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 1يدهکچ

قيامت، از موضوعات بحث برانگيز ميان مفسران  ۀ( در سور19 - 16) آیات خطاب و جایگاه آیات القرآن،

اد به تعيين خطاب و جایگاه این آیات تأثير مهم علمی و عملی در تفسير قرآن دارد، زیرا برخی با استن است.

اند که در صورت تفسير درست بطالن این اتهام جایگاه آیات، شيعه را متهم به قول به تحریف در قرآن کرده

 شود.نمایان می

که رأی مورد نظر،  دو دیدگاه عمده ارائه شده است ،ر آیات القرآن و تعيين خطاب و جایگاه آنيدر تفس

معترضه در  ۀجمل اند وصورت معترضه در سوره واقع شده آیات به ،در نتيجه داند.می ’مخاطب را نبی اکرم

این دیدگاه با قول مشهور مفسران  اج ندارد که ما قبل و ما بعدش هم بر آن داللت کند.يش احتیت معنايتمام

شيعه و اهل سنت، سياق آیات و تحليل اجزای درون متن آن هماهنگ است. نوشتار حاضر با رویکردی 
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 مقدمه

 16 :)قيامت« نا بَيانَهُيإِنَّ عَلَال تُحَرِّک بِهِ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَبنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ .فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ .ثُمَّ »

- 19). 

سورۀ قيامت مکی است و چهل آیه دارد. این سوره از نظر ترتيب نزول، سی و یکمين سوره و از نظر 

ن یهای اکليت پيام و در اواخر جزء بيست و نهم قرار دارد. سوره است و پنجمين چينش در مصحف هفتاد

دوم آن  ۀدهد و در مرحلوز قيامت خبر مىزند، نخست از وقوع رقيامت کبرى دور مى ۀرامون مسئليسوره پ

کند و گر با اجمالى از سرگذشت انسان در آن روز توصيف مىیک بار با ذکر چند نشانه و بار دیروز را 

عمل،  ۀآگاه کردن انسان از نام ۀآنگاه به مسئل .ر به سوى قيامت مرگ استين قدم در سيدهد که اولخبر مى

او وارد شده است اشاره  ۀچه آثار اعمالی که پس از مرگ به پروند وتاده چه اعمالی که پيش از مرگ فرس

اگرچه خودش بر نفس خود بينا و آگاه هست و  ،شوددارد که انسان از اعمالش آگاه میکند و اعالم میمی

جا غایب بود عوض نفقط دنبال عذر و بهانه است. آنگاه در آیات شانزدهم تا نوزدهم طرف خطاب که تا ای

 .گيرد: زبانت را حرکت مده و در خواندن تعجيل مکنمورد خطاب قرار میچنين شود و انسانی یم

ماست. هنگامی که آن را خواندیم تو تبعيت کن از قرائت و خواندنش،  ۀگردآوری و خواندن آن بر عهد

آن بسيار  ۀربارکه سخن دزیم اپردمیاز سوره  بخشکنيم. در این نوشتار به این سپس ما برای تو بيان می

 ،مشهور مفسرانبه نظر  عمدۀ بحث، در مورد خطاب آیات و جایگاه آن در سورۀ قيامت است.. است

دیگر آیات سوره و مخاطب آن را انسان  جهتبعضی این آیات را در  است، اما |مخاطب در آیه نبی اکرم

 :اصلی این پژوهش این است ۀسئلم ،بنابراین ند.نداکافر در روز قيامت و هنگام خواندن نامۀ اعمال می

چه کسی در این آیات مورد خطاب قرار گرفته است؟ با فرض  جایگاه این آیات در سورۀ قيامت چيست؟

ما بعد چيست؟ منظور از تحریک و تعجيل در  ارتباط این آیات با آیات ماقبل و باشد، |اینکه مخاطب پيامبر

ر قرائت به چه معناست؟ کافی است در پاسخ به این آیه چيست؟ مقصود از بيان قرآن چيست؟ تبعيت د

بدانيم، این معنا بر پاسخ به  |ای را انتخاب کنيم، به طور نمونه اگر خطاب را به رسول اکرمها گزینهپرسش

بحث را با خطاب در آیات  ،دهد. بنابراینیند بحث را کامالً تغيير میاافکند و فرها سایه میسایر پرسش

 گيریم.و در ادامه نکات تفسيری موجود در آیه را پی می کنيممیآغاز 

 ها در تعيين مخاطب دیدگاه

 اند: پژوهان دربارۀ مخاطب این آیات دو قول مطرح کردهمفسران و قرآن

 |قول اول: مخاطب آیات؛ رسول اکرم



قدما و  آیات، قرآن کریم است. قریب به اتفاق مفسران فریقين ازاین محور بحث در  ،این اساس بر

: 1420؛ فخررازی، 601 /10: 1372طبرسی،  ؛196 /10تا: )نک: طوسی، بی اندن این قول را پذیرفتهامتـأخر

؛ آلوسی، 3770 /6: 1412سيد قطب،  ؛105 /19: 1364قرطبی،  ؛404 /5: 1422؛ابن عطيه آندلسی، 726 /30

( 297 /25: 1374مکارم شيرازی،  ؛109 /20: 1417طباطبایی،  ؛323 /26تا: ؛ابن عاشور، بی156 /15: 1415

در سياق آیاتی قرار دارند که روی سخن  (1)های معترضهبا توجه به این دیدگاه، این آیات به صورت جمله

باید مشخص شود که جایگاه آیات در این  ،ها با انسان و احواالت وی در روز قيامت است. بنابرایندر آن

آیا وجه ارتباطی بين این آیات و آیات ما قبل و  ،ض چه بوده استقسمت از سوره چيست؟ هدف از اعرا

تفسير صاحب . ما بعد وجود دارد یا خير و آیا در صورت معترضه بودن نيازی به وجه ارتباط هست یا خير

بر این باور است که آیات در این قسمت به صورت معترضه واقع شده و این خطاب برای تأدیب  الميزان

 نویسد: ایشان می .است |پيامبر اکرمالهی نسبت به 

های معترضه، متضمن ادب الهی است که پيامبر را به آن مکلف ساختند تا حضرت را در این آیات جمله

بدین صورت که ایشان به قرائت آنچه هنوز بر ایشان خوانده نشده،  ،حين تلقی وحی به آن تأدیب کند

 /20: 1417، خاموش باشند تا وحی به پایان برسد )طباطبایی، زبانشان را به حرکت نياورده مبادرت نکنند و

110). 

