دوفصلنامه علمی تخصّصی

واکاوی آیهی «مُتعـه»

براساس مبانی تفسیری علّامه طباطبایی

سالاوّل ،شماره ،2ص116-93



سیدعلیاصغر حسینی

1

محمّدحسن ربّانی

2

جواد معین

3




چكیده

آیهی  24سورهی مبارکهی نساء ،که از آن به آیهی « ُمتعه» یاا م شاو  ،باه بااان
ّ
مسألهی نکاح موقت م پر از  .نگرش متفاات اتتااا ی ت ها ا شااعه ت اها
ّ
سنت ،موجب اختالف ر تفسار این آیه شده است .مش ور تلما ت ها ای اماماه،
ّ
مشرتتات متعه را پذیرهته ت حکم به جواز ت إباحهی آن ا هاند رحاال کاه ایان
مشرتتات ،ر نگاه اه ّ
ّ
سنت مور اختالف اسات .گگاونگ بر اشات ت ه ام
حکم ها از یک آیه ،ناش بساار م م ر پذیرش ت یا تدم پذیرش آن حکام
توجاه ّ
ار  .آیه مور نظر ،یک از آیا ها است کاه ماور ّ
مفساران از جملاه
ّ
مرحاوم تالمااه طباطبااای بااو ه کااه احکااام پارامااون متعااه را از آن ،اسااتنبا
نمو هاند .نوشتار حاضر ،ضمن بررس تفسار آیهی متعه براساس مباان تفسااری
ّ
تالمه ،گگونگ ب رهبر اری ایشان از مباحث همچون «تاژهشناس  ،شأن ناوت،،
رتایت ،اصو ،هاه ،قرائت ت نسخ» را ر زمانهی اثبا جواز ت اباحهی متعه ،مور
تحلا قرار م هد.
ّ
واژههای كلیدی :تالمه طباطبای  ،مبان  ،آیهی متعه ،تفسار ،هاه ،نسخ.
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مقدمه
قرآن کریم کتاب زندگ ت رسنامهی هدایت بشری است ،که ر آن ناازهاای هار ی ت
اجتمات انسان ،برای تکام ما ی ت معنوی باان شده است .پارهای از آیاا  ،باه مباحا
اتتاا ی پر اخته ت پارهای یگر ،به رذائ ت هضائ اخالق اشاره م کند .بدی است که
آیا ناوران قارآن کاریم ،ضامن بااان مباحا ت اوری ت نظاری ،باه ارائاهی راهکارهاا ت
ستورهای تملا نااو م پار از تاا هار مسالمان بداناد ر کناار «آماوختن» ،م بایسات
گامهای تمل ناو بر اشته شو  .از این رهگذر ،پارهای از آیا  ،که شمارگان آن به حادت
پانصد آیه م رسد ،به «احکام» ت مسائ شرت م پر از که از آنها به «آیا ها » ت یا
«آیا األحکام» یا م کنند .ر این آیا  ،ر رابطه با احکاام شارت بساااری از مساائ
مربو به اهعا ،تبا ی ،همچون :نماز ،رتزه ،زکا  ،حج ،از تاج ،طاال ت  ...سا ن باه
ماان آمده است .آیهی «متعه» ناو یک از م مترین آیا ها ماور ّ
توجاه ّ
مفساران اسات
که با نوع نگرش ها خو  ،به اثبا ت یا ر ِّ جواز آن پر اختهاند.
ر این نوشتار ،آیهی متعه ر تفسار گرانسنگ المیزان فی تفسیر القررنن مور تحلا
ت تاکاتی قرار گرهته است .تفسار «الماوان» به زبان ترب ر باست جلد نگاارش یاهات ت
ّ
مجلد آن ر سا ،1351 ،از همان آغااز ماور ّ
توجاه اندیشامندان قارار
با پایان یاهتن آخرین
گرهت .این کتاب ،نه تن ا ر محاه تلم شاعه جایگاه تیژهای را از آن خو کار  ،بلکاه
نگاه اندیشمندان اه ّ
سنت را ناو به خو معطوف ار ( .سجا ی :1376 ،شماره9ت)10
ّ
ر زمانهی تفسار آیا  ،همچون یگار ّ
مفساران ،از اصاو ،ت
مرحوم تالمه طباطبای
ً
ّ
خاص پارتی کر ه است؛ گراکه اساسا ،هر ناوع نگارش تفسااری ،بار پایاهی یاک
مبان
سلسله مبان ت اصول استوار است ،که این مباان ر خاال ،تفساار ،نماو پاادا م کناد ت
بدی است که ر نوع بر اشت ت ه م آیا  ،ازجمله آیا ها  ،تأثارگذار خواهد بو .
ّ
ّ
ر خصوص تفسار آیا ها  ،هرگند جناب تالمه ر مادمهی تفساار خاو  ،تحلاا
این سته از آیا را به انش هاه م سپار (ر.ک :طباطبای  )13/1 :1390 ،تلا ر مااام
تم  ،به بح ت بسط آیا ها ناو پر اخته است؛ با این تفات که ر برخ از آیا  ،به
ّ ً
مفصال تفسار آیه مربوطه را بررس نمو ه است.
صور گذار ت ر پارهای از آیا ،

 .1ضرورت پژوهش
با ّ
توجه به پاشارهت تکنولاوژی ت انشهاای بشاری ر زماناههای گونااگون نظاری ت
تمل  ،به نظر م رسد بررس ت ناد آثاری تلم که ر ترهی معاصر به رشتهی تحریر ر
م آید ،ضرتری ت اجتنابناپذیر باشد .اینگونه ناد ت بررس ها ر گذشته جایگاه ُپررنگا
نداشت ت ّ
توجه گندان به آن نم شدّ ،اما امرتزه پس از گاپ ت نشر کتاب ت یا ماالهای ،ت
یا ارائهی نظریهای ر حوزههای نظری ت هکاری ،بالهاصاله اصاحاب اندیشاه ،آن اثار ت یاا
نظریه را مور بح ت بررس قرار م هند.
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همچنان اینگونه نادها با هدف ب ترساختن زمانههای پژتهشا ت ساامان ب شاادن باه
آثار تلم  ،گام مبارک ت مامون است که م تواند به رشد تلم «حوزههاای آموزشا ت
پژتهش » کمک کند؛ البته م توان به طور خااص باه مبحا «تفساار قارآن ت مباان » آن
پر اخت؛ گون با تجو گرایشهای م تلف هکری ت اتتاا ی ،بدی است که ناوع نگااه
نسبت به مبان ت اصو ،تفساری ،متفات خواهد شد.
ً
صوصا ر تصار حاضار ت باا ّ
توجاه باه
گاه هاصله گرهتن از اصو ،صحاح تفسار ،م
مسائ اجتماات ت سااسا حااکم ر بعضا از منااطا جاراهااای  ،موجاب گرایشهاای
نا رست ت انحراه تفسار م شو ( ّ
الصفار )6 :1420 ،کاه خاو ممکان اسات آغااز یاک
جریان انحراه ایدئولوژیک باشد .ایان ناوع بررسا ها هماشاه باه جنباهی سالب ت منفا
گرایشها نم پر از بلکه گاه آن ظراهتها ت نگاههای ِّ
خاص یک ّ
مفسر که کمتر ماور
ّ
توجه صاحبنظاران باو ه اسات را کنکااش م کناد .ازجملاهی ایان تفاساار ،م تاوان باه
«المیزان فی تفسیر القرنن» اشاره کر که یک از تفاسار م ام ت معتبار ر تصار حاضار
بو ه که از جنبههای م تلف تفساری به بررس آن پر اخته شده است ،تلا ُبعاد «ها ا »
آن کمتر مور ّ
توجه اندیشمندان قرار گرهته است.
ّ
ر همان راستا ،موضوع بررس اصو ،ت مبان ها تالمه ر تفساار آیاا اکحکاام،
شایسته به نظر م آید؛ گراکه:
ّات ًک :این تفسار ،به طور خاص ،نه تن ا مور استابا ،ت ّ
توجه اندیشمندان معاصار شااع
ّ
سانت (ر.ک :ساجا ی :1376 ،شاماره 9ت )10نااو
قرار گرهته بلکه ر آثار پژتهش اها
ّ
جایگاه تیژهای پاادا کار ه اسات؛ لاذا بایسات باا قات باشاتری باه آن پر اختاه شاو  ،تاا
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همانطور که مبان گوناگون اندیشهای ایشان ازجمله اندیشههای هلسف ت کالم  ،همواره
ا
ر بوتهی بررس قرار گرهته ،برای ّ
اتلان بار «مبانی فقهی عّلمه در تفسیر آیات فقهیی» نااو
مور بررس قرار گار .
ً
ثاناا :اینگونه نادها ت بررس ها ،موجب بالندگ ت رشد پژتهشهای آیندگان ،باه تیاژه
ّ
ّ
مفسران ت محااان حوزه هاای تلاوم اساالم خواهاد شاد ت راه را بارای ایشاان هماوارتر ت
آسانتر خواهد ساخت.
 .2پیشینه پژوهش

ّ
بر اسااس بررسا ت جساتجوی نگارناده ر نوشاتههای محاااان ت اندیشامندان ،اثار ت
ّ
نوشتاری خاصّ ،
اتم از کتاب ،مااله ت یا پایاننامه ،ر زمانهی بررس مبان مرحوم تالماه
طباطبای پارامون تفسار آیا ها ازجمله آیهی متعه ،یاهت نشد.

