فرود ستاره در خانة علی؟ع؟ ،ميان باورپذيری
1
و ناباوری
[علی تمسکی بیدگلی / 2سید محسن موسوی]3

چکیده
در شـماری از روایتهـا گـزارش شـده اسـت پدیـدهای آسـمانی ،کـه در ایـن روایتهـا بـا
واژگان «کوکـب» و «نجـم» از آن یـاد و بـه «سـتاره» زبانـزد شـده اسـت ،در خانـۀ علـی؟ع؟
فروافتاده اسـت .در این روایتها آمده اسـت که پیامبر گرامی اسلام؟لص؟ فرمودهاند،
هـر کـه ایـن سـتاره در خانـهاش فروافتـد ،جانشـین ایشـان خواهـد بـود .برخـی بـا آوردن
تهـا را برسـاخته خواندهانـد .ایـن جسـتار کـه بـه روش
پـارهای از ایرادهـا ،ایـن روای 
توصیفی _ تحلیلی _ انتقادی سـامان یافته اسـت ،ایرادهای گفتهشـده را پاسـخ داده و
ن کرده اسـت که بر خالف آنچه برخی دانشـوران گفتهاند ،نمیتوان این روایتها
روشـ 
را بـر پایـۀ ایـن ایرادهـا سـاختگی خوانـد؛ افزون بر اینکه پدیدۀ آسـمانی یادشـده را بر پایۀ
دانـشواژگان امروزیـن بایـد شهابسـنگ نامیـد ،نـه سـتاره.
کلیدواژ هه ــا :روایتهـــای ســـاختگی ،فروافتـــادن ســـتاره ،امامـــت امـــام علـــی؟ع؟،
س ــورۀ نج ــم.
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درآمد
در پ ــارهای از روایته ــا ،از فروافت ــادن پدی ــدهای آس ــمانی در خان ــۀ عل ــی؟ع؟ بهعن ــوان
نش ــانۀ آس ــمانی امام ــت ایش ــان س ــخن رفت ــه اس ــت .از ای ــن پدی ــده ،در ای ــن روایته ــا
ب ــا نامه ــای «کوک ــب» و «نج ــم» ی ــاد و ن ــزد گویش ــوران پارس ــی کمابی ــش ب ــه «س ــتاره»
نامبـــردار شـــده اســـت .در ایـــن روایتهـــا آمـــده اســـت کـــه پیامبـــر اســـام؟لص؟ از
فروافت ــادن س ــتارهای در خان ــۀ کس ــی ،از پی ــش آ گاه ــی داد ه و فرمودهان ــد ک ــه ه ــر ک ــه
ای ــن س ــتاره در خانــهاش فروافت ــد ،جانش ــین ایش ــان خواه ــد ب ــود .ب ــر پای ــۀ روایته ــای
دیگ ــری ،آن س ــتاره پی ــش از س ــخن پیامب ــر؟لص؟ ف ــرود آم ــده اس ــت و ایش ــان گفتهان ــد،
کســی کــه ایــن ســتاره در خان ـهاش فروافتــاده اســت ،جانشــین ایشــان خواهــد بــود .بــه
هــر روی و رأی ،ایــن ســتاره در خانــۀ علــی؟ع؟ فروافتــاده اســت و پــس از روشــن شــدن
ای ــن ،برخ ــی ده ــان ب ــه خ ــرده ب ــر پیامب ــر؟لص؟ گش ــودهاند و گفتهان ــد ک ــه ایش ــان درب ــارۀ
علــی؟ع؟ بــر پایــۀ خواســتۀ دل خــود ،نــه فرمــان خداونــد ،ســخن رانــده اســت و در پــی
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ای ــن ،خداون ــد ،س ــورۀ نج ــم ی ــا آیهه ــای نخس ــتش را فروفرس ــتاده اس ــت .روای ــت زی ــر
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یک ــی از ای ــن روایتهاس ــت:
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ایــن روایتهــا را دانشــوران بســیاری در گردآوردهــای حدیثــی ،مناقبنوشــتها،
تاریخنگار یهــا ،تفســیرها و نگاشــتههای کالمــی ،از ســدههای نخســت تــا روزگار
کنونــی بازآوردهانــد .فــرات کوفــی ،شــیخ صــدوق ،حســکانی ،ابنمغازلــی ،ابنعســاکر،
 .1نجم.4-1 :
 .2فرات کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفي ،ص.450-449

ابنشهرآشــوب ،شــاذان قمــی ،ســید بــن طــاووس ،عالمــه حلــی ،مجلســی و ســرانجام،
در روزگار کنونــی ،میالنــی از ایــن دســتاند.

1

دانشـور دیگـری کـه بـه ایـن روایتهـا پرداختـه ،عالمـه جعفـر مرتضـی عاملـی اسـت .وی در
الصحیـح مـن سـیرة االمـام علـي؟ع؟ ،به بـازآوردن این روایتها بسـنده نکـرده و چند نکتۀ
تهـا را صحیـح میدانـد ،در همـان
کوتـاه را دربـارۀ آنهـا یـادآور شـده اسـت 2.وی کـه ایـن روای 
کتـاب مینویسـد کـه پیامبـر؟لص؟ بـه فراخورهـای گوناگـون ،جانشـینی امیرمؤمنـان؟ع؟
را بازمینمـود ،ولـی برخـی پذیـرش آن را خـوش نمیداشـتند و بـه پیامبـر؟لص؟ انـگ
هوسخواهـی دراینبـاره میزدنـد .از همیـن رو خداونـد خواسـت تـا آن را از اختیـار پیامبـر
بیرون کند تا به آنها بنمایاند ،این فرمان خدایی اسـت و چارهگری و نیرنگ پیامبر؟لص؟ و
جز او در آن نیست و بدینگونه آنها بدینفرمان خدایی خشنود شوند و آن را خوش دارند.
َ
فـرود سـتاره در خانـۀ علـی؟ع؟ در سـرودهها نیـز بازتـاب یافتـه اسـت .احمـد بـن َعل ّویـه

3

(د  ۳۱۰ق) ،ابومحمـد َعونـی (د پیرامـون  ۳۵۰ق) ،علـی بـن َح ّمـاد بصـری (د واپسـین

سـالهای سـدۀ  ۴ق) از چکامهسـرایانیاند کـه ایـن رویـداد را در سرودههاشـان
بازآوردهانـد و ابنشهرآشـوب پـارهای از ایـن سـرودهها را در مناقـب گـرد آورده اسـت.
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4

 .2عاملی ،جعفر مرتضی ،الصحیح من سیرة االمام علي؟ع؟.262-257/8 ،
 .3همان ،ص.262
 .4ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان.12-11/3 ،
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 .1همـان ،ص452-449؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،االمالـي ،ص 566-565و 585-584؛
حسـکانی ،عبیـداهلل بـن عبـداهلل ،شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضیـل282-275/2 ،؛ ابنمغازلـی،
علـی بـن محمـد ،مناقـب اإلمـام علـي بـن أبيطالـب؟ع؟ ،ص234-233؛ ابنعسـاکر ،علـی
بـن حسـن ،تار یـخ مدینـة دمشـق392/42 ،؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب آل
أبيطالـب؟ع؟11-10/3 ،؛ قمـی ،شـاذان بـن جبرئیـل ،الفضائـل إلبـن شـاذان ،ص 65و 152؛
ابنطاووس ،علی بن موسـی ،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف23-22/1 ،؛ حلی ،حسـن بن
یوسـف ،نهـج الحـق و کشـف الصـدق ،ص193؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحار األنـوار-272/35 ،
284؛ میالنـی ،محمدهـادی ،قادتنـا کیـف نعرفهـم 389/1 ،و .439-438/2

بیتـی کـه در پـی میآیـد ،یکـی از بیتهـای قصیـدۀ نونیـۀ ابنعلویـه دراینبـاره اسـت.
عالمـه امینـی ،بیتهایـی از ایـن چکامـه را در الغدیـر بـازآورده 1و دربـارۀ آن گفته اسـت:
تهـای امیرمؤمنـان؟ع؟ اسـت
ایـن قصیـده ،فراگیـر برجسـتهترین فضیل 
که از زبان پیامبر؟لص؟ بازگو شـده و همانا زبان کتاب و سـنت اسـت ،نه
مشـتی نگار ههـای پندار یـن و شـاعرانۀ پیاپـی.

2

اینک ،بیتی از این چکامه ،دربارۀ فروافتادن ستاره در خانۀ علی؟ع؟:
هل تعلمون حدیث النجم إذا هوی

ف ــي داره مــ ــن دون کل مـــــ ــکان

3

کفعمی نیز ،در یکی از شاهکارهای ادبیاش ،زبانزد به «قصیدۀ رائیه» _ که چکامهای
دربـارۀ روز غدیـر و نامهـای آن روز و سـتایش بزرگیهـا و نکوییهـای امیرمؤمنـان؟ع؟
ت _ در بیتـی ،از ایـن رویـداد یـاد کرده اسـت.
اسـ 

4

آنچه این جسـتار در پی آن سـامان یافته ،این اسـت که برخی دانشـوران بر پایۀ پارهای
ایرادهـا ایـن روایتهـا را سـاختگی شناسـاندهاند .در برابـر ایـن دیـدگاه ،ایـن جسـتار
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پاسـخ ایـن خردههـا را فـراروی خواننـده میگـذارد و بازمینمایـد که خردههای یادشـده،
بـه هیـچ روی برهـان اسـتواری بـرای سـاختگی خوانـدن ایـن روایتهـا نمیتواند باشـد و
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برخـی از همیـن خردههـا ،برخاسـته از پندارهـای نادرسـت ایـن دانشـوران بـوده اسـت.
ایـن ایرادهـا بـه همـراه پاسـخ آنهـا چنین اسـت:

 -1اختالف روایتها
در برخـی روایتهـای گزارنـدۀ ایـن رویـداد ،هنگامـۀ فروافتـادن سـتاره ،سـال فتـح مکـه
 .1امینی ،عبدالحسین ،الغدیر.476-475/3 ،
 .2همان ،ص.477-476
 .3ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان.12/3 ،
 .4کفعمی ،ابراهیم بن علی ،مصباح الکفعمي ،ص:705
و من قاتل الجن في قعر بئر
و من قد هوی النجم في داره
		

گفتـه شـده اسـت 1،در برخـی ،پـس از غدیـر خـم 2و در برخی ،هنگام بیمـاری انجامیده
بـه جـان سـپردن پیامبـر؟لص؟ 3.همچنیـن دربـارۀ اینکـه سـتاره در چـه هنگامـی از
شـبانهروز فـرو افتـاده اسـت ،روایتهـا همداسـتان نیسـتند.

