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بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير تسنيم
*

وحيده شهرياري  ،١حسين خاكپور

٢

 .١كارشناس ارشد علوم قرآني ،دانشكدة علوم قرآني زاهدان
 .٢دانشيار دانشگاه سيستان و بلوچستان ،دانشكدة الهيات ،گروه علوم قرآن و حديث
)تاريخ دريافت٩٤/١١/٠٤ :؛ تاريخ پذيرش(٩٤/١٢/١٥ :

چكيده
تقديم و تأخير از جمله مسائلي است كه در تفسير و فهم قرآن به آن توجه ميشود ،مفسر گرانقدر آيتاﷲ جوادي آملـي
از آن دسته افرادي است كه در تفسير آيات قرآن كريم ،جوانب اين امر را مورد توجه قرار ميدهد كه در واقع پـرداختن

به آن ،سبب فهم هر چه بهتر آياتي ميشود كه در آنها تقديم و تأخير صورت گرفته است .مقالة حاضر با روش توصيفي
 -تحليلي به بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير آيتاﷲ جوادي آملي اختصاص دارد و نتيجـه

ميگيرد كه :ايشان وجود تقديم و تأخير را بهسبب حكمتهايي از جمله افادة توحيد و حصر ،حصر مشهود در معبـود،
توجه به ركن اصلي عبادت ،كثرت و مناسبت و  ...دانسته است كه در صورت كشف ،در فهم آيات نقـش مـؤثري دارد.
عﻼوه بر آن در برخي از موارد ايشان معتقدند كه از تقديم و تأخير براي فهم آيه بهره گرفته مـيشـود .همچنـين شـايان
توجه است كه ايشان برخي از مواردي را كه سيوطي از قسم تقديم و تأخيري دانسته و فهم آيه را مشكل كرده است ،از
اين قسم نميدانند.

واژگان كليدي
تأخير ،تفسير تسنيم ،تقديم ،حكمت ،فهم قرآن.

* نويسنده مسئول:

Email: yassefid1369@gmail.com
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مقدمه
تقديم و تأخير يكي از تعابير بﻼغي قرآن است كه عدم فهم آن در بحـث تفسـير برخـي از
مفسران را در برداشت از آيات قرآن ،دچار خطا در استنباط و حتي در اعتقاد ديني ميكنـد

)بابايي و همكاران ،١٣٧٩ ،ج .(٣٥٠ :٤

ضرورت و اهميت پرداختن به اين موضوع را مـيتـوان ايـنگونـه بيـان كـرد كـه مفسـر

گرانقدر آيتاﷲ جوادي آملي وجود تقديم و تأخير در آيات را بهسبب حكمتهايي مـيدانـد
و در پارهاي از موارد ،ادعاي افرادي را كه قائل به تقديم و تأخير در آيه هستند ،رد ميكند.

حال سؤال اساسي اين است كه بر اساس ديدگاه آيتاﷲ جوادي آملي ،شناخت نقش و

حكمت تقديم و تأخير چه كاربردي در فهم آيات دارد؟

شناخت تقديم و تأخير در پارهاي از موارد با نقش »تبييني«» ،كمكي«» ،دفع توهم« و...
و در برخي موارد با حكمتهايي كه دارد ،به فهم آيه ميانجامد.
نقش تقديم و تأخير در فهم آيه
در برخي از آيات قرآن كريم وجود تقديم و تأخير سبب شده است تا فهـم آن آيـه دچـار
مشكل شود كه پي بردن به نقش تقديم و تأخير ،به فهم هـر چـه بهتـر مفهـوم آيـه كمـك
ميكند؛ لذا در اين قسمت به برخي از مهمترين نقشهايي ميپردازيم كـه وجـود تقـديم و
تأخير در آيات دارد:
 .١نقش ارشادي )ارشاد از تقديم لفظي به معنوي(

در پارهاي از موارد تقديم و تأخيري كه در آيه صـورت گرفتـه ،بـا ايـن هـدف اسـت كـه
خواننده را از تقديم لفظي به تقديم معنوي ارشاد و راهنمايي كند .براي بيان نمونهاي از اين

باب ،ميتوان به تقديم »امساك« بر »تسريح« در آيـة »فَأَمسـكُوهنﱠ بِمعـرُوف أَو سـرﱢحوهنﱠ

بِمعرُوف؛ پس به خوبي نگاهشان داريد يا به خوبي آزادشان كنيد« )بقره (٢٣١ :اشاره كرد كه
آيتاﷲ جوادي آملي در توضيح علت اين تقديم آوردهاند كـه :شـايد بتـوان از ايـن تقـديم
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لفظي ،تقديم معنوي امساك بـر تسـريح را فهميـد ،زيـرا حفـظ خـانواده از انهـدام ،جـزو
مهمترين اهداف نظام اسﻼمي است و همين مطالب ،يعني كوشش براي صيانت خـانواده از

فروپاشي ميتواند سر تكرار اختيار مرد بـين امسـاك و تصـريح باشـد؛ زيـرا قـبﻼً در آيـة

»الطﱠﻼقُ مرﱠتانِ فَإِمساك بِمعرُوف أَو تَسرِيح بِإِحسان« )بقره (٢٢٩ :مسئلة اختيـار مـرد ارائـه
شده بود و اكنون در اين آيه دوباره مطرح شده است .البته يكي از تفاوتهاي دو آيـه ايـن

است كه آية گذشته اصل اختيار را در مدت عده بيان كرده ،اما پيام آية كنوني بـه شـوهران
اين است كه آخرين فرصت را براي حفظ خانواده دريابند )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج
.(٣٤٤ :١١

 .٢نقش تبييني و توضيحي

در برخي از آيات قرآن كريم تقديم و تأخيري كه رخ داده است ،در واقع به بيان و توضيح

آيه ميپردازد .در مورد قبلي خواننده از يك سطح به سطح ديگري راهنمايي ميشود ،ولـي
در اين مورد تقديم و تأخير در حكم تبيين و توضيح آيه است .بهعنوان نمونه آيـاتي را كـه
ميتوان از اين مورد بهشمار آورد به شرح ذيل است:

تقديم عدل بر علم در آية »و لْيكْتُب بينَكُم كاتب بِالْعدل و ﻻ يأْب كاتب أَنْ يكْتُـب كَمـا

علﱠمه اللﱠه؛ و بايد نويسندهاى ]صورت معامله را[ بر اساس عدالت ،ميان شما بنويسد و هـيچ
نويسندهاى نبايد از نوشتن خوددارى كنـد؛ همـان گونـه ]و بـه شـكرانة آن[ كـه خـدا او را
آموزش داده است« )بقره .(٢٨٢ :بيان ميكند كه همانطور كه خداوند كيفيت عالم شـدن را
آموخت ،كيفيت عادل شدن را نيز بيان كرد .در دوران بين علم و عدل ميتوان چنين گفـت
كه عدل قطب محوري است و علم را بههمراه ميآورد ،ولي علم قطب رحي نيسـت؛ زيـرا

شايد عدل را بههمراه نداشته باشد؛ يعني كسي كه عادل است و واجب را اجـرا و از حـرام
پرهيز ميكند ،اگر مطلبي را نميداند ،هرگز مسئوليت آن را نميپذيرد و در صـورت قبـول

مسئوليتي حتماً قانون آن را فراميگيرد و بهطور كامل آن را اجرا ميكند .ولي كسي كه عالم
است شايد گرفتار هواي نفس شود و بر اثر تهديد يا تحبيب ،گرفتار نَجس به سود دائن يـا

مدين شود )آيتاﷲ جوادي آملي ،ج .(٦٢٢ :١٢
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بنابراين تقديم و تأخير به تبيين اين نكته ميپردازد كه هر جـا عـدل باشـد ،علـم هـم
خواهد بود )اجتهاداً يا تقليداً( ولي هر جا علم بود ،وجود عدل ضروري نيست .شايد همين

فضيلت عدل بر علم ،ماية تقديم آن بر علم باشد.

