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 .1طرح مسأله
تعبیر «ذل

ال تاب» و مشابههای آن در شماری از سورههای قرآن معرکۀ آرای تفسویری

متعدد شده اس  .مهمتری پرسش در بارۀ مفهوم ای تعبیر علیرغم روش بودن معنوای ظواهری
آن ،ای اس که مشارالیه ای اسم اشاره به دور یس ؟ آیا مخاطبان اولیه ،همان مفهوم اشواره
به دور را از آن برداش میکردند و در ایو صوورت موراد از آن را کتوابی غیور از قورآن حاضور
میدانستند؟ یا آن را نه به مفهوم اشاره به دور و کتابی غیر از قرآن حاضر ،بل ه اشواره بوه آیوات
همی قرآن و آیات پیآیند سوره مربوط تلقی میکردند؟
به نظر می رسد ،عودم توجوه بوه آیوات آغوازی مشوابه در تموام سوورههایقرآن و ملحووظ
نداشت کاربردهای دیگر اسم اشارۀ بوه دور «ذلو » و «تلو » در هموه آیوات قورآن ،باعوث
اختال

تفسیری مفسران درباره ای تعبیر شده و دامنۀ گستردهای از تفسیرهای گوناگون از ای

واژه را سبب شده اس .
روش ما در یافت تفسیر صحیا ایو تعبیور ،مراجعوه بوه آیواتی اسو کوه از ایو تعبیور یوا
تعبیرهای مشابه برای اشاره به کتاب استفاده شده اس و به نوعی متحد الموضووع هسوتند .بوه
نظر ما از طریق ای مقایسه روش می شود که تمام ای اسم اشاره ها ،در همان معنای ظاهری و
حقیقی خود به کار رفته اند و به خاستگاه قرآن ،یعنی لوح محفوظ اشاره دارند.1
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 .2پیشینه دیدگاهها در زمینۀ ضمایر اشاره به قرآن
در قرآن ،هم از ضمایر اشاره به نزدی

«هذا» و «هذه» برای اشاره به قرآن استفاده شده

و هم از ضمایر اشاره به دور «ذل » و «تل » .در ای که مراد از کتابی که بوا ضومایر اشواره
به نزدی

به آن اشاره شده ،همی قرآن موجود متش

از آیات و سوره هاسو  ،میوان مفسوران

 .1جرقۀ ای برداش از خواندن مقالۀ زیر به ذهنم زد:
Nicolai Sinai, "Quranic self-referentiality as a strategy of self- authorization" , in Self- referentiality in
the Quran, edited by Stefan Wild, 2006, Wiesbaden, pp. 103-134.
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هیچ اختالفی وجود ندارد؛ اما دربارۀ مراد از کتابی که با ضمایر اشاره به دور به آن اشاره شده،
میان مفسران اختال

نظر پدید آمده اس .

بررسیها نشان میدهد که در مجموع شش قول در ای زمینه میان مفسران وجود دارد:
دیدگاه اول ،ای اس کوه موراد از «ذلو » یوا «تلو » توورات و انجیو اسو (نو :
طبرسووی ،4732 ،ج ،3ص111؛ ابو عطیووه ،4122 ،ج ،7ص)711؛ البتووه ایو دیوودگاه بووا اقبووال
ندانی بی مفسران رو به رو نشده اس  .به نظر می رسد ،ای تفسیر تح تأثیر برخی روایوات
بوده که از راویان جدیداالسالمی همچوون ابووهریره نقو شوده اسو  .توابعینی وون مجاهود
مشارالیه را در ای آیات ،تورات و انجی دانسته اند (ن
کتابهای وحیانی سوابق تفسویر میکنود (نو

 :همان)؛ اموا قتواده ،مشوارالیه را تموام

 :هموان) .بسویاری از مفسوران ایو برداشو را

ضعیف و دور از ذه و نیز دور از حقیقو شومردهاند (نو  :ابو کثیور ،4143 ،ج ،4ص37؛
مالحویش آل غازی4732 ،ق ،ج ،7ص.)232
به عالوه ،محتوای سورههای حاوی ای اسمهای اشاره ،مشارالیه بودن تورات و انجیو را
تأیید نمیکند .منتها ای دیدگاه از سووی برخوی از مسویحیان موورد حمایو واقوع شوده کوه از
مهمتری آنها یوسف حداد اس  .نامبرده با توجه به آراء اعتقادی خود و با ت یه بر پیش فورض
ل
مشوارالیه اسوم
بنیادینش مبنی بر ای که قرآن یزی جز تعریب و تفصی کتاب مقدس نیسو ،
اشارۀ موجود در آیات آغازی سورههای قرآن را تورات و انجیو مویدانود .از دیودگاه وی تنهوا
پیشگفته ،تورات عربی اس که قرآن نام گرفته اس ( .ن

 :حداد4133 ،م ،ص)412-414

دیدگاه دوم ،ای اس که مقصود از «ذل » یا «تل » اشاره به محتوی آیوۀ پویش از آن
اس و توجیه مفسران در ای زمینه ،ای اس که ون از آن عبور شده ،در ح م دور اسو و
لذا از اسم اشارۀ دور برای اشاره بوه آن اسوتفاده شوده اسو (نو

 :فوراء4131،م ،ج ،4ص41؛

زمخشری ،4113،ج ،4ص72؛ اب عطیه ،4122 ،ج ،7ص .)711ای برداش  ،مفهوم اشاره بوه
دور «ذل » و «تل » را در بردارد؛ اما در همۀ موارد کواربرد ایو اسومهوای اشواره در آیوات
آغازی سورهها ،به جز حرو مقطعه ،محتوای دیگری به شم نمیخورد.
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دیدگاه سوم ،ای اس که ضمیر اشاره به دور ،اشاره به آیات و سورههایی اس که پیش
از آن نوازل شوده بوود و آنهوا در ح وم دور هسوتند( .نو  :فخوور رازی ،4121 ،ج ،2ص211؛
آلوسی ،4141 ،ج ،3ص732؛ اب عاشوور ،بوی توا ،ج ،44ص .)3ایو برداشو گر وه از نظور
مفهوم دور بودن اسم اشارۀ «ذلو » و «تلو » صوحیا اسو  ،اموا انودکی مت لفانوه بوه نظور
میرسد ،به عالوه ای که آیات و سورههایی را که پس از ای اسم اشاره ها نازل شدهاند ،در بر
نمیگیرد.

َ
دیدگاه هارم ،ای اس که منظور از «ذلك» آیاتی اس که وعودۀ نوزول آن در توورات

داده شده بود؛ زیرا خدا به پیامبرش وعده داد که کتابی بر او نازل کند؛ لذا وقتی قورآن را نوازل
کرد ،فرمود :ای قرآن آن کتابی اس که وعدهاش در کتب آسمانی به تو داده شد و قورآن هوم
شام ک و هم شام جزء می شود ،حتی اگر ی

آیه باشد( .نو  :صوادقی تهرانوی،4731 ،

ج ،4ص432؛ حائری تهرانی ،4733 ،ج ،4ص73؛ طوسی ،بوی توا ،ج ،3ص)12؛ اموا ایو نیوز
مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا قرآن خطاب به اه تورات نازل نشده اس کوه نواظر بوه آیوات
وعده داده شده در تورات بوده باشد .عالوه بر ای که وجود نی مضومونی در توورات موورد
تردید اس .
دیدگاه پنجم ،ای اس که «ذل » و مانند آن ،اشاره به همی قرآن دارد و ای به جهو
مقام واالیی اس که قرآن دارد (ن
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 :آلوسی ،4141 ،ج ،3ص737-732؛ فخور رازی،4121 ،

ج ،43ص143؛ زمخشری ،4113 ،ج ،2ص111؛ جوادی آملی ،4734 ،ج ،23ص114؛ م ارم،
 ،4731ج ،4ص .)33منتها صاحبان ای دیدگاه دلیلی برای برداش خود ذکر ن ردهاند .آن وه
که ای مفسران به عنوان دلی برای برداش خود نق کردهاند ،بیشتر توذوق تفسویری اسو توا
دلی و استدالل .بیان برخی از مفسران دیگر ،تقریر دیگری از همی برداش از اسوم اشواره بوه
دور اس  .آنها مشارالیۀ ای اسمهای اشاره را محتووا و آیوات پیآینود سوورۀ دانسوتهاند (نو :
زمخشووری ،4113 ،ج ،2ص 111و 131؛ فخوور رازی ،4121 ،ج ،41ص443؛ بیضوواوی،4143 ،
ج ،7ص213؛ طنطاوی ،بی تا ،ج ،3ص)741؛ اما ای برداش با معنای حقیقی و ظاهری اسوم
اشارۀ «ذل » و «تل » تبای دارد.
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دیدگاه ششم ،ای اس که واژۀ «ذل » و «تل » ،به لوح محفوظ و علوم الهوی اشواره
دارد که قرآن از آن سر شمه گرفته اس (نو

 :فخور رازی ،4121 ،ج ،2ص211؛ طباطبوایی،

بی تا ،ج44؛ ص31-31؛ خفاجی ،4143 ،ج ،1ص .)117به نظر میرسد ،ای برداش هوم بوا
معنای حقیقی اسم اشارۀ «ذل » و «تل » هماهنگ اس و هم بوا محتووای سوورههایی کوه
ای اسمها در آغاز آنها آمدهاند.
ما در ای مقاله ،در مقام تقوی نظر اخیور هسوتیم و از رهگوذر آن میخوواهیم ،دیودگاه
ّ
مسیحیانی ون د َّره حداد را که مدعیاند ،مراد از «ذل » و امثال آن ،تورات و انجی اسو ،
به نقد ب شیم.
ناگفته نماند که بررسیها در قرآن نشان میدهد ،هرگاه خواسوته شوده ،بوه قورآن موجوود
اشاره شود ،از الفاظ اشاره به نزدی یعنی «هذا» و «هذه» استفاده شده اسو  .بورای مثوال در
َْ ِ َ
ً
َّ َ َ
َّ
هذ َه كذ َ َرة ُ َك ْ ش َُء كخذ َإلى َر َِّ َه َسميَل که اسوم اشواره در
آیۀ  41سورۀ مزم آمده اس َ :إن َ

ای آیه به تمام انذارها و هشدارهای مذکور در آیات پیش از ای آیه باز میگوردد .در آیوات 21

انسان نیس و هیچ ارتباطی به وحی آسمانی ندارد .در سورۀ نجم خطاب به مشورکان بیوان موی
ُ ُْ
شود :هذ َس ِ
ذير َم َ ُّلَذ َر وَلى (نجم)13 ،؛ ایو پیوامبر (یوا ایو قورآن) انوذار کننودهای وون
ََ ْ َ
هتذ ْل َحتديت َك ْْ َُ ُم َ
تكن
انذارکنندگان پیشی اس و ند آیه بعدتر متذکر می شود کوه :أ ُ َكت
َ
(نجم .)11 ،به منظور توبیخ مشرکان از آنها پرسش می شود که آیا از قرآن تعجوب موی کنیود و
از نازل شدن آن از سوی خداوند بر پیامبر(ص) در شگف هستید؟ در حالی که کتاب قورآن و
رسال پیامبر(ص) امر جدیدی نبود و نباید مایۀ تعجب شما شود .در سورۀ واقعه نیز بوه قورآن و
ََ َ
هذ ْل َحديت َأ ْس ُُ ْم ُم ْتده َُ َ
كن (واقعوه)34 ،
محتوای آن با اسم اشاره به نزدی دالل می شود :أ ُ َم
َ
َ
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و  21سورۀ مدثر نیز از اظهار نظر مشرکی در قبال قرآن پرده بر داشته می شود که قرآن را سوحر
َّ
ْ َ
َّ ْ ُ
َ َ
مینامیدند و وحی بودن آن را ان ار میکردند ُ :تُ َإ ْن هتذ َإَّل َس ْتح ِر ُيتؤث ُر * َإ ْن هتذ َإَّل قتك
ْ َ
ل َمش َر (مدثر .)21-21 ،مشرکان برای مبارزه با قرآن ،مت برانه خاستگاه الهی و وحیانی قورآن را
َّ
ْ َ
َّ ُ ْ َ
با عبارتهایی مانند َإ ْن هذ َإَّل َس ْح ِر ُيؤث ُر َ َإ ْن هذ َإَّل ق ْك ل َمش َر مورد تردید قرار مویدادنود و
میگفتند :ای (قرآن) یزی جز ی سوحر جالوب همچوون سوحرهای پیشوینیان و جوز سوخ
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و سه انگاری و بیاعتنایی مشرکان و کافران نسب به قرآن را سرزنش میکنود ،در حوالی کوه
قرآن صدق اس و باید آن را با جدی بگیرید .نیز در آیۀ  21سورۀ انسان به قرآن با اسم اشوارۀ
َ ْ ِ َ
ً
َّ َ َ
َّ
هذ َه كتذ َ َرة ُ َكت ْ شت َُء كختذ َإلتى َر َِّ َته َستميَل (انسوان .)21 ،واژۀ
«هذه» دالل شده اس َ :إن َ
«هذه» در ای آیه ،همانند آیۀ  41سورۀ مزم  ،به تمام مطالبی اشاره دارد که پیش از ای آیوه در
ای سوره آمده اس .

