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 چکیده

  ی متف اوت   ی عمل رد  ی ر ی ک اربرد م  ابع تفس     ۀ ط  ی ک ه مفس  ران در ح  د  ل ی م تلف نش  ان م   ی   ا دوره   ر ی تف اس     ۀ مط الع  
دوره معا  ر مطمح    ی رنگار ی را در تفس   ی ر ی از م ابع تفس    ی   ی به ع وان   ک ی از روا   ی ر ی گ بهره   ی انل. س وال مقاله چگونگ داش ته 

دوره   ر ی انجام ش ل ملار بحث را تفاس    ی ل ی تحل - ی ف ی مطالعه که به روا تو     ن ی . ا اس ک افته ی دس ک    ی ج ی نظر قرار داده و به نتا 
گاه نقطه مقابل  ا ، ی از روا  ی ر ی گ مطالعه نش ان داد که روا مفس ران معا  ر در بهره   ن ی اس ک. حا  ل ا معا  ر قرار داده 

  ی لا   ل ی )دل   اق ی با س   ک ی ا در مواجهه رو   ا ی انل،  ن رده   ان ی ب   ا ی را   ا  ی روا   ی که معا  ران بر    ی ا اس ک به گونه بوده  ن ی ش  ی مفس ران پ 
را بر    ک ی روا  ز ی ن   ی انل. در موارد انلک نظر داده  ک ی آن پردا ته و بر رد و طرح روا   ی و دهل   ی به نقل س  ل   ک ی روا  ان ی (با ب ی و لفظ 

 . انل مقلم داشته   اق ی س 
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 . مقدمه ۱

توان بر دو نوع تفسیر بالمأ ور )نقلی( و تفسیر اجتهادی تقسیم کرد. تفسیر را می تفسیر قرآن  
شود؛ اما تفسیر اجتهادی تفسیری نقلی نیز تفسیر قرآن با قرآن و تفسیر قرآن با روایک را شامل می

 توانل روایک باشل.  مت ی به علومی اسک که ی ی از آن علوم می
ر متفاو  اسک. حجیک قرآن نزد  مگان  ابک و وارح و  اعتاار  ریک از م ابع معرفتی مفس 

ذاتی اسک.  ر چ ل حجیک   آن  مان ل حجیک قطع،  آن تش ی ی اسک؛ چون حجیک  در غیر 
دو گونه قطعی و ظ ی دارد؛  - اعم از نم ) ریح( و ظا ر-بیانا  قرآن ب ا بر چ لگونه بودن آیا  

ی به  ور  ظوا ر و ظ ی. به ب ش زیرا ب شی از قرآن به  ور  نصوص و قطعی اسک و ب ش
 1/64:  1388نه ل )ر.ک؛ جوادی آملی، ن سک حجک قطعی و به ب ش دوم حجک ظ ی نام می

 63.) 
کیل و ا رار دارنل و غالاا می پذیرنل که  در دوره معا ر غالب مفسران بر تفسیر قرآن با قرآن تأ

محصول تفسیر قرآن به قرآن به رمائمی  مچون روایک و عقل نیاز دارد تا حجیک آن به فعلیک  
با اطمی ان  ای دیگر قوی باشل و بتوان  ای با آیهبرسل. به این مع ا که اگر ظهوِر حا ل از تفسیر آیه

کامل به  لاونل مست ل کرد و گفک قطعا مراد الهی چ ین بوده، حجک  وا ل بود؛ ولی اگر ظهوِر 
حا ل از تفسیر آیه با آیه دیگر، رعیف باشل ) مچون برداشک ی ی از معانی التزامی بعیل( در  

ه م ابع معرفتی  شود، لذا باست اد آن به  لاونل و قطع به مراد الهی بودن آن اطمی ان حا ل نمی
م لی از روایک  دیگری  مچون روایک و عقل نیازم لیم. پس تفسیر قرآن با قرآن به مع ای علم بهره 

ترین و برترین  و عقل نیسک. عقل در پیونل است ادی جمّل  و عاارا  قرآن به ی لیگر )سیاق( مهم
از آیه یا روایک نیز دچار  طا گیری  م لی از عقل نااشل چه بسا مفسر در بهره ابزار اسک و اگر بهره 

ای را بپذیرد و حال آن ه عاار  ملنظر،  ای دیگر یا روایک ذیل آیهای بر مع ای آیهشود و دهلک آیه
ا ّل در  لد بیان آن مع ا و دهلک ناوده باشل. ب ابراین در تش یم تفسیر به علم از تفسیر به  

گیری از م ابع  ی اسک و ا اا  حجیک بهره رأی، عقل  م م اع و مّلک اسک؛ زیرا عقل حجک ذات
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معرفتی دیگر در تفسیر در گرو به کار گیری از عقل اسک و این در حالی اسک که در دوره ای،  
ترین قواعل مع ایابی عاارا  قرآن،  گیری از روایک، روا ناود. ب ا بر ی ی از مهمتفسیر به غیر از بهره 

ور  گیرد که قطعی و یقی ی و یا در ح م امور یقی ی و به  تفسیر بایل بر اساس دهیل و مست لاتی  
(. اگر دهیل  29و  18،28/  3:  1430)ر.ک؛ مظفر،   ا طّلح علم ا ول، »علم« یا »علمی« باشل

توان بر اساس آن، مفاد آیا  را کشف کرد و به  لاونل نساک داد. در و مست لا ، ظ ی باشل نمی
شود و  مین تغییرا  یابی آیا  تغییراتی مشا له می ک دوره معا ر در مست لا  مفسران در دهل

اسک. این تغییرا  و تحوه  مورد بحث مقاله حارر یابی متفاوتی را موجب شلهزمی ه دهلک 
 اسک. 

 . روش پژوهش ۲

این مقاله با روا تو یفی و تحلیلی م اع بودن روایک را در تفاسیر دوره معا ر با قال از آن  
تغییراتی که طی دو قرن ا یر در حوزه تفسیر رخ داد بپردازد و در این باره به    ک ل تا بهمقایسه می

یابی آیا  چه تحوهتی گیری از روایک در دهلکد ل: مفسران معا ر برای بهرهسوال زیر پاسخ می
 را رقم زدنل؟ 

 . پیشینۀ پژوهش3

مان شیخ مفیل، به طور ای طوهنی بر وردار اسک و ا وه  تا ز تفسیر قرآن به حلیث از سابقه
اسک، سپس شیخ طوسی در روا و مّلکا  تفسیری تحولی عمله، شیوه تفسیری نیز  مین بوده

به   بهره گرفک و  نیز  از عقل  قرآن و حلیث  بر  ود  قرآن عّلوه  تفسیر  در  ایجاد کرد و  به جلو  رو 
نی احادیث  بررسی  و  نقل  به  موارد  بسیاری  در  آورد. وی  اجتهادی روی  در روی ردی  پردا ک.  ز 

( با غالب شلن تف ر ا ااری، مّلکا  تفسیر قرآن دچار دگرگونی  12-11 ا بعل )حلود قرن  قرن
اا به حاشیه رفک و کاربرد روایک در تفسیر، توجه  م لی از قرآن در تایین معانیشگرف شل و بهره 
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یی که حتی گاه در تعامل  ویژه یافک ؛ اما در دو قرن ا یر )دوره معا ر( این روی رد تغییر کرد تا جا
قرآن با روایک، قرآن گوی ساقک را ربود. بررسی کاربرد روایا  در تفاسیر دوره معا ر نساک به  
دوره متقلم که سؤال اساسی مقاله اسک در میان م ابع م توب پیشی ه مستقلی نلارد؛ اما به ش ل  

ه تغییرا  و تحوه  ناظر به   ایی در موروعا  مرتاط، مقاهتی یافک شل که  رکلام بنگاریتک
انل.  مچون: تحلیل تحول آراء تفسیری  ای  اص داشتهتفاسیر دوره معا ر اشاراتی کوتاه در حیطه

شماره   دی ی،  پژو ش  محملفام،  سجاد  و  ن ونام  جعفر  گفتمان:  مفهوم  اساس  بر  ؛  34مفسران 
  تاری ی قرآن و حلیث،  روی رد ای قرآن ش اسان معا ر به اسااب نزول: پژمان قاسمی، مطالعا 

(؛ تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با ت یه بر مولفه ایلئولوژی:  ۱39۷)پاییز و زمستان  6۴پیاپی 
(؛ ۱396)بهار و تابستان    ۱6سجاد محملفام، جعفر ن ونام، سیل ررا مودب، کتاب قیم، پیاپی  

، مطالعا  قرآن و حلیث،  نوگرایی در دانش تفسیر و بررسی دهیل آن: محملررا حاجی اسماعیلی
شماره   دوم  تابستان۴)پیاپی    ۲سال  و  بهار  و  ۱388،  کارکرد ا  نزول،  ساب  روایا   جایگاه  (؛ 

معیار ای نقل آنها در تفسیر »فی ظّلل القرآن«: محملعلی ررایی کرمانی، محمل مولوی، کتاب  
 اي سیزد م  در سله  (؛ تحوه  سیاسي اجتماعي جهان اسّلم ۱39۲)بهار و تابستان    8قیم، پیاپی  

