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 .1مقدمه
موضوعات بسیاری در قرآن مطرح شده اس که مفسران مختلف برداشو های متفواوتی
از آن داشتهاند .ی ی از ای موضوعات که در ند دسته آیات مطرح شده« ،رجوم شویاطی بوا
شهابها» اس .
در ای نوشتار پس از نگاهی اجمالی به آیاتی که ای موضوع در آنهوا بوه صوراح و یوا
اشاره مطرح شده ،آراء گوناگون مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اس .

 .2آیات مرتبط با رجم شیاطین با شهابها
برخی از آیاتی که در آنها از رجم شویاطی بوا شوهابها سوخ گفتوه شوده ،از ایو قورار
اس :
ُ
ْ
َ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
َّ
َّ َ ُ ُ ً َ َ َّ َّ
َ ْ َ َ َ
تُظ َر ي َ * ََ َح َفظ ََُهتُ َمت تل شت ْي َط ٍُن
الف  َ -ل د جْلَُ َُى لآتكُء َرَجتُ َ ز يَُهتُ َللَ َ
َّ
َ َ
َ َْ
َ ِ
َّر َج ٍيم * َإَّل َم َ ْسُ َري َّلآ ْك ََ ُتك َم َْه شهُب ُّم َمي ِ (حجر)43-43،
و به یقی  ،ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن را برای تماشواگران آراسوتیم* و آن را از

هر شیطان رانده شدهای حفت کردیم* مگر آن کس کوه دزدیوده گووش فورا دهود کوه شوهابی
روش او را دنبال میکند.
برج به معنای ظهور اس و به هر یزی که ظاهر یا بلند باشد به نحوی کوه جلوب توجوه
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کند ،برج میگویند به همی دلی قصر ،قلعه و بنوای مرتفوع را بورج نامنود .بوروج در اینجوا بوه
ستارگانی اشاره میکند که آسومان دنیوا را زینو بخشویدهاند و «بوه مناسوب ظهوور و آشو ار
بودنشان که معنای اصلی بورج اسو  ،بوروج نامیوده شودهاند( ».قرشوی ،4712،ج ،4ص)431
بروج به نق از اب عباس ،حس و قتاده نیوز ،بوه سوتارگان معنوا شوده اسو ( .طبرسوی ،ج،47
ص)437
ن ته ظریف و قاب تأم این ه ،ای آیوه سوتارگان را بورای «نواظری » و بیننودگان از روی
زمی زیبا معرفی میکند ،نه این ه به طوور کلوی زیبوا باشود .ایو اشوارۀ ظریوف قرآنوی از ایو
حقیق پرده برمیدارد که اجرام آسمانی ،سیارهها و حتی رنگ ناب آبی آسمان از روی زموی
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ای قدر زیبا و فرح بخش اس و اگر از الیههای جو بوه بواال صوعود کنویم دیگور از ایو هموه
رنگ ،تأللو و زیبایی خبری نیس .
ون تأللو اجرام آسمانی مث ستارگان و ماه که زیبایی آنها را صود نودان میکنود ،بوه
دلی بازتاب نور آن توسب ذرات گاز و بخار و خاک و غیره در طبقات جو اس  .ولوی بیورون
از طبقات جو ،ماه و ستارگان تابنده نیستند و فضا تاریو

و سویاه اسو  ،وون یوزی وجوود

ندارد که نور آنرا بازتاب بدهد (برگرفته از دروس تفسیری عبودالعلی بازرگوان در تفسویر ترتیبوی
سورۀ حجر).
تصویر شمارۀ 4به خوبی گویای ای مطلب اس :

تصویر شمارۀ 1

می شود .در مجمعالبیان ،به نق از اب عباس «حفت» ،جلوگیری از دسترسی و آسویبرسوانی
یزهایی دانسته شده که آن را تباه میکنود« :حفوت آسومان از شویطان یعنوی نگهوداری آن از
شیطانها تا داخ آن نشوند و استراق سمع ن نند.شهابها موانع شویطانهوا از ورود بوه آسومان
هستند( ».طبرسی ،4712،ج ،47ص)437
شهاب در لغ شعلهای اس کوه از آتوش افروختوه زبانوه مویکشود (راغوب اصوفهانی،
 ،4733ص )123و طبرسی آن را عمودی از نور میداند که همچون آتش میدرخشد (طبرسی،
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 ،4712ج ،47ص )437و اما در اصطالح شهاب به قطعات سنگهای شناور در فضا گفته موی
شود که وقتی وارد جو زمی میشوند ،در اثر سرع و شدت برخورد بوا هووای اطورا

زموی ،

مشتع و برافروخته میشوند و لذا از خود خب ممتد سفیدی بر جای میگذارند.
َ
ب  -إ َّسُ َز َّي ََُّ َّلآ َكُء ُّلد ْس َيُ َز َيَِ ْل َك َك ب * ََ ح ْف ًظُ ِّمت ُ ِّتل شت ْي َطُن َّمتُرد * َّل َي َّآ َّتك ُْ َ
كن
َ َ ٍ
ٍ ٍَ
َ
َ
َ َ
ُ ُ ً َ َ ُ ْ َ َ ِ َ ِ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
كن م ُ ِّل َ
إ َلى ْل َك َإ ْ َو ْع َلى ََ ُي ْ َذ ُُ َ
تب * دحتكر َ لهتم عتذ ب َ َصتب * َإَّل مت و َطتف لخطفتِ
ُس
ج
َ
َ
َ ٍ
َ
َ ََْ َ َ ِ َ
ِ
ُتكمْه شهُب ث َُقب (صافات)41-3،
ما آسمان ای دنیا را به زیور اختران آراستیم* و آن را از هرشیطان سرکشی نگواه داشوتیم*
َ
به طوری کها نمیتوانند به انبوه فرشتگانا عالم باال گووش فرادهنود ،و از هور سووی پرتواب
ّ
میشوند* با شدت به دور رانده میشوند ،و برایشان عوذابی دایوم اسو * مگور کسوی کوه از
سخ باالییانا ی باره استراق سمع کند ،که شهابی ش افنده از پی او میتازد.

ای آیات نیز همچون آیات قب  ،با موضوع ستارگان و زین آسمان دنیا آغواز شوده و در
ادامه از رانده شدن شیاطی از ای آسمان سخ میگوید.
«مارد» هر یزی اس که عاری از خیر باشد« .شوجر أمورد» بوه معنوای درخو بودون
برگ اس ( .راغب اصفهانی ،4733 ،ص« )341مأل» نیز به گروهی اطالق می شوود کوه «بور
ی