بر اساس یک توهم کوشيده  ،داندو جایگاه آیات را معترضه می |که خطاب را به رسول اکرم فخر رازی نيز

 نویسد: است وجوهی را برای تناسب آیات چهارگانه با آیات قبل و بعد کشف کند. وی ابتدا می

اند در الفاظ این قرآن تغيير و تبدیل راه یافته است و در آن گمان برده (2)روافضگروهی از قدمای 

چيزهایی افزوده و یا کاسته شده. دليل آن این است که بين این آیات چهارگانه با آیات قبل و بعدش تناسبی 

بود )فخر مینيست و اگر ترتيب این قرآن از ناحيۀ خدا بود و تحریفی در آن صورت نگرفته بود، چنين ن

  .(737 /30: 1420رازی، 

نماید: شود این قول فخررازی متکی به دو نکتۀ اساسی است که پاسخ به آن ضروری میکه مشاهده میچنان

 . ویاساس استحال آنکه این ادعایی بی کند وشيعيان را متهم به تحریف می ،او طبق جایگاه آیات القرآن

ها به این قول باید دید مراد از قدمای شيعه کيست و آیا آن ، امادهدمی این اتهام را به قدمای شيعه نسبت

 .معتقدند یا خير

او اسامی  .کوشيده است تمام روایات و آثار در این زمينه را گرد آورد فصل الخطابکتاب  محدث نوری در

 (5)،صيرفیبن حسن  محمد (4)،احمد بن محمدخالد برقی (3)،قدمای شيعه نظير )محمد بن خالد برقی



کدام قائل به تحریف در که هيچ(309تا: )محدث نوری، بیرا ذکر کرده  ...( (6)،بن سيار بن محمد احمد

اند و حتی در منابع غير شيعی هم اثری از تحریف آیات القرآن در سورۀ قيامت به چشم این آیات نشده

این . (158 /15: 1415)آلوسی، ن معاصرارپایه است واگر برخی از مفسبنابراین، چنين ادعایی بی خورد.نمی

 اند به پيروی از فخررازی بوده است و هيچ دليلی برای آن ندارند.ادعا را مطرح کرده

کند وجوهی را مطرح کند. حال باید نکتۀ دیگر اینکه فخر رازی برای ایجاد ارتباط بين این آیات سعی می

 .ست یا خيراوجه ارتباط الزم  صورت معترضه بودن، این بحث مطرح گردد که آیا در

 نویسد: او می

نگرد. گوید و شاگرد به چپ و راست میاین رخداد همانند آموزگاری است که برای شاگردان درس می

دهد. گوید: به چپ و راست نگاه نکنيد و دوباره درس را ادامه میآموزگار در اثنای درس به شاگردان می

اثنای درس گفته برای کسی نقل کنيم و وی سبب گفتار استاد را نداند،  اگر متن را با سخنی که استاد در

گوید: سخن استاد در اثنای درس تناسبی با متن درس وی ندارد. لکن کسی که رخداد را بداند خواهد می

 .(727 /10: 1420)فخررازی،  (7)گفت: ترتيب کالم استاد نيکو و خللی در آن نيست

 شود: ها اشاره میکند که به طور مختصر به آنبرای ارتباط مطرح می وی در ادامه وجوه دیگری را

کند که را مذمت می یناکه آیات آغازین سوره کافرچنان ،آیات در مقام مذمت تعجيل در امور دینی است .1

 .(5 :)قيامت« فْجُرَ أَمامَهُ يدُ الْإِنْسانُ لِیریبَلْ »سعادت زودگذر دنيوی را خواهانند: 

 بَلِ الْإِنْسانُ عَلى»جال در قرائت به جهت فراموشی آیات وحيانی بوده است، زیرا پس از اینکه آیات ستعا .2

از ترس فراموشی آیات، زبان به تکرار و باز خوانی  |نازل شد، رسول اکرم« مَعاذیرَهُ نَفْسِهِ بَصيرَۀٌ وَ لَوْ أَلْقى

کند که حفظ آیات وحيانی جز به فی شده و گوشزد میآیات گشودند. بنابراین، در این آیات از استعجال ن

 واسطۀ توفيق و امداد الهی ميسر نيست.

ها را به فرماید: ای محمد! غرض تو از این شتاب آن است که آیات را از برکنی تا آنگویی خداوند می .3

« نَفْسِهِ بَصيرَۀٌ إِنْسانُ عَلىبَلِ الْ»زیرا  ،مردم برسانی، ولی بدان که حاجتی به این کار، یعنی شتاب کردن نيست

اگر غرض آن است که قبح اعتقاد  ها و انکار قيامت باطل است ودانند که کفر و پرستش بتو آنان خود می

نزد آنان حاصل است، پس بر این تعجيل هيچ  جا که چنان شناختی دررا به ایشان یادآور شوی، از آن

 فایدتی نيست. 



ز اثبات خواهد شد و خود فخررازی نيز معتقد است، آیات چهارگانه خطاب به پيامبر که با دليل نياما چنان

ها و آیات قبل و پس نيازی به تالش برای ایجاد تناسب بين آن .و زمان خطاب حين نزول وحی است |اکرم

 گيرد و خللی هم به فصاحت ومتن کالم قرار می چون جملۀ معترضه با کمترین مناسبت در ،بعد نيست

 فرماید: می کند ومیاین مطلب تأ کيد  برکند. عالمه طباطبایی نيز بالغت کالم وارد نمی

آیات مورد بحث جملۀ معترضه است، و جملۀ معترضه در تماميت معنایش احتياج به این ندارد که ما قبل »

 .(111 /20: 1417)طباطبایی، « ما بعدش هم بر آن داللت کند و

است و  |آید، این است که خطاب در آیات به نبی اکرمدست میه وع این دیدگاه ببنابراین، آنچه از مجم

جمالت در این سوره به صورت معترضه واقع شده و در صورت اعتراضی بودن وجه ارتباط بين آیات الزم 

 که اکثر مفسران شيعه نيز قائل به اصل عدم ارتباط بين آیات هستند.نيست چنان

 انسان کافر قول دوم: مخاطب آیات؛ 

ن نيز ادر ميان متأخر .انداین قول را برخی از قدما به عنوان یک احتمال و بدون نقد و بررسی مطرح کرده

و اثبات قول دوم  -ن اميان مفسر قول مشهور - دارانی دارد که در صدد تضعيف قول اولاین قول طرف

 ها اشاره خواهد شد.هستند. در ذیل به قول برخی از آن

در قرن چهارم است. فخر  (8)رسد نخستين کسی که این احتمال را مطرح ساخته ابوبکر قفالمی به نظر

 کند: رازی از قول وی چنين نقل می

بلکه خطاب به انسانی است که در آیۀ  ،خطاب به پيامبر خدا نيست« ال تُحَرِّک بِهِ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ »آیۀ »

در این آیات دوباره از وی یاد کرده . «ؤُا الْإِنْسانُ یوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَنَبَّی»فرماید: سيزده همين سوره می

