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چكیده
یکی از مباحث مهم در حوزه تفسیر قرآن «مبانی تفسیر» میباشد که هر مفسر قبل از تفسییر بایید
موضع خود را نسبت به آن مشخص نماید .از آنجا که بسیاری از اختالفات تفسیری ناشی از اخیتال در
مبانی تفسیر میباشد .عنای ت عالمانه به آن ،از ضرورت برخوردار است .از طر دیگر ،علم اصول فقه بیه
عنوان دانشی روشمند موجب پویایی فقه گردیده و میتواند در تفسیر و به خصوص حوزه مبانی تفسییر
نقش آفرین باشد.
سوال اصلی این پژوهش آن است که کدام دسته از «مباحث مقدماتی اصول فقه» در حوزه «مبانی
تفسیر» ی مستقیم یا غیر مستقیم ی ایفای نقش نموده ،و کیفیت این تأثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر
با روش کتابخانهای -تحلیلی صورت پذیرفته است .در این بررسی مشخص شد که از جمله مبانی تفسیر
که به وسیله اصول فقه مدلل و موجه میشود عبارتند از :مباحث حجیت ،امکان و جواز تفسیر ،معرفیت
بخشی و واقعگرایی قرآن ،وابستگی معنا به متن و قصد مؤلف.
واژههای کلیدی :اصول فقه ،مبانی تفسیرقرآن ،مشهور دانشمندان اصول
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مقدمه
یکی از بحثهای زیر بنایی در تفسیر قیرآن مبحیث «مبیانی تفسییر» اسیت کیه مفسیر قبیل از
مبادرت به تفسیر باید به آن بپردازد و موضع خود را در قبال آن مشیخص کنید .در واقیع ،مییتیوان
گفت که بخشی از اختال های تفسیری برخاسته از در «مبانی تفسیر» مفسران اسیت .ایین مبحیث
چنان حایز اهمیت است که همه مباحث تفسیری را فرع خود کرده است ،به عبارتی ،قواعد ،روشهیا
و مکاتب تفسیری نیز در گرو این بحث تجلی مییابند و تفاوت در مبانی مییتوانید سیبب تفیاوت در
روش ،قواعد و مکاتب تفسیری گردد ،همچنین برخی از شبهات از جمله در حوزه هرمنوتیک متوجیه
این میدان است و لذا جهت پاسخگویی به آنها الجرم بایستی به این مباحث پرداخت.
از طر دیگر ،علم اصول فقه به عنوان علمی دقیق و روشمند میتواند در این حیوزه نقیش
آفرین باشد و در تعیین پارهای از این مبانی و نیز پاسخ به برخی از شبهات کارگشا باشد ،لذا در
این تحقیق سعی برآن است که همه مبانی تفسیری که در «مباحث مقدماتی اصیول فقیه» بیه
صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن پرداخته شده ،مورد کنکیاش قیرار گییرد تیا جایگیاه ایین
دانش در حوزه مبانی تفسیر مشخص شود ،به عبارت دیگر مسأله ایین اسیت کیه کیدام ییک از
مباحث مقدماتی اصول فقه در دانش تفسیر قرآن نقش مبنایی دارد .ضیمنا در تبییین مباحیث
اصول فقه ،دیدگاه مشهور دانشمندان اصولی شیعه ،مبنا قرار میگییرد .در ایین زمینیه تحقییق
جامعی صورت نگرفته است و تنها در برخی از کتابها به پارهای از این مباحیث پرداختیه شیده
است (ر،ک :واعظی)443 :4931 ،

 .4مفهوم شناسی
قبل از هر چیز الزم است که واژگان کلیدی« ،مبانی»« ،تفسیر» و «اصول فقه» تعریف شود:
مبانی جمع مبنا و در لغت به معنای محل بنا ،شالوده ،بنیاد ،بنییان ،اسیا اسیت (معیین،
 ،4941ج .)9111 :9
تعاریف مختلفی از مبانی شده است .از جمله این که «مبانی تفسیر اصول بنیادینی است کیه هیر
نوع موضعگیری در باره آنها ،موجودیت تفسیر و یا قواعد روش تفسیر را تحت تأثیر قرار مییدهید».
(رجبی« ،)9 :4949 ،مبانی تفسیر قرآن به آن دسیته از پییشفیر هیا ،اصیول موضیوعه و باورهیای
اعتقادی یا علمی گفته میشیود کیه مفسیر بیا پیذیرش و مبنیا قیرار دادن آنهیا ،بیه تفسییر قیرآن
میپردازد( ».شاکر )11 :4941 ،و یا «مبانی تفسیر عبارتند از :بیاور و اصیول پذیرفتیه شیده و مسیلم
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مفسران( ».مؤدب« )11 :4946 ،مراد از مبانی تفسیر ،پیشفر های مفسر اعم از باورهیای علمیی و
دینی در مواجهه با متن مورد تفسیر اوست» (نجارزادگان.)5 :4934 ،
در این مقاله از منظور مبانی همان تعریف اول یعنیی اصیول بنییادینی کیه هرگونیه موضیع
گیری در مورد آنها در موجودیت و یا چگونگی تفسیر نقش دارد.
تعاریف متنوعی برای «علم اصول فقه» ذکر شده است :مشهور بین اصولیان ایین اسیت کیه علیم
اصول فقه عبارت است از قواعدى که استنباط احکام شرعى فرعى از ادله آنها ،فراهم شده است کیه
نتیجه آن قواعد ،در راههای استنباط احکام شرعی اسیتفاده مییگیردد (ر.ک :حییدری4141 ،ق11:؛
مظفر4191 ،ق ،ج13 :4؛ شیهابی4914،ق44 :؛ قمیی4191 ،ق ،ج99 :4؛ حلیی14 :4941 ،؛ فاضیل
موحدی لنکرانی .)94 :4944 ،اما این تعریف توسط برخی اصولیان مورد اشکال قیرار گرفتیه اسیت و
موجب شده تا تعاریف دیگری ارائه دهند از جملیه :مرحیوم آخونید ،فرمیوده اسیت کیه علیم اصیول
صناعتى است که در آن قواعدى شناخته مىشود که ممکن است در طریق اسیتنباط احکیام شیرعى
فرعى واقع شود ،یا شناخت احکامى که هنگام عمل پس از فقدان دلیل شرعى رأى مجتهد بیه آنهیا
منتهى گردد (خراسانی4113 .ق 3:؛ خویی ،4951 ،ج .)9 :4مرحیوم خیویی معتقید اسیت کیه علیم
اصول ،علم به قواعدی است که به خودی خود در طرییق اسیتنباط احکیام شیرعی کلیی الهیی واقیع
میشود ،بدون اینکه نیاز باشد که به آن قواعد ،کبری و صغرای اصولی دیگری ضمیمه شیود (فییا ،
 ،4111ج .)1 :4در واقع اصول فقه «منطق فقه» است و چگونگی تفکر درست فقهیی را در اسیتنباط
احکام میآموزد (صدر4115 ،ق ،ج.)11-93 :4
تعریف اصطالحی تفسیر قرآن :بسیاری از مفسّران و قرآن پژوهیان منظیور از واژه تفسییر را
یک نوع فعالّیت یا عملیات فکری میدانند .به عنوان نمونه عالمه طباطبایی میفرماید :تفسیر به
معنای بیان معانی آیات قرآن و کشف مقاصد و مدالیل آن است (طباطبیایی4141 ،ق ،ج،)1 :4
همچنین مرحوم طبرسی معتقد است که تفسیر کشف مراد از الفیا مشیکل اسیت (طبرسیی،
4141ق ،ج ،)94 :4همچنین برخیی از قیرآن پژوهیان معاصیر مییگوینید :تفسییر بییان مفیاد
استعمالى آیات قرآن و کشف مراد خداوند و مقاصد الهى از آن بر مبناى قواعید ادبییات عیرب و
اصول محاوره عقالئى است ( رجبی )41 :4949 ،و یا مقصود از تفسیر ،تبیین معناى اسیتعمالى
آیات قرآن و آشکار کردن مراد جدّى آن بر اسا قواعد ادبیات عرب و اصول عقالئى محاوره ،با
استمداد از منابع و قرائن معتبر است (رضایی اصفهانی ،4941 ،ج.)14 :4
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نتیجه آن که هد تفسیر ،رفع ابهام از الفا و جمالت قرانی و کشف مراد خداوند میباشید
که الزمه این دو هد  ،استفاده از منابع معتبر و علوم مقدماتی و ابیزاری ماننید ادبییات عیرب،
اصول فقه و ...و قواعد ادبیات عر و اصول عقالیی محاورهای است.
با عنایت به مباحث مطرح شده میگوییم :منظیور از «مبیانی تفسییر در اصیول فقیه» ،آن
دسته از اصول بنیادینی است که در علم اصول فقه بحث میشود و هیر گونیه موضیعگییری در
مورد آنها میتواند در موجودیت و چگونگی تفسیر تأثیر بگذارد.

