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بررسی و تحلیل قرینه سیاق و تأثیر
آن بر فهم قرآن با رویکرد آسیب شناختی
علي حسن بگي
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چکیده
فهم روشمند آیات قرآن کریم ،دغدغه همیشگی مفسران وعالمان مسلمان بوده است .از سوی دیگر،
"سیاق" در میان قرائن فهم مقصود ،یکی از قراین کلیدی است؛ زیرا هر متن و گزارهای و از جمله قرآن
همراه با قرینه سیاق است؛ لذا مفسران قرآن کریم بر پایه آن ،به تفسیر آیات پرداخته اند.گفتنی است
استفاده از قرینه سیاق از پیشینه دیرینهای برخوردار است؛ با این همه استفاده از سیاق با موانع و
آسیب هایی روبه روست که در صورت غفلت از آنها ،فرایند فهم روشمند قرآن دچار اختالل میشود.
به عبارت دیگر ،بیتوجهی به آسیبها و موانع استفاده از سیاق ،مفسر را از تفسیر اجتهادی به سوی
تفسیر به رأی سوق میدهد .به نظر میرسد تا ماهیت و ظرفیت قرینه سیاق روشن نگردد ،مفسر در
استفاده از آن دچار آسیب میگردد .از سوی دیگر ،توجه به خاستگاه آسیبها ،مفسر را در استفاده
روشمند از قرینه سیاق یاری میکند .این نوشتار در صدد تبیین ماهیت و ظرفیت قرینه سیاق،آسیبها
و موانع بهرهمندی و نیز شناخت خاستگاه آسیبهاست .با کوششی که انجام شد« ،ده» آسیب و
خاستگاههای آنها شناسایی و بحث و بررسی شد.
کلیدواژهها:قرآن ،ماهیت سیاق ،موانع وآسیب ها ،خاستگاهها .
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 .7بیان مسئله
از آن جا که فهم روشمند مقصود گوینده ،در گرو تکیه بر قرائنی از قبیل جغرافیای سخن ،باورهای
کالمی و سیاق است؛ شایسته است به قرائن فهم مقصود توجه کافی شود .قرآن کریم نیز از این قاعده
مستثنا نیست .بر این اساس ،مفسران مسلمان بر پایه قرائن به فهم و تفسیر قرآن مبادرت می کنند .در
میان قرائن فهم مقصود گوینده" ،سیاق" به دلیل ویژگی هایی که دارد ،نقش بی بدیلی ایفا می کند.
این قرینه ،به دلیل اتصال به گزاره و متن ،کم تر دچار آسیب هایی شده که قراین دیگر از قبیل
جغرافیای سخن و باورهای کالمی بدان دچار می شوند .با این همه ،به نظر می رسد برخی مفسران،
ضمن استفاده از این قرینه ،به دلیل بی توجهی به ماهیت و ظرفیت و گستره این قرینه از فهم روشمند
قرآن دور شده اند .لذا ابتدا الزم است ماهیت قرینه سیاق باز خوانی شود تا هم ظرفیت و قلمرو آن
شناسایی شود و هم آسیب ها و خاستگاه آن ها بررسی گردد تا آسیب ها ی فهم و تفسیر قرآن به حدّ
اقلّ برسد .این نوشتار در صدد بررسی این قرینه می باشد؛ قرینه ای که همواره مورد توجه مفسران
قرآن کریم بوده است ؛ ولی به دلیل روشن نبودن ماهیت و ظرفیت قرینه ،استفاده از آن با موانع
وآسیب هایی روبه روست لذا استفاده روشمند از قرینه سیاق ،درگرو باز خوانی تعریف سیاق
وشناسایی موانع وآسیب هایی است که پیش روی مفسران وپژوهشگران قرآنی است .بنابراین ،شایسته
است ماهیت سیاق ،بررسی گردد وموانع وآسیب های قرینه سیاق وهمچنین خاستگاه آسیب ها مورد
شناسایی قرار گیرد تا فهم روشمند از قرآن هموار شود.

 .2پیشینه
قرینه سیاق به دلیل اهمیت و نقش آن در فهم مقصود از قرن اول هجری مورد توجه صحابه و
امامان( ع) بوده است که در ذیل به دو نمونه اشاره می شود:
 .1-1جابر بن عبداهلل انصاری گفت:پیامبر(ص) فرمود" :مسلمانانی که وارد جهنم شده با شفاعت
محمّد از آتش خارج خواهند شد ".یزید بن صهیب به جابر اعتراض کردو گفت :خداوند می فرماید:
﴿یُرِیدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ﴾ (مائده)91/؛ پیوسته می
خواهند از آتش خارج شوند؛ ولی نمی تواننداز آن خارج گردند وبرای آن ها مجازاتی پایدار
است».جابر گفت :اقرأماقبلها،آیه قبل را بخوان ﴿ :إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ
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مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ یَوْمِ الْقِیامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ﴾ (مائده)91/؛ به یقین کسانی که
کافر شدند اگر تمام آن چه روی زمین است وهمانند آن،مال آن ها باشد وهمه آن را برای نجات از
کیفر روز قیامت بدهند،از آنان پذیرفته نخواهد شد و مجازاتی دردناکی خواهند داشت» .سپس جابر
گفت :این آیه به کافران مربوط است و به مسلمانان گنهکار ارتباطی ندارد(اصبهانی1015،ق،
ص .1)911امام صادق(ع) فرمود" :عُبّاد بصری در راه مکه با علی بن الحسین(ع) بر خورد کرد و گفت:
ای علی بن الحسین! دشواری جهاد را رها کرده و به آسانی حج رو آورده ای ،در حالی که خداوند می
فرماید﴿:إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ
یُقْتَلُونَ﴾ (توبه )111/؛ همانا خداوند از مؤمنان جان ومالشان را خریده است،در برابر این که بهشت
برای آنان باشد؛ بدین صورت که در راه خدا بجنگند وکشته شوند ».امام سجاد (ع) فرمود":آیه را ادامه
بده و به پایان برسان".
عُبّاد گفت﴿ :التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ
عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِین﴾ (توبه ،)119/توبه کنندگان ،عبادت کاران،
روزداران ،رکوع کنندگان ،سجده آوران،آمران به معروف ونهی کنندگان از منکر وحافظان حدود االهی؛
وبشارت ده به این چنین مؤمنان را .امام سجاد فرمود" :وقتی کسانی را ببینیم که این ویژگی ها را
داشته باشند ،جهاد در کنار آنان برتر است( ".کلینی1911،ق ،ج .)5:99بعدها مفسران ،اصولیان و
ادیبان ،سیاق را تکیه گاهی برای فهم متن قرار دادند(ر.ک .شافعی1040،ق،ج11 :1؛ابن حجر،بی
تا،ج019 :9؛ انصاری 1012،ق،ج912 :1؛ طبری1015،ق،ج114 :9؛سید مرتضی1045،ق،ج100 :9و
طوسی1042،ق،ج) 542 :1؛ ولی هیچ یک در صدد تعریف آن بر نیامده تا این که در دوره معاصر،
محمد باقر صدر،برای اولین بار آن را تعریف کرد(صدر1211،م .)19 :پس از او ،دیگران نیزدر صدد
تعریف سیاق بر آمدند(ر.ک .حسینی1044،ق195 :؛نجمی و هریسی51 :1911،؛ رجبی )11 :1924،؛ ولی
تا کنون هیچ یک از پژوهشگران قرآن به آسیب شناسی سیاق نپرداخته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1در گزارش دیگر ،جابر می گوید:شما آیه ای را که مختص گروهی است ،به دیگران تعمیم می دهید و این ،در تقطیعی
ریشه دارد که انجام می دهید (نحاس1041،ق،ج،2ص ،343ابن حبان1010،ق،ج،11ص.)725در گزارش ابن کثیر،جابر به یزید
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 .9فرایند فهم متن و لزوم توجه به قرینه
ازآن جاکه گاه متکلم ،معنای حقیقی را اراده نمیکند و ازاینرو ،همیشه میان معنای متن (مراد
استعمالی) و فهم مقصود گوینده(مراد جدی) انطباق نیست؛ شنونده ومخاطب ،در کشف مقصود اصلی
گوینده ،به قرینه اتّکا می کند .به عبارت دیگر ،آن چه از معنای متن فهمیده می شود ،ضرورتا مقصود
متکلم نیست .بر این اساس ،کشف مقصود او بر پایه استناد به قرینه است(ر.ک .کاظمی
خراسانی1042،ق ،ج111-111 :0؛ آقا ضیاء عراقی1911،ق110-119 :؛ خویی1014،ق ،ج001 :1؛
حکیم1011،ق ،ج942 :0؛ مشکینی 94 :1912 ،؛ سبحانی1095 ،ق.)59 :

 .4اقسام قراین
«قرینه» به اعتبار پیوستگی و عدم پیوستگی به کالم(ذوالقرینه) به «متصل» و «منفصل» تقسیم می
شود و هر یک نیز به «لفظی» و «غیر لفظی» (مقامی،عقلی و لُبّی)تقسیم می گردد .به نظر می رسد با
توجه به این که تحقق سیاق در گرو پس و پیش واژه یا جمله است؛ سیاق ،قرینه ای است متصل؛
گرچه برخی به اشتباه آن را قرینه منفصل دانسته اند (ایّازی .)15 :1911،در باره لفظی وغیر لفظی بودن
قرینه سیاق توضیحی خواهد آمد.
.7-4تعریف سیاق

همان گونه که در پیشنه اشاره شد ،اخیرا برخی از قرآن پژوهان در صدد تعریف سیاق بر آمده اند
که نقل و ارزیابی هریک از آن ها به طوالنی شدن این نوشتار می انجامد .به زعم نگارنده ،سیاق را می
بایست بر پایه کاربردهای آن در کتاب های تفسیری ،ادبی واصولی تعریف کرد .به نظر می رسد ،سیاق
عبارت است از موقعیت خاص واژه یا جمله بر اثر همنشینی با واژه ها ویا جمله های دیگر ».به
عبارت دیگر ،سیاق عبارت از «موقعیت ویژه ای است که سخن را احاطه کرده است؛ اعم از واژه ها یا
جمالت پس و پیش که کالم را احاطه کرده است ».
