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 چکیده

فقهی و  قرآن کریم آخرین پیام آسمانی برای بشریت، تنها به جنبه اقتصادی، اخروی،
 مردم نیز اعتقادات بلکه تصحیح باورها و، زندگی فرد توجه ننموده است ...تعبدی و

توجه به خرافات و عقاید . بوده است )ص( اکرمکریم و پیامبر نهمواره مورد توجه قرآ
 .آن وارد نماید ناپذیری به جامعه و افراد های جبران تواند آسیب هر عصری می باطل در

 این مسائل است، ها یکی از د به نیروی ماورائی برخی از نگاهزخم و اعتقا مسئله چشم
سوره  ٥١( »ن یکادإو« معرفی آیه. شده است فراوانی از افراد جامعه ی گیر عده که دامن

ری  مطرح یکتب تفس زخم در روایات و بیان تفسیری برخی از به عنوان دفع چشم )قلم
 بررسی آرا تفسیری مفسران بزرگ شیعه وتا با   استاین پژوهش درصدد .گردیده است

 و با رویکردی بر نظرات دو صدر اسالم تا دوران معاصر ی زمانهگستردر سنی 
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اشتن این موضوع به حقیقت د نوعی پذیرش و این خود و هست؛ بوده و موجود همواره
زننده  زخم چشمچه بسا دلیل آن را به مسائل طبیعی مانند روح شخص  و .آید می شمار

شع کننده از چشم  به دلیل امواج تشعزخم چشماند تاثیر  از جمله گفته. بر می گرداندند
بیشتر به دلیل حسادت  آید و ای در درون او پدید می شخص است که در اثر کنش ویژه

کریم   اما اینکه این مسئله در قرآن.)٨٩ معرفت،( گیرد گاه ناخواسته صورت می ناروا و
کند یا مردود   آن را تایید می،آیات قرآن کریم در این باره چه نظری دارد وجود دارد و

 یکی از آیاتی .باید با مراجعه به قرآن کریم بدان دست یافتای است که  مسئله اند؛د می
 شود و بیشتر استفاده می محاوره در این موضوع اهمیت دارد و طور هب که همیشه و

سوره قلم  ٥١آیه  ؛کنند  بدان اشاره میزخم چشمروایات زیادی برای در امان بودن از 
 . شده است»ادن یکوإ«که مشهور به آیه  است

 فرهنگ جاهلی اثر پذیرفته است و کریم از از سوی دیگر برخی معتقدند که قرآن
کریم نیز آن را تایید  بسیاری از مفاهیمی که مورد قبول عرب جاهلی بوده است قرآن

که در فرهنگ جاهلی مورد قبول اعراب بوده است  موضوعاتی یکی از کرده است و
 »ن یکادإ و«این گروه معتقدند که آیاتی مانند آیه  .باشد  میزخم چشممسئله  اعتقاد به

 .)١٢٧ فراستخواه،( کند تایید می پذیری قرآن از فرهنگ جاهلیت رارثأمسئله 
ای با  مقاله :توان به چند مورد اشاره نمود البته از نظر پیشنه علمی این مطالب می

ت برخی از نویسندگان مبنی بر نظرا ی ازیها به بیان نمونه» قرآن و فرهنگ زمانه« عنوان
 زخم چشمه یکی از آن اعتقادت، پذیری قرآن از فرهنگ جاهلی پرداخته است، کراث

 یدیگر همچنین اثر. رضایی اصفهانی نگاشته شده است علیمحمدباشد؛ که به قلم  می
آمیز، که نویسنده براساس مبانی عالمه طباطبایی آنان را   برخی آیات شبههبررسیبه 

نوشته  »باورهای باطل پیراستگی قرآن از«این اثر با عنوان  . نموده است پرداختهتبیین
ای  مقاالت دیگر مقاله از. استگر مبانی تفسیر عالمه طباطبایی  امیر رضا اشرفی بیان

زاده  ه فتاحییست که در آن به مبارزه پیامبر با آداب و رسوم خرافی، به قلم فتحا
بیان پرستی و  خرافه ست تا به بررسی معنای واژه خرافه وپرداخته که در آن سعی شده ا

البته آثار  .در مبارزه با این عادت زشت فرهنگی اجتماعی بپردازد )ص( روش پیامبر
 دیگری در این حوزه نگاشته شده است اما هیچ یک از آنان به بررسی تفاسیر موجود و

توجه به .  قلم نپرداخته است سوره٥١ نکات بالغی آیه معانی لغویی، تبیین شان نزول،
ها در فهم معنای  معنای دقیق آیات و بیان ظرایف تفسیری آنها یکی از بهترین روش

 . باشد کریم می  نقرآ
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 ترین و یکی از مهمبه عنوان که  »ن یکادإو« بررسی آیه هکوشد تا ب پژوهش حاضر می
 که و این ، بپردازدگیرد می  در این موضوع مورد استناد قرارکه هموارهترین آیات پرکاربرد

 نمفسرا در این راه به بررسی آرا . است یا خیرزخم چشماین آیه بیان کنند موضوع 
 و در سنجش نهایی تمرکز بیشتری بر دو تفسیر متاخر سنی پرداخته بزرگ شیعه و

