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 مقدمه
باستانی، نجوم  نجومی،  علم  شناسی  فرهنگی،  باستان  شناسی  نجوم   قوم 

 و ... نجومی تاریخچه ،نجومی
شروع به شناسایی    جهان علم با گسترش مخاطبان دانشگاهی  های اخیردر سال

علوم    وعلم نجوم    میان  بتوان به کمک آنها  ست کهاکرده  ییهازیرشاخه

 ،قوم شناسی  تاریخ،  )باستان شناسی،یا همان علوم اجتماعی    انسانی سنتی

 ارتباط برقرار کند. (. . . و  تاریخ هنر یا فلسفه مردم شناسی،

 
ی علم  ضمیمهاصطالح علم نجوم باستانی با    میالدی۱۹۸۰از اواسط دهه ی  

شد  منتشر میتاریخ نجوم    یدر مجلهکه توسط مایکل هوسکین  نجوم باستانی  

این که اصطالح معتبر   رغمعلی.)تفرواج یا  )و متاسفانه دیگر منتشر نشد(

  اشاره دارد  شناسیو باستان    علم نجوم باستانی به ارتباط میان نجوم

 و   ای باستان شناسیهارتباط سایتین اصطالح برای  اهی تالش شده از اگ

اشتباه در متاسفانه  .شود استفاده هااز آنموجودات فرازمینی  بازدید

به همین    ؛ علم یک سنت دیرینه است  به جای شبه اصطالحات علمی    گرفتننظر  

خود به جای    معرفی ترجیح می دهند برای  دلیل است که ستاره شناسان  

.  اران ستارگان بنامندذگخود را نام   ،از اصطالح ستاره شناس  استفاده

شناسان،درست   زیست  که  شناسان،  همانطور  و    بوم  شناسان  سایر مردم 

معر  پژوهشگران درمانگران  فبرای  اصطالح  از  خود  است  آنی  فاده  علم 

 کنند.یم

  

 علم نجوم باستانی چیست؟
 

و نجم باستان شناس  نوشته م  "،: دانشنامهتاریخچه ی نجوم"  کتاب  در

تعریف زیر از این    ،، ادوین کروپآنجلسی گریفیت در لس دیر رصد خانه م

 :استشدهاصطالح ارائه 
 یباستان  ای از نجوم ماقبل تاریخ،رشتهی بین  مطالعه  علم نجوم باستانی

  هشپژودر این    و سنتی در قالب زمینه ی فرهنگی آن در سراسر جهان است.

 :شامل عناوین زیر استکر شده که ذهر دو منبع مکتوب و باستان شناسی 
های آسمانی، نمایش نمادین  ها و اسطورهفرقه  کاربردی،  رصد  ها،تقویم

اماکن    معابد،   گیری نجومی گورها،جهت  واجرام نجومی، مفاهیم    وقایع،

کیهان شناسی سنتی و اعمال تشریفاتی سنت های    ،و مراکز شهری  مقدس

 نجومی.
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گسترده است که موضوعات متنوعی را پوشش    ایتعریف به اندازه  این  مسلما  

ست ابدین گونه بیان شدهعلم نجوم باستانی که  مفهوم دهد. با این حال

دو حوزه بسیار مهم که نجوم به طور کامل با علوم اجتماعی، تاریخ از 

می پوشی  چشم  دارد،  ارتباط  باستانی  نجوم  و  حوزه   کند.نجوم  اولین 

پیشرفت نجوم به عنوان چه تاریخ خوبیبه یک سنت کهن است که  مطالعاتی

را از زمان یونان قدیم    نجوم کاربردییک رشته علمی و تکامل اندیشه و  

های نجوم در سنت  هایدنبال کردن نشانه  با  شناسی نجومی  قوم  ی دهد.شرح م

برخی  براساس نظرات  د و  نهایی که در حال حاضر وجود دارشفاهی فرهنگ

وحات فت  اریخچه)ت  دانرفتههایی که از بین  منابع مکتوب فرهنگ  ومحققان  

ی که با نجوم  طیف وسیعی از موضوعات  انسان شناسی باستان(   و پژوهشات

  ف تعاری در واقع    .دهدبه خوبی پوشش میدر ارتباط هستند را  باستانی  

مربوط به  و مطالعاتی که  بسیار نادرست است  مرزهای بین این سه رشته  

 .استثنا اشد اغلب شبیه قوانین هستند تابمیها دسته بندی این

 
هشات نجومی که با علوم  ژوپرهنگی برای  فدلیل اصطالح نجوم    به همین

 اجتماعی در ارتباط اند بسیار مناسب است. 
 انجمن نجوم رهنگی اروپاخود را »متخصصان در این زمینه  و از این رو

(SEACمی ) .»نامند 

www.archeoastronomy.org 

 

 

