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الكلمات الرئیسة :تعجيل ،اجلملة املعرتضة ،سورة القيامة ،شأن النزول ،ال حترك به لسانك ،صحيفة األعمال.
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 .6المقدمة
تناقش سورة القيامة يف إثبات البعث ،وأسباب نفيها من قبل املنكرين .يف أثناء هذه السورة ،اآليات  11إىل  11ا"ال ُحتاِّرْك بِِه
ِ
ك لِتا ْع اج ال بِِه ،إِ نن اعلاْي ناا مجاْ اعهُ اوقُ ْرآناهُ ،فاِإ اذا قا ارأْنااهُ فااتنبِ ْع قُ ْرآناهُ ،مثُن إِ نن اعلاْي ناا بايااناهُ" وضعت بشكل خمتلف عن سياق السورة.
ل اسانا ا
وقد أدىل املفسرون برأيني حول هذه اآليات:
.1هذه اآليات خطاب للنيب (ص) وزمنها حني نزول آيات السورة.
.2هذه اآليات خطاب للكافرين وزمنها يوم القيامة حني قراءة صحيفة األعمال.
وقد وردت روايات عن ابن عباس يف تفسري هذه اآليات مما دفع معظم املفسرين إىل اختيار الرأي األول)1(.
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على ضوء رواية ابن عباس :إن اآليات  11إىل  11من سورة القيامة خطاب للنيب (ص) وموضوعها هني النيب (ص) عن العجلة والقراءة
حني نزول الوحي .تقع هذه الرواية أساسا ألكثر املفسرين حت ملن مل يأخذ بذاك التفسري أيضا  ،فهم باقون يف سجن تلك الرواية .يف
الدراسة احلالية ،بعد نقد تلك الرواية متت إعادة تفسري هذه اآليات باستخدام اآليات املتشاهبة واالهتمام بسياق السورة والزواج املعنوي
الذي حيكم على السورة .وفقا هلذا التفسري اجلديد ،إن اآليات خطاب لإلنسان املنكر للقيامة؛ يف البدء يُنهى ذاك اإلنسان عن
استعجال الساعة ،مث تُعلن عن مجع الناس وقراءة صحفهم يوم القيامة على يد اهلل .مث يُرتك صحف األعمال لالنسان نفسه ليقرأه
يبني الشواهد والنتائج ألعمال اإلنسان .إن هذا التفسري اجلديد باالضافة إىل احلفاظ على ترابط سياق السورة ،جيعل
بنفسه .وأخريا ن
إرجاع الضمائر يف هذه اآليات بعيدة عن التكلف.

إعادة تفسیر اآليات...

أعظم پويازاده و أحمد قهرماني

وفقا لرأي الباحثاني ،إن الروايات الواردة حول هذه اآليات قد استولت على الرأي األول ،ومل يتحرر منها الرأي الثاين
كامال.
من خالل نقد صحة الروايات الواردة يف تفسري هذه اآليات يتم توفري فرصة لتجديد تفسريها.
 .6-6خلفیة البحث
ميكن تقسيم البحوث اليت كتبت حول هذا املوضوع إىل قسمني:
.1البحوث اليت فسرت الرأي األول بطرق خمتلفة ،وحاولت ربط اآليات األربع بسياق السورة( .خامه کر1911 ،ش؛
آخوندي1912 ،ش؛ زاهدي فر1911 ،ش؛ مصاليي پور1911 ،ش)
.2البحوث اليت عززت ورجحت الرأي الثاين( .فقهي زاده1911 ،ش؛ جنار زادکان1931 ،ش)

 .2الرأي األول ومشاكله
ينقسم الرأي األول -حسب قدر املشرتك يف املخاطب وزمن اخلطاب -إىل أربعة وجوه:
 .6-6-2الوجه األول

السورة( .الرازي1221 ،ق )121 - 121 / 91 :ولكن أكثر القائلني هبذا الوجه مل يروا ضرورة لربط اجلملة املعرتضة بسياق
86
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الرأي األشهر بني املفسرين حيكي أن النيب (ص) حني تلقی الوحي ،حرك شفتيه بسرعة وعجلة وكرر الكلمات ،فاهلل
تعاىل يذكر نبيه (ص) وسط سورة القيامة بأن يكون ساكتا حني نزول الوحي وال حيرك شفتيه؛ ألن على اهلل حفظ الوحي
وقراءته .فإذا انتهى نزول الوحي ،حينها يكرر النيب (ص) اآليات املنزلة ويعمل هبا .وأيضا على اهلل البيان والتوضيح ملا أشكل
من اآليات( .الطربي1221 ،ق11 / 22 :؛ الرازي1221 ،ق121 / 91 :؛ القرطيب1112 ،م111 / 11 :؛ ابن
عاشور1132 ،م921 / 21 :؛ الطربسي1912 ،ش )111 - 111 / 11 :أساس هذا الرأي تلك الروايات اليت تنتهي
إىل ابن عباس( .م.ن) وردت هذه الرواية يف املصادر الرئيسة ألهل السنة( .البخاري1222،ق3 / 1 :؛ مسلم ،التا/ 1 :
)991
يف هذا الوجه اعتربت اآليات األربع خارجا عن موضوع القيامة واعتربوها معرتضة( .الطربي1221 ،ق11 / 22 :؛
الرازي1221 ،ق121 / 91 :؛ القرطيب1112 ،م111 / 11 :؛ ابن عاشور1132 ،م921 / 21 :؛ الطربسي،
1912ش )111 - 111 / 11 :لكن يف هذه األثناء قدم فخرالدين الرازي توجيهات للعالقة بني اجلملة املعرتضة وسياق
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حسب رأي الباحثاني فإن الروايات الواردة عن اآليات األربع ليست لديها الصالحية الالزمة لتكون شأنا لنزول اآليات.
بالتخلص من قيد تلك الروايات ميكن ترابط اآليات بسياق السورة من غري تكلف ،وتقدمي تفسري جديد .فيما يلي نذكر أوال
إشكاالت الرأيني املذكورين مث ننتقل إىل تفسري اآليات.

المجلد  ،92العدد  ،1ربیع السنة 1441
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السورة( ،الطربي1221 ،ق11 / 22 :؛ الرازي1221 ،ق121 / 91 :؛ القرطيب1112 ،م111 / 11 :؛ ابن عاشور،
1132م921 / 21 :؛ الطربسي1912 ،ش )111 - 111 / 11 :حت حبنكة امليداين( )2يعتقد بأن مجيع اآليات ترتبط
بسياق سورها إال هذه اآليات األربع يف هذه السورة( .حبنکة امليداين1291 ،ق)11 :
 .2-6-2النقد

 .1كل هذه الروايات موقوفة على ابن عباس أو روي عن تالميذه بصورة مقطوعة(( .)9الطربي1221 ،ق11 / 22 :
 11؛ ابن کثري1221 ،ق213 - 211 / 3 :؛ خامه گر1911 ،ش )92 - 91 :ولد ابن عباس قبل اهلجرة بثالث أومخس سنوات (العسقالين1211 ،ق )122 / 2 :سورة القيامة هي السورة احلادية والثالثون اليت نزلت يف مكة( .السيوطي،
1112م11 / 1 :؛ معرفت1223 ،ق )113 / 1 :مبعىن آخر؛ إن سورة القيامة نزلت يف النصف األول من العصر املكي