.7-7-4سیاق و اقسام داللت

به منظور روشن شدن ماهیت قرینه سیاق ،توجه به نکات ذیل ضروری است:
.2-7-7-4تعریف داللت و اقسام آن

«داللت» عبارت از بودن شیئ است ،به نحوی که از علم به آن ،علمِ به چیز دیگر حاصل شود؛
مانند داللت دود ،بر آتش و داللت جای پا ،بررونده و داللت پریدگی رنگ ،بر ترس وداللت پرچم
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افراشته ،بر جشن .چیزی که علمِ بدان موجب علم به چیز دیگر شود« ،دال» (راهنمایی کننده)یا عالمت
و چیزی که به واسطه چیز دیگر ،علم بدان حاصل شود «مدلول»(راهنمایی شده) نام دارد
(خوانساری،1919،ج.)51-51 "1عالمان منطق می گویند :داللت ،به حکم استقرا بر سه قسم است:
"داللت عقلی"" ،داللت طبعی" و "داللت وضعی".
 .3-1-1-4داللت سیاق
از آن جا که سیاق دالِّ بر مقصود متکلم است ،الزم است روشن گردد که داللت آن از کدام یک از
اقسام داللت هاست.
با توجه به تعریف واقسام داللت و«دالّ» بودنِ سیاق بر مقصود متکلم؛ داللت سیاق چه نوع داللتی
وزیر مجموعه کدام یک از داللت ها است؟ اهمیت بحث مذکور از این جهت است که اگرداللت سیاق
از اقسام داللت عقلی باشد ،سیاق قرینه ای است عقلی و داللت آن بر مقصود متکلم «قطعی» است؛
ولی اگر از اقسام قرینه لفظی یا مقامی غیر عقلی محسوب شود ،دیگر قرینه قطعی نخواهد بود ،بلکه
داللتش بر مقصود متکلم «ظنی» خواهد بود.
با دقت در تعریف واقسام داللت ،می توان گفت :داللت سیاق بر مقصود گوینده ،از اقسام داللت
وضعی وقراردادی است؛ امّا قرار داد نانوشته .توضیح آن که در میان خردمندان ،برخی از داللت های
وضعی غیر لفظی ،مکتوب است .برای مثال ،داللت چراغ قرمز بر ممنوعیت تردد ،نوعی داللت وضعی
غیر لفظی است که نوشته شده؛ ولی داللت سیاق در میان خردمندان ،مبتنی است بر توجه به پس
وپیش سخن که توسط آن ،مقصود گوینده را کشف می کنند .همان گونه که مالحظه می شود ،این بنا
و قرارداد ،قرار دادی غیر مکتوب است .به عبارت دیگر ،رویه عملی خردمندان این است که آنان در
کشف مقصود ،به موقعیت واژه وجمله توجه می کنند و بر پایه این موقعیت به کشف مقصود گوینده
نایل می شوند .خالصه این که داللت سیاق بر مقصود گوینده ،داللت وضعی غیر لفظی – نه داللت
عقلی -است؛ در نتیجه داللت قرینه سیاق بر مقصود متکلم" ،ظنی" خواهد بود.
 .4-3-1-4سیاق ،قرینه لفظي یا قرینه لُبّي؟
بحث دیگری که در موضوع قلمرو سیاق و استفاده از آن بسیار تأثیر گذار است« ،لُبّی» یا «لفظی» بودن
قرینه سیاق است .به عبارت دیگر ،آیا داللت سیاق بر مقصود متکلم ،لفظی است یا غیر لفظی؟ برخی از
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نویسندگان سیاق را از قراین پیوسته لفظی دانسته(ر.ک :رجبی29 :1924،؛ بابایی )191 :1920،و برخی
سیاق را از قراین پیوسته غیر لفظی تلقی کرده اند (ر.ک :پرچم،شاملی911-915 :1924،؛ نجّارزادگان:1911،
 )911-915پاسخ به سوال مذکور در گرو توجه به اقسام قرینه است که در ذیل توضیح داده می شود:
 .5-3-1-4قرینه لفظي ولُبيّ

قرینه در تقسیمی به قرینه « لفظی» و قرینه « لُبّی» تقسیم شده است .گفتنی است در دانش اصول
الفقه ،به دالیل وقراین غیرلفظی ،از قبیل بنای عقال ،اجماع ،شهرت فتوایی و سیرۀ متشرعه ،دلیل و
قرینه «لُبّی» گویند و چون قرینه و دلیل لُبّی ،از قبیل الفاظ(مثل آیات شریفه قرآن و احادیث معصومان)
نیست؛ عموم و اطالق ندارد؛ درنتیجه باید از آن دالیل ،قدر متیقّن اخذ کرد (ر.ک :خویی1014 ،ق،
ج910 :9؛ فیاض1014 ،ق ،ج12 :9؛ حکیم1011 ،ق ،ج 12 :9و سبحانی 1014،ق ،ج )191 :9برای
مثال ،خردمندان در تعامالت خویش «خبر واحد» را حجت دانسته وبه آن ترتیب اثر می دهند؛ ولی
قدر متیقن از سیره وروش مذکور ،حُجّیت خبری است که گوینده آن مورد اطمینان (ثقه) باشد .به
عبارت دیگر ،خردمندان به هرخبر واحدی ترتیب اثر نمی دهند ،بلکه صرفا خبر واحدی را می پذیرند
که وثاقت گوینده ،احراز شده باشد .بنا بر این ،از آن جا که داللت سیاق بر مقصود گوینده از اقسام
داللت وضعی غیر لفظی است؛ سیاق ،قرینه ودلیل لُبّی است  .لذا باید به قدر متیقّن بسنده کرد .به
عبارت دیگر _همان طور که گفته شد_ با دقت در کاربرد های قرینه مذکور ،روشن می شود سیاق،
ویژگی ای است که بر واژه یا جمله بر اثر همنشینی با واژه ها یا جمالت دیگرعارض می شود .به
عبارت سوم ،سیاق هیأت و حالتی از واژه ویاگزاره است که پژوهشگر با استفاده از هیأت مذکور ،در
صدد کشف مقصود متکلم بر می آید .بر پایه توضیحات مذکور روشن گردید:
اوال :داللت سیاق بر مقصود گوینده،داللت وضعی غیر لفظی است؛
ثانیا :سیاق یکی از قراین متصل غیر لفظی است؛
ثالثا :سیاق قرینه لُبّی است که باید از آن« ،قدر متیقن» را اخذ کرد.
پرسش
برپایه توضیحات گذشته روشن گردید که سیاق قرینه لُبّی است .از سوی دیگر ،پایه واساس سیاق،
الفاظ به کار رفته در واژه یا گزاره است .اکنون چگونه می توان گفت سیاق قرینه لُبّی است؟ به عبارت
دیگر ،آیا سیاق بر پایه الفاظ تحقق یافته است؟ آیاقرینه متصل لفظی نیست؟
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پاسخ
گرچه قرینه سیاق بر پایه الفاظ تحقق می یابد؛ تحقق یافتن بر پایه الفاظ ،با لفظی بودن قرینه
مذکور مساوی نیست .برای مثال ،اثر پا و وجود دود به ترتیب بر رونده و آتش داللت می کنند ودال
ها (اثرپا و وجود دود) نیز مادی ومحسوس هستند .با این همه ،داللت آن دو ،عقلی محسوب می شود.
شبیه بحث مذکور" ،داللت التزامیه" است که لفظ در داللت بر معنیِ خارج از موضوع له ،دخیل است.
با وجود این ،برخی از عالمان ،داللت لفظ بر معنای خارج از موضوع له را "عقلی" دانسته اند .برای
مثال ،امام خمینی معتقد است داللت التزامی از داللت های لفظی نیست؛ زیرا داللت التزامی عبارت
است از انتقالِ انسان به الزم ،وقتی که ملزوم(موضوع له) تصور گردد؛ اعم از این که مالزمه میان این
دو عرفی یا عقلی باشد وروشن است که در انتقال از ملزوم به الزم ،لفظ دخالتی ندارد؛ جز این که این
انتقال به ملزوم به سبب لفظ است واین باعث نمی شود که لوازمِ معنای لفظ را از مدالیل خود لفظ به شمار
آورد؛ زیرا حکایت گری لفظ ،تابع حدود واندازه وضع است ولفظ هم وضع نشده؛ مگر برای ملزوم .اکنون
چگونه لفظ بر چیزی داللت کند که از معنا وموضوع له آن خارج است؟ (سبحانی1014 ،ق،ج.1)155 :1
.1موانع ،آسیب هاو خاستگاهها
همان گونه که قبال اشاره شد ،سیاق یکی از مهم ترین قراینی است که به فهم مقصود متکلم کمک
شایانی می کند؛ ولی مفسر وپژوهشگر قرآنی در استفاده از آن به موانع وآسیب هایی دچار می شود که
در ذیل به آن ها اشاره می شود:
 .7-1مسلّم پنداری امور غیر مسلّم

مسلّم تلقّی کردن برخی امور غیر مسلّم ،بهره مندی از سیاق را به مشکل دچار می کند .برای مثال،
مفسران اختالف کرده اند که گوینده این آیات شریفه چه کسی است﴿ :ذلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ
وَ أَنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی کَیْدَ الْخائِنِینَ وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَۀٌ بِالسُّوءِ إِالَّ ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ
رَحِیم﴾ (یوسف)59-59:؛ این سخن را به خاطر آن گفتم که تا بداند من در غیاب به او خیانت نکردم
وخداوند مکر خائنان را هدایت نمی کند .من هرگز خود را تبرئه نمی کنم؛ که نفس بسیار به بدی ها
امر می کند ،مگر آن چه را پروردگارم رحم کند.پروردگارم آمرزنده ومهربان است ».برخی بر پایه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1عمر بن سهالن ساوی نیز داللت التزامیه را لفظی ندانسته و می نویسد «:و کان هذا لیس داللة لفظیة بل انتقال الذهن من
المعنی الذی دلّ علیه اللفظ بالوضع الی معنی آخر مالصق له قریب منه»( ساوی1311 ،ق ،ص.)5
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سیاق،گوینده را همسر عزیز مصر دانسته (ر.ک :ابوحیان اندلسی1094 ،ق،ج912 :1؛ابن کثیر1012 ،ق،
ج991 :0؛رشید رضا،بی تا،ج 990 _999 :1؛ قاسمی1011 ،ق،ج111 :1؛ ابن عاشور ،بی تا،ج11 :19؛
مغنیه1090 ،ق ،ج)995 :0؛ اما برخی دیگر ازمفسران گوینده رابر پایه سیاق یوسف دانسته
اند(طباطبایی،1911،ج .)911-915 :11به نظر می رسد یکی از دالیل مهم استنباط اخیر«،عُلوّ »مفاهیمی
است که از گوینده صادر شده است؛ زیرا از زنی بت پرست که هوای نفس بر اوچیره گشته ،چنین
سخنانی که بردارنده معارف توحیدی است ،صادر نمی شود(همان .)912:همان گونه که مالحظه می
شود ،عدم صدور سخنان مذکور ،آن هم با آن علوّ مفاهیم از سوی چنان زنی مَسلّم پنداشته شده است
.یکی از مفسران ،درباره تفسیری که یوسف را گوینده سخنان مذکور می داند ،می نویسد :ظاهرا انگیزه
این تفسیر مخالف ظاهر ،این است که آن ها نخواسته اند این مقدار دانش ومعرفت را برای همسر
عزیز بپذیرند،که او با لحنی مخلصانه وحاکی از تنبه وبیداری سخن می گوید؛ در حالی که هیچ بعید
نیست انسان هنگامی که در زندگی پایش به سنگ بخورد ،نوعی حالت بیداری توأم با احساس گناه
وشرمساری در وجودش پیدا شود (مکارم شیرازی،1915،ج .)511 :2مالحظه میشود که سیاق آیه
شریفه ،استنباط عالمه طباطبایی را تایید نمی کند ،بلکه سیاق سخنان مذکور ،داللت می کند که گوینده
آن ،همسر عزیز مصر بوده است .گفتنی است «لُبّی»بودن قرینه سیاق،خاستگاه آسیب مذکور است؛ زیرا
همان گونه که قبال اشاره شد ،قرینه سیاق ،از قراین لُبّی محسوب می شود؛ در نتیجه مثل قراین متصل
لفظی نیست که به آسانی بتوان مقصود متکلم راکشف کرد .برای مثال ،وقتی متکلم می گوید«:اکرم
العلماء اال الفساق منهم»؛ به دلیل متصل ولفظی بودن قرینه تخصیص(اال الفساق منهم) ،همه می فهمند
که مقصود متکلم ،عموم نبوده است؛ ولی در قرینه«لُبّی» ،چنین وضوحی دیده نمی شود .لذا به تأمُّل
بیش تری نیاز هست تا مقصود متکلم روشن گردد.
