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1. Introduction 

The formation of the Safavi dynasty in Iran was important in several 

aspects that the most important was: the restoration of the national 

unity of Iran and the officialization of the Shiite religion. In fact, the 

Safavi government may was the first national far-reaching government 

After-Islam in Iran,that, while established the principles of governmet 

based on religion, also emphasized on te territorial integrity of the 

country. Cultural and civilian approaches were manifested in the 

refuge of the security and comfort that Safavi kings had established in 

the territory of Iran. During this period, many arts, crafts, and sciences 

such as painting, poetry, music, jurisprudence, tradition, philosophy, 

and theology were considered and grown so fast that in each of them, 

the special style and the school were created to the extent that the 

Safavi period can be culturally considered one of the most important 

periods of Islamic history in Iran. Therefore, Safavi government is 

also important in Iranian history, in addition to being an indicator of 

developments in various fields, in the cultural and social contexts. The 

main pillars of Iranian culture and civilization were consolidated with 

the formation of national identity during this period and over time. 
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Accordingly, study about culture and civilization of the Safavi period 

is so important because in this case, also, the Safavian were inheritors 

of a rich heritage that had been formed since the time they came to 

power and, when the Safavian took the power, this rich heritage 

became richer and stronger. 

 

2. Method 

This study assesses the tasks and duties of astronomers position in the 

Safavi period, using descriptive-analytical method and based on 

number one historical references, especially European travel books 

and library tools. The main question of the study is: What position did 

astronomers have and how much influence did they have on Safavi 

period on related government? The research findings indicate that 

astronomer was one of the most important positions in the Safavi 

government, which was always at the side of the king, and the king 

never managed to do anything without his advice and his permission, 

and all the astronomers worked under his sight.This illustrates the 

credibility and importance of astronomers in the Safavi period. 

 

3. Discussion 

Astronomy and knowledge of astronomy Although in the historical 

periods before the formation of the Safavi, was well-developed and 

significant and various innovations were presented by Iranian 

astronomers and scientists. But during the Safavi period, astronomy 

entered a new stage. It seems that in this period, the empirical and 

technical sciences, including the astronomy, lacked this luck and did 

not achieve a high position. Although astronomy in Iran has had a 

long history and is one of the most important fields of Iranian 

scientific activities. Some years it has grown to the high level in Iran, 

especially in the fourth and fifth centuries. Because of the presence of 

remarkable scholars and astronomers such as Abu Reyhan Biruni and 

Ibne Sina astronomy has been grown alot. With the formation of the 

Safavi government, a new era of attention to astronomy began. 

Astronomy had a significant growth in this period due to its 
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considerable attention to stars and the fortune. Meanwhile, during this 

period, the astronomers had important position in the Safavi court,and 

astronomer was one of the most important positions in Safavi that the 

king did not do anything without asking his idea and taking his 

instruction.According to the writings have left from this 

period,particularly, the reports of foreign travelers, Safavi astronomers 

owe their position because of the king's ignorance of the reality of this 

science and its rules. Anyay, in this period we can point out the 

scientists that, in spite of the lack of resources and facilities, were the 

author of this science and wrote some great works about this subject. 

Accordingly, the main question of this study is: What position did 

astronomers have and how much influence did they have on the Safavi 

period. 

 

4.Conclusion 

Astronomy and knowledge of astronomy Although in the historical 

periods before the formation of the Safavi, was well-developed and 

significant and various innovations were presented by Iranian 

astronomers and scientists. But during the Safavi period, astronomy 

entered a new stage. It seems that in this period, the empirical and 

technical sciences, including the astronomy, lacked this luck and did 

not achieve a high position. Although astronomy in Iran has had a 

long history and is one of the most important fields of Iranian 

scientific activities. Some years it has grown to the high level in Iran, 

especially in the fourth and fifth centuries. Because of the presence of 

remarkable scholars and astronomers such as Abu Reyhan Biruni and 

Ibne Sina astronomy has been grown alot. With the formation of the 

Safavi government, a new era of attention to astronomy began. 

Astronomy had a significant growth in this period due to its 

considerable attention to stars and the fortune. Meanwhile, during this 

period, the astronomers had important position in the Safavi court,and 

astronomer was one of the most important positions in Safavi that the 

king did not do anything without asking his idea and taking his 

instruction.According to the writings have left from this 
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period,particularly, the reports of foreign travelers, Safavi astronomers 

owe their position because of the king's ignorance of the reality of this 

science and its rules. Anyay, in this period we can point out the 

scientists that, in spite of the lack of resources and facilities, were the 

author of this science and wrote some great works about this subject. 

Accordingly, the main question of this study is: What position did 

astronomers have and how much influence did they have on the Safavi 

period. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382زمستان و پاییز، چهارمو  سیشمارۀ  ،هفدهمسال 
 

 ميصفو دوره  در انموجّم گاهي ا
 زهرا ا فوديارج مهوی1

 چکيده

شته، یکی از ها داشناسی به دلیل کاربردهای مختلفی که در زندگی انسانعلم نجوم و ستاره
مردم و صاحبان حکومت قرار  توجّهکه در ادوار تاریخی گهشته مورد  استعلوم بشری  ترینمهم
است. در دوره ها شدهو تربیت آن انمنجّمدادن به  اهمیّتو  توجّهاست. این مسئله باعث گرفته

که توسح  ،کشناسی و اطالع از اوضاع و احوال و سرنوشت افالصفویه نیز پادشاهان به ستاره
پژوهش دادند. می اهمیّتگرفت، بسیار بیش از آنچه که بود و اخترشناسان صورت می انمنجّم

تحلیلی و  –در دوره صفویه و به رو  توصیفی  انمنجّمپیش رو در چارچوب وظایف و جایگاه 
ای به بررسی و احان اروپایی و ابزار کتابخانههای سیّویژه سفرنامه، ببرمبنای منابع دست اول تاریخی

در صفویه  چه  انمنجّمپردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که: تحلیل این موضوع می
های پژوهش نشان می دهد، اند؟ یافتهجایگاهی و به چه میزان نفوذ وتاثیر، در این دولت داشته

در است که، همیشه مناصن درباری در تشکیالت حکومتی صفویه بوده ترینمهمباشی، ازمنجّم
و تمام  هزدی او دست به کاری نمیو شاه هرگز بدون مشورت و اجازه هکنار شاه حضور داشت

در دوره صفویه  انمنجّم اهمیّتدهنده اعتبار و این امرنشان. نداهکردنیز  زیر نظر اوکار می انمنجّم
 .است

 
 ، جامعه، حکومت.انمنجّمصفویه، نجوم،  کليدج:هاج هواژ
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 مم. مقد9ّ

ها بازیابی آن ترینمهماست که  اهمیّتواجد  تشکیل سلسله صفویه در ایران از چند نظر       
واقع حکومت صفویه را شاید بتوان و رسمی شدن مههن تشیّع بود. در وحدت ملی ایران

ریزی اصول اولین حکومت فراگیر ملی پس از اسالم در ایران دانست که ضمن پایه
و  امنیّتیت ارضی کشور هم ت کید خاص داشت. در پناه حکومت بر اساس مههن، بر تمام

آسایشی که توسح پادشاهان صفوی در قلمرو ایران برقرار شد، رویکردهای فرهنگی و 
تمدنی تجلی یافت. در این دوره بسیاری از هنرها، صنایع و علوم مانند نقاشی، شعر، 

ای رشد کرد که در ه اندازهقرار گرفت و ب توجّهموسیقی، فقه، حدیث، فلسفه و کالم مورد 
صفویه  ۀتوان دورها، سبک و مکتن خاص به وجود آمد تا آن اندازه که میهر یک از آن

