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در طول تاریخ بخصوص در پيشگویي و اخترشماري در امور نظامي از ویژگي هاي لشكرکشي ها 

قرون اوليه اسالمي مي باشد. هرچند در صدر اسالم این پيشگویي ها جایي در بين تاکتيك 

هاي نظامي مسلمانان نداشت، ليكن پس از جذب تمدن هاي قدیمي بخصوص تمدن ایراني در 

این  تمدن اسالم به تدریج پيشگویي و اخترشماري نيز از مهمترین امور فرماندهان جنگ شد.

پژوهش با تكيه بر منابع تاریخي و با رویكري توصيفي و تحليلي در پي بازنمایي تأثير ایرانيان 

در بكارگيري و رواج اخترشماري در امور نظامي بوده و نشان داده است که همزمان با استقرار 
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 مقدمه

پيشگویي و اخترشماري در امور نظامي از ویژگي هاي لشكرکشي ها در طول تاریخ بویژه در 

قرون اوليه اسالمي مي باشد. در دوره باستان بخصوص در عهد تمدن هاي بين النهرین همواره 

اخترشماران عنصر مهمي در سياست گذاري ها و امور کشوري و لشكري محسوب مي کاهنان و 

شدند. ليكن پس از پيدایش ادیان توحيدي جایگاه ایشان رو به افول نهاد. پس از ظهور دین 

مبين اسالم آن بخش از علم نجوم که به پيشگویي و طالع بيني مي پرداخت بكلي مطرود 

ط به تفكر و تدبر در افالك و ستارگان مي شد مورد توجه قرار گشته و تنها علم هيئت که مربو

گرفت. هرچند در صدر اسالم پشگویي و طالع بيني جایي در بين سياست ها و تاکتيك هاي 

نظامي مسلمانان نداشت، ليكن پس از جذب تمدن هاي قدیمي بخصوص تمدن ایراني در 

همترین امور فرماندهان جنگ شد. هدف تمدن اسالم به تدریج پيشگویي و اخترشماري نيز از م

از این پژوهش تبيين و بازنمایي جایگاه ایرانيان در رواج پيشگویي در امور نظامي مسلمانان در 

عصر عباسيان بخصوص در دوره اول این سلسله که بحق بر مباني ایرانيان شكل گرفته بود مي 

 باشد.

 پیش زمینه تاریخی

مهمترین و با نفوذترین اشخاص در امور لشكري و کشوري در منجمين و اختر شماران از جمله 

دوره باستان بوده اند. در قدیمي ترین تمدن ها تا اولين امپراتوري ها کاهنان و جادوگران نقش 

بسيار مهمي را در زندگي اجتماعي مردمان ایفا مي کردند. ستاره شناسي از قدیم شامل دو علم 

موضع هاي ستارگان و احكام آن از نظر خسوف و کسوف مي شد، اول علمي که در حرکات و 

گفتگو مي داشت. دوم آنكه ارتباط وضع کواکب را با حوادث زمين از قبيل جنگ، صلح، سعد، 

 (149، 4211نحس، مرگ، تولد، باران، آفتاب و مانند آن شرح ميداد.)زیدان، 

هور اسالم بكلي از بين با پيدایش ادیان توحيدي کم کم این معرکه گيري ها کمرنگ و با ظ

رفت. جداي از امور سياسي و مملكت داري که این منجمان و پيشگویان از زمره افراد مؤثر 

بودند که در امور لشكري نيز مي توان نقش ایشان را پيگيري نمود. در برخي موارد پيش بيني 

وم در ایران نزد هاي ایشان درست و برخي موارد نيز اشتباه از آب در مي آمد، ليكن اهميت نج

امرا از آنجا است که در باب سي و چهارم قابوس نامه، امير عنصرالمعالي فرزند خویش گيالنشاه 
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علم احكام نجوم علمي وافر »را به فراگيري علم نجوم سفارش مي کند. چراکه به نظر وي 

