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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قدمهم
متعرض  بيبه ترتشود مواردي هست كه  بر آندر باب بعضي از علومي كه بخصوص ممكن است ادعاي حرمت 

دار هست و با توجه به اهميت مورد بحث نجوم بود كه يك بحث بسيار قديمي و سابقه نيترعمده، شايد ميشويم
توسعه و گسترشي كه پيدا كرده است، تشخيص و تعيين حدود اين موضوع در بحث تعليم  دانش نجوم در عصر ما و

 .اهميت دارد و تعلم

 مقام اول: عدم حرمت
طبق قواعد و عناويني كه  گيرد مقام اول را عرض كرديم؛مي در دو مقام قراربحث  ،بعد از مقدماتي كه ذكر شد

مطرح كرديم و اطالقاتي كه در باب تحصيل علم آن داريم، تحصيل علم نجوم قطعاً حرمت ندارد و با بعضي از قيود 
ي هابحثشود. اين قواعد اصلي است كه در كند و با بعضي از قيود هم حداقل مباح مياستحباب و رجحان پيدا مي

ها و... ستارگان و آسمان و كهكشان شناخت آن اينجا هم روشن است. دانش نجوم، جهينتقبلي تأسيس كرديم و 
اي كه ذكر كرديم، رجحان كه مشمول يكي از عناويني بشود كه در روايات يا آيات بود، يا عناوين ثانويهدرصورتي
ت است. اين مقام اول است كه مقتضاي قواعد بود كه مباح است اصل هم اباحه و برائت از حرم وگرنهكند پيدا مي

 اجمال به آن اشاره شد.به

 مقام دوم: جمع روايات
 اب هم و مااند آوري كردهجمع 58جلد  بحاردر  تيروا 80 بيش از مرحوم عالمه مجلسي مقام دوم روايات بود،

نظر از تقسيمي كه گفتيم، اگر بخواهيم به عمق اين روايات برسيم، با چند يك نگاه تقسيماتي در آن ذكر كرديم با قطع
 شويم.نوع رويكرد با اين روايات روبرو مي
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 روايات انواع رويكردها در
 رويكرد اول

كه نجوم يعني همان  ميريگيماولين رويكرد ما به لحاظ فقهي يك رويكرد معمولي جمع روايات است كه فرض 
آيد، همين را مفروض معناي عادي كه به ذهن مي ،هااينهم يعني فهم و درك و تعلم آن شناسيشناسي و كيهانستاره

 شوند.يمبه چند دسته تقسيم  ،تا ببينيم روايات در باب اين ميريگيم
كه اآلن هست همين ها،شناسي و اينارههيچ تغيير و تحولي در اين واژه نيست و نجوم يعني ست ميريگيمفرض 

 دانند.همين احتمال را قوي مي كهوقت هم بود؛ روايات هم ناظر به همين است كه خود اين هم يك احتمال است آن
شود گفت كه به لحاظ اين نگاه فقهي و حكمي روايات به مواجه شويم، ميبا روايات به اين شكل  مياگر بخواه 

 :شودسه طايفه تقسيم مي

 طايفه اول
اي است كه از روايات منع كرده و روي تعلم نجوم و استفاده از آن نهي آورده است. اين روايات مجموعهاي پاره

 در وسائل بعضي از اين روايات را آورده است، ،24باب ما يكتسب به  ابواب ،12جلد هم  وسائل در در بحار آمده،
 آمده است.در بحار  ترجامع همه از

 اول روايت
 7 ثيحد. در بحار باب نجوم، حديث قاسم بن عبدالرحمن، ميكنيماز باب نمونه به تعدادي از روايات اشاره 

بحار  58 جلد 226صفحه باب علم النجوم و العمل كه  در 7 ثيحد كه در خصال سندي دارد كه تام نيست. است
 اللَّهِ رَسُولُ نَهَى«كند؛ نقل مي ت رسول اكرم (ص)حضر جدشان از ع)( نيحسمفصلي است كه امام  اتيروا شود.مي
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و عن هم ي كرده است كه يكي سحر و يكي نه زيچ 8 يال 7 از 1»النُّجُوم فِي النَّظَرِ عَنِ وَ قَالَ أَنْ إِلَى خِصَالٍ  عَنْ ص
 بكند. ي كرده است از اينكه كسي به نجوم نگاه بكند و در علم نجوم تأملنه النظر في النجوم، حضرت

 ، ميشويماينجا با دو رويكرد مواجه . شده استقابوس نقل نصر بنصفحه روايتي از  همان در 7شماره  ليذ در 
اينجا دارد  ها و فهم و ياد گرفتن و شناخت آن استرويكرد فعلي اين است كه منظور از نجوم يعني نگاه به آن

