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 *خطاب در اسماء اشاره و مطابقت آن با مخاطب در قرآن« کاف»حرف 
 1خديجه مسرور

 2پورعباس مصاليی

 چکیده
م قرآن به عنوان کال. بحث خطاب است، از دیرباز مورد توجه ادیبان و مفسران بوده یکی از مباحث قرآنی که

نوعی صورت گسترده بهره برده است و طیف متاز خطاب به ، باری تعالی برای هدایت بشر در جهت اثرگذاری بیشتر
اره است که بسامد حرف خطاب در اسماء اش، یکی از این ادوات. شودها و مخاطبان در قرآن یافت میاز خطاب

ولی حرف خطاب اسماء اشاره در قرآن از لحاظ جنس و عدد متغیر است و ضوابط مطابقت ، بسیاری در قرآن دارد
تحلیلی ـپژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی. و عدم مطابقت آن با مخاطب و علل آن در قرآن روشن نیست

خاطب و ناهماهنگ بوده و ویژگی خاص این نوع آیات درصدد کشف اختالف کاربرد حرف خطاب هماهنگ با م
روشن  ،در این میان به کمک بافت کالم و یا بستر نزول وحی و استفاده از آراء نحویان و مفسران. کندرا بیان می

م )ص( پیامبر اکر « تلکم»، «اولئکم»، «ذلکم»نظیر ، کار رفتهصورت جمع بهشد که در مواردی که حرف خطاب به 
ه اما هرگا، به افرادی ویژه اختصاص دارد« ِک »و نیز مؤنث « کما»ر مخاطبان نیست و حروف خطاب مثنی در شما

 . توان مشاهده کردهای متفاوتی را میحالت، کار رفته باشدبه « ذلک»
یم: واژگان کلیدی  . اسماء اشاره، کاف خطاب، ادوات خطاب، قرآن کر
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 مقدمه -1
نوان كتاب هدايتگر بشر از كالم خطابی استفاده نموده كه در صناعت كالمی خداوند متعال در قرآن به ع

كه  ستا گرفته مخاطب مستقيمًا مورد خطاب قرار، در بسياری از موارد. از اثرگذاری بيشتری برخوردار است
از ، الطور مث به، بوده يا از طريق منطوق و با قرائن موجود در آيه )ص( پيامبر، طور خاص گاهی مخاطب به

سخن  شود و گاه روِی مخاطب بودن ايشان روشن می، طريق حروف خطاب و يا در مواردی از مفهوم كالم
ولی در ، است به صورت نمادين مورد توجه بوده )ص( گاهی پيامبر، در اين حالت نيز. متوجه مردم است

« جاَرهْ  يا اْسَمعي و َأْعِني اِک ِإيَّ »شود و مصداق كالم به سمت شنونده و يا خواننده سوق داده می، حقيقت
، 4ج، 1429، است كه مثلی در زبان عربی است و در متون حديثی نيز از اين مثل استفاده شده است )كلينی

در مواردی نيز مستقيمًا مردم را مورد خطاب قرار . شودقرائنی در خود آيه برای آن يافت می، ( و البته665ص
 . دهدمی

يام مورد نظر های گوناگون پبه ارتباطی تنگاتنگ با مناديان خويش است و به شيوه ندای حق بيشتر متمايل
شناخت مخاطب راهگشايی جهت درک مفاهيم ارائه شده است و ، روازاين. سازدرا به ايشان متذكر می

گاهی از ويژگی  «كاف»اين پژوهش به بررسی حرف . های مخاطبان دشوار استمواجهه با آيات بدون آ
در اسماء اشاره قرآن با هدف شناخت نحوه تعبير قرآن و علت تغيير حرف خطاب در برخی اسماء  خطاب

 . پردازداشاره در مواجهه با انواع مخاطبان می
، مذلكُ ، ذلُكما، ذلِک ، ذلَک »: اند ازحرف خطاب با تصرفات كامل در قرآن به كار رفته است كه عبارت

عدم هماهنگی حرف خطاب ، شوداما آنچه مشاهده می. «اولئک و اولئكم، کذان، تلُكم، تلُكما، تلَک ، ذلُكَنّ 
ولی سؤاالت مطرح در اين مقاله آن است . با مخاطب در بسياری موارد و مطابقت در اندكی از موارد است

گاه هماهنگ با مخاطب و گاه ناهماهنگ است؟ ويژگی مخاطبانی كه حرف خطاب ، كه چرا حرف خطاب
هماهنگی در حرف  گونهچيهچيست؟ چه خصوصيتی در آياتی كه ، ن به كار رفته استهماهنگ با ايشا

 وجود دارد؟ چرا تعداد اين نوع كاربرد فراوانی بيشتری دارد؟، شوديافت نمیخطاب با مخاطبان 
 اب مراتب و كاركرد خط، شناخت  اسلوبی هايی با رويكردهاپژوهشدرباره پيشينه پژوهش بايد گفت 

ررسی به ب تاريخی و جنسيتی، ادبیصورت گرفته است برخی از اين مطالعات از ديدگاه مباحث در قرآن 
 .اشاره می شود، با توجه به موضوع جستار حاضر هادر ادامه به برخی از آن، پرداخته اند ی قرآنی هاخطاب
 : بايد به اين موارد اشاره داشت هانامهپاياناز ميان 

)ص( با قوم خود در قرآن و  انبيای سلف و پيامبر اعظم هایخطابمقايسه »، اللهحبيب، رسولی. الف
نگارنده به بررسی اوضاع تاريخی اقوام انبياء سلف پرداخته است و شيوه گفتاری رسول . (1386)، «حديث

اكرم )ص( را برترين الگو در جذب مخاطب معرفی  اكرم )ص( را با انبياء سلف تطبيق نموده و پيامبر
 ؛ يدنمامی

مؤلف . (1394)، «خطاب در سور مدنی قرآن كريم شناسیسبکبررسی »، رضا، رمضانی اسفدن. ب
  ؛تواند هدف نهائی نزول وحيانی را محقق سازدبهتر می، دهد كه خطابات سور مدنیدر اين پژوهش نشان می
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ابزارهای خطاب  در اين نوشتار. (1395)، «خطاب در قرآن كريم شناسینشانه»، سلطان آبادی، زهرا. ج

، اتقاض، كاركردهای خطاب از منظرهای متفاوت همچون دستور گفتگوو  هاطابپربسامدترين خ، در قرآن
 ؛ انددعا و هشدار معرفی شده، نيايش
، «الهی برای پيامبر در قرآن كريم هایهای خطاباسلوببررسی ساختاری »، عبدالظاهر، سلجوقی. د

ص( در قرآن مورد بررسی قرار خطاب به پيامبر ) مختلف هایاسلوبها و شيوه، در اين پژوهش. (1396)
بدون استفاده از  هاو گاهی خطاباز حرف ندا بوده  گيریبا بهرهگاهی ها گرفته و به دست آمده كه خطاب

-میهای مختلف خبری و انشايی و با ضماير و افعال مخاطب و گاهی متكّلم جملهبا شكل معمول خود و 

 . باشد
 : اين موارد اشاره كرداز ميان مقاالت انتشار يافته بايد به 

، 9ش ، هايی ازمكتب اسالمدرس، (1373)، «های قرآنخطاب»، يعقوب، جعفری. الف
 ؛ های قرآنی و نداها را بررسی شده استوجوه و مراتب خطاب، در اين اثر. 26ـ23صص

 ، درسهايی از مكتب اسالم، (1381)، «های الهی در قرآننداها و خطاب»، اسماعيل، نساجی زواره. ب
 ؛ 67ـ 60صص، 5ش

. 184ـ177صص، 3ش. بانوان شيعه، (1384)، «سيمای زن در خطابات قرآن»، حميد، پارسانيا. ج
های قرآن را متوجه حقيقت انسانی دانسته و به كار گيری الفاظ مذكر را ناشی از قواعد محاورات مؤلف خطاب

 ؛ داندعرفی می
 ش. رشد آموزش قرآن، (1386)، «قرآن هایدرآمدی بر نداها و خطاب»، اسماعيل، نساجی زواره. د

 ؛ مراتب و  وجوه خطاب پرداخته است، وسعت، به بيان  كيفيت نگارنده. 17ـ14صص، 19
، 3ش، بينات، (1387)، «های خداوند به پيامبر در قرآنپژوهشی در خطاب»، مهين، شريفی. هـ
 ؛ محقق به بررسی اسلوب و ساختار خطاب به پيامبر اكرم در قرآن پرداخته است. 99ـ87صص
، های قرآنیپژوهش، (1391)، «شناسی خطاب در قرآنبانز»، اميد، زادخانه؛ زهره، شاهسوندی. و

های عام و خاص در قرآن  را برشمرده و  به  ارائه آمار در مورد مؤلف انواع خطاب. 99ـ82صص، 70ش
 ؛ ها پرداخته استفراوانی خطاب

 ،مطالعات قرآن و سفينه، (1394)، «خطاب خاص مراد عام: خطابات قرآنی»، محسن، نيااحتشامی. ز
ی ِعتاب آلود قرآن را كه در ظاهر مخاطب آن هابا رويكرد تحليلی خطاب نگارنده   . 25ـ10صص، 46ش

شخص پيامبر گرامی اسالم است ولی در باطن طرف خطاب آن امت او می باشند مورد بررسی قرار داده 
 ؛ است

. 86ش، (1397)، «نهای مفرد قرآقاعده تفسيری عموميت خطاب»، امير، احمدنژاد؛ زهرا، كلباسی. ح
 ؛ كارگيری اين قاعده تفسيری است محقق به دنبال مبانی و مشخص شدن محدوده به. 149ـ128صص

