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 چکیده

ز اه برخی کرسیدن به مراد الهی در تفسیر قرآن یکی از قواعد تفسیری است  برایسیاق  هتوجه به اصل و قاعد

در جای  وق داشته به قاعده سیاای سرانی است که توجه ویژهعالمه طباطبایی از جمله مف. مفسران به آن توجه دارند

، قز قاعده سیااگیری هبا توجه به اینکه بهر. کید دارندهی تأبه مراد ال بر کاربست آن جهت رسیدن جای تفسیر المیزان

یات از آ برخی ایشان گاهی در تفسیراما ، شودترین و پرکاربردترین مبانی تفسیری عالمه محسوب مییکی از مهم

ردهای ه کارکضمن اشاره ب ،این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی. نای تفسیری خود عدول کرده استقرآن از این مب

 هداشاره کر دوند خدادر رسیدن به مرا از سیاق آیات عالمه طباطباییمبانی عدول  به ،کاربست سیاق در تفسیر المیزان

( و فضایل ام علی )عدر آیات مربوط به امامت اماست که عالمه طباطبایی نتایج حاصل از این نوشتار بیانگر آن . است

ق آیات یه با سیامخالفت سیاق آ، هماهنگی با شأن نزول آیه، عدم ارتباط با صدر و ذیل آیه همچنین ،اهل بیت )ع(

 . از قاعده سیاق آیات عدول کرده است استفاده از شمول معنایی آیه، قبل و بعد

 . المیزانتفسیر ، عالمه طباطبایی، عدول مبانی، سیاق :ان کلیدیگواژ

 

 مقدمه. 1 

 معناى بر و افکندمى سایه آیات یا و جمالت، کلمات از اىمجموعه بر که است کلى ساختارى ،سیاق

 گفته «باهتمام دیثهح استمع و» جمله همراه که هنگامى «البحر الى اذهب» جمله، مثال براى؛ گذاردمى اثر آنها

 هرگاه لیلد همین به؛ است آن فاقد، شود گفته تنهایى به اگر که است خصوصیتى و ویژگى داراى، شودمى

 معناى، باشد نهات وقتى و «برو دانشمند مرد نزد به» که است آن گویاى، باشد دوم جمله با همراه اول جمله

 پیرامون که هایىجمله و هاکلمه هب، مواردى در که است ذکر شایان. «برو دریا سوى به» که است این آن ظاهر

 سیاق، آورندمى پدید را یادشده خصوصیت آنکه لحاظ به، است گرفته قرار تفسیر مورد عبارت یا واژگان

 :1383 ،رجبى: )نک. بود خواهد کالم به متصل لفظى قرائن همان سیاق، صورت این در که شودمى گفته

92-93) 

. داندمى ترقوى روایات ظاهر از را آن و داده قرار توجه مورد را آیات سیاق داللت طباطبایى عالمه

 تصرّف روایت ظاهر بیشتر موارد در در، دیده معارض اىآیه سیاق با را روایتى ظاهر که موردى در ایشان

 اطِرِفَ لِلَّهِ الحَمْدُ﴿وی در ذیل آیه  ،به عنوان نمونه (94: 1383 ،رجبىر.ک: ). نباشد مخالف سیاق با تا کرده

 عَلىَ اللَّهَ إِنَّ یَشَاءُ مَا لْقِالخَ فىِ یَزِیدُ  رُبَعَ وَ ثُلَاثَ وَ مَّثْنىَ أَجْنِحَةٍ أُوْلىِ رُسُالً الْمَلَئکَةِ جَاعِلِ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ
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که داراى  سپاس خداى را که پدیدآورنده آسمان و زمین است ]و[ فرشتگان را»؛ (1)فاطر/ ﴾قَدِیر شىْءٍ کُلِّ

 ؛افزایدمى ،در آفرینش هر چه بخواهد .آورنده قرار داده استپیام ،اندگانه و چهارگانههاى دوگانه و سهبال

 اشاره از خالى، سیاق حسب بر «یَشاءُ ما الْخَلْقِ فِی یَزِیدُ»جمله »: ویسدنیم «.زیرا خدا بر هر چیزى تواناست

و در بحث  (17/7 :1417، طباطبایى) «.دارند هم بال چهار از بیش همالئک از بعضى که نیست نکته این به

بال و دارای دو بال و قسمی دارای سه  قسمی: ئکه را سه دسته معرفی کردهروایی نیز در ظاهر روایتی که مال

ین ا از مراد شاید»: ویسدنیتصرف کرده و م (1/153 :1362 ،بابویهابن ر.ک: )، قسمی دارای چهار بال هستند

 در ؛یَشَاءُ مَا لْقِالخَ فىِ زِیدُیَ»: فرمودمى که آیه سیاق با وگرنه .آنها همه نه ،باشد مالئکه اغلب وصف، حدیث

، )مجلسى «داشت بال ششصد جبرئیل»: فرمودمى که دیگر روایات با و «کندمى اضافه بخواهد چه هر خلقت

 (124: 1379، بابایی؛  17/9: 1417، )طباطبایى« .بود خواهد معارض (1403:56/155

 آیه سیاقمعتقد است که ، در صورت تعارض سیاق آیه با روایات وارد شده درباره آن عالمه طباطبایی

باید توجه  (12/203 :1417، طباطبایى: )نک. آن بارهرد وارده روایات تا است پذیرفتن به سزاوارتر قرآن

وی  ،به عنوان نمونه ؛به عنوان سیاق آیه استفاده کرده است «مقام»از اصطالح  عالمه طباطباییداشت که گاهی 

آنگاه » ؛(10)روم/ ﴾ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَکَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ﴿ در تفسیر آیه