نامه قرآن و  و چهارد م  جري و تا یر آن بر ش ل گیري روی رد اي نوین به تفسیر قرآن، پژو ش
مهرداد  20حلیث، شماره  ترجمه  رتراود ویّلنک،  معا ر:  دوره  در  قرآن  تفاسیر  ؛ جریان ش اسی 

آی ه پژو ش، شماره   تیر    86عااسی،  حارر در پیشی ه (. با توجه به  لف مقاله  1383) رداد و 
 شود.مذکور، نتایج این مقاله مشا له نمی

 یابی آیات . کاربرد اعتدالی روایات تفسیری در داللت۴

مطالعۀ تفاسیر گذشتگان و مقایسه آنها با تفاسیر دوره معا ر این دیلگاه را به روی پژو شگر  
 ای تفسیر  بوده و کتاب  دارد که در تفاسیر گذشته نقش روایک در مع ایابی آیا ، محوریمسلم می

انل یا در روا اولیه و  انل حال یا تفاسیر ا التا روایی )ا ری( بودهاز روایا  تفسیری سرشار بوده
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انل. از قرن دوم تا سیزد م با تفاسیر مت وعی مواجهیم  شلهترین م اع قلملاد میا یِل مفسر، مهم
ک  ل؛ ولی  بلون روایک نظری ارائه نمی  که ذیل آیا  مشحون  ست ل از روایا  و در تفسیر قرآن 

 م لی کامل از روایا  و م اعیک تام و تمام آن در تفسیر قرآن اسک.  نقطه اشتراک  مه آنها بهره 
یابی را  در قرن چهارده و پانزده تفاسیر روایی کمتری به نگارا در آمل و مفسران روا دهلک

ری در این دوره به  اطر ارزشم لی عقل و   ای تفسیم حصر در روایک نلانست ل. بیشتر نگارا
اسک.در این دوره به روایک نه به ع وان رونق روا اجتهاد، به نقل و بررسی روایا  معطوف بوده

ل مع ا نگریستهترین م اع دهلکا یل انل.  یابی، بل ه به ع وان ی ی از ع ا ر د یل و  صو ا مویِّ
انل و یا در بر ی  وایا  در تفسیر آیا  بلان وقعی ن هادهحتی بر ی از تفاسیر این دوره با یادکرد ر

برده بهره  آن  از  برداشک  تاییل  یا  نزول  شان  سور،گاه  فضایل  که  موارد  مچون  علک  این  به  انل. 
 ایی که فراروی حلیث   ایی که در نگارا حلیث ایجاد شل و چالشمهری توان با وجود بی نمی

 (. 19/  1تا:)ر.ک؛ مراغی، بی  یل نامیلوجود دارد، حلیث را ی ی از م ابع ا
ترین عوامل پیلایش این تف ر در میان مفسران دوره معا ر پژو ان معا ر، مهمی ی از قرآن

ک ل و این دو علک را عامل  را رشل عقل گرایی و ا میک یافتن روا تفسیر قرآن با قرآن قلملاد می
می تفسیر  در  روایا   نقش  دادن  جلوه  ا میک  کم  (. 575-567/  2:  1396)ذ ای،   دانلا لی 

 ا با محک عقل س جش شود و  رگونه فهمی )چه بر طایعک روا عقلی اقتضا دارد که برداشک
شود که  ّلف عقل و بر ان عقلی نااشل. از  اساس روایک یا غیر روایک( تا زمانی  حیح اطّلق 

گردد به  لی )روایی( ت گ می گیری گرایش عقلی، مجال برای تفسیر نقاین رو در این عصر با قو  
انل به محض علم سازگاری  ای که حتی کسانی که در تفسیر قرآن به قرآن از روایک بهره بردهگونه

را ک اری می با سیاق، روایک  را میروایک  تهرانی در کتاب زن ل و سیاق  پذیرنل. چ ان ه  ادقی 
ث و روایا ، چیزی جز حواشی م تلف  نویسل: احادیالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و الس ه می

شود و آنچه با متن ناسازگار باشل به  بر متن کتاب الهی نیسک. آنچه با متن سازگار باشل پذیرفته می
)ر.ک؛  ادقی    شودشود و آنچه مش وک باشل به گوی له و راوی آن حوالک داده می دیوار زده می 

و بازگشک به قرآن نیز ت ها در  ورتی روایک   (. بر ی از مفسران عصر بیلاری1/25:  1406تهرانی،  
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دان ل که یا  حیح یا مرفوع به  را در ش ا ک مع ای لغوی و عمل مسلمانان  لر اسّلم حجک می
 ای تفسیری   حابه و تابعان باشل، حتی روایک مرفوع به پیامار)ص( را  ر چ ل که در تمام زمی ه 

قلنل روایا  بسیاری از راویان زنلیق یهود، مجوس  ک  ل و معتشمارنل، انلک ارزیابی میحجک می
- 465/  9و  8-7/  1:  1990)ر.ک؛ رشیل ررا،   و مسلمانان ا ل کتاب به روایا  ما سرایک کرده

کعب467 چون  راویانی  از  بر ی  ای  ه  و  صو ا  الحال(  معلوم  نیز  میان  اهحاار  این  در  انل. 
مه طااطاائی با وجود نقل ایی که ک  ل؛ ولی بر به  به بر ی از روایا  وارد می  مفسرانی چون عّلا

)ر.ک؛    حاشیه رانلن کامل آنها نیز اعتقادی نلارنل و م تقل دو گروه افراطیون و تفریطیون  ست ل
گیری از  گیری یا علم بهره (. آنچه این گروه از مفسران را در بهره 242-240/  1:  1417طااطاائی، 

 قیق و بررسی رابطه م ل روایا  اسک.  ک ل، تحروایا  در تفسیر قرآن مصمم می
ترین مّلک چ ین مفسرانی در پذیرا یا علم پذیرا روایک، سازگاری یا علم سازگاری  مهم

مع ایی و محتوایی با مفاد و محتوای قرآن اسک. حتی  حک س ل یا علم آن، نقطه ات ا نیسک؛  
قطعی داشته باشل به ک اری انلا ته  چ ان ه اگر حتی روایتی ذیل آیه بیاب ل که با کتاب  لا م الفک  

 ...(.  و199/ 20؛ 17/113؛ 9/383)ر.ک؛  مان،  مانلکاربرد میشود و در تفسیر بیمی 

 توجهی به روایات اسباب نزول. کم 5

قرآن و  مفسران  ا طّلح  در  نزول  آن،  ساب  اقتضای  به  که  اسک  پرسشی  یا  رویلاد  پژو ان 
از قرآن کریم  مزمان یا در پی آ  ا  ن نازل شله باشل، به مجموعه آن رویلاد ا و پرسشقسمتی 

 ا ساب تام  (، الاته این رویلاد ا و پرسش121:  1387)ر.ک؛ رجای،   شوداسااب ال زول گفته می
می فرا م  را  آیا   نزول  زمی ه  آن ه  جهک  به  ولی  نیست ل؛  آیا   اساابنزول  را  آنها  ال زول  آورنل 

 انل.  نامیله 
از قرائن کشف مع ا به شمار میاز دوران گذشته   ال زول ی ی  اسک؛ ولی از قرن  آملهاسااب 

سوم  جری به ش ل مستقل به ع وان ی ی از ملا ل علوم قرآنی در قالب ع وان اسااب ال زول به  



 183 نسرین کردنژاد و    ی ناصر   عت ی زهره شر  /   ...   ی ر ی تفس   ات ی مفسران معاصر از روا   ی ر ی گ بهره   ی چگونگ 

 

 ا افزوده شل. بسیاری بر این نظرنل که اولین کتاب مستقل در این موروع به علی بن عالالله  نگارا
ب ملَی ی  دارد جعفر  ا تصاص  ال زول  اسااب  رامیار، 21:  1393)ر.ک؛ حجتی،  ا ع وان  : 1379؛ 

(. بر ی نیز اسااب ال زول واحلی نیشابوری را در این زمی ه پیشگام 32:  1379؛ مهلوی راد،   625
الجمل،   دان لمی  )87-80:  1389)ر.ک؛  جعاری  نیشابوری  واحلی  از  پس  زرکشی 732(  ق( 

ابن حجر )794) به ش لی    ...  ق( و911)ق( سیوطی  852ق(  یا  قرآنی  از علوم  مااحثی  رمن 
 انل.  مستقل از این ع وان بحث کرده

العرفان فی علوم القرآن،  احی   الزرقانی در م ا ل  در دوره معا ر نیز قرآن پژو انی چون 
 الح در مااحث فی علوم القرآن، دروزه در التفسیر الحلیث، حجتی در کاوشی در اسااب ال زول،  

تفسیر   معرفک مه طااطاائی در هبه هی  قرآن و عّلا تاریخ  رامیار در  القرآن،  التمهیل فی علوم  در 
انل و برای در نظر گرفتن ساب نزول در تفسیر، فوایلی  المیزان به این مل ل علوم قرآنی ا تمام داشته

