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  ة احصارير آياق و اسباب نزول در تفسيتقابل س
  

  1مرتضي ايرواني نجفي

  2پسند الهه شاه
  

  چكيده 
مروري است بر ارتباط سياق و اسباب نزول؛ ارتباطي متقابل كه گاه به ترديد در يكي از ، اين پژوهش

اين دو در تفسير  زول و رابطةبه بررسي موقعيت سياق و اسباب ن، راين نوشتا. شود اين دو قرينه منجر مي
  .پردازد احصار مي ةآي

شود  گاه سياق منجر به ترديد در سبب نزول منقول براي آيه مي، در تعارض سياق و اسباب نزول آيه 
كه ما به آيه  اي از زاويه، احصار در آية. گردد باعث ترديد در برقراري سياق در آيه مي، و گاه سبب نزول

لي كه در متن يبه دال، گمان تعارض اين دو قرينه وجود داشت كه در اين موارد، در سه مقطع، يما هنگريست
فرض اين گفتار  بديهي است كه پيش .شود جانب اسباب نزول ترجيح داده مي، مورد بحث قرار گرفته است

  .ت هستندبه تنهايي حج، ست كه هر كدام از اين دو قرينها آن

  .تعارض قرائن، األحكام  آيات، احصار، حج، سياق، اسباب نزول :واژگان كليدي
                                                           

 iravany@um.ac.ir/ دانشيار دانشکده اهليات دانشگاه فردوسی مشهد. ١

   e.shahpasand@gmail.com/ )لئونويسنده مس(دانشگاه فردوسی مشهد علوم قرآن از دانشجوی دکتری . ٢
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   طرح مسأله
احصار   با عنوان آيه، در كالم فقها، سورة بقره كه در زمرة آيات األحكام قرار دارد 196ة آي

دامة از ا، گزاري پرداخته است كه در اثر برخي موانع به بيان احكام حج، اين آيه. نامبردار است
  : مسير حج بازمانده است

يْبلُغَ  يحتوأَتموا الْحج والْعْمرةَ للَّه فَإِنْ أُْحصْرتْم فَما اْستْيسر من الْهْديِ ولَا تْحلقُوا رُءوسكُْم ﴿

يةٌ مْن صيامٍ أَْو صدقَة أَْو نسك فَإِذَا مْن رأْسه فَفْد يالْهْدي محلَّه فَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا أَْو بِه أَذً

الْحج فَما اْستْيسر من الْهْديِ فَمْن لَْم يجِْد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في الْحج  يأَمْنتْم فَمْن تمتع بِالْعْمرة إِلَ

ذَلك لمْن لَْم يكُْن أَْهلُه حاضرِي الْمْسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّه  وسْبعة إِذَا رجْعتْم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ

و اگر ، و براى خدا حج و عمره را به پايان رسانيد( ):196/ هبقر( ﴾واْعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
؛ و تا قربانى به ]بانى كنيدقر[آنچه از قربانى ميسر است ، بازداشته شديد]  به علت موانعى[

ى داشته ا يقربانگاه نرسيده سر خود را متراشيد؛ و هر كس از شما بيمار باشد يا در سر ناراحت
يا ، اى دهد يا صدقه، اى بدارد روزه] بايد، آن[به كفّاره ] و ناچار شود در احرام سر بتراشد[باشد 
] بايد[، عمره به حج پرداخت]  اعمال[پس هر كس از ، ى بكند؛ و چون ايمنى يافتيدا قرباني

سه ، در هنگام حج] بايد[نيافت ]  قربانى[و آن كس كه ، ]قربانى كند[آنچه از قربانى ميسر است 
. تمام است] روزِ[؛ اين ده ]روز ديگر روزه بداريد[؛ و چون برگشتيد هفت ]بدارد[روز روزه 

و ، نباشد؛ و از خدا بترسيد]  مكّه [=ام براى كسى است كه اهل مسجد الحر]  حج تمتّع[اين 
  .)كيفر است بدانيد كه خدا سخت

به ذكر بعضى از احكام فرعى حج ، ت استكه همان ني روح حجبر تأكيد پس از ، آيهاين  
ع پنج چيز اعمال عمره تمتّ .به جاى آوردرا سپس حج و عمره  ابتدابايد  گزار حج .پردازد مى

حاجى پس از انجام  .سعى ميان صفا و مروه و تقصير، ماز طوافن، طواف كعبه، احرام: است
از احرام خارج ، باشد )حجهال قعده يا ذيال ذي، الشو( هاي حج ع كه بايد در ماهاعمال عمره تمتّ

كه روز  گردد تا اين حالل مى، شود و چيزهايى كه براى او به سبب احرام حرام شده بود مى
اعمال  .آورد بندد و اعمال آن را به جا ب ع احرام براى حج تمتّ داًمجد )الحجه هشتم ذي( ترويه

قربانى ، عقبه رمى جمره، وقوف به مشعر، وقوف به عرفات، احرام :ع سيزده چيز استحج تمتّ
، طواف نساء، سعى ميان صفا و مروه، نماز طواف، كعبه طواف، يا تقصير تراشيدن سر، كردن
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، تا بي، فاضل مقداد :ك.ر(. باالخره رمى جمرات سه گانه بيتوته در منى و، نماز طواف نساء
  )484 -483صص، 1ج، 1376، جعفرى/ 274ص، 1ج

به همين امر ، ابتداي اين آيه. اتمام مناسك حج است، هر محرمي وظيفة، پس از احرام 
محرم از ادامة اعمال  داليلي موجب بازماندنِ، اما گاه ﴾وأَتموا الْحج والْعْمرةَ للَّه﴿ :اشاره دارد
إِنْ أُْحصْرتْم فَما ف﴿ :كند محرم در اين حالت اشاره مي ايفبه وظ، شود كه فراز بعديِ آيه حج مي

 يحت﴿ برخي با استناد به سياقِ. ﴾يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يتْحلقُوا رُءوسكُْم حتااْستْيسر من الْهْديِ ولَ

ْبلُغَ الْهيلَّهحم مخدوش ) شود كه به آن اشاره مي(سبب نزول منقول از شافعي را ، ﴾ْدي
مْن رأْسه فَفْديةٌ  يفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا أَْو بِه أَذً﴿ يعني يبعد گفته شده كه جملةنيز . اند دانسته

كسأَْو ن قَةدامٍ أَْو صيْن صكعب بن عجره نازل شد ةدربار ﴾ما برخي با استناد به ه است؛ ام
در ايم كه  به همين جهت در پي فهم اين نكته. اند اين سبب نزول را نيز مردود دانسته، سياق

، باشد و ايفاي نقش هر كدام از آنها در فهم آيه ها برقرار مي اين آيه كدام يك از اين قرينه
  . چگونه است

  ارتباط سياق و اسباب نزول .1
تواند معياري در  سياق مي .آيات دارند 2اي متقابل با سياق رابطه 1، روايات اسباب نزول

امه طباطبايي سياق آيات را مبنا قرار داده و با كه علّ رد روايات سبب نزول باشد؛ چنان تأييد يا
كه در  اشاره داشته است؛ مثل اين گاه به عدم سازگاري سبب نزول با سياق آيه، ه به آنتوج

اين احتمال را مطرح ) 64/ مائده( ﴾...قالَت الْيهود يد اللَّه مْغلُولَةٌو﴿ د در آيهچرايي گفتار يهو

                                                           
ام وقوعش نازل يدر ا، گر حکم آن هستند ينيا تبياتی که خرب دهنده از آن يا آيه يای است که آ اسباب نزول حادثه .1

ا يه يآ، شان عرضه شود و در پی آنيا سؤالی به ايفاق افتد ات )ص( ای در زمان نبی اکرم ن معنا که حادثهيبه ا. شوند

 )١٠٧ -١٠٦، صص١، جتا بی، زرقاين. (ا جواب آن سؤال باشندين آن حادثه يد که مبياتی فرود آيآ

/ ١٤٣، ص١٣٩٥، صدر: ک.ر(، دانند اق را مفهومی شامل بر هر دو عنصر مقال و مقام میيگرچه برخی س  .٢