-ات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند مىچرا[ که آی؛فرجام کسانى که بدى کردند ]بسى[ بدتر بود ]

که عمل سپس سوء العذاب سرانجام کار کسانى شد )= همان معناى اول ،مناسب با مقام»: نویسدمی «.گرفتند

چون ؛ است (کردندمى براى اینکه آیات خدا را تکذیب و استهزاء ؛و غیر این سرانجامى نداشتند، کردندبد مى

در کنار پرسش مهمی که ( 19/27: نک؛ 16/159: 1417، طباطبایى). «و بصیرت و عبرت است مقام انذار، مقام

عالمه چرایی و چگونگی عدول ، ودشیممطرح گیری عالمه از سیاق در تفسیر المیزان شناسی بهرهگونه

تفسیر  بررسی اجمالی، برای پاسخ به این پرسش؟ است از مبنای سیاق در رسیدن به مراد الهی طباطبایی

بر  «المیزان فی تفسیر القرآن»سیاق در تفسیر  مورد از قاعده نددر چ هد که عالمه طباطباییدیالمیزان نشان م

و برخالف شهرت استفاده عالمه از قاعده سیاق در  عدول نموده است، خواهد شد اشارهی که ایاساس مبان

در تفسیر تفسیری برخالف قاعده سیاق برای آیات  بلکه ؛، از آن نه تنها استفاده نکردهرسیدن به مراد الهی

 ارائه داده است.المیزان 

 پیشینه بحث. 1. 1

 در. متعددی به رشته تحریر درآمده استهای نامهمقاالت و پایان ،درباره تفسیر المیزان عالمه طباطبایی

  ؛نوشته شده است یخصوص موضوع سیاق و تفسیر المیزان نیز مقاالت

)نوشته مهدی  «المه طباطباییسباق در مکتب تفسیری عسیاق و »مقاله به توان می مقاالت از جمله این. 1

( 1391، بهار و تابستان 10چاپ شده در مجله مطالعات قرآن و حدیث شماره ، نورالدین زیدیهو  ایزدی



به انواع و  ضمن اشاره به مبانی روش تفسیری عالمه طباطبایی در استفاده از سیاق اشاره کرد. نویسندگان

شرایط استفاده از آن اشاره کرده و در نهایت اصول حاکم بر استفاده از سیاق و سباق در تفسیر قرآن به قرآن 

 اند.را استخراج کرده

و  )نوشته فهیمه کلباسی اصفهانی «گیری از سیاق در المیزاندر بهرهشناسی عالمه طباطبایی روش»مقاله  .2

، (1394، پاییز و زمستان 2شناسی مطالعات دینی شماره مجله روش چاپ شده در ،مصطفی میرسعید

های عالمه اند و به دو مورد از پیش دانستهاشاره کردههای مفسر در این مقاله به پیش دانسته دگاننویسن

انونمند بودن طباطبایی در تفسیر آیات یعنی پیش دانسته اعتقاد به استقالل قرآن در داللت و پیش دانسته ق

گیری عالمه از سیاق در رفع برخی از ابهامات اند و در نهایت به بهرهترین حد اشاره کردهکالم الهی در عالی

 اند.یری اشاره کردهتفس

 «قرآن در تفسیر المیزان بایی از سیاق در کشف معانی مفرداتگیری عالمه طباطی بهرهچگونگ»مقاله  .3

، 278چاپ شده در مجله معرفت شماره ، سید علی اسدی و خیمینا شم، کریموند اله ناصرینوشته امان)

گیری عالمه از قاعده سیاق در کشف معانی واژگان قرآنی پرداخته و کارکرد سیاق نویسندگان به بهره( 1399

تعیین  تشریح معانی واژگان، تعیین دایره مفهومی مفردات و ترجیح و در تعیین واژگان قرآنی را در تبیین و

 اند.ژگان بررسی کردهمصادیق وا

چاپ شده در  ،نوشته عباس تقویان) «ردبندی و کارکصورت ،ر تفسیر المیزانشناسی سیاق دگونه» مقاله .4

های مختلف سیاق و کارکرد ، گونهکه نویسنده محترم( 1388، 12مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث شماره 

 آن را در تفسیر المیزان بررسی کرده است. 

نویسندگان ضمن اشاره به مبانی روش تفسیری عالمه به  عنایت به پیشینه بحث در مقاالت ذکر شده، با     

 ای واژگان قرآن را بررسی کردهسیاق در کشف و تعیین معن نقش همچنین ،انواع سیاق و شرایط استفاده از آن

ضمن اشاره  شدهمقاله سعی  ایندر اند. اصول حاکم بر استفاده از سیاق و سباق را توضیح داده ،و در نهایت

از مبانی عدول ایشان ، رسیدن به مراد الهی کاربست قاعده سیاق و کارکردهای آن در تفسیر المیزان جهتبه 

 . تبیین شوددر برخی آیات و ارائه معنایی برخالف سیاق قاعده سیاق 

 شناسی مفهوم. 2

 ( راندن چیزی2/1967: 1371 ،)معین دیبنطرز جمله، سیاق از ریشه سوق به معنای شیوه سخن هواژ

-)فتح درپی هم آمدن گفتار( تسلسل و پی436: 1412، )راغب جلب و طرد شتر (3/117: 1404، )ابن فارس

سیاق . ( معنا شده است252: تابی، )قلعه چی شودمی گفتار بر اساس آن جاری هو اسلوبی ک (236: تابی، اهلل

شود استحکام و ارتباطی بین می که موجب سوی غرضی خاصه کالم باست از راندن  عبارت ،در اصطالح

( 100: 1390، معرفتر.ک: ). سوی غرضی خاص سیر کنده صدر و ذیل و اثناء کالم بدست آمده و کالم ب



