
  

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 

License (CC BY-NC 4.0). 

     

Effects and Applications of Context in Jurisprudence 

Reza Bagheri
1
, Mohammad Ali Heydari

2*
, Ehsan Ali Akbari Babukani

3 

1. PhD Student Department of Theology and Islamic Education-Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Najaf Abad Branch, 

Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran. 

2. Assistant Professor Department of Theology, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran. 

3. Assistant Professor of Theology Department, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran - Assistant 

Professor and Faculty Member of Isfahan University, Faculty of Theology and Ahl al-Bayt (AS), Isfahan, Iran. 
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Article Type: Original Research 

Pages: 127-146 

 
 

Background and Aim: Context in jurisprudence is one of the topics 

of debate. In this paper, an attempt has been made to investigate the 

effects and applications of context (Siyaq) in jurisprudence . 

Materials and Methods: This paper applies a descriptive-analytical 

design using the library method. 

Ethical considerations: In this article, the texts’ originality of, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: The Findings indicate that context is one of the important 

methods to discover the meanings of words, especially in the verses 

of the Qur'an. The words of the Qur'an alone and separately from the 

sentences and verses have a special meaning, but a same word gets a 

special meaning when it is placed in the form of sentences. Lack of 

attention to the meaning of a word in preceding and following phrases 

and sentences is like removing one of the letters of the word, which 

distorts the meaning. And it can be used as one of the important rules 

in the development of the inference of Sharia rulings . 

Conclusion: Paying attention to context leads us to understand other 

meanings beyond words and phrases because context is to take help 

from all the evidence surrounded by the text to discover the purpose 

of the speaker. It is for this reason that the jurists have always paid 

attention to it in their understanding and inference, and have sought 

help from it in their jurisprudential perceptions in an affirmative or 

privative manner. 
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 مقدمه. 1

از  السالمهمیو سنت معصومان عل میقرآن کر

به  یمنابع جهت استنباط احکام شرع نیتریاساس

دو منبع، مستلزم  نی. استناد به اندیآیشمار م

 یو فقه یازجمله علوم قرآن یبه علوم مختلف زیتجه

از قواعد مشترک در سه حوزه  یکیاست.  یو اصول

آن  رداست که آثار و کارب اقیالذکر، موضوع سفوق

 اقیبودن س نهیموضوع مقاله حاضر است. قر ،در فقه

 یدر تلق نیادیبن یمقصود متکلم، اصل نییدر تع

محاوره است؛ چه،  یو از اصول عقالئ ندهیکالم گو

که در کالمش وجود  یمتعدد یاز معان ندهیگو

را اراده  گریکدیهماهنگ و متناسب با  یدارد، معان

 یعناصر یماملحاظ ت یامر مستدع نی. اکندیم

 رایز ند؛ینماینقش م یفایرابطه ا نیاست که در ا

ها تناسب مذکور از آن یبخش یگرفتن حت دهیبا ناد

 کیاز  یبرکندن جزئ نیدار خواهد شد. بنابراخدشه

خاص و در مصاحبت  ییکه در فضا سخن

بدون توجه به آغاز  شده، رادیاز عناصر ا یامجموعه

و فرجام آن و بدون التفات به قرائن محفوف به متن، 

از کالم  یفهم و برداشت نینبوده و چن حیصح

 یریدر فهم و تفس یو خطا یرو راههیموجب ب

است که  یضرور نیناقص از متن خواهد شد. بنابرا

در فقه التفات نام  اقیس یدر فهم آثار و کارکردها

مهم در أخذ و اصطیاد احکام  یعنوان اصلشده و به

 فاتی. تاکنون تألردیگ اراستفاده قر مورد یشرع

راد  یشده است: عل انجام اقیس نهیدر زم یمتعدد

در  اقینقش س یامقالهتبار، در  یاهلل غالمعلو فضل

 یبررس را مورد یانصار یمرتض خیش یاصول یۀنظر

 (. محمد1392 تبار، یغالمعلو  )راد قرار داده است

 ریدر تفس اقیکارکرد س ،یامقالهدر  زین ،یبیخط

قرار  یبررس را مورد السالمهمیعل تیب اهل ییروا

فاطمه  نی(. همچن1394 راد، و یبی)خط داده

به  یادر مقاله ،یکاشان ینیحس هیمرض

 اتیآ ریدر تفس اقیقاعده س قیتطب یشناسبیآس

(. اما 1393 ،یکاشان ینی)حس قرآن پرداخته است

 اقیس یآثار و کاربردها ،یمقاله حاضر درصدد بررس

مقاله مطرح  نیکه در ا یسدر فقه است. سؤال اسا

 اقیاست که کاربرد و آثار س نیا شودیم یو بررس

شکل قابل  نیبد زیمقاله ن هیفرض ست؟یدر فقه چ

مهم کشف  یهاسیاق از روش» طرح است که:

از قواعد مهم در  یکیبوده و  اتیکلمات در آ یمعنا

منظور به«. است یاستنباط احکام شرع یتوسعه

 اقیمورد اشاره ابتدا مفهوم س هیسؤال و فرض یبررس

در  اقیس یو در ادامه از آثار و کاربردها شدهیبررس

 فقه بحث شده است.

 

 ها. مواد و روش2

بوده و از روش  یلیتحل یفیمقاله حاضر توص

 شده است.استفاده  یاکتابخانه

 

 ی. مالحظات اخالق3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا
 

 هاافتهي. 4

 یمختلف یامر داللت دارد که موارد نیبر ا هاافتهی

بردن به یپ ث،یچون استنباط احکام، نقد احاد

اوت از ـارات متفـلف در عبـمخت یاهواژ ینـمع

در فقه است. عالوه بر  اقیکاربرد و آثار س نیترمهم
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واژگان  یمهم کشف معنا یهاسیاق از روش ن،یا

قرآن است. الفاظ قرآن به  اتیخصوص در آبه

 یخاص یبار معنا اتیو مجزا از جمالت و آ یتنهائ

در قالب جمالت قرار  یدارند اما همان لفظ وقت

عدم توجه به  کندیم دایپ یخاص یمعنا ردیگیم

مانند  شیلفظ در عبارات و جمالت پس و پ یمعنا

که مخل معنا  باشدیاز حروف لفظ م یکیحذف 

از قواعد  یکیعنوان هب توانی. و از آن مگرددیم

بهره  یاستنباط احکام شرع یمهم در توسعه

 جست.
 

 . بحث5

 اقیس یشناس. مفهوم1-5

 )ابن منظور، «سیواق»اصل آن مصدر و  ،«اقیس»

« سوق» اششهی( است و ر167، 10، 1405

است؛ « راندن شیپ» یبه معن« سوق»و  باشدیم

« راندشیمانند آن را پ شتر و» :دیکه عرب گوچنان

که  ییپا. و به چهار(436، 1412 ،یاصفهان)راغب 

 ،ی)راغب اصفهان «قهیس» شود،یرانده م شیپ

در « سوق»برگرفته از  اقی. سندیگو( 436، 1412

کندن، راندن، جان ن،یمهر و کاب یمعنالغت به

و روش قواعد نوشتن علم حساب آمده است.  قهیطر

مهر است و  یمعنابه اقیس»: سدینویمنظور مابن

که اعراب به  ندیگویجهت سوق م نیبه مَهر به ا

 لیعنوان مهر گسشتر و گوسفند را به ج،یهنگام تزو

در  یفرد شودیگفته م کهیهنگامداشتند و یم

 «کندن استدر حال جان یعنیاست،  اقیحال س

 (.435، 6، 1413 )ابن منظور،

ظواهر  تیدر بحث حج اقیعلم اصول داللت س در

 ادی« داللۀ االقتضاء»عنوان مطرح شده و از آن به

داللۀ »و  «هیداللۀ التنب»اند که در برابر کرده

سه داللت:  انیاز اصول یقرار دارد. بعض« االشاره

 اقیداللت س ۀمجموعریو اشاره را ز هیتنباقتضاء، 

آن است که صحت  ازاند داللت اقتضا عبارت دانسته

 یکالم متوقف بر مضاف کی یو عرف یشرع ای یعقل

از  یکی(. 130 ،2-1، 1386 )مظفر، مقدّر باشد

که آنچه مضاف را  اعتقاد است نیمفسران بر ا

: سدینویم یاست. و اقیس کند،یم نییتع

 تهیو آنچه بر م تهیبه ذات م میدادن تحرنسبت»

