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ارزیابی روش تفسیري المیزان 
  حکاماأل تمرکز بر آیات با
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  چکیده
 ياریبسـ  کردیاست. رو زانیالمریروش قرآن به قرآن تفس یابیموضوع نوشتار حاضر ارز

ـ  یانتزاع شتریب دگاه،ید نیهمانند صاحبان ا گفته شیروش پ یابیپژوهان در ارز از قرآن
 مذکور دگاهیصاحبان د لیدال یرف بررسان به صپژوه اساس قرآن نیبرا ؛است یکالم

رد  ایـ را قبـول  پیشـین  بـه آن، روش   یالتزام عملـ  جهیو نت ینیعنظر از کاربست  قطعبا و 
مهـم در   يهـا  از سنجه یکی توان یاألحکام را م آیات یبرخ ق،یتحق نیباور ا به .دننک یم

 نیـ مشـخص در ا  یعیبا نظر به خوانش ش ؛ زیراحساب آورد روش به نیا یدانیم یابیارز
  .دکررا مالحظه  اتیآ ینیکارکرد ع توان یم ،اتیآ
همچـون   يگـر ین دیقرا ای اتیروابرخی األحکام، وجود  آیات یدر برخ سندهینو اعتقاد به

 شـده  یعیش ندانمشیاند انیدرم فهیشر هیخاص از آ یتیذهن يریگ عامل شکل ی،تسالم فقه
 یعیبا نگرش شـ  یارتباط روشن فهیشر هین توجه نشود، آیقرا ای اتیکه اگر بدان روا است

  .شود یم یبررس هیدر قالب چهار آ مذکور يادعاحاضر  قیندارد. در تحق

 زان،یـ المی شناسـ  روش زان،یالم يریقرآن به قرآن، روش تفس ریروش تفس واژگان کلیدي:
     .يریتفس اتیروا

                                                      
  ).wraabhm@yahoo.com(زن و خانواده  قاتیمرکز تحق گروه فقه و حقوق استادیار* 

mailto:wraabhm@yahoo.com


134
  مهاجر میالنیامیر   

  مقدمه
 یعلم يها دهه مجاهدت ینکه محصول چند یزانالمسنگ و ماندگار  گران یرتفس
با نظر به نفاست و  است، ییطباطباهمچون عالمه  یطرافاأل و جامع یرنظ کم یتشخص

برخـوردار اسـت.   در میان تفاسـیر شـیعی    اي از جایگاه ویژه ،متعدد آن يها یژگیو
قرآن به  یريدر روش تفس یدرا با یرتفس ینا یژگیو ینتر گزاف نباشد که مهم یدشا

 دانسـت.  یـات آ یـین روش در تب ینگسترده ا یريکارگ در به یسندهو تالش نو 1قرآن
از  يخـوانش واحـد  هاي قرآنی،  گستره بسامد این روش در حوزه رغم بهمیان  یندرا
 يفرازهـا  یاسـتناد بعضـ   بـه  ی. برخنیامده است پدید یقرآن یشمنداناند یاندر م آن
استناد استفاده مکرر عالمه از لغـت،   ) و به261ص ،12ج تا]، [بی ی،ی(طباطبا یزانالم
: ر.ك ،زانیالمریدر تفس خیتار گاهیجا حیتوض يبرا( در فهم قرآن یخن نزول و تارأش

قـرآن بـه قـرآن را     وشر ،، برآنند که عالمه همانند مشهور مفسـران )1393 ،ياحمد
ـ   یطهدر ح یا یهنحو موجبه جزئ به از  یمنعـ  ینبنـابرا  ؛قبـول دارد  یمصـطلحات قرآن

 یـات از آ يجـد  هدف ییندر تع یحت ،یاتمانند روا یکتابیرن غیگرفتن از قرا کمک
با تأکیـد بـر    برخیدرمقابل  2)282 ،1376(معرفت،  بیند یدر حدود ظواهر الفاظ نم

 ی،یسطح معنا ینبرآنند که عالمه در ا یعالمه با مشهور مفسران امام یدگاهاختالف د
/ 308، 1376سـیدان،  است (معتقد در فهم قرآن  یبسندگ به قرآن یهنحو موجبه کل هب

  .)286، 1376صادقی، 
 همچـون  یمسـائل  یحعالمه به توضـ  روشاز  یحخوانش صحهرچند  یسندهباور نو به

                                                      
کردنـد   این روش براي مفسران اولیه و پیشین نیز مأنوس بوده است و در مواردي از آن اسـتفاده مـی   .1

 ).125، ص1405(درباره تاریخچه این روش، ر.ك: األوسی، 
نمونـه   گفته از روش عالمه، از برخی شاگردان دیگر ایشان نیز قابل استفاده است؛ بـراي  خوانش پیش .2

تفسیر به اثر اگر تفسیر قرآن به قرآن باشد «گوید:  می و در مقام جمع بندي باره اهللا سبحانی دراین آیت
گیرد، درست است ... ولی تفسیر به اثر یعنی قرآن به قرآن و  که مرحوم عالمه از همین روش بهره می

(سـبحانی،  » اسـت  ر اکـرم معناي اثر منقح ازنظر سند و داللت، مسلّماً این خواسته پیـامب  همچنین به
 منــــدرج در: ،78: ی در تبریــــزیمــــتن ســــخنرانی در بزرگداشــــت عالمــــه طباطبــــا ؛1380

https://www.noormags.ir.( 
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ـ  ی، سیاسی، فرهنگی واجتماع يها بستر یینتب 1روش ینا یخچهتار  یـري گ شـکل  یکالم
 یـل دال ،)1388فتحـی،   ، ر.ك:درباره منابع قرآنی روش المیزان( یمبان یحصح یینتب 2آن،

عبـدالنبی،   ر.ك: ،توضیح اصل دیدگاه صاحب المیزان با رویکرد انتقـادي در ( یهنظر ینا
، 1405وســی، األ ، و بــا رویکــردي همدالنــه و همســو، ر.ك:1382غضــنفري،  و 1391

در  ولـی  3،اسـت  منـوط  یزانالمدر  یشانا یتر از همه تتبع در روش عمل و مهم )126ص
 یرياز روش تفس یحخوانش صح ،پژوهان یسنده، همسو با برخی المیزاننو یینها یدگاهد

عالمه به  یريدر پژوهش حاضر، روش تفس یتمحور رو  ایناز ؛است یرقرائت اخ ،عالمه
ـ  تالش است و بوده یتهران یو صادق یدانخوانش س ـ بـا ره  شـود  یم  یـن خـاص ا  یافتی
  . شود یابیروش ارز

اشـاره   یدها با پژوهش دیگرآن با  یزو تماحاضر  یقخاص تحق یکردرو یحتوض در
روش عالمــه، رد  یــاقبــول  یــتو درنها یــلاصــل، دال یحکــرد کــه هرچنــد در توضــ

شـده بـر   یرتفس یـات که در آن محصـول آ  یپژوهش ی، ولهست يمتعدد يها پژوهش
                                                      

فقـط   ،قرآنیـون  بـرخالف متفاوت است؛ زیـرا ایشـان    ی با قرآنیون شیعی کامالًی. دیدگاه عالمه طباطبا1
در مـاوراي فهـم    سـنّت  منکر مرجعیـت عنوان  چهی بهو  ردبسندگی در فهم خود قرآن را قبول دا قرآن

گر رویکردي حـداکثري و افراطـی    تداعی ،»قرآنییون«درحالی است که اصطالح امر قرآن نیست. این 
درباره تاریخچـه ایـن روش در حـوزه تفسـیري شـیعی      ( بسندگی در دین دارد است که باور به قرآن

 .)1393ی و مؤدب، یتصدیقی شاهرضار.ك:  ،خرأمت
گیري شخصـیت فکـري و روحـی وي و درنتیجـه در      ی در شکلیعالمه طباطبا زیستهتجربه اگرچه  .2

رف ثیر نیست، ولی نویسنده در فصل مربوطه فقط صأت یافتن تفسیرالمیزان در نظم کنونی آن بی سامان
ي گیـر  ثیر این عوامل بـر شـکل  أهیچ تبیین و تحلیلی درباره ت کند و میتوصیف شرایط آن عصر اکتفا 
دربـاره  ( دهـد  هاي تفسیري وي ارائه نمـی  پیدایش برداشتنیز عالمه و  زیست جهان فردي و جمعی

 ، فصل اول).1405ر.ك: األوسی،  ،ییاجتماعی عصر عالمه طباطبا و شرایط فرهنگی، سیاسی
ـ  دو طریقبه  یشان (عالمه طباطبایی)،شناخت روش ا يبرا«د: ننویس می سویزي و راد .3 تـوان   یم

. بـا مطالعـه   یريتفسهاي  نمونه یو بررس یل. تحل2 ي؛وهاي  سخنان و نوشته  .1: ستتمسک ج
 یو بررسـ  یـل بـا تحل  ید، ولیآ دست نمی به ینهزم یندرا یقابل توجه یافتره ،عالمههاي  نوشته
و روشـمند،   ياجتهاد یقرآن، معناشناس ییمه به نظام معنانگرش جامع عال یري،تفسهاي  نمونه

 یقرآنهاي  یهواژگان و آ یرو تفس یینغرر در تب یاتو استفاده از آ تفسیردر روش  يسنّت محور
منظور فهم بهتر اصل دیدگاه عالمه طباطبایی با نظر به کاربست آن ازسوي  (به» گردد حاصل می

  .)1394صاحب نظریه، ر.ك: سویزي و راد، 
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نگرفته است. پـژوهش   ، انجامشودارزیابی  نییمع يها با سنجه گفته یشاساس روش پ
 نیمعـ  یشاخصـ  یبا معرف نخستدرصدد است  گفته یشپ پوشش خأل منظور بهحاضر 

 اوتیبر سنجه مذکور، بـه قضـ   یاتعالمه در فهم آ یريتفس یدگاهد یقو درادامه با تطب
ی کـه  کوشـد بـا طـرح دالیلـ     مـی پـیش رو  . همچنین نوشتار یندبنش باره ینآگاهانه درا

، در ذیل این آیات، زمینه کند تفسیر خود را با آنها پشتیبانی می وشر المیزاننویسنده 
ی مخاطـب در  یتوانـا  سـازد و را فـراهم   مـذکور  ارتباط ملمـوس خواننـده بـا دالیـل    

  ارتقا بخشد.  ی این دالیل رایآزما راستی
 یـین که خود قـرآن درصـدد تب   اي حیطه البته درـ األحکام   آیات حاضر، باور تحقیق به