 .1مبانی تفسیری در اصول فقه
 .4-1وابستگی معنا به متن و قصد مؤلف :مشهور گفتهاند :داللت وضعى لفظى دو قسم
است :الف .تصورى ،ب .تصدیقى.
داللت تصورى عبارت است از اینکه ذهن انسان ،به مجرد شنیدن یک لفظ از هر گوینیدهاى
به معناى موضوع له آن لفظ منتقل شود و آن معنا را در ذهن خود تصور کند؛ خیواه ایین معنیا
مقصود گوینده باشد و یا این معنا را اصال اراده نکرده باشد .مثال شخصى معنیاى کیالم را قصید
نکرده است ،بلکیه سیهوا و از روى فراموشیى گفتیه «زیید» و ییا در خیواب گفتیه «زیید» و ییا
مىخواسته بگوید «عمرو» ،ولى گفته «زید» ،در همه اینها معناى لفظ «زید» به ذهن شینونده
خطور مىکند؛ با اینکه هرگز قصد و ارادهاى نبوده است .پس داللت تصورى ،تابع اراده نیست.
داللت تصدیقى عبارت است از داللت کردن لفظ بر معنایی که ،مراد و مقصود متکلم بوده و
متکلم قصدش تفهیم این معنا به مخاطب بوده است؛ مثال وقتیى میىگویید« :زیید قیائم» شیما
عالوه بر تصور معانى این مفردات ،مىخواهید تصدیق هم بکنیید کیه معنیاى ایین کیالم ،میراد
متکلم هیم بیوده اسیت (ذهنیی تهرانیی .4941 ،ج31 :4؛ مظفیر4191 ،ق ،ج61 :4؛ مشیکینی
اردبیلی491 :4911 ،؛ اراکی ،4915 ،ج99 :4؛ سبحانی تبریزی49 :4941 ،؛ منتظری4145 ،ق:
96؛ فاضل موحد لنکرانی ،4191 ،ج.)111 :4
شرایط داللت تصوری عبارتند از .4 :لفظ ،براى این معنا وضع شده باشد  .1شنونده هم ،به وضیع
علم داشته باشد .و در داللت تصدیقی هم شرایطی وجود دارد .4 :شنونده احراز کنید کیه میتکلم ،در
مقام بیان و تفهیم مقصودى برآمده و گفته است« :اضرب زیدا» ،نه اینکه مىخواسته حیر « » را
صحیح ادا کند یا حر «ز» را از سر زبان ادا کند .1 ،احراز کند که متکلم ،جدى سیخن میىگویید و
شوخى ندارد .9 ،احراز کند که متکلم ،شعور و توجه به محتواى کالمیش داشیته و ایین معنیا را هیم
قصد کرده است؛ نه اینکه بىتوجه ادا نموده است .1 ،در کالم میتکلم هیم ،قرینیهاى بیرخال ظیاهر
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کالم اقامه نشده باشد و اال معناى حقیقى مراد نبوده ،بلکه معناى مجازى (برطبق قرینه) مراد خواهید
بود؛ مثال نگفته باشد «جئنى بأسد رامى» .پس از احراز این امور ،مىتواند تصیدیق کنید کیه میتکلم،
این معنا را اراده کرده است (محمدی ،4941 ،ج.)11 :4
همچنین ،بعضىها ی مانند مرحوم خویی ،مظفر ،شیخ طوسی ،اراکیی ی معتقدانید کیه داللیت
وضعى ،منحصر در داللت تصدیقى (منظور مراد جدی میتکلم) اسیت و مشیهور آن را منحصیر در
داللییت تصییوری میییداننیید (فیییا 4111ق ،ج419 ،441 ،446 :4؛ مظفییر4191 ،ق ،ج65 :4؛
محمدی ،4941،ج11 :4؛ اراکی ،4915 ،ج99 :4؛ عبد الساتر4141 ،ق ،ج .)415 :4بیه دنبیال آن،
4
بین اصولیان اختال است ،در اینکه آیا داللت وضعی تابع علم بیه وضیع اسیت ییا اراده؟ مشیهور
اصولیان داللت وضعی را تابع علم به وضع میدانند و برخی ی مانند مرحوم خیویی ،شییخ طوسیی،
مرحییوم مظفییر و اراکییی ی تییابع اراده (منتظییری 4145ق96:؛ عبیید السییاتر4141 ،ق ،ج416 :4؛
خراسانی4113 ،ق46:؛ محمدی ،4941،ج15 :4؛ واعظ حسینی بهسودی4111 ،ق ،ج.)414 :4
مستفاد از دو قاعده اصولی ،یعنی قاعده «داللت تابع وضع اسیت نیه اراده میتکلم» و قاعیده
«داللت بر دو قسم تصوری و تصدیقی» آن است که در تفسیر متن باید هم به معنای وضیعی و
نیز قواعد وضع توجه کرد و هم به قصد مؤلف بر خال کسانی که به یکی از آن دو اکتفیا کیرده
اند ،از جمله برخی ساختارگرایان مانند سوسور که برای «میتن» اسیتقالل قائیل انید و قصیدی
بییودن معنییا را انکییار میییکننیید (ر،ک :واعظییی )446-441 :4931 ،و یییا برخییی از دانشییمندان
هرمنوتیک مانند «هرش» که برای مؤلف استقالل قائلند و برای رشته الفا صر نظیر از قصید
مؤلف هیچ معنایی قائل نیستند (همان.)33-39:
مبنا بودن این مبحث اینگونه اثبات می شود کیه هیر نیوع دییدگاهی در ایین بیاب ی مؤلیف
محوری ،متن محوری یا هر دو -در چگونگی تفسیر نقش دارد.
 .1-1وجود مجاز در قرآن :اسیتعمال لفیظ در معنیاى موضیوع لیه خیودش ،حقیقیت اسیت و
استعمال لفظ در غیر معناى خودش که با آن مناسیبتى دارد ،مجیاز اسیت و ایین مطلیب ،نظیر
مشهور (مظفر4191 ،ق ،ج69 :4؛ زاهدی ،4961 ،ج14 :4؛ سبحانی تبریزی41 :4941،؛ صیدر،
4115ق ،ج51 :1؛ طباطبیییایی حکییییم4141ق ،ج414 :4؛ قمیییی4191 ،ق ،ج51 :4؛ تیییونی،
4145ق )53 :علماست.
اکثر اصولیان(طباطبایی المجاهد4136 ،ق )51 :قائل به وقوع مجاز در قیرآن هسیتند(الری
شیرازی4144 ،ق ،ج ،64 :4جابلقی ،محمد شفیع بین علیی اکبیر ،بیی تیا ،ج ،511 :1شیعرانی،
494 :4919؛ موسوی قزوینی ،4111 ،ج141: 1؛ طباطبایی المجاهد4136 ،ق ،)51 :ولی برخی
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مانند ظاهریه وقوع مجاز در قرآن را انکار میکننید (طباطبیایی المجاهید ،51 :4136 ،شیعرانی،
.)494 :4919
یکى از مبانى و پیش فر هاى تفسیر ،وجود صنایع ادبى ،بیهوییژه مبحیث مجیاز در قیرآن
است که الزم است مفسر در مورد آن انتخاب نظریه نموده ،سپس بیه تفسییر بپیردازد .زییرا بیا
پذیرش آن کمیت ،عمق و کیفیت داده های تفسیری افیزایش خواهید یافیت و نپیذیرفتن ایین
پیش فر گاهی موجب تفسیر ناصحیح میگردد ،برای مثال ،در آیه « ...یدُ اللَّیه فَیوققَ أَییدیهِمق
( »...فتح )41/اگر کسى وجود مجاز در قرآن را نپذیرد ،مجبور مىشود که لفظ «یید اهلل» را بیر
معانى حقیقى حمل کند که مستلزم تجسم و تشبیه است.
 .9-1معرفت بخشی و واقع نمایی قرآن :یکی از اصول لفظی «اصالة الحقیقیة» ییا اصیل حقیقیت
است به این معنا که هرگاه انسان احتمال دهد که قرینهاى بر اراده معناى مجازى وجیود دارد ولیى او
نمىداند ،و به همین خاطر شک کند که آییا میتکلم معنیاى حقیقیى لفیظ را اراده کیرده ییا معنیاى
مجازى آن را ،در این صورت گفته مىشود :اصل این است کیه کیالم میتکلم بیر معنیاى حقیقیى آن
حمل شود .بنابراین ،هم متکلم مىتواند به اینکالم علیه شنونده استناد کند و هم شینونده میىتوانید
علیه متکلم به آن استشیهاد نمایید ( ملکیی اصیفهانی ،4944 ،ج491-414 :4؛ مظفیر4191،ق ،ج:4
15-11؛ سبحانی تبریزی11-43 :4941 ،؛ مشکینی اردبیلی4936 ،ق51 :؛ حکییم4114 ،ق-111: ،
115؛ طباطبایی حکیم4141 ،ق ،ج ،465 :9رشتی ،بی تا ،43 :خیویی ،4951 ،ج164 :4؛ بروجیردی
نجفی4141 ،ق ،ج 1قسم 13 :4؛ جزایری4145 ،ق ،ج41 :1؛ حلی4119 ،ق.).45-41 :
از لوازم قاعده «اصاله الحقیقه» این است که کالم خدا معرفت بخش و واقع نما باشد زیرا اصیل ایین
است که متکلم در مقام بیان واقع و حقیقت است مگر اینکه قرینهای اقامه شود.
هرچند قاعده «اصاله الحقیقه» به عنوان یک قاعده تفسیری قابل استفاده است ولی از لوازم
عقلی معنای آن «واقع نمایی» و به تبع آن «معرفت بخشی» کالم خدا استنباط میشود که هیر
دو ی واقع نمایی و معرفت بخشی کالم خدا -به عنوان مبنای تفسیر نقش آفرین است زیرا اتخاذ
دیدگاه در این باب در چگونگی تفسیر نقش بنیادین دارد.
 .4-1وجود الفاظ مشترک و مترادف در قرآن :اشتراک یعنى برخوردار بودن دو یا چند چیز از
یک حکم« .اشتراک در لفظ» یعنى اینکه یک لفظ داراى معانى متعدد باشد ،و اشتراک لفظیى
نزد اصولیان یعنى آنچه که از حیث صورت متّحد و از حییث معنیى مختلیف باشید و «تیراد »
نقطه مقابل اشتراک است .هرگاه چند لفظ معناى واحدى داشته باشند؛ آن الفا را «متیراد »
مىگویند( .مجتبی ملکی اصفهانی ،ج ،)11 ،11 :4به عبارت دیگر ،اشتراک ،لفظ واحد – از نظر