نشانگر ، در آثار دانشمندان» اقيس« ها موارد استعمال واژام) ٧٣، ص١٤٢٨، بودرع/ ٤٤-٤٣، صص١٤٢٨بوسالمة، 

: ميف کنينگونه تعرياق را ايد سيبا، ن کاربرديوسته لفظی است؛ با در نظر گرفنت ايپ  نهيک قريحلاظ آن به عنوان 

» .گذارد د و بر معنای آا اثر میافکن ه میيات سايا آيمجالت و ، ای از کلمات ی است که بر جمموعهساختاری کلّ«

 )٩٢، ص١٣٨٣، رجبی(
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اي بوده كه بدان دچار شده و احوال  سالي و گراني گفتارشان به علت خشكنمايد كه اين  مي
د هاي وارده مؤي ظاهر بعضي از سبب نزول: افزايد آنها را تنگ كرده بوده است؛ و ميزندگي 
و گاه سبب نزول ) 32ص، 6ج، 1417، طباطبايي(. ا اين وجه مخالف سياق استام، اين است

سياق «: نوشته استنجم  41تا  33آيات  ةكه دربار را مورد تأييد سياق دانسته است؛ مانند اين
اند فردي از  گفته: آن وارد شده است ةسبب نزولي است كه دربار  تصديق كننده، آيه 9اين 

كرد و برخي او را مالمت كردند و او از انفاق دست  مالش را در راه خدا انفاق مينان مسلما
  )44ص، 19 ج، 1417، انهم( .»كشيد و آيه نازل گشت

قراري سياق حكم سبب نزول نيز از جمله قرائني است كه به برقراري يا عدم بر، در مقابل 
موضوعي از شرايط ر كنار ارتباط د، لنمايد؛ زيرا ارتباط صدوري يا همان پيوستگي در نزو مي
گاه حاكي از استقالل برخي آيات در نزول و در ، ق سياق است و روايات سبب نزولتحقّ

. توان سياق را در تفسير آيه دخيل دانست نمي، در اين موارد. ي سياق هستندم برقرارنتيجه عد
بيوتكُن   و قَْرنَ يف﴿ ةامه طباطبايي ذيل آيكه علّ مثل اين) 107 -103صص، 1383، رجبي: ك.ر(

و أَقْمن الصالةَ و آتني الزكاةَ و أَطْعن اللَّه و رسولَه إِنما يريد اللَّه   و ال تبرْجن تبرج الْجاهلية الْأُوىل

بعد از اشاره به روايات سبب ، )33/ احزاب( ﴾ليذْهب عْنكُم الرْجس أَْهلَ الْبْيت و يطَهركُْم تطْهرياً
 )عليهم السالم( حضرت فاطمه و حسنين، اميرالمؤمنين، نزولي كه آيه را در شأن نبي اكرم

، اين احاديث با اين فراواني كه دارند... « : نويسد استدالل به عدم برقراري سياق مي در، داند مي
ضمن ، ي در يك روايت هم نيامده كه اين آيهتطهير به تنهايي تنصيص دارند و حتّ ةدر نزول آي

 كه بگوييم آيه به همسران نبي اكرم نازل شده است تا اين )ص( آيات مربوط به همسران پيامبر
جزئي ، آيه بر حسب نزول، در نتيجه. اند نسبت داده هو عرو مهعكركه به اختصاص دارد؛ چنان

بلكه فقط بين آنها قرار گرفته  ؛ها نيستنه آصل بو يا متّ )ص( از آيات مربوط به همسران پيامبر
  1)312ص، 16 ج، 1417، طباطبايي(. »است
ت آن ثابت اي است كه قطعي اصالت با قرينه، به هنگام تعارض اين دو قرينه، در نتيجه 

دهد و اطمينان به  عاع قرار ميالشّ سياق را تحت، روايت سبب نزولت گردد؛ قطع به صح
 ةالبتّه دربار. شود موجب طرد سبب نزول معارض با آن مي، واحد داللت آيات بر سياقي

                                                           
، دينو: ک. ر، شود میاق ياق که منجر به عدم برقراری سيگری از تعارض اسباب نزول با سيموارد د  برای مالحظه .١

  .١٣٨ -١١٩صص، ١٣٨٧، سهينف



  
       

 

  35  تقابل سياق و اسباب نزول در تفسير آية احصار                                                         

 ؛دست يافتن به اين اطمينان ساده نيست، در موضوعات فقهي خصوصاً، روايات اسباب نزول
نمايد راهگشا مي، غالب پديد آورد اي كه ظنّ ك به قرينهلذا تمس.  

 اسباب نزول آيه .2

يك سبب نزول مربوط به بخش مياني  ؛سبب نزول ذكر شده است دو، احصار ةآي دربارة
  :آيه  هبقي ةآيه و يك سبب نزول دربار

اين مسأله مخالفت كند كه اين ران كسي با ام كه در ميان مفس نديده: گويد شافعي مي. 1- 2
به حصر مشركان دچار شد؛ آنان از  )ص( ه نازل شده است؛ آنگاه كه رسول اهللادر حديبي آيه

خود را موي ، در حديبيه قرباني كرد )ص(  مانع شدند؛ لذا نبي اكرموصول ايشان به بيت اهللا
كه او و اصحابش به بيت نرسيده  حال آن. از احرام خارج شد و به مدينه بازگشت، تراشيد
  )173ص، 2ج، 1403، شافعي(. بودند
من نزول يافته است؛ سرم به شپش  اين آيه دربارة: از كعب بن عجره نقل شده است. 2- 2
كه بر من گذر  )ص( رسول اهللا. اي كه بر صورتم پراكنده شده بودند به گونه. ار شده بوددچ
ايشان مرا به تراشيدن . بله: موجب آزار تو هستند؟ گفتم، آيا اين حشرات سرت: فرمود، كرد مي

هر نفر را به نيم صاع گندم اطعام كن؛ يا سه روز ، شش مسكين: موي سرم امر كرد و فرمود
افزون بر  )60ص، 1411، واحدى/ 131ص، 1 ج، 1416، سمرقندى(. ير و يا قرباني كنروزه بگ

در حصر مشركان بوديم  )ص( همراه با رسول اهللا، در حديبيه: آمده است، ها در بعضي نقل، اين
يةٌ مْن صيامٍ أَْو مْن رأْسه فَفْد يفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا أَْو بِه أَذً﴿ :و اين آيه نازل شد... كه سرم 

كسأَْو ن قَةد1)173ص، 2ج، 1403، شافعي: ك .نيز ر. 28-27صص، تا بي، سيوطي( ﴾ص  

                                                           
سؤالی را روايت وجود دارد، ، که در اين »ميدر حصر مشرکان بود )ص( مهراه با رسول اهللا، هيبيدر حد«عبارت  .١

، تا بی، فاضل مقداد(ست يمراعات زمان و مکان قربانی برای مصدود الزم نکه  نيه به ابا توج: کند اد میجيدر ذهن ا

ن يه به ان سؤال در توجيف به حکمی جداگانه شد؟ پاسخ اگران حلق نکرد و موظّيچرا کعب با د، )٢٨٩، ص١ ج

ه منتظر بودند يبيو اصحابش در حد )ص( مربوط به زمانی است که رسول اکرم، هيول آن ماجرا و نزينکته است که ا

ابن اىب . (د داشتند و هنوز بر آنان آشکار نشده بود که در مهان مکان محلّ خواهند گشتيام مکّهو برای ورود به 

من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ  ييضا أَو بِه أَذًفَمن كَانَ منكُم مرِ«ا نزول عبارت يگو، جهيدر نت) ٣٣٩، ص١ج ، ١٤١٩، حامت

كسن أَو قَةدص هقبل از نزول بق» أَوه بوده استيآ  ي. 
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از نزديك كعب  )ص( اهللا رسول :نيز روايت شده است )ع( از امام صادق، اين سبب نزول 
آيا : رمودفبه او  )ص( پيامبر. فرا گرفته بود كرد در حالي كه شپش سرش را ر ميبن عجره عبو
فَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا أَْو بِه ﴿ :و اين آيه نازل شد. بله: آزارند؟ گفت تو را مي، حشرات سرت

