ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی
Comparative Commentary researches
Vol.3, no.1, Spring and Sammer 2017, Ser. no.5
(pp. 201-225)
DOI: 10.22091/ptt.2017.2060.1165

،9316  بهار و تابستان، شمارۀ اول،سال سوم
)115-119  (صفحات5شمارۀ پیاپی

The Scope of Mohammadan Revelation on the Basis of the
Third and Fourth Verses of Chapter 53 (Al-Najm, The Star)
in Commentators' View
Ali Tamassoki Bidgoli
Seyyed Mohsen Moosavi

1
2

(Received: 10/5/2017; Accepted: 26/7/2017)

Abstract
One of the fundamental questions about Mohammedan revelation is "what is its
scope"? In other words, which parts of the Holy Prophet's sayings are rooted in revelation
and which parts were based on independent reasoning or according to his everyday life? The
third and fourth verses of Chapter 53 (Al-Najm, The Star) provide important data to answer
the question, from which Muslim scholars have exerted and provided different information.
Representing the correct view about the scope of Mohammadan revelation on the basis of
these verses, the present paper reviews and evaluates commentators' view in this regard.
Based the interpretation of these verses according to the method of interpreting the holy
Quran by the Quran, the findings indicate that these verses only show that the holy Quran is
revealed, not the holy Quran and beyond it, as some commentators have regarded Prophet
Muhammad's non-Quranic sayings as revealed ones through referring to these verse; not
anything more than the holy Quran, as some commentators have identified Holy Prophet's
sayings about Imam Ali's succession as revealed.
Key words: Surah Najm, the scope of revelation, interpretation of the holy Quran by
Quran, Holy Prophet's hadiths, Holy Prophet's way of life.
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(تاریخ دریافت96/2/21 :؛ تاریخ پذیرش)96/5/4 :

چکیده
یکی از پرسشهای بنیادیآ پیرامون وحی محمدی ،ایآ اس که «ایآ وحی چه گسررهای دارد؟»؛ به دیگتر ستخآ،
کدام دسره از سخنان پیامبر گرامی اس م( ) ،آبشخورش وحی الهی بوده و کدام دسره بر پایۀ اجرهاد یا به اراخور زنتدگی
روزمرۀ ایشان گفره شده اس ؟ آیات سوم و چهارم سورۀ نجم ،یکی از دادههای مهم دربارۀ پرستش پتیشگفرته است کته
دانشوران علوم اس می ،اط عات گوناگونی در ایآ بتاره از آن بته دست دادهانتد .ایتآ جسترار ،پتس از بتازنمودن دیتدگاه
درس دربارۀ گسررۀ وحی محمدی بر پایۀ ایآ آیات ،دیدگاههای تفسیرنویسان را در ایآ باره بازآورده و آنها را داوری کترده
اس  .در ایآ پژوهش از رهگرر تفسیر قرآن به قرآن ،باز نموده شده اس که آیات سوم و چهارم سورۀ نجم ،تنهتا ،گویتای
وحیانی بودن قرآن اس ؛ نه قرآن و اراتر از آن ،آن سان که برخی تفسیرنویسان سخنان غیرقرآنی پیامبر( ) را نیتز بتا استرناد
بدیآ آیات وحیانی خواندهاند و نه چیزی به جز قرآن ،آن سان که برخی ایآ آیات را گواه وحیانی بودن ستخنان پیتامبر( )
دربارۀ جانشینی حضرت علی(ع) شناساندهاند.
کلیدواژگان :سورۀ نجم ،گسررۀ وحی ،تفسیر قرآن به قرآن ،احادیث نبوی ،سن پیامبر( )
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 .1مقدمه
ح رت محمد(ص) ،واپسین پیامبری است که وحی الهلی بلر ایشلان فروفرسلتاده یلده
است .پرسشهلای بسلیاری دربلارۀ وحلی فروفرسلتاده بلر ایشلان کله در دنبالله بلا نلام «وحلی
محمدی» از آن یاد میکنلین ،پدیلد آملده اسلت .یرلی از پرسلشهلای بنیلادین دربلارۀ وحلی
محمدی این است که «این وحی چه گسترهای دارد؟».
تفسیرنویسان ،حدیثپژوهان و دیگر دانشوران علوم اسالمی ،هملاره در پلی یلافتن پاسلخ
این پرسش بودهاند که کدام دسته از سخنان پیامبر گرامی اسالم(ص) ،آبشخور وحیلانی دایلته
و کدام دسته ،بر پایۀ اجتهاد یا به فراخور زندگی روزمرۀ ایشان گفته یده است .پاسخ دانشوران
به این پرسش گونهگون بوده است .گروهی ،برآن را تنها سخن وحیلانی پیلامبر(ص) خوانلده و
برخی ،سخنان روزمرۀ ایشان را نیز از این دست یمردهاند.
آیات سوم و چهارم سورۀ نجن ،یری از دادههای برجسته دربارۀ گسلترۀ وحلی محملدی
است که دانشمندان علوم اسالمی ،بر پایۀ گوناگونی مبانی ،میزان دانستهها ،روشها و جلز آن،
ُ َّ
َْ
اطالعات گوناگونی در این باره از آن به دسلت دادهانلدَ « :و َموُ َی ْن ِطو ُ َع ِون الْ َون * ِِ َْ َ َون ِِال
َو ْحيٌ ُی َ
نحى»؛ او (پیامبر اسالم) از روی «هوی» سخن نمیگوید؛ آن نیسلت ،مگلر وحیلی کله
بدو فرستاده مییود .مراد از «هو» در این آیلات ،کلدام دسلته از سلخنان پیلامبر واپسلین(ص)
است که برآن آن را وحی خوانده است؟ به دیگر سخن ،آیات سوم و چهام سلورۀ نجلن ،گلواه
وحیانی بلودن کلدام دسلته از سلخنان پیلامبر(ص) اسلت؟ ایلن پرسشلی اسلت کله دانشلوران،
پاسخهای گوناگونی بدان دادهاند .در این پژوهش ،برآنین که پس از یافتن پاسلخ ایلن پرسلش،
دیدگاه تفسیرنویسان را نیز در این باره جویا یوین و آنهلا را دانشلورانه داوری کنلین .روش ایلن
جستار ،برای پاسخگویی به پرسش پیشگفته ،بر تفسیر برآن به برآن آیات نخسلت سلورۀ نجلن
استوار است.
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 .2دورنمای تاریخی سورۀ نجم
تاز یان در دوران پیش از نزوا برآن چنین میپندایتند که پر یان به آسمانها برملییلوند و
سخنان فریتگان آنجا را که وحی و خبرهای آسمانی است ،دزدانه گوش میسلپارند و آن را بله
کاهن یا یاعری که با او پیوند دارند ،الهام میکنند( .نل

 :جلوادعلی ،1413 ،ج ،6ص)158

آنان ،آن جنی که با کاهن و یلاعر ،پیونلد دایلت و بلدو الهلام ملیکلرد« ،یلیطان کلاهن» و
«ییطان یاعر» مینامیدند( .همان)
آنگاه که سران مشرکان مره در یافتنلد ،ح لرت محملد(ص) سلخن از پیمبلری و فلرود
آمدن کتاب آسمانی بر خود میکند و مردم بدو روی میآورند ،آهنلگ آن کردنلد کله او را از
میدان به در کنند .یری از ترفندهای آنان ،بهرهبرداری نادرست از باوری بود که پیشتلر فرایلاد
آوردین .آنان بر آن یدند تا با همسانسازی پیامبر(ص)با یاعران و کاهنانی کله بلا پر یلان پیونلد
دایتند ،در میان مردم چنین بپراکنند که برآن ،همین سخنانی است کله پر یلان بلر محملد(ص)
میخوانند .این گزاره که مشرکان ،بلرآن را السلای پر یلان بلر پیلامبر(ص) ملیخواندنلد ،هلن در
روایتهای تار یخی بازتاب یافته است و هن در خود واپسین کتاب آسمانی .برای نمونله ،چلون
در فرود وحی درنلگ افتلاد ،همسلر ابولهلن ،بله پیامبر(ص)گفلت« :موُ أ .شويطُنک ِال ْود
َّ
َ َ ْ
الشو َيُِ ُ
ين»
تركک»( .طبرسلی ،1312 ،ج ،11ص )164آیلات بسلیاری ماننلد « َو َموُ ت َن َّزلوت ِع ِوه
ِ
ُ َ َ
(یللعراء )211،و « َو َموُ َو َون ِعقو ْون ِ شو ْوي َط ٍَُ َِ .جووي ٍ » (ترللویر )25،و همننلین آیلاتی کلله در دنباللله

