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 1زهره شریعت ناصری
 2علی صفری

 3رادمحمدعلی مهدوی
 چکیده

ک کههه مفسههران بههرای داللههتهههامههال گزیننههد در هههر دور، متفههاوت بههود، یههابى آیههات بههر مىیى 
ک یا مهم در است. ک مقبهول بهود، و برخى از ادوار تاریخ تفسیر، روایت، تنها مال تهرین مهال

کال ، بر روایت تر،ین یافته اسهت.در برخى از دور، نیهد مفسهران بهین ایهن دو  گها، ها بافت 
کرد کهه پذیرفتهه انهد. مفسهران بهر اسهاس نهوع، رینه، تعامل ایجاد  کهى  انهد، دربهار، آیهات مال

حاضههر بههه روش  مقالههه انههد.حههوز، زنههان در سههور، نسههاا بههه نتههایس معنههاداری دسههت یافتههه
گیههری نمههود، اسههت. نتیجههه  ایههن توصههی  و تحلیههل محتههوای تفاسههیر، ایههن تعامههل را پههى 

ک هر مهوارد، مفسران دور، معاصر در تعامل س که داد، است نشان بررسى یاق بها روایهت در ا
یهابى آیهات حهوز، زنهان در سهور، نسهاا بهه طهور داللهت در انهد.سیاق را بر روایت تر،ین داد،
خاص( ) ى،دئ. تعامل ۲عا (، ) ىمجموع تعامل .۱شود: کلى دو نوع تعامل مشاهد، مى

 و تعامل ،دئى از بسامد باالتری برخوردار بود، است.
 .نساا سور، ،زنانآیات  تفسیری، تیروا ،اقیس ه  کلیاژه  

ح . ۱  مسألهطر

سهور، بهه  کلهى سهاختار از ،دئهى و مهتن عناصهر پیونهد و انسهجا  عوامهل از سور،، یکى عنوان
                                                      

 .(shariatnaseri@yahoo.comدانشجوی دکتری مدرسى معارف) رآن و منابع اسالمى(دانشگا،  رآن و حدیث )نویسندۀ مسئول( ). 1
 .(.safari.1385@yahoo.comاستادیار دانشگا،  رآن و حدیث ). 2
 .(mahdavirad@ut.irدانشیار دانشگا، تهران ). 3

 فصلن مه علمی علوم حایث
 (۹۸ )پیاپى ۴سال بیست و پنجم شمار، 

  ۷۸ - ۵۶ص  ،زمستان
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گههذاری مى رود و در محههدود،  رینههه سههیاقشههمار مههى  سههاختار فهههم در ایههن  رینههه شههود.،ههای 
کلهى نقش سور، معنایى رسهاند. انتخهاب سهور، یهاری مى مقدماتى دارد و مفسهر را در معنایهابى 

 سور، نساا از ،هت معناداری نا  سور، بر مباحث حوز، زنان است.
 از نیهد حکهیم کهال  اسهت. اسهتوار بالغهت و فصهاحت اصهول بهر محهاور، در کهال  ارتباط و پیوستگى

 کهافى تو،هه مهتن سراسهر در کالمهش یههاارافهت بهه خهود، گهویش در او و نیسهت خهالى پیوستگى این
سههیاق یهها شههاهد  .اسههت بههرد، بهههر، معههانى، بیههان در پیوسههتگى ایههن از کالمههش ،ههای ،ههای در و هداشههت

کههه در فرآینههد اهههور مههتن و داللتدرونههى،  رینههه  یههابى آن، نقههش اساسههى دارد و بههه خصههوصای اسههت 
کهرد، پژوهان رآن کیهد  سهویى، روایهت نیهد یکهى از عناصهر کشه  معنهای  ازانهد. معاصهر بهر اصهالت آن تی
کهه نمهود آن بیشهتر در این دو  رینه، تعامالت و تعارضاتى به و،ود مى نبی شود. گا، لمداد مى رآن  آیهد 

مقالهه بهر چگهونگى تعامهل ایهن دو  سهلالبر این اسهاس،  شود.روش تفسیری مفسران معاصر مالحظه مى
ک تعامهل ی  تهر،ین دارد، مهالکهه در تعامهل  رینهه سهیاق بها روایهت کهدا  رینه شکل گرفته است: این

 اند؟ی  را پذیرفته و کدا  را رد کرد،چیست و مفسران در تعاری سیاق با روایت کدا 
کتاب، مقالهه و...( پیشهینه منابع این عنوان در ای نهداردت هرچنهد دربهار، مکتوب )به شکل 

کهه  کارکرد آن در اندیشه تفسیری مفسهران، مقهاالتى منتشهر شهد، اسهت  کلیت موضوع سیاق یا 
  ختصاصى با عنوان مقاله ارتباطى ندارد.به شکل ا

 سیاق فیتعر .2
هواق»اصهل آن  سیاق، مصدر ساق یسوق و بهه معنهای ترغیهب بهه رانهدن حیهوان از پشهت  «سج

 2.گرفتنهدت شتران پشت سر ههم  هرار تتابعت االبل: تساو ت شود:گفته مى کهچنان 1سر استت
گفته مى ه معنای مهریه زن نیهد هسهتت شهاید از سیاق ب 3«.ساق االبل و غیرها» :شودهمچنین 

کهه شهتران را بهه  کهه در تهاریخ عهرب، مهریهه زنهان منحصهر در شهتر بهود، و از آن ،ههت  آن ،هت 
کاربرد یافته است. سپس در دور،سوی خانه زن مى های بعد به مهریه به راندند. این واژ، بر آن 

فههالن مههن  سههاق گوینههد:مى کهههچنان طههور عمههو ، چههه شههتر باشههد و چههه غیههر آن، تعمههیم یافههتت
کتاب 4.مهرهاامرَته: ای اعطاها  کنهد، در  اسهلوب  5شهدنهای ل ت، معانى ل هوی دیگهری نظیهر 

                                                      
که رانند، ،لو  رار مى .1  گیرد.در مقابل  یادت 
 .۱۹۴۲، ص۱، جلسان العرب .2
 .۴۳۶، ص۱، جمفردات الفاظ قرآن .3
 .۱۹۴۲، ص۱، جلسان العرب. 4
 .۱۹۰، ص۵، جلعینا .5
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کار رفته است. 1بندی و روان بودن،مله طرز سخن،  نید به 
تعهاری  ،هامع از  نیاوله انهد.کهرد، تعری  مختلفى یهاگونه پژوهان این اصطالح را به رآن

ههای علمهى پژوهان در تهالشمطرح شد، استت هر چند بسیاری از  رآن سیاق توس  اصولیون
گرفتههه کههار  ولههى بههه پیشههنهاد تعریفههى ،ههامع و مههانع 2انههدت و فکههری خههود در زمینههه  ههرآن آن را بههه 

کههدا  از اندیشههمندان مطههاب  مبنههای مههد نظههر خههود، تعریفههى از سههیاق ارائههه  هههرانههد. نپرداختههه
کهه سهیاق بهر مقصهود مهتکلم داللهت داردت ولهى این، اتفهاق نظهر دهمهه اندت امهاداد، کهه ایهن ارنهد 

کشههاند، اسههت. برخههى سههیاق را  رینههه  داللههت از چههه نههوعى اسههت، تعریهه  را بههه شههعاع خههود 
پیوسته لفظى نامیدند و برخهى غیهر لفظهى. اصهولیان  رینهه را از ،هتهى بهه لفظهى و لبهى تقسهیم 

ى همچههون بنههای عقههال، ا،مههاع، شهههرت اصههول فقههه بههه دالیههل و  ههراین غیههر لفظهه در کننههد.مى
گوینهد و چهون  رینهه و دلیهل لبهى از  بیهل الفهاظ فتوایى و سیر، متشرعه، دلیهل و  رینهه لبهى مى

مههثاًل عقههال در  3گیرنههدتنیسههت، عمههو  و اطههالق نههدارد. در نتیجههه، از آن دالیههل،  ههدر متههیقن مى
دهنههد، ولههى  ههدر متههیقن از داننههد و بههدان ترتیههب اثههر مىتعههامالت خههود خبههر واحههد را حجههت مى

گویند، آن، مورد وثوق باشد. که   روش آنان، حجیت خبری است 
گویند، از ا سا  داللت وضعىج غیر  اسهت و از سهویى،  (لبى) ىلفظداللت سیاق بر مقصود 

کهه در ایهن مبنها سهیاق این چهه رود. لهذا بهه  هدر متهیقن نیهاز دارد. رینه لفظهى ههم بهه شهمار مهى
که  آیهد.ها یا ،مالت دیگر بهه و،هود مىبر واژ، یا ،مله بر اثر همنشنینى با واژ، ویهگى ای است 

گر یابدت ولى تحق  یافتن آن با لفظى این مبنا را بوذیریم سیاق هر چند برپایه الفاظ تحق  مى ا
که عالو، بهر  هراین لفظهى،  هراین  نمونه بودنش مساوی نیست. این متفکران شهید صدر است 

کیهد مىود، سیاق معتبر مىعقلى را در محد  او کنهد.داند، هر چند بر  رینه پیوسهته بهودن آن تی
کهه بها ایهن  اقیس نویسد:مى کهرد، اسهتت اعهم از الفهااى  عبارت است از آنچه سخن را احاطهه 

کال  پیوسته کهال  سخن،  کهه بهر  ای را تشکیل دهند یا  راین حالیه، هماننهد اهروف و شهرایطى 
کهه ههر یه  از اینهها داللتهى بهر معنها و موضهوع اند در حهالاحاطه یافته تحسهین بهدری  4.دارنهدى 

کتاب معجم مفردات اصول الفقهه المقهارن مطهاب  بها ایهن مبنها تعریه  مشهابهى مطهرح  مول  
که با لفظ پیونهد خهورد، خهوا، لفظهى یها حالیهه باشهد»کند:مى برخهى دیگهر از  5«هر آنچه از  راین 

                                                      
 .۱۲۲۹، ص۲، جفرهنگ الروا .1
 .۱۳۹، ص۲ت االتقان فى علو  القرآن، ج۱۱۹، ص۱، جالبرهان فی علوم القرآن. 2
 .۱۳۷، ص۳، جتهذیب االصول .3
 .۹۰، ص۱، جدروا فی علم االصول. 4
 .۱۶۰، صمفردات اصول الفقه المقارن. 5



یرو
 کرد

ه س
جه

ه موا
ان ب

فسر
م

 اقی
ا روا

ب
 تی

لت
 دال

در
یآ یابی

 ات
نان

وزه ز
ح

 

 

 

59 

کید دارنهد.اندیشمندان نید در تعری  خود بر  )مقالیه بودن( سیاق تی بهه ههر  1مبنای لفظى بودنج
که هم از ساختار لفظى متن به دسهت مىحال، سیاق  رینه آیهد و ههم بهه میهدان  ابهل ای است 

 تو،هى غیر لفظى است.