گفتـه محسـوب    درجهـت نیـل بـه دو هـدف پـیش      یاصل يها از سنجه یکی ـ آن است
 ردیگـ  درقبـال ــ   یـات آ یـن مشـخص از ا  یعیبا نظر به وجود خوانش شـ  یراز ؛شود می

ـ  یـات آ یـن در موضوع ا یامام یهانمشهور فق یدگاهبودن د روشن یا ـ قرائات از  تـوان  یم
همچنـین  و  یـه، انسـجام مبـانی نویسـنده    اصـل نظر  یحشناخت صح يبرا نیز یاتآ ینا

  آن استفاده کرد.دالیل صحت و سقم  یبررس درجهت
شناخت محدوده  یاآ ؛دکر یینتب يبهتر پرسشرا بتوان در قالب شاید نظریه مذکور 

صرف استمداد از قـرآن ممکـن    آنند، به یاندرصدد ب یفهشر یاتاز آ یککه هر ییمعنا
فقـه   یناحکام منطبق بر مـواز  یاتاز آن در آ اندازه چه ،اگر ممکن است خیر؟ یااست 

 یعیفقـه شـ   يها روش با باور ینمحصول ا ياحکام متعدد یاتاست؟ اگر در آ یعیش
کـم   دست یا یهدر اصل نظر یکشف از خلل ناهماهنگی ینا یانداشته باشد، آ یهمخوان

مسـتند بـه   اي  یـه آ یـل در ذ یعیفقه شدیدگاه اگر  به دیگر بیان کند؟ نمیآن  یتدر کل
 مدر فه یبسندگ بر اساس قرآندر این صورت آیا ، باشد یاتازجمله روا بیرونی نیقرا

بـه بـاور نویسـنده در     ؟خواهد بـود نقابل فهم تر  روشن یهاز آ یبرق هاي یدگاهقرآن د
 یلدال در هاي فقه شیعی بایستی آموزهگفته و با فرض عدم تجدید نظر در  فرض پیش

برخـی   شایان یادآوري است کـه  ؛تردید نمودروشن قرآن به قرآن،  کلیتشده بر  اقامه
انـد   آیـات توجـه داشـته    دسـت به اهمیت ایـن  اي  اندزهدر نقد کلیت دیدگاه عالمه تا

  ).26، ص1382(غضنفري، 
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به پژوهش  یفقه یتیماه ،گفته یشروش قرآن به قرآن با سنجه پ یابیاست ارزگفتنی 
 یـات خـود دربـاره آ   یـدگاه د یـین درصـدد تب عنوان  هیچ به یسندهنو یراز ؛دهد یحاضر نم

کـه بـه    ایـن آیـات  عالمه در  یريتفس یدگاهبا مقارنه د کوشد یبلکه م نیست،شده  مطرح
 يدر فهم قرآن است، مطابقـت آن بـا آموزهـا    یبسندگ ان مستند به قرآنیشخود ا يادعا

؛ چـالش بکشـاند   را بـه مـذکور  روش  یـت جامع ،رهگـذر  یـن از ا بسنجد ورا  یعیفقه ش
احکـام و تأکیـد بـر     یـات که احتراز عالمه از عدم ورود به آ شود یروشن ماساس  براین

درصـدد   یفهشـر  یاتکه آ امیاحک یلشناخت تفاص يبرا یهمحک سنّت مبرم به یازمندين
بـا اصـل پـژوهش     یارتبـاط  گونـه  چی)، هـ 13ص ،1، ج1417 ی،ی(طباطبا یستدآنها ن یانب

آن  یـان که قرآن متعـرض ب  یجهات یینو تب یحکم شرع یینهرچند تع یراز ؛نداردحاضر 
 يمحـدوده معنـا   تفسـیر و  یحتوض یاست، ول یقرآنیرغ یلمراجعه به دال یازمندن یست،ن

مفسـر ملـزم بـه     ،بوده یراز علم تفس یجزئ ،آن است یانباور مفسر، قرآن درصدد ب که به
توان  نمیاألحکام  آیاتدر تفصیل  اگرچه دیگر عبارت به .باشد میخود  یدگاهد یلدال یانب

ی نیـز  یکه عالمـه طباطبـا   همچنانـ د  کرنیازمندي فقیه به خارج از منظومه قرآن را انکار 
بـه ایشـان منتسـب    عنـوان   هـیچ  بهمنکر این احتیاج نیست و نویسنده چنین دیدگاهی را 

نیازمندي یا عدم نیازمندي مفسر در تفسیر و نـه تفصـیل ایـن    وع درمجمولی  ـ  کند نمی
گوي حاضر بـوده، رسـیدگی   و مورد گفت دقیقاً ،دسته از آیات به خارج از منظومه قرآن

  شود. شناسی علم تفسیر محسوب می به آن از شئون روش

 ارتَبـتُم  إِنِ نسـائکُم  مـنْ  الْمحـیضِ   مـنَ   یئسنَ  اللَّائی و«آیه  .1
 )4 :(طالق »أَشْهرٍ ثَالثَۀُ فَعدتُهنَّ

 ؛دو دیدگاه کلی دارنـد  ،اي که مأیوس از حیض است فقیهان در تعیین عده زن مطلقه
برآنند که بر چنـین زنـی الزم اسـت در     بحث،محل استناد آیه  تمامی فقیهان غیرامامی به

، 1388قدامه،  ابن /53، ص5، ج1407مدت سه ماه عده نگه دارد (طوسی،  هر شرایطی به
ترجمه کرده است:  گونه اینآیه شریفه را  ،بر اساس همین برداشت نسفی). 105، ص8ج
اند از زنانتان، اگر به شک شـوید در حکـم عـدت     و آنها که از آمدن حیض نومید شده«
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  ).1068، ص2، ج1367(نسفی، » نقصان ایشان، عدت ایشان سه ماه است تمام بى
معناي  را به» إِنِ ارتَبتُم«فراز  ،که برخی مفسران اولیه و بعضی مفسران معاصر همچنان

تأکیـد دارنـد آیـه شـریفه      اند و شده دانسته بودن خون خارج شک در استحاضه یا حیض
دانـد حـیض    از مدتی خونی دید که نمی پساین است که اگر زنی یائسه شد و  معناي به

 /91، ص28، ج1412جریـر،   شـود (ابـن   است یا استحاضه، عده سه مـاه بـر او الزم مـی   
  ).1009، ص14ج تا]، [بی خطیب،

کـه   باور اکثریـت قریـب بـه اتفـاق فقیهـان امـامی، زن یائسـه درصـورتی         درمقابل به
نـد  کاز طـالق ازدواج   پـس ظـه  تواند در لح می ندارد و هض نشوند، عدیهمسانان او حا

 ییطباطبـا )؛ بر اساس این باور، ترجمه پیشنهادي عالمه 733، ص2، ج1410ادریس،  (ابن
اگر به شک افتادید کـه   ،بینند و از زنان شما آن زنانى که حیض نمى«صورت است:  ندیب

 ی،ی(طباطبـا  »عده طالقشـان سـه مـاه اسـت     ،اى است خاطر عارضه از پیرى است و یا به
  ).316ص ،19 ج، 1417

دیدگاه رایج فقه شیعه با تأکید بـر عـدم ظهـور آیـه      برخالف سید مرتضیمیان  دراین
، بـرآن  سـنّت  اهـل  یهانفق یتمام یدگاهبا د ت آنبلکه مطابقشریفه در دیدگاه فقه شیعه، 

الزم اسـت.   ،انـد  گفتـه  یامـام  یهانکه فق یبدون شرط یائسهزنان  یاست که عده بر تمام
کـه در  ــ   یـات روا یاستناد برخـ  را به یفهشر یهآ یامام قیهاندرادامه تأکید دارد که ف يو
 ،1415مرتضـی،  انـد (  دهکـر ظـاهر آن حمـل    برخالف ـ  یستندمعتبر ن يو یاصول ینشب

 یـدگاه بـا د  ،یسـتند نمعتقـد  خبـر واحـد    یـت کـه بـه حج   یهـانی فق رو ینازهم ؛)334ص
  ).383ص ،1417زهره،  ابناند ( دهکرموافقت  یمرتض یدس یاختصاص

لیف آن دفاع از باورهـاي فقـه شـیعه    أکه هدف از ت نتصاراإلدر کتاب  سید مرتضی
آیـه شـریفه    اینکـه  بـه  ه مشهور شـیعه، بـرآن اسـت کـه باتوجـه     در نقد دیدگا ،است

تـوان ارتیـاب مطـرح در آن را     دانـد، نمـی   صراحت موضوع حکم را زنان یائسه می به
فـرض پذیرفتـه شـود کـه      بودن یا نبودن معنا کرد و اگـر بـه   ئسهارتیاب در یا معناي به

با شرطی کـه فقیهـان    چنان بودن است، این سخن هم مقصود از ارتیاب، شک در یائسه
 ،که گذشت اي گونه ؛ زیرا بهندارد ، ارتباطیاند دهکرامامی براي لزوم عده سه ماه مطرح 
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عـده   ،ندا با زنانی که درسنّ حیضبودن زن یائسه  فقیهان امامی فقط درصورت همسال
  دانند.  سه ماه را الزم می

شـک   معنـاي  بهتأکید دارد که اگر در آیه شریفه ارتیاب  سید مرتضیاساس  براین
خواهد بـود کـه اگـر زن یائسـه در سـنّ       صورت بدینباشد، مفاد آیه  بودن یائسهدر 

ه بـا امکانـات عصـر    ویـژ  بهـ خود داشته باشد   بودن یائسهحیض باشد، ولی قطع به 
. روشن اسـت کـه   )335ص ،1415مرتضی، (بر چنین زنی عده الزم نیست  ـ  حاضر

نقـل   داود ظـاهري فقـط از   ،صریح دیدگاه فقیهان امامی بـوده  برخالفاین برداشت 
درادامه تأکیـد دارد کـه    سید مرتضی). 285، ص28ج تا]، [بی عاشور، شده است (ابن

تُم «ویـل قـرآن، از فـراز    أبرداشت جمهور مفسران و اهل علم به ت تَبـصـحیح  » إِنِ ار
نـزول   نأشـ عـالوه بـر    يمقصود عدم علم به حکم عده زنان یائسه اسـت. و  ،بوده

 داند و میرا شاهدي بر ادعاي خود » إِنِ ارتَبتُم«واردشده، مذکربودن ضمیر در فراز 
که سخن زنان  بودن یائسه همچوندارد که انتساب ارتیاب به مردان در اموري تأکید 

شود، بلکه مردان نیز با مراجعـه بـه زنـان عـالم بـه موضـوع        در آن امور پذیرفته می
  ).336صحیح نیست (همان، صعنوان  هیچ بهشوند،  می