(طه)112/؛ ألهنا تشابه آية  11من سورة القيامة( .الطباطبايي1211 ،ق111 / 21 :؛ صادقي هتراين1911 ،ش/ 21 :
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 .6-2-2الوجه الثاني
بناء على أن القرآن نزل دفعة يف املرة األوىل مث نزل نزوال تدرجييا؛ كان النيب (ص) يقرأ اآليات التالية قبل أن يقرأها جربيل.
فاهلل يذكر النيب (ص) يف هذه اآليات بأدب تلقي الوحي حت يظل صامتا أثناء الوحي وال يقرأ اآليات التالية( .الطباطبايي،
1211ق111 / 21 :؛ صادقي هتراين1911 ،ش)231 - 231 / 21 :
يف الوجه األول اعتُربت علة فعل النيب (ص) اخلوف من النسيان أو حب الوحي .ولكن يف الوجه الثاين النيب (ص) يقرأ
اآليات التالية قبل أن ينزل الوحي متاما.
يف هذا الوجه باإلضافة إىل االحتجاج بالنزول الدفعي ،احتجوا باآلية" :واال تاعجل بِالْ ُقر ِ ِ
ك او ْحيُهُ"
ضى إِلاْي ا
آن م ْن قاْب ِل أا ْن يُ ْق ا
ا ْاْ ْ
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وابن عباس مل يولد يف ذلك الزمن.
هناك احتماالن خبصوص هذه الرواية عن ابن عباس:
االحتمال األول :روى ابن عباس هذه الرواية يف شأن نزول اآلية بواسطة را ٍو آخر .لكن هذا االحتمال بعيد؛ ألن هذه
الرواية مل ترد عن غريه من الصحابة ،ومجيع طرق الرواية تنتهي بتالميذ ابن عباس( .الطربي1221 ،ق11 - 11 / 22 :؛
ابن کثري1221 ،ق213 - 211 / 3 :؛ خامه كر1911 ،ش)92 - 91 :
االحتمال الثاين :هذا استنباط استنبطه ابن عباس من ظاهر اآليات .لذلك ال يعطى هلذه الرواية حكم الرفع ألنه ميكن
أن يكون رأيا تفسرييا أو اجتهادا( .السيوطي ،التا)212 / 1 :
الر ِ
ِِ
 .2وفقا لنص القرآن ،إن الوحي القرآين نزل على قلب النيب (ص)" :وإِننه لاتا ْن ِزيل ر ِّ ِ
ني .اعلاى
وح ْاألام ُ
ب الْ اعالام ا
ني .ناازال به ُّ ُ
ا ُ ُا
قا ْلبِ ِ
ِ
ِِ
ين" (الشعراء  )112 - 112 /والنيب (ص) فسره مبثل صلصلة اجلرس (البخاري1222 ،ق/ 1 :
ا
ك لتا ُكو ان م ان الْ ُمْنذر ا
1؛ مسلم ،بدون تا )1311 / 2 :فلذلك مل يكن نزول الوحي القرآين على هيأة الصوت العادي حت ميكن تكرار الكلمات
معه.

إعادة تفسیر اآليات...

أعظم پويازاده و أحمد قهرماني

)231 - 232
يف هذا الوجه أيضا اعتربت اآليات األربع معرتضة ال حتتاج ألن تكون مرتبطة باآليات قبلها وبعدها.
 .2-2-2النقد

 .1يف هذا الوجه ،على الرغم من أنه مل تٌص نحح رواية ابن عباس (املصدر السابق) ولكن ال يزال يف قيد املشهد املص نور
يف تلك الرواية؛ لعدم وجود رواية تدل على أن النيب (ص) قد قام هبذا الفعل ،ويف هذا الوجه مت قبول عالقة هذا الفعل بالنيب
(ص).
 .2لو كان النيب (ص) يعلم من قبل _بسبب النزول الدفعي_ اآليات التالية ،فلم ارتكب هذا الفعل؟ (صبوحي،
1912ش )11 :باإلضافة إىل أن مسألة النزول الدفعي موضع خالف ومل تكن قطعية( .انظر :شاکر1221 ،ق)
 .9اآلية  112من سورة طه ال تدل على ذلك ،بل تعين أنه الينبغي للنيب (ص) أن يستعجل بنزول الوحي للخروج من

 .6-3-2الوجه الثالث
بعد أن نزلت اآليات اخلمس عشرة األوىل من سورة القيامة ،أراد النيب (ص) إبالغه بشغف ولكن منعه اهلل من هذه
العجلة حت يتم مجع السورة كامال ويتم قراءهتا ومعانيها .لذلك ال ينبغي أن يتعجل يف إبالغ الوحي بل جيب عليه أن يكون
تابعا ألمر اهلل وال يفعل شيئا قبل األمر( .الرازي1221 ،ق121 / 91 :؛ مدرسي1911 ،ش113 / 11 :؛ هبجت بور،
1911ش11 :؛ إهلي زاده1911 ،ش32 :؛ خامه كر1912 ،ش)111 :
يف هذا الوجه أيضا اعتربت اآليات األربع معرتضة وتذكريا للنيب (ص) على الرغم من بذل حماوالت لربط اآليات بسياق
السورة.
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 .2-3-2النقد
 .1الزم هذا الوجه هو أن ينقطع الوحي يف خطوة واحدة وأن النيب (ص) يقصد إبالغ اآليات اخلمس عشرة ،مث مرة
أخري ُمينع النيب (ص) من إبالغ اآليات بالوحي؛ بينما أنه ال يوجد دليل على أن سورة القيامة نزلت يف مرحلتني أو أكثر.
 .2واجب النيب (ص) هو إبالغ الوحي" :ما اعلاى النرس ِ
غ" (املائدة  )11 /مهما كان هذا البالغ مقبوال عند
ول إِنال الْبا اال ُ
ُ
ا
ِ
اطيعوا اللنه وأ ِ
الناس أو الِ :
ني" (التغابن  )12 /وإذا كان من املفرتض
الر ُس ا
ول فاِإ ْن تا اولنْيتُ ْم فاِإنَّناا اعلاى ار ُسولناا الْبا اال ُ
اط ُيعوا ن
غ الْ ُمبِ ُ
"وأ ُ ا ا
ا
أن يكون الوحي ال يبلنغ بعد فلماذا نزل قبل ذلك؟ أال يتعارض هذا مع احلكمة اإلهلية؟
 .9على الرغم من أنه مت يف هذا الوجه حماولة عدم االلتفات إىل رواية ابن عباس ،إال أنه ما زال عالقا يف فخ اجلملة
املعرتضة ،وقبِل أن تكون هذه اجلمل فی منتصف قضايا القيامة تذكريا ملوضوع خارج عن سياق السورة.
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اليعمل عمال لنفاد الصرب ،بل لينتظر نزول الوحي كما يقول يف
الصعوبات (فقهي زاده1911 ،ش )91 - 93 :وكذلك
ْ
ك واصِرب ح نت احي ُكم اللنه وهو خي ر ْ ِ ِ
هناية سورة يونس" :واتنبِ ْع ما ي ِ
ني" (يونس .)111 /
احلااكم ا
ا ا ُا
وحى إلاْي ا ا ْ ْ ا ْ ا ُ ا ُ ا ا ْ ُ
 .3النقد الثاين للوجه األول صحيح هنا أيضا.

المجلد  ،92العدد  ،1ربیع السنة 1441
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 .6-4-2الوجه الرابع

يف هذا الوجه خياطاب النيب (ص) أن ال يسأل عن وقت القيامة وال يتعجل يف فهمها .إن اهلل جيمع الناس ليوم القيامة
ويذكر صفاهتا يف القرآن .فكلما قرأنا اآليات املتعلقة بيوم القيامة يف القرآن فاستعد هلا باألعمال الصاحلة .واألمر إلينا إلعالن
يوم القيامة بالنفخ يف الصور .نقل الطباطبايي هذا الوجه يف امليزان ،وما التفت إليه بقوله "وهو كما ترى" (الطباطبايي،

1211ق)121 - 121 / 21 :
يف هذا الوجه مل تكن اآليات األربع معرتضة ولكن حدث التفات إيل النيب (ص).
 .2-4-2النقد