البته پس از جستجو ر ساایت رسام «پژتهشاگاه تلاوم ت هنااتری اطالتاا ایاران»
ّ
( )www.irandoc.ac.irت سااایت رساام «سااازمان اساانا ت کتاب انااه مل ا جم ااوری
اسالم ایاران» ( ،)www.nlai.irهااط کتااب باا تناوان «تبیری نرا و ظررار ت فق ری
ا
ررزا » بااه ساات آمااد کااه پایاااننامااه
عّلمرره طب طب ر ای ر المیررزان ز ر همینرره زق ر
کارشناس ارشد آقای اسماتا تااکف ر انشاگاه آزا ت اران باو ه ت ر ساا 1385 ،باه
گاپ رساده ت همانطور که از تنوان کتاب برم آید ،هاط به آیا اکحکاام کاه مرباو
به حاو جواست ،پر اخته شده ت سایر آیا ها مور بح ت تحااا قرار نگرهته است.
 .3طرح بحث

ّ
اینک ر پژتهش هرارت ،به بررس ت تحلا آیهی متعاه براسااس مباان تفسااری تالماه
طباطبای پر اخته م شو .

 .1-3ناهی متعره

ُ
َ ا
َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
َ ْ ْ َ ُ
ِّ
رم مر َورا َ ِل ُك ْ
الله َع َل ْی ُك ْم َو أز َّل َل ُك ْ
رم
و ال ُمحصن ت ِم َ النس ِ ِإال م ملكت أام ظك ْم ِكت ب
ِ
ِ
َ َ ْ َ َْ ُْ
ُ َ َ
ُ ُ ْ
ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ
َ ُ
َ ْ َ َُ َْ
أن ت ْبتغ ا ِبأم ِالك ْم مح ِص ِنی َ غ ْی َر مس ِف ِحی َ فم استمتعت ْم ِب ِه ِمن َّ فآت ه َّ أ ر َره َّ فراَر
ِ
ا
َ ُ
َ َ
َْ َ
َو ال ُ ن َح َعل ْیك ْم ِفیم تراض ْی ُت ْم ِب ِه ِم ْ َب ْع ِد الف ِراَ ِ ِإ َّن الله ك َن َع ِلیمر َز ِكیمر (نسااء)24/؛ «ت

زنان شوهر ار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (از راه اسار ) مالك شادهایاد؛ (زیارا

اسار آنها ر حکم طال است؛) اینها احکام است که خداتند بار شاما ّ
ماارر اشاته
است .اما زنان یگر غار از اینها (که گفته شد) ،برای شما حال ،است که با اماوا ،خاو ،
آنان را اختاار کناد؛ رحال که پاکدامن باشاد ت از زنا ،خاو اری نمایااد .ت زناان را کاه
ّ
متعه [از تاج موقت] م کناد ،تاجب است م ر آن ا را بپر ازید .ت گنااه بار شاما ناسات
ً
ر آنگه بعد از تعاان م ر ،با یکدیگر تواها کر هاید( .بعدا م تواناد با تواها ،آن را کام یاا
زیا کناد ).خداتند ،انا ت حکام است».
ّ
مسائ ت احکام مربو به « ُمتعه» ت یا «نکاح موقت» ر منااب ها ا  ،ذیا مباحا ت
موضوتا مربو به «کتاب النکاح» مطرح م شو  .یدگاه متفات شاعه ت اه ّ
سنت ر
نوع بر اشت ها از این آیه ر خصوص جواز ت یا حرمت متعه ،موجاب شاده اسات کاه
این آیه ت مسائ پارامون آن ،به یک از موضوتا اختاله بان هریاان تبدی شو .

 .1-1-3بررسی واژهی «زص »
تاژهها ر هر زبان  ،انتاا ،هندهی مفاهام ت معان هستند که ناش بساار م م ر این
زمانه بر ت ده ارند« .زبان قرآن» ناو از این م م مساتثنا ناسات؛ گراکاه تماام آیاا قارآن
کریم ،از ترکاب ت گانش تاژههای تشکا شده است که هر یک ر انتاا ،مفاهام ،ناش
را بر ت ده ارند( .ر.ک :زنجان )325 :1373 ،
ّ
ّ
اهمات شناخت تاژگان قرآن ت تحلا ابعا آن ت به تبارت «هاه اللاه» قرآنا  ،موجاب
ّ
تدهای از ّ
مفسران ،به سوی مباح لاوی ت تاژهشناس قرآن رتی بااترناد ت تفساار
شد که
خو را ر مسار کاتشها ت پاژتهشهاای تاژگاان قارآن قارار هناد ،باه طاوری کاه ایان
رتیکر  ،به مرتر زمان ،گرایش را ر زمانهی تفسار قرآن با تنوان «تفسار لاوی» باه تجاو
آتر  .مباحث مانند :کارکر های گوناگون یک تاژه ر قارآن ،حاااات ت مجااز ،تجاوه ت
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این آیه ر حااات تطف ت ا اماهی آیاا قبا از آن اسات کاه قارآن کاریم رصاد
ّ
معره کسان است که از تاج با آنها حرام بو ه ت لاذا قارآن کاریم ر آیاه( 24کاه آیاهی
مور پژتهش است) ت ر ا امهی آیا  22ت  23سورهی نساء ،گرته یگری که از تاج باا
ُ
َ ِّ
َ ُْ ْ َ
ّ
معرها م کناد .ر ایان آیاه،
ایشان حرام است را باا تباار
و المحصرن ت ِمر النسر ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
م توان ر تبار قرآن ف َم است ْمتعت ْم ِب ِه ِمن َّ ریشهی اصل اختالف تفساری ت ها ا
هریاان را جستجو نمو .
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نظائر ،ترا ف ت تظا ت ...ازجمله مباحث هستند که ر زمانهی تفساار لااوی ماور بحا
قرار م گارند .از اینگونه تفاسار ،گاه به «مفر ا قارآن»« ،غریاب الاارآن» ت «معاان
الارآن» ناو یا م شو که ازجملاه آن تفاساار م تاوان باه تفساار «معر ظی القررنن» (هراءاا
م ،) 207تفسار «غراب القرنن» (ابن قتابه ا م« ،) 276المفر ات فری غرارب القررنن»
(راغب اصف ان  -م ) 503ت  ...اشاره نمو ( .ر.ک :مو ب)225 :1380 ،
ّ
تالمه طباطبای ر تفسار الماوان ،اهتمام ّ
خاص باه مباحا لااوی ار  .هار گناد ر
پارهای از آیا به طور گذرا به تاژهشناس م پر از تل ر باشتر آیا  ،رتیاهی ّ
توجاه باه
تاژگان را حفظ م کند ت آنجا که ناازمند توضااح اسات ،مباحا مرباو باه آن را تبااان
م کند .ایشان ر توضاح ت تباان معان تاژههای قرآنا  ،گااه باه تاژههاا ت آیاا قارآن،
گاه به ترف ،گاه به س نان اندیشمندان لاوی ،ت گاه نااو باه اشاعار تربا مراجعاه
م کند ت ر خال ،این مباح  ،ر برخ موار ناو یدگاه لاویان را بررس ت ناد م کند.
ّ
یک از تاژههای که ر این آیه مور رنگ لاوی تالمه قرار گرهته ،تاژه «محصنا »
است .ایشان ر تعریف ایان تاژه م گویادَ « :
محصانا » جما «محصان» ت از ریشاهی
«حصن» بو ه ت اسم مفعو ،از باب إهعاا ،باو ه ت اصا ایان تاژه باه معناای «منا » آماده
است .به ژ محکم« ،حصان» یا «حصن» م گویناد؛ گاون ماان از ترت اهارا م شاو .
(طباطبای ) 266/4 :1390 ،
ّ
هر گند تالمه برای بر اشت معنا ،اشارهای به مناب تاژگان نم کند تل با مراجعاه باه
ّ
ّ
مناب لات ت قت ر تبارا آنها ،م توان نتاجه گرهت کاه تالماه از منااب لااوی بارای
ُ
توضاح تاژه مور بح  ،استفا ه نمو ه است .به تنوان نمونه م توان به توضااح طریحا ت
ابن منظور ر خصوص توضاح تاژه «حصن» اشاره کر که ایان تاژه را باه معناای «منا ت
جلوگاری» انستهاند( .ر.ک :طریح  235/6 :1375 ،؛ ابن منظور)119/13 :1414 ،
ّ
تالته بر مناب لاوی ،یک یگر از منابع که تالمه برای توضاح تاژههاا از آن کماک
م گار  ،آیا قرآن است که برای ه م معنای تاژههای قرآن به آن استنا م کناد .ایشاان
َ َّ
َ َ َ َْ َ
باارای توضاااح باشااتر تاژهی «محصاانا » بااه آیااهی شااریفهی و مر ْررا َم ابنررت ِع ْمررران ال ِت ر
َ
َ
أ ْز َص َن ْت ف ْر َ ر (تحریم )12/استدک ،کار ه ت م هرمایاد« :یاک معناای یگار حصان،
ّ
«تفت» است؛ گون تقت گفته م شو «احصنت المرأة» معنای آن این است که هالن زن

