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Abstract
The Qur'an, as the main source of responses to the problems of the 
political life of Muslims, has always been exposed to different po-
litical interpretations. The impressions are sometimes damaged by 
different views, such as the Siyaq law concerning words, sentences, 
and verses.
 In the meantime, part of the problems in the field of Siyaq [context] 
is related to the context of the verses. The invalid interpretations 
have raised the question “What harms do threaten the political per-
ceptions in the context of the verses?”  
This research emphasizes that these perceptions in the field of using 
the context of the verses have suffered various damages, including 
neglecting the context of the verses and incorrect use of the context 
of the verses. This research is based on gathering information in the 
library based on descriptive and analytical methodologies.
The result of the research is to prove the problems of percep-
tions and conclusions because of neglecting the context[siyaq] of 
the verses (such as neglecting the context of the verses leading 
to the absence of political meanings of the words, negligence of 
the non-political and governmental relationships of the words, the 
verse being unrelated to the political and governmental dignity; ne-
glecting the opposition of the context to the claim of the political 
tyranny of the Prophet (PBUH) ) or the invalid use of the context of 
the verses (such as the lack of criterion for the unity of the subject; 
the inability of the context to restrain the generality of the meaning 
of the verse; the incompatibility of the context with the generality 
of the verse) in addition this paper is to provide solutions for the 
aforementioned problems.
Keywords: Quran; politics; political perception; the context of the 
verses
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نوع مقاله: پژوهشی

 بررسی مقایسه ای برداشت های سیاسی از قرآن
در عرصه قاعدۀ سیاق در آیات 

)تاریخ دریافت: 1401/02/24- تاریخ پذیرش: 1401/12/03 (
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.7.1.4.3

محمد عابدی1

چکیده 
قرآن، به مثابۀ مرجع اصلی پاســخ به مسائل حیات سیاسی مسلمانان، همواره 
در معرض برداشــت های سیاسی مختلف بوده است. برداشت هایی که گاه، در 

عرصۀ سیاق و به ویژه، سیاق در آیات، دچار آسیب هایی شده اند.
برداشــت های سیاسی نامعتبر در عرصۀ سیاق آیات، و گسترۀ این آسیب ها در 
بخش غفلت از سیاق )مانند: غفلت از سیاق آیات منجر به عاری پنداری الفاظ 
از مفاهیم سیاسی؛ عدم توجه به بی ارتباط بودن آیه با شأن سیاسی و حکومتی؛ 
غفلت از مخالفت سیاق با ادعای استبداد سیاسی پیامبر( و استفادۀ نامعتبر 
از ســیاق آیات)مانند: نبود مالک وحدت موضوع؛ ناتوانی ســیاق از تخصیص 
عمومیت مفهوم آیه؛ ناســازگاری سیاق با اطالق آیه(، ضرورت آسیب شناسی 
این گونه برداشت هارا دوچندان می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر، به مقتضای 
موضوع، روش توصیف و تحلیل، را در ارزیابی برداشــت ها به کار بسته است. 
وبه دنبال اثبات آســیب پذیری برداشــت ها در چگونگی غفلت از سیاق آیات 

است، و ارائۀ راه کارهایی برای رفع آسیب ها می باشد.

کلید واژه ها: قرآن؛ سیاست؛ برداشت سیاسی؛ قاعده سیاق، سیاق آیات
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مقدمه
برداشت  سیاسی از قرآن کریم به خاطر نیاز جوامع اسالمی به مدیریت حیات اجتماعی، 
از طریق آموزه های سیاسی قرآنی، نسبت به دیگر انواع برداشت ها، همواره کانون توجه 
بوده است. در عین حال، این برداشت ها به جهت ارتباط وثیق با منافع حکومتی و قدرت 
سیاســی و... با آسیب های گسترده ای مواجه بوده اند. در این میان، بخشی از بسترهای 
آســیب زا به چگونگی کاربست سیاق آیات مربوط است، زیرا در موارد متعدد، این قاعده 
به کار بسته نشــده، یا از آن استفاده نادرست شده است، و همین رویکرد، بستر تأمین 
برداشت های سیاســی مورد نظر افراد و مکاتب شده است. این مشکل، آسیب شناسی 
برداشت های سیاسی از قرآن کریم در عرصۀ سیاق آیات را به ذهن متبادر می کند. اگر 
بتوان آسیب های متعدد برداشــت های سیاسی در عرصۀ کاربست نادرست سیاق آیات 
یا غفلــت از آن ها را با اصطیاد نمونه هایی از آن، تأییــد کرد، این اثبات عینی صورت 
می گیرد و انگیزۀ الزم برای تدبیر تمهیدات معتبرســازی برداشــت های سیاسی فراهم 

می آید.
این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است، براین فرض تأکید دارد 
که برخی از برداشــت های سیاسی در »کاربست ســیاق آیات« یا »بی توجهی به آن« 
آسیب  دیده اند. مقایســۀ نمونه های متعدد عینی این آسیب ها، تحقق آسیب پذیری در 
ابعاد مختلف را در عمل اثبات می کند و مقایسه و نقد نمونه هایی از برداشت های موجود 
از منظر ســیاق آیات، مسیری به سوی کشف آسیب ها می گشاید و با اثبات نمونه هایی 
از آســیب پذیری برداشــت ها در دو قلمروی غفلت از ســیاق آیات و استفاده نامعتبر از 
سیاق آیات به ایجاد انگیزۀ الزم برای ارائۀ راهکارهای اصالح آسیب ها و ارائۀ برداشت 

سیاسی معتبر یاری می رساند.
بررســی پیشینۀ تحقیق، حاکی از آن اســت که تحقیق خاصِّ در موضوع این پژوهش 
یافت نشــد؛ جزء این کــه نگارنده به اقتضای تمحض در حوزۀ تفســیر سیاســی، به 
این موضوع ورود داشــته اســت. اثر درحال انتشــار نگارنده، با عنوان »آسیب شناسی 
برداشــت های سیاسی از قرآن کریم« به آســیب های کاربست سیاق آیات یا غفلت از 
آن نیز اشــاراتی دارد. همچنین در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، کرسی علمی 
ترویجی با موضوع »کاربرد ســیاق در برداشــت های سیاسی از قرآن« در شهریور ماه 
1400 برگزار شده که در آن به نقد آسیب های استفاده یا غفلت از سیاق آیات اشاراتی 
شده است، اما آثاری نیز به صورت عام نوشته شده است؛ مانند: »آسیب شناسی تطبیق 
قاعدۀ ســیاق در تفسیر آیات قرآن« که به ذهنیت های مختلف مفسران از سیاق و آثار 
آن در تفســیر، توجه دارد)حسینی کاشانی، 1393: ش21(؛ در مقاالتی بخشی از مباحث 
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به نقد اســتفاده های سیاقی، اختصاص یافته است )قاســمى، 1382: ش71(، البته آثار 
متعــددی به صورت موردی در مقام تفســیر آیاتی؛ مانند: آیــات والیت و امامت و... 
برآمده اند، که ابعاد سیاســی دارند و گاهی به نقد ســیاقی از جمله، سیاق آیات اشاراتی 
داشــته اند. کتاب های »قرآن و امامت اهل بیت« )عظیمی فر، 1388( و»آسیب 
شناسی جریان های تفسیری«)اسعدی و همکاران، 1389( در بررسی آرای مخالفان، به 
اشکاالت استفادۀ آنان از جملۀ سیاق و گاهی سیاق آیات توجه دارند. اما آن چه پژوهش 
حاضر را از آثار ســابق متمایز می سازد؛ این است که جملگی آثار در شمار پیشینۀ عام، 
جای دارند. نهایت ســخن، این که تحقیق از منظر موضوعی، پیشــینه ای ندارد و اولین 
اثری اســت که »برداشت های سیاسی« را از حیث چگونگی »استفاده یا عدم استفاده« 
از نوع خاصی از ســیاق )ســیاق آیات(،  به عنوان یکی از ابزارهای تفسیر و فهم متن 

قرآن، مورد پژوهش قرار داده است.
بخش بســیار مهمی از آسیب برداشت های سیاسی به عدم توجه یا استفاده نادرست از 
قرینۀ پیوســتۀ لفظِی»سیاق آیات« باز می گردد؛ پیش فرض تحقیق، قبول سیاق آیات 
به عنوان قرینه پیوسته لفظی در برداشت سیاسی است. بنابراین، با گذر از دالیل سیاق 
آیــات )طباطبایی، 1390:  136/10ـ137؛ همان: 43/3و64؛  همان: 131/12؛ همان: 
168/5؛ همان: 312/6؛ رجبی، 1379: 133ـ134(، به اهمیت و ضرورت و...آن اشاراتی 

می شود.
در باب اهمیت وضرورت تحقیق، شــایان ذکر اســت که مقایسۀ برداشت های سیاسی 
اندیشــمندانی که دغدغۀ اصالح گری در حیات اجتماعی مسلمانان را داشته اند، گویای 
آســیب دیدگی آن ها در حوزۀ کاربست قواعد برداشــت از قرآن، از جمله قاعدۀ سیاق، 
به ویژه ســیاق آیات است. فارغ از وجوه اهمیت بررسی مقایسه ای برداشت های سیاسی 
در عرصۀ »اصل قاعدۀ ســیاق« که در مورد ســیاق آیات نیز جاری اســت، توجه به 
حجم کاربرد ســیاق آیات به طور خاص در برداشــت سیاسی، گویای اهمیت توجه به 
مقایسۀ برداشــت ها و آسیب شناسی آن ها با هدف دســتیابی به برداشت معتبر است؛ 
ماننــد: »تعیین قلمروی واژه«، مثاًل واژۀ »کافرین« در آیۀ32 ســورۀ زمر که به دلیل 
سیاق، مختص مشرکان معاصر پیامبر یا مشرکان امتش دانسته شده است )ر.ک: 
طباطبایــی، 1390: 17/ 260؛ رجبی، 1379: 122(؛ »تعیین مراد از برخی لغات«، مانند 
تعیین معنا برای»شــی« در آیۀ21 سورۀ حجر) طباطبایی، 1390: 12/ 144(؛ »ترجیح 
قرائت به اقتضای ســیاق« مانند آیۀ 53 سورۀ مائده )طباطبایی، 1390: 5/ 376( و... 
نادیده گرفتن ســیاق آیات یا غفلت از شرایط اســتفادۀ از آن، در برخی برداشت ها، به 
مسیر تبیین درست آیات و برداشت سیاسی از آن ها آسیب رسانده است)نصیری، 1387: 
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4/ 218(. همچنین حیات سیاسی، بخش مهمی از قلمروی حیات مسلمانان را تشکیل 
می دهد و شــناخت معتبر مراد الهی بر اساس شناخت صحیح سیاق آیات، نقش بزرگی 