جنگ ها  ( در ایران باستان منجمان و اختر شماران به هنگام414، 4225عنصرالمعالي، «)است

نقش مهمي را ایفا مي کردند و از جمله تعيين زمان شروع و پيشروي جنگ و پيش بيني 

فتوحات و راهنمایي و کمك به فرماندهان بر عهده این افراد بود. بعنوان مثال منجمان و 

پيشگویان هرمزد فرزند انوشيروان خطر فرستادن بهرام چوبين به مصاف ترکان را به وي گوشزد 

( اما از مهمترین منجمين زمان ساساني رستم سردار ایرانيان 295: 4، ج4212)یعقوبي، نمودند.

در قادسيه بود. در نامه اي که رستم به برادرش نوشته است و در شاهنامه به نظم کشيده شده 

است، مهارت رستم در اختر شماري و پيش بيني پایان نبرد با اعراب مشهود مي باشد. در طي 

تم بواسطه علم اختر شماري خود پایان این نبرد که به سود اعراب مسلمان بود این جریان رس

 را پيش بيني نموده و آن را به برادرش گوشزد مي کند:

 بدانست    رستم    شمار    سپهر                    ستاره  شمر  بود  و  باد  و  مهر

 شاهان بدین جوي نيستهميگفت کاین رزم را روي نيست                    ره آب 

 ز  روز  بال  دست  بر  سر  گرفت                    بياورد  صلّاب   و   اختر    گرفت

 نبشت و  سخن ها  همه  یاد کرد                   یكي  نامه   سوي   برادر     بدرد

 (192، 4211)فردوسي، 

 اسالم و پیشگویی

ین آسماني با دانش هایي که با یكتا پرستي منافات با ظهور دین مبين اسالم و مخالفتي که ا

داشت، آن وجه از علم ستاره شماري و اختر داني که به غيب گوئي و پيشبيني حوادث مربوط و 

موجب تردید در اسالم مي شد کنار گذاشته و افرادي نظير پيشگویان و جادوگران مطرود 

این گونه پدیده ها مخالفت مي شدند. بخصوص در زمان حضرت علي )ع( که این حضرت با 

 نمودند: 

حضرت امير المومنين علي عليه السالم با لشكر از کوفه بيرون آمد تا بجنگ رود مردي منجم »

پيش وي آمد و گفت: یا امير المومنين امروز روز بدیست مرو بدین سفر، گفت: از کجا مي 
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فت: من هرگز این ستاره گوئي؟ گفت: از فالن ستاره که این ساعت در فالن برج است، گ

بشنيده ام. حضرت امير المومنين عليه السالم گفت: پس در گرد این دیر درهم چند نهاده است 

هيچ ميداني که چند است؟ گفت: چه دانم که هرگز نشمرده ام، پس امير المومنين عليه السالم 

گوئي؟ پس روي با گفت: تو از آسمان خبر نداري و از زمين نيز خبر نداري نجوم از کجا مي 

قوم کرد گفت: سخن ایشان باور مدارید که هر که سخن ایشان راست کرد کالم خدا را بدروغ 

داشته و ایشان چون کاهنند و کاهن همچو جادوي است و جادو در آتش دوزخ باشد با کافران، 

 (425-421، 4214قضاعي، «)اما خواب روا بود.

 عباسیان و پیشگویان لشکر

ت عربي اموي نيز کاهنان، جادوگران و اخترشماران جایي نه در بين مقامات در دوره حكوم

درباري و نه در دیگر پست هاي حكومتي نداشتند. ليكن با تشكيل دولت عباسيان بر مباني 

ایراني بار دیگر منجمين و پيشگویان فرصت یافتند تا در بخش هاي مختلف به خدمت بپردازند. 

به قول ارباب »خليفه اي که منجمان را به خود نزدیك گردانيد و  بنابه شواهد تاریخي اولين

 ( 02، 4212خواندمير، «)تنجيم عمل نمود منصور بود.