 .»عَنِ النَّظَرِ ِفي النُّجُومِ«
 روايت دوم

در ادامه اين حديث، حديث ديگري است كه اينجا آمده است كه نسبتاً حديث معتبرتري است گر چه اين 
كه منع  هاييآن، چه اتياكثر رواهاي زيادي هستند، احاديثي كه اينجا آمده است از لحاظ سندي مواجه با ضعف

المنجم « آنجا است ولي اين نسبتاً بهتر است؛يي مواجه هاضعفكه گفته اشكالي ندارد، معموالً با  هاييآنكرده و چه 
 دارد كه در حد لعن آمده است. 2»الملعون

 روايت سوم
هُوَ عِلْمٌ قَلَّتْ مَنَاِفعُهُ َو « ؛ديفرمايم حضرت »؟فما تقول في العلم النجوم«گويد؛ حديث سوم از احتجاج است مي

 كه 4»الْمُنَجِّمُ ُيَضادُّ اللَّهَ فِي عِلِْمهِ بِزَعْمِهِ أَنْ يَرُدَّ قَضَاءَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهوَ « ؛ديفرمايمو در آخر هم  3»كَثُرَتْ َمضَرَّاتُه
 .ميكنيمكند و البته نكاتي در آن هست كه عرض اينجا هم منع مي

 روايت چهارم
كه كي قيامت  350بصائر، ص: مختصر ال »سُئَِل رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاعَةِ«حديث ديگري در همين باب دارد كه 

كه وقتي  »سُئِلَ رَسُوُل اللَّهِ ص عَنِ السَّاعَةِ، فَقَاَل: ِعنْدَ إِيمَانٍ بِالنُّجُوِم، وَ تَكْذِيبٍ بِالَْقدَرِ«شود حضرت فرمود؛ برپا مي

                                                            
 .226: ص ،55ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 1
 .226: ص ،55ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 2
 .348: ص ،2ج ،)للطبرسي( اللجاج أهل على اإلحتجاج - 3
 همان. - 4
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اين استفاده  كه باز هم منعي است كه از شودوقت قيامت بر پا ميقدر باشد آن ايمان به نجوم باشد و تكذيب به
 دارد.بعد چندين حديث است كه اين منع را  به 50 ثيحد از طور در همين باب،همين ؛ وشودمي

 .ميرويجلو مشناسي ستاره ما با فرض نجوم يعني نگاه به نجوم و

 روايت پنجم
، حديث هم كه بكند تأملدر آن  به نجوم، اينكه نگاه بكند، مانياگوييم وارد يك رويكرد فقهي شديم، يعني مي

كه  ستا نجايا 50 ثيحدو دارد البالغه است كه اطالق حديثي كه از نهج بخصوص »ي عن النجومنه« ؛ديگويم
كه اين  5»إِيَّاكُْم َو تََعلَُّم النُّجُوِم إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ َبحْر«گويد كه خيلي روي آن بحث شده است؛ مي

 ها را ياد نگيريد،اصالً اين »إِيَّاكُمْ وَ تَعَلُّمَ النُّجُومِ«گويد؛ طور مطلق مياين دسته است كه بهظاهرترين روايت در 
 دارد كه هم ظهور در حرمت دارد و هم اطالقي هم در آن هست. اشكال

 رواياتبندي جمع
است كه روايت  6»جُِّم مَلْعُونٌالْمُنَ«ها اين دو سه روايت باشد، يكي روايت اين يك دسته است شايد معتبرترين آن

نهي النبي «يا  و» إِيَّاكُمْ َو تَعَلُّمَ النُّجُومِ«البالغه است از نهج بحار بود كه 50 ثيحدنصر بن قابوس بود، يكي هم 
إِيَّاكُمْ َو «اطالقي هم در آن هست.  ميريگيميك دسته كه فرض  نيا گويد نجوم ممنوع است.كه مي »عن النجوم
يك  نيا كند،طور مطلق منع ميي كه از تعلم نجوم بهثيحد حديث در اين طايفه است، نيترروشن» تَعَلُّمَ النُّجُومِ

 است.  البالغهنهجاز  50 ثيحدآن  نيترروشنطايفه كه 

 طايفه دوم
 .ال بأس بهفرمايد كند حضرت ميهم رواياتي است كه از امام سؤال مي در مقابل

