
 176-151صص ، 1398 پایيز ،36ر، سال دهم، شماره مه علمی سراج منيفصلنا

 ی ژوهشپ مقاله 

 

  ۀن یبر قر یکردیبا رو زانیالم ریدر تفس اتیآ یینقش ارتباط معنا
 قایس

 موندی کر  یناصر الهامان
   رانی، ااهواز ران اهواز، شهید چمداناگاه  ث،یوم  رآن و حد عل داناجوی دکتری

 قاسم بستانی 
   انرای ، چمران اهواز، اهواز د یداناگاه شه ث،ی لوم  رآن و حدع دانایا 
 (1399ن09ن01: یرش ا یخ پذ؛ 1398ن11ن14 :د یافت ا یخ  

 یدهچک
 زیموجرود د  شر  یی  واشرط معنرا  د نظر ررفتز  زانیرالم  رید   فس  ی لالامه طباطبائمهم ع  یهااز م لفه  ی کی
. دیرنمای کارف م اقیسر ةنری ر وهیرشره و  ی شه  رائز  رآن تی واشط  ا شا عنا  زیا  اانیکه ا  شاشدی م  امیآ

 ی از مبران ی کی ی شر س شه افته،ینگا ش  ی لی مل-ی فیو شه  وش  وص  یاکه شا اشزا  کتاشخانه   و شیپ  ةمقال
 شرودی م  انیش  زیمطالعه چن  زیا  حاصل.  است رآن پرداخته( د  فهم  امیآ  یی  ا  باط معنا  زانیم لف الم

 یاز  واشط ممکم و معنرادا   یی هاد   ونه  امیآ  یی  واشط معنا  زی ر یو  ا  زی رکه از منظر علالامه مهم
 هیآ  ی لیو  عل هیآن آ رگی سمت د یشرا هیآ از ی  سمت لی  عل امیموجود د  آ لی عل  ةاز جمله:  اشط 

و  هیراز همران آ گرید یاجمله انیش یجمله شرا  ی   ی مطلب  انیش  یشرا  ی نیچمقدمه  (،گرید  یاهی وسط آ
(، د  نظر گرید امیو د  آ هی د  همان آ (، جواب شه س ال موجود و مقدال گرید  یةآ  انیش  یشرا  هیآ   ی

عرام( نهفتره اسرت کره    یخا  و  خص  میعم    میو  عم   ی خص  ةو  اشط   دیمطلق و مق  ة رفتز  اشط 
 .شاشدی  واشط م زیمستلزم د  نظر  رفتز ا ام،یاز آ حیصم  ری فس ةد خداوند متعال و ا ائکاف مرا
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 مقدمه.  1

ا زش و   نظیررر جهرران اسرر،م اسررت. د »المیزان فی  فسیر القرررآن« یکرری از  فاسرریر کم
اس،م  ررا شرره شهتریز  فاسیر د  میان شیعه و سنی از صد   د: »ایز  فسیر از  ان فته  آنجایگاه  

ن، » رررآن شرره د  المیررزا  علالامررهکه  وش    جااز آن.  (91ا:   مطهری، شی   شود« امروز  لقی می
 ای  ائررل شرردهاهمییت ویوهآیام متنی د ونهای تو دالل ،  واشط رائز  شرای  رآن« است،

ر  ا شرره سرروی معنررای صررمیح داند که مفسررال ی میهای ریز داللتمهمنیز   ا از    سیاق  و  رینة
سرریاق د   زان شیش از دوهررزا  شررا  از  رینررةشر همیز اساس د   فسیر المی  دهد.میمتز سوق 

شررا   پس   (.62:  1390؛ ناصری کریموند،  ک.    استنمودهاستمداد    مراد خداوند متعالفهم  
 وان  فت می  ،کم است رآن کریم حا  آیاما و  رائز خاصی که د  شیز  ه وجه شه داللت

خداوند متعال شاشد، معنای صمیمی که مطاشق شا مراد  وان   می  ،شا د  نظر  رفتز آن  واشط
و چنرران ممکررم شیز شرخی از آیام، ایز  واشررط آن  . د  حقیقت  اهی د  ا شه دست آو د

 شررود؛ چرررا کررهنمی کاررف متعال  قی خداوندحقی   مراد  ؛است که ا ر شناخته ناودمعنادا   
 خی از آیام شه نوعی مکمل معنای یکدیگرند. شر

جررویى از آیام و شهره ر و د ت د  سیاقِشراى فهم  رآن  ا  دشال  وش نها   علالامهشناشرایز  
. (325:  13ش، ر1374.ک؛ طباطبررائی،      دانررداما ام داخلررى و خررا جى آن می رائز و  

 رآن  ا اصررل   خودِ  ، رآنو شرای فهم    نمودهستق،ل معنایی  رآن  أکید  شرهمیز اساس شر ا
کرره یکرری از شررا  وجرره شرره ایز شنرراشرایز  (.64ق: 1393، طباطبررائی  1دهرردو معیررا   رررا  مرری

ی شرریز آیررام و عبررا ام شرررامعنررایی   فسیر  رآن شه  رآن کاف ا  برراط    های اساسیِفهلالم 
ه  وجرر  شرره ایررز  واشررطد  مرروا د شسرریا ی  طباطبررائی شاشد؛ سیدن شه مراد خداوند متعال می

د  پی پاسخ شرره ایررز   ایز پووهش   نویسنده د   است.فسیرش  ا شر همیز مبنا نوشتهنموده و  
هررایی د  فهررم و شا چه  وشچگونه  معنایی آیام د   فسیر المیزان     واشطکه  است    پرسش 

   کندآفرینی میمراد خداوند متعال نقش 
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  رررآن  از سیاق د   فسرریر یری  هشهر  نهد  زمی ی  دیگر  مقاالم و آثا     بل از ایز نوشتا
ممرردود شرره  نزدیکتررری دا د و شررا ایررز نوشررتا  ا  برراط چررهشررده امررا آن چرراپ و منتاررر

 فسرریر جایگرراه سرریاق د   »  :عبا  سررت ازشاشد  های انجام شده د   فسیر المیزان میپووهش 
 9 ، شررما ة1376  ، سررالهررای  رآنرریووهش پ  اثر مممدعلی  ضایی کرمانی، مجلة  میزان« ال
شرداشررت  وجه شه سرریاق،    النزول شا وایام اسبابکه د  آن،    نامه  فسیر المیزان(هویو   10و

ی مختلررف آیه د  پر و سیاق، نقد دید اه مفسران شا داللررت سرریاق، شر سرری معررانخا  از  
مررو د شر سرری  رررا  .  ..  عررراب د  پر ررو سرریاق و یری از اِشهره  ،شا  وجه شه سیاق  ی  کلمه

   است. رفته

مجلررة معرفررت اثررر علرری فتمرری،    « معیا شناسی پیوند معنایی آیام  رآن»  مقالة  همچنیز 
 فسرریر »و  «  فسیر  رآن شرره  رررآن» آیام د که د  آن شه پیوندهای   122  ، شما ة1386سال  

و واژ انی، سرراختا ی، موضرروعی، پیونررد ممکررم    پیوندد  معیا هایی از جمله:    « موضوعی
 .استشدهپرداخته  متااشه و پیوند سیا ی  

ی« اثررر امیر ضررا طباطبائ علالامه»پیوستگی آیام  رآن و نقش آن د   فسیر از منظر   الةمق 
شرره نگررا ش  1387شررما ه دوم، پرراییز و زمسررتان    رآن شناخت، سررال اول،  د  مجلة  اشرفی

هررم   ی کرره شرراهدف آیام د  هدایت و وجود ا  برراط د  آیررا  وحدمِ  ،د  آن  د آمده که
  است.شده  ...  بییز  وی  سو ه  آیام ا  باط  نازل شده و همچنیز  

طباطبررائی«  علالامررههررا شررا یکرردیگر از دیررد اه آیام و ا  باط آن»دیگری شا عنوان    مقالة
 2، شررما ه1391، ا دیبهاررت 21سررال ،فررتمعرالسررادام سررمائی د  مجلرره  وسررط مریم

شه دو نوع ا  باط معنررایی شرریز نویسنده  آمده که د  ایز مقاله   شته  مریر د   ( شه173 پیاپی
 است.اشا ه نمودهشندی شکلی آیام ممتوایی و دستهشندی  دسته  آیام از جمله:

سرریر و مفرراهیم  رررآن د   ف  هررای کاررف معررانیآن د   وشسیاق و نقش     اعدة»  مقالة
د    ی اسررت کررهمر بطرر   دیگر آثا اله ناصری کریموند و سهراب مرو ی از  اثر امان  المیزان« 

شرره نقررش د  آن کرره  اسررتمنتار شررده 1391، ا دیبهات173، شما ه21المجله معرفت، س

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34058/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-173-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34058/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-173-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
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 عییز معررانی و مصررادیق  ، رآنمفردام معنایی  غییر   رآن،معانی مفردام   سیاق د  کاف
پرداخترره  ،شررا هررمچنررد آیرره مررر بط   معررانی  یرره شرره  نهررایی و  آعبا ام  رآنرری، معنررای یرر 

 است.شده

 مول معنایی واژ ان  رآنی د  شافت و ساختا  جم،م و آیررام  رررآن »همچنیز مقالة  
 ن د امان اله ناصررری کریمونررد و دیگرررااثر    سیاق«    اعدةد   فسیر المیزان شا  ویکردی شر  

نویسنده که  انتاا  یافت    1395  چها م، پاییز   ةاول، شما  پویش د  علوم انسانی، سال  مجلة
  پردازد.میمختلف   موجود د  آیام واژ انِ  معنای   غییرنقش سیاق د  شر سی   شهطیِ آن 