ها و مقاالتی ديگر با رويكردی مشابه موارد ذكر شده تأليف شده است كه با نامهپايان، نا گفته نماند
نون گيرد و تاكولين بار در قرآن صورت میاين تحقيق برای ا. ای عام داردموضوع مورد بحث اين مقاله رابطه

گوناگونی و نيز ارتباط انواع آن با مخاطبان مورد ، تعداد، پژوهشی در خصوص حرف خطاب در اسماء اشاره
 . بررسی قرار نگرفته است و مسبوق به پيشينه خاصی نيست

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=زهرا سلطان آبادی&basicscope=5&item_id=969039
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهدی سبزواری&basicscope=5&item_id=102687
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهدی سبزواری&basicscope=5&item_id=102687
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهدی سبزواری&basicscope=5&item_id=102687
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/2650
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/1240/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84_%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c_%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/83/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1899
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1899
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/1240/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84_%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c_%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/318817/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86?q=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=31.864275&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/318817/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86?q=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=31.864275&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/318817/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86?q=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=31.864275&rownumber=3
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 بررسی نظرات نحویان در حرف خطاب -2
و تعداد و جنس مخاطب  نداردمحلی از اعراب ولی ، ا بودهبرخالف حروف الفبا دارای معن حرف خطاب

 : شودكند و اين حرف به آخر چهار كلمه ملحق میرا مشخص می
 ؛ «تلک»و  «ذلک»: مانند، اسم اشاره: الف

 ؛ (181ص، 1ج، 1404، ابن هشام« )إياكما»و  «إياک»مانند ، ضمير منفصل منصوب: ب
به معنای مهلت بده و  «رويدک»به معنای روی بياور و « کحيهل»مانند ، بعضی از اسماء أفعال: ج

را از  «النجاء»ن انحويای از عده. (181ص، 1ج، 1404، ابن هشاماست ) بشتاببه معنای  «النجاءک»
، 3ج، 1384، یاسترآباد)دانند همانطور كه محقق رضی به اين مطلب تصريح كرده است اسماء افعال نمی

 ؛ (90ص
است و  «أخبرنی»به معنای  در اين حالت كه« کأرأيت» یعنبه همراه استفهام ي« رأيَت »فعل ماضی : د
ْمَت َعَلی » مانند؛ حرف خطاب استكاف  ِذی كرَّ ، ابن هشام. نک)( 62/ 17: اسراء« )... قاَل َأ َرَأيَتک هَذا الَّ

، سوی/ حقی برو317ص، 1ج، 1428، / ابن جنی226ص، 2ج، 1428، / ناظر الجيش181ص، 1ج، 1404
 . (180ص، 5ج، تابی

از توضيح بيشتر ، به جهت اينكه موضوع اين پژوهش در مورد حرف خطاب موجود در اسماء اشاره است
 . شودیمكرده و تنها به خصوصيات آن در اسم اشاره پرداخته  نظرصرفدر موارد ديگر 

یمهمان مدلول( ) هيارالمش، البته. اسم اشاره اسمی است كه مدلولش معين و از نظر حسی نزديک است
، 1ج، 1426، ( )عباسمسألة تتطلب التفكيری )ذ باشدی معنو زين( و عصفور  ذا ) مانندحسی  تواند

ورت با اشاره ص اين داللت كه كندمیداللت  یيمعنا بر اسمی است كهاسم اشاره ، به عبارت ديگر. (289ص
دور و حالت ، اصله با گوينده به اقسام نزديکاسماء اشاره از جهت ف. (134ص، 1420، )ابن مالک گيردمی

 . (292ص، 1ج، 1426، )عباس« ذلک، ذاک، ذا»: و به ترتيب عبارتند از شودیممتوسط تقسيم 

 حرف خطاب در اسماء اشاره -2-1
یمزيرا اسماء اشاره معرفه ، دهدیمكه مبنی بوده و معنای خطاب  استدر ذلک حرف خطاب « كاف»
، ضمير محسوب نمود )عباس توانینماين كاف را ، به همين دليل. گردندینماف واقع مض چگاهيهو  باشند

 . (121ص، 1ج، 1419، / اشمولی54ص، 1ج، 1998، / راجحی292ص، 1ج، 1426
 تا 11، از اين تعداد. تا هستند 36، شوندیخطاب استعمال م «كاف»مجموع الفاظ اسم اشاره كه با 

، «ذاكما»، «ذاک»، «ذاكم»، «ذاكما»، «ذاک»: شودیلفظ م 25، اتمكرراست و پس از حذف  تكراری
 ... . و« ذاكّن »

 : برای حرف خطاب سه حالت ذكر شده است
مؤنث  برای مفرد، به اين صورت كه برای مفرد مذكر )َک(. قابليت تصرف دارد، با توجه به مخاطب. الف

صرفش ، در اين حالت. ديآیم« ُكّن »مؤنث  و برای جمع «ُكم»مذكر برای جمع ، «كما» یمثنبرای ، ِک()
، شمولیااست )زيرا مانع از اشتباه شده و از وضوح بيشتری برخوردار ، تام است كه بهترين شكل آن است

 ؛ (292ص، 1ج، 1426، / عباس121ص، 1ج، 1419
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 و« َک »مذكر برای ، مثنی و جمع، ی مفردهاحالتبه اين صورت كه در تمام . صرفش ناقص است: ب

 ؛ (292ص، 1ج، 1426، عباسشود )یمآورده « ِک »مؤنث برای 
مثنی و جمع( ، و مفرد مؤنثمذكر و مخاطب )مطلق غير متصرف است كه در تمام حاالت  طور به: ج

 . (292ص، 1ج، 1426، عباس) ديآیم« َک » یعنتنها به يک صورت ي
 ديگویمولی ، كندیمخطاب بيان در ابتدا هماهنگی با مخاطب را در كاف « التسهيل»ابن مالک در 

« ک»نيست و حتی گاهی نيز در حالت جمع تنها « ذلكم»جمع نيازی به كار بردن « ذلک»مفرد گاهی نيز با 
 . (244ص، 1ج، 1410، )ابن مالک كنندیمرا مضموم 

 اسماء اشاره در قرآن -2-1-1
به  باشندیمع( كه دارای حرف خطاب مثنی و جم، مفرد) آن اشكالدر قرآن به تمام  آمار اسماء اشاره 

و انجام  استتوجه آن در قرآن  درخوركه بيانگر فراوانی  (http: //tanzil. net) رسدیممورد  729
كاف ، آن معنوی يا مادی بودن، هيمشارالدوری و نزديكی ، ی مختلف در مورد مشاراليه و انواع آنهاپژوهش

 . طلبدیمرا ... خطاب و 
، ذلِک ، ذلَک »يعنی به صورت ، حرف خطاب با تصرفات كامل در قرآن دهدیمبررسی انجام گرفته نشان 

كه در  رسدیمبه نظر . به كار رفته است« اولئک و اولئكم، ذانَک ، تلُكم، تلُكما، تلَک ، ذلُكَنّ ، ذلُكم، ذلُكما
كه در تعداد  شودیماما با بررسی موارد روشن ، اسب با مخاطب استحرف خطاب متن، استعماالت قرآنی

مفرد است كه داللت بر عدم ، حرف خطاب به كار رفته، متعدد بودن مخاطبان وجود با، بسياری از آيات
 . تصرف حرف خطاب دارد

بافت آيات  هب، برای دستيابی به قواعد حرف خطاب و كشف داليل گوناگونی كاربرد آن در قرآن، بنابراين
اسماء اشاره پرداخته شد كه حرف خطاب آن هماهنگی با مخاطبان داشته و نيز مواردی كه  بردارنده در
با تصرف كامل  آنهاابتدا آياتی كه حرف خطاب در ، برای اين منظور. شودینمهماهنگی مشاهده  گونهچيه

 . مورد واكاوی قرار گرفت، به كار رفته

، کذلکم، نده اسم اشاره با حرف خطاب مناسب جمع )ذلکمبردار  آیات در -2-1-1-1
 اولئکم(

 1و « تلكم»مورد  1، «اولئكم» مورد 2، «كذلكم»مورد  1، «ذلكم»مورد اسم اشاره  46 در آيات قرآن
مورد بررسی شده كه به صورت زير  چند، ( كه در ادامهhttp: //tanzil. netدارد )وجود « ذلُكّن »مورد 
 : اندی شدهبنددسته

 مخاطب هدف  براساس سیاق غیر از پیامبر اکرم  -2-1-1-1-1
جزء مخاطبان  )ص( يامبرباشند وپمخاطبان اعم از مخالفان و مؤمنان میكند آياتی كه سياق روشن می

 . آيه نيست
یذِلکُ ﴿: شاهد اول نَّ ِلْلکاِفر

َ
ارِ ْم َفُذوُقوهُ َو أ  ؛ (14/ 8: انفال) ﴾َن َعذاَب النَّ

http://tanzil.net/
http://tanzil.net/
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، 4ج، 1336، / كاشانی194ص، 2ج، 1422، ابن جوزیاست )خطاب در اين آيه به كافران و مشركان 
« ُكم»مقصود از ، با توجه به سياق. (175ص، 4ج، 1998، / صالح21ص، 4ج، 1427، / شيخلی178ص

، در اين آيه. (456ص، 3ج، 1424، مغنيه)برخاستند و پيامبر )ص( به ستيز  خدا باكسانی هستند كه 
 . بلكه مخاطب كافران است، ستينمخاطب پيامبر )ص( 

