
 

 

  
  سیابل و خداوند ۀمحاور در یلفظ متشابه اتیآ فهم در اقیس دکارکر

  
 2یمختار اکرم ،1یلیاسماع داود

  )30/1/99تاریخ پذیرش مقاله:  -2/10/98(تاریخ دریافت مقاله:

  
  دهیچک

بر  تأملبا  توانیماست که  یجمله موارد ازقرآن  یهاداستان تکرار و یلفظ تشابه
 نییتب به اقیس کارکرد یبررس با روشیپ پژوهشآن پرداخت.  لیتحل به اقینقش س

 یتوجه به نقش محور با رونیا از. استپرداخته قرآن در نشیآفر داستان تکرار علل
 نیا یرلفظیغ و یلفظ ۀوستیقرائن پ ص، و اسراء حجر، اعراف، یهاسوره در سیابل
است که با وجود تکرار  یحاک پژوهش، یهاافتهی. است گرفته قرار توجه مورد اتیآ

 گرفته؛ شکلمتفاوت  یاقیداستان در هر سوره در س ات،یآ نیاعبارات در ظاهر  یبرخ
. است لیتحل قابلآن  یراستا در ر،مکر ظاهر به عباراتِ زیآماعجاز نشیچ که یانهگوبه

 مورد به نسبت یشتریاز شدت و غضب ب سیخداوند و ابل ۀمحاور اعراف ۀسوردر 
 ۀو در سور سیابل یچیجر سرپح ۀسور در. است برخوردار گرید یهاسوره در آن مشابه

 توسط آدم ریحقاز ت ،اقیاسراء قرائن س ۀدارد و در سور یشتریبروز ب یو یص تکبرورز
  .دارد تیحکا سیابل
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  . مقدمه1
 و بودهمتن  یریگشکل در یاساس عناصر از ،آن در داللت الفاظ و عبارات ریو تأث اقیس

 نیا به یباورمند با زین پژوهانقرآناست.  دارعهده ینقش مهم متکلم، مراد نییتعدر 
 اقی. شناخت سدانندیم آن اغراض نییتب و یوح اتیاز ابزار مهم فهم آ را اقیس مطلب،

 کهیطوربه است؛افتهیقرآن  اتیآ ریدر تفس یاژهیو گاهیجا آن، نمودن یکاربرد و
که  آن، یهاداستان بودن یتکرار جمله از قرآن رامونیپ شدهمطرح شبهات توان یم

 به ترقیعم نگاه .دادپاسخ را شده هاآن بودن یرواقعیغ و دهیفایب ادتیز یمنجر به تلق
 نیا به و گذاردیمشینما به راآن یلفظ اعجاز ،یوح کالمتکرار شده در  یهاداستان
 اقیس یراستا در مانه،یحک ینشیگز و معنادار ینشیچ با الفاظکه  گرددیمرهنمون نکته
 اتیآ اقینوشتار حاضر با تأمل بر س در .کنندیم انیمتفاوت را ب یمفهوم سوره، هر

 وستةیپ قرائن ص، و اسراء حجر، اعراف، یهاسوره در سیابل با خداوند ۀمحاور به مربوط
  .استشده یبررس اتیآ نیا یرلفظیو غ یلفظ

  
  تحقیق ۀ. پیشین2

است. همچنین در برخی از  گرفتههای قرآن تحقیقات زیادی صورتپیرامون داستان
 :از جمله ،شده کتب متشابه لفظی به نکات تفسیری آیات با تکیه بر نقش سیاق پرداخته

 ةنوشت» یرالقرآنیالتعبیف الکلمهبالغه«الغرناطی، ابراهیماحمدبن ۀنوشت» لیالتأو مالك«
زهره فاطمه ۀنوشت» هیالقرآن اقاتیالس یف یاللفظ المتشابه دالله«اضل سامرایی و ف

لفظی ةهای پیشین به تحلیل قرائن پیوستگیری از پژوهشحاضر با بهرهنوشتار برحمون. 
ها های اعراف، حجر، اسراء و ص با توجه به نقش محوری ابلیس در آنو غیرلفظی سوره

  است. پرداخته
  

  وم سیاق. مفه3
جایگاه  ۀپژوهان و مفسران عموماً دربارسیاق از جمله قرائن مهم تفسیری است که قرآن

رو یکی از اند؛ از اینگفته و یا در مقام عمل به آن توجه داشتهو کاربرد آن سخن
است. در ادامه به  ابزارهای کاربردی در تفسیر آیات وحی از سوی مفسران شناخته شده

  شد. از نظر لغوی و اصطالحی پرداخته خواهد بررسی این واژه
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  لغت در اق. سی1. 3
به » واو«سین،  ۀکسر ۀبوده که به واسط» سِواق«در اصل » س و ق«ۀ از ریش» سیاق«ۀ واژ
کردن چیزی یا و هدایت پژوهان این واژه را به معنای راندناست. لغت تبدیل شده» یاء«

پیوسته،  ۀمعنای رشت برخی این واژه را به .]167-166، صص10، ج8[ دانندحیوانی می
و به که در مسیر تحول کاربردی از اشیاء و حیوانات گذرکرده  ،انددانسته اسلوب و روش

 در کتب لغت معاصر .]296، ص2، ج39؛ 188، ص5ج ،30[ استسخن یا متن راه یافته
  .]310، ص2[ استرشته، معادلِ سیاق دانسته شده، واژگانی چون بافت، ریخت، ساختار

  
  .  سیاق در اصطالح2. 3

گرفتن در یک متن خاص و  با قراررساند که را می یگاه یک جمله به تنهایی معنای
اذهب «عنوان مثال عبارت کند؛ بهمیهمجواری با جمالت دیگر، بر معنای دیگری داللت

هومی خاص ، مفبیاید» و استمع حدیثه باهتمام« ۀکه همراه با جمل زمانی ،»البحرالی
به همراهی دو جمله  روفاقد آن است. از این ،گیرد که اگر به تنهایی بیان شودخود می به

. اما داللت دارد »به نزد مرد دانشمند برو«کالم، بر معنای مجازی  ۀپیوست ۀدلیل قرین
 ، صص1ج ،28[ نظر است معنای ظاهری آن مورد، وقتی بدون این قرینه استعمال گردد

ای از واژگان مجموعه: «اندکه برخی پژوهشگران متذکر شدهبنابراین چنان .]109- 108
کنند، سیاق ناسب با فضای بحث، که به مخاطب در فهم بهتر معنا کمک میو عبارات مت

  ].588، ص1، ج21؛ 5، ص19[ »دهندکالم را شکل می
دو دسته تعاریف ارائه شده به ، با وجود اختالف اندیشمندان در تعریف دقیق سیاق

  قابل تقسیم است:
نوعی ویژگی عبارت و یا سخن دانند که لفظی می ۀاق را تنها قرینگروهی سی) الف

 ؛]9- 10، صص50؛ 120، ص15[گیرد میی با عبارات دیگر شکلدر اثر همراهاست و 
که توجه به آیات قبل و بعد و  ،دانندآیات با یکدیگر میرا ارتباط » سیاق آیات«برخی 

، 47؛ 218، ص13[ کالم از جانب مفسر، به معنای دقت در سیاق آیات است آهنگ کلی
هدف کلی است که متکلم بر اساس آن کالم  ،این باورند که سیاق برخی بر ]؛46ص

گیرد می مفهومی کلی در ذهن شکل ،سازد. مطابق این نظر، در آغازمی خویش را منعقد
اظ شفاهی یا کتبی ظهور پیدا الب الفسپس در قیابد، می و بر اساس آن مفاهیم شکل

از تفاوت تعاریف فوق، همگی بر این نکته تأکید نظر صرف .]29، 28، صص51[ کندمی
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قابل جستجو است و فقط همنشینی  ،دارند که سیاق در راستای داللت لفظ و عبارت
  گیری سیاق است.کلمات با جمالت، عنصر مؤثر در شکل

سیاق ، دانند؛ به باور این گروهلت مقالیه و حالیه میبرخی سیاق را مشتمل بر دال )ب
الفاظ  ۀباشد؛ خواه از مقولعبارت است از هرگونه دلیلی که به الفاظ و عبارات پیوندخورده

، یک سخن به هم پیوسته را شدن به عبارتباشد، مانند کلمات دیگری که با ضمیمه 
ضاع، شرایط و مناسباتی که سخن در مانند او ،حالیه باشد ۀدهند و خواه قرینمیتشکیل
توجه به  رو. از این]130، ص1، ج28[ به نوعی مؤثرندشده و در مفاد عبارت آن طرح