نظر اتفاق نمایند که همه شمها را به سووی خوود ذخیوره و جلوب توجوه مینماینود؛ لوذا

جمعیتشان ارزش و عظم مییابد( .همان ،ص )323عالمه طباطبایی «موأل أعلوی» را هموان
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مالئ ه م رمی دانسوته اسو کوه شویطانهوا مویخواهنود بوه گفتگووی ایشوان گووش دهنود.
(طباطبایی ،4731 ،ج ،43ص)431
ظاهر آیه ای اس که « شیاطی به آنچه در مأل اعلی میگوذرد گووش نمیدهنود ».اموا
ُ ْ َ ُ َ ُ ِّ
كن َم ل َج َُس ٍب نشان میدهد کوه آنوان مشوتاق بوه شونیدن هسوتند؛ اموا نمیتواننود
قرینۀ ي ذُ
بشنوند .ون در صورت نفوذ ،از هر طر تیرباران میشوند.
«دحور» از ریشه دحر به معنوای طورد و رانودن بوا قهور و خوواری (قریشوی ،4712،ج،2
ص )721و «واصب» به معنوای دائوم اسو (راغوب اصوفهانی ،4733،ص« .)321خطفوه» را
قاپیدن و یزی را دزدکی و «با سرع ربودن» معنا کردهاند (همان ،ص )217و «ثاقب» یعنی
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نفوذکننده در یز دیگر و سورااکننده آن که از ریشه «ثقوب» بوه معنوای نفووذ و پواره کوردن
اس  .بر ای اساس «نجم ثاقب یعنی ستاره نورانی گویا که با خوود ظلمو را میشو افد و توا
میتواند نفوذ میکند (قرشی4733 ،ش  ،ج ،4ص .)711در اینجا میتووان بورای شوهاب ثاقوب
هم همی معنا را در نظر گرف .
َ
َ َّ َ
َ َ
َ َّ ُ َ ْ
َ َ َ ْ
ُ ُ
ج ََ -أسُ ل َك ْآ ََُ َّلآ َكُء ُ َك َج ْدسُهُ ُم َلُت َح َر ًسُشت َد ًيد ََشته ًمُ * ََ أستُ ََّتُ س ُْ ُتد َم َْهتُ َم َُع َتد
َ َ
َْ
ََ ُ
َ
َ َّ َ
َ َ
َ
َل َّلآ ْكَ ُ َك َي ْآُ َكَ َْن َي َُ ْد له شه ًَُُ َّر َص ًد * ََ أسُ َّل س ْد َرأ أش ور أ َر َيد ََ َك ْ َُتى و ْر َض أ ْم أر َد ََ َه ْتم
َ
ُ َ َ ً
َر َُّه ْم َرشد (ج )41-3،
و ما بر آسمان دس یوافتیم و آن را پور از نگهبانوان توانوا و تیرهوای شوهاب یوافتیم* و در
آسمانا برای شنیدن ،به کمی مینشستیمّ ،اماا اکنون هر کوه بخواهود بوه گووش باشود ،تیور
شهابی در کمی خود مییابد* و ما درس ا نمیدانیم که آیا برای کسانی که در زمیننود بودی
خواسته شده یا پروردگارشان بر ایشان هدای خواسته اس ؟
سیاق آیات سوره ج در مورد رانده شدن شیاطی  ،با سیاق دو سورۀ قب کمی متفواوت
اس و ای بار آیات از زبان جنیانی سخ میگوید که برای نفوذ در آسومان اقودام کورده و بوا
سیستم حفاظتی روبرو شدهاند.
به گفتۀ صاحب قاموس ،لمس در اص به معنای دسو مالیودن اسو  .در لموس طلوب
ملحوظ اس که دس مالیدن برای دانست اس  .بدی جه اس که راغب گوید گواهی از

از ای تعبیر به لمس نموده و به گفته ابیمسلم ،ما میخواسوتیم بورای اسوتراق سومع بوه آسومان
نزدی

شویم( .طبرسی ،4712 ،ج ،21ص 731و)731

ر
آیۀ اخیر به دو صورت معنا شده :اول این وه سوابقا شویاطی میتوانسوتند از اخبوار غیبوی

آ گاه شوند؛ لذا از حوادث آینده که خیر بود یا شر مطلع میشدند؛ اما پس از این ه بوه قوولی از
زمان بعث پیامبر اکرم(ص) ازشنیدن اخبار آینده مطلع شدند ،دیگر نمیدانند که حووادثی کوه
پیش روی جهانیان اس خیر اس یا شر.
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َ َّ َ
ر
مینویسد ََ :أسُ ل َك ْآ ََُ َّلآ َتكُء به گفته جبایی یعنی ما خواستیم به آسمان باال رویم .پوس مجوازا
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دوم ای که که شیاطی میگویند :ما نمیدانیم خداوند با جلوگیری از نفوذ و ورود ما بوه
آسمان ،برای اه زمی خیر خواسته اس یا شر و اتفاق تازهای که با بعثو پیوامبر اسوالم(ص)
را داد و دس ما را از اخبار آینده کوتاه کورد مقدموه عوذاب اسو  ،یوا نووعی رشود را بورای
بشری با دوری از خرافات و کم شدن ارتباط انسان با جنیان ،به دنبال خواهد داش .
د -إ َّس ُه ْم َع َّلآ ْتكَ َل َك ْْ ُز َُل َ
تكن )شوعراء)242 ،؛ در حقیقو آنهوا از شونیدن ،معوزول و
َ
َ
َ
محروما اند .آیه به صورت ضمنی به رانده شدن شیاطی از آسمان میپردازد و به ایو حقیقو
اشاره میکند که شیاطی نمیتوانند نازلکننده قرآن باشند؛ ون آنان ازشنیدن کالم الهوی منوع
شدهاند :إ َّس ُه ْم َع َّلآ ْكَ َل َك ْْ ُز َُل َ
كن  .در مجمعالبیان به نق از مقات در ای زمینه آموده اسو :
َ
َ
َ
قریش میگفتند ،شیطانها قرآن را به زبوان محمود(ص) القوا میکننود؛ از ایو جهو خداونود
متعال ایشان را ت ذیب کرد و فرمود :آنها نمیتوانند ،قرآن را از آسمان بیاورنود؛ زیورا بوه وسویله
فرشتگان و شهابها میان ایشان و آسمان و شنیدن از آسمان مانع ایجاد شوده اسو ( .طبرسوی،
 ،4712ج ،43ص)31
َ
َ
ِّ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
هو َ ََ -ل َ ْد َز َّي ََُّ َّلآ َتكُء ُّلتدس َيُ َ َك َصتَُي َ ََ َج َْل ََ َُهتُ ُر ُج ً
كمتُ للش َتيُ َ ي َ ََ أ ْعُ ْتدسُ له ْتم َعتذ ب
َ
َ
َّلآ َتْير (مل  )1 ،و در حقیق  ،آسمان دنیا را با راغهوایی زینو دادیوم و آن را مایوه طورد

شیاطی (قوای مزاحم) گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده کردهایم.
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 .3تبیین دیدگاههای گوناگون در مواجهه با آیات رجم شیاطین
در مواجهه با آیات فوق ،دو دیدگاه کلی وجود دارد:
 .1 .3قائالن به تفسیر پذیری آیات رجم شیاطین

بیشتر مفسران به نوعی ای آیوات را قابو تفسویر و تبیوی دانسوته انود .البتوه ایو گوروه را
میتوان در دستههای زیر قرار داد:
الف .اکت ا به برداشت اجمال و سربسته از آیات مربوطه :برخی مفسران معتقدند که
ای دسته آیات با فهم بشری قاب ادراک نیس و بنا به غیرقاب ادراک بوودن روح آیوه ،توالش

بررسی تطبیقی دیدگاهها دربارة آیات رجم شیاطین با شهابها

برای فهم آن بینتیجه اس  .از ایو رو بوه برداشوتی اجموالی و سربسوته از اینگونوه آیوات اکتفوا
نموده اند .اینان معتقدند که اگر ه ما معانی و مفاهیم ای آیات را امروزه درک نمیکنیم ،ولی
موظفیم ظواهر آیات را حفت کنیم و اطالع بیشتر از آنها را بوه آینوده واگوذاریم .بوه طوور مثوال
سيدقطب در تفسیر فی ظالل القرآن نی آوردهاس :
ما نمیدانیم شیطان سرکش گونه میشنود و گونه اسوتراق سومع مویکنود و گونوه
توسب شهاب ثاقب رانده می شود؛ ون همه ای ها مصداق غیب اس که طبیع بشری موا از
تصور کیفی آن ناتوان اس و وظیفه ما در اینجا تصدیق آن یوزی اسو کوه از جانوب خودا
آمده اس  .آیا ما در مورد هستی جز ظاهر و پوسته ،یوزی مویتووانیم دریوابیم؟! (سویدقطب،
ج ،1ص)2131
بنا به ای عقیده ،تف ر در مورد ای آیات سودی ندارد و تنها سبب اشتغال انسان به اموری
می شود که بوه او ارتبواط نودارد و یوزی بور عقیودهاش نمویافزایود و او را از ت لیوف اصولی
بازمیدارد؛ ولی قرآن کتابی برای فهم و تدبر همه انسانهاس  .البته در قرآن آیواتی وجوود دارد
که جز به اشارات راسخون در علم ،ما را به آن راهی نیس ؛ اما نمیتوان به محو

عودم درک

صحیحی از آیات ،آن را به کناری نهاد و از تالش برای فهم آن باز ایستاد؛ زیرا قرآن ،خود ما را
موظف به تف ر و تودبر میکنود و کسوانی را کوه از تف ور در آیوات سورباز میزننود ،سورزنش

آیا به آیات قرآن نمیاندیشند؟ یا مگرا بر دلهایشان قف هایی نهاده شده اس ؟
به عالوه ،قرآن خود را نور و کتاب مبی معرفی میکند .افزون بور ایو  ،در قورآن ،اموری

