
  
  
  
  

  *اهللا از نگاه عالمه فضلنقش سیاق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اهللا معلم کالیی شمس
  کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گفتار پیش
در نظر گرفتن قرائن براي فهم مقصود گوینده روشی عقالیی است و اختصاص 

شـود   فرهنگ خاصـی نـدارد و غفلـت از آن در مقـام تفسـیر قـرآن سـبب مـی         به
اعتبار گردند و قسمت مهمی از خطاها در فهم و  هاي تفسیري، ناقص یا بی برداشت

                                            
 .13/5/1389: تأیید تاریخ، 7/2/1389: دریافت تاریخ*

  :چکیده
استفاده از سیاق امري عقالیی بوده و حجیت آن از باب حجیت ظهور 

هاي گوناگون در  گسترده و به صورتباشد و مفسران از آن به طور  می
  .برند فهم کالم الهی بهره می

این مقاله در پی بیان قرینیت سیاق در فهم کالم الهی از منظر عالمه 
توان به چهار  از نظر ایشان سیاق را می. باشد محمد حسین فضل اهللا می

هر . دسته سیاق کلمه، سیاق آیات، سیاق سوره و سیاق قرآنی تقسیم کرد
دارند؛ » من وحی القرآن«از این اقسام کاربردهاي فراوانی در تفسیر یک 

از جمله به دست آوردن معناي کلمات، تعیین مراد خداوند از آیات، نقد و 
  .بررسی اقوال مفسران، ارزیابی روایات و نیز کاربرد آن در مباحث ادبیاتی

  :ها  کلید واژه
  »القرآنمن وحی «تفسیر / نقش سیاق/ اقسام سیاق/ سیاق
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مفسران همواره بـه ایـن   ) 110/بابایی،. (باشد تفسیر آیات مربوط به همین بخش می
  . اند هاي فراوان برده رهقرائن توجه داشته و از آنها در فهم و تفسیر آیات به

قرینه امري است که ارتباط خاصی با کالم داشته و نقش مـؤثري در بـه دسـت    
تواند  این ارتباط خاص می. آوردن مفاد کالم و درك مقصود گوینده یا نویسنده دارد

یکی از قرائنی که به صورت غیر لفظـی همـراه   . به صورت لفظی و یا معنوي باشد
باشد که تـأثیر مهمـی در فهـم و درك صـحیح از مـراد       ق میکالم است، قرینه سیا

هـاي   از آن بـه صـورت  » من وحی القرآن«خداوند دارد و عالمه فضل اهللا در تفسیر 
  .مختلف بهره برده است

هایی به رشته تحریـر در آمـده    گرچه در زمینه سیاق و نقش آن در تفسیر نوشته
از این . ار مستقلی وجود نداردنوشت» من وحی القرآن«است، اما در خصوص تفسیر 

رو این مقاله با توجه به این نکته به بیان دیدگاه و روش عالمه سید محمد حسـین  
: این نوشتار در سه محور سامان یافته است. پردازد فضل اهللا در استفاده از سیاق می

نخست به تعریف سیاق و انواع آن پرداخته و سپس بـه کاربردهـاي آن در تفسـیر    
اشاره شده و در پایان شرط اخذ به سیاق از منظر عالمه فضل اهللا » ی القرآنمن وح«

  .بیان گردیده است
  

  تعریف سیاق و انواع آن
هـا و   هایی است که در تمام زبـان  سیاق کالم گوینده و یا نویسنده یکی از قرینه

به ها مورد اهتمام بوده و مردم براي فهم سخن دیگران عالوه بر قرائن دیگر  فرهنگ
ها  زرکشی و رشید رضا آن را از بهترین و برترین قرینه. جویند سیاق نیز تمسک می

زرکشی، . (اند براي فهم معناي حقیقی الفاظ و کالم و نیز مراد متکلم به شمار آورده
  )1/22  ؛ رشید رضا،2/200

پس اعتبار سیاق براي فهم معناي مراد برگرفته از سیره عقالسـت و بـه اعتقـاد    
-15/440فضـل اهللا، النـدوه،   . (باشـد   حجیت آن از باب حجیت ظهور میفضل اهللا

اي سخنی  و فهم قرآن نیز از این قاعده عقالیی جدا نیست؛ زیرا وقتی گوینده) 441
شـود،   گوید، با این پیش فرض که او حکیم بوده و دچار خطا و نسیان نیز نمـی  می
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اي بـین   ند، بلکه همـاهنگی ویـژه  کند متناقض باش هایی که بیان می معنا ندارد جمله
پس در تفسیر آیات باید به سـیاق توجـه   . هاي مختلف سخن او وجود دارد قسمت

  )77/رجبی،. (نمود
عالمه فضل اهللا به این امر توجه داشته و مشکل بسیاري از مفسران را اکتفـا بـه   

وي . دانـد  ظاهر کلمات و عدم توجه به قرائن کالمی به خصوص قرینه سـیاق مـی  
تواند مفسر را در فهم آیـات یـاري نمایـد سـیاق      عتقد است یکی از قرائنی که میم

هـاي سـطحی و    گوید، نه از الیه باشد؛ زیرا سیاق از معناي عمیق کالم سخن می می
مادي و معناي ظاهري آن، و این چیزي است که بسـیاري از مفسـران از آن غافـل    

  )10/28فضل اهللا، من وحی القرآن،. (هستند
  

  تعریف سیاق) الف
جدا شدن روح از بدن،  )؛ ابن منظورراغب( راندن،سیاق از ماده سوق به معناي 

) زمخشري(، از پى یکدیگر درآمدنو  تتابع )فراهیدي؛ فیومی؛ جوهري؛ ابن منظور(
برخی از لغت شناسـان  و استعمال شده است ) معین ؛دهخدا(طرز، طریقه و روش 

. اند کرده امعن بندى اسلوب سخن و طرز جملهن و را به کنار هم بودسیاق کالم نیز 
  )معین ابراهیم انیس و دیگران؛(

اما در مورد تعریف اصطالحی باید گفت گرچـه مفسـران و قـرآن پژوهـان بـه      
اند، ولی بسیاري از آنـان تعریفـی از آن    صورت گسترده از قرینه سیاق استفاده کرده

سیر مجمع البیان و تفسیر جوامع الجـامع و  مثالً مرحوم طبرسی در تف. اند ارائه نداده
مرحوم عالمه طباطبایی در المیزان با وجود اسـتفاده از سـیاق تعریفـی از آن ارائـه     

عالمه فضل اهللا نیز از جمله مفسرانی است که تعریفی از سیاق ارائه نداده  1.اند نداده
ز تأکیـد فـراوان   و نی »من وحی القرآن«است، اما آنچه که از کاربرد سیاق در تفسیر 

آید، این است که سیاق یکی از قرائنی اسـت   مندي از آن به دست می ایشان در بهره
و گویاي عمق معنایی کالم و ) 441-15/440فضل اهللا، الندوه، (که همراه کالم بوده 

نه معناي ظاهري و سطحی آن است و همانند چتري بر کلمات سایه افکنـده و بـر   
 أن«توان به فهم صحیح دست یافت؛  در نظر گرفتن آن نمی آنها احاطه دارد و بدون
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فضل اهللا، من وحی : رك(. »بها یحیط الذي السیاق خالل من مضمونها تأخذ الکلمۀ
  ) 14/246الندوه،  و 14/246؛ 10/28القرآن، 

  : گوید وي در این باره می
الکلمات  ان مسألۀ السیاق فی القرآن او فی غیره، هی مسألۀ القرینۀ التی تفسر«

همان، (» .بحسب ما یراد من معناها او تکون قرینۀ علی ارادة خالف الظاهر
15/440 -441(  

  هـاي اطـرافش   اي صـرف نظـر از کلمـات یـا جملـه      ممکن است کلمه یا جمله
هاي قبل و بعـدش در نظـر گرفتـه     مفهومی داشته باشد، ولی اگر با کلمات و جمله

