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 مقدمه. 1

های متفواوتی اس  که مفسران مختلف برداشو  شده رآن مطرحق در بسیاریموضوعات 
 بوا شویاطی  رجوم»، شده اند. ی ی از ای  موضوعات که در  ند دسته آیات مطرحاز آن داشته

 اس .« هاشهاب
هوا بوه صوراح  و یوا در ای  نوشتار پس از نگاهی اجمالی به آیاتی که ای  موضوع در آن

 رار گرفته اس .ق د نقد و بررسیو مور  شده مطرح، آراء گوناگون شده اشاره مطرح

 هاشهاب با شیاطین با رجم آیات مرتبط. 2

رار قو ، از ایو شوده هها سوخ  گفتوشوهاب بوا شویاطی  برخی از آیاتی که در آنها از رجم
 اس :

َُهتُ َمت    -الف  ََ ََ َحَفْظ يَ  *  تَُظَر ََّ َُهتُ َلل ََّ يَّ ََ َز ُرًَجتُ  َُ تَكُء  ى  لآَّ َُ  ُ
ََ ْل َْ ْيَطٍُن شت ُ تلِّ ََ َلَ ْد َج

 َْ ْكَم
َ
ت َُ  ََ ْك َرَي  لآَّ َُ َجيٍم * َإَّلَّ َمَ   ْس َميِ  ه شرَّ  (43-43، )حجرَهُِب مُّ

و آن را از * رار دادیم و آن را برای تماشواگران آراسوتیمق و به یقی ، ما در آسمان برجهایی
هابی ه شومگر آن کس کوه دزدیوده گووش فورا دهود کو* ای حفت کردیمشده یطان راندهش هر

 د.کنروش  او را دنبال می
برج به معنای ظهور اس  و به هر  یزی که ظاهر یا بلند باشد به نحوی کوه جلوب توجوه 

لعه و بنوای مرتفوع را بورج نامنود. بوروج در اینجوا بوه ق صر،ق گویند به همی  دلی کند، برج می
ب  ظهوور و آشو ار بوه مناسو»اند و کند که آسومان دنیوا را زینو  بخشویدهستارگانی اشاره می

( 431، ص4، ج4712)قرشوی،« اند.شوده هکه معنای اصلی بورج اسو ، بوروج نامیود شان بودن
، 47اسو . )طبرسوی، ج شوده تاده نیوز، بوه سوتارگان معنواق بروج به نق  از اب  عباس، حس  و

 (437ص
ی و بیننودگان از رو« نواظری »ای  آیوه سوتارگان را بورای  ،اب  تأم  این هق ظریف و هن ت

رآنوی از ایو  ق ظریوف ۀکند، نه این ه به طوور کلوی زیبوا باشود. ایو  اشوار زمی  زیبا معرفی می
ها و حتی رنگ ناب آبی آسمان از روی زموی  دارد که اجرام آسمانی، سیارهحقیق  پرده برمی
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های جو بوه بواال صوعود کنویم دیگور از ایو  هموه در زیبا و فرح بخش اس  و اگر از الیهق ای 
 أللو و زیبایی خبری نیس .رنگ، ت

کنود، بوه  ون تأللو اجرام آسمانی مث  ستارگان و ماه که زیبایی آنها را صود  نودان می
ولوی بیورون در طبقات جو اس . آن توسب ذرات گاز و بخار و خاک و غیره  بازتاب نور دلی 

و فضا تاریو  و سویاه اسو ،  وون  یوزی وجوود  ندتابنده نیست و ستارگان ماه ،از طبقات جو
)برگرفته از دروس تفسیری عبودالعلی بازرگوان در تفسویر ترتیبوی  ندارد که نور آنرا بازتاب بدهد

 حجر(.  ۀسور 
 به خوبی گویای ای  مطلب اس : 4ۀر شما تصویر

 

 1 ۀرشما تصویر

ای حفت شده رانده شیطان بعد به ای  حقیق  اشاره دارد که آسمان از هر خداوند در آیه
 رسوانیجلوگیری از دسترسی و آسویب، «حفت»البیان، به نق  از اب  عباس . در مجمعشود می

 یعنوی نگهوداری آن ازیطان شو حفوت آسومان از: »کنودکه آن را تباه می شده دانسته  یزهایی
هوا از ورود بوه آسومان شویطان ها موانعهابش.استراق سمع ن نندها تا داخ  آن نشوند و شیطان
 (437، ص47، ج4712)طبرسی،« .هستند

 )راغوب اصوفهانی، کشوده از آتوش افروختوه زبانوه مویاس  کوای علهش در لغ شهاب 
درخشد )طبرسی، داند که همچون آتش می( و طبرسی آن را عمودی از نور می123ص ،4733
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 ور در فضا گفته مویشنا هایطعات سنگق به شهاب ( و اما در اصطالح437، ص47، ج4712
 ،دت برخورد بوا هووای اطورا  زموی ش اثر سرع  و در شوند،که وقتی وارد جو زمی  می شود

 گذارند.و لذا از خود خب ممتد سفیدی بر جای می شوندبرافروخته می مشتع  و
ت  ُ تلِّ   -ب  ََ َحْفًظُ مِّ ٍِ  ْلَكَك َ َب *  ََ َزي ََ ْسَيُ 

َكُء  لدُّ ُ  لآَّ ََّ يَّ ُ َز كَن شت َإسَّ ُْ تكَّ تَُرٍد * ََّل َيآَّ ْيَطٍُن مَّ
كَن َم  ُ لِّ َجَُستٍب *  ُُ ََ ُيْ َذ ْعَلى 

َ
َ  ْو

َ
َِ َإَلى  ْلَكإ ََ َصتِب * َإَّلَّ َمتْ  َوَطتَف  ْلَخْطَفت ََ َلُهتْم َعتَذ ِب  ُدُحتكًر  

 َْ ْكَم
َ
ت  (41-3،  )صافاتَهُِب َثَُقِب ه شَُ

نگواه داشوتیم*  ییطان سرکششو آن را از هر م* آراستی ور اخترانرا به زی دنیا ای  ما آسمان
دهنود، و از هور سووی پرتواب ا عاَلم باال گووش فراتوانند به انبوه  فرشتگان  ا نمیبه طوری که 

مگور کسوی کوه  از  *عوذابی دایوم اسو  شان شوند، و برایّدت به دور رانده میش با* شوندمی
 .تازد افنده از پی او میش هابیه شا ی باره استراق سمع کند، کسخ  باالییان

و در  شوده ب ، با موضوع ستارگان و زین  آسمان دنیا آغوازق ای  آیات نیز همچون آیات
 گوید.از ای  آسمان سخ  می شیاطی  دنش ادامه از رانده

بوه معنوای درخو  بودون « شوجر أمورد»هر  یزی اس  که عاری از خیر باشد. « مارد»
بور »کوه  شوود نیز به گروهی اطالق می« مأل( »341ص، 4733راغب اصفهانی، برگ اس . )

لوذا  ؛نماینوده و جلوب توجوه میها را به سووی خوود ذخیور ی  نظر اتفاق نمایند که همه  شم
هموان را  «موأل أعلوی» ( عالمه طباطبایی323، صهمانیابد. )ارزش و عظم  می شان جمعیت

. گووش دهنود شوان خواهنود بوه گفتگووی ایهوا موییطانه شوکواسو   دانسوتهمالئ ه م رمی 
 (431، ص43، ج4731)طباطبایی، 

 اموا« دهنود.گوذرد گووش نمیمیبه آنچه در مأل اعلی  شیاطی  »ظاهر آیه ای  اس  که 
كَن َم  ُ لِّ َجَُسٍب   ۀ رینق ُُ تواننود نیدن هسوتند؛ اموا نمیه شودهد کوه آنوان مشوتاق بومی نشان  ُيْ َذ

 شوند.از هر طر  تیرباران می بشنوند.  ون در صورت نفوذ،
، 2، ج4712هور و خوواری )قریشوی،ق بوا به معنوای طورد و رانودن از ریشه دحر« دحور»

 را« هخطفو(. »321، ص4733به معنوای دائوم اسو  )راغوب اصوفهانی، «واصب» ( و721ص
یعنی « ثاقب»( و 217، صهماناند )معنا کرده «ربودن با سرع »و  اپیدن و  یزی را دزدکیق
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بوه معنوای نفووذ و پواره کوردن « ثقوب»آن که از ریشه  کنندهنفوذکننده در  یز دیگر و سوراا
شو افد و توا عنی ستاره نورانی گویا که با خوود ظلمو  را مینجم ثاقب ی»اس . بر ای  اساس 

ثاقوب  شوهاب تووان بورای(. در اینجا می711، ص4ج،  ش4733کند )قرشی، تواند نفوذ میمی
 هم همی  معنا را در نظر گرف .