ایرانيان در آنروز از ستاره شناسي اطالع داشتند و لذا منصور جمعي از ستاره شناسان ایراني را 

ه بدست منصور اسالم بخدمت خویش خواند و مشهورترین آنان خاندان نوبخت زردشتي است ک

( جداي از خاندان نوبخت در عهد منصور عباسي منجمين بسياري 552، 4211آورد.)زیدان، 

ایفاي نقش مي کردند که مي توان به همچنين ابراهيم الفزاري، حجاج بن ارطاط و خالد برمكي 

اسالم  ( بنابر رأي منجمين عصر عباسيان هيچ یك از خلفاي04، 4211را نام برد.)کانپوري، 

نمي تواند بيشتر از بيست و چهار سال سلطنت کند، و نيز ایشان گفته بودند که خالفت از 

دست پسران عباس بيرون خواهد شد و کنگه هندي منجم هارون الرشيد این مطلب را آشكارا 

بيان نموده و اظهار داشته بود که خالفت به مردي که از اصفهان خروج مي کند خواهد 

( خليفه دوم عباسي تا بدانجا به به این عقاید اعتقاد داشت که خود 415، 4252، رسيد.)بيروني

ه، به مكه بر دیواري 451نيز از زمره منجمان شمرده مي شد چنانچه وي در ذي الحجه سال 

 این دو بيت نوشته دید که پس از خواندن آن فوت نمود:

 مر  اهلل  ال  بد  واقعابا جعفر حانت وفاتك و انقضت               سنوك  و  ا
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 ابا جعفر  هل  کاهن  او  منجم                لك اليوم عن ضرب المنيه مانع

 (201، 4220)مستوفي، 

چنانچه مشاهده مي شود منجمين و پيشگویان در تمامي امور حكومتي عباسيان دخالت مي 

حادثه شورش ابراهيم بن نمودند. از راهنمائي هاي این منجمان در امور نظامي نيز مي توان به 

علي اشاره کرد که نوبخت منجم نوید پيروزي در این واقعه را به منصور داده بود و جریان آن را 

 طبري چنين بيان مي کند:

اي امير مومنان، ظفر از »نيبخت ]نوبخت[ منجم به نزد ابوجعفر رفت و گفت: »... 

مرا به نزد خویش »كرد. گفت: اما این را باور ن« آن تُست و ابراهيم کشته مي شود.

گوید: در این اثنا خبر هزیمت « بدار، اگر کار چنان که بتو گفتم نبود مرا بكش

 ابراهيم بدو رسيد و شعر معقر بن اوس بارقي را به تمثيل خواند به این مضمون:

 عصاي خویش را بينداخت و به جاي خود آرام گرفت»

 «شودچنانكه دیده مسافر از بازگشت آرام مي 

طبري، «)گوید: پس ابوجعفر دو هزار جریب از شهر جویر را تيول نيبخت کرد.

4212 ،1042) 

به خدا من در روم کشته خواهم »ابومسلم نيز از فرجام خویش اطالع داشته و مي گفته بود که 

( در زمان مهدي نيز 1101، 4212و منجمان این موضوع را قبالً گفته بودند.)طبري، « شد

ه فعاليت مشغول بودند که زیر نظر تئوفيل پسر توما منجم مسيحي از مردم رها انجام منجمان ب

( آنچه را در باب ابومسلم در باب فرجامش منجمين 415، 4211وظيفه مي کردند.)ابن عبري،

گفته بودند در باب هارون نيز بر سر زبان ها انداخته بودند و آن این بود که منجمين گفته 

رشيد گفت که من هرگز بزمين طوس »در سرزمين طوس خواهد بود و بودند مرگ رشيد 

نخواهم رفت. تا آنكه در خراسان رافع بن ليث بن نصر بن سيار خروج کرد و کارش قوت گرفت، 

پس رشيد را اهل مشورت گفتند که دفع آن ميسر نيست تا بنفس نفيس متوجه آن نشوي، و 

ح ملك را بقول منجمي نتوان از دست داد، و ما رشيد آن را مكروه مي داشت. گفتند که مصال

