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  عارض سیاق و اسباب النزول ت
  در مقایسه تفاسیر شیعی و سنی

  1نفیسه نوید
  

  :چکیده
 آیات به عنوان دو قرینه      »اسباب النزول « و   »سیاق «کریم توجه به   در تفسیر قرآن  

مهم از قرائن فهم قرآن همواره از سوی مفسران فریقین مورد توجـه و اعتنـای                
این . اند  یکدیگر قرارگرفته  وقرینه درتعارض با  اند؛ اماگاه این د     شده بسیاری واقع 

مقاله پس از بیان میزان تاثیر این دو قرینه در فهم قرآن و شرایط تحقق آنها، بـه         
مقایسه تفاسیرشیعی و سنی دربرخی آیات مورد اختالف در این ارتباط پرداخته       

  .یابد تعارض دست مالک واحدی درحل این ها به تا بتواند بابررسی و نقد دیدگاه
  

  .قرائن تعارض قرائن،   اصالت،تنزول، حجیّ سیاق، اسباب تفسیرقرآن، :ها هواژ کلید
  

  طرح مسأله
 توجه به قـرائن آیـات اسـت و          ،یکی از عوامل تاثیرگذار در فهم صحیح قرآن کریم        

. گردد می چه بسا موجب برداشت ناقص یا نادرست از آیات قرآن  ،نادیده انگاشتن قرینه  
 است که مفسرین شیعی و نسی برای کشف »سیاق«ترین این قرائن توجه به یکی از مهم 

اند و گاه سیاق را برترین قرینه بر حقیقت لفظ بـر            ای نموده  مراد آیات به آن اهتمام ویژه     
  )1/22 ،رشید رضا( .اند شمرده

                                                 
التحصیل دکترای دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمـی دانـشگاه آزاد                   فارغ ـ1

   می واحد تهران شمالاسال
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باشـد   مـی ای که مورد عنایت اکثر مفسران فریقین در فهم کالم خداونـد              دیگر قرینه 
استفاده از ابراز کارآمد سبب نزول در فهم آیـات و احکـام              .آیات است »  النزول اسباب«

  .الهی از همان دوران صدار اسالم توسط صحابه، نشان دهنده اهمیت این علم است
یابیم که هر یک از این دو قرینه نقـش بـه سـزایی در تفـسیر                  میبا برسی تفاسیر در     

یر شیعی و سنّی به تعارض بین ایـن دو قرینـه            قرآن داشته است، اما گاه در مقایسه تفاس       
خوریم، گر چه مفسران به طور نظـری دربـارۀ تعـارض سـیاق و اسـباب النـزول                    میبر  

. انـد    ولی عمالً موضع تفسیری خویش را بیان نموده        اند  های مبسوطی ارائه نکرده    دیدگاه
  النـزول   بابشـیعه بـه اسـ     . نمایـد  مـی مواردی سنّی با توجه به سـیاق آیـه را تفـسیر              در

  نظر دارد و بالعکس در جایی که شعیه به سـیاق توجـه دارد، سـنّی بـر اسـباب النـزول                      
  .کند تکیه می

، بـه   »اسباب النـزول آیـات    «و  » سیاق«این مقاله بر آن است ضمن شناساندن اهمیت         
بررسی جایگاه هرکدام در تفسیر پرداخته و به داوری مناسب در مورد موضوع تعـارض           

  . ن دو بپردازداحتمالی ای
  

   و جایگاه آن در تفسیرسیاقـ شناخت 1
   تعریف سیاق ـ1ـ1

از نظر لغوی به معنی رشته پیوسـته، رانـدن، تـابع، کـابین، اسـلوب و روش          » سیاق«
بـسیار یـاد    » سـیاق «دانشمندان علوم فقه و اصول و تفسیر، از         ) 6/435معین،   (.باشد  می

انـد، ولـی تعریـف دقیـق اصـطالحی آن را ارائـه                اند و آن را مورد استناد قرار داده         کرده
در این میان تنها آیت اهللا سید محمد باقر صدر درصدد تعریـف آن برآمـده و                 . اند  نکرده

. هایی که معنای لفظ مورد نظر را کـشف کنـد            سیاق عبارت است از نشانه    « :نوشته است 
الم واحدی را با اجـزاء  ها لفظی باشند؛ مانند کلماتی که با لفظ مورد نظر ک چه این نشانه 

ای باشـند کـه       ها قرائن حالیـه     دهند و چه این نشانه      به هم پیوسته به یکدیگر تشکیل می      
  )1/130صدر،  (.»کالم را در برگرفته و بر معنای خاص داللت دارند

  رسد کـه مقـصود مفـسران         در تفاسیر به نظر می    » سیاق«اما با توجه به موارد کاربرد       
  گـردد   اطالق نمـی  » سیاق«های لفظی است و بر قرائن حالیه،           و نشانه  از سیاق تنها قرائن   
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سـیاق سـاختاری کلـی       «: و تعریفی که با بیان دانشمندان سازگارتر است این است کـه           
  افکنـد و برمعنـای       مـی  ای ازکلمـات، جمـالت و یـا آیـات سـایه             است کـه برمجموعـه    

 .انـد  ق و لحـاق معنـا کـرده   برخی سـیاق را اجتمـاع سـبا      ) 92رجبی،  (» گذارد  آن اثر می  
  )1/126حربی، (

  
  در تفسیر آیات» سیاق« تاثیر ـ2ـ1

زرکشی دقـت در معـانی مفـردات      . سیاق در تعیین معانی الفاظ اهمیت بسیاری دارد       
آیات و کاربرد آنها را طبق سیاق آیات، راه رسیدن به فهم آن بخـش از قـرآن کـه نقـل                      

مفسران در تعیین معنای بعـضی   ) 2/313همو،  ( .داند میمعتبری در تفسیر آن وارد نشده       
 از جمله عالمّه طباطبایی که در تعیین معنای لفـظ           اند  الفاظ آیات به سیاق تمسک جسته     

 سـورۀ توبـه از سـیاق       39در آیـه    » فتنـه «  سورۀ یونس و نیز کلمـه        37در آیه   » الکتاب«
  )9/305  و 10/64همو، ( .کند میاستفاده 

نیز تاثیر به سزایی دارد و مفسران به تـاثیر چـشمگیر آن             سیاق در فهم مقصود آیات      
عالمـه طباطبـایی نیـز    ) 304دروزه، القرآن المجیـد،  : کن( اند در فهم آیات تصریح کرده   

تـر   سیاق را قرینه ای برای فهم مراد متکلم تلّقی کرده و آن را از ظـاهر روایـات قـوی                   
بینـد، در ظـاهر    مـی یـه معـارض   دانسته است و در موردی که ظاهر روایت را با سیاق آ         

