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Abstract 
Celestial constellations have always been discussed and researched by 
astronomers due to their role in determining time and some 
astronomical calculations. In terms of guidance, the Holy Qur'an 
clearly mentions constellations in three verses, and a surah is also 
known by the same name. This heavenly book considers the 
decoration of the sky with constellations as a sign of divine power. 
The main questions of this research are what is the external example 
of the Quranic constellations and what are the commonalities and 
differences between the Quranic and astronomical constellations? The 
origin of these questions is the proposal of various interpretive views 
presented by the thinkers. Using the method of interdisciplinary 
studies and the description and analysis of intra-Qur'anic and extra-
Qur'anic evidences show that the meaning of the constellation in this 
holy text can be the same common term among astronomers, that is, 
the twelve sets of stars that are known by special names that have 
been noticed because of their beauty and probably their role in human 
life. Another similarity between the Qur'anic and astronomical 
constellations, which shows the sameness of the two, is their 
materiality, beauty, and adornment, and their location in the sky near 
the earth. On the other hand, the towers and heavenly buildings that 
are introduced as examples of the zodiac in some interpretations, due 
to the lack of definitive proofs and the lack of discovery of such 
buildings so far, can only be presented as a possibility in the 
interpretation of these verses. 
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 بروج از منظر قرآن و دانش نجوم یقیتطب لیتحل

 رانیقم، ا ،المصطفیجامعه، گروه قرآن و علم  اریاستاد   یمسترحم یسیع دیس
  

 چکیده
دارند، همواره مورد گفتگو و  ینجوم محاسبات یزمان و برخ نییکه در تع ینقش لیبه دلآسمانی  بروج

به صراحت از بروج نام برده  هیدر سه آ ،یگرتیهدا یدر راستا زین میاست. قرآن کرپژوهش منجمان بوده

از  یابروج را نشانه لهیبوس انآسم نییتز ،یکتاب آسمان نیشود. اینام شناخته م نیبه هم زین یاو سوره

اینکه مصداق خارجی بروج قرآنی چیست و اشتراکات و تمایزاتی بین بروج  دانسته است. یقدرت اله

دهد. منشأ این سواالت، طرح قرآنی و نجومی کدام است، سواالت اصلی این پژوهش را تشکیل می

از روش مطالعات  یریگبهرهاست. های تفسیری گوناگونی است که از سوی اندیشمندان ارائه شدهدیدگاه

 نیدهد که مراد از بروج در اینشان مدرون قرآنی و برون قرآنی قرائن  لیتحل توصیف و و یارشته انیم

گانه های دوازده، یعنی همان مجموعهدانشمندان نجوم نیب جیتواند همان اصطالح رایمتن مقدس، م

بشر  یکه در زندگ یو احتماالً نقش ییبایز لیباشد که به دل شوندهای خاصی شناخته میای که با نام ستاره

ها بین بروج قرآنی و نجومی، که یکسانی این دو را از دیگر مشابهت د، مورد توجه قرار گرفته است.ندار

دهد، مادی بودن، زیبایی و زینت بودن، و قرار گرفتن هر دو در آسمانی نزدیک زمین است. از نشان می

نبود  لیاند، به دل شده یمصداق بروج معرف ر،یتفاس یکه در برخ یآسمان یهاها و ساختمانبرجسوی دیگر، 

 نیا ریدر تفس یبه عنوان احتمال تواند یتاکنون، تنها م ییگونه بناها نیعدم کشف ا زیو ن یوجود قرائن قطع

 ارائه شود. اتیآ

 .یفلک هایصورت ،یآسمان یها بروج، برج م،یقرآن کر :ها واژهکلید
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 . مقدمه5

های گوناگونی را قرآن برای بیان آنچه انسان برای رسیدن به سعادت، بدان نیاز دارد شیوه

کند و گاهی هم آورد، از برهان استفاده میاست. مثال می زند، استعاره میدر پیش گرفته

اگر نماید. اگر مثال می زند، مثالش حق و مطابق با واقع است؛ مطلبی علمی را بیان می

ای را ردّ کند در صحت آن هیچ شکی نمی توان نمود و اگر عقیدهای علمی بیان مینکته

کند، بطالن آن عقیده قابل تردید نیست. جامعیت و جاودانگی قرآن اقتضا دارد در می

راستای هدایت بشر از روشهای متعددی بهره ببرد. هدف از طرح مباحث علمی در قرآن 

 ﴾سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴿اینگونه بیان شده است 

-های خود را در اطراف ]جهان[ و در خودشان به آنها می( ) بزودی نشانه35)فصلت: 

 نمایانیم، تا اینکه برای آنها آشکار شود که او حقّ است(.

ن معنا نیست که قرآن، کتاب نجوم و هیئت است؛ بلکه سخن از نجوم در قرآن، به ای

تری از اصطالحات و های دانش نجوم، تفسیر روشنمقصود این است که با کمک یافته

 تعابیر نجومی به کار رفته در قرآن ارائه شود. 

ها است. مالک آسمان» بروج»از جمله تعابیر نجومی که چند آیه از قرآن تکرار شده 

گونه خبر داده زدهمین آیه سوره حجر از قراردادن بروج در آسمان، اینو زمین در شان

( )و به یقین در آسمان 61 )حجر: ﴾وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِین﴿است 

شود، به شناخته می« بروج»ای که به نام هایی قرار دادیم( و در نخستین آیه از سورهبرج

( 6)بروج: ﴾وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴿فرماید و می ها سوگند یاد کردهآسمان دارای برج

تَبَارَكَ الَّذِی ﴿هاست!( این آیات و آیاتی همچون آیه )سوگند به آسمان که دارای برج

هایی قرار ها برج)خجسته است آن خدایی که در آسمان ﴾جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا

( سؤاالت فراوانی همچون چیستی مراد از آسمان و بروج و محل قرار گرفتن 16داد()فرقان:

 است. آنها را به دنبال داشته

همواره مورد گفتگو و پژوهش بوده « بروج»از آنجا که در دانش نجوم نیز مسئله 

و گفته با مباحث علمی پرداخته است، برخی از دانشمندان مسلمان به تطبیق آیات پیش
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ای از اند با این روش، زوایایی از این تعبیر قرآنی را آشکار کنند. در مقابل، دستهکوشیده

ارائه « بروج»مفسران، با استناد به مباحث لغوی و برخی روایات، تفاسیر دیگری را از واژه 

 اند و آن را ناهمگون با بروج نجومی معرفی کنند.داده

 . روش پژوهش5-5

ای و تطبیقی، رشتهگیری از روش مطالعۀ میانو تحلیل آیات و با بهره این مقاله با توصیف

