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 نیا محمدرضا ستوده   

 مهدي رجائی   

  

  

  21/5/1393: دریافتتاریخ 

  09/11/1393تاریخ تأیید: 
  

  : چکیده

رآن هاي مفسران ق ویژه مباحث الفاظ آن، از بایسته آشنایی با قواعد علم اصول و به

قاعده از آن نام برده شده این دانش ارزشمند، ي که در کریم است. یکی از قواعد

با روش توصیفی باشد. در این نوشتار که  می» ۀیلالعبِ شعرٌم صفی الولَع کمِالح علیقُتَ«

، نویسنده بر آن است، افزون بر بیان مفهوم و بررسی شود تحلیل محتوي انجام می

هاي مفسران کالم وحی را در  اعده نزد دانشمندان مسلمان، بایستهمیزان حجیت این ق

توان از این قاعده براي  زمینه بکارگیري آن مشخص کرده و نشان دهد چگونه می

  ارائه تفسیرهاي گویاتر بهره گرفت. 

حکم معلق بر وصف شده، در نظر  هاآن رسد در تفسیر آیاتی که در به نظر می

انجامد. بکارگیري این دستور اصولی در  حکم می علّت داشتن این قاعده به کشف

تري از کتاب آسمانی، در مواردي به  فرآیند تفسیر، افزون بر دست یابی به فهم ژرف

   کند. حل مشکالت کالمی و فقهی نیز کمک می

  

ت، قرآن، داللت التزامی حکم بر وصف، مشعر بر علی تفسیر، تعلیق: ها کلیدواژه

  شاري، إشعار.إ
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  مقدمه

قرآن کریم کالم وحیانی و سخن نورانی خدا است که 

  به زبان عربی نازل شده و توسط برترین آفریده خدا،

 هاآن به هدف خلقتشان به  هاآن براي رساندن انس

آموزش داده شده است. تدبر در قرآن حکیم، نشان 

آن از دانش ادبیات عرب و  هدهد هر چند خوانندمی

د، بدون مطالعه کتب تفسیري و مند باش  فنونش بهره

تواند بسیاري از  آشنایی با بیانات مفسران واقعی نمی

معارف ارجمند قرآن را، دریافت نماید. افزون بر این 

که مطالعه قرآن شاهد گویایی بر نیازمندي به تفسیر 

سوره نحل به روشنی توضیح و تفسیر  44است؛ آیه 

) لیه و آلهلی اهللا عآیات قرآن را وظیفه پیامبر (ص

بر  محکمیداند. بیانات بزرگان دین نیز دلیل  می

حضرت علی  .نیازمندي قرآن به تفسیر و تبیین است

هذا القرآن « :السالم) در کالمی نورانی فرمودند (علیه

انما هو خط مستور بین الدفتین ال ینطق بلسان، و البد 

این قرآن « »له من ترجمان و انّما ینطق عنه الرجال

ست مکتوب که زبان گویایی ندارد و نیاز به خطی ا

توانند  ر دارد و تنها راد مردانند که میترجمان و مفس

   .)125: 1374، شهیدي( »سخنگوي آن باشند.

ازجمله زبان عربی بر مجـاز،   ها نااشتمال همه زب

اشتراك و معانی التزامی، از دالیل دیگر نیازمندي ایـن  

  کتاب ارجمند به تفسیر است. 

کارگیري قواعد ارزشـمند علـم   ه طرف دیگر باز 

  اصول و به ویژه مباحث الفـاظ آن کـه در واقـع علـم    

لدالله و بخشی از دانش معناشناسـی اسـت، یکـی از    ا

تـر و در پرتـو    ابزارهاي ارزشمند مفسر براي فهم دقیق

تر و گویـاتر بـراي مخاطبـان     آن ارائه تفسیري روشن

که در بسـیاري از  قرآن کریم است. یکی از این قواعد 

بـه چشـم    نیـز  فقهی و قواعد فقهی  هاي اصولی، کتاب

تعلیق الحکـم علـی الوصـف مشـعر     «خورد قاعده می 

در  و فقـه  باشد که دانشمندان علـم اصـول   می» بالعلیۀ

انـد. از   گوهاي علمی خود به آن اسـتناد جسـته  و گفت

  توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می جمله آن کتاب

المأمول من علم  ۀغایلقاسم خویی در . ابوا1

 :1385 ،جواهري( 606، صفحه 1جلد  األصول

1/606(  

هدایۀ األصول فی شرح اي در  . صدرا بادکوبه2

 و اي(بادکوبه 358، صفحه 2جلد  کفایۀ األصول

  .)2/358 :تا ی، بهمکاران

وحید مشهور به . محمد باقر بن محمد اکمل 3

(وحید  158 صفحه الفوائد الحائریۀدر،  بهبهانی

  .)158 :1415 بهبهانی،

إرشاد العقول الی مباحث . جعفر سبحانی در 4

  .)428 :1387(سبحانی،  428، صفحه األصول

 کتاب المکاسبشیخ مرتضی انصاري در . 5

   .)192 :تا یب، (انصاري192صفحه 

المستصفی من علم .محمد بن محمد غزالی در 6

  )680 :1119، (غزالی 680صفحه  االصول

یابیم،  نگري در تفاسیر موجود قرآن درمی با ژرف

  گیري نداشـته  ه چشمان به این قاعده اصولی توجمفسر

اند.  کار نبرده و آن را در فرآیند فهم متن و انتقال معنا به
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یافته در حـوزه    ها و مقاالت نگارش جستجو در کتاب

دهـد تـاکنون کتـاب و     تفسیر و فقه و اصول نشان مـی 

طور مسـتقل ایـن قاعـده را موشـکافانه      اي که به مقاله

آن را در تفسیر قـرآن مـورد بررسـی     نگریسته و نقش

  قرار داده باشد به نگارش در نیامده است. 

  

   قیقحروش ت

این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده که با رویکرد 

تحلیل مضمون انجام شده است. نویسنده این نوشتار 

بر آن است، افزون بر بیان مفهوم و میزان حجت این ی

ه مفسران قرآن زان توج، مینزد اصولیان و فقهاقاعده 

هاي ایشان را در  را بررسی کرده و بایستهآن به 

و نشان دهد چگونه  کردهمشخص بکارگیري آن 

تر  توانند از این قاعده براي ارائه تفسیرهاي دقیق می

  بهره گیرند. 

رفته  هاي بکار براي دستیابی به پاسخ، ابتدا واژه 

ده مذکور شناسی شده و سپس قاع در این قاعده مفهوم

هاي اصولی و فقهی مورد بررسی دقیـق قـرار   در کتاب

گرفته و میزان اعتبـارش و روش اصـولیان و فقهـا در    

پس از آن با مراجعـه بـه    شود. بکارگیري آن تبیین می

ه مفسران به تفاسیر منتخب از شیعه و سنی، میزان توج

این قاعده ارزیابی شده و روش مفسران در استناد بـه  

گیرد. در پایان پیشنهاد نـوینی   حلیل قرار میآن مورد ت

تر قرآن با در نظر گرفتن ایـن قاعـده    براي تفسیر دقیق

عرضه خواهد شـد. از آنجـایی کـه قلمـرو بکـاربردن      

صفات در قرآن فراوان است، تنها پنج آیـه انتخـاب و   

مورد تحلیل قرار گرفته  هاآن قاعده اصولی مذکور ذیل 

 بررسـی خواهـد شـد.    هـا نآ و نظرات مفسران درباره 

مالك انتخاب این پنج آیه از بین آیات فـراوان دیگـر   

مفسـران قـرآن    این است که عالمه طباطبائی و دیگـر 

کریم در بیان معناي آیه به قاعده مـورد بحـث اسـتناد    

کرده و یا بدون اشاره صریح به قاعـده از آن اسـتفاده   

آن فـی تفسـیر القـر    المیزان اند. جستجو در کتاب کرده

دهد عالمه طباطبائی در حدود بیست و پـنج   نشان می

دلیل اختصار تنها پـنج  ه بار از این قاعده نام برده که ب

  است.  آیه انتخاب شده 

  

تعلیق الحکم علی الوصف «اصطالح شناسی قاعده 

  » مشعر بالعلیۀ

یابیم نویسندگان  هاي اصول فقه در می با بررسی کتاب

اند. ابتدا  اعده اشاره کردهدر بحث مفهوم وصف به این ق

خوبی تبیین و  کار رفته در این قاعده به هاي به باید واژه

  معناي آن نزد اصولیان روشن شود: 

ء  علَّـقَ الشـی  «ابن منظور گوید:  »:تعلیق«معناي 

 :1414(ابن منظور،  »ء و منه و علیه تَعلیقاً: ناطَه بالشی

نَاطَ إِنَاطَـۀً  أَ« :در فرهنگ ابجدي آمده است .)1/262

 :تا یب(مهیار، » .را به چیزى آویخت [نوط] ه بکذا: آن

) بنابر این تعلیق در لغت به معناي مشروط کـردن  136

  و آویزان کردن چیزي بر چیز دیگر است. 

