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ن گنابادی در دورۀ   صفوی منج

  ١مجید امیری مندی

  مقدمه
یه، رشد و پیشرفت علوم، هنرها و صنایع مختلــف بــوده  ترین ویژگی یکی از اساسی های دورۀ صفو

اند. در همــین راســتا،  اســالمی دانســته -ایرانــیاست چنان که آن را دورۀ بازیابی و احیــای تمــدن 
های متعددی در موضوع علوم و عالمان دورۀ صفوی صورت گرفته و تــالش شــده اســت تــا  بررسی

یان،  در تمــام دوران حکومــت صــفو
ً
چگونگی و میزان رشد و شکوفایی علوم واکاوی شود. تقریبــا
سوی شــاه صــفوی بــدون مشــورت و  منجمان در نظام اداری نقش مهمی داشتند و کمتر اقدامی از

ن مورد پذیرش عموم مردم بود و به گفته ارایزنی با منجم باشی انجام می شد. همچنین نظرات منجم
  های آنها اعتماد ویژه ای در جامعه وجود داشت.

اه نجوم عصر صفوی گناباد، پای
هرســتان گنابــاد در اســتان گناباد از شهرهای مهم خطۀ خراسان در دورۀ صفوی بود و امروزه بــه عنــوان ش

است. آن ها زمانی که   دانان مسلمان نیز بوده خراسان رضوی واقع شده است. این شهر مورد توجه جغرافی
از راه قاین به نیشابور سخن گفته اند، به گناباد، گنابد، ینابذ نیز اشاره نموده و آن را دارای روستاهای متعددی 

این شهر در دورۀ صفوی کمتر مورد توجه واقع  اما ).١٨٠و  ١٦٣ صقل، ابن حو بنگرید بهاند ( معرفی کرده
های نظامی صفویان در مقابله با ازبکان در محدودۀ نزدیک به  شده است. به رغم آن که بخشی از فعالیت

های منتهی به مشهد نزدیک بود و در مسیر شیراز، یزد، طبس، فردوس و مشهد  این شهر بود و این شهر به راه
 ص، ١٣١٦، توسط آنتونیو دوگوه آ، کشیش کاتولیک پرتغالی توصیف شده است، قرار داشت (فلسفیکه 
شود، اهمیت آن به عنوان  ترین شاخصی که برای معرفی این شهر در منابع دورۀ صفویه دیده می ). مهم٣٩

محل زنــدگی کند شهر کوچک گناباد  کید میأردن اولین سیاح اروپایی است که تپایگاه نجوم است. شا
  ).١٢٦ ، ص٥ج ،١٣٣٨ ،اند (شاردن ه از این خطه برخاستهمنجمان بزرگی است ک

  majidmendi1988@gmail.com، داری از دانشگاه هنر اصفهان کارشناس موزه .١
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  ن در دوره صفویهانجوم و منجم
یه بود و برخی از برجسته ترین منجمان ایرانی در این دوره  نجوم از علوم مورد توجه دولتمردان صفو

های  قویمی، به ســاختن دســتگاههای ت کردند. این منجمان افزون بر فراهم کردن جدول فعالیت می
تــرین اســطرالب  ). حتی گفته شده است که معروف١٣٢ صپرداختند (صفت گل،  نجومی نیز می

یه می ، نجوم هیچگاه از رشدی این ). با وجود٣٩٠صزیستند (محقق، سازان ایرانی در عصر صفو
احکام «باید توجه بیشتر به را  امرترین علت این  برابر با سایر علوم در این دوره برخوردار نشد. مهم

یت و تشدید جنبههیئتدر این دوره دانست تا » نجوم های خرافی نجوم شد  . همین امر موجب تقو
های تنجیمــی  های علمی نجوم غلبه پیدا کرد. جنبه ای که جنبۀ جادوگری و خرافات بر جنبه به گونه

حتــی در امــوری همچــون باشــی  ساعات سعد و نحس و کسب موافقــت نظــر منجمتعیین ویژه  به
)، انتخــاب ٧٤٥-٧٥٠ ، ص٢، ج١٣٧٧استفاده از داروی تجویز شده از سوی پزشکان (ترکمان، 

