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 کیده چ

ارادهانسان  های طبیعی همانند  کردند که پدیدهباستان گمان می مردمان   ی نیروهای فوق طبیعی را شبیه به زنده هستند و 

بخشید و  آسمان و دریاها حضور داشتند و به زندگی آنان نظم می  ، آنان این نیروها در زمینذهن  در    . دانستندانسان میی  اراده

به مرور زمان چهرههمین نحوه   ، ماه  ،ها نمایان گردید و برای خورشیدی خدایان در قالب تندیس ی نگرش به جهان بود که 

ی کشاورزی در تدوین نجوم باستان تأثیر خاص خود را داشته مرحله  . د عور قائل شدندرختان و انواع حیوانات درک و ش  ،ستارگان

مندگردد و اختر بینی و تا پیشگویی نظام   ،گاه و معابد بودها ایجاد پرستش است و گام نخست در این مرحله از زندگی انسان

سبب به وجود آمدن   ،حدس و گمان و خرافه بود  یدانش اختربینی باستان که بر پایه  .درخدادهای آسمان روی الواح ثبت گرد

تحلیلی در پی آن است   –ش توصیفی  واین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و استفاده از ر  . ها گردیدها و رصدخانهزیج

 .  بپردازد ( جدید وآشور قدیم  بابل)  النهرین دربین تا به بررسی نجوم

 .آشور ،بابل  ، النهرینبین  ،نجوم لید واژگان:ک
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 مقدمه 

از دیرباز توجه بشر را به خود جلب نموده و وی را از دوران پیش از تاریخ به اندیشه در باره این    ،آسمان و اجرام و عناصر آن

بشر   .اندداشتهباد و آتش خاستگاه آسمانی  ،سه عنصر از عناصر چهارگانه حیات یعنی آب ،به جز خاک .موضوعات واداشته است

  . ستگردیده اها متوسل می بر قدرت و انرژی نهفته در این عناصر آگاهی داشته و برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود به آن

ص نباشد که دقیقاً چه  خدر حالی که ممکن است هرگز مش   .قه بشر در مشاهدات آسمانی در گذشته پنهان استالهای ع ریشه

دار در توسعه فرهنگ انسانی  عنصر معنی  ،فرض بر این است که ادراک عناصر آسمان  ،ل پرستی آغاز شد موقع و چگونه پدیده خیا

شناسی تنها راه تولید دانش در مورد نگرش انسان  اخترباستان  ،برای دوره قریب به اتفاق قبل از ظهور منابع مکتوب  .بوده است

سیاسی یا معنوی و فرهنگی تحت تسلط همسایگان قدرتمند و متمدن  م اگرچه گاه به گاه از جهت  السرزمین عی  .به آسمان است

اما    ،در آثار فرهنگی و هنری ایشان به خوبی آشکار است  ،بابل و آشور بوده و نتیجه این نفوذ بیگانگان  ، آکاد  ،چون سومرخود هم

های دیگر تمدنی آنان ضمن  همانند سایر جنبهمیان نیز  الهنر عی  . هایی نیز خود موجد فکری اصیل و خاص بوده استدر دوره

   .های گوناگون جلوه یافته اند این هنرها در عرصه .هایی نیز داشته استنوآوری ،گان خود گرفتهاین که تاثیراتی را از همسایه

 

 یدر نجوم بابل   ینجوم مصر ریتأث

 تیاهم  یداراه  عصر فراعن.  نیو عصر فراعنه نو  انهیم  فراعنه  ، کهن  ی  در مصر باستان عبارتنداز: عصر فراعنه  ییعصر شکوفا  سه

ها مصر را   یآشور  م .  ق 670  در سال  .است  ارتباط داشته  هیقیو فن  هیسور  ،رانیا  یدوران کشور مصر با کشورها  نیدر ا  رایز  ،است

   .فتح کردند 

  ،ل ین  انیسال نو و طغ  دار  هین طال( است را به عنوای مانی  یشباهنگ) شعرا  ی  که همان ستاره Sothis  سیستاره سوت  انیمصر

ی  م  م یتقسروزه    30ماه    12  بود و به  365سال سرگردان    ،به سال)سرگردان موسوم( بود   یسال مصر  نیجتریرا.  دندیپرستی  م

   . دی گردی صورت اعالم م نیها به ا  ماه نام ، های  از زمان فراعنه تا عصر روم .شد ی روزه اضافه م 5ی دوره  کیدر آخر سال  .شد

- 12  یقیاپ -11  ین یپا-10  پاگون  - 9  یفارموت  -8ت  فامنو- 7  ریمش-6  ی ب  ی ت-5چوپاک  -4  ریاث-3  یفانون   -2توت  -1

 .  (26: 1386، واندروردن)یسورم

  . شدی  م   ی ناش  جا   نیا  از  و اصالح سال سرگردان  افتادی  روز جلو م  کی  یدیاز سال خورش  یسال مصر   ، بار  کیهر چهار سال  

دو    نیماب  یسال مصر  کی   .خواندندی  م  یشعران  بوده است وآن را سال  یشباهنگ به عنوان آغاز سال نو مصر  یطلوع صبحگاه

   .(27  ، )هماناست انیو نجوم مصر یاضیر قیاز دانش عم تیاهرام مصر حکا ابعاد .بوده است یطلوع شعران

 

 انی مورب مصر میتقو

  تر   یمیاز عصر قد  یی نمونه هاو    انهیاز عصر فراعنه م  .مانده است  یمصر باق   ی  فراعنه  ییایدر داخل سرپوش موم  ،مورب  میتقو