ای اسااب ال زول را   ترین فایله انل. بر ی مهمانل یا به دهیلی به آن ا میک چ لانی نلاده ذکر کرده
(، بر ی  1/102:  1409)ر.ک؛ به نقل از الزرقانی،   انلآگاه شلن بر مع ا و اساسا فهم در نظر آورده

مه طااطاائی اسااب ال زول  عّلوه بر فهم مع ا، رفع اش ال و شاهه از آیه را نیز متذکر شله انل. عّلا
آیه می ای میرا زمی ه  تاحل بسیار محلودی قری یک آن را در    شود ودانل که موجب نزول سوره یا 

می مع ا  نمیکشف  تلقی  مهم  چ لان  سیاق  با  مقایسه  در  حال  عین  در  اما  )ر.ک؛   ک لپذیرد؛ 
 (.  120و118: 1388طااطاائی، 

در دورۀ معا ر با انلیشم لانی مواجهیم که بر بافک و زمی ه فر  گی، اجتماعی و تاری ی متن  
ن قرآن و  نلیشی اسااب ال زول به ع وان ا ل مهم در ش لانل و به بازا قرآن تأکیل کرده گیری و ت وا
داشته مچ ین دهلک ماذول  توجه  ا ی  آن  او  یابی  تاع  به  و  ال ولی  امین  متف رانی چون  انل. 

 ای مذ ای و فر  گی و موقعیک اجتماعی و حتی نگرشی عایشه ب ک شاطی که بر مطالعه س ک
انل. عایشه ب ک شاطی در کتاب التفسیر الا ایی للقرآن  انل از این قایلمردم روزگار نزول تاکیل کرده

 ا  گیری از روا استادا، کوشیل ب شی از  طوط کلی زمی ه تاری ی بر ی از سوره ال ریم با بهره 
با شرایط  قرآن  تعامل متن  بر  آ ار  ود  از  در بسیاری  الرحمن که  یا فضل  تایین ک ل.  را کشف و 
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یابی آیا   و  م مسل ان او که تا حل زیادی در دهلک  ک ل و شاگردانتاکیل می  تاری ی دوره نزول
 فشرنل. بر این مقوله پای می 

ک  ل: زمی ه الهی و در  مین دوران قرآن پژو ان، قرآن را محصول دو زمی ه تاری ی تلقی می 
زمی ه جامعه و شرایط   شود وبشری. زمی ه الهی که  مان وحی و نوع پیام رسانی به پیامار قلملاد می 

عصر نزول که موجب نزول آیا  گردیل. این متف ران حتی به بازنگری در تعریف و تحویل وحی 
پ لارنل: جهان غیر م لوق )وحی( آورنل و قرآن را محصول تقابل دو زمی ه میو چگونگی آن رو می

اسک که درباره    در  مین عصر (.73:  1385و جهان م لوق )جامعه عصر پیامار()ر.ک؛ سعیل،  
 گیرد: اسااب ال زول سه دیل متفاو  ش ل می

 . الف. دیلگاه علم تأ یر اسااب ال زول در مع ایابی
 .دانلب. دیلگاه تا یر حلاقلی که اسااب ال زول را کمتر در مع ایابی مو ر می

فر  گی عصر نزول در تفسیر   -ج. دیلگاه حلاکثری که بلون در نظر گرفتن زمی ه اجتماعی  
 آیل.  آیه، کاری از مفسر برنمی

آورنل و بر آن فضل الرحمن و نصر حامل ابوزیل اساسا  وحی را بلون زمی ه نزول در نظر نمی
ک ل که متن  کوب ل. نصر حامل ابوزیل در کتاب مفهوم ال م فراوان بر این نظر ت یه میای نمیپایه

پلیله  متون،  تعامل  قرآن  مچون  مه  محصول  و  فر  گی  او ای  اسک.  تاری ی  زنله  واقعیک  با 
دانل از »جریان انگارد و قرآن را عاار  میاسااب ال زول را چیزی جز بافک اجتماعی آیا  نمی

واقعیک  ارجی« قاول  یا  رد  در  واک شی اسک  و  قرآن »پاسخ  او  نظر  به  واقعیک«.  با   متن  مراه 
رتاط اسک؛ بر  ّلف عقیله رایج (. در این تلقی، تمام متن با ساب نزول م144:  1994)ابوزیل، 

فر  گی   واقعیک  با  را  آیا   میان متقلمان که  مه  نمی  -تاری ی–در  مرتاط  و اجتماعی  دانسک 
معتقل ناود که تمام آیا  زمی ه نزول دارد. آنها با وجود ای  ه بر ا ل وجود اسااب ال زول و تأ یر 

ت ها   آنان،  نظر  این  داشت ل  تأکیل  مع ایابی  بر  می   14آن  شامل  را  آیا   )ر.ک؛   شوددر ل 
(. در حالی که در عصر حارر بر ی تاکیل دارنل که تمام آیا  قرآن دارای 118:  1389الجمل، 
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دان ل و اسااب ال زول اسک در عین حال  ست ل محققانی که متن قرآن را بلون اسااب ال زول می
 (. 135: 2010)ر.ک؛ ح فی،  معتقلنل قرآن  یچ اسااب ال زولی نلارد 

ال زول مش وک  انل. از طرفی حتی  انل و برای آن دهیلی اقامه کردهبر ی بر م اعیک اسااب 
ک  ل و ت ها در  دان ل در مع ایابی بلان توجهی نمیکسانی که  مه قرآن را داری اسااب ال زول می

ن و نزول می این نظریه بتوان ل  اسک تا با  پذیرنل که نزول آیا  بر پایه حاد ه یا سوالی بودهمقام ت وا
توان از  به زمی ه تاری ی و کیفیک زنلگی مردم عصر نزول نزدیک شونل. نمونه چ ین مفسرانی می

امین ال ولی و  مسرا ب ک شاطی نام برد. محمل رشیل ررا نیز حتی اگر روایتی از اسااب ال زول 
پ لارد. چه  تی م ل مع ا مییابی آیا  بهره آن را ناچیز یا حرا جزء روایا   حیح بای ل در دهلک

پیونل  ای  ه به تعایر او ساب نزول موجب گسستگی آیا  از ی لیگر می گردد و زمی ه انسجام و 
ک ل؛ چون در نظر ریزد. او حتی از کار راویان اسااب ال زول ابراز شگفتی می عاارا  را در  م می

 ا را جلا  ته و قرآن را قطعه قطعه و آیهای به  م پیوسته از آیا  کّلم الهی را گسساو آنان مجموعه
 (. 321و11/ 1: 1990)ر.ک؛ رشیل ررا،  انلو برای  ر جمله، ساب نزول جلاگانه قائل شله کرده

مه طااطاائی و بر ی از معا ران او نیز در زمره کسانی  ست ل که در دهلک یابی آیا  قرآن عّلا
نمی ت یه  نزول  آبر ساب  نظر  به  ای  ه  چه  یا  ک  ل  تفسیری  روایا   قالب  در  که  نزولی  نها ساب 

تاری ی در دسک اسک اش اهتی دارد و لذا در مع ایابی عاارا  غالاا از ساب نزول  رف نظر  
 ک  ل. می 

اسااب روایا   بر  مه  عّلا میاش اه   را  بلان  توجهی  کم  علک  و  هبهال زول  از  هی  توان 
 اسّلم به دسک آورد:   ای تفسیری او در المیزان و قرآن دردیلگاه

مه طااطاائی چون یک آیه مم ن اسک ساب نزول   الف. تعلد ساب نزول یک آیه؛ به نظر عّلا
شود از این  متعلد داشته باشل و به دسک آوردن یک ساب نزول موجب محلود کردن مع ای آیه می 

 یابی تأ یر کمی دارد.  رو اسااب ال زول در دهلک
تا یر ا تّلف مذا ب در نقل روایا  اسااب ال زول؛ الاته    ب. د الک آرا ش صی راویان و

تاری ی  زمی ه  از  که  روایاتی  ای  ه  چه  نلارد  ا تصاص  ال زول  اسااب  روایا   به  آسیب  این 
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مه طااطاائی آسیب تا یر ا تّلف مذا ب در نقل روایا  مم ن  بر وردارنل چ ین انل. به نظر عّلا
 ایی که در  ر زمانی عّلوه بر ای  ه جو ای سیاسی و انگیزه   1اسک به قطعه قطعه شلن آیه بی جامل.