ابعاد گوناگون آن را   وه تا راهگشای این مسئله بود داشتهفی ظالل القرآن و المیزان
 . نمایدروشن
 

 شناسی مفهوم
 ،لغوی نظر راه بررسی یک آیه اهمیت فراوان دارد؛ بررسی آیه از یکی از مسائلی که در

د مشخص نشو نآ ترکیب کلمات در نقش و تا اجزا آن آیه وزیرا  .معنایی است واعراب 
لذا اولین گام در این پژوهش  .ناقص خواهد بود ناتمام و آیه معنای بدست آمده از آن

إِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ وَ«: فرماید  که می سوره قلم است٥١رسی معنای آیه بر
 »بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْر

واو در ابتدای آیه استینافیه  :گونه می توان گفت که  این»ن یکادوإ«باره اعراب آیه در
 إلّاست، ولی یو الم در لیزلقونک بمعن» ما« یإِنْ بمعن: گویند و کوفیون می؛ بوده است

الم  آن واقع شده و فعلی که بعد از و .إن مخففه از أنّ است: بصریون معتقدند که
معنای آن این  و. کند فعل لیزلقونک آمده است، این حرف را تایید می تاکیدی که بر سر

ن یانحو ازای  عدهاین معنا مورد پذیرش  .را چشم بزنند است که نزدیک بود مشرکان تو
 کلمه لَمَّا هم ظرف است و .باشد  میزخم چشمآیه به معنای  اند،  است که گفتهکوفی

 .)٣/٣٧٣ دعاس،، ٥/١٢ نحاس،(
ای که اختالفاتی تفسیری پیرامون آن  معنای کلمات این آیه مشخص است اما کلمه

 ازفاده  با است معنای لغوی این کلمهشناختو  وجود دارد کلمه لیزلقونک است؛
 .ضروری است های معتبر الزم و کتاب

 ازالل، در اصل ی زلل و لغزش است، و ازالق به معنایزلق به معنا :زَلَقه زَلَقاً و زَلَّقه
به زمین افتادن و دچار غش . ماند یلغزد و ثابت نم  است که قدم در آن ميیزلق محل

ع و مکانی است که پا و همچنین زلق به معنای موض. اند شدن و صرع نیز معنی نموده
زوال را  سرخوردن، علف و خالی، طور زمین بی و همین. قدم انسان در آن ثابت نباشد

 مصطفوی،، ١٠/١٤٤ منظور، ابن، ٥/١٧٧ طریحی،، ٥/٩٠ فراهیدی،( گویند زلق می
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نویسد  گونه می ن راغب اصفهانی در معنای زلق این همچنی.)١٩/٤٨ طباطبایی،، ٤/٣٤٥ 
ین آیه به معنای هالکت و ، ولی در امعنای زمین بدون گیاه و علف است زلق به: که

 .)٣٨٣راغب، ( باشد کشتن می
ها و معانی گوناگونی برای  ها، قرائت نامه های تفسیری، اعراب القرآن و لغت کتابدر 

را به سه نحو قرائت  »لیزلقونک« در طول تاریخ  قراء واژه کلمه لیزلقونک بیان شده است،
 قرائت اهل کوفه و( بضم یاء قرائت شده مشهور و معروف بین قراء لیزلقونکـ ١ :اند نموده
بفتح یاء قرائت ) لیزلقونک( اهل مدینه، نافع، ابان و ابوجعفر ـ٢) عاصم اعمش و بصره،
سفیان بن عیینه،  به قرائت عبد اللَّه بن مسعود و عبد اللَّه بن عباس، مجاهد،ـ ٣ .اند کرده

 . نداردیاند، لکن این نحو قرائت اعتبار قرائت کرده) لیزهقونک( یسیابو وائل و ع
تا آنکه تو   یهلکونک؛ییعن) یزلقونک (ـ١ :  لیزلقونکین راجع به معنااسخنان مفسر

 قوله ی بطالن و زوال است و این معنیرا به هالکت اندازند، به دلیل آنکه زهوق به معن
 یزلقونک ـ٢) ابن کیسان ،زجاج نافع، سن بصری،ح( .است» انّ الباطل کان زهوقا« یتعال
 ،سعید بن جبیر، النضر بن شمیل، سدی، عبد اللَّه عباس( تو را بچشم بد بزنند ییعن

 یزلقونک تو را برگردانند ـ٤) یکلب(را بیفکنند  تو ، یصرعونک،ی یزلقونک یعنـ٣) اخفش
 عداوت بتو ی یزلقونک از رو:ی عبد العزیز یحیـ٥) حیّان( از اداء رسالت یاز آنچه بر آن

از نخعی ـ ٦) ینظرون إلیک نظرا شزرا بتحدیق شدید( نظر تیز کنند که تو را بترسانند
همچنین در روایتی از قتاده  لینفدونک آمده است؛ ابن مسعودقرائت  روایت شده که در

نی دشم گاه عداوت وبا ن :هروی  ابن قتیبه وـ٧ .گونه روایت شده است ضحاک نیز این و
چون . را بخورند خواهند تو لیأکلونک گویا می): ع( امام جعفر صادق ـ٨ .نگرند به تو می

دیدند از مرتبه  نمودند از شدت بهت و حیرت که مي کفار و مشرکین استماع قرآن مي
ماند نسبت جنون به آن عقل   آنان برتر است و به سخنان بشر نميیفهم و عقل متعارف