و   سررول مممررد جعفررری نوشررتة کا کردهای سیاق د   فسیر المیزان« شازپووهی  »  مقالة
شررما ش د  آن  یسنده  نوچاپ شد.    24ما ه، ش1395ه سرار منیر، پاییز  جلم  دیگران که د 

د  مرروا دی همچررون:    ا مطررر  نمرروده و  شندی سلبی و ایجاشی قسیم  دوکا کرد سیاق د   
و شر سرری یز مخاطب آیام،  عییز مرجررع ضررمایر،  ذا ی آیام،  عی  ببیز مبهمام،  ا یخ

 ببرریز   ،شر سرری سررلبی  د جرراشی پرداخترره و  شرره شر سرری ایشا  وجه شه سرریاق    و...   وایامنقد  
هررایی مطررر  شررا ذکررر مثال ا شرردون  وجرره شرره سرریاق   بیرریز معنررای  وایررام  و  یاممفهوم آ
متفرراوم  ذکر از نظر  وش، ممترروا و مبررانیالآثا  فوق نوشتا  حاضر شاالبته  که  .استنموده

از سررایر اثرررام  چرره ایررز پررووهش  اآن د وایررز مقرراالم نرردا   پوشانی خاصی شاشوده و هم
 مدیررد و  خصرری   ش، ممترروا، چیررنش عنرراویز و مطالررب؛ ونماید؛ ع،وه شررر  متمایز می

فقررط د    آثررا  مارراشه  د   د کررهشاشرر می  سرریاق  د  پر و  رینة  موجود د  آیام  معنایی  ا  باط
 است.اشا ه شدهشه آن   موا د شسیا  ممدود و ناد ی

   شناسیمفهوم. 2

و  الزم است مختصررراً شرره معناشناسرری اصررط،حام مهررم پرداختز شه شمث اصلی بل از  
  شود:سیاق« پرداخته    ایی« و » رینةمفاهیم کلیدی ایز پووهش یعنی »ا  باط معن 
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کرره  اشط معنررایی موجررود د  آیررام اسررتد  ایز پووهش؛  و  « ا  باط معنایی»منظو  از  
شاشد و اجزای آیه میاشط د  ساختا  ی   وایز  شاشد.  اهی  متنی میکی شر  رائز د ونمتال

نماید و د  موا دی نیز ا  برراط آیرره شررا آیررام  بررل و  بییز میمختلف ی  آیه همدیگر  ا  
است. ای از عبا ام و آیام نهفتهد که معنای ی  آیه نیز د  مجموعهشومرشوط می  ششعد

 اشررل فهررم     دیگرررمعنای ی  آیه شا  وجه شه آیام موجررود د  سرروَ  د  شعضی از موا د هم
ش جم،م و آیام است کرره شرخرری آن  ا شاشد. د  وا ع ایز ا  باط همان  وجه شه چین یم

عبا م ( شه156-127 ص  :ق1411خضیر جعفر،    .ک؛    اندا  باط حاصل از سیاق دانسته
م یرر  جملرره و پیونررد آن شررا  رروان  فررت منظررو  از ایررز ا  برراط؛ چیررنش کلمررادیگر می

فتز ی  لفظ د  یرر  جملرره و جایگرراه آن و پیونررد های  بل و شعد و کیفیت  را   رجمله
ای کرره شترروان شرره  ونرره اسررت هررای  بررل و شعررد آنا  میان مفردام ی  جمله و جملررهخ

؛ ک.   یرردآمعنایی از آن کاف کرد که از مفهوم و منطوق آیرره آشررکا ا شرره دسررت نمرری
ک،م از  ئز موجود د نظر  رفتز دالیل و  را  شلکه شا د   (،208ر202   ش:1381االوسی،  

  مقصود خداوند متعال پی شرد. وان شه مراد و سیاق می  جمله  رینة

 ریز  کیة ایررز پررووهش اسررت پرکا شرد و د  وا ع اصلی   انیکی از واژ  « سیاق   رینة»
 شود:پرداخته می آن  و اصط،حی  معنا و مفهوم لغوی شه ذکرکه د  زیر 

ت د آو دن و سرروق دادن :  انرردن، شرره حرکرر د  لغررت عرررب شرره معررانی « سرریاق»واژة 
(، جان کندن 117:  3 ا، راشز فا س، شی  ؛1449:  4ق، ر1407   .ک؛ جوهری،   چها پایان

 .ک؛ زشیرردی،   (، مهریررة همسررر435: 6ق، ر1408 .ک؛ اشز منظررو ،    د  هنگام احتضا 
: 3 ررا، ر .ک؛ معیز، شرریخز  فتز  شندی و س( و اسلوب سخز، طرز جمله387:  6 ا، رشی

 است.هآمد (190

شه معانی دیگری از جمله  رینه   یامندان علوم  رآنن ما ایز واژه د  آثا  مفسالران و اندیا
ای شرررای  رینرره ،(201ر200 صرر  :2م، ر1977 کارری، ز .ک؛   و داللتی شرای فهم ک،م

 ررا،  .ک؛  شید ضررا، شرری   های مختلف ک،م جهت کاف معنرراهماهنگی  سمت طاشق و  
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(، 130الولی:  ق، حلقة ا1410صد ،   .ک؛     ای کاف معنای الفاظهایی شر(، ناانه22:  1ر
کل نوعی ویو ی لفظ، عبا م یا آیه که د  اثر همراه شودن شا کلمام و عبررا ام دیگررر شرر 

مفهومی کلی، جامع   یگر آن چنیز است: عریف د  .(120ش:1385 .ک؛ شاشایی،      یردمی
غرررض صرراحب سررخز پرریش  مقصررود وو مانع است که اجزای سخز  ا شرره سرروی مفرراهیم 

(. همچنیز شه معنی چینش کلمام ی  جمله و پیونررد 29:  ش1383کنعانی،    .ک؛    شردمی
های  بل و شعد و کیفیت  را   رفتز ی  لفررظ د  یرر  جملرره و پیونررد خررا  آن شا جمله

ای کرره شترروان معنررایی از آن  ونررههررای  بررل و شعررد آن شهجمله و جملررهمیان مفردام ی   
 ش:1381االوسی،  .ک؛   آیدمیدست نز مفهوم و منطوق آیه آشکا ا شها  کاف کرد که

 است.  شه کا   فته (208ر202 ص

عبا م است از: د  نظر  رفتز   د  ایز پووهش    وان  فت مفهوم سیاقمیطو  کلی  شه
شا آیام  بررل و شعررد جهررت  فررع ا  باط آیه  همچنیز  و  آیه    جم،م موجود د  ی   ا  باط

   د خداوند متعال از ی  یا چند آیه.اشهام و کاف مرا

 کالم از طریق قراین موجود در شف معانی آیات ک حجیت . 3

 یری از آن شناسان شر ایز  وش صمه  ذاشته و شر شهرهشسیا ی از اندیامندان و  رآن
 پردازیم:اند که ذیً، شه ذکر نطرام شرخی از آنان می أکید نموده

لررة رآن  ا  فسیر کند شایررد د  مرحخواهد  ر کس می وید: هپووهان مییکی از  رآن
هررای شخش ( چرررا کرره 32:  ررااشررز  یمیرره، شی ؛ک.   آن  ا از خود  رآن شطلبد ر  (فهم   اول

ل نررزول شررا هررم ا  برراط های  رآن از نظر  ر یب، موضرروع، اسررلوب و شررک ونا ون سو ه
 ام و خصوصررام وا یخی و موضوعی، عمومرر فهم حدود، معانی، شرایط    سیا ی دا ند و

آیررام و  یاق و  ناسب میسالر نیست و  جزیة  نظر  رفتز سها جز شا داهداف و احکام سو ه
  آسرریب ر صمیح غایام سرروَعبا ام و کلمام، وحدم سیاق  ا شر هم زده و شه فهم و  دشال

 اندیاررمند دیگررری(. همچنرریز  189-190 صرر   :1، ر1421عزه د وزه،    ؛ک.     ساندمی



 157 ۱۳9۸ پاییز ،۳۶رة ا شم ،۱۰سال  اج منیر؛سر

 

و  دانسررته عرری آن ای  فسیر موضوعی  ا خا ر شرردن آیررام از سرریاق واهیکی از دشوا ی
ای  ا زیر موضوعی یررا عنرروانی  رررا  خواهیم آیهنویسد: »شاید خیلی د ت کنیم و تی میمی

دهیم کرره د  آیررام  بررل و شعررد دهیم آیام  بل و شعد  ا د  نظر شگیریم و ا ر احتمال مرری
و د یم  ا هنگام مراجعه شه آیه، آن  رائز ک،می مرر ها  ا هم ذکر کن ای وجود دا د آن رینه

 (. 36ش: 1365مصبا  یزدی،    غفلت وا ع ناود« 

مفسررر  ا شرره   دانند کررههایی می وجه د یق شه  رایز د ونی ک،م  ا از داللت  دانامندان
نادیررده  رررفتز آن همرراهنگی و   وف صمیح مراد خداوند متعال هرردایت نمرروده  سوی کا

 اه صررمیح فهررم مررراد   ر ازو انمررراف مفسررال   دا ها  ا خدشررهها و جملرره ناسب معنای کلمه
شناشرایز  وش صررمیح (. 92: 1382ی، سبمانی  بریز  .ک؛    خداوند متعال  ا شه دنبال دا د

 رایز حقیقی ک،م خدا مررو د   که همة فسیر ظاهر  رآن جهت کاف مراد الهی ایز است  
ر د   فسرریر آیررام  رررآن، مفسررال   پررس   (.45  :1378نکونررام،  .ک؛       وجه مفسر  رررا   یرررد