4

صالحی نجفآبادی ،این اختالفها را نشانۀ ساختگی بودن این روایتها شناسانده
و گفته است روشن میشود راویان این داستان ،گفتههای خود را هماهنگ نتوانستهاند
کرد و هر کس به پسند خود سخنی گفته است.

5

پاسخ اختالف روایتها
اختلاف روایتهـا از یـک رویـداد ،نشـانۀ اسـتواری بـرای برسـاخته بـودن آن رویـداد
نیسـت .ایـن ناهمسـانیها در متـن روایـت ـکه در دانـش حدیث از آن با نـام «اضطراب»
یـاد میشـود _ در متـن بسـیاری از روایتهـا رخ داده اسـت .ایـن اختالفهـا چهبسـا
در روایتهایـی کـه یـک پدیـدۀ قطعـی را گـزارش میدهـد نیـز نمـودار شـده اسـت .بـرای
نمونـه ،روایتهـا دربـارۀ زمـان زاده شـدن پیامبـر؟لص؟ ،بـه پیامبـری رسـیدن و نیـز زمـان
جـان فروبستنشـان ناهمگـون اسـت ،بـا اینکـه اینهـا از رویدادهـای انکارناشـدنیاند.
آنها نه پدیدهای شـگفت بوده اسـت ،نه کمشـمار و مایههای خود را داشـته اسـت .پس
از پیامبـر؟لص؟ خلفـای ثالثـه و سـپس معاویـه از گـزارش و نـگارش حــدیث جلوگیـری
کردنـد .ایـن کار تـا دورۀ عمـر بـن عبدالعزیـز دنبـال شـد .ایــن پدیـده ،یکـی از مایههـای
پیدایـی اضطـراب در روایتهـا شــد .زیــرا روایتهـا نـگارش نشـد و راویـان پسـین،
 .1قمی ،شاذان بن جبرئیل ،الفضائل البن شاذان ،ص.65
 .2فرات کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفي ،ص ،452-451ح .592
 .3صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،ص.585-584
 .4ر.ک :صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،غلو :درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین ،ص.89
 .5همان.
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بـاری ،بـر پایـۀ چگونگـی فضـای گـزارش و نـگارش روایتهـا ،پیدایـی اختلاف در متن
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بسـیاری از آنهـا را بـا تکیـه بـر حافظـۀ خـود روایـت کردنـد و ایـن پدیـده ،ناخواسـته ،مایـۀ
پیدایـی افزودههـا و کمبودهایـی در روایتهـا شـد؛ زیـرا چهبسـا آدمـی دچـار فراموشـی
میشـود.

1

ضابـط نبـودن راوی یکـی دیگـر از مای ههـای اختلاف روایتهـا اسـت .برخـی راویـان از
حافظـۀ نیکویـی برخـوردار نبودنـد .طبیعی اسـت که چنیـن راویانی در هنـگام بازگویی
حدیـث ،آن را بدانسـان کـه شـنیدهاند ،بازنگفتهانـد و یـا از آن کاسـتهاند یـا بـدان
افزودهانـد.

2

یکی دیگر از مایههای اختالف روایتها این است که چهبسا راویان ،سخنان خود
را در میان یا پایان روایت میآوردهاند و این سخنان گاه با روایت در هم میآمیخته و
جزو آن پنداشته میشده است؛ 3سخنانی که گاه برآمده از پندارها و گمانهزنیهای
نادرست آنان دربارۀ آن روایت بوده است .در روایتهای فرود ستاره نیز بیگمان چنین
گمانهزنیهای نادرستی اندرون شده است .این روایت در مناقب ابنشهرآشوب از این
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َْ َ َ ْ ٌ ََ َ َ ْ
ْ
ُ
َ َّ َ
َ
ـاء ْت ل ُه ال َم ِد َینة
ِفـی ِر َوای ِـة ن ْـو ٍف ال ِبکا ِلی أن ُه َسـق َط ِفي من ِـز ِل ع ِلي نجم أض
ُّ َ َ َ َ َ َ ُّ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
4
الث َر یا.
الن ْج ُـم کان ِت الزهـرة و ِقیل ب ِل
و مـا حولهـا و

روایـت نـوف بکالی ،از امیرمؤمنان؟ع؟ اسـت ،ولی بدان سـان که محققان
ایـن روایـت،
ِ
بحار االنوار نیز یادآور شـدهاند« ،و النجم کانت الزهرة  »...گفتار آن امام پارسـا نیسـت،
بـه گواهـی آمـدن «و قیـل :بـل الثریـا» پـس از آن؛ 5و ایـن سـخن ،بـر روایـت افـزوده شـده
 .1ر.ک :میرجلیلی ،علیمحمد« ،بازخوانی نارسـایی اضطراب حدیث ،حکم و چگونگی تعامل با
آن» ،فصلنامۀ حدیثپژوهی.132-131/1 ،
 .2ر.ک :همان ،ص.133
 .3در دانش حدیث ،به این پدیده «ادراج» گفته میشود.
 .4ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل أبيطالب؟ع؟.11-10/3 ،
 .5علوی ،عبدالزهرا و دیگران ،تحقیق بحار األنوار.274/35 ،

اسـت .افـزون بـر سـخن محققـان بحـار االنـوار ،هنگامی که ایـن روایت نوف بکالـی را در
کتابهـای کهنتـر از مناقـب ،ماننـد تفسـیر فـرات کوفـی پـی میگیریـم ،میبینیـم کـه
ایـن سـخن ،بـه هیـچ روی ،در روایـت نـوف بکالـی از امیرمؤمنـان؟ع؟ نیسـت ،بـا آنکـه
متـن ایـن روایـت در آن کتـاب ،بسـیار بلندتـر از مناقـب اسـت.

1

یادداشـتنی اسـت کـه سـه زمـان گفتهشـده بـرای فـرود سـتاره _ یعنـی سـال فتـح مکـه،
؟لص؟ _ هـر سـه

پـس از غدیـر خـم و هنـگام بیمـاری انجامیـده بـه جـان فروبسـتن پیامبـر
بـه واپسـین سـالهای بـودن پیامبـر؟لص؟ در مدینـه بـاز میگـردد و یـک روایـت کـه زمـان
ایـن رویـداد را هنـگام بـودن ایشـان در مکـه یـا از آن باالتـر ،سـالهای آغازیـن یـا میانـی
بودنشـان در مدینـه گفتـه باشـد ،بـه چشـم نمیخـورد .همچنیـن برخـی از روایتهـای
فـرود سـتاره ،از بـن و بنیـاد زمانمنـد نیسـتند؛ یعنی به هیچ روی در آنهـا زمانی برای فرود
سـتاره گفتـه نشـده اسـت.
بـاری ،بـا نگـرش بـه نکتههایـی کـه بازنمودیـم ،اختلاف روایتهـا دربـارۀ یـک رویـداد،
پدیـدهای شـگفت نبـوده اسـت .آنچـه شـگفت اسـت ،برداشـتی اسـت کـه صالحـی
نجفآبـادی از اختلاف روایتهـای فروافتـادن سـتاره بـه دسـت میدهـد .بایـد دیـد
هماهنـگ نتوانسـتهاند کـرد و هـر یـک بـه پسـند خود چیزی بافته اسـت ،کیسـتند .مگر
نـه ایـن اسـت کـه برخـی از ایـن راویـان ،همچنـان کـه خـود نیـز یـادآور شـده اسـت ،از
عامهانـد؟ 2پرسـش مـا از ایـن دانشـور ایـن اسـت کـه چـرا باید راویـان عامه بـرای خالفت
بیدرنگ حضرت علی؟ع؟ پس از پیامبر؟لص؟ حدیث برسـازند؛ اینک آنکه خالفت
بیدرنـگ کـس دیگـری را پـس از پیامبـر؟لص؟ بـاور دارند؟ اگر آنها میخواسـتند ،دربارۀ
خالفـت کسـی حدیـث برسـازند  ،آیـا میتوان پذیرفـت که خلیفۀ نخسـت را فروگذارند و
دربـارۀ حضـرت علـی؟ع؟ چنیـن کننـد؟
 .1فرات کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفي ،ص ،450ح.590
 .2صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،غلو :درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین ،ص.85
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ایـن راویـان حدیثبـاف از دیـدگاه وی کـه دربـارۀ آنهـا گفتـه اسـت ،گفتههـای خـود را
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 -2ضعف سند
آنچنـان کـه صالحـی نجفآبـادی گفتـه اسـت ،بحـار االنـوار بیشـینۀ روایتهـای
فروافتـادن سـتاره را بـاز آورده اسـت ،ولـی یکـی از آنهـا نیـز ،سـند اسـتواری نـدارد .همـو
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ناگفتـۀ خواننـدۀ خـود ،کـه اگـر ایـن روایتهـا ضعیـف و یـا بـه
گمـان وی سـاختگی اسـت ،چـرا بزرگانـی چونـان شـیخ صـدوق آن را بازگـو کردهانـد،
میگویـد کـه انگیـزۀ محدثانـی همچـون صـدوق از بازگفـت ایـن روایتهـا ،ایـن نیسـت
کـه بـا آنهـا خالفـت امیرمؤمنـان؟ع؟ پـس از پیامبـر؟لص؟ را برهـان بیاورنـد ،بلکـه چـون
ایـن روایتهـا را عامـه بازگفتهانـد ،برای وی و دیگر محدثان جاذبه داشـته اسـت و آن را
بازگفتهانـد ،بیآنکـه درسـتی آن را بـر گـردن گیرنـد.

1

ابنجـوزی نیـز بـا خدشـهدار خوانـدن برخـی رجـال ایـن حدیـث ،فـرود سـتاره در خانـۀ
علـی؟ع؟ را سـاختگی خوانـده اسـت.

2
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در برابـر ضعـف سـند ،ایـن روایتهـا از طریقهـای بسـیاری روایـت شـده اسـت و

دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ نوزدهم _ بهار و تابستان 1395

همچنـان کـه گفتهانـد ،روایتهـای ضعیـف چـون به هـم پیوندنـد ،قوت یابنـد؛ به ویژه
آنگاه کـه در پـی برهـانآوری بـر واجـب یـا حرامـی نباشـیم.