میآید ،نشان از آن دارد که مشرکان ،برآن را فروفرستادۀ پر یان میخواندنلد .گفتنلی اسلت کله
مراد از «یلیطان» در دو آیلۀ پیشلین ،هرگونله پلری یلرور اسلت؛ نله تنهلا ابللیس و فرزنلدان و

همدستانش؛ ز یرا واژۀ ییطان هرگاه مطلق و بدون بر ینه باید ،به معنای مطلق جن یرور است.
(مصطفوی ،1431 ،ج ،6ص )13نیز ،واژۀ «رجین» پس از «ییطان» در آیۀ  25سلورۀ ترلویر،
نباید ما را بدین گمان درافرند که مراد از ییطان در این آیه ،ابلیس اسلت؛ ز یلرا بله گلواهی « َو
َ ْ
ْ ُ ِّ َ ْ
طَُ َِ .جوي » (حجر ،)11،رجین ،در برآن ،صفت ویژۀ ابلیس نیسلت .عالمله
ح ِفظنَُُ ِمن كل شي ٍ
طباطبایی نیلز «یلیطان رجلین» در آیلۀ  25ترلویر را پلری یلرور دانسلته اسلت ،1411( .ج،21
ص)219
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َ َّ
ََ
بدین گونه بود که مشرکان پیامبر(ص) را «مجنون» میخواندندَ « :و َِِ َیک ُُِ الو ِذ َین كف ُوروا
َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ِّ
َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ ِّ َ
نَ ِ َّن ُه َل َم ْج ُن ٌ
الذ ْك َر َو َی ُق ُنل َ
نَ» (بلن)51،؛ «و ُْلنا یُ أیُْ ال ِذي نوز
ُ َِ .لمُ َ ِمضنا
ِ
ليز ِلقننك ِعأعل ِ
َ َ ْ ِّ
الذ ْك ُر ِ َّن َك َل َم ْج ُن ٌ
نَ» (حجر.)6،
علي ِه
ِ
«مجنون» در دو آیۀ باال و آیات مانند آن ،به معنای کسی است که پر یان ،با تماس بلا آن

کس یا حلوا در وی ،در جسن و جلانش ،نابسلامانی پدیلد آورده و وی را سلرگردان و گملراه
کردهاند؛ ز یرا بدان سان که از خود برآن برمیآید ،تاز یان در آن روزگار ،باور دایتند کله پر یلان
میتوانند ،در آدمیان نابسلامانی پدیلد آورنلد و آنلان را سلرگردان و گملراه کننلد( .بسلره215،؛
انعام )11،بر پایۀ این باور بود که یری از کارهای افسونگران در آن روزگار ،بیرون راندن پری از
دیوانهها به یمار میآمد( .جوادعلی ،1413 ،ج ،6ص)142
مراد مشرکان از مجنون خواندن پیامبر(ص) به معنای پیشگفتله ،هملان بلود کله گفتلین.
آهنگ آنان این بود که بگویند ،برآن را پر یان بر پیامبر(ص) فرود آورده و همانان با رخنه کردن
در جسن و جانش به وی السا کردهاند که برآن را از سلوی خداونلد بلر وی فروملیفرسلتند .بله
دیگر سخن ،مشرکان در مجنون خواندن پیامبر(ص)در پی آن نبودند کله بگوینلد ،ایشلان بلا آن
که میداند ،برآن ،کتاب خلدا نیسلت ،ملیخواهلد ،بگویلد چنلین اسلت؛ بلرله ملیخواسلتند
بگویند ،پر یان چنین بدیشان السا کردهاند و ایشان نیز فر ین آنان را خورده و بلاور کلرده اسلت.
َ
َْ َ
گواه این گفتار ،آیات نخست سورۀ بلن استَ َ« :و ْال َق َل َو َمُ َی ْس ُط ُر َ
وَ * َمُ أنوت ِع ِن ْض َم ِوة َِّ .عوک
ِ
َ َّ َ َ ْ َ
َ َّ َ َ َ ُ ُ
ََ ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ونَ * و ِِنوک لضلوى خلو ٍ ع ِظوي ٍ * فستب ِلور و یب ِلوروَ *
ْلج ًورا غ ْي َور َم ْم ُن
نَ * و َِِ لک
ِع َم ْج ُن
ٍ
ٍ
َ ُ َ َ
َ َّ
ُ َ َ ْ َْ
ع َأ ّی ُک ُ ْال َم ْف ُت ُ
نَ * ِِ ََّ ََّ .عک َ َن أ ْعل ُ ِع َم ْن ضول َع ْون ََ ِوب ِيل ِه َو َ َون أ ْعلو ُ ِعُل ُمْت ِود َین» .در آیلۀ دوم ایلن
ِ ِ
سوره ،خداوند «مجنون» بودن را از واپسین فرستادهاش دورملیدارد .در دنباللۀ هملین آیله ،دو
تعبیر جانشین «مجنون» یده است« :مفتون» (فر ینخورده) و «من ض » (گنکردهراه) .این،
گواه آن است که مشرکان تعبیر «مجنون» را دربارۀ پیامبر(ص)برای ایاره به این پندار که ایشان
فر ینخورده و گمراهیدۀ پر یان است ،به کار میبردند.
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بر پایۀ هملین معنلا از «مجنلون» اسلت کله خداونلد در سلورۀ ترلویر ،بلرای دوردایلتن
فرستادهاش از چنین پنداری میگوید ،ایشان فریتۀ وحی را آیرارا دیده است« :و ََموُ َصوُح ُب ُک ْ
ِ
َ ْ ُ
َ ََ ْ َ ُ ُ ُْ
ين»( .ترویر22،ل)23
ِعمجن ٍ
نَ * و لقد .آ ِعُْلف ِ الم ِب ِ

به هر روی ،در سورههای چندی ،ایلن سلخن مشلرکان کله پیلامبر(ص) را فر یفتلۀ پر یلان

میخواندند و برآن را ،سخن پر یان ،نادرست خوانلده یلده اسلت( .ترلویر 22،و 25؛ بللن2 ،؛
یعراء .)211،خداوند برای نشلان دادن نادرسلتی سلخن مشلرکان ،دو نرتله را بلازنموده اسلت.
نخست این که ،آسمانهایی که جایگاه فریتگان است ،از رخنۀ پر یان نگاه دایته یده اسلت و
هرگاه یری از آنان سخنان فریتگان را دزدانه گوش سپارد ،با تیر یهاب سرنگون خواهلد یلد.
(یعراء211 ،ل212؛ جن8 ،ل9؛ حجر16 ،ل18؛ صافات6،ل )11به سخن روینتر ،از بن ،هیچ پری
را یارای آن نیست که سخن فریتگان را برباید و به پیامبر(ص)برساند .دوم ،برجستهسلازی ایلن
کلله ایشللان ،فریللتۀ فروفرسللتندۀ وح لی را آیللرارا دی لده اسللت (ترللویر22،ل ل23؛ نی لز ،ن ل :
نجن5،ل.)11
سورۀ نجن ،بیست و سومین سورۀ مری است (معرفت )51 ،1385 ،کله  18آیلۀ نخسلت
آن ،در پاسخ به این کله مشلرکان پیلامبر(ص)را مجنلون ملیخواندنلد و بلرآن را سلخن پر یلان،
فروفرستاده یده است.