دانند که بر اثر همراه بودن می سیاق را نوعی ویژگی برای واژگان یا عبارت و یا یک سخن ،بابایی و همکاران

( گاه به جو عمومی حاکم بر کلمه و 2: 1379، باباییر.ک: ) .آیدمی وجوده بلمات و یا جمالت دیگر آنها با ک

 (125: 1412، کامل موسی ر.ک:). شودمی اطالق سیاق که به کلمه پیوند خورده نیزهایی قرائن و عالمت

 المیزان تفسیر سیاق در کارکردهای. 3

فسرانی است که در تفسیر المیزان بیش از صدها مرتبه از سیاق عالمه سید محمدحسین طباطبایی از جمله م

 . فراوان آن از مفاد استعمالی به مراد جدی الهی دست یافته است کاربست کارکرداستفاده کرده و در سایه 

 کشف معانى آیات. 1. 3

آن استخراج کند تا معانی آیات را از ظواهر الفاظ قرمی منهج و روش تفسیری اتخاد شده به مفسر کمک

 . کشف معانی آیات از مفاد استعمالی است، یکی از کارکردهای سیاق در روش تفسیری عالمه. کند

مربوط  آن را بعضی. «اذ قضی االمر»جمله  ی دارند در معنای( بحث39/)مریم آیه شریفه ذیل درمفسران 

 و بعضی آن را اشاره به فناء دنیااند حساب و جزا و تکلیف در روز رستاخیز دانستههای به پایان گرفتن برنامه

 (13/173 :1380، مکارم شیرازیر.ک: ). دانندمی

 ﴾وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ وَ هُمْ ال یُؤْمِنُونَ﴿ در تفسیر آیه عالمه طباطبایی

-اه که داورى انجام گیرد و حال آنکه آنها ]اکنون[ در غفلتآنگ ،و آنان را از روز حسرت بیم ده»؛ (39)مریم/

براى توضیح « إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ»آید که جمله از ظاهر سیاق برمى»: دسوینمى «.ند و سر ایمان آوردن ندارندا

آید و لت مىکه حسرت از ناحیه پایان یافتن مهدارد به این نکته  در نتیجه اشاره. است« یَوْمَ الْحَسْرَةِ»جمله 

 «.گردد آرزوها و سعادت شخص ،هاشود که سبب از دست رفتن محبوبحسرت مى این امر وقتى باعث

ار و منکران روز عظیم قیامت خصوصاً اینکه سیاق آیه وعده عذاب جهنم براى کفّ (14/50 :1417، طباطبایى)

 ،شوندمی این حسرتی که به آن دچار»: فرمایندمی سپس. روز در گمراهى آشکارند و ستمکاران در آن است

آرزو  ،عث روشنی چشمشود که فوت گردد آنچه بامی آید و قضا وقتی باعث حسرتمی از ناحیه قضای امر

 (14/50، همان) «.مقضی علیه گردد و سعادت شخص

  تخصیص معنای آیه. 2. 3

بعد از . شودمی کافران لجوجکه دامنگیر مشرکان و هایی دارد به عذابای قرآن در سوره احقاف اشاره

: 1364، قرطبی؛ 28/28: 1420، رازیفخر ر.ک:) هشت روزجریان ارسال تند بادهای هفت شب و بیان 

نُهُمْ ءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا ال یُرىتُدَمِّرُ کُلَّ شَیْ﴿: فرمایدمی 25به آنها در آیه  (9/6026 کَذلِکَ نَجْزِی  إِلَّا مَساکِ

پس چنان شدند که جز سراهایشان  ؛کندکن مى به دستور پروردگارش بنیانهمه چیز را »؛ ﴾وْمَ الْمُجْرِمِینَالْقَ

هرچند هالک »: نویسدمی هدر ذیل آی طباطباییعالمه  «.دهیم چنین گروه بدکاران را سزا مىاین ،شددیده نمى



آن را مختص ، ولی سیاق ؛ندکیهر چیزی را هالک م ،کردن را نسبت به تمامی اشیاء داده و فرموده این عذاب

بادی است که هر چیز را ، ود که باد مذکورشیپس معنایش این م ؛سازدیبه مثل انسان و جنبندگان و اموال م

 :1417، )طباطبایی «.چه اموالچه جنبدگان و ، چه انسان ؛ندکیهالک م ،که در سر راهش واقع شده باشد

18/212)  

 «.گویداز سر هوس سخن نمى و»؛ (4-3)نجم/ ﴾إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحى ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى وَ﴿آیه  در

 اکرم در تعیین شمول معنایی نطق پیامبر عالمه طباطبایی «.نیست ،شوداین سخن بجز وحیى که وحى مى

به  از روی هوی( "ص"یامبر )پ نطق ،و در آن هر چند مطلق است« ...ما ینطقو » جمله»: نویسدمی )ص(

مقتضاى این اطالق آن است که هواى نفس از مطلق سخنان پیغمبر نفى شده باشد ، طور مطلق نفى شده

ایى که در این آیات خطاب ن از آنجو لیک، اش دارد(اى که در داخل خانه)حتى در آن سخنان روزمره

ل و افتراى دروغ و تقوّ ،خواندکه برایشان مى و قرآنى را مشرکینى که دعوت او، به مشرکین است «صاحبکم»

منظور این است که آن جناب در آنچه که شما »: لذا باید به خاطر این قرینه مقامى بگوییم ؛پنداشتندبر خدا مى

سخنانش ناشى از هواى نفس ، کندو آنچه که از قرآن برایتان تالوت مى، خواندمشرکین را به سوى آن مى

ست که خداى تعالى به او وحیى ا ،گویدبلکه هر چه در این باب مى ؛گویدود چیزى نمىو به رأى خ، نیست