 علم نجوم باستانی در کجا قرار دارد؟
 

 سختعلم نجوم باستانی وعلوم فیزیکی    های میانوتفاتترین  یکی از مهم

  .از منظرعلوم اجتماعی استسازگارتر    یجایگزینی زبان "نجومی" با زبان

از اخترفیزیک مدرن    یاکه علم نجوم باستانی شاخهباید به خاطر داشت  

بلکه علم    ؛ دانش فیزیکی جهان نیست  پیشرفتنیز  ست و هدف اساسی آن  نی

مرتبط با مطالعات انسان شناسی است که  نجوم باستانی یک تخصص نزدیک و  

هایی مانند باستان شناسی دورنما )شامل همه ی معانی اصطالح در رشته

به کار  نیرو  باستان شناسی    و یادورنما میشود(، تاریخچه ی ادیان  

ممکن است برای یک منجم که در درجه اول در   شود. بنابراینگرفته می

که باستان شناسان    هاییپرسش   دادن بهپاسخ    علوم کمی آموزش دیده است 

با این  کنند دشوار باشد.یا خود منجمان مطرح می ندها عالقه مندبه آن

های خود آشنا  حال برای افراد عالقه مند به نجوم مهم است که با ریشه

از    استفادهبا    های مختلففرهنگدر    افرادشوند و درک کنند که چگونه  

از خود  اآسمان    رصدهای  بهچشم  نسبت  یک    ندازشان  به  پیرامون  جهان 

 .استتبدیل شده معناداربینی منسجم و جهان

 
اساسی در زمینه علم نجوم باستانی همکاری نزدیک  پژوهشات برای انجام

بین باستان شناسان و ستاره شناسان ضروری است. این همزیستی میان 

شناسان و مورخان نجوم قوم  ،ی نتیجه طبیعی نیاز باستان شناسانارشته

و ابزارهای   سماویتسلط بر فنون نجومی مانند نجوم موضعی یا مکانیک    به

 .است هاکروی است که فراتر از آموزش عادی آن ریاضی مانند مثلثات

 
ستاره    ،پس از دو دهه تجربه در این زمینه  به عقیده من  با این حال

  . متفاوت تبدیل کنند   یباید خود را به دانشمند  انو انسان شناس  انشناس
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های طوالنی آموزش  که بسیاری از عادات سال  باستان شناس  منجمیک دانشمند  

گرچه  ا  .ایجاد کندالگوهای فکری جدیدی را  و  تربیتی را فراموش کرده  

توان هر ای خاص الزم باشد اما لزوما نمیممکن است یک رویکرد چند رشته

میان رشته ای تلقی  را شودآنچه را که درعلم نجوم باستانی مطالعه می

 .زمینه قانونی است ذاتا یک این کرد. به طور خالصه 

 

 
نجوم باستانی برای  دیگر نیز دارد:    ساسیا  شکالاعلم نجوم باستانی یک  

ست که در آن احساس ه اممنوعی سرزمین منجمان و اخترفیزیکدانان مانند

)خوشبختانه این وضعیت    اندفاصله گرفتهخود    موقعیت پیشیناز    ندکنمی

و   شناسان  باستان  و  است(  تغییر  حال  اغلبدر  آن   مورخان  در  چیزی 

در تقابل با  مسئله  این   ها از گذشته کمک کند.یابند که به درک آننمی

تقاطع استهسایر  تجربی  علوم  با  انسانی  علوم  بهای  مثال   .  عنوان 

 ، ی توسط دانشمنداناگذاری که به طور گسترده در قدمت  C14 استفاده از

 پیچیده می  زمانین مسئله  ای  .استمورخان و باستان شناسان پذیرفته شده

زمینه   در  خود  دانش  از  استفاده  به  عالقمند  که  دانشمندانی  که  شود 

برای ی فیزیکی و ریاضی هااز ابزار کسانی که موضوعات تاریخی هستند و

هر   کنند باعث ترس و وحشتیا سواستفاده می  استفادهمعقول  غیرهای  تئوری

تالش  گاه در این میان  شوند.  شناسان می  قوم شناسان و    باستان  دو گروه

مسیئولیت که  دانشمندان  میپذیری  درجهسعی  به  شناخت  کنند  از  ای 

باستان شناسی برسند توسط افرادی که به گفته در  رویکردهای نجومی  

 .ماندنتیجه میبی گرا هستند، افراد افراطدانشمندان بریتانیایی 

 
 
مرز بین آنچه علم است و آنچه نیست باید مبتنی بر استفاده از قوانین  

اوکام تیغ  مانند  اقتصاد  ،اساسی  اصل  فرمول  ترین  )در باشد    ،ساده 

اغلب   پاسخترین  ممکن برای یک مسئله علمی سادهمواجهه با دو پاسخ  

که این قوانین به طور جهانی    بدانیمدرست است(. با این حال باید  

 .قابل اجرا نیستند

 

 

 NASEو نجوم باستانی 
 

واند به قلب  تپتانسیل علم نجوم باستانی در آموزش نجوم این است که می

کند القا  جوان  کارآموزان  وجدان  درک   که  و  نحوه  در  را  خود  فرهنگ 

اگرچه آسمان و جهان از  منظرکیهان منعکس کنند. از این اجدادشان از 

ارتباط مستقیمی واند  تعلم نجوم باستانی میلحاظ ظاهری دور هستند اما  

 شان ایجاد کند. ها و محیط اطرافمیان آن
تأثیرات آموزش هر دو علم  زمینهدر  پژوهشاتینجام طور باشد ااگر این

دو جالب خواهد  ز هر  شناسی نجومی یا حتی ترکیبی ا  قومنجوم باستانی یا  

 بود.