ـ ند ا یا متوقفمتمایل برخی نیز بدان  یست ون سید مرتضیاین خوانش مختص   ی،(آب
ـ عالمـه   .)595ص تا]، [بی اردبیلی، /226ص ،2ج، 1417 سـید  ادعـاي  رد  فقـط بـا   یحلّ

اسـتناد   تـوان بـه   مبنی بر صراحت آیه شریفه در دیدگاه خود، برآن است کـه مـی   مرتضی
  ).153، ص4، ج1420ی، د (حلّکردیدگاه مشهور را اثبات  ،روایات متعدد

دعاي فقه شـیعی چنـدان روشـن نیسـت و     داللت آیه شریفه بر م یثان یدشهدر نگاه 
توان با نظر بـه   هرچند خالف ظاهرند، ولی می حلّیشده در کلمات عالمه  توجیهات بیان

ـ توجیهـات عالمـه    ،انـد  روایات متعدد معتبري کـه در ایـن موضـوع وارد شـده     را  یحلّ
  ).234ص ،9ج، 1413 ی،(عاملد کر امعن سید مرتضیدیدگاه  برخالفآیه را  و پذیرفت

 هسـتند و  سـید مرتضـی  درصدد نقد دالیـل   صاحب جواهرو  یحلّاست عالمه  گفتنی
تنها ظهوري در مدعاي سید ندارد، بلکه ظاهر در دیـدگاه فقیهـان    برآنند که آیه شریفه نه

  ).235، ص32، ج1404نجفی،  /467، ص7، ج1413ی، امامی است (حلّ
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اشته باشد، شفافیت کامل باور نویسنده اگر آیه شریفه ظهور در مدعاي سید ند به
آیـه   دربـاره قطع نظر از روایات شیعی متعددي کـه   .داردنیاز و به توضیح  را ندارد

ی داشـته، بعیـد   یگیري ذهنیت فقیهان نقـش بسـزا   و در شکلاست شریفه وارد شده 
است دیدگاه فقیهان امامی از آیه شریفه قابـل اسـتقاده باشـد. شـاهد بـر ایـن ادعـا        

هـیچ سـنخیتی بـا برداشـت     است کـه  هان غیرامامی از آیه شریفه برداشت قاطبه فقی
در فهـم   بسـندگی  قـرآن توان نتیجه گرفت که یا  می اساس ؛ براینفقیهان امامی ندارد

ـ  یسـت قرآن در امثال این آیـات صـحیح ن   ، یـا  جسـت از غیـر نیـز اسـتمداد     دو بای
  د.کررا تخطئه  باره دراینگیري فقه شیعی  نتیجه

درمقـام   طباطبـایی شـود بخشـی از دالیـل یـا ادعاهـاي عالمـه        رو روشن می ازهمین
بـه تأمـل    نیسـت و هاي عینی  مطابق با واقعیت ،استدالل بر روش تفسیري قرآن به قرآن

سـت کـه در   ا بـرآن  المیـزان ایشان در مواضع متعـددي از   نمونه براي ؛داردنیاز بیشتري 
عنایی باشد ولی آشنا به لغت از فهم مراد آن عـاجز  اي که درصدد بیان م آیه ،قرآن تمامی
 .اختالفات و متشبهات به اختالف در مصداق اسـت  همهبازگشت  رد ووجود ندا ،باشد

  کند: بیان می گونه اینایشان دلیل خود را 
إلغـالق و التعقیـد، ... و   و کیف! و هو أفصح الکالم و من شرط الفصاحۀ خلو الکالم عـن ا 

ی، ی(طباطبـا المصداق الذي ینطبق علیـه المفـاهیم اللفظیـۀ     ختالف فیاإل إنما اإلختالف کل
  ).9، ص1، ج1417

سـازگاري   بـا واقعیـت خـارجی   عنـوان   هیچ بهآن همانند این ادعا و  ،نویسندهباور  به
 نیسـت و آن چندان روشـن   مقصود، ولی ستگفته درصدد بیان معنا زیرا آیه پیش ؛ندارد
در  اصـحاب پیـامبر   ،به اذعـان خـود ایشـان    اینکه عالوه بردارد. نیاز به توضیح  قطعاً

اختالف امر این  که )14ص ،اند (همان برداشت از برخی آیات با یکدیگر اختالف داشته
 جهـت در خلدون ابنرو  ؛ ازاینگویاي عدم وضوح برخی آیات و تفسیرپذیري آنان است

 در فهـم آیـات شـده    منکر وجود اختالف اصـحاب پیـامبر   ،اثبات وضوح داللی قرآن
إنّ القرآن نزل بلغۀ العرب و علی أسالیب بالغـتهم، فکـانوا کلهـم یفهمونـه و     « نویسد: می است و

  ).553، ص1، ج1408خلدون،  (ابن» یعلمون معانیه فی مفرداته و تراکیبه
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 اي انـدازه  راستی بر آن تأکید دارد، این اختالف بـه  به طباطباییکه عالمه گونه  اما همان
تـوان آن را انکـار    نمـی عنـوان   هیچ بهثور گزارش شده است که أدر کتب تفسیر مروشن 

بـر اخـتالف اصـحاب در     خلـدون  ابن دیدگاهرد  پژوهان معاصر نیز با از قرآن ذهبید. کر
تفـاوت  «عنـوان   ذیـل ). وي درادامـه  29، ص1ج تـا]،  [بی دارد (ذهبی،تأکید آیات برخی 

توان تأکیـد   میبنابراین ؛ کند شواهد متعدد دیدگاه خود را بیان می ،»الصحابۀ فى فهم القرآن
عدم وضوح معناي برخی آیات حتی در سـده   ، نخستین نشانهناکرد که اختالف مخاطب

  نخست بوده است.  
هـاي عالمـه طباطبـائی     دیـدگاه دیگـر از  یکی  توان نتیجه گرفت که بر این اساس می

آیـات قـرآن یـا بـر معنـاي واحـدي        تمـامی ست که نیازمند بازنگري است. ایشان برآن ا
با مراجعه به آیـات   ،ن احتماالتی استمیاآیه مردد مقصود وضوح داللت دارند، یا اگر  به

وضوح روشن شده، درنتیجه کل قـرآن یـا محکـم بنفسـه بـوده یـا        آیه به نظورم ،محکم
 ،قـرآن  کـل آیـات   نـابراین بشـوند و   باواسطه آیات دیگر از آیات محکم محسـوب مـی  

گفته  شکل پیش این ادعا به نویسنده به باور .)22، ص3ج ،1417 ،طباطبائیند (ا محکمات
یـک از آیـات قـرآن     با مراجعه به هیچ ،زیرا محتمالت آیه محل بحث ؛آن صحیح نیست

  شود. در معناي واحدي متعین نمی

انیۀُ الینْکحها إِلَّا زانٍ الزَّانی الینْکح إِلَّا زانیۀً أَو مشْرِکَۀً والزَّ«آیه  .2
  )3 :(نور » الْمؤْمنینَ أَو مشْرِك و حرِّم ذلک علَى

فقیهـان و   اسـت و از جهات متعددي مورد سئوال  ،رغم ظاهر اولیه به محل بحثآیه 
بسیاري هرچنـد  باور  بهند. ا مفسران با رویکردهاي متفاوتی درصدد پاسخ به این ابهامات

نـزول آن، در مقـام    نأشقرینه صدر و ذیل آن و روایات وارده درباره  ه شریفه بهظاهر آی
آن  بـرخالف ن خارجی یتشریع برخی احکام در موضوع ازدواج زناکاران است، ولی قرا

  د. کر نوعی آیه شریفه را توجیه بوده، باید به
بـدکار بـا   دانستن آیه شریفه، صحت ازدواج مرد مسلمان  برخی الزمه تشریعیباور  به

اجمـاع تمـامی    زن مشرك و ازدواج زن بدکار مسلمان با مرد مشرك است که هـردو بـه  
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 110ص، ص14، ج1416حکیم،  /441، ص29، ج1404(نجفی،  باشد میباطل  ،نانامسلم
نیـز   سـنّت  ). این استدالل درمیان اندیشمندان اهل218، ص32، ج1418ی، یخو /154و 

اسـتناد آن، آیـه شـریفه را منسـوخ      به شافعیهمانند  برخی سابقه تاریخی طوالنی دارد و
، آیـه شـریفه را   طبـري و برخی دیگر هماننـد   )159ـ158ص ،5ج، 1410 ی،شافعر.ك: (

  ).  59، ص18، ج1412طبري، ر.ك: اند ( حمل بر اخبار کرده
اجماع فقیهان، ازدواج مرد بدکار با زن عفیف  قرینه دوم تأکید بر این نکته دارد که به

مربـوط  میان باشد، به ازدواج مرد عفیـف بـا زن بـدکار     اگر سخنی دراین رد ول ندااشکا
باره تأکید دارد که در دیدگاه معروف فقیهان امامی، تـزویج   دراین صاحب جواهر. شود می

نجفـی،  و مرد بدکار از این حکم استثنا نشده است ( استصورت مطلق صحیح  فاسق به
یک از فقیهان امامی دیدگاهی مبنی  برآن است هیچی یمحقق خو .)441، ص29، ج1404

  ).218، ص32، ج1418ی، یخوبر منع ازدواج مرد زناکار با زن عفیف ندارد (
از  امامـان معصـوم   نتیجـه هـدف  در انـد؛  این دو قرینـه قطعـی   ییخومحقق باور  به

دارنـد  مـذکور  بـودن آیـه    صراحت داللت بر تشریعی السندي که به روایات متعدد صحیح
فهم این روایات را بایـد بـه خـود     یست وروشن ن ،)354، ص5، ج1407کلینی، ر.ك: (

  ).219، ص32، ج1418، یی(خوآنان ارجاع داد (
دانسـتن آیـه    گفتـه، در نتیجـه اخبـاري    درهرصورت برخی با قبول دو استدالل پـیش 

نکـاح  کـه عقـد   ـ موارد استعمال قرآنی آن   برخالفشریفه، واژه نکاح در آیه شریفه را 
اخبار از  ،برآنند که مقصود آیه شریفه اند و دانسته» وطی«ارتباط جنسی  معناي به ـ 1است
تکوینی مبنی بر عدم ارتباط جنسی مرد زناکار جزء بـا زن بـدکاره و مشـرك و     یحقیقت

، 14، ج1416عدم ارتباط جنسی زن بدکاره جزء با مرد بدکار یا مشرك اسـت (حکـیم،   
واژه نکـاح را   صاحب جواهر). درمقابل 218، ص32، ج1418ی، یخو /154و  110صص