شـیخ  ) 12 و   17/11 ،همـو، المیـزان   ( .روایت تصّرف نموده تا با سیاق مخـالف نباشـد         
شمارد که در صورت نادیـده       میطوسی هم سیاق را از قرائن حالیه در فهم کالم خدا بر             

  )8/470همو، ( .رود میانگاشتن آن، مفسر به بیراهه 
یات تفسیر را تایید و در مـواقعی موجـب          اوتواند صحت برخی ر    میتوجه به سیاق    

  ) 12/173 و 4/294 طباطبایی، المیزان، :کن( .تضعیف و حتّی رد آن روایت شود
سیاق آیات در شناخت  آیات مکّی و مدنی نیز دارای اهمیت است، به عنـوان مثـال                  

 سورۀ اعراف بر خالف آنچه سیوطی گفته است که ایـن آیـه در حنـگ            43در مورد آیه    
یابیم کـه    میبا توجه به سیاق در      ) 3/85همو، الدراالمنثور،   ( نازل شده و مدنی است       بدر

  )12/173 ،طباطبایی، المیزان: کن( .این آیه مکی است
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  اسباب النزولـ 2
   تعریف اسباب انزولـ1ـ2

. انـد   بـر شـمرده   ) برای مردم عصر نزول   (اسباب النزول را از قرائن متصل غیر لفظی         
سبب از نظر لغوی دارای معانی متعددی اسـت؛ از جملـه        . باشد   می »سبب«اسباب جمع   

 طناب و ریسمان، وسیله و ابزار، طریق و راه، پیوند و خویشاوندی، باعـث و      :این معانی 
ـ  (.باشـد   موجب، زندگانی و حیات، دستار و عمامه و ابـواب و درهـا مـی                راغـب،   :کن

ت سبب عبـارت از هـر چیـزی    توان گف به طور کلی می ) 1/936؛ جبران مسعود،    1/170
است که بتوان به وسیله آن به هدف رسید و از این جهت اسـت کـه بـه ریـسمان، راه،                      

  )7/73طبرسی،  (.گویند سبب می.. .درو
از اموری که یک یـا چنـد آیـه و یـا             «از نظر اصالحی عبارت است      » اسباب النزول «
مور در زمـان نبـوت رسـول        ای در پی آنها و به خاطر آنها نازل شده است و این ا               سوره
  ) 19حجتی،  (.»روی داده است) ص(اکرم 
  

  تاثیر اسباب النزول در تفسیر آیات ـ 2ـ2
  شـود و گـاه      مـی شناخت سبب نزول موجب فهم مـدلول صـحیح آیـات و احکـام               

  ای از مـوارد کـه ممکـن     مانـد و حتـی در پـاره        مـی بدون آگاهی از آن مفـاد آیـه مـبهم           
   اسـباب النـزول بـه مـدلول آیـه پـی بـرد، بـرای آگـاهی از                    است بتوان بدون توجه بـه     

  جزئیات موضوع مطرح شـده در آیـه و فهـم آسـان تـر و شـفاف تـر آن و نیـز تعیـین                          
ـ  (.توان از اسباب النزول سود جـست       میمصادیق آیه      ،طباطبـایی، قـرآن در اسـالم      : کن

  )120 و118
 مکان و زمـان آن      شناخت اسباب النزول، موجب شناخت فضا و فرهنگ نزول و نیز          

شود و معرفت این امـور مفـسر را در درک مقـصود و مفهـوم واقعـی آیـات کمـک                      می
  )124رجبی، : کن( .کند می

. گـردد  میآگاهی از اسباب النزول نیز موجب اثبات یا ردّ حقّانیت عقاید و اشخاص              
کر نازل شده    که این آیه دربارآ ابوب     اند   سوره اللیل آورده   18 و   17به عنوان مثال ذیل آیه      

) ص(ابوبکر است و سپس استدالل نموده کـه پـس از رسـول خـدا                 »االتقی«و مراد از    
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؛ 6/357ســیوطی، الــدرالمنثور، : کنــ(افــضل و واالتــر و برتــرین مــردم ابــوبکر اســت 
 شأن نزول   ،در حالیکه مفسران و نویسندگان کتابهای اسباب النزول       ) 31/204فخررازی،  

ـ (داننـد    مـی گـری   این آیه را دربارۀ شخص دی      ؛ طباطبـایی، المیـزان،     152ک، حجتـی،    ن
 سورۀ الدهر کـه موجـب       8و نیز آشنایی با سبب نزول آیه        ) 20/306؛ طبرسی،   20/306

نه تنها از طریق مفسران شیعی بلکه اکثر مفسران        ) علیهم اسالم (اثبات افضیلت اهل بیت     
 هـل سـنت، ص     تـن از علمـای بـزرگ ا        43حجتی، ذکـر نـام      : رک(شود   میاهل سنت   

  )3/106؛ امینی 41ـ37
  

  تعارض سیاق و اسباب النزولـ 3
باشـد    با توجه به اینکه هر یک از این قرائن به تنهایی عامل موثری در فهم آیات می                

و ما را به درک صحیح آیات الهی رهنمون می کند، گاه در برخی مواضـع بـه تعـارض                    
م است آیا باید سیاق را برگزیـد و         در اینصورت اصالت با کدا    . خوریم  بین این دو بر می    

  سبب نزول را به کناری انداخت یا سبب نزول را ترجیح داد؟
هر یک از این دو قرینه برای تحقق، نیازمند به شروطی هستند و در صورت فقـدان                 

  .باشند هر یک از شرایط قابل اعتماد برای رجوع در فهم قرآن نمی
  

  شرایط تحقق سیاق  ـ1ـ3
  :باشد به دو شرط اساسی میتحقق سیاق منوط 

 در تفسیر قرآن کریم اگر احراز شـود کـه           :ارتباط صدوری یا پیوستگی نزول    ـ  1ـ1ـ3
 بـه  ـهـای بـزرگ     های کوچک و چه سوره  چه سورهـهای قرآن کریم   آیات همه سوره

همین ترتیبی که اکنون در مصحف است، یک جا و بـا هـم نـازل شـده اسـت، ارتبـاط                      
شود ولی اگر ترتیب یاد شـده اثبـات نـشود و احتمـال       اثبات می صدوری در همه آیات     

های یک آیه در قرآن کنونی بر خـالف ترتیـب نـزول               رود در مواردی، آیات و یا جمله      
های پیشین و پـسین       ها با آیات و جمله      قرار گرفته باشند، ارتباط صدوری آیات یا جمله       