کنند و به او شود. چون نامۀ عملش را بر وی عرضه میهای رفتارش آگاه میوقتی این انسان به زشتی .است

پس در این هنگام که شروع به . (14 :سراءا) (9)«بِنَفْسِک الْيوْمَ عَلَيک حَسيباً  اقْرَأْ کتابَک کفى»شود: گفته می

پس به وی خطاب  .افتدکند، زبانش از شدت ترس و سرعت خواندن به لکنت میخواندن نامۀ عمل می

یا به حکم  -اساس نظر اشاعره  بر –بلکه برماست به حکم وعده ؛ «ال تُحَرِّک بِهِ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ »شود: می

ها را ها را بخوانيم. پس چون آناعمال تو را گرد آوردیم و بر تو آن -تزله بر اساس نظر مع -حکمت 

 ؛«إِنَّ عَلَينا بَيانَهُ» :ای. پسخواندیم، از آن پيروی کن به اینکه اقرار کنی تو چنين کارهایی را انجام داده

ه خداوند متعال برماست بيان کارها و شرح مراتب کيفرهای آن. بنابراین، حاصل تفسير آیات این است ک



چون در این اخبار از اعالن اعمال برای آنان تهدید جدی در  ،خواندبرای کافر تمام اعمالش را به تفصيل می

 «دنيا وهراس شدید در آخرت خواهد بود.

داند و معتقد است دليلی بر بطالن آن آنگاه فخررازی از قول قفال این وجه را برای تفسير آیات نيکو می

 .(727 /30: 1420)فخر رازی، نویسد در این باره روایتی نرسيده است می و فقط وجود ندارد

به  (196 /10تا: )طوسی، بی نيز این دیدگاه را اختيار کرده است. شيخ طوسی (10)محمد بن الفضل البلخی

 وید: گاند. بلخی در این باره میقول وی را ذکر کرده (601 /10: 1372)طبرسی، اجمال و مرحوم طبرسی 

این آیات چهارگانه دربارۀ بندگان خدا در مورد نامۀ اعمالشان در روز قيامت است. چون پيش از این آیات 

ها چيزی که نشان دهد ها دربارۀ انسان و احوال او در روز قيامت سخن به ميان آمده و در آنو پس از آن

ارد. پس در این آیات، توبيخی است برای او، مراد از این آیات، قرآن یا امور مربوط به این دنياست وجود ند

 هنگامی که تعجيل هيچ سودی برای او ندارد.

اند و در تأیيد این قول پس از بيان قول بلخی برخی از نویسندگان معاصر نيز بر این دیدگاه صحه گذاشته

 اند: این نکته را یادآور شده

گوید، بلکه به روشنی در سخن نمی |و عجلۀ پيامبرراجع به قرآن  در این وجه تفسيری، آیات مذکور اساساً

صدد ترسيم تصویری ازحادثۀ هولناک قرائت نامۀ اعمال کافران در روز قيامت است. این تفسير با نمایش 

ای سخت تکان دهنده از دلهره و اندوه کافران در هنگام قرائت نامۀ اعمالشان، آهنگ سوره را به صحنه

دهد، هرگونه قطع و انفصالی را که الزمۀ پایبندی به نظر مشهور وه میخوبی یکنواخت و یکدست، جل

 .(100 :1374زاده، )فقهی زدایداست، از دامان سورۀ قيامت می

 نویسد: پژوه دیگری در تأیيد این قول و رد دیدگاه مشهور میقرآن

دليل  ۀمفسران دربار با توجه به رمزگشایی – ’خطاب به رسول خدا قول مشهور مبتنی بر -دیدگاه اول 

های دانند، با مناقشهرا تضمين خداوند بر عدم فراموشی وحی میکه آن  |خطاب این آیات به رسول خدا

 .(1385رسد قول دوم خالی از اشکال و قابل دفاع است )نجارزادگان، ... به نظرمی روست،هجدی روب

. آیات مذکور در سورۀ قيامت وجود دارد بارۀه درهایی کای بود به دیدگاهآنچه تاکنون مطرح گردید، اشاره

خطاب به کافری که در آیۀ سيزده  ؛است |به دو رویکرد کلی دست یافتيم؛ خطاب به رسول گرامی اسالم ما

 از سورۀ قيامت ذکر آن به ميان آمده است.



رسد هت که به نظر میجخواهد شد؛ اما از آن های مورد نظر، بيان و نتيجۀ نهایی ذکردر ادامه ادلۀ دیدگاه

تر است، در ابتدا ادلۀ قول مخالف نقل و بررسی خواهد شد و در نهایت ادلۀ قول مشهور به ثواب نزدیک

 شود.قول مشهور بيان می

 دیدگاه دوم و بررسی آن ۀادل

آیۀ سيزده  مخاطب آیات شخص کافری است که در -که قبالً نيز مکرر بيان شد چنان –طبق این دیدگاه 

اند. ولی باید گفت این دیدگاه دار این دیدگاه شدهبت از آن به ميان آمده است و گروهی نيز طرفصح

را به صورت جدی دچار  آنروست که پذیرش همخالف قول مشهور است، با اشکاالتی روب اینکه عالوه بر

 : اند ازعبارت این دیدگاه ۀاما ادل .کندمشکل می

 اعلی  ۀسور ششمتعارض این آیات با آیه  .1

در سورۀ « نآآیات القر»اند که آیات چهارگانه مورد بحث این اشکال را مطرح کرده بارۀبرخی از محققان در

 «سَنُقْرِئُک فَال تَنْسى»با آیۀ شریفه  (114)طه:  «هُيإِلَيک َوحْ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یقْضى»آیۀ  قيامت و

 |گيرد، زیرا بر اساس نظر بسياری از مفسران، رمز تکرار آیات توسط پيامبرقرار میدر تعارض  (6علی: ا)

این مطلب با توجه به اینکه در  اماهنگام نزول وحی، ترس آن حضرت از نسيان و فراموشی بوده است. 

