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 1یزهرا کلباس

 2ر احمدنژادیام

 چکیده
ناپذیری قرآن به دالیل گوناگون عقلی و نقلی تمسک اثبات تحریف اندیشمندان از دیرباز در حوزه

دلیل نقلی ایشان بر اثبات این مدعاست. آنان  نیترمهمفصلت،  41حجر و  9آیات  ،نیب نیا دراند. جسته

فصلت آمده است،  سوره 41را كه در آیه  سوره حجر و همچنین راه نیافتن باطل به قرآن 9 حفظ ذكر در آیه

بات فصلت دارای قرائنی در اث اند. هرچند سورهدارای اطالق دانسته و دلیلی بر امکان نداشتن تحریف گرفته

اللت ندارد بلکه صرفاً اش، بر حفظ مطلق قرآن دسیاق آیات ابتدایی بر هیتکحجر با  9این معناست، اما آیه 

. )ص( ظهور دارد بر سالمت قرآن از مداخله جنّیان و تصرف آنان در وحی تا پیش از نزول بر قلب پیامبر

ی متنرونبحفظ، اتهام جنون به پیامبر و قرائن  ی همچون آیات مشابه با آیهمتندرونافزون بر سیاق، دیگر قرائن 

زول را ن ان متقدم و متأخر مبنی بر تخصیص حفظ وحی به مرحلههمچون اقوال صحابه و تفسیر برخی مفسر

 مؤیدی بر این دیدگاه برشمرد. عنوانبهتوان نیز می

حجر، حفظ، تحریف، جنّ. واژگان كلیدی: وحی، پیامبر )ص(، آیه نهم سوره
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 مقدمه -1

ل و دالی اسالمی بوده عالمان جامعه توجه مورداز دیرباز ، کاوش پیرامون نفی تحریف قرآن

ای است که جز اقلیت حشویه و برخی گونهاست. استحکام این دالیل به شده اقامهمتعددی بر آن 

و آن را از ضروریات شریعت  سایر مسلمانان بر تحریف نشدن قرآن اجماع کرده، اخباریون

ازل ص( ن) مبردانند که بر پیااند. لذا غالب مسلمانان قرآن موجود را همان قرآنی میاسالم دانسته

 شده است.

دالیل تحریف نشدن قرآن از یک منظر به دالیل نقلی و عقلی و از منظر دیگر به دالیل سلبی 

حجر  9فصلت و  41 اتیآاستناد محققان به ، بندی نخست. در دستهرندیپذمیتقسو ایجابی 

دوم دالیلی  هیزاو نظرنقطه ازدلیل نقلی بر تحریف نشدن قرآن است. همین آیات  نیترمهم

 ایجابی بر عدم تحریف قرآن هستند.

یه آ بیانگر مصونیت قرآن از تحریف به خواست الهی است. درباره وضوحبهفصلت  41آیه 

ا مراد از ذکر ر، اندنفی تحریف قرآن به آن تمسک ورزیده حجر نیز اندیشمندانی که در حوزه 9

َر َو ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْك﴿ اندو زیاده دانسته قرآن و مراد از حفظ را مطلق حفظ از هرگونه نقیصه

 (.9 /15: حجر) ﴾ِإنَّا َلُه َلحاِفُظوَن

در آن قرار  9 هیآاوالً سیاقی که ؛ دیآیم به دستبا نگاهی دقیق به سیاق این آیه دو نکته مهم 

با آیات سیاق  9آیه  ثانیاً ؛ زدگی و انکار نزول وحی استدارد حاکی از متهم ساختن پیامبر به جن

یی مهم پیش روی ما هاسؤالای که گفته شد خود ارتباطی منسجم دارد. حال بر اساس دو نکته

دارای  ،الهی مبنی بر حفظ قرآن آیا وعده، حجر با توجه به سیاق آیات ابتدایی سوره: قرار دارد

قات در طب ژهیوبه ـن نیزاست؟ و سپس آیا مفسراای خاص اطالق است یا اینکه محدود به برهه

مؤیدی  عنوانبهآیه حفظ را مطلق دانسته و از آن ، با توجه به سیاق و دیگر قرائن سورهـ  نخست

 اند؟بر عدم تحریف مطلق قرآن استفاده کرده

سوره حجر  9 سؤاالتی از این قسم باعث شد تا نویسندگان این نوشتار به بازخوانی آیه

مطلق یا مقید آن کاوش نمایند. بدین منظور ابتدا مروری بر اقوال  بپردازند و پیرامون داللت

حجر  9سپس به بررسی دالیل عمومیت حفظ در آیه ، کالم و تفسیر شد، اندیشمندان علوم قرآن

 پرداخته شد و در سومین گام اطالق حفظ در این آیه نقد و بررسی گشت.



 103   میقرآن كر یریناپذفیه حجر بر تحرنهم سور هیداللت آ                                     

 حجر 9مروری بر اقوال اندیشمندان ذیل آیه  -2 

قدم از قرون مت، ترین مسائلی است که اندیشمندانز عدم تحریف قرآن یکی از قدیمیبحث ا

. بیشترین سخن در این باب اغلب در آثار علوم قرآنی اندسخن گفتهآن فراوان  درباره، تاکنون

 توان منحصر دراما کاوش پیرامون اثبات یا نفی تحریف قرآن را نمی وجود نیا با؛ آمده است

ز این در کتب کالم و تفسیر ا، علوم قرآنی مؤلفاتی سلسله ریگشکلدانست. پیش از این آثار 

شد  است. در هر سو پیشینه کوتاهی که بیان شده استفادهدلیلی بر عدم تحریف قرآن  عنوانبهآیه 

. به همین سبب الزم است تا برای یافتن اندبودهافراد مختلفی درگیر فهم این آیه  دهدیمنشان 

است. بدین منظور در گام  شده انیبی شود که در مورد آن ای دقیق آن نگاهی جامع به آرایمعن

 .شودیمهای مختلف فکری از آیه ارائه نخست این نوشتار گزارشی از اقوال اندیشمندان حوزه

 متکلمان -2-1

ن آفصلت را دلیلی بر تحریف نشدن قر این آیه و آیات سوره، متکلمان فرق مختلف اسالمی

از هرگونه ، دارند خوداند. البته ایشان همچون مباحث متداولی که در مجادالت کالمی دانسته

دم ای داللت آن را بر ع. فلذا بدون هیچ قرینهاندکردهبحث پیرامون سیاق و ساختار این آیه حذر 

، 1426، / عبدالجبار132-131، صص1ج، 1422، باقالنی) اندمطلق دانسته، تحریف قرآن

/ 304ص، تابی، / هندی76ص، 1413، / کاشف الغطاء21ص، 1427، / ابن قیم جوزیه214ص

 (.450-449، صص1412، / سبحانی83ص، 1409، ماوردی

 پژوهانقرآن -2-2

مستند قرآنی در تحریف نشدن وحی استفاده  عنوانبه حجر 9 هیآاز ، علوم قرآن نظرانصاحب

حفظ قرآن از هرگونه تحریف به زیاده و نقیصه ، لهی را. ایشان مراد این آیه از حفاظت ااندکرده

، 1420، / زرندی75ص، 1370، / کمالی158ص، 2ج، تابی، ذهبی) اندبرای همیشه دانسته

، 1416، / عتر381-13، صص1384، / میالنی24-23، صص1384، / نجارزادگان281ص

 (.181-180صص

اشکاالت محدث نوری در رّد  ژهیوبهدر این میان برخی نیز به سؤاالت مطرح ذیل این آیات 

 ،ترین استدالل خوداند. محدث نوری در شاخصداللت این آیه بر عدم تحریف قرآن پاسخ داده

                                                           

 .داده است از اقوال اعالم شيعه در رّد حتريف قرآن ارائه فهرسيت. وي 1
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کر در دیگر ذ حفظ ذکر را به معنای حفظ پیامبر دانسته است. مخالفان او با استناد به کاربرد واژه

-41، صص1379، / معرفت267-262، صص1382، خویی) این مدعا را ردّ کردند، آیات قرآن

 (.18-14، صص1382، / جعفریان166-163، صص1384، / نجارزادگان47

 فیحرتپژوهان تنها برای اثبات حائز اهمیت آن است که کاربرد آیه حفظ در آثار قرآن اما نکته

، 1369، رامیار) غرانیق بلکه در مباحث گوناگونی همچون ردّ افسانه؛ ی قرآن نیستریناپذ