از  میتقو  .(33  ،همان)( موجود استوطی( در شهر )اسبی)ات  ای (  یب   یمقبره )تق  نهم و دهم حدود  ی  سلسله ستون   36مورب 

 .  از راست به چپ خواند یستیبا زیها را ن ستون .از راست به چپ خواند د یرا با ها فی روگلیه .شده است لیتشک یعرض

  ی نام صور فلک  ،شباهنگ  از جمله  ،ستاره آمده است  36رفته نام    هم   یرو  .عنوان و نام دوازده ستاره است  کی  یحاو  هرستون

مراسم    در  .پرداختند یرصدها م  جیمنظم نتا  یبه جمع آور  ز ین  انیو مصر  .ها بوده است  سخت سرگرم دوره  یبابل  نجوم  .جباراست

 .  باشد  داشته را به خاطر ریمطالب ز ستیبا  ی از کاهنان ساعت نگهدار بوده است و کاهن م یک ی ،ی مذهب

 ستارگان  یها ده ی )ثوابت( و پد  یابانی در باره وضع ستارگان ب-1
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 ریمتح ارهیّوماه و پنج س دیدر باره وضع خورش-2

 .  ماه ی و اهله دیها و مراحل خورش استقبالدر باره مقارنه و -3

 .  طلوع ها  ی در باره -4

 

 دانش نجوم در بابل کهن 

منشاء    ،بجا مانده    هیاول  عالم بود که خود از عهود  نیاز نظرات آنان در باره تکو  یکاهنان بابل   یاختر باستان شناس  یها  شهیاند

  انوس یاق انیگرد در م یبه صورت کوه نیزم .کردندی  می ارکان عالم تلق ی را به منزله انوسی و اق نیدر آن زمان زم  .گرفتی م

قرار دارد که    یآن حجاب فلک   ی بر باال  ،است  ختهیآو  نیبر فراز زم  ، واژگون    ی جام  همچون  ،   ی آسمان  یگو  .برافراشته است  یازل

اختران را به    . (160:  1353،  کاژدان)وستیپ ی  م   نیزم  انوسیآن به اق  ن ییپا  ی  لبه  ،آسمان  انوسیو اق  . است  انی خدا  ی  خانه

 .  مشغول چرا هستند  یکردند که در حجاب فلک یم هیتشب یگوسفندان

  ا یماه   ،بد کار وانید که دهدی م یرو یجا کسوف و خسوف از آن ،اند بر افروخته انیهستند که خدا  ییا و ماه مشعله دیخورش 

 .  کنندی را پنهان م دیخورش 

  ی بابل ات یاضیاز ر که ی ا جهینت ن یتر مهم  ، دیرا تکامل بخش  ی اضیعلوم ر ی تا حدود  یزندگ  یها ی  ازمندیدوم ن ی  آغاز هزاره در

بر حسب موضع خود در   نی رقم مع ک یکه   امر نیو آن عبارتنداز دانستن ا . شودی م  ده ی( نامتی وضع ستمیحاصل شد به نام )س

 .  جسته بودند ی شیپ  انیونانیاز  های مورد بابل   نیدر ا .کند  انیرا ب یمختلف یها  ارزش تواند یم  گریارقام د  انیم

ممکن است    ،ستین  معلومی  شصت شمار  ستمیس  ی منشاء واقع   . دیگرد  اتیاضی مانع تکامل ر  ی به سخت  یشصت شمار  ستمیس

 یشصت شمار  ستمیس  .اند  نموده  ضرب  5عدد  یعنی  در تعداد انگشتان دست  ،ها به دست آمده  تعداد ماه  یرا که از رو  12عدد  

ی  را از تعداد روزها  7گونه که عدد  همان  ،رواج داشته است  ه یانگشتان دست در دوران اول  اساس  که محاسبه بر   دهد   ی نشان م

 .  (56،  گرفته بودند)همان یقمر مراحل

جذر گرفتن و به اصول   ،سابحی  دوم به چهار عمل اصل  یدر آغاز هزاره   انیدانست که بابل  د ی با  ،یاض یدر مورد معلومات ر  اما

 .  اند داشته ییآشنا ،سطوح الزم بود یریاندازه گ یهندسه که برا

 

 در کسب علوم   انیبابل  زهیانگ

  ی بازرگان  از  .بود  هنردر  یاب یاز کام  شیب  شانیا  یدر علم برا  یابی کام  دیجهت ام  نیبودند؛ به هم  شهیتجارت پ   یمردم   انیبابل

 .  علم نجوم را فراهم آورد  شیدایاسباب پ  ،نیبه کمک د  ،یاض یو علم ر ،شد  دایپ  اتیاضیر

  ،و صناعت  یکشاورزی  مال  ل یوسا  نیتأم  ،اداره امور مردم  ،قضاوت  لیاز قب  ،که بر عهده داشتند  یف یبا وظا  ،نیالنهر  نیب  کاهنان

که بعدها    ختندیرا ر  یشالوده علوم  ،باشند   خود آگاه  که  آنی  ب  ،جانوران  یدر مشاهده ستارگان و احشا  یکارشناس  ،ییگو  بیغ 

 .  افتاد انیونانیبه دست 

 

 . شوند  ی م   می متون نجوم به سه دسته تقس

 .  م(. ق750است) یبابل عمدتاً مشاهدات نجوم ی گانیبا حیاز لوا یبخش-1 

آنها به چهار   خیو تار  کشف  در بابل و اوروک  ینجوم  یگان یبا  کیکه از    ،است  ینجوم  -یاضیها متون ر  از آن  یگریقسمت د-2 