َه ُموِهُن کَ ذِلکُ ﴿: شاهد دوم نَّ اللَّ
َ
یَن ْم َو أ  ؛ (18/ 8: )انفال ﴾یِد اْلکاِفر

، 5ج، 1382،  حويش آل غازیمال/ 816ص، 4ج، 1372، طبرسیاست )خطاب متوجه مؤمنان 
و  استقبل خطاب به مؤمنان است و اين آيه نيز در ادامه آن  اتيآ. (91ص، 6ج، 1378، / طيب282ص

 انددانستهبالی مؤمنان ، (17/ 8: انفال) اقيس بر اساسرا  هيمشارالبسياری . ستينپيامبر )ص( جزء مخاطبان 
، / صادقی تهرانی175ص، 5ج، / آلوسی297ص، 5ج، 1420، / ابوحيان816ص، 4ج، 1372، )طبرسی

 . (160ص، 12ج، 1365
ْمواِلکُ ﴿: شاهد سوم

َ
ْنُفِسکُ اْنِفُروا ِخفافًا َو ِثقااًل َو جاِهُدوا ِبأ

َ
ِه ذِلکُ  یْم فْم َو أ ْم ِإْن کُ ْم َخیٌر لَ َسبیِل اللَّ

 ؛ (41/ 9: ه)توب ﴾ْنُتْم َتْعَلُموَن کُ 
 قرارد ندا مؤمنان مور، در آيات قبل. (224ص، 5ج، تابی، طوسیهستند )مؤمنان ، مخاطب در اين آيه

. شوندیممأمور به حركت و جهاد ، و در اين آيه شوندیمبرای جهاد توبيخ  حركت درو به سبب سنگينی  گرفته
 . روی سخن با مؤمنان بوده و پيامبر )ص( جزء مخاطبان نيست، بر اساس سياق، بنابراين

ِه َو َرُسوِلِه َو ُتجاِهُدوَن ف﴿: شاهد چهارم ْمواِلکُ َس  یُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
َ
ِه ِبأ ْنُفِسکُ بیِل اللَّ

َ
ْم یٌر َلکُ ْم َخ ْم ذِلکُ ْم َو أ

 . (11/ 61: )صف ﴾ْنُتْم َتْعَلُموَن ِإْن کُ 
، / ابوزهره266ص، 9ج، 1336، / كاشانی87ص، 18ج، 1364، قرطبیاست )به مؤمنان  خطاب «كم»

خود ، رسولش ايمان بياوريد به خدا و: ديفرمایمبر اساس سياق و قرينه داخلی كه . (4002ص، 8ج، تابی
 . ستينپيامبر )ص( جزء مخاطبان 

ِبییَن َلما آَتیُتکُ ﴿: شاهد پنجم ُه میثاَق النَّ َخَذ اللَّ
َ
ٌق ْم َرُسوٌل ُمَص تاٍب َو ِحکَمٍ  ُثمَّ جاَءکُ ْم ِمْن کِ َو ِإْذ أ دِّ

ْقَرْرُتْم َو ِلما َمَعکُ 
َ
 أ

َ
ُه قاَل أ َخْذُتْم َعل ْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِه َو َلَتْنُصُرنَّ

َ
َنا ذِلکُ  یأ

َ
ْقَرْرنا قاَل َفاْشَهُدوا َو أ

َ
ْم ِإْصری قاُلوا أ

اِهدیَن َمَعکُ   . (81/ 3: عمران آل) ﴾ْم ِمَن الشَّ
یمولی در مورد پيامبر اكرم )ص( در چهار آيه بعد دستور ، دانندیمبرخی خطاب را مختص به انبياء 

واژه بعضی منظور از . (333ص، 3ج، 1417، طباطبايی)بول كند كه اين پيمان را عمل نموده و آن را ق دهد
كه اين مطلب را  شدهنقلع( ) ريامو روايتی از حضرت  دانندیمموجود در آيه را پيامبر اكرم )ص( « رسول»
، 9ج، 1416، / نيشابوری261ص، 2ج، 1336، / كاشانی784ص، 2ج، 1372، طبرسی) كندیم دييتأ

ميثاق  ،بنابراين. است شده گرفتهص( جداگانه اين پيمان اسالم )از پيامبر ، سدریمبه نظر . (99 و 98صص
، رتيببدين ت. است شده گرفتهص( و نيز ياری ايشان )در مورد تصديق و ايمان به پيامبر اكرم ، در اين آيه

 . پيامبر اكرم )ص( در شمار مخاطبان نيستند
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ِبییَن ﴿: دينمایمت رسول اكرم )ص( آيات ديگر داللت برگرفتن ميثاق از حضر، البته  َخْذنا ِمَن النَّ

َ
َو ِإْذ أ

 . (7/ 33: )احزاب ﴾... میِإْبراهِ ِمیثاَقُهْم َو ِمْنَک َو ِمْن ُنوٍح َو 
 کُ ﴿: شاهد ششم

َ
اُرکُ أ ولِئکُ فَّ

ُ
ْم َلکُ ْم َخیٌر ِمْن أ

َ
بُ ْم أ  . (43/ 54: )قمر ﴾رِ ْم َبراَءٌة ِفی الزُّ

/ 293ص، 9ج، 1372، طبرسی) در آيه را متوجه كافران قوم پيامبر دانسته برخی مفسران خطاب موجود
( و برخی مخاطبان را اعم از كفار و 200ص، 27ج، تابی، / ابن عاشور63ص، 27ج، 1412، طبری

، 9ج، تابی، / طوسی319ص، 29ج، 1420، رازی فخر) داننداهل مكه می، طور كلی مسلمانان و به
حتی . گرددخطاب شامل پيامبر )ص( نمی، در هر دو صورت. (84ص، 19ج ،1417، / طباطبايی459ص

ما آيا برای ش: فرمايداز انتهای آيه كه به نوعی توبيخ مخاطبان است و می، اگر قوم قريش مخاطب باشند
رم )ص( زيرا پيامبر اك، شود كه پيامبر )ص( جزء مخاطبان نيستروشن می، ای در كتب پيشين استنامهامان

  .چنين تصوری به دور است و روی سخن با قوم است و حرف خطاب متناسب با ايشان به كار رفته استاز 

 مخاطب هدف  براساس سیاق و موضوع غیر از پیامبر اکرم -2-1-1-1-2
يا ناباوران  هستند و موضوع به  مخاطب، توان گفتو سياق می سائل موجود در آيه آياتی كه با توجه به م

رست ايشان باز می گردد و يا مخاطب مؤمنان هستند  و در مورد اموری  است كه قبل از تشريع باورهای ناد
 . نيستمخاطب  )ص(پيامبر  احكام بدان اقدام می نمودند  و 

 : گرددیمسه آيه از سوره انعام به عنوان شاهد ذكر 
و﴿: شاهد اول َه فاِلُق اْلَحبِّ َو النَّ ُم ذِلکُ  ِت ِمَن اْلَحیِّ ِت َو ُمْخِرُج اْلَمیِّ ِمَن اْلَمیِّ  ْخِرُج اْلَحیَّ یُ  یِإنَّ اللَّ

نَّی ُتْؤَفکُ 
َ
ُه َفأ  ؛ (95/ 6: انعام) ﴾وَن اللَّ
ْخَرْجنا ِبِه َنباَت کُ ﴿

َ
ماِء ماًء َفأ ْنَزَل ِمَن السَّ

َ
ذی أ ا  ٍء یلِّ َش َو ُهَو الَّ ْخَرْجنا ِمْنُه َخِضرًا ُنْخِرُج ِمْنُه َحبًّ

َ
َفأ

اَن ُمْشَتِبهًا َو َغیَر بًا ُمَتراکِ  مَّ یُتوَن َو الرُّ ْعناٍب َو الزَّ
َ
اٍت ِمْن أ ْخِل ِمْن َطْلِعها ِقْنواٌن داِنیٌ  َو َجنَّ َتشاِبٍه مُ  َو ِمَن النَّ

ْثَمَر َو یَ  یاْنُظُروا ِإل
َ
 ؛ (99/ 6: )انعام ﴾ْؤِمُنوَن یاٍت ِلَقْوٍم یُ ْم َْلذِلکُ  یْنِعِه ِإنَّ فَثَمِرهِ ِإذا أ

کُ ذِلکُ ﴿ بُّ ُه َر / 6: )انعام ﴾یٌل َوکِ  ٍء یلِّ َش کُ  یَفاْعُبُدوهُ َو ُهَو َعل ٍء یلِّ َش  ُهَو خاِلُق کُ ْم ال ِإلَه ِإالَّ ُم اللَّ
102) . 