 (19/27: 1417، طباطبایى). «کندمى

 الفاظ آیات معناشناسی. 3. 3

، به یکی از آیات تحدی و هماوردی با قرآن و اینکه قرآن شانیت افترا پذیری ندارد در سوره یونس

های متقدم از جمله اشاراتی به کتاب؟ چیست« تصدیق الذی بین یدیه»د از در اینکه مرا. شده استاشاره 

ا ﴿ ذیل آیه عالمه طباطبایی. شده است (السالمعلیهم)کتاب نوح و ابراهیم و موسی و عیسی  وَ ما کانَ هذَ

 ﴾فْصِیلَ الْکِتابِ ال رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَمِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَ الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَرى

بلکه تصدیق  ،و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا ]و[ به دروغ ساخته شده باشد»؛ (37)یونس/

توضیحى از آن کتاب است که در آن تردیدى نیست ]و[ از  باشد ومى ،[ آنچه پیش از آن است]کننده

است و مقصود از کتاب به قرینه  "تصدیق"عطف بر  "تفصیل الکتاب"»: ویسدنیم «.است پروردگار جهانیان

( لذا با عنایت به 10/64: 1417، طباطبایى) ؛«نازل شده بر انبیای گرامش است جنس کتب آسمانى، سیاق آیه

جمله داللت دارد بر  آن است که این ،گیرندمی که از آیهای نتیجه، سجده 2مائده و آیه  48، عمرانآل 19آیه 

جز اختالف در  ؛همه کلی دین است و اختالفی در ادیان الهی نیست ،ین الهی که به انبیایش نازل شدهداینکه 

. طور اجمال آمده استه های دیگر آسمانی بدر کتاب همطالبی است ک هو قرآن تفصیل دهند ،اجمال و تفصیل

 (10/91، همان ر.ک:)



 قبول یا ردّ روایات. 4. 3

از آن جمله روایتى . پذیرفته است، آنچه را مناسب سیاق بوده در قبول اکثر روایات عالمه طباطبایی

وَ نَزَعْنا ما فِی ﴿به خدا سوگند آیه »: درّ المنثور از حضرت على )ع( نقل کرده که فرمودندالاست که در 

وا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَقَالُصُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ 

هر گونه  و"؛ (43)اعراف/ ﴾لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

گویند ستایش خدایى را که قصرهاى[شان نهرها جارى است و مىزداییم از زیر ]هایشان مىرا از سینهاى کینه

 ،در حقیقت .یافتیمما خود هدایت نمى ،کردیما را بدین ]راه[ هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نم

آن را به ن همان بهشتى است که شود که ایمى هفرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و به آنان ندا داد

 «.درباره ما که در جنگ بدر شرکت کرده بودیم نازل شد ".ایدمیراث یافته ،دادید]پاداش[ آنچه انجام مى

در سیاق آیات مکّى ، وقوع این جمله در آیه مزبور»: ویسدنیمیل این روایت عالمه ذ( 3/85 :1404، سیوطى)

ست ا شاهد دیگر این مطلب آن. بدر یا درباره جنگجویان بدر منافات داردسوره اعراف با نزول آیه در روز 

هاى آنچه کینه ]و شائبه و»؛ (47)حجر/ ﴾سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى﴿که در آیه 

نیز در سیاق آیات  «.اندوى یکدیگر نشستههایى روبرهاى آنان است برکنیم برادرانه بر تختنى[ در سینهنفسا

 (8/139 :1417، طباطبایى). باشدبهشتیان است که مکّى مى

 ترجیح آراء مفسّران. 5. 3

ا إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ وَلَا یَرْضَى لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ وَإِنْ تَشْکُرُو﴿صاحب تفسیر کشاف در تفسیر آیه شریفه 

 ﴾لُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُوریَرْضَهُ لَکُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَ

 رد و اگرداو براى بندگانش کفران را خوش نمىنیاز است خدا از شما سخت بى ،اگر کفر ورزید»؛ (7)زمر/

 آنگاه بازگشت .دارداى بار ]گناه[ دیگرى را برنمىو هیچ بردارنده پسنددآن را براى شما مى ،سپاس دارید

ذیل  «.ها داناستخبر خواهد داد که او به راز دل ،کردیدشما به سوى پروردگارتان است و شما را به آنچه می

سوره  42سپس با استناد به آیه  «.اراده خاص شده است از آن عام است که ،مورد آیه»: نویسدمی« لعباده»واژه 

در کالم زمخشرى ، عالمه طباطبایی( 4/114 :1407، زمخشریر.ک: ). داندمی مراد از عباد را معصومین ،حجر

و کفر  ،یم خداى سبحان ایمان را براى مؤمنانیست که بگوا الزمه آن این زیرا ؛داندصحیح نمىرا آیه  تفسیر

. مگر معصومین که از ایشان تنها ایمان خواسته و از کفر حفظشان فرموده است ؛اى کافران پسندیده استرا بر

مخصوصا وقوعش در سیاق . کندمی جدا آن را رد ،این تفسیری است بسیار ناپسند و سیاق»: نویسندمی سپس

« .پایه و ساقط استبسیار سخیف و بی، کندمی سوی خدا و شکر او دعوته آیاتی است که بشر را ب

عالوه بر »: نویسدمی عالمه بعد از بیاناتی در خصوص ایمان و کفر و شکرگزاری (17/366 :1417، طباطبایى)



دیگر چه معنایی دارد که دوباره تنها انبیاء را در  ؛را پسندیده آن ،و خداوند نداگزارانانبیاء داخل در شکر ،آن