 .3الرأي الثاني
اآليات األربع ليست خطابا للنيب (ص) بل خطاب اآليات موجهة إىل ذاك اإلنسان الذي ذكر يف اآلية "يُنابنأُ ِْ
اإلنْ اسا ُن يا ْوامئِ ٍذ
ِ
ك
نم اوأا نخار" (القيامة  .)19 /يوم القيامة حينما ينبأ اإلنسان بأعماله السيئة يسلنم إليه كتاب أعماله ويقال لهْ :
"إق ارأْ كِتاابا ا
مباا قاد ا
ك اح ِسيبا" (اإلسراء  )12 /فإذا أخذ يف القراءة تلجلج لسانه من شدة اخلوف وسرعة القراءة فيقال
ك الْيا ْوام اعلاْي ا
اك افى بِنا ْف ِس ا
له" :ال حترك به لسانك لتعجل به" فإنه علينا أن جنمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك ،فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه باإلقرار
بأنك فعلت تلك األفعال ،مث إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته.
هذا القول منسوب ألِّب بكر القفال وقد ذكره فخر الدين الرازي وجها لتفسري اآليات (الرازي1221 ،ق)121 / 91 :
وأيضا حممد بن فضل البلخي كان على هذا الرأي (الطربسي1912 ،ش111 - 111 / 11 :؛ الطوسي ،بدون تا/ 11 :
 )111ومن بني املعاصرين فسر شلتوت اآليات هبذا الرأي( .شلتوت1139 ،م)111 :
يف هذا الرأي مل تُعترب اآليات األربع مجلة معرتضة ومت احلفاظ على الصلة املوضوعية للسورة.
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 .6-3النقد
يف هذا الرأي قد ُحي ااول تفسري اآليات دون االلتفات إىل رواية ابن عباس ،ولكن ال يزال كون اآليات مجلة معرتضة ألقت
ظالهلا يف خلفية فكر املفسر .فلذا على الرغم من أنه أعاد اخلطاب إىل أجواء السورة ولكن أرجع الضمري الغائب يف ا"ال ُحتاِّرْك
بِِه" إىل كتاب األعمال الذي مل يذكر يف السورة بل مستنباط من التصوير املص نور من أجواء السورة وأغفل من إرجاع الضمري
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 .1قد حترر هذا الوجه من أن تكون اآليات األربع معرتضة ولكن تكلف يف إرجاع الضمائر إىل يوم القيامة.
ِ ِ نِ
ِ ِ نِ
ين اآمنُوا ُم ْش ِف ُقو ان ِمْن اها
ين اال يُ ْؤمنُو ان هباا اوالذ ا
 .2القرآن يصف املؤمنني بأهنم ال يستعجلون بالقيامة" :يا ْستا ْعج ُل هباا الذ ا
احل ُّق أااال إِ نن الن ِذين ميارو ان ِيف ال نساع ِة لاِفي ض اال ٍل بعِ ٍ
يد" (الشوری  )13 /وأيضا النيب (ص) ال يسعى لفهم وقت
ا
اويا ْعلا ُمو ان أان ا
ا ا
نها ْا
ا ُا ُ
ك ع ِن ال نساع ِة أاينا ان مرساها قُل إِنَّناا ِعْلمها ِعْن اد رِِّّب اال ُجيلِّيها لِوقْتِها إِنال هو ثا ُقلات ِيف ال نسماو ِ
ات او ْاأل ْار ِ
ض اال
ُا ْ
ا
القيامة "يا ْسأالُونا ا ا
ا ا ا ا
ُا
اا
ا
ُْ ا ا ْ
نك اح ِف ٌّي اعْن اها قُ ْل إِنَّناا ِعْل ُم اها ِعْن اد اللن ِه اولا ِك نن أا ْكثا ار الن ِ
ناس اال يا ْعلا ُمو ان" (األعراف .)131 /
ك اكأان ا
تاأْتِي ُك ْم إِنال با ْغتاة يا ْسأالُونا ا

إعادة تفسیر اآليات...

أعظم پويازاده و أحمد قهرماني

إىل األلفاظ املذكور يف السورة .فهذا الرأي أيضا مل يكن غري متأثر من رواية ابن عباس.
 .4التجديد في تفسیر اآليات األربع

بعد أن مل يتم قبول صحة رواية ابن عباس ألن تكون شأنا لنزول اآليات األربع ،جيب أن حنرر عقولنا من تلك الرواية وأن

ال نعترب اآليات مجلة معرتضة على اإلطالق ،لكي جندد تفسري اآليات .وعلينا أن نتبع اآليات املتشاهبة هلذه اآليات.
 .6-4من هو المخاطب لهذه اآليات؟

أكثر املفسرين اعتربوا خطاب اآليات موجهة إىل النيب (ص) .وسبب ذلك غري رواية ابن عباس شيئان:

يف اآليتني الثانية عشرة والثالثني؟
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بالضرورة أن يكون كل التفات إىل اخلطاب املفرد موجه إىل النيب (ص).
ٍ
اق"
ك يا ْوامئِ ٍذ الْ ام اس ُ
ك يا ْوامئِذ الْ ُم ْستا اقُّر" (القيامة  )12 /و "إِ اىل اربِّ ا
 .2علما بأن املفسرين جعلوا خطاب آية "إِ اىل اربِّ ا
(القيامة  )91 /موجها إىل النيب (ص) فبهذه القرينة ُجعل اخلطاب يف اآليات األربع اليت ذكرت بني اآليتني املذكورتني أيضا
موجها إىل النيب (ص)( .آخوندي1912،ش)12 :
ولكن كما جاءت اآليات األربع باخلطاب املفرد أربع آيات بعد اآلية الثانية عشرة ،أيضا جاء اخلطاب املفرد أربع آيات
ك فاأ ْاواىل" (القيامة  )92 - 91 /هذه العبارة تعين اللعنة والتهديد وقد اعتربها
ك فاأ ْاواىل ،مثُن أ ْاواىل لا ا
بعد اآلية الثالثني" :أ ْاواىل لا ا
املفسرون موجهة إىل أِّب جهل( .الطربي1221 ،ق32 / 22 :؛ ابن کثري1221 ،ق239 / 3 :؛ ابن عاشور1132 ،م:
 )912 / 21فعندما يتكرر االلتفات إىل اخلطاب بعد اآلية الثالثني مرة أخرى وليس النيب (ص) خماطبا ،فما هو املانع من أن
يكون االلتفات إىل اخلطاب غري موجه إىل النيب (ص) يف اآليات األربع؟ وما هو سبب وجوب تعني اخلطاب إىل النيب (ص)
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 .1معظم اخلطابات املفردة يف القرآن يف حال االلتفات إىل املخاطب موجهة إىل النيب (ص) خاصة فيما يتعلق مبوضوع
ٍ
ت ْاألارض ِزلْزا اهلا ،وأ ِ
القيامة ،مثل" :إِ اذا زلْ ِزلا ِ
ض أاثْ اقا اهلاا ،اوقا اال ِْ
ك
اإلنْ اسا ُن اما اهلاا ،يا ْوامئِذ ُحتاد ُ
اخبا ااراها ،بِأا نن اربن ا
ُ
ِّث أ ْ
ْ ُ اا ا ْ
اخار اجت ْاأل ْار ُ
ِ
صفا" (الفجر )21 - 22 /؛
ك اوالْ املا ُ
ض اد ًّكا اد ًّكا ،او اجاءا اربُّ ا
أ ْاو احى اهلاا" (الزلزلة )1 - 1 /؛ " اك نال إِ اذا ُد نكت ْاأل ْار ُ
صفا ا
ك ا
ِ
ت ناعِيما اوُمْلكا اكبِريا" (اإلنسان - 21 /
"وياطُ ُ
ت مثان ارأايْ ا
وف اعلاْي ِه ْم ِولْ ادا ٌن خمُالن ُدو ان إِ اذا ارأايْتا ُه ْم احسْبتا ُه ْم لُْؤلُؤا امْنثُورا ،اوإِ اذا ارأايْ ا
ا
تصور بأن مجيع اخلطابات املفردة يف حال االلتفات إىل املخاطب موجهة إىل النيب (ص)( .آخوندي،
 )11وهذا سبب كي يُ ن
1912ش)19 :
نك
ولكن ذُكرت يف القرآن خطابات مفردة غري موجهة إىل النيب (ص) .على سبيل املثال :اخلطاب املفرد يف آية" :ذُ ْق إِن ا
ت الْ اع ِز ُيز الْ اك ِرميُ" (الدخان  )21 /موجهة إىل املذنب األثيم ،وغرض اخلطاب هو التهكم واالستهزاء( .الطوسي ،التا/ 1 :
أانْ ا
221؛ ابن عاشور1132 ،م911 / 21 :؛ الطباطبايي1211 ،ق )111 / 13 :وهكذا أيضا االلتفات يف هذا اخلطاب
ِ
ِ
احل ِمي ِم ،خ ُذوه فاا ْعتِلُوه إِ اىل سو ِاء ْ ِ
ِ
ِ
صبُّوا
املفرد" :إِ نن اش اجار ا
ُ ُ
اجلاحي ِم ،مثُن ُ
ت النزقُّوم ،طا اع ُام ْاألاثي ِم ،اكالْ ُم ْه ِل يا ْغلي ِيف الْبُطُون ،اكغاْل ِي ْا
ُ اا
فاو اق رأْ ِس ِه ِمن اع اذ ِ
ت الْ اع ِز ُيز الْ اك ِرميُ ،إِ نن اه اذا اما ُكْنتُ ْم بِِه متاْتا ُرو ان" (الدخان  )29 - 11 /لذلك ليس
اب ْ
احلا ِمي ِم ،ذُ ْق إِن ا
ك أانْ ا
ْ
ْ ا

