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*حليمه رهگشاى

يدهچك
آن كمك مى#كـنـد و ازتبط با دانش تفسير،كه بـه فـهـم قـرعات مـرضويكى از مـو

ن آن بحث#ناگـوآن در شكل#هاى گـوعات قـرضوستگى#هاى ممكن مـيـان مـوپيـو
مى#كند،علم مناسبت است.

ص مناسبت يا عـدمانى در خصـواواهاى فـرن و چراب،چو> احز سـور٣٣در آي8 
جه تناسـبح شده است.در وتناسب جمله اخير آن آيه با ما قبل و مابعدش مطر

هى بهدن،گروضه بوه به معترهى اشارت است:گروان شيعه متفـاواء مفسرآن،آر
انى كه قائل بـهده#اند،مفسـره نمواد كالم اشـارتعريض و التفات و نيز فضـاى ايـر

ه#ها هستند طبعا به دنبال كشQ مناسبت نيستند.تيب آيات در سوردن تراجتهادى بو
د مى#باشد.كه با درشتار اثبات تناسب آيه تطهير با صدر و ذيل خـوهدف اين نو

ان بهاد كالم در كنار هم مى#توجه تعريض،التفات و فضاى ايرنظر داشتن چند و
كمال مناسبت آن با صدر و ذيل و آيات ماقبل آن دست يافت.

.(ع)،اهل بيت##(ص)ان پيامبران شيعه،آيه تطهير،همسرتناسب،مفسره�ها:اژكليد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه،گرو#(س)اهراده،استاديار دانشگاه الزاهنما:دكتر فتحيه فتاحى زآن و حديث.«استاد رم قرشد علوشناسى ارى كار.دانشجو*
آن و حديث».م قرعلو
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قدمهم
جهد تومورشد يافته و از دير بازآن رعاتى كه در دامن اعجاز قرضويكى از مهم#ترين مو

ستگى و نظم كلمات و انسجـامع پيوضوده است،موآنى بوم قران و دانشمندان علـومفسر
آن و تناسب ميان آنهاست.معانى قر

د:تناسب هر آيهاع مختلفى دار و انو١دچيز گفته مى#شوند و ربط ميان دوتناسب به پيو
ه،تناسبه،تناسب آغاز وپايان يك#سورد،تناسب آيات در يك سوربا آيه قبل وبعد از خو

٢ه.ه با محور اصلى آن سوره،تناسب آيات هر سوره با محور سورنام سور

داجه#كرا با اين مسئله موان رآنى،مفسرم قرش بيشتر در مباحث علوكاومان وگذشت ز
د بـهد دارجوجه تناسبى بيـن آيـات آن وه،چـه وعى در يك سورضـوع موجه به تنـوكه با تـو

عى سخن گفته،جدا ازضوه موص اين كه در بعضى آيات ديده شده،صدر آيه دربارخصو
ه سور٣٣عى كه ذيل همان آيه در صدد بيان آن بر آمده است.از جمله اين آيات،آيه ضومو

ة وكوّة و ءاتين الزلوّلى� و أقمن الصة االوّج الجاهليّجن تبرّ و ال تبرّتكنن فى بيوو قراب«احز
ف»معرواكم� تطهيرّرجس أهل البيت و يطهّه ليذهب عنكم الرّما يريد اللّله إنسوه و رّأطعن الل

د#است.«در خانه#هاى خو(ص)ان پيامبر#به آيه تطهير است.صدر اين آيه خطاب به همسـر
كاتنماز برپا داريد وزا آشكار مكنيد ود رگار جاهليت زينت#هاى خومانند روزار گيريد وقر

دگىاهد آلومايد:«خدا فقط مى#خومان بريد»#به دنبال آن مى#فرا فرستاده اش رفرخدا وبدهيد و
اىا برصيه#هايى رسپس تـوداند».وه گرا پاك وپاكيزشما ردايد وا از شما خاندان پيامبر بـزر