 .3بررسی آیات سوم و چهارم سورۀ نجم
برای در یافت این که مراد از «هو» در آیۀ چهلارم سلورۀ نجلن چیسلت و ایلن آیله ،گلواه
وحیانی بودن کدام دسته از سخنان پیامبر(ص)است ،افزون بر این آیه ،باید از آیلات پلیش از آن
نیز یناخت درستی فرارودایته بایین .ز یرا سه آیۀ نخست با این آیه ،بسیار در هن تنیلدهانلد ،بله
ویژه آیۀ سوم که پیوندش با آیۀ چهارم بیشتر است؛ ز یرا بر پایۀ یری از دو گمانه« ،هو» در آیۀ
چهارم به «نطق» برآمده از «ینطق» در این آیه بازمیگردد.
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 .1 .3بررسی آیۀ نخست

َ َ
سورۀ نجن با سوگند به «نجن» ،آنگاه که فروآید ،آغاز یده استَ « :و َّ
الون ْج ِ ِِذا َ َون ».
تفسیرنویسان ،کمابیش ،چند گمانه دربارۀ چیستی «النجن» در این آیه بریمردهاند؛ بلیآن کله
یری از آنها را برگزینند .یری از این گمانهها ،این است که مراد از «النجن» برآن اسلت؛ ز یلرا،
برآن به گونۀ تدر یجی که تاز یان آن را «نجومی» میخوانند ،فروفرستاده یده است .دو گمانلۀ
دیگری که مفسران بریمردهاند ،این است که مراد از «النجن» ستارۀ ثر یا و ستارۀ زهلره اسلت.
گمانۀ دیگر این است که «النجن» همان یهابهایی است که بر پر یانی که سخنان فریلتگان را
دزدانه گوش سپردهاند ،افرنده مییود .گمانۀ دیگر این است که مراد از «النجن» هملۀ نجلوم
آسللمان اسللت( .طبرس لی ،1312 ،ج ،9ص261ل ل261؛ ابللنعطی له ،1422 ،ج ،5ص195ل ل196؛
ابنجوزی ،1422 ،ج ،4ص)183
به باور ما ،روینتر ین معنایی که نگرش به دورنمای تار یخی سوره و خود برآن بله دسلت
میدهد ،این است که مراد از «النجن» در آیۀ نخست ،همان یهابهلایی اسلت کله بلر پر یلان
ربایندۀ وحی و اخبار آسمانی افرنده مییده است؛ ز یرا ،بدان سان که پیشتر فرایلاد آوردیلن،
خداوند در آیات چندی ،برای پاسخ به این که پیامبر(ص) فر یفتۀ پر یان نیست و بلرآن را پر یلان
بر ایشان فرود نیاوردهانلد ،از ایلن یلهابهلا یلاد کلرده اسلت .در اینجلا نیلز پاسلخ سلوگند بله
«النجن» ،در آیات دوم تا چهارم ل بر پایۀ تفسیری که از این آیات خواهد آمد ل ایلن اسلت کله
پیامبر(ص) فر یفتۀ پر یلان نیسلت و بلرآن وحلی الهلی اسلت؛ بنلابراین ،تناسلن میلان سلوگند و
پاسخش ،ما را بدین رهنمون میدارد که مراد از «النجن» در آیۀ نخست ،همین یهابهاست.
روایت عررمه از ابنعباس ،گویای این است که ابنعباس نیز چنین بلاوری دایلته اسلت
(ثعلبی ،1422 ،ج )135 ،9و دروزه ( ،1383ج ،2ص14لل )15و نرونلام ( ،1384ص )123نیلز
این دیدگاه را برگزیدهاند .همننین بر پایۀ روایتی ،امام بابر(ع) و امام صادق(ع) «نجن» در آیلۀ
ََ ُْ
«فال أْ ِس ُ ِع َم َن ِاْْ ُّالن ُج ِنم» (وابعه )15،را همین یهابها یناساندهانلد( .طبرسلی ،1312 ،ج،9
ِ
ص )341یاددایتنی است که تاز یان ل بلدان سلان کله در پلی خلواهین آورد لل یلهاب را سلتاره
میگفتهاند.
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 .2 .3بررسی آیۀ دوم

خداوند در آیۀ نخست به «النجن» سوگند یاد میکند کله فرسلتادهاش بله «ضلاللت» و
ُ
َ
َ َ َّ َ
وُح ُبک ْ َو َموُ غ َون » .ملراد از دوردایلتن پیلامبر(ص) از
«غوایت» دچار نشده است« :مُ ضول ص ِ
«ضاللت» ،دوردایتن ایشان از گمراهیدگی به دست پر یان است؛ ز یرا بدان سان کله نملودین،
مشرکان ملیگفتنلد ،بلرآن را پر یلان بلر پیلامبر(ص)فرود آورده و همانلان بله دروغ بدیشلان السلا
کردهاند که برآن را از سوی خدا بر وی فرو ملیفرسلتند و ایشلان نیلز فر یلن آنهلا را خلورده و
باورکرده است.
گواه درستی این تفسیر از آیۀ دوم سورۀ نجن ،آیات پیشین و پسین این آیه ،به ویلژه آیلات
پسین آن ،یعنی آیات پنجن تا هفدهن این سوره است .هنچنان که پیشتر گفتین ،در برآن برای
نادرست یمردن سخن پیشگفته ،دو نرته بازنموده یده است؛ یرلی ایلن کله هرگلاه یرلی از
پر یان سخنان فریتگان را دزدانه گوش کند ،تیر یهاب وی را دنباا ملیکنلد و دیگلر ایلن کله
پیامبر(ص) فریتۀ وحی را آیرارا دیده است .در آیۀ نخسلت سلورۀ نجلن نیلز ،بلدان سلان کله
آوردین ،از این یهابها یلاد یلده اسلت .در آیلات پلنجن تلا هفلدهن ایلن سلوره نیلز ایلن کله
پیامبر(ص) فریتۀ وحی را آیرارا دیده ،فرایلاد آملده اسلت .البتله ،آننله دربلارۀ ایلن دیلدار و
دیداریونده در این آیات گفتین ،بر پایۀ دیدگاه مشهور بود؛ وگرنه ،برخی دیداریلونده در سلورۀ
نجن را خدا دانستهاند .به فرض که این دیداریونده ،خدا باید ،باز دلی یادکرد از او این اسلت
که پدیدآورندۀ برآن است و به هلر روی و رأی ،ایلن گونله نبلوده اسلت کله بلرآن را پر یلان بلر
پیللامبر(ص)فرود آورده بایللند و همانللان بلله دروغ بدیشللان السللا کللرده بایللند کلله بللرآن سللخن
خداست؛ بلره ،پیامبر(ص)آیرارا فرودآورنده یا پدیدآورندۀ برآن را دیده است.
ل َّ
ل
مراد از « لما غ لوی» هن کمابیش همان « لما ض » است .ز یلرا «ضلاللت» و «غوایلت» در
فرهنگ برآن مترادفاند( .ن

 :ایزوتسو ،1318 ،ص 215و 215ل)216

| 191

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی

سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،9316شمارۀ پیاپی5

 .3 .3بررسی آیۀ سوم

سومین چیزی که خداوند برای آن به «النجن» سوگند خورده ،ایلن اسلتَ « :و َموُ َینطو ُ
ِ
َْ
َع ِن الْ َن » .در آیۀ سوم ،خداوند میگوید که فرستادهاش از روی «هوی» سلخن نملیگویلد.
مفسران ،مراد از «هوی» را هوای نفس و می طبلع دانسلتهانلد( .بلرای نمونله ،نل  :طبرسلی،

 ،1312ج ،9ص261؛ طباطبایی ،1411 ،ج ،19ص )21درست اسلت کله «هلوی» در فرهنلگ
برآن ،گاه ،به معنای خواسته و می است و به دا و طبع خود آدمیلان نسلبت داده یلده اسلت،
َ َّ
ْ َ ْ َ ْ ُ َّ
ْ َُْ
َْ
الش َويُِ ُ
ين
مانند «مُ تْ َن اْلنف » (نجن)23 ،؛ ولی هماره چنین نیست ،مانند «كُل ِذي اَوتْنته
ِ
َ
ِفوي اْل ِْ .ض َح ْي َور َاَ»( .انعلام« )11 ،هلوی» در آیلۀ پیشلین بله معنلای گمراهلی اسلت و پر یلان
پدیدآور این پدیده در آدمی ،یناسانده یدهاند؛ هنچنان که ابنعباس آیۀ پیشین را چنین تفسیر
َ َّ
کرده است[« :كُل ِذي] اَتغنته الغويالَ فوي المُْموة؛ چونلان آدملی کله پر یلان او را در بیابلان،
گمراه و سرگردان کردهاند»( .بغوی ،1421 ،ج ،2ص )134گواه درستی اینره «هلوی» در آیلۀ
َ َ
َ َ ُْ
ٌ
پیشین به معنای گمراهی است ،دنبالۀ آیه است« :ل ُه أ ْصقُب َی ْد ُعنن ُه ِِلى الْ َود » و هنچنان کله
پیشتر نمودین ،هرگاه «ییطان» به گونۀ مطلق آید ،به معنای پری است.