در شناخت و تأمین سعادت سیاسی و اجتماعی آنان خواهد داشت.
دربارۀ ضرورت تحقیق نیز الزم به ذکر اســت که اسالمی سازی دانش سیاست وتکون 
آن، نیازمند دستیابی به قواعد فهم درست سیاسی است؛ تا بتوان دانش سیاست اسالمی 
معتبری را ســامان داد. تدوین آگاهانه قواعد هم نیازمند شــناخت دقیق آســیب هایی 
اســت که برداشــت های موجود با آن روبرو بوده اند و قواعد مربوط به ســیاق آیات از 
مهم ترین و پرکاربردترین این قواعد در برداشــت های سیاســی هستند، به گونه ای که 
بررسی مقایسه ای برداشت های سیاسی، تسلط بر اشتباهات گذشتگان، و صورت بندی 
آســیب های برداشت های موجود در استفاده از سیاق آیات، می تواند بخشی از مسیر کم 
خطر برای عصر حاضر را بگشاید؛ وبا پرهیز از خطاهای قواعدی در بخش سیاق آیات 
)در کنار دیگر قواعد(، به سامان دهی دانش سیاسی اسالمی معتبر، یاری برساند. ضمن 
این که امور اجتماعی و سیاســی در ارتباط مستقیم با سود و زیان افراد و جریان هاست 
از این روی، گســترۀ تفسیر به رأی نیز در این حوزه، بسیار زیادتر است. به گونه ای که 
قرائت ها و برداشــت های متفاوتی از اشخاص واحد در موقعیت های سیاسی و اجتماعی 
مختلف مشاهده شده است و بخش مهمی از این وضعیت به استفادۀ آسیب دار از سیاق 
آیات مربوط می شــود. بنابراین، شناسایی برداشــت های نامعتبرناشی از بی توجهی به 
سیاق آیات یا خطا در فهم ســیاق آیات، ضرورتی برای شاساندن مواضع خطا است تا 

بخشی از مسیر امن برای جریان های سیاسی در برداشت از قرآن هموار گردد.
در ادامه، الزم اســت مراد از مفاهیم مورد استفاده تبیین شود. از این روی، به بیان مراد 

از چند مفهوم اصلی پرداخته شده است.
 سیاســت)politics(، در آغاز به معنای »علم حکومت بر شــهر« بود و آن را »علم 
شهرها« می نامیدند و در مورد محور اصلی گفتگو دربارۀ تعریف »سیاست«، چند نظریه 
)مانند دولت، حکومت، تلفیق این دو( ارائه شــده اســت )ر.ک: عالم، 1391: 22ـ27(. 
متفکران زیادی معتقدند »قدرت« مفهوم اساســی »سیاســت« است)ر.ک: مک آریو، 
1346: 264؛ دوورژه، 1386: 17(؛ البته مراد این تحقیق، »سیاست به مفهوم اسالمی 
آن« است )ر.ک: عابدی، 1400: 30ـ34(. در این گفتمان، در برخی تعاریف که می تواند 
مراد ما نیز معرفی شــود بر اموری چون استصالح و هدایت به عنوان موضوع سیاست 
توجه شــده اســت)ر.ک: مهاجرنیا، 1393: 60(، و آن را تدبیر، ارشاد، هدایت، تحصیل 
ســعادت و ایصال به مطلوب دانسته اند و کارکرد و غایتش را امانت دارى، هدایت خلق، 
اصالح امور مردم و تأمین مصالح دنیوى و اخروى دانسته اند)ر.ک: خمینی، 1379: 13/ 
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398(. همچنین سیاست به مدیریت، توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان ها در مسیر 
حیات معقول تعریف شده است )جعفری، 1386: 48-47(.

بعد از آن که مراد الهی از آیه روشن شد، مخاطب، درپی آن است که نسبت به »مسئله 
سیاسی خود«، به پاسخ برسد. به این عمل، برداشت سیاسی اطالق شده است. برداشت 
سیاسی، نتیجه و برآیندگیری سیاســی از تفسیر است. مراجعه کننده به قرآن، نخست 
فهمی از مراد خدا از متن به دســت می آورد )تفسیر(، در مرحلۀ بعد تالش می شود، بر 
مبنای آن تفســیر و فهم از مراد، پاســخی به مسئلۀ سیاسی مورد نظر ارائه شود. برای 

ســوَل َوُأوىِل اَلمِر  َ َوَأطیُعوا الرَّ نمونه، اگر مراد الهــی از »اولی االمر« در آیه »َأطیُعــوا اللَّ
ِمنُکم« )نســاء/59( افراد »غیر معصوم« فهم و تفسیر شــود، در مورد این مسئله که 
»حکومت غیر معصوم از نظر قرآن مشــروعیت دارد یا نه؟«، بر مبنای آن تفسیر، این 
برداشت و نتیجه ارائه خواهد شد که »حکومت غیرمعصوم نیز از قرآن مشروعیت دارد«. 
در این مثال »مشــروعیت حکومت غیرمعصوم«، در پی فهم و تفســیر مفسر از »اولی 
االمر« پدید آمد که همان تفسیر به رأی است که در روایات به شدت نهی شده است و 
این اهمیت توجه به اســتفاده معتبر از سیاق آیات را گوشزد می کند، حال اگر در مرحلۀ 
تفسیر به این نتیجه می رسید که مراد از »اولی االمر« فقط معصوم است، برداشتش در 

مورد پاسخ به مسئله مشروعیت حکومت از نگاه قرآن، متفاوت می شد.
منظــور از »قاعده«: ماهیت کلی قاعده، »ضابطه و دســتور العمل های کلی برای فهم 
متن« اســت)بابایی، 1395: 16( و مراد از ســیاق )جدای از نظریات مختلف در مورد 
ســیاق( )ر.ک: معرفت، 1415: 5، ص239؛ زرکشــی، 1410:  2/ 200؛  فاکر، 1428: 
280( »قرائن پیوســته لفظی« اســت که با لفظ آیات همراه و به آن متصل اند. سیاق، 
قرینه لفظی متصل در کالم)مظفر، 1412: ۱/ ۱۸۴( اســت که از کنار هم قرار گرفتن 
جمــالت و عبارات برای یــک واژه یا عبارت و بخش های مختلف یک ســخن پدید 
می آید)ر.ک: رجبی، 1379: 120و125( و »ســیاق آیات« به این معناست که آیات قبل 
و بعد در یک ســوره، قرینه تبیین مراد الهی از آیه مورد نظر می شود. این سیاق)فارغ از 
نظر مخالفانش( مورد پذیرش مفســرانی بزرگ همچون عالمه می باشد )ر.ک: ایزدی؛ 
زندیــه؛ س5، ش2: 5ـ  33؛ نصراهلل پــور علمداری، ش13: 74ـ  93(. در این تحقیق، 
فارغ از این که برداشت کننده، به چه مذهب یا مکتبی تعلق دارد؛ »برداشت های سیاسی 
نامعتبر ناشی از کاربست نادرست سیاق آیات یا غفلت از سیاق آیات«، با »برداشت های 
معتبری که به درســتی به سیاق آیات توجه و از آن استفاده کرده اند«، مقایسه می شود؛ 
البته در این گروه آرای مفســران معاصر همچون عالمه طباطبایی، مکارم شــیرازی و 

جوادی آملی را در اولویت قرار گرفته است.
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قلمرو موضوعی سیاســت در تحقیق گسترده است، زیرا امروزه مرزهای اعتباری دست 
کم بین برخی دانش ها فرو ریخته و همین گســترش قلمرو سیاســت و امور سیاسی 
گردیده است، به گونه ای که هر چه از امور مختلف که با عناصری چون قدرت و تدبیر 
حیات اجتماعی ارتباط برقرار کند، به میزان ارتباطش، در شــمار موضوعات سیاســی 
قرار می گیرد و همین، مرزبندی موضوعات سیاســی از دیگر موضوعات را سخت کرده 
است. »کالین های« در مورد امر سیاســی توضیح می دهد که تشخیص امر سیاسی از 
امر غیرسیاســی سخت شده اســت)رک: کالین  های، 1395: چ 6(. بر این اساس، گاه 
موضوعاتی که در شمار دانش های دیگرند، به تناسب »ارتباط با قدرت و سیاست«، در 
سیاست مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال، دربارۀ »خمس« که موضوعی اقتصادی 
است، به نظر می رسد،  وقتی سخن از »اختیار حاکم در مورد خمس« یا قلمروی خمس 
و این که آیا »محدود به غنیمت جنگی« اســت یا همۀ درآمدها را شــامل می شود و 
»حوزه اختیار حاکمان« در این مورد تا کجاست، وارد قلمروی مسائل سیاسی شده ایم.

1. برداشت سیاسی با منشاء غفلت از سیاق آیات
برداشــت های سیاسی از قرآن گاهی برآیند »غفلت از ســیاق آیات« است. در ادامه با 
هدف اثبات عینی وجود آسیب در برداشت های سیاسی از این منظر، سه نمونه اصطیاد 

وگزارش می شود: 

1-1.عاری پنداری قرآن از مفاهیم سیاسی و جدایی دین از سیاست
یکی از دیدگاه ها دربارۀ »نســبت دین و سیاســت و حکومت«، نظریه »جدایی دین و 
سیاست« اســت. طرفداران جدایی دین از سیاست، با مراجعه به واژۀ قرآنی»خالفت« 
چنین برداشــت کرده اند که مفهوم خالفت در قرآن به سیاست ارتباطی ندارد و با کنار 
گذاشتن مجموعه ای از این دست واژگان، به این برداشت رسیده اند که قرآن از واژگان 
و مفاهیم سیاسی عاری است و دین که قرآن متن اصلی آن است، از سیاست جداست.

