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مههال کهههایى کههه مفسههران بههرای داللههتیههابى آیههات بههر مى گزیننههد در هههر دور ،متفههاوت بههود،

است .در برخى از ادوار تاریخ تفسیر ،روایت ،تنها مال ک یا مهمتهرین مهال ک مقبهول بهود ،و
در برخى از دور،ها بافت کال  ،بر روایت تر،ین یافته اسهت .گها ،نیهد مفسهران بهین ایهن دو

رینه ،تعامل ایجاد کرد،انهد .مفسهران بهر اسهاس نهوع مال کهى کهه پذیرفتههانهد ،دربهار ،آیهات

حههوز ،زنههان در سههور ،نسههاا بههه نتههایس معنههاداری دسههت یافتهههانههد .مقالههه حاضههر بههه روش
توصههی

و تحلیههل محتههوای تفاسههیر ،ایههن تعامههل را پههى گیههری نمههود ،اسههت .نتیجههه ایههن

بررسى نشان داد ،است که مفسران دور ،معاصر در تعامل سیاق بها روایهت در اک هر مهوارد،
سیاق را بر روایت تر،ین داد،انهد .در داللهتیهابى آیهات حهوز ،زنهان در سهور ،نسهاا بهه طهور

کلى دو نوع تعامل مشاهد ،مىشود .۱ :تعامل مجموعى (عا ) .۲ ،تعامل ،دئى (خاص)
و تعامل ،دئى از بسامد باالتری برخوردار بود ،است.

کلیاژه ه سیاق ،روایت تفسیری ،آیات زنان ،سور ،نساا.

 .۱طرح مسأله

عنوان سور ،،یکى از عوامهل انسهجا و پیونهد عناصهر مهتن و ،دئهى از سهاختار کلهى سهور ،بهه
 .1دانشجوی دکتری مدرسى معارف( رآن و منابع اسالمى)دانشگا ،رآن و حدیث (نویسندۀ مسئول) (.)shariatnaseri@yahoo.com
 .2استادیار دانشگا ،رآن و حدیث (..)safari.1385@yahoo.com
 .3دانشیار دانشگا ،تهران (.)mahdavirad@ut.ir

معنایى سور ،نقش مقدماتى دارد و مفسهر را در معنایهابى کلهى سهور ،یهاری مىرسهاند .انتخهاب
سور ،نساا از ،هت معناداری نا سور ،بر مباحث حوز ،زنان است.

پیوستگى و ارتباط کهال در محهاور ،بهر اصهول فصهاحت و بالغهت اسهتوار اسهت .کهال حکهیم نیهد از

این پیوستگى خهالى نیسهت و او در گهویش خهود ،بهه ارافهتههای کالمهش در سراسهر مهتن تو،هه کهافى

داشههته و در ،ههای ،ههای کالمههش از ایههن پیوسههتگى در بیههان معههانى ،بهههر ،بههرد ،اسههت .سههیاق یهها شههاهد
درونههى ،رینهههای اسههت کههه در فرآینههد اهههور مههتن و داللتیههابى آن ،نقههش اساسههى دارد و بههه خصههوص
رآنپژوهان معاصهر بهر اصهالت آن تی کیهد کهرد،انهد .از سهویى ،روایهت نیهد یکهى از عناصهر کشه

معنهای

رآن لمداد مىشود .گا ،بین این دو رینه ،تعامالت و تعارضاتى به و،ود مىآیهد کهه نمهود آن بیشهتر در
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شههمار مههىرود و در محههدود ،رینههه سههیاق ،ههای گههذاری مىشههود .ایههن رینههه در فهههم سههاختار

روش تفسیری مفسران معاصر مالحظه مىشود .بر این اسهاس ،سهلال مقالهه بهر چگهونگى تعامهل ایهن دو
رینه شکل گرفته است :این کهه در تعامهل رینهه سهیاق بها روایهت کهدا ی

چیست و مفسران در تعاری سیاق با روایت کدا ی

تهر،ین دارد ،مهال ک تعامهل

را پذیرفته و کدا را رد کرد،اند؟

این عنوان در منابع مکتوب (به شکل کتاب ،مقالهه و )...پیشهینهای نهداردت هرچنهد در بهار،

کلیت موضوع سیاق یا کارکرد آن در اندیشه تفسیری مفسهران ،مقهاالتى منتشهر شهد ،اسهت کهه

به شکل اختصاصى با عنوان مقاله ارتباطى ندارد.
 .2تعریف سیاق

سیاق ،مصدر ساق یسوق و اصهل آن « جسهواق» بهه معنهای ترغیهب بهه رانهدن حیهوان از پشهت

سر استت 1چنان که گفته مىشود :تساو ت االبل :تتابعتت شتران پشت سر ههم هرار گرفتنهد.

2

همچنین گفته مىشود« :ساق االبل و غیرها» 3.سیاق به معنای مهریه زن نیهد هسهتت شهاید از
آن ،هت کهه در تهاریخ عهرب ،مهر یهه زنهان منحصهر در شهتر بهود ،و از آن ،ههت کهه شهتران را بهه

سوی خانه زن مىراندند .این واژ ،بر آن کاربرد یافته است .سپس در دور،های بعد به مهریه به
طههور عمههو  ،چههه شههتر باشههد و چههه غیههر آن ،تعمههیم یافههتت چنان کههه مى گوینههد :سههاق فههالن مههن

امرَته :ای اعطاها مهرها 4.در کتابهای ل ت ،معانى ل هوی دیگهری نظیهر کنهد ،شهدن 5اسهلوب
 .1در مقابل یادت که رانند، ،لو رار مى گیرد.
 .2لسان العرب ،ج ،۱ص.۱۹۴۲

 .3مفردات الفاظ قرآن ،ج ،۱ص.۴۳۶
 .4لسان العرب ،ج ،۱ص.۱۹۴۲
 .5العین ،ج ،۵ص.۱۹۰
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سخن ،طرز ،ملهبندی و روان بودن 1نید به کار رفته است.
رآنپژوهان این اصطالح را به گونههای مختلفى تعری

کهرد،انهد .اولهین تعهاری

،هامع از

سیاق توس اصولیون مطرح شد ،استت هر چند بسیاری از رآنپژوهان در تهالشههای علمهى
و فکههری خههود در زمینههه ههرآن آن را بههه کههار گرفتهههانههدت 2ولههى بههه پیشههنهاد تعریفههى ،ههامع و مههانع

نپرداختهههانههد .هههر کههدا از اندیشههمندان مطههاب مبنههای مههد نظههر خههود ،تعریفههى از سههیاق ارائههه

داد،اندت امها همهه ،اتفهاق نظهر دارنهد کهه سهیاق بهر مقصهود مهتکلم داللهت داردت ولهى این کهه ایهن
داللههت از چههه نههوعى اسههت ،تعر ی ه

را بههه شههعاع خههود کشههاند ،اسههت .برخههى سههیاق را رینههه

پیوسته لفظى نامیدند و برخهى غیهر لفظهى .اصهولیان رینهه را از ،هتهى بهه لفظهى و لبهى تقسهیم

مى کننههد .در اصههول فقههه بههه دالیههل و ههراین غیههر لفظ هى همچههون بنههای عقههال ،ا،مههاع ،شهههرت
فتوایى و سیر ،متشرعه ،دلیهل و رینهه لبهى مى گوینهد و چهون رینهه و دلیهل لبهى از بیهل الفهاظ
ً
نیسههت ،عمههو و اطههالق نههدارد .در نتیجههه ،از آن دالیههل ،ههدر متههیقن مى گیرنههدت 3مههثال عقههال در

تعههامالت خههود خبههر واحههد را حجههت مىداننههد و بههدان ترتیههب اثههر مىدهنههد ،ولههى ههدر متههیقن از
روش آنان ،حجیت خبری است که گویند ،آن ،مورد وثوق باشد.

وضعى غیر لفظى (لبى) اسهت و از سهویى،
داللت سیاق بر مقصود گویند ،از ا سا داللت
ج

رینه لفظهى ههم بهه شهمار مهىرود .لهذا بهه هدر متهیقن نیهاز دارد .چهه این کهه در ایهن مبنها سهیاق

ویهگى ای است که بر واژ ،یا ،مله بر اثر همنشنینى با واژ،ها یا ،مالت دیگر بهه و،هود مىآیهد.