 .  ( 73: 1392، دزادهی)مجگرددی باز م الد یقبل از م ی انی قرن پا
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 .  کردندی را با عنوان ) طو پشَر ا نَوم آنو ( خطاب م  ینجوم یخیمتون م ، کاتبان

  ی اساس مشاهدات آسمان   بر  ی ها را به صورت جداول نجوم  ابتدا به صورت خام روزانه بوده است سپس آن  ینجوم  ی ها ادداشتی

 .  اندم( ثبت شده. ق 652متون به سال) نیاز ا یبرخ  .(79 ، )همانگرفتی قرار م ییشگویپ   یو مبنا کردندیثبت م

بعد )استرابون( از    قرن  که سه  د یچنان منهدم گرد  بابل آن  .( به دولت بابل خاتمه دادی)سلوک  وکوسیی( آنت،  م.  ق 275سال)  در

 .  (74، «)هماناست  بزرگی صحرا کی  ، : » شهر بزرگ بابلکندی  نقل م نیشاعر شوخ طبع چن کیقول 

  نیقطعه از ا70  تعداد  هستند صورت گرفته است  یم یقد  اریکه بس  ،( لانلی  –آنو  -) انوم  انیبر اساس خدا   ینجوم  ییشگویپ -3

متن در    20  ،ها در ارتباط با ماه   متن آن  3است که  موجودی  آسمان   یهایی  شگویاز پ   ،لانلی  -آنو–انوم    یلوح سر  70اسناد به نام  

   . (74 ،است)همان یهوا و علم هوا شناس ییشگویدر مورد پ  هیو ستارگان ثابت و بق اراتیس متن در مورد 20 ،دیارتباط با خورش

 

 ییبر اساس خرافه گو  یعلم نجوم بابل

،  )کاژدانساخت  یم  لیرا زا  اوی    خالقه  یرویو ن  کردیمنصرف م  شیواقع  یازهایانسان را از ن  یو خرافه پرست  ینیطالع ب  ،یجادوگر

1353 :86)  . 

  ا یساحران )اعم از زن    دست  در  ، ( را در امان نگه داردیآشور  ، ی )بابلینیالنهر  ن یبتواند انسان ب  ریجنگ  شد  یکه باعث م   ، جادو

 یاز آغاز هزاره  یا  به نحو گسترده  ،سحر و جادو   یاجتماع   کار برد ضد  نیا  .شد   یها به کارگرفته م  مرد( بود که برضد خود انسان

 .  (194: 1378، )وانر افتی یقانون ی جنبه یحموراب نیقوانی  است و به واسطه دهیدوم به اثبات رس

 ا یسرنوشت انسان    به  مربوطی  دادهایرو  ،شی( از پ ی)ستارگان آسمان  انیکه خدا  نمودند  یگونه به مردم القا م  نیا  انیگو  خرافه

بر اساس    زین  ی نیاست و طالع ب  نان یب  طالع  ی عنیآنان    ندگانی نما  سرنوشت در دست  نییرا در دست دارند و تع  یعیطب  یرخدادها

   .(195 ،همان)گرفت یانجام م  یاتفاق یدادها یرو

کمتر مطالعه    ها  یکشت  و  ها   کاروان  ریخط س  نییو تع  میترس  یستارگان برا  ی  در باب مطالعه  انیبارو بود که بابل  نیاساس ا  بر

  ، را  انیجهت بابل  نیمردم آگاه شوند؛ به هم  سرنوشت  و  ندهیمنظور بود که از آ  ن یآنان به ا  یمطالعات نجوم  شتریو ب  کردند  یم

 .  مینجوم بدان  احکام عالم به علم  د یبا ، میمنجم بنامکه  از آن شیپ 

( و زهره )عشتر( بر  بینی( زحل)ن،    نی( ماه )س،  )شمش    دی( خورش،  )نرگال  خیمر  ، ( عطارد) نبو (،  ) مردوکیمشتر  یگذار  نام

 .  باور صورت گرفته بود نیهم

  کردندی  را اجرا م  ییشگویپ   از  یبا انداختن تاس شکل خاص   ، شدی  روشن م   انیشگویو پ   نانیب  با پرسش از فال   ،زدانیعلت خشم ا

   . (207 ،)همانداشت هنگفت را به همراه  یو حذف گناه مستلزم کفاره بود و کسب درآمد

از    یبعض  .(195  ،)هماناست  م( ادامه داشته.  ق 400و تا سال )  کرد  ی استفاده م  تیاز فنون الوه  نیطالع ب  ،تحول نجوم  از  شیپ 

و    یبررس  ،مانده بود  یبر جا  ،شاه اکد  ،سارگن  سلطنت  متواتر از دوران  اتیکاهنان مجلدات کتب احکام نجوم را که بنا بر روا

مانند    ی کلمات   م یمفاه  ی انسان در باره  ی ابیارز  .بود و به نام آنان شهرت داشت  انیبابل  علم مختص  ، علم نجوم  . کردند  ی م  ی موشکاف

بنا    ها  ییگو  خرافه  نیبر اساس هم  زین  ی را به همراه داشت و علم نجوم بابل  یو جادو ارتقاء هوشمندسحر    قیطر  از  ،و شر  ریخ

 .  دیگرد
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 (ی)احکام نجوم  یآغاز اخترشناس

  ی ها  دوران  یو ط  . افتی  نیتکو  نیالنهر  نیدوم در ب  یم است و درآغاز هزاره.  سوم ق   یمربوط به هزاره  یاخترشناس  ی  نطفه

