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 چکیده
احث الفاظ مب، سزایی داردت بهیکی از موضوعات مهم و پرکاربرد علم اصول که در تفسیر و علوم قرآنی کاربس

یاد این مباحثبه. است یرمجموعه این عنوان کمتر مورد توجه مفسران بوده ، رغم اهمیت بسیار ز موضوعات ز
از جمله این موضوعات است که اصولیان ذیل « تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلی »قاعده زبانی . است

 ،بر طبق این قاعده. اتفاق موافقان و مخالفان مفهوم وصف استو مورد  از آن یاد کرده، مبحث مفهوم وصف
راهیابی این قاعده به تفسیر قرآن و استمداد از . به عّلّیت حکم جمله ِاشعار دارد، کار گرفته شده در جملهوصِف به

ما کاربست ا، خوردچشم میندرت بهبه، گرچه در آثار مفسران سلف از فریقین، آن در جهت تبیین گویاتر کالم الهی
، ه جوادی آملیاللمورد توجه واقع شده تا اینکه آیت« المیزان»ابتدا توسط عالمه طباطبایی در تفسیر ، گسترده آن

، یژه علم اصولو این مفسر با اشراف علمی خود بر مباحث عقلی به. به آن توسعه بخشیده و آن را تثبیت نموده است
، کارگیری این قاعدهمندتر نماید که این امر در بهتر و ضابطهه گذشته منسجماست تا علم تفسیر را نسبت ب توانسته

کید بر آرای تفسیری ایشان نگاشتـاین پژوهه با استفاده از روش تطبیقی. کاماًل مشهود است ه شده و تحلیلی و با تأ
ی از آن نتایج تحقیق حاک. داردهای متعّدد و برشماری کارکردهای تفسیری این قاعده را برعهده تبیین گونه رسالت

زه های مغفول این قاعده زبانی در حو است که با ایجاد الفت میان دو علم اصول فقه و تفسیر و استفاده از ظرفیت
  .های این حوزه کمک شایانی کردای از چالشتوان تفسیر گویاتری ارائه نمود و به حل پارهمی، تفسیر قرآن

کارکردهای ، شناسیگونه، شناسیمفهوم، «الوصف مشعر بالعلی  الحکم علیقتعلی»قاعده : واژگان کلیدی
 . الله جوادی آملیآیت، تفسیری
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 مقدمه -1
-مباحث الفاظ می، سزايی دارنده يكی از مباحث مهم علم اصول كه در علوم قرآنی و تفسير آن سهم ب

هايی هستند كه هيچ سرفصل« مبينمجمل و »و « مطلق و مقيد»، «عام و خاص»موضوعاتی همانند . باشد
 موضوعاتی ذيل مباحث، اما در اين ميان. بيندنياز نمیپژوهشگر قرآنی خود را از مطالعه و تتّبع در آنها بی

يكی  .متاسفانه كمتر مورد توجه مفسران واقع شده است، اهميت بسيار زياد آن با وجودالفاظ وجود دارد كه 
يی معنا، مفهوم: را اينگونه معنا نمود« مفهوم»توان به طور خالصه می. است «مفاهيم»مبحث ، از اين عناوين

بلكه كالم به داللت التزامی بر آن ، كندبر آن داللت نمیًا گونه لفظی در جمله مستقيماز كالم است كه هيچ
اين مجال اند كه در )مفهوم و منطوق( ذكر كرده اصوليان تعاريف مفصلی برای اين دو واژه. داللت دارد

 /145ص، 1404، حائری اصفهانی /168ص، 1378، ميرزای قمیر.ک: )برای مطالعه بيشتر  گنجدنمی
طور كلی مفاهيم را به دو دسته به. (155ص، 1ج، 1430، مظفر /478-477ص ص، 2ج، 1376، نائينی

ش منقسم مفهوم مخالف خود به چندين بخ وكنند بندی میتقسيم «مفهوم مخالف»و  «مفهوم موافق»
، 1430، )مظفر مفهوم عدد و مفهوم لقب، مفهوم حصر، مفهوم غايت، مفهوم وصف، مفهوم شرط: شودمی
-13صص، 2ج، 1428، مكارم شيرازی /256ـ252صص، 1ج، 1392، سبحانی /158ـ157صص، 1ج

