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  مقدمه .1

، شرایع و ملل مختلـف ، فرهنگ عمومی، و جایگیري آن در باورها زخم چشمدر حوزۀ 

است. گروهی با نگاهی خرافی و با شدت   هاي متعددي تدوین شده مقا�ت و پژوهش

و داشـتن دعـا و تعویـذ را      کـرده  ها را متهم به شورچشمی همۀ انسان، و حدت فراوان

ها و  تعویذهاي متعدد صحیح و یا خرافـی اسـتفاده    دانند. این افراد از مهره ضروري می

 انــد. و در ایـن موضــوع راه بـه افـراط رفتـه     )115ص، 1388، تفرشـی  مشـیري (نمـوده 

مسـئله را نـوعی   گروهی دیگر اعتقاد به ایـن   )77ص، 1394، و همکاران زردینی زارع(

 پذیرند. و هیچ آیه و روایتی را در این حوزه نمی  ماندگی و جهل و خرافه پنداشته عقب

ه و اشـاره بـه   مسـئل قرآن در این میان با بیان ایـن   )72ص، 1388، اکبرنژاد و محمدي(

؛ 338ص، 19ج، ق1417، یطباطبـای (تفاسیراي که محتواي آن با استناد به روایات و  آیه

، 3 ج؛ 5740ح، 1833ص، 4ج، ق1420، بخـــاري؛ 512ص، 10ج، ش1372، طبرســـی

 بـه ایشـان   دشمنان پیـامبر  به چشم زدنِ )26ص، 60ج، ق1403، مجلسی؛ 418ص

این  دفعیید نهاده است و در روایات متعددي به مسئله مهر تأبر صحت این ، اشاره دارد

، هاي متعددي کـه در ایـن حـوزه صـورت گرفتـه      پردازد. با توجه به پژوهش پدیده می

   .دکنن را تأیید می زخم چشمپدیدۀ ، غالب آراي تفسیري

بپـذیریم   این نکتـه اسـت کـه اگـر    گیرد  رد بررسی قرار میدر این مقاله مو آنچهاما 

ـ  ایـن  کـارکرد آیـا بیـانگر   ، باشد زخم چشممؤید وقوع » زْلقُونَکیلَ«عبارت  ه در دفـع  آی

عبارت ، اگر بپذیریم طبق معناشناسی تحلیلی واژگان و عبارات باشد؟ مینیز  زخم چشم

ی کـه آن را تعویـذي بـر    دلیل عقلی یا روای، دداراشاره  زخم چشمبه پدیدۀ » زْلقُونَکیلَ«

این آیه بـا اینکـه   ، این در باور عمومیوجود بداند یافت نشده است. با  زخم چشمدفع 

بـراي  ، قـرار دارد  تري از سایر تعویذهاي مجاز توسط معصـومین  در اولویت پایین

ه ایـن  . البتـ خبرنـد  بـی  بقیۀ تعویذهاچند که مردم از ؛ هرشود استفاده می زخم چشمدفع 

، 27ج، ش1372(صورت گذرا در ک�م برخـی بزرگـان چـون شـهید مطهـري      مسئله به

   .است شده تفصیل تبیین ن اما به، مورد عنایت قرار گرفته) 628ـ634ص

شناسـی   آسیب«د: شو اجمال بیان می بهکه  همقا�ت متعددي در این حوزه نوشته شد

، رانهمکـا زارع زرددینـی و  ( »در جامعۀ اس�می در پرتو آیات قـرآن  زخم چشمپدیدۀ 
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محمـدي و  »(در قرآن و روایـات  زخم چشمچشمی کنکاشی در مقولۀ شور«، ش)1394

، ش)1388، مشـیري تفرشـی  (»دربـارۀ جامعـۀ امـروز    زخـم  چشم«، ش)1388، اکبرنژاد

 الحسد و العین فی ضـوء «، )ش1381، بزرگی ده»(ندر باور و فرهنگ ایرانیا زخم چشم«

ۀ هـا اثـر دیگـر کـه بـه صـحت پدیـد        و ده ق)1419، نوح و کندري(سید »السنإل النبویإل

مستقلی که به سؤال ما پاسخ گفته باشد بـه احصـاي    پژوهشاما  ؛اشاره دارد زخم چشم

و آثـار   د کـه در بـاور عمـومی   شـو  این سؤال مطرح مـی  لذا .است  نگارندگان درنیامده

سورۀ قلم از کجا  51 با آیۀ، و یا درمان و پیشگیري آن زخم چشمریشۀ تعویذ ، نامفسر

، تفاسـیر فـریقین   در روایـات با واکاوي و تحلیلی  روش توصیفیبا است؟   ت گرفتهنشئ

 قلم مورد تأیید قرار نگرفته است. 51با آیۀ  زخم چشمادعاي دفع یا درمان 

  مزخ چشم شناسی مفهوم. 2

 شور چشم یا بد چشم از که آسیبی و صدمه از است عبارتدر لغت فارسی  زخم چشم

 یا کسی به دارد شور چشم که کسی ک�م یا نگاه از که زیانی و آسیب ای، برسد کسی به

 دیـدن  سـبب  بـه  که نقصانی و آزارو نیز به  )431ص، ش1381، عمید(.آید وارد چیزي

 شخصی یعنی گویند؛ آید وارد چیزي یا کسی به، ایشان کردن تعریف و مردم از بعضی

، ش1377، (دهخدا.اندازد نظر وي در، حسد طریق به وبنگرد  را مرغوب و نیکوي چیز

حتـی    بـدخواه یـا  ، شود از نگاه حسود آسیبی که تصور میبه در نتیجه  )8146ص، 6ج

، 5ج، 1380، رانهمکـا جوادي و (صـدرحـاج سیدرسد چیزي می  یا  ستایشگر به کـسی

، شورچشـم ، بدچشـم ، دارد  ش چنـین تـأثیري  رود چشم که گمان میکسی و به  )565

، 1ج، 1383، (مصـاحب .کــنند  مـی  رساندن و امثال آن تعبیـر  نظر، زدن نظر، شور چشم

ـ  إل صابا�، ینلعأَ  چشم زدن اصط�حات بارۀی نیز در) در عرب851 ـ أ، ینالعبِ ـ اللّ  ینلع هام  ،

رانهمکـا جوادي و صدرحاج سید(.برند بصار و... را به کار میا�َز�ق بِا�َ، مالالکَ  ینُع ،

  گوید: مینیز که شاعر  چنان )66 5ص، 5ج، ش1380

ــون مزلقــإل ترمیــک«   بطرفهــا العی

                          

  »الرامـی  نبـل  نصال عنک تکلّ و  

  )24ص، 10 ج، ق1424، (ثعلبی نیشابوري  

که بتـوانی تیـر   دهند و تو را از این با نگاهشان مورد اصابت قرار میهاي تیز تو را  چشمترجمه: 

                                         سازند. آن تیرانداز را بیرون کشی ناتوان می
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دشـمنان نسـبت بـه     زخـم  چشـم  را »کـاَد ی إِن و« نیز مضمون آیـۀ ن بسیاري مفسرا

   .تفصیل بررسی خواهد شد بعدي به دانند که این گفتار در مباحث می پیامبر

کنـد و   ها را از جاي خود دور می در لغت به نگریستنی گویند که قدمگاه» زلق« واژۀ

ــیبر ــد.(راغب م ــی ؛219ص، ق1412، گردان ــی ؛157ص، 3ج، ش1364، قرش ، طریح

ــطفوي؛ 177ص،  5 ج، ش1375 ــن344ص، 4 ج، ش1368، مص ــور  ؛ اب ، ق1414، منظ

 غضـب  و حسـد  تشد از ارکف یعنی، به این آیه توجهبا  اصط�حدر  و )144ص، 10 ج

 )21ص، 3ج، ق1404، (ابـن فـارس  .نـد کن منحـرف  جایگـاهش  از را پیامبر بود نزدیک

معناي نگـاه خشـمگینانه و همـراه بـا رعـب و       این واژه به، شناسان از نگاه لغتبنابراین 

  وحشت به کسی است تا دست از عملش بردارد.  