بررسی نقش «مباحث مقدماتی» اصول فقه در مبانی تفسیر قرآن 64 /
موضوع ی برای دو معنی یا بیشتر ،به وضع های مختلف  -به وضع تعیینی یا به وضع تعینیی ی
را گویند و تراد  ،وضع دو لفظ یا بیشتر برای معنای واحد را گویند (سبحانی تبرییزی:4941 ،
11؛ طباطبایی المجاهد4136 ،ق.)19 :
اکثر اصولیان قائل به امکان و وقوع اشتراک و تراد هستند و بهترین دلییل آن را اسیتقرا
در لغات مختلف میدانند ،اما برخی قائل به عدم امکان و برخی دیگر آن را ممکن میداننید امیا
منکر وقوع آن هستند (ر.ک :همان63 ،64:؛ ملکی اصفهانی ،4944 ،ج19 :4؛ بروجردی نجفیی،
4141ق ،ج411 :4؛ طباطبایی المجاهد4136 ،ق19 ،14 :؛ صیدر4115 ،ق ،ج61 :1؛ سیبحانی
تبریزی11 :4941 ،؛ خراسانی4113 ،ق95:؛ خویی ،4951 ،ج54 :4؛ مظفر4191،ق ،ج.)11 :4
پذیرش امکان و وقوع لفظ مشترک و متراد در «زبان عربی» ،و در «قرآن» یکی از پییش
فر های تفسیر قرآن بوده و در آموزه های تفسیری مؤثر است لذا مفسر بایید قبیل از تفسییر
آیات مبنای خود را در این باب معلوم کند.
 .5-1سطوح مختلف معنا در قرآن

الف .استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا :یکیی از مبیاحثی کیه در علیم اصیول ،طیرح
میشود این است که اگر گویندهاى یکى از این الفا مشترک را که داراى معانى متعیدد اسیت،
استعمال کند آیا مىتواند با استعمال واحد ،معانى متعدّد ملحو نماید به طیورى کیه تمیام آن
معانى بهطور جداگانه منظور باشد؟ یا به اصطالح آیا استعمال لفظ در بیش از ییک معنیا جیایز
است؟
باید گفت که بین اصولیان اتفاق هست کیه در صیورت وجیود قرینیه بیرای تعییین یکیی از
معانی ،استعمال لفظ مشترک در یک معنى جایز است و نیز ،استعمال لفیظ مشیترک در تمیام
معانى و به اعتبار مجموع جیایز اسیت (ملکیی اصیفهانی ،4944 ،ج15 :4؛ مظفیر4191،ق ،ج:4
 ،)14اما ،در غیر این صورت ،بین اصولیان اختال است که به طور کلی1آرای آنان عبارتند از:
 -4برخی میگویند که مطلقا جایز است.
 -1برخی معتقداند که مطلقا جایز نیست .مشهور (طباطبایی المجاهد4136،ق11:؛ قطیفیی
4141ق ،)11:به وییژه متیأخرین (فییا 4111ق ،ج191 :4؛ نجفیی اصیفهانی4149 ،ق،)49 :
چنین نظری دارند.
 -9برخی دیگر اعتقاد دارند که در لفظ مفرد جایز نیست ولى در تثنیه و جمع جایز است.
 -1برخی براین اعتقادند که در ایجاب جایز نیست ولى در نفى جایز است.
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 -5برخی نیز میگویند که باید توقف کرد و هیچکدام از اقوال فوق را نمىتوان اختیار نمیود
(شهید ثانی4146 ،ق 43:؛ قمی4191،ق ،ج414 :4؛ شهید ثانی4146 ،ق93:؛ ملکیی اصیفهانی،
 ،4944ج15 :4؛ مظفر4191،ق ،ج14 :4؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمى445 ،441 :4943 ،؛
زاهدی ،4961 ،ج444-414 :4؛ نجفی اصفهانی4149 ،ق41:؛ سبحانی تبریزی.)11 :4941 ،
 -6آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی ،استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را چه در غیر قرآن و
چه در قرآن ،مجاز میدانند و در خصوص قرآن بر این باورند :چون متکلم (خداوند متعال) هییچ
محذوری از حیث علم یا اراده ندارد لذا مانعی در اراده چند مطلب از یک آییه ییا چنید معنیا از
یک لفظ وجود ندارد ،چنانچه چون مخاطب اصیل قرآن ،انسان کامل و پیامبر (ص) است ،بیرای
اراده معانی متعدد در دفعیه واحد محذوری ندارند( .جوادی آملی ،4914 ،ج)491 - 413 :4
ب .بطن :هر چند بحث «بطن» یک بحث اصولی نیست ولی از آنجا که برخیی اصیولیان
به مناسبت بحث از «استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا» به آن پرداختیه انید ،میا نییز در
اینجا به طرح آن مبادرت میورزیم.
دانشمندان اصولی احتماالت مختلفی در این باب بیان فرموده اند که به طور کلی مییتیوان
آنها را در سه دسته طبقه بندی کرد:
 -4ممکن است «بطن» از لوازم معنای مطابقی لفظ باشد و معیانی متعیدد حاصیل از لفیظ
واحد در بطن قرآن معانی التزامی هستند ،یعنی از لوازم معنای لفظ استعمال شده مییباشیند و
معتقدند که فهم ما قاصیر از درک آنهاسیت (خراسیانی4113 ،ق94:؛ فییا  ،4111ج111 :4؛
بروجردی نجفی4141 ،ق ،ج.)441 :4
 -1برخی دیگر معتقدند که «بطن» معانی عرضی از باب استعمال لفیظ واحید در بییش از
یک معنا میباشد (قدسی4114 ،ق ،ج .)454-451 :4نتیجه این دیدگاه این است کیه فهیم آن
برای غیر معصومان نیز ممکن است.
 -9عدهای نیز «بطن» از قبیل اشارات و رموزی میدانند که جز اشخاص خاص کسی آنهیا
را نمی داند (سبزواری ،بی تا ،ج.)96 :4
 -1برخی دیگر « بطن قرآن» را از قسم معانی مطابقی طولی پنهان آییات مییداننید ماننید
عالمه طباطبایی ( طباطبایی4141 ،ق ،ج  11 :9و  16و )19
مسلم است که هر یک از دیدگاه های مربوط به «استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنیا»
می تواند چگونگی تفسیر را جهت دهی کند و نتیجه تفسیری متفاوتی به بار آورد ،لیذا از مبیانی
تفسیر میباشد.

