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علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار
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چکیده

amirgamini@ut.ac.ir
(دریافت ،1398/03/10 :پذیرش)1398/06/24 :

بر خالف کلیشۀ رایج در بارۀ تقابل علمای امامیه با نجوم جدید در عصر قاجار،

تا به حال شاهدی از مخالفت صریح و گستردۀ علمای امامیه با نجوم جدید بر

اساس آموزه های دینی در آن دوران ،آن طور که در ماجرای گالیله و کلیسای

کاتولیک شاهدش هستیم ،یافت نشده است .تنها دو مخالفت از سوی مال

مهدی نراقی و محمدحسین شهرستانی وجود دارد که نه به دالیل دینی بلکه بر
اساس دانش سنتی ایشان از نجوم و فلسفۀ طبیعی ارسطویی ابراز شده است.
علما به خاطر تطبیق نجوم قدیم بر آیات و روایات مخالف نجوم جدید نبودند.

عالوه بر این علما دلبستگیای به تنجیم نداشتند و آن را حرام میدانستند و

معموالً وجود احادیث تنجیمی را مؤید تنجیم رایج نمیدیدند و در نتیجه به
خاطر تنجیم مدافع نجوم قدیم نبودند .بنا بر این انگیزهای برای مخالفت با
نجوم جدید نداشتند .علما خود را متولی کیهانشناسی نمیدانستند ،بنا بر این

کیهانشناسی جدید رقیبی برای ایشان محسوب نمیشد تا اینکه هبةالدین

شهرستانی کتاب االسالم والهیئة را نوشت .او در آن کتاب میخواست نشان دهد
که آیات و روایت نه تنها با نجوم جدید مخالف نیستند ،بلکه مؤید آن هستند.

کلیدواژهها :اعجاز علمی ،تنجیم ،خورشید مرکزی ،علمای امامیه ،نجوم

جدید.
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مقدمه

عصر حکومت قاجار بر ایران را شاید بتوان آغاز رویارویی جدی ایرانیان با علوم جدید
غربی دانست .البته تا پیش از آن رسالههایی به زبان فارسی در بارۀ علم جدید خارج از
ایران نوشته شده ،یا نشانههایی از علم جدید غربی در ایران آمده بود ،ولی هیچگاه

نتوانسته بود به طور گسترده توجهها را جلب کند .ظاهراً اولین بار در خالل جنگهای

ایران و روس ( 1228-1218و 1243-1241ق) بود که ایرانیان به طور گسترده متوجه
شدند که تمدن غرب دارای فناوری و علوم پیشرفتهای است که کامالً از آن بیخبرند.

از آن زمان سیاستمداران و گردشگرانی از ایران به غرب سفر کردند و نخستین مواجهه
با علوم و فرهنگ غربی در سفرنامهها و دیگر نوشتهها ظاهر شد .اعزام دانشجویانی از

ایران به فرنگ و تأسیس دارالفنون در کنار نگارش آثاری به زبان فارسی در بارۀ علوم

جدید مرحلۀ بعدی این مواجهه بود .این آثار حوزههای مختلف علمی را از نجوم و
ریاضیات و فیزیک گرفته تا زیستشناسی و شیمی و پزشکی شامل میشد .از انقالب
علمی قرن هفدهم میالدی به بعد هر کدام از این رشتهها دچار انقالبهایی شده و نه

تنها به دستاوردهای جدیدی رسیده ،بلکه بسیاری از پیشفرضها و نظریههای اصلی
علوم قدیم را به کنار گذاشته بودند .آنچه در عصر قاجار ،یعنی قرن نوزدهم میالدی ،به

ایرانیان رسید ،معموالً در قالب کتابهایی بود که در آنها علم به زبان ساده برای

مخاطبان غیرمتخصص نوشته شده بود و بدون اینکه وارد جزئیات محاسباتی و پژوهشی
دقیق شود ،صرفاً نظریهها و بعضی دالیل کلی آنها را معرفی میکرد .جامعۀ ایرانی در آن
زمان ارتباط چندانی با بدنۀ دانشگاهی غرب ،که در همان قرن نوزدهم اندک اندک

شکل جدیدی به خود میگرفت ،نداشت و تمایز کتابهای «علم برای عموم» و کتب
و مقاالت پژوهشی دانشگاهی را به طور دقیق نمیفهمید .به همین دلیل نخبگانی که در

دانش قدیم تخصصی نداشتند و از آثار تخصصی علمی قدیم ،مثل زیجهای نجومی یا
کتابهای ریاضیات پیشرفتۀ باقی مانده از تمدن اسالمی ،چیز زیادی نمیدانستند ،به
سرعت علوم جدید را پذیرفتند .از طرف دیگر اندک نخبگانی هم بودند که با

استداللهای سادۀ این کتابها قانع نشدند و با بعضی نظریههای علم جدید مخالف
بودند ،مثل بعضی از علمای شیخیه.
در تلقی امروزی از این مواجهه شاید گروه اول متجدد و پژوهشگر و گروه دوم

ارتجاعی و متعصب جلوه کنند .ولی مطالعۀ جزئیات آثار علمی نگاشته شده در آن عصر
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و معدود مخالفتهای مستدلی که از سوی گروه دوم انجام شد ،ممکن است این تلقی
را دچار اشکال کند؛ هر چند افرادی هم بودند که صرفاً به دالیل عقیدتی و نه علمی با

علوم جدید مخالف بودند .برای آشنایی با تاریخ این مواجهه الزم است روایتهای
کلیشهای ،مثل رویارویی خصمانۀ کلیسای کاتولیک با گالیله در قرن هفدهم ،را به کنار
بگذاریم و شکل ایرانی این مواجهه را بدون قضاوت قبلی روایت و ارزیابی کنیم .باید

بپرسیم آیا دالیل مخالفان یا موافقان نجوم جدید از جنس علمی بود ،یا فلسفی یا
عقیدتی و بر اساس دانش رایج در آن زمان تا چه حدی موجه بود؟
آثاری که ایرانیان عصر قاجار در علوم جدید به زبان فارسی یا گاهی عربی نوشتند،
ال چند نظریۀ
به طریقی واکنش نخبگان دینی یا علمی را به دنبال داشت .این آثار معمو ً

اصلی را در هر کدام از علوم جدید مد نظر میگرفت که بیشترین تعارض را با علوم و
فلسفۀ قدیم داشت :در نجوم ،نظریۀ خورشید مرکزی؛ در فیزیک ،مباحث خأل ،اینرسی،

و مکانیک؛ در زیستشناسی ،نظریۀ تکامل داروین و در پزشکی روشهای نوین درمان
و مفهوم میکروب .نگارش این آثار در کنار نقل شفاهی بعضی دستاوردهای جدید و

تأسیس نهادهای جدید آموزش ،اقشار مختلف نخبگان مذهبی و دینی موجود در ایران
را به طور اجمالی یا تفصیلی ،بسته به مورد ،از محتوای نظریههای علمی جدید آ گاه

کرد.

گروههای مختلف عقیدتی به شکلهای گوناگونی در برابر این نظریهها و دستاوردها
موضع گرفتند .این گروههای مختلف را شاید بتواند تحت چند عنوان تقسیم کرد.1 :

علمای امامیه در حوزههای علمیۀ شیعه در نجف و کربال؛  .2علمای شیخیه ،که در
واقع از گروه اول منشعب شده بودند؛  .3اقطاب صوفیه ،که اغلب پیروان دو طریقت

نعمت اللهیه و ذهبیه بودند؛  .4روشنفکران دینی ،که معتقد به لزوم جذب دستاوردهای

غربی و هماهنگسازی با آموزههای دینی بودند؛  .5فالسفه؛ که اغلب پیروان فلسفۀ

صدرایی بودند و ممکن بود عضو گروه اول هم باشند؛  .6اسماعیلیه؛  .7فرقههای بابی

و بهائی؛  .8نویسندگان علمی که عضو هیچ کدام از گروههای قبل نیستند ،ولی از لحاظ
دینی در بارۀ نظریههای علمی اظهار نظر کردهاند ،مانند اعتضاد السلطنه .البته باید توجه

داشت که همۀ اعضای یکی از این گروهها لزوماً همعقیده نبودند .در مقالۀ حاضر بر

شیوۀ مواجهۀ علمای دینی شیعه در عصر قاجار متمرکز میشویم و بررسی شیوۀ مواجهۀ

دیگر گروهها را به پژوهشهای آینده میسپاریم.
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مهدی نراقی :المستقصی فی الهیئة

شهرهای نجف و کربال از قرنها قبل جایگاه حوزههای علمیۀ شیعی و مرکز آموزش و
بحث و تبادل نظر میان علمای شیعه عرب و عجم بودند .از نخستین علمای بزرگ

شیعی دوران قبل از جنگهای ایران و روس که بر اساس بعضی متون جدید ،در برابر
نجوم نوین غربی واکنش نشان داد ،مال مهدی نراقی (1209-1128ق) بود .نراقی
عالوه بر آثار متعددی در فقه ،از فالسفه و ریاضیدانان عصر قاجار نیز محسوب میشود.

مهمترین اثر وی در نجوم کتاب المستقصی فی الهیئة است که آن را ،نه یک کتاب دینی،
بلکه باید عضو یک سنت علمی ریشهدار در تمدن اسالمی بهحساب آورد به نام آثار

«هیئت» .معموالً نخستین عضو استاندارد این سنت را فی هیئة العالم ابن هیثم (–354

430ق) میدانند  ،هر چند آثار دیگری نیز پیش از آن با این عنوان و انگیزههای مشابه

نوشته شده بود (گمینی،1395 ،ص .)26-22پس از ابن هیثم این آثار به دو شکل
تکامل پیدا کردند :آثار مختصر هیئت و آثار جامع هیئت .آثار مختصر ،مثل فارسیِ

ال تنها شامل مدلهای سیارهای
هیئت قوشچی یا تشریح االفالک شیخ بهایی ،معمو ً
بطلمیوس و حرکت سیارات و خورشید به دور زمین و گاهی مباحثی در جغرافیای ریاضی

و فواصل و اندازۀ سیارات بدون برهان میشدند .از جمله مخاطبان این آثار

تحصیلکردگان علوم دینی ،ولی غیرمتخصص در نجوم ،چون طالب حوزههای علمیه،
بودند .اما آثار جامع هیئت ،چون التذکرة فی الهیئة نصیرالدین طوسی (672-597ق)

یا التحفة الشاهیة قطبالدین شیرازی (710-633ق) ،برای مخاطبان خاص نوشته

میشدند و شامل مباحث تخصصی و اشکاالت مدلهای بطلمیوسی و حتی مدلهای

جدید غیربطلمیوسی میشدند (گمینی ،1392 ،سراسر مقاله) .المستقصی را از جهت
ساختار و محتوا میتوان آخرین عضو آثار جامع هیئت به حساب آورد .این آثار

نظریههای نجومی را با براهین آنها و بحث در بارۀ صحت و سقم قضیههای ریاضی و
هندسی مرتبط با جزئیات همراه میکردند ،ولی وارد محاسبات و پیشبینی پدیدههای

نجومی نمیشدند ،زیرا این کار به عهدۀ زیجها بود .آثار جامع هیئت معموالً دارای

بخشی در بارۀ دالیل مرکزیت و سکون زمین نیز بودند و نراقی هم از همین سنت پیروی
کرده است .او در بخش دالیل سکون زمین مینویسد:
و اما موضوع دوم ،یعنی حرکت زمین به دور مرکز ،بعضی از دانشمندان اوائل

[یونانیان] به این راه رفتهاند و فالسفۀ فرنگ در این زمینه اتفاق نظر دارند.
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چنان که میگویند زمین به دور مرکز بر مدار حرکت روزانه از مغرب به مشرق
حرکت میکند و در هر شبانروزی یک دور میزند( 1نراقی ،ص.)131-130

از عبارت «بمدار الحرکة الیومیة» چنین برمیآید که نراقی فقط حرکت وضعی

شبانروزی زمین -و نه حرکت انتقالی آن به دور خورشید -را به غربیان نسبت داده است.