صـورت   دفع یا رفـع بـه   از واژۀ، این پژوهش صورت گرفته دربارۀدر تحقیقاتی که 

بر فهم مخاطب از  م�ًحال آنکه تفاوت معنایی این دو واژه کا، ده استشذوقی استفاده 

خطـر دفـع   «و » خطر رفـع شـد  «براي نمونه در دو عبارت گذارد.  این موضوع تأثیر می

زیرا در رفع خطر بدون هیچ اقـدامی   ؛شود روشن میخوبی  ها به تفاوت معنایی آن» شد

م حتماً باید کاري انجا، در دفعاما ، شود خطر برطرف می، و تنها با علل و اسبابی مخفی

  ممکن خواهد بود.  ، رشود یعنی دفع خطر با اقدامی جدي و مؤث

  زخم چشم. تاریخچۀ 3

، گیـرد  ت مـی از دیـن نشـئ  ناشناسی و یا بدفهمی  که از دین زخم چشمقاد افراطی به اعت

بـه دیگـران ایجـاد     تنهـا بـدبینی   نـه ، شناسانه نشان از فقر فرهنگی دارد و از نگاه آسیب

  باشد. ها  ولیته موجب نوعی فرافکنی در پذیرش مسئد بلککن می

اي  سـابقه ، دشـو  زخم که در فرهنگ غرب با عنوان چشم شریر از آن یـاد مـی   چشم

آبی از  اي با عنوان چشم یونان دارد. در فرهنگ مدیترانههند و ، طو�نی در فرهنگ مصر

حاصل از ، هاي متعدد مرگ فرزندان و زیان، شدههاي ذکر آن یاد شده و در تمام فرهنگ

رسـد.   . سرایت این بحث گاهی به شورچشمی برخی حیوانات نیز مـی استاین پدیده 

ربـارۀ فرزندانشـان   خم دز اي به چشم اي و ترکیه کره، در عصر کنونی نیز مادران مصري

  )Enclopedia Britanica Inc, 1969, 916(.اعتقاد دارند

د بـه نـام   شـو  در ایران باستان نیز در میان زرتشتیان به دیوي شورچشـم اشـاره مـی   
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چیز را از میـان    آن، چون مردم چیزي ببینند و ایزدان را نام نبرندکه » افشی«یا » آگاش«

به جهت پرهیز از چشـم  آبی  مو و موبور و چشم  مرد کم. همچنین در میان اکراد از ببرد

  )459ص، 1381، بزرگی دند.(دهکر شوري دوري می

صورت ظنی پذیرفته و تأثیر روح و نفس را بر بـدن   ابوعلی سینا نیز این پدیده را به

 آن گوینـد  ) بعضـی 417ص، 3ج، ق1403، دانـد.(ابن سـینا   خود و دیگري ممکن مـی 

عجیـب تغییـر خاصـی در     ه و با دیـدن چیـزي  شدخارج  چشم از که است تشعشعاتی

 و در همۀ افراد وجـود دارد و بسـته بـه    گیرد میت آید که از حسد نشئ نفسش پیش می

، مکـارم شـیرازي   ؛223ص، ق1424، (معرفتداراي شـدت و ضـعف اسـت.   ، نوع فرد

 از نوعی خود چشم زدن نیز طباطبایی مهع� ۀنظری اساس بر )427ص، 24 ج، ش1374

، ق1417، (طباطباییوجود نداشـته اسـت.   آن نفی بر عقلی دلیل و است تأثیرات نفسانی

و » بـر چشـم بـد لعنـت    «) در عصر حاضر نیز استفاده از عباراتی چـون  389ص، 19ج

قـاد مـردم بـه    حکایت از اعت »اسپند دود کردن«و » زدن به تخته«و » رگـوش شیطان ک«

  )112ص، ش1388، تفرشی  (مشیريدارد. زخم چشمپدیدۀ 

  زخم چشمعامل  .4

است که در اثـر   انسان چشمِ از یافته تشعشعامواج  اززخم  ثیر چشمبرخی معتقدند که تأ

دلیـل حسـادت نـاروا و چـه بسـا       و بیشـتر بـه  آیـد   اي در درون او پدید می کنش ویژه

چشم شخصی که  برخی نیز معتقدند از )223ص، ق1424، (معرفت.باشد میناخودآگاه 

شـود و در آن   صل به چشم جدا مـی ذرات ریز و لطیفی مت، نگرد به چیزي خوشایند می

، 1372، (طبرسـی گذارد و این از خواص چشم است مانند خواص سایر اشیاء. یر میثتأ

  )512ص، 10ج

و معتقـد اسـت   به جادوي چشم حیوانات اشاره دارد ، الحیوانجاحظ نیز در کتاب 

و خواهش و زیرا به جهت حرص و اشتها  درندگان نباید غذا خورد؛ که در برابر چشم

خیـزد   میهایی بر ها شر و مفسده آناز چشم  ها به غذا وجود دارد تمنایی که در نگاه آن

حیوانات خانگی را بـه غـذا   ، لذا قبل از شروع به طعام ناساز است؛  که با طبیعت انسان

آلـود و   دگان نیز به جهت اینکه نگاهی حرصمشغول نموده و در برابر درن یا استخوانی

  )264ص، 2ج، م1986، ند.(جاحظاز خوردن پرهیز کن، ذات دارندبد
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بـه ایـن پدیـده در بـین      توجهدر بین دانشمندان و علت  زخم اهمیت بررسی چشم

 اسـت. لـذا هـر عـاملی کـه     ضرورت حفظ و تداوم نعمت جـان و مـال    سبب عوام به

ـ  ا طبع بشري خوشایند نیست و بهب نوعاً، نحوي سبب زوال این نعم گردد به ال دفـع  دنب

   آن است.

یقین ریشـه   تواند عواملی داشته باشد که به که زوال نعمت می داشت توجهه باید البت

ناشـکري و یـا    واسطۀ هر نعمتی به«، یع�مه طباطبایدر نفوس آدمی دارد و به فرمایش 

جـز از   ،نعمـت جـاي   و نقمت به بندد و جایگزینی عذاب ان رخت برمینافرمانی از انس

این نکته با سخن  )101ص، 9ج، ق1417، ی(طباطبای»گیرد. نفوس آدمی سرچشمه نمی

ـ  مـنْ  أَصابک ما و اللَّه فَمنَ حسنَةٍ منْ أَصابک ما«قرآن کـه   ـنْ  ئَةٍیسفَم  ـک79: (نسـاء »نَفْس (

  یعـذاب  إِنَّ کَفَـرْتُم  لَـئنْ  و دنَّکُمیلَأَز شَکَرْتُم لَئنْ«و خداوند در آیۀ معروف  هماهنگی دارد.

موجب ازدیاد و کفران موجـب تنقـیص   ، فرماید که شکر تصریح می )7: ابراهیم(»دیلَشَد

  نعمت است. 