کند؛ بلکه مخاطب باید در کنار تواند مراد متکلم را تبیینعبارات قرآن به تنهایی نمی
 ز مدنظر قراررا نیقرائن مربوط به کلمات، شرایط صدور کالم و دیگر امور مرتبط با آن

قرائن لفظی و غیرلفظی و قرائن لبّی و عقلی که به  ةهم ،سیاق ،دهد. به دیگر سخن
  شود.نوعی در فهم معنای آیات مؤثر است را شامل می

شود، برخورداری سیاق از دو دسته قرائن پیوسته و آنچه از تعریف فوق استنباط می
و از همان ابتدا در داللت کلمات و ناپیوسته است. قرائن پیوسته، متصل به کالم است 

دارند. در برابر، قرائن ناپیوسته، جدای از کالم بوده و پس از عبارات بر مقصود گوینده نقش
دادن مراد جدی گوینده آنکه الفاظ و عبارات، معنایی را به مخاطب منتقل نمود، در نشان

، 23[شود  یرلفظی تقسیم میلفظی و غ ۀکنند. هریک از این قرائن به دو دستمی نقش ایفا
لفظی و آیات ۀ کلمات و عبارات قبل و بعد آیات از جمله قرائن پیوست .]85- 84صص
کریم هستند.  لفظی در ارتباط با آیات قرآن ۀهای دیگر از جمله قرائن ناپیوستسوره

  غیرلفظی، زمان نزول، لحن کالم و فضای سخن است. ۀهمچنین از جمله قرائن پیوست
  
  وم تشابه لفظی. مفه4 

های گوناگون، تکرار یا تشابه لفظی نام دارد که تشابه در لفظ و بیان سخن در صورت
های کاربردی است که دنبال دارد. این شیوة بیانی از جمله قالباختالف در معنا را به

رو در کالم وحی قرآن کریم در فهم مبانی معرفتی خود از آن بهره جسته است. از این
ها در یک یا چند سوره هستیم. در ادامه به ار عبارات، جمالت و داستانشاهد تکر

  شد. بررسی این مقوله از دیدگاه لغوی و اصطالحی پرداخته خواهد
  
  . تشابه در لغت1. 4
ه«اسم فاعل و مشتق از مصدر تشابه است؛  "متشابه" شود که از بر چیزی اطالق می» شَبَ
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تا آنجا که در تشخیص مانعی ، یگری باشدنظر شکل، رنگ یا اوصاف شبیه چیز د
مصطفوی جانشینی . ]38 22؛ 161، ص38؛ 443، ص22؛ 243، ص3، ج7[ ایجادگردد

 داندها در ظاهر، معنای اصلی این واژه میدلیل شباهت آنشیء به جای شیء دیگر را به
 ،نداشناسان برای این واژه ذکرکردهکه لغت ایبا توجه به معانی .]16، ص9، ج44[

توان دو محور معنایی برای واژه در نظرگرفت: یکی شبیه بودن معنا به چیز دیگر و  می
دیگری دشواری تشخیص معنای صحیح. تشابه در قرآن شامل دو قسم معنوی و لفظی 

  است.مورد بررسی قرار گرفته ،بخشی از تشابه لفظی آیات ،است که در این پژوهش
  
  . تشابه لفظی در اصطالح2. 4

ها اختالفاتی اما در آن، آیاتی از کالم وحی است که از نظر لفظ تکرار شده ،ابه لفظیمتش
، تعریف و تنکیر، جمع یا مفرد بودن واژگان، احیة تقدیم و تأخیر، زیادت و حذفدر ن

ابوزینه آیات متشابه را کالمی  .]145، ص1، ج35[ دارد ایجاز یا اطناب و... وجود
 .]16، ص11[ استهای بیانی مختلف آمدهک موضع با اسلوبداند که در بیشتر از ی می

تر آیات متشابه لفظی، بیان آیات با موضوع واحد در یک سوره یا در یک تعریف جامع
، 13[ های متنوع با اغراض بدیع استهای مختلف همراه با اسلوبسور متعدد، در صورت

  .]32، ص19؛ 12ص
  
  ن خلقت. تأثیر سیاق در آیات ناظر به داستا5

که  ،های قرآن کریم استشده در ترتیب فعلی سوره اولین داستان ذکر، داستان آفرینش
است. این داستان  بقره، اعراف، حجر، اسراء، کهف، طه و ص مطرح شده ۀدر هفت سور

 است؛ هرچند ها اشاره شدهدارای فرازهای مختلفی است که در هر سوره به بخشی از آن
، عنصر مشترک ه در سجده به آدم و سرپیچی ابلیساوند به مالئکمواردی مانند امر خد

است  (ع)حضرت آدم محور اصلی داستان، ،های بقره و طهاین هفت سوره است. در سوره
که است. در حالی میان آمدهسخن به ،که پیرامون این شخصیت و آنچه برای وی رخ داد

داستان بر محور او  است و رداراز نقش محوری برخو حجر، اسراء و ص ابلیسۀ در سور
های و نسبت به سوره اعراف شامل هر دو بخش داستان است ۀسور. استروایت شده

کوتاهی به  ۀاشار ،کهف نیز در یک آیه ةدر سور داستان پرداخته؛ بیانبه تر کاملدیگر
  است.فرمان سجده و نافرمانی ابلیس شده
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در ادامه با توجه به  ،مختلف گذشتهای با اجمالی که از بیان داستان در سوره
اعراف، حجر، اسراء و ص در بیان گفتگوی خداوند با ابلیس، در این  ۀاشتراک سور

  شود.میها پرداختهنوشتار به بررسی قصه در این سوره
  
  اعراف ۀخداوند با ابلیس در سور ۀ. ساختار محاور1. 5

حجت  ۀو مبارزه با شرک با اقام به اثبات توحید ،همانند دیگر سور مکی اعراف ۀدر سور
همچنین انذار به کسانی که نسبت به  .]74، ص6، ج46[ است شده و موعظه پرداخته

آیات  .]260، ص20[ کنندورزند و در شکرگذاری او کوتاهی میاطاعت حق استکبار می
است. بر اساس قرائن  به گفتگوی خداوند با ابلیس اختصاص یافته این سوره 18تا  12

در سیاق غضب و  خداوند با ابلیس ۀمحاوربودن مشتمل  با وجود :گفتتوانموجود می
اعراف از شدت و غضب بیشتری نسبت به مورد مشابه آن  ۀاین محاوره در سورسخط، 
مالئکه و تمرد ابلیس،  ۀسجد ذکر گر حکایت دارد. در این آیات پس ازهای دیدر سوره
پاسخ ابلیس در بیان برتریش  رپیچی از امر الهی وخداوند نسبت به ابلیس در س ۀمؤاخذ

بخشی به او بیان خواهی و مهلتمهلت، و فرمان طرد او به دلیل تکبر (ع) نسبت به آدم
آدم و  سازیبر گمراهدادن گمراهی خود به خداوند، است. در ادامه ابلیس با نسبت شده
 ۀد مجدد ابلیس، او و همدر پایان خداوند با مذمت و طرورزد. تأکید میاش ذریه

  دهد.می پیروانش را به آتش جهنم وعده
  
  حجر ۀخداوند با ابلیس در سور ۀ. ساختار محاور2. 5

بیان معارف اسالمی از جمله توحید، معاد،  ،حجر مانند سایر سور مکی ۀاهداف کلی سور
، 46[ ها در تکذیب دین و فرجام سخت آنان استانذار مشرکان و بیان انگیزهای آن

شده ای مطرحگونهاین سوره به 43تا  26خداوند با ابلیس درآیات  ۀمحاور .]3، ص11ج
چینش تعابیر  ،ص و تکرار چندین آیه در دو سوره ۀکه با وجود شباهت این آیات با سور

که بر اساس قرائن سیاقی  ،است زده ص را رقم ۀسیاقی متفاوت از سور ،در کنار یکدیگر
در این آیات  نمود سرپیچی ابلیس در این سوره بروز بیشتری دارد. عانتوان اذمی ،متن

شود که پیش از او می خداوند به بیان خلقت آدم از گل سالخورده پرداخته و متذکر
کردیم. پس از آن فرشتگان با لحنی که از شدت و  جن را از آتش گداخته خلق ۀطایف