                                                            
 .105نهج البالغة (للصبحي صالح)، ص:  - 5
 .143: ص ،17ج الشيعة، وسائل - 6
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 تيرواهم همين است، در نقطه مقابل مثالً آن ظهور كه اطالق دارد، »إِيَّاُكمْ وَ َتعَلُّمَ النُّجُومِ«گويد؛ ييا روايتي كه م
و ال «دانست اين را مي نيمنؤرالميو ام »هو علم من العلم االنبياء« ؛ديگويماز علم نجوم سؤال كردند، روايت  كه 15

فعالً به قرائني كه آن زمان چه بود و اآلن چگونه است كار نداريم. تا يونس بن عبدالرحمن طرق متعددي  »بأس به
 .»ال بأس به« گويد؛دارد، شايد هم بشود سند آن را تصحيح كرد كه مي

 گفتيم كه دو طايفه روايات داريم، يك طايفه اينكهگوييم نبود، مياگر قرائن خاصي كه در رويكرد بعد مي
اگر  ي نيست.مشكل »ال بأس به«گويد؛ كنند، ميمي كه سؤالو يك روايتي هم وقتي »إِيَّاكُمْ وَ تَعَلُّمَ النُّجُومِ«گويد؛ مي

آيد كه يك دسته ديگر از روايات معناي اوليه را در ذهن بگيريم و دو طايفه را مقابل هم قرار بدهيم، به نظر مي
كند و اطالقي هم در آن هست؛ اي كه منع ميكند، دو طايفه شد، طايفهمع ميمعتبر هم هست كه به اين خصوصيت ج
 ها باشد،ي كه نظر در نجوم و فهم و شناخت نجوم و اينظاهرمعناي  بهكند و و گروهي از رواياتي كه رفع منع مي

 داراي اطالق هست.
در بر و بحر است كه در  13هتداي...كرد مگر در حد چيزهايي كه واضح است و براي اطايفه مطلقاً منع مي آن 

 كند.. يك عده هم كه منع نميكنديمهست بيش از اين را منع مطلق  قرآن هم
در اين دو طايفه قرائن  ميريگيمشود، فرض ها نداريم كه براي چه كاربردي استفاده مياين كاربردكاري به 

گوييم هر دو اطالق دارد، حل اين دو طايفه به ، مياي منظور باشدديگري نيست كه نجوم خاص و كاربردهاي ويژه
باب به نحوي ناظر به اين تعارض  نيهم 21 تيروا يك گروه ديگري از روايات هست كه يك روايت آن مهم است،

 است.
و خيلي جاها  فقه كه دقيقًا اين را در عبادات، ميشويميكي از چيزهايي كه در فقه خيلي جاها با آن مواجه 

گويند گويند كه اين اشكال دارد. كساني ميي ميكسان اي شده،كند كه از شما نقلداريم كه گاهي از امام سؤال مي
نوع روايات امام هر چه بفرمايد، روايات جمع كننده يا ترجيح دهنده است. روايتي  نيادر  طور است حاال چي؟اين

مقدم بر همه روايات يك باب هست.  گويند اين روايتو تعارض هست، ميكه در سؤال سائل نظارت به آن اختالف 
بگويد مضمون اين طرف درست است آن را ما قبول نداريم. اين  چه چه روايت حالت تفصيل بدهد كه جمع باشد،
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 كه خيلي جاها داريم و قاعده در باب طهارت و صلوة است كاين ي شود،حاكم بر همه روايات يك باب مي روايت
 گويند اين روايت ناظر بر يك تعارض هست.مي

طور من چه اي آنگويند و عدهطور مياي اينهستم كه عدهمواجه  مشكليدر سؤال سائل مطرح است كه من با 
خواهد شود. مضمون آن هر چه ميها است و مقدم بر همه روايات ديگر ميروايت حاكم بر اين نيا گويندمي بكنم؟
كه گفته آن است،  هاييآن هايي كه گفته منع است اين صورت است.گويد آنكند، ميروايت جمع مي وقتييك بشود،

طرف است. هر چه در اين روايت ناظر بود، نيست، اين طرف است يا آن منعگويد وقتي مييك آن صورت است.
 .ميبكن اخذ به مضمون آند يباكه سند معتبر باشد، درصورتي

ناظر بر آن  تيروا وضع را دارد، نيهم 21 تيروادسته سوم از روايات با اين نگاه فقهي،  در نوع دوم و سوم و
اختالف است كه روايات طايفه اول و دوم معموالً روايات معتبري نيست. اين روايت كه به نحوي ناظر به آن جمع 

ح كرده است يكي از است، روايت معتبري هست. در مصباح الفقاهه آقاي خويي جايي كه بحث نجوم را مطر
كرده است كه آنجا هم  طور جداگانه اشارهها بهو سقم اين روايتهاي آن اين است كه در پاورقي به صحت خوبي