، 1384، میالنی) ای پس از حیات پیامبرنسخ تالوت و ابقای حکم یا نسخ آیه، (148ص

/ 111-110، صص2ج، 1422، / عالف285-284، صص2ج، 1415، / معرفت304-301صص

حر / 252ص، 2ج، 1410، زرکشی) اثبات تواتر قرآن، (134-131، صص1384، نجارزادگان

صحت نقل و تألیف ، (85ص، 1379، رکنی/ 153ص، 2ج، 1415، / معرفت40ص، 1426، یعامل

، 1385، زرقانی) آیات قرآن در دوران خلفا ( جمع همه131ص، 1ج، 1422، باقالنی) قرآن

بیان ، (124ص، 1427، / دیلمی140-138، صص1374، / رادمنش48ص، 1420، / صابر284ص

، / مسلم181ص، 1411، / أبیاری201ص، 6ج، 1415، معرفت) ای از اعجاز غیبی قرآننمونه

/ 85ص، 2ج، 1415، معرفت) عدم آسیب قرائات به صحت قرآن، (281-280، صص1426

، 2005، شاهین) تحدی با قرآن( و دلیلی برای اثبات عدم 94-93، صص2ج، 1422، عالف

 است. از این آیه استمداد شده، (274ص

جر ح یاق سورهپژوهان به سغالب قرآن، های این پژوهشاین در حالی است که بنابر یافته

رآن به مطلقِ حفظ ق، گرفتن دیگر قرائن موجود در متن در نظرعنایت نداشته و این آیه را بدون 

 اند.معنا کرده

 مفسران -2-3

... َو إن ا َلُه ﴿در عبارت « لَهُ» ذیل این آیه در برخی کتب تفسیری بحثی مبنی بر مرجع ضمیر

ص( ) مرجع ضمیر را به قرآن و برخی نیز به پیامبر، است. اغلب مفسران شده مطرح ﴾َلحاِفظوَن

اند و گروه دوم این حفظ الهی را مرتبط با حفظ قرآن دانسته اند. گروه اول وعدهبازگشت داده

 اند.ص( از اشرار معنا کرده) وعده را به حفظ پیامبر

نیز فراء را  برخی؛ اندادکردهی« قیلَ»حامیان بازگشت ضمیر لَهُ به پیامبر را با تعبیر ، مفسران

، / بیضاوی320ص، 6ج، تابی، طوسی: ر.ک مثالعنوانبه) اندبردهنامتنها مدعی این نظریه  عنوانبه

/ 123ص، 19ج، 1420، / فخررازی352-351، صص3ج، 1422، عطیه/ ابن207ص، 3ج، 1418

 (.462ص، 4ج، 1424، / مغنیه263ص، 7ج، 1415، آلوسی



 105   میقرآن كر یریناپذفیه حجر بر تحرنهم سور هیداللت آ                                     

ر رو مفسران در تفاسیر خود بیشتر بازاین؛ انده دوم بسیار اندکچنانکه پیداست حامیان گرو 

. البته در اینجا نیز وحدت نظر وجود ندارد. مفسران در این اندکردهمحور دیدگاه نخست بحث 

 : شوندیمبخش به سه گروه تقسیم 

 فمفسرانی هستند که مراد از حفظ در این آیه را صرفاً مصونیت قرآن از تحری، گروه نخست

وسیعی را از دوران صدر اسالم تا زمان  . این دیدگاه محدودهدانندیمنزول وحی  در مرحله

تل مفسران متقدمی همچون مقا، . لذا افزون بر جملگی صحابه و تابعیندربرگرفته استمعاصر 

این  مشترک همه. وجهدارندواری و مفسران متأخری مانند بغوی و نووی در این طیف جای و ه

ُه ِان ا َل﴿پایبندی به قرائن موجود در آیه و سیاق سوره است که موجب شده عبارت  ،نمفسرا

نزول  انگیزی جنیان و شیاطین در مرحلهرا منصرف در معنای حفظ قرآن از فتنه ﴾َلحاِفظوَن

 بدانند.

، 14ج، 1412، طبری) استقتاده نخستین مفسری است که از این آیه چنین برداشتی کرده 

(. 525ص، 2ج، جوزی/ ابن2258ص، 7ج، حاتمابی/ ابن251ص، 2ج، تابی، قندی/ سمر7ص

قطع نفوذ جنیان به آسمان و آگاه نبودن آنان از اخبار  حجر که درباره مضمون با آیات سورههم

غیبی سخن گفته است قتاده نیز در روایت خود مراد از حفظ قرآن را حفظ آن از آسیب ابلیس 

 1این حفاظت الهی چیزی از حقانیت آن کم نشود. جهینت درده است تا و شیاطین بیان کر

که آنان ذیل آیه فصلت  شدهنقلهمین روایت با اسناد دیگری از قتاده و سدی  وجود نیا با

خداوند به عدم ورود باطل به قرآن  مراد از باطل را شیطان دانسته و وعده، ﴾ ...اليأتيه الباطل...﴿

بی، طوسی/ 79ص، 24ج، 1412، طبری) اندصرف شیاطین در قرآن معنا نمودهرا به معنای نفی ت

 .(640ص، 1422، / دخیل54ص، 4ج، ابن جوزی /131ص، 9ج، تا

 ن اِا﴿است. وی مراد از  شدهنقلذیل آیه حفظ دو روایت از مجاهد نیز ، افزون بر روایت قتاده

، 7ج، 1419، حاتمابی/ ابن7ص، 14ج، 1214، طبری) 2دانسته است« عِنَدنا»را  ﴾َلحاِفظوَن َلُه

ایِ او از این آیه مبهم است واژه( هرچند توضیح تک338ص، 2ج، 1424، جوزی/ ابن2258ص

لوح  به بساچهبه نزد پروردگار و « عِندَنا»رسد میبه نظر ، اما با عنایت به ضمایر جمع این آیه

اما ؛ نزول ادامه داشته باشد او حفظ تا مرحله نظر ازاحتمال دارد  گونهنیامحفوظ بازگشت دارد. 

                                                           

 حفظه اهلل من أن يزيد فيه الشيطان باطال أو ينقص منه حقا.: قال َو ِإنَّا َلُه َلحاِفُظوَن :. عن قتادة1

 .«ِعْنَدَنا»: َأْي «َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن»: َعْن ُمَجاِهٍد، اْبِن َأِبي َنِجيٍح .2
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معنای حفظ مطلق قرآن در ، توان اظهار کرد آن است که وی از این آیهتر میآنچه با وجه قوی

 است. اعصار را استنباط نکرده همه

نیز مراد از  سومهُواری در قرن  آن از پسو  دوممقاتل در قرن ، نخست پس از مفسران طبقه

/ 425ص، 2ج، 1423، مقاتل) اندونیت قرآن از تصرف جنیان در حین نزول دانستهحفظ را مص

(. سمرقندی در قرن سوم نیز دیدگاه مستقلی نداشته است اما به 338ص، 2ج، 1426، هواری

، 2ج، تابی، سمرقندی) است نظر معرفی کردهقتاده و مقاتل پرداخته و این دو را هم نقلگزارش 

 ؛تنها به متقدمان منحصر نشده است، تفسیر حفظ قرآن به حفظ از شیاطین ،همه نیا با(.251ص

زول ن بلکه دیگر مفسران در قرون بعدی نیز حفظ وحی را منصرف در حفظ از شیاطین در وهله

 (.120ص، 1384، / نکونام51ص، 3ج، 1420، / بغوی577ص، 1ج، 1417، نووی) انددانسته

دا رو در ابتاند. ازاینحجر اندیشیده آیات ابتدایی سورهگروه دومِ مفسران به انسجام میان 

بدون اشاره به  آن از پساما ؛ اندمراد از حفظ الهی را حفظ قرآن از دستبرد شیاطین معنا کرده

 ند.ااین حفظ را تعمیم داده و قرآن را مبرا از هرگونه تحریفی دانسته، ای در آیه شریفههیچ قرینه

/ 468ص، 6ج، 1420، / ابوحیان572ص، 2ج، 1407، / زمخشری331ص، 5ج، 1422، ثعلبی)

 (.2864ص، 6ج، 1424، حوی

، ص() مفسران بدون توجه به سیاق آیه و کشف ارتباط میان اتهام جنون پیامبر، در گروه سوم

مراد از حفظ ، هاحفظ ذکر و ممانعت از استراق سمع شیاطین در آسمان، درخواست نزول مالئک

اند. طیف وسیعی از مفسران قائل به این هی از تحریف قرآن در هر عصری دانستهرا ممانعت ال

 با(. 6ص، 14ج، 1412، طبری) متعلق به طبری است ،ترین قول در این گروهمینظر هستند. قد

توان رو شاید بازاین ،اندجملگی در گروه نخست جای گرفته ،به آنکه مفسران پیش از او تیعنا

حفظ در آیه مذکور را مطلق معنا کرده ، فسری دانست که پس از سه قرنطبری را نخستین م

 است.

