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Abstract
Examining how words are arranged in the phrases of the Holy Quran and 
replacing one word with another which is done to increase the physical 
beauty or to express a special semantic point In semantics, the follow-
ing is discussed under the heading "Introduction and delay" and scholars 
of Qur'anic sciences and commentators have also explained it appropri-
ately, The aim of this study is to examine the appearance and content of 
the Qur'an in the comprehensive and contemporary interpretations of the 
Qur'an, to examine the issue of "Introduction and delay" in the "interpre-
tation of Ahsan Al-Hadith " by Ayatollah Qurashi which is organized by 
collecting, classifying and analyzing the cases mentioned in this com-
mentary. The author, after mentioning the types of Introduction and delay 
and examining the different ways of expressing it in the interpretation of 
Ahsan al-Hadith and referring to the sources of the commentator men-
tioned in this regard, has concluded that according to this interpretation, 
the most important purposes of presenting and delaying the verses of the 
Qur'an are limitation and emphasis, emphasizing the importance of the 
subject, expressing honor and virtue, expressing greatness, expressing 
existential precedence, paying attention to the context, expressing the ug-
liness of the subject and observing the intervals of verses. Also, in some 
cases, this book did not accept the opinion of our predecessors in some 
word shifts and of course, in rare cases, he has misused the discussion of 
submission and delay.
Keywords: Introduction and delay, The beauties of the Qur'an, Interpre-
tation of Ahsan Al-Hadith, Ayatollah Qurashi, the Holy Qur'an.
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لحدیث »تقدمی و تأخری« در تفسری احسن ا
)تاریخ دریافت: 1399/06/25 تاریخ پذیرش: 1399/09/02(

احد داوری چلقائی1

چکیده
بررســی نحوه چینش کلمات در عبارات قرآن کریم و جابجایی واژه ای با واژه دیگر که به 
جهت افزایش زیبایی ظاهری یا بیان نکته ای خاص معنایی انجام شده اســت در علم معانی 
ذیل عنوان »تقدیم و تأخیر« مورد بحث قرار می گیرد و دانشــمندان علوم قرآنی و مفسران 
نیز به تناســب، به تبیین آن پرداخته اند، پژوهش حاضر با هدف بررسی زیبایی های ظاهری 
و محتوایی قرآن در تفاســیر همه فهم و معاصر قرآن، به بررسی مسئله »تقدیم و تأخیر« در 
»تفسیر احسن الحدیث« آیت اهلل قرشی پرداخته است که با گردآوری، طبقه بندی و تحلیل 
موارد مذکور در این تفســیر سامان یافته اســت. نویسنده پس از ذکر انواع تقدیم و تاخیر و 
بررســی شیوه های مختلف بیان آن در تفسیر احسن الحدیث و اشاره به منابع مفسر مذکور 
در این امر، نتیجه گرفته اســت که از نظر این تفســیر مهم ترین اغراض تقدیم و تأخیر در 
آیات قرآن، حصر و اختصاص، تأکید بر اهمیت مطلب، بیان شرافت و فضیلت، بیان عظمت، 
بیان تقدم وجودی، توجه به ســیاق، بیان قبح مطلب و رعایت فواصل آیات است. همچنین 
این کتاب در برخی موراد نظر متقدمان در برخی جابجایی های کلمات را نپذیرفته و البته در 

موارد نادری هم بحث تقدیم و تاخیر را به صورت نادرست به کار برده است.
واژگان کلیدی: تقدیم و تأخیر، زیبایی های قرآن، تفسیر احسن الحدیث، آیت اهلل قرشي، 

قرآن کریم.
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1- مقدمه
خداوند متعال براي انتقال مفاهيم قرآن كریم به بشــر از الفاظي اســتفاده كرده است كه 
چينــش كلمات و جایگاه آن ها در جمله به پيروی از ادبيات عربی مبين، در نهایِت بالغت 
بوده )طبری، 1412: 550/15 و 551؛ ابن عاشــور، 1984: 18/1( و تقدیم  و تأخير واژگان 
عالوه بر زیبایي ظاهري، باعث كارایی آن در بيان مفاهيم متعدد و گاه برداشــت خاصی از 
مطلــب مي گردد؛ به  بيان  دیگر قرآن براي بيــان مقصود خود از ترتيب خاصي در جمالت 
متناســب با مقتضاي حال استفاده كرده است تا در انتقال پيام نهایت دقت و تالش صورت 
گيرد و بيشــترین مفهوم با كمترین و صحيح ترین كلمات بيان شــود و این مسئله از صدر 
اسالم در سخنان بزرگان و نوشته هاي دانشمندان بالغت به ویژه متخصصان علم معاني مورد 
اشــاره قرارگرفته و آن را دارای فواید بســيار )جرجاني، 1428: 76 و 77( و یكي از ابعاد 
مهم نظم ســاختاري قرآن كریم و حتي جزئي از اعجاز بالغي قرآن برشمرده اند )سيوطي، 
1408:  171/1؛ محمود مسيري، 1430: 12؛ بنت محمد عودة، 1424: 63 و 64( و گاهی آن 
را دليــل اثرگذاری بر مخاطب می دانند )عبدالرئوف، 1390: 288(؛ همان گونه كه زیبایی آن 
در روایات نيز مورد تأكيد ویژه قرارگرفته است، ازجمله پيامبر اكرم )ص( می فرماید: َظاِهُرهُ  
أَنِيق  )كلينی، 1429: 4، 596( و ابن عباس یكی از موارد حكمت را دانســتن تقدیم و تأخير 
می داند )طباطبایی، 1417: 3، 53(. شاید به همين دليل است كه به نظر برخی علما، تقدیم و 

تأخير از نكات اصلي بحث تفسير قرآن به قرآن است. )طباطبایی، 1417: 18/1(
ناگفته نماند علم نحو مقدمه علم معاني در بالغت و شــرط الزم آن اســت، یعني بدون 
رعایــت نحو، مطابقت كالم با مقتضاي حال حاصل نمی گردد، بنابراین باید كالم در ابتدا با 
نحو مطابق باشد سپس در علم معاني در پدیده های مختلف نحوي تغييري حاصل گردد تا 
كالم مطابق مقتضاي حال گردد. نوشــتار پيش رو بحث بالغی »تقدیم و تأخير« را در كتاب 
»تفسير احسن الحدیث« آیت اهلل سيد علی اكبر قرشی را - كه به اذعان نویسنده برای عموم 
مردم تدوین شــده است )قرشــی، 1377:  26/1( - مورد بحث قرار داده است. این تفسير 
به رغم تعابير ســاده، روان و همه فهمی كــه دارد خالی از تبيين زیبایی های قرآن و ظرایف 
بالغی نيســت. روش پژوهش پس از استخراج تقدیم و تأخيرهای مذكور در كتاب احسن 
الحدیث بر اساس تحليل محتوا ارائه  شده است و به دنبال كشف منابع و اغراض تقدیم و 
تأخير و شيوه های بيان آن در تفسير احسن الحدیث است تا با بررسی جای گيری الفاظ قرآن 
كریم در عبارات )كه پس از انجام تغيير در ســاختار و الگوي اوليه كالم ایجاد می شود( به 
فهم بهتر معانی و درک زیبایی آن كمک كرده و دليل تفاوت برخی تعابير قرآني را روشــن 
نمایــد و بهترین كاربردهاي تقدیم و تأخير در آیات را تبيين و برخی اشــتباهات جزئی را 
مشــخص كند. از این رو به  تناســب مباحث مطرح  شده در تفسير احسن الحدیث به دنبال 
پاسخ به پرسش های زیر است: تقدیم و تأخير در تفسير احسن الحدیث چگونه مورد بررسی 
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قرشــی در تبيين تقدیم و تأخيرهای قرآن چيست؟ و چه اسباب و اغراضی برای تقدیم و 
تأخير در آیات قرآن بيان نموده است؟

1-1- پيشينه بحث
نگاهی به پيشــينه تدوین  شده درزمينه تقدیم و تأخير بيانگر آن است كه زبان فارسی از 
كتب و مقاالت مهم در این زمينه خالی است و البته تا حدودی طبيعی به نظر می رسد زیرا 
آن چيزي كه در زبان عربي فهميده می شــود در زبان های دیگر به سختی قابل درک است و 
نمی توان ميان دو عبارت متمایز از نظر ســاختاري توافق ایجاد كرد و همان تغيير سبک در 
زبان عربی را در زبان فارسی به نمایش گذاشت )عبدالرئوف، 1390: 105و106(، با این  حال 
برخی كتاب ها نظير »بررســي مسئله تقدیم و تأخير در قرآن« تأليف مليحه پورستار مهادي 
)1389( و »جمله شناســي قرآن با تكيه بر تقدیم و تأخيــر عبارات« اثر علی اكبر توحيدلو 
دیده می شود )1389( كه به طور كلی به این بحث در قرآن پرداخته اند؛ همچنين می توان به 
پایان نامه دكتری محمدحسين قاسم پيوندي با عنوان »بررسي تحليلي مسئله تقدیم  و تأخير 
در قرآن كریم« اشــاره كرد كه به راهنمایی كاظم قاضي زاده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

