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Abstract
The spiritual fit and the choice of words in the interpretation of the Quran 
as one of the components of the miracle of this divine book have always 
been the focus of the thinkers of the Quranic sciences, and they have 
mentioned the continuity of the verses of the Quran with different terms 
such as expressive fit, order, coherence and harmony. The Qur'an some-
times has different language interpretations about a single subject, and 
this category can be found in the story of Adam which has been repeated 
in seven chapters of the Qur'an in various and variable styles and con-
texts, sometimes with adverbs and sometimes with brevity. The creation 
of man, the prostration of angels before him, and the refusal of Satan to 
prostrate, and the temptation and misguidance of Adam and Eve by him, 
constitute the events of this story. The present article has a descriptive and 
analytical approach to the thematic and stylistic analysis of this story in 
two surahs of mysticism and stone based on the context of the Quranic 
order to discover similarities and differences in content and style of the 
story of Adam in these two suras, the cause of expressive differences in 
Analyze sentences and words based on contextual and linguistic context. 
One of the most important findings of the research is that there is no 
complete repetition in the Qur'an, except in a few cases, and the story of 
Prophet Adam in Surah A'raf and Al-Hijr, despite the thematic similarity, 
subtle expressive differences in word choice, grammatical constructions, 
and style. They have a statement that can be interpreted in the light of the 
context of the order of the Qur'an.
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 وااکوی مقایسه  ای تناسب بیاین داستان حضرت آدم )ع( 
در سوره  های اعراف و حجر بر اساس سیاق قرآین

)تاریخ دریافت: 1401/02/04 تاریخ پذیرش: 1401/05/09(
جمالطالبیقرهقشالقی1
عاطیعبیات2

چکیده
تناسب معنوی و گزینش واژگان در تعبیر قرآنی به عنوان یکی از مؤلفه های اعجاز این کتاب 
آســمانی، همواره مورد توجه اندیشمندان علوم قرآنی قرار گرفته، و از پیوستگی آیات قرآن، با 
اصطالحات مختلفی همچون تناســب بیانی، نظم، اتّساق و تناسق یاد کرده اند. قرآن، گاهی 
درباره یک موضوع واحد تعابیر زبانی متفاوتی داشته است، و این مقوله را می توان در داستان 
حضرت آدم )ع( یافت که در هفت ســوره قرآن در ســبک و سیاقی متنوع و متغّیر تکرار شده 
است که گاهی همراه با اطناب و گاهی همراه با ایجاز بوده است. خلقت انسان، سجود مالئکه 
در برابر او، و امتناع ابلیس از ســجود، و وسوسه و گمراهی آدم و حّواء به دست او حوادث این 
داســتان را تشکیل می دهد. جستار حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی به واکاوی مقایسه ای 
بیانی و سبک شناختی این داستان در دو سوره اعراف و حجر بر اساس بافت زبان قرآن پرداخته 
اســت تا ضمن کشف نقاط تشابه و تفاوت در بیان و سبک داســتان حضرت آدم در این دو 
ســوره، علّت تفاوت های بیانی موجود در جمالت و واژگان را بر اساس سیاق مقامی و زبانی 
تحلیل نماید. از مهم ترین یافته های پژوهش می توان به این نکته اشاره نمود که در قرآن تکراز 
تاّم _به جز در موارد اندک_ وجود ندارد، و داســتان حضرت آدم در سوره هاي اعراف و حجر 
علیرغم شباهت موضوعي، تفاوت هاي بیاني ظریفي در گزینش واژگان، ساخت هاي دستوري، 

و سبک بیان موضوع دارند که در پرتو سیاق قرآن قابل تفسیر است.
واژگان کلیدی: قرآن، داستان حضرت آدم، سبک بیانی، سیاق، اعراف و حجر
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1. مقدمه
مقوله تناسب از گذشته های دور مورد توجه پژوهشگران و عالمان بالغت و حوزه علوم 
قرآنی بوده، و دیدگاه های ارزشــمندی در این زمینه ارائــه نمودند. جاحظ در کتاب البیان 
و التبییــن به این امر پرداخته و دیدگاه بشــر بن معتمر را نقــل می کند که »هر کس معنای 
ارزشــمندی بخواهد، باید واژه شایسته ای برای آن بجوید؛ زیرا حّق معنای شریف، واژه ی 
شریف است.« )جاحظ، 2005م: 91/1( با بررسی دیدگاه های علمای بالغت می توان به این 
جمع بندی دست یافت که مباحث مربوط به تناسب در اندیشه آنان حول سه محور تناسب 
واژگان با دیگر واژگان، تناسب معانی با همدیگر، و تناسب واژگان با معانی چرخیده است. 
عالمان قرآن نیز توجه ویژه ای به این مســأله تناسب داشته، و از آن تحت علم المناسبه یاد 
کرده اند. از سوی دیگر، تناسب بیانی به عنوان یکی از وجوه اعجاز قرآن است که به عنوان 
دانشی مستقّل و با عناوین مختلفی همچون نظم قرآنی، بیان قرآنی، بالغت قرآنی و... از آن 
یاد شده است. سبک شناســی قرآن به عنوان یکی از مباحث بالغی، از ویژگی های تناسب 
بیانی و دستاوردهای آن بهره می برد تا زیبایی های بیانی آن را هر چه بیشتر به تصویر کشد.