ّ
تفت به خرج ا  ،ت ناموس خو را حفظ کر ه است( ».طباطبای  )266/4 :1390 ،آیهی
ار که ر آن صافت «حصاان »
هو  ،اشاره به ب ش از استان زندگ حضر مریم
برای آن حضر  ،به معنای «تفافه» آمده است( .رازی)575/30 :1420 ،
ّ
همچنان تالمه ر ا امهی توضاحا خو ربارهی تاژهی «حصن» م گوید:
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جمله «أحصنت المرأة» ممکن است به صور معلوم ت یا مج و ،خوانده شو که ر هر ت
ّ
صور  ،گند معنا برای آن قاب تصور است :الف .به معنای زن با تفت ت پاکدامن است .ب.
زن که شوهر ار ت به تاسطهی شوهر ت از تاج ،حفظ شده است .ج .زن که آزا است ت بر ه
ت کناو ناست( ».طباطبای )267/4 :1390 ،

سپس خو  ،معنای ّتم را ر این آیه اختاار کر ه است( .همان)

ّ
ابوحاان معتاد است که «إحصان» معان م تلف ازجملاه «از تاجّ ،
حر یات ،اساالم ت
ّ
تفت» ار که ر هر جای به معناای متناساب آن خواهاد آماد .ایشاان ذیا آیاهی ماور
ّ
(ابوحااان)463/7 :1420 ،
بح  ،تاژهی «محصنا » را به معنای زنان شوهر ار م اناد.
ر رتایا ناو از این تاژه ،به زناان شاوهر ار تعباار شاده اسات( .تااشا )232/1 :1380 ،
همچنان این یدگاه ،به مشا ور امامااه نااو اساتنا شاده ت آن را «قاو ،أقاوی» خواندهاناد.
(طوس  ،ب تا)162/3 :
َ َ ْ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم به م ْن ُ َّ
 .2-1-3بررسی عب رت فم
ِِ ِ
«متعه» ر لات ،از «مت » ریشه یاهته ت به معنای ب ره جستن ت اساتفا ه نماو ن اسات.
(ابن هارس )293/5 :1422 ،این تاژه ر هاه ،بنابر اتتاا شاعه ،به ناوت از از تاج اطاال
ّ
ّ
م شو که ارای « ّمد » ت « َم ر» ّ
معان ت مش ص باشد ،لذا اگر مد تعااان نشاو  ،باه
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با این توضاح لاوی م توان گنان نتاجه گرهت که از تاج با زنان شوهر ار حرام اسات،
حا ،خواه تفاف باشند یا نباشند ،ر هر حا ،از تاج با این سته از زنان جایو ن واهد بو .
ّ
این بر اشات لااوی تالماه ،کاه منظاور از «محصانا » ر آیاهی ماور بحا  ،زناان
شوهر ار هساتند ،ر ساایر تفاساار نااو ماور پاذیرش تاقا شاده اسات؛ باه تناوان نموناه،
ا
زم شری ر الكش ف م نویسد« :تاژهی «محصنا » ر این آیه به معنای زنان شاوهر ار
است( ».زم شری ،ب تا)407/1 :
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نکاح ائم تبدی خواهد شد ت اگر م ر معان نگر  ،این نوع تاد ،از اساس باطا خواهاد
شد( .ر.ک :طوس  ،ال الف)340/4 :
شاید بتوان گفت یک از م مترین ت جنجال ترین ب شهای آیهی مور بح  ،تبار
ّ
َف َم ْاس َت ْم َت ْع ُت ْم به م ْن ُ َّ است که ر بان ّ
سانت باه صاور
مفسران ت هاا ان شاعه ت اها
ِِ ِ
ّ
جدی ت مبنای مور بررس قرار گرهته است ،بهگونهای که اختالها هریاان ر تفساار آن
به تضوح مشاهده م شو .
اخاتالف اصال ت اساسا ر ایاان تباار  ،کلات ت یااا تادم کلات آن باار «از تاج
ّ
موقت» است .شاعه به این تبار قرآن استنا کر ه ت «متعه» را جایو م اند ت اه ّ
سنت
ّ
بنابر ا لهی خو  ،برخالف شاعه ،جواز متعه را مور مناقشه قرار م هند.
ّ
تالمه طباطبای ر آغاز تفساار ایان ب اش از آیاه ،پااش از هار توضااح گناان بااان
ّ
م ار که منظور آیه از هع «استمتعتم» ب تر ید ،از تاج موقت است( .طباطبای :1390 ،
)271/4
ّ
ر تأیاد هرمایش تالمه م توان گفت که این یدگاه ،نظر مش ور ر نو شاعه است که
ّ
م الف ندار ت همگان بار جاواز ت حلاات آن اذتاان نمو هاناد( .قطاب راتنادی:1405 ،
 )104/2شاخ طوس این یدگاه را یدگاه « ُ
مذهبناا» م خواند( .طوس  ،ب تا)165/3 :
 .2-3الال اه و مشروعیت متعه
ّ
تالمه ر این آیه ،مربو به همان تبار قرآن م باشد که باا ّ
توجاه باه
تمدهی بح
ّ
آنگه گذشت ،شاعه این آیه را لال بر جاواز ت مشارتت ّات «متعاه» م اناد ت تالماه نااو
برای اثبا یدگاه خو که همان یدگاه مش ور شاعه است ،به کیل استنا م کند که باا
ّ
تاکاتی آن کی  ،م توان به برخ از مبان تفساری تالمه ناو پ بر  .کی ایشان باه ایان
شرح است:
ا
 .1-2-3لیل اول :شأن ظزول
ّ
ار  ،مبحا
تاوج
یک از مباح تلوم قرآن که ر تفسار قرآن کریم نااش قابا
«اسباب نوت »،است کاه انساتن آن ر تفساار ت بر اشات صاحاح از آیاا قارآن ،بسااار

ضرتر ار  .شأن نوت ،ت یا سبب نوت ،،از ابتدای ظ ور اسالم مور ّ
توجه صحابه ت تابعان
قرار گرهت ت ر تصرهای بعد ناو به طور خاص زمانهای برای تحااا ت تألاف هراهم نمو .