: کبرای نمونه ن) اندشماری عمومیت حفظ در این آیه را پذیرفتهمفسران بی، پس از طبری

 / ابن207ص، 3ج، 1418، / بیضاوی508ص، 6ج، 1372، / طبرسی320ص، 6ج، تابی، طوسی

، 1364، / قرطبی123-122، صص19ج، 1420، زی/ فخررا352-351، صص3ج، 1422، عطیه

، 1415، / آلوسی102ص، 3ج، 1415، / فیض453ص، 4ج، 1419، کثیر/ ابن6-5، صص10ج

 / ابن276-275، صص3ج، 1382، / مالحویش147ص، 3ج، 1414، / شوکانی263ص، 7ج

/ 11ص، 8ج، 1378، / طیب41 -37، صص4ج، 1383، / دروزه18-17، صص13ج، تابی، عاشور

، 5ج، 1419، / مدرسی2129-2127، صص1412، قطب دیس/ 469ص، 4ج، 1424، نیهمغ
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/ 9ص، 14ج، تابی، / مراغی330ص، 6ج، / قاسمی16ص، 14ج، 1418، / زحیلی445-444صص 

، / طباطبایی148-144، صص13ج، 1419، اهلل/ فضل127-124، صص16ج، 1365، صادقی

 (.147-146، صص12ج، 1374

؛ دارند نظرپژوهان که بر داللت آیه بر حفظ مطلق قرآن اتفاققرآنبرخالف  ی اینکهبندجمع

ی نونعصر کمفسران در این زمینه دارای اختالف دیدگاه هستند. برخی از آنان از دوران صحابه تا 

 ند.ااند و آن را محدود به حفظ وحی از دستبرد شیاطین دانستهقائل به تخصیص حفظ مذکور شده

 حجر نهمذكر در آیه دالیل عمومیت حفظ  -3

چنان قاطعانه ، اندتحریف قرآن دانستهحجر را عدم  9مفسرانی که مراد از حفظ ذکر در آیه 

ند. لذا انیاز از هرگونه استدالل قلمداد کردهاین برداشت را بی اند که ارائهبه تفسیر آیه پرداخته

سیاق  مؤیدی از آیه و یا یک از مفسران گروه نخست قرینه یابرحسب تتبع صورت گرفته هیچ

گو ند. اآسیب و تحریفی ارائه نداده هر نوعسوره مبنی بر انطباق داللت آیه بر حفظ کلی قرآن از 

، فصلت 41حجر با آیه  9اعتقاد جازم آنان مبنی بر تحریف نشدن قرآن و قرین شدن آیه  آنکه

 دهحکم بر عمومیت وع، فسیریهای متداول تداشته تا بدون تأمل در سیاق و بحث بر آنآنان را 

 حفظ در آن دهند.

 حجر نهمبررسی و نقد دیدگاه عمومیت حفظ ذكر در آیه  -4

 حجر بررسی سیاق آیات ابتدایی سوره -4-1

حجر از دومین آیه به انذار کافران پرداخته است. در این آیات با به تصویر کشیدن  سوره

یمر آن روز از ایمان نیاوردن خود حسرت روزی برای آنان تداعی شده است که د، قیامت

تا از فرصت اندک دنیا برای تباهی و غفلت  شودیم. در ادامه آیات به آنان فرمان داده خورند

ای زنده نخواهند ماند. چنانکه اقوام پیشین نیز زیرا روزی که اجلشان برسد لحظه؛ استفاده نمایند

 چنین عذاب شدند.

رسول  که آنگاه. کندیمبه اتهام زنی مشرکان به پیامبر اشاره  7و  6آیات ، تهدید نیا از پس

کسی که ذکر برتو نازل  ای: گفتندمی، خواندی از جانب خداوند میایوح عنوانبهقرآن را  خدا

را چ، ای. اگر در مدعای خود بر ارتباط وحیانی با پروردگار صادق هستیشده« مجنون»، گرددمی

 یابند؟میفرشتگان برتو نزول ن



 1396هفدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  108

 

 

 

 

است. در ابتدا نزول مالئک را تنها خداوند به پاسخ این اتهامات پرداخته  حجر 25تا  8از آیه 

مشرکان برشمرده است. سپس خود را حافظ ذکری که بر پیامبر  دلخواهبهو نه  حقبهدر موضعی 

که  کندیمهای پیشین یاد است. در ادامه نیز از سرگذشت امتتوصیف نموده ، شودنازل می

 همان به عذاب جمعی دچار شدند. موجببهپیامبران را استهزا نمودند و 

گشودیم تا خود عروج کرده اگر برایشان راهی به آسمان می: دیفرمایممشرکان  سپس درباره

 ی. درابدون تردید سحر شده: گفتندباز می، و از صحت وحی خداوند به پیامبرش آگاهی یابند

 ؛حفظ کردیم شدهراندههای آن را از شیاطین ها نهادیم و راهنانی در مسیر آسمانکه ما نگهباحالی

ا هها او را نابود نکند. این کنترل آسمانچنانکه جنی نیست که درصدد استراق سمع برآید و شهاب

وده یی نمنماقدرتفقط از خدایی زیبنده است که در زمین نیز ، و نزول سالم وحی بر پیامبر

 رزق مخلوقات را تأمین و ابرها را بارور نموده، ها را در آن استوارین را هموار و کوهزم؛ است

بر مخلوقات نازل  اندازهبهدر دست اوست و هریک از نعمات را  زیهر چهای زیرا خزینه؛ است

قدرت خدایی است که حیات و ممات به دست اوست و تنها خود ، نماید. جملگیِ مواردمی

همه را نزد خود محشور ، . خدایی که بر گذشتگان و آیندگان آگاه است و عاقبتماندباقی می

 خواهد کرد.

 هانآنشانگر نزول دفعی و یا تدریجی مستمر ، چنانکه هویداست ارتباط مستحکم این آیات

و  بارهککه همگی یـ (. موضوع مشترک این آیات 34ص، 4ج، 1383، دروزه) در مکه است

و از سوی دیگر رد  کندیمنزول قرآن از سوی خداوند را اثبات  سوکاز ی ـاندشدهنازل باهم

 هاآن. لذا در دهدیمنزول وحی را نشان  دخالت شیاطین بر ایجاد هر نوع تحریفی در مرحله

ها و تخریب وحی تأکید ویژه شده است و با یادآوری های نفوذ شیاطین به آسمانبربسته بودن راه

ادعای پیامبر مبنی بر دریافت ، پیشین و قدرت مطلق الهی در خلقت جهانهای عذاب شده امت

 است. گرفته قراروحی از سوی خداوند مورد تأیید 

 هاست. وعد بناشدهنفی دخالت جنیان در نزول قرآن  حجر بر پایه سیاق سوره، جهینت در

در این سوره داده است  ای که خداوندوعده بر اساس. ابدییمحفظ وحی نیز در همین راستا معنا 

یمنهیچ خطری از سوی جنیان مصونیت وحی را در معرض تهدید قرار ، با نزول قرآن بر پیامبر

، ساختندیمبلکه در سراسر قرآن هرگاه اتهامی را متوجه پیامبر ، در این سوره تنهانه. مشرکان دهد

ن پیامبر از جنیان یا کتب پیشیکردند ادعا می هاآنمرتبط با منبع نزول وحی بر او بوده است. 

ای گیرد. خداوند متعال در پاسخ به این پندارها آیات مذکور را نازل نمود. در هیچ آیهالهام می

ر ب هاآنگزارشی از ادعای مشرکان مبنی بر امکان تحریف وحی در میان مسلمانان و یا تالش 
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درصدد ، جر برخالف تلقی رایجح رو سیاق سوره. ازاینشودینمتحریف سخنان پیامبر دیده  

یدی است و مؤبه قلب پیامبر  هاآسماننزول از  بیان مصونیت قرآن از خطرات شیاطین در برهه

 مطلق بر حفظ وحی نیست.

 اتهام مجنون به پیامبر -4-2

َُ َعَلْيهِ الذِّْك﴿؛ حجر بیانگر اتهام جنون به پیامبر است 6آیه   ﴾ ِإنَّكَ َلَمْجُنوٌنُرَوقاُلوا ياَأيَُّها الَّذي ُنزِّ

ردند آوای که وحی را برای پیامبر میسپس در همین آیه به درخواست مشرکان بر نزول مالئکه

 بر اساسکه نزول مالئک  کندیماست. خداوند متعال در مقابل این درخواست بیان  شده اشاره

ین آیات از جانب هم بلکه امری در دست خداست. سپس در ادامه دهدینممیل مشرکان رخ 

 .شودیمحفظِ وحی داده  وعده، ی در برابر اتهام مجنون بودنتعالیبار

ظ ذکر بهتر حف و همچنین ارائه تبیین بهتری از وعده باهمبه سبب ارتباط مفهومی این فقرات 

 درزیرا ؛ در این سوره پرداخته شود ژهیوبهاست به کشف معنای مجنون در سراسر قرآن و 

و  بایست از عقلطبیعی است که در مقابل می، عقل تلقی شودمجنون به معنای بی کهیصورت

اما اگر مجنون به فرد مرتبط با جن بازگردد و این اتهام به معنای صدور ؛ شدخِرَد پیامبر دفاع می