یکی از ســبک های زیبای قرآن برای هدایت انسان، داستان سرایی و بیان سرگذشت اقوام 
پیشین، پیامبران و انبیای الهی است. داستان حضرت آدم )ع( یکی از داستان هایی است که در 
هفت سوره »بقره، ص، إسراء، کهف، طه، اعراف و حجر« بدان پرداخته شده، تا در مجموع 
داســتان کاملی ارائه گردد. هدف کّلی از داســتان حضرت آدم )ع( بیان قدرت خارق العاده 
خداونــد، اثبــات وحدانیت او، وحدت دین و پیامبران الهی، آگاه ســاختن فرزندان آدم از 
گمراهی و فریب شیطان، و نشان دادن دشمنی دیرینه او با انسان از زمان پدرشان آدم در یک 
ساختار داستانی زیبا اســت. مبرهن است که داستان های قرآنی از منظر ساختار و محتوا با 
داستان های ادبی تفاوت دارند، و خیال پردازی و اسطوره جایگاهی در آن ندارد. داستان های 
قرآنی در واقع مســتندات تاریخی هستند که هیچ شّک و شائبه ای در آن ها وجود ندارد. در 
این میان، داســتان های انبیاء و پیامبران الهی به جهت اشتمال بر عبرت و موعظه از اهمیت 
دو چندانی برخوردار است. قرآن می فرماید: ﴿لََقْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرٌة ِلُولِي اْلَلْبَاِب َما َكاَن 
َحِديثًا يُْفتََرى﴾ )یوسف/111(؛ »به راستی در سرگذشت آنان، برای خردمندان عبرتی است.  
سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد.« و بر این اساس است که برخی از پژوهشگران 
معتقدند »داســتان های قرآن در واقع قّصه نیست، بلکه عبرت و موعظه و آموزش و هدایت 
اســت که در شکل داستان و قالب قصه تجّلی کرده است. نقل حوادث و جریان های اتفاق 
افتاده بین انبیاء و امت ها و در واقع بیان سنت های الهی است، و این قالب هنری ظرفی برای 
ارائه معرفت ها و حجت هاســت.« )محدثی، 1368ش: 168( نکته دیگر اینکه داســتان های 
قرآنی نه به صورت موضوعی مســتقل، بلکه در راســتای همان رسالت هدایت بخشی و 
متناســب با روند عمومی و مناسب با تبیین و توضیح موضوع و محور اصلی سوره به کار 
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می رود. )ر.ک: عبدالعال، 1988: 44/1(
به داســتان حضرت آدم _همچنان که پیش تر هم اشاره شد_ در هفت سوره قرآن اشاره 
شده است؛ دو سوره اعراف و حجر از جمله آنهاست که با زبانی شیوا و بلیغ بدان پرداخته 
شــده است. عّلت انتخاب این دو ســوره به وجود تفاوت های زبانی ظریف از منظر بیان و 
سبک در پردازش داستان برمی گردد، به گونه ای که این تفاوت های بیانی در بقیه سور مورد 
اشــاره کمتر به چشم می خورد. خداوند در آیات 11 تا 25 سوره اعراف، و آیات 26 تا 44 
ســوره حجر به بیان داستان آدم )ع( پرداخته اســت. با بررسی آیات این دو سوره می توان 
تفاوت ها و شــباهت های محتوایی و سبک شــناختی ظریفی مالحظه نمود. بر این اساس، 
پژوهش حاضر به دنبال مقایسه داستان حضرت آدم )ع( در این دو سوره، تبیین تفاوت های 
موضوعی و ســبکی، و در نهایت تحلیل اختالفات بیانی در پرتو سیاق نظم قرآنی، و یافتن 

پاسخی به سؤاالت زیر است:
ـ داستان حضرت آدم )ع( در سوره های اعراف و حجر چه تفاوت ها و شباهت های بیانی 

و سبک شناختی با هم دارند؟
ـ شباهت ها و تفاوت های بیانی آیات مربوط به داستان حضرت آدم در این دو سوره چه 

ارتباطی با محتوای هر سوره دارند؟ 
ـ اختالفات بیانی این دو ســوره در بیان داســتان حضرت آدم )ع( چگونه در پرتو سیاق 

قرآن تبیین می گردد؟ 

1. 1. پیشینه پژوهش
پژوهش های فراوانی درباره ی داســتان های قرآن صورت گرفته است، و هر کدام از آن ها 
بخشــی از زوایای زبان داســتانی قرآن را مورد مداقّه قرار داده اند؛ اما در ارتباط با مقایسه 
مضمونی و سبک شناختی داستان حضرت آدم )ع( در سوره هایی که این داستان در آن تکرار 
شــده است، پژوهش مستقلی انجام نشده است. پژوهش های که در ارتباط با کلیّت داستان 

حضرت آدم )ع( انجام شده است به شرح ذیل است:
ـ محمدرضا حاجی اسماعیلی و همکارانش )1390( در مقاله ای با عنوان »داستان آفرینش 
و سرگذشــت حضرت آدم )ع( در قرآن« منتشر شده در شماره اول مجله مطالعات قرآن و 
حدیث، به بررســی پیشینه تاریخی خلقت، مفهوم حقیقت و تمثیل در داستان آفرینش آدم 
پرداخته اند. مهم ترین یافته پژوهش مذکور این است که داستان آفرینش و سرگذشت انسان 

در قرآن، متضمن مفاهیم عمیق فلسفی_عرفانی و شیوه بیان آن بر وجه تمثیلی است.
ـ محمد جعفری )1391( در پژوهشی با عنوان »قصه های قرآنی و رویکردهای زبان دینی 
در تحلیل آن ها: با تأکید بر قّصه خلقت حضرت آدم )ع(« به بررســی سازوکارهای گفتاری 
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قرآن و داللت های زبان دینی در ســوره آدم )ع( پرداخته اســت. پژوهش مذکور در شماره 
178 نشریه معرفت چاپ شده است.

ـ در پژوهش مرضیه زارع زردینی )1392( با عنوان »تصویر هنری داستان حضرت آدم 
در قرآن کریم« که در شــماره ســوم فصلنامه پژوهش های ادبی_قرآنی چاپ شده است، 
نویســنده به بررسی ویژگی های هنری داســتان حضرت آدم از دید تصویرهای هنری و 
عناصر ســاختاری پرداخته، و به این نتیجه رسیده است که تخیل حّسی و پدیده ی تجسم 
امور در داســتان های قرآن از جمله داستان حضرت آدم، نقش زیادی در زیبایی هنری آن 

داستان ایفا می کند.
ـ زهرا دّری و پریسا ایمانی گورادل )1393( به »تحلیل عناصر داستانی سرگذشت حضرت 
آدم )ع( در قرآن کریم با تکیه بر روایات« پرداخته، وبه این نتیجه دست یافته اند که ساختار 
مهندسی داســتان آدم )ع( به گونه ای است که اکثر عناصر داستانی شناخته شده در ادبیات 
داستانی مانند طرح، ساختار، تم و اندیشه، کشمکش، شخصیت، شخصیت پردازی، گفتگو، و 
زمان مکان در آن وجود دارد. این پژوهش در شماره دوم فصلنامه پژوهش های ادبی _قرآنی 

منتشر شده است.
ـ مریم بخشی و علی باقر طاهری نیا )1395( در پژوهشی با عنوان »تعددیة وجهات النظر 
وانزیاحیتها فی قصة آدم )ع( في القرآن الکریم« چاپ شده در شماره 23 فصلنامه لسان مبین 
به بررســی تعدد زاویه دید و آشنایی زدایی آن در داســتان آدم )ع( پرداخته و به این نتیجه 
رسیده اند که تنوع کاربرد صیغه های روایی در این داستان به خوبی به کار رفته و از شکل های 

مختلف هنری در آن استفاده شده است.  
از آنچه گذشــت به وضوح پیداست که پرداختن به شباهت ها و تفاوت های بیانی داستان 
حضرت آدم )ع( موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. لذا، پژوهش حاضر با پرداختن 
به این موضوع، به دنبال کشف بخش کوچکی از زوایای بیانی قرآن در موضوعی واحد، و 

تناسب واژگان با سیاق موضوعی است.