3

همچنیـن ،بدانگونـه کـه پیشتـر یـادآور شـدیم ،برخـی از راویـان ایـن روایتهـا از عامـه
بودهانـد و انگیـزهای بـرای برسـاختن ایـن روایتهـا بـرای حضرت علی؟ع؟ نداشـتهاند.
دیگـر اینکـه ،بدانسـان کـه گذشـت ،داسـتان فـرود سـتاره در سـرودههای سـرایندگانی
چند ،بازتاب یافته اسـت .عونی (د پیرامون  350ق) و ابنحماد (د واپسـین سـالهای
سـدۀ  4ق) دو تن از این سـرایندگاناند .همچنان که از سـالمرگ این دو روشـن اسـت،
 .1همان ،ص.89
 .2ابنجوزی ،عبدالرحمان بن علی ،الموضوعات.374-373/1 ،
 .3ابنعساکر ،علی بن حسن ،االربعون البلدانیة ،ص.44

اینـان در زمانـی نزدیـک به حضـور امامان معصوم؟ع؟ میزیسـتهاند .دیگری ،احمد بن
علویه ( 310-212ق) است .وی افزون بر شعر ،در حدیث نیز دستی داشته و همچنان
کـه عالمـه امینـی یـادآور شـده اسـت ،در وثاقـت او ،ایـن بـس کـه قمیهـا ،بـا اینکـه
دربـارۀ راویـان سـختگیر بودهانـد ،بـه وی اعتمـاد کردهانـد 1.سـال زاده شـدن و جـان
فروبسـتنش نشـان میدهـد کـه وی دوران چهـار تـن از فرجامیـن امامـان معصـوم؟مهع؟
را دریافتـه اسـت .بـر پایـۀ آنچـه گفتیـم ،بـه دسـت میآیـد کـه ایـن روایتهـا ،در دورۀ
صحابـه ،دورۀ امامـان معصـوم؟مهع؟ و پـس از آن ،از شـهرت نسـبی برخوردار بوده اسـت.
همچنیـن در برابـر گفتـۀ صالحـی نجفآبـادی ،نمیتوانیـم بپذیریـم کـه شـیخ صـدوق
روایتـی را تنهـا از سـر آنچـه وی «جاذبـه» خوانـده اسـت ،از عامـه بازگویـد .شـاید سـنی
بـودن راویـان ایـن روایتهـا در اینکـه شـیخ صـدوق ایـن روایتهـا را از آنهـا بازگویـد،
دسـت داشـته باشـد ،ولی این دست داشتن ،جاذبهای که صالحی نجفآبادی گفته
نبـوده اسـت؛ بلکـه همـان چیـزی بـوده اسـت کـه مـا پیشتـر گفتیـم و آن اینکـه راویـان
عامـه ،انگیـزهای بـرای برسـاختن ایـن روایتهـا بـرای حضـرت علـی؟ع؟ نداشـتهاند.

صالحــی نجفآبــادی در نقــدی دیگــر بــر روایــت فــرود ســتاره گفتــه اســت ،اگــر ایــن
َ َ َّ
َ
<و ا نل��جْ ِم ِإ��ذ ا ه َوی> 2بــه جــای «إذا»« ،إذ» میآمــد؛
رخــداد درســت بــود ،بایســت در آیــۀ
زیــرا «إذ» در جایــی بــه کار مـیرود کــه رویــدادی روی داده باشــد و بخواهنــد آن را گزارش
أَ َ ْ ُ
َ ُ
ْ ُ ُ
دهنــد؛ ماننــد آیــۀ ِإ<��ذ ج�ا�ؤ ك ْم ِم نْ� ف� ْو ِق�ك ْم َو ِم نْ� � ْس ف� َل ِم ن�كم>؛ 3یعنــی در آن هنــگام کــه
گروههــای دشــمن از بــاال و پاییــن بــه شــما یــورش آوردنــد؛ ولــی کاربــرد «إذا» آنجاســت
َ َ َّ
<و الل ی� ِل ِإ��ذ ا
کــه بخواهنــد از چیــزی کــه پیوســته پدیــد میآیــد ،آ گاهــی بدهنــد؛ ماننــد
 .1امینی ،عبدالحسین ،الغدیر.480/3 ،
 .2نجم.1 :
 .3احزاب.10 :
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تَ ّ
َ َ نَّ
غْ ش
هار ِإ��ذ ا � ج َ�لی>؛ 1یعنــی ســوگند بــه شــب آنگاه کــه همهجــا را فــرا میگیــرد
ل�
ی���ی * و ا ِ

و ســوگند بــه روز آنگاه کــه نــورش تابــش میکنــد .چنانکــه روشــن اســت ،فراگیــری
تاریکــی شــب و نیــز پدیــدار شــدن روز ،پدیــداری اســت پیوســته و همیشــگی.
َ َ َّ
َ
<و ا نل��جْ ِم ِإ��ذ ا ه َوى> از پدیداری پیوسـته سـخن میگوید و معنای آن چنین
بر این بنیاد
میشـود :سـوگند بـه سـتاره! آنگاه کـه فـرود میآیـد و غـروب میکنـد ،و روشـن اسـت کـه
برآمـدن و فروشـدن سـتاره ،پدیـداری پیوسـته اسـت .پـس آیـۀ پیشگفتـه نمیخواهـد،
فروافتـادن سـتارهای را کـه پیشتـر روی داده اسـت ،گـزارش دهد؛ و این آیه را با داسـتان
فروافتـادن سـتاره در خانـۀ علـی؟ع؟ تطبیق نمیتـوان داد.

2
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ایـن نقـد صالحـی نجفآبـادی از بـن و بنیـاد نادرسـت اسـت؛ زیـرا فروافتـادن سـتاره در
َ َّ
َ َ
<و نال��جْ ِم ِإ��ذ ا ه َوی> بازگویـی فروافتـادن همـان
خانـۀ علـی؟ع؟ یـک چیـز اسـت و اینکـه
سـتاره اسـت ،چیـز دیگـر؛ زیـرا تنهـا در یکـی از روایتهـای بازگوشـده از ابنعبـاس،
َّ
«الن ْجـم» همـان سـتارۀ فروافتـاده در خانـۀ علـی؟ع؟ اسـت 3کـه آن
گفتـه شـده اسـت،
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نیـز دیـدگاه اجتهـادی ابنعبـاس در تطبیـق ایـن دو میتوانـد بـود .دیگـر روایتهـا تنهـا
گویـای آن اسـت کـه پـس از فروافتـادن آن پدیـدار آسـمانی بـه نـام «نجـم» یـا «کوکـب»،
سـورۀ نجـم کـه آغـازش سـوگند بـه نجـم اسـت ،فروفرسـتاده شـده اسـت و نگفتهانـد کـه
َّ
«الن ْجـم» همـان پدیـدار آسـمانی فروافتـاده در خانـۀ علـی؟ع؟ اسـت.
وانگهـی ،در برابـر سـخن صالحـی نجفآبـادی ،همچنـان کـه سـیوطی نیـز یـادآور شـده
اسـت ،گاهـی در قـرآن« ،إذا» نیـز بـرای رویدادهـای گذشـته ،بـه کار رفتـه اسـت؛ 4مانند:
 .1لیل.2-1 :
 .2صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،غلو :درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین ،ص.87-86
 .3صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،ص.566
 .4سیوطی ،عبدالرحمان بن أبیبکر ،االتقان في علوم القرآن.1020/3 ،

َ تَّ �ذَ َ َ غَ َ ْ َ شَّ
ال� ْم ِس>؛ 1تـا آن هنـگام کـه [ذوالقرنیـن] بـه جایـگاه
<ح� ٰی ِإ� ا ب�ل� مط ِلع
برآمـدن خورشـید رسـید.

در ایــن آیــه« ،إذا» دربــارۀ رویــداد گذشــته آمــده اســت .همچنیــن ایــن رویــداد (رســیدن
بــه جایــگاه برآمــدن خورشــید) از رویدادهــای پیوســته نیســت؛ در برابــر ســخن نویســندۀ
غل ــو ک ــه گفت ــه ب ــود« ،إذا» هنگام ــی ب ــه کار مـ ـیرود ک ــه روی ــدادی ،پیوس ــتگی داش ــته
باشــد.

 -4ناسازواری با علوم تجربی
عالمـه شوشـتری و صالحـی نجفآبـادی آوردهانـد کـه کوچکتریـن سـتاره از کـرۀ زمین
بزرگتـر اسـت .چگونـه خانـۀ علـی؟ع؟ سـتارهای را در خـود جـای داده اسـت کـه همـۀ
زمیـن آن را در خـود جـای نمیتوانـد داد؟

2

پاسخ ناسازواری با علوم تجربی
چالـش ناسـازواری ایـن روایتهـا بـا علـوم تجربـی آن هنـگام پیـش میآیـد کـه «نجـم» و

را سـتاره میخواندهانـد؛ همچنـان کـه دانشـوران از سـه نمونـهای کـه از ایـن سـه شـاعر

میآیـد ،چنیـن بـه دسـت دادهانـد کـه فروافتـادن شـهابهای دیوافکـن ،پیـش از
برانگیختـه شـدن پیامبـر؟لص؟ بـه پیامبـری نیـز بـوده اسـت.

