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چکیده

«مشــابه» یا «متشــابه لی ی» بر آن دســته اآ آیهها و جملههای قرآنی
اطالق میشـــود ه بهطور امل یا با اند ی تغییر بیش اآ یک بار
تکرار شـــدهاند .علّت تکرار شـــمار آیادی اآ ای آیهها و جملهها بر
پایه تغییر در تقدیم و تأخیر آنها ا ستوار ا ست .نمونهای اآ ای آیهها

دو آیه ذیل ا ست ه ت شابه موجود در قالب تقدیم و تأخیر «وَ ادخُلُوا
ِ
ِ
اب
ا وَ قُولُوا حط » (البقره )58:و «وَ قُولُوا حط وَ ادخُلُوا الب َ
الب َ
اب سُ
سُ ا» (االعراف )161:نمایان شده .علیرغم تالش میسران در توجیه
چرایی تقدیم و تأخیر موجود در دو آیه مذ ور ،آرای آن ها مورد
خد شه ا ست و باید توجیه در ست را در توجّه به سیاق ،مکان نزول،
 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
hakim.q6236@yahoo.com
 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول)
htorkamany@gmail.com
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مقام آیه و توجه به میهوم سـ ـ ده ه در آن دو به اررفته دانســـت.
م موعه ی مطالب مذ ور ای نتی ه را به دســـت داده اســـت ه
ســـوره ی بقره ،برخالف ســـوره اعراف ه به توبیخ و ســـرآنش
عصـــیانگران و متکبران ،بهویژه بنیاســـرا یل پرداخته ،در مقام ذ ر
نعمتها بر بنیا سرا یل و امت پیامبر ا ست و تقدیم س ده ه عملی
در را ستای شکرگزاری ا ست و نیز تمامی قرا دیگر در ای جهت
به ار گرفته شدهاند.
واژههای کلیدی :مت شابه لی ی ،تقدیم و تأخیر ،آیه  58بقره ،آیه
 161اعراف.
مقدمه
مشــابه یا متشــابه لی ی ،گونهای شــناخته شــده اآ ااــطالحات علوم قرآن اســت ه بر
آیات یا جمالت قرآنی ِ امالا شـــبیه به یکدیگر و یا با اند ی تغییر و اختالف ،ه دو بار یا
بیشــتر تکرار شــدهاند؛ اطالق میشــود .ای گونه آیات ه تعدادشــان در قرآن ریم معتنابه
ا ست ،بهواقع یکی اآ جلوههای اع اآ قرآن مح سوب می شوند .اآ آن ا ه ت شابه ای گونه
آ یات همواره برای مخاطبان قرآن اعم اآ موافق و مخالف چالش برانگیز بوده ،آنها را به
وا نشهای مختلیی واداشته است.
موافقان تمامی تالش خویش را در راستای توضیح و توجیه آیات متشابه لی ی به ار
گرفته و سعی نمودهاند با بهرهگیری اآ ضوابط و معیارهایی خاص تکرار و تغییر در ای گونه
آیات را توضیح دهند.
مخالیان نیز ای گونه آیات را به دلیل تکراری بودن و یا تناقض ظاهری ،دســـتاویزی
برای طعنه و فرو شیدن قرآن اآ جایگاه قد سی و بهطور خال اه تردید در وحی دان ستهاند،
بهگونهای ه احمد ب الزبیر الغرناطی ه یکی اآ تب ارآ شمند در آمینهی توجیه و تی سیر

آیات متشابه توسط او نگاشته شده است؛ اثر خویش را «مالک التأویل القاطع بذوی االلحاد
و التعطیل فی توجیه المت شابه اللیظ م آی التنزیل» نامگذاری نمود .ای نامگذاری آ شکارا
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به یکی اآ اهداف وی در تألیف ای

تاب اشــاره دارد ه پاســخ به ملحدی و معاندان بوده

است.

عالوه بر غرناطی ،دیگر دانشـــمندان اســـالمی مانند اســـکافی ،رمانی ،اب جماعه و
انصــاری ،تألییاتی پراهمیت و شــایســته تحســی در راســتای تیســیر و توجیه ای گونه آیات
بهجای مانده اســـت .آنان به نوبه خود و باتوجه به معیارهایی متعدد به بررســـی تعدادی اآ
آیات متشــابه پرداخته و تالش نمودهاند تا اآ مقصــود و مراد خداوند اآ بیان ای گونه آیات
پردهبرداری نمایند .لیک به ن ر میر سد ه سخ پیرامون ای آیات همچنان باقی ا ست و

چنانکه برخی اآ متأخران مانند فاضــل ســامرایی در تابهای متعدد خویش همانند« :معانی
االبنیه»« ،لم سات بیانیه»« ،م أ سرار البیان القرآنی»« ،بالغة الکلمه فی التعبیر القرانی» ،شُثَری

در تاب «المتشابه اللی ی فی القرآن الکریم» ،المطعنی در تاب «خصا ص التعبیر القرآن و
ســماته البالغیه» و الصــامل در اثرش با نام «م بالغة المتشــابه اللی ی فی القرآن الکریم» به
ای

ار همت گماشتهاند؛ عراه نقد و ن ر در ای آمینه باآ میباشد.

با تأمل در تب تألیف شده در را ستای آیات مت شابه لی ی همانند «البرهان فی مت شابه
القرآن»« ،درّة التنزیل و غرّة ال تأویل»« ،مالک التأویل» و  ...میتوان دریافت ه مؤلیان ای
تب ،ضوابط و مالکهایی را در توضیح و تیسیر آیات متشابه به ار گرفتهاند ه اآ جمله
آنها میتوان به معیارهای آیر اشــاره نمود :توجه به ســیاق ،فوااــل آیات ،ای اآ و اطناب،
قواعد ارفی و نحوی ،بالغت ،شأن نزول و. ...
اآ میان مالکها و معیارهای فوق ،میتوان ،ســـیاق را پررنگتر و بااهمیتتر اآ دیگر
معیارها دانســـت .اب آبیر غرناطی در تاب «مالک التأویل» خود بارها اآ ســـیاق بهره برده
اســـت(الغرناطی ،1971 ،اـــص .)339-253-236همچنی اســـکافی در «درّة التنزیل و غرّة
التأویل» به رّات بدون اشـــاره به ســـیاق ،اآ ای ف بهره برده اســـت(اســـکافی،1422 ،
اص.)304-239-185
نقش سیاق در فهم و بهرهگیری اآ آیات قرآن بهعنوان یکی اآ ااول عقالیی محاوره،
نق شی ا سا سی و انکار نا شدنی ا ست به نحوی ه توجه و یا عدم توجه به سیاق در تی سیر
آیات به روشنی دو گونه متیاوت اآ تیسیر را در اختیار قرار میدهد.

