
 

  كتاب قيم يپژوهش يعلم ةفصلنامدو 

  هميازد ة، شمار)1393( مچهارسال  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آن سورة مريم با ساير آيات ٦٥و  ٦٤تحليل انتقادی ديدگاه مفسران پيرامون تناسب معنايی آيات 

1كرم سياوشي

  

   

  چكيده

 ﴾إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بينَ أَيدينا و ما خَلْفَنا و ما بينَ ذلك و ما كانَ ربك نَسيا  و ما نَتَنَزَّلُ﴿ :فةآية شري
آيد و از ديگر  سخن و كالم فرشتگان به حساب مي ـ بظاهر ـ و آية پس از آن، از يك سو) 64/ 19: مريم(

هاي  همين امر بستر طرح ديدگاه. آيات قبل و بعد از خود، برخوردار نيست پيوندي معنايي با سو، از هم
ها براي  در اين پژوهش، تحليل و نقد همة اين ديدگاه .متنوع و متفاوتي را پيرامون آن فراهم آورده است

 بر اساس اين پژوهش، نزول مستقل اين دو آيه، مردود و. اي صائب، سوگيري شده است دستيابي به نتيجه
هاي مطروحه دربارة تناسب معنايي ميان آن دو با آيات پيراموني،  با معترضه دانستن آنها، ساير ديدگاه

  .صرفاً، ذوقي و اجتهادي دانسته شده است

 .تفسير قرآن، نقد تفاسير، تناسب آيات، اسباب النّزول، سورة مريم: واژگان كليدي

                                                           

 karam.siyavoshi@yahoo.com/ همدان -استاديار گروه الهيات دانشگاه بوعلي سينا .١



  

  

  

  

 1393هم، پاييز و زمستان يازدم، شماره چهاردو فصلنامه كتاب قيم، سال    32

  طرح مسأله  - 1

سال، بر رسول  23اني خداوند است كه در طول حدود قرآن كريم متن وحياني و كالم آسم
نازل گرديده است تا راهبر فرد و جامعة بشري به سوي تعالي و خروج آن ) ص(گرامي اسالم 

 ﴾النورِ إِلَي الظُّلُمات من الناس لتخرِج إِلَيك أَنزلْناه كتاب﴿ ها باشد؛ ها و تيرگي از تاريكي

نخستين مفسر  خود) ص(، پيامبر اكرم )44/ 16: النحل(بنابر نص آية قرآن . )1/ 14: ابراهيم(
) ع(از آن پس نيز تا به امروز، عالوه بر معصومين از آل رسول . نامه بوده است آيات اين گرامي

ترين محقّقان و كوشندگان مسلمان در صدد تبيين و تحليل آيات و  همواره، گروهي از زبده
بديل برآمده و برحسب توان و بضاعت خويش، پرده از روي اسرار  ماني بياسرار اين كتاب آس

ها از روي كلمات  البتّه، اين امر به معناي كنارزدن كامل همة خفايا و ابهام. اند نهاني آن برگرفته
اي از آيات و  هايي پيرامون پاره ها و چرايي ساني و عبارات قرآن نيست؛ بلكه همچنان چه

بويژه  - طلبد ي است كه تأمل بيشتر و كوشش علمي مضاعف محقّقان را ميعبارات آن، باق
دار تبيين و روشنگري در عرصة آيات قرآن  پژوهان و مفسران كه خود را عهده كه قرآن آن
برداري از مشكالت و  زدايي و پرده اند تا هرچه بيشتر، به ابهام دانند بيش از ديگران، موظّف مي

عرصه بپردازند و مخاطبان و جويندگان فهم قرآني را با ارائه و عرضة  معضالت مطروح در اين
  . هاي متين و مستدل، پاسخگو باشند برداشت

ها و  خوريم كه پيرامون آن دو، پرسش در سورة مريم برمي 65و  64در همين راستا به آيات 
  .اند هايي مطرح است كه تاكنون جواب درخور خود را نيافته ابهام

  . پيرامون چرايي نزول اين دو آيه است پرسش نخست

  . گردد و پرسش ديگر به چگونگي ارتباط اين دو آيه با آيات قبل و بعد از آنها برمي

  :ها را به اين صورت نيز مطرح كرد كه مي توان اين پرسش

  كه ادامه آن است واحد نزول مستقلي هستند؟ 65سورة مريم و نيز آية  64آيا آية 

  اند؟ در پي پرسش پيامبر از فرشتة وحي، بر آن حضرت نازل شدهآيا اين دو آيه 

  اند و تا چه حد، قابل پذيرش هستند؟ هاي اسباب النّزول معتبر پيرامون اين آيه كدام گزارش

آيا ضرورتي براي وجود تناسب ميان اين دو آيه با آيات پيراموني آن هست و اگر چنين 
  ت؟ضرورتي وجود دارد، اين تناسب چگونه اس

سورة مريم به صورت مستقل و در قالب پژوهشي جداگانه، از سوي  64رسد آية  به نظر مي
البتّه، مفسران قرآن به هنگام تفسير . پژوهان و انديشمندان، بررسي نشده است هيچيك از قرآن

 .اند آيات و مواجهه با اين آيه، به تفسير آن، اقدام و ديدگاه خويش را پيرامون آن، مطرح كرده



  

       

 
 

  33   آن سورة مريم با ساير آيات 65و  64دي ديدگاه مفسران پيرامون تناسب معنايي آيات تحليل انتقا

، به اين آيه به عنوان يكي از موارد »فترت وحي«برخي از انديشمندان قرآني نيز ذيل مبحث 
  .مرتبط با آن مبحث، اشاره دارند

  سبب نزول اين آيات  - 2

در ارتباط با پرسش نخست، در كتب روايي و تاريخي و به تبع آنها، در تفاسير قرآن و آثار 
) ص(پيامبر اسالم : نقل شده است ـ به اين صورت كهپژوهي، سببي براي نزول اين آيات  قرآن

كند و از او،  از تأخير و ديركرد جبرئيل در نزول بر خود و مالقات با خويش، گله و شكوه مي
در . دهد آنگاه، جبرئيل با اين دو آيه به آن حضرت پاسخ مي! شود دليل اين تأخير را جويا مي

  :شود ين سبب نزول ارائه ميهاي مربوط به ا ادامه، متن روايات و نقل

يا جِبرِيلُ، ما يمنعك أنْ ): ص(قَالَ رسولُ اللَّه «: عن سعيد بنِ جبريٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ -١
كانَ هذَا : لَقا. ُ كُلُّهايةاآل ﴾ و ما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك﴿ :فَنزلَت: تزورنا أكْثَر مما تزورنا؟ قَالَ

 دحممل واب؛)188، ص8و ج 237، ص5ج، 1401بخاري، (    »)ص(الْج  

خمس قُريشاً لَما سألُوا عن أصحابِ الْكَهف مكََثَ  أنّ: أخرج ابن إسحاق عنِ ابنِ عباسٍ  -2
دحلَةً ال يةَ لَيشرياً، فَلَعحو كيف ذل لَه ثُ اللّهريلُ قَالَ لَهلَ جِبزا نفذكره : م ،طَأتأب ...

  ؛)131، ص»الف«تا  سيوطي، بي(

3-  جأخر ناب هيودرم نألَ: قَالَ أنسٍ عس بِيرِيلَ) ص( النجِب :الْبِقاعِ أي بإلَي أح ،اللّه و 
ضغ؟ إلَي أبا: فَقالَ اللّهي أدرِي متألَ، حأس لَفَنرِيلُ زجِب- كانَ و طَأ قَدأب هلَيفَقالَ -ع :لَقَد 

طَأتأب لَيي عتح تنري أنْ ظَنت لَيةً، عجِدوفَقالَ م: ﴿كبرِ رلُ إِلَّا بِأَمزنتما ن اآلية  ﴾و. 

  ؛)279، ص4، ج1404سيوطي، همانجا و (

 قَد: أبطَأت، قالَ لَعلِّي: فَقالَ أتاه ثُم )ص( اللَّه رسولِ علي كالْملَ أبطَأ«: عن مجاهد قالَ  -4

 براجِمكُم؟ تنقُّونَ ال أظْفاركُم، و تقُصون ال تتسوكُونَ، و ال أنتم أفْعلُ، و ال لم و: فَعلْت، قالَ

، 1388واحدي، (» فَنزلَت هذه الْآيةُ: قالَ مجاهد.  ﴾و ما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك﴿ :قالَ
  ؛)140-139، صص3، ج1422ابن جوزي، / 203ص

) ع(إحتبس جِبرِيلُ «: روي الْواحدي عن عكْرِمةَ و الضحاك و قَتادةَ و مقاتلٍ و الْكَلْبِي  -5

حابِ الْكَهأص ةصق نع همقَو ألَهس نيجا حر و ،مهجيبرِ ما يدي وحِ فَلَمالر نيِ وني الْقَرذ و ف
مشقَّةً شديدةً، ) ص(علي رسولِ اللّه   بِجوابٍ، فَسألُوه، فَأبطَأ علَيه، فَشق) ع(أنْ يأتيه جِبرِيلُ 
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): ع(فَقَالَ جِبرِيلُ . ي ساَء ظَني، و اشتقْت إلَيكأبطَأت علَي حت: قَالَ لَه) ع(فَلما نزلَ جِبرِيلُ 

إني كُنت إلَيك أشوق، و لكني عبد مأمور، إذا بعثْت نزلْت، و إذا حبِست إحتبست، فَأنزلَ 
اللّه: ﴿كبرِ رلُ إِلَّا بِأَمزنتما ن 1388واحدي،  /223صص، 6، ج1422ثعلبي، . نك(  ﴾ و ،
  ).140-139، صص3، ج1422ابن جوزي، / 203ص