 آيه تطهير تناسبى باًاسد ظاهرجه به اين بيان به نظر مـى#ران پيامبر ذكر مى#كند.با توهمسر
سى تناسبسياق كالم به بررد وجوائن موآنيم با شناسايى قـرد.لذا ما برذيلش ندارصدر و

دازيم.اين آيه با صدر و ذيل آن در تفاسير شيعه بپر

معناى تناسب
ند ميانديكى است.و در اصطلالح به پيو و نز٣مناسبت در لغت به معناى هم شكلى

جىخار مناسبت#ها گاه در پديده#هاى عينى و٤د.دو چيز به هر جهتى كه باشد تعبير مى#شو
د و بهدتر مى#شوآن اين اصطالح محدوم قرشته#ها؛اما در علونوگاه در مكتوبات واست و

ه بهه با سـورتباط سـورند دو يا چند آيـه بـا هـم و ارعات يك آيه و پـيـوضوتباط ميـان مـوار
٥ن ـ عقلى يا حسى،عام يا خاص و… ـ تناسب مى#گويند.ناگوشكل#هاى گو
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امل بقاعى در تعريQ علم مناسبت مى#گويد:علم مناسبات علمى#است كه ما با آن عو
مينهايى است كه زع اين علم،آن اجزضوا شناسايى مى#كنيم و موه#ها رچينش آيات و سور

٦اهم مى#كند.ا فرند آن مطالب رپيو

اهميت و فايده علم مناسبات
آن است اينشايد مهم ترين فايده علم مناسبات،كمك به فهم و تفسير قرنخستين و

ه#ها در استنباطسوراى تفسير مى#باشد.و در جاى جاى آيـات واقع مقدمه#اى برعلم در و
مطلب به مدد آن آمده است.

ستگى در كالم باشد و شبهـهح است كه به ظاهر ناپيـوعلم مناسبات در جايى مـطـر
ًاآن به ذهن بيايد.آيه تطهير از جمله آياتى است كه ظاهرعات قرضودن ميان مونامتالئم بو

نانه زد.صدر كالم دربارذيل آيه تناسبى نـدارصيتى است و با صـدر واى چنين خصـودار
عى است،اگر آيه تطهير كـه بـهات شرم تحفظ آنان بر حجاب و دسـتـور#و لزو(ص)پيامبـر#

اهد گوياى مطلبـى#باشد،شـو(ص)نان پيامبراى تطهيـر زدنبال اين بيان آمده،استداللى بـر
اىاند تعليلى برد و نمى#توى ندارگارم با سياق آيه سازاز دوا فرخالف اين نتيجه است؛زير

نث به ضمير مذكر تبديلتبه ضمير مـون و يك مرگوال كالم دگرن رونان پيامبر باشد چوز
»#تعبيركميطهر» و#«ليذ هب عنكمد بايد به جاى##«نان پيامبربود زد با آنكه اگر در مورمى#شو

ى از فريقين نقلايات بسيار از اين گذشته،رو٧د.ا مى#آوركـن»##ر#«ليذهب عنكن»،«يطهر
ل#ناز(ع)،حسنين##(س)،فاطمه(ع)ت على#شده كه اين آيه در شان اهل بيت پيامبر يعنى حضر

م تمهيداتى انديشيد تا مبادا دست تحريQ و سياست#مفهوً#شخصا#(ص)و پيامبر ٨شده است.
ارد،اين تمهيدات كه هر از گاهى در قالـب اصـرف سازد منحرا از جريان اصلى خـوآيه ر

نه از آنن داشت.يك نموناگوت#هاى گود،صورخ مى#نموسالت بر اين معنا ران مقام راوفر
لى نـه#به مدت شش ماه و به قو(ص)ل#سوت رها اين است كه:حضـرارهمه تأكيدها و اصـر

#مى#آمد(س)ت فاطمه#ج مى#گشت به در خانه حضـراى اداى نماز از خانه خارگاه برماه،هر
 و تأكيد٩د».ائت مى#نموا قرقت نماز است و آيه تطهير روبانگ مى#داد كه اى اهل بيت!و