به باور ما ،به گواهی آیات پیشین و پسین و بافت همسلان آنهلا ،ملراد از «هلوی» در آیلۀ
سوم سورۀ نجن نیز همنون آیۀ  11سورۀ انعام ،به معنای فر یفتگی به دست پر یان است .بر پایلۀ
این تفسیر ،این آیه همان آیۀ دوم را برای مشرکان ی دنده یا گمانمنلد بلازگو ملیکنلد تلا مگلر
سودمند افتد؛ با این دیگرگونی که آیۀ پیشین که زمانش ،زمان گذیلته اسلت ،پیلامبر(ص) را از
فر یفتگی به دست پر یان در گذیته دورمیدارد و این آیه که زمانش زمان حاا است ،نتیجۀ آیلۀ
پیشین را در زمان حاا بازگو میکند .به زبان ساده ،این دو آیه ،چنین میگویلد« :پیلامبر(ص)
فر یفتۀ پر یان نشد؛ بنابراین ،برآنی که میخواند ،برآمد فر یفتگیاش از پر یان نیست».
 .4 .3بررسی آیۀ چهارم

پس از آن که در دو آیۀ پیشین ،گفته ید که پیامبر(ص) فر یفتۀ پر یان نشده است و بلرآن
سخنان فرودآوردۀ آنان بر ایشان نیست ،در آیۀ چهارم ،دیدگاه درسلت نملوده یلده اسلتَْ ِِ « :
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ُ َّ
َ َن ِِال َو ْحيٌ ُینحى»؛ نیست آن ،مگر وحیی کله بلر پیلامبر(ص) فروفرسلتاده ملییلود .ملراد از

«هو» در این آیه ،برآن است و از رهگلذر آننله پلیشتلر بلازنمودین ،رویلن اسلت کله سلخن

تفسیرنویسانی که مراد از «هلو» در ایلن آیله را فراتلر از بلرآن یلا چیلزی جلز آن یناسلاندهانلد،
پذیرفتنی نیست.
بدان سان که پیشتر آوردین ،آیات سوم و چهارم سورۀ نجن ،ماننلد آیلات 51و  52سلورۀ
بلن یا  25و  21سورۀ ترویر است که هر سه سوره ،کمابیش از نخستین سورههلای فروفرسلتاده
ْ َ َّ َ ُ ِّ
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
نن َك ع َأ ْ
ونَ ِ َّن ُوه َل َم ْج ُن ٌ
الذ ْكر َو َی ُق ُنل َ
ونَ *
نا
ض
م
َ
ُ
م
ل
َ
لُ.
ع
یدهاند« :و َِِ یکُِ ال ِذین كفروا ليز ِلق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ َ َّ ْ ٌ ْ َ
ْ
َ
ُ
ضُلمين (ْل  )15-15 ،؛ و ََمُ َُ َن ع َق ْن ش ْي َطَُ َ.جوي * فوأ ْی َن َتوذ ََ ُب َ
نَ * ِِ َْ َ َون
و مُ َن ِِال ِذكر ِلل
ِ
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
ِال ذ ْك ٌر ل ْل َض َُلم َ
ين» (ترویر.)21-25 ،
ِ ِ ِ ِ
تفاوت ایلن سله جفلت آیله ،در تعبیرسلازیهلای آنهاسلت .بلرای نمونله در سلورۀ بللن

«سمعوا» آمده است که برآن ینیدن مشرکان را بازگو میکند و در سورۀ نجلن« ،ینطلق» آملده
است که برآن خواندن پیامبر(ص)را گزارش میدهد و رویلن اسلت کله ایلن دو تعبیلر از یل
حسیست گزارش میدهد؛ چه این که ،اگر گفته یود ،پیامبر(ص) برآن را بر مشرکان میخوانلد،
یعنی مشرکان برآن را میینوند و اگر گفته یود ،مشرکان برآن را از پیامبر(ص)میینوند ،یعنلی
پیامبر(ص) برآن را بر آنان میخواند .باری ،بدان سان که مراد از «هو» ،در آیات  52بللن و 21
ترویر ،برآن است ،در آیۀ چهارم سورۀ نجن نیز ،مراد از «هو» برآن است.
متن خود آیۀ چهارم سورۀ نجن نیز پذیرش دیدگاه تفسیرنویسانی که مراد از «هو» در ایلن
آیه را فراتر از برآن یا چیزی جز آن یناساندهانلد ،دیلوار ملینمایلد؛ ز یلرا در آیلۀ چهلارم نطلق
ُ َّ
پیامبر(ص) ،خود ،وحی خوانده یده استَ َ َْ ِِ « :ن ِِال َو ْحيٌ ُینحى» و تنها برآن است کله ایلن
گونه است .به سخن روینتر ،در این آیله ،سلخن از آن دسلته از سلخنان پیامبر(ص)اسلت کله
خود ،وحی است ،نه این که معانیاش وحی است و این نشان میدهد کله الفلاظ ایلن دسلته از
سخنان نیز وحی است و تنها برآن است که این گونه است.
وانگهی همۀ آننه گفتین ،بر پایۀ این بود که «هو» در آیۀ چهلارم ،بله «نطلق» برآملده از
«ینطق» در این آیۀ پیشلینش بلازگلردد .اینل

میافلزایین ،هلنچنلان کله برخلی تفسیرنویسلان
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گفتهاند ،بر پایۀ گمانۀ دیگر ،مرجع ضمیر «هو» برآن اسلت؛ برآنلی کله در سلخن نلامی از آن
نیامده ،ولی بلرای مخاطلن هویداسلت کله ملراد از آن هملان اسلت (فخلررازی ،1421،ج،28
َّ َ ْ
َ َ َْ
ص)235؛ هنچنان که در آیاتی به سان آیۀ « ِِنُ أ َنزل َنُ ُ ِفوى ل ْيل ِوة الق ْود ِ( ».بلدر )1،چنلین اسلت.
ناگفته پیداست که بر پایۀ این گمانه ،دیگر نیازی به آوردن این برهلان کله خلود الفلاظ سلخنان
پیامبر در آیۀ چهارم ،وحی خوانده یده اسلت ،نیسلت؛ و بلیبرهلان رویلن اسلت کله دیلدگاه
تفسیرنویسانی که مراد از «هو» در این آیه را فراتر از برآن یا چیزی جز آن یناساندهاند ،درسلت
نیست.