بنا بر این به نظر میرسد درک کامل ی از نظریۀ خورشیدمرکزی نداشته است .ولی به هر
حال ،نراقی همان دالیلی را برای نفی حرکت وضعی زمین میآورد که معموالً در

کتابهای هیئت پیش از او برای نفی حرکت زمین آمده بود .این دالیل ،که برگرفته از

مجسطی بطلمیوس بود ،تقریباً همه مبتنی بر این فرض بودند که اگر زمین حرکت کند
چه وضعی و چه انتقالی -اشیاء رها شده ،مثل پرندهها و ابرها و تیرهای رهاشده ازکمان ،از حرکت زمین عقب خواهند ماند (نکـ  :گمینی ،1395 ،ص .)111-99ظاهراً

نراقی از قوانین حرکت نیوتن از جمله اصل اینرسی کامالً بیاطالع بوده است .با این

وجود به شیوۀ منجمان قدیم صرفاً به ذکر دالیل عقلی میپردازد و به هیچ عنوان دلیلی

از جنس آموزهها یا از منابع دینی برای نفی حرکت زمین نمیآورد ،همان طور که در آثار

هیئت قدیم نیز هیچگاه چنین دالیلی برای اثبات سکون زمین نمیآمد.

تاریخ دقیق نگارش المستقصی را نمیدانیم ،ولی اولیویه که در حدود سال
1210ق1796/م به ایران آمده بود -یعنی یک سال پس از فوت نراقی -در بارۀ اوضاع
آن سال میگوید هیئت جدید در ایران رونق و شهرت زیادی گرفته بود (اولیویه،

ص .)171معلوم نیست این سخن تا چه پایه معتبر است ،ولی میدانیم تا پیش از فوت
نراقی در 1209ق رسالهای به زبان فارسی در بارۀ نجوم در ایران نوشته نشده بود ،ولی
در هندوستان آثاری به فارسی نوشته یا ترجمه شده بود .تنها یک رسالۀ نجومی به زبان

فارسی در بارۀ حرکت زمین در هندوستان نوشتۀ ابوطالب حسینی شناخته شده است که

احتماالً در فاصلۀ سالهای 1186-1183ق نوشته شده است و معلوم نیست در ایران

خوانده شده باشد (نکـ  :معصومی همدانی ،سراسرمقاله) 2.پس از آن رسالههایی چون

 .1وأما الثاني أعني تحرکها علی الوسط فقد ذهب إلیه بعض األوائل واتفق علیه حکماء الفرنج حیث قالو أنها متحرکة
علی مرکز العالم من المغرب إلی المشرق بمدار الحرکة الیومیة فيتم دورتها في قریب من الیوم بلیلة

 .2توکلی طرقی (2001م) بر اساس سفرنامۀ فرانسوا برنیه ( )Francois Bernierاز ترجمۀ بعضی آثار علمی و نجومی
غربی به زبان فارسی در هندوستان قرن هفدهم و هجدهم میالدی خبر میدهد .وی مینویسد« :آثار رنه دکارت،

ویلیام هاروی و ژان پیکه به همت محمد شفیع دانشمند خان (1067-986ق) به فارسی ترجمه شدند» (ص.)10
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هیئت جدید انگریزی (1212ق) توسط میرمحمد حسین اصفهانی و مجموعۀ شمسیه

(1222ق) نوشتۀ ابوالخیر بن مولوی نیز در هندوستان منتشر شدند .این آثار همه خارج
از ایران نوشته شدند .نخستین رسالۀ نجوم جدید به فارسی در ایران خالصهای در علم

هیئت نام دارد که به دست میرزا مسعود بن عبدالرحیم انصاری در 1233ق از فرانسوی
ترجمه شد .در همین دوران نخستین سفرنامههایی که اشاراتی به علم یا نجوم جدید

غربی داشتند نوشته شدند .در چهار سفرنامۀ ایرانیان ،یعنی تحفة العالم شوشتری

(1216ق؛ نکـ  :شوشتری ،ص ،)300مسیر طالبی میرزا ابوطالب اصفهانی (ص،)188
مرآت االحوال احمد کرمانشاهی (1230-1225ق؛ نکـ  :کرمانشاهی ،ص،)661

سیاحتنامۀ سلطان الواعظین (1231ق؛ به نقل از حائری ،در ص  293از نسخۀ خطی
سیاحتنامه) اشاراتی به نظریۀ خورشید مرکزی اروپاییان شد؛ یا حتی شرح بازدیدی از
رصدخانۀ ویلیام هرشل در سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی (1235ق؛ نکـ  :صالح

شیرازی ،ص )356آمده است .ضمن اینکه دو گروه از دانشجویان ایرانی در  1226و

1230ق برای تحصیل به اروپا اعزام شدند.

پس از دوران سلطنت فتحعلیشاه (1250-1211ق) ،چند رسالۀ دیگر در نجوم
جدید در دوران سلطنت محمدشاه (1264-1250ق ).تألیف شدند ،از جمله رسالۀ

علم النجوم (1257ق) نوشتۀ مریک .با آغاز دوران حکومت ناصرالدین شاه آثار
دیگری نیز از جمله کشف القناع عن احوال األقالیم و البقاع نوشتۀ کرنلیوس فندیک

(1268ق) منتشر شده بود .از سال 1284ق ،عبدالغفار نجمالدوله آثار متعددی از جمله

قانون ناصری را در نجوم جدید نوشت .اما تا پیش از انتشار آثار و ترجمههای
ولی معلوم نیست منظور کدام اثر یا آثار ایشان است .سپس ادامه میدهد« :در سالهای 1780م ،تفضل حسین خان
(درگذشته در 1215ق) به ترجمۀ اصول ریاضی فلسفۀ طبیعی نیوتن پرداخت ».به عقیدۀ او ترجمۀ این آثار بر
سفرنامه ها و بعضی آثار دیگر تأثیر داشته است .از آنجا که ترجمۀ این آثار نیاز به دقت و فهم دقیق از محتوای آنها

دارد و از طرف دیگر فهم محتوای این آثار برای سفرنامهنویسان ممکن نبوده است ،بعید است که این ترجمهها واقعاً
به این شکل انجام شده باشند .احتماالً تفضل حسین خان و محمد شفیع دانشمند خان آثاری را ترجمه کرده بودند

که حاوی آراء یا بخشهایی از آثار دکارت ،هاروی و نیوتن بودند .تا نسخههایی از این آثار بررسی نشود ،نمیتوان

در بارۀ کیفیت و وسعت آن نظر داد .اما همین قدر هم نشان میدهد که آشنایی فارسیزبانان با نجوم جدید به قرن
نوزدهم محدود نمی شود و آثار متعددی در این زمینه از قرن هفدهم به فارسی درآمده بود .هر چند نباید دانش ایرانیان
از نجوم جدید را به زبان فارسی محدود کنیم .زیرا مسیر مهم دیگر ورود نجوم جدید از راه امپراطوری عثمانی و به

زبان عربی بود.
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نجم الدوله ،آن قدر نجوم جدید در افواه و نشریات پیدا شده بود که محمدکریم خان

کرمانی ،رهبر فرقۀ شیخیه ،با نامههایی مواجه شد که در بارۀ نجوم جدید از او سؤال

میکردند .اولین این نامهها از سید جواد کربالیی و سپس از برادرش خسرو خان بود که
در بارۀ صحت و سقم نظریۀ خورشید مرکزی سؤال میکردند .محمدکریم خان آنها را در

1264ق و 1269ق پاسخ داد و به طور مفصل با نجوم جدید از منظر دینی ،فلسفی و
حتی تجربی مخالفت کرد .از این رسائل معلوم میشود که دانش محمدکریم خان از

نجوم جدید شفاهی و نادقیق نبود (نکـ  :مجموعة رسائل ،ج ،66ص178-78؛ مکارم

األبرار ،ج/26عربی،

ص1.)258-195

از رسائل محمدکریم خان میتوان فهمید که تا پیش از آغاز فعالیت گستردۀ

نجمالدوله در معرفی و نگارش رسالههای متعدد در بارۀ نجوم جدید ،آن قدر نجوم جدید
در جامعۀ ایران به گوشها رسیده بود که اگر رهبری مذهبی ،چون محمدکریم خان ،با

آن مخالف بود ،دانش کافی در بارۀ آن کسب کند و تک تک مدعاهای آن را نقد کند.

این مخالفتها تا به حدی جدی بود که اعتضاد السلطنه ،وزیر علوم وقت ،پیش از

نگارش فلک السعادة (1278ق) که در دفاع از نجوم جدید و نفی تنجیم بود ،رسالهای
در بارۀ برهانهای کریم خان کرمانی نوشت (1275ق) تا نشان دهد او سواد کافی در

نجوم یا علوم دینی ندارد .ولی رسائل محمدکریم خان و جانشینانش در رد نجوم و علوم
جدید ادامه یافت و بر خالف اظهار نظر اعتضاد السلطنه نشان از آشنایی نسبتاً خوب

او با نجوم جدید دارد.
محمدحسین شهرستانی :آیات بینات
با وجود رسالههای نجومی و علمی فراوانی که در زمینههای گوناگون علوم جدید به زبان
فارسی یا عربی ،در عصر ناصری ،بهویژه بهدست نجمالدوله منتشر شد ،تا کنون اثری از

علمای امامیه ،مشابه آثار محمدکریم خان ،یافت نشده است که به نقد و رد صریح یا

جدی نجوم جدید پرداخته باشد ،چه برسد به اینکه علمای امامیه فتوایی بر ضد این
نظریه یا هر کدام از دیگر نظریات علمی غربی صادر کرده باشند.