3

 .1کهف90 :؛ نیز ر.ک :کهف 93 :و  96و جمعه 11 :و توبه.92 :
 .2شوشـتری ،محمدتقـی ،مسـتدرک األخبـار الدخیلـة217-216/1 ،؛ صالحـی نجفآبـادی،
نعمـتاهلل ،همـان ،ص.87
 .3ر.ک :ابنقتیبـه ،عبـداهلل بـن مسـلم ،تأو یـل مشـکل القـرآن ،ص243-242؛ زمخشـری ،محمـود
بـن عمـر ،الکشـاف626-625/4 ،؛ مقریـزی ،أحمد بن علی ،إمتاع األسـماع .14/5 ،یادداشـتنی

فرود ستاره در خانۀ علی؟ع؟ ،ميان باورپذيری و ناباوری

«کوکـب» در ایـن روایتهـا بـه معنـای سـتاره باشـد ،اینـک آنکـه چنیـن نیسـت.
َ
خـازم ،أوس بـن
سـرودههای رسـیده از سـرایندگان روزگار جاهلـی ،چونـان ِبشـر بـن ابی ِ
َ
َح َجـر و عـوف بـن عطیـة بـن خ ِـرع ،گویـای آن اسـت کـه در آن روزگار ،تازیـان شـهاب
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َ ُ ُ
َ
ُ
یـر ُی ِرهقهـا الخ َب َـار و َجحش َـها
و الع
َ ّ َ ّ
الـــــد ّر يءَ 2ي ْت َب ُع ُ
ـــــه
و انقــــض ك ِ ِ
ُ
ـــــ ُّد َع َلين�ا َ
الع َ
َت ُ
ـــــه
ون ِإ ِلف ِ
يــــــر ِم�ن د ِ

َ َ
َ ُّ َ َ
َ َ
انقضاض الکوک ِب
َینقض خلف ُه َما ِ
ــــــور َت َخ ُال ُ
َن ْق ٌ
3
ــــــع َي ُث ُ
ــــــه ُط ُن َبــــــــا
َ
َ َّ َ َ ّ
ّ ُ 4
الـــــ�د ّ ِر يء َي َتب ُع ُ�ه الـدم
أ ِو الث
ـــــ�ور ك ِ

1

سـتاره نامیده شـدن شـهاب ،در سـرودههای سـرایندگان پس از اسلام نیز بازتاب یافته
ُ َُ
والر ّمـه (د  117ق):
اسـت؛ هماننـد این بیـت از ذ
کأنـه کوکــــــب فـــــي اثــــــــر عفریـــــــة

مسوم في سواد اللیل منقضب

 5و6

یادداش ــتنی اس ــت ک ــه گوی ــا خاس ــتگاه س ــتاره نامی ــده ش ــدن ش ــهاب در زب ــان ت ــازی
ای ــن ب ــوده اس ــت ک ــه در دورۀ جاهل ــی و ت ــا زمان ــی چن ــد در دورۀ اس ــامی _دس ــت ک ــم
نــزد تــودۀ مــردم کــه بــا ستارهشناســی چنــدان آشــنا نبودهانــد _ بــاور بــر ایــن بــوده اســت
ک ــه ش ــهابها ،س ــتارههای فروافت ــاده از آس ــماناند .ای ــن ب ــاور ،وی ــژۀ تازی ــان نی ــز نب ــوده
اس ــت و در بس ــیاری از فرهنگه ــا ،ش ــهابها را س ــتارگان فروافت ــاده میپنداش ــتهاند.

7

138
دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ نوزدهم _ بهار و تابستان 1395

نسـان که در متن سربسـته گفته شـد ،دانشـمندان پیشگفته در جایگاه اینکه نشـان
اسـت ،بدا 
یشـده اسـت ،نبودهانـد،
دهنـد ،در سـرودههای سـرایندگان جاهلـی ،بـه شـهاب ،سـتاره گفتـه م 
بلکـه گفتارشـان در بـارۀ ایـن بـوده کـه پیش از برانگیخته شـدن پیامبر؟لص؟ نیز ،بـرای راندن دیوان
از آسـمان ،بـر آنهـا شـهاب افکنده میشـده اسـت.
 .1بشر بن أبیخازم ،دیوان بشر بن أبیخازم االسدی ،ص.40
َ ُ ْ ُ
ـب ُ
« .2ال ّ ِـد ّر ی ُء :الکوک ُ
یشـود.
الم ْنقـض یـد َرأ علـی الشـیطان»؛ سـتارۀ فروافتـاده کـه بـر پـری افکنده م 
ِ
ابنمنظـور ،محمـد بـن مکـرم ،لسـان العـرب.73/1 ،
 .3أوس بن حجر ،دیوان أوس بن حجر ،ص.3
 .4ابنخرع ،عوف بن عطیه ،دیوان عوف بن عطیة بن الخرع ،ص.4
 .5ذوالرمة ،غیالن بن عقبه ،دیوان ذي ّ
الرمة ،ص.19
ً
ً
« .6المعنـی :کأنـه کوکـب انقـض من موضعه لیرجم شـیطانا مریدا»؛ معنا :گویی سـتارهای اسـت که
از جایـگاه خـود فروافتـاده تـا پـری پلیـدی را برانـد .بسـج ،احمد حسـن ،شـرح بـر دیـوان ذي ّ
الرمـة،
ص.19
 .7هاچیسون ،رابرت و اندرو گراهام ،شناخت شهابسنگها ،ص.1

به گفتۀ یکی از نویسندگان:
شـهابها سـتاره نیسـتند ،هرچندکـه در ز بـان انگلیسـی ،گاهـی آنهـا را
بشـده نیـز مینامنـد.
سـتارۀ پرتا 

1

شـدن واژۀ سـتاره برای نامبری از شـهاب ،نشـانۀ آن نیسـت
گفتنی اسـت که به کار برده ِ

کـه بهکاربرنـدۀ ایـن واژه ،بیگمـان ،شـهاب را سـتاره میپنداشـته اسـت؛ زیـرا در زبـان
تـازی ،ماننـد برخـی دیگـر از زبانهـا ،شـهاب ،بـه نـام سـتاره خوانـده میشـده اسـت و
ن_
همـۀ کاربـران آن زبـان _چـه باورمنـد بـه شـهاببودگی سـتاره و چـه ناباورمنـد بـدا 
بـرای نـام بـردن از شـهاب ،ناگزیـر از همـان واژگانـی اسـتفاده میکردهانـد که سـتاره بدان
خوانـده میشـده اسـت.
بـه هـر روی و رأی ،نـام بـردن از شـهاب بـا نام سـتاره ،در برخی فرهنگ واژگان سـدههای
گذشـته ،بـه نیکـی نمودار اسـت؛ بـرای نمونه ،ازهری و ابنمنظور چنیـن آوردهاند« :یقال
َ ُّ
َ َّ
2
ْ ْ
باللیلِ :ش�هاب».
�یطان
الش
کب الذي ْینقض علی أثر
ِللکو ِ
ِ
افزون بر نوشتارهای ادبی ،در گزارههای دینی ،به ویژه در خود روایتهای پیامبر؟لص؟
و امامـان معصـوم؟مهع؟ و صحابـه و تابعـان ،آمـدن «نجـم» و «کوکب» به معنای شـهاب،
 ...ان رسـول اهلل؟لص؟ قـال لهـم 3:مـاذا کنتـم تقولـون فی هـذا النجم الذی
یرمـی به؟. ...

4

ایـن گـزارش نشـان میدهـد کـه هـم پیامبر؟لص؟ شـهاب را نجـم مینامیده اسـت و هم
صحابۀ ایشان.

5

 .1دالکی ،احمد ،زمین در فضا ،ص.85
 .2أزهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة56/6 ،؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،همان.510/1 ،
« .3هم» به «انصار» باز میگردد.
 .4ابنهشام ،عبدالملک بن هشام ،السیرة النبویة.207/1 ،
ْ
َ َ ُْ ْ َُ ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
یـة ِإذا ر ِمـي ِب ِمث ِـل
 .5ایـن روایـت در صحیـح مسـلم چنیـن اسـت ...« :مـاذا کنتـم تقولـون ِفـي الج ِاه ِل ِ

فرود ستاره در خانۀ علی؟ع؟ ،ميان باورپذيری و ناباوری

بازتـاب دارد .ابناسـحاق از ابنعبـاس و وی از یکـی از انصـار گزارش میدهد که:
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از ابوقتـادۀ انصـاری ،صحابـی پیامبـر؟لص؟ ،رسـیده اسـت« :قـال :إذا انقـض الکوکـب
فلا تتبعـوه أبصارکـم 1».ایـن حدیـث موقـوف اسـت؛ یعنـی سـند آن بـه پیامبـر؟لص؟
نمیرسـد ،ولـی اگـر ایـن روایـت ،از خـود ابوقتـاده نیـز باشـد ،بـاز هـم گـواه آن اسـت که در
زمـان پیامبـر؟لص؟ بـه شـهاب« ،کوکـب» گفتـه میشـده اسـت.
افـزون بـر نمونههـای بـاال ،نمونههـای دیگـری هسـت کـه نشـان میدهـد ،در روزگار
صحابـه و تابعـان« ،نجـم» و «کوکـب» معنـای شـهاب داشـته اسـت.

2

در روایتهـای امامـان معصـوم؟مهع؟ نیـز ،گاه «نجـم» و «کوکـب» معنـای شـهاب داشـته
اسـت .از ایـن دسـت اسـت حدیثـی که حمیـری از امـام رضا؟ع؟ بازگفته اسـت .در این
حدیـث ایشـان بـه بازگویـی از پـدر بزرگوارشـان از امـام صـادق؟ع؟ ،یکـی از پدیدههـای
مبعـث را ایـن گونـه بازنمودهانـد« :فمنعت فی أوان رسـالته بالرجوم و انقضاض النجوم و
بطلان الکهنـة و السـحرة 3».از آن باالتـر ،بـر پایـۀ روایتـی از دو امـام معصوم؟امهع؟ در تفسـیر
فَ أُ قْ ُ َ ق ُّ
وا� ِع نال��جُ وم> 4،نجـم در قـرآن نیـز بـه معنـای شـهاب بـه کار رفتـه اسـت:
<�لا �� ِسم بِ�م ِ
روي عن أبيجعفر و أبيعبداهلل؟امهع؟ أن مواقع النجوم رجومها للشیاطین
ُ
5
و کان المشرکون یقسمون بها فقال سبحانه فال اقسم بها.
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«نجـم» و «کوکـب» در روایتهـای دیگـری از امامـان معصـوم؟مهع؟ نیـز بـه معنای شـهاب
آمده است.