تقديم سوء بر فحشا در آية »إِنﱠما يأْمرُكُم بِالسوء و الْفَحشاء؛ ]او[ شما را فقط به بـدى و

زشتى فرمان مىدهد« )بقره(١٦٩ :؛ چنين بيان ميشود كه :فحشا گناهي اسـت كـه زشـتي و
قبح آن روشن و انكارناپذير است و به انحرافهاي جنسي اختصاص نـدارد ،بنـابراين هـر
گناهي؛ هم سوء است و به همين دليل از آن به سيئه ياد ميشود و هم فاحش اسـت ،زيـرا
عموم شامل آن خواهد شد؛ ليكن چون تقابل قاطع شركت است ،مـيتـوان گفـت اگـر دو

عنوان يادشده با هم جمع شوند )نظير آنچه در اين آيه آمده است( هر كدام معنـاي خـاص
خود را دارد ،اما چنانچه به يكي از دو عنوان اكتفا شود ،احتمال عموم يا اطﻼق كامﻼً موجه

است.

مأموربه شيطان ،بهترتيبي كه در اين آية شريفه آمده ،نخست »سـوء« سـپس »فحشـا« و

آنگاه »تشريح« است و جامع آن ،اعتقاد و قانونگذاري تشريعي يا اجراي بد قـانون مشـروع

است ،البته بههمان ترتيب كه اشاره شد؛ يعني اول تمرد عملي در برابر قانون مشروع اسـت
و دوم جرأت تشريعي براي قانونگذاري.
در اجراي قانون نخستين گام شيطان »سوء« و آنگـاه »فحشـا« اسـت و سـوء و بـدي و
فحشا و زشتي گاهي در انجام دادن حرام است و زماني در ترك واجـب )آيـتاﷲ جـوادي
آملي ،ج .(٥٢٣ :٨

ميتوان يادآور شد كه حداقل اقدام شيطان براي منحرف كردن آدمي همان سوء اسـت،

لذا سوء بر فحشا مقدم ميشود و سوء مرتبة ضعيف گناه و فحشا مرتبة شديدتر آن است.
 .٣نقش دفع توهم

در پارهاي از موارد تقديم و تأخير براي اين رخ داده تا توهمي را از ذهن خواننده برطـرف
كند .بهعنوان نمونه :آيتاﷲ جوادي آملي در مورد تقديم قصاص بر عفو در آية »و لَكُم فـي
الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْباب؛ و اى خردمندان ،شما را در قصاص زندگانى است ،باشد كـه
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به تقوا گراييد« )بقره(١٧٩ :؛ چنين ميگويد كه بيان تخفيف و رحمت پـس از ذكـر حكـم
قصاص در آية قبل ،شايد موهم الزامي نبودن قصاص شود ،بـه ايـن تـوهم كـه بـر اسـاس
تخفيف و رحمت الهي ،گاهي قصاص رخت بر ميبندد و از بين ميرود .براي تذكر به اين

نكته كه حكم الهي قصاص بر اساس عقل است ،نه بر پاية عاطفه و اگر چـه بـه اوليـاي دم

اجازة تخفيف و دستور رحمت داده شده است و آنان نيز حق عفو دارند ،ليكن اين تخفيف
و امكان عفو ،فرع است و اصل و اساس اعمال قصاص است )آيتاﷲ جوادي آملـي ،ج :٩

.(١٨٧

در تفسير اين آيه آمده است» :معناى اين جمله آن اسـت كـه عفـو هرچنـد تخفيـف و

رحمتى است نسبت به قاتل) ،و رحمت خود يكى از فضائل انسانى است( و لكن مصلحت
عموم تنها با قصاص تأمين ميشود ،قصاص است كه حيات را ضـمانت مـيكنـد نـه عفـو
كردن و ديه گرفتن و نه هيچ چيز ديگر و اين حكم هر انسـان داراى عقـل اسـت و اينكـه

فرمود" :لَ علﱠكُم تَتﱠقُونَ" معنايش اين است كه بلكه شما از قتل بپرهيزيد و اين جمله بهمنزلـة
تعليل است ،براى تشريع قصاص« )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج .(١٥٧ :١
بنابراين تقديم و تأخير صورتگرفته در اين آيـه مـيرسـاند كـه حكـم الهـي در قتـل

قصاص است؛ در عين حال به اولياي دم اجازة تخفيف و رحمت را هم مـيدهـد و تقـديم

قصاص توهم عدم الزامآور بودن آن را دفع ميكند.
حكمت تقديم و تأخير

هرگونه تقديم و تأخيري كه در آيات قرآن كريم ديده ميشود ،بدون حكمت نبوده است و
هر كدام از آنها شايد حكمت و پندي درسآموز به همراه داشـته باشـد كـه اسـتاد در ذيـل
تفسير برخي از آيات به اين حكمتها اشاره ميكنند.

 .١نزول يا تدلي از اعلي به ادني

يكي از حكمتهاي تقديم و تأخير در آيات قرآن كريم ،نزول يـا تـدلي اسـت كـه در آيـة

»وللﱠه ما في السماوات و ما في الْأَرضِ و إِلَى اللﱠه تُرْجع الْأُمور؛ و آنچه در آسمانها و آنچـه
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در زمين است از آنِ خداست« )آل عمران(١٠٩ :؛ تقديم كلمة »اﷲ« در ايـن آيـه گويـاي آن
است كه وقتي آسمان از آن خداست ،زمين مسلّمتر براي خداست ،زيرا اوﻻً آسمان از زمين

مهمتر ،بزرگتر و آفرينش آن از خلق انسان عادي ،برتر است و ثانياً تأمين رزق اهل زمـين
بهوسيلة آسمان است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٧،ج  (٣٣١ :١٥بنابراين اين تقديم و تأخير
بهجهت وسعت و اهميت آسمان صورت گرفته است.
 .٢حصر