تنها اثری که در میان رسائل و آثار علمای امامیه در این زمینه تا کنون بهدست آمده
است کتابی است که حدود یک قرن پس از مهدی نراقی نوشته شدهاست :آیات بینات
 .1با تشکر از جناب عبدالعلیخان ابراهیمی که با لطف بسیار رسائل مذکور را در اختیار بنده گذاشتند.
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محمدحسین حائری شهرستانی (1315-1255ق) در سال  1299قمری به صورت
چاپ سنگی به قصد عرضۀ مباحثی در اثبات وجود خدا منتشر شد .بخشی از این رساله

به رد «دهریون» و نظریۀ تکامل اختصاص دارد .انتقاد شهرستانی از نظریۀ تکامل بر
اساس پارادوکس معروف اولویت مرغ یا تخم مرغ است (نکـ  :امیرارجمند،1396 ،

ص .)18معلوم نیست که شهرستانی شناخت دقیقی از نظریۀ تکامل داشته است یا نه.

تصور او از فعالیتهای علمی غرب نیز از اینجا معلوم میشود که آزمایشهای علمی
میرزا ملکم خان در دارالفنون را «همه لعب و بازی و شعبده» میدانست (همان ،ص

 .)40ملکمخان هنگام اقامت در پاریس فیزیک و شیمی مقدماتی خوانده بود و بخشی
از وظایف او در دارالفنون انجام یک سری آزمایشهای ساده علمی بود (الگار،

ص .)237مخالفت شهرستانی با او حتی شاید صرفاً با این آزمایشهای علمی نبود.
ممکن بود که از نیات غیراسالمی او خبر داشت که خود را پیرو مذهب انسانیت

میدانست و به ظاهر مسلمان شده بود (همان ،ص.)239
در بارۀ نجوم جدید ،شهرستانی معتقد بود که نظریۀ خورشیدمرکزی ،حرکت زمین،

مدار بیضی سیارات به دور خورشید ،نفی وجود افالک و امکان خأل ادعاهای بدون

برهان و دلیل است و «دوربین نیز تشخیص آن نتواند کرد» .به عقیدۀ او این ادعاهای

به ظاهر علمی با براهین و قواعد فلسفی در تعارض کامل قرار دارند .چرا که حرکت

زمین مستلزم «حصول حرکات مختلفه از شیء واحد و وجود میل مستدیر در صاحب
میل مستقیم» (شهرستانی ،1396 ،ص )92است که بر اساس قواعد فلسفۀ ارسطویی
رایج در تمدن اسالمی ناممکن دانسته میشد .از قرنها قبل در آثار هیئت تمدن اسالمی
بحثی بر اساس اصول فلسفۀ طبیعی ارسطویی و دالیل تجربی در بارۀ امکان حرکت
وضعی زمین شکل گرفته بود که شهرستانی نیز از این بحثها آگاه بوده و به تحریر

مجسطی نصیرالدین طوسی ارجاع داده است (همو ،ص 1.)91شهرستانی هم ظاهراً بر

اساس دالیل فلسفۀ طبیعی با نجوم جدید مخالف بود ،نه آموزهها و متون دینی .او

صراحتاً مینویسد:

 .1نصیرالدین طوسی در تذکره میگفت نمیتوان با دالیل تجربی سکون وضعی زمین را اثبات کرد ،بلکه فقط با
دلیل فلسفۀ طبیعی (یعنی دالیل پیشینی یا لمّی) چنین چیزی شدنی است .قطبالدین شیرازی در نهایة و اختیارات

و التحفة مخالف این نظر بود و میگفت با دالیل فلسفۀ طبیعی نمیتوان و با دالیل تجربی (یعنی دالیل پسینی یا
إنّی) میتوان (نکـ  :گمینی ،1395 ،ص 93به بعد).
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در هیچ آیه یا خبری تعیین وضع هیئت آنها [افالک] نشده ،بلکه ظاهر بعض
آیات آن است که ثوابت در آسمان اول است .و معلوم نیست که مراد از سماء در

آیه همین افالکی باشد که اهل هیئت اثبات کردهاند؛ [ ...یا حرکت سیارات

توسط افالک باشد] به وضعی که اهل هیئت قدیمه میگویند؛ یا بنفسه ،مثل

اینکه در هیئت جدیده مدعی شدهاند ... .دانستی که وضع شرع مطهر بر بیان این
امور نیست و در آن بر وفق لسان و معتقد مخاطبین جریان نموده ،و در طی آیات

و اخبار اشاره به واقع هست ،ولی چون مقصود بالذات نبوده و از افهام مخاطبین

دور بوده ،تصریح ننموده ،و اصل مقصد ایشان ارشاد به علوم دین است

(ص.)91-90

بنا بر این به عقیدۀ شهرستانی متون دینی اگر هم در بارۀ هیئت عالم سخنی گفتهاند،
صراحت ندارند .بنا بر این او نیز ،به مانند گالیله که میگفت« :قصد روحالقدس آن است

که ب ه ما بیاموزد چگونه به آسمان رویم نه اینکه آسمان چگونه میرود» (روسو،
ص ،)229معتقد نبود که بتوان از متون دینی نظریههای علمی استخراج کرد .به همین
دلیل میتوان گفت شهرستانی علم و دین را دو حوزۀ متفاوت میدانست و صرفاً به دالیل
فلسفۀ طبیعی ارسطویی نجوم جدید را نپذیرفت و قبول علم جدید را از لحاظ عقیدتی

کامالً مباح میدانست .مهدی سراج انصاری (1381-1313ق1341-1275/ش)
مدعی است که شهرستانی -احتمالً بعدها -کتابی نیز به نام موائد در هند منتشر کرده و

در آن هیئت جدید را با آیات و روایات تطبیق داده است (اسالم و هیئت ،ص-62

 .)63بنا بر این شاید بتوان گفت که شهرستانی بعدها نجوم جدید را پذیرفته است .ولی
این کتاب هنوز یافت نشده است (امیرارجمند ،ص .)14تنها خبر دیگری که از این

کتاب داریم از اعتمادالسلطنه است که گفته آن را دیده که شامل نجوم جدید بوده است
(اعتماد السلطنه ،ج،1

ص1.)244

هبةالدین شهرستان :اإلسالم و الهیئة
انصاری میگوید همین کتاب موائد باعث شد که یکی دیگر از علمای شیعۀ آن زمان به
نام هبةالدین شهرستانی (1386-1301ق) در بارۀ نجوم جدید تغییر عقیده دهد .طبق
گزارش انصاری ،هبةالدین که از طریق یکی از آثار مشهور هیئت قدیم ،یعنی شرح

قاضیزادۀ رومی بر الملخّص فی الهیئة چغمینی (درگذشته در 618ق) با هیئت قدیم
 1با تشکر از دکتر کامران امیرارجمند.
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آشنا شده بود ،کتابی در مخالفت با هیئت جدید به نام اداء الفرض في اثبات سکون

األرض نوشت ،ولی پیش از اتمام آن با کتاب موائد محمدحسین شهرستانی آشنا شد.

پس از این آشنایی نگارش اداء الفرض را رها و کتاب اإلسالم و الهیئة را در 1328
قمری در بغداد منتشر کرد .وی در آن کتاب ،بر خالف آنچه محمدحسین شهرستانی در

آیات بینات گفته بود ،تالش کرد تا اثبات کند که از آیات و روایات شیعی هیئتی مطابق
با نجوم جدید استخراج میشود؛ 1مثالً میگفت اگر در حدیث آمده« :زمین بر شاخ گاو

است» ،به چند معنا با نجوم جدید سازگار و حتی مؤید آن است:
 ...زمین به شکل شاخ گاو آفریده شده ...از جهت ساختمان شاخ گاو که دور
آن چرخی است ...دوم آنکه دو طرف شاخ گاو یعنی سر و ته آن مسطح و اطرافش

مدور است؛ چنان که زمین نیز مطابق رأی نیوتن و سایر متأخرین ،سطح
استوائیش مدور و دو قطبش مسطح است ... .اخبار و آثار اسالم در هزار سال

پیش به صراحت یا به اشارت ،آن را بیان فرموده است .سوم آن که نسبت زمین
با مدار بیضی خود [طبق نظریۀ کپلر] مانند نسبت شاخ گاو است به سر یا بدن

گاو ...ائمه

(ع)

چون مردم عصر خود را قابل فهم این مطالب نمیدانستهاند،

اینها را به طور رمز و اشاره و مثل در طی کلمات خود گنجاندهاند تا روزی به

دست اهلش بیفتد و مقصود را دریابند (اسالم و هیئت ،ص.)189-188

انصاری در بارۀ این کتاب ادعا میکند که
نشر همچو تألیفی در آن روز بیخطر نبود! بلکه احتمال کلی میرفت که مانند
گالیلۀ ایطالیایی ،مورد صدمات واقع بشوند .فعلیهذا گاهی اوراقی را نوشته و

گاهی دست نگاه میداشتند و در انجام آن دودل بودند .ولی کسانی هم بودند که

تشجیعشان نموده و دلیرشان میکردند (اسالم و هیئت ،ص.)63

نباید این سخن انصاری را به آن معنا برداشت کرد که مخالفتی جدی از سوی علما
با نجوم جدید وجود داشته ،زیرا هیچ شاهدی از چنین مخالفتی به دست ما نرسیده است

و این سخن انصاری تنها ادعایی است که در این زمینه وجود دارد ،بهویژه که انصاری

در زمان چاپ اإلسالم و الهیئة تنها  15سال داشته است .شاید برداشت انصاری از

 .1نکـ  .رضا آقایی و امیرمحمد گمینی « ،تقابل علمای امامیه و شیخیه بر سر تفسیر دین ِی نجوم جدید در اواخر
عصر قاجار :هبةالدین شهرستانی و زینالعابدین کرمانی» ،تاریخ علم ،همین شماره ،ص.15-1
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برخورد علما با نجوم جدید بیشتر حاصل تطبیق بیوجه ماجرای گالیله و کلیسا بر اوضاع

ایران عصر قاجار است.