در حالی که برداشت آنان، گرفتار آسیب است.
برداشت اول: 

 در گروه اول، می توان به صادق البلعید اشاره داشت که به این برداشت رسیده است که 
قرآن به مجاالت سیاســی نپرداخته است و بر این اساس، نظریات وی پشتیبان نظریۀ 

جدایی دین از سیاست قرار می گیرد: 
»کلمات دولت ، حکومت، ســلطه و خالفت در قرآن نیامده اســت.گرچه مشتقات این 
کلمه؛ نظیر حکم و ســلطان و خلیفه در قرآن آمده است، اما مفاهیم آن ها نیز فاقد بعد 
سیاسی است. این امر داللت دارد که قرآن ذاتا به مجاالت سیاسی و اجتماعی نپرداخته 
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است )البلعید، 1999: 233؛ قاضی زاده، 1386: 27( »هیچ یک از اصطالحات همچون 
امامت، خالفت، بیعت، اولی االمر، امت و جماعت که در آیات و روایات به کار رفته اند، 
به آن معنا که امروز آمیخته با مفهوم سیاســت ودولت تفسیر می شوند، مورد نظر نبوده 
اســت«)علی عبد الرازق، بی تا، ص45(. »کلمۀ خلیفه گرچه در فقه سنتی زیاد به کار 
رفته، و دارای بار سیاسی زیادی شده است، ولی در قرآن تنها دوبار آمده)ر.ک: بقره/30؛ 
ص/38( و در معنای سیاسی استعمال نشده است...« )ر.ک: البلعید، 1999: 234؛ قاضی 

زاده، 1386: 38ـ39(.
برداشت دوم: 

 برداشــت عموم مفســران شیعه و اهل سنت این اســت که واژگان مذکور با سیاست 
مرتبط اند و بار سیاسی دارند: 

شیخ طوسی: »معنای خالفت وی، این است که زمین های مشرکان عرب و عجم را به 
پیامبر به ارث بدهد همچنان که بنی اسرائیل بعد از هالکت زورگویان وارث شام شدند 
و در آن جا ســاکن گردیند« )طوسی، بی تا ، ج7، ص452(، آیت اهلل مکارم: »خداوند به 
گروهى از مسلمانان كه داراى این دو صفت هستند»ایمان« و »عمل صالح« سه نوید 

داده است: استخالف و حكومت روى زمین...« )مکارم شیرازی، 1371:  14/ 528(.
 قرطبی: آن را منطبق بر قدرت کاملۀ اسالم بر جزیره العرب در اواخر دوران پیامبر 
یــا مربوط بــه دوران خلفا می داند« )قرطبی، 1364: 12/ 296(. ابن عاشــور: وی نیز 
مفهومی مرتبط با قدرت و حکومت و سیاســت از »خالفت« ارائه می کنند و با استفاده 
از ترتیب آیات 54 و55 به تفسیر آیه می پردازد ) ابن عاشور، 1420: 18/ 225ـ229(.

 مقایسۀ برداشت طرفداران جدایی دین از سیاست با برداشت مفسران فریقین: 
 »توجه نکردن« به »ســیاق آیات« یکی از بســترهای غفلت »طرفداران جدایی دین 
از سیاســت« نسبت به »ارتباط این دست واژگان با سیاست« شده است، ولی برداشت 
عموم مفسران مبتنی بر سیاق آیات، صحیح است. برای نمونه در مورد واژۀ خالفت، به 

آیۀ زیر مورد بررسی قرار می گیرد: 
ِذیَن  َلَف الَّ ْرِض َكَما اْســَتخْ ْ ِف اْلَ ُ ِلَفنَّ اِلحاِت َلَیْســَتخْ ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ ُ الَّ » َوَعَد اللَّ
ْ ِمْن َبْعــِد َخْوِفِهْم َأْمنــًا َیْعُبُدوَنِن ل  ُ َلنَّ ــْم َو َلُیَبدِّ ِذی اْرَتضی  َلُ ُ الَّ ْم ِدیــَنُ َننَّ َلُ ِمــْن َقْبِلِهــْم َو َلُیَمكِّ
ُیْشِرُكوَن ِب َشْیئًا َو َمْن َكَفَر َبْعَد ذِلَك َفُأولِئَك ُهُ اْلفاِسُقوَن «؛ )نور/55( »خداوند به كسانى كه 
از شــما ایمان آورده  و اعمال صالح انجام داده اند وعده مى دهد كه آن ها را قطعًا خلیفه 
روى زمین خواهد كرد، همانگونه كه پیشــینیان را خالفت بخشید و دینی را كه براى 
آن ها پسندیده پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترس آن ها را به امنیت مبدل مى كند، 
چنان كه تنها مرا مى پرستند و چیزى را براى من شریك نخواهند ساخت. و كسانى كه 
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بعد از آن كافر شوند فاسقند«.
»سیاق آیات قبل و بعد« نشان می دهد، خالفت در این آیه به مسئله حکومت و سیاست 

و اطاعت و تسلیم شدن در برابر دستورهای پیامبر ارتباط دارد: 
ُسوَل... « خداوند، اطاعت از دو نفر را امر کرده است:  َ َو َأِطیُعوا الرَّ 1. در آیۀ 54: »ُقْل َأِطیُعوا اللَّ
الف. خدا که اطالعت از وی مربوط به اموری از دین اســت که نازل فرموده اســت؛ ب. 
پیامبر که اطاعت از وی دو بخش است: اطاعت در آن چه از پروردگارش می آورد؛ اطاعت 

در آن چه خود در امور دین و دنیا دستور می دهد. )ر.ک: طباطبایی، 1390:  15/ 150(.
 2. بعد از دستور اطاعت و تسلیم در برابر فرمان خدا و پیامبر، در آیۀ 55 به افرادی 
که دو شــرط )ایمان و عمل صالح( را دارند، وعدۀ »اســتخالف«؛ مانند: »استخالف 

گذشتگان« داده می شود.
وَن«، هم از  ُکــْم ُتْرَحُ ُســوَل َلَعلَّ اكَة َو َأِطیُعوا الرَّ اَة َو آُتا الــزَّ  3. در آیــۀ 56: » َو َأِقیُموا الصَّ

اطاعت وتسلیم سخن به میان می آید.
آیات ســابق)آیۀ 54( و الحق)56 آیۀ( به اطاعت از رسول امر می کند و آیۀ میانی)55( 
جزای مؤمنانی اســت که عمل صالح دارند و از پیامبــر اطاعت کرده اند. »برونداد این 
ترتیب« آن اســت که مراد از »استخالف مؤمنان دارای عمل صالح«، باید چیزی باشد 
که با »اطاعت و قدرت گرفتن« تناســب داشته باشد و این واژه در این ترکیب مرتبط 
با قدرت، »بار سیاســی« دارد. »آیه ذکر شده، نتیجه این اطاعت را كه همان حكومت 

جهانى است بیان مى كند«، )مکارم شیرازی، 1371:  14/ 528(.
از منظر ســیاق جمالت نیز »استخالف داده شــده به این مؤمنان« مفهومی سیاسی 
دارد، زیرا در مورد جملۀ بعدی )کما اســتخلف...( اســتخالف بنی اسرائیل مراد است و 
اســتخالف آنان رســیدن به قدرت و حکومت بود )ر.ک: مکارم شیرازی، 1371:  14/ 

529(. جمله )لیبدلنهم من بعــد خوفهم امنا( به امنیت و جمله )لیمكــن لم دین الذی 
ارتضی لم( هم به برتری و سیطرۀ دینی اشاره دارد و خالفت سازگار با سیاق و ترتیب 

آیات و جمالت، خالفت سیاسی است.
در برابر این نظر مدعیان جدایی دین از سیاســت نیز کــه ترکیبات واژۀ خالفت دوبار 
بیشتر به کار نرفته است، باید گفته شود: آیاتی که »خالفت« با ترکیباتش در آن آمده، 
منحصر در این دو مورد نیســت، مانند: خلیفه )بقره/30؛ ص/26(؛ خالئف )انعام/165، 
یونس/14 و73، فاطر، 39(؛ خلفا ) اعراف/ 69 و74؛ نمل/62(؛ و مشــتقات استخالف 

)نور/55؛ انعام/132؛ هود/56؛ اعراف/129(.

2-1. خلط شئون پیامبر و نفی شأن حکومتی حضرت
در آیه های مربوط به نفی »شأن وکالت پیامبر«  نیز دو نوع برداشت ارائه می شود. 
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طبق برداشت طرفداران جدایی دین از حکومت؛ مانند بازرگان)قاضی زاده، 1386: 29( 
اول، آیات شــأن حکومتی پیامبر را نفی می کند. بنابراین، پیامبر شأن حکومتی ندارد؛ 
اما طبق نگاه دوم، از این آیات نمی توان چنین برداشتی کرد. آیۀ زیر از این دست آیات 

است: 
ِكیٍل«؛ )انعام/107( »اگر  َ

ْ بِ
ْ َحِفیًظا َوَما َأْنَت َعَلــمهْیِ

ُ َما َأْشــَرُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلــمهْیِ »َوَلْو َشــاَء الَلّ
خدا می خواســت، کسی مشرک نمی شــد و ما تو را حفیظ بر آن ها قرار ندادیم و تو بر 

آن ها وکیل نیستی«.
برداشت اول: 

طرفــداران جدایی دین از سیاســت، از آیات نفی وکیل بودن پیامبر، چنین برداشــت 
کرده اند که رســالت پیامبر با امور اجتماعی و...ارتباط ندارد و پیامبر در این امور، 

وکیل مردم نیست)بازرگان، 1377: ص97؛ عبد الرازق، بی تا: ص71(.
»قرآن می فرماید: ....»ما انت علمهی بكیل«؛ معلوم می شود پیامبر از جانب خداوند، مأمور 
به تشکیل حکومت نبوده است«) قابل، دی1381: ش11، ص6؛ ر.ک: بازرگان، 1377: 
97؛ عبدالرازق، بی تا: 71(. »زمامداری از شئون پیامبری یا امامت نیست... حتی شخص 

پیامبر نیز از نظر قرآن ... وکیل مردم نیست«)درویش، 1381: ش22: 31ـ33(.
 برداشت دوم: 

برداشت مفسران در مقابل گروه مذکور، این است که آیه، اساسًا مربوط به مسئلۀ ایمان 
به خداســت و با شــأن حکومتی پیامبر ارتباطی ندارد، تا از آن برداشتی اثباتی یا 
سلبی دربارۀ نســبت دین و حکومت شود. برای نمونه، از منظر عالمه طباطبایی، مراد 
 تعلق مشیت الهى بر ترك شرك به اختیار خودشان است، نه به اضطرار و پیامبر«
فقط مسئول ابالغ رسالت خود است، نه مسئول ایمان و كفر آنان«) طباطبایی، 1390: 
7/ 312-315 (. آیت اهلل مکارم نیز معتقد است، مطابق لحن این آیات، »ایمان به خدا 
و مبانى اســالم« هیچ گونه جنبۀ تحمیلى ندارد، مهم این است كه مردم حقایق را درك 
كنند و با اراده و اختیار خویش، آن را بپذیرند)مکارم شیرازی، 1371:  5/ 391ـ393(. 