.2-1بی توجهی به تقدّم قراین لفظی بر سیاق
یکی از آسیب ها وموانع بهره مندی روشمند ،بی توجهی به قراین قوی دیگر از قبیل احادیث
است .1به نظر می رسد برخی با تمسک به قرینه سیاق ،به قراین دیگر توجهی نکرده اند .برای مثال ،در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شاید دلیل تقدم قرینه لفظی(مثل احادیث) بر سیاق ،وضوح آن بر قرینه غیر لفظی(سیاق)است .به عبارت دیگر،
سیاق،به دلیل لبی بودن دارای وضوح کافی همچون قرینه لفظی نیست.
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آیه شریفه ﴿یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ﴾ (مائده)11/؛ ای پیامبر! آن چه از طرف پروردگارت بر تو
نازل شده است ،به مردم برسان! واگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای! خداوند تورا از[خطرات
احتمالیِ] مردم نگاه می دارد وخداوند،جمعیت کافران را هدایت نمی کند»؛ برخی در این آیه به سیاق
متوسل شده وبر پایه سیاق ،آیه مذکور را در باره نگرانی پیامبر از عیب جویی یهود و استهزای آنان می
دانند (ر..ک .فخر رازی1045،ق،ج191 :9؛ رشید رضا،بی تا،ج .)011 :1در صورتی که اگر به «لُبّی»
بودن قرینه سیاق توجه شود ،قرینه مذکور نمی تواند در برابر قرائن لفظی قطعی(احادیث و شأن نزول
های متواتر) که داللت می کند آیه درباره نصب علی به والیت وجریان غدیر خم نازل شده است
(امینی1011،ق،ج01 ،99 :1و)100؛ تاب بیاورد به زعم یکی از نویسندگان ،سیاق ،قرینه مقامی است و
در برابر نصّ روایات و قرینه های دیگر ظهوری نخواهد داشت (نجار زادگان .)911-915 : 1911،به
نظر نگارنده خاستگاه آسیب مذکور،بی توجهی به لُبّی بودن قرینه سیاق وهماهنگی قرینه سیاق با
باورهای کالمی در آیه مذکور است .توضیح آن که «عدالت صحابه» یکی از باورهای کالمی اهل سنت
است (ابن حجر1015،ق،ج )191 :1که باورمند ،آن را قرینه قطعی تلقی کرده؛ لذا در تعارض میان
احادیث و قرینه سیاق که با باور کالمی نیز هماهنگ است؛ جانب سیاق گرفته شده است.
 .9-1اختالف در توقیفی واجتهادی بودن ترتیب آیات
ق آیات ،اختالف در«توقیفی» و
یکی از مهم ترین موانع وآسیب های بهره مندی از قرینه سیا ِ
«اجتهادی» بودن ترتیب و چینش آیات است؛ زیرا در صورت پذیرش رویکرد اجتهادی بودن ترتیب و
چینش آیات از یک سو و غیر معصوم بودن صحابه پیامبر(ص) از سوی دیگر؛ اطمینان بر تحقق سیاق
در همه آیات با تأمّل جدی رو به رو می شود و در نتیجه فهم آیات با تکیه بر سیاق با روش علمی
سازگاری ندارد .بیان این نکته الزم است که برخی از عالمان اهل سنت بر«توقیفیت» ترتیب آیات،
ادعای اتفاق نظرکرده اند(1سیوطی،بی تا،ج)911 :1؛ ولی موضوع مذکور ،در میان شیعیان کمی پیچیده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ به نظر میرسد اجماع مذکور ارزش علمی ندارد؛ زیرا اوالً اجماعاتی از این قبیل که«مُحتمل المَدرک»بلکه«یقینیُّ
المدرک»است ،دلیل مستقلی نیستند؛زیرا اجماعات مذکوربر پایه احادیث شکل گرفته اند و در نتیجه ارزش استناد ندارند؛ ثانیا،
صرف نظر از اشکال مذکور ،آیا مدعی اجماع به همه آرای عالمان دست رسی داشته که ادعای اجماع کرده است؟ نهایت این
که او در میان کتاب های عالمان ،مخالفی را ندیده است؛ ولی«عدم الوجدان الیدل علی عدم الوجود»؛ثالثا ،آیاهمه عالمان آرای
خود را در کتاب ها ثبت کرده اند که بتوان درباره آرای آنان با قطعیت سخن گفت؟ رابعا ،برخی از عالمان اهل سنت صریحا
ترتیب و چینش آیات را در زمان خالفت عثمان از سوی صحابه قلمداد کرده اند(ابن ابی الحدید،بی تا،ج.)201 :11
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است؛ زیرا در میان آنان،ترتیب و چینش آیات توسط پیامبر(ص)اختالفی است .برای مثال ،برخی از
عالمان ونویسندگان شیعه معتقدند که ترتیب آیات «توقیفی» است (ر.ک :طبرسی 1015،ق،ج10 :1؛
رامیار510 : 1919،؛ معرفت112 :1911،؛ میرمحمدی زرندی 1.)119 : 1919،در مقابل ،برخی از عالمان
و مفسران ،از نظریه«اجتهادی»بودن ترتیب آیات جانبداری می کند(ر.ک :مجلسی،1919،ج990 :95
؛طیب،1911،ج ،15-10 :1ج944 :19؛سبزواری نجفی1041،ق ،ج .)091-094 :9نویسنده المیزان جا
گذاری آیه "اکمال"(مائده )9:و آیه "تطهیر"(احزاب )99/را توسط پیامبر(ص)و یا صحابه که قرآن را
پس از رحلت او گرد آوری کرده اند؛ احتمال داده است(طباطبایی،1919،ج،111 :5ج)994 :11؛گرچه
نویسنده مذکور ،بعدها صریحا به یکی از شاگردانش از جاگذاری این دو آیه توسط صحابه در زمان
خلفا سخن گفت (حسینی طهرانی1091،ق .)011-019 :بر این اساس ،ادعای برخی از نویسندگان
مبنی بر این که«در میان شیعیان نیز تا آن جا که بررسی شد،کسی اجتهادی بودن ترتیب آیات را ادعا
نکرده است» (ایازی)15 :1911،؛ دقیق نیست .به نظر می رسد خاستگاه آسیب مذکور اعتماد به گزارش
هایی است که داللت می کند صحابه به جمع آوری وترتیب آیات وسوره های قرآن اقدام کردند(ر.ک.
بخاری،ج911-914 :5؛ ترمذی،ج901-901 :0؛ابن حبان1010،ق،ج.)914 :14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1به نظر می رسد خاستگاه«توقیفیت ترتیب آیات»دوحدیثی است که در ذیل می آید:
الف) ابن عباس می گوید :به عثمان بن عفان گفتم :چرا سوره انفال وتوبه را کنار هم قرار دادید ومیان آن دو«بسم اهلل الرحمن
الرحیم» را قرار ندادید؟عثمان گفت:هرگاه چیزی از قرآن بر پیامبر(ص) نازل می شد ،یکی از کاتبان وحی را فرا می خواند ومی
فرمود:این آیات را در سوره ای قرار دهید که در آن چنین وچنان ذکر شده است وانفال از سوره هایی بود که در ابتدای هجرت
به مدینه نازل شد وتوبه از آخرین سوره هایی بود که نازل شد .مضامین این دو سوره،شبیه به یکدیگر است .پس من گمان کردم
سوره توبه ،ادامه سوره انفال است .لذا «بسم اهلل الرحمن الرحیم» را میان این دو قرار ندادم وپیامبر(ص) در این باره چیزی بیان
نکرد (احمد بن حنبل،بی تا،ج،75 :1حاکم نیشابوری 1041،ق ،ج ،221 :2نسایی 1011،ق ،ج ،14 :7ابن حبّان 1010،ق ،ج:1
 .)231-234گفتنی است برخی از عالمان اهل سنت،سند این حدیث را تضعیف و متن را نیز غیر قابل قبول دانسته اند
(آلبانی1011،ق314 :؛  ،شعیب ارنؤوط 1031ق  -،پاورقی مسند احمد بن حنبل،-ج.)014 :1
ب) شهر بن حوشب از عثمان بن العاص چنین نقل می کند :نزد رسول خدا(ص) بودم که ناگهان آن حضرت چشم خود را به
نقطه ای خیره کرد؛ سپس به حال اول برگشت وفرمود:جبرئیل بر من نازل شد وگفت:این آیه را در این قسمت از این سوره قرار
دهم«:ان اهلل یأمر بالعدل واالحسان وایتاء ذی القربی(...احمد بن حنبل،بی تا،ج.1)211 :0اما برخی مفسران شیعی ،احادیث مذکور
را دلیلی بر«توقیفیت ترتیب تمام آیات»ندانسته اند(طباطبایی،1311،ج .)132-131 :12قابل ذکر است که سند این حدیث به دلیل وجود
«شهر بن حوشب» در آن ،از سوی برخی از دانشوران ومحدثان اهل سنت تضعیف شده است(البانی1041،ق،جّ)115 :3بعضی نیز او را
توثیق کردهاند (عجلی1047،ق،ج .)011 :1در میان دانشوران رجالی شیعه به دلیل مجهول بودن ،ضعیف تلقی شده است.