ي همين كنباشد كه ي معتبر شتريب تا 4 يال 3 ديشا تيروا 80و  70 نيااست. در  فيضع و لهسمر اكثراً مرفوعه،
اين محمد خالد برقي است كه از عن  عن عدة من اصحابنا عن احمداست. اين روايت از عبدالرحمن ابن ثيابه است، 

بن اسباط قابل تصحيح است، عبدالرحمن بن  حسن بن فضال است كه هركدام از ابن فضال ها باشد، درست است.
إِنَّ النَّاسَ «ع) رسيدم، عرض كردم؛ ( صادقيد خدمت امام گومي ع)عبداهللا (قلت البي  ديگوطور. ميثيابه هم همين

كه  گويندمي هااين كه اينجا توده مردم و معموالً غير شيعه منظور است، 7»يَقُولُونَ: ِإنَّ النُّجُومَ لَايَحِلُّ النَّظَرُ فِيهَا
و اآلن  ديآيمو از آن خوشم  دارميمدانش را دوست كه من اين علم و درحالي» ايَحِلُّ النَّظَرُ ِفيهَا وَ هِيَ ُتعْجُِبنِيلَ«

ناظر به اين اختالف است » ءٍ يُضِرُّ بِدِيِنيَفِإنْ كَانَْت تُضِرُّ بِدِينِي، فَلَا حَاجَةَ لِي ِفي َشيْ« گير هستم كه چه بكنم؟
ءٍ فَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيْ« است،مضر به دين من  واقعاً اگر چه بكنم، امماندهگويند من هم طوري ميها اينگويد آنمي

                                                            
 .459، ص: 15دارالحديث)، ج -الكافي (ط  - 7
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 واقعاً اين علم را دوست دارم، من 8»يُضِرُّ بِدِينِي َو إِنْ كَانَتْ لَا ُتِضرُّ بِدِينِي فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَْشتَهِيهَا وَ أَْشتَهِي النََّظرَ فِيهَا
 نجوم به نظرگويد مي معتبر هم هست، اتيروا اين روايات،در مجموعه » فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ لَا تُضِرُّ بِدِينِك«

ءٍ ِمنْهَا كَثِيرُهُ لَا يُدْرَُك وَ قَلِيلُهُ لَا ُينْتََفُع إِنَّكُمْ تَنْظُرُونَ ِفي شَيْ«فرمايند؛ ضرر به دين تو ندارد و بعد هم حضرت مي
زياد آن در  »كَثِيرُهُ لَا يُدْرَكُ وَ قَلِيلُهُ لَا يُْنتَفَعُ ِبه« ؛وريدكاربرد عملي آن را بيا البته بدانيد كه اگر بخواهيد در مقام »بِه

دهنده اين است كه كند كه نشانسؤاالتي مي حضرت بعد هم استفاده نيست،هم قابلدسترس شما نيست و كم آن
گويد ميطور باشد، چي؟ دانم، اگر وضع آن ستاره با ستاره آنگويد اين را نميمي طوري اگر باشد چه؟گويد اينمي
 دهد كه احاطه به اين مسئله براي او امكان ندارد.مي نشانبه او  دانم،نمي
هم بكنيد، استفاده بخواهيد  كند كه نظر في النجوم اشكالي ندارد،بنابراين اين روايت به نحوي حل قضيه مي 

 استفاده عملي نيست.بدانيد خيلي قابل
 آيد،يعني اين نجوم براي معجب من است و از آن خوشم مي »أَشْتَهِيهَا وَ أَشْتَهِي النَّظََر فِيهَافَوَ اللَّهِ إِنِّي لَ«دارد 

در آن فضا  كسهيچ آيد.به معناي اين است كه آن را دوست دارم و از آن خوشم مي ي به معناي تعجب نيست،عجبني
ي عوض زيرا چي مهم نيست مطلب لينبود. خ چيز تعجبي كي كند،از اينكه يك عده بگويند حرام است تعجب نمي

 كند.ينم
فرمايد؛ اين ضرري ي مختلف بوده و حضرت ميهاتيذهناينجا از همان رواياتي است كه ناظر به چيزي است كه 

يي كه منع آمده است، منع مطلق نيست. خود روايت كه جاهاشود بر اينكه و خود اين قرينه مي زندينمبه دين تو 
 ،خوردينمي به نظر في النجوم طوركلبه هامنعكه آن شود بر اينروايت جالبي است، سند خوبي هم دارد، قرينه مي

 است.چيز ديگري ضميمه او شده كه موجب منع شده  حتماً
 »فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَشْتَهِيهَا وَ أَشْتَهِي النَّظَرَ فِيهَا« ؛اندگفتهدهد كه جاهاي ديگري هم كه اين روايت به ما نشان مي