او را به حلق سرش امر  )ص( رسول اهللا ؛﴾مْن رأْسه فَفْديةٌ مْن صيامٍ أَْو صدقَة أَْو نسك يأَذً
ن هر كدام به دو مد طعام و قرباني معي، مسكين صدقه به شش، سه روز روزه، نمود و براي وي

فرد را در انتخاب هر كدام ، بيان شده است» أو«هر چه در قرآن با : فرمود] در ادامه[امام. كرد
، آمده است» فمن لم يجد فعليه كذا« و هر جا تعبير به صورت. اختيار داده است، كه بخواهد

كند يلي را انتخاب ماو.  
در برخي با  و )ع( صلِ حريز از امام صادقبا نقل متّ، عضي از منابع شيعيدر ب، اين حديث 

سند اين حديث سخن خواهيم  ةدر ادامه درباركه  1.وارد شده است )ع( نقل مرسل او از امام
   .گفت
يادآور سبب نزول ، هاي آن ه با سبب نزولي جدا از ديگر قسمتنزول بخش مياني آي 

 )ص( رسول اهللا: نقل شده است زيد بن ثابتاز . است) 95/ نساء( ﴾ررِغَْير أُولي الض﴿ عبارت
 كه ابن ام ﴾و الْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه... ال يْستوِي الْقاعدونَ من الْمْؤمنِني ﴿ :كرد بر من امالء مي

 .نا هستمنابيلكن در راه خدا را دوست دارم؛ جهاد من  !خدارسول  اي: مكتوم آمد و گفت
ال يْستوِي ﴿ :بنويس: دست داد و پس از آن فرمود )ص( حالت نزول وحي به رسول اهللا

بِيلِ اللَّهي سونَ فدجاهالْم رِ وري الضأُول غَْير نِنيْؤمالْم نونَ مد1412، طبرى)(95/ نساء( ﴾الْقاع ،
 عبارت) 330ص، 1ج  ، 1416، دىسمرقن/ 1043ص، 3 ج، 1419، ابن ابى حاتم  / 144ص، 5 ج
مستقل به شمار  و عبارتي كند ايفا مي »الْقاعدونَ« نقش صفت را براي ﴾غَْير أُولي الضررِ﴿

سياق در اين آيه همچنان برقرار ، اين عبارت ؛ لذا بر فرض پذيرش نزول جداگانةرود نمي
مستقل است؛ در  يك جملة ،عبارت مياني، در آية محل بحث، اما چنانكه مالحظه شد. است

                                                           
حرِيز عن أَبِي  يو رو«) ٧٢ص، ١٤٠٨ي، اشعر() ع(عن حريز عن أيب عبد اهللا  يمحاد بن عيس: صلنقل مت) الف .1

بن الْقَاسمِ عن عبد الرحمنِ عن حماد عن حرِيزٍ عن أَبِي عبد  يموس«) ٣٥٨، ص٢ ج، ١٤١٥، هبن بابويا(» عبد اللَّه ع

  ).٣٣٣، ص٥، ج»الف« ١٤٠٧ و ١٩٥، ص٢، ج١٣٩٠ي، طوس( »اللَّه ع

ن أَبِيه عن حماد علي ع«؛ )٩٠، ص١ ، ج١٣٨٠ي، عياش( »عن حريز عمن رواه عن أيب عبد اهللا ع«: نقل مرسل) ب

 ).٣٥٨، ص٤ج، ١٤٠٧، كليىن( .»عن حرِيزٍ عمن أَخبره عن أَبِي عبد اللَّه ع
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ش از به جستجو در آن بخ، براي اطمينان از برقراري يا عدم برقراري سياق در اين آيه، نتيجه
اي  در ابتدا ذكر پارها ام. خواهيم پرداخت، هاي فقهي شيعه كه به اين دو قرينه نظر دارد برداشت

  .نمايد از احكام محصور و مصدود ضروري مي

  معناي حصر و إحصار .3
  در لغت. 3-1
حصر در اصل به معناي تنگناست و در . حصرَ است ةفعل ماضي باب افعال از ريش رَحصأ

) 514ص، 1ج، 1987، بن دريدا. (به معناي محبوس كردن وي است، حصر قرار دادن كسي
در ، ها هايي در معناي حصرَ و أحصرَ معتقدند؛ اين تفاوت به وجود تفاوت، برخي از اهل لغت

، لغوياناز اين در حالي است كه برخي . ه قرار گرفته استپژوهي كتاب الحج مورد توج قهف
 ةتوان در دو دست در اين باره اقوال اهل لغت را مي، در نتيجه. اند قائل به ترادف اين دو واژه

  :عمده جاي داد
ي تباين كلّيا قائل به ، دانند كساني كه اين دو واژه را هم معنا نمي: عدم ترادف. 1- 1- 3

  .اند هستند و يا إحصار را اعم از حصر شمرده
، رود كه دشمن بر فردي تنگ گرفته باشد و إحصار حصر در جايي به كار مي :تباين) الف

، جوهري/ 137ص، 4ج، 2001، ازهري: ك.ر(. بيماري حاصل شود ةاست كه به واسط منعي
در تفاوت اين دو واژه  اللهواب). 195ص، 4ج، 1414، منظور   ابن/ 623ص، 2ج، 1407
 ».است اطالق شده إحصار به منع بدون حبس و حصر به منع همراه با حبس« :گويد مي

  )24ص، 1412، هاللواب(
شمن و يابد كه بيماري يا د إحصار در جايي كاربرد مي :از حصرإحصار  بودن اعم) ب

، 3ج، 1410، هيدىفرا :ك.ر(. مناسك حج مانع شده باشد خوف يا مرض شخص را از ادامة
، 4 ج، 1414، ابن منظور/ 206ص، 1ج، 1399، يزمطرِّ/ 137ص، 4ج، 2001، ازهري/ 113ص
منع ظاهري همانند دشمن و منع باطني همچون  ةإحصار دربار، به عبارت ديگر )195ص

برخي معتقدند حصر ، حصر ةا دربارام )239ص، 1412، راغب(. رود به كار مي، هر دو، بيماري
 ةحصر دربار: اند و برخي گفته )239ص، 1412، همو(. رود منع باطني به كار مي ةربارتنها د

، فراهيدى(. يابد  كاربرد مي، كسي كه در حبس قرار گرفته و دشمن بر وي تنگ گرفته باشد
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، ابن منظور/ 206ص، 1ج، 1399، يزمطرِّ/ 137ص، 4ج، 2001، ازهري/ 113ص، 3ج، 1410
  )195ص، 4 ج، 1414
هر دو به معناي حبس و بازداشتن  أحصره حصرَه و: ابن سيده معتقد است: ترادف. 2- 1- 3

ك رَصح: گويد و ابن قوطيه مي). 372ص، 1ج، 2000، بن سيدها(. فرد از سفر و غير آن هستند
80ص، 1ج، 1403، ابن القطاع(. يعني تو را محبوس داشتك رَو أحص(  

ع است كه اي متنو حصر و إحصار تا اندازه ةدربارگفتار اهل لغت ، چنان كه روشن شد 
تواند  ا فرّاء در اين زمينه بياني دارد كه ميام. نمايد نهايي را دشوار مي ةدست يافتن به يك نتيج

ديد را نيز مؤثر  ةزاوي، او در اين زمينه. ت اين اختالفات را روشن نمايداي علّ تا اندازه
  )118-117صص، 1ج، تا بى، فرّاء :ك.ر. (شمارد مي

  در اصطالح. 3-2
با استناد به ، هاصطالح راه نيافت؛ در اصطالحِ فقهاي امامي به محدودة اختالفات لغوي
منع حاصل از بيماري و صد در مورد منع ناشي از دشمن  دربارةحصر ، )ع( حديثي از معصوم
   :نقل شده است )ع( ؛ از امام صادقكاربرد يافته است

الْمحصور الْمرِيض و الْمصدود الَّذي يصده الْمشرِكُونَ كَما ردوا  .ير الْمصدودالْمحصور غَ«

ولَ اللَّهسص( ر(  لُّ لَهحلَا ت ورصحالْم اُء وسالن لُّ لَهحت وددصالْم ضٍ ورم نم سلَي هابحأَص و

محصور مريض . محصور غير از مصدود است(): 369ص، 4 ج، 1407، كلينى(» ...النساء
و  )ص( است و مصدود كسي است كه مشركان مانع او شده باشند؛ چنان كه رسول اهللا

