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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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 1یدگلیب یتمسکعلی 

 2یموسوسید محسن 

 (4/5/96تاریخ پذیرش:  ؛21/2/96)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ستخآ،  گتری؛ به د «دارد؟ یاچه گسرره یوح آیا»اس  که  آیا ،یمحمد یوح رامونیپ آیاد یبن یهااز پرسش یکی

 یبه اراخور زنتدگ ایاجرهاد  یۀبوده و کدام دسره بر پا یاله ی، آبشخورش وح) (اس م یگرام امبریکدام دسره از سخنان پ
است  کته  گفرتهشیپرستش پت ۀربار مهم د یهااز داده یکی نجم، ۀسوم و چهارم سور  اتیگفره شده اس ؟ آ شانیا ۀروزمر 

 دگاهیتجسترار، پتس از بتازنمودن د  آیتانتد. ابتاره از آن بته دست  داده آیدر ا یاط عات گوناگون ،یدانشوران علوم اس م
کترده  یباره بازآورده و آنها را داور آیرا در ا سانیرنو یتفس یهادگاهید  ات،یآ آیا یۀبر پا یمحمد یوح ۀگسرر  ۀدرس  دربار 

 یایتنجم، تنهتا، گو  ۀسوم و چهارم سور  اتیآباز نموده شده اس  که  ،قرآن به قرآن ریپژوهش از رهگرر تفس آیااس . در 
 دبتا استرنا زیترا ن) ( امبریپ یرقرآنیسخنان غ سانیرنو یتفس یبودن قرآن اس ؛ نه قرآن و اراتر از آن، آن سان که برخ یانیوح
) ( امبریتبودن ستخنان پ یانیرا گواه وح اتیآ آیا یقرآن، آن سان که برخ به جز یزیاند و نه چخوانده یانیوح اتیآ آیبد

 اند. شناسانده )ع(یحضرت عل ینیجانش ۀدربار 

 ) (امبریسن  پ ،ینبو  ثیقرآن به قرآن، احاد  ریتفس ،یوح ۀنجم، گسرر  ۀسور : دواژگانیکل

bidgoli.at@gmail.com(نویسنده مسئول) -ندانشگاه مازندرا ثیعلوم برآن و حد یدکتر یدانشجو .  1

sm.musavi55@gmail.com -دانشگاه مازندران ثیعلوم برآن و حد اریاستاد .  2
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 مقدمه. 1
روفرسلتاده یلده ف شلانیبلر ا یالهل یاست که وح یامبریپ نی، واپس)ص(محمد ح رت
 یوحل»کله در دنبالله بلا نلام  شلانیفروفرسلتاده بلر ا یوحل ۀدربلار  یاریبسل یهلااست. پرسش

 یوحل دربلارۀ نیاد یلبن یهلااز پرسلش یرلیآملده اسلت.  دیلپد ن،یکنلیم ادیاز آن  «یمحمد
 «. دارد؟ یاچه گستره یوح نیا»است که  نیا یمحمد

پاسلخ  افتنیل یهملاره در پل ،یلوم اسالمدانشوران ع گریو د  پژوهانثیحد سان،یرنو یتفس
دایلته  یانیل، آبشخور وح)ص(اسالم یگرام امبریاند که کدام دسته از سخنان پپرسش بوده نیا

 شوراندان گفته یده است. پاسخ شانیا ۀروزمر  یبه فراخور زندگ ایاجتهاد  یۀو کدام دسته، بر پا
خوانلده و )ص( امبریلپ یانیلا سخن وحبرآن را تنه ،یگون بوده است. گروهپرسش گونه نیبه ا
 اند. دست یمرده نیاز ا زیرا ن شانیا ۀسخنان روزمر  ،یبرخ

 یمحملد یوحل ۀگسلتر  ۀبرجسته دربار  یهااز داده یرینجن،  ۀسوم و چهارم سور  اتیآ
ها و جلز آن، ها، روشدانسته زانیم ،یمبان یگوناگون یۀبر پا ،یاست که دانشمندان علوم اسالم

الَّ »انلد: باره از آن به دسلت داده نیدر ا یوناگونگ اطالعات وَن ِِ َُ  َْ ِِ وَن  *  َْ َو َموُ َیْنِطوُ  َعوِن اْل
کله  یلیمگلر وح سلت،یآن ن د؛یگو ینم سخن «یهو » یاسالم( از رو امبری؛ او )پ«َوْحيٌ ُینَحى

( )صنیواپسل امبریلکلدام دسلته از سلخنان پ ات،یلآ نیدر ا« هو». مراد از یودیبدو فرستاده م
نجلن، گلواه  ۀسوم و چهام سلور  اتیآ ،سخن گریخوانده است؟ به د  یاست که برآن آن را وح

اسلت کله دانشلوران،  یپرسشل نیلاسلت؟ ا پیلامبر)ص(کلدام دسلته از سلخنان  بلودن یانیوح
پرسلش،  نیلپاسلخ ا افتنیکه پس از  نیپژوهش، برآن نیاند. در ابدان داده یگوناگون یهاپاسخ

 نیل. روش انیکنل یو آنهلا را دانشلورانه داور نییو  ایباره جو  نیدر ا زیرا ن سانیرنو یتفس دگاهید 
نجلن  ۀنخسلت سلور  اتیبرآن به برآن آ ریبر تفس گفته،شیبه پرسش پ ییگو پاسخ یجستار، برا

است.  استوار
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 نجم  ۀسور یخیتار یدورنما. 2
و  یلوندیها برملانبه آسم انیکه پر  پندایتندیم نیاز نزوا برآن چن شیدر دوران پ انیتاز 

و آن را بله  سلپارندیاست، دزدانه گوش م یآسمان یو خبرها یسخنان فریتگان آنجا را که وح
( 158، ص6، ج1413 ،ی. )نل : جلوادعلکنندیدارند، الهام م وندیکه با او پ ییاعر ایکاهن 

و  «کلاهن طانییل» کلرد،یدایلت و بلدو الهلام مل ونلدیکه با کاهن و یلاعر، پ یآنان، آن جن
 . )همان( دندینامیم« یاعر طانیی»

و فلرود  یمبلریسلخن از پ محملد)ص(ح لرت  افتنلد،یکه سران مشرکان مره در  آنگاه
آهنلگ آن کردنلد کله او را از  آورند،یم یو مردم بدو رو کندیبر خود م یآمدن کتاب آسمان

 ادیلفرا تلرشیود که پب ینادرست از باور یبردارآنان، بهره یاز ترفندها یریکنند. به در  دانیم
 ونلدیپ انیلکله بلا پر  یبا یاعران و کاهنانپیامبر)ص( یساز. آنان بر آن یدند تا با همساننیآورد 

 محملد)ص(بلر  انیلاست کله پر  یسخنان نیبپراکنند که برآن، هم نیمردم چن انیدایتند، در م
هلن در  خواندنلد،یمل پیلامبر)ص(بلر  انیلپر  یگزاره که مشرکان، بلرآن را السلا نی. اخوانندیم

نمونله، چلون  ی. برایکتاب آسمان نیاست و هن در خود واپس افتهیبازتاب  یخیتار  یهاتیروا
موُ أ.  شويطُنک ِال ْود »گفلت: پیامبر)ص(درنلگ افتلاد، همسلر ابولهلن، بله  یدر فرود وح

و»ماننلد  یاریبسل اتیل( آ164، ص11، ج1312 ،ی)طبرسل«. تركک َلوْت ِعوِه الَشّ يُن َو َموُ َتَنَزّ ِِ  «َيُ
ٍَ َ.ِجوويٍ  »( و 211،)یللعراء ووَن ِعَقووْنِ  َشووْيَطُ َُ کلله در دنباللله  یاتیللآ نی( و همننلل25،ری)ترللو  «َو َموُ 

اسلت کله  ی. گفتنلخواندنلدیم انیپر  ۀنشان از آن دارد که مشرکان، برآن را فروفرستاد ،آیدمی
و فرزنلدان و  سینله تنهلا ابلل ؛یلرور اسلت یهرگونله پلر ن،یشلیپ یلۀدر دو آ «طانییل»مراد از 
مطلق جن یرور است.  یباید، به معنا نهیهرگاه مطلق و بدون بر  طانیی ۀواژ  رایز  نش؛همدستا

