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 المیزاناز سیاق در گیری بهرهدر عالمه طباطبایی  شناسیروش

Methodology of Allameh Tabatabaei in using siaq in Almizan  

 

 *فهیمه کلباسی اصفهانی

 **مصطفی میرسعید

 چکیده: 
ها و تعبیراتی برای فهم سخن هر گوینده یا متن، افزون بر واژه

از ابزارهای دیگری سود جست. از که در سخن او می آید، باید 
جمله این ابزارها، توجه به بافت ویژه کالم و سخنان پیشین و 

اند و با چینش و ای از سخن را در بر گرفتهپسینی است که قطعه
کنند. از این خصوصیت های خاص، معنایی ویژه افاده میترکیب

در برند. علّامه طباطبایی نام می "سیاق کالم"سخن با عنوان 
هایی تفسیر المیزان از سیاق آیات، بهره گرفته و به موفقیت

هایی دانستهدست یافته است. توجّه ویژه او به سیاق، بر پیش
استقالل "ها اعتقاد به دانستهترین این پیشاستوار است. مهم

شود، مفسّر بیش از هر چیز است که سبب می "قرآن در داللت
آن را از درون خود آن بجوید.  به متن قرآن چشم دوخته و پیام

 "ترین حدقانونمند بودن کالم الهی در عالی"دانسته، دوّمین پیش
است. قرآن از نظر استحکام، با کالم بشر تفاوت اصلی دارد، 

های تسامح عرفی را بدان راهی نیست و از این رو، همه ویژگی

آن از جمله، سیاق یکایک عبارات و جمالت آن، قابل بهره 
بار از این قاعده  9402اری تفسیری است. در المیزان بالغ بر برد

در رفع ابهامات تفسیری، کشف الفاظ قرآن، مشخص نمودن 
آیات مکّی و مدنی، تشخیص روایات اسرائیلی، تفسیر آیه به 

 آیه، دستیابی به نکات لطیف تفسیری و ... استفاده شده است.
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Abstract: 

To understand the speech of a speaker or a text, in addition 

to the words and idioms expressed in his/her words, other 

tools need to be applied. Of these tools we can pay 

attention to special texture of the speech, and pre and post 

speeches which involve [arts of the speech, thus creating 

meanings. This style is called Syaq in speech. Allame 

Tabataba'ea has made use of this style in Al Mizan 

Interpretation and has achieved successes. His attention to 

Syaq is based on his prior knowledge. The most important 

of this prior knowledge implies "The Quran's 

independanbce in implication".True understanding of 

intention of each speaker or text requires (as a must) tools 

other than familiarity with lexicon and idioms. Among the 

hints that could lead us to discover intention of the author 

are paying attention to special texture of the text and the 

massages before and  after of it. This attribute of the speech 

called as Siaq-e Kalam. Allameh Tabatabaei in “Almizan” 

has benefited from Siaq-e Ayat(Siaq of verses) achieved 

findings. He has focused on Siaq on the basis of some pre-

knowledge. The main pre-knowledge in this regard is belief 

in “independence of Quran in guiding” which causes the 

interpreter to focus on the text more than every other 

things, and to try to discover the meaning from inside of the 

holly text. The second pre-knowledge of Allameh is that 

”the divine text of Quran enjoys maximum possible 

lawfulness”. Quran is totally different from speech of 

human being concerning solidarity. It is free from common 

and general mistakes which may occur in an ordinary 

speech. Therefore all of its characteristics including Siaq of 

each single phrase and sentence could be taken into 

consideration. 

Keywords: Quran, Siaq, Almizan Interpretation , 

Allameh Tabatabaei. 
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 مقدمه

ای به ، پیشینهقرآنگیری از قاعده سیاق در تفسیر بهره

توان گفت: ای که میگونهدارد، به قرآنقدمت تفسیر 

های روزمره نیز از نه فقط در تفسیر، بلکه در محاوره

 به این قرینه توجّه خاصّی مبذول شده است. ،صدر اسالم

 هایگونهدر طول تاریخ تفسیرنویسی نیز مفسّران به

استفاده  قرآنمتفاوت از این قاعده در تفسیر و فهم 

)طبری، جا  758جریر طبری در اند. از جمله ابنکرده

: 1982 ،)طبرسیالبیانمجمع جا از 2(، در 9/29و  9/92 :1091

 98در  االحکامجامع(، در 9495و  1192و  1/1194

تفسیر (، در 9/91و  7/ 9و 1/929 :1920، جا)قرطبی

 ؛1/95: 1012)نسفی، جا 11در قرن هشتم در  نسفی

کثیر دمشقی در تفسیر خود در (، ابن9/182؛ 9/992

و در ( 9/15؛ 9/8؛ 1/99: 1012کثیر، جا)ابن 925

( 9/91؛ 9/7؛ 1/11: 1040آلوسی، جا) 08در  المعانیروح

 اند.به داللت سیاق در تفسیر آیات توجه داشته

طور جدّی و ویژه در بروز و ظهور این قاعده به

ای که در همه گونهبه ،مشهود است تفسیر المیزان

های تفسیری با تکیه بر مجلّدات این تفسیر، برداشت

یکی از  زانالمیسیاق بر خواننده آن معلوم است. 

است که به گفته شهید مطهّری از  قرآنتفاسیر مهم 

بهترین تفسیرهایی است که در میان شیعه و سنی از 

صدر اسالم تا امروز به رشته تحریر درآمده 

 .(72: 1921مطهری،است)

تفسیر داوری عالمانه عامّه و خاصّه در خصوص 
نوعاً برجسته و مثبت است و این برجستگی  المیزان

کوشی، تالش و جدیّت ایشان در تعلیم مرهون سخت

به  قرآنکارگیری روش صحیح تفسیر و تعلّم و به

است که خود در مقدمه تفسیرش از آن سخن  قرآن

بار از این  9402بالغ بر  تفسیر المیزانگوید. در می

 قرآناظ قاعده در رفع ابهامات تفسیری و کشف الف

توان گفت: قاعده می ،این استفاده شده است. بنابر

سیاق ملکه ذهن علّامه طباطبایی در نگارش این 

 تفسیر المیزانتفسیر بوده است؛ زیرا با توجه به اینکه 

ها حاصل جلسات تدریس درس علّامه در طول سال

گاه از این و طی جلسات متعددی بوده، اما او هیچ

ست. پس این قاعده تأثیری اساسی قاعده غافل نبوده ا

 تفسیر المیزانو بنیادین در روش علّامه در نگارش 

تفسیر که با بررسی نقش سیاق در داشته است؛ چنان

توان گفت: مالک اصلی در تعیین معانی و ، میالمیزان

 ، قاعده سیاق است.قرآنمفاهیم 

نقش  ،عنوان مبنای اصلی ساخت کالماق بهـسی

توان مراد متکلّم دارد. از همین رو می ای در فهمعمده

رای ـزار مفسّر بـترین ابترین و مطمئنسیاق را مهم

سیاق . دانست قرآنیویژه آیات به ،ورود به نصوص

ای برخوردار از چنان جایگاه ویژه قرآندر تفسیر 

ترین روش برای تفسیر است که علّامه طباطبایی کامل

اند. اعتقاد ایشان درا روش تفسیر بر اساس سیاق می

 قرآنهایی در خود داللت بر این است که قرائن و

وجود دارد که مفسّر را در جهت کشف مراد خدا و 

یکی از این  .کندارائه تفسیری صحیح راهنمایی می

باشد که ترین آنها قاعده سیاق میها و مهمداللت

را با استمداد از این  قرآنایشان بخش قابل توجّهی از 

  تفسیر کرده است. قاعده

 قرآنبه  قرآنتفسیر ، بر تفسیر المیزاناساس کار 

، خود قرآناست. بدین معنا که معیار اوّل برای تفسیر 

خود را  قرآناست. طباطبایی معتقد است، وقتی  قرآن

کند،  روشنگر هر چیز، معرفی می ﴾تبیاناً لِکُلّ شیء﴿

چطور ممکن است برای بیان معنا و مقصود خود 

  ؟محتاج به غیر خود باشد

یل دارای ظاهر و باطن است و مـا در فهم تأو قرآن

 قرآننیازمند شارحان و مفسّران حقیقی  قـرآنو باطن 

هستیم، ولی فهم - و امامان معصوم پیامبر -

 نیست. قرآنظاهر آیات منوط به غیر 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


 1493 پاییز و زمستان ،دوم شماره ،دوم سال دینی شناسیمطالعات روش دوفصلنامه  68

 

 "سیاق"معنای لغوی 

منظور، ابناست) "سِواق"مصدر و اصل آن  "سیاق"

باشد و  می "ق.و.س"اش و ریشه (14/128: 1047

که عرب است؛ چنان "راندنپیش "به معنی  "سَوق"

: 1019راغب اصفهانی، «)ساق االبلَ و غیرَها»گوید: 

شتر و مانند آن را " (14/122: 1047منظور، ؛ ابن092

شود، و به چهارپایی که پیش رانده می "پیش راند

. گویا در (092: 1019راغب اصفهانی، گویند) "سیّقه"

بوده پیشینه تاریخ عرب، مهریه زنان منحصر در شتر 

ه عروس ـه سوی خانـران را بـو از آن روی که شت

راندند، اندک اندک واژه سیاق در معنی چنین می

ای مهری مصطلح گردید و آنگاه، به هرگونه مهریه

جمعی از اعم از شتر و درهم و دینار، تعمیم یافت)

؛ 14: 1047منظور، ؛ ابن1/025ا: ـتدگان، بیـنویسن

ساقَ فُالن مِن »گویند:  (.092: 1019ی، ـراغب اصفهان

 (14/122: 1047منظور، نـاب«)امرأتهِ ای أعطاها مهرها

 فالنی، مهر زن خویش را پرداخت کرد.

تری برای این کاربردهای استعمالی، معانی فزون

ساق بنفسه »اند: که گفتهواژه فراهم ساخت، چنان

فالن فی »به حال جان دادن درآمد. همچنین « سیاقاً

فالنی در حال احتضار و جان « ای فی النزع الساق

 دادن است. 

کأنّ روحه »این معنا از آن روی استعاره گشت که 

شود تا گویا روح او رانده می« تساق لتخرج من بدنه

 درآید. از بدن به

 إِلَى يُساقُونَ کَأَنَّما﴿نیز آمده است:  قرآندر 

 شوند.[ گویی به سوی مرگ رانده می2]انفال/﴾الْمَوْت

 

 در اصطالح مفسّرین "سیاق"

و یا یک   تاعبار  سیاق نوعی ویژگی برای واژگان یا

ها و  کلمه  با  آنها  بودن  همراه  رـه بـر اثـسخن است ک

بابایی و دیگران، )آید وجود میههای دیگر ب جمله

1975 :194) . 

 یسیاق ساختار» :گفته شده دیگریدر تعریف 

ککلّ کلمات   از ای مجموعه  رـب  هـی است 

یات سایه می جمالت و افکند و بر معنای  یا آ

راآن   (29)همان: «.گذاردمی ث

فهم واژگان و جمالت   برای  مواردی  سیاق در»

و   که نادیده گرفتن آن هماهنگی یک متن قرینه است

 دار ها را خـدشه ها و جمله تناسب معنای کلمه

 (20همان: )«.کند می

سیاق نوعی خصوصیت و فضای معنایی است که 

  از قرار گرفتن کلمات و جمالت در کنار یکدیگر

 دست آمده و در مفهوم واژگان و یا عباراتبه

  .تأثیرگذار است

 د:ویسناق میـدر تعریف سی دـمحمّدمهدی فوالدون

سیاق سخن یعنی جوّ عمومی که واژه در متن آن »

گاه یک کلمه  .کندقرار دارد و در بطن آن زندگی می

آنکه در ظاهر تغییری کند، ممکن است بر حسب بی

سیاق کالم یا جوّ حاکم بر سخن دو معنای متضاد را 

که اگر شما به فرزند یا زیردست خود افاده کند، چنان

ممکن است  "را برس برو حساب فالنی"بگویید: 

تنبیه "برحسب مورد و مقام دو معنی القا کند. مثالً 

را محاسبه  "حقوقش"و یا  "بکش"یا  "کن

 (948: 1971فوالدوند، «)کن.

