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 چکیده
چارچوب و فضايی است كه پیام الهی در آن ، ی و متصل به كالممتندرون، عنوان قرينه مقالیهسیاق به

ی از اصول عقالي، كاركرد اساسی دارد. قرينه بودن سیاق براي فهم كالم، و براي فهم آيات صورت يافته

سیر تف، روتوجه همه عقال و دانشمندان است و در تفسیر قرآن نیز نقشی اساسی دارد. ازاين است كه مورد

ه قرآن همواره ب تواند موجب لغزش و دور شدن از مقصود قرآن بشود. مفسرانقرآن بدون توجه به سیاق می

 در فهم قرآن، از مفسران معاصر قرآناند. محمدجواد مغنیه ن بهره بردهوبیش از آاين مهم توجه داشته و كم

يکی از قرائن اصلی و اولیه در فهم كالم خداوند وي گرچه سیاق به سیاق توجه ويژه داشته است. از نظر 

اق را گیري از سید. او شرط بهرهیپوشز سیاق چشم ا، تربه سبب وجود داليلی قوي بايد لی گاهیو، است

، ه سیاقداند. چنانچتر میبا قرينه قوي نداشتن ها در معنا و تعارضپیوستگی آن، تحقق ارتباط نزولی آيات

شرايط فوق را احراز نکند از نظر مغنیه فاقد اصالت و اعتبار خواهد بود. در پژوهش حاضر تالش شده است 

آن  انواع و شرايط استفاده از، مبانی و روش تفسیري مغنیه در استفاده از سیاق، تحلیلی ـ با روش توصیفی

 تفسیر تبیین شود.اين هاي كاربردي آن در و نمونه

 تناسب آيات.، محمدجواد مغنیه، تفسیر الکاشف، سیاق :واژگان كلیدي
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 مقدمه -1

و سياق آيات است. قاعده  توجه به بافت، يکي از قواعد مهم در تفسير آيات قرآن کريم

 ستااز جمله قراين دروني کالم و برترين قرينه براي رهيافت به حقيقت معناي لفظ « سياق»

مفسر را به ، ( که توجه دقيق به آن22ص، 1ج، تابي، رشيد رضا/ 335ص، 2ج، 1410، )زرکشي

، کونامن/ 335ص، 2ج، 1410، کند )زرکشيسمت کشف صحيح مراد خداوند متعال هدايت مي

، ياقس»ديگر عبارتها دانسته شود. بهمعناي آيات در ضمن سياق آن، ( تا در نتيجه55ص، 1378

رآني ويژه آيات قبه، ترين ابزار و مالکِ در اختيار مفسر براي ورود به نصوصترين و مطمئنمهم

 صوصبه چگونگي تکوين کالم و ظهور ن، ( چراکه مفهوم سياق6-5صص، 1384، )کنعاني« است

ارتباط محکمي با تفسير و فهم متون دارد. از سوي ديگر محوريت ، مرتبط است؛ از همين رو

سازد؛ زيرا وحدت مفهوميِ سياق است که حکم يکپارچگي اجزاي متن را روشن مي، سياق

واسطه اين ويژگي است که مفسر به مراد الفاظ و عبارات دهد و بههمبستگي مفاهيم را شکل مي

هاي اصولي شود و آن را درون الفاظ و عبارات و با کمک داللتني رهنمون ميو آيات قرآ

(. شافعي از کساني است که از اين قاعده در فهم متن 3ص، 1389، يابد )پرچم و نوذريدرمي

ريح کرده تص« باب الصنف سياقه ُيبّين معناه»استفاده نموده و به اين قاعده ضمن بابي با عنوان 

 (.69ص، 2009، است )شافعي

آگاهي از عموم و خصوص ، دسترسي به شرايط زماني نزول آيات، فهم درست معاني قرآن

گويي به اهداف نزول قرآن از فوايد و پاسخ، جديد و معاني کشف بسياري از مفاهيم، در قرآن

تجزيه و تقطيع آيات و عبارات و ، عالوه(. به120ص، 1425، تفسير در پرتو سياق است )حکيم

رساند و انحراف وحدت سياق را بر هم زده و به فهم صحيح اهداف سور آسيب مي، اتکلم

، 1421، ةدروز/ 29ص، 1382، مفسر را در روش صحيح فهم مراد خداوند به دنبال دارد )سبحاني

نقش  ،عنوان مبناي اصلي ساخت کالمسياق به، در فرآيند تفسير، بنابراين؛ (190-180صص، 1ج

 ،نقش سياق در استيفاي معاني و بيان غرض نص، لي دارد و به همين دليلاساسي و اوّ، عمده

ممتنع و دست برداشتن از معناي سياقي ، يابد و حمل معاني برخالف اقتضاي سياقاهميت مي

(. لذا اين پژوهش با هدف تحليل 6-5صص، 1384، کنعانياست )ناپذيرفتني ، در استنباط مفاهيم

تفسير الکاشف در پي پاسخ به اين سؤاالت است که: جايگاه سياق  جايگاه سياق و انواع آن در

در تفسير الکاشف چگونه است؟ سياق معتبر و شرايط تحقق سياق در تفسير الکاشف چيست؟ 

 چند نوع سياق در اين تفسير وجود دارد؟
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مناهج ، رياصول التفس، يرقواعد التفس يرنظ هاييابدر کتو تفسير  يدانشمندان علوم قرآن 

فسير و نقش آن در ت «ياقس»موضوع به  هاي علوم قرآنيير و برخي کتابتفس يمبان، يرالتفس

و...  «اسلوب قرآن»، «و سور ياتتناسب آ»، «بافت»، «سياق» همچون ير گوناگونيبا تعاب قرآن

وبيش به اين بحث اند. مفسران قرآن نيز در ضمن تفاسير خود کمفصولي اختصاص داده

 يزن ينامه و مقاالت متعددپايان، قرآن يرتفاسبرخي در  ياقس يگاهدرباره جامچنين اند. هپرداخته

 از جمله: درآمده است  يربه رشته تحر

، مهراستاد راهنما: حسين علوي ، نسبمحمد محمدي، فالکاش يرتفس يشناسروش -

 ش. 1391، دانشگاه معارف قم

، رچهمحمد کريمي د، (يهواد مغن)محمد ج الکاشف يردر تفس يريقواعد تفس يترعا يبررس -

 ش. 1392، دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، سيد عبدالرسول حسيني زاده

پاييز و ، 28-27ش، هاي قرآني؛ پژوهش«شناسي تفسير الکاشفروش»محمد بهرامي؛  -

 ش. 1380زمستان 

 بهار، 53ش، هاي قرآني؛ پژوهش«الکاشف يرهاي تفسويژگي»هاي قرآني؛ گروه پژوهش -

 ش. 1387

؛ «اشفالک يردر تفس يهمغن يکردهايو رو يريروش تفس يبررس»مصطفي سليمي زارع؛  -

 ش. 1386بهار و تابستان ، 3ش، حديث انديشه

 يمعنا ييندر تب يهروش عالمه مغن»زاده و محمد کريمي درچه؛ سيد عبدالرسول حسيني -
 ش. 1394اييز پ، 26ش، ؛ حسنا«الکاشف يرکلمات عصر نزول در تفس يمو مفاه يلغو

، يگاهح و کامل درباره جامنقّ به شکل کدامهيچآيد گونه که از نام اين آثار برميهمان يول