 تفسیری تیروا .3
کهه بهه شهینى از شهئون آیهه مربهوط باشهد خهوا، بهامراد از روایات تفسیری، همه آن نقهل  ههایى اسهت 

نزول آیه مرتب  باشد، همچون فضای نزول و اسباب النزول خوا، به بحهث  رائهت یها معنهای اهاهری 
کهههه تفسهههیری بهههه خهههودی خهههود گسهههتر، وسهههیعى دارد، چنان اتیهههروا و بهههاطنى ارتبهههاط داشهههته باشهههد.

 شهههود.طبیعهههت روایهههت چنهههین اسهههت و  هههول، فعهههل، تقریهههر، تیییهههد و سهههکوت معصهههو  را شهههامل مى
کار  ، روایتىنیبنابرا   2.دینامتوان روایت تفسیری با هر ویهگى ای[ را مى] دیآکه در تبیین معنا به 

گونههه کههه کههارکرد روایههات در تفسههیر از  ههرون متقههد  مههورد پههذیرش مفسههران بههود، اسههت. بههه  ای 
گهر ذیهل آیهه، کهه ا  بسیاری، حتى به غیر از روایت به منبع دیگری اعتقاد نداشتند. به ایهن معنها 

کردنههد و بههدون روایههت در معنایههابى، بههه تو هه  تنههد همههان را تفسههیر آیههه  لمههداد مىیافروایههت مى
گیهری آن، 3رسیدند.مى کهار  گستردگى بهه  گیری از روایت و  با و،ود این، مفسران در میدان بهر، 

کرد، متفاوت  اند.عمل 
یههارویىدر دور، معاصهر هنههوز هههم روایههت یکههى از منههابع تفسههیر بههه شههمار مى بهها  آیههدت ولههى در رو

که روایت با سهیاق کی منابع دیگر دستخوش ت ییر شد، است. ى از این ت ییرات، زمانى است 
 کنهد.ى سیاق بر معنایى داللت دارد و روایت معنایى دیگر را داللهت مىعنی شود،معاری مى

ههایى تعامالتج سیاق با روایهت، همیشهه مطهرح بهود،ت ولهى متناسهب بها روش مفسهر تفهاوت نیا
گهها، سههیاق بههر روایههت مقههد   گهها، داشههته اسههت. نتیجههه تعههامالت بههه پههذیرش روایههت انجامیههد، و 
اخیههر در تفاسهیر متقهد  وضههوحى نهداردت امها در تفاسهیر معاصههر بهه وفهور یافههت  مهورد شهد، اسهت.

کههه حتههى دو  ههرن اخیههر سههیاق، چنههان اهمیههت مى در شههود.مى برتههرین  رینههه بههر حقیقههت »یابههد 
گههرفتن سههیاق، تفسههیر نههاممکن  در تفاسههیر4.دیههآبههه شههمار مههى« لفههظ دور، معاصههر بههدون در نظههر 
کههه بههر وحههدت شههودت چههون طبهه  مبنههای پذیرفتههه شههد، مفسههران و  رآنمى پژوهههان دور، معاصههر 

                                                      
 .۱۰۳-۱۰۰، صرو  تفسیر قرآن. 1
 .۴۴۶-۴۴۵، صاسباب اختالف الحدیث. 2

 .۳۴۰-۳۳۹، ص۲، جالدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه 3.
 .۲۲، ص۱، جنارالم .4
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گیری از سیاق، مبنای پذیرفته شد، را به چالش مى  کشهد.موضوعى  رآن نظر دارند، عد  بهر، 
که ب در ها بنا شهد،، ،هد ا شیو، و پایه معماری سور،این میان، تفاسیر نوینى چون تفسیرالبنایى 

کهه ههر هها تو،هه داشهتهمفسهران بها ایهن ایهد، بهه سهور، نیها با  بول سیاق امکان پذیر نیست. انهد 
کههه در موضهوع، هههدف،  سهور، از  هرآن بههه مندلهه یه  بناسههت و از نهوعى وحههدت برخهوردار اسهت 

کههه بههه همچههون ا،ههداا م 1،کنههدههها خههود نمههایى مههىشههکل، صههورت و رابطههه ختلهه  سههاختمان 
 با هم ارتباط دارند. نید -در سراسر  رآن –یکدیگر مرتب  اند، ا،دای ی  سور، 

 روابط سیاق با روایت .۴
تهوان در مطالعه نوع رواب  و تعامل سیاق با روایت، ذیهل آیهات حهوز، زنهان در سهور، نسهاا مى

ب(  )عههها ( ىمجمهههوع رواب )تعامهههل( (الههه  تعامهههل را از یکهههدیگر بهههاز شهههناخت: دو سهههطن از
 )خاص( ى،دئ رواب )تعامل(

 عام() یمجموع. رابطه ۴-1
گرفتهه مى که محتوای روایت با مجموع  رآن در نظر  شهود و بهین مفههو  روایهت بها به این معنا 

کهه تمها   هرآن، همهه محتهوای این چهه پهذیردتمفهو  ،امع  رآن و دیدگا، آن تطبیه  صهورت مى
کید مى کهاربرد سهیاق در تفسهیر،  ایهل  2کند.خود را تییید و تی اساسًا مبنای اولیهه در پهذیرش و 

شهرط پهذیرش سهیاق  کههچنان شدن به انسجا  و پیوستگى مضمونى و ساختاری  رآن استت
 نید همین بود، است و اساسًا سیاقج مجموعى بر همین پایه استوار است.

کهل  هر 3انواع سیاق در متن  رآن آن چههار نهوع سهیاق گویای پیوسهتگى مضهمونى اسهت. در 
 کهه اسهت سهیاق آورنهد، پدیهد ،مله، ی  ضمن درها کلمه آمدن هم پى در ىگاه و،ود دارد:

کنهار یکهدیگر و  . مهرادشهودگفتهه مى کلمهات سیاق بدان کلمهات در  از ایهن نهوع سهیاق چیهنش 
کهه  تشکیل ،مالت با نظم و ترکیب خاص با رعایت ارکان فعلى، فاعلى، مفعولى و ... است 

                                                      
 ، مقدمه.التفسیر البنایی للقرآن الکریم 1.
کنار انواع سهیاق تعبیهر مى« سیاق  رآنى»برخى از مفسران معاصر از این نوع سیاق به  2.  ،مان وحای القارآن)ر.ک:  آورنهددر 

 (.۱۷۳، ص۹ج
گ خصوصاً  3. کلهى دو  که توضهین آن در مهتن آمهد، اسهت. سهیاق در  هرآن بهه طهور   کههونهه دارد: سهیاق داخلهى سیاق داخلى 

کلمات، ،مله منظور اصول  ست وشامل سیاق عمومى ا کهها و سیاق خار،ى ها، آیات و سور،عبارت است از: سیاق 
که ییهر بنهای معهارف ،دئهى و فرعهى شهریعت بهر آن بنها مى کهه منظهور موضهوعى اساسى دین است  شهود، سهیاق موضهوعى 

کهه آیهه بهر آن نظهر دارد و الفهاظ و ع کهه همهان نظهم و ارتبههاطى  - اسهت و سهیاق ل هوی بهارات مطهاب  آن چیهنش شهد،اسهت 
 (.۷۷، صالوجوه و النظائر فی القرآن الکریمهای محی  بر لفظ و،ود دارد )ر.ک: واژگان و ترکیب در - است
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 موضهوع یه  بهرای کهه یىهها،ملهه آمدن هم پى گاهى 1.شودنع ربوبى پروردگار ناشى مىاز ص
نهوع  نیه. اگوینهدها ،مله سیاق را آن که آوردمى و،ود به ىا یس شود،مى بیان مجلس ی  در

اول در  اصهل از سیاق  رینه  طعى بر ،دا نبهودن پهیش و بعهد ،ملهه از فقهر، مهورد بحهث اسهت.
ک کهال  پیوسهته نهازل شهد، اسهت، کال  الهى آن است  ه هر آیه از  رآن از آغاز تا پایان بهه صهورت 

گاهىمگر این  ههم پهى از نید که  رینه  طعى داخلى یا خار،ى بر خالف آن و،ود داشته باشد. 
منظهور از سهیاق  گفهت. آیهات سهیاق بهدان تهوانمهى کهه آیهدمهى دسهت بهه معنهایى آیهات، آمدن

کنههار یکههدآیههات، چیههنش آن نههوع سههیاق بههه علههت آیههه محههور بههودن  ههرآن،  نیهها یگر اسههت.ههها در 
که بهه صهورت  رینهه شهودت ههای پهیش و بعهد تلقهى مىای بهرای تفسهیر آیههمنحصر به  رآن است 

کههه یکههى ارتبههاط صههدوری )هههم زمههانى نههزول( اسههت و دو  وحههدت  البتههه بهها دو شههرط اساسههى 
کلى یها ،زیهى.  کهه آیهدمهى دسهت بهه معنهایىا ههسهور، آمهدن ههم دنبهال بهه از نیهدگها،  موضوعى 

 .گویندها مىسور، سیاق بدان
ى، وسهتگیپ کهه عبهارت اسهت از آورد توان نقطه اشتراک و ،امع به دسهتاز انواع سیاق مى

گونهه اسهت: ارتبهاط صهدوری )پیوسهتگى در  نیا ارتباط و انسجا  متن. ارتباط و پیوسهتگى دو 
گر ت(پیوستگى مفهومى) ىموضوعنزول( و ارتباط  گسسهته نهازل شهود  ا کند، و  آیات به شکل پرا

گرفتهههه باشهههد، سهههیاق لفظهههى محقههه   گرفتنشهههان خهههود بهههه خهههودی صهههورت  کنهههار ههههم  هههرار  و در 
کههنمى کهرد لفظهى پیوسهتگىهها آن انیهتهوان منمى گرددت بدین معنا  خصوصهًا بها مبنها  2تبر هرار 