6

َ
َهـذا ». ...نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،الجامع الصحیـح ،36/7 ،ح 5955؛ بـر پایۀ روایت این
کتـاب ،تنهـا آن انصـاری گزارشـگر یـا ابنعبـاس ،شـهاب را «نجـم» خوانده اسـت.
 .1ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق.184/53 ،
 .2برای دیدن گفتار ابنعباس ،ابی بن کعب ،یعقوب بن عتبه و زهری دراینباره ،ر.ک :ترمذی،
محمد بن عیسی ،الجامع الکبیر285/5 ،؛ فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر669/30 ،؛
ابنهشام ،عبدالملک بن هشام ،همان206/1 ،؛ بغوی ،حسین بن مسعود ،تفسیر البغوي.53/3 ،
 .3حمیری ،عبداهلل بن جعفر ،قرب اإلسناد ،ص.318-317
 .4واقعه.75 :
 .5طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان.341/9 ،
 .6یکـی از آنهـا روایتـی اسـت از امـام صـادق؟ع؟ در گـزارش زادروز پیامبـر؟لص؟ ...« :و رمیـت

بهت ــر آن ب ــود ،آن ــان ک ــه روایته ــای فروافت ــادن ش ــهاب در خان ــۀ عل ــی؟ع؟ را ب ــه گم ــان
اینک ــه «نج ــم» و «کوک ــب» ،هم ــاره ب ــه معن ــای س ــتاره اس ــت ،برس ــاخته انگاش ــتهاند،
نگاه ــی ه ــم ب ــه کتابه ــای تاری ــخ اس ــام میانداختن ــد .ای ــن نگاش ــتهها پ ــر اس ــت
از گـــزارش فروافتـــادن «کوکـــب» هـــا بـــا عبـــارت تکـــراری «انقـــض کوکـــب فـــي .»...
ب ــرای نمون ــه در المنتظ ــم ای ــن عب ــارت ،نزدی ــک ب ــه بیس ــت ب ــار ،آم ــده اس ــت 1.در ای ــن
نوش ــتههای تاریخ ــی ،م ــراد از «کوک ــب» در «انق ــض کوک ــب» ش ــهاب اس ــت؛ همچن ــان
ک ــه در مت ــن پس ــایند ،بیگم ــان ،ب ــه گواه ــی «آخ ــر» در «ش ــهاب آخ ــر» م ــراد از «کوک ــب»
ش ــهاب اس ــت« :انق ــض کوک ــب ه ــال منظ ــره الن ــاس و بع ــده بلیلتی ــن انق ــض ش ــهاب
آخ ــر 2».وانگه ــی ،گیری ــم نویس ــندگان ای ــن نوش ــتارهای تاریخ ــی ک ــه گ ــزارش فروافت ــادن
«کوکـــب» را بازآوردهانـــد ،شـــهاب را همـــان ســـتاره میپنداشـــتهاند .ســـخن مـــا ایـــن
اس ــت ک ــه گزارشه ــای بس ــیاری ب ــا تعبی ــر «انق ــض کوک ــب» در ای ــن نوش ــتارها بازگ ــو
ش ــده اس ــت و اینه ــا یکس ــر دروغ نمیتوان ــد ب ــود و از دیگ ــر س ــو میدانی ــم ک ــه ش ــهاب
اســت کــه فــرو میافتــد ،نــه ســتاره .همیــن بســنده اســت تــا دریابیــم ،گوینــدگان ایــن
گزارشه ــا و نی ــز نویس ــندگان ای ــن نوش ــتارهای تاریخ ــی ،ب ــرای ن ــام ب ــردن از ش ــهاب ،از
همـۀ آنچـه تـا بدینجـا گفتیـم ،بـر پایـۀ ایـن بـود کـه در خـود آیـۀ نخسـت سـورۀ نجـم،
مـراد از «نجـم» سـتاره یـا هـر چیـزی بـه جـز شـهاب باشـد؛ اینـک آنکـه بـه بـاور برخـی
مفسـران ماننـد ابنعبـاس بـه گـزارش عکرمـه از وی و دروزه ،مـراد از «نجـم» در ایـن آیـه
الشـیاطین بالنجـوم  ». ...صـدوق ،محمـد بـن علـی ،االمالـي ،ص285؛ دیگـری ،روایتـی اسـت از
امـام کاظـم؟ع؟ بازگفتـه از پدرانشـان از حضـرت علـی؟ع؟ دربـارۀ موضـوع پیشـین ...« :تضطـرب
النجـوم و تتسـاقط ،عالمـة لمیلاده ».طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج.223/1 ،
نجـوزی ،عبدالرحمـان بـن علـی ،المنتظـم ،سراسـر کتـاب؛ بـرای دیـدن برخـی نمونههـا ،ر.ک:
 .1اب 
همـان 189 ،154/13 ،و .247
 .2ابنأثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ.439/9 ،
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واژۀ «کوک ــب» س ــود جس ــتهاند.
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شـهاب اسـت 1.از آن باالتـر ،نکونـام بـر ایـن بـاور اسـت کـه جز این آیـه ،در آیـۀ  75واقعه،
 6صافـات 16 ،حجـر و  15تکویـر نیـز« ،نجـم»« ،کوکـب»« ،بـروج» و «خنـس» ،چهـار نـام
َ
<م ق
وا� ِع
بـرای شـهاب اسـت 2.در روایتـی کـه پیشتـر از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ دربـارۀ ِ
ُّ
نال��جُ وم> در آیـۀ  75واقعـه آوردیـم نیـز« ،نجـم» بـه شـهاب دیوافکـن تفسـیر شـده اسـت.
از رهگـذر آنچـه بازنمودیـم ،میتـوان گفـت کـه خـردۀ عالمـه شوشـتری و شـادروان
صالحـی نجفآبـادی بر این روایتها درسـت نیسـت؛ بدینروی که میتـوان آن پدیدۀ
آسـمانی فروافتـاده را شهابسـنگ دانسـت.
همچنین ،سخن یکی از دانشوران که گفته است ،اگر آن پدیدۀ آسمانی را شهابسنگ
بدانیـم بـاز هـم ایـن هسـت کـه فروافتـادن شهابسـنگ گداختـهای کـه از فضـای هـزار
کیلومتـری زمیـن گذشـته اسـت ،چیـزی از خانـۀ علـی؟ع؟ برجـای نمیگـذارد 3،درسـت
نیسـت .گویـا پنـدار ایـن نویسـندۀ بزرگـوار ایـن بـوده اسـت کـه شهابسـنگها همـاره
انـدازهای بـزرگ دارنـد و بـا برخـورد آنهـا بـه زمیـن ،گودالـی چندمتـری پدیـد میآیـد؛ اینـک
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آنکـه ایـن باور درسـت نیسـت.
همچنـان کـه ستارهشناسـان گفتهانـد ،بیشـینۀ شـهابهایی کـه در آسـمان شـب

دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ نوزدهم _ بهار و تابستان 1395

میدرخشـند ،پیامـد پاگذاشـتن خردههایـی بـه انـدازۀ شـن تـا یـک بـادام زمینـی بـه جـو
زمینانـد .آنهـا کـه بسـیار دیـر بـه دیـر درون جـو زمیـن میشـوند ،سـنگهای بزرگتـری به
وزن پنـج کیلوگـرم یـا بیشترنـد .بزرگـی ایـن سـنگها بـدان پایـه اسـت کـه یکسـر در جـو
نمیسـوزند و تکههایـی کوچـک ولـی شناساییشـدنی از آنهـا بـه زمیـن میرسـد.

4

 .1ثعلبـی ،احمـد بـن محمـد ،الکشـف و البیـان135/9 ،؛ دروزه ،محمـد عـزت ،التفسـیر الحدیـث،
.75-74/2
َ
 .2نکونام ،جعفر« ،تفسـیر آیۀ "مس" در بسـتر تاریخی» ،مقاالت و بررسـیها (علوم قرآنی و حدیث)،
.123/77
 .3مسعودی ،عبدالهادی ،وضع و نقد حدیث ،ص.273
 .4گروه نویسندگان ،اخترشناسی ،ص.180

گفتنـی اسـت ،بـدان گونـه کـه از متـن پیشـین نیـز برمیآیـد ،چنیـن نیسـت کـه وزن
کمینۀ سـنگهایی که به زمین میرسـد ،پنج کیلوگرم اسـت ،بلکه این سـنگها پس
از درآمـدن بـه جـو زمیـن و پیـش از رسـیدن بـه زمیـن در پـی سـایش بـا هـوا میسـوزند و
گاه تکـۀ بسـیار کوچکـی از آنهـا بـه زمیـن میرسـد؛ همچنـان کـه در یکـی از گزارشهـای
افتـادن شهابسـنگها آمـده اسـت کـه در  18فوریـۀ  1997یـک سـنگ  340گرمـی
درون صنـدوق عقـب خوردویـی در نئـاگاری ژاپـن شـد 1.در همیـن گـزارش آمده اسـت
کـه چنـد دقیقـه پیـش از برخـورد ،ایـن شهابسـنگ همچـون آذرگویـی (شـهابی بسـیار
درخشـان) در آسـمان بـر فـراز دریـای ژاپـن دیـده شـده بـود.

2

در پاسـخ بـه نویسـندۀ یادشـده ،سـخن مـا ایـن اسـت که یک شهابسـنگی کـه هنگام
فروافتـادن بـه خانـۀ علـی؟ع؟ ،شـاید  340گـرم نیـز وزن نداشـته و بـا نگـرش بـه چگالـی
بسـیار ایـن سـنگها شـاید بـه انـدازۀ یـک بـادام هـم نبـوده اسـت ،چگونـه میتوانسـته
اسـت چیـزی از خانـۀ علـی؟ع؟ برجـای نگـذارد؟

 -5ناسازواری با زمان نزول سورۀ نجم
اسـت؛ 3ولـی در برخـی روایتهـای فروافتـادن سـتاره در خانـۀ علـی؟ع؟ ،گاه از شـهر
مدینـه ،بـه عنـوان بسـتر ایـن رویـداد یـاد شـده اسـت 4و گاه از آنهـا چنیـن بـر میآیـد کـه
ایـن رویـداد پـس از هجـرت بـه مدینـه بوده اسـت .برای نمونه ،سـه تاریخی کـه برای این
رویـداد گفتـه شـده اسـت و پیشتـر آوردیـم ،هر سـه پـس از هجرت به مدینه بوده اسـت.
نیـز ،همچنـان کـه صالحـی نجفآبـادی یادآور شـده اسـت ،در این روایتها ،سـخن از
 .1همان.
 .2همان.
 .3ابنعطیه ،عبدالحق بن غالب ،المحرر الوجیز.195/5 ،
 .4فرات کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفي ،ص ،450ح .590
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سـورۀ نجـم ،همچنـان کـه ابنعطیـه یـادآور شـده اسـت ،بـه اجمـاع مفسـران ،مکـی

143

فروافتادن سـتاره در خانۀ علی؟ع؟ اسـت؛ اینک آنکه ایشـان در مکه خانهای نداشـته
اسـت تـا سـتارهای در آن فـرود آیـد 1.سـرانجام اینکه برخی از صحابـهای که راویتهای
فروافتـادن سـتاره ،از آنهـا روایـت شـده اسـت ،خـود بیننـدۀ آن رو یـداد نمیتوانسـتهاند
بـود؛ اینـک آنکـه در روایتهـای رسـیده از اینـان نشـانههایی اسـت کـه خـود ،بیننـدۀ
ایـن رویـداد بودهانـد .یکـی از اینـان ،انـس بـن مالـک اسـت .صالحـی نجفآبـادی در
نقـدی دیگـر بـر روایتهـای فـرود سـتاره گفتـه اسـت کـه وی اهـل مدینـه بـوده و هرگـز بـه
مکـه نیامـده اسـت تـا هنـگام نـزول سـورۀ نجـم ،بیننـدۀ رویـداد پیشگفتـه باشـد؛ اینـک
آنکـه در روایتـی از همـو آمـده کـه گفتـه اسـت ...« :مـا رفتیـم نـگاه کردیـم ،دیدیـم سـتاره
در خانـۀ علـی؟ع؟ فـرود آمـده اسـت».