 4تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران پیرامون تقدیم و تأخیر آیات متشابه لفظی

قرآن ریم بهعنوان تابی ه اآ سوی خداوند برای انسانها فرستاده شده است؛ قطعاا
اآ قواعد و ااــول محاوره پیروی مینماید .ای مطلب نیز روشــ اســت ه اگر ســیاق در
تیسیر آیات یک سوره اهمیت نداشت؛ قرار گرفت دستهای اآ آیات در یک سوره بیوجه
و بیمعنی به ن ر میرسید.
طرح مسأله
ای پژوهش بر آن اســت تا با بررســی و نقد آران و ن رات میســرانی ه متعر

علل

اختالف در دو آیه فوق شــدهاند؛ اعم اآ اــاحبان تیاســیر و اــاحبان تب متشــابه لی ی،
دالیل اختالف و تیاوت میان دو آیه  58ســـورهی بقره و  161اعراف را مورد بررســـی قرار
دهد.
الآم به ذ ر اســـت ه به لحاح محدودیت ،تمامی اختالفات موجود در دو آیهی
مذ ور مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته ا ست و ارفاا بخ شی اآ دو آیه ه اغلب می سران در
آن اختالفن ر دارند مورد مداقه و نقد واقع شـــده اســـت .بخشهای مورد ن ر دو آیه ه
باب سُ ا وَ قُولُوا ِحط » (البقره)58:
مورد نقد و بررسی قرارگرفتهاند؛ عبارتند اآ« :وَ ادخُلُوا ال َ
ِ
باب سُ ا» (االعراف )161 :ه اآ جمله آیات متشــابه لی ی
و نیز «وَ قُولُوا حط وَ ادخُلُوا ال َ

میباشند.
آیه  58سوره بقره در اثنای آیاتی اآ ای سوره قرار گرفته ا ست ه به شکلی من م و
داســـتان وار اآ آغاآ خلقت بشـــر و ماجرای حمـــرت آدم و حوان و به دنبال آن اولی
قومی(بنیاسرا یل) ه پیامبر بر ایشان مبعوث گردید؛ سخ میگوید .در ای آیات خداوند
اآ الطاف خود بر انســانها و نیز چشــمپوشــیهای خود اآ گناهان ایشــان بارها اشــاره رده
است.
آیه  161ســوره اعراف نیز در میان م موعهای اآ آیات قرار گرفته اســت ه در نگاه
اول همانند آیات سورهی بقره میبا شند .لیک در ای سوره تی صیل مطرح شده دربارهی
خلقت و قوم بنیاســرا یل و نیز داســتان پیامبران دیگر بیشــتر اســت و البته با توجه به آیات
ابتدای ســـوره و نیز دیگر آیات میتوان هشـــدار و نیز توبیخ را بیش اآ مهربانی و لطف در
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خالل آیات مشــاهده نمود .توضــیح ای مطلب ضــروری به ن ر میرســد ه آیات متشــابه
لی ی به لحاح تیاوتهایی ه با یکدیگر دارند اآ جهات مختلف قابل تقســیم و دســتهبندی
میباشند 1ه در ای نوشتار ،دو آیه مذ ور با توجه به تقدیم و تأخیر اورت گرفته در آنها
مورد توجه واقع گردیدهاند.
پیشینه تحقیق
اگرچه در مقدمه به اورت لی پیرامون آثاری ه در راستای متشابه لی ی به رشتهی
تألیف درآمدهاند سخ گیتیم لیک ضروری به ن ر میرسد ه پی شینهی تحقیقات ،آران و
ن ریاتی ه پیرامون ای دو آیه وجود دارد؛ بیان گردد.
بهطور لی میتوان آثار مذ ور در ای آمینه را به  3دسته تقسیم نمود.
 -1آثاری ه بهطور مســـتقل در آمینهی آیات متشـــابه لی ی به رشـــته ی تألیف
درآمدهاند و آیات مورد بررسی در ای پژوهش را به اورت میصل بررسی نمودهاند .ه
اآ اهم ای

تب میتوان به «مالک التاویل» (الغرناطی ،1971 ،ص« ،)37اســـرار التکرار فی

القرآن» (الکرمانی ،بیتا ،ص )73و «درّة التنزیل» (اسکافى ،1422 ،ج ،12ص )10اآ متقدمان
و ســامرایی (الســامرایی ،2006 ،ص )319و یاســی الم ید و مطعنی (المطعنی ،1413 ،ج،2
ص )151اآ متأخران اشــاره نمود .به ن رات ای افراد در قســمت بررســی ن رات به اــورت
میصل پرداخته شده است.
 -2میسرانی ه به تیسیر ترتیبی تمامی آیات قرآن ریم پرداختهاند و بعماا به هنگام
برخورد با آیات متشابه و بهطور خاص آیات مورد بحث ن رات خود را در خصوص تیاوت
موجود در آنها بیان داشتهاند ه اآ جمله آنها میتوان به اب عاشور(اب عاشور ،1420 ،ج،8
ص ،)236فخرراآی(فخرراآی ،1420 ،ج ،15ص ،)390رشید رضا(رشید رضا ،1414 ،ج،9
ص )371و آیتاهلل جوادی آملی (جوادی آملی ،1392 ،ج ، 30ص )529اشاره نمود.

 .1از جمله این تق سیمبندیهای صورت گرفته در آیات مت شابه میتوان به اختالف در صیغهی افعال،
زیاد یا کم بودن برخی از کلمات و حروف ،تقدیم و تأخیر ،معرفه و نکره ،مفرد و جمع ،مذکر و مؤنث.
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 -3تبی ه در آمینهی علوم قرآنی به تألیف درآمدهاند و به مناســبت بحث تقدیم و
تأخیر در آیات قرآن ،به آیات مورد بحث نیز اشــارهای داشــتهاند مانند «االتقان» (ســیوطی،
 ،1421ج ،2ص )232و «البرهان» (آر شی ،1410،ج ،3ص.)358
ا ال در جمله ترتیب ا ست ،اما گاهی به سبب غر

و هدفی بالغی و یا غر ضی ه

مربوط به معناست ،لمهای ه مؤخر است ،مقدم میشود و لمهای ه مقدم است ،مؤخر؛
م شروط بر اینکه ای تقدیم و تأخیر ،خللی در معنا وارد نکند و مخالف قواعد آبانی نبا شد.
گاهی تقدیم بلیغتر اآ تأخیر اســـت ،مثل تقدیم میعول بر فعل  ،تقدیم خبر بر مبتدا ،تقدیم
ظرف یا حال و استثنا.
جرجانی معتقد ا ست ه ترتیب لمات در تر یب ،برا ساس معنا اورت میگیرد و بر
ای نکته تأ ید می ند ه اگر ن م لمات در جمله براساس معنا نبود ،تقدیم و تأخیر ،هیچ
ارآش داللی و معنایی نداشت .اگر فر

نیم ه اآ ای الیاظی ه همان آبان هستند ،معنا

و داللتشــان را بگیریم ،هیچیک اآ آنها ارآش و شــایســتگی مقدم شــدن بر لی ی دیگر را
ندارند و تصــور نمیشــود ه در ای الیاح بایســتی ن م و ترتیبی باشــد(مرادی و اظمی،
 ،1395ص.)99
در تاب های نحوی تقدیم و تأخیر به حوآه میردات یا لمات واقع شـــده در یک
جمله اخت صاص دارد(اب جنی ،بیتا ،ج ،2ص )157در حالی ه در مبحث مت شابه لی ی به
بیش اآ یک جمله یا عبارت اطالق میشــود(آر شــی31410،ق ،ص233؛ ســیوطی ،بیتا،
ج ،3اص.)47-38
 .1تحلیل و نقد آراء پیرامون تقدیم و تأخیر دو آیه مذکور
اآ سوی آن د سته اآ می سران و دان شمندان علوم قرآنی ــــ بهویژه ااحبان تابهای
مت شابه ـــــ ه به برر سی دو آیه مذ ور پرداخته و به جنبه تقدیم و تأخیر در آن دو نیز ن ر
داشـــتهاند ،ن رهایی ارا ه شـــده اســـت .در یک نگاه لّی میتوان ن رهای آنان را چنی
دستهبندی نمود:

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی7 42

 .1-1طبیعی بودن تقدیم و تأخیر در آیه
گروه نخســـت اآ اـــاحبن ران ،تقدیم و تأخیر واقع شـــده در ای دو آیه را طبیعی
میدانند و بر ای باورند دو آیه مذ ور با یکدیگر ساآگاری دارند آیرا:
اوالً؛ «واو عطف» میید ترتیب نمی باشـــد و هر دو آیه ،یک مطلب را بیان می ن ند
(جوادی آملی ،1392 ،ج ، 30ص.)529
ثانیاً؛ مراد در هر دو آیه ،بزرگدا شت خداوند و اظهار خ موع و خ شوع برای او ست
لذا تقدیم و تأخیر اهمیّتی ندارد(فخر راآی ،1420 ،ج ،15ص.)390
نقد و بررسی:
در نادرســتی ای دیدگاه باید گیت اگرچه «واو» عطف میید ترتیب نمیباش ـد ولی به
اذعان برخی اآ میســـران و دانشـــمندان علوم قران ،نشـــانگر اهمیت بیشـــتر واژهی مقدم
میباشد(الغرناطی ،بیتا ،ص .)38بهعنوان نمونه در البرهان آمده است:

«رســم عرب فصــیح ای اســت ه وقتی چند موضــوع ه در خبر یا
حکمی مشـــتر ند با حروف «واو» بر یکدیگر عطف شـــوند بهرغم
آنکه «واو» عدم ترتیب را میرســـاند ،در بیان آن چند موضـــوع اآ
موضوع مهمتر شروع می نند»(آر شی ،1410 ،ج ،3ص.)305
ر شید ر ضا در تی سیری ه بر ای آیه نگا شته ا ست به ای مو ضوع تأ ید می ند ه
واژهی مقدّم ،اآ اهمیت بی شتری برخوردار ا ست اگرچه او نتی ه دیگری گرفته ا ست و ذیالا
به آن نیز ا شاره خواهیم رد(ر شید ر ضا ،1414 ،ج ،9ص ،)371لذا در این ا سخ بر سر
ای مطلب است ه چرا در سوره بقره جملهی مقدم ،مهمتر قلمداد شده است در حالی ه
همان جمله در سورهی اعراف ،اآ اهمیت متری برخوردار بوده و با تأخیر آمده است.
 .2-1تقدیم و تأخر به دلیل تفنن در کالم
گروه دیگر معتقدند ه تقدیم و تأخیر موجود ،ناشـــی اآ نوعی تین و تنوع در الم
و نیز در را ستای دوری اآ تکرار و ماللت در الیاح ا ست .تین در الم را میتوان بهعنوان
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یک ابزار در راســـتای دوری اآ تکرار و اطناب و نیز ای اد شـــوق و عالقه در مخاطب در
راستای توجه بیشتر به الم به شمار آورد .در ای ف نوی سنده با استیاده اآ بالغت تقدیم و

تأخیر و ...می و شد تا مخاطب دچار ماللت و دلآدگی نگردد .نوی سنده تی سیر «التحریر و
التنویر» میگوید:

«در سوره بقره «وَ ادخُلُوا ال َ
باب سُ

ا» بر «وَ قُولُوا ِحط » مقدّم شده

اســت ولی در این ا (اعراف) عکس آن آمده اســت و ای اــرفاا به
خاطر تین در عبارت اســـت با ای توضـــیح ه هر دو ماجرا (یعنی
س ده ردن و گیت حطه) خواه مقدّم و خواه مؤخّر اتیاق افتادهاند»
(اب عاشور ،1420 ،ج ،8ص.)236
آحیلی نیز در ضم تیسیر آیه مذ ور در سوره اعراف مینویسد:

«چنان ه در تی سیر دو آیه  58و  59سوره بقره گیتیم اختالف الیاح
مقتمای بالغت قرآن و مال اع اآ و تکرار لیظ به عینه مخلّ به آن
اســت آیرا بالغت بر بیان یک معنی با اســلوبهای مختلف و الیاح
گوناگون استوار است» (آحیلی ،1411 ،ج ،9ص.)136
نقد و بررسی:
به ن ر میرســـد میســـرانی ه در توجیه ای گونه اختالفات ،تینّ در الم را مطرح
نمودهاند بهنوعی درادد احتراآ اآ تکلّف بودهاند و یا آنکه پاسخ دیگری برای توضیح آیه
نیافتهاند .آیرا تین در جایی مطرح میشــود ه تغییر در جایگاه واژهها امکانپذیر بوده و اآ
جهات مختلف ادبی و میهومی و ســیاق و  ...قابل توجیه باشــد در اــورتی ه هیچیک اآ
میسران به چنی مطلبی اعتقاد نداشته و آن را تأیید نمی نند.
به عالوه پاســخ به ای ســؤال نیز اهمیت پیدا می ند ه چرا در آیاتی اآ قرآن ه عیناا
تکرار شدهاند؛ همانند آیات سوره الرحم و نیز آیات دیگر ،بالغت رعایت نشده است و
آخر آن ه ای دو آیه اآ قرآن ه در تابت اآ یکدیگر فااــله آیادی دارند ،چگونه تغییر
در جمالت آنها میتواند سبب تین و نشاط شنونده گردد
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 .3-1تقدیم و تأخر به دلیل نقل به مضمون
ااحب تاب «درة التنزیل و غرة التأویل» در توجیه ای تقدیم و تأخیر ای گونه نوشته
است:

«آنچه خداوند اآ ق صه مو سی(ع) و بنیا سرا یل و دیگر انبیان(ص) اآ
آن خبر داده اســت؛ مراد حکایت الیاح بعینه نبوده بلکه مقصــود بیان
معانی آن اســت .چگونه ای طور نباشــد در حالی ه آبان آنان عربی
نبوده اسـت  .در ای اـورت سـخ گیت اآ شـیوهی نگارش الیاح
باطل ا ست و سخ اآ معنای الم باقی میماند و سی ه ق صدش
بیان معنی باشــد؛ مخیّر اســت ه آن را به هر لی ی ه بخواهد؛ بیان
ند و هرگونه تقدیم و تأخیری در آن بیاورد ،با حرفی ه داللت بر
ترتیب نکند همانند "واو"» (اسکافى ،1422 ،ج ،12ص.)10
نقد و بررسی:
سخ اسکافی اگرچه ممک است در مورد سخنان و لمات اادر شده اآ پیامبران و
بهطور لی انســانها اــحیح باشــد؛ لیک وی در خصــوص ای دو آیه توجه ننموده ه دو
جملهی مورد بحث اآ آبان حمــرت موســی(ع) نیســت تا بگوییم ه خداوند آن را نقل به
معنا رده اسـت ،بلکه همانطور ه اآ ظاهر آیات پیداسـت گویندهی الم خداوند اسـت:

«وِإذ قُلنَا ادخلُوا ه ِذِه القَري َ فَ ُكلُوا ِمن ها حي ُ ِ
ُ َ
ث ش رغُد َََ ا وَادخُلُوا البَ َ
اب سُ
َ َ
َ
َ

ا وَقُولُوا ِحط »...