ارتباط به انسان و زندگی او نداشته باشد ،هرگز مطرح نشده اس .
ب .ت سيری بر مبنای م ان ظاهری آیات و روایات وارده :بیشتر مفسران پیشی بر بور
ر
معنای ظاهری ای آیات کامال پایبنود بووده انود .آنوان «سوماء» را اشواره بوه هموی آسومان ،و
«شهاب» اشاره به همی شهاب معهود دانسته اند که همی سنگریزههای سورگردانی اسو کوه
در ای فضای بی ران در گردشند و گاه گاه که در حوزه جاذبه زمی قرار میگیرند و به سووی

دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

میفرماید:
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َُ
كب أقفُلهُ (محمد)21،
أَُل يُدَرَن ل رآن أم على قل ٍ
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زمی کشیده میشوند و بر اثر سرع برخورد با امواج هوا داغ و سووزان و شوعلهور و خاکسوتر
میشوند .طبق ای دیدگاه شیاطی هم الجرم همان موجودات جنوی طورد شوده از درگواه الهوی
هستند که میخواهند با استراق سمع از اخبار غیبی و گفو وگوی مالئ وه بوا خبور شووند و بوا
همی شهابهای شعلهور که در آسمان میبینیم تعقیب میشوند.
َّ ُ ُ ً
َ ََ ْ َ َْ
َجُ ََ َز َّي ََُّهُ ل َّلَتُظر ي َ * ََ َحف ْظَُهتُ مت ْ
كُء َر
طبرس ذی آیات َ ل د جْلَُ َُى لآ َ
َ
َ
َ َ َ
ُ ِّل ش ْ
طُن َر َج ٍيم پس از نق قول از اب عباس و حس و قتاده که برجها را ستارگان دانسوتهاند
ي
ٍ
و نیز نق از ابوو علوی جبوائی و ابوو مسولم کوه در معنوای آیوه گفتهانود ،یعنوی موا آسومان را از

هرشیطانی که بوسیله شهابها رانده می شود ،حفت کردیم ،مینویسد:
مقصود از حفت شیء جلوگیری از یزهایی اس که باعث تضییع آن میشووند .حفوت
قرآن ،یعنی تدریس آن تا فراموش نشود و حفت مال یعنی نگهداری آن و حفت آسمان ازشیطان
یعنی نگهداری آن از شیطانها تا داخ آن نشوند و استراق سمع ن نند .مانع شویطانهوا از ورود
َّ
َ َ
َ َْ
ِ
به آسمان ،شهابها هستندَ .إَّل َم َ ْسُ َري َّلآ ْتك ََ ُتك َم َْته شتهُب ُم َمتي ِ  :سورق عبوارت اسو از
ربودن یزی که در جای محفوظی قرار دارد .سمع در اینجا به معنای مسموع اسو ؛ یعنوی بوه
جز آنهایی که میخواهند در نهان یزی از آسمان بشنوند که شعله آتش آنها را دنبال میکنود.
ای شعله را اه زمی میبینند .نان که ما هم میبینیم .ایو شوعلههوای آتوش همچوون تیوری
اس که به آنها انداخته می شود .شهاب ،عمودی از نور اس
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که همچون آتوش مویدرخشود.

از اب عباس ،روای اس که :در جاهلی  ،کاهنانی بودند کوه هور یوك را شویطانی بوود .ایو
شیطانها در جاهایی کمی میکردند و صدای فرشتگان را از آسمان استماع میکردنود .آنچوه
میشنیدند در باره حوادث کره زمی بود .سپس نزد کاه میآمدند و آنچوه شونیده بودنود ،در
اختیار او قرار میدادند .پس از بعث عیسی از سه آسمان و پس از بعث پیوامبر اسوالم از هموه
آسمانها منع شدند .از ای پس نگهبانی آسمانها به ستارگان سپرده شد ،توا بوه وسویله شوهابهوا
جلوشیاطی را بگیرند؛ بنا بر ای  ،شهاب از معجزات پیامبر اسالم اس ؛ زیرا پویش از او شوهابی
دیده نشده اس  .حس گوید :شهاب ،شیطانها را میکشد و میسووزاند .ابو عبواس گویود:
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ش ویطانهووا سووقوط موویکننوود و موویسوووزند؛ ولووی کشووته نموویشوووند (طبرسووی ،4712،ج،47
ص431و.)431
زمخشری نیز روای زیر را به نق از ابو عبواس مویآورد :أسهتم تُسك َّليحُمتكن عت
لآتكك َ ُلكتتُ َلتتد عيآتى مَْتتك مت ثتتَلَ ستكك َ ُلكتتُ َلتتد محكتتد مَْتك مت لآتتكك َ لهتتُ
(زمخشری ،بی تا ،ج ،2ص)131؛ شیاطی از (اخبار) آسمانها منع نمیشدند .پس زموانی کوه
عیسی(ع) متولد شد ،از سه آسمان و وقتی محمد(ص) تولد یاف از همه آسمانها منع شدند.
فخر رازی و نیز آلوس بعد از ذکر ای تفسیر ،اش االت مختلفی را که با در نظر گرفت
ر
هیئ قدیم ،متوجه ای تفسیر می شده ،مشروحا بیان کورده و بوه پاسوخ آن پرداختوهانود (فخور
رازی ،ج ،23ص743؛ روح المعانی ،ج ،42ص.)33
عالمه طباطبایی در تبیی و ابطال دیودگاه ایو دسوته از مفسوران کوه اکثریو را تشو ی
میدهند اظهار میدارد:
مفسری برای این ه مسالۀ استراق سمع شیطانها در آسمان را تصویر کنند و نیوز تصوویر
کنند که گونه در ای هنگام به سوی شیطانها با شوهابهوا تیرانودازی موی شوود ،بور اسواس
ظواهر آیات و روایات که به ذه میرسد توجیهاتی ذکر کردهاند که همه بر ای اسواس اسوتوار
اس که آسمان عبارت اس از افالکی که محیب به زمی هستند و جماعو هوایی از مالئ وه
در آن افالم منزل دارند و آن افالم در و دیواری دارند که هیچ یوز نمویتوانود وارد آن شوود،
شهابها را به دس گرفته و در کمی شیطانها نشستهاند که هر وقو نزدیوك بیاینود توا اخبوار
غیبی آسمان را استراق سمع کنند ،با آن شوهابهوا بوه سووی آنهوا تیرانودازی کننود و دورشوان
سازند و ای معانی همه از ظاهر آیات و اخبار ابتداء به ذهو میرسود؛ ولوی اموروز بطوالن ایو
سخنان به خوبی روش شده اس (طباطبایی ،4731 ،ج ،43ص.)433
دربارۀ ای دیدگاه ،سئواالت و ابهاماتی به ذه میرسود از جملوه این وه :اگور آسومان را
همی آسمان دنیا و شهاب را سنگهای سوزان در جو زمی در نظر بگیوریم ،گونوه شویطانی
که از جنس ج اس و ماهیتی رقیق و ناری دارد با سنگهایی از جنس سخ و ثقیو موورد
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ر
اصاب قرار میگیرند؟! و آیا اصوال جایگاه اخبار غیبی و مالئ های که بوا وحوی و اموور غیبوی
سر و کار دارند و از جنس مل وت هستند ،همی آسمان دنیاس ؟
ج .ت سير آیات با تکيه بر نظریات کيهان جدید و یافتههای نوین علمی  :برخی ایو
آیات را مشعر بر سیستم حفاظتی جو زمی در مقاب اصاب اجرام آسمانی و اشعههای کیهوانی
دانستهاند .به طوور مثوال آقوای عبودالعلی بازرگیان در تفسویر خوود از آیوات سوورههای حجور،
صافات و ج  ،ای آیات را بر یافتههای جدید علمی در خصوص نقش حفاظتی الیوههای جوو
زمی منطبق میداند .خالصۀ گفتار او نی اس :
منظور از آسمان دنیا جو زمی اس که دو کارکرد برای آن تعریف می شوود :زیباسوازی
و حفاظ  .جو زمی نور خورشید را تجزیه میکند و ایو هموه رنوگ و تأللوو و زیبوایی را بوه
دیدگان زمینیان تقدیم میدارد و هف آسمان که در جای جای قرآن به آن اشاره شده اس  ،بوه
هف الیۀ جو زمی اشاره دارد:
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ای الیهها زمی و زمینیان را از سه یز محافظ میکند:
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 .4سنگهای سرگردان :در روز میلیونها سنگ سرگردان به جوو زموی میرسوند کوه در
طبقات پایی تر که گالی هوا بیشتر و هوا غلیتتور اسو در اثور سورع بواال و اصوط اک بوا
عناصر جو میسوزند و به زمی اصاب نمیکنند .قمرها و سیارههایی که ای سیسوتم حفواظتی
را ندارند ،مدام در معرض برخورد اجرام آسمانی هستند لذا سطا آنها فرورفتگیهوای زیوادی
دارد.
 .2اشعههای مضر :ولتاژ اشعههایی که روزانه به جو میرسد  4143ال ترونول اسو ؛ اموا
تنها طیف کمی از نور خورشید و اشعههای اصاب شده به جو زمی به ما میرسد .طبقات جو
زمی اشعههای مرگبار را فیلتر میکند و زمینیان را از عوام مخ حیات حفوت مینمایود .الیوۀ
ازن که در طبقۀ استراتوسفر وجود دارد و اشعههای مضر و اشعۀ فرابنفش را منع س میکنود و
آنها را به فضا باز میگرداند.
 .7بادهووای خورشوویدی :موووج موواد سوونگینی کووه کووه در فضووا وجووود دارد توسووب الیوۀ
مغناطیسی جو زمی (مگنوتوسفر) دفع میشوند.