ای ـی معنـه تنهایـن رو، گاهی یک جمله بـاز ای

ا ـر وجود واژگان یـر اثـد، اما بـرسانخاصی را می

شرایط  -جمالت دیگر در کنار آن و فضای خاصی 

که در آن قرار  -مکانی، زمانی، حوادث و مخاطب 

شود آید که گفته میدست میدارد، معنای دیگری به

 دست آمده است.هبه کمک سیاق این معنا ب

تعریف صحیح از سیاق با توجه به معنای لغوی 

ا در امّ م.ل به کالآن عبارتست از قرائن لفظی متصّ

، سیاق در همه جا به این معنا نیست، المیزانتفسیر 
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امه طباطبایی از موضوع و یا واحد نزول آیات بلکه علّ

نیز به سیاق تعبیر نموده و هر سه قسم سیاق لفظ، 

سیاق موضوع و سیاق نزول را در محدودة آیه، آیات 

در کار برده است. هم جوار و سوره در تفسیر خود به

و اصل قرینه  واقع سیاق از اصول مهم تفسیر است

 بودن آن یکی از اصول عقالیی محاوره است.

با سبکی جدید  المیزان تفسیراز آنجایی که  حال

اجتماعی  ،فرهنگی ،ازهای فکری، کالمیـق نیـو مطاب

های و مقتضیات زمان نگارش یافته و حاوی نکته

ناب و مطالب جالب و بدیع است و از زمان تألیف و 

کثیری از  همورد توجّنشر نخستین مجلدات آن، 

واقع شده و با گران جهان اسالم عالمان و پژوهش

 قرآنتوجه به نقش مؤثر سیاق در فهم نزول آیات 

 تفسیربررسی و تبیین سیاق و رویکرد آن در  ،کریم

تواند محققان را با ابعاد دیگری از داللت می المیزان

 سیاق آشنا گرداند. 

است که علّامه این مطلب کشف این مقاله در پی 

 -رویکردی  -هایی طباطبایی چگونه و با چه روش

در  قرآناز قاعده سیاق جهت کشف معانی و مفاهیم 

 .ستا تفاسیر خود استفاده کرده

 

 تفسیر المیزاندر  "سیاق"جایگاه 

گسترده از سیاق  طوردر تفسیرش به المیزانصاحب 

استفاده کرده است. وی توجّه به سیاق را یکی از 

اصول تفسیر دانسته و آن را در کشف معانی آیات 

داند. شاید بتوان گفت بعد از تفسیر آیه مؤثر می قرآن

است، استفاده  المیزانترین شاخصه به آیه که مهم

به  قرآنگسترده از سیاق که در واقع نوعی تفسیر 

از ـر تفاسیر ممتـر را از سایـن تفسیـای، است رآنـق

  سازد.می

با عبارات زیر  خود علّامه نقش سیاق را در تفسیر

معنای آیه با عنایت به آنچه سیاق یاری »کند: بیان می

روایت با سیاق آیه سازگاری »؛ «رساند، این است.می

مقصود از کتاب، به داللت سیاق، جنس »؛ «ندارد.

ه از جانب خداوند بر پیامبرانش کتاب آسمانی است ک

امّا سیاق معنای نخست را تأیید »؛ «نازل شده است.

ها که قرار گرفتن جمله در سیاق این آیه»؛ «کند.می

تابد که آیه در نبرد بدر یا مکّی هستند، این را بر نمی

ظاهر سیاق آن است »؛ «درباره بدریان نازل شده باشد.

ازل شده است، نه که این آیه درباره اهل کتاب ن

ای آن است که ـه گویـسیاق آی»؛ «درباره منافقان

با »؛ «.دلیل حرمت آن موضع استهـدرآوردن کفش ب

توجه به سیاق در انطباق آیه بر مورد این دو روایت 

تر با تو خود آگاهی که مناسب»؛ «تأمّلی وجود دارد.

اما این معنا را »؛ «سیاق آیات همان وجه سوّم است.

این چیزی است که سیاق »؛ «تابد.آیه بر نمیسیاق 

رساند، شاید هم معانی دیگری درباره معنای آیه می

 «برای آیه که دور از سیاق آیه است، ذکر شده باشد.

علّامه، سیاق را به چهار قسم تقسیم کرده و بیان 

ها در ضمن گاهی در پی هم آمدن کلمهکه کند می

سیاق "ه بدان یک جمله پدید آورنده سیاق است ک

 شود. گفته می "کلمات

هایی که راجع به یک گاهی نیز در پی آمدن جمله

وجود هشود، سیاقی بموضوع در یک مجلس بیان می

توان نامید. در می "هاسیاق جمله"آورد که آن را می

کریم، سیاق صرف نظر از توالی  قرآنخصوص 

-هـی هم آمدن آیات بـها، گاهی از پکلمات و جمله

شود و نامیده می "اتـاق آیـسی"ه ـآید کدست می

شود ها استفاده میال هم آمدن سورهـه دنبـباز گاهی 

شود)بابایی و ه میـگفت "هااق سورهـسی"ه آن ـه بـک

 (.190-195: 1975دیگران، 

برداری از سیاق از دیدگاه علّامه طباطبایی، بهره

ه ـآیات، مطلق نیست. بلکه شدّت و ضعف دارد و ب

یک اندازه ممکن نیست. در عین حال، شرط استفاده 

ها، توقیفی بودن ترتیب آن است و این از سیاق سوره

های همه سوره در حالی است که توقیفی بودن ترتیب
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مورد قبول وی نیست. وی در این خصوص  قرآن

آنچه در برخی از روایات وارد شده مبنی »نویسد: می

به  قرآنها و آیات بر اینکه جای هر یک از سوره

معیّن و مشخص شده، مطلبی  دستور خود پیامبر

ً ا عموم یات  ه روا قی ب که  تکذیب آن را  است 

 (945: 1982طباطبایی، .«)کندمی

ها از دیدگاه هـها و آیجمله "سیاق"شرط تحقّق 

 منوط به دو شرط اساسی است:  المیزانصاحب 

 ؛در نزول یوستگیو پ یارتباط صدور -1

 ی.و مفهوم یارتباط موضوع -9

 

 ارتباط صدوری و پیوستگی در نزول

، قرینه سیاق قرآنهای ها و آیهزمانی میان جمله

ها با هم نازل شده و ها و آیهبرقرار است که جمله

صورت پیوستگی در نزول داشته باشند، امّا اگر به

پراکنده و گسسته نازل شده و آنها را در کنار هم قرار 

باشند، میان آنها سیاقی که بتواند از نوع قرینه داده 

برقرار نخواهد بود)بابایی و  ،پیوسته لفظی باشد

 (.197-192: 1971دیگران، 

ق ـات از طریـگاهی توقیفی بودن ترتیب آی

 شود و زمانی به اشارهپیوستگی در نزول ثابت می

ات، ـر ترتیب آیـاما اگ ،گیردانجام می پیامبر

اجتهادی باشد و آیات ناهمگون کنار هم قرار گیرند، 

: 1099، طباطبایی)یستبرقرار ن در این صورت سیاق

5/ 128). 

از جمله مواردی که مفسّران اهل سنّت در اثر 

سیاق دچار اشتباه  برقراریغفلت از این شرط در 

 [99احزاب/]﴾انّما يريـد اهلل... تطهیـراً﴿ هـآی ،دـانشده

 مانند .انددانسته زنان پیامبر شاملرا ن آاست که 

منظور از اهل بیت، »زد: که در بازار فریاد می عکرمه

  (2/925: 1012، کثیر)ابن«.است فقط زنان پیامبر

 گوید:ن شبهه میـه ایـعلّامه طباطبایی در پاسخ ب

برگردد  اگر عصمت به زنان پیامبر ؛اوالً»

نث باشد، ؤم -عنکم  -در  "کم"د ضمیر مذکر ـبای

که مذکر بیان گردد. در حالی "عنکنَّ"صورت یعنی به

 ده است.شبیان  "عنکم"صورت آمده و به

که مطابق  نقل شدهروایاتی از عامّه و خاصّه  ؛ثانیاً

علی، فاطمه،  عبارتند از آنها اهل بیت پیامبر

عنوان نمونه به المیزانو مؤلّف  حسن و حسین

 .نقل کرده است بعضی از این روایات را

ر حسب نزول جزئی از آیات ـتطهیر ب هـآی ؛ثالثاً

یا  نساء یعنی آیات خطاب به زنان پیامبر سوره

تطهیر در این  متّصل به آن نیست و قرار گرفتن آیه

ا بعد از ـو ی هودـب ه دستور پیامبرـقسمت یا ب

ه ه انجام گرفتـصحاب به وسیله رحلت پیامبر

  .است

پیوستگی در نزول  ،این آیات ه دیگر سخن،ـب

ن ـا سیاقی میانشان برقرار شود. درستی ایـندارند ت

یعنی  .کندیید میأت ﴾بُیُوتِکُنَّ  وَ قَرْنَ فی﴿ سخن را آیه

بُیُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ   وَ قَرْنَ فی﴿لحن آیه 

ه ـه دادن بـد و تکلیف و توجـلحن شدی ﴾الْأُولى

تطهیر، لحن  که لحن آیهدر حالی ،مسئولیت است

در نتیجه سیاق این دو آیه  .تکریم و تشریف است

ه ـسیاق بودن، عصمت بدلیل همهـثابت نیست تا ب

 .(12/914: 1099، طباطبایی)برگردد زنان پیامبر
 

 ارتباط موضوعی و مفهومی

ها، ارتباط آیه ها وشرط دیگر برای تحقق سیاق جمله

موضوعی و مفهومی آنها با یکدیگر است؛ زیـرا اگـر 

ها تناسب محتوایـی نداشته و پیرامون مسائل جمله

مختلف سخن گفته باشند، سیاق برقرار نخواهد بود. 

ودن صدور مالک قرینه بودن سیاق،  ب ن معقول 

ناهمگون و نامتناسب از گوینده دانـا در  هاییجمله

هایی در جمله مجلس واحد است و ایـن مالک تنها
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پذیرد که همه آنها درباره موضوع واحد و تحقّق می

 برای افاده مطلب واحدی باشند.

ممکن است کسی بپرسد که چگونه ممکن است 

های مهم تفسیر علّامه استفاده از یکی از شاخصه

کـه ایشان توقیفی بودن آیـات در حالی ؟سیـاق باشد

گیری از سیاق متوقف بر توقیفی پذیرد و بهرهرا نمی

 بودن ترتیب آیات است. 

ه نظر صحیح می رسد ایـن است که پاسخی کـه ـب

پذیرد گیری از سیاق را میعلّامه با دو شرط مذکور، بهره

ها از راه وحی و تردیدی نیست که اگر نظم و ترتیب آیه

گرفت و تناسب صورت نمی و به دستور پیامبر

و اعجاز  قرآنانگیز آنها و کلمات آیات و چینش شگفت

 معنی بود.شد، طرح چنین بحثی بیلفظی آن ثابت نمی

به اعجاز لفظی  المیزانشکّی نداریم که اعتقاد مفسّر 

-184: 1984کمالی دزفولی، و فصاحت و بالغت قرآن)

و استفاده گسترده وی از اصل سیاق، دلیل وجود  (122

توقیفی بودن ترتیب آن ارتباط میان آیات و در نتیجه 

ات ـه اجتهادی بودن همه آیـاست، امّا این که علّامه ب

 معتقد باشد، امری غیر مسلّم است.  قرآن

در عین حال، آثار مکتوب به جای مانده از وی 

ه اجتهادی بودن ترتیب تعداد ـکه او بدهند نشان می

مانند: آیه اکمال و آیه  -شماری از آیات انگشت

 اعتقاد دارد. -تطهیر 

 

 "اصل سیاق"گیری از های علّامه در بهرهفرضترین پیشمهم

نهد، انبوهی از ، گام میقرآنتفسیر  راهمفسّری که در 

خویش ساخته است.  ةها را ره توشباورها و بینش

ه تعیین کننده مبنا و روش تفسیری او، ـباورهایی ک

اولویّتی اش و میزان ارج و منابع و مصادر مورد استفاده

 یک از این منابع قائل است. است که برای هر

ها و ن آگاهیـامروز در ادبیّات پژوهشی از ای

باورها که یک مفسّر، پیش از تفسیر متن با خود دارد، 

بند است، با عنوان: ها پایپذیرد و بداناز آنها تأثیر می

و  "مقبوالت پیشین"، "هافهمپیش"، "هادانستهپیش"

 (.8: 1985کنند)مجتهد شبستری: یاد می "هافرضپیش"

همه  تانجا بر آن نیستیم ـدر ای کـهبدیهی است 

را به نقد بکشیم یا روش  ی عالمههادانستهاین پیش

طور کلّی و مبانی زیر ساخت آن را بهاو تفسیری 

تبیین نماییم، بلکه به تناسب موضوع این پژوهش، 

گیری بهره به و رااترین عواملی که کوشیم مهمتنها می

گسترده از سیاق، در امر تفسیر واداشته است، 

 شناسایی نماییم.
 