الف .رتیکر ایجاب  :ایشان بح اسباب نوت ،را برای تفسار ،رتشنگر ت ر تان حاا،
ضرتری م اند ت م گوید« :البته انستن آنهاا [اساباب ناوت ]،تاا انادازهای انساان را از
مور نوت ،ت مضمون که آیه نسبت بهخصوص مور نوت ،خو به ست ما هاد ،رتشان
ّ
ساخته ،کمك م کند»( .طباطباای  ،قارآن ر اساالم )134 ،بار اسااس ایان نگااه تالماه،
اسباب نوت ،،موجب رتشنگری ت ره اب ام ر ه م آیه م شو ت از همان رت ،شاناخت آن
را ضرتری م ساز .
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سبب نوت ،،مجموتهی رتیدا ها ،حوا ث ت یا پرساش ت پاساخهای باو کاه ر زماان
حضر رسو ،موجب نوت ،آیه ت یا آیات م گر ید .بادی اسات شاناخت ایانگوناه
رتیدا ها ت انستن حوا ث زمان نوت ،،به ه م تفساری آیا کمک بساار م ّما م کناد.
مسائ مربو به سبب نوت ،،با ّ
توجه به جایگاه بساار م ّم که ر تفسار قارآن اشاتند ،باه
صور یک انش ت تلم تبدی شده ت شناخت آن برای تفسار آیا قرآن کریم ،باه تناوان
یک ضرتر مطرح گر ید.
ّ
زرکش  ،شناخت اسباب نوت ،را برای ّ
مفسر کزم ت آن را ماادم بار ساایر مباحا تلاوم
قرآن م اند( .زرکش  ،ب تا )115/1 :ساوط ناو نوع ن م از مباح تلوم قرآن خو را باه
ّ
«معره سبب النوت »،اختصاص م هد( .ساوط  ،ب تا )120/1 :آیتالله معرهت ،اساباب
نوت ،را «تلم شریف » م اند ت معتاد است بسااری از اب اما ت مشاکالت کاه ر ه ام
آیا تجو ار با انستن سبب ت شأن نوت ،برطرف م شاو ت گاوی ایان تلام باه مانناد
نااب است که شب ا ت اشکاک را م ز اید ت کنار م زند( .معرهت)241/1 :1415 ،
ّ
تالمه ،مبح اسباب نوت ،را همانند سایر مباح مرتبط با تفسار ،با ّقت ت ّ
حساساات
ّ
خاص نبا ،م کند .ات ر تفسار «المیزان» ت ر کتاب «قرنن ر اسّلم» به این بحا
م پر از ت مسائ مربو به آن را مطرح م کند .ایشان حوا ث ت تقایع را که زماناهسااز
نوت ،آیا شدهاند را به تنوان «سبب نوت »،معره م کند(.طباطبای  ،قرآن ر اسالم)134 ،
ّ
تالمه ر مجموع ت رتیکر کل نسبت به سبب نوت ،ت رتایا آن ار :
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ّ
ّ
ب .رتیکر ناا انهّ :اما ر نگاه یگر ،تالمه کم نسبت به اساباب ناوت« ،بادبان»
م شو ت نگاه متفات ت منف پادا م کند .ایشان اکثر رتایا مربو به سابب ناوت ،را
به مناب اه ّ
سنت نسبت م هد ت بر این باتر است که ر منااب شااعه ،حادت گناد صاد
رتایت باشتر تجو ندار که البتاه هماهی آن رتایاا  ،مساتند ت صاحاح ناسات ت بایسات
بررس سندی ت متن شوند( .طباطبای  ،قرآن ر اسالم)134 ،
ّ
ّ
شاید رتیکر ناا انه تالمه نسبت به «حدی » بات شده اسات کاه «رتایاا اساباب
نوت »،را ر تان حا ،که ضرتری م اند ،به راحت قبو ،نکند ت ه م معاارف قرآنا را از
ً
آن ب نااز بداند ت گنان بگوید که «اساسا مااصد تالاهی قرآن مجاد که معااره ج اان ت
ّ
توجاه یاا هاا
هماشگ م باشند ،ر استفا هی خو از آیا کریمهی قرآن ،نااازی قابا
ّ
ّ
ناازی به رتایا اسباب نوت ،ندارند( .».همان )137 ،تلت این رتیکر ناا اناه ت ر نتاجاه
ّ
تدم پذیرش برخ رتایا مربو باه اساباب ناوت ،را م تاوان ر سا نان تالماه جساتجو
نمو  .ات پس از اینکه م گوید « ّتتب این رتایا [رتایا مربو به اسباب ناوت ]،ت ّ
تأما
ّ
کاه ر اطراف آنها انسان را نسبت به آنها بدبان م کند( ».هماان )134 ،تلات بادبان
خو را ر گوینههای همچون :اجت اا ی باو ن پاارهای از رتایاا  ،تنااقد ر رتایاا ت
گسترش اسرائالاا انسته ت گنان نتاجه م گار که پس «اتتما ی به اساباب ناوت ،بااق
ن واهد ماند( ».همان)136 ،
ّ
ناازمندی تفسار ،به شناخت اسباب نوت ،،قاب انکار ناست؛ لذا تالمه برای بارتنرهات
از این ب اتتما ی ،بار یگر قرآن را اص ت اساس قرار م هد ت بر این باتر است کاه اگار
این سته از رتایا  ،متواتر باشند ،قاب اتتما هستند؛ ر غار این صور  ،م بایسات پاس
از ترضه بر قرآن ،با معان ت مفاهام این کتاب آسمان  ،هم وان اشته باشد ،تاا بتاوان باه
آنها استنا نمو ( .ر.ک :همان)137 ،
نتاجه آنکه ایشان اتتبار رتایا مربو به سبب نوت ،را ر این م اند کاه یاا متاواتر ت
قطع الصدتر باشند ت ر سلسلهی سند ت متن آن مشکل تجو نداشته باشد ت یا اینکه باا
مفاهام ت معان قرآن کریم ،هم وان کند؛ به نظر م رسد این رتیکر  ،نگاه صاحاح باه
مبح اسباب نوت ،باشد؛ گون از یک سو ،رتایاا مربوطاه ماور ّ
توجاه قارار گرهتاه ت از
سوی یگر ،مطابات ت هم وان آنها با قرآن لحاظ شده است.

ّ
ّ
با حفظ این مادمه باید گفت که تالمه برای اثبا جواز متعه ر آیهی مور بحا  ،باه
ّاتلان لال که اشاره م کند ،مسألهی زمان نوت ،آیه است؛ ایشان معتاد است کاه ایان آیاه
همانند برخا یگار از آیاا ساورهی مبارکاهی نسااء ،ر مدیناه ت ر ناماهی ّات ،بعاد از
هجر  ،ناز ،شده است ،ت ر آن زمان اینگونه نکاح ،ر بان مسلمانان معمو ،ت متعاارف
بو هّ ،
حت پاش از ظ ور اسالم ناو این گنان نکاح مرسوم بو ه است( .ر.ک:طباطبای ،
ّ
 )272/4 :1390تالمه باش از این ،به مسألهی شأن نوت ،نپر اخته ت گاوی رتایاات را کاه
ربارهی زمان نوت ،این آیه بو هاند را پذیرهته است ،هرگند به آنهاا اشاارهای نکار ه تلا
گنان نتاجه گرهته که بر حسب رتایا مربو به تاریخ نوت ،،اص جواز متعه پاش از نوت،
ّ
این آیه ،امر مسلم بو ه است.