   2. ماهیت تشابه لفظی در سیاق داستان های قرآنی
در بادی أمر چنین به نظر می رســد که برخی از داســتان های قرآن، به ویژه داستان های 
مربوط به پیامبران الهی در بیش از یک سوره قرآن تکرار شده  است. عّده ای از پژوهشگران، 
تکرار یک داســتان با بیان های گوناگون و بدون تغییر پیام و معنای آن را دلیل اعجاز قرآن 
دانســته اند. )ســیوطی، 1416هـ: 183/2( برخی دیگر نیز عّلــت آن را تکمیل تصویرها و 
صحنه ها و افزودن به قدرت تجسم و عینیت مخاطبان از طریق آوردِن عناصر نو به تناسب 
فضای بازگویی هر قصه گفته اند. )ر.ک: حســینی، 1377ش: 53( ســید قطب با نفی تکرار 
در داستان های قرآن می گوید: »برخی گمان می کنند قّصه های قرآن تکراری است؛ زیرا یک 
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قّصه در ُصور گوناگونی بیان شــده اســت. اما نگاه تیزبینانه نشان می دهد که یک داستان یا 
بخشی از آن از جنبه هدف و نحوه قرار گرفتن در سیاق، در قالب بیانی واحدی تکرار نشده 
اســت، و هر جا بخشی از داستان تکرار شده باشد معنای جدیدی را افاده کرده، و تکراری 
بودن را نفی می کند.«  )قطب، 1971م: 64( دیدگاه محمد قطب هم تا حدودی مشــابه سید 
قطب اســت. او معتقد است که »تنوع بیانی _و نه تکرار_ مقوله ای حقیقی در قرآن است و 
این، اعجاز قرآن اســت که موضوعی را در قالبــی به ظاهر تکراری، برای تذّکر و تربیت و 
هدایــت بیان می کند. به گونه ای که علیرغم کثرت پرداختن به یک موضوع، هرگز صورت 

بیانی مشابهی در آن یافت نمی شود.« )قطب، 1980م: 261(
اما حقیقت این اســت که تکرار تاّم در قرآن کریم جز در موارد بسیار اندکی وجود ندارد 
)ر.ک: ابن تیمیه، 2000م: 408( و اگر نیک در سیاق آیات قرآن بنگریم و مؤلفه های گوناگون 
یک داســتان را در سور مختلف مقایسه کنیم، متوجه این نکته خواهیم شد که هدف اصلی 
از تکرارهای متفاوت و گاهاً تا حدودی یکســان معنایی داســتان ها، ناشی از غرض اصلی 
سور قرآنی است. از سوی دیگر، اهداف تعلیمی و تربیتی هر سوره از قرآن با دیگر سوره ها 
متفاوت است، و صرف شباهت لفظی در برخی صحنه ها و صور بیانی به مثابه تکرار محض 
نخواهد بود. در قرآن برای پرهیز از تکرار تاّم، تغییراتی در قالب تقدیم و تأخیر، و حذف و 
اضافه و... ایجاد شده است. بارزترین وجوه اختالف لفظی در بین آیات به ظاهر متشابه قرآن 

کریم را می توان در موارد ذیل عنوان کرد:
1ـ  اختالف در صیغه واژگان؛ مثل آیات ﴿فََمن تَبَِع ُهداى﴾ )بقره/38( و ﴿فََمن اتّبَع ُهداى﴾ 

)طه/123(
2 ـ اختالف در معرفه و نکره بودن واژگان؛ مثل آیات ﴿فاســتَِعذ باهللِ إنّه ســميٌع عليٌم﴾ 

)اعراف/200( و ﴿فاستَِعذ باهللِ إنّه هو الّسميُع العليُم﴾ )فصلت/36(
نا النّاُر إال أيّامًا معدودة﴾ )بقره/80(  3ـ  مفرد و جمع بودن واژگان؛ مثل آیات ﴿قالوا لن تََمسَّ

نا النّاُر إال أيّامًا معدودات﴾ )آل عمران/24( و ﴿قالوا لن تََمسَّ
4 ـ ذکر واژه ای در یک مکان، و حدف آن در مکانی دیگر؛ مثل آیات ﴿َوقاتِلوهم َحتّی ال 
تَکوَن فِتنــٌة ويکوُن الّديُن هللِ﴾ )بقره/193( و ﴿َوقاتِلوهم َحتّی ال تَکوَن فِتنٌة ويکوُن الّديُن كلُُّه 

هللِ﴾ )انفال/39(
5 ـ جایگزینــی واژه ای به جای واژه دیگر؛ مثل آیات ﴿فانَفَجرت منه اثنتا َعشــَرَة عينٌا﴾  

)بقره/60( و ﴿فانبَجست منه اثنتا َعشَرَة عينٌا﴾ )اعراف/160(
6 ـ تقدیــم و تأخیر یک یا چند جمله؛ مثل آیات ﴿وادُخلوا الباَب ُســّجداً وقُولوا ِحّطة﴾ 