به دنبال پاسخ به این سؤاالت است که مصداق خارجی آنچه قرآن با عنوان بروج از آن نام 

 ها و تمایزاتی بین بروج قرآنی و نجومی وجود دارد.برد چیست و چه شباهتمی

 . پیشینۀ پژوهش5-3

ها و متون نجومی درباره بروج و ستارگان تشکیل دهنده ها، تقویمگذشته از آنچه در زیج

در قرآن کریم، سواالت متعددی « بروج»است، پس از به کار رفتن تعبیر آن ثبت شده

( و دیگر بزرگان 6۰۱: 33، جش.6511درباره مراد از این واژه از پیامبر )ر.ك؛ مجلسی، 

 :6511؛ مفید، 5۱۰: 51، جش.6511 مجلسی، ؛63۱: ۱ج ،ش.6516دینی )ر.ك؛ کلینی، 

هایی که به تناسب و درخور فهم مخاطبان ارائه شده، است. پاسخ( پرسیده شده115

است بخشی از اسرار این تعبیر قرآنی را آشکار سازد. مفسران نیز در ذیل آیات توانسته

بی و لغوی، های ادمرتبط، به با بهره گیری از سیاق آیات و توجه به روایات و برخی دانش

 اند.در تبیین این مفهوم کوشیده

( 6۱1: 3ق. ج65۱۱( و قرطبی )رك؛ قرطبی، 151: 3ق. ج60۰1طبری)ر.ك؛ طبری، 

: 1ق. ج6066بروج را به دژهای آسمانی تفسیر کرده و مفسرانی همچون قمی )ر.ك؛ قمی، 

 :۱ش. ج65۱1( و طبرسی )ر.ك؛ طبرسی، 510: 1ق. ج60۰1( طوسی )ر.ك؛ طوسی، 661

اند.  گانه آسمانی دانسته های دوازده ( مراد از بروج را در قرآن کریم، برج۱۰۱: 6۰؛ ج1۱1

(، گنابادی )ر.ك؛ 5۱۱: 0ق. ج60۰۱در این بین مفسرانی مانند جوزی )ر.ك؛ جوزی، 

اند که  ( نیز بوده6۰3: 6ق. ج6063( و زرکشی)ر. ك؛ زرکشی، 105 : 0 ، ج60۰۱گنابادی، 

اند. عالمه  رداخته و بروج را به جایگاه عبادت فرشتگان تفسیر کردهبه تأویل این آیات پ
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گیری از شیوه قرآن به قرآن و ( نیز با بهره513: 63، ج606۱طباطبایی)ر.ك؛ طباطبایی، 

بررسی مجموعه آیات قرآن دربارۀ ستارگان، مراد از بروج را مجموعه ستارگان آسمانی 

ر اساس دانش رایج و پذیرفته شده زمانه خویش به نظران، ب است. بیشتر این صاحبدانسته

 اند. تفسیر این آیات پرداخته و برخی از آنان نیز نیم نگاهی به روایات داشته

ها، لسانی فشارکی در لمعارفدر دوران معاصر نیز با گسترش نگارش دایرها

به ( ۱۰: 61ش. ج65۱5المعارف بزرگ اسالمی ذیل مدخل بروج )ر.ك؛ فشارکی،  دایره

های تفسیری در مفهوم بروج را توصیف محتوای سوره بروج پرداخته و بخشی از دیدگاه

( 6۱: 5ش. ج65۱3است. مقاله بروج در دانشنامۀ جهان اسالم )ر.ك؛ حیدرزاده، بیان کرده

ها و برخی از معارف سوره بروج را نیز در دو صفحه و در قالب و محتوایی مشابه، ویژگی

است. هادیان در مدخل بروج از دایره المعارف و مفسران گزارش نموده از زبان دانشمندان

شناسی بروج  ( به اختصار به مفهوم011: 3ش. ج65۱3قرآن کریم )ر.ك؛ هادیان رسانی، 

های علمی  است ولی سخنی از یافتههای تفسیری را نیز بازگو کرده پرداخته و برخی دیدگاه

است. از آنجا که شیوه و قاعده نگارش مقاالت باره به میان نیاورده جدید در این

توان از این  گونه داوری و قضاوت است، نمیها بدون هیچ المعارفی، نقل دیدگاه دایره

 دسته مقاالت، تحلیل و ارائه نظریه جدیدی را انتظار داشت.

 . صص 6۱شماره  - 651۱بهار و تابستان  ی،ژوهشنامه نقد ادب عربجوادی و ملکی )پ

 میبروج در قرآن کر ۀواژ ییروند تحول معنا یشناخت زبان نییتبای به در مقاله ( 33تا  56

نیز در پوده و همتیان اند. ی دنبال نمودهسام یها زباناقدام نموده و این تحول و تطور را در 

های همایش پژوهشکه به « یبروج دوازده گانه در شعر فارس گاهیجا» ای با عنوانمقاله

ارائه کردند، به تحلیل اشعار بزرگانی همون نظامی، خاقانی و حافظ  ات فارسیزبان و ادبی

شماره  - 60۰۰ زییپای، زبان و ادب فارساند. ذاکری و روستایی )مجله در این باره پرداخته

بروج و علم احکام نجوم مربوط به نیز با کاوش در دیوان سنایی،  (160 - 6۱1 .صص 0۱

 اند.امدار کاویدهرا از نگاه این شاعر ن آن

همانگونه که پیشینه بحث نیز شاهد است، مطالعه تطبیقی بین آنچه امروز به عنوان 
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گیرد با آنچه در  های آسمانی در دانش نجوم مورد مطالعه قرار می های فلکی و برج صورت

دو شود، انجام نپذیرفته و وجوه اشتراك و تمایز این  قرآن کریم با تعبیر بروج از آن یاد می

رقم  ها صورت نگرفته است و علی  کاملی بین دیدگاه  کاویده نشده و حتی تحلیل و مقایسه

ها توجه چندانی نشده است. اگرچه بررسی  وجود روایات متعدد تفسیری در این باره، بدان

این مجموعه روایات درخور یک مقاله مستقل است ولی گوشش شده تا در مقاله حاضر به 

تر برخی تعابیر ها بهره برده شود. عالوه از طرفی چون درك دقیق نفراخور بحث، از آ

رشته است و پژوهش مکتوبی که از این روش تفسیری در قرآنی، نیازمند مطالعات میان

 نُماید. تبیین مفهوم بروج بهره برده باشد یافت نشد، انجام و انتشار این پژوهش ضروری می

 شناسي . مفهوم3

)ر.ك؛ برج در فارسی و عربی مشترك و در فارسی میانه نیز وجود داشته است ۀواژ

، 65۱۱ر.ك؛ دهخدا، بنای مرتفع، استوار و قلعه مانند را برج گویند؛ )( 611 : 65۱۱مکنزی، 