اصول فقه،  ماست که در عل یعطف شده، از مسائل

شده است و  دهینام انیو حرمت به اع تینسبت حل

به اعتبار نوع  انیاست که از اع یزیمقصود از آن چ

 «تَۀُیْالْمَ کُمُ یْحُرِّمَتْ َعلَ»همانند  شود،یآن قصد م

در نظر  یمقام نهیاعتبار قرکه به یزیچ ای( 3/)مائده

که « امهاتکم کمیحرمت عل»مثل  شود،یگرفته م

است که  یمضاف کنندهنییتع اقیموارد س نیدر ا

، 2، 1420عاشور،  )ابن «شودیگرفته م ریتقد

 زین ماءیبه آن داللت ا که هی(. اما داللت تنب114

است که متکلم قاصد  نیعبارت از ا ند،یگویم

صحت کالم متوقف  ایکه صدق معناست، بدون آن

 یاگونهکالم به اقیباشد، بلکه س رگرفتنیبر تقد

 ایو  شودیم افتیبا آن، قطع به اراده الزم  کهاست 

 یاست آن الزم اراده نشده باشد و برا دیکه بعآن

 ییآنها جا نیتراز مهم یکیاست که  یآن موارد

را نموده باشد، اما آن  ییاست که متکلم قصد معنا

 دیبگو نکهیالزمش بفهماند؛ مثل ا لهیوسرا به

دهد که  جه، تا به مخاطب خود تو«ساعت ده شده»
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آنجاست که  گریاست. مورد د دهیزمان وعده فرارس

همراه شده باشد که در متفاهم  یاکالم با جمله

 هانیعدم ا ایجزء و  ایمانع و  ایشرط  ایعلت  ،یعرف

 «کفّر»که فرمود:  امبریرا بفهماند؛ مثل کالم پ

 ی(. بعد از آنکه اعراب132، 2-1، 1386 )مظفر،

در ماه رمضان  همسرم ااثر مجامعت ب بر دیپرس

، «کفاره بده»که فرمود  امبریهالک شدم، از جمله پ

علت کفاره، مجامعت در ماه  شودیاستفاده م

عرف  ت،یصورت عدم افاده علدر رایرمضان است؛ ز

داللت اشاره . دانستیرا مناسب نم بیترک گونهنیا

مقصودِ کالم متکلّم است و به آن  ریلوازمِ غ یمعنبه

و داللت  ماءیداللت ا ،یعقلاشاره نص، داللت التزام 

(. 318، 2، 1394 م،ی)حک شودیگفته م زین یمعنو

که الزمه کالم  یداللت اشاره عبارت است از داللت

 .ستیآن ن یمدلول التزام یاست، ول

ارتباط است که از طریق الفاظ  یگفتن نوع سخن

 شیکه از پ یتکلم، الفاظ انی. در جرشودیبرقرار م

 یاز بار کیاند و هر شده وضع نیمقاصد مع یبرا

و  ندهیگو نیب کنند،یاز معنا را با خود حمل م

مکالمه،  کی. شرط تحقق شوندیشنونده مبادله م

توافق  والفاظ  نیا ایو شنونده  ندهیگو ییآشنا

هاست. اما امر ارتباط، بر سر داللت آن یضمن

چراکه تنها الفاظ  ست؛ین یسادگ نیبه ا شهیهم

 ستند؛ین ندهیگو امیپ یو چون یچند یکنندهنییتع

 یبیو ترک دهدیها مکه متکلم به واژه ینشیبلکه چ

 ،یدر کار ارتباط کالم آورد،یها فراهم مکه از آن

و نظم  نشیچ ب،یرکت نیبسزا دارد و هم یسهم

گفته « کالم اقیس»است که اصطالحاً به آن خاص 

 .شودیم

 ی(، راه مناسب برا213، 1412، از فقها )صدر یبرخ

که لفظ  ییجا را در ندهیدرک مراد و مقصود گو

کالم  اقیمختلف است توجه به س یمستعد معان

به موارد  اقیتوجه به س یستگیدانسته است. با

که در واژگان  یابهام رایز ست؛یمنحصر ن ادشدهی

و جمله « عبارت»تصور بود ممکن است در  قابل

 رخ دهد. زین

 نیچننیرا ا اقیس ن،یبه ا تیبا عنا یبرخ

 کی ایجمله  کی نیشیپ یهانهیزم»اند: شناسانده

 ندهیما را در فهم بهتر منظور گو تواندیرا که م هیآ

عبارت، ابهام دارد، با  که یدرصورت ایدهد و  یاری

 یمحصل یرفع ابهام کرد و معنابتوان  هانهیآن زم

 یی)رضا «ندیگویدر نظر گرفت سیاق م هیآ یبرا

 (.17، 1376، یکرمان

است که در  ییهامجموع قرائن و نشانه اقیس

 رگذاریبه واژگان و الفاظ موردنظر تأث یدهمعنا

 ایباشند  یها لفظنشانه نیاست، اعم از آنکه ا

و  یبرگرفته از حاالت و ظروف و مناسبات زمان

لفظ »آمده:  ی. در الخطاب القرآنندهیگو یمکان

که  شودیگفته م یدر عرف مفسران به کالم اقیس

 کی یصادرشده و دارا نواختکیطور هماهنگ و به

 زیمتکلم است، بوده و ن یغرض که مقصود اصل

باشد. الفاظ  افتهیمحور انتظام  کیکالم بر  یاجزا

 اقیداللت بر س زیو... ن فیحال، تأل یمقام، مقتضا

را به  اقیس د،یمعجم جد یهاو در کتاب کندیم

 فیتعر مو قرائن کال طیو مح یصدور یهاتیموقع

آن را  گرید یااست که عده یدر حال نیااند. کرده

 یاز اجزا کیمتن با هر  کی یارتباط ساختار کل

 (.25، 1426 )خلود، «اندآن دانسته
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اگرچه  ن،یشیو مفسّران پ علوم قرآن دانشمندان

به  شتریاند و بارائه نداده اقیخاص از س یفیتعر

از مالحظه  یاند، ولو کاربردش توجه داده تیاهم

که مقصودشان از  افتیدر توانیم زیکلمات آنان ن

کاررفته در آن همان ساختار کالم و قرائن به اقیس

 ر،یم، تکثیپس از آنکه قصد تعظ یاست. زرکش

 بیرا از موجبات کاربرد نکره در اسال لیو تقل ریتحق

نکره از  یمعان»برده، نوشته: کالم و فنون بالغت نام

 هیکه در آچنان شود؛یاستفاده م اقیقرائن و س

از کالم خداوند  «(12/)مرسالت «لِأَیِّ یَوٍْم ُأجِّلَتْ»

عظمت را به امتیق که بعد از آن آمده است و روز

 ریو تحق میینمایرا استفاده م میتعظ کند،یم ادی

از چه » (18/)عبس «مِنْ أَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهُ » هیدر آ

، ازجمله بعد استفاده «است دهیآفرانسان را  زیچ

 دهیآفر یااو را از نطفه»که فرموده است:  شودیم

گونه که در (؛ همان82، 4، 1415 ،ی)زرکش «است

 یاست. زرکش شده انیصراحت ببه شانیکالم ا

کاررفته در عبارت بعد از نکره به یهارا جمله اقیس

است؛  دهیگرد ریتحق ای میبر تعظ نهیکه قر داندیم

به  اقیس زین ریو التنو ریالتحر ریکه در تفسچنان

وَ » فهیشر هیآ لیذ یاست. و شده انیب گونهنیهم

 «هماورائ»: سدینوی( م91/)بقره «بِمَا وَرَاءَهُ کْفُرُونَیَ

 «ریغ» نیاست و منظور از ا «ریغ» یمعنابه

در  هیآ اقیس نهیاست، به قر میخصوص قرآن کر

قرآن است، و « ما انزل اهلل»قبل، چون مقصود از 

کتاب  نیجمله بعد که فرموده است: ا نهیبه قر زین

است که منظور از  کنندهقیحق و تصد

 قرآن است. کنندهقیتصد

محمدباقر صدر )ره( با برشمردن  دیا... س تیآ دیشه

ضرورت به ،یحاالت مختلف لفظ نسبت به معن

بر  خودیخودکه لفظ به ییتوجه به سیاق درجا

کرده، سیاق  حمل باشد اشاره گوناگون قابل یمعان

 شناسانده است: نیرا چن

 یاست که لفظ یقرائن یهمه اق،یما از س منظور»