  .توان فهمید نین مفهومی را با کمک سیاق میاین چ. مفهوم دیگري افاده کند  شود،
هاي مرتبط به یک موضوع  پس سیاق، چینش خاص کلمات یک جمله یا جمله

  .باشد در یک کالم است که در تعیین مراد و مقصود متکلم تأثیرگذار می
  

  انواع سیاق) ب
در تفسیر و نیز سایر آثار خود » من وحی القرآن«همان طور که بیان شد، مؤلف 

ث مستقلی درباره سیاق ارائه نداده و به انواع آن اشاره نکرده است، اما با توجـه  بح
تـوان انـواع آن را در مـوارد زیـر      مـی » من وحی القـرآن «به کاربرد سیاق در تفسیر 

  :خالصه نمود
  

  سیاق کلمه. 1
در کنـار    منظور از سیاق کلمه سیاقی است که از کنار هم قرار گرفتن یک کلمه

  .آید گر یا در ضمن یک جمله به وجود میاي دی کلمه
وإِذَا (در آیه» أولُوا القُربی«بر این اساس مطابق نظر عالمه فضل اهللا از اینکه 

 )حضَرَ الْقسمۀَ أُولُو الْقُرْبى والْیتَامى والْمساکینُ فَارزقُوهم منْه وقُولُوا لَهم قَوال معرُوفًا
شود که مراد از  قرار گرفته است، فهمیده می» مساکین«و » یتامی«ر در کنا )8/نساء(

فضل اهللا، من . (اما وارث میت نیستند  آن کسانی هستند که بستگان میت هستند،
  )7/100وحی القرآن، 
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ا ویکَفّرْ یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه یجعلْ لَکُم فُرْقَانً(در آیه » فُرقان«همچنین 
با اینکه در لغت به معناي  )29/انفال()عنْکُم سیِّئَاتکُم ویغْفرْ لَکُم واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظیمِ

جدایی بین اشیاست، ولی با توجه به سیاق و اینکه همراه با تقوا بیان شده است، 
  )10/366همان،. (مراد از آن جدایی بین حق و باطل خواهد بود، نه مطلق جدایی

  

  سیاق آیات. 2
یعنی آیه یا آیاتی . آید این نوع سیاق با توجه به آیات قبلی یا بعدي به دست می

که قبل یا بعد از آیه مورد بحث قرار دارنـد، در تفسـیر و معنـی تأثیرگـذار بـوده و      
سازند، به همین سبب باید همراه با آن در نظر گرفته شوند  مقصود آیه را روشن می

  .بدون توجه به آنها نباید وارد تفسیر آیه شد و
 فی  سعی و اسمه فیها یذکَرَ أن اللَّه مساجِد منَع ممن أظلَم من و(مؤلف در تفسیر آیه 

فهمیم که مراد از کسانی  با توجه به آیات قبل از آن می: گوید می )114/بقره()خَرابِها
کننـد فقـط اهـل کتـاب نیسـتند، بلکـه شـامل         که در راه تخریب مساجد تالش می

شـود؛ زیـرا آیـات پیشـین دربـاره رونـد روشـنگري و هوشـیاري          مشرکین نیز می
هاي معاند و مخالف اطراف آنهاسـت کـه    مسلمانان نسبت به اوضاع و احوال گروه

  )2/183همان، . (شود اهل کتاب، مشرکین و هر گروه مخالف دیگري را شامل می
وإِذْ قَالَ ربک للْمالئکَۀِ إِنّی جاعلٌ فی األرضِ خَلیفَۀً (در ذیل آیه مرحوم فضل اهللا 

ّقَالَ إِن لَک ّسنُقَدو كدمبِح بِّحنُ نُسنَحو اءّمالد کفسیا ویهف دفْسنْ یا میهلُ فعی قَالُوا أَتَج
کند که سیاق آیات مربوط به این موضوع  می بیان )30/بقره()أَعلَم ما ال تَعلَمونَ

داللت بر این دارند که سؤال مالئکه از خونریزي و افساد فقط سؤال صرف نبود، 
پنداشتند شایستگی بهتري براي خالفت و جانشینی  بلکه از این باب بود که آنها می

خداوند  دارند، از این رو با توجه به این سیاق مراد از خلیفه در این آیه جانشینی
یعنی مالئکه از خداوند ) 1/227همان،. (است، نه جانشینی از موجودات قبل از آدم

درخواست کرده بودند که آنها جانشین خدا باشند، نه اینکه به جاي موجودات قبل 
  .از آدم قرار گیرند
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  سیاق سوره. 3
سیاق سوره آن است که مجموع سوره داراي چینش و نظم خاصی است که بـا  

توان به معناي آیات یا کلمات آن سوره دست یافت و این تعریفی  ده از آن میاستفا
الي کالم فضل اهللا قابـل اسـتفاده اسـت و در برخـی مـوارد بـه آن        است که از البه

  .تمسک کرده و براي بیان معناي آیه از آن استفاده کرده است
نور درباره کند از آنجایی که سیاق سوره  وي با توجه به این سیاق بیان می

زناکاران، محصنات، مؤمنین و مؤمنات و نیز روابط زوجیت و مسئله توافق روحی 
در آیه » خبیثات«و » طیبات«توان گفت که مراد از  و ایمانی است، پس می

للطَّیِّبات أُولَئک مبرَّءونَ الْخَبِیثَات للْخَبِیثینَ والْخَبِیثُونَ للْخَبِیثَات والطَّیِّبات للطَّیِّبِینَ والطَّیِّبونَ (
قٌ کَرِیمرِزرَةٌ وغْفم مقُولُونَ لَها یمسخنان و افعال زشت و یا گفتار و کردار  )26/نور() م

بلکه مراد زنان و مردان پاك طینت  2اند، نیک نیست که برخی از مفسران عنوان کرده
 مردان براي خبیث زنانن است که پس معناي آیه آ. و مردان و زنان بد سیرت است

 پاك مردان و پاك مردان براي پاك زنان و خبیث زنان براي خبیث مردان و خبیث
  )288-16/278همان، . ( ندهست پاك زنان براي

کند که مـراد از   سیاق سوره داللت می: گوید وي با توجه به سیاق سوره جن می
ه او را حمایـت کـرده و از   بـه ایـن معناسـت کـ    9نگهبان قرار دادن براي پیـامبر 

انحراف و گمراهی و اشتباه دور سازد تا رسالت خود را به صورت کامـل و بـدون   
او با توجه به این مطلب نظر مرحوم طبرسـی را  . کمی و زیادي به مردم ابالغ نماید

 )27/جـن ()اًرصد خَلفه من و یدیه بینِ من یسلُک فَإِنَّه...(در آیه » رصد«مبنی بر انیکه 
پیـامبر   برايخداوند «به معناي طریق است و درباره معناي آیه چنین گفته است که 

طبرسـی،  (، »دهـد  نسبت به علم پیامبران قبل و بعـد از او راهـی قـرار مـی    9اکرم
  ) 23/170فضل اهللا، من وحی القرآن، . (رد کرده است) 10/563 مجمع البیان،

مینان داریـم یکجـا نـازل شـده و وحـدت      هایی که اط مخفی نماند درباره سوره
هـا داراي یـک موضـوع     نزولی دارند، با توجه به ایـن نکتـه کـه ایـن گونـه سـوره      

، بین تمام آیات قرینه سیاق متصور است، اما ایـن در  )وحدت موضوع( اند محوري
  .حقیقت چیزي جز سیاق آیات نیست
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  سیاق قرآنی. 4
ل شده و در کالمش اختالفی از آنجایی که قرآن از سوي خداوند حکیم ناز

 )أَفَال یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عنْد غَیرِ اللَّه لَوجدوا فیه اخْتالفًا کَثیرًا(وجود ندارد؛ 
و همیشه بر منش و اسلوب واحدي سیر کرده است و روش او نیز حفظ  )82/نساء(

از این رو مقتضاي حکمت آن است که  باشد، ارتباط بین کالم در سراسر قرآن می
  .باشند تمامی کالم وي از هماهنگی و وحدت برخوردار 