ا ام، زن بر مصدود حالل است. اصحاب ايشان را بازگرداندند و اين در اثر بيماري نبود
  .)...بر محصور حالل نيست

ه به يك ميان فقهاي امامي، حصر و صد قائل شده استمغايرتي كه اين حديث بين  
و حصر. ل شداصطالح مبد گرچه صد ،ر ا اصطالح چنين مقرّهر دو به يك معنا هستند؛ ام

ه از مراد فقهاي امامي، در نتيجه. گشت تا از التباس و درهم آميختن دو موضوع پيشگيري شود
كسي ، ار داده است و مقصودشان از مصدودكسي است كه بيماري او را در منع قر، محصور

، ابن ادريس حلّى/ 332ص، 1 ج، 1387، طوسى: ك.ر(. است كه دشمن او را منع كرده است
ما ) 487ص، 3 ج، 1413، زين الدين/ 473، 1 ج، 1420، راشد صيمرى/ 637ص، 1ج، 1410
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مطلق به كار الفاظ حصر و محصور و صد و مصدود را به طور ، هر جا در اين گفتار، نيز
  .مقصودمان همين اصطالح فقهاي شيعه است، برديم
آورد كه آن را در  اين امكان را براي ما فراهم مي، اصطالح  ةوارد نشدن إحصار به عرص 

به عنوان اصطالحي جعل كنيم كه حصر و صد را توأمان در برگيرد؛ لذا ، اين پژوهش محدودة
فعول از إحصار در صدر آيه است كه محصور و اسم م، مقصود ما از محصر، در اين بحث

  .گيرد بر ميمصدود اصطالحي را در 

  احكام محصور و مصدود .4
به مصدود ، از كسي كه در حصر دشمن است، فقهاي شيعه در اصطالح، كه گفته شد چنان

اشاره به ، در اينجا .اند به محصور تعبير كرده، و از كسي كه در حصر بيماري قرار گرفته است
  :نمايد ضروري مي، به آنهاهاي محصور و مصدود و احكام مخصوص  يژگياي از و هپار

به ، شود كه بعد از احرام بستن به كسي گفته مي )ع( مصدود در اخبار ائمه :مصدود. 1- 4
چنين ) 487ص، 3 ج، 1413، زين الدين(. حج يا عمره بازمانده است دشمن از ادامة ةواسط

گرچه بهتر است كه مصدود . تواند از احرام خارج شود اني ميفردي تنها بعد از انجام قرب
تواند آن را در همان مكاني كه در آن دچار حصر  ا ميام، برساند مكّهاش را به مني يا  قرباني

دليل ) 428ص، 1ج، 1410، طبرسى/ 424ص، 2 ج، »ب« 1407، طوسى(. ذبح كند، شده است
در حديبيه ذبح كرد و از احرام خارج شد؛ در  نيز )ص( ست كه رسول اهللا ما بر جواز اين

  )همانجا، طوسى(. حرم است ةحالي كه حديبيه خارج از محدود
به جاي آوردن قضاي آن در سال آتي ، ي بازمانده باشدمستحب  مصدود اگر از حج و عمره 

ل در سا )ص( نبي اكرم، به عالوه. نيازمند دليل است، بر او واجب نيست؛ چرا كه وجوب قضا
ا در سال بعد ام، از احرام در آمد، حديبيه با جماعتي بسيار به عمره محرم شده و بعد از حصر

كرد و همه در  لع ميتمام آن جماعت را مطّ، بود اگر قضا واجب مي. گشتبا جماعتي كمتر باز
  )427- 425صص، 2 ج، همانطوسي، (. گشتند سال بعد باز مي

اي  گرفتار بيماري، از احرام و در مسير حج كسي است كه بعد محصور :محصور. 2- 4
تواند با انجام قرباني  نيز مياو  ؛دارد ي مناسك باز مي و ادامه مكّهشود كه وي را از ورود به  مي

بفرستد و از هر آنچه الزم  مكّهاش را به  اين صورت كه بايد قربانيبه  .از احرام خارج شود
، محل قرباني .تا آنكه قرباني به محل خود برسد، دپرهيز نماي، است محرم از آن اجتناب كند
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ر، براي حاجاين در حالي است  .و پيشاپيش كعبه است مكّه، مني و روز عيد قربان و براي معتم
تواند تقصير  محصور مي، پس از آن. كه مراعات زمان و مكان قرباني براي مصدود الزم نيست

كه بعد از انجام طواف نساء در ، شود؛ مگر زن همه چيز بر او حالل مي، در اين صورت. كند
/ 334ص، 1 ج، 1387 و 428ص، همان، طوسى :ك.ر(. گردد بر وي حالل مي، سال آتي
، على مؤمن، سبزوارى/ 638ص، 1 ج، 1410، ابن ادريس حلّى/ 430ص، 1 ج، 1410، طبرسى
   1).487ص، 3 ج، 1413، زين الدين/ 289ص، 1 ج، تا بي، فاضل مقداد/ 220ص، 1421
ز انجام قرباني از تنها بعد ا، محصور و مصدود: اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه 

، طوسى(. شود جايگزين قربانيِ آنها نمي، شوند و چيزي چون روزه و صدقه احرام خارج مي
  )316ص، 1 ج، 1405، قطب راوندي/ 428ص، 1ج، 1410، طبرسى/ 333ص، 1 ج، 1387

  ول در تفسير آيهنقش سياق و اسباب نز .5
حث را پي با طرح سه عنوان ب، براي تبيين عملكرد سياق و اسباب نزول در اين آيه

  :گيريم مي

فَإِذا ﴿ نقش سبب نزول بخش ابتداييِ آيه در فهم مراد و ارتباط آن با سياق. 5-1

  ﴾أَمْنتْم
صدود مؤثر در روشن كردن فضاي نزول و فهم بهترِ احكام م، آيه سبب نزول بخش ابتداييِ

 مكّهمانع از ورود محرم به ، نااگر مشركان يا غير آن: كه در بيان فقها آمده است است؛ چنان
، ا طريقي باشد كه با طي آني، راه ديگري براي ورود نباشد، شوند و جز همان راه منع شده

اي حج احرام بر خواه. مورد اجماع است، حكم به خروج او از احرام، وي به اتمام رسد نفقة
ت كه آيه در جريان صد حديبيه نازل شده به دليل عموم آيه و نيز به اين علّ. باشد يا عمره

. احرام عمره بسته بودند و از آن خارج شدند، و اصحاب ايشان )ص( است و رسول اكرم
) 256ص، 2ج، تا بي، گلپايگاني/ 8ص، 1413، شاهرودى/ 386ص، 8 ج،  1414، عالمه حلى(

 ةصحيحبه  )ص( اين فعل نبي اكرم وجوب اين هدي نيز به واسطة ضميمة معتقدند برخي
قابل ، ه استر عملكرد ايشان در روز حديبيگكه حكايت )ع( از امام صادق بن عمار يةمعاو

بوده و مقصودش از  )ع( امام معصوم، )ص( گر فعل رسول اكرمزيرا اگر حكايتبرداشت است؛ 
                                                           

  .۱۱۳ص، ۲۰ج، تا بی، يجنف :ک.ر، های احکام حمصور و مصدود تر از تفاوت قيالع دقبرای اطّ .1
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. توان آن را بدون قرينه بر استحباب حمل كرد نمي، باشدبيان حكم به همين نحو ، اين حكايت
  :روايت معاويه چنين است) 447ص، 5 ج، 1418، فاضل لنكرانى(

عنِ الرجلِ يبعثُ بِالْهديِ تطَوعاً و  )ع(سأَلْت أَبا عبد اللَّه  :روِي عن معاوِيةَ بنِ عمارٍ قَالَ«

يواعد أَصحابه يوماً فَيقَلِّدونه فَإِذَا كَانَ تلْك الساعةُ اجتنب ما يجتنِبه  :قَالَلَيس بِواجِبٍ فَ

 ولَ اللَّهسفَإِنَّ ر هنأَ عزرِ أَجحالن مورِ فَإِذَا كَانَ يحمِ النوإِلَى ي رِمحص(الْم(  هدص نيح