فقط در دوران پس از هبةالدین شهرستانی است که استخراج کیهانشناسی از آیات
و روایات باب روز شد؛ مثالً آیةاللّه ابوالقاسم خویی (1413-1317ق) در تفسیرش

(1375ق) اصرار میکند که آیات «المشارق والمغارب» اشاره به کرویت زمین و حتی
وجود قارهای در سمت دیگر زمین دارد (خوئی ،البیان ،ص ،)75در حالی که در قدیم
نیز مفسرانی که طبق نجوم بطلمیوسی کرویت زمین قبول داشتند ،آیات «المشارق

والمغارب» یا «المشرقین والمغربین» را این طور تفسیر نمیکردند و معموالً به معنای
نقاط طلوع و غروب خورشید ،ماه و ستارگان روی افق میگرفتند ،نه به معنای تفاوت

آفاق و کرویت زمین (مثالً نکـ  :فخررازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،29ص 350یا ج،30

ص .)647حتی در بعضی روایاتِ ذیل این آیات همین معنا تأیید شده و سخنی از
کرویت نیامده است (مثالً در بحرانی ،البرهان ،ج،5

ص1.)493

بنا بر همۀ آنچه گفته شد شاهدی نداریم که علما تا پیش از هبةالدین از منظر دینی

با نجوم جدید مخالفت یا موافقت کرده باشند ،و تنها از زمان هبةالدین به بعد علما
نجوم جدید را مؤید آیات و روایات میگیرند .اما آیا علمای قبل از هبةالدین انگیزهای
برای مخالفت با نجوم جدید داشتند؟ اگر چنین انگیزههایی یافت شود ،ممکن است

از آنها به نفع نظریۀ مخالفت علما با نجوم جدید استفاده شود .ما نشان دادیم که سندی
از مخالفت وجود ندارد و در ادامه بررسی میکنیم که آیا انگیزههای ادعا شده برای

مخالفت علما با نجوم جدید صحت دارد یا خیر.

بررسی انگیزههای ادعاییِ مخالفت علمای امامیه با نجوم جدید

امیرارجمند در مقالۀ ارزشمند خود با عنوان «ظهور مدرنیتۀ علمی در ایرن؛ مناقشات

پیرامون احکام نجوم و اخترشناسی جدید در اواسط سدۀ سیزدهم هجری/نوزدهم

 .1تأثیرپذیری خویی از هبةالدین از آنجا معلوم میشود که برای برداشت حرکت زمین از آیۀ ﴿الذي جعل لکم األرض
مهدا﴾ (طه )53 ،مستقیماً به کتاب اإلسالم والهیئة ارجاع میدهد (خوئی ،البیان ،ص ،73پانویس  .)1این ارجاع
همراه است با ذکر آزار و اذیتهای گالیله از سوی کلیسا .این نشان می دهد علمایی چون هبةالدین و پیروانش به

خود میبالیدند که بر خالف کلیسا ،نه تنها نجوم جدید را میپذیرند ،بلکه آن را در متون دینی خود پیدا میکنند .به
ویژه که از زمان انتشار قانون ناصری نجمالدوله (1284ق) با این ماجرا به تفصیل آشنا بودند.
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میالدی» که امروزه دیگر اثری کالسیک در تاریخ رویارویی نجوم قدیم و جدید در
دوران قاجار محسوب میشود ،مینویسد« :از واکنشهای اولیۀ علما در ایران نسبت به

نجوم جدید آ گاهی چندانی در دست نیست» (ارجمند ،1997 1،ص ،)10ولی در ادامه

چنین نتیجه میگیرد:
واکنش های منفی [علما] در برابر نجوم نوین تنها بدان سبب نبود که نظامهای
نوین اخترشناسی ،به ویژه الگوی خورشید مرکزی ،تهدیدی مستقیم برای هیئت

بطلمیوسی زمینمرکز و عموماً پذیرفتهشدهای بود که اساس نجوم اسالمی را
تشکیل میداد ،و هماهنگ با احادیث و آیات قرآنی تلقی میشد ،بلکه بدان
سبب نیز بود که احساس میشد نجوم جدید باور گسترده به حقیقت احکام نجوم

را از بنیان برخواهد افکند (همانجا).

2

این اظهار نظر در حالی است که هیچ شاهد مستقیمی 3از مخالفت علما در مقاله

یافت نمی شود و تنها به ذکر مخالفت رهبران فرقۀ شیخیه اکتفا شده است .در عبارت

باال دو انگیزه برای مخالفت علما با نجوم جدید برشمرده شده است:

 .1علما هیئت بطلمیوسی را هماهنگ با احادیث و آیات قرآنی تلقی میکردند؛
 .2علما به احکام نجوم معتقد بودند و احساس میکردند نجوم جدید باور گسترده
به احکام نجوم را از بنیان برخواهد افکند.

دکتر امیرارجمند برای دلیل اول هیچ شاهدی عرضه نکرده است .اما برای دلیل دوم

از کتاب اختیارات االیام عالمه مجلسی نام برده و به آثار رهبران فرقۀ شیخیه علیه نجوم
جدید و حمایت از احکام نجوم اشاره کرده است .در حالی که در آن زمان رهبران شیخیه
به طور کامل از علمای امامیه جدا و حتی از سوی آنها تکفیر شده بودند .ممکن است

گفته شود اینکه تا به حال شاهدی از مخالفت صریح علمای امامیه با نجوم جدید در
میان نوشتهها و آثار ایشان دیده نشده است دلیل نمیشود که ایشان مخالفت نکرده

باشند .ولی طبق روششناسی تاریخنگاری علم ،نباید برای عدم مخالفت علما سند
1. Arjomand
 .2ترجمه از افسانه منفرد در مجلۀ میراث علمی اسالم و ایران ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ،1391
ص.68-48

 .3جز اظهار نظر مهدی انصاری که سندیت آن را برای این ادعا در ادامه بررسی خواهیم کرد.
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خواست ،بلکه ادعای مخالفت علما نیازمند سند است .بهویژه که تطبیق دادن آیات و
روایات با نجوم بطلمیوسی و یکی دانستن کیهانشناسی قرآنی و روایی با این

کیهانشناسی رویهای نبوده است که تا پیش از این در آثار منجمان مسلمان رواج داشته
بوده باشد (نکـ  .گمینی1396 ،الف ،سراسر مقاله) 1.زیرا نگاهی به ظاهر بسیاری از

آیات و روایات شیعی نشان میدهد که این متون با یافتههای نجوم بطلمیوسی در تعارض
بود و برای تطبیق آنها کار پرزحمتی الزم بود .به همین دلیل در مواردی هم که علما به

ال دچار دشواریهایی بودند.
این کار دست زدهاند ،معمو ً
علمای امامیه :تطبیق آیات و روایات بر علوم قدیم؟
از جمل ه مواردی که علمای شیعه برای هماهنگ ساختن آیات و روایات با نجوم
بطلمیوسی تالش کردند عالمه مجلسی در بخش «السماء والعالم» بحار االنوار است و

همان طور که گفته شد این کار همیشه با دشواریهایی روبهرو بود .مثالً در روایتی آمده
است که خداوند دریایی میان آسمان و زمین آفریده که
چون گناهان بندگان فزون گردد و خدا خواهد آنان را به یک آيه از آياتش

سرزنش كند ،به آن فرشتهها كه بر فلک گماشته فرمايد فلک را از مجارى خود
زائل كنند و خورشيد در دريائى كه فلک در آن جاری است افتد و نورش برود

و رنگش بگردد .و چون خدا خواهد آيت خود را بزرگ نمايد ،خورشيد چنانچه
خدا خواهد خلقش را بترساند در دريا محو شود ،و اين در گاهى است كه

خورشيد به سختى گرفته شود ،و با ماه هم چنين كند (بحار االنوار ،ج،55

ص147؛ آسمان و جهان ،ج.)131 ،2

مجلسی برای توجیه تعارضی که میان این روایت و نظریۀ بطلمیوس در توضیح
کسوف و خسوف مبنی بر سایۀ زمین و ماه دیده میشود ،چند وجه ذکر میکند و وجه

آخر را که از سوی یک فیلسوفنما (متفلسف) ابراز شده بیشتر میپسندد؛ و آن اینکه
منظور از دریا در این روایت همان سایۀ ماه یا سایۀ زمین باشد که موجب کسوف و

خسوف میشود (بحار االنوار ،ج ،55ص153؛ آسمان و جهان ،ج ،2ص .)135این

 .1در آثار فقهی و مجامع فتاوا تا به حال چیزی یافت نشده است .اینجانب جامع الشتات میرزای قمی (-1150
1231ق) را جستجو کردم ،تنها چیزی که پیدا کردم آن بود که در پاسخ به سؤالی در بارۀ رؤیت هالل ،به حرکت
فلک اعظم اشاره میکند نه حرکت زمین (میرزای قمی ،ج ،1ص .)224ولی جایی نیافتم که اعتقاد به حرکت زمین
را محکوم کرده باشد.
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فقط نمونه ای است از مواردی که عالمه مجلسی برای تطبیق آیات و روایات با نجوم
بطلمیوسی به زحمت میافتد ،کاری که در میان آثار علمی و دینی دورۀ اسالمی رایج

نبود .روایات دیگری نیز ،مثل استقرار زمین روی شاخ گاو ،نیز با نجوم بطلمیوسی ،که

قائل به استقرار زمین در مرکز عالم بود ،قابل تطبیق نبود .به همین دلیل است که نمیتوان

گفت که علمای شیعه در عصر قاجار نجوم بطلمیوسی را به راحتی هماهنگ با متون

دینی میدانستند .اظهار نظر محمدحسین شهرستانی را هم در آیات بینات باید در همین
سنت فهمید که معتقد بود نباید به دنبال تطبیق دین نه با نجوم قدیم و نه با نجوم جدید
باشیم ،زیرا اصالً دین برای هدایت بشر است نه تعیین هیئت عالم .ظاهراً اولین بار

هبةالدین شهرستانی این سنت را شکست و شاید احتیاطش پیش از انتشار کتابش از

همین رو باشد ،نه به خاطر مخالفت علمای زمان با نجوم جدید .تفاوت هبةالدین با

عالمه مجلسی در آن بود که مجلسی برای درست جلوه دادن احادیث مجبور به تأویل

روایات بود و نمیخواست اعجاز علمی آیات و روایت را اثبات کند ،ولی هبةالدین

برای اثبات اعجاز علمی آیات و روایات دست به تأویل میزد ،وگرنه ظاهر این آیات و

روایت همان قدر با نجوم قدیم مغایر بود که با نجوم جدید.