ی در نزول این آیات ثابت شـود        مورد تردید است و باید ارتباط صدوری آنها و پیوستگ         
  ) 104رجبی،  (.توان بر سیاق تکیه کرد و اگر ثابت نشود برای فهم آیات نمی
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های قرآن، بر پراکنده نازل شدن آیات و اینکه ترتیب فعلی آیات  در بسیاری از سوره   
 ها، ها بر خالف ترتیب نزول باشد، دلیلی نداریم، بلکه در تعداد بسیاری از سوره             و جمله 
های کوچک، به خوبی آشکار است که یکباره و بـه صـورت دفعـی نـازل       سوره  به ویژه 
هـا    اند و ترکیب فعلی آنها همان ترتیب زمان نـزول اسـت، ولـی در برخـی سـوره                    شده

مضامین آیات آن و شواهد و قرائن تاریخی و روایی، از آن حکایت دارد کـه آیـات آن                   
) 234آیه  (اند برای مثال در سوره بقره، ناسخ          هپراکنده و بر خالف ترتیب فعلی نازل شد       

قرار گرفته است، و در سـوره ممتحنـه، آیـاتی کـه در سـال                ) 240آیه  (پیش از منسوخ    
هشتم هجری و در آستانه فتح مکه درباره حاطب بن ابـی بلتعـه نـازل شـده اسـت، در                     

د پیمـان   ابتدای سوره و آیه دهم و یازدهم که در سال ششم هجـری در ارتبـاط بـا مـوا                   
در مـواردی،   )464 و 9/457طبرسـی،   (.حدیبیه نازل شده، پس از آن آورده شده اسـت        

هایی که در ضمن یک آیه آورده شـده نیـز مـورد تردیـد                 حتی پیوستگی در نزول جمله    
است و چینش آنها بر وفق ترتیب نزول، محرز نیست بلکه با توجه به لحن کالم و نـوع     

هـا آشـکار      ات شأن نزول، استقالل در نزول بعضی جمله       ها و روای    بیان و مضمون جمله   
  )106رجبی،  (.است
ها با هم ارتبـاط       شرط دوم تحقق سیاق آن است که جمله        :ارتباط موضوعی ـ  2ـ1ـ3

موضوعی و مفهومی داشته و همه آنها پیرامون یک موضوع و بـرای افـاده یـک مطلـب                   
و یـا چنـد موضـوع یـا مطلـب           ها دربـاره د     صادر شده باشند؛ زیرا در صورتی که جمله       

مستقل از یکدیگر، صادر شده باشند، بی ارتباط بـودن و تناسـب محتـوایی نداشـتن آن                  
  .ها با هم امر نامعقولی نیست جمله

تـوان    های دیگر قرار گیرد، نمـی       برای مثال اگر یک یا چند جمله معترضه بین جمله         
ه و آنهـا را بـر معنـایی    های معترضه تـصرف کـرد       به لحاظ سیاق، در معنای ظاهر جمله      

هـای معترضـه و دیگـر         های قبل و بعد حمل نمـود؛ زیـرا بـین جملـه              متناسب با جمله  
 سـوره مبارکـه   65 و 64مانند آیات  )109همو،  (،ها ارتباط موضوعی وجود ندارد      جمله

 سوره قیامـت کـه بـه        19 تا   16مریم که از سیاق آیات ماقبل و بعد جدا هستند و آیات             
 .ای معترضه در بین آیاتی که به قیامت مربوط اسـت، واقـع شـده اسـت    ه  صورت جمله 

  )20/111؛ طباطبایی، المیزان، 10/197طبرسی(
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  شرایط تحقق سبب نزول ـ 2ـ3
ای را بـرای مـا        گیرد که داللت آیه     اسباب النزول تنها در مواردی مورد توجه قرار می        

   النـزول دارای شـرایط   شـود کـه روایـات اسـباب     این قطع زمانی حاصل می  . قطعی کند 
  :باشد ذیل 
شـود،     به ویژه آخرین کسی که روایت به او منتهـی مـی             وثاقت سند روایت،   ـ1ـ2ـ3

  .باشد یا اصحابی مورد اطمینان) ع(یعنی یا معصوم 
، گرچـه بـا الفـاظ مختلـف ولـی در            )کثـرت نقـل    ( اثبات تواتر یا استفاضه    ـ2ـ2ـ3

مضمون، قابل جمع باشند؛ مانند روایاتی      مضمون متحد باشند و در صورت اختالف در         
  .که درباره تحویل قبله و اسباب النزول ایات مربوط وارد شده است

 به طور قطعی در رسیدن به معنای آیه که این خـود             حل اشکال و رفع ابهام    ـ  3ـ2ـ3
الحدیث روایت  شاهد صدق آن حدیث خواهد بود، گرچه از لحاظ سند به اصطالح علم      

بیشتر وقایع تاریخی از همین قبیل هستند که با ارتباط دادن چند            . باشدصحیح یا حسن ن   
پذیریم وگرنه از راه صـحت اسـناد،          بریم و آن را می       می  واقعه به صحت یک جریان پی     

  )1/247معرفت،  (.امکان پذیر نیست
 سوره آل عمران در المناقب به حـدیث         61 عنوان مثال در مورد اسباب النزول آیه          به
 اشاره شده و از ابن عباس و حسن و شعبی و سدی داستان نزول را نقـل کـرده،                    مباهله

به مباهله  ) علیهم السالم (با علی و حسن و حسین و فاطمه         ) ص(سپس آورده که پیامبر     
اینان پسران ما حسن و حسین و جان ما علی و زنان مـا              : مسیحیان نجران رفت و فرمود    

  )159خوارزمی، . (فاطمه هستند
بینیم که اکثر آنها روایـت مـذکور را نقـل             جعه به کتب تفسیری اهل سنت می      در مرا 

؛ 4/104؛ قرطبــی، 2/231ســیوطی، الــدر المنثــور،  (.انــد کــرده و بــرآن صــحه گــذارده
 ،؛ رشـید رضـا    261،  1، بیـضاوی،    1/377؛ ابن کثیـر،     4/81؛ فخر رازی،    175زمخشری،  

  )2/127؛ طنطاوی، 3/188؛ آلوسی، 3/323
عالمه طباطبائی در تفسیر آیه مذکور،      . عه نیز به اتفاق همین قول را دارند        شی  مفسران

طباطبـائی،   (.اند نام برده اسـت      بزرگانی از فریقین که این شان نزول را با سند نقل کرده           
  )3/232المیزان، 
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بنابراین، روایت فوق از حیث استفاضه و شهرت نقل و نداشـتن معـارض و نیـز از                  
زول با محتوا و داللت در رسیدن به معنای صحیح آیه، قرینه یقین           حیث تناسب داستان ن   

  .گردد آوری است و سبب قطع در مصداق انفسنا و ابناءنا و نساؤنا می
با توجه به کثرت اختالف میان روایات اسباب النزول قرائنی وجود دارد که احتمـال               

 در نتیجـه اعتبـار      کنـد   دخالت نظریات اجتهای راویان و یا جعل روایـات را تأییـد مـی             
بسیاری از این روایات مورد تردید است بنابراین اگـر خبـر و روایـت متـواتر و قطعـی                    