با ای توضیحات به بیان آیات پرداخته اس :
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شیطان تنها به موجودات متمرد جنی و انسی اطالق نموی شوود؛ بل وه هور یوزی کوه از
مدار اصلی خود خارج شود ،شیطان اسو و از آن رو بوه ابلویس ،شویطان گوینود کوه از مسویر
طاع خدا خارج شد .پس میتوان به سنگهای سرگردان که از مدار خوود خوارج شودهاند و
اشعههای مضر هم عنوان شیطان را اطالق کرد.
در سورۀ صافات به ای شیاطی  ،لقب موارد داده شوده اسو  .موارد یعنوی بودون خیور و
برک و هر یزی را شام می شود که فایده نمیرساند .آسومان دنیوا از تموام عوامو مضور و
غیرمفید محافظ شده اس  .مگر شیطانی که برای استراق سمع دزدانه وارد شود.
سمع که به معنای شنیدن اس ؛ اصو آن بوه معنوای «نفووذ» بووده و شونیدن را از آن رو
سمع گویند که هنگام شنیدن ،کالم گوینده در مخاطب نفوذ میکند .سونگهای آسومانیای
که میتوانند از الیههای حفاظتی عبور کرده و به جوو زموی نفووذ کننود ،میسووزند و از خوود
َ ِ َ
َ َْ
ّردی از شهاب نورانی بر جای میگذارندُ :تك َم َْه شهُب ث َُق ِب
اما معنای این ه ای شیاطی عذاب دائمی دارند یس ؟ وقتی سنگهای سورگردان وارد
ّ
جو زمی میشوند در آن طبقات برای مدت طوالنی گرفتار میآیند .کمربندهای حفواظتی کوه
گرد زمی را فراگرفتهاند عوام مزاحم را به قطبی انتقال میدهند و آنچه را که ما تح عنووان
شفق قطبی میشناسیم ،در واقع ذرات بواردار بواد خورشویدی و یونهوای یوونیزه شوده در الیوۀ
یونسفر اس .
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طبق فرضیۀ ایشان ،در سورۀ صافات ماجرای شرح سیستم حفاظتی از هموان آیوۀ اول ایو
َ َّ َّ
ًّ
َُ َصتفُ (صافات )4،را
سوره آغاز می شود .لذا ایشان بر خال دیدگاه مفسران که آیۀ َ لصُُ َ
به فرشتگان صف کشیده ،صف نمازگزاران یا صفو مجاهدان تعبیور کردهانود ،آن را خطووط

مغناطیسی اطرا

زمی میداند که در صفوفی منظم قرار گرفتهاند:

بررسی تطبیقی دیدگاهها دربارة آیات رجم شیاطین با شهابها

تصویر شماره  :4میدان مغناطیسی زمین

َ
او معتقد اس که ُ َُّلز َج َر ََ َز ْج ًتر هم نه فرشتگان ،بل ه الیههایی هسوتند کوه اجورام
ْ
َ َّ َ
َُ َذ ًر و کمربند حفاظتی زمی سخنی به
مضر را میرانند؛ اما در خصوص رابطۀ بی ُُلُ َُلي َ
میان نمیآورد!
ایشان ج را هم از همی سنخ دانسته و معتقد اس ج ّ یو وصوف اسو کوه بوه هور
یزی که از دایرۀ شناخ ما پوشیده باشد اطالق می شود( .بازرگان ،تفسیر سوره الصافات)

پخش می شود که میتوان آنها را در کرۀ زمی با دستگاههوای گیرنودۀ مخصووص بوه خووبی
گرف  .هیچکس به درستی نمیداند سر شمۀ ای امواج فوقالعواده نیرومنود کجاسو ؛ ولوی
دانشمندان میگویند احتموال قووی دارد کوه در کورات دور دسو آسومانی موجوودات زنوده
فراوانی هستند که از نظر تمدن از ما بسیار پیشرفتهترند و به همی دلی میخواهند اخبارشوان را
در جهان پخش کنند و در آن اخبار مسائلی اس که برای ما تازگی دارد .موجوداتی که آنها را
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د .برداش و ت سيری دیگر ،مبتن بر حدس و احتمال :بعضوی دیگور گفتوهانود کوه
ر
اکتشافات اخیر نشان داده که یك سلسله امواج نیرومند رادیوویی از فضواهای دور دسو  ،مرتبوا
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پری مینامیم میکوشند ،از ای امواج استفاده کنند ،ولی اشعه نیرومندی آنها را به دور میرانود
(نوف  ،4711 ،ص.)213
آنچه در ای باره میتوان گف این ه :ماهیو ایو اموواج رادیوویی و منشوأ آن مشوخص
نیس و وجود موجودات زندۀ متمدن هنوز در حد حدس و گمان اس  .در آیات سورۀ جو
بیان شده اس که شیاطی از «مأل اعلی» استراق سمع میکننود؛ آیوا موجوودات زنودۀ متمودن
ساک در کرات دیگر مصداق مأل اعلی هستند؟ به عالوه را پریان میخواهنود بوه ایو اموواج
دسترسووی پیوودا کننوود و آن اشووعۀ نیرومنوودی کووه جلوووی پریووان را میگیوورد یسو و منشووأ آن
کجاس ؟ و...
هی .ت سيری مبتن بر تشبيه و مثل دانستن آن آیات :جمعی دیگر از مفسران ،تعبیرات
آیات مذکور را از قبی تشبیه و کنایه و ذکر امثال و به اصطالح بیان «سومبولی » مویداننود و
ای تشبیه و کنایه را به صورت های گوناگونی بیان میکنند و بر ایو دیدگاهنود کوه تعوابیر ایو
آیات از باب تشبیه و کنایه اس و معنای ظاهری مراد نیس .
عالمه طباطبای در ای زمینه مینویسد :توضیا مناسب آیات بوه احتموال موا  -و خودا
داناتر اس  -ای اس که :ای بیانواتی کوه در کوالم خودای تعوالی دیوده موی شوود ،از بواب
مثالهایی اس که به منظور تصویر حقایق خارج از حوس زده شوده ،توا آنچوه خوارج از حوس
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اس به صورت محسوسات در افهام بگنجد ،هم نان که خود خدای تعالی در کالم مجیودش
فرمود ََ :ك ْل َك ْ َو ْمثُ ُ َس ْضر َُهُ ل َّلَُس ََ مُ َي ْْ ُلهُ إ ََّّل ْلُْل ُك َ
كن (عن بوت .)17،اینها مثالهایی اسو
َ
َ
َ َ َ
َ َ
که ما برای مردم می زنیم و جز دانایان آن را درم نمیکنند و ای گونه مث ها در کوالم خودای
تعالی بسیار اس ؛ از قبی عرش ،کرسی ،لوح و کتاب؛ بنا بر ای  ،مراد از آسمانی کوه مالئ وه
در آن منزل دارند ،عالمی مل وتی خواهد بود که افقی عالی تر از افوق عوالم ملوك و محسووس
دارد ،همان طور که آسمان محسوس ما با اجرامی که در آن هسو عوالیتور و بلنودتر از زموی
ماس و مراد از نزدیك شدن شیطانها به آسمان و استراق سمع و به دنبوالش هود شوهاب هوا
قرار گرفت  ،ای اس که:شیطانها میخواهند به عالم فرشتگان نزدیك شوند و از اسرار خلق
و حوادث آینده سر درآورند و مالئ ه هم ایشوان را بوا نووری از مل ووت کوه شویطان هوا تواب