حاکم بوده ا ری جلی در حقایق و معارف داشته و نگذاشته که حقایق، آن طور که بوده باقی بمانل، 
(. او در 74و  65،66/  1417:4)ر.ک؛ طااطاائی،   اسکای از ابهام و ا فا نمود یافتهبل ه در  اله

اا، حلاقل بیشترا نظریه  نچه در روایا  اسااب نزول آمله، اگر نگوئیم  مهنویسل: آاین باره می
ک  ل، آن  ش صی راویان اسک، به این مع ا که راویان آن احادیث غالاا حوادث تاری ی را نقل می

از آیا  کریمه قرآن را که با آن حاد ه م اساتی دارد رمیمه نقل  ود می  سازنل و مردم  گاه ی ی 
اسک و چه بسا  مین عمل باعث  که آیه نامارده ا ّل در باره  مان حاد ه نازل شله  ک  ل یال می 

اا  شله که یك آیه قطعه قطعه شود و یا چ ل آیه که در یك سیاق قرار دارنل، ت ه ت ه گردنل و  ر ت ه
اا ای که پشک سر  م نازل شله بگوی ل آن آیهرا دارای ت زیلی مستقل بپ لارنل و در باره چ ل آیه

اسک در باره فّلن حاد ه و آیه دومش در باره آن حاد ه دیگر و سومش در باره آن حاد ه دیگر نازل شله
و در نتیجه نظم چ ین آیاتی به  م  ورده، سیاقش به کلی از بین برود و این  ود ی ی از اسااب  

 اعتااری ای گونه روایا  اسک.  سستی و بی
مه طااطاا ئی غالب روایا  اسااب ال زول فاقل س ل یا دارای س ل ج. رعف س ل؛ به نظر عّلا

 (.370/ 5انل)ر.ک؛ طااطاائی،  مان: رعیف
ان ار   را  نزول  مه ا ل ساب  نزول(؛ عّلا قری ه  ارجی)اسااب  با  آیه  نادرستی مقیل کردن  د. 

محلود  نمی را  قرآنی  آیا   اطّلق  و  عمومیک  نزول(  )شان  حاد ه  ارجی  او  نظر  به  بل ه  ک ل، 
 وا یم بگوئیم چ ان نویسل: ما روایا  شان نزول را قاول داریم و نمیسازد. او در این باره مینمی

ایم بیشتر روایا  وارد در اسااب نزول، عّلوه  حواد ی ا ّل رخ نلاده، بل ه  مانطور که بار ا گفته
م اسب آن  ایی اسک که ناقل تاریخ بر آیا  قرآنی  بر رعفی که در س ل آنها  سک  رفا تطایق

 
ک ل و برای  میاسک. او آیه را به چ ل ب ش تقسیم  سوره نساء انجام داده  19.  مچون کاری که شیخ طارسی ذیل آیه  1

 (. 1/244: 1412)طارسی، ای می آورد  ر ب ش ساب نزول جلاگانه 
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انل و ما در این نیز حرفی نلاریم، حرف ما این اسک که حواد ی که در روایا  آمله،  حوادث کرده
ای از آیا  قرآنی را مقیل ک ل و یا مطلق آن را مقیل سازد؛ چون اطّلق و تقییل توانل عموم آیهنمی

ه باشل، ظا ر متفا م  توانل در آن د الک داشتدو حال از حاه  لفظ  ست ل و حوادث  ارجی نمی 
ای که  عرفی  م مساعل با آن نیسک، اگر ب ا باشل که ظا ر آیا  قرآنی به  اطر  صو یک واقعه

آیه در آن واقعه نازل شله، دگرگون شود و بلون ای  ه در لفظ آیه دلیلی بر ت صیم عموم آن یا تقییل  
آ  از  را  آیه  باشل،  رف حاد ه  ارجی ظهور  داشته  آن وجود  و  اطّلق  و ش ونله مجاور  بگیرد  یه 

مح وم شود به  اطر آن حاد ه دسک از آن ظا ر بردارد، اگر عام و یا مطلق اسک بگویل  اص و  
ای که مقیل م ظور بوده، بایل قرآن کریم با مردن افراد مربوط به آن حاد ه بمیرد و دیگر در  یچ واقعه

آن آیه مم ن نااشل و چ ین چیزی نه با    افتل استلهل بهدر عصر ای بعل از عصر نزول اتفاق می
 (.367)ر.ک؛  مان: کتاب  لا موافق اسک و نه با س ک و نه با عقل سالم

گونه مااهتی در راط حلیث این  .. شیوع نقل به مع ا؛ شایع شلن نقل به مع ا در حلیث و بی
این به  را  اعتماد  و  آورده  میان  به  را  نمودهاشتاا ا   احادیث سسک  به  اگونه  ناایل  ب ابراین،  سک. 

را نقل می نازل شله،   ایی اسک که یكک  ل م صو ا درباره سوره روایاتی که اسااب نزول  باره 
اعتماد نمود. این مقلار قابل اعتماد  سک که انسان از آنها کشف ک ل که ارتااط م صو ی بین  

 آیا  و وقایع ایام زنلگی رسول  لا وجود دارد.
ال زول   ا؛ پذیرفتن بر ی از روایا  اساابم ی و ملنی بودن آیا  یا سوره   و. تضاد و ت افی با 

از آن  دارد و لذا در تفسیر نمی  ا باز نگه میراه را بر ت افی م ی و ملنی بودن آیا  و سوره  توان 
می باره  این  در  مه  عّلا نمود.  بیاستفاده  روایا   نزول  نویسل:  که  داریم  نزول  اسااب  در  شماری 

ی   ای ملنی اسک در م ه و نزول بسیاری از آیاتی که در سوره ی از آیا  که در سوره بسیار  ای م ا
د ل در اوا ر عمر رسول  لا نازل اسک و نیز آیاتی که مثّل نشان میاسک در ملی ه معرفی کرده

دانیم اسک و ما می  ایی قرار دارد که در اوائل  جر  نازل شلهبی یم در سوره شله و حال آن ه می
اسک، مان ل سوره بقره   ای زیاد دیگری نازل شلهکه از اوایل  جر  تا اوا ر عمر آن ج اب سوره 

که در سال اول  جر  نازل شل و حال آن ه آیا  چ لی در آن اسک که روایا  آنها را آ رین سوره 
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ز ساب نزول  گیری ا(. از این رو بهره 157/  7)ر.ک؛  مان:  دانلآیا  نازل شله بر رسول  لا می
 ک ل. یابی با مش ل مواجه میبرد و در دهلکذیل چ ین آیاتی مفسر را به بیراه می

بر مصلاق  اص )ر.ک؛  مان: تاکیل روایک  ال زول و  تطایق جزیی روایا  اسااب  /  14ز. 
بهره 353 در  مّلک سیوطی  نقل  در  حج  سوم سوره  آیه  ذیل  طااطاائی  مه  روایا   (. عّلا از  گیری 

شود که »ظا را م ظور وی تطایق نضر بن ل زول و تطایق آیه بر ش صی  اص، متذکر میاسااب ا
انل  مین حارث با ع وان کلی آیه اسک،  مانطور که روا راویانی که متعرض اسااب نزول شله

گوی ل آیه در باره فّلن مورد  اسک که به جای ای  ه بگوی ل فّلن مورد ی ی از مصادیق آیه اسک، می
 ) مان(.   اسکلهنازل ش

مه طااطاائی نساک به ساب نزول با کم ا میتی تمام رد    مچ ین ی ی دیگر از مواردی که عّلا
شود عام بودن آیه و  اص بودن ساب نزول اسک و غالاا  در تعارض سیاق آیه با روایک اسااب  می 

 ک ل. د ل و از روایک اسااب ال زول  رف نظر میال زول او جانب سیاق را ترجیح می

 . پرهیز از نقل روایات اسرائیلی یا موضوعات ۶

 ای ن ستین  لر اسّلم دانسک؛ ولی  توان از  مان سالآغاز کاربرد روایا  اسرائیلی را می
گسترا آن در تفسیر را بایل به عصر تابعان رسانل. در این دوران بسیاری از اسرائیلیا  وارد تفسیر 

 ا  چ ان از داستانشان  ماز ا ل کتاب اسّلم آوردنل؛ ولی ذ نشل؛ زیرا در آن زمان تعلاد زیادی 
 ای   ای پیشی یان درباره پیلایش  لقک، اسرار آفری ش، آغاز حیا  موجودا ، ا اار امک و افسانه

 ا، انااشته   ای بسیاری که در تورا  و دیگر کتاب ا و افسانهگذشته، سرگذشک پیاماران و قصه
یاق داشت ل تا جزئیا  آنچه را در قرآن به گونه سربسته مطرح شل را بش ونل؛  بود. عامه مردم اشت

شل و در کتب عهلین از آن یاد شله  صو ا  اموری که به سرگذشک یهود و نصاری مربوط می
داستان به  مسلمانان  رو،  این  از  میبود؛  گوا  ای ان  این   ای  از  زیادی  تعلاد  نتیجه  در  دادنل؛ 

 (. 2/80: 1396)ر.ک؛ ذ ای،   یچ بررسی در تفاسیر گ جانلنلپروا و بی اسرائیلیا  را بلون
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. ی ی از این تقسیما ، تقسیم بر ب لی کرد توان دسته اسرائیلیا  را به اعتاار ای م تلف می  
 اساس  لق و کذب آنهاسک: 

ک و درستی آنها معلوم اسک و شوا لی بر  لق آنها وجود دارد، مان ل:    الف. روایاتی که  حا
آمله به موسی وحی کرده،  آنچه که  لاونل  در  اسک: ای موسی، روایک کعب اهحاار که گفته: 
) محلث    ب شم«کسی که پلر و مادرا یا ی ی از این دو، برای او استغفار ک  ل گ ا انش را می