ورِكُونَ يشالْمعجر لَّ وأَح و رحن ةبِييدالْح ة يإِلَ  ميند517ص، 2 ج، 1415، بن بابويها(» الْم (  
مردي كه قصد انجام  ةدربار )ع( از امام صادق: ه استبن عمار روايت شد ةياز معاو(

كند و  روزي را با يارانش وعده مي: رمودف. دارد پرسيدم -و نه واجب -قرباني مستحبي
بايد از گيرند و او خود در آن زمان از چيزهايي كه محرم  امور او را بر عهده مي ناآن

اين عمل او ، فرارسيدآنگاه كه روز قرباني . نمايد تا روز قرباني آنها پرهيز كند پرهيز مي
هنگامي كه مشركان راه او را مصدود كرده  )ص( زيرا كه رسول اهللا. نمايد را كفايت مي

  . )د و از احرام خارج شد و به مدينه بازگشتقرباني كر، بودند
تواند  ولي نمي، رساند به فهم بهتر احكام مصدود ياري ميگرچه سبب نزول در اين جايگاه  
مخصوص به مصدود ، كه شافعي حكم آيه را به دليل نزول در جريان حصر حديبيه چنان

ابن زهره در اين ) 178ص، 2ج، 1403، شافعي: ك.ر(. باعث انحصار حكم گردد، دانسته است
ط توس )ص( تواند بگويد آيه از آن رو كه به سبب صد نبي اكرم هيچ كس نمي«: گويد رابطه مي

خاص منع دشمن است؛ زيرا وقتي كالم با سببي ، نازل شده است هحديبيدر سال  ناركمش
بلكه واجب است كالم بر عموم حمل شده  ؛انحصارش در آن سبب صحيح نيست، صادر شد

، على مؤمن، سبزوارى: ك.نيز ر/ 195، 1417، ابن زهره( .»داخل شود، در آن عام، سبب و
جريان حصر حديبيه تنها بر شمول إحصار بر حصر دشمن داللت ، در نتيجه )220ص، 1421

  .دارد و نه عدم شمول آن بر ديگر موارد
، حصر دشمن صاص دادن إحصار بهدر اخت: ه به يك نكته ضروري استتوج، در اين ميان 
گاه دربارة بيماري نيز ، اره كرد؛ زيرا امنيتاش ﴾فَإِذا أَمْنتْم فَمْن تمتع بِالْعْمرة﴿ توان به سياقِ نمي

) 220ص، 1421، على مؤمن، سبزوارى( .در امان بودن از ازدياد آن است، شود و آن حاصل مي
، تا بي، فاضل مقداد( .ت يافتيدامني، ماري و دشمنيعني آنگاه كه از بي ﴾فَإِذا أَمْنتْم﴿، در نتيجه

 )289ص، 1 ج
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  و ارتباط آن با سبب نزول منقول از شافعي ﴾يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يحت﴿سياق . 2- 5
كنند كه  باره داليلي چند ارائه مي مخصوص به محصور دانسته و در اينحكم آيه را ، برخي 
قرباني وجوب ، ابن ادريس و برخي ديگر« :گويد عالمه حلي مي .ترينِ آنها سياق آيه است مهم

ظهور بيشتري دارد؛ زيرا كه اصل بر ، اند و نه مصدود؛ اين قول را مخصوص به محصور دانسته
ْديِ﴿ :ه است و نيز دربرائت ذمالْه نم رْيسا اْستْم فَمْرتحصر به مرض، از إحصار ،﴾ فَإِنْ أُْحص 

ا ام. »أحصره العدو«: شود و گفته نمي »أحصره المرض« :شود زيرا كه گفته مي اراده شده است؛
تر  اين قول به صواب نزديك. اند قرباني را واجب شمرده، ارو سلّ هحمز ابن، بوالصالحا، براج ابن

 آنگاه كه رسول اهللا«  :كه فرمود )ع( صادقاز امام  بن عمار ةيصحيح معاوبه دليل روايت  است؛
قرباني كرد و از احرام خارج شد و به مدينه ، حديبيه با صد مشركان رو به رو شد در )ص(

  )352ص، 4 ج، 1413، عالمه حلى( .»مراجعت نمود
را به معناي حصر  -در اين آيه -إحصار، ةالفائد مجمعكه در  با اين مقدس اردبيلي نيز 

جوب قرباني در حصر اختصاص إحصار به مرض و و -بالعدو دانسته و گفتار ابن ادريس
به دليل مخالفت ، را -بالمرض به خاطر آيه و عدم وجوب آن در حصر بالعدو به خاطر اصل

مقدس (، داند نادرست مي، سبب نزول آيه نيز اجماع منقول از شافعي دربارةآن با ظاهر آيه و 
: ويسدن مي -تأليف شده استمجمع كه پس از  -البيان ةزبددر ) 397ص، 7ج، 1403، اردبيلى
زيرا كه نزد ، بر اين داللت دارد كه حصر بالمرض مراد است» يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يحت« عبارت

قرباني در همان ، شود و در صد اني تنها در مورد بيماري مطرح ميفرستادن قرب، اصحاب ما
ي است كه ذبح رسيدن هدي به مكان، كه مراد و حمل اين فراز بر اين. شود ذبح مي، محلِ صد

بلوغ و محلّ ، يدر آن مباح باشد؛ حلّ باشد يا حرم؛ بعيد بوده و موجب لغو شدن الفاظ حتّ
و  گويا كه اصحاب ما إحصار را مخصوص به مرض قرار داده: گويد او در ادامه مي. شود مي

مقدس (. اند هبه معني امنيت از بيماري دانست را فقط »أَمنْتُم«دانند و  سبب نزول را صحيح نمي
با استناد به سياق آيه و در پرتو نادرست  البيان  ةزبدلذا مقدس در ) 235ص، تا بي، اردبيلى

  .شمارد إحصار را مخصوص به بيماري مي، ولشمردن اسباب نز
اند و سبب  دهإحصار را بر حصر بالمرض حمل كر، اصحاب ظاهراً«: گويد مي فاضل جواد 
 نيز )143-139صص، 2 ج، 1389، فاضل جواد(. »دانيم حيح نميل مروي از شافعي را نيز صنزو
هم در برگيرد و نيز معنايي باشد كه صد را ، كه مقصود آيه اين«: نويسد مي ق سبزواريمحقّ
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، سبزوارى(. »ثابت نشده است، كه اين آيه در صد حديبيه نازل شده باشد اين اجماع دربارة
  )700ص، 3ج، تا بي، باقر محمد
  :ه به چند نكته ضروري استتوج، د اين نظردر نق 

منع ناشي از ، آيه در ماجراي صد حديبيه نازل شده است؛ در نتيجه، كه گفته شد چنان )الف
نيازمند دليل ، و ناديده انگاشتن و رد اين سبب نزول آن استيكي از مصاديق قطعي ، دشمن
  .است
و إحصار و تفاوت آنها از اهل لغت  معناي حصر كه دربارةه به اختالف نظري با توج) ب

در مورد معناي ، استدالل به آنچه عالمه براي اثبات اختصاص حكم به محصور، مشاهده شد
حصر از نظر : اند لذا برخي از فقها تصريح كرده، رسد تام به نظر نمي، ار نقل كرده استإحص

ن باشد يا بيماري يا غير ناشي از دشم -گيرد مي لغت داراي شمولي است كه هر منعي را در بر
بوده  )ع( ناشي از عرف خاص ائمه، اند بين محصور و مصدود گذاشتهه و تفاوتي كه امامي - آنها

  )414ص، 29 ج، 1417، خويى/ 11ص، 16ج، 1405، بحرانى(. است
توان  مين ولي، ت از بيماري نيز داللت كندتواند بر امني مي ﴾فَإِذا أَمْنتْم﴿ گرچه عبارت )ج

  .ت از دشمن را ناديده انگاشتهور آن در امنيظ
يكي از ، در آن ﴾يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يولَا تْحلقُوا رُءوسكُْم حت﴿ سياق آيه يعني وجود فراز) د

داليلي است كه برخي از فقهاي شيعه را به اعتقاد بر انحصار حكم آيه در محصور متمايل كرده 
 .اي ندارد اما مصدود چنين وظيفه، آن بفرستده دارد هدي را به محل است؛ زيرا محصور وظيف