بررسی تطبیقی دیدگاهها دربارة آیات رجم شیاطین با شهابها

تحم آن را ندارند ،دور میسازند و یا مراد ایو اسو که:شویطان هوا خوود را بوه حوق نزدیوك
میکنند ،تا آن را با تلبیسها و نیرنگهای خود به صورت باطو جلووه دهنود و یوا باطو را بوا
تلبیس و نیرنگ به صورت حق درآورند؛ اما مالئ ه تالش آنان را باط میکنند و حوق صوریا
را هویدا میسازند ،تا همه به تلبیس آنها پی ببرند و حق را حق ببینند و باط را باط و ایو کوه
خدای سبحان داستان استراق سمع شیاطی و هد شهاب قرار گرفتنشان را دنبوال سووگند بوه
مالئ ه وحی و حافظان آن از مداخله شیطانها ذکر کردهاس  ،تا انودازهای گفتوار موا را تاییود
میکند و خدا داناتر اس

(طباطبایی ،4731 ،ج ،43ص.)433

آی الله م ارم قریب همی تشبیه را ارائه میدهد ،بدینسان کوه منظوور از سوماء در ایو
آیات نه آسمان دنیا ،بل ه آسمان معناس و آیۀ  11سورۀ اعرا شاهد آورده شدهاسو کوه در
َّ
َ َّ ْ
َ ْ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ
آن ،منظور از آسمان مقام قرب خداسو َ :إ َّن ل َتذي َ تذ َُك ََ َكي َُك ََتُ ََ ْستُك َم ُرَ َع َْهتُ َّل كفتُ ُ له ْتم
َ ُ
أ َْ َك ب َّلآ َكُء  .در حقیق  ،کسوانی کوه آیوات موا را دروغ شومردند و از پوذیرفت ا آنهوا ت ّبور
ورزیدند ،درهای آسمان را برایشان نمیگشایند .ستارگان نیز یك مفهوم موادی دارد کوه هموی
ستارگانی هستند که در آسمان دیده میشوند و یك مفهووم معنووی کوه اشواره بوه دانشومندان و
شخصی هایی اس که روشنی بخش جوامع انسانی هستند و همانگونه کوه موردم راه خوود را
در شبهای تار یك در بیابانها و بر صفحۀ اقیانوسها به وسیلۀ ستارگان پیدا میکنند ،تودههوای
جمعی در اجتماعات انسانی نیز راه زندگی و سعادت و حیات را به کموك ایو دانشومندان و
در ادامه به حدیثی اشاره شده اس که در آن پیامبر اکرم(ص) اصحاب خود را به نجووم
َُ َ
ُ َ َ
ََ ُ َ ُْ
تشبیه فرمودندَ :مثل أ ْص َح ََُى َُيك ْم َكث َل ُّلَ ُُ َكم ََت ِّيهُ أ َوذ هُ َد َأ ؛ یاران م همچوون سوتارگانند
که به هر کدام اقتدا شود ،مایۀ هدای اس ( .سفینةالبحار ،ج ،2ص )1و نیز به تفسیر امام ذیو
تكم ل َُ ْه َُ ُتدَ ْ َ َهتُ ُتى ُظ ُل َكتَُ ْل َم ِّتر ََ ْل َم ْ
آیۀ ََ ُه َك َّلتذأ َج َْ َتل َل ُك ُتم ُّلَ ُُ َ
تر ؛ او کسوی اسو کوه
ح
َ
َ
َ
َ َ
َ
ستارگان را برای شما قرار داد تا در تواری یهوای خشو ی و دریوا بوه وسویله آنهوا هدایتشووید.
(انعام )13،استناد شوده کوه در آن اموام(ع) فرمودنود :لَُتكم آ محكتد ؛ منظوور از سوتارگان،
خاندان پیامبرند (حویزی ،4141 ،ج ،4ص.)311
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در ادامه بر ای نظر اس که :نی میتوان حدس زد کوه «سوماء» در اینجوا بوه مفهووم
معنوی اشاره میکند و کنایه از آسومان ،حوق و ایموان و معنویو اسو و هموواره شویاطی در
تالشند تا به ای محدوده راه یابند و از طریق انواع وسوسوههوا در دل مؤمنوان راسوتی و حامیوان
حق نفوذ کنند؛ اما مردان الهی و رهبران راه حق از پیامبران و امامان گرفته تا دانشمندان متعهد،
با امواج نیرومند علم و تقوایشان بر آنها هجوم میبرند و آنان را از نزدیك شودن بوه ایو آسومان
میرانند( ».م ارم شیرازی ،4731 ،ج ،44ص 11و)11
تشبیهاتی که ارائه شده ،به نظر منطقی میرسد؛ اما در موورد سوورههای حجور و صوافات
به صراح سخ از آسمان دنیاس ؛ نه این ه آسمان معنا مد نظر باشد .آیا مویتووان بخشوی از
آیه را از باب کنایه و تشبیه دانس (شهاب ها و ستارگان) و بورای بخشوی دیگور (سوماء الودنیا)
دالل حقیقی قای شد؟ البته ای موضوع تنها در مورد سورۀ ج صادق اس کوه لفوت سوماء
قیدی نخورده اس و میتوان آن را به عالم معنا در نظر گرف .
به عالوه ،نویسونده بورای اثبوات این وه منظوور از سوماء در آیوات سووره حجور ،آسومان
دنیاس  ،مینویسد :اگر منظور همی شهاب مادی و آسمان مادی باشد ،باید پذیرف که ایو
منطقه برای دانشمندان بشور کشوف شوده و مطلوب اسورارآمیزی در آن وجوود نودارد (م وارم
شیرازی ،4731 ،ج ،44ص 11و.)14
البته روش اس که دانش بشر تنها به قطرهای از بیکران شگفتیهای آسمان دس پیودا
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کرده اس و هر روز اخبار تازهای مبنی بر اکتشوافات جدیود در ایو بواب مطورح موی شوود و
نمیتوان گف دانش بشر به طور کام بر پهنه کیهان تسلب یافته و پرده از تموام رمووز و اسورار
آن برداشته اس .
طنطاوی نیز منظور از شیاطی را ،دانشمندان حیلهگر و ریاکار و پیروان آنها ،و منظوور از
استراق سمع را ،آ گاه شدن از شگفتیهای آفرینش دانسوته و مینویسود :انوس و جو هموواره
خواستار کشف مجهوالت عالمّ ،
اعم از زمینی و آسمانی بووده و هسوتند ،ولوی همانگونوه کوه
اسرار عالم ظاهر را بدون تهیه مقدمات نمیتوان کشف کورد ،کشوف اسورار عوالم بواال نیوز بوه
مقدماتی خاص نیاز دارد و آن ارتقای روح انسانی و روح ّ
جنوی اسو  .پوس اگور جو و انوس
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بدون تهیه اسباب مناسب ،برای کشف اسرار عوالم فرشوتگان دسو ب وار شووند ،هیچگواه بوه
نتیجه نخواهند رسید و آیات  43و 43سوره حجر ش س شیاطی را در ای زمینه بیوان میکنود
تا عبرتی برای انسانها باشد .آیه  71سوره الرحم نیز که بر اساس آن ،ج ّ و انس قدرت عبوور
از مرزهای آسمانها و زمی را جز با نیرویی (فووق العواده) ندارنود ،اشواره بوه هموی معناسو
(طنطاوی ،بی تا ،ج ،3ص.)42
منظور از شیاطی  ،دانشمندان حیلهگر و ریاکار و پیوروان آنهوا ،منظوور از اسوتراق سومع،
آ گاه شدن از شگفتیهای آفرینش اس  .طنطاوی در تفسیر خود ای دانشومندان ریاکوار را بوه
دجال تشبیه کرده و در توضیا ای آیات میگوید:
پس گونه امثال ای دجاالن (دانشمندان حیلهگر و ریاکار) و مردم عووامی کوه از آنهوا
پیروی میکنند ،اهلی آن را دارند که از عجایب آسمانها و آنچه از حساب و نظم و استواری
نزد ما میبینند ،آ گاه شوند؟ هرگز! ما (ای علم و دانش) را از آنان گرفته و ایشان را از (راهیابی
به اسرار آن) منع کردیم و ای آسمان زین داده شده را از آن کسی قرار دادیم که ع ق دارد تا
با آن تف ر کند و ذهنی دارد که به تدبر (در اسرار آفرینش) میپردازد .پس ما ایشان را از نفووذ
در اسرار آسمان با رأی و عق خود منع کرده از هر شیطان رانوده شوده درگواه الهوی ،خوواه از
جنس بشر باشد یا ج حفت نمودیم (طنطاوی ،بی تا ،ج ،3ص.)41
او در جای دیگر شیاطی را کنایه از انسانهای غافلی میداند کوه هرگوز در شوگفتیهای
خودخواهی ،حرص و سایر خصوصیات منفیای معرفی میکند که مانع از تف ر و تدبر اس :
آیا نمیبینی بسیاری از مردمی که اطرا

