ّ
ب�رسی ک�رب�د سی�ق در تفسی� الک�شف ع�مه محم� ج�اد مغنیه
_____________دکت� سی�عب�ال�س�ل حسینی زاده  ١ــــ محم� ک�یمی درچه ______________٢

چکی�ه
سـی�ق ،یکـی از قـ�ائن مهـم پی�سـته کـ�م ،دارای حجیـت عق�یـی و مـ�رد عن�یـت ام�مــ�ن
معص�م :است و هم�اره در بحث ه�ی تفسی�ی م�رد ت�جـه مفسـ�ان و دانشـمن�ان علـ�م
ق�آنی ق�ار گ�فته است .مق�ل� ح�ض� ب� روش ت�صیفی_ تحلیلی ،ضمن ب�رسـی اجمـ�لی مفهـ�م
ّ
سی�ق ،ش�ایط تحقق آن و ان�اع آن؛ ک�رب�د سی�ق در تفسی� الک�شف ع�مه محم� ج�اد مغنیه
را م�رد پ�وهش قـ�ار داده اسـت .روش م�لـف تفسـی� الک�شـف در بحـث سـی�ق ،نشـ�ن� اعتقـ�د
ایش�ن به سی�ق کلم�ت ،جم�ت و آی�ت میب�ش� ،ولی ظ�ه�ا به سی�ق س�رهه� معتق� نب�ده؛ و
در هـیچ جـ�ی تفسـی�ش بـه آن نپ�داختـه اسـت .همچنـین هم�ننـ� ب�خـی از مفسـ�ان بـه ف�ا گیـ�
ب�دن سی�ق به عن�ان یک ق�ع�ۀ کلی معتقـ� نمـیب�شـ� و حتـی در مـ�اردی معنـ�ی مسـتف�د از
سی�ق را ت�ویل می ب�د .نی� ایش�ن در تفسی� ب�خی از آیـ�ت ا گ�چـه معنـ�ی خـ�ص سـی�قی را مـی
پـ�ی�د ،ولـی آن را مخصـص معنـ� نمـی دانـ� و ق�ئـل بـه عم�میـت آیـه اسـت و در مجمـ�ع روشـن
گ�دی� که ق�ع�ۀ سی�ق در تفسی� الک�شف ک�رب�ده�ی ف�اوانی دارد که عب�رت ان� از :به دسـت
آوردن معنـ�ی واژگـ�ن ،تعیــین معنـ� و مقصــ�د آیـه ،تعیـین ســبب نـ�ول آیــه ،تعیـین مخ�طبــ�ن
خط�ب ،ارزی�بی اق�ال مفس�ان،تعیین م�جع ضمی� و کشف مح�وف�ت.
کلی� واژهه� :سی�ق و ان�اع آن ،محم�ج�اد مغنیه ،سی�ق در تفسی� الک�شف.

____________________

 .١است�دی�ر دانشگ�ه عل�م و مع�رف ق�آن ک�یم

Hosseiny ، 3@yahoo.com۴

 .٢ک�رشن�س ارش� عل�م ق�آن ،دانشگ�ه عل�م و مع�رف ق�آن ک�یم .ن�یسن�ه مسئ�ل
m.karimi901@yahoo.com
دری�فت _۱۳۹۳/۱۱/۱۸ :پ�ی�ش۱۳۹۴/۳/۳۰ :
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مق�مه
سی�ق عب�رت اسـت از سـ�خت�ر کلـی کـه بـ� مجم�عـهای از کلمـ�ت ،جمـ�ت ،یـ� آیـ�ت
س�یه میافکن� و ب� معن�ی آنه� ت�ثی� میگ�ارد و یکی از ق�ائن پی�سته غی� لفظی اسـت کـه تـ�ثی�
مهمی در فهم آی�ت و دستی�بی به مـ�اد الهـی دارد و گـ�هی غفلـت از آن ،انحـ�اف در تفسـی� را
در پی دارد .اصل ق�ینه ب�دن سی�ق و ت�ثی� آن در تعیین معن�ی واژههـ� و مفـ�د جملـههـ� ،یکـی
از اص�ل عق�یی مح�وره است که در هم� زب�نه� به آن ت�تیب اث� داده میشـ�د و دانشـمن�ان
١

اســ�می نیــ� در فهــم ظــ�اه� متــ�ن دینــی ،همــ�اره از آن اســتف�ده کــ�ده و مــیکننــ� .در همــین
راست� ،ب�خی مفس�ان ق�آن ک�یم به ق�ین� سی�ق در تفسی� آیـ�ت ت�جـه ویـ�های داشـتهانـ� .یکـی
ّ
از این مفس�ان ،مفس� گ�انق�ر ع�مه محم� ج�اد مغنیه ،م�لف تفسـی� الک�شـف اسـت .ایشـ�ن
ب� این ب�ور است که در تفسی� آی�ت پس از جستوج�ی اح�دیث م�تبط بـ� آیـ�ت ،ب�یسـتی بـ�
ظـ�ه� و سـی�ق م�جـ�د در آیـ�ت تکیـه نمـ�د .از ایــنرو ایشـ�ن در صـ�رتهـ�ی مختلفـی بـ� بهــ�ه
گی�ی از سی�ق به تفسی� آی�ت ق�آن ک�یم پ�داخته است .ضـ�ورت ن�شـت�ر ح�ضـ� آن اسـت کـه
اگ�چه مط�لع�ت نش�ن می دهـ� کـه در بـ�رۀ سـی�ق و نقـش آن در تفسـی� ن�شـت�ره�ی زیـ�دی بـه
رشت� تح�ی� در آمـ�ه اسـت ،در خصـ�ص نقـش سـی�ق و کـ�رب�د آن در تفسـی� الک�شـف ن�شـت�ر
مستقلی وج�د ن�ارد .از اینرو مق�ل� ح�ضـ� بـه ک�رب�دهـ�ی سـی�ق در تفسـی� الک�شـف خ�اهـ�
پ�داخت.
 .۱ک�رب�د سی�ق در تفسی� الک�شف
ّ
ع�مه مغنیه در ب�رۀ استف�ده از سی�ق در تفسی�ش می ن�یس�:
»اگ� ]در تفسی� آی�ت[ ح�يثى از سـنت ني�فتـه ب�شـم ،بـ� ظـ�ه� آيـه و سـي�ق آن تكيـه كـ�دم؛
زي�ا گ�ين�ه حكيم در بي�ن م�اد خـ�دش بـ� چيـ�ى تكيـه مـى كنـ� كـه مخ�طـب آن را بفهمـ� و
اين چي� ،مفهـ�م ظـ�ه�ى سـخن مـى ب�شـ�؛ چـ�ا كـه مخ�طـب نيـ� بـه ن�بـه خـ�د همـين ظـ�ه� را
____________________

 .١رجبی ،محم�د ،روش تفسی� ق�آن ،ص .٨۶
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١

مىگي�د ،مگ� آن كه خ�ف آن ث�بت ش�د «.البتـه ،اگ�چـه در مـ�ارد زیـ�دی از سـی�ق بهـ�همنـ�
ش�ه است ،تع�یفی از سی�ق و ش�ایط تحقق آن ارائه نک�ده است.
همچنین م�ح�م مغنیه ظ�ه�ا به سی�ق و ارتب�ط س�رههـ� معتقـ� نیسـت؛ از ایـن رو در هـیچ
جـ�ی تفســی�ش بــه ســی�ق ســ�رههــ� اشــ�رهای نــ�ارد ،ولــی در مــ�ارد زیــ�دی از آیــ�ت بــه ســی�ق
کلم�ت ،جم�ت و آی�ت اش�ره ک�ده است.