المجلد  ،92العدد  ،1ربیع السنة 1441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

باإلضافة إىل أن كون اآليات األربع خطابا موجها إىل النيب (ص) سببا النقطاع اآليات عن سياق السورة ،فعبارة ا"ال
ِِ
ك" خطاب حاد وتقلل إمكانية اخلطاب موجها إىل النيب (ص).
ُحتاِّرْك بِه ل اسانا ا
إن حررنا أذهاننا من كون النيب (ص) خماطبا لآليات األربع جند أقرب االحتماالت هو أن هذه اآليات موجهة إىل
"اإلنسان" الذي ُكرر مخس مرات يف اآليات اخلمسة عشرة السابقة؛ يف اآليات الثالثة واخلامسة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة
ِ ِ
صْي ناا ِْ
اه اد ااك لِتُ ْش ِراك ِِّب
"واو ن
اإلنْ اسا ان بِاوال اديْه ُح ْسنا اوإِ ْن اج ا
عشرة .هناك التفات مشابه اللتفات املوجود يف اآليات األربع ،يف آية ا
ما لايس لاك بِِه ِعْلم فا اال تُ ِطعهما إِ ان ِ
ِ
اه اد ااك"
ا ْ ا ا
"ج ا
يل امْرج ُع ُك ْم فاأُنابِّئُ ُك ْم مباا ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان" (العنکبوت )3 /؛ ألف الضمري يف كلمة ا
ٌ
ُْ ا
ِ
يرجع إىل الوالدين ،وكاف اخلطاب يرجع بالتأكيد إىل ِْ
"اإلنْ اسا ان"؛ ألن وال ادي النيب (ص) ماتوا قبل نبوته بسنوات عديدة.
ِِ
ِ
ِ ِ
صالُهُ ِيف اع اام ْ ِ
صْي ناا ِْ
ك
"واو ن
ني أ ِان ا ْش ُكْر ِيل اول اوال اديْ ا
اإلنْ اسا ان بِاوال اديْه اَحالاْتهُ أ ُُّمهُ اوْهنا اعلاى اوْه ٍن اوف ا
هناك عبارة مشاهبة أيضا يف آية ا
ك بِِه ِعْلم فااال تُ ِطعهما و ِ
إِ ان ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل ام ْن
س لا ا
يل الْ امصريُ ،اوإِ ْن اج ا
ُْا ا ا
ٌ
صاحْب ُه اما يف الدُّنْياا ام ْعُروفا اواتنب ْع اسب ا
اه اد ااك اعلاى أا ْن تُ ْشراك ِّب اما لاْي ا
يل امْرِج ُع ُك ْم فاأُنابِّئُ ُك ْم ِمباا ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان" (لقمان  .)12 - 11 /لذلك ليس فقط كون ِْ
"اإلنْ اسا ان" خماطبا لآليات
يل مثُن إِ ان
اب إِ ان
أانا ا
األربع أكثر انسجاما مع سياق السورة بل له نظري قرآين أيضا.
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وإرجاع الضمري إىل القرآن تنقطع اآليات األربع عن سياق السورة.
مرة أخرى إن أردنا أن ننظر إىل اآلية بغض النظر عن األفكار املسبقة جند أن كلمة "يومئذ" يف اآلية الثالثة عشرة هي
أقرب مرجع للضمري" .يا ْوامئِ ٍذ" (القيامة  )19 /هو "يا ْوُم الْ ِقيا اام ِة" (القيامة .)1 /
ما يطمئننا أننا أصبنا يف إرجاع الضمري هو التوافق مع سياق السورة واآلخر هو اآليات اليت تؤكد هذا املعىن.
ِ
ِ
احلا ِّق
اب بِ ْ
قد ذكر القرآن مرارا استعجال الكفار ليوم القيامة ولعذابه على سبيل االستهزاء؛ فمثال" :اللنهُ النذي أانْ ازال الْكتا ا
ِ ِ نِ
ِ ِ نِ
احلا ُّق أااال
ين اآمنُوا ُم ْش ِف ُقو ان ِمْن اها اويا ْعلا ُمو ان أان انها ْ
اوالْ ِم ايزا ان اواما يُ ْد ِر ا
يك لا اع نل ال نس ا
اع اة قا ِر ٌ
ين اال يُ ْؤمنُو ان هباا اوالذ ا
يب ،يا ْستا ْعج ُل هباا الذ ا
إِ نن الن ِذين ميارو ان ِيف ال نساع ِة لاِفي ض اال ٍل بعِ ٍ
يد" (الشوری  )11 - 13 /و "يا ْسأالُو ان أاينا ان يا ْوُم الدِّي ِن ،يا ْوام ُه ْم اعلاى الننا ِر يُ ْفتا نُو ان،
ا
ا ا
ا ُا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ن
احل اساب" (ص /
"وقاالُوا اربنناا اع ِّج ْل لاناا قطناا قاْب ال يا ْوم ْ
ذُوقُوا فْت ناتا ُك ْم اه اذا الذي ُكْنتُ ْم به تا ْستا ْعجلُو ان" (الذاريات  )12 - 12 /و ا
.)11
اآلن بعد تعيني املخاطب وإرجاع الضمري ،ننتقل إىل تفسري اآليات.
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 .2-4ما هو مرجع الضمائر؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ك لتا ْع اج ال بِه" (القيامة /
هناك سبع ضمائر متصلة مفردة مذكرة غائبة يف اآليات األربع ،أمهها يف آية ا"ال ُحتاِّرْك بِه ل اسانا ا
)11؛ ألنه حيدد معىن اجلملة ومرجع الضمائر فيما بعد.
معظم املفسرين أرجعوا الضمري إىل القرآن (الطربي1221 ،ق11 / 22 :؛ الرازي1221 ،ق121 / 91 :؛ ابن
عاشور1132 ،م921 / 21 :؛ الطباطبايي1211 ،ق )111 / 21 :بينما ال يوجد ذكر للقرآن يف اآليات السابقة،

إعادة تفسیر اآليات...

أعظم پويازاده و أحمد قهرماني

 .3-4اآليتان السادسة عشرة والسابعة عشرة
ا"ال ُحتِّرْك بِِه لِسانا ِ
ِ
مج اعهُ اوقُ ْرآناهُ" (القيامة  .)11 - 11 /يف هاتني اآليتني خياطب اهلل ،اإلنسان
ا ا
ك لتا ْع اج ال بِه ،إِ نن اعلاْي ناا اْ
ا
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سياق آيات سورة القيامة ندرك أن معىن "قُ ْرآناهُ" هو إنباء األعمال وحساب أفعال الناس ،ألنه جاء يف اآلية الثالثة عشرة:
اإلنْسا ُن ي ومئِ ٍذ ِمباا قادنم وأا نخر" .وقد تكرر هذا املفهوم أيضا مرات عديدة يف القرآن ،فمثال" :أااال إِ نن لِلن ِه ما ِيف ال نسماو ِ
ات
ا
"يُنابنأُ ِْ ا ا ْ ا
اا
اا ا
ٍ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
او ْاألاْر ِ
"وُه او الن ِذي ياتا اوفنا ُك ْم
ض قا ْد يا ْعلا ُم اما أانْتُ ْم اعلاْيه اويا ْوام يُْر اج ُعو ان إلاْيه فايُنابِّئُ ُه ْم مباا اعملُوا اواللنهُ ب ُك ِّل اش ْيء اعل ٌ
يم" (النور )12 /؛ ا
ِِ ِ
اج ٌل ُم اس ًّمى مثُن إِلاْي ِه امْرِج ُع ُك ْم مثُن يُنابِّئُ ُك ْم ِمباا ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان" (األنعام /
نها ِر مثُن ياْب اعثُ ُك ْم فيه ليُ ْق ا
بِاللنْي ِل اويا ْعلا ُم اما اجار ْحتُ ْم بِالن ا
ضى أ ا
)11؛ "وقُ ِل اعملُوا فاسي رى اللنه عملا ُكم ورسولُه والْمؤِمنو ان وست رُّدو ان إِ اىل ع ِ
امل الْغاْي ِ
ب اوال نش اه اادةِ فايُنابِّئُ ُك ْم ِمباا ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان"
ا
ا ْ ا ااا ُ ا ا ْ اا ُ ُ ا ُ ْ ُ ا اُا
ِ
ِ
ِ
ِ
احلايااة الدُّنْياا مثُن إِلاْي ناا امْرج ُع ُك ْم فانُنابِّئُ ُك ْم مباا ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان"
اع ْ
ناس إِنَّناا با ْغيُ ُك ْم اعلاى أانْ ُفس ُك ْم امتا ا
(التوبه )111 /؛ "ياا أايُّ اها الن ُ
صْي ناا ِْ
اإلنْ اسا ان بِاوالِ اديِْه ُح ْسنا اوإِ ْن اج ا ِ ِ ِ
يل امْرِج ُع ُك ْم
"واو ن
ك بِِه ِعْل ٌم فا اال تُ ِط ْع ُه اما إِ ان
س لا ا
(يونس )29 /؛ ا
اه اد ااك لتُ ْشراك ِّب اما لاْي ا
فاأُنابِّئُ ُك ْم ِمباا ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان" (العنکبوت  .)3 /جاء يف هذه اآليات صراحة وبصيغ خمتلفة اإلرجاع إىل اهلل واإلنباء باألعمال.
باإلضافة إىل اآليات املذكورة اليت تؤكد هذا املفهوم ،آية "إِ نن إِلاْي ناا إِياابا ُه ْم ،مثُن إِ نن اعلاْي ناا ِح اسابا ُه ْم" (الغاشية )21 - 21 /
قريبة جدا من آية "إِ نن اعلاْي ناا مجاْ اعهُ اوقُ ْرآناهُ" (القيامة  )11 /لفظا ومعىن.

] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2022-08-15

املنكر املستهزئ ليوم القيامة خطابا حادا حت ال يستعجل للقيامة وال يتكلم هبذه الكلمة غري احلكيمة؛ ألن وقت القيامة
ِ
ِ
ِ
ك بِالْع اذ ِ
ك
ف اللنهُ او ْع اد ُه اوإِ نن يا ْوما عْن اد اربِّ ا
اب اولا ْن خيُْل ا
"ويا ْستا ْعجلُونا ا ا
معلوم يف علم اهلل وال يتغري باستعجال الكافرين؛ كما يقول :ا
اكأالْ ِ
ف اسنا ٍة ِممنا تا ُعدُّو ان" (احلج  )21 /أي :بالنسبة إىل اهلل ال فرق بني يوم وألف سنة .واهلل حليم ،واستعجاهلم ال يؤثر على
اهلل ،ووعد اهلل آت( .الطباطبايي1211 ،ق)911 / 12 :
مث يقول" :إِ نن اعلاْي ناا مجاْ اعهُ اوقُ ْرآناهُ" (القيامة  )11 /أي :إن علينا مجع الناس لذلك اليوم وقراءة كتاب أعماهلم.
تكرر مفهوم جتميع الناس ليوم القيامة مرات عديدة يف القرآن ،فمثال" :ربننا إِننك ج ِامع الن ِ ِ ٍ
ب فِ ِيه إِ نن اللنها اال
اا ا ا ُ
ناس ليا ْوم اال اريْ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
خيُْلِ ِ
ِ ِ
اص اد ُق م ان اللنه احديثا"
ُ
ب فيه اوام ْن أ ْ
ف الْم ايع ااد" (آل عمران )1 /؛ "اللنهُ اال إلاها إنال ُه او لايا ْج ام اعن ُك ْم إ اىل يا ْوم الْقيا اامة اال اريْ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك قُ ْرآنا اعاربيًّا
(النساء )31 /؛ "قُ ْل اْجي ام ُع باْي نا ناا اربُّناا مثُن يا ْفتا ُح باْي نا ناا ب ْ
ك أ ْاو احْي ناا إلاْي ا
"واك اذل ا
احلا ِّق اوُه او الْ افت ُ
ناح الْ اعل ُ
يم" (السبأ )21 /؛ ا
ِِ
اجلان ِنة وفا ِر ٌ ِ
اجلا ْم ِع اال ريْب فِ ِيه فا ِر ٌ ِ
"وِم ْن آيااتِِه اخْل ُق
لِتُ ْن ِذ ار أُنم الْ ُقارى اوام ْن اح ْواهلاا اوتُْن ِذ ار يا ْوام ْ
يق يف ال نسعري" (الشوری )1 /؛ ا
يق يف ْ ا
ا ا
ال نسماو ِ
ات او ْاأل ْار ِ
ض اواما با ن
ث فِي ِه اما ِم ْن ادابنٍة اوُه او اعلاى مجاْعِ ِه ْم إِذاا يا اشاءُ قا ِد ٌير" (الشوری )21 /؛ "قُ ِل اللنهُ ُْحييِي ُك ْم مثُن ُميِيتُ ُك ْم مثُن
اا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ك يا ْوُم
ب فيه اولاك نن أ ْكثا ار النناس اال يا ْعلا ُمو ان" (اجلاثية )21 /؛ "يا ْوام اْجي ام ُع ُك ْم ليا ْوم ْ
اجلا ْم ِع ذال ا
اْجي ام ُع ُك ْم إ اىل يا ْوم الْقيا اامة اال اريْ ا
ِ
ني" (املرسالت  .)93 /لذلك فإن تفسري "مجاْ اعهُ" يف هذه اآلية مؤيند
ص ِل امجا ْعناا ُك ْم او ْاأل ناول ا
"ه اذا يا ْوُم الْ اف ْ
التنغاابُ ِن" (التغابن)1 :؛ ا
باآليات املشاهبة العديدة.
"قُ ْرآناهُ" يف هذه اآلية مصدر (الطباطبايي1211 ،ق )111 / :أي :فعل القراءة اليت نسبت إىل يوم القيامة .نظرا إىل

المجلد  ،92العدد  ،1ربیع السنة 1441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