 
گو  و    فتبه گند تا  کاین رویکردها فرصتی برای دانش آموزان فراهم می

ر ویژه اگ  به  بپردازند؛یادگیری دانش سنتی آسمان    برای  ترهابا بزرگ

در جوامع  کنند.زندگی میاند مشغول شکارکشاورزی یا ه به ی کوامعج رد

شود.  ها منتقل میاز طریق مدارس و رسانه  به صورت رسمی مدرن شهری دانش  
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مند به این روش یک طرح کلی مصاحبه که می تواند هبرای دانشجویان عالق

 مراجعه کنید(. ۱به عنوان یک راهنما باشد پیوست شده است )به پیوست 

 

 
جوان    کارآموز  اطراف یک است که در محیط    واضحدیگر تقریبا     سویاز  

که دارای یک   هاییای از ساختمانمجموعه  (جا که باشدکساکن هر)  نجوم

با   مشخص  نمادین  هستند،  هایینشانهویژگی  غیرمذهبی  یا   وجود  مذهبی 

های وسیع شهری اهداف بالقوه آزمایش  ها یا طراحی دارد. این ساختمان 

 .جومی هستندن باستان شناسیهای 

 :چند مثال بیان می کنیم

 
 

 مسیحی.  جامعه یک در کلیساها

 
 اسالمی.  جامعه یک در مساجد •

 
 ها( ها یا گوپورامکدهبودایی یا شینتو )بت  ، هندو  جامعه  یک  در  معابد  •

 
که دارای یک چارچوب متعامد منظم    هایی آن  ویژه  به   شهری،  های  برنامه  •

 )بسیار معمول در سراسر جهان( هستند. 

 
 نزی یا آمریکا(پلی) بومی جوامع های پناهگاه •

 
 ی.اقبیله جوامع در دیگر های عبادتگاه •

 
 )اگر وجود داشته باشد( باستانی آثار •

 
 

تواند مورد بررسی قرار ها نیز مینگاری نجومی موجود در این مکانشمایل

راشی که اغلب تهای سنگعنوان مثال تجزیه و تحلیل ایستگاه  . بهبگیرد

اند توهد. بنابراین نجوم فرهنگی می دنجومی مفصلی را نشان می   هاینمایش

که نجوم را برای عموم مردم به    شود  ؤثر و ارزشمند تبدیلم  به رویکردی

 .آوردمیویژه جوانان به ارمغان 

 

 

"(کتاب بهشت جادوها)برگرفته از " ۱پیوست   

 :شناسی نجومی قومدر  مصاحبه میدانی شیوه
 

قابل استفاده   واردر میشتر بد  شده عمومی و  ارائه  هایپرسشمجموعه  

محض شروع    به  تحقیقاتدر این نوع   دهدحال تجربه نشان می  این  است. با

مکالمه   موضوع  مشخص  سواالتییک  با  آمده  ب مرتبط  خواهد  بدین وجود   .

د  روانتظار می  اما  ه این طرح کلی می تواند یک راهنما باشدچ  اگر  ترتیب

 .داشته باشند چارچوب بازتریها که بیشترمصاحبه

 
کلی مانند سواالت زیر شروع کنید و از    هایپرسشبا  مصاحبه را  ابتدا   -۱

 مصاحبه شونده بخواهید آنچه که
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 .دلیلش را شرح دهدد و دانمی

 
 ؟ دتا چیزی در آن بیابید ای پرداختهآسمان  به رصد ا اخیراآی -

راهنمآی  - عنوان  به  آن  از  از  چیزی،  ا    استفاده نماد    یا   عالمتای 

 ؟دایکرده

 
واند برای اهداف پیش  تکه می  جرمیسپس به طور دقیق در مورد هر    -۲

 :بپرسید بینی استفاده شود

 
 :ستارگان های مربوط بهپرسش (الف

 ؟دایراهنما استفاده کردهدر شب از ستارگان به عنوان ا آی -

 شناسید؟ایی را در آسمان میهه ستارهچ -

 ؟ )*(را می شناسیداین ستاره یا آن ستاره ا آی -

و   در رابطه با مکان شوندههای مورد نظر مصاحبهبرای مشخص شدن ستاره - 

 و یدزمانی که به رصد می پرداز

 .سوال بپرسیدکنید ستارگانی که رصد می

 را به یاد دارید؟ ایستارهی هاگروه سایر ناما آی -

  آورد؟ را به خاطر شما می در مورد ستارگان  چیزین یا آیا -
 با باران ارتباط دارد؟آیا هیچ یک از ستارگان  -

 د؟صبح خیلی زو شود یاانجام میا معموال شب هرصد -

زمان و مکان کارهای کشاورزی از رصد  ع به  گیری راجیا برای تصمیم آ  -

 نید؟کاستفاده می هاستاره

برخی کارها را انجام دهید؟ زمانی که یک  گیرید که  چگونه تصمیم می   -

در   ک ستارهزمانی که ی  آسمان باشد یا نباشد؟زمان معین در  ستاره در  

 . . .  غیره شته باشد؟ وموقعیت خاصی قرار دا

 د؟یدهچگونه زمان را در شب تشخیص می -

 یک ستاره خاص اهمیتی دارد؟ طلوعیا آ -

 است؟ اند که باعث ارتباطشان با ستارگان شدهاتفاقی رقم زده   آیا گاوها  -

 وند؟شقرار یا عصبی میموقعیت و یا رفتار ستارگان بی ازگاوها  آیا -

 
یا اطالعاتی که از موضوع قایسه با توجه به مصاحبه پیشین م :توجه)*( 

 شود.انجام میای داریم با هر ستاره

 

 
 :مربوط به ماه هایپرسش (ب

 