(البقره.)58:
با پذیرش ای مطلب باآهم ســـؤال اآ علت چینش لمات و یا تقدیم و تأخیر موجود
در جمالت بهجای خود باقی خواهد ماند.
 .4-1تقدیم و تأخر به دلیل همرتبه بودن احکام در آیه
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رشـــید رضـــا نیز در المنار ن ری متیاوت اآ دیگر میســـران ارا ه نموده اســـت .وی
میگوید:

ِ
«در این ا فرموده ا ست « :وَ قُولُوا حط وَ ادخُلُوا ال َ
باب سُ

ا» و آنچه

را ه در آن ا (ســوره بقره) با تأخیر آورده اســت؛ در این ا (ســوره
اعراف) ،مقدّم داشته است و ای داللتی بر ترتیب ندارد آیرا عطف با
"واو" داللت بر طلب دو ار ،به اـــورت مطلق دارد ولی اگر تعبیر
در دو موضــع یکی بود ای گونه برداشــت میشــد ه آنچه آودتر
آمده راجح تر و با اهم یتتر اســـت همانگونه ه قاعدهی تقدیم
ا ست .پس اختالف ،ن شانگر آن ا ست ه تیاوتی میان تقدیم ای و
تأخیر آن و بالعکس وجود ندارد» (رشـــ یدرضــــا1414 ،ق ،ج،9
ص.)371
تیاوت دیدگاه اول یعنی طبیعی بودن با ای دیدگاه در آن اســـت ه در این ا رشـ ـید
رضا معتقد است ه اگر در هر دو سوره آیات همانند یکدیگر ذ ر می شد ای گمان برای
مخاطب پیش میآمد ه جمله اول ،اآ اهمیت بیشـــتری برخوردار اســـت و خداوند با ای
تقدیم و تأخیر دفع شـــبهه نموده اســـت .در حالی ه معتقدان به ن ریه اول چنی دیدگاهی
نداشته و اعتقاد به یکسان بودن دو قول علیرغم تقدیم و تأخیر داشتند.
نقد و بررسی:
ســؤالی ه در این ا مطرح میشــود آن اســت ه اگر اختالف دو عبارت نشــاندهنده
ای مطلب اســت ه فرقی میان تقدیم و تأخیر در آنها وجود ندارد؛ آیا میتوان عبارتهای
ســورهی بقره و اعراف را با یکدیگر جابهجا نمود ! به عالوه در میان اــاحبن ران افرادی
همانند آر شی به اهمیت واژهی مقدم حتی در اورت عطف با واو تصریح نمودهاند:
« ر سم عرب ف صیح ای ا ست ه وقتی چند مو ضوع ه در خبر یا حکمی م شتر ند با
حروف «واو» بر یکدیگر عطف شــوند بهرغم آنکه «واو» عدم ترتیب را میرســاند ،در بیان
آن چند موضوع اآ موضوع مهمتر شروع می نند(آر شی ،1410 ،ج ، 3ص.)305
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اآ ای گذشــته ،اآ برخی روایات پیامبر و اهلبیت آن حمــرت(ع) ،شــواهدی بر تأیید
اهمیت واژهی مقدم ه در ضم تیسیر برخی آیات بیان شده است ،یافت می شود؛ مثالا در
تاب شریف افی ،روایتی اآ امام اادق(ع) به نقل اآ پیامبر(ع) بدی مممون آمده است
ه آن حمــرت ،پس اآ طواف خانة خداوند و اقامة نماآ طواف و اســتالم ح راالســود ،با

قرا ت آیة ریمة «ان الص ا وَ الرَروََ ِم شَ راِ ِر اللِ (» ...البقره)158 :جملة معروف «فابدأ بما
بدأ اهلل تعالی به» را فرموده ،ســـعی را اآ وه اـــیا آغاآ ردند .ســـخ مزبور آمینهســـاآ
برداشتهای تیسیری گوناگونی شده است ه اآ باب نمونه به چند مورد اشاره میشود:
الف) امام باقر(ع) در روایتی ،با بیان جملة مورد ا شاره ،ضرورت رعایت ترتیب میان
اعمای وضو را به همان یییتی ه در آیة وضو آمده است ،مطرح ردهاند .فخر راآی به
ك وَ اْنَر» (الکوثر )2 :مینویسد:
دنبال آیه «فَصَلِّ ِلرَبِّ َ

«ای آیه داللت بر لزوم مقدّم داشـــت نماآ بر قربانی دارد؛ البته نه اآ
آن رو ه حرف واو ترتیب را میفهماند ،بلکه به دلیل فرمایش پیامبر
ا رم(ع) ه فرمود« :ا بدنوا ب ما بدأ ال لّه به» ( لینی1429 ،ق ،ج،8
ص.)161

ل الو هَوا ِ ِم َ النِّ
ب) امام اـــادق(ع) با اســـتناد به آیةُ « :زيِّ َ ِللن ا ِ حُ ش

ِ
ا وَ

البَِنيَ…» فرمودهاند« :هیچ لذتی در دنیا و آخرت ،باالتر اآ امجویی اآ آنان نی ست» ( لینی،
1429ق ،ج ،10ص.)565

ج) در روایتی اآ امام اـادق(ع) موضـوع به آسـمان رفت حمـرت عیسـی(ع) مطرح

شده و چنی آمده است ه خداوند متعال ،پس اآ توفّی ،ایشان را به آسمان بردِ« :إذ ق َ
ال الل ُ
ك ِإ ََل وَ مُطَ ِّهرَُك ِم َ ال ذي َ َف َرُوا» (آل عمران( )55 :بحرانی،
ي ا سي
ك وَ ِافرُ َ
ِإ ِِّّن مُغَوَفِّي َ
1374ش ،ج ،1ص .)627اســتیاده مزبور اآ مقدّم شــدن توفی بر رفع در آیة اــورت گرفته
است (نقیب آاده1387 ،ش ،اص 204ـ .)167
 .5-1تقدیم و تأخر به دلیل همزمانی اوامر در آیه
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یکی اآ ن رات متیاوت و بدیع در رابطه با علت تقدیم و تأخیر ،مربوط به اب آبیر
غرناطی ،ااحب تاب مالک التأویل است .او در ای رابطه ای چنی آورده است:

«دلیل اینکه آیه مزبور در دو ســوره ،با تقدیم و تأخیر ذ ر شــده ،آن
است ه امر به س ود اگر در دو سوره به یک اورت ذ ر می شد
ای تصور پیش میآمد ه بنیاسرا یل به اورت منیصل و جدا اآ
هم ،امر به س ود و گیت واژهی حطه شدهاند( ،یعنی آنکه برداشت
میشد ه هریک را باید در موضعی جداگانه بگویند نه در یک جا)
به همی دلیل در دو سوره تقدیم و تأخیر اورت گرفته تا اآ م موع
هر دو سوره ای معنی به دست بیاید ه دعا و استغیار فقط در حالت

ســـ ده باید باشـــد نه قبل اآ آن و نه بعد اآ آن .و مراد اآ «وَ ادخُلُوا

ال َ
باب سُ

ا» آن ا ست ه در حال س ودتان ا ستغیار نید؛ پس با

تغییر حا لت در آوردن شـــیوه ورود به شـــهر (ت قدیم و تأخیر) اآ
اــراحت در گیتار یایت رد ه (ای شــیوه) معنای معیّت دارد و
بالغت ع یمی در آن است و نیز امر به س ود را در سوره بقره مقدّم
رد ،آیرا آغاآ س ده بر آغاآ ذ ر س ده مقدّم است .بعد اآ آن هر
دو به دنبال یکدیگر می آیند  .پس آن با توجه به ترتیب ثابت در
سورهها و آیات آمده است» (الغرناطی ،1971 ،ص.)37
نقد و بررسی:
غرناطی در ای توجیه ،مبنای خویش را توقییی بودن ترتیب ســـوره های قرآن و نیز
نزول مت قرآن به اورت یکپارچه و لی قرار داده است در حالی ه:
اوالً؛ ا ثر مراجع تیسیری ترتیب سور قرآن را اجتهادی میدانند و دلیل معتبری هم بر
توقییی بودن آن وجود ندارد (نک :بابایی و همکاران ،1379 ،ص.)143
ثانیاً؛ آنچه اآ قرآن ه مســـلمانان در طول  23ســـال اآ پیامبر شـــنیدند به اـــورت
تدری ی ناآل شده ا ست .بهعنوان مثال سوره اعراف در ترتیب نزول ،جزن سورههای مکی
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اســت و مخاطبان قرآن ابتدا آیات ای ســوره را شــنیدهاند ،در حالی ه ســورهی بقره جزن
سورههای مدنی ا ست و فا اله میان نزول سورهی بقره و اعراف حداقل  3سال بوده ا ست
(طبرســـی1372 ،ش ،ج ،10ص613؛ آر شـــی1410 ،ق ،ج ،1ص ،281معرفت1386 ،ش،
ج ،1اص136و .)138
حال سؤال آن است ه مسلمانان پیش اآ نزول سوره بقره چه برداشتی اآ آیهی سوره
اعراف بهتنهایی داشـــتهاند و نیز در پاســـخ ســـانی ه معتقد به توقییی بودن ترتیب ســـور
نیستند؛ چه باید گیت
ثالثاً؛ اشکال دیگری ه بر الغرناطی وارد است آن است ه در سورهی نسانآیه 154