اروپا را    یقرارگرفت و مقدمات ستاره شناس  استفاده  مورد  ،اعراب  ،ونانی  یستاره شناس  یکرد و به عنوان مبنا  دایتکامل پ   یبعد

متعلق به    یمتن نجوم  کی   ، باز مانده  ی و سند نجوم  یسند اختر باستان شناس  نیتر  یمیقد   . (159:  1353  ،فراهم آورد)کاژدان

 .  است کهن دوره بابل

و   .شود  یم  تینو رؤ  سال  در آغاز  ،است که هالل ماه  یبر گردش ماه و وضع آسمان در روز  یمبتن  یها  ینیب  شیپ   یحاو  متن

 :است ریموارد ز یدارا ،متن

 . باشد سال نحس است رهیت اگرآسمان

 .  خواهد بود ک یسال ن ، آسمان روشن باشد یچهره ، ماه نو یداریبه هنگام پا اگر

 .  ماه نو باد شمال بوزد خرمن غالت پر برکت خواهد بود یداریاز پد شیپ  اگر

 .  (72: 1386،  )واندروردن. لرزه خواهد بود نیزم ،از آسمان نرود ی پا به پا کند و به چابک ، ماه زدیا ،در روزهالل اگر

صلح و    ، جنگ  ، یقحط  ، یخشکسال،  ی بارندگ  ، یاز جمله اوضاع جو  . متوجه رفاه جامعه بود  شتریب  یکار  ، بابل کهن  یاخترشناس

 .  سرنوشت پادشاه

 .  آورد ی فراهم م را رومندین انیاز خدا یمثلث دیهمراه با ماه و خورش ، )زهره( بوددی ناه ی که الهه ، عشق یبانو زدیا ،شتاریا

از )سارگون(   ها   آن  در  .گردد  یم( باز م .  ق 2300)انیبهدست آمده است که به زمان اکد  ییها   ییشگویپ   یاخترشناس  براساس

   .(73 ، )همانشده است ادی( پادشاه اور نیس یپادشاه اکد و )اب

 

 ی نجوم در عصر حموراب

بابل    تمدن  .است  کرده  یم( حکمران.  ق 1531تا    1830با خاندان آمور از سال)  یعنی (  ،  م.  ق   1686تا    1728از سال)  یحموراب

  ی و با زبان سام  بردند یرا به کار م آن انیبود و بابل انیاز آن سومر یخی خط م .از درخت تمدن سومر بوده است یا شاخه ،کهن

( حفظ و اقتباس  ،  نگاشت  شهیبه عنوان )اند  یسومر  مفهوم  و  ی را با همان معن  یسومر  یاما واژه ها  . دادند  یم  قیتطب  شیخو

 .  (69  ،)همانشد یبه کارگرفته م  یو نجوم یاضی ر یفن یبه عنوان واژهها یسومر م یعال  .شد  یم

)گوه(   .نوشتند ی م1 و 10عالئم  را با تکرار 60کوچکتر از عدد حیاعداد صح . کردند دیتقل انیرا از سومر یسیعدد نو  وهیش انیبابل

 .  شد یم  خوانده 23خط کیدوگوه و   .بود کیعالمت   دهیخط کش . عالمت ده بود

 ،معکوسات  ،ضرب  یبرا  ان یسومر  .اما اساس آن عدد شصت بود  کردند  یدر محاسبات عمل م   یاعشار  ی  نظام دهده   همانند

کهن علم حساب و    انیبود که بابل  ی ا  هیپا  انیحساب سومر  شرفتهیپ  یها  روش  . داشتند  یی جدول ها  ، اعداد  یمجذورها و جذرها

معادالت درجه   یبا برخ  . را چگونه حل کنند  ی معادالت درجه دوم وخط  دانستند  ی م  انیبابل  .جبر خود را برآن استوار ساختند

سلسله   دوران  در همان  .داشتند  یآگاه   گرید  یها  و رشته  ی حساب  یآشنا بودند و از حاصل جمع رشته عددها  چهارم  سوم و

 .  شناختند ی را م یثاغورثیف  یهیمفهوم قض ،یحموراب

  ی  اما مجموعه  ، نمود  اقتباس  و عرف زمان   یسومر  نیرا از قوان  یحموراب  نیاز قوان  ی او بخش  . بود  ی قانون گذار بزرگ  یحموراب

  . (70 ،)همانبود شرفتهیپ   ارینو ظهور و بس یدهای پد یحموراب نیقوان
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 لانلی –آنو  - بزرگ آنوما  ی تذکره  ا یمجموعه  

اول    ی  در هزاره  که ،  است  م .  دوم ق   ی  هزاره  یاز اختر شناس  ،ی خیمفصل متون م  ی  مجموعه  ،   لانلی  – آنو  -بزرگ آنوما   ی  تذکره 

 .  اند نوشته هیم بر آن حاش. ق 

اختر شناس    سازگارست؟  خاص  یقصد  یروزگار برا  ایآگاه شود که آ  خواستی  از پادشاهان آشور م  یکیعنوان مثال اگر    به

 .  کرد یم ثبت هیو در حاش گرفت ی م یو از آن تفؤل کرد یدربار به تذکره رجوع م یرسم

لوحه و   70مشتمل بر  مجموعاً  که  .مانده است  یبر جا  پالیبزرگ در کتابخانه آشور بان  یا  در مجموعه  ،اختر شناسان  نیا  یگانیا

 . از هفت هزار تفؤل است شیب

 