ی، )، مالقات شاه بــا میهمانــان (فلســف٤٤٤-٤٤٥ صنام برای پادشاهان (واله قزوینی اصفهانی، 
بود. وحید قزوینی  تر مهماصول علمی نجوم در این دوره  از ) و حتی ورود به شهر٣٤٨ ، ص١٣٣٤

ترین و واالترین درجات کارگاه همــایونی بــوده  گری یکی از مهم بر همین اساس می نویسد، منجم
گری در ردیف مناصب عالیه کشور  است و از این روی در دربار نفوذی به سزا داشته و منصب منجم

ختار اداری ). همچنین در مورد جایگاه منجمــان در ســا٣٣٦ صشد (وحیدقزوینی،  محسوب می
رئــیس عنــاوینی چــون  ردیفدیوانی و در  از مشاغلباشی  شغل منجم کهاست  این دوره گفته شده

نامه  سیاســت«سبزواری که به حق بایــد او را  محمدباقر ). مال٢٢ ص(دامادی،  بوددفاتر همایونی 
او را  پــس، بــر َمِلــک الزم اســت کــه«کید می کنــد أل و برتر دوران صفوی دانست نیز تاو» نویس

د و از وقایع آینده بر َحَســِب نکرده باش منجمان باشد که جهت مهمات و امور او اختیار ساعات می
نموده باشند و ضبط تواریخ و حساب شــب و روز و اخبــار از کســوف و  ُوسع و فهم خود اخبار می

ر پادشــاه خسوف و امثال آن که از علوم ریاضیه مستفاد می شود، بر ذمت منجمان پادشاه است و ب
). بررسی تطبیقی بین این ٦٩٧-٦٩٨ ص(سبزواری،» کرده باشد الزم است که ایشان را تربیت می

های تنجیمی و خرافــی نجــوم در ایــن  دهد که جنبه صفوی نشان می ۀهای جامع ها و واقعیت نوشته
ز عوامل رواج که منجمان را هم باید ا چناندوره بیشتر بوده و مراد از نجوم، بیشتر تنجیم بوده است 

یی ن به پیشادهندۀ خرافات در این دوره محسوب کرد. شاردن برای تبیین این عملکرد منجم های  گو
 غیر علمی این افراد از سعد و نحس ایام، قحطی و زلزله و بیماری

ً
های فراگیر و حوادث شوم و  کامال

کــه ایــن عــده  اســت هایی یمبر تقو یش مبتنیها گزارش کهکند  کید میأآفرین پیش رو اشاره و ت بال
  ).١٠٠٨ -١٠١٠ ، ص٣،ج١٣٧٧بودند و خود آنها را از نزدیک دیده است (شاردن،  ساخته
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  منجمان گنابادی:
اند. اهمیت منجمان گنابــادی در دربــار  در میان منجمان دربار صفوی، برخی اهل شهر گناباد بوده

) ایرانی، دســت کــم بزرگــان منجمانهمۀ اخترشماران («صفوی چنان بود که شاردن نوشته است: 
ایشان از ایالت خراسان و از بلدۀ کوچک گناباد، از یک خانوادۀ مشهور کــه منجمــان بزرگــی از آن 

یده و پرورش یافتــه باشــد، کــس یایران جز منجمی که در گناباد زا آیند و شاهنشاه اند، می برخاسته
ترین منجمان شاه عباس  ). معروف ١٢٦ ، ص٥،ج١٣٣٨(شاردن، » دیگری را به خدمت نمی پذیرد

). در ٤٠٩،٤١٠ ، ص١٣٣٤اول، مال جالل الدین منجم یزدی و مال مظفر گنابادی بودند (فلسفی،
کید شده  گنابــادی و خانــدان او از جملــه پســرانش  کــه مــال مظفــراست مورد منجمان گنابادی تأ
، درضــا، محمــدعلیمحمــدتقی، محمدرضــا و فرزنــد محم نــوۀمحمدتقی و محمدشفیع و حتی 