)بقره/58( و ﴿وقُولوا ِحّطة وادُخلوا الباَب ُسّجداً﴾ )اعراف/161(
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3. شباهت های موضوعی داستان حضرت آدم در دو سوره 
داســتان در هر دو سوره، با موضوع خلقت حضرت آدم )ع( آغاز می شود، و خداوند در 
هر دو ســوره، به مالئکه دســتور می دهد تا در مقابل آدم )ع( سجده کنند. قرآن در هر دو 
سوره، از فرمانبرداری مالئکه در برابر دستور الهی سخن به میان آورده، و از نافرمانی ابلیس 
و عدم امتثال دستور خداوند خبر می دهد. در هر دو سوره، خداوند از ابلیس، عّلت تمرد و 
نافرمانی اش را می پرســد، و تکبّر و خودبرتربینی ناشی از تفاوت در خمیر مایه ی خلقت را 
عّلت ســرپیچی ابلیس بیان می کند. در هر دو سوره، خداوند به ابلیس دستور می دهد تا از 
آن مقام و موقعیت خارج شود که ابلیس از خداوند مهلت طلب می کند. اجابت درخواست 
ابلیس و اعطای مهلت به او در هر دو ســوره آمده است. ابلیس در هر دو سوره سوگند یاد 
می کند به خاطر اینکه خداوند او را گمراه و به بی راهه کشــانده اســت، در کمین بنی آدم 
نشسته و آنان را گمراه خواهد ساخت، و خداوند هم در هر دو سوره سوگند یاد می کند که 

جنهم، جایگاه ابدی کسانی خواهد بود که از ابلیس پیروی می کنند. 
آنچه گذشــت خالصه ای از بارزترین موضوعات مشــابه قّصه حضرت آدم در دو سوره 
اعراف و حجر بود. و به نظر می رسد موارد باال ارکان اصلی داستان و صحنه های اساسی آن 
را تشکیل می دهند. لذا این چارچوب های کّلی در سایر سور قرآن که به داستان حضرت آدم 

پرداخته است، به چشم می خورد.

4. شباهت های بیانی داستان حضرت آدم در دو سوره 
قرآن در هر دو ســوره برای نشــان دادن امتناع ابلیس از سجود از ساختار )إاّل + ابلیس( 
استفاده کرده است. خداوند متعال آنجا که از ابلیس عّلت عدم امتثال دستور الهی برای سجده 
را می پرسد، از حرف استفهام )ما( و حرف ناصبه )أن( همراه با حرف نفی )ال( استفاده کرده 
اســت: ﴿ما منَعَک أاّل تسجد﴾ )اعراف/12( و ﴿ما لَک أاّل تکون من الّساجديَن﴾ )حجر/32( 
آنجا که خداوند متعال عّلت تمّرد و سرپیچی ابلیس از سجده را بیان می فرماید، حضرت آدم 
)ع( را مــورد خطاب قرار می دهد که ﴿َخلقتَه ِمن ...﴾ )اعراف/12( و این امر اعتراف ابلیس 
را نشان می دهد که آفرینش از آِن خداست. قرآن پس از اینکه ابلیس از فرمانبرداری خداوند 
امتناع ورزید، به طور مستقیم با فعل امر )اُخرج منها( به او دستور خروج می دهد، و در هر 
دو سوره، مهلت خواستن ابلیس را با جمله واحدی بیان فرموده است: ﴿قاَل أنِظرني إلی يوم 
يُبعثُون﴾. قرآن پاسخ مثبت خداوند به استجابت درخواست ابلیس مبنی بر اعطای مهلت به 
او را با یک ســاختار و قالب نشان داده است: ﴿قاَل ... إنّک ِمن المنظرين﴾. عّلت اغواگری 
بنی آدم توسط ابلیس نیز با ترکیب یکسانی بیان شده است: ﴿قال... بما أغويتَني﴾. خداوند 
متعال در هر دو ســوره سرنوشت انســان هایی را که از ابلیس تبعیّت می کنند به ﴿جهنّم... 
أجمين﴾ ختم نموده اســت، که داّل بر مســتثنی نکردن احدی از گمراهان است. در هر دو 
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سوره، واژه های مالئکه و ابلیس در دو صحنه داستانی ذکر شده، و هر دو هم با فعل »قال« 
آغاز شــده است. و نهایتاً اینکه، در هر دو ســوره، به الم قسِم محذوف اکتفا شده، و فعل 
﴾ و  جواب قسم با نون تأکید ثقیله مورد تأکید قرار گرفته است؛ در سوره اعراف با ﴿لقعدنَّ
﴾. آنچه گذشت مهم ترین وجوه شباهت بیانی در داستان  .. لغوينَّ در سوره حجر با ﴿لزيننَّ

حضرت آدم در سوره های اعراف و حجر بود.

5. تفاوت های موضوعی داستان حضرت آدم در دو سوره 
علیرغم اینکه در هر دو سوره اعراف و حجر داستان حضرت آدم )ع( ذکر شده است، اما 

تفاوت های بیانی اندکی را می توان بین آن دو یافت: 
آغاز قّصه آدم )ع( در این دو ســوره تا حدودی متفاوت است. در سوره اعراف، خطاب 
خداوند متوجه بندگان اســت و اینکه او آنان را آفریده اســت؛ اما در سوره حجر خداوند 
خطاب به مالئکه می فرماید بشــری را خلق خواهد کرد. قرآن در سوره اعراف، خمیر مایه 
آفرینش انســان را ﴿من طيٍن﴾ و در سوره حجر آن را ﴿من صلصاٍل من حمأ مسنوٍن﴾ ذکر 
کرده است. ضمن اینکه در سوره اعراف بحث خلقت انسان از ﴿طين﴾ از زبان ابلیس بوده 
اســت، در حالیکه در سوره حجر، بحث خلقت انســان از ﴿صلصال من حمأ مسنون﴾ از 
زبان خداوند و در گفتگو با مالئکه جاری شده است. خداوند در سوره اعراف، خمیر مایه 
آفرینش ابلیس را ﴿من نار﴾ و آن هم از زبان خود او بیان کرده اســت، حال آنکه در سوره 
حجر به این موضوع اشاره ای نشده است. همچنین در سوره حجر، از مسأله دمیدن در روح 
که الزمه آفرینش حضرت آدم )ع( می باشــد، سخن به میان آمده است، اما در سوره اعراف 

بدان پرداخته نشده است.   
خداوند در ســوره اعراف بر خالف سوره مبارکه حجر به صراحت از خشم بر ابلیس و 
طرد او از مقامش سخن گفته است: ﴿فما يکون لَک أن تتکبَّر فيها﴾. از سوی دیگر در سوره 
حجر، لعن ابلیس تا روز قیامت آمده است. در سوره اعراف، ابلیس سوگند یاد کرده است که 
همه بندگان خدا را گمراه خواهد کرد، اما در سوره حجر بندگان مخلص او را استثنا نموده 