ما »ه که اعلی که از نظر ترتيب نزول نيز قبل از سورۀ قيامت نازل شده است و به پيامبر اطمينان داد ۀسور

 .(1385)نجارزادگان،  تواند حرف درستی باشدنمی« کنیخوانيم پس تو آن را فراموش نمیبرتو وحی را می

طه، اشکال  ۀسور 114 آیۀ ( در سورۀ قيامت و19 - 16اعلی و این آیات ) ۀدر نگاه اوليه به آیۀ شش سور

ین اشکال و رفع تعارض، رمز تکرار را عالمه طباطبایی برای پاسخ به اآید. طرح شده موجه به نظر می

 نه ترس از فراموشی. ه استبه وحی دانست |محبت رسول اکرم

 نویسد: ایشان در این زمينه می

کلف مرا  |ای است که با ارائۀ ادب الهی، رسول خدابعدش جمالت معترضه این آیات در بين آیات قبل و

عایت آن ادب را نموده، قبل از آنکه وحی تمام شود، شود، رکند در هنگام گرفتن آنچه به وی وحی میمی

 .(110 /20: 1417آیاتی را که هنوز به طور کامل وحی نشده نخواند )طباطبایی، 

در  .طه وجود دارد ۀسور 114عالوه بر آن باید اثبات شود که شباهت معنایی بين آیات این سوره و آیۀ 

فرض پذیرش این معنا، ممکن است بتوان گفت که  بریم. پردازمیبحث ادلۀ دیدگاه قول اول به این بحث 

اند. مثالً های تکرار متفاوت بوده است که پيامبر دو مرتبه مورد نهی قرار گرفتهمصداق شاید و یا حتماً



بار به علت ترس از فراموشی و بار دیگر به جهت حب و عالقۀ بيش از حد به وحی الهی آیات را یک

 فرمودند.تکرار می

امر یا نهی صورت  |اینکه در قرآن موارد دیگری نيز وجود دارد که چندین بار به خود پيامبر اکرم ۀ دیگرنکت

ها خداوند در موضوع رنج پيامبر در ابالغ وحی و حرص بر هدایت انسان ،به طور نمونه .گرفته باشد

 .(2)طه: « عَلَيک الْقُرْآنَ لِتَشْقىما أَنْزَلْنا »حداقل درسه مورد اورا مورد خطاب قرار داده و فرموده است: 

فَال »فرماید: و در سورۀ فاطر می (3)الشعراء: « لَعَلَّک باخِعٌ نَفْسَک أَالَّ یکونُوا مُؤْمِنينَ » فرماید:میهمچنين 

ت رنج پيامبر و اشتياق بيش از حد به هدای بارۀگونه که درهمان .(8)فاطر:  «تَذْهَبْ نَفْسک عَلَيهِمْ حَسَراتٍ 

توان گفت در دو مورد آیات نهی از تعجيل تکرار وحی نيز می بارۀها این آیات نازل شده است، درانسان

 که قبالً اشاره شد در هر آیه جهت تکرار متفاوت بوده است.نازل شده است و چه بسا چنان

های مکی ز سورهنکتۀ قابل توجه دیگر اینکه بعيد نيست بگویيم چون سورۀ قيامت بر اساس ترتيب نزول ا

کردند ودر قرآن آمده کردند آیات را فراموش کنند، جمالت را تکرار میتصور می |االوایل است و پيامبر

 نویسد: می و آوردابن عاشور قریب به آنچه گفته شد استدالل می .«ال تُحَرِّک بِهِ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ »است: 

ها زیاد که تعداد سورهاما زمانی ،ها را نداشتندترس فراموشی سوره های قرآن کم بود پيامبرهنگامی که سوره

قرآن است رسيد، پيامبر ترس آن را داشتند که  ۀسور امشد و به این سوره که بر اساس ترتيب نزول سی

احتياط در حفظ، شروع به حرکت لسان  بعضی از آیات را فراموش کنند و لذا هنگام نزول آیات و به خاطر

)ابن عاشور، « این حال امر شدند که از این کار خودداری کنند و خودشان را به تکلف نيندازند. و درکردند 

 .(324 /29تا: بی

شش  ۀرا صحيح بدانيم، این منافاتی با آی |بنابراین، بر فرض که ترس از فراموشی آیات از جانب رسول اکرم

در سورۀ اعلی که به حسب نزول مقدم بر سورۀ  .دکنسورۀ اعلی ندارد، زیرا جهات تذکر خداوندی فرق می

کند که حفظ آیات الهی موهبتی است از جانب قيامت است، خداوند این نکته را به رسولش یادآوری می

 اند: این نکته را متذکر شده برخی از مفسرانخداوند و امری ذاتی نيست؛ 

ات یزى از آيد: تو چیافزااوست مى يۀاز ناحر و برکتى است يراى اثبات قدرت خود و اینکه هر خخداوند ب

سَنُقْرِئُک فَال تَنْسى إِلَّا » :داندکنى مگر آنچه را خدا بخواهد که او آشکار و پنهان را مىالهى را فراموش نمى

 .«ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ یعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما یخْفى



کند و اال از گفتار او سلب اطمينان لهى را فراموش مىچيزى از آیات ا |مفهوم این تعبير آن نيست که پيامبر

خواهد شد، بلکه هدف بيان این حقيقت است که موهبت حفظ آیات الهى از سوى خداست، لذا هر لحظه 

تواند آن را از پيامبرش بگيرد، و یا به تعبير دیگر هدف بيان تفاوت علم ذاتى خداوند و علم بخواهد مى

 .(394 /26: 1374کارم شيرازی، )م است |موهبتى پيامبرش

را موهبتی از جانب خداوند بدانيم، ممکن است همواره دغدغه و نگرانی  |که علم رسول اکرمبنابراین، زمانی

خداوند این امنيت خاطر را به رسولش متذکر  ،سورۀ قيامت و در مقام عمل در .فراموشی وجود داشته باشد

 .«تَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ال تُحَرِّک بِهِ لِسانَک لِ»شود: می

 تناسب این آیات با سياق قبل و بعد .2

طبق این دليل، با توجه به سياق آیات سورۀ قيامت که صدر و ذیل دربارۀ قيامت و احواالت انسان در آن 

 ۀبلکه انسانی است که در آی ،نيست |( این سوره، پيامبر اکرممدهم تا شانزده) است، مخاطب در آیات

 نویسد: سيزده به آن اشاره شده است. شيخ طوسی از قول بلخی می

چون پيش از این آیات و پس از ، این آیات دربارۀ بندگان خدا در مورد نامۀ اعمالشان در روز قيامت است

ها چيزی که نشان دهد مراد از این خن به ميان آمده و در آنها دربارۀ انسان و احوال او در روز قيامت سآن

 .(196 /10تا: آیات، قرآن یا امور مربوط به این دنياست وجود ندارد )طوسی، بی

ایشان در این  است. ن استداللی قریب به این مطلب برای رد قول مشهور ارائه کردهایکی دیگر از محقق

 استدالل معتقد است: 

این صورت  تر است و درباشد و این با سياق آیات متناسب |خطاب به غير رسول اکرممتناسب است که 

که عجله برای وی کارساز نيست به او گفته در زمانی ،کندشود: این آیات انسان را سرزنش میمعنا چنين می

بَلِ »ت این انسان است که بر نفس خویش بصير اس ؛نامۀ اعمالت را بخوان و در آن شتاب نکن :شودمی

 شودمیزده چون گناهش را در نامۀ عمل ببيند با پریشانی و با لکنت زبان، شتاب ،«نَفْسِهِ بَصيرَۀٌ الْإِنْسانُ عَلى