  بررسی و مقایسه دو دیدگاه: 
 برداشــت طرفداران جدایــی دین از حکومت مبتنی بر این اســت که »مراد از وکیل 
بودن، عام و مربوط به همۀ امور« باشد، تا بتوان نتیجه گرفت که در »موضوع حکومت 
نیز پیامبر وکیل نیســت«، درحالی که منظور »وکیل نبودن در موضوع خاص« است؛ 
موضوعی که در خود آیه مطرح شــده است؛ یعنی »ایمان آوردن مشرکان«؛ نه مسئلۀ 
ِكیٍل «؛ مانند: عبارت قبل،  َ

ْ بِ
حکومت. مانند ابن عاشور که توضیح می دهد »َو ما َأْنَت َعَلمهْیِ

آیه می خواهد غم رسول از عدم ایمان آن ها را از بین ببرد.)ابن عاشور، 1420:  6 ، 



84

سال هفتم
شمارة اول
پیاپی: 13
بهار و تابستان
1401

ص260(. البته چون در این مقاله، پاسخ به این برداشت از منظر »سیاق آیات« مدّ نظر 
اســت. بنابراین، باید توجه داشت که درنگ در آیات نشان می دهد: آیات106 به بعد، 
با آیات قبل از آن، متصل و همگی به موضوع »توحید« مربوط هستند. با این توضیح: 
 1. در آیۀ106 از پیامبر می خواهد از توحید و اصول شــرایع دین که به وى وحى شد، 
پیروی کند و چیزى را مانع نبیند و دربارۀ اســتكبار و اعراض مشــرکان از دعوت دین، 

مالحظه اى نكند. عالمه با توجه به جایگاه عبارت»ل ِإلَه ِإلَّ ُهَو« نتیجه می گیرد: 
»َو َأْعِرْض َعِن اْلُْشــِرِكنَی « و اكن ذلك رمبا یه أن الراد: اتبع الوحی و اعبد ربك، و أعرض 
عن یعبدوا أربامهب، و ل یخلو ذلك عن إمضاء لطریقهت و شركهم قدم ع قوله: »َو َأْعِرْض « 
إلــخ، قولــه: »ل ِإلــَه ِإلَّ ُهَو« لیندفع بــه هذا الــوه، و یجلو معن قولــه: »َو َأْعِرْض « إلــخ، و یأخذ 
موضعه.( )طباطبایی، 1390:  7/ 312( به نظر وی معنای آیه این است كه تو از آن چه 
به ســویت وحى شد پیروى كن، و از این مشركان اعراض نما؛ البته نه این كه كارى به 
آنان نداشــته باشی و به عمل ناشایست شان راضى باشى تا تصور شود، بت پرستى آنان 
را امضا كرده ای، زیرا معبود یكى، و همان پروردگار توست، بلكه خود را در تحمیل دین 
توحید بر آنان به زحمت نینداز. وظیفۀ تو تنها ابالغ رسالت است، نه حفیظ و وكیل آنان 
بودن. حفیظ و وكیل آنان خداســت، و خدا هم مشیّتش تعلق نگرفته كه به دین توحید 

موفق شوند وگرنه شرك نمى ورزیدند. 
2.آن گاه در آیۀ 107 به رسول تســلیت مى دهد كه از »شرك مشركان و نتیجه ندادن 
زحماتش دربارۀ هدایت آنان« اندوهناك نشود، چون هدایت و ضاللت ایشان به مشیت 
خدا بســتگى دارد و در عالم تشریع كسى را هدایت  مى كند كه تقاضاى هدایت داشته 
باشــد، و به كســى رحم مى كند كه رحم بخواهد، اما كســى را كه از هدایت و رحم او 

اعراض كند، مورد هدایت و رحم قرار نمی دهد. 
»مراد از آیه، تعلق مشــیت الهى بر ترك شرك با اختیار خودشان است، نه به اضطرار. 
از ایشــان، اعراض كن، و از این كه به خدا شــرك مى ورزند غمگین مباش، چون خدا 
تواناســت، اگر مى خواســت ایمان مى آوردند. همچنین تو فقط مســئول ابالغ رسالت 
خویشــی، نه مسئول ایمان و كفر ایشــان، چون ایمان و كفر آنان تكوینا و تشریعًا در 

دست تو نیست، پس دلت آرام باشد«.)طباطبایی، 1390: 7/ 315-312(.
آیت اهلل مکارم، با توجه به آیات104تا107 به تبیین مراد از وکیل نبودن رسول می پردازد 

و برداشت نهایی او چنین است: 
»لحن این آیات از این نظر بســیار قابل مالحظه است كه ایمان به خدا و مبانى اسالم 
هیچ گونه جنبۀ تحمیلى نمى تواند داشــته باشد، بلكه از طریق منطق و استدالل و نفوذ 
در فكر و روح افراد باید پیشــروى كند، زیرا ایمان اجبارى ارزشى ندارد، مهم این است 
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كه مردم حقایق را درك كنند و با اراده و اختیار خویش آن را بپذیرند«)مکارمشــیرازی، 
1371: 5/ 391ـ393(. 

تبیین مذکور، مبین آن اســت که آیات مربوط به وظیفۀ پیامبر در مقابل افراد، قبل از 
ایمان آوردنشان، نازل شده است؛ مخاطبش »مشرکان قبل از ایمان« هستند؛ و وظیفۀ 
پیامبر نسبت به ایمان آوردن آنان را مورد توجه قرار می دهد؛ این که رسول وظیفه اجبار 
و اعمــال قدرت ندارد. به همین جهت، نفی وکالت از پیامبر در آیه، ارتباطی به شــأن 

حکومتی رسول که مربوط به جامعۀ مؤمنان و مرتبه بعد از ایمان آوردن است، ندارد.
ضمن این که آیات متعدد جهاد وامر به معروف و نهی از منکر و تکالیف مالی وسیاسی 
و ...همگی بر وجود اقتدار و اعمال قدرت رسول بعد از تشکیل حکومت توجه می دهند، 
ولی برداشــت کنندگان مذکور به جهت بی توجهی به سیاق آیات) در کنار سیاق آیه و 
قرائن دیگر( بین دو موضوع )وکالت در مورد ایمان آوردن؛ وکالت در شــئون حکومتی( 

خلط کرده اند.

3-1. نسبت دادن استبداد به پیامبر
 گروهی از برخی آیاتِ اطاعت از رســول »در مورد »کیفیت اطاعت از پیامبر
برداشــت کرده اند که اطاعت پذیری از وی، حد و مرز ندارد و مطلوب قرآن از مؤمنان، 
اســتبداد دینی اســت. مفسران دیگری از طریق ســیاق آیات )در کنار طرق دیگر هم 
چون سیاق جمالت وقرائن نقلی( معتقدند مسئلۀ مورد نظر آیه، طالق زید و همسرش 
و ازدواج پیامبر با همســر وی اســت و حضرت هرگز درپی زورگویی نبود، تا برداشت 

استبدادی بودن حکومت پیامبر، از آن استفاده شود. 
برداشت اول: 

 دکتر سُــها، در ضمن شبهات قرآنی اش، ادعا کرده است؛ حضرت رسول در تمام 
جنبه های زندگی، از جمله، سیاست، از مردم »تسلیم مطلق« می خواهد و قرآن با تأکید 
فراوان از مردم می خواهد به طور مطلق از وی اطاعت کنند و آیه زیر شاهد آن است: 

ُة ِمــْن َأْمِرِهْ َوَمْن  َرَ ْلخِ ُم ا ُ َوَرُســوُلُه َأْمــًرا َأْن َیُکوَن َلُ »َوَمــا اَكَن ِلُْؤِمــٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضی الَلّ
َ َوَرُســوَلُه َفَقــْد َضــَلّ َضَاًل ُمِبیًنا«)احــزاب/36(. »هیچ مرد و زن با ایمانی حق  َیْعــِص الَلّ
ندارد هنگامی که خدا و پیامبــرش امری را الزم بدانند، اختیاری )در برابر فرمان خدا( 
داشــته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رســولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار 

شده است! «
آنگاه چنین برداشــتی ارائه کرده است که »اختیار محمد در جان، مال و ناموس مردم 
بیشــتر از خود مردم اســت... اگر محمد گفت: زنت را به من بده باید بدهی، چنان که 
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محمد همین کار را در مورد زینب بنت جحش همسر پسر خوانده اش کرد و زن زیبای 
او را تصاحب کرد...اســتبداد دینی فاجعه بارترین نوع استبداد است که قرآن از مؤمنین 

طلب می کند....«)دکترسها، بی تا: 637ـ640(. 
برداشت دوم: 

 در منظر مقابل، مفسران از هر دو فرقۀ اسالمی حضور دارند و معتقدند که پیامبر 
در مســئلۀ طالق زید و همســرش و ازدواج پیامبر با همســر وی، درپی زورگویی و 
تصاحب همســر وی نبوده است؛ تا بتوان برداشت استبدادی بودن حکومت پیامبر را از 

آن استفاده کرد.قرائن نقلی)ر.ک: »معظم الروایــات ع أن هذه الیة نزلت ف شأن خطبة 
زنیب نبت جحش ع زید بن حارثة«؛ ابن عاشور، 1420: 21/ 256(. نیز توضیح داده اند: 
بعد از آن که پیامبر زید را آزاد کرد و پســرخوانده اش نامید، خواســت برایش همسرى 
برگزینــد. از »زینب بنت جحش« خواســتگارى نمود. زینب کــه تصور مى كرد پیامبر 
مى خواهد او را براى خود انتخاب كند، خوشحال شد و رضایت داد، ولى بعدًا كه فهمید 
خواستگارى براى زید اســت، نپذیرفت، برادرش عبد اهللَّ نیز به سختى مخالفت نمود. 
آیه نازل شــد و هشــدار داد كه وقتی خدا و پیامبرش كارى را الزم مى دانند نمى توانند 
مخالفت كنند، آن ها نیز تســلیم شدند. هرچند ناسازگاری هاى طرفین، منجر به طالق 
شــد، و پیامبر به فرمان خدا و براى جبران این شكست، زینب را به همسرى خود 

برگزید)ر.ک: طبرسی، 1372: 4/ 359؛ مکارم شیرازی، 1371:  17/ 318(.
تحلیل و بررسی دو برداشت: 

 از منظر »ســیاق آیات« الزم به توضیح است که آیات 36 تا 40 سورۀ احزاب، در یک 
سیاق قرار دارند و مربوط به یک موضوع)مسئله طالق زید و همسرش و ازدواج پیامبر 
با همسر وی( هستند. آیۀ 36 تا آیه40 مقدمه و تمهید است و آیۀ40 در مقام پاسخ به 
اعتراض مردم است، كه چرا پیامبر همسر پسر خوانده اش را گرفت؟ آیه جواب می دهد 
رســول، پدر هیچ یك از مردان موجود شما نیست، تا ازدواجش با همسر یكى از شما، 

ازدواج با همسر پسرش باشد. )طباطبایی، 1390: 16/ 321(. 
1. خداوند، در آیۀ 36، از حق نداشتن مؤمنان در برابر حکم خداوند سخن می گوید.

