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 مد بن جریر طبریبررسی جایگاه علم نجوم در آثار مح

کید بر دو کتاب   و تفسیر جامع البیان عن تأویل القرآن تاریخ الرسل و الملوکبا تأ
 1سیده لیال تقوی سنگدهی

(230-222) 

 چکیده
ای اش سرآمد بود. او در دورههای گوناگون دورهمحمد بن جریر طبری موّرخ، مفّسر و فقیه بزرگی بود که در دانش

توجه به اینکه برخی از دانشمندان مسلمان نگرش ای میان علوم داشت، باجایگاه ویژهزیست که علم نجوم می
مثبتی نسبت به علم نجوم نداشتند، بررسی دیدگاه طبری به عنوان یک مفّسر و مّورخ در ارتباط با علم نجوم در 

تاریخی و تفسیری خود  تا چه اندازه از علم احکام نجوم و علم هیئت نجوم در کتاباو پاسخ به این پرسش که 
های رسد. مساله اصلی پژوهش تبیین جایگاه علم نجوم نزد طبری است، یافتهبهره برده است، ضروری به نظر می

بیانگر آن است که طبری در هر دو اثر از نجوم و منجمان  تحلیلی صورت گرفته، -پژوهش که به روش توصیفی
ضمن توجه به علم هیئت نجوم تالش نمود علیرغم سیطره ر است. طبری در مقام یک مفّس فراوان سخن گفته

و در مقام یک مورخ ضمن توجه به علم اش، آیات را طبق آن تفسیر ننماید هیئت بطلمیوسی بر محافل علمی دوره
های دینی در مورد احکام نجوم با همان روش محّدثان به نقل هیئت نجوم در مقدمه کتابش بدون توجه به چالش

 برد.پردازد، اگرچه تلویحًا این علم را ضمن بیان روایاتی زیر سؤال مینجمان در این حوزه میروایات م
تفسیر جامع البیان عن  طبری، علم هیئت نجوم، علم احکام نجوم، تاریخ الرسل و الملوک، کلیدی: هایژهوا

 تأویل القرآن.
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 مقدمه
از دیریاز مورد توجه ملل مختلف بویژه ایرانیان علم نجوم و یا بنابر قول برخی از قدما صناعت تنجیم  

های دوره ساسانی بیانگر اهمیت این علم در نزد ها و رصدخانهاست، چنانچه وجود انواع زیجبوده
های آسمانی چون قرآن کریم، انجیل، تورات و اوستا باشد، نجوم ضمنًا تقریبًا در همه کتابپارسیان می

شود. علم تقسیم می« علم احکام نجوم»و « علم هیئت نجوم»به دو بخش است. علم نجوم نیز وارد شده
پردازد. علم احکام نجوم به تاثیرات فلک و حرکات ستارگان بر سرنوشت انسان و اتفاقات روی زمین می

پردازد. ضمنًا علم هیئت هیئت نجوم برپایه مشاهدات و محاسبات به ستارگان و حرکات آنان و... می
شناسی )عالم و ساختار عالم( پرداخت. در واقع علم نجوم با کیهانتار و شکل عالم مینجوم به ساخ

ای از توان گفت بخش عمدهای بود که میارتباط داشت. تأثیر این علم بر باورها و اعتقادات مردم تا اندازه
 باشد.پرستش خدایان در نمادهای گوناگون برخاسته از نجوم می

شناسی داشتند اما در علم هیئت نجوم بسیار ضعیف بودند و در م اگرچه ستارهها در پیش از اسالعرب
خاطر جایگاه ستارگان و سیارات در فرهنگ حال به علم احکام نجوم معتقد بودند، حتی بهعین

پرستیدند. در دوره اسالمی نیز نجوم مورد توجه العرب پیش از اسالم گروهی از مردم آن را میجزیره
مان بویژه عباسیان و صاحبان خرد قرار گرفت. البته مسلمانان این علم را از دیگر ملل خلفای مسل

گرفتند. علم نجوم جزو علوم تأثیرگذار در این دوره بود، در دنیای اسالم و در علوم اسالمی و انسانی نیز 
، فقه و... تحت شود که تحت تأثیر نجوم قرار نگرفته باشد، زبانشناسی، ادبیاتکمتر علومی مشاهده می

تأثیر نجوم قرار گرفتند و از سویی منجمان جایگاه خاصی بویژه در دربار خلفا و امرا داشتند.طبری هم 
در کتاب تفسیری خود و هم در کتاب تاریخی خود در دو بخش پیش و پس از اسالم به علم نجوم توجه 

نگاری و کتاب م نجوم را در تاریخمندی طبری از علاست، و این پژوهش درنظر دارد میزان بهرهکرده
 اش مشخص نماید.تفسیری

در مورد پیشینه تحقیق باید گفت؛ اگرچه در مورد محمد بن جریر طبری، کتب، پایان نامه و مقاالت 
است، اما در مورد موضوع مقاله کاری صورت نگرفته است. آثار نگاشته شده در مورد  بسیاری کار شده

باشد، برخی به مقایسه تطبیقی آثار طبری و دیگران حال و معرفی آثار او میطبری بخشی در مورد شرح 
پرداختند و برخی نیز یک موضوع تاریخی خاص یا تفسیر یک یا چند سوره را در کتاب تفسیری طبری 

حال، کتاب تاریخی و تفسیری طبری مورد بررسی قرار دادند. از مهمترین آثار نگاشته شده در مورد شرح
از نظام الدین نوری، کتاب  ن اشاره نمود به کتابهایی مانند؛ کتاب زندگینامه محمد بن جریر طبریتوامی
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نگار مسلمان و شاهکار احوال و آثار محمد بن جریر طبری تألیف علی اکبر شهابی، کتاب طبری تاریخ
طبری از محمد  گزاریاز هیو ان کندی، کتاب جریر طبری از وحید طلوعی، کتاب طبری پژوهی: اندیشه

شناسی طبری از ابوالقاسم رادفر، کتاب مشاهیر آمل؛ ابن جریر طبری از حسین ساکت، کتاب کتاب
یه فی تفسیره  رمضانعلی اولیائی، کتاب الطبری از احمد محمد الحوفی، کتاب الطبری و الُجُهود الَنحِو

ر زندگی و آثار محمد بن جریر الدین محمد َحتحات، کتاب پدر علم تفسیر و تاریخ، مروری باز امان
هایی نیز در مورد طبری به نگارش درآمده است که عمومًا نامهنیا و...همچنین پایاناز پروانه عروج طبری

اش را معرفی کردند، ازجمله یا به مقایسه آثار طبری با دیگران پرداختند یا کتب تاریخی و تفسیری
ر باورهای کالمی محمد بن جریر طبری در تألیف کتاب تاریخ نامه تأثیتوان اشاره نمود به؛ پایانمی

نامه مقایسه ساختار زبانی ترجمه تفسیر طبری و از علی اصغر دهدشت، پایان ااُلَمِم و الُرُسِل و الُملُوک
های قرآنی در نامه بررسی تأثیر دانشتفسیر َشنَقسی بر اساس سوره بقره از میناسادات حسینی، پایان

نامه پژوهشی نامه نقد و بررسی تاریخ طبری از غالمحسین تمدنی، پایانی از نریم بتول، پایانتفسیر طبر
 در قرائتهای تفسیر طبری از محمد جواد حیطاوی و....