 ر،یترلو  ۀسلور  25 یۀدر آ «طانیی»پس از  «نیرج» ۀواژ  ز،ی( ن13، ص6، ج1431 ،ی)مصطفو 
َو » یبله گلواه رایلاسلت؛ ز  سیابل ه،یآ نیدر ا طانیگمان درافرند که مراد از ی نیما را بد دینبا

ٍَ َ.ِجوي  عالمله . سلتین سیابل ۀژ یدر برآن، صفت و  ن،ی(، رج11،)حجر «َحِفْظنَُُ ِمْن ُكلِّ َشْيطُ
، 21، ج1411یلرور دانسلته اسلت. ) یرا پلر ریترلو  25 یلۀدر آ «نیرجل طانییل» زیلن ییطباطبا

 (219ص
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و»: خواندندیم« مجنون»را  پیامبر)ص(گونه بود که مشرکان  نیبد ُِ الَّ َ َیَکُ ِِ ِذیَن َكَفوُروا َو
ٌَ  َلُيْزِلُقنَنَك  ُه َلَمْجُنن نَّ ِِ  

ََ ْكَر َو َیُقنُلن ِمُضنا الذِّ ََ  ُ ْ  َلمَّ َِ ْعَلُِ.
َ
َ » ؛(51،)بلن «ِعأ ِذي ُنوزِّ ُ الَّ َْ یُّ

َ
ُُلنْا َیُ أ َْ َو 

َك  نَّ ْكُر ِِ ٌَ  َعَلْيِه الذِّ  (. 6،)حجر «َلَمْجُنن
با تماس بلا آن  ان،یاست که پر  یکس ینامانند آن، به مع اتیباال و آ یۀدر دو آ «مجنون»

را سلرگردان و گملراه  یو و آورده دیلپد یدر جسن و جلانش، نابسلامان ،یحلوا در و ایکس 
 انیلدر آن روزگار، باور دایتند کله پر  انیتاز  د،یآیبدان سان که از خود برآن برم رایاند؛ ز کرده

؛ 215،ا سلرگردان و گملراه کننلد. )بسلرهآورنلد و آنلان ر  دیلپد ینابسلامان انیتوانند، در آدمیم
از  یراندن پر رونیافسونگران در آن روزگار، ب یاز کارها یریباور بود که این  یۀ( بر پا11،انعام

 (142، ص6، ج1413 ،ی. )جوادعلآمدیبه یمار م هاوانهید 
. نیهملان بلود کله گفتل گفتله،شیپ یبه معنا پیامبر)ص(مشرکان از مجنون خواندن  مراد

کردن  فرود آورده و همانان با رخنه پیامبر)ص(بر  انیبرآن را پر  ند،یبود که بگو  نینگ آنان اآه
. بله فرسلتندیفرومل یخداونلد بلر و یاند که برآن را از سلو السا کرده یدر جسن و جانش به و

 بلا آن شلانیا نلد،یآن نبودند کله بگو  یدر پپیامبر)ص(در مجنون خواندن  مشرکانسخن،  گرید 
 خواسلتندیاسلت؛ بلرله مل نیچنل دیلبگو  ،خواهلدیمل سلت،یبرآن، کتاب خلدا ن داند،یکه م
آنان را خورده و بلاور کلرده اسلت.  نیفر  زین شانیاند و االسا کرده شانیبد نیچن انیپر  ،ندیبگو 

ْنوَت ِعِنْضَموةِ »بلن است:  ۀسور  نخست اتیگفتار، آ نیگواه ا
َ
ََ * َمُ أ وَک  َ َو اْلَقَلِ  َو َمُ َیْسُطُرو ِعّ .َ

 * ََ وَک َلَضلوى ُخُلوٍ  َعِظويٍ  * َفَسُتْبِلوُر َو ُیْبِلوُرو نَّ ِِ ٍَ * َو  ََّ َلَک ْلْجوًرا َغْيوَر َمْمُنون ِِ ٍَ * َو  ِعَمْجُنن
َتوِدیَن  ْْ ْعَلوُ  ِعُْلُم

َ
وَن أ َُ وِبيِلِه َو  ََ ْعَلُ  ِعَمْن َضولَّ َعوْن 

َ
َن أ َُ َک  عَّ .َ ََّ ِِ  * َُ ُکُ  اْلَمْفُتن ِیّ

َ
 نیلوم اد یلۀ. در آ«ِعأ

دو  ه،یلآ نیهمل ۀ. در دنباللداردیاش دورملفرستاده نیبودن را از واپس «مجنون»سوره، خداوند 
 ن،یراه(. اکرده)گن« من ض »خورده( و نی)فر « مفتون»یده است: « مجنون» نیجانش ریتعب

 شانیکه ا پندار نیبه ا ایاره یبراپیامبر)ص( ۀرا دربار « مجنون» ریاست که مشرکان تعب آنگواه 
 .بردندیاست، به کار م انیپر  ۀیدو گمراه خوردهنیفر 
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دوردایلتن  یبلرا ر،یترلو  ۀاسلت کله خداونلد در سلور « مجنلون»معنلا از  نیهمل یۀپا بر
و ََموُ َصوُِحُبُکْ »است:  دهیرا آیرارا د  یوح ۀفریت شانیا ،دیگو یم یپندار نیاز چن اشفرستاده

ٍَ * َو َلَقْد َ.آُ  ِعُْلفُ   (23ل22،ری. )ترو «ِ  اْلُمِبينِ ِعَمْجُنن
 انیلپر  ۀفتلیرا فر  پیلامبر)ص(سلخن مشلرکان کله  نیلا ،یچند یهادر سوره ،یهر رو به

؛ 2، ؛ بللن25 و 22،رینادرست خوانلده یلده اسلت. )ترلو  ان،یو برآن را، سخن پر  خواندندیم
اسلت.  سلخن مشلرکان، دو نرتله را بلازنموده ینشلان دادن نادرسلت ی(. خداوند برا211،یعراء

نگاه دایته یده اسلت و  انیپر  ۀگاه فریتگان است، از رخنیکه جا ییهاآسمان که، نینخست ا
یهاب سرنگون خواهلد یلد.  ریاز آنان سخنان فریتگان را دزدانه گوش سپارد، با ت یریهرگاه 
 یپر چیتر، از بن، ه( به سخن روین11ل6،؛ صافات18ل16، ؛ حجر9ل8، ؛ جن212ل211، )یعراء

 نیلا یسلازبرساند. دوم، برجستهپیامبر)ص(و به  دیکه سخن فریتگان را بربا ستیآن ن یارایرا 
نلل :  ز،یللن؛ 23للل22،ریاسللت )ترللو  دهیللرا آیللرارا د  یوحلل ۀفروفرسللتند ۀفریللت شللان،یا کلله
 (. 11ل5،نجن

نخسلت  یلۀآ 18( کله 51 ،1385است )معرفت،  یمر ۀسور  نیو سوم ستینجن، ب ۀسور 
 ان،یلو بلرآن را سلخن پر  خواندنلدیرا مجنلون ملپیلامبر)ص(مشلرکان  کله نیآن، در پاسخ به ا

 فروفرستاده یده است.

 نجم ۀسوم و چهارم سور اتیآ یبررس. 3
گلواه  ه،یلآ نیلو ا سلتینجلن چ ۀچهلارم سلور  یۀدر آ« هو»مراد از  که نیا افتیدر  یبرا

از آن  شیپل اتیلاز آ دیبا ه،یآ نیاست، افزون بر اپیامبر)ص(بودن کدام دسته از سخنان  یانیوح
بله  انلد،دهیلدر هن تن اریبس ه،یآ نینخست با ا یۀسه آ رای. ز نیفرارودایته بای ییناخت درست زین

 یۀدر آ« هو»از دو گمانه،  یری یۀبر پا رایاست؛ ز  ترشیچهارم ب یۀبا آ وندشیسوم که پ یۀآ ژهیو 
. گرددیبازم هیآ نیدر ا «نطقی»برآمده از « نطق»چهارم به 
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 نخست یۀآ. بررسی 1 .3
وَن »آغاز یده است:  د،ی، آنگاه که فروآ«نجن»نجن با سوگند به  ۀسور  ََ َذا  ْجِ  ِِ

. «َو الونَّ
 کله آنیاند؛ بلبریمرده هیآ نیدر ا« النجن» یستیچ ۀچند گمانه دربار  ش،یکماب سان،یرنو یتفس