به معنای «طریا» ت «ساره» به کار م رت (جوهری )2138/5 :1410،که ر تاقا  ،هماان
معنای راه ت رتش را ر خو ار  .ر اصطالح ناو تبار است از قو ،،هع ت تاریر نبا ،
ّ
سانت ت شااعه اسات (مشاکان  )22 :1392 ،تلا
که این قسمت تعریف مور ّاتفا اها
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با بررس انجام شده توسط برخ پژتهشگران (ر.ک :تسکری ،ب تا )18 :ایان نتاجاه
ّ
ر مناب هریاان ،اص نکاح موقات ت
به ست م آید که بر حسب شواهد رتای ت تاری
تشری آن مور ّاتفا بو ه است .ه ر رازی معتاد است ر اینکه متعه ر آغاز اسالم مباح
ً
بو هّ ،اتفا نظر تجو ار تل اختالف ر آن جای است که آیا این تم بعدا نسخ شاده
است یا خار؟ (رازی)41/10 :1420 ،
ّ
ّ
بنابر آنگه تالمه باان کر  ،از تاج موقت یا همان متعه ،ر آغااز اساالم ماور قباو ،ت
پذیرش همهی مسلمانان بو ه است ت از این لحاظ م توان به تشری ابتدای آن استنا نمو .
َ ُ ُ ُ
ُ َ َ
البته ر آیهی ماور بحا  ،جملاهی فرآت ه َّ أ ُ ر َره َّ ف ِراَر را نااو م تاوان قریناهی
ّ
یگری انست بر اینکه «اص تشری از تاج موقت ،قب از نوت ،این آیاه بارای مسالمانان
ّ
مسلم بو ه که ر این آیه نسبت به پر اخت م ر آنها توصاه م کناد( ».مکاارم شاارازی ت
همکاران)335/3 :1374 ،
ا
ا
 .2-2-3لیل وم :استن به سنت
سنت» از ریشهی «سنن» مشتا شده ت جم آن « ُس َنن» استّ .
تاژهی « ّ
سنت ر لاات
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سنت سایر معصومان را همانند ّ
شاعهّ ،
سنت نبویّ ،
حجت م اند که ممکن است ایان
ّ
سنت ت باان ،به صور باان قول  ،هعل ت یا تاریر باشد( .آقابورگ ت ران )52 :1441 ،
اهمات ّ
ّ
سنت ،تا جای است کاه از یادگاه تماام مسالمانان ،باه تناوان ّتماان منبا
استنبا احکام پذیرهته شده است( .ر.ک :األماانّ )78 :1421 ،
سانت ر ه ام صاحاح ت
تفسار آیا قرآن ،ناش تاکی را بر ت ده ار  .پاامبر خو ّ ،اتلان ّ
مفسر قرآن کریم بو
ت ر آغاز ،تظافهی تباان ت تفسار آیا را بر ت ده اشت ،ت هرگاه صحابه ت یگر مسلمان
ر تفسار آیهای با مشک مواجه م شدند ،برای انستن آن مطلب ت ره اجماا ،ت اشاکا،،
به پاامبر اکرم مراجعه م کر ند( .ذهب )45/1 :1421 ،
سنت با قرآن ،پاوندی ناگستن است ت از همان ج تّ ،
پاوند ّ
سنت ت جایگااه آن بارای
ّ
هر مفسری هر گند تفسارش غار «اثری» باشد ،از ّ
اهمات تیژهای برخور ار اسات .تالماه
طباطبای ناو مانند یگر مفسران ،از « ّ
سنت» به تنوان یک از مناب تفساری استفا ه کر ه ت
ر جای جای المیزان از آن ب ره جسته اسات .ایشاان باه قارآنبساندگ اهراطا  ،اتتااا ی
ندار ت از همان رت با نگاه قاا به ّ
سنت ،از آن به تنوان یک از منااب خاو ر تفساار ،باه
خوب استفا ه نمو ه است .نگاه موشکاهانه ت قاا ایشاان ر اساتنا باه ّ
سانت ت رتایاا ،
ّ
حجاات ّ
تالمه قائ باه ّ
سانت ر تفساار ناسات ت
موجب شده است که برخ گمان کنند
قرآن را ر تفسار« ،مستا » م اند (ر.ک :رتشن ضمار ،تبا ی :1389 ،شماره  )12تل
سنت است ت اگر به ّ
تاقعات آن است که ایشان معتادند تفسار قرآن ،ناازمند ّ
ّ
سانت مراجعاه
نشو ت استنا ی هم از قرآن تجو نداشته باشاد ،بر اشات ّ
مفسار ،ناوت «تفساار باه رأی»
خواهد بو ( .طباطبای )133/14 :1390 ،

ایشان لا این ّ
حجات را برخ از آیا قرآن م اند (ر.ک :نحا  )44/کاه تصاریح
سنت ار ت از همان رت ّ
به پارتی از ّ
سنت را ّ
حجت انسته ت آن را «تال تلو قرآن» معره
م کند( .طباطبای  ،قرآن ر اسالم 87 ،؛ همو ،شاعه ر اسالم)75 ،
ّ
تالمه ر برابر خبر متواتر ،همان یدگاه مش ور شاعه را ار ت قائ به ّ
حجات آن اسات
ّ
حجات «خبر تاحد» را مشرت بر «تثو نوت » م اند ت م گوید« :خبار متاواتر ت
تل
ً
ّ
قطع پاش شاعه مطلاا حجت ت کزم اکتباع است ت خبر غار قطع (خبر تاحاد) باه شار
شرتاه ّ
اینکه مور تثو نوت باشد ،تن ا ر احکام ّ
حجت ما باشاد( ».هماان )85 ،ت ر

خصوص آیهی مور بح  ،گویا پس از بررس رتایا م تلف ر خصوص جواز متعه ،به
این نتاجه رساده است که این رتایا از تواتر برخور ار بو ه ت ّ
حجات ارند ،لذا باه تناوان
یک یگر از کیا خاو ر اثباا جاواز نکااح مناطا  ،ایان ساته از رتایاا را یاا آتر
م شو ( .ر.ک :طباطبای )272/4 :1390 ،
ٌ
ایشان ر «بح رتائ ٌ » به ذکر گندین رتایت بسنده م کناد ت ضامن «مساتفاد» ت
«متواتر» انستن این سته از رتایا  ،خواننده را به مناب حادیث ارجااع م هاد( .ر.ک:
طباطبای )291/4 :1390 ،
ّ
ر مناب رتای شاعه ،احا ی ت اخبار هراتان ربارهی جاواز نکااح موقات ذکار شاده
اساات .کتابهااای رتای ا همچااون :الك ر فی ،ت ررباب اکزك ر م ،ت وس ر ل الشرریعه ،ر
احا یث تحت تنوان «ابواب المتعاه» ،باه ذکار ایان ساته از رتایاا پر اختهاناد( .ر.ک:
بحران  58/2 :1416 ،؛ کلان  448/5 :1376 ،؛ طوس  ،ت ذیب اکحکام 248/7 :؛ ّ
حر
تامل )5/21 :1409 ،
 .3-2-3لیل س ا م :استن اص لی

این تلم ،ر یک تاسامبندی ،به گ ار ب ش اصل «مباحا الفااظ ،مباحا تالااه،
ّ
ّ
حجات ت اصوّ ،
ّ
تتمه که مربو به «تعاار ا لاه»
تملاه» ت یک ب ش به صور
مباح
ً
است ،تاسامبندی م شو (مظفر ،ب تا )8/1 :که تاریبا تمام مباح به جو ب ش «اصاو،
تملاه» به صور مستاام ت یا غار مستاام ر تفسار قرآن ناش ار .
البته ر بان مباح تلم اصو ،هاه ،مبحا «الفااظ» جایگااه تیاژهای ر تلام تفساار
ار  ،به طوری که ب ش زیا ی از قواتد مربو به تفسار را شام م شو (مصباح یاو ی،
 )158/2 :1380ت از همان ج ت است که یك ّ
مفسر ،زمان ما تواناد تفساار صاحاح از
آیه ارائه هد که ّ
تام ت خاص ت مطلا ت ّ
مااد را بشناسد ت بداند ظاهر ،باا ناص ،گاه هرقا
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یک از انشهای مور ّ
توجه ر بان تلاوم اساالم  ،اناش اصاو ،هااه اسات .تلام
اصو ،هاه ر تعاان استنبا های ها ت همچنان ر گگونگ تفسار برخ از آیاا قارآن
ً
کریم ،ناش بسوای ار  .تاریبا هر اندیشمند اسالم  ،برای ه م ب تر از گاسات مطالاب ت
ّ
مفاهام ین  ،م بایست آشنای حداقل با این تلم اشته باشد.
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ر تلم اصو ،هااه ،ماور بررسا قارار ما گاار ( .ر.ک :رضاای

ار ؛ اینگونه مباح
اصف ان )64 :1387 ،
ّ
تالمه ر تفسار الماوان ،تصریح به مباح اصو ،هاه نکر ه تل بررس تفسار برخا
از آیا  ،نشان م هد کاه ایشاان باا ّ
توجاه باه تاألاف «شررح كف ار اکصر ل» ر ماوار
ّ
متعد ی از این انش ب ره جسته است که به تنوان نمونه م توان به آیهی مور بح اشااره
نمو  .ایشان معتاد است که ر زبان قرآن ،معنای لاوی لفظ «متعه» همانند برخ یگار از
الفاظ همچون «صالة ،حج ،زکا ت »...مرا شارع نبو ه بلکه ر اثر کثار اساتعما ،ر
کاربر زبان شارع ،ت یا کاربر آن ر زبان تره مسلمانان ،معنای لاوی ت تاژگان خاو را
از ست ا ه ت به صور «حااات شرتاه» یا «حااات ّ
متشرته» معنای آن از «استمتاع ت
ّ
ّ
ب ره جستن» ،به «از تاج موقت» مباد ،گشاته اسات( .طباطباای  )272/4 :1390 ،یگار
اندیشمندان شاع ناو از همان رتیکر اصول ر آیهی مور بح را برای اثباا تشاری ت
جواز متعه ،استدک ،نمو هاند.
 .4-2-3لیل چ رم :استن به قرا ت
مباح مربو به قرائا قرآن ،یک از پاشناازهاای ه ام صاحاح تفساار آیاا قارآن
است .ر آغاز نوت ،قرآن ،پاامبر اکرم آیات راکه از طریا تح بر ایشان ناز ،م شد را
برای صحابهی خاص قرائت م کر ند .قرائت را م توان به تنوان ن ستان شااوه ر انتااا،
الفاظ ت مفاهام کالم تح قلمدا نمو .
ّ
تاژهی «قرائت» از ریشهی «قرأ» مشتا شده کاه ر لاات باه معناای خوانادن ت تلفاظ
کلما است .جوهری م گوید «قرأ» به معنای قرائت کر ن ت خوانادن اسات (جاوهری،
 )64/1 :1410ت از همان ج ات باه قارآن ،قارآن گفتاه م شاو ؛ گاون «ماارتء» اسات ت
خوانده م شو ( .حسان زبادی)218/1 :1414 ،
قرائت ،ر اصطالح تلوم قرآن  ،یک از انشهای مارتبط باا ه ام قارآن اسات کاه از
جایگاه تیژهای ر گگونگ تحلاا ت تفساار آیاا برخاو ار اسات .زرکشا ر تعریاف
قرائت م نویسد« :قرائتها تبار از اختالف مربو به الفاظ ت تبارا تحا اسات کاه
این اختالف ر رابطه با حرتف ت کلما قرآن ت کافات آنها از قبا ت فااف ت تشادید ت
امثا ،آنها از سوی ّقراء نا شده است( ».زرکش  ،ب تا)465/1 :