دهیم و اگر چنین نبود آن روایت را به آیه مـورد بحـث                الصدور بود به آن ترتیب اثر می      
کنیم و در صورتی که مضمون آیه و قرائنی که در اطراف آیـه موجـود، بـا آن                 عرضه می 

نماییم؛ بدین ترتیب اگر چه مقدار زیادی از           به روایت سبب نزول اعتماد می      سازگار بود 
گـردد، امـا بـاقی مانـده معتبـر و قابـل               روایات اسباب النزول از درجه اعتبار ساقط مـی        

  )173طباطبائی، قرآن در اسالم،  (.اعتناست
  

  اصالت سیاق یا اسباب النزولـ 3ـ3
ها و    لی بر مبنای ارتباط محتوایی همه جمله      برای اثبات اصالت سیاق واینکه قاعده ک      

ها بایکدیگر و قرینه بودن هریک برای دیگری است باید، پیوستگی درنزول و ارتباط                آیه
اگر چه پیوستگی در نزول و ارتباط موضوعی دربیشتر آیات          . گردد موضوعی آیات ثابت  

 در همـه آیـات    وجود دارد ولی به دلیل نزول تدریجی قرآن و عدم رعایت ترتیب نزول            
ارتباط صدوری در همه آیات      توان به   توقیفی بودن آیات نمی    قرآن و فقدان دلیل متقن بر     

های قرآن معتقد بود و حتی در صورت توفیقی بودن آیات نیز، شرط پیوسـتگی                 و جمله 
آری، اگر اثبات شود کـه ترتیـب     . ها و آیات الزم است      در نزول برای تحقق سیاق جمله     

ترتیب آن در نزول دفعی و لوح محفوظ مطابق است و در مقام ابـالغ، بـه                 فعلی قرآن با    
خاطر رعایت تناسب آیات با شرایط خارجی، بر خالف این ترتیـب بـر مـردم تـالوت                  

این امـر گرچـه     . توان ترتیب کنونی را دلیل ارتباط صدوری همه آیات دانست           شده، می 
  ) 109رجبی،  (.بات آن وجود نداردبه خودی خود امکان دارد، ولی دلیل معتبری برای اث

با توجـه   (بنابراین در مواردی که پیوستگی در نزول و ارتباط موضوعی آیات کریمه             
معلـوم باشـد، سـیاق      ) به مفاد آیات، نوع بیان، مقام کالم، روایات شأن نزول و مانند آن            
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ول یـا   معتبر محقق است و باید به آن ترتیب اثر داد و در مـواردی کـه اسـتقالل در نـز                    
معترضه بودن جمله، آیه و یا آیاتی از قرآن کریم به خودی خود آشکار باشـد و یـا بـه                     
دالیل معتبری اثبات شود، در آن موارد نباید به سیاق تمسک کرد و در مواردی هـم کـه               
سیاق آیات مشکوک باشد، در صورت فقدان دلیل خاص بر پیوستگی در نزول، اسـتناد               

های دیگری بهره جست تا به ارتباط و           نیست و باید از راه     به سیاق در فهم قرآن صحیح     
  .پیوستگی آیات و یا عدم آن پی برد

توان بـه آنهـا اسـتناد         اما روایات اسباب النزول، در صورت احراز شرایط صحت می         
نمود حتی اگر خالف سیاق باشد، زیرا هر گاه سند وداللت خبـری بـه سـر حـد یقـین                     

یا به طریق تواتر نقل شده باشد، همچـون قـرآن حجـت             برسد و قطعی الصدور باشد و       
بنـابراین اگـر روایـات صـحیحی در زمینـه           ). 5/422،  1/325طباطبائی، المیـزان،    (است  

اسباب النزول یافت شود در تفسیر و کشف معـانی آیـات قـرآن همچـون کـالم وحـی                    
ت قـرار   تواند معیار سـنجش روایـا       حجت و قابل استناد خواهد بود و به همین دلیل می          

بگیرد و طبق قاعده لزوم توجه به قرائن، در تفسیر آیات باید به آن روایات مراجعه شود      
و آن چه از ظاهر آیات قبل از فحـص و استقـصای قـرائن آیـات در روایـات فهمیـده                      

توان آن را مـراد جـدی آیـات و مـراد واقعـی                شود مراد استعمالی آیات است و نمی        می
ای   مکن است در روایات، مخصص، مبین، قیـد و یـا قرینـه            خدای تعالی دانست، زیرا م    

 بابـایی،   :نـک (برای آیات باشد که با توجه بـه آن، ظهـور و معنـای آیـات تغییـر کنـد                     
گوید اخبار و احادیث را باید به قـرآن عرضـه کـرد در                و اما روایاتی که می    ) 213ـ196

هـا    بـر جحیـت آن     مورد احادیثی است که از نظر سند و داللت مشکوک است و دلیلـی             
  )1/325طباطبائی، المیزان،  (.نیست

بنابراین در تعارض بین سیاق و روایات اسباب النزول، اصالت با روایـات قطعـی و                
  .باشد صحیح می

  
   نمونه هایی از تعارض سیاق با اسباب النزول در تفاسیرـ4
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 و هـم    ۀیوتون الزکو  و   ۀانما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلو          « ـ1ـ4
 ،المائـده (» و من یتول اهللا و رسوله و الذین آمنوا فإنّ حزب اهللا هـم الغـالبون               * راکعون  

  )56ـ55
این دو آیه شریفه مابین آیاتی قرار دارند که مضمون آنها نهی از والیت اهل کتاب و                 

 قبـل و  اند ایـن دو آیـه را بـا آیـات     کفار است، به همین دلیل بعضی از مفسران خواسته     
بعــدش در ســیاق شــرکت داده و بگوینــد همــه اینهــا درصــدد بیــان یکــی از وظــائف 

اند و آن وظیفه عبارتست از اینکه مسلمانان باید دست از یاری یهود و نـصاری                  مسلمین
و کفار بردارند و منحصراً خدا و رسول و مؤمنین را یاری کنند، البته مؤمنینی کـه نمـاز                   

دهند، نه هر کس کـه در مـسلک اسـالم درآمـده               وع زکات می  دارند و در حال رک      بپا می 
؛ 355/ 4طبری،  (.باشد، پس منافقینی را که در دل کافرند نیز مانند کفار نباید یاری نمود    

  )2/407؛ حقی بروسوی، 12/25؛ فخر رازی، 2/322ابن کثیر، 
 ،زاب، االحـ  68 ،عمران آل(آیات دیگر    ن والیت را در دوآیه همچون برخی      ااین مفسر 