نمونة اين باب تقديم كلمة »اﷲ« بر »ميراث« در آيـة »و للﱠـه ميـرَاثُ السـماوات و الْـأَرض؛
ميراث آسمانها و زمين از آنِ خداست« خواهد بود كـه ايـن تقـديم مفيـد حصـر اسـت و
ديگران سهمي ندارند؛ نه بهشكل مستقل و به مشاركت ،خواه مفاد آيه اين باشـد كـه آنچـه

اهل آسمان و زمين از يكديگر ارث ميبرند ،مال خداست يا معناي آن اين باشد كه فرجـام
آسمانها و زمين ملك خداست ،چنانكـه از عنـوان ميـراث برمـيآيـد كـه خداونـد وارث

آنهاست )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج .(٤٤٤ :١٦
نمونة ديگر :حصر مشهود در معبود است ،چنانكه در آية »إِياك نَعبد و إِيـاك نَسـتَعين؛
تنها تو را ميپرستيم و تنها از تو يارى مىجوييم« )حمد ،(٥ :استاد بـر آن اسـت كـه ِإيـاك
ضمير منفصل مفعولي است كه براي افادة حصر ،بر فعل خـود )نَ عبـد (مقـدم شـده اسـت؛
گذشته از آنكه در خصوص مقام ،نكتة مهمي هم ملحوظ خواهد بود و آن تقدم معبـود بـر

عابد است .چنانكه روشن خواهد بود كه توحيد ناب مقتضي حصر مشهود در معبود است،
بهطوريكه نه عابد ديده ميشود و نه عبادت او تا هم از گزند تثليت در مشهود پرهيز شود

و هم از تثنية در آن )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج  (٤١٥ :١كه در اين حصر نكاتي نهفته
است:
الف( مصونيت از تهاجم شيطان
يكي ديگر از حكمتهايي كه در سياق خاص تقديم »إِياك «بر »نَعبد «نهفته شده ،بيـان

اين نكته بوده كه موحدي كه براي خداوند ربوبيت و مالكيت مطلـق قائـل اسـت ،در همـه
چيز او را مشاهده ميكند و با اين تقديم ،عبادت را حـق انحصـاري او مـيدانـد و اگرچـه

بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير تسنيم ٦٥٥

شيطان در همة حاﻻت ،انسان را وسوسه ميكند ،در حال نمـاز بـا بسـيج همـة نيروهـايش
ميكوشد تا مانع حضور قلب نمازگزار شود .وسوسه و مزاحمت شيطان در كارهاي عـادي
چندان نيست ،ولي وقتي انسان در مسير عبادت قدم نهاد ،او همة جنود و ذريهاش را بـراي

اغفال عابد سالك آماده ميكند .براي مصونيت از اين تهاجم همهجانبه ،ابتدا بايـد معبـود را
تعيين كرد و آنگاه از عبادت سخن گفت تا شيطان براي انسان معبودسازي نكند و اگر قبـل

از تعيين معبود ،از عبادت سخن بگوييم ،شيطان با القاي خاطراتي ،براي ما معبـود دروغـين

ميسازد )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج .(٤٢٣ :١

حصر عبادت و استعانت در ذات اقدس الهي در اين آيه ،ميتوانست با عبارتي مثـل »ﻻ

نعبد غيرك« هم بيان شود ،اما در اين آيه با ظرافت بسيار زيبايي كه اسراري از جمله مصون

ماندن از تهاجم شيطان نيز در آن نهفته است ،مفعول )إِياك (را مقدم كرد.
ب( توجه به ركن اصلي عبادت

حكمتي كه در تقديم »عبادت« بر »استعانت« مورد توجه بوده اين است كه عبـادت سـه

ركن دارد» :معبود«؛ »عابد« و »عمل عبادي« و ركن اصيل از ايـن اركـان سـهگانـه »معبـود«
است .عابد هم اگر خود را نديد و هم عبادت و هم معبود را ،گرفتـار »تثليـت« اسـت و از

توحيد ناب )كه مقام فناي محض است( بهرهاي نبرده و اگر عبادت و معبود را ديد و خـود

را نديد ،گرفتار »ثنويت« و دوگرايي است و به مرحلة فنا نائل نيامده است و در هر صورت
موحد ناب و فاني نيست ،ولي اگر خود و عبادت خود را نديـد و تنهـا معبـود را مشـاهده
كرد ،فاني و موحد ناب است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج .(٤٢٤ :١

در بيان اين مورد ميتوان گفت كه با توجه به كلمة »إِياك «كـه بـر عبـادت و اسـتعانت

مقدم شده است ،نمازگزار در واقع فقط معبود خودش را ميبيند و ديگر سـخني از عابـد و

عبادت نيست ،زيرا همة همت او متوجه ديدار و لقاي معبود ميشود و عبادت تحتالشعاع
مشاهدة معبود قرار ميگيرد.
 .٣مناسبت

يكي از حكمتهايي كه در تقديم و تأخير بيان شده ،مناسبت است .چنانكه در آيـة » يضـلﱡ
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بِه كَثيراً و يهدي بِه كَثيرا؛ ]خدا[ بسيارى را با آن گمراه و بسيارى را با آن راهنمايى مىكند«
)بقره(٢٦:؛ بر اثر تناسب با محور بحث ،ضﻼلت يا اضﻼل مقدم بـر هـدايت يـاد مـيشـود؛
مانند آية مورد تفسير ،زيرا گمراهان نقد جسورانه داشتند و فسق آنها سبب اضـﻼل كيفـري
خداوند شده است؛ از اينرو عنوان اضﻼل پيش از هدايت ذكر شد )آيتاﷲ جوادي آملـي،

 ،١٣٨٩ج .(٥٣٦ :٢

همچنين در اين زمينه ميتوان به تقديم اسماعيل بر اسحاق در آية »و إِله آبائك إِبراهيم
و إِسماعيلَ و إِسحاق؛ گفتند :معبود تو و معبود پدرانت ،ابراهيم و اسـماعيل و اسـحاق «...
)بقره (١٣٣ :بحث را تقديم سني وي نسبت به اسـحاق دانسـت )آيـتالـه جـوادي آملـي،
 ،١٣٨٨ج .(١٧٧ :٧

نمونة ديگر اين مورد تقديم »شكر« بر »ايمان« در آية »إِنْ شَكَرْتُم و آمنْتُم؛ اگـر سـپاس

بداريد و ايمان آوريد« )نساء (١٤٧ :است و بايد توجه داشت كه شـكر از وظـايف مؤمنـان
است و بايد پس از ايمان ذكر ميشد؛ ولي گاه ترتيب لفظي و عطف با »واو« نشـان ترتيـب

رتبي نيست .پس با اينكه بهطور لفظي شكر قبل از ايمان آمده است ،منافـات نـدارد كـه از
جهت رتبه پس از ايمان باشد و اگر تقدم لفظي بر تقدم رتبي دﻻلت داشـته باشـد ،بـه ايـن
مناسبت است كه گاهي شكر زمينة تحقق ايمان را فراهم ميآورد؛ يعني انسان متفكر وقتـي