 
  بررسي و نقد -1- 2

همانگونه كه مالحظه شد، روايات منقول از طريق اهل سنّت همگي در راستاي تأييد 
) ع(كه در ميان كتب روايي شيعه و به نقل از معصومين   جالب، آن. ماجراي مشخّصي هستند

همچون  - ي ذكر نشده است و اگر در برخي از منابع كهن شيعيدر تأييد اين ماجرا، روايت
، 6 ، ج1372طبرسي، (» مجمع البيان«و ) 139، ص7 ، ج1409طوسي، (» التّبيان«تفسير 

  . شود، آبشخور آن منابع اهل سنّت است نقل اين ماجرا ديده مي -)805ص

نيستند؛ ) ع(از معصوم  اوالً، هيچيك از اين روايات، منقول: توان گفت از سويي ديگر، مي
هستند و در نتيجه، ارزشي جز در حد كالم يك فرد  نبلكه منقول از مفسران صحابه يا تابعي

  .غير معصوم ندارند

به حساب آورد، اختالف و  64ها را مرتبط با نزول آية  ثانياً، حتّي اگر بتوان اين گزارش
دهد؛  معرض خدشه قرار مي چندگونگي موجود ميان آنها صحت و درستي متنشان را در

چنانكه علّامة طباطبايي و محمد عزّت دروزه همين گوناگوني و اختالف را دليل وهن آن 
، 1383دروزه، / 86، ص14 ، ج1417طباطبايي، (اند  روايات يا توقّف در پذيرش آنها دانسته

كه ) ص(ر كه بنابر روايت أنس، پس از طرح اين پرسش از پيامب توضيح اين ). 170، ص3 ج
و  145، ص»الف«تا  سيوطي، بي(تر است  تر و كدام مبغوض ها نزد خداوند محبوب كدام مكان

گرفتند و  ها را نمي كه مسلمانان ناخن و بنابر روايت مجاهد، به سبب آن ) 279، ص4، ج1404
واحدي، (زدند  بندهاى انگشتان را پاكيزه نساخته و آبخورها را كوتاه نكرده و مسواك نمى

، فترتي در نزول وحى پديد آمده و )140-139، صص3، ج1422ابن جوزي، / 203، ص1388
اما مطابق برخي ديگر از روايات، اين فترت . پس از آن فترت، اين دو آيه نازل گرديده است

پيرامون اصحاب كهف، ذي القرنين و روح بوده كه ) ص(ناشي از حادثة سؤال قريش از پيامبر 
رو، مدتي  دهد؛ از اين ، وعدة پاسخ زودهنگام به آنها مي»إن شاء اهللا«لفظ  بدون ذكر آن حضرت

، 6، ج1422ثعلبي، (گردد  شود و پس از آن، اين آيات نازل مي در نزول وحي فترت ايجاد مي
  ). 140-139، صص3، ج1422ابن جوزي، / 203، ص1388واحدي، / 223ص



  

       

 
 

  35   آن سورة مريم با ساير آيات 65و  64دي ديدگاه مفسران پيرامون تناسب معنايي آيات تحليل انتقا

  :گويد رشيد الدين ميبدي در اين باره مي

 و مقاتل بود؟ سبب، چه را جبرئيل بازماندن كه علما ميان ف استخال و«
 پرسيدند خداى رسول از قريش: گفتند عكرمه و ضحاك و قتاده و كلبى

وا« :گفت رسول و. روح از و القرنين ذو و الكهف اصحاب ةقصجِعرغَداً ا 

و »اُخْبِرُكُم قُلْ َلَمنْ يا طَأ شاءفَاَب ،رَ اللَّهئيلُجِب و نْزِلْ لَمي هلَيلى ععينَ اباَر 

 لَعلِّي: فَقالَ أتاه ثُم )ص( اللَّه رسولِ علي الْملَك أبطَأ: مجاهد قالَ و .يوماً

 تقُصون ال تتسوكُونَ، و ال أنتم أفْعلُ، و ال لم و: فَعلْت، قالَ قَد: أبطأت، قالَ

كُمأظْفارقُّونَ ال ، ونت كُماجِمرب ؟ تَأخُذُونَ ال وكُماجِمر6 ، ج1371ميبدي، (» ب ،
  ). 72-71صص

يكي وقوع فترت در نزول وحي بر پيامبر اكرم : بنابراين، در اينجا، دو موضوع مطرح است
  . با اين فترت 64و ديگري ارتباط آية ) ص(

هايي كه به اين  سورة مريم، بايد گفت گزارش 64دربارة فترت وحي پيش از نزول آية اما 
  :اند قابل پذيرش نيستند؛ زيرا فترت پرداخته

ها از آنها به عنوان عامل فترت ياد شده است،  اوالً، برخي از اموري كه در اين گزارش
تواند سبب معقولى براى پيدايش فترت به حساب آيند؛ زيرا معقول نيست كه نزول وحى  نمي

همچون عدم پاكيزگى مردم توقّف يابد و اگر بنا بود چنين امورى به توقّف  به سبب امورى
قتل، دزدى، زنا، شرابخوارى و امثال اينها كه : ترى مانند وحى بينجامد، سزاوار بود امور زشت

العرب و از جمله مكّه، فراوان بود وحى را متوقّف سازد و اساساً، در  ةدر آن عصر، در جزير
بعالوه، مهبط ! يازيدند، هيچ وحيى نزول نيابد مردم به چنان اعمالى دست مىالعرب كه  ةجزير

بوده است؛ بنابراين، چرا وحى به علّت ناپاكى و ناپاكيزگى ) ص(وحى، قلب پاك پيامبر اسالم 
   !؟)253، ص1380نكونام، (مردم، توقّف يابد 

يم و آية پس از آن، پس سورة مر 64ثانياً، در صورتي كه مطابق برخي از اين روايات، آية 
دادن به  ـ به هنگام وعده براي پاسخ) ص(نگفتن پيامبر » إن شاء اهللا«از فترت وحي به خاطر 

ـ نازل شده باشد، چرا اين دو آيه در سورة ... هاي مشركان دربارة اصحاب كهف و  پرسش
ات سورة كهف كه مريم قرار داده شده است؟ بلكه الزم بود كه اين آيات نيز همراه با همان آي

را از جانب پيامبر » إن شاء اهللا«هاي قريشيان و مسألة ترك استثناء و عدم ياد كرد  پاسخ پرسش
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 اللَّه يشاَء أَن غَدا إِلَّا ذَالك فَاعلٌ   إِني ٍء لشاْي تقُولَن لَا و﴿: فرمايد آمد؛ آنجا كه مي مطرح كرده، مي

اذْكُر و كبإِذَا ر نِسيت سي قُلْ ونِ أَن عيهدي يبر بأَقْرل ناذَا ما هدش24-23/ 18: الكهف( ﴾ر(.  

ها نيز امر معقولي كه بتوان آن را به عنوان عامل فترت وحي،  عالوه بر اين، در ديگر گزارش
  . پذيرفت مطرح نيست و در نتيجه، پذيرش آنها نيز منطقي نيست

از فرشتة وحي درخواست نزول ) ص(اين ادعا كه پيامبر اكرم  كه دربارة نكتة ديگر اين
مكرّر و يا با فاصلة اندك، بر خود داشته و فرشته نيز در پاسخ وي اين آيات را مطرح كرده 

هاي روايي آمده بيانگر چنين امري هست،  هرچند آنچه در برخي گزارش: توان گفت است، مي
ها، پيامبر با آنها، درخواست خود را در برابر فرشتة  ارشاما الفاظ و عباراتي كه مطابق اين گز

  :وحي، مطرح كرده متفاوت است؛ بدين صورت

، 1415طبري، ( »فَنَزَلَت تَزورنا مما أكْثَرَ تَزورنا أنْ يمنَعك ما: لجِبريلَ قَالَ )ص( النَّبي« ـ 
  ؛)78، ص16 ج

كثير،  ابن( »فَنَزَلَت ظَنٍّ كُلَّ الْمشْرِكُونَ ظَنَّ حتَّى علَي قَد رثتلَ لجِبريلَ قالَ )ص( النَّبي إنَّ«ـ 
  ؛)221، ص5 ، ج1412

 »فَنَزَلَت إلَيك اشْتَقْت حتَّى جِئْت ما :انْحباسٍ بعد جاء حينَما لجِبريلَ قالَ )ص( النَّبي إنَّ« ـ 

  ؛)130، ص16 ، ج1415طبري، (

 إنِّى جِبرَئيلُ لَه إلَيكَ؟ فَقَالَ اشْتَقْت و ظَنَّى ساء حتَّى علَى أبطَأت )ص( اللّه رسولُ لَه قالَ«ـ 

قَ كُنْتأشْو نِّى ولَك دبع ورأمإذا م ثْتعب إذَا و نَزَلْت تبِسأح تستَب1422ابن جوزي، (» اح ،
  ؛)140، ص3 ج

» فَعلْت قَد: أبطأت، قالَ لَعلِّي: فَقالَ أتاه ثُم )ص( اللَّه رسولِ علي الْملَك طَأأب: مجاهد قالَ و«ـ 

  ؛)72، ص6 ، ج1371ميبدي، (

ثعلبي، (؟ »حبِسك ما: فَقالَ أتاه ثُم )ص( اللَّه رسولِ الْرسلُ علي أبطَأت: مجاهد قالَ و«ـ 
  ؛)223، ص6 ، ج1422