 ؟ایده ماه نگاه کردهتاکنون ب  -

 ؟کنیدیا از ماه به عنوان راهنمای چیزی استفاده میآ -

 اید؟به مکان غروب ماه دقت کرده آیا -

 ؟ایدتوجه کردهفرم یا فاز ماه  ،موقعیت به اخیرا آیا -

 دهد؟موقعیت ماه چیزی را نشان میآیا  -

 د؟ایاز ماه کمک گرفته کشاورزیدر کارهای آیا  -

 اید؟خاصی درباره ماه فهمیده نکته آیا -

 باشد؟ ترکه نسبت به بقیه مهم وجود داردفازی از ماه  آیا -

 ماه تاثیری بر باران دارد؟ آیا -
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 ماه تاثیری بر حیوانات دارد؟ آیا -

 
 :مربوط به خورشید های( پرسشج

 

 ؟دیاخورشید نگاه کرده تاکنون به  -

 کنید؟خورشید به عنوان راهنمای چیزی استفاده می از -

 ید؟ایا به مکان غروب خورشید دقت کردهآ -

 گونه؟چ نید؟کز خورشید برای تشخیص زمان استفاده میا -

 اید؟از خورشید کمک گرفته کشاورزیکارهای  در یاآ -

 اید؟آیا در مورد "دیدن رقص خورشید" چیزی شنیده-

 
 

 :هواشناسی هایمربوط به پدیده های( پرسشد

 
 

 ؟ممکن است باران بباردشوید که گونه متوجه میچ -

 است باران ببارد؟ ممکنشناسید که مشخص کند می ایشانهآیا  -

 های ، ابر یا پدیده شده دیگری مربوط به وزش باد  ئم شناختهعال  چه  -

 ؟شناسیدمی آسمانی را

 دارد؟ کوه وجود یا آنای برای این آیا نشانه -

راهی   - هو   آیا  وضیعت  دانستن  )ببرای  دریا  در  گیریا  ماهی  (  رای 

 شناسید؟می

باران ببارد،آیا می توانید با نگاه کردن به آسمان   قرار باشد  اگر  -

 )*( بگویید چه زمانی انفاق می افتد؟

  (*)   مشاهده می کنید؟آن را زمانی  چه -

 
این است که متوجه شویم آن فرد    هدف از طرح دو پرسش آخر   )*(:  توجه

خیر.  ، اطالعی از آن دارد یا  ذکر کنیم  را  Cabañuelas که نام  بدون این

 در غیر این صورت . . .

 

به  هایرسشپ  )ه برای  روش Aberruntos (و Cabañuelas مربوط  سنتی  های 

 بینی هوا(پیش

 
 

 وجود دارد؟ زمان خاصیئم هواشناسی سال برای جستجوی عال طولدر  آیا -

 شناسید؟را می  Cabañuelas آیا -

 نید؟داچه می  Cabañuelas مورد در -

 چه تاریخی؟ در -

  شود؟شامل چه چیزهایی میروش  این -

 ؟شناسیدرا می  Aberruntos شما آیا -

 آن چیست؟ معنای -

 کارآمد هستند یا خیر؟ها این روش آیا -

 تر است؟ها دقیقاز سایر روش  Cabañuelas آیا -

 است؟ در ارتباطورشید و ماه خبا  Cabañuelas آیا -
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 :مربوط به تعطیالت و روزهای مقدس هایپرسش (و

 
 هایی دارید؟ جا چه جشنندر ای -

 شوند؟چه زمانی برگزار می ها دراین جشن -

 ترند؟مهم هاسایر جشن ها به نسبتکدام یک از این جشن-

 مام یا شخص مقدس شما کیست؟ا -

 ت؟چیساین روز  در شما ص مقدساعمال شخ -

 اعمال شما در این روز خاص چیست؟ -

 هید؟دکاری مرتبط با آسمان انجام می روزدر این  آیا -

 
مومی برای در تنگنا قرار دادن مصاحبه شونده در طول  های عپرسش   -۳

 :مصاحبه

 
 

یاآ   - موسیقی  آهنگ،  چیز  یا  با  رابطه  در  یاد    آسمانیای  هسخنی  به 

 دارید؟

 بتواند وضعیت هوا را پیش بینی کند؟ناسید که شسی را میآیا ک -

 او چیست؟ اسم -

 هستند؟ ای او دقیقهپیش بینی آیا -

 ناسید؟شدیگری می عالئم چه -

 ارید؟د اعتقادها به همه نشانه آیا -

 نید؟کا دنبال میر هااین نشانه این ایام نیز در -

 د؟تنا هسهمردم همچنان به دنبال این نشانه این ایام در -

 ا قابل اعتمادند؟هنید این نشانهکگمان می -

 کسی این دانش را به شما آموخت؟ چه  -

او  و . . . (  پدر، پدر بزرگکجا بزرگ شده بود؟ )اهل کجا بود؟  او  -

 اهل کجا بودند؟

 
نشانه ای از هویت  هت گیری به عنوان  ج)برگرفته شده از "  پیوست دو

 فرهنگی: کلیساهای تاریخی النزاروته"(

 

 خالصه
 
 