خود را غرق نعمت حق ميبيند و خدا را ولي نعمت خود ميداند ،پس از راه شـكر مـؤمن

ميشود ،چنانكه برخي از راه ترس و طمع ايمان ميآورند؛ يعني وقتي حيات و نعمتهـاي

خود را از عطاياي خدا مييابند ،بهشدت ميترسند كه مبادا بر اثر ناسپاسي ،آنها را از دست
بدهند؛ از اينرو از ترس يا به طمع رسيدن به نعمتها ايمان مـيآورنـد )آيـتاﷲ جـوادي
آملي ،١٣٨٩ ،ج .(٢٣٩ :٢١
يكي از حكمتهايي كه در مقدم داشتن مفعولٌبه »فَرِيقاً« بر دو فعـل »كَذﱠبتُم« و »تَقْتُلُون«
در آية »أَفَكُلﱠما جاءكُم رسولٌ بِما ﻻ تَهوى أَنْفُسكُم استَكْبرْتُم فَفَرِيقاً كَـذﱠبتُم و فَرِيقـاً تَقْ ُتلُـون؛
پس چرا هر گاه پيامبرى چيزى را كه خوشـايند شـما نبـود ،برايتـان آورد ،كبـر ورزيديـد؟

گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد« )بقره (٨٧:مورد توجـه آيـت اﷲ جـوادي

بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير تسنيم ٦٥٧

آملي بوده ،بدين سبب است كه دليلي بر نهايت عناد و طغيان بنياسرائيل نسبت به رسوﻻن
الهي باشد؛ زيرا چنين ترتيبي ميرساند كه گويا انبيا در نزد آنان هـيچ وصـف و شايسـتگي

ديگري نداشتند جز اينكه دستهاي به تكذيب ،اختصاص يابند و دستة ديگر به قتل و كشـته
شدن .اين نگرش نشانة نهايت جهالت آنان است و سبب شد تا اشراف اصناف بشـر را كـه
از كرم اوصاف برخوردار بودند ،با عنايـت خـواري و اسـتخفاف ،اسـتقبال كننـد )آيـتاﷲ

جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج .(٤٠٢ :٥
بنابراين در برخي از آيات قرآن كريم بر اثر تناسب با محـور بحـث ،برخـي از واژگـان

آيات بر برخي ديگر مقدم شدهاند.
 .٤منشأ و مبدأ بودن

در بيان علت تقديم »حي« بر »قيوم« در آية »اللﱠه ﻻ إِله إِلﱠا هـو الْحـي الْقَيـوم؛ خداسـت كـه
معبودى جز او نيست زنده و برپادارنده است« )بقره (٢٥٥ :ميتـوان يـادآور شـد كـه اسـم
»حي« از آن جهت كه منشأ همة صفات ثبـوتي )ذاتـي( خداونـد اسـت و قيوميـت از آثـار

حيات و دربستة پس از آن است ،مقدم شدهاند )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٦ ،ج .(١٠٩ :١٢
در بيان واژة »حي« آمده است كه معناى حيات دربارة ذات پروردگار بـا ديگـران فـرق

مىكند و مانند ساير صفات الهـى ،از ذات او جـدايىناپـذير اسـت و فنـا در آن راه نـدارد
)قرائتي ،١٣٨٣ ،ج .(٤٠٦ :١

بنابراين با توجه به اين بيان ميتوان ذكر كرد كه كلمة »حي« بـهسـبب منشـأ بـودن ،بـر

»قيوم« مقدم شده است.
 .٥تشريف

يكي ديگر از حكمتهاي تقديم و تأخير تشريف است كه استاد گرانقدر آيـتاﷲ جـوادي
آملي نيز در حكمت تقديم »ابراهيم« بر »ربه« در آية »و إِذ ابتَلى إِبراهيم ربه؛ و چون ابراهيم

را پروردگارش بيازمود« )بقره (١٢٤ :بيان ميدارند كه گذشته از اتصـال ضـمير مفعـول بـه
فاعل )كه مستلزم تأخير ذكر فاعل است( تشريفي براي آن حضـرت اسـت و ايـن شـرافت
ويژه در صورتي كه ميفرمود» :ابتَلى اﷲ إِبراهيم «حاصل نميشد .همچنين راز تقديم شـايد
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توجه دادن افكار بنياسرائيل به ابراهيم باشد؛ زيرا آن حضـرت جـد آنـان اسـت )آيـتاﷲ
جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج .(٤١٨ :٦
 .٦سببيت

يكي از عوامل تقديم و تأخير ميان الفاظ قرآن ،تقديم و تأخير بـه سـببيت و عليـت )تقـدم
بالعلّيه( است ،به اين معنا كه گاهي در قرآن كريم لفظي كه سببيت براي تحقق مفهوم لفظي

ديگر دارد ،بر مسببِ خود )بهلحاظ اينكه سبب و علت تامه بر مسـبب خـود تقـدم رتبـي
دارد و نه تقدم زماني( مقدم ميشود تا كﻼم زيبا و بليـغ شـود )سـيوطي ،١٣٨٩ ،ج .(٤٥ :٣

بهعنوان مثال :تقديم »ما أُنْزِلَ إِلَينا«؛ يعني قرآن بر »ما أُنْزِلَ إِلى إِبـراهيم«؛ يعنـي صـحف آن
حضرت است در آية »قُولُوا آمنﱠا بِاللﱠه و ما أُنْزِلَ إِلَينا و ما أُنْزِلَ إِلى إِبراهيم؛ بگوييـد :مـا بـه
خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم نازل شده ،ايمان آورديـم« )بقـره(١٣٦ :
كه آيتاﷲ جوادي آملي نيز در تشريح آن بيان ميكنند با اينكه بهلحاظ تاريخ نزول ،صحف

بر قرآن مقدم است ،گذشته از مهيمن بودن قرآن بر همة كتابهـا و صـحيفههـاي پيشـين،
براي آن است كه بهسبب قرآن كه آخرين حجت تدويني خداسـت ،جامعـة بشـري مـأمور
است به انبياي گذشته همچون ابراهيم و  ...ايمان بياورد ،زيرا هم حق بودن آنها را تصـديق
و هم لزوم ايمان به آن را دستور داده است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج .(٢١٩ :٧

مورد شايان ذكر ديگر در اين قسمت ،راز مقدم شدن »نساء« در آية »زينَ للنﱠـاسِ حـب
الشﱠهوات منَ النﱢساء و الْبنين؛ در چشم مردم آرايش يافته است ،عشـق بـه اميـال نفسـانى و
دوست داشتن زنان و فرزندان« )آل عمران (١٤ :است كه شايد تقـديم لفظـي زنـان ،بـراي
تضاعف زيوراندوزي اينان است؛ يعني خود آنها دامهاي مردانند )آيتاﷲ جوادي آملـي ،ج
 (٣٠٨ :١٣و از سخن امام علي