 ،رند که پس از خلقت آدم و دمیدن روحگیمی مورد خطاب قرار ،است مبالغه برخوردار
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خواهی گیرد؛ مهلتورزد و مورد لعن قرارمیمیدر مقابلش به سجده درآیند. ابلیس تمرد 
سازی تأکید بر گمراه دادن گمراهیش به خداوند،دادنش تا زمان معین، نسبتو مهلت

  پایان این گزارش قرآنی است. جهنم، تهدید او و پیروانش به آدم، ۀذری
  
  اسراء ۀخداوند با ابلیس در سور ۀ. ساختار محاور3. 5

 ۀاسراء از جمله سور مکی قرآن است که با تسبیح آغاز شده و در بردارند ۀسور
دادن به معاد و مبارزه با شرک و ، توجهشرک موضوعاتی چون توحید و تنزیه خداوند از

به  65تا  60 آیات، در این سوره .]5، ص12، ج46؛ 3، ص13، ج31[ انحراف است
 ها اختصاص یافتهو موجز نسبت به دیگر سوره ابلیس با خداوند با بیانی ویژه ۀمحاور

است. بررسی قرائن سیاق، از تحقیر آدم توسط ابلیس در این سوره حکایت دارد. در این 
پردازد؛ مالئکه بر آدم و تمرد ابلیس و دلیل عصیانش می ۀآیات ابتدا به فرمان سجد

پیروانش را به عذاب ۀ او و هم، خواهی ابلیس اشاره شدهانی متفاوت به مهلتسپس با بی
نیست و شیطان چیزی جز غرور  ۀود که وعدشمیدر پایان متذکر دهد. جهنم وعده می

   بندگان الهی از تسلط وی در امانند.
  
  ص ۀخداوند با ابلیس در سور ۀساختار محاور. 4. 5

ای است که به لحاظ سیر نزول نخستین سوره ص از ۀپژوهان سورقرآن ۀبه گفت
به ای است که است؛ اما این سوره در مصحف شریف آخرین سورهداستان خلقت پرداخته

ید، مبارزه با شرک، اهداف کلی این سوره بیان توحاست.  اختصاص یافته این داستان
، 46 ؛3005، ص5، ج41[ در برابر این دو امر است انو لجاجت مشرکنبوت  ۀمسئل
  شده خداوند با ابلیس پرداخته ۀبه محاور 85تا  71 در این سوره آیات]. 203، ص19ج

که سیاقی متفاوت طوریحاکی از تکبرورزی ابلیس است، به ،است؛ بررسی سیاق داستان
گذارد. در این آیات ابتدا خداوند آفرینش بشری از می نمایشهای دیگر را بهاز سوره

پس از خلقت وی و نفخ روح، در  ،خواهدها میکه خبر داده و از آنجنس گل را به مالئ
ابلیس، تکبر او و لعن  ۀمالئکه، عدم سجد ۀمقابلش به سجده درآیند. در ادامه به سجد

یابی کند. بیان درخواست مهلت از جانب ابلیس، مهلتالهی نسبت به ابلیس اشاره می
آدم، جز بندگان خاص و  ۀساختن ذریوی تا زمانی معین، سوگند یادکردنش در گمراه

  آخر این داستان قرآنی است. ۀپرد ،پر شدن جهنم از او و پیروانش ۀوعد
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ها گذشت، با وجود اشتراک فقرات مهمی از بنابر آنچه از بیان داستان در این سوره
این بیان  که قطعاً، بیان و سیاق در هر سوره متفاوت از دیگری است ۀداستان، شیو

تر داستان راهگشاست. در دارای نکات تفسیری خاصی است که در فهم عمیقمتفاوت 
ها در متناسب با سیاق متفاوت این سوره ،شود نکات تفسیری این آیاتادامه تالش می

  گردد.قرآن کریم بررسی
  
  اعراف ۀ. تحلیل قرائن ناظر بر سیاق سخط و غضب الهی در سور6

این در سیاق غضب و سخط الهی در قرآن،  ا ابلیسب خداوند ةبا وجود قرار داشتن محاور
ای های دیگر حکایت دارد؛ نکتهاز غضب مضاعفی نسبت به سوره اعراف ۀسورمحاوره در 

 ۀو ناپیوست شود. این قرائن در دو بخش پیوستهکه در ادامه با قرائن مختلف تقویت می
  :شودمی بندیلفظی طبقه

  
  لفظی ۀ. قرائن پیوست1. 6

ن متصل به کالم است و در تبیین کالم گوینده و تعیین مراد او نقش ایفا این قرائ
، 23[ دهد این دسته از قرائن را شکل می کند. در آیات وحی، آیات همجوار با یکدیگر می
   .]85و  84ص 

  
  »ال« و »ان« حرف ادغام با تسجد فعل ان.  بی1. 1. 6

عَکَ «: فرمایددم سجود میابلیس از ع ۀاعراف خداوند در مقام مواخذ ۀدر سور ا ما مَنَ أَلَّ
جُد ما : «آمده است» ال«ص این قول با حذف  ۀکه در سوردر حالی]؛ 12[االعراف: » تَسْ

جُد سْ نْ تَ عَکَ أَ ؛ 191، ص33، ج5[ در این آیه زائده است» ال«از دید برخی  ].75 [ص:» مَنَ
در کتاب الهی راه ندارد  لغواما از آنجایی که زیادت و  ،]191 101، ص27؛ 145، ص16
 دلیل بر تأکید و تقویت کالم است ،در سیاق نفی» ال« قرار گرفتن ،]207ص ،14ج، 36[
و بر ضروری بودن تحقق آنچه  ]357، ص4، ج32؛ 332، ص2، ج24؛ 327، ص2، ج9[

لِیسُ«کرمانی حذف منادای . ]207، ص3، ج48[دارد  برای ابلیس ذکر شده، اشاره » یا إِبْ
یا «چون در این آیه  :داند و معتقد استدر سیاق این سوره می» ال«ل اضافه شدن را دلی
لِیسُ جمع » ال«رو بین لفظ منع و از این ،استحذف شده و خطاب مختصر بیان شده» إِبْ

خالف بر ؛بر نفی آیه و اعالم اینکه مخاطب این نفی، ابلیس است ،شده تا تأکیدی باشد
از دید برخی  .]117، ص42[ است ها تصریح شدهدر آن دیگر که نام ابلیس ۀدو سور
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ص در مورد مانع  ۀال در سورؤگردد؛ سال در دو آیه برمیؤاین تفاوت به هدف از س
تَ مِنَ «فرماید: به دلیل قول خداوند که می ؛ابلیس از سجود است مْ کُنْ رْتَ أَ کْبَ سْتَ اَ

عالِین ی تو را دعوت ین معناست که چه چیزبه ا  اعراف ۀال در سورؤاما س ]؛75[ص:  »الْ
 ،ص ۀال در سورؤدر حقیقت غرض از س .]282، ص5، ج33[ کرد که سجده نکنی

 ،27[ اعراف بیان زشتی تمرد و مالمت ابلیس است ۀجستجوی مانع و در سور
  که دلیلی بر سیاق غضب در این آیات است. ]184-143صص

  
  »تُکَإِذْ أَمَرْ«  ۀجمل ۀواسطتأکید به.  2. 1. 6

عَکَ أَ«فرماید: اعراف خداوند در توبیخ ابلیس بر امتناع از سجود می ۀدر سور لَّا قالَ ما مَنَ
تُکَ رْ مَ جُدَ إِذْ أَ تُکَ«به باور مفسران عبارت ]. 12: عرافالا» [تَسْ رْ مَ ذْ أَ بر وجوب داللت » إِ

با مالئکه اشاره دارد که ابلیس نیز همراه و  ]207، ص3، ج48؛ 18، ص5، ج10[ دارد
ای باشد بر تأکید صفت استنکاری ابلیس و تواند قرینهمأمور به سجود بود. همچنین می

عَکَ «اعراف در قول  ۀال در سورؤسبب امتناع از سجده، چرا که مفاد ستوبیخ وی به ما مَنَ
جُدَ سْ تُکَ«استنکاری است و تبعیت » أَلَّا تَ رْ مَ ذْ أَ و توبیخ  ری بر انکارتأکید بیشت ،با آن» إِ

  .]137، ص17[ ابلیس است
  
  اعراف ۀطرد در سور ۀ. تکرار صیغ3. 1. 6

کند: ابلیس از مقام قرب اشاره میدر این سوره خداوند با سه بیان متفاوت به رانده شدن 
رُجْ ِإنَّکَ مِنَ الصَّاغِرِین« رَ فِیها فَاخْ تَکَبَّ نْ تَ ونُ لَکَ أَ ها فَما یَکُ بِطْ مِنْ  ]؛13 :عرافالا[ » قالَ فَاهْ