تـوان بـه    در واقع قرآن داراي یک بافت کلی و نظام خاصی است که از آن مـی 
پس همان طور که سیاق آیـات و سـیاق سـوره بـه تبیـین      . سیاق قرآنی تعبیر نمود

توانـد   ان نقش را در فهـم کـالم الهـی مـی    پردازند، سیاق قرآن نیز هم معناي آیه می
عالمه فضل اهللا با قرینه قرار دادن این نوع از سیاق به تبیـین و تفسـیر   . داشته باشد

  .شود برخی آیات پرداخته که به مواردي از آن اشاره می
اند چون حضرت ابراهیم براي آزر دعا نکرد، اما از سوي  برخی از مفسران گفته
ربنَا اغْفرْ لی ولوالدي (د از خدا طلب مغفرت نمود ـ دیگر براي والدین خو

ابسالْح قُومی موینَ ینؤْملْملدهد که آزر پدر ایشان نبوده  ـ این نشان می )41/ابراهیم()و
شود که فرزند از او متولد شده باشد و  به کسی گفته می» والد«از طرف دیگر . است

وإِذْ قَالَ (در آیه » أب«پس مراد از . باشد و جد و عمو مینیز اعم از پدر » أب«
و ) 74/انعام()إِبرَاهیم ألبِیه آزر أَتَتَّخذُ أَصنَاما آلهۀً إِنّی أَراك وقَومک فی ضَاللٍ مبِینٍ

. شدبا عموي حضرت ابراهیم می )86/شعراء()واغْفرْ ألبِی إِنَّه کَانَ منَ الضَّالّینَ(
  )7/165 طباطبایی،(

اما به نظر فضل اهللا این استدالل تمام نیست، زیرا آنچه که از استعمال این کلمه 
کند، ایـن اسـت کـه     به ذهن تبادر می7در کالم خدا و نیز گفتار حضرت ابراهیم

مراد از آن تأکید بر جنبه نَسبی بودن است و در کاربردهاي قرآنی نیز استعمال ایـن  
در نتیجـه آنچـه کـه از سـیاق     . مو معهود نیست مگر به صورت مجـاز کلمه براي ع

آیـد، غیـر از آن چیـزي اسـت کـه عالمـه طباطبـایی         قرآنی این بحث به دست می
  )9/173فضل اهللا، من وحی القرآن، . (برداشت کرده است
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کند مراد از بهشتی کـه آدم و   اهللا با تمسک به سیاق قرآنی بیان می همچنین فضل
  )10/60همان،( .دنیا عالم هاي باغ از باغی نه است، موعود بهشت همان بودند، آن در حوا

درباره داستان افـک   )11/نور()... منکُم عصبۀٌ بِاإلِفک اجاءو الَّذینَ إِنَّ(در ذیل آیه 
 در برخی از این روایات آمده اسـت . و ماجراي آن روایات مختلفی ذکر شده است

و پیامبر نیز این داستان  دادند او به ناروا نسبتکه  شد ازلن عایشه درباره هآی این که
را پذیرفت و نسبت به او سوء ظن پیدا کرد و تصمیم به جدایی بـا وي را گرفـت،   

: فرمود عایشه به وحی دریافت از پس حضرت و کرد نازل وحی خداوند سرانجام اما
  )7/204 البیان، مجمع ،طبرسی( .ه استکرد تبرئه راو ت خداوند که دهم می مژده راو ت

 همسر دیگر پیامبرــ   قبطیه ماریه دربارهدر روایت دیگري آمده است که این آیه 
 دنیـا  از خـدا  رسـول  فرزند ابراهیم وقتی .داد او به ناروا نسبت عایشه که شده نازل

 از مرگ این کودك غمگین نباش،: گفت عایشه .شد غمگین سخت جناب آن رفت،
 علـی  از شنیدن این حرف پس خدا رسول .بود جریح فرزند بلکه نبود، تو فرزند او
 ولی متوجـه شـد   کرد، حرکت شمشیر با علی .برساند قتل به را جریح تا فرستاد را
 حضرت و گفت را جریان و آمده خدا رسول نزد پس ندارد، تناسلی آلت اصالً او که

  )2/99  ،قمی( .گرداندرب بیت اهل ما از را سوء این که را خدایی شکر: فرمود
پـذیرد و هـر دو را رد    هـا را نمـی   عالمه فضل اهللا گرچه هیچ کـدام از روایـت  

گیـرد و   کند، اما در مقام نسبت سنجی بـین ایـن دو از سـیاق قرآنـی بهـره مـی       می
از آنجایی که سیاق قرآنی این است که هرگاه در جامعه اسـالمی مشـکل   : گوید می

طلبیده است و بـا نـزول وحـی ایـن      را می که نزول وحی آمده بزرگی به وجود می
شده است، روایت اول از این جهت که مشابه این مسئله و هماهنگ  مشکل رفع می

فضـل اهللا، مـن وحـی    . (تر از روایـت دوم اسـت   باشد، قابل قبول با سیاق قرآنی می
  )16/256القرآن، 

ي روشن است که فهم یک مطلب با توجه به استعمال و عرف قرآن همان چیـز 
گردد و اطالق سیاق بر آن مشکل  است که از آن به حقیقت و عرف قرآنی تعبیر می

  .است
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  کاربرد سیاق
هاي مختلف  عالمه فضل اهللا از سیاق در موارد گوناگونی استفاده کرده و به گونه

  . گردد از آن بهره برده است که در ذیل بیان می
  
  به دست آوردن معناي واژگان . 1

سراغ  من وحی القرآنن را در تفسیر آتوان  اي سیاق که مییکی از کاربرده
گاه براي یافتن معناي لفظ باید به . تعیین معناي برخی از الفاظ آیات استگرفت، 

آید،  سیاق جمله و آیه، از آن جهت که معناي آن فقط از طریق سیاق به دست می
طیرُ األولینَ اکْتَتَبها فَهِی تُملَى وقَالُوا أَسا(سیاق آیه   مثالً) 14/246همان، . (نگاه شود

القاي کالم به مخاطب » تُملی«کند که مراد از  داللت می )5/فرقان()علَیه بکْرَةً وأَصیال
  ) 17/14همان،. (اش بسپارد، نه القاي کالم به نویسنده براي نوشتن است تا به حافظه

سـبحانَ الَّـذي أسـرَي    (آیـه   در» سـبحان «گوینـد   ایشان در جواب کسانی که می
هبدگر چه این کلمه براي تعجب نیز : کند براي تعجب است، بیان می )1/إسراء()...بِع

. رود، اما در اینجا با سیاق آیه که درباره تنزیه خداوند است سازگار نیست به کار می
  )14/17همان، (

لْنَا منْ بعده لبنی إِسرَائیلَ اسکُنُوا وقُ(در آیه » اآلخرَةِ وعد«مرحوم فضل اهللا مراد از 
 7را غیر از معناي آن در آیه  )104/اسراء()األرض فَإِذَا جاء وعد اآلخرَةِ جِئْنَا بِکُم لَفیفًا

داند و علت این  ـ می )...فَإِذَا جاء وعد اآلخرَةِ لیسوءوا وجوهکُم (همان سوره ـ
داند که با اینکه یک کلمه است، ولی  اشی از اختالف سیاق دو آیه میتفاوت را ن

  .معناي یکسانی نخواهد داشت است،چون در دو سیاق گوناگون قرار گرفته 
درباره قوم موسی و قوم فرعون است که چون در دنیا به جایگاه  104سیاق آیه 

ا به حساب آنهـا  خود نرسیدند، از این رو به آنها وعدة در آخرت داده شده است ت
 را آن دفع که است قضایی همان» اآلخرَةِ وعد« از مراد 7اما در آیه . رسیدگی گردد

  ) 14/246همان، . (وعده داده است
والْوزنُ یومئذ الْحقُّ فَمنْ ثَقُلَت موازِینُه (وي همچنین در اینکه مراد از وزن در آیه 