ي منته چيز مفيدي براي شما نيست، نيا به نظر في النجوم بما هو هو نهي تحريمي بكند، بدانيد خواهدينمهم  هاآن
 ناظر بر آن است. هاحرمت ،بشودمضرات و آفات خاصي بر آن مترتب  اگر بخواهد استفاده بدي از اين بشود يا
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در تصريح است، بعد معلوم  نيا »ليس كما يقولون«و  »ال تضر بدينك« گويد؛مي كهآناتفاقاً بعد از صراحت در  
يي درجا حرمت و اگر رسانداي كراهت را ميخاصه طيشرا، يا با رساندينمشود چيزهاي بعدي هم حرمت را مي

 نظر في النجوم نيست. دربارهكه حرمت مطلقه  دهديمباشد، اين را نشان 
اي است بر كه حديث يك نوع قرينه ميدار هيتكاگر با رويكرد عادي فقهي جلو بياييم، روي اين حديث خيلي 

، اگر هم باشد با ستيكار ن درنظر في النجوم  بماهونظر في النجوم در باب اينكه يك نوع منع و اطالق در منعي 
كنم اين حديث اولين بحث كه با يك رويكرد فقهي ابتدايي است. فكر مي نيا زهاي خاصي است،حدود و قيود و چي

 كند.خيلي چيزها را روشن مي

 رويكرد دوم
ي عالم، بحث از هادهيپدشناخت  عنوانبهاگر با رويكرد دوم به قضيه بپردازيم، اين سؤال مطرح است كه ما 

ا نجوم و تنجيمي كه در روايات آمده است اين همان است، يا چيز ديگري ، آيميكنيمشناسي شناسي و كيهانستاره
كند ي حس ميخوببه -اندگفته هم فقها كه طورهمان،اين سؤال اگر انسان اين همه روايات را ببيند پاسخ در است؟

در روايات يا منصرف به چيزي  همهنجوم تعابير مختلفي كه اينجا آمده است  علم في النجوم، تعلم كه نظر في النجوم،
و چيزي كه در آن زمان مطرح بوده است اين است كه بر اساس يك امور  است كه در آن زمان مطرح بوده است

ي بكنند؛ مثل كهانت و چيزهاي ديگر كه در روايت هم در رديف آن نيبشيپخواستند وقايع عالم را ظني مي
يي كه هافرموللنجوم و منجم در آن زمان بوده است، اين بوده است كه با است، يعني بحثي كه در نظر في ا قرارگرفته

روز اقدام به فالن امر  فالن اگر ؛ اگر فالن روز جنگ بكني بد است،گفتنديمداشتند و رمل و استرالبي كه داشتند، 
عي افراد فردي و اجتما اوضاع يي راجع به عمر، ارزاق، جنگ و صلح ياهاييشگويپبكني چيز خوبي است، 

طور ها ارتباط داشته است، يا تولد اگر در اين زمان باشد، اينو اين هاستارهكردند با يك قواعدي كه با وضع مي
شود. معناي نجوم اين بوده و با نجومي كه اآلن در ابزارهاي علمي با طور ميشود اگر در زمان ديگري باشد، آنمي

وقت، اصطالح از معناي نجوم همان بوده، يا گوييم نجوم آنمي يا آن شكلي كه هست، موضوع متفاوت است،
هنگام رفتن به جنگ نهروان داشته  نيرالمؤمنيامها كاري نداريم، قرائني كه انصراف دارد. ما خيلي به وضع و اين



                                                                           

          :  ٩٩٣ ماره 

9 

 ،ديخوريمگويد؛ اآلن اگر بيرون برويد، شكست گويد؛ كه من رمل استرالبم را انداختم، يكي مياست كه طرف مي
. يا در موارد ديگر گاهي ديبگذار كنارها را اين حرف »إِيَّاكُمْ وَ تَعَلُّمَ النُّجُوم« ديگودر ادامه همان مي حضرت

همه روايات را شد. طور است و ديدند كه به خالف آن واقع دهد كه اينكند و بعد تجربه نشان ميحضرت منع مي
شناسي و گوييم، (ستارهوقت، با نظر في النجومي كه اآلن مير في النجوم آنفهميم كه معناي نجوم و نظببينيم، مي

براي اينكه با قواعدي در اثر اوضاع مختلفي  شناسي) نيست. بحث اين بوده است كه ما نگاه در آسمان بكنيمكيهان
كه مثًال وقتي ؛شوديمالق اخكنند بگوييم هر كس در اين وضعيت متولد شد، مثالً خوشكه اين اقمار و افالك پيدا مي