د.#نمى#شو(ص)نان پيامبر#اد از اهل بيت،همين#ها هستند و شامل زشده كه مر
عدم تناسب آن با آيات قـبـل وبـعـدشان شيعه در باب تناسب آيـه تـطـهـيـر و مفسـر

ند:تى دارديدگاه#هاى متفاو
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:Qده�اند.ه�اى به تناسب ننموكسانى�كه اشارال
ش غالبا در ميان تفاسيـرايات است:اين نگرى آنهـا روانى كه مبناى تفسيـر.مفسر١

بـه:ّل آيه و اختصاص آن به خمسـه طـيايات شان نـزوايى ديده شده كه ضمـن ذكـر رورو
ه به تناسب اين آيه با صدرو ذيل و آيات،اشار(ع) و حسنين(س)،فاطمه(ع)،على (ص)پيامبر

ده:هان»#از ام سلمه اين چنين نقل نموده#اند.چنان#كه صاحب#«البرد ننموقبل و بعد از خو
پت آمد در حالى#كه سـود آن حضر#نز(س)#فاطمـه##(ص)انه پيامبـرى دخت فرز روز

ندان دلبندت حسند:«همسر و فرزمو به او فر(ص)د پيامبر#ش آوراى پدرخاصى بر
ا بر سر آنانى ر#كساى خيبر(ص)ل الله#سوت كن».سپس رد من دعوا نزو حسين ر

تىالء اهل بيتى و عتـراللهم هـود:«مود و فرگاه خدا بـراشته داشت رو به بـاربر افر
ا درد ره بر آن شدم خو»#من با ديدن اين منظراهم تطهيرجس و طهرفاذهب عنهم الر

دند:«ام سلمه!تو به خير و سالمت در عقيدهموت فرم كه حضرشمار آنان در آور
١٠اهى ماند اما از اينان نيستى!»خو

تيب آيه هستند:دن ترانى كه قائل به اجتهادى بو.مفسر٢
هى تعيين جايگاه آيهتيب آيه هم داستان نيستند؛گرودن ترع اجتهادى بوان در نواين مفسر

#مى#دانند.صاحب اطيب البيان،احتمال داده كه معاندين(ع)سط معاندان اهل بيت#ا توتطهير ر
١١ باشد.(ص)اج پيامبرد ازوار داده تا به ظاهر در مورا اين#جا قر اين آيه ر(ع)#و دشمنان اهل بيت

ا به اجتهاد صحابه نسبت مى#دهند.هى ديگر تعيين جايگاه آيه تطهير رگرو و
د كهار دارد بحث به دنبال آياتى قـراب اين اشكال كه آيه مورعالمه طباطبايى در جـو

#است.پس بايد خطاب در اين آيه نيز بـه#(ص)ل خداسوان رخطاب در همه آيات به همسـر
د بحث متصل به#آنف در همين است كه آيا آيه مور#باشد!مى#گويد:حر(ص)ان پيامبر#همسر

ا منكر اسـت وه شده،هميـن راياتى كه بـدان اشـارن روتتمه آنها اسـت يـا نـه،چـوآيات و
٧٠ل شده و حتى در بين اقعه جداگانه نازد بحث به تنهايى و در يك ومايد:آيه مورمى#فر

انط به همسرد كه بگويد آيه شريفه به دنبال آياتى مربـود ندارجوايت هم وايت،يك رورو
لسوان رص همسرد بحث مخصول شده حتى آنها هم كه گفته#اند آيه مور#ناز(ص)ل خدا#سور

لسول شده حال يا اين است كه به دستـور رخداست،نگفته#اند آيه در ضمن آن آيات نـاز
#اصحاب در هنگام(ص)ل خدا#سوحلت رش دادند و يا بعد از رار#دنبال آن آيات قر(ص)خدا#