 (17/366، همان) .ضمن همه شکرگزاران اعالم کرده باشد

 شناخت آیات مکّى و مدنى. 6. 3

 مختلف آراء گاهى و کندمى مشخص را مدنى و مکّى آیات، سوره هر تفسیر آغاز در عالمه طباطبایی

 آیات کلّى سیاق با که جهت آن از را آراء این از بعضى بسا چه و دهدمى قرار بررسى مورد را رابطه این در

ر.ک: ) سوره رعد را که در مکی یا مدنی بودن آن اختالف شده است ایشان. اردشممى مردود، دارد مخالفت

ایشان ذیل  (11/285 :1417، طباطبایىر.ک: ). انددیمکی م با استناد به سیاق آیات آن (1/64: 1421، سیوطی

در  «.رآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیمدر حقیقت ما ق» ؛(23)انسان/ ﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ تَنزِیلًا﴿ آیه

سیاق » :نویسد، میدانندمی ینکه سور انسان را مدنیبا ا، اینکه آیات بخش پایانی در مکه نازل شده یا مدینه

باید بگوییم صدر آیه در ، شباهت به سیاق آیات مکی نیست و بر فرض که در مکه نازل شده باشد، بیآیات

 (20/225، همان). ازل شده استمدینه و ذیلش در مکه ن

 ترجیح قرائتی بر بعضى دیگر. 7. 2

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ ﴿ در تفسیر آیه عالمه طباطبایی

 ﴾نَصْرُ اللَّهِ أاَل إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ قُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتىالْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى یَ

شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سر[ پیشینیان شما آمد بر آیا پنداشتید که داخل بهشت مى»؛ (214)بقره/

]هول و[ تکان درآمدند تا جایى که پیامبر ]خدا[  آنان دچار سختى و زیان شدند و به ؛]سر[ شما نیامده است

هشدار که پیروزى خدا نزدیک  ؟گفتند پیروزى خدا کى خواهد بود ،و کسانى که با وى ایمان آورده بودند

غایت براى جمله سابق  این جمله، هم منصوب قرائت شده و بنابراین قرائت "قولی"کلمه »: ویسدنیم« .است

 ؛گر چه هر دو معنا صحیح است»: افزایدوى سپس مى. ت از حالت گذشته باشداست و هم مرفوع که حکای

تعلیل شده « ...وَ زُلْزِلُوا» عبارتزیرا غایت بودن جمله که با  ؛ولى معناى دوّم با سیاق آیه مناسبت بیشترى دارد

 (2/159 :1417، طباطبایى) «.با سیاق آیات مناسبت ندارد ،است

تا به خدا و »؛ (9)فتح/ ﴾لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا﴿در آیه 

« .اش ایمان آورید و او را یارى کنید و ارجش نهید و ]خدا[ را بامدادان و شامگاهان به پاکى بستاییدفرستاده

ابن ، در بین قراء مشهور. صورت خطاب و با تاء قرائت شده استه انه بهمه افعال چهارگ، ئت مشهورادر قر

ئت ابن ادر قر»: نویسدمی عالمه در تعیین قرائتاند. ئت کردهاصورت غایب قره کثیر و ابوعمرو افعال آیه را ب

، )همان «.تر استاین دو با سیاق مناسبت قرائت شده و قرائت ،کثیر و ابوعمرو با یاء که عالمت غیبت است

 برگردانده (ص)را به پیامبر خدا  «توقروه»و  «وهرتعز»تفسیر آلوسی که ضمیر دو فعل ( و در جواب 18/408



اتحاد سیاق  ،سازدمی که این توجیه را موهونای نکته»: نویسد، میرا به خداوند «تسبحوه»و ضمیر  ،است

یَسْأَلُونَکَ ﴿ ( ایشان ذیل آیه18/409، مانه). «توان مرجع ضمایر را مختلف کردنمی است که با وحدت سیاق

زایده است یا نه و چون  ،در آیه «عن» ،در اینکه بنابر اختالف قرائت ﴾... عَنِ األَنفَالِ قُلِ األَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ

 قرائت شده «عن»آیه شریفه بدون ، سعد بن ابی وقاص و طلحه بن مصرف، ئت عبداهلل بن مسعودادر قر

عالمه قرائت مشهور را . ئت مشهور زائد استادر قر« عن»قائل به این هستند که ای و عده «أَلُونَکَ األَنفَالِیَسْ»

 (9/6 :1417، طباطبایی: کن). داندمی ترراجح به جهت سیاق ،قرائت شده« عن»که با 

 مبانی عدول عالمه طباطبایی از سیاق. 4

واعد تفسیری در ارتباط با رساندن مفسر به مراد و مقصود متکلم ترین ققاعده سیاق یکی از مهم ،تردیدبی

طور قطع در برداشت و معرفت ه ب، توجهی قرار دهدمورد بی طوری که اگر این قاعده را در تفسیر ؛است

عالمه طباطبایی به عنوان یکی از مفسرانی که از . دچار انحراف و اشتباه خواهد شد ،بخشی به مراد متکلم

تا جایی که به جهت  ؛ق و کاربست آن در تفسیر المیزان در موارد متعدد به مراد الهی رسیده استقاعده سیا

با این حال در . دهندمی را به مولف تفسیر المیزان نسبت بیشتر آن، گیری فراوان ایشان از این قاعدهبهره

  :شودمی مواردی اشارهتفسیر المیزان مرحوم عالمه در مواردی از این قاعده عدول کرده است که به 

 عدم ارتباط با صدر و ذیل آیه. 1. 4

رتباطی صدر و ذیل آیه با عبارتی از همان آیه ایب، یکی از مبانی عالمه طباطبایی در عدول از سیاق آیات