 الف( استقالل قرآن  در داللت

 )قرآن، مبیّن و مفسّر خویش(

، "اصل سیاق"ه ـگیری اعتقاد بدر شکل ،این باور

را  قرآننقشی بنیادین دارد. آنان که فهم عمیق آیات 

و در مَثَل، برای جویند می قرآندر جایی جز خود 

کنند و در تکیه می "سنّت"دریافت نکات ژرف آن به 

تواند حاکی از سنّت باشد راه بررسی روایاتی که می

نهند، هنوز به مبنای نظری الزم برای استفاده گام می

اند؛ امّا مفسّری که معتقد از این اصل دست نیافته

، از چنین زیر «، خود، مفسّر خویش استقرآن»است: 

ساخت فکری برخوردار است و از آن پس، در پی بنا 

گونه مسلماً این ولی ،های نو خواهد بودکردن بنیان

استفاده  قرآننیست که کسی که از سنت برای تفسیر 

کند، لزوماً منکر سیاق باشد، کما اینکه کسی که می

لزوماً استفاده  ،مفسّر خویش است قرآنمعتقد است 

 کند.از سنت را نهی نمی

گر را کتاب هدایت و نور و روشن قرآنعلّامه، 

ترین ه همین مهمـتوان گفت کمی ،داند و در اصلمی

است،  قرآنفهم علّامه درباره زبان فرض و پیشپیش

نیاز به چیزی خارج از  قرآنزیرا معتقد است که فهم 

فرض ساز پیشرض زمینهـفآن ندارد و همین پیش

خود بهترین مفسّر  رآنـقدیگری است و آن اینکه 

 (.151 :1982، نژادعلوی)خویش است
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نسبت به خود، از  قرآنباید افزود که تفسیرگری 

 دیدگاه علّامه از چند ناحیه است: 

نخست؛ از راه تدبّر دقیق در الفاظ و تعبیرهای قرآنی، 

دیگر؛ از طریق توجّه به سیاق آیه و سیاق آیات؛ و 

 .قرآنسوّم؛ از راه تفسیر آیه به کمک آیات دیگر 
 

 ب( قانونمندی ویژه کالم الهی

 کالم خدا با کالم بشر(تفاوت )

گوید، تنها الفاظ و عبارات ای سخن میوقتی گوینده

که شنونده را به درک مراد و مقصود وی آگاه نیست 

ه دریافت پیام وی ـه بـسازد، بلکه از مواردی کمی

کند، شخصیّتی است که شنونده، از متکلّم کمک می

 آورد. در نظر می

راند یا از روی گو از سرِ جدّ سخن میاینکه سخن

پردازد یا از هزل و مطایبه، از راه حقیقت کالم را می

کار هه بـو واژگانی ک الفاظه یکایک ـمجاز، بق ـطری

ـا بـمی ی سخن خـود ـلّـد کـه برآینـبـرد، نظر دارد ی

ا تسامح باندیشد، کالمش قانونمند است یا آمیخته می

 ،گیری فضای ذهنی مخاطبو... همه و همه در شکل

رداشت و تفسیر او از سخن گوینده،  الجـرَم در ـب

 تأثیرگذار است.

دیگر  هاییها و پرسشنیز، این پرسش قرآن ةدربار

ن "که به مقوله  - از این دست ا نزب رآ وط "ق رب  م

راه دارد و پاسخ هرچه باشد، در برداشت از  -باشدمی

 ، تعیین کننده است. قرآن

تقدم و تأخیرهایـی از سَرِ تفنن و  قرآنآیا در 

های کالم وجود دارد؟ آیا هر یک از التفات یگونگونه

های آیات )= آیا دنباله پیامی خاص دارند؟ قرآن

فواصل( و اسماء و صفات الهی که غالباً در آخر 

آیند دارای مفاهیمی ویژه هستند؟ آیا ممکن آیات می

، معنی فدای لفظ شده باشد؟ آیا چینش قرآناست در 

های زیبایی آفرینی و افزون بر جنبه - قرآنالفاظ در 

ی و ـدربردارنده معانی سخن، ـفصاحت و شیوای

توان های خاصّی هم هست؟ و سرانجام آیا میامـپی

اللّفظی الفاظ و ی تحتـعالوه بر معان رآنـقدر تفسیر 

تعابیر، چینش خاصّ و بافت و سیاق آنها، معارفی 

 تازه جست؟

توان از تأثیر های یاد شده، میاز مجموع پرسش

نظیر کالم الهی بر ه قانونمندی بیـبنیادین اعتقاد ب

توان دوّمین آگاهی یافت و می "اصل سیاق"اعتقاد به 

ا زیر ساخت فکری یک مفسّر را ـده یمفهم عپیش

ه سیاق در امر تفسیر، همین نگاه و ـبرای تمسّک ب

مانند کالم الهی و مندی بیه قانونـدیدگاه ویژه ب

 تفاوت آن با کالم بشر دانست. 

عی خواهیم کرد تا این، در این بخش س بنابر

ضمن بررسی پیشینه این نگرش، نشان آن را در آثار 

 بجوییم. المیزانقدر تفسیر مؤلّف گران

که پیشاهنگان تدبّر در آیات  بیتدر آثار اهل

توان شواهدی یافت که خوبی میاند، بهالهی بوده

دهند آن بزرگان، کالم خداوند را از کالم نشان می

 -ونمندی ویژه خویش ـدارای قان -از ـر ممتـشـب

إن الکالم الباری سبحانه ال یشبه کالم » :انددانستهمی

: 1927)مجلسی، «الخلق کما ال یشبه افعاله افعالهم

کار که کارهای خدای سبحان بهچنان، (72/148

بندگان شبیه نیست، سخن او نیز به سخن ایشان مانند 

 باشد.نمی

بزرگان را به گزینش  ای از توجّه آناکنون نمونه

 یهاالفاظ و چینش مدبّرانه ترکیب ةدقیق و حکیمان

گزینش و چینشی که نه تنها  .گذرانیماز نظر می یقرآن

معناشناسی  که از زاویه قرآناز دید زیباشناسی و اعجاز 

 و تفسیر نیز، سخت در خور توجّه است.

آیا مرا »گفتم:  به امام ابوجعفر گویدزراره می

باید به  "مسح"سازی این را که فرمودی نمیآگاه 

نه به تمام  -قسمتی از سر و قسمتی از پاها انجام شود 

ای زراره »خندید و فرمود:  «ای؟از کجا دانسته -آنها 
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کتاب  -حکم  -فرموده و نیز  این را رسول خدا

عزّوجل  خدا بر این اساس فرود آمده است؛ زیرا خدای

ها [ پس صورت2]مائده/﴾وُجُوهَکُم فَاغْسِلُوا﴿ فرماید:می

هایتان را تا آرنج بشویید و بر سرتان و روی و دست

دو پا مسح کنید. پس  پاهایتان تا برآمدگی روی هر

 .دانستیم که شایسته است، تمام صورت شسته شود

سپس در بین  ﴾الْمَرافِق إِلَى أَيْدِيَکُمْ وَ﴿: سپس فرمود

 امْسَحُوا وَ﴿ دو سخن، فاصله انداخت و فرمود:

دانستیم که مسح  ﴾بِرُؤُسِکُمْ﴿ چون فرمود: ﴾بِرُؤُسِکُمْ

، "باء"برای قسمتی از سر است. به خاطر قرار گرفتن 

که دو دست چنانسپس پاها را به سر وصل کرد، هم

 أَرْجُلَکُمْ وَ﴿صورت متّصل کرده بود و فرمود:  را به

این، چون آنها را به سر متّصل  بنابر ﴾الْکَعْبَیْن إِلَى

 کرد، دانستیم که مسح بر قسمتی از آنها خواهد بود.

این  رسول خدا -که این حکم فرود آمد  -آنگاه 

 (9/94تا: کلینی، بی«)را تفسیر کرد، امّا آن را تباه ساختند...

چگونه  توان دریافت که اماماز این روایت می

با عنایت به قانونمند بودن کالم خدای تعالی و با 

تدبّر در موقعیت قرار گرفتن یک حرف در میان دو 

اند و البتّه چنین عبارت به چنین تفسیری دست یافته

تفسیرهایی با پذیرش امکان تسامح در کالم ربوبی، 

  هرگز روا نخواهد بود.

 

 "اصل سیاق در المیزان"کاربردهای 

کارگیری سیاق در مقاله، با استقصاء موارد به در این

بندی ، سعی خود را در دستهالمیزانتمامی مجلّدات 

ایم و کاربردهای کار بستهموارد کاربرد اصل سیاق به

 ایم.گوناگونی برای آن شناسایی کرده

تنوع این کاربردها، نشان دهنده نقش فراوانی 

قائل است. در تفسیر  "اصل"است که علّامه برای این 

ها و توان مثالبرای هرگونه از این کاربردها می

جستجو کرد؛ اما به  المیزانهای زیادی در نمونه

ای منظور رعایت اختصار و از آنجا که تنها ذکر پاره

را به هدف شناساندن  خوانندهتواند از آنها نیز می

نقش سیاق در تفسیر از دیدگاه علّامه نزدیک نماید، 

از یادکرد همه موارد خودداری و به ذکر  بنابر این،

 برخی از آنها بسنده می کنیم.

 

 فهم مراد آیه به کمک سیاق

شک هدف نهایی از تفسیر، فهم کالم خدا و راه بی

بردن به مقصود واقعی خداوند است. این هدفی است 

ای در کار اندیش و صداقت پیشهکه هر مفسّر نیک

توان خود را برای  کند و همهخود پیوسته دنبال می

بندد؛ اما ابزارهای مفسّران در رسیدن به کار میآن به

این مقصود، همسان نیست. برخی از آنها برای یافتن 

مراد خدا به تابش انوار حکمت از افق عصمت چشم 

 هایکوشند با گستردن دامنه آگاهیبعضی میدوزند. می

 واژگانی و آشنایی با اشعار پیشین عرب خود را به

نزدیک کنند و گروهی  قرآنزبان مخاطبان نخستین 

در پی آنند که با گردش در گستره تاریخ نزول، به 

ای نیز بین زمان مخاطبان راهی بجویند و البته عدّه

 اند.ها جمع نمودهاین شیوه

علّامه طباطبایی در شمار کسانی است که سعی 

نزدیک شوند و گشایش رازهای  قرآنکنند به زبان می

 قرآنزبانی با خود فتار الهی را هرچه بیشتر در همگ

شود که ایشان از سویی بجویند، این گرایش سبب می

به تفسیر آیه به آیه روی آوردند و از دیگر سو، فهم 

هر آیه و هر بخش از قرآن را در فضای آیات و 

 جمالت پیرامونی آن جستجو نماید.

ا لَهُ  ِنَّـا نَحْنُ نَزَّلْنَـاإ﴿ة ـاره آیـدرب الذِّکْـرَ وَ إِنَـّ

را خود، نازل کردیم و  قرآن[، ما 2حجر/]﴾لَحافِظُون

 خود، نگهبانش هستیم.