بنابراین دولت   ادوار تاریخ ایران دوره اسالمی دانست ترینمهمرا از لحا  فرهنگی، از 
نه فرهنگی های گوناگون، در زمیالت در زمینهصفویه عالوه بر شاخد بودن در ایجاد تحوّ

 است. اهمیّتو اجتماعی نیز در تاریخ ایران حائز 
ملّی، در این دوره  هویّتگیری های اصلی فرهنگ و تمدن جامعه ایران با شکلشالوده 

ریزی و با گهشت زمان، مستحکم شد. بر این اساس، تحقیق در حوزه فرهنگ وتمدن پایه
زیرا دراین حوزه   یادی داردبسیار ز اهمیّتصفویه ازجمله مواردی است که  ۀدور

نیزصفویان وارث میراث غنی بودندکه از دوران پیش از به قدرت رسیدن آنان شکل گرفته 
 ترگردید.تر و مستحکمبود و با دستیابی صفویان به قدرت، این  میراث، غنی

 بيان مسئلم .9-9

یل حکومت صفویه شناسی اگرچه در ادوار تاریخی قبل از تشکعلم نجوم و دانش ستاره     
های مهم و نوآوریشناسان و دانشمندان ایرانی ستارهو  داشترشد و شکوفایی مناسبی 

 ، اما در دورۀ صفویه، علم نجوم وارد مرحله جدیدی شد. بودندرا ارائه کردهگوناگونی 
جمله نجوم از این بخت و اقبال ی و ازرسد در این دوره، علوم تجربی و فنّبه نظر می  
که علم نجوم در ایران سابقه طوالنی داشته ه جایگاه واالیی نرسیدند. با اینهره بودند و بببی

ویژه ، در مقاطعی از تاریخ ایران باستهای مهم فعالیت علمی ایرانیان بودهو یکی از عرصه
ای چون شناسان برجستهقرن چهارم و پنجم هجری قمری با وجود دانشمندان و ستاره

تشکیل دولت صفویه  سینا به اوج رشد و شکوفایی خود رسید. بانی و ابنابوریحان بیرو
و به سعد  زیاد توجّهدلیل  دوره بهدر این . نجوم به نجوم آغاز شد توجّهدوره جدیدی از 
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در این دوره جایگاه واالیی در دربار  انمنجّم .داشت یامالحظه قابلنحس ایام، رشد 
مناصن درباری در تشکیالت حکومتی صفویه بود  ترینمهمباشی یکی از منجّمداشتند و 

   .زدکه شاه بدون رأی و دستورالعمل او دست به کاری نمی
صفویه جایگاه خود  انمنجّماحان خارجی، ویژه گزار  سیّبر اساس نوشته های این دوره ب

توان در این اند. در عین حال میاین علم و قوانین آن بوده واقعیّترا مدیون ناآگاهی شاه از 
دوره به عالمانی اشاره کرد که، به رغم کمبود امکانات و منابع درست، در این علم 

اند. بر این اساس، سؤال اصلی این قدری در این زمینه نوشتهآثار گران بوده،نظر صاحن
در  دوره صفویه چه جایگاهی و به چه میزان نفوذ وتاثیر  انمنجّمپژوهش این است که، 

 ؟ اندداشته
 .پيشيوم پژوهش9-0

عصرصفویه، تحقیقاتی به صورت پراکنده و مختصر  انمنجّمت و جایگاه پیرامون وضعیّ     
اثر حمیدرضا  تاریخ نجوم در ایراندر فصل پنجم،کتابی با عنوان . استصورت گرفته
تحوالت نجوم جدید در ایران به صورت توصیفی و به اختصار، از  ،(1399) گیاهی یزدی

به طورکلی نگارنده در این کتاب . استصفویه تا زمان حاضر مورد بررسی قرارگرفتهدوره 
و  انمنجّمهایی از نجوم ایرانی را به زبان ساده بیان کند و به بحث است گوشهسعی کرده
های تویژه دوره صفویه، که فعالیّدرایران دوره اسالمی ب( بینیتنجیم یا ستاره)احکام نجوم

، پرداخته نشده برتری داشتهای علمی، علم نجوم بر فعالیت انمنجّمبینی هتنجیمی یا ستار
دوره  اصفهان در انمنجّمعلم نجوم و  اهمیّتجایگاه و»ای با عنوان همچنین در  مقاله است.
،گزارشی مختصر از وضعیت نجوم در ایران و اروپا، در (1397) اثر رضا عبداللهی« صفویه

وضعیت نجوم و جایگاه »ای با عنوان همچنین مقاله. استهدوره مورد بحث، ارائه شد
 اثر مهسا رایگانی و ابراهیم ویسی« نویسان اروپاییعصر صفوی از دید سفرنامه انمنجّم

 . استاحان، موضوع مورد بررسی قرارگرفتهصرفای از نگاه سیّ( 1399)
تنها بر اساس  نامنجّم، به صورت بسیار مختصر هم به بحث نجوم و هم یادشده پژوهش

ها، به است در صورتی که، در پژوهش حاضر عالوه بر سفرنامهای پرداختهمنابع سفرنامه
منابع تاریخی این دوره، از  منابع دست اول داخلی و دیگر کارهای  ترینمهمعنوان یکی از 

های صورت گرفته هرچند در جای خود سودمند است. پژوهشتحقیقاتی نیز استفاده شده
اند، اما تفاوتی که پژوهش حاضر با سایر تحقیقات صورت گرفته دارد، این است ع شدهواق
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در دوره  انمنجّمکه، این پژوهش تنها و به صورت اختصاصی به بررسی و تحلیل جایگاه 
ی هم به نجوم و هم به بحث زیرا در تحقیقات پیشین، به صورت بسیار کلّ  پردازدصفویه می

بزرگ و  انمنجّماند و عالوه بر این، از پرداختن به بحث هبا هم پرداخت انمنجّم
اند. این مظفر گنابادی باز مانده دستاوردهای آنها در این دوره مانند شیخ بهایی و مال

 در دوره صفویه می پردازد. انمنجّمپژوهش به صورت جزئی و مستدل به نقش 
 پژوهش اهميّت.ترورت و 9-3

ید علمی و مستمر درباره تاریخ جد یهاو پژوهش هایررسبمند امروز، نیاز ۀجامع     
این نیازمندی مبتنی بر تعیین جایگاه و است.  و فرهنگ و تمدن آن نیزمرانینشین اپرفرازو
که در پیدایش و امر واقع این ه تمدنی و علمی و فرهنگی است. درایران در نقش موقعیّت

های علمی مستلزم بررسی ،رانیان چیستهای مختلف امروزی، سهم ایاعتالی علوم و دانش
ین در دوره صفویه عالوه منجّمعلم نجوم و جایگاه  موقعیّتدقیق و تاریخی است. بررسی 

های علمی ایرانیان در عرصه های علمی و تمدنی است، نشانگر دهنده تال بر این که نشان
 دیگری نیز است.  واقعیّتیک 
در رنگ این مسائل م( در دوره صفویه و نقش پری)تنجیافراطی به احکام نجوم توجّه  

تدریج موجن رواج خرافات در ایران عصر صفوی تصمیمات مهم کشوری و لشکری ب
ا به قهقرا برد و حاصل آن، ورزی رر و اندیشهگرایی، تفکّشد. این امر، روح عقل

و سپس به های قندهار به کرمان های نادرستی بود که در جریان حمله غلزاییگیریتصمیم
 اصفهان خود را نشان داد.