تو هستند در همی زمی محبووس و زندانیانود

و هیچگاه شمشان به جهان باال نمیافتود و از آن یوزی نمویشونوند و رمووز ایو جهوان را
نمیفهمنود؟ آنهوا بوه وسویله (شوهاب) شوهوت و دشومنی و خودخوواهی و طموع و حورص و
جنگهای خانمانسوز از درم معانی عالیه مطرودند و اگر روزی هم نوی هوسوی کننود ،بوه
خاطر آن همه آلودگی که بر دل و جان دارند رانده می شوند (طنطاوی ،بی تا ،ج ،43ص.)41
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در ت سير نور ذی آیه  43سورۀ حجر آمده :در آسمان معنوی

هرههای درخشوان و

الگوها و رهبرانی قرار دادیم و حقایق را از وسوسههوای شویطان حفوت کوردیم و هرگواه شویطان
صفتی وسوسهای نماید ،با اسوتدالل و منطوق مح وم بور او هجووم آورده و بودع و التقواط و
وسوسوههوای او را بووا شوهاب علووم و برهوان اهو ذکوور محوو موویکنویم (قرائتووی ،4731 ،ج،3
ص.)727
ابییین عربییی در تأویووو عرفوووانی آیوووات  43-41حجووور بیوووان موووی دارد :مقصوووود از
«سماء» ،عق یا قلب و منظور از «بروج» ،مراتب عق (هیوالنی ،بالمل ه ،بالفع  ،مستفاد) یوا
مقامات اخالقی مانند صبر ،ش ر ،توک و ...اس و مقصوود از توزیی سوماء ،آراسوت آن بوه
ّ
علوم و معار و ح م هوا بورای متف وران اسو و موراد از شویطان ،اوهوام و تخویالت ،و از
شهاب مبی  ،برهان واضا یا اشراق نور هودای  ،اراده شوده کوه اوهوام و تخویالت را میرانود
(اب عربی ،4122 ،ج ،4ص.)712
 .2 .3قائالن به تفسیرناپذیری آیات رجم شیاطین

قائالن به ای دیدگاه را میتوان در دو گروه قرار داد:
الف .مراد واق
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ّ

نداشتن این آیات به عل تأثر از عقاید و فرهنگ زمان ن:ول :ایو

آیات در فضای ف ری و فرهنگی خاص خوود نوازل شوده اسو  .زموانی کوه در میوان اعوراب
اندیشه های ای نینی و معتقداتی همچون ج ّ و  ...رواج داشته و واقعیو خوارجی نودارد و
لذا موردی ندارد که بخواهیم به تفسیر و تبیی آنها بپردازیم.
برخی از متف ران معاصر بر ای نظر هستند ،از جمله محقق مصری نصیر حامید ابوزیید

معتقد اس که قرآن ی

مت فرهنگی اس و مانند هر مت دیگر نمیتوانود جودای از شورایب

فرهنگووی ،اجتموواعی و سیاسووی زمووان نووزول ق ورآن تفسوویر ش وود .او رابط وۀ مووت بووا فرهنووگ را
دیال تی ی میداند؛ یعنی قرآن هم از فرهنگ جاهلی تأثیر پذیرفته و هوم روی آن تأثیرگذاشوته
اس .
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بر طبق ای دیدگاه همۀ قرآن برای همۀ زمانها و م انها کارآیی ندارد؛ ون دسوتهای از
ر
آیات ،صرفا تح تأثیر شرایب فرهنگی زمان نزول نازل شدهاند و امروز که شورایب اجتمواعی و
فرهنگی به طور کلی متحول شده اس  ،ای آیات نیز موضوعیتی ندارنود و فقوب بورای مطالعوۀ
تاریخی مفید هستند تا مردم ای عصر بدانند که در آن زمان نی عقایدی وجود داشوته اسو .
ر
مثال اح امی که در مورد بردهداری یا دریاف جزیه از اه کتاب در قرآن آمده اس  ،به دلی
دگرگونی فرهنگی جامعۀ امروز کارایی نودارد .او آیواتی را کوه در بواب جو  ،سوحر ،حسود و
شیاطی نازل شده اس  ،از ای دسته آیات و برخاسته از فرهنگ جاهلی میدانود کوه قابلیو
ر
تأوی را هم ندارند؛ بل ه تاریخ انقضای آنها گذشته اس و امروز صرفا گزارشهوای تواریخی
هستند .او آیات اولیۀ سورۀ ج را از دستۀ اخیر برشمرده ،مینویسد:
قرآن کریم در ساخ و بازنمایی واقعی فرهنگی آن روزگار از ای باورها برکنار نیس .
در شما ر زیادی از آیات و به ویژه در ی

سووره کامو ویوژه جنیوان ،احووال آنوان ،تحوول در

طبیعتشان  ،و ایمان آوردنشان به دی اسالم ،پس از شنیدن آیوات قورآن ذکور شوده اسو  .ایو
سوره از ی

جه دیگر ،آن باور رسوا کرده در اندیشه عربی ،یعنی ارتباط جو بوا آسومان و

ام ان ارتباط برخی آدمیان با جنیان را نشان میدهد (ابوزید ،4731،ص.)33
نیز در مورد عالم ج ّ اظهار میدارد :عربها پویش از ظهوور اسوالم ،پدیودههای شوعر و
کهان را اموری میدانستند که ریشه در عالمی دیگور ،در ورای ایو عوالم محسووس و مرئوی
سیرت جنیان متفاوت با نوع بشر بود و از ای جه آنان میتوانستند از مرزهای آسمان و زموی
بگذرند ،از غیب خبر دهند و بر امور پوشیده و پنهانی دس یابنود .برخوی از انسوانهای ویوژه
(یعنی کاهنان) نیز از طریق ارتباط با جنیان میتوانسوتند هموی علوم و معرفو ویوژه (بوه عوالم
غیب) را که جنیان با اسوتراق سومع از آسومانها کسوب میکردنود بوه نوگ آورنود (هموان،
ص)31
پس بر طبق ای دیدگاه ،ماجرای شیاطی و استراق سمع آنها از مأل اعلی و تعقیب شودن
ر
با شهاب ،صرفا عقیدهای جاهلی اس و ون مردم آن زمان به ای دس مطالب ایمان داشوتند
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و قرآن نیز متنی بشری و پیامبر نیز متعلق به همان فرهنگ بووده اسو  ،ایو عقایود بوه قورآن راه
یافته اس  .نه این ه وجود ای عقاید در نصوص دینی نشان از واقعی بودن آنها باشد.
دیدگاه ابوزید در جدا کردن دستۀ اخیر از آیات (کوه بوه زعوم او واقعوی نیسوتند و دیگور
کارآیی ندارند) قاعدهمند نبوده و برای اساس دامنۀ نسخ در آیات اح وام و حتوی دیگور آیوات
بسیار گسترده می شود .ابوزید سحر ،ج و جادو را از امور خرافویای معرفوی میکنود کوه در
عقاید مردم جاهلی ریشه دارد؛ اما مردم جاهلی به امور دیگری هم معتقد بودهاند و ایو اعتقواد
ر
در قرآن منع س شده اس  .مثال آنان «الله» را خالق آسمانها و زمی میدانستند (لقموان)21،
و شرک آنان در ربوبی بود .یعنی خدایان دیگری هم هستند که مسوئول ادارۀ اموور جهانانود.
آیا عقیده به «الله» نیز به صر این ه مردم جاهلی به آن ایمان داشوتند ،بایود زیور سووال رود؟!
ه مالکی وجود دارد که کدام عقیده درس و واقعی اس و کدامی