، 1، ج1383هشام،  ابن(» لَقَد احتبست عنّي يا جِبريلُ: لَما أتاه) ع(ه قالَ لجِبريلَ أنَّ«ـ 
  ).197ص

كه همگي اشاره به امر  ـ در حالي هاي روايي بديهي است كه اين گوناگوني در گزارش
مل را عا» نقل به معنا«كه بتوان  شود ـ مگر آن واحدي دارندـ موجب تضعيف وضعيت آنها مي

  .آن دانست
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يا  آن از فرشتة وحي، درخواست نزول پي در پي) ص(اما دربارة اين نكته كه پيامبر اكرم 
دانسته كه فرشتگان در انجام  نمي) ص(آيا پيامبر : توان پرسيد با فاصلة اندك داشته است، مي

 بِأَمرِه هم و ولِبِالْقَ يسبِقُونه ال﴿؛ امور، مستقل نيستند؛ بلكه مطيع محض امر پروردگارند

تا  )6/ 66: التّحريم(﴾ يؤمرونَ ما يفْعلُونَ و أَمرهم ما اللَّه يعصونَ ال﴿ ،)27/ 21: االنبياء( ﴾يعملُونَ
اي دارد،  چنين پرسش يا درخواستي را با فرشتة وحي، مطرح نكند يا اگر حقيقتاً، چنين خواسته

  ترين فرد به آن درگاه است؟ كند؛ زيرا او خود، مقرّب آن را از درگاه خداوند طلب

نوشت شمارة  پي. ك.ر(اوالً، حتّي اگر فترتي در نزول وحي رخ نموده : پاسخ، روشن است
روي داده باشد، پيامبر كه ) ص(اي طوالني براي مالقات جبرئيل با پيامبر اكرم  و يا فاصله) 1

داند كه حكمت  وست بدرستي و استواري، مييافتة از سوي ا شدة خداوند و هدايت تربيت
داند كه او بايد  ثانياً، پيامبر بروشني، مي. خداوند اقتضاي چنين تأخير و تبطيئي را داشته است

درخواست خويش را در اين باره، در پيشگاه خداوند مطرح كند و در راز و نياز و مناجات و 
ساز  نيازِ چاره واستة خود از درگاه آن بياستغاثة خود با پروردگار، به ذكر مطالبه و طرح خ

كه پرسش و تقاضايش را در محضر كسي عرضه كند  ؛ نه آن )2نوشت شمارة  پي. ك.ر(بپردازد 
  .كه هيچ اختيار و قدرتي از خود ندارد

هاي اسباب النّزول ساختگي و عاري  بر اين اساس و با توجه به اين كه بسياري از گزارش
هايي منطبق بر  وضع و جعل در آنها كارگر افتاده و يا بعضاً، داستان اند و دست از حقيقت

رسد كه در اينجا نيز  آيات، پرداخته شده و به عنوان سبب نزول آيات مطرح گرديده، به نظر مي
از ) ص(اكنون، اگر چنين درخواستي از جانب پيامبر اكرم . همين حالت، پيش آمده است

  .حل ديگري براي چرايي نزول اين دو آيه مطرح نمود جبرئيل، منتفي باشد، بايد راه

  بررسي ادعاي فترت وحي در ارتباط با آيه   - 3

از فرشتة وحي، ) ص(گفته دربارة موضوع مورد درخواست و پرسش پيامبر  اگر تعليل پيش
سورة مريم و از روايات اسباب  65و  64همانطور كه از ظاهر آيات  –صائب نباشد، آن گاه 

در برابر فرشتة وحي، ) ص(توان پذيرفت كه پيامبر اكرم  مي -آيد ل به عنوان قرينه، برميالنّزو
چنين درخواست و پرسشي را مطرح نموده و يا دست كم، چنين سؤال و درخواستي در ذهن 

، به ضرورت اذن 64آن حضرت، وجود داشته است؛ لذا، در پاسخ به اين خواستة پيامبر، در آية 
، به اين همچنين. ﴾إِلَّا بِأَمرِ ربك  و ما نتنزلُ﴿: است ول فرشتگان، اشاره شدهخداوند براي نز
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و ﴿ :را از ياد نبرده است) ص(نكتة مهم توجه داده شده كه خداوند فراموشكار نيست و پيامبر
آن، صبر بر  و بر همين اساس، در آية بعد نيز آن حضرت به عبادت و ﴾ما كانَ ربك نِسيا
  .﴾لعبادته اصطَبِر و فَاعبده... ﴿  :دعوت شده است

بر اساس اين تحليل، در حقيقت، آنچه در اين دو آيه، مطرح شده پاسخ به سؤال ملفوظ يا 
مقدري بوده كه يا به صورت آشكارا، عرضه شده و يا طرح ذهني داشته است؛ درست مانند 

در باب حفظ وحي، ) ص(كه براي رفع نگراني پيامبر اكرم  »مةالقيا«در سورة  19تا  16آيات 
  .اند؛ يعني مشكلي موجود بوده و پاسخي به آن داده شده است نازل گرديده

باشيم؛ يعني » فترت وحي«البتّه، اين بدان معنا نيست كه از اين رهگذر، قائل به پذيرش 
احتباس «يا » فترت وحي«يا » وحيانقطاع «توان بر نزول ديرهنگام فرشته بر پيامبر، عنوان  نمي

با  64دليل آن است كه همانگونه كه در همين آية . و ديگر عناوين مشابه اطالق نمود» وحي

اً...﴿ عبارتِسين كبا جملة »الضّحي«و نيز در آيات آغازين سورة مباركة  ﴾ما كانَ رب ﴿ كعدما و
تواند حقيقت داشته باشد؛ هرچند  قطاع وحي، نمياشاره شده، چيزي با عنوان ان ﴾ربك و ماقَلي

مكارم، . نك(اند  هايي مطرح كرده برخي براي وقوع آن، فلسفه و در اين خصوص، استدالل
؛ زيرا علم و حكمت الهي پشتوانة نزول پي در پي يا با تأخير وحي و )100، ص27 ، ج1374

ـ نزول  اين مدت، طوالني باشد ـ هرچند فرشتة وحي بر پيامبر است و اگر براي مدت معيني
وحي و نزول فرشته صورت نگيرد، اين به معناي انقطاع نيست، بلكه مفهوم آن، عدم نياز به 

ـ هرچند پيامبر تمايل داشته باشد تا فرشتة   نزول وحي جديد بر مبناي حكمت خداوند است
ي از اين امر داشته باشند وحي زود به زود، با وي ارتباط برقرار كند يا ديگران تعابير نادرست

/ 19: مريم( ﴾و ما كانَ ربك نِسياً﴿ :رسد تعابيري چون به نظر مي). 3نوشت شمارة  پي. ك.ر(

گوياي اين حقيقت باشد؛ اما مقصود از ) 3/ 93: الضّحي( ﴾ما ودعك ربك و ما قَلي﴿و) 64
يد و نزول فرشته، به سبب رغم نياز واقعي به وحي جد انقطاع وحي آن است كه علي

كنندة وحي و يا اظهار ناراحتي خداوند نسبت به وي،  نبودن شرايطي از جانب دريافت فراهم
هاي  اين نزول صورت نگيرد؛ چه، در غير اين صورت، وجود فاصله ميان واحدهاي نزول

وان از آن به ت نموده و نمي ـ امري طبيعي بوده كه هميشه، رخ مي هرچند گاه طوالني باشد ـ وحي
  .سال، نازل گرديده است 23عنوان انقطاع وحي ياد كرد و به همين علّت، آيات قرآن در طول 
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  بررسي چگونگي نزول دو آية سورة مريم  - 4

ممكن است برخي گمان برند كه به سبب عدم پيوند معنايي بين اين دو آيه و آيات قبل و 
اكرم  ـ هرچند به امر پيامبر اند ت پيرامون خود داشتهبعد از آن، اين دو آيه نزولي مستقل از آيا

  : عزت دروزه گويدمحمد  ،براي نمونه! اند ، در زمرة آنها قرار گرفته)ص(

مريم، كه مطابق با داللت سورة  65-64آيات : چه بسا بتوان گفت كه«
از تأخير ) ص( پيامبر ةكواجماعي روايات، مشتمل بر پاسخ به پرسش يا ش

زماني از آيات پيش از خود نازل شده باشد؛ لكن  ةباشد، با فاصل فرشته مي
در جايگاه كنوني خويش قرار گرفته ) ص( پس از نزول به فرمان پيامبر

» ...است؛ هرچند پيوندي بين آن دو و آيات پيش از آنها وجود نداشته باشد

  ).170، ص3 ، ج1383دروزه، (

تواند دليل قاطع و محكمي براي  وي آشكار نميبا وجود اين، بايد گفت كه نبودن پيوند معن
توجه به سبك كالم خداوند كه با شيوة بياني بشر، : توان گفت گزينش اين نظر باشد؛ بلكه مي

كه به » انعام«اي مانند  تواند پاسخگوي اين مشكل باشد؛ چنانكه در سوره تفاوت دارد مي
، )396-395، صص2، ج1416بحراني، (گواهي روايات، همة آيات آن، يكباره، نازل گرديده 

كه لزوماً، بايد همة آيات آن را » مةالقيا«ها و مباحث متنوعي مطرح است يا در سورة  موضوع
ـ آياتي نيز  ـ كه همان قيامت و رستاخيز است يك واحد نزول دانست، عالوه بر موضوع اصلي

و لزوم تبعيت از آنچه خداوند نورزيدن در امر قرآن  براي شتاب) ص(در تذكّر به پيامبر اكرم 
: مةالقيا(كند به صورت معترضه در ميانة آيات مرتبط با موضوع اصلي، آمده است  مطرح مي