ُ َعَلْیــِه َوَأْنَعْمــَت َعَلْیِه َأْمِســْك َعَلْیَك  ــِذی َأْنَعــَم الَلّ 2. در آیۀ 37 می فرمایــد: » َوِإْذ َتُقوُل ِلَّ
... «؛ )احزاب/37( »زمانی که بــه آن که خداوند به او نعمت داده بود  َ ــِق الَلّ َزْوَجــَك َواَتّ
و تــو نیز به او نعمت داده بودی ]به فرزند خوانده ات »زید«[ می گفتی: »همســرت را 
نگاه دار و از خدا بپرهیز! ...«. در آغاز این آیه، فعل»تقول« استفاده شده که مضارع است 
و بر اســتمرار داللت دارد و گویای آن اســت که پیامبر بارها و مستمرًا فرد مورد 
نظر)زید( را نصیحت مى كرد و از جدایى باز مى داشت)ر.ک: مکارم شیرازی، 1371:  17/ 
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319(. بنابراین، طبق این آیه، پیامبر نه تنها طمع به همســر زید نداشت و درپی 
زورگویی و تصاحب همسر وی نبود، بلکه اصرار زیاد بر پرهیز از جدایی آنان داشت.

3. نتیجه: وقتی آیه )احزاب/37( که مشــعر به تــالش پیامبر برای تداوم زندگی 
زناشویی آن ها، در کنار آیۀ قبل )احزاب/36( قرار بگیرد، روشن خواهد شد که: آیۀ اول 
نمی توانــد به دور بودن پیامبر از عفت، و به تالش طمع ورزانه اش برای جدایی زید و 

همسرش و تصاحب وی مربوط باشد.

 2. برداشت سیاسی ناشی ازکاربست نادرست قاعدۀ سیاق آیات
بخشــی دیگر از برداشت های سیاســی نادرســت از آیات برآیند کاربست غیرمعتبر و 
نادرست ســیاق آیات است. کاربست غلط سیاق، عوامل متعددی می تواند داشته باشد. 
برای مثال، تحقق ســیاق آیات، مشــروط به شرایطی اســت؛ مانند این که آیات باید» 
ارتباط صدوری« داشــته، و درپی هم نازل شده باشند وگرنه نمی توان به عنوان قرینه 
متصله به آن ها تکیه کرد و برای فهم مراد از آیه، به آن متوســل شــد، »قرینه سیاق 
آیات« از این جهت موجب »ظهور کالم« می شود که در آیاتِ پی درپی، آیه ها تناسب 
بیشتری باهم دارند و اراده معناهای غیر متناسب از دو آیه پشت سرهم، معقول و مورد 
انتظار از متکلم حکیم نیســت. وجود تناسب از مهم ترین راه های کشف ارتباط صدوری 
آیات اســت و غفلت از آن، بارها موجب ایجاد برداشــت های ناصوابی در حوزۀ سیاسی 

برای برخی مفسران شده است. 
همچنین باید بین آیات »ارتباط موضوعی« باشد و آیات »وحدت موضوعی و مفهومی و 
محتوایی« داشــته، حول یک موضوع صادر شده باشند. آیاتی که درپی هم نازل شده اند، 
برای افاده یک مطلب صادر شده اند، به این ترتیب، اگر یک یا چند آیه به عنوان معترضه 
در میان آیاتی قرار بگیرد، نمی توان سیاق آیات قبل و بعد را در مورد آن ها محقق دانست و 
به اقتضای سیاق آیات، مراد الهی از آیۀ مذکور را درک کرد. و بر اساس آن، برداشتی ارائه 
نمود. بنابراین، تحقق سیاق،  مشروط به )ارتباط صدوری یا پیوستگی در نزول، و ارتباط 
موضوعی و نزول پیرامون یک موضوع( اســت. )ر.ک: بابایی، 1381: 2/ 280ـ283(. )در 
مورد آیۀ والیت: ر.ک: طباطبایی، 1390: 6/ 6؛ آیۀ تطهیر: همان، ج16/ 311؛ آیۀ اکمال: 
همان: 5/ 167(، یا این که اقتضای ســیاق با ادلۀ دیگر تعارض نداشته باشد؛ وگرنه چون 
حجیت داللت سیاق از باب حجیت ظواهر است و ظاهر در تعارض با نص، حجیت خود را 
از دست مى دهد، ادلۀ دیگر، مقدم می شوند)ر.ک: طباطبایی، 1390: 17/ 7 ـ 9(. با اذعان 
به کثرت این مؤلفه ها و اصول، در این مجال و در مقام مقایسۀ برداشت ها، سه نمونه)نبود 
مالک وحدت موضوع؛ ناتوانی سیاق از تخصیص عمومیت مفهوم آیه؛ ناسازگاری سیاق با 

اطالق آیه( اصطیاد و گزارش می شود.
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1-2. تعیین مراد از»ولی«، بدون وجود مالک وحدت موضوع« در آیات«
 وحدت موضوع از مهمترین شرایط سیاق آیات است. برداشت ها از برخی آیات را نسبت 
به لحاظ یا نادیده گرفتن این شرط می توان مقایسه کرد. این بررسی و مقایسه در مورد 
آیۀ زیر، نشــان از آن دارد که عموِم »مفســران اهل سنت« با پندار وجود سیاق آیات، 
بدون لحاظ مالک وحدت موضوع در آیات، برداشتی ارائه کرده اند، در مقابل، »مفسران 

شیعه« با توجه به این مؤلفه، فهمی دیگر ارائه کرده اند: 
اكَة َو ُهْ راِكُعوَن«؛  ــاَة َو ُیْؤُتَن الزَّ ذیَن ُیقیُموَن الصَّ ذیَن آَمُنوا الَّ ُکُم الّلُ َو َرُســوُلُه َو الَّ ا َوِلیُّ »ِإنَّ
)مائده، 55( »سرپرســت شــما، تنها خداســت و پیامبر او و آن ها که ایمان آورده اند، 

همان ها که نماز را بر پا مى دارند، و در حال رکوع، زکات مى دهند«.
برداشت اول)مفسران شیعه(: 

مفســران شــیعه، »وحدت موضوع« را در مورد آیۀ مذکور نپذیرفته اند و به جهت نبود 
این مالک، وجود ســیاق آیــات را رد کرده اند. در نتیجه، والیــت در آیه را به معنای 
سرپرســتی و زعامت می دانند. عالوه بر عموم مفسران متقدم شیعه، معاصرانی چون، 
عالمه طباطبایی، آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی و آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی نیز چنین 
دیدگاهــی دارند.)ر.ک: طباطبایــی، 1390: 6/ 5ـ8؛  جوادی آملی، 1393: 30؛  مكارم 
شــیرازى، 1386: 81(. بر اساس آن، فهم آیه دارای بارسیاسی است و به مسئلۀ نصب 
و جعل الهی به امامت مربوط اســت. همان طور که مفسران مذکور نیز در باب »نصب 
الهی امام« که زعامت نیز از شــئون اوســت، به این آیه توجه کرده اند. این دیدگاه، در 

بخش مقایسه و بررسی، به تفصیل، تبیین خواهد شد.
برداشت دوم)مفسران اهل سنت(: 

گروهی دیگر، متأثر از »پندار وجود سیاق آیات« ادعا می کنند والیت در این آیه، همانند 
آیات قبل و بعدش، به معنای »نصرت «است؛ نه سرپرستی و زعامت، که دیدگاه امامیه 
اســت)ر.ک: رشــیدرضا، بی تا: 6/ 441ـ446؛ فخر رازی، بی تا، ج12/ 25؛ طباطبایی، 
1390: 6/ 5(. از این منظر، برداشــت ارتباط آن به مسئلۀ سیاسی همچون نصب امام 
به جعل الهی، مردود است. به اعتقاد فخر رازی معنای شایسته، نسبت به آن چه قبل و 

بعد این آیه می باشد، »نصرت« است. 
صاری  َأْوِلیاَء« )مائد/51( است و مراد این  ُذوا اْلَیُهوَد َو النَّ خِ ِذیَن آَمُنوا ل َتتَّ ا الَّ َ 1.آیه قبل »یا َأیُّ
نیست که یهود و نصاری را »امام متصرف« در ارواح و اموالتان نگیرید؛ چون بطالنش 
ضرورتًا روشن است، بلکه مراد این است که آن ها را دوستان و یاران نگیرید ومخالطه 

و معاضدت نداشته باشید.
2. بعد از نهی رسا در این مورد، فرمود »إنا ولیکم اللَّ و رسوله و الؤمنون...«)مائده/55(. 
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ظاهر این است که والیت امر شده در این جا، همان والیت، نصرت است که قباًل نهی 
شده بود. 

