در با برج رادكان يكي . رسد سادگي با دو پله به انجام مي  بهدبان صها و گنبد براي ر راهرو

تر از آن است  هاي بسيار با آن ساخته شده و پيشرفته است و سازه پس از برج رادكان با همانندي
  .  يكي استختة ساو انديش
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 بزرگ باالي در برج ة نوروز و آغاز پاييز، از تنها دريچ١١آفتاب، در ساعت آفتابي نزديك   
 كوچك گنبد درون گذشته، پس از آن، از ميانگاه گوي گنبد هم گذر كرده ةكشمار آمده و از روزن

  !افتد؟ روي خود، مي ه كف دوم و راستاي روبة درگاه پلةو بر ميان آستان
مانند اين آفتاب نوروزي دست تواناي پير پدر، دانشمندان و مردماِن بخرد را در  يگذر ب  

  . دهد روش ساخِت برج كشمار، به ما نشان مي
 درگاه ة نور آفتاب گذر كرده از دو دريچه براي پيدا كردن آغاز نوروز و پاييز در آستان- 13 ةنگار
 ]از نگارنده[ برج كشمار ةپل

 ةهاي برج كشمار و گذر از دريچ  نوروز و مهر در درگاه پله١١ ساعت  نور آفتاِب-14 ةنگار
  ]برگرفته از ميراث فرهنگي خراسان با كمي ويرايش[ كوچك گنبد دروني ةبزرگ و روزن

  
  برج گنبد سرخ مراغه

نصير توسي ساخته شده، اما گروه خواجه نصير توسي، ده   برج گنبد سرخ مراغه پيش از خواجه
برج، هاي پيشين چهار ديوار بيروني  هاي برج رادكان و كشمار در كتيبه د دريچهدريچه، به مانن

  .  مراغه استةخان دص وابسته به رةاين ساز. اند باني بازسازي كردهبرش زده و آنها را براي رصد
 جداي از ]گنبدي[اي  كند و از وجود قُبه خانه را با صنعت عظيم ياد مي كتبي نيز رصد«  

السير و كتب ديگرانند حبيب ولي از تفصيالتي كه در بعضي از . آورد ه ميان ميرصدخانه سخن ب
اي در قسمت رصدخانه وجود  شود كه قبه برخي از مدارك خارجي و اسالمي آمده استفاده مي

اين قبه طوري بنا شده بود كه نور آفتاب از موقع طلوع تا غروب آفتاب از سوراخي  داشته است و
هاي  شد و بدان وسيله حركت وسطي آفتاب در فصل ده بود، داخل بنا ميكه در قبه تعبيه ش

  . شد پذير مي ين زمان امكانمختلف و تعي
 ةآستان[و تاالر داخلي چنين بود كه شعاع آفتاب در روز نوروز به عتبه ) گنبد(وضع اين قبه   

ي ها تدويرات و تمثيلهاي فلك و حوامل و  عالوه در داخل بنا اشكال و صور كره به. افتاد  مي]در
 زمين، هفت اقاليم ربع مسكون، ةهاي كر ها و نقشه گانه و همچنين تصوير منازل ماه و بروج دوازده
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ها و درياها تهيه  يرهرافيايي مواضع مختلفه و اشكال جز، عرض جغها طول و عرض روزها و شب
   .... شده بود
استنباط كرد كه اقالً توان   ميزدهد ني از تفصيالتي كه عروضي راجع به بعضي آالت مي  

ين آالت در بناي  ااي از  روي زمين مركوزه بوده است ولي ممكن است كه اقالً عدهها بعضي آلت
  ٨.»... خانه جا داشته باشند رصد
برج گنبد سرخ مراغه گذشته و ) جنوبي( نيمروزي ةآفتاب درست در نيمروز و از تك دريچ  

  .افتد ِه آن مي درگاةبه ميان تنها در و آستان
 نگاه ١٥ ةبه نگار[! كند؟  يك كاشي بوده و آغاز نوروز و پاييز را پيدا ميةاين آفتاب به انداز  
  .]كنيد

توسي در مراغه داده   به همايش خواجه نصير١٣٧٩هاي مراغه در اسفند سال  گزارش برج[  
  آنةجلس صورت و ميراث فرهنگي مراغه ] آن همايش چاپ شده است٢٨ تا ١٤شده و در برگ 

  . عهده گرفته است را به
 سرسوي پوشِش گنبد دروني گذشته و به تنها ةگاه از روزنروزدر همين زمان نور آفتاب نو  
  !رسد  باالي در ميةدريچ
نوروزي و مهر ماه در درون برج گنبد سرخ مراغه ) خوربران(و غروب ) خورآيد(در طلوع   

  .] نگاه كنيد١٤ ةبه نگار[! گذرد روي خود مي ه روبةنور آفتاب از سه دريچ
 يك ةاي و افتادن آن به انداز اين برابري در سه برج باال و آمدن آفتاب نوروزي، از دريچه  