شاید شه انواع ا  برراط و سرریاق کرر،م  وجرره خررا  داشررته شاشررد زیرررا کرره سرریاق از ضرو  اً  
 وان  فت  فسیر جدای از  ریز  رائنی است که شر مقصود متکلم داللت دا د و میشز گ

کلم نررا   و  سرراندن مررراد مررت   سیاق و عدم  وجه شه ا  باط معنایی میان اجررزای کرر،م د 
، السرررنباطی ؛ 71: ش1388العررر ،  ؛204: ق1421عرررزه د وزه،  .ک؛   شاشررردنا سرررا می

 (. 58ق: 1393

 وان  فت: د  نظر  رفتز  رایز و همچنیز اجزای کرر،م د   فسرریر شناشر ایز ا وال می 
اساسی است و عدم  وجه شه آن شاعث انمراف مفسر از  فسیر صمیح آیررام   یدا ای اهمیت 
جرره خاصرری نمرروده و شرراید هررم شرره شه ایز  رایز و  واشط  و  علالامهشر همیز اساس  است که  

 و مرجعرری خررا یز  فاسیر معاصر نظیر رلمیزان شه یکی از کمهمیز دلیل شاشد که  فسیر ا
هررر هررای  رآنرری معاصررر طو ی کرره پووهش شرره لمداد شررده،    شناسان رآن  شرای ممققان و

   است.  طباطبائی علالامهنظرام شه نوعی وامدا  کدام 
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وان  فررت د  نظررر  رررفتز ا  برراط شرریز آیررام یکرری از  می  مذکو ،  شا  وجه شه مطالب
شاشررد و متقرراشً، غفلررت و یررا عرردم ر جهت  فسیر صمیح  رررآن میمفسال  هایفهم لال ریز  مهم

نی و ر از طریررق صررمیح کاررف معرراایز امر موجبام  فسیر شه  أی و انمراف مفسال  شه وجه  
ای شرره ایررز امررر جرره ویرروهد   فسرریرآیام  و طباطبررائیکرره  نمایرردفراهم می مفاهیم  رآن  ا

است و چه د  کاف معنای ی  آیه شه  نهایی و چه چند آیه شا هم، ایز ا  باط  ا شه نموده
ویوه استمداد خررا  از  رایز د ونی ک،م شه عنایت شهد  نظر  رفته و شا  یهای مختلف  ونه

-نمررودهظیررری کاررف و شیرران نصو م د یررق و کمآیام  ا شهانی و مفاهیم  سیاق ک،م، مع
کسرری نتوانسررته اسررت   اند: شعد از معصومیز ع( شررایدطو ی که د  مو د وی  فتهشهاست.  
هاشررم زاده،  .ک؛    رررآن شرره  رررآن شنویسررد   فسیر کاملی شررا شرریوة  طباطبائی  علالامههمانند  
د  ایررز زمینرره  ررا   لالامررهعموفقیررت    (249،  1ق، ر1407و همچنیز  ومی،  248ش:  1378

 وان  فت امروزه شررا نررام شررردن از می  ،د  ایز  وش  ویرجستگی  جایی است که شه دلیل ش
 شود.   فسیر  رآن شه  رآن،  فسیر المیزان  داعی می

 سیاق  ط معنایی آیات با تکیه بر قرینه های کشف معنا از طریق ارتباروش . ۴

 ی رآنرر   مرردد  رررائز و شررواهد   رررآن شرره  ر فسرری مختلفی سعی د     هایشا  وش  طباطبائی
شه شر سرری و کاررف  ،د  داللتش ا اعتقاد شه مبیالز شودن  رآن و استق،ل معنایی آن شو  داشته  

المیزان شا  وجه شه پردازد که شا ایز  وش شخش  اشل  وجهی از  فسیر  مجهوالم  رآنی می
 واشررط   هایی ازنمونهیر شه  . د  زنگا ش یافته است  سیاق  آیام د  پر و  رینة   واشط معنایی

هررایی ذکررر مثال ذیررل آن  سیاق اشررا ه و   فسیر المیزان شا  کیه شر  رینة   معنایی شیز آیام د
   شود:می

 تعلیل موجود در آیات   رابطۀ. ۱-۴

ای د  شیان علتی اسررت کرره د  آیه  ییکی از  واشط معنایی شیز آیام ایز است که  اه
ه د  اسررت؛ د  وا ررع ایررز دو عبررا م یررا دو آیرر ذکر شررده  عبا  ی از همان آیه یا آیام  بل



 159 ۱۳9۸ پاییز ،۳۶رة ا شم ،۱۰سال  اج منیر؛سر

 

 رروان معنررای صررمیح ، نمیاز آن دو  یکرری وجه شرره  و شدون    صدد  ساندن ی  معنا هستند
ی شر رررا  نا سسررتن شه نوعی پیونررد و ا  برراطی  شیز دو جمله    ،دیگر  شیانشه   ا فهمید.    یدیگر

   است که کاف معنای هرکدام واشسته شه دیگری است.

( و د  5  ررریشن  ﴾مْ کَعَصْوفٍ مَوأْکُولٍفَجَعَلَهُ﴿سو ة فیل فرموده است:  آخر    د  آیةمثً،  
( 1ایرر،فن  ﴾لِإِیالفِ قُورَیْشٍ﴿است:  ا شه ایز صو م  علیل کرده ریش آن  اول سو ة  آیة  
فیررل  ا  علیررل  آخررر سررو ة  ررریش، آیررة اول سررو ة  است که آیررةز  اشطه شه ایز صو م  ای

اول  ررریش د   ةآیرر  کنررد و معنررای بررل  ا  کمیررل می نوعی معنای آیررة و د  وا ع شه  نموده
لبرری آخر فیل( چه مط   آیة  آید که خوانندة ایز آیه شداند د آیة  بلش صو  ی شه دست می

چنان  وی و نا سستگی است که حتی شسیا ی از مفسررران و است و ایز  اشطه آنشیان شده
ة اند شرره ایررز صررو م کرره سررو دانسررتهسررو ه  دانامندان علوم  رآنی ایز دو سو ه  ا ی   

فیل شاشد. ایز نوع ا  باط د  وا ع شه نرروعی همرران  ناسررب شرریز آیررام و   سو ةامة   ریش اد
نمایررد. البترره د  ایررز اشررا ه می شرره آن  د  جای جای  فسرریر المیررزان  علالامه  شاشد کهسو  می

 .2شودنوشتا  شه  واشط معنایی آیام پرداخته می

 لررف مرشرروط شرره فهررم آنن و علرروم مخت جانبه شر  رررآط همهنظر و  سلال  تِشا د   طباطبائی
نظیررری از  رررآن  ا کم  است شا د ک د یق  واشط شیز جم،م و آیام فهم د یررق و وانسته

د یررق مررراد خداونررد متعررال؛   یکی از ایز  واشط جهت کاف معنای صررمیح و  ا ائه شدهد.
اسررت. د  زیررر شرره  وجه خاصی داشته  ایز  اشطهشه    علالامهشاشد که   علیل شیز آیام می   اشطة

 شود:  رخی از ایز موا د د   فسیر المیزان اشا ه میش

 تعلیل قسمتی از آیه برای قسمت دیگر آن آیه  .۱-۱-۴

های مختلررف یرر  آیرره شر رررا  شا  وجه شه ا  باطی که شرریز  سررمت  علالامهد  ایز  وش  
 فسرریر از آن   ائررةاررف معنررا و اآیرره شرره ک همرران  واشررط شرریز جمرر،مِاسررت؛ از طریررق 

 است:پرداخته
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الۀَ َو آتُووا الزَّکواۀَ َو أَطِیعُووا الرَّ﴿  لف المیزان ذیررل آیررةم  سُوولَ لَعَلَّکُومْ َو أَقِیمُووا الصوَّ

الزَّکرراةَ« که د  ایز آیه فرمود: »وَ أَ ِیمُوا الصَّ،ةَ وَ آ ُرروا   وید: ایز ( می56نو ن   ﴾تُرْحَمُونَ
 اریع کرررده و ا ررر ش  هایى که شراى شند اناوست د  وظایف و عبادمدستو  شه اطاعت  

وظایف  نها نماز و زکام  ا یادآو ى کرد؛ شراى ایز شود که ایررز دو  کلیررف   از میان همة
ولَ« انفرراذ   کز است و جملة  لیف  اجع شه خدا و خلق شه منزلةد  میان  کا »وَ أَطِیعُرروا الرَّسررُ

ى امررر  علیررل شرررا»لَعَلَّکُمْ  ُرْحَمُونَ«  د  حکومت و جملة  ب است د   ضاء والیت آن جناو
آیررد ایررز طو ى کرره از سرریاق شرمىشه هست و معناى آن شرره  است شه مصلمتى که د  مأمو ُ

ت است که خدا و  سول  ا اطاعت کنید که د  ایز دو اطاعت، امید آن هسررت کرره  حمرر 
یررا انجرراز آن  ا زود ررر جاز کنررد و  شما ان  وعدة خود  ا د شا ة  الهى شامل شما شود و خدا

 ،حررق کلمررة ف شدن نفاق از شیز مسلمانان و عمومیت یافتز ص،  و ا فاقِطرکند چون شر
 شررود« م شرره سررویش سرررازیر مىسررم خیررراکلیررد انعقرراد مجتمعررى اسررت صررالح کرره هررر  ِ

راهِیمَ فِی رَبوهِ ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْ﴿  (. و د   فسیر آیررة219:  15ش، ر1374 طباطبائی،  

مُلْکَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبویَ الَّذِی یُحْیِی َو یُمِیتُ قالَ أَنَا أُحْیِی َو أُمِیوتُ قوالَ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْ
رَ َو اللَّوهُ ال نَ الْمَغْرِِب فَبُهِتَ الَّذِی کَفَإِبْراهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأِْت بِها مِ