٢

 .۲ف�ا گی� نب�دن ق�ع�ه سی�ق از نظ� مغنیه
ع�مـه مغنیـه هم�ننـ� ب�خـی از مفسـ�ان ،ف�اگیـ� بـ�دن سـی�ق را بـه عنـ�ان یـک ق�عـ�ۀ کلــی
نپ�ی�فته است؛ چن�نکه ذیل آیه  ۳۳س�ره احـ�اب ،بـ� اسـتن�د بـه روایـت امـ�م صـ�دق 7کـه
٣

ف�م�دنــ�»:آیــ� قــ�آن ،آغــ�زش دربــ�رۀ چیــ�ی و ف�جــ�مش دربــ�رۀ چیــ�ی دیگــ� اســت «.ف�اگیــ�
دانسـتن ســی�ق بــه عنــ�ان یـک ق�عــ�ه کلــی را ن�درســت دانسـته اســت 4 .همچنــین ایشــ�ن در
َّ
مخصص معنـ� نمـی
تفسی� ب�خی از آی�ت اگ�چه معن�ی خ�ص سی�قی را می پ�ی�د ،ولی آن را

َ
َّ َ ْ
َ َ ُ
دان� و ق�ئل به عم�میت آیه است؛ چن�نکه در تفسی� )ف َم ْن ش ِه� ِم ْنك ُم الش ْه َ� فل َي ُص ْـم ُه َو َم ْـن
ُ ُ ْ
َ َ َ َّ ٌ ْ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ
ً
َ
�يض� َأ ْو َ
ا� ِبك ُـم ال ُي ْس َـ� َو � ُي�يـ� ِبك ُـم ال ُع ْسـ�( )بقـ�ه/
ـ�
ع
ف
�
ـف
س
ـ�م أخـ� ي�يـ�
ي
أ
ـن
م
ة
لى
ع
ك�ن َم
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ ُ ُ ُ ْ
ُ
ا� ِبك ُـم ال ُي ْس َـ� َو � ُي�يـ�
 ،(۱۸۵ب� این ب�ور است که سی�ق آیه نش�ن می ده� که جمله )ي� ي�
ُ ْ
ّ
ِبك ُم ال ُع ْس�( بی�نگ� علت جـ�از افطـ�ر در حـ��ت بیمـ�ری ،مسـ�ف�ت و پیـ�ی اسـت ،ولـی ایـن
ّ
سی�ق اط�ق این تعلیل را مح�ود نمی نم�ی� و جمله ی�د ش�ه در حقیقت بی�نگ� علت تمـ�م
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ
�اء ِب�ل ِق ْس ِـط(
احک�م است 5 .نی� ایشـ�ن در تفسـی� )يـ� أيهـ� الـ�ين آمنـ�ا ك�نـ�ا قـ�امين ِ� شـه
)م�ئ�ه ،(۸ /معن�یی را که از سی�ق آیه به دست میآی� تعمیم داده ،مین�یس�:
____________________

 .١مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،١ص .١۵
 .٢درب�ره ان�اع سی�ق بنگ�ی� به :رجبی ،محم�د ،روش تفسی� ق�آن ،ص .١١٠ _٨۶
 .٣مجلسی ،محم�ب�ق� ،بح�ر ا�ن�ار ،ج  ،١٠ص .۴٢۵
 .4مغنیه ،محم�ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،۶ص .٢١٧
 .5هم�ن ،ج  ،١ص .٢٨۵
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ّ
»معن�ی گ�اهی دادن به ع�الت) ،تنه�(این نیست که اگ� دشمن�ن و مخ�لف�ن م� حقـی بـ�
عه�ۀ م� و ی� دیگ�ان داشته ب�شن� ،ب�ی� به نفع آن�ن گ�اهی دهیم ،ه� چن� که سی�ق آیـه بـ� آن
د�لت دارد ،بلکه م�اد آن است کـه انسـ�ن در تمـ�م رفتـ�ر خـ�د؛ بـ�ون اسـتثن�ء ،عـ�الت را در
پیش بگی�د .پس اگ� دانشمن� به علـ�م روز ب�شـ� دانـش خـ�د را وسـیلهای بـ�ای پ�یـ�ن دادن بـه
اسب�ب ضعف و عقبم�ن�گی و به دسـت آوردن اسـب�ب قـ�رت و پیشـ�فت قـ�ار دهـ� و اگـ�
ع�لم دینی است به کلمه ا� دع�ت نم�یـ� و اگـ� غیـ� عـ�لم اسـت دعـ�ت اهـل علـم و دیـن را
اج�بت نم�ی� و ت� م�دامی که ب� ّ
حق و ع�ل میب�شن� ی�ور آنه� و در کن�ر آنه� ب�ش�« .1
 .۳ت�ویل معن�ی سی�قی
ّ
ع�مـه مغنیـه در مــ�اردی از تفسـی� آیــ�ت ،ضـمن بیـ�ن معنــ�ی سـی�قی بــه نقـ� آن پ�داختــه
َ
َ
ً
مـث� ایشـ�ن در تفسـی� )يـ� أ ُّي َهـ� ّال َ
ـ�ين َآم ُنـ�ا ُك ِت َ
ـب
است و آن را نپ�ی�فته و ت�ویل نمـ�ده اسـت؛
ْ ُْ
ْ ُْ
ْ
ْ ُ ْ
ْ
َْ
َع َل ْي ُك ُم ْال ِق ُ
ص�ص ِفي الق ْتلى ال ُح ُّ� ِب�ل ُح ّ ِ� َو ال َع ْب� ِب�ل َع ْب ِ� َو ا�نثى ِب��نثى ( )بق�ه ،(۱۷۸ /میگ�ی�
که از سی�ق آیه چنین استف�ده مـی شـ�د کـه اگـ� آزاد ،بـ�دهای را بکشـ� و یـ� مـ�د ،زنـی را بکشـ�
ّ
نب�ی� خ�دش کشته ش�د ،ولی آی� این ّ
نظ�یه م�رد اجم�ع فقه�ست؟ ع�مه مغنیـه در پ�سـخ بـه
این س�ال می ن�یس� که آیه فقـط سـه صـ�رت را بیـ�ن کـ�ده :آزاد ،آزادی دیگـ� را بکشـ�؛ بـ�ده ،
بــ�دهای دیگــ� را و زن ،زنــی دیگــ� را؛ و چهــ�ر صــ�رت دیگــ� را متــ�ک� نشــ�ه اســت؛ کــه چهــ�ر
ص�رت دیگ� عب�رتان� از :آزاد ،بـ�دهای را بکشـ�؛ بـ�ده ،آزادی را بکشـ�؛ مـ�د ،زنـی را بکشـ� و
زن ،م�دی را بکش� .بن�ب�این آیه فقط د�لت دارد که قص�ص در سـه صـ�رت نخسـت تشـ�یع
شـ�ه و تمـ�م فقهـ� نیـ� نسـبت بـه آن وحـ�ت نظـ� دارنـ�ّ .امـ� آیـه چـه از لحـ�ظ منطـ�ق و چـه از
لح�ظ مفه�م ،قص�ص را درب�رۀ دیگ� ص�رت هـ� نـه نفـی کـ�ده و نـه اثبـ�ت مـی کنـ�؛ بنـ�ب�این
2