خواه  د؛یبازنما م،یآن هست شناختیرا که ما در پ

که  یقرائن، از نوع لفظ باشند مانند: کلمات نیخود ا

را  وستهیواحد و پ یما، سخن یبررس با لفظ مورد

باشند؛  هیو خواه، از نوع قرائن حال دهندیم لیتشک

سخن را در  هک ییهاو پوشش طیهمچون: شرا

 ینسبت به موضوع، دارا یاگونهاند و بهبرگرفته

 انیاز ب(. 217، 1412 )صدر، «داللت هستند

 نشیچ برکه عالوه روشن است یخوببه شان،یا

متداول  یمعنکالم به اقیها و آنچه سالفاظ و عبارت

که سخن  ییحال و هوا یتمامبه شود،یم دهیآن نام

و همه را تحت عنوان  ندنظر دار شودیم رادیدر آن ا

 اند.گنجانده اقیس
 

 اقیتحقق س طي. شرا2-5

 نهیقر کیعنوان به نکهیمتن با لحاظ ا کی اقیس

 نکهیا یبرا شودیم ادیدر متن از آن  وستهیپ یلفظ

را در آن در نظر  یطیشرا دیکند با دایبتواند تحقق پ

را که چند  یهر متن توانینم نکهیا یعنی ،گرفت

گرفته است بدون در نظر  جمله در کنار هم قرار

بلکه  .دانست اقیس یها داراآن یوستگیگرفتن پ

 نیا نکهیبه دو شرط مهم توجه کرد: ابتدا ا دیبا

 و متصل وستهیطور پها بهآن ندهیجمالت از گو

متن  در درون نکهیشده باشند، دوم ا هم صادربه
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باشند یعنی  یکیجمالت با هم از لحاظ موضوع  زین

 موضوع بحث کنند. کیحول 

 

 وضوح ارتباط اي یوستگی. پ1-2-5

که تنوع در  میقرآن کر یهاو سوره اتیآ با دقت در

در سوره کوثر  هیآ 3ها از آن نیدر ب اتیتعداد آ

سوره  نیتردر سوره بقره که بزرگ هیآ 286هست تا 

و  خیکه از دل تار یشواهد نیقرآن است و همچن

 جهینت نیبه ا توانیم دهیمتقن به ما رس اتیروا

 یبرا کجای و یطور دفعبه میکه قرآن کر دیرس

مردم ارائه نشده است که بتوان گفت قاعده سیاق 

 نیاست، آنچه مسلم است ا یدر سراسر آن جار

 یهامردم در مناسبت یاست که صدور آن برا

 یعنیمتفاوت بوده است  یهانهیگوناگون و با زم

از سور کوچک  یاتوجهگذشته از درصد قابل نکهیا

ها که آن تشواهد دال بر آن اس یقرآن که تمام

اند؛ تعداد شده واحد نزول صادر کیو در  دفعهکی

هستند که در دفعات  زیاز سور قرآن ن یادیز

از بزرگان  ینمونه بعض یاند براشده نازل یمتعدد

سوره احزاب دهشان  یبرا -یالنزول واحداسباب -

 ی(؛ حت368، 1383 ،ی)واحد اندکرده انینزول ب

جلوتر رفت و آن  هم نیاز ا توانیموارد م یدر بعض

که  میدار یشواهد زین اتیآ یدر مورد بعض کهنیا

 دفعهکیها به آن بیاند و ترکنازل نشده دفعهکی

 33 هیسوم سوره مائده و آ هینبوده است مانند آ

 نیتطهیر شهرت دارد و ا هیسوره احزاب که به آ

 اقیاست که س یمتفرق بودن در صدور، از عوامل

ر ـمگ دهدیرا مورد خدشه قرار م دهندهلیتشک

 کیعنوان به میدر مورد قرآن کر میبخواه کهنیا

شده  صادر میکه از طرف خداوند حک ییمتن استثنا

 کهنیو آن ا میجداگانه داشته باش یاست حرف

که نزول قرآن در  کندیحکمت خداوند اقتضا م

هم خوردن وحدت متن و مقاطع متفاوت، در به

 .دندار یریبالتبع سیاق آن تأث

صادر نشدن الفاظ با  اق،یبودن س نهیقر مالک

است و  میدانا و حک یاندهینامناسب از گو یمعان

که در کنار  ییهاجمله یبرا یمالک، در صورت نیا

اند وجود دارد که هنگام شده هم قرار داده

تتابع و اقتران و به  یدارا زیصدورشان از متکلم ن

 نیجا اباشند و هر «یارتباط صدور گرید ریتعب

ها نامعلوم باشد، سیاق ارتباط صدورى بین جمله

عنوان موردنظر در جمالت وجود ندارد تا بتوان به

 یو در فهم معنا میکن آن استنادقرینه متصل به 

 ،ی)رجب میریها از آن کمک بگها و مفاد جملهواژه

رابطه  نیدر ا نیمحقق از یکی (.101، 1383

آور قرآن و تناسب و نظم شگفت»: سندینویم

است که وحدت نص  یدر حد اتیارتباط گسترده آ

 اتیآ مفسر، هرچند که در .کندیم جابیرا ا

ها همه آن ند،یبیرا م یها و نوساناتمختلف، تفاوت

 نی. بنابرااوردیحساب بواحد به یمتن یاجزا دیرا با

باشد.  یاقیارتباط س دیبا اتیآدر مورد  یاصل اول

شاهدى خاص عدم  ای لیکه بر اساس دلمگر آن

(. 356، 1393 ا،ینی)قائم« ارتباط معلوم شود

شد که  یمتک اتیآ اقیبه س توانیم یزمان نیبنابرا

 یحداقل در زمان ایها ثابت شود آن یارتباط صدور

 اتیآ نیدر ب یوحدت موضوع یعنیکه شرط بعد 

وجود  یلیدل ینبودن ارتباط صدور یبرا دیباشد، با

در مورد اتحاد موضوع  توجهلنداشته باشد. نکته قاب
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 باشدیوجود جمالت معترضه در متون م اق،یدر س

با موضوع سیاق  هاکه موضوع آن ییعنی جمالت

از بزرگان در  یمتن موردنظر متفاوت است، تعداد

چند جمله معترضه  ای کیکه  ییجابه زیمورد ن نیا

 کهنیبه خاطر ا -جمالت متن آمده باشد  نیدر ب

از سیاق متن  ریرا غ عترضهموضوع جمله م

ناچار سیاق را مخدوش اند بهحساب آوردهبه

جمله  گاهیو جا فیاند؛ اما با دقت در تعردانسته

که  میشویعرب متوجه م اتیمعترضه در ادب

 ستین اقیموضوع جمله معترضه چندان خارج از س

ندارد.  اقیدر س یریتأث ،یجمالت نیو وجود چن

 ندهیگو کیاز  یدرپیپ هچند جمل یزمان ،نیبنابرا

موضوع  کیمتن باشد که در اطراف  کیدر  میحک

واحد بوده است و  اقیس یدارا کندیبحث م

 گذارندیم ریتأث گریکدی یجمالت آن متن در معنا

متن را از  نیاز ا یقسمتکیبخواهد  یو هرگاه فرد

 لیعمل خود دل نیا یبرا دیخارج کند با اقشیس

 .اشدداشته ب یاکنندهقانع
 

. ارتباط جمالت معترضه با وحدت 2-2-5

 موضوع در سیاق

هستند  یعرب جمالت اتیمعترضه در ادب جمالت

تنزیه و دعا  یبرا شتریاز اعراب ندارند و ب یکه محل

خارج از موضوع  یمطلب انیب یها براو مانند آن

 میدر قرآن کر ند؛یآیم ندهیمتن از طرف گو یاصل

رفته است؛ مانند:  کارموارد فراوان به نیاز ا زین

سُبْحَانَُه وَلَهُمْ مَا یَشْتَهُونَ  وَیَجْعَلُونَ لِلَِّه الْبَنَاتِ

عنوان به "سُبْحَانَهُ " هیآ نی( که در ا57/)نحل

هم  یجمله آورده شده است و خلل نیمعترضه در ب

 .کندینم جادیدر سیاق متن ا

عرب  اتیکه در حول ادب بیاالد یکتاب مغن در

المحل لها  یالجمل آلت"عنوان  لیذ کند،یبحث م

در قسم دوم، که جمالت معترضه را  "من االعراب

دو  نی. جمله معترضه در بسدینویم کندیم انیب

آن اجزاء  ییبایو قوام و ز تیتقو یقسم از کالم برا

 ردیگیمتفاوت جمله قرار م یو در جاها دیآیم

فعل و  نیب ایازجمله بین فعل و مرفوع آن و 

آنچه  نیمبتدا و خبر آن و ب نیب ایمنصوب آن و 

 در اصل مبتدا و خبر بوده است.