 (های  )کاس انهی در بابل م   م یاصالح تقو

،  اول  یلیم به نام )مورس.  ق 1530در سال  یتیشاه ح  ،آغاز شد    یحموراب  نی( فرزند و جانش،    لونایبابل در دوره ) سامسو ا  انحطاط

.  ق 1160)یدر حوال  کردندی  م  یزندگ  رانیفالت ا  یکوهستان  نیکه در سرزم  های  کاس  ،بابل را گشود و غارت کرد  یورشی  ی( ط

را ضمم(   بود  یاسیقدرت س  هرچند.  خود نمودند  یپادشاه  مهیبابل  افول کرده  از    یاما درخشندگ  ،بابل  فرهنگ و تمدن آن 

 ش یگو که  است نیگواه ا ،ری صغ یای( واقع در قلب آسیو )بغارکو ،( در مصر، )العمارنهیگانیبا یالواح گل .بود رتریچشمگ شهیهم

 ی اول( به بعد شاهان آشور  تیاوبال  -جالب است که از زمان )آشور  اریبس  .داشترواج    انهیخاورم  ی  در همه  یزبان اکد  ی بابل

 . یآشور شی گو و نه به زبان  کردندی  م  نیتدو  یخود را به زبان بابل یها بهیکت

و   ی منابع اطالعات  کمبود با توجه به  . اند  داشته  یریچشمگ  ی دست آوردها  انهی و در عصر بابل م  رودانانی م  نیدر سرزم  ها ی  کاس

کار    . استفاده شود  ی از مدارک باستان شناس  است  شده  یسع  ، یدر خصوص تمدن قوم کاس  زیاطالعات مختصر و ناچ  نیهمچن

سال شمار پادشاه    ا یبزرگ    ی  از واقعه  ینام   ی  هیطبق آن هر سال بر پا  بر  ( بود که  یبابل  می)تقو  ی  اصالح محاسبه  های  مهم کاس

 .  (174: 1395، یروزمندی) فشدی م یگذار هیپا موجود  ینیسنن د ایوقت و  

 

 کردند ی  از هندسه استفاده م  یمشتر  ی  ارهی مدار س ی در محاسبه  های  بابل

  یانتزاع   ی ا  وهیکه ش  کردند  اى روى نمودار رسم   شرفتهیپ   زی مشترى را بطور شگفت انگ  ارهیباستان حرکات فلکى س  هاى بابلى

  ،چهارگوش با دو سمت موازى طول متفاوت  اشکال  به  ىیارجاع ها   لیمحاسبات را به دل  نیمحققان نام ا  . مى باشد    یاضیدر ر

 .  و انتگرال را فراهم آوردند لیفرانسیحساب د ی توسعه مقدمات نیاول جهیدر نت .اند  روش ذوزنقه نامگذارى کرده

پوشش قرار دادند و  تحت  ،روزه 60زمانى   ی را به صورت روزمره در دو بازه  یمشتر ی ارهیّشکل شتاب س رییچگونگى تغ ها آن

 . است محاسبه صورت گرفته

  ی م  اراتیس  ی فلک  حرکاتی    که نه تنها شامل محاسبه  .شد  ی م  یحفظ و نگهدار  یاسناد و مدارک نجوم  اد یبابل با دقت ز  در

،  سلطنت پادشاهان مربوط است )همان  یروزها  و  دادها یرو  ، شاهان  ،نشیآفر  ،اهایدر  ،اسناد و مدارک به آسمان  نیبلکه ا  باشد

150) . 

  .را انجام داده است    قیتحق  نی( انیاز دانشگاه )هامبولت( در )برل  ، باستان شناس  Mathieu Ossendrijver  وریاوسندر  ویمت

  ی بابل   یبرا  یمشتر  ی  ارهی س  .روش ساخت ذوزنقه هستند را مطالعه کرد  ی   نشان دهنده  دیرس  ی را که به نظر م  یاو دو لوح گل 

  تمدن  حافظ شهر و  ،مردوک  .دانستند  ی بزرگ خود )مردوک( م  یچرا که آن را مربوط به خدا  ،داشت  یادیزی  لیخ  تیاهم  ها

 . بود یگری د مطمئن شواهد و مدارک ازمندیارتباط مطمئن نبود و ن نیا ی حال او درباره نیبا ا .است بابل بوده
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 دوازده گانه   یبرج ها 

شمش( را مورد   ،شتاریا ،نی )س یها الهه ینجوم ینمادها یآوردها دست  یو آشور یمتون بابل ،گانه دوازده یها توجه به برج با

 اء یاش  گری( مجسمه و د،  یمرز  یها  )سنگ  کودرو  ،مهر  ،الواح و اسناد  ی  نهیدر زم  ینجوم  ینمادها   نیا  .میده  یقرار م  یبازرس

نقشه مدار    ی کاهنان دانشمند بابل  ،النصر(  حکومت )بخت  درعصر  .است  دهی گرد  یبا موضوعات متعدد حک و نگهدار  ساز  دست

ی چگونه است و برا  اراتیس  ریط سکه خ  افتند یدو خسوف وکسوف در  داد یبه رو  قیدق  توجه  و ماه را رسم کردند؛ با   دیخورش 

  ی عنیالبروج )  فلک  رهیدا  ،انیاز روش سومر  یرویبا پ   انیبابل  بردند  یپ   ارهیّدو نوع ستاره ثابت و س  انیبار به اختالف م  نینخست

 60به  زیهر درجه را ن  ،درجه 360به  رهیدا  میمنقسم ساختند؛ پس از تقس گانه دوازدهی  ها  ( را به برجدیبر گرد خورش  نیمدار زم