 اقياربرد سک يکه به بررس ياتنها مقالهاند. يافتهالکاشف نگارش ن يردر تفس ياقسو انواع نقش 

  :اي است با عنوانمقاله، طور گذرا پرداختهبه ريتفس نيدر ا

 ريدر تفس اقيکاربرد س يبررس» زاده و محمد کريمي درچه؛سول حسينيسيد عبدالر -

 ش.  1394بهار ، 126ش، ة؛ مشکو«هيالکاشف عالمه محمدجواد مغن

 و کريميزاده ينيدهد که مقاله حسرو نشان مي اثر با پژوهش پيش نيا سهيمطالعه و مقا

پرداخته  الکاشف ريدر تفس اقيس يو عموم يهفت کارکرد کل انيصفحه به ب شش يتنها طدرچه 

در  نيا ؛ده استکرنمونه ارائه  24طور متوسط سه مثال آورده و درمجموع به، هر کارکرد يو برا

کامل و  يو استقراء نسبتًا تام به بررس ريرو با مطالعه کامل تفس شياست که پژوهش پ يحال
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 هياهتمام عالمه مغن زانياز م قيدق ينييتب الکاشف پرداخته و توانسته ريفسله در تأمس نيجامع ا

 113ز ا شيراستا ب نيارائه دهد. در ا يبه مدلول کالم الهيابي اهدر ر اقياز قاعده س يريگدر بهره

رار موردبررسي و تحليل ق يها نمونه به شکل غيرمستقيم و ضمنو ده مينمونه به شکل مستق

 :آمده استذيل  نمودارموارد در  نيا ليفصگرفته است. ت

 

 تبیین مفاهیم و مقاصد آيات در تفسیر الکاشف در جايگاه سیاق -2

کننده سياق در فهم قرآن توجه نموده و با و تعيين به نقش مهم« الکاشف»تفسير  مغنيه در

زند و کنار مي را ترديد هايپرده، کندها را رفع ميمتعددي ابهام موارد الهام گرفتن از سياق در

نماياند. ايشان در خصوص جايگاه سياق در تفسير خود ق صحيح قرآن را ميو مصادي مفاهيم

نت از س ياگر حديث»گويد: يابي به مدلول صحيح آيات ميعنوان يکي از مباني و لوازم راهبه

کنم؛ زيرا گوينده حکيم در بيان مراد خودش بر بر ظاهر آيه و سياق آن تکيه مي، نيافته باشم

؛ تاسسخن و بافت کالم  يمفهوم ظاهر، مخاطب آن را بفهمد و اين چيز کند کهيتکيه م يچيز

، ه)مغني« که خالف آن ثابت شودمگر آن، گيردينوبه خود همين ظاهر را مچراکه مخاطب نيز به

 (.15ص، 1ج، 1424

نوان عبلکه به، متني و يک قاعده کليعنوان يک شاهد درونمغنيه اعتماد به سياق را نه به

مام داند. ايابي به مراد صحيح کالم الهي دخيل ميي در کنار ديگر قواعد تفسيري در راهاقاعده

ٍء َو َشي ٍء َو آِخُرَها ِفيَشي ِإنَّ اْلآيَة ِمْن اْلُقْرآِن يُكوُن َأوَُّلَها ِفي»است:  صادق )ع( در روايتي فرموده
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(: همانا اول آيات قرآن درباره 300ص، 2ج، 1371، )برقي« ُهَو َكَلاٌم ُمتَِّصٌل ُمْنَصِرٌف َعَلي ُوُجوه 

پيوسته و داراي وجوه همکالمي به کهيدرحال، چيزي و آخر آن نيز درباره چيز ديگري است

معتقد است که روش خاص قرآن اين است ، گوناگون معنايي است. مغنيه با استناد به اين روايت

ه آنگاه يکي پس از ديگري ب، گر منتقل کردهانسان را از حالتي به حالت دي، که در بيان مطالب

عنوان صاحب الکاشف تکيه و استناد به سياق آيات را به، روگردد. ازاينمباحث موردنظر باز مي

 ،داند )مغنيهدر کنار ديگر قواعد مي، يک قاعده بسيار مهم و تأثيرگذار در کشف مراد خداوند

 ،عتماد به سياق آيات را مقدم بر ديگر قراين(؛ اين در حالي است که برخي ا217ص، 6ج، 1424

تر دانسته و در مواردي که ظاهر قوي، و آن را از ظاهر روايات دانندجمله حديث مأثور ميمن

، کرده در ظاهر روايت تصرف -جز در موارد خاص -اي در تعارض باشدروايت با سياق آيه

(. جوادي 9-7صص، 17ج، 1417، اطبائياند )طبنسبت به حل و رفع تعارض موجود اقدام نموده

آملي معتقد است گرچه در آيات قرآن دستور به پيروي از سنت رسول اکرم )ص( داده شده 

 قرآن که( اما خود سنت دو قسم است: اصلي و فرعي. پس اول بايد به خود 8/ 59)حشر: 

ث اه به حديترجمان و تبيان خويش و مفسر راستينِ حقيقت وحيِ خداست مراجعه کرد و آنگ

 (.167-165صص، 1ج، 1378، رجوع نمود )جوادي آملي

 سیاق معتبر در تفسیر الکاشف -3

توجه به چگونگي نزول آيات قرآن و شيوه  با نيز، با مالحظه شيوه استفاده مفسران از سياق

دو گردد که سياق آيات قرآن در هر سوره به روشن مي، قرآن هايها در سورهترتيب و تنظيم آن

 :گيردصورت شکل مي

 در الف( نوع اول سياقي است که ناشي از وحدت در نزول و صدور است. اين نوع از سياق

گيرد؛ صورت مي، اي از آياتِ قرآن يا آيات يک سورهزماني در نزول مجموعهاثر وحدت و هم

 با گي و انسجامآميخت، اند از بيشترين تناسبزيرا آياتي که با هم و در يک مرحله نازل شده

هنگام تفسير و تبيين ، وحدت نزول آيات مبناي تواند بربرخوردارند. لذا مفسر قرآن مي يکديگر

آن استناد کند. مغنيه اين نوع سياق را معتبر دانسته و در تفسير  و به شود مندها از سياق بهرهآن

اسناد تاريخي بر  قرآن که کوچکهاي متوسط و و در بسياري از سورهاست خود بدان ملتزم 

ها ها و آيات آناين سوره سياق، به راحتي و استواريِ تمام، ها داللت داردآيات آن بارهنزول يک

 .قرار داده است را مبناي تبيين و تفسير
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ناشي از ترتيب توقيفي آيات قرآن است. هرگاه با داليل متقن ثابت گردد ، ب( نوع دوم سياق

، اندنشده نازل زمان و يکپارچهصورت همکه به اي از آيات مجاورِ هممجموعه تنظيمترتيب و 

 ؛شودتواند موجب تحقق نوعي از سياق اين امر نيز مي، ص( صورت گرفته است) يامبرپتوسط 

بخشد؛ معتبر را تحقق مي بودن ترتيب آيات در حکم پيوستگِي نزول است و سياق توقيفي زيرا

ها در زمان نبودن آنهم رغمبه، قرآن در مجاورت يکديگر ه قرار گرفتن آيات و عباراتچراک