تعليق الحكم علی »جايگاه قاعده ، در اين ميان. (234-173صص، 4ج، 1428، حسينی ميالنی /69
 . در ذيل مفهوم وصف مندرج است« ةف مشعر بالعليالوص
ر ميزان كارايی آن را در تبيين آيات الهی از منظ، در اين پژوهه برآنيم تا با عرضه اين قاعده بر تفسير قرآن 

توجه به كمبود قواعد تفسيری در جهت ارائه تفاسير . جوادی آملی مورد سنجش قرار دهيمعبد الله آيت الله 
ش را بر اهميت اين پژوه، های تفسيری را داشته باشنداز ابهام كه به خوبی توان مقابله با چالش گويا و خالی

فخر  و شيخ مفيد، يادكرد از اين قاعده در ميان آثار اصوليان متقدم )سيدمرتضی. همگان آشكار خواهد نمود
هانی( آيت الله وحيد بهب و نیآيت الله سبحا، آيت الله خويی، رازی( و اصوليان متأخر )شيخ مرتضی انصاری

ای اما پيوند اين قاعده با تفسير قرآن از جمله موضوعات بديع در حوزه مطالعات ميان رشته. شودديده می
خورد و در تأليفات مفّسران متأخر نيز به غير شود كه در آثار مفسران متقّدم به ندرت به چشم میمحسوب می

و  «الميزان»مؤلف تفسير ، از ميان گروه اخير. ای به آن نشده استهتوجه قابل مالحظ، از يكی دو تفسير
كارگيری اين قاعده در تفاسير خود غفلت ه در ب، ضمن اشراف خود بر علم اصول، «تسنيم»صاحب تفسير 

ّتضّمن يا بال همشحون از به كارگيری اين قاعده بالّصراح، جای تفسير تسنيمكه جایایگونهبه؛ اندنكرده
 . اشدبمی

های اخير تنها دو توان اظهار داشت كه در سالهای معاصر نيز میدر مورد پيشينه اين بحث در پژوهش 
كيد بر آرای عالمه طباطبايی در الميزان نگاشته شده است )ستوده نيا و رجائی  مقاله  ،به زبان فارسی و با تأ

در مقاله . (115-140صص، 1396، صمدانيان و همكاران، ستوده نيا، رجائی / 105-122صص، 1393
سندگان به نوي، «در تفسير قرآن كريم ة"تعليق الحكم علی الوصف مشعر بالعلي"كارايی قاعده »اول با عنوان 

گيری كاره و نظرات مفسران در ب شناسی اين اصطالح و ميزان حجيت آن نزد اصوليان و فقها پرداختهمفهوم
شناسی هگون»با عنوان ، در مقاله دوم كه به دنباله مقاله اول است. اندردهاين قاعده را با ذكر پنج آيه تعقيب ك

، ن قاعدهشناسی و تبيين مبانی اصولی اينويسندگان پس از مفهوم، «در تفسير الميزان "تعليق حكم بر وصف"



 29... «هیّالوصف مُشعر بالعلّ یالحُکم عل قیتعل»قاعده  رگونهیتفس لیتحل

مد وصف متع»، «اعم بودن تعليق حكم بر وصف در جمالت خبری و انشائی»: به بررسی موضوعاتی چون 
ايی هپرداخته و در ادامه پس از برشماری اقسام وصف، «تعليق حكم بر چند صفت متوالی»و « غير معتمدو 

. ندااقسام تعابير گوناگونی كه از اين قاعده در تفسير الميزان ياد شده را نام برده، كه حكم بر آنها معلق شده
ای از مقدمات در اين اثر با حذف پاره، كه اوالً  ها آن استرو با اين مقالهاما وجه فارق و نوآورانه پژوهش پيش

اء شده و صاح ،اعده در تفاسير مختلف فريقينسعی شده تا پيشينه يادكرد از اين ق، شناسیغير ضروِر مفهوم
ها اكتفا فشناسی اقسام وصدر اين پژوهش تنها به گونه، ثانياً ؛ دامنه پژوهش به يک اثر تفسيری تحديد نشود

فسيری های تاخالقی و فقهی از سويی و تبيين چالش، د اين قاعده در تسهيل فهم آيات اعتقادینشده و كاركر
مه عال، «الفضل لمن سبق»ما برآنيم كه گرچه از باب ، عالوه بر اين. از سوی ديگر پيگيری شده است