مشهود است؛ اوالً از فوائد  انیب نیکه در ا طورهمان

جمله معترضه، تقویه، تسدید و قوام و تحسین کالم 

بدان معناست که جمله معترضه  نیو ا باشدیم

 .ستین یخارج از متن اصل

 یدر قسمت دوم متن مغنی االدیب مواضع اًیثان و

 انیرا ب ردیگیکه جمله معترضه در جمله قرار م

جمله در  کیکرده است که امکان ندارد باوجود 

 هانیهمه ا یهم بخورد؛ البته براها، سیاق بهآن نیب

 یبرا نجایکه ما در ا کنندیم انیب ییهامثال

را  هاشدن مطلب مثال یاز طوالن یریجلوگ

بعد آشکار خواهد  یهاکه البته در مثال میاوردین

 شد.

، "مفصل شرح مطول"که در کتاب  یبحث مفصل در

 یهابعد از بحث یخراسان یحجت هاشم یآقا

جمله معترضه،  یو تقسیم چند موارد برا ییابتدا

: از سدینویم نیدر رابطه با جمالت معترضه، چن

 کیکه جمله معترضه دو جمله است نه  یموارد

از  شتریشده باو واقع نیچه اعتراض بجمله و آن
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شریفه است که اول گفته... فَِإذَا  هیاست آ لهجم کی

تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إَِنّ اللَّهَ یُحُِبّ 

( بعد گفته 222/التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ )بقره

 واُکمْ فَْأتُوا حَْرثَکُْم أََنّى شِئْتُْم وَقَدِّمُنِسَاؤُکُمْ حَرٌْث لَ

( دو جمله إِنَّ اللَّهَ یُحُِبّ 223/)بقره لِأَنُْفسِکُْم...

جمله  نیالتَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ واسطه شده ب

است که هم معترض  دایمقدم و جمله مؤخر و هو

جمله است و هم معترض فیه؛ و جمله  کیاز  شیب

دو کالم  مْ لَُکْم با جمله َفأْتُوا حَرْثَکُنِسَاؤُکُمْ حَرٌْث 

ِنسَاؤُکُمْ  رایاز حیث معنى؛ ز گرندیکدیمتصل به 

 ،یخراسان ی)هاشم فَأْتُوا است یبرا انیحَرْثٌ لَکُمْ ب

1390 ،6 ،238.) 

 دیگویمثال صاحب کتاب مفصل م نیکه در اچنان

عنوان جمله به گریدو جمله د نیدو جمله در ب

مطلب  اقیس حالنیو درع شودیمعترضه آورده م

 یایبحث زوا نیهرچند ا خورد،یهم بهم نم

و  لیطور جداگانه تحلبه دیدارد که با یگوناگون

مقدار اکتفا  نیهمبه جانیشود و ما در ا یبررس

 ندیآیکالم م نیکه جمالت معترضه در ب میکنیم

بلکه طبق گفته  زنندیبه بافت کالم نم یبیو آس

 کالم هستند. تیتقو یبرا اتیکتب ادب

 

 سیاق تیو حج لي. دال3-5

 هیاز اصول اول یکیمتن،  کی اقیاز س استفاده

که  یاست که اعتبار آن را عقل با بررس یامحاوره

قرار  دییمورد تأ دهد،یعالم انجام م یعقال رهیدر س

 یبرا یکه کتابى اله زین میدر قرآن کر دهد؛یم

 یهاها در طول قرون و سالنوع انسان تیهدا

بتوان  دیااست که ب یقاعده جار نیاست ا یمتماد

استفاده کرد تا بتوان مقصود خداوند  اتیاز ظاهر آ

 نشیچ یاصل یدر علم اصول فقه که بنا افتیرا در

که اتفاقاً  -بحث مهم را  نیا باشدیآن باعقل م

 ی. در بررسشودیدر اطراف آن ذکر م یادینظرات ز

مورد کنکاش قرار  اتیو روا اتیظواهر آ تیحج

در « االصول هیکفا»در  ی. آخوند خراساندهدیم

در  یا: شبهسدینویم نیظواهر چن تیمورد حج

مراد خداوند از کالمش  نییتع یکه برا ستین نیا

 تیتبع یاز ظاهر کالم و دیباشد با میکه قرآن کر

 نیموارد هم نیراه عقال در ا نکهیخاطر ابه میکن

از ظاهر کالم  ندهیتعیین مراد گو یبوده است که برا

 میمطمئن هست حالنیو درع کردندیم یرویوى پ

ها راه رساندن مراد خود بر انسان یکه خداوند برا

 نکهیاختراع نکرده است تا ا زین نیا از ریغ یگرید

، 1409 ،ی)خراسان میکن یرویاز آن پ میبخواه

281.) 

بر  یسبزوار یحسن سیادت رزایکه م یراتیتقر در

در مورد  زندیم یابوالحسن اصفهان رزایاصول فقه م

 لی: و دلسدینویم نیقرآن چن اتیحجیه ظواهر آ

ها همان قرآن و اعتبار آن اتیظواهر آ تیبر حج

که عقال هستند نه به  نیعقالست و عقال بنابرا یبنا

را  اتیآ هرهستند ظوا نید روانیپ نکهیخاطر ا

 اتیعمل به ظواهر آ نیاز ا کهنیا با .نندیگزیبرم

 نینشده است، و هم یاز طرف شارع ردع و منع

مطلب  دییخود در تأ ،نبودن ردع از طرف شارع

معلوم است که شارع  نیو همچن کندیم تیکفا

 یرویغیر از پ یرساندن مراد خود به مردم راه یبرا

 یوقت نیاز ظواهر کالمش  اختراع نکرده است؛ بنابرا

عمل به  یعالم در هر زبان یهمه عقال یروش کل
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عمل  نیاز ا زیظواهر کالم است و شارع مقدس ن

با عمل به  زیکه او ن شودیم دهینکردند فهم یمنع

است  یاستفاده مرادش راض یظواهر کالم برا

... و حق باشدیعقال م نیب یجار هیطور که روهمان

خاطر هستند به تآن است که ظواهر مطلقاً حج

 نکهیدارند بدون ا یبرداشت نیچناهل عرف  کهنیا

، 1422 ،ی)اصفهان برخالف آن داشته باشند یگمان

که روش  یجار رهیبر سبنا نی(. بنابرا475، 1

کالم متکلم، مراد  عالم بر آن است از ظاهر یعقال

البته  شودیمعلوم م یدر هر موضوع یو منظور و

برخالف ظاهر کالم  یانهیقر نکهیمشروط بر ا

 نباشد.
 

 اقی. آثار و کاربرد س4-5

 اقیآثار و کاربرد س یقسمت به بررس نیا در

 .شودیپرداخته م
 

 در استدالل اقی. استفاده فقها از س1-4-5

 ییصاحب حدائق ازجمله فقها ،یبحران وسفی خیش

بهره گرفته  اقیخود از س یهااست که در استدالل

دادن فرزند از  ریعدم وجوب ش لیاست. نقد دل

موارد است. صاحب حدائق  نیمادر ازجمله ا یسو

 یمعروف از کالم فقها»: سدینویدر مبحث رضاع م

 دفرزند خو ستیاست که بر مادر واجب ن نیا عهیش

بدهد و عالوه بر اصل، به کالم خداوند  ریرا ش

 یپس اگر برا»: دیفرمایاستدالل شده است که م

و اگر  دیها را بپردازدهند، پس اجرت آن ریشما ش

و « دهد ریاو را ش یگریزن د د،یدیبه توافق نرس

دادن بر مادر واجب بود، جمله را به نحو  ریاگر ش

 نیتوان بر ایم یذکر کند، ول ستیباینم هیشرط

کالم  اقیکه سچنان هیاشکال کرد که مورد آ هینظر

مربوط به مطلقه بائن است،  کند،یبر آن داللت م

در واجب  یو در مطلقه بائن اختالف ،ینه رجع

 لیذ انیالبکه مجمعچنان ست؛ین ردادنینبودن ش

( نوشته 6/)طالق «فَإِنْ َأرَْضعْنَ لَکمُ» فهیشر هیآ

شما بعد از جدا شدن  یرا برا ناست که اگر فرزندتا

را  ردادنشانیها اجرت شدادند، پس به آن ریش

 نیا یالمثل است. ولکه مقصود اجرت دیبپرداز

 اقیدوم است، اما تمام س هیط به آمطلب مربو

استدالل فقها به  جهیمربوط به مطلقه است، درنت

، 1363 ،ی)بحران «ستیبدون اشکال ن هیدو آ نیا

25 ،72-71.) 