گر دادن نحو، چینش آیات. کنار ی ا که صحابه آیات را در  انهد، در ایهن کدیگر  رار داد،بوذیریم 
یههابى آیههاتج کههه برخههى از اشههتباهات مفسههران در داللتچنان 3تشههودصههورت سههیاق بر ههرار نمههى

کنند، فضایل اهل بیت  گردد.نید به همین مبنا باز مى :بیان 
گهر ،ملههدر صورت عد  بر هراری ارتبهاط مفههومى،  اعهد، سهیاق ،هاری نمى هها شهودت ییهرا ا

کننهد، ارتبهاط بهین مهتن بهه ههم تناسب محتوایى ند اشته باشند و از موضهوعات متفهرق بحهث 
 رینهه بهودن سهیاق، معقهول نبهودن  مهالک شهود.ریدد و فرآیند معنایابى با اخهتالل موا،هه مىمى

گوینههد،صههدور ،ملههه ای حکههیم در مجلههس واحههد اسههت و ایههن هههایى نههاهمگون و نامناسههب از 
ها در موضوع واحد و بهرای افهاد، مفههومى که همه آنیابد هایى تحق  مىمالک، تنها در ،مله

کههه میههان ا،ههدای آن همههاهنگى و پههذیر مىواحههد باشههند. تحقهه  سههیاق در صههورتى امکان گههردد 
                                                      

 .۲۷۸، ص۷ج ،التمهید فی علوم القرآن .1
 .۱۳۸و  ۱۲۹-۱۲۸، صشناسی تفسیر قرآنرو  2.
 .۱۵۷، ص۵، جسیر القرآنالمیزان فی تف .3
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کم باشد. زنهد و این صورت، مفسر به تفاسیر غیر وا عى از آیهات دسهت مى غیر در 1همگونى حا
 که مراد الهى ،د آن بود، است.و حال آن گیردای دیگر در نظر مىای را ناسخ آیهآیه

 شههودتمى 2شههرط انسههجا  و همههاهنگى محتههوا در  رینههه بههودن سههیاق، مههانع از تعههاری آیههات الهههى
 3آورد.خداونههد از ایههن  اعههد، مبنههایى بههه عههد  و،ههود اخههتالف در مههتن و محتههوا تعبیههر مههى کهههچنان

کههال  الهههى  لمههداد بههه ایههن  تعههاری شههود.مى همههین تعبیههر، پایههه و مایههه اسههتدالل بههر وحههدت سههیاق 
که هر ی  از دو آیه به شرط فراهم بودن مقومات حجیت آن  4.کندها، دیگری را نقو معناست 

کهرد. ۸توان در آیه اول سور، نساا، ذیل خلقت حوا از آد تعامل مجموعى را مى  بهه مالحظه 
سههتت بههه ایههن عقیههد، مفسههران متقههد ، خلقههت حههوا، نتیجههه خلقههت آد  و پههس از او و از او بههود، ا

که مفسران، منظور از نفس واحد، در  َدة)کیفیت  ٍس واحی ن  َنف  ی َخَلَقُک   می ذی
کهرد، (ال َ انهد را آد  معنها 

َجهه) و تعبیر و  هه َز ن  گفته« و همسرش حوا را از خودش آفرید»نید یعنى  (َو َخَلَق می کهه و  اند علت ایهن 
که لفهظ نفه گهر چهه درواحد، را با تای تانیث آورد،، این است   س، بهه داللهت ل هت ملنهث اسهتت ا

کهه انسهان بهه  «نفس»چون  5تباشدمعنا مذکر  عهین ههر چیهدی اسهت و نفهس انسهان، چیهدی اسهت 
کهههه مهههراد از اهههاهر سهههیاق بههر مهههى واسههطه آن انسهههان اسههت. هههَدة  »از آیههد  از و مهههراد  ۷آد « َنْفههس  واحج

کهه بیهان مى« مهن»لت معنهای اما برخى از مفسران معاصر بر اساس دال 6حوا باشدت« یو،ها» دارنهد 
َجهه) و  هه َز ن  که همسر آد  از نوع خود آد  و انسانى چون او بود، اسهت (َو َخَلَق می و  7به این معناست 

گر مطاب  برخى روایات، خلقت حهواصحت تفاسیر  رون متقد  را به چالش مى از  کشند، حتى ا
کهه بهر آن داللهت د، نمهىدند، آد  عنوان شد، باشدت لیکن از خود آیه اسهتفا شهود و در آیهه، چیهدی 

َجهیه)عالمه طباطبایى در تفسیر عبارت  8.نداردکند، و،ود  و  هه َز ن  مجمهوعى را بهر  اقیسه (َو َخَلَق می
                                                      

 .۱۳۹، صتفسیر موضوعی قرآن کریم 1.
کههه بههدان تعههاری مسههتقر مى .2 گونههه تصههور دارد: الهه ( تعههاری حقیقههى و بههاطنى  کههال  شههارع دو  گوینههد. چنههین تعههاری در 

که بها تیویهل یها تعهدیل یکهى از دال کال  الهى را، ندارد. ب( تعاری ابتدایى و ااهری یا غیر مستقر  یهل امکهان تعارضى در 
کسمى شود و مفسر با تعمه  و تهدبر و فهمى یا بدفهمى یا عد  د ت ناشى مىیابد. تعاری نوع دو  در  رآن و،ود دارد و از 

البته با ،مهع عرفهى و رعایهت  واعهد آن )تعمهیم و تخصهیص، مطله  و مقیهد، ا،مهال و تبیهین، ار،هاع متشهابه بهه محکهم 
گویند، را به درستى درمى ی  (. ۲۱۸، ج۳، جدروا فی علم االصول)ابد و...( مراد 

 .۸۲سور،  سور، نساا، 3.

 .۲۱، ص۳، جاصول الفقه 4.

 .۵، ص۳، جمجمع البیانت ۴۶۱، ص۱، جالکشافت ۹۹، ص۳، جالتبیان فی تفسیر القرآن 5.

 .۱۳۵، ص۴، جالمیزان 6.

ن»مطاب  با این تفسیر  7.  .من نشویه خواهد بود« مج
 .۱۳۶، ص۱۷، جالمیزان .8



یرو
 کرد

ه س
جه

ه موا
ان ب

فسر
م

 اقی
ا روا

ب
 تی

لت
 دال

در
یآ یابی

 ات
نان

وزه ز
ح

 

 

 

63 

نشهیند و در دهدت هر چند داللت تما  روایات را با سیاق به مقایسهه مىداللت روایات تر،ین مى
هها و پیونهد معنهایى نید از طریه  سهیاق سهور،« عدت دروز، مدمح» دهد.پایان به رد روایات نظر مى

برخههى دیگههر بههر اسههاس معنههای بیانیههه 1.دهههدسههور، نسههاا بهها سههور، احههداب همههین نظههر را تههر،ین مههى
که هیچ دلیلهى بهر ایهن ادعها )خلقهت حهوا از آد ( از  هرآن و،هود ، همین دیدگا، را پذیرفته«من» اند 

بنهابراین، داللهت روایهات در  2حّوا، ذکری بهه میهان نیامهد، اسهت.نداردت ییرا در  رآن دربار، خلقت 
گذاشههته مى کنههار  شههود. مفسههران معاصههر در تفسههیر آیههه، ایههن زمینههه بههه خههاطر سههیاق مجمههوعى، 

 اند.اغلب، داللت  رآن به  رآن)سیاق عا ( را تر،ین داد،

 خاص() یجزئ. رابطه ۴-2
کلمات و ،مالت در آیات مى کهرد.بهه سهیا تواناز سیاق  نهوع سهیاق در  نیها ق ،دئهى تعبیهر 

ُبیر)در آیه  کهچنان گیری استت،ای ،ای  رآن  ابل پى ُُ ین   یَصیُه می ت  َامی بهَب َو َای  َ َتَبَقه ال   3(َو اس 
که دربار، ما،رای به دا  افتادن یوس  در دسیسه زلیخا بود، این نوع تعامهل در میهان مفسهران 

یعنهى یوسه  و زلیخها ههر دو بهه طهرف در شهتافتند و « ا اْلبهاَب َو اْسهَتَبَق »رسد. بدیهى به نظر مى
کدا  مى خواست هر چه یودتهر از دسهت آن زن اما یوس  مى خواستند یودتر بدانجا برسندتهر 

گنهها، آلههود، نشههود و امهها آن زن مى گههردد و بگریههدد و بههه  خواسههت بههدین وسههیله مههانع فههرار یوسهه  
کا  خهود از یوسه   که وی به در برسد ،لوی در راپیش از آن از سهیاق آیهات  4.بهازگیردگرفته و 

کهه مسهابقه زلیخها و یوسه ، بهه دو منظهور مختله  بهود، اسهت: یوسه  مهىبرمى خواسهت آیهد 
کند و زلیخا سعى مى کرد خهود خود را یودتر به در برساند و آن را باز نماید تا از چنگ زلیخا فرار 

کنهد، تها شهاید بهه مقصهود خهود نایهل شهودت ولهى را یودتر به در برسهاند و از بهاز شهدنش ،لهوگی ری 
یهد تهها دسههت یوسه  بههه در نرسههد. در  یوسه  خههود را یودتهر رسههانید و زلیخهها بهه طههرف یوسهه  دو

کهرد. ایهن پیهراهن از طهرف طهول پهار، نمهى شهد، مگهر بهه نتیجه، پیراهن او را از باال به پایین پهار، 
کههه در حهههال فهههرار از زلیخهها و دور شهههدن از و کهههه مالحظهههه چنان 5.باشههدی بهههود، همههین ،ههههت 

یههابى مسههابقه زلیخهها و یوسهه  بههه طههرف در و دوگههانگى نیههت هههر یهه ، از شههود، داللههت علتمى
                                                      

 .۱۰، ص۸، جالتفسیر الحدیث 1.

 .۲۴۴، ص۲، جتفسیر الکاشف 2.
 . ۲۵. سور، یوس ، آیه 3

 .۳۴۷، ص۵، جمجمع البیان 4.