اقوال یاد شده ( . اللَّه علیه و آله و سلّم دیوانه استید محمّد صلّگفتن دادند و مي کل مي
، ٣/١٧٩  فراء،، ٥/١٤٣ ، بغوی، ٥/٣٥٥  ابن عطیه اندلسی،، ٢٩/٣٠  طبری،: را نکـ 
 )١٠/٢٢ ثعلبی،، ٥/٤٧٢  ثعالبی،،١٩/٢٥٧ قرطبی،، ٥/٢٣٨ بیضاوی، ،٥/٣٣١  شوکانی،

 

 تفسیریبیان نظریات 
ن در ذیل این آیه کریمه به سه ا مفسرءآرا  صورت گرفته روایات وهای با توجه به بررسی
های  برخی با یکدیگر تفاوت نزدیک بوده و شوند که برخی به هم بسیار  دسته تقسیم می
 : عبارتند ازکه ساختاری دارند
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 :دسته اول
  بهکنند  سوره قلم بیان می٥٢ـ٥١روایات داستانی را به عنوان شأن نزول آیه  این دسته از

 زخم چشم که کافران تصمیم گرفتند حضرت را  نازل شدیآیه وقت این دو : ترتیب کهاین
مثل این مرد و : گفتندو  از قریش به حضرت نگریسته یا بدین منظور عده. برسانند
مشهور بودند تا آنجا که شتر فربه و ی اسد به شورچشم يبنزیرا  ؛هایش دیده نشده حجت

بردار و برو از این  گفتند پول و پیمانه  ي و با اطمینان به کنیزشان مزدند  یگاو چاق را نظر م
نزدیک مرگ حال خورده به  شتر چشمکشید که  مدتی طول نمی .ورگوشت بخر و بیا

 مرد :گوید می یکلب .فروخت يشد و صاحبش ناچار آن را نحر کرده گوشتش را م  می
اش را  خورد، سپس گوشه خیمه  ي نمی نظر زدن دو سه روز چیزی بود که برایچشمبد

 از این يامروز شتر و بز و گوسفند«: گفت  یگذشت و او م  ی میا کرد و اگر گله  يبلند م
شدند و   ی مهالک از آن حیوانات یتایگذشت که چند  ی نمی دیر.»بهتر چرانیده نشده

ب را به را نظر بزند و همان آسی) ص(خواستند که پیغمبر  کفار از این مرد. مردند  یم
 واحدی نیشابوری،(  مصون داشتزخم چشم پیغمبرش را از ی تعالیخدا. حضرت برساند

 .)٨/٢١٩   ابن کثیر،،٧/١٥٥  کاشانی، ،١٩/٣٦٨ رازی،، ١٣/٣٦٩ قمی،، ٤٦٣
 .باشند می ن و یهودان و منافقا مشرکمنظور »الَّذِینَ کَفَرُوا« از نگاه این مفسران،

 ی لغزشخواستند آنان می را تلف کنند، یا چشم و نظر شماا ب: ی یعن»هِمْلَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِ«
ترین  را فصیح  چون خود؛ قرآن مجید استهمان »لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ« .کنند در شما ایجاد

 از حیث فصاحت و  و استهماوردی با آن از قدرت بشر خارجدانستند و دیدند  عرب مي
چشم و نظر ه خواستند ببه همین دلیل . العاده بود ارقو خب یعج آنها نظره بالغت ب
مقاتل بن ( تا بتوانند دیگران را اغفال نمایند. داننآسیب برسه آن حضرت نسبت ب
در برخی از تفاسیر در ذیل  .)١/٥٦٩ سیوطی، محلی،، ١٣/١٥٥ طیب،، ٤/٤١٢ سلیمان،

ول این آیه برای دوری مقصود از نز اند که منظور و له اشاره کردهئاین آیه به این مس
 .)٤/٥٥٧ شریف الهیجی،( مخالفان بوده است  اطرافیان وزخم چشمحضرت از 
 ،ندخوا در مسجد نشسته بود و قرآن مي )ص(  روایت دیگر آمده که پیغمبریدر بعض

تا  ؛خارج شودکشیدند تا آن حضرت از مسجد   مسجد ایستاده انتظار ميونری بیجماعت
 و گفت نازل فرمود ین آیه را ا)ع( جبرئیل.رسانندب یآفت خویش ایشان را به وسیله چشم

 آن حضرت این آیه را ی باش ایمنزخم چشمیا رسول اللَّه این آیه را تالوت فرما تا از 
حضرت  کور شدند و چون چشم حضرت به ایشان افتاد.  و از مسجد بیرون آمدهخواند
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 .)٩/٣٩٠ کاشانی،( دیشان گذشتنسالمت از پیش اه ب) ص(رسول
 از حسن .رسدبتو ه شان ب  البتّه نزدیک بود چشمیمخفّف انّ  است یعن» نإ «ی  کلمه

 زخم چشم یدواتنها  »ما دواء االصابة بالعین اال ان یقرأ هذه االیة« منقولست که یبصر
إن العین « :فرمود )ص(  است که حضرت رسولروایات آمده در . استخواندن این آیه