قمر و زحل چنين وضعيتي  شوند يا جنگ در وقتي مثالًمي بداخالق شوند،يي كه متولد ميهابچهقمر در عقرب باشد 
كه امور ظني  واحوال را با وقايعي كه در عالم هست ربط بدهدشود. چنين چيزهايي كه اوضاعپيدا بكنند، مغلوب مي
بند نيست. مجموعه روايات و قضاياي تاريخي كه در اين زمينه هست، انصراف دارد و  جاييهم هست و پاي آن به

ي داشتند، منجمانها گوييكه پادشاهان دستگاه نجومي داشتند، براي اين پيش شرايط اجتماعي كه آن زمان داشتند
ز رواياتي كه منع وضعي كه در دستگاه خالفت سالطين بوده است و قرائني كه در خود روايات هست و بعضي ا

كه  9»الْمُنَجُِّم كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهُِن َكالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ كَافِر« گويد؛كند، مثالً در مورد داستان نهروان است كه ميمي
من ارتباطي با  گفتهيمو بر اساس اين  كرديمپيشگويي  اين بوده است كه فردي كهانت گويد منجم كاهن است،مي

 جايي بند نيست.ي ظني و گماني كه پاي آن بههاييشگويپ. بحث كنميمگويي دارم و حوادث را پيش يك جني
گويد كه مياي نهيقر رواياتي كه در منع وارده،مورد  نظر في النجومي كه قرائن آن را عرض كردم، نيبنابرا 

شود اعمار و گويد با اين نمييا اينكه مي »لَا يُنْتَفَعُ بِه كَثِيرُهُ لَا يُدْرَكُ وَ قَلِيُلهُ« ،ديگويمروايتي كه  اي ،كالكاهن
دهد تنجيم و نجوم ها نشان ميدهند، همه اينبيني كرد و مناقضاتي كه ائمه روياروي افراد قرار ميارزاق عالم را پيش

ه بخواهد بر اساس آن وقت بوده است، اصالً كل اين روايات مانع به آن ناظر است كو تعلم و نظر در نجومي كه آن
جايي بند نيست، بشود. حتي روايات خيلي ناظر به فرضي هم نيست كه كسي هاي تخميني كه پاي آن بهگوييپيش
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كفر است و بعضي  هاي از آنبعضشعور هستند. البته ها جاي خدا هستند، يا موجودات ذيقائل بشود كه اين ستاره
واحوال افالك عالم و اين امور صورت نيست كه كسي با شناخت اوضاعهم حرام است. روايات همه ناظر به آن 

حال آيد، درعينولو اينكه گاهي هم درست در مي گويي بكند.ظني و تخميني بخواهد حقايق و وقايع عالم را پيش
اه به شود كه دو قيد در آن بود، يكي اينكه نگوقت اين متفاوت با بحث ميگويد اين حرام است. آنروايات مي

هايي كه تخميني و ظني است و خيلي گوييهم پيشها باشد، آناين گويي وها با فرمول قديمي كه براي پيشستاره
شود از آن دفاع كرد كه اصل و اساسي دارد و اال اگر هر يك از اين قيود كنار برود، اين روايات از آن منصرف نمي

باشد في حد نفسه معناي نظر  هاآسمانهاي اي كشف حقائق و پديدهشناسي برشناسي و كيهاناست؛ يعني اگر ستاره
ي ندارد، يا اگر اشكالفي النجوم اين نيست، يك اصطالح خاص در آن زمان بوده است. اگر براي پيشگويي نباشد 

يعني شود پيشگويي قطعي باشد، مثل تأثيري كه حركت ماه بر جزر و مد دارد، هم براي پيشگويي از آن استفاده مي
هاي روشن ثابتي كه قابل دفاع است بگويند در هاي روشن و قطعي برسد. مثالً روي فرمولانسان به يك فرمول

نه اينكه روايات را جمع  ها نيستهيچ منعي بر اين ها واين و امثالبنا است كسوف يا خسوف شود  وقتفالن 
حتي اين اصطالح را دارد، اگر مقابل آن روايات  بكنيم. مجموعه روايات مانعه كه از نگاه كردن در نجوم است،

زديم نه اينكه مجوزه هم نباشد، رواياتي كه تجويز كند، چيزي نباشد، فقط يك روايت مانعه داشتيم، اين حرف را مي
گيرد. اگر روايات مجوزه نبود فقط يك كنيم و آن روايت شاهد جمع قرار ميدر مقام تعارض بگوييم جمع مي

انواع و اقسام قرائن داخلي كه به بعضي از آن اشاره كرديم، از  ميكنيمها را تحليل عه داشتيم وقتي اينروايات مان
در نجوم  نظر ازدهد كه منظور به ما نشان مي اجتماعي كه تاريخ واحوالاوضاعطور جوشد و همينها ميسراسر اين