کند که چون سیاق درباره این  چیست، بیان می )8/اعراف()فَأُولَئک هم الْمفْلحونَ
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باشد، از این جهت که  است که آنچه که در میزان معتبر است حق بودن آن چیز می
باشد، از این رو  اساس هر چیزي چه در موارد ایجابی و چه در موارد سلبی حق می

یق اعمال بر طبق در این آیه وزن کردن اعمال در قیامت، یعنی تطب» وزن«مراد از 
اي در قیامت و یا ظاهر شدن  باشد، نه نصب ترازوي دو کفه آنچه که حق است می

  )10/28همان،. (مؤمنان در عظمت و کافران در ذلت
در لغت به معناي امري است که بین چیزهاي » فرقان«گوید  وي همچنین می

 نُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه یجعلْ لَکُم فُرْقَانًا ویا أَیها الَّذینَ آم(افکند، اما در آیه  دیگر جدایی می
سیاق آیه و همراه  )29/انفال()یکَفّرْ عنْکُم سیِّئَاتکُم ویغْفرْ لَکُم واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظیمِ

حق و باطل شونده از یکدیگر  کند که دو طرف جدا شدن آن با تقوا مشخص می
در واقع فضل اهللا با کمک سیاق، ) 10/366همان،. (جدایی باشد، نه مطلق می

  .مصداق جدایی را مشخص کرده است
  

  تعیین مقصود آیه. 2
مثالً درباره اینکـه  . باشد از جمله کاربردهاي سیاق تبیین مراد آیه و تفسیر آن می

: دچیست دو نظر وجـود دار  )4/بروج()األخدود أصحاب قُتلَ(در آیه » قُتل«مراد از 
اگر بیان حادثه قتلی باشـد کـه اتفـاق افتـاده اسـت، در ایـن صـورت مـراد از          -1
»ود أصحاباگـر مـراد نفـرین و     -2. انـد  مؤمنـانی هسـتند کـه کشـته شـده     » األخد

طاغیان خواهد » األخدود أصحاب«درخواست هالکت باشد، در این صورت مراد از 
آید، همان  ه از سیاق به دست میآنچه ک: گوید وي در ظاهر بودن وجه دوم می. بود

تأکید بر معناي دوم است؛ چون سیاق درباره اعالن غضب نسبت به کسـانی اسـت   
  )24/167همان،( .دارد تناسب دوم معناي با این و کردند می آزار و اذیت را مؤمنان که

 ال(در آیه »  البلَد هذَا«کند که مراد از  همچنین وي با استفاده از سیاق بیان می
لَدذَا الْببِه م24/261همان، . (همان مکه است )1/بلد() أُقْس(  

در آیه » من حیثُ أمرَکُم اللّه«اند که مراد از قید  مؤلف در جواب کسانی که گفته
حتَّى یطْهرْنَ  ویسأَلُونَک عنِ الْمحیضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النّساء فی الْمحیضِ وال تَقْرَبوهنَّ(
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بحی إِنَّ اللَّه اللَّه رَکُمثُ أَمینْ حنَّ مرْنَ فَأْتُوهابِینَ فَإِذَا تَطَهالتَّو بحیتَطَهِّرِینَ و222/بقره()الْم( 
سیاق آیه درباره بیان حدودي است که : باشد، گفته است نهی از جماع از دبر می

پس وقتی که . و مرد در امور جنسی بیان داشته است خداوند در مورد رابطه زن
خود خداوند آنها را از نزدیکی در زمان حیض منع کرده است، ولی بعد از طهر 

. برگردند، نباید از روش الهی دور شد  خواسته است که به حالت طبیعی قبلی
داللتی  بنابراین معناي آیه این است که از راه حرام نزد زنان نروید، در نتیجه آیه

  )252-4/251همان، . (ندارد که بعد از طهر از دبر جماع نکنید
 ُتولج اللَّیلَ فی النَّهارِ وتُولج النَّهار فی اللَّیلِ وتُخْرِج الْحی منَ الْمیِّت و(در بررسی آیه 

در » حی«و » میت«مراد از اند که  برخی گفته )27/آل عمران()...تُخْرِج الْمیِّت منَ الْحیِّ
باشد، اما به اعتقاد وي از آنجا که سیاق آیه درباره بیان  این آیه کافر و مؤمن می

قدرت الهی در زمینه عجایب خلقت است و این متناسب است که به همان الفاظ 
  )5/303همان، . (توان آن قول را پذیرفت آیه اکتفا شود، از این رو نمی

  

  فسرانارزیابی دیدگاه م. 3
کاربرد دیگر سیاق در نزد فضل اهللا این است که وي با استفاده از آن، نظرات 

مفسران در ذیل آیه . کند را بیان میتر  دیگر مفسران را رد کرده و معنایی مناسب
 )شْعرُونَوال تَقُولُوا لمنْ یقْتَلُ فی سبِیلِ اللَّه أَموات بلْ أَحیاء ولَکنْ ال تَ(سوره بقره  154

اند مراد از حیات نام  برخی گفته. اند  درباره معناي حیات، چند قول مطرح کرده
از آنجایی که خطاب این آیه به مؤمنانی است . ماند نیکی است که از شهدا باقی می

که به حیات آخرت ایمان دارند، از این رو معنا ندارد که فکر پایان حیات با مرگ 
خواهد این ذهنیت را بردارد؛  تا گفته شود که این آیه می به ذهنشان خطور نماید

چرا که این طرز تفکر با حقیقت ایمان سازگار نیست، پس مراد از حیات زندگی 
  .اخروي نیست

قول دیگر این است که مراد از حیات، حیات برزخی است؛ چون ممکن است 
. نماید تأیید میمسلمانان از آن غفلت کنند، به همین خاطر آیه آن را تأکید و 

  )1/433  ،طبرسی، مجمع البیان(
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اما به اعتقاد فضل اهللا این تفسیرها هیچ کدام با سیاق آیه منسجم نیست؛ زیرا 
سیاق آیه درباره این است که نفس را باید از احساس وحشت نسبت به مرگ جدا 

سان ساخت تا اینکه در پرتو آن احساس حیاتی شاد، رضایتمندانه و مطمئن شعور ان
پس سیاق آیه . را پر کند تا از این راه نیرویش بر صبر و ادامه کار تجدید شود

درباره تأکید بر طبیعت حیات نیست تا گفته شود اگر حیات به معناي حیات 
  .اخروي باشد، این با حقیقت ایمان مؤمنان به آخرت سازگاري ندارد

وال (ست، با سیاق آیه اما قول دوم که مراد از حیات را زندگی برزخی دانسته ا
که  )169/آل عمران()تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربِّهِم یرْزقُونَ

پس اگر حیات . حیات اخروي را در مقابل حیات برزخی قرار داده، منسجم نیست
  )115-3/112اهللا، فضل. (خواهد داشترا حیات برزخی بدانیم، با ظهور آیه تناسب ن

المر تلْک آیات (مرحوم فضل اهللا در ارزیابی نظر صاحب المیزان که در آیه 
مراد از  )1/رعد()الْکتَابِ والَّذي أُنْزِلَ إِلَیک منْ ربِّک الْحقُّ ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یؤْمنُونَ

را به معناي کَون » کتاب«مثل آسمان و زمین و نیز را به معناي آیات کونیه » آیات«
در استعماالت قرآنی چنین چیزي : گوید می) 11/285 طباطبایی،(و جهان گرفته، 

و ) نه در مجاز و نه در حقیقت(مألوف و رایج نیست که آیات، آیات کونیه باشد 
رباره توجه تابد؛ زیرا سیاق آیه د دیگر آنکه سیاق این آیه چنین معنایی را بر نمی

هاي حق در آن آیات است تا تأکیدي  دادن انسان به تأمل در آیات قرآن و فهم جنبه
فضل اهللا، من ( 3.باشد بر اینکه قرآن بر اساس حق نازل شده و شکی در آن نیست