که را هایی شود: شتاب مکن تا حجتدر این هنگام با سرزنش به وی خطاب می .افتدو به دست و پا می

ها را جمع کرده و بخوانيم )نجار برماست که آن«  وَ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ»چون:  ،عليه توست بشناسی

 .(1385زادگان، 

 اما این استدالل و استدالالتی از این قبيل با چندین سؤال جدی مواجه است: 



آیا نياز نبود سياق درون  . امااین استدالل به تناسب سياق این آیه و آیات ما قبل و مابعد توجه شده است در

چهار آیه با تحليل اجزای درونی به طور مفصل بررسی شود؟ به فرض که انسان گنهکار در متنی خود 

تبعيت از آن خواندن چگونه است؟ یعنی او  ،شود و نامۀ عمل او باید خوانده شودخواندن دچار مشکل می

ز جمع در آیه دوباره بخواند؟ یا منظور از تبعيت چيز دیگری است؟ بيان این نامۀ عمل چگونه است؟ و آیا ا

ها سؤاالتی است که بهتر بود با تفصيل بيشتری در ها عليه شخص کافر اراده شده است؟ اینجمع حجت

این آیات تناسبی با نامۀ اعمال  ،ه قبالً نيز گفته شدکشود.عالوه بر آن، چنان پاسخ دادهجهت اثبات مدعا 

ینَبَّؤُا الْإِنْسانُ یوْمَئِذٍ »صحبت از خبر است:  فاًبلکه صر ندارد و موضوع بحث در این آیات نامه اعمال نيست،

، ناظر به آن «ال تُحَرِّک بِهِ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ»م: یير خبر، خواندن مطرح نيست که بگوو د« بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ

 (14)اسراء/ « عَلَيک حَسِيباً بِنَفْسِک الْيوْمَ  اقْرَأْ کتابَک کفى: اسراء به آن اشاره دارد ۀکه در سورباشد، چنان

بلکه خبر دادن است. دیگر اینکه انسانی که کار زشت انجام  ،اینجا صحبت کتاب نيست .بخوان کتابت را

خواندن داشته  آور نيست که او شتاب دریعنی خبر بد عجله ،اعمال ندارد ۀداده، رغبتی برای خواندن نام

 ند عجله نکن.یباشد و بگو

اصر بعد از بررسی ادلۀ مختلف از جمله آیات و روایات متعددی که دربارۀ نامۀ اعمال ن معایکی از محقق

 نویسد: هاست، میانسان

داند، مورد تأیيد قرار دیدگاهی که آیات مورد بحث را دربارۀ انسان کافر و هنگام خواندن نامۀ اعمالش می

توان تناسبی مۀ اعمالش و قرائت آن است نمیگيرد، زیرا از مجموع آیاتی که دربارۀ آگاهی انسان از نانمی

آیات قرآنی که دربارۀ نامه  ۀبا مجموع .های جدی مواجه است: الفیافت و این قول از چند نظر با کاستی

نه تنها هيچ روایتی در تأیيد این نظریه وجود ندارد، بلکه در  .ب عمل و تجسم اعمال است سازگاری ندارد.

کدام از آیات قرآنی دربارۀ قيامت، خداوند کافران و مجرمان را هيچ در .ج ود دارد.مقابل آن نيز روایاتی وج

 .(1391)آخوندی،  ها به صورت جمع آمده استبه صورت مخاطب مفرد، خطاب نکرده و هميشه خطاب

 عدم مخالفت عقل .3

ست و از قول ایشان که قبالً نيز اشاره شد، فخر رازی از قول قفال این خطاب را به شخص کافر دانچنان

خطاب را متوجه کافر بدانيم وجه نيکویی است و  اینکه فهذا وجه حسن ليس فی العقل ما یدفعه؛»بيان کرد: 

 «.از نظر حکم عقل چيزی نيست که آن را رد کند



و »نویسد: ایشان در پاسخ به این قول قفال می .عاشور اشاره کردتوان به قول ابندر پاسخ به این استدالل می

کند، اگرچه دليل عقل آن را رد نمی إن کان العقل ال یدفعه فإن األسلوب العربی و معانی األلفاظ تنبو عنه؛

 .(325 /29تا: )ابن عاشور، بی «پذیرداسلوب عربی و معنای الفاظ این دیدگاه را نمی

که اجزای درون متن چون زمانی ،توان گفت که این دیدگاه با حکم عقل هم متناسب نيستعالوه بر آن می

کند که این آیات عقل حکم می -در بحث بعد به این تحليل اشاره خواهد شد  -شود آیات تحليل می

 متناسب با قول مشهور است.

ه از تحليل و بررسی ادلۀ این قول نيز روشن است، پذیرش این کبنابراین، با توجه به اشکاالت مذکور، چنان

 التی مواجه است.دیدگاه به صورت جدی با اشکا

 |خطاب به رسول اکرم دیدگاه نخست؛ ۀادل

در سورۀ قيامت به صورت « نآالقر آیات»بسياری از مفسران معتقدند که  ،گونه که در ابتدا نيز گفته شدهمان

و هنگام  |جمالت معترضه بين سوره و مباحث مربوط به قيامت وارد شده است و طرف خطاب رسول اکرم

کنند که در ادامه به داران و معتقدان این دیدگاه برای نظر خود دالیلی را اقامه میرفنزول وحی است. ط

 شود.ها اشاره میآن

 سياق آیات .1

است و در نتيجه آیات چهارگانه،  |عالمه طباطبایی برای اثبات این ادعا که خطاب در آیات به رسول اکرم

  نویسد:میایشان  .استاند به سياق آیات استناده کرده های معترضهجمله

الذی یعطيه سياق اآلیات األربع بما یحفها من اآلیات المتقدمۀ و المتأخرۀ الواصفۀ ليوم القيامۀ أنها معترضۀ... 

آید، این کند بر مىآیات قبل و بعد که روز قيامت را توصيف مى ۀ؛ آنچه از سياق آیات چهارگانه به ضميم

 .(109 /20: 1417است )طباطبایی،  قبل و بعدش جمالت معترضه است که این چهار آیه در بين آیات

 .(3770 /6: 1412)سيد قطب،  به معترضه بودن آیات معتقد است فی ظالل القرآنسيد قطب نيز در تفسير 

اساس تحليل درون نصی این آیات شکل گرفته؛  رسد که سياق آیات، بربا تأمل در آیات شریفه به نظر می

 یابيم که خطاب درکنيم به این نتيجه دست میوقتی اجزای درون متن آیات را تحليل می به این معنا که

و محور بحث قرآن کریم است نه اینکه خطاب به شخص کافر و محور بحث قيامت  |آیات به رسول اکرم

 .شودبنابراین، الزم است ضمن مبحث سياق، مباحث درون متنی آیات بررسی  باشد.