مورد دیگری که یکی از علما به تعارض آیات و روایات با نجوم بطلمیوسی برخورد

بحث رؤیت هالل ماه رمضان بود .ماجرا از این قرار بود که یکی از علمای اخباری عهد

افشاری و زندیه به نام شیخ یوسف بحرانی (1186-1107ق) ،بر اساس روایات شیعی
در کرویت زمین شک کرد .کرویت زمین نه فقط از مسلمات کیهانشناسی جدید ،بلکه

از مسلمات کیهان شناسی بطلمیوسی و آثار هیئت تمدن اسالمی بود و تقریباً همۀ فقها
ی موجود در آثار هیئت ،پذیرفته بودند -یا
آن را ،صرفاً بر اساس دالیل تجربی یا عقل ِ

حداقل شاهدی از مخالفت صریح آنها نداریم -و در آرای فقهی خود در باب اوقات

شرعی و جهت قبله پیشفرض میگرفتند ،در حالی که در آیات و روایات هیچگاه به
کرویت زمین صراحتاً اشاره نشده است .بحرانی ،احتماالً به خاطر تمایالت اخباری

خود ،حتی معتقد بود که از آیات و روایات نه تنها کرویت زمین بر نمیآید ،بلکه خالف

آن برداشت میشود .به عقیدۀ او همین که در حدیثی صرفاً از روی شهادت شخصی به
رؤیت هالل در شهری دور ،حکم به ثبوت رؤیت هالل داده شده است ،نشان میدهد

که افق شهرها با هم فرقی ندارند و زمین کروی نیست .او حتی به روایاتی اشاره میکند

که برای روزهای خاص هفته و یا سال ،مثل غدیر و رمضان ،ویژگیهایی مابعدالطبیعی
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قائل شدهاند ،در حالی که اگر زمین کروی باشد ،در هر لحظه یک جای آن شب و یک

جای دیگرش روز خواهد بود (بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،13ص .)267-266این

ال
برداشت خاص بحرانی ظاهراً به هیچ وجه نظر عموم فقهای شیعه نبوده است ،و معمو ً

علما کرویت زمین را در آرای فقهی خود پیشفرض میگرفتند ،هرچند هیچ آیه و روایتی

صراحتاً کرویت زمین را نشان نمیدهد.

جالب است که شیخ یوسف بحرانی برای نفی کرویت زمین به آیۀ ﴿أفال ینظرون ...
إلی األرض کیف سُطِحت﴾ (غاشیه )20 ،استدالل نکرد .در حالی که حدود چهار قرن
قبل از او ،خواجه رشیدالدین فضلاللّه همدانی (717-648ق) در رسالۀ در بیان سطح

و تدویر در بارۀ امکان تعارض این آیه با کرویت زمین سخن گفته است (فضلاللّه،

لطایف الحقایق ،ص .)344-245رشیدالدین در این رساله تالش کرد این تعارض را

رفع کند ،زیرا معتقد بود به حکمت آیت «وال رطب وال یابس إال فی کتاب مبین» هر
معنی معقول و دقایق و حقایق اشیاء که موجود است ،در کتاب قرآن باشد» چنان که
«هیچ چیز غیر معقول در قرآن نتواند بود» (ص.)256-255

ولی از طرف دیگر صحت و استواری دالیل فالسفه و منجمان را نمیتوانست انکار
کند .بنا بر این کرویت زمین را پذیرفت و آیه را طوری معنا کرد که با آن سازگار شود

ال با دشواریهایی با آیات
(نکـ  :جعفریان .)1396 ،بنا بر این نجوم بطلمیوسی معمو ً

و روایات تطبیق میکرد و نمی توان گفت علما به واسطۀ متون دینی دلبستگیای به نجوم
قدیم داشتند .اگر هم دلبستگیای بود -مثل مهدی نراقی و محمدحسین شهرستانی -به

واسطۀ تحصیالت فلسفی و نجومی قدیم ایشان بود.

از میان تحصیلکردگان غیرروحانی پیش از هبةالدین در دورۀ قاجار نیز حداقل یک

نفر میتوان نشان داد که میخواست نجوم جدید را با آیات و روایات تطبیق دهد:

اعتضاد السطنه (1298-1234ق) ،وزیر علوم دوران ناصری .اعتضاد السلطنه پیش

از انتشار کتاب اإلسالم والهیئة هبةالدین شهرستانی در رساله در رد بر حاجی محمدکریم

خان قاجار (1275ق) از آیۀ ﴿وتحسبها الجامدة وهي تمرّ مرّ السحاب﴾ (نمل)88 ،

حرکت زمین را استنباط میکرد (ص .)11او همچنین در کتاب فلک السعادة در رد

احکام منجمین و کهنه رد سیارۀ اورانوس را در احادیث پیدا کرد و نوشت« :مخبرین

صادق به سیارهای دیگر سوای این سیارات خبر داده چنانچه در برج ثانی از خبر سیارۀ
سکینه احادیث نقل شده» (ص .)36موارد دیگری نیز میتوان در این رساله پیدا کرد؛
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چون استدالل به روایات برای اثبات وجود ساکنانی در ستارگان (ص )45-44و

استدالل به آیۀ ﴿وینزل من السماء من جبال فیها من برد﴾ (نور )43 ،در تأیید منشأ

سنگیِ شهابها (ص .)47البته اعتضاد السلطنه این موارد را نه برای اثبات اعجاز
علمی آیات و روایات بلکه برای آن مطرح میکند که نشان دهد ستارگان اجسامی شبیه

زمین هستند و نمیتوانند اثر تنجیمی داشته باشند .اما میتوان احتمال داد که هبةالدین

ایدۀ اصلی تطبیق آیات و روایات بر نجوم جدید را از اعتضاد السلطنه گرفته و بعد از

آن برای اثبات اعجاز علمی استفاده کرده باشد.
علمای امامیه :دلبستگی به تنجیم؟
اگر آیات و روایات صراحتی بر تأیید نجوم بطلمیوسی نداشت و به این واسطه جمهور

علما آنها را تأییدی بر صحت نجوم بطلمیوسی نمیدانستند ،آیا دلیلی برای دلبستگی

علما به نجوم قدیم میتوان یافت؟ آیا میتوان گفت علمای شیعه پیش از هبةالدین از
طریقی دیگر ،یعنی به واسطۀ عالقه به احکام نجوم ،باید طرفدار نجوم بطلمیوسی می

بودند؟ و آیا چون نجوم جدید منجر به نفی احکام نجوم و تنجیم میشد باید مخالف

نجوم جدید میبودند؟ دکتر امیرارجمند برای تأیید این مدعا به احادیث تعیین ساعات
و روزهای سعد و نحس و رسالۀ اختیارات االیام عالمۀ مجلسی اشاره میکند ،به اعتقاد

او این احادیث نشان دهندۀ عقیدۀ علمای شیعه به تنجیم و در نتیجه نجوم بطلمیوسی

است (ارجمند ،1997 ،ص.)10

اما واقعیت این است که فقهای شیعه ،در طول تاریخ به ویژه عصر قاجار ،معموالً

در آثار فقهی خود تنجیم را حرام دانستهاند (خرازی ،1386 ،همۀ مقاله) .شیخ مرتضی
انصاری (1281-1214ق) از بزرگترین فقهای دوران قاجار ،در کتاب المکاسب،

پس از آنکه احادیث مختلفی در نهی تنجیم آورده ،حکم به تحریم تنجیم داده است؛

مگر آن که منجم پیش بینی خود را قطعی نداند و رفع آن را به واسطۀ دعا و صدقه

امکانپذیر بداند (ج،1ص 1.)208در واقع نظر معمول علمای شیعه و سنی آن بوده است
که اعتقاد به اثر اجرام آسمانی مستقل از خداوند حرام است (خرازی ،1386 ،ص-92

 )94و در غیر این صورت بعضی آن را مباح و بعضی چون سید مرتضی (436-355ق)

 .1شیخ مرتضی انصاری نخستین مجتهد شیعی بود که به مقام نخستین تنها مرجع تقلید همۀ شیعیان جهان رسید
(الگار ،ص.)213
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غلط دانستهاند 1.اعتضاد السلطنه نیز تحریم شرعی تنجیم را در آن زمان تأیید میکند و

در کتاب فلک السعادة در رد احکام منجمین و کهنه مینویسد:

از جمله رسومی که عقالً و شرعاً ممنوع است متابعت احکام منجمین و کهنه

است ،زیرا که آنها جز اقاویل کاذبین و اساطیر االولین نیست (ص.)3

بنا بر این نمیتوان گفت که علما تعلق خاطری به تنجیم داشته و آن را یک آموزۀ

دینی در نظر میگرفتند .اگر هم در حالت خاصی آن را مباح میدانستند ،احتراز از آن را
اولی میدیدند ،همان طور که از خوردن گوشت مرده دوری میکردند و فقط در شرایط
خاصی آن را مباح می دانستند .البته رجوع به منجمان در ایران آن روزگار بسیار بسیار

رایج بود .تَنکُین 2در داستان سفرش به ایران گزارش میدهد که حتی فتحعلی شاه ،با
وجود آن که به علما بسیار احترام میگذاشت و میدانست مجتهدان تنجیم را تحریم

کردهاند ،نمیتوانست از رجوع به منجمان خودداری کند (ص.)173-172

از طرف دیگر نگاهی به کتاب اختیارات االیام عالمۀ مجلسی نیز نشان میدهد که
این کتاب در اصل برای مقابله با سنت تنجیم رایج تنظیم شده بود نه تأیید آن .مجلسی

معتقد بود که تنها بنا بر احادیثی که سعد و نحس ایام را مشخص کردهاند باید عمل

کرد ،نه بنا بر نظر منجمان .به همین دلیل در این کتاب چنین احادیثی را آورده و در

مقدمه مینویسد انگیزهاش از نگارش این کتاب آن بوده که:
جمعی از خواص شیعیان که در جمیع امور متابعت پیشوایان دین را الزم می

دانند به این رساله رجوع نموده ،به اختیارات ساعات نجومیه که به حسب شرع

مذموم است محتاج نباشند (مجلسی ،اختیارات ،ص.)2

به عقیدۀ او یک مؤمن واقعی بهتر است به جای عمل به احکام منجمان ،به احادیث
عمل کند .حتی اعتضاد السلطنه ،با تمام مخالفتی که با تنجیم دارد ،این تفکیک را

میشناسد و پس از رد تنجیم رایج ،مینویسد:

آنچه از طبایع ستارگان معلوم است جز به وحی و الهام به حیطۀ فهم در نیاید و
این از قبیل مقبوالت است (فلک السعادة ،ص.)21

 .1نکـ  .الشریف المرتضی1405( .ق)« .في الرد علی المنجمین» .در رسائل الشریف المرتضی .قم :دارالقرآن.
2. Tancoigne
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ج مبتنی بر سنت نجومی قدیم،
جدا ساختن تنجیم مبتنی بر روایات از تنجیم رای ِ

ظاهراً از زمان سید بن طاووس (درگذشته در 664ق) در کتاب فرج المهموم فی معرفة
نهج الحالل والحرام من النجوم آغاز شده بود .در عصر صفوی نیز میرمحمد صالح

خاتون آبادی (1126-1058ق) ،داماد عالمه مجلسی در کتاب األنوار المُشرقة در

تقابل با تنجیم رایج همین رویه را پیش گرفت .خاتون آبادی به پیروی از سید بن طاووس
کتابش را برای رفع تعارض دو دسته از احادیث شیعی نوشت که به نحوی تنجیم را

تأیید یا رد میکنند .مثالً احادیثی که علم نجوم را از ادریس نبی میدانند ،یا حدیثی از

امام صادق در بارۀ آمدن مشتری از آسمان به زمین در قالب مردی و آموزش علم نجوم
به مردم ،یا ارتباط نجوم و نبوت و پیشبینی منجمان از تولد موسی ،یا احادیثی در بارۀ
سرد بودن مزاج زحل و گرم بودن مزاج مریخ ،یا کراهت سفر در زمان قمر در عقرب.