.  بر این اساس در ادامه پس گرددیمحفظ وحی معنادار  آنگاه وعده، قرآن از سوی اجنّه باشد

تتبعی در باور عرب جاهلی ، مجنون با استفاده از کلمات همنشین واژه، ن معنای لغویاز بیا

 ود.شمیشود و در نهایت به بازخوانی کاربردهای آن در قرآن پرداخته این مفهوم ارائه می درباره

 ی لغوی مجنونمعنا -4-2-1

ی جن پنهان بودن وی از رگذاناماست. وجه به معنای پوشاندن  «جَنَنَ»از مادّه مجنون  واژه

مجنون اسم مفعول جُنَّ به معنای کسی است که  .(92ص، 13ج، 1414، منظورابن) دیدگان است

 .(205ص، 1412، راغب) زده استنیز به معنای جن« جُنَّ فالن »دهد. جن به او تعلیم می

 معنای اصطالحی مجنون -4-2-2

معنی خود را بر ، گیردافت کالم قرار میای که در بهر کلمهآراء زبان شناسان بر اساس 

ه خود معنای کلمات نزدیک ب هکنندتعیین ینوعکند و خود نیز بهکلمات قبل و بعد از خود بنا می

در رها با« مجنون» هواژ (.65ص، 1394، زادهاسماعیل: برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک) شودمی

است. با تحلیل این واژگان و کشف جایگاهشان  همنشین شده« شاعر» و «کاهن» با دو واژهقرآن 
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رو در ادامه . ازاینافتیدستتوان به دیدگاهی جامع در مورد معنای مجنون نزد عرب جاهلی می

 پردازیم.به ارتباط معنایی این سه واژه در باور اعراب و سپس آیات وحی می

 شناسی مجنون در اندیشه عربمفهوم -4-2-2-1
اعراب دوران جاهلی شعر و کهانت را اموری مرتبط با عالم ، اریخیهای تبرحسب گزارش

، زاده/ اسماعیل79ص، 1380، ابوزید) بودآنان زیستگاه جنیان وادی عبقر  نظر دانستند. دراجنه می

جن عبقر  ،فالنی: دیگویمالمثل رایجی است که ( شاهد این ادعا ضرب76-75، صص1394

ها خدایان را دوستان خود میعرب، برخی (. به عقیده535ص، 4ج، 1414، منظورابن) است

برخی از اجنه  هاآن نظر ازکه در صحرا ساکن بودند.  دانستندیمپنداشتند و جنیان را دشمنانی 

، 1366، خلیل حتّی) شدندیم هاآنی یا همان مجنون شدن زدگجنبا تصرف در مردم موجب 

. جن با قرار شدیمحلول جن در یک فرد دانسته  زدگی به معنایرو جن(. ازاین125-124صص

کرد که در حالت عادی سخن القا می هاآنای را به کلماتی شعرگونه دادن افراد در حالت خلسه

 (.215ص، 1361، ایزوتسو) نبود ریپذامکانای گفتن به چنان گونه

تند. دانسو را ممکن میاعراب ارتباط میان این د، به دلیل مجاورت عالم جن و انسان با یکدیگر

ایی هتوانستند با جنیان ارتباط بگیرند که خود دارای ویژگیهایی میتنها انسان، در تصور آنان

 گرفت به همینی نهانی و رمزی میان انسان و جن صورت میاگونهبهخاص باشند. این ارتباط 

ت نان جنیان به سبب صورت و سیرآ نامیدند. به عقیدهدلیل آن را وحیِ به معنایِ ارتباط نهانی می

، نارتباط با جنیا توانستند از مرزهای آسمان گذشته و از غیب خبر دهند. لذا ثمرهمتفاوت می

 در(. 79ص، 1380، ابوزید) است یی بودهشعر گوآگاهی کاهن از اخبار غیبی و الهام شاعر برای 

ده زمجنون را به معنای جن احتصربهشود که گروهی معلوم می، توضیحاتی که داده شد جهینت

، 1361، ایزوتسو) کردندیمزدگی یاد دو مصداق بارز جن عنوانبهدانستند و از شاعر و کاهن می

 (.2028ص، 5ج، 1390، / یثربی221ص

 صورتشبندی است و در ساختبه معنای شعور و معرفت « شَعَرَ»لغوی  از ریشه« شاعر»

نوعی معرفت مافوق طبیعی ، شمار رودذوق هنری به بیش از آنکه شاعری کاری از روی 

(. اساساً 2026ص، 5ج، 1390، یثربی) گیردکه در پی ارتباط با جن شکل می دیآیم حساببه

ند. ابه چنین اسمی به سبب ارتباطی بوده است که شعرا با اجنه داشته« شاعر»گذاری وجه نام

/ 215ص، 1361، ایزوتسو) یافتاز دیگران دست میبه اطالعاتی فراتر ، شاعر از طریق این ارتباط

 (. چنین اشعاری در نزد عرب به شعر هجائی معروف بودند.133ص، 1366، حِتّیخلیل
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 خواهشاندلخود شاعر ، شدند. جنیانالبته باید در نظر داشت که جنیان با هرکسی مرتبط نمی 

ه ندگویی برای انتقال افکارشان ببل عنوانبهاز او ، کردند و سپس با تصاحب ویرا انتخاب می

 سپازآنای برای ورود افراد به وادی شاعری بوده است و جستند. این کار مقدمهها سود میانسان

حتی تا بدین روز نامِ جنِ برخی از شاعران  کهچندان؛ نامیدجن را خلیل و دوست خود می، شاعر

شاعران نیز گاه با سرودن اشعاری (. برخی 217-215، صص1361، ایزوتسو) استبرجا مانده 

(. ارتباط 81-80، صص1380، / ابوزید119ص، 9ج، 1976، علی) اندادکردهاز جن همدمشان ی

برد که امکان رهبری او نیز دور ی موقعیت وی را در قبیله باال میبه حد، ی شاعر با جنماورای

دست  وی قبایل بافرمان، اشبا جِنّارتباط بهتر شاعر  منظوربهرو رسید. ازایناز ذهن به نظر نمی

 (.219-215، صص1361، ایزوتسو) زدندهایی متناوب در بیابان میبه گردش

وی  جنیان کلماتی غیرطبیعی از زبان ریتحت تأثکه  شودکاهن یا فالگیر به کسی اطالق می

شد یبه شخصی گفته م، (. کاهن در جاهلیت185ص، 1ج، 1375، پروین گنابادی) بیرون بیاید

های ها مرجعی برای مشاوره و پرسشهمین قدرت واسطهبههای سری بود. وی که دارای قدرت

 گرفتداد دستمزدی مسمّی به حُلوان میآمد و در مقابل خدماتی که ارائه میمی حساببهمردم 

 (.221ص، 1361، ایزوتسو)

یک نهاد اجتماعی  کهانت را باید، گرفتیمبه سبب تنوع خدماتی که توسط کاهن صورت 

برای یافتن شتران  برای مثال اموری همچون نظرخواهی؛ (221ص، 1361، ایزوتسو) دانست

 هادرگیری در هنگامهقضاوت ، مشورت در مورد زمان و چگونگی حرکت کاروان، گمشده

 یک مثابهبهها و حتی کشف جنایات درمان انواع مختلف بیماری، (333ص، 1384، احمدالعلی)

(. کاهنان همواره سخنان خود را 221ص، 1361، ایزوتسو) رفتیپذیماه توسط وی انجام کارآگ

ر ای کمتر از شعر قرار داشت. بنابکردند که به لحاظ ادبی در درجهای بیان میگونهبه شکل سجع

جامه به ، شدندیمارتباط با جن در تنگنای جسمی واقع  های برجامانده کاهنان در هنگامگزارش

، 1361، ایزوتسو) کردندوار میشروع به گفتن جمالتی سجع بارهکیبهپیچیدند و سپس می خود

 (.2028ص، 5ج، 1390، / یثربی221ص

اب ساحر و کاهن خط، شاعر، بر اساس توضیحاتی که آورده شد اگر مشرکان پیامبر را مجنون

دد انکار ی درصگذارنامن با این گردد. آناجملگی به اتهام ارتباط پیامبر با جنیان بازمی، کردندمی

دشواری  آنکه پیامبر در اثر ژهیوبهزده بودند. تفاوت میان الهام الهی پیامبر با الهامات یک شاعر جن

 گیری شاعران و کاهنانشباهت به ارتباطشد. این حالت بیوحی دچار تغیّرات جسمانی نیز می
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، 1361، ایزوتسو) مورد پیامبر گردیده بودی توهماتی در ریگشکلبا اجنّه نبود و خود باعث 

وجودی متفاوت و همچنین امکان  مرتبهک(. اعتقاد به ارتباط نهانی انسان با ی221-219صص

ند. امکان اصل وحی را انکار نکن گاهچیهبازگویی آن پیام نهانی به دیگران موجب شده تا مشرکان 