آیه شریفه درصدد برآن است که  داند و می ،در همان معناي متبادر خود که ازدواج است
زیرا نوع مردان بدکار بـا زنـان بـدکاره یـا مشـرك ازدواج       ؛غالبی است یواقعیتاخبار از 

                                                      
 باشد. می» عقد« ،تکرار شده است که متبادر از آن در تمامی موارد مرتبه 23این واژه در قرآن  .1
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  ).441، ص29، ج1404کنند (نجفی،  می
فقهی ـ قرآنـی    هاي از آنکه نتیجه استدالل بیشمذکور ادعاهاي  ،دهنویسنباور  به

فقیهان امامی به روایاتی که داللت بر عدم حرمـت ازدواج بـا زن    يبند پايباشد، از 
اصرار بر عـدم وجـود   پژوهی که  گرفته است و متفکر قرآنسرچشمه بدکاره دارند، 

متعـددي از دو قرینـه    هـاي  پاسـخ توانـد   که ظهورش مـراد نباشـد، دارد، مـی   اي  آیه
بودن صحت ازدواج  مقرینه دوم که بر اجماعی و مسلّ نمونه براي ؛ندکگفته ارائه  پیش

برخی فقیهـان اعـم از امـامی و     یست ودارد، صحیح نتأکید مرد بدکار با زن عفیف 
انیۀ و التتزوج الزّ« نویسد: می المقنعدر  صدوقاند. شیخ  داده اآن فتو برخالفغیرامامی 

لّا الینْکح انیالزّ :و ال تزوج الزّانی حتّى تعرف منهما التّوبۀ، فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول  أَو زانیۀً إِ
  ).306، ص1415(صدوق، » ...  مشْرِکَۀً

 صاحب حـدائق  ).338ص(همان، ایشان در ازدواج موقت نیز بر این نکته تأکید دارد 
  نویسد: باره می دراین

جواز التـزویج بالزانیـۀ و إن کانـت مشـهورة      ـ  اهللا علیهم رضوانـ المشهور بین األصحاب  
بالزناء على کراهیۀ، سواء الزانی و غیره، فقال الشیخان: إن مـن فجـر بـامرأة لـم یجـز لـه       

ح، إال أنه أطلق الحکم فـی  الالبراج و کذا أبو الص ابن تزویجها إال بعد ظهور توبتها، و تبعهما
فی شـرح   ـ  قدس سرهـ و مال السید السند   ،و غیره، و مثله أیضا الصدوق فی المقنع الزانی

النافع إلى التحریم فی المشهورة بالزنا قبل التوبۀ، والجواز فی غیرها على کراهۀ، و هو ظاهر 
  .)491، ص23، ج1405(بحرانی،  الوافی والمفاتیح المحدث الکاشانی فی

بـه سـند صـحیح    ) 86ص تـا]،  [بـی  (طوسی، زید نب طلحهاز کتاب معتبر  صدوقشیخ 
کنـد   نقل مـی روایتی  باقرامام نقل از  به صادقاز امام ) 179، ص10ج تا]، [بی ی،ی(خو

از  پـیش از عقـد و   خوانده است که اگر مـردي پـس   علیکه ایشان در کتاب حضرت 
عروسی با زن دیگري ارتباط نامشروع داشته باشد، چون مرد زناکـار اسـت، زن از مـرد    

 /502ص ،2ج، 1386صدوق، است ( یه موظفمرد نیز به پرداخت نصف مهر ،جدا شده
 غیرامـامی دیدگاه رایج درمیان فقیهـان   برخالف). این دیدگاه 416، ص3، ج1413همو، 

 علـی به حضـرت   مذکوره انتساب دیدگاه ک همچنان ؛در دو سده نخست هجري است
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نیـز مطـرح بـوده اسـت      غیرامامی) و 299، ص4، ج1407درمیان فقیهان امامی (طوسی، 
  .)142، ص7ج، 1388قدامه،  (ابن

متفکر قرآنی باید برخالف دیدگاه رایج فقیهان امامی و بر اساس ضوابط  اساس براین
 حمـل بـر تقیـه کنـد و     ،نـد ا گفتـه  روایـات پـیش   برخالفکه را کتاب تعارض، روایاتی 

ازدواج عفیف با زن بـدکاره و مـرد بـدکار بـا زن عفیـف را       ،اساس ظاهر آیه شریفه بر
از  یسـت و ن صـدوق  شـیخ  است عدم جواز این ازدواج منحصـر بـه  گفتنی ممنوع بداند. 

  ).278، ص1406معلوم،  (نا باشد مینیز قابل استفاده  الرضا فقهکتاب 
بودن عـدم صـحت ازدواج    باید اشاره کرد که با نظر به اجماعی نخست،درباره قرینه 

عدم صحت ازدواج مـرد بـدکار مسـلمان بـا زن     نیز زن بدکاره مسلمان با مرد مشرك و 
دلیـل بـر   عنـوان   هـیچ  بـه مشرك، این اجماع کاشف از نسخ بخشی از آیه شـریفه بـوده،   

بـاور   بـه بلکـه   ،)2050، ص7، ج1419(زنجانی، آیه نخواهد بود تمامی ندانستن  تشریعی
و شمول آن بر مسلمان و غیرمسلمان، » الزانیه«و » الزانی«توان با نظر به اطالق  برخی می

بلکه فقـط   واز ازدواج مسلمان با مشرك ندارد ونتیجه گرفت که آیه شریفه داللتی بر ج
شـأن یکـدیگر    هـم  ،درصدد بیان این نکته است که باید شوهر و همسر از حیـث عفـت  

 همچـون شـرایط معتبـر در نکـاح     دیگـر آیه شریفه درصـدد الغـاي   دلیل  همین بهباشند؛ 
داللتی بر مشروعیت ازدواج مسـلمان بـا کـافر نـدارد      یست وشأنی در اسالم و کفر ن هم

 تهرانـی صادقی رو  ازاین ؛)2049، ص7، ج1419زنجانی،  /438ص ،1ج، 1418 ي،(سخاو
ن ظنی غیرکتابی یقرارد  دانستن آیه شریفه درصدد توجیه یا با نص ،عنوان مفسر قرآنی به

کند (صـادقی تهرانـی،    بوده، از عدم افتاي فقیهان امامی طبق مضمون آن ابراز تعجب می
  ).37، ص1، ج1365

 سنّت عدم جواز ازدواج زن عفیف با مرد بدکار درمیان اندیشمندان اهل گفتنی است
ناد همـین آیـه برآننـد کـه چنـین ازدواجـی جـایز نیسـت         است برخی به است.نیز مطرح 

، 1415البـانی،   /173ص ،6، ج1413شـوکانی،   /151و  65صص ،3ج، 1408 یمیه،ت (ابن
تأکید دارد که آیه شریفه بر حرمت چنین ازدواجی صراحت کامـل   نووي .)752، ص5ج

داللـت آیـه بـر حرمـت      حـزم  ابـن  که همچنان ؛)22ص ،16ج تا]، [بی ي،نوور.ك: دارد (
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داند کـه ابـراز هرگونـه     و شفاف میروشن  اي اندازه زدواج مرد بدکار با زن عفیف را بها
  ).65، ص9، ج1421حزم،  ابنر.ك: ( کند اعالم میشدت ناروا  را به باره دراینتردید 

شـده ازسـوي عالمـه     توان مطالب ارائـه  شدن فضاي حاکم بر آیه شریفه، می با روشن
 دانـد و  مـی . ایشان همانند برخی، آیه شریفه را در مقـام تشـریع   کردرا ارزیابی  طباطبایی

نهـی نیسـت، ولـی    » ینْکحهاال«و » ینْکحال«ساختار نحوي دو فعل هرچند برآن است که 
مقصـود جـدي همـان نهـی و      و قرینه صدر و ذیل آیه هدف از نفی، تأکید طلب بوده به

بـودن آیـه شـریفه     قل دو دیدگاهی که اصرار بر اخبـاري تشریع است. ایشان درادامه با ن
  ).79ص ،15ج، دارد (همانتأکید ظاهربودن هر دو دیدگاه  برخالفدارند، 
تـوان آیـه    نمـی عنـوان   هـیچ  بـه  است واین سخن ایشان صحیح  ،نویسندهباور  به
کـه   )؛ همچنـان 495، ص23، ج1405د (بحرانـی،  کـر گفته را حمـل بـر اخبـار     پیش

قابل انکار  گونه هیچصراحت روایات متعدد و معتبر بر تشریع حرمت در آیه شریفه 
نیـز   سـنّت  شده از طریق اهل نزول نقل نأش) و 354، ص5، ج1407نیست (کلینی، 

 عالوه بر نقل تصحیح این روایات از البانیبودن آیه شریفه است.  صریح در تشریعی
ر.ك: داند ( ، خود نیز سند این روایات را صحیح میذهبیو  نیشابوري، بیهقی، ترمذي
  .)296، ص6، ج1405البانی، 

فقیهـان مبنـی    ي مشهورااجتناب از مخالفت با فتو جهتدرادامه و در صاحب المیزان
، 23، ج1405بحرانـی،  ر.ك: عکس (ت ازدواج مـرد بـا زن زناکـاره و بـر    بر عـدم حرمـ  

دانستن آیه شریفه، برآن است که مقصود از مرد و  اجتناب از منسوخ وییس) و از491ص
حـد   کسی است که عالوه بر شهرت بر زنا، اقامه زن زناکار بر اساس تفسیر اهل بیت

خود یـا   نأش توانند با هم فقط می ،که توبه نکنند نیز بر وي صورت گرفته باشد و تازمانی
درادامه سیاق آیه شریفه را نیز شاهد بر ایـن برداشـت    ويمشرك ازدواج کنند (همان). 