 آیررد کررهمىظاهر سرریاق کرر،م شر  نویسد: ازچنیز می(  258شقرهن     ﴾مِینَیَهْدِی الْقَوْ َ الظَّالِ
« و خداونررد »فَبُهِتَ الَّذِی کََفرَ  «  علیل است شراى جملةوَ اللَّهُ ال یَهْدِی الَْقوْمَ الظَّالِمِیَز»  جملة

کفررر او نبررود شلکرره ایررز شررود کرره خررداى  خواهد شیان کند که علت مبهوم شرردنمتعال مى
 ا هدایت نکرد و شه عبا  ى دیگر معنایش ایز است که خدا او  ا هدایت نکرررد سبمان او  

یم ع( غالررب و ایز شاعث شد که مبهوم شود و ا ر هدایتش کرده شود د  احتجار شر اشراه
شفرمایررد چررون  کرره خواسررته شاشرردآید نه ایز مى. ایز است آن چیزى که از سیاق شرآمدمى
د  مقررام متوجرره شرره که عنایت ز جهت کافر شد شراى ایز از ای  ،هدایتش نکرده شود  وندخدا

 (. 544: 2، رش1374،  طباطبائی   ع( است نه شه کفر نمرود« مماجاله اشراهیم

تَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ بَیونَۀٍ مِنْ رَبوی َو کَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِی ما تَسْ  قُلْ إِنوی عَلى﴿که د  آیة  همچنان

( نیز شه  واشط معنایی شرریز آیررام 57انعامن   ﴾قَّ َو هُوَ خَیْرُ الْفاِْلِینَهِ یَقُصُّ الْحَالْحُکْمُ إِالَّ لِلَّ
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 ﴾إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ﴿کم« د  جملة  نویسد: مراد از »حُنموده و می وجه  ا  باطِ  علیل    از جمله
َتعْجِلُونَ شِررهِ« شررود  ا »ما عِْندِی ما  َسْ  مله علت نفیى که د  جملةایز ج  حکم  کوینى است و

 سد کرره کند و معناى آیه ایز است که: حکم  نها شراى خداست و شس و مرا نمىذکر مى
اى جاى شما  ا عملى نمایم و آیرره و معجررزها حکم نموده و  قاضاى شید  شیز خودم و شم

 (. 168 :7ر ش،1374،  طباطبائی   شه غیر از  رآن شرایتان شیاو م« 

 یَکْتُمُونَ مَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا َو عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ َو الیَوْ﴿و ذیل آیة  

َو ال یَکْتُمُوونَ اللَّوهَ ﴿آیررد کرره جملررة  مىنویسد: از ظاهر سیاق شر( می42ءن نسا  ﴾حَدِیثاًاللَّهَ  

ایررز اسررت کرره ایز عطف  و فایدة ﴾وا ...فَرُیَوَدُّ الَّذِینَ کَ﴿است شه شاطز جملة  عطف  ﴾دِیثاًحَ
ن مطلررب ایررز  ا  علیل کنررد و آ  وجهى داللت کند شر مطلبى که آ زو کردن مرگ آنانشه
ز آنرران شررراى کند، چیررزى اشروز مى  متعال  شراى خداوند  آنان  چیزِت که  وز  یامت همهاس

شررا   شررود و  هررراًظاهر مىنزد خدا    اندانجام دادهزیرا  مام اعمالى که  .  ماندخدا پوشیده نمى
شود و ع،وه شر ایررز اعضرراى شدنارران و همچنرریز حضو  اعمالاان، احوالاان نیز معلوم مى

نیررز د  مرراو اى  ونررددهنررد و خررود خداو م،ئکه و دیگران همه علیه آنان شهادم مى  ء انبیا
 کننررد اىد شررود. د  ایررز هنگررام اسررت کرره آ زو مررىممیط شر آنان خواه  ،آن  واهان  همة

ایز همه شهادم و ایز همه  سوایى دیگر جایى شراى   داشتند و شا مااهدةکاش وجود نمى
 .ک؛    کننرردکا هرراى زشررت خررود ا رررا  مررى  شینند و خودشان نیز شه همةدن نمىحاشا کر
 . (18: 19؛ همو، ر566: 4، رش1374ی،  طباطبائ

 ای دیگر  یه توسط آیهتعلیل یک آ .2-۱-۴

واضررح  امررر علررت آنکرره   ی  امری شیرران شررده  ،  اهیریمد  شرخی از آیام  رآن ک
کاررف و معنررا و  آن مجموعرره  ا  باط معناییِآیه یا آیام شعدی    سیاق  شا د ت د   اما  نیست

   شود:اشا ه می از ایز  ونه  واشط  هایینمونهد  زیر شه . آیددست میشه مفهوم آیه
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 ﴾بوحُونَهُ َو لَهُ یَسْجُدُونَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ َو یُسَإِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبوکَ ال یَ﴿  ل آیةذی  علالامه

 ام شیان علت امرى است که د  آیررة ساند که د  مق ظاهر آیه مى»  نویسد:می  (206اعرافن 
َو ال  َو الْآْالِونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوو  رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً َو خِیفَۀً َو دَُو اذْکُرْ  ﴿ساشق  

شود: شرره یرراد پرو د ررا م شود. شناشرایز معنایش ایز مى  (205اعرافن   ﴾تَکُنْ مِنَ الْغافِلِینَ
یاد شیرراو  ، یعنى شررهطو ندد ا م هستند همیز شاش چنیز و چنان، زیرا کسانى که نزد پرو 

 ا ر نارروىآنان خ  نزد پرو د ا م هستند و از زمرة  اشى کهپرو د ا م  ا  ا از کسانى ش
و و شه همیز شیان  وشز شد که منظررو  از ایررز کرره فرمررود: »کسررانى کرره نررزد پرو د ررا   رر 

د را معنررا نرردا اند. زیرر چنان که شعضى از مفسران  فسیر کردههستند«  نها م،ئکه نیستند، هم
یاد اوینررد طو  شهایز که م،ئکه همیز   شراىیاد پرو د ا م شاش  چنیز شهکه شگوییم:  و ایز 

هستند چررون   اشیز د  اه خدشود که مقصود مطلق مقرال« استفاده مىعِْندَ  َشِّ َکه از لفظ »شل
 (. 502: 8ر ش،1374،  طباطبائی    ساند« ایز  عبیرى است که حضو  شدون غیبت  ا مى

دسررتو   ا  ایررز آیرره آن امررر و بل شه ذکر خداوند دسررتو  داده و د   د  وا ع شا شیان آیة
... زیرا که فرشتگان هررم پرو د ررا   ا   که پرو د ا م  ا ذکر کز ایز   کند یعنی علیل می
طو  کرره فرشررتگان خرردا  ا  یعنرری همرران  کننداست( عبادم میکه د  آیه آمده شا وصفی  
یَبْسُوطُ الوروزْقَ إِنَّ رَبَّکَ ﴿و د   فسیر آیررة د  و هم شاید خدا  ا عبادم کنی(؛  کنن عبادم می

د  مقررام یررز آیرره نویسررد: ا( می30اسررراءن  ﴾نَ بِعِبادِهِ خَبِیراً بَصِویراً إِنَّهُ کالِمَنْ یَشا ُ َو یَقْدِرُ
َو ال تَجْعَلْ یَدَ َ مَغْلُولَۀً إِلى عُنُقِکَ َو ال تَبْسُطْها کُولَّ الْبَسْوطِ فَتَقْعُودَ ﴿ علیل مطالب آیة  بل  

کرررد و معنررایش فاق نهررى مى فریط د  ان  ( است که از افراط و29اسراءن   ﴾مَلُوماً مَحْسُوراً
 اررایش دهررد و و  وزى ایز است که ایز سنت پرو د ا  است که شر هر کررس شخواهررد 

انرردازه فررراخ ب و شىحسرراشگیرد و سنت او چنرریز نیسررت کرره شى شراى هر که نخواهد  نگ
شرره حررال  کند چرا که اون  ا  عایت مىکلى  طع کند، آ ى او مصلمت شند اسازد و یا شه
 ونرردست،  و نیز سزاوا  است چنیز کنررى و متخلررق شرره اخرر،ق خداود خبیر و شیناشند ان خ

، طباطبررائیاز افررراط و  فررریط ش رهیزى«  و  ررردى و  اه وسررط و اعترردال  ا پرریش  رفترره
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 ﴾مُ الشَّیْطانُ إِلَّوا لُورُوراًدُهُیَعِدُهُمْ َو یُمَنویهِمْ َو ما یَعِ﴿و همچنییز آیررة (؛  115  :13ر  ش،1374

آیررد کرره ایررز مررىنویسد: از ظاهر سرریاق شروده و می(  ا شه همیز  وش  فسیر نم120 نساءن
راناً مُِبینرراً«  بلى شاشد که مى  جمله  علیلى شراى ایز  سمت از آیة رَ خُسررْ  فرمود: »....فََقرردْ خَسررِ

ه سررعادم حقیقررى کسررى مبرردل شرره  ر از ایررز خسررران کرر ( و چه خسرانى  وشز 119 نساءن
هرراى د وغرریز و آ زوهرراى موهرروم کمررال وم وا عى شود و شا وعرردهسعادم خیالى و شقا

َو الَّوذِینَ فرمایررد: »چنرران کرره خررداى  عررالى مررىل شه خسران و نق  شود هماو مبدالخلقت  

للَّوهَ ذا جا َهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً َو َوجَدَ اکَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَراٍب بِقِیعَۀٍ، یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ما ً حَتَّى إِ