نيز همين برمـيآيـد ،چنانكـه مـيفرماينـد» :و إِنﱠ النﱢسـاء

همهنﱠ زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا و الْفَساد فيها؛ دوستي زنان وابسته به زر و سيم ،محب آنها را ناچار
شيفتة طﻼ و نقره و ديگر ابزار دنياي غـرور خواهـد كـرد« )شـريف الرضـى٢١٥ :١٤١٤ ،؛
تميمى آمدى.(٢٢١ :١٤١٠ ،

نمونة ديگر تقديم »التﱠوابِينَ« بر »الْمتَطَهـرِين« در آيـة »إِنﱠ اللﱠـه يحـب التﱠـوابِينَ و يحـب

بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير تسنيم ٦٥٩

الْمتَطَهرِين؛ خداوند توبهكاران و پاكيزگان را دوست مىدارد« )بقره (٢٢٢ :است كه بهسـبب
اينكه توبه زمينة تطهير و تهذيب نفس را فراهم ميكند ،مقدم شده است )آيـتاﷲ جـوادي
آملي ،١٣٨٦ ،ج .(٥٧ :١٢
 .٧ .٢بيان رتبه )از سخت به ساده( :از جملة اسرار تقديم ذكر »شر« بر »خيـر« در آيـة
»و نَبلُوكُم بِالشﱠرﱢ و الْخَيرِ فتْنَة؛ و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمـود« )انبيـاء:
 (٣٥آن است كه امتحان در حال رنج براي بيشتر افراد ،مهـمتـر از امتحـان در حـال نشـاط

است ،حال آنكه امتحان در حال نشاط ،اگر قويتر و سنگينتـر نباشـد ،بـهيقـين آسـانتـر
نيست؛ زيرا شكرگزاري ،اگر دشوارتر از صبر نباشد ،همتاي آن اسـت؛ چـون انسـان مرفـه
غالباً طغيان ميكند و در تأدية حقوق الهي به بيتالمال دريغ ميورزد و به دﻻلـت آيـات و

روايات فراوان ،انسان مبتﻼي به رنج و گرفتاري متوجه ميشود كه در حال آزمـودن اسـت؛
اما مرفه نعمتيافته نميداند كه مورد امتحان الهي است و از اينرو غافل ميشـود )آيـتاﷲ
جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج .(٦٥٨ :٧
حضرت علي

در بيان اين امر ميفرمايند» :منْ وسع علَيه دنْياه و لَم يعلَم أَنﱠه مكـرَ بِـه

فَهو مخْدوع عنْ عقْله؛ اگر وسيلة رفاه دنيايي كسي توسعه يابد و نداند كه در حـال امتحـان
است ،فريب خورده و خود را از فروپاشـي تـدريجي در امـان پنداشـته اسـت« )مجلسـى،
 ،١٤٠٣ج .(٢٨٦ :٧٢

شايان ذكر است كه در تفاسير ديگر هم در بيان علت تقديم خير بر شر نيز همين مـورد

)سخت بودن امتحان بهوسيلة بﻼ( آمده است )مكارم شـيرازي ،١٣٧٤ ،ج ٤٠٥ :١٣؛ بابـايي،
 ،١٣٨٢ج .(١٦٨ :٣
 .٨سبق زماني

در بيان ترتيب »دنيا« بر »آخرت« آيتاﷲ جوادي آملي ذكر كردهاند كه :تقديم دنيا بر آخرت
در جريان فكر و ذكر ،گذشته از رعايت ترتيب طبيعي ،دليل ديگرش اين است كه از لحاظ

منزلت و هدف ،آخرت مقدم بر دنيا است ،ولي از جهت سير عبـادي ،دنيـا مقدمـة آخـرت
است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٧ ،ج .(٩٠ :١٠
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نمونة ديگر اين مورد ترتيب ذكري مﻼئكه و تقديم نام آنان بر انبيـا در آيـة »مـنْ كـانَ
ع دوا للﱠه و مﻼئكَته و رسله؛ هر كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان اوست« )بقره(٩٨ :
به مﻼحظة نظم طبيعي آن است ،نه بهلحاظ ترجيح وجودي آنها؛ زيرا آنچـه از ذات اقـدس
خداوند ميرسد ،طبق نضد و نظم قرآني ،اول فرشتگان خدا آن را تلقي ميكننـد ،آنگـاه بـه

پيامبران ميرسانند.
همچنين آيتاﷲ جوادي آملي در بيان مقدم بودن »شب« بر »روز« يادآور شدهاند كـه در
بحثهاي فقهي ،بهلحاظ طلوع و غروب ماه و نظم خاصي كه در ماههاي قمري است و در

آنها ماه اولين بار در شب رؤيت و ماه قمري از همان لحظه شروع و محاسبه ميشود ،شب
بر روز مقدم است.
بايد توجه داشت كه شب و روز با هم هستند و بهلحاظ آثار عرضي ،ايـن نـزاع دربـارة

شب و روز )كه كداميك مقدم و كدام مؤخر است( نزاع ناروا و بيثمري است ،زيرا زمـين
كروي و در چرخش است ،چهرهاي از آن كه رو به آفتاب قرار ميگيرد روز و چهرة مقابل

آن شب است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٥ ،ج .(٢٣٤ :٨

تقديم »عفو« بر »مغفرت« نيز از همين نمونه است كه در آية »و لَقَد عفَـا اللﱠـه عـنْهم إِنﱠ

اللﱠه غَفُور حليم؛ و قطعاً خدا از ايشان درگذشت ،زيرا خدا آمرزگار بردبار است« )آلعمران:
 ،(١٥٥بهسبب اينكه خداوند نخست با عنايت ويژه گناهان را محو ميكنـد؛ سـپس صـحنة

قلب را با رحمت ميپوشاند ،اين تقديم صورت گرفته است )آيتاﷲ جوادي آملـي،١٣٨٨ ،
ج .(١٠٨ :١٦
 .٩ذكر عموم

يكي از حكمتهاي تقديم و تأخير در آيات به بيان ايشان بيان عموم است .بهعنوان نمونـه
دربارة تقديم »سوء« بر »فحشا« در آية »إِنﱠما يأْمرُكُم بِالسوء و الْفَحشاء؛ ]او[ شما را فقـط بـه
بدى و زشتى فرمان مىدهد« )بقره(١٦٩ :؛ استاد معتقد است كـه فحشـا گنـاهي اسـت كـه

زشتي و قبح آن روشن و انكارناشدني است و به انحـرافهـاي جنسـي اختصـاص نـدارد،
بنابراين هر گناهي ،هم »سوء« است و بدين جهت از آن به »سيئه« ياد ميشـود و »فـاحش«

بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير تسنيم ٦٦١

است ،زيرا عموم »الفواحش« شامل آن خواهد شد؛ ليكن چون تقابل قـاطع شـركت اسـت،

ميتوان گفت اگر دو عنوان يادشده با هم جمع شوند ،نظير آنچه در جملة »يأْمرُكُم بِالسـوء و
الْفَحشاء« آمده است ،هر كدام معناي خاص خود را دارد؛ اما چنانچه به يكي از دو عنوان اكتفا