ب�ی� به دلیل دیگ�ی از سنت و اجم�ع م�اجعه کنیم.
َ َ َ ْ
ْ ُ
ـ�ار ِث ِمثــل ِذلـك( )بقـ�ه ،(۲۳۳ /بـ�این بــ�ور اسـت کـه مفسـ�ان بــه
و در تفسـی� )و علـى ال ِ
____________________

 .1مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،٣ص .٢۶ _٢۵
 .2بنگ�ی� به :مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،١ص .٢٧۶ _٢٧۵
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دلیـل اینکـه معنـ�ی سـی�قی آیـه ،معنـ�یی ن�درسـت اسـت ،در تفسـی� ایـن قسـمت از آیـه دچــ�ر
مشکل ش�هان� ،ت� ج�یی که حتی ب�خی از آن�ن م�نن� اب�بک� م�لکی در تفسـی� احکـ�م القـ�آن از
ّ
م�لک نقل می کن� که این آیه نسخ ش�ه است .ع�مه مغنیه مـی گ�یـ� معنـ�یی کـه سـی�ق بـ�
آن د�لـت دارد ایــن اســت کــه »وارث« را بــه وارث پــ�ر و »مثـل ذلــک« را بــه نفقــ� مــ�در تفســی�
کنیمّ ،ام� این تفسی� درست نیست؛ زی�ا در این ص�رت ،معنـ� درسـت نمـیشـ�د ،چـ�ن کـ�دک
و م�در از جمل� وارث�ن پ�ر به حس�ب می آین� و دیگـ� اینکـه جملـ� »مثـل ذلـک« بـه ایـن نکتـه
اش�رۀ دارد که ب� وارث�ن پ�ر ،هم�نن� خ�د پ�ر ،پ�داخت نفقه واجب است .در نتیجه ،معنـ�ی
آیه این می ش�د که نفقه م�در ب� خ�د م�در و نی� بـ� کـ�دک شـی�خ�ارش و بـ� دیگـ� وارثـ�ن واجـب
است ،در ص�رتی که آن�ن وج�د داشته ب�شن� .در ح�لی که می دانیم اگ� م�در بت�ان� نفقـه اش
را_ خ�اه از ط�یق می�اثی که از ش�ه� به او رسی�ه ی� از راهـی دیگـ�_ تـ�مین کنـ� ،بـ� هـیچ کسـی
واجب نیست که نفقه او را بپـ�دازد .عـ�وه بـ� ایـن ،معنـ� نـ�ارد کـه گفتـه شـ�د بـ� مـ�در واجـب
1
ـکل م�جــ�د در آیــه و
اســت از مــ�ل خــ�دش نفقــه اش را بپــ�دازد .بنــ�ب�این ایشــ�ن راه حـ ِـل مشـ ِ

درست شـ�ن معنـ� را ت�ویـل معنـ�ی بـه دسـت آمـ�ه از سـی�ق دانسـته ،دو واژۀ »وارث« و »مثـل

ذلـک« را بـ� خـ�ف ظـ�ه� و سـی�ق آیـه تفسـی� مـی کنـ�؛ بـه ایـن صـ�رت کـه »وارث« را بـه وارث
ف�زن� و »مثل ذلک« را به اج�ت شی� دادن تفسی� می کن� و ب� این ب�ور اسـت کـه بعیـ� نیسـت
2

اح�دیثی که در ب�رۀ شی� دادن و اج�ت آن وارد ش�ه است ،دلیل ب� درستی این ت�ویل ب�ش�.
ّ
به ه� ح�ل ،ع�مه محم� ج�اد مغنیه در تفسی� الک�شف هم�نن� بسـی�ری از مفسـ�ان بـ�ای
ً
تفسـی� آیـ�ت قــ�آن کـ�یم ،در م�قعیــتهـ�ی مختلفــی از سـی�ق بهــ�ه منـ� شــ�ه اسـت و تق�یبــ�
میت�ان گفت که ایش�ن به نقش سی�ق بـه بهتـ�ین شـکل ت�جـه داشـته اسـت کـه در ادامـه ،بـه
تبیین این م�ارد خ�اهیم پ�داخت:

____________________

 .1مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف  ،ج  ،١ص .٣۶٠_٣۵٩
 .2هم�ن ،ج  ،۱ص .٣۶٠
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 .۱به دست آوردن معن�ی واژ گ�ن

ّ
گ�هی معن�ی الف�ظ آی�ت ب� ت�جه به ق�ینـه سـی�ق بـه دسـت مـی آیـ�؛ ع�مـه مغنیـه بـه ایـن
ح�ط ْت بـه َخ َ
مطلب ت�جه داشته است؛ چن�نکه در تفسی� آی� ) َبلى َم ْن َك َس َب َس ّي َئ ً� َو َأ َ
طيئ ُت ُـه
ِِ
ِ
َُ َ َ
ُ َّ
َ ًَّ
ُ
خ�ل�ون( )بق�ه (۸۱ /تص�یح می کن� کـه »س ِـيئ�« شـ�مل شـ�ک
ولئك أ ْص
ح�ب الن ِ�ر ُه ْم فيه� ِ
ف� ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ ّ
ْ
خ�لـ�ون(،
ـ�ر ُه ْـم فيهـ� ِ
و دیگ� گن�ه�ن می ش�د ،ولی در این آیه به ق�ین� )ف� ِ
ولئـك أصـح�ب الن ِ
ًَ
1
م�اد از » َس ِّيئ�« خص�ص ش�ک است.
ً َ َ َ َ
ْ
ََْ ُ َ
خـ�ل ِقين( «)صـ�ف�ت ،(۱۲۵ /بـ� ت�جـه بـه سـی�ق
و در آی� )أت�ع�ن َب ْعـ� َو تـ� ُر ون أ ْح َس َـن ال ِ
2

آیه» ،بعل« را ن�م بتی می دان� که آنه� )ق�م الی�س( آن را به ج�ی خ�ا میخ�ان�ن�.
َ
َ
َ َْ ُ
َّ ُ
َ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َّ ُ
ـ�ين كف ُـ�وا أنمـ� ن ْملــي ل ُه ْـم خ ْي ٌـ� ِ�نف ِسـ ِـه ْم ِإنمـ� ن ْملـي ل ُهـ ْـم
و در تفسـی� آیـ� )و � يحسـبن الـ
َْ ُ ْ ً
�اب ُم ٌ
م� َو َل ُه ْم َع ٌ
هـين( )آل عمـ�ان ،(۱۷۸ /بـه ق�ینـ� سـی�ق آیـه ،مـ�اد از واژۀ »إثـم« را
ِلي�دادوا ِإث
خص�ص کف� میدانـ� و بـ� ایـن بـ�ور اسـت کـه کـ�ف�ان ه�چـه از عم�شـ�ن بگـ�رد ،بـ� کفـ� آنهـ�
اف�وده میش�د و نه ب� جه�ت دیگ�ش�ن؛ زی�ا آن�ن ب�خی از اعم�ل نیک� را انج�م میدهن�.