هاى شرریطان عبررا م اسررت از ( اما وعده39 نو ن  « حِساِبعِنْدَهُ، فَوَفَّاهُ حِسابَهُ، َو اللَّهُ سَرِیعُ الْ
»و یمنرریهم:   کرره جملررةکنررد، شرره خرر،ف امررانى هررایى کرره او شرردون واسررطه مررىوسوسرره

ظررو  از آن هررر ه آن از نتائ  وسوسه اسررت و من ک  کند« متضمز آن است(آ زومندشان مى
خداوند متعال  منى و یا هم از آن لذم شبرد و شه همیز جهت شود که  ر خیالى است که وام

او  ا غرررو   شار  ا غرو  نخوانده شلکه وعرردة  م دیگر استفاده از آ زوهاى د وغیز شه عبا
ریب  ا و ایز نکترره شررر کسررى دهد مگر غرو  و فخواند و فرمود: شیطان شه آنان وعده نمى

: 18؛ ر190: 15؛ ر565: 4؛ همررو، ر138:  5ر  ش،1374،  طباطبررائی .ک؛     پوشیده نیست
 (.372: 18و ر 253

 چینی برای بیان مطلبی مقدمه  .2-۴

معنررای صررمیح و   فهررم  معنایی وجود دا د که شرررای  د  شیز شرخی از آیام نوعی  اشطة
موجود د  آیه و یا آیام کاف شود سرر س شرره   ةآن آیام و جم،م شاید آن  اشط  مناسب

شاشرردکه جرره میچینی شرررای شیرران نتی مقدمرره   اشطررةن معنا ا دام شود. یکی از ایز  واشررط،  شیا
است:  اه ایز  اشطه د  ی  آیرره د  المیزان ایز  اشطه  ا شه دو صو م د  نظر  رفته  علالامه

کند و د   سمت ینی میچنهی زمصو م که  سمتی از آیه موضوعی  ا  موجود است شه ایز  
شیرران چینی شرررای منظو  زمینررهشررهشود و  اهی نیز د  ی  آیه مطلبرری می  آن شیان  شعد نتیجة
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هایی از ایز  واشط مو د شمررث  رررا  نمونهذیً،  .  شودشعد ذکر می  ای است که د  آیةنتیجه
 :  یردمی

  آیههمان ای دیگر از یک جمله برای بیان جمله  .۱-2-۴

وجررود د  کرر،م از جملرره سرریاق المیزان د  شرخی از آیام شا  وجرره شرره  رررائز م  م لف
هایی از ایررز داند. نمونهشرای عبا  ی دیگر از همان آیه میای  آیام، ی  عبا م  ا مقدمه

 د:  شاش بیل شه شر  ذیل می

یَوْ َ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَۀٍ َو  ﴿  آیةد   فسیر المیزان ذیل  

 ﴾ ثُومَّ َولَّیْوتُمْ مُودْبِرِینَکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَویْئاً َو وواقَتْ عَلَویْکُمُ الْوأَرْضُ بِموا رَحُبَوتْکَثْرَتُ
« مررواطنى کرره خداونررد اللَّهُ فِی مَواطَِز کَِثیرررَةٍ  لََقدْ نَصَرَکُمُ»  جملة  چنیز آمده: د   (25ن  وشه
آید که منظو  از ایررز چنررد ک،م شرمىکند و از سیاق  ر اس،م  ا نصرم داده، ذکر مىلاک

و نیررز از سرریاق موطز؛ مواطز جنگى است از  بیل: شررد ، احررد، خنرردق، خیبررر و امثررال آن  
وَ یَرروْمَ حَُنررْیٍز »  چینى است شراى جملررةه و زمینهمقدم  منزلةد شمث شهمو   جملةآید که  شرمى

حنرریز و   اجع شه یادآو ى داستان وا عررةه  زیرا آیام مو د شمث هم  کُمْ کَْثرَ ُکُمْ« إِذْ أَعْجََبْت
آن نصرم عجیبى است کرره خداونررد شررر مسررلمیز افاضرره کرررد و  أییررد غریبررى اسررت کرره 

و همچنرریز د  (؛ 290: 9ر ش،1374ی،  طباطبررائ اسررت« تصررا  دادها شرره آن اخمسررلمیز  
سُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُومْ تَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ َو ال تَتَّبِعُوا الَو أَنَّ هذا ِْراطِی مُسْ﴿ فسیر آیة  

آیررد کرره سرریاق آیرره چنرریز شرمررىنویسد: از ظاهر ( می153 انعامن  ﴾مْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَوََّْاکُ
مو  مررأ ت که خداوند  سول  رامى خررود  اهایى اسمضمون ایز آیه یکى از همان وصیت

راطِی  ایز مطلب ایز است کرره جملررة اندن آن شر مردم فرموده و الزمةشه خو »وَ أَنَّ هررذا صررِ
مُسَْتِقیماً فَا َِّبعُوهُ« متعلق غرض اصلى نباشد. چون غرض اصلى متعلررق شرره شیرران کلیررام دیررز 

کرره مقدمرره و  بل شیان شد، پس ایراد ایز جملرره وجهررى نرردا د مگررر ایز   که د  دو آیةشود  
یررز  وطئرره و زمینرره میز جمله نا السُُّبلَ« همچنان که ه»وَ ال  َتَِّبعُو  چینى شاشد شراى جملةزمینه

مو د شمث ایز اسررت کرره   آیة  ، پس مقصود اصلىِ»فََتَفرَّقَ شِکُمْ عَْز سَِبیلِهِ«   است شراى جملة
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سرریاق ایررز  ایز اوید و د  آن اخت،ف  اه نیاندازید و شنرراشرفرق نشفرماید: شما از  اه خدا مت 
الدوینِ ما وََّْى بِهِ نُوحاً َو الَّوذِی أَْوحَیْنوا إِلَیْوکَ َو موا کُمْ مِنَ  شَرَزَ لَ﴿  سیاق آیه شررریفة  ،آیه

( 13 شررو ین  ﴾أَنْ أَقِیمُووا الودوینَ َو ال تَتَفَرَّقُووا فِیوهِ  َو عِیسوى  َوَّْیْنا بِهِ إِبْراهِیمَ َو مُوسوى
تصررا  شرره مررز اسررت و اخ که ایز وصایا صراط مستقیمِز ایز شاشد. پس ا ر شعد از  فت می
کرر،م  ا   دیز که د  حقیقررت خواسررت  ررا زمینررة  ةمجدداً امر کرد شه ا ام  ،معینى ندا ددیز  

شررود: عرر،وه شررر شراى نهى از  فر ه د  دیررز فررراهم سررازد. شنرراشرایز معنرراى آیرره چنرریز مررى
که ایررز صررراط  ا کرره اخررت،ف و  ممرالما ى که  فته شد یکى دیگر از ممرالمام ایز است

هاى دیگر  ا پیروى کنید، چون ایز عمل شررما  ا از  اه وا ذاشته و  اه  ،پذیر نیست خلف
شررود کرره نماید و سرانجام شاعث مررىسازد و د  میان شما ایجاد اخت،ف مىق مىخدا متفرال

 (. 520: 7ر ش،1374ی،  طباطبائ .ک؛    از صراط مستقیم خدا یکسره شیرون شوید

یْدِ تَنالُوهُ لَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّوهُ بِشَویْأَیُّهَا ایا  ﴿آیة    المیزان ذیل  د   فسیر  ٍ مِونَ الصوَّ

 ﴾بَعْودَ ذلِوکَ فَلَوهُ عَوذاٌب أَلِویمٌ أَیْدِیکُمْ َو رِماحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخافُهُ بِالْغَیْ ِ فَمَنِ اعْتَدى

دى است شراى حکم مارردالکه مقدمه  : ظاهر آیه و سیا ش ایز است  یز آمدهچن (  94 مائدهن
اللَّررهُ مَررْز یَخافُررهُ شِالْغَْیرربِ« چررون د  ایررز  دومى است و لذا دنبالش فرمود: »لِررَیعْلَمَ  که د  آیة

جا حکمى از  بیل منع و  مررریم د  شرریز هسررت، سرر س که د  ایز جمله اشعا  هست شه ایز 
 . (204 :6، رش1374ی،  باطبائط   لِیمُ« دَ ذلِ َ فَلَهُ عَذابُ أَشَعْ  دىفرمود: »فَمَِز اعَْت

 دیگر  یک آیه برای بیان آیۀ .2-2-۴

سیاق ک،م نیز شر آن ا  باط داللررت دا د، که  د   فسیر المیزان شا  وجه شه ا  باط آیام  
دیگررر. د   آیام پی شردن شه مقصود داند شرایای میشرخی از آیام  ا مقدمه و زمینه  علالامه
   شود:اشا ه می  ه موا د ونهایی از ایز نمونهزیر شه  

 ﴾وَّفُووا بِالْبَیْوتِ الْعَتِیوقِثُمَّ لْیَقْضُووا تَفَوثَهُمْ َو لْیُوفُووا نُوذُورَهُمْ َو لْیَطَّ﴿ذیل ایز آیة    علالامه

َو ﴿رماید: فمىی شعد که  شاشد شراى آیهچینى مینویسد: ایز آیه مقدمه و زمینهمی(  29ح ن 
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 بلررى  ( چررون ا ررر ایررز جملرره  ا شرره جملررة30حرر ن   ﴾ا ما یُتْلى عَلَیْکُمعا ُ إِلَّأُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْ
هررایى اسررت کرره کرره از جملرره  زقفهماند که انعام د  عرریز ایز ضمیمه کنیم ایز معنا  ا مى