باب سُ ا» بهتنهایی و بدون دنباله آن به اررفته است و ای آیه بهتنهایی،
جمله «وَ ادخُلُوا ال َ
همهی آنچه ه الغرناطی گیته است را نقش بر آب می ند.
 .2تبیین دیدگاه مختار
دیدگاه مختار بر پایه توجه به یکی اآ قرا لی ی پیو سته یعنی سیاق و یکی اآ قرا
پیو سته غیرلی ی یعنی مکان نزول و نیز توجه به میهوم « س ده» ا ستوار ا ست ه در ذیل به
تبیی و توضیح آنها میپرداآیم:
2ـ .1لزوم توجه به مفهوم واژه «سُجّداً»

شــف میهوم و معنای واژهی «سُ

ا» در قرآن اآ آن رو اهمیت دارد ه ما را در

شف علت تقدیم و تأخیر عبارات مورد بحث مک می ند .آیرا اگر واژهی «سُ

ا» به

معنای تواضع باطنی و فروتنی باشد  -همانگونه ه تعدادی اآ ااحبن ران معتقد هستند-
دلیلی برای تقدیم و تأخیر یک امر باطنی در عمل وجود ندارد .به ای معنی ه در یک آیه
امر شود ه ابتدا توا ضع درونی دا شته با شید و بعد اآ آن ا ستغیار نید و در آیه دیگر امر
شود ه ابتدا استغیار نید و سپس تواضع درونی داشته باشید.
لیک اگر معنای ظاهری دا شته با شد میتوان تقدیم و تأخیر آن را حکیمانه و هدفمند

دانست .واژهی «سُ ا» ،جمع لمه "ساج " میباشد و یاآده مرتبه در قرآن ریم استعمال
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شده ا ست .برخی اآ می سران بر ای اعتقادند ه واژهی"سُ

" ،به معنای س ود شرعی

نمی باشـــد ،بلکه حا ی اآ نوعی احترام و فروتنی اســـت (راآی  ،1420 ،ج ، 3ص523؛
اادقی تهرانی ،1406 ،ج ،1ص428؛ موسوی سبزواری ،1409 ،ج.)252 ،1

گروهی دیگر اآ اـــاحبان ن ران" ،سُ

" را به معنای ر وع و انحنان متواضـــعانه

دانســـ ته ا ند(دره ،1430 ،ج ،1ص169؛ اب یاری ،1405 ،ج ،9ص83؛ طن طاوی ،1997 ،ج،1

ص )140و سران ام دسته سوم آن را به معنای "وض ا اهبه سلا اض

" دانسته و در واقع

آن را بهنوعی مترادف با معنای شـــرعی آن در ن ر گرفتهاند(حوّی ،1424 ،ج ،1ص،150
خط یب ،1424 ،ج ،1ص .)88فاضــــل الســــامرایی در تاب «م عانی االبن یه» با تو جه به
ــاربردهــای ای واژه در قرآن آن را وا ــاوی نموده و ن ر خویش را پیرامون ای واژه
ای چنی آورده است:

«(س ود) در اال مصدر است مانند خشوع و خموع و شامل س ده

ظاهر و باط می شود و (سُ

) ه جمع ساجد ا ست ،ارفاا معنی

ظاهر (ســـ ده ظاهری) میدهد و همی طور (الرکا) .آیا نمیبینی ه

میگوید« :تَراهُد سُ ا ُفرا» و ای دیدن با چشم است و فقط به ظاهر
تعلق میگیرد .ای مطلبی احیح ا ست آیرا لیظ (ال ُ ) در قرآن
در یاآده مورد وارد شــده اســت ه همه آنها داللت بر حر ت ظاهر

ا»(الیتح  )29 :و قو له« :خَ شروا لَ ُ
دارد .اآ جم له« :تَراهُد ُفر ا سُ
س ا»(یوســف )100 :و قوله« :أَ و ََل ي روا ِإىل ما خلَق الل ِم ش يٍ
َ َ ُ َ
ُ
َ ََ
يَغَ َي ؤُا ِظاللُ ُ سَ ِ اليَ ِ
ري وَ الو راِ ِل سُ ا ِلل »(النحل )48 :اما لیظ

س ود ه جمع ساجد ا ست فقط در دو مورد آمده ا ست« :أَن طَ ِّهراَ
ِ
ِ
بَيِِتَِللطاِِ يَ وَالرَ ِافِ يَ وَ ش
الرف ِا ال ش ُود» (البقره )125 :و نیز «طَهِّرْ بَيِتَ
الرف ِا ال ش ُ ِود» (الحج ) 26 :داللت بر ســـ ده
ِللط اِِ يَ وَالقَ اِ ِريَ وَ ش
حقیقی ( س ده همراه با خ شوع) دارد ه ای خ شوع منا سب تطهیر
مطرح شــده در آیه اســت ،آیرا خشــوع داللت بر طهارت باط دارد

عل ی
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ه آن نیز با طهارت بیت مناســـبت دارد و مراد اآ آن تنها ســـ ده
ظاهری نیست» (السامرایی1428 ،ق ،ص.)135
2ـ .2لزوم توجه به سیاق آیات
اال قرینه بودن سیاق و تأثیر آن در تعیی معناى واژهها و میاد جملهها ،یکى اآ ااول
عقال ى محاوره است ه در همه آبانها به آن ترتیب اثر داده مى شود و دانشمندان اسالمى
نیز در فهم ظواهر متون دینى ،همواره اآ آن ا ستیاده رده و مى نند .می سّران و دان شمندان
علوم قرآنى نیز ضم اینکه خود در تیسیر آیات ریمه بدان توجه نموده و در تعیی معناى
واژه ها و فهم میاد آیات ریمه اآ آن مک گرفته اند ،به تأثیر چشـــمگیر آن در فهم میاد
آیات قرآن تصریح ردهاند(رجبی ،1383 ،ص.)93
اغلب میسران سیاق واحدی را در سورهی بقره ذ ر نکردهاند بلکه ای سوره را دارای
اغرا