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

عقلى را در محدود ،سیاق معتبر مىداند ،هر چند بر رینه پیوسهته بهودن آن تی کیهد مى کنهد .او

مىنویسد :سیاق عبارت است از آنچه سخن را احاطهه کهرد ،اسهتت اعهم از الفهااى کهه بها ایهن
سخن ،کال پیوسته ای را تشکیل دهند یا راین حالیه ،هماننهد اهروف و شهرایطى کهه بهر کهال
احاطه یافتهاند در حهالى کهه ههر یه
مول

از اینهها داللتهى بهر معنها و موضهوع دارنهد 4.تحسهین بهدری

کتاب معجم مفردات اصول الفقهه المقهارن مطهاب بها ایهن مبنها تعر یه

مشهابهى مطهرح

مى کند«:هر آنچه از راین که با لفظ پیونهد خهورد ،خهوا ،لفظهى یها حالیهه باشهد» برخهى دیگهر از
5

 .1فرهنگ الروا ،ج ،۲ص.۱۲۲۹

 .2البرهان فی علوم القرآن ،ج ،۱ص۱۱۹ت االتقان فى علو القرآن ،ج ،۲ص.۱۳۹
 .3تهذیب االصول ،ج ،۳ص.۱۳۷
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 .4دروا فی علم االصول ،ج ،۱ص.۹۰

 .5مفردات اصول الفقه المقارن ،ص.۱۶۰

حال ،سیاق رینهای است که هم از ساختار لفظى متن به دسهت مىآیهد و ههم بهه میهدان ابهل
تو،هى غیر لفظى است.

 .3روایت تفسیری

مراد از روایات تفسیری ،همه آن نقهلههایى اسهت کهه بهه شهینى از شهئون آیهه مربهوط باشهد خهوا ،بها

نزول آیه مرتب باشد ،همچون فضای نزول و اسباب النزول خوا ،به بحهث رائهت یها معنهای اهاهری

و بههاطنى ارتبههاط داشههته باشههد .روایههات تفسههیری بههه خههودی خههود گسههتر ،وسههیعى دارد ،چنان کههه

طبیع ههت روای ههت چن ههین اس ههت و ههول ،فع ههل ،تقری ههر ،تییی ههد و س ههکوت معص ههو را ش ههامل مىش ههود.

بنابراین ،روایتى که در تبیین معنا به کار آید [با هر ویهگى ای] را مىتوان روایت تفسیری نامید.
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اندیشمندان نید در تعری

بودن(مقالیه بودن) سیاق تی کید دارنهد 1.بهه ههر
خود بر مبنای لفظى ج

2

کههارکرد روایههات در تفسههیر از ههرون متقههد مههورد پههذیرش مفسههران بههود ،اسههت .بههه گونهههای کههه

بسیاری ،حتى به غیر از روایت به منبع دیگری اعتقاد نداشتند .به ایهن معنها کهه ا گهر ذیهل آیهه،

روایههت مىیافتنههد همههان را تفسههیر آیههه لمههداد مى کردنههد و بههدون روایههت در معنایههابى ،بههه تو ه

مىرسیدند3.با و،ود این ،مفسران در میدان بهر ،گیری از روایت و گستردگى بهه کهار گیهری آن،

متفاوت عمل کرد،اند.

در دور ،معاصهر هنههوز هههم روایههت یکههى از منههابع تفسههیر بههه شههمار مىآیههدت ولههى در رو یههارویى بهها

منابع دیگر دستخوش ت ییر شد ،است .یکى از این ت ییرات ،زمانى است که روایت با سهیاق

معاری مىشود ،یعنى سیاق بر معنایى داللت دارد و روایت معنایى دیگر را داللهت مى کنهد.

تعامالت سیاق با روایهت ،همیشهه مطهرح بهود،ت ولهى متناسهب بها روش مفسهر تفهاوتههایى
این
ج
داشههته اسههت .گهها ،نتیجههه تعههامالت بههه پههذیرش روایههت انجامیههد ،و گهها ،سههیاق بههر روایههت مقههد

شهد ،اسهت .مهورد اخیههر در تفاسهیر متقهد وضههوحى نهداردت امها در تفاسهیر معاصههر بهه وفهور یافههت

مىشههود .در دو ههرن اخیههر سههیاق ،چنههان اهمیههت مىیابههد کههه حتههى «برتههرین رینههه بههر حقیقههت

لفههظ» بههه شههمار مههىآی هد4.در تفاسههیر دور ،معاصههر بههدون در نظههر گههرفتن سههیاق ،تفسههیر نههاممکن
مىشههودت چههون طب ه مبنههای پذیرفتههه شههد ،مفسههران و رآنپژوهههان دور ،معاصههر کههه بههر وحههدت
تفسیر قرآن ،ص.۱۰۳-۱۰۰

 .1رو
 .2اسباب اختالف الحدیث ،ص.۴۴۶-۴۴۵
 .3الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه ،ج ،۲ص.۳۴۰-۳۳۹
 .4المنار ،ج ،۱ص.۲۲
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موضوعى رآن نظر دارند ،عد بهر ،گیری از سیاق ،مبنای پذیرفته شد ،را به چالش مى کشهد.

در این میان ،تفاسیر نوینى چون تفسیرالبنایى که با شیو ،و پایه معماری سور،ها بنا شهد، ،،هد
با بول سیاق امکان پذیر نیست .ایهن مفسهران بها ایهن ایهد ،بهه سهور،هها تو،هه داشهتهانهد کهه ههر
سهور ،از هرآن بههه مندلهه یه

بناسههت و از نهوعى وحههدت برخهوردار اسهت کههه در موضهوع ،هههدف،

شههکل ،صههورت و رابطهههههها خههود نمههایى مههىکنههد 1،همچههون ا،ههداا مختل ه
یکدیگر مرتب اند ،ا،دای ی

سههاختمان کههه بههه

سور – ،در سراسر رآن -نید با هم ارتباط دارند.

 .۴روابط سیاق با روایت

در مطالعه نوع رواب و تعامل سیاق با روایت ،ذیهل آیهات حهوز ،زنهان در سهور ،نسهاا مىتهوان

دو س ههطن از تعام ههل را از یک ههدیگر ب ههاز ش ههناخت :اله ه ) رواب (تعام ههل) مجم ههوعى (ع هها ) ب)

رواب (تعامل) ،دئى (خاص)
 .1-۴رابطه مجموعی (عام)

به این معنا که محتوای روایت با مجموع رآن در نظر گرفتهه مىشهود و بهین مفههو روایهت بها

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

شدن به انسجا و پیوستگى مضمونى و ساختاری رآن استت چنان کهه شهرط پهذیرش سهیاق
ً
سیاق مجموعى بر همین پایه استوار است.
نید همین بود ،است و اساسا
ج
انواع سیاق در متن رآن 3گویای پیوسهتگى مضهمونى اسهت .در کهل هرآن چههار نهوع سهیاق

و،ود دارد :گاهى در پى هم آمدن کلمهها در ضمن ی

،مله ،پدیهد آورنهد ،سهیاق اسهت کهه

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

 .1التفسیر البنایی للقرآن الکریم ،مقدمه.

 .2برخى از مفسران معاصر از این نوع سیاق به «سیاق رآنى» در کنار انواع سهیاق تعبیهر مىآورنهد (ر.ک :مان وحای القارآن،
ج ،۹ص.)۱۷۳
ً
 .3خصوصا سیاق داخلى که توضهین آن در مهتن آمهد ،اسهت .سهیاق در هرآن بهه طهور کلهى دو گونهه دارد :سهیاق داخلهى کهه

عبارت است از :سیاق کلمات، ،ملهها ،آیات و سور،ها و سیاق خار،ى که شامل سیاق عمومى است و منظور اصول
اساسى دین است که ی یهر بنهای معهارف ،دئهى و فرعهى شهریعت بهر آن بنها مىشهود ،سهیاق موضهوعى کهه منظهور موضهوعى
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اسهت کهه آیهه بهر آن نظهر دارد و الفهاظ و عبهارات مطهاب آن چیهنش شهد ،اسهت و سهیاق ل هوی  -کهه همهان نظهم و ارتبههاطى

است  -در واژگان و ترکیبهای محی بر لفظ و،ود دارد (ر.ک :الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم ،ص.)۷۷

در ی

مجلس بیان مىشود ،سیا ى به و،ود مىآورد که آن را سیاق ،ملهها گوینهد .ایهن نهوع

از سیاق رینه طعى بر ،دا نبهودن پهیش و بعهد ،ملهه از فقهر ،مهورد بحهث اسهت .اصهل اول در

کال الهى آن است ک ه هر آیه از رآن از آغاز تا پایان بهه صهورت کهال پیوسهته نهازل شهد ،اسهت،

مگر این که رینه طعى داخلى یا خار،ى بر خالف آن و،ود داشته باشد .گاهى نید از پهى ههم

آمدن آیهات ،معنهایى بهه دسهت مهىآیهد کهه مهىتهوان بهدان سهیاق آیهات گفهت .منظهور از سهیاق
آیههات ،چیههنش آنههها در کنههار یکههدیگر اسههت .ای هن نههوع سههیاق بههه علههت آیههه محههور بههودن ههرآن،
منحصر به رآن است که بهه صهورت رینههای بهرای تفسهیر آیههههای پهیش و بعهد تلقهى مىشهودت
البتههه بهها دو شههرط اساسههى کههه یکههى ارتبههاط صههدوری (هههم زمههانى نههزول) اسههت و دو وحههدت

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

از صنع ربوبى پروردگار ناشى مىشود 1.گاهى پى هم آمدن ،ملههههایى کهه بهرای یه

موضهوع

موضوعى کلى یها ،زیهى .گها ،نیهد از بهه دنبهال ههم آمهدن سهور،هها معنهایى بهه دسهت مهىآیهد کهه
بدان سیاق سور،ها مىگویند.