75 /16-19.(  

 نكونام، .نك(دانند  عالوه بر اين، برخي سبك كالم خداوند در قرآن را سبك گفتاري مي

 ورمطلوب،پ/ 249، ص6-5ش ،1379و  35-26، صص3ش ،1379و  73-67صص ،1380

اگر اين نظريه صائب باشد طرح مباحث استطرادي و اعتراضي در ميان . )170-10، صص1384
يك موضوع اصلي، امري طبيعي و بديهي خواهد بود؛ چه هر ناطقي ممكن است به هنگام 

آيد  اي كه در محضر او پيش مي هاي غير مرتبط و حاشيه ايراد سخنراني و خطابه، به موضوع
البتّه، در اين صورت، بايد گفت اين دو آيه در اثنا و ). 4نوشت شمارة  پي. ك.ر(اشاره كند 

حين نزول سورة مريم، به فرشتة وحي القاء گرديده تا آن را براي پاسخ به درخواست پيامبر 
  .و به عنوان وحي، به اطالع وي برساند) ص(
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دند كه اين آيه و معتق 64در آغاز آية ) واو(از سوي ديگر، برخي به خاطر وجود حرف 
تواند نزولي مستقل از آيات پيش از خود داشته باشد؛ زيرا حرف  بالطّبع، آية مابعد آن نمي

شايستگي آغازگري كالم را ندارد و شروع سخن با آن شروعي منطقي نيست، چه واو ) واو(
  ).254، ص1380نكونام، (هميشه بيانگر پيوند سخن مابعد آن با سخن ماقبل آن است 

كه اموري كه به عنوان عوامل انقطاع وحي پيش از نزول اين دو آيه بر  سرانجام، اين و  
شايستة إعتنا و پذيرش نيست؛ بنابراين، دليل ) 96-95صص ،1382 نكونام،. ك.ر(اند  شمرده

استواري بر نزول مستقل اين دو آيه وجود ندارد و بناچار، الزم است اين دو آيه را نيز در زمرة 
واحدهاي نزول پيشين سورة مريم بدانيم كه در اين صورت، ممكن است مجموعة واحد يا 

هم، يك واحد نزول باشند و ممكن هم هست اينگونه نباشد و بيش  آيات سورة مريم بر روي
  . از يك واحد را تشكيل دهند

  ارتباط و تناسب اين دو آيه با آيات پيراموني   - 5

نوشت  پي. ك.ر(يان ميان اين دو آيه با آيات قبل و بعد با توجه به فقدان تناسب معنايي نما
هايي چند، در صدد  ، مفسران قرآن به هنگام تفسير اين آيات، با طرح ديدگاه)5شمارة 
در اينجا، ابتدا، به . اند پيوندي بين اين دو آيه با آيات پيراموني برآمده يابي و ايجاد هم تناسب

ها پرداخته و  پردازيم و آنگاه، به بررسي اين ديدگاه ه ميهاي مختلف در اين زمين ذكر ديدگاه
  :كنيم سرانجام، استوارترين ديدگاه صائب و قابل قبول از نظر خويش را مطرح مي

  گفتار بهشتيان -1- 5

كه درست، پيش از دو ) 63-60/ 19: مريم(با توجه به يادكرد متّقين و پاداش بهشتي آنها 
سورة مريم برآمده و  65و  64برخي در صدد پيوند اين دو آية آية مورد بحث واقع شده است، 

 :اند، براي نمونه اين دو آيه را از سخنان متّقين به هنگام ورود آنها به بهشت به شمار آورده

»وه بارإخ نلِ عأه ةنالْج مهقُولُونَ أني دنها عولخد بنيخاطم مهضعضٍ بعبل 

 لُطفه، و و تعاىل اِهللا بِأمرِ إلَّا الْجِنانَ هذه نتنزَََّلُ ما: الْإبتهاجِ، أي و التبجحِ بِطَريقِ

وه كالورِ ما اُألمهفالا، سكُلِّه ا وقَّبِهرترِها، فَما و ماضح اهندجو ا وم هجِدن وه 

نم هلُطْف و هل1364قرطبي، . نيز نك/ 349، ص3 ، ج1419ن عجيبه، اب( »فَض ،
؛ اين دو آيه خبري است كه از بهشتيان نقل شده است؛ چه، )129، ص11 ج

به بهشت، از سر شادماني و بهجت، يكديگر را مورد رود آنها به هنگام و
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ما جز به فرمان خداوند متعال و : گويند دهند و به هم مي خطاب قرار مي
او مالك همة امور گذشته و آينده . شويم بهشت وارد نمي لطف وي، به اين

ايم يا به دست خواهيم آورد  بنابراين، هرچه به دست آورده. و حاضر است
 . همه از لطف و فضل خداوند، ناشي است

البته، با اين تفاوت كه اين دو آيه به صورت التفات از غيبت به متكلّم بيان شده است؛ زيرا 
ز متّقين، به صورت غايب سخن رفته؛ لكن طي اين دو آيه، متّقين خود به در آيات پيشين، ا

شيرازى،  حسينى(اند  سخن آمده و به چگونگي ورود و جايگيريشان در بهشت اشاره نموده
 ).453، ص3 ، ج1424

در اين تحليل، . كند اي ديگر مطرح مي فخر رازي اين ديدگاه را به نقل از ابومسلم، به گونه
به عنوان كالم خداوند  65كالم متّقين است؛ لكن بخش پاياني آن و نيز آية  64ية بخشي از آ

  :شمرده شده است

و  جايز است که سخن شتيان باشد ﴾ربك بِأَمرِ إِلَّا نَتَنَزَّلُ ما و﴿ عبارت«
شومي جز به امر  ما وارد شت منی: گويند مراد اين است که شتيان می

هر چه در آينده، در شت پيش روی ما  ﴾أَيدينا بينَ ام لَه﴿ .پروردگارت
 بينَ ما و﴿منود  و هرچه در گذشته، در دنيا، رخ می ﴾خَلْفَنا ما و﴿باشد 

كخداوند است ﴾ذل و هرچه در ميان اين دو زمان، روی داده مهه، از آن .﴿و 
کند تا از  راموش منیها ف و خداوند چيزی را از آفريده ﴾نَسيا ربك كانَ ما

بازگرداندن وی به زندگی خودداري کند؛ چرا که خداوند دانای ان است و 
 ربك كانَ ما و﴿: فرمايد اين که می ماند و اي از او خمفی منی کوچکترين ذره

است؛ چنانکه ) ص(آغاز کالم خداوند به هنگام خطاب قراردادن پيامرب  ﴾نِسيا
نيز متصل به آن است و معنای  ﴾بينهما ما الْأَرضِ و و مواتالس رب﴿: عبارت

ها و  ، خداوند نه تنها رب تو که رب آمسان)ص(ای پيامرب : آن اين است که
 :پس او را عبادت كن. باشد زمني و رب هر آنچه در بني آن دو هست نيز می

﴿هدب555-554، صص21 تا، ج فخر رازي، بي( »... ﴾فَاع(.   
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  نقد و بررسي - 1-1- 5

براي اين توجيه، تناسب بيشتري با سياق آيات قائل هستند  از مفسران هر چند برخي
. پسندند وجه، نمي هيچ ، اما برخي ديگر اين توجيه را به)453، ص3 ، ج1424شيرازى،  حسينى(

دو آيه حكايت  اين«: قرآني با اين ادعا كه نمايان است كه عبارت: گويد محمد عزت دروزه مي
ناسازگار است؛ بلكه اين دو آيه با رواياتي كه اشاره » كالم متّقين به هنگام ورود به بهشت باشد

، 3 ، ج1383، دروزه(دارند كه اين دو آيه سخن جبرئيل است بيشترين اتّساق و تناسب را دارند 
  ).169ص

  : داند نادرست ميفخر رازي نيز خود توجيهي را كه در اينجا نقل كرده از سه جهت، 

است، چون عبارت ) ص(اشاره به نزول مالئكه براي رسول اكرم » تنزّل«ظاهر واژة ) الف
هم اشاره به تكليف دارد و در اين » امر«همچنين، ظاهر واژة . در آن، وجود دارد» بأمر ربك«

  . تر است معنا، مناسب

ده است و اين، با مخاطبة خطاب در اين آيه، از سوي جماعتي به يك نفر مطرح گردي) ب
  . برخي از بهشتيان با برخي ديگر در بهشت، تناسب ندارد

وجود  ﴾بينهما ما و الْأَرضِ و السماوات رب نِسيا ربك كانَ ما و﴿آنچه در سياق عبارت ) ج
ها پس، گويي آن. شود و پيامبر به آن توصيف نمي دارد جز با حالت تكليف تناسب ندارد

اي محمد پروردگار تو فراموشكار نيست كه سهو بر او  :اند به پيامبر گفته) فرشتگان وحي(
، 21 تا، ج فخر رازي، بي(هنگام ما زياني به تو برساند  جايز باشد تا در نتيجه، نزول دير

  ).555-554صص

ي، مدعي توان با تمسك به چنين توجيه ناموجه و غير مقبول وجه نمي هيچ بر اين اساس، به
  .سورة مريم با آيات پيش از آن دو بود 65و  64تناسب معنوي ميان آيات 

  مرتبط با يادكرد پيامبران در آيات پيشين  -2- 5

پيوندي اين آيات با آيات پيشين، مطرح شده  يكي ديگر از توجيهاتي كه در ارتباط با هم
نها و نيز يادكرد حضرت مريم و اين است كه يادكرد پيامبران و ذكر عنايات رباني نسبت به آ