و سپس با قول » اهبط« ۀخداوند در این آیه ابتدا با صیغ ،شودمی گونه که مالحظههمان
ه«در ادامه نیز با بیان  ؛است به طرد ابلیس اشاره کرده» اخرج« رُجْ مِنْ ماً قالَ اخْ ا مَذْؤُ

وراً حُ که در صورتی است؛ به بیان طرد او از جایگاهش پرداخته مجدداً ]،18[االعراف: » مَدْ
ها َفإِنَّکَ «در عبارت » اخرج«بار و تنها با قول حجر و ص یک ۀدر سور رُجْ مِنْ قالَ فَاخْ
جِیم  به طرد او اشاره شده» اذهب«اسراء با فعل  ۀو در سور] 77: ص؛ 34[الحجر:   » رَ
بْ« است: هَ کُ قالَ اذْ زاؤُ نَّمَ جَ هَ هُمْ َفإِنَّ جَ نْ تَبِعَکَ مِنْ زافَمَ وراًمْ جَ وْفُ از ]. 63[االسراء: » ءً مَ

بِطْ« ۀتأکیدی است برای جمل» اخرج«دید مفسران قول  ، 3، ج18؛ 217، ص3، ج9[ »فَاهْ
بر این تأکید » اخرج«بر فعل » فاء«که اضافه شدن  ]217 ،19، ص5، ج40؛ 141ص
  .]35، ص8، ج 5[ افزاید می
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  »فَما یَکُونُ لَکَ«شدت داللت نهی در عبارت . 4. 1. 6
خطاب  ،سازداعراف پس از آنکه ابلیس برتری خود نسبت به آدم را مطرح می ۀدر سور

ونُ لَکَ« ها فَما یَکُ بِطْ مِنْ رَ فِیها قالَ فَاهْ کَبَّ نْ تَتَ ونُ لَکَ«بیان شده؛  ]13[االعراف: » أَ » فَما یَکُ
ما « ۀبه صیغدر این آیه داللت دارد بر اینکه صفت تکبر او نابخشودنی است؛ چرا که نفی 

  .]35، ص8، ج 5[ ست»لیس لک کذا« ۀشدیدتر از نفی به صیغ »یکون لک
  
  هاتفاوت در صفت. 5. 1. 6

اغِرِین« بار با وصفیک ،اعراف امر به خروج ابلیس از مقام قرب ۀدر سور  » إِنَّکَ مِنَ الصَّ
وراً« و باردیگر با وصف ]13[االعراف:  حُ ماً مَدْ  ۀبیان شده و در سور ]18[االعراف:  »مَذْؤُ

جِیم«حجر و ص با قول  رَ«است.  ذکر شده] 77: ص؛ 34[الحجر:  » َفإِنَّکَ رَ داللت بر » صَغَ
ای که گونهبه ،و به معنای تحقق ذلت است ]290، ص3، ج7[ کوچکی و حقارت دارد

کبر که در مقابل ]؛ 295، ص6، ج44؛ 247، ص1، ج34[ صاحبش معترف به آن باشد
إِنَّکَ مِنَ «رسد تبعیت وصف نظر می. به]485، ص1، ج22[و بزرگی است  اظهار عظمت

هُ «اعراف به دلیل تفاخر ابلیس در بیان  ۀاز امر به خروج در سور»  الصَّاغِرِین رٌ مِنْ نَا خَیْ أَ
هُ مِنْ طِینٍ لَقْتَ نِي مِنْ نارٍ وَ خَ لَقْتَ باشد؛ چون خداوند در جواب ابلیس  ]12[االعراف:  » خَ

رَ فِیها« فرماید:می کَبَّ نْ تَتَ ونُ لَکَ أَ ما یَکُ ها فَ بِطْ مِنْ ] و برای تحقیر 13[االعراف:  »فَاهْ
رُجْ ِإنَّکَ مِنَ الصَّاغِرِین«ابلیس فرمود:  رُ«فرماید: و در ادامه می ؛» فَاخْ ماً اخْ ها مَذْؤُ جْ مِنْ

وراً حُ نَّ « :آدم آمده ةابلیس بر اغوای ذری ةو نیز بعد از وعد» مَدْ عُدَ أَقْ ي لَ یْتَنِ وَ قالَ فَبِما أَغْ
تَقِیم هُمْ صِراطَکَ الْمُسْ نْ  *  لَ یْمانِهِمْ وَ عَ نْ أَ لْفِهِمْ وَ عَ یْدِیهِمْ وَ مِنْ خَ نِ أَ مْ مِنْ بَیْ هُ ثُمَّ لَآتِیَنَّ

جِدُ أَ  شَمائِلِهِم هُمْ شاکِرِینَوَ ال تَ رَ أکید ابلیس که نشان از اصرار و ت ]17و16[االعراف: »  کْثَ
اقتضای مضاعف شدن تأکید در طرد ، رو کالمساختن فرزندان آدم دارد؛ از ایندر گمراه

ماً مَ«فرماید: خداوند در خطاب به او میاو را دارد؛ پس  ها مَذْؤُ رُجْ مِنْ وراًاخْ حُ ، 17[» دْ
، 1، ج12[به معنای رمی با سنگ و لعن است اما رجم  ؛]152 و 151-150صص
طرد است، در این  ،رجم ۀو چون الزم ]44، ص11، ج37؛ 345، ص1، ج22؛ 208ص

و  ]341، ص19، ج46؛ 414، ص26، ج36؛ 218، ص12، ج3[ استکار رفتهمعنا به
، 23، ج29؛ 48، ص11، ج12[ رودکار میرجیم در معنای ملعون و دور بودن از خیر به

آن است که هریک از حاکی از  ،حاصل از بررسی واژگان در آیات ۀنتیج .]348 ،119ص
جِیم« ۀها با سیاق آیات هر سوره مطابقت کامل دارد. واژاین واژه تری داللت خفیف»  رَ
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ماً «در طرد دارد و همچنین جمع این وصف با »  إِنَّکَ مِنَ الصَّاغِرِین«نسبت به  مَذْؤُ
ور حُ   افزاید.بر سیاق غضب در این آیات می» اًمَدْ

  

  لفظی ۀ. قرائن ناپیوست2. 6
این نوع از قرائن جدای از کالم است و بعد از آنکه الفاظ و عبارات معنایی را به شنونده و 

کنند. در مورد قرآن یا خواننده متن القا نمود در نشان دادن مراد گوینده نقش ایفا می
  .]85و  84، ص 23[ ها استکریم این دسته از قرائن، آیات مشابه در دیگر سوره

  

  اعراف  ۀان نام ابلیس در سورعدم بی. 1. 2. 6
عَکَ أَ« فرماید:ابلیس بر تمرد از امر الهی می ۀخداوند در مقام پرسش از انگیز لَّا قالَ ما مَنَ

تُکَ رْ مَ ذْ أَ جُدَ إِ های حجر و ص همین قول با ندا که در سورهدر حالی ]؛12[االعراف: » تَسْ
ا تَقالَ یا «است: ن ابلیس و بیان نام او آمدهقرارداد لِیسُ ما لَکَ أَلَّ ونَ مَعَ السَّاجِدِینإِبْ »  کُ

نْ تَ« ]؛32[الحجر:  عَکَ أَ لِیسُ ما مَنَ دَيَّقالَ یا إِبْ تُ بِیَ لَقْ دَ لِما خَ جُ سیوطی از  ].75[ص: »  سْ
داند و معتقد دلیل حذف منادا در این سوره را تحقیر ابلیس می المناجاهقول صاحب

قالَ «است:  ادعای بهتر بودن ابلیس شده تصریح به ،اعراف ۀاست از آنجایی که در سور
هُ مِنْ طِینٍ لَقْتَ ي مِنْ نارٍ وَ خَ قْتَنِ لَ هُ خَ رٌ مِنْ نَا خَیْ دلیل تحقیر منزلتش ، به]12: عرافالا[ » أَ

نیز ابلیس » ص« ۀبه اینکه در سور اما نظر. ]980، ص2، ج27[است نگرفته مورد ندا قرار
هُ « کرده:اعراف بیان ۀرا با همان الفاظِ سور (ع) آدم برتری خود نسبت به رٌ مِنْ نَا خَیْ قالَ أَ