از انواع سیاق مىتوان نقطه اشتراک و ،امع به دسهت آورد کهه عبهارت اسهت از پیوسهتگى،

ارتباط و انسجا متن .این ارتباط و پیوسهتگى دو گونهه اسهت :ارتبهاط صهدوری (پیوسهتگى در
نزول) و ارتباط موضوعى (پیوستگى مفهومى)ت اگر آیات به شکل پراکند ،و گسسهته نهازل شهود

و در کن ههار ه ههم ههرار گرفتنش ههان خ ههود ب ههه خ ههودی ص ههورت گرفت ههه باش ههد ،س ههیاق لفظ ههى محقه ه
ً
نمى گرددت بدین معنا کهه نمىتهوان میهان آنهها پیوسهتگى لفظهى بر هرار کهردت 2خصوصها بها مبنها

دادن نحو ،چینش آیات .اگر بوذیریم که صحابه آیات را در کنار یکدیگر رار داد،انهد ،در ایهن
3
هات
صههورت سههیاق بر ههرار نمههىشههودت چنان کههه برخههى از اشههتباهات مفسههران در داللتیههابى آیه ج
بیان کنند ،فضایل اهل بیت :نید به همین مبنا باز مى گردد.

در صورت عد بر هراری ارتبهاط مفههومى ،اعهد ،سهیاق ،هاری نمىشهودت ی یهرا ا گهر ،ملهههها

تناسب محتوایى نداشته باشند و از موضهوعات متفهرق بحهث کننهد ،ارتبهاط بهین مهتن بهه ههم

مىریدد و فرآیند معنایابى با اخهتالل موا،هه مىشهود .مهال ک رینهه بهودن سهیاق ،معقهول نبهودن
صههدور ،ملههههههایى نههاهمگون و نامناسههب از گوینههد،ای حکههیم در مجلههس واحههد اسههت و ایههن

مال ک ،تنها در ،ملههایى تحق مىیابد که همه آنها در موضوع واحد و بهرای افهاد ،مفههومى

واحههد باشههند .تحق ه سههیاق در صههورتى امکانپههذیر مى گههردد کههه میههان ا،ههدای آن همههاهنگى و

 .1التمهید فی علوم القرآن ،ج ،۷ص.۲۷۸

 .2رو شناسی تفسیر قرآن ،ص ۱۲۹-۱۲۸و .۱۳۸
 .3المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۵ص.۱۵۷
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همگونى حا کم باشد 1.در غیر این صورت ،مفسر به تفاسیر غیر وا عى از آیهات دسهت مىزنهد و
آیهای را ناسخ آیهای دیگر در نظر مى گیرد و حال آن که مراد الهى ،د آن بود ،است.

شههرط انسههجا و همههاهنگى محتههوا در رینههه بههودن سههیاق ،مههانع از تعههاری آیههات الهههى 2مىشههودت

چنان کههه خداونههد از ایههن اعههد ،مبنههایى بههه عههد و،ههود اخههتالف در مههتن و محتههوا تعبیههر مههىآورد.

3

همههین تعبیههر ،پایههه و مایههه اسههتدالل بههر وحههدت سههیاق کههال الهههى لمههداد مىشههود .تعههاری بههه ایههن
معناست که هر ی

از دو آیه به شرط فراهم بودن مقومات حجیت آنها ،دیگری را نقو کند.

4

تعامل مجموعى را مىتوان در آیه اول سور ،نساا ،ذیل خلقت حوا از آد  ۸مالحظه کهرد .بهه

عقیههد ،مفسههران متقههد  ،خلقههت حههوا ،نتیجههه خلقههت آد و پههس از او و از او بههود ،اسههتت بههه ایههن
َ
َََ ُ
َ
واح َدة) را آد معنها کهرد،انهد
کیفیت که مفسران ،منظور از نفس واحد ،در (ال یذی خلقک یمن نف ٍس ی
َ
و تعبیر ( َو َخل َق یمنهه َز و َجهه) نید یعنى «و همسرش حوا را از خودش آفرید» و گفتهاند علت ایهن کهه
واحد ،را با تای تانیث آورد ،،این است که لفهظ نفهس ،بهه داللهت ل هت ملنهث اسهتت ا گهر چهه در

معنا مذکر باشدت 5چون «نفس» عهین ههر چیهدی اسهت و نفهس انسهان ،چیهدی اسهت کهه انسهان بهه
َْ
َ
واحههدة» آد  ۷و مههراد از
واسههطه آن انسههان اسههت .از اههاهر سههیاق بههر مههىآیههد کههه مههراد از «نفههس ج

«یو،ها» حوا باشدت 6اما برخى از مفسران معاصر بر اساس داللت معنهای «مهن» بیهان مىدارنهد کهه
َ
( َو َخل َق یمنهه َز و َجهه) به این معناست که همسر آد از نوع خود آد و انسانى چون او بود ،اسهت 7و

صحت تفاسیر رون متقد را به چالش مى کشند ،حتى اگر مطاب برخى روایات ،خلقت حهوا از

دند ،آد عنوان شد ،باشدت لیکن از خود آیه اسهتفاد ،نمهىشهود و در آیهه ،چیهدی کهه بهر آن داللهت
َ
کند ،و،ود ندارد 8.عالمه طباطبایى در تفسیر عبارت ( َو َخل َق یمنهه َز و َجهیه) سهیاق مجمهوعى را بهر
 .1تفسیر موضوعی قرآن کریم ،ص.۱۳۹

 .2تعههاری در کههال شههارع دو گونههه تصههور دارد :اله ) تعههاری حقیقههى و بههاطنى کههه بههدان تعههاری مسههتقر مى گوینههد .چنههین
تعارضى در کال الهى را ،ندارد .ب) تعاری ابتدایى و ااهری یا غیر مستقر که بها تیویهل یها تعهدیل یکهى از دالیهل امکهان

مىیابد .تعاری نوع دو در رآن و،ود دارد و از کسفهمى یا بدفهمى یا عد د ت ناشى مىشود و مفسر با تعمه و تهدبر و

البته با ،مهع عرفهى و رعایهت واعهد آن (تعمهیم و تخصهیص ،مطله و مقیهد ،ا،مهال و تبیهین ،ار،هاع متشهابه بهه محکهم

و )...مراد گویند ،را به درستى درمى یابد (دروا فی علم االصول ،ج ،۳ج.)۲۱۸

 .3سور ،نساا ،سور.۸۲ ،

 .4اصول الفقه ،ج ،۳ص.۲۱

 .5التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۳ص۹۹ت الکشاف ،ج ،۱ص۴۶۱ت مجمع البیان ،ج ،۳ص.۵
 .6المیزان ،ج ،۴ص.۱۳۵
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 .7مطاب با این تفسیر « جمن» من نشویه خواهد بود.
 .8المیزان ،ج ،۱۷ص.۱۳۶

پایان به رد روایات نظر مىدهد« .محمد عدت دروز »،نید از طریه سهیاق سهور،هها و پیونهد معنهایى

سههور ،نسههاا بهها سههور ،احههداب همههین نظههر را تههر،ین مههىدهههد1.برخههى دیگههر بههر اسههاس معنههای بیانیههه

«من» ،همین دیدگا ،را پذیرفتهاند که هیچ دلیلهى بهر ایهن ادعها (خلقهت حهوا از آد ) از هرآن و،هود
نداردت ییرا در رآن دربار ،خلقت ّ
حوا ،ذکری بهه میهان نیامهد ،اسهت 2.بنهابراین ،داللهت روایهات در
ایههن زمینههه بههه خههاطر سههیاق مجمههوعى ،کنههار گذاشههته مىشههود .مفسههران معاصههر در تفسههیر آیههه،
اغلب ،داللت رآن به رآن(سیاق عا ) را تر،ین داد،اند.
 .2-۴رابطه جزئی (خاص)