شود ،احتمال عموم يا مطلق كامﻼً موجه است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٥ ،ج .(٥٢٣ :٨

نمونة ديگر اين مورد تقديم »خير« بر »امر به معروف و نهي از منكـر« در آيـة »و لْـتَكُنْ
منْكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخَيرِ و يأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ينْهونَ عنِ الْمنْكَر؛ و بايـد از ميـان شـما،
گروهى] ،مردم را[ به نيكى دعوت كنند و بـه كـار شايسـته وادارنـد و از زشـتى بازدارنـد«

)آلعمران (١٠٤ :خواهد بود كه سر اين تقديم آن است كه دعوت به خير؛ يعني دعوت بـه
اسﻼم ،اما امر به معروف و نهي از منكر ،يعني فرمان دادن بـه مسـلمانان بـراي انجـام دادن

وظايف ديني و نهي او از ارتكاب گناهان است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٧ ،ج .(٢٦٣ :١٥
 .١٠رعايت قوس نزول

در بيان تقديم مﻼيكه بر كتاب در آية »و لكنﱠ الْبِرﱠ منْ آمـنَ بِاللﱠـه و الْمﻼئكَـةِ و الْكتـابِ و
النﱠبِيين؛ بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب ]آسـمانى[
و پيامبران ايمان آورد« )بقره (١٧٧ :نظر استاد آن است كه حكمت تقديم مذكور اين اسـت
كه توسط »فرشتهها«» ،كتاب آسماني« بر پيامبر نازل ميشود ،بنابراين آن تقديم براي رعايت

قوس نزول است ،وگرنه در قـوس صـعود ،ترتيـب بـرعكس اسـت؛ زيـرا نخسـت نبـوت
شخصي ثابت ميشود ،آنگاه جامعة بشري به استناد اين نبوت ،به كتاب او ايمان ميآورنـد
و در آن كتاب نام مﻼيكه آمده است )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج .(١٠٨ :٩
 .١١بيان اهميت )تقديم اهم بر مهم(

از جملة موارد ديگر تقديم ،بيان اهميت امر است ،بنابراين در آية »يا مـرْيم اقْنُتـي لرَبـك و
اسجدي و اركَعي مع الرﱠاكعين؛ اى مريم ،فرمانبرِ پروردگار خـود بـاش و سـجده كـن و بـا

ركوعكنندگان ركوع نما« )آلعمران ،(٤٣ :احتماﻻتي در سر تقـديم سـجده بـر ركـوع ذكـر
شدهاند كه عبارتند از:
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الف( در شريعتي كه مريم

از آن پيروي ميكرده ،سجده بر ركوع مقدم بوده است.

ب( از عطف با واو ترتيب عملي؛ يعني مقدم سجده استفاده نميشود ،بلكه تنها تقـديم

ذكري است؛ ولي اگر تقديم ذكري هم بر ترتيب دﻻلتـي نكنـد ،نشـانة اهميـت اسـت و در
اهميت سجده همين بس كه بهترين حاﻻت انسان در نماز اسـت )آيـتاﷲ جـوادي آملـي،

 ،١٣٨٧ج .(٢٥٤ :١٤

از همين باب است راز تقديم ذكري »عمل صالح« بر »ايمان« در آية »و منْ ي عمـلْ مـنَ
الصالحات منْ ذَكَرٍ أَو أُنْثى و هو مؤْمنٌ فَأُولئك يدخُلُونَ الْجنﱠة؛ و كسانى كه كارهاى شايسته
كنند )چه مرد باشند يا غير آن( در حالىكه مؤمن باشند ،آنان داخل بهشت مىشوند« )نساء:

 (١٢٤و حكمت تقديم آن است كه ايمان ،عمل قلب است و مقدم بر عمل صالح محسوب
ميشود كه عمل بدن است ،از اينرو غالباً در آيات قرآن كريم ،اين تقدم رتبـي بـهصـورت
تقدم ذكري محفوظ است؛ ليكن در اين آيه عمل صالح بر ايمان در لفظ مقدم شـد و شـايد

سر تقديم ذكري اين باشد كه گروهي از اهل ايمان ،به آرزوي خام مبتﻼ شـدند و در عمـل
صالح ،تسامح و تساهل روا ميداشتند؛ براي بيان اهميت عمل صالح و ترغيب به جمع ميان

اعتقاد و عمل ،آن را مقدم داشت )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج .(٥٣٩ :٢٠
نمونة ديگر تقديم كلمة »اليوم :مفعولٌفيه« بر »فعل« در آية »الْيومَ أكْملْـت لَكُـم ديـنَكُم؛
امروز دين شما را برايتان كامل گردانيدم« )مائده (٣ :است كه با آنكه )ظرف( متعلق به فعل

را بعد از فعل آن ذكر ميكنند ،براي نشان دادن اهميت »اليوم« را مقدم قرار داد و سـر ايـن
اهتمام آن است كه وقتي واقعة مهمي رخ ميدهد ،زمـان و زمـين آن ،نيـز داراي احتـرام و

اهميت ميشود ،از اينرو آن زمان و مكان در آغاز كﻼم ذكر خواهد شد )آيـتاﷲ جـوادي
آملي ،١٣٨٩ ،ج  (٥٩٥ :٢١و چنانكه پيامبر

مهم است در ابتداي سوره بگذارد.

از دستور الهي كشف ميكند كـه آيـهاي كـه

عﻼوه بر آن در آيـة »إِنﱠ الﱠذينَ ءامنُواْ و هاجرُواْ و جاهدواْ بِأَموالهِم و أَنفُسهِم فـي سـبِيلِ
اللﱠه؛ آنان كه ايمان آوردهاند و مهاجرت كردهاند و با مال و جان خويش در راه خـدا جهـاد

كردهاند« )انفال ،(٧٢ :شايد بتوان گفت :راز تقديم جهاد مـالي آن اسـت كـه مقدمـة جهـاد

بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير تسنيم ٦٦٣

جاني است؛ و گاهي نيز جهاد جاني مقدم شده است ،بهعنوان نمونه در آية» :إِنﱠ اللﱠه اشْتَرى
منَ الْمؤْمنينَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنﱠ لَهم الْجنﱠة يقاتلُونَ في سبِيلِ اللﱠـه فَيقْ ُتلُـونَ و يقْ َتلُـون؛ در
حقيقت ،خدا از مؤمنان ،جان و مالشان را به ]بهاى[ اينكه بهشت براى آنـان باشـد ،خريـده

است ،همان كسانى كه در راه خدا مىجنگند و مىكُشند و كشته مىشوند« )توبه ،(١١١ :سر
اين تقديم آن است كه جهاد جاني مهمتر از جهاد مالي محسوب ميشود )آيـتاﷲ جـوادي
آملي ،١٣٨٨ ،ج .(٦٦٠ :٩

 .١٢ .٢تقدم حقوق :در برخي آيات قرآن كريم چون به ذكـر نـام برخـي از اشـخاص

توجه شده است ،در تقديم نسبت به سايرين قرار ميگيرد ،همانگونه كـه در آيـة »قُـلْ مـا
َأنْفَقْتُم منْ خَيرٍ َفللْوالدينِ و الْأَقْ َربِين؛ بگو :هر مالى انفاق كنيد ،بـه پـدر و مـادر و نزديكـان«

)بقره ،(٢١٥ :اولويت انفاق به پـدر و مـادر و تقـديم ذكـر آن بـر سـاير مصـارف انفـاق از
آنروست كه:
الف( غالباً فرزندان با تشكيل خانواده ،پدر و مـادر را از يـاد مـيبرنـد و خداونـد آن را
يادآوري كرده است تا فراموش نكنند.
ب( پدر و مـادر ،نزديـكتـرين افـراد بـه انسـان هسـتند كـه در زنـدگي مشـكﻼت و

سختيهاي فراواني براي آسايش فرزندان تحمل ميكنند.