است: ﴿إال عباَدک منهُم الُمخلصين﴾. 
در سوره حجر خداوند می فرماید که ابلیس جز بر انسان های گمراه سلطه و قدرتی ندارد: 
﴿إّن عبادى ليَس لک عليهم ســلطاٌن إاّل من اتّبعَک مَن الغاويَن﴾. اما در ســوره اعراف بدین 
امر اشــاره نشده است. همچنین در ســوره اعراف به داستان دخول آدم و حّوا به بهشت و 
وسوسه و تحریک شیطان برای خوردن از میوه ممنوعه اشاره شده است، اما در سوره حجر 
بدان پرداخته نشده است. داستان حضرت آدم در سوره حجر با صحبت از درهای بهشت و 

اوصاف آن به پایان می رسد، در حالیکه در سوره اعراف چنین چیزی وجود ندارد. 
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6. تفاوت های بیانی داستان حضرت آدم در دو سوره
داســتان حضرت آدم )ع( در ســوره اعراف با عبارت »ولقد« و در ســوره حجر با »وإذ« 
آغاز شده اســت. خداوند در مطلع سوره اعراف، بنی آدم را با ضمیر جمع ﴿ولقد َخَلقناكم 
ثّم صّورناكم﴾ و در سوره حجر با فعل مفرد ﴿وإذ قال ربّک﴾ مورد خطاب قرار داده است. 
در ســوره اعراف، به صراحت از نام آدم یاد شده، اما در سوره حجر از مفهوم کنائی ﴿بشر 
من صلصاٍل من َحمأ َمسنُون﴾ استفاده شده است. همچنین در سوره اعراف دستور به مالئکه 
برای ســجود در برابر آدم به شکل صریح و با فعل ﴿اسُجدوا﴾ ابراز شده است، در حالیکه 
این معنا در ســوره حجر با صیغه دیگری که داللت بر امر دارد، بیان شــده است: ﴿فَقعوا له 
ســاجدين﴾. در اینجا تعبیر از استجابت مالئکه در برابر دستور الهی هم متفاوت است؛ در 
ســوره اعراف تصویر استجابت مالئکه با فعل ﴿وَسجدوا﴾ نشان داده شده، و فعل به ضمیر 
جمع نسبت داده شده است، اما در سوره حجر استجابت امر الهی به اسم صریح مالئکه اسناد 

داده شده است: ﴿فَسَجد المالئکُة كّلهم أجمعون﴾.  
امتناع ابلیس از فرمانبرداری دستور الهی در سوره اعراف با ساختار )حرف نفی لم + فعل 
مضارع( ابراز شــده اســت: ﴿لم يَکن من الساجدين﴾. در حالیکه در سوره حجر از ساختار 
)فعل + مضارع منصوب( که قابل تأویل به مصدر است، استفاده شده است: ﴿أبی أن يکوَن 
من الّســاجدين﴾. از سوی دیگر، ساختار پرسش از علت امتناع از سجود در دو سوره نیز تا 
حدودی متفاوت است. در سوره اعراف از ترکیب »حرف نفی+ فعل ماضی+ ضمیر متصل 
عائد بر ابلیس« اســتفاده شده اســت: ﴿ما َمنََعک أاّل تَسجد إذ أمرتُک﴾ سؤال سوره اعراف، 
استنکاری است و نتیجه اش توبیخ و مالمت؛ و این داّل بر این است که او لحظه ای در عدم 
امتثال دســتور خداوند تردید نکرد. در حالیکه در سوره حجر خود واژه ابلیس آمده است: 
﴿يا إبليس ما لک أاّل تکون مع الّساجدين﴾ چون او از جنس مالئکه نیست، و پرسش از او 

نشان می دهد که دستور به سجود شامل خود ابلیس هم می شود.
پاسخ ابلیس هم در دو ســوره با بیانی متفاوت نشان داده شده است. او در سوره اعراف 
خودش را برتر از آدم دانســته، و عّلت آن را هم در متفاوت بودن خمیر مایه آفرینش خود 
اعالم کرده است: ﴿أنا خيٌر منه َخَلقتَني من ناٍر وَخلقتَه من طين﴾. اما در سوره حجر بحثی از 
برتری ابلیس نشده، و صرفاً به بیان عدم سجده او در برابر کسی که ماّده آفرینشش صلصال 
است، اکتفا شده است: ﴿لم أكن لسجَد لبشٍر خلقتَه من صلصاٍل من حمأ َمسنُون﴾. تفاوت در 
تعبیر از جنس آفرینش آدم از زبان ابلیس هم قابل توجه اســت که در سوره اعراف از واژه 
﴿طين﴾ و در سوره حجر از واژه ﴿صلصال﴾ استفاده کرده است. ضمن اینکه عبارت ﴿من 
طين﴾ در ســوره اعراف یکبار به کار رفته، اما عبارت ﴿من صلصال﴾ در سوره حجر دو بار 

آمده است؛ یکبار از زبان خداوند متعال، و دیگر بار از زبان ابلیس.        
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طرد ابلیس در سوره اعراف با فعل ﴿فاهبِط منها... اُخرج.... اُخرج﴾ و در سوره حجر با فعل 
﴿فاخُرج منها﴾ بیان شده است. ابلیس در سوره اعراف با صفت ﴿من الّصاغرين﴾ و در سوره 
حجر با ﴿رجيم وإّن عليَک اللعنُة إلی يوِم الّديِن﴾ مورد خطاب قرار گرفته است. ضمن اینکه 
قرآن مسأله طرد ابلیس در سوره اعراف با تفصیل بیان نموده است: ﴿قاَل فاهبِط ِمنها فَما يکوُن 
لَک أن تَتَکبَّر فيها فاخُرج إنَّک مَن الّصاِغريَن.. قاَل اخرج ِمنها مذؤومًا مدحوراً..﴾ اما در ســوره 
حجر به اختصار بیان شده است: ﴿قاَل فاخُرج منها فإنّک رجيٌم﴾. قسم یاد کردن ابلیس برای 
اغواء و گمراهی بنی آدم در دو سوره هم متفاوت است. در سوره اعراف با فعل ﴿لقعدّن لهم 
صراطَک الُمســتقيم﴾ و در سوره اعراف با فعلی متفاوت از لحاظ نوع و عدد بیان شده است: 
﴿لزيننَّ لهم في الرِض ولغوينّهم أجمعين﴾. از سوی دیگر، مقوله اغواگری ابلیس در سوره 
اعراف با طول و تفصیل آمده است: ﴿ثّم آلتينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ثّم ال تجُد أكثَرهم َشاِكريَن﴾ در حالیکه در صورت حجر به این مسائل پرداخته نشده 
اســت. همچنین صیغه قسم در پایان داستان با یکدیگر تفاوت دارد. خداوند در سوره اعراف 
می فرماید: ﴿لمألّن جهنَّم ِمنکم أجَمعيَن﴾ و در سوره حجر با اطناب در قسم، از منتفی شدن 
تســلط ابلیس بر بندگان خدا به استثنای انســان های گمراه، می فرماید: ﴿قاَل هذا ِصَراٌط َعلّي 
ُمســتَقيٌم إّن ِعبادي ليَس لََک َعليهم ُسلطاٌن إال َمن اتّبَعَک ِمَن الَغاويَن﴾. در سوره اعراف صحنه 
مربوط به آدم و ابلیس با قسم خداوند مبنی بر پرکردن جهنم از پیروان ابلیس پایان می یابد، و 
داستان آدم و حّواء و ورود آنان به بهشت و اغوا شدن آنان توسط شیطان آغاز می گردد. اما در 
سوره حجر، توصیف جهنّم که سرانجام پیروان ابلیس است با طول و تفصیل بیان می شود، و 