را، یلبرآن اسلت؛ ز « النجن»است که مراد از  نیها، اگمانه نیاز ا یری. نندیاز آنها را برگز  یری
 ۀفروفرستاده یده است. دو گمانل خوانند،یم «ینجوم»آن را  انیکه تاز  یجیتدر  ۀبرآن به گون

زهلره اسلت.  ۀو ستار  ایثر  ۀستار « النجن»است که مراد از  نیاند، اکه مفسران بریمرده یگرید 
ه سخنان فریلتگان را ک یانیاست که بر پر  ییهاهمان یهاب« النجن»است که  نیا گرید  ۀگمان

نجلوم  ۀهمل« النجن»است که مراد از  نیا گرید  ۀ. گمانیودیاند، افرنده مگوش سپرده زدانهد
؛ 196للل195، ص5، ج1422 ه،یللعط؛ ابللن261للل261، ص9، ج1312 ،یآسللمان اسللت. )طبرسلل

 (  183، ص4، ج1422 ،یجوزابن
ره و خود برآن بله دسلت سو  یخیتار  یکه نگرش به دورنما ییمعنا نیتر باور ما، روین به

 انیلاسلت کله بلر پر  ییهلانخست، همان یهاب یۀدر آ« النجن»است که مراد از  نیا دهد،یم
 ن،یلآورد  ادیلفرا ترشیبدان سان که پ را،یز  ؛است یدهیافرنده م یو اخبار آسمان یوح ۀندیربا

 انیلبلرآن را پر  و ستین انیپر  ۀفتیفر  پیامبر)ص( که نیپاسخ به ا یبرا ،یچند اتیدر آ ندخداو 
پاسلخ سلوگند بله  زیلن نجلایکلرده اسلت. در ا ادیلهلا یلهاب نیلاز ا انلد،اوردهیفرود ن شانیبر ا

اسلت کله  نیلا ل خواهد آمد اتیآ نیکه از ا یریتفس یۀبر پال دوم تا چهارم  اتی، در آ«النجن»
سلوگند و  انیلمتناسلن  ن،یبنلابرا ؛اسلت یالهل یو بلرآن وحل سلتین انیلپر  ۀفتیفر )ص( امبریپ

 هاست. یهاب نینخست، هم یۀدر آ« النجن»که مراد از  داردیرهنمون م نیپاسخش، ما را بد
دایلته اسلت  یبلاور نیچن زیعباس ناست که ابن نیا یایعباس، گو عررمه از ابن تیروا

 زیل( ن123، ص1384( و نرونلام )15لل14، ص2، ج1383( و دروزه )135، 9، ج1422 ،ی)ثعلب
 یلۀدر آ« نجن»)ع( و امام صادق )ع(امام بابر ،یتیروا یۀبر پا نی. همننانددهیرا برگز  هدگاید  نیا

ُجنِم » ِْ النُّ ِْ ِسُ  ِعَمَنا ْْ ، 9، ج1312 ،یانلد. )طبرسلها یناساندهیهاب نی( را هم15،)وابعه «َفاَل أُ
سلتاره  را لل یلهاب آورد نیخلواه یبلدان سلان کله در پل ل انیاست که تاز  یاددایتنی( 341ص

.  اندگفتهیم
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 دوم یۀآ. بررسی 2. 3
و « ضلاللت»بله  اشکله فرسلتاده کندیم ادیسوگند « النجن»نخست به  یۀخداوند در آ 

از  پیلامبر)ص(. ملراد از دوردایلتن «َمُ َضولَّ َصوُِحُبُکْ  َو َموُ َغوَن »دچار نشده است:  «تیغوا»
 ن،یبدان سان کله نملود  رایز  ؛است انیپر به دست  ییدگاز گمراه شانی، دوردایتن ا«ضاللت»

السلا  شلانیو همانلان بله دروغ بد فرود آوردهپیلامبر)ص(بلر  انیلبلرآن را پر  ،گفتنلدیمشرکان مل
و  آنهلا را خلورده نیلفر  زیلن شلانیو ا فرسلتندیمل فرو یخدا بر و یاند که برآن را از سو کرده

 باورکرده است. 
 اتیلآ ژهیلبه و  ه،یآ نیا نیو پس نیشیپ اتینجن، آ ۀدوم سور  یۀاز آ ریتفس نیا یدرست گواه

 یدر برآن برا ن،یگفت ترشیچنان که پسوره است. هن نیپنجن تا هفدهن ا اتیآ یعنیآن،  نیپس
از  یرلیهرگلاه  کله نیلا یرلیدو نرته بازنموده یده است؛  گفته،شینادرست یمردن سخن پ

 کله نیلا گلریو د  کنلدیرا دنباا مل ییهاب و ریرا دزدانه گوش کند، ت یتگانسخنان فر  انیپر 
بلدان سلان کله  ز،یلنجلن ن ۀنخسلت سلور  یۀاست. در آ دهیرا آیرارا د  یوح ۀفریت پیامبر)ص(

 کله نیلا زیلسلوره ن نیلپلنجن تلا هفلدهن ا اتیلیلده اسلت. در آ ادیلها یهاب نیاز ا ن،یآورد 
و  داریلد  نیلا ۀار آملده اسلت. البتله، آننله دربل ادیلفرا ده،یرا آیرارا د  یوح ۀفریت پیامبر)ص(

 ۀدر سلور  داریلوندهید  یمشهور بود؛ وگرنه، برخ دگاهید  یۀبر پا ن،یگفت اتیآ نیدر ا داریوندهید 
اسلت  نیاز او ا ادکردی  یخدا باید، باز دل داریونده،ید  نیاند. به فرض که انجن را خدا دانسته

بلر  انیلبلرآن را پر گونله نبلوده اسلت کله  نیلا ،یأر و  یبرآن است و به هلر رو ۀدآورندیکه پد
السللا کللرده بایللند کلله بللرآن سللخن  شللانیفرود آورده بایللند و همانللان بلله دروغ بدپیللامبر)ص(

 است. دهیبرآن را د  ۀدآورندیپد ایآیرارا فرودآورنده پیامبر)ص(خداست؛ بلره، 
ی»از  مراد ول ا غل ا ضل َّ »همان  شیهن کماب «مل در  «تیلغوا»و « ضلاللت» رایلاست. ز  «مل

 (216ل215 و 215، ص1318 زوتسو،یان : اند. )مترادففرهنگ برآن 



5یاپیپ ۀ، شمار9316 بهار و تابستان اول، ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 191

 سوم یۀآ. بررسی 3. 3
َو َموُ َینِطوُ  »اسلت:  نیلسوگند خورده، ا« النجن»آن به  یکه خداوند برا یزیچ نیسوم 

َن  َْ . دیلگو یسلخن نمل «یهو » یاز رو اشکه فرستاده دیگو یسوم، خداوند م یۀ. در آ«َعِن اْل
 ،ینمونله، نل : طبرسل یانلد. )بلراطبلع دانسلته  ینفس و م یهوارا  «یهو »مفسران، مراد از 

در فرهنلگ  «یهلو »( درست اسلت کله 21، ص19، ج1411 ،یی؛ طباطبا261، ص9، ج1312
نسلبت داده یلده اسلت،  انیلاست و به دا و طبع خود آدم  یخواسته و م یبرآن، گاه، به معنا

ْنُف »مانند 
َ
َن  اْْل ْْ يُن »مانند  ست،ین نیچنهماره  ی(؛ ول23 ،)نجن «مُ َت ِِ وَيُ

َنْتُه الَشّ ْْ وَت َْ ِذي ا َكَُلّ
 ََ ْ.ِض َحْيوَرا

َ
 انیللاسلت و پر  یگمراهل یبله معنلا نیشلیپ یلۀدر آ «یهلو ( »11 ،. )انعلام«ِفوي اْل

 ریتفس نیرا چن نیشیپ یۀعباس آچنان که ابناند؛ هنیناسانده یده ،یدر آدم دهیپد نیا دآوریپد
ِذي[ اَتغ»کرده است:   ابلان،یاو را در ب انیلکله پر  ی؛ چونلان آدملنته الغويالَ فوي المُْموة]َكَُلّ

 یلۀدر آ «یهلو » نرهیا ی( گواه درست134، ص2، ج1421 ،ی)بغو «. اندکرده انگمراه و سرگرد
وَد »است:  هیآ ۀاست، دنبال یگمراه یبه معنا نیشیپ ُْ َلى اْل ْصقٌُب َیْدُعنَنُه ِِ