هـاي الهـی را دچـار زوال و نـابودي      تواند نعمـت  عوامل متعددي می، در نگاه قرآن

ـ غَی  حتـى  بِقَومٍ ما رِّیغَی لَا اللَّه إِنَّ« تأثیر نفوس انسان فراوان است: که رد پايسازد   مـا  واْرِّی

 در شـان یا کـه  را آنچـه  تـا ، ندهد رییتغ هست گروهى نزد که را نعمتى خدا؛ )11: (رعد»بِأَنفُسهِم

هـاي   اسراف را عامل مهمی در زوال نعمتهمچنین خداوند  دهند. رییتغ هست رشانیضم

دهـد   هاي الهی دستور مـی  برشماري نعمت انعام بعد از 141در آیۀ  شمارد و میالهی بر

  ران نباشند.که از اسرافکا

قـارون و فرعـون کـه در    همچنین بررسی سرگذشـت جبـاران و متکبرانـی چـون     

توانـد باعـث    از آن است که کبر و غرور نیز می حاکی، شمار غرق بودند هاي بی متنع

 سـرآمدي ها گردد. ضمن آنکه طبق فرمایش قرآن براي هر نعمتـی اجـل و    نعمتزوال 

   1است.  هدتعیین ش

زیـرا   ؛باشـد   اند تقدیر و یا حکمتی قرار گرفتـه تو در پس زوال نعمتی میگاهی نیز 

 »بِقَـدرٍ  خَلَقْنَـاه  ء شـى   کـلُ  إِنَّا« :استاندازۀ هر چیزي مشخص ، ت الهیطبق قانون و سنّ

ـ  کُتب« :باشد  حکیمانهداراي علتی تواند  ) و از دست دادن هر نعمتی می49: (قمر  کُمیعلَ

ـ  تُحبوا أَن عسى و لَّکُم رْیخَ هو و ایشَ تَکْرَهواْ أَن عسى و لَّکُم کُرْه هو و الْقتَالُ  شَـرٌّ  هـو  و ایشَ
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لَّکُم و ی اللَّهلَمع و ـونَ  لَا أَنتُملَمهـا و   ) غیـر از آنکـه بسـیاري از آزمـایش    216: بقـره »(تَع

بـه ماننـد داسـتان حضـرت     ، پـذیرد  نعمتی از انسان صورت می امتحانات الهی با زوال

خدم و حشم بسـیار بـود و   ، فرزندان، منال، مال، قدرت، که صاحب س�متی ایوب

  یکی یکی از او باز ستانده شد.، الهی در راه امتحان

ر کسـانی کـه بـا    خ�ف نظرسد که بر گونه به نظر می این، شدهبه موارد ذکر توجهبا 

هـا نقـش    زوال نعمـت عوامـل متعـددي در   ، نگرند می زخم چشم ۀمسئلنگاه افراطی به 

این خاصیت در چشم انسان باید تأکید کرد که  زخم چشم پذیرش پدیدۀ باحتی دارند. 

خداوند مصالح بنـدگان  «د: سینو اهللا معرفت می آیت .بر مصالحی قرار داده شده است بنا

، سازد جاري می داند در قالب این مقدرات و مقدمات خود را بر اساس آنچه ص�ح می

، (معرفـت »صی دیگـر بـوده اسـت.   ن است زوال نعمت فردي به مصلحت شخلذا ممک

  )286ص، 1385

  یک جــسم در   تأثیرتفکر گویند  برخی می« گوید: می زخم تأیید چشمرازي در  فخر

کـه در   حالیتـماس باشند دردر که بـا یـکدیگر  قابل پذیرش استدیگر زمانی   جـسم

چون از نگاه ؛  است  این مقدمه ضعیفحال آنکه  تماسی وجود ندارد. زخم ۀ چشممسئل

در جوهر و ماهیت نفوس  گوییم می، بدناز یـا  و استعبارت از نـفس یا انسان  ها این

ممکـن   باشد که می  لوازم و آثار آن، که تفاوتی وجود ندارد و آنچه مورد اخت�ف است

زیرا ممکن بعید نیست  تأثیر نـیز، بدن بـاشد و اگر بگذارد.تأثیر  است در برخی نفوس

ایـن  در نتیجـه  ، دیگران داشـته باشـد  اي بر  اي باشد که اثر ویژه گونه بهطبع انسان است 

 مانـد.  بـاقی نمـی  اي  شـبهه  نظر فوقو در بط�ن ، پابرجاستزخم)  چشم(احتمال عقلی

   ) 618ص،  30ج، ق1420،  رازي  (فخر

بیننـده    کـه   گوینـد  و مـی  اند شده چـشم  قدرت  منکر ق چون معتزله نیزرَبرخی از ف

خداونـد آن شـیء را    تامصلحت بـاشد به  شاید، متعجب گرددو  هوقتی چیزي را دید

؛ 48 ص، 3ج، ق1414، شوکانی(».بسته بـه آن بـاقی نماند دل  قـلب بیننده وتغییر دهـد 

ــذا ) و 482ص، 18ج، ق1420، فخــر رازي ــد ل ــه  معتقدن ـــغییر در چـــیزي ربطــی ب ت

  در نظر گرفته شده است. در آن   خـدا  به مصلحتی است کهنداشته و  زخم چشم

گرایـان   خالفـان ایـن بحـث از مـادي    اند: م آوردهدر پاسخ به این افراد گروهی دیگر 
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دانـد کـه    خردي میتقادي نداشته و گرنه هر انسان بااعروحی   اسباب  تأثیرند که به هست

، و در نهایت اقناع نشـدن در رد آن هنر در فهم حرف بخردان است و نه تعجیل نمودن 

 گوینـد  در رد نگاه برخی معتزله مـی لذا  انکار نمودن آن. نه و، آن سکوت نمودن دربارۀ

عق�نـی  سـنجش  ، انـد  کمی از ایشان را تشـکیل داده  عدۀ ن کهت انکار برخی معتز�عل

لذا درك آن ، باشد عقل بشري به مسائل ماورائی ممکن نمی ورود باشد و چون می ها آن

، ق1414، شــوکانی ؛ 488ص، 2: جق1407، زمــخشري (.استسخت و غیرقابل قبول 

 )49ص، 3ج

ه و مسـئل به این  توجه توان گفت که می به طرفداران هر دو دسته، در یک نگاه کلی

زیـرا نـه    ؛قاعده و بر اسـاس تعـادل باشـد    گرفتن آن در امورات زندگی باید بادر نظر 

پذیرفت و به همۀ توان به شکلی افراطی  کلی رد نمود و نه می توان این موضوع را به می

      مرتبط دانست. زخم چشمنگریست و هرگونه زوالی را به  نفوس با دید منفی

 زخم چشم. عوامل دفع 5

تا به  است ساز بحث اصلی مقاله در حقیقت زمینه، شد گفته زخم چشم بارۀدر نکاتی که

قلم  سورۀ 51آیا آیۀ ، زخم د که در صورت تأیید پدیدۀ چشماین پرسش پاسخ داده شو

 عنوان بهاین آیه ، ویژه ایرانیان در فرهنگ عوام به کارکردي دارد یا خیر؟ زیرا در دفع آن

سـیر  بـه اینکـه تفا   توجـه با  شود. خوانده می زخم چشمدفع یا پیشگیري از  ايعاملی بر

تنها در موارد بسـیار معـدودي   ، روایات موجوداما  ندکن می تأیید را همسئلاین ، بسیاري

ایـن انـدك روایـات نیـز بایـد در       که اشاره دارند زخم چشماین آیه در دفع به کارکرد 

ـ قرار گیر بررسیمورد  صحت سندي و محتواییموضوع  کـه روایـات بـه     . درحـالی دن

 انـد.  کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه   اشاره دارند که زخم چشمدر دفع  تعویذهاي دیگري

زخـم   چشـم  یـادآور پدیـدۀ   صـرفاً از قـرآن   تیمنصورت تبرك و  اگرچه این آیه نیز به

صدقه و یا ، اکتفا به آویزان کردن یک آیه از قرآن در برابر روایاتی که به اذکار، باشد می

توجهی بـه عوامـل اصـلی دفـع آن      بیشاید ، اشاره دارند زخم چشمموارد دیگر در دفع 

صـورت  در « د:شـو  اختصار بیان مـی  ري در این باره نظري دارند که بهشهید مطه .است

، باشـد  در میان برخی زنان جامعه رایج میاین پدیده به مفهومی که ، زخم پذیرش چشم

هایشـان   د افرادي داراي ایـن ویژگـی در چشـم   صحیح نیست. ممکن است معدو قطعاً
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به کارکرد برخی آیات قـرآن   توجهه و مسئلضمن اینکه در صورت پذیرش این ، باشند

دسـت  ، بدانـد  زخـم  چشمشعار زندگی به مدرکی که این آیه را د�لتی بر دفع  عنوان به