ْت َحَرًسُ  -ج َُ َكَجْدَسَُهُ ُمَل َُ َكُء  ُ  لآَّ ََ ُ َلَكْآ سَّ
َ
تُشتََ أ سَّ

َ
ََ أ ُشتُهًمُ *  ََ َهتُ َمَ َُعتَد  َديًد   َْ تُد َم ُْ تُ َسْ  ََّ  ُ

ْد لَ  َُ ََ   َْن َي َك
َُ َك  َيْآ َُ  ََ ْك

َهتْم ه شَللآَّ ََ ر َد 
َ
ْم أ

َ
ْرَض أ

َ
تى  ْو َُ َكْ   ََ يَد  َر

ُ
َشرو أ

َ
ُ َّل َسْدَرأ أ سَّ

َ
ََ أ َصًد  *  ُ رَّ ًَ َهُ

ُهْم َرَشد ً  َُّ  (41-3،  )ج َر

و در * یوافتیم شوهاب توانوا و تیرهوایو ما بر آسمان دس  یوافتیم و آن را پور از نگهبانوان 
 نشستیم،  اّماا اکنون هر کوه بخواهود بوه گووش باشود، تیورنیدن، به کمی  میش ا برای آسمان

دانیم که آیا برای کسانی که در زمیننود بودی ا نمیو ما  درس * یابدی در کمی  خود میشهاب
 هدای  خواسته اس ؟ شان بر ای شان یا پروردگار  شده هخواست

ب  کمی متفواوت ق ۀ ، با سیاق دو سور شیاطی  دنش ج  در مورد رانده سیاق آیات سوره
گوید که برای نفوذ در آسومان اقودام کورده و بوا اس  و ای  بار آیات از زبان جنیانی سخ  می

 اند.شده سیستم حفاظتی روبرو
لمس در اص  به معنای دسو  مالیودن اسو . در لموس طلوب  ،اموسقصاحب  ۀبه گفت

ملحوظ اس  که دس  مالیدن برای دانست  اس . بدی  جه  اس  که راغب گوید گواهی از 
( مرحووم طبرسوی در ایو  خصووص 213، ص3، ج4712طلب به لمس تعبیر آورنود. )قرشوی، 

تَكُءنویسد:  می ُ  لآَّ ََ ُ َلَكْآ سَّ
َ
 ار ا خواستیم به آسمان باال رویم. پوس مجواز م یعنی  به گفته جبایی ََ أ

خواسوتیم بورای اسوتراق سومع بوه آسومان ما می ،مسلماز ای  تعبیر به لمس نموده و به گفته ابی
 (731و 731، ص21، ج4712. )طبرسی، شویم نزدی 

توانسوتند از اخبوار غیبوی می شویاطی  : اول این وه سوابقار شده اخیر به دو صورت معنا ۀ آی
گا ولی از قو اما پس از این ه بوه ؛شدندمطلع می شر لذا از حوادث آینده که خیر بود یا ؛دونه شآ

دانند که حووادثی کوه دیگر نمی ،دندش نیدن اخبار آینده مطلعشزمان بعث  پیامبر اکرم)ص( از 
 .شر پیش روی جهانیان اس  خیر اس  یا
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دانیم خداوند با جلوگیری از نفوذ و ورود ما بوه ما نمی :گویندمی شیاطی  هدوم ای  که ک
 )ص(ای که با بعثو  پیوامبر اسوالمو اتفاق تازه شر آسمان، برای اه  زمی  خیر خواسته اس  یا

عوذاب اسو ، یوا نووعی رشود را بورای  را داد و دس  ما را از اخبار آینده کوتاه کورد مقدموه
 اط انسان با جنیان، به دنبال خواهد داش .ارتبشدن  بشری  با دوری از خرافات و کم

َُلتكَن   -د ُز ْْ ََ َلَك تْك ُهْم َعَ   لآَّ نیدن، معوزول  و شو در حقیقو  آنهوا از ؛(242 ،شوعراء(   َإسَّ
پردازد و به ایو  حقیقو  از آسمان می شیاطی  دنش به صورت ضمنی به راندهآیه  ا اند.محروم

 نیدن کالم الهوی منوعش ون آنان از  ؛رآن باشندق کنندهتوانند نازلنمی شیاطی  هکند کاشاره می
َُلكَن اند:  شده ُز ْْ ََ َلَك ْك

ُهْم َعَ   لآَّ  آموده اسو : زمینهالبیان به نق  از مقات  در ای   . در مجمعَإسَّ
خداونود از ایو  جهو   ؛کننودرآن را به زبوان محمود)ص( القوا میق هایطان، شگفتندریش میق

 زیورا بوه وسویله ؛رآن را از آسمان بیاورنودق ،توانندآنها نمی :دو فرم را ت ذیب کرد و ایشانل متعا
)طبرسوی،  اسو . شوده نیدن از آسمان مانع ایجادش و آسمان و ایشانها میان شهاب فرشتگان و

 (31، ص43، ج4712
ََ   - وه يَ   ََ َكَصتُ ََ ْسَيُ 

تَكُء  لتدُّ ُ  لآَّ ََّ يَّ تْدسُ َلُهتْم َعتذ َب ََ َلَ ْد َز َُ ْع
َ
ََ أ تَيَُ يَ   لشَّ َُهتُ ُرُجكًمتُ لِّ ََ ْل َْ َج

ير َْ ت  هوایی زینو  دادیوم و آن را مایوه طوردو در حقیق ، آسمان دنیا را با  راغ (1، )مل    لآَّ
 .ایمگردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده (قوای مزاحم)یاطی  ش

 شیاطین رجم با آیات در مواجهه گوناگونهای دیدگاه تبیین. 3

 ، دو دیدگاه کلی وجود دارد: با آیات فوق در مواجهه

 شیاطین رجم ائالن به تفسیر پذیری آیاتق .1. 3
البتوه ایو  گوروه را  دانسوته انود.تفسویر و تبیوی  ابو  ق بیشتر مفسران به نوعی ای  آیوات را

 رار داد: ق های زیردر دستهتوان می

برخی مفسران معتقدند که  :برداشت  اجمال  و سربسته از آیات مربوطهاکت ا به الف. 
اب  ادراک بوودن روح آیوه، توالش قاب  ادراک نیس  و بنا به غیر ق ای  دسته آیات با فهم بشری
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رو بوه برداشوتی اجموالی و سربسوته از اینگونوه آیوات اکتفوا نتیجه اس . از ایو برای فهم آن بی
کنیم، ولی که اگر ه ما معانی و مفاهیم ای  آیات را امروزه درک نمی نموده اند. اینان معتقدند

و اطالع بیشتر از آنها را بوه آینوده واگوذاریم. بوه طوور مثوال  نیمموظفیم ظواهر آیات را حفت ک
 :  اس القرآن  نی  آورده تفسیر فی ظاللدر  طبقسيد

کنود و  گونوه موی شنود و  گونه اسوتراق سومعسرکش  گونه می شیطان دانیمما نمی 
اس  که طبیع  بشری موا از  غیب مصداقها همه ای   ون ؛شود ثاقب رانده می شهاب توسب

تصور کیفی  آن ناتوان اس  و وظیفه ما در اینجا تصدیق آن  یوزی اسو  کوه از جانوب خودا 
)سویدقطب،   تووانیم دریوابیم؟!آیا ما در مورد هستی جز ظاهر و پوسته،  یوزی موی .آمده اس 

 (2131، ص1ج
بنا به ای  عقیده، تف ر در مورد ای  آیات سودی ندارد و تنها سبب اشتغال انسان به اموری 

افزایود و او را از ت لیوف اصولی اش نمویکه بوه او ارتبواط نودارد و  یوزی بور عقیوده شود می
آن آیواتی وجوود دارد ر ق در البتههاس . رآن کتابی برای فهم و تدبر همه انسانق ولی ؛داردبازمی

توان به محو  عودم درک نمیاما  ؛که جز به اشارات راسخون در علم، ما را به آن راهی نیس 
خود ما را  ،رآنق زیرا ؛صحیحی از آیات، آن را به کناری نهاد و از تالش برای فهم آن باز ایستاد

سورزنش  ،زننودو کسوانی را کوه از تف ور در آیوات سورباز می کنودمیموظف به تف ر و تودبر 
 فرماید:می

ْم َعَلى 
َ
ُرََن  ْلُ ْرآَن أ ََّ َد َُ ََل َي َُ ْقَفُُلَهُق أَ

َ
 (21،  )محمدُلكٍب أ

 اس ؟ شده ههایی نهادف ق شان اندیشند؟ یا  مگرا بر دلهایرآن نمیق آیا به آیات

 اموری رآن،قو افزون بور ایو ، درکند. و کتاب مبی  معرفی می رآن خود را نورق به عالوه،
 اس . نشدههرگز مطرح  ،نداشته باشد و زندگی او ارتباط به انسان

پیشی  بر بور  بیشتر مفسران :ت سيری بر مبنای م ان  ظاهری آیات و روایات واردهب. 
اشواره بوه هموی  آسومان، و را « سوماء»آنوان معنای ظاهری ای  آیات کامالر پایبنود بووده انود. 