، )ص(تجلّي فرشته براي وي، زمينة پرسش از چگونگي نزول فرشتگان را براي پيامبر اسالم 
دروزه، (رو، خداوند از زبان مالئكه، اين دو آيه را نازل كرده است  فراهم كرده است؛ از اين

  ).170، ص3 ، ج1383

  : گويد بيان كرده است و مياي ديگر  ابن عجيبه نيز همين وجه را به گونه
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»هجو ةباسما املُنل لَهقَب- و اللّه أنَّ -أعلَم قلَّ الْحج اللُها جلَم درس صصق 

علَيهِم،  بِه ينزلُ الَّذي وحيِهِم صاحب هو جِبرِيلُ كانَ بعدهم، و نشأَ ما و الْأنبِياِء
نا ذَكَرنَّأ ه ولَهزن سلَي  ،يارِهتقُولُ... بِاخي قلَّ الْحياً جاكح ،اللُهلِ جقَورِيلَ لجِب 

هلَيع المالس :ا ولُ مزنتن كلَيا عي دمحرِ إِلَّا مبِأَم كب3 ، ج1419ابن عجيبه، (» ر ،
 -لبته، خدا داناتر استا -؛ وجه مناسبت اين دو آيه با آيات پيشين)349ص

كه به صورت منظّم، به ذكر داستان  اين است كه حضرت حق تعالي هنگامي
پيامبران و اتّفاقاتي كه پس از آنها رخ داده پرداخت و جبرئيل همان كسي 

شود كه فرود  آورده، در اينجا يادآور مي بوده كه وحي را بر آنها فرود مي
لذا، خداوند به ... . خود وي نيست  آمدن جبرئيل بر پيامبران در اختيار

: كه) گويد از زبان جبرئيل سخن مي(مي پردازد ) ع(حكايت سخن جبرئيل 

  .آييم اي محمد، ما جز به فرمان پروردگارت بر تو فرود نمي

 و فَاعبده﴿ :عبارت: گويد عالمة طباطبايي نيز سخني نزديك به اين مضمون دارد و مي
طَبِراص هتبادعاين تفريع از است ممكن و... است  64آية  صدر بر ، تفريع65در پايان آية  ﴾ل 

 اتّصال احتمال، وجه اين با باشد و نيز آيه دو اين بر سابق سياقِ بيانِ تأكيدي بر كه شود استفاده

 تمام دو را ـ به آن نيستيم ناچار ديگر، و شود مى روشن نيز آن بر سابق آيات با آيه دو اين

  ).110-109، صص14 ، ج1417طباطبايي، (بدانيم  معترضه جملة معناـ

خاصي  نزول آيات، شأن اين براى گرچه: مفسر ديگري نيز در همين زمينه، معتقد است
 گذشته آيات با منطقى ارتباطى و پيوند كه بود نخواهد آن از اين، مانع ذكر شده است، ولى

 و كم بى همه پيشين، آورده آيات در جبرئيل ههرچ كه  اين بر است تأكيدى باشد؛ زيرا داشته
  ).110، ص13 ، ج1374مكارم، (  او، نيست خود از چيزى است و خداوند ناحية كاست، از

براساس اين نظر، پس از ذكر نام . اند اي ديگر مطرح كرده برخي نيز همين ديدگاه را به گونه
كه مالئكه سفيران  ته و با توجه به اينپيامبران و لطف و عنايتي كه خداوند در حق آنها روا داش

گيرد كه اگر آنها  اند در ذهن برخي از مشركان، اين تصور شكل مي بين خداوند و پيامبران بوده
شوند؛ چنانكه بر  فرشتگان را عبادت كنند و به آنها تقرّب جويند، فرشتگان بر آنها نيز نازل مي

 ال لَو﴿ :گفتند ارا نيز مطرح كرده بودند و ميطبق آياتي ديگر، آنها چنين درخواستي را آشك
 ﴾عظيمٍ الْقَريتينِ من رجلٍ  علي الْقُرآنُ هذَا نزلَ ال لَو﴿و  )21/ 25: الفرقان( ﴾الْمالئكَةُ علَينا أُنزِلَ
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ت پس، اين آيات به عنوان پاسخي قاطع به چنين تصوراتي، فرود آمده اس). 31/ 43: الزّخرف(
  ). 752-51، صص8 ، ج1388خطيب، (

مطابق بيان او، خداوند . كند آلوسي نيز همين ديدگاه را به وجهي ديگر از برخي نقل مي
به بيان اعمال ) ص(سبحان پس از بيان قصة پيامبران، براي استواري و تثبيت دل پيامبر اكرم 

البتّه، شايستگان و پرهيزگاران  ناپسندي كه جانشينانِ ناشايست پيامبران انجام دادند پرداخت و
آنگاه، به دنبال آن، براي رد . را بيان كردرا استثنا نمود و سپس، پاداش و مجازات هر دو فرقه 

كردن ادعاها و گمان باطل مشركان مبني بر رهاكردن پيامبر از سوي خداوند و براي عرض 
پس، به مناسبت سخن از . دهي به وي، به نقل قول جبرئيل پرداخته است تسليت و آرامش

تقوي كه در آيات پيشين مطرح بود، به اين نكته اشاره كرده كه فرشتگان در حركت و سكون 
دعوت به عبادت و صبوري در ) ص(خود، منقاد و مطيع پروردگارند و پس از آن، پيامبر اكرم 

رو،  از اين. كندعبادت شده كه مفهوم آن اين است كه پيامبر نبايد به ادعاهاي مشركان، توجه 
- 430، صص8 ، ج1415آلوسي، (در ادامه، به ادعاهاي مشركان در رد رستاخيز پرداخته است 

431.(  

  نقد و بررسي - 2-1- 5

هرچند در صورت پذيرش اين نظر، بين اين دو آيه با آيات پيشين، ترابط و تناسبي شكل 
ـ  تحليلي كه آلوسي از آن ارائه كردهبويژه، مطابق با  ـ  رسد كه اين ديدگاه گيرد و به نظر مي مي

پيوندي ميان همة آيات سورة مريم از آغاز تا اين دو آيه است؛  دادن نوعي هم در صدد شكل
توان به پذيرش آن تن در داد؛ چه، برخالف آيات پيشين سورة  لكن با وجود چنين تالشي، نمي

با مشركان و مخالفان و همة  ـ ـ چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم مريم، كه خطاب آن
دينان براي تهديد و هشدار بدانها و يا حتّي به مؤمنان براي تقويت و تثبيت ايمان آنهاست،  بي

است و نه مخالفان آن حضرت كه منتظر نزول ) ص(يكباره، پيامبر  مخاطب اين دو آيه به
  .مالئكه بر خويش بودند

) ص(ناگهان، از زبان مالئكه با پيامبر اكرم  ،64همچنين، در اين دو آيه يا حداقل در آية 

با پيامبر ) ارتباطي(سخن گفته است، حال آنكه در هيچيك از آيات پيشين، چنين نقل قولي 
آن  ،پس، به سخن درآمدن چنين قائلي. اي، بدان، معطوف شود وجود ندارد تا به گونه) ص(

بودن و غير  اعتراضي ةهستند زمينهم در ميانة مباحثي كه تقريباً، همگي با يكديگر مرتبط 
بودن اين دو آيه را با ديگر آيات فراهم ساخته و وضعيت اين دو آيه را از اين حيث،   پيوند هم
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كه در آنجا نيز  بسيار مشابه نموده است؛ بويژه آن» مةالقيا«سورة  19تا  16به وضعيت آيات 
» مةالقيا«با اين تفات كه در سورة  است،) ص(بسان اينجا مخاطب آيات ناهمسان، پيامبر اكرم 

آن حضرت، مستقيماً، از جانب خداوند، ولي در دو آيه مورد بحث از سورة مريم، آن حضرت 
از زبان مالئكه مورد خطاب قرار گرفته است و همين امر درك تناسب و ترابط را در اين سوره 

  .تر ساخته است ، پيچيده»مةالقيا«در مقايسه با سورة 

  بر قصه قصه عطف -3- 5

 »بر قصه قصه عطف«كند كه وي ارتباط بين اين آيات را از قبيل  آلوسي از خفاجي، نقل مي

در تعريف » كشاف اصطالحات الفنون«صاحب ). 430، صص8 ، ج1415آلوسي، (دانسته است 
  :، گويد»عطف قصه بر قصه«قاعدة 

يان شده است به مجموع هايي كه به غرضي، ب آن عبارت است از اين كه مجموع جمله
اين امر البته، به خاطر وجود . هايي ديگر كه به غرضي ديگر بيان شده، عطف گردد جمله

بودن اين دو  بنابراين، صرف نظر از خبري يا انشائي. مناسبتي بين اين دو دسته از جمالت است
سيار نيكوتر دسته جمالت، هرچه مناسبت بين اين دو دسته از جمالت بيشتر باشد، عطف نيز ب

عليه  بر اين اساس، در عطف قصه بر قصه، شرط است كه معطوف و معطوف. خواهد بود
البته، گاهي اين . اي بر جملة ديگر اي از جمالت باشند و نه عطف جمله مشتمل بر مجموعه

بر حاصل مضمون ) عليهٌ  معطوف(عطف مشتمل بر عطف حاصل مضمون يك دسته از جمالت 
  ).1189، ص2، ج1996تهانوي، ( شود نيز مي) معطوف(ديگر  اي جمالت دسته

  نقد و بررسي - 3-1- 5

اگر بخواهيم چنين توجيهي را بپذيريم ديگر هيچ دو كالم و . اين توجيه، بسيار كلّي است
گفتاري با هم نامتناسب نخواهند بود؛ بلكه با ادعاي عطف قصه بر قصه، هر سخني قابل ترابط 