  )148ص، 2 ج، 1389، فاضل جواد :ك.ر(
 عبارت مورد بحث را مخصوص به محصور، از اين دليل پيداست كه معتقدان به اين نظر 

از مي است كه پس حرِهر م وظيفة بيانگر حكمي عام است؛، اين عبارت كه اند؛ حال آن پنداشته
 .ش برسدبر آن است كه قرباني به محّلاصل ، در نتيجه. حلق كند، رسيدن قرباني به محل خود
رساند كه در حالت عادي چنين است و يا همانند محصور اين امكان  حال يا خود فرد آن را مي

ت در اغلب اوقا، مصدود ةا دربارام. رساند فرد ديگري به محل مي توسطيابد؛ لذا آن را  را نمي
مصدود از يك رخصت ، در نتيجه .شود فرستادن نيز ممكن نمي، به دليل ممانعت دشمن

: اند مصدود نيز گفته ةدربار، با اين حال. مستثنا شده است، برخوردار گشته و از حكم وجوب
ا ذبح در همان مكان و زمان حصر ام، اش را به محل خود برساند افضل آن است كه وي قرباني

، ي حكمِ قرباني مصدود ابن جنيد نيز درباره )424ص، 2ج، 1407، طوسى( .نيز جايز است
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آن را ، اگر مانع از رسيدن هدي به كعبه نشوند« :گويد ؛ او در اين باره ميقائل به تفصيل است
در ، فرستد و اگر مانع از وصول هدي شدند به محل قرباني مي، همراه با كسي كه ذبحش كند

  ) 351ص، 4 ج، 1413، عالمه حلى(. »كند مي نيهمان محل صد آن را قربا
بر اين مبنا استوار است كه ، عام پنداشتن حكم عدم حلق تا رسيدن قرباني به محل خود 

حال  و نه ادامة ي بدانيماي ابتداي جملهرا  ﴾يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يو ال تْحلقُوا رؤسكُْم حت﴿ عبارت
در پي بيان يك حكم عام است و نه حكمي مخصوص ، قول خداوندلذا اين بخش از  محصر؛

مقدس . با آن تعارض يابد، جواز قرباني در محل صد براي مصدود، به محصر تا در نتيجه
  : نمايد ه را به عنوان يك احتمال مطرح ميي بودن اين جملابتداي ةمجمع الفائددبيلي نيز در ار

ني ندارد؛ بلكه همان مصدود زمان و مكان معي هدي براي: گويد مي المنتهيعالمه در «
ا ظاهر اين قول ام ؛اصحاب در اين مسأله اختالفي ندارند ظاهراً. زمان و مكان صد است

كه بعد از حمل آيه بر  مگر اين. پذيراي آن نيست ،﴾يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يحت﴿ :خداوند
مصدود هدي خود را به حرم  كه ه به اينجبه دليل اجماع و اخبار و با تو صد بالعدو

 ﴾يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يو ال تْحلقُوا رؤسكُْم حت﴿احتمال داده شود كه عبارت ، فرستد نمي
، در نتيجه .از احرام حلق نكنيديعنى بعد ؛ حال محصر ةتتمئي است و نه ابتدا يكالم

فَمْن كانَ مْنكُْم مرِيضاً أَْو بِه ﴿ :عدب ةجمل. محصر نيست حالبه  صوصعدم حلق مخ

ه كعب بن عجر اند دربارة براي همين گفته وچنين است ، هم ﴾مْن رأْسه فَفْديةٌ يأَذ
، 7ج، 1403، مقدس اردبيلى: ك.ر(. »كه او محصر نبود نازل شده است؛ حال آن

  )400ص
با اين تفاوت كه چنانچه  ؛ايم ن بودههمان چيزي است كه ما در پي بيان آ، گفتار مقدس 

به هر  .اي كه حصر را نيز شامل شود ؛ به گونهكنيم صدر آيه را بر اعم از صد حمل مي، گذشت
  .شود برطرف مي خدشه در سبب نزول آيه انگيزة، حال با اين وصف

براي اثبات عموم إحصار  ﴾...اًفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيض﴿ استدالل به سياق نقد. 5-3
  ه به سبب نزولو عدم توجر صدر آيه د

 برخي براي عموميو رفع توه م انحصار احصار به منع ت دادن إحصار به حصر و صد
فَمْن كَانَ مْنكُْم ﴿: ةبه جمل -كه برخي از فقهاي شيعه قائلند چنان -)حصر(ناشي از مرض
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حصار در اختصاص ا :بيان كه با اين. اند سياقي استدالل كرده عنوان يك قرينة به ﴾ ...اًمرِيض
كه تتمة حكم مذكور در صدر آيه  -﴾اًفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيض﴿ با عبارت، صدر آيه به مرض

كسي : شود نشانگر تبعيض است و معناي آيه اين مي »منْكُم« سازگار نيست؛ بلكه ظاهر -است
مگر ، حل خودش برسدكه هدي به م جايز نيست حلق كند تا اين، كه از حج منع شده است

اي باشد كه ترك حلق و نيز صبر تا رسيدن هدي به محلش براي او  بيماري، كه سبب منع اين
مقسم مطلق منع است و نه ، حلق جايز است؛ در نتيجه، ممكن نشود كه در اين صورت

، 5ج، 1407، خويي(. م آيه مناسب نبوددو ذكر مريض در فقرة، مرض؛ و گر نه خصوص
  )445ص، 5 ج، 1418، فاضل لنكرانى/ 423 -425صص
 :بر جملة ﴾مْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا﴿ :اين اساس پايدار شده است كه جملةبر ، اين نظريه 
 در صدر آيه عطف شده باشد تا بيماري در مقابل احصار قرار گيرد؛ حال آن ﴾فَإِنْ أُْحصْرتْم﴿

: ك.ر. (در اين آيه است ﴾فَإِذا أَمْنتْم﴿ جملة، آنچه در مقابل احصار است .كه چنين نيست
حج و عمره را به خاطر خدا به : مقصود چنين خواهد بود، در نتيجه )302ص، 1386، ميبدي

از احرام ، با آنچه از هدي ممكن است، ا اگر از ادامه انجام مناسك منع شديدام ؛پايان بريد
ت يافتيدخارج شويد و آنگاه كه امني . ...  

د اين است خود مؤي، با سبب نزولي جداگانه نيز ﴾...اًفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيض﴿: ةنزول جمل 
در صدر آيه باشد؛  ﴾فَإِنْ أُْحصْرتْم﴿: تواند يك قرينة سياقي براي فهم جملة كه اين جمله نمي

در آن ، ق سياق استقّارتباط صدوري و پيوستگي در نزول كه يكي از شرايط تح چرا كه
سبب نزول اين ، گفته جب گشته است كه معتقدان به نظرية پيشهمين نكته موا ام. نيست برقرار

  : اند بشمارند؛ آنان در اين باره گفته بخش از آيه را مخدوش
بر كعب بن عجره است كه در حال  )ص( از روايت حريز كه حاكي از مرور نبي اكرم«

فَمْن كَانَ مْنكُْم ﴿ :ه اين آيهشود ك روشن مي، احرام شپش در سرش پراكنده شده بود

نزول  در موردي ديگر، ﴾مْن رأْسه فَفْديةٌ مْن صيامٍ أَْو صدقَة أَْو نسك يمرِيضا أَْو بِه أَذً
اي  توان آن را قرينه در نتيجه نمي. شود هاي آية حصر محسوب نمي ميافته است و از متم

ا صحت اين روايت ثابت نشده است؛ زيرا ام. براي اطالق حصر در صدر آيه دانست
روايت كرده  شيخ طوسي آن را از حريز به صورت مسند و كليني به صورت مرسل
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اعتماد بر آن ، شود كه روايت مسند است يا مرسل؛ از اين رو است؛ لذا دانسته نمي
  )446ص، 5 ج، 1418، فاضل لنكرانى/ 426ص، 5ج، 1407، خويي(. ممكن نيست

  :پردازيم مياي كوتاه به نقد اين نظر  مهبعد از مقد، جايگاهدر اين 
مْن رأْسه فَفْديةٌ مْن صيامٍ أَْو  يفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا أَْو بِه أَذً﴿روايتي كه نزول عبارت  