 یموارد گریاز د لیوک یمجلس برا اریثبوت خ عدم

 اقیآن از س یاست که فقها در اثبات و استدالل برا

خود  لیاز دال یکیدر  یانصار خیاند. شبهره گرفته

: سدینویم لیوک یمجلس برا اریبر عدم ثبوت خ

اخبار که بر  یمالحظه برخ م،یچه گفتعالوه بر آن»

که به  دهدینشان م کند،یمجلس داللت م اریخ

 اریشده است؛ همان خ ذکر وانیح اریهمراه خ

ملتزم به  گرددینم یراض هیفق گاهچیکه ه وانیح

 ثیبگردد؛ همانند حد لیوک یثبوت آن برا

 مایو ف وانیالح یف امیثالثۀ أ اریبالخ عانیالمتبا»

 ،ی)حرعامل «فترقای یحت عیذلک من ب یسو

 عارضمورد از باب ت نیا رای(؛ ز10، 18، 1409

 اریمربوط به خ یکی رایز ست،ین دیمطلق و مق

 نیو ا وان،یح اریمربوط به خ یگریمجلس است و د

 اریادله خ مییارتباط ندارند تا بگو گریکدیدو با 

و ادله  ل،یمجلس، عام است نسبت به مالک و وک

آن  جهیمربوط به مالک است و درنت وانیح اریخ
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 تیاز روا ستفادهبلکه ا م،یکن دییتق میاطالق را بتوان

 اریدر خ تیروا اقیاساس است که س نیفوق بر ا

خود گواه  نیمتحد است و ا وانیح اریمجلس و خ

در  «عانیمتبا»است که مقصود از لفظ  نیبر ا

که  ستین یمعناست و شک کیاز آن دو به  کیهر

مالک است؛ پس  وان،یح اریخدر  عانیمنظور از متبا

 معنا باشد نیبه هم دیبا زیمجلس ن اریدر خ

عبارت فوق  (.216-217، 1375 ،ی)انصار

در استفاده وحدت  اقینقش س انگریب یروشنبه

نظر که  نیاست، از ا وانیح اریمجلس و خ اریخ

 .لیبه وکدو اختصاص به مالک دارند، نه هر

 نیمؤلف جواهر الکالم بر ا گر،ینمونه د کی در

 دیاعتقاد است که در زمان حضور امام معصوم با

آن حضرت  یگانه خمس را براسهام شش یتمام

درباره سهم »: سدینویآن م حیفرستاد و در توض

 یخود امام حکم لزوم انتقال مال به آن حضرت قطع

 لیواجب است هر مال به اهل آن تحو رایاست، ز

است،  گونهنیهم زیاصناف ن گریشود، و سهم د ادهد

نظر،  نیا لیدر خمس غنائم. علت و دل ژهیوبه

-و به یاست که آنان را شناخت یهانیموافقت با فق

حاصل شود  فیتکل یبه ادا ینیقیفراغ  نکهیا لیدل

اخبار که خمس را به  شتریب اقیجهت ظهور سو به

مردم خمس را  یبرخ یداده است و براامام نسبت 

در  تیاخبار که وال نیا ریاند و غنموده لیتحل

 «اندامام دانسته اراتیآن را از اخت میتصرّف و تقس

گونه که مالحظه (. همان155، 16، 1404 ،ی)نجف

 لیاخبار دل اقیجواهر از س صاحب یوقت شود،یم

 داندیم یرا برگرفته از کلمات اقیس د،ینمایاقامه م

که در آن اموال خمس به امامان اسناد داده و 

آنان  اراتیاز اخت زیاز مردم ن یبرخ یآن برا لیتحل

 قلمداد شده است.

 

 استنباط احكام. 2-4-5

در فقه،  اقیس یهایاز آثار و کاربرد گرید یکی

 هیآ لیذ ییاستنباط احکام است. عالمه طباطبا

: سدینوی( م3/)مائده «مَخمَصَۀٍ یفَمَن اضطُرَّف»

 یکه اوالً، حکم آن ثانو کندیداللت م هیآ اقیس»

است  یمقدارجواز و اباحه به اً،یاست و ثان یاضطرار

ثالثاً، صفت  ورفع شود  یکه اضطرار و گرسنگ

مستوجب  یکه به معاصمغفرت و رحمت، چنان

که به منشأ آن طورنیهم رد،یگیتعلق معقاب 

همان حکم که براثر  رد؛یگیحکم است، تعلق م

آور تحقق عقاب تِیمخالفت آن، عنوانِ معص

 هیآ لیذ زی(. ن194، 5، 1417 ،یی)طباطبا «ابدییم

با توجه به  «اءانّما الصَّدقات للفقر»سوره توبه  60

که در چهار مورد  گانهدر اصناف هشت اقیس رییتغ

آمده  «یف»ار مورد با کلمه با کلمه الم و در چه

در چهار مورد  اقیس رییتغ ی: براسدینویاست، م

شده  ذکر لیآمده، چند دل «یف»که با کلمه  ریاخ

 یصنف انیب یگانه برااصناف هشت بیترت -1است: 

گرفتن زکات دارد.  یبرا یشتریاست که استحقاق ب

چهار صنف  نیکه ا کندیداللت م «یف»کلمه  -2

دارد؛  تیاولو گرانیدر استحقاق زکات از د ریاخ

است که نشانه  تیظرف یبرا «یف»چون کلمه 

چهار  -3گرفتن زکات است.  آنان در شتریب گاهیجا

 دیمف« الم»چون  شوند،یزکات ممورد اول مالک 

فقط استحقاق  ریاخ نفاست، اما چهار ص تیملک

 (.312، 9، 1417 ،یی)طباطبا مصرف دارند
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استنباط در احکام  یبرا اقیکه از س یموارد از

من السماء ماءً  و انزلنا» فهیشر هیشده، آ استفاده

 نهیزم نی. صاحب جواهر الکالم در اباشدیم« طهوراً

و انزلنا من » هیبر داللت آ یبرخ»: سدینویم

آب از حدث و خبث اشکال  تیبر مطهر« السماء

که آب  است نیبر ا هیداللت آ تیاند که نهاکرده

عالوه کلمه به «ها.آسمان پاک است، نه تمام آب

داللت  جهیاثبات است؛ درنت اقینکره در س« ماء»

است که اجماع  نیبر عموم ندارد. پاسخ اشکال اول ا

بر طهارت آب  لیمرکب قائم شده است که دل

عالوه منشأ هاست. بهطهارت همه آب لیآسمان، دل

که  یکالم اله لیدلها از آسمان است؛ بهتمام آب

 میاندازه فرو فرستادبه یو از آسمان آب»: دیفرمایم

بردن  نیب و ما به از میداد یجا نیو آن را در زم

بر آن داللت  زیاخبار ن یکه برخچنان ؛«مییآن توانا

است که نکره در  نی. جواب اشکال دوم ادینمایم

شده باشد،  اثبات، اگر در مقام امتنان ذکر اقیس

که  یهمانند کالم اله کند؛یبر عموم م تدالل

و خرما و انار  وهیدر آن دو بهشت م»: دیفرمایم

بر  یامتنان اله انیدرصدد ب هیکه چون آ« است

 میتعم یتمام انواع آن سه خوردناست، به  انیبهشت

گونه که همان اقی(. س70، 1، 1404 ،ی)نجف «دارد

است که در  ییهاذکر شد، مجموع قرائن و نشانه

 باشد،یم رگذاریها تأثبه واژگان و جمله یمعناده

برگرفته  ایباشند و  یها لفظنشانه نیاعم از آنکه ا

 یو مکان یاز حاالت و ظروف و مناسبات زمان

 .ندهیگو

 یاز فروعات فقه یکیدر باب طهارت که  نیهمچن

خصوص عدم جواز مس قرآن بدون طهارت است، در

 «ال یمسه إال المطهرون»: فهیشر هیآ ،یشرع

از مستندات مشهور  یکیعنوان ( به79/)واقعه

(، 473، 4، 1418 ،یی)خو گرفته است قرار هان،یفق

إنه »: یعنیقبل و بعد،  اتیآ اقیتا با التفات به س

( و 78-77/)واقعه «فی کتاب مکنون میکر قرآنل

(، که در مقام 80/)واقعه «من رب العالمین لیتنز»

 ،ی)مجلس قرآن است لتیو فض اظهار شرافت

« ال یمسه»در  ری(، با ارجاع ضم255 ،77، 1403

 یحکم نینه کتاب و لوح محفوظ چن -به قرآن 

 (.58، 3، 1424 ،ی)بهبهان برداشت گردد

در استنباط است،  رگذاریتأث اقیکه س یموارد از

مستحبات است. صاحب جواهر  اقیوقوع حکم در س

 ییاهلل در نمازهاالکالم درباره استحباب جهر در بسم

: سدینویآهسته باشد، م دیها باکه قرائت در آن

 نییاست که حلب یتیبر استحباب روا لیدل»

( یالحلب یو محمد ابن عل یالحلب یابن عل داهللی)عب

گونه که در کشف اللثام اند؛ همانکرده تیآن را روا

 یآمده است: از امام صادق )ع( سؤال کردند از کس

و قصد  کندیرا قرائت م میاهلل الرحمن الرحکه بسم

 یدارد که فاتحۀ الکتاب را بخواند. فرمود: اشکال

ندارد، اگر خواست، آهسته بخواند و اگر خواست، 

عالوه . به(61، 6، 1409 ،یرعامل)ح «بلند بخواند

و آمدن در شمار  یاقیبه جهت داللت س یبرخ

 ،ی)نجف ندینمایمستحبات، داللت بر استحباب م

1404 ،9 ،389.) 