  .تواند باشد نان ميو تناسب با ديگر سخ

 پيوند بر مبناي قرينه آشكار -4- 5

فخر رازي به طرح سؤال دربارة چگونگي اتّصال دو آية محل بحث از سورة مريم با آيات 
هرگاه قرينة آشكاري براي اين پيوند وجود داشته   :گويد پيشين پرداخته و خود، در پاسخ، مي
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 إِذا﴿: ـ يعني در آيات يات ديگري از همين سورهباشد، اين اتّصال، ناپسند نيست؛ چنانكه در آ

ـ نيز چنين )36-35/ 19: مريم( ﴾...ربكُم  و ربي اللَّه إِنَّ و فَيكُونُ كُن لَه يقُولُ فَإِنما أَمراً  قَضي
تا،  فخر رازي، بي(اتّصالي صورت گرفته و كالم خداوند، به كالم غير وي، پيوند خورده است 

  ). 554ص ،21 ج

  نقد و بررسي - 4-1- 5

 تواند مبناي ترابط و تناسب باشد؛ لكن فخر آشكاري وجود داشته باشد، مي ةالبتّه، اگر قرين

رازي قرينة آشكاري كه پيوند و ارتباط ميان آيات را در اينجا، برقرار سازد معرّفي نكرده و 
  .دربارة آن، توضيحي نداده است

  لّموحدت متكپيوند بر مبناي  -5- 5

نيز با طرح پرسشي همانند فخر رازي، به بررسي چگونگي اين » تفسير تسنيم«صاحب 
  :گويد پردازد و مي عطف و ارتباط آيات محل بحث از سورة مريم مي

؛ ولي حكايت كالم اهللا است؛ كالمِ مالئكه است ﴾...ما نَتَنَزَّلُ و﴿: محكيكه درست است 
كالم متكلّم بايد به هم مرتبط و ، از نظر ادبيچه،  ؛كالم خداست ﴾...وما نَتَنَزَّلُ﴿جملة  يعني

به . گوينده يكي است، بلكه تا گوينده باشند دودر اينجا چنين نيست كه  اين .منسجم باشد
خداوند ، لكن كالم هاست كالم فرشته محكيگرچه  ﴾ ...وما نَتَنَزَّلُ﴿تعبيرِ چون عبارت ديگر، 

وحدت متكلّم معيار ، در عطف ادبي از آنجا كه كند و مِ آنها را نقل ميدارد كالاست و خداوند 
و از  ، پس، اين دو آيه نيز همچون آيات پيشين، سخن خداوند استها است نه وحدت محكي

: مريم(﴾ إِنَّ اللَّه ربي وربكُم﴿نانكه در همين سورة مريم، آية چ؛ اين نمونه در قرآن كم نيست

إِذَا قَضَي أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه ﴿ :اوندعاطفه بر سخن خد» واو«كالمِ مخلوق است با كه  )36 /19
كالمِ مخلوق بر كالمِ خالق در حقيقت،  كه ؛ حال آن عطف شده است) 35/ همان( ﴾كُن فَيكُونُ

قرآن اي از  هآي يزن ﴾إِنَّ اللَّه ربي وربكُمِ ﴿عبارتچون ؛ هر دو كالم اهللا استو عطف نشده 
جوادي آملي، ( وحدت متكلّم معيار است، در عطفو  باشد وند ميكالم خدا است و بنابراين،

  .)، با اندكي تصرّف41، تفسير سورة مريم، جلسة 1390
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  نقد و بررسي  - 5-1- 5

در حقيقت، از نظر اين مفسر ارجمند، با كالم الهي دانستن اين دو آيه، ربط بين آن دو و 
لكن، بايد متذكّر شد كه با ارائة . گيرد شكل مي - كه آنها نيز كالم الهي هستند  -ت پيرامونيآيا

نيز بسان همة آيات ديگر سورة مريم، بلكه همانند تمام آيات قرآن،  65و  64اين نظر، دو آية 
سخن خداوند دانسته شده كه اين نتيجه براي كساني كه به الهي و آسماني بودن كتاب قرآن 

از سورة مريم،  65و  64ورمند هستند، سخن جديدي نيست؛ لكن پرسش جدي دربارة آيات با
پيوندي و تناسب معنايي اين دو آيه و توجيه تناسب طرح آن دو در اين موضع  چگونگي هم

عالوه بر اين، معياري كه مؤلّف تفسير تسنيم مطرح كرده بسيار كلّي است و بر مبناي . است
در ميان تمام سخنان گوناگون يك گوينده يا نويسنده، به صرف وحدت توان  آن، تنها مي

  . صاحب اثر، تناسب و پيوند برقرار نمود

اين مؤلف نه مالك مناسبي براي تناسب معنايي اين دو آيه : توان گفت بر اين اساس، مي
 ارائه كرده و نه دربارة اصل ضرورت يا عدم ضرورت وجود چنين تناسبي، سخن گفته است و

رسد كه از ديدگاه اين مفسر، ضرورتي براي يافتن تناسب معنايي ميان آيات يك  به نظر مي
سوره وجود ندارد؛ بلكه صرفاً، بايد پذيرفت كه حكمت خداوند اقتضاي چنين چينشي را 

  . داشته است

 پيوند به علّت وجود حرف واو -6- 5

دهندة كالم  است پيوند ، آمده﴾نَزَّلُنَتَ ما وِ ﴿واوي كه بر سر عبارت، عطيه ابناز ديدگاه 
ابوحيان (مطرح در اين دو آيه با كالم پيشين است، هرچند معناي آن دو كالم يكسان نباشد 

  ).281، ص7 ، ج1422اندلسي، 

  نقد و بررسي  - 6-1- 5

پيوندي كه با حرف واو شكل گرفته صرفاً، يك پيوند شكلي و لفظي است و نه ربطي 
پيوندي معنايي و نه صرفاً،  ل آنكه در اين مقال، سخن از چگونگي هممعنوي و محتوايي؛ حا

  .ربط لفظي است
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 پيوند بودن با آيات تمثّل فرشته براي حضرت مريم  هم -7- 5

 رسولُ أَنا إِنما﴿ آية به )64/ 19: مريم( ﴾...نتنزلُ  ما و﴿ از گروهي نيز حكايت شده كه آية

كبر بأَهل ا الماًغُ لَكيكرا ضعيف ـ هرچند اين قول متّصل و مرتبط است ،)19/ 19: مريم( ﴾ز 

  ).281، ص7 ، ج1422ابوحيان اندلسي، (اند  دانسته

  نقد و بررسي - 7-1- 5

از سورة مريم مطرح شده، ماجرايي ديگر است و به صرف  19روشن است كه آنچه در آية 
از اين سوره مرتبط نمود؛ چه در  64ية را به آية توان آن آ سخن گفتن يك فرشته در آنجا، نمي

اينجا، سخن از زبان فرشتگان است و نه يك فرشته و مخاطب نيز در اينجا، پيامبر اسالم است؛ 
در نتيجه، تناسب معنايي قابل توجيهي بين اين . ، حضرت مريم است19لكن، مخاطب در آية 
  .توان يافت دو دسته از آيات، نمي

  ر مبناي طرح قرائتي ديگرارتباط ب -8- 5

، سعي در ذكر ﴾و ما نَتَنَزَّلُ﴿به جاي قرائت مشهورِ  »يتَنَزَّلُ ما و«برخي نيز با طرح قرائت 
كه ) 139، ص3 ، ج1422ابن جوزي، (اند  وجود نوعي تناسب و هماهنگي ميان اين آيات نموده

فرشتة «يا به » وحي«ـ به  رت غايبـ به صو »يتَنَزَّلُ ما و«در اين صورت، ضمير فاعلي در فعل 
گويندة كالم، خداوند است و ديگر قائلي نظير فرشته در كار نيست و . گردد ، باز مي»وحي

 ال أنَّه« :حتّي زبان حال فرشتگان نيز در ميان نيست و در اين صورت، تقدير آيه چنين است
  ).431، ص8 ، ج1415آلوسي، (» تَعالى بأمرِه إلّا جِبريلُ يتنزَّلُ

در ميان  »يتَنَزَّلُ ما و«نمايد، لكن بايد دانست كه قرائت  گرچه اين توجيه، بظاهر، موجه مي
نسبت داده شده است  )ق 117. م(قرائات مشهور جايي ندارد؛ بلكه قرائتي است كه به اعرج 

ار استواريي برخورد و از هيچگونه تواتر و) 51، ص4، ج1408سالم مكرم و مختار عمر، (
 بين ما لَه﴿: فرمايد نيز ناسازگار است؛ چه در آنجا مي 64بعالوه، اين قرائت با ادامة آية . نيست

به » يتَنَزَّلُ ما و«با اين كه گويندة آيه، خداوند باشد و فعل» نا«يعني ضمير  ؛﴾خلْفَنا ما و أَيدينا
يه، بسيار سست است و قابل پذيرش رو، بنياد اين توج از اين. فرشته بازگردد، همخواني ندارد

  .نيست
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  نقد و بررسي كلّي  - 6

ها  كنندگان اين ديدگاه شود كه هيچيك از مطرح هاي فوق، نمايان مي با تأمل در ديدگاه
اند توجيه استوار و متيني در بارة ارتباط و پيوند اين دو آيه با آيات پيش از خود، ارائه  نتوانسته

هايي شخصي و اجتهادهاي فاقد استداللِ  د، عرضه شده جز برداشتكنند و آنچه در اين مور
  . تواند باشد استوار نمي