متعدد و اهداف مختلف دان ستهاند(طباطبایی ،1374 ،ج ،1ص69؛ ف مل اهلل،1419 ،

ج ،1ص .)97آیه  58سورهی بقره در میان تعدادی اآ آیات ای سوره قرار گرفته ا ست ه
ف ما و سیاق آن آیات در مقام یادآوری نعمتها بر بندگان و بهویژه بنیا سرا یل و گو شزد
نمودن آنها به امت پیامبر اســالم(ص) اســت ،در حالی ه در ســورهی اعراف فمــای لی
سوره و آیات ،ف مای تقریع و توبیخ و سرآنش بنیا سرا یل و بهتبع قوم پیامبر ا سالم ا ست
(طباطبایی ،1374 ،ج ،8ص.)5
همانگونه ه در تو ضیحات آینده خواهد آمد تمامی قرای لی ی پیو سته و ناپیو سته
در راســتای اهداف ســوره به ار گرفتهشــدهاند ه اآ جمله آنها تقدیم و تأخیر به اررفته
در آیات مورد بحث میباشد .اآ جمله تقسیمبندیهای مبحث سیاق میتوان به قرا پیوسته
لی ی و قرا ناپیوسته لی ی اشاره نمود ه در فهم مطلب مورد ن ر دخیل میباشند.
قرا پیو ستهی لی ی را میتوان به لمات و جملههایی ه پیرامون واژگان یا عبارت
مورد تیســیر قرار گرفتهاند ،قرا پیوســته لی ی گویند .ای دســته اآ قرا  ،خصــواــیتی را
برای الم ای اد می نند ه اگر بهتنهایی گیته شـود ،فاقد آن اسـت(رجبی ،1383 ،اـص
.)119-12
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الف) در آغاآ آیه  58سوره بقره ،بنیا سرا یلیان امر به دخول و ورود به شهر شدهاند

ِِ
ِ
«وَإذ قُلنَا ادخُلُوا هَذه القَريََ» و در ادامه آیه نیز م دداا اآ واژهی « ادخُلُوا» اســـتیاده شـــده «وَ
باب سُ ا وَ قُولُوا ِحط » .در ای ق سمت اآ آیه به بنیا سرا یل امر شده ا ست ه به
ادخُلُوا ال َ
هنگام داخل شــدن به شــهر سـ ده رده و اســتغیار نمایند .به ای معنی ه خداوند در مقام

تبیی و توضیح چگونگی ورود به شهر است .رمانی در «البرهان» معتقد است ه « وَ ادخُلُوا
ا» بر «وَ قُولُوا ِحط » در ســوره بقره مقدّم بوده ،آیرا قبل اآ آن در همی ســوره
ال َ
باب سُ
عبارت «ادخُلُوا» آمده اســت ،پس یییت داخل شــدن را روشــ نموده (الکرمانی،1418 ،
ص.)100
ب) واژههای استعمال شده در آیه  58سورهی بقره ،و آیات پیش و پس اآ آن حا ی
اآ آن اســت ه خداوند در مقام بیان نعمات و الطاف خویش بر بنیاســرا یل اســت .آیه 40
سوره بقره ه سرآغاآ دا ستان بنیا سرا یل در ای سوره ا ست اآ بنیا سرا یل میخواهد ه

فرُوا ِْررَِِت الِِت أَْ رَر ُ سَلَي ُكد»
نعمتهای خداوند را بر خود یادآور شوند « :يَا بَِِن ِإس راَِيلَ اذ ُ

َ

ه قرینهای اســـت بر اینکه خداوند در مقام بیان ِعنایات و نعمت های خویش اســـت .ای
میهوم اآ دیگر واژههای بکار رفته در مابقی آیات مربوط به بنیاســـرا یل قابل اســـتخراج و

اســتنباط اســت مانند" :جنيناکد" (البقره" ،)49:فرقنا بکد البحر" (البقره" ،)50:س وْا سنکد"

(البقره" ،)50:آتينا موس ا الکغاب" (البقره" ،)50:برثناکد م بر موتکد" (البقره" ،)50:ظللنا
سليکد الغر ا " (البقره" ،)50:ادخلوا ه ذه القري " (البقره َ " ،)50:ا" (البقره )50:و ...ه

همگی با تقدیم سـ ـ ود در ای آیه به نشـــانهی شـــکرگزاری ،هماهنگی و تناســـب دارند.
نوی سندهی تاب «خ صا ص التعبیر القرآنی» معتقد ا ست ه س ود ،شکرگزاری در برابر
نعمتها و طلب بخ شایش برای گناهان ا ست و بنیا سرا یل در هر دو حالت قرار دارند؛ هم
نعمت به آنان داده شــده اســت و هم خطا ار هســتند .بنابرای تقدیم س ـ ده بر اســتغیار در
ســورهی بقره پیش انداخت جانب شــکر بر جانب اسـتغیار اســت و ای پیش افتادن دو دلیل
دارد:
اوّل :آن که خداوند به اـــراحت آنان را در ابتدای ســـخ به شـــکرگزاری ترغیب
می ند.

عل ی
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دوّم :آن ه نعمتهای خداوند در ســورهی بقره به نســبت ســورهی اعراف ظاهرتر و
املتر اســـت 1،اما آیه  161اعراف و آ یات مرتبط با آن ،بهنوعی بیانگر عتاب و انذار
هستند»( 2المطعنی ،1413 ،ج ،2ص.)151

«ای سوره بنا بر اینکه همه آن در مکه ناآل شده با شد و اآ اختالفى
ه میسری درباره چند آیه آن دارند ارفن ر نیم روى سخ در
آن با مشـــر ی مکه و تعداد اند ى ه به رســـول الله(ص) ایمان
آورده بود ند؛ خوا هد بود ،و اآ خود آ یات آن نیز ای مع نا ظاهر
میشــود .و نیز بیادشــان مى آورد؛ آن میثاقها ه اآ ایشــان گرفت ،و
ای شان آنها را نقض رده ،و پ شت سر انداختند ،و باآ گناهانى را ه
مرتکب شـــدند ،و جرا مى را ه ســـب ردند ،و آثارى ه در
دل هایشـــان پیدا شـــد ،با اینکه تابشـــان اآ آنها نهى رده بود ،و
عقولشــــان نیز برخالف آن حکم مى رد ،ب یادشــــان مى ا نداآد ،و
یادآوری شان مى ند :ه به خاطر آن مخالیتها چگونه دلهای شان
دچار قساوت ،و نیوسشان در معر

شقاوت قرار گرفت ،و چگونه

مساعیشان بینتی ه شد»(طباطبایی ،1374 ،ج ، 8ص.)5
لذا تقدیم استغیار در ای آیه با سیاق سوره اعراف ،امالا قابل توجیه و توضیح است.
همچنی اســتیاده اآ فعل "قیل" در ابتدای آیه اعراف ه خطاب غیرمســتقیم اســت بهجای
 .1اشااااره به آیات ذیل« :فَغَ لَق آد ِم بِِّ َفلِرا ٍ فَغَاب سلَي ِ إِْ هو الغ واب الرِحيد ﴿ ﴾37قُلنَا اهبِطُوا ِمن ها َِ
َجيرا
َ
َُ
ُ
َ
َ َ ُ َُ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وموَْ ُكد
اي فَالَ َخوف َسلَي ِهد َوضَ ُهد ََيَزُْو َن ﴿َ ﴾38وإذ َجني َنا ُفد ِّم آل فر َسو َن يَ ُ ُ
َفإ ما يَأتيَ ن ُكد ِّم ِِّن ُه ى فَ َر تَب َا ُه َ َ
س و الر َذ ِ
اب يُ َذ َُِّو َن أَب نَا ُفد َويَ غَحيُو َن ِْ َ ا ُفد َوٌِ َذلِ ُكد بَال ِّم بِّ ُكد َس ِ يد ﴿َ ﴾49وإِذ فَ َرق نَا بِ ُك ُد البَحَر فَأَجنَي نَا ُفد
ُ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوأَََرق نَ ا َ
ك فَلَوضَ فَ
آل فر َسو َن َوأَْغُد تَن ُُرو َن ﴿ُُ ﴾50ث تَ َوليغُد ِّم بَر ذَل َ
ُل الل َسلَي ُكد َوَ َغُ ُ لَ ُكنغُد ِّم َ ا َاس ري َ
﴿.»﴾64
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .2اشااااره به آیات ذیل« :فَرَا َفا َن دَسوَاهُد إذ جَا هُد بَأسُ نَا إض أَن قَالُوا إْا فُنا ظَالريَ ﴿ ﴾5يَا بَِِن آدَ َ ضَ يَ غنَن ُكدُ