کوه اسو  های سورگردانی همی  سنگریزه سته اند کهمعهود دان شهاب اشاره به همی « شهاب»
گیرند و به سووی رار میق در ای  فضای بی ران در گردشند و گاه گاه که در حوزه جاذبه زمی 
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ور و خاکسوتر علهشو شوند و بر اثر سرع  برخورد با امواج هوا داغ و سووزان وزمی  کشیده می
از درگواه الهوی  شوده هم الجرم همان موجودات جنوی طورد شیاطی  هطبق ای  دیدگاشوند. می

و بوا  شووند وگوی مالئ وه بوا خبورخواهند با استراق سمع از اخبار غیبی و گفو هستند که می
   شوند.بینیم تعقیب میور که در آسمان میعلهش هایشهاب همی 

يَّ   ذی  آیات طبرس   ََ َز  ًُ ُرَج َُ كَُء  ى  لآَّ َُ ْلَُ  َْ ََ َحَفْظَُهتُ َمتْ  ََ َلَ ْد َج يَ  *  تَُظَر ََّ ُهُ َلل ََّ

اند ن دانسوتهستارگا راها برجکه  تادهق اب  عباس و حس  وول از ق پس از نق   ْيطٍُن َرَجيٍم ش ُ لِّ 
یعنوی موا آسومان را از انود، در معنوای آیوه گفته کوه ابوو علوی جبوائی و ابوو مسولمو نیز نق  از 

 نویسد: ، می، حفت کردیمشود میها رانده هابه شیطانی که بوسیلشهر 
 شووند. حفوتء جلوگیری از  یزهایی اس  که باعث تضییع آن مییش مقصود از حفت 

یطان شو حفت مال یعنی نگهداری آن و حفت آسمان از  ودنش رآن، یعنی تدریس آن تا فراموشق
هوا از ورود یطانشو ها تا داخ  آن نشوند و استراق سمع ن نند. مانعیطانش یعنی نگهداری آن از

ت .ها هستندشهاب ، به آسمان َْ ْكَم
َ
ت َُ  ََ تْك َرَي  لآَّ َُ : سورق  عبوارت اسو  از هُِب ُمَمتيِ  ه شتَإَّلَّ َمَ   ْس

ه یعنوی بو ؛معنای مسموع اسو ه رار دارد. سمع در اینجا بق ربودن  یزی که در جای محفوظی
کنود. له آتش آنها را دنبال میعه شخواهند در نهان  یزی از آسمان بشنوند کجز آنهایی که می

هوای آتوش همچوون تیوری علهشو بینیم. ایو بینند.  نان که ما هم میعله را اه  زمی  میش ای 
 .درخشود، عمودی از نور اس  که همچون آتوش مویشهاب .شود اس  که به آنها انداخته می

 طانی بوود. ایو یشو از اب  عباس، روای  اس  که: در جاهلی ، کاهنانی بودند کوه هور یوك را
کردنود. آنچوه کردند و صدای فرشتگان را از آسمان استماع میها در جاهایی کمی  مییطانش

نیده بودنود، در ه شوآمدند و آنچوشنیدند در باره حوادث کره زمی  بود. سپس نزد کاه  میمی
م از هموه دادند. پس از بعث  عیسی از سه آسمان و پس از بعث  پیوامبر اسوالرار میق اختیار او

هوا هابه شووسویله د، توا بوه شسپرد دند. از ای  پس نگهبانی آسمانها به ستارگانش آسمانها منع
ی شوهاب زیرا پویش از او ؛هاب از معجزات پیامبر اسالم اس ، شبنا بر ای  ؛یاطی  را بگیرندشجلو 

 گویود:سووزاند. ابو  عبواس کشد و میها را مییطان، ششهاب حس  گوید: .اس  نشدهدیده 
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، 47ج، 4712،)طبرسووی شوووندولووی کشووته نمووی ؛سوووزندکننوود و موویهووا سووقوط مووییطانشوو
 (.  431و431ص

أسهتم  تُسك  َّليحُمتكن عت   : آوردموی ابو  عبواسنیز روای  زیر را به نق  از  زمخشری
َلتتد عيآت َلتتد محكتتد مَْتك  متت   لآتتكك َ  لهتتُ ى لآتكك َ  ُلكتتُ    مَْتتك  متت  ثتتَلَ ستكك َ  ُلكتتُ 

شدند. پس زموانی کوه ها منع نمیاز )اخبار( آسمان شیاطی  ؛(131، ص2ی تا، ج)زمخشری، ب
 دند. ش ها منع( تولد یاف  از همه آسمانصد، از سه آسمان و وقتی محمد)ش عیسی)ع( متولد

بعد از ذکر ای  تفسیر، اش االت مختلفی را که با در نظر گرفت   آلوس و نیز  فخر رازی
)فخور  انود، مشروحار بیان کورده و بوه پاسوخ آن پرداختوهشده تفسیر می متوجه ای  ، دیمق هیئ 

  (.33، ص42، جروح المعانی؛ 743، ص23رازی، ج
دیودگاه ایو  دسوته از مفسوران کوه اکثریو  را تشو ی   و ابطال عالمه طباطبایی در تبیی 

 دارد: اظهار می دهندمی
آسمان را تصویر کنند و نیوز تصوویر ها در یطانش استراق سمع ۀاین ه مسال مفسری  برای 

، بور اسواس شوود هوا تیرانودازی مویشوهاب ها بایطانش کنند که  گونه در ای  هنگام به سوی
اند که همه بر ای  اسواس اسوتوار رسد توجیهاتی ذکر کردهظواهر آیات و روایات که به ذه  می

هوایی از مالئ وه جماعو  اس  که آسمان عبارت اس  از افالکی که محیب به زمی  هستند و
، شوود توانود وارد آندر آن افالم منزل دارند و آن افالم در و دیواری دارند که هیچ  یوز نموی

ه مگر  یزهایی که از خود آسمان باشد و این ه در آسمان اول، جماعتی از فرشتگان هسوتند کو
نزدیوك بیاینود توا اخبوار اند که هر وقو  ها نشستهیطانش به دس  گرفته و در کمی را ها هابش

 شوان هوا بوه سووی آنهوا تیرانودازی کننود و دور شوهاب غیبی آسمان را استراق سمع کنند، با آن
ولوی اموروز بطوالن ایو   ؛رسودسازند و ای  معانی همه از ظاهر آیات و اخبار ابتداء به ذهو  می

 (.433، ص43، ج4731اس  )طباطبایی،  شده به خوبی روش  سخنان
اگور آسومان را  رسود از جملوه این وه:واالت و ابهاماتی به ذه  میئ، سدیدگاهای   دربارۀ

یطانی ه شوهای سوزان در جو زمی  در نظر بگیوریم،  گونورا سنگ شهاب همی  آسمان دنیا و
هایی از جنس سخ  و ثقیو  موورد که از جنس ج  اس  و ماهیتی رقیق و ناری دارد با سنگ
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ای که بوا وحوی و اموور غیبوی جایگاه اخبار غیبی و مالئ ه اصوالر  گیرند؟! و آیارار میق اصاب 
 ؟همی  آسمان دنیاس  و از جنس مل وت هستند، سر و کار دارند

برخی ایو   :های نوین علمی ات کيهان  جدید و یافتهی. ت سير آیات با تکيه بر نظرج
های کیهوانی و اشعه آیات را مشعر بر سیستم حفاظتی جو زمی  در مقاب  اصاب  اجرام آسمانی

های حجور، ز آیوات سوورهدر تفسویر خوود ا بازرگیان اند. به طوور مثوال آقوای عبودالعلیدانسته
های جوو های جدید علمی در خصوص نقش حفاظتی الیوه، ای  آیات را بر یافتهصافات و ج 

 گفتار او  نی  اس : ۀداند. خالصزمی  منطبق می
: زیباسوازی شوود ه دو کارکرد برای آن تعریف میمنظور از آسمان دنیا جو زمی  اس  ک

کند و ایو  هموه رنوگ و تأللوو و زیبوایی را بوه و حفاظ . جو زمی  نور خورشید را تجزیه می
اس ، بوه  شده هرآن به آن اشار ق دارد و هف  آسمان که در جای جایدیدگان زمینیان تقدیم می

 جو زمی  اشاره دارد: ۀ هف  الی

 