ج( حق پدر و مادر از ديگران بيشتر است ،چنانكه خداوند احسان به پدر و مـادر را در

كنار توحيد قرار داده است »و قَضى ربك أَلﱠا تَعبدوا إِلﱠا إِيـاه و بِالْوالـدينِ إِحسـانا« )اسـراء:

 .(٢٣گذشته از آن پدر و مادر مجراي فيض خالقيت خداي سبحانند )آيتاﷲ جوادي آملي،

 ،١٣٨٧ج .(٥٩ :١٠
 .١٣محوريت

يكي ديگر از جهاتي كه ميتوان در تقديم برخـي از مـوارد متـذكر شـد ،محوريـت اسـت؛
چنانكه در آية »و لْيكْتُب بينَكُم كاتب بِالْعدل و ﻻ يأْب كاتب أَنْ يكْتُب كَما علﱠمه اللﱠه؛ و بايـد
نويسندهاى ]صورت معامله را[ بر اساس عدالت ،ميان شما بنويسد و هيچ نويسندهاى نبايـد
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از نوشتن خوددارى كند ،همانگونه ]و به شكرانة آن[ كـه خـدا او را آمـوزش داده اسـت«
)بقره ،(٢٨٢ :راز تقدم »عدل« بر »علم« در اين است كه همانگونه كه خداوند كيفيت عـالم
شدن را آموخت ،كيفيت عادل شدن را نيز بيان كرد .در دوران بـين علـم و عـدل مـيتـوان

چنين گفت كه :عدل ،قطب محوري است و علم را بـههمـراه مـيآورد؛ ولـي علـم قطـب
محوري نيست؛ زيرا ممكن است كه عدل را بههمراه نداشته باشد؛ يعنـي كسـي كـه عـادل

است و واجب را امتثال و از حرام پرهيز ميكند ،اگر مطلبي را نميداند ،هرگز مسئوليت آن
را نميپذيرد و در صورت قبول مسئوليتي ،حتماً قانون آن را فراميگيرد و كامﻼً آن را اجـرا

ميكند؛ ولي كسي كه عالم است شايد گرفتار هواي نفس شود؛ بنابراين هر جا عدل باشـد،

علم هم خواهد بود ،ولي هر جا علم بود ،وجود عدل ضروري نيست .شايد همين فضـيلت
عدل بر علم ،ماية تقديم آن بر علم باشد )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٦ ،ج .(٦٢٢ :١٢

 .١٤كثرت

از نمونههاي اين باب ميتوان به تقديم ذكر »موت« بر »قتل« اشاره كرد .هـر گـاه در قـرآن
كلمة »موت« بر »قتل« مقدم شود ،از باب كثرت است؛ زيـرا كسـاني كـه بـه مـرگ طبيعـي

ميميرند ،بيشتر از كساني هستند كه كشته ميشوند .اما در قرآن كريم هر جا سخن از مرگ
شرافتمندانه و كشته شدن در راه خداست ،قتل بر موت مقدم ميشود و اين تقـديم از بـاب

شرافت است؛ مثل آية شريفة» :و لَئنْ قُ تلْتُم في سبِيلِ اللﱠه أَو متﱡم؛ و اگـر در راه خـدا كشـته

شويد يا بميريد« )آلعمران (١٥٧ :و هر گاه سخن از اصل رخت بر بستن از ايـن جهـان و
سفر به سراي ديگر است )خواه مرگ عادي يا كشته شدن( موت پيش از قتل آمـده اسـت؛
زيرا جريان موت عادي ،مطلبي طبيعي؛ ولي قتل برخﻼف آن است و از جنبة ديگـر ،مـوارد

موت از قتل بيشترند )آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٨ ،ج  (١٢٠ :١٦پس تقديم مـوت از بـاب
كثرت و تقديم قتل در راه خدا ،از باب شرافت است.

از ديگر نمونههاي بارز اين مورد تقديم »زن زانـي« بـر »مـرد زانـي« در آيـة »الزﱠانيـةُ و
الزﱠاني« است كه آلودگي زنا نخست از جاذبة زن است و سپس مرد به دام ميافتد )آيـتاﷲ

جوادي آملي ،ج  (٤٢٣ :٢٢و در آية »و السارِقُ و السارِقَةُ« مشـهور دربـارة ايـن تقـديم آن
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است كه سرقت معموﻻً از جانب مرد آغاز ميشود )آيـتاﷲ جـوادي آملـي ،١٣٨٩ ،ج :٢٢
.(٤٢٣
 .١٥رعايت فاصله

يكي ديگر از حكمتهايي كه در باب تقديم و تأخير شايان ذكر است ،بيان اين امر خواهـد
بود كه در پارهاي از آيات ،تقديم و تأخير از باب مراعـات فاصـله اسـت كـه دليـل تقـديم
»سائل« بر »محروم« در آية »و الﱠذينَ في أَموالهِم حقﱞ م علُوم * للسائلِ و الْمحرُوم؛ و همانـان
كه در اموالشان حقّى معلوم است؛ براى سائل و محروم« )معارج (٢٤-٢٥ :از همـين مـورد

بوده و نظر استاد نيز بر آن است كه تقديم ذكر »سائل« بر »محروم« تنها لفظي و براي حفـظ
سجع و آهنگين كردن آيه است ،نه رجحان پيش انداختن آن بر محـروم در صـرف انفـاق.