 ک لسان و تعجيل در آیهمنظور از تحر .1-1

  .(16 :قيامت)«ال تُحَرِّک بِهِ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ »فرماید: خداوند در اولين خطاب می

 بررسی لغات  .الف

 ۀگر به واسطیاز جهتى به جهت د یاگر یست از مکانى به مکان دا یزيدن چيگردان : تحریک،تحریک

 نویسد: شناس دیگری میلغت .(668: 1412 اصفهانی، )راغب حرکت در آن

پس در نهایت تأکيد از رسول خواسته شده که به قرائت قرآن نپردازد:  ،چون زبان اولين مرتبۀ نطق است

باللسان و النهی عنه. أی ال تبتدئ  والتعبير بحرکۀ اللسان فانها أول مرتبۀ من النطق، فهذا غایۀ تأکيد فی النطق

 .(237 /2: 1430)مصطفوی،  عيۀالقرآن بحرکۀ لسانک بحرکۀ وض بقراءۀ

 شناسان در اصل مصدر از باب مفاعله بوده وبنا به قول لغت لۀ سخن گفتن است وي: لسان، آلت و وسلسان

إن اللسان »ای برای سخن گفتن است استعمال شده: سپس به عنوان عضو مخصوص از این جهت که وسيله

)مصطفوی،  «المخصوص بلحاظ کونه آلۀ نطق مستمراًفی األصل مصدر من المفاعلۀ ثم استعمل فی العضو 

1430 :10/ 213). 

ش از وقتى که سزاوار است در آن وقت باشد و نقيض و يست پا یزيدن و خواستن چيعجله؛ طلب تعجيل:

در این عجله فرقی نيست بين اینکه عجله در . (601 /10: 1372)طبرسی،  ر استيضد عجله، ابطاء و تأخ

سورۀ قيامت  16 ۀ؛ اما عجله در خير مثل آیرش یا مکروه، نيت و قصد خير باشد یا امر ممدوحی باشد

 .(51 /8: 1430)مصطفوی، 

 تفسير آیه  .ب

 |که قبالً اشاره شد، مشهور از مفسران و عالمان علوم قرآنی، خطاب در آیۀ شریفه را به رسول اکرمچنان

باشد. به همين جهت فه حول قرآن کریم میپس در این صورت، موضوع بحث در آیات شری .دانندمی

 /20: 1417)طباطبایی،  دانددر آیۀ شریفه را وحی و یا قرآن کریم می« به»عالمه طباطبایی مرجع ضمير 

109). 

گوید: هرچند که مرجع ضمير داند، میفخررازی نيز ضمن اینکه مرجع ضمير را قرآن یا وحی و یا تنزیل می

کند، نظير ی این اضمار جایز است، زیرا سياق آیه داللت بر این مرجع ضمير میدرآیۀ شریفه ذکر نشده ول



گونه که در این آیه مرجع ضمير ذکر نشده ولی سياق آیه همان .«لۀ القدريل یإنا أنزلناه ف» :آیۀ یک سورۀ قدر

 .(728 /30: 1420)فخررازی،  همچنين در آیۀ مذکور این اضمار جایز است کند،آن می داللت بر

شود: زبان خود را به وحی حرکت مده، تا به عجله وحی را گرفته باشی، و معنای جمله چنين می ،بنابراین

که از معنای آیه پيداست و قبالً چنان ایم، در خواندنش از ما پيشی گرفته باشی.چيزی را که هنوز ما نخوانده

که تعجيل در خواندن مراد باشد،  به ویژهندارد، این آیات تناسبی با خواندن نامه اعمال  ،نيز بدان اشاره شد

 کند؟داند اعمال خوبی نداشته، چگونه در خواندن آن عجله میزیرا شخصی که می

 قرآنمراد از جمع و  .1-2

 .(17 :)قيامت «إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ »دهد که: خداوند در این آیه به رسولش اطمينان خاطر می

 لغات  .الف

 .(201: 1412)راغب اصفهانی، : جمع ضميمه کردن چيزی به چيز دیگر است عجم

مثل رجحان و نقصان. سپس راغب  ،: قرآن در اصل ضميمه کردن و جمع نمودن و آن مصدر استقرآن

ات ثابت نویسد: هنگامی که قران را جمع و آن را در سينهتفسير آیه می اصفهانی از قول ابن عباس در

پيامبر و  ۀن در سينآاس دیگری معتقد است مراد، جمع قرشناما لغت .(668)همان: مل کن کردیم به آن ع

 .(337 /1 تا:بی )طریحی، اثبات قرائت در زبان پيامبر است

 تفسير آیه  .ب

 در مورد جمع قرآن اقوال متعددی وجود دارد: چيست؟  (11)مراد از جمع قرآن در آیۀ شریفه .1

طبق این معنا مراد از جمع کردن  .پيامبر وحی شده وضميمه کردن آن به یکدیگر جمع کردن آنچه به .1-1

علينا أن نجمع ما نوهيه إليک بضمّ »اند: همان معنای لغوی است. عالمه طباطبایی این قول را اختيار کرده

 .(110/  20: 1417)طباطبایی، « أجزائه إلی بعض

پيامبر محو نشود. ای که چيزی از معانی از دل پيامبر به گونه. جمع کردن قرآن در سينۀ پيامبر و حافظۀ 2-1

 یمعناه علينا جمعه ف إن علينا جمعه»ن از جمله فخررازی این تفسير را اختيار کرده اند: ابسياری از مفسر

فرماید می ولی عالمه طباطبایی این تفسير را قبول ندارد و .(729 /30: 1420، )فخررازی «کو حفظ کصدر

 عنایی دور از فهم است. این م

 در آیه چيست؟« قرآنه». منظور از 2



 در آیۀ شریفه دو تفسير وجود دارد: « قرآن»در مورد 

آیه مانند رجحان و فرقان، مصدر و به معنای خواندن است. عالمه طباطبایی و فخررازی  در« قرآن» .1-2

رآن به معنای مصدر یعنی خواندن باشد، در اند. منتها فخررازی معتقد است که اگر قاین قول را مطرح کرده

 مورد آن وجود دارد:  این صورت دو احتمال در

کند تا اینکه پيامبر آن را را تکرار می ئتبه این معنا که جبرئيل این قرا ،است ×مراد قرائت جبرئيل .الف

 حفظ کند.