 .4-4اآليتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة
مث يقول" :فاِإذاا قا ارأْنااهُ فااتنبِ ْع قُ ْرآناهُ ،مثُن إِ نن اعلاْي ناا بايااناهُ" (القيامة  )13 - 11 /أي :فإذا قرأنا صحيفة األعمال ،فأنت أيضا
بعد ذلك إقرأ تلك الصحيفة ،مث إن علينا بيان ما فيها .فعلى هذا يرجع الضمائر الغائب يف اآليتني إىل "قُ ْرآناهُ" يف اآلية
املاضية.
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923؛ الفريوز آبادی1221 ،ق )1132 :يأيت هذا البيان يف اآليات النظرية على ثالث صور كلها جتتمع يف هذه املرحلة:
الصورة األوىل :البيان مبعىن إظهار جزاء األعمال ونتيجتها اليت يعرب عنها ب "احلساب"؛ أي بعد إيتاء كتاب األعمال
يأيت احلساب .كما جاء يف اآليتني "فاأانما ام ْن أ ِ
ب ِح اسابا يا ِسريا" (اإلنشقاق  )1-3 /واآليتني
ُويتا كِتااباهُ بِيا ِمينِ ِه ،فا اس ْو ا
ف ُحيا ا
اس ُ
"وأانما ام ْن أ ِ
ُوت كِتاابِيا ْه ،اواملْ أ ْاد ِر اما ِح اسابِيا ْه" (احلاقة .)21-21 /
ُويتا كِتااباهُ بِ ِش امالِِه فايا ُق ُ
ول ياالاْيتاِين املْ أ ا
ا
وسب ي وم الْ ِقيام ِ
الصورة الثانية :إظهار صحة ما ثبت يف كتاب األعمال؛ وفقا لقول النيب (ص)" :من ح ِ
ِّ
ب" واملراد
ذ
ع
،
ة
ا ْ ُ ا اْ ا ا ا ُ ا
من احلساب للمؤمنني إَّنا هو العرض ومن نوقش احلساب يوم القيامة ُعذب (البخاري1222 ،ق111 / 1 :؛ مسلم ،بدون
تا2212 / 2 :؛ الصدوق ،بدون تا )212 / 1 :هلذا إَّنا هو غري املؤمنني يناقشون يف احلساب ،واهلل يأيت بالشهداء لبيان
ِ
ِ ِ
صحة كتاب األعمال .من اآليات اليت تدل على هذا املوضوع" :وأا ْشرقا ِ
ت ْاألار ُ ِ
ني
اب اوجيءا بِالنبِيِّ ا
ض بنُوِر اربِّ اها اوُوض اع الْكتا ُ
ْ
ا ا
ٍ
ِ
ٍ
ِ
والشُّه اد ِاء وقُ ِ
"والْيا ْوِم الْ ام ْو ُعود ،او اشاهد اوام ْش ُهود" (الربوج )2 - 9 /؛ "الْيا ْوام
ض اي باْي نا ُه ْم بِ ْ
احلا ِّق اوُه ْم اال يُظْلا ُمو ان" (الزمر )11 /؛ ا
ا ا ا
اُنْتِم علاى أ ْاف و ِاه ِهم وتُ اكلِّمناا أاي ِدي ِهم وتا ْشه ُد أارجلُهم ِمباا اكانُوا يك ِ
ْسبُو ان" (يس )11 /؛ "يا ْوام تا ْش اه ُد اعلاْي ِه ْم أالْ ِسناتُ ُه ْم اوأايْ ِدي ِه ْم
ا
ُ ا ا ْ ا ُ ْ ْ ا ا ُْ ُْ
اوأ ْار ُجلُ ُه ْم ِمباا اكانُوا يا ْع املُو ان" (النور .)22 /
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بينت هاتان اآليتان مراحل قراءة صحيفة األعمال يف ثالث مراحل:
"وتا ارى ُك نل أُنم ٍة اجاثِياة ُك ُّل أُنم ٍة تُ ْد اعى إِ اىل كِتا ِاهباا
املرحلة األوىل :تُقرأ صحيفة األعمال على الناس ،كما يقول اهلل تعاىل :ا
احلا ِّق إِننا ُكننا نا ْستا ْن ِس ُخ اما ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان" (اجلاثية  .)23 - 21 /يف
الْيا ْوام ُْجتازْو ان اما ُكْنتُ ْم تا ْع املُو ان ،اه اذا كِتاابُناا ياْن ِط ُق اعلاْي ُك ْم بِ ْ
ف يُارى" (النجم )21 /؛ يدل
هذه املرحلة يطلع على األعمال
"وأا نن اس ْعياهُ اس ْو ا
صاحب العمل وأيضا غريه ،كما جاءت يف آية ا
ُ
على هذا املعىن ذكر فعل "يُارى" مبنيا للمفعول( .الطباطبايي1211 ،ق23 / 11 :؛ أبو حيان1221 ،ق21 / 11 :؛
الرازي1221 ،ق )211 / 21 :وكذلك آية "يا ْوام تُْب لاى ال نسارائُِر" (الطارق  )1 /تدل على إظهار السرائر (القرطيب1112 ،م:
3 / 21؛ الرازي1221 ،ق )122 / 91 :ويؤيد هذا املعىن.
املرحلة الثانية :مث يسلم كتاب األعمال إىل صاحبه ليقرأه بنفسه حت يطمئن من صحته .ذكرت يف سورة اإلسراء
ِِ
ِ
ِ ٍ
ِج لاهُ يا ْوام الْ ِقيا اام ِة كِتاابا ياْل اق ُاه امْن ُشورا" (اإلسراء  )19 /أي:
"وُك نل إنْ اسان أالْازْمنااهُ طاائارهُ ِيف ُعنُقه اوُُنْر ُ
املرحلتني معا؛ فقال اهلل أوال :ا
ك
مفتوحا يقرؤه هو وغريه( .ابن کثري1221 ،ق11 / 1 :؛ الصابوين1211 ،ق )122 / 2 :مث يقول اهلل تعاىلْ :
"إق ارأْ كِتاابا ا
ك اح ِسيبا" (اإلسراء .)12 /
ك الْيا ْوام اعلاْي ا
اك افى بِنا ْف ِس ا
املرحلة الثالثة :بعد النظر ورؤية كتاب األعمال ،يأيت البيان .البيان أي اإليضاح و الكشف( .ابن فارس1111 ،م/ 1 :

إعادة تفسیر اآليات...

أعظم پويازاده و أحمد قهرماني

ِِ
ث اللنهُ ام ْن
"وأاْق اس ُموا بِاللن ِه اج ْه اد أاْميااهن ْم اال ياْب اع ُ
الصورة الثالثة :إظهار احلق فيما اختلف فيه الناس .كما يقول اهلل تعاىل :ا
ِ ِ ِ ِ نِ
نِ
ِ
ِ
وت بالاى او ْعدا اعلاْي ِه احقًّا اولا ِك نن أا ْكثاار الن ِ
ني"
نه ْم اكانُوا اكاذبِ ا
ناس اال يا ْعلا ُمو ان ،ليُبا ِّ ا
مياُ ُ
ين اك افُروا أان ُ
ني اهلُ ُم الذي خياْتال ُفو ان فيه اوليا ْعلا ام الذ ا
ِ ِِ
ِِ ِ
ِ ِ
يما
"ولايُبايِّنا نن لا ُك ْم يا ْوام الْقيا اامة اما ُكْنتُ ْم فيه اَتْتال ُفو ان" (النحل )12 /؛ "اللنهُ اْحي ُك ُم باْي نا ُك ْم يا ْوام الْقيا اامة ف ا
(النحل )93 - 91 /؛ ا
ُكْنتُ ْم فِ ِيه اَتْتالِ ُفو ان" (احلج .)11 /
واجلدير بالذكر إن اآليات األربع إَّنا ذكرت ثالث مراحل من مراحل قراءة كتاب األعمال ،والتفاصيل األخرى للحساب
والكتاب جاءت يف آيات أخرى.
 .5انسجام هذا التفسیر الجديد مع سیاق السورة
انسجم هذا التفسري اجلديد لآليات األربع مع سياق السورة من ناحيتني :أحدمها احلفاظ على ترابط اآليات قبلها وبعدها،
واآلخر هو التوافق مع أسلوب الزواج املعنوي آليات السورة.
 .6-5الحفاظ على ترابط اآليات قبلها وبعدها

.9تذكر اآلية اخلامسة سبب إنكار اإلنسان للقيامة ،واآلية السادسة تذكر إنكار القيامة يف صورة سؤال استهزائي على
08
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 .2-5أسلوب الزواج المعنوي آليات السورة
آيات سورة القيامة تعرب عن املعاين املقصودة بأسلوب خاص؛ أسلوب الزواج املعنوي متسلسال :أي أنه كلما يذكر شيئا،
يكرر بعده نفس الشئ على الفور بعبارة أخرى؛ لذلك ميكن تقسيم سورة القيامة إىل اثين عشر زوجا ونتيجة واحدة على
النحو التايل:
قسم :ا"ال أُقْ ِس ُم بِيا ْوِم الْ ِقيا اام ِة ،اواال أُقْ ِس ُم بِالنن ْف ِ
س اللننو اام ِة".
.1اآليتان األوىل والثانية كلتامها ا
.2يف اآلية الثالثة يذكر شك اإلنسان فی قدرة اهلل على مجع عظام املوتى ،ويف اآلية الرابعة يذكر نفس الشئ بتأكيد قدرة
ِ
ِِ
ن
ب ِْ
ي بانااناهُ".
اهلل عليه" :أ اْ
ين اعلاى أا ْن نُ اس ِّو ا
اإلنْ اسا ُن أال ْن اْجن ام اع عظا اامهُ ،بالاى قاادر ا
احي اس ُ
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اآليات من األوىل إىل اخلامسة عشرة من سورة القيامة تبحث عن القيامة ،وهذا التفسري اجلديد قد ارتبط ارتباطا تاما
باآليات السابقة ومل ينحرف عن حمور السورة.
اآلية العشرون " :اك نال بل ُِحتبُّو ان الْع ِ
اجلاةا" تبدأ بكلمة " اك نال" " .اك نال" مبعىن ردع وزجر( .سيبويه1213 ،ق)291 / 2 :
ا
اْ
ب ِْ
اإلنْ اسا ُن أالن ْن اْجن ام اع ِعظا اامهُ" (القيامة  )9 /ومفاهيم إنكار القيامة
س
احي
أ
"
بآية
تبط
ر
م
الزجر
و
واعترب املفسرون ،هذا الردع
اْ ا ُ
املذكورة حت اآلية اخلامسة عشرة( .الطربي1221 ،ق11 / 22 :؛ الطباطبايي1211 ،ق121 / 21 :؛ ابن عاشور،
ِ
ك لِتا ْع اج ال بِِه"
1132م )911 / 21 :لكن يف هذا التفسري اجلديد الردع مرتبط باآلية السادسة عشرة :ا"ال ُحتاِّرْك بِِه ل اسانا ا
ويعترب أن استعجال الكافرين بالقيامة غري واقعي ويصرح حببهم للدنيا.
فعلى ذلك إن هذا التفسري اجلديد تنشئ عالقة وثيقة بني اآليات األربع وما قبلها وما بعدها وتقوي سياق السورة.
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دراسات فی العلوم اإلنسانیة