و این معنـا را  است اي تابلویی از این آیه قرار داده شده  ایم. حال آنکه در هر خانه نیافته

ه نوعی خودخـواهی در  مسئلهاي شور تو کور باد و این  چشمرساند که  به مخاطب می

تأکید  )632ص، 26ج، ش1389، مطهري(»د.کن یجاد میفرد و بدبینی نسبت به دیگران ا

عـ�وه بـر دفـع پدیـدۀ     ، روایـات  شـده در  ضروري اسـت کـه اذکـار توصـیه    این نکته 

  گردد. میاعمال  واذکار این  درمداومت  بهتقویت معنویت در انسان  سبب، زخم چشم

  »کاَدی إِن و«و آیۀ  . مفسران6

ـ  نگاه مفسران را بررسی مـی با تحلیل تفاسیر متعدد از فریقین هم  یم و هـم روایـات   کن

  د تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد:مربوط را مور

در بیشـتر مـوارد بـه یکـدیگر     دنـد کـه   ارائه کر اتییقلم نظر 51بارۀ آیۀ مفسران در

زخم اشـاره   چشممعتقدند این آیه به هیچ عنوان به  نمفسرااگرچه برخی  ؛استنزدیک 

یافـت   داشـته باشـد   زخـم  چـشم د�لتی بـر که »کاَدی إِن و« آیۀلفظی در نداشته و هیچ 

 بـه نسبت مشرکین   خشمگینانۀ و تند نگاههمان را  »بابصار از�ق«عبارت  د. و ایشاننش

  ایـراد  و د.توانست در ایشان لغزشی ایجاد کن نحوي که این نگاه می به دانند می پیامبر

جـان و مـال و    برانگیـز دربـارۀ   یند و تحسـین ااي خوش در منظره زخم چشم اینکه  دیگر

، 10ج، 1372، طبرسـی (رساند. دهد و نگاه خشم و کینه هیچ آسیبی نمی می س�متی رخ

، مطهـري ؛ 411ص، 11ج، تـا  بـی ، قتیبـه  ؛ ابـن 75ص، 29 ج، ق1418، زحیلی؛ 512ص

   )282ـ280ص،  1385،  معرفت؛ 630ـ628ص، 27ج، ش1372

 إنْ)(هفمخفّ، در آیه» إنْ«زیرا د: کن گونه تبیین می را ایناهللا معرفت استد�ل خود  آیت

خشم  واسطۀ شدت را از جایگاهی که داشتی به یعنی نزدیک بود تو، است إنَّ)(مثقّلهاز 

دلیل نهایت کینـه   بلغزانند. یعنی ایشان به، ده بودو نیز ترسی که در نگاهشان قابل مشاه

 وقتـی بـر   نگرند که نزدیـک بـود   به تو مینان با نگاهی خشمگینانه آنچ، و شدت خشم

آورده و را از پـا در  تو، افکنی هایشان را به سویی می کنی و بت ایشان قرآن را قرائت می

 مـنَ  ستَفزُّونَکیلَ کَادواْ إِن و« فرماید: این آیه است که می، بر این ادعا ساقط نمایند. شاهد

ود بلغزاننـد و بیرونـت   را از سرزمین خـ  نزدیک بود که تو؛ )76: اسراء(»منْها خْرِجوكیل الْأَرضِ
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از موضع استوارش گردد  ن نزدیک بود که سبب تزلزل پیامبرهاي تند کافرا نگاه کنند.

بـه اسـتماع کـ�م     دشـمنان  رسا نشان از عمقِ کینۀ و ثباتش را از دست دهد. این تعبیرِ

هـاي   ي مسموم همراه بـا افتـرا و دشـنام   ها هاي نهفته ایشان دارد. این نگاه وحی و عقده

،  1385،  معرفـت ( بوده است. )51: قلم(»جنُـونٌ لَم إِنَّه«رحمانه و اظهاراتی ناپسند چون  بی

   )282ـ281ص

در امـري   زخـم  چشـم  عمومـاً  فرماید: اي دیگر ارائه نموده و می هادل، ایشان در ادامه

و ، انگیـز  ناخوشـایند و نفـرت   د نه در موضـوعی گیر صورت می آور و خوشایند بهجت

ایشان به همراه دشنام و اتهام نارواي جنون اسـت!   کینۀصراحت آیه بر نهایت خشم و 

  )282ص، همان(چگونه با سیاق آیه سازگار است؟ زخم چشمو تعبیر 

ـ نیز تأکید دارد بر اینکه مفـاد آ  مطهري استاد تبیین شـدت  ه اسـت از  یـ ه صـرفاً کنا ی

ـ  منطق خـارج مـی   مدار انسان را از، زیرا خشم شدید دارند؛ان خشمى که مخالف د و کن

ـ  . لـذا گفتنـد پیـامبر   شود هاي احمقانه می جب صدور تهمتوم زده و  ک آدم جـن ی

قُولُـونَ  یو «دهنـد:   انجام مى  العاده ک کار خارقی گاهىهم وانه یهاى د آدم وانه است وید

بلکـه معیـار   » نَیو ما هو الّا منْ رب الْعالَم«: فرماید لذا خداوند در جواب نمی »إِنَّه لَمجنُونٌ.

، در جهت خیـر  ـ ناحیۀ جنّ و شیطانبرخ�ف  ـ آنچه از ناحیۀ خداستکند که  را ذکر می

ضمناً برهان  ».نَیما هو إِلَّا ذکْرٌ للْعالَم«فرماید:  لذا می .استهدایت و بیداري مردم ، ص�ح

  )630ـ629ص، 27ج، ش1372، است.(مطهري کرده باطلرا  ارکفادعاى ، شده اقامه

برداشت وجود ، »از�ق«در معناي  نامفسری با تأکید بر نظر غالب طباطبای  مهع� اما

 ) برخی دیگـر 338ص، 19ج، ق1417، ی(طباطباید.کن زخم را از این آیه تأیید می چشم

 از صـراحت واژگـانی برخـوردار نیسـت و     همیشـه ، قرآن در بیان منظور خود معتقدند

ـ  منظور خود را تفهـیم مـی  کـنایه و تلویح ، از طریق مجاز گاهی لـذا ایـن آیـه بـه     ، دکن

، تـا  بی، طوسی ؛56ص، 14ج، ق1415، طبري(صورت تلویحی اشاره دارد. زخم به چشم

 ؛244ص، 11ج، 1398، رازي  ابوالفتـوح  ؛512ص، 10ج، 1372، طبرسی ؛91ص، 10ج

توانـد   نمـی ، و چون د�لت عقلی بر نفی آن وجود نـدارد  )60ص، 5ج، 1336، کاشانی

زخم همیشـه   چشم همچنین )648ص،  19ج، ق1417، باطباییمورد انکار قرار گیرد.(ط

حسـادتی   دلیل گاهی از تعجب و به افتد و برانگیز اتفاق نمی موضوعی تحسین واسطۀ به
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چـه در قلوبشـان نسـبت بـه     مشـرکان نیـز اگر   آیـد.  جود آدمی است پیش مـی ر وکه د

سـین و از  ایشـان را تح ، در دل، شـنیدند  وقتی د�یل ایشان را می، کینه داشتند پیامبر

؛ 92ص، 10ج، تـا  بی، طوسی(دند.کر م و فصاحت و ب�غت ایشان تعجب میقدرت ک�

، رازي فخر ؛26ص، 17ج، ق1404، همدانی  حسینی ؛199ص، 10ج، ش1371، میبدي

ــدالعظیمی شــاه ؛ حســینی76ص، 7ج، ش1386، ب�غــی؛  618ص،  30ج، ق1420 ، عب

   )283ص، 13ج، ش1363

وارد  النزول این آیـه   اسباب ی که دربارۀروایاتزخم با  مشاعتقاد به چاینکه  نکتۀ مهم

زدن بـه   قصـد داشـتند تـا بـا چشـم     ن مشـرکا ، طبق روایـات زیرا  دارد؛ سنخیتشدند 