هُ مِنْ طِین لَقْتَ نِي مِنْ نارٍ وَ خَ لَقْتَ از جانب خداوند مورد خطاب  هم باز ]، و76: ص[ » خَ
پژوهان را دلیل موجهی در حذف ندا دانست. برخی قرآنتوان آننمی ،است گرفته قرار

باتوجه به اینکه  .]134، ص17[ اندرا اعمال سیاق نظم در آیات دانستهسبب این حذف 
 ۀای به مادشده و هیچ اشاره بیان تصویرگری انسان پرداختهاعراف تنها به ۀدر سور

گردیده و در عین  امر به سجود مالئکه مطرح ،است و در ادامه خلقت انسان و جن نشده
پایه است؛ در نتیجه همانندی و هم صریح نشدهت ،حال به اینکه ابلیس از آنها نیست
است.  رو جداگانه مورد ندا واقع نشدهکند؛ از اینمی بودن ابلیس با مالئکه به ذهن خطور

قْناهُ مِنْ : «است تصریح شدهاو  خلقت ۀاولی ۀحجر به ماد ۀکه در سوردر حالی لَ جَانَّ خَ وَ الْ
ومِقَبْ بى« ۀدر آی »مَعَ« ةو قرین] 27[الحجر: »  لُ مِنْ نارِ السَّمُ لِیسَ أَ ا إِبْ ونَ مَعَ   إِلَّ نْ یَکُ أَ

رو در ابتدای است؛ از این بر تفاوت ابلیس با مالئکه رهنمون ]،31:حجر[ال » السَّاجِدِینَ
  .]178 -177، صص1، ج35[ است گرفته خطاب، ندا صورت
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خاصی هم  ۀنشده و قرینبا وجود اینکه به اصل خلقت جن اشاره نیز ص  ۀدر سوراما 
در نتیجه این  ؛استشدهشود، ابلیس منادا واقع نمی بر تفاوت میان ابلیس و مالئکه یافت

پژوهان که برخی دیگر از قرآنتحلیل نیز پذیرفتنی نیست. لذا ممکن است چنان
موافقت با تأکیدی باشد که قبل از آن حجر و ص  ۀسبب وجود منادا در سور، معتقدند
وا« فرماید:است؛ زیرا خداوند خطاب به فرشتگان می ن امر به سجده آمدهدر بیا عُ هُ  فَقَ لَ

 ۀنسبت به صیغ» ساجِدین«در این آیات ساختار صرفی  ]؛72؛ ص: 29[الحجر: »  ساجِدِین
وا«امر در  جُدُ آدَم« :اعراف ۀسور 11 ۀکه در آی» اسْ وا لِ جُدُ لْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْ غه آمده، بر مبال»  قُ

لِیسُقالَ «همراه با نکوهش  و تأکید بیشتری داللت دارد که تأکید خطابیِ بر این » یا إِبْ
شود و می اطناب و تفصیل دیده ،حجر و ص ۀافزاید. افزون بر اینکه در دو سورمبالغه می

صا«: استخلقت آدم تصریح شده ۀبه ماد لْ قْنَا اْلإِنْسانَ مِنْ صَ لَ ونٍلٍ مِنْ حَمَوَ لَقَدْ خَ »  إٍ مَسْنُ
راً « ]؛26[الحجر:  قٌ بَشَ مَالئِکَةِ إِنِّي خالِ بُّکَ لِلْ  ۀبرخالف سور ]؛71[ص: »  مِنْ طِینٍإِذْ قالَ رَ

مْ ثُمَّ «: است به اصل خلقت انسان اشاره شده اعراف که صرفاً ناکُ وَّرْ مَّ صَ مْ ثُ لَقْناکُ قَدْ خَ وَ لَ
لْنا لِلْمَالئِکَ آدَمقُ وا لِ جُدُ ن و مناسب با این ایجاز، حذف ندا و منادا در آ ]11[االعراف: »  ةِ اسْ

اما از نظر گروهی دیگر پوشیده شدن اسم ابلیس و عدم ذکر آن با  .]134، ص17[است 
تواند دلیل بر چرا که حذف ندا می ؛سیاق غضب و سخط الهی در این سوره تناسب دارد

مقام سخط و گفتگو با ابلیس و موجز بودن کالم گردد که آن نیز مناسب با  ۀعدم توسع
  .]301، ص27[ غضب در این آیات است

  
  خواهی ابلیس.  تفاوت در بیان مهلت2. 2. 6

نِي إِ« ، با بیان»رَبِّ«دون ذکر منادای اعراف ب ۀدر سور خواهی ابلیسمهلت نْظِرْ   لىقالَ أَ
ون عَثُ وْمِ یُبْ قالَ رَبِّ «، »رَبِّ«حجر و ص همراه منادای ۀ آمده و در سور ]14اف: [االعر»  یَ

نِ نْظِرْ أَ ون  ي إِلىفَ عَثُ بْ مِ یُ وْ است؛ برخی مفسران بیان شده ]،79؛ ص: 36[الحجر: »  یَ
لِیس« تواند به دلیل حذف منادایاعراف می ۀدر سور» َربِّ«حذف منادای  ،معتقدند » یا إِبْ

 ۀبیان دیگر در دو سوربه .]117، ص42[ ل کوتاهی خطاب باشدواب در مقابو کوتاهی ج
 سؤال به اسم ابلیس تصریح شدهکند که چون در می حجر و ص حسن تبعیت ایجاب

ونَ مَعَ السَّاجِدِین«است:  لَّا تَکُ لِیسُ ما لَکَ أَ لِیسُ ما «]؛ 32: حجر[ال » قالَ یا إِبْ قالَ یا إِبْ
نْ تَسْ عَکَ أَ دَ لِما خَمَنَ تُ بِیَدَيجُ  ذکر گردد» َربِّ«منادای  ،در جواب نیز ]،75[ص:  » لَقْ

را ایجاز و اطناب در آیات دانسته و اما غرناطی دلیل این حذف و عدم آن .]154، ص17[
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این ایجاز، حذف  ۀالزم ،اعراف در سیاق ایجاز بیان شده ۀنویسد: چون قصه در سورمی
رو چون سیاق اطناب حاکم است، از این ،حجر و ص ۀدر خطاب است؛ اما در دو سور

هُ ساجِدِین* « بیان منادا مالزم با این اطناب است. همچنین وی تأکید در قول وا لَ عُ فَقَ
جْ هُمْ أَ لُّ جَدَ الْمَالئِکَةُ کُ ونَفَسَ عُ را متناسب با منادای  ]73و  72؛ ص:30و29الحجر: [»  مَ

نِي«ۀ در آی» َربِّ« نْظِرْ أَ وا« تأکید در قولو عدم  ]79: ص؛ 37لحجر: [ا» قالَ رَبِّ فَ جَدُ » فَسَ
آدَمَ فَسَ« ۀدر آی وا لِ جُدُ نا لِلْمَالئِکَةِ اسْ لْ لِیسقُ وا ِإالَّ إِبْ ] را مناسب با حذف 11[االعراف: » جَدُ

نِي إِلى« ۀمنادا در آی نْظِرْ ونیَ  قالَ أَ عَثُ  .]179، ص1، ج35[ داند] می14[االعراف: »  وْمِ یُبْ
را حرف تفریع دانسته و مورد لعن واقع شدن ابلیس را دلیل اضافه شدن  »فاء«شور عاابن

خباثت درونی  ،داند؛ زیرا با مورد لعن واقع شدن ابلیسمی »فاء«و حرف » َربِّ«منادای 
دلیل فروتنی در برابر خداوند و اصرار در اجابت درخواستش، رو بهشد؛ از این وی آشکار

 :شاید بتوان گفت ].39-38، صص 13، ج5[ مخاطب قرارداد او را با صفت ربوبیتش
لِیسُ«گونه که در این آیات حذف همان با سیاق غضب و سخط الهی و عدم توسعه » یا إِبْ

  نیز مطابق با این سیاق است.» َربِّ«در گفتگو تناسب دارد؛ حذف شدن منادای 
  
  حجر ۀ. بررسی سیاق ابا و امتناع در سور7

و (ع)  تناع ابلیس از سجده در برابر آدمحجر در ابا و ام ۀه سیاق سورپیشتر گفته شد ک
شامل قرائن پیوسته که بر این سیاق داللت دارد نی قرائ، ظهور یافته؛ انجام فرمان حق

  لفظی است که در ادامه به تبیین آن پرداخته خواهدشد: رلفظی و غی
  
  لفظی ۀ. قرائن پیوست1. 7
  حجر بهره برد عبارتند از: ۀان از آن در فهم سیاق آیات سورتولفظی که می ۀئن پیوستقرا
  