 .4دیدگاههای تفسیرنویسان دربارۀ آیات سوم و چهارم سورۀ نجم
این

هشت دیدگاه تفسیری را دربارۀ این آیات باز می گویین:

 .1 .4دیدگاه نخست

یری از دیدگاهها دربارۀ آیات سوم و چهارم سورۀ نجن ،این است که ایلن آیلات گویلای
وحیانی بودن «برآن» است .از تفسیرنویسانی که چنین دیدگاهی دارنلد ،ملیتلوان یلاد کلرد از:
بم لی ( ،1363ج ،2ص ،)334طبللری ( ،1412ج ،21ص ،)25بش لیری ( ،2111ج ،3ص،)481
زمخشللری ( ،1411ج ،4ص ،)461فخللررازی ( ،1421ج ،28ص ،)236بی للاوی ( ،1418ج،5
ص ،)151ابنعطیله ( ،1422ج ،5ص ،)196باسلمی ( ،1418ج ،9ص )58و ف ل اللله (،1419
ج ،21ص.)253
 .2 .4دیدگاه دوم

در این دیدگاه ،آیات سوم و چهارم سورۀ نجلن ،سلخن از وحیلانی بلودن بلرآن و احرلام
دارد .طبرسی ( ،1312ج ،9ص )261چنین دیدگاهی دارد.
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این دیدگاه درست نیست؛ ز یرا ،بلدان سلان کله پلیشتلر گفتلین ،مخاطلن سلورۀ نجلن،
مشرکان مره بودند که دین را از بنیاد نپذیرفته بودند و سخن پیامبر(ص)با آنان به هلیچ بلاره ،بلر
سر فروع دین و احرام نبوده است.
 .3 .4دیدگاه سوم

در دیدگاه سوم ،آیات سوم و چهارم سلورۀ نجلن ،گلواه وحیلانی بلودن بلرآن و احادیلث
پیامبر(ص) است .در مجموعۀ تفسیر موضوعی برآن کر ین ،برای این دیدگاه چنین برهلان آورده
یده است« :حدیث بطعی و یسینی رسوا اکرم(ص) همانند برآن کر ین متن وحی الهلی اسلت
و از این جهت هیچ تفاوتی بلا آن نلدارد؛ ز یلرا ح لرت رسلوا(ص) بعلد از معلراج ،برخلی از
معارف مشهود خود را برای مردم حجاز بیان کرد .گروهی آن را پذیرفته و علدهای آن را انرلار
کردند .خداوند همۀ گفتههای پیامبر(ص) را در این زمینه ل خواه بله صلورت بلرآن و خلواه بله
عنوان حدیث ل وحی الهی یمرده و آن را از گزنلد هلوی و آسلین ضلاللت و غوایلت مصلون
دانست و فرمود« :و موُ ینطو عون الْون * َِ َون ِال وحوى یونحى»( .جلوادی آمللی،1386 ،
ص)82
برهان پیشین استوار نیست؛ ز یرا بر این پایه استوار است که آیات سوم و چهارم سورۀ نجن
دربارۀ معارف مشهود پیامبر(ص) در معراج است .بدان سان که عالمله جعفلر مرت لی علاملی
یادآور یده است ،این که از بن ،سورۀ نجن دربارۀ معلراج بایلد ،اسلتوار نیسلت ،1386( .ج،1
ص )341وانگهی ،اگر بپذیر ین ،خداوند در آیات سوم و چهارم سورۀ نجن« ،معارف مشلهود»
پیامبر(ص) در معراج را یرسر وحی خوانده اسلت ،از ایلن ،نملیتلوان نتیجله گرفلت کله هملۀ
احادیث پیامبر(ص)وحی است.
 .4 .4دیدگاه چهارم

آیات سوم و چهارم سورۀ نجن ،در این دیدگاه ،ماننلد دیلدگاه پیشلین ،سلخن از وحیلانی
بودن برآن و سنت پیامبر(ص) دارد؛ با این دگرگونی که در آن دیدگاه ،سخن ،تنها دربارۀ سلنت
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گفتاری پیامبر(ص)بود؛ ولی در ایلن دیلدگاه ،سلخن از مطللق سلنت ،یعنلی سلنت گفتلاری و
کرداری ایشان است.
آیتالله مرارم ییرازی یری از تفسیرنویسلانی اسلت کله ایلن دیلدگاه را پذیرفتله اسلت.
برهان وی ،روایتی اسلت کله از اللدر المنیلور بلاز آورده اسلت ،1311( .ج ،22ص)482-481
گزیدۀ این روایت این است که روزی پیامبر(ص) دستور داد ،به بستن آن درهایی از خانهها کله
به مسجدالنبی گشوده میید ،مگر در خانۀ علی(ع) .این دستور بر مسلمانان گران آمد .از ایلن
روی ،پیامبر(ص) مردم را به مسجد فراخواند و پس از سخنانی فرمود :ای مردم! من ،نه دری را
بستن و نه دری را گشودم و من یما را از مسجد بیرون نراندم و علی(ع) را در آن جای نلدادم.
آن گه چهار آیۀ نخست سورۀ نجن را خواند( .سیوطی ،1414 ،ج ،6ص)122
بدان سان که آوردین ،در فرجام این گزارش آمده اسلت ،پیلامبر(ص) در پایلان سلخنش،
چهار آیۀ نخست سورۀ نجن را خواند .یاید در نگاه نخست ،چنلین بنمایلد کله ملراد ایشلان از
خواندن این آیات ،استناد به اطالق این آیات بوده است و بر این پایه ،پیامبر(ص) ،خود ،گسترۀ
وحی در آیات سوم و چهارم سورۀ نجن را ل به همۀ گفتار و کردار خود ،دسلت کلن ،گفتلار و
کردار دینی خود ل تفسیر کرده است.
حلدییی کله تفسلیر نمونله از الللدر المنیلور بلازآورده ،حللدییی اسلت ،زبللانزد بله حللدیث
«سداالبواب» .این حدیث ،اگرچه متلواتر اسلت( ،امینلی ،1416 ،ج ،3ص )285وللی تلواتر آن
معنوی است ،نه لفظی و در دیگر احادیث سداالبواب به جز این حدیث و ی

حدیث دیگلر از

احادیث سداالبواب ،این بخش از حدیث که پیامبر(ص)در پایان سلخنرانیاش ،آیلات نخسلت
سورۀ نجن را خواند ،نیست؛ از این روی ،این بخش از حدیث ،مانند اص حدیث تواتر ندارد.
سند این حدیث در الدر المنیور چنین است« :أخرج ابن مردویه عن أبی الحملراء و حبلة
العرني باال»( .سیوطی ،1414 ،ج ،6ص .)122ابنحجلر سلند ایلن حلدیث را مفصل تلر آورده
است « :أخرج ابن مردویه في التفسیر من طریق أبان بن ثعلبة ،عن نفیلع بلن الحلارث ،علن أبلي
الحمراء[ ،و] عن أبي مسلن المالئي ،عن ّ
حبة العرنلي ،بلاال» ،1415( .ج ،2ص )141سلند ایلن
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حدیث ،بر پایۀ سخنان ابنحجر دربارۀ راویان سند پیشگفته ضلعیف اسلت و نملیتلوان بلدان
وثوق یافت.
این روایت ،حتی به فرض صحت صدور ،در داللت استوار نیست؛ ز یرا افزون بر ایلن کله
گمان می رود ،مراد پیامبر(ص) از خواندن آیات نخست سورۀ نجن ،استناد به اطالق این آیلات
باید ،این گمان نیز هست که ایشان این آیات را از روی ابتباس خوانده باید.
سخن بیشتر این که گاه پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) برای رساندن مراد خویش
به مخاطن از ی

آیه یا بخشی از آن ،وام میگرفتند ،بیآن که نسش برآنلی آیله را اراده کنلد؛

هنچنان که در تعر یف ابتباس گفتهاند که «عبارت است از این که در نظن یا نیر ،آیه یا بخشلی
از آیه ،بدون آن که نسش برآنی آن اراده یود ،به کار رود»( .اسعدی ،1386 ،ص .)353بلرای
نمونلله در روایت لی آمللده اسللت کلله امللام صللادق(ع) از عبللدالم