 .3شواهد قرآنی نزول قرآن از لوح محفوظ
از همان آغاز ،مشرکان م ه باشنیدن خبر نزول فرشته و وحی بر پیامبر(ص) ،همواره آن را
ت ذیب کردنود و ادعوا میکردنود ،قورآن را نوه فرشوتگان ،بل وه شویاطی و جنیوان بور او نوازل
میکنند .آنان با شنیدن سخنان پیوامبر(ص) او را مجنوون و مفتوون نامیدنود و تالوتهوای او را
القائات ج یا شیطان نام نهادنود .ایو ادعوا در تموام دورۀ م وی اداموه داشو  .در سوورههای
آغازی و بعدتر دوران م ی ،قرائنوی موجوود اسو کوه حواکی از واکونش قورآن بوه اتهامهوای
مشرکان بر ضد پیوامبر(ص) و ّرد آنوان اسو  .خداونود در ّرد ایو ادعاهوا و اتهاموات و اثبوات
خاستگاه آسمانی ای تالوتها ،پیوسته آیاتی را نازل میکورد کوه از عودم دسترسوی شویاطی و
جنیان به وحی و اخبار آسمانی و منشأ الهوی ایو تالوتهوا سوخ میگفو  .در آیوات متعودد
اعالن می شود که منشأ قرآن علم الهی و لوح محفوظ و آورندۀ آن فرشته ای به نام روح یا روح
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االمی یا روح القدس که بعد در دورۀ مدنی جبرئی نامیوده شود ،بوه همراهوی فرشوتگان دیگور
اس (ن

 :بقره13 ،؛ تحریم.)1 ،

سورۀ قلم 1از نخستی سورههای نازل شده بر پیامبر(ص) اسو و در آیوات آغوازی ایو
َ َ ََ ً َ
َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ
تك َ َك ُْ ُ
تكن * ََ َإ َّن لتك و ْجتر غ ْي َتر
َ
سوره ،ادعای مشرکان ان ار موی شوود« :متُ أستت ََ ََْك َتِ ر َ َ
ٍ
َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َُ
َم ْك َُكن * ََ إ َّس َك َل َْلى ُو ُل َعظيم * َُ َآ ُُ ْمص ُتر ََ ُي ْمص ُتر َ
َن * ََتتيكم لكفُتكن * َإن ر َتك هتك أعلتم
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
 . 1طبق ترتیب نزول مشهور ،ترتیب نزول سوره های قلم ،ت ویر ،نجم ،عبس ،بروج ،واقعه و حاقه  24 ،27 ،22 ،23 ،7 ،2و 77
اس ( .ن  :زرکشی ،1211 ،ج  ،1ص  )271به ای سوره ها در ادامه پرداخته می شود.

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

ُ َ َ ْ َْ
َ ْ َ َّ َ ْ َ
ميل َه ََ ه َك أ ْعل ُم ََُل ُكهُدي َ (قلم .)3-2 ،در ای آیات تأکید شوده کوه پیوامبر(ص)
ََك ضل ع س َ
از اخالقی بزرگوارانه (خلق عظیم) برخوردار اس و نمویتووان او را مجنوون یوا گموراه خوانود.
ر
احتماال مشرکان م ه پیامبر(ص) را از آن رو مجنون میخواندند که سخنان عجیوب میگفو ؛
زیرا به باور آنان ،وقتی ج ّ یا شیطان در کسی حلول کند ،به او یزهایی ناآشنا میآموزد؛ نان
که میپنداشتند ،شعر شاعران و کهان کاهنان و سحر ساحران از رهگذر ارتباط آنان با جنیوان
و شیاطی بر می آید( .ن

 :ن ونام ،ص ،7به نق از جوواد علوی )313 ،313 ،314 ،377 ،از

ای آیات بر میآید که مشرکان گمان می کردند ،ج یا شیطانی با پیامبر(ص) در ارتبواط اسو
و قرآنی که می خواند ،تعلیم یا الهامی از جانب اوس .
با ت رار ای اتهامات ،خداوند در سورۀ ت ویر (هفتمی از نظر ترتیوب نوزول) نیوز بور ایو
ن ته تأکید مویکنود و بور وسواط فرشوتۀ وحوی در تلقوی وحوی از سووی پیوامبر(ص) ّ
صوحه
َ َ
َ
ْ
میگذارد :إ َّس ُته َل َ ْتك ُ َر ُ
تريم * ذأ قت َّك ٍة َع َْ َتد َذأ ل َْ ْتر َ َمكتي ٍ * ُمطتُ ث َّتم أمتي ٍ * ََ متُ
تك
س
ٍ
َ
ٍ
َ ََ ْ َ ُ ْ ُُ ْ
َ ُ َ َ َ َْْ َ
َ ٍَُ َ
ُ
صُح ُم ُك ْم َ َك ْ
ُ
ْ
ْ
طُن
ي
شت
تك
َ
ك
ه
مُ
َ
*
َي
ض
َ
ب
ي
ي
ل
ى
ل
ع
ك
ه
مُ
َ
*
مي
ك
ل
ُ
ُو
َ
آه
ر
د
ل
َ
*
كن
َ
ُ
َ
َ
َ َ
َ َ
ٍ
َ َ
ٍ
ٍ
َ
َ
تيم (ت ووویر .)21-41 ،در ایو سوووره پووس از نوود سوووگند ،قوورآن ،سووخ فرشووتۀ بزرگ ووار
رجت ٍ
نیرومندی که نزد خداوند عرش دارای منزل اس  ،معرفی می شود و پیامبر(ص) نیوز بوا عوالم

غیب مرتبب میگردد.

آموخته اس  ،نیس ( .ن  :نجم )1-4 ،آنگاه در آیات  44-41ای سووره بوه ایو ن توه اشواره
ََ
َ
َ َ َ ُْ
میشود کهُ :ت َْحى َإلى َع ْم َد َه مُ أ َْحى * مُ ذب لفؤ ُد مُ َرأى ؛ پس به بنودهاش آن وه را بایود
وحی کند ،وحی کرد.
در آیات سورۀ بعدی نیز به کیفیو انجوام مأموریو ایو فرشوتگان و رسووالن الهوی در
رساندن پیام الهی به پیامبر اشاره شده اس  :در آیۀ  43سورۀ عبس (بیسو و هوارمی از نظور

دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

همی مضمون و تأکید بور وحوی و معلوم وحوی ،در آیوات  1 -2سوورۀ نجوم (بیسو و
ُ
َ
َ َّ
َْ
صُح ُمك ْم ََ مُ غكى * ََ مُ َي َْ َط ُ َع َ لهكى *
سومی از نظر ترتیب نزول) نیز آمده اس  :مُ ضل َ
ُ َّ
َّ
ُ ُْ
ديد ل كى (نجم .)1-2 ،در ای آیات ،خداوند پوس از سووگند
َ ْن ه َك َإَّل ََ ْحىِ ُيكحى * َعل َكه ش
ّ
بر نفی گمراهی پیامبر(ص) میفرماید :آن وه او آورده ،یوزی جوز وحوی کوه از معلوم خوود
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ترتیب نزول) به مالئ ۀ خاصی اشاره می شود که سوفیران وحوی تعریوف شودهاندُ :تى ُص ُتح ٍف
َ
َ
َ
َ ْ ُ َ َ َّ
كع ٍِ ُمطه َر ٍة * ََت ْيدأ َسف َر ٍة * َ ر ٍم ََ َر َر ٍة (عبس .)43-47 ،در ای آیوات هوم بوه
ُمك َّر َم ٍِ * مرُ
روشنی به منشأ قرآن که پاکیزه از هر پلیدی و بطالن و تناق

اس  ،اشاره شده و هم به ارسوال

آن از طریق مالئ ه .طبق ای آیات ،ای سفیران و رسوالن دارای دو ویژگی هستند :هم بزرگوار
و هم نی وکارند.
در سورۀ قدر (بیس و پنجمی از نظر ترتیب نزول) ،به نزول قرآن از سوی خداونود و بوه
َ
َُه ُى َل ْي َلِ ْل َ ْتدر *َ ...ك ََ َّتز ُ ْل َكَلُ َك ُتِ ََ ُّلتر ُ
وساط جبرئی اشاره شده اس  :إ َّسُ أ ْس َز ْل ُ
َح ُيهتُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ََ َإذ َن َر َِّ َه ْم( ...قدر4 ،و)1

در سورۀ بروج (بیس و هفتمی از نظر ترتیب نزول) نیز از منشأ آسمانیقرآن بوا نوام «لووح
َْ َ ْ ُ
ْ َُ ْ ِ َ ِ
كظ (بروج .)22-24 ،پیش از ای آیوه
محفوظ» یاد می شودََ :ل هك قرآن مُيد * ُى لك ٍح محف ٍ
َْ
َ َّ َ َ َ ُ
تذيب (بوروج،
به ت ذیب و ان ار قرآن از سوی مشرکان اشاره شده اس َ َ :ل لذي فرَ ُى كك ٍ
 )41و حال در آیۀ  24به ای ن ته اشاره می شود کوه اصورار ایشوان در ت وذیب قورآن و سوحر و

کهان و شعر دانست آن بیهوده اس ؛ بل ه قرآن با عظم و ارجمند الهی اس که نه از ف ر
بشر و القاء شیاطی  ،بل ه از علم بی پایان الهی سر شمه گرفته اس و در لوح محفووظ جوای
دارد که دس شیاطی بدان نمیرسد.
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در سورۀ واقعه ( ه و ششمی از نظر ترتیب نزول) از ای مخزن با نام «کتاب م نوون»
َّ
ريم * ُتى ُتُب َم ْك ُ
(به جای صحف و لوح) نام برده می شود :إ َّس ُه َل ُ ْر ِآن َ ِ
تكن * َّل َي َك ُّآ ُته َإَّل
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
َْ
ُ
ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ِ ْ َ ِّ ْ َ َ
تكن « ،لوووح
لكطهتترَن * كَزيتتل َم ت رب لْتتُلكي (واقعووه .)33-33 ،منظووور از َ ُت ٍ
تُب مكَت ٍ

محفوظ» (ن

 :قرطبی ،4731 ،ج ،43ص )221یا به نظور برخوی دیگور« ،اصو وحوی و خبور

آسمانی» اس ( .نو

 :طبرسوی ،4732 ،ج ،1ص .)714الزموۀ نوی معنوایی ایو اسو کوه

شیاطی و جنیان به وحی قرآنی دسترسی ندارند.
َ
َّ
ُ
ُ َ
ُ َ ْ َ ُ
تريم * ََ متُ ه َتك ََ ْتك َ شت َُع ٍر
آیات سورۀ حاقه نیز شاهدی دیگر اس َ :إسه ل تك رستك ٍ
ٍ
ً
ِّ ْ َ
ً َ َ َّ ُ َ َ ِ
َ
ليَل مُ ُك ْؤم َُ َ
َن * ك َْزيل َم ْ َرب لُْلكي َ (حاقه.)17-11 ،
كن * ََ َّل ََ ْك َ َُه ٍ قليَل مُ كذ ر
ق
َ
َ

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

نگاهی گذرا به سورههایی که آیات آغازی آنها حاوی اسوم هوای اشواره بوه دور اسو ،
نشان میدهد ،ای سورهها دارای ساختار و موضوعی مشابه با ی دیگرند .در همۀ آنها بالفاصله
پس از آوردن حرو مقطعه ،سخ از قورآن و نوزول قورآن اسو  .آیوات آغوازی و پایوانی ایو
سورهها ،پاسخی اس به تردیدهای مطرح شوده از سووی کوافران و سوحر و شوعر و کهانو و
سخ بشر خواندن قرائ های پیامبر(ص) و تقاضای ایشان از پیوامبر(ص) بورای دریافو یو
کتاب و نوشتۀ آسمانی.