دهـد   میبر مرد و زن بدکار حد  کردن دستور بر جاري ،در آیه قبلخداوند زیرا  ؛داند می
بنابراین موضوع آیـه محـل    ؛عدم ازدواج با مرد و زن بدکار شده استتأکید بر سپس و 

  .باشدر آنها جاري شده بحد  مختص به کسانی است کهنیست و هر زناکاري  ،بحث
گفتـه، همچنـان تحـت     در توضیح و تفسیر آیه پـیش  طباطباییعالمه  ،نویسندهباور  به
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به ظاهر یا صریح آیه  ای فتویدرنتیجه در خود توانا است؛ ی خود بودهسنّت تأثیر باورهاي
کنـد کـه    گیري ایشان چنین القـا مـی   بیند و نحوه ورود، نوع بحث و نتیجه شریفه را نمی

داوري نتیجـه بحـث روشـن     نوعی با پیش از ورد به تفسیر آیه و برداشت از آن، به پیش
اي است که خـود   بوده، آیه شریفه نیز باید بر آن اساس معنا شود. این نکته همان نقیصه

؛ زیرا توضـیح  )6، ص1همان، جر.ك: دارد ( ایشان در مواردي مفسر را از آن برحذر می
خود سخن صـحیحی   خودي همخوانی دارد و نه به ويسیري نه با مبانی روش تف پیشین
ثانیـا  و  ،ازدواج مرد بدکار بـا زن مشـرك جـایز    اوال ،بر اساس بیان ایشان ؛ چراکهاست

، پیامـد  ایـن دو  التزام فقهی بهو عدم  ؛با زن عفیف ممنوع خواهد بود ازدواج مرد بدکار
  اند. شریفه را نپذیرفتهند که فقیهان بر اساس آن تشریع در آیه ا ینیهمان قرا
، مقصـود از شـخص بـدکار در آیـه     تبیین اهـل بیـت   بر اساسمدعی است  عالمه

نیز بر او جاري شده است. این حد  مرد یا زنی است که عالوه بر شهرت بر زنا، ،شریفه
مضـمون وارد نشـده اسـت (زنجـانی،      اشتباه بوده، حتی یک روایت نیز بدین ادعا کامالً

ـ  همچنان ؛)2066، ص7، ج1419 بـا   اي انـدازه  ات وارده در ذیـل آیـه شـریفه بـه    که روای
ـ توان این روایات را بر دیدگاه مشهور حمل کـرد (  ند که نمیا یکدیگر متعارض  ی،بحران

فـه، مباحـث   یبندي روایات به یـازده طا  با تقسیم زنجانی هللا آیت .)491ص ،23ج، 1405
یا عالج آنها در فـرض تعـارض مطـرح     لی در مقام کیفیت جمع این روایاتمفصبسیار 

ایشـان نیـز    اینکـه  افزون بـر  باشد. میکرده است که نشانگر عدم وضوح داللت روایات 
کـه   ي، ولی در مباحث بعدي با اطالع از روایت دیگـر پذیرد میجمع خاصی را  نخست

هاي مرجع درباب دیگري تبویب شـده اسـت، از دیـدگاه سـابق خـود عـدول        در کتاب
بنابراین مفسر قرآنی که تأکید بر وضوح کامل آیـات و   ؛)2137همان، صر.ك: (کند  می

وایات را شاخص فهـم قـرآن قـرار    ر گونه اینتواند  مرادبودن تمامی ظواهر آن دارد، نمی
  ند.کظاهر یا نص قرآنی را توجیه  دهد و
توان نتیجه گرفـت کـه بعضـی دیگـر از دالیـل       می ،به نکاتی که گذشت توجهبا
 ایشان با تأکید بر نمونه براي ؛براي اثبات دیدگاه خود صحیح نیست طباطبـایی  عالمه
کوشـد روش تفسـیري    شود، مـی  قرآن نور است و نور با غیرخود نورانی نمی اینکه
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باور  به). 86، ص3و ج 9ـ6، ص1، ج1417ی، ی(طباطبا سازدقرآن به قرآن را مستند 
 ،، ازجهتی که مد نظر ایشان استعالمه این استدالل نیز همانند دلیل سابق ،نویسنده

اسـت  روشـن  زیرا  شود؛مخالف با واقعیت عینی بوده، باید با تأمل بیشتري ارزیابی 
 سـنّت  باید بـا مراجعـه بـه غیـر کـه همـان       ،مبهم بوده کم دستکه مفاد آیه شریفه 

توان با استداللی انتزاعی، واقعیـت   و نمی کردمقصود آن را تبیین  ،است نامعصوم
  موجود را نادیده گرفت.

ء و هدى و  تبیاناً لکُلِّ شَی« استدالل به مفهوم موافق آیه ،گفته استدالل پیشهمانند 
). ایشان درمقام اسـتدالل بـه   86، ص3، ج1417ی، ی) است (طباطبا89 :(نحل» رحمۀ

» لنفسـه  ء و الیکـون تبیانـاً   لکل شی ن یکون القرآن تبیاناًو حاشا أ«نویسد:  آیه شریفه می
  ).11، ص1(همان، ج

بـودن   توان به این نکته اشاره کـرد کـه تبیـان    می، گفته پیشاستدالل  به حلّی پاسخدر 
داللتی بر این حتی نسبت به خود صحیح است، ولی آیه شریفه  یئیقرآن نسبت به هر ش

 که وجـداناً  همچنان؛ بنابراین تبیان استها  براي همه انساندر تمامی امور قرآن  ندارد که
توانـد   قرآن براي تمامی اشخاص مبین تمامی امور نیست، در فهـم خـود قـرآن نیـز مـی     

  ن تبیان نباشد.انسبت به تمامی مخاطب
مورد انکار عالمه بوده  المیزاندر مواضع متعددي از هرچند این توضیح گفتنی است 

و أَنْزَلْنا إِلَیک الـذِّکْرَ  «عجیبی در ذیل آیه  گونه )، ولی به85ـ84، ص3جهمان، ر.ك: است (
هِملنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَینَ لیتُبوي در ذیـل  ) مورد پذیرش ایشان قرار گرفتـه اسـت.   64 :(نحل»  ل

حتی در توضیح و تبیـین نصـوص و    و امام تصریح دارد که سخن پیامبر آیه مذکور
 ،صـول األفرائدو باید پذیرفتـه شـود. شـیخ اعظـم در کتـاب       استحجت  ،بظواهر کتا

 طباطبـایی هاي عالمـه   کند که اگر اثبات شود، باید در بسیاري از دیدگاه مطرح می یادعای
المعلوم ضرورة من مذهبنا «نویسد:  می باره دراین شیخ انصاريبازنگري جدي صورت گیرد. 
  ).143، ص1، ج1428(انصاري،  » تقدیم نص اإلمام على ظاهر القرآن

اقتصار  ،شود که مقصود شیخ اعظم گفته، روشن می متن پیش یبا مراجعه به تمام
که صریح عبارت ایشان  همچنان ؛شود و شامل اظهر نیز می نیستاصطالحی  بر نص
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خبـار  را مخـتص بـه ا   گفته پیشقاعده مربوط است و محکیه به خیر واحد  سنّت به
  د.دان بالواسطه نمی

فَعلَـیهِنَّ نصـف مـا علَـى      بِفَاحشَـة فَإِذَا أُحصنَّ فَإِنْ أَتَینَ «آیه  .3
  )25 :(نساء »الْمحصنَات منَ الْعذَابِ

شـرعی کنیـز درصـورت انجـام     حد  ،غیرامامیبسیاري از فقیهان امامی و باور  به
در ایـن حکـم    اسـت و زن آزاد یعنـی پنجـاه تازیانـه    حد  عمل منافی عفت، نصف

طوسـی،   /49، ص9، ج1388قدامـه،   (ابن نیستازدواج کنیز و عدم آن  تفاوتی میان
ر.ك: ( ابوعبیـده  ،طـاوس  ابن، عباس ابن ). درمقابل برخی همچون394، ص5، ج1407

)، 16، ص5، ج1412طبـري،  ر.ك: ( جبیـر  بـن  سـعید )، 49، ص9، ج1388قدامـه،   ابن
 قتـاده و  حسن بصـري ، ابودرداء ،)214، ص11، ج1392نووي، ر.ك: ( جریح ابن ،عطاء

کــه مــذکور بــا تأکیــد بــر مفهــوم شــرط آیــه  )143ص ،5ج، 1364 ی،قرطبــر.ك: (
کنیز را مشروط به ازدواج آن دانسته است، برآنند که کنیزي حد  صراحت تنصیف به

پنجاه تازیانه  ،که مرتکب عمل خالف عفت شده است، فقط درصورت داشتن شوهر
  ).452، ص6، ج1365شود (تهرانی،  بر وي جاري می

توان وجود روایاتی دانست که  را می نخستگیري دیدگاه  عامل شکل تنهامیان  ایندر
عالوه بـر   باره دراینبر کنیز غیرشوهردار نیز شده است. حد  در آن تصریح به لزوم اقامه

بــه دو صــحیحه  ،)234، ص7، ج1407روایــاتی کــه اعتبارشــان ثابــت نیســت (کلینــی، 
یـا   بـاقر امام  ـ یکی از دو ـاز   مسـلم  محمدبن .اشاره کردتوان  می بصیر ابی و مسلم محمدبن

فرماید: با آمیزش بـا   میپاسخ ایشان در  پرسد. می» فَإِذا أُحصنَّ«درباره فراز  صادقامام 
 ،با آنـان آمیـزش نشـود    اگرپرسد  میدرادامه  مسلم محمدبن .شود احصان محقق می ،کنیز

بـر آنهـا جـاري    حـد   صورت نیز فرماید: دراین میپاسخ در  حدي بر آنان نیست؟ امام
 در صـحیحه  عینـاً شـده   پرسـش و پاسـخ مطـرح   ). 235، ص7ج، 1407 ینی،کلشود ( می
نظـر از   است که قطعروشن ). 16، ص10، ج1407نیز وارد شده است (طوسی،  بصیر ابی

 (طوسی،است ، ظهور قضیه شرطیه در مفهوم مخالف مسلّم بوده یندو روایت معتبر پیش
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  د.کرتوان از دیدگاه فقیهان دفاع  نمیعنوان  هیچ به و )171، ص3ج تا]، [بی
تواند به چنـین برداشـتی از آیـه     غیرکتابی میقراین  استناد دیگر فقیه فقط به عبارت به

قرآن در سـطح لفظـی در فهـم     ی،پژوه قرآنشریفه رسیده باشد و اگر در بینش تفسیري 
ده است، بایـد هماننـد   کرخود را بیان  قصودصورت شفاف م خود نیاز به غیر ندارد و به

استناد قضیه  ، بهتهرانیو  عبدالکریم خطیب قرآنیون معاصر همچونبرخی مفسران اولیه و 
را در فرض احصـان کنیـز مطـرح کـرده     حد  صراحت تنصیف که به- مذکورشرطیه آیه 

بـه   کنـد و رد  استناد مخالفـت بـا قـرآن    غیرکتابی و روایات را توجیه یا بهقراین  -است
 ،6ج، 1365 ی،تهرانصادقی  /762، ص3ج تا]، [بی ظهور مسلّم قرآن اخذ نماید (خطیب،

استناد روایتی مفهوم شرط قضـیه شـرطیه را نادیـده گرفـت،      اگر بتوان به ؛ زیرا)452ص
را نتوان درباره معناي واژه قرآنی به روایـت معتبـري   شود که چ صورت سئوال می دراین