 
 بحث و بررسی

 . زندگینامه ابوجعفر محمد بن جریر طبری1
ر آمل زاده شد و به همین قمری د 220یا آغاز سال  220ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید در پایان سال 

خاطر به طبری معروف شد. او پس از فراگیری مقدمات علوم به ری، بصره، بغداد، مصر و شام سفر کرد 
 .قمری در بغداد درگذشت 712شوال  20و از محضر بزرگان علم آن زمان بهره جست و در نهایت در 

بود و حیات خود را وقف علم نمود. او ازدواج نکرد و صاحب زن و فرزندی ن( 13-22: 1730 )بلعمی،
 (700: 1703 )جوینی،

در باب اعتقادات مذهبی او باید گفت؛ از لحاظ مذهب کالمی او اهل تسنن و از اشاعره بود و طبری از 
نام جدیدی به  فقهی لحاظ مذهب فقهی زمانی پیرو مذهب شافعی بود اما پس از چندی خود مذهب

باب بیان نمود. اگرچه  07در  لطیف القولآن را در کتاب فقهی به نام گذاری نمود و اصول جریری پایه
در آن زمان بزرگانی پیرو مذهب او شدند مانند المعافی النهروانی، علی بن محمد الدوالبی، ابومسلم 

حال مذهبش پایدار ( اما با این102: 1، ج 1701الکنجی، احمد بن کامل قاضی کوفه و .... )حموی،
دیگر مذاهب فقهی اهل سنت بخصوص حنبلیان که در آن زمان بر امور مسلط بودند و با نماند چراکه 
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طبری نیز چندین بار تنش داشتند از هیچ کوششی در جهت ایجاد شبهه در مذهب طبری و بدنام نمودن 
 وی دریغ نکردند.

القراءات و  ود به؛توان اشاره نمهای مختلف علوم بود از آثار او میطبری صاحب آثار متعددی در شاخه
جامع البیان عن  تهذیب اآلثار، آداب النفوس، البصیر فی معالم الدین، تنزیل القرآن، آداب المناسک،

الوصایا، المحاضر  اللطیف فی الفقه، الفضائل، الوقف، صریح السنه، تأویل القرآن، الخفیف فی الفقه،
داشت که  تاریخ انبیا و تاریخ االمم و الملوک و السجالت و... در تاریخ نیز کتبی مانند ذیل المذیل در

دهد که او در ( بررسی آثار طبری نشان می212: 1137در عین حال آخرین اثر او نیز بود. )ابن الندیم،
انواع علوم ازجمله فقه، قرائت، حدیث، لغت، تاریخ، فلسفه، شعر، حساب، هندسه، جبر و مقابله، 

( البته در فقه، تفسیر و علم قرائت قرآن بیشتر شهره 731-1703:707منطق و... متبحر بود )جوینی،
آورند اما بود. گرچه بسیاری از محققان علوم اسالمی او را از بزرگان علم حدیث و فقه به شمار می

طبری بیانگر آن است که او در بسیاری از  تفسیر الجامع و تاریخ الرسل و الملوکبررسی دو اثر بزرگ 
زبانی دانشمندی بزرگ بود. یاقوت حموی، ابن ندیم و...به این گوناگونی علوم در نزد  علوم زبانی و غیر

 (212: 1137طبری اشاراتی دارند. )ابن ندیم،
 
 . علم نجوم در نزد طبری2

کرد که علوم عقلی و نقلی به رشد وافری رسیده بود و در محمد بن جریر طبری در عصری زندگی می
او تحت  بودند. شده و انتقال یافتهاز یونان، هند و پارس به زبان عربی برگردانده های فراوانیکنار آن دانش

وی بسیاری از این علوم را مطالعه کرده و این امر در  ،تأثیر بسیاری از علوم اسالمی و علوم منقوله بود
ومیا نامیده خوبی مشهود است. ازجمله این علوم، علم نجوم است. علمی که به یونانی أصطرونآثارش به

شد و در دوره اسالمی به نامهای علم هیئت، علم النجوم، صناعة النجوم، علم التنجیم و صناعة می
شد و در واقع شامل هم علم هیئت و هم شامل علم احکام نجوم بود. این التنجیم نیز خوانده می

باشد که علم لمیوس میبندی از علم نجوم در نزد بسیاری از اندیشمدان مسلمان تحت تأثیر بطتقسیم
نجوم را به دو بخش تقسیم نمود؛ بخشی که در آن از اشکال اجرام آسمانی و حرکات و اندازه آنها نسبت 

شد که به علت شد و بخشی که در آن از تغییرات و افعالی بحث میبه یکدیگر و زمین بحث می
 (27-70،20:تاشد. )نلینو، بیهای طبیعی این اشکال در زمین حادث میخاصیت
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دادند و حتی به گفته مسعودی پارسیان مولد ضمنًا او ایرانی بود، ملتی که به نجوم اهمیت بسیاری می
خود را از اقلیم چهارم )خورشید یا خرشاد( که از اقالیم هفتگانه متأثر از ستارگان هفتگانه است، 

( 70-70: 1701)مسعودی،دانستند. دانستند و به همین علت خود را قومی شریف و نجیب میمی
گفتند، اختر به معنای ستاره و صورت فلکی نیز بود و به می« اخَتر»ایرانیان در عصر باستان ستاره را 

« ماریهاختر»یا « آماریهاختر»شناسی گفتند و به دانش ستارهمی« ماراختر»یا « آماراختر»شناس ستاره
ر دوره اسالمی میراث علمی ملل مختلف از جمله ( د1711:10گفتند. )فرهنگستان زبان پارسی،می

: 1711چراکه اعراب مسلمان چندان در این عرصه توانمند نبودند. )سالم، ایرانیان وارد جهان اسالم شد.
شناسی عرب قول بیرونی ستارهشناسی داشتند اما بهها در پیش از اسالم اگرچه ستاره( عرب703-707

( لذا در دوره اسالمی اعراب 33: 1732ه و مبنایی نداشت )بیرونی، مبتنی بر رویت بود و هیچ قاعد
 نیازمند دانش دیگر ملل در زمینه نجوم بودند.

-173ویژه در دوره عباسی به علم نجوم توجه شده است، چنانچه در دربار منصور )در دوره اسالمی به
ری، علی بن عیسی و... قمری( خلیفه دوم عباسی منجمانی چون نوبخت مجوسی، ابراهیم فزا 100

السند  بطلمیوس، ترجمه کتاب هندی الِمِجسطیحضور داشتند، اقدامات آنان ازجمله ترجمه کتاب 
وضع جدولهای ستاره شناسی، بکارگیری اسطرالب به عنوان ابزار جهت رصد ستارگان بیانگر  ،هند

: 1133ر عباسی است. )ضیف،انتقال علم نجوم از پارسیان، هندیان و یونانیان به جهان اسالم در عص
درواقع اساس نجوم در  ،بطلمیوس بود الِمِجسطی( علم نجوم در دوره طبری بسیار تحت تأثیر کتاب 112

عصر طبری همین کتاب بود، بطلمیوس یونانی حدود یک قرن و نیم پیش از میالد، اصول و قواعد علم 
کتاب مقاالت چهارگانه بطلمیوس که در ( 1701:27نجوم را در این کتاب به نگارش درآورد. )زمانی،

( خالصه نظرات 100علم احکام نجوم بود نیز ترجمه و بسیار مورد توجه قرار گرفت. )نلینو، بی تا: 
اي است ساکن که در مرکز : آسمان و زمین کروی است، زمین کرهعبارتند از اینکهبطلمیوس در المجسطی
ا گرفته، و کره هوا بر آن احاطه دارد، سپس کره آتش، و ربع از سطحش را آب فرعالم جای دارد، و سه

ای بجز قمر در آن وجود ندارد، سپس فلك عطارد، و سپس فلك قمر که محیط بر کره آتش است و ستاره
بترتیب فلك زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل، که هریك بر فلك پیشین خود محیط است و در 

دیگر وجود ندارد. سپس فلك هشتم جایگاه ستارگان ثابت قرار دارد  هریك آنها بجز ستاره مربوطه ستاره
پنداشت، و بعد فلك اطلس که خالی از هرگونه ستاره است. بطلمیوس کره زمین را مرکز جهان هستی می

از منظر او ستارگان اعم از ثوابت و سیارات از جنس فلك بوده، و هرگز چیزی از سنخ زمین ما و 
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ا وجود ندارد. دانشمندان مسلمان تحت تأثیر بطلمیوس نه فلک را پذیرفتند و البته سرنشینان آن در آنه
 (132، 1700:277هفت آسمان و عرش و کرسی. )صادقی،

 
 جامع البیان عن تأویل القرآنعلم نجوم و احکام نجوم در کتاب  .7 

روف به تفسیر طبری یکی مع جامع البیان فی تفسیر القرآنیا همان  جامع البیان عن تأویل القرآنکتاب 
ترین تفسیرهای جهان اسالم در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم قمری است. طبری این کتاب از مهم