علوم و تحقيقات دفاع شده است. )1387(
در زبــان عربی عالوه بر دالئل االعجاز )جرجاني، 1428: 76و77(، الخصائص )ابن جني، 
بی تا:  158/2(، البرهان في علوم القرآن )زركشــي، 1410:  202/1(، االتقان في علوم القرآن 
)ســيوطی، 1421:  41/2(، معترک األقران في إعجاز القرآن )سيوطي، 1408:  171/1(، علوم 
البالغة )مراغي، بی تا: 100( و آثار دیگری كه به طور غيرمستقل به بحث پرداخته اند، محمود 
سيد شيخون با كتاب »أسرار التقديم و التأخير في لغة القرآن الكريم«، منير محمود المسيري 
بــا اثر »دالالت التقديم و التأخير في القرآن الكريم« و حميد احمد عامري با تأليف »التقديم 
و التأخير في القرآن الكريم« از دیگران در زمينه تدوین مستقل سبقت گرفته اند، البته اثر سه 
جلدی علي ابوالقاسم عون با عنوان »بالغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم« را نيز نباید از 
نظر دور داشــت، این آثار به طور كلی به مباحث تقدیم و تأخير پرداخته اند و با بررسی های 
مختلف در سامانه های برخط و چاپی بررسی مسئله تقدیم و تأخير در تفاسير فارسی زبان 

و عامه فهم مورد برررسی و ارزیابی قرار نگرفته است.

2- مفهوم شناسی
درک و انتقال صحيح مفاهيم نيازمند تبيين مفاهيم مشترک است، از این روی الزم است تا 

معنای دقيقی از تقدیم و تأخير ارائه شود.
»تقدیم« از ریشه »قدم« به معنای سبقت در امر است )فراهيدي، 1405:  122/5؛ ابن فارس، 
1404:  65/5؛ ابن منظور، بی تا:  465/12؛ فيروز آبادي، بی تا:  128/4( و در باب های مختلف 
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مزید ازجمله افعال، تفعيل، تفعل و استفعال برای تعدیه به كار می رود. )ازهري، بی تا:  58/9( 
لذا تقدیم به معنای جلو انداختن اســت )قرشی، 1371:  257/5( كه در آیات قرآن مانند آیه 

َر﴾ به همين معنا به كار رفته است. مَ  َو أَخَّ 13 سوره قيامت ﴿يُنَبَُّؤا اْلِنْساُن يَْوَمئٍِذ بِما قَدَّ
تأخير از ریشه »أخر« ضد تقدیم است )فراهيدي، 1405: 303/4؛ ابن منظور، بی تا:  12/4؛ 
ابــن فارس، 1404:  70/1؛ جوهــري، 1407:  577/2؛ راغب اصفهاني، 1412: 69؛ طریحي، 
َم ِمْن َذنْبَِك َو  1375:  202/3( كه در آیات قرآن نيز این تقابل دیده می شود مانند آیه ﴿ما تََقدَّ
َر﴾ )الفتح/2( و آیه ﴿فَِإذا جاَء أََجُلُهْم ال يَْستَْأِخُروَن ساَعًة َو ال يَْستَْقِدُموَن﴾  )اعراف/34  ما تََأخَّ
و نحل/61(، در این عبارت »يَْســتَْأِخُرونَ « به معني تأخير افتادن و »يَْستَْقِدُموَن«  به معناي 
جلو افتادن اســت )قرشــی، 1377: 401/3؛ و  454/5( و آَخر )با فتــح( به معنای دیگری 
)ازهري، بی تا:  227/7؛ جوهري، 1407:  576/2( و آِخر )با كســر( مقابل اول )ازهري، بی تا: 
 227/7؛ جوهري، 1407:  2/ 576؛ ابن درید، بی تا:  1053/2( از همين ریشــه مشتق شده اند. 

)مصطفوي، 1430:  /46-44(
معنای اصطالحی تقدیم و تأخير از معنای لغوی مشتق شده و مربوط به جابجایی كلمات 
یا عبارات در آیات قرآن كریم اســت، لذا بيشــتر محققان از ارائه تعریفی برای آن اجتناب 

كرده اند ولی می توان آن را چنين تعریف كرد:
»تقدیم و تأخير عبارت اســت از جابجایی كلمات قرآن كریم در جمله از جایگاه اصلی 
خود بنا بر ضرورت نحوی یا بيان نكات بالغی، همچنين مقدم شدن عبارتی بر عبارت دیگر 

در چند جمله مرتبط با یک موضوع مشخص«
برای توضيح تعریف باید به چند مطلب توجه كرد:

الف: تقدیم و تأخير بر یک اصل فرضي مبتني است كه كالم بر آن مقدم یا مؤخر مي شود 
و آن اصل هم تابع سرشت زبان و سبک مألوف آن در ترتيب اجزاي جمله است. مثل مقدم 
شــدن مبتدا بر خبر، فعل بر فاعل و اجزاي اصلي بر اجزاي فرعي. دانشــمندان با توجه به 
انعطاف پذیــري زبان عربي در ترتيب اجزاي جمله، اصلي را در تركيب فرض مي گيرند كه 
انحراف با آن ســنجيده مي شود و انحراف از اصل، توجيهي جز مالحظات مشخص ندارد. 
)كواز، محمد كریم، 1386: 287( و این مالحظات با عنوان اغراض یا اسباب تقدیم و تأخير 

یاد می شود.
ب: بحــث تقدیم و تأخير در آیات قرآن با برخی پيش فرض ها معنا می یابد ازجمله عدم 
تحریف در آیات كه در جای خود اثبات می شود، همچنين نزول قرآن با همين الفاظ از سوی 
خداوند كه پيامبر نقشــی در تعيين یا تغيير الفاظ ندارد. همچنين توقيفی بودن ترتيب آیات 
در سور به دســتور پيامبر اكرم )ص( از دیگر پيش فرض های بحث است كه مؤلف احسن 

الحدیث نيز توقيفی بودن تركيب سوره ها را پذیرفته است. )قرشی، 1377:  13/1 و 14(
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معنا روشــن باشد تا به بالغت كالم آسيبی نرسد. )كواز، محمد كریم، 1386: 287 و 288؛ 
هاشمي، 1381: 25(

3- انواع تقدیم و تأخیر
 بر اساس تعریف فوق می توان انواع مختلفی از تقدیم و تأخير را برشمرد:

ِ اْلَْســماُء الُْحْســني﴾   3-1- تقدیم كلمه ای بر كلمات دیگر در عبارت قرآنی مانند َو ﴿ِلَّ
)اعراف/180( كه اهلل مقدم شــده اســت و بيانگر كمال اسامی حسنای پروردگار نسبت به 
دیگران است. )قرشی، 1377: 56/4( گاهی این نوع تقدیم با مقایسه دو آیه به دست می آید 
مانند جابجایی رجل در آیه 20 ســوره قصص ﴿َوَجاء َرُجٌل مِّْن أَْقَصى الَْمِدينَِة يَْسَعى﴾ و آیه 
20 ســوره یس ﴿َوَجاء ِمْن أَْقَصى الَْمِدينَِة َرُجٌل يَْســَعى﴾ كه در این مورد در تفسير احسن 
الحدیــث مطلبی دیده نمی شــود، ليكن در منابع دیگر دليل تقدیــم در آیه اول را تاكيد بر 
ناشــناس بودن مرد، و در آیه ســوره یس تأكيد بر دور بودن مكان مورد بحث دانســته اند. 