 (. 169/ 15: 1408نوری، 
مه ب. روایاتی که کذب و نادرستی آنها به جهک شوا لی که وجود دارد، معلوم   اسک. عّلا

دانل که بطّلن آنها یا ملحق به بلیهیا  اسک و یا  ود بلیهی  طااطاائی این موارد را جز مواردی می
 (.338/ 18: 1417)ر.ک؛ طااطاائی،  اسک

از  آنها در دسک نیسک. جانب احتیاط در این نوع  ج. روایاتی که دلیلی بر درستی یا کذب 
انل و  بهره برداری از اسرائیلیا  نیز چ ل دسته بوده  روایا  رروری اسک. تفاسیر قرآن در کیفیک

 توان به انواعی دیگر از آنها دسک یافک:  ا میاز این دسته
انل؛ الف. تفاسیری که اسرائیلیا  فراوانی را بلون س ل و نیز بلون  رگونه نقل و ارزیابی، آورده

  (.2/142: 1396ر.ک؛ ذ ای، ) ق( و اللررالم ثور سیوطی150مان ل تفسیر مقاتل بن سلیمان )م
انل؛  ب. تفاسیری که اسرائیلیا  را با س ل نقل کرده و جز در مواردی انلك، به نقل آن نپردا ته

 ق(. 310مان ل جامع الایان طاری )م 
آن  بررسی  و  نقل  به  موارد  بیشتر  در  و  کرده  ذکر  س ل  با  را  اسرائیلیا   که  تفاسیری   ا  ج. 

 ق(. 774کثیر )م انل؛ مان ل تفسیر القرآن العظیم ابنپردا ته
انل؛ مان ل مجمع د. تفاسیری که اسرائیلیا  را بلون س ل نقل کرده و بیشتر به نقل آن پردا ته

( و روض الج ان 746و    742،  145/  8-7:  1372)ر.ک؛ طارسی،   الایان فی تفسیر القرآن طارسی
 (. 159-158/ 9و  82/ 2: 1408)ر.ک؛ ابوالفتوح رازی،  ابوالفتوح رازی
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 ا،  ود در مواردی گرفتار این ن حمله شلیل به اسرائیلیا  و ناقّلن آن  . تفاسیری که رم
نقل، آن بلون  آورده روایا  شله و  تفاسیر  ود  در  را  القرآن قرطای  ا  الجامع هح ام  مان ل  انل؛ 

 ق(.  1270ق( و روح المعانی آلوسی )م 671)م 
 ا،  نلك  مراه با نقل و ردا آنو. تفاسیری که از نقل اسرائیلیا  احتراز جسته و جز در مواردی ا

آن ذکر  )م  ا  ودداری کردهاز  مه طااطاائی  القران عّلا تفسیر  فی  المیزان  مان ل  ق( که  1402انل؛ 
گا ی اسرائیلیا  را با س ل یا بلون س ل و با ذکر م اع نقل کرده؛ اما با معیار ای عرره بر قرآن،  

آن نقل  به  سلیم  عقل  و  قطعی  پردا تهس ک  طااطاائی،   اسک ا  ک:  ؛  231،  147/  1:  1417)ر 
اعتااری و علم کارکرد  ...(. تفاسیر دوره معا ر بر بی  و  71-64/  11؛  8/378؛291/    5؛  4/136

روایا  اسرائیلی در مع ایابی عاارا  قرآن متفق ال ظرنل. محمل عاله استاد رشیلررا با اشاره به  
ل دارد بشر را به آن  لایک ک ل، مفسران قرآن  این ن ته که »برای پی بردن به مقصلی که  لاونل قص

ک ل مفسرا  تفسیر شود، اشاره می  –اولین م اطاان وحی  -بایل طاق مع ایی که برای معا ران پیامار  
ن بایل از تایین و توریح عااراتی که در متن قرآن ماهم اسک نظیر تعیین نام افرادی که در قرآن نیامله  

 ا با روایا  یهودی برگرفته از کتاب   ای قرآن در نقل بر ی داستانناگفتهاجت اب ک  ل و از جاران 
 ای پیشین علما به ارث رسیله و  رگز از  مقلس یا ملحقا  آن بپر یزنل چه این روایا  از نسل 

 .(131:1383) عااسی،   اسک.«مطالب مت اقض با عقل و وحی پاهیش نشله

یخ، تفسیر و حدیث و رویكرد۷  نقادانه به جنبه حدیثی  . مثلث تار

در میان احادیثی که در تفسیر قرآن کاربرد یافته طیف وسیعی از اطّلعا  مفسر که از طریق 
شود مربوط به حوزه تاریخ اسک.  مچون ساب نزول یا شأن نزول، م ی و ملنی،  روایک حا ل می

را تاریخ ش اس     ا و اش اص. با وجود این، مفسر  یچ گاه  ود ا، ج گقصم، اطّلعا  م ان
نمینمی قلم  تاریخ ش اسی  حیطه  در  به طور ت صصی  و  از  نامل  آگا ی  مفسر  کار  ت ها  گذارد؛ 

 آیل. تاری ی اسک که در روایک به کار شرح آیه می
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ت ها به وروِح معانی آیا  یاری می رسانل. پس بین تاریخ،  تاریخ به دسک آمله از روایک، 
ک دارد  وجود  نساتی  تفسیر  و  اسک.  حلیث  قرآن  عاارا   شرح  در  تاریخ  سودم لی  آن،  نتیجه  ه 

توان گفک نقطه ارتااط تفسیر با تاریخ س ک اسّلمی، حلیث اسک و چون در س ک اسّلمی،  می 
ای م قول و روایک گونه دارد و از طرفی با مفهوم کلی و جزیی عاارا  تاریخ نما و  تاریخ وجهه

گویل، از که  گویل، چگونه میای  ه روایک چه میتاریخ گوی قرآن،  م  وان و  م ساز اسک؛  
 یابل.  گویل و ... ا میک میگویل و چه کسی آن را میمی 

ک  ل و آن ای  ه توان فهمیل مور ان و محل ان در یک نقطه با  م تّلقی می با این توریح می 
ارائه می  به یک سا تار  را  دو، محتوا  روایاتی مشغ ر  به  ای  ه محل ان  شونل که ول میک  ل جز 

ک  ل که  ماادی فقهی یا ا ّلقی و... آن به وروح روشن اسک و مور ان روایاتی را  اک و راط می 
به بیان حوادث و وقایع نظر دارد. در این میان تفسیر عر ه ا تّلط این دو روا قرار گرفک. از یک  

به دناال وقایعی بود که در سو نگرا ا ّلقی و تربیتی را در بیان تاریخ پی گیر شل و از سوی دیگر 
افتاد. تلفیق و ا تّلط این دو، باعث به وجود آملن مش ّلتی  گذشته رخ داد و در بیان آیا  مو ر می

تاری ی  از  ناقل  احادیث  از  انلرز م اطب  پ ل و  تا جایی که مفسر گاه جهک  تفاسیر شل.  برای 
توان در احادیث فضایل سور را می  استفاده کرده که ریشه در واقعیک نلاشک. نمونه چ ین اتفاقی

مشا له کرد. از سوی دیگر چون روایا  تاری ی در آغاز ش ل گیری  ود با جریانا  ح ومتی 
 ای تاری ی  ارتااط گرفک و روایا  تاری ی، جهک دار گردیل از این رو به جای نقل و بررسی نقل

ش یم سره از ناسره به کلی از بین با ملح آراء و انظار راویان تاریخ نویس مواجه شل و ام ان ت
توان با  یالی آسوده  مه را پذیرفک،  رفک. فلذا در بر ورد با روایا  تاری ِی کتب تفسیری نمی

بل ه ابتلا بایل به نقل و تحلیل آنها پردا ک و سپس در جریان مع ایابی از آنها بهره گرفک. ب ابر این  
حال دیلی م فی نگرانه نساک به روایا  تاری ی   تر  مچون زمان ای متا رموجب شل در دوره 

ش ل گیرد. در این میان محل ان زودتر از تاریخ نگاران به پاهیش روایا  تاری ی از نظر مضمون 
 ای موروعا  و علل الحلیث توسط محل ان  ای که کتاب ...  مک گماردنل به گونه  و محتوا و

تر و ور  پذیرفک  ر چ ل در دوره معا ر عمیقنگارا یافک و این اقلام از سوی مفسران نیز  
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تر شل. با وجود چ ین روی ردی، تفاسیر دوره معا ر عر ه نقادی روایا  تفسیری و تاری ی  دقیق
 .شل. این نقل به دو  ور  ش ل گرفک: الف. نقل س لی ب. نقل مت ی و محتوایی

 وان مثال بر ی در این میان به  گردد. به ع این دو گونه از نقل به ما ای نقادی مفسران باز می 
د  ل و  در تفسیر روی  وا نشان می  -تری دارد که در تفاسیر زمی ه نقادی گسترده  -روایا  آحاد