( کتاب طبری به گفته اکثر محققین اولین 1201: 2، ج 1701است. )حموی،را در سی جزء تنظیم نموده
باشد. ات مختلف فقهی، لغوی و ... میباشد که شامل همه آیات و بررسی آنان از جهتفسیر جامع می

کند و به ای را ذکر میاست که در آغاز آیهگونه این ( روش طبری در تفسیر آیات به200: 1732)حیدری،
پردازد و سپس به ایراد احادیثی از صحابه، تابعین و شرح مباحث لغوی و نحوی و شأن نزول آیه و... می

گزیند و گاهی نیز خود به بیان نظر خویش از نگاه خویش برمیپردازد و نظر برتر را مفسران می
پردازد. او گاهی در بیان مباحث تفسیرش از استشهادات شعری عرب در دوره جاهلی و اسالمی می

 .کندکند و در مواردی که استدالل قرآنی یا روایی نباشد، بر عقل و قیاس تکیه میاستفاده می
گوناگون مانند سیاق آیات و پیوستگی آنها، اجماع علما و اهل تأویل در گیری از معیارهای او با بهره

تفسیر آیات، توجه به شیوه معمول بیان عرب و استعمال معروف کالم، پرهیز از تخصیص بدون حجت، 
گیری از روایات مشهورترین مفسران صحابه و تابعین و... به وجود خبر صحیح از حضرت رسول، بهره

 (272-237،273: 1731ردازد. )یادنامه طبری،پتفسیر آیات می
باشد که در آن متن روایات در مورد شیوه تفسیری طبری در کل باید گفت تفسیر او جزو تفسیر روایی می

رود و به ظاهر لفظ در تفسیر اهمیت کند، او از روایات فراتر نمیتفسیری و راویان را در عین حال نقد می
 (022، 027، 022-072: 2316پرهیزد. )جوینی،باطنی می دهد و از تفسیر و تأویلمی

ترین تفسیر قرآن مانند تفسیر هرمتن دیگری ارتباط وثیق با دستگاه فکری مفسر متن دارد. از مهم
شناسی است. گیری دستگاه فکری مفسرین، الهیات یا همان کالم و نیز کیهانهای مؤثر در شکلحوزه

است، از سویی علم هیئت شناسی بطلمیوسی رواج داشتهطبری کیهان( در زمان 02: 1021)طباطبایی،
دانیم در که میشناسی بود. همانطوردر گذشته عالوه بر بحث ستارگان و اجرام آسمانی مالزم با کیهان

قرآن کریم خداوند متعال از آسمان و اجرام آسمانی ازجمله ستارگان، سیارات و زمین و در کل مباحث 
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که  هستاست، لذا ضمن بررسی آیات قرآنی در این زمینه نیاز گفتهفراوانی سخن نیز بهشناسی کیهان
 شناسی بطلمیوسی در تفسیر مورد واکاوی قرار گیرد.میزان تأثیرپذیری طبری از کیهان

، 1، بروج:3اند ازجمله؛ ذاریات:آیات متعددی از قرآن به اجرام سماوی، زمین، آسمان و... پرداخته
، 12، فصلت:21، بقره:12، طالق:2، انفطار:0، مرسالت:30، واقعه:1،10،13، تکویر:1-7طارق:
، 21، شوری 02، نمل:71، فرقان:3، هود:12، لقمان:2، رعد:0، سجده:01، حدید:02اعراف:
و... که بیانگر اهمیت داشتن این مباحث از  12، صافات:00، إسراء:03، مومنون:13، نوح:0ملک:

 (07-32، 03،123،201: 1700)صادقی، باشد.منظر قرآن می
در قرآن آیات بسیاری در مورد آفرینش زمین و آسمان و تعداد و حرکت آنها وجود دارد، بررسی این آیات 

کند که به مواردی از آن دهد که مضامین آیات بخش قابل توجهی از آرای بطلمیوس را رد مینشان می
 شود ازجمله اینکه؛اشاره می

ِذي َخَلَق َسْبَع بطلمیوسی در قرآن سخن از هفت کره خاکی آمدهبرخالف هیئت  ُه الَّ است؛ قال تعالی: اللَّ
َه َعلی ْمُر َبْیَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ اللَّ

َ
ُل اْْل ْرِض ِمْثَلُهنَّ َیَتَنزَّ

َ
َه َقْد َأحاَط ُکلِّ َشْي  َسماواٍت َو ِمَن اْْل ٍء َقِدیٌر َو َأنَّ اللَّ

( طبری اگرچه در تفسیر این آیه به صراحت نظر خاص خودش را بیان 12ٍء ِعْلمًا. )طالق: ِبُکلِّ َشْي 
آورد که همگی بر تعداد هفت زمین به مانند هفت آسمان کند اما مابین تفسیرها، تفسیرهایی را مینمی

کید دارند یعنی تحت تأثیر دیدگاه نجومی بطلمیوس نیست. )طبری،  (10-11: 20، ج 1012تأ
 0، ملک:21، بقره:12، طالق:00، اسراء:03، مومنون:10، نوح:12ر سراسر قرآن آیاتی مانند فصلت:د

ِذي »( مانند 1701:271است. )سلیمی،صورت تلویحی از هفت آسمان یاد کردهبه صراحت یا به ُهَو الَّ
ْرِض َجِمیعًا ُثمَّ اْسَتوی

َ
ماِء َفَسوَّ  َخَلَق َلُکْم ما ِفي اْْل « ٍء َعِلیٌم اُهنَّ َسْبَع َسماواٍت َو ُهَو ِبُکلِّ َشْي ِإَلی السَّ

.)بقره: ( در تفسیر این آیه طبری ضمن بیان نظرات مفسرین مختلف و نیز بیان بحثهای لغوی در 21ٌْ
نهایت وجود هفت آسمان را برخالف هیئت بطلمیوسی و نظرات رایج آن زمان در عرصه نجوم مورد 

 (101-1:107؛ ج 1012پذیرد. )طبری،میوس وجود نه فلک را میدهد، چراکه بطلتأیید قرار می
بیانگر آن هستند که کواکب و ستارگان  3، صافات:0، ملک:12برخالف نظر بطلمیوس آیات فصلت:

ترین جّو محیط بر زمین ما از هفت جو آسمانی زینت سماء الدنیا هستند. در واقع سماء الدنیا، نزدیک
ی نیز در تفسیر این آیات ضمن بیان اختالف نظر قراء مناطق مختلف، ( طبر1700:202است. )صادقی،

؛ ج 1:102، ج 1012دهد که ستارگان زینت سماء الدنیا هستند. )طبری،همین نکته را مورد تأیید قرار می
 (30-30: 20؛ ج 27:20؛ ج 21:0
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( 1700:137ی،داند )صادقحال حرکت میدر مورد زمین نیز برخالف نظر بطلمیوس قرآن آن را در
ْرَض ِمهادًا َو اْلِجباَل َأْوتاداً »آمده است  3،3چنانچه در آیات نبأ: 

َ
آیا زمین را گهواره و «»َأَلْم َنْجَعِل اْْل

باشد و نه سکون. اش حرکت میطور طبیعی ویژگیگهواره به« کوهها را میخهای )این گهواره( قرار ندادیم
داند. کند جز آنکه این آیه را مصداق نعمات الهی میخاصی نمی البته طبری در مورد این آیه اظهار نظر

 (3: 33، ج 1012)طبری،
شود اما در قرآن آمده است زمین و ای به دوران تشکیل زمین و آسمان نمیدر هیئت بطلمیوسی اشاره

به  0، سجده:00، اعراف:29، فرقان: 3، هود:0آسمان در شش روز )دوران( خلق شدند، آیات حدید:
روز گرفتند. ین موضوع اشاره دارند. در کتب مقدسه یهود و مسیحیان شش روز را به معنای شش شبانها