َ
چنان کله و هن «َلُه أ

 است.  یپر یبه معنا د،یمطلق آ ۀبه گون «طانیی»رگاه ه ن،ینمود  ترشیپ
 یلۀدر آ «یهلو »و بافت همسلان آنهلا، ملراد از  نیو پس نیشیپ اتیآ یباور ما، به گواه به

 یلۀبر پااست.  انیبه دست پر  یفتگیفر  یانعام، به معنا ۀسور  11 یۀهمنون آ زینجن ن ۀسوم سور 
تلا مگلر  کنلدیگمانمنلد بلازگو مل ای دنده یشرکان م یدوم را برا یۀهمان آ هیآ نیا ر،یتفس نیا

را از  پیلامبر)ص(که زمانش، زمان گذیلته اسلت،  نیشیپ یۀکه آ یگرگونید  نیافتد؛ با ا دسودمن
 یلۀآ ۀجیکه زمانش زمان حاا است، نت هیآ نیو ا داردیدر گذیته دورم انیبه دست پر  یفتگیفر 

 پیلامبر)ص(: »دیلگو یم نیچن ه،یدو آ نیساده، ا. به زبان کندیم را در زمان حاا بازگو نیشیپ
.  «ستین انیاز پر  اشیفتگیبرآمد فر  خواند،یکه م یبرآن ن،ینشد؛ بنابرا انیپر  ۀفتیفر 

 چهارم  یۀآ. بررسی 4. 3
نشده است و بلرآن  انیپر  ۀفتیفر  پیامبر)ص(گفته ید که  ن،یشیپ یۀکه در دو آ از آن پس

َْ» درسلت نملوده یلده اسلت: دگاهیچهارم، د  یۀدر آ ست،ین شانیآنان بر ا ۀسخنان فرودآورد
ِِ
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الَّ َوْحيٌ ُینحى َن ِِ
. ملراد از یلودیفروفرسلتاده مل پیلامبر)ص(کله بلر  ییآن، مگر وح ستی؛ ن«َُ
رویلن اسلت کله سلخن  ن،یبلازنمود  تلرشیبرآن است و از رهگلذر آننله پل ه،یآ نیدر ا« هو»

انلد، جلز آن یناسلانده یزیلچ ایلرا فراتلر از بلرآن  هیلآ نیلدر ا« هلو»که مراد از  یسانیرنو یتفس
 .  ستین یرفتنیپذ

 ۀسلور  52و  51اتیلنجن، ماننلد آ ۀسوم و چهارم سور  اتیآ ن،یآورد  ترشیسان که پ بدان
فروفرسلتاده یهلاسوره نیاز نخست شیاست که هر سه سوره، کماب ریترو  ۀسور  21و  25 ایبلن 
ِذیَن »اند: یده ُِ الَّ َْ َیکُ ِِ ٌَ َكَفُروا َلُيْزِلُقنَنَك َو  وُه َلَمْجُنون نَّ ِِ  

ََ ْكر َو َیُقنُلون ِمُضنا الذِّ ََ  ُ ْ  َلمَّ َِ ْعلُِ.
َ
*  ِعأ

الَّ ِذْكٌر ِلْلضَُلِمين َن ِِ
َُ وَن ؛  (15-15 ،)ْل  َو مُ  َُ  َْ ِِ  * ََ ُبن ََ ْیَن َتوْذ

َ
ٍَ َ.ِجويٍ  * َفوأ َن ِعَقْنِ  َشْيَطُ َُ وَ َمُ 

ال ِذْكٌر ِلْلَضَُلِميَن   .  (21-25 ،ری)ترو  «ِِ
بللن  ۀنمونله در سلور  یهاسلت. بلراآن یهلایرسلازیدر تعب ه،یلسله جفلت آ نیلتفاوت ا

آملده  «نطلقی»نجلن،  ۀو در سور  کندیمشرکان را بازگو م دنیآمده است که برآن ین« سمعوا»
  یلاز  ریلدو تعب نیلو رویلن اسلت کله ا دهدیرا گزارش مپیامبر)ص(است که برآن خواندن 

 خوانلد،یبرآن را بر مشرکان م پیامبر)ص(اگر گفته یود،  که، نیچه ا دهد؛یرش مگزا ستیحس
 یعنلی ینوند،یمپیامبر)ص(و اگر گفته یود، مشرکان برآن را از  ینوندیممشرکان برآن را  یعنی

 21بللن و  52 اتی، در آ«هو»بدان سان که مراد از  ،یخواند. باریبرآن را بر آنان م پیامبر)ص(
 برآن است.« هو»مراد از  ز،ینجن ن ۀچهارم سور  یۀبرآن است، در آ ر،یترو 

 نیلدر ا« هو»که مراد از  یسانیرنو یتفس دگاهید  رشیپذ زینجن ن ۀچهارم سور  یۀخود آ متن
چهلارم نطلق  یلۀدر آ رایلز  د؛یلنمایانلد، دیلوار ملجز آن یناسانده یزیچ ایرا فراتر از برآن  هیآ

الَّ َوْحيٌ ُینحى» ه است:خوانده ید ی، خود، وحپیامبر)ص( َن ِِ
َُ  َْ  نیلو تنها برآن است کله ا «ِِ

اسلت کله پیامبر)ص(سلخن از آن دسلته از سلخنان  ه،یلآ نیتر، در ابه سخن روین است. گونه
دسلته از  نیلدهد کله الفلاظ اینشان م نیاست و ا یوح اشیمعان که نیاست، نه ا یخود، وح
 گونه است.  نیه او تنها برآن است ک است یوح زیسخنان ن

برآملده از « نطلق»چهلارم، بله  یۀدر آ« هو»بود که  نیا یۀبر پا ن،یآننه گفت ۀهم یوانگه
 سلانیرنو یتفس یچنلان کله برخل، هلنافلزایینمی نل یا .گلرددبلاز نشیشلیپ یۀآ نیدر ا «نطقی»
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آن از  یکله در سلخن نلام یبرآن اسلت؛ برآنل« هو» ریمرجع ضم گر،ید  ۀگمان یۀاند، بر پاگفته
، 28ج ،1421،یکله ملراد از آن هملان اسلت )فخلرراز داسلتیهو  مخاطلن یبلرا یامده، ولین

نَزْلَنُُ  ِفوى َلْيَلوِة اْلَقوْد.ِ » یۀبه سان آ یاتیچنان که در آهن ؛(235ص
َ
ُ أ نَّ اسلت.  نی( چنل1،)بلدر «ِِ

 ظ سلخنانبرهلان کله خلود الفلا نیبه آوردن ا یازین گریگمانه، د  نیا یۀکه بر پا داستیناگفته پ
 دگاهیلرویلن اسلت کله د  برهلانیو بل سلت؛یخوانده یده اسلت، ن یوح هارم،چ یۀدر آ امبریپ

اند، درسلت جز آن یناسانده یزیچ ایرا فراتر از برآن  هیآ نیدر ا« هو»که مراد از  یسانیرنو یتفس
 .ستین

نجم  ۀسوم و چهارم سور اتیآدربارۀ  سانیرنویتفس یهادگاهید. 4
 تفسیری را دربارۀ این آیات باز می گویین: ت دیدگاهشاین  ه

 نخست دگاهید. 1. 4
 یایلگو  اتیلآ نیلاست که ا نیا نجن، ۀسوم و چهارم سور  اتیآ ۀدربار  هادگاهیاز د  یری

کلرد از:  ادیل تلوانیدارنلد، مل یدگاهید  نیکه چن یسانیرنو یاست. از تفس« برآن»بودن  یانیوح
(، 481، ص3، ج2111) یری(، بشلل25، ص21، ج1412) ی(، طبللر334، ص2، ج1363) یبملل

، 5، ج1418) ی للاوی(، ب236، ص28، ج1421) ی(، فخللرراز461، ص4، ج1411) یمخشللرز
، 1419اللله )( و ف ل 58، ص9، ج1418) ی(، باسلم196، ص5، ج1422) هیلعط(، ابن151ص

(.  253، ص21ج

 دوم  دگاهید. 2. 4
بلودن بلرآن و احرلام  یانیلوح نجلن، سلخن از ۀسوم و چهارم سور  اتیآ دگاه،ید  نیا در

 دارد. یدگاهید  نی( چن261، ص9، ج1312دارد. طبرسی )
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نجلن،  ۀمخاطلن سلور  ن،یگفتل تلرشیبلدان سلان کله پل را،یز  ؛ستیدرست ن دگاهید  نیا
بلاره، بلر  چیبا آنان به هلپیامبر)ص(بودند و سخن  رفتهینپذ ادیرا از بن نیمشرکان مره بودند که د 