فرسایی مفسّران سه پرسش اساسی موجب قلم

در این آیه  "ذکر"شده است: نخست آنکه مراد از 

چیست؟ و دیگر اینکه با وجود آنکه بخش اوّل آیه 

ممکن است در پاسخ به انکار و استهزاء مشرکان 
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آمده باشد، ارتباط آغاز و  قرآننسبت به منشأ نزول 

پایان آیه چگونه خواهد بود؟ و سوّم اینکه آیا این آیه 

 دارد یا خیر؟ قرآنداللتی بر عدم تحریف 

اد از ذکر را در این آیه کسانی چون فرّاء مر

و معتقدند که خداوند وعده ایمنی  دانسته پیامبر

ایشان از گزند حوادث را در این آیه نمایانده 

 ؛2/991: 1982و  9/924: 1019است)طبرسی، 

امّا با توجه به اینکه در دو  (،9/589تا: زمخشری، بی

نُزِّلَ عَلَیْهِ وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذی ﴿آیه پیشتر، آمده است: 

 تواندنمی [، پیامبر8]حجر/﴾الذِّکْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون

لغت  ،موصوف به صفت ذکر شده باشد. افزون بر آن

تر است از مناسب ر،ـبرای شخص پیامب "ارسال"

علّامه نیز مراد از  .(948: 1017)خویی، "انزال"

 شمارد.می "ال عَهد"را در آن  "ال"و  قرآنرا  "الذکر"

 ﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴿ نگری در ترکیبعلّامه با ژرف

سیاق صدر این آیه، سیاق حصر است و »نویسد: می

ظاهر سیاق نامبرده، این است که حصر در آن ناظر به 

را هذیان دیوانگی و  قرآنگفتار مشرکین است که 

ناظر بر  نیزرا دیوانه نامیده بودند و  رسول خدا

که نزول مالئکه را خواسته است  ایشان پیشنهاد

 -و خدا داناتر است  -این، معنای آیه  بودند... بنابر

ای شود که ذکر را تو از ناحیه خودت نیاوردهاین می

تا مردم علیه تو قیام نموده و بخواهند آن را به زور 

قلدری خود باطل سازند و تو در نگهداریش به 

زحمت بیفتی و سرانجام هم نتوانی و همچنین از 

ناحیه مالئکه نازل نشده تا در نگهداریش محتاج آنان 

از  قرآنباشی... پس آیه شریفه داللت بر مصونیّت 

 (19/141: 1099ایی، طباطب«)کند.تحریف نیز می

 

 دستیابی به نکات لطیف تفسیری در پرتو سیاق

ها و نگرش مستمر در سیاق آیات، علّامه را به نکته

ای از ظرایفی ارزشمند رهنمون کرده است که نمونه

 گذرانیم:آن را از نظر می

وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمیصَهُ ﴿علّامه در ذیل آیة  

[، و هر 95]یوسف/﴾أَلْفَیا سَیِّدَها لَدَى الْباب مِنْ دُبُرٍ وَ

 ،دو از یکدیگر به سوی در پیشی گرفتند و آن زن

پیراهن وی را از پشت بدرید و هر دو، آقای زن را 

آید که از سیاق برمی»نویسد: می نزدیک دریافتند.

مسابقه زلیخا و یوسف در رسیدن به درب به دو 

خواست خود را منظور جداگانه بود. یوسف می

خواست زودتر بدان برساند و بگریزد و زلیخا می

خود را زودتر برساند و از باز شدن آن جلوگیری 

 (11/101: 1099طباطبایی، «)نماید...

ه در عین ک" استباق"پیداست که این معنی از 

سرعت جستن دو طرف و اتّحاد مقصد، مقصود هر 

 ،استیک از مسابقه جویان، غیر از مقصودی دیگر 

لطافتی ویژه دارد که علّامه با تدبّر در سیاق بدان 

 دست یافته است.

 

 تخصیص معنی آیه به کمک سیاق

تکرار  قرآن ییا تعبیری در دو یا چند جا گاه، واژه

که سیاق برخی از این موارد، سبب ؛ در حالیشده

دست آمده از آنها، از نظر شود که بین معانی بهمی

 بودن، تفاوت حاصل شود.عمومیّت یا جزئی 

همچنین گاه عبارتی اگر به تنهایی دیده شود، 

آفریند، حال آنکه اگر به کلّی در ذهن می یمعنای

ای سیاق ویژه آن نگریسته شود، آن معنا به محدوده

 یابد. تر انتقال میکوچک

خُلُقٍ   وَ إِنَّكَ لَعَلى﴿ه ـ، درباره آیالمیزانمفسّر 

نا تو بر ملکه نفسانی بزرگی [؛ و هما0]قلم/﴾عَظیم

استواری. معتقد است: اگرچه این آیه به خودی خود 

گوید، امّا طور مطلق سخن میبه از نیکویی پیامبر

ویژه به اخالق پسندیده با در نظر آوردن سیاق، به

اخالقی که به برخوردهای »اجتماعی ایشان نظر دارد. 

برابر  اجتماعی همچون استواری بر حق و پایداری در

های فرومایگان و در کاریآزار مردمان و زشت
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گذشتن از آنان و بخشندگی و مدارا و فروتنی و مانند 

 (12/922: 1099طباطبایی، «)اینها مربوط است.

 

 گیری از سیاق در تفسیر آیه به آیههبهر

را اساس کار  قرآنبه  قرآنعلّامه که روش تفسیری 

آور هایی بس شگفتخود قرار داده، گاه به ارتباط

گونه ظاهر هیچیابد و آیاتی را که بهدست می

همگونی با یکدیگر ندارند، در ارتباط با هم تفسیر 

هایی کند. پیداست، مفسّری که چنین ارتباطمی

کار خود را نیز  ةیابد و شیوظریف و پنهان دست می

تفسیر آیه به آیه قرار داده است، به آیاتی که از یک 

ق برخوردارند، توجّهی بیشتر مبذول سبک و سیا

خواهد داشت. علّامه از هماهنگی و وحدت سیاق در 

 سود جسته است.  قرآنبه  قرآنجهت تفسیر 

وَ ﴿عنوان نمونه، برخی از مفسّران در تفسیر آیه به

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ 

ها بدان [، و اگر قرآنی بود که کوه91]رعد/﴾الْمَوْتى بِهِ

شد یا زمین بدان شکافته و قطعه قطعه سیر داده می

  شد...گردید یا با مردگان بدان سخن گفته میمی

جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً   لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى﴿ ةاز آی

[، اگر این قرآن را بر 91]حشر/﴾مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّه

فرستادیم، حتماً آن را از ترس خدا ذلیل و کوهی فرومی

اند و مدعی یاری جسته ،دیدیمتواضع و شکافته می

دوّم در مقام بیان  ةنخست نیز همانند آی ةاند که آیشده

امّا علّامه با توجه به سیاقی که آیه  .عظمت قرآن است

توان د است، این آیه را نمینخست در آن قرار دارد، معتق

وَ لَوْ أَنَّنا ﴿ ةیاد شده تطبیق کرد؛ بلکه باید از قبیل آی ةبا آی

ءٍ  وَ حَشَرْنا عَلَیْهِمْ کُلَّ شَیْ  نَزَّلْنا إِلَیْهِمُ الْماَلئِکَةَ وَ کَلَّمَهُمُ الْمَوْتى

 [، و اگر ما فرشتگان را111]انعام/﴾قُباُلً ما کانُوا لِیُؤْمِنُوا...

 فرستادیم و مردگان با آنها سخنبه سوی آنها فرومی

و بر آنها همه چیز را گروه گروه در مقابلشان  گفتندمی

 .آوردند...، شمرده شودآوردیم، باز هم ایمان نمیگرد می

این، مضمون هر دو آیه این خواهد بود که  بنابر

تواند های عجیب نیز نمیحتّی آیات بزرگ و معجزه

وق ـوی ایمان سـه سـرا ب مشرکان لجوج

 .(11/952: 1099دهد)طباطبایی، 

 

  ارزیابی روایات تفسیری به مدد سیاق

کْرَ ﴿ :فرمایدکه می قرآنبه گواهی  وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّ

[، و به سوی تو نیز 00]نحل/﴾لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِم

آنچه را که به این ذکر را فروفرستادیم تا برای مردم 

 روشن کنی. ،سوی آنها نازل شده

نخستین مفسّر و مبیّن وحی است  پیامبر اکرم

که در سخنانی  -و اهل بیتش به گواهی آن حضرت 

پس از او در چنین  -متواتر و مشهور آمده است 

جایگاهی قرار دارند. در اینکه برترین مرجع بیان و 

آورنده آن است، در میان مسلمانان سخنی  قرآنفسر م

نیز در بین  نیست و حجّیّت بیان اهل بیت

 شیعیان هرگز با دگراندیشی رو به رو نبوده است.

آنچه دست مایه گفتگوست، روایات و آثاری 

و  است که گفتار و کردار و امضای پیامبر

کنند. برای کسی که را برای ما نقل می امامان

کشف سنّت ایشان است، راهی جز امروزه در پی 

چنگ زدن به این روایات و آثار وجود ندارد؛ پس 

آنهاست تا ببینیم چه مایه  "واقع نمایی"سخن در 

 حجّیّت دارند و از چه پایه اعتبار برخوردار هستند؟!

حدیثی که بالواسطه از زبان »نویسد: علّامه می

شنیده شود، حکم  یا اهل بیت خود پیامبر

حدیثی که با درباره عمل شیعه ا دارد، ولی ر قرآن

 رسد، به ترتیب زیر است:دست ما می وسائط به

، علم و قطع قرآندر معارف اعتقادی که به نصّ 

الزم است، به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی 

شود و غیر این عمل می ،به صحت آن در دست است

، دارندنشود، اعتبار دو قسم که خبر واحد نامیده می

ای که قائم ولی در استنباط احکام شرعیّه نظر به ادلّه
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عالوه بر خبر متواتر و قطعی، به خبر واحد نیز  ،شده

 شود. عمل می ،که نوعاً مورد وثوق باشد

پس خبر متواتر و قطعی نزد شیعه مطلقاً حجّت و 

به  -خبر واحد  -الزم االتّباع است و خبر غیرقطعی 

وق نوعی باشد، تنها در احکام شرط اینکه مورد وث

 (50: 1907طباطبایی، «)باشد.شرعیّه حجّت می

 هایعلّامه دانشمندی شیعی است که در دامن حوزه

گیری ایشان از علمیّه شیعه به ظهور رسیده است. بهره

و میراث علمی  سنّت به جای مانده از ائمه اطهار

شیعه، یقیناً به وسعت دید و جامعیّت مشرب ایشان، 

کمکی شایان کرده و ذوق تفسیری وی را پویا و 

 گوید:بارور نموده است. در این باره استاد معرفت می

ایشان گرچه به تصریح، استناد به روایات نکرده، »

ولی معلوماتی که از روایات در اختیار داشته و در 

ایشان بوده، کمک بسیاری به ایشان برای ذهن مبارک 

-علوی«)فهم آیات کرده است و در این شکی نیست.

 (979: 1982 ،نژاد

نمودی آشکار دارد و کافی  المیزاناین مطلب در 

است، خواننده از سر دقّت بین آنچه علّامه به استناد 

تفسیر آیه به آیه با سیاق بدان رسیده است، با آنچه 

کار بندد هشمارد، بده، درست میدر بحث روایی آور

 تا تأثیر روایت بر فضای ذهنی مفسّر دریابد.

پدر حقیقی  "آزر"علّامه درباره اینکه آیا 

وَ ﴿بوده است یا عموی ایشان؟ ذیل آیه  ابراهیم

به و ابراهیم  [47]االنعام/﴾إِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبیهِ آزَر...

گیری؟ می پدرش آزر گفت: آیا بتان را به خدایی

طور عمده بر سیاق آیات ای دارد که بهتحقیق گسترده

 (. 09مبتنی است)همان: 

ایشان، آنگاه در بحث روایتی خود به روایتی که 

اند، شیعه و گروهی از علمای اهل سنّت، نقل کرده

همگی موحّد  مبنی بر اینکه پدران رسول خدا

این بحث کند که ما به اعالم می ،اند، اشاره کردهبوده

خود آیات، داللت دارد بر »احتیاجی نداریم، چراکه 

اینکه آزر مشرک که در این آیات از او نام برده شده، 

 « پدر حقیقی ابراهیم نبوده است.

علّامه از سوی دیگر درباره روایات مخالف با این 

روایات، عالوه بر اینکه به تناقضات درونی این دسته 

 ین روایات، با کتاب خداا»دهد: از روایات توجه می

چ ـرأت و بدون هیـا کمال جـست و بامخالف 

ای باید آنها را دور ریخت و هیچ نیازی نیست دغدغه

که مانند مجلسی به خود زحمت داده آنها را بر تقیّه 

حمل نماییم، آن هم درباره مطلبی که خود اهل سنّت 

  (8/125: 1099طباطبایی، «)داستان نیستند.در آن، هم

 

 ارزیابی روایات سبب نزول به کمک سیاق

علّامه بر اساس دیدگاه کلّی خود درباره ارزش 

هایی که در تفسیری روایات و با توجه به ضعف

ویژه روایات سبب نزول وجود دارد، روایات و به

گیر است و گونه روایات بسیار سختنسبت به این

 همواره درباره آنها نگاهی انتقادی دارد. 