به بیان چند  00یا اعراف: 3( اما طبری در تفسیر این دسته از آیات ازجمله آیه هود:1703:03)صادقی،
که هر یوم را مصداق پردازد ازجمله اینکه خلقت در طی شش روز بود و دوم ایندیدگاه در این زمینه می

رسد طبری روز را دوران ( در مجموع به نظر می0،103: 22، ج 1012داند. )طبری، هزار سال می
 داند.می

داند، نیاز به ستون ندارد، در قرآن آسمان دارای برخالف هیئت بطلمیوس که چون آسمان را کروی می
ِذي َر »2طاق و استوانه هست مانند آیه رعد: ُه الَّ ماواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنها...اللَّ خدا طاق آسمانها « »َفَع السَّ

پردازد؛ اول دیدگاهی دو دیدگاه می در تفسیر این آیه طبری به بیان« ای دیدنی بلند کرد...را بدون استوانه
هایی ونپردازد که آسمان دارای ستداند و ذیل آن به بیان دیدگاه ابن عباس میکه آسمان را سقف زمین می

و دوم دیدگاه امثال قتاده که آسمان را مانند قبه ( 72: 23، ج 1012شود. )طبری،هست که دیده نمی
همانگونه که خدا در این آیه فرموده »دانند که دیگر نیاز به ستون ندارد. به نظر طبری بهتر است که می

چون دلیلی برای پذیرش یکی از این دو هایی که ببینیم و ها برافراشته شدند بدون ستونبیان کنیم، آسمان
طبری نتوانست بین این دو تفسیر ( 72: 23، ج 1012)طبری،«. دیدگاه نداریم، سخن دیگری نگوییم

ترین دیدگاه تفسیری در این زمینه و منسوب های نامرئی کهنیکی را انتخاب کند از طرفی قول به ستون
شدن به دیدگاه رایج زمانه او و متناسب دی در حال تبدیلبه صحابه هست و از طرفی اعتقاد به آسمان گنب

ستون دانستن آسمان و اعتقاد به آسمان گنبدی، شناسی آن روزگار بود، ضمن اینکه در زمینه بیبا کیهان
شناسی بطلمیوسی در قرن چهارم بود. کیهانشناسی بابلی آمدهشناسی بطلمیوسی به کمک کیهانکیهان

یابد و تا قرن شانزدهم میالدی و ظهور کپرنیک ادامه ی بر محافل علمی سیطره میقمری به صورت تقریب
گانه و آسمان کروی شکل بود. شناسی که معتقد به زمینی کروی ساکن در مرکز افالک نهداشت. کیهان
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البته کالم مسیحیت نیز معتقد به آسمان بدون ستون هست چراکه اعتقاد به ستون برای آسمان نوعی نفی 
، 37-30: 1021ها را برافراشت. )طباطبایی،قدرت مطلق خداوند است که بدون نیاز به ستون، آسمان

01-01) 
رسد که از موجودات عاقل و مکّلف )غیر فرشتگان و نظر میرخالف هیئت بطلمیوسی در برخی آیات بهب

نی سخن گفتند. اند به عباتی از تمدنهای آسماها سخن گفتهها و زمینمانند آنان( در آسمان
ٍة َو ُهَو »( مانند 130-1700:130)صادقی، ْرِض َو ما َبثَّ ِفیِهما ِمْن دابَّ

َ
ماواِت َو اْْل َو ِمْن آیاِتِه َخْلُق السَّ

پذیرد و ( طبری خودش وجود موجودات در کرات دیگر را می21)شوری: « َجْمِعِهْم ِإذا َیشاُء َقِدیٌر  َعلی
 (20:22، ج 1012داند. )طبری، انسان و فرشته می آن را طبق بیان نظرات مختلف

گاهی به کیهاندر کل با بررسی تفسیر طبری در بحث کیهان شناسی آن شناسی مبرهن هست اگرچه او آ
دهد در تفسیر آیات دیدگاه مفسرینی که شناسی بطلمیوسی هست اما ترجیح میزمان ازجمله کیهان

 ند، را مورد تأیید قرار دهد.شناسی قرار نگرفتتحت تأثیر این کیهان
به غیر از مباحث مربوط به زمین و آسمان، آیات بسیاری در مورد اجرام سماوی و ستارگان وجود دارد با 

شود که ستارگان در قرآن با نامهایی مانند کوکب، نجم، ُبُروج و مصباح بررسی آیات قرآنی مشخص می
سوره بروج و آیه  1دهد که بروج در دو جای قرآن یعنی آیه ها نشان میاست، بررسی معنای این واژهآمده

است. در مورد معنای واژه بروج باید گفت بروج جمع برج است، معنای ستارگان آمدهسوره ِحجر به 13
معنای بنای عظیم است. برخی گویند منظور از بروج همه ستارگان هست که بر بلندای سقف برج به

ی گویند منظور قصرهای باشکوهی است که دستاورد تمدنهای دیگر در کرات آسمان قرار دارند، اما برخ
 (00: 2221شود. )عدنان،ستاره بروج گفته می 12دیگر است، برخی گویند به تجمع 

ضمن بیان هر سه معنای گفته شده در مورد « َوالَسَمآِء َذاِت اْلُبُروِج »سوره بروج  1طبری در تفسیر آیه 
َو »سوره حج  13( اما طبری در تفسیر آیه 01: 72، ج 1012ا پذیرفته است. )طبری،ُبُروج، معنای سوم ر

اِظِریَن  َها ِللَنّ َنّ َماء ُبُروًجا َو َزَیّ است که بروج را به معنای  دیدگاه راویان مختلفی را آورده« َلَقْد َجَعْلَنا ِفي الَسّ
 (12: 10، ج 1012ستارگان بیان نمودند اما نظر خودش را بیان نکرد. )طبری،

اند اما فرقهایی میان واژه کوکب و نجم ناگفته نماند کوکب و نجم نیز هر دو به معنای ستارگان بکار رفته
شود. کوکب به دو دسته طالع و غیر طالع نیز هست. کوکب به معنی ستاره و شامل همه ستارگان می

گویند ستارگانی که به خاطر قوت  شود. نجم همان کوکب طالع و درخشان هست. البته برخیتقسیم می
نور یا نزدیکی از زمین قابل رویت هستند، نجم و آنهایی که از جهت بعد مسافت یا کمی نور چندان 
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نمایان نیستند، کواکب غیر نجمی یا ستارگان تاریک گویند، برخی نیز گویند ستارگان قابل زندگی نجم و 
( در 230-231: 1700ب غیر نجمی هستند. )صادقی،ستارگانی که هرگز قابلیت زندگی ندارند، کواک

 (0: 7، ج 1022نجوم برخی از کواکب را سیاره و برخی را ثابت گویند. )بیرونی،
نَیا ِبِزیَنٍة الَکَواِکِب » 3طبری در تفسیر آیه صافات: َمآَء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزیَّ که در آن واژه کواکب آمده، بدون « إنَّ
کب به بیان اختالفات قاریان بصره، کوفه و مصر پیرامون تلفظ واژه زینة ذکر معنای خاصی برای کوا

( یعنی طبری 20: 27، ج 1012کند کواکب زینت آسمان هستند. )طبری،است و تأکید میپرداخته
کید که کواکب زینت آسمان هستند، این تعریف از کواکب که آنها ستارگانی هستند که  طبیعتًا طبق این تأ

نماید چرا که اگر کواکب زینت آسمان رند و به خاطر کمی نور قابل رویت نیستند را رد میبعد مسافت دا
 باشند حتمًا باید قابل رویت و دارای نور باشند.