 و مرد کند می وارددر دیگ را شتر  ، که چشمیبدرست ؛» و الرجل القبرلتدخل الجمل القدر
اللَّه  گفتم یا رسول )ص(  خدارسولبه د که نکن می اسماء بنت عمیس روایت از .را در قبر

نعم فلو کان « : ایشان بنویسم فرمودی برایرسد رقیه و افسون  یفرزندان جعفر را چشم بد م
غلبه  و بر آن گرفت سبقت می قدر و قضابر ی اگر چیز  » یسبق القدر یسبقه العینیشیئ
 .)٢٥/٢٤٨ ،طبرسی، ١٩/٣١٧، یراز، ١٠/٩٢  طوسی،( است  ه بودزخم چشم کرد؛ می

 :دسته دوم
 وعداوت  ، مشرکان با کینه و مخالفان بیانگر این نکته هستند کهآرا تفسیری این گروه از

 و زمان نزول آیات قرآن کریم در ،داشتند )ص( حضرت رسولبه که نسبت ی حسادت
عداوتی که نسبت  کینه و در اثر و کردند، متهم به جن زدگی می حضرت رااستماع آیات 

  .هالکت ایشان را داشتند قصد آسیب و) ص( به حضرت پیامبر اکرم
 ی ازکنند نگاه  نگاه ميبه تو ،توحیده ایشان در موقع قرآن خواندن و دعوت کردن ب

ه پس نزدیک است ب؛ کنند از آن شنوند، و تعجّب مي  انکار آنچه مي کینه و،ي دشمنسر
دچار  هایت را قدم و  خودت حرکت دهند،یزمین بزنند و از جاه  چشمشان تو را بیتیز

 به من یگویند فالن د که ميشو میکالم مردم استعمال   در مفهوم این.لغزش کنند
 نگاه کرد که نزدیک بود مرا ی جورزمین اندازد،ه  نگاه کرد که نزدیک بود مرا بیطور

 )٤/٣٤٤  طبرسی،،٣٠/٦١٩  فخررازی،( .بخورد
خشم به  همراه عداوت و  وتوزانه نگاهی کینه هنگام قرائت آیات قرآن مخالفان با

 فهم و خارج از بالغت و کریم در نهایت فصاحت و چون قرآن .کردند حضرت نگاه می
مشرکان معتقد بودند که حضرت . کردند ت میحساد مخالفان تعجب و .توانایی آنان بود

 این سخن ؛یان هستندمعلم ایشان جنّ یان است واین کالم از سوی جنّ زده است و جن
، ٢/٥٥ نووی، ، ٦/٢٦٨ شبر،، ١٠/١٤٧  رجانی،ج( .مانند اظهارنظر ولید بن مغیره است

 ،١٩/٢٥٤ قرطبی،، ٢٩/٣٠  طبری،، ١٠/٢٥٠  ابوحیان اندلسی،، ٥/٢٣٨ بیضاوی،
 )٢/٤٠٣ جزی غرناطی،، ١٥/٤٢ آلوسی، ،٦/٢٥٦ سیوطی،
خوانی و به  رآن میمعنای آیه چنین است؛ وقتی ق: گوید می در تفسیر این آیه زجاج
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کنی با نگاه دشمنی و بغض و انکار و تعجب از این سخنان به تو  توحید دعوت می
مانند .  افکنده هالک سازندکه نزدیک است با نگاه تندشان تو را از پای در نگرند، چنان می

یا  ،زی نمانده بود مرا با نگاهش بکشدفالنی چنان به من نگاه کرد که چی: گویند اینکه می
توانست با نگاهش مرا  با نگاهش مرا بخورد، و بازگشت همه اینها به این است که اگر می

هقونک، من لیز: وقرئ: حلقه: زلق الرأس وأزلقه وزلقه وأزلقه،«. خورد کشت یا می می
أنهم من شدّة تحدیقهم ونظرهم إلیک شزرا بعیون العداوة و : یزهقت نفسه وأزهقها، یعن

 نظرا یکاد یصرعني، ویکاد یّنظر إل: البغضاء، یکادون یزلون قدمک أو یهلکونک، من قولهم
، ٣٠/٦١٨  فخررازی،،٤/٥٩٧  زمخشری،(لو أمکنه بنظره الصرع أو األکل لفعله :یأ ،ییأکلن
 .)٤/٣٢٧  ابن جوزی،،١٠/٣٤١ طبرسی،، ١٠/١٤٥ منظور،ابن 

 :دسته سوم
این آیه  ،دهد کنند که نشان می مفسران در تفسیر این آیه به روایتی اشاره می از برخی

منابع  از ین روایات گاه با الفاظی بسیار نزدیک به هم وا .در مدینه نازل شده است
تهذیب کتاب  در گونه است که این وایتاین ر تفاسیر مختلف بیان شده است؛ یکسان در
حضرت صادق علیه السّالم را  :حسان جمال روایت کرده گفت از سوره قلم؛ ٥١ذیل آیه 
طرف ه  بیمسجد غدیرخم رسیدیم آن حضرت نظره  بیبردم وقت مکه ميه از مدینه ب

له و  اللّه علیه و آیچپ کوه انداخت و فرمود اینجا محل قدم مبارك پیغمبر اکرم صلّ
کس  دست بلند نمود و فرمود هریو ا برالسّالم ر  علیه علیسلّم است که امیرالمؤمنین