، 6ج، تابی، ابن عاشوراند )بستهمشركان و كسانی هستند كه بر خدا دروغ ، مخاطبان در اين سه آيه
ی ُتْؤَفكوَن » 99ی آيه از انتها، همچنين. (250و  243و  236صص  گردانيروكه ايشان  شودیمروشن « َفَأنَّ

در يک سياق بوده و مخاطبان همان مشركان  95با آيه  ( نيز همچنان102و  99آيات بعد ). از آيات هستند
رسول اكرم ، مخاطب در اين سه آيه، بنابراين. شوندیممأمور به پرستش خداوند  (102كه در آيه ) باشندیم

چون اصاًل جزء كسانی ، پيامبر )ص( تخصصًا از اين آيات خارج است: گفت توانیمنيست و حتی )ص( 
 . نيست كه بر خداوند دروغ بسته و يا از خداوند رويگردانند

کُ ﴿: شاهد دوم بَّ ْرَض فِإنَّ َر
َ
ماواِت َو اْْل ذی َخَلَق السَّ ُه الَّ یاٍم ُثمَّ اْسَتو یُم اللَّ

َ
ِ  أ ُر ْرِش یُ َعَلی اْلَع  یِستَّ َدبِّ

ْمَر ما ِمْن َشفیٍع ِإالَّ ِمْن َبْعِد ِإْذِنِه ذِلکُ 
َ
کُ اْْل بُّ ُه َر  َفال َتَذکَّ ُم اللَّ

َ
 ؛ (3/ 10: )يونس ﴾ُروَن ْم َفاْعُبُدوهُ أ
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کُ َفذِلکُ » بُّ ُه َر نَّی ُتْصَرُفوَن ُم اْلَحقُّ َفما ذا َبْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ ُم اللَّ
َ
الُل َفأ  ؛ (32/ 10: )يونس ﴾ الضَّ

ِبیٌن ﴿: آيه اقيسبا توجه به  كه در هر دو  شودیمروشن ، (2/ 10: )يونس ﴾َقاَل اْلکِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَسِحٌر مُّ
َفاْعُبُدوُه »: هيآو نيز قرينه درون  انددادهمخاطب مشركانی هستند كه به پيامبر )ص( نسبت سحر ، آيه پيش گفته
ی تُ »و « َأ َفال َتَذكُروَن  روی سخن با مشركان است و پيامبر )ص( جزء مخاطبان ، دهدیمنشان « ْصَرُفوَن َفَأنَّ

طوسی نيز مخاطبان در  و (63ص، 6ج، 1415، آلوسی نيز مخاطبان را مشركان دانسته است )آلوسی. نيست
، تایب، طوسیكند )یممعرفی ، دانندیمرا شفيع خويش نزد پروردگار  هابترا كسانی كه  32و نيز آيه  3آيه 
 . (336ص، 5ج و  372ص، 5ج

ْنَزَل َلکُ َخَلَقکُ ﴿: سوم شاهد
َ
ْزواٍج ْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنها َزْوَجها َو أ

َ
ْنعاِم َثماِنیَ  أ

َ
ْم ِمَن اْْل

هاِتکُ  یْم فْخُلُقکُ یَ  مَّ
ُ
هُ ُظُلماٍت َثالٍث ذِلکُ  یْم َخْلقًا ِمْن َبْعِد َخْلٍق فُبُطوِن أ کُ  ُم اللَّ بُّ  ِإلَه ِإالَّ  ال ْم َلُه اْلُمْلُک َر

نَّی ُتْصَرُفوَن 
َ
 . (6/ 39: )زمر ﴾ُهَو َفأ

ِه ﴿قبل با توجه به آيات ، در اين آيه نيز ُبوَنا ِإَلی اللَّ ْوِلیاَء َما َنْعُبُدُهْم ِإالَّ ِلُیَقرِّ
َ
َخُذوْا ِمن ُدوِنِه أ ِذیَن اتَّ َو الَّ

كه غير خدا را ولی خود گرفته و ايشان را به  ديگویمورد افرادی سخن ( كه در م3/ 39: )زمر ﴾... ُزْلَفی
ی ُتْصَرُفوَن » یداخلقرينه  به كمک، و همچنين پرستندیم، خيال اينكه سبب تقربشان شود ، گفت توانیم« َفَأنَّ

ابن )دارد ابن عاشور به اين مطلب تصريح . مخاطبان كسانی هستند كه از آيات الهی رويگردان و مشركند
 . (22ص، 24ج، تابی، عاشور

کُ ذِلکُ ﴿: شاهد چهارم بُّ ُه َر نَّی ُتْؤَفکُ ال ِإلَه ِإالَّ  ٍء یلِّ َش ْم خاِلُق کُ ُم اللَّ
َ
 ؛ (62 /40: )غافر ﴾وَن  ُهَو َفأ

ذی َجَعَل َلکُ ﴿ ُه الَّ َرکُ اللَّ ماَء ِبناًء َو َصوَّ ْرَض َقرارًا َو السَّ
َ
ْحَسَن ُصَوَرکُ ُم اْْل

َ
یِّ َرَزَقکُ  ْم َو ْم َفأ اِت بْم ِمَن الطَّ

کُ ذِلکُ  بُّ ُه َر ُه َربُّ اْلعاَلمیَن  ْم َفَتباَرَک ُم اللَّ  . (64 /40: )غافر ﴾اللَّ
ه منكران و كسانی هستند ك، مشركان، سياق و قرينه داخلی در اين آيات بيانگر آن است كه مخاطبان آيه

، تابی، ابن عاشور: نک) ندينمایماين نكته اشاره مفسران نيز به . اندشدهدر شناخت خداوند دچار اشتباه 
، همچنين. (623ص، 4ج، 1424، / حسينی شيرازی1259ص، 12ج، تابی، / خطيب232ص، 24ج

  .خود نشانگر آن است كه پيامبر )ص( جزء مخاطبان نيست، موضوع آيه كه رويگردانی از خداوند است
یُّ ﴿: شاهد پنجم

َ
ذیَن آَمُنوا ِإذیا أ الِة ِمْن یَ  ا ُنوِدَی َها الَّ ِه َو َذُروا اْلَبیَع  یْوِم اْلُجُمَعِ  َفاْسَعْوا ِإلِللصَّ  ِذکِر اللَّ

 . (9/ 62: ه)جمع ﴾ْنُتْم َتْعَلُموَن ْم ِإْن کُ ْم َخیٌر َلکُ ذِلکُ 
ز اعتاب كسانی كه نم با توجه به منادا بودن مؤمنان و امر به مؤمنان در اهتمام به نماز جمعه و، در اين آيه

شود روشن می، (274ص، 19ج، 1417، طباطبايیكردند )جمعه را در حال خطبه خواندن پيامبر )ص( رها 
زيرا ايشان مشغول خطبه خواندن بوده و نماز را رها نكرده ، باشندمیكه مخاطب آيه افرادی غير از آن حضرت 

 . استآيه در مقام تشريع احكام نماز جمعه برای مؤمنان . بودند
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ُه ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبیِن ف﴿: ششمشاهد  ْزواَجکُ  یما َجَعَل اللَّ

َ
ئَجْوِفِه َو ما َجَعَل أ ُتظاِهُروَن ِمْنُهنَّ  یُم الالَّ

هاِتکُ  مَّ
ُ
ْدِعیاَءکُ أ

َ
ْبناَءکُ ْم َو ما َجَعَل أ

َ
ْفواِهکُ ْم َقْوُلکُ ْم ذِلکُ ْم أ

َ
ُه یَ ْم ِبأ بُقوُل اْلَحقَّ َو ُهَو یَ ْم َو اللَّ  ﴾َل یْهِدی السَّ

 ؛ (4/ 33: حزاب)ا
ذیَن یُ ﴿ ْن یَ ظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثمَّ یَ َو الَّ

َ
یُر َرَقَبٍ  ِمْن َقْبِل أ ا ذِلکُ ُعوُدوَن ِلما قاُلوا َفَتْحر وَعُظوَن ْم تُ َتَماسَّ

ُه ِبما َتْعَمُلوَن َخبیٌر   ؛ (3/ 58: ه)مجادل ﴾ِبِه َو اللَّ
ذیَن ﴿: كه در آيه ( ارتكاب عمل ظهار207ص، 14ج، 1415، آلوسیاست )آيه خطاب به مؤمنان  الَّ

ئ هاُتُهْم ِإالَّ الالَّ مَّ
ُ
هاِتِهْم ِإْن أ مَّ

ُ
ُهْم َلیُقوُلوَن ُمْنکرًا ِمَن  ییظاِهُروَن ِمْنکْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنَّ أ َوَلْدَنُهْم َو ِإنَّ

َه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر  از عصمت ، شودیم( عنوان منكر و زور به آن داده 2/ 58: ه)مجادل ﴾اْلَقْوِل َو ُزورًا َو ِإنَّ اللَّ
 و انددادهرا فرزند خود قرار دادن كاری بوده كه مؤمنان انجام  فرزندخواندهاست و نيز  به دورپيامبر )ص( 

 . پيامبر جزء مخاطبان نيستند، بدين ترتيب. اندنشدهپيامبر )ص( مرتكب آن 
ذی ُصُد  یَو َنَزْعنا ما ف﴿: شاهد هفتم ِه الَّ ْنهاُر َو قاُلوا اْلَحْمُد ِللَّ

َ
وِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجری ِمْن َتْحِتِهُم اْْل

ْن ِتْلکُ َهدانا ِلهذا َو ما کُ 
َ
نا ِباْلَحقِّ َو ُنوُدوا أ بِّ ُه َلَقْد جاَءْت ُرُسُل َر ْن َهداَنا اللَّ

َ
ا ِلَنْهَتِدی َلْو ال أ ُ  نَّ ُم اْلَجنَّ

وِرْثُتُموها ِبما کُ 
ُ
 . (43/ 7: )اعراف ﴾ُتْم َتْعَمُلوَن نْ أ

با توجه به كالم . (249ص، 14ج، 1420، یفخر رازاين آيه خطاب به گروه خاصی از بهشتيان است )
مؤمنان ، گويندگان شودیمروشن ، )همانا كه رسوالن پروردگار ما به حق و درستی آمدند(: نديگویمايشان كه 