از سیاق کلمات و ،مالت در آیات مىتوان بهه سهیاق ،دئهى تعبیهر کهرد .ایهن نهوع سهیاق در
ُ ُ )3
بهب َو َای َ ت َا یم َ
،ای ،ای رآن ابل پى گیری استت چنان که در آیه ( َو اس َت َب َقه ال َ
یص ُیه یمین ُبیر
که دربار ،ما،رای به دا افتادن یوس
بدیهى به نظر مىرسدَ « .و ْاس َهت َب َقا ْالب َ
هاب» یعنهى یوسه

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

داللت روایات تر،ین مىدهدت هر چند داللت تما روایات را با سیاق به مقایسهه مىنشهیند و در

در دسیسه زلیخا بود ،این نوع تعامهل در میهان مفسهران

هر کدا مىخواستند یودتر بدانجا برسندت اما یوس

و زلیخها ههر دو بهه طهرف در شهتافتند و

مىخواست هر چه یودتهر از دسهت آن زن

بگریههدد و بههه گنهها ،آلههود ،نشههود و امهها آن زن مىخواسههت بههدین وسههیله مههانع فههرار یوس ه

پیش از آن که وی به در برسد ،لوی در را گرفته و کا خهود از یوسه
برمىآیهد کهه مسهابقه زلیخها و یوسه  ،بهه دو منظهور مختله

گههردد و

بهازگیرد 4.از سهیاق آیهات

بهود ،اسهت :یوسه

مهىخواسهت

خود را یودتر به در برساند و آن را باز نماید تا از چنگ زلیخا فرار کند و زلیخا سعى مىکرد خهود

را یودتر به در برسهاند و از بهاز شهدنش ،لهوگیری کنهد ،تها شهاید بهه مقصهود خهود نایهل شهودت ولهى

یوسه

خههود را یودتهر رسههانید و زلیخهها بهه طههرف یوسه

دو یهد تهها دسههت یوسه

بههه در نرسههد .در

نتیجه ،پیراهن او را از باال به پایین پهار ،کهرد .ایهن پیهراهن از طهرف طهول پهار ،نمهىشهد ،مگهر بهه

همههین ،هههت کههه در حههال فههرار از زلیخهها و دور شههدن از و ی بههود ،باشههد 5.چنان کههه مالحظههه

مىشههود ،داللههت علتیههابى مسههابقه زلیخهها و یوسه

بههه طههرف در و دوگههانگى نیههت هههر یه  ،از

 .1التفسیر الحدیث ،ج ،۸ص.۱۰

 .2تفسیر الکاشف ،ج ،۲ص.۲۴۴
 .3سور ،یوس  ،آیه .۲۵

 .4مجمع البیان ،ج ،۵ص.۳۴۷

 .5المیزان ،ج ،۱۱ص.۱۴۱-۱۴۰
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سیاق عبارات و کلمات ،پیشتر نرفته است.

سههیاق ،دئههى در سههور ،نسههاا کههاربرد فراوانههى یافتههه و در چنههد مههورد بهها روایههات تعامههل دارد.

مفسران در برخى از موارد در تعامل سیاق با روایت بهه رد روایهت و تهر،ین و پهذیرش سهیاق نظهر
داد،انههدت ولههى در انههدک مههواردی بههه پههذیرش روایههت رسههید،انههد .ای هن مههوارد بههه تفصههیل ،بررسههى

مىشود:

 .1-2-۴تعامل سیاق با اسباب النزول

از مطالعه مال کات مفسران متقهد و متهیخر در تفسهیر ،ت ییهر اساسهى تعامهل روایهت بها نحهو،

داللتیابى رآن به دست مىآید .این مال کات در دور ،معاصهر بها ت ییهر اساسهى موا،هه شهد ،و

هت اسههباب
مطههاب مبنههای تفسههیری مفسههران دچههار تحههول گردیههد ،اسههت .تعامههل سههیاق بهها روایه ج
النزول چند گونه است:

 .1-1-2-۴به دست آمدن سبب نزول از سیاق

سبب نزول در اصطالح مفسران و رآنپژوهان رو یهداد یها پرسشهى اسهت کهه بهه ا تضهای آن،

سههمتى از ههرآن همدمههان یهها در پههى آن نههازل شههد ،باشههد .بههه مجموعههه آن رو یههدادها و پرسههشههها

اسباب النزول گفته مهىشهود .البتهه ایهن رو یهدادها و پرسهشهها سهبب تها نهزول آیهات نیسهتند،

ولى به ،هت آن که زمینه نزول آیات را فراهم مىآورند ،آنها را اسباب النزول نامید،اند.
از دوران گذشههته اسههباب النههزول یکههى از ههراین کشه

1

معنهها بههه شههمار مههىآمههد ،اسههتت ولههى

از ههرن سههو هجههری بههه شههکل مسههتقل بههه عنههوان یکههى از مههداخل علههو رآنههى در الههب عنههوان

اسباب النزول به نگارشها افزود ،شد .بسیار ی بر ایهن نظرنهد کهه اولهین کتهاب مسهتقل در ایهن
موضوع به على بن عبداَّلل ،عفر َ
مدینى با عنهوان اساباب النازول اختصهاص دارد 2.برخهى نیهد

اسباب النزول واحدی نیشابوری را در این زمینه پیش گا مىدانند 3.به ههر حهال ،چهه اساباب
النزول واحدی را پیش گا بنامیم یا نه ،این کتهاب یکهى از نگاشهتهههای مههم در ایهن زمینهه بهه
شههمار مههىآیههد .پههس از واحههدی نیشههابوری ،عبههری ( ۷۳۲ق) ،یرکش هى ( ۷۹۴ق) ،ابههن حجههر
( ۸۵۲ق) ،سههیوطى ( ۹۱۱ق) و  ...ضههمن مباحههث علههو رآنههى بههه شههکلى مسههتقل از ایههن
عنوان بحث کرد،اند.

تفسیر قرآن ،ص.۱۲۱
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 .1رو
 .2اسباب النزول ،ص۲۱ت تاریخ قرآن ،ص۶۲۵ت سیر نگار های علوم قرآنی ،ص.۳۲
 .3پژوهشی نو در باب اسباب النزول قرآن ،ص.۸۷-۸۰

صالن در مباحث فی علوم القرآن ،دروز ،در التفسایر الحادیث ،حجتهى در کاوشهى در اساباب
النازول ،معرفهت در التمهیاد فای علاوم القارآن ،رامیهار در تااریخ قارآن و عالمهه طباطبههایى در

البهالی تفسیر المیزان و  ...به ایهن مهدخل علهو رآنهى اهتمها داشهتهانهد و بهرای در نظهر گهرفتن

سبب نهزول در تفسهیر ،فوایهدی ذکهر کهرد،انهد یها بهه دالیلهى چنهد ،بهدان و عهى ننههاد،انهد .برخهى
مهمتههرین فایههد،هههای اسههباب النههزول را آ گهها ،شههدن بههر معنهها و فهههم در نظههر آورد،انههدت چنان کههه
واحدی نیشابوری معتقد است:

بدون فهییدن سب دزول ا.ات ،دییاوان دو وا افسیر گام برداش .

1

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

در دور ،معاصر نید رآنپژوهانى چون الزر انى در مناهل العرفان فای علاوم القارآن ،صهبحى

و ابن تیمیه که معتقد است:
دادستن سب دزول ،فهم ا.ه وا اشااو میکند؛ چون دادستن مسب اسه کهه دادسهتن
سب وا به اومغان میاوود.

2

برخى عالو ،بر فهم معنا رفع اشکال و شبهه از آیهه را متهذکر شهد،انهد.اغلب مفسهران معاصهر

اسههباب النههزول را زمینههه نههزول سههور ،یهها آیههه مىنامنههد و تاحههدی رینیههت آن را در کش ه

مىپذیرندت اما در یافتن داللت ،در مقایسه با سیاق ،چندان مهم تلقى نمىکنند.

معنهها

در دور ،معاصر با اندیشمندانى موا،هیم که بر بافت و زمینه فرهنگى ،ا،تماعى و تاریخى

متن رآن تی کید کرد،اند و به باز اندیشهى اسهباب النهزول بهه عنهوان اصهل مههم در شهکل گیری و
ّ
تکون هرآن و همچنهین داللتیهابى آن تو،هه خاصهى مبهذول داشهتهانهد .متفکرانهى چهون امهین
الخههولى و بههه تبههع او ،عایشههه بنههت شههاطى  -کههه بههر مطالعههه سههنتهههای مههذهبى و فرهنگههى و

مو عیههت ا،تمههاعى و حتههى نگرش ههى مههرد روزگههار نههزول تی کی ههد کههرد،انههد  -از ایههن بیلان ههدت
چنان که عایشه بنهت شهاطى در کتهاب التفسایر البناایی للقارآن الکاریم بها بهر ،گیهری از روش
استاد ،کوشید بخشى از خطوط کلى زمینه تاریخى برخى از سور،ها را کش

و تبیین کند .یها

فضههل الههرحمن ،اندیشههمند مههوثر پاکسههتانى کههه در بسههیاری از آثههار خههود بههر تعامههل مههتن ههرآن بهها
شههرای تههاریخى دور ،نههزول تی کیههد مههىکن هد و شههاگردان و هههم مسههلکان او کههه تهها حههد ی یههادی در
داللتیابى آیات بر این مقوله پای مىفشرند.