)محمود مسيري، 1430: 576- 578(
3-2- تقدیــم عبارتی بر عبارت دیگــر مانند تقدیم نمازگزاران بــر صدقه دهندگان و 
َِّذيَن فِي  َِّذيــنَ ُهْم َعَلى َصاَلتِِهْم َدائُِموَن َوال تصدیق كنندگان قيامت در عبارت ﴿إاِلَّ الُْمَصلِّيَن ال
يِن﴾ )معارج/22-26( كه تقدیم  قُوَن بِيَْوِم الدِّ َِّذيَن يَُصدِّ ائِِل َوالَْمْحُروِم َوال ِّلسَّ أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم ل
نماز بر سایر افعال به علت شرافت آن است.  )قرشی، 1377:  341/11( نمونه دیگر را می توان 
ْحمُن َعلََّم الُْقْرآَن َخَلَق اْلِنْساَن َعلََّمُه الْبَياَن﴾ دانست  كه سه  آیات اول تا 4 سوره الرحمن ﴿الرَّ
نوع از نعمت ها در این آیات یاد شده است كه قرآن مقدم بر همه آن هاست؛ زیرا كه هدف 
خلقت را كه همان عبادت است پياده مي كند از این  جهت از همه نعمت ها و حتي از خلقت 

انسان جلو افتاده است. )قرشی، 1377: 471/10(
برخی از علما نوع دیگری از تقدیم و تأخير را نيز ذكر كرده اند كه داخل در اغراض تقدیم 
و تأخير است و نوع جدیدی برای تقدیم و تاخير نيست. به نظر این گروه برای فهم صحيح 
معنای برخی عبارات دشوار قرآن از تقدیم و تأخير كمک گرفته می شود. سيوطی برای این 
مورد نمونه هایی را ذكر كرده است ازجمله در آیه 153 سوره نساء از قول ابن عباس قائل به 
َ َجْهَرًة﴾ )النساء/153(  تقدیم و تأخير می شــود: عن ابن عباس في قوله تعالی ﴿فَقالُوا أَِرنَا الَّ
قال إنهم إذا رأوا اّل، فقد رأوه، إنما قالوا جهرة: أرنا اّل. قال: هو مقّدم مؤّخر. )سيوطی، 1421: 
 624/1( و ابن جریر در ادامه این مطلب، توضيح داده اســت كه سؤال یهودیان از حضرت 
موسی عليه الســالم ناگهانی بوده است و كان ابن عباس یتأول ذلک أن سؤالهم موسی كان 
جهرة. )طبری، 1412:  7/6( همان طور كه مالحظه می شود این نوع جابجایی مربوط به نوع 
اول تقدیم و تأخير اســت. در این موارد سيوطی و افراد هم عقيده با او بر تقدیم واژگان در 
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ســاختار برخي جمله های قرآن اصرار دارند بدون آنكه سبب و حكمتي براي آن ذكر كنند. 
این افراد ظاهراً سعي داشته اند برخي ابهامات را كه گاهي در آیات مطرح بوده و مورد شبهه 
مخالفين اســالم یا تازه مســلمانان كم اطالع واقع  شده با مسئله تقدیم و تأخير كه ساختار و 
اســلوبي شناخته  شده در ادبيات عرب است حل نمایند. نگرش این افراد به تقدیم و تأخير 
بالغي نيســت بلكه نحوي اســت. این نوع تقدیم و تأخير باعث از بين رفتن معاني عميق 
قرآني و چه بســا موجب از بين رفتن مطالب صحيح قرآن و معارف صحيح اســالم شده و 
زمينه ایجاد معاني غيرواقعی براي آیات  گردد كه با تحليل دقيق هر آیه می توان آن را اثبات 
كرد بدین  صورت كه معاني مســتفاد از آیه را با كمک آیــات دیگر و روایت های صحيح 
اســتخراج كرد. مطلبی كه در تفسير احسن الحدیث رعایت شده و این نوع تقدیم و تأخير 
مورد قبول وی واقع نشده است لذا آیه را به این شكل تفسير كرده است: از موسی بزرگ تر 

از این را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا به ما بنمایان.  )قرشی، 1377: 485/2(
نمونه دیگر در این زمينه عبارت »غرابيب سود« در آیه 27 سوره فاطر است ﴿َوِمَن الِْجبَاِل 
ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّْختَلٌِف أَلَْوانَُها َوَغَرابِيُب ُسوٌد﴾ كه تفسير احسن الحدیث غرابيب را به نقل 
از طبرسی، عطف بيان دانسته )قرشی، 1377: 635/8( و یا تأكيد می داند و قول به تقدیم و 
تأخير را مناسب نمی داند. )قرشی، 1377:  37/9( قول به تقدیم و تأخير را سيوطی )سيوطی، 
1421: 624/1( در ذكر همين نوع اخير آورده و مفســرانی مانند طبرســی )طبرسي، 1372: 
635/8( فخر رازی )فخر رازی، 1420:  236/26( و ابن جریر طبری )طبری، 1412:  86/22( 
به عنوان یكی از احتماالت یا افرادی همچون ابن عاشــور بــه عنوان تنها احتمال انتخاب 
كرده اند. )ابن عاشور، 1984:  / 157(./ با این نكته می توان امتياز این تفسير در ارزیابی دقيق 

تقدیم و تأخير و عدم پذیرش همه نظریات متقدمان را به اثبات رساند.

4- شیوه های بیان تقدیم و تأخیر
مخاطب تفسير احسن الحدیث، عموم مردم است )قرشی، 1377: 26/1(، ولی این مسئله 
باعث نشده است كه برخی جزئيات تخصصی تفسير و معارف قرآنی نادیده گرفته شود، لذا 
تقدیم و تأخير به طور ضمنی در تفسير آیات آمده است، آیت اهلل قرشی سبک تفسير خود را 
چنين بيان كرده اســت: »در این تفسير ابتدا قسمتي از آیات كه به نظر نگارنده با هم ارتباط 
دارند، نوشته  شده و ترجمه آیات در ذیل آن ها بيان مي گردد. سپس مطالب تفسيري در سه 
بخش كلمه ها، شــرح ها و نكته ها بررسي مي شود بدین طریق كه ذیل عنوان »كلمه ها« متن 
آن ها توضيح داده مي شود و ذیل عنوان »شرح ها« آیات شریفه مورد تفسير قرار مي گيرد و در 
ذیل عنوان سوم برداشت هایی كه مي شود از آیات كرد و مطالبي كه مربوط به آن هاست بيان 
مي شود.« )قرشی، 1377:  26/1( با این ترتيب، جایگاه مباحث تقدیم و تأخير بخش »شرح 
آیات« است كه شيوه بيان مختلفی در پيش گرفته شده  است كه مهم ترین آن ها عبارتند از: 
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دد 4-1- بیان مسئله به شکل احتمال

 آیت اهلل قرشــی در تبيين تقدیم و تأخير گاهی به صورت احتمال مسئله را بيان كرده و از 
بيان صریح مطلب خودداری كرده است از جمله در ذیل آیه 75 سوره قصص ﴿َونََزْعنَا ِمن 
ِ َوَضلَّ َعْنُهم مَّا َكانُوا يَْفتَُروَن﴾ می نویسد:  يًدا فَُقْلنَا َهاتُوا بُْرَهانَُكْم فََعلُِموا أَنَّ الَْحقَّ ِلَّ ُكلِّ أُمٍَّة َشــهِ
ِ  درواقع بعد از »ضل عنهم« قرار دارد، ظاهراً به جهت تناسب آخر آیات،  »فََعلُِموا أَنَّ الَْحقَّ ِلَّ

مقدم  شده است.« )قرشی، 1377:  81/8(
همچنين در ذیل آیات 12 تا 14 ســوره صافات ﴿بَْل َعِجْبَت َو يَْســَخُروَن َو إِذا ُذكُِّروا ال 
يَْذُكُروَن َو إِذا َرأَْوا آيًَة يَْستَْسِخُرونَ ﴾ آورده است: به نظر مي آید »عجبت« در معني مؤّخر است 
یعني بلكه آن ها مســخره می كنند و تو از تكذیب و مسخره آن ها تعّجب مي كني. )قرشی، 

)132/9  :1377

4-2- بیان تقدیم و تأخیر به صورت قطعی
واِت ِمَن النِّساِء َو الْبَنِيَن َو الَْقناِطيِر الُْمَقْنَطَرِة ِمَن  ــهَ  ازجمله در ذیل آیه ﴿ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َمِة َو اْلَنْعاِم َو الَْحْرثِ ﴾ )آل عمران/14( نوشته است: جلو افتادن  ِة َو الَْخْيِل الُْمَسوَّ َهِب َو الِْفضَّ الذَّ
»النساء« دليل آن است كه زنان، در مورد پسند بودن مقام اول را دارا هستند. )قرشی، 1377: 
 33/2( همچنين در توجيه دليل تقدیم مغفرت بر رضوان در آیه ﴿َو فِي اْلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد 
نْيا إاِلَّ َمتاُع الُْغُروِر﴾ )حدید/20( نوشــته اســت: مقدم   ِ َو ِرْضواٌن َو َما الَْحياُة الدُّ َو َمْغِفَرٌة ِمَن الَّ
شدن مغفرت براي آن است كه انسان بعد از مغفرت مشمول رضوان حق  مي شود. )قرشی، 