بررسی نقش «مباحث مقدماتی» اصول فقه در مبانی تفسیر قرآن 69 /
همچنین ،بحث «بطون» نقش زیر بنایی در تفسیر دارد ،زیرا اینکیه چیه تعریفیی از بطین و
مکانیسم دستیابی به آن داشته باشیم و این که معنای بطنی قرآن را صیرفا قابیل درک معصیوم
بدانیم یا به غیر معصوم نیز تسرّی دهیم ،در تفسیر اثرگذار است .توضیح آنکه :تمایز قایل شدن
بین «بطن» و قاعده «استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا» و در نتیجیه «دور از دسیتر
غیر معصومان دانستن بطن» ،موجب میشود که اوال :مفسر تفسیر باطنی را از تفسییر ظیاهری
جدا بداند و ثانیا :در صورت غیر مقدور دانستن فهم معانی باطنی برای غیر معصیوم(ع) ،تالشیی
در جهت یافتن آن نیز نکند و ثالثا :این که تفسیر باطنی چه نسیبتی بیا تفسییر ظیاهری بایید
داشته باشد ،همچنین سبب میشود که مفسر روایات تفسیری که بیانگر معنای باطنی آیات اند
را شناسایی کند و از خلط آنها با تفسیر ظاهری جلوگیری کند .در واقیع اینکیه «حید داللیت
واژگان و آیات شامل بطن نیز میشوند یا خیر» در چگونگی تفسیر نقش دارد.
 .7-1ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه :حقیقیت شیرعیه عبیارت اسیت از اسیتعمال لفیظ در
معنایى که شارع در زمان خود آن معنى را تعیین کیرده باشید (ملکیی اصیفهانی ،4944 ،ج.)141 :4
توضیح مطلب اینکه اکثر اصولىها معتقداند که الفا و اسامى عبادات مانند صالت ،صوم ،زکات ،حی
و امثال آن در نزد عربهاى قبل از اسالم در معانى لغوىشان بصورت حقیقت اسیتعمال میىشیدهانید،
یعنى نماز به معنى دعا و صوم به معنى خوددارى کردن و زکات به معنى رشد و نمو و ح بیه معنیى
قصد کردن بوده است و این ی یعنى استعمال الفا در معانى لغوىشان ی چییزى اسیت کیه از آن بیه
حقیقت لغوى یاد مىکنند .تا اینکه این الفا در زمان امام باقر و امیام صیادق (ع) و کمیى جلیوتر از
آن ،یقینا در معانى شرعى بکار مىرفتهاند بهطورى که هرگاه کلمههاى صالت و صوم و زکات اطیالق
مىگردید از آنها معانى شرعى بیه ذهین تبیادر میىکیرد (سیبحانی تبرییزی ،)19 :4941 ،در واقیع
مسلمانان از چنین الفاظی ،معانى مخصوص شرعى مىفهمند که قبل از اسالم در لغت عیرب معیرو
و مشهور و بلکه شناخته شده نبودهاند (مظفر4191،ق ،ج .)41 :4البته ،منظور از شارع ،پییامبر اکیرم
(صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) است و بر ائمه اطهار (علیهم السالم) صدق نمیی شیود ،در حقیقیت اگیر
الفا شرعی در زمان بعد از پیامبر اکرم (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) نقل شده باشد بیه آن «حقیقیت
متشرعه» یا به تعبیر برخی «حقیقت عرفیه خاصیه» گوینید (اصیفهانی نجفیی4113 ،ق ،ج.)149 :4
ولى بحث و اختال در این است که آیا نقل این الفیا از معیانى لغیوى و اسیتعمال آنهیا در معیانى
جدید شرعى ،در زمان شارع به صورت تعیینى یا تعینى بوده تا در نتیجه حقیقت شرعیه ثابیت شیود،
یا اینکه این نقل در زمان بعد و توسط پیروان شرع بوده تا در نتیجه حقیقت متشرعه ثابیت شیود ،نیه
حقیقت شرعیه؟ (سبحانی تبریزی19 :4941 ،؛ مظفر4191،ق ،ج41 :4؛ قدسی ،4114 ،ج) 31 :4
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اکثر اصولیان الفا عبادات را مستحدثه میدانند ی و برخی منکر آنند ،یعنیی معتقدانید کیه
این الفا در قبل از اسالم سابقه دارند -ولی در ثبوت آن در زمان پیامبر (صلی اهلل علیه و آلیه
وسلم) -اصولیان اختال دارند که به طور کلی میتوان گفت که برخی قائل بیه ثبیوت حقیقیت
شرعی هستند ،برخی نفی و عدم ثبوت را ترجیح داده اند و برخی قائل به تفصیل اند ،از جملیه،
قول به ثبوت در الفا عبادات و عدم ثبوت در الفا معامالت و تفصیل بیین الفیاظى کیه زییاد
استعمال مىشدهاند مانند :صالت و صوم ،و الفاظى که زیاد استعمال نمىشدهاند.
نتیجه این مبحث ،این است که اگر حقیقت شرعیه ثابت شیود ،هرگیاه لفظیى در قیرآن ییا
روایات ،بدون قرینه وارد شود ،الزم است که بر معیانى شیرعى حمیل شیود .ولیى اگیر حقیقیت
شرعیه ثابت نشود ،یا این قبیل الفا بیر معنیاى لغیوى حمیل میىشیوند (طباطبیایی حکییم،
4141ق ،ج456 :4؛ مظفییر4191،ق ج41 :4؛ ملکییی اصییفهانی ،4944 ،ج144 :4؛ خراسییانی،
4113ق ،)11:یا اینکه در این قبیل موارد توقف مىکنیم و بر هیچکیدام از دو معنیاى لغیوى ییا
شرعى حمل نمىکنیم (ملکی اصفهانی ،4944 ،ج.)144 :4
اگرچه این مبحث در تفسیر ثمره چندانی ندارد چون معمیوال قرینیه در کیالم الهیی یافیت
میشود ،اما نمی توان از نقش مبنایی آن صر نظر کرد زیرا با توجه به مطلبی که در بند قبلی
ذکر شد ،اتخاذ هر نظریه در این باب ی ثبوت یا عدم ثبوت آن -نتیجه تفسیری متفاوت خواهید
داشت ،لذا مفسر بایستی قبل از اقدام عملی به تفسیر ،یکی از نظریات را انتخاب کند ،به عنیوان
نمونه ،در آیه) «وَ أَذِّنْ فی النَّا ِ بِالْحَ ِّ یأْتُوکَ رِجَاال وَ عَلَى کُلِّ ضَامرٍ یأْتینَ منْ کُلِّ فَ ٍّ عَمیقٍ :و
مردم را دعوت عمومی به ح کن؛ تا پیاده و سواره بر مرکبهای الغر از هر راه دوری بسیوی تیو
بیایند» (ح  )11/واژه «الْحَ ِّ» در لغت به معنای قصد است (ابن فار 4111 ،ق ،ج13 :1؛ ابین
منظور4141 ،ق ،ج )116 :1ولی بر اسا قول کسانی که حقیقت شرعیه را مطلقیا ییا تنهیا در
الفا عبادات ثابت میدانند ،واژه «الْحَ ِّ» در اینجا به معنای عبادت مخصوص مییباشید ،یعنیی
همان زیارت خانه خدا با مناسک خاصی که دارد .اما از نظر کسانی که به ثبوت حقیقت شیرعی
معتقد نیستند و کسانی که در این مسأله توقف کرده اند ،برای اینکیه ایین واژه معنیای زییارت
خانه خدا بدهد ،نیاز به قرینه است.
 .6-1مسئله صحیح و اعم :یکى دیگر از مباحث مهم اصولى مسأله صیحیح و اعیم اسیت کیه
پیرامون این مطلب بحث مىکند که آیا الفا عبادات و معامالت (یعنى کلمههایى کیه در لغیت
براى عبادات و معامالت وضع شدهاند) مانند صالت و صوم و ح یا بیع و اجاره و نکیاح و امثیال
اینها ،براى عبادات و معامالت صحیح وضع شدهاند یا اینکه براى اعم از صحیح و فاسید؟ یعنیی
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وقتى که مثال ما مىگوییم صالت ،آیا این کلمه فقط شامل نماز صحیح است یا اینکیه بیه نمیاز
باطل هم مىشود لفظ صالت را اطالق کرد؟ یا مثال وقتى که گفته مىشود نکاح ،آیا ایین کلمیه
تنها مخصوص ازدواج صحیح از منظر شرع است یا اینکه شامل ازدواج فاسد و باطل هم است؟
مراد از صحّت در عبادت یا معامله آن است که اجزائش تمام و شرائطش کامل باشید و بنیابراین
صحیح یعنى :تامّ االجزاء و الشرائط ،پس نزاع برمىگردد به اینکه آیا موضوع له ،خصوص عبادت
یا معامله تام االجزاء و الشرائط است ،یا اعم از تام و ناقص (مظفر4191،ق ج.)41 :4
در این مسأله سه قول وجود دارد :برخی موضوع لیه الفیا متیداول شیرعى را ،تنهیا قسیم
صحیح از عبادات میدانند که جامع تمام اجزا و شرایط باشد ،برخی دیگر ،موضوع له این الفیا
را اعم از صحیح و ناقص میدانند ،یعنى مثال موضوع له لفظ «صالة» اعم از نماز صحیح و ناقص
است و عدهای نیز قائل به تفصیل بین اجزا و شرایط هستند ،یعنی موضوع له این الفا را تنهیا
آن قسمى میدانند که داراى تمام اجزا باشد ،خواه شرایط هم موجود باشند یا نباشیند .میثال از
لفظ «صالة» رکوع ،سجده و قرائت و سایر اجزا فهمیده مىشود ،ولى مثال وضو از لفظ «صیاله»
فهمیده نمىشود ،پس شرط خارج از مسمى است (کالنتری ،4949 ،ج13 :4؛ اصیفهانی نجفیی،
4113ق ،ج191 :4؛ ملکی اصیفهانی ،4944 ،ج .)953 :4طرفیداران قیول اول را «صیحیحى» و
طرفییداران قییول دوم را «اعمییى» گوینیید (ملکییی اصییفهانی ،4944 ،ج .)953 :4البتییه ،مشییهور
اصولیان« ،صحیحی» هستند ،یعنی قائل به قول اول میباشیند (سیبحانی تبرییزی15 :4941 ،؛
خراسانی4113 ،ق15:؛ طباطبایی المجاهد4136 ،ق.)11:
در پایان باید به ثمره بحث صحیح و اعم اشاره شود و آن اینکه «اعمّى» میىتوانید در طیرد
جزء مشکوک به اصالت اطالق مراجعه کند ،به خیال «صیحیحى» زییرا رجیوع صیحیحى بیه
اصالت اطالق لفظ ،نادرست است (ر.ک :مظفیر4191،ق ج45 :4؛ ملکیی اصیفهانی ،4944 ،ج:4
964؛ خراسانی4113 ،ق.)14:
بحث «صحیح و اعم» نیز مانند بحث «حقیقت شرعیه» است ،یعنی توجه به آن ییک اصیل
زیر بنایی و مبنایی در تعیین مدلول دقیق مفردات قرآن و کشف مراد جدی خداونید در مرحلیه
واژگانی تفسیر میباشد ،برای مثال« ،صحیحی» از آیه «وَ أَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُیوا الزَّکیاةَ وَ ارقکَعُیوا
مَعَ الرَّاکعین» (بقره )19/میفهمد که باید همه شرایطی و اجزایی که الزمه تحقق معنای «صلوة»
است را اقامه کند یعنی اقامه نماز در نگاه «صحیحی» به نحوی مبارزه با غصب ،اقامیه خمیس و
بقیه شرایط صحت نماز میباشد ،بنابراین« ،صحیحی» معیانی و داده هیای بیشیتر و در نتیجیه
تکلیف بیشتری از این آیه درک میکند یا در آیه «...إِنَّ الصَّالةَ تَنْهیى عَینِ الْفَحقشیاء وَ الْمُنْکَیرِ وَ
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لَذکْرُ اللَّه أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یعقلَمُ ما تَصقنَعُونَ :و نماز را برپا دار ،کیه نمیاز (انسیان را) از زشیتیها و گنیاه
بازمىدارد ،و یاد خدا بزرگتر اسیت و خداونید میىدانید شیما چیه کارهیایى انجیام میىدهیید»
(عنکبوت)15/
واژه «الصَّالةَ» اسم جنس است و بر مطلق «نماز» داللت دارد ،لیکن بنیا بیر قیول مشیهور ی
یعنی صحیحی ی منظور از واژه «الصَّالةَ» تنها نماز صحیح میباشد ،یعنی نمازی که تمام اجیزا و
شرایط آن صحیح است ،از این روی مراد آیه چنین نمیازی اسیت و نمیی تیوان بیه اطیالق واژه
«الصلوه» تمسک جست.
اینک از باب استطراد سخن و نه از باب هد پژوهش ،بیه ذکیر برخیی از عنیاوین در سیایر
مباحث اصولی که با « مبانی تفسیر» مرتبط اند ،میپردازیم:
الف) اتخاذ موضع در بحث «تحسین و تقبیح عقلی» و مالزمه بین حکم عقل و حکیم شیرع
از مبانی تفسیر قرآن میباشد.
ب) پذیرش یا عدم پذیرش عقل به عنوان منبعی که توانایی تأویل آیاتی که پیذیرش ظیاهر
آنها عقال محال است را دارد ،یکی از مبانی تفسیر است.
ج)حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن در موجودیت تفاسیر غیر روایی ،نقش زیر بنیایی دارد
و پذیرش حجیت آن به معنای پذیرش مبنای «امکان و جواز تفسیر» میباشد.
د) تعیین ضوابط و قواعدی جهت فهم مدلول الفیا و عبیارات و نییز بییان ادلیهای جهیت حجییت
بخشی به منابع و روشهای فهیم ،بییانگر مبنیای «مطلیق بیودن تفسییر و عیدم نسیبی گراییی در آن»
میباشد.
ه) حجیت یا عدم حجیت قول لغوی به عنوان یک منبع یا ابزاردر تفسیر نقش زیر بنایی دارد.
و)حجیت یا عدم حجیت سنت اهل بیت معصوم علیهم السالم و قیول صیحابه در چگیونگی
تفسیر نقش اساسی دارد ،به عبارتی ،تعیین قلمرو مفهومی و مصداقی «سنت» و حجییت آنهیا
در میزان و اعتبار داده های تفسیری موثر است.
ز)تعیین قلمرو و میزان اعتبار و داللت «اجماع» و «سیره» سبب اتخیاذ دییدگاه صیحیح در
خصوص میزان کاربرد آنها در تفسیر میگردد ،به عبارت دیگر ،اینکه اجماع ییا سییره بعنیوان
منبع مستقل و قرینه ناپیوسته در فهم آیات (اعم از آیات االحکام و غیر آیات االحکیام) بیه کیار
گرفته شود ،یا به عنوان یک منبع غیر مستقل و ییک قرینیه ناپیوسیته تنهیا در تفسییر «آییات