ای که تو آن را انيم به گونهخوبه این معنا که ما قرآن را به تو می ،است |مراد قرائت حضرت محمد .ب

 .«سنقرئک فال تنسی»اعلی است:  ۀشش سور ۀآیپس این آیه در معنای  .حفظ کنی و فراموش نکنی

اما در این صورت ممکن است اشکالی ، است، منتها به معنای جمع و تأليفدر آیه مصدر « قرآن» .2-2

رازی به این اشکال  اما فخر. شودر در آیه میاگر معنای قرآن را جمع و تأليف بدانيم سبب تکرا ،مطرح شود

و  |حضرت رسول اکرم ،دهد که احتمال دارد مراد از جمع اول، جمع در نفس و وجود خارجیپاسخ می

 .(728 /30: 1420)فخر رازی،  است |مراد از جمع دوم، جمع قرآن در ذهن و حافظۀ مبارک رسول اکرم

 مراد از تبعيت در قرائت  .3-1

 .«فَِإذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»دهد: ر این آیه دستور به تبعيت در قرائت میخداوند د

 لغات  .الف

: تبعيت حرکت کردن و پيروی کردن به دنبال چيزی است؛ حال این تبعيت مادی باشد یا معنوی؛ تبعيت

 .(408 /1: 1430)مصطفوی،  تبعيت عملی باشد یا فکری

 تفسير آیه  .ب

 تبعيت در قرائت اقوال متعددی مطرح است:  چيست؟ راجع به ز تبعيت در قرائتمراد ا .1

وحی ما تمام  و – به صورت وحی –تبعيت در قرائت به این معنا که وقتی قرائت آن را تمام کردیم  .1-1

: 1417)طباطبایی،  شروع به خواندن کن تمام شدن آن، تو بعد از شد، آن وقت خواندن ما را پيروی کن و

20/ 110). 

امر شد که قرائت را ترک  |پيامبر اکرمبه ولی است، زیرا اگوید این وجه می فخر رازی این قول را پذیرفته و

 د و زمانی که جبرئيل فارغ از قرائت شد، پيامبر به قرائت بپردازد.د و به قرائت جبرئيل گوش دهکن



ولی عالمه این دیدگاه را قبول ندارد  ،خواندزمان با قرائت جبرئيل میبا توجه به این تفسير، پيامبر هم

 طور که باید با سياق آیات سازگاری ندارد.فرماید: این معنا آنومی

به طور کامل توجه نماید.  ثانياً ؛سکوت کند منظور از پيروی قرآن، پيروی ذهنی آن است؛ یعنی اوالً .2-1

 .(397 /10: 1372)طبرسی،  کنديد میعالمه این قول را از نظر مرحوم طبرسی بيان و آن را تأی

ولی معتقد است این آیه  ،کندفخر رازی این وجه را از قول قتاده مطرح می ،حرام حالل و تبعيت در .3-1

 در موضع تبعيت درحالل و حرام نيست.

 .(159 /15: 1415)آلوسی،  تبعيت دراوامر و نواهی قرآن .4-1

ه این دو قول اخير را مطرح تا آنجا که در ذهن رسوخ کند. عالممنظور از تبعيت، تکرار قرائت است  .5-1

 بعيد است. هکه این دو معنا از ظاهر آی است د و معتقدکنمی

 . مقصود از بيان قرآن 4-1

ثم إنّ علينا »دهد: می |خاطر را در این آیات به حضرت محمدآخرین اطمينان ،نهایت خداوند متعال در

 .«بيانه

 لغات  .الف

سبب آن از غيرش و نقيض ه براى نفس و شخص به چيزى که تميز داده شود ب یی استاظهار معنا :بيان

مرحوم مصطفوی  .(397/  10: 1372)طبرسی،  استبيان اخفا و اغماض و پنهان کردن و چشم پوشيدن

 است معتقد است معنای حقيقی آن انکشاف و وضوح است بعد از ابهام و اجمالی که در آن بوده

 .(398 /1: 1430طفوی، )مص

 تفسير آیه  .ب

 ئتای متأخر ازجمع و قرایعنی بيان مرحله .و بيان ئت: جمع، قرااست عالمه سه مرحله برای قرآن ذکر کرده

دهد که در این امور نگرانی نداشته باشد. است و خداوند در این آیات به رسولش اطمينان خاطر می

 ،کنيمخير است؛ یعنی بعد از اینکه جمع و قرائت تمام شد، آن را بيان میبرای افادۀ تأ« ثم »بنابراین، کلمۀ 

 چون رتبۀ بيان وحی بعد از جمع و قرائت قرار دارد. 

خواند و در زمان با قرائت جبرئيل، قرائت را میمعتقد است که پيامبر هم« بيان قرآن»اما فخررازی در تفسير 

 کرد.ز مشکالت و معانی آن سؤال میا ،حرص بر علم به قرآن سبببين قرائت به 



: ۀبنابراین، آیۀ شریفه از هر دو مورد نهی فرموده: اما از جهت نهی از قرائت با توجه به قول خداوند درآی

 دهد.به پيامبر آرامش خاطر می «ثم إنّ علينا بيانه»سؤاالت پيامبر با:  یو از جهت القا« فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»

بنابراین، با توجه به معنای آیات این سؤال مطرح است که آیا معنای آیات با نامۀ اعمال سازگاری دارد؟ و 

تبعيت از این قرائت و بيان آن پذیرفتنی  ،به فرض که جمع و قرائت در مورد نامۀ اعمال مورد پذیرش باشد

چه با سياق آیات و معنای آن توان به این نتيجه دست یافت که آننيست. از مجموع مطالب مذکور می

و محور بحث قرآن کریم است وآیات  |تناسب بيشتری دارد این است که خطاب در آیۀ شریفه به نبی اکرم

 خوانی با نامۀ اعمال و روز قيامت ندارند.هم

 سوره طه  114مشابهت با آیه  .2

ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ »به آیۀ  ریۀ خود غالباًاند، برای تأیيد نظمفسرانی که به این دیدگاه توجه بيشتری نشان داده

اند و آن را از نظر موضوع و حکم با آیات القرآن در تمسک کرده (114 :)طه «إِلَيک وَحْيهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یقْضى

دانند. عالمه طباطبایی و فخر رازی نيز از جمله مفسرانی هستند که این نظر را تأیيد سورۀ قيامت یکسان می

 .اندکرده

کند که این نهی از عجله به قرآن مؤید البته عالمه در ذیل تفسير آیات القرآن و اشاره به این آیه بيان می

غير از  |اند: نزول دفعی همۀ قرآن بر قلب نازنين رسول خدامطلبی است که در روایات آمده که فرموده

 نزول تدریجی آن است. 