 و  ندیـده  را کسـی  او ماننـد « لذا به حضرت نگریسـته و گفتنـد:  ، آسیب بزنند پیامبر

، ق1415، طبـري  ؛464ص، ق1411، نیشـابوري   واحـدي (».ایـم  نشنیده  ی مانند آند�یل

 ؛92ص، 10ج، تـا  بـی ، طوسی؛ 425ص، 24 ج، ش1374، مکارم شیرازي ؛56ص، 14ج

، ش1418، بیضـاوي  ؛199ص، 10ج، ش1371، میبدي؛ 512ص، 10ج، 1372، طبرسی

 ؛76ص،  29 ج، ق1418، زحیلی ؛384ص، 6ج، ش1372، کاشانی  فیض ؛238ص، 5ج

   )555ص، 2ج، ق1371، اس�می

 داننـد.  مـی  فصـاحت و ب�غـت کـ�م پیـامبر     ار رازخم کفّ برخی نیز عامل چشم

، ب�غـی  ؛199ص، 10ج، ش1371، میبـدي  ؛556ص، 4ج، ش1373، �هیجیشریف (

و  به تعارضخداوند ، معتقد است که در این آیهمکارم شیرازي  )76ص، 7ج، ش1386

، خاطر اعجاب از آیات قرآن ها از یک طرف به زیرا آن ؛دکن میاشاره نیز  کفارنفاق قلبی 

 سـازند.  نند و از طرف دیگر او را به جنون و پریشانی متهم میز را چشم می رسول خدا

 پریشـانی پیـامبر  هـام جنـون و   نـی ات یع )425ص، 24ج، ش1374، شیرازي مکارم(

توسط کفار از روي تحسین و اعجاب از قـدرت فصـاحت و ب�غـت آیـاتی بـود کـه       

     .ندندپرورا اي که در دل می نمود نه به جهت کفر و کینه ت�وت می

 51زخم را در آیـۀ   ۀ چشممسئل پیامبر اکرمنقل است که  عباس در روایتی از ابن

همچنین آمده است کـه در عصـر    ) 258ص، 6ج، ق 1404، سیوطی(اند. حق دانستهقلم ب

بود و اگر به چهارپـایی بـا نگـاه تحسـین     به شورچشمی معروف فردي   رسول خدا

را  مرد. کفار نیز از او خواستند تا پیـامبر  افتاد و می زمین میبسته بر  زبان، دکر نظر می
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، واحـدي (د.فوق نـازل شـ   د. ولی خداوند ایشان را حفظ نمود و آیۀزخمی برسان چشم

ــانی ؛463ص، ق1411 ــري ؛390ص، 9ج، 1336، کاش ؛ 575ص، 4ج، ق1407، زمخش

، 1372، طبرســی ؛556ص، 2ج، ش1371، اســ�می ؛250ص، 10 ج، ق1420، اندلســی

ــر؛ 3672ص، 6 ج، ق1412، قطـــب ســـید ؛512ص، 10ج ، 30ج، ق1420، رازي فخـ

، روایـات متعـدد  فاده از تنیـز بـا اسـ    کثیـر   ابن ) 76ص، 7ج، ش1386، ب�غی ؛618ص

   )220ص، 8 ج، ق1417، کثیر  (ابند.کن تأیید میآیه را از این زخم  چشم استنباط

  و روایت حسن بصري زخم چشم. دفع 7

بـه روایتـی از   بـا اسـتناد   ، اند زخم را استنباط کرده موضوع چشممفسرانی که از این آیه 

، طبرسـی (دهنـد.  مـی زخم و دفع آن را نیز به این آیه نسـبت   حسن بصري درمان چشم

ــدي ؛618ص، 30ج، ق1420، رازي فخــر ؛514ص، 10ج، 1372 ، 10ج، ش1371، میب

ــوح ؛ 199ص ــی ؛244ص، 11ج، ش1398، رازي  ابوالفت  )77ص، 29ج، ق 1418، زحیل

 دفـع در را ایـن آیـه   کارآمـدي  حسن بصري  عاملی نیز در تفسیر خود با استناد به نقل

    )342ص، 8ج، ش1360، .(عاملیدکن تأیید میزخم  چشم

زخـم   را در دفع چشمآیۀ مذکور  روایت پیامبرن با استناد به ابرخ�ف آنچه مفسر

 زخـم بـوده و در هـیچ روایتـی     د موضوع چشـم صرفاً مؤیآیۀ مورد نظر ، دانند مفید می

، ع�وه اینکه در تفاسیر خـود  به آیه نشده است؛واسطۀ این  زخم به بر دفع چشم تصریح

 کـه  درحالی ندکن را اع�م می برداشتاستناد به روایتی از حسن بصري این  يادعا تنها با

تعویـذ و   موردضمن آنکه آنچه در تفاسیر و روایات در  .اند نقل نکرده از ایشان یروایت

بـا پـذیرش پدیـدۀ     .فلق اسـت  ویژه سورۀ مربوط به معوذتین به، زخم آمده ن چشمدرما

 موضوع درمـان صراحت بیشتري به  )5: فلق(2»حسد إِذَا حاسد شَرِّ من و« آیۀ، زخم چشم

ه زخم اشاره شـد  در دفع چشم به کارکرد سورۀ فلق، و در روایاتی که خواهد آمد داشته

  است.

تأییـد  اصـلِ  ی مخـالف  طور کلـ  به، قتیبه  اهللا معرفت و ابن آیت، دو مفسردرمجموع 

موضـوع  ، تأییـد ایـن دیـدگاه   ؛ استاد مطهـري نیـز ضـمن    زخم از این آیه هستند چشم

ه مسـئل ی از این یکنواخت مطالب لباًغاکه  دیگر تفاسیرو از  د.کن زخم را نیز نقل می چشم

که د شو نتیجه حاصل می این، اند نمودهذکر  مورددر این نیز و گاهی روایاتی ده شارائه 
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در ایـن   زخم چشمع فد�لتی بر د، اشاره دارد زخم چشم با وجود آنکه این آیه به پدیدۀ

نشـده   ادعـا در این تفاسیر ، ندا این نکته که غالب مردم شورچشم و نیز آیه وجود ندارد

بـر زوال نعمـت دارد و مـردم از قـدرت      چشم بـد ثیري که به تأ توجهاگرچه با  است.

  .مثمر ثمر خواهد بود، عمل به تعویذاتی از این دست، آگاه نیستند نیز چشم دیگران

  زخم چشم. تأیید 1ـ7

تعویذهاي مـورد سـفارش پیـامبر    ، گیرد قرار می بررسینقد و روایی مورد  از نظرآنچه 

وجـود دارد شـامل    در روایـات آنچـه   .در منابع فریقین است و معصومین کرما

  :است موارد زیر

، 4ج، 1420، بخـاري (کننـد.  زخـم را تأییـد مـی    چشـم  حقانیـت از روایات  اي دسته

، 30ج، 1420، رازي ؛ فخـر 5596ح، 1096ص، ق1421، نیشابوري؛ 5740ح، 1833ص

ــن618ص ــر  ؛ اب ــوح رازي429ص، 4ج، ق1417، کثی ؛ 412ص، 6ج، ق1398، ؛ ابوالفت

، ق1417، ؛ طـباطبایی26ص، 13ج، ق1418، ؛ زحـیلی258ص، 6ج، ق1404، سـیوطی

زدن   چشـم ، ردیـ شـى گ یزى بـر قـدر پ  یده است که اگر چش تصریح) و 651ص، 19ج

 ؛ فخـر 430ص، 4ج، ق1417، کثیر  ؛ ابن5595ح، 1096ص، ق1421، یشابورين(است.