1377:  31/11 و 32(

4-3- ذکر دو تقدیم و تأخیر در یک آیه
 اگر در آیه ای نيازمند بيان چند نكته به دليل ترتيب كلمات باشــد، آیت اهلل قرشی هر دو 
تقدیم را ذكر كرده اســت، ازجمله در ذیل آیه ﴿َو ُحِشَر لُِسَلْيماَن ُجنُوُدُه ِمَن الِْجنِّ َو اْلِنِْس َو 
ْيِر فَُهْم يُوَزُعونَ ﴾ )حشــر/17( به نقل از الميزان می نویسد: علت جلو افتادن جن براي آن  الطَّ
است كه تســخير آن ها عجيب است، عّلت جلو افتادن انس بر طير باآنكه تسخير آن ها نيز 

عجيب است، مراعات مقابله جن و انس است. )قرشی، 1377:  445/7(

4-4- بیان تقدیم و تأخیر در چند آیه
 در برخی از موارد تقدیم و تأخير یک ماجرا یا محتوایی بر محتوای دیگر مطرح است كه 
در تفســير احسن الحدیث به این نوع از تقدیم و تأخير توجه شده و اغراض آن ذكر شده 
اســت، ازجمله در توجيه تقدم حاالت حضرت موسی )ع( بر حاالت حضرت ابراهيم )ع( 
در سوره انبياء )آیات 48 الی 73( در ذیل آیه ﴿َو لََقْد آتَْينا ُموسي  َو هاُروَن الُْفْرقاَن َو ِضياًء َو 
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ِذْكراً لِْلُمتَِّقيَن﴾ )انبياء/48( می نویسد: در این آیه و آیات بعدي، قرآن مجيد در هدایت بودن با 
تورات اصلي مقایسه شده است و شاید عّلت جلو آمدن حاالت موسي از ابراهيم )ع( همين 
اســت. )قرشــی، 1377:  523/6( نمونه دیگر آیات 10 الی 26 سوره واقعه و پيشی گرفتن 
حاالت »سابقون« بر »اهل یمين« و »اهل شمال« است كه می نویسد: این آیات در بيان احوال 
سابقان است كه به عّلت فضيلت از اصحاب یمين و اصحاب شمال جلو افتاده اند. )قرشی، 
1377:  512/10( در ســوره حجر ذیل آیات 62 الی 66 نيز چنين توجيهی دیده می شــود 

)قرشی، 1377: 377/5 و 378(

4-5- بیان به شکل پرسش و پاسخ
 گاهی زیبایی كالم در تغيير لحن نویســنده است كه سبک قرآن نيز از این خالی نيست و 
بارها ســبک كالم تغيير یافته اســت، آیت اهلل قرشی نيز گاهی لحن كالم را تغيير داده و برای 
َّا َعَرْضنَا اْلَمانََة  بيان تقدیم و تأخير از لحن استفهامی استفاده كرده است، وی در ضمن آیه ﴿إِن
َُّه كاَن َظُلومًا  ماواِت َو اْلَْرِض َو الِْجباِل فََأبَْيَن أَْن يَْحِمْلنَها َو أَْشَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اْلِنْساُن إِن َعَلي السَّ
َجُهواًل﴾ )احزاب/72( می نویسد: اگر گویند چرا اول  عرضه شدن به آسمان ها و زمين ذكر شده 
است؟ گویيم آن براي نشان دادن عظمت و قابليت انسان است یعني چيزي را كه آسمان ها و 

زمين و كوه ها نتوانستند حمل كنند، تو اي انسان حمل كرده اي. )قرشی، 1377:  401/8(

4-6- بیان تقدیم و تأخیر مرتبط با مسائل نحوی
 در برخی آیات اشــاره به تقدیم و تأخير از جنبه نحوی شــده و اشاره خاصی به نكات 
ُ َعلي  قُُلوبِِهْم  بالغی و اغراض خاص تقدیم و تأخير دیده نمی شــود: مثاًل در ذیل ﴿َختَمَ  الَّ
َو َعلي  َســْمِعِهْم َو َعلي  أَبْصاِرِهْم ِغشاَوٌة َو لَُهْم َعذاٌب َعِظيٌم﴾  )بقره/7( آورده است: »ِغشاَوٌة« 
مبتداي مؤّخر و »َعلي  َسْمِعِهْم« خبر مقّدم  و »َعلي  أَبْصاِرِهْم« معطوف بر »َعلي  َسْمِعِهْم« باشد. 
ا َسَكَت َعْن ُموَسي الَْغَضُب أََخَذ  )قرشی، 1371: 224/2( و در ذیل آیه 154 سوره اعراف ﴿َو لَمَّ
ِِّهْم يَْرَهبُونَ  یعني از  ِِّهْم يَْرَهبُوَن﴾ می نویسد: لَِرب اْلَلْواَح َو فِي نُْسَختِها ُهدًي َو َرْحَمٌة لِلَِّذيَن ُهْم لَِرب
ْءيا تَْعبُُروَن﴾  )یوسف/43(.  خدایشــان مي ترسند، آمدن الم براي تقدم  مفعول است مثل  ﴿لِلرُّ
)قرشی، 1377: 5/4( تقدیم ظرف بر فعل در عبارت ﴿فَْسئَْل بَنِي إِْسرائِيَل إِْذ جاَءُهْم فَقاَل لَُه 
ِّي َلَُظنَُّك يا ُموســي  َمْسُحوراً﴾ )اسراء/101( از همين باب است كه آیت اهلل قرشی  فِْرَعْوُن إِن
می نویسد: إِْذ جاَءُهمْ  مربوط به  َفقاَل لَُه فِْرَعْونُ  است و به عّلت ظرف بودن جلو افتاده است. 

)قرشی، 1377: 157/6(

5- منابع تفسیر احسن الحدیث در تبیین تقدیم و تأخیر
آیت اهلل قرشی برای تبيين موارد تقدیم و تأخير از منابعی كمک گرفته است كه در تعدادی 
از موارد از ذكر منبع صرف نظر شــده اســت و ظاهراً نظر شخصی خود وی است ولی در 
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دد برخی موارد نظر مفسران دیگر را بيان نموده است، گاهی نيز از آیات دیگر قرآن برای فهم 

مطلب مورد نظر كمک گرفته است.
5-1- بهره گيری از آیات دیگر، آیت اهلل قرشــی در برخی موارد برای تبيين بهتر مسئله از 
ُ لَُكْم ِمْن  آیات دیگر قرآن كریم بهره برده اســت، ازجمله در ذیل آیه ﴿قُْل أَ َرأَيْتُْم ما أَنَْزَل الَّ
ِ تَْفتَُروَن﴾ )یونس/59( با توجه به آیه  ُ أَِذَن لَُكْم أَْم َعَلي الَّ ِرْزٍق فََجَعْلتُْم ِمْنُه َحرامًا َو َحالاًل قُْل آلَّ
103 سوره مائده و 138 سوره انعام می نویسد: مشركان بعضي از چيزها را روي بدعت های 
خود حرام مي دانستند، آیه در رابطه با آن است، انزال رزق حاكي از حالل بودن آن است و 
چون تحریم از طرف آن ها بود لذا از »حالال« جلو افتاده است زیرا حّليت حكم اولي است 
و حرمت بر آن اضافه  شده است. )قرشی، 1377:  406/4( همچنين در دليل تقدیم  »الهه« بر 
ِعِه َو قَْلبِِه َو  ُ َعلي  ِعْلٍم َو َختََم َعلي  َســمْ »هواه« در آیه ﴿أَ فََرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه َو أََضلَُّه الَّ
﴾ )جاثيه/23( می نویسد: تقدیم  »الهه« بر »هواه«  َجَعَل َعلي  بََصِرهِ ِغشاَوًة فََمْن يَْهِديِه ِمْن بَْعِد الَِّ
حاكي اســت كه آن ها مي دانند خدایي و الهي دارند، ولي به جای آن هواي نفس را اطاعت 
ْيطانَ ﴾ )یس/60(  مي كنند و آن سبب »اله« قرار دادن نفس است چنان كه در آیه  ﴿ال تَْعبُُدوا الشَّ
اطاعت از شيطان عبادت خوانده شده است. )قرشی، 1377:  115/10( گاهی استفاده از آیات 
قرآن برای تفهيم مطلب و ذكر مثال است از جمله در ذیل آیه 37 سوره جاثيه ﴿َو لَُه الِْكْبِرياُء 
ماواِت َو اْلَْرِض َو ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم﴾ آورده است: تقدیم »له« براي افاده حصر است  فِي السَّ