درباره وقوف در عرفات که  اضیصاحب ر نیهمچن

در تمام وقت از ظهر تا غروب الزم است وقوف  ایآ

: سدینویم کند،یم تیوقوف کفا یمسمّا ایشود 

واقع وقوف در عرفات، به یمسما تیفتوا به کفا»
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وجوب وقوف  یجهت اصل که نافاست؛ به کینزد

 تیعالوه اجماع بر کفادر تمام وقت است. به

شدن رکن وقوف وجود حاصل یوقوف برا یمامس

افزون بر مسمّا وجود ندارد،  یزیدارد و در رکن چ

امر شده است که بعد از نماز  لیدر دل کهنیاما ا

 ست؛ین تیبر فور لیدل د،یایب ظهر و عصر، به عرفات

عالوه امر به«. باشد یعرف تیممکن است بعد رایز»

اق اوامر یبه وقوف بعد از نماز ظهر و عصر در س

 توانینم جهت نیبد»گرفته است.  قرارمستحب 

وقت استفاده وجوب وقوف به عرفات را در تمام

 (.22-23، 19، 1404 ،ی)نجف «کرد

استبرا و بول  ایفرع که آ نیدرباره ا ن،یبر ا عالوه

نه، صاحب جواهر  ایقبل از غسل جنابت الزم است 

لزوم بول و  یبرا یبرخ نکهی: اسدینویالکالم م

 نصریاحمد ابن محمد ابن اب حهیاستبرا به صح

 حهیدر صح رایز ست؛یاند، درست ناستدالل کرده

سألت ابا عبداهلل )ع( عن غسل الجنابۀ »آمده است: 

أصابعک و تبول  یإل نیمن المرفق دکیقال: تغسل 

از  .«االناء... دکیالبول ثم تدخل  یإن قدرت عل

. فرمود: دمیصادق درباره غسل جنابت پرسامام 

و اگر  ییشویرا تا انگشتان خودت م تیهادست

. سپس دست یکنیبول م ،یبر بول دار ییتوانا

، 3، 1404 ،ی)نجف یکنیخود را داخل ظرف م

بول قبل از  شود،یمالحظه مکه  گونه(. همان111

مستحبات همانند شستن  اقیغسل جنابت در س

دست از دو مرفق تا سر انگشتان و... قرار گرفته 

 صراحت در وجوب ندارد. حه،یصح جهیاست و درنت
 

 

 اتيآ ری. تفس3-4-5

، «ان هذه امتّکم امّۀ واحدة» هیآ لیذ زانیالم مؤلف

 هی: خطاب در آسدینویم هیآ ریپس از آنکه در تفس

مکلّف  یهاآن عام است و تمام انسان اقیطبق س

هاست، و مقصود از امّت نوع انسان شودیرا شامل م

ها آورده است: به نقل اقوال پرداخته و در پاسخ آن

ها هست، اما تمام آن زین یگریاحتماالت د هیدر آ»

، 13، 1417 ،یی)طباطبا «است اقیبه دور از س

از  کمیو  ستیب هیآ لیآنکه ذ از پس زی(. و ن322

( 21/)کهف «هِمْ یْعَلَ وَ َکذَالِکَ أَعْثَْرنَا»سوره کهف 

که در آن هزاران احتمال داده شده،  کندیم انیب

 و دهدیبر ردّ تمام احتماالت قرار م لیرا دل اقیس

مفسران است و  نیمعرکۀاآلراء ب هیآ»: سدینویم

از  یذکرشده در آن پس از ضرب برخاحتماالت 

اما آنچه  رسد،یبه هزاران احتمال م یگریها در دآن

است که آن را ذکر  ییبر آن داللت دارد، معنا اقیس

 یی(. طباطبا322، 13، 1417 ،یی)طباطبا «میکرد

قرائن  مجموعهو  در سوره کوثر از ساختار کالم

نموده و نوشته:  ریتعب اقیبه س عیهمانند تفر یلفظ

 لهیوسامر به صالت و نحر به عیدر تفر اقیظاهر س»

است که نماز و  نیکوثر، ا یفاء بر امتنان به اعطا

است: حال  نیآن ا یاست و معنانحر، شکر نعمت 

 م،یادهیبه تو بخش یکوثر، نعمت بزرگ یکه با اعطا

 «شکرگزار باش ینماز و قربان لهیوسهنعمت را ب نیا

 (.145، 6، 1417 ،یی)طباطبا

 یاژهیو گاهیجا زیکشاف ن ریتفس وهیدر ش اقیس

 دیبا»: سدینویم نهیزم نیدر ا یدارد. زرکش

نظم  اقیمفسر، مراعات س یانداز و نگاه اصلچشم

 یقیو حق یکالم باشد؛ اگرچه با اصل وضع لغو
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ثابت  یمجاز یمعنا لهیوس نیبد رایمخالف باشد؛ ز

 اقیجهت مؤلف کشاف س نیبه همگشته است. 

 دهد،یمورد استناد و اعتماد خود قرار م راکالم 

 «شده است کنار گذاشته اق،یس ریغ یمعنا ایگو

 (.427، 1، 1405 ،ی)زرکش

را مؤلف کشاف در کتاب  وهیش نیهم کهچنان

کار بسته است که متن کالم اساس اللغۀ، به ش،یخو

 انیجمله ب اقیس لیدر ذ نهیزم نیرا در ا یو

 نیکشاف را درباره ا ریاز تفس یفراز نکی. امینمود

 یکالم اله لیذ ی. ومیکنینقل م یریتفس وهیش

َأ َلسْتُ بَِربِّکُْم  هِمْأَنُفسِ یَ وَ أَشَْهدَهُْم عَل»که فرموده: 

إِنَّا کُنَّا عَنْ هَاذَا  امَۀِیَالْقِ وْمَ یَشَِهدْنَا أَن تَقُولُواْ  یَقَالُواْ بَل

أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا َأشْرَکَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبُْل وَ کُنَّا  نیغَفِلِ

: مقصود سدینوی( م172/)اعراف «مِّن بَْعدِهِم ۀًیَّذُرِّ

است که به خداوند شرک  هودیاسالف  آدمیاز بن

پسر خداست و مقصود از  ر،یو گفتند عُزَ دندیورز

فرزندان آنان است که در زمان رسول  ،«اتهمیذرّ»

پدرانشان حرکت نمودند و  وهیشاسالم به یگرام

مربوط به مشرکان و فرزندان آنان  هیآ نکهیبر ا لیدل

« او تقولوا انّما اشرک آباءنا من قبل»است، جمله 

 ان،یهودیبا  هیبر ارتباط آ لیو دل باشدیم

است؛ همانند  نیشیپ اتیدر آ هیآ نیا هیعلمعطوفٌ

وَ إِذْ قَالَتْ أُمٌَّۀ » (،163/)اعراف «ۀِیَوَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْ»

 «وَ ِإذْ تََأذَّنَ َربُّکَ( »164/)اعراف «َتعِظُونَمِّنْهُمْ لِمَ 

، 2، 1414 ،یر)زمخش ...اتیآ گری( و د167/)اعراف

177.) 