ــدي482ص، 18ج، ق1420، رازي ، ق1403، ؛ مجلســی199ص، 10ج، ش1371، ؛ میب

حق اسـت؛  ، زخم چشم آمده است: ی از رسول اکرمدر روایت همچنین )26ص، 60ج

ت مـن از  و اکثر ه�کت امـ  اندازد د و شتر را به دیگ میکن انسان سالم را داخل قبر می

    ) 224ص، 8 ج، ق1417، ریکث  ابن.(زخم است چشم

را در تـاریخی دانسـته و ایـن عمـل      امريرا  زخم موضوع چشم نویسندگان برخی

فرزندان خود اسحاق و اسماعیل ایشان که یاد نموده  گذشتگانی چون ابراهیم سیرۀ

دیـو  ، ما را به نام پروردگار از هر شرکه شفرمود  و میاند  نموده تعویذ، را با دعایی ویژه

، 2ج، ق1407، ؛ زمخشـري 236ص، 1ج، تـا  بی، حنبل  ابن(م.کن می حفظزخمی  و چشم

    )482ص، 18ج، ق1420، رازي فخر؛ 488ص

پیـامبر  نـزد به   جـبرئیل :گوید میزخم  یید چشمروایتی دیگر در تأ
 

 :فرمـود آمـد و  

حسـن و حسـین   فرمود کـه   تو هویداست؟ سبب این غم و حزن چیست که در چهرۀ«

 ». اسـت   ـه حقنما کرا تـصدیق  زخم  جبرئیل گفت: چشم اند. زخم قرار گرفته مورد چشم
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، هنـدي   ؛ متقـی 461ص، 24ج، ق1415، عسـاکر   ؛ ابـن 204ص، ق1400، بن سلیمانا(

   )108ص، 10ج، تـا بی

ن کـه پسـرا  فرمـود   نقل شده است که اسماء بنت عمیس به رسول خداهمچنین 

 اي بـراي  هیـ پس آیـا رقّ ، رسد یزخم م به ایشان چشم رو هستند کهجعفر جوانانی سفید

گرفـت   یسـبقت مـ   خداونـد  قـدر ا زى بیایشان فرمودند: آرى اگر چ آنان تهیه بنمایم؟

؛ 6 ج، ق1414، قمـی ؛ 512ص، 10ج، ش1372، طبرسـی (زخـم بـود.   نه آن چشـم یآهر

  )157ص، تا بی، شعیري ؛590ص

  زخم چشم. تعویذهاي 2ـ7

، راغـب اصـفهانی  (ناهگاه و جاى محکم و استوار استمعناي حرز و پ لغت بهتعویذ در 

 نویسـند)  کاغذي که بـر آن دعـا مـی   (اي یهاصط�ح به رقّو در  )589ص، 2ج، ش1374

 (ابنحفـظ گـردد.   واسطۀ آن از نگرانـی و جنـون   به آویزد تا گویند که انسان به خود می

   )498ص، 3 ج، ق1414، منظور 

 لـذا   اســت   چشم زدن حق«: نـقل شده است که فرمود وایتی از امام رضـار رد

 ».هیـد در جلـدي قـرار د  و  بنویسـید الکرسی را   تمـعوذتین و آیـ، توحید، حمد  ورۀس

  )386ص، 1ج، ق1412، (طبرسی

از برادر مـؤمنش    چیزي کههرآمده است که  صـادق امامهمچنین در روایتی از 

، (مــجلسی .آسـیبی نـرسداز جانب او به وي تکبیر بگوید تا ، ببیند که او را خوش آید

   )25ص، 60ج، ق 1403

قُـلْ  «  فرمـود: هـرکس سـورۀ    ت کرده است که امام صـادق یر روایدحنان بن س

گـره)   بر(دنیو دم  زخم  چ وقت دچار چشمیه، ار ت�وت کندیرا بس) 1: جن»(یإِلَ یأُوح

  )257، ص6ج ق،1416حر عاملی، (شود. جن نمى بیو جادو و فر

زخـم   چشمبراي تعویذ  عنوان بهدر روایات متعددي  )فلق و ناس(همچنین معوذتین

آن را ، یت نهی از قرائت معـوذتین در نمـاز  روا شده است. ع�مه مجلسی دربارۀعنوان 

کیـد داشـته و بـه    ماید بیشتر علما بر معـوذتین تأ فر و می اند اي برشمرده از روایات تقیه

ن دو یـ مکـرر ا  غمبـر خـدا  یو چون پ؛ اند ادهجواز دواجب و نافله قرائت آن در نماز 

گـران مشـتبه   یامر بر ابن مسعود و د[خواند لذا  یم نیسوره را براى س�متى حسن
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جـزء قـرآن   و ، باشـند  یم نیذ حسنیتعو ن دو سورۀیگفتند: ا یي که مطور به ]شد

، السـ�م  الرضـا علیـه    مـام المنسـوب إلـى ا�    الفقه ؛289ص، ش1377، مجلسی(.ستندین

      )23ص، ق1406

نقـل   آمده است که ایشـان از امـام علـی    همچنین در روایتی از امام صادق

 التامـات و  ذ کما بکلمات اهللایاع«را با دعاي  حسن و حسین مبرفرمودند که پیا

ن �مـإل و مـن شـر    یمن شـر کـل عـ   اسمائه الحسنى کلها عامإل من شر السامإل والهامإل و 

ش کـه  یهـا  و نـام ، تدهم شما را به سخنان خدا که کامـل اسـ   پناه مى؛ حاسد اذا حسد

و از بدى چشـم  ، نیزم دهم از بدى زهردار و جنبندۀ اه مىپن ها را همۀ آن، کوتر استین

 )358ص، 4 ج، ش1369، تعویذ نمودند.(کلینی »درَحسد ب آنگاه که و از بدى حسد، بد

 راستش  را بر شانۀ شه حسنیهم رسول خدا نقل است که صادقاز امام نیز 

خـدا از   ۀکلمات تامه فرمود: پناه دهم شما را ب یرا بر چپ و م نید و حسینشان مى

دو پسـرش   میفرمـود: ابـراه   یوانگه م، طان و گزنده و از شرّ چشم شوریشرّ هر ش

    )14ص، 7ج، ش1351، مجلسی(داد. یذ مین تعویل و اسحاق را چنیاسماع

 توحیـد  سورۀدن یکسى هنگام خوابکه  روایتی نقل شداز محمد بن مسلم همچنین 

خدا از هر  ۀام و مالم را به کلمات تام خانواده، نژادم، دهم خودم یرا ترك نکند که پناه م

ـ تعو يکـه آن دعـا  ، زخم طان گزنده و از هر چشمیو از هر شم یطان رجیش ل یـ ذ جبرئی

   )121ص، ش1365، همو(.نیبراى امام حسن و امام حساست 

لَ«ب�یا از انسان به واسطۀ ذکر  همچنین روایاتی که به ردولَاح       ةَ إِلَّـا بِاللَّـهلَـا قُـو و

لیالْع ظذکر ) و 535ص، 4 ج، ق1429، (کلینی»میالْع»  ةَ إِلَّـا بِاللَّـهقُو � اللَّه ـ   ما شاء لیالْع 

ظرا دفـع  زخـم   توانـد بـ�ي چشـم    می، دکن اشاره می )220ص، ق1405، کفعمی»(مِیالْع

  نماید.