 .۱۴۱-۱۴۰، ص۱۱، جالمیزان 5.
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کلمات، پیش  تر نرفته است.سیاق عبارات و 
کههاربرد فراوانههى یافتههه و در چنههد مههورد بهها روایههات تعامههل دارد.  سههیاق ،دئههى در سههور، نسههاا 

ل سیاق با روایت بهه رد روایهت و تهر،ین و پهذیرش سهیاق نظهر در برخى از موارد در تعام مفسران
مههوارد بههه تفصههیل، بررسههى  نیهها انههد.انههدت ولههى در انههدک مههواردی بههه پههذیرش روایههت رسههید،داد،
 شود:مى

 . تعامل سیاق با اسباب النزول۴-2-1
کات مفسران متقهد  و متهیخر در تفسهیر، ت ییهر اساسهى تعامهل روایهت بها نحهو،  از مطالعه مال

کات در دور، معاصهر بها ت ییهر اساسهى موا،هه شهد، و  نیا آید.یابى  رآن به دست مىداللت مال
گردیههد، اسههت. تعامههل سههیاق بهها روایههتج اسههباب  مطههاب  مبنههای تفسههیری مفسههران دچههار تحههول 

گونه است:  النزول چند 
 دست آمدن سبب نزول از سیاق به .۴-2-1-1

یهداد پژوهان رآن و مفسران اصطالح در نزول سبب  آن، ا تضهای بهه کهه اسهت پرسشهى یها رو
یههدادها آن مجموعههه بههه باشههد. شههد، نههازل آن پههى در یهها همدمههان  ههرآن از  سههمتى ههها پرسههش و رو
یهدادها و پرسهش شهود.مهى گفته النزول اسباب هها سهبب تها  نهزول آیهات نیسهتند، البتهه ایهن رو

 1اند.را اسباب النزول نامید، هاآورند، آنکه زمینه نزول آیات را فراهم مىولى به ،هت آن
 ولههى اسههتت آمههد،مههى شههمار بههه معنهها کشهه   ههراین از یکههى النههزول اسههباب گذشههته دوران از

 عنههوان  الههب در  رآنههى علههو  مههداخل از یکههى عنههوان مسههتقل بههه شههکل بههه هجههری سههو   ههرن از
 ایهن در مسهتقل کتهاب اولهین کهه نظرنهد ایهن بر یاری. بسشد افزود،ها نگارش به النزول اسباب
 نیهد برخهى 2.دارد اختصهاص النازول اساباب عنهوان با مدَینى ،عفر عبداَّلل بن على به موضوع
 اساباب چهه حهال، ههر به 3.دانندمى گا پیش زمینه این در را نیشابوری واحدی النزول اسباب
 بهه زمینهه ایهن در مههم یههانگاشهته از یکهى کتهاب این نه، یا بنامیم گا پیش را واحدی النزول
حجههر  ابههن ،ق(۷۹۴ ) ىیرکشهه ،ق(۷۳۲ ) ی،عبههر نیشههابوری واحههدی از. پههس آیههدمههى شههمار

 ایهههن از مسهههتقل شهههکلى بهههه  رآنهههى علهههو  مباحهههث ضهههمن ...و ق( ۹۱۱ ) ىوطیسههه ،ق(۸۵۲ )
 .اندکرد، بحث عنوان

                                                      
 .۱۲۱، صرو  تفسیر قرآن 1.
 .۳۲، صهای علوم قرآنیسیر نگار ت ۶۲۵، صتاریخ قرآنت ۲۱، صاسباب النزول 2.
 .۸۷-۸۰، صل قرآنپژوهشی نو در باب اسباب النزو. 3
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 صهبحى ،القارآن علاوم فای العرفان مناهل در الزر انى چون پژوهانى رآن نید معاصر دور، در
 اساباب در کاوشهى در حجتهى ،الحادیث التفسایر در دروز، ،القرآن علوم فی احثمب در صالن

 در طباطبههایى عالمهه و قارآن تااریخ در رامیهار ،القارآن علاوم فای التمهیاد در معرفهت ،النازول
 گهرفتن نظهر در بهرای و انهدداشهته اهتمها   رآنهى علهو  مهدخل ایهن به...  و المیزان تفسیر الیالبه

 برخهى .انهدننههاد، و عهى بهدان دالیلهى چنهد، بهه یها انهدکهرد، ذکهر فوایهدی ،تفسهیر در نهزول سبب
گهها، را النههزول اسههباب یهههافایههد،تههرین مهم  کهههانههدت چنانآورد، نظههر در فهههم و معنهها بههر شههدن آ

 است:  معتقد نیشابوری واحدی
  1برداش . گام افسیر وا  دو اواندیی ا.ات، دزول سب  فهییدن بدون

 است: معتقد که تیمیه ابن و
 دادسهتن کهه اسه  مسب  دادستن چون کند؛می اشااو وا ا.ه فهم دزول، سب  دادستن

  2اوود.می اومغان به وا سب 

 معاصهر مفسهران اغلب.انهدشهد، متهذکر را آیهه از شبهه و اشکال رفع معنا فهم بر عالو، برخى
 معنهها کشهه  در را آن  رینیههت تاحههدی و نامنههدآیههه مى یهها سههور، نههزول زمینههه را النههزول اسههباب

 .کنندنمى تلقى مهم سیاق، چندان با مقایسه داللت، در یافتن در اما پذیرندتمى
 تاریخى و ا،تماعى فرهنگى، زمینه و بافت بر که موا،هیم اندیشمندانى با معاصر دور، در
کید  رآن متن  و گیریشهکل در مههم اصهل عنهوان بهه النهزول اسهباب اندیشهى باز به و اندکرد، تی

 امهین چهون ى. متفکرانهانهدداشهته خاصهى مبهذول تو،هه آن یهابىداللت همچنهین و  هرآن تکّون
 و فرهنگههى و مههذهبى یهههاسههنت مطالعههه بههر کههه - شههاطى بنههت عایشههه او، تبههع بههه و الخههولى

کیهههد نهههزول روزگهههار مهههرد  نگرشهههى حتهههى و ا،تمهههاعى مو عیهههت  انهههدتاز ایهههن  بیل - انهههدکهههرد، تی
 روش از گیهریبهر، بها الکاریم للقارآن البناایی التفسایر کتهاب در شهاطى بنهت عایشهکه چنان
 ایه. کند تبیین و کش  راها سور، از برخى تاریخى زمینه کلى خطوط از بخشى کوشید استاد،
کسههتانى اندیشههمند الههرحمن، فضههل  بهها  ههرآن مههتن تعامههل بههر خههود آثههار از بسههیاری در کههه مههوثر پا

کیههد نههزول دور، تههاریخى شههرای  گردان د وکنههمههى تی یههادی حههد تهها کههه او مسههلکان هههم و شهها  در ی
 .فشرندمى پای مقوله این بر آیات یابىداللت

                                                      
 .۱۲، صاسباب النزول 1.
 .۱۰۲، ص۱، جمناهل العرفان فی علوم القرآنبه نقل از:  2.
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 نهی: زمکنندمى تلقى تاریخى زمینه دو محصول را  رآن پژوهان، رآن ى ازبرخ دوران، این در
 هزمینه و شهودمهى  لمهداد پیهامبر بهه رسهانىپیا  نهوع و وحى همان که الهى نهی. زمبشری و الهى

 در بههازنگری بهه حتههى متفکهران نیه. اگردیههد آیهات نهزول مو،ههب کهه نهزول عصههر شهرای  و ،امعهه
 غیههر: ،هههان پندارنهدمههى زمینهه دو تقابههل محصههول را  هرآن آورنههد ورو مى وحهى تحویههل و تعریه 
 دربههار، کههه اسههت عصههر همههیندر  1.(پیههامبر عصههر ،امعهههمخلههوق ) ،هههان و( وحههى) مخلههوق
 در النهههزول اسهههباب تهههیثیر عهههد  دگا،یههه. د۱ :گیهههردمهههى شهههکل فهههاوتمت دیهههد سهههه النهههزول اسهههباب

. ۳دانههد، مههى مههلثر معنایههابى در کمتههر را النههزول اسههباب کههه حههدا لى تههیثیر دگا،یهه. د۲ معنایههابى،
ک ری دگا،ید نهزول، تفسهیر آیهه را  عصهر فرهنگهى - ا،تمهاعى زمینهه گرفتن نظر در بدون که حدا

 . داندناممکن مى
 حامهد. نصهر آورنهدنمهى نظهر در نهزول زمینهه بهدون را وحهى ابویید حامد نصر و الرحمانفضل 

 متهون، همهه همچهون  هرآن که مهتن کندمى تکیه نظر این بر فراوان النص مفهوم کتاب در ابویید
 چیهدی را النهزول اسهباب او. است تاریخى زند، وا عیت با تعامل محصول و ای فرهنگىپدید،

 بهها همههرا، مههتن ،ریههان» از: دانههدمههى عبههارت را  ههرآن و اردانگههنمههى آیههات ا،تمههاعى بافههت ،ههد
کنشههى و پاسههخ»  ههرآن او نظههر بههه .«وا عیههت  ایههندر  2.«خههار،ى وا عیههت  بههول یهها رد در اسههت وا

که مفسران متقد  مرتب  نزول سبب با متن تما  تلقى  نبودنهد معتقهد است. این در حالیست 
 معنایههابى بههر آن تههیثیر و النههزول اسههباب و،ههود اصههل داردت هرچنههد بههر نههزول زمینههه آیههات، تمهها  کههه

کید دارای اسباب النزول  را آیات چهارد، درصد داشتند. بر اساس آمار، مفسران متقد  تنها تی
کیهد دیگهر برخهى حاضر عصر در که حالى در3دانستندتمى کهه تی  دارای  هرآن آیهات تمها  دارنهد 

 النههزول اسههباب بههدون را  ههرآن مههتن کههه محققههانى هسههتند حههال عههین در اسههت. النههزول اسههباب
 4ندارد. و،ود النزولى اسباب هیچ  رآن در معتقدند و دانندمى

 در کهه رساندمى خود این و است مختل  النزول اسباب و  رآن نزول رابطه دربار، هادیدگا،
 تها  وابسهتگى محققهان شهد، پذیرفتهه مبهانى بهه آن عهد  یا آیات برای النزول اسباب گرفتن نظر
 تفسههیر بههه یهها انگارنههدمههى نههزول سههبب از برخههوردار را مههتن تمهها  کههه ىکسههاندر ایههن میههان،  .دارد

 نهزول، زمهان اهرف در معنا کردن محدود مآاًل به تفسیر، در آن دادن  رار مبنا با یا اندندد، دست
                                                      

 .۷۳، صهای وی در باب فهم و تفسیر قرآنفضل الرحمن و اندیشه 1.