نبایررد از آن  هدا شه مردم داده و شرایاان ح،ل کرده حدودى هم شراى آن معیز نموده کرر خ
 .ک؛    کنرردا مررا یُْتلررى عَلَرریْکُمْ« شرره آن حرردود اشررا ه مىاسررتثنایى»إِلَّ   جاوز شررود و جملررة

 . (526: 14، رش1374ی،  ئطباطبا

لْآیواِت لَعَلَّهُومْ حَووْلَکُمْ مِونَ الْقُورى َو َْورَّفْنَا اَو لَقَدْ أَهْلَکْنا موا ﴿همچنیز د   فسیر آیررة  

ن، ه،کررت ا رروام منظو  انررذا  و شرریم  سرراندنویسد: ایز آیه شهی( م25احقافن   ﴾یَرْجِعُونَ
 ﴾َو لَقَودْ مَکَّنَّواهُمْ فِیموا إِنْ مَکَّنَّواکُمْ فِیوهِ...﴿ یرى از جملررة دهد و نتیجهمى   ذشته  ا  ذکر

طف شر همرران جملرره اسررت  وان  فت ع. پس شا  وجه شه سیاق ک،م مى( است26احقافن 
 (. 326: 18ر ش،1374ی،  طباطبائ (21 احقافن ﴾... عادٍ اذ أَخاَو اذْکُرْ ﴿نه شر جملة 

( چنرریز 34و33طررهن   ﴾کَیْ نُسَبوحَکَ کَثِیراً * َو نَذْکُرَ َ کَثِیراً﴿  آیام  چنان که ذیلهم
َو ﴿ها ون د  آیررام  بررل    شرکتِ  آید که د  شیان نتیجةآیه شرمی  نویسد: از ظاهر ایز دومی

-29طررهن  ﴾َو أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی* یاشْدُدْ بِهِ أَزْرِ*  هارُونَ أَخِیأَهْلِی*  عَلْ لِی َوزِیراً مِنْاجْ
ى اسررت. شرکت دادن ها ون و وزا م او شراى و شاشد که جملة مذکو  شیان نتیجة( می32

ه دو شا هم و ذکرشان هیچ ا  باطى شا مضامیز دعاهاى  بلى کرر    سبیح آندانیم که  چون مى
 :14، رش1374 ی، .ک؛ طباطبررائ  زشرران شررود، نرردا د  ر و حل عقرردةشر  صد  و  یسیر ام

205 .) 

( 64انفررالن  ﴾اتَّبَعَوکَ مِونَ الْمُوؤْمِنِینَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْوبُکَ اللَّوهُ َو مَونِ﴿د   فسیر آیة  
  ( ود از آیرره؛ دلخرروش سرراختز  سررول خررداآید که مقصرر  وید: از ظاهر سیاق شرمىمی

چینى از آن زمینررهقصررود  چه مهاجر و چرره انصررا . چررون م  ،د ان شه اواست شه وجود  رون
حَروضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَوى الْقِتوالِ إِنْ یَکُونْ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ ﴿فرمایررد:  شراى آیة شعدى است که مى

هُمْ أَنَّبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِومِنْکُمْ عِشْرُونَ ْابِرُونَ یَغْلِبُوا مِاَئتَیْنِ َو إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِاَئۀٌ یَغْلِ
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 ...«     مریرر  کررز مرر منیز  ا شررر کررا زایعنرری: ای پیررامبر  (65انفررالن  ﴾قَوووْ ٌ ال یَفْقَهُووونَ
 (. 459: 7 همو، ر؛ 176: 9ر ش،1374ی،  طباطبائ 

 ال مقدّر یا موجود جواب به سؤ .3-۴

 بررل و شعررد  از هرچیررز شرره ا  برراط آیررامالمیزان شرای  فسیر آیام شیش  فسیر  د     علالامه
دهد شه  فسرریر و شیرران مفرراهیم آیررام که نوع ا  باط  ا  اخی  میو پس از آن   وجه دا د

شاشررد کرره  رراهی ؛ ا  باط س ال و جواب شرریز آیررام می واشطپردازد. یکی از ایز نوع  می
شاشررد مقد  میال ای جواب شرای س ه و  اهی نیز آیهال موجود شودای جواب شرای س آیه

شاشررد. د  زیررر شرره چنررد د  آیام دیگر می  ان آیه و  اهال موجود د  همکه البته  اهی س 
 شود:  ها شا ذکر مثال اشا ه مینمونه از ایز نوع ا  باط

  ال مقدّرجواب به سؤ  .۱-3-۴

الی مقرردال  و یررا داند شرررای سرر از آیام  ا جواشی میشا  وجه شه سیاق ک،م شرخی    علالامه
 کند و شررا آیررةمطر  میال  ا  س ست شه ذهز خطو  کند س س آن نوع  می که ممکز ا وهال

ال مقرردال  ممکررز اسررت د  همرران آیرره یررا د  پردازد که ایز س شه  فسیر آن می  مو د شمث
 شود:  آیام دیگر شاشد. د  زیر چند نمونه از ایز مقوله ذکر می

 در همان آیه   .2-3-۴

 مقدال ی کهال  داند شرای س اق، آیه  ا جواشی مییه شر سی شا  ک  علالامهد  شرخی از آیام،  
موا أَنَوا بِظَوالَّ ٍ ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَودَیَّ َو ﴿  د   فسیر آیةممکز است شه ذهز خطو  کند. مثً،  

آید ایز است که ایز آیه مطلبى نررو چه از سیاق شرمىنویسد: آنچنیز می  (29قن   ﴾لِلْعَبِیدِ
فرضررى.  ویررا کسررى    قرردیرى وجواشى است از سرر الى  کند و شه منزلة  دید  ا شیان مىو ج

دهررى اى، آیا آن  ا  غییررر نمىپرسیده است: خدایا  یرم که  بً،  هدید خود  ا اش،ک کرده
»مررا یَُبرردَّلُ الَْقرروْلُ   است:مایى  که خداوند متعال پاسخ دادهفر ان  ا عفو نمىو  هدید شده
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 ضرراهاى حتمررى   ل« مطلررقکند« و منظررو  از » رروچ سخنى  غییر نمىلَدَیَّ: د  د  اه مز هی 
میرررد است که خدا  انده و خداوند متعال چنیز حکم کرده کرره هررر کررس شررا حررال کفررر ش

حسررب مررو د شررا آن وعیرردى کرره خرردا اشلرریس و پیررروانش  ا   داخل جهنم شود و  هراً و شه
مو د شمث استینافى اسررت  ه جملةشود کشود. پس  وشز می هدید شه آن کرده منطبق مى

نررزد مررز« : لَرردَیَّ»  ر ون نادن  ضای حتمى است و کلمررة ول؛ د دل نادنو منظو  از مب 
عنررا  ا از نویسد: مررا ایررز ممی  شعد از ذکر ایز مباحث  یئطباطبا  ظرفى است متعلق شه  بدیل.

 (. 529 :18، ر ش1374ی،   طباطبائ  فهمیم« سیاق مى

قوالَ موا ﴿ذیل آیة  یآیام چنیز است: طباطبائ د  میانط دیگری از ایز نوع  واش  نمونة

زِیزِ خَطْبُکُنَّ إِذْ راَودْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَیْهِ مِنْ سُو ٍ قالَتِ امْرَأَۀُ الْعَ

ادِقِ إِنَّهُ لَمِنَ  الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راَودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ َو  ویررد: ( می51 یوسررفن  ﴾ینَالصوَّ
هِ« جررواب از   کند که جملةداللت مىسیاق آیه   فَ عَررْز نَْفسررِ »مررا خَطْرربُکُزَّ إِذْ  اوَدْ ُررزَّ یُوسررُ
منظو  اختصا  حذف شده و  قرردیر ایررز اسررت کرره  ویررا سررائلى  ی است که شهس ال مقدال

شرراه از  فرسررتادةشررده ته چه شد و شاه چه کرد  و د  جواب  ف   ،پرسیده: خوب شعد از آن
او و زنرران  یوسف  ا شه وى  سانید که د  شا ة  ندان و د خواستزندان شر ات و جریان ز

اشرافى داو ى کند، شاه هم آن زنان  ا احضا  نموده پرسید: »ما خَطْبُکُزَّ...« یعنرری جریرران 
ه  ونرر هیچه است کرره مررا شما چه شود آن  وز که شا یوسف مراوده کردید   فتند: خدا منزال

وسیله او  ا از هر زشتى  نزیه نموده و شهادم دادنررد   شدى از او سراک ندا یم و شدیز   ساشقة
د  از او ندیدنررد. و  ،که د  ایز مراوده کوچکتریز عملى که داللت شر سرروء  صررد او کنررد

کرره د  اولرریز شرخررو د شررا حاشَ لِلَّررهِ«  ا آو دنررد، همچنان»  ایز جواب  بل از هر چیز کلمة
شود که  فتند: »حاشَ لِلَّهِ ما هذا شَاَراً« و شا اى که شه زشان آو دند ایز  اولیز کلمهسف نیز  یو

حد نهایررت از نزاهررت و   شناسیم د جا که ما وى  ا مىایز طرز شیان خواستند شگویند  ا آن
 ش،1374ی،  طباطبررائ .ک؛     سز و زیبایى استحُ  که د  نهایت د جةچنانت است همعفال
 (. 187: 6و ر 269  ،9رهمو،  ؛266: 11ر
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 آیات دیگر  در  .۱-2-3-۴

طو ی آن نوعی ا  باط معنررایی شر رررا  اسررت شررهشرخی از آیام  ر میاند     علالامهاز نظر  
 بیرریز و  یرد و د آیام دیگر شه  اریح، میای مو د شمث  را   که  اهی مطلبی د  سو ه

فررع اشهررام از نرروع جررواب شرره  ی از  امونررهشود. د  زیررر نمی فع اشهام از آن مطلب پرداخته  
   شود:ذکر می  دالسوال مق 