که  صورت حکيمانه تحقق يافتهبه، باشدص( انجام گرفته ) يامبرپکه توسط درصورتي، نزول

گر بخشي از اين حکمت بيان تواندوجود تناسب و ارتباط در ميان اين قبيل آيات و عبارات مي

 (.28ص، 1ج، 1376، )معرفتباشد 

نازل  تدريجبلکه به، باره بر پيامبر )ص( وحي نشده استمغنيه مدعي است چون قرآن يک

ها و آيات قرآني برحسب نزول نيست فلذا کمتر به ارتباط و مناسبت بين شده و نيز ترتيب سوره

يي که داراي ها(؛ بنابراين در خصوص سوره15ص، 1ج، 1424، آيات توجه کرده است )مغنيه

در يک محدوده زماني واحد نازل نشده ، موضوعات متکثر بوده و آياتشان به لحاظ زمان نزول

وي تناسب و ارتباط بين مجموعه آيات را تا جايي مطرح  قائل به مناسبت و ارتباط نيست.، است

 (.91ص، 1ج، 1424، کند که آيات از وحدت نزول برخوردار باشند )مغنيهمي

صرفًا ، ناسبزيرا ت، طور کامل پذيرفتتوان ديدگاه مغنيه را نيز بهد توجه کرد که نميباي، البته

ه شود کبلکه گاهي در ميان آياتي مشاهده مي، شوداند محدود نميبه آياتي که با هم نازل شده

نحوه تناسب آيات است. وجود تناسب در هر ، اند. نکته درخور تأملپاره نازل شدهپاره

پذير است و تنها به آياتي که وحدت نزول دارند و يا پيرامون موضوعي از نص امکان ايمحدوده

گويند اختصاص ندارد. تناسب و ارتباط گسترده آيات در حدي است که وحدت واحد سخن مي

همه  ،بيندها و نوساناتي را ميتفاوت، هرچند که در آيات مختلف، کند. مفسرنص را ايجاب مي

بنابراين اصل اولي در مورد آيات بايد ارتباط ؛ حساب بياوردجزاي متني واحد بهها را بايد اآن

، انيعدم ارتباط معلوم شود )قائمي، که بر اساس دليل يا شاهدي خاصمگر آن، سياقي باشد

 (.356ص، 1389

 شرايط تحقق سیاق در تفسیر الکاشف -4

د که يکي صدوري و ديگري انپژوهان دو شرط را در تحقق سياق مطرح کردهغالب قرآن

ان گفت توکه ميطوريارتباط موضوعي است. اين دو از شرايط الينفک در تحقق سياق است به

در  تأملقابل دهند. نکتهدو رکن اصلي سياق را تشکيل مي، وحدت موضوع و وحدت نزول
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، الم الهين کهاي مکرر مغنيه از سياق براي تبييوريرغم بهرهتفسير الکاشف اين است که علي 

يري ايشان شيوه تفس، است. البتههيچ تعريفي از سياق و شرايط و ضوابط تحقق آن ارائه نکرده 

بند به سه خود را ملزم و پاي، گيري از سياقمؤيد اين مطلب است که وي در مقام عمل و بهره

ضوعي وارتباط م، يعني پيوستگي در صدور-شود شرط اساسي که سياق در سايه آن محقق مي

داند. در ادامه به تبيين اين سه شرط از نگاه مغنيه مي -تربين آيات و عدم تعارض با ادله قوي

 شود.پرداخته مي

 ارتباط صدوري و پیوستگی در نزول -4-1

 طور متناسب از طرف متکلم بيانپيوسته و به، منظور از ارتباط صدوري آن است که جمالت

آيات  ط اصلي در تحقق سياق است. زماني ميان جمالت وشود. ارتباط صدوري يکي از شراي

با هم نازل شده و پيوستگي در نزول داشته ، قرينه سياق برقرار است که جمالت و آيات، قرآن

 (.129-128صص، 1379، باشند )بابايي و ديگران

فراز مياني آيه سوم ، يکي از آياتي که در اين خصوص همواره موردتوجه مفسران قرآن بوده

ال َتْخَشْوهْم َاْليْومَ يِئسَ الَِّذينَ َكَفُروا ِمنْ ِديِنُكمْ َف﴿سوره مائده است. درباره اينکه فراز مياني آيه يعني 

( 3/ 5)مائده:  ﴾َواْخَشْوِن اْليْوَم َأْكَمْلُ  َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُ  َعَليُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُ  َلُكُم اْلِإْسالَم ِدينًا

ل اي است که هيچ ارتباطي با قبيا جمله معترضه استباط با فرازهاي قبل و بعدِ اين آيه در ارت

 ميان مفسران قرآن اختالف است.، و بعد خود ندارد

ارتباط آيه با روز غدير و ، عموم مفسران اهل سنت قائل به وحدت سياق هستند؛ در نتيجه

 هايموهبت تمام نعمت، د از اکمال دينماند و مراواليت و جانشيني حضرت علي )ع( پنهان مي

 ،جاودانگي دين اسالم و تحريف نشدن آن است )ميبدي، پيامبران پيشين به پيامبر اکرم )ص(

(. بعضي نيز اکمال را به عدم نزول آيات احکام 31ص، 4ج، 1418، قاسمي/ 18ص، 3ج، 1371

 (.154ص، 2ج، 1422، ابن عطيةاند )پس از آيه اکمال بيان کرده

اي تناسب را قبول نداشته و قائل به اجتهادي بودن جمع آيات اند: عدهفسران شيعه دو گروهم

، طيب/ 363ص، 9ج، 1383، قرائتي/ 295ص، 17ج، 1374، در سور هستند )مکارم شيرازي

دانند. عالمه طباطبايي معترضه بودن (. گروهي ديگر اين فراز را معترضه مي296ص، 4ج، 1378

 ،ي انفصال و نفي هرگونه ارتباط با ماقبل دانسته و بر اين باور است که آيه اکمالآيه را به معنا

 (.275ص، 5ج، 1417، ربطي به صدر آيه ندارد )طباطبايي
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رفاً به ص، مغنيه پس از اشاره به وجود اختالف ميان شيعه و اهل سنت درباره تفسير اين آيه

و داوري در خصوص جايگاه آيه و ارتباط  هاي مفسران شيعي و اهل سنت پرداختهبيان ديدگاه

 َفلَ خَتإ»نويسد: باره ميو تناسب با ماقبل و مابعد را به مخاطبان واگذار کرده است. وي دراين

، يَنِدفِنا ُملَ وَ ، ينَ يِدؤَ ا ُمَل، لنياِقنَك فنِيَرالَط الَ أقوَ  ضُ عِرنَ  حُننَ َو، اآليِة ذِهَه رِيفِسي َتِف ِةَنالُس ُركَثأَ  َو ُةيَعالِش

دقت در ذيل آيه ، (. البته14-13صص ، 3ج، 1424، )مغنيه« ُهحَدَو يهِ فِتيسَت ُهقَلو َع َئاِرالَق ُكتُرنَ َو

دهد که ايشان آراي مفسراني را ذکر نموده که قائل به عدم تناسب هستند و متعرض نشان مي

هد که ديدگاه قائالن به دطور ضمني نشان ميديدگاه قائالن به تناسب نشده است. اين امر به

عالوه با توجه به عملکرد مغنيه در آيات مشابه مانند تناسب و در نتيجه سياق را قبول ندارد. به