ب ش ل و معتقلنل این دسک از ا اار ت ها با در نظر گرفتن مت ی که  در فرای ل تفسیر بلان اعتاار می 
ل آنها جایگاه مهمی در پذیرا  ار نلارد. بلین گذاری شونل و اساسا  س ک  ل بایل ارزاارائه می 

نحو اگر حلیث قابلیک بر طرف نمودن ابهام موجود در آیه را داشته باشل پذیرفته  وا ل شل و اگر 
  ابهام را برطرف ن  ل  ر چ ل از نظر س ل  حیح باشل دلیلی بر پذیرا تعالی آن ن وا یم داشک 

مه طااطاائی و سیل قطب در جریان /مقلمه( و بر ی دیگ1:  1383)ر.ک؛ معرفک،   ر  مچون عّلا
 دان لد  ل و فقط در تأییل مع ای آیه، روایک آحاد را کارساز میتفسیر بلان روی  وا نشان نمی 

 (. 4/2290: 1425؛ سیل قطب، 7/167: 1417)ر.ک؛ طااطاائی،

 . ترجیح سیاق بر روایت ۸

در تّلا  پژو ان  قرآن  در  اگر چه  ف ری  ود  و  کار   ای علمی  به  را  لفظ سیاق  قرآن  زمی ه 
در این که سیاق بر مقصود  انل؛ ولی در تعریف آن نظر واحلی نلاشتهگرفته با این حال  مه  انل 

شعاع  ود   به  را  تعریف  اسک  نوعی  چه  از  دهلک  این  ای  ه  ولی  متفق ل؛  دارد  دهلک  مت لم 
غیر لفظی. در توریح بایل گفک اسک. بر ی سیاق را قری ه پیوسته لفظی نامیلنل و بر ی  کشانله

شود. در ا ول فقه به دهیل و قرائن غیر لفظی  مچون قری ه از جهتی به لفظی و لای تقسیم می
گوی ل و چون قری ه و دلیل  ب ای عقّل، اجماع، شهر  فتوایی و سیره متشرعه دلیل و قری ه لای می

ب نتیجه  در  نلارد  و اطّلق  نیسک، عموم  الفاظ  قایل  از  ا ذ کردلای  متیقن  قلر  آن دهیل،  از    ایل 
دان ل و بلان  (مثّل عقّل در تعامّل   ود  ار واحل را حجک می137/ 3: 1410)ر.ک؛ ساحانی، 
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آنان حجیک  اری اسک که گوی له آن مورد و وق  ترتیب ا ر می  د  ل؛ ولی قلر متیقن از روا 
 باشل.  

ر لفظی)لای( اسک و قری ه لفظی  دهلک سیاق بر مقصود گوی له از اقسام دهلک ورعی غی
ای اسک که بر  رود لذا به قلر متیقن نیاز دارد. چه ای  ه در این ما ا سیاق ویژگی م به شمار می

آیل. اگر این ما ا را بپذیریم سیاق   ا یا جمّل  دیگر به وجود میواژه یا جمله بر ا ر  م شی ی با واژه
تحقق یافتن آن با لفظی بودنش مساوی نیسک. نمونه این  یابل؛ ولی  ر چ ل برپایه الفاظ تحقق می

دانل متف ران شهیل  لر اسک که عّلوه بر قرائن لفظی قرائن عقلی را در محلوده سیاق معتار می
 (.90/ 1: 1419)ر.ک؛  لر،  ک ل ر چ ل بر قری ه پیوسته بودن آن تاکیل می 

ای   ای پردام هانل بحثیک مقلم   ای  ه در تعامل یا حتی تعارض قری ه سیاق با روایک کلام 
اسک. به طور کلی از بررسی دیلگاه غالب  اسک که نظر مفسران معا ر را به  ود معطوف داشته

آیل که مطابق نظر آنها تقلم قری ه سیاق بر روایک مسلم اسک. چه ای  ه  مفسران معا ر به دسک می
وایا ، چه از نظر س ل و چه از نظر متن  به نظر این گروه جایگاه قرآن بر روایک مقلم اسک؛ چون ر

ر تا بحث قرآنی را سامان نل ل و  طوط ا لی معارف آیه را در نیابل   تابع قرآن کریم اسک و مفسا
نیابل،  رگز نمی از و از بحث قرآنی فراغک  توانل به سراغ روایا  برود؛ زیرا اعتاار روایا ، پس 

(.  162/ 1: 1388)ر.ک؛ جوادی آملی،  قرآن اسک عرره آنها بر قرآن و کشف علم م الفک آن با 
آوایی آنها  اعتماد بر سیاق آیه و ت یه بر شوا ل درونی  ود آیا  قرآن بر اساس نطق و شهاد  و  م

 (.  165)ر.ک؛  مان،  نساک به ی لیگر مقلم بر حلیِث مأ ور اسک
چ ان ه  -ای کهه گونهاسک. بکارکرد روایا  در تفسیر از قرون متقلم مورد پذیرا مفسران بوده

تفسیری    -گذشک روی رد  مان ل  نلاشت ل.  اعتقاد  دیگری  م اع  به  روایک  از  غیر  به  حتی  بسیاری 
گیری  مفسران روایی قرون متقلم )قرن چهارم( و قرون متا ر )قرن یازد م(.  ر چ ل در میزان بهره 

  انل. از روایک و گستردگی به کار گیری آن در تفسیر، متفاو  عمل کرده
دیگر   م ابع  با  رویارویی  در  ولی  اسک؛  بر وردار  روایک  م اعیک  از  نیز  معا ر  تفسیر سله 

اسک. ی ی از این تغییرا ، زمانی اسک که روایک در رویارویی با سیاق واقع دست وا تغییر شله
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میمی  دهلک  را  دیگر  مع ایی  روایک  و  دارد  دهلک  مع ایی  بر  سیاق  یع ی  چ ین شود.  در  ک ل. 
آیل. این تعامّلِ  سیاق با روایک،  میشه مطرح  طی بین سیاق و روایک تعامّلتی به وجود میشرای 

اسک. گاه نتیجه تعامّل  به پذیرا روایک   ایی داشتهبوده؛ ولی مت اسب با روا مفسر تفاو  
  اسک. مورد ا یر در تفاسیر متقلم سابقه نلارد؛ اما در انجامیله و گاه سیاق بر روایک مقلم شله

شود. در دو قرن ا یر به کارگیری سیاق به حلی اسک که حتی در  تفاسیر معا ر به وفور یافک می 
انجامل. در این روزگار، سیاق چ ان شود و یا حتی به رد روایک می بسیاری موارد بر روایک مقلم می 

(.  1/22:  1990)رشیل ررا،   آیلیابل که حتی »برترین قری ه بر حقیقک لفظ« به شمار میا میک می
شود؛ چون طاق ما ای اساسا در تفاسیر دوره معا ر بلون در نظر گرفتن سیاق، تفسیر نامم ن می

قرآن و  مفسران  علم  پذیرفته شله  دارنل،  نظر  قرآن  موروعی  بر وحل   که  معا ر  دوره  انلیشاِن 
 کشل. گیری از سیاق، ما ای پذیرفته شله را به چالش میبهره 

 ا ب ا شله، جز با  نوی ی چون تفسیرالا ایی که با شیوه و پایه معماری سوره در این میان، تفاسیر  
قاول سیاق ام ان پذیر نیسک. محمل عاله نیزمعتقل اسک که تفسیر  حیح یک عاار  غالاا فقط 
با توجه به بافک آن )سیاق( قابل فهم اسک و حتی اشاره دارد که در موارد مش وک، علم معیار قاطع  

مع ا کر  قرآن اسک برای  از دیگر  احب 134:1383)ر.ک؛ عااسی،    دن عاارا   امین  ولی   .)
ک ل که هزمه تفسیر  حیح  نظران نیز با تاکیل بر ا میک ویژه واحل ای موروعی قرآن، تأکیل می 

آن اسک که مفسران به جای آن که توجهشان م حصر در یک آیه یا عاار  باشل  مه آیا  و عااراتی 
 ا  (.این مفسران با این ایله به سوره 137) مان،    گوی ل در نظر بگیرنلع س ن میرا که از آن مورو

انل که  ر سوره از قرآن به م زله یک ب اسک و از نوعی وحل  بر وردار اسک که در توجه داشته 
 : مقلمه(.  1380)ر.ک؛ بستانی،  ک ل ا  ودنمایی میموروع،  لف، ش ل و  ور  و رابطه

 توان دو سطح از تعامل را از ی لیگر باز ش ا ک: عامل روایک با سیاق میدر مطالعه نوع ت
جزئی تعامل  ب(  مجموعی)عام(؛  تعامل  نا ری،   ) اص(  الف(  شریعک  :  1399)ر.ک؛ 

می56-78 گرفته  نظر  در  قرآن  مجموع  با  روایک  محتوای  جزئی  تعامل  در  مفهوم (.  بین  و  شود 
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پذیرد. چه ای  ه تمام قرآن  مه محتوای یق  ور  می روایک با مفهوم جامع قرآن و دیلگاه آن تطا
ک ل. تاییل به این مع اسک که محتوای آیا  گوناگون قرآن با وجود فا له   ود را تأییل و تأکیل می 

ک ل و از نظر مضمون، رل مع ای ی لیگر نیسک. اساسا ما ای  زمانی نزول، ی لیگر را نقض نمی
فسیر، قائل شلن به انسجام و پیوستگی مضمونی و سا تاری  اولیه در پذیرا و کاربرد سیاق در ت

اسک و اساسا سیاِق مجموعی بر  مین پایه قرآن اسک. چ ان ه شرط پذیرا سیاق نیز  مین بوده
 استوار اسک.  