حدیث در اعتبار خود به تأیید »نویسند: می وا

این، سبب نزولی که در ذیل  نیازمند است. بنابر قرآن

در صورتی که متواتر یا خبر قطعی  ،ای وارد شدهآیه

الصّدور نباشد، باید به آیه مورد بحث عرضه و تنها 

در صورتی که مضمون آیه و قرائتی که در اطراف آیه 

، به سبب نزول موجود است با آن سازگار بوده

نامبرده اعتماد شود و باألخره روایت را باید با آیه 

تأیید نمود و تصدیق کرد، نه اینکه آیه را تحت 

  (10/199: 1099)طباطبایی، «حکومت روایت قرار داد.

 

 یید روایت سبب نزول با سیاقأای از تنمونه

ای از آیات یا دست کم پاره - "هل أتی"نزول سوره 

دربارة  -شود آغاز می ﴾يُوفُونَ بِالنَّذْر...﴿که از آیة  ،آن

، و حسنین و فاطمه زهرا امیرالمومنین، علی

: 1982شده)طبرسی، از سوی عامّه و خاصّه روایت 

( 922: 1977؛ واحدی، 9/142: 1927، امینی؛ 14/042
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: 1925اند)حجّتی، و تمام مفسّران فریقین آن را یاد کرده

دانند)همان؛ آنان نیز این سوره را مدنی می( و غالب 94

؛ سیوطی، 14/045: 1982؛ طبرسی، 1/120: 1921زرکشی، 

اما شمار اندکی نیز  (،0/284تا: ؛ زمخشری، بی0/04تا: بی

اند. علّامه نیز با انتقاد از سوره را مکّی شمرده

اند سوره را مکّی معرفی مفسّرانی که تالش کرده

حدت سیاقی که در سراسر آیات کنند، با اشاره به و

در این  "اسیر"سوره حاکم است و نیز وجود لفظ 

سوره، سوره را مدنی دانسته، داستان اطعام را که در 

و الجرم،  -این سوره ذکر شده است، داستانی واقعی 

شمارد. ایشان آورده می -ناظر به سبب نزول معروف 

بِالنَّذْر وَ  يُوفُونَ﴿... سیاق آياتها و خاصة قوله »است: 

سیاق قصه واقعه و ذکر االسیر فیمن  ﴾...يُطْعِمُونَ الطَّعامَ

اطعموهم نِعم الشاهد علی نزول اآليات بالمدينه اذ لم 

  (94/195: 1099)طباطبایی، 1«يکن للمسلمین اسیر بمکه.

 

 هایی از ردّ روایت سبب نزول به کمک سیاقنمونه

الَّذينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ  يا أَيُّهَا﴿فرماید: خدای متعال می

اى کسانى که  ،[12نساء/]﴾لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْها...

شوهر  -اید، بر شما حالل نیست زنان  ایمان آورده

همانند اموال شوهرانشان طبق  -را به اکراه  -مرده 

  میراث برید.به –سنّت جاهلیت 

شده نقل چنین عباس از ابن آیهاین شأن نزول 

ار ـهـمُرد نزدیکان او اظردی میـاه مـهرگ»است: 

داشتند: ما به زن متوفّی سزاوارتر از دیگران می

ود در ـه نکاح خـخواستند او را بر میـهستیم. اگ

کردند خواستند با او ازدواج نمیآوردند و اگر میمی

                                                             

يُوفُونَ بِالنَّذْر ﴿ویژه آیه ترجمه: سیاق آیات این سوره و به .1

وقوع پیوسته است و ذکر اسیر در ای است که بهسیاق قصّه ﴾وَ...

میان اطعام شدگان، بهترین دلیل بر نزول این آیات در مدینه 

 است؛ چه، مسلمانان در مکّه اسیری نداشتند.

نزدیکان خود زن به زن او از  ،و نزدیکان شوهر

این آیه در آن باره نازل سزاوارتر بودند، پس 

 (125: 1979؛ سیوطی، 28: 1977واحدی، «)شد.

علّامه ضمن آنکه به اصل این جریان تاریخی در 

کند و آن را مستفاد از تاریخ و جاهلیّت اشاره می

شمارد، معتقد است که سیاق آیه با روایات برمی

چنین شأن نزولی سازگاری ندارد. ایشان بر این عقیده 

آیه از ارث بردن اموال زنان به زور و  این»است: 

کند، ولی از ارث بردن خود زنان یاد نارضایتی منع می

یا با تقدیر  "النساء"نکرده است. پس اضافه ارث به 

و یا مجاز  "ال تَرِثُوا النِّساءَ کَرْها"است، یعنی  "اموال"

 ( 0/950 :1099)طباطبایی، «عقلی است.

جریان تاریخی پیش گفته، به آنچه  ،به نظر علّامه

وَ ال تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ ﴿ ةاشاره دارد، آی

 باشد.می ﴾النِّساء

سوره رعد نیز به  94 ةبرخی از مفسّران درباره آی

در ﴾ وَ هُمْ يَکْفُرُونَ بِالرَّحْمن﴿ ةخاطر وجود جمل

ضمن آیه، به یک رویداد تاریخی اشاره کرده، آن را 

از قتاده که بر اساس روایتی  اند.یه پنداشتهشأن نزول آ

ی است زماناین آیه مربوط به  ،جریج نقل شدهو ابن

ش پیمان ـا قریـه بـدر حدیبیّ ه رسول خداـک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ﴿بست و ایشان از نوشتن می

جلوگیری کردند، نازل شده است. اما علّامه  ﴾الرَّحیمِ

 نوشته است: 

طوری که از داند که آیات بهمحترم میخواننده »

و صلح حدیبیّه از  هستندآید مکّی برمی انسیاقش

حوادث بعد از هجرت است، عالوه بر اینکه سیاق 

خود آیه مورد بحث نیز با این روایات سازگار 

 (11/922: 1099طباطبایی، «)نیست.
 

 مقابله با اسرائیلیّات به کمک سیاق

حساسیّت  توان،را می المیزانهای تفسیر یکی از ویژگی

 (.992: 1984آن در برابر اسرائیلیّات دانست)األوسی، 
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علّامه نیز معتقد است جاذبه و تأثیر داستان در 

بین راویان و مفسّران پیشین از یک سو و تندروی در 

حتّی در صورتی که با  -اعتماد به اخبار و روایات 

دیگر  از سوی -د نمخالف باش قرآنعقل و محکمات 

باعث گسترش نفوذ روایات اسرائیلی 

 (.19/921 :1099طباطبایی، شدند)

های نفوذ روایات اسرائیلی، قصص یکی از عرصه

 الهی یهای زندگی انبیاو از جمله داستان قرآن

-که سوره - قرآندر  ءهای انبیااز جمله داستاناست. 

بدان اختصاص یافته، از سوی خداوند متعال ای 

داستان  -نامیده شده است  "القصصاحسن "

 است. حضرت یوسف

وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ ﴿ ةترکیب شگفت آیه شریف

بُرْهانَ رَبِّهِ کَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ   بِها لَوْ ال أَنْ رَأى

نَا الْمُخْلَصین [، و حقا 90یوسف/]﴾الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِ

قصد وی کرد و اگر نه این بود که یوسف که آن زن 

کرد. برهان پروردگار خود را دید، طبعاً قصد او می

اتهام به " و فحشا "قتل نفس"چنین کردیم تا بدی 

را از او بازگردانیم که همانا او از بندگان برگزیده  "زنا

ما بود. آنگاه با ذهنیّت حاصل از روایات اسرائیلی 

تفسیرهایی شگفت به جای  که تالقی نموده است

 اقوالی عجیب و گوناگون برانگیخته است.و گذاشته 

این اقوال که گاه از زبان صحابه و تابعین نقل 

که از اصول  ءشده، در اصطکاک با مسأله عصمت انبیا

مسلّم عقلی و از مسائل اجماعی مسلمین است، 

 مفسّران را به توجیهات گوناگون کشانده است.

آید که مراد از سوء است از سیاق برمیعلّامه معتقد 

و فحشاء، همان عمل زشتی باشد که زلیخا از او 

(، نه کشتن زلیخا که در 198کرد)همان: درخواست می

روایت آمده بود و معتقد است اینکه خداوند در ادامه 

، تا ﴾لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاء﴿آیه فرموده است: 

لِنَصْرِفَهُ عَنْ "او بگردانیم و نفرمود: سوء و فحشاء را از 

 ؛ تا او را از سوء و فحشاء بگردانیم."السُّوءَ وَ الْفَحْشاء

ه گفتار دوّم داللت بر آن ـاز آن جهت است ک

کند که خود، قصد و عزم بر سوء و فحشاء داشت، می

که جمله امّا او را از آن منصرف گردانیدیم. در حالی

اوّل بر چنین معنایی داللت ندارد و اساساً یوسف 

قصد گناه نکرد و این بدان جهت بود که برهان 

چراکه اگر برهان پروردگارش را مشاهده کرد. 

کرد، شاید قصد و غرض پروردگارش را مشاهده نمی

و  شدشد و به ارتکاب گناه نزدیک میبرای او حاصل می

ر از محبّت باز هم نزدیک شدن غی ،تازه

 (.11/102 :1099طباطبایی، است)

 

 به مدد سیاق آیات تنزیه ساحت نبی اکرم

های علّامه در تفسیر که یکی از حساسیّت بیان شد

، مبارزه با روایات اسرائیلی است و از جمله المیزان

 ءبردهای اسرائیلیّات، تعرض به ساحت انبیادست

بوده است. علّامه در این  ویژه پیامبربه الهی

باره نیز حساسیّت ویژه نشان داده است و از جمله 

دستاویزهای ایشان که در جهت ابطال این تردیدها و 

توهّمات و زدودن غبار ابهام از آن ساحت مقدّس 

 بهره گرفته، سیاق آیه و آیات است.

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ﴿فرماید: می قرآنخدای متعال در 

نْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ لِمَ أَذِ

[ خدا از تو بگذرد! چرا پیش از 09]توبه/﴾الْکاذِبین

براى تو  ،کسانى که راست گفتند -حال  -آنکه 

در  -روشن شود و دروغگویان را بشناسى به آنها 

 اذن دادى؟! -نشستن از جنگ 

 در این زمینه است.این آیه از آیات بحث برانگیز 

فَا ﴿»انگیز آورده: زمخشری در تعبیری شگفت عَ

عن الجناية، الن العفو رادف لها و  ةکناي ﴾اللَّهُ عَنْكَ

بیان  ﴾لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴿معناه: اخطأت و بئس ما فعلت و 
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بما کنی عنه بالعفو و معناه: مالك اذنت لهم فی القعود 

لك بعللهم و هال عن الغزو حین استأذنوک و اعتلوا 

من صدق فی عذره  ﴾حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَكَ﴿ استأنیث باالذن

و لم  ممن کذب فیه و قیل: شیئان فعلهما رسول اهلل

يؤمر بهما: اذنه للمتافهی و اخذه من فعاتبه اهلل 

 ( 0/980تا: )زمخشری، بی9«تعالی.

 دو کار را رسول خدا»همچنین گفته است: 

که بدان امر نشده بود، اجازه دادن انجام داد، در حالی

از اسیران؛ و به دنبال این  "فدیه"بر منافقان و گرفتن 

تا: زمخشری، بی«)دو خداوند او را عتاب کرد.

0/980) 

شیخ طوسی این نظر را که آیه مشتمل بر نوعی 

هذا »پذیرد: است، می عتاب نسبت به پیامبر

: 1979طوسی، «)خطاب فیع بعض العتاب للنبی

امّا معتقد است این عتاب در مقابل ترک  (،5/992

اولی، صورت گرفته است و خداوند به ایشان خبر 

داد، بهتر بود؛ زیرا داده که اگر به منافقان اذن نمی

شدند. علّامه معتقد است، بدین وسیله آنان شناخته می

نه دچار ذنب و گناه گردید و نه مرتکب  پیامبر

همان کاری را کرد که ترک اولی شد، بلکه درست 

کرد و اصوالً شرکت منافقین و آمدنشان باید می

گونه اولویّتی نداشت)طباطبایی، هیچ همراه پیامبر

1099 :1/978-970.) 