، (ميكنیبرمرا  شانيهانهيس)ما كينه موجود در : ديفرمایمبه ابتدای آيه كه  بودند نه خود پيامبران و نيز با توجه
نه پيامبر زيرا در سي، مخاطبان آيه نيستند جزءكه پيامبر )ص( و حتی برخی ديگر از بهشتيان  شودیمروشن 

، 40/ 30: روم): عبارتند از، رنديگیمآيات ديگری كه در اين دسته جای . )ص( هيچ كينه و دشمنی نيست
 . (35/ 45: جاثيه، 75و  12/ 40: غافر، 53/ 33: احزاب

َمْت َعَلیکُ ﴿: شاهد هشتم ِه ِبِه َو اْلُمْنَخِنَقُ  َو ُحرِّ ِهلَّ ِلَغیِر اللَّ
ُ
ُم َو َلْحُم اْلِخْنزیِر َو ما أ ُم اْلَمیَتُ  َو الدَّ

کَل السَّ 
َ
طیَحُ  َو ما أ یُ  َو النَّ ْن َتْسَتْقِسُموا ُبُع ِإالَّ ما َذکَّ اْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمَتَردِّ

َ
ُصِب َو أ یُتْم َو ما ُذِبَح َعَلی النُّ

ْزالِم ذِلکُ 
َ
ذیَن کَفُرواِباْْل کَمْلُت َلکُ  ْم ِفْسٌق اْلیْوَم یِئَس الَّ

َ
ْم  دیَنکُ ْم ِمْن دیِنکْم َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن اْلیْوَم أ

ْتَمْمُت َعَلیکُ 
َ
ْسالَم دینًا َفَمِن اْضُطرَّ فَرضیُت َلکُ َو  یْم ِنْعَمتَو أ ْثٍم َفِإنَّ ال یُم اإْلِ َه َمْخَمَصٍ  َغیَر ُمَتجاِنٍف إِلِ لَّ

 . (3 /5: همائد) ﴾َغُفوٌر َرحیٌم 
، 1382،  حويش آل غازیمال/ 243ص، 3ج، 1372، طبرسیاست )خطاب در اين آيه متوجه مؤمنان 

، شودیمكه روشن داده  قرارمورد خطاب « يا ايها الذين آمنوا»ه مؤمنان را با جمل، در آيه قبل. (291ص، 6ج
 ،و قبل از ايمان گذشته درمؤمنان( ) شانياآيه داللت دارد كه ، عالوهبه . در اين آيه روی سخن با مؤمنان است

اكنون  و به آن پايبند بودند و دادندیم( را انجام ... گوشت خوک و ، خون، اين موارد)استفاده از گوشت ميته
بر اساس سياق و نيز ، روازاين. شوندیمو نيز در ادامه مؤمنان از ترس در برابر كافران نهی  شوندیماز آن نهی 

 . ستينحضرت رسول )ص( جزء مخاطبان ، پيامبر از انجام اين امور به دور بودند(موضوع )به سبب نوع 
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 ی غیر مسلمان هامخاطب هدف امت -2-1-1-1-3
 . يادآوری رويدادهای  اقوام ديگر در گذشته پرداخته و  ايشان را مورد خطاب قرار می دهدبه آياتی كه 

یناکُ ﴿: شاهد اول ْبناَءکُ ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن یُسوُموَنکُ َو ِإْذ َنجَّ
َ
ُحوَن أ َن وْم َو یْسَتْحیُ ْم ُسوَء اْلَعذاِب یَذبِّ

کُ ذِلکُ  یْم َو فِنساَءکُ  بِّ  . (49/ 2: ه)بقر ﴾یٌم ْم َعظْم َبالٌء ِمْن َر
در . (217ص، 1ج، تابی، طوسیهستند ) لياسرائیبنقوم ، مخاطبان اين آيه كه عطف به آيات قبل است

ْنَعْمُت ِنْعَمتِ یا َبنی ِإْسَرِءیَل اْذُکُروْا ﴿خداوند سبحان كالم را با  47آيه 
َ
تی أ ه و آغاز نمود ﴾... مکُ یَعلَ َی الَّ

 برای هانعمتدر اين آيه نيز به بيان تفصيلی  و است لياسرائیبنش بر ی خويهانعمت برشمردن درصدد
 . (504ص، 3ج، 1420، یفخر راز) پردازدیماثرگذاری بيشتر 

ْنَجیناکُ ﴿: شاهد دوم
َ
ْبناَءکُ ْم ُسوَء اْلَعذاِب یُ ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن یُسوُموَنکُ َو ِإْذ أ

َ
ُلوَن أ َن وْم َو یْسَتْحیُ َقتِّ

کُ ذِلکُ  یَو فْم ِنساَءکُ  بِّ  . (141/ 7: عراف)ا ﴾ْم َعظیٌم ْم َبالٌء ِمْن َر
( و برخی 235ص، 8ج، 1417، طباطبايیدانسته )زمان فرعون  ِل ياسرائیبنای مخاطبان آيه را قوم عده

ابن . (730ص، 4ج، تابی، / طوسی727ص، 4ج، 1372، طبرسیدانند )یمزمان پيامبر  ِل ياسرائیبنقوم 
ی با يهود صورت امجادلهاين سوره مكی است و در آيات مكی : ديگویمو  كندیمرا نقد  عاشور قول دوم

متوجه اقوام و افراد  آنهاآيات ديگری كه خطاب در . (269ص، 8ج، تابی، نگرفته است )ابن عاشور
/ 2: )بقره( و 85/ 7: اعراف)، (56/ 21: )انبياء، (6/ 14: )ابراهيم: استشامل موارد زير ، غيرمسلمان است

54) . 

 مؤمن و کافر  هدف  و مخاطبان  متکلم  )ص( پیامبر -2-1-1-1-4
كه بر دو  دهدیمدر آياتی پيامبر )ص( در مواجهه با مؤمنان يا كافران بوده و ايشان را مورد خطاب قرار 

 : قسم است
ُقوُل َسیَ ﴿: آيهنظير ، ندينمایمداللت بر متكلم بودن پيامبر )ص(  كه« قل»آيات دارای لفظ : الف

ُفوَن ِإَذا اْنَطَلْقُتْم ِإل ِبْعکُ  یاْلُمَخلَّ ُخُذوها َذُرونا َنتَّ
ْ
ْن یُ ْم یُ َمغاِنَم ِلَتأ

َ
یُدوَن أ ُلوا کَ ر بِ َبدِّ ِه ُقْل َلْن َتتَّ ُعونا الَم اللَّ

ُه ِمْن َقْبُل َفَسیُقوُلوَن َبْل َتْحُسُدوَننا َبْل کاُنوا ال یَ ذِلکُ کَ   . (15/ 48: )فتح ﴾ َقلیالً ُهوَن ِإالَّ ْفَق ْم قاَل اللَّ
 درو افرادی كه  گرددیمكه در آن غنائمی نصيب مؤمنان  دهدیماين آيه خبر از جنگی در آينده نزديک 

ده و ايشان پشيمان ش. اجازه حضور در آن را ندارند، سفر حديبيه( تخلف از دستور حضرت داشتندگذشته )
)بگو هرگز به : ديفرمایمكه خداوند به پيامبر )ص(  دبه غنيمت بودنخواهان شركت در جنگ برای دستيابی 

، 1420، یفخر راز/ 176ص، 9ج، 1372، طبرسی)فرموده است(  نيچن نيا، خداوند از قبل. دنبال ما نياييد
 . استبه متخلفان از حديبيه « كم»خطاب ، بدين ترتيب. (280ص، 18ج، 1417، / طباطبايی76ص، 28ج

، (15/ 3: عمران آل): عبارتند از، داللت بر متكلم بودن پيامبر )ص( دارد« قل»لفظ ه آيات ديگری ك
 . (72/ 22: ( و )حج151/ 6: )انعام
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َفُحکُمُه  ٍء یَو َما اْخَتَلْفُتْم فیِه ِمْن َش ﴿: نظير آيه، دينمایمآياتی كه سياق داللت بر متكلم بودن پيامبر : ب

ِه ذِلکُ  ُه ِإَلی اللَّ ی َعَلیِه َتَوکَّ ُم اللَّ بِّ نیُب َر
ُ
 . (10/ 42: )شوری ﴾ْلُت َو ِإَلیِه أ

را در تقدير گرفته و كل آيه را كالم « قل»، بعضی در ابتدای آيه. است شده انيبدر اين آيه اقوال مختلفی 
( و برخی كل آيه را محكی پيامبر )ص( 581ص، 27ج، 1420، یفخر راز) دانندیمحضرت رسول )ص( 

یذِلكُ »دوم اما عالمه تنها قسمت . (17ص، 13ج، 1415، )آلوسی انددانسته ُه َربِّ را محكی پيامبر « ... ُم اللَّ
به كسانی است كه دچار « كم»خطاب ، صورت هر در. (24ص، 18ج، 1417، )طباطبايی داندیم)ص( 

ن پيامبر متكلم بود بيانگر هاآنآيات ديگری كه سياق . و پيامبر )ص( در شمار ايشان نيست اندشدهاختالف 
 . (72/ 22: )حج، (15/ 3: )آل عمران، (153و  152 و 151/ 6: انعام): از اندعبارت، )ص( است

 آیات دربردارنده اسم اشاره ذلک -2-1-1-2
حتی . شودیمدر تعداد فراوانی از آيات يافت « ذلک»: اين نكات به دست آمد، شدهانجامی هایبررسدر 