الحکْـم:  «نویسـد:   ابن منظور مـی  »:حکم«معناي

(ابن منظور، » مصدر قولک حکَم بینهم یحکُم أي قضى

فـالنٌ:   قضـی «نویسـد:   و مهیار مـی  )12/141 :1414
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بنابراین حکـم در لغـت بـه معنـاي     » فالنى قاضى شد

گونه که  همان )698 :تا یب(مهیار، قضاوت کردن است. 

دانیم در ادبیات عرب جمله به فعلیه و اسمیه تقسیم  می

اي است که در اصل با اسم  شود، جمله اسمیه جمله می

الَّذي فی السماء إِله و فـی  و هو «شود مانند:  شروع می

    ـیملالْع ـیمکالْح ـوه و ضِ إِلـهو 84(الزخـرف:  » الْأَر (

شود جمله فعلیه  اي که در اصل با فعل شروع می جمله

خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ نُطْفَۀٍ فَإِذَا هـو  «شود. مانند:  نامیده می

  ).329 :1386(غالمعلی،  )4(النحل:  » خَصیم مبِینٌ

اي اسـناد   در هر کدام از جمله اسمیه و فعلیه گونه

وجود دارد و منظور از حکم در قاعده مـذکور همـان   

اسناد موجود در جمله یعنی همان نسبت دادن مسند به 

  مسندالیه است. 

وصف عبارت است  :نزد اصولیان »وصف«معناي 

از هر قیدي که عارض بر موضوع شده و قابلیـت قیـد   

اش را داشته و بتوانـد   ه آن و کوچک کردن دایرهزدن ب

قدري دامنه اطالق را برچیند؛ خواه نعت نحوي باشد و 

خواه نباشد. پس وصـف اصـولی شـامل مـوارد ذیـل      

حـال   ؛»عالماً  أکرم انساناً«گردد: نعت نحوي مانند:  می

تمییز نحوي ماننـد:   ؛»جائنی زید ماشیاً«نحوي مانند: 

  أکـرم زیـداً  «ظرف نحوي مانند:  ؛»جائنی برطلٍ زیتاً«

أکـرم زیـداً فـی    «جار و مجرور ماننـد:   ؛»یوم الجمعه

 .)208 :1379زاده،  (قلی »المدرسه

خلیل بن احمد إشعار را به معنی »: إشعار«معناي

و «نویسـد:   دانـد و مـی   خبر دادن و آگاه سـاختن مـی  

شعرت بکذا أشعر شعرا معناه: فطنت له، و علمت به. و 

ــه: لیــت ــدي، » شــعري، أي: علمــی من  :1410(فراهی

شَعرَ به و شَعرَ یشْعر شعراً «)؛ ابن منظور گوید: 1/250

وراً و شُعةً و شُعورشْعرَةً و معراً و شرَى  و شَعـعةً و شور

 وراءشْعو مشْعوراًم   

مل1414(ابن منظـور،  » األَخیرة عن اللحیانی، کله: ع: 

4/409.(  

ن مشعر که ساختار اسـم فاعـل از ثالثـی    بنابرای 

  است. » فهماننده«و » خبردهنده«مزید دارد به معناي 

در تعریف مفهومی علیـت گفتـه    :»علیت«معناي 

چیزي است که از وجود آن وجود شیء  علّتشده که 

  )317 :1386شود. (جوادي آملی،  دیگر حاصل می

ر تـوان د بنابر مطالب گفته شده این قاعده را می 

تعلیق حکم جمله بر صفت «فارسی چنین ترجمه کرد: 

حکـم   علّـت فهماند که صفت،  جاي اسم ظاهر) می (به 

هرگـاه در  : تـوان گفـت   به عبارت ساده تر مـی » است

آورده  وصـفی جمله براي نهاد که اسم ظاهري اسـت،  

 وصفیا با حذف موصوف که اسم ظاهري است  ،شود

اي  م (و بـا گونـه  جانشین نهاد شود، به طور غیر مستقی

که در  ، وصفیدهد اي) نشان می عالمت ایمائی و اشاره

به صورت تنها یا به همراه موصوفش آمده،  جمله نهاد

مولی به عبدش  که  مثال هنگامی براي گزاره است. علّت

به زید که داراي » «کرم زیداً العالمأ« دهد که: فرمان می

 جـب العـالم ی «یـا  » صفت عالم اسـت احتـرام بگـذار   

ایـن  ، »عالم باید مـورد احتـرام قـرار گیـرد    « »هکرامإ

و  دهـد  جمالت مشعر به این اسـت (خبـر از ایـن مـی    

) که خود زید به خودي خود خصوصیتی کند اشاره می
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بلکه اکرام زید به خاطر عـالم بـودن او واجـب     ندارد، 

است؛ گویا فرموده: اکرم زیداً الجـل علمـه؛ بـه زیـد     

به عبـارت دیگـر   یا » عالم است احترام بگذار زیرا او

بـه شـخص عـالم بخـاطر     » «اکرم العالم الجل علمه«

  ).  166 :1378(محمدي، » علمش احترام بگذار

گاهی بـه جـاي عبـارت     در ادامه براي اختصار، 

ـ  « کلمـه  » ت اسـت تعلیق حکم بر وصف مشعر بـر علی

  قاعده اصولی است. همین آمده که منظور » قاعده«

  

در کالم » بالوصف مشعر بالعلیۀ حکمتعلیق ال«قاعده  

  اصولیان

علماي علم منطق و نیز اصولیان، داللت را به عقلیه، 

  اند؛ و داللت وضعیه را  بندي کرده وضعیه و طبعیه بخش

اند. ایشان داللت  کرده تقسیمنیز به لفظیه و غیر لفظیه 

وضعیه لفظیه را داراي سه قسم مطابقی، تضمنی و 

داللت التزامی نیز خود به بین و غیر دانند.  التزامی می

داللت لفظیه  شود. داللت التزامی بین،  بین تقسیم می

شود اما داللت التزامی غیر بین إشعار نامیده  شمرده می

شود، بنابراین إشعار به نوعی داللت ایمائی و  می

مظفر، رسد ( هور نمیشود که به حد ظ اي گفته می اشاره

  )320 :1379کی اصفهانی، مل؛ 309–305 بی تا:

جایی که در تفسیر قرآن کریم، مفسر سـعی   از آن

کند در حد توان، معناي کاملی از آیه بـه مخاطـب    می

خود ارائه دهد، توجه به اقسام دالالت براي وي امري 

لـزوم بیـان داللـت مطـابقی      رسد. ضروري به نظر می

آیات امري مسـلم اسـت کـه گریـزي از آن نیسـت و      

ه باشـد تفسـیري   به داللت مطابقی کم توج تفسیري که

شود؛ اما توجه به داللت اشعاري به  ناقص محسوب می

منـد  زونیا بـوده هاي التزامی دلیل اینکه از دسته داللت

در تفاسیر معدودي مـورد   ،ر و تفکر در آیات استتدب

و این در حـالی اسـت کـه در نظـر      ،ه قرار گرفتهتوج

تر و گویـاتر  تفسیري کامل ها بهگونه داللت گرفتن این

  انجامد. می

هایی که در علم اصول فقـه مطـرح    یکی از بحث

شده، بحث مفهوم وصف است. مفهـوم وصـف معنـایی    

است که کالم مستقیماً و با داللت مطابقی یا تضمنی بر 

کند، بلکـه داللـت کـالم بـر آن از نـوع       آن داللت نمی

قابـل  داللت التزامی است. داللـت مفهـومی کـالم در م   

  قی است. در داللت منطوقی لفظ مسـتقیماً ومنط داللت

کند و قالب بـراي آْن اسـت. امـا در     بر معنا داللت می

یی کـه  داللت مفهومی لفظ قالب معنا نبوده بلکـه معنـا  

شود از لوازم معناي منطوقی اسـت و عقـل    می  فهمیده

(محمـدي،   کنـد.  این مالزمت (همراهـی) را درك مـی  

لـــت مفهـــومی، خـــود اقســـام دال. )1/228 :1378

بـر   داللـت وصـف   هـا آن گوناگونی داشته که یکـی از  

هـاي اصـول فقـه بـا عنـوان       است که در کتـاب  مفهوم

  خورد.  به چشم می» مفهوم الوصف«

اصـولیان در   صاحب فصول به اخـتالف دیـدگاه   

گویـد:   و می کردهوصف اشاره  داشتن یا نداشتن مفهوم

ثبات نموده، وثبـوت  گروهى از فقهاء مفهوم وصف را ا

آن را به ظاهر کلمات شیخ طوسى، و عبارت شهید در 

مانند سـید   بزرگاناند، و جماعتى از  ذکرى نسبت داده
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 ،مرتضى و محقق حلى و عالمه در بعضـى از تألیفـات  