3

 .۲تعیین معن� و مقص�د آیه
ّ
از دیگ� ک�رب�ده�ی سی�ق ،تعیین مـ�اد آیـه و تفسـی� آن اسـت؛ ع�مـه مغنیـه بـه ایـن امـ� نیـ�
َّ َ َ ْ
َ
َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ ُ
ـ�� َج ْهـ�
�ء ال
ت�جه داشته است؛ چن�نکه در تفسی� آی� )و يق�ل ال
�ين أق َس ُم�ا ِب ِ
�ين َآمن�ا أ ه� ِ
َ
َْ ُ ََ
َّ َ ُ
خ�سـ�ين( )م�ئـ�ه ،(۵۳ /بـ� ایـن بـ�ور اسـت
أ ْيم� ِن ِه ْم ِإن ُه ْم ل َم َعك ْم َح ِب َط ْت أعمـ�ل ُه ْم ف� ْص َـب ُح�ا ِ
َ َ ْ َْ ُ ََ
خ�سـ�ين( سـخن خــ�ا
کـه سـی�ق آیـه نشـ�ن مـیدهـ� کـه جملـ� )ح ِبط
ـت أعمـ�ل ُه ْم ف� ْص َـب ُح�ا ِ
نیسـت و ســخن م�منـ�ن اســت و معنـ�ی آن ایــن اسـت کــه م�منـ�ن پــس از آنکـه از وضــعیت و
ب�زیه�ی من�فق�ن شگفت زده شـ�ن� :گفتنـ� :اعمـ�ل من�فقـ�ن نظیـ� نمـ�ز و روزه کـه در پـیش
____________________

 .1مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،١ص .١٣٧
 .2هم�ن ،ج  ،۶ص .٣۵۴
 .3هم�ن ،ج  ،٢ص .٢١١
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1

چشم م� ب�ان تظ�ه� می ک�دن� ،ب�طل گ�دی� و هیچ گ�نه پ�داشی به آنه� داده نخ�اه� ش�.
َْ ْ
ك�ف َ
...و ُ
ایش�ن در تفسی� آی� ) َ
�ين( )بق�ه ،(۲۶۴ /معتق� است کـه بـه
ا� � َي ْه ِ�ی الق ْ� َم ال ِ
ق�ین� سی�ق ،م�اد از آیه در اینج� پـ�داش آخـ�ت اسـت؛ زیـ�ا سـخن دربـ�رۀ پـ�داش خ�اسـت و
م�اد از ک�ف�ان ،کس�نیان� که ب�ای غی� خ�ا ک�ر می کنن� 2 .بن�ب�این معن�ی آیـه ایـن اسـت کـه
خ�اون� کس�نی را که ب�ای غی� خ�ا ک�ر می کنن� ،از پ�داش آخ�ت بی نصیب میگ�دان�.
ٌ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
ً ُ َ َ
ـف�ع�
ف�ع� َح َس َن� َيك ْن ل ُه نصيب ِمنه� و من يشفع ش
نم�ن� دیگ� در تفسی� آی� )من يشفع ش
ً
ُّ َ
َ ًَّ َ ُ ْ َُ ْ ٌ ْ َ َ
ك�ن ُ
ا� َعلى ك ِل ش ْي ٍء ُمقيت�( )نس�ء(۸۵ /؛ م�لف الک�شـف بـ� ت�جـه
س ِيئ� يكن له ِكفل ِمنه� و
ًَ
َ َ ً
ً
َ َ ً
ــف�ع� َسـ ِّــيئ�« را
ــف�ع� َح َسـ َــن�« را تشــ�یق بــه جنــگ و مــ�اد از »ش
بــه ســی�ق کــ�م ،مــ�اد از »ش
منص�ف ک�دن دیگ�ان از جنگ دانسته ،و در معن�ی آیه مـیگ�یـ� کسـی کـه مـ�دم را بـه جهـ�د
ف�ا می خ�ان� پ�داش خ�د را داشته و کسی که م�دم را به ذلت ف�ا میخ�انـ� نتیجـ� گنـ�ه خـ�د
را دارد.

3

 .٣تعیین م�جع ضمی�
ع�مـه مغنیـه در تعیـین م�جـع ضـمی� بـه وفــ�ر از سـی�ق اسـتف�ده کـ�ده اسـت؛ چنـ�نک ـه در
َ َ
ْ
َْ َُ ُ َ َْ ُ ُْ
ُ
ََ
�اه قل ِإ ِن اف َت َ� ْي ُت ُه ف َعل َّي ِإ ْج�امي َو أن� َب�ي ٌء ِم َّم� ت ْج ِ� ُم�ن( «)ه�د،(۳۵ /
تفسی� آی� )أم يق�ل�ن افت
ُ
َ
ُ ُ َ
4
�اخـ�
ب� ت�جه به سی�ق ،ضمی� در » َیق�ل�ن« را به ق�م نـ�ح ب�مـیگ�دانـ� .و در تفسـی� آیـ� ) َو ل ْـ� ُي ِ
َ َ َ
ُ َّ َ ُ ْ
َ
ـ�س ِبظل ِم ِه ْـم مـ� ت َـ�ك َعل ْيهـ� ِم ْـن َد ّاب ٍـ�( )نحـل ،(۶۱ /ایشـ�ن مـیگ�یـ� کـه از سـی�ق کــ�م
ا� الن
5
فهمی�ه میش�د که ضمی� »علیه�« به زمین ب� می گ�دد و واژۀ » ّ
دابه« نش�ندهن�ۀ آن است.
ّ
َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َّ ُ ُ
�يــ� ُ
ا�
همچنــین ع�مــه مغنیــه در تفســی� آی ـ� )فــ� تع ِجبــك أمــ�الهم و � أو�دهــم ِإنمــ� ي
____________________