 متعدد بودن وجود باهمچنين در موارد بسياری . استاز كتاب قرآن دارای اين واژه  گفت هر صفحه توانیم
ی بازنگر. دينمایمک( به كار رفته است كه داللت بر عدم تصرف آن خطاب )اسم اشاره با حرف ، مخاطبان

 : ی آيات به شرح زير شده استبنددستهو بررسی دقيق آيات منجر به 

 یامبر اکرم)ص(خطاب مختص به پ -2-1-1-2-1
ه ها تنها به رسول اللآياتی وجود دارد كه خطاب در آن، با عنايت به موضوع و قرائن لفظی، در قرآن كريم

 : شودبه مواردی اشاره می ذيالً . )ص( اختصاص دارد
ْن  ُتْرِجی َمن َتَشاُء ِمنُهنَّ َو ُتؤوِی ِإَلیَک َمن َتَشاءُ ﴿: شاهد اول َعَزْلَت َفاَل ُجَناَح َعَلیَک َو َمِن اْبَتَغیَت ِممَّ

ُه َیْعَلُم َما ف ُهنَّ َو اللَّ ْعُینُهنَّ َو اَل َیْحَزنَّ َو َیْرَضیَن ِبَما َءاَتیَتُهنَّ ُکلُّ
َ
ن َتَقرَّ أ

َ
ْدنی أ

َ
ُه ی ُقُلوِبُکْم َو کاَذِلَک أ َن اللَّ
 ﴿( كه با 50قبل )اين آيه و آيه . (51/ 33: احزاب) ﴾ًمایَحلِ َعِلیًما 

َ
َها یا أ بیُّ ْزَواَجَک النَّ

َ
ْحَلْلَنا َلَک أ

َ
ا أ ... یُّ ِإنَّ

 كندیماحكام مخصوص پيامبر )ص( در مورد نكاح و طالق را بيان ، شودیم( آغاز 50/ 33: احزاب) ﴾
تنها به شخص « ذلک»تا حرف خطاب در  شودیمدو نكته سبب . (335ص، 16ج، 1417، طباطبايی: )نک

 . گردد بازپيامبر )ص( 
 ؛ «عزلت و عليک، ابتغيَت ، اليک، تؤی، تشاء، ترجی»: قرائن داخلی، سياق: الف

رای ب. كندموضوع آيه كه تنها احكام خاص پيامبر )ص( در روابط ايشان با همسرانشان را بيان می: ب
 . مؤمنان احكام همسرداری متفاوت است

ْنباِء اْلُقر  ذِلَک ﴿: شاهد دوم
َ
ُه َعَلیَک  یِمْن أ  . (100/ 11: )هود ﴾ها قاِئٌم َو َحصیٌد ِمنْ  َنُقصُّ

سياق آيه داللت دارد بر . (330ص، 6ج، 1415، آلوسیاست )خطاب به حضرت رسول )ص( « ک»
 و نيز اين مطلب از قرينه استبرای پيامبر )ص(  گذشتهی امم هاداستان اينكه خداوند متعال در حال بيان

هُ »: داخلی آيه برخی از آيات ديگری كه داللت . استپيامبر )ص( ، كه مخاطب ديآیمبه دست « َعَليک َنُقصُّ
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: )طه، (30/ 13: )رعد، (80/ 9: )توبه: عبارتند از، كنندیمبر مختص بودن خطاب به پيامبر اكرم )ص( 
 . (32/ 25: ( و )فرقان99/ 20

 خطاب مختص به افراد ویژه   -2-1-1-2-2
حكايتی است و خطاب در آنها به افراد حاضر در آن آياتی وجود دارد كه در صدد نقل ، ر قرآن كريمد

 : شودذيال به مواردی اشاره می. گفتگو اختصاص دارد
تیُثمَّ ﴿: شاهد اول

ْ
اُس َو فیِه یَ عاٌم فیِه یُ  ِمْن َبْعِد ذِلَک  یأ  . (49/ 12: يوسف) ﴾ْعِصُروَن غاُث النَّ

ذی َنجا ِمْنُهما َو ادَّ ﴿: قبلبا توجه به آيات  ُئکُ کَ َو قاَل الَّ َنبِّ
ُ
َنا أ

َ
ٍ  أ مَّ

ُ
ْرِسُلوِن َر َبْعَد أ

َ
ویِلِه َفأ

ْ
: وسفي) ﴾ْم ِبَتأ

یامهنگ، پس از زمانی، كسی كه خوابش را در زندان تعبير نموده و نجات يافته بود، شودیم( روشن 45/ 12
یمب را به شما خبر خوا ليتأوكه  ديگویمياد يوسف افتاده و به پادشاه و درباريان ، نديبیمپادشاه خواب  كه

یُّ یُ ﴿: خواهدیمخواب را تعريف و از يوسف تأويل آن را ، و به زندان رفته دهم
َ
ْفِتنا فوُسُف أ

َ
یُق أ دِّ  یَها الصِّ

کُ 
ْ
اِس َسْبِع َبَقراٍت ِسماٍن یأ ْرِجُع ِإَلی النَّ

َ
ی أ َخَر یاِبساٍت َلَعلِّ

ُ
 ُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو أ

ُهْم یَ   49تا  47در آيات ، حضرت يوسف )ع( كه همچنان در زندان است. (46/ 12: )يوسف ﴾ْعَلُموَن َلَعلَّ
 ،بنابراين. و اين فرد مورد خطاب حضرت يوسف)ع( است استمشغول بيان تأويل خواب برای اين فرد 

 . گرددیبازمزندانی نجات يافته( فرد )خطاب در آيه مورد بررسی به همان « كاف»
ا اْلِجداُر َفکاَن ِلُغالَمیِن یَ ﴿: شاهد دوم مَّ

َ
ُبوُهما تیَمیِن ِفی اْلَمدیَنِ  َو کاَن َتْحَتُه کَ َو أ

َ
ْنٌز َلُهما َو کاَن أ

َک  بُّ راَد َر
َ
ْن یَ  صاِلحًا َفأ

َ
ُهما َو یَ أ ُشدَّ

َ
ْمری ذْسَتْخِرجا کَ ْبُلغا أ

َ
ک َو ما َفَعْلُتُه َعْن أ بِّ  ِلَک نَزُهما َرْحَمً  ِمْن َر

ویُل ما َلْم َتْسِطْع َعَلیِه َصْبراً 
ْ
 . (82/ 18: كهف) ﴾َتأ

حضرت ، ( است و در اين آيه)ع یموسدهد كه آيه مربوط به ماجرای حضرت خضر )ع( و سياق نشان می
خطاب به « كاف»، بنابراين. استخضر )ع( در حال توضيح داليل كارهای خود برای حضرت موسی )ع( 

: زعبارتند ا، برخی از آيات ديگری كه خطاب به غير مؤمنان و پيامبر )ص( است. ع( است) یموسحضرت 
 . (17/ 31: )لقمان، (54و  17/ 20: )طه

 خطاب خاص مخاطب هدف عام  -2-1-1-2-3
قسيم كه به دو نوع تمخاطب متفاوت است ، )ص( است  اما با توجه به موضوع پيامبرخطاب به  آياتی كه  

 : شودمی
اما خطاب ظاهرًا به پيامبر )ص( صورت گرفته ، كه مقصود و مخاطب اصلی مؤمنان هستندآياتی . الف

 ؛ است
ْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفَؤاَد ﴿: شاهد اول ْوَلئَک کاَن َعْنُه  لُّ کُ َو اَل َتْقُف َما َلیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

ُ
 ﴾واًل ئُ َمْس أ

 ﴿، (36/ 17: اسراء)
َ
ْرَض َو َلن َتْبُلَ  الِجَباَل َو اَل َتْمِش فی اْْل

َ
: اسراء) ﴾ُطواًل ْرِض َمَرًحا ِإنََّک َلن تَخِرَق اْْل

َک  لُّ کُ ﴿( و 37/ 17 بِّ  . (38/ 17: اسراء) ﴾َمکُروًهاذِلَک کَاَن َسیُئُه ِعنَد َر
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، 1408، ابوالفتوح رازیست )وااما مقصود امت ، خطاب به پيامبر )ص( صورت گرفته، در اين آيات

اين آيات نهی از تبعيت غير . (295ص، 6ج، تابی، / جعفری116ص، 2ج، تابی، / مجلسی217ص ،2ج
 هيآاگرچه قرائن داخل . داندیمهمه اين موارد را سيئه و مكروه نزد خداوند ، و در ادامه كندیمعلم و تكبر 

 كندیمخود روشن ، اما موضوع آيه، داللت بر مخاطب بودن پيامبر )ص( دارد (ضماير و نيز حرف خطاب)
ُمُهُم اْلکتاَب َو یُ ﴿ ميتعلكسی كه از سوی خداوند سبحان برای . كه پيامبر )ص( مورد خطاب نيست  َو َعلِّ

( و به عنوان 64/ 16: )نحل ﴾َن َلُهُم ِلُتَبیِّ ﴿كتاب و احكام برگزيده شده  نييتب( و 2/ 62: )جمعه ﴾اْلِحکَم َ 
به دنبال ظن و گمان نبوده و ، معرفی شده (4/ 68: قلم) ﴾ٍق َعظیٍم ُخلُ  یَو ِإنَّک َلَعل﴿ ميعظخلق  صاحب

كه اين موارد با مقام عصمت  دهدیمنشان ، كندیمبعالوه آيه اين موارد را سيئه معرفی . اهل تكبر نيست
اِک » پيامبر )ص( سازگار نيست و خطاب از نوع  . است «جاَرهْ  يا اْسَمعي و َأْعِني ِإيَّ