 .  کردند  میتقس هیثان

  ،دو اسباب پرداختند  نیا  ل ینه تنها به تکم  ، رسد  ی که به نظر م  و چنان  ، گرفتند  ی اندازه م  ی و شاخص آفتاب  ی را با ساعت آب  زمان

 .  از اختراع مردم بابل است لیوسا نیبلکه اساساً ا

  یدرجات مزبور م  یرو  شاخص  ی  لبه  ی  هیسا  ،مدرج با شاخص قائم در وسط صفحه است  ی  صفحه  کی  یدارا  یآفتاب   ساعت

از چپ به راست ابتدا  ،خواندن زمان  یبرا .داد نشان وسط روز را یها زمان توان  یساعت م نی البته با ا .زمان را نشان دهد تواند

 .  (19:  1390، پور ی )هادشود ی خوانده م هیو سپس ثان قهیبعد دق  ،ساعت

درآسمان   یا  مالحظه  قابل  «ی»سرگردان  ا ی  یحرکت ظاهر  اراتیّبود که س  ن یثابت ا  ی  با ستاره  ارهیّاختالف س  ،انی نظر بابل  در

هر    ، گریروز داشت و شش ماه د   ی س  ، کی  هر   ، که شش ماه از آن  ، کردند   یم   میتقس  یسال را به دوازده ماه قمر  انی بابل  .دارند

ماه    ،هماهنگ ساختن سال با فصول  یبرا  ،شد  یروز م  354بیترت  نیا  سال به  یچون مجموع روزها  .و نه روزبود  ستیب  ،کی

هر ماه را به چهار هفته   ،د یماه با صور مختلف ماه آسمان مطابق درآ  یها  که عدد هفته  آن  یبرا  . افزودند  ی برآن م  یزدهمیس

روز  یبرا  کردند؛   ی م  میتقس هفته شش  پنج  ماه  مختلف  ی ول   ،شدند   ل یقا  یهر  که صور  معلوم شد  از   شتریب  آسمان  بعدها 

مدت شبانه روز را مثل    . ماند  یباق   یا  هفته  ماه به همان صورت اول چهار  میتقس  ،جهت  نیبه هم  . نافذ است  یبشر  یقراردادها

 ی آن در شب بعد منظور م  شب تا طلوع  کیبلکه از طلوع ماه در    ،کردند  ینم  از نصف شب تا نصف شب پس از آن را حساب  ،ماه

  قسمت   و صفحه ساعت خود را به دوازده  ،ماه را به چهار هفته  .کردند  یبخش م  یا  قهیدق  یساعت س  شبانه روز را به  .داشتند

  یروش ب نیا ،م یکن یم می تقس هیثان را به شصت قهیو دق ،قهی( و امروز ما ساعت را به شصت دق، و چهار قسمت ستیب ی)به جا

فقط در سه محوطه    یاشاره شد که متون نجوم  زیقبالً ن  .استمانده  یاست که از آن زمان تا روزگار ما بر جا  یاز آثار بابل  شک

 .  شده است افتی

 .  ردیگ ی را در بر م ل«ی» آنو انل یی گو شیها متون پ  آن شتریکه ب ،نوایدر شهر ن پالیآشور بان ی  کتابخانه-1

را   یاضیر  رینجوم غ   متون  1200به دست آمده که  یعلم  ریغ   اتیکه از حفر  قهیاز فروشندگان عت  یمتن نجوم  1600تعداد-2

  ی داشت ها  ادی   نیکه با عناو،  وجود داشته است  یاضیر  و  یاز آثار نجوم  ی بزرگ  یگان ی در شهر بابل با  دیتردیب  .دهد  یم  لیتشک

 . خاص خود را داشته است یاست که هر کدام طبقه بند مقصد  و متون سال  ی نجوم ی نامه سال ،یروزانه نجوم

:  1379،  )مجیدزاده) ر ش(گاه در قلمرو عبادت  .اوروک به دست آمده است  اتیاست که از حفر  ینجوم  یخیگروه سوم متون م-3

73)  . 
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 یمذهب ستاره پرست

پرست  نقش قر  ی مذهب ستاره  عنوان خدا  بیدر  به  نماد ستارگان  و  دارد  وجود  اتفاق کودوروها  ا  ی آسمان  انی به  اسناد    نیبه 

 .  است دهیبخش تیمشروع 

و ماه    دیخورش  ، باستان  آسمان بود که مردمان  یی بایز  ریتأث  . هاست  انسان   یهمگان   ی های  ژگیشب از و  ی   ُپرستاره  بتیه  ی   نظاره

دانش نجوم    یداشت که هر دو در بالندگ   زهیدو انگ  یستاره پرست  و  دندیپرستی  جهان م  ی  نندهیو ستارگان را به عنوان خدا وآفر

 ن یا  دوم  ،شد  یبشر به حرکات اجرام سماو  میمستق  یآنان که سبب عالقمند  تیو باور الوه  ستارگان  سینخست تقد  .مؤثر بودند

 .  دی و علم احکام نجوم انجام  یناسبه اختر ش ، اعتقاد نیهم که

  شگر یزهره را نما  ارهیّس  رایز  . (82:  1386،  است )واندروردن  ارهیّس  ن یو اعتقاد به پرستش ا  یبه احکام نجوم  ی دلبستگ  ، زهره  رصد

  انی( خدا و مسئول جر،  )شمشدیخورش  ( و نی)س  ماه   زدیهمان گونه که ا  .دانستندی  م  شتاری بزرگ ا  یزدبانویشکوه و جالل ا