( که 82ص، 3ج، سوره مائده )همان 55( و آيه 216ص، 6ج، 1424، سوره احزاب )مغنيه 33آيه 

 33ه مخصوصاً در آي، ولدر اين آيات نيز به دليل عدم ثبوتِ ارتباط صدوري و پيوستگي در نز

ه توان گفت مغنيه سياق در آيمي؛ ها نيستسوره احزاب معتقد به برقراري و تحقق سياق در آن

 (.14-13صص، 3ج، داند )همانبحث را معتبر نمي مورد

 ارتباط موضوعی و مفهومی آيات -4-2

وينده ز گيعني مطالبي که ا؛ است« ارتباط موضوعي»، از ديگر شرايط اساسي تحقق سياق

 يدآدر موضوع واحد باشد تا امکان تحقق وحدت سياق سخن پديد ، شودحکيم صادر مي

اي معترضه بين اگر جمله، بنابراين (.429ص، 1378، رضايي اصفهاني/ 100ص، 1391، رجبي)

در معناي ظاهر جمله معترضه تصرف کرد و ، توان به لحاظ سياقنمي، ها قرار گيردساير جمله

/ 117ص، 5ج، 1387، هاي قبل و بعد حمل نمود )جوادي آمليمعنايي متناسب با جملهآن را بر 

 (.299ص، 1385، ميبدي/ 136ص، 1391، بابايي

براي او ارتباط موضوعي محرز ، مغنيه نيز به اين شرط توجه داشته و هر جا که در آيات

 ِلَتْعَجَل  ُتَحرِّْك ِبِه ِلساَنَكال﴿نشده به سياق آيات توجه نداشته است. براي نمونه از نظر وي آيات 

با آيات  (19-16/ 75: قيامة) ﴾ِبه. ِإنَّ َعَلينا َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه َفِإذا َقَرْأناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه. ُثمَّ ِإنَّ َعَلينا َبياَنه

، غنيهماز نظر موضوع و مفهوم هماهنگي ندارد و نبايد آيات را در سايه سياق تفسير کرد )، ماقبل

فرد نيست و بسياري نيز با وي او در اين ديدگاه منحصربه، . البته)471ص، 7ج، 1424

 ،اند. براي مثال سيوطي تناسب بين اين آيات با صدر و ذيلش را دشوار دانسته )سيوطيعقيدههم

داند و از سياق سوره ( و عالمه طباطبائي نيز آيات فوق را جمله معترضه مي328ص، 3ج، 1363
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ند که داو خطاب را در اين آيه به پيامبر اعظم )ص( مي جدا تبيين نموده، ه وصف قيامت استک 

، 1417، توجه خود را به وحي معطوف دارد و در قرائت قرآن بر مردم شتاب نکند )طباطبائي

 (.109ص، 20ج

 ،شيوه عمومي قرآن کريم، شود که از نظر مغنيهروشن مي، با مطالعه کامل تفسير الکاشف

توان بدون احراز رابطه درپي از موضوعي به موضوعي ديگر است؛ در نتيجه نميانتقال پي

تفسير کرد  ها را متناسب با سياقها تصرف کرد و آنموضوعي و مفهومي در معناي ظاهري آن

 .)10ص، 3ج، 1424، )مغنيه

 ترعدم تعارض سیاق با ادله قوي -4-3

شرط ديگري نيز جهت تحقق سياق وجود دارد و آن  از نظر مغنيه، عالوه بر دو شرط باال

داليل قطعي ، عدم تعارض سياق با قراين و داليل قطعي از قبيل داللت نص و يا ظاهر آيات

روايي و داليل قطعي عقلي است که در اين صورت اگر سياق با قرائن مذکور معارضه کند بر 

 ردازيم:پدر ادامه به تبيين اين داليل مي شود.اعتبار سياق خدشه وارد شده فلذا کنار گذاشته مي

 عدم تعارض سیاق با قرائن قطعی عقلی -4-3-1

 ِإنَّ﴿ر آيه د مثال يبرا شود سياق نامعتبر شود.تعارض سياق با قرائن قطعي عقلي موجب مي

 ياقاساس س بر« َيْد»واژه  (10/ 48: )فتح ﴾... يِديِهْماللَِّه َفْوَق َأ يُداللََّه  يبايُعونَ ِإنَّما  يبايُعوَنَك يَنالَِّذ

 ين عقليهااست؛ اما با توجه به بر يجسمو  يدست ظاهر يبه معنا، ﴾يِديِهْمَفْوَق َأ﴿ويژه به يهآ

ي: )شور ﴾يءشَ  َليسَ َكِمْثِلِه﴿وجود داليلي نقلي مانند ، مبني بر جسماني نبودن خداوند و همچنين

 ،)مغنيه است خداونداز قدرت  يهبلکه کنا يستن يدست معمول يبه معنا «َيُد»واژه  (11/ 42

 (.88ص، 7ج، 1420

، «وٌهُوجُ »به قرينه ظاهر و سياق آيه يعني به قرينه « ناِظَرٌة»نمونه دوم: برخي معتقدند واژه 

/ 75: قيامة) ﴾َربِّها ناِظَرٌة یُوُجوٌه يْوَمِئٍذ ناِضَرٌة. ِإل﴿در آيه مبارکه « َربِّها یِإل»و « ُوُجوٌه ... ناِضَرٌة»

-124صص، 13ج، 1420، ( بر ديدن خدا با چشم سر در قيامت داللت دارد )فخر رازي22-23

و وجود در  بودن خداوند ياش جسمانالزمه ياکه از نظر مغنيه چنين مشاهدهدرحالي، (133

اکش و ذات پ پذير نيستاست که به لحاظ عقلي امکان يمکان و کيفيت و حالت خاص جسمان

 ،در اينجا سياق با دليل قطعي عقلي در تعارض است )مغنيه، روازاين، اوصاف مبراستاز اين 
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 ﴾ال ُتْدِرُكهُ اْلَأْبصاُر َو ُهَو يْدِرُك اْلَأْبصارَ ﴿فرمايد: (. از طرفي ديگر خداوند مي473ص، 7ج، 1424
ان ندارد )ابن و ديدن خداوند نه در دنيا و نه در آخرت امک (. اين آيه مطلق است103/ 6)انعام: 

 (.95ص، 1ج، 1369، شهرآشوب

بر رؤيت با عقل و ، ظاهر بر امکان رؤيت خدا داللت دارندمغنيه آياتي را که به، بنابراين

تر از آن است بصيرت حمل کرده است نه بر ديدن با چشم سر؛ و چشم انسان حقيرتر و ناتوان

تر از آن است که با چشم ديده ز بزرگچنانکه ذات اقدس او ني، که ذات يگانه خداوند را ببيند

(. بسياري از مفسران شيعه و اهل سنت نيز در اين 108-107صص، 1ج، 1424، شود )مغنيه

مکارم / 178، 20ج، 1417، طباطبائي/ 145ص، 29ج، 1405، اند )آلوسيعقيدهتفسير با مغنيه هم

هم بر همين داللت دارد بيت عصمت )ع( (. اخبار رسيده از اهل303ص، 25ج، 1374، شيرازي

 (.204ص، 20ج، 1417، طباطبائي/ 134ص، 1ج، 1407، )کليني

 عدم تعارض سیاق با نص يا ظاهر آيات محکم قرآن -4-3-2

هستند که در داللت بر معنا واضح بوده و احتمال  يآيات محکم آيات، طبق ديدگاه مغنيه

(. بر اساس ديدگاه مغنيه 10ص، 2ج، 1424، ها راه ندارد )مغنيهتخصيص و نسخ در آن، تأويل