خاتون آبادی سعی کرده از این احادیث دفاع کند ،با این وجود برای آن که جانب

احادیثی را بگیرد که تنجیم را رد میکنند ،دلیل میآورد که منجمان بهرۀ چندانی از علم

نجوم حقیقی ندارند و اساس آن در اختیار پیامبران و امامان است .خاتون آبادی احادیث
لعن منجمان را تأویل به کسانی میکند که افالک را قدیم و مؤثر مستقل از ارادۀ الهی

میدانستند و یا به احکام منجمان اعتماد قطعی میکردند (جعفریان ،1393 ،ص.)192
بنا بر این چنین نتیجه میگیرد که تنجیم رایج قابل اعتماد نیست و رجوع به تقاویم آنها

و مراعات احکام آنها ضروری نیست .زیرا احکام نجوم علمی بوده در نزد انبیا و امامان

و معلوم نیست آنچه منجمان میگویند به همان اندازه صحیح باشد .بنا بر این تنها راه
این است که مؤمن به جای مراجعه به منجمان و محاسبۀ موقعیت سیارات و ستارگان بر
اساس نجوم بطلمیوسی ،به سراغ روایات برود و بر اساس احادیثی که در رسالههایی

چون اختیارات عالمه مجلسی در بارۀ کراهت سفر در زمان قمر در عقرب و امثال آن
وجود دارد عمل کند .نگاهی به این احادیث نشان میدهد که اوقات سعد و نحس را بر
اساس اینکه چه روزی از هفته یا ماه است ،بدون نیاز به محاسبه و رجوع به نجوم

بطلمیوسی ،به دست میدهند؛ تنها استثنا تعیین اوقات قمر در عقرب است که نیاز به

محاسبۀ نجومی سادهای دارد.

بنا بر این علمای شیعه نه به واسطۀ آیات و روایات دلبستگیای به نجوم بطلمیوسی

داشتند و نه احکام نجوم رایج را الزم االجرا میدانستند ،و نه برای تعیین «اختیارات

االیام» مبتنی بر احادیث نیاز چندانی به نجوم بطلمیوسی احساس میکردند .پس هیچ
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انگیزهای نمیتوان برای مخالفت علما با نجوم جدید یافت .پس بیدلیل نیست که تا
به حال سندی یافت نشده که هیچ کدام از علما به صراحت با نجوم جدید از منظر دینی

مخالفت کرده یا تحریم کرده باشند .حتی شواهدی در دست است که امثال اعتضاد

السلطنه بدون هیچ ترسی از علما ،بر اساس علیه تنجیم دلیل میآوردند (فلک السعادة،

ص .)12این نشان میدهد که هیچ استلزامی میان اسالم و پذیرش نجوم قدیم یا جدید
و تنجیم وجود نداشته است.

الزم به تذکر است که صرف مخالفت بعضی از آخوندها و مالها با بعضی مظاهر

تمدن جدید را نمیتوان به حساب علمای رسمی امامیه یا مجتهدان گذاشت .همان طور
که اعتضاد السلطنه مینویسد کسانی که «در دارالخالفۀ طهران» به رد تنجیم اعتراض

میکردند «جمعی از مردمان» بودند «در لباس اهل علم» .او «در مدت توقف در
دارالسلطنۀ قزوین و دارالسعادۀ زنجان با عوام که در لباس خواص ملبس بودند مباحثات

کرده و سخنها گفته» (فلک السعادة ،ص .)39یکی از سیاحان فرانسوی در ایران آن

روزگار تمایز میان عالمنمایان و مجتهدان را این گونه مینویسد:

در ایران هرکس بخواهد میتوان عنوان مال بگیرد .خرجش یک دستار است و
بس .نه تحصیل خاص میطلبد و نه امتحان ... .اما مجتهدان وضعشان بهتر

است (به نقل از سپسی 1،ص100؛ به نقل از ناطق ،ص.)47-46

مالها یا آخوندها در واقع طبقهای بودند میان علما و مردم .ایشان عضوی از

گروههای مذهبی بودند که سواد کمتری از مجتهد داشتند و کارشان تدریس در مکاتب
محلی یا منازل اعیان و اشراف بود (الگار ،ص .)47حتی گاهی از همین مالها برای

گسترش شیوههای نوین استفاده میشد ،مثال دارالفنون کتابهایی دربارۀ پیشگیری از
بیماریها و فایدۀ مایهکوبی میان مالها توزیع کرد تا به این طریق به گوش مردم برسد

(همانجا).

عالوه بر این ،گاهی بعضی برای اهداف سیاسی یا فرقهای یا صنفی خود طرف مقابل

خود را به مخالفت علما تهدید میکردند .مثالً عمدۀ مخالفتی که با نظام جدید عباس
میرزا وجود داشت به واسطۀ خصومتی بود که برادرانش با او میورزیدند و این طور شایع

میکردند که علما نظام جدید را حرام میدانند و اگر عباس میرزا از تشکیل آن دست
1. Sepsis
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نکشد او را تکفیر خواهند کرد (الگار ،ص .)118بعید نیست که گاهی مالها هم ،بدون
اینکه مخالفتی از سوی علما با مطلبی ،حتی به قوه ،وجود داشته باشد ،از آن استفاده

کرده باشند .تا حدی که شخصی مثل ملکم خان که با علما میانۀ خوبی هم نداشت ،در
بارۀ همین موضوع نظام جدید نوشت:
این حرفها مدتی است که کهنه شده است .بیچاره مجتهدین را بیجهت متهم
نکنید (به نقل از الگار ،ص.)118

در واقع همان طور که هیچ سندی تا به حال از مخالفت علنی علما با نجوم جدید وجود
ندارد ،در میان علما از هیچ کس نمیتوان نام برد که با نظام جدید مخالفت یا حتی

علیه آن وعظ کرده باشد .در واقع محمدعلی میرزا ،برادر عباس میرزا ،داعیۀ والیتعهدی
داشت و او بود که نظام جدید را مخالف اسالم معرفی میکرد (الگار ،ص .)118ولی

این شایعه به قدری قوت گرفت که عباسمیرزا مجبور شد آیهای از قرآن را در تأیید

اصالح جنگافزارها در راه دین در سراسر ایران پخش کند (همو ،ص .)119به این
ترتیب معلوم میشود گاهی بدون اینکه علما با مظاهر تمدن غرب مخالفتی کرده باشند،

الزم می آمد که برای جلوگیری از شایعات ،به آیات و رویات استناد شود .در واقعۀ

اعتراض علما با راهآهن هم علل دیگری در کار بود و مسأله کهنهپرستی نبود .در واقع
مسافری از قطار بیرون پریده و به زیر چرخ افتاده بود (همو ،ص 227و  .)233وگرنه

میدانیم که علما به طور گسترده از راهآهن و تلگرام استفاده میکردند (همو ،ص.)265
منابع تاریخی به خوبی نشان میدهند که مجتهدان یا علمای امامیه اگر به هر دلیل

با عقیدهای مخالف بودند یا آن را مانع منافع خود میدیدند ،کوتاه نمیآمدند و در مقابل

آن میایستادند ،رساالت در رد آن مینوشتند و تودۀ مردم را علیه آن بسیج میکردند،
مانند ردیههایی که علمایی چون مهدی نراقی و سید محمدباقر شفتی بر اصالحطلبان و
نواندیشانی چون فتحعلی آخوندزاده یا حتی اخباریان و شیخیهها نوشتند .احمد نراقی و
گروهی دیگر از علما حتی در پاسخ به یک رسالۀ مسیحی جدلی علیه اسالم رساالت

متعددی نوشتند (الگار ،ص  71 ،49و  .)146تا حدی که الگار مینویسد« :تدوین

رسالههای جدلی علیه صوفیگری و اخباریگری و همچنین مسیحیت ،کاری عادی
بود ».زیرا اصال علما از محض مناظره لذت میبردند و میگفتند «به فهم حدت

میبخشد» (ص .)146با این همه ،علما حتی یک نمونه از چنین رسائلی در رد نظریۀ
خورشیدمرکزی تألیف نکردند یا تا به حال به دست ما نرسیده است .کلیشۀ نسبت
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مخالفت دادن به علما در ماجرای تحریم تنباکو نیز دیده میشود .هر چند دلیل ملی
علما برای تحریم تنباکو مسلم است ،در اروپا این طور جلوه میدادند که دلیل تحریم

تنباکو ،نجس دانستن آن است چون از دست مسیحیان میگذرد (همو.)270 ،

البته نباید فراموش کرد که شاید اصلیترین علت مخالفت نکردنِ علما با نجوم

جدید ،نه عالقه به نوگرایی ،بلکه آن بود که علما خود را متولی کیهانشناسی و علوم

طبیعی نمیدانستند و حوزۀ امور خود را به فقه و اصول عقاید و قضا محدود میدانستند
(آجودانی ،ص 1.)16ولی زمانی که به واسطۀ هبةالدین شهرستانی فهمیدند میتوانند از

آن به نفع خود و عقاید خود استفاده کنند ،از این امر کوتاهی نکردند .اما تا پیش از آن

نجوم جدید را رقیب خود احساس نمیکردند چون خود را متولی این امر نمیدانستند،

در حالی که شیخیه و صوفیه و ...را رقیب خود و تهدید مقام خود به حساب میآوردند،

زیرا آنها عقاید دینی متفاوتی را تبلیغ میکردند.

رویداد های بعدی باعث شد که علما رویۀ تاریخی خود را کنار بگذارند و نه تنها

وارد سیاست شوند ،بلکه در بارۀ کیهانشناسی و علوم نیز از منظر دینی اظهار نظر کنند.