 (29 کررویرن   ﴾َو ما تَشاُؤنَ إِالَّ أَنْ یَشوا َ اللَّوهُ رَبُّ الْعوالَمِینَ﴿د   فسیر المیزان ذیل آیة  
دفع دخل و پاسخ از س الى است که ممکررز اسررت شرره   یز آیة شریفه شه منزلةچنیز آمده: »ا

 ﴾نْکُمْ أَنْ یَسْوتَقِیم شوا َ مِولِمَونْ﴿ایز است که کسى  وهم کند جملة    ذهز کسى شیفتد و آن

اسررتق،ل دا نررد. هررر کررس شخواهررد   ،اسررتقامت  ها د  مایالت و خواسررتِز( انسان28 کویرن 
. پررس د  نتیجرره خداونررد متعررال شررود واند مستقیم شاشد و هر کس نخواهد مستقیم نمىمى

شنرراشرایز، ایررز  رروهم  ا دفررع نمرروده و .  اسررتتهممتار استقامتى اسررت کرره از ایارران خواسرر 
ها ت خررداى سرربمان اسررت و انسررانها واشسررته و مو رروف شررر مارریالت انسررانفرماید: مایالىم

 متعررالکه خدا شخواهد که ایارران شخواهنررد، ا ررر خررداى خواهند، مگر ایز استقامت  ا نمى
یعنررى  هسررتنیررز  متعررال خداوند مرادِ ،پس افعال ا ادى انسانخواهند شخواهد، آنان هم مى

ا د، ا ر خدا ا اده کند که انسان ف،ن عمل  ا انجررام دهررد انسرران ها ا اده دخدا هم د  آن
خررودش انجررام  دهد شه ا ادةانجام مى و و تى که دهدخواهد و انجام هم مىآن عمل  ا مى

 (. 362: 2ر ش،1374ی،  طباطبائ   « دهدمى

 ال موجود ؤجواب به س .2-2-3-۴

آیررام  ا د   المیررزان  رراهید     علالامررهاشررا ه شررد    الررذکرمباحث فوق  که د   طوهمان
ال   ویی شرره سرر داند و رراهی سرروال موجررود. پاسررخ ویی شه سوال مقدال ی میصدد پاسخ

دیگررری شرره آن   اسررت کرره آیررةالی مطررر  شرردهشه ایز صو م است که د  آیه س جود  مو
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ال موجود د  آیررام مررو د شر سرری س . د  زیر چند نمونه از جواب شه  دهدال پاسخ میس 
    یرد: را  می

 ﴾کُنْتُمْ مُوقِنِینَهُمَا إِنْ  قالَ رَبُّ السَّماواِت َو الْأَرْضِ َو ما بَیْنَ﴿  م لف المیزان د   فسیر آیة

وَ مررا   ز س ال فرعون است که پرسررید: »... ع( ا وید: »ایز آیه پاسخ موسى( می24شعراءن 
صررل شررده و حا  خبرررى اسررت از مبترردایى کرره حررذف  ،( و جملرره23راءنشع    َبُّ الْعالَمِیَز« 
» َبُّ   آیررد ایررز اسررت کررهو جررواب شرمى  طو ى که از سیاق مطاشقت شیز س ال  معنایش شه
شاشررد کرره  رردشیر چرره شرریز آن دو اسررت، مىها و زمرریز و آن« همان خدای آسررمانالْعالَمِیَز

کنررد مرشوط شه هم داللت مىواحد و    صل،که  دشیرى است متالخاطر ایز ها شهموجود د  آن
اسررت کرره اهررل یقرریز اى ر و پرو د ا ش نیز واحد است و ایز همرران عقیرردهکه مدشالشر ایز 
پذیرنررد، شرردان هررایى کرره غیررر اعتقررادام یقینررى و حاصررل از شرهرران و وجرردان  ا نمىوآن

 (. 51: 16رو  273: 14رهمو، ؛ 375: 15ش، ر 1374 طباطبائی،    معتقدند« 

   مطلق و مقید رابطۀ. ۴-۴

د خداونررد متعررال د و مراکن ذکر میی  ا شه صو م مطلق  شرخی از آیام، ی  موضوع
 ت د  سرریاقِشررا د الرر   علالامررهشود که د  چنیز مرروا دی  شرداشت نمی  آیام  شه صراحت از آن

مررراد خداونررد  ،مطلق است از آن لفظِا  باطی آیام  وانسته  ک،م و شا د  نظر  رفتز شبکة
از ایررز  هایینمونه یان نماید. د  زیرو ش کاف ،  لفظ مقیالد شاشدکه د  حقیقت ی   ا  لمتعا
   شود:ذکر می واشط  نوع 

أَْْحاُب الْجَنَّۀِ أَْْحاَب النَّارِ أَنْ قَدْ َوجَدْنا ما وَعَودَنا   َو نادى﴿م لف المیزان ذیل آیررام  

یْونَهُمْ أَنْ لَعْنَوۀُ اللَّوهِ عَلَوى حَقاا قالُوا نَعَمْ فَوأَذَّنَ مُوؤَذونٌ بَرَبُّکُمْ  رَبُّنا حَقاا فَهَلْ َوجَدْتُمْ ما َوعَدَ  
 ﴾ هُومْ بِالْوآخِرَۀِ کوافِرُونَالظَّالِمِینَ«، »الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَونْ سَوبِیلِ اللَّوهِ َو یَبْغُونَهوا عِوَجواً َو

و خداونررد   مطلررق آمررده»ظلم« شرره صررو م    ایز آیام کلمررةد  نویسد( می45-44اعرافن 
معنررا و  فسرریر دیگررری ظلررم  ا    ولرری د  آیررة  ،م شه غیرررمتعال نفرموده: ظلم شه نفس و یا ظل

و  ﴾ اللَّهِ َو یَبْغُونَها عِوَجالَعْنَۀُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ﴿فرماید:  کرده و می
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 مررو د شمررث  رررفتیم ى که ما از سیاق آیةشا ظهو  « ظلم» حاصل  فسیر ایز دو آیه از کلمة
ایررز ظلررم آید که مراد از ظلم؛ ظلم شه نفس اسررت و  میست. چون از سیاق ک،م شرمنطبق ا
شررنود چرره مىخررو د کنررد و آنکه آدمى شرره معررا ف دیررز صررمیح شر  شودناشى مى  از ایز 

-هکررردنیررز ظررالم  ا همرریز معنررا   مذکو    وک شاشد که دو آیة مریف شده و یا  همت و د
 (. 77: 5ر ش،1374ی،   طباطبائ  « است

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَودْلِ َو الْإِحْسوانِ َو إِیتوا ِ ذِی الْقُرْبوى َو یَنْهوى عَونِ ﴿ذیل آیة    ز همچنی 

نویسد: عرردالت هررر چنیز می( 90نملن  ﴾الْفَحْشا ِ َو الْمُنْکَرِ َو الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ
نى فى نفسه و یکى عدالتش نسرربت شرره شود: یکى عدالت انساد که شه دو  سم منقسم مىچن 

دیگران. یکى عدالت فردى، یکى عدالت اجتماعى و نیز هر چند لفظ عدالت مطلق اسررت 
شود ولی ظاهر سیاق آیرره ایررز اسررت کرره مررراد از عرردالت؛ عرردالت و شامل هر دو  سم مى

که شا هر ی  از افراد جامعرره طررو ى  فتررا  شررود   است و آن عبا م از ایز است  اجتماعى
که مسررتمق آن اسررت و د  جررایى جرراى داده شررود کرره سررزاوا  آن اسررت و ایررز خصررلتى 

فیز مأمو  شه انجام آن هستند؛ شه ایز معنا که خداى سرربمان مکلال اجتماعى است که فرد فردِ
شررود کرره امررر ایز مى ،آن  لت  ا شیاو د و الزمةدادهد هر ی  از افراد اجتماع عدستو  مى

کمند و هم جامعه که ایز حُ  ، پس هم فرد فرد مأمو  شه ا امةشاشدمتعلق شه مجموع نیز شوده  
و  268: 9رهمررو،  ؛479: 12ر ش،1374، طباطبررائی  دا  زمررام آن اسررت« حکومررت عهررده

 (. 490: 12ر

 تخصیص و تعمیم  رابطۀ .۵-۴

شرره ایررز صررو م کرره شررا د نظررر  آیام از نوع  خصی  و  عمیم مرری شاشررد   اهی  اشطة
شررود کرره عررام می خا  و یا از لفظ خاصرری ا ادة دةاز لفظ عامی ا ا   رفتز ا  باط آیام،

 است:شا  کیه شر سیاق آیام ایز  واشط  ا کاف و شیان نموده  علالامه
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 تعمیم خاص  .۱-۵-۴

 فِوی لَویْسَ أَ جا َهُ إِذْ بِالصودْقِ کَذََّب َو اللَّهِ عَلَى  کَذََب  مِمَّنْ  أَظْلَمُ  فَمَنْ﴿ذیل آیررة    علالامه

 عهررد  مارررکیز   شرره  مخصررو   آیرره  نویسررد: »ایررز ( می32زمرررن   ﴾لِلْکوافِرِینَ  مَثْووىً  مَجَهَنَّ
 کرره  ا کسررى هررر  و  اسررت  عام  سیاق  حسب  شر  ولى  اوست  امت  از  مارکیز   یا  و  (پیامبر  

ی، طباطبررائ  شررود« مى شررامل کنررد،  رررک  ا دیررز  هاىسررنت از سررنتى یررا  و  شگذا د  شدعتى
 (. 395: 17ر ش،1374