باشد. مصباح بر وزن مفتاح از از دیگر الفاظی که در قرآن به جای ستارگان استفاده شد، واژه مصباح می
های آسمان تفسیر شده است مانند نی ستاره درخشنده و چراغمعلغت صبح و اصباح گرفته شده و به

کنند. در قرآن آیه مصباح به معنای ستاره ستارگان ثابت و ثواقب که از خودشان تولید نور و حرارت می
َو َلَقْد » 0( طبری در تفسیر این آیات ازجمله تفسیر آیه ملک:202-202: 1701)سلیمی،آمده است.
ماءَ  ا السَّ نَّ ِعیر َزیَّ ْنیا ِبَمصاِبیَح ... َعذاَب السَّ دقیقًا همین تعریف از مصباح را دارد و آن را ستارگانی « الدُّ

، ج 1012بخش آسمان اول یعنی سماء الدنیا هستند. )طبری،کند که دارای نور هستند و زینتمعنا می
21:7) 

است. واژه نجوم در آیات ار رفتهکاما نجم و نجوم که به معنای ستارگان هست در قرآن کریم بارها به 
و واژه  2، تکویر:0، مرسالت:30، واقعه 01، طور:00، صافات:10، حج:12، نحل:00، 13اعراف:

 وارد شده است. 7، طارق:3، رحمن:2نجم در آیات؛ نجم:
ها توجه طبری در تفسیر آیات مربوط به نجم و نجوم به جز یک مورد به معنای حقیقی و ظاهری این واژه

شود گفت در بیشتر بخشهای تفسیرش به آن وفادار بود و به ظاهر لفظ اهمیت ارد، یعنی روشی که مید
سوره  3کند. طبری در تفسیر آیه دهد و از تفسیر و تأویل باطنی و روش تفسیر به رأی خودداری میمی

َجُر َیْسُجَداِن »رحمن  ْجُم َوالَشّ کند یکی زبان راویان مختلف بیان میدر بیان واژه نجم دو معنا را از « َوالَنّ
نجم به معنای ستارگان در آسمان و دیگری نجم به معنای چیزی که از زمین مانند گیاه بروید، اما 
برخالف درخت که بر روی ساق و بدنه هست، نجم بر روی ساق نیست. طبری خودش معنای دوم را 

سوره  01سوره طارق و آیه  7-1یر آیات ( البته طبری در تفس23:30، ج 1012است. )طبری،پذیرفته
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؛ ج 11: 72، ج 1012معنای حقیقی نجوم یعنی ستارگان توجه نمود. )طبری،سوره نحل به 12طور و آیه 
 (32: 10؛ ج 20: 23

نکته قابل تأمل دیگر در بررسی آیات مربوط به نجوم در تفسیر طبری آن است که طبری به علم احکام 
ُجوِم »سوره صافات  00ان توجهی ندارد، در آیه نجوم به جز یک مورد چند طبری « َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي الُنّ

کند که آنان با برخالف دیگر آیات قرآنی ضمن اشاره به اهل تنجیم بودن قوم حضرت ابراهیم بیان می
( البته ناگفته نماند 00: 27، ج 1012بینی بیماری طاعون را نمودند. )طبری،ای پیشطلوع ستاره

گاهی طبری از علم  برخالف مباحث مربوط به زمین و آسمان و نحوه آفرینش و حرکات آنها که بیانگر آ
باشد، در تفسیر آیات مربوط به شناسی بطلمیوسی میشناسی آن زمان ازجمله کیهانهیئت نجوم و کیهان

باحث علمی متداول نجوم بجز تعریف واژگان، از طبری مباحثی که داللت بر آن داشته باشد که او از م
 خورد.نجوم در عصرش در این کتاب استفاده کرده باشد، خیلی به چشم نمی
کار رفته است، مشخص شد که او با بررسی روش طبری در تفسیر آیات که در آن واژه نجم یا نجوم به

دیث به های اهل حکند، وی در آغاز با نقل روایتهمانند سایر آیات قرآنی به روش محدثین عمل می
پردازد و گاهی یک نظر از نظرات آنها را درست دانسته و آن بیان نظرات آنها در تفسیر نجم و نجوم می

 دهد.پردازد و گاهی هیچ نظری ارائه نمیدهد، گاهی فقط به بیان نظر خود مینظر را ترجیح می
ِفي َیْوَمْیِن َو َأْوَحی ِفي ُکِلّ َسَمآٍء  َفَقَضاُهَن َسْبَع َسَماَواٍت »سوره فصلت  12چنانچه طبری در تفسیر آیه  

ْنَیا ِبَمَصاِبیَح َو ِحْفًظا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم  َمآَء الدُّ ا السَّ نَّ ،. ضمن بیان نظرات افراد مختلف «َأْمَرَها َو َزَیّ
ینت بخش آسمان اول کند که البته برخالف هیئت بطلمیوسی آنها را زمصابیح را همان کواکب معنا می

 (30: 20، ج 1012داند. )طبری،یعنی سماء الدنیا می
ْجِم ِإَذا َهَوی»همچنین طبری در بیان تفسیر آیه کریمه  ای آن را سقوط ثریا دانسته و گوید: عدهمی« َوالَنّ

با لفظ گوید علمای بصره نجم را به معنای نجوم دانند. او میمی« معنی القرآن»برخی مقصود از آن را 
گوید نظر من این است که در اینجا مقصود از اند و در نهایت طبری میمفرد اما در معنای جمع گرفته

 (20: 23، ج 1012است. )طبری،« ثریا»، «نجم»
ْمُس َوا»سوره حج  10در آیه  ْرِض َوالَشّ

َ
َمَواِت َو َمن ِفي اْْل َه َیْسُجُد َلُه َمن ِفي الَسّ ُجوُم َأَلْم َتَر َأنَّ الَلّ ْلَقَمُر َوالُنّ

ُه فَ  اِس َو َکِثیٌر َحقَّ َعَلْیِه اْلَعَذاُب َو َمن ُیِهِن الَلّ َن الَنّ َوآَبّ َو َکِثیٌر مِّ َجُر َوالدَّ ْکِرٍم ِإنَّ َواْلِجَباُل َوالَشّ َما َلُه ِمن مُّ
ستارگان در آسمان نیستند در  کند زمانی کهطبری به نقل از یکی از راویان بیان می «الَلهَّ َیْفَعُل َما َیَشآءُ 

 (10: 13، ج 1012واقع سجده به خداوند نمودند. )طبری،
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ُجوِم »سوره واقعه  30طبری در تفسیر آیه  نیز گوید « سوگند به مواقع نزول ستارگان« »َفاَل ُأقِسُم ِبَمَواِقِع النُّ
ُجوِم »در تفسیر  « منازل القرآن»ظور از آن اختالف نظر وجود دارد، برخی گویند من« بَمَواِقِع النُّ

ُجوم»است و برخی آن را همان « های قرآنجایگاه» دانند که در می« محل سقوط ستارگان« »َمساِقط النُّ
ُجوم  « منازل نجوم»و مغانی النجوم « محل سقوط ستارگان»نهایت طبری گوید مقصود همان َمساِقط النُّ

 (23:113، ج 1012باشد. )طبری،در آسمان می
طبری در تفسیر واژه نجوم تنها به ذکر نظر خود بسنده کرده و از ذکر آراء دیگران اجتناب نمود، گاهی 

ُجوُم ُطِمَسْت »سوره ُمرسالت  0در آیه « نجوم»عنوان مثال او در تفسیر کلمه به گوید مقصود می« َفِإَذا الُنّ
گاهی در تفسیر واژه نجوم  ( طبری107: 21، ج 1012هنگامی است که ستارگان نورشان بروند. )طبری،

َو ِإَذا »سوره تکویر  2کند مانند آیه پردازد و از بیان نظر خود امتناع میفقط به بیان نظرات دیگران می
ُجوُم انَکَدَرْت  سقوط «)َتساَقَطت»از بین رفتن، پراکنده شدن(، «)َتناَثَرت»که منظور از إنَکَدَرت را « الُنّ
َرت»پیاپی افتادن(، « )َتهاَفَت »کردن، افتادن(،  داند که دیگران دگرگون شدن، متحول شدن( و... می«)َتَغیَّ

( بررسی کتاب تفسیری 02: 72، ج 1012کند. )طبری،معنا کردند و در نهایت نیز نظر خود را بیان نمی
ثُح »گیرد غالبًا واژه طبری همچنین نشان داد واژگانی که او در نقل روایات مربوط به نجوم بکار می ، «دَّ

ثنی» َثنا»، «حدَّ باشد که به خاطر ماهیت تفسیرش یعنی تفسیر می« یقول»و « قال»، و گاهی نیز «حدَّ
 باشد.روایی می