در این امر همان طور که نتوانستند درک دقیقی از مفاهیم سیاسی مدرنی چون
دموکراسی ،حکومت قانون و مشروطه پیدا کنند و اغلب به التقاطی از عقاید دینی و

مفاهیم سیاسی مدرن اکتفا کردند ،در بارۀ نجوم جدید نیز دست به التقاط زدند و درکی
دینی از نجوم جدید برساختند .ولی همین موضوع نیز نشان میدهد که متوجه شدند

افکار غربی برایشان مفید است و نباید آنها را به دیدۀ تحقیر بنگرند .هر چند معموالً

این طور جلوه می دادند که مفاهیم دموکراسی و شورا از قبل در متون دینی بودهاست و

 .1البته علما معتقد بودند که دانش همۀ امور عالم از جمله کیهانشناسی نزد امام معصوم موجود است و با ظهور
امام غائب این حقایق را نیز آشکار خواهد کرد .به همین دلیل زمانی که باب را دستگیر کردند ،میرزا حسن نوری
از او پرسید که محیط کرۀ زمین را شرح دهد تا معلوم شود که آیا او به واقع مهدی است یا خیر (الگار ،ص.)189

حتی بعضی مریدان سؤاالت کیهانشناختی میپرسیدند .مثالً یکی در بارۀ علت تیرگی یک رویۀ ماه «استفتا» کرده

بود و باب بر اساس دانش حضرت خضر به او پاسخ داد (نیکوالس ( ،)Nicolasص ،101به نقل از ناطق ،ص.)69

محمدکریم خان کرمانی نیز ،به عنوان رکن رابع مذهب شیخیه ،یعنی واسطۀ میان امام و مردم ،عالوه بر اصول عقاید،

خود را متولی اسرار کیهانشناختی نیز می دانست و شاید به همین دلیل با نجوم جدید مخالفت میکرد .این امر

میتواند تفاوت رویۀ علمای امامیه و بعضی رهبران شیخیه و صوفیه را ،که داعیۀ علوم غیبی داشتند ،توضیح دهد.
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مواجهه با غرب تنها باعث شد که مردم متوجه آنها شوند؛ دقیقاً همان کاری که هبةالدین

شهرستانی با دستاوردهای نجوم جدید کرد.

با این وجود در میان علمای مشروطهطلب هم مجتهدانی پیدا میشدند که نه تنها
عجیبترین قرائتها را از مشروطه داشتند ،بلکه با هر رهآورد نو و غربی مخالف بودند.
منظور صرفاً شیخ فضلاللّه نوری (1327-1259ق) نیست که گفته بود «درس زبان

خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقائد شاگردان را سخیف و ضعیف میکند»
(کرمانی ،ص 1،)322بلکه سید عبدالحسین الری (1342-1264ق) از شاگردان

میرزای شیرازی نیز که نقش مهمی در تحوالت جنوب بازی کرد در رسالۀ قانون در

اتحاد دولت و ملت استفاده از صنایع غربی مثل عکاسی را به دلیل نجاست تحریم

میکرد .جالب است که او ،بر خالف روحانیان سرشناس عتبات و تهران ،نه پیوندی با
مشروطهطلبان داشت و نه با شیخ فضلاللّه نوری (آبادیان ،ص .)155افکار و اعمال
الری به حدی مغشوش بود که آخوند خراسانی در 1327ق تلگرافی به وزیر داخله نوشت
و از او برای مهار الری کمک خواست .الری حتی برای مدتی حکومت اسالمی تأسیس

کرد و سکه ضرب و تمبر چاپ کرد (همو ،ص.)157

اما در مقابلِ مشروطۀ مشروعه طلبانی چون نوری و الری ،علمای مشروطه طلبی،

چون شیخ ابراهیم زنجانی (1352-1272ق) ،هم بودند که آموختن علوم جدید را از

جمله الزامات قدرت و قوت اسالم میدانستند که باید بدان توجه کرد (همو ،ص.)168
روحانیان دیگری هم بودند چون سید اسداللّه ممقانی (1350-1260ق) که میگفتند
اگر روحانیون به علوم رایج زمان آگاهی یابند ،میتوانند در برابر غرب بایستند .او حتی
فکر تأسیس دارالفنونی بود که در آن عالوه بر حکمت و کالم ،علوم جدید نیز تدریس

شود (همان ،ص 2.)196-195شیخ اسماعیل محالتی (1343-1269ق) نیز عالم
 .1در بارۀ چگونگی و چرایی مخالفت بعضی از علما با تأسیس مدارس جدید در ایران تحقیق جداگانهای الزم
است.

 .2آبادیان ادعا میکند که صرف تدریس هیئت بطلمیوسی در حوزههای علمیه به معنای تقدس آن بود .وی در ادامه
مینویسد« :علوم جدید غرب ریشه ای ایستا در سنت کهن علمی یونان باستان و یا مکتب الیاییها دارد که تکوین
یافته و به دانشمندان [جدید] رسیده است ...در غرب فلسفه نوعی شیوۀ اندیشیدن بود که در آن هر چیزی مورد

پرسش قرار میگرفت و امر مقدس یعنی مقولۀ پرسشناپذیر در آن راه نداشت» (ص .)197این جمله به غلط چنین

در خواننده القا میکند که هیئت بطلمیوسی ریشه در علم یونانی نداشته و یا نجوم بطلمیوسی در دورۀ اسالمی مقدس
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معروفی هم طراز نایینی بود که احترام به دستاوردهای تمدن جدید غرب را قابل احترام

میدانست .به عقیدۀ او سیطرۀ انسان بر طبیعت و استفاده از صنایع غرب الزم است
(همو ،ص .)227از علمای دیگری که نظراتی مشابه ممقانی و محالتی داشتند میتوان
از شیخ حسن یزدی هم نام برد که به «اقتباس علوم سیاسیه و طبیعیه و ادبیه» سفارش

میکرد (همو ،ص .)318حتی یکی از متنفذترین و ثروتمندترین علمای آن روزگار،
یعنی سیدباقر شفتی در دو دیداری که با نمایندۀ انگلیسها داشت ،خوش داشت که در
بارۀ حاالت فرنگیان ،اختراعاتشان و سیاستهای عمومی سؤال کند

(الیارد1،

ص ،126به نقل از ناطق ،ص .)90البته نمیتوان وجود مالهای منتقد علم و صنعت

جدید را نادیده گرفت .مثالً مالعبدالرسول کاشانی1366-1280( 2ق) ،یکی دیگر از
علمای برجستۀ اصالحطلب عصر قاجار در رسالۀ انصافیهاش (1328ق) به بعضی
انتقادات بر آموزش علوم جدید پاسخ میدهد:

میگویی تحصیل علم طبیعیه که شعبهای از حکمت عملی است جایز نیست؟...
میگویی علم جغرافی نباید تحصیل کرد؟ یعنی نباید بدانم که دور کرۀ زمین

چقدر است ،چقدر جمعیت دارد ... ،شاید میفهمیم از این عقیده برمیگردیم

که زمین روی آب است ،هنوز بعضی علمای ما عقیدهشان این است که زمین

روی آب است ،مثل هندانه که توی آب انداخته باشند ،سه ربع توی آب فرو رفته
و یک ربع آن بیرون است ... .آیا هر که درست بفهمد مسلمان نیست (رسالۀ

انصافیه ،ص106؛ به نقل از آجودانی ،ص)200

اینکه منظور کاشانی در اینجا از «علما» مالهای کمتر با سواد است یا مجتهدان

معلوم نیست .زیرا ،همان طور که گفته شد ،تدریس آثار غیر دینی هیئت بطلمیوسی در
حوزههای علمیه رایج بود و طبق هیئت رایج در تمدن اسالمی ،که تقریباً همۀ علما با

آن آشنایی داشتند ،زمین کروی در مرکز عالم بیحرکت دانسته میشد .مرکزیت و سکون

تلقی می شده یا مبتنی بر روش تجربی و شک و انتقاد نبوده است .نگاهی به آثار هیئت دورۀ اسالمی و نقد و
بررسیهایی که در زمینۀ نجوم بطلمیوسی وجود داشته است ،هیچ نشانی از تقلید و تقدیس از نجوم قدیم و خودداری

از پرسشگری آزاد در آن نشان نمیدهد (گمینی ،1395 ،ص.)111-93

1. Layard
 2همانطور که الگار تذکر می دهد ،بسیاری از علما ممکن بود پس از رسیدن به مرحلۀ اجتهاد همچنان لقب «مال»
را همراه نام خود داشته باشند (ص  ،47پانویس .)6

 /88تاریخ علم ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1397

زمین در تمام آثار نجومی قدیم به پیروی از کتاب مجسطی بطلمیوس بر اساس دالیل

تجربی بود ،نه دالیل دینی.

بر خالف بعضی شایعات موجود در افواه ،شاهدی تا حال یافت نشده که نشان دهد
علما مثالً به واسطۀ اعتقاد به اشرفیت انسان در کائنات و برتری او در سلسله مراتب

هستی ،به زمین مرکزی قائل بوده باشند ،چیزی که معموالً به کلیسای کاتولیک منسوب

میشود و من فقط توانستم ردش را در آثار اسالمی در اثری از یکی از رهبران تصوف
نعمتاللهی پیدا کنم .اما علمای امامیه ظاهراً هیچگاه در صدد برنیامدند نظامی

کیهان شناختی بر اساس عقاید دینی یا جایگاه بشر در عالم برسازند .ایشان معموالً از
طریق آثار سکوالر هیئت با نجوم قدیم آشنایی داشتند و در اواخر عصر قاجار حتی از

میان آنها افرادی هم پیدا میشدند که با علوم جدید نیز از طریق آثار ترجمه شده به عربی
یا فارسی به خوبی آشنا بودند .از آن میان میتوان از شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی نام

برد.
محمدرضا نجفی اصفهان :نقد فلسفة داروَن

رویارویی جدی علما با علوم جدید را شاید بتوان از زمان ورود نظریۀ تکامل داروین به

جهان اسالم و ایران دید .همان طور که گفته شد ،محمدحسین شهرستانی با درک اندکی
که از این نظریه داشت ،آن را مساوی مادهگرایی میدانست و به مقابله با آن برخواست.

اما چندی بعد یکی دیگر از علمای بزرگ شیعه با نام ابوالمجد محمدرضا نجفی

اصفهانی (1362-1287ق) -که به عنوان مسجدشاهی نیز شناخته میشود -در سال

1331ق (1291ش1912/م) کتابی به نام نقد فلسفة داروَن نوشت .وی در این کتاب
موضعی میانه در برابر نظریۀ تکامل اتخاذ کرد .یعنی از طرفی آن را به عنوان یک نظریۀ

علمی در کنار نظریۀ خورشیدمرکزی به رسمیت شناخت ،و از طرف دیگر با بخشی از

آن که به تکامل گونۀ انسان از دیگر جانداران مربوط میشد ،مخالفت ورزید (نکـ :

گمینی1396 ،ب ،ص 237به بعد) .وی نه تنها نظریۀ خورشیدمرکزی را بلکه حتی
نظریههای جدیدتر زمینشناختی و کیهانششناختی را که شکلگیری مرحله به مرحلۀ
ساختارهای زمین و خورشید و سیارات را بر اساس قوانین فیزیک تبیین میکنند،

میپذیرد (اصفهانی ،ص.)41
اصفهانی را میتوان نخستین و آخرین عالم شیعه عصر قاجار دانست که به طور جدی

با علوم جدید مواجه شد و تالش کرد فهمی نسبتاً دقیق از نظریههای علمی روزگار خود
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پیدا کند و بر اساس فهم خود از آن علوم به نقد و بررسی آنها دست بزند .او میخواست

در نقد خود از آموزههای دینی تا جایی که میتوانست فاصله بگیرد و صرفاً نقدی علمی

عرضه کند .ولی از آنجا که هیچ آموزش علمی ندیده بود و دانشش صرفاً مبتنی بر مقاالت

و کتابهای ترجمه شده بود ،درک صحیحی از فضای علمی دانشگاهی غربی نداشت.