ث ضَ تَرَوَْهُد ِإْا
الو يطَانُ َفرَا أَخرَََ أَبَوَي ُكد مِّ َ اهَنِ يَنزُِْ سَن هُرَا ِلبَاسَ هُرَا ِل ُِويَهُرَا سَ و َاِِ رَا ِإْ ُ يَراَفُد هُوَ وَقَِبيلُ ُ ِم حَي ُ
جَرَلنَا الو يَ ِاطيَ أَوِليَا ِلل ِذي َ ضَ يُؤِمنُو َن ﴿ ِ﴾27ان ال ِذي َ اَّتَ ُذوا الِر لَ سَ يَنَا ٌُُد ََ َ ل مِّ ِِّيد وَِذل ٌِ ا َياِ ال شْ يَا
ك َجن ِزي الر ََِتي ﴿ ﴾152فَلَرا َْ وا مَا ذُِّفروا ِبِ أَجنَي نَا ال ِذي ي ن هَو َن سَ ِ ال ش وِ وأَخَذَْا ال ِذي ظَلَروا ِبرَ َذ ٍ
اب بَِر ٍ
يٍ َِِا
وََف َذِل َ
ََ
َ ُ
َ
ُ َ
ُ
ُ
َفاُْوا يَ ُقُو َن ﴿.»﴾165
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"قلنا" ه در ســوره بقره اســتعمال شــده و حا ی اآ نوعی تکریم اســت .به اــورت لی
میتوان گیت ه هدف اآ ذ ر دا ستان بنیا سرا یل در سورهی اعراف ،بیان سرپیچیهای
مکرر بنیاســـرا یل و عصـــیانگریهایی متعدد ایشـــان در مقابل خداوندی اســـت ه انواع
نعمتها و الطاف را به آنان عرضه داشته است ه در عی حال با فمای لی سوره ه انذار
قوم پیامبر اســالم و نیز یادآوری نعمتهای خداوند میباشــد؛ هماهنگ اســت .در حالی ه
در ســـورهی بقره غر

اآ ذ ر داســـتان بنیاســـرا یل یادآوری نعمتهای خداوند بر قوم

پیامبری برگزیده ا ست همانگونه ه ا نون پیامبر برگزیده ،پیامبر ا سالم ا ست و قوم او نیز
برگزیده هستند .لذا خداوند در اورت شکرگزاری نعمتها را بر ایشان نیز ارآانی خواهد
داشت.
مورد سوم حذف واژهی "رغدا" در سورهی اعراف و ذ ر آن در سورهی بقره است
ه همگی ن شانههایی اآ ای واقعیت ه ستند ه در ای سوره خداوند بهنوعی اآ بنیا سرا یل

خ شمگی  1است و خواهان ا ستغیار آنان است .بنابرای پیش افتادن جملهی " وَ قُولُوا ِحط "
با سیاق آیات و لمات به اررفته تناسب دارد.
 .3-2لزوم توجه به مکان نزول و مقام آیه
مکان نزول و مقام آیه یکی اآ قرا ناپیو سته لی ی ا ست .مراد اآ ای قرا آن د سته
اآ قرا نی اســـت ه پس اآ آن ه الیاح و عبارات ،معنا و میهومی را به شـــنونده و خواننده
انتقال میدهند ،در القای مراد جدی گوینده تأثیر ویژه دارند (بابا ی و همکاران، 1385 ،
ص .)118یکی اآ ای قرا مکان نزول و مقام آیه است ه ذیالا به تبیی نقش آن در توجیه
علت تقدیم و تأخیر دو آیه مورد بحث میپرداآیم.
به اعتقاد اغلب اــاحبن ران(ســیوطی1421،ق ،ج ،1ص ،)111اولی ســورهی ناآل
شده در مدینه ،سورهی بقره ا ست .ف مای سوره ناظر به پی شامدها و اتیاقاتی ا ست ه در
بنیان گذاری یک جامعهی اســـالمی مورد نیاآ اســـت .همچنی

لیت ســـوره ،وظایف،

 .1واژگان بهکاررفته پیرامون قوم بنیاساارا یل در سااوره اعراف ،مؤید این مطلب میباشااند از جمله آیه
وس إِ َىل قَوِم ِ ََ بَا َن أ َِس ا» که حاکی از غضب خشم پیامبر خدا از بنیاسرا یل است.
َ « 150ولَرا َ َج َا ُم َ
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مســلولیتها ،احکام و دســتوراتی ه برای تشــکیل یک جامعه اســالمی مورد نیاآ اســت را
برمیشـــمارد  .توجه به مکان نزول اآ آن جهت حا ز اهمیت اســـت ه مســـلمانان ،همانند
بنیاســرا یل ه به شــهری جدید وارد شــدهاند؛ با ورود به شــهر مدینه ،مرحلهی جدیدی اآ
تاریخ اجتماعی و ســیاســی خویش را آغاآ ردهاند و عمالا تاریخ اســالم ،در ای آمان وارد
دورهی نوی خود شده ا ست .م سلمانان اآ هنگام ورودشان به شهر مدینه بهتدریج قدرتمند
گردیدهاند و اآ آآار و شکن هی د شمنان و مخالیان خویش تا حدود آیادی آ سوده خاطر
شـــده و آ مام اخت یار خویش را در دســـت گرف ته ا ند .لذا می توان دوره ی مدنی را دوره
آسودگی و بالتبع ،شکرگزاری و خوشحالی مسلمانان محسوب نمود .مسلمانان مدینه همانند
یهود در عهد حمـــرت موســـی(ع) ،قوم برگزیده خداوند هســـتند و تمامی بشـــارتها و
انذارهایی ه شامل بنیاسرا یل شده بود؛ ا نون مسلمانان را در برمیگیرد.
چنان به ن ر میرســـد ه خداوند با ای آیات اآ ســـویی یهودیان را ه هما نون در
همسایگی مسلمانان هستند ،مورد خطاب قرار داده ،الطاف و عنایات خود و نافرمانیهای شان
را برای آنها باآگو مینماید و اآ سویی م سلمانان را به اورتی غیرم ستقیم و اآ باب "ایاک
اعنی و ا سمعی یا جاره"  1به عبرت و پندپذیری اآ سرگذ شت قوم یهود فرامیخواند .و اآ
آنان میخواهد ه در مقابل نعمتهایی ه به دســت آوردهاند شــکرگزار باشــند و نافرمانی
نکنند.
در مقابل سوره اعراف اآ سور مکی است ه تقریباا سه سال پیش اآ سورهی بقره ناآل
شـــده اســـت(بالغی1386 ،ق ،ج ، 7ص .)107در ای دوره مشـــر ان مکه ســـختتری
مخالیتها را با پیامبر روا داشته و اآ هیچ وششى براى جلوگیرى اآ انتشار دعوت توحیدى
رسول خدا(ص) وتاهى نمى ردند ه یک نمونه آن محااره اقتصادى سه ساله در شعب
ابىطالب بود.
 .1ساایو ب با برشاامردن اقسااام مجاز ،آیات زیادر را بهعنوان شاااهد میآورد(ساایو ی1421 ،ق ،ج،2
ص )42و سید ها شم بحرانب نیز در تف سیر خود از امام صادق(ع) سه روایت راجع به کنایب بودن زبان
قرآن نقل مب کند و مب گوید :نزول قرآن از باب «ایاك اعنب و ا سمعب یا جاره» ا ست(بحرانی1107 ،ق،
ج ،5ص.)404
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«در چنی شــرایطى ســوره اعراف ناآل شــد تا بار دیگر عهدى را ه
خداوند اآ آدمیان گرفته ا ست تا او را بپر ستند و چیزى را شریک او
قرار ندهند؛ به آنان یادآور شــود و ســرنوشــت امتهاى عهدشــک
پیشــی و مکذبان پیامبران را خاطرنشــان ســاآد ...و ای بیان در عی
اینکه براى ا ثریت مردم انذار اســت ،براى مؤمنی یادآورى و تذ ر
ا ست ،چون همی بیانات آنان را به یاد تیا ایل و جز یاتى اآ معارف
مربوط به مبدأ و معاد و آیات الهى مى انداآد ه اجمال ایمان خود
آنان مشتمل بر آن است»( .طباطبایی ،1379 ،ج ، 8ص.)6
خطاب در ای سوره با همه انسانها است 1.خداوند در ای سوره اآ انسانها میخواهد
ه عهد اولیه خود را به یادآورده و اآ غافالن نباشند(االعراف .)172 :میسرانی ه به اهداف
و مقااــد لی ســورهها توجه نمودهاند موضــوع ااــلی ســوره را انذار دانســتهاند(شــحاته،
1976م ،ص92؛ طباطبایی ،1379 ،ج ، 8ص .)6ســیاق ســورهی بقره در داســتان بنیاســرا یل
شمارش نعمتهایی است ه خداوند بر بنیاسرا یل بخشیده است و سخ با آنها با ای آیه
شـــروع میشـــود ه « یَا بَنِی إِســـارَا ِیلَ اذْ ُرُواْ نِعامَتِیَ التِی أَنْعَ ماتَ عَلَیاکُما» در حالی ه در
ســورهی اعراف مقام ،مقام تقریع و ســرآنش اســت چا ه بنیاســرا یل قومی اســت ه پند
نمیگیرند(الغرناطی ،1427 ،ص.)312
در اغلب آیات ای سوره تذ ر و انذار جلب توجه می ند و با توجه به ای توضیحات
باید گیت آنچه ه با مقام آیات در سوره بقره ساآگاری دارد شکرگزاری و سپاس ا ست
ه بنابر ن ر مطعنی ،ســ ده مصــداق اتم و ا مل آن اســت و ســپس توجه به اســتیها و
خطاها است ه استغیار در همی راستا توایه شده است .در واقع در سوره بقره پیش افتادن