لبروج(، برج اطالق اخانه فرضی خورشید )منطقه 61یک از همچنین به هر( 5161 : 5 ج

این واژه در عربی، در معانی گوناگونی مانند دژ، کاخ،  (511۰ :5 ر.ك؛ همان، جشود) می

( 51۰ :6 م، ج6111تهانوی،  ؛ 663 ق.، ص6011ر.ك؛ راغب، ستاره بزرگ و درخشان )

 ابن ؛ 1۱5 ، 6 ، ج6061فیروزآبادی،  ؛ 111 : 6 ق.، ج60۰0ر.ك؛ جوهری، گشادی چشم )

است. به کار رفته( 531 : 6 ج)ر.ك؛ همو،  فاصله میان دو ابرو( 531 : 5 ، ج6060منظور، 

)همان( البته برخی از دانست و آشکار بودن توان ظهور وجه اشتراك همه این معانی را می

. پناهگاه و محل امن 1. ظهور و بروز 6اند:  دو اصل ذکر کرده «برج»کتب لغت برای مادّه 

 (.613: 6، ج601۰فارس،  )ر.ك؛ ابن

ها برای نیز به دو گونه ذکر شده است: الف. پناهگاه بودن برج «برج»وجه تسمیه 

های بلند که به دلیل ارتفاعشان بسیار ظاهر و ها از ساختمانانسانها ب. برخورداری برج

 (.663: 6011راغب اصفهانی،  ؛660: 1، ج606۰ند)ر.ك؛ فراهیدی،  آشکار

اند که از طریق سریانی  ومی دانستهر ـ   را از اصلی یونانی، واژه برج شناسان معاصر واژه

سریانی و اصطالحی  یا اند که واژه به عربی راه یافته است؛ همچنین احتمال داده یآرام  یا
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های اند و از آنجا وارد گویش رواج داده و عربستان بوده که رومیان آن را در شام ینظام

عنیسی،  ؛  3۱ : 6 ج. ش653۱ر.ك؛ مشکور، است)جنوبی شده عربستانآرامی و سپس 

و با پذیرش قواعد جمع عربی به شکل بروج درآمده است. )رك؛ جفری، (  ۱ : 6113

منزلگاه است و برای منازل آفتاب به کار  یاین لفظ در عبری هم به معنا( 60۰ش. :65۱1

پرستانه  یهود، مظهر عبادت بتآیین است و در  البروجبرج منطقه 61رفته که اشاره به  می

 (.6۱3 : 65۰1)ر.ك؛ هاکس، استه  بود

 های فلکي از دیدگاه قرآن کریم. بروج و صورت2

( و در بقیه ۱۱ نساء:معنای دژ و قلعه ) هیک بار ب؛ است تکرار شده بار در قرآن 0واژه بروج 

به کار رفته که های آسمان معنای ستاره یا برج( به 6 بروج: ؛ 16 فرقان: ؛ 61موارد )حجر، 

 موضوع بررسی در این مقاله است. 

 . مراد از آسمان دارای بروج2-5

 برگرفته شده که به معنای علوّ و بلندی است)ر.ك؛ ابن «سُمُوّ»و  «سَمو»واژۀ سماء از ریشه 

( و معادل فارسی آن آسمان است. به  15۱6: 1، ج60۰0 ؛ جوهری، 1۱: 5ج، 601۰ فارس،

آن  «سماء»تصریح لغویون، چیزی که باالی چیز دیگری قرار گرفته و بر آن محیط باشد 

( برخی  11۰: 3، ج60۰1؛ مصطفوی:  01۱: 6011اصفهان،  شود)ر.ك؛ راغب چیز گفته می

، 60۰1 اند)ر.ك؛ مصطفوی،ی و عبری دانستهرا معرّب شمیا در سریانی، آرام «سماء»نیز 

 .(11۰: 3ج

رود؛ چنانچه در  واژۀ سماء، اسم جنس است و برای مفرد و جمع، هر دو به کار می

: 6011اصفهانی:  است)ر.ك؛ راغببقره ضمیر جمع به آن ارجاع داده شده 11آیۀ شریفه 

 )بقره: ﴾سَمَاوَاتٍ  مَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَإِلَی السَّ  ثُمَّ اسْتَوَی﴿( 116: 3، ج60۰1مصطفوی: ؛  01۱

برای واژه [ هفت آسمان مرتب نمود(  صورتها را ]بهسپس به آسمان پرداخت، و آن( )11

 است)ر.ك؛ ابنهای متعددی از جمله اُسمیه، سماوات و سُمِی ذکر شده جمع «سماء»

 (.5۱۱: 1ج ،6060 منظور،
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است. این واژه، متعدد معنوی و مادی به کار رفتهواژۀ سماء در قرآن کریم در معانی 

ه یی و در بقیهاتنبار به  6۰۰ آمده وبار به صورت جمع  61۰بار به صورت مفرد و  61۰

دهد قرائن درونی و برونی آیات، نشان می ؛است کاربرد داشتهارض  همراه کلمه موارد به

  است.رفتهک مصداق بکار نیک معنا و در ین موارد به یاکه در تمام 

(، جوّ و هوای 613: 6، ج65۱6 شیرازی، ( )ر.ك؛ مکارم10جهت باال )ابراهیم: 

( أجرام و کرات 51۱: 65، ج65۱6 شیرازی، ( )ر.ك؛ مکارم51 فشرده اطراف زمین )أنبیاء:

( )ر.ك؛ 11 ( ، ابر )بقره:630: 6ج .ش65۱3 اصفهانی، ( )ر.ك؛ رضایی1 آسمانی )رعد:

(، مقام قرب و 305: 6۰ج .ش65۱1 ( )طبرسی:66 ، باران )نوح،(1: 6۱ج ،65۱۱قرطبی: 

: 61، ج606۱ ( )ر.ك؛ طباطبایی،3 مقام حضور که محل تدبیر امور عالم است )سجده:

 ( از جمله معانی هستند که مفسران معتقدند واژه سماء در آن به کار رفته است.10۱

در معانی متعدد در قرآن را  «سماء»توان کاربرد لفظ شناسی میبر اساس اصول واژه

توان اطالق سماء بر ابر و باران را  شاهدی بر اشتراك لفظی این واژه دانست؛ و نیز می

 کاربردی مجازی شمرد؛ چرا که آسمان محل ابر و تشکیل باران است. 

هایی اند را تمام آسمانبیشتر مفسران مراد از آسمان در آیاتی که از بروج سخن گفته

که در آن ستارگانی وجود دارد. برخی نیز منظور از آسمان را، منظومه شمسی دانند  می

( 6۰5: 606۱( و یا کهکشان راه شیری )ر.ك؛ السعدی، ۱: 6۰: ج65۱۱)ر.ك؛ قرطبی، 

 دانند. می

 16در این آیات به منظومه شمسی، بر اساس سیاق آیه « سماء»به احتمال قوی تفسیر 

در ادامه آیه از قرار دادن چراغ و ماه نورانی در آن است که سوره فرقان صورت گرفته

تَبَارَكَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا ﴿آسمان سخن گفته است. 