روایـت معتبـري    استناد بهظاهرش حمل نمود؟! چرا نشود  برخالفآن را  و تمسک کرد
درنتیجه آیه را در خارج از بافت فعلی آن معنا نمود؟! چـرا   و به قرینه سیاق توجه نکرد

 ه،ی قرآنـی آن خـارج کـرد   یاي را از شـبکه معنـا   واژه ،روایـت معتبـري   اسـتناد  بهنتوان 
  ی متمایزي معنا کرد؟! صورت به

بـا آن و   طباطبـایی ارزیابی نحوه ارتباط عالمـه   ،شدن فضاي کلی آیه شریفه با روشن
بر روش تفسیري  ويهاي تفسیري ایشان و درنهایت اتقان دالیل  بررسی انسجام دیدگاه

اره بـه دو خـوانش   بـا اشـ  نخسـت  خود با سهولت بیشتري قابل پیگیري اسـت. ایشـان   
بر خـوانش متعـارف   را » أَحصنَّ«خوانش معلوم آن یعنی  ،»أُحصنَّ فَإِذا«از فراز  متفاوت

تأکیـد دارد  » احصـان «دهد. سپس درادامه با طرح سه معنا براي واژه  امروزي ترجیح می
 را؛ زیکه بر اساس دو معنا یعنی ازدواج یا عفت جمله شرطیه در آیه شریفه مفهوم ندارد

 ،بر کنیز مجرد نیز درصورت اتکاب عمل منافی عفـت  اینکه با نظر بهنخست، در فرض 
بـود و هـدف از    بند پايتوان به مفهوم شرط آیه  شود، نمی زن آزاد جاري میحد  نصف

کنیـزان متأهـل   منظـور  که دانست بیان این جمله را باید در اشاره به مورد سخن گذشته 
عفت آن باشد، همچنان آیه شریفه نسـبت بـه فـرض     ،یزاگر مقصود از احصان کن .است

اگر کنیز مجبور به زنا نباشد، عفیف  اساس براینعدم ازدواج کنیز مفهوم نخواهد داشت؛ 
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شود  زنان آزاد بر وي جاري میحد  ارتکاب زنا نصفدرصورت و بر ظاهر اسالم بوده، 
انگیـزه   وابط نامشـروع بـه  و در فرض عدم عفت کنیز که مساوق با اجبار مالک کنیز بر ر

  و مستحق حدي نخواهد بود. رداي ندا مالی است، کنیز از خود اراده
ازدواج یـا عفـت کنیـز باشـد، آیـه       ،اگر مقصود از احصان در آیه شریفه اساس براین

هـاي فقهـی مخالفـت نداشـته باشـد.       د کـه بـا بـاور   کرمعنا توان  می اي گونه شریفه را به
کـه مؤیـد آن خـوانش    ـ اسالم باشد   معناي بهدرنهایت ایشان تأکید دارد که اگر احصان 

ـ نـه زا وگونـه مؤ  مفهوم آن قابل التزام بوده، بدون هیچ ـ  معلوم است ه را فدي آیـه شـری  ی
  .)278، ص4، ج1417ی، ید (طباطباکرمعنا توان  میاساس ظاهر آن  بر

نویسنده، تقابل دو باور یا دو جریان متمایز در اندیشـه ایشـان در آیـه محـل     باور  به
بـه جریـان یـا     يبنـد  پايی ایشان درصدد سویقابل مشاهده است. از روشنی بحث نیز به

کوشد به خواننده بقبوالنـد کـه در تمـامی     می است ودر فهم قرآن  بسندگی قرآناندیشه 
آن در مرحله لفظی، نیـاز   قصودآن مراد نبوده، براي نیل به ماي نیست که ظاهر  آیه ،قرآن

ی و متـداول فقیهـان و   سـنّت  ی تعلـق کامـل وي بـه باورهـاي    سویبه غیرکتاب باشد و از
مبـانی سـابق    یتواند به تمـام  عاملی است که نمیاز اتخاد رویکرد روشنفکرانه، اجتناب 

  بماند. بند پايخود 
 ،مقصـود از احصـان   اینکـه  حتی با فرض قبـول باید گفت  مذکوردر توضیح ادعاي 

 غیرامـامی اسالم باشد، باتوجه به روایت معتبره دیگري که مورد قبـول فقیهـان امـامی و    
 ،2ج، 1420 ی،بالغـ  /238، ص7، ج1407کنیز کـافر دارد (کلینـی،   حد  است و تأکید بر

پذیر نخواهد بـود و اگـر ایـن روایـت      ، همچنان التزام به مفهوم آیه شریفه امکان)92ص
گفتـه نیـز    ، دو روایـت پـیش  کنـد نتواند مفهـوم جملـه شـرطیه در آیـه شـریفه را نفـی       

 اینکـه  . عـالوه بـر  کننـد نخواهند توانست مفهوم مخالف آیه شریفه را نفی  شکل همین به
سـیر  و این خوانش را مؤیـد تف  دهد میرا ترجیح » أَحصنَّ«ایشان خوانش معلوم در فراز 

صورت با نظر به مفهوم مخالفی که در این فرض  احصان به اسالم قرار داده است. دراین
کـامالً  بدان اشاره شد، توجیهی که ایشان در وجه بیـان ایـن فـراز مطـرح کـرده اسـت،       

نه اصل ترجیح خوانش معلوم بر مجهول و نه تفسـیر   اینکهبر مورد خواهد بود؛ افزون بی
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  :؛ زیراتثابت اس احصان به اسالم
این  مفضّلو  بکر ابی به روایت عاصمو  کسائی، حمزهگانه فقط  قرّاء هفت میاندر ،اوالً

آیـه   ـ به روایت حفص عاصمحتی  ـقرّاء  دیگر اند و  دهکرفراز را به صیغه معلوم قرائت 
  ).151ص ،3ج، 1413 ی،(فارساند  شریفه را به خوانش متداول امروزي قرائت کرده

ط یاز بیـان شـرا   اسـت و پـس  آیه شریفه در سیاق موضوع ازدواج با کنیـز   ،ثانیاً
آنهـا  حـد   ،انـد  کرده مرتکب فاحشه شـده  گوید اگر کنیزان ازدواج ازدواج با کنیز می

که آیه شریفه درادامه تأکید دارد که جـواز ازدواج   همچنان ؛زن آزاد استحد  نصف
خـوف وقـوع در مشـقت داشـته     مختص کسی است که ازنظر غریزه جنسی  ،با کنیز

؛ دارد که درهرصورت بهتر است بـا کنیـزان ازدواج نکنیـد    باشد و درنهایت بیان می
 همـان ازدواج اسـت   ،روشن است که مقصود از احصان در آیه شـریفه  اساس براین
گونـه   چنان جازم است که هـیچ  باره درایننیز  حزم ابن. )92ص ،2ج، 1420 ی،(بالغ

فبیقـین نـدري أن اهللا تعـالى أراد فـإذا     «نویسـد:   مـی  يداند. و نمیخالف آن را محتمل 
  ).179، ص12، ج1421حزم،  (ابن» وطئن تزوجن و
پوشی از مفهـوم مخـالف آیـه شـریفه اسـت،       صریح روایاتی که تنها دلیل چشم ،ثالثاً

 جـاي بسـی شـگفت اسـت کـه     داللت بر این دارد که مقصود از احصان، اسالم نیست. 
از  ،دانند میازدواج یا آمیزش  ،کنیز را مقصود از احصان به صراحتایاتی که رو استناد به

جهـت اجتنـاب از    اي رفع ید کرده، ولی در مقـام اسـتظهار از آیـه بـه     مفهوم مخالف آیه
نویسـنده ایـن   بـاور   بـه د! کراسالم یا عفت معنا  معناي بهمخالفت با ظاهر آیه، احصان را 

که نتیجه آن جـز  است  صاحب المیزانهاي  نکته شاهد خوبی بر دوگانگی باورها و تعلق
  عدم انسجام خروجی با مبانی نویسنده آن نیست.

اتکُم  «آیه شریفه با تحقق شرایط خاصی ازدواج با کنیزان مؤمن را با عبارت  ،رابعاً فَتَیـ
ایـن فـراز واقـع شـده      ادامهکه در » فَإِذَا أُحصنَّ«فراز  ؛ بنابرایناجازه داده است» تالْمؤْمنَا
در صدر فقط ازدواج با زنان مؤمن را تجـویز   ؛ زیرااسالم باشد معناي بهتواند  نمی ،است

 یا، »کنیز خواهد بودحد  آن نصفحد  ،اگر زنا کرده باشند«فرماید:  درادامه می کند و می
  شود. یه شریفه در دیدگاه رقیب میاین قرینه مانع انعقاد ظهور آ کم دست
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عـالوه   ؛ زیـرا شود که تفسیر احصان به عفت نیز صحیح نیست مشخص می رو این از
ي آن با سیاق آیه شریفه و گفته و ناسازگار بر مخالفت این دیدگاه با صریح روایات پیش

 چراکـه ؛ هسـت نبودن شاهد محکمـی بـرآن، مخـالف بـا فصـاحت قـرآن نیـز         ازسویی
بیان این نکته است که اگر کنیزان عفیف شدند  درصددباید گفت آیه شریفه  اساس براین

است که طرح عفـت بـا زنـا در    روشن زن آزاد است. حد  براي آنها نصف ،و زنا کردند
. شـاید  باشـد  مـی مخـالف فصـاحت قـرآن     کنار یکدیگر هـیچ مناسـبتی نـدارد و یقینـاً    

از احصـان در ایـن آیـه     اتفاق دانشمندان، مقصود کید دارد که بهتأ بیقرطاساس  برهمین
  ).123، ص5، ج1417عفت نیست (قرطبی، 

قابـل طـرح اسـت، تبیـین هـدف از سـخن       مـذکور  اي که درباره فـراز   آخرین نکته
ازدواج و عـدم   کنیـز در هـردو صـورت    حـد اگر زیرا ؛ کشیدن احصان کنیز است میان به

نیازي به طرح صورت احصان کنیز است؟  ، چه لزوم یااستزن آزاد حد  نصف ،ازدواج
همچـون  هـایی   به وجوه متعـددي بـا عبـارت   این پرسش، فقیهان و مفسران در پاسخ به 

 ،2ج، 1420 ی،بالغـ  /521ص تـا]،  [بـی  (اردبیلـی، انـد   اشـاره کـرده  » احتماالً«و » شاید«
) که خـود دلیـل بـر عـدم     343، ص2، ج1377قرشی،  /15ص تا]، [بی ي،منتظر /92ص