نظير »وله الحمد« )قرشی، 1377:  125/10(
5-2- تفســير الميزان؛ نمونه های فراوانی از تقدیم و تأخير تفسير احسن الحدیث به نقل 
از تفسير الميزان است كه نظر عالمه طباطبایی را بدون تغيير خاصی آورده است، با بررسی 
آماری می توان گفت بيشــتر از سایر منابع از همين منبع استفاده كرده است. آیت اهلل قرشی 
در دليل تقدیم جن بر انس و تقدیم انس بر طير در آیه ﴿َو ُحِشَر لُِسَلْيماَن ُجنُوُدُه ِمَن الِْجنِّ َو 
ْيِر فَُهْم يُوَزُعوَن﴾ . )نمل/17( می نویســد: در الميزان )طباطبایی، 1417:  352/15(  اْلِنِْس َو الطَّ
فرموده علت جلو افتادن جن براي آن است كه تسخير آن ها عجيب است، عّلت جلو افتادن 
انس بر طير با آنكه تسخير آن ها نيز عجيب است، مراعات مقابله جن و انس است. )قرشی، 
1377:  445/7( آیت اهلل قرشــی در ذكر دليل تقدم ســمع بر عقل در آیه ﴿قالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع 
يِر﴾ )ملک/ 10( می نویســد: در الميزان )طباطبایی، 1417:  ــعِ أَْو نَْعِقُل ما ُكنَّا فِي أَْصحاِب السَّ
 353/19( فرموده جلو افتادن »نســمع« براي آن اســت كه عامه مردم آن را به كار مي برند 

برخالف تعقل كه مال خواص است. )قرشی، 1377: 259/11(
كَّي َو أَمَّا َمْن جاَءَك  ي َو ما َعَلْيَك أاَلَّ يَزَّ  همچنين در آیات ﴿أَمَّا َمِن اْســتَْغني  فََأنَْت لَُه تََصدَّ
يَْســعي  َو ُهَو يَْخشــي  فََأنَْت َعْنُه تََلهَّي ﴾ )عبس/ 5 الی 10( آورده است: الميزان )طباطبایی، 
1417:  201/20( فرموده اســت: جلو افتادن »انت« در دو محل و آمدن »له-عنه« همه  براي 
تسجيل عتاب و مالمت است. )قرشی، 1377:  81/12 و 82( البته تفسير الميزان در این مورد 
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ســخنی از تقدیم و تأخير ندارد. نمونه های دیگری نيز از الميزان نقل كرده اســت )قرشی، 
1377:  7/4؛ 470/3؛ 243/5؛  377/5 و 378؛  81/8؛  158/11 و 159(

5-3- تفسير مجمع البيان؛ مؤلف تفسير احسن الحدیث در موارد جزئی مطالبی از تفسير 
مجمع البيان امين االســالم طبرسی را ذكر كرده است ازجمله در ذیل آیه ﴿َو ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ 
َكافًَّة لِلنَّاِس بَِشــيراً َو نَِذيراً﴾ )سباء/ 28( به نقل از امين االسالم طبرسی )طبرسي، 1372:  8، 
611( وجهی از اعراب را تقدیم و تأخير ذكر می كند و عبارت جابجا شده را چنين می داند: 
﴿ااّل للنّاس كافّة﴾ )قرشــی، 1377:  437/8 و 438؛ قرشی، 1371:  131/6 و 132( در موارد 

دیگر نيز به طور جزئی به نظر مجمع اشاره  كرده است. )قرشی، 1377:  37/9(
5-4- دیگر مفسران؛ آیت اهلل قرشی در توجيه برخی موارد تقدیم و تأخير ازنظر مفسران 
دیگر اســتفاده كرده است ازجمله در عبارت ﴿َو ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َكافًَّة لِلنَّاِس بَِشيراً َو نَِذيراً﴾ 
)سبأ/28( به تفسير كشاف زمخشری )زمخشری، 1407:  583/3( استناد كرده )قرشی، 1377: 
437/8 و 438؛ قرشــی، 1371:  132/6( و گاهی به طور كلی بدون ذكر نظر مفسر خاصی به 
بيان تقدیم و تأخير پرداخته است، مثاًل در ذكر دليل تقدیم فرار بر رعب در آیه ﴿َو تَْحَسبُُهْم 
َلْعَت  ماِل َو َكْلبُُهْم باِسٌط ِذراَعْيِه بِالَْوِصيِد لَِو اطَّ أَيْقاظًا َو ُهْم ُرقُوٌد َو نَُقلِّبُُهْم ذاَت الْيَِميِن َو ذاَت الشِّ
َّْيَت ِمْنُهْم فِراراً َو لَُملِْئَت ِمْنُهْم ُرْعبًا﴾ )كهف/18( می نویسد: فرار در اثر خوف از آن ها  َعَلْيِهْم لََول
و رعب در اثر شگفتي باشد كه حتي بعد از فرار هم هست و همه وجود را احاطه مي كند، 
در این صورت، فرار معلول رعب نيست، گویا بعضي گفته اند كه فرار معلول رعب است و 
آن از قبيل تقدیم  مســبّب بر سبب است. )قرشی، 1377:  194/6( ناگفته نماند در این مورد 

تفسير الميزان تقدیم و تأخير بدین نحو را نپذیرفته است. )طباطبایی، 1417:  256/13(
5-5- نظر شخصی مؤلف؛ ازجمله در چرایی تقدیم اموال بر انفس در آیه ﴿انِْفُروا ِخفافًا 
ِ ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعَلُمونَ ﴾ )توبه/41(  َو ثِقااًل َو جاِهُدوا بَِأْموالُِكْم َو أَنُْفِسُكْم فِي َسبِيِل الَّ
می نویسد: جلو آمدن »اموالكم« به نظرم براي آن است كه باید اول با اموال، تجهيزات جنگ 
را فراهم آورد تا نوبت به »انفسكم« برسد، این گونه جهاد موجب پيروزي است و خير است 
)قرشــی، 1377: 242/4( بررسی منابع اصلی احســن الحدیث ازجمله الميزان )طباطبایی، 
1417:  284/9( و مجمع البيان )طبرســي، 1372:  51/5( و كشــاف زمخشری )زمخشری، 
1407:  273/2( و حتی تفسير تبيان )طوسي، بی تا:  224/5( نشان می دهد كه سخنی از تقدیم 
و تأخير در این آیه دیده نمی شــود و حتی مخالف نظر بيشتر علماست )فخر رازی، 1420: 
 56/16( و نظر شــخصی خود وی هست. گاهی این نظر شخصی در نقد سخن دیگر علما 
دیده می شــود، ازجمله نوشته است: در چهار آیه قرآن )بقره 18، بقره 171، انعام 39؛ انفال 
22(، كلمه صّم قبل از »بكم« آمده و در آیه 97 اســراء »بكم« از »صّم« جلوتر آمده اســت. 
علی هذا نمی توان گفت عّلت جلو افتادن »صّم« آن است كه انسان اّول كر و بعد الل می شود؛ 
زیرا این در صورتي است كه اللي و كري از عوارض بعدي باشد. )قرشی، 1371:  1، 221(
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دد 6- اغراض تقدیم و تأخیر

در آیات قرآن كریم برای نيل به اهدافی خاص جابجایی كلمات صورت می گيرد و هدف 
اصلی در جابجایی عالوه بر زیبایی كالم، بيان نكته ای خاص است كه از آن تعبير به اغراض 
یا اســباب تقدیم و تأخير می شود، مهم ترین این اغراض در تفسير احسن الحدیث به شرح 

زیر است:

6-1- حصر و اختصاص
بيشترین غرضی كه برای تقدیم و تأخير در تفسير احسن الحدیث دیده می شود مربوط به 

حصر و اختصاص مطلب است كه در چند بخش می تواند قرار گيرد:

6-1-1- تقدیم با استفاده از ضمیر منفصل مفعولی
 ازجمله تقدم »ایاک« در آیه 5 ســوره حمد ﴿اِيَّاَك نَْعبُُد َو إِيَّاَك نَْستَِعيُن﴾ )قرشی، 1377: 
34/1(؛ تقدیم »ایای« در آیه 40 ســوره بقره ﴿َو إِيَّاَي فَاْرَهبُوِن﴾ )قرشی، 1377: 109/1( و 
در آیه 41 بقره ﴿َو إِيَّاَي فَاتَُّقوِن﴾ )قرشــی، 1377: 111/1( كه به ترتيب به معنای انحصار 
عبودیت در خدا، انحصار استعانت از خدا و انحصار ترس از خدا و انحصار تقوا از خداست.