د بحثد اين احتمال اين است كه اگر آيه مـورّشته#اند.مؤيآنى در آن#جا نـوتأليQ آيات قر
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١٢د.ا دارما بعد آن كمال اتصال و انسجام رد ما قبل وحذف شو

اتت عبارّقيفيد اين كه به اجماع علماء مبنى بر توجوفت در#«التمهيد»#با وآيت الله معر
د اين اجماعسد در اين مورمان تصريح مى#كند،به نظر مـى#رل زكلمات در آيات در طـوو

ت باجه به عدم تناسب اين عبـارا ايشان در ادامه مى#گويد:با تومحقق ندانسته است؛زير
ماد كه برى دارفته باشد يا سبب ديگرت گر#صور(ص)د به امرپيامبر#سياق اين آيه،احتمال دار

١٣شيده است.پو

خى نسبتار»#ذيل آيه تطهير مى#گويد:براالنواستا عالمه مجلسى در#«بحاردر همين ر
اياتى از فريقين در دست داريمند.ما رواض داربه تناسب آيه تطهير با صدر و ذيل آيه اعتر

١٤اه نيافته باشد».فته تا اشتباهى در آن رت نگرم صورسط معصوكه نظم فعلى آيات تو

ند.اء مختلفى دارجه تناسب آيه آرانى كه در ومفسرب:
ه#هاتيب آيات در سوردن ترقيفى بوانى كه به دنبال كشQ تناسب هستند به تو مفسرًغالبا

ده اند:اى تناسب ذكر نموا بره مختلفى رجومعتقدند و و
ت است از اين#كهاهد عبارضى كه متكلم مى#خواض به جهت غراعتردن آيه:ضه بومعتر

د در خالل يك كالم كه با يكديگـر اتـصـالاب نداريك جمله يا بيشتر كه مـحـلـى از اعـر
اضى است كه شخص بليغ به آنها نظرسيدن به اغراى رند بيايد و آن دفع ايهام برى دارمعنو

١٥د.دار

ل شدهع كه اين آيه فقط در شأن خمس8 طيبه نازضوجه به تعريQ مزبور و اين موبا تو
ند متعـال ازد خداود كه هدف و مقصوح مى#شوال مطر اين سؤ (ص)نان پيامبـراست و نه ز

#چيست؟#(ص)نان پيامبرط به زار دادن اين آيه در بين آيات مربوقر
ه مى#كند و مى#گويد:آيهف فصحا به اين طريق اشارب و عره سخن عرسى به شيوطبر

ى درفته است.وار گر#قر(ص)اج نبى#ضه#اى است كه در بين آيات خطاب به ازوجمله معتر
ب است كه در اثناى كالم#شان،ف و عادت فصحاى عرجيه جايگاه آيه مى#گويد:اين عرتو

ند وه مى#گيره بسيار بهردند و از اين شيول بر مى#گرده سپس به كالم اوى كرخطاب به ديگر
١٦ه گفتار بسيار است.نه و اين شيوآن از اين نمودر قر

ستگىابطه و پيوان#»##دو ردر تفسير من #«هدى القرن:جه به نقش تربيتى و اجتماعى زتو
ده است:د و آيات قبل ذكر نموميان اين آيه با صدر و ذيل خو
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ه به تناسب صدر وابطه كلى كه اشارن:راجتماعى زجه به نقش تربيتى وتول:ابطه اور
جهـىن مسلمان مى#باشد،اين اهتمـام و تـونان پيامبر و از جمـلـه زن زامود پيـرذيل آيه دار

د و آن ازن مسلمان در شكل تعاليم تربيتى،اجتماعى و سيـاسـى داراست كه اسالم بـه ز
دچشمه مى#گيراده مسلمان سرن در جامعه مسلمان و خانوقعيت حساس زجه دين به موتو

نهو نيز از نقش خطير او در ساختن آينده آن ـ#تحقق هدف اسالم ـ كه بناى يك جامعه نمو
دد.بسا علتن آغاز مى#گرد# از اخالق فاضله زنه#نشأت مى#گيراده نمواست و از يك خانو