  شفافیت آیه شریفه است.  
ر.ك: کنـد (  مـی تفسـیر  ر اهل تأویل در فهم این آیه بر تحی عاشور ابن اساس اگر براین

پوشی بـر   توان با چشم )، سخنی گزاف نگفته است و نمی94، ص4ج تا]، [بی عاشور، ابن
پـذیري اسـتقاللی قـرآن و     تمامی آیات، فهمبودن  همچون روشنحقایق عینی، ادعاهایی 

 د.کرآن را مطرح  مانند

علَى الْموسعِ قَدره و علَى الْمقْترِ قَدره متاعاً بِالْمعرُوف حقا «آیه  .4
  )236 :(بقره »علَى الْمحسنین

» متعـه زن مطلقـه  «ناظر به فرعی اسـت کـه در ادبیـات فقیهـان بـه       محل بحث،آیه 
ن نشود و اي براي زن معی فقیهان امامی اگر در عقد نکاح، مهریهباور  به. باشد معروف می

عنـوان   چنین مردي الزم است چیـزي بـه   از همبسترشدن، او را طالق دهد، بر پیشمرد 
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گفتـه   متعه وجوبی پـیش  .)374، ص4، ج1407متعه به زن مطلقه خود ببخشد (طوسی، 
نجفـی،   /209، ص8، ج1413رد است (شهید ثـانی،  مختص همین مو ،اقتضاي مذهب به

 ،برخی فقهیان طراز اول و برخی مفسـران قرآنـی  باور  به). درمقابل 57، ص31، ج1404
از روایـات  روشـنی   ، بلکـه بـه  نیسـت انطباق آیه شریفه بر مذهب خالی از اشکال  تنها نه

  است. استفاده خالف دیدگاه مسلّّم فقیهان امامی قابل
 ،بـودن طـالق برخـی زنـان خـاص      مـانع  با تأکید بـر بـی  نخست آیه  خداوند در این

سـپس   ،»الَجنَاح علَیکُم إِنْ طَلَّقْتُم النِّساء ما لَـم تَمسـوهنَّ أَو تَفْرِضُـوا لَهـنَّ فَرِیضَـۀً     «فرماید:  می
ره و علَى الْمقْترِ قَدره متَاعاً و متِّعوهنَّ علَى الْموسعِ قَد«فرماید:  درادامه با طرح موضوع متعه می

  ).236 :(بقره» نبِالْمعرُوف حقّاً علَى الْمحسنی
هـاي   فـراوان و تأویـل   اختالفـات  انگیز آیـه شـریفه کـه عامـل     یکی از نکات مناقشه

ـ باشد می» أو«با حرف عطف » تَفْرِضُوا لَهنَّ فَرِیضَۀً«موردي شده است، عطف فراز  بی  را؛ زی
ـ     بیـان مـی  نخست آیه شریفه  اساس براین (زنـانی کـه    هدارد کـه طـالق زنـان غیرمدخول

(زنـانی کـه در عقـد     هشوهرشان با آنها همبستر نشده است) و همچنین زنان غیرمفروض
ن نشده است) مانعی ندارد و درادامه از شوهران این دو گـروه  مهري برایشان معی ،نکاح

شود. این تفسیر  اندازه وسع و امکانات خود بر زنان مطلقه می خواستار بخشش متاعی به
بـر اختصـاص لـزوم متعـه بـر زنـان       اسـت کـه تاکیـد    مقتضاي مذهب امـامی   برخالف

  .داردغیرمدخوله غیرمفروضه 
 معنـاي  بـه را » أو« ،برخی در مقام انطباق آیه شریفه بر مقتضـاي مـذهب   اساس براین

، 1404(جرجـانی،  » إلـی أن « معنـاي  بـه و برخی  )306، ص3، ج1408(ابوالفتوح، » واو«
 ،گفته بـرخالف ظهـور   اند. ناگفته روشن است که هردو تأویل پیش ) دانسته334، ص2ج

  .استبلکه صریح آیه شریفه 
همـان معنـاي متعـارف آن     ،در آیه شـریفه » أو«مقصود از  اینکه برخی دیگر با قبول

ــه   ــد ک ــد اســت، برآنن ــنهرچن ــه، زن مفروضــه  طــوفصــورت مقصــود از مع درای علی
قرینه  باشد، ولی به بها می زن غیرمفروضه غیرمدخول ،بها و مقصود از معطوف غیرمدخول

شـود   کند، روشن می بها تنصیف مهر را ثابت می آیه بعدي که بر زن مفروضه غیرمدخول
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 حکـم بـه  کند؛ بنـابراین   میفقط بر معطوف رجوع » متِّعوهنَّ«که ضمیر مفعولی در فراز 
کـه مـذهب نیـز بـرآن اسـت.      شود  میبها  متعه فقط مختص زن غیرمفروضه غیرمدخول

، بصـیر  ابـی  ، صـحیحه حلبـی ، به صـحیحه  مذکوردانستن دیدگاه  عالوه بر اجماعی بالغی
  ).  213، ص1، ج1420ند (بالغی، ک استناد می الصباح کنانی ابیو  بصیر ابیروایت 

قابل  التبیانو  الخالفدر  طوسیدیدگاه چهارم که از مجموع سخنان شیخ  مطابق
به مفهوم شـرطی کـه    توجه، ولی باباشد میحقیقی خود  معناي به» أو«استفاده است، 

قرینـه ایـن    شود، متعه مختص به زن مدخوله بـوده، بایـد بـه    از صدر آیه استفاده می
) 241 :(بقـره » تَـاع بِـالْمعرُوف حقّـاً علَـى الْمتَّقـینَ     و للْمطَلَّقَـات م «مفهوم از اطالق آیه 

همبسترشدن مرد با زن درصورت توان نتیجه گرفت  می اساس ؛ برایندکرپوشی  چشم
 ــ   مهر در عقد نکاحعدم تعیین هم درصورت تعیین و درصورت  هم  ـمطلقه خود  

دیگري ایشان پاسخ ). البته 400، ص4، ج1407آید (طوسی،  اي بر مرد الزم نمی متعه
بـا مبـانی ایشـان و     کـامالً پاسـخ  نیز از تمسک به اطالق آیه اخیر داده است که این 

مقتضاي مذهب در تضاد بوده، سبب تعجب برخی فقیهان نیز شده اسـت (زنجـانی،   
هاي ایشان دربـاره دو آیـه    دیدگاه درهرصورت اگر تمامی .)7086، ص22، ج1419

همچنان توضیحی بر عدم لزوم متعه بـر زن مفروضـه   وي پذیرفته شود، محل بحث 
صدر آیه شامل ایـن زنـان    ،تصریح ایشان درصورتی که به ،کند غیرمدخوله ارائه نمی

  ).269، ص2ج تا]، [بی شود (طوسی، نیز می
، 1419اراکــی،  /488ص ،24، ج1405بحرانــی، ر.ك: درمقابــل برخــی فقیهــان (  

ــانی،  /551ص ــی ( 7105، ص22، ج1419زنج ــران قرآن ــی مفس ــادقی ر.ك: ) و برخ ص
لزوم اختصاص متعـه   ،) برآنند که بر اساس آیات و روایات111، ص4، ج1365تهرانی، 

  وجهی ندارد. ،اند به موردي که اصحاب اقتصار بدان کرده
) با 595، ص2، ج1372طبرسی، ر.ك: ( طبرسیو  طوسیهمانند شیخ  زنجانیاهللا  آیت

است این فراز از آیه شریفه شـامل سـه نـوع زن مطلقـه     معتقد تأکید بر اطالق صدر آیه 
ــد ازا زن عبــارت دســته ایــن ســه .شــود مــی ــه مفروضــه« :ن ــه «، »غیرمدخول غیرمدخول

 »متِّعـوهنَّ  و«بنابراین اگر آیه شریفه با عبـارت  ؛ »غیرمفروضه غیرمدخوله«و » غیرمفروضه
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شـود و اگـر    گفته را شـامل مـی   شود، هر سه قسم پیش خواستار لزوم متعه براي زنان می
ی ایـن  یکند، با نظر تفاوت محتـوا  نصف مهر را نیز ثابت می ،درادامه براي زنان قسم اول

درنتیجه قرینه بر عدم اختصـاص   رد؛دو حکم، دستور اخیر هیچ منافاتی با حکم متعه ندا
اي کـه در آن   جمله شرطیه ،که در آیه محل بحث همچنان ؛د بودمتعه بر این قسم نخواه

درنتیجه مفهوم مخـالفی نیـز وجـود نـدارد.      نیست؛ ،متعه بر زنان خاصی قرار داده شود
تصریح دارد که داللت آیه شریفه بر عدم متعه در غیر محل وفـاق، بیشـتر    اراکی اهللا آیت

للْمطَلَّقَـات متَـاع    و«اطـالق آیـه    ساسـا  بـراین مفهوم لقب است تا مفهـوم شـرط؛    همانند
رُوفعشود (همان). حتی شامل زنان مدخوله نیز می ،)241 :(بقره» بِالْم  

  گیرد: نتیجه می زنجانیاهللا  آیت اساس ینهمبر
دست آمـد   به ،هایى که پیرامون عمده آیات که آیات سوره بقره بود انجام گرفت با بحث

قرآنى، مقتضاى آیات مذکور لزوم متعـه در هـر طالقـى اسـت     که اگر ما باشیم و آیات 
  ).7093ص ،22ج، 1419 ی،(زنجان

ر.ك: (رسـد   بندي از آیه شریفه مـی  به چنین جمع از بررسی آیه دقیقاً پسنیز  تهرانی
شـد،   که اگر مخالفت مذهب نمـی کند  میتأکید  شهید ثانی ).111ص ،4ج، 1365 ی،تهران

، 1413(عـاملی،   !کنداي را اثبات  یفه لزوم متعه بر هر مطلقهتوانست از آیات شر فقیه می
  ).209، ص8ج

شود که روایات وارده در این موضـوع   با تبیین اجمالی رویکرد آیه شریفه روشن می
دیدگاه فقیهان امامی، متعه را  برخالفبوده، هماهنگ نیز از جهات متعددي با آیه شریفه 

 هزراردر صـحیحه   بـاقر امـام   نمونـه  براي ؛کنند منحصر در غیرمدخوله غیرمفروضه نمی
)، یـا  507، ص3، ج1413(صـدوق،  » متْعۀُ النِّساء واجِبۀٌ دخلَ بِها أَو لَم یدخَلْ بِها«فرماید:  می