6-1-2- تقدیم ضمیر در جمله اسمیه
 ازجمله مقدم  آمدن »هو« در عبــارت ﴿َو ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ ﴾ )عنكبوت/42( براي حصر 
عزت و حكمت در خدا اســت )قرشــی، 1377:  144/8 و 145( و مقدم  شدن »هو« در آیه 
﴿ُهَو الَْحيُّ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو﴾ )غافر/65( براي افاده حصر اســت یعني فقط اوست زنده واقعي 
كه زندگي را از ذات خود دارد و از جاي دیگر نگرفته اســت زندگان دیگر، حيات را از او 
ُ ُهَو الَْولِيُ ﴾ )شوری/9(  گرفته اند. )قرشــی، 1377:  385/9( چنانكه تقدیم هو در جمله  ﴿فَالَّ
براي حصر والیت در خداســت )قرشــی، 1377:  462/9( در آیه اول سوره حدید )قرشی، 
1377:  9/11(، آیه 12 ســوره حدید )قرشی، 1377:  22/11(، آیه 18 سوره مجادله )قرشی، 
1377:  76/11(، آیه 4 ســوره منافقون )قرشی، 1377:  178/11(، آیه 3 سوره حدید )قرشی، 
1371: 202/1(، آیه 58 سوره ذاریات )قرشی، 1371: 82/3( و آیه 22 سوره حشر )قرشی، 

1377:  109/11( نيز این گونه حصر دیده می شود. 

6-1-3- تقدیم جار و مجرور
ماواِت َو اْلَْرِض﴾ )جاثيه/37( )قرشی، 1377:  مانند تقدیم »له« در آیه ﴿َو لَُه الِْكْبِرياُء فِي السَّ
﴾ نيز مفيد حصر است.   125/10( چنانكه در آیه 12 ســوره قيامت ﴿إِلي  َربَِّك يَْوَمئٍِذ الُْمْستََقرُّ

)قرشی، 1377:  450/11(
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6-1-4- تقدیم مفعول به بر فعل
َ فَاْعبُْد﴾ )زمر/66( تقدیم  لفظ جالله براي حصر مقدم بر فعل  از جمله در عبارت ﴿بَِل الَّ
َُّه ِدينِي﴾  َ أَْعبُُد ُمْخلًِصا ل آمده اســت )قرشــی، 1377: 322/9( همان طور كه در آیه ﴿قُِل الَّ
)زمر/14( نيز تقدیم لفظ جالله برای حصر دیده می شود آمده است. )قرشی، 1377:  278/9(

6-2- تأکید بر اهمیت مطلب
 ازجمله تقدیم قرآن بر سایر نعمت ها حتی خلقت انسان در آیات 1 الی 4 سوره الرحمن 
ْحمُن َعلََّم الُْقْرآَن َخَلَق اْلِنْساَن َعلََّمُه الْبَيانَ ﴾ به دليل اهميت قرآن است؛ )قرشی، 1377:  ﴿الرَّ
ِ َو َرُسولِِه َو تُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل  471/10(؛ همچنين تقدیم اموال بر انفس در آیه ﴿تُْؤِمنُوَن بِالَّ
ْم ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعَلُمونَ ﴾ )صف/11( ظاهراً براي اهميت بذل  ِ بَِأْموالُِكْم َو أَنُْفِســكُ الَّ

مال است. )قرشی، 1377:  150/11(
نمونه دیگر بر اهميت مطلب تقدیــم وصيت بر دِین در آیه ﴿ِمن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو 
َديٍْن﴾ )نساء/11( اســت كه آیت اهلل قرشی در این زمينه نوشته است: اّول قرض ميت را از 
اصل تركه می دهند، دوم وصيت او را از ثلث مال كنار می گذارند آنگاه بقيه مال را تقســيم 
می كنند، اینكه در آیه وصيت  پيش از دین ذكر شــده نظر به اهميت آن است كه باید حتمًا 
عملی شــود وگرنه آن در مقام دوم است. )قرشی، 1377:  315/2 و 316( همچنين به دليل 
ِ تُِريُدوَن﴾ )صافات/86( اتفاق  توجه به مسئله افک، این جابجایی در آیه ﴿أَ إِْفكًا آلَِهًة ُدوَن الَّ
افتاده اســت كه جایگاه »اِفْكاً« آخر كالم است كه به علت اعتنا به آن مقدم  شده است یعني 

آیا جز خدا، خدایاني به دروغ مي گيرید؟! )قرشی، 1377:  159/9(

6-3- بیان شرافت و فضیلت
 مؤلف احسن الحدیث دليل تقدم رسول خدا صّلي اهللَّ عليه و آله را در آیه ﴿َو إِْذ أََخْذنا 
ِمَن النَّبِيِّيَن ِميثاقَُهْم َو ِمْنَك َو ِمْن نُوٍح َو إِبْراِهيَم َو ُموسي  َو ِعيَسي ابِْن َمْريََم َو أََخْذنا ِمْنُهْم ِميثاقًا 
َغلِيظًا﴾ )احزاب/7( شرافت و فضيلت او نسبت به چهار تن دیگر می داند كه به تناسب زمان 
ذكرشده اند. )قرشــی، 1377:  314/8( تقدیم نماز نسبت به سایر افعال در آیات 22 الی 27 
َِّذيَن ُهْم َعلي  َصالتِِهْم دائُِموَن...﴾ نيز به دليل شرافت آن است  ســوره معارج ﴿إاِلَّ الُْمَصلِّيَن ال
)قرشی، 1377:  341/11( چنانكه تقدیم سابقون بر اصحاب یمين و شمال در آیات 10 الی 

26 واقعه به خاطر فضيلت آن هاست. )قرشی، 1377:  512/10(

6-4- بیان عظمت
ماواِت َو اْلَْرِض َو الِْجباِل فََأبَْيَن أَْن يَْحِمْلنَها َو أَْشَفْقَن ِمْنها  َّا َعَرْضنَا اْلَمانََة َعَلي السَّ  در آیه ﴿إِن
َُّه كاَن َظُلومًا َجُهواًل﴾ )احزاب/72( دليل تقدم عرضه بر آسمان ها و زمين  َو َحَمَلَها اْلِنْساُن إِن
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دد بر عرضه امانت بر انسان، براي نشان دادن عظمت و قابليت انسان است یعني چيزي را كه 

آســمان ها و زمين و كوه ها نتوانستند حمل كنند، انسان قدرت آن را داشت كه حمل كند و 
حمل كرد. )قرشی، 1377:  401/8(

6-5- بیان تقدم وجودی
 زمانی كه چيزی مقدم بر اشياء دیگر به وجود آید، ابتدا آن را می آورند تا تقدم وجودی را 
بيان كنند، ازجمله اینكه تولد حضرت اسماعيل )ع( قبل از حضرت اسحاق )ع( بوده است 
عاِء﴾  َِّذي َوَهَب لِي َعَلي الِْكبَِر إِْســماِعيَل َو إِْســحاَق إِنَّ َربِّي لََسِميُع الدُّ ِ ال لذا در آیه ﴿الَْحْمُد ِلَّ
)ابراهيم/39( مقدم بر اســحاق آمده است تا روشن كند او برادر بزرگ بوده است. )قرشی، 
1377: 311/5( همچنين علت تقدم مغفرت بر رضوان در آیه ﴿َو فِي اْلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد َو 
نْيا إاِلَّ َمتاُع الُْغُروِر﴾ )حدید/20( براي آن است كه انسان  ِ َو ِرْضواٌن َو َما الَْحياُة الدُّ َمْغِفَرٌة ِمَن الَّ
بعد از مغفرت مشــمول رضوان حق تعالی مي شــود. )قرشی، 1377:  31/11 و 32( به تعبير 
دیگر می توان گفت مغفرت سبب می شود تا انسان مشمول رضوان الهی شود چنانكه تقدم 
ماِء َو اْلَْرِض  ُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّ رحمت بر جنت در آیه ﴿ســابُِقوا إِلي  َمْغِفَرٍة ِمْن َرب
ِه﴾ )حدید/21( براي آن اســت كه بيان كند تا مغفرت نباشد  ِ َو ُرُســلِ ْت لِلَِّذيَن آَمنُوا بِالَّ أُِعدَّ
صالحيت اهل بهشت بودن ميسر نيست )قرشی، 1377:  11، 35(. نمونه دیگر تقدیم تزكيه 
َِّذي بََعَث فِي اْلُمِّيِّيَن َرُســواًل ِمْنُهْم يَْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يَُزكِّيِهْم َو يَُعلُِّمُهُم  بر تعليم در آیه ﴿ُهَو ال
الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو إِْن كانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن﴾  )جمعه/ 2( است كه آیت اهلل قرشی در 
این زمينه می نویسد: مقدم  شدن »يزكيهم« براي آن است كه اول باید انسان از شرک و كفر 
و مانند آن پاک گردد، ســپس تعليم حقائق در وجود او جاي گيرد، در حقيقت هر دو باهم 