1

به نظر می رسد ،بررسی ساختار و موضوع سورههای مذکور و نیز بررسوی آیوات آغوازی
ای سورهها 2،در روش ساخت مشارالیۀ ای اسمهای اشاره به دور مؤثر باشند.

 . 4بررسی آیات حاوی اشاره به قرآن با الفاظ اشاره به دور
در آغاز شماری از سورههای قورآن ،بورای اشواره بوه قورآن از ضومایر اشواره بوه دور مثو
«ذل

» و «تل » بهره گرفته شده اس که این

آنها را به ترتیب نزول بررسی می کنیم:

 .1 .4ضمیر «تلک» در آغاز سورۀ شعراء

پیامبر(ص) را متهم به شعر و جنون میکنند .هد

سوره ،تسولی خواطر پیوامبر(ص) در برابور

ان ارها و اتهام هاس  .آیۀ نخس شاهد بر ای معناس  .اداموۀ آیوات کوه بوه نقو سرگذشو
َّ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ
َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
ً ْ
ديه ْم ل ُ لذي َ ف ُرَ َإ ْن هذ َإَّل َس ْح ِر ُممي ِ .
 .1ای ن ته از آیۀ  7سورۀ انعام برمی آید َ :لك سزلَُ عليك َ َُُُ ُى َقر ٍُس ُلكآكه ََتي َ
 .2ای آیات بر طبق ترتیب نزول مشهور سوره های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند .سوره های مورد بررسی عبارتند از :شعراء،
نم  ،قصص ،یونس ،یوسف ،حجر ،لقمان و بقره که شمارۀ نزول آنان طبق قول مشهور عبارتند از 17 ،12 ،13 ،11 ،24 ،27 ،27 :و
 . 77همچنی ترتیب نزول دو سوره اعرا و هود که بعد از ای سوره ها مورد بحث قرار میگیرند 34 ،و  12اس .
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سوره شعراء که بر حسب روایات ترتیب نزول ه و هشتمی سوره نازل شده ،با ای آیه
ْ
ْ َ ُ ْ
ُُب ل ُكمي َ (شعراء .)2-4 ،هد ای آیه که در مقدمۀ ایو
آغاز شده اس  :آم َكلك آيَُ ل َك َ
سوره آمده ،پاسخ به مشرکانی اس که خاستگاه وحیانی قورآن را ان وار میکننود و در مقابو ،
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اقوام انبیای پیشی و پایان دردناک آنها می پردازد ،شاهد دیگر ای معناس  .شاید بدی جهو
ْ َ
اس که برخی از مفسران بدون آن ه سعی در برداش ت لف آمیزی از اسم اشارۀ تلوك داشوته
باشند ،آن را به همان معنای ظاهری اشاره به دور گرفته و «ال تاب» را لوح محفوظ دانسوتهاند.
(ن

 :آلوسی ،4141 ،ج ،41ص11؛ حسینی شاه عبدالعظیمی4737 ،ش ،ج ،1ص)712

 .2 .4ضمیر «تلک» در آغاز سورۀ نمل

سورۀ نم که طبق روایات ترتیب نزول ،درس بعد از سورۀ پیشوی  ،یعنوی سوورۀ شوعراء
ْ َ
ُ ُْ ْ َ
ُتُب ُم َمتي ٍ (نمو .)2-4 ،
قرار گرفته ،با ای آیات شروع شده اس :
َكلك آيتَُ ل تر َآن َ َ ٍ
آیات آغازی ای سوره ،همسان با آیۀ آغازی سورۀ شعراء اس  .به نظر موی رسود ،هود ایو
آیه نیز اثبات خاستگاه آسمانی قرآن اس  .ای موضوع در آیۀ  3ای سوره نیز موورد اشواره قورار
میگیرد ََ :إ َّس َك َل ُُ َل َّ ى ْل ُ ْر َآن م ْ َل ُد ْن َحكيم َ
لتيم (نم  .)3 ،مطلبی که در آیات بعودتر از زبوان
ع
َ
َ
ٍ
ٍ
خود پیامبر(ص) ای گونه نق می شودَ ََ :أ ْن َأ ْك ُل َك ْل ُ ْر َآن َُ َك ْه َُتدى َُإ َّسكتُ َي ْه َُتدأ ل ََ ْفآته ََ َمت ْ
َ َ َ
َ
َ
ْ
َ َّ َ ُ ْ َّ َ َ
ضل ُ ل َإسكُ أسُ َم َ ل ُك َْ َذري َ (نم )12 ،؛ م مأموری یافتم ،قرآن را تالوت کنم.
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ای تالشهای قرآن برای اثبات خاستگاه الهی خود ،در مقابو ان ارهوایی اسو کوه در
ر
همی سوره نیز بدانها اشاره شده اس  .در آیوۀ  23مجوددا ان وار مشورکی نسوب بوه قورآن و
َْ ُ َ ُ
ََ
آَُؤسُ م ْ ق ْم ُل إ ْن هذ إ ََّّل َأستُ ُير ْ َو ََّلتي َ
افسانه خواندن آن نق می شود :ل ْد َُ َع ْدسُ هذ سح َ
َ
َ
َ
(نم  .)33 ،البته در قبال ای ان ار و تحقیر ،خداونود در آیوۀ  31بوه تسولی خواطر پیوامبر(ص)
موویپووردازد و میگویوودَّ ََ :ل َك ْحت َتز ْن َع َلت ْتيه ْم ََ َّل َك ُكت ْ ُتتى َضت ْتي م َّكتتُ َي ْك ُكت ُتر َ
َن (نم و )31 ،؛ از
ٍ َ
َ
ت ذیب ایشان محزون مباش و از توطئههای ایشان سینهات بوه تنگوی نیافتود کوه موا پشوتیبان توو
هستیم.

ُ
َ ُْ
در ادامه نیز از رسال قرآن برای رفع اختالفات سخ میگویدَ :إ َّن هذ ل ْر َآن َي ُّص َعلى
َ
ُيل َأ ْ َث َر َّلذأ ُه ْم ُيه َي ْخ َُل ُف َ
كن (نم  .)33 ،ایو کوه قورآن ،رافوع اختالفوات خوانوده
َََى َإ ْسر
َ َ

شده ،حاکی از خاستگاه آسمانی آن اس ؛ در غیر ای صورت ،نه محویب جواهلی و نوه پیوامبر
امی(ص) نمیتوانستند ،به ح ای اختالفات و تشخیص حق و باط آنها بپردازند .در ادامه نیز

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

تسلیبخشی به پیامبر(ص) ادامه می یابد :إ َّن َر ََّ َك َي ْ ضتى ََ ْي َتَ ُه ْم َ ُح ْككته ََ ُه َتك ْل َْ ُ
زيتز ْل َْ ُ
لتيم *
َ َ َ
َ
ْ
َ َ َّ ْ َ َّ َّ َ َ ْ
ُُ َك ل َعلى لل َه َإسك َعلتى ل َحت ِّ ل ُكمتي َ (نمو  .)31-33 ،ایو تسولی قلوب پیوامبر(ص) ،اداموه
اطمینانبخشی آیۀ  31ای سوره اس .
 .3 .4ضمیر «تلک» در آغاز سورۀ قصص

سورۀ قصص که باز طبق روایات ترتیب نزول ،بالفاصله بعود از سوورۀ قبلوی یعنوی سوورۀ
ْ
ْ َ ُ ْ
ُتُب ل ُكمتي َ (قصوص)2-4 ،
نم واقع شده ،با ای آیات آغاز شده اس  :آم * َكلك آيَُ ل َك َ
ر
ای نحوۀ عبارتپردازی را عینا در آیات آغازی سورۀ شعراء نیز شواهد بوودیم .عبوارت پیآینود
ای آیه ،قرینهای اس که نشان میدهد منظور از ای آیات بیان خاستگاه الهی قورآن اسو  .در
ای آیه آمده اس َ :س ُْ ُلك َع َل ْي َك م ْ َس َمإ ُمكسى ََ ُ ْر َع ْك َن َ ُْل َح ِّ ل َ ْكم ُي ْؤم َُ َ
كن (قصص .)7 ،ای آیوه
َ ٍ َ
َ
َ
َ َ
َ َ
و عبارت « َن ْتلوا َعل ْیك» نشان میدهد ،هر وه توالوت موی شوود ،وحوی و از سووی خداسو .
همچنی نشانههای دیگری که در بخش پایانی ای سووره آموده اسو  ،مفهووم خاسوتگاه الهوی
َّ َ َ َ َ ْ ُ
برای آیات آغازی را تقوی می کند :عبارت َ َّن لذأ ُ َرض َعل ْيك ل ْتر َآن (قصص ،)31 ،نیوز
َ ْ َ َ ْ ُ َّ
ً
ُ َ َ
َ
عبارت ََ مُ َْت ك ْر ُجك أ ْن ُيل ى َإل ْيك ل َكُُب َإَّل َر ْح َكِ َم ْ َر َِّك (قصص )33 ،و نیز عبوارت ََ
َّ
ْ ُْ َ ْ َ َ
َّل َي ُص ُّد َّس َك َع ْ
آيَُ لل َه ََ ْْ َد َإذ أس َزلت َإل ْيك (قصص ،)33 ،همگی قرائنی بر خاستگاه الهی قورآن
َ
و ّرد اتهامات مشرکان و کافران اس که در نخستی آیه بدان اشاره شد .عبارت اخیر بوه ویوژه،

 .4 .4ضمیر «تلک» در آغاز سورۀ یونس

سورۀ یونس که طبق روایات ترتیب نزول ،با ی فاصله بعود از سوورۀ قبلوی یعنوی سوورۀ
ْ َ
ُ
آيتَُ ْلكُتُب ْل َ
كتيم (یوونس.)4 ،
ح
تك
قصص قرار گرفته ،با ای آیه شوروع شوده اسو  :لتر َكل
َ
َ
َ

دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

پیامبر(ص) را از روگردانی از قرآنی که بر وی نازل شده اس  ،نهی میکنود .ایو عبوارت ،بوه
َ َ ُ َ َّ َ ً ْ
كُُري َ ( قصص )33 ،و قب از عبارت پایانی آیوۀ بعود ََ َّل
دنبال عبارت َُل كككس ظهير َلل َ
َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ
تر ي َ (قصوص )33،آموده اسو  .کوافران ،قورآن را شوعر ،کهانو یوا اسواطیر
ش
كككس َمت لك َ
گذشتگان میدانستند.
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سورهای که میان آن دو فاصله انداخته ،سورۀ اسراء اس که طی آن از سفر شبانه پیوامبر سوخ
رفته و مشهور آن اس که پیامبر بعد از آن سفر به معراج رفتنود و ایو نیوز خوود میتوانود مفواد
ضمیر «تل »ها را در ای سورهها تا حدودی روش سازد؛ یعنی بفهماند که مراد از آنها ،همان
لوح محفوظ و کتاب م نون و علم الهی اس .
به نظر می رسد ،در آیۀ نخس سورۀ یونس نیز به منظور اثبوات وحیوانی بوودن خاسوتگاه
قرآن ،به لوح محفوظ اشاره شده اس  .در ای صورت مفهوم آیه ،نی خواهد بوود :آن آیوات
کتاب م نون مخوزون نوزد خداسو (نو