انـد.   مفهوم وصف (انتفاء عنـد االنتفـاء) را نفـى کـرده    

  ) 500 :تا یب(خوئینی، 

و سـپس   شـده هرگاه موصوفی با وصـفی مقیـد   

مسـلماً منطـوق    ود،حکمی براي آن موصوف آورده ش

(الفاظ کالم) بر ثبوت حکم بـراي موضـوع در هنگـام    

کند؛ اما نزاع اصولیان بر سر  وجود آن وصف داللت می

این است که آیا این کالم بر انتفاي حکـم از موصـوف   

کنـد یـا نـه؟     در هنگام انتفاي آن وصف نیز داللت می

نتفاء). به عنوان نمونه در حـدیث نبـوي   (انتفاء لدي اال

 اچـر  گوسـفند بیابـان  «  »الغنم السائمه زکـاة   فی« : آمده

شـود   درباره این سخن سؤالی مطرح مـی  .»زکات دارد

یعنی گوسفندي کـه از  » غنم غیر سائمه«که آیا زکات 

کند نیز واجب است یا نه؟ پاسخ  علوفه منزل تغذیه می

انـد   براي وصـف شـده   کسانی که قائل به وجود مفهوم

منفی است یعنی زکات گوسفند غیر سـائمه را واجـب   

دانند. اما اصولیانی که معتقدند وصف مفهوم ندارد،  نمی

دانند. هر دو گروه  زکات چنین گوسفندي را واجب می

 هـا آن اند. که ذکـر   براي دیدگاه خود دالیلی اقامه کرده

بـه  هـاي دو گـروه    گنجد و استدالل در این مجال نمی

هاي اصول فقه بیان شده است.  صورت مفصل در کتاب

آنچه در ایـن نوشـتار مـد     )1/263 :1378(محمدي، 

نظر نویسنده است شیوه اسـتدالل گروهـی اسـت کـه     

معتقدند وصف مفهوم دارد. اینان بـراي اثبـات ادعـاي    

استدالل بـه   هاآن اند که یکی از  خود چهار دلیل آورده

  است. » لوصف مشعر بالعلیۀتعلیق الحکم علی ا«قاعده 

قائالن به وجود مفهوم براي وصف، اسـتدالل بـه   

اند: هنگامی کـه   این قاعده را به این صورت بیان کرده

وجـوب اکـرام بـر    » اکرم انسـاناً عالمـاً  «شود  می  گفته

انسان عالم برده شده است؛ بنابراین منشأ اشتقاق عالم 

   و ایـن  ت دارد ( یعنی علم) در وجـوب اکـرام مـدخلی

نیسـت و گفتـه نشـده کـه      علّتاگرچه صریح در بیان 

به زید اکرام کن زیرا او عالم » «اکرم زیداً لکونه عالماً«

ـ   اما مشعر بر علی» است ت از آن ت اسـت و بـوي علی

حکـم باشـد از    علّتآید و هنگامی که عالم بودن،  می

است،  علّتجایی که حکم وجوباً و عدماً، دائر مدار  آن

وصف) باشد حکـم نیـز     ( مبدأ اشتقاق؛ علّت هرجا که

نباشد حکم هم نیست. پس نتیجه  علّتهست و هرجا 

 بـی تـا:  (المظفـر،  گیـریم کـه وصـف مفهـوم دارد.      می

، ؛ جیالنـی 532 :1415؛ بروجردي طباطبائی، 1/173

 بـی تـا:  ؛ حسینی یزدي فیروز آبـادي،  1/181 :1378

  .)306 :1385، جواهري؛ 2/202

استدالل اصولیانی که معتقدند وصف در مقابل این 

پـذیریم کـه از تعلیـق     اند: ما نیز مـی  مفهوم ندارد گفته

آید اما مجرد اشعار براي  حکم بر وصف بوي علیت می

اعتقاد به مفهوم داشتن وصف کافی نیسـت و هنگـامی   

توان به مفهوم داشتن وصف معتقد شـد کـه از حـد     می

ر داللتـی  داللت اشعاري به ظهور عرفی برسـد. اشـعا  

 ایـن بـدین معناسـت کـه    است که ظهور عرفی نـدارد  

تواند به متکلم نسبت دهـد کـه تـو فقـط      مخاطب نمی

فهمـم را اراده کـردي، بلکـه     همین معنایی که من مـی 

تواند بگوید نه مراد من تنها این نبود بلکه از  متکلم می
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ویت گفتم نه اینکه حکم منحصره باشد پس ما اولباب 

اشعاري را قبول داریم اما این داللـت   هم وجود داللت

(سـید   براي اثبات مفهوم داشتن وصف کـافی نیسـت.  

    .)139 :1385اشرفی، 

هاي اصولیان در وجود یا عـدم   از مجموع دیدگاه

هاي هر دو گروه  مفهوم براي وصف، و بررسی استدالل

توان نتیجه گرفت که هرچند گروهـی کـه مخـالف     می

د استدالل گـروه دیگـر   وجود مفهوم براي وصف هستن

را » تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیـۀ «به قاعده 

نپذیرفته و معتقدند چون ظهور عرفی این قاعـده ایـن   

منحصـره نبـوده و ممکـن اسـت حکـم       علّتاست که 

هاي دیگري غیر از وصف بیـان شـده در جملـه     علّت

داشته باشد، اما هر دو طرف اصل این قاعده و داللـت  

ــعاري آن ــه اش ــت   را پذیرفت ــیچکس در دالل ــد و ه ان

(فاضل مقـداد،   اي وارد نکرده است. اشعاري آن خدشه

1373 : 1/159(.  

شیخ انصاري در کتاب المکاسب در بحث جاریـه  

را از قواعد مسلم بـر   به این قاعده استناده جسته و آن

أنه من المسلم فی أن تعلیـق الحکـم علـى    « شمرد: می

ی قولک: إکرام العـالم فـانّ   الوصف مشعر بالعلیۀ کما ف

همـو  . )191 :1410، انصـاري ( « علۀ اإلکرام هو العلم

این قاعده را از قواعد مشـهور   فرائد االصولدر کتاب 

أنّ تعلیـق الحکـم   «داند :حتّى اشتهر  میان اصولیان می

؛ )2/541 بی تا:، انصاري( »على الوصف، مشعر بالعلّیۀ

بـدون خفـاء   شهید صدر نیز ایـن قاعـده را روشـن و    

و ال یخفـى  « که این مطلب را در قالب عبارت داند می

بیـان  » أنّ تعلیق الحکم علـى الوصـف مشـعر بالعلّیـۀ    

  .)309 :1378، صدر(کند  می

عاملی نیز پس از نقل سخن کسـانی کـه مفهـوم     

توانـد مفهـوم    اند قاعـده نمـی   و گفته  وصف را نپذیرفته

صریح نیسـت  وصف را اثبات کند زیرا اشعار به علیت 

شمارد و  تامه نیست، آن را مردود می علّتنیز  علّتو 

اي کـه نیـازي بـه     داند بـه گونـه   آن را کامالً باطل می

آوردن استدالل براي رد آن نیست و بـه ذکـر عبـارت    

( اشکال  چه در آن است در آن است آن« »فیه ما فیه«

یمکن الجواب: بـأنّ  « کند: بسنده می» آن واضح است)

ار بالعلیۀ لیس بالصـریح، و بتقـدیر العلّـۀ لیسـت     اإلشع

  .)5/144 بی تا:، یحلّ» (تامۀ، و فیه ما فیه.