بللن عمللرو پرسلید ،چللرا بللا

همشهر یانت به سرزمینهای گوناگون میروی؟ عبدالمل گفت :برای انتظلار املر و همگلام
ُ َ
َ ْ َ َ ً
كوَُ خ ْيورا موُ ََ َوبقننُ ِِل ْي ِوه»( .کلینلی،
یدن با یما .ح لرت در پاسلخ فرملودِ« :ي و اللوه لون
ُ َ
َْ َ َ ً
كَُ خ ْيرا مُ ََ َبقننُ ِِل ْي ِوه» بخشی از آیۀ  11سورۀ احساف است ،به
 ،1365ج ،5ص ،19ح« )2لن
معنای این که «اگر این کار خوب بود ،آنان بر ما پیشی نمیگرفتند» .در اینجا املام صلادق(ع)
برای رساندن مراد خود ،بخشی از آیۀ  11سورۀ احساف را خوانده است ،با این که این بخلش از
آیه در برآن از زبان کافران بازگو یده است .در البرهان نمونههای گونلاگونی آملده اسلت کله
پیامبر اکرم(ص) ،صحابه و دانشوران از ابتباس در سخنان خود بهره بردهانلد( .زرکشلی،1411 ،
ج ،2ص )115-111کوتاه سخن این که چه بسا مراد پیلامبر(ص) از خوانلدن چهلار آیلۀ نخسلت
سورۀ نجن این بوده است که دیگران را آ گاه کنند ،این سخن ایشان دربارۀ بستن برخی درهلا و
باز گذاردن برخی دیگر از روی گمراهی و هوس نیست؛ بلرله ایلن وحلی الهلی اسلت؛ یعنلی
پیامبر(ص) مراد خود را با الفاظ برآن رسانده باید ،بیآن که نسش برآنی آیات را اراده کلرده و
خواسته باید ،به اطالق آیات نخست سورۀ نجن استناد جوید.
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 .5 .4دیدگاه پنجم

در این دیدگاه ،آیات سوم و چهارم سورۀ نجن ،افزون بر گلواهیدهلی بلر وحیلانی بلودن
سخنان برآنی پیامبر(ص) ،گواه وحیانی بودن دیگر سخنان ایشان نیز هست .تفاوت این دیلدگاه
با دیدگاه سوم ،در این است که در این دیدگاه ،آیات پیشگفته ،بر وحیانی بودن سخنان دنیلایی
پیامبر(ص) نیز گواه است؛ ولی در دیدگاه پیشین ،گسترۀ این گواهیدهی تنگتر و تنها فراگیلر
سخنان دینی پیامبر(ص) بود؛ هنچنان که آیتالله جوادی آملی کله برهلانش را دربلارۀ دیلدگاه
سوم از مجموعۀ تفسیر موضوعی بازآوردین ،در جای دیگری از همین مجموعه ،یادآور یده که
آیات سوم و چهارم سورۀ نجن ،تنها دربلارۀ سلخنان دینلی پیلامبر(ص) اسلت( .جلوادی آمللی،
 ،1381ص)32
از میان تفسیرنویسان ،حسینی همدانی به این دیلدگاه گلرایش دارد ،1414( .ج ،1ص)16
البته سخن وی در تفسیر این دو آیه چندان روین نیست و بیشتر تریهاش بلر اطلالق آیلۀ سلوم
است و این گمانه هست که وی اطالق آیۀ چهارم را به اندازۀ اطالق آیلۀ سلوم ندانلد .توضلیح
بیشتر این که گاه لفظی کلی به کار میرود و ضمیری بدین لف کلی بازمیگردد؛ ولی نله بله
همۀ آن ،بلره به بخشی از آن .در اینجا نیز ایلن گمانله هسلت کله حسلینی هملدانی بازگشلت
ضمیر «هو» در آیۀ چهارم را به همۀ سخنان پیامبر(ص) در آیۀ سوم ندانسته باید.
 .6 .4دیدگاه ششم

در این دیدگاه ،آیات سوم و چهارم سلورۀ نجلن گویلای وحیلانی بلودن بلرآن و گفتلار و
کردار پیامبر(ص)حتی گفتار و کردار دنیوی ایشان است .دروزه ،این دیدگاه را ،دیلدگاه برخلی
از مفسران خوانده است و برای نمونه از طبرسی ،نیشلابوری و خلازن یلاد کلرده اسلت؛ (نل :
دروزه ،1383 ،ج ،2ص )18ولی ،این سخن درست نیست .تلا بلدانجا کله ملا کاویلدین ،هلیچ
تفسیرنویسی ،از جمله آن سه تفسیرنویسی را که دروزه ،برای نمونله آورده اسلت ،دارای چنلین
باوری ندیدین .طبرسی ،بدانگونه که گفتین ،باورمند به دیدگاه دوم است و خازن ،آیلات سلوم
و چهللارم سللورۀ نجللن را تنهللا گوی لای وحی لانی بللودن بللرآن م لیدانللد ،1415( .ج ،4ص.)213
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نیشابوری نیز سلخنی از کلردار پیامبر(ص)نلدارد و سلخنش تنهلا دربلارۀ گفتلار ایشلان اسلت.
( ،1416ج ،6ص.)199
 .7 .4دیدگاه هفتم

در ایلن دیلدگاه ،آیلات سللوم و چهللارم سللورۀ نجللن ،تنهللا ،گلواه وحیلانی بللودن سللخنان
پیامبر(ص) دربارۀ جانشینی و ف یلتهای ح رت علی(ع) است .دو دلیل بلرای ایلن دیلدگاه
آورده یده است.
الف .ثسفی تهرانی یری از تفسیرنویسانی است کله بلر پایلۀ پلارهای از روایلتهلا ،بلدین
دی لدگاه گروی لده اسللت ،1398( .ج ،5ص )83در ای لن روای لتهللا گللزارش یللده اسللت کلله
پیامبر(ص) از فروافتادن ستارهای در خانۀ کسی از پیش آ گاهی داده و فرملوده اسلت ،هلر کله
این ستاره در خانهاش فروافتد ،جانشین ایشان است .بر پایۀ روایتهای دگر ،آن سلتاره پلیش از
سخن پیامبر(ص) فرود آملده بلوده و پیامبر(ص)گفتله اسلت ،هلر کله ایلن سلتاره در خانلهاش
فروافتاده ،جانشین ایشان است .به هر روی و رأی ،این ستاره در خانۀ علی(ع) فروافتاده است و
پس از روین یدن ایلن ،برخلی دهلان بله خلرده بلر پیامبر(ص)گشلودهانلد کله ایشلان دربلارۀ
پسرعموی خود بر پایۀ خواهش دا خود ،نه فرمان خداوندی ،سخن رانلده و در پلی آن ،سلورۀ
نجن یا آیههای نخستش فروفرستاده یده است( .ن

 :فرات کوفی ،1411 ،ص449ل452؛ ابلن

بابویه ،1362 ،ص565ل 566و 584ل585؛ حسلرانی ،1411 ،ج ،2ص215لل282؛ ابلنمغلازلی،
 ،1424ص233ل234؛ ابلنیهرآیلوب ،1319 ،ج ،3ص11لل )11گفتنلی اسلت کله ثسفلی تنهلا
روایت امالی (ابنبابویه ،1362 ،ص )565را از رویداد پیشگفته باز آورده اسلت ،1398( .ج،5
ص82ل)83
عالمه یویتری ،روایات فروافتادن ستاره را برساخته خوانده اسلت .بله گفللتۀ وی ،یل
ستاره از کرۀ زمین بزر تر است .چگونه مییود ،خانۀ علی(ع) توانسته بایلد ،سلتارهای را در
خود جای دهد که زمین نمیتواند آن را در خود جای دهد! ( ،1411ص216ل)211