 ﴿: شاهد دوم
َ
ُموا َبیَن یَ یُّ یا أ ُسوَل َفَقدِّ ذیَن آَمُنوا ِإذا ناَجیُتُم الرَّ ْم َخیٌر َلکُ  ْم َصَدَقً  ذِلَک َدی َنْجواکُ َها الَّ

َه َغُفوٌر َرحیٌم  ْطَهُر َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإنَّ اللَّ
َ
 . (12/ 58: ه)مجادل ﴾َو أ

مطرح شود كه چرا اسم  سؤالاين ، هبا توجه به خطاب ابتدای آيه و اينكه اين حكم مختص مؤمنان بود
 در ادامه آيه به كار نرفته است؟« ذلكم»اشاره 

به  نجاياخطاب در ، دهدیمنشان « ذلک»اما مفرد بودن حرف خطاب در ، خطاب آيه به مؤمنان است
حضرت رسول )ص( برای تجليل و عنايت خاص به ايشان است و نيز اينكه حكم صدقه برای ايشان بوده 

سامرايی علت مفرد . ی به اين مطلب نداشتندااشارهتفاسير ديگر . (189ص، 19ج، 1417، اطبايیاست )طب
به ، شدندیممحدود بودن افرادی را كه مشمول اين حكم ، جهينت درآمدن حرف خطاب را منسوخ شدن آن و 

 . (104ص، 1ج، 1420، سامرايیاست )صحابه دانسته 
صدقه دادن هنگام نجوا با پيامبر( اگرچه برای مؤمنان واجب ) هيآ حكم تشريعی موجود در، رسدیمبه نظر 

گويا خير و مصلحت ، در خصوص حضرت )ص( است كه آنجا ازاما ، شودینمبوده و شامل پيامبر )ص( 
 كنندگانعمل، گفت توانیمبا توجه به سخن سامرايی . استبرای مؤمنان و هم برای رسول اكرم )ص(  هم آن

/ 552ص، 9ج، تابی، طوسیبودند )علی )ع( ، تنها حضرت امير المؤمنين، واقع درمحدود و  به اين آيه نيز
( كه با آمدن حرف خطاب مفرد در 264ص، 5ج، 1415، / عروسی حويزی195ص، 5ج، 1418، بيضاوی

 . شودیمبدان اشاره « ذلک»
 . ه پيامبر )ص( استاما باز هم خطاب ب، زمانی كه هم پيامبر )ص( و هم مؤمنان مقصود هستند. ب

ْخر  یِفَئَتیِن اْلَتَقتا ِفَئٌ  ُتقاِتُل ف یْم آیٌ  فَقْد کاَن َلکُ ﴿: شاهد سوم
ُ
ِه َو أ َرْوَنُهْم ِمْثَلیِهْم َرٌة یَ کافِ  یَسبیِل اللَّ

َی 
ْ
ُه یُ  َرأ ْبص ذِلَک  یشاُء ِإنَّ فُد ِبَنْصِرهِ َمْن یَ َؤیِّ اْلَعیِن َو اللَّ

َ
وِلی اْْل

ُ
 . (13/ 3: عمران آل) ﴾ارِ َلِعْبَرًة ِْل

فخر شكن )يهوديان پيمان: كنندیمچهار نظر را بيان ، مفسران در اينكه مخاطبان آيه چه كسانی هستند
، 2ج، 1372، طبرسی) انيهودمشركان و ي، بدرافراد حاضر در جنگ ، (156ص، 7ج، 1420، یراز

ظاهر آيه را ، اشور با توجه به مقام بحثابن ع، البته. (35ص، 3ج، تابی، ( و مؤمنان )ابن عاشور709ص
 . (35ص، 3ج، تابی، متوجه كفار دانسته است )ابن عاشور
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ادامه كالم حضرت رسول )ع( به كفار در آيه قبل است و اين نظر ، عالمه طباطبايی معتقد است اين آيه
ذِلک  یِإنَّ ف»يعنی عبارت  هيآايشان پايان ، حال نيا با. (92ص، 3ج، 1417، طباطبايیداند )یم ترموجهرا 

ْبصارِ 
َ
وِلی اأْل

ُ
و علت  دانندیمخطاب را متوجه حضرت رسول )ص( « كاف»را ادامه كالم خداوند و « َلِعْبَرًة أِل

در آيه قبل خداوند با لفظ . (95ص، همان، )طباطبايی كنندیمرا فهم اندک ديگران در عبرت گرفتن بيان 
به كافران خبر مغلوب شدن و محشور شدنشان و جايگاه بدشان در : ددهیمبه پيامبر )ص( دستور « قل»

جمعی مورد خطاب بوده ، حال هر به، از موارد در نظر گرفته شود هركدام مخاطبان، بنابراين. را بدهدجهنم 
: ديفرمایمو  دهدیماما خداوند پيامبر خويش را مورد خطاب قرار ، استی همه مخاطبان آيه برا و عبرت

 . رنديگیمعبرت ، صاحبان بصيرت تنها
ْغِو فؤاِخُذکُ ال یُ ﴿: شاهد چهارم ُه ِباللَّ یماِنکُ  یُم اللَّ

َ
یماَن َفکَ ؤاِخُذکُ ْن یُ ْم َو لِک أ

َ
ْدُتُم اْْل اَرُتُه فَّ ْم ِبما َعقَّ

ْهلیکُ 
َ
ْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أ

َ
ْو کِ ِإْطعاُم َعَشَرِة َمساکیَن ِمْن أ

َ
یْم أ ْو َتْحر

َ
اُم ِجْد َفِصیُر َرَقَبٍ  َفَمْن َلْم یَ ْسَوُتُهْم أ

یاٍم ذِلَک 
َ
یماِنکُ کَ  َثالَثِ  أ

َ
اَرُة أ یماَنکُ فَّ

َ
ُه َلکُ َبیِّ یُ  ذِلَک ْم کَ ْم ِإذا َحَلْفُتْم َو اْحَفُظوا أ کُ ُن اللَّ ْم ْم آیاِتِه َلَعلَّ

 . (89/ 5: )مائده ﴾ُروَن َتْشکُ 
اَرُة َأيماِنكْم »در  ُه َلكْم  كذِلک ُيَبيُن »و « ذِلک كفَّ از مؤمنان متوجه حضرت رسول )ص( شده  خطاب« اللَّ

ها الذين آمنوا»اين آيه در سياق آياتی است كه با عبارت . (111ص، 6ج، 1417، است )طباطبايی  «يا ايُّ
اما ، باشندیمقرائن داخل آيه داللت دارد بر اينكه مخاطب مؤمنان ، همچنين. شودیم( شروع 87/ 5: )مائده

عالمه دليل اين . و روی سخن با پيامبر اكرم )ص( است رديگیمالتفاتی از جمع به مفرد صورت در پايان 
كالتفات را حفظ و  ، 6ج، 1417 ،طباطبايیاست )ص( در دريافت وحی دانسته ) امبريپبر مقام وساطت  ديتأ

 . (111ص
ينكه خطاب ا بارا )علت التفات از جمع به مفرد ، بقره 232و  229 و 228ايشان در آيات ، همچنين

ينكه روی سخن وحی در اصل با رسول خداست و عموم احفظ قوام خطاب و ، متوجه مجموعه امت است(
 7( و نيز ايشان ذيل آيه 239ص، 2ج، 1417، داند )طباطبايییم، باشندیمايشان مخاطب  واسطه بامردم 

ورد جماعتی كه پيامبر )ص( در بين ايشان مطلبی را در م هرگاهآل عمران به اين نكته تصريح دارند كه قرآن 
ايشان را ذكر ، نخست به صورت خاص، برای رعايت شرافت و عظمت حضرت )ص(، كندیمبيان ، است

 . (28ص، 3ج، 1417، طباطبايی) دهدیممورد توجه قرار  ساير افراد را جداگانه، كرده و سپس

 . تلکما(، سب مثنی )ذلکمابردارنده اسم اشاره با حرف خطاب منا آیات در -2-1-1-3
اين نوع حرف . در قرآن كريم آياتی وجود دارد كه اسم اشاره همراه با حرف خطاب مناسب مثنی است

 ؛ كندبرداری میخطاب كم كاربرد بوده و سياق آيات به وضوح از مخاطبان آن پرده
تیکُ قاَل ال یَ ﴿: شاهد اول

ْ
ُتکُ ما َطعاٌم ُتْرَزقاِنِه ِإاّل أ

ْ
أ ِتیَ م َنبَّ

ْ
ْن یأ

َ
ویِلِه َقْبَل أ

ْ
ا َع ما ذِلکُ کُ ا ِبَتأ َمنما ِممَّ ی  یلَّ بِّ َر

َ  َقْوٍم ال یُ  ِه َو ُهْم ِباْْلِخَرِة ُهْم کاِفُروَن ِإنِّی َتَرکُت ِملَّ  . (37/ 12: يوسف) ﴾ْؤِمُنوَن ِباللَّ
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توح )ابو الف دكربه دو زندانی همراه يوسف)ع(  است كه آن حضرت خوابشان را تعبير « ذلكما»خطاب در 

تفاسير . (686ص، 2ج، 1424، / حسينی شيرازی313ص، 14ج، 1424، / مغنيه78ص، 11ج، رازی
 . (457ص، 18ج، 1420، یاند )فخر رازنمودهديگری هم به صورت غير صريح به اين مطلب اشاره 