 وده است.و احرام نب نیسر فروع د 

 سوم  دگاهید. 3. 4
 ثیلبلودن بلرآن و احاد  یانیلنجلن، گلواه وح ۀسوم و چهارم سلور  اتیسوم، آ دگاهید  در

برهلان آورده  نیچن دگاهید  نیا یبرا ن،یبرآن کر  یموضوع ریتفس ۀاست. در مجموع پیامبر)ص(
 اسلت یالهل یمتن وح نیهمانند برآن کر )ص( رسوا اکرم ینیسیو  یبطع ثیحد»یده است: 

از  یبعلد از معلراج، برخل)ص( ح لرت رسلوا رایلز  ارد؛بلا آن نلد یتفاوت چیجهت ه نیو از ا
آن را انرلار  یاو علده رفتهیآن را پذ یگروه .کرد انیمردم حجاز ب یمعارف مشهود خود را برا

خواه بله صلورت بلرآن و خلواه بله  ل نهیزم نیرا در ا پیامبر)ص( یهاگفته ۀکردند. خداوند هم
مصلون  تیلضلاللت و غوا نیآسلو  یگزنلد هلو  یمرده و آن را از یاله یوح ل ثیعنوان حد

، 1386 ،یآملل ی)جلواد«. و موُ ینطو  عون الْون  * َِ َون ِال وحوى یونحى»دانست و فرمود: 
   (82ص

نجن  ۀسوم و چهارم سور  اتیاستوار است که آ هیپا نیبر ا رایز  ست؛یاستوار ن نیشیپ برهان
 یعلامل یبدان سان که عالمله جعفلر مرت ل .در معراج است )ص(پیامبرمعارف مشهود  ۀدربار 

، 1ج ،1386. )سلتیمعلراج بایلد، اسلتوار ن ۀنجن دربار  ۀاز بن، سور  که نییده است، ا ادآوری
« معارف مشلهود»نجن،  ۀسوم و چهارم سور  اتیخداوند در آ ن،یر یاگر بپذ ،ی( وانگه341ص

 ۀگرفلت کله همل جلهینت تلوانینمل ن،یلاز اخوانده اسلت،  یوح رسریدر معراج را  پیامبر)ص(
است.  یوحپیامبر)ص( ثیاحاد 

 چهارم دگاهید. 4. 4
 یانیلسلخن از وح ن،یشلیپ دگاهیلماننلد د  دگاه،ید  نینجن، در ا ۀسوم و چهارم سور  اتیآ

سلنت  ۀسخن، تنها دربار  دگاه،یکه در آن د  یدگرگون نیدارد؛ با ا)ص( امبریبودن برآن و سنت پ
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 و یسلنت گفتلار یعنلیسلخن از مطللق سلنت،  دگاه،یلد  نیلدر ا یول ؛بود(پیامبر)ص یگفتار
 است.  شانیا یکردار

اسلت.  رفتلهیرا پذ دگاهیلد  نیلاسلت کله ا یسلانیرنو یاز تفس یری یرازیمرارم ی اللهتیآ
( 482-481، ص22، ج1311اسلت کله از اللدر المنیلور بلاز آورده اسلت. ) یتیروا ،یبرهان و

ها کله از خانه ییهابه بستن آن در ،دستور داد پیامبر)ص( یکه روزاست  نیا تیروا نیا ۀدیگز 
نیلا دستور بر مسلمانان گران آمد. از نی. ا)ع(علی ۀمگر در خان ید،یگشوده م یبه مسجدالنب

را  یمردم! من، نه در یفرمود: ا یمردم را به مسجد فراخواند و پس از سخنان پیامبر)ص( ،یرو
نلدادم.  یرا در آن جا )ع(ینراندم و عل رونیمن یما را از مسجد ب را گشودم و یبستن و نه در

 (122، ص6، ج1414 ،یوطیخواند. )س انجن ر  ۀنخست سور  یۀگه چهار آ آن
سلخنش،  انیلدر پا پیلامبر)ص( ،گزارش آمده اسلت نیدر فرجام ا ن،یسان که آورد  بدان

از  شلانیکله ملراد ا دیلنماب نیدر نگاه نخست، چنل دینجن را خواند. یا ۀنخست سور  یۀچهار آ
 ۀ، خود، گستر پیامبر)ص( ه،یپا نیبوده است و بر ا اتیآ نیاستناد به اطالق ا ات،یآ نیخواندن ا

گفتار و کردار خود، دسلت کلن، گفتلار و  ۀبه هم نجن را ل ۀچهارم سور  وسوم  اتیدر آ یوح
 است.  کرده ریل تفس خود ینیکردار د 

 ثیاسلت، زبللانزد بله حللد یییر المنیلور بلازآورده، حللدنمونله از الللد ریکله تفسلل یییحلد
تلواتر آن  ی( ولل285، ص3، ج1416 ،ینلی)ام ،اگرچه متلواتر اسلت ث،یحد نیا«. سداالبواب»

از  گلرید  ثیحد  یو  ثیحد نیسداالبواب به جز ا ثیاحاد  گریو در د  یاست، نه لفظ یمعنو 
نخسلت  اتیلآ اش،یسلخنران نایدر پاپیامبر)ص(که  ثیبخش از حد نیسداالبواب، ا ثیاحاد 
 تواتر ندارد. ثیمانند اص  حد ث،یبخش از حد نیا ،یرو نیاز ا ؛ستینجن را خواند، ن ۀسور 

أخرج ابن مردویه عن أبی الحملراء و حبلة »است:  نیدر الدر المنیور چن ثیحد نیا سند
رده تلر آو را مفصل  ثیحلد نیلحجلر سلند ا(. ابن122، ص6، ج1414 ،یوطی)س«. العرني باال

أخرج ابن مردویه في التفسیر من طریق أبان بن ثعلبة، عن نفیلع بلن الحلارث، علن أبلي »است: 
 نیل( سلند ا141، ص2، ج1415«. )المالئي، عن حّبة العرنلي، بلاال لنعن أبي مس الحمراء، ]و[
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بلدان  تلوانیاسلت و نمل فیضلع گفتهشیسند پ انیراو  ۀحجر دربار سخنان ابن یۀبر پا ث،یحد
 . تافیوثوق 

 کله نیلافزون بر ا رایز  ؛ستیبه فرض صحت صدور، در داللت استوار ن یحت ت،یروا نیا
 اتیلآ نینجن، استناد به اطالق ا ۀنخست سور  اتیاز خواندن آ پیامبر)ص(مراد  ،رود یگمان م
 خوانده باید.روی ابتباس را از  اتیآ نیا شانیهست که ا زیگمان ن نیباید، ا

 شیرساندن مراد خو  یبرا)ع( و امامان معصوم)ص( اکرم امبریگاه پ که نیا ترشیب سخن
را اراده کنلد؛  هیلآ ینسش برآنل که آنیب گرفتند،یاز آن، وام م یبخش ای هیآ  یبه مخاطن از 

 یبخشل ای هینیر، آ ایدر نظن  که نیعبارت است از ا»اند که ابتباس گفته فیچنان که در تعر هن
 ی(. بلرا353، ص1386 ،ی)اسعد«. آن اراده یود، به کار رود ینسش برآن هک بدون آن ه،یاز آ

چللرا بللا  ،دیاز عبللدالم  بللن عمللرو پرسلل)ع( آمللده اسللت کلله امللام صللادق یتللینمونلله در روا
انتظلار املر و همگلام  یعبدالمل  گفت: برا ؟یرویگوناگون م یهانیبه سرزم انتیهمشهر 

ََ  يِ»یدن با یما. ح لرت در پاسلخ فرملود:  َلْيوهِ  و اللوه َلوْن كوُ ِِ وَبُقننُ  ََ  ،ینلی)کل«. َخْيورًا موُ 
َلْيوهِ ( »2، ح19، ص5، ج1365 ِِ َبُقننُ  ََ ََ َخْيرًا مُ  احساف است، به  ۀسور  11 یۀاز آ یبخش« َلْن كُ

 )ع(املام صلادق نجای. در ا«گرفتندینم یشیکار خوب بود، آنان بر ما پ نیاگر ا»این که  یمعنا
بخلش از  نیا که نیاحساف را خوانده است، با ا ۀسور  11 یۀاز آ یرساندن مراد خود، بخش یبرا