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی

| 191

سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،9316شمارۀ پیاپی5

به باور ما ،بر پایۀ برهان عالمه یویتری ،این روایات را برساخته نملیتلوانین خوانلد؛ ز یلرا
همننان که پیشتر آوردین ،بر پایۀ روایت امام بابر(ع) و امام صادق(ع) و روایت ابلنعبلاس در
خود برآن ،یهاب ،ستاره خوانده یده است و این گمانه هست که در این روایات نیز ستاره بله
معنای یهاب باید و بدان سان که دانشمندان ستارهیناسی گفتهاند ،اجرام سختی کله بلیش از
ده گرم سنگینی دایته بایند ،آتشگوی (یهابی بسیار درخشان) پدید ملیآورنلد( .هاچیسلون و
گراهام ،1389 ،ص )15افزون بر روایات ،سرودههای رسیده از یاعران روزگار جاهلی ،چونلان
ل
ل
بشربنابیخازم ،أوسبن لح لجر و عوف بن عطیة بن خرع ،گویلای آن اسلت کله در آن روزگلار،
تاز یان یهاب را ستارۀ فروافتاده میخواندهاند( .ن

 :ابنبتیبه ،بیتا ،ص242ل.)243

ولی آننه بیگمان و روین است ،این است که روایات پیشگفتله بلا زملان نلزوا سلورۀ
نجن ستیز دارد .سورۀ نجن ل دست کن چند آیۀ نخستش که فروافتادن ستاره و رویدادهای پس
از آن ،سبن نزوا آن دانسته یده است ل بدان سان که گفتلین ،در آغلاز بعیلت ،در مرله نلازا
یده است .در برخی روایتهای فرود ستاره در خانۀ علی(ع) ،گاه آیرارا از یهر مدینه ،با نام
بسللتر ای لن روی لداد ی لاد یللده اسللت (ن ل  :فللرات کللوفی ،1411 ،ص ،451ح )591و گللاه از
پدیدههایی در این روایات یاد یده که پس از هجلرت بله مدینله اسلت .بلرای نمونله در هملین
روایتی که ثسفی بازآورده ،سخن از پدیدۀ نفاق به رهبری عبدالله بن ابی است .پدیلدۀ نفلاق بله
رهبری عبدالله بن ابی در مدینه بوده است .یلا بلاز در هملین روایلت ،ابلنعبلاس روایلت را بله
گونهای بازمیگوید که گویی خود در آن رویداد بوده اسلت؛ حلاا آن کله ابلنعبلاس هنگلام
نزوا چند آیۀ نخست سورۀ نجن ،هنوز ز مادر نزاده بوده است.
بر پایۀ آننه نمودین ،فرود ستاره در خانلۀ عللی(ع) و رخلدادهای پلس از آن ،نملیتوانلد
سبن نزوا چند آیۀ نخست سورۀ نجلن خوانلده یلود و بنلابراین دیلدگاه ثسفلی تهرانلی درسلت
نیست.
ب .طین ،یری دیگر از تفسیرنویسان باورمند به دیدگاه هفتن اسلت .گزیلدۀ سلخن وی
این است که خطاب آیات سوم و چهارم سورۀ نجن به مؤمنلان اسلت و مؤمنلان ،گملان بلد بله
پیامبر(ص) در گفتن احرام نمیبردند .تنها گفتاری که دربارۀ آن میید ،این گمان بلد بلرود،
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گفتار پیامبر(ص)دربارۀ جانشینی و ف یلتهای ح رت علی(ع) بود .به ویژه این کله بلیشتلر
مسلمانان دا خویی از علی(ع) ندایتند .منافسلان دیلمنتلر ین دیلمنانش بودنلد و دیگلران از
هراس منافسان یا از آنروی که بستگانشان را کشته بود .بدینروی ،خداوند فرمود ،پیلامبر(ص)
واژهای از سر هوای نفس سخن نمیکند .نیست آننه ملیفرمایلد ،مگلر وحلی الهلی،1318( .
ج ،12ص322ل)323
دلی طین ،درست نیست؛ ز یرا بر این پنداره استوار است که خطاب این آیات به مؤمنلان
است؛ حاا آن که چنین نیست .هنچنان که پیشتر گفتین ،سورۀ نجن مرلی اسلت و خطلاب
آن به مشرکان مره است که میگفتند ،برآن را پر یان بر پیامبر(ص) فلرود ملیآورنلد .هلنچنلین
طین در دلی خود ،از پدیدههایی چونان کشلته یلدن کسلانی بله دسلت ح لرت عللی(ع) و
ح ور چشمگیر منافسان سخن گفته است که اینها با زمان نزوا سورۀ نجلن همخلوان نیسلت؛
ز یرا زمان این پدیدهها ،پس از هجرت به مدینه است و سورۀ نجلن ،بلدانسلان کله گفتلین ،در
آغاز بعیت و سااها پیش از هجرت به مدینه نازا یده است.
 .8 .4دیدگاه هشتم

در همۀ دیدگاههایی که تاکنون بریمردین ،مرجع ضمیر «ینطق» در آیۀ سوم سلورۀ نجلن،
پیامبر(ص)دانسته یده بود .دیدگاه دیگری کله برخلی تفسیرنویسلان آوردهانلد ،ایلن اسلت کله
مرجع ضمیر «ینطق» ،برآن است و بنا بر این پنداره ،مرجع ضمیر «هو» در آیۀ چهارم نیز هملان
َ ُ ْ
برآن خواهد بود .بر پایۀ این نگره ،آیۀ سوم سورۀ نجن ماننلد «َوذا ك ُ
تُعنوُ َی ْن ِطو ُ َعل ْويک ْ ِعوُل َق »
ِ
(جاثیه )29،خواهد بود( .ابوحیان ،1421 ،ج ،11ص )11این دیدگاه ،در نتیجه با دیلدگاه نخسلت
همسان است و آیات سوم و چهارم سورۀ نجن را ماننلد آن دیلدگاه ،گلواه وحیلانی بلودن بلرآن
میداند.
هیچ ی
گونۀ ی

از تفسیرنویسان این دیدگاه را برنگزیده است .تنها برخی مانند ابوحیان آن را به

گمانۀ تفسیری آوردهاند( .همان) به هر روی و رأی ،این دیدگاه درست نیسلت؛ ز یلرا
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مرجع دو ضمیر فاعلی در آیۀ پیش از آیۀ سوم ،بیگمان ،پیامبر(ص) است و این آیه در دنباله و
بافت همان آیه است.

 .5نتیجهگیری
دیدگاه تفسیرنویسان ،دربارۀ این که آیات سوم و چهارم سورۀ نجن ،گلواه وحیلانی بلودن
کدام دسته از سخنان پیامبر(ص) است ،گوناگون است و هنچنان که در ایلن جسلتار نملودین،
میتوان هشت دیدگاه را در این باره بریمرد .این دیدگاهها را میتلوان بله سله دیلدگاه فراگیلرتلر
دستهبندی کرد:
 .1آیات پیشگفته ،تنها ،گواه وحیانی بودن برآن است.
 .2آیات پیشگفته ،گواه وحیانی بودن برآن و فراتر از آن است.
 .3آیات پیشگفته ،گواه وحیانی بودن چیزی جز برآن است.
تفسیر برآن به برآن آیات نخست سورۀ نجن ما را بدین رهنمون میکند کله آیلات سلوم و
چهارم سورۀ نجن ،تنها ،گواه وحیانی بودن برآن است؛ نه آن و فراتر از آن و نه چیلزی جلز آن.
وانگهی ،متن آیۀ چهارم این سوره ،پذیرش دیدگاه تفسیرنویسانی که این آیه را هملراه آیلۀ پلیش
از آن ،گواه وحیانی بودن چیزی جز برآن ،یا برآن و فراتر از آن ،دانسلتهانلد ،دیلوار ملینمایلد؛
ز یرا در این آیه ،سخن از آن دسته از سخنان پیامبر(ص) است که خود ،وحی است؛ نه ایلن کله
معانیاش وحی است و این نشان میدهد که الفاظ این دسته از سخنان نیلز وحلی اسلت و تنهلا
برآن است که این گونه است.