مانند و  هاي بي ساخت اين سازه! باشد اي نمي  درگاهي، رويداد نادانستهةكاشي، بر ميان آستان
مردمان بخرد ما را نشان  ان وانشمندان، مهندسپيران، پدران، دراستاهاي دقيق آنها، دانايي و توانايي 

ها مانده  ها و هخامنشي ، خوزيها ها، بابيروش دهد كه سينه به سينه براي ما از دوران آريايي مي
  . است

  ونه زبانـراز دانش را به هر گ    مردمان بخرد اندر هر زمان
  تا به سنگ اندر همي بنگاشتند    گرد كردند و گرامي داشتند

  )رودكي سمركندي(                   
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 جايگاه نشست نور آفتاب ها و گذر آفتاب و  نمايي از برج گنبد سرخ مراغه با دريچه-15 ةنگار
  ]از نگارنده[گاه نوروز

  
  اباختر، خورآيد، خوربران، نيمروز

گزارش شترنگ و وينرد « پهلوي ةدر نوشت: چهار سوي خورآيد و خوربران و نميروز و اباختر
را ) تاس(گردانه   چهارةكه گزارش شمار طرنج و تخته نرد است در جايي شةكه دربار» شير

  : آمده است. اند نوشته
پس ) چهار آخشيجان(چهار آنگونه همانند كنم، چگونه چهار آميزش كه مردم از اوست «  

  ٩»).مشرق و مغرب و جنوب و شمال(خورآسان و خوربران و نيمروز و اپاختر . چهارسوي گيتي
  ١٠:ارزمي آورده استبيروني خو  

  .»شود  آذرباذگان بخش مي و نيمروز، خاوران،چهار سوي به خراسان«
  ١١.د گرگاني آورده استعالدين اس فخر  

  خور آسان دروباش و جهان را مي    خـراسانوم ـا جايا برو بـخوش
  خراسان آن بود كز وي خور آسد    اسدــكاوشن رـلوي هــزبان په

  راق و پارس را خور زو برآيدــع    خور آسد پهلوي باشد خورآيد
  ـرانكجا از وي خور آيد سوي اي    خورآسان را بود يعني خور آيان

  زمينو آب و خاكش هر سه پاك است  چو خوش نامست و چه خوش آب و خاك است
  د گرگانيعاس                  
  : مسعودي گويد  

را خُراسان  مناطق مجاور آن نقاط شرقي مملكت خود و ]ايرانيان و نبطيان[ايم كه آنها  گفته... «
اند و جهت  طلوع خورشيد منسوب داشتهه اين نواحي را ب اندكه خُر همان خورشيد است و ناميده

معني غروب خورشيد است و جهت سوم را كه  هكه ب اند ربران ناميدهديگر را كه مغرب است خَ
١٢».اند ده و جهت چهارم را كه جنوب است نيمروز نامي]اباختر[شمال است باخترا 
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  ها نوشت پي

  ).۹۱، برگ ۱۳۴۷الشعرا بهار، ترجمة چند متن پهلوي، چاپ سپهر،  ملك(هاي پهلوي آمده است  در نوشته. ۱
شهر بر  ايران. ماه فروردين روز خورداد، فريدون بخشش گيهان كرد، اروم بر سلم داد و توركستان بر توژ داد«  
  .»ايرج داد

  بسه بخش كرد آفريدون جهــان    ـاننهفته چو بيرون كشيـد از نه
ران زميــن    يكي روم و خاور يكي ترك و چين   سوم دشت گردان اـي
ـدرون بنـگريد   همه روم و خاور مر او را گزيد    نخستيــن بسلــم اـن
ـركان و چيــن    دگر تور را داد تـوران زميــن   ورا كرد ساالر ـت
دمر او را پدر     پس آنـگه نيابت به ايرج رسيـد   شهــر ايران گزـي

  )فردوسي توسي      (                
بابل، ايرانيان «: ، گويد۳۸، برگ ۱۳۴۹، چاپ زيبا، )برگردان ابوالقاسم پاينده(، التنبيه و االشرافمسعودي بغدادي در 

م كرد نامند كه وقتي فريدون زمين را ميان سه پسر خود تقسي اين ناحيه را به انتساب ايرج پسر فريدون ايرانشهر مي
 داد و عراق و بابل و اقوام مجاور ]توژ يا تور[ مجاور آن به سلم داد و ترك و اقوام مجاور آن را به طوج قوامروم و ا

شام و روم را تا : ... و شاعر ايراني به دوران اسالمي گويد. نام وي منسوب شد آن را به ايرج داد و اين ناحيه به
 .»...و ترك مال طوج شد، ديار ترك متعلق به عموزادة ما است غروبگاه خورشيد به سلم دالور داديم 

 ميكروفيلم آستان ۴۷۳۵۴به شمارة ) ( سال پيش۵۴۶ هجري ۸۳۴مرگ (، حافظ ابروخواني جغرافياي تاريخي. ۲
 ).قدس رضوي