بنابراین اصل قاعده مورد پذیرش همـه اصـولیان   

اي وارد نکـرده   کس در اصل قاعده خدشهاست و هیچ

بلکه اختالف تنها در استدالل به این قاعده براي اثبات 

لـت آن اسـت کـه    مفهوم وصـف و درجـه اعتبـار دال   

مخالفان مفهوم وصف داللت این قاعده را کـه از نـوع   

داللت التزامی اشعاري است براي اثبات مفهوم وصـف  

کافی ندانسته و اثبات مفهوم وصف را نیازمنـد داللـت   

  دانند.  مطابقی می

هاي مذکور در جایی است که کـالم   همه اختالف

ـ    ه به صورت کلی از قرینه خالی باشد امـا هنگـامی ک

اي در کالم وجود داشته باشـد و بـه کمـک ایـن      قرینه

داللت اشعاري بیاید و آن را تقویت کند بـدون تردیـد   

ت باشـد و میـزان داللـت آن از    تواند براي ما حج می

رسد. وحید بهبهـانی از علمـاي    اشعار به حد ظهور می
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نویسـد:   نام در علم اصول فقه در این باره مـی ب صاح

ردن شـرایط اجتهـاد بـاخبر    از ضررهاي رعایت نکـ «

چه خطرات  هاآن شدي و آگاه شدي که رعایت نکردن 

شدیدي دارد. یکی دیگر از ایـن شـرایط کـه رعایـت     

نکردن آن خطر بزرگی را براي مجتهد بـه دنبـال دارد   

خاطر انس شدید به روایـت و اعتمـاد   ه این است که ب

به ویژه قرائنـی    زیاد به آن از قرائن حدیث غافل شود؛

ه مخفی است. مثال در اصـول فقـه در بحـث مفهـوم     ک

ت نیست و ایـن  وصف ثابت شده که مفهوم وصف حج

در حالی است که در بسیاري از روایات مقـام صـدور   

مفهـوم   ،دهد که در آن روایت حدیث و قرائن نشان می

اما در چنین مواردي دیده شده که  ؛ت استوصف حج

ـ  و مدعی مـی  کردهافراد غافلی اعتراض  وند کـه در  ش

ـ  ت نیسـت.  اصول فقه اثبات شده که مفهوم وصف حج

اما این سخن پذیرفته نیست زیرا تعلیق حکم بر وصف 

ت است و این اشعار در هر حالتی وجـود  مشعر بر علی

دارد و هنگامی که این اشعار بـا قـرائن تقویـت شـود     

رسـد هرچنـد اگـر اشـعار بـه       داللت به حد ظهور می

حد ظهور نبود اما هنگـامی کـه    تنهایی بود داللتش به

این قرینه به داللت اشعاري ناشی از تعلیـق حکـم بـر    

پیوندد مفهوم وصف به درجـه اعلـی ظهـور     وصف می

رسد، اما با این حال فرد غافـل از قرینـه اعتـراض     می

 کند. مثال هنگامی کـه در صـحیحه فضـیل راوي از    می

و پرسـد   السالم) در باره خیـار حیـوان مـی    علیهامام (

 »ثالثـۀ أیـام للمشـتري   «: دهنـد کـه   ایشان پاسخ مـی 

و راوي » اردخریــدار ســه روز حــق خیــار فســخ د«

باره غیر حیوان حق خیار چگونه در«پرسد:  دوباره می

البیعان بالخیار ما لـم  «دهد:  و ایشان پاسخ می» است؟

تا وقتـی کـه از هـم    خریدار و فروشنده فقط « »یفترقا

اند) خیار  امله را ترك نکردهمجلس مع واند ( جدا نشده

گونـه پاسـخ دادن بـه روشـنی نشـان       این» فسخ دارند

مفهـوم  » ثالثۀ أیام للمشـتري «یعنی  اولدهد جمله  می

ـ   مخالف داشته است اما با این حال عـده  ت اي بـر حج

(وحیـد بهبهـانی،    »کنند بودن مفهوم وصف اعتراض می

1415 :343(.   

تقویت داللـت   مطلب دیگر این است که افزون بر

اشعاري حاصل از قاعده مورد بحث با وجـود قرینـه،   

ـ  از ایـن قاعـده    یدلیلی بر نفی و رد کردن داللت ناش

وجود ندارد و تا وقتی دلیل قطعی بر نفی ایـن داللـت   

اعتبار دانستن آن نیستیم. در بخش  نداریم مجاز به بی 

 هاآن در مورد بحث قاعده  این تفسیر نیز ذیل آیاتی که

نشان داده شده کـه قرائنـی از     ه قرار گرفته،ورد توجم

ــین      ــحت چن ــد ص ــر در تأیی ــت دیگ ــات و روای آی

 هایی وجود دارد. برداشت

  

در کالم » تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیۀ«قاعده 

  فقها

ت بود، به ظهار یکى از اقسام طالق در عرب جاهلی

این صورت که هرگاه مردي قصد طالق دادن همسرش 

تو « »مىأُى کظهر نت منّأ«  اشت با گفتن جملهرا د

از وي جدا » نسبت به من مانند پشت مادرم هستى

(طباطبایی، . شد شده و زن تا ابد بر مرد حرام می
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اما نزول آیات ابتدایی سوره مجادله  )19/312 :1371

به دنبال  و مرد بر این سنت جاهلی خط بطالن کشید

ره شد. یکی از موظف به پرداخت کفا، مسرشظهار ه

فروعات مسئله ظهار این است که هرگاه مردي 

همسرش را دوبار ظهار کند، وظیفه او در پرداخت 

کفاره چیست؟ در پاسخ به این سؤال از سوي فقها دو 

دیدگاه مطرح شده است. گروهی از فقها معتقدند بر 

چنین شخصی تنها یک کفاره واجب است و گروهی 

دانند. عالمه حلی در  دیگر دو کفاره را واجب می

گوید:  مختلف الشیعه پس از نقل نظرات هردو گروه می

این مرد به ازاي هر ظهارباید یک باید یک کفاره «

بدهد و اگر نتواند دو کفاره را بدهد حاکم بین او و 

  )7/420 :1374، یحلّ(» کند زنش حکم به جدایی می

نویسـد   وي در بیان استدالل براي فتواي خود می

ظر ما هر ظهاري سببی مستقل براي وجوب کفاره در ن

است زیرا تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است و 

اند که مردي  یت کردهالم) رواسلا آنچه امام صادق (علیه

مـن  « :اهللا علیـه و آلـه) آمـده و گفـت     صلینزد پیامبر(

 :؛ ایشـان در جـواب فرمودنـد   »ام همسرم را ظهار کرده

مفهوم روایت این اسـت کـه    ».ناي آزاد ک برو و بنده«

آزاد کردن بنده به سبب ظهار واجـب اسـت. و وجـود    

سـبب   ،سبب مستلزم وجود مسببب است و گرنه سبب

نبود و این خالف فرض است؛ و کفاره همانگونه که به 

شود به سبب ظهار دوم نیـز   واجب می اولسبب ظهار 

، علّـت گونه نباشـد و هـر دو    اگر این شود و واجب می

اند و در این صورت تخلف  عث ایجاد یک کفاره شدهبا

تامه یا اجتماع علل متعـدد بـر معلـول     علّتمعلول از 

، حلـی ( »حد پیش می آید که هـر دو محـال اسـت   وا

1374: 7/420(.  

جعـلَ اهللا    و ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکُم الَّتی« در آیه

کْسوهم و قُولُوا لَهـم قَـوالً   لَکُم قیاماً و ارزقُوهم فیها و ا

اي مطرح شده که آیـا بـه    مسئله« )5(النساء:  »معرُوفاً

هـاي سـفاهت، شـخص از     مجرد آشکار شـدن نشـانه  

شـود یـا منـع     هایش منع می تصرف در اموال و دارایی

شود؟ و نیز در این مسئله  پس از حکم حاکم انجام می

سـفاهت، حجـر   اختالف شده که آیا با از میان رفـتن  

شود یا این مورد هم نیـاز بـه    خود به خود برطرف می

اي در هر دو مسئله دیدگاه دوم  حکم حاکم دارد؟ عده

اي  دانند، با این استدالل که حجر مسـئله  را صحیح می

اجتهادي بوده و به نظر و اجتهاد نیاز دارد، پس حکـم  

حاکم در این زمینه تعیین کننده است. برخـی فقهـا در   

داننـد بـا ایـن     را درست مـی  اولدیدگاه  و مورد، هر د

استدالل که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است 

حجر و برداشته شـدن حجـر بنـابر قاعـده      علّتیعنی 

است. در نتیجه منع او از » سفاهت«اصولی مورد بحث 

اموالش و برطرف شدن حجر از او نیازمند حکم حاکم 

  .)2/110 : 1373، فاضل مقداد( »نیست

  

در کالم » تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیۀ«قاعده 

  مفسران

فخررازى این قاعده را در ضمن یک آیه از قرآن این 

أن ترتیب الحکم على الوصف « :دهد گونه توضیح مى
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یقتضی » وإِنَّ الْفُجار لَفى جحیمٍ«مشعر بالعلیۀ فقوله: 