هستند ولي تزكيه تقدم رتبه دارد. )قرشی، 1377:  11، 158(

6-6- اولویت داشتن
َهواِت ِمَن   جلو افتادن »النساء« از ميان هفت شهوت ذكر شده در آیه ﴿ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َمِة َو اْلَنْعاِم َو الَْحْرِث﴾  ِة َو الَْخْيِل الُْمَسوَّ َهِب َو الِْفضَّ النِّســاِء َو الْبَنِيَن َو الَْقناِطيِر الُْمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ
)آل عمران/14( دليل آن است كه زنان، در موردپسند بودن مقام اول را دارا هستند. )قرشی، 
1377:  33/2( شــاید بتوان بر این مورد اصــل بودن حليت را نيز اضافه كرد كه در ذیل آیه 
 ِ ُ أَِذَن لَُكْم أَْم َعَلي الَّ ُ لَُكــْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعْلتُْم ِمْنُه َحرامًا َو َحالاًل قُْل آلَّ ﴿قُــْل أَ َرأَيْتُْم ما أَنَْزَل الَّ
تَْفتَُروَن﴾ )یونس/59( آیت اهلل قرشی نوشته است: انزال رزق حاكي از حالل بودن آن است و 
چون تحریم از طرف آن ها بود لذا از »حالال« جلو افتاده است زیرا حّليت حكم اولي است 

و حرمت بر آن اضافه شده است. )قرشی، 1377:  406/4(
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6-7- توجه به مخاطب کالم
ُ َو لَْو ُكْنُت أَْعَلُم  ا إاِلَّ ما شاَء الَّ در آیه 188 سوره اعراف ﴿قُْل ال أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفعًا َو ال َضرًّ
وُء إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر َو بَِشيٌر لَِقْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾ نذیر بر بشير  نَِي السُّ الَْغْيَب اَلْستَْكثَْرُت ِمَن الَْخْيِر َو ما َمسَّ
مقدم شــده است؛ زیرا مخاطب ســخن، كفار است و مناسب است كه انذار قبل از بشارت 
باشــد. )قرشی، 1377:  62/4( نمونه دیگر آیه ﴿قالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل ما ُكنَّا فِي أَْصحاِب 
ــِعيِر﴾ )ملک/10( كه تقدیم شنيدن بر تعقل براي آن اســت كه عامه مردم آن را به كار  السَّ

مي برند برخالف تعقل كه مال خواص است. )قرشی، 1377:  259/11(

6-8- توجه به سیاق
 گاهی در قرآن كریم برای رعایت سياق كالم عبارتی پس وپيش شده است، ازجمله در آیه 
اُء﴾ )اعراف/95(  رَّ اُء َو السَّ رَّ يِّئَِة الَْحَسنََة َحتَّي َعَفْوا َو قالُوا قَْد َمسَّ آباَءنَا الضَّ لْنا َمكاَن السَّ ﴿ثُمَّ بَدَّ
يِّئَةِ الَْحَسنََة است كه سيّئة جلوآمده است.  جلو افتادن ضراء از ســراء براي تطابق با َمكاَن السَّ
)قرشی، 1377: 470/3( همچنين حاالت حضرت موسی )ع( در آیات 48 به بعد سوره انبياء 
برخالف ســير تاریخی بر حاالت حضرت ابراهيم )ع( مقدم شــده است زیرا سياق بحث 
مقایســه هدایت گری تورات با قرآن كریم است. )قرشی، 1377:  523/6( نمونه های دیگری 
نيز در احســن الحدیث دیده می شود ازجمله ذیل آیه 37 ســوره الرحمن )قرشی، 1377: 
487/10(، آیات 62 الی 66 ســوره حجر )قرشی، 1377:  377/5 و 378(، آیات 18 الی 20 

سوره نبأ. )قرشی، 1377:  42/12 و 43(

6-9- تقدیم آنچه باعث مسرت شنونده است
الِحاِت ُطوبي  لَُهْم َو ُحْسُن َمآٍب﴾ )رعد/29( »طوبي« مبتدا  َِّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ  در آیه ﴿ال
و خبر آن »لهم« اســت و علت مقدم شدن مبتداي نكره بر ظرف آن است كه در آن بشارت 

هست كه براي شادي شنونده به عجله گویند مانند »بشري لک«. )قرشی، 1377: 243/5(

6-10- بیان قبح مطلب
انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائََة  انِيَُة َو الزَّ  مقدم  شــدن زن زناكار بر مرد زناكار در آیه ﴿الزَّ
َجْلَدٍة﴾ )نور 2( ظاهراً براي آن است كه زنا نسبت به زنان قبيح تر است. )قرشی، 1377:  7، 

)178

6-1- عجیب بودن مطلب
ْيِر فَُهْم   دليل تقدم جن بر انس در آیه ﴿َو ُحِشــَر لُِســَلْيماَن ُجنُوُدُه ِمَن الِْجنِّ َو اْلِنِْس َو الطَّ

يُوَزُعوَن﴾ )نمل/17( براي آن است كه تسخير آن ها عجيب است. )قرشی، 1377:  445/7(
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دد 6-12- مسجل کردن عذاب

كَّي َو أَمَّا  ي َو ما َعَلْيَك أاَلَّ يَزَّ در آیات 5 الی 10 سوره عبس ﴿أَمَّا َمِن اْستَْغني  فََأنَْت لَُه تََصدَّ
َمْن جاَءَك يَْســعي  َو ُهَو يَْخشي  فََأنَْت َعْنُه تََلهَّي﴾ »انت« در دو محل مقدم آمده است و آمدن 

»له-عنه« برای تسجيل عتاب و مالمت است )قرشی، 1377:  81/12 و 82(

6-13- رعایت فواصل آیات
این جنبه مربوط به زیبایی كالم اســت و سجع زیبایی در عبارات كنار همدیگر در آیات 
ِ « در آیه 75 ســوره قصص درواقع بعد  قرآن پدید می آورد؛ مثاًل عبارت »فََعلُِموا أَنَّ الَْحقَّ ِلَّ
از »َضلَّ َعْنُهْم ما كانُوا يَْفتَُرونَ « قرار دارد و به جهت تناسب آخر آیات، مقدم  شده است ﴿َو 
ِ َو َضلَّ َعْنُهْم ما كانُوا يَْفتَُروَن﴾   يداً فَُقْلنا هاتُوا بُْرهانَُكْم فََعلُِموا أَنَّ الَْحقَّ ِلَّ نََزْعنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة َشــهِ
)قرشی، 1377:  81/8( توجه به آیات قبلی و بعدی نيز گواه بر این است زیرا همه جمالت 
این سياق به طور هماهنگ به  كار رفته اند: تُْرَجُعوَن )آیه 70(، تَْسَمُعوَن )آیه 71(، تُْبِصُروَن )آیه 

72(، تَْشُكُروَن )آیه 73(، تَْزُعُموَن )آیه 74(، يَْفتَُرونَ )آیه 75(، الَْفِرِحيَن )آیه 76( و...

7- اغراض معنایی خاص
برخی اغراض ذكر شــده در تفسير احســن الحدیث كه مرتبط با محتوای خود عبارات 

هستند و تحت عنوان خاصی قرار نمی گيرند ازجمله:
وُم فِي أَْدنَى اْلَْرِض َوُهم مِّن بَْعِد َغَلبِِهْم َســَيْغلِبُوَن﴾ )روم/2و3(؛ وعده غلبه روم  ﴿ُغلِبَِت الرُّ
بر فارس جلو افتاده تا با عملي شــدن وعده پيروزي روم به عملي شدن وعده پيروزي دین 

استدالل شود. )قرشی، 1377:  168/8(
ْيِر فَُهْم يُوَزُعوَن﴾ )نمل/17(؛ تقدم انس بر  ﴿َو ُحِشَر لُِسَلْيماَن ُجنُوُدُه ِمَن الِْجنِّ َو اْلِنِْس َو الطَّ

طير برای رعایت مقابله جن و انس است. )قرشی، 1377:  445/7(
ُ َعلي  ِعْلٍم﴾ )جاثيه/23(؛ تقدیم  »الهه« بر »هواه«  ـُه الَّ ﴿أَ فََرأَيْــَت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه َو أََضلَـّ
حاكي اســت كه آن ها مي دانند خدایي و الهي دارند، ولي به جای آن هواي نفس را اطاعت 

مي كنند و آن سبب »اله« قرار دادن نفس است. )قرشی، 1377:  115/10(
﴿أَ فَنَْجَعُل الُْمْسلِِميَن َكالُْمْجِرِميَن ما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن﴾ )قلم/35(، این دو آیه و آیات مابعد 
در نفي مساوات مســلمين با مجرمين است، گویي مشركان پيش خود گفته اند اگر آخرتي 
هم باشد ما در آن از مسلمانان برتر یا الاقل مانند آن ها در نعمت خواهيم بود. علی هذا آیات 
شریفه این توهم را به طور كامل نفي مي كند ولي در این صورت الزم بود گفته شود »ا فنجعل 
المجرمين كالمسلمين« اّما مقدم  شدن مسلمين براي آن است كه مي فرماید فكر مي كنيد مقام 
مسلمانان را چنان پایين مي آوریم كه آن ها را مانند مجرمان قرار مي دهيم؟ در هر دو صورت 
مطلب یكي اســت ولي عنوان فرق مي كند. )قرشــی، 1377:  294/11( آنچه از این عبارت 
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برداشت می شــود محوریت مورد بحث است كه به نظر آیت اهلل قرشی در این تعبير قرآن، 
مسلمانان محور قرار می گيرند و مجرمان با این گروه سنجيده می شوند.