در این تفسیر مراد از سراج، خورشید و مراد از قمر، کره ماه دانسته شده که جزء  ﴾مُنِیرًا

 ی هستند.اعضای منظومه شمس

رسد این تفسیر درست نباشد زیرا حتی اگر مراد از سراج و قمر در این  اما به نظر می

آیه خورشید و ماه منظومه شمسی باشد، لزومی ندارد که مراد از آسمان در این آیه فضای 
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منظومه شمسی باشد زیرا منظومه شمسی، خود بخشی از کل آسمان است. همچنین منحصر 

رسد زیرا وجود ستارگانی در خارج  هکشان راه شیری موجه به نظر نمیکردن آسمان به ک

 از کهکشان ما، امری مسلم است.

ای وجود دارد؛  بنابراین مراد از آسمان در این آیات، آسمانی است که در آن ستاره

( 61؛ فصلت:  3؛ ملک:  1)صافات: « ترین آسماننزدیک»آسمانی که قرآن از آن با تعبیر 

 د.کن یاد می

 . مراد از بروج2-3

گونه که اشاره شد، با استناد به دالیل و شواهد درون قرآنی و برون قرآنی همچون همان

شده رائه های متفاوتی ا سیاق آیات، روایات و شواهد علمی، درباره چیستی بروج دیدگاه

هر ای که نباید در این بین مورد غفلت قرار گیرد، وابستگی ماهیت بروج در است. نکته

 است.کدام از این آیات، به مفهومی است که از آسمان در همان آیات اراده شده

ای  گانه گروهی از نویسندگان و مفسران مراد از بروج را در این آیات، بروج دوازده

دانند که خورشید و ماه در هر زمان از سال در برابر یکی از این منازل قرار  می

 ؛ ۱۰۱ : 6۰ ج و 1۱1 : ۱ ، ج65۱1طبرسی،  ؛ 510 :  1 ، ج60۰1ر.ك؛ طوسی، )گیرند می

( 56: 61۱۱السید، جمیلی ؛ 0۰: 66، ج65۱6شیرازی،  ؛ مکارم ۱61 :0، ج60۰۱ ،یزمخشر

اند و به نام آن  گانه، دوازده مجموعه ستاره را در خود جای داده های دوازدهاین برج

 شوند. مجموعه خوانده می

در « منازل الشمس و القمر»( نیز از تعبیر 153: 63، ج606۱برخی )ر.ك. طباطبایی، 

است.   اند و فخر رازی نیز آن را به عنوان یک دیدگاه مطرح کردهتفسیر آیه استفاده کرده

گانه  های دوازده ( ولی در ادامه به بررسی برج660: 56ق. ج601۰)ر.ك. فخررازی، 

انه ماه نبوده و همان بروج گ دهد مرادشان منازل بیست و هشت اند که نشان می پرداخته

و پنجمین آیه از   سیسوره اند. منازل ماه در سی و ششمین آیه از  گانه را اراده کرده دوازده

 سوره یونس از آن یاد شده است.

سال  محاسبهها و با نظام حرکت خورشید در میان برج ی مردم شبه جزیره عربآشنای



 1411 زمستان | 21شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 555

-ات وحدانیت خود از شکوه و زیبایی برج، سبب شده است که خداوند بر اثببر آن اساس

السَّماءِ  لَقَد جَعَلنا فِیوَ﴿(  1۱ : 60 ، ج6016عاشور،  : )ر.ك؛ ابنهای آسمان سخن گوید

هایی قرار دادیم، و آن  ( )و به یقین در آسمان برج61-63 )حجر: ﴾نَیْـظِرِبُروجـًا و زَیَّنّـها لِلنَّ

گفته حاکی از این است که خداوند از آنچه  را برای بینندگان آراستیم(. سیاق آیه پیش

برای انسانها ملموس و محسوس است نیز برای بیان و اثبات صفات خویش بهره برده و 

 های عقالنی و فلسفی اکتفا نکرده است.    صرفا به روش

دهند که مراد از بروج،  میرائه ای از مفسران و اندیشمندان این احتمال را ا وعهمجم

( و یا خود 101: 1۰ق. ج606۱جایگاه قرار گرفتن ستارگان در آسمان )ر.ك. طباطبایی، 

؛  51 : 61 ج ق.60۰1اند. )ر.ك؛ طبری،  ستارگانی باشند که در این منازل قرار گرفته

: 63، ج606۱؛ طباطبایی،  1۱5 :61 ، ج65۱۱ ،ی؛ قرطب660: 56، ج601۰ ،رازی نیفخرالد

( عالمه جوادی آملی نیز با استناد به سخنان استادشان عالمه 5۰0: 6110الخطیب،  ؛ 153

شعرانی مبنی بر اینکه واژه بروج اصطالحی قرآنی و حتی عربی نیست، مراد از بروج را 

/ 6۰/ 10دوم. سوره بروج جلسه  ریتفسدانند که دارای ظهور و بروز هستند. )ستارگانی می

651۱) 

( که ایشان در پاسخ به سوال از ص)اکرم  امبریپانصاری از بن عبداهلل  جابرروایتی از 

( نیز مستند 51۱: 63ق. ج60۰0)ر.ك؛ سیوطی، «. الکواکب»فرمودند: بروج چیستی 

 دیگری بر این دیدگاه دانسته شده است.

های فلکی اموری اعتباری و قراردادهای  که صورتشاید وجه این تفسیر این باشد 

بشری هستند و تا حدامکان نباید تعابیر قرآنی را بر این امور اعتباری حمل کرد. از سویی 

گری در معنای بروج مورد توجه قرار گرفته باشد، این ویژگی در  اگر ظهور و جلوه

ستارگان هستند که با هایی از  های فلکی، مشهودتر است زیرا صورفلکی مجموعه صورت

 نمایانند. ایجاد شکل خاصی خود را آشکارا به بیننده می

ق.، 60۰1دانند، )طبری،  های ستارگان می گروهی نیز بروج را شامل تمام مجموعه

م.، 611۰الشریف،  ؛ 1۰: ۱ش.، ج65۱6میبدی،  ؛ ۱5 : 0 ج. تا فراء، بی ؛ 51 : 61 ج ؛ 61 : 60 ج
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( یکی از ۱۱: .ق6015مسلح قابل دیدن نیستند. )نبیل،  چشم غیر( که بعضی از آنها با 05ص