  وندیروزمره پ   یزندگ  یدادهای با دقت رصد و ضبط گردد و با رو  ،زهره  مراحل  پس واجب بود که  .منظم روز و ماه وسال بودند 

 .  اند بوده  گریهمد  ی دهنده  یاری  سه نیا .داده شود

 ی منسوب به خدا  یمشتر  .دانستندی  منسوب م  یزدی را به ا  ارات یاز س  کیو هر  شمردندی  م  یک ی  اراتیّخود را با س  زدانیا  انیبابل

 .  مردوک بود

  یمخالفان سرکش  ،زهره توقف کند  چون.  است  یخوابگ  لذت هم  ،است: هنگام ارتفاع زهره  آمده  نیمثال در تفؤل به زهره چن  یبرا

  بوده یبر ستاره پرست  یو اساس متک  هیدر پا  یبابل   یکه اخترشناس  استمثال ها آشکار  نیاز ا  .شوند ی  خواهندکرد و زنان باردار م

  علت   نیبه ا  کردی  م  ریو تکف  دانستی  را مردود م   ی اختر شناس  سا یاگر کل  . مسلط بودند  انیآدمی  بر زندگ   یآسمان  زدانیا  .است

 .بود

  

 آشور  انیخدا

چون تجربه   . کند  ی با معن ،خودی  را بشناسد و حوادث عالم را برا  ی هست  ی ا  است که نموده  ریناگز   ی به حکم زندگ  یی ابتدا  انسان

 .  دکری م  نییرا تب یخود هست الیو با خ  ،پرداختی م لیندارد به تخ یکاف 

اوضاع    اتیمطابق با مقتض  ییابتدا  اقوام  .(425:  1357،  پور  انیهستند جادو نام دارند) آر  یپرور  الیخ  ی  که زاده  ییها  تیفعال

  نیبه ا  .دانند ی  آنان م  یها  خود را نشانه  یوناراحت  یخوش  مظاهری    و همه  ،نندیآفر  یخود م  یبرا  یانیخدا  ،ی اجتماع   یزندگ

 .  (427، رود)همان یم نیب  از عتیوحدت انسان و طب بیترت

بودند    ریو ناگز  باشند  توانستندی  نم  نیهستند جز ا  ییابتدا  یها  جزء انسان  یو فکر  ی از نظر ذهن  ی که اقوام باستان  ییجا  از آن

ها نام و نماد قائل    آن  یبسازند و برا   ی لیتخی  انیخود خدا  ی  لهیقب  قوم و  یبرا  یبه زندگ  دی ها و ام  از وسوسه  ییرها  یکه برا

 .  باشند استثنا توانستندی امر نم نیاز ا زین یو آشور یاقوام بابل  ، گردند

همان    یآشور  انی خدا  یعنی   ،است  ی بابل  نییتکرار عناصر آ  ییجز  راتییبا تغ  یآشور  ن ییآ  .رسدی  به قوم اکد م   .قوم آشور  نسب

 .  بودند  قائل  تی آشور اولو ی میقد یخدا یاختالف که برا نیاست با ا یبابل انیخدا

بابل را   یخدا  ،  مردوک  بزرگ  ی  کرهیکردند و پ   کسانیآن را باخاک    ،( پادشاه آشور به هنگام تصرف بابل،  بی)سناخر  انیسپاه

به پرستش  ،گرفته بودند   ی جا  نیفلسط  ی سامر  در   که یی های بابل  . انتقال به آشور برده شد   نیاو هم با ا   یا  نهییبه آشور بردند وآ

از    یجالب  جمله  .(15:  1353،  )کاژدانافتیرواج    عاًیهم وس  یسلطنت  ی  نامه  سال  .(57:  1386،  ی»نرگال« سرگرم شدند )فرا
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 انند«یفرزندان خدا  انیفرمانروا  ،  گریدی  آشور و جاها  ،بابل    ،: » در مصر باستاندیگوی  است که ممنقول    ینلسون فرا  چاردیر

 .  (59: 1386، ی)فرا

 یکیآن است که امور را  یگرید  و دهد  یانجام نم یکار الیاست که جز با صور خ نیعقل انسان ا  یو اساس یذات تیخصوص دو

 .  (209: 1380، هی)بره . خواهد آمد نائل جهیو توسط استدالل است که به شناخت نت فهمد  یم یگری بعد از د

  

 یآشور میتقو

،  دزاده ی)مج  گرفت  یم  انجام  ی فواصل زمان  نییتع  یبرا  یساعت آب  کیتوسط    ینیالنهر  نیب  نیمنجم  ی  روزانه  یها  ادداشتی  ثبت

   .( 76 ،بوده است)همان یدیآغاز ماه جد  ی ماه به نشانه تیرؤ نینخست  .(76: 1392

 

 گرید  ی ها  نیآن در سرزم ری و تأث  ینجوم بابل

 حیمناطق به توض گرید آثار آن با ی سهیمکتب شکل گراست و با توجه به شکل آثار و مقا کی  ،ی فرهنگ  یخیتار یشناس باستان

 .  پردازد  یساخت آن م خیاثر و تار نیا یریگ شکل ی منطقه

  ی باستان شناس  . کنند  یم  یرویاست که باستان شناسان از آن پ   یمکتب باستان شناس  نیتر  ی میقد  ،یفرهنگ   یخیتار  مکتب