 را یکه عل  رای پروردگارا دوست بدار کس. است اوینیز موالی  او هستم علیکه من موال
 نگاه طرف دیگره آن ب بعد از .دارد دشمن مي  رایآنکه عل دشمن بدار و دارد دوست مي

عبیده جراح و حذیفه و ابی ابیا محل خیمه فالن و فالن و سالم موال و فرمود اینجکرد
امیرالمؤمنین  اللّه علیه و آله و سلّم ی مشاهده کردند پیغمبر اکرم صلّی وقت.باشد مي
چشمان ه یکدیگر گفتند نظر کنید به  دست مبارك بلند نمود بیالسّالم را بر و علیه

گویا مانند چشم شخص دیوانه  زند مي  چگونه دور علیه و آله و سلّم کهمحمّد صلّى اللّه
 إِنْ یَکادُ را آوردم بزنند جبرئیل نازل شد و آیه وَاست و خواستند حضرتش را چش

 .)٩٧/٢٢٥ ،)مجلسی دوم(اصفهانی ، ١/٢٣٠ صدوق، ،٥/٤٦٨ بحرانی،(
 از حسان جمال روایت کرده که او گفت که من در مالزمت حضرت صادق یکافدر 

ه ب نظر، مسجد غدیر رسیدنده رفتیم و چون حضرت ب مکه ميه الم از مدینه بالسّ علیه
صلوات  لوجا موضع قدم مبارك حضرت رس ین اکه در فرمودو طرف چپ مسجد کرده 
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ین وقت ا  در.» موالهیمن کنت مواله فعل« ین جا فرمودند او دراست اللَّه علیه و آله 
 عینیه تدوران کانهما عینا مجنون فنزل یلانظروا ا«گفتند که  منافقان با یکدیگر مي

 شریف الهیجی،( » آخرهایوَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا ال: م بهذه االیةالسال جبرئیل علیه
، ٥/٣١٨ ،)مجلسی اول(اصفهانی ، ٥/٤٠٠  عروسی حویزی، ،١٣/٣٩٧   قمی،،٤/٥٥٧

 .)٢/١٩٢ کاشانی،
 

 سنجش آراء تفسیری
؛ فاسیر گوناگون در طیف وسیع زمانیعمل آمده و مطالعه تهای به  با توجه به بررسی

آراء تفسیری مختلف در چند دسته خالصه گردیده، اما تعیین نظر نهایی وتفسیری 
بر بیشتر  تمرکز. جامع از بین تمام تفاسیر تنها با سنجشی دقیق قابل قبول خواهد بود

تواند بیان کننده نظری  ی مفی ظالل القرآن و المیزاننظرات تفسیری دو تفسیر وزین 
بدون تشدید، » نْإ«از نظر عالمه طباطبایی واژه که  چنان. جامع در این خصوص باشد

 ازالل، یبه معنا» ازالق«  زلل و لغزش است، ویبه معنا» زلق« است، و کلمه »انّ« مخفف
یعنی نزدیک بود تو را از .  صرع است، و کنایه است از کشتن و هالك کردنییعن

شان   که داشتی با شدت و خشم و وحشتی که در نگاه تند و تیز  و خشمگینانهموضعی
وَإِن کَادُواْ لَیَسْتَفِزُّونَکَ مِنَ « :فرماید این مانند آیه دیگری است که می .به تو بود بلغزانند

در نظر این گروه از ) ٧٦، سراالا( الْأَرْضِ لِیُخْرِجُوكَ مِنْهَا  وَ إِذًا لَّا یَلْبَثُونَ خِلَافَکَ إِلَّا قَلِیًلا
ن ازالق بالبصر کنایه از نهایت کینه و دشمنی و بغض و خصومت کفار نسبت به امفسر

 .)١٩/٦٤٨طباطبایی، ( قرآن کریم است
 نگاه تند و  این آیه زمانی نازل گردید که:سید قطب در تفسیر این آیه معتقد است

را از موضع استوارش  )ص( معاندان، نزدیک بود پیامبر چپ بزرگان مخالفان و چپ
متزلزل سازد تا در نتیجه آن بلغزد و توازن و ثبات حرکت را از دست دهد، و این 
 تعبیری بسیار رسا و بلند است که به هنگام شنیدن آیات قرآن عمق کینه و خشم و

هایی مسموم و آتشین  نگاه رساند؛ ها را می های نهفته در آن نگاه شرارت آنان و عقده
 وصف ناشدنی ای آنان با کینه. رحمانه هایی بی افترا ها و دشنام همراه با اظهارات زشت و

و جلوگیری از پذیرش ) ص(زدن به پیامبر داشتند، قصد ضربه) ص( که نسبت به پیامبر
و اجرای  )ص(دین مبین اسالم و ایجاد خلل در ثبات برنامه و رفتار پیامبر اکرم

 .)٨/٢٤٣ قطب، (های اسالم  را داشتند برنامه
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 برخی یاند، مقصود آیه  باتوجه به تاثیرات نفسان  که گفتهاناگر به گفته  اکثر مفسر
 دیده شده که با یو برعکس حوادث  آن نداریم،ی بر نفی عقلیکه هیچ دلیل ها از انسان