سپس به سیاق دیگری که در وصف انسان های پرهیزگار است، وارد می گردد.

7. تحلیل اختالفات بیانی و بالغی  قّصه آدم بر اساس سیاق قرآنی 
آنگاه که خداوند در سوره حجر مالئکه را به سجود در برابر آدم )ع( دستور داد و فرمود: 
﴿فَقعوا له ســاِجديَن﴾ فرمانبرداری آنان را این گونه به تصویر کشید: ﴿فََسجَد المالئکُة كلُّهم 
أجمعون﴾ که نوعی تناســب بین فعل امر و جواب آن مالحظه می شود. اما در سوره اعراف 
تنها به فعل ﴿فََسجدوا﴾ اکتفا نمود؛ عّلت آن به نوعی شّدت در امر به سجود در سوره حجر 
برمی گردد: ﴿فَقعوا له ساِجديَن﴾ که اوالً به منزله اعالن عمومی برای سجود بوده، و ثانیاً برای 
هماهنگی آغاز و پایان، نوعی شــّدت در امتثال امر الهی هم در آن دیده می شــود: ﴿فََسجَد 
المالئکُة كلُّهم أجَمعون﴾. از ســوی دیگر، بین دو فعل ﴿فَقعوا﴾ و ﴿اُسُجدوا﴾ تفاوت ظریفی 
وجود دارد؛ فعل ﴿فَقعوا﴾ عالوه بر معنای سجود، معنای افزونی دارد و آن سرعت در سجود 
می باشد که با حال مالئکه و آدم هماهنگ است. ضرباهنگی که در این فعل وجود دارد چنان 
گوش ها را می نوازد که گویی می خواهد مالئکه را از وقوع حادثه مهمی آگاه ســازد. عالوه 
بر آن، اطنابی که در دستور به سجود مالئکه در سوره حجر به چشم می خورد با اطناب در 
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توصیف امتثال تناسب دارد. در حالیکه اختصار در سوره اعراف ﴿اُسُجدوا﴾ با ایجاز در بیان 
امثال ﴿فََسجدوا﴾ متناسب است.  

نَّاُكْم فِي اْلَْرِض َوَجَعْلنَا لَُکْم فِيَها  داستان حضرت آدم در سوره اعراف بعد از آیه ﴿َولََقْد َمَکّ
َمَعايَِش قَلِياًل َما تَْشُکُروَن﴾ )اعراف/10( آغاز می شود. پیداست که در این آیه فرزندان بنی آدم 
مورد عتاب واقع شــده اند؛ زیرا در خاتمه آیه عبارت ﴿قَلِياًل َما تَْشُکُروَن﴾ آورده شده است 
که داللت بر این مفهوم دارد. سیاق آیات این سوره نشان می دهد که به آفرینش َمَلک و جّن، 
و اینکه ابلیس از مالئکه مأمور به سجود استثناء شده، به چشم نمی خورد، و این با عبارات 
﴿ما َمنََعَک﴾ و ﴿إذ أمرتُک﴾ در سوره اعراف همسو است. لکن از ظاهر آیات سوره حجر 
می توان فهمید که ابلیس جزء مالئکه بوده، و آیه قرآنی هم اشــعار به مأمور شــدن مالئکه 
به ســجود دارد، و بر این اســاس، قرآن به جای ﴿ما َمنَعَک﴾ از اسلوب معیّت ﴿ما لَک أاّل 
تکون مع الّساجدين﴾ بهره جسته است؛ زیرا اگر از عبارت ﴿ما َمنَعَک﴾ استفاده می شد، این 
گونه اقتضا می کرد که او از جمله مالئکه است، و در این صورت تناسبی با صدر کالم پیدا 

نمی کرد، و لذا با اسم خاّص خود مورد نداء واقع شده است: ﴿يا إبليُس﴾.      
در سوره اعراف، پاسخ ابلیس در پرسش از عّلت عدم سجود، عبارِت ﴿أنا خيٌر منه َخَلقتَني 
من ناٍر َوَخلقتَه من طيٍن﴾ و در سوره حجر، جمله ی ﴿لم أكن لسُجَد لبشٍرَخَلْقتَُه ِمْن َصْلَصاٍل﴾ 
بود؛ برای اینکه سؤال در سوره اعراف ﴿ما َمنَعَک﴾ بوده، و تناسب بین سؤال و جواب وجود 
دارد. بدین معنا که خطاب خداوند به ابلیس در آیه قبل خطاب استنکاری توأم با توبیخ بوده 
است، فلذا در پاسخ او هم نوعی تکبّر و برتری جویی وجود دارد. اما در سوره حجر، پرسش 
خداوند مشــتمل بر انکار و جحود است: ﴿ما لَک أاّل تکون مع الّساجدين﴾ لذا در پاسخ او 
هم به جهت تناسب سیاق، معنای جحود که از فعل »کان« منفی استنباط می شود، به کار رفته 
است: ﴿لم أُكن لسجد لبشٍر﴾ و این نوع نفی از نظر معنایی بلیغ تر از فعل )لن أسجد( بوده 