 هفت الیه جو زمین: 2 رهشما تصویر

 کند:ها زمی  و زمینیان را از سه  یز محافظ  میای  الیه
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رسوند کوه در ها سنگ سرگردان به جوو زموی  میهای سرگردان: در روز میلیونسنگ .4
تور اسو  در اثور سورع  بواال و اصوط اک بوا تر که  گالی هوا بیشتر و هوا غلیتطبقات پایی 

هایی که ای  سیسوتم حفواظتی مرها و سیارهق کنند.صاب  نمیسوزند و به زمی  اعناصر جو می
هوای زیوادی ها فرورفتگیرا ندارند، مدام در معرض برخورد اجرام آسمانی هستند لذا سطا آن

 دارد.
اموا  ؛ول  اسو ال ترون 4341رسد هایی که روزانه به جو میهای مضر: ولتاژ اشعهاشعه .2

رسد. طبقات جو به جو زمی  به ما می شده های اصاب عهتنها طیف کمی از نور خورشید و اش
 نمایود. الیوۀوام  مخ  حیات حفوت میو زمینیان را از ع کندمیهای مرگبار را فیلتر زمی  اشعه

کنود و فرابنفش را منع س می ۀ های مضر و اشعو اشعهاستراتوسفر وجود دارد  ۀازن که در طبق
 گرداند.میآنها را به فضا باز 

 ۀبادهووای خورشوویدی: موووج مووواد سوونگینی کووه کووه در فضووا وجووود دارد توسووب الیوو .7
 شوند.مغناطیسی جو زمی  )مگنوتوسفر( دفع می

 

 های مضرهای حفاظتی در مقابل اشعه: الیه3 رهشما تصویر

 با ای  توضیحات به بیان آیات پرداخته اس :
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؛ بل وه هور  یوزی کوه از شوود شیطان تنها به موجودات متمرد جنی و انسی اطالق نموی
یطان گوینود کوه از مسویر ، شویطان اسو  و از آن رو بوه ابلویسشود، ش مدار اصلی خود خارج

اند و شوده های سرگردان که از مدار خوود خوارجتوان به سنگد. پس میش طاع  خدا خارج
 یطان را اطالق کرد.ش های مضر هم عنواناشعه

اسو . موارد یعنوی بودون خیور و  شوده ه، لقب موارد دادشیاطی  صافات به ای  ۀدر سور 
رساند. آسومان دنیوا از تموام عوامو  مضور و که فایده نمی شود ام  میش برک  و هر  یزی را

 .شود یطانی که برای استراق سمع دزدانه واردش اس . مگر شده مفید محافظ غیر
نیدن را از آن رو شو بووده و« نفووذ»نیدن اس ؛ اصو  آن بوه معنوای ش سمع که به معنای

ای های آسومانیکند. سونگنیدن، کالم گوینده در مخاطب نفوذ میش سمع گویند که هنگام
سووزند و از خوود های حفاظتی عبور کرده و به جوو زموی  نفووذ کننود، میتوانند از الیهکه می
َْ گذارند:  نورانی بر جای می شهاب رّدی از ْكَم

َ
ت   َهُِب َثَُقِب ه شَُ

های سورگردان وارد عذاب دائمی دارند  یس ؟ وقتی سنگ شیاطی  اما معنای این ه ای 
آیند. کمربندهای حفواظتی کوه شوند در آن طبقات برای مدت طوالنی گرفتار میزمی  می جّو 

 دهند و آنچه را که ما تح  عنووانطبی  انتقال میق اند عوام  مزاحم را بهگرد زمی  را فراگرفته
 ۀدر الیو شوده ههوای یوونیز دار بواد خورشویدی و یونشناسیم، در واقع ذرات بوار طبی میق فقش

 یونسفر اس .
اول ایو   ۀح سیستم حفاظتی از هموان آیوشر  صافات ماجرای ۀ، در سور ایشان ۀطبق فرضی

ُ  ۀبر خال  دیدگاه مفسران که آی ایشان. لذا شود سوره آغاز می ََ َصتفًّ ُ
َُّ ُ ( را 4،  )صافاتََ  لصَّ

انود، آن را خطووط نمازگزاران یا صفو  مجاهدان تعبیور کردهبه فرشتگان صف کشیده، صف 
 اند:رار گرفتهق داند که در صفوفی منظممغناطیسی اطرا  زمی  می
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 : میدان مغناطیسی زمین4 رهشما تصویر

ََ َزْجتًر او معتقد اس  که   ُلزَّ َجَر  هایی هسوتند کوه اجورام   هم نه فرشتگان، بل ه الیهَُ
ََ بی    ۀ اما در خصوص رابط ؛رانندمضر را می َُلَيُ َُّ ُل   و کمربند حفاظتی زمی  سخنی به َذْ ًر َُ

 آورد!میان نمی
یو  وصوف اسو  کوه بوه هور  ج  را هم از همی  سنخ دانسته و معتقد اس  جّ   ایشان

 . )بازرگان، تفسیر سوره الصافات(شود ما پوشیده باشد اطالق می شناخ  ۀ یزی که از دایر 
انود کوه بعضوی دیگور گفتوه :. برداش  و ت سيری دیگر، مبتن  بر حدس و احتمالد

 مرتبوار  ،ی از فضواهای دور دسو یداده که یك سلسله امواج نیرومند رادیوو  نشان اکتشافات اخیر
مخصووص بوه خووبی  ۀهوای گیرنودزمی  با دستگاه ۀها را در کر توان آنکه می شود پخش می

ولوی  ؛کجاسو العواده نیرومنود ای  امواج فوق ۀ داند سر شمدرستی نمیه کس بهیچ .گرف 
وی دارد کوه در کورات دور دسو  آسومانی موجوودات زنوده قو گویند احتموالدانشمندان می

را  شوان خواهند اخبار ترند و به همی  دلی  میفراوانی هستند که از نظر تمدن از ما بسیار پیشرفته
ها را موجوداتی که آن .در جهان پخش کنند و در آن اخبار مسائلی اس  که برای ما تازگی دارد
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 رانوددور میه کوشند، از ای  امواج استفاده کنند، ولی اشعه نیرومندی آنها را بنامیم میپری می
 (.213، ص4711 ،نوف )

ماهیو  ایو  اموواج رادیوویی و منشوأ آن مشوخص  توان گف  این ه:آنچه در ای  باره می
جو   ۀات سور متمدن هنوز در حد حدس و گمان اس . در آی ۀ نیس  و وجود موجودات زند

متمودن  ۀکننود؛ آیوا موجوودات زنوداستراق سمع می« مأل اعلی»از  شیاطی  هاس  ک شده بیان
خواهنود بوه ایو  اموواج ساک  در کرات دیگر مصداق مأل اعلی هستند؟ به عالوه  را پریان می

گیوورد  یسوو  و منشووأ آن نیرومنوودی کووه جلوووی پریووان را می ۀدسترسووی پیوودا کننوود و آن اشووع
 و...کجاس ؟ 

جمعی دیگر از مفسران، تعبیرات  :. ت سيری مبتن  بر تشبيه و مثل دانستن آن آیاتهی
و  نوددانموی« سومبولی »بی  تشبیه و کنایه و ذکر امثال و به اصطالح بیان ق را از مذکورآیات 

و بر ایو  دیدگاهنود کوه تعوابیر ایو   کنندمیای  تشبیه و کنایه را به صورت های گوناگونی بیان 
 آیات از باب تشبیه و کنایه اس  و معنای ظاهری مراد نیس . 