تى، مترتب شدن حکم بر صف« ».أن الفجور هی العلۀ

بودن (آن وصف براى حکم) است، در  علّتاشاره به 

و همانا فاجران در «فرماید:  این سخن خداوند که مى

ورود در  علّتکند که فاجر بودن،  اقتضاء مى» اند جهنم

  .)3/572 :1371(فخر رازي،  .جهنم باشد

آلوسى هم در توضیح همین قاعده و اصل چنـین  

تمییز الموصوف عما ومعلوم أن الصفۀ آلۀ ل«نویسد:  مى

 ».أن تعلیــق الحکــم بالوصــف مشــعر بالعلیــۀ عــداه و

واضح و روشن است که وصف، ابزارى براى شناخت «

موصوف از غیر موصوف است و معلق نمودن حکم به 

بـراى حکـم    علّتوصف، اشاره به این است که وصف 

  .)1/1587 بی تا:(آلوسی،  »است

 کند: ح مىشوکانى نیز این قاعده را این گونه مطر

ربط الحکم باسم مشتق فإن تعلیق الحکـم بـه مشـعر    «

بالعلیۀ نحو: أکرم زیدا العالم، فإن ذکر الوصف المشـتق،  

ارتباط دادن حکمـى  « ».مشعر بأن االکرام ألجل العلم

به اسمى مشتق (وصف) و معلق نمودن حکم به وصف، 

بودن وصف براى حکم است، مانند این  علّتاشاره به 

کـه از آن فهمیـده   » د دانشمند را احترام کنزی«جمله: 

ــى ــه   م ــود ک ــتش ــد    علّ ــش زی ــردن، دان ــرام ک احت

    .)1/362 :1414شوکانی، »(.است

دهـد   هاي تفسـیري نشـان مـی    جستجو در کتاب

بـه   .انـد  گیري نداشته ه چشممفسران به این قاعده توج

ذیـل   تفسـیر المیـزان  عنوان نمونه عالمه طباطبائی در 

است. مفسران دیگر نیز در  برده آن نامآیه از  25حدود 

اند که برخـی از   موارد معدودي این قاعده را بکار برده

در البحر المحیط فـى  عبارتند از: ابوحیان آندلسی  هاآن

تفسـیر غرائـب   بار، نظام الدین نیشابوري در 2 التفسیر

التفسیر المنیر بار، زحیلی در 6القرآن و رغائب الفرقان 

روح بار، آلوسـی در   1 ریعۀ و المنهجفى العقیدة و الش

بار، فاضل مقداد در  3 المعانى فى تفسیر القرآن العظیم

مفاتیح بار، فخر رازي در  2 کنز العرفان فی فقه القرآن

در مقتنیـات الـدرر و   بـار، حـائري تهرانـی     10الغیب

مواهـب  بار، و موسوي سـبزواري در   3 ملتقطات الثمر

 تفسیرار از این قاعده در ب 2 الرحمان فی تفسیر القرآن

  اند. استفاده کرده

  

تحلیل نظرات مفسران در بکارگیري این قاعده ذیل 

  پنج آیه قرآن کریم

در این بخش براي نشان دادن راهکار عملی 

بکارگیري قاعده اصولی مذکور در تفسیر قرآن کریم، 

پنج آیه قرآن کریم که در آن حکم بر وصف معلق شده 

سران به این قاعده مورد بررسی و انتخاب و نظرات مف

  .گیرد تحلیل قرار می

  ) 258 (و اللَّه ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَ) (البقره:  .1

بقره است.  258عبارت مذکور بخشی پایانی آیه 

(علیـه  این آیه که داستان رویارویی حضـرت ابـراهیم   

کند پس از اینکه مـاجراي   و نمرود را بیان می السالم)

مبهوت شدن نمرود در برابر استدالل اسـتوار حضـرت   

کند به عنوان پاسـخی   را ذکر می (علیه السالم)ابراهیم 

براي این سؤال کـه چـرا انسـان کـافر در برابـر حـق       
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 و خداونـد انـس  «فرماید:  شود می سرگشته و گیج می

  » کند. ي ستمگر را هدایت نمیهاآن

لم ظا وصفدر این آیه حکم عدم هدایت خدا بر  

بنابر قاعده، مبـدأ اشـتقاق وصـف    و  ،معلق شده است

. به بیان دیگـر، آیـه   استعدم هدایت  علّتیعنی ظلم، 

ــه ال «توانســت بصــورت ذیــل آورده شــود:  مــی و اللَّ

دهـد،   نشـان مـی   »الظالمین«، اما آمدن صفت »یهدیهم

 کنـد ظلـم    که خـدا ظالمـان را هـدایت نمـی     این علّت

را  هـا آن ستمگر هسـتند خـدا   اهآن ست یعنی چون هاآن

کند، نه اینکه عدم هدایت الهی دلیل دیگري  هدایت نمی

توزي خدا یا تبعیض بین بندگانش باشـد.  همچون کینه

توان در تفسیر آیه گفـت: خـدا ظـالمین را     بنابراین می

  کند. بخاطر ستمگر بودنشان هدایت نمی

  

  شواهد

ن در پردازیم که مفسرادر اینجا به ذکر شواهدي می

  اند:فهم متن از قاعده مورد بحث استفاده کرده

و «نویسـد:  الف) عالمه طباطبائی در این باره می

شود که وصف مشـعر   از ذکر مطالب گذشته آشکار می

بر علیت است یعنی سبب عدم هدایت ظالمـان توسـط   

چنانکه در آیات دیگري نیـز   ست؛ هاآن مخدا همان ظل

و مـنْ أَظْلَـم ممـنِ    چنین تعلیقی صورت گرفته است (

إِلَى الْإِسالمِ و اللَّـه    علَى اللَّه الْکَذب و هو یدعى  افْتَرى

، و قولـه: (مثَـلُ   )7/الصـف (ال یهدي الْقَـوم الظَّـالمینَ)   

الَّذینَ حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم یحملُوها کَمثَلِ الْحمارِ یحملُ 

بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیات اللَّه و اللَّـه ال   أَسفاراً

)، و نظیر الظلم الفسق 5 /یهدي الْقَوم الظَّالمینَ) (الجمعه

فی قوله تعالى: (فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُـوبهم و اللَّـه ال   

توان  و بطور کلی می) 5 /یهدي الْقَوم الْفاسقینَ) (الصف

گفت ظلم که همان انحراف از راه عدل و تغییر جهـت  

از عمل شایسته به عمل ناپسند اسـت، سـبب هـدایت    

نشدن به هدف نهـایی انسـان اسـت و باعـث زیـان و      

شود و ایـن حقیقتـی اسـت کـه      خسران در آخرت می

قرآن کـریم در آیـات گونـاگونی بـر آن تأکیـد دارد.      

  .)2/355 :1371(طباطبایی، 

ب) در تفاسیر گوناگون در ذیل آیات دیگر قرآن 

این مطلب از سوي مفسران مورد تأکید قرار گرفته کـه  

مذهب جبر باطل است و خداي مهربان هرگز کسی را 

کند. طوسی ذیل آیه  ستمگرانه و بدون دلیل گمراه نمی

م أُجورهم (و أَما الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات فَیوفِّیهِ

) (و اما کسانى که ایمـان آورده   و اللَّه الَ یحب الظَّالمینَ

اند، [ خداوند ] مزدشـان را بـه    و کارهاى شایسته کرده

دهد. و خداوند، بیدادگران را دوست  تمامى به آنان مى

و در آیه دلیـل  «نویسد:  ) می57 /دارد.) (آل عمران نمى

یـرا بنـا بـر گفتـه بخـش      بر بطالن مذهب جبر است ز

پایانی آیه، خدا ظالم را بخاطر ستمگر بودنش دوسـت  

 :1414؛ شــوکانی، 2/480 :تــا (طوســی، بــی »نــدارد.

1/19(.    

ج) حجازي ذیل آیه (مـا للظَّـالمینَ مـنْ أَنْصـارٍ)     

ــدة   ــت.) (المائ ــاورانى نیس ــتمکاران ی ــراى س ) 72/(ب

 گوید: در ایـن آیـه کسـانی کـه وارد آتـش دوزخ      می

 هـا آن اند زیـرا   شوند شایسته این عذاب دانسته شده می
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 انـد  کردهو عدول و از حد خود تجاوز  هستند ستمکار

و لذا براي آنها یاور قابـل  ) 1/325 :1413(حجازى، 

  تصور نیست.