  )13/11وحی القرآن، 
  
  کاربست سیاق در مباحث ادبی. 4

ت فـراوان از سـیاق   به صـور » من وحی القرآن«یکی دیگر از مواردي که مؤلف 
ادبی مرتبط بـا فهـم آیـات اسـت کـه در ذیـل بـه         هاي بهره گرفته است، در بحث

  .شود هایی از آنها اشاره می نمونه
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  تعیین مرجع ضمیر) الف
الَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب یعرِفُونَه کَما (در آیه » یعرِفُونَه«وي در تعیین مرجع ضمیر 

مهنَاءرِفُونَ أَبعاز آنجایی که سیاق آیه درباره جدال بر سر : گوید می )146/بقره()...ی
در این آیه به پیامبر » هاء«و نبوت ایشان است، از این رو ضمیر 9پیامبر اکرم

ه شناخت فرزندان نیز مؤید همین کند نه کتاب، و تشبیه این شناخت ب برگشت می
  )90-3/91همان، . (برداشت است

وبینَهما ( در آیه» هم«توان گفت که ضمیر  همچنین با توجه به سیاق آیه می
لَم کُملَیع المنَّۀِ أَنْ سالْج ابحا أَصونَادو ماهیمرِفُونَ کُال بِسعالٌ یرِج رَافلَى األععو ابجح 

وإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاء أَصحابِ النَّارِ قَالُوا ربنَا ال تَجعلْنَا مع * یدخُلُوها وهم یطْمعونَ
. »اصحاب الجنه«گردد، نه  به رجال اعراف برمی )46-47/اعراف()الْقَومِ الظَّالمینَ

برخی . چیست» هم«یر توضیح آنکه بین مفسران اختالف هست که مرجع ضم
و برخی دیگر ) 8/129طباطبایی، (» اصحاب الجنه«همچون عالمه طباطبایی آن را 

اما آنچه با سیاق آیه به ویژه با توجه ) 14/250 ، رازي. (دانند آن را رجال اعراف می
رسد، قول دوم است، یعنی رجال اعراف کسانی  به آیه دوم سازگارتر به نظر می

فضل اهللا، من وحی ( 4.اخل بهشت نشده اما امید آن را دارندهستند که هنوز د
  )10/133القرآن،

  
  تعیین نوع استثناء) ب

قُلْ ما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِال منْ شَاء أَنْ یتَّخذَ إِلَى ربِّه ( مرحوم فضل اهللا ذیل آیه
ن است که پیامبر شخصی کند که سیاق آیه درباره ای بیان می )57/فرقان()سبِیال

نیست که به خاطر رسالتش به دنبال کسب امتیازاتی باشد، بلکه او انسانی است که 
به . فقط در فکر انجام رسالت الهی و ابالغ آیات و احکام خداوند به مردم است

اي ویژه و  خواهد و با هیچ کس رابطه همین خاطر هیچ مزد و پاداشی از کسی نمی
  .کسی که خود بخواهد راه خدا را در پیش گیرد خاص ندارد، مگر آن

داند، در  دهد که وي استثناي در آیه را متصل می چنین برداشتی از آیه نشان می
 تنها، کنم نمی درخواست پاداشی و اجر گونه هیچ«: شود نتیجه آیه این گونه معنا می
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 ارشانپروردگ سوي به راهی بخواهند مردم که است این ،خواهم می من که اجري
فضل اهللا با توجه به این » .شماست هدایت من پاداش و اجر تنها یعنی. برگزینند

. کند رد می 5مطلب قول جمهور مفسرین را که قائل به منقطع بودن استثنا هستند،
  )67-17/68همان، (

  
  تعیین مشار الیه) ج

اس أُمۀً واحدةً وال یزَالُونَ ولَو شَاء ربک لَجعلَ النَّ(در آیه » ذلک«اند که  برخی گفته
إِال منْ رحم ربک ولذَلک خَلَقَهم وتَمت کَلمۀُ ربِّک ألمألنَّ جهنَّم منَ الْجِنَّۀِ والنَّاسِ  *مخْتَلفینَ
اما ) 5/312 ، طبرسی، مجمع البیان( .اشاره به اختالف دارد )118-119/هود()أَجمعینَ

سیاق آیه درباره تأکید بر مسئله هدایت و . کند یاق آیه چیز دیگري را بیان میس
رحمت باشد، با » ذلک«ضاللت در عالم است، به خاطر همین اگر مشار الیه 

وما خَلَقْت الْجِنَّ واإلنْس (داند ـ  اي که خلقت انسان را براي عبادت می مضمون آیه
  )12/151فضل اهللا، من وحی القرآن،( .ـ سازگارتر است) 56/ذاریات()إِال لیعبدونِ

  
  آیات تعیین وجوه اعرابی) د

ال تَجعلُوا دعاء الرَّسولِ بینَکُم کَدعاء (در آیه » دعاء الرسول«در اینکه مراد از 
چیست، بین مفسران اختالف نظر وجود دارد و این  )63/نور()...بعضکُم بعضًا

از نوع  »رسول«به  »دعاء«اضافه  یاآ که گردد ع ترکیب این کلمه برمیاختالف به نو
تصریح اختالف  اینفضل اهللا به  گرچهاضافه به مفعول؟  یااضافه به فاعل است 

  . را به دست آورد يتوان نظر و دهد می ارائه می یهکه از آ ییکند، ولی از معنا نمی
 اینکـه کند و آن  بیان میرا 9ماکرادب تعامل با رسول  یهآ این یدگو ایشان می

جامعه را بر عهده دارد و همیشه مردم را به عمل  يچون رسول خدا قیادت و رهبر
الزم اسـت کـه ایـن     مردمپس بر  ،کند قبیل دعوت می ایناز  يصالح، نماز و امور

گونه دعوت رسول را در سطح واجبات شرعی دانسته و هماننـد عبـادات بـه آنهـا     
اموري که بین خودشان مرسوم اسـت و همـدیگر را بـه آن فـرا      ملتزم باشند و مثل

: شود در این صورت آیه این گونه معنا می. نباشد ،التزام به آن ندارند لیخوانند و می
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 و دعـوت  همانند را در بین خود) دنیوي و دینی روام به( پیامبر خواندن و دعوت«
با توجه بـه  . »)نکنید تلقّی اهمیت بی را آن و( نسبت به همدیگر قرار ندهید خواندن

  .خواهد بوداز نوع اضافه به فاعل  »رسول«به  »دعاء«اضافه این معنی 
ایشان این معنی از آیه را به علت هماهنگی با سیاق آیه قبل نسبت به قول دیگر 

 آن مـردم  کـه  اوسـت  زدن صدا و کردن خطاب رسول، دعاي از مراد«گوید  که می
نتیجه آنکه فضل اهللا با توجـه  . داند معتبرتر می 6»نزنند صدا مردم سایر مثل را جناب

. شـود  مشـخص مـی   گزیند که در پی آن ترکیب آیـه نیـز   را بر می ییبه سیاق، معنا
   )16/369 همان، (
  
  ارزیابی روایات اسباب نزول. 5

از جمله کاربردهاي سیاق در نزد جناب فضل اهللا موضع گیري وي نسبت به 
ایشان با توجه به سیاق، آنها را تأیید و در برخی موارد . تروایات اسباب نزول اس

وهم ینْهونَ عنْه وینْأَونَ عنْه وإِنْ یهلکُونَ إِال أَنْفُسهم وما (وي ذیل آیه . کند رد می
کند که چون سیاق آیه درباره ذم کفار و مخالفان پیامبر  بیان می )26/انعام()یشْعرُونَ

گوید این آیه درباره کفار مکه نازل شده  د؛ از این رو روایت ضحاك که میباش می
  )9/61همان، . (باشد کردند، صحیح می است که مردم را از پیروي پیامبر نهی می