در  اقیفقها در کاربرد س انیموارد م یدر برخ البته

 41 هیآ رینظر وجود دارد. تفساختالف اتیآ ریتفس

اشاره  مورد هیموارد است. در آ نیسوره انفال از ا

 متیرا به غن یزیکه هر چ دیو بدان» :آمده است

 یو برا امبریخدا و پ یآن برا پنجمکی د،یگرفت

و در  انیواـنیـو ب مانـیتـیزاوا و  دانـشاونیوـخ

بنده خود در  خدا و آنچه برماندگان است، اگر بهراه

که آن دو گروه باهم  یروز-حق از باطل  ییروز جدا

و خدا بر  دیاآورده مانیا م،ینازل کرد -روبرو شدند

باوجود استفاده اصل تشریع «. تواناست یزیهر چ

مورد  یاز واجبات مال یکیعنوان به هیخمس از آ

متعلق آن مورد اختالف واقع  عت،یاهتمام شر

از  یاستظهار غنائم جنگ عامه با ی. علماشودیم

عنوان موضوع حکم بر اساس به« أنما غنمتم» ریتعب

بدر، محقق  یمربوط به غزو اتیآ اقیدر س هیوقوع آ

 نیصرفاً هم یواجب شرع نیلق انظر خود را در متع

، 5، 1420 ،یراز نی)فخرالد دهندیموضوع قرار م

که صرف وقوع در  هیامام ی(. در مقابل فقها484

جهت استفاده اختصاص  یرا کاف اقیس نیا

 متیکه غن یزیرا به هر چ هیاند، حکم آندانسته

، 5، 1423 ،ی)طوس بخشندیم میتعم د،یشمار آبه

تنها بر اساس مخصص نبودن مورد (، تا نه123

را  اقیاز س یکارکرد نینسبت به عموم وارد، چن

(؛ بلکه با 383، 10، 1419 اهلل،)فضل ندینما ینف

حکم،  نیا تحت دهیمطلق فا تیمشمولفراغت از 

پشتوانه  نیرا با هم یگرید اتیاحکام و خصوص

و  اقیناقص از س یمیهرچند ترس ند،یاثبات نما

تحقق  نهیتبع آن، زمبه هاافتیدر یتفاوت نحوه

را  یگرداللت نیمتفاوت از رهگذر چن ییکردهایرو

 فراهم آورده است. زین
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و سوره  اتينزول آ تیفی. شناخت ک4-4-5

 یاز مدن یمك

 یَ َعل سَیْلَ» فهیشر هیدر رابطه با آ زانیالم مؤلف

( 93/)مائده «ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ نَیالَّذِ

است که نزول آن  نیا انگریب هیآ اقیس»: سدینویم

از نزول  شیخمر بوده است. پ میتحر اتیهمراه با آ

 کند،یم انیخمر را ب ییکه حکم نها اتیآ نیا

. پس از آنکه کردندینم زیآن پره بمسلمانان از شر

 یسؤال برا نیآن نازل شد، ا میتحر یصورت قطعبه

که قبالً شرب  یآمد که حکم افرادوجود آنان به

فوق در پاسخ  هیاند، چه خواهد شد؛ آخمر کرده

 (. 137، 6، 1417 ،یی)طباطبا «ها نازل شدآن

از راه  توانیمعتقد است که م ییطباطبا عالمه

 ی. وافتیدست اتیبودن آ یو مدن یبه مک اقیس

و مضمون  اقیس لیکهف و اسراء را به دل یهاسوره

(. 236، 13، 1417 ،یی)طباطبا داندیم یمک اتیآ

بودن  یمدن ای یمک باور است که شناخت نیو بر ا

 تدعومربوط به یهامهم در بحث یسوره، اثر

آن حضرت  یاجتماع ،یاسیس ،یروح ریو س امبریپ

 اقیهدف برتر، س نیبه ا دنیرس یدارد. تنها راه برا

و  یو کمک گرفتن از قرائن و عالئم داخل اتیآ

قاعده در  نیا قیدر تطب شانی. اباشدیم یخارج

سوره از آن جهت  اقیس»: سدینویسوره معارج م

 یمک یهااست، به سوره امتیکه در وصف ق

 یآنچه را که برخ توانیم یدارد، ول شباهت

 «أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّْعلُوم یِ ف نَ یَو الَّذِ» هیاند آگفته

 هیظاهر آ رایکرد؛ ز دییاست، تأ ی( مدن24 )معارج،

شده است؛  عیتشر نهیدرباره زکات است که در مد

بعد را که همانند  هیچهارده آ ستیبایم جهیدرنت

نا آمده، به شمار استث در« اموالهم یف نیوالذ»

 یکه مستثنامنه است، مدن نیشیپ هیدو آ مهیضم

 هیآ رایز اند؛یتا آخر سوره مدن اتیدانست، بلکه آ

آمده که نشانه  «عیتفر یفا»با کلمه  وششمیس

 «.در نزول است اتیآ یکسانی

 اقی: سسندینویسوره انسان م ریفقها در تفس یبرخ

 یَالطَّعَامَ َعل طْعِمُونَ یُبِالنَّذِْر... وَ  وفُونَیُ» ژهیوبه اتیآ

( 8-7 )انسان، «رًایوَ أَسِ مًایتِیَوَ  نًایحُبِّهِ مِسْکِ

نازل  نهیکه سوره مزبور در مداست  کوین یشاهد

که او  یریاس نیمسلم یدر مکه برا رایشده است؛ ز

، 5، 1412 ،یزیحو ی)عروس را اطعام کنند، نبود

مورد  نیدر ا گفت توانی(. اگرچه م275-268

 رایباشد؛ ز اتیبودن آ یبر مدن لیدل تواندینم اقیس

بودند که استحقاق اطعام را  یرانیاس زیدر مکه ن

 اوردهیآنان را به اسارت درن نیداشتند؛ اگرچه مسلم

 لی(. پس تنها دل358، 4، 1410 ،یضاوی)ب بودند

 است. تیباز اهل شدهنقل اتیبودن، وجود روا یمدن
 

 ثيدر نقد حد اقی. کاربرد س5-4-5

است که  ییمجموعه ساختارها اق،یجا که سآن از

دارد و  ییبسزا ریسخن تأث« فهم»و  «جادیا»در 

لذا با حدیث  شود؛یم یشامل مجموعه قرائن کالم

معصوم  ریاز قول، فعل و تقر یسخن حاک یکه نوع

دارد و تمام مباحث آن  یکی)ع( است، ارتباط نزد

ث، یدر نقد حد اقیقابل انطباق است. س ثیبر حد

 نیبه ا الًیاست که ذ یادیز یمشتمل بر کاربردها

 .شودیموضوع پرداخته م

 یفهیوظ ثینقد حد یدر مراحل چهارگانه اق،یس

« حدیث یکشف معنا»دارد و آن  ینیسنگ اریبس
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است:  یبررس قابل اقیمسئله در دو س نیاست و ا

است که  یساختار: ثیحد یالف( سیاق لغو

. شودیکشف م ثیحد یلغو یآن، معنا یواسطهبه

الفاظ و جمالت حدیث  دنیشن ای دنیمعنا با د نیا

. ردیگی( در ذهن مخاطب شکل می)قرائن لفظ

اشاره کرد که از  ریز ثیبه حد توانینمونه م یبرا

 یعمر بن موس»شده است:  نقل« بن معدان ریعف»