 اتمبِکَل هبر یمرَاهتَلَى إِباب إِذ د) طبري ذیل آیه (و

اعنَّ قَالَ إِنِّی جهی فَأَتَمتینْ ذُرم اماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُک

ــالمینَ ــدي الظَّ هــالُ ع ــالَ الَ ینَ ) (و چــون ابــراهیم را  قَ

وى آن همـه را بـه   پروردگارش با کلماتى بیـازمود، و  

من تـو را پیشـواى   «] فرمود: انجام رسانید، [خدا به او

ــرار دادم. ــردم ق ــید: » [م ــراهیم] پرس ــانم «اب از دودم

رسـد.)   پیمان من به بیدادگران نمى«فرمود: » ؟ور][چط

عهـد خـدا بـه هـیچ سـتمگري      « :) گوید124/(البقرة

(طبـري،   »رسد و این بخاطر ظلم و فجور اوسـت.  نمی

1412: 1/432(.    

(لنْ یستَنْکف الْمسیح أَنْ یکُونَ عبداً للَّـه و لَـا   . 2

  ) 172 /الْمالئکَۀُ الْمقَرَّبونَ) (النساء

مسـیح  «فرمایـد:   می وند متعالدر آیه مذکور خدا

از اینکــه بنــده خــدا باشــد هرگــز ابــا  الســالم)(علیــه

در ایـن  » ورزد، و فرشتگان مقرّب نیز ابـا ندارنـد.   نمى

آیه براي مالئکه صفت مقربون آمده است. ابا نورزیدن 

و  السـالم) (علیـه از بندگی خـدا بـه حضـرت مسـیح     

ده شده و حکم عدم استنکاف فرشتگان مقرب نسبت دا

بر وصف مقربون معلق شده و بنـا بـر قاعـده اصـولی     

ـ   مبـدأ اشـتقاق   تمورد بحث، این تعلیق مشعر بـر علی 

توانست به  است. به بیان دیگر آیه می قربوصف یعنی 

این صورت آورده شود: لنْ یستَنْکف الْمسیح أَنْ یکُونَ 

الئلَا الْم و لَّهداً لبتوانسـت   کَۀُ، یعنی واژه مالئکه مـی ع

دهـد   اما آمدن این صفت نشـان مـی   ،بدون صفت بیاید

 ئکه از بندگی خدا و کفر نورزیدنابا نورزیدن مال علّت

با توضیحاتی کـه بیـان شـد     ست.هاآن ب بودنمقرَّ هاآن

کـه    حکم را به ایـن صـورت ذکـر کـرد     علّتتوان می

ـ   ورزد، و  ا نمـى مسیح از اینکه بنده خدا باشد هرگـز اب

فرشتگان مقرّب نیز چون مقرب درگاه الهـی هسـتند و   

  مقام واالیی نزد خدا دارند ابا ندارند. 

  

  شواهد

گونه برداشت از آیه است.  الف) کالم مفسران مؤید این

عالمه طباطبائی در ذیل آیه به این قاعده اشاره کرده 

وصف مالئکه با صفت مقرب بودن مشعر «نویسد:  می

ت است زیرا در دو واژه مالئکه و مقربون صفت بر علی

از عبادت  السالم)(علیهمقرب بودن هست یعنی عیسی 

خدا ابا نورزید و چگونه ممکن است که ابا ورزد در 

حالی که او مسیح مبارك است و چگونه مالئکه ابا 

ورزند در حالی که بندگان مقرب خدا هستند و اگر 

ا ورزند خدا در احتمال داشت که از بندگی خدا اب

و فرشتگان را داد  برکت قرار نمیالسالم) (علیهمسیح 

   .)7/151 :1371(طباطبایی،  داد مقرب قرار نمی

زمر به خـوبی ایـن برداشـت را تاییـد      3ب) آیه 

پرسـتی   کند. در این آیه خدا دلیل مشرکان براي بت می

خود را نزدیک شـدن بـه خـدا معرفـی کـرده اسـت.       

و   هــا را وســیله طــل خــود بــتمشــرکان در خیــال با

أَالَ للَّه الدینُ  ( .دانستند اي براي تقرب به خدا می واسطه

 هوننْ دینَ اتَّخَذُوا مالَّذ و صلالْخَالإِالَّ  او مهـدبا نَعم اءی
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ف ما هی مف منَهیب کُمحی لْفَى إِنَّ اللَّهز ونَا إِلَى اللَّهقَرِّبیل یه

) 3/یخْتَلفُونَ إِنَّ اللَّه الَ یهدي منْ هو کَاذب کَفَّار) (الزمر

(آگاه باشید: آیینِ پاك از آنِ خداست، و کسانى که بـه  

اند [به این بهانه که:]  فتهجاى او دوستانى براى خود گر

را جز براى اینکه ما را هر چه بیشـتر بـه خـدا     هاآن ما

پرستیم، البتّه خـدا میـان آنـان در     نزدیک گردانند، نمى

باره آنچه که بر سر آن اختالف دارنـد، داورى خواهـد   

پـردازِ    کرد. در حقیقـت، خـدا آن کسـى را کـه دروغ    

؛ 6/5 :تـا  کند.) (طوسی، بـی  ناسپاس است هدایت نمى

. بنابراین خـدا در  )8/379 :1371رشیدالدین میبدى، 

یکُـونَ عبـداً للَّـه و لَـا     لنْ یسـتَنْکف الْمسـیح أَنْ   «آیه 

کنـد بـر    بیـان مـی   )172 /(النسـاء  »الْمالئکَۀُ الْمقَرَّبونَ

خالف تصور باطل مشرکان که دلیـل عبـادت بتهـا را    

پنداشــتند، موجــوداتی همچــون  تقــرب بــه خــدا مــی

فرشتگان هیچگاه از بندگی خدا سرباز نزدند زیرا قرب 

بی تـوجهی   علّت داشتند وهمین قرب، آنها حقیقی را 

  نکردن به بندگی خدا بوده است.

ج) خطیب عبد الکریم ذیل آیه (إِالَّ الَّذي فَطَرَنـی  

) (مگر [ از ] آن کـس کـه   27:  فَإِنَّه سیهدینِ) (الزخرف

و البته او مرا راهنمایى خواهـد کـرد.)    ؛مرا پدید آورد

ا ر هـا آن کند که بتهایی که مشرکان  گوید: آیه اشاره می

 هـا آن شده است. پس می  تلقی هاآن پرستیدند ارباب  می

را به خدا نزدیک کند  هاآن اند تا پرستیده این بتها را می

و به همین دلیل است که صحیح بوده ابـراهیم خـدا را   

بیـزاري   هـا آنکه ابراهیم از  هاآننیز در گروه معبودهاي 

استثنا کنـد،   هاآن و سپس خدا را از جست داخل کرده

ایی که مبعود حقیقـی ابـراهیم بـوده اسـت و از او     خد 

). 13/124 :تا بی(خطیب،  کرده است. طلب هدایت می

) خـدا بـه   172/در آیه مـورد بحـث (النسـاء   بنابراین 

کند که این تصور شما کـه عبـادت    مشرکان گوشزد می

اي براي تقرب به خداست خیـالی باطـل و    بتها وسیله

شـتگان کـه خـود    امري خالی از حقیقت است زیرا فر

بندگان مقرب خدا هستند از پـذیرش عبـادت خـداي    

یگانه سرباز نزده، بلکه بندگانی موحد و یکتـا پرسـت   

  بودند. 

3 . نْدع رٌ لَهخَی وفَه اللَّه رُماتح ظِّمعنْ یم و کذل)

تَنبوا علَـیکُم فَـاج    ربه و أُحلَّت لَکُم الْأَنْعام إِالَّ ما یتْلـى 

  ) 30/الرِّجس منَ الْأَوثانِ و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ) (الحج

این است (حجى کـه  «فرماید:  در این آیه خدا می

هـاى   بر ابراهیم و بر تو نوشـتیم)، و هـر کـس برنامـه    

ــزد     ــراى او در ن ــمارد ب ــزرگ ش ــدا را ب ــرم خ محت

پروردگارش بهتر است. و همه چهارپایـان جـز آنچـه    

شود بر شـما حـالل گردیـد     اره بر شما خوانده مىهمو

هاى پلید پرهیز نمایید و از گفتار انحرافـى   پس از بت

خـوانى)   (مانند دروغ، بهتان، شهادت به نـاحق و آوازه 

  » دورى جویید.