و خودا  -بوه احتموال موا توضیا مناسب آیات  نویسد: می زمینهدر ای   عالمه طباطبای 
، از بواب شوود ای  اس  که: ای  بیانواتی کوه در کوالم خودای تعوالی دیوده موی -داناتر اس  

، توا آنچوه خوارج از حوس شوده هاس  که به منظور تصویر حقایق خارج از حوس زد هاییمثال
 نان که خود خدای تعالی در کالم مجیودش اس  به صورت محسوسات در افهام بگنجد، هم

َ ُلهُ َإَّلَّ  ْلَُْلُككَن  :فرمود ْْ ََ مُ َي َُس  ََّ هُ َلل َُ ْمثُُ  َسْضَر
َ
هایی اسو  ینها مثالا .(17،)عن بوت ََ َكْلَك  ْو

ها در کوالم خودای و ای  گونه مث  کنندزنیم و جز دانایان آن را درم نمیکه ما برای مردم می 
بی  عرش، کرسی، لوح و کتاب؛ بنا بر ای ، مراد از آسمانی کوه مالئ وه ق از ؛تعالی بسیار اس 

و محسووس تر از افوق عوالم ملوك در آن منزل دارند، عالمی مل وتی خواهد بود که افقی عالی 
تور و بلنودتر از زموی  دارد، همان طور که آسمان محسوس ما با اجرامی که در آن هسو  عوالی

 هاب هواشو ها به آسمان و استراق سمع و به دنبوالش هود یطانش دنش و مراد از نزدیك ماس 
وند و از اسرار خلق  ش خواهند به عالم فرشتگان نزدیكها مییطانشرار گرفت ، ای  اس  که:ق
یطان هوا تواب ه شورا بوا نووری از مل ووت کو شوان حوادث آینده سر درآورند و مالئ ه هم ای و
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یطان هوا خوود را بوه حوق نزدیوك شوسازند و یا مراد ایو  اسو  که:تحم  آن را ندارند، دور می
 های خود به صورت باطو  جلووه دهنود و یوا باطو  را بواها و نیرنگکنند، تا آن را با تلبیسمی

کنند و حوق صوریا اما مالئ ه تالش آنان را باط  می ؛رنگ به صورت حق درآورندتلبیس و نی
و ایو  کوه  حق را حق ببینند و باط  را باط ببرند و سازند، تا همه به تلبیس آنها پی را هویدا می

را دنبوال سووگند بوه  شان رار گرفتنق هابش یاطی  و هد ش خدای سبحان داستان استراق سمع
ای گفتوار موا را تاییود نودازه، تا ااس ها ذکر کردهیطانه شحافظان آن از مداخلوحی و مالئ ه 

 (.433، ص43، ج4731)طباطبایی،   کند و خدا داناتر اس می
منظوور از سوماء در ایو   دهد، بدینسان کوهمیارائه  را ریب همی  تشبیهق م ارم آی  الله

کوه در  اسو شده هآورداهد ش اعرا  ۀسور  11 ۀبل ه آسمان معناس  و آی ،آیات نه آسمان دنیا
ُ  َلُهتْم رب خداسو : ق آن، منظور از آسمان مقام َُّ َهتُ ََّل ُكَفت َْ َْ  َع ْكَمُر َُ ََ  ْست تُ  ََ كَيَُك ََ كْ  

َُ تَذيَ  َ تذَّ َإنَّ  لَّ
َكُء َك ُب  لآَّ َْ ا آنهوا ت ّبور ند و از  پوذیرفت شومرد در حقیق ، کسوانی کوه آیوات موا را دروغ.  أَ

نیز یك مفهوم موادی دارد کوه هموی  ستارگان  .گشایندنمی شان ورزیدند، درهای آسمان را برای
 شوند و یك مفهووم معنووی کوه اشواره بوه دانشومندان وکه در آسمان دیده می ستارگانی هستند

گونه کوه موردم راه خوود را ی اس  که روشنی بخش جوامع انسانی هستند و همانیهای شخص
هوای کنند، تودهستارگان پیدا می ۀوسیله ها باقیانوس ۀها و بر صفحیك در بیابانهای تار شب در

جمعی  در اجتماعات انسانی نیز راه زندگی و سعادت و حیات را به کموك ایو  دانشومندان و 
گاه و با ایمان می  (11و 13، ص44، ج4731یرازی، ش . )م ارمیابندرهبران آ

که در آن پیامبر اکرم)ص( اصحاب خود را به نجووم  اس  شده هدر ادامه به حدیثی اشار 
َدَأ تشبیه فرمودند:   ُُ َوَذ  ْه

ُ
َهُ أ يِّ

َ
ت ََ كَم 

ُُ َُّ يُكْم َ َكَثَل  ل َُ ى  ََ ْصَحُ
َ
اران م  همچوون سوتارگانند  ؛ یَمَثُل أ

( و نیز به تفسیر امام ذیو  1، ص2البحار، ج. )سفینةهدای  اس  ۀمای ،شود که به هر کدام اقتدا
ََ  ْلَمْحترَ   ۀ آی ََ  ْلَمترِّ  تى ُظُلَكتُ َُ َهتُ  ََ   َْ تُد َُ ْه َُ تكَم َل ُُ َُّ تَل َلُكتُم  ل َْ تَذأ َج او کسوی اسو  کوه  ؛ ََ ُهَك  لَّ

 .ویدشووسویله آنهوا هدایته هوای خشو ی و دریوا بورار داد تا در تواری یق ماش ستارگان را برای
 ،منظوور از سوتارگان  ؛محكتد  لَُتكم آ کوه در آن اموام)ع( فرمودنود:   شوده ( استناد13،)انعام

  (.311ص ،4، ج4141 د )حویزی،خاندان پیامبرن
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بوه مفهووم  در اینجوا «سوماء»توان حدس زد کوه  نی  میدر ادامه بر ای  نظر اس  که: 
یاطی  در ه شوهمووار و  حوق و ایموان و معنویو  اسو  ،کند و کنایه از آسومانمعنوی اشاره می

هوا در دل مؤمنوان راسوتی  و حامیوان وسوسوه یابند و از طریق انواعتالشند تا به ای  محدوده راه 
اما مردان الهی و رهبران راه حق از پیامبران و امامان گرفته تا دانشمندان متعهد،  ؛دحق نفوذ کنن

بوه ایو  آسومان شودن  را از نزدیك برند و آنانبر آنها هجوم می شان با امواج نیرومند علم و تقوای
 (11و 11، ص44، ج4731یرازی، ش ارم)م .« رانندمی

های حجور و صوافات اما در موورد سووره ؛رسد، به نظر منطقی میشده هتشبیهاتی که ارائ
تووان بخشوی از نه این ه آسمان معنا مد نظر باشد. آیا موی ؛به صراح  سخ  از آسمان دنیاس 

دیگور )سوماء الودنیا(  آیه را از باب کنایه و تشبیه دانس )شهاب ها و ستارگان( و بورای بخشوی
 ج  صادق اس  کوه لفوت سوماء ۀد؟ البته ای  موضوع تنها در مورد سور ش ای ق دالل  حقیقی

 توان آن را به عالم معنا در نظر گرف .یدی نخورده اس  و میق
به عالوه، نویسونده بورای اثبوات این وه منظوور از سوماء در آیوات سووره حجور، آسومان 

مادی و آسمان مادی باشد، باید پذیرف  که ایو   شهاب ور همی اگر منظ نویسد: دنیاس ، می
 )م وارم  و مطلوب اسورارآمیزی در آن وجوود نودارد شوده منطقه برای دانشمندان بشور کشوف

 (.14و 11، ص44، ج4731یرازی، ش
های آسمان دس  پیودا گفتیش کرانای از بیطرهق روش  اس  که دانش بشر تنها به البته

و  شوود ای مبنی بر اکتشوافات جدیود در ایو  بواب مطورح مویروز اخبار تازهکرده اس  و هر 
توان گف  دانش بشر به طور کام  بر پهنه کیهان تسلب یافته و پرده از تموام رمووز و اسورار نمی

 آن برداشته اس .

گر و ریاکار و پیروان آنها، و منظوور از را، دانشمندان حیله شیاطی  نیز منظور از طنطاوی
گااست انوس و جو  هموواره  نویسود:های آفرینش دانسوته و میگفتیش دن ازه شراق سمع را، آ

گونوه کوه ولوی همان، خواستار کشف مجهوالت عالم، اعّم از زمینی و آسمانی بووده و هسوتند
توان کشف کورد، کشوف اسورار عوالم بواال نیوز بوه اسرار عالم ظاهر را بدون تهیه مقدمات نمی

پوس اگور جو  و انوس  .رد و آن ارتقای روح انسانی و روح جّنوی اسو مقدماتی خاص نیاز دا
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گواه بوه ، هیچشووند بدون تهیه اسباب مناسب، برای کشف اسرار عوالم فرشوتگان دسو  ب وار
کنود را در ای  زمینه بیوان می شیاطی   س ش سوره حجر 43و 43نتیجه نخواهند رسید و آیات 

درت عبوور ق انسنیز که بر اساس آن، جّ  و  سوره الرحم  71آیه  .تا عبرتی برای انسانها باشد
 اشواره بوه هموی  معناسو  ،ها و زمی  را جز با نیرویی )فووق العواده( ندارنوداز مرزهای آسمان

 (.42، ص3جبی تا، ، )طنطاوی
گر و ریاکار و پیوروان آنهوا، منظوور از اسوتراق سومع، ، دانشمندان حیلهشیاطی  منظور از

گا خود ای  دانشومندان ریاکوار را بوه طنطاوی در تفسیر های آفرینش اس . گفتیش دن ازه شآ
 گوید:دجال تشبیه کرده و در توضیا ای  آیات می

و مردم عووامی کوه از آنهوا  (گر و ریاکاردانشمندان حیلهپس  گونه امثال ای  دجاالن ) 
آنچه از حساب و نظم و استواری ها و ب آسمانیرا دارند که از عجا اهلی  آن ،کنندپیروی می
گابینندنزد ما می را از )راهیابی  ایشانهرگز! ما )ای  علم و دانش( را از آنان گرفته و  ؟ونده ش، آ