انـد نـه سرپرسـتی و تـصرف         به معنای نصرت و یاری گرفته     ) 71 ،، التوبه 72 ،، االنفال 6
نسبت به دیگران به صورت دوستی نیـست        ) ص(امور در صورتیکه والیت رسول خدا       

 را) ص( اهللا  قرآن رسول  هیچ جای  امور است لذا در    طور سرپرستی و تصرف در      بلکه به 
نـسبت داده مقـصود از     )ص(ه هر جا والیت را به پیامبر      یاور مومنین نخوانده است بلک    

 ،)6 ،االحـزاب  (»النبی اولی بالمومنین من انفسهم«: آن والیت در تصرف یا محبت است    
؛ صـافی،   3/559شیخ طوسی،   (خالصه کالم مفسرین نامبرده این است که مدعای امامیه          

د والیت در ایـن آیـات بـه         گوین  که می ) 3/325؛ طبرسی،   6/8؛ طباطبایی، المیزان،    2/44
و در تنـصیص    ) ع(معنای تصرف در امور است و این آیه در شأن امام علی بن ابیطالب               

والیت و خالفت آن آن جناب است، زیرا تنها اوست که در حال رکوع انگشتر خـود را                 
  .به سائل داد، مدعایی بدون دلیل است

موضـوع  ) ع( در مورد علـی  ن حتی روایات مربوط به این آیه راابعضی از این مفسر 
  )2/322 و 2/109 ذهبی، التفسیر و المفسرون؛ ابن کثیر، :کن (.دانند یا ضعیف می

برخی دیگر معتقدند که در این آیه معنای حقیقی رکوع مراد نیست بلکه مراد معنای               
 اولیا و یـاوران شـما       :باشد و معنای آیه اینست که      میمجازی آن یعنی خضوع و خشوع       
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دهند در حـالی کـه        دارند و زکات می     ل اویند و آن مومنینی که نماز به پا می         خدا و رسو  
دهند در حالیکه خود فقیـر و   در مقابل خدا متواضع و خاضعند و یا آنهایی که زکات می     

 5؛ آلوسی،   6/441؛ رشید رضا،    1/649؛ زمخشری،   12/25فخر رازی،   (تنگدست هستند   
لیکن دقت در اطراف این آیه و آیات قبـل          ) 9/163 التفسیر الحدیث،    ،؛ دروزه 166 /6و  

کند و نخستین شاهد      اند رهبری می    و بعدش ما را به خالف آنچه این مفسرین ادعا کرده          
بر فساد ادعایشان بر اینکه والیت به معنای نصرت است همانا استدالل خود آنان اسـت                

اند در مقام      گرفته به وحدت سیاق و به اینکه همه این آیات که یکی پس از دیگری قرار              
بیان این جهتند که چه کسانی را باید یاری کرد و چه کسانی را نباید، زیرا درست است                  

الـوداع نـازل شـده ولـیکن نـه           حجـۀ در  )  ص(که این سوره در اواخر عمر رسول خدا         
ای از آیات آن به شهادت مضامین آنها و روایاتی کـه              تمامی آن، بلکه به طور مسلم پاره      

بنابراین صرف اینکه ایـن  . الوداع نازل شده است ۀحجنزولشان وارد شده قبل از     در شان   
اند داللت بر وحدت سیاق آنها نـدارد، کمـا اینکـه              آیات یکی پس از دیگری قرار گرفته      

صرف وجود مناسبت بین آنها نیز داللت ندارد بر اینکه آیات این سوره همه بـه همـین                  
  ) 6/6 ،ایی، المیزانطباطب (.ترتیب فعلی نازل شده است

دومین شاهد برفساد آن، تفاوت آیات قبل و بعد این آیه اسـت از جهـت مـضمون،                  
 » ...اری اولیاء بعضهم اولیاء بعض    ـیا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الیهود و النص        «زیرا در آیه    

افرند به کند و منافقین را که در دل ک تنها مومنین را از والیت کفار نهی می    ) 51،  المائده(
نماید بـدون     جویند سرزنش می    این رذیله که در کمک کفار و جانبداری آنان سبقت می          

اینکه کالم مرتبط الخطاب به کفار شود و روی سخن متوجه کفار گردد به خالف آیات                
مطلب ) ص(دهد که رسول خدا       بعد که پس از نهی مسلمانان از والیت کفار دستور می          

و اعمال زشت آنان را که همان سخریه و استهزاست و معایـب            را به گوش کفار برساند      
درونیشان را که همان نفاق است گوشزدشان سـازد، پـس آیـات قبـل غرضـی را بیـان                    

نمایند با ایـن حـال چگونـه بـین ایـن دو       کنند و آیات بعد، غرض دیگری را ایفا می         می
  )6/6همان، (دسته آیات وحدت سیاق است؟ 

از سـویی   . ند ما را به فهم مراد اصلی این آیات رهنمون کنـد           توا  در نتیجه سیاق نمی   
کنیم که از طریق امامیه و اهل سنت نقـل شـده کـه             دیگر روایات بسیاری را مشاهده می     
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وقتـی کـه در حـال    ) ع(همه داللت دارند بر اینکه این دو آیه در شان علی بن ابیطالـب    
ین متضمن حکم خاصی هستند و      رکوع انگشتر خود را صدقه داد نازل شده است، بنابرا         

برای این حدیث اسناد فراوانی است که بزرگان اهل حـدیث آن را             . شامل عموم نیستند  
و هنگامی کـه طـرق زیـاد و مخـارج متبـاین            ) 102 حاکم نیشابوری،    :کن(اند    نقل کرده 

این حدیث را ائمه حفاظ     ) 8/333ابن حجر،    (.باشد داللت دارد که برای آن اصلی است       
بـدین مطلـب حـافظ      . اند که در آنها صحاح وجـود دارنـد          داد اسانید آن بیان کرده    به تع 

 اسناد صحیح است و رجال آن همگی        :ابوبکر بن مردویه اصفهانی تصریح نموده و گفته       
الدین سیوطی در اسباب نـزول طـرق متعـدد            جالل) 2/386معرفت،   (.باشند  از ثقات می  

 بعضی از این    :ای آن شواهدی است؛ سپس گفته     این حدیث را آورده و بیان نموده که بر        
عالمه امینی مـوارد ذکـر      ) 98همو، لباب النقول،     (.کند  شواهد برخی دیگر را تقویت می     

 مورد رسانده که در امهات کتب حـدیثی و          66این حدیث را استقصاء نموده و آن را به          
داللت بر شـیوع    همه اینها   ) 272ـ5/265همو،   (.کتب مناقب و تفسیر و کالم آمده است       

 دارد به صورتی که امکـان انکـار آن وجـود     ـ  اگر متواتر نباشدـو استفاضه این حدیث  
  .ندارد مگر کسی که قلبش کور باشد و عصبیت او را کور کرده باشد