جمع ميان دو مصلحت مي کنيم  چنانكه مي رویم بخراسان بر وجهي که باشد ميان ما و زمين 
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طوس مسافت بعيده، چون به نيسابور رسيدند راه خطا کردند در بعضي از شبها، پس راندند 

طوس دیدند، و رشيد را لزره گرفت و  مراکب را راندن تند و ناگاه بوقت صبح خود را بر دروازه

خواست که برگردد از آنجا، از غلبه بيماري ميسر نشد و مرض اشتداد پذیرفت تا آنكه از جهان 

 (451، 4214، 2قزویني، ج«)درگذشت و بهمانجا مدفون گشت.

اما اوج کار منجمان در عصر مأمون بود. دردوره این خليفه عباسي، ستاره شناسي علمي به 

پرورش یافت. در سده دوم هجري نوشته هاي پارسي و هندي به عربي ترجمه شد و علم  تندي

نجوم پيشرفت نمود. از منجمان در عصر مأمون حبش حاسب مروزي است که  صد سال در 

جهان بزیست. دیگر از منجمان این عصر، احمد بن کثير فرغاني است، صاحب کتاب المدخل 

داهلل بن ابي سهل بن نوبخت است،دیگر محمد بن موسي الي علم هيئه االفالك، دیگر عب

خوارزمي است، دیگر از منجمان این عصر، ماشاءاهلل یهودي است که از زمان منصور تا عصر 

مأمون زندگي کرد، دیگر یحيي بن ابي منصور بود. مأمون همواره با جماعتي از این منجمان 

د مأمون و امين منجمان بزرگي چون فضل ( در ابتداي نبر410، 4211همنشين بود.)ابن عبري،

بن سهل ذوالریاستين پيروزي خراسانيان و مأمون بر عراقيان و امين را پيش بيني نموده 

( به قولي نيز منجمي اهل کابل به نام دوبان این پيروزي را به 291، 4220 بودند.)مستوفي،

یافته دست شخص اعور دانسته که فضل بن سهل این نشان ها را در طاهر 

  (210، 4241والقصص،التواریخمجمل)بود.

وقتي طاهر آماده نبرد شد و مهيا شد که محمد را از والیت هاي خراسان دفع »...

کند. به قولي عبداهلل ]مأمون[، فضل بن سهل را پيش خواند و درباره محمد با وي 

رأي اي امير، امروز را مهلتم ده، صبحگاهان مي آیم و "مشورت کرد که گفت: 

 "خویش را مي گویم

گوید: پس همه شب را در اندیشه گذرانيد و صبحگاهان پيش عبداهلل رفت و بدو 

گفت که در ستارگان نظر کرده و دیده که او بر محمد غالب مي شود و سرانجام از 

آن وي است. پس عبداهلل برجاي خویش بماند و بر نبرد و مقابله محمد یكدله 

 (5154: 42، ج4212طبري، «)شد.
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گاهي خالف رأي منجمين عمل نمودن موجب پيروزي مي شد، نظير فتح عموریه توسط 

معتصم عزیمت روم کرد. منجمان حكم کردند که »ه بوقوع پيوست: 222معتصم که در سال 

استخالص بالد روم بوقت دخل انجير باشد. معتصم علي رغم ایشان، در زمستان سرد برفت و 

( و گاهي نيز عمل 241، 4220مستوفي، «)روم مسخر گردانيد. عموریه که معظم ترین بالد

نمودن به رأي منجمين و پيشگویان براي لشكري گران تمام شده و موجب شكست بر سپاهيان 

 مي شد، چنانكه در باره حریف طاهر ذواليمنين یعني علي بن عيسي آورده اند که:

امير را قرین صالح بدارد چه  خداي»گوید منجم علي ]بن عيسي[ به نزد وي آمد و گفت: 