إِنَّ الَّذینَ یشْتَرُونَ بِعهد اللَّه وأَیمانهِم ثَمنًا قَلیال أُولَئک ال (آل عمران  77او براي آیه 
عذَاب القَ لَهم فی اآلخرَةِ وال یکَلّمهم اللَّه وال ینْظُرُ إِلَیهِم یوم الْقیامۀِ وال یزَکّیهِم ولَهم خَ

یمسه سبب نزول از سفیان، عکرمه و کلبی از کتاب اسباب نزول واحدي نقل )أَل
استفاده از سیاق آیات دو روایت اما با این حال با . پذیرد ولی آنها را نمی 7کند، می

وي در این باره . داند تر می کلبی و عکرمه را به جو و فضاي این آیه نزدیک
سیاق آیات درباره اهل کتاب و دیدگاهشان در مورد رسالت و نبوت : گوید می

باشد، این  پیامبر اکرم و نیز انکار صفاتی که در تورات براي آن حضرت آمده، می
  )116-6/115همان، . (یت کلبی و عکرمه نزدیک استسیاق به دو روا

وال یحسبنَّ الَّذینَ یبخَلُونَ بِما آتَاهم اللَّه منْ فَضْله هو خَیرًا لَهم بلْ هو شَرٌّ (وي ذیل آیه 
وات واألرضِ واللَّه بِما تَعملُونَ لَهم سیطَوقُونَ ما بخلُوا بِه یوم الْقیامۀِ وللَّه میرَاثُ السما
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سیاق این آیه همراه با آیاتی که بعد از آن هست، : گوید می )180/آل عمران()خَبِیرٌ
 لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذینَ قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقیرٌ ونَحنُ أَغْنیاء سنَکْتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم(مثل آیات

ذَلک بِما قَدمت أَیدیکُم وأَنَّ اللَّه لَیس بِظَالمٍ * األنْبِیاء بِغَیرِ حقٍّ ونَقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْحرِیقِ
بِیدلْعروایت ابن عباس را مبنی بر نزول این آیه درباره )181-182/آل عمران()ل ،

. کند کردند، رد می ات او انکار میاحبار یهود که علم خود را نسبت به پیامبر و صف
  )6/415همان، . (از این رو سیاق این آیات درباره بخل مال است نه بخل علم

یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد وکُلُوا واشْرَبوا وال (در سبب نزول آیه 
 بود چنین مرسوم جاهلیتدر  آمده است )31/اعراف()تُسرِفُوا إِنَّه ال یحب الْمسرِفینَ

 خدا که لباسی در گفتند می و کردند می طواف کعبه خانه اطراف در برهنه ،مردم که
 وارد بادیه از زنی شده است نقل حتی .کنیم نمی طواف ایم کرده معصیت آن در را

به خود  را) سیور(اي  بند و تسمه و از تن بیرون آورد را هایش لباس همه و شد
  .اي این آیه نازل شد در پی چنین حادثه.  ساخت ساتر بست و

اما از آنجایی که این داستان با سیاق آیه سازگاري ندارد، قابل پذیرش نخواهـد  
شان به هنگام ورود به  زیرا سیاق مربوط به برنامه عملی افراد در رفتار اجتماعی. بود

اي بـا   آیـه هـیچ رابطـه    مساجد است که خود را زینت کرده و وارد مسجد شوند و
از ایـن رو  . کردن خـود در کنـار خانـه کعبـه نـدارد       بحث پوشیدن پیراهن یا برهنه

  )10/93همان،. (روایت یاد شده مورد قبول نیست
 یقُولُـونَ  الَّـذي  لَیحزُنُک إِنَّه نَعلَم قَد(هایی را که ذیل آیه  وي همچنین سبب نزول

نقل شده، بـه علـت    )33/انعام()یجحدون اللَّه بِآیات الظَّالمینَ لکنَّ و یکَذِّبونَک ال فَإِنَّهم
 8.دانـد  عدم هماهنگی با سیاق آیه رد کرده و آنها را اجتهاداتی از سوي راویـان مـی  

  )9/80همان، (
  
  زدودن ناسازگاري ظاهري آیات. 6

که با  رسد اي است که در ابتدا چنین به نظر می ظاهر برخی آیات به گونه
عالمه فضل اهللا در . توان آن را حل نمود  اما با اندکی تأمل می. یکدیگر تنافی دارد

مثالً خداوند در آیه . چنین مواردي با استفاده از سیاق به رفع آن اقدام کرده است
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)ئََفَلَنَسلَنَسو هِملَ إِلَیسینَ أُرینَئََلَنَّ الَّذلرْسهم از رسوالن : فرماید می )6/اعراف()لَنَّ الْم
اما در آیه . اند  شده فرستاده آنها سوي به رسوالن که مردمی از همشود و  سؤال می
)ذئومسئَلُ ال فَین یع ذَنبِه إِنس انٌّ ال و( و نیز آیه) 39/الرحمن()جسئَلُ ال ون یع ذُنُوبِهِم 

نماید و این دو با یکدیگر  عدم سؤال از مردم را مطرح می )78/قصص()المجرِمونَ
  .باشند تنافی داشته و قابل جمع نمی

هاي متعددي از سوي مفسران بیان شده اسـت، از   در جواب به این سؤال پاسخ
به منظور کشف حقیقـت نیسـت؛ چـرا کـه حقیقـت بـراي        آنها ازسؤال  -1: جمله

از سؤال،  منظور -2.شود می سؤال آنها از سرزنش منظوره ب اما خداوند معلوم است،
 سـؤالی  آنهـا  از بعد از ورود به جهنم امااست،  قیامت روزسؤال هنگام محاسبه در 

 در و هسـت  سؤال ها موقف از بعضی در ،است مواقفی داراي قیامت -3. شود نمی
  )4/615 طبرسی، مجمع البیان، ( .نیست سؤال بعضی

رسـد،   به نظر می تر آنچه که صحیح: گوید اما فضل اهللا در پاسخ به این اقوال می
سیاق . باشند آن است که هر کدام از این دو دسته آیات داراي دو سیاق متفاوت می

آیات نافی سؤال درباره این است که خداوند گناه و جرم گناهکاران و مجرمـان را  
اما سیاق آیاتی که بـر سـؤال از   . داند، پس نیازي نیست که از آنها پرسش نماید می

در نتیجه تضادي بـین  . د، در مقام اقامه حجت بر اعمال آنهاستکنن ایشان تأکید می
  )10/22فضل اهللا، من وحی القرآن، . (این آیات وجود ندارد

وي . ایشان در موارد دیگري نیز از سـیاق بهـره بـرده اسـت    ها عالوه بر همه این
و ) 5/16؛ 4/25؛ 8/54همـان،  (گاهی از سیاق براي بیان حکم شرعی استفاده کرده، 

ارزیـابی  ) 159-2/158همـان،  (هی نیز براي تعیـین یـا رد یـک قرائـت خـاص،      گا
همـان،  (و نیز تأیید بر مکی یا مدنی بـودن سـوره   ) 8/118همان، (روایات تفسیري 

  .از سیاق کمک گرفته است) 24/262
  

  شرایط تحقّق قرینه سیاق
د اند که در صورت وجـو  مفسران و قرآن پژوهان دو شرط براي سیاق ذکر کرده

پیوستگی در نزول  -1: اند از این دو شرط عبارت. توان از سیاق بهره گرفت آنها می
   9.ارتباط موضوعی -2یا ارتباط صدوري 
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توضیح آنکه آنچه تا کنون بیان شد، نقش، اهمیت و جایگاه سیاق در فهم کـالم  
از س سیاق در فهم آیه بسیار سرنوشتالهی از جهات متعدد بود و اینکه تأثیرگذاري 

از خـود اسـتقالل    عبـارت و تعیین کننده است، اما این در صورتی است کـه یـک   
و به عبارت دیگر با ماقبل و مابعد خـود ارتبـاط    نداشته و پیام معینی را دنبال نکند
لی ق، عنوان کلی و حکم مستآیهولی در جایی که  .مفهومی و موضوعی داشته باشد