 :فخور رازی ،4121 ،ج ،43ص)431؛ از ایو روی

اس که ی ی از مفسران ،ای آیه را پاسخ درخواس مشرکان در آیۀ  41همی سووره میداننود:
َ
َ ْ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ِّ
كن َل َُءسُ ُ َت ََ ْر ٍآن غ ْي َر هذ أ َْ ََ ِّدل ُه (یوونس)41 ،؛
ََُ قُ ل َذي َّل يرج
َ َإذ كُلى علي َهم آيُكَُ َي ٍ
ُ ْ
ْ َ
َْ
تيم ( .ابو عاشوور ،بوی توا ،ج ،44ص)1؛
لذا به آنها پاسخ داده شد کهَ :كلك آيتَُ ل َك َ
ُتُب لح َك َ
عالوه بر ای که طبق قول مشوهور ،ایو سووره در اوائو دوران بعثو در م وه و در کشواکش
ان ارهای مخاطبان نسب به قرآن نازل شده اس  .شواهد و قرائ متعددی در سراسر ای سوره
وجود دارد که نشان میدهد ،ای سووره پاسوخی بوه ت وذیبها و ان ارهوای مشورکان و اثبوات
وحیانی و آسمانی بودن و حقانی قرآن اس  .آن قدر ای قرائ در ای سوره فراوان اسو کوه
گویی ای سوره بعد از ای که حقیق وحی را ان وار کردنود و قورآن را سوحر خواندنود ،نوازل
شده اس ؛ زیرا اساس آیات ای سوره پاسخگویی و رد ان وار کفواری اسو کوه وحوی بوودن
دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4
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قرآن را ان ار میکردند .آغاز سوره با سخنی دربارۀ ت ذیب قرآن از سوی مشرکان و پایان سوره
نیز با خطابی به پیامبر(ص) مبنی بر پیروی وی از وحی ،ش

گرفته اسو  .بوه نظور موی رسود

قرائ زیر ،توجیه قانعکنندهای برای ای برداش اس :
ر
در آیۀ دوم ای سوره مستقیما به سراغ ایراد م رر مشرکان از قرآن می رود که من رانه ایو
پرسش را مطرح می کردند که را وحی آسمانی از ناحیۀ خدا بر انسانی نازل شده و فرشوتهای
ًَ َ
ُ
َ َ َّ
ُس َع َُمُ أ ْن أ َْ َح ْيَُ َإلى َر ُج ٍل َم َْه ْم  .در پایان ای آیه نیوز بوه
به آن مأموری نیافته اس  :أ ُن َللَ َ
اتهام همیشگی مشرکان نسب به پیوامبر(ص) ،سوحر ،اشواره موی کنود :قتُ َ ْلكتُُ ُر َ
َن َإ َّن هتذ
َ
َ
آُح ِر ُممي ِ (یونس .)2 ،در آیۀ  41نیز پیامبر(ص) در مقاب درخواس مشورکان مبنوی بور ایو
ل َ

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

که قرآن دیگری بیاور ،تأکید میکند ،م تنها از یوزی کوه بور مو وحوی موی شوود ،پیوروی
َ
َ ْ ْ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ِّ
كن َل َُءسُ ُ َت ََ ْر ٍآن غ ْي َر هذ أ َْ ََ ِّدل ُه قل متُ
ََُ قُ لذي َّل يرج
میکنمَ َ :إذ كُلى علي َهم آيُكَُ َي ٍ
َّ
َ
َُ ُ َ ُ َ
َ َّ
ْ َْ
كن لى أ ْن أ ََ ِّدل ُه َم ْ َكل َُء سفآى َإ ْن أك َم َُ َإَّل مُ ُيكحى َإلتىَّ (یونس .)41 ،در ادامه نیوز بور ایو ن توه
يك
َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ً ْ ْ َ
ُ
َ
ْ
تأکید می کند که قل ل ْكش َُء لله مُ كل ْككه عليكم َ َّل أدر م ََ َه ُ د ل َمثتت ُتيكم عكتر َمت قم َل َته أ
ََُل َك ْْ ُل َ
تكن (یونس .)43 ،در آیۀ بعودی نیوز ت ذیبکننودگان آیوات الهوی از جملوۀ ظوالمتری
َ
ظالمووان معرفووی میشوووندَ َُ :كت ْ َأ ْظ َلت ُتم م َّكت ُْ َُتترى َع َلتتى َّللتته َ تتذ ًَُ َأ َْ َ ت َّتذ َب َكيُكتته إ َّست ُته َّل ُي ْفلت ُ
َ َ
َ
َ َ ََ
َ َ
ْل ُك ُْر ُم َ
تكن (یونس .)43 ،در ادامه باز هم ،در آیۀ  21به تحقیر قرآن از سوی مشرکان و ت وذیب
َ
َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِّ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ
تُس َُظ ُرَ إ ِّستى َم َْ ُكتمْ
آن اشاره می شود َ :ي كلكن لك َّل أس َز علي َه آيِ َم ر َ َه ُ ل َإسكُ لييب َلل َته ُ َ
َ
ْ َ
َم َ ل ُك َُْ َظري َ (یونس .)21 ،آنها صدق گفتار پیامبر(ص) را باور نداشتند؛ لذا میگفتنود ،ورا
بر محمد(ص) آیهای نازل نمی شود که مردم از طریق آن صدق گفتوار او را دریابنود؟ ایو آیوه

همانند آیۀ  41همی سوره و عطف به آن اس  .برای ندمی بار ان ار قورآن از سووی مشورکان
مطرح می شود .اگر ه بهانه جویی جدید آنها ،درخواس آوردن قرآنی دیگر بود؛ اما به دلیو
آمدن حر «فاء» بر سر «ق » ،معنوای ایو درخواسو  ،در واقوع تحقیور قورآن (و نوه کشوف
حقیق ) بود (ن

 :طباطبایی ،بی تا ،ج ،41ص)71؛ نان که در ند آیه پیشتر (یوونس)41 ،

از سر لجاج از پیامبر(ص) درخواس کردند ،کتاب آسمانی خود را به کتاب دیگری تبودی
کند .واژۀ غیب در ای آیه نشان میدهد ،معجزه مربوط بوه عوالم غیوب اسو  .در آیوۀ  73نیوز

الهی بودن را بدان بس  .الش مطرح شده در آیۀ پیآیند نیز تأکیدی بر خاستگاه الهوی قورآن
ْ
اس َ :أ ْم َي ُ ُكل َ
كرة م ْثله ََ ْد ُعك َم ْس َُ َط ْْ ُُ ْم م ْ ُدَن َّلله إ ْن ُ َْ ُتُ ْم صتُدقي َ
كن ُْ َُر ُه ق ْل َُت ُكك َ ُآ َ
َ
َ
َ
ٍ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ر
(یونس .)73 ،ت وذیب محتووا و خاسوتگاه قورآن مجوددا در آیوات  71و  14موورد اشواره قورار

میگیرد .در ادامه خاطر پیامبر(ص) را در برابر طعنههای مشرکان تسولی میدهود و میفرمایود:
ْ َ ُُ
ََ َّل َي ْح ُزسك قت ْكله ْم (یونس .)31 ،در آیۀ  11برای اثبات خاستگاه الهوی آیوات نوازل شوده ،از
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گویی به ابتدای ای سوره باز می گردد و طی آن ،ام ان خاستگاه غیر الهی داشوت قورآن را رد
َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ َ
هذ ْل ُ ْر ُآن َأ ْن ُي ْف َُرى م ْ ُ
ُتُب
ك
ل
صتيل
ف
ك
َ
ه
ي
د
ي
ي
َ
ذأ
ل
دي
ص
ك
لك
َ
ه
لل
َن
د
میکند ََ :مُ ُن
َ
َ
َ َ َ
َ َ
ِّ ْ َ
َ َْ
ُيه َم ْ َرب لُْلكي َ (یونس .)73 ،طبق ای آیه ،قرآن یزی نیس که بتوان افتوراء غیور
َّل ر يب َ
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مخاطب خواسته می شود که برای رفع ش و تردید ،از کسانی که کتاب های آسمانی پیشوی
َ ْ ُْ َ
ٍّ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ُتُب مت ْ
را می خوانند ،استفسار کندَ ُ :إن َت ُىشك َمكتُ أسزلَتُ َإليتك ُآتُ َل لتذي ي ترؤن ل َك َ
ََ ْ َ َ ْ
َ
جُءك ل َح ُّ َم ْ َر َِّك (یوونس.)11 ،
ق ْم َلك  .آیه ،در صدد اثبات خاستگاه الهی قرآن اس  :ل د
دو آیۀ پایانی ای سوره نیز گویی ت رار و نتیجهگیری از آیات آغازی اس ُ :ق ْتل يتُ َأ ُّي َهتُ َّلَ ُ
تُس
ََ َ ُ
ُ َ
ْ َ ُ ْ
ُّ َ
َ َّ َ َّ
ْ
ْ َ َ َّ ْ َ
جُء ُم ل َح ُّ َم ْ َر َِّك ْم ُ َك َ هُدى ُ َإسكُ َيهُدأ َل ََف َآ َه ََ َم ْ ضل ُ َإسكُ َي َضل َعل ْيهُ ََ متُ أستُ َعل ْتيك ْم
قد
ُ
َّ
َْ َ
تك ََ ْصتم ْر َح َُّتى َي ْحك َتم َّلل ُته ََ ُه َتك َو ْي ُتر ْلحتُ كي َ
ََ َك ٍيل (یونس)413 ،؛ ََ ك َم َْ متُ ُيتكحى َإلي
َ
َ
ُ
َْ َ ُ ْ
جُء ُم ل َح ُّ َمت ْ َر َِّك ْتم (حوق از جانوب پروردگارتوان آمود) ،گوویی
(یونس .)411 ،عبارت قد
ت رار همان عبارت آغازی نخستی آیه و تأکید بر الهی بودن و آسومانی بوودن خاسوتگاه قورآن
اس  .در آیۀ پایانی نیز وظیفۀ پیامبر(ص) پیروی از وحی و صبر بور سوخنان طعنوهآمیز و اعموال
باط و ایذاء و آزارهای مشرکان تعیی می شود.
 .5 .4ضمیر «تلک» در آغاز سورۀ یوسف

سورۀ یوسف نیز بر حسب روایات ترتیب نزول با ی واسوطه بعود از سوورۀ یوونس واقوع
ْ
ْ َ ُ ْ
ُُب ل ُكمي َ  .گفتنی اس کوه سوورۀ
ك
ل
شده و نخستی آیۀ ای سوره نی اس  :لر َكلك آيَُ
َ
َ
ُ
ِ ْ َ ْ ُ
آيُك ُه ُث َّم ُُ ِّص َتل ْت مت ْ
واسطه ،سورۀ هود اس که در آغاز آن نی آمده اس  :لر ُُب أحككت
َ
َ
َل ُد ْن َ
مير (هود .)4 ،ای آیه نیز در سیاق آیات آغوازی سوورههای قبو اسو و در آن از
و
كيم
ح
ٍ
ٍ
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منشأ الهی و وحیانی قرآن سخ رفته اس .

به نظر می رسد ،همانند آیات آغازی سورههای پیشی  ،آیات آغازی سوورۀ یوسوف هوم
در صدد ارائۀ منشأ الهی قرآن و بیان اعتبوار آسومانی ایو کتواب و اتصوال آن بوه لووح محفووظ
َ
َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ً
آستُ َع َر َ ًّيتُ َل َْ َّل ُك ْتم َك ْْ ُل َ
اس  .ضمیر در عبارت أ ْس َز ْل ُ
تكن (یوسوف )2،بوه
ر
ق
َتُه
ل
ز
س
أ
تُ
س
إ
آيت
در
َُه
َ
َ
َ
کتابی بر میگردد که در آیۀ پیشی از آن سخ رف ( .طوسی ،بی تا ،ج ،3ص17؛ اب عاشور،
بیتا ،ج ،42ص .)1به عبارت دیگر ،آن کتوابی کوه «ام ال تواب» نوزد خودا و خاسوتگاه قورآن
ْ
اس  ،در قالب عربی برای مردم بیان شده اس « .ال تاب» ،در ای سووره بوا صوف «مبوی »
ر
وصف شده و در آیۀ آغازی سورۀ یونس با وصف « َح یم» وصف موی شوود کوه صورفا تنووع