 زخم چشم هم بر طبق آن وارد شده، همان موضوع یزدن منطبق هست، و روایات چشم
  استیبا این حال علت ندارد که ما آن را انکار نموده بگوییم یک عقیده خراف .باشد

. توان این مسئله را با استفاده از این آیه به اثبات رساند مین اما .)١٩/٦٥١ طباطبایی،(
و ممکن است روایاتی که در باره  دهد چون معنای لغوی به ما اجازه این انحصار را نمی

در کنار تفسیر این آیه بیان شده است به خاطر مشابهت و مناسبتی نقل شده  زخم چشم
 .باشد نه اینکه تفسیر آیه باشد

 این نسبت« :گوید گونه می این) ص( جنون به پیامبراکرم تدرباره نسبهمچنین 
از شواهد دعوت عامی است که در ایام مکه و در مقابل ) ص( مجنون بودن پیامبر(

های آنها و نگاهشان شدت  گان معاندان و مخالفان است که در قلبمواجه شدن با بزر
که مربوط به  و این دشمنی و کینه چیزی نبود. دشمنی حقد و کینه نمایان بوده است

اند  گونه خیال کرده زمان پیروزی و دوران مدینه باشد، همان طور که برخی امروزه این
در حالی که این حقد  .دینه بوده استها مربوط به زمان نصرت در م که این نسبت دادن

آغاز شده  )مکه( و دشمنی حقیقتی ثابت در این دعوت بوده است که از دوران ایام اولی
 حامی مسلمان در برابر این خداوند متعال مدافع و است و تا آخر زمان نیز ادامه دارد؛ و

کی براین نکته  البته این آیه در این سوره م.)٦/٣٦٧٢ قطب،( »ها خواهد بود دشمنی
در مقطعی از زمان که اسالم در  )نسبت دادن جنون( کند که، این موضوع تأکید می

 .)٢٣/٦٢ فضل هللا،( باشد بوط به ایام دعوت اولی در مکه میمرحله انذار بوده و مر
 ن حضرت دادن، به آینسبت دیوانگ» وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ«

اند  خواسته  یشنوند، خود دلیل بر این است که م  ی که قرآن را از او میآن هم در هنگام
 ی وقتی تعالیبگویند قرآن از القائات شیطانها و جن است، و به همین جهت خدا

از سوی .  عالمیان نیستیقرآن به جز ذکر برا: فرماید  یخواهد پاسخشان بدهد، م  یم
 آغاز همین سوره رد شده است، در. اند داده) ص( نی که به حضرتدیگر نسبت جنو

در آخر سوره هم ) ٢، قلمال( »ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ« :دکه خداوند متعال فرمو چنان
 )١٩/٦٤٩ طباطبایی،( .همان سخن آغاز سوره را آورد، تا آغاز و انجام با هم منطبق باشد

از قبیل صنعت ادبی؛ رد ) ص( نسبت دادن جنون به پیامبر اکرماین نوع پاسخ قرآن به
نده کن باطل» وَ ما هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ« :فرماید و ادامه آیه که می. العجز علی الصدر است
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زیرا سیاق کالم مخالفان درباره . است» إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ« :گفتند این نسبت آنان که می
یده این  بنابراین نظر و عق.ه خاطر مجنون بودن آورنده آن بوده استکریم ب تکذیب قرآن

پیامبر مجنون است و قرآن هم کالم یک انسان  :گفتند گونه است که می گروه این
ماالقرآن « دهدکه؛  به این تهمت ناروا پاسخ مییکریم به زیبای باشد، ولی قرآن مجنون می

 .)٢٩/١٠١  ،ابن عاشور( »ا ذکر و ما أنت إلّا مذکرإلّ
در ذیل این آیه مبنی بر ) ع( همچنین تفسیر آیه با توجه به حدیثی که از امام صادق

 زمانی که پیامبر .اینکه این آیه در روز غدیر نازل گشته نیز خالی از تأمل نیست
را به عنوان جانشین بعد از خویش معرفی )ع(المومنینخواست حضرت امیر می) ص(اکرم

مانند چشم دیوانگان است و نزدیک بود حضرت  )ص(چشمان پیامبرکند منافقان گفتند 
 .رئیل این آیه را نازل کردبرا چشم بزنند، که ج

تواند به عنوان سبب نزول آن مطرح باشد  اما این روایت با آیه سازگاری ندارد و نمی
سوره نیز «زیرا در آن صورت آیه مدنی خواهد بود در صورتی که سیاق آیه مکی است و 

. وکسی آن را مدنی معرفی نکرده است) ٧/١٩١٨ طبری،(، »ن مکی استاه اتفاق مفسرب
کنند اختالفی وجود دارد  از سوی دیگر در بین این روایاتی که این داستان را بیان می

محمد بن العباس، « :جبرئیل مانند نی  بر اینکه در برخی از روایات آمده است فتالبم
، عن یونس ابن عبد یالمالکي، عن محمد بن عیسحدثنا الحسین بن أحمد : قال

أبا عبدهللا : الرحمن، عن عبد هللا بن سنان، عن الحسین الجمال، قال حملت
هذا موضع قدم « :و قال  مکة، فلما بلغ غدیر خم نظر إلي،یمن المدینة إل) السالم علیه(