 .۱۴۴، صمفهوم النص: دراسه فی علوم القرآن 2.

 .۱۱۸، صپژوهشی نو در باب اسباب النزول قرآن 3.

 .۱۳۵، صقع؛ تحلیل المضمونالوا الوحی و 4.
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که برخى تنها در مقا  تکّون، به سبب نزول اعتقهاد دارنهد، نهه در مداد، نظر قها  اندت به این معنا 
یهه مذکور، روش دو هر از فارغ طباطبایى، یابى. عالمهداللت  درکهه چهه این داردت ای بینهابینرو

 مباحهث بهه نهزول مهورد از عالمهه مهراد کهه اسهت نکتهه ایهن گویهای «نهزول مهورد» تعبیهر او سخنان
ز . ایهابىداللت مقها  نهه سهَور، ترتیهب و مدنى و مکى شناخت همچون گرددتمى باز  رآنى علو 

 و دانهدمهى کهافى مقصهودش رسهاندن در را  هرآن خهود ،(تفسیر) یابىداللت در که روست همین
 او بیهت اههل و پیهامبر بیهان بهه بایهد  هرآن مهراد تفههیم در» کهه کنهدمهى اعهال  مهردود را دیدگا، این

. پهذیردمهى را النهزول اسهباب ،ههاسهور، ترتیهب یها مهدنى و مکهى یهافتن مقها ج  در ولهى ت«کهرد ر،وع
 بهه تفسهیر  هرآن روش او روش. گزینهدمىبر یابىداللت در که است روشى دیگر، عامل نیهمچن
کید بسیار کهچنان و است خود  رآن وسیله  اههل کهه روایهات از برگرفته است روشى کند،مى تی
 پیههههروان بههههه را تفسههههیر روش سخنانشههههان در و پرداختنههههدمههههى تفسههههیر بههههه بهههها آن نیههههد :بیههههت

 تهیثیربهى  هرآن دالالت تفههیم در را النهزول اسهباب اثهر کهه اسهت یهدگاهىد نیچنه 1.آموختنهدمى
 نیازمنهد خهود از غیهر بهه یهابى، مفههو  در و باشهد تمها  خهود داللهت در  هرآن مهتن ى. و تنامدمى

گهر و شهد خواهد نیازبى نید النزول اسباب از که است مسلم پیامبر،  ول به حتى نباشد، ذیهل  ا
 .آیه، تو   معنا ندارد معنایابى آن در نرسید، ما دست قل نشد و یا بهن النزولى ای اسبابآیه

چهه  اسهتت  هرآن ،هاودانگى و ،امعیهت النهزول، اسباب به نیازمندی عد  به مبنای  ایالن
 نهزول عصهر عربهى ،امعهه به تنها پس است. آیندگان و همگان زندگى برنامه کتاب اینکه این

گهههر نهههدارد اختصهههاص آن  بهههدون دارد و دسترسهههى بهههه مهههراد نهههزول سهههبب ات،آیههه همهههه بوهههذیریم. ا
کههههمهههى دیهههدگا، ایهههن منجهههر بهههه پهههذیرش پهههذیر نیسهههت،امکان  نهههزولش زمانهههه بهههه تنهههها  هههرآن شهههود 

گیری ا،از، نزول، مورد به آن بندیاحکا  و گذاری انون و اختصاص دارد  را آتهى مخاطبان فرا
 دیهدگا، مقابهل نقطهه د یقهاً  نهندت ردنگ بدان نباید و توانندنمى حاضر  رن مرد . پس دهدنمى

 محصول و فرهنگى پدید، و شد، نازل خود تاریخى زمینه و زمانه در  رآن پذیرندمى که کسانى
مفسههرانى چههون  دیههدگا، کههه پههذیرفت تههوانمههى بنههابراین اسههت. تههاریخى زنههد، وا عیههت بهها تعامههل
 دگا،یه. داسهت ،دیهد و نتىسه دیهدگا، دو مقابهل طباطبایى، دروز،، عبد، و م نیه نقطه عالمه
  ایل نزول سبب آیات تما  برای و پذیردمى روایات دریچه از تنها را متن فهم که متقد  سنتى
 را مهتن طبیعهت و کنهدمهى بشهری مهتن معاملهه  هرآن مهتن بها کهه معاصر ادبى نظریه دو  و است
 مفسهران معاصهر، کهه روسهت همین. از داندمى تاریخى و فرهنگى بستر و زمینه شدن در ایجاد

                                                      
 .۷۶-۷۵، ص۳، جالمیزان 1.
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 و صددرصهد و حتمهى نهه داننهدتمهى گریهاری آیه معنای به یافتن را، در را النزول اسباب ا،ماالً 
گهرو،  یىاروی. روپردازندمى النزول اسباب روایات نقد به غالباً  یابى،داللت مباحث در لذا این 

 را روایات این کمتر و تاس نگرانهمنفى و نقادانه رویکردی النزول، اسباب روایات با از مفسران
 آن شهههرای  احهههراز بههها سهههیاق از گیهههریبهر، نقهههشکهههه این چهههه دهنهههدتمهههى تهههر،ین آیهههه سهههیاق بهههر

 .النزول اسباب انى روایات بر تکیه از استتر پذیرفتنى
گذشهههتگان در پهههیش مى گهههرو، در تعامهههل سهههیاق بههها روایهههت روشهههى متفهههاوت از  گیرنهههدت ایهههن 

دانهد و ایههن کههه ا،تههاد در تعیهین سهبب نهزول را روا مىینکهه عالمهه طباطبهایى بها و،هود اچنان
های این رویکهرد ترین پیامدبیندت اما یکى از مهمها فراخ مىمجال را فراروی مفسران همه دور،

گرفته از ااهر آیهات را فراهم آمدن بستری مناسب برای بروز داستان های غیر وا عى و فرضى بر 
کههه در آیههات و از سههیاق اسههتفاد، مىاو بهها تو،ههه بههه نههص  ههر 1.دانههدمههى شههود، بههه آن و ،دئیههاتى 

بهه شهکل احتمهال و شهاید مفسهر نهامبرد،،  چنهد هر یازدتاستخراج سبب نزول فرضى دست مى
کههه ریختههه پیشههنهادش را ،امههه عمههل  ۹۱تهها  ۸۵ذیههل آیههات  سههور، نسههاا متناسههب بهها طرحههى 

  نویسد:ىپوشاند، است از این رو در آغاز بحث تفسیری آیات مذکور م
اأمل دو ا.ن ا.ات، ووشن اس  که دوباو  گروههی از مشهرکان دهازل شهد  کهه بهرای  با

گشهتند و بها مشهرکین دو کرددد. سهپس بهه محهل دهود برمهیمؤمنان اظهاو ا.یان می
شهددد. دیوددد. دو دتیجه دوباو  جنگیدن با ادان دچاو ارد.هد مهیشان شرک  میشر 

گفه  بهه ها مردد بوددد و دظرشان مقتلف بود؛ .ای میانمسلیادان دیز دوباو  قتال با 
کهه  - کرد و برای ان افراد دو چههر ها قتال کرد. د.گری مقالف  میدظر من با.د با ان

کرددد. ددای سبحان دو ا.ن ا.هات فرمهان داد .ها شفا   می - اظاهر به ا.یان داشتند
 2ادان بر حذو داش .مهاجرت کنند و .ا قتال و مؤمنین وا از شفا   دو حق 

گیهری از ذیل آیه هیچ نشانى از روایت نهدارد و تنهها بها بهر، المیزان سبب نزول مذکور، در بحث روایى
 سابقه بود، است. واعد تدبر، استخراج شد، است چیدی که در رویکرد مفسران متقد  بى

 ای دیگرای به آیه. تغییر و جابه جایی سبب نزول از آیه۴-2-1-2
ای مشخص به معنهای پهذیرش حتمهى روایهت ا، معاصران، یافتن سبب نزول ذیل آیهدر نگ

                                                      
 .۱۰۰-۶۹، ص«عالمه طباطبایى و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب النزول» 1.
 .۲۹، ص۵، جالمیزان 2.
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 ای دیگههر اختصههاص داشههته باشههد.نیسههت و ای بسهها بهها تو،ههه بههه سههیاق، آن سههبب نههزول بههه آیههه
کتاب گاهى سبب نزول ثبهت شهد، در  گذشهته رامفسران معاصر،   - ههای تفسهیری روایهى دور، 

پذیرنههد و مطهاب  بهها موضهوع آیههه بهه دیههدگا، نمى - ، اسهتکهه مههورد  بهول بسههیاری از مفسهران بههود
مفسهران شهیعى ذیهل ایهن  دههد.آنچه ذیل آیهه نهوزد، سهور، نسهاا رخ مى مانند رسندتدیگری مى

که شخصى از معنای آیه روایت آورد، تفسیر العیاشی آیه از ضی مه )اند  َبع  َهُب ا بی َتذ  ُضُل ُهن َ لی َو ل  َتع 
ْ ُتُم ُهن َ   ید و پاسخ شنید: پرس (آَت

مهرد، شقصهی لبهاس ها داشتند. وقتی کسی میمنظوو دهی از ان سنتی اس  که دبطی
اوادس  با د.گهری ازدواا کنهد و ادداد . ان زن د.گر دییدود وا بر سر هیسر او می

  1.بودا.ن سن  دو دوو  جاهلی  جاوی 

که در معنروایت آورد، ۷از اما  با ر تفسیر القمییا از  یل ُ )ای آیه: اند  نَن آَمُنی ا لی  َی ی یذی
َهه ال َ ی ُ

َ
یه أ

هه   سهَء َکر  ُث ا الن ی ن  َتری
َ
 فرمود:  (َلُک   أ

دو جاهلی  و دو اوا.لی که قبا.هل  هرب اسهرم اووددهد، وسهم چنهین بهود کهه وقتهی 
ادهداد  و مادد، او لباسش وا بر سر ان زن میمرد و زدی از او میشقصی دوستش می