آیه انسجام خود را از دست  ،اگر عبارت مورد بحث را از آیه مربوطه حذف کنیم ،به عبارت دیگر. است

سوره  3بخشی از آیه  باره یکی از دالیل معترضه و مستقل بودن عبارتدروی  ،به عنوان نمونه. نخواهد داد

الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ  ... ﴿: فرمایدمی مائده که

از ]کارشکنى در[ دین شما اند مروز کسانى که کافر شدها» ؛﴾...عْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ دِینًاأَتمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِ

خود را بر  امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت .پس از ایشان مترسید و از من بترسید ؛اندنومید گردیده

 را درباره آیهای گانهاحتماالت سه «.یینى برگزیدمشما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما ]به عنوان[ آ

، اى است معترضه که نه با صدر آیه ارتباطى داردجمله ﴾...الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا﴿آیه »: ویسدنیمدهند و می

 یهآ وسط در جمله این گرفتن قرار و، شده نازل آیه ذیل و صدر از جداى و و آن مستقل... و نه با ذیلش

 «.است جناب آن رحلت از بعد مؤلفین تألیف به یا و، است( ص) خدا رسول تألیف به مستند یا مذکور

 (5/167: 1417، )طباطبایى

یَّةِ الْأُولىَ﴿آیه  ،نمونه دیگر کَوةَ وَ وَ أَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتِینَ الزَّ  وَ قَرْنَ فىِ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِ

و در » ؛(33)احزاب/ ﴾هِّرَکُم تَطْهِیرًاالرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَأَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ  إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ 



و هاى خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید زینت ،هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیمخانه

خواهد آلودگى را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید خدا فقط مى .را فرمان بریداش زکات بدهید و خدا و فرستاده

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ »عالمه طباطبایی عبارت  «.و شما را پاک و پاکیزه گرداند

اند و دیجزو آیات مربوط به همسران رسول خدا )ص( و متصل به آن نم ،را از جهت نزول« ایُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرً

ند که عبارت فوق یا به دستور رسول خدا )ص( دنبال آن آیات قرار داده کیاحتمال خود را چنین توجیه م

وی در  .اندو یا اصحاب بعد از رحلت رسول خدا )ص( در هنگام تألیف آیات قرآنى در آنجا نوشته، شده

این است که اگر عبارت مورد بحث که در  ،مؤید این احتمال»: هددیچنین توضیح م ،تأیید احتمال خویش

، و فرض کنیم که اصالً جزو آن نیست از آن حذف شود، است ﴾...وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ﴿حال حاضر جزو آیه 

هم و اتصالش به ، کمال اتصال و انسجام را دارد ﴾...وَ اذکُرنَ﴿: فرمایدآیه مزبور با آیه بعدش که مى

 (312-311 /16 :1417، )طباطبایى. خوردنمى

 هماهنگی با شأن نزول آیه . 2. 4

ل عموما دارای روایات اسباب نزو، به رغم تاثیرگذاری زیاد شناخت اسباب نزول در فهم مدالیل آیات قرآن

ب عالمه طباطبایی روایات اسبا. کید دارندطبایی بر آن تأکه عالمه طباای نکته ارسال یا ضعف سند هستند.

نزول متناقض و متهافت یکی از دو محمل  اسباب» :ویسدنیاستدالل خود معتبار دانسته و در اینزول را ب

نها جعل یا باید گفت همه روایات یا بعضی از آ ، ونه نقلی محض ؛یا اسباب نزول نظری هستند، بیشتر ندارد

از  د داد وناعتبار خود را از دست خواه ،روایات اسباب نزول ،با تحقق چنین احتماالتى. ستشده ا یا دس

زیرا صحت سند احتمال کذب رجال سند  ؛بخشدسودى نمى ،حتى صحیح بودن خبر از جهت سند ،این روی

: )نک. تا اعمال نظر در جاى خود باقى اسولى احتمال دسّ ی ؛مایدنییا تضعیف م و ردبیرا از میان م

الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا ﴿ارتباطی عبارت وی در توجیه بی ،( با وجود این174 :1353، طباطبایی

 ؛(3)مائده/ ﴾دِینًادِینَکُمْ وَ أَتمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ تَخشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ  الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ 

پس از ایشان مترسید و از من  ؛انداز ]کارشکنى در[ دین شما نومید گردیدهاند مروز کسانى که کافر شدها»

خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما ]به  امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت ؛بترسید

احتماالت مختلف  همچنین، گانه در خصوص جایگاه آیهت سهضمن بیان احتماال« .عنوان[ آیینى برگزیدم

: ویسدنیروایات شأن نزول را شاهد آورده و م ،برای تأیید گفتار خویش، آیهمبنی بر معترضه و مستقل بودن 

مؤید . است معترضه که نه با صدر آیه ارتباطی دارد و نه با ذیلشای جمله، هر چه باشد باالخره این جمله»

 :1417، طباطبایى) «.ه استروایاتى است که در شأن نزول ]آیه[ وارد شد _م همهییاگر نگو_ بیشتر گفتار ما

وی در این مورد از آن مبنای تفسیری خویش یعنی توجه به سیاق آیات در تفسیر عدول  ،( بنابراین5/272

 . کرده است



 ائْتِنَا أَوِ السَّمَاءِ مِّنَ حِجَارَةً عَلَیْنَا فَأَمْطِرْ عِندِکَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هَاذَا کاَنَ إِن اللَّهُمَّ قَالُواْ إِذْ وَ﴿آیه ، نمونه دوم

و »؛ (33-32)انفال/ ﴾یَسْتَغْفِرُونَ هُمْ وَ مُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ کاَنَ مَا وَ  فِیهِمْ أَنتَ وَ لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ کَانَ مَا أَلِیمٍ  وَ بِعَذَابٍ