را با گذشو اعصوار

و قرون باید کنار گذاش ؟
ابوزید هیچ دلیلی ارائه نمیدهد که ورا سوحر ،جو و امثوالهم واقعوی نیسوتند .دیودگاه
ابوزید راه را برای ان ار همۀ اموری که غیبوی هسوتند و از دایورۀ تجربوۀ بشور بیرونانود ،همووار
میکند.
درس اس که قرآن به زبان قوم نازل شده اس و برای هدای مردم آن عصر و تعامو
با آنان ،بیارتباط با مؤلفههای فرهنگی آنان نیس  .اما از ای کالم برنمیآیود کوه قورآن تنهوا در
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اقتضائات آن عصر محدود شده و برای مردم سایر زمانها قاب استفاده نباشد .قرآن در بسویاری
از موارد که قرآن اعتقادات عرب جاهلی را بیان میکند ،آن را نمیپذیرد و یا در صودد اصوالح
ر
آن برمیآید .مثال قرآن ج و ماهی ناری آن را میپذیرد؛ اما پرستش ج و پناه بردن به طایفوۀ
ج را امری نادرس برمیشمرد .همانطور که وجود مالئ ه را ثاب میکند؛ اما دیدگاه غلوب
جاهلی مبنی بر دختر خدا بودن مالئ ه را زیر سئوال میبرد( .واعظی ،4731 ،ش ،3بوا تصور
و تلخیص)
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ب .بودن آیات از نیوع رؤییای رسیوالنه و نيازمنیدی آنهیا بیه ت بيیر نیه ت سیير :رموی
شیاطی  ،صرفا رؤیایی اس که پیامبر(ص) دیده و نباید به دنبال تفسیر و کشف موراد آن آیوات
ر
بود؛ بل ه صرفا بایستی به جستجوی تعبیر و خوابگزاری آن آیات بود.
ای نظریه که توسب دکتر سروش مطرح گردیده ،مبتنی بر دیدگاه او در بواب گوونگی
وحی قرآنی اس  .او در مقالۀ «محمد ،راوی رؤیاهای رسووالنه» بنیانهوای ف وری خوود را در
ای زمینه بیان میدارد .او معتقد اس که پیامبر در ای قلمرو ،راوی اس ؛ نوه مخاطوب؛ یعنوی
آن ه را که در رؤیا دیده با زبان خود بیان کرده اس  :نان نیس که محمود(ص) ،مخاطوب
آواهایی قرار گرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی را خوانده باشند و فرمان به ابوالغ آن داده
باشند ،بل ه محمد(ص) روای گر تجارب و ناظر مناظری اس که خوود دیوده اسو و فرقوی
ّ
تصوور کوه فرشوتهای آیوهها را بوه قلوب
اس عظویم میوان نواظر راوی و مخاطوب خبور ...ایو

ّ
محمد(ص) فرو میریخته اس و او آنها را بازخوانی میکرده اس  ،باید جای خود را به ایو
تصور دهد که ّ
ّ
محمد(ص) ون گزارشگری جانبخش و صورتگر و حاضر در صوحنه ،وقوایع

را گزارش میکرده اس  .به جای ای گزاره کوه در قورآن ،اللوه گوینوده اسو و ّ
محمود(ص)
محمود(ص) نواظر اسو و ّ
شنونده ،این ای گزاره مینشیند که در قورآن ّ
محمود(ص) راوی
اس

( .سروش ،بی تا ،ص)2
او معتقد اس زبان قرآن ،زبان خواب اس ؛ نه بیداری؛ بر ای اساس شهابهای ثاقوب،

بگشاییم .همچنی اس

محمد(ص) از گرفت خورشید و ستارگان ،قرآن شونیدن ّ
وقتی ّ
جنیوان،

سجدۀ فرشتگان بر آدم و بالهای دوگانه و سهگانه و هارگانۀ آنان ،شهابهای ثاقوب و طورد
دیوان ،نوزده نفر بودن آتشبانان ،نشست خدا بور تخو و آمودنش در صوفوفی از مالئ وه ،پور
شدن آسمان و زمی از نور خداوند ،نزول مالئ ه در شوب قودر و باغهوای پور از مووز و انوار و
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طرد شویاطی بوه وسویله آنهوا و بسویاری از تعوابیر قرآنوی ،رؤ یاهوای پیوامبر اسو  :وقتوی قورآن
میگوید :تخ خدا بر آب اس  ،ح ای از رؤیای ّ
محمود(ص) میکنود کوه تخو خودا را
ر
حقیقتا بر آب دیده اس ؛ نه تخ کنایه از یزی دیگور اسو و نوه آب ،و آن آیوه هوم خبوری
نیس که به وی دادهاند تا با ما در میان بگذارد ،و ما با مالحظۀ قورائ لفظوی و ّلبوی ،رازش را
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انگور در قیام و ...سخ میگوید .ای ها عی رؤ یاها و م اشفات اوس

( .سروش ،4بی تا،

ص )3
طبق دیدگاه ایشان ،قرآن نه کالم الهی نازل شده توسب امی وحی بر پیامبر ،بل وه کتوابی
اس در شرح آنچه پیامبر دیده اس با قلم خودش و شاید بتوان آن را با کتابی مثو م اشوفات
یوحنا مقایسه کورد کوه در آن نویسونده بوا زبوان سومبولی

آن وه را کوه دیوده اسو  ،روایو

میکند.
با بررسی آیات قرآن هار نوع وحی تعریف می شود :وحی مسوتقیم و بیواسوطه ،وحوی
از طریق واسطۀ فرشته ،وحی از طریق واسوطهای غیور از فرشوته ،رؤیوای صوادقه .سوه قسوم اول
وحی از آیۀ زیر برمیآید:
َ
َ
َ
ً
ً
َّ
ْ
ََ َمُ َ َُن ل َم َشر َأ ْن ُيك ِّل َك ُه َّلل ُه إَّل ََ ْحيُ أ َْ م ْ ََ َر ء ح َُُب أ َْ ُي ْرس َل َر ُستكَّل َُ ُ
تكح َى ََ َإذ َس َته َمتُ
ي
َ
َ
َ
َ
َ َ ٍ
َ ٍ
َ َّ
َيش ُُء َإس ُه َع َل وى َح َك ِيم (شوری)14،
و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخ گوید جز از راها وحی یا از فراسوی حجوابی،

یووا فرسووتادهای بفرسووتد و بووه اذن او هوور ووه بخواهوود وحووی نمایوود .آری ،اوس و بلنوود مرتبووه
سنجیدهکار.
وحی از طریق رؤیای صادقه از ماجرای رؤیای حضرت ابراهیم(علیهالسالم) مبنی بر ذبا
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اسماعی برمیآید:
َ
َ
َ
ْ
ِّ
َ َ
ِّ ْ َ
قُ َيُ َُ ََىَّ َإسى أ َرى َُى ل َك ََ َُم أسى أذ ََ ُحك (صافات)412،
گف « :ای پسرم م ! م در خواب

نی ا میبینم که تو را سر میب َرم»

حال ه قرینهای وجود دارد که تمام آیات قرآن از سنخ هارم وحوی باشوند؟ «بوه هویچ
وجه از آیات قرآن استفاده نمی شود که همه گونههای وحی از سنخ رؤیا هستند» (خسوروپناه،
قرآن کریم تنزی ربوبی)؛ بل وه آیوات قورآن خوال