 گردد که میان اجزاء آن  ما  گی و  مگونی حاکم باشلپذیر میتحقق سیاق در  ورتی ام ان
( در غیر این  ور  مفسر به تفاسیر غیر واقعی از آیا  دسک  139:  1388)ر.ک؛ جوادی آملی، 

اسک. انسجام  و حال آن ه مراد الهی جز آن بوده  2گیرد  ای دیگر در نظر میای را ناسخ آیهزنل و آیهمی 
الهی آیا   تعارض  از  مانع  سیاق  قری یک  در  محتوا  می  3و  ما  گی  این  نیز  به  تعارض  شود. 

)ر.ک؛    و آیه به شرط فرا م بودن مقوما  حجیک آنها، دیگری را نقض ک لمع اسک که  ر یک از د
 (.  3/21: 1430مظفر، 

 
آیاِ   2 به سیاِق  با توجه  به آسیب  185-183. چ ان ه عّلمه طااطاائی  بقره،  ش اسی شیوه تفسیری مفسرانی  سوره 

انل و   ود تفسیر کرده پردازد که بلون در نظر گرفتن وحل  سیاق دو آیه را مطابق روی رد و ا ول تفسیر  اص  می
 ( 2/4: 1417)طااطاائی، انلاتفاقا به اشتااه افتاده 

گوی ل. چ ین  . تعارض در کّلم شارع دو گونه تصور دارد: الف( تعارض حقیقی و باط ی که بلان تعارض مستقر می3
یا ت با تأویل  علیل ی ی از دهیل تعارری در کّلم الهی راه نلارد. ب( تعارض ابتلایی و ظا ری یا غیر مستقر که 

شود و مفسر با  یابل. تعارض نوع دوم در قرآن وجود دارد و از کج فهمی یا بلفهمی یا علم دقک ناشی می ام ان می
تعمق و تلبر و الاته با جمع عرفی و رعایک قواعل آن )تعمیم و ت صیم،مطلق و مقیل،اجمال و تایین،ارجاع متشابه 

یابی  ( ب ابراین، قری ه بودن سیاق در دهلک3/218:  1419)  لر،  یابلبه درستی درمیبه مح م و. . . ( مراد گوی له را  
کّلم بر این ا ل استوار اسک که در عاارا  قرآن تعارض مستقر راه نلارد و اگر تعارری  سک از نوع ظا ری و غیر  

روسک که برای فهم مراد  گردد. از این مستقر اسک که با جمع عرفی که اساسش قری گی سیاق اسک حل و فصل می 
 و مقصود گوی له گزیری از توجه و رجوع به قرائن کّلم وجود نلارد.  
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شود. مفسران در بر ی از موارد از سیاق کلما  و جمّل  در آیا  به سیاق جزئی تعایر می
انل؛ ولی در انلک مواردی در تعامل سیاق با روایک به رد روایک و ترجیح و پذیرا سیاق نظر داده

انل. از مطالعه مّلکا  مفسران متقلم و متأ ر در تفسیر، تغییر اساسی  پذیرا روایک رسیله  به
با نحوۀ دهلک به دسک می تعامل روایک  قرآن  این مّلکا  و م اطا  در دوره معا ر  یابی  آیل. 

 اسک. تغییری اساسی داشته و مطابق ما ای تفسیری مفسران دچار تحول گردیله

 آمدن سبب نزول از سیاق به دست  . ۱-۸

رسانل که در نظر  ال زول م تلف اسک و این  ود می  ا درباره رابطه نزول قرآن و اساابدیلگاه
گرفتن اسااب ال زول برای آیا  یا علم آن به ماانی پذیرفته شله محققان وابستگی تام دارد. کسانی  

دان ل آیا در مقام تفسیر نیز بلان پای ب لنل یا ت ها  که تمام متن قرآن را ی سره دارای ساب نزول می
ن و ش ل گیری  دان ل؟ قرآن و در مقام نظریه پردازی مو ر می در مقام ت وا

مه طااطاائی فارغ از  ر دو روا مذکور رویه ای بی ابین دارد. چه ای  ه در س  ان او تعایر  عّلا
مه از مورد نزول به مااحث علوم قرآنی باز می گردد  »مورد نزول«گویای این ن ته اسک که مراد عّلا

س ترتیب  و  ملنی  و  م ی  ش ا ک  دهلک مچون  مقام  نه  در  ور؛  که  روسک  از  مین  یابی. 
دانل و این دیلگاه را مردود اعّلم  یابی )تفسیر(  ود قرآن را در رسانلن مقصودا کافی میدهلک

ک ل که »در تفهیم مراد قرآن بایل به بیان پیامار و ا ل بیک او رجوع کرد«؛ ولی در مقاِم یافتن  می 
پذیرد.  مچ ین عامل دیگر، روشی اسک که  سااب ال زول را می ا، ا م ی و ملنی یا ترتیب سوره 

گزی ل. روا او روا تفسیر قرآن به وسیله  ود قرآن اسک و چ ان ه بسیار یابی بر میدر دهلک 
ک ل روشی اسک برگرفته از روایا  و روا ا ل بیک چ ین بوده و در س  انشان نیز  مین  تاکیل می 

چ ین دیلگا ی اسک که ا ر اسااب ال زول را در تفهیم دهه  قرآن    آمو ت ل.روا را به پیروان می
یابی، به غیر از  ود نیازم ل نامل. وقتی متن قرآن در دهلک  ود تمام باشل و در مفهوم تأ یر می بی
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ای  نیاز  وا ل شل و اگر ذیل آیهنااشل، حتی به قول پیامار، مسلم اسک که از اسااب ال زول نیز بی
  زولی نقل نشل و یا به دسک ما نرسیل در مع ایابی آن آیه، توقف مع ایی نلارد.  اسااب ال

ما ای قائّلن علم نیازم لی به اسااب ال زول جامعیک و جاودانگی قرآن اسک. اگر بپذیریم که  
توان این دیلگاه را توان به مراد دسک یافک می مه آیا  ساب نزول دارد و بلون ساب نزول نمی

گذاری و اح ام ب لی آن به مورد نزول، قرآن به زمانه نزولش ا تصاص دارد و قانون  پذیرفک که
توان ل و ناایل بلان گردن نه ل؛  د ل. پس مردم قرن حارر نمی اجازه فراگیری م اطاان آتی را نمی 

یله پذیرنل قرآن در زمانه و زمی ه تاری ی  ود نازل شله و پلدقیقا نقطه مقابل دیلگاه کسانی که می 
مه  فر  گی و محصول تعامل با واقعیک زنله تاری ی اسک. ب ابراین می توان پذیرفک که دیلگاه عّلا

از  ت ها  را  نقطه مقابل دو دیلگاه س تی و جلیل اسک. دیلگاه س تی متقلم که فهم متن  طااطاائی 
ا ر که با متن  پذیرد و برای تمام آیا  ساب نزول قائل اسک و دوم نظریه ادبی معدریچه روایا  می

ک ل و طایعک متن را ایجاد شلن در بستر و زمی ه فر  گی و تاری ی  قرآن معامله متن بشری می
مه طااطاائی اجماه اسااب ال زول را در راه یافتن به مع ای آیه یاری  می  دانل. از  مین روسک که عّلا

پردازد. رویارویی  ال زول می  دانل و نه حتمی و کارساز  لدر ل و لذا به نقل روایا  اساابگر می
مه با روایا  اسااب ال زول روی ردی نقادانه و تاحلی سلای اسک. او کمتر روایا  را بر سیاق   عّلا

مه پذیرفت ید ل چه ای  ه نقش بهره ترجیح می  تر اسک  گیری از سیاق با احراز شرایط آن برای عّلا
 از ت یه بر روایا  ظ ی اسااب ال زول. 