2و3

پاسخ ناسازواری با زمان نزول سورۀ نجم
پاسـخ ایـن ایـراد را در دنبالـۀ ایـن جسـتار بازمینماییـم ،ولـی پیش از آن شایسـته اسـت
که دربارۀ سخن انس بن مالک که در پایان بند پیشین آوردیم ،نکتهای را روشن کنیم.
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شـاید بـرای خواننـده ایـن پرسـش پدیـد آید کـه انـس و همراهانش از کجـا دریافتهاند که
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آن پدیـدۀ آسـمانی در خانـۀ علـی؟ع؟ فروافتـاده اسـت کـه گفـت ...« :مـا رفتیـم نـگاه
کردیـم ،دیدیـم سـتاره در خانـۀ علـی فـرود آمـده اسـت ».پاسـخ ایـن اسـت کـه بدانسـان
کـه گفتهانـد شهابسـنگها ،گاه ،دنبالـهای از غبـار در آسـمان ،بـر جـای مینهنـد کـه
میتوانـد تـا چنـد ده دقیقـه پایـدار باشـد 4.گفتنـی اسـت کـه پاسـخ پیشگفتـه ،یکـی از
گمانههـا دراینبـاره اسـت و ایـن نیـز هسـت کـه برخـی فروافتـادن آن پدیـدۀ آسـمانی در
خانـۀ علـی؟ع؟ را دیـده باشـند و انـس از آنهـا آ گاهـی یافتـه باشـد.
 .1صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،غلو :درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین ،ص.86-85
 .2ابنمغازلی ،علی بن محمد ،مناقب اإلمام علي بن أبيطالب؟ع؟ ،ص.234-223
 .3صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،همان ،ص.85
 .4هاچیسون ،رابرت و اندرو گراهام ،شناخت شهابسنگها ،ص.16

دربارۀ ناسـازواری روایتهای فرود سـتاره با زمان نزول سـورۀ نجم سـه گمانه هسـت که
هـر کـدام از آنهـا پاسـخی بدین ایـراد میتواند بود.
 -1تکرر نزول آیههای نخست سورۀ نجم

یک گمانه دربارۀ ناسـازواری روایتهای پیشگفته ،با زمان نزول سـورۀ نجم این اسـت
که سـورۀ نجم یکبار پیش از هجرت نازل شـده و یکبار پس از آن ،آیههای نخسـتش
در پـی فروافتـادن آن پدیـدار آسـمانی و بدگمانـی برخـی بـه پیامبـر؟لص؟ دوباره بدیشـان
وحـی شـده اسـت؛ همچنـان کـه عالمـه طباطبایـی دربـارۀ آیـۀ پنجـم سـورۀ ضحـی ایـن
گمانـه را پیـش مینهـد کـه ایـن آیـه دو نـزول داشـته اسـت؛ یکبـار بـا دیگـر آیههـای ایـن
سـوره یکبـاره نـازل شـده اسـت و دیگـر بـار ،پـس از آن ،در پـی رویـدادی بـه تنهایی.

1

 -2تطبیق داده شدن رویداد فرود ستاره با آیههای نخست سورۀ نجم

گمانـۀ دیگـر ،ایـن اسـت کـه ایـن روایتهـا بـه جـای خـود درسـت و چنیـن رویـدادی
رخ داده اسـت ،ولـی ایـن رویـداد ،سـبب نـزول سـورۀ نجـم نبـوده اسـت؛ بلکـه راویـان،

آنچه همچون سبب نزول روایت شده است ،همه یا بیشینۀ آن برداشت
راویان است؛ بدینمعنا که ایشان بیشتر ،رخدادهای تاریخی را گزارش
میدهند ،سپس آن را با آیههایی که با آن رخداد تطبیق میتوان داد،
همراه میکنند و دیگران آن را سبب نزول آن آیهها میانگارند.

2

بـر همیـن بنیـاد اسـت کـه عالمـه در المیـزان بسـیاری از روایتهایـی را کـه رخـدادی را
سـبب نـزول آیـهای گـزارش میدهـد ،تطبیق میخواند .برای نمونه ایشـان دربـارۀ آیۀ 68
 .1طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان.312/20 ،
 .2همان.74/4 ،
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ایـن رویـداد را بـا آیههـای نخسـت سـورۀ نجـم تطبیـق دادهانـد؛ همچنـان کـه بسـیاری
َُ َ
از گزارشهـای رسـیده بـا تعبیرهایـی ماننـد «فا ِنزلـت اآلیـة» ،بـر پایـۀ چنیـن تطبیقهایی
پدیـد آمـده اسـت .بـه گفتـۀ عالمـه طباطبایـی:
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سـورۀ فرقـان ،روایتـی را از ابـن مسـعود بـا تعبیـر صریح «حـدث کذا فأنـزل اهلل  »...میآورد
و دربـارۀ آن مینویسـد« :چهبسـا مـراد او تطبیـق بـوده اسـت ،نـه بازگویـی سـبب نـزول».

1

همـو دربـارۀ رخـدادی کـه بهعنـوان سـبب نـزول آیـۀ  21سـورۀ مجادلـه ،بـا تعبیـر صریـح
«حـدث کـذا فأنـزل اهلل »...از مجمـع البیـان ،بـازآورده اسـت ،میگویـد:
گو یـا ایـن روایـت ،از روایتهایـی اسـت کـه داسـتان بـا آیـه تطبیـق داده
نکـه بـه راسـتی سـبب نـزول آیـه را روایـت میکنـد) و
شـده اسـت (نـه ای 
ماننـد آن (تطبیـق داده شـدن داسـتان بـا آیـه ،بـه گونـهای کـه سـبب نـزول
آیـه بنمایـد) بسـیار اسـت.

2

نیـز ،همچنـان کـه برخـی یـادآور شـدهاند ،ایـن تطبیقها _یعنـی پیوند دادن یـک رویداد
بـا یـک یـا چنـد آیـه ،آن گونـه کـه چنیـن بنمایـد کـه آن رویـداد سـبب نـزول آن آیـه یـا
ت _ در روایتهـای بازگوشـده از امامـان معصـوم؟مهع؟ نیـز بـه چشـم میخـورد.
آیههاسـ 

3

روایـت زیـر ،یکـی از روایتهـای بازگوینـدۀ رویـداد فـرود آن پدیـدار آسـمانی در خانـۀ
علـی؟ع؟ اسـت کـه گـواه آن میتوانـد بـود کـه در روایتهـای فـرود سـتاره نیـز چنیـن
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تطبیقـی رخ داده اسـت:
َ
َ
َ َّ َ َ ّ َ نَّ
َ َ
َر ب َ َ َ
الس ْـعد ّي َق َـالَ :سـأ ْل ُت ْاب َ  َ َّ
ال��جْ ِم
اهَّلل عـز و جـل <و
ـاس ع ْـن ق ْو ِل ِ
يعـة ّ ِ
ِ
ـن عب ٍ
ِ
َ
َ َ ُ َ َّ
�ذ َ
َ
الن ْج ُـم ّال ِـذي َه َـوى َم َـع ُط ُلـوع ْال َف ْجرَ ،ف َس َـق َط ِفـي ُح ْجر ِةَ
ِإ� ا هوى> قـال :هـو
ِ
َ
َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ِ ُّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ
الن ْجمُ
ـب؟ع؟ و كان أ ِبي العباس ي ِحب أن يسـقط ذ ِلک
َع ِل ّـي ْب ِـن أ ِبي َطا ِل
ٍ
ِ
َ
اهَّلل َأ ْن َي ُك َ
فـي َدارهَ ،ف َي ُح َ
ـوز ْال َو ِص َّي َـة َو ْال ِخ َل َف َـة َو ْال َم َام َـةَ ،و َل ِك ْـن أ َبـى ُ
ـون
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ـک غ ْي َـر ع ِل ّـي ْبـن أبي َطا ِلـب؟ع؟ َو ذ ِل َ
ذ ِل َ
ُ 4
يـه َم ْن َيشـاء.
اهَّلل ُيؤ ِت ِ
ـک فضـل ِ
ِ ِ ِ
ٍ
همچنـان کـه دیـده میشـود ،در ایـن روایـت ،بـه هیـچ روی ،سـخن از اینکـه
 .1همان.247/15 ،
 .2همان.198/19 ،
 .3طیـب حسـینی ،سـید محمـود« ،اسـباب نـزول» ،معرفـت قرآنـی :یادنـگار آیـتاهلل محمدهـادی
معرفـت؟هر؟.303/3 ،
 .4صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،ص.565

فروافتـادن آن پدیـدار آسـمانی در خانـۀ علـی؟ع؟ و رویدادهـای پـس از آن ،سـبب نـزول
سـورۀ نجم بوده اسـت ،نیسـت؛ بلکه چنین مینماید که ابنعباس آن پدیدۀ آسـمانی
فـرود آمـده را بـا «نجـم» در آیـۀ نخسـت سـورۀ نجـم تطبیـق داده اسـت.
بـر پایـۀ ایـن گمانـه ،رویـداد فروافتـادن آن پدیـدۀ آسـمانی کـه در مدینـه بـوده اسـت ،بـا
آیههـای نخسـت سـورۀ نجـم کـه در مکـه نـازل شـده ،تطبیـق داده شـده اسـت.
 -3خوانده شدن آیههای نخست سورۀ نجم در پی رویداد فرود ستاره

چونـان کـه قرآنپژوهانـی همچـون سـیوطی یـادآور شـدهاند ،گاه پیامبـر؟لص؟ آیـه یـا
آیههایـی را کـه پیشتـر فروفرسـتاده شـده بـود ،بـه فراخـور رویـدادی میخواندنـد ،ولـی
یـاران ایشـان گمـان میبردنـد کـه آن آیـه یـا آیهها در آن هنـگام و بدان فراخور فروفرسـتاده
شـده اسـت؛ ازایـنروی بـه جـای اینکـه بگوینـد ،پیامبـر؟لص؟ آن آیـه یـا آیههـا را بـدان
فراخـور خواندنـد ،میگفتنـد کـه آن آیـه یـا آیههـا بـدان فراخـور فروفرسـتاده شـد.