كر حرف خطاب الذبه اين صورت كه در آيه فوق. توجه وجود دارد درخوری انكتهدر بررسی سياق آيات 
ِه َعَلیَنا َو ... ﴿: شودیماستفاده « ذلک»اما در آيه بعد از ، استمطابق تعداد مخاطب  َذِلک ِمن َفْضِل اللَّ

اس یماينكه هنوز مخاطبان دو نفر هستند چنانكه در ادامه آيات  وجود با، (38/ 12: )يوسف ﴾َعلی النَّ
ْجِن َصاِحب ای﴿: ديفرما افعال به كار رفته همگی به صيغه ، اما در آيه بعد؛ (39/ 12: )يوسف ﴾... ی السِّ

ُه بِها ِمن ُسْلَطٍن ِإِن ﴿: استجمع  نَزَل اللَّ
َ
ا أ نُتْم َو َءاَباُؤُکم مَّ

َ
یُتُموَها أ ْسَماًء َسمَّ

َ
 َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ أ

الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإّیاهُ 
َ
َمَر أ

َ
ِه أ اِس اَل َیْعَلُموَن اْلُحکُم ِإالَّ ِللَّ کثَر النَّ

َ
ُم َو َلکنَّ أ یُن اْلَقیِّ / 12: )يوسف ﴾َذِلَک الدِّ

حضرت يوسف )ع( ، كنندیمبرخی مفسران بيان . ولی حرف خطاب مورد استفاده همچنان مفرد است، (40
مع خطاب را ج، پرستانبتبه سبب عموميت حكم آيه برای همه ، ابتدا خطابش به دو زندانی بود و سپس

با توجه به جمع بودن صيغه . (177ص، 11ج، 1417، / طباطبايی358ص، 5ج، 1372، طبرسیاست )آورده 
 ،طبرسی)گويا در اين قسمت روِی سخن يوسف )ع( به همه زندانيان موجود در زندان ، افعال به كار رفته

، 1416، / نسفی471ص، 2ج، 1407، زمخشریاست )ايشان  شانيكهم( و يا همه 358ص، 5ج، 1372
 . (21ص، 3ج، 1336، / كاشانی319ص، 2ج

در مورد علت مفرد آمدن حرف خطاب سخنی بيان  كدامچيهو  اندنمودهمفسران تنها به افعال توجه 
یمنو سبب بروز اشتباه  استمفرد بودن حرف خطاب به سبب وجود قرينه در آيه ، رسدیمبه نظر . اندنكرده

اند كه جمع را تأويل به گروه برده و حرف خطاب را مفرد فسران ياد كردهی كه برخی ماقاعدهيا طبق  شود
 . (56ص، 1ج، 1415، / آلوسی219ص، 1ج، تابی، د )ابو السعودنآوریم

َجَرَة َبَدْت َلُهما َسْوآُتُهما َو َطِفقا یَ َفَدالَّ ﴿: شاهد دوم  ا ذاَقا الشَّ ْخِصفاِن َعَلیِهما ِمْن ُهما ِبُغُروٍر َفَلمَّ
ْنَهکُ َو 

َ
 َلْم أ

َ
ُهما أ بُّ ِ  َو ناداُهما َر ُقْل َلکُ ما َعْن ِتْلکُ َرِق اْلَجنَّ

َ
َجَرِة َو أ یطاَن َلکُ َما الشَّ  ﴾ما َعُدوٌّ ُمبیٌن ما ِإنَّ الشَّ

 . (22/ 7: )اعراف
، 1424، / مغنيه35ص، 8ج، 1417، ( است)طباطبايیحوا )عبه حضرت آدم و « تلكما»خطاب در 

قرائن درونی آيه و سياق . (129ص، 3ج، 1406، / سبزواری629ص، 4ج، 1372، / طبرسی481ص، 3ج
 . است (حوا )عداللت واضحی دارد كه روی سخن پروردگار با حضرت آدم و 

 «کذلِک »بردارنده اسم اشاره با حرف خطاب مؤنث  آیات در -2-1-1-4
 : ( به كار رفته است30/ 51: تذارياو )( 21/ 19: )مريم، (47/ 3: قرآن )آل عمران بار دراين واژه سه 

نَّی یَ ﴿
َ
ُه یَ  ذِلِک َبَشٌر قاَل کَ  یْمَسْسنیَ َوَلٌد َو َلْم  یوُن لکُ قاَلْت َربِّ أ   یشاُء ِإذا َقضْخُلُق ما یَ اللَّ

َ
ْمرًا َفِإنَّما أ

ُه ُهَو ﴿؛ (47/ 3: عمران )آل ﴾وُن کُ یَ ْن فَ ُقوُل َلُه کُ یَ  ِک ِإنَّ بُّ : ذاريات) ﴾ُم یاْلَعلِ اْلَحکیُم َقاُلوْا َکَذلِک َقاَل َر
همسر ابراهيم )ع( ، متوجه ساره« كذلِک »برخی تفاسير به صورت غير مستقيم خطاب را در . (30/ 51
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/ 42ص، 9ج، 1418، / قاسمی184ص، 26ج، تابی، / مراغی238ص، 9ج، 1372، طبرسیاند )نموده
حسينی ) اندنمودهين مطلب تصريح برخی نيز به ا. (92ص، 12ج، تابی، / مجلسی699ص، 1422، دخيل

 . (1175ص، 1369، / كاشفی سبزواری452ص، 1417، / نووی جاوی535ص، 1423، شيرازی
همسر حضرت ، ربِک( خطاب به حضرت ساره) یداخل( و قرينه 29/ 51: ذاريات) اقيسبا توجه به 

نيز  و ديدن فرشتگان را داشته وجايگاه ويژه ايشان است كه توانايی صحبت  دهندهنشانابراهيم بوده كه خود 
، همچنين. (33ص، 18ج، ش 1386، هاشمی)ربِک( برای ايشان به كار رفته است ) «توپروردگار »عبارت 

اين اشكال را در ذهن خواننده ايجاد نمايد كه خطاب نسبت  تواندیمبايد گفت كه اشتباه در ضبط اين واژه 
مانع  خواستهیمگويا ، با مؤنث آمدن حرف خطاب كهی الح در، به حضرت ابراهيم )ع( صورت گرفته است

كيد نمايد و بدين ترتيب واسطهیباز ايجاد اين شبهه شده و نيز بر  اه جايگ، بودن خطاب به حضرت ساره تأ
 . ارجمند همسر حضرت ابراهيم نزد خداوند روشن شود

ِک  قاَل کذِلِک ﴿: شاهدسوم بُّ ْمرًا َمْقِض ْجَعَلُه آیَ ٌن َو ِلنَ َهیِّ  ُهَو َعَلیَّ  قاَل َر
َ
ا َو کاَن أ اِس َو َرْحَمً  ِمنَّ  ﴾ّیاً ً  ِللنَّ

. (228ص، 3ج، 1420، بغویاست )خطاب متوجه حضرت مريم )ع( « كاف»در اين آيه . (21/ 19: )مريم
/ 789ص، 6ج، 1372، )طبرسی ندينمایمبسياری از تفاسير ديگر به صورت غير مستقيم به اين مطلب اشاره 

 . (42ص، 14ج، 1417، / طباطبايی224ص، 14ج، تابی، / مجلسی311ص، 1419، اری نجفیسبزو

 گیرینتیجه
تواند با تصرفات تام و ناقص و نيز بدون هيچگونه از ديدگاه نحويان حرف خطاب در أسماء اشاره می

ود و تنها در شیمحرف خطاب اسماء اشاره در قرآن متنوع و با تصرفات تام مشاهده . تصرفی به كار رود
 . مطابقت بين اسماء اشاره با نوع و تعداد مخاطبان وجود دارد، برخی موارد

حرف ، موضوع تنها متوجه فرد يا افراد خاص باشد هرگاهكه  شودیمدر بررسی صورت گرفته آشكار 
ليت عموميت ( و هرگاه موضوع عام بوده و يا قاب21/ 19: )مريم: مانند، شودیمخطاب متناسب با ايشان بيان 

 . (40/ 12: يوسف): مانند، شودینماين تناسب بين حرف خطاب و مخاطبان رعايت ، يافتن را داشته باشد
حرف خطاب به كار رفته مفرد بوده كه به پيامبر ، عموميت داشتن موضوع آيه وجود بادر آيات بسياری 

اِک »و ديگران از باب  است و ناشی از مخاطب اصلی بودن ايشان در دريافت وحی گرددیم)ع( باز   َأْعِني ِإيَّ
 . (89/ 5: ( و )مائده100/ 11: هود) مورد توجه هستند «جاَرهْ  يا اْسَمعي و

 . استتنها مختص به رسول اكرم )ع( « ذلک»خطاب در ، در مواردی با توجه به سياق و موضوع آيه
، به پيامبر اكرم )ع( نسبت داد توانینمخطاب را ، به كار رفته« ذلک»همه مواردی كه ، بايد دقت داشت

 ِتْلَک  َو ما﴿: مانند، زيرا ممكن است روی سخن با افراد ديگری باشد، بلكه بايد حتمًا به سياق توجه شود
 . ( كه مخاطب حضرت موسی )ع( است17/ 20: طه) ﴾یا ُموسی َک مینِ ِبیَ 

در « كم»هرگاه حرف خطاب  روشن شد كه، نوع موضوع و احكام بيان شده در آيات، بررسی سياق با
: )حج، (102و95/ 6: انعام)پيامبر اكرم )ص( در شمار مخاطبان نيست « ذلكم»مانند ، اسماء اشاره آمده

 . (10/ 42: ( و )شوری113/ 35: )فاطر، (72/ 22
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