  "مع" . حرف جر1. 1. 7

نْ مِنَ «فرماید: ابلیس می ۀبیان عدم سجد اعراف خداوند در ۀدر سور لِیسَ لَمْ یَکُ إِلَّا إِبْ
بى«: حجر با بیان ۀاما این قول در سور ]؛11[االعراف:  » السَّاجِدِینَ لِیسَ أَ ا إِبْ ونَ   إِلَّ نْ یَکُ أَ

بیان تمرد ابلیس در هر سوره،  ۀبا دقت در شیو است.آمده ]31: حجر[ال » مَعَ السَّاجِدِینَ
اما در ، ابلیس پرداخته ۀبیان عدم سجداعراف تنها به ۀخداوند در سور، رسدنظر میبه

گونه این اساس همان بر است؛ داشته حجر به حالت وی هنگام اخذ فرمان اشاره ۀسور
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حجر با حرف  ۀو در سور» مِن«اعراف با حرف جر  ۀاین قول در سور ،شودمی که مالحظه
 ابلیس از سجده«اول این است که  ۀدر نتیجه معنای آی است؛ بیان شده »مَعَ«جر 

که حرف  »کنندگان نبودابلیس با سجده«دوم به این معناست که  ۀو آی» کنندگان نبود
بى«لفظ پیچی ابلیس دارد. البته داللت بر ابا و سر» مَعَ«جر  حجر نیز این معنا  ۀدر سور»  أَ

 ،با تأکید و مبالغه همراه است کند و از آنجا که سیاق این سوره از آغازرا تقویت می
مْ « مانند امر سجده که با تأکید بیان شده هُ لُّ دَ الْمَالئِکَةُ کُ جَ هُ ساجِدِین * فَسَ وا لَ عُ فَقَ

ونَ عُ جْمَ  ، تمرد ابلیس نیز با تأکید همراه گردیده]73و 72؛ ص: 30 و 29 [الحجر: » أَ
بى«طه تنها به ذکر  ۀکه در سوردر حالی؛ است بى: «اکتفا شده» أَ لِیسَ أَ ]؛ 116[طه:»  إِلَّا إِبْ

ونَ مَعَ السَّاجِدِینَ«حجر با بیان ۀ رو امتناع ابلیس در سوراز این نْ یَکُ ] 31[الحجر:  »أَ
بیان این قول در  ۀسیوطی نحو، همین مطلببا توجه به. ]132، ص17[است تأکید شده

یعنی ترک سجده و همراه نشدن با  ؛ناظر به امتناع ابلیس از دو امر دانسته حجر را ۀسور
  .]981، ص2، ج25[ س نیز مطابق با این دو امر استکنندگان که جواب ابلیسجده

  
  . اشاره به سرپیچی ابلیس2. 1. 7

هُ « او با بیان ۀسخن ابلیس در توجیه عدم سجددر این سوره  لَقْتَ رٍ خَ جُدَ لِبَشَ سْ نْ لِأَ مْ أَکُ لَ
ونٍ صالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُ لْ  ۀکه در سوراست؛ در حالیحکایت شده ]33[الحجر:  » مِنْ صَ

هُ مِنْ طِین«عبارت اعراف و ص  لَقْتَ نِي مِنْ نارٍ وَ خَ لَقْتَ هُ خَ رٌ مِنْ یْ نَا خَ ؛ 12[االعراف:  » قالَ أَ
بر ابا و امتناع ابلیس از سجده داللت دارد؛  ،است. این تعبیرِ متفاوت آمده ]76: ص

استفهامی که حکایت از قول خداوند دارد نیز مطابق با این سیاق بیان شده  ۀهمچنین آی
ونَ مَعَ السَّاجِدِینَ« فرماید:که می لِیسُ ما لَکَ أَلَّا تَکُ که این امر  ]،32: [الحجر » قالَ یا إِبْ

  ورزی ابلیس در این آیات است.مطابق با سیاق ابا و امتناع
  
  غیرلفظی ۀ.  قرائن پیوست2. 7

منظور از قرائن غیر لفظی جایگاه و موقعیتی است که ممکن است کالم در آن صادر 
گردد. در مورد آیات وحی، زمان ، مکان و فرهنگ عصر نزول و همچنین فضای کلی 

  باشد. له قرائن پیوستة غیر لفظی میسوره از جم
ابلیس با خداوند در سیاق  ۀدر این سوره عالوه بر اینکه محاورفضای کلّی سوره: 

امتناع و سرپیچی قراردارد؛ جو سوره نیز در راستای همین سیاق است. از جمله در این 
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ها ای آنگوید که حتی اگر تمامی اسباب هدایت برسوره از ابا و امتناع کفار سخن می
هِمْ باباً مِنَ السَّماءِ « :زنند؛ مانندباز از پذیرش حق سربازمی ،آورده شود لَیْ حْنا عَ تَ وْ فَ وَ لَ

ون ورُ حُ مٌ مَسْ وْ نُ قَ حْ لْ نَ نا بَ صارُ بْ تْ أَ رَ ما سُکِّ وا إِنَّ ونَ * لَقالُ جُ رُ عْ وا فِیهِ یَ لُّ و  14: حجر[ال »فَظَ
وَ «ه پیامبرشان برای آنان آورده بود: آنچ همچنین بیان سرپیچی اصحاب حجر از ]؛15

رِضِینَ عْ ها مُ وا عَنْ   .]306، ص27[]81: حجر[ال » آتَیْناهُمْ آیاتِنا فَکانُ
  
  توسط ابلیس در سورة اسراء (ع) . بررسی سیاق تحقیر آدم8

از سوی ابلیس داللت (ع) شد سیاق این سوره بر تحقیر آدمگونه که پیشتر بیانهمان
  شد: این قرائن بررسی خواهد، مهدارد؛ در ادا

  
  .  قرائن پیوستة لفظی1. 8

توان از اسراء می ۀخداوند با ابلیس در سور ۀی که در فهم سیاق محاورلفظ ۀوستیپ قرائن
   آن بهره برد، عبارتند از:

  
  خلقت انسان در ساختار حال ۀ.  اشاره به ماد1. 1. 8

تَ طِینا«یان در این سوره استدالل ابلیس بر عدم سجده، با ب لَقْ نْ خَ جُدُ لِمَ سْ  »قالَ أَ أَ
ي مِنْ نارٍ «های دیگر با بیان که این قول در سورهدر حالی ،ذکر شده ]61: سراءالا[ قْتَنِ لَ خَ

هُ مِنْ طِینٍ لَقْتَ در  ،گرددمیطورکه مالحظهاست. همانآمده] 76: ص؛ 12[االعراف:  » وَ خَ
من «با قول  ،اعراف و ص ۀو در دو سور» طینا«ظ خلقت آدم با لف ةبه مادة اسراء سور
» اطین«که برخی یکسان است؛ با این بیان شده. این دو تعبیر از دید پرداخته» طین

، 6، ج40؛ 291، ص6، ج26[ است» من طین« منصوب به نزع خافض و به معنای
شده،  بیانصورت جامد با وجود اینکه به» طینا«مفسران از   اما از دید بسیاری]؛ 474ص

بیان، اشاره  ۀو این شیو] 469، ص3، ج6؛ 119، ص14، ج5[ حال از اسم موصول است
، 5[ است» من طین«عنصر خاک در آدم دارد و داللتش بر تحقیر، شدیدتر از  ۀبه غلب

  .]120، ص14ج
  

ي کَرَّمْتَ عَلَي«در قول » هذا« ۀ.  داللت اسم اشار2. 1. 8   » أَرَأَیْتَکَ هذَا الَّذِ
ي « مانند آیات ،]120، ص14، ج5[ رودمی کاربرای تحقیر به» هذا« ۀسم اشارا ذِ ا الَّ أَ هذَ
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تَکُم رُ آلِهَ ولًا«]؛ 36[االنبیاء:  » یَذْکُ سُ هُ رَ ثَ اللَّ عَ ي بَ ا الَّذِ هایی و در سوره ]41[الفرقان:  »أَ هذَ
لیس آدم را با اسم تنها در این سوره، اب ،شده ابلیس با خداوند پرداخته ۀکه به محاور

ي «های دیگر این خطاب با ضمیر که در سورهدهد؛ در حالیمی اشاره مخاطب قرار تَنِ لَقْ خَ
هُ مِنْ طِین لَقْتَ قالَ «: استبیان شده» بشر«و یا با لفظ  ]76؛ ص: 12[االعراف:  » مِنْ نارٍ وَ خَ