در حمص بر ما وارد شد، پس در مسجد گرد او 

حدیث کرد و در  تیو او شروع به روا میجمع شد

: حدثنا شیخکم الصالح، پس گفتیها مآن یابتدا

 یچه کس خ،یش نیکه مراد تو از ا دمیمن پرس

است؟ گفت: خالد بن معدان. گفتم: او را در چه 

گفتم: کجا . 108گفت: سال  ؟یمالقات کرد یسال

ارمنستان. پس من  یهاگفت: در جنگ ؟یدیا داو ر

از خدا بترس و دروغ نگو، خالد در  خیش یگفتم: ا

 یهاکرد و هرگز در جنگوفات  104سال 

است، بلکه او در جنگ با  داشتهارمنستان حضور ن

(. با 167، 1405 ،ی)بغداد شرکت کرد انیروم

که  یایلغو یمعنا ،ثیجمالت و الفاظ حد یبررس

است که عمر  نیا شود،یاستنباط م ثیحد نیاز ا

دروغ گفته و  ث،یحد نیدر گفتن ا «یبن موس

 را وضع کرده است. ثیظاهراً خود، حد

 ثیحد یساختار، معنا نیلغوی: در ا( سیاق غیرب

. بر اساس شودیاستنباط م یرلفظیقرائن غ قیاز طر

نقد  مورد توانیرا م ثیاز احاد یاریبس اق،یس نیا

که از ابن عباس  لیذ ثیقرارداد. مثاًل حد یابیو ارز

 امبریفرزند پ میابراه کهیهنگام»است:  شده تیروا

)ص( بر او نماز گزارد و  امبریرفت، پ ای)ص( از دن

در بهشت است و اگر زنده  یاهیاو دا یفرمود: برا

اش یقبط یهاییو دا شدیم ینب یقیصد ماند،یم

 یرا به بردگ یایقبط چیو ه کردمیرا آزاد م

 اقیس (.484، 1، 1952)ابن ماجه،  «گرفتمینم

 رساندیمعنا را به مخاطب م نیا ث،یحد نیا یلغو

پس از خود سخن  امبریاکرم )ص( از پ امبریکه پ

لغوی، چون غیر اقیاما بر اساس س د؛یگویم

 ستیبایاکرم )ص( است؛ م امبریپ ،یاصل یندهیگو

 یهایژگیو تمام و تیرا با توجه به شخص ثیحد

قرارداد.  یابیمورد ارز ،ی... وو یو اجتماع یفرد

 دینبا یاست که سخنان و نیا هایژگیو نیاز ا یکی

 نیا که یقرآن باشد؛ درحال حیصر صمخالف ن

ما کان »است:  هیآ نیا حیمخالف نص صر ثیحد

محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول اهلل وخاتم 

( 40/)األحزاب« البین وکان اهلل بکل شیء علیم

 یول ستیاز مردان شما ن کیچیمحمد پدر ه)

است و خدا همواره  امبرانیفرستاده خدا و خاتم پ

از  تواندینم ثیحد نی(. لذا استدانا یزیبر هر چ

 نیسند ا کهنیعالوه بر اشده باشد.  صادر امبریپ

بن عثمان  میابراه»وجود  لیدلرا به  ثیحد

 اندکرده فیکه منکر الحدیث است، تضع« ابوشیبۀ

 دی(. البته با115، 2، 1371 ،یحاتم راز ی)ابن اب

نوع از قرائن،  نیا ،یلغوغیر اقیگفت که در س

ما تنها با  رایز اند؛یبررس قابل یدشوارو به ابیرید

و  میسروکار دار ثیاحاد یرشفاهیو غ ینقل کتب

مقام مخاطب و زبان حال و مقام  یهانهیقر

ها، ها، نگاهخواسته و تفاوت لحنبر انیوگو از مگفت

کمتر  یاز سخنان اصل شیسخنان پ یو حتها اشاره

دست  به یو مورد یصورت اتفاقشده است و بهنقل

 هر (؛ اما به112، 1384 ،ی)مسعود است دهیما رس
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نوع از قرائن  نیا یو بازساز ایاح ،یآورحال، جمع

فراوان در کتب  یوجوجست ازمندین ث،یدر حد

 رهیها و غرجال، معجم ره،یس ،یادب ،یخیتار

 .باشدیم

 اقیس گریکاربرد د ث،یعلل و موانع فهم حد کشف

از امام صادق )ع( در مورد » باشد؛یم ثیدر حد

)ع( در پاسخ مساجد سؤال شد؟ امام جواز وقف بر 

ها وقف مجوس بر آتشکده ست،ین زیفرمودند: جا

 (. گفته208، 1، 1404 صدوق، خی)ش «کنندیم

و  ستیدر اصل خبر ن «ستین زیجا» یشده: جمله

اشتباهاً آن را اضافه  ،ثیحد یمعنادر نقل به یورا

کرده است، اصل آن در آخر باب وقف کتاب الفقیه 

 یاخانه ی: مرددمیاز امام صادق پرس»آمده است: 

آن، انبار  یاضافه یاز فضا یو در مقدار دیخر

آن را بر مسجد  تواندیم ای، آساخته است یگندم

وقف  هادهوقف کند؟ فرمود: همانا مجوس بر آتشک

 نی(. همچن213، 4، 1359 ،ی)شوشتر «کنندیم

 دهیچگونه فهم سخن حضرت نیشده: از ا گفته

ها وقف مجوس بر آتشکده کهیهنگام شود،یم

 ی!؟ درحالدیبر مساجد وقف کن دیشما نبا کنند،یم

و وقف بر  طانیکده، عبادت شوقف بر آتش که

که  ستین دیمساجد، عبادت رحمان است، پس بع

مجوس  که یباشد که درحال نیحضرت )ع( ا ظورمن

چگونه شما بر مساجد  کنند،یها وقف مبر آتشکده

 نی(. ا213، 4، 1359 ،ی)شوشتر دیکنیوقف نم

نمونه  کیاست. در  یلغو اقیبر اساس س هایبررس

بن الحسین  إبن على»در خصال آمده است:  گر،ید

چهارم حضرت سجاد )ع( که اشاره به امام « األکبر

 یشوشتر عالمه (.447، 1362 صدوق، خی)ش دارد

از  یبرخ اضافه و هیحاش« اکبر» : کلمهدیگویم

 دیشه یافراد است که معتقدند آن حضرت، از عل

امر آن است که  نیبر ا لیتر بوده است و دلبزرگ

خبر را بدون لفظ اکبر  خ،یو ش یو نعمان ینیکل

 یبررس نیا(. که 86، 1، 1359 ،ی)شوشتر اندآورده

 انجام شده است. یلغو اقیبر اساس س زین

نوع از  نیا ،یلغوغیر اقیگفت که در س دیبا البته

ما  رایز اند؛یقابل بررس یو به دشوار ابیریقرائن، د

کار سرو ثیاحاد یشفاهریو غ یتنها با تقل کتب

مقام تخاطب و زبان حال و مقام  یهانهیو قر میدار

ها، ها، نگاهتفاوت لحن برخواسته و انیگو از موگفت

کمتر  یآر سخنان اصلشیپ سخنان یها و حتاشاره

به دست  یو مورد یبه صورت اتفاق نقل شده است و

و  ایاح ،یآوراست؛ اما به هر حال، جمع دهیما رس

 ازمندین ث،ینوع از قرائن در حد نیا یبازساز

 ره،یس ،یادب ،یخیفراوان در کتب تار یجووجست

 .باشدیم رهیها و غرجال، معجم
 

 جهینت. ۶

و  یریگاست که شکل ییمجموعه ساختارها اق،یس

و شامل  ردیگیآن صورت م یواسطهفهم سخن به

و  نهیبا قر ینوعبه ن،یمجموعه قرائن است. بنابرا

از  یدر مباحث فقه هانیقرائن در ارتباط است. فق

اند؛ خود بهره جسته هینظر یبرا اتیروا اقیس

 موارداز  یهمانند نکره در مقام اثبات. در برخ

حکم را استنباط  اق،یاز س یصورت خاص و جزئبه

عدم ثبوت  یبرا اقیاند؛ همانند استفاده از سکرده

که  یموارد گریو د لیوک یمجلس برا اریخ

 هانیدر نزد فق «اقیس»و ارزش  گاهیدهنده جانشان
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است. اهمیت سیاق نزد مسلمانان با مسئله فهم 

عنوان به اق،یخورده است. لذا س وندیپ میقرآن کر

شده  در فهم متون استفاده یاساس یهاهیاز پا یکی

درباره آن ارائه  یاست؛ اما اثر مستقل و مدون

در آثارشان  یاطور پراکندهمسئله به نیاند و انکرده

و  حیبه دو شکل صر اق،ی. آنان از سشودیم دهید

 ،یاریاند. در موارد بساستفاده کرده حیرصریغ

ها و کلمات ظهور واژه هموجب شد اقیاعمال س

ها نمود آن یبرا یدیجد یو معنا کرده دایپ یخاص

که واژگان و  یکند. نوع نظم و ارتباط دایپ

به  دیبر الفاظ وجود دارد با طیمح یهابیترک

 یصورت عنصرهابه هیآ ریتفسو  یهنگام بررس

در  رد،یتوجه قرار گ در مبدأ فهم مورد یاصل

صورت سخن به نمنظور رابطه بین واژگا قتیحق

 یصورت عنصرهابه هابیو ترک یصرف یعنصرها

کاربرد آن به هنگام نزول  یبه معنا تیو عنا ینحو

 به معنا مورد دنیرس در نیعوامل و قرا نیتراز مهم

تا مفسر  ردیتوجه قرار گ مورد دینظر است که با

 دچار خطا در فهم مراد خدواند نشود.

 

 . سهم نويسندگان7

تدوین  کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

شده، هیچگونه تضاد منافعی  در پژوهش انجام

 وجود ندارد.
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