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

تعبیر و بیان ویژگیهای مختلف آیات الهی و معار حقیقی موجوود در لووح محفووظ اسو .
ای آیات از طریق وحی در لباس عربی نازل شد .در آیوۀ بعودی نیوز بورای تأکیود بور مفواد آیوۀ
نخس  ،باز وحیانی بودن قرآن مورد اشاره قرار میگیردْ ََ :سح ُ َس ُ ُّص َع َل ْي َك َأ ْح َآ َ ْل َ َ
تص ََكتُ
ص
َ
َْ َ ْ َْ َ َ ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ
يُُلي َ (یوسف)7 ،؛ ما نی وتری قصه از طریوق
أَحيَُ َإليك هذ ل رآن َ َإن َت َم قم َل َه ل َك ل َ
وحی و فرستادن ای قرآن برای تو باز گو می کنیم.
ای آیه به هر معنوایی کوه باشود ،تأکیودهای موجوود در آیوه ،مبنوی بور ایو کوه خداونود
قصهگوی ای سوره اس و شیوۀ آن هم از طریق وحی اس و نیز پیامبر(ص) تا پویش از نوزول
آن از آن بیخبر بود ،همگی نشان میدهند ،روی رد ایو آیوات ،رد ادعوای م ورر مشورکان در
باب خاستگاه غیرالهی داشت قرآن اس  .آیات پایانی ای سوره نیز برداش ما را از آیۀ نخس
َ َّ
َ
َ ْ
ًُ
ای سوره تأیید میکند ََ :مُ أ ْر َسلَُ َم ْ ق ْم َلك َإَّل َرجَُّل سكحى َإل ْي َهم (یوسف .)411 ،در ایو آیوه
دعوت و رسال پیامبر(ص) در زمرۀ دعوت سایر انبیاء نام برده می شود .در آیۀ بعودی در پوی

آغازی سوره ها ،اثبات خاستگاه آسمانی قرآن اس .
 .6 .4ضمیر «تلک» در آیۀ آغاز سورۀ حجر

سورۀ حجر باز درس بعد از سورۀ یوسف قورار گرفتوه و آیوۀ آغوازی ایو سووره نوی
ُ ْ
ْ َ
ْ َ
ُتُب ََ قت ْر ٍآن ُممتي ٍ  .اسوم اشوارۀ «تلوك» در ایو آیوه ،هماننود آیوات
ك
ل
آيتَُ
تك
اس  :لتر َكل
َ
َ
ْ
پیشگفته ،برای اشاره به دور و لفت «ال تاب» اشاره بوه لووح محفووظ اسو « :آیواتی کوه بوه
ش

تالوت های قرآنی روشنگر در آمده اس ».
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تسلی خاطر پیامبر(ص) ،به فرجام ناخوشایند ت ذیب کنندگان دعوت پیامبران اشاره موی شوود:
ْ
َْ ْ
ََ َّل ُي َر ُّد ََت ُسَُ َع َ ل ْك َم ل ُك ُْ َرمي َ (یوسف )441 ،و در ادامه ،در مقاب اتهام دروغ بودن وحوی
از سوی مشرکان ،به ای ن ته اشاره می شود که داستان پیامبران سخنی دروغ بافته نیس ؛ بل وه
َ َ ً
تديثُ ُي ْف َُترى ََ لكت ْ
ی وحی بزرگ آسمانی و تصدیق کتابهای انبیای پیشی اس  :مُ ُن ح
َ
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
تدى ََ َر ْح َك ًتِ ل َ ْتكم ُي ْؤم َُ َ
صيل ُ ِّل شىْ ٍء ََ ُه ً
تكن (یوسوف)444 ،؛ بنوابرای
كصدي لذأ َي يدي َه َ كف
َ ٍ َ
صدر و ذی ای سوره ،گواهی می دهد ،دأب قرآن در اشارۀ به کتاب یا آیوات کتواب در آیوات
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به نظر می رسد ،ای آیوه توابلوی تمامنموای پاسوخ الهوی بوه اسوتهزاء مشورکان نسوب بوه
پیامبر(ص) و کتاب نازل شده بر اوس  .ادامۀ آیات میتواند تأییدی بر ای برداشو باشود .در
َ
َّ
ََ
آیۀ بعدی آیۀ نخس  ،از آرزوی دس نیافتنی کفار سخ میگویدُ :ر ََكُ َي َك ُّد لتذي َ ف ُترَ ل ْتك
ُُسك ُم ْآلكي َ * َذ ْر ُه ْم َي ْت ُ ُلك ََ َي َُ َك َُّ ُْك ََ ُي ْلهه ُم ْ َو َم ُل َُ َآ ْك َف َي ْْ َل ُك َ
كن (حجر.)7-2 ،
َ
ََ
در ای آیات از تهدید کافران به عذاب ،پس از ستیز آنان بوا پیوامبر زمانشوان سوخ رفتوه
اس  .کافران در قیام نیز پس از دیدن عذاب جهنم آرزو می کنند ،ای کاش در دنیا ،پیوامبر
خدا را ت ذیب نمیکردند .گویا ای آیه ،به عنوان مقدمهای برای نق تهم های کفوار در آیوۀ
بعدی اس  .آنها به ناروا پیامبر(ص) را دیوانه مویخواندنود و نوزول قورآن از سووی فرشوتگان را
ُ
َ َ َّ ُ َ َ
ِّ ْ ُ َّ َ
تك َل َك ُْ َُ ِ
تكن
من ر شدند و به جنیان منسوب ساختند ََ :قتُلك يتُ أ ُّيهتُ لتذأ س ِّتز َعل ْي َته لتذ ر َإس
(حجر )3 ،عبارت «إ َّس َك َل َك ُْ َُ ِ
تكن» تهمو و ت وذیب صوریا اسو (طباطبوایی ،بویتوا ،ج،42
َ
ص.)13شاهبیتی که ورد زبان همیشگی کفار در همۀ اعصوار بوود (نو  :ذاریوات .)12 ،آنهوا
َْ
َ
برای اثبات حقانی پیامبر(ص) حتی خواستار آوردن فرشتگان به نزدشوان شودند :ل ْتك متُ كتكيَتُ
َ ُْل َكَلُ َكِ إ ْن ُ َْ َت م َ َّ
لص َُدقي َ (حجر .)3 ،تأکید آیۀ بعدی نیز در ای اس کوه وحوی و خبور
َ
َ ََ
َ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ِّ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ
َ
حُُظكن" (حجر.)1 ،
آسمانی از دسترس جنیان محفوظ اس َ :إسُ سح سزلَُ لذ ر َ َإسُ له ل َ

دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

76

در ادامه توضیا می دهد که اگر جنیان و شیاطی بخواهنود وحوی و خبور آسومانی را بوه
ْ
ََ
دس آورند ،شهابی روش آنان را پی خواهد کرد و از آسومان خواهود رانود ََ :ل ْتد َج َْلَتُ َُتى
َّ
َّ ُ ُ ً
َ َ
َجُ ََ َز َّي ََُّهُ ل َّلَتُظري َ * ََ َحف ْظَُهتُ مت ْ ِّتل شت ْيطُن َ
جتيم * َإَّل َمت َ ْستُ َري َّلآ ْتك ََ
ر
كُء َر
لآ َ
َ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
َ َْ
ِ
ُتك َم َْه شهُب ُممتي ِ (حجر .)43-43 ،ای آیات به وضوح نشان می دهد ،در سورۀ حجر از یو
قرآنی که در آسمان و لوح محفوظ اس  ،سخ گفته می شود .باز در اداموه تأکیود موی شوود،
َ ََ ْ َْ َ
َتُك َس ْتم ًُْ مت َ
ای ما هستیم که هم سورۀ حمد و هوم قورآن را بوه پیوامبر(ص) دادیوم َ :ل تد آكي
َ
ْل َكثُسى ََ ْل ُ ْر َآن ْل َْ َ
ظيم (حجر)33 ،

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

 .7 .4ضمیر «تلک» در آغاز سورۀ لقمان

سورۀ لقمان با دو سوره فاصله بعد از سورۀ قبلوی یعنوی سوورۀ حجور واقوع شوده و آن دو
سورهای که میان آن دو فاصله انداخته ،سورههای انعام (پنجاه و پنجمی از نظر ترتیب نوزول) و
صافات (پنجاه و ششمی از نظر ترتیب نزول) اس  .باز در ای سوورههای واسوب نیوز سوخ از
ای اس که شیاطی به وحیها و اخبار آسمانی دسترسی ندارند و ای فرشوتگانانود کوه بوه آن
دسترسی دارند و آن را به پیامبر القاء میکنند 1.بورای مثوال طبوق آیوۀ  12ایو سووره ،وحوی بوه
 .1در آیات  11-2سورۀ انعام ،خداوند به ت ذیب مشرکان و کافران و پافشاری ایشان در ان ار حق و تمسخر و استهزاء آّیات الهی
از سوی ایشان اشاره می کند .در آیۀ 2و  1به اعراض آنها از آیات الهی و ت ذیب و تمسخر ایشان نسب به ای آیات اشاره می شود.
در آیۀ  7ای سوره به خوی حق ناپذیری و است باری کافران اشاره می شود و ای که ای ویژگی در ایشان به حدی اس که اگر
ای تالوت ها را در قالب کتاب و با برگ هایی از جنس کاغذ نوشته شده بر ایشان نازل کنیم و آنان آن را با دس خود لمس کنند باز
آن را سحر خواهند خواند .توهم ای کافران ای بوده که آیات نازل شده بر پیامبر(ص) بافتۀ ذه خود اوس  ،نه نازل شده از سوی خدا
ر
و از طریق روح االمی ؛ ای درخواس نیز صرفا بهانه جویی بود؛ کما ای که هد ایشان از تقاضا برای نزول مالئ ه در آّیۀ  7نیز ،در
راستای همان بهانه جویی ها و روح است باری ایشان و ان ار صدق رسال پیامبر(ص) بوده .رویه ای که در آیۀ  11نیز بدان اشاره شده
اس و به دلداری پیامبر(ص) و عواقب سوء مسخره کنندگان پیامبران پرداخته شده اس .
در آیۀ  14نیز پیامبر(ص) وحدانی خداوند و توحید خود را نیز به وحی الهی منتسب می سازد .عبارت ق در ابتدای ای آیه که
خود گواه دیگری بر نبوت رسول خدا اس  ،نشان می دهد که مشرکان و کافران صدق دعوت پیامبر(ص) را مورد تردید قرار داده بودند
و پیامبر(ص) خدا را به عنوان شاهد صدق دعوت خود معرفی می کند و بر نزول قرآن و وحی آن از سوی خداوند به عنوان نشانۀ صدق
گفتار خود تأکید می کند.

را به قرآن بدهند( .طباطبایی ،ج ،7ص)11
در آیۀ  33و  32به تسلی خاطر پیامبر(ص) در برابر برخوردهای مشرکان می پردازد و ت ذیب رسول را ت ذیب آیات خدا
ْ َ
َّ
میشمارد .در آیۀ  11نیز آموختههای پیامبر(ص) ،وحیانی معرفی میشوند ،زیرا در ادامۀ آیه ،وحی را اثبات می کند« :إن أ َّتبع إال ما
َ
یوحی إليَّ» .ای عبارت نشان می دهد که ادعای پیامبر(ص) در برابر مشرکان ای اس که خداوند هر مطلبی را که بخواهد به وی وحی
میکند و وی مأمور به تبلیغ حقایقی اس که به وی وحی میشود .در آیۀ  17ت ذیب مشرکان از تالوت های پیامبر(ص) که بینۀ رسال
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در آیات  24-21به انحرافات کافران و مشرکان دربارۀ توحید و نبوت و معاد اشاره می شود .در آیۀ  21ت ذیب کنندگان رسال
پیامبر(ص) ستم ار نامیده می شوند .در آیۀ َ « 21و م ْنه ْم َم ْ َی ْس َتمع إ َل ْی َك َو َج َع ْلنا َعلی قلوبه ْم َأ ک َّن رة َأ ْن َی ْف َقهوه َو في آذانه ْم َو ْقررا َو إ ْن َی َرواْ
َْ
َّ َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
ََ
ک َآی ٍة ال ی ْؤمنوا بها َح َّتی إذا جاؤم یجادل َونك َیقول الذی َ کفروا إن هذا إال أساطیر األ َّولی َ » مشرکان دعوت پیامبر(ص) را اساطیر اولی
َّ
ََ
می نامند .به بیان عالمه ،عل آوردن عبارت َیقول الذی َ کفروا ای اس که بفهماند که ه یز آنان را واداش که نی نسب ناروایی
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برگزیدگان الهی را از لوازم الوهی خداوند شمرده می شود .نزول توورات و نیوز نوزول قورآن در
شمار ای وحیهاس  .به ای ترتیب با ای آیه ،قرآن کتابی نازل شده از طر خدا ،و نه ساختۀ
پیامبر(ص) معرفی می شود« :کتابی اسو کوه موا آن را نوازل سواختیم» .اگور قورآن از طور
خداوند نبود و پیامبر(ص) ،خود ،برای گول زدن مردم آن را برساخته بود و یا قرآن موهوماتی از
درون خود پیامبر(ص) بود و یا اگر قرآن القائات شیطان به پیامبر(ص) بوود ،نمیتوانسو