ــاَر َأْوِلیاَء...«) مائدة/57( نیز  ِذیــَن ُأوُتا اْلِکتاَب ِمــْن َقْبِلُکــْم َو اْلُکفَّ 3.در آیۀ بعد » ...الَّ
»نهی از ولی قراردادن یهود و نصاری و کفار« تکرار شــد و بی شک والیت نهی شده، 

به معنای نصرت است.
« به معنای نصرت اســت  و هر  ُ ُکُم اللَّ ا َوِلیُّ  نتیجه این که به همین ترتیب والیت در»ِإنَّ
که منصف باشــد و تعصب را ترک و در مقدمه و مؤخرۀ آیه درنگ کند، یقین می یابد، 
« جزء به معنای ناصر و محب نیســت و امکان ندارد به معنای  ُ ُکُم اللَّ ا َوِلیُّ ولــی در » ِإنَّ
امام باشد ، چون این قراردادن کالم بیگانه بین دو کالم دارای سیاق واحد برای غرض 
واحد اســت و این در نهایت رکیک بودن و سقوط است و تنزیه کالم خدا از آن واجب 

است.) فخررازی، بی تا: 12/ 384(.
آلوســی نیز نظری مشابه فخر ارائه می کند)آلوســی، 1415:  3/ 333ـ335( و به این 
ترتیب، معنای ولیّ در آیات51 تا 57 )نصرت و محبت( دلیلی اســت بر این که »ولی« 
در آیۀ55، نیز به معنای مثل آن ها باشــد؛ نه به معنای سرپرســتی)ر.ک: جوادی آملی، 

1393: 28ـ29(. 
بررسی و مقایسه برداشت مفسران شیعه و اهل سنت: 

در بررســی آسیب منتهی به برداشت دوم، به مســائلی چون »اکتفا به معانی ارتکازی 
و عدم اســتفاده از روایات در شناســایی معانی واژگان«، نبود ســیاق واحد ادعایی در 
آیــات قبل و بعد با آیه باید توجه داشــت) طباطبایی، 1390: 6/ 6ـ 8(. فارغ از دالیل 

بیرونی)روایات و شان نزول و...( الزم به ذکر است: 
 وحدت موضوع در ســیاق آیات به »اشــتقاق کلمات از مادۀ واحد« نیست و این گونه 
نیســت که اگر واژگانی با یک ریشــه، در چند آیه تکرار شد، به معنای وحدت موضوع 
باشد؛ بلکه مناط وحدت، وجودِ »موضوِع خاصی« است که از حاقّ آیات استفاده می شود، 
اما در این جا هر چند یک لفظ )ولی( با دو صورت)ولی و اولیاء( در چند آیه پشت سرهم 
)51-57( تکرار شــده اســت، ولی صرف تشــابه به معنای نزول یک پارچه و وحدت 
موضوع بین آیات نیســت و با توجه به این که قرآن به تدریج نازل شــده است، وجود 
مناسبت بین دو آیه هم بر نزول همزمان یا یکی بودن سیاق داللت کافی ندارد)جوادی 
آملی، 1393: 30(؛ بلکه برای اثبات »وحدت ســیاق«، دلیلی نیز نباید بر »عدم وحدت 
موضوع« باشــد.)دربارۀ نظر عالمه مبنی بر این که هر چند سوره در حجه الوداع نازل 
شــد، ولی همۀ آیات دفعتًا نازل نشــدند. بنابراین، صرف وقوع آیــه بعد یا قبل آیه بر 
وحدت سیاق داللت ندارد)ر.ک: طباطبائی، 1390: 6/ 5ـ6؛ جوادی آملی، 1393/ 30(، 
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واگر چنین دلیلی بود که در مورد این آیات هست، سیاق واحد بین آیات، شکل نخواهد 
گرفت)دالیل روایی، شان نزولی و تاریخی و...()ر.ک: طباطبائی، 1390:  6/ 5ـ6(.

توضیــح این که آیات 55 و56 بیــن آیات »نهی از والیت اهل کتــاب و کفار« قرار 
گرفته اســت، گروهی از اهل ســنت این دو را با قبل و بعدشــان از حیث سیاق )بیان 
وظیفه مومنان در مورد والیت اشــخاص...( واحد دانسته اند که نتیجه اش این می شود 
که آیه درپی جعل والیت نصرت برای خدا و رســول و مؤمنان، بر مؤمنان اســت، اما 
دقــت در دو آیه و آیات اطراف ادعای »وحدت ســیاق آیات« )غرض آیات تعرض به 
امر والیت نصرت و تمییز والیت حق از ناحق باشــد(را به چالش می کشد، زیرا آیات 
صاری  َأْوِلیاَء َبْعُضُهْم َأْوِلیاُء َبْعٍض ...« فقط مؤمنان را  ُذوا اْلَیُهــوَد َو النَّ خِ ِذیَن آَمُنوا ل َتتَّ ا الَّ َ  »یــا َأیُّ
از والیــت كفار نهى مى كند و منافقان را كه در دل، كافرند به این جهت كه در كمك 
كفار و جانب دارى آنان ســبقت مى جویند سرزنش مى نماید، بدون این كه خطاب كالم 
ارتباطی به كفار داشــته و سخن متوجه كفار باشد، به خالف آیات بعد كه پس از نهى 
مســلمانان از والیت كفار، دستور مى دهد رسول مطلب را به گوش كفار برساند و 
اعمال زشــت آنان را كه همان سخریه و استهزاست، و معایب درونی شان را كه همان 
نفاق است گوشزد شان سازد، پس هدف در آیات سابقه و الحقه مختلف است و با این 
7(. در  وصف نمی توانند در ســیاق وحدت داشته باشند) ر.ک: طباطبایی، 1390: 6/ 5ـ 
نتیجه با این فرض که آیات ســابق متعرض والیت نصرت باشند)این والیت با سیاق 
آیۀ51 ناسازگار است(، سیاق آیات اخیر با سیاق آیات سابق مشارکت ندارند.)طباطبایی، 

1390: 6/ 5 ـ7(.
از منظــری دیگر، آیت اهلل جوادی آملی توجه می دهــد که کلمۀ »اولیاء« در آیات قبل 
و بعــد به صورت جمــع آمده، اما »ولیّ« در آیۀ والیت، مفرد اســت و از این اختالف 
صیغه ها، نتیجه می گیرد، نزول دفعی آیات و ســیاق واحد، محرز نیســت و دلیل خاص 

می خواهد)جوادی آملی، 1393: 30(.
 َ ــَولَّ اللَّ در ایــن میان، آیت اهلل مکارم از طریق ســیاق آیات، از آیــۀ 56 مائده )َو َمْن َیَ
ِ ُهُ اْلغاِلُبوَن ( اســتفاده می کند که والیت به معنای  ِذیَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَّ َو َرُســوَلُه َو الَّ

سرپرستی است: 
»حزب به معناى جمعیّت  متشــّكل  است ، پیروزى یك حزب به معناى غلبه و پیروزى 
آن ها در یك حركت و جهش اجتماعى اســت؛ بنابراین، از این آیه شریفه كه در ارتباط 
با آیه قبل و مورد بحث است و ظاهرًا همزمان نازل شده اند، استفاده مى شود كه والیت 
مطرح شــده در آیه مذكور یك والیت سیاســى و حكومتى است. بنابراین، معناى آیه 
چنین مى شــود: »كســى كه حكومت خدا و پیامبر و حكومتِ  الذین آمنوا .... را بپذیرد، 
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چنین حزب و جمعیّتى پیروز اســت. ولىّ در این آیه به معناى امام و پیشوا و سرپرست 
است و هر كس حكومت خدا و رسول و »الَّذِینَ آمَُنوا« را با آن شرایطى كه در آیه آمده 

بپذیرد پیروز و منصور خواهد بود«)مكارم شیرازى، 1386: 81(.

2-2. تعیین گستره »خمس«؛ به رغم ناتوانی سیاق از تخصیص عموم مفهوم آیه 
 سیاق آیات گاهی توان تخصیص عموم مفهوم آیه را دارد و گاهی به جهاتی فاقد این 
قدرت اســت. در برداشت سیاسی با استفاده از سیاق آیات،  برداشت کننده باید به این 
مســئله توجه جدی داشته باشد. در آیۀ زیر مســئلۀ» خمس« مطرح شده است که به 
بخشــی از »شــئون و اختیارات اقتصادی حکومت« مربوط است و برداشت ها از آن به 

جهت نظرداشت ناتوانی سیاق از تخصیص عموم مفهوم آیه، قابل مقایسه است: 
ُســوِل َو ِلِذی اْلُقْرب  َو اْلَیتاىم  َو اْلَســاِكنِی َو  َســُه َو ِلرَّ ِ ُخُ ا َغِنْمُتْ ِمْن َشْ ٍء َفَأنَّ لِلَّ »َو اْعَلُموا َأنَّ
ُ َع  ُكلِّ  ْمعاِن َو اللَّ ْلجَ َم اْلَتَق ا َم اْلُفْرقــاِن َیْ ِ َو ما َأْنَزْلنا َع  َعْبِدنا َیْ ــِبیِل ِإْن ُكْنُتْ آَمْنُتْ ِباللَّ اْبِن السَّ
َشْ ٍء َقِدیٌر «)انفال/41(؛ »و بدانید غنیمتى از چیزی به شــما رسد خمس آن براى خدا و 
براى پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسكینان و واماندگان در راه است، اگر شما 
بــه خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى حق از باطل، روز درگیرى دو گروه )با ایمان 
و بــى ایمان یعنى روز جنگ بدر( نــازل كردیم، ایمان آورده اید، و خداوند بر هر چیزى 

قادر است«.
مســئلۀ مناقشــه برانگیز در آیه، قلمروی غنیمت در آیه اســت؛ اگرغنیمت مخصوص 
جنگ باشــد، خمس نیز مخصوص غنائم جنگی خواهد بود و گسترۀ اختیارات حکومت 
در این مورد)بخشــی از شــئون اقتصادی حکومت( و توان الزام سازی اش، محدود به 
غنایم جنگی خواهد شد و نمی توان مردم را به فراتر از آن ملزم سازد، ولی اگر غنیمت 
عام باشــد، خمس نیز عام خواهد شد و گسترۀ اختیارات حکومت در این مورد فراگیرتر 

خواهد بود.
برداشت اول)مفسران شیعه: طبرســی، عالمه و...(: مطالب مربوط به این موضوع ، در 

چهار قسمت ذیل ارائه شده است: 
1. عام بودن خمس به جهت عمومیت واژۀ غنیمت: الزمه عام دانســتن غنیمت، عدم 
اختصاص خمس به مورد جنگ است. در مورد لفظ غنیمت از طرق مختلف؛ مانند: کتب 
لغت )جوهری، 1390ق:  17/ 526؛ فرهیدی، 1404:  4/ 426؛ ابن منظور، 1416:  12/ 
446؛ راغــب، 1392: 615(؛ عرف زمان نزول؛ همانند: نهج البالغه در عبارات مختلف 