 .1اسباب النزول ،ص.۱۲

 .2به نقل از :مناهل العرفان فی علوم القرآن ،ج ،۱ص.۱۰۲
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در این دوران ،برخى از رآنپژوهان ،رآن را محصول دو زمینه تاریخى تلقى مىکنند :زمینه

الهى و بشری .زمینه الهى که همان وحى و نهوع پیا رسهانى بهه پیهامبر لمهداد مهىشهود و زمینهه

،امعهه و شهرای عصههر نهزول کهه مو،ههب نهزول آیهات گردیههد .ایهن متفکهران حتههى بهه بههازنگری در
تعر یه

و تحویههل وحهى رو مىآورنههد و هرآن را محصههول تقابههل دو زمینهه مههىپندارنهد، :هههان غیههر

مخلههوق (وحههى) و ،هههان مخلههوق (،امعههه عصههر پیههامبر) .در همههین عصههر اسههت کههه در بههار،
1

اسههباب النههزول سههه دیههد متفههاوت شههکل مههىگیههرد .۱ :دیههدگا ،عههد تههیثیر اسههباب النههزول در

معنایههابى .۲ ،دیهدگا ،تههیثیر حههدا لى کههه اسههباب النههزول را کمتههر در معنایههابى مههلثر مههىدانههد.۳ ،

دیدگا ،حداک ری که بدون در نظر گرفتن زمینهه ا،تمهاعى  -فرهنگهى عصهر نهزول ،تفسهیر آیهه را
ناممکن مىداند.

فضل الرحمان و نصر حامد ابویید وحهى را بهدون زمینهه نهزول در نظهر نمهىآورنهد .نصهر حامهد

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

،ههد بافههت ا،تمههاعى آیههات نمههىانگ هارد و ههرآن را عبههارت مههىدانههد از،« :ر یههان مههتن همههرا ،بهها

وا عیههت» .بههه نظههر او ههرآن «پاسههخ و واکنشههى اسههت در رد یهها بههول وا عیههت خههار،ى» 2.در ایههن
تلقى تما متن با سبب نزول مرتب است .این در حالیست که مفسران متقد معتقهد نبودنهد
کههه تمهها آیههات ،زمینههه نههزول داردت هرچنههد بههر اصههل و،ههود اسههباب النههزول و تههیثیر آن بههر معنایههابى

تی کید داشتند .بر اساس آمار ،مفسران متقد تنها چهارد ،درصد آیات را دارای اسباب النزول

مىدانستندت3در حالى که در عصر حاضر برخهى دیگهر تی کیهد دارنهد کهه تمها آیهات هرآن دارای
اسههباب النههزول اسههت .در عههین حههال هسههتند محققههانى کههه مههتن ههرآن را بههدون اسههباب النههزول

مىدانند و معتقدند در رآن هیچ اسباب النزولى و،ود ندارد.
دیدگا،ها دربار ،رابطه نزول رآن و اسباب النزول مختل

4

است و این خود مىرساند کهه در

نظر گرفتن اسباب النزول برای آیات یا عهد آن بهه مبهانى پذیرفتهه شهد ،محققهان وابسهتگى تها

دارد .در ایههن میههان ،کسههانى کههه تمهها مههتن را برخههوردار از سههبب نههزول مههىانگارنههد یهها بههه تفسههیر
ً
دست ندد،اند یا با مبنا رار دادن آن در تفسیر ،مآال به محدود کردن معنا در اهرف زمهان نهزول،
 .1فضل الرحمن و اندیشههای وی در باب فهم و تفسیر قرآن ،ص.۷۳
 .2مفهوم النص :دراسه فی علوم القرآن ،ص.۱۴۴
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 .3پژوهشی نو در باب اسباب النزول قرآن ،ص.۱۱۸
 .4الوحی و الواقع؛ تحلیل المضمون ،ص.۱۳۵

داللتیابى .عالمه طباطبایى ،فارغ از هر دو روش مذکور ،رو یههای بینهابین داردت چهه این کهه در

سخنان او تعبیهر «مهورد نهزول» گو یهای ایهن نکتهه اسهت کهه مهراد عالمهه از مهورد نهزول بهه مباحهث
علو رآنى باز مىگرددت همچون شناخت مکى و مدنى و ترتیهب س َهور ،نهه مقها داللتیهابى .از
همین روست که در داللتیابى (تفسیر) ،خهود هرآن را در رسهاندن مقصهودش کهافى مهىدانهد و
این دیدگا ،را مهردود اعهال مهىکنهد کهه «در تفههیم مهراد هرآن بایهد بهه بیهان پیهامبر و اههل بیهت او

ر،وع کهرد»ت ولهى در مقها ج یهافتن مکهى و مهدنى یها ترتیهب سهور،هها ،اسهباب النهزول را مهىپهذیرد.
همچنین عامل دیگر ،روشى است که در داللتیابى برمىگزینهد .روش او روش تفسهیر هرآن بهه
وسیله خود رآن است و چنان که بسیار تی کید مىکند ،روشى است برگرفته از روایهات کهه اههل

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

نظر داد،اندت به این معنا که برخى تنها در مقا ّ
تکون ،به سبب نزول اعتقهاد دارنهد ،نهه در مقها

بیه ههت :نیه ههد به هها آن به ههه تفسه ههیر مه ههىپرداختنه ههد و در سخنانشه ههان روش تفسه ههیر را به ههه پیه ههروان

مىآموختنهد 1.چنهین دیهدگاهى اسهت کهه اثهر اسهباب النهزول را در تفههیم دالالت هرآن بهىتهیثیر
مىنامد .و تى مهتن هرآن در داللهت خهود تمها باشهد و در مفههو یهابى ،بهه غیهر از خهود نیازمنهد

نباشد ،حتى به ول پیامبر ،مسلم است که از اسباب النزول نید بىنیاز خواهد شهد و ا گهر ذیهل

آیهای اسباب النزولى نقل نشد و یا به دست ما نرسید ،در معنایابى آن آیه ،تو

معنا ندارد.

مبنای ایالن به عد نیازمندی به اسباب النهزول، ،امعیهت و ،هاودانگى هرآن اسهتت چهه

این که این کتاب برنامه زندگى همگان و آیندگان است .پس تنها به ،امعهه عر بهى عصهر نهزول

اختصههاص نههدارد .ا گههر بوههذیریم همههه آیههات ،سههبب نههزول دارد و دسترسههى بههه مههراد بههدون آن

امکانپههذیر نیسههت ،منجههر بههه پههذیرش ایههن دیههدگا ،مههىشههود کههه ههرآن تنههها بههه زمانههه نههزولش
اختصاص دارد و انون گذاری و احکا بندی آن به مورد نزول ،ا،از ،فراگیری مخاطبان آتهى را
ً
نمىدهد .پس مرد رن حاضر نمىتوانند و نباید بدان گردن نهندت د یقها نقطهه مقابهل دیهدگا،
کسانى که مىپذیرند رآن در زمانه و زمینه تاریخى خود نازل شد ،و پدید ،فرهنگى و محصول

تعامههل بهها وا عیههت زنههد ،تههاریخى اسههت .بنههابراین مههىتههوان پههذیرفت کههه دیههدگا ،مفسههرانى چههون

عالمه طباطبایى ،دروز ،،عبد ،و م نیه نقطه مقابهل دو دیهدگا ،سهنتى و ،دیهد اسهت .دیهدگا،

سنتى متقد که فهم متن را تنها از دریچه روایات مىپذیرد و برای تما آیات سبب نزول ایل
است و دو نظریه ادبى معاصر کهه بها مهتن هرآن معاملهه مهتن بشهری مهىکنهد و طبیعهت مهتن را
ایجاد شدن در بستر و زمینه فرهنگى و تاریخى مىداند .از همین روسهت کهه مفسهران معاصهر،

 .1المیزان ،ج ،۳ص.۷۶-۷۵
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ً
ا،ماال اسباب النزول را در را ،یافتن به معنای آیه یهاری گر مهىداننهدت نهه حتمهى و صددرصهد و
ً
لذا در مباحث داللتیابى ،غالبا به نقد روایات اسباب النزول مىپردازند .رو یارو یى این گهرو،
از مفسران با روایات اسباب النزول ،رویکردی نقادانه و منفىنگرانه است و کمتر این روایات را
بههر سههیاق آیههه تههر،ین مههىدهنههدت چههه این کههه نقههش بهر ،گیههری از سههیاق بهها احههراز ش ههرای آن
پذیرفتنىتر است از تکیه بر روایات انى اسباب النزول.