همين دشواري و آسان نبودن برقراري پيوندي معقول و مقبول بين اين دو آيه با آيات 
پيراموني، موجب شده تا برخي از مفسران از اساس، قائل به وجود ارتباط و تناسب بين اين 

هايي را مطرح  دربارة جايگذاري اين دو آيه در ميان آيات پيرامون خود ديدگاهآيات نباشند و 
  . نمايند

 آيه دو عالمة طباطبايي در نخستين اظهار نظر خود پيرامون اين دو آيه، معتقد است كه اين

، 14 ، ج1417طباطبايي، (اند  معترضه جملة منزلة خود، به از بعد و قبل آيات به نسبت
ديدگاه ايشان  .آيد مي يابي نيز بر بخشي و تناسب  ، وي در ادامه، در صدد ارتباطالبتّه. )109ص

محمد عزت دروزه هم، نيازي به وجود ارتباط ). 110-109همان، صص. ك.ر( قبالً، مطرح شد
بينند و در توجيه چرايي جايگذاري اين دو آيه در اين  بين اين دو آيه و آيات پيراموني نمي

  :گويد مكان مي

سورة مريم كه مطابق با داللت  65-64آيات : ه بسا بتوان گفت كهچ«
از تأخير ) ص(اجماعي روايات، مشتمل بر پاسخ به پرسش يا شكوة پيامبر

فرشته است با فاصلة زماني، از آيات پيش از خود نازل شده باشد؛ لكن، 
، در جايگاه كنوني خويش قرار گرفته )ص(پس از نزول به فرمان پيامبر

 ـهرچند پيوندي بين آن دو و آيات پيش از خود وجود نداشته باشد ـ است
از سورة قيامت، مقايسه كرد  18الي  16توان آنها را با آيات  بطوري كه مي

با  170، ص3 ، ج1383دروزه، (» ...كه ارتباطي با قبل و بعد خود ندارند 
  ).اندكي تصرّف

داند و  وقف و درنگ به جاي اظهار نظر ميرو، اين مفسر راه چاره را در اين باره، ت از اين
شمرد كه قرآن نيز در جنبة ذاتي و كنه آن،  چنين مسائلي را از مسائل ايماني و غيبي بر مي

  : درنگ نموده است
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از آنجاكه ماهيت سرِّ وحي قرآني، قابل درك نيست، پس، سزاوار است كه «
نيم و چيزي نگوييم؛ در اين مسألة ايمانيِ غيبي و موارد مشابه آن، درنگ ك

چنانكه قرآن خود دربارة ذات و كُنه اين موارد، سخني نگفته است و بهتر 
 كُلٌّ بِه آمنا﴿ :است كه بگوييم ما به آن ايمان داريم؛ همه از سوي خداست

نم دننا عب170-169دروزه، همان، صص( »)7/ 3: آل عمران(﴾ ر.(  

ارتباط بين اين دو آيه با آيات پيراموني نيز جالب توجه  استدالل قرطبي دربارة چرايي عدم
هايي است  هر سوره نيز مشتمل بر جمله. هايي است قرآن مشتمل بر سوره: گويد وي مي. است

  )129، ص11 ، ج1364قرطبي، (اي از جملة ديگر، منفصل و مستقل است  كه گاهي جمله

بودن سبك قرآن، آيا   و گفتاري اكنون جاي طرح اين پرسش است كه با توجه به عرفي
پيوندي ميان آن  ضرورتي دارد كه در ارتباط با دو آية مورد بحث، به دنبال اشتراك معنايي و هم

دو با آيات پيرامونيشان باشيم تا از اين رهگذر، مدعي وجود ارتباط و تناسبِ حتمي ميان همة 
  هاي قرآن باشيم؟ آيات در تمام سوره

شود كه  هاي قرآن، مشخّص مي با بررسي سوره: توان گفت سش، ميدر پاسخ به اين پر
، آياتي وجود دارد كه به اين كتاب الهيعالوه بر اين مورد، در موارد متعدد ديگري نيز در 
اي كه گويي اين وضعيت در سبك قرآن  ظاهر تناسبي با آيات پيرامون خود ندارند؛ به گونه

  .اي غريب و ناآشنا نيست كريم شيوه

با وجود دارا بودن ربط لفظي، به لحاظ متكلم  35به عنوان مثال، در همين سورة مريم، آيه  
  .پيوند نيست و قائل، با آيات پيراموني، هم

هستند در ميان آيات » نماز«كه مربوط به موضوع  239و  238در سورة بقره دو آيات  
ه و باز در سورة بقره كه مجمع قرار گرفت» عدة زني كه همسر وي فوت كرده است«مربوط به 

در ميان آيات  -كند اي از مرگ اشاره مي كه به فرار عده -243مباحث گوناگون است آية 
  .قرار گرفته كه به ظاهر تناسبي با آن آيات ندارد» قرض«و » احكام خانواده«مربوط به 

  مواردي، عدم همحتّي در سورة أنعام كه بر طبق روايات، به صورت يكباره، نازل شده، در  
  . در اين سوره است 121تا  118پيوندي آيات، بسيار واضح است؛ نمونة آن، آيات 

ها و مباحث گوناگون در آيات يك  بر اين اساس و با توجه به معمول بودن طرح موضوع
نبايد ضرورتاً، به دنبال  -مريم نيز يكي از آنهاستسورة به ويژه در سور بلند قرآن كه  - سوره

و  64ر اين، در مورد آيات نابب. تراك معنايي و موضوعي صريحي ميان آيات هر سوره باشيماش
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، 18ج، 1365صادقي، (اند  سورة مريم نيز همانگونه كه برخي از مفسران يادآور شده 65
  . ، تناسب و ترابطي ملموس و قابل فهم با زمينة سوره و ساير آيات آن، وجود ندارد)309ص

  گيري نتيجه

سورة مريم از ساير آيات اين سوره وجود ندارد؛  65و  64ليلي بر نزول مستقل دو آيه د .1
  . دهندة آن به آيات پيشين است در آغاز آيه كه ربط) و(بويژه با توجه به وجود حرف عطف 

هرچند اعتقاد به توقيفي بودن چينش آيات در ميان سور قرآن، اجماعي و مورد اتفاق  .2
مريم با آيات پيشين، اين آيه  64ان ادعا كرد كه با وجود پيوند لفظي ميان آيه تو است؛ لكن مي

پيوندي قابل  به لحاظ متكلّم، تناسب معنايي و هم ،و آيه بعد از آن به لحاظ معنايي و بويژه
شده از جانب مفسران نيز پذيرفتني   هاي مطرح تناسب. اعتنايي با آيات پيراموني خود ندارند

  . واهللا اعلم -دو آيه در ميان آيات سورة مريم، معترضه هستند نيست و اين

__________________  

  ها نوشت پي

توان با قاطعيت سخن گفت، بلكه برخي از آن به عنوان  نمي» فترت وحي«دربارة اصل پذيرش   -1

  ). 12-7صص، 1389 سبحاني،. ك.ر( اند افسانه ياد كرده

 قبلَةً فَلَنولِّينك السماِء في وجهِك تقَلُّب  نري قَد﴿ :در باب تغير قبله نيز چنين امري صورت گرفته بود  -2

  ).144/ 2: البقره( ﴾...ترضاها

 مدتى كه بود آن) 64/ 19: مريم( ﴾ربك بِأَمرِ إِلَّا نتنزلُ ما و﴿ آيت اين نزول سبب: ميبدي گويد  -3

: گفتند و بردند بد ظنّ كافران و ...نياورد،  وحى و نيامد) ص( خداى به رسول) ع( جبرئيل كه بگذشت

 وى بر و گشت رنجور و دلتنگ جبرئيل، ناآمدن از) ص( خدا رسول و »قَاله و ربه ودعه محمداً انّ«

 ربك ودعك ما  سجي إِذا اللَّيلِ و  الضحي و﴿: آورد كه آيت و فرستاد را جبرئيل هالعزّ رب تا آمد دشخوار

گفت) ص(آنگاه، رسول  ).3-1/ 93: الضحي(﴾  قَلي ما و: »أبطأت لَعي حيظَ ساَء يتن و اشقْتإلَ ت؛ دير»كي 

فرستاد  وى، آيت به جواب العالمين رب در اين هنگام،. تو به آمدن بودم مشتاق و جبرئيل اى آمدى

، 1371ميبدي، ( ﴾ربك بِأَمرِ إِلَّا نتنزلُ ما و﴿ :لمحمد جبرئيل يا قل -أى ﴾ربك بِأَمرِ إِلَّا نتنزلُ ما و﴿ :كه

فخر / 223، ص6 ، ج1422ثعلبي، / 633، ص2 ، ج1423مقاتل، . نيز نك. با اندكي تصرف 71، ص6 ج

  ).346، ص2 ، ج»ب«تا  سيوطي، بي/ 140، ص3 ، ج1422ابن جوزي، / 554، ص21 تا، ج ، بيرازي
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شده بر پيامبر است؛ ولي  هاي نازل از آغازين سوره» الضحي«با توجه به اين حقيقت كه سورة مباركة 

ساس، سورة مباركة مريم كه دو آيه مورد بحث در آن قرار دارند جزو سور مياني مكّي است، بر اين ا

سورة مريم،  65و  64و دو آيه» الضحي«رود كه شباهت موجود ميان آيات آغازين سورة  گمان مي

موجب شده برخي تصور كنند كه اين دو دسته آيات، همزمان با هم و در ارتباط با يك ماجرا، نازل 

  .اند؛ در صورتي كه چنين امري از هيچ پشتوانة استواري برخوردار نيست گرديده

كالم گفتارى كه در مقابل مخاطب خود و تا حدود بسيارى، متناسب با حاالت و مقتضيات او  در  -4