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 .4-1سیاق انگاری
یکی از آسیب هاو موانع فهم روشمند قرآن برپایه سیاق ،مسلم انگاشتن تحقق سیاق است .براین
اساس ،گاه مفسر به خیال تحقق سیاق ،به تفسیر آیه مبادرت می کند .در ذیل به سه نمونه اشاره می شود:
 .1-0-0آیه ذیل را مالحظه فرمایید﴿ :وَ جاءَتْ سَیَّارَۀٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ یا بُشْرى هذا
غُالمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِما یَعْمَلُونَ .وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَۀٍ وَ کانُوا فِیهِ مِنَ
الزَّاهِدِین﴾ (یوسف)94-11:؛ و درهمین حال ،کاروانی فرا رسیدومأمور آب رافرستادند .اودلوخود را
درچاه افکند؛ ناگهان صدا زد :مژده باداین کودکی است! و این را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی
داشتند وخداوند به آن چه آن ها انجام می دادند آگاه بود،وسرانجام او را به بهای کمی-چند درهم-
فروختند ونسبت به [فروختن] اوبی رغبت بودند ».یکی از مفسران ذیل آیه مذکور می نویسد :سیاق
اقتضا می کند مرجع ضمایر در« شَرَوْهُ »و«کانُوا» ،اهل کاروانی باشد که در کنار چاه اطراق؛ کرده اند
ولی بسیاری از مفسران ،مرجع ضمایر مذکور را برادران یوسف دانسته اند؛ که صحیح نیست؛ زیرا از
برادران یوسف ،به طور صریح یادی نشده است .در نتیجه سیاق آیات ،استنباط اکثر مفسران را تأیید
نمی کند (طباطبایی ،1911،ج .)111 :11به نظر می رسد خاستگاه استنباط وتفسیر مذکور بر پایه
سیاق ،بی توجهی به قرائن دیگری است که در کالم ،به وضوح دیده می شوند و عبارتند از:
 .9-0-1-5کاروانیان ،یوسف را سرمایه حساب کردند؛ حال آن که اورا به بهای اندکی فروختند!؛
 .9-0-1-5کاروانیان که یوسف را سرمایه حساب کردند ،نسبت به به بهای اوبی رغبت بودند! بی
توجهی به این دو قرینه سبب گردیده که مفسر تحقق سیاق را مسلم انگارد.
 .2-4-5بسیاری از مفسران گفته اند:مقصود از«تطهیر»در آیه شریفه ذیل پاکسازی خانه از بت ها و
آلودگی هاست﴿ :وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِیمَ مَکانَ الْبَیْتِ أَنْ ال تُشْرِکْ بِی شَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ
الرُّکَّعِ السُّجُودِ﴾ (حج)91:؛ به خاطر بیاور زمانی را که جای خانه را برای ابراهیم آماده ساختیم وبه او
گفتیم :چیزی را همتای من قرار مده وخانه ام را برای طواف کنندگان وقیام کنندگان و رکوع کنندگان
و سجود کنندگان از آلودگی پاک ساز» (طبری1015،ق،ج111 :11؛ طوسی1042 ،ق،ج.)942 :1
نویسنده المیزان مینویسد :سیاق آیه داللت می کند که مقصود تطهیر از پلیدی معنوی است (طباطبایی،
 ،1919ج .)040 :10به نظر می رسد منشأ وخاستگاه تصور سیاق مذکور ،بی توجهی به واقعیت
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تاریخی است؛زیرا به زعم صاحب المیزان در ابتدا ساختن خانه خدا کسی به آن جا نیامده تا آن را
آلوده به شرک(بت ها)کند.در نتیجه بر پایه سیاق و واقعیت های تاریخی ،مقصود از تطهیر همان بر
طرف کردن آلودگی های ظاهری از قبیل خار و خاشاک است.
 .3-4-5برخی از مفسران ،مقصود از«الفرقان»«،ضیاء»و«ذکر» را در آیه شریفه ﴿وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسى وَ
هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِیاءً وَ ذِکْراً لِلْمُتَّقِینَ﴾ (انبیاء)01:؛ ما به موسی وهارون فرقان ونور و آن چه مایه یاد
آوری برای پرهیز گاران است ،دادیم» به ترتیب«تورات،فتح»« ،معجزات،دالیل» و «موعظه» است (ر.ک:
زمخشری ،بی تا ،ج191 :9؛ طوسی 1042،ق ،ج950 :1؛ مکارم شیرازی، 1915،ج .)011 :19از سوی
دیگر ،بر خی بر اساس سیاق آیات معتقدند ،مقصود از سه واژه مذکور«تورات» است .صاحب المیزان
می نویسد ، :آیه بعدی(سیاق آیات) گواهی می دهد که مقصود از«الفرقان« و «ضیاء» و«ذکرا»،تورات
است که خداوند آن را به موسی(ع) و هارون(ع) عطا کرد (طباطبایی ،1919 ،ج.)990 :10گفتنی است
آیه بعدی ﴿الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) (انبیاء)02/؛ همانان که از
پروردگارشان در نهان می ترسندواز قیامت بیم دارند»؛ براستنباط مذکور بر پایه سیاق هیچ داللتی ندارد.
به نظر می رسد از آن جا که در برخی از آیات از «تورات» به عنوان «ذکر» یادشده است ،مانند
(غافر)50/؛ مفسر محترم به جای ارجاع استنباط خویش به آن آیات ،به سیاق ارجاع داده است.به
عبارتی خطای در تطبیق،خاستگاه آسیب مذکوراست.
 .1-1سیاق و باورهای کالمی
یکی از موانع بهره مندی از قرینه سیاق ،باورهای کالمی است .توضیح آن که باورهای کالمی ،به
1

دلیل یقینی بودن آن ها برای باورمند،سبب می شود که مفسر جانب آن ها را گرفته وبه قرینه سیاق
توجهی نداشته باشد .در ذیل به دو نمونه اشاره می شود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1باورهای کالمی عبارتند از هر باوری که باورمند نسبت به آن یقین داشته وخاستگا ه آن ،عقل ،نقل وحسن ظن باشد و ضمنا به ساحت فکر
و اندیشه -نه ساحت مناسک و اعمال -تعلق داشته باشد .برای مثال ،مسلمانان معتقدند که نماز واجب است؛ ولی چنین باوری را کالمی
نمیگویند ،بلکه موضوعاتی همچون عصمت ،علم امام(ع)،تحریف ناپذیری قرآن کریم و عدالت صحابه را که به ساحت اندیشه تعلق دارند،
باور کالمی تلقی می کنند .قابل ذکر است هر باور کالمی شایستگی تصرف در ظاهر کالم را ندارد ،بلکه باور کالمی ای که دارای شرایط
ذیل باشد،از آن به عنوان قرینه ای قوی استفاده می شود. 1:همه یا اکثر متکلمان بر درستی آن توافق داشته باشند و یا اگر از سوی برخی از
متکلمان مطرح شده است؛ باید مستدل و از اتقان کافی برخوردار باشد؛  .2خاستگاه آن عقل یا نقل معتبر باشد؛  .3به دلیل لُبّی بودن باورهای
کالمی،صرفا کلیات باورهای کالمی مورد بهره برداری قرار می گیرد(حسن بگی،1311،ص.)121-121
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 .1-5-5یکی از مفسران در آیه شریفه ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُوا جاءَهُمْ
نَصْرُنا﴾ (یوسف) 114:؛ تا آن گاه که رسوالن ناامید شدند و [مردم] گمان کردند که به آنان دروغ گفته
شده است .در این هنگام ،یاری ما به سراغ آن ها آمد»؛ مرجع ضمیر «ظنّوا» را «ناس» می داند .اومی
نویسد:تا این که رسوالن از ایمان آوردن مردم مأیوس شدند .مردم گمان کردندکه به رسوالن در باره
عذاب دروغ گفته شده است؛ تا این که یاری ما فرا رسید(طباطبایی،1911،ج .)941 :11به نظر می رسد
سیاق در آیه مذکور اقتضا می کند ضمیر«ظنوا»به «رسل»برگردد(مغنیة1090 ،ق ،ج)911 :0؛ ولی باور
کالمی (عصمت رسوالن از ناامیدی) سبب گردیده که نویسنده المیزان به سیاق اعتنایی نکند .به نظر
نگارنده خاستگاه مانع بهره مندی ،از سیاق در آیه مذکور ،بی توجهی به لُبّی بودن باورهای کالمی
است که می بایست از آن ها ،قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن از باور کالمی عصمت انبیا ،مصونیت از
گناهان است ،نه مصونیت از فراموشی ،شروع نومیدی 1و . ...قابل ذکر است نویسنده المیزان تصریح
کرده که بر عصمت انبیا از فراموشی دلیلی نداریم (همان،ج .)911-911 :19به عبارت دیگر ،قدر مسلّم
از عصمت انبیا ،همان عصمت از گناهان است.