آملده اسلت کله  یگونلاگون یهادر برآن از زبان کافران بازگو یده است. در البرهان نمونه هیآ
، 1411 ،یانلد. )زرکشل، صحابه و دانشوران از ابتباس در سخنان خود بهره برده)ص(اکرم امبریپ

نخسلت  یلۀاز خوانلدن چهلار آ پیلامبر)ص(ا مراد چه بس که نی( کوتاه سخن ا115-111، ص2ج
گاه کنند گرانیبوده است که د  نینجن ا ۀسور  درهلا و  یبستن برخ ۀدربار  شانیسخن ا نیا ،را آ

 یعنلیاسلت؛  یالهل یوحل نیلبلرله ا ؛ستیو هوس ن یگمراه یاز رو گرید  یباز گذاردن برخ
اراده کلرده و  را اتیآ یه نسش برآنک آنیمراد خود را با الفاظ برآن رسانده باید، ب پیامبر)ص(

 .دینجن استناد جو  ۀنخست سور  اتیخواسته باید، به اطالق آ
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 پنجم دگاهید. 5. 4
بلودن  یانیلبلر وح یدهلینجن، افزون بر گلواه ۀسوم و چهارم سور  اتیآ دگاه،ید  نیا در

 دگاهیلد  نیهست. تفاوت ا زین شانیسخنان ا گریبودن د  یانی، گواه وحپیامبر)ص( یسخنان برآن
 ییایلبودن سخنان دن یانیبر وح گفته،شیپ اتیآ دگاه،ید  نیاست که در ا نیدر ا ،سوم دگاهیبا د 

 ریلتر و تنها فراگتنگ یدهیگواه نیا ۀگستر  ن،یشیپ دگاهیدر د  یول ؛است اهگو  زین پیامبر)ص(
 دگاهیلد  ۀکله برهلانش را دربلار  یآمل یجواد اللهتیچنان که آبود؛ هن پیامبر)ص( ینیسخنان د 

که  یده ادآوریمجموعه،  نیاز هم یگرید  یدر جا ن،یبازآورد  یموضوع ریتفس ۀسوم از مجموع
 ،یآملل یاسلت. )جلواد پیلامبر)ص( ینلیسلخنان د  ۀتنها دربلار  ،نجن ۀسوم و چهارم سور  اتیآ

 (32، ص1381
( 16، ص1، ج1414دارد. ) شیگلرا دگاهیلد  نیبه ا یهمدان ینیحس سان،یرنو یتفس انیاز م

سلوم  یلۀبلر اطلالق آ اشهیتر ترشیو ب ستیچندان روین ن هیدو آ نیا ریدر تفس یلبته سخن وا
 حیسلوم ندانلد. توضل یلۀاطالق آ ۀچهارم را به انداز  یۀاطالق آ یگمانه هست که و نیاست و ا

نله بله  یول ؛گرددیبازم یلف  کل نیبد یریو ضم رودیبه کار م یکل یلفظگاه  که نیا ترشیب
بازگشلت  یهملدان ینیگمانله هسلت کله حسل نیلا زین نجایاز آن. در ا یبلره به بخش آن، ۀهم

 سوم ندانسته باید. یۀدر آ پیامبر)ص(سخنان  ۀچهارم را به هم یۀدر آ« هو» ریضم

 ششم  دگاهید. 6. 4
بلودن بلرآن و گفتلار و  یانیلوح یایلنجلن گو  ۀسوم و چهارم سلور  اتیآ دگاه،ید  نیا در

 یبرخل دگاهیلرا، د  دگاهید  نیاست. دروزه، ا شانیا یو یگفتار و کردار دن یحتپیامبر)ص(کردار 
کلرده اسلت؛ )نل :  ادیلو خلازن  یشلابورین ،ینمونه از طبرس یاز مفسران خوانده است و برا

 چیهل ن،یدیل. تلا بلدانجا کله ملا کاو ستیسخن درست ن نیا ،یل( و 18، ص2، ج1383دروزه، 
 نیچنل یدارا ،نمونله آورده اسلت یکه دروزه، برا را یسیرنو یاز جمله آن سه تفس ،یسیرنو یتفس
سلوم  اتیلدوم است و خازن، آ دگاهیباورمند به د  ن،یگونه که گفتبدان ،ی. طبرسنیدیند یباور

(. 213، ص4، ج1415. )دانللدیبللرآن ملل بللودن یانیللوح یایللنجللن را تنهللا گو  ۀو چهللارم سللور 
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اسلت.  شلانیگفتلار ا ۀهلا دربلار نلدارد و سلخنش تنپیامبر)ص(از کلردار  یسلخن زین یشابورین
 (. 199، ص6، ج1416)

 هفتم دگاهید. 7. 4
بللودن سللخنان  یانیللنجللن، تنهللا، گللواه وح ۀسللوم و چهللارم سللور  اتیللآ دگاه،یللد  نیللا در

 دگاهیلد  نیلا یبلرا  یلاست. دو دل)ع( یح رت عل یهالتیو ف  ینیجانش ۀدربار  پیامبر)ص(
 آورده یده است.

 نیبلد هلا،تیلاز روا یاپلاره یلۀاست کله بلر پا یسانیرنو یاز تفس یری یتهران یثسفالف. 
گللزارش یللده اسللت کلله  هللاتیللروا نیلل( در ا83، ص5، ج1398اسللت. ) دهیللگرو  دگاهیللد 

گاه شیاز پ یکس ۀدر خان یااز فروافتادن ستاره پیامبر)ص( اسلت، هلر کله  و فرملوده داده یآ
از  شیدگر، آن سلتاره پل یهاتیروا ۀیاست. بر پا شانیا نیاش فروافتد، جانشستاره در خانه نیا

اش سلتاره در خانله نیلاسلت، هلر کله ا گفتلهپیامبر)ص(فرود آملده بلوده و  پیامبر)ص(سخن 
فروافتاده است و )ع( یعل ۀستاره در خان نیا ،یأو ر  یاست. به هر رو شانیا نیفروافتاده، جانش

 ۀدربلار  شلانید کله اانلگشلودهپیامبر)ص(دهلان بله خلرده بلر  یبرخل ن،یلپس از روین یدن ا
 ۀآن، سلور  یسخن رانلده و در پل ،یخواهش دا خود، نه فرمان خداوند یۀخود بر پا یپسرعمو 

؛ ابلن452ل449، ص1411 ،ینخستش فروفرستاده یده است. )ن : فرات کوف یهاهیآ اینجن 
 ،یمغلازل؛ ابلن282لل215، ص2، ج1411 ،ی؛ حسلران585ل584 و 566ل565، ص1362 ه،یبابو 

تنهلا  یاسلت کله ثسفل ی( گفتنل11لل11، ص3، ج1319یهرآیلوب، ؛ ابلن234ل233، ص1424
، 5، ج1398باز آورده اسلت. ) گفتهشیپ دادی( را از رو 565، ص1362 ه،یبابو )ابن یامال تیروا
 (83ل82ص

  یل ،یو ۀفروافتادن ستاره را برساخته خوانده اسلت. بله گفللت اتیروا ،ییویتر عالمه
را در  یاتوانسته بایلد، سلتاره )ع(یعل ۀخان ،یودیتر است. چگونه مبزر  نیزم ۀاز کر  ستاره

 (211ل216، ص1411دهد! ) یتواند آن را در خود جاینم نیدهد که زم یخود جا
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 رایلز  ؛خوانلد نیتلوانیرا برساخته نمل اتیروا نیا ،یبرهان عالمه یویتر یۀباور ما، بر پا به
عبلاس در ابلن تیو روا)ع( و امام صادق )ع(امام بابر تیروا یۀبر پا ن،یآورد  ترشیهمننان که پ

ستاره بله  زین اتیروا نیگمانه هست که در ا نیخود برآن، یهاب، ستاره خوانده یده است و ا
از  شیکله بل یاند، اجرام سختگفته ییناسباید و بدان سان که دانشمندان ستاره هابی یمعنا

و  سلونی. )هاچآورنلدیمل دیدرخشان( پد اریسب ی)یهاب یدایته بایند، آتشگو  ینیده گرم سنگ
چونلان  ،یاز یاعران روزگار جاهل دهیرس یهاسروده ات،ی( افزون بر روا15، ص1389گراهام، 

شربن بب  م،یال ر و عوف بن عطبنأوس خاز  جل ع، گو  ةیحل ر 
آن اسلت کله در آن روزگلار،  یایلبن خل