1

گمانـۀ سـوم در رویارویـی بـا روایتهـای پیشگفتـه ایـن اسـت کـه در روایتهـای فـرود
سـتاره نیـز چنیـن چیـزی رخ داده اسـت؛ یعنـی راویـان ایـن روایتهـا پنداشـتهاند کـه
فروفرسـتاده شـده اسـت؛ اینـک آنکـه ،پیامبـر؟لص؟ در پاسـخ بـه ایـن بدگمانیهـا ،ایـن
سـوره یـا آیههـای نخسـتش را خواندهانـد؛ سـورهای کـه پیشتـر نـازل شـده بـوده اسـت
و آیههـای نخسـتش بـا فضـای پیشآمـده _ یعنـی فروافتـادن پدیـداری آسـمانی کـه
بیننـدگان آن را «نجـم» مینامیدهانـد و در پـی آن سـخن گفتـن منافقـان از گمراهـی
پیامبـر؟لص؟ _ پیونـد تنگاتنـگ داشـته اسـت.
شـاید دلیـل بـه لغـزش افتـادن راویـان نیـز _ چنانچـه ایـن گمانـه را بپذیریـ م _ همیـن
پیونـد تنگاتنـگ میـان آیههـای نخسـت سـورۀ نجـم بـا آن رویـداد و فضـای پیشآمـده
 .1سـیوطی ،عبدالرحمـان بـن أبیبکـر ،االتقـان فـي علوم القـرآن223/1 ،؛ برای دیـدن برخی نمونهها،
ر.ک :همـان ،ص.224- 223
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پـس از فروافتـادن آن پدیـدار آسـمانی و بدگمانـی برخـی بـه پیامبـر؟لص؟ ،سـورۀ نجـم
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بـوده اسـت .گفتنـی اسـت کـه پیامبـر؟لص؟ در رویـداد «سـداالبواب» نیـز در واکنـش بـه
بداندیشـی برخـی بدیشـان ،بـر پایـۀ یـک روایـت ،سـورۀ نجـم را برخواندهانـد:
 ...ایها الناس ما انا سددتها و ال انا فتحتها و ال انا اخرجتکم و اسکنته،
َ
َ َّ
َ
ْ
َ نَّ ْ �ذ َ
صاح بُ� ْ
کم َو ما �غ وی* َو ما ی� ن� ِط قُ� ع ِن�
ثـم قـرأ< :و
ال��ج ِم ِإ� ا هوی* ما ض�ل ِ
َ
ّ
َْ
ُ
ْ
1و 2
الهوی* ِإ� نْ� ه َو ِإ�لا َوح ي� ی�وحی>

بـر پایـۀ آنچـه بازنمودیـم ،میتوان گفت که در روایتهای فرود سـتاره در خانۀ علی؟ع؟
یکـی از آن سـه گمانـۀ پیشگفتـه ،روی داده اسـت .همچنیـن ایـن را نیـز میتـوان گفـت
کـه دو گمانـه از ایـن سـه ،بـا هـم روی داده اسـت؛ بدینسـان کـه برخـی بدیـنروی کـه
پیامبـر؟لص؟ پـس از آن رویـداد سـورۀ نجـم را خوانـده باشـند ،آن رویـداد را سـبب نـزول
سـورۀ نجـم انگاشـته باشـند و برخـی آ گاهانـه ایـن رویـداد را بـا آیههـای نخسـت سـورۀ
نجـم تطبیـق داده باشـند.
گفتنی اسـت که آنچه در باال گفتیم ،افزون بر اینکه پاسـخی دربارۀ چالش ناسـازواری
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ایـن روایتهـا بـا زمـان نزول سـورۀ نجم اسـت ،پاسـخی دیگـر میتواند بود ،دربـارۀ چالش
ناسـازواری ایـن روایتهـا بـا ادبیات عرب که پیشتر گذشـت.
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نتیجهگیری
گرچـه برخـی دانشـوران ،روایتهـای فروافتـادن سـتاره در خانـۀ علـی؟ع؟ را بـر پایۀ برخی
خردههـا سـاختگی شناسـاندهاند ،ولـی ایـن ایرادهـا بـه هیـچ روی ،دلیـل سـاختگی
بـودن ایـن روایتهـا نمیتوانـد بـود .خردههایـی کـه بـر این روایتهـا ،گرفته شـده ،بدین
گونه اسـت :اختالف روایتها ،ضعف سـند ،ناسـازواری با ادبیات قرآن ،علوم تجربی
و زمـان نـزول سـورۀ نجم.
بدان سـان که در این جسـتار بازنمودیم ،نتیجهای که صالحی نجفآبادی از رهگذر
 .1نجم.4-1 :
 .2سیوطی ،عبدالرحمن بن أبیبکر ،الدر المنثور.122/6 ،

اختلاف ایـن روایتهـا گرفتـه اسـت ،اسـتوار نیسـت .نیـز ،بـا اینکـه این روایتها سـند
اسـتواری ندارند ،نکتههایی را میتوان برشـمرد که وثوق نسـبی به صدور این روایتها
را در پی دارد .همچنین ،ایراد ناسـازواری این روایتها با ادبیات قرآن از بن ،نادرسـت
و این خرده ،خود ،با ادبیات قرآن ناسـازگار اسـت.
ایـراد ناهمخوانـی ایـن روایتهـا بـا علـوم تجربـی آن هنـگام نمـودار میشـود کـه «نجـم»
و «کوکـب» در ایـن روایتهـا بـه معنـای سـتاره باشـد؛ اینـک آنکـه چنیـن نیسـت.
نمونههـای ادبـی و روایـی بسـیاری گـواه آن اسـت کـه چهبسـا در زبـان تـازی« ،کوکـب» و
«نجـم» بـه معنـای شـهاب بـه کار رفتـه اسـت.
دربـارۀ ناسـازواری ایـن روایتهـا بـا زمـان نـزول سـورۀ نجـم نیـز سـه پاسـخ میتـوان داد؛
یک پاسـخ این اسـت که آیههای نخسـت سـورۀ نجم ،تکرر نزول داشـته اسـت .پاسـخ
دوم و سـوم ایـن اسـت کـه رویـداد فـرود سـتاره ،سـبب نـزول آیههـای پیشگفتـه نبـوده
اسـت ،بلکـه یـا راویـان ایـن رویـداد را بـا ایـن آیههـا تطبیـق دادهانـد و یـا در پـی رویـداد
پیشگفتـه ،پیامبـر؟لص؟ ایـن آیههـا را خواندهانـد و برخـی گمـان بردهانـد دوبـاره نـازل
شـده اسـت.
گ _ در خانۀ
آسـمانی زبانزد به سـتاره _یا به تعبیر درسـت ،شهابسـن 
فروافتادن پدیدۀ
ِ
علی؟ع؟ را بر پایۀ ایرادهای گفتهشـده ،سـاختگی نمیتوان خواند.

فرود ستاره در خانۀ علی؟ع؟ ،ميان باورپذيری و ناباوری

برآمـد ایـن پژوهـش ایـن اسـت که _در برابـر آنچه برخی دانشـوران گفتهاند _ روایتهای
ِ
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قرآن کریم.
ابنأثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ ،دار صادر و دار بیروت ،بیروت 1385 ،ق.
ابنجــوزی ،عبدالرحمــان بــن علــی ،المنتظــم فــي تار یــخ األمــم و الملــوک ،تحقیــق محمــد
عبدالقــادر عطــا و دیگــران ،دارالکتــب العلمیــة ،بیــروت 1412 ،ق.
 ،-----------الموضوعــات ،تحقیــق عبدالرحمــن محمــد عثمــان ،المکتبــة الســلفیة،مدینــه 1386 ،ق.
ابنخرع ،عوف بن عطیه ،دیوان عوف بن عطیة بن الخرع.
ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــی ،مناقــب آل أبیطالــب؟مهع؟ ،تصحیــح محمدحســین دانــش
آشــتیانی و ســید هاشــم رســولی محال تــی ،انتشــارات عالمــه ،قــم 1379 ،ق.
ابنطاووس ،علی بن موسی ،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ،خیام ،قم 1400،ق.

ابنعســاکر ،علــی بــن حســن ،تار یــخ مدینــة دمشــق و ذکــر فضلهــا و تســمیة مــن حلهــا مــن االماثــل
أو اجتــاز بنواحیهــا مــن واردیهــا و أهلهــا ،تحقیــق علــی شــیری ،دارالفکر ،بیــروت 1415 ،ق.
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 ،-----------االربعون البلدانیة ،تحقیق محمد حریری ،المکتب االسالمي ،بیروت، 1413ق.
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ابنعطیـــه ،عبدالحـــق بـــن غال ــب ،المح ــرر الوجی ــز ف ــي تفس ــیر الکت ــاب العزی ــز ،تحقیـــق
عبدالس ــام عبدالش ــافی محم ــد ،دارالکت ــب العلمی ــة و منش ــورات محم ــد عل ــی بیض ــون،
بیـــروت 1422 ،ق.
ابنقتیبــه ،عبــداهلل بــن مســلم ،تأو یــل مشــکل القــرآن ،تحقیــق شــمسالدین ابراهیــم ،دارالکتــب
العلمیــة و منشــورات محمــد علــی بیضــون ،بیــروت.
ابنمغازلــی ،علــی بــن محمــد ،مناقــب اإلمــام علــي بــن أبیطالــب؟ع؟ ،داراألضــواء ،بیــروت،
 1424ق.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دارالفکر ،بیروت 1414 ،ق.
ابنهشــام ،عبدالملــک بــن هشــام ،الســیرة النبو یــة إلبــن هشــام ،تحقیــق مصطفــی الســقا و
دیگــران ،دارالمعرفــة ،بیــروت.
أزهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت 1421 ،ق.