ایو امور را ثابو میکنود .آیواتی کوه بوه

صراح از نزول قرآن توسب جبرئی سخ میگوید:
َح ْ َومي ُ * َع َلى ق ْلم َك ل َُ ُك َ
كن م َ ْل ُ
َس َز َ َه ُّلر ُ
َذ َر ي َ (شعراء)411-417 ،
ك
ََ
َ
َ َ
َ
َ
«روح االمی » آن را بر دل نازل کرد* تا از جملها هشداردهندگان باشی.
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بر ای اساس ،او به ّ
مفسر المیزان خرده گرفته و معتقد اس ای آیوات را نبایود «تفسویر»
بل ه باید خوابگزاری و تعبیر کرد :وی (عالمه طباطبایی) از طرفی شهاب را به معنای فیزی وی
و متعار آن میگیرد و از سویی ،با توس به مقبوالت متافیزی ی خویش ،شیاطی را غیرمادی
میشمارد و آنگاه در ای تنگنا میافتود کوه شوهاب طبیعوی گونوه شویطان مواوراء طبیعوی را
ر
نهایتا بدی رأی نامطمئ (برخال عموم ّ
مفسران پیشوی ) متمایو موی شوود کوه
میسوزاند ،و
شوهابها هووم بایوود کنایووه از حجابهووای غیرمووادی باشووند و آن آیووه الجوورم بایوود بووا توجووه بووه
ّ
دستاوردهای نوی علمی تأوی شود! صاحب المیوزان اگور بودی ن توه موتفط بوود کوه رموی
ّ
شیاطی  ،رؤیایی اس که پیامبر دیده اس  ،آنگاه دس از آن تأوی مت لفانوه میکشوید و بوه
خوابگزاری وآنتروپولوژی میپرداخ و به دنبال کشف ای معنا میرفو کوه اگور کسوی (در
تاریخ و جغرافیای حجاز و در دل فرهنوگ آن دوران) در خوواب ببینود کوه شوهابی در تعقیوب
دیوی اس  ،تعبیرش یس ؟ نه این ه هم شهاب را و همشویطان را بوه زبوان بیوداری بخوانود و
بفهمد و آنگاه در مخمصه تفسیری رهاییناپذیری درافتد( .سروش ،بی تا ،ص)3
او در جای دیگر به گفته عالمه که غرض از آسمان را در ای آیات عالم مل وت معرفوی
کرده اس  ،اش ال میکند که؛ گویا مرحوم طباطبایی فراموش کرده اس کوه تیرهوا از هموی
آسمان دنیا بسوی شیاطی پرتاب میشوند نه از مل ووتَ ََ :ل َ ْتد َز َّي ََّتُ َّلآ َتكُء ُّلتد ْس َيُ َ َك َ
تَُي َ ََ
ص
َ
َ
َ َ ْ َ َ ُ ُ ً ِّ َّ
كمُ للش َيُ َ ي َ (سروش)4733 ،
جْلَُهُ رج

خداوند در سورههای صافات ،حجر ،ج  ،شعراء و مل

اشاره میکند که شیاطی قادر

به استماع اخبار مل وتی نیستند و هر شیطانی که در صدد استراق سمع از موال اعلوی برآیود ،بوا
شهابها رانده می شود .در ای نوشتار ضم طورح آیوات موذکور ،برداشو هوا و دیودگاههای
مختلووف از سوووی مفسووران و محققووانی نوود از جملووه سوویدقطب ،آی و اللووه م ووارم ،عالمووه
طباطبایی ،طبرسی ،عبدالعلی بازرگان ،طنطاوی ،نصر حامد ابوزید ،دکتر سروش موورد بررسوی
قرار گرف و مشاهده شد که برخی تنها بر معنای ظاهری آیات پای فشوردهاند کوه ایو دسوته،
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خود طیف وسیعی را تش ی دادهاند :برخی خود را به طور کام از فهم حقیقی معنوای آیوات
ناتوان شمردهاند؛ عدهای سعی دارند ای آیات را با علوم روز تفسویر و توجیوه کننود؛ در مقابو
گروهی بهطور کلوی ظواهر آیوات را کنوار گذاشوته و برداشو های گونواگونی از موراد خودای
ر
سبحان از تعابیر به کار رفته در آیات ارائه دادهاند؛ دیدگاهی دیگر ای آیات را صرفا تأثیر پوذیری
قرآن از عقاید جاهلی زمانه خویش دانسته و از ای رو هیچ نیازی به جستجوی تفسیر و یا تأویلی
مناسب برای ای آیات نمی بیند .دیدگاهی دیگور نیوز آن آیوات را از جونس خوواب و رؤ یاهوای
رسوالنه دانسته که نیازمند به تعبیر و خوابگزاری اس ؛ نه تفسیر.
قرآن متنی ذوبطون اس و میتوان در هر بطونش ،فهموی داشو  .در موورد تعبیور رانوده
شدن شیاطی با شهابها ،ظاهر آیات میتواند به سیستم قوی حفواظتی زموی در مقابو اجورام
آسمانی و نیروهای سماوی اشاره داشته باشد و باط آن نظیر آنچه عالمه طباطبایی فرمودهانود،
مربوط به استراق سمع شیاطی از اخبار غیبی در عالم مل وت باشد.

 .5منابع
 -4قرآن کریم ،ترجمه فوالدوند.
 -2اب عربی ،ابوعبدالله محیی الدی محمد4122( ،ق) ،تفسیر القرآن ال ریم ،بیوروت :نشور دار احیواء التوراث
العربی.
 -7ابوزید ،نصر حامد ،)4731( ،معنای مت  ،ترجمه مرتضی کریمی نیا ،تهران :انتشارات طرح نو.
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 -1اصفهانی ،راغب4733( ،ش) ،مفردات الفاظ قرآن کریم ،ترجمه حسی خداپرسو  ،قوم :دفتور نشور نویود
اسالم.
 -1آلوسی ،سید محمود4141( ،ق) ،روح المعانی ،بیروت :دار ال تب العلمیة.
 -3بازرگان ،عبدالعلی ،فای های صوتی جلسات تفسیری ایشان قاب دریاف از سای رسمی ایشان به نشانی:
http://bazargan.com/abdolali/main0. html
 -3حویزی ،عبدالعلی ب جمعه4141( ،ق) ،تفسیر نور الثقلی  ،قم :نشر اسماعیلیان.
 -3خسروپناه ،عبدالحسی  ،مقالۀ «قرآن کریم ،تنزی ربوبی»

http://www.khosropanah.ir
 -1زمخشری ،محمود ب عمر( ،بیتا) ،تفسیر کشا  ،بیروت :دارال تبالعربی ،بیروت لبنان.

بررسی تطبیقی دیدگاهها دربارة آیات رجم شیاطین با شهابها

 -41سروش ،عبدال ریم ،مقالۀ «محمد ،راوی رؤیاهای رسوالنه» ،انتشار یافته در سای رسمی ایشان به نشوانی:
http://www.drsoroush.com
 -44سروش ،عبدال ریم ،گفتگوی دکتر سروش با روزنامه کارگزاران مورا  33/44/21در بواب وحوی و قورآن
انتشار یافته در سای رسمی ایشانhttp://www.drsoroush.com/Persian :
 -42سید قطب ،ابراهیم حسی شاذلی( ،بیتا) ،فی ظالل القرآن ،بیروت :دارالشوروق للنشور و التوزیوع ،بیوروت،
لبنان.
 -47طباطبایی ،محمدحسی 4731( ،ش) ،تفسیر المیزان ،ترجمۀ محمدباقر موسوی ،قم :جامعۀ مدرسوی حووزۀ
علمیة.
 -41طبرسی ،فض ب حس 4712( ،ش) ،ترجمۀ تفسیر مجمع البیان ،تهران :مؤسسۀ انتشارات فراهانی.
 -41طنطاوی ب جوهری( ،بیتا) ،الجواهر فی تفسیر القرآن ال ریم ،بیروت :دارال تب العلمیة ،منشورات محمد
علی بیضون.
 -43فخر الدی رازی ،ابوعبدالله محمود بو عمور4121( ،ق) ،مفواتیا الغیوب ،بیوروت :نشور دار احیواء التوراث
العربی.
 -43قرائتی ،محس 4731( ،ش) ،تفسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
 -43قرشی ،علیاکبر4712( ،ش) ،قاموس قرآن ،تهران :دارال تب االسالمیة ،تهران.
 -41م ارم شیرازی ،ناصر4731( ،ش) ،تفسیر نمونه ،دارال تب االسالمیه ،تهران.
 -21نوفو  ،عبوودالرزاق4711( ،ش) ،قورآن بوور فووراز اعصووار ،ترجمووه و اقتبوواس پوواورقی از ابوالفضو بهرامپووور و
محمودش یب ،تهران
 -24واعظی ،احمد ،مقالۀ «نقد تقریر نصر حامد ابوزیود از تواریخمنودی قورآن» ،مجلوۀ قورآن شوناخ  ،پواییز و
 -22تصویر شماره 4و شماره 2برگرفته از سای قرآنشناسی به آدرس:
-27

http://www.quranology.com/farsi/jav.html
تصویر شماره 7از سای فضا به آدرس:

http://www.space.com/14400-killer-electrons-radiation-belt-space.html
-21تصویر شماره 1از سای ناسا به آدرس:
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-poleReversal.html
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