ای ههن گ ههرو ،در تعام ههل س ههیاق ب هها روای ههت روش ههى متف ههاوت از گذش ههتگان در پ ههیش مى گیرن ههدت

چنان کهه عالمهه طباطبهایى بها و،هود این کههه ا،تههاد در تعیهین سهبب نهزول را روا مىدانهد و ایههن
مجال را فراروی مفسران همه دور،ها فراخ مىبیندت اما یکى از مهمترین پیامدهای این رویکهرد
را فراهم آمدن بستری مناسب برای بروز داستانهای غیر وا عى و فرضى بر گرفته از ااهر آیهات

مههىدانههد 1.او بهها تو،ههه بههه نههص ههرآن و ،دئیههاتى کههه در آیههات و از سههیاق اسههتفاد ،مىشههود ،بههه
استخراج سبب نزول فرضى دست مىیازدت هر چنهد بهه شهکل احتمهال و شهاید مفسهر نهامبرد،،

ذیههل آیههات  ۸۵تهها  ۹۱سههور ،نسههاا متناسههب بهها طرحههى کههه ریختههه پیشههنهادش را ،امههه عمههل
پوشاند ،است از این رو در آغاز بحث تفسیری آیات مذکور مىنویسد:

با اأمل دو ا.ن ا.ات ،ووشن اس که دوباو گروههی از مشهرکان دهازل شهد کهه بهرای
مؤمنان اظهاو ا.یان میکرددد .سهپس بهه محهل دهود برمهیگشهتند و بها مشهرکین دو
شر شان شرک میدیوددد .دو دتیجه دوباو جنگیدن با ادان دچاو ارد.هد مهیشهددد.
مسلیادان دیز دوباو قتال با انها مردد بوددد و دظرشان مقتلف بود؛ .ای میگفه بهه
دظر من با.د با انها قتال کرد .د.گری مقالف میکرد و برای ان افراد دو چههر  -کهه
اظاهر به ا.یان داشتند  -شفا

میکرددد .ددای سبحان دو ا.ن ا.هات فرمهان داد .ها

مهاجرت کنند و .ا قتال و مؤمنین وا از شفا

دو حق ادان بر حذو داش .

2

سبب نزول مذکور ،در بحث روایى المیزان ذیل آیه هیچ نشانى از روایت نهدارد و تنهها بها بهر ،گیهری از

واعد تدبر ،استخراج شد ،است چیدی که در رویکرد مفسران متقد بىسابقه بود ،است.
 .2-1-2-۴تغییر و جابه جایی سبب نزول از آیهای به آیهای دیگر

در نگا ،معاصران ،یافتن سبب نزول ذیل آیهای مشخص به معنهای پهذیرش حتمهى روایهت
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« .1عالمه طباطبایى و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب النزول» ،ص.۱۰۰-۶۹
 .2المیزان ،ج ،۵ص.۲۹

مفسران معاصر ،گاهى سبب نزول ثبهت شهد ،در کتابههای تفسهیری روایهى دور ،گذشهته را -
کهه مههورد بهول بسههیاری از مفسهران بههود ،اسهت  -نمىپذیرنههد و مطهاب بهها موضهوع آیههه بهه دیههدگا،

دیگری مىرسندت مانند آنچه ذیل آیهه نهوزد ،سهور ،نسهاا رخ مىدههد .مفسهران شهیعى ذیهل ایهن
َ ُ ُ
آیه از تفسیر العیاشی روایت آورد،اند که شخصى از معنای آیه ( َو ل تعضل ُه َن یل َتذ َه ُب ا یب َبع یض مه
َ
آتْ ُت ُم ُه َن) پرسید و پاسخ شنید:
منظوو دهی از ان سنتی اس که دبطیها داشتند .وقتی کسی میمهرد ،شقصهی لبهاس
دود وا بر سر هیسر او میادداد  .ان زن د.گر دییاوادس با د.گهری ازدواا کنهد و
1

ا.ن سن دو دوو جاهلی جاوی بود.
َ
ُ َ
یا از تفسیر القمی از اما با ر ۷روایت آورد،اند که در معنای آیه( :یه أی َهه ال ییذ َنن َآم ُنی ا لی َی ی ُیل
َ ُ َ َ ُ
َ َ
کرهه) فرمود:
النسهء
لک أن ت یرث ا ی

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

نیسههت و ای بسهها بهها تو،ههه بههه سههیاق ،آن سههبب نههزول بههه آیهههای دیگههر اختصههاص داشههته باشههد.

دو جاهلی و دو اوا.لی که قبا.هل هرب اسهرم اووددهد ،وسهم چنهین بهود کهه وقتهی
شقصی دوستش میمرد و زدی از او میمادد ،او لباسش وا بر سر ان زن میادهداد و
هیین با ث میشد ازدواا با ان زن وا به اوث ببرد ،به ا.ن معنا که ا.هن ازدواا ،مهر.هه
دییدواس  ،با هیان مهر.های کهه وفهیقش او وا هیسهر دهود کهرد بهود هیسهر وی
میشد ،هیادطوو که اگر ا.ن شقص پسر متوفی بود ،هم دااح زن پدو وا اوث مهیبهرد
و هم مال پدو وا ،مرر وقتی که ابو قیس بن أسل از ددیا وف  ،پسرش محصن بن أبهی
قیس ،جامه دود وا بر سر هیسر پدوش کبیشه ددتهر معیهر بهن معبهد ادهداد و دو
دتیجه با مهر.های که پدو به او داد بود ،واوث دااحش شد و سپس او وا براالیف وها
کرد ،کبیشه دزد وسول ددا شاا .برد که .ا وسول اَّلل شوهرم از ددیها وفه و پسهرش

محصن واوث دااح من شد ،ده با من هیقهوابگی داود و دهه دفقههام وا مهیدههد و دهه
وها.م میکند که به دادواد و اهلم بپیوددم .وسول ددا ۹فرمود :او فعر بهه دادههات
برگرد اا اگر ددای اعالی دو باو مسألهات حایی دازل کرد دبرت کنم ،دو ا.هن میهان

َ
َ َ َ ُ ُ
ک یم َین یالنس ییهء) ...دهازل شهد و کبیشهه بهه اههل
ا.ه شر.فهَ ( :و لی تا یک ُحی ا میه نکیح آبیهُ

دودش پیوس .
 .1کتاب التفسیر ،ج ،۱ص.۲۲۹
 .2تفسیر القمی ،ج ،۱ص.۱۳۴
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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

و پذیرش اصل رسهم ،هاهلى مسهتفاد از روایهات ،سهیاق آیهه را بها سهبب نهزولههای نقهل شهد ،در
منابع روایى و تفاسیر متقد سازگار نمىدانند .این مفسران باالتفاق معتقدند آیه از ار
اموال زنان به یور و نارضایتى آنان منع مى کندت ولى از ار

بهردن

بردن زنهان یهادی نمى کنهد .تفهاوت
1

محمهد عههدت دروز ،بهها عالمههه طباطبههایى در ایههن اسهت کههه در مرحلههه اول پههذیرش همههه روایههات

مههذکور از نظههر دروز ،مسههاوی اسههتت ولههى هههر دو اتفههاق نظههر دارنههد کههه ،ههای ایههن روایههت در آیههات
بعدی است ،نه این آیه .پس اضافه ار

بهه «النسهاا» یها بها تقهدیر «امهوال» اسهتت یعنهى «الترثهوا

امههوال النسههاا کرههها» یهها مجههاز عقلههى اسههتت 2ولههى مفسههران متقههد چههون طبرسههى ،طوسههى و
زمخشههری همههین عبههارات را بههه معنههای بههه ار

بههردن خههود زنههان مطههاب بهها سههبب نههزول پذیرفتههه

شد،ای که در کتابهای متقدمان آمد ،مىپذیرند.