رد، رغم همه اعتبار و جایگاهی که در تاریخ ایران داتلخ که دولت صفویه به واقعیّتاین   
رو شد و سرانجام سقوط و رکود اجتماعی و اقتصادی روبه تدریج با انحطاط فرهنگیب

اشت که نمود، صرف نظر از یک بررسی تاریخی، این تهکر را برای همیشه خواهد د
ها، انحطاط و رکود به همراه خواهد داشت. واقعیّتی به توجّهاستفاده ابزاری از علم و بی

گرایی در زندگی امروزین باید به ضرورت رشد واقع ،این پژوهش را بر این اساس اهمیّت
ت و ماهیّ هویّتپژوهی به عنوان دولتی که مرتبح دانست. از سوی دیگر، ضرورت صفوی

 وابسته و پیوسته به آن است، کامالی آشکار است.امروزی ما 
و در سال  کردم توسح ت سیس 1701  / ه. 806دولت صفویه در سال  اسماعیل صفوی 

حسین صفوی های قندهار در زمان سلطنت شاه سلطانم با حمله غلزایی 1277/  ه.  1137
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 رانیا کهن یفرهنگ و یاسیس تسنّ ،پادشاهی قرن دو بیش از در انیصفو .از بین رفت عمالی
 یهویّت نمودند  اعطا جدید هویّت کاین سرزمین ی مردم و کشور به و دندیبخش استمرار را
. این دوره از تاریخ ایران نه تنها از لحا  سیاسی و اجتماعی است مانده یباق امروز به تا که

ریخ این مرز و ای درخشان در تااست، بلکه از لحا  علمی و فرهنگی نیز دوره اهمیّتحائز 
 باشد.بوم می
ی مهم هاعرصهی تاریخ ایران، یکی از هادورهصفویه همانند دیگر  ۀعلم نجوم در دور      

تمردان صفویه قرار دول توجّهیی که مورد هادانشهای علمی ایرانیان بوده و از جمله فعالیت
غیره ت ثیر داشته و از و در همه امور، اعم از مسائل کشورداری، سیاسی، اجتماعی و  هگرفت

دربار شاهان و امرای این دوره نیز در  تی درطور سنّه باست. مضاعفی برخوردار بوده اهمیّت
از  . البتهافزودی میمنجّم ۀوجود داشتند و این امر به رونق پیش انمنجّمه وارهم ،ایرانی

 ،د این امرخو اماشد  سعد و نحس استفاده می یهابرای تعیین زمان انمنجّممشورت 
 است. متمادی تحصیل و مطالعه بوده یهامستلزم سال

به علم نجوم آغاز شد. توضیح این که در این  توجّهۀ جدیدی از دوردر عصر صفویه،   
، علم نجوم، از دوره رونق و اعتالی خود در ادوار قبل فاصله پیدا کرد و بیشتر، احکام دوره

ی بزرگ و مشهور از بین رفته دوره مغول و هاهرصدخانقرار گرفت و  توجّهنجوم مورد 
شدند و شاهان صفوی هم برای تیموری )رصدخانه مراغه و سمرقند( به فراموشی سپرده

بر این اساس،  گیری و تال  نکردند و مورد غفلت قرار گرفت.، پیهاآناحیا و بازسازی 
دوره صفویه ت ثیر داشته و این که به چه میزان در حکومت و جامعه  انمنجّمبررسی جایگاه 

 اند، قابل بررسی و ت مل است.
 
 ب ث و برر ی. 0

 با ی در دوره صفويمموجّم اهميّتمقام و . 0-9  

باشی به عنوان یکی از مقامات مهم دربار صفویه از چنان جایگاهی برخوردار بود منجّم      
های خود اند، از او در نوشتهشتهاحانی که در این دوره از ایران بازدید داکه تقریبا تمامی سیّ

ا  ها به این مقام ومسائل پیرامونیاگرچه در منابع داخلی به گستردگی سفرنامه یاد کنند 
 .ه1107اح ایتالیایی که در سال  سیّ (،Gemelli careri)است. جملی کارری پرداخته نشده

است در فصل آمده م، مقارن با آخرین سال سلطنت شاه سلیمان صفوی به ایران1683 / 



 17 صفویه دوره مان در جایگاه منجّ/ 

باشی را از منجّمدهد، ششم کتاب خود که مناصن و مشاغل درباری صفوی را شرح می
چند کارری ترتین قراردادن یا نام بردن مشاغل را به ره  داندمناصن درباری می ترینمهم

ی پانزدهم و پس از مهماندار باشی و باشی را در ردهمنجّمدقت رعایت نکرده است، اما 
کند که شاه شغل او اشاره می اهمیّتدهد و به بیگی یا قاضی بزرگ قرار میاز دیوان قبل

زیر نظر او کار  انمنجّمتمام  ،ضمنزند و درازۀ او دست به کاری نمیهرگز بدون اج
ترین را برجسته انمنجّم، (Kaempfer)(. کمپفر167:1349)ن.ک: کارری،کنند می

ر مجالس، حق نشستن داشتند. کارکنان دربار از نظر کارکنان دربار معرفی نموده که د
 (.82:1363درجه و مرتبه پس از صاحبان مشاغل مهم دولتی قرار داشتند )ن.ک: کمپفر،

آمیز ایرانیان از علم نجوم با مقام و ستایش خرافه»نویسد: اح آلمانی همچنین میاین سیّ
ین معموالی در مالزمت شاه هستند. جّممن. کندین در دربار دارند، تطبیق میمنجّممنزلتی که 

آنها همواره لوحه ای و فهرستی از ستارگان با خود دارند تا ساعات سعد و نحس را بتوانند 
 (.177)همان: « در هر لحظه خبر بدهند

عباس کبیر به ایران که در زمان شاه ،اح ایتالیایی، سیّ(Pietro Dellavalle)دالواله  پیترو    
همراه دارد و بدون مشورت با او، گام بر  منجّمکند که شاه همیشه یک ه میسفرکرده، اشار

کند چند دالواله ترتین مناصن درباری را ذکر نمی(. هر61:1320دارد )ن.ک: دالواله،نمی
باشی در چه ردیفی از مشاغل درباری بوده است، اما همین اندک منجّمدانیم که و نمی

زند، نار شاه است و شاه بدون رأی او دست به کاری نمیدر ک همیشه منجّمگفتۀ او، که 
نزد این پادشاه است. البته، دالواله  انمنجّمشغلی  اهمیّتخود گویای حقیقتی در اعتبار و 

های علمی ایرانی در که به دنبال کتابعباس، درحالیشخصی شاه منجّمبعدها در کنار 
ی نزدیکی برقرار نمود، ولی مت سفانه از کار هباشی رابطمنجّمگردید، با مال جالل بازار می

 (. 89آورد )همان:و علم وی سخن به میان نمی
 اهمیّتاین شغل دارای »گوید: می منجّماح فرانسوی، دربارۀ حرفۀ ، سیّ(Tavernier)تاورنیه

  «کندباشی سلطنت میمنجّمفراوانی در دربار ایران است و شاه از روی دستورالعمل 
ن.ک: دهد )بیگی قرار میباشی و قبل از مقام دیوانباشی را بعد از حکیمجّممنچنین هم

به حضور شاه در رسیدنش چنین ضمن شرح چگونگی (. تاورنیه هم726: 1368تاورنیه، 
نمایی به سبک اسطرالب برد که قطندربار شاه صفی، از شخصی به نام پدر رافائل نام می

کند، پدر رافائل به ه چون طریقۀ کار این وسیله را سؤال میشا. ساخته بود و به شاه هدیه داد
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کند که باید شیوۀ کار این باشی )که ظاهرای همیشه نزدیک شاه بود( اشاره میمنجّماتا  
به پادشاه  انمنجّمدهد تا چه حد (. این مطلن نشان می617وسیله را آن جا بیاموزد )همان: 