 .2-5-5معتزله معتقدند مرتکب گناه کبیره در صورت مرگ و توبه نکردن ،در آتش جهنم «مُخَلّد»
خواهد بود (ر.ک .شهرستانی ،بیتا ،ج ،54 :1ابنابیالحدید ،بی تا ،ج922 :1؛ مالعلی قاری1040 ،ق،
919:؛مناوی1015 ،ق ،ج 925 :9و طوسی 1042،ق ،ج .)925 :9از سوی دیگر ،اشاعره براین عقیده اند
که مرتکب گناه کبیره در صورت توبه نکردن جهنمی می شود؛ ولی بعد از مدتی از آن خارج می گردد
(ر.ک .اشعری1044،ق920 :؛ شهرستانی ،بی تا ،ج 29 :1و مبارکفوری1014،ق ،ج ،)911 :1بر این پایه،
به رغم این که سیاق آیات ﴿إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ
عَذابِ یَوْمِ الْقِیامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ .یُرِیدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنْها وَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1گرچه گفته شده «یأس» و«استیآس» ،به یک معناست؛ بعید نیست«استیآس» که مصدر باب استفعال است ،به معنای نزدیک
شدن به نا امیدی است(طباطبایی،ج،11ص .)345لذا طبق احتمال دوم ،انبیاء ناامید نشدند تا گفته شود«یأس» از گناهان کبیره
است .بی تردید انبیاء از چنین گناهی معصوم اند.،بلکه انبیا با تأخیر در تحقق وعده االهی(یاری خداوند) به یأس نزدیک شدند
و بر این اساس ،می توان احتمال داد که خداوند وعده داده بود مؤمنان را یاری کند ؛ ولی با بر پایی جنگ و آشکار شدن نشانه
های عالئم شکست ،در ذهن ودل پیامبران خطور می کندکه شاید وعده درستی نبوده است .بر پایه این توضیح « استیئاس رسل»
با باور کالمی عصمت که از قرائن ودالیل لبّی است ،منافاتی ندارد؛ در نتیجه به بازگشت ضمیر – بر خالف سیاق -به «ناس»
لزومی نیست.
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لَهُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ﴾ (مائده)91-91 /؛ به یقین کسانی که کافر شدند ،اگرتمام آن چه روی زمین است
وهمانند آن،مال آن ها باشد وهمه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند،از آنان پذیرفته نخواهد
شد،ومجازات دردناکی خواهند داشت؛ پیوسته می خواهند از آتش خارج شوند؛ ولی نمی توانند از آن
خارج گردند وبرای آن ها مجازاتی پایدار است» ،داللت می کنند کفار در آتش«مُخلّد» هستند
(ومسلمانی که مرتکب گناه کبیره شده در آتش نیست)؛ یکی از مفسران معتزلی آن را نپذیرفته ومعتقد
است کسی که وارد جهنم شد در آن«مُخلّد» است(زمخشری،بی تا ،ج 1.)194 :1به نظر می رسد
باورکالمی مفسر مذکور سبب گردیده به سیاق آیات توجهی نکند.از سوی دیگر ،منشآء آسیب
مذکور،یقینی تلقی کردن باور کالمی مذکور است؛ در حالی که همان گونه که قبال اشاره گردید برخی
از باورهای کالمی از استحکام الزم برخوردار نیستند.
 .6-1ترجیح حدیث بر سیاق
گاه حدیث ویا شأن نزول سبب می گردد که مفسّر از سیاق آیات دست بر داشته وبا تکیه بر
احادیث در صدد استنباط از مقصود خداوند بر آید .در ذیل به پنج نمونه اشاره می شود:
 1-1-5برخی از فقیهان معتقدند آیه شریفه ذیل بر لزوم «قصر» نماز مسافر داللت می کند﴿ :وَ إِذا
ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالۀِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ
الْکافِرِینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً﴾ (نساء)149/؛ هنگامی که سفر می کنید،گناهی بر شما نیست که نماز را
کوتاه کنید ،اگر از فتنه [وخطر] کافران بترسید؛زیرا کافران،برای شما دشمن آشکاری هستند»
(اردبیلی،بی تا .)111 :به نظر می رسد سیاق آیه داللت می کند که آیه در صدد بیان «قَصر» خواندن
نماز مسافر نیست؛ زیرا سیاق ﴿ان خفتم ان یقتنکم ،﴾...داللت می کند که مقصود از«ضرب فی
االرض»حرکت به سوی جنگ و دشمن است و در نتیجه با نماز مسافر ارتباطی ندارد.آیت اهلل خویی
نیزمعتقد است که آیه شریفه مذکور ،بر مشروعیت نماز مسافر داللتی ندارد ،چه رسد به بیان وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1طبری می نویسد :نافع بن ازرق خارجی به «خلود» گناه کبیره در آتش معتقد بود (اشعری1044،ق،ص .)15به این عباس
گفت :تو معتقدی برخی از جهنمیان از آتش خارج می شوند ،در حالی که خداوند می فرماید﴿ :یُرِیدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ
ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ﴾ (مائده .)35:ابن عباس گفت« :آیه قبل را بخوان تا روشن گردد که خلود در آتش
مختص کافران است» (طبری1017،ق،ج،1ص 314و سیوطی،بی تا،ج،2ص .)214گفتنی است زمخشری گزارش مذکور را از
بافته های«مُجبّره» دانسته است(زمخشری،بی تاج،1ص.)134

بررسی و تحلیل قرینه سیاق و تأثیر آن بر فهم قرآن با رویکرد آسیب شناختی 721 

آن؛زیرا آیه شریفه به دلیل«اِن خِفتم» و آیه بعد ﴿وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالۀَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ
مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرائِکُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا
مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ
مَیْلَةً واحِدَۀً وَ ال جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کانَ بِکُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ وَ خُذُوا
حِذْرَکُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْکافِرِینَ عَذاباً مُهِینا﴾ (نساء)149/؛ در صدد بیان نماز «خوف» و نماز«مطارده» است
(خویی1019 ،ق ،ج .)1-1 :1قابل ذکر است ،آن چه سبب بی توجهی به قرینه سیاق واستنباط مذکور
گردیده ،روایتی است که وجوب قصر را برآیه شریفه مذکور تطبیق داده است (صدوق1040 ،ق ،ج.)090 :1
 .9-1-5مفسران در باره این که مقصود از واژه«صالۀ»در آیه شریفه ذیل چیست﴿ :قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ
ادْعُوا الرَّحْمنَ أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِکَ وَ ال تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ
سَبِیالً﴾ (اسراء)114/؛ بگو :اهلل را بخوانید یا رحمان را.هرکدام را بخوانید برای او بهترین نام هاست
ونمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان ودر میان آن دو،راهی [معتدل] انتخاب کن »؛ دیدگاه های
متفاوتی ارائه کرده اند .بر اساس دیدگاه مشهور،که مقصود از واژه«صالۀ»در آیه شریفه« ،نماز»
است(طوسی1042،ق،ج 599 :1و طریحی،بی تا)999:؛ ولی برخی احتمال داده اند مقصود«دعا»
است(طوسی1042،ق،ج )599 :1که کامال با سیاق آیه نیز همآهنگ است .عالمه طباطبایی نیز به رغم
این که در تفسیر آیات بر سیاق تکیه کرده وبه عبارتی المیزان ،تفسیری «سیاق محور» است ونیز معتقد
است هرگاه میان سیاق وحدیث تعارض ایجاد شود،جانب سیاق را ترجیح می دهد (طباطبایی،1919 ،
ج1.)1 :11؛ ولی در این مورد ،مقصود از«صالۀ»را نماز دانسته است(همان،ج .)901 :19به نظر می رسد
منشأ بی توجهی به سیاق ،روایاتی است که در ذیل آیه مذکور نقل شده است(ر.ک .طبری 1015،ق،
ج 991-994 :15و طبرسی1015 ،ق ،ج.)940 :1گفتنی است عالمه طباطبایی به درستی بر پایه
سیاق،مقصود از واژه صالۀ را در آیه شریفه ذیل دعا دانسته است﴿ :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ
تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ (توبه)141/؛ از اموال آن ها صدقه
ای بگیر،تا به وسیله آن،آن ها را پاک سازی وپرورش دهی وبه آن ها دعا کن؛که دعای تو،مایه آرامش
آن هاست،وخداوند شنوا وداناست» (طباطبایی،1919،ج.)921 :2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1توضیح آن که عالمه طباطبایی معتقد است در موردی که ظاهر روایتی را با سیاق آیه ای در تعارض دیده در ظاهر
روایت تصرف می شود تا با سیاق معارضه نکند (همان).
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. .9-1-5مفسران وفقیهان ،در باره سر انجام اسیر برپایه آیه شریفه ذیل ،سه دیدگاه ارائه کرده اند
﴿فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْد﴾ (محمد)0،؛
وهنگامی که با کافران در میدان جنگ روبه رو شدید ،گردن هایشان را بزنید تا به اندازه کافی دشمن را
در هم بکوبید .در این هنگام اسیران را محکم ببندید؛سپس یا بر آنان منت گزارید وآزادشان کنید ،یا در
برابر آزادی ،از آنان فدیه بگیرید».
 .1-9-1-5پس از خاتمه جنگ ،امام مختار است میان کشتن ،آزادی بدون فدیه،آزادی با فدیه وبه
بردگی کشیدن اسیر (ر.ک .طوسی1042 ،ق ،ج929-921 :2؛ طبرسی1015 ،ق ،ج 119 :2و ابن
کثیر1019،ق ،ج.)111 :0
. 9-9-1-0پس از خاتمه جنگ ،امام می تواند اسیر را بدون گرفتن فدیه ویا با اخذ فدیه آزاد کند و
یا اورا به بردگی کشاند(ر.ک .خویی 1011،ق 911 :و طباطبایی ،1919،ج.)909 :11
.9-9-1-9اسیر پس از خاتمه جنگ ،با فدیه یا بدون فدیه آزاد می شود (طبری1015 ،ق ،ج:91
 .)59به نظر می رسد از میان سه دیدگاه مذکور ،دیدگاه اخیر با سیاق هماهنگی دارد .در نتیجه دیدگاه
اول ،عالوه بر مخالفت با ظاهر آیه،حدیثی آن را تأیید نمی کند(خویی1011،ق.)911 :دیدگاه دوم نیز
با سیاق هماهنگ نیست .به نظر می رسدخاستگاه بی توجهی به سیاق آیه ،حدیث«ضعیفی» است
(کلینی1911،ق،ج )99 :5که «طلحة بن زید »1نقل کرده است.
.