و دارای ضرباهنگ تأکیدی بیشتری است. 
در ســوره حجر، خمیر مایه خلقت انسان ﴿َصلصاٍل من َحمأ َمسنوٍن﴾ و در سوره اعراف 
﴿من طيٍن﴾ آمده است. عّلت، این است که صلصال پیشتر در سوره حجر تکرار شده است: 
﴿إنّي خالٌق بََشــراً من َصلصاٍل من َحمأ مسنوٍن﴾. و شــاید هم خداوند خواسته است مبدأ 
آفرینش انسان را با مبدأ آفرینش جّن که ﴿من ناِر الّسموم﴾ است، در تقابل با یکدیگر قرار 
دهد. از ســوی دیگر، ذکر واژه طین به دلیل اشــاره به مراحل وجود انسانی در آیه ﴿ولقد 
َخلقناُكم ثّم صّورناكم﴾ است، لذا ذکر اصل خلقت انسان که از گل )طین( می باشد، مناسب 
ســیاق است تا شکل وجودی انسان کامل شــود. از منظر علم لغت هم، بین دو واژه )طین 
و صلصال( تفاوت وجود دارد. صلصال، حالت خشــک شده طین است )ر.ک: ابن منظور، 
1414هـ: ذیل واژه صلصال( و می توان نتیجه گرفت که صلصال ما حصل طین است، و طین 

از لحاظ وجودی اصل و اساس صلصال محسوب می شود.
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قرآن در ســوره اعراف ابتدا طرد ابلیس را با فعل ﴿اهبِط﴾ بیان کرده است؛ واژه هبوط به 
معنای »فرود قهری« )راغب اصفهانی، بی تا: 220/2( است، و با تکبّر و امتناع ابلیس از امتثال 
فرمان الهی تناســب دارد. لذا، هبوط از بهشت نتیجه تکبّر او بوده است. اما در سوره حجر 
طرد ابلیس با فعل ﴿اخُرج﴾ بیان شــده، و خروج در لغت به معنای »بیرون آمدن از حال و 
مقام« )همان: 192/1( بنابر عّلتی معیّن در حال خروج کننده، و یا صفتی مالزم اوســت، که 
در سیاق سوره اعراف همان صفت رجیم است. در سوره اعراف پس از فعل ﴿اهبِط﴾ قرآن 
دیگر بار از فعل ﴿اخُرج﴾ اســتفاده کرده اســت، و به نظر می رسد عّلت آن مشخص شدن 
ماهیت ابلیس بوده اســت. برخی از مفّسران نیز معتقدند فعل ﴿اخُرج﴾ بعد از ﴿اهبِط﴾ به 
مثابه حکم کامل کننده ی هبوط است؛ چون هبوط مستلزم اخراج کّلی نیست. )ر.ک: حبنکه 
المیدانی، 1421هـ : 695/3( براین اساس به نظر می رسد فعل »اخرج« در مقایسه با »اهبط« 
از قدرت معنایی و بالغت بیشتری برخوردار است؛ چون مفهوم طرد به صراحت از آن قابل 

استنباط است، و با صفات )من الّصاغرین/ رجیم/ مذؤوماً/ مدحوراً( تناسب باالیی دارد.
بیان قرآن در نشــان دادن سوگند ابلیس برای گمراه ساختن بندگان در دو سوره متفاوت 
اســت. در ســوره اعراف از زبان ابلیس می فرماید: ﴿قَاَل فَبَِما أَْغَويْتَنِي َلَْقُعَدَنّ لَُهْم ِصَراَطَک 
الُْمْســتَِقيَم ثَُمّ آَلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَيَْمانِِهْم َوَعْن َشَمائِلِِهْم َواَل تَِجُد أَْكثََرُهْم 
َشاِكِريَن﴾ و در سوره حجر می فرماید: ﴿قَاَل َربِّ بَِما أَْغَويْتَنِي َلَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْلَْرِض َوَلُْغِويَنَُّهْم 
أَْجَمِعيَن إاِلَّ ِعبَاَدَک ِمْنُهُم الُْمْخَلِصيَن﴾. این اختالف متناسب با سیاق و ناشی از آیات قبل هر 
دو ســوره است. در سوره اعراف قبل از سوگند ابلیس آیه ﴿اتّبُعوا ما أُنزل إليکم من ربّکم﴾ 
آمده اســت که اشــاره به قرآن دارد؛ برای اینکه قرآن صراط مستقیمی را نشان می دهد که 
ابلیس چشم طمع بدان دوخته، و قصد دارد بر پیروان آن راه سلطه پیدا کند، لذا هدف خود 
را این گونه بیان می کند: ﴿لقعدّن لهم صراطک المستقيم﴾ و بر این اساس است که او مسیر 
تسلط را در جهات چهارگانه محصور کرده است: ﴿ِمْن بَْيِن أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَيَْمانِِهْم 
َوَعْن َشَمائِلِِهْم﴾. از سوی دیگر، در سوره حجر بین سیاق سوره با کاربرد واژه ﴿َلَُزيِّنَنَّ لَُهْم﴾ 
تناسب وجود دارد. چون در آیات قبل از آن از مفهوم زینت یاد شده است: ﴿ولََقد َجعلنا في 
الّسماء بروجٌا وزيّناها للناظرين﴾ )ر.ک: السامرائي، 1427هـ : 309(؛ اما اوج اعجاز قرآن را در 
حذف حرف جّر قبل از »صراطک المستقیم« می بینیم. زیرا فعل »قعد« الزم است و با حرف 
جّر متعدی می  شود. و عدم ذکر حرف جّر در این مقام، اشاره بر این دارد که ابلیس نمی تواند 
در مســیر صراط مستقیم الهی قرار گیرد، چون راه روشــن و مستقیمی است که ابلیس را 
قدرت نشستن باالی آن نیست. نیز در عبارت ﴿ِمْن بَْيِن أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَيَْمانِِهْم َوَعْن 
َشــَمائِلِِهْم﴾ اگر حقیقت مّد نظر باشــد، منظور بیان راه های شیطان و اعالم آن است، و اگر 
مفهوم کنایی آن مّد نظر باشد، در این صورت تالش دائمی را برای اغواء انسان نشان می دهد 