شناسان و مفسران معاصر که معتقد است، مقصود از بروج در این آیات، ستارگان  لغت

اما از آنجایی که بروج اصطالحی در علم نجوم، منازلی اعتباری برای »نویسد:  است، می

و علت اینکه اینجا از تعبیر بروج استفاده تواند مراد باشد  حرکت سالیانه خورشید است، نمی

کرد؛ چون معنای  گونه اقتضا می است نه نجوم، این است که جالل و عظمت االهی اینشده

، 60۰1)مصطفوی،  «، ظاهر و با عظمت است. بروج، بنای بلند و رفیع است که بسیار آشکار

 ( 101: 6ج

ز بروج را همان اصطالح نجومی گفته در نقد دیگرانی که مراد ا صاحبان دیدگاه پیش

 ساختار و شکلگونه تصورات درباره  این ،کهاند  اند، اینگونه استدالل کردهرایج دانسته

ر.ك؛ یافت )ها پس از نزول آیات به فرهنگ مسلمانان راهها، سال آسمان و ستاره

روج بر آن، ب عالوهو ( 5۰5 : 5۰ طالقانی، همان، ج ؛ 101 : 1۰ ، ج606۱طباطبایی، 

های خدایان خود ها را از ناماند که یونانیان قدیم، نام آن گانه یونانی، بروجی اعتباری دوازده

، 65۱6قرشی،  ؛ 1۱ : 1 ج. م61۱1وجدی،  فرید ؛ 615 : 61 ج ،65۱6)ر.ك؛ قرشی،  اند گرفته

توان آن اصطالح خاص نجومی را برآیات قرآن حاکم و تطبیق نمیبنابراین، ( 6۱1 : 6 ج

 (. 5۰5 : 5۰ ، ج650۱رد )ر.ك؛ طالقانی، ک

( و نلینو )ر.ك؛ 1۰۱: 6تا، ج اگرچه برخی همچون ابن درید )ر.ك؛ ابن درید، بی

اند که بروج برای عرب جاهلی ناشناخته بوده است ولی  ( بر این عقیده60۰ش.: 6501نلینو، 

بیانی قابل فهم کردند معارف الهی را با  مراجعه به برخی روایات معصومین که تالش می

 دهد. برای مردم بیان کنند، غیر از این را نشان می

پیامبر گرامی اسالم بنابر روایتی که ابن عباس از ایشان نقل کرده، بروج را در اولین 

 نی( ا110ق.: 6060 د،یمفر.ك؛ ) ست.کرده ا لیگانه تاو بروج به امامان دوازدهآیه از سوره 

 یقندوزر.ك؛ است. )بر دوازده نفر بودن امامان آمده حیصربا تنیز  یگریدر منابع د تیروا

گانه در عصر نزول و  شهرت بروج دوازده( که شاهدی بر 130: 5ق. ج6061 ،یالحنف

-)ع( نیز  با تصریح به برجهای ]منازل[ خورشید ، می یعرب با آن است. امام عل ییآشنا
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رسد با  (. به نظر می63۱: ۱ج ش.6516کلینی، « )لِلشَمسِ ثَالثُمِأه و سِتُّونَ بُرجَاً»فرمایند: 

( 66ش.، 65۱6توجه به آشنایی عرب قبل از اسالم با منازل ماه و خورشید )ر.ك؛ صوفی، 

 اطالع مانده باشند.  گانه بی و نیازشان به تقویمی طبیعی بعید است از بروج دوازده

آنان . دارد وجود هاآسمان در که دانند می هاییساختمان به اشاره را بروج نیز گروهی

گوید را شاهدی بر این  ر که از حفظ شدن بروج از شیاطین سخن میحج 6۱ـ  61آیات 

،  3 ، ج65۱1قرطبی،  ؛ 151 :  3 ج ق.60۰1اند. )ر.ك؛ طبری،  وج شمردهبراز سیر تف

 شَیطَانٍ کلِّ مِنْ حَفِظْنَاهَا وَ* رِینَلِلنَّاظِ زَینَّاهَا وَ بُرُوجاً السَّمَاءِ فِی جَعَلْنَا لَقَدْ وَ﴿( 6۱5ـ  6۱1 ص

هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم و آن را )و به یقین، در آسمان برج ﴾رَجِیم

 مرجع است این بر نظران مبتنیاین صاحب ای حفظ کردیم.( تفسیراز هر شیطان رانده شده

 ها سخن نگوید.حفظ آسمانباشد و آیه شریفه از  حفظناها، بروج در «ها» ضمیر

 و اند که از زبرجد سبز و نقره سفید مراد از بروج را قصرهای آسمان دانسته این دسته،

هاست، عبادت فرشتگان در آسمان محلطالی سرخ و گوهر و مروارید ساخته شده و 

 ؛61 : 60 ق.، ج60۰1ر.ك؛ طبری، ). ها در زمین استکه مساجد، عبادتگاه انسان چنان

( این بروج محل اجتماع مالئکه نیز است که 6۰3 : 6 ، ج6063زرکشی،  ؛ 5۱ : 61 ، ج66 مج

ها را از شوند، چراکه خداوند آن مکان گیری وتدبیر امور در آن جمع میبرای تصمیم

گذارد شیاطین به آن راه یافته و سخنان آنان را شنود کنند، تا  شیاطین حفظ کرده و نمی

 (.1۰۱م.: 6116فاش کنند)ر.ك؛ جبالیه،  بتوانند اسرار الهی را

دهندگان این دیدگاه معتقدند قرآن مطابق با اصطالحات فلکیون و رائه برخی از ا

فهمد.  است بلکه به زبان عربی فصیحی است که هر عرب زبانی آن را میمنجمین نازل نشده

است. از طرفی ر نشدهگانه تفسی های دوازده گاه بروج، به برجعالوه بر اینکه در روایات هیچ

نیز بین ستارگان و قصرها ]بروج[ شباهتی به جز در بلندی و ارتفاع وجود ندارد و این 

تواند وجه شبه مناسبی باشد تا بتوان به مجموعه ستارگان، مجازاً بروج گفت.  شباهت نمی

عباس)ر.ك؛ سیوطی،  ( روایاتی از ابن1۱۰: 65۱۰همو،  ؛ 13۱: 5۰، ج60۰۱)صادقی، 

دانند  ( که بروج را قصرهایی در آسمان می۱3: 3 ( قتاده و عطیه )همان، ج556: 1، ج60۰0
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 است. نیز مورد استناد این گروه قرار گرفته 

هایی با برج و باروهایی عظیم و فروزان در ساختمان یکی از مفسران معاصر، وجود

ا دانسته ه نگهبان در آنساکن و موجودات ای ضمنی به وجود نوعی  اشاره را اجرام آسمانی