وی نه تنها به کتاب داروین دسترسی نداشت بلکه چیزی از گسترۀ پژوهشهای تجربی

زیست شناسان قرون هجدهم و نوزدهم بر ساختارها و ویژگیهای زیستی جانداران
نمیدانست.
نتیجه
در این مقاله نشان دادیم که با وجود شهرت نجوم جدید از دوران فتحعلیشاه در ایران،

تا به حال رسالهای در تحریم یا حتی رد و نقد نجوم جدید بر اساس آموزههای دینی از
سوی علمای امامیه به دست ما نرسیده است و نمیتوان کلیشۀ رویارویی کلیسای

کاتولیک با گالیله را در بارۀ نجوم جدید در ایران و علمای امامیه صحیح دانست ،مگر
اینکه اسنادی در این زمینه پیدا شود .تنها علمایی که با نجوم جدید مخالفت صریح

کردهاند مالمهدی نراقی و شیخ محمدحسین شهرستانی بودند که مخالفتشان صرفاً بر
اساس دانش آنها از فلسفه و نجوم قدیم بوده است نه بر اساس مبانی دینی .مخالفتهای

امثال شیخ فضلاللّه و سید الری را با تدریس علوم جدید نیز باید از جنس غربستیزی

حساب کرد نه مخالف با یک نظریۀ علمی جدید در برابر کیهانشناسی سنتیِ برگرفته از

عقاید دینی.
عالوه بر اینکه نشان دادیم علمای امامیه مخالفت صریحی با نجوم جدید نکردند،
همچنین انگیزهه ایی را که برای مخالفت علمای امامیه با نجوم جدید ادعا شده ،نقد

کردیم .نشان دادیم که علمای امامیه نه از متون دینی کیهانشناسی بطلمیوسی را

استخراج میکردند و نه اساساً میتوان کیهانشناسی معنیداری از آن متون کشف کرد.

عالوه بر این علمای امامیه تنجیم مبتنی بر نجوم بطلمیوسی را حرام میدانستند و پیروان
را به عمل بر اساس احادیث سعد و نحس ایام دعوت و از استفاده از کتب تنجیمی نهی

میکردند ،بنا بر این دلیلی نداشت که به واسطۀ عالقه به تنجیم مدافع نجوم بطلمیوسی
باشند و نجوم جدید را نفی کنند.

همان طور که علما در مواجهه با مفاهیم سیاسی جدید یک دست نبودند و بعضی

مشروطهخواه و بعضی مشروعهخواه بودند ،در مواجهه با علوم جدید نیز یک نظر واحد
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نداشتند .زیرا همان طور که گفته شد علمای اسالمی بر خالف کلیسای کاتولیک که
دارای تشکیالت متمرکز بود و در بارۀ هر موضوعی یک نظر مشخص صادر میکرد،

علمای اسالمی هیچ گاه چنین رویهای نداشتند .حتی امروزه در دوران حکومت علمای
امامیه در ایران ،هیچ نظر رسمی و یکسانی دربارۀ رابطۀ دین با بسیاری از مباحث علوم
تجربی ،مثل نظریۀ تکامل داروین ،وجود ندارد و علمای مختلف نظرات گوناگونی

ابراز کردهاند.

برتری دادن و عقالنی دانستن موافقان نجوم جدید و نسبت کهنهپرستی و تعصب

دادن به مخالفان آن بدون توجه به شکل استداللهایشان و میزان دانشی که اساساً به
دستشان رسیده بود ،نشان دهندۀ تأثیرپذیری از کلیشههای تاریخنگاری اروپامحور و

شرقشناسانه است .توکلی طرقی در این زمینه شواهد بسیاری را بررسی میکند تا نشان

دهد نگاه اروپامحور تا چه میزان با شواهد تاریخی به ویژه اسناد آشنایی ایرانیان با علوم

جدید و قدیم ناسازگار است (توکلی طرقی ،2001 1،ص .)14-6او معتقد است آنجا

که امیرارجمند میگوید« :دفاع از الگوی زمینمرکزی برای علمای سنتی مسلمان،
همچنان که برای کلیسا در سدههای میانه ،اهمیت بسیار داشت» (ارجمند،1997 ،

ص )15نشان از نوعی نگاهی شرقشناسانه دارد که رسیدن به مدرنیته را در قالب رقابتی
میان نجوم عقالنی اروپایی و تنجیم اسالمی غیرعقالنی تصویر میکند (توکلی طرقی،

همان ،ص .)8در م قالۀ حاضر نشان دادیم که انتقاد توکلی طرقی تا چه میزان با شواهد
تاریخی سازگار است و پیشداوریهای شرقشناسانه ممکن است تا چه میزان ما را از

توجه به شواهد و اسناد تاریخی دور نگاه دارد.

1. Tavakoli-Targhi
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اصفهانی ،محمدرضا1331( .ق) .نقد فلسفة دارون .بغداد :مطبعة الوالیة العامره.

ـــــــــــــــ 1389( .ش) .نقد فلسفة دارون .تحقیق از حامد ناجی .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی.

اصفهانی ،میرزا ابوطالب1352( .ش) .مسیر طالبی .تصحیح حسین خدیو جم .تهران :شرکت
سهامی کتابهای جیبی.

اعتضاد السلطنه .رساله در رد بر حاجی محمدکریم خان قاجار (مناظره با دانشمندان) .نسخۀ خطی
شمارۀ  3325کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

ـــــــــــــــ 1278( .ق) .فلک السعادة[ .چاپ سنگی] .دارالطباعۀ میر محمدباقر طهرانی.

اعتماد السلطنه1374( .ش) .چهل سال تاریخ ایران :المأثر واآلثار .به کوشش ایرج افشار .تهران:
نشر اساطیر.
الگار .حامد1396( .ش) .دین و دولت در ایران :نقش علما در دورۀ قاجار .تهران :انتشارات توس.

امیرارجمند ،کامران1396( .ش) .مقدمه بر آیات بینات .نکـ  :همین منابع ،شهرستانی،

محمدحسین.
اولویه1371( .ش) .سفرنامۀ اولیویه .ترجمۀ محمد طاهر میرزا .تصحیح غالمرضا ورهام .تهران:
انتشارات اطالعات.

بامداد .مهدی1347( .ش) .شرح حال رجال ایران در قرن  12و  13و  14هجری 3 .جلد .تهران:

زوار.
جعفریان .رسول1393( .ش) .مقاالتی در بارۀ مفهوم علم در تمدن اسالمی .چاپ اول .تهران :علم.

ـــــــــــــــ 1394( .ش)« .تعارض علم ودین در قرون میانۀ اسالمی:کروی بودن زمین» .در مقاالتی
دربارۀ مفهوم علم در تمدن اسالمی .چاپ سوم .تهران :علم.

بحرانی .شیخ یوسف .الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة .قم :انتشارات اسالمی.

بحرانى سيد هاشم1416( .ق) .البرهان فى تفسير القرآن .قم :قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة
البعثة.

حائری .عبدالهادی1378( .ش) .نخستین رویارویی اندیشهگران ایران با دورویۀ بورژوازی غرب.
تهران :انتشارات امیرکبیر.

خرازی .سید محسن( .بهار 1386ش)« .تنجیم و ستاره شناسی ».فقه اهل بیت ،شمارۀ ،49
ص.106-72
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خوئی .سید ابوالقاسم1340(.ق) .البیان في تفسیر القرآن .قم :مؤسسة اإلحیاء آثار االمام الخوئی.
روسو .فرانسوا1374( .ش) .گالیله :گوشههایی از زندگی و آثار او .ترجمۀ ناصر موفقیان .تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.

شوشتری .میرعبداللطیف خان1363( .ش) .تحفة العالم و ذیل التحفة .سفرنامه و خاطرات .تهران:
کتابخانۀ طهوری.

شهرستانی ،محمدحسین1396( .ش) .آیات بینات .تصحیح کامران امیرارجمند .تهران :نشر ثالث.

شهرستانی ،هبةالدین .اسالم و هیئت .تهران :بعثت.

شیخ انصاری1415( .ق) .کتاب المکاسب .قم :المؤتمر العالمی.

صالح شیرازی1362( .ش) .گزارش سفر میرزا صالح شیرازی .ویرایش ،دیباچه و پانوشت از
همایون شهیدی .تهران :مؤسسۀ انتشاراتی راه نو.

فخرالدين رازى1420( .ق) .مفاتيح الغيب .بيروت :دار احياء التراث العربى.

کاشانی .مالعبدالرسول .)1378( .رسالۀ انصافیه .کاشان :انتشارات مرسل.

کرمانشاهی ،آقا احمد1373( .ش) .مرآت االحوال جهان نما (قم :انصاریان).
کرمانی ،محمدکریمخان( .بی تا) .مجموعة رسائل .کرمان :مطبعۀ سعادت.

ـــــــــــــــ 1438( .ق) .مکارم االبرار :مجموعة مصنفات العالم الربانی المرحوم الحاج محمدکریم
خان الکرمانی .بصرة :شرکة الغدیر للطباعة والنشر المحدودة.

کرمانی .ناظم االسالم1375( .ش) .تاریخ بیداری ایرانیان .تهران :نشر آ گاه.
گمینی .امیرمحمد( .پاییز و زمستان 1392ش)« .گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسالمی ».تاریخ
علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2ص.290-243

ـــــــــــــــ 1395( .ش) .دایرههای مینایی :پژوهشی در تاریخ کیهانشناسی .تهران :نشر سینا.

ـــــــــــــــ 1396( .الف)« .آیا علوم طبیعی در تمدن اسالمی بر گرفته از اسالم بود؟» فصلنامۀ نقد
کتاب کالم ،فلسفه و عرفان ،سال چهارم ،شمارۀ .16-15
ـــــــــــــــ 1396( .ب)« .محمدرضا نجفی اصفهان و نظریۀ تکامل انسان ».در عادل زیادات،
مواجهه با داروین .ترجمۀ ا.م.گمینی .تهران :کرگدن.

مجلسى .محمد باقر بن محمد تقى1351( .ش) .آسمان و جهان .ترجمۀ كتاب السماء و العالم بحار
األنوار ،جلد  .54ترجمۀ محمد باقر كمرهاى .تهران :اسالميه..

ـــــــــــــــ ( .بی تا) .اختیارات االیام .تهران :کتابفروشی اسالمیه.

ـــــــــــــــ 1403( .ق) .بحار األنوار .بیروت :دار إحياء التراث العربي.

میرزای قمی1371( .ش) .جامع الشتات .تصحیح مرتضی رضوی .تهران :کیهان.

نراقی ،مهدی .المستقصی فی الهیئة .نسخۀ خطی شمارۀ  6391کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
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