  ). ٢٧ ص ند (هجرتی،مورد توجه شاهان زمان خود بود ، تمامیمظفر ثانی به مشهور
  شود. رابطۀ خانوادگی منجمان خاندان مال مظفر در نمودار زیر دیده می

  نامۀ خاندان مالمظفر شجره

 

 (جد مال مظفر)

 مظفر برادر  مظفر منجم

 (مال مظفر گنابادی) منجم محمد قاسم منجم محمدرضا

 منجم تقیمحمد  منجم محمد شفیع

 منجم اشرفمحمد محمدرضا  منجم حسینمحمد 

 (مظفر ثانی) علیمحمد

 منجم صادقمحمد 

 منجم مقیممحمد 
 محمد صادق منجم
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  مظفر منجم گنابادی) محمدقاسم منجم (مال
ق ١٠٥٢، در وقایع سال آرای عباسی  تاریخ عالمتاریخ دقیق تولد و مرگ او معلوم نیست اما در ذیل 

است  رفته و زمانی که از فرزندان وی سخن به میان می آید، عنوان مرحوم برای او به کار
ق، زمانی که شاه ١٠٢٠). بر اساس نوشته های منابع دورۀ صفوی، در سال٢٧٦، ص١٣١٧(ترکمان،

ف البالد گرفت، ساعت ساخت این شهر و برد و تصمیم به احداث اشر عباس در مازندران به سر می
مظفر حتی مرگ  ). مال٨٤٠ ، صیذجناببنای اصلی آن را مال مظفر منجم گنابادی تعیین کرد (

ق، ١٠٣٠بینی کرده بود. وی با طالع بینی و رصد ستارگان در سال  چند تن از بزرگان زمانش را پیش
). مال مظفر ٣٤٨ ، ص١٣٣٤(فلسفی ، مرگ شیخ بهایی را پیش بینی کرد که آن هم واقع شد 

که  است گنابادی به عنوان یک منجم ماهر و دانشمند آثار مکتوبی نیز از خود به یادگار گذاشته
  د از: نعبارت
او این کتاب را به نام شاه  تنبیهات المنجمین. یا اختیارات مظفرییا  ،اختیارات النجوم -

های مجلس شورای اسالمی،  در کتابخانه هایی از آن عباس اول به پایان رسانده و نسخه
(محقق،   صمدرسۀ عالی شهید مطهری، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است 

). عمر نزهت این کتاب را به ترکی ترجمه کرده که سه نسخه از آن در دارالکتب ٣٧٩
 ).١٠٤و ٨٠و ١/٧٩مصرموجود است (فهرست 

 است)، هات المنجمینتنبی(که خالصۀ  منتخب التنبیهات در نجوم -
النهار و سمت قبله که به نام خواجه نصیرالدین  در بیان خط نصف قبلة اآلفاقیا  الحاتمیه -

حاتم بیک اردوبادی از وزرای شاه عباس تألیف کرد. این کتاب در موضوع استخراج خط 
ران، الهیات دانشگاه ته ۀای از آن در کتابخانۀ دانشکد النهار وسمت قبله بوده ونسخه نصف
ای در مدرسۀ عالی شهید مطهری  ای در کتابخانۀ مرکزی این دانشگاه و نیز نسخه نسخه

  ١.)٣٧٩ص وجود دارد (محقق،
متن اصلی این کتاب از فاضل بیرجندی وشرح آن از گنابادی  شرح بیست باب مالمظفر. -

ران است ونسخه هایی از آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی وکتابخانۀ مرکزی دانشگاه ته
  )].٣٨٠ص موجود است (محقق، 

  ،استخراج کسوف به طول کاشان -
  شرف الدین غزنوی، شرح کفایة التعلیم في صناعة التنجیم -
  ).٢ص(صدرایی خویی، ای از یکی ازآثار قبلی او باشد)، (شاید نسخه مظفري في النجوم -

                                                    
یابی و تعیین ظهر  قبله) با عنوان ۱۳۹۶(بهار و تابستان  میراث علمیتواند به پیوست یازدهمین شمارۀ  . خوانندۀ عالقمند به این مباحث می ١