شد ازدواا با ان زن وا به اوث ببرد، به ا.ن معنا که ا.هن ازدواا، مهر.هه هیین با ث می
ای کهه وفهیقش او وا هیسهر دهود کهرد  بهود هیسهر وی دواس ، با هیان مهر.هدیی
بهرد شد، هیادطوو که اگر ا.ن شقص پسر متوفی بود، هم دااح زن پدو وا اوث مهیمی

  از ددیا وف ، پسرش محصن بن أبهی و هم مال پدو وا، مرر  وقتی که ابو قیس بن أسل
قیس، جامه دود وا بر سر هیسر پدوش کبیشه ددتهر معیهر بهن معبهد ادهداد  و دو 

ای که پدو به او داد  بود، واوث دااحش شد و سپس او وا براالیف وها دتیجه با مهر.ه
ش شوهرم از ددیها وفه  و پسهر اَّللشاا.  برد که .ا وسول  کرد، کبیشه دزد وسول ددا

دههد و دهه ام وا مهیمحصن واوث دااح من شد، ده با من هیقهوابگی داود و دهه دفقهه
ات فرمود: او فعر بهه دادهه ۹ددا وسول کند که به دادواد  و اهلم بپیوددم.وها.م می

ات حایی دازل کرد دبرت کنم، دو ا.هن میهان برگرد اا اگر ددای اعالی دو باو  مسأله
ُحی)ا.ه شر.فه:  کی سیهءی َو لی  َتا  یَن الن ی ُک   می ُُ ...دهازل شهد و کبیشهه بهه اههل  ( ا میه َنَکیَح آبیه

  2.پیوس دودش 
                                                      

 .۲۲۹، ص۱، جکتاب التفسیر 1.

 .۱۳۴، ص۱، جقمیالتفسیر  2.
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 شبیه این روایات نید از منابع اهل تسنن نقل شد، است.
مفسرانى چون عالمه طباطبایى و محمد عدت دروز، با و،ود بررسى روایات اسباب النهزول 

ههای نقهل شهد، در ه را بها سهبب نهزولمسهتفاد از روایهات، سهیاق آیه و پذیرش اصل رسهم ،هاهلى
معتقدند آیه از ار  بهردن  دانند. این مفسران باالتفاقمنابع روایى و تفاسیر متقد  سازگار نمى

تفهاوت  1کنهد.کندت ولى از ار  بردن زنهان یهادی نمىاموال زنان به یور و نارضایتى آنان منع مى
کههه  در مرحلههه اول پههذیرش همههه روایههات محمهد عههدت دروز، بهها عالمههه طباطبههایى در ایههن اسهت 

کههه ،ههای ایههن روایههت در آیههات  نظههر مههذکور از دروز، مسههاوی اسههتت ولههى هههر دو اتفههاق نظههر دارنههد 
الترثهوا »اسهتت یعنهى « امهوال»یها بها تقهدیر « النسهاا»بعدی است، نه این آیه. پس اضافه ار  بهه 

کرهههها ى و طوسههه طبرسهههى،ولهههى مفسهههران متقهههد  چهههون  2یههها مجهههاز عقلهههى اسهههتت« امهههوال النسهههاا 
زمخشههری همههین عبههارات را بههه معنههای بههه ار  بههردن خههود زنههان مطههاب  بهها سههبب نههزول پذیرفتههه 

کتابشد، که در   3.رندیپذهای متقدمان آمد، مىای 
 آیه و رد روایت اسباب النزول اقیس .۴-2-1-3

کتب تفسیری دور، معاصر نمود یافته ا سهت و این نوع تعامل بین سیاق و اسباب النزول در 
َنیییه )کهههه تفاسهههیر یهههاد شهههد، ذیهههل آیهههه یابهههد چنانبهههه سهههور، نسهههاا نیهههد اختصهههاص نمى م  َو َلَقییی   َعلی

ین ری خی
 
َتأ ُمس  َنه ال  م  ُک   َو َلَق   َعلی ن  یَن می می َتق  ی ُمس  اول از  تیروا پردازند.با ذکر دو روایت به رد آن مى 4(ال 

کههه مى هههای متههیخر خههاطر زنههان در صهه ای از مههردان بههه گویههد: عههد،مههروان بههن حکههم اسههت 
کهه مى 5سهتادندیامى ییبهایى، پشهت سهر حضهرت رسهول  زن گویهد:و روایهت دو  از ابهن عبهاس 

گنهها، نیفتنههد، در صههفوف اول  کهههاین ای از مههرد  بههرایخوانههد، عههد،نمههاز مى او را نبیننههد و بههه 
ادند تها او را در ایسهتایستادند و برخهى بهرای نظهر انهداختن بهه انهدا  زن در صهفوف بعهدی مىمى

کننههد و ایههن آیهه نههازل  لههیکن ایههن آیههه بهها ایههن دو روایههت  6.شههدحهال رکههوع از ییههر ب ههل خههود تماشهها 
گرفتههه  کههه در آن  ههرار  مفسههران  7.اسههتانطبههاق نههدارد، نههه از ،هههت لفههظ و نههه از ،هههت سههیا ى 

                                                      
 .۵۷، ص۸، جالتفسیر الحدیثت ۲۵۴، ص۴، جالمیزان 1.
 .۲۵۴ص ،۴، جالمیزان 2.
 .۴۰، ص۳، جمجمع البیانت ۴۹۰، ص۱، جالکشافت ۱۴۹، ص۳، جالتبیان 3.
 . ۲۴. سور، حجر، آیه 4

 .۹۷، ص۴، جالدر المنثور فی تفسیر المأثور 5.

 همان. 6.

 .۱۴۹، ص۱۲، جالمیزان 7.
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کلى آیه، روایت اسباب النزول را رد  کلمات و محتوای  گرفتن سیاق  کننهد مىمعاصر با در نظر 
 نهند.یابى را بر سیاق مىو مبنای داللت

سییییهءی )نمههههود ایههههن نههههوع از تعامههههل ،دئههههى ذیههههل آیههههه  اُمیییی َن َعَلییییإ الن ی جییییاُل َا  َ ی  نیههههد مشهههههود 1(...الر 
کههرد، مفسههران اسههت. کههه مفسههران دور، معاصههر ایههن  2انههدگذشههته روایتههى را سههبب نههزول آیههه ذکههر 

کرد،و یا با  3اندسبب نزول را یا ذکر نکرد، سهبب نهزول  نیا اند.نقد سندی و متنى، روایت را رد 
 چنین است: 

امد و از شوهرش شهاا.  کهرد کهه بهه وی سهیلی زد  اسه .  ۹زدی دزد وسول ددا
اُمی َن ) فرمود: با.د قصاص شود. لیان چیزی دگذش  که ا.هه ۹وسول ددا جیاُل َا  َ ی الر 

سهءی ... 4.برگش دازل شد و زن بدون قصاص  (َعَلإ الن ی
 

کههرد، اسههت: بههه ،هههت  اول محمههد عههدت دروز، بعههد از ذکههر روایههت بهها بیههان علههت، آن را رد 
کتب صحاح وارد نشد، و دو  بها سهیاق سهازگاری نهدارد.این نظهر دروز، چنهین  بهه که روایت در 

که خداوند از آن داشهته ارتبهاطى نهدارد. ابهن عاشهور نیهد از  5سبب نزولى به محتوای آیه و هدفى 
کنار مى،هت سندی ر ُای ا )عالمه طباطبهایى نیهد ذیهل آیهه  6گذارد.وایت را  یَنُک   َرلیا َتب  َطع 

َ
ن  أ ِی َری

یلا ن َ َسبی هی کهه بهه اعتقهاد او در اهاهر روایهت نیهد داندت عهالو، بهر اینرا نافى محتوای روایت مى (َعَلی 
گفتار رسول خداکه از ااهرش بر مىاشکالى و،ود دارد و آن این که  بایهد «)صهاصالق» :۹آید 

که آن زن پرسیدت نه این صاص شود(، بیان حکم مسیله کهه پیهامبر بهه عنهوان  اضهى ای است 
گهر چنهین باشهد، بایهد دو طهرف دعهوی در محکمهه حاضهر  کرد، باشهدت چهون ا به  صاص حکم 

که آیهمى« القصاص»باشند و الزمه بیان حکم بودن  برای تخطئه رسول خدا نازل شهد،  رساند 
 7.ستینکه چنین ناست و حال آ

اساسًا رویکهرد معاصهران بهر نپهذیرفتن روایهت بهه خهاطر و،هود اشهکال در مهتن و سهند اسهت. 
بها نهص  هرآن ناهماهنهگ  پیامبر فتوایکه این اول، دارد: و،ود اشتبا، دو متن در آنان معتقدند

                                                      
 . ۳۴. سور، نساا، آیه 1

 .۱۵۱، ص۲، جالدر المنثورت ۵۰۶، ص۱، جالکشافت ۱۸۹، ص۳، جالتبیان 2.

 .۶۴۸، ص۲، جفی ظالل القرآن 3.

 همان. 4.

 .۱۰۴، ص۸، جفسیر الحدیثتال 5.

 .۱۱۲، ص۴، جالتحریر و التنویر 6.

 .۳۴۹، ص۳، جالمیزان 7.
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گهاستت چون بر اساس آیات ابتدایى سور، نجم پیهامبر از روی ههوا سهخن نمى ر در گویهد. پهس ا
گهها، فتههوای انههى نمى گههاهى نداشههت هههیچ  کههه  وامیههت دهههد و دو  اینزمینههه سههلال، علههم و آ

کننهد، بلکهه ایهن پیشهنهاد  گا، الز  دیدند به ضرب زنان ا دا   که هر  مردان به این معنا نیست 
هههر چنههد مفسههران بههه وا ههع، ضههرب را  1تنههها در هنگامههه نشههوز، آن هههم پههس از موعظههه و  هههر اسههت

 اند.کرد،معنایابى ن
برخههههههى دیگههههههر از مفسههههههران مطههههههاب  سههههههیاق، محتههههههوای آیههههههه را حههههههول مسههههههائل یو،یههههههت و 

انهد و معتقدنهد ایهن  یمومیهت  یمومیت)مسئولیت( مرد بر همسرش در دایهر، یو،یهت دانسهته
کسهى حه  دفهاع ح   صاص را ل و نمى کنهدت ییهرا در مهورد تعهدی و تجهاوز بهه حه  دیگهران ههر 

گر مردی برای ضرب زن که زن از ،ان خود دفهاع نکنهد یها  دارد. ا هجو  برد، دلیلى و،ود ندارد 
عالمه فضل اَّلل چنین دیدگاهى را تر،ین داد،ت  2برای تو   ضرب، تالشى از خود بروز ندهد.