 ای دعاییرا جمله ﴾عَفَا اللَّهُ عَنْك﴿ایشان جمله 

داند و مراد آیه را چنین تقریر می در حق پیامبر

تخلّف از جنگ اجازه چرا به آنان برای »کند: می

گویی آنان فاش و دادی دروغدادی؟ اگر اجازه نمی

، خطاب آیه را از قبیل المیزانمؤلّف « شد.کشف می

                                                             

کنایه از جرم است، چراکه عفو به  ﴾عَنْكَعَفَا اللَّهُ ﴿جمله  .9

آید و معنایش این است که: اشتباه کردی و بسیار دنبال جرم می

 بد کردی! و...

"ایاک اعنی و اسمعی یا جاره"المثل معروف ضرب
9  

داند و معتقد است، عتاب و مذمّت اصوالً متوجّه می

نیست. علّامه در جهت تأیید نظر  رسول خدا

رمین آیه بعد از آیه مورد بحث اشاره خود به چها

شدند تنها اگر هم اینها برای جنگ حاضر می»کند: می

  «آمدند.درصدد فتنه و جاسوسی برمی

 

 گیری از سیاق در تفسیر واژگانیبهره

ر وّتاب معانی گوناگون دارند و در تطها، گاه واژه

 آیند.های مختلف درمیتاریخی خود به رنگ

بردن به مراد و های پیاز راهاینجاست که یکی 

ها و کار بستن واژههمقصود حقیقی گوینده، از ب

 تعبیرها، سیاق کالم خواهد بود.

 ﴾التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُون﴿در آیة 

کنندگان،  این مؤمنان، همان توبه [،119توبه/]

 .گویان هستند کنندگان، حمد و سپاس عبادت

مفسّران را به سخنانی ناهمگون  "السَّائِحُون"کلمه 

 "السَّائِحُون" مراد از»اند: واداشته است. برخی گفته

به  "سائح"داران هستند و ایشان از آن روی به روزه

ه ـد کـه شدنـر تشبیـگردشـر و گـی مسافـمعن

ود، ـی خـهای نفسانهـان از خواستـهمچون ایش

، طبرسی، 9/910تا: زمخشری، بی«)پوشند.چشم می

ثیر روایتی أگویا این برداشت، تحت ت( 9/77: 1019

سعید بن  ،حسن ،مسعودابن ،عباساست که از ابن

جبیر و مجاهد نقل شده است و نیز حدیث مرفوعی 

سیاحة »روایت گردیده که فرمودند:  که از پیامبر

گردشگری امّت  (5/85: 1982طبرسی، «)امتّی الصّیام

 من روزه گرفتن است. 

                                                             
گویم تا دیوار به در می"المثل فارسی: مترادف آن ضرب .9

و ترجمه تحت اللّفظی آن چنین است: )دخترم( به تو  "بشنود.

 گویم! عروسم، تو بشنو!می
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جویندگان  "سائحون"مراد از »اند: برخی نیز گفته

دانش هستند که برای کسب علم در روی زمین به 

، 0/910تا: زمخشری، بی«)پردازند.مسافرت می

 (0/77 :1019طبرسی، 

نویسد: علّامه درباره معنی سیاحت در این آیه می

مقصود از سیاحت که در لغت به معنی سیر و »

که با معنی چنان -گردش در زمین است. در اینجا 

سیر و رفت و آمد  -تر است سیاق و ترتیب مناسب

)طباطبایی، «های عبادت و مساجد است.در جایگاه

1099 :2/922) 

 

 گیری از سیاق در ارزیابی قرائاتبهره

یکی از نتایج توجه به سیاق آیه و آیات در تفسیر 

، داوری در مواردی است که اختالف قرائت، المیزان

مایة اختالف در تفسیر شده است. علّامه به کمک 

سیاق، گاه در جهت تأیید روایت مشهور و گاه در 

 دارد.سوی مخالف آن گام برمی

آغاز ﴾ ليَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفا﴿سوره انفال با جملة 

شود. اختالفات گوناگونی درباره ماجرای انفال و می

آنچه مورد سؤال واقع شد و از جمله بر سر قرائت 

مسعود، امام علی این جمله درگرفته است. گویا ابن

 و امام صادق و امام باقر بن الحسین

 (.9/1 :1019اند)طبرسی، قرائت کرده "يَسْئَلُونَكَ الْأَنْفال"

قرائت در اینجا تا حدودی به اختالف اختالف 

انجامد و وجه آن این است که اگر آیه تفسیر نیز می

خوانده شود از  ﴾يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفال﴿ صورتبه

که اگر پرسشی درباره انفال حکایت دارد. در حالی

خوانده شود، حکایت  "يَسْئَلُونَكَ الْأَنْفال" صورتبه

انفال را از رسول  ،از اصحابکند که برخی از آن می

 همان(.طلب کرده، خواستار شدند) خدا

 توانبا استمداد از سیاق کالم می»علّامه معتقد است: 

گفت آیه به سیاق خود داللت دارد بر اینکه در میان 

ها اشارت بدان "یَسْئَلُونَكَ"اشخاصی که با جمله 

رفته است، نزاع و تخاصمی بوده و هر یک سخنی 

داشتند که طرف مقابل آن را قبول نداشته است و 

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ ﴿تفریعی که در جملة 

خوبی داللت دارد بر اینکه این نزاع و است، به ﴾بَیْنِکُم

این سیاق تأیید »و « در امر انفال بوده است.تخاصم 

يَسْئَلُونَكَ عَنِ ﴿کند که قرائت مشهور یعنی یم

 "عن"تر است؛ زیرا وقتی سؤال با لفظ حراج ﴾الْأَنْفال

 دهد،متعدّی شد، معنای استعالم حکم و استخبار خبر می

متعدّی شود که به  "عن"برخالف جایی که بدون 

 (2/8 :1099طباطبایی، «)معنای درخواست عطیّه است.

 

 های مکّی و مدنیسورهبازشناسی آیات و 

های مکّی و علّامه درباره اهمیّت شناسایی سوره

در فنّ تفسیر و »نویسد: مدنی، در امر تفسیر می

و سیر تحوّالت  مباحث مربوط به دعوت نبوی

و  روحی، سیاسی و اجتماعی زمان رسول خدا

تحلیل سیره شریف آّن حضرت، دانستن اینکه کدام 

سوره، مکّی و کدام مدنی است؟ کدام جلوتر نازل 

شده و کدام، در پی آن فرود آمده است، نقشی بسزا 

  (19/995 :1099طباطبایی، «)دارد.

با اشاره به اینکه روایات تعیین کننده مکّی و  او

و ثانیاً؛ در بین ها، اوالً؛ متواتر نیستند مدنی بودن سوره

پس تنها راه برای »نویسد: خود، معارض دارند، می

های مکّی و شناسایی سوره -یابی به این هدف دست

تدبر و دقت در سیاق آیات و یاری جستن از  -مدنی 

های بیرونی آنهاست که ما نیز در ها و نشانهقرینه

طباطبایی، «)ایم.گرفتهتفسیر خود، از همین راه بهره

تنها راه تشخیص »و معتقد است:  (19/995 :1099

و مکّی یا مدنی بودن آنها،  قرآنیهای ترتیب سوره

تدبّر در مضامین آنها و تطبیق آنها با اوضاع و احوال 

که مضامین باشد، چنانپیش و پس از هجرت می



  84 گیری از سیاق در المیزانشناسی عالمه طباطبایی در بهرهروش

 
 

های انسان، والعادیات، مطفّفین به مدنی بودن سوره

از این روایات، آنها  دهد، اگرچه برخیآنها گواهی می

 (111همان: «)دهند.های مکّی قرار میرا جزء سوره

های گوناگونی از سیاق آیات برگرفته علّامه بهره

است که منحصر در شناختن آیات و سور مکّی و 

 ها چنین هستند:برخی از این بهره مدنی نیست.

 :ها و آیات مکّی و مدنیالف( شناختن سوره

سوره دهر را با شهادت سیاق آن، ، المیزانمفسّر 

که چنان ،(94/198 :1099طباطبایی، مدنی دانسته)

تحتمل  ةو السور: »گویدمیالضحی ودرباره سوره 

 (94/914همان: «)ةو المدنیّ ةالمکّی

  :اندکه یکجا و یکباره نازل شده یب( شناخت سور

این سوره »نویسد: ایشان درباره سوره یوسف می

کلّی و در مکّه  ،آیدسیاق آیات آن برمیگونه که از آن

زنازل شده است و  ا یات  ز روا نکه در بعضی ا ی  ا

عبّاس آمده که چهار آیه آن در مدینه فرود آمده ابن

زیرا با وحدت سیاقی که در بین  ،است، صحیح نیست

 (11/80همان: «)سازد.آیات این سوره برقرار است، نمی

  :آیاتپ( دانستن تقدّم و تأخّر نزول 

، معتقد ﴾الذين ياکلون الربوا...﴿ایشان درباره آیة 

يا أَيُّهَا ﴿است این آیه، به شهادت سیاق آن پس از آیة 

نازل شده [ 985بقره/]﴾الَّذينَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّبَوا...

گذاری بقره، زبان قانون 185که زبان آیه است؛ چرا

وَ ما آتَیْتُمْ ﴿نیست، بلکه زبان توبیخ و تشدید است و آیة 

 [ پیش از هر دو نازل شده است.92روم/]﴾مِنْ رِبا...

گیرد که ربا از اوائل عصر بعثت علّامه نتیجه می

مورد عالقه مردم بوده و نهی از آن  پیامبر اکرم

طباطبایی، با یک سیر تدریجی تشدید گردیده است)

1099: 9/047.) 

 اند: ت( شناخت آیاتی که با هم نازل شده

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ﴿ ةمعتقد است آی المیزانمفسّر 

یامُ... دلیل ارتباط کاملی تا سه آیه، به ﴾کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ

بندی بین آنها وجود دارد، که از نظر ترکیب و جمله

 (.9/0اند)همان: با هم نازل شده

 :موقعیت تاریخی نزولیابی به ث( دست

عمران معتقد است دویست علّامه دربارة سورة آل

آیة آن همگی با یک اسلوب تنظیم شده و این امر 

حاکی از آن است که سوره یکجا نازل شده و زمان 

استوار  آن هنگامی بوده است که کار رسول خدا

 (.9/5گشته، اما هنوز کامالً پا برجا نشده بود)همان: 

 خستین آیات نازل شده: ج( شناخت ن

بعضی از »نویسد: ر میـل سوره مدثّـه ذیـعلّام

ه ـه هفت آیـاند کش یافتهـمفسّران بدین سو گرای

نخستین آیات نازل شده قرآن  ،نخست این سوره

است و الزمه این قول آن است که سوره مورد بحث 

یکجا نازل شده باشد. این نظر هرچند از نظر متن 

بعید نیست؛ امّا سیاق آیات نخست سوره گانه آیات هفت

  (94/82: 1099طباطبایی، «)زند.علق آن را کنار می

کند که چون او در تفسیر سوره علق استدالل می

طور را به "اقرأ"در این آیات، خداوند فرمان خواندن 

، دانسته "إقرأ القرآن"مطلق آورده، مثالً نفرموده است 

یات نازل شده هستند شود که این آیات نخستین آمی

ن از قبیل کار کسی است که به دوستش نامه ـو ای

و این  "این را بخوان و به آن عمل کن."نویسد: می

 (.999جمله خود، بخشی از آن نامه است)همان: 
 

 شناخت زوایای تاریخ اسالم 

 و روانشناسی اجتماعی عصر نزول به یاری سیاق

إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ وَ ﴿فرماید: می قرآنخدای متعال در 

[، 87نساء/]﴾يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِکَ قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّه

گویند:  به ایشان برسد، مى –و شکستى  -و اگر سیّئه 

همه اینها از ناحیه »بگو: « این، از ناحیه توست.»

 « خداست.

را درباره یهودیان یا  آیهعلّامه از مفسّرانی که این 

کند و اند، انتقاد میفقان یا هر دو گروه آنان دانستهمنا
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معتقد است، سیاق آیات با این مطلب سازگار نیست. 