  دیدگاه روایی اعتبارسنجی. 3ـ7

تعویـذهایی کـه بـراي درمـان شورچشـمی و یـا        بهتا اینجا روایاتی که از منابع متعدد 

ی بـر دفـع   قلم را درمان 51 ۀکه آید. در ادامه روایاتی اشاره ش، از حسود باشد تفظاحم

    .گیرد مورد بررسی قرار می، اند دانسته زخم چشم

ـ    عنِ الْفَرَّاء و الزَّجاجِ قَالَ الْحسنُ« در روایتی آمده است: إلِ الْعـابإِص اءوقْـرَأَ  ی  أَنْ  نِید
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ـ الْإِنْسانُ هذه الْآ قُولُونَ إِنَّـه  یزْلقُونَک بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّکْرَ و ینَ کَفَرُوا لَیکاد الَّذیو إِنْ إلَ ی

لْعالَمکْرٌ لإِلَّا ذ وما ه نُونٌ وجاز فـرّاء و  ، در ایـن روایـت  ) 157ص، تـا  بـی ، (شعیري» نَیلَم

کفعمـی در  زخـم اسـت.    یه دواي چشمگوید این آ که حسن بصري می ج نقل شدهزجا

حسـن بصـري   کـه   دکنـ  ل مـی نقشعیري  الجامع  جوامعکتاب به نقل از خود  المصباح

 البیـان   مجمـع  در )221ص، ق1405، کفعمـی (زخم است. این آیه دواي چشمگوید:  می

، 10 ج، 1372، (طبرسـی اسـتناد شـده است.  به نقل از حسن بصري همین روایت به نیز 

، (مجلسیکند نقل می البیان  مجمعمجلسی در یک جا قول حسن بصري را از  )513ص

ــار  جــامعجــاي دیگــر از ) و در 13ص، 60 ج، ق1403 ــان.شــعیري ا�خب ، 92ج، (هم

از  فرّاء و زجاجتنها دو راوي و  یت که سند مشخصی از آن ارائه نشداین روا )132ص

و سایر کتب روایی نیز تنها با استناد به این روایـت کـه سـند     حسن بصري نقل نمودند

مجمـوع  بنـابراین در  به ترویج این روایت پرداخته اسـت. ، آن وضعیت مشخصی ندارد

نقـل و  تفاسـیر فـریقین    مورد نظر که در میان زخم از آیۀ ر دفع چشمتوان گفت تفک می

ر بصـري اسـت و در سـای   حسـن  شـده از   تنها از روایت نقل، گسترش پیدا کرده است

حـال آنکـه حسـن     به این آیه اشاره نشـده اسـت.  ، اند روایاتی که به این بحث پرداخته

 است.  شده خواندهت امسامري  امام علی توسط، راوي این حدیث عنوان بهبصري 

تافتــه از خــط اهــل بر را ســر او عــاملی ) حــر87ّص، 1ج، ش1372، فــیض کاشــانی(

ز جملـه چهـار زاهـد    را اوي می ث ق) و محد171ص، ش1383، عاملی حرّ(بیت

او را ضعیف و  همچنین رجالیون شیعه )147ص، ش1384، واحدي(شمارد. میباطل بر

 )314؛ ص2 ج، ق1426، مرتضـی  ؛103ص، ق1422، يالغضـائر   ابنانـد.(  غالی خوانده

 طبـق  گروهـی  هر با بصري حسن« :نویسد کند و می رجال کشی نیز ایشان را تأیید نمی

 قدریـه  فرقـۀ  یسئر او داد. می انجام ریاست براي را کار این او کرد می رفتار ها آن افکار

حسـن بصـري   ، شـیعه  بنابراین در میان غالـب علمـاي   )98ص، ق1409، کشی(3»بود.

او ، تن اهل سـنّ در میاحال آنکه  .باشد مطرح می منافق و دشمن اهل بیت عنوان به

، فقیـه ، عـالم ، و معروف به جـامع  )12ص، 6ج، ش1374، سعد  ابن(از بزرگان محدثین

  )162ص، 7ج، .(همانزاهد و پارسا بوده است، مورد اعتماد، امین

منتقله بودن روایت حسن بصري ، داشت توجهدیگري که در این موضوع باید  نکتۀ
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ن همراه شده است. حسن بصري عـ�وه  است که با غفلت برخی مفسرا به منابع شیعی

داشـته و منکـرین    عقیده به قـدر ، دکر آیات قرآنی را تفسیر می، اساس زهدبر اینکه بر 

فرد وي در  هاي منحصربه و از ویژگی )70ص، ش1360، (حجتینمود. قدر را تکفیر می

نحوي که روش  رآن کریم است بهپرداختن به موعظه و نصیحت در ذیل آیات ق، تفسیر

بـه همـین    )243ص، ش1381، تیتفسیري او را باید روش وعظ و تزکیه دانست.(مرو

اسـت   دلیل در نقل حدیث دچار تساهل بوده و بیشترین توجهش به رساندن معنا بـوده 

، داد.(همـان  . وي در متن نیـز تسـاهل بـه خـرج مـی     نمود و به کم و زیاد آن توجه نمی

سـند   از ذکـر سلسـله   بیشتر متن بر مخاطب تأکیـد داشـته و   ر اثرگذاري) وي ب255ص

بصـري پرسـید    بن عبدالرحمن از حسن إلابوسلم، ده است. براي نمونهکر خودداري می

گویی؟ حسـن   اي یا به رأي خود می ساس چیزهایی است که شنیدها که آیا فتاواي تو بر

ا براي م ه را شنیده باشم ولی رأي و اندیشۀگونه نیست که هم گفت: به خدا سوگند این

  ) 166ص، 7ج، ق1405، عدخودشان است.(ابن س مردم بهتر از رأي و اندیشۀ

، اي گذشـته هـ  ۀ رجالی و حدیثی مطـرح در قسـمت  به موارد فوق و نیز ادل توجهبا 

زیـرا هـیچ    ؛پـی بـرد   »ت نقل شده از حسن بصـري اعلت ضعف سند روای«توان به  می

رسـد   و به نظر می زخم وجود ندارد چشم حسن بصري در دفع شاهدي بر تأیید توصیۀ

زخم نیز به شـکلی ذوقـی و در قالـب     قلم در دفع چشم 51 دربارۀ کارکرد آیۀ وينظر 

  ده است.مطرح ش خویشوعظ و بر اساس نظر شخصی 

هجـري   110ي ما به این دلیل است که حسن بصري در قـرن دوم و بـه سـال    ادعا

در ) ق207فـاي  متوو فَرّاء( )167ص، 7ج، ق1405، قمري درگذشـته اسـت(ابن سـعد   

؛ 149ص، م 2001، غـدادي (خطیـب ب .کرد هجري قمري زندگی می 207 تا 144فاصلۀ 

، )175ص، م1984، ؛ فـروخ 19ص، م1986، حنبلـی ماد ع؛ ابن 10ص، م1993، حموي

و ) 391ص، م1984، (فروخزیسـت.  هجري قمري می 311تا  240زجاج نیز در فاصلۀ 

اثـري از روایـت حسـن    ، ن این دوره تا قرن پنجم و ششم هجـري نظر به آثار مفسرابا 

  شود. زخم در تفاسیر ایشان دیده نمی قلم در دفع چشم 51بصري در کارکرد آیۀ 

از حسـن  ، البیان  مجمع نیز در تفسیر )ق548(متوفاي طبرسی  نکتۀ دیگر اینکه شیخ

، ش1341، (کریماندانـد.  روش او را در تفسیر ممدوح مـی  و کند بسیار نقل می بصري
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روایت حسن بصري در ذیل این آیه را در تفسیر ، همین اعتماد دلیل ) لذا به44ص، 2ج

ن دست به دسـت  ابرخی مفسر این روایت در آثار، از ایشان بعد خود آورده است. پس

شاید هم محمد بن محمد شعیري که خود از علمـاي شـیعی اسـت نیـز از      شده است؛

  ع�مۀ طبرسی نقل کرده باشد.