نسته وحی به پیامبر جن دا مشرکان واسطه زنظراوجود دارد آن است که  نیبنیدراتنها تفاوتی که 

 شدهشناختههای نه فرشته. بر همین اساس مکّیان تمایل داشتند قرآن را در ردیف متن شودیم

 اتیآ دررو (. ازاین80ص، 1380، ابوزید) گویی کاهنانه جای دهندخود همچون شعر و غیب

پروردگار  بر نزول وحی از سوی، به اخبار غیبی با تأکید بر ناتوانی جنیان از دسترسی، متعدد قرآن

شده متعددی منکران نزول قرآن به هماوردی فراخوانده اتیآ دراست. از دیگر سو  شده حیتصر

از  وضوحبهآیات است. در این آیه خداوند متعال  دست نیا ازای سوره اسراء نمونه 88آیه ؛ اند

گر به باور اعراب مبنی بر قدرت اده است و اشارهعجز جن و انس از هماوردی با قرآن خبر د

 است.همراهی و دوستی آدمیان با جنیان 

 مفهوم شناسی مجنون در آیات قرآن -4-2-2-2

همگی در سور مکی قرار ، است. این آیات کاررفتهبه ةِجّنمجنون و  در آیات متعددی واژه

یی و در برخی موارد با همنشینانی همچون تنهابهدر برخی استعماالت  ةِجّندارند. واژه مجنون و 

در  1،شدهنازلاست. شرح استعماالت این واژه به ترتیبی که کاهن و معلّم آمده ، شاعر، ساحر

 : ی استابیردقابلجدول زیر 

                                                           

 .(15ص ،1، ج1383، دروزه) است دهيگرداختاذ  احلديث تفسرياز فهرست  هاسوره. ترتيب نزول 1
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، ور عرب جاهلیهمچون باـ در استعماالت قرآنی ، شودکه در جدول مشاهده می گونههمان

 واژه داللت بر هر سه کهنیبا ااست. شاعر و کاهن پیوند خورده ، مجنون با واژگانی مانند ساحر

 اند.عقل معنا کردهمجنون را به بی، اما در موارد متعددی مفسران کندیمارتباط با جنیان  توانمندی

، احریس و الزمه اندکردهاشارهمفسران گاه به تعارض این کلمات با یکدیگر ، حتی فراتر از این

ف
ردی

 

واژه
همنشین 

 

سوره/ 

 شماره آیه
 آیه

 ﴾ما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنونٍ ﴿ 2القلم /  ------- بمجنون 1

 ﴾َو ما صاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍن ﴿ 22التکویر/  ------- بمجنون 2

َو  َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َفَكذَُّبوا َعْبَدنا َو قاُلوا َمْجُنوٌن﴿ 9القمر/  ------- مجنون 3

 ﴾اْزُدِجَر

 ﴾الَّ َنذيٌرِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإَلْم َيَتَفكَُّروا ما ِبصاِحِبِهْم َأ َو ﴿ 184االعراف/  ------- ِجّنة 4

 ﴾َو َيُقوُلوَن َأ ِإنَّا َلتاِرُكوا آِلَهِتنا ِلشاِعٍر َمْجُنوٍن﴿ 36الصافات/  شاعر مجنون 5

وَن َعَلی اللَِّه َكِذبًا َأْم ِبِه ِجنٌَّة َبِل الَّذيَن ال ُيْؤِمُن َأْفَتری﴿ 8سبا/  ------- ِجّنة 6

َِْرِة ِفي اْلَع ُِ اْلَبعيدِ ِباْلآ  ﴾ذاِب َو الضَّلال

 ﴾ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُه َو قاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن﴿ 14الدخان/  مُعَلّم مجنون 7

َُ ساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن یَفَتَولَّ﴿ 39الذاریات/  ساحر مجنون 8  ﴾ِبُرْكِنِه َو قا

ٍُ ِإالَّ قاُلالَّذيَن ِمْن َق یَكذِلَك ما َأَت﴿ 52الذاریات/  ساحر مجنون 9 وا ساِحٌر ْبِلِهْم ِمْن َرُسو

 ﴾َأْو َمْجُنوٌن

 ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ِبِه ِجنٌَّة َفَتَربَُّصوا ِبِه َحتَّی حنٍي﴿ 25المؤمنون/  ------- ِجّنة 10

 ﴾قِّ كاِرُهونَ َثُرُهْم ِلْلَحَأْم َيُقوُلوَن ِبِه ِجنٌَّة َبْل جاَءُهْم ِباْلَحقِّ َو َأْك﴿ 70المؤمنون/  بِالَحقّ  ِجّنة 11

، کاهن مجنون 12

 شاعر

َأْم َيُقوُلوَن  َذكِّْر َفما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبكاِهٍن َو ال َمْجُنوٍنَف﴿ 30-29الطور/

 ﴾شاِعٌر َنَتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن
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با معنای اصلی مجنون که ، اند. چنین تفسیری از واژهشاعری و کهانت را عقل و زیرکی دانسته

، / طبرسی412ص، 4ج، 1407، زمخشری) هستعقلی است نیز در تضاد حاکی از نوعی بی

 نیز در تعارضعقل حتی با سیاق برخی آیات مجنون به بی (. ترجمه243-240، صص9ج، 1372

به میان  سخنقلم از تحیر مشرکان از وحی شگرف پیامبر  51 هیآاست. برای مثال در ابتدای 

زخم بزنند. در انتهای این آیه ی است که نزدیک است پیامبر را چشمبه حداین تحیر ؛ آیدمی

عقل معنای بیبرای مجنون  کهیدرصورت. حال در این آیه کنندیمپیامبر را متهم به جنون ، مشرکان

مشخص  که چراشود. توصیف قرآن از اتهام مشرکان دچار دوگانگی می، در نظر گرفته شود

یه ارزش پنداشتند؟ به تعبیر دیگر مگر سفاند یا سفیه میزدهمی آنان پیامبر را چشم، نیست عاقبت

اژة از و ی است کهاین تناقض ناشی از فهم نادرستزخم خوردن دارد؟ زدگی و چشمشگفت

زدگی و الهام گرفتن از اجنه است. سّر در این آیه مجنون بودن به معنای جن. پدید آمدهمجنون 

 (.82-81، صص1394، زادهاسماعیل) شگفتی مشرکان نیز در همین نکته نهفته است

ای زدهجن) «َمْجُنوٌن ُمَعلٌَّم» مشرکان برای پیامبر عبارت، سوره مبارکه دخان 14در آیه 

این سؤال ، پریش معنا شودگیرند. در این فقره اگر مجنون به عقل( را به کار میدهیدآموزش

طبیعی است که وقتی آموزش با سالمت  ؟بینداست که مگر انسان سفیه آموزش می طرحقابل

 عقل همراه باشد مجنون معنایی متفاوت خواهد گرفت.

بارتی که برای حضرت نوح تحت اند و عزده دانستهجن صراحتبهمجنون را ، برخی مفسران

آن حضرت در پی آزار اجّنه و  شدن یجناست را به معنای  کاررفتهبه «ازُدِجر َو َمجنوٌن»عنوان 

(. همچنین 67ص، 19ج، 1417، طباطبایی) اندی بودن کلمات او معنا کردهانیوح ریغ جهیدرنت

که وقتی القائات  اندامبر از یک جن تعبیر کردهرا به تعلیم پی «َمْجُنوٌن ُمَعلٌَّم»اتهام پیامبر خاتم به 

( 658-657، صص27ج، 1420، فخررازی) شد.دچار حالت غش می، کرداو را دریافت می

جنیان کارهای خارق  ریتحت تأثذاریات مراد از مجنون را کسی دانسته که  39بیضاوی ذیل آیه 

 25-19بایی نیز ذیل آیات . عالمه طباط(149ص، 5ج، 1418، یضاویب) دهدعادت انجام می

مراد از اتهام مجنون به پیامبر را ارتباط او با جنیان و القائات شیطانی به وی دانسته که ، تکویر

آمده ربدرصدد نفی این اتهام از پیامبر ، خداوند با توصیف نقش جبرئیل در صدور وحی الهی

 (.213ص، 20ج، 1417، طباطبایی) است

ی ادعای نبوت با سفاهت همخوانی کل طوربهکته را باید افزود که این ن، موارد همه در کنار

بیند. سفیه نبودن یکی از لوازم قرار ندارد زیرا مدعی نبوت خود را در جایگاه رهبری مردم می
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و دارای عقل و تدبیر  باشدنظر شخصیتی ضعیف  که از گرفتن در چنین جایگاهی است. کسی 

خردی به اتهام بی، جهینت باشد. درنمگر آنکه این ادعا جدی  ؛ندکهرگز ادعای نبوت نمی، نباشد

بلکه با نظر به باور عرب  رسدینماند اتهامی معقول به نظر پیامبری که مردم به او روی آورده