-پس بر ما از آسمان سنگ ،را که گفتند خدایا اگر این ]کتاب[ همان حق از جانب توست ]یاد کن[ هنگامى

خدا بر آن نیست که ایشان را  ،لى[ تا تو در میان آنان هستىو] ؛هایى بباران یا عذابى دردناک بر سر ما بیاور

طباطبایی بر این باور مه عال «.کننده ایشان نخواهد بودخدا عذاب  ،کنندعذاب کند و تا آنان طلب آمرزش مى

 در کالم که اشالحقه و سابقه آیات باتا آخر آیه بعدش  ﴾و اذ قالوا اللهم﴿یعنی آیه  آیه دو این» :است که

 «.نشده است نازل بعدش و قبل آیاتو خالصه این دوآیه با  نیست سیاق یک در ،است قریش کفار علیه آنها

هدف عالمه طباطبایی از دیدگاه فوق این است که روایات مربوط به  سدری( به نظر م9/71 :1417، )طباطبایى

 و گفتار اینکه ،رسدمى ذهن به قریب که آنچه»: ویسدنیچرا که در ادامه م ؛شأن نزولِ آیات فوق را تأیید کند

 و نباشد مشرکین به طمربو ،کرده حکایت (33/)انفال ﴾...لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ کانَ ما وَ﴿ آیه در خداوند که را جوابى

 صادر ،اندشده مرتد سپس و آورده ایمان که کسانى از بعضى یا و کتاب اهل برخى از که است کالمى گویا

، "است فهرى نعمان بن حارث کالم این قائل" :ویدگیم که روایاتى از بعضى ،احتمال این با و استشده 

 (9/71 :1417، )طباطبایى« شودمى تأیید

 هُمْ وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّمَا﴿آیه  ،نمونه سوم

ولى شما تنها »؛ (55-56ه/)مائد ﴾الْغَلِبُون هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَتَوَلَّ مَن رَاکِعُونَ  وَ

ارند و در حال رکوع زکات دهمان کسانى که نماز برپا مى ؛اندخدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده

چرا که[  ؛]پیروز است ،خود بداند ولىِّ ،اندو هر کس خدا و پیامبر او و کسانى را که ایمان آورده ،دهندمى

عالمه طباطبایی بر این باور است که این دو آیه با آیات قبل و بعد خود  «.نداحزب خدا همان پیروزمندان

 از پس یکى آیات این فعالً اینکه صِرف»: ویسدنیوی برای اثبات ادعای خود چنین م. وحدت سیاق ندارند

 نیز هاآن بین مناسبتی وجود صرف اینکه کما ؛ندارد هاآن سیاق بر وحدت داللت ،اندگرفته قرار دیگرى

ایشان پس از اشاره به « است شده نازل فعلى ترتیب همین به همه ،سوره این آیات اینکه بر ندارد داللت

 ،بعد آیات و کنندمى بیان را غرضى ،قبل آیات»: نویسندمی در ادامه توضیحاتشان ،مائده 51مضمون آیه 

، )طباطبایى «؟!وحدت سیاق هستبا این حال چگونه بین این دو دسته آیات  .نمایندمى ایفا را دیگرى غرض

سوره مائده با  56و  55سد دلیل اصلی عالمه طباطبایی از انکار وحدت سیاق آیات ریبه نظر م (6/5 :1417

چرا که وی در  ؛وجود روایات فراوانی است که در شأن نزول این دو آیه وارد شده است، آیات قبل و بعد

هم از  و امامیه طریق از بسیارى روایات ،شد گفته که وجوهى همه بر عالوه»: ویسدنیادامه استدالل خود م

 که وقتى( ع) طالب ابى بنعلى شأن در آیه دو این اینکه بر دارند داللتست که همه ا سنت اهلطریق خود 



 شامل و هستند خاصى حکم متضمن آیه دو این، بنابراین ؛است شده نازل ،داد صدقه را خود انگشتر نماز در

 (6/8 :1417، )طباطبایى «.نیستند دممر عموم

 مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات قبل و بعد. 3. 4

مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات ، یکی دیگر از مبانی عالمه طباطبایی در عدول از سیاق آیات در تفسیر قرآن

 مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴿وی در تفسیر آیه  ،عنوان نمونهبه . قبل و بعد است

اى پیامبر آنچه از »؛ (67)مائده/ ﴾کَافِرِینَفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْ

اى و خدا تو را از ]گزند[ پیامش را نرسانده ،ابالغ کن و اگر نکنى ،جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده

 که سیاقى از ظرنفصر ،آیه معناى»: ویسدنیم «.کندى خدا گروه کافران را هدایت نمىآر .دارده مىمردم نگا

 شگفت به را آدمى، آیه موقعیت در دقتی ولی با اندک، است ظاهر و روشن ،دارند بعدش و قبل آیات

 انحاء به آنان اینکه به نداایشان توبیخ و کتاب اهل حال متعرض همه ،آن بعد و قبل آیات زیرا ؛داردوامى

 آیه مضمون با مضمون این و، اندشده مرتکب را الهى محرمات و اندکرده تعدى الهى دستورات از مختلف

 ﴾لَیْکَ مِن رَّبِّکَمَا أُنزِلَ إِ﴿( وی پس از تفسیر عبارت 6/42 :1417، )طباطبایى «.ندارد ارتباط هیچ بحث مورد

ماموریت جدید و امری  ،بلکه موضوع آیه ؛یهود نبوده ،و اینکه مراد از ناسبر اساس سیاق آیات قبل و بعد 

و این ، سیاق خود آیه به هیچ وجه با این احتمال سازگار نیست»: ویسدنیم، است بسیار مهم و خطیر