مسیحیت است که کلیساهای مسیحی یک عنصر متمایز از معماری  موقعیت  

گیری  جهت  یروند کلطبق یک    است.ها تکرار شدهالگوهای زمان مسیحیت در آن

به سمت شرق جغرافیایی )نزدیک به اعتدال    ،دخورشی  در نورمحراب کلیسا  

در جهت مخالف   کلیسا  گیری محرابجهت  با وجود اینکه.  باشدمی  نجومی(

گاهی اوقات کلیساهایی با چنین  اما    خالف قوانین شرعی است(  و به غرب)ر

شوند. دیده می ساختاری  

 
آفریقا پیش از ظهور اسالم نمونه بسیار خوبی غرب  ساختار کلیساهای شمال

و   احترام  سنت از  این  است.بازتاب  کهن  قناری    های  خوبی  جزایر  به 

رای توان بمی  شمال آفریقا است؛کوین در    فرهنگ  غربی  اتمامنمایشگر  
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را  النزاروته  جزیره  جزایر،  این  از  یکی  در  کلیساها  وضعیت  مطالعه 

  میالدی ساخته   ۱۸۱۰کلیسا که تا پیش از سال    ۳۰یری  گهتجانتخاب کرد.  

  ه رد بررسی قرار گرفتاند موو برخی که پس از آن ساخته شده  اندشده

نمونه  .است این  جزایر  که    موثریالگوهای  ها  بررسی  آن  استفاده در 

اما برخالف تمام استانداردهایی که تاکنون در   شدند را نشان دادمی

از دیده شده تاثیر این نمونه اولیه دوچندان است.  دنیای مسیحیان  

های نمونه  شرق )یا غرب(  استانداردهایی در مورد جهت  با وجود  سویی

در  قرار دارند.  غرب  شمال   -به شمال  ته رودر جزیره النزارو  بررسی شده

به    انداغلب حذف شدهبا در نظر گرفتن چندین احتمال که    بخش پیوست

 عادی  اتممکن است این توضیح  .استتشریح این قانون عجیب پرداخته شده

برس نظر  اوقات  ندبه  گاهی  زمین    اما  تصمیمنیازهای  از  گیرهای بیش 

ها اهمیت دارد. فرقه  

  

 : پیشگفتارمقدمه
 

جهت و  چیدمان  ازمطالعه  مسیحی  کلیساهای  قدیم زمان  گیری  بسیار  های 

  .تخصصی پیدا کرده است  متونای در  مورد توجه بوده و اخیرا  رونق تازه
متون  با مراجعه به  باشد.  می  هاآنای مهم معماری  هن یکی از فاکتورای

  رامشخصی  گیری  باید جهت ها  کلیسا  ، مسیحی  ابتدایی   نویسندگان و مدافعان

کشیش باید در حین مراسم مذهبی  به   به عنوان مثال  کردند.میدنبال  

اسکندریه و    منت )کل  بومیان  ( و325. شورای نیقیه )ایستادمی سمت شرق  

دادند  رسماین  (  ترتولیان قرار  الویت  در  میالدی    .را  چهارم  قرن  در 

باید به    کنندگانشرکتکشیش و  معتقد بود که  ز  نیسکندریه  ز اتناسیوس اآ

شرق مسیحسوی  که  مکانی  آخ  ،  در  عدالت  درخشد، می  رالزمانخورشید 

های ا صورتبمحراب    چنین بود که مومنان  کلیساها  . )و وضعیتبایستند

و    حقانیت مسیح  نماد  خورشیدسمتی که    اند،شرق سمت    به  برگردانده شده

منابع   تجزیه و تحلیل عمیق  برای  هان طلوع خواهد کرد . . . (.ج  نور

 د. استفاده کنی(" ۱۹۶۲) گلو  "از  توانیدمییابی اولیه و روش های جهت

 
 

 
امکان انتخاب بین تعابیر مختلف  و  نیستند    واضحاین دستورات کامال     اما

 وجود دارد: 

سمت طلوع خورشید    گیری بهند جهتکنمی  شروعآیا روزی که ساخت کلیسا را  

روز قدیس  در یک روز مهم دیگر مانند    را  گیری رو به شرقیا جهتاست؟  

می نظر  در  کلیسا  شرق  جهتگرفتند؟  حامی  به  رو  دارد؟ گیری  اهمیتی 

در این صورت هنگام اعتدال رو به طلوع خورشید بود؟ کلیساها  گیریجهت

 ؟اعتدالینز به سمت کدام یک ا
سمت )قبدون محراب  شکل داشتند    های مستطیلی که سالنکلیساهای  در ابتدا

 .شدندساخته میشرق و رو به  (جلویی کلیسا
ی کلیسا  ۲۰( نشان می دهد که از  ۲۰۰۶دلگادو گومز)تحقیقات  مورد  در این  

نتین و جانشینان در دوران کنستا  های مستطیل شکلکه با سالن  ابتدایی

مورد    ۱۸  اندساخته شده   طنیه و شمال آفریقا، قسطناورشلیماو در رم،  

مورد    ۱۱قرار داشتند اما محراب  غرب  -ها تقریبا بر روی خط شرقآن  از

با این حال جایگاه کشیش  جالب است بدانید که    ها رو به غرب بود.از آن

 است.رار داشتهکنندگان قو محراب نیز میان او و شرکترو به شرق 
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قانون اساسی کلیساها    بنابرتوصیه هایی اعمال شد و    ۷و    ۳  بین قرن های

 .(۲:۷)نامه.  شدندمیباید رو به شرق ساخته 
سیدونیوس آپولینار و پائولینوس از نوال اظهار داشتند که    ۵در قرن  