ن های ویژه و احتماالً سخناجاهلی مبنی بر امکان ارتباط بشر با جن و مجهز شدن او به توانمندی

 (.1548-1547، صص4ج، 1390، یثربی) زدگی استجنچنین فردی متهم به ، نو

 6آیه ، زدگی ارائه شددر کنار قرائن متعددی که در مورد ارتباط مجنون با جن همه نیا با

ی کسای بانامپیامبر را ، زدگی است. در این آیه مشرکانحجر خود دارای مؤیدی برای معنای جن

ودن اند و او را به مجنون بخطاب کرده ﴾زُِّ َعَليِه الذِّکِرياأُيها ال ذی ُن﴿گردد که ذکر بر او نازل می

اعتمادیِ مشرکان به منبع نزول وحی است. بیانگر بی« نُزِّلَ»اند. ساختار مجهول فعل متهم ساخته

خواهند به پیامبر تفهیم کنند که به درست بودن ادعای او در نزول وحی از سوی می گونهنیا

مایند نای که وحی برایش نازل میخواهند مالئکهاز پیامبر می، ذا در آیه بعدخداوند باور ندارند. ل

 را در برابر آنان حاضر کند تا اطمینان یابند که نزول وحی از سوی فرشته است نه جنیان

 (.146-141، صص12ج، 1374، طباطبایی)

ور آن منبع صدرسد بحث این آیات بر سر انزال وحی و نظر می آنچه گذشت به بر هیتکبا 

بوده است. به همین دلیل خداوند درصدد نفی باور مشرکان مبنی بر نزول وحی از جانب جنیان 

محدود در مسیر ، و خود وعده بر حفظ ذکر داده است. این حفظ یا نفوذ آنان در این انزال برآمده

 تعمیم داد.، توان آن را به حفظ قرآن پس از ابالغ به مردمنزول است و نمی

 های تاریخی و سیاقگزارش، واژگان همنشین بر هیتکمعنای اصطالحی مجنون با  تینها در

تنها منطبق بر فردی است که با جن در ارتباط بوده و از ، آیاتی که این واژه در آن استعمال شده

 پذیرد.آن در گفتار و کردار خود الهام می

 حجر بافت تاریخی سوره -4-2-2-2-1

یب ی ترتهافهرست. این سوره در از سور مکی است، اجماع محققانر بنابر حج مبارکه سوره

 اندکی اختالف وجود نیبنیدراانعام قرار دارد. البته  سورهیوسف و قبل از  سورهبعد از ، نزول

، بغدادی) خازن ریتفس( و 43-42، صص1366، ندیم ابن) یمند ابن الفهرستدر  کهیطوربهدارد 

، 10ج، 1372، طبرسی) االتقانو  انیالبمجمعدر ، پنجاهمین سوره، (10-9، صص1ج، 1415

، یالمعان انیبپنجاه و سومین سوره و در ، (60-59، صص1ج، 1421، یوطیس/ 613- 612صص
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، یشحومال) استآمده  به شمارپنجاه و چهارمین سوره ، میالحک القرآن فهمو  ثیالحد ریالتفس

در دیگر منابع  1(.321ص، 1ج، 1429، / جابری15ص ،1ج، 1383، / دروزه271ص، 3ج، 1382

بی در تقری طوربهاما زمان نزول این سوره ، گذاری دقیقی برای این سوره نیامدهنیز هرچند تاریخ

، تابی، عاشور/ ابن96ص، 12ج، 1417، طباطبایی) است ذکرشدههای سوم تا پنجم بعثت سال

 یمک یهاسوره حجر با آیات سوره آهنگ و لحن شباهت، (. افزون بر قرائن بیرونی70ص، 13ج

 (.36ص، 1394، احمدنژاد) کندیمنیز این مطلب را تأیید 

این سؤال مطرح ، اول مکه نزول آن در دوره ژهیوبهحجر و  پس از اثبات مکی بودن سوره

حجر  9داده که آیه است که آیا به لحاظ تاریخی در آن برهه تحریف لفظی و معنوی قرآن رخ می

ازد بباشد؟ پاسخ مثبت به این سؤال زمانی بیشتر رنگ می مطلق داده طوربهوعده به حفظ وحی 

، ودشیاد می هاآناز  لیتفصبهکه در ادامه  ازآنپسهای متعدد که بنابر سیاق این سوره و سوره

 دندند بوهمچنان درصدد انکار نزول وحی از سوی خداو، ها پس از بعثت پیامبرمشرکان تا سال

 ای که سوره( لذا آنان در برهه10-6/ 37: صافات، 25-15/ 81: تکویر؛ 25-18/ 74: مدثر: ر.ک)

اند تا بخواهند برای آن هنوز اصل نزول وحی آسمانی را نپذیرفته، حجر نزول یافته است

 ی کرده و به انحراف سوقش دهند.نیچسهیدس

ترین راهی که مشرکان با استفاده از آن به ساده، های تاریخیقرائن عقلی و گزارش بر هیتکبا 

 انکار نزول وحی و یکی نمودن آن با شعر و کهانت و سحر بوده پرداختندیممقابله با قرآن 

ادعای توانایی هماوردی ، گرفتندیماست. راهکار دیگری که مشرکان برای مقابله با قرآن به کار 

. دینمایمبدان اشاره  ـ وایل هجرت نیز نزول یافته استکه در ا ـ انفال 31با قرآن است که آیه 

نتیجه گرفت که تنها پس از قبول نزول وحی از سوی خداوند است  توانیماز این توضیحات 

گیرد. تمامی آیاتی که از نکوهش تحریف کالم الهی سخن ها برای تحریف آن شکل میکه انگیزه

 ـ رآنو نه قـ و در کتب مقدس  ـ و نه مشرکانـ  مرتبط با تحریف از سوی اهل کتاب، اندگفته

/ 5ه: مائد؛ 87/ 3: آل عمران؛ 46/ 4: نساء؛ 79/ 2ه: بقر) استبوده و در سور مدنی نزول یافته 

، حجر در آن نزول یافته بعثت که سوره های اولیهتوان ادعا کرد در سالرو می( ازاین13-41

 ،وعده به حفظ وحی بدهد. بلکه در مقابل، اوند در پی آنتحریف قرآن وجود نداشته تا خد داعیه

هایی برای نسبت دادن قرآن به جنیان و انکار نزول وحیانی آن وجود داشته است. انگیزه شدتبه

                                                           

پنجاه و دومني سوره ذکر کرده است. تفسري دروزه نيز ترتيب پنجامهني ، الفهرسترديف اين سوره را در  منونه تفسري. 1

 هر دو نظر نادرست است. رسديمرا به طربسي نسبت داده است. به نظر 
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ها تا فرود بر قلب نزول از آسمان حجر بر حفظ قرآن در مرحله 9همین امر موجب شده تا آیه  

 پیامبر گواهی دهد.

 ق دیگر آیات مشابه پیرامون حفظ وحیسیا -4-2-2-2-2

حجر خداوند به حفظ قرآن وعده داده و پس از تهدید مشرکان به ابتالء به عذاب  9در آیه 

است. از ورود شیاطین خبر داده  هاآسماناز حفظ ، 14-11در آیات ، در پی انکار نزول وحی

 مروری بر، هاورود به آسمانبرای فهم ارتباط میان آیات وعده به حفظ وحی و منع شیاطین از 

مشترک  یهاهیمادرونزیرا ؛ نمایداست ضروری می سخن گفتهآیات مشابهی که از کنترل شیاطین 

یابی به باورهای مشرکان پیرامون چگونگی نزول وحی و سپس کشف ساز دستاین آیات زمینه

 1حجر با یکدیگر خواهد شد. ارتباط آیات سوره

هی بر خبر از نزول فرشته و وحی ال، اولین سخنان پیامبر پس از بعثت ،مفسران بر گزارش بنا

( مشرکان مکه با 421ص، 8ج، 1419، کثیر/ ابن161ص، 30ج، 1412، طبری) است پیامبر بوده

طانی آید جن یا شیی که نزد محمد میکسآنشنیدن این سخن به تکذیب آن پرداختند و گفتند 

 پیامبر را مجنون یا مفتون نامیدند، هجو منظوربهرو این و ازاست که او را گمراه ساخته است 

که از نخستین سور ـ قلم  در سوره کهیدرحال( 46، 8/ 34: سبأ، 25/ 23: مؤمنون، 29/ 52: طور

زدگی و گمراهی را ایشان را دارای خلق عظیم توصیف نموده و جن ـ استبر پیامبر  شدهنازل

 (.7-2/ 68: قلم) استاز رسولش نفی کرده 

نون بودن مج ـ طبق ترتیب نازل است که هفتمین سورهـ تکویر  در سوره، با تکرار این اتهام

 وحی در نزول قرآن تأکید شده و بر وساطت فرشته شدهینفپیامبر به معنای ارتباط او با جنیان 