 114 ۀتوان مشابهت معنایی بين این آیات و آیآید: چگونه میبه نظر می حال با توجه به این تفسير دو سؤال

 .سورۀ طه برقرار کرد؟ و دیگر اینکه عالمه فرمودند این آیات داللت بر نزولی غير از نزول تدریجی دارد

دفعی خوانده یا درنزول با علم به آن می |که یا این آیات در نزول دفعی بوده و پيامبر استجای این سؤال 

با علم به نهی باز اقدام به قرائت قرآن در  |آید که چرا پيامبراین سؤال به وجود می ،نبوده. بنا بر احتمال اول

آیا نزول دفعی قرآن با نزول تدریجی متفاوت است؟ یعنی آیا  ،بر احتمال دوم بنا است. نزول تدریجی کرده

 (12)ذکر شده است؟ آیاتی هست که در نزول دفعی نبوده و در نزول تدریجی

 روایات  .3

کان النبیُّ اذا نزل عليه جبرئيلُ بالوحی »این دیدگاه مستند به روایتی است که از ابن عباس نقل شده است: 

لَا تُحَرِّکْ بِهِ « »لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَهِ »فی  ۀکان یحرک لسانه و شفتيهِ عليه فکان یعرِف ذلک فيه فانزَلَ هذه اآلی

در روایتی دیگر که سعيد بن جبير از ابن  .(116 /2: 1417؛ طباطبایی، 117 /29: 1412)طبری، « سَانَکَ لِ



کان رسول اهللِ یشتدُّ عليه حفظ التنزیل و کان اذا نزل عليه »عباس نقل کرده، شبيه همين مضمون آمده است: 

)فخر « لَا تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ »ظ فانزل تعالی: الوحی یحرّکُ لسانه و شفتيه قبلَ فراغ جبرئيلَ مخافهَ اَن الیحف

 .(728 /30: 1420رازی، 

اذا نزل  |قال ابن عباس و سعيد بن جبير و الضحاک: کان النبی»آورده است که:  تفسير تبيانشيخ طوسی در 

باید اشاره  ،(196 - 195 /10تا: )طوسی، بی« عليه القرآن عجل بتحریک لسانه لحبه ایاه، فنهاه اهلل عن ذلک

کرد که با توجه به اینکه روایاتی برای نظریه و دیدگاه دوم وجود ندارد که معارض این روایت قرار گيرد، 

 .این روایات تقویت کننده خوبی برای دیدگاه اول است

 نتيجه 

دانند می |آیات القرآن، دیدگاه تقابلی نيست و خطاب در آیات را به نبی اکرم مشهور فریقين در تفسير یآرا

ای است که در بين آیات قيامت قرار گرفته ن به صورت کالم معترضهآکه در این صورت جایگاه آیات القر

تنها  .اج ندارد که ما قبل و ما بعدش هم بر آن داللت کنديش احتیت معنايمعترضه در تمام ۀجمل است و

و خطاب در آیات را به شخص کافری  اندن دیدگاه مقابل را اختيار کردهان و معاصراندکی از متأخرتعداد ا

قول مشهور از جمله سياق آیات و  ۀولی با بررسی ادل .دانند که در آیه سيزده سورۀ قيامت ذکر شده استمی

 .داردتوان به این نتيجه دست یافت که این قول استحکام بيشتری برخی از روایات می



 هانوشتپی

  

کند متکلم موضوع بحث را عوض می ، اماکالم در رابطه با موضوع خاصی است که ستجمله معترضه به این معنا(. 1)

اما . کنداگر این کالم را از جمله حذف کنيم هيچ خللی به اصل بحث وارد نمی ،کندو بحث دیگری را مطرح می

متکلم از مقصدی استطراد آن است که . داند( این تغيير خطاب را از باب استطراد می158 /15، همان: )آلوسی آلوسی

آنگاه به پایان رساندن سخن و  که در آن است بيرون آید و به مقصد دیگری به علت مناسبت ميان آن دو روی آورد

 نخست باز گردد.

کند گویای این مطلب است که تعبير به روافض در آن زمان مرسوم بوده و اینکه فخر رازی اشاره به روافض می(. 2)

 اندیعنی در واقع اینان در مقابل خليفتين مرتکب خطا شده ،ستند که خليفتين را ترک کردندمراد از روافض، کسانی ه

 .(363 :1382راد، )مهدوى

را نام  کتاب التحریفهاى او کتاب ۀشيخ طوسى و نجاشى در زمر. ق(276احمد بن محمد بن خالد برقى )م(. 3)

 اند.برده

 است. ى کتاب تنزیل و تغيير را نگاشتهمحمد بن خالد برقى که بنا به قول نجاش(. 4)

 .التحریف و التبدیلمحمد بن حسن صيرفى با کتاب (. 5)

 .القرائاتسيار با کتاب  احمد بن محمد بن(. 6)

هذا کما أن المدرس إذا کان یلقی على تلميذه/ شيئا، فأخذ التلميذ یلتفت یمينا و شماال، فيقول: المدرس فی أثناء »(. 7)

هذا الکالم فی أثنائه، فمن لم یعرف ثم یعود إلى الدرس، فإذا نقل ذلک الدرس مع و شماالً تلتفت یميناً ذلک الدرس ال 

« السبب یقول: إن وقوع تلک الکلمۀ فی أثناء ذلک الدرس غير مناسب، لکن من عرف الواقعۀ علم أنه حسن الترتيب

 .(727 /10 :1420 )فخررازی،

فقيه، محدث، مفسر و ادیب ماوراء « قفال»کر الشاشی فقيه شافعی معروف به محمد بن علی بن اسماعيل ابوب(. 8)

 .(65 - 96، همان: النهر است )سيوطی

 .(14 )اسراء: کنینامه عمل خود را بخوان ، تو خود برای حسابرسی خویش در این روز کفایت می(. 9)

  .التفسير الکبيرابوبکر محمد بن الفضل البلخی، مؤلف کتاب (. 10)

 (. 289 /1تا: ، بیعسکری) عالمه عسکری چهار معنا برای جمع ذکر کرده اند(. 11)

 .(90: 1420 ميرمحمدی، )نک: انداکثر محققان علوم قرآنی به این مبحث پرداخته(. 12)
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Abstract 

The address and position of Ayāt al-Quran, verse 16 to 19 of Chapter al-Qiyamah, are 
among the contentious topics. Determining the type of the speech and the position of 
these verses have an important scientific and practical impact in the exegesis of the 
Quran because some scholars referring to the position of the verse accuse Shiites of 
believing in the alteration and distortion of the Holy Quran which, if interpreted 
properly, will reveal the incorrectness of this accusation.  

In the interpretation of Ayāt al-Quran and determination of the type of speech, two 
major views have been presented. As per the preferred view, the Prophet (S) is the 
addressee of the verses in question. Thus, the verses are parenthetical in the chapter 
and in order for a parenthetical sentence that goes between two verses to be complete 
semantically, it does not need the preceding and following verse to corroborate it. This 
viewpoint is in harmony with the widely-held opinion of Shia and Sunni exegetes as 
well as with the context of verses and analysis of details within the text. The present 
study has, with a comparative approach, studied the issue from the perspectives of 
Allamah Tabatabai and Fakhr Razi.  
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