يي است كه هانگاهمنظور  بلكه ها نيسترگان و كهكشانها، شناخت قوانين و قواعد علمي عالم و آسمان و ستاو اين
يي كه اصل و اساسي ندارد. نگاه به نجوم اين هاييشگويپهم براي آن گشتهيبرمبه امور اعتباري ظنون و تخمينات 

 .ميباشه ي در اين روايات نداشتامجوزهكار به آن ندارد، ولو روايات  اتيروا گريدها نباشد دو قيد را دارد و اگر اين
، رساندينمگويد نگاه به آن به شما ضرري طور معنا بكنيم كه حضرت وقتي ميبعيد نيست اين روايت را اين

 »كَثِيرُهُ لَا يُدَْرُك وَ قَلِيلُهُ لَا ُينَْتَفعُ بِه« ؛اي از آن بگيريد، بدانيد كهخواهيد نتيجهمنتهي اگر مي
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از خدا  مستقل ،هاآن ريتأثمثالً معتقد به  ستلزم محرمات ديگر باشد،هيچ مانعي ندارد مگر اينكه م اول ردرويك
چيزي كه مبنا ندارد و قطعي نيست، بگويد قطعي است اين هم حرام است اما في حد نفسه  كي اي كفر باشد باشد،

نفسه  جايي بند نيست، قطعي بگويد، اين هم كذب و حرام است، اما في حدپيشگويي كه پاي آن به اشكال ندارد
 اشكالي ندارد.

 نتيجه رويكرد 
شناسي و نجوم و نظر في النجوم، همان ستاره عنوانبهكه همان چيزي كه آن زمان مطرح بوده  نتيجه رويكرد اول

آن  مهيضمو چيزهاي محرمي  گويد في حد نفسه اشكال ندارد. آنجايي اشكال دارد كه با قرائني همراه بشودمي هم
ي در آن باشد يا منشأ مفاسد اجتماعي شود كه همه كار كذب اي ي دين باشد،ضرور منكر باشد، موجب كفر . مثالًبشود

ولي  كنميمبيني ي چنين چيزي را پيشنيتخم بگويد من و زندگي را كنار بگذارند و دنبال اين بروند نگاه بكنند،
ي نشان بدهد، واال واقعن باشد و خالف يا ايمان به نجوم باشد، يا كذبي در آ ؛ندارديك ظن و گمان عيبي  عنوانبه

 في حد نفسه اشكالي ندارد.
 است.جهل حرام  به اغراء من چيزي را كه احتمالي است قطعي نشان بدهم، كهنيا

 شود كه مانعي نيست مگر اينكه عناوين ديگري بر آن صادق باشد.نتيجه رويكرد اول همين مي
مفاسد  كي اجهلي، ي به اغراء ي،ضرور انكاركه ايماني در آن بوده  كند حتمًا عناويني استرواياتي كه منع مي 

كه سر آن اين بوده  اندگفتهها البالغه در تفسير و اين. بعضي از شارحين نهجشدهيمخاص اجتماعي بر آن مترتب 
 كند.ها را منع ميبوده است و همه دنبال اين خرافات افتاده بودند كه آن شده درستي موجي زمانكاست كه ي

را  حرمت ،ميكنيمي روايات مانعه را هم قبول نهها نداريم اصل كار به تناقض و اين حرف دوماما در رويكرد 
با  كههمه چيزي است  ها موضوعگوييم اين حرمت و عنوان اوليه و منع و اين، منتهي ميميكنيماولي قبول  عنوانبه

ها نداريم، اين دو نگاه رويكرد فقهي است كه من كار با تعارض و امثال اين چيزي كه اآلن هست متفاوت است.
 دوكنم با يكي از اين دو نتايج اين بسط زيادي در آن بدهيم ولي فكر مي ميخواهينماجمال مطرح كردم البته به

 .كندخيلي فرق مي ردرويك
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وقتي منع هست كه همراه با انكار ضروري يا اغراء به جهل يا  گويد؛اول اگر كسي جلو برود، مي رويكرد طبق
 احتمالبه، به گمانم يا نميبيمها كه بر اساس اين د منيبگوفهمد همان شكلي كه مي اگر بهمفاسد اجتماعي بشود. 