هاى معترضه كه به اقتضاى تنوع و  هاى كالمى و ذكر بعضى از جمله شود، بسيارى از انقطاع ايراد مى

ها و  كه وجود چنين انقطاع شود، حال آن آيد، حسن و بليغ تلقى مى تطور حاالت مخاطب پديد مى

چنانچه آموزگارى در حين : آيد؛ براى مثال هايي در كالم نوشتارى، قبيح و غير بليغ به شمار مى جمله

آموزى را مشاهده كند، كامالً، بامعنا و بجاست كه در ميان مطالب  بيان مطالب درسى، شلوغى دانش

امر، قبيح و خالف و نظاير آن را بر زبان جارى سازد و اين » خاموش باش«: درسى، جملة معترضة

اى جملة مذكور را در ميان همان مطالب درسى بنويسد،  ؛ ولى اگر نويسنده شود فصاحت خوانده نمي

ثانياً، در كالم مكتوب، معموالً، مطالب به صورت مبوب و . شود معنا و خالف بالغت تلقى مى كامالً، بى

مطالب، نسبتاً، پراكنده و احياناً، مكرّر ايراد  آيد؛ اما در كالم گفتارى، بندى شده و بدون تكرار مى دسته

، 1380نكونام، ( رود يح و خالف فصاحت به شمار نمىگردد و هيچيك از آنها در نوع خود، قب مى

  ).73-68همان، صص. ك.با اندكي تصرف؛ نيز ر 67ص

، 16 تا، ج بي ابن عاشور،(» غريب هنا اآلية هذه موقع«: گويد چنانكه ابن عاشور در اين زمينه، مي -5

 بينهما ارتباطَ ال كَأنهما و السياقِ في معترِضتنيِ الْآيتان هاتان تبدو«: گويد و محمد عزّت دروزه مي) 62ص

و نيا با ممقَهبس ا وا ممقَه168، ص3 ، ج1383دروزه، (» لَح(.   

  

  

  

  

  

  

  



  

       

 
 

  53   آن سورة مريم با ساير آيات 65و  64دي ديدگاه مفسران پيرامون تناسب معنايي آيات تحليل انتقا

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كرمي  -

،  ةدارالكتب العلمي، :بريوته، عطي يعبدالبار يعل: حتقيق؛  روح املعاىن ىف تفسري القرآن العظيم؛ سيدحممود ي،آلوس .۱
   .ق ۱۴۱۵

 الكتاب دار :املهدي، بريوت عبدالرزاق :؛ حتقيقالتفسري علم ىف املسري زادعلي؛  بن عبدالرمحن جوزي، ابوالفرج ابن .۲

   .ق ۱۴۲۲،  العريب

  .تا يب نا،  يب: جا ؛ يبالتنوير و التحريرطاهر؛  بن حممد عاشور، ابن .۳

 عباس حسن :ناشر:  ، قاهره رسالن قرشي عبداهللا امحد: ؛ حتقيقايد القرآن تفسري ىف املديد البحرعجيبه، امحد؛  ابن .۴

  . ق ۱۴۱۹،  زكي

  .ق ۱۴۱۲، ةدار املعرف :؛ بريوتتفسري القرآن العظيمابن كثري، امساعيل؛  .۵

و  صبيح علي حممد مكتبة :احلميد، مصر عبد الدين حميي حممد :؛ حتقيقالنبوية السرية، عبدامللك؛ محريي هشام ابن .۶
  .ق ۱۳۸۳أوالده، 

دار الكتب  :بريوت، ... و عادل أمحد عبد املوجود :حتقيق؛ البحر احمليط يف التفسري، حممد بن يوسف؛ حيان أندلسيوأب .۷
 .ق ۱۴۲۲ه، العلمي

 .ق ۱۴۱۶ بعثت، بنياد :ران ؛القرآن تفسري ىف ربهانال هاشم؛ سيد حبراىن، .۸

  .ق ۱۴۰۱بإستانبول،  العامرة الطباعة دار طبعة عن ؛ طبعة باألوفستالبخاري صحيحخباري، حممد بن امساعيل؛  .۹

 :؛ قم)ديبودن زبان قرآن جم گفتاری  هيکاوشی در نظر( ديهای خطابه در قرآن جم جلوه؛ عبدالرضا، پورمطلوب .۱۰

 .ش ۱۳۸۴، جلوه کمال

  .م ۱۹۹۶،  ناشرون  مكتبة لبنان: علی دحروج، بريوت: ؛ حتقيقكشاف اصطالحات الفنون؛  انوي، حممدعلي .۱۱

  .ق ۱۴۲۲،  العريب التراث إحياء دار:  بريوت؛  القرآن تفسري عن البيان و الكشف ؛ابراهيم بن امحدي، نيشابور ثعلىب .۱۲
؛ سايت بنياد بني املللي علوم )۴۱و  ۴۰جلسه : مرمية سري سورتف( جمموعه دروس تفسريجوادي آملي، عبداهللا؛  .۱۳

  .ش ۱۰/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ مراجعه به سايت ،http://www.portal.esra.ir :وحياين اسراء به آدرس

  .  ق ۱۴۲۴العلوم،  دار :؛ بريوتاالذهان إىل القرآن تقريبحممد؛  شريازي، سيد حسيىن .۱۴

  .ق ۱۳۸۸دارالفكر العريب،  :؛ قاهرهسري القرآين للقرآنالتف ؛اخلطيب، عبدالكرمي .۱۵
 .ق ۱۳۸۳العربية،  الكتب إحياء دار :قاهره؛ احلديث التفسري ؛ عزت دروزه، حممد .۱۶

 .ق ۱۴۰۸انتشارات دانشگاه کويت، : ؛ کويتمعجم القراآت القرآنية سامل مکرم، عبدالعال و خمتار عمر، امحد؛ .۱۷

 .ش ۱۳۸۹، ۵۸۷ ش ،ی از مکتب اسالميدرسها ؛ جمله»يافسانه انقطاع وح«، جعفر؛ سبحاين .۱۸

   .ق ١٤٠٤،  جنفي مرعشي اهللا آيت كتاخبانه: ؛ قمراملأثو تفسري ىف املنثور الدرسيوطي، جالل الدين عبدالرمحن؛  .١٩

  .»الف«تا  العلميه، يب الكتب دار: الشايف، بريوت عبد أمحد تصحيح: ؛ حتقيقلباب النقولــ؛ ـــــــ .۲۰
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  .»ب«تا  ، ىب دارالفكر العرىب: جا ؛ ىبمعترك االقران يف إعجاز القرآن؛ ـــــــــ .۲۱

  .ش ۱۳۶۵،  انتشارات فرهنگ اسالمي: قم لقرآن بالقرآن؛الفرقان ىف تفسري اصادقي راين، حممد؛  .۲۲

  .ق ۱۴۱۷سالمي، إلنشر االمؤسسه  :؛ قمامليزان يف تفسري القرآنطباطبايي، سيد حممد حسني؛  .۲۳

   .ش ۱۳۷۲، ناصر خسرو :راني، حممدجواد بالغ: حتقيق؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن؛ فضل بن حسنطربسي،  .۲۴

 ،دارالفكر: تصدقي مجيل العطار، بريو: ج؛ توثيق و ختريع البيان عن تأويل آي القرآنجامحممد بن جرير؛ طربي،  .۲۵
  .ق ۱۴۱۵

مكتب االعالم  :امحد حبيب قصري العاملي، قم: تصحيح ؛التبيان يف تفسري القرآن؛ حممد بن حسنابوجعفر طوسي،  .۲۶
 .ق ۱۴۰۹، سالمياإل

  . تا اء التراث العريب، يبدار احي :؛ بريوتمفاتيح الغيبفخر رازي، حممد بن عمر؛  .۲۷

   .ش ۱۳۶۴خسرو،  ناصر انتشارات:   ؛ رانالقرآن الحكام اجلامعامحد؛  بن حممد قرطىب .۲۸

  . ق ۱۴۲۳،  التراث دار إحياء :شحات، بريوت حممود اهللا عبد: ؛ حتقيقمقاتل تفسري؛ يسليمان بلخ بن مقاتل .۲۹

  .ش ۱۳۷۴، ةالكتب االسالمي دار :ران ؛تفسري منونهمكارم شريازي، ناصر و ديگران؛  .۳۰

  .ش ۱۳۷۱كبري،  امري :اصغر حكمت، ران علي: ؛ حتقيقكشف االسرار و عدة االبرارميبدي، رشيدالدين؛  .۳۱

 ۵کالمی، ش -های فلسفی پژوهشجمله  ؛»ا نوشتاریي، گفتاری زبان قرآن: پاسخ نقدی بر مقاله«نكونام، جعفر؛  .۳۲
  .ش ۱۳۷۹، ۶ و

 .ش ۱۳۸۲، )۲۸: پياپيش ( ۱۶-۱۵ش  ؛ جمله صحيفه مبني، »ت وحيرفتپژوهشي درباره «؛ ـــــــــ .۳۳
 .ش ۱۳۸۰منا،  نشر هسىت: ؛ ران گذاري قرآن درآمدي بر تاريخ؛ ــــــــــ .۳۴

 .ش ۱۳۷۹، ۳کالمی، شـ  های فلسفی پژوهش؛ جمله »ا نوشتاریيگفتاری  ،زبان قرآن«؛ ـــــــــ .۳۵
 .ق ۱۳۸۸ه، ؤوشركا احلليب مؤسسة: ؛ قاهرهالياتا نزول أسبابواحدي نيشابوري، علي بن امحد؛  .۳۶

 
 

  

 
 

 

  

  