االحکام» نقش آفرین باشد ،نتای تفسیری متفاوتی خواهد داشت.
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جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به مباحث پیش گفته نتای زیر قابل استخراج است:
برخی از مباحث اصولی خود از «مبانی تفسیر» به شمار نمی آیند ،لییکن برخیی از مبیانی
تفسیر از آنها استنباط میشود ،به عنوان نمونیه :از «مبحیث وضیع» اصیول فقیه و دو قاعیده
«داللت تابع وضع است نه اراده متکلم» و «داللت بر دو قسم تصیوری و تصیدیقی» کیه از ایین
مبحث استفاده شده ،مبنای تفسیری «وابستگی معنا به متن و قصد مؤلف» اثبات مییگیردد؛ از
لوازم قاعده «اصاله الحقیقه» مبنای «معرفت بخشی و واقع نمایی قرآن» اثبیات مییشیود ،زییرا
اصل این است متکلم در مقام بیان واقع و حقیقت است مگر اینکه قرینهای اقامه شود؛ پیذیرش
«حجیت ظواهر قرآن» به معنای اثبات مبنای «امکان و جواز تفسیر قرآن» مییباشید؛ از بحیث
«استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا» و «معنای باطنی» مبنای تفسییری «وجیود سیطوح
معنایی متفاوت در قرآن» استنباط میشود؛ تعیین ضوابط و قواعدی جهت فهم مدلول الفیا و
عبارات و نیز بیان ادلهای جهت حجیت بخشی به منابع و روش های فهم ،اثبات کننیده مبنیای
«مطلق بودن تفسیر و عدم نسبی گرایی در آن» میباشد.
برخی از مباحث «اصول فقه» ،خود از «مبانی تفسیر قرآن» میباشیند .بیه عنیوان نمونیه:
امکان ،جواز و وقوع استعمال معانی مجازی در قرآن؛ وجود الفا متراد و مشیترک در قیرآن؛
جواز یا عدم جواز استعمال لفظ واحد در بیش از ییک معنیا؛ ثبیوت حقیقیت شیرعیه در الفیا
قرآن؛ اعتقاد به اینکه الفا عبادات و معامالت مانند صاله و صوم و ح یا بیع و اجاره و نکیاح و
امثال اینها ،براى عبادات و معامالت صحیح وضع شدهاند (دیدگاه صحیحی)؛ اتخیاذ موضیع در
مورد «تحسین و تقبیح عقلی» و مالزمه بین حکم عقل و حکم شرع؛ پذیرش ییا عیدم پیذیرش
عقل به عنوان منبعی در تفسیر که توانایی تأویل آیاتی که پذیرش ظاهر آنها عقال محال است،
را دارد ؛ حجیت یا عدم حجیت قول لغوی به عنوان یک منبع در تفسیر؛ حجیت یا عدم حجیت
«سنت اهل بیت معصوم» علیهم السالم و قول صحابه در تفسیر؛ حجیت یا عدم حجیت ظیواهر
قرآن و روایات؛ تعیین قلمرو و میزان اعتبار و داللت «اجماع» و «سییره» سیبب اتخیاذ دییدگاه
صحیح در خصوص میزان کاربرد آنها در تفسیر میگردد ،به عبارت دیگر ،اینکه اجماع یا سیره
به عنوان منبع مستقل و قرینه ناپیوسته در فهم آیات (اعم از آیات االحکام و غیر آیات االحکیام)
بهکار گرفته شود ،یا به عن وان یک منبع غیر مستقل و یک قرینه ناپیوسته تنها در تفسیر «آیات
االحکام» نقش آفرین باشد ،نتای تفسیری متفاوتی خواهد داشت.