 .1بنگ�ی� به :مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،٣ص .٧۵
 .2بنگ�ی� به :هم�ن ،ج ،١ص .۴١۵
 .3بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،۲ص.٣٩5
 .4بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،۴ص .٢٢٨
 .5بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،۴ص .۵٢۵
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ْ
ّ
ُّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
َ
كـ�ف ُ�ون( )ت�بـه ،(۵۵ /معتقـ� اسـت کـه
ِل ُي َع ِ� َب ُه ْم ِبه� ِفي ال َح ٰي� ِة الـ�ني� َو ت� َهـق أنف ُس ُـه ْم َو ُه ْـم ِ

ســی�ق ک�مــی کــه قبــل و بعــ� از آیــه وجــ�د دارد ،بــه روشــنی نشــ�ن مــی دهــ� کــه ضــمی� در
ّ
» ُي َع ِ� َب ُه ْم« به من�فق�نی ب� می گ�دد که در دوران پی�مب� اک�م 9ب�دن� و به وی�ه من�فقـ�نی کـه از
1

ش�کت در غ�وۀ تب�ک س� ب�ز زدن�.
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ّ
َ
همچنـین م�جـع ضـمی� در » َرأ ْو ُه« در آیــ� ) َو ل ِـئ ْن أ ْر َسـلن� ريحـ� فـ َـ�أ ْو ُه ُم ْصـف ًّ�ا لظلـ�ا ِم ْـن َب ْعـ ِـ� ِه
َّ
ْ َ ُ ْ َ
ُْ َ
َيكف ُ�ون( )روم (۵۱ /را به ق�ین� سی�ق کشت�ار مـیدانـ�  .2و در آیـ� )يـ� ُب َنـ َّی ِإنهـ� ِإن تـك ِمثقـ�ل
َ
َ
َح َّب ٍ� ِم ْن خ ْ� َد ٍل( )لقم�ن ،(۱۶ /م�جع ضمی� ِ»إ ّنه�« را عمل نیک و بـ� انسـ�ن مـی دانـ� و بـ� ایـن
3
ب�ور است که اگ� چه لفظ عمل در آیه نی�م�ه است ،ولی سی�ق آیه ب� آن د�لت دارد.
 .۴کشف مح�وف�ت آیه
گــ�هی ف�عــل ،مفعــ�ل ،جــ�اب قســم و مــ�اردی از ایــن قبیــل از آیــ�ت قــ�آن بــه ق�ینــ� ســی�ق
ّ
ح�ف ش�ه است که ع�مه مغنیه ب� ت�جه دقیق به سی�ق به بی�ن مـ�ارد حـ�ف شـ�ه از آیـ�ت
می پ�دازد که ب�خی از آنه� عب�رتان� از:
َ
َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ً
ً َ َّ َ َ ُ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ
ــ�اب أن القـ َّـ�ة ِ� َجميعــ� و أن
ا� شــ�ي�
ـ�ين ظل ُمــ�ا ِإذ يــ�ون الع
مــث� درآیــ� )و لــ� يــ�ى الـ
ْ
ال َعـ�اب( )بقـ�ه(۱۶۵ /؛ مـی گ�یـ� کـه جـ�اب »لــ� یـ�ی« محـ�وف اسـت و سـی�ق کـ�م بــ� آن
َْ ُ َ
ً ُ َّ َ ُ ُ
َ ُ
ـ�ل ِل َّل َ
د�لت دارد  .4نم�ن� دیگ� در تفسـی� آیـ� ) َو َي ْـ� َم ن ْحش ُـ� ُه ْم َجميعـ� ثـم نق
ـ�ين أش َـ�ك�ا أ ْي َـن
َ
َ
ُ َ ُ ُ ُ َّ َ ُ
ـ�ين ك ْنـ ُـت ْم ت ْ� ُع ُمـ�ن( )انعــ�م ،(۲۲ /بـ� ایــن بـ�ور اســت کـه دو مفعــ�ل »ت�عمـ�ن« بــه
شـ�ك�ؤكم ال
ق�ینه سی�ق ح�ف ش�ه ان� و تق�ی�» :ت�عم�نهم ش�ک�ء« می ب�ش� و سی�ق ک�م ب� ایـن حـ�ف
د�لت دارد.

5

____________________

 .1بنگ�ی� به :مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،۴ص .۵۶
 .2بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،۶ص.١۵١
 .3بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،۶ص.١۶٢
 .4بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،١ص .٢۵۴
 .5بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،٣ص .١٧٢
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َ َّ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
ُ
ُ
وی همچنین در آی� )ال�ين زعمـتم أنهـم فـيكم شـ�
ك�ء لقـ� تق ّط َـع َب ْي َـنك ْم َو ضـل َع ْـنك ْم مـ�
َ َ
َ
ُ
ك ْن ُـت ْم ت ْ� ُع ُمـ�ن( )انعـ�م ،(۹۴ /ف�عـل » َتق ّط َـع« را بـه ق�ینـ� سـی�ق محـ�وف دانسـته ،تقـ�ی� آیـه را
َّ َ
َ ً َ َ
َ ً
»تقطـع ال�صـل« مــیدانـ�  .1وی در آیـ� )ف�يقــ� َهـ�ى َو ف�يقـ� َحـ ّـق َعل ْـي ِه ُم الضـ�ل�( )اعــ�اف/
َ َ َّ
ب� این ب�ور است که »ف�یق« اول مفع�ل »ه�ی«؛ و »ف�یـق« دوم مفعـ�ل »أضـل«محـ�وف اسـت
که سی�ق ک�م ب� آن د�لت دارد.

2

 .۵ارزی�بی اق�ال مفس�ان
ّ
ع�مه مغنیه ب� استن�د به سی�ق ،در مـ�ارد زیـ�دی بـه ارزیـ�بی اقـ�ال مفسـ�ان مـی پـ�دازد؛ بـه
این ص�رت که گـ�هی نظـ�ات مفسـ�ان را ت�ییـ� کـ�ده ،گـ�هی بـه ّرد نظـ�ات ایشـ�ن مـیپـ�دازد؛
َْ
َ
َ ْ
َ ُ
َ ْ
چنـ�نک ـه در تفسـی� آی ـ� )مـ� ن ْن َســخ ِمـ ْـن َآي ٍـ� أ ْو ن ْن ِســه� نـ� ِت ِبخ ْيـ ٍـ� ِم ْنهـ� أ ْو ِمث ِلهــ�( )بقــ�ه(۱۰۶ /؛
مین�یس�:
» شیخ م�اغی در تفسـی� خـ�د از اسـت�دش محمـ� عبـ�ه نقـل مـی کنـ� کـه مـ�اد از »آیـه« بـه
معن�ی معج�های است که نب�ت پی�مب� را نش�ن می ده� و معنـ�ی آن ایـن اسـت کـه خ�اونـ�
به یکی از پیـ�مب�انش معجـ�ه ای عطـ� مـی کنـ� ،آن گـ�ه ایـن معجـ�ه را رهـ� مـیسـ�زد و معجـ�ۀ
ً
دیگ�ی به پی�مب�ی عط� میکن� .این معن� ه� چن� ذات� درست است؛ ولی سی�ق آیه آن را نفـی
و نظ�ی� علم� و جمه�ر ّ
مفس�ان را ت�یی� می کن� که م�اد از »آیه« ،آیهای از ق�آن است«.
َ ْ
َ َ
ُُ ٌ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ
ْ
ي�ر ِه ْم َو ُه ْم أل�ف َح� َر ال َم ْ� ِت فق�ل
نم�ن� دیگ� در تفسی� آی� )ألم ت َ� ِإلى ال�ين خ َ�ج�ا ِم ن ِد ِ
َّ َ ْ َ َ َّ
ْ ُ َ
ا� ُم ُ�ت�ا ُث َّم َأ ْح ُ
َل ُه ُم ُ
ا� َل ُ�و َف ْضل َع َلـى َّالنـ�س َ
ي�ه ْم إ َّن َ
ـ�س � َيشـك ُ�ون( )بقـ�ه/
الن
ـ�
ث
ك
أ
ـن
لك
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّ
 ،(۲۴۳ع�مه مغنیـه بـه دیـ�گ�ههـ�ی مختلـف مفسـ�ان در بـ�رۀ ایـن آیـه اشـ�ره مـیکنـ� و سـپس
نظ� شیخ محم� عب�ه را در تفسی� المن�ر که گفته است :آیه َم َثلی است بـ�ای پنـ� گـ�فتن و بـه
ُ
یک داست�ن حقیقی و واقعی اش�ره ای ن�ارد ،ب� ت�جـه بـه سـی�ق و عبـ�رت آیـ� بعـ�َ ) :و قـ� ِتل�ا
3