نوی

تأثیری بر بشر داشته باشد .در سورۀ صافات نیز که پیش از سوورۀ لقموان نوازل شوده ،در آیوات
آغازی به سه دسته از مالئ ه (صافات ،زاجرات ،تالیات) که مأمور نازل کوردن وحوی بودنود و
راه وحی را از دخال شیطانها حفت میکردند و در نتیجه وحی را مصون از هرگونوه دخالو
شیطانی به پیامبران میرسانند ،اشاره می شود .به نظر عالمه ،وحی به پیامبر(ص) مورد نظور آیوه
ْ
ْ ر
َ
اس ؛ زیرا در ای آیۀ «ف َّالتالیات ذکرا» (صافات )7 ،از واژۀ ذکور بورای تالوتهوای فرشوتگان
استفاده شده اس که برای اشاره به قرآن به کار می رود .ای ن ته با آیوۀ  3کوه در آن از رانوده
شدن شیطانها به وسیلۀ شهابها سخ میگوید ،تأیید می شود .ای مالئ وه یواران جبرئیو در
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ
َ ْ ً
ظُ م ْ ُ ِّل ش ْ
تإ
ك
ل
ى
ل
إ
كن
ْ
ك
آ
ي
َّل
*
د
مُر
طُن
ي
نزول وحی بر پیامبر(ص) هستند .طبق آیات َ َحف
ٍ
َ
َ َ
َّ ٍ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ِّ
َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ً َُ
جُس ٍب * ُد ُحكر ََ له ْم َعذ ب َ َص ِب * َإَّل َم ْ و َطف لخ ْطفِ ُتك َم َْته شتهُب
وعلى َ ي ذُكن َم ل َ
ثُق ِب (صافات .)41-3 ،شیطانها نمیتوانند به اخبار غیبی و به آن ه در مأل أعلوی میگوذرد،
َ
وی اس  ،مطرح میشود .در آیۀ  41نیز ان ار نبوت پیامبران از شدیدتری ظلم ها نامیده میشود و از تعلیم یزی سخ می رود که
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انسان به خودی خود نمیتواند به آن علم یابد و آن همان حقایقی اس که خدا به انبیاء خود وحی کرده اس  .در آیۀ  43نیز از زبان
پیامبر(ص) بیان می شود که آیا می توانم ادعای نبوت کنم و بگویم به م وحی می رسد ،اگر از نزد خداوند نی رسالتی نداشته باشم؟
َ
ْ َ َ َ َّ
در ای آیه از جملۀ ظلم ها ،ادعای دروغی وحی و نبوت اس  .عبارت « َو َم ْ قال َسأ ْنزل مث ما أ ْن َزل الله» ح ای استهزاء و است بار
مشرکان نسب به قرآن اس  .در آیۀ  112ای سوره نیز به ای ن ته اشاره میشود که پیامبر(ص) دشمنانی از انس و ج دارد که پنهانی و
با اشاره ،علیه تو نقشهریزی می کنند و با سخنان فریبنده مردم را می فریبند و به اشتباه می اندازند .باز در آیۀ  112بر نزول قرآن از سوی
خداوند تأکید می شود و برای افزایش اطمینان قلب پیامبر(ص) به ای ن ته اشاره میشود که کسانی که بدیشان کتاب آسمانی داده ایم،
میدانند که ای کتاب به حق از سوی پروردگارت نازل شده اس  .در پایان آیه نیز تذکر داده میشود که از تردیدکنندگان در حقانی
قرآن نباش .در آیۀ  122باز به استهزایی دیگر از سوی مشرکان اشاره می کند :ما ایمان نمی آوریم مگر آن که آن ه که به پیامبران خدا
داده شده ،به ما نیز داده شود.

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

گوش دهند؛ کنایه از ای که آنها نمیتوانند به آنجا نزدی

شوند؛ زیرا در ادامه اشاره می شود،

آنها از هر سو تیرباران میشوند .پس کسی از ج نمی تواند به اخبار غیبی کوه در آسومان دنیوا
بی مالئ ه رد و بدل می شوود ،اطوالع یابود؛ مگور آن کوه از طریوق غیرمعموولی بوه آن خبرهوا
دسترسی یابد .در ایو صوورت موورد تعقیوب شوهاب ثاقوب ،قورار میگیورد .ایو آیوات نشوان
میدهند ،شیطانها میخواهند به عالم فرشوتگان نزدیو

شووند و از اسورار خلقو و حووادث

آینده سر درآورند؛ اما مالئ وه آنهوا را دور میسوازند .سوخ از موانوع ایوذایی (شوهب ،شوهاب
ثاقب) در ای آیات ،همه برای ای اس که نشان دهد ،وحی از دسترس شیاطی مصون اسو ؛
پس نمیتوان تالوتهای پیامبر(ص) را القائات شیاطی نامید.
ْ َ
در ای جا به آیات آغازی سورۀ لقمان باز میگوردیم .ایو آیوات نی انود :لتم * َكلتك
ُ
آيَُ ْلك ْ َ
كتيم (لقمان .)2-4 ،از آغازی آیات ای سوره بر می آید ،آن در بوارۀ مشورکانی
َ َ
ُُب لح َ
1

نازل شده اس که با دروغ مردم را از راه خدا و شنیدن آیات قرآن باز میدارنود .توصویفهایی
که برای کتاب در ای آیات آمده اس  ،در تضاد و تقاب با لهو الحدیث اس .
َّ َ ْ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ً
در آیۀ ََ م َ َّلَُس َم ْ َي ْش َُرأ َل ْه َك ْل َحديت ل ُيض َّل َع ْ َ
تر َعل ٍتم َ يُ َختذهُ هتزَ
ي
ي
َ
ته
لل
ل
مي
س
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ
ََْ ْ
ِ
ُ َ َُ
َ
َلُك له ْم َعذ ب ُمهي ِ (لقمان« ،)3 ،لهو الحدیث» عبوارت از هور سوخنی اسو کوه سواخته و
أ َ

پرداختۀ ف ر بشر باشد و در تقاب با داستانهای حق و صحیا اس  .خریودن «لهوو الحودیث»

 .1ای ن ته در آیات  17و  17سورۀ حجر و آیۀ  1سورۀ مل  1 ،نیز مورد اشاره قرار گرفته اس  .در آیات  11-12سورۀ صافات
نیز استهزاء کافران نسب به آیات الهی و سحر خواندن آنها از سوی ایشان آورده شده اس  .در آیات بعدی نیز پیامبر(ص) از سوی
َ َ َ
مشرکان به جنون و شعر متهم و رسال وی مورد ان ار قرار می گیردَ « :و َیقولون أ إ َّنا لتارکوا آل َهتنا لشاع ٍر َم ْجن ٍون» (صافات ،)34 ،اما
َّ َ ْ
َْ َ ْ
جاء بال َح ِّق َو َصدق الم ْر َسلی َ » (صافات )37 ،و بر ای ن ته تأکید میشود که آن
بالفاصله سخنان مشرکان در آیۀ بعدی رد میشود« :ب
ه پیامبر(ص) آورده حق اس و در آن رسال پیامبران پیشی تصدیق شده؛ بنابرای آورده های وی ،شعر و سخنان مجانی و مسئلۀ
جدیدی نیس .
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برای القاء ای ن ته به مردم اس که قرآن را نیز هماننود افسوانههوای خوود ،اسوطورههای کهنوۀ
َْ
ُ َّ
َ
ُْ
پیشینیان بیانگارندَ ََ .إذ كُلى َعل ْي َه آيُكَُ ََلى ُم ْآُك َمر (لقمان)3 ،؛ وقتی آیات قرآن بر خریودار
لهوالحدیث خوانده می شود ،از آن روی برمی گرداند.
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از ای روی اس که در نخسوتی آیوه ،بوه منبوع آسومانی و منشوأ الهوی ایو کوالم ،لووح
محفوظ اشاره میکند و آن را با وصف ح یم توصیف میکند تا نشان دهد که هیچ امور باطو
و خرافهای در آن نیس .
بنابرای با بررسی آیات آغازی ای سورهها دو ن ته در بدو امر روش می شوود :نخسو
آن که در ابتدای همۀ ای سورهها ،حرو مقطعه به شم میخوورد .اولوی توأثیر ایو حورو
برای خواننده یا شنوندۀ ای آیات ،جلب شدن توجه ایشان بدان و ایجواد آموادگی بورای شونیدن
اس ؛ افزون بر ای که در ای سورهها ،در غالب موارد ،بالفاصله پس از حرو مقطعوه سوخ
از کتاب و نزول کتاب آسمانی اس (ن

 :اعرا 4 ،؛ قصص 2 ،و .)...

دیگر آن که فضای نزول ای آیوات ،پاسوخگویی و مجواب سواخت مشورکانی اسو کوه
ر
تالوتهای پیامبر(ص) را شعر و سحر و کهان مینامند و الهی بودن آنها را من رنود .غالبوا در
ای آیات آغازی  ،از کتابی سخ میرود که خاستگاه قرآن اس یوا حتوی در برخوی مووارد بوا
قرآن ی سان پنداشته می شود .حال ای آیات بوه مثابوۀ توابلو اعوالن ماهیو بورای توالوتهوای
پیامبر(ص) عم میکنند و بر خاستگاه آسمانی و منشأ گرفت تالوتها از لوح محفوظ تأکیود
ْ َ ُ ْ
ْ َ ُ
آيَُ ْلك ْ َ
ُتُب
میگذارند .1عبارتهایی مانند :لر َكلك
كيم (یونس)4،؛ لر َكلك آيَُ ل َك َ
َ َ
ُُب لح َ
ْ
ل ُكمتي َ " (یوسف )4 ،از ی کتاب واقعی آسمانی سخ میگویند کوه محتووای آن بوه صوورت
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 . 1در ای میان تنها دو سوره اند که علی الظاهر از نظر ترتیب نزول در ردۀ سوره های فوق قرار می گیرند ،اما آیات آغازی آنها نه
ْ
تاب أ ْنز َل إ َل ْی َك (اعرا  )1 ،یا ک ل
با عبارت مشابه ت ْل َك آیات ْال تاب ،بل ه با عبارت ک ل
تاب أ ْح َم آیاته (هود )1 ،شروع میشود .البته باید

گف که واژۀ ک ل
تاب در ای دو آیۀ آغازی  ،به خود قرآن اشاره دارد ،نه به خاستگاه آسمانی قرآن ،لوح محفوظ؛ اما از آن جایی که
ْ
ْ َ
کارکرد ای عبارت ها ،همانند عبارت تلك آیات ال تاب اس  ،پس می توان ای آیات اشاره کننده به قرآن را نیز در پرتو آن آیات تفسیر
تاب در ای سوره ها ،نقش ْال تاب در آغاز سایر سوره ها را ایفاء می کند .ش واژۀ ک ل
کنیم .به عبارت دیگر ،ک ل
تاب در ای آیات را می
توان از ویژگی های سب ی قرآن دانس  .شاید بتوان عل بدون ال و به ش

ن ره آمدن ای واژه در ای دو آیۀ آغازی را ای گونه توجیه

کرد که در قالب ی عبارت موصولی بدون حر ربب ،ای ام ان را برای مخاطب به وجود می آورد که اطالعات بیشتری برای
ْ
ْ
ال تاب به دس آ َورد .بنابرای ای آیات در سطا ظاهر به قرآن اشاره می کنند ،اما در سطا اصلی و زیری به ال تاب و خاستگاه
آسمانی قرآن(cf. Nicolai Sinai, pp. 103-134).