 عبدالحسین مصحفی مراجعه کند.، تألیف حقیقی با روش مشاهده و محاسبه
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در  اثراست. این  زیج الغ بیگگنابادی در نجوم تحریر و تحشیۀ  مال مظفر مهمازجملۀ تألیفات 
شده و بعد از مال مظفر، در خاندان وی دست به دست شده و مورد استفاده آنها بوده  نگاشتهگناباد 

یی،   توضیحبرای  تاریخ علوم اسالمیالدین همایی در کتاب  . جالل)٣-٦ صاست (صدرایی خو
دی ارجاع داده است گنابا مسائل نجومی از جمله سال ُعرفی یا حسابی به تألیفات مال مظفربرخی 

  ).٥٨، ٥٩، ١٤٩ ص(همایی،
 در شعر هم دستی داشته زیرا در  مال

ً
از او یاد شده است (اوحدی  عرفات العاشقینمظفر ظاهرا

) بیتی از خود مال مظفر ١٠٥(گ  زیج الغ بیگ. در حاشیۀ ٢)٣٧٠٥-٣٧٠٨: ١٣٨٨دقاقی بلیانی، 
یسی او موجود  هایی از آثار خوش هنمون نویسی هم مهارت داشته است و آمده است. درخوش نو

  به بعد). ٥٠٣؛ نصیری امینی، ص ٨١٢ص ٣و٤؛ بیانی، ج١٦٧ صاست (منصوری،

  محمدشفیع منجم گنابادی:
، ٥،ج١٣٣٨ باشی دربار شاه عباس دوم یاد کرده است (شاردن،  شاردن از محمد شفیع به عنوان منجم

اند  اما او را ابوریحان زمان نامیده ،نجوم نداشتاتی به مانند پدرش در ). اگر چه تألیف١٣٠-١٢٦ ص
). زمان جلوس شاه عباس ثانی را محمد شفیع تعیین کرد (وحیدقزوینی، ٢٧٦ ، ص١٣١٧(ترکمان ،

داد و وقتی تصمیم به  ). شاه عباس دوم هم مثل دیگر شاهان صفوی به نظر منجمان اهمیت می١٨ ص
). در یکی از ٢٥آن را محمد شفیع تعیین کرد (همان، یادگیری خواندن و نوشتن گرفت، زمان مناسب 

هجری قمری ذکر ١٠٧٣منابع عصر صفوی، زمان مرگ محمدشفیع، ذیل رویدادهای مربوط به سال 
شده و آمده است که جنازۀ او به شهر کربال منتقل شد تا مدفنش آنجا باشد. محمد شفیع در منابع با 

). او همچنین به ٣٢٣ ص گرفته است (وحیدقزوینی، صفات حسنه و اخالق نیک مورد ستایش قرار
کسفورد » محمد شفیع المنجم الجنابدی«خاطر وجود نامش  به بر اسطرالبی که در موزۀ علوم آ

). این ٢و  ١های  شود، برای اهل علم شناخته شده است (شکل نگهداری می ٤٥٧٤٧ شمارۀ
 برای دربار شاه عباس دوم ساخته شدمحمد شفیع منجم گنابادی  زیر نظر ق١٠٥٧اسطرالب در سال 

شهر از  ٤٦بر روی این اسطرالب نام  .ودامیر کابل ب ۀدارایی خانواد ومیالدی، جز١٨٧٩ تا سال و
 جمله جنابد (گناباد) دیده می شود.
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  مدرسۀ نجومیه گناباد:

در گناباد یک «گناباد در دورۀ صفویه به اذعان منابع یکی از مراکز مهم آموزشی در زمینۀ نجوم بود. 
علوم فلکی نیز فرزندان خود را از تمام مدرسۀ عالیۀ هیأت و نجوم وجود دارد که حتی استادان 

: ٥،ج١٣٣٨(شاردن،» دارند اطراف و اکناف ایران برای آموزش و پرورش بدانجا اعزام می
١٢٦،١٢٧ .(  