 منجّم اهمیّتباشی در کنار تخت پادشاه بود و جّممناند که حتی اتا  شخصی نزدیک بوده
 نماید. و علم او را در تدبیر امور مملکت بیان می

شود که (. یاد می70: 1369)میرزا سمیعا، «ب الخاقانمقرّ»باشی تحت عنوان منجّماز سِمَت   
نویسد: با شخد پادشاه است. وحید قزوینی نیز می منجّمدهنده رابطه نزدیک نشان
ست و از این رو و واالترین درجات کارگاه همایونی بوده ا ترینمهمگری یکی از منجّم»

گری، در ردیف مناصن عالیه کشور محسوب منجّمسزایی داشته و منصن در دربار نفوذ ب
عصر صفوی دارای  انمنجّم(. به عالوه، چون 336:1378)ن.ک: وحید قزوینی،« شدمی

و پیوسته در دربار شاهی حضور داشتند، مداخله زیادی در  اعتبار بسیاری در جامعه بودند
ائل سیاسی بود، و این کار برای بینی مسها، پیشنمودند. یکی از کارهای آنکتی میامور ممل

بان وی، عزل و با پیگیری خُلق و خو و تمایالت شاه و مقرّ نانها چندان مشکل نبود، آآن
(. با این حال، در 723:1394دند )ن.ک: فریر،نموبینی مینصن وزرا و درباریان را پیش

ای نشده اند، اشارهدر عزل و نصن پادشاه دخالت داشته انمنجّممنابع در خصوص اینکه 
 است.
ی که در دربار شاه حرمتشان از دیگر انمنجّمشناسان و ، ستاره(Chardin)به گفته شاردن      

هایی شگوییتر بودند، و پیاندیشمصلحت تر وتر، آهستهتر بود، محتاطهمکارانشان افزون
: 1324، 3ها اتفا  افتد و مورد سرزنش قرار گیرند )شاردن/کردند که خالف آننمی
اح فرانسوی،که بیش از سایر سیاحان اروپایی به بحث درباره نجوم و (. این سی1007ّ
ش از چهار دربار صفوی را بی انمنجّماست، مخارج سالیانۀ عصر صفوی پرداخته انمنجّم

باشی را سالیانه حدود صد هزار لیور ذکر منجّممزد کند و دستمحاسبه می 1لیورمیلیون 
 (. 721:1394است )ن.ک: فریر،کرده
گرفتند، بسیار زیاد بود. کمپفر ینی که در دوره صفویه از شاه مزد میمنجّمتعداد    
ین در همین اواخر به بیست هزار ممنجّا و های ساالنه خزانه دربار به اطبّپرداخت»نویسد: می

(. 177:1363)ن.ک: کمپفر،« برابر است 7تالرتومان برآورد شد که با سیصد و چهل هزار 
رسد، منطق به نظر میگونه برآوردها اگر چه دقت الزم را ندارد و کمی نامعقول و بیاین

 .استباشی منجّمشغل دربار به  توجّهت داشته باشد، بیانگر با این حال، اگر این مبلغ صحّ
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شده به دربار شاه ت آلمانی اعزاماز اعضای هیئ (Adam Olearius) آدام الئاریوس      
کند پادشاهان صفوی، در جریان یک شکار بیان میدر دربار  انمنجّمصفی، دربارۀ جایگاه 

باشی ممنجّکند باشی یکی از آنان بود و او همیشه همراه شاه است، او ت کید میمنجّمکه 
(. او 310-317: 1363است )ن.ک: الئاریوس،قبالی شاه را از ساعت سعد و نحس آگاه کرده

تاالر  ههنگام وارد شدن ما به منطقه شماخی و وارد شدن ب»گوید : در جای دیگر می
(. این 79)همان: « و پزشک مخصوص او نشستند منجّمپهیرایی، طرف چپ خان، کالنتر، 

 منجّماست، که عالوه بر شاهان صفوی، خوانین محلی نیز به داشتن گزار  حاکی از این 
 دادند.می اهمیّتدر دستگاه خود 

آورده است،  انمنجّمق سبزواری که فصل ششم کتاب خود را در آداب تدبیر محقّ     
 گوید:می

رده باشند و کباشد که جهت مهمات امور او اختیار ساعات می انمنجّمپس بر مَلِک الزم است که او را 

و ضبح تواریخ و حساب شن و روز و  و فهم خود اخبار می نموده باشند از وقایع آینده به حسن وسع

پادشاه  انمنجّمت شود، بر ذمّاخبار، از کسوف و خسوف و امثال آن، که از علوم ریاضیه مستفاد می

و تعلم علومی که در این امور  کرده باشد و بر تعلیمو بر پادشاه الزم است که ایشان را تربیت می است

ل باشد و ونات حوایج و امر معا  ایشان را بر وجه وسیع متکفّئنموده باشد و متحرید می ،مدخل دارد

 ( 647:1391دقایق اکرام و عنایت و عطوفت نسبت به ایشان مرعی دارد. )سبزواری،

که نظامی عروضی اینهگوبه ه،از روزگار پیش از صفویه نیز وجود داشت منجّماین نگاه به 
را خواص پادشاه شمرده و گوید از وجود او چاره نیست و  منجّمهم در کتاب چهارمقاله، 

مناصن درباری  ،والسر .ج( ::مقدمه1337حاصل گردد )ن.ک: طوسی، منجّمنظام امور، به 
ه چاگر این دوره انمنجّم(. 79-76: 1364دوره صفویه را ده تا ذکر می کند)ن.ک: والسر، 

اسی از دربار صفوی قرار ردیف اول تا دهم مشاغل درباری نبودند، در جایگاه حسّ ءجز
نتیجه قرب و ت ثیر بیشتری و در انمنجّمهای تر، گفتهیعنی هر چه شاه ضعیف  داشتند

گهاری شاه سلیمان به خوبی منزلت آنان باالتر بود و این مطلن از چرایی دوباره تاج
 گردد.آشکار می

گهاری کرد. در آغاز پادشاهی شاه ین دوبار تاجمنجّمسلیمان صفوی به حکم  شاه   
  شد سختی بیمارشاه بهو  ها و ویرانگریسلیمان، کشور شاهد قحطی و گرسنگی

کردند این امر به این گمان می انمنجّمگرایید، که حال شاه هر روز به وخامت میایگونهبه
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 انمنجّماست و شاه باید به گفته عدی صورت نگرفتهگهاری در ساعت سدلیل است که تاج
ین منجّم(. همچنین در مورد جایگاه 73-71: 1360گهاری کند )ن.ک: کمپفر،مجددای تاج

باشی در امور دیوانی و در کنار منجّمشغل  که شدهدر ساختار اداری این دوره گفته
 (. 77:1391است )دامادی،عناوینی چون دفاتر همایونی قرار داشته

های (. نوشته44:1327نشست )نصیری،باشی معموالی در سمت راست پادشاه میمنجّم   
باید نه به گونۀ  ،در تدبیر امور پادشاهرا چنین حضور او و هم منجّم اهمیّتاحان مبنی بر سیّ

رد که شاهان صفوی به سبن ای تفسیر کگونهیک حجت، بلکه باید آن را به
نتیجه به شخصی نیاز مبرم داشتند بودند و درهشاید خرافاتی بار آمدپروری، ترسو یا سراحرم

 حال، خاطر پادشاه رنجیده نشود. که بتواند این میل را ت یید کند و درعین
یا عالم علم نجوم زمان خود باشد، بلکه  منجّمتوانست بهترین دربار صفوی نمی منجّم   

کاری پادشاه گوی ندانمبیشتر اوقات جواببود تا بتواند در خوبی می ۀکنندباید توجیه
پناه، فضیلت، ین را با القابی مثل، نجابت و رفعت معالیمنجّمباشد. دوره صفویه معموالی 