و للْمطَلَّقـات متـاع بِـالْمعرُوف حقـا علَـى      « :درباره آیه شریفه حلبیدر صحیحه  صادقامام 
(کلینی، » مقْترِ قَدرهالْ علَى و قَدره الْموسعِ عدتُها، علَى تَنْقَضی ما بعد متَاعها« فرماید: می ،»الْمتَّقینَ
  .)105، ص6، ج1407

حکم به لزوم متعـه   ،آیات شریفه استناد بهدر این روایات با تصریح به دخول و عده، 
با فتاواي  ،آنمانند مطابقت این دو روایت و  استناد به اهرصاحب جـو شده است. درمقابل 
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، 1404اسـت! (نجفـی،   حمل کـرده  این روایات را بر تقیه  ،زهريو  جبیر بن سعید، شافعی
از  پـس  شـافعی  ؛ زیـرا تواند صحیح باشـد  نویسنده این توجیه نمیباور  به). 58، ص31ج

معناسـت.   از وي بـی  اسـت و تقیـه ایـن دو امـام     ،متولد شده صادقو امام  باقرامام 
ایـن   بـرخالف  و فقهاي معاصـر ایـن دو امـام    سنّت دیدگاه غالب جهان اهل سوییاز

  ).399، ص4، ج1407روایات بوده است (طوسی، 
درقبال این روایات متعدد حتی یک روایت معتبر که داللت بر عدم متعه گفتنی است 

بدان  بالغی) و روایاتی که 7101، ص22، ج1419انی، (زنجنیست  ،بر زنان مدخوله کند
ن زن غیرمدخوله مفروضه با زن غیرمدخوله میادرمقام تفصیل  همگی ،استناد کرده است

بـه بیـنش    توجـه با زنجانی اهللا آیت .غیرمفروضه بوده، هیچ ارتباطی با زن مدخوله ندارند
فقـط زن   ،این روایات ناداست بهاصولی خود مبنی بر جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، 

نیز بـا نظـر    صادقی تهرانیکه  داند؛ چنان غیرمدخوله مفروضه را از مدلول آیات خارج می
این قسم از زنان  ،هاي اصولی خود مبنی بر عدم جواز کتاب با خبر واحد ظنّی به دیدگاه

  نویسد: می باره دراین زنجانی اهللا داند. آیت را نیز مستحق دریافت متعه می
نحـو مطلـق،    بودن سند و داللت برخى روایات بـر لـزوم متعـه مطلقـه بـه      باتوجه به تام

رئاب که تصریح بر مدخوله و غیرمدخوله داشـت و نظـر بـه     بن صحیحه على خصوصاً
ـ  له بـین فـرض مهـر و عـدم فـرض مهـر در       اینکه آن مقدارى که مدلول روایات مفص

لـذا ایـن یـک     ؛لق نصف مهر بودفرض مهر و تعدرصورت غیرمدخوله بود، عدم متعه 
صورت را از تحت عمومات و مطلقات مذکور خارج نموده و در غیر آن کـه صـورت   

روایات باید حکم  ياقتضا به ،بودن و صورت عدم ذکر مهر با عدم دخول است مدخوله
  ).7111ص ،22ج، 1419 ی،(زنجان به لزوم متعه نمود

که ظاهر در » نحقا علَى الْمحسنی«آیه برآن است که با نظر به ذیل  طباطباییعالمه 
شـود   احسان نیز واجب نیست، روشن مـی  سوییدخالت احسان در حکم است و از

نظر از نصوص  قطع اب؛ بنابراین توان لزوم متعه را نتیجه گرفت که از خود آیات نمی
، 1417 ی،ی(طباطبـا ی، متعه حتی در غیرمدخوله غیرمفروضه نیز واجب نیسـت  یروا
  .)245ص ،2ج

و درادامـه مـورد    مدونـه کبـري  در کتاب  انس بن مالکگفته مورد توجه  استدالل پیش
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رشـد،   ابـن  /239، ص2، ج1415نـس،  ا بن پذیریش فقیهان مالکی قرار گرفته است (مالک
نکـردن متعـه و    گفته، مشخص ). از دیدگاه اینان عالوه بر قرینه پیش549، ص1، ج1408

  نبودن متعه است. قرینه دیگري بر الزامی نیز دارجاع آن بر شئونات مر
رغم مخالفت با برداشت تمامی فقیهان غیرمالکی، با مبانی نویسـنده   مذکور بهدیدگاه 

هرچنـد  اگر بتوان بر اساس روایاتی نتیجه گرفت که  ؛ زیراداردناسازگاري جدي  المیزان
مقصـود جـدي    ،روایاتقرینه  ولی به ،حکمی مستحب است ،بر اساس ظهور خود قرآن

ظاهر آن بوده و حکم مـذکور واجـب اسـت، چـرا دربـاره معنـاي        برخالفاز این فراز 
کتابی دیگر، یا نفی ارتباط برخی آیـات کـه در   قراین برخی واژها یا عدم قرینت برخی 

نتوان از روایات اسـتفاده کـرد!؟ آیـا ایـن عملکـرد ایشـان چیـزي جـز          ،ندا ظاهر مرتبط
  روایات در فهم آیات شریفه است؟همچون غیرکتابی ن قرای کردن محکّم

 دیگـر یـا   طباطبـایی درصدد قضاوت در صحت برداشت عالمـه  هرچند نویسنده 
داللـت آیـه    ،فقیهان و مفسران نیست، ولی اشاره بـه ایـن نکتـه کـه برخـی فقیهـان      

کننـد (زنجـانی،    نـص اصـطالحی ارزیـابی مـی    حد  گفته بر وجوب متعه را در پیش
خود نشانگر عدم وضوح برخی آیات بوده، نیاز به  خودي )، به7106، ص22، ج1419

عـدم وضـوح    .کنـد  مبـرهن مـی   کـامالً  بـاره  درایـن توضیح مخاطبان واقعی قرآن را 
 هاي برخی استداللتوان با  حدي روشن است که نمی گفته و نیاز به توضیح در پیش

  واقعیت را عوض کرد. ،کالمی ـ انتزاعی
 رو روبـه هـاي جـدي    ، محور دوم کالم ایشان نیز بـا تردیـد  نخستبه اشکال  توجهبا

ی برآن است که متعه بر اساس همـین آیـه   یرواقراین  ایشان اگر با استناد به .خواهد شد
ـ  نه تنها وجوب ،همین روایات استناد به ایستیواجب شده است، ب ه زن متعه را مختص ب

متعـه را حتـی در    ،نگ با ظاهر آیات و روایاتهماهغیرمدخوله غیرمفروضه نداند، بلکه 
که مقتضـاي روایـات، لـزوم متعـه در زن     روشن شد  ؛ زیراواجب بداندنیز زن مدخوله 

رسد ایشان با نظر بـه وضـوح    نظر می ، ولی بههستمدخوله مفروضه و غیرمفروضه نیز 
درنهایت  درصدد است نشیند و میو قبول آن، بر مسند تفسیر  باره دراینمقتضاي مذهب 

امـر  این  ،که گذشت اي گونه خروجی آیه شریفه همان اندیشه رایج فقه شیعی باشد و به
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کـه   چنـان  کنـد؛  مـی داوري است که ایشان در مواردي مفسران را از آن پرهیز  همان پیش
بهترین شاهد بـر دیـدگاه نویسـنده اسـت کـه       ،تعامل ایشان با آیه محل بحث چگونگی

ی با سنّت در انطباق باورهاي دارد و سنّت تعلق جدي به پایگاه اییطباطبتأکید دارد عالمه 
از جهات متعددي مطلوب هرچند هاي فراوانی داشته است. این تالش  تالشکریم قرآن 

  .شود میو در موارد زیادي نیز موفق بوده است، ولی در برخی موارد سبب عدم انسجام 
شـود،   بدان اشاره می طباطبایی عالمههاي  سومین و آخرین محوري که درباره دیدگاه

عدم تبیین شفافی از اختصاص متعه بر زن غیرمدخوله غیرمفروضه است. اگـر در صـدر   
و درادامه خواستار متعـه بـراي   آمده میان  وضوح درباره چندین زن مطلقه سخن به آیه به

آنان شـده اسـت، بـر اسـاس چـه تبیینـی ایشـان متعـه را مخـتص بـه زن غیرمدخولـه            
ـ روشن داند.  مفروضه میغیر رف امـر بـه تنصـیف مهـر در زن غیرمدخولـه      است که ص

 ،که گذشتاي  گونه این ادعا به اینکه شود. عالوه بر نمیپیشین مفروضه سبب اختصاص 
  .باشد میدر تعارض » متِّعوهنَّ«با ظاهر فراز 

  نتیجه
ـ  هاي صورت با بررسی اره آنهـا  گرفته در برخی آیات که خوانش شیعی مشخصی درب

در این آیات بـه مبـانی روش تفسـیري خـود      ییطباطباشود که عالمه  ، روشن مینیست
 اینکـه  بـه  توجـه زیـرا با  ؛کاملی نداشته است يبند پايیعنی روش تفسیر قرآن به قرآن، 

شـدت از اتخـاذ رویکـردي روشـنفکرانه اجتنـاب       و به است بوده سنّت ایشان در پایگاه
دیگـر   عبارت باشد؛ به بند پايدارد، در این آیات نتوانسته است بر ظواهر یا تصریح آیات 

هاي فقهـی داشـته    هاز ورود به تفسیر در برخی گزار پیشداوري که  پیش یایشان با نوع
، درصدد انطبـاق آیـه   نشسته ،طرف باشد بی کامالً دقرآنی که بای ياست، در مسند مفسر

از دیـدگاه خـود    اینکـه  داوري عالوه بر بر باورهاي گذشته خود برآمده است. این پیش
ایشان یکی از آفات مهم علم تفسیر است، در برخی مـوارد عامـل عـدم انسـجام مبـانی      

در ابتـداي  اسـاس   بـرهمین شـاید   .روشی این تفسیر ارزشمند با خروجی آن شده است
خـود  بسا  چه ؛اجتناب خواهد کرداألحکام  آیاترد که از ورود جدي به تأکید دا ،المیزان
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کامل بـه روش قـرآن بـه قـرآن حتـی نسـبت بـه         يبند پايایشان متوجه بوده است که 
در وي ی سـنّت  گیري فقه جدیدي خواهد شد کـه بـا باورهـاي    ، عامل شکلاألحکام آیات

گفتـه،   در ذیـل آیـات پـیش    گرفته شناسی صورت که با روش تنافی آشکار است. همچنان
برخی دیگر  مخالف است وبا واقعیت عینی آیات  عالمهشود که برخی دالیل  روشن می

  کند.مدعاي ایشان را ثابت  یتواند تمام نیز نمی
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