 .ستينگويد حرام طور بشود، رويكرد اول ميخواهد اينمي

 كردنتيجه روي
ناهيه هم مال اينجا  اتيروا حرام است، اخبارات اولي عنوانبهگويد؛ من اين اندازه قبول دارم كه مي دومرويكرد 

نظر از عناوين ثانويه اندازه است، با قطع نيآن همگويم موضوع ، منتهي ميزنمينمها است. من دست به تركيب اين
يي كه هارصدخانه شناسي،اين اشكال دارد. قدر متيقن هردو رويكرد اين است كه آنچه اآلن داريم در ستاره ميگويم

 .ستينكنند، هيچ مانعي در آن بر پا مي
يي هاتفاوتفقهي  ازنظررسند، گر چه مي واحدهي است كه در بحثي كه نياز داريم هر دو به نتيجه كرديرواين دو 

برداشتيم، يعني آنچه اآلن در نجوم و  نجايا ازطور شد درواقع منع را كنند، اگر اينپيدا مي ي ريزتر آنهابحثدر 
بوده و بر اساس همان ظنون و تخمينات اخبار  شناسي است، منعي در آن نيست. يا منع به شكلي كه قديمستاره
را بگوييم يا  نيا ناوين ثانويه،هم حرام نبوده است، مگر به عكردند حرام هست يا ممكن است بگوييم كه آنمي

به يكي  ستا هااينشناسي و آسمان شناسي و همه شناسي و كيهانستاره عنوانبهكند. آنچه اآلن نگوييم، فرقي نمي
 همهكه گفتيم كه  به قواعد اوليه گردديبرممنع را برداشتيم،  كهوقتي از اين دو رويكرد مشمول اين روايات نيست.

 وَ السَّماواتِ  َخْلقِ في َيَتفَكَّرُونَ« د كهيگواي كه ميكه آيه هاآسمانوب است، بخصوص در باب اين نوع علوم خ
كه به شكلي كه  )101(يونس/»الْأَرْض وَ السَّماواتِ فِي ذا ما انْظُرُوا«تفكر هم دارد. يا  كه )191(آل عمران/»الْأَرْض

نوع  آن و ؛شناسي امروزي نيستو ستاره أتيه مانعي در نجوم ومعنا كرديم همه سر جاي خود هستند، يعني هيچ 
 و هاآسمانگويد كه نگاه به كند، ميافراط قضيه به شكلي كه مثالً مرحوم عالمه مجلسي آورده كه خيلي هنر مي

 مانعي ندارد. هاآسمانتأمل در 
 بااين علم و دانش يا تعلم آن بكند بنابراين چيز خاصي در باب نجوم كه مانع از پيشرفت علم باشد يا منع از 

 يي كه اآلن داريم، نيست.معنا
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اشكال  ديگويمعنوان با همين اصطالح  نيهم اشكال ندارد، ديگويم كجاهمين عنوان نظر في النجوم كه ي الًاو
بودن آن آيد، ارشادي يم هاحرفعنوان بيشتر نيست، با توجه به اينكه وعده عذاب و اين  كي در هر دو، دارد،

 ها.گويد ملعون است و اينمشكل است، مي
شود كه هم حرام است. جزء رواياتي ميگويد مقدمه حرام است، خود آنكه ميمقدمه است، وقتي عنوانبهتعلم 

دهيم، يعني يك ها را در يك سياق قرار ميگويد خود علم نجوم حرام است. اين مالزمه در ذهن ما هست كه اينمي
اينكه خود نجوم حرام است  ه خاطربنجوم هم  تعلم تعلم آن، ديگويم جاكو ي جا مي گويد خود نجوم حرام است

 است.مقدمه  عنوانبه

 بنديجمع
، حرف درستي دييفزايبرا  نكتهها حرام است اگر اين خود اين تعلم مياگر گفتبحث ما در مورد علم نجوم بود، 

موارد مقدماتي باشد كه مالزم با خود فعل است،  آن ازاينجا  ديشا است. اگر بگوييم كه خود نجوم هم حرام است،
 شود.يمهم با همين آن تعلم گويد نجوم حرام است، يعني نگاه بر نجوم و تأمل بر نجوم كهكه روايات مييعني وقتي

گيرد، ي باشد قواعد را ياد ميريادگتعلم اگر به فرمول ي وقتآن ها براي حكم كردن است،نگاه در آن ميتنج
با خود فعل نداشته باشد، حرام  مالزمه اگر آن حرام نيست، برفرض كه حرام باشد، اين هم حرام نيست،مقدمه 
 ي براي ما مهم اين است كه اين علم حرام است يا حرام نيست؟منته نيست.
 است؛ والسالمشود چون خود آن حرام است تعلم هم حرام مقدمه است نظير روايت تحف مي عنوانبهاينجا  تعلم

 علي محمد و آله االطهار. اهللايصل ركاته؛ وة اهللا و برحمعليكم و 
 