کند تعارض آن با نص يا ظاهرِ ديگر آياتِ محکم از ديگر مواردي که سياق را از اعتبار ساقط مي

َق َخلَ  یِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذ﴿سوره اعراف:  54در آيه « اْلَعْرِش»قرآن است. براي نمونه برخي عبارت 

ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه ﴿و آيه سوم سوره يونس  ﴾اْلَعْرش َيَعل يتَِّة َأياٍم ُثمَّ اْسَتَوِس یالسََّماَواِت َو اْلَأْرَض ف

ه سياق آيه به را با توجه ب ﴾اْلَعْرش یَعلَ  يِستَِّة َأياٍم ُثمَّ اْسَتو الَّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْلَأْرَض يف

که ( درحالي64ص، 4ج، د )ابوحيانداننمي...« مکان جلوس و نشستن و ، سرير، تخت»معناي 

ٌء َو ُهَو ...َليَس َكِمْثِلِه َشي﴿اش با ارجاع به آيات محکمي چون به مغنيه برخالف معناي سياقي

 ،( آن را به سلطنت و تدبير الهي تفسير نموده است )مغنيه11/ 42)شوري:  ﴾السَِّميُع اْلَبِصرُي

سيطره مطلق و به دست داشتن زمام امور نيز  که از آن به هيمنه و(؛ چنان132ص، 4ج، 1424

که (. مغنيه علت اين1763ص، 3ج، 1412، قطب/ 265، 11ج، 1419، اهللتعبير شده است )فضل

است  ير کردهتعب« بر عرش مستولي شد»، ﴾َعَلی اْلَعْرِش اْسَتوی﴿خداوند از سلطنت و تدبيرش به 

ر کند که بد تسلط دارد و آن را در حالي اداره ميکند که پادشاه بر مملکت خوگونه عنوان مياين

نزديک کردن موضوع به ذهن است نه تشبيه؛ چراکه ، تخت خود قرار دارد. منظور از اين سخن

 (.339ص، 3ج، 1424، )مغنيه« همانند او کسي نيست و او شنوا و بيناست»
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 عدم تعارض سیاق با روايات متواتر -4-3-3 

سر دليل ديگري است که مف، اتر و قطعي الصدور و قطعي الداللهتعارض سياق با روايات متو

ُم ْنكُ ِإنَّما يِريُد اللَُّه ِليْذِهَب َع﴿داند. در خصوص آيه سياق را در اين موارد فاقد اعتبار مي، الکاشف

الع از اسباب رغم اطاهل سنت به ( مفسران33/ 33)احزاب:  ﴾يَطهَِّرُكمْ َتْطِهريًاالرِّْجسَ َأْهلَ اْلَبيِ  َو

يا به خطا از دخالت دادن اسباب نزول آن در تفسير خودداري کرده و تنها  عمدبه، نزول اين آيه

 يامبرپاند که آيه در رابطه با زنان و مدعي با نگاه به سياق آيات پيراموني به تفسير آن پرداخته

اند زمين دانسته يروترين زنان ترين و پرفضيلتص( را پاک) يامبرپص( است. آنان زنان )

هم ، که آيه فوق اندآن( و گروه ديگري از علماي اهل سنت نيز بر 2862، 5ج، 1412، )قطب

/ 168ص، 25ج، 1420، بيت )ع( و هم درباره همسران پيامبر )ص( است )فخر رازيدرباره اهل

 (.319ص، 4ج، 1993، شوکاني

ت ر و آيات قبل و بعد از آن تناسبي نيسمفسران شيعه عموماً بر اين باورند که ميان آيه تطهي

بلکه بر اساس روايات سبب نزول و همچنين ، ها وجود نداردگونه رابطه سياقي ميان آنو هيچ

فاطمه ، علي )ع(، تطهير را مختص به پيامبر )ص(، سيره عملي پيامبر )ص( پس از نزول اين آيه

، حويزي/ 309ص، 3ج، 1416، حرانيب/ 339ص، 8ج، تابي، دانند )طوسي)س( و حسنين )ع( مي

ن داند. ايشان همچوسياق را فاقد اعتبار مي، (. مفسر الکاشف نيز در آيه فوق270ص، 4ج، 1412

بيت )ع( به اين آيه استدالل کرده و معتقد است عموم مفسرين شيعه براي اثبات عصمت اهل

اطي با و ارتب کندگناهان داللت ميبيت )ع( از اهلتنها ادات حصر است و بر اثبات پاکي « ِإنَّما»

مجموعه رواياتي را که در کتب ، زنان پيامبر اکرم )ص( ندارد. مغنيه براي تأييد ديدگاه خود

کند روايي اهل سنت و شيعه دال بر صحت باور شيعه بوده نيز ذيل اين آيه ذکر نموده و تأکيد مي

 ،ود شرايط کافي براي تحقق سياقکه در اينجا به خاطر وجود ادله قوي يعني روايات و نب

به اين اشکال پاسخ داده است که برفرض اعتماد به ، توان معتقد به سياق شد. وس سپسنمي

ِليْذِهَب ﴿قرائن موجود در آيه از جمله ضمير مذکر در قسمت ، داللت سياق در آيات مذکور

پيامبر  نص آشکاري است بر اينکه آيه شامل زنان، ﴾َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبيِ  َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا

، روها را به دنبال دارد. ازايناطاعت از آن، نصشود و ترديدي نيست که داللت )ص( نمي

بر اساس نظر ، بنابراين گيرد.ص( قرار مي) اهللاز رسول اطاعت بيت )ع( در طولاطاعت از اهل

دارد و بر فرضِ وجود سياق مطابق ديدگاه برخي از در اين آيه سياق ميان آيات وجود ن، مغنيه
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ديگر  چنين سياقي معتبر نيست. )براي مشاهده نمونه، به خاطر وجود روايات متواتر، اهل سنت

 سوره مائده در تفسير الکاشف( 55نک: ذيل تفسير آيه 

 عدول از معناي مستفاد از سیاق آيات در تفسیر الکاشف -5

به  ،نماينديک برداشت و معنا را دريافت مي، عين اينکه از سياق مفسران در برخي موارد در

از سياق آيه عدول کرده و تفسير آيه را بر اساس معناي مستفاد  شدهبرداشتمناسبتي از مفهوم 

 ،برند. مغنيه نيز در مواردي ضمن اشاره به معنا و مفهوم خاص مستفاد از سياقاز سياق پيش نمي

 کند.از سياق محدود نمي شدهبرداشت مقصود آيه را در معناي

سوره بقره معتقد است بر اساس  29و  28محمدجواد مغنيه در خصوص آيات ، براي نمونه

ها براي او فايده ندارد؛ ولي از المثلخطاب در اين دو آيه متوجه کسي است که ضرب، سياق

اهين رغم اين برکه بهتمام کساني را ، معناي سياقي چشم پوشيده و معتقد است که اين خطاب

. وي همچنين (74ص، 1ج، 1424، گيرد )مغنيهکنند دربرميخدا را انکار مي، شمارو داليل بي

/ 5)مائده:  ﴾يا َأيَها الَّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّامنَي ِللِه ُشَهداَء ِباْلِقْسِط﴿ يهآاز سياق  آمدهدستبهمعناي 