  دارد تا ق رار دادیم که عق از آن کسی را شده هزین  دادو ای  آسمان به اسرار آن( منع کردیم 
نفووذ از را  ایشانپردازد. پس ما با آن تف ر کند و ذهنی دارد که به تدبر )در اسرار آفرینش( می

درگواه الهوی، خوواه از  شوده هیطان رانودش هرکرده از منع  با رأی و عق  خود در اسرار آسمان
 (.41، ص3)طنطاوی، بی تا، ج  ج  حفت نمودیمجنس بشر باشد یا 

های گفتیشو داند کوه هرگوز درهای غافلی میرا کنایه از انسان شیاطی  او در جای دیگر
هوت، شو را کنایوه از شوهاب انود ویابی بوه اسورار آن محرومکنند، لذا از دستآفرینش تف ر نمی

 کند که مانع از تف ر و تدبر اس :ای معرفی میخودخواهی، حرص و سایر خصوصیات منفی
نود ایهمی  زمی  محبووس و زندان در ی که اطرا  تو هستندبسیاری از مردم یبینآیا نمی

شونوند و رمووز ایو  جهوان را  یوزی نموی از آنو  افتودنمیبه جهان باال  شان گاه  شمو هیچ
و طموع و حورص و  دشومنی و خودخوواهیهوت و شو وسویله )شوهاب(ه هوا بوآنفهمنود؟ نمی

بوه  ،مطرودند و اگر روزی هم  نوی  هوسوی کننود عالیه سوز از درم معانیهای خانمانجنگ
 (.41، ص43ج)طنطاوی، بی تا،   شوند خاطر آن همه آلودگی که بر دل و جان دارند رانده می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
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و  شوان های درخدر آسمان معنوی   هره حجر آمده:  ۀ سور  43ذی  آیه  ت سير نوردر 
یطان ه شویطان حفوت کوردیم و هرگواشو هوایرار دادیم و حقایق را از وسوسهق الگوها و رهبرانی

منطوق مح وم بور او هجووم آورده و بودع  و التقواط و  ای نماید، با اسوتدالل وصفتی وسوسه
، 3، ج4731  )قرائتووی، کنویمعلووم و برهوان  اهو  ذکوور محوو مووی شوهاب ی او را بوواهواوسوسوه

 .(727ص

مقصوووود از  : بیوووان موووی دارد حجووور 43-41عرفوووانی آیوووات  در تأویووو  ابییین عربییی  
، مراتب عق  )هیوالنی، بالمل ه، بالفع ، مستفاد( یوا «بروج»و منظور از  قلب یا عق  ،«سماء»

... اس  و مقصوود از توزیی  سوماء، آراسوت  آن بوه و توک  ،ش ر ،صبر مانند مقامات اخالقی
 ، اوهوام و تخویالت، و ازشویطان هوا بورای متفّ وران اسو  و موراد ازو ح م علوم و معار  

  رانودکوه اوهوام و تخویالت را می شوده اراده ،نور هودای  مبی ، برهان واضا یا اشراق شهاب
   (.712، ص4ج، 4122عربی، ب ا)

 شیاطین رجمائالن به تفسیرناپذیری آیات ق .2. 3
 رار داد:ق گروهتوان در دو قائالن به ای  دیدگاه را می

ر از عقاید و فرهنگ زمان ن:ول مراد واق   نداشتنالف. 
ّ
ایو   :این آیات به عل  تأث

اسو . زموانی کوه در میوان اعوراب  شوده آیات در فضای ف ری و فرهنگی خاص خوود نوازل
و واقعیو  خوارجی نودارد و های ای   نینی و معتقداتی همچون جّ  و ... رواج داشته اندیشه 

 موردی ندارد که بخواهیم به تفسیر و تبیی  آنها بپردازیم. لذا 

 نصیر حامید ابوزییدبرخی از متف ران معاصر بر ای  نظر هستند، از جمله محقق مصری 
ایب شور  توانود جودای ازرآن ی  مت  فرهنگی اس  و مانند هر مت  دیگر نمیق که معتقد اس 

را  بووا فرهنووگ مووت  ۀ رابطوو او. ودشوو رآن تفسوویرقوو فرهنگووی، اجتموواعی و سیاسووی زمووان نووزول
 شوتهگذاتأثیر پذیرفته و هوم روی آن  تأثیراز فرهنگ جاهلی   هم رآنق یعنی ؛داندمی دیال تی ی

 اس .

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
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ای از ها کارآیی ندارد؛  ون دسوتهها و م انزمان ۀرآن برای همق ۀدیدگاه هم بر طبق ای 
رایب اجتمواعی و ه شواند و امروز کشده نازلایب فرهنگی زمان نزول شر  تأثیرآیات، صرفار تح  

 ۀای  آیات نیز موضوعیتی ندارنود و فقوب بورای مطالعو ،اس  شده فرهنگی به طور کلی متحول
تاریخی مفید هستند تا مردم ای  عصر بدانند که در آن زمان  نی  عقایدی وجود داشوته اسو . 

رآن آمده اس ، به دلی  ق ه  کتاب درداری یا دریاف  جزیه از امثالر اح امی که در مورد برده
 امروز کارایی نودارد. او آیواتی را کوه در بواب جو ، سوحر، حسود و ۀ دگرگونی فرهنگی جامع

ابلیو  ق دانود کوهاز ای  دسته آیات و برخاسته از فرهنگ جاهلی  می ،اس  شده نازل شیاطی 
تواریخی  هوایصرفار گزارش ها گذشته اس  و امروزبل ه تاریخ انقضای آن ؛تأوی  را هم ندارند

 نویسد:اخیر برشمرده، می ۀ ج  را از دست ۀسور  ۀ او آیات اولی هستند.
قرآن کریم در ساخ  و بازنمایی واقعی  فرهنگی آن روزگار از ای  باورها برکنار نیس .  

ر زیادی از آیات و به ویژه در ی  سووره کامو  ویوژه جنیوان، احووال آنوان، تحوول در شما در
اسو . ایو   شوده رآن ذکورقو نیدن آیواتش به دی  اسالم، پس از شان ، و ایمان آوردنشان طبیعت

سوره از ی  جه  دیگر، آن باور رسوا کرده در اندیشه عربی، یعنی ارتباط جو  بوا آسومان و 
 (.  33ص ،4731)ابوزید،  دهدمی نشان ام ان ارتباط برخی آدمیان با جنیان را

عر و شو هایها پویش از ظهوور اسوالم، پدیودهعرب دارد:مینیز در مورد عالم جّ  اظهار 
دانستند که ریشه در عالمی دیگور، در ورای ایو  عوالم محسووس و مرئوی کهان  را اموری می

دارند. عالم دیگر عالم ج  بود که آن را همچون جهان و جامعه خود می پنداشوتند. صوورت و 
توانستند از مرزهای آسمان و زموی  آنان می سیرت جنیان متفاوت با نوع بشر بود و از ای  جه 

های ویوژه بگذرند، از غیب خبر دهند و بر امور پوشیده و پنهانی دس  یابنود. برخوی از انسوان
توانسوتند هموی  علوم و معرفو  ویوژه )بوه عوالم )یعنی کاهنان( نیز از طریق ارتباط با جنیان می
)هموان،   کردنود بوه  نوگ آورنودمی ها کسوبغیب( را که جنیان با اسوتراق سومع از آسومان

 (  31ص
شودن  ها از مأل اعلی و تعقیبو استراق سمع آن شیاطی  ماجرای ،دیدگاهای   پس بر طبق

ای جاهلی اس  و  ون مردم آن زمان به ای  دس  مطالب ایمان داشوتند ، صرفار عقیدهشهاب با
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رآن راه قو ه اسو ، ایو  عقایود بوهرآن نیز متنی بشری و پیامبر نیز متعلق به همان فرهنگ بوودق و
 ها باشد.از واقعی بودن آن نشان یافته اس . نه این ه وجود ای  عقاید در نصوص دینی

اخیر از آیات )کوه بوه زعوم او واقعوی نیسوتند و دیگور  ۀدیدگاه ابوزید در جدا کردن دست
حتوی دیگور آیوات نسخ در آیات اح وام و  ۀمند نبوده و برای  اساس دامناعدهق کارآیی ندارند(

کنود کوه در ای معرفوی می. ابوزید سحر، ج  و جادو را از امور خرافویشود بسیار گسترده می
اند و ایو  اعتقواد اما مردم جاهلی به امور دیگری هم معتقد بوده ؛عقاید مردم جاهلی ریشه دارد