كسأَْو ن قَةديعي و به دليل نقل از طرق ش، دانست از اين آيه را در شأن كعب بن عجره مي ﴾ص
مورد استدالل و نقد فقهاي شيعه ، به عنوان يك دليل روايي، نيز تبيين بيشتر فديه در انتهاي آن

  . واقع شده است
بر محرم حرام است كه چيزي از موي خود را بركند؛ كم باشد يا زياد؛ ، بر اجماع علمابنا 

 يتْحلقُوا رؤسكُْم حت و ال﴿: فرمايد است كه مي قول خداوند آندليل  .بر سرش باشد يا بدنش

لَّهحم ْديْبلُغَ الْهعبارت  ).377ص، 18ج، تا بي، نجفى/ 345ص، 7 ج،  1414، عالمه حلى( ﴾ي
 زند؛ اين حكم عام را تخصيص مي، ﴾...مْن رأْسه فَفْديةٌ يفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا أَْو بِه أَذً﴿

مقصود از  .جايز است موي خود را بتراشند، ر سر استتي دمريض و كسي كه داراي اذي
ت و مراد از اذي. ر باشدآن گونه از بيماري است كه براي مداواي آن نياز به تراشيدن س، مرض
، قطب راوندي(. وجود حشراتي در سر ايجاد شود آزاري است كه به واسطة، سر ةاز ناحي
 )297ص، 1 ج، 1405

ا ام) 345ص، 7 ج،  1414، عالمه حلى(. محرم ممنوع است بر، قبل از حالت اضطرار، حلق 
در زمرة ، فاق نظر دارند و گاه روايت سبب نزولاتّ، فقها بر جواز حلق در صورت اضطرار
/ 351ص، 7ج، 1411، عاملى: ك.ر(. گيرد آنان قرار مي مدارك روايي اين حكم مورد اشارة

د بيماري مضرّ در صورت ايجا دارد كهاين سبب نزول داللت ) 595ص، 3ج، تا بي، سبزوارى
گرچه اين اخير بيماري نيست -حشرات تي از ناحيةيا اذي- انجام حلق براي وي ، محرِدر سر م

سببيت در  ت يا بيماري به سبب احرام بوده باشد؛اين در صورتي است كه اذي. شود ممكن مي
اي باشد كه  بايد به گونه ،و بالجمله ر باشدايجاد باشد يا در ازدياد كمي يا كيفي مؤثّ مرحلة
اين جواز ) 254ص، تا بي، مقدس اردبيلى(. احرام حاصل شده است ةاين ضرر از ناحي بدانيم

ر باشد نيز ا تراشيدن موي سر در رفع آن مؤثّام، ي در صورتي كه بيماري در خود سر نباشدحتّ
  )471ص، 2 ج، 1401، جوادى آملى(. جريان دارد
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شمارد ميسبب نزول را مخدوش ، بر نظري كه به منظور اثبات شمول احصار ا در نقدام ،
  :ضروري است، كرد چند مسأله ياد

در آيه را  ﴾يْبلُغَ الْهْدي محلَّه يو ال تْحلقُوا رؤسكُْم حت﴿ عبارت، معتقدان به اين نظر) الف
ت نفي اين خاص پنداري بر عموميا براي گريز از تأثير ماند؛ ام مخصوص به محصور دانسته

در حالي . اند ناچار از اين توجيه شده، إحصار در صدر آيه و در نتيجه انحصار آن در محصور
پيش از اين گذشت، ت اين حكمكه سخن در باب عمومي.   

به ، از ديگر سو، اند عموميت إحصار را نتيجه گرفته، لگونه از استدالاينان گرچه با اين) ب
مخصوص به ، اندر نظر ايش ﴾...فَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا﴿اند؛  دليل گرفتار آمده يتخصيص ب

ال آن كه ح. تواند حلق را تا رسيدن قرباني به قربانگاه به تأخير اندازد محصوري است كه نمي
ا به اين بخش آيه فراوان استدالل كرده و حكم آن ر، مو بر محرم فقها در باب تعيين كفارة ازالة

  . اند دادهتعميم  -و نه فقط محرمِ محصور - به هر محرمي كه ناچار از حلق شود
، ﴾...فَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا﴿ عبارت: ه به اين نكته ضروري است كهتوج، باره در اين 

يا كاهش ت سرش با حلق برطرف شده و حكم كسي است كه بيماري يا اذي دربردارندة
، كه كعب محصور نبود در غالب موارد قادر به ادامة مناسك هست؛ چنان، سيچنين ك. يابد مي

اين در حالي است كه محصورِ مصطلح كسي است كه . لذا مشكلش با تراشيدن مو برطرف شد
دارد؛ او  كه وي را از ورود به مكّه و ادامة مناسك باز ميشود  اي مي دچار بيماري، بعد از احرام
) 487ص، 3 ج، 1413، زين الدين: ك.ر(. گردد خارج شده و بازميرباني از احرام با انجام ق

، اي باشد كه نياز به حلق فوري سر هم داشته باشد گونه ه ممكن است بيماري محصور بهالبتّ
از رسيدن هدي فديه را انجام داده و سرش را زودتر  ةيكي از موارد سه گان، اين صورت كه در

و مانع ، جايگزين هدي، ا اين فديهام) 289ص، 3 ج، تا بي ،تبريزى(. كند حلق مي، به محل خود
از  موضوعاً، دهد كه اين دو مقوله نشان مياين مسأله . شود از اجراي احكام محصور بر او نمي

  . هم جدا هستند
موجب ، در بعضي منابع مرسل و در برخي مسند است، كه اين سبب نزولموضوع  اين) ج

اين روايت را بعد از دريافت با واسطه ، ممكن است حريز خدشه در اين روايت نيست؛ چون
، 3 ج، تا بي، تبريزى :ك.ر(. نيز شنيده باشد )ع( از خود امام مستقيماً، )ع( از امام صادق

  )290ص
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اهل كوفه بود و به دليل ، بن عبد اهللا سجستاني حريز«: نويسد ميحريز  رةعالمه حلي دربا 
روايت كرده  )ع( اند از امام صادق گفته. اني شناخته شدبه سجست، تانمسافرت زياد به سيس

نجاشي . نشنيده است )ع( جز دو حديث از امام صادق: گويد مي] بن عبد الرحمن[يونس. است
و . آورده است، در جنگ با خوارج شركت كرد )ع( ا در شمار كساني كه در زمان اماماو ر

ه اين مستلزم جرح او نيست؛ زيرا كه به لبتّا. او را از خود دور كرد )ع( روايت شده كه امام
  )63ص، 1411، عالمه حلى( .»علت آن علم نداريم

كه حريز جز يك يا دو روايت از امام موضوع  پذيرش اين: آمده است المقال  منتهىدر  
زياد است و حكم به  )ع( دشوار است؛ زيرا روايات حريز از امام، نشنيده باشد )ع( صادق

براي حفظ  )ع( محجوب شدن حريز از محضر امام ظاهراً: گويد جدم مي. استارسالشان بعيد 
به  )ع( او بوده است؛ زيرا كه جنگ با مخالفان امر بزرگي بود و اگر اصحاب امام صادق

كه از اخبار حاكي از رفتار  چنان. رسيد مي آنان ضرر ةهمبه ، شدند ن مشهور ميشمشير كشيد
چرا كه حريز اخبار زيادي ، تي بودت موقّاين محجوبي ظاهراً. ستپيدا )ع( منصور با امام صادق

 در باب حج و غير آن واقعاً )ع( و رواياتش از امام... ل كرده استرا از امام شنيده و نق
بعيد نيست كه حريز اين ، در نتيجه )350ص، 2 ج، 1416، حائرى مازندرانى. (مستفيض است

با واسطه از ايشان شنيده باشد؛ و بعد ، )ع( ضر امامر زمان محجوب بودنش از محروايت را د
طلب علو در حديث نيز در آن . گرفته باشد )ع( از خود امام آن را مستقيماً، از رفع اين مانع

به طلب علو و براي اخذ يك حديث از ، زمان امري مرسوم بوده است؛ تا آنجا كه اهل حديث
  )197ص، 1395، بغدادي طيبخ: ك.ر(. پرداختند به مسافرت مي، راوي اصلي