 / 06دوفصلنامه االهیات قرآنی سال سوم ،شماره ،6پاییز و زمستان9314

پینوشتها:
-4
-1

-9
-1
-5

-6
-۷

تعاریف دیگری نیز ارائیه شیده اسیت (رک :طباطبیایی4141 ،ق ،ج16 :9؛ شیاکر44-41 :4941 ،؛
طبرسی4141 ،ق ،ج)41-49 :4
برخی دیگر داللت وضعی لفظی را به سه قسم داللت تصوری ،داللت تصدیقی اول و داللت تصدیقی
دوم تقسیم کرده اند( .اسالمی ،4941،ج431 ،411 :1؛ معصیومی شیاهرودی4111 ،ق،161 -156:
صدر4115 ،ق ،ج61 ،69 ،51 :1؛ فیا 4111 ،ق ،ج)446 ،445 :4
نظییر مشییهور بییه نقییل مرحییوم «خییویی» و مرحییوم «مظفییر» اسییت (فیییا 4111 ،ق ،ج446 :4؛
مظفر4191،ق ج)65 :4
نظر مشهور به نقل از مرحوم«خویی» و محمدی میباشد (واعظ حسیینی بهسیودی4111 ،ق ،ج:4
414؛ محمدی ،4941 ،ج)15 :4
نظریه دیگر در این مورد این است که لفظ چه در استعمال حقیقى و چیه در اسیتعمال مجیازى ،در
هر دو مورد در موضوع له خود بکار رفته است ،جز اینکه لفظ در استعمال حقیقى ،بدون هیچ ادعا و
تصرفى در موضوع له خود استعمال شده و در استعمال مجازى ،در همیان موضیوع لیه بکیار رفتیه،
منتها به انگیزه ادعاى اینکه این مورد مجازى از مصادیق موضوع له کلمیه اسیت (نجفیی اصیفهانی،
4149ق411 -419 :؛ فاضل موحدی لنکرانی4191،ق ،ج.)115 -141 :4
حکایت شده که ابن فار و تغلب منکر وقوع ترادفند و نیز حکایت شده که تغلب ،ابهیری و بلخیی
اشتراک را محال عقلی میدانند (ر.ک :طباطبایی المجاهد4136 ،ق)19 ،14 :
الزم به ذکر است که در این زمینه  41نظریه مطرح است که بطور کلیی مییتیوان آن را در چهیار
نظریه خالصه نمود (طیب حسیینی4931 ،ج  )419 :4و آن عبارتنید از -4 :برخیی ماننید حیائری
معتقداند امکان دارد و وقوع پیدا کرده اسیت (عبیدالکریم حیائری ییزدی )55:یعنیی عقیال و عرفیا
امکانپذیر است (خمینی4144 ،ق ،ج .4ص -1 )131اکثیر محققیین (خمینیی ،4145 ،ج)441 :4
مانند آخوند خراسانی ،استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا را عقال محال میدانند یعنیی وقیوع
آن امکان ندارد (خراسانی4113 ،ق -9 )96 ،برخی مانند مرحوم خویی ،میگویند که هرچند ایین
استعمال مخالف ظهور عرفى بوده و احتیاج به قرینه دارد ولیکن امکان دارد اما وقیوع پییدا نکیرده
است (فیا 4111 ،ق ،ج ،) 111 :4به عبارت دیگر عقیال امکیان دارد ولیی عرفیا امکانپیذیر نیسیت
(خمینی4144 ،ق ،ج -1 )131 :4سید مصطفی معتقد است عقال امکان دارد ولیکن عرفا امکانپیذیر
نیست مگر با قرینه و شاهد ،چنانکه در کلمات بلیغان و فصیحان اتفاق افتاده است امیا وقیوع آن در
کتاب و سنت بعید است (خمینی4144 ،ق ،ج131 :4و )139همچنین گفتنی است نظرات دیگیری
هم در این باب بیان شده برای مثال در میان کسانی که آن را جایز نمی دانند بعضی مانند مییرزای
قمی از نظر لغوی ،یعنی به حسب وضع لغوی و قواعد محیاوره جیایز نمیی داننید (ر.ک :منتظیری،
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4145ق ) 53:برخی چون مرحوم حلی ،آن را به نحو حقیقت جایز نمی دانند ولی بیر سیبیل مجیاز
جایز میدانند (حلی )16 :4941 ،و در میان کسانی که آن را جایز مییداننید طایفیهاى از فقیهیان
میگویند که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناى واحد هنگامى جائز اسیت ،کیه ممکین باشید
(زاهدی ،4961 ،ج ) 413 :4یعنی ،پس از الغاء خصوصیات از معانی ،قدر مشترک معانی بیرای ییک
لفظ اختیار شود (طباطبایی حکیم4141 ،ق ج )411 :4و بعضی معتقداند که برای حضرت رسیول
اکرم(ص ) و اولیای الهی جایز است ولی برای مخاطبان دیگر که صالحیت تلقی چنید معنیا از لفیظ
واحد را ندارند ،جایز نیست (جوادی آملی .4914 ،ج )491 :4914 .4برخیی بیه دلییل اسیتفاده در
کالم شاعران آن را جایز میدانند (قطیفی4141 ،ق )11:و نگارنده معتقد است ،از این قول بر نمیی
آید که به نحو حقیقت جایز باشد چون شاعران غالبا لفظ مشترک را از باب مجاز در چند معنا بکیار
می برند و اگر هم به نحو حقیقت باشد ،معلوم نشده که در قرآن هم بتیوان آن را جیایز دانسیت ،بیه
خصوص که برخی از آنها مانند محقق داماد تصریح کرده اند کیه همیانطیورى کیه ایین عمیل در
ادبیات و ذوقیات مجاز است در مقام تشریع و قانونگذارى مجاز نیست .یعنى شارع و قیانونگیذارى
که با بیان احکام و صدور دستورات دینى و قانونى انجام تکالیفى را از مردم مطالبیه میىکنید بایید
کالمش به گونهاى بیان گردد که فاقد اجمال و ابهام باشد ،و انجام تکلیف براى مکلّف ممکن گردد،
در غیر این صورت به علّت اجمال یا ابهام مسئولیتى متوجّه مکلّف نخواهد بود (محقق داماد،4961 ،
ج)93 :4
 -4مانند مرحوم خویی ،امام خمینی (ره) ،نجفی اصفهانی و سیستانی ،سبحانی ،محقق دامیاد (فییا ،
4111ق ،ج111 ،191 :4؛ نجفییی اصییفهانی4149 ،ق41:؛ خمینییی4145 ،ق ،ج441 :4؛ قطیفییی
4141ق،11 :؛ سبحانی تبریزی11 :4941 ،؛ محقق داماد ،4961 ،ج)93 :4
 -3مانند مرحوم آخوند ،مرحوم مظفر ،مرحوم نایینی ،مرحوم حلیی ،حییدری (خراسیانی4113 ،ق96:؛
فیا 4111 ،ق ،ج195 ،191 :4؛ حلی16 :4941 ،؛ قمی4191 ،ق ،ج414 :4؛ خیویی ،4951 ،ج:4
54؛ حیدری 4141ق)64:
 -41مانند صاحب معالم (ابن شهید ثانی ،بی تا93 :؛ر.ک :فاضل موحدی لنکرانیی4191 ،ق ،میتن ج:4
)195 ،191
 -44برخی احتماالت دیگری نیز داده اند از جمله:
 -4ممکن است اراده این معانى مستقلّا درحالىکه لفظ را در یکى از این معانى استعمال نمودهاند صورت
گرفته باشد نه آنکه جملگى از لفظ مقصود بیوده بیه همیان نحیوى کیه لفیظ را در معنیا اسیتعمال
مىنمایند (خراسانی4113 ،ق ،)94:به عبارت دیگر ،معانى بطنی ،نه ارتباطى به الفیا قیرآن دارد و
نه به معانى ظاهری قرآن ارتباط دارد ،بلکه بین اینها یک حالت مقارنت تحقّیق دارد ،یعنیى وقتیى
لفظى از قرآن در معناى ظاهر خودش استعمال شده ،در کنار ایین اسیتعمال ،اراده میتکلّم بیه ایین
معانى تعلّق گرفته است (ملکی اصفهانی ،4944 ،ج)911 :1
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 -1شاید مراد از بطن چیزی از سنخ معانی نباشد زیرا کلمه معنا در این روایات ذکر نشده و این احتمال
وجود دارد که قرآن داراى وجوه و احتماالت باشد یعنى این گونه نیست کیه قیرآن مسیأله صیا و
روشنى را در اختیار بگذارد بلکه در ارتباط با معانى آن احتماالت مختلفى جریان دارد و ایین شیاید
ی کى از معجزات قرآن باشد که در ارتباط بیا معیانى آن احتمیاالت و وجیوهى جرییان دارد (ملکیی
اصفهانی ،4944 ،ج)919 :1
 -9بطن همان جری و تطبیق است (حاج عاملی4111 ،ق ،ج 114 :4و ج )151 :1به تعبیر دیگر ،ممکن
است که بطن همان مصادیق متععد برای معنی واحید کلیی باشید کیه در ظهیور و خفیا متفاوتنید
(بروجردی نجفی4141 ،ق ،ج.)441 :4
 -1احتمال دارد مراد از بطون ،معانی باشد که خداوند آنهیا را اراده کیرده و ترکیبیی خیاص از حیرو
مهموسه یا حرو ابجد باشد که تنها راسخون در علم به آن آگاهی دارنید (رک :خیرازی4111 ،ق،
ج.)134 :4
 -5ممکن است در «بطن»  ،لفظ یا همان مستعمل فیه از قبیل مشکک باشد کیه دارای مراتیب معنیایی
متفاوت است.
 -41برخی مانند مرحوم بروجردی منکر ثبوت حقیقت شرعی هستند و سینخ الفیا عبیادات را بیین
مردم همه ملل متداول میدانند مثال لفظ «صاله» قبل از اسالم هم ،در همان معنای عبادت خیاص
استعمال میشده است (منتظری4145 ،ق)11:
 -49مانند صاحب معالم (ابن شهید ثانی ،بی تا)95 :
 -41البته باید گفت که در این موضوع اختالفات دیگری هم وجود دارد مثل اختال در وضع تعیینیی
یا تعینی آن و یا اختال در حقیقت یا مجاز بودن آن (رک :فیا 4111 ،ق ،ج)415 -419 :4
 -45سبحانی تبریزی.19 :4941 ،
 -46مانند مرحوم بروجردی و مرحوم آخوند ،البته جناب آخوند در این مسئله نظر قطعی نداده اند و آن
را به عنوان یک احتمال مطرح کیرده انید ولیی رد نکیرده انید (منتظیری4145 ،ق11:؛ خراسیانی،
4113ق11:؛ ذهنی تهرانی ،4941 ،ج)495 :4
 -41مانند مرحوم حلی ،امام خمینی(ره ) ،مرحوم فاضل تونی ،مرحوم حائری ییزدی ،عالمیه حییدری،
سبحانی ،مرحوم آخوند ،البته جناب آخوند که به حقیقت شرعیه و ثبوت آن به دیده تردید نگریسته
و به طور قطع و مسیلّم آن را ثابیت نمیىداننید (حلیی4119 ،ق44:؛ تیونی4145 ،ق61:؛ حییدری،
4141ق54:؛ خراسانی4113 ،ق ،ص ،11ذهنی تهرانی ،4941 ،ج491 :4؛ سبحانی تبریزی:4941 ،
 ،11 ،19خمینی4145 ،ق ،ج491 ،496 :4؛ حائری یزدی4144 ،ق)15:
 -44مانند صاحب معالم (ابن شهید ثانی ،بی تا94 :؛ رک :حلی4111 ،ق)11:
-43مانند صاحب قوانین ،مرحوم مظفر (قمی4191 ،ق ،ج 35 :4؛ مظفر4191،ق ،ج)41 :4
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-11اقوال دیگری هم بیان شده مثل تفصیل بیین زمیان پییامبر (ص) ییا زمیان صیادقین (ع) ولیی بیه نظیر
میرسد ،برخی از این اقوال به همان دو قول ذکر شده برمی گردد و برخی در واقع ،نفی حقیقیت شیرعیه
است مانند آنچه در اینجا ذکر شد (ر.ک :اصفهانی نجفیی4113 ،ق ،ج )149-141 :4بیه هیر حیال اقیوال
تفصیلی در تفصیل بین الفا و تفصیل بین ازمان خالصه میشیود ،یعنیی ثبیوت آن در بعضیی الفیا ییا
برخی ازمان ،ولی ثبوت آن در همه الفا و برخی ازمان یا برعکس ی همه ازمان و برخیی الفیا  -از کسیی
نقل نشده است (ر.ک :قمی4191 ،ق ،ج)35 :
 -14البته برخی آن را از فروعات مبحث حقیقت شرعیه میدانند و برخی آن را بحثیی مسیتقل و بیی
نیاز از ثبوت حقیقت شرعیه میداننید (ر.ک :عیاملی4961 ،ق ،ج41 :4؛ فاضیل موحیدی لنکرانیی،
 ،4191ج43 :1؛ مظفر4191،ق ،ج41 :4؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمى)596 :4943 ،
 -11مانند صاحب الفصول ،مرحوم آخوند ،وحید بهبهیانی (ر.ک :عیاملی4961 ،ق ،ج41 :4؛ کالنتیری،
 ،4949ج13 :4949 .4؛ فاضیییل موحیییدی لنکرانیییی4191 ،ق ،ج491 :1؛ طباطبیییایی المجاهییید،
4136ق)11:
-19مانند صاحب قوانین ،مظفر (قمی4191 ،ق ،ج416 :4؛ مظفر4191،ق ،ج)46 :4