.4-6-1در این که مقصود از«منافع»در آیه شریفه ذیل ،منافع دنیویی یا منافع اخروی است؛ میان
مفسران اختالف است﴿ :لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیر﴾ (حج)91/؛ تا شاهد منافع گوناگون خویش [در این
برنامه حیاتبخش] باشند؛ ودر ایام معینی نام خدا را،بر چهارپایانی که به آنان داده است[ ،نه هنگام
قربانی کردن] ببرند.پس ،از گوشت آن ها بخورید و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید ».عالمه طباطبایی
معتقد است«منافع»در آیه شریفه به دلیل مطلق بودن،شامل منافع دنیوی واخروی می شود (طباطبایی،
 ،1919ج .)045 :10قابل یادآوری است که سیاق آیه ﴿وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجاالً وَ عَلى کُلِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1عالمان رجالی شیعه او را«سنی مذهب» و مجهول دانسته ،در نتیجه ضعیف محسوب می شود (نجاشی1011،ق 245 :و طوسی،
بی تا .)11 :عالمان رجالی اهل سنت نیز او را تضعیف کرده اند(ابن حجر1022،ق،ج.)120 :3
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ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ (حج )91 /لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما
رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ  ﴾ ...داللت می کند بر این که مقصود از منافع ،منافع دنیوی است ؛ زیرا ظرف
اعالن مردم برای آمدن به حج و مشاهده منافع آن همگی در این دنیاست و آن چه سبب بی توجهی
به سیاق گردیده ،یکی مطلق بودن«منافع» و دیگری روایتی است که نقل شده است (کلینی1911 ،ق،
ج.)099: 0
 .1-6-1شیخ طوسی بر پایه آیه شریفه ﴿وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْن﴾
(مائده)05 /؛ نوشتیم بر آنان که نفس در مقابل نفس قصاص می شود وچشم مقابل چشم قصاص می
شود» حدیث صحیح« :1عن ابی جعفر(ع) قال:فی امرأۀ قتلت رجال قال:تقتل ویؤدی ولیّها بقیة المال»
(کلینی1911،ق ،ج14 :5؛ صدوق ،بی تا 910 :و طوسی ،بی تا، ،ج) 911-911 :0؛ امام باقر(ع) در باره
زنی که مردی را به قتل رسانده بود ،فرمود:آن زن کشته می شود وولیّ او بقیه دیه را به خاندان مرد می
پردازد»؛را به دلیل مخالفت با آیه مذکور ،نقد می کند.گفتنی است شیخ طوسی حکم مندرج در آیه
شریفه را بر پایه سیاق،حکمی توراتی(مربوط به بنی اسرائیل که در تورات ذکر شده است) می داند؛
ولی بر اساس حدیث «عن زرارۀ عن احدهما فی قول اهلل عز وجل﴿ :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ
الْأَنْفَ بِالْأَنْف﴾ قال:هی محکمة» (طوسی،1915 ،ج)119 :14؛ زراره از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل
می کند که یکی از آن دو فرمودند« :آیه ،09مائده از محکمات است » ؛ یعنی حکم در آن ،شامل
مسلمانان نیز می شود (همان).به نظر می رسد خاستگاه آسیب مذکور ،بی توجهی به متصل بودن قرینه
سیاق و تکیه بر قرینه منفصل(حدیث)است.گفتنی است قرینه سیاق به دلیل متصل بودن ،از قرینه
منفصل قوی تر است و اشاره گردید که عالمه طباطبایی در تعارض میان سیاق با حدیث مخالف با آن
 ،سیاق را مقدم می داند.
 .1-1توالی آیات قرآن کریم
توالی آیات قرآن کریم از آسیب های استفاده روشمند از قرینه سیاق است؛ درصورتی که میان
توالی آیات ووحدت صدور آن ها در نزول هیچ مالزمه ای نیست .یکی ازپژوهشگران قرآن می
نویسد :در تفسیر آیات وجمله های قرآن کریم ،اگر احراز شود که آیات هر سوره به همین ترتیبی که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1خویی ،بی تا ،ج.31 :2
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اکنون در مصحف هستند یکجا وباهم نازل شده اند؛ ارتباط صدوری در کل آیات اثبات می شود و به
بررسی مورد به مورد ارتباط صدوری در هرآیه نیازی نیست .ولی اگر ترتیب یاد شده اثبات نشود واین
احتمال باشد که در مواردی آیات یا جمله های یک آیه در مصحف کنونی بر خالف ترتیب
نزول،چینش شده اند؛ بررسی واثبات ارتباط صدوری وپیوستگی در نزول آیات ضروری است
(بابایی .)195 :1920،به نظر می رسد برخی بدون توجه به نکته مذکور،توالی چند آیه را با وحدت
نزول آن ها مساوی دانسته وسیاقی را محقق دانسته و به تفسیر آیات مبادرت کرده اند که در ذیل به
دو نمونه اشاره می شود:
 1-1-0برخی از مفسران بر پایه توالی آیات می گویند:مقصود از «وَلیّ» در آیه شریفه ذیل ،دوست
و یاری کننده است﴿ :إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالۀَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ
راکِعُونَ﴾ (مائدۀ) 55/؛ ولیّ شما تنها خداست وپیامبر او و آن ها هستند که ایمان آورده اند؛ همان ها که
نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع،زکات می دهند» (فخرازی1045،ق،ج94 :19؛ تفتازانی،بی
تا،ج 912 :5؛ رشید رضا،بی تا ،ج.)009 :1خاستگاه آسیب مذکور ،بی توجهی به نزول تدریجی آیات
قرآن (اسراء 141 /و فرقان ) 99 /است.
 .9-1-0برخی با استناد به توالی آیات معتقدند آیه تبلیغ درباره نگرانی یهود و استهزای آنان است:
﴿یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ
اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِین﴾ (مائده)11/؛ ای پیامبر! آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است،
به مردم برسان؛ و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای.خداوند تورا از[خطرات احتمالیِ] مردم نگاه
می دارد وخداوند،جمعیت کافران را هدایت نمی کند »( .فخرازی1045،ق ،ج 59 :19و رشید رضا،بی
تا،ج )011 :1به نظر می رسد خاستگاه آسیب مذکور غفلت از نزول تدریجی قرآن(اسراء 141/و
فرقان) 99/است.
 . 8-1بی توجهی به سیاق درونی آیه
یکی از آسیب هایی که متوجه استفاده روشمند از سیاق می شود؛ بی توجهی به سیاق درونی و
توجه به سیاق بیرونی آیه است .به عبارت دیگر ،مفسر بر پایه آیات قبل ،سیاقی را تصور می کند؛ در
صورتی که آیه مورد تفسیر،نشان دهنده سیاقی متفاوت است .برای مثال ،میان مفسران اختالف است
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که مخاطب آیه شریفه ذیل چه کسی است﴿ :وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجاالً وَ عَلى کُلِّ ضامِرٍ
یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیق﴾ (حج)91 /؛ ومردم را دعوت عمومی به حج کن؛تا پیاده وسواره بر مرکب های
الغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند ».برخی ابراهیم را مخاطب می دانند و برخی پیامبر گرامی
اسالم را (ر.ک .قمی،1091،ج 51 :9؛طبری1015،ق،ج 111 :1و طوسی1042،ق،ج .)941 :1نویسنده
المیزان بر پایه سیاق بیرونی آیه ،مخاطب آیه را ابراهیم دانسته ومعتقد است مخاطب دانستن
پیامبراسالم(ص) بر پایه سیاق بعید است(طباطبایی،1919،ج)040 :10؛ در صورتی که سیاق آیه ﴿یأتوک
رجاال ﴾...و واقعیت های تاریخی داللت می کند بر این که مخاطب،پیامبر(ص) بوده است؛ زیرا ابراهیم
مدت طوالنی در مکه نماند که مردم سیل آسا به سوی او و کعبه روانه شوند.برخی روایات (ر.ک.
کلینی1911،ق  ،ج 905 :0و طوسی ، 1915،ج )050 :5وگزارش های تاریخی نیز این احتمال را که
مخاطب ،پیامبر اسالم است تقویت می کند(ر.ک .ابن سعد1010،ق،ج 011 :1و یوسفی غروی،
1091ق ،ج .)511 :9به نظر می رسد آن چه سبب شده که به سیاق درونی آیات توجه نشود ،سیاق
بیرونی آیه و برخی روایات(علی بن جعفر1042،ق 911:و صدوق1911،ق،ج )011 :9است.
.3-1تعمیم گرایی
«تعمیم گرایی» یکی از آسیبهایی است که متوجه سیاق میشود .در ذیل به دو نمونه اشاره می کنیم:
 .7-3-1برخی از مفسران «وجوب جنگ با مشرکان را در آیه شریفه ذیل﴿ :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ
حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُم﴾ (توبه)5/؛ مشرکان را هرجا یافتید به قتل برسانید»؛ رابه همه مشرکان تعمیم داده اند
 ،سپس آیه شریفه﴿ :فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداء﴾ (محمد)0/؛ بعد از کوبیدن دشمن،اسیران را
محکم ببندیدسپس یابر آنان منت نهید [وآزادشان کنید] یا در برابر آزادی از آنان فدیه بگیرید».
مُخَصِّص آیه توبه تلقی کرده انددر نتیجه مفاد آیه چنین است« :مشرکان را هر کجا یافتید بکشید،مگر
آن که در جنگ مغلوب شوند که در این صورت ،آنان را به اسارت بگیرید» ( طباطبایی،1919 ،ج:11
.)900گفتنی است سیاق آیه توبه ،بر گروهی خاص از مشرکان(مشرکانی که در مکه به سر می برند
وفرصت چهار ماهه آن ها پایان یافته است) داللت می کند .به نظر می رسد اشتراک لفظی مشرکان در
آیه سوره توبه وکافرانِ مشرک در آیه سوره «محمد»سبب تعمیم گرایی مذکور شده است.
.2-3-1برخی از مفسُران معتقدند که «مُطَهَّرون» در آیه شریفه سوره احزاب﴿ :إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ
لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً﴾ (احزاب)99 /؛ خداوند می خواهد پلیدی و گناه را
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از شما اهل بیت دور کند و کامال شما را پاک سازد» ،مشمول «مُطَهَّرون» در آیات شریفه ذیل می گردد:
﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ ال یَمَسُّهُ إِالَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ (واقعه)14-11/؛ به راستی که آن ،قرآن
کریمی است،که در کتاب محفوظی جای دارد .جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند[= دست
یابند].آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است» .در نتیجه همان گونه که مُطَهَّرون ،در سوره واقعه
به لوح محفوظ دسترسی دارند ،مُطَهَّرون (اهل البیت) در سوره احزاب نیز به لوح محفوظ دسترسی
خواهند داشت (ر.ک .طباطبایی،1919،ج151 :12و مصباح یزدی .)101-105 :1911،در صورتی که
سیاق آیات سوره واقعه داللت می کند که مُطَهَّرون،مالئکه ای هستند که بر کتاب مکنون علم دارند .از
این گذشته ،اگر تعمیم مذکور پذیرفته شود ،باید انسان هایی که به وضو و تیمم مبادرت می کنند و
مُطَهَّرون،می شوند(مائده ،)1/به لوح محفظ دسترسی یابند .شاهد دیگر بر ناصحیح بودن تعمییم مذکور،
کثرت روایات علم امام(ع) است که هیچ یک از روایات ،از دسترسی امامان(ع)به لوح محفوظ سخنی
نگفته است .به نظر می رسد مشترک لفظی بودن «مُطَهَّرون» ،در دو سوره ،سبب بر داشت مذکور شده است.