مثل: »اغتمن الهل« )خطبۀ 76(؛ » من اخذها لحق و غمن « )خطبۀ 120 (؛ » و لتکونن علمهی 
ســبعا ضاریــا تغتمن اكلهم « )نامۀ 53 (؛ » فــو اللَّ ما كنزت من دنیاك تــرا و ل ادخرت من غنائمها 
وفــرا« )نامــه 45(؛ » ان اللَّ جعــل الطاعة غنیمة الكیاس « )كلمــات قصار، جملۀ331 (؛ » 
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و اغتــمن مــن اســتقرضك ف حال غناك « )نامۀ41(؛  و ســرانجام، سخن مفسرانی همچون 
قرطبى، فخر رازی، صاحب تفســیر المنار و روح المعانى که می پذیرند واژۀ عام است، 
ولی می گویند به دلیل شرعی، مقید به جنگ شده است.)ر. ک: مکارم شیرازی، 1371: 
7/ 177ـ180(. این نتیجه حاصل شده که در ریشه و معنى لغوى كلمه، عنوان جنگ و 
آن چه از دشمن به دست مى آید، وجود ندارد، بلكه هر درآمدى را شامل مى شود، از این 
روی، واژه، عام اســت. عالمه نیزتصریح می کند كه غنیمت هر گونه فایده اى است كه 
از طریق تجارت یا كســب و كار و یا جنگ به دست انسان مى افتد؛ هر چند قباًل گفته 

بود سیاق مقتضی مقید بودن به مورد جنگ است)طباطبایی، 1390: 9/ 89(.
برداشت دوم)مفسران اهل سنت(: 

این برداشــت به مقید بودن خمس به غنیمت جنگی به جهت اقتضای سیاق آیات قبل 
و بعد، معتقد است. سیاق آیات قبل) انفال/39ـ40( و بعد )انفال/42ـ43( نشان می دهد 
آیه مربوط به مســئلۀ جنگ بدر است. پس مسئلۀ غنیمت در این آیه، مربوط به همین 
مســئله )غیمت جنگی( خواهد بود. عالمه در بخشــی از ســخن خود تصریح می کند؛ 

سیاق، مقتضی مقید بودن به مورد جنگ است و آیه را چنین معنا می کند: 
»بدانید خمس آن چه غنیمت گرفتید هر چه باشد، برای خدا و رسولش و برای ذی القربی 
 و یتیمان و مسکین ها و ابن سبیل است، پس اگر به خدا و آن چه بر بنده اش محمد
روز بــدر نازل کرد ایمان داریــد، به اهلش بدهید، وآن این بود که انفال و غنایم جنگ 
برای خدا و رســولش است وکسی با خدا ورسولش شرکت ندارد....«)طباطبایی، 1390: 

.)90 /9 
آیت اهلل مکارم شیرازی توضیح می دهد که جمعى از مفسران اهل تسنن روى این تكیه 
كرده اند كه آیات قبل و بعد، در زمینه جهاد وارد شده و همین قرینه ای مى شود كه آیۀ 
غنیمت، اشــاره به غنائم جنگى باشد)مکارم شــیرازی، 1371: 7/ 180(. وی همچنین 
از شــبهه ای یاد می کند که مطابق آن کوشــیده اند با تقطیع ســخنان مرحوم طبرسی 
نشــان دهند، تفسیر مجمع البیان نیز خمس را به مورد جنگ اختصاص می دهد)مکارم 
شــیرازی، همان(. در هر صورت برداشــت از این تفسیر آن است که حکومت اسالمی 
بر اســاس این آیه، حق اخذ خمس از غیر غنیمت را نخواهد داشــت و باید دنبال دلیل 

دیگری از شرع وسیره باشد.
بررسی و مقایسه برداشتهای مفسران شیعه و اهل سنت: 

آن چه موجب بروز مناقشــه در تعیین قلمروی خمس در آیه شده، بی توجهی به شرایط 
تأثیر ســیاق اســت. موانعی در این آیه وجود دارد که اجازۀ اســتفاده از سیاق را به ما 
نمی دهــد. بنابراین، نمی توان بر اســاس آن، غنیمت را منحصــر به جنگ کرد و مانع 
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دریافت خمس، توســط حکومت اســالمی در موارد دیگر شــد. با همین نگاه، نظرات 
دوگانۀ مفســران توضیح داده می شــود؛ این که آنان متوجه سیاق آیات هم بودند، ولی 
به جهت توجه به ناکارآمدی ســیاق در این موضع، به آن تن در نداده اند؛ مانند طبرسی 
که نخســت غنیمت را غنائم جنگ معنی كرده، ولی هنگام تشــریح معنى آیه اقتضای 
سیاق را کنار می گذارد و عام بودن لغت غنیمت را، مستند عام دانستن خمس در این جا 

می داند: 
»اصحاب ما معتقدند خمس در هر گونه فایده اى كه براى انسان فراهم مى گردد واجب 
است؛ اعم از این كه از كسب و تجارت باشد، یا گنج و معدن، و یا با غوص از دریا خارج 
كنند، و ســایر امورى كه در كتب آمده اســت، و مى توان از آیه بر این مدعى استدالل 
كرد، زیرا در عرف لغت، به تمام این موارد، غنیمت گفته مى شــود )طبرسی، 1372:  4/ 

 .)836
عالمه نیز که قباًل بیان کرده بود »ســیاق مقتضی خاص بودن غنیمت« است، تصریح 
دارد مورد نزول آیه، غنائم جنگى است، که دیگر بیان آن، این خواهد بود هرچند سیاق، 
اقتضای مقید بودن غنائم را دارد؛ ولی در این جا کارکرد مذکور وجود ندارد وغنیمت عام 

است)طباطبایی، 1390: 9/ 89(.
» وظاهر آیه...این اســت که حکم متعلق به هرآن چیزی اســت کــه غنیمت نامیده 
می شود؛ و غنیمت چه غنیمت جنگی باشد که از کفار و غیر آن ها گرفته می شود چه غیر 
آن، شامل هر چیزی می شود که در لغت غنیمت بر آن اطالق شود؛  مانند سود مکاسب، 
غواصی، کشــتی رانی و موارد استخراج شده از گنج ها و معدن ها؛ هر چند مورد نزول 
آیه غنیمت جنگی است، ولی مورد توان تخصیص ندارد«)طباطبایی، 1390:  9/ 91(. 

راز ناکارآمدی ســیاق مذکور این است که سیاق، معنای خاصی را تجویز می کند، ولی 
لغت عام اســت و جنگ و غیر جنگ را شــامل می شــود. بنابراین، رابطه و مناسبتی 
بین ســیاق )مصداق و جزئی( و معنای لغت)کلی( وجود دارد و به همین جهت، معنای 
حاصل از ســیاق نامناسب با معنای لغت نیست تا سیاق صارف از معنای آن)عام( باشد؛ 
بلکــه ســیاق به یک مصداق از معنای عــام لغت غنیمت اشــاره دارد و به دیگر بیان 
ســیاق و ترتیب آیات قبل و بعد این آیه )و مورد نزول آیه( گرچه غنائم جنگى اســت، 
ولى عمومیت مفهوم آیــه را تخصیص نمى زند)ر.ک: طباطبایی، 1390: 9/ 91؛ مکارم 

شیرازی، 1371: 7/ 180؛ بابایی، 1395: 129ـ130(.
»قرآن در این جا حكم  را از مســئلۀ غنائم جنگى نیز فراتر برده و به همۀ درآمدها اشاره 
كرده اســت... در حالى كه مى دانیم شأن نزول ها و ســیاق، عمومیت آیه را تخصیص 
نمى زند و به عبارت روشن تر هیچ مانعى ندارد كه مفهوم آیه یك معنى كلى و عمومى 
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باشــد و در عین حال، مورد نزول آیه، غنائم جنگى كه یكــى از موارد این حكم كلى 
است بوده باشــد و این گونه احكام در قرآن و سنت فراوان است كه حكم كلى است و 
مصداق جزئى اســت: ....آیه در ضمن آیات جهاد وارد شده، ولى مى گوید: هر در آمدى 
از هر موردى عاید شما شود كه یكى از آن ها غنائم جنگى است خمس آن را بپردازید. 
مخصوصًا »ماء« موصوله و »شــی ء« كه دو كلمه عام و بدون هیچ گونه قید و شرطند 

این موضوع را تایید مى كنند)مکارم شیرازی، 1371: 7/ 175ـ181(.

3-2. بی ارتباط پنداری آیه با اختیارات سیاسی پیامبر؛ به رغم ناسازگاری سیاق 

با اطالق ظاهر آیه
در برداشت سیاسی بر مبنای سیاق آیات، الزم است برداشت کننده به مؤلفۀ »سازگاری 
یا ناســازگاری سیاق با اطالق ظاهر آیه« توجه داشته باشد. در حقیقت گاهی مانعی در 
آیه و عبارت، وجود دارد که اجازۀ تحقق سیاق آیات را نمی دهد، این موانع متعدند؛ مانند 
این که عبارت »مطلق« اســت، ولی مورد ذکر شده در سیاق آیات، نسبت »مصداق به 
کلی«، با آن دارد. در چنین صورتی ســیاق محقق نمی شود؛ مگر دلیل معتبرخاصی که 
بتواند اطالق آیه را مقید یا عموم آن را تخصیص بزند. برداشــت های نهضت آزادی در 
این موضوع را در آیۀ زیر ، با برداشت مفسران، در ذیل مورد مقایسه قرار داده می شود: 

ْرحاِم َبْعُضُهــْم َأْوىل  ِبَبْعٍض ِف  ْ َو ُأوُلــوا اْلَ اُتُ ــِبُّ َأْوىل  ِباْلُْؤِمِنــنَی ِمْن َأْنُفِســِهْم َو َأْزواُجُه ُأمَّ »النَّ
ِ ِمــَن اْلُْؤِمِنــنَی َو اْلُهاِجِریــَن ِإلَّ َأْن َتْفَعُلــوا ِإىل  َأْوِلیاِئُکــْم َمْعُروفــًا ...«؛ )احزاب/6(  ِكتــاِب اللَّ
»پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آن ها اولى است، و همسران او مادران آن ها )مؤمنان( 
محسوب مى شوند، و خویشاوندان نسبت به یكدیگر از مؤمنان و مهاجران در آن چه خدا 

مقرر داشته اولى هستند، مگر این كه بخواهید نسبت به دوستانشان نیكى كنید... .«
برداشت اول)طرفداران جدایی دین از حکومت، مانند بازرگان و...(: 

در آیات قبلی امر و نهی هایی در مورد ظِهار همســران و چگونگی خواندن فرزندخوانده 
)آیۀ4( و نامیدن آن ها به نام پدرانشان )آیۀ5( صادر شد و در آیۀ مورد نظر)آیۀ6( دربارۀ 
اولویت پیامبر نسبت به مؤمنان و این که همسران او، مادران مؤمنان شمرده مى شوند، و 
احکامی راجع به خویشــاوندان، سخن به میان آمد.به این ترتیب به نظر می رسد، سیاق 
آیات به »مســائل خانوادگی و اجتماعی مؤمنان« مربوط است و منظور از »النبی اولی 
بالمؤمنین...« هم باید در همین سیاق باشد؛ نه اولویت پیامبر در اموری حکومتی. 