( وی پس از 6/43 :1417، )طباطبایى «.نیست اینجا دلیل بر این است که این آیه جایش ،ناسازگارى

هیچ شک و تردیدى نیست که این » :یرد کهگیچنین نتیجه م ،باره علت ناسازگاری احتمال فوقتوضیحاتی در

 «.آیه از آیات قبل و بعد خود بیگانه بوده و سیاق آن با سیاق آنها متفاوت است و جداگانه نازل شده است

قرآن ظمی در ترتیب برخی از آیات نیبا این حساب عالمه طباطبایی معتقد به ب (6/43 :1417، طباطبایى)

سوره  67محلّ دیگری برای آیات مورد نظر مانند آیه ، ( با وجود این16/312 :1417، طباطبایى: )نک. است

کرده اشاره  نظمیبر بی، سوره احزاب هم ضمن اشاره به این آیه 33عالمه در تفسیر آیه . کندنمی مائده بیان

 (16/466 :1417، طباطبایی: نک). که چرا آیه مزبور در وسط این آیات قرار گرفته است

 اعراض از سیاق برای استفاده از شمول معنایی آیه . 4. 4

اعراض از سیاق برای استفاده از ، چهارمین مبنای عالمه طباطبایی در عدول از سیاق آیات در تفسیر قرآن

عَنْهُ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ ... ﴿وی در تفسیر آیه  ،به عنوان نمونه. تشمول معنایی آیه اس

 ،آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت ،آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد... »؛ (7)حشر/ ﴾...فَانْتَهُوا

شامل تمامى اوامر و نواهى رسول خدا ، دارد ظر از سیاقى کهنفو این آیه با صر»: ویسدنیم« ...بازایستید



کند و نواهى بلکه شامل همه اوامرى که مى ؛ء نیستو تنها منحصر دادن و ندادن سهمى از فى شود)ص( مى

 (19/204 :1417، طباطبایى)« .هست ،فرمایدکه صادر مى

اند و معتقد است دییفی نما و آیات قرآن را توقههسور است که عالمه طباطبایی ترتیب همه شایان ذکر

 درو  افتاده اتفاق( ص) خدا رسول درگذشت از بعد کتاب یک صورت به قرآن آورى جمع ،مسلم به طورکه 

 خدا رسول ترتیب ،اصحاب اینکه بر دهندمى شهادت که ستا شواهدى بهترین ،اول جمع به مربوط روایات

 تمامى حافظ حتى و نداشتند علم ،کجاست اىآیه هر جاى اینکه به و دانستندنمى آیات همه در را( ص)

 است این ،دارد داللت آن بر روایات جمع قرآن که چیزى نهایتوی بر این باور است که . نبودند هم آیات

 اینکه اما و بودند کرده جمع را قرآن هاىآیه و هاسوره ،(ص) خدا رسول عهد در برخی از اصحاب که

 دیگرى ترتیب به یا و است ما دست در امروز که هایىآیه و اههسور ترتیب به را قرآن همه که داشتند عنایت

 شده باب ابوبکر زمان در بار اولین براى و تنها کردن جمع طور این، آرى. ندارد داللت ،باشند کرده جمع

ود که شیالبته یادآور م. باشد صحابه اجتهاد از ناشى همه، آیات مواضع یرد اختالف درگیاست و نتیجه م

 ،اندداشته جناب آن ترتیب به علم که آنجا در( ص) خدا رسول ترتیب مخالفت بر تعمدى، اصحاب

 (120-12/131 :1417، طباطبایى: نک). اندنورزیده

 

 گیریهنتیج

از مفاد استعمالی  ،گیری از قواعد ادبیبا عنایت به اصول عقالیی محاوره و بهره، مفسران در مقام تفسیر قرآن

دن به مراد جدی الهی از مفسران در این امر از آن برای رسی یکی از قواعدی که برخی. رسندمی ه مراد الهیب

تردید یکی از مفسرانی است که بارها از این قاعده برای عالمه طباطبایی بی. قاعده سیاق است، اندبهره گرفته

یه کاربست قاعده سیاق در تفسیر المیزان و عالمه در سا. رسیدن به معنا و مفهوم آیات استفاده کرده است

با . گیری از کارکردهای آن در موارد متعددی از واژگان آیات تا روایات تفسیری به مراد خدا رسیده استبهره

از « المیزان فی تفسیر القرآن»شود که مولف می در مواردی دیده، عنایت به اهمیت قاعده سیاق در نزد عالمه

در این مقاله به . هی رسیده استلآیات را معنی کرده و به مراد ا ،ده و برخالف سیاقاین قاعده عدول کر

یر المیزان از توجه به اصل سیاق در تفسیر آیات عدول کرده هفت مورد از آیاتی که عالمه طباطبایی در تفس

؛ و ذیل آیهعدم ارتباط با صدر : در عدول از اصل سیاق عبارتند از ایشانی انبمچهار . اشار شد ،است

اعراض از سیاق برای استفاده از ؛ مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات قبل و بعد؛ هماهنگی با شأن نزول آیه

 . مام علی )ع( و فضایل اهل بیت )ع(آیات مربوط به امامت ا و شمول معنایی آیه
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 ترجمه محمد مهدی فوالدوند، قرآن کریم . 
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 مرکز النشر، مکتب االعالم االسالمی :قم، «معجم مقاییس اللغه» :(ق1404) احمدبن زکریا، ابن فارس . 

 ران: نشر بین ، مترجم: سید حسین میر جلیلى، ته«روش عالمه طباطبایى در تفسیر المیزان» :ش(1381) األوسى، على

 الملل، چاپ اوّل. 
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