مه اجتهاد در تعیین ساب نزول را روا میبا وجود ای  دانل و این مجال را فراروی مفسران   ه عّلا
ال زول را  بی ل؛ اما ی ی از مهم ا فراخ می مه دوره  پیامل ای این روی رد به مسأله اسااب  ترین 

داستان بروز  برای  م اسب  بستری  آملن  آیا   فرا م  ظا ر  از  گرفته  بر  فرری  و  واقعی  غیر   ای 
مه با توجه به نم قرآن و جزئیاتی که در آیا  و  100-69:  1371انل)نفیسی، دمی  ( حتی  ود عّلا

یازد. ب ابراین ی ی از تعامّل   شود به است راج ساب نزول فرری دسک میاز سیاق استفاده می
مه کامّل برع س دیلگاه گذشتگان، مو ر بودن سیاق در به دسک آوردن   سیاق با روایک در نگاه عّلا

 ای دورنی آیا  و  ب نزول فرری اسک. چ ان ه با تلبر و تعمق در مضامین، سا تار و ویژگیسا
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سوره نساء چ ین عملی را انجام داده  91تا 85 ا،  ود به چ ین اقلامی دسک زده و ذیل آیا  سوره 
 (.5/29: 1417اسک)ر.ک؛ طااطاائی، 

ن ساب ن مه طااطاائی حتی در ت وا اسک چیزی  زول نیز قابل مشا لهکارکرد سیاق در نگاه عّلا
 اسک.  سابقه بودهکه در روی رد مفسران متقلم بی

 ای دیگر ای به آیه . تغییر و جابه جایی سبب نزول از آیه۲-۸

در نگاه معا ران، یافتن ساب نزول ذیل آیه مش م به مع ای پذیرا حتمی روایک ساب  
مه  ر به آیهنزول نیسک و ای بسا با توجه به سیاق، ساب نزول مذکو ای دیگر ا تصاص یابل. عّلا

کتاب در  شله  نزول  اک  ساب  گا ی  قاول  طااطاائی  مورد  که  گذشته  دوره  روایی  تفسیری   ای 
)ر.ک؛   رسلپذیرد و مطابق با موروع آیه به دیلگاه دیگری می اسک را نمیبسیاری از مفسران بوده 

 (. 254/ 4: 1417طااطاائی، 

 ستناد به سیاق  . عدم پذیرش روایت با ا 3-۸

این نوع تعامل بین سیاق و اسااب ال زول در کتب تفسیری دوره معا ر چون المیزان و تفسیر  
مه ذیلالحلیث نمود بیشتری یافته َعِلْمَنا ﴿اسک.چ ان ه عّلا لََقْد  َو  ِمْنُكْم  اْلُمْستَ ْقِدِمَی  َعِلْمَنا  َلَقْد  َو 

ک ل. روایک اول از مروان بن ح م نقل شله که  ک می( از دو روایک ح ای24)حجر/﴾اْلُمْسَتْأِخرِین
:  1404)ر.ک؛ سیوطی،   ایستادنل ای متأ ر میای از مردان به  اطر زنان در  ف گویل: علهمی 

 وانل گویل: زن زیاایی پشک سر حضر  رسول نماز میعااس که می ( و روایک دوم از ابن 97/ 4
ایستادنل و بر ی برای  و به گ اه نیفت ل در  فوف اول می  ای از مردم برای ای  ه او را نای  لو عله

تا او را در حال رکوع از زیر بغل  ود تماشا    -ایستادنلنظر انلا تن به انلام زن در  فوف بعلی می
) مان(. لی ن این آیه با این دو روایک انطااق نلارد، نه از جهک لفظ و نه    و این آیه نازل شل  -ک  ل

قرار گرفتهاز جهک سیاقی که   آن  با در نظر گرفتن  149/  1417:12)طااطاائی،   اسکدر  مه  (. عّلا
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یابی  د ل و سیاق را ما ای دهلکسیاق کلما  و محتوای کلی آیه به رد روایک اسااب ال زول نظر می
 د ل. از آیه قرار می

ُموَن َعَلى النِ ساِء ِبا الر ِجاُل قَ وَّا﴿  نمود این نوع از تعامل جزئی ذیل آیه سی و چهارم سورۀ نساء
ُ بَ ْعَضُهْم َعلى نیز مشهود اسک. مفسران گذشته روایتی را ساب    ﴾بَ ْعٍض َو ِبا أَنْ َفُقوا ِمْن َأْمواَلِِم  َفضََّل اَّللَّ

آیه ذکر کرده : 1404؛ سیوطی، 1407:1/506؛ زم شری،  3/189تا:)ر.ک؛ طوسی، بی  انلنزول 
) مان( و یا با یادکرد آن به    انلر این ساب نزول را یا ذکر ن رده(؛ ولی مفسران دوره معا 151/  2

 انل. رد آن نظر داده
محمل عز  دروزه در کتاب التفسیر الحلیث بعل از ذکر روایک پیش گفته به چ ل علک آن را 

اسک: اول به جهک ای  ه روایک در کتب  حاح وارد نشله و دوم با سیاق سازگاری نلارد.  رد کرده
  ظر دروزه چ ین ساب نزولی به محتوای آیه و  لفی که  لاونل از بیان آن داشته ناسازگار اسک به ن

مه طااطاائی نیز اعتقادی به ساب نزول بودن روایک مذکور  8/104:  1383)ر.ک؛ دروزه،  (. عّلا
ُغوا َعَلْیِهنَّ ﴿نلارد چه ای  ه به اعتقاد وی عاار  ذیل آیه   با روایک م افا     ﴾َسِبیَّل  فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفَّل تَ ب ْ

 (.349/ 1417:4)ر.ک؛ طااطاائی،  دارد به عّلوه ظا ر روایک نیز دارای اش ال اسک

کید بر روایت در مواجهه با سیاق ۴-۸  . تأ

مانل؛ ولی  موارد محلودی در تعامل سیاق با روایک، سیاق به موقعیک و قو   ود محفوظ می
گردد به تأدیب زن به شرط  وف نشوز طی  از تعامل برمی  شود. نمونه این دسکبر روایک تأکیل می

آیه  مراحل سه  در  بر مسأله ررب نظری    34گانه  تفسیری  مه طااطاائی در بحث  سوره نساء. عّلا
بی ل؛ د ل و به ظا ر مفهوم ررب و اطّلق آن را با شرایط و موقعیک عصری زنان  ما  گ نمینمی

ا روایک  ذکر چ ل  با  روایی  در بحث  زنان جانبولی  موقعیک  را داری می ز  روایک  و دهلک  ک ل 
نمایل. روایاتی چون: زن لعاک اسک،  ر کس او را گرفک مراقب باشل رایعش نسازد  برجسته می

ک ل: آیا جای تعجب نیسک که کسی  مسرا را بزنل و آن گاه با  و از قول رسول الله)ص( نقل می
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( در نهایک  وان له را به این نتیجه  351-350/  4  :1417)ر.ک؛ طااطاائی،   او دسک به گردن شود؟
رسانل که امثال این بیانا  در احادیث بسیار زیاد اسک، اگر کسی در آنها دقک ک ل نظریه اسّلم  می 

مه طااطاائی با یادکرد روایا  از قول پیامار)ص( بر ک ل. به نظر میدر باره زنان را درك می  رسل عّلا
 پذیرد. با زنان بود تأکیل دارد و  ر گونه اعمال آزار به زنان را نمی س ک ناوی که متضمن ملارا 

 گیری بحث و نتیجه

یابی قرآن کریم اسک. در روی رد  ترین روی رد مفسران به دهلکگرایی و اجتهادگرایی مهمنم
 ل. دشود و روی رد اجتهاد گرا نیز عقل را ما ا قرار میگرایی، بر متن قرآن و حلیث تأکیل مینم

)روا اجتهادی(    ترین م ابع تفسیری مفسران شامل قرآن، حلیث و عقلتوان گفک مهمب ابراین می
از م ابع در دوره اسک. نحوه و کیفیک بهره بوده اسک. این فرآی ل   ای م تلف متفاو  بودهگیری 
لار روایک  اسک. م ابع مل نظر مفسران گذشته، بیشتر بر م ای گوناگونی را پشک سر گذرانلهدوره 

ای که اسک به گونهنگاری دوره متقلم وبه ویژه دوره متا ر بودهبوده و روایک مهمترین م اع تفسیر
دهلک برای  را  دیگری  متقن  م اع  روایک،  از  غیر  دوره  این  مفسران  از  عاارا   بر ی  یابی 

تفسیر مو ر دانست ل. ش ا ت ل؛ اما معا ران، سیاق عاارا  قرآن، عقل و سپس روایک را در  نمی
بهره  در  معا ر  مفسران  روا  قرار  ب ابراین  پیشین  مفسران  مقابل  نقطه  گاه  روایا   از  گیری 

اسک. اساسا  کاربری روایک در دوره معا ر ش ل دیگری به  ود گرفته و ت ها روایاتی ذیل  گرفته
می نقل  دهلکآیا   در  که  داشتهشود  مو ری  نقش  عاارا   اساابیابی  میان انل.  در  نیز  ال زول 

اقاال چ لانی نلاشته پذیرا واقع  مفسران معا ر  آیا  مورد  نزول  در  بیشتر  آن  بل ه نقش  اسک 
ای انل. به گونهاسک. مفسران معا ر در مواجهه سیاق با روایک نیز غالاا سیاق را ترجیح دادهشله

ک  ل، یا با یادکرد روایک  ا بیان نمی ای متقلم و متا ر بر ی از روایا  را یکه با مقایسه تفاسیر دوره 
)دلیل لای و لفظی( بر رد و طرح روایک   پردازنل و یا در مواجهه سیاقبه نقل س لی و دهلی آن می

 د  ل.  نظر می
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