خواندند ین میمنجّمعزت و کماالت دستگاه، مقرب الخاقانی، بطلمیوس الزمانی و ملک ال
 (.44)همان: 

 صفوج ةدوردر  امعم ايران  انموجّم ايگاه ا تماعی  .0-0

صفویه، تاورنیه بر این باور  ۀدر جامعه و نزد عامه مردم، در دور انمنجّمدر مورد جایگاه      
و  هستندد است که ایرانیان به دانستن وقایع آینده عالقۀ فراوان دارند و در این امر مقیّ

ی دارند و نزد مردم جایگاه واالی انمنجّمدانند و بدین سبن ین را مردمان بزرگی میمنجّم
(. شاردن، نیز دقیقای نظر تاورنیه را دارد 617: 1368کنند )ن.ک: تاورنیه، با آنان مشورت می
رات پندارند که مقدّو چنان می ای دارندعامه ناس طرز تفکر احمقانه»و آورده است که: 

در آسمان با خطوط درخشان ستارگان ثبت و ضبح شده  بدبختی هر فردی، هرگونه ادبار و
 (. 137-131: 1339 ،7/شاردن)« ستا
رو آورده  انمنجّمصفویه به سبن عالقۀ وافر به دانستن آینده به  ۀبنابراین، مردم دور    

بیشتر به دنبال بازاری برای کسن در آمد  انمنجّمبودند. هم چنین به علت ناآگاهی مردم، 
کردند تا مطالعات می هتوجّپسند اند و به جای مطالعات دقیق علمی به مسائل عوامبوده

 واقعیّتعلمی، لها با کارهایی از قبیل ساعت سعد و نحس در تمام امور دخالت داشتند. این 
ها رفتند و با کوبیدن بامرا پیترو دالواله،  طی یک شن که خسوفی رخ داد و مردم به پشت
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است. به نظر  کردند، به زیبایی بیان کردهآالت فلزی به هم دیگر برای رفع خوف تال  می
دالواله باسوادان مملکت ایران مانند دانشمندان قدیم مصر از تفهیم مطالن به شیوۀ درست 

حقیقت را از  ،های عامیانهل به این شیوهنمودند با توسّکردند و سعی میبه مردم دریغ می
 (. 91:1320مردم مکتوم بدارند )ن.ک: دالواله،

این است که در صورت آگاهی مردم )حتی پادشاه( از  کنندهاین مطالن به روشنی بیان   
رفت. به رو به کسادی می ،اندخواندهمی منجّمحقیقت موضوع، بازار افرادی که خود را 

طور کلی ایرانیان در این دوره روزهای سوم، پنجم، بیست و سوم و بیست و پنجم هر ماه را 
  :317،دادند )ن.ک: الئاریوسم نمیدانستند و در این روزها کارهای مهم را انجانحس می
دهنده این است که در این دوره، عامه مردم نیز برای ساعات سعد و نشان مطلن (. این1363
 فراوانی قائل بودند. اهمیّتنحس 

با عنایت به گرایش محسوس جامعه و دربار صفوی به مسائل نجومی، طبیعی است که در   
مشغول فعالیت شوند. از دوره  منجّمری به عنوان مقابل این احساس نیاز، افراد بسیا

تر شدن چه مهمهر عباس به بعد یک روند رو به رشدی در این زمینه ایجاد شد که باشاه
در »نویسد: ین نیز رو به افزایش گهاشت. شاردن، در این زمینه میمنجّم، تعداد منجّممقام 

: 1339، 7شاردن/«)اختران آسمان استاصفهان، پایتخت ایران، تعداد اخترشماران به شماره 
در این دوره  را انمنجّمآمیز باشد اما کثرت (. این نوشته اگر چه ممکن است اغرا 176

در این دوره عالوه بر جامعه، در دستگاه اداری و حکومتی  منجّممقام  اهمیّتدهد. نشان می
 نیز محسوس است. 

 اهمیّتمراتن اداری دوره صفوی نشانگر باشی، در سلسلهمنجّموجود مقامی تحت عنوان   
اس و خطیر او در دستگاه حکومتی صفویه بود. در دستگاه حکومتی این مقام و وظیفه حسّ

گرفت خاص سلطان قرار می توجّهها یکی مورد کردند. از میان آنفعالیت می منجّمچندین 
بار در مسائل مهم در انمنجّمدار بود. دربار صفوی را عهده انمنجّمو سرپرستی هیئت 
خود را به پادشاه ابالغ کنند.  هایپرداختند تا نظرداند و به مشورت میتشکیل جلسه می

له ئدهد، در مسها را در دولت صفوی نشان میدهی که نقش آننمونه مهم این مشورت
شود. ها دیده میل هجوم افغاندد شاه سلیمان و نیز چگونگی دفاع در مقابگهاری مجّتاج
عباس به گیری در مسائل حکومتی و سیاسی از زمان شاهواقع یکی از ارکان مهم تصمیمدر
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داند و احکام نجومی که از روی هایی که ارائه میحلها در راهبودند. تحلیل آن انمنجّمبعد 
 االجرا بود.صائن و قطعی و الزمهای کردند در حکم نظرمیرمل و اسطرالب صادر 

  نمودندیمترین کارها با ایشان مشورت یجزئاهان صفوی حتی در بعضی اوقات، پادش    
توان یمشود به اندرون داخل شد؟ آیا یمتوان به گرد  رفت؟ آیا یماز جمله این که آیا 

، کشیدیمدر این قبیل مواقع با کمال سرعت، اسطرالب را بیرون  منجّم ناهار خورد؟
انت جداول تقویم نجومی خویش، احکام کرد و به استعیمت کواکن را مالحظه وضعیّ

 نمود. یمشد، صادر یمالزم را، که همچون معجزات تلقی و ت یید 

ی توجّهباشی، بخش قابلمنجّمو نفوذ باالی  موقعیّتو  انمنجّمبا در نظر گرفتن جایگاه      
و  توانست در اقتصاد، بودجهیافت که این امر میاز خزانه دربار به آنان اختصاص می

عباس دوم های درباری نیز اثرگهار باشد. یکی از کشیشیان فرانسوی که در زمان شاههزینه
خود  انمنجّمهزار تومان را به کند که شاه سالیانه مبلغ بیستدر ایران بوده، اشاره می

(. این رقم باالیی بوده و نشانگر بار 410-408: 1344، 7است )فلسفی/دادهاختصاص می
باشی و همکارانش بر نظام اقتصادی دوره منجّماست که از قِبَل وجود و فعالیت مالی زیادی 

ین در باب صادر کردن احکام نجومی و ابزارهایی منجّمشد. نحوه عملکرد صفوی وارد می
یانی است که یاروپا توجّهگرفتند از جمله موضوعات مورد که آنان بدین منظور به کار می

همواره لوح و فهرستی از ستارگان با خود داشتند تا  انمنجّماند. هدر این دوره به ایران آمد
 (. شاردن می نویسد:107: 1360سعد و نحس را بتوانند در هر لحظه خبر دهند )کمپفر، 

ورزیدند، دوره صفویه، مقتدر، متنفه و ثروتمند و عزیزند و مدام به طبیبان، سخت حسادت می انمنجّم

مشهود بیماری سن عوارض بیماری ها و خصوصیات داوای بیماران بر حبرای مثال، پزشکان برای م

و عقیده  ورزندین با این اقدامات مخالفت میمنجّمکه صورتینمایند. درکنند و دارو تجویز میاقدام می

دارند که گرد  چرخ و سیر کواکن را باید نگاه کرد و معلوم کرد که آیا مراجعه به پزشک و مداوا 