شود اگر براي حرکت در انتظار صالح ماه بماني که نحوست بر آن غالب است و سعد از آن 

 «افتاده و برفته

اي غالم مقدمه دار را بگوي طبل خویش را بزند و پرچم را پيش ببرد که ما فساد »علي گفت: 

بله کند با وي مقابله مي کنيم. هر که و صالح ماه را نمي شناسيم، جز اینكه هر که با ما مقا

با ما به صلح باشد با وي به صلح باشيم و از او دست مي داریم و هر که با ما نبرد کند و پيكار 

کند شمشير را از خونش سيراب مي کنيم. از فساد ماه باك نداریم که تصميم داریم در نبرد 

 (5151: 42، ج4212)طبري، « نيك بكوشيم و با دشمن کارزار کنيم.

 نتیجه گیری

با توجه به مطالب فوق الذکر مي توان نقش ایرانيان در رواج پيشگویي در امور مملكتي 

بخصوص در امور نظامي را مهم ارزیابي نمود چراکه بنا بر اقوال مورخان و محققان به کوشش 

امور نظامي  ایرانيان و استفاده از دستاوردهاي ایشان بود که دولت عباسي امور خویش باالخص

را بر طبق پيشگویي هاي حاصل از اخترشماري اي که منجمين ایراني همچون خاندان نوبخت 

و برمكيه و فضل بن  سهل با توجه به ميراث اسالف باستاني خویش پي ریزي مي نمودند، به 

اجرا در مي آوردند. این وجه از خدمات ایرانيان به تمدن اسالم خود موجب پيشرفت علم نجوم 

 و هيئت در دوره اي که عصر زرین فرهنگ و اوج تمدن اسالم شمرده مي شد گشت.
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 فهرست منابع و مآخذ

 ( 4211ابن عبري، گریگوریوس ابوالفرج ابن اهرون  :)ترجمه عبدالمحمد مختصر الدول ،

 آیتي، تهران، علمي فرهنگي.

 ( 4252بيروني، ابوریحان :)تهران، ابن سينا.، ترجمه اکبر دانا سرشت، آثار الباقیه 

 ( 4212خواندمير، غياث الدین بن همام الدین الحسيني :)تصحيح مير هاشم محدث، مآثر الملوک ،

 تهران، خدمات فرهنگي رسا.

 ( 4211زیدان، جرجي :) مجلد(، ترجمه علي جواهر کالم، تهران،  4ج در 5)تاریخ تمدن اسالم

 اميرکبير، چاپ دوازدهم.

 ( 4212طبري، محمد بن جریر :) (، ترجمه ابوالقاسم پاینده، 42و 2)ج: تاریخ الرسل و الملوک

 تهران، اساطير، چاپ دوم.

 ( 4225عنصرالمعالي، کيكاووس بن اسكندر :)تصحيح امين عبدالمجيد بدوي، تهران، قابوس نامه ،

 ابن سينا.

 ( 4211فردوسي، ابوالقاسم :)به تصحيح ژول مول، تهران، بهزاد، چاپ دهم.شاهنامه ، 

 تصحيح و تعليق سيد جالل الدین حسيني شرح فارسی شهاب االخبار(: 4214ضاعي، قاضي )ق ،

 اُرمَوي، تهران، علمي و فرهنگي، چاپ دوم.

 ( 4211کانپوري، محمد عبدالرّزاق :) برمکیان یا دورنمائی از عصر طالئی اسالم و دستگاه

 ان، کتابخانه سنائي.، ترجمه سيدمصطفي طباطبائي و رام.ه.بودراجا، تهرخلفای عباسی

 تحقيق ملك الشعراء بهار، تهران، کالله خاور(: 4241) مجمل التواریخ و القصص. 

 ( 4220مستوفي، حمداهلل :)به اهتمام عبدالحسين نوایي، تهران، اميرکبير.تاریخ گزیده ، 

 ( 4212یعقوبي، احمد بن اسحاق :)ج(، ترجمه محمد ابراهيم آیتي، تهران، علمي 2) تاریخ یعقوبی

 فرهنگي، چاپ نهم.
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