خداوند  آنکه از پس(. در این آیات 213ص، 20ج، 1417، / طباطبایی25-15/ 81: تکویر) است

قرآن را سخن رسول الهی یا همان ، در جواب قسم، دینمایمبه ستارگان و سیارگان سوگند یاد 

ند. با پیامبر اشاره ک سو گریدسو با خداوند و از تا به ارتباط او از یک کندیموحی معرفی  فرشته

اینکه نشان بدهد نماید و برای به قوت او تصریح می، خواندخداوند این فرشته را کریم می

 تیهان در؛ کندفرشتگانی تحت فرمان او هستند از منزلت و نفوذ وی در عرش الهی صحبت می

به  آن از پسخواند تا هرگونه اتهام خیانت در ارسال وحی را از او بزداید. نیز وی را امین می

خستین کند. نپردازد که وحی را از چنین فرشته دارای شرایطی دریافت میتوصیف پیامبری می

                                                           

 (.15، ص1، ج1383، دروزه) گردنديم. سور برحسب ترتيب نزول دروزه گزارش 1
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ر وحی د زده نبودن پیامبر و توانایی او بر دیدن فرشتهجن شودیمچیزی که در این بخش بیان 

ورزد و بخل نمی، کندیمشود که در ابالغ آنچه دریافت افق اعالست. سپس درباره وی گفته می

استفهام  صورتبهو  کندیمنیز مشرکان را توبیخ  آن از پسکند. سخنی از شیطان نیز بازگو نمی

آیات ، مجموع در ؟کنندنزول وحی از سوی خداوند را انکار می چگونهپرسد که می هاآناز 

 خود از انیب باو ؛ تکویر در مقام منزه داشتن قرآن از مداخله شیاطین در نزول آن استسوره 

یماره قال آن اشامین در جریان انت فرشته انتساب این کتاب آسمانی به خداوند متعال و وساطت

 .دینما

ل ترتیب ناز بر اساسقرآن  که بیست و سومین سورهـ نجم  نظیر همین مضمون در سوره

پیامبر مبرای از گمراهی و پیروی از هوای نفس ، نجم 5-2نیز تکرار شده است. در آیات  ـ است

 موضع در سوره است. سپس در چهارمینشده  گردیده و ابالغ او علی االطالق وحی الهی نامیده

آنان  آمیز ازبا سؤالی عتاب، اجل و ابتال به عذاب الهی سر آمدنپس از تهدید مشرکان به ، اعراف

انذار  عنوانبهاز قرآن ، نیست؟ در ادامه زدهجناندیشند که پیامبر پرسیده شده است که آیا نمی

 خداوند متعال باز به مسئله، افتهیاختصاصجن  بعد که به سوره است. در فقره کرده ادآشکار ی

آنان  ،صریح جنیان در این سوره است. بنابر گفته کرده اشارهعدم دخالت جنیان در نزول وحی 

 ترشیپها یافتند. جنیان از نگهبانان قوی و شهاب پرشدهدر طلب اخبار آسمانی بودند که آن را 

ی را اخبار الهو  نشستندیمد که در آن بودنهایی در آسمان یافته محل، برای شنیدن اخبار غیبی

ی و، شهابی که مهیّا و منتظر اوست، اما اکنون هر کس درصدد شنیدن برآید دادندیفرا مگوش 

َد ْقُعُد ِمْنها َمقاِعَحَرسًا َشديدًا َو ُشُهبًا َو َأنَّا ُكنَّا َن َو َأنَّا َلَمْسَنا السَّماَء َفَوَجْدناها ُمِلَاْت﴿کند را دنبال می

 (.9-8/ 72: جن) ﴾ِللسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اْلآَن َيِجْد َلُه ِشهابًا َرَصدًا

(. 227ص، 1412، راغب) حرس را جمع حارس به معنا نگهبان دانسته است اصفهانی راغب

، / طبرسی406ص، 3ج، 1423، مقاتل) انددانستهمفسران در این آیه منظور از نگهبانان را مالئکه 

، (. البته بعید نیست که منظور از نگهبانان342ص، 8ج، 1420، / ابوحیان369ص ،9ج، 1372

 (.151ص، 1390، نجفی) های آسمانی باشدشهاب

ِه َوماَتَنزََّلْت بِ ﴿ :است شده حیتصرنزول قرآن توسط جنیان شعراء مجددًا بر عدم  در سوره

؛ (212-210/ 26: ءشعرا) ﴾نَُّهْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلوَنَلُهْم َوما َيْسَتطيُعوَن ِإ الشَّياطنُي َوماَيْنَبغي

شیاطین به سبب معزول شدن از شنیدن نداهای آسمانی نه قرآن را  ندیفرمایمچنانکه این آیات 

نزول وحی هستند و نه توانایی بر این کار را دارند. این آیات در حالی  نه شایسته، اندنازل نکرده



 119   میقرآن كر یریناپذفیه حجر بر تحرنهم سور هیداللت آ                                     

رسانی به شاعران بر نقش جنیان در الهام، که در دیگر آیات این سوره ندینمایمبدین نکته اشاره  

 (.224-221/ 26: شعراء) است تأکید شده

ی عدم دسترسهفتمین موضعی است که از ، حجر که موضوع اصلی این نوشتار است سوره

در آسمان : یدفرمااست. خداوند متعال در این سوره می خبر داده هاآسمانشیاطین به اخبار 

ظتش ی محافاشدهراندهو از هر شیطان ؛ زیبا نمودیم تماشاگرانستارگانی قرار دادیم و آن را برای 

َعْلنا ...َوَلَقْدَج﴿ها دنبالش خواهند کرد هنگام شهاب در آننمودیم مگر آنکه دزدانه چیزی بشنود که 

سَّْمَع َفَأْتَبَعُه ِفْظناها ِمْن ُكلِّ َشْيطاٍن َرجيٍم ِإالَّ َمِن اْسَتَرَق الِفي السَّماِء ُبُروجًا َو َزيَّنَّاها ِللنَّاِظريَن َو َح

نت را زی هاآسمانآیاتی که  به قرینه« بروج»، بر نظر برخی (. بنا18-16/ 15: حجر) ﴾ِشهاٌب ُمبنٌي

 (.152ص، 1390، نجفی) به معنای ستارگان است، با کواکب یا مصابیح خوانده است شده

هشتمین موضعی است که در خصوص پیوند میان اجّنه و وحی ، صافات ابتدایی سوره آیات

 ترین آسمان به شما را به زیورما نزدیک: دفرماییسوره م نیخداوند متعال در ااست. سخن گفته 

ستارگان آراستیم و آن را از هر شیطان شروری محافظت نمودیم تا به سخن ساکنان باال گوش 

شوند تا آنکه طرد گردند و برایشان مجازات ر صورت تخطی نیز از هر سو رجم میفرا ندهند. د

وَن ِإنَّا َزيَّنَّا السَّماَء الدُّْنيا ِبزيَنٍة اْلَكواِكِب َو ِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيطاٍن ماِرٍد ال َيسَّمَّعُ ﴿: دائمی خواهد بود

ِِ اْلَأْعل یِإَل َِْطَف اْلَخْطَفَةَو ُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ  یاْلَمَل  َفَأْتَبَعُه جاِنٍب ُدُحورًا َو َلُهْم َعذاٌب واِصٌب ِإالَّ َمْن 

، راغب) است( راغب کواکب را به ستارگان آشکار معنا نموده 10-6/ 37: صافات) ﴾ِشهاٌب ثاِقٌب

ها از دست شیاطین مارد خبر حجر از حفظ آسمان 9(. در این آیات همچون آیه 695ص، 1412

، 1408 ،ابوالفتوح) اندشود. برخی مفسران شیطان مارد را به جنیان عصیانگر معنا کردهمی داده

( و مأل األعلی را 444ص، 4ج، 1414، / شوکانی35ص، 4ج، 1407، / زمخشری179ص، 16ج

، عاشور/ ابن27ص، 23ج، 1412، / طبری602ص، 3ج، 1423، مقاتل) اندفرشتگان معرفی نموده

از شهاب به شعله آشکار و درخشاِن  انیلغو(. 178ص، 19ج، 1419، اهللفضل/ 14ص، 23ج، تابی

، نووی) اندادکردهای درخشان یستاره عنوانبه( و مفسران از آن 465ص، 1412، راغب) از آتش

رسد بازگردانی معنای شهاب به نظر می (. به445ص، 4ج، 1414، / شوکانی298ص، 2ج، 1417

، نجفی) گرددبرمی، دانستندی در حال سقوط میکه شهاب را ستاره به تصور رایج، نجم و کوکب

 (.173ص، 1412، راغب) است(. ثاقب نیز به نافذ و برّنده معنا شده 145ص، 1390

 های آسمانیتواند بیانگر آن باشد که مردم جاهلی میان سنگمجموع این آیات می تینها در

این شدند. ازبروج( تمایزی قائل نمی) هاحتی برجمصابیح( و ، کوکب، نجوم) هاستاره، شهاب()
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 فیتوصشیاطین  نگهبان آسمان و دورکننده عنوانبه هانیایک از  هر ،رو در آیات مختلف