، 7سعد است یا نحس و اقدام به درمان، محمود و مبارک خواهد داشت یا نه. )شاردن/کردن بیمار 

1339 :197-193 ) 

 نویسد: شاردن در جایی دیگر می
خصوص احکامی که هنگام آید، بمیین ایرانی راست و درست درمنجّمهای گوییاغلن اوقات، پیش

یابد، چون محیح زندگی الت صدور میت محصوالت و غآغاز بهار و پایان زمستان، درباره وضعیّ

به طوری که بدون اشکال و تا اندازه با اطمینان  ،ایرانیان به مانند اقلیم اروپاییان چندان متغیر نسبت
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توان در خصوص فراوانی محصول و یا عدم محصول آن پیشاپیش سخن گفت. آنگاه خاطر می

نون و صنایع، و کامیابی ایشان در ف ناین بر حسن وضعیت محصول، راجع به خلق و خوی مردممنجّم

 (. 190-128کنند. )همان: های زندگی پیشگویی میو دیگر پدیده تجارت، سفر و سیاحت

 صفوج ةبا ی در دورموجّمبرر ی و تبيين وظايف  .7-3

باشی منجّممانده از این دوره، وظایف های موجود در متون باقیگزار  بر اساس     
 ،اگر شاه می خواست به مسافرت برود و یا دارویی مصرف کند»شود: یچنین تعریف ماین

باشی باید ساعت  منجّملباس نو ببرد یا بپوشد، بر شهری وارد شود و یا جنگی تدارک ببیند 
(. دالواله 410-408: 1344، 7)فلسفی/«. کردسعدی برای هر یک از این امور تعیین می

است: تقسیم زمان، تدوین تقویم نجومی، ثبت  گونه بر شمردهرا این انمنجّموظایف 
گهاری هر سال به نام حیوان یا جانوری که خصوصیات آن گرد  چرخ و فلک و نام

 (. 116:1320جانور یا حیوان بر خصوصیات سال مزبور منطبق باشد )دالواله،
گویی بر اساس حرکت ستارگان و تعیین س تعیین زمان حلول سال جدید، پیشالئاریو  
اعت سعد و نحس جهت کلیۀ امور زندگی اعم از لباس نو پوشیدن، رفتن به حمام، س

(. 317:1363بر شمرده است )الئاریوس، انمنجّمعروسی، مسافرت و شکار را از وظایف 
ها تعیین ساعت سعد و نحس جهت کند که اهم آنتاورنیه به برخی از موارد فو  اشاره می

ا انجام ندادن کاری، تدوین تقویم هر سال که شامل طول، اعالم به شاه برای انجام دادن ی
نی جنگ، ناخوشی، قحطی و مانند بیعرض اقتران و افترا  کواکن و به عالوه پیش

 (. 617: 1368هاست )تاورنیه، آن
قویم، تعیین ساعت سعد های سیاسی، تدوین تبینیشاردن عالوه بر موارد مهکور به پیش     

برد. شاردن پا را از بینی در خصوص اقلیم و آب و هوا را نام میچنین پیشو نحس و هم
نجوم  ۀانداختن را به حوزاین فراتر گهاشته و مسائل سحر، جادو، استخاره، رمل و تاس

هم  عصر صفوی وارد کرده و بر این نظر است که نزد ایرانیان این مسائل ارتباط نزدیکی با
کند. شاردن ساخت اسطرالب را نیز از یاد نمی منجّمها را وظیفۀ دارند، ولی به صراحت آن

کند که های ایرانی را چنین ذکر میداند و علت دقیق بودن اسطرالبمی منجّموظایف 
ی به نام محمدامین، منجّمکند که خود در کنار سازند. او اشاره میها را میآن انمنجّمخود 

الملوک در ۀ(. در تهکر713 -717: 1394است )فریر، ساخت اسطرالب را یادگرفته
 :است، چنین آمدهانمنجّمخصوص وظایف 
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ادشاه و مقربان به جهت بنای باشد که اگر پمشارالیه هر روزه به دستور اطبا به در دولتخانه حاضر می

و اختیار سفری، و رخت نو پوشیدن و بریدن، تحقیق ساعت سعد فرمایند، عرض نمایند و در  امری

باشیان و سایر امرا به نظر آفتاب ر روز مولود سالطین وجوه تصدقی که قورچیخسوف و کسوف، و د

 ( 70:1369)میرزا سمیعا، .اندرسانیدهاثر می

شود که شاه در بسیاری از موارد باشی، روشن میمنجّمبه وظایف  توجّهبر این اساس و با  
کرد و شورت میم منجّمشد، با حتی در موردی که مربوط به زندگی خصوصی خود  می

گرفت چه کاری را در چه موقعی باید انجام دهد. به بود که برای او تصمیم می منجّماین 
ین منجّمهای شاردن، ای داشت. بر اساس گفتهباشی بر شاه نفوذ گستردهمنجّماین ترتین 

نبودند  اوآن چنان نفوذ و سلطه بر روی شاه داشتند که تنها در حرمسرای شاهی همراه 
سالطین صفویه نیز در مورد  ۀ(. در کتاب القاب و مواجن دور130: 1339، 7اردن/)ش

 باشی آمده است: منجّموظایف 
، به خدمت هر سال تقویم آن سال را نوشته ،نیک و بد ساعات را تشخید و به عرض اقدس رسانیده

موده، هر ماه به خدمت و تقویم ماهیانه را نیز ماه به ماه و خوب و بد ساعات را مشخد ن اشرف فرستد

 (44:1327پادشاه ارسال دارد که استحضار حاصل شده، در ساعت بد مرتکن امری نگردند. )نصیری،

احان اروپایی و بین سیّ انمنجّمکه در خصوص وظایف  توان گفتبر این اساس می  
 نویسندگان داخلی، اتفا  نظر وجود داشته است.

 صفوج ةدر دور انموجّماعتبار علمی . 0-3-9

، ارائه نشده منجّمدر این دوره، تعریف واحد و کاملی از نجوم و عالِم این علم، یعنی      
احان با است تا بتوان به اعتبار خود آنان، معیاری برای این علم و عالم آن در نظر گرفت. سیّ

شناسی در ممالک خود به مقایسۀ ابزار و نحوۀ رصد در نظر گرفتن وضعیت علم ستاره
و از این نظر، اعتبار  ام آسمانی و مطالبی از این دست در ایران عصر صفوی پرداختهاجر

 اند. عصر مهکور را بررسی کرده انمنجّمعلمی 
است، با شود که در آن، اسطرالبی نبودهای مواجه میفیگوئروا در آغاز سفر خود با کشتی  

های آن ریسمان از دندانهاین حال ناخدای کشتی اسبابی خشن به شکل شانه، که چند 
گیری کند که از این وسیله برای اندازهکرد. فیگوئرا اضافه میبود، استفاده میگهرانده شده
قطبی و برخی ستارگان اطراف آن استفاده شده بود. فیگوئرا نام این وسیله را  ۀارتفاع ستار
، اما مطمئن شد که باشدکند و به یاد ندارد که در کشور  از آن استفاده شدهذکر نمی
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ناخدای کشتی با استفاده از این اسباب نجومی همواره از مقدار راهی که پیموده بود به یقین 
(. الئاریوس به 77-71: 1339دانست که به خشکی دور یا نزدیک است )ن.ک: فیگوئرا،می

را هنگام اقامت در شماخی، اخترشناسی را مالقات کرده که از  زیر لباس خود اسطرالبی 
دربار را هنگام تعیین وقت برای حلول سال جدید و  انمنجّمچنین آورد. الئایوس هممیدر