 (.  243ل242، صتایب به،یبت: ابن. )ن اندخواندهیفروافتاده م ۀیهاب را ستار  انیتاز 
 ۀبلا زملان نلزوا سلور  گفتلهشیپ اتیاست که روا نیو روین است، ا گمانیآننه ب یول
پس  یدادهاینخستش که فروافتادن ستاره و رو  یۀدست کن چند آ نجن ل ۀدارد. سور  زینجن ست

عیلت، در مرله نلازا در آغلاز ب ن،یبدان سان که گفتل ل از آن، سبن نزوا آن دانسته یده است
با نام  نه،ی، گاه آیرارا از یهر مد)ع(یعل ۀفرود ستاره در خان یهاتیروا یدر برخ. یده است

( و گللاه از 591، ح451، ص1411 ،ییللده اسللت )نلل : فللرات کللوف ادیلل دادیللرو  نیللبسللتر ا
 نینمونله در همل یاسلت. بلرا نلهییده که پس از هجلرت بله مد ادی اتیروا نیدر ا ییهادهیپد
نفلاق بله  ۀدیلاست. پد یاب بنعبدالله  ینفاق به رهبر ۀدیسخن از پد ،هبازآورد یکه ثسف یتیارو 

را بله  تیلعبلاس رواابلن ت،یلروا نیبلاز در همل ایلبوده است.  نهیدر مد یعبدالله بن اب یرهبر
عبلاس هنگلام ابلن ؛ حلاا آن کلهبوده اسلت دادیخود در آن رو  ییکه گو  دیگو یبازم یاگونه

 هنوز ز مادر نزاده بوده است.  ،نجن ۀنخست سور  یۀآ نزوا چند
 توانلدیپلس از آن، نمل یو رخلدادها)ع( یعلل ۀفرود ستاره در خانل ن،یآننه نمود  یۀپا بر

درسلت  یتهرانل یثسفل دگاهیلد  نینجلن خوانلده یلود و بنلابرا ۀنخست سور  یۀسبن نزوا چند آ
 .ستین

 یسلخن و ۀدیلهفتن اسلت. گز  گاهد یباورمند به د  سانیرنو یاز تفس گرید  یری ن،یطب. 
نجن به مؤمنلان اسلت و مؤمنلان، گملان بلد بله  ۀسوم و چهارم سور  اتیاست که خطاب آ نیا

گمان بلد بلرود،  نیا ید،یآن م ۀکه دربار  ی. تنها گفتاربردندیدر گفتن احرام نم پیامبر)ص(
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 تلرشیبل کله نیا ژهیبود. به و  )ع(یح رت عل یهالتیو ف  ینیجانش ۀدربار پیامبر)ص(گفتار 
از  گلرانیدیلمنانش بودنلد و د  نیتلر منافسلان دیلمن .ندایتند )ع(یاز عل یمسلمانان دا خوی

 پیلامبر)ص( ،خداوند فرمود ،یرونیکه بستگانشان را کشته بود. بد یرواز آن ایهراس منافسان 
، 1318. )یالهل یمگلر وحل د،یلفرمایآننه مل ستین .کندینفس سخن نم یاز سر هوا یاواژه

 (323ل322، ص12ج
به مؤمنلان  اتیآ نیپنداره استوار است که خطاب ا نیبر ا رایز  ست؛یدرست ن ن،یط  یدل

اسلت و خطلاب  ینجن مرل ۀسور  ن،یگفت ترشیچنان که پ. هنستین نیکه چن ن؛ حاا آاست
 نیچنلهلن .آورنلدیفلرود مل پیامبر)ص(بر  انیبرآن را پر  ،گفتندیآن به مشرکان مره است که م

و )ع( یبله دسلت ح لرت علل ییلدن کسلان چونان کشلته ییهادهیخود، از پد  یدر دل نیط
؛ سلتینجلن همخلوان ن ۀبا زمان نزوا سور  هانیمنافسان سخن گفته است که ا ریح ور چشمگ

در  ن،یسلان کله گفتلنجلن، بلدان ۀاست و سور  نهیپس از هجرت به مد ها،دهیپد نیزمان ا رایز 
 .ستنازا یده ا نهیز هجرت به مدا شیها پآغاز بعیت و ساا

 هشتم دگاهید. 8. 4
نجلن،  ۀسوم سلور  یۀدر آ «نطقی» ریمرجع ضم ن،یکه تاکنون بریمرد  ییهادگاهید  ۀهم در

اسلت کله  نیلانلد، اآورده سلانیرنو یتفس یکله برخل یگرید  دگاهیدانسته یده بود. د پیامبر)ص(
هملان  زیچهارم ن یۀدر آ« هو» ریع ضمپنداره، مرج نیبرآن است و بنا بر ا ،«نطقی» ریمرجع ضم

 «َوذا ِكتُُعنوُ َیْنِطوُ  َعَلوْيُکْ  ِعوُْلَق »نجن ماننلد  ۀسوم سور  یۀنگره، آ نیا یۀپا بربرآن خواهد بود. 
نخسلت  دگاهیلبا د  جهیدر نت دگاه،ید  نی( ا11، ص11، ج1421 ان،ی( خواهد بود. )ابوح29،هی)جاث

بلودن بلرآن  یانیلگلواه وح دگاه،یلن را ماننلد آن د نج ۀسوم و چهارم سور  اتیهمسان است و آ
 .  داندیم

آن را به  انیمانند ابوح یتنها برخ .است دهیرا برنگز  دگاهید  نیا سانیرنو یاز تفس  ی چیه 
 رایلز  سلت؛یدرست ن دگاهید  نیا ،یأو ر  یاند. )همان( به هر روآورده یریتفس ۀگمان  ی ۀگون
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در دنباله و  هیآ نیاست و ا پیامبر)ص( گمان،یسوم، ب ۀیاز آ شیپ یۀدر آ یفاعل ریمرجع دو ضم
 است.  هیبافت همان آ

 یریگجهینت. 5
بلودن  یانیلنجن، گلواه وح ۀسوم و چهارم سور  اتیآ که نیا ۀدربار  سان،یرنو یتفس دگاهید 

 ن،یجسلتار نملود  نیلچنان که در ااست، گوناگون است و هن پیامبر)ص(کدام دسته از سخنان 
 تلرریلفراگ دگاهیلبله سله د  تلوانیرا م هادگاهید  نیباره بریمرد. ا نیرا در ا دگاهید هشت  توانیم

 :ردک یبنددسته
بودن برآن است.  یانیتنها، گواه وح گفته،شیپ اتی. آ1 
 بودن برآن و فراتر از آن است. یانیگواه وح گفته،شیپ اتی. آ2
 .جز برآن است یزیبودن چ یانیگواه وح گفته،شیپ اتی. آ3

سلوم و  اتیلکله آ کندیرهنمون م نینجن ما را بد ۀنخست سور  اتیبرآن به برآن آ ریتفس
جلز آن.  یزیلنه آن و فراتر از آن و نه چ ؛بودن برآن است یانینجن، تنها، گواه وح ۀچهارم سور 

 شیپل یلۀرا هملراه آ هیآ نیکه ا یسانیرنو یتفس دگاهید  رشیسوره، پذ نیچهارم ا یۀمتن آ ،یوانگه
 ؛دیلنمایانلد، دیلوار ملبرآن و فراتر از آن، دانسلته ایجز برآن،  یزیبودن چ یانیوح گواه، از آن

 کله نیلنه ا ؛است یاست که خود، وح)ص( امبریسخن از آن دسته از سخنان پ ه،یآ نیدر ا رایز 
و تنهلا  اسلت یوحل زیلدسته از سخنان ن نیکه الفاظ ا دهدینشان م نیاست و ا یوح اشیمعان

 گونه است. نیاکه  برآن است

 . منابع6
 نیبرآن کر  .1
 .هی. تهران: انتشارات کتابخانه اسالمیش(. االمال1362) یعلمحمد بن  ه،یبابو ابن .2
 .ی: دارالرتاب العربروتیق(. زاد المسیر فی علن التفسیر. ب1422جوزی، عبدالرحمن بن علی )ابن .3
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یز الصحابة، تحسیق عادا أحمد عبدالموجود و علی ق(. اإلصابة في تمی1415) یعلاحمد بن  ،یحجر عسسالنابن .4
 .ة: دارالرتن العلمیروتیمحمد معوض. ب