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

تالوتهای شفاهی قرآن در اختیار مخاطبان قرار میگیورد .نوان کوه اشواره شود ،طبوق آیوۀ 3
انعام ،اگر ای تالوتها به هر ش

دیگری بور پیوامبر(ص) نوازل مویشود ،بواز کوافران از سور

لجاج آن را سحر و کهان و القاء شیاطی مینامیدند.
حال در مقاب ای اتهامات و نیز درخواس های نامعقول مشرکان در آغاز ندی سووره
ر
و به عنوان ی مقدمه ،بر خاستگاه الهی قرآن تأکید می شود .اصوال هموی کوه در آغواز هویچ

1

ی

از ای سورهها ،از اسم اشارۀ نزدی

استفاده نشودهاسو  ،مویتوانود قرینوهای بور صوح

برداش ما باشد .صاحب المیزان در توجیه تفسیر «ال تواب» بوه «لووح محفووظ» بوه ن توهای
ْ َ ُ ْ
ُُب
ك
ل
ظریف اشاره میکند .وی ذی آیۀ نخس سورۀ حجر میگوید :عبارت « لر َكلك آيَُ
َ
َ
ََ ق ْر ٍآن ُممتي ٍ » را میتوان به مثابۀ خالصهای از آیات آغازی سورۀ زخور دانسو « :حتم * ََ
َّ َ َ ْ ُ ْ ً
ْ
ْ
آستُ َع َر َ ًّيتُ َل َْ َّل ُك ْتم َك ْْ ُل َ
تكن * ََ إ َّس ُته ُتى ُأ ِّم ْلكُتُب َل َتد ْيَُ َل َْلتىو َح ِ
كتيم».
ُُب ل ُكمي َ * َإسُ جْلَُه قر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ل َك َ
(طباطبایی ،بیتا ،ج ،42ص13؛ موسوی همدانی ،ترجمۀ المیزان4732 ،ش ،ج ،42ص)471

کتاب اشاره شود؛ کما این ه در مواردی دیگر و در سورههای بعدتر ،بورای اشواره بوه مطالوب و
 .1ای آیات در آغاز سوره های حجر ،نم  ،یونس ،یوسف ،رعد ،قصص ،لقمان ،ابراهیم ،هود ،اعرا  ،سجده ،زمر ،غافر،
فصل  ،جاثیه ،احقا به شم می خورد .عالوه بر سوره هایی که بدان ها پرداخته شد (شعراء ،حجر ،نم  ،یونس ،یوسف ،قصص،
لقمان) ،پرداخت به قرآن و خاستگاه آن را در آغاز سوره های رعد ،ابراهیم ،سجده ،زمر ،غافر ،فصل  ،جاثیه ،احقا و زخر نیز
ْ
ْ َ
شاهدیم؛ اگر ه عبارت تلك آیات ال تاب در اکثر آنها به کار نرفته اس .
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ن تۀ قاب ذکر دیگر آن که در آغوازی سوورههای نوازل شوده بور پیوامبر(ص) سوخنی از
ْ
ْ َ
«تلك آیات ال تاب» برای اشاره به محتوای قرآن نیس  .برای مثال در سورۀ مزم بورای اشواره
َ ْ ِ
َّ
هتذ َه كتذ َ َرة
به محتوای ای قرآن از اسم اشاره به نزدی «هذا» و «هذه» استفاده می شودَ :إن َ
َ ً
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ِّ َ ً
َ َّ َ ُ
ْ ُ
َس َته َآلهتِ
ُك شُء كخذ َإلى ر َ َه سميَل (مزم  )41 ،و یا در آیۀ  21سورۀ انبیاء :أ َم كختذَ َمت د َ
ْ ُ ُْ َ
تكن ْل َحت َّ َُ ُه ْتم ُم ْْر ُض َ
هُس ُك ْم هذ ذ ْ ُر َم ْ َمْىَ ََ ذ ْ ُر َم ْ ق ْملى ََ ْل َأ ْ َث ُتر ُه ْم َّل َي ْْ َل ُك َ
تكن ،
قل هُكك َر
َ
َ
َ
َ
باز از اسم اشارۀ «هذا» برای اشاره به محتوا و مطالب قرآن استفاده شده اس ؛ بدون آن کوه بوه

81

جعفر نکونام ،فاطمه سروی

َ
تك َس ُْ ُل ُ
تكه
محتوای پیشگفته ،از اسم اشاره به دور «ذل » یا «تل » اسوتفاده شوده اسو َ :ذل
َ َْ َ
تك م ت َ ْيتتَُ ََ لت ِّتذ ْ ر ْل َ
تيم (آل عمووران« .)11،13 ،ذلوو » در ایوو آیووه اشوواره بووه
ت
ك
ح
عليت
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ
ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
داستانپیش گفتۀ عیسی(ع) و خاتمۀ آن اس یا در آیۀ َكلك آيَُ لل َته سُلكهتُ َعل ْيتك ََتُل َح ِّ ََ َمتُ
َّ ُ ُ ُ ُ ْ ً ْ َ
ريد ظلكُ َللُْلكي َ (آل عمران ،)413 ،اسم اشارۀ «تلو » ،اشواره بوه بحثهوای مختلوف
لله ي
گذشته دربارۀ اتحاد و اتفاق و ایمان و کفر و امر به معرو میکند.
َّ َ َ ْ
َ َ ْ
ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
همچنی در آیۀ َكلك آيَُ لل َه سُلكهُ َعل ْيك ََُل َح ِّ ََ َإسك ل َك َ ل ُك ْر َسلي َ (بقره )212 ،اسوم
اشارۀ «تل » به داستانهای متعددی که در آیات پیشی دربارۀ بنی اسرائی آموده اشواره دارد؛
اما مواجهوۀ ان وارآمیز مشورکان و کوافران بوا قورآن و پیوامبر(ص) و شوعر و سوحر و افسوانههای
پیشینیان و القائات شیاطی خواندن قرآن سبب شد ،در ندی سووره ،در قالوب یو
ی

مقدموه و

تابلوی ورودی ،خاستگاه الهی و لوح محفوظی تالوت های پیامبر(ص) موورد تأکیود قورار

گیرد.
 .8 .4ضمیر «ذلک» در آغاز سورۀ بقره

بر حسب ترتیب نزول ،میان سورۀ بقره و سورۀ لقمان  72سوره فاصله انداخته اس ؛ ولوی
باز آیات آغازی ای سوره نشان میدهد ،در همان حال و هوای مشرکان قریش نازل شده اس
که من ر نزول قرآن از سوی خدا بودند و لذا با تعبیر «ذل
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ال تاب» اشاره شده اس که قرآن

از سوی شیاطی که گمراه کنندۀ بشری اند ،نازل نشده؛ بل وه از سووی فرشوتگان نوازل شوده
اس که هدای کنندۀ بشری اند.
در خصوص ایو آیوه و مفهووم اسوم اشوارۀ بوه کوار رفتوه در آن در ایو سووره ،مفسوران
برداش های گوناگونی را بیان کردهاند که با آن ه که در پیشینۀ بحث آمده ،شوباه زیوادی
دارد:
برخی «ذل » را به همان معنای ظواهری و تحو اللفظوی اشواره بوه دور گرفتهانود؛ اموا
مشارالیۀ آن را نه قرآن موجود ،بل ه تورات و انجی دانستهاند (ن

 :پیشینۀ همی مقاله)

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

برخی دیگور« ،ذلو » را اشواره بوه دور و مشوارالیۀ آن را آیوۀ پویش از آن ،یعنوی «الوم»
میداند .ون سخ از «الم» به اتمام رسید ،در ح م دور اسو و لوذا از اسوم اشواره بوه دور
برای اشاره به آن استفاده شده اس  .در ای صورت الم ،مبتوداء و عبوارت «ذلو
خبر آن اس

( .ن

ال تواب»،

 :فراء4131 ،م ،ج ،4ص41؛ زمخشری ،4113 ،ج ،4ص )72و یا اشاره بوه
 :فخور

آیات و سورههای نازل شده تا زمان نزول ای آیه اس که در ح وم دور هسوتند( .نو
َ
رازی ،4121 ،ج ،2ص )211یا آن که منظور از «ذلك» آیاتی اس که وعدۀ نزول آن در تورات
داده شد؛ زیرا خدا به پیامبرش وعده داد ،کتابی بر او نازل کند؛ لذا وقتوی قورآن را نوازل کورد،
فرمود :ای قرآن آن کتابی اس که وعدهاش در کتب آسمانی به تو داده شد و قرآن هم شوام
ک و هم شام جزء می شود ،حتی اگر ی

آیه باشد (ن

 :صادقی تهرانوی4731 ،ش ،ج،4

ص)432
ر
فخر رازی نیز ظاهرا تنها مفسری اس که برای ح تناق
و مشارالیۀ نزدی

بی مفهوم ظواهری «ذلو »

(قرآن) ،به اصو معنوای واژۀ «ذلو » متوسو شوده اسو و ریشوۀ «ذا» را

محور معنایی ای واژه معرفی کرده اس  .از دیدگاه وی «ذل » تنها برای اشاره اس ؛ نه بیوان
دور و نزدی

بودن (ن

 :فخر رازی ،ج ،2ص.)211

به نظر فخر ،اص هر دو «ذا» اس که برای اشاره اس  .عور  ،ایو واژه را اختصواص
بووه دور داده اس و  .مقتضووای وضووع لغوووی ای و واژه ،اشوواره اس و (ن و  :فخوور رازی ،ج،2
نظر می رسد ،ای برداش  ،ناخودآ گاه ،معنای ای الفاظ را منحصر در اشارۀ به نزدیو

کورده

اس .
تعظیم مقام واالی قرآن توجیه دیگر کاربرد اسم اشاره به دور« ذلو » در ایو آیوه بووده
اس ( .ن

 :جوادی آملی ،4734 ،ج ،23ص114؛ م ارم ،4731 ،ج ،4ص.)33

برخی از مفسران با عنای به آیات دیگر قورآن کوه در آن از منشوأ آسومانی قورآن بوه لووح
محفوظ یاد شده اسو  ،واژۀ «ذلو » را بوه هموان معنوای ظواهری و حقیقوی اشواره بوه دور و
مشارالیۀ آن را لوح محفوظ دانستهاند (ن

 :رازی ،4121 ،ج ،2ص.)211
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اما با توجه به آنچه که در مورد اسم اشوارۀ «تلو » در سوورههوای پویش از سوورۀ بقوره
ذکرشد ،میتوان نظر اخیر را هم از لحاظ لغ و هم از نظر محتوای آیات دیگر قرآن صوائبتور
ْ
دانس  .به عبارت دیگر ،مشارالیۀ اسم اشارۀ «ذلو » و منظوور از «ال تواب» در آیوۀ نخسو
سورۀ بقره نیز لوح محفوظ اس  .به نظر موی رسود ،نمویتووان برداشو مفسورانی کوه عبوارت
ر
َ ْ
«ذلك ال تاب» را اشاره به قرآن می دانند ،صحیا دانس ؛ زیرا اوال اسم اشارۀ «ذلو » بورای
اشاره به دور اس ؛ در حالی که قرآن در حال نزول دور نیس ؛ بل وه نزدیو

و حاضور اسو .

نیز قب از ای آیه ،سخنی مطرح نشده اس که نشان دهد« ،ذل » بدان اشواره دارد .مفسوران
توجیههای گوناگونی را برای اثبوات مشوارالیه بوودن قورآن در ایو آیوه آوردهانود (بورای مطالعوۀ
کام تری توجیهات در ای زمینه ،ن

 :فخر رازی ،4121 ،ج ،2ص)211؛ اما هیچی

از ایو

توجیهها قانعکننده به نظر نمی رسد .شاید بتوان برداش رایج مفسران را ناشوی از خلوب ایشوان
بی محتوا و خاستگاه قرآن دانس ؛ بنابرای حتی اگر استفاده از «ذل » برای اشواره بوه قورآن،
ناشی از عظم قرآن باشد ،در ای جا ای عظم از بعد محتوا و مطالب قرآن نیسو ؛ بل وه از
بعد خاستگاه قرآن اس  .ای آیه در آغاز سوره اسو و مطلبوی پویش از آن مطورح نشوده و در
عوض برای ایجاد اعتماد در مخاطب و قب از پرداخت بوه محتووا و مطالوب اصولی ،بوه کتوابی
اشاره می شود که در آن ش
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و تردیدی نیس و مایۀ هدای پرهیزگاران اس .