.71-1تبادر یا سباق
یکی از موانع بهره مندی از سیاق« ،تبادر» یا «سباق» است ؛زیرا گاه مفسر در مواجهه با الفاظ آیات
1

وپیشی گرفتن معنایی از آن ها در ذهن؛ بر پایه آن به کشف مقصود متکلم مبادرت می ورزد وبه سیاق
توجهی نمی کند .در ذیل به چندنمونه اشاره می شود:
 .7-71-1مفسران در باره این که مقصود از واژه«صالۀ» در آیه شریفه ذیل چیست؛ دیدگاه های
متفاوتی دارند﴿ :قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِکَ وَ
ال تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیال﴾ (اسراء)114/؛ بگو :اهلل را بخوانید یا رحمان را،هرکدام را بخوانید
برای او بهترین نام هاست ونمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان ودر میان آن دو،راهی
(معتدل)انتخاب کن ».گرچه دیدگاه مشهور بر آن است که مقصود از واژه«صالۀ» در آیه شریفه مذکور،
«نماز» است(طوسی1042،ق،ج 599 :1و طریحی،بی تا)999:؛ ولی برخی احتمال داده اند که
مقصود«دعا» است (طوسی1042،ق،ج )599 :1که کامال با سیاق آیه نیز همآهنگ است .به نظر می رسد
آن چه سبب بی توجهی به قرینه سیاق شده ،تبادر معنای نماز برای واژه صالۀ است .تحوّل معنایی
برخی واژگان خاستگاه آسیب مذکور است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1تبادر عبارت است ازسبقت وپیشی گرفتن معنایی به ذهن ،هنگامی که لفظی بدون قرینه استعمال گردد (سبحانی ،1 135،ج.)22 :1
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 .2-71-1برخی از مفسران در باره آیه شریفه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ
صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم﴾ (توبه)141/؛ از اموال آن ها صدقه ای بگیر،تا به
وسیله آن ،آن ها را پاک سازی وپرورش دهی وبه آن ها دعا کن؛که دعای تو،مایه آرامش آن
هاست،وخداوند شنوا وداناست»؛ می نویسند :دستور«خُذ» (بگیر)؛ دلیل روشنی است که رئیس
حکومت اسالمی می تواند«زکات»را از مردم بگیرد،نه این که منتظر بماند اگر مایل بودند خودشان
بپردازند واگر مایل نبودند،نپردازند (مکارم شیرازی1911،؛ج.)111/1دیگری ذیل آیه مذکور می
نویسد:یکی از وظایف حاکم اسالمی،گرفتن زکات از مردم است( .قرائتی،1911،ج .)191 :5به نظر می
رسد برداشت مذکور با سیاق آیه ﴿تطهرهم وتزکیهم﴾ ناساز گار است؛ زیرا در صورت اجبار مردم به
پرداخت زکات،تطهیر وتزکیه محقق نمی شود ،بلکه این دو در صورت اختیاری بودن محقق می
گردند .بنابر این ،با توجه به سیاق وشأن نزول 1می توان احتمال داد که مقصود از«خُذ»« ،بپذیر» است؛
یعنی وقتی که آنان صدقه وزکات خود را به تو(پیامبر) می پردازند تو از آنان بپذیر ورنج توزیع
وتقسیم آن را بر خود هموار ساز .به نظر نگارنده دو عامل سبب بی توجهی به سیاق گردیده است:
تبادر از هیأت وصیغه امر(خذ) و تأثیر روش ورفتار خلیفه اول بر مفسران مسلمان؛ زیرا اوبا کسانی که
زکات نمی پرداختند ،می جنگید ومی گفت«:واهلل الُقاتلنّ مَن فرّقَ بین الصالۀ والزکاۀ (ر.ک .مالک بن
انس 104،ق،ج921 :1؛بخاری1041 ،ق ،ج101 :1و مسلم1094،ق ،ج)51 :9؛ به خدا سوگند با کسانی
که نماز را پذیرفته؛ ولی زکات را نمی پردازند ،می جنگم ».خاستگاه آسیب مذکور ،بی توجهی به سیاق
درونی آیه (همنشینی « تطهیر» و «تزکیه» با «خُذ») است.
 .9-71-1در ضرورت تفسیر قرآن به قرآ ن وتوجه به آیات دیگر؛ برای مثال در تفسیر آیه کریمه
﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ وَ ال یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ
یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْالحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم﴾ (بقره)991/؛ زنان مطلقه،باید به مدت سه مرتبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1گفته اند عده ای از مسلمانان از رفتن به جنگ تبوک خود داری ورزیدند و در صدد توبه بر آمدندز پس از پذیرش توبه آنان
از سوی خداوند ،آنان خدمت پیامبر(ص) رسیدند وگفتند :این اموال ماست از طرف ما صدقه بده وبرای ما آمرزش بخواه.
پیامبر(ص)فرمود :من به گرفتن اموال از شما مأمور نشده ام .بعد از این بود که آیه شریفه مذکور نازل شد (طبری 1017،ق،
ج 20-23 :11و ابن کثیر ،بی تا،ج.)01-01 :0
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عادت ماهانه دیدن [وپاک شدن] انتظار بکشند[=عدّه نگه دارند] واگر به خدا وروز رستاخیز،ایمان
دارند ،برای آن ها حالل نیست که آن چه را خدا در رحم هایشان آفریده[ ،از دیگران] کتمان کنند و
همسرانشان ،برای بازگرداندن آن ها [واز سر گرفتن زندگی زناشویی] در این مدت[ ،از دیگران]
سزاوارترند؛ در صورتی که خواهان اصالح باشند و برای زنان،همانند وظایفی که بر دوش آن هاست،
حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خدوند توانا وحکیم است» ؛ برخی
پژوهشگران می نویسند :اگر به آیات دیگر قرآن مراجعه نشود مقصود واقعی خدای متعال به دست
نمی آید و از ظاهر آن چنین برداشت می شود که هرزن مطلقه ای باید سه طهر(پاکی)عده نگه دارد؛
چه حامله باشد وچه حامله نباشد؛ چه آمیزش جنسی انجام گرفته باشد وچه انجام نگرفته باشد؛ ولی
با توجه به آیه کریمه ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما
لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّۀٍ تَعْتَدُّونَها( ﴾...احزاب)02/؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر با زنان مؤمن ازدواج
کردید وآنان را قبل از همبستر شدن طالق دادید،برای شما بر آنان عده ای نیست که حساب آن را نگه
دارید»و آیه کریمه ﴿وَ الالَّئِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَالثَةُ أَشْهُرٍ وَ الالَّئِی لَمْ
یَحِضْنَ وَ أُوالتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُن( ﴾...طالق)0/؛ آن دسته از زنان شما که از خون
دیدن نومید شده اند،اگر[دربارداری آنان] شک دارید ونیز آنان که هنوز خون ندیده اند،عده آنان سه ماه
است و زنان آبستن سر آمد عده شان وضع حمل آنان می باشد»؛ آری ،براساس این آیات روشن می شود
که آیه مورد بحث (آیه سوره بقره) به گروهی خاص از زنان مطلقه ناظر است؛ یعنی عده طالق زنان
حیض شونده ای که با آن ها آمیزش شده وحامله نباشند سه طهر می باشد(رجبی .)154 :1920،اکنون
به نظر می رسد متبادر از تعبیر﴿ما خلقهن فی ارحامهن) بارداری وواژه «بعل» به همسر سبب گردیده
به سیاق توجه نشود وبرای فهم مقصود واقعی خداوند از آیات دیگر استفاده شود؛در صورتی که یکی
از مصادیق تعبیر ﴿ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ﴾؛ خون حیض است؛ زیرا مناسبت حکم وموضوع وواژه
ارحام وپیش از آن سخن از«قروء»که پاکی وحیض را می رساند؛ داللت می کند که از مصادیق تعبیر
مذکور خون حیض است وواژه بعل به شوهری اطالق می شود که با همسرش آمیزش کرده
است(صفوی .)921-925 :1921،گفتنی است تکیه بر تبادر و بی توجهی به قراین دیگر سبب گردیده
تا مفسر به سیاق توجه نکند؛ در صورتی که تبادر در مواردی عالمت حقیقت است که قرینه دیگری با
آن تعارض نکند.
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نتیجه
از جمله دغدغههای مفسران و عالمان قرآنی ،فهم روشمند قرآن کریم و راهکارهای فهم آیات این
کتاب الهی است .در این زمینه« ،سیاق» یکی از قرائن کلیدی به حساب میآید و بر این پایه به تفسیر
قرآن پرداخته شده است .استفاده از قرینه سیاق دارای پیشینه دیرینهای است؛ در عین حال ،نمیتوان از
موانع و آسیبهایی که در استفاده از سیاق چهره مینماید ،غفلت ورزید؛ که در غیر این صورت بیم
تفسیر به رأی توسط مفسر وجود خواهد داشت .بازخوانی ،تعریف و آسیب شناسی قرینه سیاق ،مقوله
هایی هستند که در نگاشته پیش رو مورد بررسی قرار گرفتند که با این بررسیها ،مؤلفههای ذیل به
دست آمد:
.1داللت سیاق بر مقصود متکلم،داللت وضعی غیر لفظی است.
.9سیاق قرینه لُبّی است که می بایست قدر متیقن از آن اخذ کرد.
 .9استفاده از قرینه سیاق دچار ده آسیب شده است.
 .0آیات  59-59سوره یوسف؛  11سوره مائده؛  94-11سوره یوسف؛  91سوره حج؛  01سوره انبیاء؛
 114سوره یوسف؛  91-91سوره مائده؛  149سوره نساء؛  114سوره اسراء؛  141سوره توبه ؛  91سوره
حج؛  11 ،51 -50سوره مائده؛  91سوره حج؛  5سوره توبه؛  14-11سوره واقعه؛  141سوره توبه؛ 991
سوره بقره  ،در اثر بی توجهی به آسیب های قرینه سیاق از سوی مفسران  ،روشمند تفسیر نشده است.