مرحـوم طبرسـی در نقـل و نقـد سـخنان       اینکـه توان ذکر نمود  دلیل دیگري که می

اي کـه ذهبـی در    گونـه  داد به از هرکس و هر منبعی حساسیتی نشان نمی ...)روایات و(

مبالغـه  ها را اهـل   آن، گوید کتاب خود آنجا که از مذهب تفسیري شیعۀ امامیه سخن می

ی را ع�مـۀ طبرسـ  ، در همین قسـمت اما  شمارد شده از حدود عقل و شرع می و خارج

 مجمـع تفسیر ، ) و در جاي دیگر از همین کتاب8ص، 2ج، تا بی، نماید.(ذهبی استثنا می

  )44ص، نامد.(همان طبرسی را تفسیر معتدل امامیه می البیان

  :اند از عبارت دکن چند نکتۀ دیگر که به اثبات منتقله بودن این روایت کمک می

، 4ج، ق1423، ســلیمانابـن  (هجــري 150در تفسـیر مقاتـل بــن سـلیمان متوفـاي     

هجري قمري زندگی  307که معروف است تا ، ) و تفسیر علی بن ابراهیم قمی412ص

ـ     می ، (قمیات را از طریـق ایشـان روایـت کردنـد    کرد و مرحـوم کلینـی بیشـترین روای

هیچ اثري از ایـن  ، و هر دو از تفاسیر شیعی است، : مقدمۀ تفسیر)8ص، 1ج، ش1363

  وجود ندارد!روایت منقول از حسن بصري 

فسـیري  از علماي اهل سنّت که داراي دو کتاب ت ق)276قتیبه(متوفاي   ر کتب ابند

) و چـه در تفسـیر   108ص، ق1423، قتیبه  ابن(القرآن  تأویل مشکلچه در کتاب ، است

  ) هیچ اثري از روایت حسن بصري وجود ندارد.411ص، ق1411، همو(القرآن  غریب

ن ایـن روایـت از   یکه یکـی از نـاقل   القرآن  معانیصاحب که خود فرّاء تر این از همه مهم

، فـرّاء (این روایـت را نیـاورده اسـت!   ، مذکور ۀدر تفسیرش ذیل آی، حسن بصري است

  )179ص، 3ج، م1980

ریباً معاصر شعیري و طبرسـی  که تق، یکباره در چند تفسیر از تفاسیر اهل سنّت اما به

 510بغـوي متوفـاي   ، )24ص، 10ج، ق1422، ثعلبی(قمري 427ثعلبی متوفاي ، هستند

، ش1371، میبـدي (قمـري  530میبدي متوفـاي  ، )143ص، 5ج، ق1420، بغوي(قمري

) و 597ص، 4ج، ق1407، زمخشـري (قمـري  538زمخشري متوفاي ، )199ص، 10ج
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) روایت حسـن بـا ایـن    355ص، 5ج، ق1422، عطیه  ابن(قمري 542عطیه متوفاي   ابن

ـ نسان هـذه اآل قرأ ا�ی  أن  نیقال الحسن: دواء إصابإل الع«سه عبارت نقل شده است:  ، »إلی

ن أن تقـرأ  یصـابإل بـالع  عن الحسن: دواء ا�«و » نیإل دواء اصابإل العیقال الحسن: هذه اآل«

  »إل.یهذه اآل

مین از متقـد ، نقلسی که ت�ش دارد در است که ع�مه مجل توجه قابلاین نکته هم 

 جامع) سپس از 13ص، 60ج، ق1403، (مجلسیالبیان مجمعز تفسیر ابتدا ا ؛آغاز نماید

د. حال آنکه در ادامـه و  کن ) این روایت را نقل می132ص، 92ج، (همانشعیري ا�خبار

د کـه بـر   کنـ  شـماري اسـتناد مـی    به روایات متعدد و بی، ا�نوار بحارهاي  در سایر جلد

بـر دفـع   » ا� بـاهللا  ةو�قـو  �حـول «موارد چون معوذتین و یا ذکر شریف کارکرد سایر 

تـوان   ) بنـابراین مـی  136ــ 132ص، 92؛ ج14ص، 60ج، (همانزخم د�لت دارد. چشم

  منبع انتقال این بحث به کتب روایی شده است. ، البیان  مجمعگفت تفسیر 

  توان گفت: می انتهادر 

شیوع یـک روایـت از او در   ، میان اهل سنتبا توجه به جایگاه حسن بصري در  .1

آنکـه بـه    ن بـدون او انتقال آن به تفاسیر شیعه توسط برخی از مفسـر  ها تفاسیر آنمیان 

تفکـر دفـع   علـت شـیوع   تـرین   مهمتواند  می، اي داشته باشند منبع روایی آن دقت ویژه

   باشد. نارقلم در میان مفس سورۀ 51 توسط آیۀ زخم چشم

مورد اعتمـاد   روایت منقول از ایشان، ارائه شد حسن بصريکه از نگاه رجالی با  .2

ك مشخصـی وارد تفاسـیر   بدون ارائۀ مدر، در تفسیر این آیه روایت اونبوده و ناد استو 

  .ه استشیعه نیز شد

 در کتاب خوداولین کسانی که این روایت را ، با نظر به تاریخچۀ نقل این روایت .3

ـ الب  مجمعق در  548حسن طبرسى متوفاي  بن فضل، دندآور و  القـرآن  ریتفسـ  فـى  انی

ایـن   تـاریخ کـه   باشـد  می خبارجامع ا�در  قرن ششم متوفاي يریمحمد بن محمد شع

  .وجود نداردمنابع قرن ششم است و اثري از این روایت در قبل از قرن ششم 

  گیري نتیجه بندي و . جمع8

 قتیبـه)   معرفـت و ابـن  (هرچنـد کـه دو مفسـر   ، شـده  ا توجه به تفاسیر و روایات ارائهب

از تفاسـیر زیـادي   این نکته ، قبول ندارند سورۀ قلم 51آیۀ زخم را از  برداشت امر چشم
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موضوعیت داشته ، زخم در قرآن و احادیث چشم ۀمسئلروشنی قابل استنتاج است که  به

همچنـین بـا    اسـت.   گرفتهیید قرار روایات و تفاسیر مورد تأدر پرتو  و حقانیت این امر

 توجـه ده که مورد اشاره ش زخم چشممتعددي براي دفع تعویذهاي به ، بررسی روایات

قلـم تنهـا بـه روایتـی      51 زخم با آیـۀ  چشم دفعي اما ادعا است بوده نیز اهل بیت

و قابل استناد اسـت  داراي ضعف شدید و غیر، دي و رجالیگردد که از جهت سن میباز

روایت ایشان در تفاسـیر اهـل   ، راوي اصلی عنوان بهرغم ضعف رجالی حسن بصري  به

نیـز انتقـال    ه و از این طریق به تفاسیر شـیعه گسترش یافت، قرار گرفته توجهسنّت مورد 

قابل ذکر است که قبل از قرن ششم اثري از ایـن روایـت   ، ع�وه بر این امر یافته است.

   شود. در هیچ کتابی یافت نمی

که یکی از ناقلین ایـن   القرآن  معانیقمري صاحب  207تر اینکه خود فرّاء متوفاي  مهم

  این روایت را نیاورده است.، ذکورم ۀدر تفسیرش ذیل آی، روایت از حسن بصري است

 زخم نسبت به پیـامبر  چشم ۀمسئلیادآور  عنوان بهاستفاده از این آیه بلکه به  هالبت

کار گرفتن ایـن آیـه    ولی به، نباشدایراد خاصی وارد  از قرآن کریم تیمنو نیز تبرك و 

امـر  ثر بـر  تعویـذهاي مـؤ  بایـد   زخم قابل پذیرش نیست؛ در عین اینکه براي دفع چشم

ن رایج گردد. تأکید این نکته ضروري توجه قرار گرفته و در میان مؤمنا وردم زخم مچش

اجتمـاعی از   هـاي فرهنگـی   موجب آسیب زخم چشم موضوعافراطی به  توجهکه است 

ه مسـئل گردد. لذا توجیه و تبیـین ابعـاد ایـن     جمله گسست و فاصله بین اقشار مردم می

   .انجام شودخوبی  به ن دینیمندان و نویسندگان اس�می و مبلغااندیشباید توسط 

  

  ها نوشت پی

 .5ـ4: حجر ؛34: اعراف. 1

  ».ورزد حسد که آنگاه، حسود هر شرّ از و«. 2

  ».للرِّئَاسإلِ و کَانَ رئیس الْقَدرِیإل  و الْحسنُ کَانَ یلْقَى أَهلَ کُلِّ فرْقَإلٍ بِما یهوونَ و یتَصنَّع« .3

  
   منابع

  ق.1398، نشر برهان تهران:، محمد تهرانی ثقفی ۀترجم، قرآن کریم .1
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