ن به ميانه زه كه پس از يك سلسله تعاليم درباراده فاضل و پاكيزسخن گفتن از يك خانو
آنى باشد.ه#اى به اين تعاليم قرآمده،اشار

)٣٣/٢١اب،(األحز»ة حسنةل الله اسوسوقد كان لكم فى رى به آيه#«لّمفسر با تأسم:ابطه دور
#مى#باشد(ص)ى پيامبر#هبرل محور رداخته و مى#گويد:آيه حوستگى آيه با آيات قبل پربه پيو

ل خدا متجسد مى#باشد و پس از ايشـانسوى در شخص رهبـرل خدا اين رسومان رو در ز
ده،دگى تطهير نموا از آلوى با اقتدا به اهل بيت پيامبر كه خداآنها رهبرسالت و رامتداد آن ر

ال او رسواجب است كه خدا و رنان پيامبر وادامه مى#يابد و همان طور كه بر مسلمين و ز
ادگى رع آلوند هر نوند و خداو#كه اهل بيت پيامبر(ع)اجب است كه از ائمه#اطاعت كنند،و

١٧تريشان داده،اطاعت كنند.ا و عصمت برده و به علم،تقواز آنها دور كر

سد اگر اين مطلب#«آيه تطهير»#در لفافه بيان شده است به جهـتاين به نظر مى#ربنابر
تا اين آيه،عصمت و طهارده كه خيلى ايجاد حساسيت نكند،زيرفضاى سياسى آن روز بو

د.از اين رو،اطاعت از اهلا به دنبال دارقائل است و اطاعت از آنها ر#(ع)#اى اهل بيتا برر
د.ار مى#گير#قر(ص)ل الله#سول اطاعت از ر#در طو(ع)بيت#

نه با تاكيد بر اينكه آيه تعـريـضـىصاحب تفسير نمـو:(ص)ان پيامبـرتعريض به همسـر
فته#ايد،پسار گرت قر#كه شما در ميان خاندان عصمت و طهار(ص)نان پيامبر#اى زاست بر
لش و جانشينان بعـد از اوسـوده و هميشه از خـدا و رد بوفتار خـواظب اعمال و ربايد مـو

اطاعت نماييد،مى#گويد:
ار داريد كهاده#اى قر#بگويد شما در ميان خانو(ص)ان پيامبراهد به همسرآن مى#خوقر

نخت عصمت و در كـانـوم#اند،كسى كه در زير سـايـه درهى از آنان معـصـوگرو
شامود باشد و فراقب خوان مرار است كه بيش از ديگراوفته،سزار گرمان قرمعصو

ليت#هاىم پاك در آن است مسئواده#اى كه پنج معصونكند كه انتساب او به خانو
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١٨ند.انى از او داراوات فراى او ايجاد مى#كند و خدا و خلق خدا انتظارسنگينى بر

هاف متكلم از سخن در بـارجه به اينكه:التفات؛انـصـربا تو:(ع)� التفات به اهل بيـت
قتى گوينده در سخن از اسلوبىه مخاطب مى#باشد و با اين فايده كه وغايب به سخن در بار

ندهاى شور و حال شنود سخن او بيشتر به دل#ها مى#نشيند و برب ديگر منتقل مى#شوبه اسلو
١٩دد.ه استماع او مى#گربهتر است و انگيز

نه بيان مى#كند:ا اين#گوتضى عاملى فلسفه التفات در آيه رجعفر مر
دن پليدى ودوابع ز،از تو(ص)نان پيامبر#فلسفه التفات در اين نكته است كه تاديب ز

نه عيب وامى#داشت آنان است تا به سبب آن،هيچ گـو#و گر(ع)دگى از اهل بيـت#آلو
ا ازسد،و اين نهايت اهتمام به اهل بيت است كه پليـدى ر#نـر(ع)ادى به اهل بيت#اير