با انستن این تلم ،قرائت تاقع قرآن براساس آنگه از پاامبر ناا شاده باه سات
خواهد آمد ت ر نتاجه ،آیا  ،طبا تالت ت قرائت نباوی تفساار خواهاد شاد .از ایان رت،
پژتهشگران تلوم ت تفسار قرآن به این م م ّ
توجه اشته ،ت انش قرائت را ازجمله انشهای
مور نااز ر تلوم قرآن انسته ت از همان قرنهای ن ست ،اهتمام ّ
خاص باه آن ترزیدهاناد
ّ
توجاه ر ایان زماناه
به طوری که از همان سدههای ن ست تاکنون ،باش از صد اثار قابا
نگارش شده است (.برای اطالع از ه رسات ایان آثاار بنگریاد باه :المفلاح 168 :1420 ،؛
طالاان ).263 :1361 ،
ّ
تالمه طباطبای  ،تلم قرائت را « ّهنا » ر انشهاای قرآنا م اناد ت ر تعریاف آن
م گویدّ « :هن است که به ضبط ت توجاه قرائتهاای هفاتگاناه ،قرائتهاای ساهگاناه ت
ّ
همچنان قرائت صحابه ت قرائتهای شاذ م پر از ( ».طباطبای  ،قرآن ر اسالم)126 :
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یک از مباح م ّم که ر تلم قرائت قرآن مور بررسا قارار م گاار  ،قرائتهاای
هفتگانه ت یا همان «قرائاا ساب » م باشاد ت آن قرائتهاای از قارآن اسات کاه توساط
قاریان هفتگانه باان شده است.

ر مااب  ،برخ همچون سااد جوائاری ،شا اد ثاان  ،ماارزای قما  ،شااخ انصااری،
آخوند خراسان (زرنادی )168 :1420 ،ت باشاتر اندیشامندان شااعه ،ایان تاواتر را ّ
حجات
نم انند( .مؤ ب )253 :1378 ،این گرته بر این باترند که «مسألهی تاواتر قرائاا ساب ،
ً
ّ
تصور نبو ه ت معاو ،ناست؛ زیرا ر زمان هریك از قاریان هفتگانه ،ناق تاواتر
اساسا قاب
ً
صرها خو آن قاری بو ه نه یگران ،تگرنه آن قرائات بادت نسابت ا ه نما شاد ت جنباهی
اختصاص پادا نم کر ( ».معرهت)150 :1382 ،
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نکته قاب رنگ ر این بح این است که قرائا سب  ،آیا متواتر هساتند یاا خاار؟ باه
این معنا که اگر ر قرائا  ،اختاله باشد ،آیا م تاوان باه هار یاک از آنهاا اساتنا کار ؟
برخ تواتر را پذیرهته ت گفتهاند تواتر این قرائا نشان م هد که از پاامبر صاا ر شاده
ت رنتاجه هر قرائتّ ،
حجات ار ت م توان ر ماام اختالف به آن تم نمو  .ایان تاواتر،
اثر شرت هم ار ؛ به این معنا که نمازگوار م تواند به هر کدام از قرائتهاا ر نمااز خاو
ّ
تم کند .برخ همچون تالماه حلا  ،شا اد ات ،،حااجب  ،تضادی ت همچناان باشاتر
تلمای اه سنت این یدگاه را پذیرهتهاند( .زرندی)165 :1420 ،
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ّ
تالمه ر خصوص «تواتر قرائا » بر این باتر است که قرائتهاای هفاتگاناه ،متاواتر
نبو ه بلکه مش ور هستند (طباطبای  ،قرآن ر اساالم )159 ،ت بار هماان اسااس ت باا قباو،
ش ر قرائا  ،سایر قرائتها را نااو ماور ّ
توجاه خاو قارار ا ه ت ر پاارهای از آیاا باه
بررس آنها م پر از .
ّ
ّ
از رتیکر تالمه نسبت به قرائا متواتر ،م توان یدگاه ایشان نسبت به «قرائات شااذ»
را ناو انست .ایشان این نوع قرائت را مر ت م اند( .طباطبای  )300/4 :1390 ،بر هماان
ّ
ّ
مفصل را مطرح م کند ،ت باا بررسا ت قرائات
اساس ،تالمه ذی آیهی مور نظر ،بح
ّ
متواتر ت شاذ ،یدگاه شاعه که مبتن بر جواز متعه است را اثبا م کند.
ّ
ر مور آیهی هو  ،برخا  ،قرائات یگاری از شااعه کاه قرائات شااذی اسات را ناا
َ
ّ
مسم » کاه ر آن کلماه
کر هاند .آن قرائت گنان است« :ه َما ْاس َت ْم َت ْع ُت ْم به م ْن ُ َّن إلي أج
ٍ
ُ
ّ
مسم » اضاهه شده است .این قرائت را به کسان همچون ابا ّ بان کعاب ،ابان
«إل أج
ٍ
ّتباس ،سعاد بن جبار ،سدی ،ابن مسعو ت جمااتت یگار نسابت م هناد( .ابان کثاار،
 )226/2 :1419بر پایهی این قرائت ،برخ بر اماماه خر ه م گارند که ایشان با اساتنا باه
ّ
ّ
یک قرائت شاذ ت غار مش ور« ،جواز متعه» را ثابت کر هاند ،ت گون این قرائت ،شاذ است
ّ
ت مور پذیرش ناست ،بنابراین نکاح موقت هام نم تواناد ماور پاذیرش تاقا شاو  ،ت ر
ً
ّ
ّ
نتاجه اساسا به خاطر این قرائت شاذ ،اص جواز نکااح موقات ماور تر یاد قارار م گاار .
(ر.ک :آلوس )8/3 :1415 ،
ّ
مفسران اه ّ
تالمه طباطبای  ،یدگاه ّ
سنت را ناد م کناد ت م گویاد :یادگاه ایشاان
ً
ّ
پایه ت اساس تلم ندار ؛ گون اساسا شاعه ،قرائا شاذ را از هر یک از ائمه نا شده
باشدّ ،
حجت نم اند ،گه رسد به اینکه از غار معصوم ت ّ
توسط صحابه ت تابعاان ب واهاد
ّ
ّ
نا شو ( .طباطبای  )460/4 :1390 ،این نگاه تالمه نشان م هد که هرگند قرائت شااذ
ّ
برای این آیه باان شده ،تل ایشان بر اساس مباان خاو  ،قرائات شااذ را نپذیرهتاه ت قرائات
مش ور را معاار قرار م هد.
البته یا آتری این نکته ناو شایسته است که برخ همچون ش اد ثان  ،قرائت «إلي أج
ّ
م ّ
سم » را پذیرهته ت آن را به تناوان یاک لاا بارای اثباا جاواز نکااح موقات ،قلمادا
ٍ

ّ
ّ
کر هاند ت برخالف تالمه ،اشارهای باه شااذ باو ن آن قرائات نکر هاناد( .ر.ک :تاامل ،
)281/5 :1410
 .5-2-3لیل پنجم :منس خ ظب
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ن ناه