اج ماه  واقف ت۹۰۷ كتابخانة خطي آستان قدس به سال تحرير ۵۳۳به شمارة (خواجه نصير توسي در زيج ايلخاني . ۳
  : آورده) ۲فارسي برگ . بيگم

الدين عروضي كه به دمشق  دانستند چون مؤيد و حكمايي را كه رصد مي... من بندة كمترين نصير از طوسم «  
الدين دبيران كه به قزوين بود  الدين اخالطي كه به تفليس بود و نجم الدين مراغي كه به موصل بود و فخر بود و فخر

 بساختند و بناها ها ن بندگي مشغول شدند و آلتآيد و زمين مراغه را رصد اختيار كردند و به  بطلبها از آن واليت
  .»...اليق رصد برآوردند 

 .۱۳۳۴، چاپ دانشگاه، آثار و احوال طوسياي از دفتر مدرس رضوي،  چكيده. ۴
به زبان پهلوي آن را : ه استيابش تفسير كرده گفت حمزة اصفهاني اسطرالب را فارسي معرب دانسته و به ستاره«. ۵

  .۲۳۶، برگ ۱۳۳۴، چاپ دانشگاه، آثار و احوال طوسيمدرس رضوي، » . خوانند]جام جمشيد[نما  جام جهان
  .۹۷، گردآورنده رلف نارمن شارپ، چاپ دانشگاه، برگ ي شاهنشاهان هخامنشيها فرمان. ۶

  : نوشتة داريوش در شوش آمده است در سنگ
. طرف پايين كنده شد تا در زمين به سنگ رسيدم زمين به. كردم از راه دور زيور آن آورده شداين كاخ كه در شوش ب«

 اََرش در عمق، ۲۰ اَرش در عمق، قسمتي ۴۰قسمتي . چون كند و كوب انجام گرفت پس از آن شفته انباشته شد
 ».روي آن شفته كاخ بنا شد

، آستان قدس ۵۲۲۱، دفتر خطي ۱۲۶۲، تاج بيگم در سال ، فارسي، واقف ماهزيج ايلخانيخواجه نصير توسي، . ۷
همچنين خواجه نصير توسي پاية تقويم و تاريخ را در زيگ ايلخاني تاريخ يزدگردي [. رضوي، باب دوم، فصل سيوم

  ].گرفته است
 .۹۰، برگ ۱۳۶۴، چاپ سپهر، اميركبير، ۴، جلد مفاخر اسالمعلي دواني، . ۸
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 .۱۴، برگ ۱۳۴۷ند متن پهلوي، چاپ نشر، سپهر، الشعرا بهار، ترجمة چ ملك. ۹
   .۵۶۴، برگ ۱۳۷۷، برگردان اكبر داناسرشت، چاپ سپهر، آثار الباقيهبيروني خوارزمي، . ۱۰
  .۱۳۷، برگ ۱۳۷۷، گردآورنده محمد روشن، چاپ مهارت، رامين ويس والدين اسعد گرگاني،  فخر. ۱۱
  .۳۰، برگ ۱۳۴۹ ان ابوالقاسم پاينده، چاپ زيبا، ، برگردالتنبيه و االشرافمسعودي بغدادي، . ۱۲
  
  
  
  
  
  

  
  

، از بين دو دِر برِج رادكان، در نخستين )طلوع( آمدِن خورشيد مهرانگيز يلدايي - راست۱نگارة 
  روز دي ماه

  ، از بين دو دِر برِج رادكان، در نخستين روز تيرماه)غروب( رفتِن خورشيد مهرانگيز -نگارة چپ
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  ]از نگارنده[ ۱۳۸۰رج رادكان آغاز دي ماه  ب-۲نگارة 
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ها در آن  ها و ترك ها، روزنه  پرسپكتيو جام جمشيد است و راستاهاي ديوارها، دريچه-۴نگارة 

  .پيداست
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  نمايي از برج رادِك خواجه نصير توسي

رها تاالر سدستون  پالن ساده برج است با نامگذاري ديوارها بر پاية برگزيدگي د-۵نگارة 
  جمشيد و راستاي طلوع و غروب تخت
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  ، از نگارنده] سانت است۶۶/۴۸هر گز رادكان برابر [ برش برج -۶نگارة 
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بر نماي برج ) خور آيد و خور بران( نام درها، ديوارها و راستاي طلوع و غروب ساالنه -۸نگارة 

 ]از نگارنده[



 

  

43  »جستاري در باب عصر باستاني عيالم«ها  نگاهي ديگر به برج
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هاي برج كشمار و گذر از دريچة بزرگ   نوروز و مهر در درگاه پله۱۱ نور آفتاِب ساعت -۱۴نگارة 

  ]برگرفته از ميراث فرهنگي خراسان با كمي ويرايش[كوچِك گنبد دروني و روزنة 
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ها و گذر آفتاب و جايگاه نشست نور آفتاب   نمايي از برج گنبد سرخ مراغه با دريچه-۱۵نگارة 

 ]از نگارنده[روزگاه نو

  
  