____________________

 .1بنگ�ی� به :مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،٣ص.٢٢٧
 .2بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،٣ص .٣١٨
 .3بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،١ص .١٧١ _١٧٠
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َ
ا� َس ٌ
ا� َو ْاع َل ُم�ا أ َّن َ
َ
ميع َع ٌ
ليم( )بق�ه ،(۲۴۴ /به ص�اب ن�دیک ت� دانسـته اسـت.
بيل ِ
في س ِ
ّ
البته ّ
نظ�یه عب�ه در ب�رۀ تفسی� این آیـه مفصـل اسـت و در تفسـی� المیـ�ان ع�مـه طب�طبـ�یی نیـ�

1

نق� ش�ه است.
 .۶تعیین سبب ن�ول آیه
ّ
ع�مه مغنیه در تفسی� الک�شف گ�هی ب� ت�جه به ق�ینـ� سـی�ق بـه تبیـین سـبب نـ�ول آیـ�ت
َ
ُُ
ُ ُ َ
ْ َ َ ٌ ُ ُ َ
ََ َ ّ َ
فـيهم َيق�لــ�ن
ـ�ب ِهم مـ�ض ي ِ
سـ�رع�ن ِ
مـی پـ�دازد؛ چنـ�ن کـه در تفسـی� آیـ� ) فتــ�ى الـ�ين فـي قل ِ
َ
َْ َ َ
َ ْ ْ
َ
َ
صيبن� دا ِئ َ� ٌة َف َع َسى ُ
َن ْخشى أ ْن ُت َ
ا� أن َيـ� ِت َي ِبـ�لف ْتح أ ْو أ ْم ٍـ� ِم ْـن ِع ْن ِـ� ِه ف ُي ْص ِـب ُح�ا َعلـى مـ� أ َس ُّـ�وا فـي
ِ
َُْ
ن�د َ
مين( )م�ئ�ه (۵۲ /مین�یس�:
أنف ِس ِه ْم ِ
ّ
خــ�ص کـــه
»از ســی�ق آیــه چنــین بـــ� مــی آیــ� کـــه حکــ�یتی اســت از واقعـــه و ح�دثــهای
خ�صهاش از این ق�ار است :ب�خی از من�فق�ن که خ�اون� ب� جمل� »فـی قلـ�بهم مـ�ض« بـ�ان
هـ� اشـ�ره کـ�ده اسـت ،بـ� یه�دیـ�نی کـه در بـ�طن دشـمن اسـ�م و مسـلم�ن�ن ب�دنـ� و در ظـ�ه�
دوسـت آنــ�ن ،رابطــ� دوســتی ب�قــ�ار کــ�ده ب�دنــ� .ایـن من�فقــ�ن وقتــی بــ�ای ایــن کــ�ر ،ســ�زنش
مـیشـ�ن� ،مـیگفتنـ� :شــ�ی� روزگـ�ر عـ�ض شـ�د و اســ�م ضـعیف شـ�د و قـ�رت و شــ�کت در
2

اختی�ر یه�دی�ن و مش�ک�ن ق�ار گی�د«.
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ ُ َ
َ
ع�مـه مغنیــه همچنـین در تفســی� آیـ� )مــ� كـ�ن ِل َن ِبـ ّـي أن َيكـ�ن لـ ُـه أ ْسـ�ى َح ّتــى ُيـث ِخ َن ِفــي
ٍ
ْ َْ ُ ُ َ
َ
ا� ُي�يـ ُـ� ْا� ِخـ َـ� َة َو ُ
ون َعـ َـ� َض الـ ُّـ� ْني� َو ُ
ٌ
ض ت�يــ�
ا� َع�يـ ٌـ� حكــيم( )انفــ�ل (۶۷ /مــیگ�یــ� کــه
ا�ر ِ
مفس�ان اتف�ق نظ� دارن� ب� اینکه این آیه درب�رۀ اسی�ان ب�ر ن�زل شـ�ه اسـت و سـی�ق آیـه نیـ� بـ�
َ
ُ ْ
َ َ ُ
ّ
این م�ع� د�لت دارد  .3همچنین ایش�ن در تفسی� آی� ) َي ْع َت ِ� ُر ون ِإل ْيك ْم ِإذا َر َج ْع ُت ْم ِإل ْي ِهم قـل �
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
ب�رك ْم ( )ت�به(۹۴ /؛ مین�یس�:
تعت ِ�ر وا لن ن� ِم ن لكم ق� نب�ن� ا� ِم ن أخ ِ
»سی�ق آیه نش�ن مـی دهـ� کـه ایـن آیـه در هنگـ�م ب�زگشـت ارتـش مسـلم�ن�ن از غـ�وۀ تبـ�ک
____________________

 .1بنگ�ی� به :طب�طب�یی ،سی�محم�حسین ،المی�ان فی تفسی� الق�آن ،ج  ،٢ص .٢٨١ _٢٧٩
 .2مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،٣ص . 5٠٧
 .3بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،4ص .٨٩
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ن�زل ش�ه است؛ زی�ا خ�ا به آن�ن خب� داد که وقتی به م�ینـه ب�سـن� ،من�فقـ�ن بـه استقب�لشـ�ن
خ�اهن� آم� و از اینکه در خ�نه م�ن�هان� ،ع�ر میآورن� .آن�ن ع�ر میآورن� ،لکـن بـ� دروغ هـ� و
ی�وهگ�ییه�«.