 (.5۰1 : 5۰ ، ج650۱است)ر.ك؛ طالقانی، 

گروهی از مفسران نیز مراد از بروج را محل قرار گرفتن ستارگان و اجرام آسمانی 

اند؛ چراکه هر جرم آسمانی موقعیت و جایگاه خاصی در آسمان دارد )ر.ك؛ دانسته

این مفهوم از بروج، اختصاصی به  (635 : 0 ج. 65۱1ماوردی،  ؛۱۰۱ : 6۰ ، ج65۱1طبرسی، 

گانه ندارد و شامل محل قرار گرفتن هر های فلکی مشهور و یا بروج دوازدهصورت

شود. شاید این دیدگاه با توجه سیاق آیه شصت و یک سوره فرقان است که ای می ستاره

. این مفسران ﴾ا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِیرًاتَبَارَكَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیهَ﴿فرماید: می

اند که بر این اساس، بروج ظرف و محل قرار گرفتن را بروج دانسته« فیها»مرجع ضمیر 

خورشید ]به عنوان نماینده ستارگان[ و ماه ]به عنوان نماینده اقمار و سیارات[ شمرده 

 شود. می

ر.ك؛ مفید، ))ع(  معصومام ام 61در برخی دیگر از مکتوبات و تفاسیر، بروج به 

 رتفسی( 105 : 0 ، ج60۰۱ر.ك؛ گنابادی، درجات آسمانِ روح انسان ) یاو ( 110 : 6511

  ی از بروج دانست.تأویلتوان آن را است که بر اساس قواعد و معیارهای تفسیری میشده

 های فلکي در دانش نجوم. بروج و صورت4

های مختلفی همانند چهارگوش، ترازو، عقرب شکلتوان  در یک نگاه ساده به آسمان، می

ها این مجموعه های ستارگان تصور کرد. چند هزار سال پیش، انسان و... ، را از مجموعه

بینیم ولی تصورات آنان در مورد این  دیدند که ما اینک می گونه می ستارگان را همان

های محلی آنان ها و داستان لههها به نحو دیگری بود. این اَشکال، نمودی از خدایان، آشکل

 نیز بیانگر این موضوع است. های فلکیبود؛ اسامی صورت

( به معنای صورت فلکی است که ترکیبی از دو کلمه Constellationدر زبان التینی )

(con( به معنای با هم و )Stellaبه معنای ستاره است پس به عبارتی ساده )  ترصورت فلکی
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ستارگانی که به »اند:  گونه تعریف کرده یعنی گروهی ستاره. برخی صورت فلکی را این

« اند تا به آسانی مورد شناسایی و مراجعه قرار گیرند. های خیالی تقسیم بندی شده گروه

 (.65: 6511شناسی، ستاره مدرسه ؛ ۱: 65۱0جوزف، )

سال قبل از  5۰۰۰بسیار قدیمی است و الاقل به  های فلکیگذاری صورتسابقۀ نام

( و 65۱ش.: 6501نلینو،  ؛ 5۱: 65۱6رسد، که نخست به یونانیان )ر.ك؛ صوفی،  میالد می

هایی اسامی قهرمانان و اشخاص و است و آنها به مناسبتسپس به رومیان منتقل شده

( 61: 65۱1وجودات اساطیری و یا جانوران عادی را بر آنها نهادند)ر.ك؛ دگانی، م

اند ولی بعد  داشته های فلکیهای قبل از اسالم، طریقۀ دیگری برای تشخیص صورت عرب

 فرهنگ،اند)ر.ك؛ جعفری،  های یونانی را اقتباس و اختیار کردهاز اسالم به تدریج صورت

65۱۰:10۰ .) 

است که در حدود  ، یادگاری از بطلمیوسهای فلکیاولین ثبت قابل اعتماد صورت

( پس ۱: 65۱0صورت فلکی را در فهرستی ثبت کرد)ر.ك؛ جوزف،  0۱سال قبل،  6۱۰۰

صورت فلکی شناخته و  ۱۱وامروزه از او دانشمندان به تکمیل این فهرست پرداختند 

 (61: 65۱1است.)ر.ك؛ دگانی، گذاری شده نام

آسمان  دررا کمربندی دایره شکل  ای از کره عالم است که باریکه منطقه البروج

 3/۱و به فاصله در راستای خط استوا ج و البرواست. و این نوار، موازی با دایرهتشکیل داده

است. حرکت ظاهری ساالنه خورشید، ماه و سیارات بجز درجه در طرفین آن واقع شده

ای،  قمشه زمانی ؛ 511: 65۱۰گیرد)ر.ك؛ جعفری،  البروج صورت میزهره، در منطقه

 (.36: 6، ج65۱6

جنوب را طی  ترین روز زمستان، نزدیکترین مدار نسبت به افقخورشید در کوتاه

دارند. همچنین در بلندترین روز  کند لذا در این روز، اشیاء روی زمین، بلندترین سایه را می

پیماید. در بقیه روزهای سال،  جنوب را می تابستان، خورشید دورترین مدار نسبت به افق

دارد. بنابر این، حرکت ظاهری خورشید در فصول  مدار خورشید بین این دو مدار قرار

 .نامند می «منطقه البروج» آسمان است. این نوار فرضی رادر تلف، روی یک نوار فرضی مخ
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از هر کدام  و است فلکی قرار گرفته فرضی، دوازده صورت در طول این نوار 

ای  دهند و به نام صورت فلکی البروج یک برج را تشکیل می گانه منطقه های دوازده بخش

خورشید در هر ماه شمسی در مقابل یکی از این  شود که در آن قرار دارد. خوانده می

کره شود.  گذاری میها نامهر ماه شمسی با یکی از این برج از این روگیرد؛  ها قرار می برج

گردد، این دوازده برج را طی  ماه نیز در طول یک ماه قمری که یک دور به دور زمین می

 کره زمین اهل نگاه از که دهد می رخ زمانی «عقرب در قمر» پدیده مثال نعنوا کند. به می

  .گیرد می قرار عقرب فلکی صورت روی بر ماه

مسیر ظاهری حرکت خورشید بین به در یونان باستان دهد تاریخ نجوم نشان می

قسمت مساوی )برج( تقسیم  61در یک سال به اند و آن مسیر نیز توجه داشتهستارگان 

آن که غالباً نشان حیوانی بوده،  یمحاذ یاست. هر برج را نیز با صورت فلکشده می

ج، در البرو رو، دایره این و از( 03: 6511سبحانی،  ؛ 11: 65۱6ر.ك؛ نبئی، خواندند ) می

های به ترتیب ماهگانه  های دوازدهبرجاست. تعبیر شده( zodiac) یونانی به دایره حیوانات

  سال عبارتنداز:

. جوزا: 5[ Taurus. ثور: )گاو( ]1[ Aries. حمل: )بره( ]6بروج ربیعیّه( الف: )

 [Gemini)دوپیکر( ]