باب ُس ا َو قُولُوا ِحط »
س ده بر استغیار به دلیل غلبه بشارتها بر انذار استَ « :و اد ُخلُوا ال َ
(البقره )58 :در حالی ه در ســورهی اعراف ،با توجه به فمــای ســوره ،تواــیه به اســتغیار
 .1کلمه "بنی آدم " مجموعاً  7بار در قرآن کریم بهکاررفته است که  5مرتبهاش در سوره اعراف است و
از تعداد مذکور  4بار آن با حرف خطاب "یا" ا ستعمال شده ا ست که همگی در سوره اعراف میبا شد
(عبدالباقی1364 ،ق ،ص.)24
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برجهت دیگر یعنی شکرگزاری ،پیشی گرفته است و به همی علت تقدیم و تأخیر نیز با آن

ِ
باب ُس ا» (االعراف.)161 :
مناسبت داردَ « :و قُولُوا حط َو اد ُخلُوا ال َ

نتیجهگیری
برر سیهای اورت گرفته در تیا سیر ،پیرامون علل تقدیم و تأخیر دو آیه  58بقره و
 161اعراف بیانگر آن است ه دو دیدگاه لی در ای رابطه ارا ه شده است:
الف) یکی دیدگاهی است ه دو آیه مورد ن ر را بهنوعی خارج اآ موضوع تقدیم
و تأخیر مورد بررسی قرار میدهد.
ب) دیگری دیدگاهی ه موضـــوع تقدیم و تأخیر در دو آیه مذ ور را پذیرفته و
درادد توجیهی جهت یافت علّت آن برآمده است ه خود دارای چند آیرشاخه میباشد:
 .1تقدیم و تأخر به دلیل تین در الم
 .2تقدیم و تأخر به دلیل نقل به مممون
 .3تقدیم و تأخر به دلیل همرتبه بودن احکام در آیه
 .4تقدیم و تأخر به دلیل همآمانی اوامر در آیه
آنچه اآ ن ر میســـران و دیگر ســـانی ه در ای آمینه به اظهارن ر پرداختهاند مغیول
مانده همانا توجه به قرا

سیاق ،مکان نزول و مقام آیه و نیز توجه به میهوم س ده در وجه

توجیه تقدیم و تأخیر دو آیه مذ ور اســـت لذا ،ایرادهایی اآ همی جنبه ها بر ن رات آنان
وارد است با ای توضیح ه:
الف) در آیه  58بقره هدف اآ س ده ،شکرگزاری و تقدیر اآ نعمتهای الهی ا ست
و آیه 161اعراف ،تقدیم آن به جهت تناسب آن با سیاق دیگر آیات است.
ب) در اغلب آیات ســوره بقره تذ ر و انذار جلب توجه می ند ،لذا آنچه ه با مقام
آیات در ای سوره ساآگاری دارد ،شکرگزاری و سپاس ا ست ه با مقدم شدن س ده
تناسب دارد و سپس توجه به ا ستیها و خطاها است ه تأخیر ا ستغیار نیز در همی را ستا

قابل برداشت است.
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در نهایت باید گیت در سوره بقره پیش افتادن س ده بر استغیار به دلیل غلبه بشارتها
بر انذار است در حالی ه در سورهی اعراف ،با توجه به فمای سوره ،توایه به استغیار با
انذار و ذ ر انواع گناهان و تخلیات ان سانها برجهت دیگر یعنی شکرگزاری ،پی شی گرفته
است و به همی علت تقدیم و تأخیر نیز با آن مناسبت دارد.
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طنطاوی ،محمد سید (1997م) ،التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،قاهره :نهمه مصر.
ع بدال باقی ،مح مد فؤاد (1364ق) ،المعجم المفهرس الل فاظ القرآن الکریم ،قاهره :مطب عه
دارالکتب المصریه.
غرناطی ،احمد ب ابراهیم (بی تا) ،مالک التأویل القاطع بذوی االلحاد و التعطیل ،تدوی
توسط عبد الغنی محمد علی الیاسی ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
فخر راآی ،محمد ب عمر (1420ق) ،التفســیر الکبیر (مفاتیح البیب) ،بیروت :دار احیان التراث
العربی.
فمل اهلل ،محمد حسی (1419ق) ،من وحی القرآن ،بیروت :دارالمالک.
اشانی ،فتح اهلل ب شکر اهلل (بیتا) ،منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،تهران :اسالمیه.
الکرمانی ،محمود ب حمزه (1418ق) ،البرهان فی متشابه القرآن ،المنصوره :دارالوفان.

 24تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران پیرامون تقدیم و تأخیر آیات متشابه لفظی

مرادی ،محمد هادی (1395ش)« ،داللت تقدیم و تأخیر در ســیاق نیی و اثبات» ،پژوه شنامه نقد
ادبی و بالغت ،سال  ،5شماره .1

المطعنی ،عبدالع یم ابراهیم محمد (1413ق) ،خصــائص التعبیر القرآنی و ســماته البالغیه،
قاهره :مکتبه وهبه.
معرفت ،محمد هادی (1386ش) ،علوم قرآنی ،قم :موسسه فرهنگی التمهید.
ن ار ،علی ( ،)1381اصول و مبانی ترجمه قرآن ،رشت :تاب مبی .

نقیب آاده ،محمد (1387ش)« ،ســلســله مراتب خویشــاوندی در قرآن ریم» ،قرآن شــناخت،
شماره  ،1سال .1