1

 .۷تعیین مخ�طب�ن خط�ب
ّ
ع�مـه مغنیـه در مـ�اردی از آیـ�ت بـ�ای تعیـین مخ�طبـ�ن خطـ�ب از ق�ینـ� سـی�ق اســتف�ده
ُ
َ
َ
ََْ
ّ ً
مــی کنــ�؛ چنــ�نک ـه در تفســی� آیــ� )يــ� أ ُّي َهــ� ّالـ َ
ـ�ين أ ُوتــ�ا ْال ِك َ
تــ�ب ِآم ُنــ�ا ِبمــ� ن ّ�لنــ� ُم َصـ ِـ�ق� ِلمــ�
ُ
َم َعكـم( )نسـ�ء (۴۷ /مـیگ�یـ� کـه ظـ�ه� خطـ�ب هـم یهـ�د و هـم نصـ�ر ی را در بـ� مـی گیـ�د و
ب�خی گفتهان� که بـه ق�ینـ� سـی�ق آیـه ،خطـ�ب تنهـ� بـه یهـ�د اختصـ�ص دارد 2 .همچنـین در
َ َ َ
َ
َ ْ
َ
َ ُ َ ُ
�د َو ّال َ
تفسی� آی� )أ َل ْم َي� ِت ُك ْم َن َب ُ�ا ّال َ
�ين ِم ْن َب ْع ِ� ِه ْم � َي ْعل ُم ُه ْم
ع�د َو ث ُم
�ين ِم ْن ق ْب ِلك ْم ق ْ� ِم ن
�ح َو ٍ
ٍ
َّ
ِإ� ا�( )اب�اهیم (۹ /ب� این ب�ور است که سی�ق سخن نش�ن می ده� که آیه ،خطـ�بی اسـت
از س�ی م�سی 7به بنی اس�ائیل و نه از س�ی ّ
محم� 9بـه مشـ�ک�ن عـ�ب .و در تفسـی� آیـ�
ْ َ ْ
ُ
َُ ُ َْْ ُ َ ْ ََُْ َُ َ َْ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
ََْ
ـ�دوا ن ُعـ� َو ل ْـن تغ ِنـ َي َع ْـنك ْم
) ِإن ت ْس َتف ِت ُح�ا فق� ج�ءكم الفتح و ِإن تنته�ا فه� خيـ� لكـم و ِإن تع
َ
ا� َم َع ْال ُم ْ� ِم َ
ِف َئ ُت ُك ْم َش ْي ًئ� َو َل ْ� َك ُث َ� ْت َو أ َّن َ
نين( )انف�ل (۱۹ /ب� این ب�ور است که به ق�ین� سی�ق و
ُ
درست ش�ن معن� ،خطـ�ب هـ�ی »إ ْن َت ْس َـت ْفت ُح�ا«» ،إ ْن َت ْن َت ُهـ�ا«» ،إ ْن َت ُع ُ
ـ�دوا«» ،لکـم«َ » ،ع ْـنك ْم«
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
3
و » ِفئ ُتك ْم« همگی ب�ای مش�ک�ن است .
َ
َ َّ َ
ّ
َ
ْ
ع�مه مغنیه در تفسی� )ل َع ْم ُـ�ك ِإن ُه ْـم لفـی َسـك َ� ِت ِه ْم َي ْع َم ُهـ�ن( )حجـ� (۷۲ /مـیگ�یـ� کـه
ب�خی گفتهان� خط�ب در »لعم�ک« از س�ی خ�ا به ّ
محم� 9است و دیگ�ان گفتهانـ� :ایـن
خطـ�ب از سـ�ی ف�شـتگ�ن بــه لـ�ط اسـت .ولـی ایــن دیـ�گ�ه اخیـ� ،بـه ظــ�ه� سـی�ق ن�دیـکتــ�
َ
ً ََ ََ ُ َ
َ َْ ُ
4
�ن ِم َـن ْال ُم َع ّـ� َ
بين( )شـع�اء
ا� ِإله� آخ� فتك
است .همچنین وی خط�ب در آی� )ف� ت�ع َم َع ِ
____________________

 .1بنگ�ی� به :مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،۲ص .۳۴۰
 .2بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،4ص .۴۲۹
 .3بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،٣ص.۴۶٢
 .4بنگ�ی� به :هم�ن ،ج  ،۴ص .۴٨۵
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(۲۱۳؛ را به دلیل سی�ق ،مت�جه پی�مب� اک�م 9می دان�.

1

نتیجه گی�ی
مهم ت�ین ی�فتهه�ی پ�وهش ح�ض� عب�رتان� از:
 .۱ت�جه به ق�ع�ۀ »سـی�ق« بـه عنـ�ان یکـی از قـ�ائن ّ
مهـم م�جـ�د در کـ�م ،نقـش بسـ�ایی در
دستی�بی به م�اد الهی دارد و غفلت از آن انح�اف در تفسی� را در پی دارد.
 .۲اگ�چه در تفسی� الک�شف تع�یفی از سـی�ق و انـ�اع آن و همچنـین شـ�ایط تحقـق سـی�ق
وج�د ن�ارد ،ولی در مجم�ع ،روش م�لف در ت�جه به ق�ین� سی�ق پسن�ی�ه است.
ّ
 .۳ع�مه مغنیه ف�اگی� دانستن سی�ق را به عن�ان یک ق�ع�ۀ کلـی نمـیپـ�ی�د و در مـ�اردی
َّ
مخصص اط�ق مفه�م آی�ت نمیدان�.
معن�ی خ�ص سی�قی را
 .۴م�لف تفسی� الک�شف به سی�ق کلمـ�ت ،جمـ�ت و آیـ�ت ت�جـه داشـته ،معتقـ� بـه آن
می ب�ش� ،ولی به سی�ق س�رهه� اش�رهای ن�ارد.
 .۵در تفسی� الک�شف ،سی�ق بـ� ک�رب�دهـ�ی متنـ�عی مـ�رد ت�جـه قـ�ار گ�فتـه اسـت؛ گـ�هی
ب�ای تبیین معن�ی آی�ت و درست ش�ن مقص�د آیه از سی�ق استف�ده شـ�ه اسـت ،در مـ�اردی
ب�ای تعیین سبب ن�ول و تعیین مخ�طب�ن خط�ب آیـه بـه سـی�ق اسـتن�د شـ�ه اسـت .از دیگـ�
ک�رب�دهـــ�ی ســـی�ق در تفســـی� الک�شـــف بـــه کـــ�رگی�ی آن در تعیـــین م�جـــع ضـــمی� و کشـــف
مح�وف�ت آی�ت می ب�ش�.
یکی دیگ� از ک�رب�ده�ی سی�ق در تفسی� الک�شف به دست آوردن معن�ی واژگ�ن ب� اس�س
سی�ق است .در م�ارد متع�دی نی� ب� استف�دۀ از سی�ق به ارزی�بی اق�ال مفس�ان پ�داخته ش�ه
است که بیشت� آن ّرد دی�گ�ه آن�ن ب� اس�س سی�ق و گ�هی ت�یی� نظ� آن�ن ب�ده است.