و از دید روان شناختی  -ایشان با استناد به سیاق آیه 

را حوادث تلخ  "سیّئه"و  "حسنه"مراد از  -اجتماعی 

به مدینه، به  داند که با آمدن پیامبرو شیرینی می

دیار روی آورد. مردمی که از ایمان کافی برخوردار مردم آن 

گونه بدین دادند.نسبت می نبودند، سیّئات را به پیامبر

 هاینابسامانیزدند و او را مایه که یا به او فال بد می

دانستند و یا آن حضرت را به سستی رأی و خویش می

 (.5/8 :1099ساختند)طباطبایی، سوء تدبیر متّهم می
 

 اهی به شناخت ناسخ و منسوخسیاق ر

 پنداشتندپیشینیان دامنه نسخ را در قرآن بسی گسترده می

 اند)صبحیو در این باره، راه افراط و مبالغه را طی کرده

( و بسا که در تفسیر آیات به 929: 1989 صالح،

ای ای به آیهاندک تنافی ظاهری، به منسوخ بودن آیه

شمار آیات منسوخ کردند، تا جایی که دیگر حکم می

اند و ( رسانده179: 1979 اله،ولیرا به پانصد آیه)شاه

ای را منسوخ و پایان آن را ناسخ گاه ابتدای آیه

 (.920: 1979 اله،ولیاند)شاهشمرده

این گستردگی از سویی به تطوّر تاریخی اصطالح 

 نگریشود و از دیگر سو به سطحیمربوط می "نسخ"

 (. 978تا: گردد)جاحظ، بیدر فهم آیات باز می

اآليات المنسوخة... التخلو من »علّامه معتقد است: 

 ايماء و تلويح الی النسخ کما فی قوله تعالی

 ةالمنسوخ بآي[ 51]نساء/﴾فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوت﴿

 (1/959 :1099طباطبایی، )0«الجلد.

                                                             
دیده  -در آینده  -ظریف به نسخ ای منسوخ معموالً اشارهدر آیات  .0

)گویا مراد، آیه  "قتال"که با آیة  ﴾فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا﴿ شود. مانند آیةمی

که به آیه سیف نیز  ﴾قاتِلُوا الَّذينَ ال يُؤْمِنُون...﴿سوره توبه است.  92

که با آیة  ﴾یُوتفَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُ﴿مشهور است.( منسوخ شد و آیة 

حَتَّى ﴿هایی نظیر: [ منسوخ گشت. دلیل ایشان جمله94]نور/"جلد"

 است. ﴾أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیالً﴿و  ﴾يَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِه

 کارگیری سیاق در فهم سوگندهای قرآنهب 

 توانو سیاق آیات از سه جهت می قرآنمیان سوگندهای 

 ارتباط، برقرار کرد. 

یعنی به  -مقسّم به  -نخست؛ از نظر شناخت 

 "عصر"آنچه خداوند بدان قسم یاد کرده است. مانند 

  ."عادیات"و 

یعنی آنچه  -مقسّم علیه  -از جهت دریافتن  دوم؛

مانند  ،بیان و اثبات آن، سوگند را ایجاب کرده است

 توحید یا معاد. 

ای که بین مقسّم به بردن به رابطهسوّم از جنبه پی

 و مقسّم علیه وجود دارد. 

توضیح اینکه همه مواردی که در قرآن کریم به 

آنها سوگند یاد شده است، از روشنی یکسانی 

برخوردار نیستند؛ بلکه برخی از آنها مانند: خورشید، 

تون، کما بیش آشکارند ماه، روز قیامت و انجیر و زی

 های مفسران.تفسیرها و تأویل ةمایای دستو پاره

والعصر  ةدر سور "عصر"مثالً، اگرچه معنای لغوی 

، امّا درباره استکه بدان سوگند یاد شده، روشن 

 خورد. مصداق آن اقوال گوناگونی به چشم می

علّامه از عملکرد برخی مفسّران که در چنین 

و سیاق آن، دلیلی درخور  از متن آیهآنکه مواردی بی

بیابند، به مجرّد آنکه لفظ آیه را از نظر لغت، با معنایی 

آنکه به حقیقی بودن یا مجازی بینند و حتّی بیسازگار می

بودن این کاربردها توجّه کنند، آیه را بر معانی گوناگون 

 (.94/050 :1099طباطبایی، کند)دهند، انتقاد میتطبیق می

ن در پاسخ به پرسش یاد شده به مبانی ایشا

گردد و با تدبّر در متن و سیاق تفسیری خود، باز می

آیات و گاه نیز با تفسیر آیه به آیه، درصدد حلّ 

 نویسد:آید. علّامه در تفسیر سوره والعصر میمشکل برمی

سوگندی است که به عصر، یاد شده  ﴾والعصر﴿»

که  -تر است و آنچه با مضمون دو آیه بعد سازگار

همان فراگیر بودن خسران در جهان انسانی است، جز 

 ورزندجویند و بر آن پایداری میبرای آنان که حق را می
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این است که  -و آنان همان مؤمنان نیکوکار هستند 

باشد  پیامبر - زمانیعنی  -مراد از عصر، عصر 

که عصر طلوع اسالم بر جامعه بشری و آشکار شدن 

 (94/955 :1099طباطبایی، «)حق در برابر باطل است.

 

 های قرآنیاری جستن از سیاق برای فهم مثال

اندیشی، از هایی که علّامه در آن ژرفاز جمله میدان 

است  قرآنهای سیاق آیه و آیات بهره برده است، مثل

ها و ژرفایی که دارند معرکه آراء و که گاه با پیچیدگی

 اند.قرار گرفته قرآنیگران علوم نظریات پژوهش

أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلِمَةً طَیِّبَةً ﴿اکنون در آیة  

[ و آیات بعد از آن ارکان 90-98]ابراهیم/﴾کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ...

 .(948: 1979، مکارم شیرازیکنیم)تشبیه را جستجو می

 "کلمه توحید"را  "کلمه طیّبه"زمخشری، مراد از 

اند: کلمه طیّبه گفته»دانسته است، ضمن آنکه آورده است: 

 (9/559تا: زمخشری، بی«)باشد.شامل هر سخن نیکویی می

در برخی از تفاسیر شیعی مراد از کلمه طیّبه را 

امیّه و مراد از شجره خبیثه را بنی اهل بیت

 (. 595-9/597: 1019اند)حویزی،دانسته

برخی از مفسّران نیز برای نشان دادن وجود  

 اندبرشمرده، برآمده قرآنخارجی مشبه به با صفاتی که 

اند)مکارم شیرازی، و به توجیهاتی عجیب روی آورده

1979 :14/992-980 .) 

نتیجه  اینبه  قرآنیعلّامه ضمن طرح یک بحث 

تواند شامل هر سخن و می "کلمه طیّبه"رسد که می

کار نیکی باشد، امّا با توجّه به سیاق آیات مراد از آن 

، شرک "کلمه خبیثه"و مراد از  "اصل توحید"

 (.9/54: 1099است)طباطبایی، 

 گشایی به ماهیّت حروف مقطّعهراه

 92در مقطعه حروف  ؛علّامه با اشاره به اینکه اوالً

ی بیشتر سوره تکرار شده که بعضی یک حرف و بعض

مانند  ،بعضی از آنها تنها در یک جا آمده ؛دارند و ثانیاً

مانند آمده، و بعضی دیگر در آغاز چند سوره  ﴾ن﴿

با در نظر گرفتن این دو »نویسد: ، می﴾المر﴿و  ﴾الم﴿

هایی که سرآغازشان مشترک نکته اگر کمی در سوره

، "الف، الم، میم"های است، دقت کنید، مانند سوره

، "حا میم"و  "طا سین"های و سوره "ءالم، راالف، "

هایی که حروف مقطّعة اول آنها خواهید دید سوره

از نظر مفهوم نیز به هم شباهت دارند و  ،یکی است

طوری که شباهت بین سیاقشان یک سیاق است، به

 شود.ها دیده نمیآنها در سایر سوره

ها ممکن است آدمی با در نظر گرفتن این شباهت

ای حدس بزند که بین این حروف و مضامین سوره

که با این حروف آغاز شده، ارتباط خاصی باشد. 

بینیم سوره رعد که مؤیّد این حدس، آن است که می

افتتاح شده، مطالب هر  "الف، الم، میم، را"با حروف 

الف، الم، "و  "الف، الم، میم"های دو قسم سوره

شود که این حروف را دارد. از اینجا استفاده می "ءرا

 .هستند رموزی بین خدای تعالی و پیامبرش

رموزی که از ما پنهان شده و فهم عادّی ما راهی به 

مگر به همین مقدار که حدس بزنیم  ،درک آنها ندارد

 ،های هر یک آمدهبین این حروف و مضامینی که در سوره

 (2-17/14: 1099طباطبایی، «)ارتباط خاصی هست.

 

 یافتن مرجع ضمیر و مانند آن به کمک سیاق

اختالف مفسّران را ، قرآناز جمله مواردی که در 

 ،گوناگونی پدید آورده است یبرانگیخته، اقوال و آرا

های اشاره و مانند آنهاست. کارگیری ضمایر و اسمهب

گونه کلمات، از سیاق علّامه برای یافتن مرجع این

 گیرد.می یبهره فراوان

 وجه شبه مشبّه به مشبّه

 ثمربخشی و ثبات درخت پاکیزه کلمه طیبه )سخن پاک(

 بی اثری و ناپایداری درخت ناپاک کلمه خبیثه)سخن ناپاک(
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وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ ﴿ ةدرباره آی

[، و پدر و مادر خود را بر تخت 144]یوسف/﴾اسُجَّد

خود باال برد و به هنگام ورود او همگی در مقابل او 

این پرسش وجود دارد که ضمیر در  ؛به سجده افتادند

 به چه کسی اشاره دارد؟ "لهُ"

وَ ﴿ضمیری که در جمله »علّامه معتقد است: 

طور که از سیاق وجود دارد، آن ﴾خَرُّوا لَهُ سُجَّدا

گردد و او مورد سجده واقع آید به یوسف برمیبرمی

اند، ضمیر به خدای سبحان د و اینکه بعضی گفتهش

گردد، چون سجده، جز برای خدا صحیح نیست، برمی

دلیل است و از ناحیه لفظ آیه هیچ دلیلی تفسیری بی

 (11/992: 1099طباطبایی، .«)وجود نداردآن  ایبر

سجده مالئکه به علّامه، سجده بر یوسف را به 

ه، تشبیه ـو سجده مسلمانان در مقابل کعب آدم

مانند اینکه: در  ،اندکند و اقوالی را که مفسّران گفتهمی

طور کلّی و برای سجده کردن به روزگار،آن 

 (9/914: 1091؛ طبری، 9/542تا: بی، زمخشریاحترام)

مرسوم  ،(2/128 تا:جاحظ، بییا در برابر پادشاهان)

بوده یا آنکه هنوز حکم حرمت سجده بر غیر خدا 

نازل نشده بود یا سجده در آن روزگار عملی همچون 

: 1099شمارد)طباطبایی، رکوع بوده است، مردود می

11/902.) 
 

 داوری در مبحث نحوی به کمک سیاق

مفسّران، گاه بر سر توجیهات نحوی در تعبیرهای 

امه در داوری بین شوند. علّقرآنی دچار اختالف می

جوانب امر و احتماالت موجود، نقش سیاق را از نظر 

 ای توجه فرمایید:دارد. اینک به نمونهدور نمی

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ﴿فرماید: می قرآنخدای متعال در 

[ و از خدایى که 1]نساء/﴾الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحام

بریدن  -کنید و از  مىبه نام او از یکدیگر درخواست 

 خویشاوندان پروا کنید. -و قطع رابطه با 

نظر برخی از مفسّران که قرائت حمزه نیز آن را 

این است که  ،(9/908تا: الجزری، بیکند)ابنتأکید می

 "به"عطف به محلّ ضمیری باشد که در  "االرحام"

وجود دارد. در این صورت معنی آیه چنین خواهد 

که درباره او و درباره حقوق  از خدایی"بود: 

 "کنید.گیرید، پروا ، مورد باز خواست قرار میخویشاوندان

اند چنین علّامه معتقد است گذشته از اینکه گفته

از  - "به"عطف ارحام به ضمیر موجود در  - عطفی

با سیاق آیه و نیز با شیوه  ،نظر نحوی ضعیف است

 "االرحام"این  ناسازگار است. بنابر قرآنیبیانات 

شده است. ایشان افزودن تقوا در  "اهلل"عطف بر 

 [،971]بقره/﴾وَ اتَّقُوا يَوْماً﴿ ، بر غیر خدا را مانندقرآن

 [95]انفال/﴾وَ اتَّقُوا فِتْنَة﴿ و [191عمران/]آل﴾وَ اتَّقُوا النَّارَ﴿

 یادآور شده است.
 