صالٍ مِنْ لْ هُ مِنْ صَ لَقْتَ رٍ خَ دَ لِبَشَ جُ سْ نْ لِأَ ون لَمْ أَکُ سْنُ   .]33[الحجر:  » حَمَإٍ مَ
  
ي کَرَّمْتَ عَلَي«. مفاد عبارت 3. 1. 8   » أَرَأَیْتَکَ هذَا الَّذِ
تَ طِیناً« ۀعاشور این جمله را بدل اشتمال از جملابن لَقْ نْ خَ جُدُ لِمَ سْ  ]61[االسراء:  »أَ أَ
بیان دیگر رد. بهخداوند بر تفضیل وی داللت دا ۀداند که بر تحقیر آدم و بزرگی ارادمی

اول است و بر این نکته اشاره دارد که هدف از بیان ابلیس، » قال«قول دوم بدل از  مقول
 دتحقیر آدم بیفزای کردن آدم است و این قول با دو بیان متفاوت ذکر شده تا بر تحقیر

  .]120، ص14، ج5[
  

ا قَلِ« .  مفاد عبارت4. 1. 8 تَهُ إِلَّ   »یاللَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّ
نَّ« در این سوره در بیان کیفیت گمراهی آدم توسط ابلیس از فعل حْتَنِکَ أَ  استفاده شده »لَ

تَقِیم«های که این سخن در آیات دیگر با بیاناست؛ در حالی مْ صِراطَکَ الْمُسْ هُ نَّ لَ عُدَ أَقْ  » لَ
مْ فِي ارَبِّ بِما اَ« ]؛16[االعراف:  هُ نَّ لَ یِّنَ أُزَ نِي لَ یْتَ وَ عِینغْ جْمَ هُمْ أَ وِیَنَّ أُغْ ضِ وَ لَ أَرْ [الحجر:  » لْ

تِکَ قالَ« ؛]39 عِین فَبِعِزَّ جْمَ مْ أَ هُ وِیَنَّ أُغْ نَّ«است.  بیان شده] 82ص: [ » لَ حْتَنِکَ أَ  ۀاز ماد» لَ
کن است؛ نخست به معنای ریشه کار رفتهدر استعمال عرب به دو معنا به» احتناک«

احتنک الجراد «گوید: کلی بخورد میزراعت را به ،که ملخ لذا عرب هنگامی ؛کردن چیزی
هرگاه طناب و افسار بر گردن  ،رواز این ؛به معنای زیرگلو» حنک« ۀو دیگر از ماد» الزرع

، 12، ج46؛ 263، ص43[ بردکار میرا به» الدابهحنک«عرب تعبیر  ،افکنندحیوان می
  بر تحقیر آدم داللت دارد. نتیجه اینکه، این واژه در هر دو معنا]. 181ص
  
  یلفظ وستهیناپ قرائن. 2. 8

اسراء از آن  ۀتوان در تحلیل سیاق سورکه می یلفظ هوستیناپ قرائنبا توجه به این که 
اعراف و حجر به آن  ۀلفظی است که در دو سور ره جست به نوعی همان قرائن پیوستۀبه

باشد که در ادامه به ص می ته شد و همچنین شامل قرائن پیوستۀ لفظی سورۀپرداخ
   گردد.تبیین آن خواهیم پرداخت، از این رو از تکرار مجدد آن خودداری می
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  ص ۀ.  بررسی سیاق تکبر در سور9
ص، در سیاق تکبر و خود برتربینی ابلیس قرار  ۀدر ابتدا بیان شد که داستان خلقت در سور

  شد: گردد، پرداخته خواهدکر میدارد. در ادامه به بررسی شواهدی که این سیاق را متذ
  
  لفظی ۀ.  قرائن پیوست1. 9

  ص، راهگشاست عبارتند از: قرائن پیوستۀ لفظی که در فهم سیاق آیات سورۀ
  
  »اسْتَکْبَر«. بیان تمرد ابلیس با لفظ 1. 1. 9

به بیان تمرد و سرپیچی او از سجده  ،»استکبار«در این سوره خداوند با توصیف ابلیس به 
رَ وَ« :ازدپردمی کْبَ لِیسَ اسْتَ ا إِبْ کافِرِینَ إِلَّ اعراف  ۀدر سور کهدر حالی ]؛74[ص: »  کانَ مِنَ الْ

مْ یَکُ« :با بیان لِیسَ لَ  :»ابی«لفظ  با حجر  ۀدر سورو  ]،11[االعراف: »  نْ مِنَ السَّاجِدِینإِالَّ إِبْ
بى« لِیسَ أَ ونَ مَعَ السَّاجِدِین  إِلَّا إِبْ نْ یَکُ  شده به تمرد ابلیس پرداخته ]،31: حجر[ال » أَ

عَکَ أَنْ «: عبارت، است. همچنین در این آیات پس از بیان سرپیچی ابلیس از سجده ما مَنَ
عالِینَ تَ مِنَ الْ رْتَ أَمْ کُنْ تَکْبَ سْ تُ بِیَدَيَّ أَ لَقْ جُدَ لِما خَ رْتَ«آمده که  ]75: ص[ » تَسْ تَکْبَ سْ و » أَ

عالِ« تَ مِنَ الْ کید مضاعف بر استکبار ابلیس است. همچنین همراه شدن عبارت أت»  ینَکُنْ
عَکَ« دَيَّ«با » ما مَنَ تُ بِیَ لَقْ داللت بر تفضیل و گرامیداشت آدم نسبت به سایر  ،»لِما خَ

شده، آنجا لیس بیانطلبی ابزیرا این تفضیل، مقابل شرح استکبار و برتری؛ مخلوقات دارد
رَ وَإِلَّا إِ«فرماید: که می بَ کْ لِیسَ اسْتَ تُ «]؛ در حقیقت 74[ص: »  کانَ مِنَ الْکافِرِینَ بْ لَقْ لِما خَ
در  شده، ارزش آفریدهای کمحاکی از گرامیداشت بیشتر مخلوقی است که از ماده» بِیَدَيَّ

تَ مِنَ الْعالِینَ«برابر استعال و استکباری که  مْ کُنْ رْتَ أَ سْتَکْبَ  بر آن داللت ]75[ص:  »أَ
  .]138 و 137 ، صص17[ کند می

  
يَّ«.  داللت 2. 1. 9   »لِما خَلَقْتُ بِیَدَ

فرماید: میداده و  در این آیات خداوند با لحنی متفاوت خلقت آدم را به خودش نسبت
جُ« نْ تَسْ عَکَ أَ تُ بِیَدَيَّما مَنَ لَقْ بر وجه تخصیص اضافه، برای » بِیَدَيَّ« ]؛75[ص: » دَ لِما خَ

و داللت بر نهایت عنایت در عمل  ]79ص، 11خلقت آدم به خداوند است [ نسبت دادن
 ، ص19، ج46[ کنایه از قدرت الهی است »ید«همچنین . ]413، ص26، ج36[ دارد
 این از ؛]581ص، 8، ج32؛9 7، ص4[ رساندو تثنیه آوردنش شدت مبالغه را می ]337
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دَ« ۀرو جمل جُ نْ تَسْ عَکَ أَ تُ  ما مَنَ لَقْ بر تأکید انکار و شدت توبیخ  ]،75[ص: » بِیَدَيَّلِما خَ
 581، ص8، ج32؛ 215، ص12، ج3[ و سرزنش ابلیس و تقبیح عمل او داللت دارد

 دیگر سخن از آنجایی که در این جمله خلقت آدم به قدرت و فعل الهی نسبتبه .]215
؛ و خود بر زشتی نسبت به سایر مخلوقات دارد ،شده، نشان از تفضل خداوند بر آدم داده

تَ «گونه توبیخ شده که: رو در ادامه ایناز این؛ استکبار ابلیس میافزاید رْتَ أَمْ کُنْ سْتَکْبَ أَ
عالِین   .]138، ص17[]57[ص:  »مِنَ الْ

  
  بیان تفاخر و برتری از سوی ابلیس. 3. 1. 9

ي مِنْ نارٍ« :تعبیر افضلیت در قول تَنِ لَقْ هُ خَ رٌ مِنْ نَا خَیْ هُ مِنْ طِینٍ قالَ أَ لَقْتَ  ]،76[ص: »  وَ خَ
حجر نیز آمده؛ اما  ۀبر استکبار و تکبرورزی ابلیس داللت دارد. هر چند این آیه در سور