 ام تخصیص ع . ۱-۵-۴

 بِوهِ  یُشْورَ ْ  إِنْ  َو  کَفَورْتُمْ  َوحْودَهُ  اللَّهُ  دُعِیَ  إِذا  بِأَنَّهُ  ذلِکُمْ﴿م لف المیزان د   فسیر آیة  

 فررادها   ا  مطلبى  همان   وید: »ایز آیه( چنیز می12 غافرن  ﴾الْکَبِیرِ  الْعَلِیو  لِلَّهِ  فَالْحُکْمُ  تُؤْمِنُوا
 الْعَلِیِّ لِلَّهِ »فَالْمُکْمُجملة  و کندمى شیان  ا آن  (67  وشهن  ﴾هُمْفَنَسِیَ  اللَّهَ  نَسُوا﴿آیة    که  کندمى

  ا کفررا  خواهدمى و است خا  سیاق،  نظر  از  ولی  دا د  عمومیت  نفسه  فى  هرچند  الْکَِبیرِ« 
 »کبیر«   و  مقدس»على«   نام  دو  شا   ا  آیه   هدید،  ایز   کید أ  شراى  منظو   همیز   شه  و  کند   هدید
 (. 479: 17ر ش،1374ی،  طباطبائ  فرماید« مى  ختم

 گیریبحث و نتیجه 

  حاصل شد: نتای  ذیل  ،پیرامون ا  باط معنایی آیام  طباطبائی علالامهشا مطالعه نظرام 

  المیزان که شا  کیه شر  رینة های  فسیر  رآن شه  رآن د ریز شاخصهاز مهمیکی  الف.  
م  رآن حرراکم ه د  شسیا ی از آیاآید؛ ا  باط معنایی  نگا نگی است کشه دست میسیاق  

از ؛ است که ا ررر مفسررر از آن غافررل شاشرردچنان ممکم و نا سستنی است و ایز ا  باط آن
آیررام  ،ید  ایررز نرروع  وشِ  فسرریرکرره  راد شد. چرر منمرف خواه رآن  فهم  صمیح    مسیر

   یکدیگر هستند.معنایی  مکمل 
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صمیح   فهم  بل و شعد جهت  ر  رفتز پیوند و ا  باط معنایی آیام و عبا امِد  نظب.  
د   فسرریر هایی است که   ریز م،کاز مهم   اشل فهم است،  سیاق  که شا داللتِ  آیام  رآن

 است. را   رفتهمو د  وجه   المیزان شه صو م ویوه

 رررائز  هررا وکرراء شرره داللتا ال  وش  فسرریری  رررآن شرره  رررآن و شررا م لررف المیررزانر. 
شا مراد خداوند متعررال متناسب  اصیل و  فسیریوانسته است سیاق،    ویوه  رینةمتنی شهد ون

کرره هرریچ نظیررر و منمصررر شرره فرررد اسررت چرررا که د  مقایسه شا  فاسیر دیگررر کم  ا ائه شدهد
شرره  فسرریر  ،موجررود د  آیرراممعنایی شه  واشط ط کامل   ونه جامع نگر و شا  سلالری ایز مفسال
 است.آن ن رداخته ر

 د  نظررر  رررفتز   ؛د  فهررم  رررآن شررر اسرراس  واشررط معنررایی  طباطبائی ریز مبانی  مهمد.  
جررواب شرره  واشررط چینی شرررای شیرران مطلبرری، مقدمه ، علیل د  آیام ةی از جمله:  اشط واشط
 موجررود د  آیررام خصی  و  عمیم  و دمطلق و مقیال   واشطهمچنیز    ،ال موجود و مقدال س 
شررا اسررتمداد  علالامهاست و ل مااهدهالمیزان شه وفو   اش فسیر د   نوع  واشطایز    کهشاشد  می

 .  رآن شرسداست شه فهمی اصیل و صمیح از از همیز  وش  وانسته

 منابع  
   . هران .چاپ اول  .ایالهی  ماه ة رجم(. 1386  .قرآن کریم

 رجمررة سیدحسرریز  .طباطبایی در تفسویر المیوزان علّامهروش (. 1381  .علرری  .األوسی
  .المللیز چاپ و نار ش  : هران  .میرجلیلی

   .دا  مکتبه المیاه :شیروم .مقدمه فی اْول التفسیر   ا(.شی  .احمد  ،اشز  یمیه

  .ناشی :شیروم .مقدمه(. م.1956  .اشز خلدون

  .ناشی  :جاشی .معجم مقاییس اللغه ا(. یش  .احمد  ،اشز فا س

  .ث العرشیدا احیاء الترا :شیروم .لسان العرب (.ق.1408  .مممد شز مکرم  ،اشز منظو 

  .پووهاگاه حوزه و داناگاه : هران .2چ .مکات  تفسیری(. 1385   .اکبرعلی ،شاشایی
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 :حیررد آشاد .نظم الدرر فى تناس  اآلیوات و السوور(. .ق1389   .شز عمراشراهیم  ،شقاعى
   .المعا ف العثمانیهدائره  مجلس 

دا    : ررم  .طباطبوائىال  علّاموهتفسیر القرآن بوالقرآن عنود ال(.  .ق1114) .خضیر  ،جعفر 
   .الکریمالقرآن

   .دا العلم للم،ییز  :شیروم .هْحاح اللغ(. م.1407   .اسماعیل  ،جوهرى

 : ررم .1چ . رجمررة جعفرحسررینی  .البیان فی تفسیر القرآنش.(.  1384   .اشوالقاسررم  ،خویی
   .دا الثقلیز 

  .ناشی :نجف .م رجال الحدی معج (.ق.1390  .  _________

  .دا  المعرفه :شیروم .تفسیر المنار(.   ا شی  . ضا شید

عرشستان  .چاپ اول  .اتجاهات التفاسیر  ق.(.1407   .فهد شز عبدالرحمز شز سلیمان  ، ومی
 .سعودی

دا  احیرراء  :شیروم  .شرح تاج العروس و جواهر القاموس(.   اشی   .مر ضیمممد  ،زشیدی
  .یالتراث العرش

  .دا المعرفه :شیروم .3چ .لو  القرآنالبرهان فی ع(. م.1977  .شد الدیز   ،ز کای

 .29شررما ة    . بسررام  مجلة  .«  وش صمیح  فسیر  رآن»(.  1382   .جعفر  ،زیسبمانی  بری
 .29-9ص   

   . اهره .انتاا ام امیری .منهج ابن القیم فی التفسیر(. ق.1393  .مممداحمد  ،السنباطی

   .لنار االس،میا م: م سسه .دروس فی علم االْول(. ق.1410  .مممدشا ر ،صد 

   .دا  الغرب االس،می :شیروم .التفسیر الحدی  (.ق.1421  .مممد  ،د وزهعزه 

  .انتاا ام خادم العلم :دماق .اْول التفسیر(. ق.1388   .خالدعبدالرحمز  ،الع 

 . رجمة سید احمررد حسررینی  .القرآن فی االسال (.  ق.1393   .سید مممدحسیز   ،یطباطبائ
  .ناشی: شیروم
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سررید    رجمرره المیووزان فووی تفسوویر القوورآنش.(. 1374_. )______________
دفترانتاررا ام جامعرره مد سرریز حرروزه :   ررم  .چرراپ پررنجم  .مممدشا ر موسوی همدانی(

   .علمیه  م

 هشررما  .ماررکوة فصلنامة  .« سیر کا شرد  مول سیاق د   فسیر»  .(.ش1383   .حسیز   ،کنعانی
 . 42-28ص  . 87

  .موسسه د   اه حق : م .قرآنمعارف (. ش.1365   . قیمممد ،مصبا  یزدی

  .انتاا ام صد ا : هران .حق و شاطل ا(.   شی  .مر ضی ،مطهری

سرریاق و نقررش آن د     اعرردة»ش.(.  1391   .امرران الرره و سررهراب مرو رری  ،ناصری کریموند
 .173  شررما ه  .21سررال    .معرفررت  مجلرره  .« کاف معانی و مفاهیم  رآن د   فسیر المیزان

 . 75-61ص   

 .2 شررما ه .دوم دو ه  .مبرریز   صمیفه  .«  وش  فسیر ظاهر  رآن»(.  78 اشستان   .جعفر  ،نکونام
 . 61-44ص   

 .هررای  رآنرریپووهش   مجلررة  .« شناخت المیررزانکتاب».(.  ش1378   .مممدعلی  ،هاشم زاده
 .263-248ص   .10و9  شما ة

 

 ها نوشتیپ
مفسالران و اندیامندان البته ایز  وش د   ذشته نیز مو د  وجه و  أیید شرخی از  .1

ق،  مقدمررة 1390؛ خررویی،  729 ،  4، ر1956 ذشته و حال شوده  اشررز خلرردون،  

( و م لررف المیررزان مبتکررر ایررز 267ش،  1384؛ همچنیز همو، 36،  1اول(، ر

المیزان شر اساس ایز  وش،  فسیر  وان  فت ع،مه شا  صنیف   وش نیست ولی می

 است. سانده رآن شه  رآن  ا شه حد اع،ی خودش  
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ران و  رررآن پووهرران شمث »ا  باط معنررایی آیررام« همرروا ه مررو د   .2 عنایررت مفسررال

هررایى هررم د  شیرران  ذشته شوده و از آن شا عنوان » ناسب آیام« یاد کرررده و  رر،ش

 فسیر خود اهمیت ایز ا  باط   د  مقدالمه شقاعىاند. مث،ً  دهانواع ایز  ناسب انجام دا

 یررب آن علت  ر ز علوم  رآنی شمرده که شه وسیله ریاز مهم   ا شیان نموده و آن  ا

 (. 6ر5،  1، ر1389شقاعى، ...   شودآیام شناخته مى