ها وحدت مفهومی وجود نداشـته باشـد،    ارتو به تعبیر دیگر بین عبکند  را بیان می
محـدود کننـده کـالم خواهـد       کید بر سیاق و توجه به قبل و بعد،أصورت ت ایندر 
داد و بـه عنـوان    رقرامالحظه مورد  را مستقالً جمالتدر این موارد باید خود  .شد

  .دخیل دانستو جدا در فهم کالم اي مستقل  جمله
که عالوه بر ارتبـاط موضـوعی و وحـدت    شرط دیگر در تحقق سیاق آن است 

مفهومی، ارتباط نزولی نیز داشته باشند؛ یعنی به تدریج و جداي از هم نـازل نشـده   
پس صرف کنار هـم بـودن آیـات دلیـل     . باشند، بلکه در یک زمان نازل شده باشند

از این رو در مواردي که این نوع ارتباط موجود نباشـد، سـیاق   . سیاق واحد نیست
  . یابد ق نمینیز تحقّ

عالمه فضل اهللا به این نکته واقف بوده و در جواب کسانی که قائل به ارتباط 
 ) یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّبا أَضْعافًا مضَاعفَۀً واتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ(بین آیه ربا 

) 384-2/385 طبرسی، مجمع البیان، (ند با آیات قبل از آن هست) 130/عمران آل(
قرآن به این ترتیبی که اکنون در دست ماست نازل نشده است، بلکه در : گوید می

توان به صورت  دفعات متعدد و در شرایط گوناگون نازل شده است، از این رو نمی
  )8/47؛262-6/263القرآن، وحی من تفسیر اهللا، فضل( .کرد برقرار ارتباط آیات بین کلی

إِنَّما یرِید اللَّه (کند که برخی آیات همچون آیه تطهیر وي همچنین تأکید می
الْیوم (و آیه اکمال الدین )33/احزاب()لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت ویطَهِّرَکُم تَطْهِیرًا

ی وتمعن کُملَیع تمأَتْمو ینَکُمد لَکُم لْتینًاأَکْمد الماإلس لَکُم یتضصورت  به )3/مائده()...ر
اند و در سیاق آیات قبل و بعد قرار ندارند، به همین خاطر در  جداگانه نازل شده

فهم این گونه آیات نباید به ارتباط آنها با آیات و جمالت پیش یا پس از آن توجه 
به همین ) 440-15/441لندوه، فضل اهللا، ا( .شود؛ زیرا ارتباطی بین آنها وجود ندارد
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سبب وي سیاقی را که آیه تطهیر داخل آن قرار گرفته قبول ندارد، به ویژه آنکه نه 
 القرآن، وحی من تفسیر اهللا، فضل( .ادبی قواعد نه و است سیاق این مؤید روایات

 18/301(  
ینَ کَفَرُوا منْ الْیوم یئس الَّذ(همچنین در پاسخ به اینکه سیاق آیه سوم سوره مائده

م دینکُم فَال تَخْشَوهم واخْشَونِ الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم وأَتْممت علَیکُم نعمتی ورضیت لَکُ
ندارد، زیرا 7دالّ بر این است که آیه اکمال ربطی به والیت امام علی )اإلسالم دینًا

یکُم الْمیتَۀُ والدم ولَحم الْخنْزِیرِ وما أُهلَّ لغَیرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَۀُ حرِّمت علَ(ـ  جمالت قبل
بِ ولَى النُّصع ا ذُبِحمو تُما ذَکَّیإِال م عبا أَکَلَ السمۀُ ویحالنَّطۀُ وّیتَرَداْلمقُوذَةُ ووالْمأَنْ و

فَمنِ اضْطُرَّ فی مخْمصۀٍ غَیرَ متَجانف إلثْمٍ فَإِنَّ (ـ   ـ و بعد)زالمِ ذَلکُم فسقٌتَستَقْسموا بِاأل
یمحر غَفُور ـ درباره حالل و حرام الهی است؛ پس ارتباط فراز مربوطه در این )اللَّه

ی برخی از آیات بنا بر مصلحت: گوید منتفی است، می7آیه با والیت امیرالمؤمنین
اند و این آیه نیز  تشخیص داده، طبق ترتیب نزول قرار نگرفته9که خود پیامبر

از این رو صرف قرار گرفتن فراز مربوطه در ) 8/47همان، . (باشد یکی از آنها می
ها دلیل بر داشتن ارتباط معنایی بین  کنار مسائل مربوط به حرمت و حلیت خوردنی

  .کرد توان به سیاق تمسک آنها نیست، پس نمی
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  :ها نوشت پی
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن،    : ك.براي نمونه ر -1

؛ 316، ص8؛ ج80، ص7؛ ج397و  396، ص5؛ ج 459و  458، 386، 384، ص2ج
، 3أبو علی فضل بـن حسـن طبرسـی، جوامـع الجـامع، ج     : ك.نیز ر. 387، ص10ج

، 1لمیزان فی تفسیر القرآن، جسید محمد حسین طباطبایی، ا: ك.همچنین ر. 876ص
، 7؛ ج12، ص6؛ ج165، ص5؛ ج170، ص4؛ ج251، ص3؛ ج50، ص2؛ ج21ص
حامـد خـالقی   : ك.براي اطـالع بیشـتر در ایـن زمینـه ر    ... . ؛ و 332، ص8؛ ج5ص

 .10والمدهی، جایگاه و نقش سیاق در تفسیر قرآن، ص
رسی، مجمع فضل بن حسن طب: ك.ر. درباره این کلمات سه قول وجود دارد -2

 .212، ص7 البیان فی تفسیر القرآن، ج
، 12محمد حسـین فضـل اهللا، مـن وحـی القـرآن، ج     : ك.براي موارد دیگر ر -3
 .68-67، ص17؛ ج369، ص16 ؛ ج148، ص14 ؛ ج43-42ص

، 4محمـد حسـین فضـل اهللا، مـن وحـی القـرآن، ج      : ك.براي موارد دیگر ر -4
 .229، ص19و ج 32-31، ص16ج  ؛43، ص12؛ ج26ص

 مانند ابوالفتـوح رازى در تفسـیر روض الجنـان و روح الجنـان فـى تفسـیر       -5
ابـو   ؛97، ص4، جشـوکانى در فـتح القـدیر     محمد بن علـى  ؛276، ص14، جالقرآن
اسماعیل حقى بروسـوى   ؛120ص  ،8، جدر البحر المحیط فى التفسیر  اندلسى  حیان

و  ةفسـیر المنیـر فـى العقیـد    در الت  زحیلى هوهب؛ 234، ص6، جدر تفسیر روح البیان
مرحوم طبرسی نیـز بـر همـین اعتقـاد بـوده و در      . 93، ص19، جو المنهج الشریعۀ

 ،خـواهم  نمـی  مزدي شما از وحی تبلیغ و قرآن مقابل در من: معناي آیه گفته است
فضل بـن  : ك.ر. کنید انفاق خدا رضاي راه در را خود مال که نیستم شما مانع لکن

 .274، ص7 جلبیان فی تفسیر القرآن، حسن طبرسی، مجمع ا
. 248، ص7 جفضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القـرآن،  : ك.ر -6

از نوع اضـافه بـه مفعـول اسـت، یعنـی      » رسول«به » دعاء«طبق این احتمال اضافه 
 .»دعائکم الرسولَ اي التجعلوا استدعاء الرسول بینکم کاستدعاء بعضکم بعضا«
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در روایت . 115و113، صالقرآن نزول اسباب ،واحدي احمد بن علی: ك.ر -7
هر کس سوگند دروغ یاد کنـد تـا مـال     :فرمود9آمده است که پیامبر اکرمسفیان 

اشـعث  . خواهد کـرد در مرگ و قیامت خدا را خشمناك مالقات  ،ببردرا مسلمانان 
بـر   ديفردي یهـو این آیه درباره من نازل شد که با قسم به خدا : گوید میبن قیس 