کتاب های اسباب النزول با اسهامى متعهدد، ایهن نظهر هر چند در نظر او و،ود روایات مشابه در 
گفرا تقویههت مى کههه روایههت پههیش  تههه سههبب تههاریخى موثهه  بههرای نههزول آیههه نیسههت، بلکههه کنههد 

کرد، که این حدیث را به طور غیر موث ، اسباب النزول آیه  لمداد  کسانى است    اند.ا،تهاد 

 . سیاق آیه و رد روایت حاوی نسخ۴-2-2

نسههخ در ل ههت معههانى متعههددی دارد، ولههى دو معنههای ازالههه و نقههل اهمیههت بیشههتری یافتههه 
پذیرند و عنصهر محهوری معنهای نسهخ برخى از معاصران این معنا را نمى و،ود این، با 3است.

گههاهى بهها آوردن بههدل همههرا، را ازالههه و ابطههال دانسههته گرچههه  انههد، نههه نقههل یهها تحویههل و تبههدیلت 
کلى آن، ناار بهه تخصهیص زمهانى حکهم  4.شودمى نسخ، از لحاظ اصطالحى، با تو،ه به روح 

کههه نسههخ اواًل در بههه اسههتت آیههد و نسههخج یهه  حکههم بههه ایههن حکههم شههرعى پدیههد مى ایههن معنهها 
کنههون زمههانش سههرآمد، اسههت و  کههه امتههداد زمههانى آن حکههم تهها ایههن حههد معههین بههود، و ا معناسههت 

نشهیند و در احکها  منسهوخ  هرآن زمهان ا،هرای حکهم نسهخ شهد، از حکم ،دید بهه ،های آن مى
هد اسهت.تعری  از سوی عالمه طباطبهایى نیهد پذ نیهم 5اول، مو ت بود، است.  او یرفتهه و موّیج

                                                      
 .۲۲۲، ص۲، جالتفسیر للکتاب الله المنیر 1.
 .۲۲۹، ص۷، جمن وحی القرآن 2.
 .۱۲۱، ص۱۴، جلسان العرب 3.
 .۷۱، ص۶، جتسنیم 4.
 .۱۶۷، صمتفسیر موضوعی قرآن کری. 5
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کههههردن پایههههان مههههدت حکههههم  البتههههه نسههههخ 1.دانههههدو تمهههها  شههههدن زمههههان آن مههههى نسههههخ را آشههههکار 
 بنههها بههر تعریفههى دیگههر، نسههخ، رفههع امههر ثابهههت 2.داراسههتاصههطالحى شههرط دائمههى بههودن را نیههد 

گذشههتن زمههان آن اسههت چههه ایههن امههرج برداشههته شههد، از احکهها   در شههریعت بههه واسههطه ارتفههاع و 
باشد، مانند و،وب و حرمتت یا از احکا  وضعى باشد، مانند صحت و بطالن و چهه تکلیفى 

کهه بهه خهدای متعهال برمى گهرددت از آن ،ههت این امر از مناصب الهى باشد یا غیر آن از امهوری 
3.استکه شارع 

 

انهد و آیههه را برخهى از مفسهران دور، معاصههر در تعامهل سههیاق بها روایهت، سههیاق را مقهد  داشههته
کههرد،تنههها  تههر،ین سههیاق بههر روایههت تفسههیری، مربههوط  نمونههه انههد.متناسههب بهها سههیاق، معنایههابى 

ُ وا )اسههت بههه آیههه  ن  َشییهی ِی ُک   َریی یین  َبَعییة  می ر 
َ
ن َ أ هی ُ وا َعَلییی  ییهی َت   ُک   َرهس  سییهئی یین  نی َ ییَة می فهحی یَن ال  تی

 
یإ َیییأ ی

َو اللییا َ
ییهُهن َ  ُبُییی تی َحَ َیی  َیَتَ ر َ یییإ ال  ییُک ُهن َ ِ سی م 

َ
یلا   َرأ ییُه َلُهیین َ َسییبی َعییَل الل َ و  َیج 

َ
ُت أ َمیی   از اهههور آیههه بههه دسههت  4.(ال 
 پهس کنهد.که روایت نید همین اههور را تیییهد مىکه مراد از فاحشه در آیه، زناستت عالو، بر این

گر مسلم شد زنى دچار زنا آیه، داللت دارد بر این بها شههادت چههار نفهر( حکهم حهبس شد )که ا
ت اسهت که نهایت مدت حبس را مر  زن  هرار داد،آید به  رینه اینئمى زن به میان مىکردن دا
کههرد و فرمههود یهها آن و یهها ایههن ولههى این یلا)کههه تردیههد  ییُه َلُهیین َ َسییبی َعییَل الل َ و  َیج 

َ
ُت أ َمیی   ییهُهن َ ال   (َحَ َیی  َیَتَ ر َ

که حکم حبس ابد نسخ شای است به ایناشار، که همین ودت هم چنانکه امید آن و،ود دارد 
کههه آنههان را در خانههه 5طههور هههم شههد. گونههه زنههان ایههن اسههت  ههها بنههابراین، حکههم اولههى و مو ههت ایههن 

چنهین آیهاتى نسهخى رخ  در شهد. تحت نظر بگیرید. سپس این حکم به حکهم سنگسهار مبهدل
کههه اههاهرش متضههمن حکمههى دائمههى کهه آیهههنهداد، اسههتت چههون نسههخ عبههارت اسههت از این ای 

گردد و مسیله مورد بحث این آیهه چنهین نیسهتت ییهرا حهبس سیله آیهاست، به و ای دیگر نسخ 
کههه بههه  ابههد در خانههه، نههه تنههها اهههوری در دائمههى بههودن حکمههش نههدارد، بلکههه اهههور در ایههن دارد 

کههه دو روایههت طباطبههایى بهها و،ههود این عالمههه شههود.یودی حکمههش بههه حکمههى دیگههر مبههدل مههى
بههر روایههت را مقههد   مهها در نهایههت، اهههور آیههه بههر اسههاس سههیاقا 6تکنههدمبنههى بههر نسههخ را نقههل مههى

                                                      
 .۲۴۹، ص۱، جالمیزان 1.
 .۲۳۵، ص۴همان، ج 2.
 .۲۷۷، صالبیان فی تفسیر القرآن. 3
 . ۱۵. سور، نساا، آیه 4

 .۲۳۴، ص۴، جالمیزان 5.

 همان. 6.
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 پردازد.شمرد و به طرح و رد روایت مىمى
همچنهین  و مفّسهران ههایدیهدگا، عالمه ،وادی آملى نید چنین رویکردی دارد. او بها بررسهى

 نسخ ییرا نیستت اصطالحى نسخ نسخ، این از منظور که است برگزید، را دیدگا، این روایات،
 حکمهى یها و کند اعال  را گذشته شریعت به عمل زمان پایان شریعتى که است آن الحىاصط

گهرکهه این بهر افزون دهدت دیگر حکمى به را خود ،ای مدتى از پس دارد، ابدیت در اهور که  از ا
 زمهانى تها حکهم ایهنکهه این بهر کند داللت و باشد حکمش بودن مو تى یادآور  انون، خودج  ابتدا
 رود.مهى کنهار پیشهین حکهم ،دیهد، حکهم آمدن با و باشد نیامد، ،دید حکم که دشومى ا،را
 اسهت. چنهین ثهانوی اطهالع تها مسیله، حکم است گفته گویا گویند.نمى نسخ اصطالحاً  را این
گهر نتیجهه، در. نیسهت ابهدی  بلهى حکهم پس  نبهود، (َسیبیلا   َلُهین َ  الُل  َیجَعیَل  أو) عبهارت آیهه، در ا

 ثبوتهاً  و کاسهتمهى آن اسهتمرار از بعهدی دلیهل و داشت اهور ابدیت در یوتب در امساک حکم
 1.بودمى نسخ اثباتاً  و زمانى تخصیص یا تقیید

 . سیاق آیه و پذیرش روایت۴-2-3

مانهدت موارد محدودی در تعامل سیاق با روایت، سیاق به مو عیت و  وت خود محفهوظ مى
کید مى ت از تعامل به تیدیب زن به شهرط خهوف نشهوز طهى این دس نمونه شود.ولى بر روایت تی

گانه برمى برخى از مفسران معاصر در بحث تفسیری بهر مسهیله ضهرب نظهری  2گردد.مراحل سه 
گویههها مفههههو  ضهههرب و اطهههالق آن را بههها شهههرای  و مو عیهههت عصهههری زنهههان، هماهنهههگ  ندارنهههد و 

کننههد و انبههداری مىبیننههدت ولههى در بحههث روایههى بهها ذکههر چنههد روایههت از مو عیههت زنههان ،نمى
 نمایند.داللت روایت را بر،سته مى

گرفهت، مرا هب باشهد  زن عالمه طباطبایى با ذکر روایاتى چون: کهس او را  لعبهت اسهت و ههر 
کهه کهه مى ۹ضایعش نسازد و با آوردن حدیثى از رسهول اَّلل  فرمایهد: آیها ،های تعجهب نیسهت 

گردن شود گا، با او دست به   بهه ایهن نتیجهه ؟ در نهایت، خوانند، راکسى همسرش را بدند و آن 
کهمى یهاد اسهت. رساند  کسهى در آن امثال این بیانات در احادیهث بسهیار ی گهر  کنهد، ا هها د هت 

رسهد عالمهه طباطبهایى بها یهادکرد روایهات از نظر مى به 3کند.نظریه اسال  را دربار، زنان درک مى
گونهه اعمهال آزار  - بودکه متضمن مدارا با زنان  - بر سنت نبوی ۹ ول پیامبر  کید دارد و هر  تی

                                                      
 .۶۴۵-۶۴۴، ص۱۷، جتسنیم 1.
 .۳۴. سور، نساا، آیه 2
 .۳۵۱-۳۵۰، ص۴، جالمیزان .3
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 پذیرد.به زنان را نمى

 نتیجه
 مطالعهههه تفاسهههیر متقهههد  و معاصهههر ذیهههل آیهههات حهههوز، زنهههان، رویکهههرد متفهههاوت مفسهههران را در

گذشهههتگان بهههر اصهههل روایهههت در داللتتعامهههل سهههیاق بههها روایهههت بهههه اثبهههات مى  یهههابىرسهههاند. 