يد ِْ
اإلنْ اسا ُن لِيا ْف ُجار أ اام اامهُ ،يا ْسأ ُال أاينا ان يا ْوُم الْ ِقيا اام ِة".
لسان اإلنسان" :با ْل يُِر ُ

ِ
ف الْ اق امُر،
صُر ،او اخ اس ا
.2تصور اآلية السابعة هناية حياة اإلنسان ،وتصور اآليتان الثامنة والتاسعة هناية العامل" :فاإذاا باِر اق الْبا ا
ِ
س اوالْ اق امُر".
او ُمج اع الش ْ
نم ُ

ك فاأ ْاواىل".
ك فاأ ْاواىل ،مثُن أ ْاواىل لا ا
.11اآليتان الرابعة والثالثون واخلامسة والثالثون كلتامها لعن" :أ ْاواىل لا ا
.12تعرب اآلية السادسة والثالثون عن حسبان اإلنسان من النهاية الباطلة حلياته ،واآليات من السابعة والثالثني إىل
احيسب ِْ
ك نُطْ افة ِم ْن ام ِ  ٍّين ميُْ اىن ،مثُن اكا ان
اإلنْ اسا ُن أا ْن يُْت اراك ُسدى ،أا املْ يا ُ
التاسعة والثالثني َترب عن خلق اإلنسان وبداية حياته" :أ اْ ا ُ
اعلا اقة فا اخلا اق فاس نوى ،فا اج اعل ِمْنهُ النزْو اج ْ ِ
ني ال نذ اكار او ْاألُنْثاى".
ا
ا
.19اآلية األربعون استفهام تقريري تنص على النتيجة" :أالايس اذلِ
ك بِاق ِاد ٍر اعلاى أا ْن ُْحييِ اي الْ ام ْوتاى".
ْ ا ا
نظرا إىل استقراء أسلوب الزواج املعنوي يف مجيع آيات سورة القيامة فإن زواج اجلزء السادس هو تأكيد لالنسجام هذا
التفسري اجلديد مع سياق السورة.
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.1تعرب اآلية العاشرة عن أمنية اإلنسان يف الفرار من يوم القيامة ،وتؤكد اآليتان احلادية عشرة والثانية عشرة أنه ال جمال
ٍِ
ول ِْ
ك يا ْوامئِ ٍذ الْ ُم ْستا اقُّر ".
للفرار" :يا ُق ُ
اإلنْ اسا ُن يا ْوامئذ أايْ ان اْل ام افُّر ،اك نال اال اوازار ،إِ اىل اربِّ ا
.1تذكر اآليات من الثالثة عشرة إىل مخسة عشرة إنباء اإلنسان بأعماله وإلقاء معاذيره ،وتذكر اآليات من السادسة عشرة
اإلنْسا ُن علاى نا ْف ِس ِه ب ِ
ٍِ ِ
إىل التاسعة عشرة مراحل تلك اإلنباء" :يُنابنأُ ِْ
ص اريةٌ ،اولاْو أالْ اقى ام اع ِاذ ايرهُ،
نم اوأا نخار ،با ِل ِْ ا ا
اإلنْ اسا ُن يا ْوامئذ مباا قاد ا
ا
ِ
ك لِتا ْع اج ال بِِه ،إِ نن اعلاْي ناا مجاْ اعهُ اوقُ ْرآناهُ ،فاِإذاا قا ارأْنااهُ فااتنبِ ْع قُ ْرآناهُ ،مثُن إِ نن اعلاْي ناا بايااناهُ".
اال ُحتاِّرْك بِِه ل اسانا ا
.1تعرب اآلية العشرون عن حب اإلنسان للدنيا ،وتعرب اآلية احلادية والعشرون عن هجر اإلنسان لآلخرة " :اك نال با ْل ُِحتبُّو ان
الْع ِ
اجلاةا ،اوتا اذ ُرو ان ْاآل ِخارةا".
ا
.3تذكر اآليتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الوجوه الناضرة وتذكر اآليتان الرابعة والعشرون واخلامسة والعشرون
اظرٌة ،ووجوه ي ومئِ ٍذ ب ِ
ِ
الوجوه الباسرة يف القيامة" :وج ٌ ِ ٍ ِ ِ
اسارةٌ ،تاظُ ُّن أا ْن يُ ْف اع ال ِهباا فااقِارةٌ".
وه يا ْوامئذ نااضارةٌ ،إ اىل اربِّ اها نا ا ا ُ ُ ٌ ا ْ ا ا
ُُ
.1تصور اآليات من السادسة والعشرين إىل التاسعة والعشرين خروج اإلنسان من الدنيا ،وتذكر اآلية الثالثون السوق إىل
ِ
ِ ِ ِ
اق بِال نس ِ
اق ،والْتا ف ِ
ٍ
ن ِ
اق".
ك يا ْوامئِ ٍذ الْ ام اس ُ
نت ال نس ُ
اق ،إِ اىل اربِّ ا
يل ام ْن اراق ،اوظا نن أاننهُ الْفار ُ ا
اهلل " :اكال إ اذا بالاغات الت انراق اي ،اوق ا
.11تذكر اآلية الواحدة والثالثون عدم التصديق والصالة وتذكر اآليتان الثانية والثالثون والثالثة والثالثون التكذيب والتويل
ِ
ب إِ اىل أ ْاهلِ ِه ياتا امطنى".
صد ا
نق اواال ا
والتمطي" :فااال ا
صلنى ،اولاك ْن اك نذ ا
ب اوتا اونىل ،مثُن اذ اه ا

إعادة تفسیر اآليات...

أعظم پويازاده و أحمد قهرماني

 .1النتائج
اآليات من السادسة عشرة إىل التاسعة عشرة من سورة القيامة َتاطب "اإلنسان" املنكر للقيامة فتنهاه عن االستعجال ليوم
القيامة ،وتعلن بأن مجع الناس ليوم القيامة وقراءة كتب أعماهلم على اهلل .مث إلمتام احلجة على اإلنسان يُسلم كتاب أعماله

إليه ليقرأه بنفسه .وأخريا يتم بيان نتائج األعمال والشواهد.
يتم تأكيد هذا التفسري اجلديد من خالل ثالث طرق:

.1اآليات املتشابة اليت تؤكد وتكرر هذه املفاهيم.
.2احلفاظ على وحدة سياق السورة وترابط اآليات مبا قبلها وما بعدها.
.9الزواج املعنوي الذي حاكم على كل السورة.
الهوامش:
 .1هكذا روى البخاري عن ابن عباس هذه الرواية« :حدثنا موسى بن إمساعيل ،قال :حدثنا أبو عوانة ،قال :حدثنا
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعاجل من التنزيل شدة ،وكان مما حيرك شفتيه  -فقال ابن عباس :فأنا أحركهما لكم
كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيركهما ،وقال سعيد :أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس حيركهما ،فحرك شفتيه
 فأنزل اهلل تعاىل« :ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه» قال :مجعه لك يف صدرك وتقرأه« :فإذا قرأناهفاتبع قرآنه» قال :فاستمع له وأنصت« :مث إن علينا بيانه» مث إن علينا أن تقرأه ،فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد
ذلك إذا أتاه جربيل استمع فإذا انطلق جربيل قرأه النيب صلى اهلل عليه وسلم كما قرأه»( .البخاري1222 ،ق)3/1 :
ُ .2ولِد عبد الرَحن حبنكة امليداين عام 1121م بدمشقَ ،ترج من األزهر ،عمل أستاذا جبامعة أم القرى ملدة ثالثني عاما،
له كتابات عديدة ،وتويف عام 2112م بدمشق( .انظر :موقع اجلزيرة2111 ،م)
 .9الرواية اليت تنتهي إسناده إىل التابعي أو امن دونه تسمى مقطوعا.
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موسى بن أِّب عائشة ،قال :حدثنا سعيد بن جبري ،عن ابن عباس يف قوله تعاىل« :ال حترك به لسانك لتعجل به» قال:
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دراسات فی العلوم اإلنسانیة

المصادر والمراجع

 .1القرآن الکريم.