3

 .3-1-2-۴سیاق آیه و رد روایت اسباب النزول

این نوع تعامل بین سیاق و اسباب النزول در کتب تفسیری دور ،معاصر نمود یافته اسهت و
ََ
ب ههه س ههور ،نس ههاا نی ههد اختص ههاص نمىیاب ههد چنان ک ههه تفاس ههیر ی ههاد ش ههد ،ذی ههل آی ههه ( َو لقییی َع یلم َنیییه
َ ُ
ََ
ین یمنک َو لق َع یلم َنه ال ُمس َتأ یخ یرین) 4با ذکر دو روایت به رد آن مىپردازند .روایت اول از
ال ُمس َتق ی یم
مههروان بههن حکههم اسههت کههه مى گو یههد :عههد،ای از مههردان بههه خههاطر زنههان در ص ه هههای متههیخر

مىایسهتادند 5و روایهت دو از ابهن عبهاس کهه مى گو یهد :زن ییبهایى ،پشهت سهر حضهرت رسهول
نمههاز مىخوانههد ،عههد،ای از مههرد بههرای این کههه او را نبیننههد و بههه گنهها ،نیفتنههد ،در صههفوف اول

مىایستادند و برخهى بهرای نظهر انهداختن بهه انهدا زن در صهفوف بعهدی مىایسهتادند تها او را در
حهال رکههوع از ی یههر ب ههل خههود تماشهها کننههد و ایههن آیهه نههازل شههد 6.لههیکن ایههن آیههه بهها ایههن دو روایههت
انطبههاق نههدارد ،نههه از ،هههت لفههظ و نههه از ،هههت سههیا ى کههه در آن ههرار گرفتههه اسههت 7.مفسههران

 .1المیزان ،ج ،۴ص۲۵۴ت التفسیر الحدیث ،ج ،۸ص.۵۷
 .2المیزان ،ج ،۴ص.۲۵۴

 .3التبیان ،ج ،۳ص۱۴۹ت الکشاف ،ج ،۱ص۴۹۰ت مجمع البیان ،ج ،۳ص.۴۰
 .4سور ،حجر ،آیه .۲۴

 .5الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،ج ،۴ص.۹۷
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 .6همان.

 .7المیزان ،ج ،۱۲ص.۱۴۹

و مبنای داللتیابى را بر سیاق مىنهند.
ُ ََ ُ َ ََ
النسیی ییهء  ...نیهههد مشههههود
الرجیییال ا امییی ن علیییإ ی
نمهههود ایهههن نهههوع از تعامهههل ،دئهههى ذیهههل آیهههه ( ی
)1

اسههت .مفسههران گذشههته روایتههى را سههبب نههزول آیههه ذکههر کههرد،انههد 2کههه مفسههران دور ،معاصههر ایههن
سبب نزول را یا ذکر نکرد،اند 3و یا با نقد سندی و متنى ،روایت را رد کرد،اند .این سهبب نهزول

چنین است:

زدی دزد وسول ددا ۹امد و از شوهرش شهاا .کهرد کهه بهه وی سهیلی زد اسه .
وسول ددا ۹فرمود :با.د قصاص شود .لیان چیزی دگذش
َ

سهء  )...دازل شد و زن بدون قصاص برگش .
الن ی
َعلإ ی

4

ُ َ
الرجیال ا َ ُامی َن
که ا.هه ( ی

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

معاصر با در نظر گرفتن سیاق کلمات و محتوای کلى آیه ،روایت اسباب النزول را رد مى کننهد

محمههد عههدت دروز ،بعههد از ذکههر روایههت بهها بیههان علههت ،آن را رد کههرد ،اسههت :اول بههه ،هههت

این که روایت در کتب صحاح وارد نشد ،و دو بها سهیاق سهازگاری نهدارد .بهه نظهر دروز ،چنهین

سبب نزولى به محتوای آیه و هدفى که خداوند از آن داشهته ارتبهاطى نهدارد 5.ابهن عاشهور نیهد از
َ َ
ُ َ َ ُ
،هت سندی روایت را کنار مى گذارد 6.عالمه طباطبهایى نیهد ذیهل آیهه (ر ییِن أ َطع َینک رلیا تبای ا
َ
َعلی یه َن َس یبیلا) را نافى محتوای روایت مىداندت عهالو ،بهر این کهه بهه اعتقهاد او در اهاهر روایهت نیهد
اشکالى و،ود دارد و آن این که از ااهرش بر مىآید که گفتار رسول خدا« :۹القصهاص»(بایهد
صاص شود) ،بیان حکم مسیلهای است که آن زن پرسیدت نه این کهه پیهامبر بهه عنهوان اضهى

به صاص حکم کرد ،باشهدت چهون ا گهر چنهین باشهد ،بایهد دو طهرف دعهوی در محکمهه حاضهر

باشند و الزمه بیان حکم بودن «القصاص» مىرساند که آیه برای تخطئه رسول خدا نازل شهد،

است و حال آن که چنین نیست.
ً
اساسا رویکهرد معاصهران بهر نپهذیرفتن روایهت بهه خهاطر و،هود اشهکال در مهتن و سهند اسهت.
7

آنان معتقدند در متن دو اشتبا ،و،ود دارد :اول ،این که فتوای پیامبر بها نهص هرآن ناهماهنهگ
 .1سور ،نساا ،آیه .۳۴

 .2التبیان ،ج ،۳ص۱۸۹ت الکشاف ،ج ،۱ص۵۰۶ت الدر المنثور ،ج ،۲ص.۱۵۱
 .3فی ظالل القرآن ،ج ،۲ص.۶۴۸
 .4همان.

 .5التفسیر الحدیث ،ج ،۸ص.۱۰۴

 .6التحریر و التنویر ،ج ،۴ص.۱۱۲
 .7المیزان ،ج ،۳ص.۳۴۹
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استت چون بر اساس آیات ابتدایى سور ،نجم پیهامبر از روی ههوا سهخن نمى گو یهد .پهس ا گهر در

زمینههه سههلال ،علههم و آ گههاهى نداشههت هههیچ گهها ،فتههوای انههى نمىدهههد و دو این کههه وامیههت
مردان به این معنا نیست که هر گا ،الز دیدند به ضرب زنان ا دا کننهد ،بلکهه ایهن پیشهنهاد

تنههها در هنگامههه نشههوز ،آن هههم پههس از موعظههه و هههر اسههت 1هههر چنههد مفسههران بههه وا ههع ،ضههرب را

معنایابى نکرد،اند.

برخهه ههى دیگهه ههر از مفسهه ههران مطهه ههاب سهه ههیاق ،محتهه ههوای آیهه ههه را حهه ههول مسهه ههائل یو،یهه ههت و

یمومیت(مسئولیت) مرد بر همسرش در دایهر ،یو،یهت دانسهتهانهد و معتقدنهد ایهن یمومیهت

ح

صاص را ل و نمى کنهدت ی یهرا در مهورد تعهدی و تجهاوز بهه حه دیگهران ههر کسهى حه دفهاع

دارد .اگر مردی برای ضرب زن هجو برد ،دلیلى و،ود ندارد که زن از ،ان خود دفهاع نکنهد یها
برای تو

ضرب ،تالشى از خود بروز ندهد 2.عالمه فضل اَّلل چنین دیدگاهى را تر،ین داد،ت

هر چند در نظر او و،ود روایات مشابه در کتابهای اسباب النزول با اسهامى متعهدد ،ایهن نظهر

را تقو یههت مى کنههد کههه روایههت پههیش گفتههه سههبب تههاریخى موث ه بههرای نههزول آیههه نیسههت ،بلکههه
ا،تهاد کسانى است که این حدیث را به طور غیر موث  ،اسباب النزول آیه لمداد کرد،اند.
 .2-2-۴سیاق آیه و رد روایت حاوی نسخ

نسههخ در ل ههت معههانى متعههددی دارد ،ولههى دو معنههای ازالههه و نقههل اهمیههت بیشههتری یافتههه

است 3.با و،ود این ،برخى از معاصران این معنا را نمىپذیرند و عنصهر محهوری معنهای نسهخ
را ازالههه و ابطههال دانسههته انههد ،نههه نقههل یهها تحویههل و تبههدیلت گرچههه گههاهى بهها آوردن بههدل همههرا،

مىشود 4.نسخ ،از لحاظ اصطالحى ،با تو،ه به روح کلى آن ،ناار بهه تخصهیص زمهانى حکهم
ً
اسههتت بههه ایههن معنهها کههه نسههخ اوال در حکههم شههرعى پدیههد مىآیههد و نسههخ ی ه حکههم بههه ایههن
ج
معناسههت کههه امتههداد زمههانى آن حکههم تهها ایههن حههد معههین بههود ،و اکنههون زمههانش سههرآمد ،اسههت و
حکم ،دید بهه ،های آن مىنشهیند و در احکها منسهوخ هرآن زمهان ا،هرای حکهم نسهخ شهد ،از
5
ّ
مویهد اسهت .او
اول ،مو ت بود ،است .همین تعری از سوی عالمه طباطبهایى نیهد پذیرفتهه و ج

 .1التفسیر للکتاب الله المنیر ،ج ،۲ص.۲۲۲
 .2من وحی القرآن ،ج ،۷ص.۲۲۹
 .3لسان العرب ،ج ،۱۴ص.۱۲۱
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 .4تسنیم ،ج ،۶ص.۷۱

 .5تفسیر موضوعی قرآن کریم ،ص.۱۶۷

اصههطالحى شههرط دائمههى بههودن را نیههد داراسههت 2.بنهها بههر تعریفههى دیگههر ،نسههخ ،رفههع امههر ثابههت

در شههریعت بههه واسههطه ارتفههاع و گذشههتن زمههان آن اسههت چههه ایههن امه جهر برداشههته شههد ،از احکهها

تکلیفى باشد ،مانند و،وب و حرمتت یا از احکا وضعى باشد ،مانند صحت و بطالن و چهه
این امر از مناصب الهى باشد یا غیر آن از امهوری کهه بهه خهدای متعهال برمى گهرددت از آن ،ههت

که شارع است.