» فاجتنبوا«در بخش پایانی آیه، حکم جمله یعنی 

بــر صــفت » االوثــان«بجــاي تعلیــق بــر اســم ظــاهر 

ناي پلید است تعلیق شده که بنا بر که به مع» الرجس«

صـفت   سیره عقال و فهم عرفی و قاعده مـورد بحـث،   

بیان حکم یعنی اجتنـاب اسـت؛ البتـه     علّت، »رجس«

توضـیح داده  » مـن االوثـان  «صفت رجس نیز خود با 
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شده است یعنی پلیدي که از جنس بت است. یعنی بـه  

گفتـه شـده   » فَاجتَنبوا الْأَوثـانِ «جاي اینکه گفته شود 

تـر آیـه    (فَاجتَنبوا الرِّجس منَ الْأَوثانِ) بـه بیـان سـاده   

از «گفته: » از بت دوري کنید«بجاي اینکه گفته باشد: 

و این مشعر به این است که باید » بت پلید دوري کنید

 علّـت از بت دوري بجویند زیرا بت پلید اسـت یعنـی   

  دستور دوري جستن از بت، پلیدي آن است. 

  

  واهدش

و فی تعلیق حکم «) عالمه طباطبائی گوید: لفا

» منَ الْأَوثانِ« بالرجس ثم بیانه بقوله: اوالاالجتناب 

» رجس هاآن إشعار بالعلیۀ کأنه قیل: اجتنبوا األوثان ل

تعلیق حکم اجتناب ) «14/373 :1371(طباطبایی، 

به کلمه رجس و سپس بیان کلمه  اولدر مرحله 

دهد. گویا  ان از علیت خبر میرجس با من األوث

  » شده از اوثان دوري کنید زیرا پلید است. گفته

نویسد: و خدا با گفـتن   ب) زمخشري ذیل آیه می

این دسـتور را   علّتاینکه رجس از عمل شیطان است 

رجـس   وثـان،  امر به پرهیـز از ا  علّتنیز بیان کرده که 

  .)3/354 :1407، بودن آن است. (زمخشري

 علّتتوان  قاعده اصولی مورد بحث میباتوجه به 

ها بخاطر  ین صورت بیان کرد که از بتدبیان حکم را ب

  پلیدیشان پرهیز نمایید. 

ــونَ)   . 4 ــا تَعلَمـ ــدکُم بِمـ ــذي أَمـ ــوا الَّـ (و اتَّقُـ

  )  132 /(الشعراء

و از آن کس که شما را : « فرماید در آیه مذکور خدا می

در این آیه حکم » دارید دانید مدد کرد پروا به آنچه مى

بجاي اسم ظاهر اهللا بر صفتی از » اتَّقُوا«جمله یعنی 

صفات اهللا معلق شده است، یعنی به جاي اینکه گفته 

و اتَّقُوا الَّذي أَمدکُم بِما «گفته شده:  ، »و اتَّقُوا اهللا«شود: 

) ؛ بنابراین صفت (الَّذي أَمدکُم بِما تَعلَمونَ»تَعلَمونَ

رساند. به عبارت دیگر در حقیقت  ت حکم را میعلی

اینکه باید از خدا پروا داشته باشید  علّتگوید:  آیه می

این است که او به شما نعمتهاي فراوانی داده و با 

  است.  دانید شما را یاري کرده هایی که خود می داشته

  

  شواهد

ذي و قوله: (و اتَّقُوا الَّ«نویسد:  الف) طباطبائی می

أَمدکُم) إلخ، فی معنى تعلیق الحکم بالوصف المشعر 

بالعلیۀ أي اتقوا اهللا الذي یمدکم بنعمه ألنه یمدکم بها 

: 1417(طباطبائی، » فیجب علیکم أن تشکروه

و از آن کس که «سخن خدا که فرمود: ) «15/301 

، در »دانید مدد کرد پروا دارید شما را به آنچه مى

ت بر وصف است که خبر از علیمعناي تعلیق حکم 

دهد.؛ معناي آیه این است که از خدایی که شما را  می

هایش مدد کرده پروا داشته باشید زیرا او شما با نعمت

ها مدد کرده پس بر شما واجب است که را با آن نعمت

   .»از او تشکر کنید

مال فتح اهللا کاشـانی و فـیض    ب) بیضاوي، قمی، 

نویسـند: در   ی مشابه ذیل آیه مـی های کاشانی با عبارت
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این آیه خداوند دستور به تقوا را که در آیه قبـل بیـان   

بود تکرار کـرد و آن را بـر امـداد خـدا مترتـب       کرده 

 هایش به بندگان را به ساخت (تعلیق کرد) تا هم نعمت

گوشزد کند و هم تعلیلی بر رعایت تقوا باشـد تـا    هاآن

یابد  ها ادامه مین نعمتبدانند در صورت تقوا داشتن ای

هاي خـدا  در صورت ترك تقوا نعمتدر نقطه مقابل و 

؛ کاشـانى،  4/164 :1418(بیضـاوى،   قطع خواهد شد.

  .)4/46 :1415فیض کاشانى، ؛ 5/143 :1423

بنابراین باتوجه بـه قاعـده اصـولی مـورد بحـث      

حکـم   علّترسید که  يتوان به این برداشت تفسیر می

هاي فـراوان خداسـت: و   قوا نعمتجمله یعنی امر به ت

مفهوم آیه این است که از آن کس که شما را بـه آنچـه   

هاي فراوانی دانید مدد کرد پروا دارید زیرا او نعمت مى

  که خود از آن باخبرید به شما عطا کرده است. 

و إِذَا تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا بینَات قَـالَ الَّـذینَ الَ   «. 5

لقَاءنَا ائْت بِقُرْآنٍ غَیرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما یکُـونُ  یرْجونَ 

   ى إِلَـیـوحا یإِالَّ م ی إِنْ أَتَّبِعنَفْس لْقَاءنْ تم لَهدی أَنْ أُبل

ــیمٍ  ظمٍ عــو ی ــذَاب ــی ع بر تــی صإِنْ ع ــاف ــی أَخَ » إِنِّ

  . )15/(یونس

نَا ائْت بِقُرْآنٍ  قَالَ الَّذینَ الَ« در عبارت قَاءونَ لرْجی

اسـت بـر   » قـال «حکم جمله که همان فعل » غَیرِ هذَا

اسـت و بنـا    معلق شده» الَّذینَ الَ یرْجونَ لقَاءنَا«وصف 

ت وصـف  بر قاعده مورد بحث این تعلیق مشعر بر علی

ائْت «حکمِ جمله، یعنی قول  علّتاست، به این معنا که 

، عدم رجاء به لقاء اهللا است. به »یرِ هذَا أَو بدلْهبِقُرْآنٍ غَ

 هاآن هاي ما بر فرماید: هنگامی که آیه بیان دیگر آیه می

شود کسانی کـه بـه لقـاء مـا امیـد ندارنـد        تالوت می

قرآنی غیر از این قرآن بیاور یا همین قـرآن   :گویند می

کسـانی   چنین سـخنی بـه  را تغییر بده. در این عبارت 

ت داده شده که به لقاء خدا ایمان ندارند، و بنـا بـر   نسب

(ریشه) چنـین   علّتدهد که  قاعده، این تعلیق نشان می

امید نداشتن بـه لقـاء خداسـت یعنـی چـون       سخنانی

را بـر   کالمـی چنین  مشرکان به لقاي خدا ایمان ندارند

 ،که در ادامه آیه بیان شده آورند؛ سخن پیامبر زبان می

  اعتقادي است.  ن بیدر برابر ای نیز

  

  شاهد

فـإن اإلتیـان   « نویسد: باره می عالمه طباطبائی در این

بالوصف لإلشعار بأن الباعث لهم أن یقولوا ما قالوا إنما 

هو إنکارهم للمعاد و عدم رجائهم لقاء اهللا فقابلهم النبی 

إِنِّی أَخاف إِنْ عصـیت ربـی   «(ص) بأمر من ربه بقوله: 

فیئول المعنى إلى أنکم تسـألون مـا   » عظیمٍ عذاب یومٍ

تسألون ألنکم ال ترجون لقاء اهللا لکننی ال أشـک فیـه   

فال یمکننی إجابتکم إلیه ألنی أخاف عذاب یوم اللقاء، 

دهـد   آوردن وصف خبر از این مـی «» و هو یوم عظیم

بیان چنین سخنانی از سـوي مشـرکان همـان     علّتکه 

ه لقاء خـدا سـت. بنـابراین    انکار معاد و امید نداشتن ب

 آنهـا  ) با دستور خدا پاسخ لی اهللا علیه و آلهپیامبر (ص

ــارم    ــان پروردگ ــر از فرم ــن اگ ــوده: م را داده و فرم

هرچند  »ترسم سرپیچی کنم از عذاب روزي بزرگ می

(طباطبـایی،  آنان نسبت بدان روز شک و تردید دارند 

  .)26و  10 :1371
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  گیري نتیجهبحث و 