( 21،ستند )لقمواندانها و زمی  میرا خالق آسمان« الله»اس . مثالر آنان  شده رآن منع سق در
انود. اموور جهان ۀک آنان در ربوبی  بود. یعنی خدایان دیگری هم هستند که مسوئول ادار شر  و

بایود زیور سووال رود؟!  ،نیز به صر  این ه مردم جاهلی به آن ایمان داشوتند« الله»آیا عقیده به 
 ه مالکی وجود دارد که کدام عقیده درس  و واقعی اس  و کدامی  را با گذشو  اعصوار 

 ؟رون باید کنار گذاش ق و
دهد که  ورا سوحر، جو  و امثوالهم واقعوی نیسوتند. دیودگاه ابوزید هیچ دلیلی ارائه نمی

همووار  ،انودبشور بیرون ۀتجربو ۀاموری که غیبوی هسوتند و از دایور  ۀابوزید راه را برای ان ار هم
 کند.می

اس  و برای هدای  مردم آن عصر و تعامو   شده وم نازلق رآن به زبانق درس  اس  که
رآن تنهوا در قو آیود کوههای فرهنگی آنان نیس . اما از ای  کالم برنمیارتباط با مؤلفهبا آنان، بی

رآن در بسویاری ق اب  استفاده نباشد.ق هاو برای مردم سایر زمان شده اقتضائات آن عصر محدود
پذیرد و یا در صودد اصوالح کند، آن را نمیرآن اعتقادات عرب جاهلی را بیان میق از موارد که

 ۀاما پرستش ج  و پناه بردن به طایفو ؛پذیردرآن ج  و ماهی  ناری آن را میق آید. مثالر آن برمی
اما دیدگاه غلوب  ؛کندمالئ ه را ثاب  میطور که وجود شمرد. همانج  را امری نادرس  برمی

، بوا تصور  3، ش4731برد. )واعظی، وال میئجاهلی مبنی بر دختر خدا بودن مالئ ه را زیر س
 و تلخیص(
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 رموی :ییای رسیوالنه و نيازمنیدی آنهیا بیه ت بيیر نیه ت سیيرؤبودن آیات از نیوع رب. 
دنبال تفسیر و کشف موراد آن آیوات ، صرفا رؤیایی اس  که پیامبر)ص( دیده و نباید به شیاطی 

 بایستی به جستجوی تعبیر و خوابگزاری آن آیات بود. بل ه صرفار  ؛بود
، مبتنی بر دیدگاه او در بواب  گوونگی مطرح گردیده دکتر سروشای  نظریه که توسب 

هوای ف وری خوود را در بنیان« محمد، راوی رؤیاهای رسووالنه» ۀرآنی اس . او در مقالق وحی
یعنوی  ؛نوه مخاطوب ؛لمرو، راوی اس ق دارد. او معتقد اس  که پیامبر در ای مینه بیان میای  ز

که محمود)ص(، مخاطوب  نان نیس    ه را که در رؤیا دیده با زبان خود بیان کرده اس :آن
رار گرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی را خوانده باشند و فرمان به ابوالغ آن داده ق آواهایی
گر تجارب و ناظر مناظری اس  که خوود دیوده اسو  و فرقوی بل ه محمد)ص( روای باشند، 

لوب ق ها را بوهای آیوهایو  تصوّور کوه فرشوته ..اس  عظویم میوان نواظر راوی و مخاطوب خبور.
کرده اس ، باید جای خود را به ایو  ها را بازخوانی میریخته اس  و او آنمحّمد)ص( فرو می

بخش و صورتگر و حاضر در صوحنه، وقوایع ن گزارشگری جانتصّور دهد که محّمد)ص(  و 
 رآن، اللوه گوینوده اسو  و محّمود)ص(قو کرده اس . به جای ای  گزاره کوه دررا گزارش می

رآن محّمود)ص( نواظر اسو  و محّمود)ص( راوی قو نشیند که درنونده، این  ای  گزاره میش
   (2)سروش، بی تا، ص . اس 

های ثاقوب، شهاب بر ای  اساس ؛نه بیداری ؛زبان خواب اس ، رآنق او معتقد اس  زبان
رآن قو قتویو   :اسو یاهوای پیوامبر ؤ رآنوی، رق بوه وسویله آنهوا و بسویاری از تعوابیر شویاطی  طرد
کنود کوه تخو  خودا را گوید: تخ  خدا بر آب اس ، ح ای  از رؤیای محّمود)ص( میمی

ر اسو  و نوه آب، و آن آیوه هوم خبوری نه تخ  کنایه از  یزی دیگو ؛حقیقتار بر آب دیده اس 
رائ  لفظوی و لّبوی، رازش را قو اند تا با ما در میان بگذارد، و ما با مالحظۀنیس  که به وی داده

نیدن جّنیوان، شو رآنق بگشاییم. همچنی  اس  وقتی محّمد)ص( از گرفت  خورشید و ستارگان،
های ثاقوب و طورد شهاب ، گانۀ آنانگانه و  هارهای دوگانه و سهسجدۀ فرشتگان بر آدم و بال

 بانان، نشست  خدا بور تخو  و آمودنش در صوفوفی از مالئ وه، پوردیوان، نوزده نفر بودن آتش
هوای پور از مووز و انوار و در و باغقو شوب آسمان و زمی  از نور خداوند، نزول مالئ ه درشدن 
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، بی تا، 4)سروش . اوس  یاها و م اشفاتؤ ها عی  رگوید. ای یام  و... سخ  میق انگور در
  (3ص

توسب امی  وحی بر پیامبر، بل وه کتوابی  شده رآن نه کالم الهی نازلق ،ایشانطبق دیدگاه 
اید بتوان آن را با کتابی مثو  م اشوفات ش لم خودش وق ح آنچه پیامبر دیده اس  باشر  اس  در

روایو   ،دیوده اسو  وه را کوه یوحنا مقایسه کورد کوه در آن نویسونده بوا زبوان سومبولی  آن
 کند. می

واسوطه، وحوی : وحی مسوتقیم و بیشود رآن  هار نوع وحی تعریف میق با بررسی آیات
سوم اول ق ای غیور از فرشوته، رؤیوای صوادقه. سوهفرشته، وحی از طریق واسوطه ۀاز طریق واسط

 آید:زیر برمی ۀوحی از آی
ُه َإَّلَّ   َكُه  للَّ ْن ُيَكلِّ

َ
َإْذَستَه َمتُ  ََ َمُ َ َُن َلَمَشٍر أ ََ ُيتكَحَى  َُ َْ ُيْرَسَل َرُستكًَّل  ٍُب أَ َُ َر َء َح ََ َْ َمْ   ًُ أَ ْحي ََ

ُه َعَلىو َحَكيِم   (14،  )شوریَيَشُُء َإسَّ
وحی یا از فراسوی حجوابی،  ااز راه  و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخ  گوید جز

نمایوود. آری، اوسوو  بلنوود مرتبووه ای بفرسووتد و بووه اذن او هوور  ووه بخواهوود وحووی یووا فرسووتاده
 .کارسنجیده

السالم( مبنی بر ذبا وحی از طریق رؤیای صادقه از ماجرای رؤیای حضرت ابراهیم)علیه
 آید:اسماعی  برمی

ُحَك   ََ ْذ
َ
ى أ سِّ

َ
َُم أ ََ ى  ْلَك َُ َرى 

َ
ى أ ىَّ َإسِّ ََ َُ  (412،  )صافاتَقَُ  َيُ 

َرمبینم که تو را سر میمیا ای پسرم م ! م  در خواب   نی »گف :   «ب 
هویچ  بوه»رآن از سنخ  هارم وحوی باشوند؟ ق ای وجود دارد که تمام آیاترینهق حال  ه

 )خسوروپناه،« های وحی از سنخ رؤیا هستندکه همه گونه شود رآن استفاده نمیق وجه از آیات
. آیواتی کوه بوه کنودرآن خوال  ایو  امور را ثابو  میقو بل وه آیوات ؛رآن کریم تنزی  ربوبی(ق

 گوید:رآن توسب جبرئی  سخ  میق صراح  از نزول
َميُ * َعَلى 

َ
َُح  ْو َه  لرُّ ََ يَ  ق َسَزَ   ُككَن َمَ   ْلُكََذَر َُ  (411-417 ،  )شعراءْلَمَك َل

 .ا هشداردهندگان باشیتا از  جمله *آن را بر دل  نازل کرد« روح االمی »
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« تفسویر»او به مفّسر المیزان خرده گرفته و معتقد اس  ای  آیوات را نبایود ای  اساس، بر 
را به معنای فیزی وی  شهاب از طرفی )عالمه طباطبایی( وی  و تعبیر کرد: خوابگزاریبل ه باید 