)تنها( اين نيست که اگر دشمنان ، گواهي دادن به عدالت معناي»و مدعي است:  را تعميم داده (8

ند هرچ، بايد به نفع آنان گواهي دهيم، و مخالفان ما حقّي بر عهده ما و يا ديگران داشته باشند

، نابدون استث، بلکه مراد آن است که انسان در تمام رفتار خود، که سياق آيه بر آن داللت دارد

 «.26، 25ص ، 3ج  ،يردبگبايد عدالت را در پيش 

ر الکاشف مفس، اي در کنار ديگر قواعد تفسيريعنوان قاعدهتوان گفت سياق بهمي، بنابراين

به  يابيرغم دستياري رسانده و در برخي موارد نيز به، يابي به مفاهيم و مداليل آياترا در راه

م ديگري هوم سياقي به مفاهيبنا به داليل و مناسبتي از مف، معاني و مفاهيم مستخرج از سياق آيات

که مفسران ديگر نيز چنين رويکردي توان از آيات به دست آورد عدول کرده است همچنانکه مي

 (.352ص، 19ج ؛305ص، 13ج، 1417، اند )طباطبائياتخاذ کرده آيات را در تفسير

 انواع سیاق در تفسیر الکاشف -6

سياق  ،طور خالصه سياق کلمهگوني دارد. بهگيري از سياق در تفسير الکاشف انواع گونابهره

ترين انواع سياق در اين تفسير است. توجه به سياق سوره نيز در اين جمله و سياق آيات از مهم

تر گرنتوجه به آن کم، کتاب از چشم مفسر به دور نبوده هرچند نسبت به ديگر انواع سياق

 شود:الکاشف شرح داده ميانواع سياق در ، هايياست. در ذيل با ارائه نمونه
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 سیاق كلمه -6-1 

شيني نتواند حامل معاني متفاوتي باشد. همهاي متعدد ميها و سياقيک کلمه در قالب بافت

د. قرينه کنبار معنايي متفاوتي را بر واژه ايجاب مي، هاي متفاوتهاي ديگر در سياقکلمه با واژه

ست اترين قراين سياقي ها از قويبودن اين نوع سياق و تأثير آن در تعيين و تحديد معناي واژه

ا و الفاظ ه(. مغنيه نيز به اين مالک و قرينه براي تفسير و تبيين معناي واژه94ص، 1391، رجبي)

هايي که به خاطر اشتراک لفظي احتمال معاني هر خصوص واژقرآني توجه نموده است. فلذا د

معنايي را که موافق و هماهنگ با سياق آيه بوده اتخاذ نموده است. او ذيل ، دهندمختلف را مي

عمران: )آل ﴾ِمنيساءِ اْلعاَلِن وَ ِإذْ قاَل ِ اْلَمالِئَكةُ يا َمْرميُ ِإنَّ اللَّهَ اْصَطفاكِ وَ َطهََّركِ وَ اْصَطفاكِ َعلی﴿آيه 

راد و امل»داند: را پذيرفته شدن مريم به خدمتگزاري خانه خدا مي« ِاْصطفاء»( مراد از اولين 42/ 2

با « َطهََّرِك»نشيني کلمه و با توجه به سياق يعني هم« باالصطفاء ادأول قبوهلا حمّررة خلدمة بيت الّله

، که بشري با او آميزش کنداشته که مريم بدون آنگونه بيان دمراد از آن را اين، «ِاْصطفاء»دومين 

َو داِنيًة َعَليِهْم ِظالُلها َو ﴿(. وي ذيل آيه 55ص، 2ج، 1424، فرزندي به دنيا آورده است )مغنيه

 که به معاني« داِنيًة»( ضمن تصريح به معاني مختلف کلمه 14/ 76)انسان:  ﴾ُذلَِّلْ  ُقُطوُفها َتْذِليًلا

راحت بودن  و (271ص، 14ج، 1414، ابن منظور/ 148ص، 1ج، 1375، ينزديک بودن )طريح

خواني بيشتري هم، «َعَليِهْم»و « ِظالُل»معناي دوم را که با ، (3782ص، 6ج، 1412، است )قطب

، شد )مغنيهذکر مي« ِاَليِهم»بايد ، به معناي نزديک بودن باشد« داِنيًة»اگر برگزيده است. چراکه  دارد

 (.483ص، 7ج، 1424

ساُن ُقْل َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخزاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإذًا َلَأْمَسْكُتْم َخْشيَة اْلِإْنفاِق َو كاَن اْلِإْن﴿مغنيه در آيه 

داند ثروت مي، ﴾َلَأْمَسْكُتْم َخْشيَة اْلِإْنفاِق﴿( مراد از رحمت را به قرينه 100/ 17)اسراء:  ﴾َقُتورا

 وگوهايي است ميان منافقانگر گفتيشان با استمداد از سياق آيه که بيان(. ا90ص، 5ج، همان)

يه در آ« مِصيَبٌة»از مراد ، اندو اظهار خوشحالي آنان به سبب مشکلي که مسلمانان دچار آن شده

 ﴾ْبُل َو يَتَولَّْوا َو ُهْم َفِرُحونَ َقِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َو ِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يُقوُلوا َقْد َأَخْذنا َأْمَرنا ِمْن ﴿
توان (. پس مي52ص، 4ج، 1424، داند )مغنيه( را شکست ارتش مسلمانان مي50/ 9)توبه: 

و  کلمات و عبارات، از الفاظ رشتهکدريافت که سياق کالم که حاصل تتابع و نظم معاني در ي

/ 15ص، 2008، ا مؤثر است )محمودهاست در رسيدن به مفهوم مقصود و معنانتظام و اتصال آن

 (.20ص، 1؛ ج1420، عطار/ 293ص، 1415، زمخشري



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  202

 

 

 

 

 

 سیاق جمله -6-2

صورت خاص نظير آن گواه بر اين است که هر آيه بهاعجاز قرآن و فصاحت و بالغت بي

اصل اولي در کالم و ، (. درواقع64ص، 1392، داراي سياقي واحد و هماهنگ است )کوثري

ده هم نازل شبهصورت کالم پيوستهه هر آيه از قرآن کريم از آغاز تا پايان بهها اين است کآيه

، 1385، مگر اينکه قرينه قطعي داخلي يا خارجي برخالف آن وجود داشته باشد )ميبدي، است

َلَة َو ُيِريُدوَن الَأَلْم َتَر ِإَلي الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكتاِب َيْشَتُروَن الضَّ﴿(. براي نمونه در آيه 291ص

 الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا﴿مراد از ، مغنيه با توجه به چينش جمالت، (44/ 4)نساء:  ﴾َأْن َتِضلُّوا السَِّبيل

 ﴾يْشَتُروَن الضَّالَلةَ ﴿ها را به صفت گمراهي: داند؛ زيرا اوالً خداوند آنرا يهود مي ﴾ِمَن اْلِكتاِب

دگرگون کردن  و ثالثاً به ﴾ُيِريُدوَن َأْن َتِضلُّوا﴿گمراه کردن ديگران: توصيف کرده است و ثانياً به 

-337صص، 2ج، 1424، اند )مغنيهتوصيف شده ﴾ُيَحرِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعه﴿کلمات خدا: 

ِانَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكتاَب ﴿سوره فاطر مراد از تالوت در جمله  29(. ايشان در خصوص آيه 338

( انديشيدن و عمل بدان 28/ 35)فاطر:  ﴾ِإنَّما َيْخَشي اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماء﴿را به قرينه  ﴾...