. سنبله: 5[ Leo. اسد: )شیر( ]1[ Cancer. سرطان: )خرچنگ( ]6بروج صَیفیّه( ب: )

 [.Virgo)خوشه( ]

. قوس: 5[ Scorpio. عقرب: )کژدم( ]1[ Libra. میزان: )ترازو( ]6بروج خَریفیّه( ج: )

 [Sagittarius)کمان( ]

. حوت: 5[ Aquarius. دلو: )دول( ]1[ Capricornus. جدی: )بز( ]6بروج شَتَویّه( د: )

 (.506 :0 الصفا، همان، ج إخوان ؛ 51۰ :6 تهانوی، همان، ج)ر.ك؛  [Pisces)ماهی( ]

 ( :5۱: 6013ند)ر.ك؛ عزیزی، ا این دوازده برج در دو بیت زیر جمع شده

ــرَطانِ    ــوزَۀَ السَـــ ــورُ جَـــ ــلَ الثَـــ  حَمَـــ

ــدیَاً    ــوسِ جَـ ــنَ القَـ ــرَب  مِـ ــی عَقـ  وَ رَمَـ
 

ــزانِ    ــنبُلَ المیـــ ــثُ سُـــ ــی اللَیـــ  وَ رَعَـــ

ــانِ  ــۀَ الحِیتـــ ــدَلوُ بِرکَـــ ــتَقَی الـــ  وَ إســـ
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انتقالی زمین به دور  نمود ظاهری دو حرکت زمین است. حرکت البروجدر حقیقت منطقه

ت و حرکت وضعی که باعث گردش شب و روز اسسال خورشید که پدید آورنده 

 شود. می

سیارات منظومه شمسی تشکیل ماه و  یمدارهاای که  گونه که گفته شد، صفحه همان

ماه و سیارات همواره در میان به همین دلیل و منطبق است ج البرو دایره  رتقریباً ب دهندمی

عوامل اصلی کنند و از نقش محور بازی میها برج ،یبین طالع. در شوند برجها دیده می

 (  551 : 0 ، ج6061الصفا، روند. )ر.ك؛ إخوان به شمار میاحکام نجوم 

ناشناخته بود، زیرا آنها در علم  یگانه برای عرب جاهل دوازدهبرخی معتقدند بروج 

به ثبت و شناسایی بروج و سیر سیارات در آن داشته باشند  یپیشرفته نبودند تا نیاز هیئت

بر آشنایی آنان با آسمان  یهای دیگر نشانه یولی به اعتقاد برخ( 60۰ ش.:6501ر.ك؛ نلینو، )

ن وجود دارد، به ویژه اینکه آنان با یهودیان شبه جزیره و مسیحیان در ارتباط آ یهاو برج

 آلوسی ؛  015 :  ۱ : ج65۱۰ر.ك؛ جوادعلی، کردند) آنان استفاده می یهابودند و از دانش

النهرین و اواخر  ها، نخستین بار در بینتقسیم آسمان به برج( 116ـ  115 : 5 ، ج60۰3شکری، 

 (. 0۰53 : 5 ، ج65۱۱)ر.ك؛ دهخدا، استانجام گرفته و از آنجا به یونان راه یافته یدوره بابل

البروج را به بخشهای کوچکتری نیز تقسیم  در نجوم هندی، چینی و عربی، دایره

کردند. این تقسیم بر اساس طول مسیر حرکت یک شبانه روزی ماه در امتداد  می

قسمت و در نجوم چینی و  1۱ایره البروج به البروج بوده است. در نجوم هندی د منطقه

 دیهر خانه )منزل( با یبند میتقس یبا توجه به تساوشده است.  قسمت تقسیم می 1۱عربی به 

. 1 شَرطِین. 6 از عبارتند ترتیب به ماه منازل باشد. یقوس هیثان 13و  قهیدق 36درجه و  61

 صَرفه. 61 زِبره. 66 جِبهه. 6۰ طُرفه. 1 نُثره. ۱ اعذِر. ۱ هُنعه. 1 هُقعه. 3 دُبران. 0 ثُریا. 5بَطِین

بَلَده  .16نَعایِم  .1۰. شوله 61قَلب  .6۱اَکلیل  .6۱. زَبانی 61. غِفِر 63سَماك  .60عَواد . 65

المُؤَخِر  . فَرَغ1۱ُالمُقَدَم  فَرَغُ .11االخبیه .13السُعود  . سَعد10البَلع  سَعد .15الذابِح  . سَعد11

 (3م.: 61۱۱ابن قتیبه دینوری، ؛  ۱۱ ق.:6061الحوت )ر.ك. اخوان الصفا،  بَطنِ یا رشاء .1۱
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 . وجوه اشتراک قرآن و نجوم در توصیف بروج1

های های دانش نجوم، شباهتبا بررسی مفهوم بروج در قرآن کریم و مقایسه آن با یافته

 که به قرار زیر است.ای در مفهوم بروج بین این دو منبع معرفتی به دست آمد چهارگانه

 . اشتراک در زیبایي و زینت بودن1-5

إِنَّا زَیَّنَّا ﴿گیری از روش قرآن به قرآن و توجه به آیاتی همچون آیه ششم صافات با بهره

توان دریافت که داند میکه کواکب را ابزار زینت آسمان می ﴾بِزِینَۀٍ الْکَواکِبِالسَّماءَ الدُّنْیا

آسمان در سوره حجر، زینت بخشیدن آسمان بوسیله ستارگان تشکیل دهنده مراد از تزیین 

بروج است و اینکه حداقل بخشی از زیباسازی آسمان توسط این مجموعه ستارگان انجام 

های  ای را در مواجهه با درخشش مجموعهاست. این همان زیبایی است که هر بینندهشده

کند و و در برابر این همه زیبایی سر خم می داردای در آسمان شب به تحیر وامیستاره

 کند.اند را به خود خیره میحتی دانشمندانی که سالیان متمادی به رصد پرداخته

 . اشتراک در محل قرار گرفتن1-3

گونه که گذشت قرآن کریم در ششمین آیه از سوره صافات و برخی دیگر از آیات  همان

 ﴾ابِیحَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَزَیَّنَّا السَّمَ وَ﴿است آسمان خبر داده از قرار گرفتن ستارگان در نزدیکترین

و آسمان پست ]دنیا[ را با »است( نیز آمده 3همین مضمون در ملک،  61)فصلت، 

وقتی این آیات را در کنار آیه شانزده سوره حجر که وجود بروج در « هایی آراستیم چراغ

شود که مکان قرار دهیم این احتمال تقویت میمیگوید، قرار آسمان و تزیین آن سخن می

است. وقتی گستره وسیله آن تزیین شده ترین آسمان است که بهگرفتن بروج، نزدیک

گیریم، نزدیک بودن عظیم آسمان را با کرانه حداقل سیزده میلیارد سال نوری در نظر می

 ترند.آسمانی بسیار به ما نزدیککند، زیرا نسبت با دیگر اجرم این بروج به ما معنا پیدا می