من کنت مواله : قالو  )السالم علیه( حین أخذ بید علي)  هللا علیه و آلهیصل(رسول هللا 
 فلما نظروا  ـ سماهم لي ـفعلي مواله، و کان عن یمین الفسطاط أربعة نفر من قریش

 قد انقلبتا کأنهما عینا  عینیه،یانظروا إل:  بان بیاض إبطیه، قالوایإلیه و قد رفع یده حت
نَکَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا اقرأ وَ إِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُو :مجنون، فأتاه جبرئیل فقال
 .)٥/٤٦٤  بحرانی،، ٦٨٨ حسینی استرآبادی،( الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

مکان تالوت شده است، نه اینکه  کند که این آیه در آن زمان و این روایت بیان می
اشتباه مفسران دیده البته گاهی در بیان شان نزول آیات دیگر نیز این . نازل شده باشد

آن موضع نازل شده  اند که آیه در شود که فتال را با فنزل یکی دانسته و پنداشته می
پس این روایت نیز مانند . است، در صورتی که سبب نزول آیه واقعاً این اتفاق نبوده است

. ن نزول آیه باشدأتوان ش ن نزول آیات دیگر آمده است نمیأبسیاری از روایاتی که در ش
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از ) ص(کند این آیه نیز برای در امان ماندن پیامبر طور که این روایت بیان می اما همان
 منافقان و مخالفان است همان طورکه در سایر تفاسیر نیز به این خاصیت و زخم چشم
اما عالمه طباطبایی درباره این روایات که به مسئله والیت .  اشاره شده استزخم چشم
گونه روایات جنبه جری و تطبیق و مصداقی بر  این: گوید که میگردد این گونه  برمی

 .)١٩/٦٥١ طباطبایی،( حکم کلی دارد، نه اینکه تفسیر آیه باشد
که  جبائی  دیدگاهمانند دارد؛  دیدگاهی متفاوت را بیان می از نظرات تفسیریبرخی

که انسان شی  زمانی است زخم چشم نبوده است، زیرا زخم چشم مقصود آیه ،اند کرده ادا
که نظر و   در صورتی.را نیکو بداند و در مقام استحسان و خوشایند بودن آن شی باشد

است نه از روی عداوت، دشمنی و  بغض و حسد بوده ) ص( نگاه این قوم به پیامبراکرم
 ابن قتیبه،، ٤/٣٢٧ بن جوزی،ا، ١٠/٩٢ طوسی،  (از روی محبت و دوست داشتن

این دلیلی که ذکر شده ضعیف  :گوید گونه می جواب جبائی ایناما فخررازی در  .)١/٤١١
بغض آنها نسبت به حضرت مربوط به کالم حضرت و فصاحت و بالغت  است و کینه و

 .)٣٠/٦١٩  فخررازی،( ای است پسندیده و نیکو  است که این امری  کریم بوده آیات قرآن
 از روی استحسان و تعجب )ص(زدن به پیامبر ای معتقدند که چشم عالوه بر این عده

که  هنگامی زیرا در ادامه آیه با نسبت دادن جنون به حضرت، است نه از روی کراهت؛
از نظر آیت هللا  .)١٩/٢٥٤ قرطبی، ٣/٦٢٣ قشیری،( است همراه بوده شنیدند، قرآن را می

، هنگامی است که کردن از چشم کردن نیست، زیرا چشممعرفت در این آیه سخن 
های تند  گاهانگیز و ناخوشایند، و آیه صراحت دارد که ن خوشایند باشد نه نفرتای  منظره

که در پی آن او را  شنیدند، آن هم با خشم و نفرت، چنان ان وقتی بود که ذکر را میایش
 گفت از سر توان چگونه می .ساختند ها و اتهام ناروای دیوانگی می ها و فحش آماج دشنام

 دند؟ و این مطلب چگونه با سیاق آیه سازگار است؟ز حسادت حضرت را چشم می
 .)٢٨٠ معرفت،(

 
 گیری نتیجه

برای بدست آوردن نظر صحیح درباره شان نزول یک آیه و بررسی معنای آن الزم است 
نظرات تفسیری  معنای لغوی و شناسایی اعراب آن آیه، آرا و که عالوه بر مطالعه

کریم را درباره یک   بتوان نظر صحیح قرآنمفسران را درباره آن آیه بررسی نمود تا
 .موضوع بدست آورد و یا شان  نزول یک آیه را باز شناخت



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢                                   مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و چهارم، شماره            ١٥٢

 

یکی از آیاتی است که بسیار به آن استناد شده  )سوره قلم ٥١آیه (» ن یکادو إ«آیه 
بوده  )ص(  به پیامبر اکرمزخم چشمگیرند که آیه درباره نرسیدن  وگاه از آن نتایجی می

عمل آمده بر آن بوده ه پژوهش ب. شود  از آن استفاده میزخم چشمای دفع است و بر
های ذکر  است تا با بازشناسی آراء تفسیری مفسران شیعه و سنی و بررسی شأن نزول

 اساس نظرات تفسیری دو مفسر بزرگ،رویکرد و سنجش بر شده در ذیل آن آیه و با
 .دست یابدبه حقیقت معنای آیه  عالمه طباطبایی و سید قطب،