ها بعداین مورد  .  اعتدال  رو بهیعنی    ،دباشباید به سمت شرق    محراب

 تایید شد  هایشانیابی لغتریشهدر    سویلر  ایسیدوو  ویرجیل    پاپ  توسط

(۴   ،XV)   مورد تایید   نیز   قرون وسطی  مورد طی  این    (. ۱۹۹۸کالسکی    )مک  

اگوستدوننسیس دوازدهم(  هونوریوس  تا  یازدهم  گرفت نی  )قرن  قرار    ؛ ز 

مانند    مورخانی  .([...]هنگامی که خورشید در شرق کلیسا طلوع میکند  )

 این موضوع را تایید کردند:   (رن دوازدهم تا سیزدهمقویلیام دوراندو )

انقالب تابستانی   برابردر    که  به سمت شرق، به سمت طلوع خورشید در استوا

منع   اعتدالین،  دهند؛ر را نشان می به وضوح مسی  جمالت  این  .[...]داردقرار  

گیری به سمت جهتتر بیان کردیم  همانطور که پیش  ین.انقالب  استفاده از

جایی است که خورشید  سمت شرق همان است. خاص نمادشناسیشرق دارای یک 

ظهور خواهد    در آخرت   به عنوان خورشید عدالت  نیز  کند و مسیح طلوع می

 .( ۲۰۰۴ ,۲۰۱۰ ) مک کالسکی  دکر

تواند به اهمیت این میانقالبین  استفاده از زمان    منع  سوی دیگراز  

در این مسیر  شمار بت پرستانی که  پیشین و معابد بی  ها در ادوارزمان

را بررسی   ۲۰۱۲)برای مثال بلمونته    باشد  اند، ارتباط داشتهقرار داشته

   . کنید(

 

 
ابهام پابرجاست. کدام اعتدال باید در   ها همچنانوجود این نسخه  اب

شود گرفته  پژوهشات؟  نظر  کالسکی  براساس  مختلفی ۲۰۰۴)  مک  احتماالت   )

. در حالی ماه مارس اتفاق افتادا م ۲۵اعتدال بهاری رومی : وجود دارد

یونان    که افتاد  ا م۲۱در  اتفاق  مارس  پذیرش    ،ماه  مورد  تاریخ  این 

برای بیان دیگری  تعاریفتوانید از می شما .شهورای شهر نیسا نیز بود

برج حمل یا    به ورود خورشید  زمان  مانند    ؛ استفاده کنیداین رویداد  

های مختلفی ریختامربوط به    اعتدال پاییزی. هرکدام از این تعاریف  

،  ۱۹۹۹) سجاده    اندکی تفاوت دارند  هایشان گیریجهتو از این رو    باشندمی

 . (۲۰۰۶گارسیا و بلومنت  -گنزالس

 
 

 
تقویم   از  استفاده  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  دیگری  مهم  نکته 

در قرون وسطی و بخشی از تقویم مدرن است. ماهیت این امر به  ژولیانی

در  یعنی-شود که اگر به تقویم اعتدال نگاه کنیم این واقعیت منجر می

اگر    و  شودجا میبه    جا  تاریخی در گذر زمانچنین    -مشخصیک تاریخ  

بر تغییرات    رصد طلوع خورشید در همان روز در نظر گرفته شودبراساس  

  گذارد.تاثیر می گیری نیزیستم جهتس

 

 
اه مصربررسی  اروپامگالیت  ،رام  در   گیریجهت  و  های  اروپا  کلیساهای 

باستان شناسی   زمینه  است که در  پژوهشاتیقرون وسطی یکی از قدیمی ترین  

در این زمینه    هاییفعالیتیرا  ( اخ۲۰۱۳گارسیا )-گنزالس.  انجام شده است

گیری های جهتنسخه  استشده مشخص    ۱در تصویر  همانطور که    و  دادهانجام  
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  . کردند از یک الگوی منظم پیروی میدر طول قرون وسطی    به سمت شرق  رو

 گیری( از این الگوی جهت۲۰۱۳گارسیا )-همه مناطق مورد مطالعه گنزالس

  غربی ر اروپای  ؛ دگیری حداکثریشان رو به شرق استجهتکه  کنند  پیروی می

به سمت  بسیاری از موارد  تا جایی که    بود   بر این الگو تاکید بیشتری

 درمارس(    ۲۵)های خاص اعتدال  که نشانگر تاریخ  اندبودهشمال نجومی  

مشخصات هر منطقه تر بیان شد باشد؛ البته همانطور که پیشمی گذر زمان

 متفاوت است. 

 

 
 

 
 

کلیسای اروپایی در دوران قرون وسطی ۱۲۷۴نمودار سمت مربوط به  :۱تصویر   

 
 

است   متون  جالب  در  که  کنیم  اشاره  نکته  این  با  به  گیری جهتمرتبط 

گیری  هتکه جهای روزانه حامی شهر آمده  در یادداشتذکر شده که  کلیساها  

وجه این به هیچ هنزاروتکلیساهای الاست )ها رو به طلوع خورشید بودهآن

 . ویژگی را نداشتند(

ی برای تبکی تا قرون وسطی، تایید ل در متون ابتدایی و حتیحا با این

  -گنزالس   شده توسط   های انجامفعالیت  است.ه چنین ادعایی وجود نداشت

، آلمانمناطق  هایمقبرهبرخی روحانیون د که دهینشان م (۲۰۱۳گارسیا )

اگرچه این    .اندبه این موضوع عالقه نشان داده  احتماال انگلیس  فرانسه و

و برای  یا کلیسای جامع گوتیک بودندها عموما کلیساهای رومی ساختمان

( تحقیقاتی انجام داد ۲۰۰۹کاوال ) .انجام این کار کمی دیر بوده است

جهتی  پیتر مقدس در  جایگاه  یافت؛  ی  نوولیک مورد مستند و جالب در اس  و

در آن دوران گیری کلیساها رو به طلوع خورشید جهتدهنده  بود که نشان

در کلیساهای موردی مشابه در انگلیس یافت که  (  ۲۰۰۴)  کالسکیمکبود.  