چون حرف پاياني آية پيشين ميم است )معارج (٢٤ :حرف پاياني آية بعدي هـم بايـد مـيم

باشد و اگر گفته ميشد »للْمحرُوم و السائلِ« با آية قبل در سجع هماهنگ نبـود ،پـس ايـن
تقدم با مفاد آية مورد بحث )كه برتري در صرف صدقه براي برخي فقراست( منافات ندارد

)آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٦ ،ج .(٤٩٧ :١٢
نپذيرفتن تقديم و تأخير
شايان توجه است كه ايشان برخي از مواردي را كه سيوطي از قسم تقديم و تأخيري دانسته
)كه فهم آيه را مشكل ميكند( از اين قسم نميدانند؛ بهعنوان نمونه:

الف( در بيان نسبت »توفي« با »رفع« در آية »إِنﱢي متَوفﱢيك و رافعك إِلَي؛ تو را برگرفتـه
و بهسوى خويش باﻻ مىبرم« )آلعمران (٥٥ :ديگران بر اين ادعايند كـه ايـن آيـه از بـاب
تقديم و تأخير است ،به آن سبب كه خداوند نخست عيسي

را به آسمان برد و سـپس در

موعد مقرر جان او را خواهد گرفت )سيوطي ،١٣٨٩ ،ترجمه :محمود طيب حسـيني ،ج :١
.(١٣٢

»توفي« بهمعناي اخذ تام است نه خصوص اماتـه؛ ولـي عـدهاي آن را بـهمعنـاي مـوت

ميدانند و در ترتيب »توفي« و »رفع« حضرت مسيح اختﻼف دارند :برخي اماتـه را بعـد از
رفع ميدانند؛ يعني خداوند حضرت مسيح را به آسمانها برد و او هماكنون نيز زنده اسـت
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و مرگش بعد از نزول به زمين در آخرالزمان و هنگامي است كه دجال به دست آن حضرت
كشته ميشود ،بنابراين آيه را بايد چنين معنا كرد» :إني رافعك إلـي و مطهـرك مـن الـذين
كفروا ثم متّوفيك« و دربارة تقديم »توفي« بر »رفع« ميگويند كه عطف بهوسيلة »واو« است

نه »فاء«؛ »واو« عطف تنها براي بيان تقديم ذكري معطوفٌعليه بر معطوف اسـت؛ نـه بـراي

بيان ترتيب .در نقد اين نظريه بايد گفت كه »واو« براي بيان ترتيب نيست؛ امـا تقـديم »مـا
حقه التأخير« دليل ميطلبد .برخي واژة »رافعك« را »رافع روحك« معنا كردهانـد نـه »رافـع

روحك و بدنك« در حاليكه قبﻼً بيان شد» ،تـوفّي« دو مصـداق دارد )مـرگ و خـواب( و
جامع اين دو اخذ تام است ،بنابراين توفّي ظهوري در هيچيـك از ايـن دو مصـداق نـدارد

)آيتاﷲ جوادي آملي ،١٣٨٧ ،ج .(٣٩ :١٤

ب( مورد ديگر از اين باب تقديم عملي دين بر وصيت در آية »منْ بعد وصـيةٍ يوصـي
بِها أَو دين« )نساء (١١:است كه سيوطي آن را از باب حث بر مقدم و تشويق به انجـام دادن
آن گرفته تا مبادا مخاطبان در عمل به آن سستي كنند )سيوطي ،١٣٨٩ ،ج .(١٣٩ :١
در تفسير اين آيه بيان شده است :تقسيم تركه پس از پرداخت ديـن و اجـراى وصـيت
ميت است ،در اين مطلب خﻼفى نيست كه اداى دين بر وصيت و ميراث مقدم خواهد بود،
اگرچه دين همة مال را فرا گيرد .برخى گفتهاند :وصيت هم بر ميراث مقدم است و برخـى
گفتهاند» :موصى له« )يعنى كسى كه براى او وصيت شـده اسـت( بـا سـاير ورثـه شـركت

مىكند )يكسوم مال براى او و دو سوم مال براى ورثه است( .استاد ذيل اين آيه روايتي را
بيان فرمودهاند كه:
امام علي

فرمودند:

في قَوله تَعالَى)منْ بعد وصيةٍ تُوصونَ بِها أَو دينٍ( قَالَ إِنﱠكُم لَتَقْرَءونَ في هـذه
الْوصيةَ قَبلَ الدينِ وِ إنﱠ رسولَ اللﱠه ص َقضَى بِالدينِ قَبلَ الْوصيةِ؛
در آية مورد بحث ،وصيت را بر دين مقدم ميخوانيد؛ ولي نخستين مفسر و مبين قـرآن
كريم ،وجود مبارك رسول خداست كه روش و سنت ايشان در تقسيم تركة ميت ايـن بـود

كه دين را بر وصيت مقدم ميكردند« )حر عاملى ،١٤٠٩ ،ج ٣٣١ :١٩؛ بروجردى ،١٣٨٦ ،ج

بررسي شناخت تقديم و تأخير در فهم قرآن با تكيه بر تفسير تسنيم ٦٦٧

(٤٢٦ :٢٤؛ علت اينكه در آيه »وصيت« بر »دين« مقدم شده ،اين است كه لفـظ »او« )يعنـى
يا( براى يكى از دو چيز يا يكى از چند چيز است و بر ترتيب دﻻلت نـدارد .گـويى چنـين

مىگويد :بعد از يكى از اين دو ،ارث را بايد تقسيم كرد .خواه دين و وصيت هر دو باشـند
و خواه فقط يكى از آنها باشند )طبرسي ،١٣٧٢ ،ج .(٢٤ :٣
بر طبق اين روايت آنچه سيوطي از باب تقديم و تأخير گرفته است؛ درسـت نيسـت؛ و

اين آيه را آيتاﷲ جوادي آملي نيز از قسم تقديم و تـأخير نمـيگيرنـد ،در حـاليكـه بقيـه
ادعاي آن را كردهاند.
نتيجهگيري
مطالعات و تحقيقات انجامگرفته طي اين پژوهش نشان ميدهد كه مفسر گرانقـدر آيـتاﷲ
جوادي آملي بيشترين موارد وجود تقديم و تأخير در آيات را مربوط بـه دسـتة دومـي كـه
سيوطي در باب تقسيمبندي تقديم و تأخير مطرح كرده است )تقديم و تأخيري كه در فهـم

آيه مشكل ايجاد نميكند( دانستهاند و حكمتهايي از جمله :افادة توحيد و حصـر ،حصـر

مشهود در عبادت ،توجه به ركن اصلي عبادت ،مناسبت و منشأ و مبدأ بودن ،تشريف ،بيـان
حقوق و يادآوري را براي وجود تقديم و تأخير برميشمرد .همچنين آيتاﷲ جوادي آملـي

معتقدند گاهي هم در برخي از آيات قرآن كريم ،بر اثر تناسب بـا محـور بحـث ،برخـي از
واژگان آيات بر برخي ديگر مقدم شده است .در برخي از آيات قرآن كريم وجود تقـديم و
تأخير سبب شده است تا فهم آن آيه دچار مشكل شود كه شناخت تقديم و تأخير بـه فهـم

هر چه بهتر مفهوم آيه كمك ميكند و در اينصورت براي تقـديم و تـأخير نقـشهـايي از
جمله كمكي ،تبييني ،ارشادي قائل هستند و در برخي از موارد نيز قائل به نپذيرفتن تقـديم

و تأخيرند؛ در حاليكه برخي ديگر در اين موارد ادعاي تقديم و تأخير دارند.
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