 
 تاریخ الرسل و الملوک. علم نجوم و احکام نجوم در کتاب 0

قمری ترین کتب در مورد حوادث دوره ظهور اسالم و پس از آن تا قرن چهارم کتاب تاریخ طبری از جامع
( 17: 2212هست. طبری نگارش کتاب تاریخی خود را بعد از اتمام تفسیرش شروع کرده است )فوزی، 

ای بر تفسیرش بوده است. وی و معروف است که هدف طبری از نگارش کتاب تاریخش متمم و تکمله
به خواننده  کند و تحقیق، نقد و ارزیابی روایات راهای مختلف را ذکر میدر یک رخداد تاریخی روایت

( طبری در مورد کتاب خود گوید: استناد ما در این کتاب 73: 1717نماید )محمودی، خود محول می
به روایاتی است که از دیگران به ما دست به دست رسیده، و من آن را دیده یا سندش را آوردم و در آوردن 

( روش طبری روش 72: 1730مطالب استنباط فکری و استخراج عقلی معیار نبود. )بلعمی،
( روش طبری در اسناد روایات در این 110: 1701تاریخنگاری روایی یا توصیفی هست. )محمدی،



کید بر ...  بررسی جایگاه علم نجوم در آثار محمد بن جریر طبری با تأ
 

 
       

            226          
 

اش، نظر کتاب با روشش در تفسیر جامع البیان متفاوت هست، او در این کتاب برخالف کتاب تفسیری
 کند.خود را بیان نمی

د َفرغانی، ابوالحسن محمد همدانی، ُعَریب بن تاریخ طبری بارها ازسوی افرادی مانند ابوعبدالله محم
( این کتاب نخستین بار 23: 1703سعید ُقرُطبی با ذیل، حاشیه و تکمله بازنویسی شد. )زرین کوب، 

توسط ابوعلی محمد بلعمی وزیر منصور بن نوح سامانی حدود نیم قرن بعد از وفات طبری در سال 
 (1707:00ت. )شهابی، اسفارسی ترجمه و تلخیص شده قمری به 702

پردازد. او درآغاز کتابش در تعریفش از زمان و خود به نجوم می تاریخ الرسل و الملوکطبری در کتاب 
گوید: زمان نامی است برای ساعات ارتباط آن با نجوم اشارات مختصری دارد. او در تعریف زمان می

عبارتی رشید و ماه در فلک هست. بهشب و روز. و ساعات شب و روز همان مقادیر جریان و حرکت خو
روز پیمودن خورشید و ماه در درجات فلک هست. او تعاریفی از تاریخ دنیا در نزد و ساعات شب

دهد. )طبری، زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و نیز روایاتی از پیامبر اسالم در ارتباط با تاریخ دنیا ارائه می
یخ، نجوم و تعاریف دینی ادیان گوناگون از تاریخ، اجماعی صورت (. طبری تالش دارد میان تار10بی تا:

دهد. گرایش او در ارتباط با تعریف تاریخ عمدتًا بر روایات اسالمی با تکیه بر آیات قرآن است. طبری 
داند. )طبری، حدوث تاریخ )مقصود گاهشماری و تقویم هست( را ناشی از حدوث نجوم و ستارگان می

 (0بی تا:
اذا »به آغاز آفرینش اشاره دارد و با استناد به آیه شریفه  70-71آوردن آیاتی از قرآن مانند ق: طبری با

رت به اتمام تاریخ اشاره دارد و بر این باور است که زمان و تاریخ با تاریک شدن خورشید « الشمس ُکِوّ
نابودی شب و روز )زمان(  پایان خواهند یافت همانگونه که زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان نیز به فنا و

ارتباط با حرکات ( بنابراین پیدایش تاریخ و پایان آن از نظر طبری بی13باور داشتند. )طبری، بی تا:
ستارگان و خورشید نیست. طبری بحث خلقت ابلیس و جنیان و وجود آنها در فلک را نیز با بیان روایاتی 

( طبری ضمنًا در 70دهد. )طبری، بی تا:م ربط میاز پیامبر )ص( و استناداتی از آیات قرآن به نجو
آیاتی از قرآن در مورد هفت زمین و آسمان یا خلقت آسمان و زمین در شش روز و مقدمه کتابش 

اش به دور از تأثیر نماید که به مانند کتاب تفسیریآورد و ذیل آن مباحث هیئت نجوم را مطرح می...می
 (23، 32-32: 2362باشد. )طبری،میگرفتن مستقیم از هیئت بطلمیوسی 

خورد، چشم میهمچنین به غیر از مقدمه کتاب، آنچه از علم نجوم در کتاب تاریخ طبری بیشتر به
ای ازاسطوره و های طبری آمیزهروایات مربوط به احکام نجوم است. این روایتها همانند سایر روایت
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رسد علم احکام نجوم تحت تأثیر ترجمه به نظر میگردد، افسانه بوده و موضوعات متعددی را شامل می
آثار یونانی در این زمینه مانند کتاب چهار مقاله بطلمیوس و کتاب مفتاح النجوم ِهرِمس و نیز تحت تأثیر 

اهمیت احکام نجوم در دوره طبری و ( 102-103تا: . )نلینو، بیبودمنجمان ایرانی در دربار عباسیان 
نجیم  پس از آن آنقدر بود که فهیُم اِلوائِل َصناَعِة التَّ در بسیاری از کتب در حوزه نجوم ازجمله کتاب َالتَّ

دانشمند بزرگ مسلمان قرن پنجم یعنی ابوریحان بیرونی بخش بزرگی به علم احکام نجوم اختصاص 
الید و...تقسیم یافته بود، البته بیرونی این علم را به پنج قسم یا پنج فصل ازجمله َثوانی النجوم، احکام َمو

. اگرچه طبری ( که بیانگر پذیرش عمومی این علم در آن دوره است222: 2372کند )بیرونی،می
آورد اما بجز احکام موالید، ساعات سعد و نحس دیگر موضوعات مختلفی را ذیل احکام نجوم می

با اصطالحات  رسد چنداناصطالحات مربوط به این علم را در کتاب خود نیاورده است و به نظر می
تخصصی احکام نجوم آشنا نبوده است. ازجمله مهمترین موضوعات شامل احکام نجوم در تاریخ طبری 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می
 

 . میالد شاهان و امیران0.1
کند. در ترکیبی است که طبری در بیان تولد پیامبران، شاهان و امیران فراوان از آن ذکر می« کتاب مولد»

گوید هنگامی که اصحاب های منجمان اشارات فراوانی دارد. طبری میذیل این مبحث او به پیش بینی
دنیا ای در این قریه به نام ابراهیم بهیابیم پسر بچهنجوم نزد نمرود آمدند و به او گفتند ما در دانش خود می

شکند، نمرود تحت تأثیر و سال فالن میهایتان را در ماه فالن گیرد و بتآید که دینتان را از شما میمی
، 1133اش را زندانی کنند. )طبری،منجمان هنگامی که آن سال فرا رسید، دستور داد زنان آبستن در قریه

 (270: 1ج 
-021گوید: یزدگرد )میالدی( پسر یزدگرد با ذکر جزئیات می 021-071طبری در بیان مولد بهرام )

اش را خواهد که کتاب مولد بهرام را ببینند و تمام امور آیندهبارش میمیالدی( از گروه منجمان در 711
دقت پرداختند و به مکان و زمان طلوع ستارگان به« قیاس خورشید»بینی نمایند و منجمان نیز به پیش
افکندند و خبر دادند او وارث پادشاهی پدر خواهد بود و رشد و شیرخوارگی وی در سرزمین پارسیان نظر

( در اینجا طبری فقط به بیان 27هد بود و سزاوار است او در جایی دیگر پرورش یابد. )طبری، بی تا:نخوا
بینی پردازد یعنی در واقع پذیرفته که منجمین چنین پیشیک داستان کلی بدو ن آوردن ابهام و ایهام می

 نمودند.
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را برابر با مرگ پادشاهی شود که گاهی منجمان تولد فردی با بررسی مطالب کتاب طبری مشخص می
بینی کردند. روایت شده است که منجمان به منوچهر خبر دادند که دخترش فرزندی خواهد آورد که پیش

ها گویای ( این روایت102او را خواهد کشت که او نیز دخترش را در کاخش زندانی کرد. )طبری، بی تا:
ای برخوردار بودند. اهتمام دربار و توجه به ویژهاین امر است که منجمان در دربار پادشاهان از جایگاه 

بینی منجمان از مولد شاهزادگان داللت بر باور به مقدرات از پیش مشخص شده خداوند نسبت به پیش
ویژه بزرگان سیاسی و دینی کشور داشت. جایگاه منجمان در دربار و اهتمام به نظرات سرنوشت افراد به

گیری، تثبیت و تداوم قدرت هد که این طبقه از مردم تا چه اندازه در شکلدآنها در کتاب مولد نشان می
 سیاسی نقش بسزایی داشتند.