بخشد و در این معنای متفاوتی به این آیه می ،توان گفت سیاق متفاوت هر سورهمی
  طلبی ابلیس دارد.داللت بر تکبر و برتری ،سیاق

  
  او ۀیس به گمراه ساختن آدم و ذریابل ۀ. وعد4. 1. 9

ذکر شده از  های مختلفی در قرآناو با بیان ۀسخن ابلیس در بیان گمراهی آدم و ذری
مْ صِ«جمله:  هُ نَّ لَ عُدَ قْ أَ ي لَ تَنِ یْ وَ تَقِیمقالَ فَبِما أَغْ مُسْ قالَ رَبِّ بِما «]؛ 16[االعراف: »  راطَکَ الْ

مْ  هُ نَّ لَ یِّنَ أُزَ ي لَ یْتَنِ وَ وِأَغْ أُغْ رْضِ وَ لَ أَ عِینفِي الْ جْمَ مْ أَ هُ تِکَ«]؛ 39[الحجر: »  یَنَّ  قالَ فَبِعِزَّ
عِینَ جْمَ مْ أَ هُ وِیَنَّ أُغْ  ص، با قول ۀو در سور» َربِّ«ول حجر ابلیس با قة در سور ].82[ص: » لَ

کَ« تِ  یانقول او بدون قسم ب ،اعراف ۀدر فریب دادن آدم قسم یادکرده، اما در سور» فَبِعِزَّ
نْظِ« :حجر با آیات قبل ۀدر سور» رَبِّ« :توان گفتشده است. می أَ نِي إِلىقالَ َربِّ فَ مِ   رْ وْ یَ

ون عَثُ هُ ساجِدِینَفَقَ«د غالبی که در این سوره حاکم است: و تأکی ]36[الحجر: »  یُبْ وا لَ »  عُ
جَدَ الْمَالئِکَةُ«]؛ 29 [الحجر: ونَ فَسَ عُ جْمَ هُمْ أَ لُّ هوَ إِ«]؛ 30: [الحجر»  کُ عنَ لَیْکَ اللَّ [الحجر: » نَّ عَ

نِي إِلى«] و 35 نْظِرْ أَ ون*  قالَ رَبِّ فَ عَثُ وْمِ یُبْ رِینََفإِنَّ قال  یَ مُنْظَ  ]37- 36 ،[الحجر »کَ مِنَ الْ
تَنِي« رو تأکید باتناسب دارد؛ از این یْ وَ  رسد. اما در سورۀنظر میسب بهمنا» قالَ َربِّ بِما أَغْ

تِکَفَبِ«ص  تر و داللتش شدیدتر است. این اصرار و شدت لحن در بیان قسم، قوی» عِزَّ
دلیل قاطعی است بر تکبر و تفاخر ابلیس به اصل خود و شدت عناد و سرکشی وی و 

رَ وَ کانَ مِنَ «است:  ر آیات قبل به آن تصریح شدهاین صفاتی است که د کْبَ لِیسَ اسْتَ ِإالَّ إِبْ
تَ مِنَ قا * الْکافِرِینَ رْتَ أَمْ کُنْ سْتَکْبَ دَيَّ أَ تُ بِیَ لَقْ دَ لِما خَ جُ نْ تَسْ عَکَ أَ نَ لِیسُ ما مَ لَ یا إِبْ
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عالِینَ ي مِنْ نا الْ تَنِ لَقْ هُ خَ رٌ مِنْ نَا خَیْ هُ مِنْ طِینٍ* قالَ أَ قْتَ لَ و بر اصرار ] 76- 74[ص: » رٍ وَ خَ
اعراف به امتناع وی بدون  ۀورآدم داللت دارد؛ اما در س ۀدر کفر و گمراه ساختن ذری

اجِدِین« تأکید و مبالغه اکتفا شده نْ مِنَ السَّ لِیسَ لَمْ یَکُ وا إِلَّا إِبْ جَدُ که  ]11: االعراف[ »فَسَ
هُمْ صِ«با عبارت  نَّ لَ دَ عُ أَقْ ي لَ یْتَنِ وَ قِیمفَبِما أَغْ سْتَ  تناسب دارد ]16[االعراف: »  راطَکَ الْمُ

  .]159 -158 ، صص17[
  
  غیرلفظی ۀ. قرائن پیوست2. 9
  .  زمان نزول1. 2. 9

است. از آنجا که در  مکی است که داستان خلقت در آن بیان شده ۀص اولین سور ۀسور
مشرکین استکبار و تفاخر شدیدی نسبت به نسب و اجدادشان  ،های بعثتنخستین سال

هُ «مانند: تفاخر ابلیس را با آیاتی  رو در این آیات استکبار واز این ،داشتند رٌ مِنْ نَا خَیْ قالَ أَ
هُ مِنْ طِینٍ لَقْتَ نِي مِنْ نارٍ وَ خَ لَقْتَ لِیسَ «دهد. همچنین قول: می] نشان76: ص[ » خَ إِلَّا إِبْ

رَ کافِرِین اسْتَکْبَ ن، کفر و عدم ایمان ۀ آدهد که نتیجمی نشان ]74 [ص:»  وَ کانَ مِنَ الْ
مشرکان مکه  ،گرفت کافران قرار ۀورزی در زمرگونه که ابلیس با تکبرپس همان ؛است

  .]131ص ،17[ آورندینمنیز به دلیل تفاخر و کبرشان ایمان 
 

  .  فضای کلی سوره2. 2. 9
در این سوره عالوه بر اینکه داستان خلقت در ضمن سیاق تکبرورزی ابلیس قرار دارد؛ 

وره، کافران را در حال فضای سوره نیز بر این سیاق داللت دارد. از جمله در ابتدای س
وا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ« :کندغرور و عداوت با حق معرفی می رُ ذِینَ کَفَ لِ الَّ ] و مراد 2[ص:  » بَ

 .]127، ص8، ج46[ در این آیه استکبار از حق و عدم پذیرش آن است» عِزَّةٍ«از 
رَّ َمآبٍهذا وَ إِنَّ لِ« ۀهمچنین در آی به معنای مستکبر » طاغی« ]؛55[ص: »  لطَّاغِینَ لَشَ

نیز  .]75، ص8، ج46[ اعتنا استشود بیظالمی است که نسبت به آنچه به او داده می
رى«در آیات:  وا ما لَنا ال نَ رارِ  وَ قالُ شْ أَ مْ مِنَ الْ هُ عُدُّ ا نَ ا کُنَّ مْ زا رِجالً رِیا أَ ناهُمْ سِخْ خَذْ تَّ تْ * أَ غَ

صارُ بْ أَ مُ الْ هُ بیان سخنان اهل دوزخ که در دنیا مؤمنین را تمسخر به ،]63 و 62 [ص:» عَنْ
را  هاورزد و آنها تکبر میبر آن، پرداخته و کسی که دیگران را تمسخر کند ،کردندمی

  .]306و  305، ص45[ داندحقیر می
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  گیری . نتیجه10
دم ع حاصل از بررسی قرائن سیاق در داستان آفرینش، متذکر آن است که عالوه بر ۀنتیج

ها تکرار ظاهری داستان در قرآن، این آیات دارای نکات ظریفی است که با توجه به آن
شاهد تکراری معنادار و هدفمند هستیم. قرائن سیاق آیات، حاکی از آن است که داستان 

های اعراف از سخط و غضب مضاعفی نسبت به سوره ۀخداوند با ابلیس در سور ۀمحاور
حجر، از امتناع و خودداری ابلیس از  ۀین سیاق داستان در سوراست. همچن دیگر برخوردار

اسراء نیز با بهرمندی از تعابیری متفاوت،  ۀدارد. سور کنندگان حکایتشدن با سجدههمراه
ص نیز گزینش عبارات و  ۀدارد. در سورابلیس را بیان می ۀوسیلبه (ع) سیاق تحقیر آدم

حجر، سیاقی  ۀشباهت برخی تعابیر آن با سور ها در کنار یکدیگر با وجودچیدمان آن
ای که تکبر و خودبرتربینی ابلیس در این سوره بروز گونهگردد، بهمتفاوت را متذکر می

بودن آیاتِ مورد بحث زائل  تکرار صرف ۀشد، نه تنها شبهبیشتری دارد. بنابر آنچه بیان
  مکرر تجلی یافته است. توان گفت، اعجاز بیانی قرآن در آیات،گردد؛ بلکه میمی
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