کیهههد داشهههته  هیافهههت انتقهههادی بهههه منصهههه اههههور رسهههید،انهههدت ولهههى در دور، معاصهههر رآیهههات تی

 انهههد یههها بههها ذکهههر روایهههت بههههاسهههت. مفسهههران در بسهههیاری مهههوارد سهههیاق را بهههر روایهههت تهههر،ین داد،

ها محصول مبنای دیگرگون مفسران در اند و همه اینانتقادی  وت بخشید، - نگا، ا،تهادی
کنونى است. در نگا، معاصران هر روایتى منبهع تفسهیر و داللت رودت ابى بهه شهمار نمهىیهشرای  

کم بر آیات در معنایابى تر،ین دارد. درچه این  در اساسًا بهدون معاصر دور، تفاسیر که روح حا
تهوان میهان سهیاق و روایهت تعهامالتى را بهه شهودت ولهى مىمهى نهاممکن تفسهیر سهیاق، گهرفتن نظر

نمههود داشههته  رسههمیت شههناخت. ایههن تعامههل در سههور، نسههاا ذیههل آیههات حههوز، زنههان در دو زمینههه
ههههای اسههت: تعامههل مجموعى)عههها ( و تعامههل ،دئى)خهههاص( و تعامههل ،دئههى در آیهههات نمونههه

 .بیشتری داشته است

 کتابنامه
کریم.   رآن 

 .ش۱۳۸۵ دارالحدیث، م:  لنگرودی، فر احسانى محمد ،الحدیث اختالف اسباب -
 .ش۳۶۹۱ اسالمى، فرهنگ نشر تهران: دفتر حجتى، با ر محمد سید ،النزول اسباب -
گوزلهو، ذکهاوتى علیرضها تر،مهه: نیشهابوری، واحدی احمد بن على ،النزول اسباب - تههران:   را

 .ش۱۳۸۳ نى، نشر
کههى، م، الرحمتههى اَّلل تحقیهه : رحمههه مظفههر، رضهها محمههد ،الفقااه اصااول -  النشههر موسسههه االرا

 .ق۱۴۳۰ االسالمى،
 .ق۱۴۱۰ بیروت: دارالمعرفه، یرکشى، عبداَّلل ،القرآن علوم فی البرهان -
 .ق۱۴۳۰ الخویى، االما  آثار احیاا موسسه م:  خویى، ابوالقاسم ،القرآن تفسیر فی البیان -
تههران:  سهیدی، حسهین سهید تر،مهه الجمهل، بّسا  ،قرآن النزول اسباب باب در نو پژوهشی -

 .ش۱۳۸۹ سخن، نشر
 .ش۱۳۷۹ رآن،تهران: امیرکبیر،  تاریخ رامیار، محمود ،قرآن تاریخ -
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 .تابى العربى، الترا  احیاا بیروت: دار طوسى، حسن بن محمد ،القرآن تفسیر فی التبیان -
 مشههد، الکهریم، للقهرآن البنهایى التفسهیر بسهتانى، محمهود ،الکاریم للقارآن البنایی التفسیر -

 .ش۱۳۸۰ رضوی،  دس آستان
 .ق۱۳۸۳ العربیه، دارالکتب  اهر،، دروز،، عدت محمد ،الحدیث التفسیر -
 العهها  المصههریه الهیئههه نشههر مصههر،،رضا، رشههید ،بالمنااار لشااهیرا الحکاایم القاارآن تفساایر -

 . ۱۹۹۰للکتاب،
 .ش۱۳۶۳ دارالکتاب، م:   مى، ابراهیم بن على ،القمی تفسیر -
 .ق۱۴۲۴ االسالمیه، تهران: دارالکتب م نیه، ،واد محمد ،الکاشف تفسیر -
 .ش۱۳۸۸ اسراا، موسسه م:  آملى، ،وادی عبداَّلل ،تسنیم تفسیر -
بیهروت:  نیشهابوری، محمهد بهن حسهن الهدین نظها  ،الفرقاان رغائاب و القارآن بغرائ تفسیر -

 .ق۱۴۱۶ العلمیه، دارالکتب
 .ق۱۴۰۲ علمیه، چاپخانه م:  حویدی، کرمى محمد ،المنیر الله للکتاب التفسیر -
 اسههراا، موسسههه ههم:  آملههى، ،ههوادی عبههداَّلل ،( ههرآن در  ههرآن) کااریم قاارآن موضااوعی تفساایر -

 .ش۱۳۷۸
 .ش۱۳۸۶ التمهید، موسسه م:  معرفت، هادی محمد ،القرآن علوم فی التمهید -
 .ق۱۴۱۰ دارالفکر، م:  سبحانى، ،عفر ،االصول تهذیب -
 اَّلل آیهت کتابخانهه هم:  السهیوطى، بکهر ابهى بهن عبهدالرحمن ،الماأثور تفسیر فی المنثور الدر -

 .ق۱۴۰۴ نجفى، مرعشى
 دار موسسههه لبنههان، بحرانههى، احمههد بههن یوسهه  ،الیوساافیه الملتقطااات ماان النجفیااه الاادرر -

 .ق۱۴۲۳ الترا ، الحیاا المصطفى
 دار-اللبنههانى دارالکتههاب مصههر، -لبنههان صههدر، بهها ر محمههد سههید ،االصااول علاام فاای دروا -

 . ۱۹۷۸ المری، الکتاب
 .ش۱۳۸۷ و دانشگا،، حوز، پژوهشگا، م:  ر،بى، محمود ،قرآن تفسیر رو  -
کبهرقارآن تفسایر یشناسرو  - -دانشهگا،  و حهوز، پژوهشهکد، هم:  گهران،دی و بابهایى ، علهى ا

 .ش۱۳۷۹سمت، 
  هرآن نمایشهگا، تههران: دبیرخانهه راد، مههدوی علهى محمهد ،قرآنای علاوم هااینگار  سیر -

 .ش۱۳۷۹ کریم،



یرو
 کرد

ه س
جه

ه موا
ان ب

فسر
م

 اقی
ا روا

ب
 تی

لت
 دال

در
یآ یابی

 ات
نان

وزه ز
ح

 

 

 

77 

 کبیههر، امیههر طبیبیههان، تهههران: انتشههارات حمیههد سههید تر،مههه: خلیههل، ،ههر ،الروا فرهنااگ -
 .ش۱۳۶۵

 مههرداد تر،مهه: سهعید، عبهداَّلل ،قارآن تفسیر و فهم باب در وی یهااندیشه و الرحمن فضل -
 .ش۱۳۸۵ مدرسه، عباسى، تهران: نشر

 .ق۱۴۱۲ دارالشروق،  اهر،: - بیروت سید طب، ،القرآن ظالل فی -
کر محمد ،السنه و الشیعه لدی التفسیر قواعد -  بهین تقریهب ،ههانى تههران: مجمهع میبهدی، فها

 .ش۱۳۸۵ اسالمى، مذاهب
 .ش۱۳۸۰ علمیه، تهران: چاپخانه سمر ندی، عیاشى دمسعو بن محمد ،التفسیر کتاب -
 .ق۱۴۰۵ دارالهجرة، ملسسه م:  اول، فراهیدی، احمد بن خلیل ،العین کتاب -
 العربههى، الکتههاب بیههروت: دار زمخشههری، محمههود ،التنزیاال غااوامض حقااائق عاان الکشاااف -

 .ق۱۴۰۷
 و الهدین سشهم ابهراهیم و بقهاعى یوسه  تهد ی  منظهور، ابهن مکهر  بهن محمهد ،العرب لسان -

 .ق۱۴۲۶للمطبوعات،  االعلمى بیروت: موسسه على، نضال
 خسهرو، ناصهر تههران: انتشهارات طبرسهى، حسهن بهن فضهل ،القارآن تفسایر فای البیان مجمع -

 .ش۱۳۷۲
 التابعهه االسهالمى النشهر موسسهه هم:  بهدری، تحسهین ،المقاارن الفقاه اصول مفردات معجم -

 .ق۱۴۱۷المدرسین،  لجماعه
 عهدنان تحقیه : صهفوان اصهفهانى، راغهب محمهد بهن حسهین ،قارآن اظالفا مفردات معجم -

 .ش۱۳۹۲ االسالمیه، دار و بیروت: دارالقلم-دمش  داودی،
یههد، نصههرحامد ،القاارآن علااوم فاای دراسااه: الاانص مفهااوم -  الثقههافى بیههروت: المرکههد ابوی

 . ۱۹۹۴العربى،
 النشههر، و هللطباعهه المههالک بیههروت: دار اَّلل، فضههل حسههین محمههد سههید ،القاارآن وحاای ماان -

 .ق۱۴۱۹
 العلمیهه، دارالکتهب: بیهروت الزر هانى، عبهدالعظیم ، محمهدالقارآن علاوم فی العرفان مناهل -

 .ق۱۴۰۹
 اسههالمى انتشههارات دفتههر ههم:  طباطبههایى، حسههین محمههد سههید ،القاارآن تفساایر فاای المیاازان -

 .ق۱۴۱۷ مدرسین، ،امعه
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 فضهل حسهین محمهد یدالسه اَّلل آیهه بیهروت: مکتهب اَّلل، فضهل حسهین محمهد سهید ،الندوه -
 .ق۱۴۲۶ اَّلل،

 سههیدی، حسهین سهید تر،مهه: سههلوی، العهّوا محمهد ،الکااریم القارآن فاای النظااائر و الوجاوه -
 .ش۱۳۸۲ رضوی،  دس آستان نشر مشهد:

 . ۲۰۱۰ الثقافى، النا د المرکد دمش : حنفى، حسن المضمون، تحلیل ،و الواقع الوحی -
 نفیسهههى، شهههادی ،«النهههزول اسهههباب یهههثاحاد نقهههد و فههههم معیارههههای و طباطبهههایى عالمهههه» -

 .ش۱۳۷۱، ۳-۲ ، شحقوق و الهیات فصلنامه