.5با توجه به آسیب ها و خاستگاه آن ها می توان از قرینه سیاق روشمندانه در فهم آیات بهره برد.
منابع
قرآن کریم.
 .1ابن ابی الحدید،عبدالحمید(بیتا) .شرح نهج البالغه،تهران،جهان.
 .9ابن حبان،محمد بن حبان1010(،ق) .صحیح ابن حبان ،بیروت،مؤسسة الرساةل.
 .9ابن حجر ،احمد بن علی1015 (،ق) .الاصابة،دار الکتب العلمیة،بیروت(.بی تا).
(،... ،... .0بی تا) .فتح الباری فی شرح صحیح البخاری،بیروت،داراملعرفة.
1099(،... ،... .5ق) .لسان المیزان،بیروت،داراحیاءالتراث العربی.
 .1ابنحنبل ،احمد1091( ،ق) .مسند ،تحقیق:شعیب ارنؤوط ـ عادل مرشد ،دارالرساةل العاملیة ،دمشق.
( ،... ،... .1بی تا).مسند،بیروت،دار صادر.
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 .1ابن سعد،محمد (1010ق) .الطبقات الکبری،بیروت،دار الفکر.
 .2ابن عاشور ،محمد بن طاهر(بی تا) .التحریر و التنویر ،بی جا ،بی نا.
 .14ابن کثیر،اسماعیل (1019ق) .تفسیرالقرآن العظیم،بیروت،دار املعرفة.
( ،... ،... .11بی تا)،السریة النبویة،بیروت،دار املعرفة.
 .19ابوحیان اندلسی ،محمد بن یوسف1094( ،ق) .البحر المحیط ،بیروت ،دار الفکر.
 .19اردبیلی ،احمد (بی تا) .زبدة البیان،بی جا،مکتبة املرتضویة الحیاء اآلثار اجلعفریة.
 .10اشعری،علی بن اسماعیل(1044ق) .مقاالت االسالمیین،دار النشر فرانز شتاینر بقیسبادن.
 .15اصبهانی،احمد بن عبداهلل(1015ق) .مسند االمام ابی حنیفة،الریاض،مکتبة الکوثر.
 .11امینی،عبدالحسین (1011ق) .الغدیر،قم،مرکز الغدیر للدراسات الاسالمیة.
 .11انصاری ،مرتضی(1012ق).فرائد االصول،قم ،مجمع الفکر االسالمی.
 .11ایازی،سید محمد علی ( .)1911کاوشی در تاریخ جمع قرآن،رشت،کتاب مبین.
 .12آقا ضیاء عراقی (1911ق) .تنقیح االصول،نجف،مکتبة احلیدریة.
 .94آلبانی،محمد ناصر(1042ق) .تمام املنة،بی جا،دارالرآیة.
1011( ،... ، ... .91ق)،ضعیف سنن الترمذی،ریاض،مکتبةالاسالمی.
 .99بابایی،علی اکبر ( .)1920قواعد تفسیر ،قم،تهران،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،سمت
 .99بخاری،محمد بن اسماعیل (1041ق) .صحیح،بیروت،دارالفکر.
 .90پرچم،اعظم،شاملی،نصراهلل ( بی تا) .نقش و کارکرد اشتراک معنوی در دانش وجوه قرآن و ترجمه
فارسی آن،اصفهان،پیام علوی.
 .95ترمذی،محمد بن عیسی(1049ق) .السنن،بیروت،دار الفکر ،مؤسسة الرساةل.
 .91تفتازانی،مسعود بن عمر(بی تا).شرح المقاصد،قم ،منشورات الشریف الرضی.
 .91حاکم نیشابوری،محمد بن محمد(1041ق).المستدرک علی الصحیحین،بیروت،داراملعرفة.
 .91حسینی طهرانی،سید محمد حسین(1091ق) .مهرتابان،مشهد،انتشارات عالمه طباطبایی
 .92حسینی ،محمد رضا(1044ق).کیف نفهم القرآن ،بیروت ،مؤسسة الوفاء.
 .94حکیم ،سید عبدالصاحب(1011ق) .منتقی االصول،بی جا،الهادی.
 .91خوانساری ،محمد(.)1919منطق صوری،تهران،انتشارات آگاه.
 .99خویی ،ابوالقاسم(1014ق) .اجود التقریرات،مطیوعات دینی ،قم.
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1019( ، ... ، ... .99ق).کتاب الصالة،قم،لطفی.
1011( ، ... ، ... .90ق).البیان ،بی جا،امید.
 .95رامیار،محمود( .)1919تاریخ قرآن،تهران،مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
 .91رجبی،محمود( .)1924روش تفسیر قرآن،قم،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.
 .91رشید رضا،محمد (بی تا) .المنار ،بیروت،دار الفکر.
 .91زمخشری،محمود بن عمر(بی تا) .الکشاف،بی جا،نشرادب احلوزة.
 .92ساوی،عمربن سهالن(1911ق) .البصائر النصیریة فی علم المنطق،بوالق.
 .04سبحانی،جعفر (1095ق) .المناهج التفسرییة،مق،مؤسسة االمام الصادق (ع).
 .)1911( ، ... ، ... .01الموجز فی اصول الفقه،بی جا،مدیریة احلوزة العلمیة.
1014( ، ... ، ... .09ق).تهذیب االصول،قم،دار الفکر.
 .09سبزواری نجفی،محمد،الجدید فی تفسیر القرآن المجید(1041ق)،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات.
 .00سید مرتضی (1045ق) .رسائل المرتضی ،قم،دارالقرآن الکریم.
 .05سیوطی،جالل الدین عبد الرحمان(بی تا) .الدرالمنثور،بیروت،داراملعرفة.االتقان فی علوم القرآن،قم،الشریف
الرضی-بیدار-عزیزی.
 .01شافعی،محمد بن ادریس(1049ق).کتاب االم،بیروت،دارالفکر.
 .01شهرستانی،محمد بن عبد الکریم(بی تا) .الملل والنحل،بی جا،الشریف الرضی.
 .01صدر ،محمد باقر(1211م) .دروس فی علم االصول،دار الکتاب اللبنانی-دار الکتاب المصری،لبنان،مصر.
 .02صدوق ،محمد بن علی(1911ق) .علل الشرایع ،نجف اشرف،المکتبة الحیدریة.
( ، ... ، ... .54بی تا) .الخصال ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی.
1040( ، ... ، ... .51ق) .من الیحضره الفقیه،قم،مؤسسةالنشر االسالمی1040،ق.
 .59صفوی،محمد رضا( .)1921بازخوانی مبانی تفسیر قرآن،قم،پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی.
 .59طباطبایی،محمد حسین( .)1919المیزان فی تفسیر القرآن،تهران،دارالکتب الاسالمیة.
 .50طبرسی،فضل بن حسن(1015ق ) .مجمع البیان فی علوم القرآن،بیروت،مؤسسة االعلمی.
 .55طبری،محمد بن جریر(1015ق ).جامع البیان عن تأویل آی القرآن،بیروت،دارالفکر.
 .51طریحی ،فخر الدین (بی تا) .تفسیر غریب القرآن الکریم،قم ،زاهدی.
 .51طوسی ،محمد بن حسن( .)1915تهذیب االحکام،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
1042( ، ... ، ... .51ق) .التبیان،بی جا،مکتب االعالم االسالمی.
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 ( ، ... ، ... .52بی تا) .الفهرست،قم،منشورات الشریف الرضی.
 .14طیب ،عبدالحسین)1911(،اطیب البیان فی تفسیر القرآن،تهران ،انتشارات اسالم.
 .11عجلی،احمد بن عبداهلل (1045ق) .معرفة الثقات،املدینة املنورة،مکتبة الدار.
 .19علی بن جعفر(1042ق) .مسائل،مشهد ،المؤتمر العالمی لالمام الرضا(ع).
 .19فخر رازی،محمد بن عمر(1045ق) التفسیر الکبیر،بیروت،دار الفکر.
 .10فیاض ،محمد اسحاق(1014ق) .المحاضرات،بی جا ،دار الهادی.
 .15قرائتی ،محسن( .)1911تفسیر نور،تهران،مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
 .11قاسمی ،محمد جمال الدین1011(،ق) ،محاسن التأویل ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
 .11قمی،علی بن ابراهیم (1091ق) .تفسیر،قم،داراحلجة.
 .11کاظمی خراسانی ،محمد علی (1042ق) .فوائد االصول،قم،مؤسسة النشر االسالمی.
 .12کلینی ،محمد بن یعقوب(1911ق) .الکافی ،دار الکتب االسالمیه،تهران.
 .14مالک،مالک بن انس (1041ق) .الموطّاء،بیروت،دار احیاءالتراث العربی.
 .11مبارکفوری (1014ق).تحفة االحوذی فی شرح الترمذی،بیروت،دارالکتب العلمیة.
 .19مجلسی،محمد باقر ( .)1919بحاراالنوار،تهران،دارالکتب االسالمیه.
 .19مسلم،مسلم حجاج (1094ق).صحیح،بیروت،داراحیاء التراث العربی.
 .10مشکینی ،علی ( .)1912اصطالحات االصول ومعظم ابحاثها،قم،دفتر نشر الهادی.
 .15مصباح ،محمد تقی(. )1911راهنماشناسی،قم ،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
 .11معرفت،محمد هادی (.)1911علوم قرآنی،قم،مؤسسه فرهنگی تمهید.
 .11مغنیه ،محمد جواد1090(،ق) ،الکاشف ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
 .11مکارم شیرازی،ناصر ( .)1915تفسیر نمونه،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
.97مال علی قاری (1040ق) .شرح مسند ابی حنیفه،بیروت،دارالکتب العلمیة.
 .14مناوی،محمدعبدالروؤف (1015ق).فیض القدیر،بیروت،دارالکتب العلمیة.
 .11میر محمدی زرندی،سید ابوالفضل ( .)1919تاریخ وعلوم قرآن،قم،دفتر نشر اسالمی.
 .19نجار زادگان ،فتح اهلل ( )1911تفسیر تطبیقی ،قم ،مرکز جهانی علوم اسالمی.
 .19نجاشی،احمد بن علی (1011ق) .رجال النجاشی،قم،مؤسسة النشر االسالمی.
 .10نجمی ،محمد صادق،هریسی،هاشم( .)1911شناخت قرآن ،بی جا،بی نا.
 .15یوسفی غروی،محمد هادی (1091ق) .موسوعة التاریخ االسالمی ،قم،مجمع الفکر االسالمی.