ایرانی خود منجم بودند  در دوره باستان نجوم اهمیت بسیاری داشت چنانچه برخی از صاحب منصبان
ًا منجمینی نیز در مانند رستم فرخزاد سردار معروف ساسانی در جنگ با مسلمانان خود منجم بود و ضمن

ابن ندیم شرح حال ( 2293، 2716: 0، ج 2362جنگها ازجمله قادسیه همراه خود داشت. )طبری،
زیستند و بسیاری از آنها دهد که عمدتًا این افراد در دوره عباسی میمختصری از حدود شصت منجم می

یی در ارتباط با موالید تألیف هاگوید که کتابدر دربار خالفت عباسی بودند. او از منجمانی سخن می
( بسیاری از آثاری را که ابن ندیم از منجمان در علم احکام 777-707: 1137اند. )ابن ندیم،کرده

باشد و این داللت بر گستردگی این نوع از علم در عصر طبری و می« الموالد»برد با عناوین نجوم نام می
داند بنای من در آنچه بیینده کتاب من میکند یان میپیش از آن دارد. طبری اگرچه در مقدمه کتاب ب

کند که من روایتی را که حال بیان میام بر راویان بوده است و نه حجت عقول. اما در عینام و گفتهآورده
لذا چون طبری در رد این گونه  (2:7، ج 2362ام )طبری،پسندیدم، آوردم و آنچه مپسندیدم، نیاورده

رسد با اصل پیشگویی منجمان یا حداقل وجود میمتناقضی نیاورده است به نظر  ها روایتبینیپیش
 هایی مشکلی نداشت.چنین پیشگویی

 
 . مرگ پادشاه، مدت حکومت و زوال پادشاهی0.2

بینی مرگ پادشاهان و یا زوال پادشاهی و یا مدت های طبری از منجمان گاهی مربوط به پیشروایت
گوید: میالدی( می 011-320ری در مورد مدت پادشاهی خسرپرویز )باشد. طبپادشاهی او می

منجمان به این اجماع رسیدند که خسروپرویز چهل و هشت سال پادشاهی خواهد نمود )طبری، بی تا: 
( حتی طبق این پیش بینی منجمان، بهرام چوبین که با خسروپرویز درگیر بود، فهمید که توان 232



 2032علم و تمدن در اسالم / سال چهارم /  شماره چهاردهم/ زمستان  

  
 

233                                                
 
 

حیات خسروپرویز را ندارد و سوی خراسان و سپس نزد ترکان رفت.  رویارویی و پایان دادن به
منجم، کاهن و ساحر وجود داشت  732که در طاق کسری  ( این مورخ آورده377: 2، ج 1730)طبری،

کرد، درمیان این افراد شخص به نام سائب از اعراب وجود و خسروپرویز در آنجا با آنها مالقات می
یر منجمان، کاهنان، ساحران درباره شکستن طاق کسری به بررسی پرداختند، داشت. سائب به همراه سا

ها نتیجه این بررسی را به گمان ترس از جانشان پنهان کردند. خسرو متوجه این نیرنگ آنها شد و صد آن
بینی کردند که پیامبری از سرزمین عرب ظهور ها بناچار حقیقت را گفتند و پیشنفر از آنها را کشت. آن

 (237خواهد کرد و به پادشاهی این خاندان پایان خواهد داد. )طبری، بی تا: 
اشاره طبری به سائب به عنوان منجم یا کاهنی از عرب گویای رونق علم احکام نجوم و یا رونق کاهنی 
در جزیره العرب پیش از اسالم است، ابن هشام در کتاب سیره خود نیز از کاهنان و سجع کاهنان و 

گوید و اطالعاتی از آنها در مکه و مدینه ارائه آنها با جنیان و ارتباط جنیان با نجوم سخن میارتباط 
 (213-220: 1، ج 1737دهد. )ابن هشام،می

ها در دوره اسالمی ازجمله دوره عباسی نیز در مورد مرگ خلفا وجود داشت، که گاهی بینیابن نوع پیش
گوید: هنگامی که طبری روایتی را ذکر کرده است که میها درست و گاهی نادرست بود. بینیپیش

قمری( نهمین خلیفه عباسی بیمار شد، دستور داد منجمان حاضر گردند، منجمان  223-272« )واثق»
حاضر شدند و بیماری و مولد این خلیفه را مورد بررسی قرار دادند و گفتند او روزگار طوالنی خواهد 

اهد کرد، اما این پیش بینی نادرست بود و واثق پس از ده روز وفات زیست و پنجاه سال دیگر عمر خو
قمری( یازدهمین خلیفه عباسی نیز  203-200( درباره منتصر )101: 1، ج 1133یافت. )طبری،

بینی مرگ او توسط محمد بن موسی و علی بن عیسی منجم آورده شده است و بنابر روایتی مبنی بر پیش
های ( بیان پیش بینی207: 1، ج 1133یلی زود محقق گشت. )طبری،بینی خقول طبری این پیش

منجمان در دوره عباسی و نزدیک به عصر طبری بیانگر آن است که جامعه عباسی اعم از دستگاه 
خالفت وعامه مردم این مسأله را به راحتی پذیرفتند و چه بسا که شخص طبری نیز مشکلی با این مسأله 

: 20، ج 2362منجمان جزو طبقه پر درآمد بودند )طبری،  ری در این دورههای طبنداشت. طبق داده
 (7220: 20، ج 2362( همچنین منجمین جزو طبقه مورد اعتماد خلفا بودند. )طبری، 7377
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 . حوادث طبیعی و غیر طبیعی0.7
هایی از های منجمان تنها منحصر به پادشاهان و خلفا نیست، او روایتهای طبری از فعالیتروایت

کند. یعنی دایره نفوذ منجمان در زندگی عامه تالش منجمان در ارتباط با حوادث طبیعی را نیز ذکر می
گوید: منجمان به مردم گفتند که به علت قمری می 200مردم نیز بوده است، او در بیان حوادث سال 

ت و جز اندکی از آن غرق خواهند ها از جمله اقلیم بابل به زیر آب خواهد رفبارندگی فراوان اکثر اقلیم
های دیگری که ( ازجمله روایت33: 1، ج 1133بینی را درست نیافتند. )طبری،شد. اما مردم این پیش

بینی بروز فتنه و اختالف در خراس، ظهور دارد پیشطبری از فعالیت منجمان در کتاب خود بیان می
مبارزه ابومسلم خراسانی در نواحی روم و... بود. بینی ابراهیم بن محمد و کشته شدنش در اهواز، پیش

 (200،007،300: 3، ج 1133)طبری،
 

 ها و بناهای مشهور. عمارت0.0
ها و رسد فرهنگ انتخاب زمان مناسب بر اساس نظر منجمان جهت ساختن عمارتنظر میبه

رحمن بن عیسی است. طبری در بیان حوادث دوره وزارت عبدالها از دیرباز وجود داشتهساختمان
اقدام نمود، منجمان را « زاهر»که ابن مقله به ساختن عمارتش در است هنگامیاست: روایت شدهآورده