امینــی ،عبدالحســین ،موســوعة الغدیــر فــي الکتــاب و الســنة و األدب ،مؤسســة دائــرة معــارف
الفقــه االســامي ،قــم 1430،ق.
أوس بن حجر ،دیوان أوس بن حجر ،تحقیق و شرح محمد یوسف نجم ،دار صادر ،بیروت،
 1399ق.
بحرانــی ،هاشــم بــن ســلیمان ،البرهــان فــي تفســیر القــرآن ،تحقیــق واحــد تحقیقــات اســامی
بعثــت ،قــم ،بعثــت 1416 ،ق.
ّ
بسج ،احمد حسن ،شرح بر دیوان ذي الرمة ،دارالکتب العلمیة ،بیروت 1415 ،ق.
يخــازم االســدی ،شــرح مجیــد طــراد ،دارالکتــاب العر بــي،
بشــر بــن أبیخــازم ،دیــوان بشــر بــن أب 
بیــروت 1415 ،ق.
بغــوی ،حســین بــن مســعود ،تفســیر البغــوي المســمی معالــم التنزیــل ،تحقیــق عبدالــرزاق
المهــدی ،دار احیــاء التــراث العربــي ،بیــروت 1420،ق.
ترمــذی ،محمــد بــن عیســی ،الجامــع الکبیــر ،تحقیــق بشــار عــواد معــروف ،دارالغــرب اإلســامي،
بیــروت 1998 ،م.
ثعلبــی ،احمــد بــن محمــد ،الکشــف و البیــان عــن تفســیر القــرآن ،تحقیــق أبومحمــد بــن عاشــور و
ســاعدي نظیــر ،دار إحیــاء التــراث العربــي ،بیــروت 1422 ،ق.
حســکانی ،عبیــداهلل بــن عبــداهلل ،شــواهد التنزیــل لقواعــد التفضیــل ،تحقیــق محمدباقــر
محمــودی ،ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت ارشــاد اســامی ،تهــران 1411 ،ق.
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حمیــری ،عبــداهلل بــن جعفــر ،قــرب اإلســناد ،تحقیــق مؤسســة آل البیــت؟مهع؟ إلحیــاء التــراث،
مؤسســة آل البیــت؟مهع؟ إلحیــاء التــراث ،قــم 1371 ،ش.
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دالکــی ،احمــد ،زمیــن در فضــا (منظومــۀ شمســی) ،مؤسســه جغرافیایــی و کارتوگرافــی
گیتاشناســی ،تهــران 1389 ،ش.
دروزه ،محمــد عــزت ،التفســیر الحدیــث :تفســیر الســور حســب النــزول ،دارالغــرب االســامي،
قاهــره 1383 ،ق.
ّ
ذوالرمــة ،غیــان بــن عقبة ،دیــوان ذي الرمــة ،مقدمــه و شــرح احمــد حســن بســج ،دارالکتــب
العلمیــة ،بیــروت 1415 ،ق.

زمخشــری ،محمــود بــن عمــر ،الکشــاف عــن حقایــق التنزیــل و عیــون األقاو یــل فــي وجــوه
التأو یــل ،دارالکتــاب العربــي ،بیــروت 1407 ،ق.
ســیوطی ،عبدالرحمــن بــن أبیبکــر ،االتقــان فــي علــوم القــرآن ،تحقیــق مرکــز الدراســات القرآنیــة،

مجمــع الملــک فهــد لطباعــة المصحــف الشــریف ،عربســتان 1426 ،ق.
 ،-----------الــدر المنثــور فــي تفســیر بالمأثــور ،کتابخانــۀ آی ـتاهلل مرعشــی نجفــی ،قــم، 1404ق.
شــاذان قمــی ،شــاذان بــن جبرئیــل ،الفضائــل إلبــن شــاذان [صحیــح :لشــاذان] ،مطبعــة
الحیدریــة ،نجــف 1381،ق.
شوشــتری ،محمدتقــی ،مســتدرک األخبــار الدخیلــة ،تعلیــق علیاکبــر غفــاری ،کتابخانــۀ
صــدوق ،تهــران 1401،ق.
شیخ صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،انتشارات کتابخانۀ اسالمیه ،تهران 1362 ،ش.
صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،غلو :درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین ،کویر ،تهران،
 1385ش.
طباطبایــی ،ســید محمدحســین ،المیــزان فــي تفســیر القــرآن ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات،
بیــروت 1390 ،ق.
طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج ،منشورات شریف رضی[ ،قم] 1380 ،ش.
طبرســی ،فضــل بــن حســن ،مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن ،تحقیــق محمدجــواد بالغــی،
انتشــارات ناصــر خســرو ،تهــران 1362 ،ش.
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طیــب حســینی ،ســید محمــود« ،اســباب نــزول» ،معرفــت قرآنــی :یادنــگار آیـتاهلل محمدهــادی
معرفــت؟هر؟ ،بــه کوشــش علــی نصیــری ،ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه
اســامی ،تهــران 1387 ،ش.
عاملــی ،جعفــر مرتضــی ،الصحیــح مــن ســیرة االمــام علــی؟ع؟ ،المرکــز االســامي للدراســات،
بیــروت 1430 ،ق.
عالمــه حلــی ،حســن بــن یوســف ،نهــج الحــق و کشــف الصــدق ،تعلیــق عی ـناهلل حســنی
ارمــوی ،مؤسســۀ دارالهجــرة ،قــم 1407 ،ق.

علــوی ،عبدالزهــرا و دیگــران ،تحقیــق بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار
مجلســی ،دار إحیــاء التــراث العر بــي ،بیــروت 1403 ،ق.
فخــر رازی ،محمــد بــن عمــر ،التفســیر الکبیــر (مفاتیــح الغیــب) ،بــه کوشــش مکتــب دار احیــاء
التــراث العربــي ،دار احیــاء التــراث العر بــي 1420 ،ق.
فــرات کوفــی ،فــرات بــن ابراهیــم ،تفســیر فــرات الکوفــي ،تحقیــق محمــد کاظــم ،ســازمان چــاپ و
انتشــارات وزارت ارشــاد اســامی ،تهــران 1410 ،ق.

کفعمــی ،ابراهیــم بــن علــی ،مصبــاح الکفعمــي أو جنــة االمــان الواقیــة و جنــة االیمــان الباقیــة،
انتشــارات رضــی (زاهــدی) ،قــم 1405 ،ق.
گروه نویسندگان ،اخترشناسی ،ترجمۀ بابک امینتفرشی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران،
 1390ش.
مجلســی ،محمدباقــر بــن محمدتقــی ،بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار ،تحقیق
عبدالزهــرا علــوی و دیگــران ،دار إحیــاء التــراث العر بــي ،بیــروت 1403 ،ق.
مسعودی ،عبدالهادی ،وضع و نقد حدیث ،دارالحدیث و سمت ،قم و تهران 1388 ،ش.
مســلم بــن حجــاج ،الجامــع الصحیــح المســمی صحیــح مســلم ،دارالجیــل و داراالفــاق
الجدیــدة ،بیــروت.
مقریزی ،أحمد بن علی ،إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع،
تحقیق محمد عبدالحمید نمیسي ،دارالکتب العلمیة و منشورات محمد علی بیضون،
بیروت 1420 ،ق.
میالنــی ،محمدهــادی ،قادتنــا کیــف نعرفهــم ،بــه کوشــش ســید محمدعلــی میالنــی و ســید
علــی حســینی میالنــی ،حقائــق ،قــم 1428 ،ق.
بســنگها ،ترجمــه و اقتبــاس حســین
هاچیســون ،رابــرت و انــدرو گراهــام ،شــناخت شها 
علیــزاده غریــب ،ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح ،تهــران 1389 ،ش.
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نشریات

حدیــث) ،شــمارۀ  1384 ،7ش.
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میرجلیلــی ،علیمحمــد« ،بازخوانــی نارســایی اضطــراب حدیــث ،حکــم و چگونگــی تعامــل بــا
آن» ،حدیثپژوهــی ،شــمارۀ  1388 ،1ش.
نکونــام ،جعفــر« ،تفســیر آیــۀ َ"مــس" در بســتر تاریخــی» ،مقــاالت و بررس ـیها (علــوم قرآنــی و

هبوط النجم في بيت اإلمام علي؟ع؟ بين الرفض والقبول

1

علي تمسكي بیدگلي / 2السيد محسن الموسوي

3

الملخص:
ً
وردت في عدة من الروايات تقريرا عن حدث سماوي ،وقد ذكر التعبير في هذه الروايات
بألفاظ «الکوکب» و «النجم» ،وهو المعروف بحديث النجم ،حيث هوى في بيت أمير
ن؟ع؟ .ورد في هذه الروايات أن النبي أخبر عن سقوط النجم ،وأن من يهوي النجم
المؤمني 
في بيته فهو خليفته؟لص؟ ،وقد اعتبر بعضهم هذه الروايات موضوعة لعدة من اإلشكاالت.
هــذه المقالــة التــي تعتمــد المنهــج الوصفــي _ التحليلــي _ االنتقــادي تســعى لإلجابــة عن هذه
ّ
اإلشــكاالت ،وتوضــح ّأن هــذه الروايــات _ علــى خــاف مــا ذكــره عــدة مــن العلمــاء _ لــم تكــن
َ
موضوعــة ،وتــرد اإلشــكاالت الــواردة ،وتضيــف ّأن المقصــود مــن النجــم فــي هــذا الحــدث
الســماوي هــو الشــهاب وليــس الكوكــب الســماوي.
الكلمــات األساســية :الروايــات الموضوعــة ،ســقوط النجــم ،إمامــة اإلمــام علــي ؟ع؟ ،ســورة
النجــم.
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The fall of a star in Imam Ali’s house: a
sway between credibility and incredibility1
Ali tamasoki Bidgoli2, Seyyid Mohsen Mousavi3
Abstract
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In diverse accounts, a celestial body , termed as Kokab,
Najm and Setare, descended in Imam Ali’s house. In these
accounts, prophet of Islam (pbhm) is quoted as saying a
man in whose house this celestial body descended is the
rightful successor of me. Some scholars have highlighted
some flaws in these accounts and called them distorted.
In this study, the researcher took a descriptive-analytical
and critical stance towards these accounts and sought to
correct the flaws. The researcher finally states that contrary
to the views expressed by scholars, one cannot reject these
accounts based on some minor flaws. Furthermore, the
above-mentioned celestial body in today’s astronomical
terminology is called a “meteorite”.
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