جالب اینکه بنابر آنچه در منظومه بطلمیوسی مورد اعتقاد بود، ستارگان در هشتمین 

قرار داشتند و افالك نزدیک به زمین، تنها سیارات را در خود جای  -فلک ثوابت  -فلک 

ر داده بودند و این برخالف دیدگاه قرآن کریم است که آسمان نزدیک را مشتمل ب
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 داند.ستارگان می

 . اشتراک در مادی بودن1-2

نقش سیاق در فهم مراد از بروج بسیار پررنگ است. در سوره حجر پس از طرح مسئله  

کند و در سوره فرقان نیز ها اشاره میها و روییدنیبروج، به گسترش زمین، آفرینش کوه

پردازد. این و روز می در ادامه بحث از بروج، به آفرینش خورشید و ماه و پیدایش شب

تواند قرینه مناسبی بر این نکته باشد که بروج سیاق و قرار گرفتن بروج در کنار این امور می

توان با استناد در این آیات امری محسوس، مادی و قابل مشاهده برای مخاطبان است و می

 به برخی دیگر از دالیل، همان بروجی دانست که موضوعی نجومی است.

 اشتراک در مورد اهتمام بودن. 1-4

توان به طور خاص مد نظر قرار داد. این اهمیت بروج در قرآن و دانش نجوم را نیز می

است. اهمیت تا آن میزان است که خداوند به آسمانی که دارای بروج است قسم یاد کرده

دانشمندان نجوم و تقویم به دلیل نقش بروج در محاسبات نجومی همواره بخشی از 

ای از منجمان نیز با توجه به تاثیراتی که برای دهند. دستهطالعاتشان را به آن اختصاص میم

این بروج و وضعیت قرارگرفتن زمین و دیگر اجرام آسمانی در نسبت به این بروج بر جهان 

ای قائلند. کارکردهایی که  شمرند، برای آن ارزش ویژه طبیعت و حتی زندگی بشر برمی

کنند، از این دسته است که مجال یم علمی و غیرعلمی برای بروج بیان میمعتقدان به تنج

 طلبد.دیگری برای بررسی می

 . وجوه افتراق قرآن و نجوم در توصیف بروج6

قرآن کریم در سوره حجر بدنبال سخن از قرار دادن بروج در آسمان، حفظ آن را بیان 

اً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ وَ حَفِظْناها مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوج﴿کند می

در آیه به آسمان را درست « ها»( اگرچه برخی ارجاع ضمیر 6۱- 61)حجر: ﴾رَجِیمٍ

( ولی عالمه طباطبایی این ارجاع را درست دانسته 6۰1: 10ق. ج601۰دانند)فخرزاری،  نمی
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داند. ایشان در تبیین قسمی که آغازین آیه سوره میها و بروج را ابزاری برای حفظ آسمان

خورم به است: قسم میمثل اینکه در آیه گفته شده»نویسند:  بروج به آن یاد شده است می

« کند، شیاطین را از آسمان دفع می ها هایی که خداوند به وسیله آن برج آسمان دارای برج

 (.101: 1۰ق. ج606۱)طباطبایی، 

دهد که قرآن کریم به کارکردی از بروج اشاره دارد که دانش یاین بیان نشان م

ش.: 651۱تجربی از اظهار نظر درباره آن و نفی یا اثبات آن عاجز است)ر.ك؛ مسترحمی، 

03 – 13.) 

 گیریبحث و نتیجه

توان به این نتیجه های دانش نجوم میگیری از یافتهبا تحلیل آراء مفسران قرآنی و بهره

در آیات قرآن با تفسیر و مراد از « بروج»ای بین تفسیر ارتباط تنگاتنگی و دوسویهرسید که 

در همان آیات وجود دارد. بدین معنا که مادی یا معنوی دانستن آسمان در این « آسمان»

کند. از طرف دیگر، مفهومی که برای آیات، تفسیری مادی یا معنوی از بروج را اقتضا می

تواند محدوده و مراد از آسمان را در این آیات مشخص سازد. یشود، مبروج ارائه می

تواند به عنوان یک احتمال در تفسیر  تفسیر بروج به قصرها و بناهای آسمانی، اگرچه می

گونه بناهایی در آسمان، اعجازی  آیه مطرح شود و در صورت اثبات قطعی وجود این

قطعی این معنا به قرآن کریم صحیح  شود ولی در زمان حاضر، اسناد علمی قرآن اثبات می

اند نیازمند بررسی سندی و رسد و روایاتی که مستند این دیدگاه قرار گرفته به نظر نمی

که درجات آسمانِ روح انسان السالم یا داللی هستند و نیز تفسیر بروج به معصومان علیهم

متقنی بر آن وجود شود در صورتی که دلیل از باب تأویل و یا تداعی معانی شمرده می

 ها و تأمالت الزم، قابل پذیرش است.داشته باشد، با رعایت احتیاط

گانه پیش گفته، هیچ اشتراکی بین بروج البته در صورت پذیرش هر یک از تفاسیر سه

 قرآنی و بروج مورد بحث در دانش نجوم وجود ندارد.

های دیگری  اند دیدگاه دهها که از شیوه اشاری و تاویلی بهره بر در کنار این دیدگاه

اند. تفسیر  ای پیروی کرده رشته هم وجود دارد که بیشتر از روشهای قرآن به قرآن و یا بین
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ای از این دسته تفاسیر هستند. این تفاسیر با در نظر  های ستاره بروج به ستارگان یا مجموعه

ا هستند به این نتیجه گرفتن شبکه آیاتی که درباره کواکب، مصابیح، بروج، و تزیین آسمانه

هایی بین بروج قرآنی و نجومی، همچون زینت بودن هر دو اند. اما مشابهت تفسیری رسیده

برای آسمان، مادی بودن هر دو و قرار گرفتن هر دو در آسمانی نزدیک به زمین که شواهد 

قرآن،  درون قرآنی و برون قرآنی بر آن اقامه شد، نشان از این دارد که مراد از بروج در

نجومی است که به دلیل عظمت، زیبایی و شاید نقشی که در « گانه های دوازدهبرج»همان 

زندگی بشر دارند، مورد توجه و تذکر این کتاب آسمانی قرار گرفته است. مؤید دیگری 

توان اقامه کرد، شهرت این بروج در عصر نزول است و تا دلیل که برای این تفسیر می

بایست از آن  از مفهوم ظاهری و اصطالحی بروج نداشته باشیم، نمیمتقنی بر انصراف 

 دست برداریم و به معانی مجازی همچون ستارگان، حمل نماییم. 
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