 .6منابع
.1

برآن کر ین

 .2ابنبابویه ،محمد بن علی (1362ش) .االمالی .تهران :انتشارات کتابخانه اسالمیه.
 .3ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی (1422ق) .زاد المسیر فی علن التفسیر .بیروت :دارالرتاب العربی.
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 .4ابنحجر عسسالنی ،احمد بن علی (1415ق) .اإلصابة في تمییز الصحابة ،تحسیق عادا أحمد عبدالموجود و علی
محمد معوض .بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .5ابنیهرآیوب ،محمد بن علی (1319ق) .منابن آا أبيطالن(ع) ،تصحیح محمد حسین دانش آیتیانی و سید
هاین رسولی محالتی .بن :انتشارات عالمه.
 .6ابنعطیه ،عبدالحق بن غالن (1422ق) .المحرر الوجیز فی تفسیر الرتاب العزیز ،تحسیق عبدالسالم عبدالشافی
محمد .بیروت :دارالرتن العلمیة ل منشورات محمد علی بی ون.
 .1ابنبتیبه ،عبدالله بن مسلن (بیتا) .تأوی مشر السرآن ،تحسیق یمسالدین ابراهین .بیروت :دارالرتن العلمیة ل
منشورات محمد علی بی ون.
 .8ابنمغازلی ،علی بن محمد (1424ق) .منابن اإلمام علی بن أبیطالن(ع) .بیروت :داراألضواء.
 .9ابوحیان ،محمد بن یوسف (1421ق) .البحر المحی فی التفسیر ،تحسیق صدبی محمد جمی  .بیروت :دارالفرر.
 .11اسعدی ،محمد (1385ش) .سایهها و الیههای معنایی :درآمدی بر نظر یه معنایناسی مستس فرازهای برآنی در پرتو
روایات تفسیری .بن :بوستان کتاب.
 .11امینی ،عبدالحسین (1416ق) .موسوعة الغدیر في الرتاب و السنة و األدب .بن :مرکز الغدیر للدراسات االسالمیة.
 .12ایزوتسو ،توییهیرو (1318ش) .مفاهین اخالبیل دینی در برآن مجید ،ترجمۀ فر یدون بدرهای .تهران :فرزان.
 .13بغوی ،حسین بن مسعود (1421ق) .تفسیر البغوی المسمی معالن التنزی  ،تحسیق عبدالرزاق المهدی .بیروت :دار
احیاء التراث العربی.
 .14بی اوی ،عبدالله بن عمر (1418ق) .أنوار التنزی و أسرار التأوی  ،تحسیق محمد عبدالرحمن المرعشلی .بیروت:
دار احیاء التراث العربی.
 .15ثعلبی نیشابوری ،احمد بن محمد (1422ق) .الرشف و البیان عن تفسیر السرآن ،تحسیق ابومحمد بن عایور.
بیروت :دار إحیاء التراث العربي.
 .16ثسفی تهرانی ،محمد (1398ق) .روان جاوید در تفسیر برآن مجید .تهران :انتشارات برهان.
 .11جوادعلی (1413ق) .المفص فی تار یخ العرب بب االسالم .بغداد :دانشگاه بغداد.
 .18جوادی آملی ،عبدالله (1386ش) .سیره رسوا اکرم(ص) در برآن ،تفسیر موضوعی ،9تنظین و نگارش حسین
یفیعی .بن :اسراء.
 .19جوادی آملی ،عبدالله (1381ش) .سیره رسوا اکرم(ص) در برآن ،تفسیر موضوعی ،8تنظین و نگارش حسین
یفیعی .بن :اسراء.
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 .21حسرانی ،عبیدالله بن عبدالله ( 1411ق) .یواهد التنزی لسواعد التف ی  ،تحسیق محمدبابر محمودی ،تهران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت اریاد اسالمی.
 .21حسینی همدانی ،سید محمد ( 1414ق) .انوار درخشان در تفسیر برآن ،تحسیق محمدبابر بهبودی .تهران:
کتابفرویی لطفی.
 .22خازن ،علی بنمحمد (1415ق) .لباب التأوی فی معانی التنزی  ،تصحیح محمد علی یاهین .بیروت :دارالرتن
العلمیة.
 .23دروزه ،محمد عزت (1383ق) .التفسیر الحدیث :تفسیر السور حسن النزوا .بیروت :دارالغرب االسالمی.
 .24ذوالرمة ،غیالن بن عسبه (1415ق) .دیوان ذی ّ
الرمة ،مسدمه و یرح احمد حسن بسج .بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .25زرکشی ،محمد بن عبدالله (1411ق) .البرهان فی علوم السرآن ،تحسیق یوسف عبدالرحمن مرعشلی و دیگران.
بیروت :دارالمعرفة.
 .26زمخشری ،محمود بن عمر ( 1411ق) .الرشاف عن حسائق غوامِ التنزی وعیون األباوی فی وجوه التأوی .
بیروت :دارالرتاب العربی.
 .21سیوطی ،عبدالرحمن بن أبیبرر (1414ق) .الدر المنیور فی تفسیر بالمأثور .بن :کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی.
 .28یویتری ،محمدتسی (1411ق) .مستدرک األخبار الدخیلة ،تعلیق علیاکبر غفاری .تهران :کتابخانۀ صدوق.
 .29طباطبایی ،سید محمدحسین (1411ق) .المیزان فی تفسیر السرآن .بن :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ
علمیۀ بن.
 .31طبرسی ،ف

بن حسن (1312ش) .مجمع البیان فی تفسیر السرآن ،تحسیق محمدجواد بالغی .تهران :انتشارات

ناصر خسرو.
 .31طبری ،محمد بن جریر (1412ق) .جامع البیان فی تفسیر السرآن .بیروت :دارالمعرفة.
 .32طین ،سید عبدالحسین (1318ش) .اطین البیان في تفسیر السرآن .تهران :انتشارات اسالم.
 .33عاملی ،جعفر مرت ی (1386ش) .سیرۀ صحیح پیامبر بزر اسالم(ص) :تجزیه ،تحلی  ،بررسی ،ترجمۀ حسین
تاجآبادی .بن :نورمطاف.
 .34فخررازی ،محمد بن عمر (1421ق) .التفسیر الربیر (مفاتیح الغین) .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .35فرات کوفی ،فرات بن ابراهین (1411ق) .تفسیر فرات الروفی ،تحسیق محمد کاظن .تهران :سازمان چاپ و
انتشارات وزارت اریاد اسالمی.
 .36ف الله ،سید محمد حسین (1419ق) .تفسیر من وحی السرآن .بیروت :دارالمالک للطباعة و النشر.
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 .31باسمی ،محمد (1418ق) .محاسن التأوی  ،تحسیق محمد باس عیون السود .بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .38بشیری ،عبدالررین بنهوازن (بیتا) .لطایف االیارات ،تحسیق ابراهین بیسونی .مصر :الهیئة المصریة العامة
للرتاب.
 .39بمی ،علی بنابراهین (1363ش) .تفسیر بمی ،تحسیق طین موسوی جزایری .بن :دارالرتاب.
 .41کلینی ،محمد بن یعسوب (1365ش) .الرافی .تهران :دارالرتن االسالمیة.
 .41مجلسی ،محمدبابر بن محمدتسی ( 1413ق) .بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،تحسیق عبدالزهرا
علوی و دیگران .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .42مصطفوی ،حسن (1431ق) .التحسیق فی کلمات السرآن الررین .بیروت ل باهره ل لندن :دارالرتن العلمیة ل مرکز
نشر آثار عالمه مصطفوی.
 .43معرفت ،محمدهادی (1385ش) .تار یخ برآن .تهران :سمت.
 .44مرارم ییرازی ،ناصر (1311ش) .تفسیر نمونه .تهران :دارالرتن اإلسالمیه.
 .45نظامالدین نیشابوری ،حسن بن محمد (1416ق) .تفسیر غرائن السرآن و رغائن الفربان ،تحسیق زکریا عمیرات.
بیروت :دارالرتن العلمیة.

 .46نرونام ،جعفر (1384ش)« .تفسیر آیۀ ل"مس" در بستر تار یخی» .مساالت و بررسیها (علوم برآنی و حدیث) ،ش11
(.)1
 .41هاچیسون ،رابرت و اندرو گراهام (1389ش) ،یناخت یهابسنگها ،ترجمه و ابتباس حسین علیزاده غر ین.
تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