«نسخ» ر لات به معان م تلف ازجمله« :ازاله»« ،تعادی »« ،تحویا »« ،انتااا ،از
مکان به مکان یگر» ت «کتابت ت انتساخ» به کار م رت ( .سااوط  ،با تاا )647/1 :ر
اصااطالح تلااوم قرآنا ناااو معااان ت تعاااریف م تلفا باارای ایاان تاژه باااان شااده اساات.
ّ
آیتاللهخوی ر تعریف نسخ گنان م گوید« :نسخ تبار است از زای شدن ت بر اشاته
شدن حکم از احکام ثابت شرت ر اثر پایان یاهتن زمانش( ».خوی  ،ب تا)276 :
ً
تاریبا تمام ّ
مفسران ت انشمندان تلوم قرآن  ،ر خال ،تفسار ت یا اثر تلوم قرآن خاو ،
به نحوی به این مبح پر اختهاند ت رنگ ر آن را جاوء ناازهاای یاک ّ
مفسار انساته ،ت
گفتهاند تفسار ت ه م قرآن بدتن این تلم ،جایو ناست .اص تقوع نساخ ر قارآن ،از ساوی
باشتر انشمندان مسلمان پذیرهته شده است .ابن جوزی م گویاد :جم اور تلمااء ،تقاوع
ً
ً
نسخ را شرتا ت تاال جایو انستهاند( .ابن جوزی)13 :1422 ،
 .1نسخ ر تالت ت حکم؛
 .2نسخ ر تالت  ،نه ر حکم؛
 .3نسخ ر حکم ،نه ر تالت ؛ که این قسم ،مش ورترین گوناهی نساخ باو ه ت ماور
قبو ،همهی مسلمانان قرار گرهته است( .ر.ک :ساوط  ،ب تا)650/1 :
ّ
مرحوم تالمه ،اص نسخ ر قرآن را م پذیر ت معتاد است که قرآن مجاد ارای ناسخ
ت منسوخ است .ایشاان ر تعریاف ناساخ ت منساوخ ،اتماام اتتباار زماان حکام را ر نظار
م گار ت م نویسد « :ر ماان آیا احکام که ر قارآن اسات ،آیاات هسات کاه پاس از
ً
نوت ،،جای حکم آیات را که قبال ناز ،شده ت مور تم بو هاند ،گرهتاه ،باه زماان اتتباار
حکم قبل خاتمه م هد ،آیا قبل منسوخ ت آیا بعدی که ر حکام خاو  ،حکومات
بر آنها ارند ،ناسخ ناماده م شوند( ».طباطبای  ،قرآن ر اسالم)66 ،
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ر یک گونهبندی ،نسخ را به صور های زیر تاسام نمو هاند:
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ایشان نسخ به تسالهی ّ
سنت را نم پذیر (طباطبای  )275/4 :1390 ،ت باه اجمااع نااو
گندان ّ
توج ندار ت تن ا مور ی از نسخ را ما پاذیر کاه ت آیاهی ناساخ ت منساوخ بار
حسب ظ ور لفظ با یکدیگر مناها اشته باشند ت ر این صور آیهی ّتم ،ناسخ حکم
آیهی ّات ،است( .اتس  )319 :1381 ،ر ذی آیهی مور بح  ،یک از کیل که ّ
مفسران
ّ
َ َ ْ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم به م ْرن ُ َّ
اه سنت برای تدم جواز متعه باان نمو هاند ،این است که آیهی فم
ِِ ِ
نسخ شده است( .ر.ک :قرطب 130/5 :1364 ،؛ رازی41/10 :1420 ،؛ ابن کثار:1419 ،
226/2؛ ساوط )140/2 :1401 ،
ا
ا
 .1-5-2-3ا لهی اهل سنت بر ظسخ ناهی متعه
ّ
تالمه ،آیات را ذکر م کناد کاه احتماا ،م هاد برخا از ّ
تاماه بارای اثباا
جناب
ا ّ تای خو از آن آیا به تنوان «ناسخ آیهی متعه» استفا ه کر ه باشند .ایشان پس از ذکر
آیا « ،ناسخ» بو ن ها کدام را نم پذیر ت هر کدام را بنا باه لالا  ،توجااه کار ه ت ر
م کند .آن آیا تبارتند از:

َ َّ
ُ ُ
ُ َ َّ َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ
َْ
َْ
آیهی ّات :،و ال ِبا َ ه ْم ِلف ُرو ِ ِ ْم ز ِفر ن ِإال علی أهوا ِ ِ ْم أو م ملكت أام ظ ْم ف ِإظ ْم
َ َُ
ّ
َُْ َُ
َ ُ
ُ َ
َْ
َ َ َ
َ َ
ون (مؤمنون7/ا )5تالماه م گویاد کاه
ولئك ه ُم الع
ِلك فأ ِ
غیر مل ِمی فم ِ ابتغی ورا ِ

برخ گفتهاند این آیه ،ناسخ آیهی متعه است؛ گون ر این آیه قرآن م هرمایاد :هارکس باا
غار همسر یا کناوش نو یک کند ،تجااتزگر اسات( .طباطباای  )273/4 :1390 ،برخا از
مفسران اه ّ
ّ
سنت بر اساس این آیه م گویند که متعاه ،حارام اسات؛ گاون زنا کاه متعاه
م شو  ،نه زتجه محساوب م شاو ت ناه مملوکاه ،ت باه هماان ج ات ،آیاهی متعاه نساخ
م گر ( .ر.کّ :
جصاص)92/5 :1405 ،
َ

َّ ْ

َ ِّ ُ

ُ

آیهی تم :ا أ ُّا َ َّالن ِب ُّ ِإِا َطلق ُت ُم ِّالنس َ ف َطلق ه َّ ِل ِع َّد ِت ِ َّ (طال )1/؛ به ضمامهی
ّ
َ ََ ُ
َُْ
ْ َّ ُ
آیهی َو ال ُم َطلق ت َا َت َر َّب ْص َ ِبأظف ِس ِ َّ ثّلث ق ُرو (بااره )228/تالماه م گویاد ر ایان ت
ّ
آیه ،طال ت انفصا ،زتجان ،منحصر ر طال ت تده است ،ت حا ،آنکه ر متعه ،طاال
ّ
ت تده تجو ندار ( .طباطبای )273/4 :1390 ،
َ ُ

َ َ َ

ُ

آیهی سومَ :و لك ْم ِظ ْص ُف م ت َرك أ ْهوا ُ ك ْرم (نساء )12/لا ناسخ بو ن آیهی هو این
است که ر متعه ،ارث برای طرهان تاد نکاح تجو ندار ( .طباطبای )273/4 :1390 ،