اند و آن را حجتـی گرفتنـد بـر اینکـه              اهل علم این آیه را از آیات االحکام برشمرده        
باشد   د و این امر ناشی از اتفاق آنها بر صحت حدیث می           کن  فعل قلیل، نماز را باطل نمی     

سنت نیز این آیه را دلیلی بر جـواز عمـل یـسیر در               برخی علماء اهل  ) 3/327طبرسی،  (
از مجاهد و سدی و ابی جعفر و عتبه بـن           ) ع(دانند و نزول آن را در مورد علی           نماز می 

 بنـابراین در جـائی کـه        )3/254؛ قرطبـی،    2/446جـصاص،   (کنند      ابی حکیم روایت می   
رسند، این دلیل معتبر را بـه خـاطر     مفسرین و دانشمندان به دلیل معتبر نقلی یا عقلی می         

دهنـد و     گیرند بلکه به عکس اصالت را به آن دلیل مـی            مخالف بودن با سیاق نادیده نمی     
  .دارند بر سیاق کالم، مقدم می

  
غـت رسـالته و اهللا       و ان لم تفعل فمـا بلّ       کغ ما انزل الیک من ربّ     یا ایها الرسول بلّ   « ـ2ـ4

  )67المائده،  (.»یعصمک من الناس ان اهللا ال یهدی القوم الکافرین
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معنای آیه صرف نظر از سیاقی که آیات قبل و بعدش دارند روشن و ظاهر اسـت و                  
البتـه دسـتور اکیـدی کـه پـشت          (بیانگر دستوریست که خداوند به رسولش داده اسـت          

ای را بـه بـشر ابـالغ کنـد و نیـز شـامل                 به اینکه پیغام تازه   )  است سرش فشار و تهدید   
داده کـه او را از خطراتـی کـه در ایـن     ) ص(ایست که خدای تعالی به رسـول اهللا      وعده

ابالغ ممکن است متوجه وی شود نگه دارد؛ لیکن کمی دقـت در سـیاقی کـه آیـه دارد                    
ن همه متعرض حال اهل کتـاب و        دارد، زیرا آیات قبل و بعد آ        آدمی را به شگفت وا می     

انـد و   توبیخ آنها هستند به اینکه ایشان به طرق مختلف از دستورات الهـی تعـدی کـرده         
 این آیه را در     ،اند به همین دلیل بعضی مفسران طبق سیاق         محرمات الهی را مرتکب شده    

کـه  در حالی ) 9/182؛ دروزه، التفسیر الحـدیث،      4/377طبری،  (دانند    مورد اهل کتاب می   
مضمون آیات قبل و بعد با مضمون آیه مورد بحث هـیچ ارتبـاط و سـازگاری نـدارد و                    

آید حکمی که     بر می   »و اهللا یعصمک من الناس    «وجه ناسازگاری آن اینست که از جمله        
تبلیغ آن شده، امر مهمی است       مامور به ) ص(خدا   این آیه درصدد بیان آن است و رسول       

یا برجان رسول اهللا یا بر پیشرفت دیـنش؛ در حـالی کـه              که در تبلیغ آن بیم خطر است        
اوضاع و احوال یهود و نصاری آن روز طوری نبوده که از ناحیـه آنـان خطـری متوجـه           

دست از کار تبلیغ خود بکشد و       ) ص(بشود تا مجوز این باشد که پیامبر      ) ص(اهللا   رسول
 در ـه خدا به رسول خود  یا برای مدتی آن را به تعویق بیندازد و حاجت به این بیفتد ک

حفظ و حراست ازخطر دشمنش را بدهد   وعدهـصورتی که این پیغام را به آنان برساند  
های تاریخی معتبر    زیرا که این سوره بر اساس روایات و نقل        ) 6/42طباطبایی، المیزان،   (

  شده است  نازل)  الوداع ۀحج(ال دهم هجری    ـر عمر شریف آن حضرت در س      ـدر اواخ 
  در زمانی) 1/354؛ کلینی، 2/882؛ امینی 2/259؛ سیوطی، الدر المنثور، 2/331ثیر، ک ابن(

ای غنوده بودند، پس به طور         که همه اهل کتاب از قدرت و عظمت مسلمانان در گوشه          
گردد که آیه مورد بحث هیچگونه ارتباطی با اهل کتاب ندارد، عالوه بر  روشن معلوم می 

ز سنگینی، کمرشکن و طاقت فرسا باشد به اهل کتاب نشده          همه در این آیه تکلیفی که ا      
شـود  ) ص(تا در ابـالغ آن بـه اهـل کتـاب خطـری از ناحیـه آنهـا متوجـه رسـول اهللا                        

ما «اند مقصود از  و نیز دیگر جایی برای اقوال کسانی که گفته    ) 6/43 ،طباطبایی، المیزان (
جـویی از دیـن مـشرکان و          یبدعوت به اسالم، ناسزاگویی نسبت به بتها، ع       » انزل الیک 
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ـ (مانـد     دستور جهاد و قتال بـا مـشرکان اسـت، بـاقی نمـی              ؛ 181ــ 3/180میبـدی،   : کن
و بطالن اقـوال یـاد شـده روشـن           )6/242؛ قرطبی،   2/331؛ ابن کثیر،    119فیروزآبادی،  

گردد، زیرا پس از فتح مکـه و شکـسته شـدن بتهـا در آخـرین سـال عمـر شـریف                         می
جویی از دین مـشرکان و قتـال بـا آن وجـود                سب بتها و عیب    موردی برای ) ص(پیامبر

امـا توجـه بـه    ) 125رجبـی،   (،ندارد تا در این آیه شریفه به تبلیغ آن دسـتور داده شـود     
  روایات متعددی که هم از طرق عامه و هم از طرق امامیه وارد شـده مـا را بـه مقـصود                      

  ینـست کـه آیـه شـریفه در         کند چون مـضمون آن روایـات ا         رهنمون می » ما انزل الیک  «
نـازل شـده و     ) ع(غدیر خم هنگام بازگشت پیامبر از حجه الوداع و درباره والیت علی             

را مامور به تبلیغ آن نموده و آن جناب از این عمل بیمناک بوده           ) ص(اهللا   خداوند رسول 
این ) ص(اهللا   که مبادا تبلیغ و اجرای این حکم، مردم را به این شبهه دچارکند که رسول              

 و بـه همـین      ،زند تا پسر عم خود را جانشین خویش قرار دهد           حرف را به نفع خود می     
کـه   کند و او را وعـده داد  فرمود که بدون هیچ ترسی آن را تبلیغ     جهت خداوند امر اکید   

آنجـا   در) ص(مخالفین را هدایت نکند و در غدیر خم این آیه عملی گردیـد و پیـامبر                 
هر که من موالی اویم، این علی موالی اوسـت          » ا علی مواله  من کنت مواله فهذ   «: فرمود