  گيري  نتيجه
توانند با يكديگر  مي، اين دو قرينه. هستندر در فهم آيه مؤثّسباب نزول از قرائن سياق و ا

ول منجر تواند به تأييد يا رد روايات سبب نز كه سياق ميهمانگونه  .تعامل نيز داشته باشند
در . نمايد دم برقراري سياق حكم ميراري يا عاي است كه به برق سبب نزول نيز قرينه، شود
غالب  ت آن ثابت شود و يا حداقل ظنّاي است كه قطعي اولويت با قرينه، ض اين دو قرينهتعار

  :به دست آمد اين نتايج، قابل سياق و اسباب نزولاز ت، در مورد اين آيه نيز. ايجاد نمايد
داللت دارد و نه عدم جريان حصر حديبيه تنها بر شمول إحصار بر حصر دشمن  )الف

 توان به سياقِ نمي، صاص دادن إحصار به حصر دشمنو در اخت. شمول آن بر ديگر موارد
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ت از شود كه همان امني ري نيز حاصل ميبيما گاه دربارة، كرد؛ زيرا امنيت استناد ﴾فَإِذا أَمْنتْم﴿
  .ازدياد آن است

 يولَا تْحلقُوا رُءوسكُْم حت﴿ نيز سياقِ إحصار و ةتوان با توجه به معناي لغوي واژ نمي )ب

لَّهحم ْديْبلُغَ الْهحديبيه  بارةبر اختصاص حكم به محصور استدالل كرد و نزول آن در ﴾ي صد
عبارت پيشين نيز بيانگر  .معناي إحصار يك صدا نيستند ت؛ زيرا لغويان دربارةرا ناديده انگاش

البتّه مصدود به دليل  ف به انجام آن است ود امكان موظّاي است كه هر محرم در ح وظيفه
  .در اين زمينه از رخصتي برخوردار شده است، اش شرايط ويژه

ا ام، پذيريم را ميگرچه شمول إحصار در صدر آيه بر منع ناشي از بيماري و دشمن  )ج
مْن رأْسه فَفْديةٌ مْن صيامٍ أَْو  يه أَذًفَمْن كَانَ مْنكُْم مرِيضا أَْو بِ﴿به سياق ، توان براي اثبات آن نمي

سياقي ، استدالل كرد؛ زيرا اين عبارت داراي سبب نزولي جداگانه و در نتيجه ،﴾صدقَة أَْو نسك
  .نيازمند دليل موجه است، رد اين سبب نزول نيز .ه استمتفاوت از صدر آي
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  .ق ۱۴۱۷، يدفتر انتشارات اسالم :قم، چ پنجم ؛امليزان فی تفسري القرآن ؛نيحس حممدد يس، ييطباطبا .۳۶

اد يبن :مشهد، گرانيو د چي  مديرشانه: قيقحت ؛ة السلفاملؤتلف من املختلف بني أئم ؛امحد بن علی، يطربس .۳۷

  .ق ۱۴۱۰، های اسالمی پژوهش

  .ق ۱۴۱۲، ر املعرفهدا :بريوت ؛جامع البيان ىف تفسري القرآن ؛بن جرير حممد، طربي .۳۸

  .ق ۱۳۹۰، دار الكتب اإلسالمية :ران ؛خبارالاالستبصار فيما اختلف من ا ؛بن حسن حممد، يطوس .۳۹

  .»الف«، ق ۱۴۰۷، دار الكتب اإلسالمية :ران، چهارم  چ ؛حكامذيب اال ؛ ـــــ .۴۰

  .»ب«، ق ۱۴۰۷، يدفتر انتشارات اسالم :قم، گرانيو د خراساىن يعل: قيقحت ؛اخلالف ؛ ـــــ .۴۱

املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار  :ران، يكشف يتق حممدد سي: قيقحت، سوم  چ ؛ماميةاملبسوط يف فقه اال ؛.ـــــ .۴۲

  . ق ۱۳۸۷، اجلعفرية

  .ق ۱۴۱۱، )ع( مؤسسه آل البيت :بريوت ؛سالمشرح عبادات شرائع اال حكام يفالامدارك  ؛يبن عل حممد، عاملى .٤٣

  .ق ۱۴۱۴، )ع( مؤسسه آل البيت :قم ؛ تذكرة الفقهاء ؛يوسفحسن بن ، يعالمه حل .۴۴

  .ق ١٤١١، دار الذخائر :قم ؛قوال يف معرفة أحوال الرجالالخالصة ا ؛.ـــــ .٤٥

  .ق ۱۴۱۳، يدفتر انتشارات اسالم :قم، دوم  چ ؛خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة ؛ ـــــ .۴۶

  .ق ۱۳۸۰، چاپخانه علميه :ران، م رسوىل حماليتدهاشسي: حتقيق ؛كتاب التفسري ؛بن مسعود حممد، يعياش .۴۷

  .ق ۱۳۸۹، يانتشارات مرتضو :ران، يكشف يتقحممد :تصحيح ؛حكاماال فهام إىل آياتالمسالك ا ؛فاضل جواد .۴۸
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دار التعارف  :بريوت، دوم  چ ؛)تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة( كتاب احلج ؛حممد، فاضل لنكراىن .۴۹

  .ق ۱۴۱۸، للمطبوعات

  .تا بی، نا بی :قم ؛كرت العرفان يف فقه القرآن ؛مقداد بن عبد اللَّه، فاضل مقداد .۵۰

، هجرتانتشارات  :قم، م سامرائیيمهدی خمزومی و ابراه :حتقيق، چ دوم ؛كتاب العني ؛خليل بن امحد، يفراهيد .۵۱

  .ق ۱۴۱۰

۵۲. تا ىب، ةداراملصري :مصر، وآخرون امحد يوسف جنايت: حتقيق ؛معاىن القرآن ؛حيىي بن زياد، اءفر.  

ت اهللا جنفی يکتاخبانه آانتشارات  :قم، نیيامحد حس: قيحتق، چ دوم ؛فقه القرآن ؛د بن عبد اهللايسع، قطب راوندي .٥٣

  .ق ١٤٠٥، مرعشی

  .ق ۱۴۰۷، الكتب اإلسالمية دار :ران، چهارم  چ ؛الكايف ؛ بن يعقوب حممد، كليىن .۵۴

  .تا يب، خمطوط، ر درس مقدس رشيتيتقر ؛جتقريرات احل ؛رضا حممد دسي، گانیيگلپا .۵۵

۵۶. حلب، د خمتاريعبد احلمو  يحممود فاخور: قيحتق ؛ترتيب املعرب املغرب يف ؛ناصر الدين بن عبد السيد، يزمطر: 

   .ق ۱۳۹۹، ديبن ز مهاسا بهمکت

املكتبة اجلعفرية  :ران، يحممد باقر بود: قيقحت ؛زبدة البيان يف أحكام القرآن ؛امحد بن حممد، يمقدس اردبيل .۵۷

  .تا بی، إلحياء اآلثار اجلعفرية

دفتر انتشارات : قم  ، و ديگران يآقا جمتىب عراق: قيق؛ حتذهانالجممع الفائدة و الربهان يف شرح إرشاد ا ؛.ـــــ .۵۸

  .ق ۱۴۰۳، ياسالم

  .ش ۱۳۸۶، يشه اسالميو اند پژوهشگاه فرهنگ: ران ؛باز پژوهي آيات فقهي قرآن ؛حممد فاکر، ميبدي .٥٩

دار  :بريوت، عباس قوچاىن: قيقحت، چ هفتم ؛سالمالجواهر الكالم يف شرح شرائع ا ؛حسن بن باقر حممد، يجنف .۶۰

  .تا يب، إحياء التراث العريب

ار ، ۱۶ش، پژوهش ديين، »تعارض سياق و اسباب الرتول در مقايسه تفاسري شيعي و سين«، سهينف، دينو .٦١

  .ش ۱۳۸۷

 .ق ۱۴۱۱، الكتب العلميةدار :بريوت، كمال بسيوىن زغلول: حتقيق ؛اسباب نزول القرآن ؛بن امحد يعل، يواحد .۶۲