که البته این مفهوم کنایی مناسب سیاق است. 
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وصف ابلیس با صفت ﴿الّصاغريَن﴾ در سوره اعراف متناسب با سیاق آیات کریمه است؛ 
قرآن قبل از اینکه این صفت را به ابلیس دهد عّلت آن را که تکبّر و خود شیفتگی است، در 
آیه ﴿فما یکوُن لکَ أن تَتَکبّر فیها﴾ بیان کرده است. لذا »اگر امتناع از سجود ناشی از تکبّر 
باشــد، ذلّت که نقطه مقابل تکبّر اســت، دامن فرد متکبّر را خواهد گرفت.« )البستانی، التا، 
11/2( بنابراین بین غرور و خودخواهی که ابلیس را از امتثال امر الهی بازداشت، و ذلّتی که 

دامن او را گرفت، تقابل وجود دارد، و این امر در سوره حجر دیده نمی شود.   
سوره اعراف به داستان حضرت آدم )ع( و ابلیس در بهشت، و پس از آن به داستان آدم و 
حّواء و توصیه به عدم نزدیکی به درخت ممنوعه پرداخته است. و پیش از آن هم به مسأله 
دســتور به مالئکه برای سجود در برابر آدم )ع( اشاره شده است. اما در سوره حجر پس از 
داســتان آدم و ابلیس به صفات پرهیزگاران و نعمت های الهی بر آنان، و ســپس به داستان 
حضرت ابراهیم )ع( پرداخته است. عّلت این امر هم به سیاق و فضای کّلی حاکم بر سوره بر 
می گردد؛ چون سیاق سوره اعراف سیاق مجازات و هالک ساختن امت های ستمگر و خشم 
الهی بر امت های ســتمگر اســت: ﴿وَكم من قريٍة أهلکناها فجاءها بأُسنا بياتًا...﴾. این سوره 
همچنین، داستان امت های پیشین را که مورد خشم و غضب الهی قرار گرفته اند، در بر گرفته 
اســت. و عّلت اصلی خشــم و غضب الهی و هالک ساختن آنان هم چیزی جز اطاعت از 
شیطان و پیروی از هوی و هوس نبوده است. و این دو مسأله تکیه گاهی است که داستان آدم 
و ابلیس و درخت ممنوعه بر آن پایه ریزی شده است. وقتی آدم )ع( به وسوسه ابلیس گوش 
ســپرد و از او پیروی کرد و از درخت ممنوعه خورد، خداند او را مالمت کرد و از دشمنی 
شیطان با او خبر داد و از بهشت بیرونش راند. این گناه و مجازات ناشی از آن با چارچوب 
کّلی سوره و فضای خشم و غضب حاکم بر آن تناسب دارد. سوره اعراف از آغازین آیات 
خود بر یک مسأله مهم تمرکز داشته،  و آن هم چیزی جز پیروی از فرامین الهی و اجتناب از 
نواهی او نیست: ﴿اتّبعوا ما أنزَل إليکم من ربّکم وال تَتّبُعوا من دونه أولياء قلياًل ما تذّكرون﴾. و 
همچنانکه این امر الهی با قّصه آدم )ع( با ابلیس در سجود هماهنگ است؛ چرا که ابلیس از 
دستورات الهی پیروی نکرد، به شکل واضحی با قّصه بعدی که حوادث آن در بهشت اتفاق 
افتاد نیز تناسب دارد؛ زیرا آدم با اوامر الهی مخالفت کرد و دستور او مبنی بر عدم نزدیکی به 
درخت ممنوعه را عمل نکرد، پس شد آنچه شد. بنابراین آنچه از این داستان استنباط می شود 
»آگاه ســاختن مردم از سرنوشــت آدم و حّواء، و هشدار به آنان از وسوسه های شیطانی، و 
نشــان دادن راه زندگی در دنیا و تعامل با مردم است« )مصطفی و همکاران، 1981م: 39( و 
این با چارچوب کّلی ســوره همسو است. سوره اعراف »قسمتی از حرکت بشریت از نقطه 
آغازین« )زاید، 2007م: 81( را به تصویر می کشــد، و آن نقطه ای است که اصل و ریشه ی 
آفرینش یعنی آفرینش آدم و حّواء بدان باز می گردد. و لذا این سوره در چندین جا بنی آدم 

را مورد ندا قرار داده است و بر این اساس بحث از آدم و حّواء مناسب این سوره است. 
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نتیجه گیری
پژوهش حاضر پس از بررســی و مطالعه شباهت ها و تفاوت های بیانی و اسلوبی داستان 
حضرت آدم )ع( در ســوره های اعراف و حجر و تحلیل آن بر اســاس بافت زبان قرآن به 

نتایج ذیل دست یافت:
در قرآن کریم آیات و داستان هایی وجود دارد که در بیش از یک سوره تکرار شده است؛ 
لکــن با مداقّه در آن تفاوت های بیانی ظریفی مالحظه گردید، که نشــان دهنده اعجاز بیانی 
قرآن در ســبک و ترکیب های زبانی و گزینش واژگان متناسب با سیاق است. مطلع داستان 
آدم )ع( در این دو ســوره تفاوت های بیانی ظریفی با یکدیگر دارند، کما اینکه دیالوگ های 
شخصیت های اصلی داستان در این دو سوره بر اساس سیاق قرآن در گزینش مفردات و نوع 
بیان تأثیرگذار بوده اســت همان طور که در پرسش و پاسخ خداوند با ابلیس پیرامون عّلت 
سرپیچی از سجود مالحظه گردید که در سوره اعراف با عبارت »ما منعک« و درسوره حجر 
با عبارت »ما لک أاّل...« بیان شده است و هر کدام از این دو نوع بیانی حامل پیام هایی است. 
چنیــن تفاوت هایي را در امر به طرد ابلیس و در افعــال »اهبط« و »اخرج« مالحظه کردیم. 
استفاده قرآن در دستور به سجود در دو سوره هم متناسب با سیاق قرآني بود که در جایي با 
فعل »اسجدوا« و در جایي دیگر از حال »ساجدین« بهره گرفته است. پس از ذکر نمونه هاي 
فراوان از تفاوت ها و شباهت هاي بیاني و موضوعي در سوره هاي اعراف و حجر این نتیجه 
حاصل شد که تکرار تام در قرآن به جز اندک مواردي وجود ندارد و در بسیاري از موارد بر 

اساس سیاق نظم قرآن تفاوت هاي ظریف بیاني قابل مشاهده است.   
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