فهرست منابع:
 .4قرآن کریم

.1
.9
.1
.5
.6
.1
.4
.3

ابن شهید ثانی ،حسن بن زین الدین (بی تا) ،معالم الدین و مالذ المجتهدین ،دفتر انتشارات اسالمی،
قم.
ابن فار  ،أحمد بن فار (4111ق) ،معجم المقاییس اللغة ،به کوشش :هارون عبد السالم محمید،
مکتب االعالم االسالمی ،قم.
ابن منظور ،محمد بن مکرم (4141ق) ،لسان العرب ،به کوشش :جمال الدین میر دامیادى ،بییروت،
دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع -دار صادر
اراکی ،محمد علی( )4915اصول الفقه ،موسسه در راه حق ،قم.
اسالمی ،رضا ( )4941قواعد کلى استنباط ،ترجمه و شرح درو فی علم األصیول ،بوسیتان کتیاب،
قم.
اصفهانی نجفی ،محمد تقى بن عبدالرحیم (4113ق) ،هدایة المسترشدین ،عطر عترت  ،قم.
بابایی  ،علی اکبر -عزیزکیا ،غالمعلی -روحانیراد ،مجتبی؛( زیر نظیر محمیود رجبیی) ( )4913روش
شناسی تفسیر قرآن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.
بروجردی نجفی ،محمد تقیی (4141ق) ،نهایه االفكار( ،تقرییرات در ضییاء الیدین عراقیی) دفتیر
انتشارات اسالمی ،قم.
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.41
.44
.41
.49
.41
.45
.46
.41
.44
.43
.11
.14
.11
.19
.11
.15
.16
.11
.14
.13
.91
.94
.91
.99