در مطالعات انجام شده و بررسی تفاسیر شیعه و سنی، روایات تفسیری به سه دسته 
اسد قصد آسیب به  گروه اول بیان کننده داستانی هستند که بنی: شود تقسیم می

 حضرت را چشم بزنند و جبرئیل این آیه را نازل کرد تا دخواستن  و میدحضرت را داشتن
گر این نکته هستند که  گروه دیگری از تفاسیر بیان. ن بمانندحضرت از گزند آنان در اما

 )بالغت فصاحت و( مخالفان و مشرکان در مقابل شنیدن آیات قرآن کریم و دیدن اعجاز
قرآن به شدت خشمگین شده، و با نگاهی سرشار از کینه و دشمنی و عداوت قصد 

 سوم از روایات تفسیری گروه.  که این آیه نازل شددآسیب رساندن به حضرت را داشتن
دست حضرت  )ص( اکرم آیه در روز غدیر نازل شد زمانی که پیامبر گونه است که؛ این
ای از منافقان گفتند به چشمان  بردند عده را به نشان جانشینی خویش باال )ع(علی

گونه که در  همان. پس این آیه نازل شد. پیامبر نگاه کنید مانند چشم دیوانگان است
گر تفسیر کامل آیه  توانند بیان بلی نیز بدان تصریح شد گروه اول و سوم نمیمطالب ق

همچنین مخالف معنای لغوی کلمه لیزلقونک  باشد، زیرا در داللت ناقص و ناتمام و
و برخی مانند روایت گروه سوم مخالف سیاق قرآن کریم و اجماع مفسرین بر . هستند

 .مکی بودن آیه است
اساس دیدگاه دقیق و موشکافانه عالمه طباطبایی و سید ت برتوان گف بنابراین می

کریم قصد جان ایشان را داشتند و با  قطب؛ مخالفان حضرت در مقابل شنیدن آیات قرآن
 ایشان را از مقام خود دچار لغزش دقصد داشتن د مجنون بودن ماننهای ناروا دادن نسبت

مان دعوت به توحید بود منصرف کنند و ایشان را در رسیدن به هدف واالی خود که ه
 ... این معنا با معنای لغوی کلمه لیزلقونک، مکی بودن آیه، سیاق آیه  و.گردانند

تر از نظر گروه اول است و ممکن است شامل آن  این معنا عام. سازگاری بیشتری دارد
ا کرد چون دلیل عقلی برای رد آن وجود ندارد ام  را ردزخم چشمتوان  نیز باشد و نمی

 .  باشدزخم چشممعنای  گر گونه نیست که آیه بیان این
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 . ق١٤٢٠سوم، 

 .تا بی مصر، چاپ اول، ،، دارالمصریه للتألیف و الترجمه القرآنیمعان بن زیاد، ی ابوزکریا یحی،فراء. ٤٠
 .١٣٧٦ ،١٠ دانشگاه انقالب، شماره، نظرات گوناگون آراء و ،قرآن مقصود، فراستخواه،. ٤١
 .ق١٤١٠ قم، چاپ دوم، ،، انتشارات هجرتکتاب العین خلیل بن احمد، ،یفراهید. ٤٢
 بیروت،، النشر دارالمالك للطباعة و ، القرآنیتفسیر من وح حسین، سیدمحمد،هللا ضلف. ٤٣

 . ق١٤١٩ چاپ دوم،
السالم، اصفهان، اول،  ؤمنین علي علیهکتابخانه امام امیرالم ،الوافيمحمد،  ،یفیض کاشان. ٤٤

 . ق١٤٠٦
 تهران، چاپ اول، ،خسرو، انتشارات ناصرالجامع ألحکام القرآن محمد بن احمد، ،یقرطب. ٤٥

 . ش١٣٦٤
 . مصر، چاپ سوم،، الهیئة المصریة العامه للکتابلطایف االشارات عبدالکریم بن هوازن، ،یقشیر. ٤٦
 . ش١٣٦٧ قم، چاپ چهارم، ،، دارالکتابیقمتفسیر  بن ابراهیم، ی، علیقم. ٤٧
 . ق١٤٢٣قم، چاپ اول، ی، ، بنیاد معارف اسالمزبدة التفاسیرهللا،  فتح  مال،یکاشان. ٤٨
 الکتاب للترجمة و النشر، تهران،مرکز  ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم، حسن، یمصطفو. ٤٩

 . ق١٤٠٢اول، 
 .ش . ه١٣٨٥ القربی، انتشارات ذوی قم، ، القرآن الکریمردود حول شبهات و، هادیمحمد معرفت،. ٥٠
 . ق١٤٢٣ بیروت، چاپ اول، ،التراث ، دار إحیاءتفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان، . ٥١
الکتب دار  بیضون،یمنشورات محمدعل ،اعراب القرآن بن محمد، احمد جعفرابو ،نحاس. ٥٢

 . ق١٤٢١بیروت، چاپ اول، ، العلمیة
 ،، دارالکتب العلمیهالمجید  القرآنیمراح لبید لکشف معنمحمد بن عمر، ی  جاو،یونو. ٥٣

 . ق١٤١٧بیروت، چاپ اول، 
 . ق١٤١١ بیروت، چاپ اول، ،ةالکتب العلمی، دارنزولالاسباب بن احمد، ی عل، يواحد. ٥٤