كت الهى يـادآورب يك حرچودايد و در چـارب است بزكسى كه به اهل بيت منسـو
اپاندگى مى#كنيـد كـه سـر#در كنار خانـدانـى ز(ص)ان پيامبـر#د كه شما همـسـرمى#شـو

ى اين است كه درارا و عصمت از گناه است،و شايسته ايـن هـم#جـوت،تقـوطهار
٢٠ظيفه#ساز است.ا باشيد و انتساب شما به اين جمعيت وت و تقوجه عالى از طهاردر

ل ام سلمهى حاكى از اين است كه آيه تطهير در منزايات بسياررواد كالم:فضاى اير
ل ايشان نشانگر يـكت ـ در منزل اين آيه ـ دال بر عصمت و طهـارل شده است و نـزوناز

د و اين#كه ام سلمه در ميان#بو(ص)نان پيامبر#اى ام سلمه نسبت به ديگر زى برترفضيلت و بر
لتى شد؟د كه شايسته اين چنين منزگى#هايى بواى چه ويژان پيامبر دارهمسر

#خبـر(ع)ئيل#قتى جـبـردند تا جايى كـه و و#بو#(ص)ل خـداسوار رالQ:ايشان صاحـب اسـر
مد عموى نزدند و وا به ام سلمه گفته بـود،اين مسئله رده بوا بيان كـر#ر#(ع)شهادت امام حسين

٢١د.معتقد بو(ع)#ش عظيم داشت و به طرز خاصى به على##ارز(ص)ان پيامبر#ه يارمسلمانان به ويژ

ا بر ضدده#اى ر#فعاليت گستر(ع)ب:هنگامى#كه به ام سلمه خبر دادند كه دشمنان على#
داخت واخالص تمام به دفاع از حق پرامى،با ايمان وى گردند،اين بانوع كر#شرو#(ع)على

ه به آيه تطهير ـ در خانه من و در اين سجـده گـاهـمگند!اين آيه ـ اشارد به خداى سـوموفر
٢٢د آمد.فرو

 جمع بندى:
ـ تعريض به همسراين سه وبنابر ،#(ع)،التفات به اهل بيت#(ص)ان پيامبرجه تناسب اخير 
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ا مطالعها با صدر و ذيل مستدل مى#كنـد زيـراد كالم ـ در كنار هم تناسب آيـه رفضاى ايرو
#با لحن تند سخن(ص)ان پيامبر#ند با همسرساند؛خداواب مى#ر احز٣٣تا ٢٨ع آيه#هاى مجمو

د آيهد آشنا سـازگ خوليت#هاى بزرمسؤظايQ سنگيـن وا به واهد آنان رمى#گويد و مى#خـو
غم التفات بـه اهـلامى#داشت مقام آنها است عـلـى رگـر#و(ع)تطهير كه در شأن اهل بـيـت#

ى اين نكته كه در مـيـان#است و يادآور#(ص)ل خداسـوان ر#تعريضى نيز به همـسـر(ع)البيـت#
ا كه انتسابت و عصمت از گناه هستند،چـرندگى مى#كنيد كه در نهايت طهارخاندانى ز

اد كالم ـل ام سلمه ـ فضاى ايرظيفه#ساز است ضمن اينكه آيه در منزشما به اين خاندان و
امر الهىاى اوب ايشان در اجرد خو#و به دنبال عمل#كر(ص)ان پيامبر#ان يكى از همسربه عنو

امر الهى يكسان نيستنداى اوان پيامبر در اجرل شده است و اين نشان مى#دهد كه همسرناز
جه در كنار همكت الهى ام سلمه باعث چنين فضيلتى شد.بنابر#اين،لحاظ اين سه وحرو

قيفىه#ها تون مى#كند.پس ما معتقديم جايگاه آيات در سـورهنموا به فهم جايگاه آيه رما ر
د مى#باشد.است و آيه تطهير در كمال تناسب با صدر و ذيل خو
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