شد و برخی مقدس انجام می مریم هایکشها پیشکه در آن کلیساهایی ،رومی

ها نشانه  شد تا ایناین استانداردها پیروی میاز    های مقدس دیگرمکان

 گیری رو به شرق باشد. نظریه جهتکننده تکمیل
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توجه داشته   به این مورد  است  جالب  در این پژوهش و با توجه به هدف آن

هایی که در خصوص برخی کلیساهای از فعالیت ز تعداد کمیکه به جباشید 

پژوهش منظمی  هیچ    استانجام شده در انگلیس و اروپای مرکزی  مشخص شده  

همانند امروزه    طی دوران پس از قرون وسطی   معابد گیری  در زمینه جهت

ندارد.   گستردهوجود  النزاروتطیف  کوچک  کلیساهای  و  کلیساها  از   های 

 حکومتدر خدمت که ها این جزیره توسط نورمان استعمارها پس فتح و دهه

 . اندند، برپا شدهبود ۱۵ن کاستیل در قر

 
 

 
که از این    است  آفریقای شمالی کلیساها در  گیری  جهت نکته جالب قانون  

 ساختهکلیساهای آفریقای شمالی در جهت مخالف  .ندباشمیقاعده مستثنا 

نمودار  شده در  که  اطالعاتی  شده  ۲اند.  داده  استبان است  نشان  توسط 

و۲۰۰۱) شده(  ۲۰۰۷)ه  بلمونت  (  تحقیقات  برخی    از  و  اندگردآوری 

کلیسا    ۲۳اطالعات  است؛  استفاده شده  (۲۰۱۳گارسیا )  گنزالسده  نشمنتشر

کلیساهای تریپولیتانیا  مناطق  مخصوصا  و  آفریقاپروکونسالریس  را   ی 

کردند جزایراین    .منتشر  بومیان  جمعیت  پیدایش  مبدا  احتماال   مناطق 

می )بلمونتقناری  مانند  جهت  (.۲۰۱۰  هباشند  که  کلیساها  این  گیری 

بسیار جالب    استرو به غرب  گیری کلیساها در دوران ابتدایی مسیحیت  جهت

اعتدالین و و براساس  ؛ این کلیساها در محدوده نور خورشید  باشدمی

 .تاثیر مسیحیت در آن منطقه بودکه نشان از  شدندانقالبین ساخته می

 

 
 

در شمال آفریقاکلیسای دوران ابتدایی مسیحیت  ۲۳گیری نمودار جهت: ۲تصویر   

 

 
از   هاییگزارش در اسپانیا    رشبه جزیره ایبریا و دو مجمع الجزای  در 

ای هرومی در زمان   کلیساهاینور و سایه در    در مورد وجود  یرویدادهای

رتا د ترا یا در  ما)مانند سانتا  اعتدال وجود دارد  روز  مانند  یخاص

د  خسان و  ستانا  در  اورتخاوان  زامورا  به    (بورخوسهای  مسئله اما 

ه منجر به ک  استچندان پرداخته نشده  آماریکلیساها از نظر    گیریجهت
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کلیساها    مذهبیون  ادعای برخی  احتمالی  انحراف  خصوص  جهتدر  گیری از 

 (.۲۰۰۴د، فرنانذز را ببینی-) به عنوان مثال گدوی شرعی شد

سانتیاگو    یکلیسای رومی کامینو د  ۱۸۷گیری  جهت   (۱۹۹۸)  وارکالسل-زپر

ی ااندازه گیری ارتفاع زاویهنه تنها    اطالعات اوست.  ارا بررسی کرده

  گیرد را در برنمی  پژوهشات اروپایی بسیار رایج است،، موضوعی که در  افق

گیری کلیساها و طلوع خورشید  جهتای میان  رابطه  است  او موفق نشده  بلکه

 .بیابددر روز عبادت حامی مقدس کلیسا 

 