محمد حسین دانش آیتیانی و سید  حی، تصح)ع(طالنأبيق(. منابن آا 1319) یعل بن یهرآیوب، محمدابن .5
 . بن: انتشارات عالمه.یهاین رسولی محالت

الوجیز فی تفسیر الرتاب العزیز، تحسیق عبدالسالم عبدالشافی  ق(. المحرر1422غالن )عطیه، عبدالحق بن ابن .6
 . ونیب یل منشورات محمد عل ة: دارالرتن العلمیروتیمحمد. ب

 ل ةی: دارالرتن العلمروتی. بنیابراه نیالدیمس قیمشر  السرآن، تحس  ی(. تأو تایمسلن )ب بنعبدالله  به،یبتابن .1
 . ونیب یمنشورات محمد عل

 : داراألضواء.روتی. ب)ع(طالنیبن أب یق(. منابن اإلمام عل1424بن محمد ) یازلی، علمغابن .8
 : دارالفرر.روتی. بمحمد جمی  یق(. البحر المحی  فی التفسیر، تحسیق صدب1421یوسف )ابوحیان، محمد بن  .9

در پرتو  یبرآن یفرازهامستس   یمعنایناس هیبر نظر  ی: درآمدییمعنا یهاهیو ال  هاهیش(. سا1385محمد ) ،یاسعد .11
 . بن: بوستان کتاب.یریتفس اتیروا

 .ةیللدراسات االسالم ریفي الرتاب و السنة و األدب. بن: مرکز الغد ریق(. موسوعة الغد1416) نیعبدالحس ،ینیام .11
 .. تهران: فرزانیابدره دونیفر  ۀترجم د،یدر برآن مج ینید  لیاخالب نیش(. مفاه1318) رویهیتوی زوتسو،یا .12
: دار روتیمعالن التنزی ، تحسیق عبدالرزاق المهدی. ب یق(. تفسیر البغوی المسم1421مسعود )بغوی، حسین بن  .13

 احیاء التراث العربی.
: روتی. بیمحمد عبدالرحمن المرعشل قیق(. أنوار التنزی  و أسرار التأوی ، تحس1418عمر )بی اوی، عبدالله بن  .14

 دار احیاء التراث العربی.
السرآن، تحسیق ابومحمد بن عایور.  ریق(. الرشف و البیان عن تفس1422محمد )نیشابوری، احمد بن ثعلبی  .15

 : دار إحیاء التراث العربي.روتیب
 . تهران: انتشارات برهان.دیبرآن مج ریق(. روان جاوید در تفس1398ثسفی تهرانی، محمد ) .16
 داد: دانشگاه بغداد.العرب بب  االسالم. بغ خیتار  یق(. المفص  ف1413) یجوادعل .11
 نیو نگارش حس نی، تنظ9یموضوع ریدر برآن، تفس)ص( رسوا اکرم رهیش(. س1386عبدالله ) ،یآمل یجواد .18

 . بن: اسراء.یعییف
 نیو نگارش حس نی، تنظ8یموضوع ریدر برآن، تفس)ص( رسوا اکرم رهیش(. س1381) عبدالله ،یآمل یجواد .19

 . بن: اسراء.یعییف
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ق(. یواهد التنزی  لسواعد التف ی ، تحسیق محمدبابر محمودی، تهران: 1411عبدالله )بن  داللهیعب ،یحسران .21
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت اریاد اسالمی.

ق(. انوار درخشان در تفسیر برآن، تحسیق محمدبابر بهبودی. تهران: 1414حسینی همدانی، سید محمد ) .21
 کتابفرویی لطفی.

: دارالرتن روتیالتأوی  فی معانی التنزی ، تصحیح محمد علی یاهین. ب ق(. لباب1415محمد )بن یخازن، عل .22
 .ةالعلمی

 .ی: دارالغرب االسالمروتیالسور حسن النزوا. ب ریق(. التفسیر الحدیث: تفس1383دروزه، محمد عزت ) .23
 .ةیرتن العلم: دارالروتیالرّمة، مسدمه و یرح احمد حسن بسج. ب یذ وانیق(. د 1415عسبه ) بن النی، غةذوالرم .24
. گرانیو د  یعبدالرحمن مرعشل وسفی قیعلوم السرآن، تحس یق(. البرهان ف1411محمد بن عبدالله ) ،یزرکش .25

  .ة: دارالمعرفروتیب
ق(. الرشاف عن حسائق غوامِ التنزی  وعیون األباوی  فی وجوه التأوی . 1411عمر )زمخشری، محمود بن  .26

 .ی: دارالرتاب العربروتیب
 الله مرعشی نجفی.ق(. الدر المنیور فی تفسیر بالمأثور. بن: کتابخانه آیت1414) برریلرحمن بن أبعبدا ،یوطیس .21
 صدوق. ۀ. تهران: کتابخانیغفار اکبریعل قیتعل لة،یق(. مستدرک األخبار الدخ1411) یمحمدتس ،ییویتر .28
 ۀمدرسین حوز  ۀارات اسالمی جامعالمیزان فی تفسیر السرآن. بن: دفتر انتش ق(.1411طباطبایی، سید محمدحسین ) .29

 بن. ۀعلمی
: انتشارات . تهرانیمحمدجواد بالغ قیش(. مجمع البیان فی تفسیر السرآن، تحس1312) حسن طبرسی، ف   بن .31

 ناصر خسرو.
 .ة: دارالمعرفروتیق(. جامع البیان فی تفسیر السرآن. ب1412جریر )طبری، محمد بن  .31
 ین البیان في تفسیر السرآن. تهران: انتشارات اسالم.ش(. اط1318طین، سید عبدالحسین ) .32
 نیحس ۀترجم ،یبررس  ،یتحل ه،ی: تجز )ص(بزر  اسالم امبریپ حیصح ۀر یش(. س1386) یجعفر مرت  ،یعامل .33

 . بن: نورمطاف.یآبادتاج
 .ی: دار احیاء التراث العربروتیق(. التفسیر الربیر )مفاتیح الغین(. ب1421عمر ) فخررازی، محمد بن .34
سازمان چاپ و  ق(. تفسیر فرات الروفی، تحسیق محمد کاظن. تهران:1411ابراهین )فرات کوفی، فرات بن  .35

 انتشارات وزارت اریاد اسالمی.
 : دارالمالک للطباعة و النشر.روتیق(. تفسیر من وحی السرآن. ب1419الله، سید محمد حسین )ف   .36
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 .ة: دارالرتن العلمیروتیالسود. ب ونیمحمد باس  ع قیق(. محاسن التأوی ، تحس1418باسمی، محمد ) .31
 ة. مصر: الهیئة المصریة العامیسونیب نیابراه قی(. لطایف االیارات، تحستایهوازن )ببشیری، عبدالررین بن .38

 للرتاب.
 طین موسوی جزایری. بن: دارالرتاب. قیش(. تفسیر بمی، تحس1363ابراهین )بمی، علی بن .39
 .ةی. تهران: دارالرتن االسالمیش(. الراف1365) عسوبیمحمد بن  ،ینیکل .41
عبدالزهرا  قیق(. بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، تحس1413) یمحمدبابر بن محمدتس ،یمجلس .41

 .یالتراث العرب اءی. بیروت: دار إحگرانیو د  یعلو 
مرکز  ل ةلندن: دارالرتن العلمی ل باهره ل ق(. التحسیق فی کلمات السرآن الررین. بیروت1431مصطفوی، حسن ) .42

 .ینشر آثار عالمه مصطفو 
 برآن. تهران: سمت. خیش(. تار 1385) یمعرفت، محمدهاد .43
 ش(. تفسیر نمونه. تهران: دارالرتن اإلسالمیه.1311مرارم ییرازی، ناصر ) .44
. زکریا عمیرات قیربان، تحسق(. تفسیر غرائن السرآن و رغائن الف1416محمد )حسن بن  ،یشابوریالدین ننظام .45

 .ة: دارالرتن العلمیروتیب
س" در بستر تار  یۀآ ریتفس»ش(. 1384نرونام، جعفر ) .46  11(، شثیو حد ی)علوم برآن های. مساالت و بررس«یخی"مل

(1.) 
. نیغر  زادهیعل نیها، ترجمه و ابتباس حسسنگش(، یناخت یهاب1389رابرت و اندرو گراهام ) سون،یهاچ .41

 مسلح. یروهاین ییایزمان جغرافتهران: سا