؛ 1/360؛ عیاشی،   2/51، صافی،   6/58؛ طباطبایی، المیزان،    3/344طبرسی، مجمع البیان،    (
  النـزول ایـن آیـه مـا را بـه مقـصود              بنابراین اسباب ) 6/195؛ آلوسی،   6/463 ،رضا رشید

های معتبر تـاریخی کـه نـزول ایـن          کند و این روایات با نقل       اصلی کالم خدا رهنمون می    
  دانـد و نیـز بـا مـضمون آیـه کـه امـری مهـم و               می) ص(سوره را در اواخر عمر پیامبر       

خطیر را در بر دارد سازگار و مطابق است، بر خالف سیاق که ما را به فهـم درسـتی از                     
  1.رساند آیه نمی

  
  )23 ،الشوری( »...قل ال اسئلکم علیه اجراً اال الموده فی القربی... «ـ 3ـ4

  با توجه به آیات قبل  این آیـه، آن چیـزی کـه درخواسـت اجـر مـزد در مقابـل آن                        
  ای   نفی شده، تبلیغ رسالت و دعوت دینی اسـت و خـدای تعـالی ایـن معنـا را از عـده                     

                                                 
 تبلیغ ضمن تأکید بر اصالت روایاتی که در سبب نزول آیـه وارد شـده،                یۀآقابل ذکر است که در بررسی        ـ1

جهـت اطـالع بیـشتر      . ها در نزول نیز دفاع کرد       توان از اصالت سیاق آیات و پیوستگی آن         در عین حال می   
  »قبل و بعد چیست؟ تبلیغ با آیات آیۀ بطۀرا«:  با عنوان52معارف، : نک
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  حکایـت کـرده    ) علـیهم الـسالم   (از انبیاء از قبیل نوح و هود و صالح و لوط و شـعیب               
 ؛انـد   گفتنـد، ایـن را نیـز خـاطر نـشان کـرده              ت خود مـی   که در ضمن سخنانی که به ام      

  اما در آیه مـورد بحـث       ) 57 ،، الفرقان 90 ،، األنعام 86، ص   104،  ، یوسف 180 ،الشعراء(
  ) ص( اجـری بـرای رسـول خـدا     ـ بر خالف آیاتی که به عنوان شـاهد ذکـر گردیـد     ـ

ا بـه یقـین از      معین کرده و آن عبارتست از مودت نسبت به اقربای آن حضرت و ایـن ر               
دانیم که این مودت امری اسـت کـه بـاز بـه اسـتجابت                 مضامین سایر آیات این باب می     

حـال اینکـه    ) 8/42طباطبـایی، المیـزان،      (.کند و استثناء متصل است      دعوت برگشت می  
مودت به ذی القربی به چه معناست؟ اقوال مفـسران در معنـای آن مختلـف اسـت، امـا             

  توانـد فـصل الخطـاب متقنـی          دهد و مـی     الشعاع قرار می  آنچه نظرات مختلف را تحت      
  زند تا به یقین برسـیم، روایـات صـحیح            در این مورد باشد و احتماالت را به کناری می         

  دانـد کـه نـه تنهـا          مـی ) ص(و متواتری است که این آیه را مربوط به اهل بیـت پیـامبر               
فخـر رازی،    (.باشـد   مورد قبول مفسران شیعه بلکه بسیاری از بزرگـان اهـل سـنت مـی              

زمخـشری بـا اصـول نحـوی ثابـت      ) 8/312؛ حقی بروسـوی،  16/22؛ قرطبی،   27/166
باشـد و   و مراد از آن اهل القربی مـی » قرابت«مصدری است به معنای » قربی«کند که     می

یـا  : هنگامی که این آیه نـازل شـد از پیـامبر پرسـیدند            : کند  سپس این روایت را نقل می     
یکان شما که مودت آنها بر ما واجـب شـده چـه کـسانی هـستند؟                 نزد) ص(رسول اهللا   

» المـوده «رازی نیز هنگام تفسیر آیـه       ) 4/220همو،  (علی و فاطمه و دو پسرشان       : فرمود
  کنـد و     به نقل از صاحب کشاف حدیث معروفـی را دربـاره حـب آل محمـد بیـان مـی                   

گـردد و     او بـر مـی    گویم آل محمد کسانی هستند که امرشان بـه            من می : گوید  سپس می 
شکی نیست اشد و اکمل این افراد کـه شـدیدترین تعلقـات میـان آنهـا و رسـول خـدا                      

باشند و این مسئله بـا نقـل متـواتر معلـوم              باشد، فاطمه و علی و حسن و حسین می          می
  )27/166همو، (است 

) ع(دانند نه اهل بیت      درحالی که بعضی مفسران تاویل این آیه را در مورد قریش می           
) ع(یرا سوره شوری مکّی است و این آیه درسیاق آیات مکی است و درآن زمان علی                 ز

؛ 5/245کثیر،   ؛ ابن 13/27طبری،(بود   هم نرسانده  نکرد، و اوالدی به     هنوز با فاطمه ازدواج   
گویند خطـاب در ایـن آیـه بـه            آنها می  )4/459 تفسیر الحدیث،    ،؛ دروزه 25/30آلوسی،  
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کنند و شر اعداء را از او باز دارند یا حداقل با او دشمنی               مایتاست تا پیامبر را ح     قریش
نکنند و آن حضرت را مورد بغض و کینه خود قرار ندهند و اذیت ننمایند اما این تفسیر       

کننده جایگاه رسول اکرم بودند      نیست، زیرا که درآن وقت، قریش منکر و استهزاء         صحیح
تمام وجود درکاستن شوکت      ورزیدند و با   و دعوت او رد کردند و درمعاندت او اصرار        

وی کوشیدند پس چگونه طلب اجر برای دوستی قریش بکند و این احتمال، موهـون و                
است زیرا او دست دوستی به سوی دشمنان        ) ص(مقام منیع پیامبر     اساس و توهین به     بی

ز مردم  کند اگرچه که از نزدیکان او باشند پس چگونه مودت در قربی را ا               خدا دراز نمی  
ال تتخـذوا عـدوی و عـدوکم        « بخواهد و طلب کند زیرا که هیچ قرابتی با شرک نـدارد           

و عالوه بر آن، هیچ کس      ) 2/321 ،معرفت) (1 ،الممتحنه (»ۀاولیاء تلقون الیهم اال بالمود    
تواند آیاتی از آن      بر مکی بودن آیه تصریح ندارد و بر فرض هم که سوره مکّی باشد می              

طور که برخی مفسرین اهل سنت همچون قرطبی، نیشابوری، خـازن و            مدنی باشد همان  
ـ (انـد     شوکانی به مدنی بودن این آیه تصریح نمـوده         اخبـار  ). 287ــ  5/289 ، امینـی  :کن