نویسندگان نهضت آزادی با همین نگاه ابتدایی به آیات می نویسند: 
»ســیاق آیات در زمینۀ مسائل مطروحه در آن، مربوط به سلسله اولویت های اجتماعی 
می باشــد که الزم است مؤمنین رعایت کنند و آن چه در این آیات اصاًل دیده نمی شود 
همین اســت که پیامبر بتواند به جای احترام به رأی و خواســت آن ها، و اعمال شیوۀ 
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شــورایی به دلیل اولویتی که دارد، به شــیوه استبدادی و با اختیار مطلق جامعه را اداره 
کند. ظاهر آیه، شأن نزول آن را به قضیۀ زید بن حارثه و پدری پیامبر اکرم نسبت 
به او می داند و این پدری را نســبت به همه امت تعمیم می دهد«)نهضت آزادی ایران، 

1376: 34ـ37(.
برداشت دوم: 

فــارغ از این کــه مفســرانی چون شــیخ طوسی)طوســی، بــی تــا: ج8، ص317(، 
زمخشری)زمخشــری، 1404: 3/ 523(، مال محسن فیض)فیض کاشانی، 1399: 4/ 
164( و... از مطلق بودن »اولویت رسول در آیه« سخن گفته اند، مفسران معاصر؛ مانند 
عالمه و آیت اهلل مکارم به اطالق اولویت توجه داده اند و آن را فراگیر دانسته اند. عالمه 
ِبُّ َأْوىل  ِباْلُْؤِمِننَی ِمْن َأْنُفِسِهْم«،  معتقد است رســول خدا به خاطر اطالق در جمله »النَّ
در تمــام امور دنیا و دین، أولى است)زمخشــری، 1404: 3/ 523(. آیت اهلل مکارم نیز 
معتقد به اطالق اســت و این که هیچ دلیل بر انحصار بــه اموری خاص نداریم)مکارم 

شیرازی، 1371:  17/ 202(.
بررسی ومقایسه: 

ســیاق آیات زمانی محقق است که دلیلی بر خالف آن نباشد و ظاهر آیه که »مطلق« 
است، دلیل است بر این که سیاق مذکور)مسئله خانوادگی(، مؤثر نیست و عبارت )النبی 
اولی بالمومنین...( کلی و مطلق است و موضوع مورد اشاره در سیاق آیاتِ گذشته، تنها 
بخشی از افراد و مصادیق این کلی می باشد؛ نه این که بتواند جلوی اطالق آن را بگیرد 
و آن را بر خالف ظاهرش، محدود ســازد. به این ترتیب معناى »اولویت« این اســت 
كه فرد مســلمان هر جا امر را دایر بین حفظ منافع رسول و منافع خود دید، باید 
منافع رســول را مقدم بدارد و رســول در هر حق و نفعی كه مؤمن براى خودش 
قائل اســت )حفظ جان، دوست داشتن، قائل شــدن به حرمت خود، استجابت دعوت، 

 كاربست اراده( مقدم بر اوست. بر همین اساس، عالمه تصریح می کند»و كذا النب
ِبُّ  أوىل مهب فــامی یعلق بالمــور الدنیویة أو الدنییة كل ذلــك لکان الطاق ف قولــه: »النَّ
َأْوىل  ِباْلُْؤِمِنــنَی ِمــْن َأْنُفِســِهْم « و نظر کســانی هم که گستره اولویت حضرت را به اموری 
چون »دعوت« محدود کرده اند )زمخشــری، 1404: 3/ 523( ، رد می شــود، چون آیه 
مطلق است، همۀ شئون دنیایى و دینى را شامل مى شود)طباطبایى، 1390:  16/ 276(. 
همین دلیل در مورد امور اجتماعی نیز گویای نادرستی برداشت نهضت آزادی و »عدم 
اختصاص اولویت به مورد مذکور« اســت. آیت اهلل مکارم با عنایت به این مؤلفه، معتقد 
اســت »گرچه بعضى مفسران، آن را به مسئلۀ تدبیر امور اجتماعى یا اولویت در مسئلۀ 
قضاوت و یا اطاعت فرمان، تفســیر كرده اند، اما هیچ دلیلى بر انحصار نداریم و تفسیر 
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آن در بعضى روایات، حتی به مســئلۀ »حكومت« یكى از شــاخه هاى اولویت اســت. 
بنابراین، پیامبر در همۀ مسائل)اجتماعى و فردى وحكومت، و هم قضاوت و دعوت(، از 
هر انســانى نسبت به خودش اولى، و اراده اش مقدم بر خواست فرد مى باشد« )مکارم 
شــیرازی، 1371:  17/ 202 (. وی در ادامه توضیح می دهد که حضرت معصوم است و 
جزء صالح جامعه و فرد را در نظر نمى گیرد و تابع هوى و هوس نیست و منافع خود را 
بر دیگران مقدم نمى شــمرد. بدین روی، مسئلۀ استبداد و خود رأیی و... نیز که در متن 

شبهه نهضت آزادی مطرح بود، در مورد حضرت منتفی است. 
مطالعۀ حاضر در کنار دیگر دســتاوردهای علمی در حوزۀ سیاق آیات نشان می دهد که 
گســتردگی »سیاق آیات« به گونه ای اســت که در همۀ موضوعات سیاسی قابل رصد 
اســت؛ برداشت های سیاسی نیز در حیات اجتماعی و سیاسی نقشی پررنگ و حضوری 
جدی دارند. این دو، اهمیت دست یابی به برداشت های صحیح و معتبر را تبیین می کند 
و نقش اساسی آشنایی با آسیب های استفاده از سیاق آیات یا غفلت از آن ها در قلمروی 
موضوعات سیاســی را توضیح می دهد. گســتردگی حضور سیاق آیات، چنان است که 
از مسئله منشــاء والیت و رهبری و مشــروعیت حکومت؛ پیوند یا جدایی حکومت و 
سیاســت از دین و قرآن؛ شــیوه های اِعمال والیت و استبدادی یا غیر استبدادی بودن 
آن؛ تا امور به ظاهر اقتصادی )مانند خمس( و... که دارای وجه سیاســی اند را شــامل 
می شــود. برداشت های آســیب دیده از منظر نادیده گرفتن سیاق آیات یا استفادۀ غلط 
از آن ها تأثیرات مخربی بر فهم سیاســی از قرآن و تعیین مسیر حیات سیاسی برجای 
می گذارد؛ گاهی همین برداشت ها پشتیبانِ فرضیه ها و نظریه هایی همچون جدایی دین 
از سیاســت قرار می گیرند؛ و گاهی می توانند منجر به خلط شــئون پیامبر و نفی 
شأن حکومتی وی شوند، به گونه ای که برداشت کننده، رسالت پیامبر را بی ارتباط 
با امور اجتماعی و...تصور کند؛ اولویتش را در امور سیاســی زیر ســؤال ببرد و آیات و 
آموزه های سیاسی در سایۀ برداشــت های بی اعتنا به سیاق آیات ماهیت سیاسی خود 
را از دســت بدهند و....این همه، گویای اهمیت قاعدۀ ســیاق آیات است و این که باید 
آسیب ها در حوزۀ سیاق آیات شناســایی شود تا ضمن وصول به برداشت های سیاسی 

معتبر، بتوان حیات سیاسی قرآن محور را پیش گرفت.
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نتیجه 
الف. خالصه تحقیق: 

تحقیق با هدف اثبات عینی آسیب دیدگی برخی برداشتهای سیاسی از منظر بی توجهی 
به سیاق آیات یا استفاده نادرست از آن ها، برداشت ها در عرصه »قاعده سیاق آیات« را 
در دو بخش »برداشــت با غفلت از سیاق آیات« و »برداشت بر اساس استفاده نامعتبر 

از سیاق آیات« را سامان داد. 
در بخش اول سه نمونه عینی از برداشت ها را مقایسه، و نمونه های آسیب دیده معرفی 

شد: 
1.عاری پنداری قرآن از مفاهیم سیاســی موجب برداشت جدایی دین از سیاست شده 

است.
2. خلط شئون پیامبر، برداشت نفی شان حکومتی حضرت را درپی داشته است

 3 .غفلت از سیاق آیات در کنار سیاق جمالت و قرائن نقلی، برداشت استبداد پیامبر
را موجب شده است. 

در بخش برداشــت بر اساس استفادۀ نامعتبر از سیاق« نیز مقایسه مذکور نسبت به سه 
مؤلفه مهم انجام گرفت.

4. مراد از ولی در آیه بدون وجود مالک وحدت موضوع، تعیین شده است. 
5. گستره خمس به رغم ناتوانی سیاق از تخصیص عموم آیه تعیین شده است.

6. به رغم ناســازگاری سیاق با اطالق ظاهر، آیه بیگانه ازاختیارات سیاسی و حکومتی 
پیامبر معرفی شده است.

ب. بخشی از دستاورد تحقیق: 
1. نمونه هایی از معیارها و مولفه های الزم برای کاربســت معتبر ســیاق آیات ارائه شد 
که براین اساس، الزم است برداشت کنندگان در مسیر برداشت سیاسی به این مؤلفه ها 

توجه نمایند.
2. مقاله در پی معرفی جامع معیارهای مذکور نیســت، اما معرفی نمونه های مورد اشاره 

آغازی برای پژوهش و معرفی این معیارها است.
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