با  منجّمکند که است و اشاره میاعالم نوروز در حال کار با اسطرالب مالحظه کرده
بین افق و  ۀای که خورشید به زاویاستفاده از این وسیله، ارتفاع خورشید و ساعت و لحظه

کند. الئاریوس، در ادامه، رصد کرد. او همچنین حلول سال نو را اعالم می ،رسدآسمان می
کند و ادعا درباری از اسطرالب یاد می انمنجّماز کمبود وسایل نجومی و استفادۀ صرف 

ات شناسی، ایرانیان فاقد وسیله تعیین مختصّکند که برای آموز  و آگاهی از ستارهمی
ایرانی نشان داده بود  انمنجّمساختی که به ی خو از کره ند. الئاریوسهست ها و کرهستاره

ایرانی  انمنجّمکه گوید است و میو سبن حیرت آنان شده بود، صحبت به میان آورده
ها در عثمانی تر از این داشتند که زمان جنگ باساختای خو کردند که کرهابراز می

 (. 311-310: 1363است )ن.ک: الئاریوس،تبریز از بین رفته
کند و ایرانی را تنها مجهز به اسطرالب و عصای یعقوب معرفی می انمنجّمشاردن،    

شناسان اروپایی داشته تواند دقتی در حد ابزار نوین ستارهمدعی است که این ابزار نمی
ری، آنها ادعا کردند که تفاوت ناچیز دربا انمنجّمکند که در مالقات با باشد. او اضافه می

چنان دقیق است که به هیچ تجدیدنظری احتیاج ندارد  شانمحاسبات قدیمی است و
صفوی  ۀتوان گفت که در دور(. بر این اساس می147-146: 1339، 7)ن.ک: شاردن/

ها و زمان آغاز و توانستند سالدرباری با وسایل اندک و مختصر خود با دقت می انمنجّم
شناسی عصر صفوی به قدان دقت در ابزار ستارهپایان هر کدام را به درستی مشخد کنند. ف

سبن عقن افتادن از صنعت رنسانس اروپا امری انکارناپهیر است و از این مکتوبات به 
حتی حاضر به تجدیدنظر در ابزار خود نبودند  انمنجّمشوند که راستی حقایقی آشکار می

بافی و سفال سازی، به سازی، پارچهو این در حالی است که سایر صنایع، از قبیل اسلحه
سبک مدرن وارد ایران شده بود یا این که حداقل مستشارانی را در این زمینه برای سامان 

های نجومی ت اندک در تقویمها استخدام کرده بودند. دربارۀ دقّروز کردن آن دادن و به
وسیله نجومی ها را با استفاده از تنها صفوی باید اشاره کرد که احتماالی این تقویم ۀدور



JOURNAL OF IRANIAN STUDIES 71 /مطالعات ایرانی مجلّۀ 

ز لطف نیست که منابع این دوره کردند. ذکر این نکته نیز خالی ا)اسطرالب( تنظیم می
 اند.دربار صفوی دانسته انمنجّمها را مبنای اعتبار علمی نویسان این مقایسهویژه سفرنامهب

از وسایلی چون اسطرالب، مکعن و عصای یعقوب  انمنجّماحان، به روایت اکثر سیّ     
بینان را که الئاریوس بساط  طالع(. درحالی189:1361کردند )ن.ک: پوالک،تفاده میاس

ر مقابل خود گسترانیده بودند. د ،دیده که چهل صفحه نازک فلزی با طول و عرض ثابت
ها دو مفتول کوچک مسین چنین رماالن دارای شش یا هشت تاس بودند که از میان آنهم

شناسی ایران را دارای چند الئاریوس، ستارهدادند. هربود و از آینده خبر میگهشته 
 (.317:1363داند )ن.ک: الئاریوس،های جادوگری میجنبه
های مشابه را در دوره با دیگر حرفه منجّمتوان فر  به این علل به درستی می توجّهبا    

ی و بودن، شغل رسممنجّمتوانیم نتیجه بگیریم که صفوی شناخت و در این مورد می
گیر در میان که در هیچ منبعی، گزارشی از این که طبقۀ رمال یا فالدرباری بوده، درحالی

، یعنی عالم علم منجّماند، ارائه نداده است. یکی دانستن مناصن و مشاغل درباری بوده
 احان مرتکن شدند. های مشابه به سبن اشتباهی است که برخی از سیّنجوم، با دیگر حرفه

 و دانشمودان ع ر صفويم در تأليفات علمی نجومی انموجّمر ی عملکرد . بر0-3-0

که رساالت علمی نجومی  بزرگ و دانشمندان زیادی بودند انمنجّمصفویه  ۀدور در  
متوفی ) الدین محمدیزدیتوان به میرزا قاضی بن کاشفاز جمله می  کردندت لیف می

م اشاره کرد که، پدر  طبین الاالس، شیخ(م1664-7/ .هر1027 دراردبیل به سال
عباس اول بود. او یک کتاب مبانی عملی در باب نجوم، با عنوان تحفه عباسیه ت لیف شاه
متولد دراصفهان ) الهیجی «حزین» یکی از مهاجرین ایرانی به هند، به نام محمدعلی. کرد

ی ت در اواخر نیز اثری در باب عناصر نجوم به نام رساله در ه( م1687/ .هر1103) به سال
آور این بخش از از دیگر نویسندگان نام(.  783:1390تاریخ ایران کمبریج، ) عمر  نوشت

 متوفی در اصفهان به سال) علوم، بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی
بودکه کتاب تشریح االفالک را به زبان عربی درباره نجوم نوشت و ( هجری 1031
چندی بر آن نگاشته شد. او ت لیف کم حجم دیگری به زبان عربی با های فارسی شرح

عنوان الصحیفه داشت که شرحی مستوفی در باب صفحه اسطرالب بود و کتاب دیگری 
الحساب دارد که از ت لیفات بسیار مشهور او و به زبان عربی ۀصدرباره حساب با عنوان خال

ازجمله . استنگاشته شده های فارسی و هندی چندیبراین کتاب، شرح. است
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دیگرت لیفات مهم شیخ بهایی در علم نجوم، رساله اسطرالب فارسی معروف به تحفه 
عباس نوشته برای میرزا حاتم بیگ اردوبادی، وزیر شاه  . ه 1013 که در سال استحاتمی 

 (. 17:1320بهایی، و 68-62: تانفیسی، بی) شده است
ای در تشخید قبله، که با توان به، رسالهعلم نجوم می ۀمینشیخ بهایی درز آثار دیگر از     

درکتابخانه آستان قدس رضوی موجود است، اشاره کرد. از مال مظفر بن  7417 شماره
النهار و معرفت سمت قبله با استخراج خح نصف: ای به ناممحمد قاسم گنابادی نیز رساله 

ماالی این دو عالِم باید با تشریک مساعی در همین کتابخانه وجود دارد. احت  77077 شماره
این  زمین ها به قطرنسبت بزرگی کوه در ۀرسال. هم این رساالت را تنظیم کرده باشند

است با استفاده از اندیشه و تفکر خویش و دانشمند، با وجود عدم امکانات امروزی، توانسته
طور، همین. است پاسخ دهدهای ساده به مسائلی که امروزه در جغرافیا مطرح با آزمایش

ن.ک: ) گیرند، اشاره کردای در این که ستارگان نور خود را از خورشید میرساله
 (.168-169: 1366نبئی،
ها و رساالت حاوی مطالن مهم علمی و نشانگر مهارت و مطالن هر یک از این کتاب     

مند تنها به جنبه این دانش. اطالع عمیق و بینش دقیق وی در موضوعات مورد بحث است
ه به بلکه عمده این مسائل را در کارهای روزمرّ ،صوری و تئوری قضایا قناعت نکرده