 .2آخوندي ،علي أصغر1912 ،ش« ،آيات  11–11سوره قيامت ،خماطب شناسي و زمان خطاب» ،پژوهش هاي
قرآن و حديث( ،حتقيقات يف القرآن واحلديث) طهران ،السنة السادسة واألربعون ،العدد األول ،صص .11-1
 .9ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد1132 ،م ،التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونسية للنشر.
 .2ابن فارس ،أَحد1111 ،م ،معجم مقايیس اللغة ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،بريوت ،دار الفکر.
 .1ابن کثري ،ابوالفداء امساعيل بن عمر1221 ،ق ،تفسیر القرآن العظیم ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،رياض ،دار
طيبة.

 .1أبو حيان ،حممد بن يوسف1221 ،ق ،البحر المحیط فی التفسیر ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،بريوت ،دار الفکر.

 .1إهلي زاده ،حممد حسني1911 ،ش ،درسنامه تدبر در قرآن (جزء بیست و نه)( ،كتاب مدرسي؛ التدبر يف القرآن؛
اجلزء التاسع والعشرون) مشهد ،مؤسسه تدبر در قرآن و سريه.

الثامنة ،العدد  ،21صص .111 -111

 .11سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب1213 ،ق ،الکتاب ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،قاهرة ،مکتبة اخلاجني.
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 .3البخاري ،حممد بن إمساعيل1222 ،ق ،الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم
وسننه وأيامه ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة.
 .1هبجت پور ،عبدالکرمي1911 ،ش ،همگام با وحي ،تفسیر تنزيلي( ،مع الوحي ،التفسري التنزيلي) قم ،مؤسسه متهيد .
 .11حبنکة امليداين ،عبدالرَحن حسن1291 ،ق ،قواعد التدبر األمثل لکتاب اهلل عزوجل ،دمشق ،دارالقلم.
 .11خامه گر ،حممد1912 ،ق ،تفسیر روان( ،التفسري امليسر) قم ،خرم .
 .12خامه گر ،حممد؛ جاليل ،مهدي1911 ،ش« ،نقد روايات تعجيل پيامرب در تکرار آيات هنگام نزول» ،پژوهشهاي
قرآني( ،حتقيقات قرآنية) مشهد ،السنة الثامنة عشر ،العدد  ،12صص .92 -11
 .19الرازي ،فخرالدين1221 ،ق ،مفاتیح الغیب ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العرِّب.
 .12زاهدي فر ،سيفعلي1911 ،ش« ،بررسي تناسب معنايي آيات  11–11قيامت» ،مطالعات تفسیري ،قم ،السنة

 .11السيوطي ،عبدالرَحن بن أبی بکر1112 ،م ،اإلتقان في علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،مصر ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب.

 .13شاکر ،حممد کاظم1221 ،ق« ،کيفية نزول القرآن الکرمي دراسة قرآنية تارخيية» ،نصوص معاصرة ،لبنان ،السنة
06
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 .11السيوطي ،عبدالرَحن بن أبی بکر ،بدون تا ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد
الفارياِّب ،رياض ،دار طيبة.

إعادة تفسیر اآليات...

أعظم پويازاده و أحمد قهرماني

الرابعة ،العددان اخلامس والسادس عشر ،صص . 112 – 112

 .11شلتوت ،حممود1139 ،م ،إلی القرآن الکريم ،بريوت ،دار الشروق.

 .21الصابوين ،حممد علی1211 ،ق ،صفوة التفاسیر ،قاهرة ،دار الصابوين.

 .21صادقي هتراين ،حممد1911 ،ش ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنه ،قم ،فرهنگ اسالمی.

 .22صبوحي ،علي1912 ،ش ،تدبر در قرآن کريم( ،التدبر يف القرآن الكرمي) قم ،مؤسسه تدبر در کالم وحي.
 .29الصدوق ،أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي ،بدون تا ،معاني األخبار ،دار املعرفة.

 .22الطباطبايی ،حممد حسني1211 ،ق ،المیزان في تفسیر القرآن ،بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
 .21الطربسي ،فضل بن حسن1912 ،ش ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،طهران ،ناصر خسرو.

 .21الطربي ،حممد بن جرير1221 ،ق ،جامع البیان في تأويل القرآن ،حتقيق :اَحد حممد شاكر ،بريوت ،مؤسسة
الرساله.

 .21الطوسي ،حممد بن حسن ،بدون تا ،التبیان في تفسیر القرآن ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العرِّب.

 .21فقهي زاده ،عبداهلادي1911 ،ش« ،تأملي در هم پيوندي آيات در سوره قيامت» ،مقاالت و بررسیها( ،مقاالت
واستعراضات) طهران ،الدفرت  ،19صص .22 – 91

قسوسي ،بريوت،
 .91فريوزآبادي ،أبو طاهر حممد بن يعقوب1221 ،ق ،القاموس المحیط ،حتقيق :حممد نعيم العر ُ
مؤسسة الرساله.
 .91القرطيب ،أبو عبداهلل حممد بن أَحد1112 ،م ،الجامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أَحد الربدوين وإبراهيم إطفيش ،قاهرة،
دار الكتب املصرية.
 .92مدرسي ،سيد حممد تقي1911 ،ش ،تفسیر هدايت( ،تفسري اهلداية) مشهد ،بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس
رضوی .

 .99مسلم ،ابن حجاج النيسابوري ،بدون تا ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى
اهلل علیه وسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العرِّب.
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 .23العسقالين ،ابن حجر1211 ،ق ،اإلصابة في تمییز الصحابة ،حتقيق :عادل أَحد عبد املوجود وعلى حممد معوض،
بريوت ،دار الكتب العلميه .

 .92مصاليي پور ،عباس؛ برزگر ،حممد1911 ،ش« ،ديدگاهي نو درباره آيات  11 -11سوره قيامت و نقد ديدگاه های
 .91معرفت ،حممد هادی1223 ،ق ،التمهید في علوم القرآن ،قم ،مؤسسة التمهيد.
 .91جنارزادگان ،فتح اهلل1931 ،ش« ،خماطب و زمان خطاب ِ
آيات  11 -11سوره «قيامت» و نقد نظريه نسيان
67
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سه گانه مشهور» ،مشکوة ،العدد  ،192صص .11 -32

1441  ربیع السنة،1  العدد،92 المجلد

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

.12 -29  صص،1  العدد، (مجعية املعارف اإلسالمي) قم، انجمن معارف اسالمي،»پذيري وحي

املواقع
،» «عبدالرَحن حبنکة امليدانی،م2111 ، موقع اجلزيرة.91

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons.
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Abstract
According to a Hadith reported by Ibn Abbas, the addressee of the verses - of
sura al-ghiama is prophet Mohammad, and their subject is prohibiting Mohammad
from hurrying in repeating God's word. Most of exegesis have documented their
interpretation on those verses by the Hadith. Even those exegetes who have not
accepted this Hadith, they could not ignore it. This article criticizes this Hadith
firstly and then proposes a new interpretation of this verses using similar verses,
using similar verses and focusing on the context. The conclusion is that that
prohibition is related to the world after this world, and unlike the current view
saying the addressee is prophet, it addresses the one who does not believe in the
other world and rejects that. In fact, these verses are related to reading letter of
deeds in resurrection. God says: do not hurry, we will read it for you.
Keywords: Surat al-Qiyamah; Interpretation; Resurrection; Letter of Deed.
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بنا بر روایتی از ابن عباس ،آیات  78تا  76سوره قیامت ،خطاب به پیامبر (ص) و موضوع آن ،نهی از عجله کردن و
همخوانی ایشان در هنگام دریافت وحی است .این روایت ،مبنای تفسیر غالب مفسران قرار گرفته است و حتی
کسانیکه این تفسیر را نپذیرفتهاند نیز در بند این روایت ماندهاند .در این مقاله پس از نقد این روایت ،با استفاده از
آیات نظیر و توجه به بافت سوره و زوجیت معنایی حاکم بر سوره ،به باز تفسیر این آیات پرداخته شده است .بنا بر
این باز تفسیر ،آیات ،خطاب به انسان منکر قیامت است که در ابتدا از استعجال نسبت به قیامت نهی میشود ،و
سپس جمعآوری مردم و قرائت نامه اعمالشان را در قیامت بر عهده خدا میداند .سپس نامه اعمال ،به خود انسان
سپرده میشود تا خودش هم آن را بخواند و سرانجام ،نتایج و شواهد آن بیان میشود .این باز تفسیر ،عالوه بر
حفظ انسجام بافت سوره ،ارجاع ضمایر را نیز در این آیات بی تکلف میگرداند.

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