را غیرمادی  شیاطی  ،گیرد و از سویی، با توس  به مقبوالت متافیزی ی خویشو متعار  آن می
یطان مواوراء طبیعوی را ه شوهاب طبیعوی  گونوه شوافتود کوگاه در ای  تنگنا میشمارد و آنمی
ه کو شوود سوزاند، و نهایتار بدی  رأی نامطمئ  )برخال  عموم مفّسران پیشوی ( متمایو  مویمی
 باشووند و آن آیووه الجوورم بایوود بووا توجووه بووه هووای غیرمووادیها هووم بایوود کنایووه از حجابهابشوو

 صاحب المیوزان اگور بودی  ن توه موتفّط  بوود کوه رموی !شود دستاوردهای نوی  علمی تأوی 
کشوید و بوه گاه دس  از آن تأوی  مت ّلفانوه می، رؤیایی اس  که پیامبر دیده اس ، آنشیاطی 

رفو  کوه اگور کسوی )در پرداخ  و به دنبال کشف ای  معنا میخوابگزاری وآنتروپولوژی می
هابی در تعقیوب ه شوای حجاز و در دل فرهنوگ آن دوران( در خوواب ببینود کوتاریخ و جغرافی

یطان را بوه زبوان بیوداری بخوانود و شورا و هم شهاب دیوی اس ، تعبیرش  یس ؟ نه این ه هم
 (3)سروش، بی تا، ص  ناپذیری درافتد.گاه در مخمصه تفسیری  رهاییبفهمد و آن

آسمان را در ای  آیات عالم مل وت معرفوی او در جای دیگر به گفته عالمه که غرض از 
گویا مرحوم طباطبایی فراموش کرده اس  کوه تیرهوا از هموی  کند که؛ کرده اس ، اش ال می

ََ  شوند نه از مل ووت: یاطی  پرتاب میش آسمان دنیا بسوی يَ   ََ َكَصتُ ََ ْسَيُ 
تَكُء  لتدُّ تُ  لآَّ ََّ يَّ ََ َلَ تْد َز

يَ  لشَّ َُهُ ُرُجكًمُ لِّ ََ ْل َْ  (4733  )سروش، َُ ي َ َج

 یجانت. 4

ادر ق شیاطی  کند کهعراء و مل  اشاره می، شهای صافات، حجر، ج خداوند در سوره
 بوا ،یطانی که در صدد استراق سمع از موال اعلوی برآیودش به استماع اخبار مل وتی نیستند و هر

های هوا و دیودگاه، برداشو موذکور. در ای  نوشتار ضم  طورح آیوات شود ها رانده میشهاب
م ووارم، عالمووه  آیوو  اللووهطب، قمختلووف از سوووی مفسووران و محققووانی  نوود از جملووه سووید

 طباطبایی، طبرسی، عبدالعلی بازرگان، طنطاوی، نصر حامد ابوزید، دکتر سروش موورد بررسوی
اند کوه ایو  دسوته، د که برخی تنها بر معنای ظاهری آیات پای فشوردهه شرار گرف  و مشاهدق



 انیزیپرو میمر ،یاحسان نوایک
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برخی خود را به طور کام  از فهم حقیقی معنوای آیوات  :انددادهیف وسیعی را تش ی  خود ط
در مقابو   ؛ای سعی دارند ای  آیات را با علوم روز تفسویر و توجیوه کننودعده ؛اندهشمرد ناتوان

های گونواگونی از موراد خودای طور کلوی ظواهر آیوات را کنوار گذاشوته و برداشو گروهی به
 پوذیریتأثیر دیدگاهی دیگر ای  آیات را صرفار  ؛اندبه کار رفته در آیات ارائه داده سبحان از تعابیر

ویلی أرو هیچ نیازی به جستجوی تفسیر و یا ترآن از عقاید جاهلی زمانه خویش دانسته و از ای ق
یاهوای ؤ مناسب برای ای  آیات نمی بیند. دیدگاهی دیگور نیوز آن آیوات را از جونس خوواب و ر

 نه تفسیر.  ؛انسته که نیازمند به تعبیر و خوابگزاری اس رسوالنه د
 . در موورد تعبیور رانودهداشو ، فهموی بطونش توان در هرقرآن متنی ذوبطون اس  و می

وی حفواظتی زموی  در مقابو  اجورام ق تواند به سیستمها، ظاهر آیات میهابشبا  شیاطی  دنش
 ،انودآن نظیر آنچه عالمه طباطبایی فرموده آسمانی و نیروهای سماوی اشاره داشته باشد و باط 

 از اخبار غیبی در عالم مل وت باشد. شیاطی  مربوط به استراق سمع

 منابع. 5

 قرآن کریم، ترجمه فوالدوند. -4

حیواء التوراث نشور دار ابیوروت:  ،تفسیر القرآن ال ریم، ق(4122، )اب  عربی، ابوعبدالله محیی الدی  محمد -2
 .العربی

 .یا، تهران: انتشارات طرح نو، معنای مت ، ترجمه مرتضی کریمی ن(4731، )مدابوزید، نصر حا -7
ی  خداپرسو ، قوم: دفتور نشور نویود رآن کریم، ترجمه حسق ، مفردات الفاظش(4733، )اصفهانی، راغب -1

 .اسالم

 .ةدار ال تب العلمیبیروت: روح المعانی، ق(، 4141)آلوسی، سید محمود،  -1

  ی:نشان به ایشاناب  دریاف  از سای  رسمی ق ایشانهای صوتی جلسات تفسیری بازرگان، عبدالعلی، فای  -3

http://bazargan.com/abdolali/main0. html  

 .یانسیر نور الثقلی ، قم: نشر اسماعیل، تفق(4141، )حویزی، عبدالعلی ب  جمعه -3

 «قرآن کریم، تنزی  ربوبی» ۀه، عبدالحسی ، مقالخسروپنا -3

http://www.khosropanah.ir 
 . العربی، بیروت لبنانال تبدار بیروت: تفسیر کشا ، تا(، )بیزمخشری، محمود ب  عمر،  -1

http://bazargan.com/abdolali/main0.
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ی: نشوان به ایشان، انتشار یافته در سای  رسمی «محمد، راوی رؤیاهای رسوالنه» ۀسروش، عبدال ریم، مقال -41
http://www.drsoroush.com 

 رآنقو در بواب وحوی و 21/44/33مورا  با روزنامه کارگزاران سروشدکتر  گفتگویسروش، عبدال ریم،  -44
 http://www.drsoroush.com/Persian :ایشانانتشار یافته در سای  رسمی 

ر و التوزیوع، بیوروت، دارالشوروق للنشوبیروت: ، فی ظالل القرآن، تا(، )بیاذلیش طب، ابراهیم حسی ق سید -42
 .لبنان

 ۀمدرسوی  حووز  ۀجامعقم: محمدباقر موسوی،  ۀتفسیر المیزان، ترجمش(، 4731)طباطبایی، محمدحسی ،  -47
 .ةعلمی

 .هانیانتشارات فرا ۀسسؤ متهران: تفسیر مجمع البیان،  ۀترجمش(، 4712)طبرسی، فض  ب  حس ،  -41

منشورات محمد  ة،دارال تب العلمیبیروت: ، الجواهر فی تفسیر القرآن ال ریم، تا(، )بیطنطاوی ب  جوهری -41
 علی بیضون.

احیواء التوراث  نشور دارروت: بیومفواتیا الغیوب، ق(، 4121)فخر الدی  رازی، ابوعبدالله محمود بو  عمور،  -43
 .العربی

 رآن.ق مرکز فرهنگی درسهایی ازتهران: تفسیر نور، ش(، 4731)قرائتی، محس ،  -43
 .، تهرانةدارال تب االسالمیتهران: رآن، ق اموسقش(، 4712) اکبر،قرشی، علی -43

 .دارال تب االسالمیه، تهرانتفسیر نمونه، ش(، 4731)یرازی، ناصر، ش م ارم -41

رآن بوور فووراز اعصووار، ترجمووه و اقتبوواس پوواورقی از ابوالفضوو  بهرامپووور و قووش(، 4711) عبوودالرزاق،نوفوو ،  -21
  یب، تهرانشمحمود

، پواییز و شوناخ  رآنقو ۀ، مجلو«رآنقو یمنودنقد تقریر نصر حامد ابوزیود از تواریخ» ۀواعظی، احمد، مقال -24
 .3ماره ، ش31زمستان 

 شناسی به آدرس:رآنق برگرفته از سای  2رهشما و 4رهشما تصویر -22
http://www.quranology.com/farsi/jav.html 

 از سای  فضا به آدرس: 7رهشما تصویر -27
http://www.space.com/14400-killer-electrons-radiation-belt-space.html 

 از سای  ناسا به آدرس: 1رهشما تصویر -21

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-poleReversal.html 
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