از ای روس که بالفاصله در آیۀ بعودی بوه ویژگوی ایموان بوه غیوب بورای متقوی اشواره
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ
ُ ً ْ َّ
َ ْ ُ َ َْ
كن ََُل َي ْيب( ...بقره)7-2 ،
دى َلل ُكُ ي َ * الذي يؤ َمَ
ُيه ه
میشودَ :ذلك ل َكُُب َّل ر يب َ

 .5شواهد قرآنی بر وجود مضامین قرآنی در کتابهای آسمانی پیشین
قرآن تصریا می کند که مضامی آن در کتاب های پیشی هم آمده اس ؛ نوان کوه در
در آیات پایانی سورۀ اعلی ،محتوای ای سوره ،از تعلیمات اصولی همۀ انبیاء شمرده می شوود:
إ َّن هذ َلفى ُّ
لص ُحف ْ ُوَلى * ُص ُحف إ َْر َ
هيم ََ ُمكسى (اعلی )41-43 ،و نیز آیواتی ماننود ََ :متُ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
هذ ْل ُ ْر ُآن َأ ْن ُي ْف َُرى م ْ ُدَن َّلله ََ لك ْ َك ْصدي َ َّلذأ ََ ْي َ َي َد ْيه( ...یوونس)73 ،؛  ...متُ تُنَ
ُن
َ
َ
َ َ َ
ً
ُ
ً
َّ
ِّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
تدى ََ َر ْح َكتِ ل ْتكم ُيؤم َُ َ
َحديثُ ُي ْف َُترى ََ لكت ْ ك ْصتدي َ لتذأ ََ ْتي َ َي َد ْي َته ََ ك ْفصتيل تل شتىْ ٍء ََ ه ً
تكن
َ ٍ َ
َ

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

(یوسف )444 ،و همۀ آیاتی که به نوعی از تصدیق کتاب های آسومانی و انبیواء دیگور از سووی
پیامبر(ص) سخ میگویند ،نشان دهندۀ اشتراک منشوأ و محتووای آنهاسو  .میتووان گفو ،
برداش مفسرانی مانند قتاده و مجاهد نیز که آیوات آغوازی سوورههای پیشگفتوه را بوه آیوات
تورات و انجی تفسیر کردهاند ،بر اساس نی اعتقادی بوده اس  .آنهوا میدانسوتند کوه یو
رابطۀ بینامتنی و دیالوگگونه بی بسیاری از آیات قرآن و دادههای کتواب مقودس وجوود دارد؛
بنابرای از منظر ایشان ،قرآن ،نه تعریب تورات و انجی (آن گونوه کوه حوداد میپنودارد) ،بل وه
ت می کنندۀ و اصالحکنندۀ آن بوده اس .
عالوه بر ای  ،در قرآن به طور پیوسته ،ان ار شده اس که قرآن از اه کتاب اخوذ شوده
یا پیامبر(ص) آ گاهی قبلی از محتوای کتاب های آسمانی سابق داشته باشد .در قرآن منشوأ آن،
وحیهایی دانسته شده اس که فرشتگان به پیامبر(ص) القاء میکننود .ایو مضومون در آیوات
ُ َْ
َّ َ َ ُ ِّ ْ َ
َ َ
َح ومتي ُ * َعلتى
بسیاری منع س شده اس ؛ نظیرَ ََ :إس ُه لُ َْزيل َرب لْتُلكي َ * س َتز ََ َته ُّلتر
ً َ
َْ
َّ َ
َ َ ُ َُ
ق ْلم َك ل َُ ُك َ
كن م َ ْل ُك َْذري َ
آُن َع َر ََىٍّ ُممي ٍ * ََ َإس ُه لفى ُز َُ َر و ََّلي َ * أ ََ ل ْتم َيكت ْ له ْتم َآيتِ أ ْن
ل
َ
*
َ
َ
َ َ
َ
َ ٍ
ْ َ
َ
َ
ُ
َ
َي ْْ َل َك ُه عل ُ
كُء ََى َإ ْستر ُيل (شعراء .)413-412 ،منظور از « ُّالروح األمی » ،فرشتۀ وحی ،جبرائی
َ
اس ؛ نان که در آیهای دیگر بر آن ،ای نی تصریا شده اس ُ :ق ْل َم ْ َ
تُن َع ُتد ًَّ َل َُ ْمريتل
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َّ ُ َ ِّ ً َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ً ْ
ْ ْ
1
دى ََ َُشرى َلل ُكؤ َمَي َ (بقره.)13 ،
ُ َإسه سزله على قل َمك ََ َإذ َن لل َه مصدقُ َلكُ َي يدي َه َ ه
ْ َ
ْ َ
َ
به کارگیری تعبیر « َن َزل به ُّالروح األمی » و به ویوژه آوردن صوف «األموی » در ایو آیوه
و از دسترس و دستبرد ایشان در امان اس  .فرشتۀ وحی قرآن و پیام الهی را بودون هویچ تغییور و
تحریفی به پیامبر(ص) میرساند .در ند آیوه نیوز آ گواهی پیوامبر(ص) از محتووای وحویهوای
ر
پیشی صریحا رد شده و از اخبار غیبی نامیده شده اس  .بورای مثوال دربوارۀ قصوۀ یوسوف(ع)
 . 1در سورۀ نح از جبرئی به روح القدس تعبیرشده اس « :ق ْ َن َّزَله روح ْالقدس م ْ َر ِّب َك ب ْال َح ِّق لی َث ِّب َ َّالذی َ َآمنوا َو ه ر
دی َو
ْ
ْ
ْ
بشری للم ْسلمی َ » (نح  )112 ،تعبیر روح القدس برای جبرئی نشان گر ای معناس که ای فرشتۀ الهی در انجام مأموری خود و
رساندن پیام الهی از هر گونه خطا و غلب و نقص و نقصانی مبراس .
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آمده اس  :ذل َك م ْ َأ ْسمُء ْل َي ْيب ُسكحيه إ َل ْي َك ََ مُ ُ َْ َتت َل َتد ْيه ْم إ ْذ َأ ْج َك ُْتك َأ ْم َتر ُه ْم ََ ُه ْتم َي ْك ُك ُتر َ
َن
َ
َ َ
َ َ
ََ
َ
َ
(یوسف« .)412 ،ذلك» در ای آیه ،به اخبار یوسف اشاره دارد که پیش از آن بیان شده اسو .
در آن خطاب به رسول خدا اظهار شده اس  ،ای از اخبار غیب اس که از طریق وحی بوه توو
القا میکنیم؛ زیرا در آن هنگامی که فرزندان یعقوب تصمیم خود را گرفتند که برادرشان را بوه
اه بیندازند (یوسف ،)41 ،تو در آن جا نبودی.
ای عبارت پاسخ اتهامات قوریش اسو کوه رسوال پیوامبر(ص) را دروغ میانگاشوتند.
البته ،خود آنان میدانسوتند ،پیوامبر(ص) بوا کسوی دیودار ن ورده و از کسوی نوی اخبواری را
نشنیده بود و اکنون که ای خبر را دانسته اس  ،ش ی نمیمانود کوه ایو اخبوار را خوودش بور
نساخته؛ بل ه از طریق وحی دریافو داشوته اسو (زمخشوری ،4113 ،ج ،2ص .)113روشو
اس که در ای آیه ،ای خبرها ،خبرهای غیبی نوام گرفتوه شوده اسو  ،نوه خبرهوای توورات و
انجی  .به عالوه ،اگر آن گونه که حداد اعتقاد دارد ،ای آیات ترجمۀ آیات تورات و انجیو یوا
برگرفته شده از آنها باشند ،ایجاب میکرد ،عبارتهای تورات و انجی در بیوان قصوۀ حضورت
یوسف به کار میرف (ن

 :هود11 ،؛ آل عمران.)11 ،

همچنی در مواردی که مشرکان قرآن را امری دروغ و غیرواقعی میشمارند و پیامبر(ص)
را به جع قرآن متهم میکنند ،ای اتهام مردود شمرده می شود و قرآن سوخ حوق نامیوده موی
شود (ن
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 :یونس .)73 ،افزون بر ای  ،من ران به تحدی کشیده میشوند (نو

 :یوونس73 ،؛

هود47 ،؛ طور .)71 ،در سورۀشوری نیز به ارسال مالئ ه از سووی خودا بوه پیوامبر(ص) اشواره
َ َ َ َْ َ ْ َْ َ ُ ً
ُْ َ َ ْ َ ْ ُ
ُتُب ََ ََّل ْإل ُ
يكتُن ََ لكت ْ
َحُ مت ْ َأ ْ
ك
ل
تُ
م
رأ
تد
ك
تت
َ
متُ
ستُ
ر
م
شده اس َ َ :ذلك أَحيَُ َإليك ر َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ
َ َْ ُ ُ ً َْ
َْ َ ُ ْ
مُدسُ ََ َإسك لُهدأ َإلى َصتر ٍٍ ُم ْآتُ ٍيم (شووری .)12 ،ایو آیوه
جْلَُه سكر سهدأ ََ َه م سشُء َم َع َ
نشان میدهد ،محتوای قرآن و آنچه پیامبر(ص) بعد از رسال واجد آنشد ،از سووی خداونود و
از طریق وحی به ایشان داده شد .تمام معار پیامبر(ص) از سوی خدا و از طریق وحی بوه وی
رسیده اس  .مقام ای آیه در بیان ای ن ته اس که آنچه پیامبر(ص) دارد و موردم را بوه سووی
آن میخواند ،از ناحیۀ خداوند اس (ن

 :طباطبایی ،بی تا ،ذی آیه).

جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سورهها

 .6نتایج
بنابر آنچه آمد ،بررسی و مقایسوۀ کواربرد اسومهای اشوارۀ «ذلو » و «تلو » در آیوات
آغازی برخی سورهها روش میسازد ،ای اسم های اشواره ،در هموان معنوای ظواهری خوود و
ْ َ
برای اشاره به دور به کار رفتوه انود« .تلوك آیوات» در آغواز سوورههای متعودد بورای اشواره بوه
خاستگاه آسمانی و لووح محفووظی تالوتهوای پیوامبر(ص) و در پاسوخ بوه اتهامهوای نواروای
کافران و مشرکان اس که ای تالوتها را سوحر ،شوعر ،افسوانههای کهنوه و القائوات شویاطی
مینامیدند .از همی روس که در سورههای آغازی اصراری بر بیان منبع الهوی قورآن را شواهد
نیستیم؛ اما همزمان با اوجگیری سخنان و تهم های نواروا علیوه پیوامبر(ص) و توالوت هوا ،در
طی آیات آغازی ندی سوره و پیش از پرداخت به محتوای وحیانی جدید ،بوه منشوأ آسومانی
ْ َ
آن محتوا ،با عبارت «تلك آیات» اشاره می شود و لوح محفوظ به عنوان منشأ قرآن پیوامبر(ص)
َ
وك ْال تواب ال َر ْی َ
وب فیوه»
معرفی می شود .همی معنا را در آغاز سوورۀ بقوره و بوا عبوارت «ذل
شاهدیم.

 .7منابع
 -1قرآن کریم.
 -2آلوسی ،سید محمود4141( ،ق) ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت :دارال تب العلمیة.
 -1اب عطیه اندلسی ،عبودالحق بو غالوب4122( ،ق) ،المحررر الروجیز فرى تفسریر الکتراب العزیرز؛ بیوروت:
دارال تب العلمیة.
 -1اب کثیر ،اسماعی ب عمر4141( ،ق) ،تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت :دار ال تب العلمیة.
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العربی.
 -3جوادی آملی ،عبدالله ،)4717-4734( ،تسنیم تفسیرقرآن کریم؛ چ سوم ،قم :انتشارات اسراء.
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 -1حداد ،یوسف دره4133( ،م) ،مدخل الى الحوار اإلسالمى المسیحى؛ طبعة ثانیة ،بیروت ،لبنان :منشوورات
الم تبة البولیسیة.
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 -22فراء ،ابوزکریاء یحیی ب زیواد4131( ،م) ،معرانى القررآن .تحقیوق :احمود یوسوف نجواتی؛ ط ،4مصور :دار
المصریة للتألیف و الترجمة.
-27
دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4

88

م ارم شیرازی ،ناصر ،)4731( ،تفسیر نمونه .تهران :دار ال تب اإلسالمیة.

 -21مالحویش آل غازی ،سید عبدالقادر4732( ،ق) ،بیان المعانى .چ ،4دمشق ،مطبعة الترقی ،دمشق.
-21ن ونام ،جعفر« ،تفسیر آیۀ مس در بستر تواریخی» ،مقراالت و بررسریها ،دفتور  )4( 33علووم قورآن ،بهوار و
تابستان  ،31ص.471-441
26-

cf. Nicolai Sinai, "Quranic self-referentiality as a strategy of self- authorization" , in
Self- referentiality in the Quran, edited by Stefan Wild, 2006, Wiesbaden, pp. 103-134