آورد تا وقتی مناسب را برای آغاز ساختن بنا و قرار دادن پایه و اساس خانه برگزینند، جهت این کار گرد
شعری که بیانگر جزئیات بیشتری از احکام این امر سبب گردید تا شاعری در این ارتباط شعری بسراید، 

 گوید:نجوم در این دوره است. این شاعر که نامش ذکر نشده می
 به ابن مقله بگو آهسته، شتاب نکن»

 انگیزی هستی که تأویل و تفسیر درستی ندارد.شکیبا باش چراکه تو در افکار و احالم شبه
 های مردم بنا کنیههای خانکنی که عمارتت را بر روی ویرانهتالش می

 ای که بزودی پس از گذشت أّیامی ویران خواهد شد.خانه
 ات برگزیدی،تو خوش ُیمنی ستاره مشتری را برای بنای خانه 

 سبب نحسی بهرام حفظ نخواهد شد.ات بهاما این خانه
 بطلمیوس مجسطیقرآن و کتاب 

 (11: 11ج  ،1133)طبری،«. شوندات جمع نمیدر ویرانی یا پایداری خانه
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های منجمان دهد که بخشی از مسلمانان افکار و اندیشهاین ابیات روایت شده در تاریخ طبری نشان می
پنداشتند و بر این باور بودند قرآن کریم به نفی احکام نجوم که در دوره اسالمی ناک میرا خرافه و شبه

 پردازد.بطلمیوس قرار داشت، می مجسطیعمدتًا برپایه 
باره ( امام علی )ع( در این101: 1701البالغه نیز وارد شده است. )واقف زاده،حکام نجوم در نهجنهی ا

ای مردم از فراگرفتن علم نجوم بپرهیزید، جز به آن اندازه که »فرماید: در خطبه هفتاد و نهم این کتاب می
کند و منجم همانند ت میوسیله آن هدایت حاصل شوید، زیرا نجوم به کهانت دعودر خشکی یا دریا به

کاهن و کاهن همانند ساحر و ساحر همانند کافر است و کافر در آتش دوزخ است، حال که چنین است، 
امام علی  اعتناییهمچنین طبری از بی)31)نهج البالغه: خطبه « نام خدا به سوی مقصد حرکت کنیدبه

 (2736: 7، ج 2362بری، گوید. )طهای یک منجم سخن میگوییدر جنگ نهروان به پیش
کرد به ها در دوره اسالمی که میان برخی از مسلمانان و منجمان بروز میطبری به این دسته از چالش

صورت پراکنده اشاراتی دارد و شاید یکی از دالیل بروز این نوع چالش دینی نهی کهانت توسط پیامبر 
ام نیز به آن اشاره دارد اطالعاتشان را از نجوم )ص( در صدر اسالم بود چراکه کاهنان آن گونه که ابن هش

 (222: 1ق، ج  1737گرفتند. )ابن هشام،می
ترین موضوعاتی بودند که در دوره پیش و پس از اسالم در کتاب تاریخ این موارد از اخبار منجمان مهم

باشد، که گان میطبری وارد شده است. اخبار منجمان در پیش از اسالم عمدتًا بر محور پادشاه و شاهزاد
باشد، اخبار ضمنًا بیانگر جایگاه باالی علم نجوم و منجمان در دوره باستانی بین خواص و عوام می

گردد. اگرچه طبری به صورت تری را شامل میمربوط به نقش منجمین در دوره اسالمی موارد گسترده
توان به آرای او غیر مستقیم می کند اما به صورتمستقیم در مورد اخبار احکام نجوم اظهار نظر نمی

گاهی یافت. وی اگرچه در سطح کالن حضور منجمان را می های گویپذیرد اما در مواردی مانند پیشآ
 برد.این صنف در مورد حوادث مختلف با بیان روایاتی آنها را زیر سؤال می

 
 گیرینتیجه

باشد که به رم قمری جهان اسالم میمحمد بن جریر طبری از مشاهیرعلمی قرن سوم و اوایل قرن چها
ای که طبری است. در دورهعلم نجوم اعم از علم هیئت نجوم و علم احکام نجوم توجه خاصی نموده

زیست علوم عقلی و نقلی در کنار ترجمه آثار علمی ملل دیگر رشد فراوانی نموده بود، یکی از این می
گاهی طبری به این علم  در آثارش مشهود است. طبری هم در کتاب تفسیری علوم، علم نجوم بود که آ
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بسیاری از و بویژه کتاب تاریخی خود تاریخ الرسل و الملوک  خود جامع البیان عن تأویل القرآن
های منجمان را ذکر نموده است. او در کتاب تفسیری خود بیشتر به علم هیئت نجوم توجه دارد، روایت

اش استفاده نمود و در بین مفاهیم نجوم از همان روش کلی تفسیریضمنًا در نقل روایات مربوط به نجوم 
تمایل دارد به ذکر معانی حقیقی این واژه بپردازد. تکیه او در تفسیر این واژگان بر پایه ظاهر لغت بود و از 

گیرد، ضمن اینکه در گیرد و گاهی از عقل و قیاس نیز بهره میعلوم لغوی نیز در این راستا کمک می
دهد او به هیئت پردازد که در عین حال نشان میب تفسیری خود به بیان نظرات خود نیز میکتا

گاهی کافی داشته است اما سعی نمود تحت تأثیر آن آیات را تفسیر نکند. طبری در  بطلمیوسی نیز آ
لم کتاب تاریخی اگرچه به علم هیئت نجوم در بحثهای مقدماتی توجه دارد اما او در این کتاب به ع

ویژه های فقهی و کالمی علم نجوم بهاحکام نجوم بیشتر توجه نموده است. ضمنًا او از تصادم و چالش
 است.گفته علم احکام نجوم نیز بنحوی سخن
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 ها در قرآن، قم، انتشارات انصاری.(. کهکشان1701سلیمی، لطفعلی )
 محمد بن جریر طبری، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.(. احوال و آثار 1707شهابی، علی اکبر )

 (. ستارگان از دیدگاه قرآنی، تهران، نشر امید فردا.1700صادقی تهرانی، محمد )
 (. تاریخ االدب العربی، العصر العباسی الثانی، قاهره، دارالمعارف.1137ضیف، شوقی )

، «های آسمانستون»شناسی، مطالعه موردی و کیهان تفسیر در کشاکش کالم(. »1021طباطبایی، محمد علی )
 .03-01، صص 1مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، سال ششم، شماره 

 طبری، محمد بن جریر )بی تا(. تاریخ الّطبری، ریاض، بیت االفکار الدولیه.
 ، بیروت، دار التراث.(. تاریخ االمم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم1133طبری، محمد بن جریر )
 (. جامع البیان فی تفسیر القرآن )تفسیر الطبری(، بیروت، دارالمعرفه.1012طبری، محمد بن جریر )
 (. تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر.2362طبری، محمد بن جریر )

 (. من علم الفلک القرآن، بیروت، دار العلم للمالیین.2221عدنان، شریف )
 نامه کوچک پارسی میانه، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان پارسی.(. واژه1711فرهنگستان زبان پارسی )

ی گزارش بیعت امام علی )ع( با نگاری طبری و ابن اثیر برپایهی روش تاریخمقایسه(. »1701محمدی، ابراهیم )
 .121-117، صص 10، ش 0، فصلنامه مسکویه، س«ابوبکر

، فصلنامه تقریب مذاهب اسالمی، سال «نگاری محمد بن جریر طبریروش تاریخ(. »1717) محمودی، جالل
 .02-72، صص 70دهم، شماره 

(. التنبیه و االشراف، مترجم ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و 1701مسعودی، ابوالحسن علی )
 فرهنگی.

 (. تاریخ قرآن، تهران، سمت.1702معرفت، محمد هادی )
 ّلینو، کرلو الفونسو )بی تا(. تاریخ نجوم اسالمی، ترجمه احمد آرام، تهران، کانون نشر و پژوهشهای اسالمی.ن

، مجله فدک، سال اول، «بررسی احکام و احوال نجوم در برخی از آیات و روایات(. »1701واقف زاده، شمسی )
 .131-100، صص 2شماره 

 زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.(. تهران، انتشارات و1731یادنامه طبری )
 
 
 