معرض آزمایش و تحقیق قرار داده و از این طریق مسائل را حل و مشکالت را برطرف 
حضرت  ،قیانیک نمونه و مثال بارز، طرح معماری بارگاه ملکوتی موالی متّ. ساخته است

معروف است، صحن نجف از : »دروصف آن آمده است. نجف اشرف است در ،(ع) علی
طراحی شیخ بهائی است و به نحوی قراردارد که در هر فصلی از فصول سال چون آفتاب به 

 (. 307: 1324، 3س تبریزی/)مدرّ...« زیر دیوار برسد اول ظهراست
ز بزرگترین ازجمله موضوعات مهم نجومی و هی ت که شیخ بهایی به عنوان یکی ا  

این دوره، به حل آن نائل گشت، موضوع حل اختالف انحراف جهت قبله مسجد  انمنجّم
طورکه در اخبارآمده است در شهر اصفهان، در جهت قبله و انحراف آن. شاه اصفهان بود

که با دخالت شیخ بهایی و محاسبه دقیق لما اختالف نظر موجود بود تا اینآن بین حضرات ع
برانگیز را عالمانه حل کرد و تا ابد به اختالفات ناشی نی، این موضوع اختالف او از طریق ف

لعین معاصر اصفهان در مقدمه سعید نفیسی از قول الفت، از مطّ. از آن خح بطالن کشید
 : نوشته شده
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دادن به یک در جه انحراف غربی از نقطه جنوب و خاتمه 40 تعیین سمت قبله مسجد شاه به مقیاس

عراقین در مدت یک قرن و نیم  ۀاختالف نظرکه مفتیان ابتدای عهد صفوی راجع به تشخید قبلسلسله 

داشته، چندین رساله در مقام رد و ایراد همدیگر نگاشته، عوام و خواص مملکتی را حیران و بالتکلیف 

ن و چنان که شرحش در کت ،گشتهگهاشته بود و گاهی مناقشات مزبور به حوادث ناگواری منتهی می

عاقبت آن همه اختالف اهل فتوا و حیرانی خالیق به برکت علم و عمل این . شودتراجم آن اثر دیده می

 ( 71:تانفیسی،بی. )استاد معظم برطرف و از چهره شاهد مقصودکشف نقاب گردید

طریقی را که شیخ بهایی در تشخید سمت قبله و تعیین درجه انحراف دقیق آن ارائه 
همچنین  (.121:1366ن.ک: نبئی،) ترین آن استرین و در ضمن دقیقتاست،آسانکرده
 دربار منجّم وی. اشاره کرد  «مظفرگنابادی»  توان به مظفر بن محمد قاسم، معروف بهمی

دوره صفویه بود که  انمنجّماز جمله مشهورترین  و . ه1039 تا 886،صفوی عباس شاه
ر بیان احکام نجومی، اختیارات النجوم یا ین دمنجّمتنبیهات ال: ت لیفات مهمی ازجمله

بیست باب اختیارات مظفری، تحفه حاتمیه و شرح بیست باب مالمظفر که شرحی بر 
-16: 1320ی،یو بها 16: 1324، 7، دارد )ن.ک: مدرس تبریزی/مالعبدالعی بیرجندی است

12.) 
 
 گيرجنتيجم .3

است. آثار  داشتهای اه و اعتبار ویژهین در تاریخ و تمدن ایران جایگمنجّمعلم نجوم و      
آور ایرانی ین ناممنجّمشده و احیلیفات و ابزارآالت طرّ های دقیق، تد، زیجنجومی متعدّ

اند، گواهی بر این ادعاست. با این پیشینه، قاعدتای در که نقش مهمی در تاریخ علم داشته
 ،شودان اسالمی محسوب میصفویه، که از ادوار مهم و درخشان تاریخ و تمدن ایر ۀدور

باشند. بررسی تحلیلی ین از جایگاه و اعتبار باالیی برخوردار بودهمنجّمنیز باید نجوم و 
ین در این دوره، منجّمدهد که های اروپاییان و منابع داخلی دوره صفویه نشان میسفرنامه

ای گونهبه  بودند ای برخوردارهم در دربار و هم بین مردم در سطح جامعه از اعتبار ویژه
که تقریبای همه امور از مسائل کالن حکومتی، تا مسائل شخصی شاه صفوی تا مسائل جزئی 

پهیرفت. به رغم این جایگاه ی آنان صورت میأین و رمنجّمو روزمرّه مردم به نوعی با نظر 
د سفانه علم نجوم در این دوره در مقایسه با روزگار قبل از صفویه رش عظیم، اما مت

چشمگیری نداشت. در این زمینه باید دقت نمود اگر چه دانشمندان بزرگی همچون شیخ 
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لیفات نجومی خود، پاسخی به نیازهای علمی نجومی روزگار  بهایی و مالمظفر گنابادی با ت
ین در تعیین اوقات و مسائل مختلف نجومی از دقت و منجّماند و اگر چه اقدامات خود داده

م باور به نظریات قدیمی است، لیکن از یک سو، تداووردار بودههماهنگی خوبی برخ
ویژه نظریه زمین مرکزی بطلمیوسی و از سوی دیگر عدم تحول در ساخت نجومی ب

های از قبل موجود، همچنان علم نجوم ابزارهای جدید در علم نجوم و یا تغییر در اسطرالب
رانی پیش از این روزگار بود. عالوه بر های دانشمندان ایدر دوره صفویه، تکرار پیش یافته

ین، شاه و درباریان و مردم به منجّماین باید به نقش منفی احکام نجومی و گرایش شدید 
این بخش از مسائل نجومی اشاره کرد که برون داد آن، رواج باورهای خرافی و رشد اوهام 

وع موجن شد تا گرایی در جامعه ایران عصر صفوی بود. این موضو خرافات و خرافه
ها، مبتنی بر نظریاتی باشد که پایه و اساس علمی نداشت، لها گیریجامعه و تصمیم مدیریت

ین دردوره صفویه، از عوامل اصلی انحطاط دولت و منجّمهای این کارکرد نجوم و فعالیت
 شود.جامعه صفویه محسوب می

 
 هانو تپی

 وریل ونیلیم چهار(. 41:1346سانسون،) است بوده رانیا لپو تومان کی با معادل وریل پنج و چهل هر .1

 .است رانیا پول تومان چهارصد با برابر

 و دالر پول واحد. شدیم استفاده سال چهارصد حدود یبرا اروپا در که بود ینقرها سکه (Thaler) تالر .7

 .(www.wikipedia.org) ستاگرفته تئنش تالر نام از یاسلوون توالر

 احکام ای یهانیک گوناگون یها دهیپد درباره جیز و رصد از را خود مطالعات انمنجّم که است یدفتر .3

 (.138:1372،یمصفّ) ساختند یم منتشر مردم اطالع یبرا و استخراج ینجوم
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به کوشش یوسف رحیم .  الطين صفويم ةالقاب و موا م دور(. 1327ی. )رزاعلیمنصیری،  -

 لو. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

تهران:  . تصحیح علی کاتبی.کليات ا عار و آثار آار ی  يخ بهايی. (تابی) نفیسی،سعید. -

 .نشرچکامه

 )يانيج اروپاها فرناممايران ع ر صفوج از ديدگاه (. 1364والسر، سیبیال شوستر. ) -

 .ریرکبیام. ترجمه غالمرضا ورهرام، تهران: انتشارات (انپژوهشی در روابح سیاسی و اقتصادی ایر

. ثانی عبا  اه الم  00نامم يا  رح زندگانی عبا (. 1378وحید قزوینی، محمد طاهر. ) -

 تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان. اراک. کتابفروشی داوودی اراک )فردوسی سابق(.

 

 
 