عنايت به اين مطلب که خداوند حکيم بر اساس ، بنابراين؛ (291-290صص، 6ج، همانداند )مي

راي فهم دارد تا بمخاطب را ملزم مي، کالم خود را سامان داده است، بينش و چينش حکيمانه

کند استمداد جويد. يکي از هايي که وصول به اين امر را تسهيل ميمراد واقعي متکلم از قرينه

 ،نشيني جمالت در قالب بافتار يا سياق جديد است. درواقع ساختار جديدها حاصل هماين قرينه

ر کند که ممکن است همان جمله دبار معنايي متفاوتي را به هريک از جمالت تحميل مي

 معنايي متفاوت را افاده نمايد.، هاي متفاوتقالب

 سیاق آيات -6-3

آيد که گاهي از پي هم آمدن آيات سياقي به دست مي، هانظر از سياق کلمات و جملهصرف

، 1387، شود و در تفسير صحيح آيات قرآن نقش مؤثري دارد )ميبديسياق آيات ناميده مي

در آيه  ﴾ال َيْعِقُلوَن َشيئًا﴿ه برده است. براي نمونه مراد از (. مغنيه نيز از اين قاعده بهر143ص

ين هم، هرچند ظاهرـ ، چيزي درک و فهم ندارندآن نيست که آنان نسبت به هيچ، سوره بقره 170

ور سخن درباره ام، چراکه سياق آيات، بلکه مراد تنها نفي تعقل در امور دين است ـ فهماندرا مي

سياق اين آيه و آياتي که در نکوهش پيروي ، (؛ همچنين259ص، 1ج، 1424، مغنيهاست )ديني 
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ها تقليد از ( داللت دارد که مقصود از آن104/ 5؛ مائده: 24/ 43زخرف: است )از پدران آمده  

 (.126ص، 2ج، پدران در گمراهي و امور باطل است و تقليد در حق )همان

اتََّبُعوْا َو﴿در آيه « اتََّبُعوا»جع ضمير فعل مر، همچنين وي با عنايت به سياق مجموع آيات قبل

...  َكَفُروْا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر ِطنَياَلِكنَّ الشََّيُن َواَن َو َما َكَفَر ُسَلْيَماُمْلِك ُسَلْيمَ  یَما َتْتُلوْا الشََّياِطنُي َعل

)بقره:  ﴾اُنوْا َيْعَلُمونَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه َأنُفَسُهْم َلْو َكْن َخَلاٍق َوِخَرِة ِمآلا یُه َما َلُه فاَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشتَرَو

، 1ج، همان)درپي درباره آنان بود آيه پي 62، داند که پيش از اين آيه( را يهود مدينه مي102/ 2

162.) 

ه ازي کتوان جستجو کرد. مفسران در تعريفِ آن نيسوره يوسف مي 68نمونه ديگر را در آيه 

د. گاهي اندچار اختالف شده ﴾َنْفِس يْعُقوَب حاَجًة يف﴿خدا آن را براي يعقوب برآورده کرده بود: 

، 1372 ،آن نياز به اين تفسير شده که فرزندانش را در هنگام ورود به مصر چشم نزنند )طبرسي

(. 17ص، 13ج، تايب، ها بدي نکند )مراغيزماني چنين معنا شده که عزيز مصر به آن و (381، 5ج

نخستين و آخرين نياز يعقوب را سالمت يوسف ، ولي مغنيه با مشاهده سياق آيات و ديگر قرائن

وي اين آرز، که خداوند نيز به بهترين شکل داندو برادر او و نيز ديدار اين دو نور چشمانش مي

 (.339ص، 4ج، 1424، مغنيهساخت )او را برآورده 

لبد. معنا طتأمل در سياق آيه را مي، ت که رسيدن به مفاهيم بلند قرآنتوان دريافمي، بنابراين

نتيجه ديگري جز لغزش و انحراف و ، گيري کلي آياتکردن آيه بدون توجه به سياق و جهت

(؛ امري که مغنيه نيز از آن غافل 56ص، 1385، ربيع نتاجندارد )دور شدن از معناي واقعي آيات 

وري مکرر ايشان از قاعده سياق است که بيش از دويست اين مدعا بهرهنبوده است. گواه ديگر بر 

بار با عنايت به سياق آيات سعي بر اين داشته که فهمي صحيح از آيات ارائه دهد. به همين 

ترين اين کارکردها خاطر سياق در تفسير الکاشف کارکردهاي گوناگوني دارد. برخي از مهم

، اقارزيابي اقوال مفسرين در سايه سي، تعيين مرجع ضمير، صود آيهاند از: تعيين مراد و مقعبارت

روايات تفسيري و ... . شايسته يادآوري است که تبيين تفصيلي نقش و کارکرد  ليوتعدجرح

 سياق در تفسير الکاشف نيازمند مقاله ديگري است.

 سیاق سوره -6-4

و  ـ سوره توبه استثنايبهـ شده  الهي است که با بسمله آغاز سخنان اي ازمجموعه« سوره»

هر سوره داراي شخصيت (. 231ص، 13ج، 1417، خاص قرار دارد )طباطبائي غرضي در راستاي
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تواند بر رسميت ( مي38/ 2؛ يونس: 23/ 2و هويت مستقلي است چراکه تحدي به سوره )بقره: 

 (.35ص، 1374، زاده)فقهيعنوان واحد کامل قرآني از جانب خدا اشاره کند به« سوره»يافتن 

گيرد. پس سياق ميان مجموعه آيات يک سوره بر مبناي وحدت موضوعي هر سوره شکل مي

تناسب و ارتباط بين آيات و وحدت موضوعي بين موضوعات فرعي ، تعامل سياق سوره حاصل

، 1382، گرمطرح در قالب سوره است که گاهي از آن با عنوان پيام مرکزي و نهايي سوره )خامه

تعبير « جان و روح سوره»(؛ و گاهي با عنوان 25-23صص، 1388، عموش/ 120-119صص

 (.5ص، 1991، گردد )مدنيمي

هاي اين تناسب و ارتباط بين مجموعه آيات کل سوره است. يافته، بنابراين الزمه سياقِ سوره

ر ت. وي هرچند ددهد که مغنيه نيز به مناسبت و ارتباط آيات ملتزم بوده اسپژوهش نشان مي

 ،هاي بلند است و از طرف ديگرمعتقد به نزول تدريجي قرآن و بسياري از سوره، مقام نظر

داند ها و آيات قرآن را برحسب ترتيب نزول نميترتيب کنوني سوره، همچون ساير دانشمندان

يه و ولي در مقام عمل به ارتباط و تناسب ميان آيات و گاه توج، (15ص، 1ج، 1424، )مغنيه

برآمده و در نتيجه سياق کلي سوره را مشخص نموده ، تبيين علل تناسب و ترتيب ميان آيات

 است.