____________________

 .1بنگ�ی� به :مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ج  ،۵ص.۵٢١
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من�بع
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ق�آن ک�یم.
ابــن اثیــ� ،مج ــ� الــ�ین ،النه�يــ� فـ ـی غ� يــب الح ــ�يث و ا�ثــ� ،تحقیــق ط ــ�ه� احمــ� ال ــ�اوی و
محم�د محم� الطن�حی ،دار احی�ء الکتب لعیسی الب�بی الحلبی ،بی�وت۱۳۸۳ ،ق.
امینـی ،عبــ�الم�من » ،نقـش ســی�ق درتفسـی� آیــ�ت قـ�آن « ،کــ�ث� معــ�رف ،ش۱۳۹۱ ،۲۱ش،
ص.۲۹۵ _۲۶۱
ب�بـ ــ�یی ،علـ ــی اکب ـ ــ� ،مک�تـ ــب تفس ـ ــی�ی ،پ�وهشـ ــگ�ه ح ـ ــ�زه و دانشـ ــگ�ه ،ته ـ ــ�ان۱۳۸۱ ،ش و
۱۳۸۶ش.
تق� یـ�ن ،عبـ�س » ،گ�نـهشن�سـی سـی�ق در تفسـی� المیـ�ان « ،تحقیقـ�ت علـ�م قـ�آن و حــ�یث،
ش۱۳۸۸ ،۲ش ،ص.۱۴۸ _۱۲۷
جعفـ�ی ،یعقــ�ب» ،د�لـت ســی�ق و نقـش آن در فهــم آیـ�ت « ،ت�جمــ�ن وحـی ،ش ،۲۲بــیتــ�،

ص.۷۷ _۶۲
 .7ربیـع نتــ�ج ،ســی� علــی اکبــ� ،نقــش سـی�ق در کشــف معــ�نی قــ�آن از نظــ� م�لــف المیــ�ان «،
مط�لع�ت اس�می ،ش ،۷۲ص .۸۲ _۵۵
 .8رجبی ،محم�د ،روش تفسی� ق�آن ،پ�وهشگ�ه ح�زه و دانشگ�ه ،قم ،چ�پ پنجم۱۳۹۱ ،ش.
 .9زبي�ى ،محم� م�تضى ،ت�ج الع�وس من ج�اه� الق�م�س،دار مکتب� الحی�ة ،بی�وت ،بیت�.
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
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زرکشی ،ب�رال�ین محم� بن عب�ا� ،الب�ه�ن فی عل�م الق�آن،دارالمع�فه ،بی�وت۱۴۱۰ ،ق.
سبح�نی ،جعف�» ،روش صحیح تفسی� ق�آن « ،قبس�ت ،ش ۱۳۸۲ ،۲۹ش ،ص .۲۹ _۹
سـی�طی ،جـ�ل الـ�ین ،ا�تقـ�ن فـی علـ�م القـ�آن ،دار الكتـ�ب الع� بـ� ،بیـ�وت ،چـ�پ دوم،
۱۴۲۱ق.
ش� ک�ی ،سیمین�خت» ،نقـش سـی�ق در تفسـی� جـ�مع البیـ�ن عـن ت�و یـل آی القـ�آن « ،علـ�م
انس�نی دانشگ�ه ال�ه�اء ،ش ،۴۱ص.۲۲۱ _۲۰۳
ّ
ص�ر ،سی� محم� ب�ق� ،دروس فی علم ا�ص�ل ،م�سس� النش� ا�س�می ،قم۱۴۱۰ ،ق.
طب�طب�یی ،سی�محم� حسین ،المی�ان فی تفسی� القـ�آن ،دفتـ� انتشـ�رات اسـ�می ج�معـه
م�رسین ح�زه علمیه قم .چ�پ پنجم۱۴۱۷ ،ق.
طب�سـی ،ابـ� علـی فضـل بــن حسـن ،مجمـع البیـ�ن فــیتفسـی�القـ�آن ،انتشـ�رات ن�ص�خســ�و،
ته�ان ،چ�پ س�م۱۳۷۲ ،ش.
ط�یحی ،فخ� ال�ین ،مجمع البح�ین ،تحقیق احم�الحسـین ،کت�بخ�نـه م�تضـ�ی ،تهـ�ان،
۱۳۹۵ق.
طیب حسینی ،سی� محم�د ،چن� معن�یی در ق�آن ک�یم ،پ�وهشگ�ه ح�زه و دانشگ�ه .قم،
چ�پ دوم۱۳۸۹ ،ش.
ع� ئلی ،عب�ا� ،الصح�ح فی اللغ � و العل�م ،دار الحض�رة الع�بیه ،بی�وت۱۹۷۴ ،م.
ف� ک� میب�ی ،محم�» ،سی�ق و تفسی� ق�آن « ،قبس�ت ،بی ش۱۳۸۷ ،ش ،ص.۱۵۴ _۱۳۱
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قمی ،می�زا اب�الق�سم ،ق�انین ا�ص�ل ،چ�پ سنگی ،بیت�.
کلینی ،محم� بن یعق�ب ،الک�فی ،دارالکتب ا�س�میه ،ته�ان ،چ�پ چه�رم۱۳۶۵ ،ش.
کنع�نی ،حسین» ،سی� ک�رب�د تح�ل سی�ق در تفسی� « ،مشک�ة ،ش۱۳۸۳ ،۸۷ش.
م�زن�رانى ،على اكب� سيفى ،دروس تمهی�ی� فی الق�اع� التفسی�ی� ،م�سس� النش� ا�س�مى،
قم۱۴۲۸ ،ق.
مجلسی ،محم� ب�ق� ،بح�ر ا�ن�ارالج�مع� ل�ررأخب�ر ا�ئم� ا�طه�ر ،ا�س�میه ،ته�ان ،بیت�.

 .26مع�فت ،محم� ه�دی ،التمهی� فی عل�م الق�آن ،تمهی� ،قم۱۳۰۹ ،ق.
 .27معلـم ک�یـی ،شـمس ا� ،روششن�سـی تفسـی� مــن وحـی القـ�آن ،انتشـ�رات م�سسـه آم�زشــی
پ�وهشی ام�م خمینی)ره( ،قم۱۳۹۱ ،ش.
 .28ـــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ » ،نقش سی�ق از نگ�ه ع�مه فضل ا� « ،پ�وهش ه�ی ق�آنی ،ش،۶۴
بیت� ،ص.۱۸۵ _۱۶۲
 .29مغنیه ،محم� ج�اد ،تفسی� الک�شف ،ت�جمه م�سی دانش ،ب�ست�ن کت�ب ،قم۱۳۸۳ ،ش.
 .30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،تفسی� الک�شف ،دارالکتب ا�س�میه ،ته�ان۱۴۲۴ ،ق.
 .31ن�ی� ،نفیسه» ،تعـ�رض سـی�ق و اسـب�ب النـ�ول در مق�یسـه تف�سـی� شـیعه و سـنی « ،پـ�وهش
دینی ،ش۱۳۸۷ ،۱۶ش ،ص .۱۳۸ _۱۱۹
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