روح اهلل خمینیی) موسسیه

تقوی اشتهاردی ،حسین (4144ق) ،تنقیح االصوول( ،تقرییرات در
تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،تهران.
تونی ،عبداهلل بن محمد (4145ق) ،الوافیة فی أصول الفقه ،مجمع الفکر االسالمی ،قم.
جابلقی ،محمد شفیع بن علی اکبر (بی تا) ،القواعد الشریفه ،قم.
جزایری ،محمد جعفر(4145ق) ،منتهى الدرایة فی توضیح الكفایة ،دارالکتاب ،قم.
جاللی مازندرانی ،محمود( ،تقریرات در جعفر سبحانى تبرییزى) ( 4141ق) المحصول فی علوم
االُصول ،قم.
جوادی آملی ،عبداهلل ( )4914تسنیم ،مرکز نشر اسراء ،قم.
حاج عاملی ،محمد حسیین (4111ق) ،إرشاد العقول الى مباحوث اصصوول(تقرییرات در جعفیر
سبحانی تبریزی)  ،موسسه امام صادق(ع) ،قم.
حائری یزدی ،عبدالکریم (4144ق) ،دررالفوائد ،موسسه النشر االسالمی ،قم.
حکیم ،محمد تقی بن محمد سعید (4114ق) ،اصول العامه فی الفقه المقارن ،قم ،مجمیع جهیانی
اهل بیت(ع)،
حلی ،جعفر بن حسن (4119ق) معارج اصصول(ط .جدید) ،موسسه االمام علی علیه السالم ،لندن.
حلی ،حسن (4111ق) مبادی الوصول إلى علم اصصول ،المطبعه العلمیه ،قم.
حلی ،حسن( ،)4941تهذیب الوصول الى علم اصصول ،بی نا ،لندن.
حیدری ،علی نقی (4141ق) ،اصول االستنباط ،لجنه اداره الحوزه العلمیه ،قم.
خرازی ،محسن (4111ق) ،عمده االصول ،موسسه در راه حق ،قم.
خراسانی ،محمد کاظم (4113ق) ،کفایه األصول ،موسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
خمینی ،روح اهلل (4145ق) ،مناهج الوصول الی علم االصوول ،موسسیه تنظییم و نشیر آثیار امیام
خمینی(ره) ،قم.
خمینی ،مصطفی (4144ق) ،تحریرات فی اصصول ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم.
خویی ،ابوالقاسم (تقریرات در محمد حسین نایینی) ( ،)4951أجود التقریرات ،مطبعه العرفیان،
قم.
ذهنی تهرانی ،محمدجواد ( )4941تحریر الفصول فی شرح کفایة اصصوول ،موسسیه امیام منتظیر
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،قم.
راغب اصفهانی ،حسین (4141ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،به کوشش :داوودى ،صیفوان عیدنان ،دار
القلم -الدار الشامیة ،بیروت.
رجبی ،محمود ( ،)4949روش تفسیر قرآن ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،قم.
رشتی ،حبیب اهلل (بی تا) ،بدائع اصفكار ،موسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
رضایی اصفهانی ،محمدعلی ( ،)4941منطق تفسیر قرآن ،جامعه المصطفی العالمیه ،قم.
زاهدی ،جعفر ( ،)4961خود آموز کفایه ،کتابفروشی جعفری ،مشهد.
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.95
.96
.91
.94
.93
.11
.14
.11
.19
.11
.15
.16
.11
.14
.13
.51
.54
.51
.59
.51
.55
.56

زرکشی ،أبو عبد اهلل محمید (4934ق) ،البرهان فی علووم القورآن ،بیه کوشیش:محمد أبوالفضیل
إبراهیم ،دار المعرفة ،بیروت.
سبحانی تبریزی ،جعفر ( )4941الموجز فی أصول الفقه ،موسسه االمام الصادق(ع) ،قم.
سبزواری ،عبداالعلى (بی تا) تهذیب اصصول .قم.
شاکر ،محمد کاظم ( )4941مبانى و روشهاى تفسیرى ،مرکز جهانی علوم اسالمی ،قم.
شعرانی ،ابوالحسن ( )4919المدخل إلى عذب المنهل فی أصول الفقه ،نشر الهادی ،قم.
شهابی ،محمود ( )4914تقریرات اصول ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
شهید ثانی ،زین الدین بن علی (4146ق) ،تمهید القواعد ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
صدر ،محمد باقر(4115ق) دروس فی علم اصصول ،دارالمنتظر ،بیروت.
طباطبایی المجاهد ،محمد بن على (4136ق) ،مفاتیح اصصول ،موسسه آل البیت علییهم السیالم،
قم.
طباطبایی حکیم ،محمد سعید (4141ق) ،المحكم فی أصول الفقه ،موسسه المنار ،قم.
طباطبایی ،محمد حسین(4141ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،دفتر انتشیارات اسیالمى جامعیهى
مدرسین حوزه علمیه ،قم.
طبرسی ،فضل بن الحسن (4141ق) تفسیر مجمع البیان ،المجمع العالمی ألهل البیت ،بیروت.
طریحی ،فخر الدین ( )4915مجمع البحرین ،به کوشش :احمد حسینى اشکورى ،انتشارات مرتضوی ،تهران.
طیب حسینی ،محمود ،فصلنامه تخصصی علم اصول .419 :4 ،بهار  ،4931قم.
عاملی ،صدر الدین صدر (4961ق) خالصه الفصول فی علم االصول ،چاپخانه سنگی علمی ،تهران.
عبد الساتر ،حسن (تقریرات در محمد بیاقر صیدر) (4141ق) ،بحیو فیی علیم األصیول ،الیدار
االسالمیه ،بیروت.
فاضل موحد لنکرانی ،محمد ( ،)4945ایضاح الكفایه ،نشر نوح ،قم.
فاضل موحد لنکرانی ،محمد( )4191دراسات فی اصصول .مرکز فقه االئمه االطهار(ع) ،قم.
فیا  ،محمد اسحاق (تقریرات در ابوالقاسم خویی) (4111ق) ،محاضورات فوى أصوول الفقوه،
موسسة احیاء آثار اإلمام الخوئی قد سره ،قم.
قدسی ،احمد (4114ق) ،انوار اصصول ،موسسه علی بن ابی طالب(ع) ،قم.
قطیفی ،منییر (4141ق) الرافد فی علم االصول(تقرییرات در علیی حسیینی سیسیتانی)  ،لیتیو
گرافی حمید ،قم.
قمی ،ابوالقاسم بن محمدحسن (4191ق) ،القوانین المحكمة فی اصصول ،احیاء الکتب االسیالمیه،
قم.
کالنتری ،ابوالقاسم (تقریرات مرتضی بن محمد امین انصاری) ( ،)4949مطارح اصنظار ،مجمع الفکر
االسالمی ،قم.
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محمد حسن بن محمود شییرازی  -محمید ایروانیی).

الری شیرازی ،عبد الحسین  ،تقریرات در
4144ق ،بی جا.
محقق داماد ،مصطفی ( ،)4961مباحثی از اصول فقه ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی ،اول
محمدی ،علی ( )4941شرح اصول فقه ،دارالفکر ،قم.
مرکز اطالعات و مدارک اسیالمى( ،)4943فرهنگ نامه اصوول فقوه ،پژوهشیگاه علیوم و فرهنیگ
اسالمی ،معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه ،قم.
مشکینی اردبیلی ،علی ( )4911اصطالحات اصصول و معظم أبحاثها ،الهادی ،قم.
مشکینی اردبیلی ،علی (4936ق) ،تحریر المعالم فی أصول الفقهمهر ،قم.
مصطفوی ،حسن ( ،)4964التحقیق فی کلمات القرآن الكوریم ،وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالمی،
تهران.
مظفر ،محمد رضا (4191ق) ،اصول الفقه ،موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین بقیم،
قم.
معصومی شاهرودی ،علی اصغر (4111ق) دراسات اصصول فی اصول الفقه ،علی اصیغر شیاهرودی
معصومی ،قم.
معین ،محمد ( )4941فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
ملکی اصفهانی ،مجتبی ( )4913فرهنگ اصطالحات اصول ،نشرعالمه ،قم.
ملکی اصفهانی ،مجتبی(تقریرات درس فاضل موحدی لنكرانی) ( )4944اصول فقیه شییعه ،مرکیز
فقهی ائمه اطهار(ع) ،قم.
منتظری ،حسین علی (تقریرات در حسین بروجردی) (4145ق) ،نهایوة اصصوول ،نشیر تفکیر،
تهران.
مؤدب ،سید رضا ( )4946مبانی تفسیر قرآن ،دانشگاه قم ،قم.
موسوی قزوینی ،علی (4111ق) تعلیقه علی معالم االصول ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
نجارزادگان ،فیتح اهلل ( )4934بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن ازدیودگاه فوریقین ،پژوهشیگاه
حوزه و دانشگاه ،قم.
نجفی اصفهانی ،محمد رضا (4149ق) وقایه االذهان ،موسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
واعظ حسینی بهسودی ،محمدسرور (4111ق) ،مصباح اصصول ( مباحث الفیا ) (تقرییرات در
ابوالقاسم خویی) ،مکتب الداوری ،قم.
واعظی ،احمد( )4931نظریه تفسیر متن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.