 سیاق، راهی برای شناخت گوینده سخن

فراوانی از پیشینیان و معاصران  هایگفته قرآندر 

و شیوه بیانی  قرآنشود. ویژگی ایجاز نزول، نقل می

ها با آنچه سخن آن، چنان است که گاه این گفته

در  -و دیگر نقل اقوال آنان نیست  -خداوند است 

آمیزد و کالمی استوار و به هم پیوسته و بدیع هم می

 دهد.را سامان می

کند که در کتاب یجوزی نقل مسیوطی از ابن

گاهی عرب، سخنی را در کنار » :گفته شتفسیر

در  ،که گویی با آن استچنان ،آوردسخنی دیگر می

 «که بدان پیوسته نیست.حالی

علّامه در این باره نیز به سیاق توجه کرده است. 

ذلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَ ﴿ ایشان درباره آیات

إِنَّ   اللَّهَ ال يَهْدی کَیْدَ الْخائِنینَ * وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسیأَنَّ 

النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إاِلَّ ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ 

بر اساس »[ معتقد است: 59-59]یوسف/﴾رَحیمٌ

سیاق، این جمالت از سخن یوسف است و گویا 
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ناهی وی با اعتراف گایشان بعد از آنکه پاکی و بی

پادشاه ثابت شد، این جمالت را  ایهمسر عزیز، بر

به اقدام آن حضرت در  "ذلک"گفته است و کلمه 

از سوی "گردد. برگرداندن فرستاده پادشاه برمی

تا داستان کارد و میوه را برای عزیز  یوسف مأمور شد

گناهی یوسف یادآور شود و از رهگذر این اقدام بی

زمخشری، ؛ 11/122: 1099طباطبایی، «)"آشکار گردد.

 (1/911تا: ؛ سیوطی، بی9/082تا: بی

 

 گیرینتیجهبحث و 

دارد، امّا  قرآنای به قدمت تفسیر قاعده سیاق پیشینه

 المیزانطور جدّی و ویژه در تفسیر بروز این قاعده به

ای که در همه مجلّدات این گونهمشهود است، به

علّامه طباطبایی با تکیه بر سیاق های تفسیر، برداشت

 شود.بر خواننده آن معلوم می

ای از چنان جایگاه ویژه قرآنسیاق در تفسیر 

ترین روش برای تفسیر برخوردار است که علّامه کامل

داند. شیوه علّامه را روش تفسیر بر اساس سیاق می

در تفسیر چنان است که معموالً استشهاد به سیاق را 

عنوان مثال آمیزد. بهشواهد موجود در متن میبا بیان 

وَ إِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ ﴿ ةعلّامه از سیاق آی

الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا 

کند که این گفتار استفاده کرده و بیان می ﴾بِعَذابٍ أَلیم

بیشتر مفسّران  -آنِ مشرکان باشد  تواند ازنمی

 -اند که این سخن از زبان یک مشرک برآمده پنداشته

بلکه یا از برخی اهل کتاب برآمده یا از بعضی از 

 داند.اند، میکه ایمان آورده، سپس مرتد شده کسانی

کاربردهای مکرّر لفظ سیاق از ابتدا تا انتهای 

از به مبانی کار ، گواه آن است که مفسّر از آغالمیزان

در فکر ارائه تفسیری روشمند  و خویش توجّه داشته

گیری از روش تفسیر آیه بوده است که در کنار بهره

به آیه، در آن توجّهی خاص به سیاق آیه به آیات 

 معمول داشته شود. 

عنوان این، کسانی که تمسّک به سیاق را به بنابر

"اصل"یک 
اند. خطا نرفتهاند، به در این تفسیر شمرده 

استفاده فراوان علّامه از اصل سیاق و معتقد بودن 

و وجود تناسب آیات،  قرآنایشان به اعجاز لفظی 

 قدر متیقّن نشانه توقیفی بودن ترتیب اکثر آیات است.

گانه علّامه برای اثبات ضرورت تفسیر دالیل سه

 بدین صورت است:  قرآنبه  قرآن

یازی به غیر خود ، نور است و نور نقرآن ؛نخست

 ندارد. 

از  قرآنمنوط به آن است که  قرآنتحدّی  ؛دوّم

غنا و روشنی الزم برخوردار و مفاهیم آن برای 

مخاطبانش میسّر باشد و فهم آن به چیزی دیگر 

 نیازمند و متّکی نباشد. 

 قرآندر احادیث بسیار تأکید شده که به  ؛سوّم

عرضه نمایید و  قرآنتمسّک جویید و روایات را به 

این سفارش هنگامی صحت دارد که هرچه در 

 قرآننقل شده از  حدیث آمده و از رسول اکرم

 ،به روایات متوقف باشد قرآناستفاده شود و اگر فهم 

 .آیددور الزم می

به باور علّامه، این شایسته نیست که قبل از 

به بررسی کالم وحی در خصوص  قرآنتحقیق 

از دیدگاه علمی، فلسفی و  موضوعی، دربارة آن

عرفانی به بحث بپردازیم و با این موازین به نتایجی 

برویم و آیاتی را بیابیم  قرآنیابیم آنگاه به سراغ دست

که به موضوع مورد نظر ارتباط دارد و آنها را بر آنچه 

ایم، تطبیق کنیم؛ بلکه از علم، فلسفه و عرفان گرفته

ه نخست از طریق این است ک قرآنروش مورد پسند 

به پژوهش بپردازیم و معانی و  قرآنبه  قرآنتفسیر 

مفاهیم هر یک از آیات را با تدبّر که تنها راه فهم 

نشان داده است که با کنار  قرآناست و خود  قرآن

 هایهم گذاشتن آیات قرینه و مشابه دریابیم و مصداق

آن مفاهیم را نیز مشخص سازیم و با اوصاف و 

دهند، آنها خصوصیاتی که آیات از مصادیق به ما می
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ها، تحقیقات و را بازشناسی کنیم. آنگاه به سراغ بحث

 های علمی برویم. فرآورده

معنای تدبّر این است که خود را در جریان تدبیر 

قرار دهیم و آن را بپذیریم و همگام با آن  قرآن

 قرآنکت کنیم تا به مقصد مطلوب و مورد پسند حر

برسیم. همان تدبیری که در امر جهان آفرینش جریان 

های پیچیدة هستی را به یکدیگر پیوسته و دارد و نظام

 قرآندارد، در تنظیم و ترتیب آیات همبسته نگاه می

لذا عدم توجه به سیاق، تفسیری ناقص  .موجود است

ویژه و فهم درست آیات بهدهد را ارائه می قرآناز 

 کند.آیات متشابه را با مشکل مواجه می

 

 منابع 

 .قرآن کریم

روش علّامه طباطبایی در ش(. 1984األوسی، علی)
تهران: مترجم سیّد حسین میرجلیلی،  .تفسیر المیزان

 معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی.

النّشر ق(. 1094الجزری، محمّد بن محمّد یوسف)ابن

 بیروت: دارالکتب العلمیّه. .فی قراءآت العشر

تفسیر القرآن  ق(. 1012)اسماعیل بن عمرکثیر، ابن
بیروت: دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلى  .العظیم

 بیضون.

 .لسان العربق(. 1047منظور، محمّد بن مکرّم)ابن

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 .روح المعانیتفسیر ق(. 1040آلوسی، سید محمود)

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

تهران: کتابخانه  .الغدیرش(.  1927عبدالحسین)امینی، 

 بزرگ اسالمی.

مکاتب تفسیری، ش(. 1975اکبر و دیگران) علی  بابایی،

تهران:  .روایی محض و تفاسیر روایی محض مکتب

  و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین  پژوهشکده حوزه

 انسانی. علوم  کتب

معجم ش(. 1929راغب اصفهانی، حسین بن محمد)
دمشق  .تحقیق صفوان عدنان داودی .مفردات الفاظ القرآن

 دارالقلم و دار االسالمیه.بیروت: و 

 .البیان و التبیینق(.  1911جاحظ، عمرو بن بحر)

 .چاپ حسن افندی فاکهانیقاهره:  .تحقیق فوزی عطوی

 .المعجم الوسیطق(. 1095جمعی از نویسندگان)

 قاهره: مکتبه الشروق الدولیه.

 .اسباب النّزولش(. 1922حجّتی، سیّد محمدباقر)

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

البیان فی تفسیر  ق(. 1017)خویی، سید ابوالقاسم

 قم: دارالثقلین. .القرآن

البرهان فی علوم ق(.  1047زرکشی، محمّد بن عبداهلل)
 دارالفکر.بیروت:  .مصطفی عبدالقادر عطا .القرآن

الکشّاف عن  (.ق1048زمخشری، محمود بن عمر)

 .حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل

 بیروت: دارالکتاب العربی.

اإلتقان فی علوم ق(. 1091سیوطی، عبدالرحمن)
بیروت: دارالکتاب  .تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم .القرآن

 العربی.

لباب النقول فی اسباب  ش(.1970)ـــــــــــ 

االسالم  تربت جام: شیخ .مترجم عبدالکریم ارشد .النزول

 احمد جام.

الفوز ش(. 1979اله، احمد بن عبدالرحیم)ولیشاه
 زاهدان: صدیقی. .الکبیر فی اصول التفسیر

قم:  .مباحث فی علوم القرآنش(. 1989صالح، صبحی)

 الشریف الرضی.

 .شیعه در اسالمش(. 1907طباطبایی، سیدمحمدحسین)

قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه  .با مقدمه سیّد حسین نصر

 علمیّه قم.

قم: دفتر  .قرآن در اسالمش(. 1979) ـــــــــــ

 انتشارات اسالمی.

قم:  .المیزان فی تفسیر القرآن ق(.1099) ـــــــــــ

 انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه.

تفسیر جوامع ش(. 1988طبرسی، فضل بن الحسن)
 تهران: دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم. .الجامع

 .البیان فی تفسیر القرانمجمعق(.  1982) ـــــــــــ

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

جامع البیان آی ق(. 1091طبری، محمد بن جریر)
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .ویل القرآنأت



  87 گیری از سیاق در المیزانشناسی عالمه طباطبایی در بهرهروش

 
 

تفسیر ق(. 1019)عبد علی بن جمعه، حویزی عروسی
 قم: اسماعیلیان. .نور الثقلین

 عالمه هایفهم پیش"ش(. 1982نژاد، سیدحیدر)علوی

دفتر  .های قرآنیفصلنامه پژوهش ."المیزان تفسیر در

 .2-14های شماره .تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 اسوه.تهران:  .شناخت قرآنش(. 1984کمالی دزفولی، علی)

تهران:  .ن شناسیقرآق(. 1971فوالدوند، محمدمهدی)

 الست فردا.

الجامع االحکام ش(. 1920قرطبی، محمد بن احمد)
 تهران: ناصر خسرو. .القرآن

کتاب  .هرمنوتیکش(. 1985مجتهد شبستری، محمّد)
 تهران: انتشارات قیام. .و سنّت

تهران:  .بحاراالنوارق(. 1927مجلسی، محمّد باقر)

 .ةاالسالمی ةالمکتب

قم:  .احیاء تفکر اسالمیش(. 1921مطهری، مرتضی)

 انتشارات اسالمی.

تهران:  .تفسیر نمونهش(. 1979مکارم شیرازی، ناصر)

 دارالکتب االسالمیه.

قم: مدرسه  .امثال القرآنش(. 1979) ـــــــــــ

 .طالباالمام علی بن ابی

 النسفی تفسیر(. ش1012)احمد بن عبداهلل ،نسفی

  .دارالنفائس: بیروت .التأویل حقایق و التنزیل مدارک

اسباب ش(. 1977واحدی، علی بن احمد النیسابوری)
 الحلبی و شرکاء للنشر و التوزیع. مؤسسهدمشق:  .النّزول