آداب و رسوم و مواد   ، ها  گروه  یطبقه بند  به  یاست و از قرن نوزدهم به بعد سع  یکه متأثر از قوم شناس  ،فرهنگی  –  یخیتار

ا  .و تأثر پرداخته است  ریبه کار تأث  یفرهنگ داشته است و   یریمنتقل شده است چه تأث  یگرید  یبه جا  ییجا  الهه از  نیمثالً 

 .  دهند   یم  وندیگرپ یبه همد چگونه  اقوام را یو فرهنگ یسنن اجتماع 

در ذهن    ییها  پرسش  و  میو تأثر آن نظر دار  ریو به تأث  میشو ی  مواجه م  ینخست با آثار  ی  وهله  ،یفرهنگ  یخیدر مکتب تار

اثر از لحاظ   نیمشابه است؟ در ا  گرید  کدام تمدن و اقوام  ا یکدام دوره    اءیبا اش  ئیش  نیا  میپرسی  از خود م  ،شودی  م  جادیا

 کدام قوم نقش داشته است؟ یو مذهب ی فرهنگ ،یهنر

 

 )شوش(  المیع ، رانیا  یدر جنوب غرب نیالنهر نیب ینجوم بابل ریتأث

  . باستان است  رانیا  خیتار  از  شیمحوطه پ   نیاز بزرگتر  یکی است و شوش    در شوش بوده  ژهی به و  المیمهم در ع   ینهاد  مذهب

 که مربوط به اواخر هزاره   ،به چشم خورده است  هم  )اورک(ی  دوره  یبعدها در مهرها  ،معبد  کیپالک سر در    هیکشف نقش ما

 .  (48: 1383، )فرانک هلباشدی م  الدیپنجم قبل از م ی

داد و ارتباط    زیتم  یفرع ی  ها  ها را از نمونه  کدامند؟ تا آن  یاصل   ی  نمونه  ،نکات توجه نمود که    نیبه ا  دیبا  ینماد پرداز  نهیزم  در

نمود و سپس به نقوش مهر پرداخت   یریگیپ   سفال  ها را از نقش دیراستا ابتدا با  نیدر ا  .ردیقرارگ  قیها مورد تحق  نمونه  نیا  نیب

   . (50 ،همان. )پرداخت بهیو کت س یتند ، و بعد به نقوش کودورو

 

 نتیجه گیری 

ولی جالب است بدانید که این علم به    ،شاید فکر کنید علم ستاره شناسی و رصد آسمان علمی حداکثر چند صد ساله است

سال پیش در منطقه   10,000حدود    . گردد یعنی زمانی که اولین تمدن های بشر در حال شکل بودندل پیش برمیهزاران سا

شناسیم اولین تمدن های پیشرفته که خود با توجه به قدمتی که دارد از النهرین میای به اسم م سوپوتامیا که آن را با اسم بین

آشوری ها و بابلی ها اولین تمدن هایی هستند که آن زمان در این    ،ی ها سومر  .تشکیل شد  ،اهمیت ویژه ای برخوردار است
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این حکومت ها در آن زمان با تمامی دشواری هایی که داشتند کار    ،منطقه که هم اکنون نیز عراق در آن جا است وجود داشتند

در این میان سیاره زهره از    ،کرده اند  های خارق العاده ای در زمینه نجوم و ستاره شناسی انجام داده اند و اسنادی مهم ثبت

 .  اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است

های مختلف تاریخ به رصد  ای برخوردار بوده است و اقوام بسیاری در بازهها از جایگاه ویژهسیاره زهره همیشه در تاریخ و افسانه 

هایی خشتی  ها کتیبهبابلی .اندها نیز از این مسئله استثنا نبودهبابلیها و  اند که سومریو ثبت مدارکی از این سیاره زیبا پرداخته 

قبل از مسیح ظهور و ناپدید شدن سیاره    1581دهند که این قوم در حدود سال  اند و نشان میدارند که تا به امروز باقی مانده

کردند یکی از این کتیبه ها به کتیبه لفی استفاده میها برای اهداف مختاند و از این کتیبهکردهزهره و یا همان ناهید را ثبت می

عالقه و اهمیتی است که از طرف این اقوام به چشم   ،ای که در اینجا مطرح استترین مسئله جالب  .زهره آمیسادوکا معروف است

هایی زیبا  نسته بودند سازهها بودند نه تنها تواترین تمدنخورد نسبت به ستاره شناسی و سیاره زهره در حالی که از ابتداییمی

هایی در جهت  اند به در علوم گوناگون به تحقیق و ثبت کشفیات بپردازند و در نتیجه از آن استفادهو بزرگ بسازند بلکه قادر بوده

 .  بهبود جامعه خود بکنند
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Abstract 

Ancient people thought that natural phenomena are like living human beings and considered the will of 

supernatural forces to be similar to human will. In their minds, these forces were present in the earth, sky, and 

seas and gave order to their lives, and this was the way of looking at the world that over time, the faces of the 

gods appeared in the form of statues, and for the sun, the moon , stars, trees and all kinds of animals understood 

and understood. The stage of agriculture has had its own effect on the compilation of ancient astronomy, and the 

first step in this stage of human life was the creation of places of worship and temples, so that prophecy could be 

systematized and astrology and sky events recorded on tablets. The knowledge of ancient astrology, which was 

based on speculation and superstition, led to the creation of observatories and observatories. Using library 

resources and descriptive-analytical method, this research seeks to investigate astronomy in Mesopotamia (Old 

Babylon and New Assyria).  

Keywords: Astronomy, Mesopotamia, Babylon, Assyria.  

 

 

 

 

 

 