ها( از باورهای جاهلیان بوده و از دیرباز به شهاب) نجوم لهیوسبه. چنانکه رجم شیاطین اندشده

 پذیر استی امکانخوببه ،اشعار آنان مشاهده جلوه مذکور ی که دراگونهبه ؛اندآن معتقد بوده

(. خداوند نیز از این عهد ذهنی به 161-160، صص1390، / نجفی82ص، 1380، ابوزید)

یر در این تعاب همه ،رو به باور برخیاست. ازاینگرفته  شایستگی برای بیان غرض خود بهره

م دسترسی شیاطین و جنیان به خبرهای این آیات عد قرآن مجازی است و غرض اصلی همه

، باییطباط) کندوگرنه هیچ شهابی برای راندن شیطان یا جن در آسمان سقوط نمی؛ آسمانی است

 (.123ص، 1384، / نکونام124ص، 17ج، 1417

است. برای نمونه مشرکان در اتهام ارتباط پیامبر با جنیان تا اواخر دوران مکه ادامه داشته 

ی رسولشان را نشناختند که وی را انکار نمودند؟ راستبهآیا : اندگونه عتاب شدهاینمؤمنون  سوره

 درآنان ؛ نیست( گونهنیانه ) است؟برای آنان حق آورده  کهیدرحال، خوانندمی زدهجنآیا او را 

، طور نیز پیامبر از شاعری (. در سوره70-68 /23: مؤمنون) از پذیرش حق اکراه دارند واقع

بیانگر  وضوحبهآیات فوق  ،تینها در(. 30-29/ 52: طور) است ی و کهانت مبرا شدهزدگجن

در طول دوران مکه بارها ، ی ادعای مشرکان مبنی بر نزول قرآن از سوی جنیاندر پآن است که 

قرآن بر محروم شدن شیاطین از شنیدن اخبار آسمان تأکید نموده تا این حقیقت را نزد مخاطبان 

 زیرا شیاطین به آسمان دسترسی ندارند و؛ تواند الهامی از شیاطین باشدازد که قرآن نمیثابت س

 (.153ص، 1390، نجفی) انداز شنیدن اخبار آن ناتوان

حجر نیز همچون آیات مشابهش درصدد نفی اتهام ارتباط پیامبر با جنیان  رو آیات سورهازاین

 پذیرد.حفظ وحی نیز در همین راستا معنا می است. لذا وعده و اثبات نزول وحیانی قرآن 

 حجر نهممفسران مخالف با عمومیت حفظ در آیه -4-3

حجر  9ی در برداشت از آیه نظراتفاقمفسران ، بیان شد لیتفصبه نیازاشیپکه  گونههمان

حفظ در این آیه را منصرف در حفظ وحی در ، برخالف تلقی رایج هاآننداشتند. بسیاری از 

این  قدمت؛ قائالن به این دیدگاه زمانی گسترده اند. افزون بر تعداد و محدودهنزول دانسته زمان

نظریه نیز از اهمیت واالیی برخوردار است. برحسب تتبع صورت گرفته تمامی مفسران صدر 

ل نزو مراد از حفظ وحی در این آیه را حفظ آن از شرّ شیاطین و تصرفات آنان در مرحله، اسالم

، 2ج، تابی، / سمرقندی7ص، 14ج، 1412، طبری) اندیا حتی حفظ در لوح محفوظ دانستهو 

(. کما آنکه جز 525ص، 2ج، 1424، جوزی/ ابن2258ص، 7ج، 1419، حاتمابی/ ابن251ص
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/ 425ص، 2ج، 1423، مقاتل) انددیگر مفسران این قرن و قبل از آن نیز چنین نظری داشته، طبری 

( اما اجتهاد متفاوت طبری از این 251ص، 2ج، تابی، / سمرقندی338ص، 2ج، 1426، هواری

عاِم  ( و بسیاری را به وعده6ص، 14ج، 1412، طبری) روند تفسیری این آیه را متحول کرد، آیه

ر د وجود نیا بابه دیدگاه مفسران در همین مقاله(. : ر.ک) حفظ قرآن در این آیه متقاعد ساخت

سران همچنان به سیاق سوره پایبند بوده و آن را به معنای حفظ قرآن در ادوار بعد نیز برخی مف

، 1384، / نکونام51ص، 3ج، 1420، / بغوی577ص، 1ج، 1417، نووی) اندنزول دانسته وهله

ای مبنی بر محدود بودن توان قرینهدیدگاه متفاوت برخی مفسران را می ،جهینت در(. 120ص

 مار آورد.ش حجر به 9حفظ در آیه  وعده

 حجر نهم هیآفقدان دلیل مبنی بر عمومیت حفظ قرآن در  -4-3-1

اند و منظور از حفظ در این آیه را مصونیت قرآن مفسرانی که داللت آیه را عام در نظر گرفته

ر مدعای ای بهای تفسیری ذیل این آیه دوری جسته و قرینهاز بحث، اندتحریف دانسته هر نوعاز 

 سازد.پذیر و سست میاند. همین امر برداشت آنان را خدشههخود ارائه ننمود

رسد اعتقاد راسخ این اندیشمندان در عدم تحریف قرآن و تالش برای یافتن قرائنی نظر میبه 

موجب شده تا بدون ذکر هیچ  سو گریداإلطالق از  ةلسو و استفاده از اصااز متن قرآن از یک

 موردعدم تحریف قرآن  کهیدرحالجر را مطلق بپندارند. ح 9حفظ وحی در آیه  وعده، دلیلی

ی راشتلیدلاغلب مسلمانان است و چنان از دالیل متعددی برخوردار است که نیازی به  رشیپذ

ای پذیرفت که قرینه توانیماإلطالق را نیز زمانی  لةحجر نیست. اصا 9و تحمیل این باور به آیه 

 حجر که سیاقش حاوی قرائن متعددی در تقیید وعده 9در آیه مبنی بر تقیید در دست نباشد. لذا 

 نیا ابتوان از این اصل استفاده نمود و بدون ذکر دلیل آیه را مطلق معرفی کرد. نمی، حفظ است

ای هاستدالل، رسد که مخالفانمذکور به اوج می هنگامی ضعف قائالن به اطالق حفظ در آیه ،همه

 نمایند.ظ در این آیه اقامه میفراوانی مبنی بر تخصیص حف

 گیرینتیجه

 منظوربهفصلت  41و حجر  9به آیات ، درون دینی بسیاری از اندیشمندان مسلمان در حوزه

، هاداللتی بر مصونیت قرآن از آسیب، حجر 9اند. آیه اثبات تحریف ناپذیری قرآن استناد کرده

رکه با مبا خود دلیلی براین ادعاست. سوره پس از ابالغ به مردم ندارد. سیاق متفاوت این سوره

گیری با جنیان و انکار نزول وحی از سوی پروردگار بیان اتهامات مشرکان به پیامبر مبنی بر ارتباط
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و در ادامه بر ممانعت خداوند از نفوذ  شودیمسپس بر حفظ وحی وعده داده  ؛شودیمآغاز 

. توجه به آیات همجوار این آیه که شودیمره و سرقت و تصرف در وحی اشا هاآسمانجنیان به 

مین حفظ تض، اندهمگی از کنترل شیاطین توسط خداوند و اصرار بر الهی بودن قرآن سخن گفته

، نزول از آسمان تا قلب پیامبر که محل شک و انکار مشرکان بوده وحی را محدود به برهه

ه در بلک؛ خاص این سوره نیست، نزول نماید. افزون بر آنکه تأکید بر حفظ قرآن در مرحلهمی

ز وحی و اطالع ا هاآسمانبر نفی ورود و دخالت جنیان به ، دیگر نیز با سیاقی مشابه هشت سوره

به مصونیت قرآن از  وعده، ی متفاوتهایپردازعبارتتصریح گردیده است و در آن سور نیز با 

 است. شده دادهتحریف جنیان 

؛ نزول آن نموده حجر را محدود به وهله 9حفظ وحی در آیه  وعده، قرائن متعدد کهیدرحال

ای مبنی بر داللت تام این آیه بر حفظ ابدی قرآن اشاره در مقابل اندیشمندان مخالف به هیچ قرینه

 سازد.مشهود می شیپ از شیبضعف دیدگاه رایج را  مسئلهاند. این نکرده

رش دالیل گوناگون عقلی و نقلی مبنی بر مصونیت ضمن پذی، این پژوهش بر پایه جهینت در

 ناپذیری قرآن در مرحلهاثبات تحریف منظوربهآیه حفظ( تنها ) حجر 9از آیه ، قرآن از تحریف

 توان استمداد جست.نزول تا ابالغ به مردم می
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