دهـد مفسـران قـرآن     هاي انجام شده نشان مـی  بررسی

تعلیـق الحکـم علـی الوصـف      «قاعده اصولی کریم به 

انـد امـا در    گیـري نداشـته   توجـه چشـم  » مشعر بالعیۀ

تـوان مـواردي از    الي تفاسـیر شـیعه و سـنی مـی     البه

جایی کـه قواعـد    بکارگیري این قاعده را یافت. از آن

عنـوان   ویژه بخش الفاظ در علم اصول بـه  اصولی و به

بسـزایی در درك  علم الدالله و قواعد فهم متن، تـأثیر  

معناي صـحیح آیـات قـرآن و روایـات دارد اسـتفاده      

مفسران قرآن کریم و پژوهشگران حوزه علوم قـرآن و  

 رسد. عدي، امري بایسته به نظر میحدیث از چنین قوا

شود در تفسـیر آیـات    درباره قاعده مذکور پیشنهاد می

ـ  ت وصـف  قرآن هرجا حکم معلق بر وصف شده، علی

ـ  داده شـود و در تفسـیرهاي عربـی     ه قـرار مورد توج

» ألنّ، بدلیل، ألنها، لهذا، للسبب الفالنـی «کلماتی نظیر 

از  بـه دلیـل،    زیـرا،  «و در تفاسیر فارسی کلماتی نظیر 

کـه بـراي بیـان    » چون، بخاطر اینکه و... جایی که،  آن

  روند به فراخور آیه بیان شود. کار می به علّت

فهم  اي وانندهخ هرتواند به  این روش تفسیري می

تري از قرآن ارائه کرده و بدین وسـیله   تر و عمیقدقیق

هایی همچون ناعـادل بـودن   از پیدایش شبهه و اشکال

در مـواردي   شـود.  خدا در ذهـن وي جلـوگیري مـی   

سوره نساء، توجه به این آیـه بـه حـل     5همچون آیه 

همچنـین بـا ایـن روش    انجامـد.   مشکالت فقهـی مـی  

یـا   علّـت سـوره شـعراء،    132 در آیاتی مانند توان می

با بیـان آن   حکمت حکم خدا را از آیه استنباط کرد و

 حکـم آیـه  براي مخاطب، انگیزه وي را در عمـل بـه   

  افزایش داد. 

  

  منابع

لسان  .)1414ابن منظور، محمد بن مکرم ( -

  ، بیروت: دار صادر.العرب

، قم: فرائد األصول. (بی تا)انصاري، شیخ مرتضی  -

 المی.مجمع الفکر االس

، کتاب المکاسب (المحشّى) .)1410(ــــــــ.  -

 قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب.

روح المعانی فی  .)1415(آلوسی، سید محمود  -

 .ۀ، بیروت: دار الکتب العلمیتفسیر القرآن العظیم

هدایۀ األصول فی شرح  .(بی تا) اي، صدرابادکوبه -

  ، قم: المطبعۀ العلمیۀ.کفایۀ األصول

نهایۀ  .)1415باطبائی، حسین (بروجردي ط -

 ، قم: نشر تفکر.األصول

أنوار التنزیل و )، 1418بیضاوى، عبداهللا بن عمر ( -

  .دار احیاء التراث العربی :بیروت. أسرار التأویل

رحیق مختوم  .)1386جوادي آملی، عبداهللا ( -

 اسراء.قم:  شرح حکمت متعالیه،

غایۀ المأمول من  .)1385(محمدتقی ، جواهري -

 ، قم: مجمع الفکر االسالمی.األصولعلم 

 .)1378(میرزا ابوالقاسم  جیالنی شفتی قمی،  -

 .ۀاسالمی ۀکتابفروشی علمیتهران:  قوانین األصول،
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، التفسیر الواضح .)1413حجازى، محمد محمود ( -

 بیروت: دار الجیل الجدید.

. سید مرتضی (بی تا) حسینی یزدي فیروز آبادي،  -

، قم: صول فی شرح کفایۀ األصولعنایۀ األ

 انتشارات فیروز آبادي. 

استقصاء النظر . )1356(حلّی، حسن بن یوسف  -

  .مشعر: نجف ،فی القضاء و القدر

مختلف الشیعۀ فی أحکام . )1374(ـــــــــ.  -

 ۀالنشر االسالمی التابع ۀ، قم: موسسالشریعۀ

 المدرسین بقم. ۀلجماع

فسیر القرآنى التخطیب، عبد الکریم (بی تا)،  -

 بی جا: بی نا. .للقرآن

خود آموز کفایه  .خوئینی، عبد الکریم (بی تا) -

، قم: کتابفروشی مباحث عقلیه و اصول عملیه

 مصطفوي.

 .)ق1412( راغب اصفهانی، حسین بن محمد -

بیروت، -، دمشقالمفردات فی غریب القرآن

 ۀ.دارالعلم الدارالشامی

ائق الکشاف عن حق .)1407( محمودزمخشري،  -

 بیروت: دار الکتاب العربی. ،غوامض التنزیل

إرشاد العقول الی  .)1387سبحانی، جعفر ( -

، قم: موسسه امام صادق علیه مباحث األصول

 السالم.

نهایۀ االیصال:  .)1385حسن (سید سید اشرفی،  -

 ، قم: قدس.شرح فارسی أصول الفقه

، دمشق: دار فتح القدیر .)1414شوکانی، محمد ( -

 ابن کثیر.

، نهج البالغهترجمه  ).1374شهیدي، سیدجعفر ( -

 .انتشارات علمی فرهنگیتهران: 

، قم: دفتر االجتهاد و التقلید .)1378صدر، رضا ( -

 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

المیزان فی  .)1371طباطبایی، محمدحسین ( -

 ، قم: اسماعیلیان.تفسیر القرآن

 جامع البیان فی .)1412طبري، محمد بن جریر ( -

 ، بیروت: دار المعرفۀ.تفسیر القرآن (تفسیر طبري)

، مجمع البحرین ).ش1375( فخرالدینطریحی،  -

 انتشارات کتابفروشی مرتضوي. :تهران

التبیان فى تفسیر  .تا) حسن (بی بن طوسی، محمد -

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.القرآن

اطیب البیان  ).ش1378(طیب، سید عبد الحسین -

  انتشارات اسالم.  :، تهرانلقرآنفی تفسیر ا

المستصفی من  .)1119غزالی، محمد بن محمد ( -

 ، بیروت: دار االرقم بن ابی االرقم.علم االصول

، قم: بداءة النحو .)1386غالمعلی، صفایی ( -

 مدیریه العامه للحوزه العلمیه.

کنز  .) الف1373فاضل مقداد، مقداد بن عبداهللا ( -

  ران: مرتضوي.، تهالعرفان فی فقه القرآن

مفاتیح )، 1371فخر رازي، محمد بن عمر ( -

  : اساطیر.، تهرانعلی اصغر حلبی ترجمه ،الغیب

، کتاب العین)، 1410احمد ( بن فراهیدي، خلیل -



  1393پاییز و زمستان ، اول، شماره سومپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن                                سال  ـ پژوهشی  دوفصلنامه علمی/ 122

 

 

 قم: انتشارات هجرت.

تفسیر )، 1415فیض کاشانى، مال محسن ( -

 ، تهران: انتشارات الصدر.الصافى

الحات واژه شناس اصط .)1379زاده، احمد ( قلی -

 و ، تهران: بنیاد پژوهشهاي علمیاصول فقه

 فرهنگی نور.

، قم: زبدة التفاسیر .)1423کاشانى، مال فتح اهللا ( -

 بنیاد معارف اسالمى.

تفسیر بیان  ).ق1408( محمد گنابادي، سلطان -

مؤسسۀ  :، بیروتۀ فی مقامات العباده السعاد

  االعلمی للمطبوعات. 

: ه، قمشرح اصول فق .)1378محمدي، علی ( -

 قدس.

التحقیق فی کلمات  ).ش1360( ، حسنمصطفوي -

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  :، تهرانالقرآن الکریم

، قم: اصول الفقهتا)،  یمظفر، محمد رضا (ب -

 المدرسین.ۀ لجماعۀ النشر االسالمی التابع ۀموسس

فرهنگ )، 1379مجتبی ( ،ملکی اصفهانی -

 .نشر عالمهقم: ، اصالحات اصول

 -فرهنگ ابجدى عربىا (بی تا)، مهیار، رض -

 بیجا: بی نا. .فارسی

کشف األسرار و  .)1371میبدى، رشیدالدین ( -

  تهران: انتشارات امیر کبیر.عدة األبرار، 

وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل  -

، قم: مجمع الفکر الفوائد الحائریۀ .)1415(

  االسالمی.