ِ ذلُِكْم  در آیه 41 سوره توبه ﴿انِْفُروا ِخفافًا َو ثِقااًل َو جاِهُدوا بَِأْموالُِكْم َو أَنُْفِسُكْم فِي َسبِيِل الَّ
َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعَلُمونَ﴾ جهاد با اموال نقد بر جهاد با نفس شده است تا روشن كند باید 
اول با اموال، تجهيزات جنگ را فراهم آورد تا نوبت به »انفســكم« برســد )قرشی، 1377: 
242/4(، كه می توان غرض از این تقدیم را بيان نكته فقهی دانست، هرچند استخراج حكم 

فقهی از این عبارت آیت اهلل قرشی مشكل است.

8- اشکاالت تفسیر احسن الحدیث در بحث تقدیم و تأخیر
علی رغم تالشی كه آیت اهلل قرشی در تدوین تفسير و ذكر اسباب و اغراض تقدیم و تأخير 
داشته است، گاهی اشــتباهات جزئی در تفسير دیده می شود كه علت آن یكسانی اغراض 
جمالت با اغراض تقدیم و تأخير است، بدین  صورت كه حصر و اختصاص به عنوان یكی 
از مهم ترین اغراض تقدیم و تأخير با برخی عباراتی كه تقدیم و تأخيری ندارند آميخته  شده 

و از هر دو با عنوان تقدیم و تأخير یادشده است. این اشكال در دو مورد دیده می شود:
8-1- واژه »انّمــا« مركب از »ان« و »مای كافه« دليل بر حصر اســت )ابن عقيل، 1380: 
373/1-375؛ محمــدي بامياني، بی تا:  324/2( و هرچند جایگاه آن صدر كالم اســت ولی 
ارتباطی به تقدیم و تأخير اصطالحی ندارد، زیرا در تقدیم و تأخير باید كالم از جایگاه اصلی 
خود جابجا شــود درحالی كه جایگاه انما صدر كالم بوده و تغييری در آن صورت نگرفته 
َّما أَنَا َرُسوُل َربِِّك ِلََهَب لَِك ُغالمًا  است، ليكن در تفسير احسن الحدیث در ذیل آیه ﴿قاَل إِن
َزِكيًّا﴾ )مریم/19( آمده اســت: جلو افتادن انما برای افاده حصر و ازاله شک است. )قرشی، 

)314/6  :1377
8-2- ضمير فصل دليل بر حصر و اختصاص اســت )ابن هشــام، بی تا: 496/2، مهدي، 
بی تــا:  646/2( و این كلمه نيز ارتباطی به تقدیم و تأخير اصطالحی ندارد؛ زیرا در تقدیم و 
تأخير باید كالم از جایگاه اصلی خود جابجا شود در حالی كه جایگاه ضمير فصل بين مبتدا 
و خبر بوده و تغييری در محل آن صورت نگرفته اســت هرچند در تفسير احسن الحدیث 
ِِّهْم َو أُولئَِك ُهُم  در مواردی چنين آمده اســت: تقدیم »هم« در آیه ﴿أُولئَِك َعلي  ُهدًي ِمْن َرب
الُْمْفلُِحوَن﴾ )بقره/5( براي حصر و اختصاص است )قرشی، 1377:  48/1(؛ مفسران دیگر نيز 
به فصل بودن این ضمير اشــاره كرده اند )طوسی، بی تا:  59/1، زمخشری، 1407:  46/1، ابن 
عاشــور، 1984:  243/1(، در ذیل آیه 20 سوره توبه ﴿أُولئَِك ُهُم الْفائُِزونَ ﴾ )قرشی، 1377: 
الُِمونَ ﴾ )قرشی، 1377:  َُّهْم ِمْنُكْم فَُأولئَِك ُهمُ  الظَّ  204/4 و 205(، آیه 23 سوره توبه ﴿َو َمْن يَتََول
 206/4( و آیه 179 ســوره اعراف ﴿اُولئَِك ُهُم الْغافُِلونَ ﴾ )قرشی، 1377:  151/4( این مسئله 

تكرار شده است.
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تقدیم و تأخير عبارت است از جابجایی كلمات قرآن كریم در جمله از جایگاه اصلی خود 
بنا بر ضرورت نحوی یا بيان نكات بالغی همچنين مقدم شــدن عبارتی بر عبارت دیگر در 

چند جمله مرتبط با یک موضوع مشخص كه دليل خاص معرفتی دارد.
تقدیم و تأخير عالوه بر ایجاد زیبایی كالم، باعث انتقال مفاهيم جدید به مخاطب می گردد، 
لذا می توان آن را بخشی از نظم ساختاری قرآن دانست و علی رغم تالش علما در تدوین مستقل 

یا غيرمستقل آن، به شكل مشخص در تفسير احسن الحدیث مورد بررسی قرار نگرفته است.
بررســی شيوه های بيان تقدیم و تأخير بيانگر آن است كه آیت اهلل قرشی در تفسير احسن 
الحدیث گاهی تقدیم و تأخير را به شكل احتمال مطرح كرده و گاهی نظر قطعی ارائه كرده 
است، چنانكه در برخی موارد به تقدیم و تأخيرهای نحوی اشاره می كند و گاهی تعدد تقدیم 
و تأخير در یک آیه را ذكر و گاهی تقدیم و تأخير چند آیه با محتوای یكسان بر آیات دیگر 
را باهم متذكر شــده و برای زیبایی كالم در برخی موارد تقدیم و تأخير را به شكل پرسش 

و پاسخ ارائه كرده است.
منابع تفسير احسن الحدیث در تبيين تقدیم و تأخير عالوه بر نظر شخصی مؤلف، آیات 
دیگر قرآن، تفسير الميزان، تفسير مجمع البيان است و گاهی نظر مفسران دیگر را بدون ذكر 
نام آورده است. البته در مواردی نيز تقدیم و تاخير مشهور بين متقدمان را نپذیرفته و نظر بر 

عدم جابجایی كلمات داده است.
مهم ترین اغراض تقدیم و تأخير در تفسير مذكور عبارت اند از: حصر و اختصاص، رعایت 
فواصل آیات، تأكيد بر اهميت مطلب، بيان شــرافت و فضيلت، توجه دادن به مطلب، بيان 
تقــدم وجودی، بيان عظمت، بيان قبح مطلب، اولویت داشــتن، بيان حكم فقهی، توجه به 
مخاطب كالم، ذكر كلمات مسرت بخش برای شنونده، مسجل كردن عذاب، توجه به سياق 

است كه برای هر كدام شواهدی از قرآن ذكر شده است.
تفسير احسن الحدیث حصر با »انّما« و آمدن »ضمير فصل« را به عنوان تقدیم و تأخير ذكر 

كرده است كه ارتباطی به تقدیم و تأخير اصطالحی ندارند.
بررسی دقيق موضوع تقدیم و تأخير در تفسير احسن الحدیث راهگشای پژوهش های جدیدی 
اســت كه می تواند به عنوان مقاالت و پژوهش های رساله های دكتری مورد تحليل قرار گيرد، 
ازجمله می توان موضوعات زیر را بستر پژوهش های جدید معرفی كرد: تدوین مبانی آیت اهلل 
قرشی در مباحث بالغی و به طور ویژه در بحث تقدیم و تأخير، بررسی تقدیم و تأخير به شكل 
تطبيقی ميان مفسران برجسته جهت ارائه دستاوردهای نوین، بررسی ميان رشته ای بحث بين علم 
تفسير )و بالغت و سایر علوم اسالمی( با علم زبان شناسی و ارتباطات همچنين بررسی تقدیم 

و تأخير ميان ادبيات عرب با سایر زبان ها به ویژه با توجه به نظریات جدید علم زبان شناسی.
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