شماری هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شیعه وارد شده که همه آنهـا آیـه را بـه                        بی
اخبار متواتری هم   . اند   کرده تفسیر) علیهم السالم (مودت عترت و دوستی باآن حضرات       

بیت و محبت آن حضرات رسیده، این تفسیر         که از طرق دو طائفه بر وجوب مودت اهل        
و اگر در گروهی دیگر از اخبار که آنها نیز متـواتر هـستند و از هـر دو                   . کند  را تایید می  

 خدا و معارف اصولی و فروعی      رسیده و مردم را درفهم کتاب     ) ص(خدا   طریق از رسول  
؛ ماننـد حـدیث ثقلـین و حـدیث          انـد   ارجاع داده ) ع(دین و بیان حقایق آن به اهل بیت         

ماند که منظـور   سفینه و امثال آن دقت کافی به عمل آوریم، هیچ شکی برایمان باقی نمی           
عنوان اجر رسالت قرار دادن تنها این بوده که          بیت، و آن را به     از واجب کردن مودت اهل    

 قرار دهد برای این که مردم را به ایشان ارجاع دهد و اهل بیـت                ای  این محبت را وسیله   
شده چیزی ماورای خود     علمی مردم قرار گیرند؛ پس مودتی که اجر رسالت فرض          مرجع

شریفه هیچ تغایری  بنابراین تفسیر، مفاد آیه. نیست  دینی و بقا و دوام آن  رسالت و دعوت  
دارد و اجری که دراین آیه درخواست شده        کنند ن   می با آیات دیگر که اجررسالت را نفی      
  )18/46طباطبایی، المیزان،  (.گردد نه عاید عترت نفعی است که عاید خود انسان می
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  )33 ،االحزاب(» انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً... «ـ 4ـ4
  »  را کامالً پاک سازدخواهد پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما خدا فقط می ...«

اسـت امـا    ) ص(این آیه در میان آیاتی قرار داد که مربوط به همسران رسـول خـدا                
ها و ویژگیهای الفاظ و ضمیرهای به کار رفته در آنهـا بـه خـوبی                 لحن و نوع بیان جمله    

ارتبـاط بـوده و از آنهـا مـستقل            های قبل بی    دهد که این قسمت از آیه با جمله         نشان می 
دف گفتار در آیه تطهیر به طور کامل با سیاق آیات پـس و پـیش آن متفـاوت                  است و ه  

چنانچه روایات فراوانی که از نزول این جمله به تنهـایی           ) 8/339بیان،  تطوسی،   (؛است
، علـی،   )ص(دهد و آن را ویژه پیامبر اکرم          های قبل و بعد آن خبر می        و جدای از جمله   

 و   داند کمترین تردیدی در استقالل این جمله        یم) علیهم السالم (فاطمه، حسن و حسین     
؛ سـیوطی، الـدر المنثـور،       298ـ10/296طبری،   (.گذارد  جداگانه نازل شدن آن باقی نمی     

؛ 2/41؛ کلینـی،    560ـ559 /8 و   7؛ طبرسی، مجمع البیان،     3/526؛ ابن کثیر،    378ـ5/376
ات بیش از هفتـاد     این روای ) 189ـ4/187؛ فیض کاشانی،    3/314طبرسی، جوامع الجامع،    

باشد و در تعداد زیادی از آنها تصریح          حدیث است که بیشتر آنها از طرق اهل سنت می         
  )16/329 المیزان، :کن (.شده بر اینکه آیه مخصوص همان پنج نفر است

بیت  خدا نیز مشمول آیه هستند و از اهل        گویند همسران رسول    بنابراین کسانی که می   
فخـر رازی،   (شریفه در سیاق خطاب بـه آنـان قـرار گرفتـه             آیند چون آیه      به حساب می  

گویند روایات مذکور     و یا می  ) 7/382؛ دروزه، تفسیر الحدیث،     1/182؛ قرطبی،   25/209
مخالف قرآن است زیرا آیه مورد بحث به دنبال آیاتی قرار دارد که خطاب در همه آنهـا                  

زمخشری، (ه ایشان باشد    است، پس باید خطاب دراین آیه نیز ب       ) ص(رسول   به همسران 
باشد زیرا در بین ایـن هفتـاد روایـت، حتـی یـک       صحیح نمی) 22/13؛  آلوسی،   3/538

روایت هم وجود ندارد که بگوید آیه شریفه به دنبال آیات مربوط بـه همـسران رسـول                  
اند آیه مـورد بحـث مخـصوص همـسران            نازل شده و حتی آنها هم که گفته       ) ص(خدا  

آیه در ضمن آن آیات نازل شده : اند انند عکرمه و عروه، نگفتهاست، م ) ص(رسول خدا   
 )16/330طباطبائی، المیزان  (.است

بنابراین اگر صحیح باشد از این همه روایاتی که درباره شان نزول آیـات وارد شـده                 
چشم پوشی شود و این همه ادله ماثوره نادیده گرفته شود باید به طـور کلـی از تفـسیر                    
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توانیم به یک     ، چه وقتی به این همه روایات اطمینان نکنیم چگونه می          قرآن چشم پوشید  
 ؟یا دو روایتی که در تفـسیر یـک یـک آیـات وارد شـده وثـوق و اطمینـان پیـدا کنـیم                        

  )6/8 المیزان، ،طباطبایی(
  

  نتایج مقاله
آیات در تفسیر قرآن کریم دارای اهمیت بسیاری        » اسباب النزول «و  » سیاق«توجه به   

آیند؛ اما در مواردی      ای مهم در فهم کالم خدا به شمار می           یک به عنوان قرینه    است و هر  
که سیاق در تعارض با اسباب النزول واقع شود، اگر ثابت گردید آیات دارای پیوسـتگی                

باشند توجه به سیاق معتبـر اسـت ولـی بـه دلیـل نـزول                  در نزول و ارتباط صدوری می     
تـوان بـه     در همه آیـات قـرآن موجـود، نمـی    تدریجی قرآن و عدم رعایت ترتیب نزول    

عدم تحقق سیاق در    . صورت اصلی کلی با تکیه بر سیاق به تفسیر تمامی آیات پرداخت           
باشد که در صـورت       مواردی آشکار و یا قابل اثبات است و در مواردی نیز مشکوک می            

، امـا   فقدان دلیل خاص بر پیوستگی در نزول استناد به سیاق در فهم قرآن صحیح نیست              
اگر روایات اسباب النزول به حد تواتر برسند و یـا دارای داللتـی قطعـی باشـند بـدون                    

شود و در فهم و تفسیر قرآن مورد اعتماد و اعتبار             ها ترتیب اثر داده می      تردید به مفاد آن   
  .باشند حتی اگر در مواردی مخالف با سیاق و غیرقابل جمع با آن باشند می
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