 
بزرگ در شبه جزیره ایبری و    مقیاسای را در  قصد دارد پروژه تیم ما  

است    شود اولین پژوهش اصولی آنچه در اینجا بیان می  .آغاز کند قناری  

شدهتاککه   انجام  )  گنزالسالبته  است.  نون  بررسی (  ۲۰۱۳گارسیا    به 

همچنین به    جزیره و  شبه  نواحی  در کلیساهای پیش از رومیان    گیریجهت

ها در قدرت غالب مسلمانی آن با  و رابطه  آستاریاییکلیساهای دوران  

پرداخته  جنوب جزیره  دوران  ۱۳.  استشبه  آن  کلیساهای  از  در   مورد 

ها و محراب آن  اندگیری کردهجهت  براساس شرع  است کهباقی مانده  آستاریا

است شرق  به  از  رو  درجه  چند  البته  منحرف    سمت؛  شمال  سمت  به  شرق 

جهت قبله مسجد آندلس نیز که باید پژوهشگران متوجه شدند که . اندشده

 با این حال. استشدهگیری کلیساها، جهتگیری طبق جهتبه سمت مکه باشد 

ها ای احتمالی که باعث اشتباه گرفتن آنهمساجد از جهتشود که دیده می

می کلیساها  میبا  اجتناب  می  .کنندشود  نظر  به  نیز  طرفی  که  راز  سد 

موزاراب متعاقبا  و  آستوری  از کلیساهای  که  دارند  تمایل  نیز  ها 

ی از روابط متقابل  ااین نمونه  که  دوری کنند   های مشابه با مساجد موقعیت

نیم که در شرایط خاصی الگوهای بیبدین ترتیب میاست.  دین، قدرت و نجوم  

 .شوندشرعی نیز دچار تغییر می

 

 
)  نهایتدر   کویینتال  جهت ۲۰۱۳گارسیا  تحلیل  از  استفاده  با  گیری ( 

 ای بتهکه گروه  هاییافسانهخلق  و    اهمسیحیت محیط اطراف آن  ،کلیساها

ده سی کررهدایت، اصالح، یا جایگزین کردند موضوعاتی را برپرستی را  

ربی شبه جزیره، جایگزینی احتمالی  غنظیر معرفی مسیحیت در شمال  است؛

هند مسیحی  -وعناصر  عوامل  توسط  )سلتیک(  نوع    بااروپایی  یک  معرفی 

های مشابه در جزایر بدین ترتیب بررسی و تحلیل پدیده"دیدگاه شهادت".  

که اولین موردی  ته  ؛ مخصوصا جزیره النزاروتواند جالب باشدمی  قناری

های جمعیتی آن امکان بررسی یک  است که مستعمره اروپا شد و تعداد هسته

جمعیتی بسیار متراکم در فضایی کوچک  ندر آنمونه خیلی مهم آماری که 

 .هدداند را به ما میجمع شده

 
 

 

نمازخانه  :مثال و  ها  و  کلیسا  النزاروته  های 

 نتایج :
ییان در اوایل قرن پس از فتح و استعمار جزیره النزاروته توسط اروپا 

استعمارگری در مقیاس وسیع آغاز شد و بالفاصله پس از آن مزارع    ۱۵

مانند روستای تری  های قدیمیای بدون کلیسا همراه با مکانهدهکده  و  کوچک

و همچنین تعداد قابل توجهی معابد مسیحی     (Teguise)گایز  ت  و  (Femes)فمز  
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بیانگر وضعیت جدید اجتماعی و دینی    ها آغاز این ساخت و ساز  .ساخته شد

ا با  هکه ساختمان  داشتها امکان این وجود  در تعداد کمی از مکان  .بود

یری گجهت  هااین مکان ر  د  .کنندگیری  توجه به الگوهای پرستشی بومی جهت 

 بودندسمت غرب  بهرو برخی  و سمت شرق رو به شرعی )استاندارد( معابد

در این رابطه الزم به ذکر است    .بود آزادی نسبی بیشتری رعایت شده    و

  گیری سازگاری با طلوع خورشید در روز )ماریایی( که فقط کلیسای ماال جهت

 (۳تصویر ) .دهدرا نشان می کلیسافراخوان  دارد و

 

 

نترا. سنیور دل الس مرسدس در ماال: کلیسای ۳تصویر   

 
 

رق شتعداد قابل توجهی از کلیساهای النزاروته به سمت شمال و شمال 

ی یای جالبی است که بر خالف عرف سایر کلیساهانمونههستند. این تعداد 

این تفاوت    توجیه برای    متعددیحتماالت  ا  اند. ساخته شده  این منطقه   که در

گرفته   بررسیمورد   شده اقرار  ختم  نتیجه  این  به  و  قابل  انند  که  د 

سد که الگوی جهت رمی  نظره  رین پاسخ است. بترین پاسخ، عاقالنهتقبول

باد   ،جزیره دارد  سهمگینا تمایل زیادی به دوری از بادهای  هگیری آن

به   الگو  این  دقیق  بطور  البته  هستند.  جهت  درهمان  دقیقا  که  هایی 

بناهای  که توسط بادها به    اییهاز شن و ماسه  بناها که    استی  اگونه

ای در شمال جزیره یک منطقه ماسه لجابرسند دوری کنند؛ نزدیک جابل می

 .است

 
 

 
  با  ای آتیهسال ر  د  امیدواریمایست که ما  از پروژه   آزمایشاین اولین  

الجزایر قناری آن  ترین کلیساهای سایر جزایر مجمعقدیمی  گیریبررسی جهت

ی فورتونترا که جریان بادی مشابه  جزیره   احتماال بررسی  .تکمیل کنیمرا  

مقایسه برای  جالبی  مورد  دارد  را  شدیدتری  همسایه   با  اما  جزیره 

 . باشدمیالنزورته 



NASE Publications          Archaeoastronomy and its educational potencial   
 

 

 

های آن  فورتونترا نیز استثنائاتی دارند؟ آیا سازندهای  هکلیسا  آیا

را   رسومشکستن    جرئتنیز   انسانی  نیازهای  کردن  برطرف  برای  شرعی 

 توان فهمید!اند؟ فقط با گذشت زمان میهداشت
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