َ

ُ

ُ

ُ ُ

ُ ُ

آیهی گ ارم :آیا تحریم نکاح ُز ِّر َم ْت َعل ْریك ْم أ َّم ر تك ْم َو َبنر تك ْم( ...نسااء )23/ت
ْ
ُ َ
َ ُ
َ ْ
تعد زتجا فر ظ ِك ُح ا مر طر َب لك ْرم ِمر َ ِّالنسر ِ َم نری َو ثرّلَ َو ُربر َ ( ...نسااء )3/ر
ّ
ها کدام از آیا هو  ،س ن از متعه ت نکاح موقات باه مااان نااماده اسات( .طباطباای ،
)274/4 :1390
ّ
ّ
سانت اشااره م کناد کاه
لا پنجم :تالمه به تنوان آخرین لا  ،به رتایاات از اها
ّ
توسط ّ
مکاه ت یاا ر ّ
گفته شده متعهّ ،
حجا الاو اع نساخ
سنت نبوی ر غوتهی خابر ،هتح
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شده است ت به همان خاطر یکبار مباح شمر ه شد ،ت سپس ر گندین مرتبه ،حرمات آن
اتالم گر ید( .طباطبای )274/4 :1390 ،
ّ
تالمه پس از باان ا لهی ّ
تامه ،مبن بر منسوخ باو ن آیاهی متعاه ،پاساخ شاب ا تار
شده را اینگونه باان م ار :
ا
ا
 .2-5-2-3پ سخ عّلمه به الال اهل سنت
َّ
ُ ُ
پاسخ لا ّات :،آیهی َو ال ِبا َ ه ْم ِلف ُررو ِ ِ ْم ...کاه باه تناوان آیاهی ناساخ معرها
ّ
شده ،قب از آیهی متعه ت ر مکه ناز ،شده اسات ،رحاال کاه ر آن زماان ،هناوز متعاه،
تشری نشده بو که ب واهد نسخ شو  .از طره یگر ،تاژهی «أزتاج م» شام زتجان ر
ّ
ّ
سانت
نکاح موقت ناو م شو ؛ گون تاد از تاج منعاد شده است ت ر رتایا خو اها
به این نوع ایجاب ت قبو« ،،نکاح» گفتهاند( .طباطبای )274/4 :1390 ،
ّ
ّ
همانطور که تالمه اشاره نمو ه ،از آنجا که «تادم زمان ناسخ بر منسوخ که یک از
شرائط تحاا نسخ است» (ابن جوزی )21 :1422 ،ر ایانجاا رتایات نشاده اسات ،پاس
نم توان آیهی مربوطه را به تنوان ناسخ پذیرهت.
ّ
پاسخ لا های ّتمّ ،
سوم ت گ ارم :تالمه نسبت به اساتدک،های قرآنا یگار (آیاهی
ّ
ارث ،طال  ،تعد زتجا ) به یک صور پاسخ م هد ت م گوید نسابت ایان آیاا باا
ً
آیهی متعه ،نسبت ّ
تام ت خاص ت یا مطلا ت ّ
مااد است ،نه ناسخ ت منساوخ؛ گاون ماثال ر
ّ
آیهی ماراث ،قرآن یک ّ
تام ت کل را باان کار ه کاه ر از تاج ائام ،زتجاان از یکادیگر
ّ
ارث م برند ،ت این تموم ّ
توسط سنت نبوی ت صاص خور ه است؛ به این معنا کاه زتجاه
ّ
ر از تاج موقت ،از زتج ارث نم بر .
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همچنان به طور کل ت تماوم  ،تقتا زتجاه ب واهاد از زتج جادا شاو  ،م بایسات
ّ
طال بگار  ،اک ر از تاج متعه که نااازی باه طاال نادار  .ر تحاریم ت تحدیاد از تاج
ّ
ائم ،منحصر ر گ ار زتجه م شو تل ایان محادت یت ر نکااح موقات تجاو نادار .
ّ
تالمه با این پاسخها ،ضمن ناد یدگاه منسوخ بو ن آیهی متعه ،سبب ایان گناان بر اشات
اشتباه را ،خلط بان ّ
تام ت خاص ،مطلاا ت ّ
ماااد ت ناساخ ت منساوخ م اناد ت رباارهی
ّ
ّ
ّ
ناسخ بو ن آیهی «تده» م گوید :ر نکاح موقت همانند نکااح ائام ،تاده ناااز اسات،
هاط ر مادار زمان با یکدیگر متفات هستند( .طباطبای )274/4 :1390 ،

تامه ،اص اینگوناهی نساخ را ّ
ّ
توساط
پاسخ لا پنجم :ایشان ر پاسخ به لا رتای
ٌ
ّ
سنت نم پذیر ( .طباطبای  )275/4 :1390 ،سپس ر ذی «بح رتائ ٌ » مباحا بسااار
قاا را پارامون هاع از جواز متعه باان م ار ( .طباطبای  )289/4 :1390 ،ر تاقا ایان
ّ
جمله نشانگر مبنای تالمه ر مسألهی نسخ است .آنطور که مش ص است ایشاان «نساخ
قرآن را با ّ
سنت» نم پذیر ت باط م اند.
ّ
ر خصوص ناسخ نبو ن «خبر تاحد» ،یدگاه تالمه با سایر اندیشمندان شاع یکساان
است؛ گون مش ور شاعه ناو خبر تاحد را به تنوان ناسخ آیا قرآن کریم نم پذیرند.
«خبر متواتر» ر یدگاه شاعه ،به تنوان ناسخ احکام قرآن تعریف شده است؛ گناانکاه
نویسندهی التم یرد بر این باتر است که ّ
سنت متواتر ت قطعا الصادتر ر هماهی زمانهاا
ً
ظااهرا باا ّ
توجاه باه تباارا
مور پذیرش شاعه بو ه اسات( .معرهاتّ )292/2 :1415 ،اماا
ّ
تالمه ،ایشان ّ
حت «خبر متواتر» را ناو ناسخ نم اند.
ظتیجره
ّ
تالمه طباطبای ر تفسار آیا ها  ،همواره بر اصو ،ت مبان خو پایبند بو ه اسات.
ّ
ایشان ر تفسار آیهی مور بح  ،با کنکاش مناسب از مباح تفسااری ت قات ر مباان
ها به گونهای منطا ت تلم  ،یدگاه اماماه ر خصوص جواز متعه را به اثبا رساناد.
مسألهی «اختالف قرائت» ت «نسخ» را م توان از جمله م مترین مبان تفساری ایشاان
ّ
ربارهی تفسار این آیه انست که ر کنار مباح یگری گاون :هااه اللااه ،سابب ناوت،،

ّ
ّ
حااناات نگارش
حجات رتایت ،ت همچنان مسائ مربو به انش اصو ،هاه ،توانسات از
تفساری شاعه هاع کند.
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ناگفته پاداست که هر کتاب ت نوشتاری بنا به کیل ممکن اسات کاسات های اشاته
باشد .ر تفسار این آیه ر الماوان« ،تادم مراجعاه باه متاون ت منااب م ام» م تواناد بارای
ّ
خواننده جای بس رنگ اشته باشد .البته با قت ر تفسار این آیاه ت گاه بساا ر تماام
ّ
تفسار الماوان ،این مطلب انسته م شو که آنگه تالمه به تناوان توضااح ت تفساار آیاا
ً
آتر ه ،غالبا مستند به سند ت منبع بو ه ،حا ،ممکن است تدم ذکار ایان منااب ر تفساار
ایشان ت به طور کل ر ترهی نگارش الماوان ،امر متعاره نبو ه باشد.
با اندک جستجوی  ،تن ا ر تفسار همان آیه ر الماوان مش ص شد که مباح مطارح
شده ربارهی آیهی متعه ،ر بسااری از موار  ،برگرهته ت مستند باه منااب م ّما اسات کاه
ّ
البتاه تالمااه باه آن اشااارهای ننماو ه اساات .هم اوان محتاوای تفساار ایاان آیاه ،بااا مناااب
ّ
لاتشناس  ،حدیث  ،ت تلوم قرآن نشان ا که تالمه آنگه ر تفسار م گوید بار پایاهی
پارتی از اصو ،ت قواتد تفسار شاعه است که ر این آیه ت آیا یگر ر سراسر المااوان باه
آن پایبند بو ه است.
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 .37عاملى ،زین الدین ،الروضة البهیة في شرح اللمعة  ،قم :کتابفروشى داورى1410 ،ق.

واکاوی آیهی «مُتعـه» براساس مبانی تفسیری علّامه طباطبایی

 .27هههههههههههههههه ،اإلتقان في علوم القرآن ،بیروت/دمش  :دار ابن کثیر ،بیتا.
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 .38عسکرى ،مرتضى ،الزواج الموقّت في اإلسالم ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .39عیاشى ،محمّد بن مسعود ،التفسیر العیاشي ،تهران :مکتب العلمیة اإلسالمیة1380 ،ق.
 .40قرطبى ،محمّد بن احمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تهران :ناصر خسرو1364 ،ش.
 .41قطب راوندی ،سعید ،فقه القرآن ،قم :کتابخانه عمومى آیت اللّه مرعشى نجفى1405 ،ق.
 .42کلینى ،محمّد ،الكافي ،تصحیح علی اکبر غفاری ،تهران :دار الکتب االسالمیه1376 ،ش.
 .43مستو ،محی الدین ،الواضح في علوم القرآن ،سوریه :دار الکلم الطیب1418 ،ق.
 .44مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،قم :دارالحدیث1392 ،ش.
 .45مصباح یزدی ،محمّدتقی ،قرآنشناسي ،قم :مؤسسه امام خمینی1380 ،ش.
 .46مظفر ،محمّد ،اصول الفقه ،قم :انتشارات اسماعیلیان ،بیتا.
 .47معرفت ،محمّدهادی ،التمهید في علوم القرآن ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی1415 ،ق.
 .48هههههههههههههههه ،تاریخ قرآن ،تهران :سمت1382 ،ش.
 .49المفلح ،احمد ،مقدمات في علم القرائة ،عمان ،دار العمار1420 ،ق.
 .50مکارم شیرازی و همکاران ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمیه1374 ،ش.
 .51مؤدّب ،رضا ،روشهای تفسیر قرآن ،قم :اشراق1380 ،ش.
 .52ههههههههه ،نزول قرآن و رؤیای هفت حرف ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1378 ،ش.