 ایشـان . بردماو را نزد رسول اهللا سر زمینى اختالف داشتیم و او حق مرا منکر بود، 
حاضـرى کـه او   : پیغمبـر پرسـید   .نـه  :دلیل و شاهد دارى؟ گفـتم آیا  :از من پرسید

و آیـه  . برد کند و مال مرا مى دروغ یاد مىه چون سوگند ب ،نه :سوگند بخورد؟ گفتم
  .بدین مناسبت نازل گردید

آیـه دربـاره ابورافـع و     :گویـد  نقل شده که وي می عکرمهروایت دیگري از  در
است که سابقه  نازل شدهحقیق و حیى بن اخطب و دیگر رؤساى یهود  بن ابى ۀلباب

بـه دسـت خـویش اوصـاف دیگـرى       ،را در تورات پنهان داشـته  9پیامبرو مقام 
بدان سبب بوده است است و این  از سوي خداوند نوشتند و سوگند خوردند که آیه

: گویـد  مـی  نیـز  کلبـى . گرفتند از دستشان خارج نشود هایی که از مردم می که رشوه
 دراى از عالمان فقیر یهود سالى دچار تنگدستى شدند و نزد کعب بـن اشـرف    عده

یعنـى  [ایـد کـه ایـن مـرد      آیـا تشـخیص داده  : کعب از ایشـان پرسـید   .مدینه آمدند
آیا تو یقـین نـدارى؟    ،بلى :در تورات است؟ گفتندهمان پیغمبر موعود ] 9محمد
خدا  :کعب گفت. دهیم که او بنده و فرستاده خداست ما گواهى مى :گفتند .نه: گفت

اما  ،بدهم  خواربار و پوشاكبه شما قصد داشتم . شما را از خیر فراوانى محروم کرد
به شده است، مهلت امر بر ما مشت گفتند حتماً. تان را محروم ساختید خود و خانواده

رفتند و صفات و اوصاف دیگرى نوشتند و نزد کعب بـاز  . او را ببینیم بده برویم و
او  ،وقتى نزدش رفتیم ،اعتقاد داشتیم که او فرستاده خداست ما قبالً: گشتند و گفتند

در کتاب ما هست یافتیم و نوشته را به کعـب  که آنچه  با را بر صفت دیگرى مغایر
  .داد و آیه بدین مناسبت نازل گردید به آناندمان شد و خواربار کعب شا. دادند
، 6 محمـد حسـین فضـل اهللا، مـن وحـی القـرآن، ج      : ك.براي موارد دیگر ر -8
  .26، ص22؛ ج256و  97، ص16؛ ج106و  79، ص9؛ ج73و 35، ص8؛ ج179ص
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؛ همــو، 72، ص1محمـد هــادي معرفــت، التّفسـیر االثــري الجــامع، ج  : ك.ر -9
، 2؛ محمد تقی مصباح یزدي، قرآن شناسـی، ج 300–288، ص2مهید، جتلخیص الت

؛ 139–128شناسی تفسیر قرآن، ص؛ علی اکبر بابایی و دیگران، روش124–123ص
  .300و 291،299، صالسنۀو  الشیعۀمحمد فاکر میبدي، قواعد التّفسیر لدي 
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  . تا ، دارالفکر، بیوتبیر ،لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم؛  .2
  .ق1420، دار الفکر، بیروت، البحر المحیط فی التفسیر؛ ابوحیان ،اندلسی .3
  .تا ، تهران، ناصر خسرو، بیالمعجم الوسیطانیس، ابراهیم و دیگران؛  .4
 - قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه  ،قرآن روش شناسی تفسیر ؛، علی اکبرو دیگران بابایی .5

  .ش1379سمت، 
سمت،  - ، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهمکاتب تفسیريعلی اکبر؛ بابایی،  .6

 .ش1385

  .ق1407چاپ چهارم، بیروت، دارالعلم للمالیین،  ،الصحاحجوهري، اسماعیل بن حماد؛  .7
  .تا یب ،دارالفکر ،بیروت ،روح البیان ؛اسماعیل ي،بروسو یحق .8
، پایان نامه کارشناسی ارشد، قرآنجایگاه و نقش سیاق در تفسیر خالقی والمدهی، حامد؛  .9

  .ش1388، دفاع شده در آذر ;پژوهشی امام خمینی -مؤسسه آموزشی 
 .تا دانشگاه تهران، بی ،، تهراندهخدا لغت نامه ؛دهخدا، علی اکبر .10

 ،مشهد ،القرآن تفسیر یروض الجنان و روح الجنان ف ی؛ابوالفتوح حسین بن عل ي،راز .11
 .ق 1408 ي،قدس رضوآستان  یاسالم يبنیاد پژوهشها



 

 

184 

     
 

ال 
س

 
هم

زد
شان

 /
ره 

شما
64  /

ان 
مست

ز
13

89
 

 

، بیروت ،العربی التراث احیاء دار،  سوم اپچ ،الغیب مفاتیح؛ عمر بن محمد، رازي .12
  .ق1420

  .ق 1412 ،دارالعلم ،بیروت، نالقرآ غریب فی المفردات راغب اصفهانی، ابوالقاسم؛ .13
  .ش1385، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، منطق فهم قرآنرجبی، محمود؛  .14
  .تا چاپ دوم، بیروت، دارالمعرفۀ، بی  ،المنار رشید رضا، محمد؛ .15
، دوم اپچ، المنهج و الشریعۀ و العقیدة فی المنیر التفسیر؛ مصطفی بن وهبۀ ،زحیلی .16

  . ق1418، الفکر دار   ،بیروت
جا، دار إحیاء الکتب  ، بیالبرهان فی علوم القرآنبدرالدین محمد بن عبداهللا؛   زرکشی، .17

 .ق1376العربیۀ، 

  .ق1399، بیروت، دارالمعرفۀ، اساس البالغۀالقاسم محمود بن عمر؛  بوزمخشري، ا .18
  .ق1414 ،دار ابن کثیر بیروت، ،فتح القدیر ی؛محمد بن عل ی،شوکان .19
 انتشارات دفتر، قم، پنجم چاپ ،القرآن تفسیر فی المیزانطباطبایی، سید محمد حسین؛  .20

  .ق1417  ،مدرسین  جامعه اسالمی
، مدرسین  جامعه اسالمی انتشارات دفتر، قم، ع الجامعجوام؛ حسن بن فضل ،طبرسی .21

  .ق1421
 انتشارات،  تهران ، سوم اپچ،  القرآن تفسیر فی البیان مجمع؛ حسن بن فضل ،طبرسی .22

 .ش1372 ،خسرو ناصر

، تهران، مجمع تقریب مذاهب، قواعد التفسیر لدي الشیعۀ و السنۀفاکر میبدي، محمد؛  .23
  .ق1428

، قم، مکتب آیۀ اهللا العظمی السید محمد حسین فضل الندوةین؛ فضل اهللا، سید محمد حس .24
  .ق1426اهللا، 

 .ق1419، چاپ دوم، بیروت، دارالمالك، من وحی القرآنفضل اهللا، سید محمد حسین؛  .25

  .ق1414، چاپ دوم، قم، دارالهجرة، المصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد؛  .26



 

 

185 

ق 
سیا

ش 
نق

ضل
ه ف

الم
ه ع

نگا
از 

 اهللا 

  . ش1367،  الکتاب دار  م، ، قچهارمچاپ  ،قمی تفسیر؛ ابراهیم بن علی ،قمی .27
، 91، شمارهمشکوة، »جایگاه سیاق در تکوین معانی و تفسیر آیات«کنعانی، حسین؛  .28

 .ش1385تابستان 

 .ش1387، قم، مؤسسۀ التمهید، التّفسیر االثري الجامع معرفت، محمد هادي؛ .29

  .ش1371، چاپ هشتم، تهران، امیر کبیر، )معین(فارسی فرهنگ معین، محمد؛  .30
 .ق1411 ،العلمیۀ الکتب دار ،بیروت، القرآن نزول اسباب؛ احمد بن علی ،واحدي .31

 