قرار دارد که بعدها در زمان  مدرسه نجومیه در مقابل مسجد جامع گناباد«به نوشتۀ هجرتی: 
نجومیه تنها یکی از مدارس متعدد گناباد بوده ). همچنین نوشته شده که ٣(شکل » قاجار مرمت شد

(ص  ). این همان ٢٦که تربیت و آموزش دانشمندان و فرهیختگان گناباد را برعهده داشته است 
ایست که اینک در انتهای خیابان ناصر خسرو و در مقابل مسجد جامع گناباد و به عنوان یک  مدرسه

هایی وجود دارد که بعضی از آنها  این مدرسه، کتیبهبنای تاریخی باقی مانده است. در نمای داخلی 
 نامه است. نامه و بعضی دیگر توصیه وقف

اسطرالب مسطحی که بر روی کرسی آن نام محمدشفیع منجم جنابدی : ٢و  ١های شکل
 )www.mhs.ox.ac.uk برگرفته از سایت موزه علوم آکسفورد ( (گنابادی) حک شده است
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 )١٣٩١نمایی از مدرسۀ مشهور به نجومیۀ گناباد (پاییز  :٣شکل 

 

  ها: نوشت پی
 ٢١٣رۀ مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی در قم به شما ۀمزبور در کتابخان ۀنسخ -١

اند بر حواشی آن توضیحاتی  کسانی که این نسخه را در دست داشته نگهداری می شود.
محمد شفیع فرزند  -٣مالمظفر گنابادی  - ٢ پدر مالمظفر -١ اند که عبارتند از: نوشته

 -٦ محمدصادق منجم فرزند محمدتقی -٥محمدتقی فرزند مالمظفر  -٤ مالمظفر
قمری  ١٠٢٤ تا ٩٩٨ محمد حسین منجم فرزند محمدصادق. مالمظفر بین سالهای

ده «:های مدرسۀ مشهور به نجومیۀ گناباد: یک نمونه از کتیبه۴شکل 
 »قصبه [گناباد] ده روز اول محرمبرا[ی] فنجان آب 
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این مطالب عبارتند  .که اهمیت آن را دو چندان می کند است مطالبی به این نسخه افزوده
ب منقول از دیگر مطال -٣ هجری قمری ٩٩٨ کسوف سال -٢ تاریخ جهودان -١ از:

 -٦اشعار مالمظفرگنابادی  -٥ اصفهان محور استخراج تقویم مالمظفر -٤زیج ها 
شرح حال  -٧به حضرت نوح می رساند نسبش را الغ بیگ که  ۀشرح حال وشجره نام

  ).٦-١٣٩٠،٣غیاث الدین جمشید کاشانی و آثار او (صدرایی خویی،

گنابادی عالوه بر تبحر در علم نجوم و از متون تاریخی می توان دریافت که مالمظفر  -٢
ه مظفر « چنانکه تقی اوحدی می نویسد: است ریاضیات، طبع شاعری هم داشته

َ
َعَرف

معانی غضنفر و  ۀخیل پاک نهادی، منصور سپاه رندی و نامرادی، مظفر گنابادی، در بیش
گره او را دیدم که از  خان (قاسمعلی)  یانتدبر سپاه بیان مظفر است، در این ازمنه در آ

گفته، اگرچه مثنوی او ربطی و  یشیرینو مستفیض شده به وطن مراجعت می نمود، فرهاد 
 ٣٧٠٥ ص (اوحدی دقاقی بلیانی،» بند و بسطی نیست، بیت ها و معنی های خوب دارد

-٣٧٠٧.(  
  آید زون میـف وزـاین س طاقتم زو    آید ون میـوی جنـب مــباز از نفس

  آید خون دل از آن حرف برون می    انگشت کسینهد  برحرف دلم گر
).٣٧٠٨ صبلیانی، (اوحدی دقاقی    

  است. آمدههایی خود مالمظفر  هم بیت گزیج الغ بی ۀهمچنین در حاشی
گرفتار مالمت باک نیست شد مظفر گر حسن تو در چشم تماشایی مباد  گر جلوه  

).گزیج الغ بی ١٠٥(برگ   

  منابع ومآخذ

، ترجمه و توضیح جعفر (ایران در صورت االرض) ابن حوقل ۀسفرنام)، ١٣٦٦( ابن حوقل ·
 شعار، امیرکبیر، تهران، چاپ دوم.