 ،تناسب و ارتباط مجموعه آيات و در نتيجه، دهد که مفسرتوجه در تفسير الکاشف نشان مي

شن ها روو يا آياتي که پيوستگي آن باره نازل شدههايي که يکسياق سوره را غالباً در سوره

ند اداند. اين در حالي است که وجود تناسب در مورد آياتي که يکجا نازل شدهبرقرار مي، است

که چينش امري ضروري است و از حداقل شرايط حکمت و بالغت در سخن است. لذا ازآنجايي

هاي باطبايد از ساير ارت، توقيفي و به امر رسول خدا )ص( است، آيات در يک سوره بنا بر تحقيق

اط يکپارچگي و ارتب، يکي از وجوه اعجاز قرآن کريم، يان آيات نيز غفلت ننمود؛ مضاف بر آنم

تدوين و تبويب ، و از طرف ديگر (121ص، 1414، منطقي و ادبي آيات هر سوره است )دراز

ي توجهي به ترکيب و همبستگهاست. بيبه شکل کنوني متناسب با هدف هدايتي انسان قرآن

صورت کلمات کوتاه که پر از ابهام و سازد و آن را بهاز اعجاز در بيان خالي ميقرآن را ، آيات

ت شان را محروميخارج از چينش حکيمانه، توان تبيين آياتنوعي ميو به آوردتکرار است درمي

/ 118ص، 8ج، 1420، نيز نک: فخر رازي/ 193ص، 1ج، 1412، از هدايت سوره برشمرد )قطب

 (.7ص، 1ج، 1415، بقاعي

گيري سياق سوره هايي است که در شکليکي ديگر از مؤلفه، وحدت موضوعي در سوره

 يک يا چند محور موضوعي محدود و کلي دارد و تمام آيات، در آن هر سوره است؛ کهدخيل 
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بنابراين هر سوره  .اندحرکت درموضوعات  يا موضوع اي هدفمند در جهت آنگونهبه سوره 

فواصل و کلمات پاياني ، سبک و سياق خاصي از نظر لفظ، و هدف واحد داراي وحدت کامل

تناسب کاملي با آن سوره دارد. هيچ داستاني ، است و هر موضوعي که در يک سوره طرح شده

 ،مگر آنکه از نظر شکل و موضوع با آن سوره مناسبت دارد )حجازي، در يک سوره تکرار نشده

تواند ( مي33ص، 1369، کلي حاکم بر سوره )شحاته (. همين غرض واحد و روح113ص، 1390

(؛ پس 16ص، 1ج، 1417، قرينه مناسبي براي کشف مراد برخي از آيات قرآن باشد )طباطبائي

 ها را درآن، ضروري است که مفسر با در نظر گرفتن اصل بنيادين انسجام و هماهنگي آيات

نگري در ارتباط صدر و ذيل ا در سايه ژرفپيوسته و در ارتباط با هم بنگرد تهماي بهمجموعه

سياقي گروه آيات يک هماهنگي و هم، طورکليبافت و بهجوار و همانسجام دو آيه هم، آيه

 (.85-84صص، 1374، به تبيين و تفهيم مراد الهي در کل سوره بپردازد )فقهي زاده، سوره

ضوعات مختلف در بعضي موارد مو، مغنيه نيز در خصوص کشف وحدت موضوعي سور

اِت ُموُضوُعها َکموُضوع»گويد: کند. مثالً درباره محور سوره يونس مياجمال ذکر مييک سوره را به

(. او محور سوره مائده 129ص، 4ج، 1424، )مغنيه« السوِر املکيِة َيُدوُر َعَلي ِاثباِت ُأصوِل الَعقيدة

(. نمونه ديگر سوره جاثيه 6ص ،3ج، احکام شريعت و جهاد دانسته است )همان، را اعتقادات

محور سوره را قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان و ، است که پس از تقسيم آن به شش دسته

(. به همين شکل درباره سوره 64-40صص، 7ج، )همان داندعذاب منکران توحيد و معاد مي

، منبايستد و مؤ هدف سوره فاتحه آن است که بنده بايد در پيشگاه موالي خود»گويد: حمد مي

سپاسگزار و اهل اخالص باشد و دعا کند که خداوند او را به علم و عملي ، شکرگزار، موحد

 (36ص، 1ج، )همان« توفيق دهد که مورد خشنودي اوست

هاي کوتاه که عمومًا خصوص در مورد سورهکشف محورهاي سوره در تفسير الکاشف به

 هايولي درباره سوره، تر استتند امري شايعداراي وحدت نزول و يکپارچگي در موضوع هس

سيار ب، ها به دليل تنوع و گستردگي موضوعاتتوجه وي به سياق سوره، طوالنيِ اوايل قرآن

-هر سوره ، تر است. اين در حالي است که به عقيده برخي محققان قرآني و مفسرانرنگکم

، گريابد )خامهسوره هم پايان مي، فکند که با اتمام آن هدهدفي را دنبال مي -هرچند طوالني

 (.31ص، 1396، معرفت/ 136ص، 1380، خرقاني/ 83ص، 1386
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 گیرينتیجه

يکي از قراين دروني کالم و برترين قرينه براي رسيدن به حقيقت معناي « سياق». قاعده 1

اوّلي  و اساسي، نقش عمده، عنوان مبناي اصلي ساخت کالمبه، که در فرآيند تفسيراست لفظ 

در ، هاي مختلف آياتها و بخشتناسب و ارتباط ميان پاره و ايجاد جهت نقش سياقدارد. بدين

. و راهگشاست اساسي، ها و تعيين و تحديد اهداف و موضوعات قرآنآن مفاهيم فهم گستره

، فاهيمم گاه ممتنع بوده و رفع يد از سياق در استنباط، فلذا حمل معاني برخالف اقتضاي سياق

 نامطلوب است.، بدون دليل

يکي از قواعد مهم تفسيري در تفسير الکاشف است که محمدجواد مغنيه براي ، . سياق2

ر اي مهم و جدي دعنوان قاعدهدستيابي به مدلول صحيح کالم الهي به آن توجه داشته و از آن به

 گيرد.کنار ديگر قواعد مهم تفسيري بهره مي

 ،هايي که داراي وحدت نزول هستندسياقِ مجموعه آيات و يا سوره، اشف. از نظر مفسر الک3

 آميختگي، اند از بيشترين تناسبشده اصالت و اعتبار دارد. آياتي که با هم و در يک مرحله نازل

وحدت نزول آيات در تفسير  مبناي تواند بربرخوردارند؛ لذا مفسّر قرآن مي يکديگر با و انسجام

آن  و به شود مندبهره، گيردمجموعه از آيات شکل مي آن ها از سياقي که در ميانآنو تبيين 

ي مختلف هااستناد کند. فلذا وي از برقراري ارتباط و تناسب بين مجموعه آياتي که در مناسبت

 اند خودداري کرده است.و فواصل زماني متفاوت نازل شده

وحدت موضوع و عدم ، اند از: وحدت نزولف عبارت. شرايط تحقق سياق در تفسير الکاش4

روايات متواتر و داليل قطعي ، تر مانند نص و يا ظاهر آيات محکمتعارض سياق با قرينه قوي

 عقلي.

از آن معنا عدول ، . مفسر الکاشف در مواردي ضمن اشاره به معناي مستفاد از سياق آيات5

 کند.مي

اق آيات سي، سياق جمله، لفي دارد از جمله: سياق کلمه. سياق در تفسير الکاشف انواع مخت6

داند که آيات آن از وحدت در نزول هايي محقق ميو سياق سوره. وي سياق سوره را در سوره

 و موضوع برخوردار باشند.
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