3

برخهى از مفسهران دور ،معاصههر در تعامهل سههیاق بها روایهت ،سههیاق را مقهد داشههتهانهد و آیههه را

تنههها متناسههب بهها سههیاق ،معنایههابى کههرد،انههد .نمونههه تههر،ین سههیاق بههر روایههت تفسههیری ،مر بههوط
َ
َ
َ َ
ُ َ َ
ُ َ َ
اسههت بههه آیههه ( َو اللی َیایإ َیییأ یت َ
فهح ییة یمیین ینسی ییهئک رهست ی ییه ُ وا َعلییی یه َن أر َب َعییة یمیینک ری ییِن شی ییه ُ وا
ین ال ی
ی
ََ
َ َ ََََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ
) 4
َ
ُ
َ
رأم یسییک ُه َن ِیییإ ال ُب ُی ی یت حَ ی یت رییههن الم ی ت أو یجعییل اللییه لهیین سی ییبیلا  .از اهههور آیههه بههه دسههت
که مراد از فاحشه در آیه ،زناستت عالو ،بر این که روایت نید همین اههور را تیییهد مى کنهد .پهس

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

نسهههخ را آشهههکار کهههردن پایهههان مهههدت حکهههم و تمههها شهههدن زمهههان آن مهههىدانهههد 1.البتهههه نسهههخ

آیه ،داللت دارد بر این که اگر مسلم شد زنى دچار زنا شد (بها شههادت چههار نفهر) حکهم حهبس

کردن دائمى زن به میان مىآید به رینه این که نهایت مدت حبس را مر زن هرار داد ،اسهتت
َ َ ََََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
یل اللی ُیه ل ُهی َین َسی ییبیلا)
ولههى این کههه تردیههد کههرد و فرمههود یهها آن و یهها ایههن (حَ ی یت رییههن الم ی ت أو یجعی
اشار،ای است به این که امید آن و،ود دارد که حکم حبس ابد نسخ شودت هم چنان که همین
طههور هههم شههد 5.بنههابراین ،حکههم اولههى و مو ههت ایههن گونههه زنههان ایههن اسههت کههه آنههان را در خانهههههها
تحت نظر بگیرید .سپس این حکم به حکهم سنگسهار مبهدل شهد .در چنهین آیهاتى نسهخى رخ

نهداد ،اسههتت چههون نسههخ عبههارت اسههت از این کهه آیهههای کههه اههاهرش متضههمن حکمههى دائمههى

است ،به وسیله آیهای دیگر نسخ گردد و مسیله مورد بحث این آیهه چنهین نیسهتت ی یهرا حهبس
ابههد در خانههه ،نههه تنههها اهههوری در دائمههى بههودن حکمههش نههدارد ،بلکههه اهههور در ایههن دارد کههه بههه

یودی حکمههش بههه حکمههى دیگههر مبههدل مههىشههود .عالمههه طباطبههایى بهها و،ههود این کههه دو روایههت

مبنههى بههر نسههخ را نقههل مههىکنههدت 6امهها در نهایههت ،اهههور آیههه بههر اسههاس سههیاق بههر روایههت را مقههد
 .1المیزان ،ج ،۱ص.۲۴۹
 .2همان ،ج ،۴ص.۲۳۵

 .3البیان فی تفسیر القرآن ،ص.۲۷۷
 .4سور ،نساا ،آیه .۱۵

 .5المیزان ،ج ،۴ص.۲۳۴
 .6همان.
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مىشمرد و به طرح و رد روایت مىپردازد.

عالمه ،وادی آملى نید چنین رویکردی دارد .او بها بررسهى دیهدگا،ههای ّ
مفسهران و همچنهین

روایات ،این دیدگا ،را برگزید ،است که منظور از این نسخ ،نسخ اصطالحى نیستت ییرا نسخ
اصطالحى آن است که شریعتى پایان زمان عمل به شریعت گذشته را اعال کند و یها حکمهى
که اهور در ابدیت دارد ،پس از مدتى ،ای خود را به حکمى دیگر دهدت افزون بهر این کهه ا گهر از
خود انون ،یادآور مو تى بودن حکمش باشد و داللت کند بهر این کهه ایهن حکهم تها زمهانى
ابتدا ج

ا،را مىشود که حکم ،دید نیامد ،باشد و با آمدن حکهم ،دیهد ،حکهم پیشهین کنهار مهىرود.
ً
این را اصطالحا نسخ نمىگویند .گویا گفته است حکم مسیله ،تها اطهالع ثهانوی چنهین اسهت.
َ َ َ ُ َ
الل ل ُه َین َسیبیلا) نبهود،
پس حکهم بلهى ابهدی نیسهت .در نتیجهه ،ا گهر در آیهه ،عبهارت (أو یجعیل
ً
حکم امساک در بیوت در ابدیت اهور داشت و دلیهل بعهدی از اسهتمرار آن مهىکاسهت و ثبوتها
ً
1
تقیید یا تخصیص زمانى و اثباتا نسخ مىبود.
 .3-2-۴سیاق آیه و پذیرش روایت

موارد محدودی در تعامل سیاق با روایت ،سیاق به مو عیت و وت خود محفهوظ مىمانهدت

ولى بر روایت تی کید مىشود .نمونه این دست از تعامل به تیدیب زن به شهرط خهوف نشهوز طهى

مراحل سه گانه برمى گردد 2.برخى از مفسران معاصر در بحث تفسیری بهر مسهیله ضهرب نظهری
ندارن ههد و گو ی هها مفه ههو ض ههرب و اط ههالق آن را ب هها ش ههرای و مو عی ههت عص ههری زن ههان ،هماهن ههگ

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

عالمه طباطبایى با ذکر روایاتى چون :زن لعبهت اسهت و ههر کهس او را گرفهت ،مرا هب باشهد

ضایعش نسازد و با آوردن حدیثى از رسهول اَّلل  ۹کهه مىفرمایهد :آیها ،های تعجهب نیسهت کهه
کسى همسرش را بدند و آن گا ،با او دست به گردن شود؟ در نهایت ،خوانند ،را بهه ایهن نتیجهه

مىرساند که امثال این بیانات در احادیهث بسهیار ی یهاد اسهت .ا گهر کسهى در آنهها د هت کنهد،

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

 .1تسنیم ،ج ،۱۷ص.۶۴۵-۶۴۴
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 .2سور ،نساا ،آیه .۳۴

 .3المیزان ،ج ،۴ص.۳۵۱-۳۵۰

نتیجه

مطالعههه تفاس ههیر متقههد و معاص ههر ذی ههل آیههات ح ههوز ،زن ههان ،رویکههرد متف ههاوت مفس ههران را در

تعام ههل س ههیاق ب هها روای ههت ب ههه اثب ههات مىرس ههاند .گذش ههتگان ب ههر اص ههل روای ههت در داللتی ههابى

آی ههات تی کی ههد داش ههتهان ههدت ول ههى در دور ،معاص ههر رهیاف ههت انتق ههادی ب ههه منص ههه اه ههور رس ههید،
اس ههت .مفس ههران در بس ههیاری م ههوارد س ههیاق را ب ههر روای ههت ت ههر،ین داد،ان ههد ی هها ب هها ذک ههر روای ههت ب ههه

نگا ،ا،تهادی  -انتقادی وت بخشید،اند و همه اینها محصول مبنای دیگرگون مفسران در
شرای کنونى است .در نگا ،معاصران هر روایتى منبهع تفسهیر و داللتیهابى بهه شهمار نمهىرودت
ً
چه این که روح حا کم بر آیات در معنایابى تر،ین دارد .در تفاسیر دور ،معاصر اساسا بهدون در

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در داللتیابی آیات حوزه زنان

به زنان را نمىپذیرد.

نظر گهرفتن سهیاق ،تفسهیر نهاممکن مهىشهودت ولهى مىتهوان میهان سهیاق و روایهت تعهامالتى را بهه
رسههمیت شههناخت .ایههن تعامههل در سههور ،نسههاا ذیههل آیههات حههوز ،زنههان در دو زمینههه نمههود داشههته
اسههت :تعامههل مجموعى(عهها ) و تعامههل ،دئى(خههاص) و تعامههل ،دئههى در آیههات نمونههههههای

بیشتری داشته است.
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