عرصات  عرفات العاشقین و ۀتذکر)، ١٣٨٨( اوحدی دقاقی بلیانی، تقی الدین محمد ·
 ، اساطیر، تهران.٦ج ،العارفین

یسان)، ١٣٦٣( بیانی، مهدی ·  .، علمی، تهران٤ و ٣ جلد ،احوال وآثارخوشنو
، تصحیح محمد اسماعیل ٢جلد ، تاریخ عالم آرای عباسی)، ١٣٧٧( ترکمان، اسکندر بیک ·

 رضوانی، دنیای کتاب، تهران.
 اسالمیه، تهران.  ،ذیل تاریخ عالم آرای عباسی)، ١٣١٧بیک ( ترکمان، اسکندر ·
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، یوتاریخ ی، مجموعه انتشارات ادب٢لد ج ،یةالصفو ةروض)، ١٣٧٨( کیب رزایم ،یجنابذ ·

 .تهران
  تهران. ،یفرهنگ یها ، دفترپژوهششیخ بهایی)، ١٣٨١( دامادی، محسن ·

داری)، کشور ۀ(در اخالق و شیو االنوار عباسی ةروض)، ١٣٨٣( سبزواری، مالمحمدباقر ·
 تهران، چاپ دوم. مقدمه، تصحیح و تحقیق، اسماعیل چنگیزی اردهایی، میراث مکتوب،

 ، مترجم: اقبال یغمایی، توس، تهران.٥ لد، جشاردن ۀسفرنام)، ١٣٧٧( شاردن، ژان ·
  ، مترجم: محمد عباسی، امیرکبیر، تهران.٥ لدج ،شاردن ۀسیاحت نام)، ١٣٣٨( ژان ،شاردن ·

ۀ ، مجل»گنابادی مظفر ستاره شناس شهیر مال نویافته از اثر« )،١٣٩٠( علی صدرایی خویی، ·
 .١١، سال سوم، شمارۀ پیام بهارستان

  جوان، تهران، چاپ دوم. ۀ، کانون اندیشفراز وفرود صفویان ،)١٣٩٠( منصور صفت گل، ·

یه ۀتاریخ روابط ایران و اروپا در دور)، ١٣١٦( فلسفی، نصرالله ·  ، بی تا، تهران.صفو
 تهران. ، کیهان،٢ج ،زندگانی شاه عباس اول)، ١٣٣٤( فلسفی، نصرالله ·
یه تا ، )١٣٨٤() گرد آورنده( محقق،مهدی ·  ،سیس دارالفنونتأعلوم محض از آغاز صفو

 ها، تهران.  انجمن آثار ومفاخر فرهنگی ودانشگاه تهران ومرکز بین المللی گفتگوی تمدن
بررسی  و خوشنویسان قرن دهم هجری ونقد آثار فهرست اسامی و)، ١٣٦٦( منصوری، فیروز -

 ، گستره، تهران.گلستان هنر
شمندان وخوشنویسان دان شعرا، خطوط علما، ۀگنجین )،١٣٦٧( نصیری امینی، فخرالدین ·

 تهران. ،یفخر - ی، تجر١جلد  ،معاصر
، مشاه عباس دو ایران درزمان شاه صفی و)، ١٣٨٢( واله قزوینی اصفهانی، محمدیوسف ·

  تهران. انجمن آثارو مفاخر فرهنگی،

، شاه عباس ثانی ۀسال ٢٢ عباسنامه یا شرح زندگانی)، ١٣٢٩( قزوینی، محمدطاهر وحید ·
 (فردوسی سابق)، اراک. کتابفروشی داودی اراک

 انتشارات گناباد، گناباد. ،از فرود تا فردا گناباد)، ١٣٨٦( هجرتی، محمدحسین ·
 تهران. ، هما،تاریخ علوم اسالمی)، ١٣٦٣( همایی، جالل الدین ·