بين  ،ای كه در اين موضوعاما مقايسه، اندطباطبايی)ره( راهيابی اين قاعده به حوزه تفسير قرآن را هموار نموده
اين نكته را روشن خواهد ، انجام شده و در ادامه خواهيم ديد )جوادی آملی( دو اثر تفسيرِی اين استاد و شاگرد

واهد ناتمام خ، بحث ما در اين باب، ساخت كه بدون بررسی اين موضوع در بيان و بنان آيت الله جوادی آملی
نامه خود نيز به طريق تفصيل به بررسی نگارنده در پايان، اين دو مقاله الزم به ذكر است كه عالوه بر. ماند

-پايان، 1396، )زارعی دهممندان را برای مطالعه بيشتر به آن اثر ارجاع میاين قاعده پرداخته است كه عالقه

ه با توسيع كای تا كنون كتاب يا مقاله، خالصه اينكه. پرديس فارابی(، نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تهران
كيد بر انديشه، دامنه بررسی خود به تمامی تفاسير ای صاحب هكاركردهای اين قاعده در تفسير قرآن را با تأ

 . به رشته تحرير درنيامده است، به دقت مورد واكاوی قرار داده باشد «تسنيمتفسير »نويسنده 
 : سخ به آنها خواهيم بودهايی را مطرح نموده و درصدد پاپرسش، در راستای پيشبرد بحث خود

در علم اصول چيست؟سهم هريک از « ةتعليق الحكم علی الوصف مشعر بالعلي»جايگاه و حّجيت قاعده 
كارگيری اين قاعده ه مفسران فريقين به طور عموم و حضرت آيت الله جوادی آملی به طور خصوص در ب

يری از اين قاعده در نظرگاه آيت الله توان يادكردهای تفساست؟چگونه می چقدراصولی در تفسير قرآن 
گونه شناسی نمود؟كاركردهای اين قاعده زبانی در تفسير ، بندی اجتهادیجوادی آملی را بر اساس يک طبقه

 های آن كدام است؟  های قرآنی و چالشگزاره
 . تحليلی خواهد بودـها با روش تطبيقیپژوهه حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش

 « تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلی»اسی قاعده شنمفهوم -2
قيدی در كالم ، توان به اجمال بيان داشت كه هرگاه در جمالت خبريهدر باب مفهوم قاعده تعليق می

ی اين قيد عالمت، ای كه حكم )ِاسناد يا رابطه( جمله بر آن قيد )وصف اصولی( منوط شودآورده شود به گونه
ردن رّد نك، «الكريُم ال ُيَردُّ سائُلهُ »: شودكه گفته می زمانی، به عنوان مثال. واهد بودبر عّليت اين ِاسناد خ
ق شده است كه حاكی از آن خواهد بود كه علت اين ، در موضوع حكم« كريم»)حكم جمله( بر قيد  ُمَعلَّ

ه ان ابراز داشت كتودر جمالت انشائيه نيز می، به همين منوال. ِاسناد همان كريم بودن شخص مسئول است
د می تواند بيانگر علت صدور آن حكم اين قيد می، كنداگر قيدی عارض بر كالم شود كه حكم شرعی را ُمقيَّ

، كنندهاين جمله ُمشعر)اشاره، «اكرم زيدا العالم»: شودزمانی كه گفته می، به عنوان مثال. تلقی شود
 اكرم زيدا ألجل»: گويا فرموده باشد؛ باشدبودن او میخبردهنده( به اين است كه اكرام زيد به دليل عالم

است كه در علت حكم )اكرم زيدا( شأنيت و مدخليت ايجاد كرده « العالم»اين وصف ، روازاين. «لمهعِ 
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اكرم زيدا ألجل »و « اكرم زيدا العالم»ذكر اين نكته ضروری است كه هرچند بين دو جمله ، البته. است
اما اين اختالف زمانی محقق است كه كالم خالی از ، علت حكم موجود است اختالف در صراحت« علمه

اين ِاشعار به حد ظهور خواهد ، كه بتوان شواهد و قرائنی بر مدعای خويش اقامه نمود صورتی در. قرينه باشد
 . (124ص، 1ج، 1394، تبار)انصاری رسيد و اختالف مرتفع خواهد شد

هر چيزی است كه بتواند به عنوان قيد برای موضوع حكم قرار ، لیمنظور از وصف در نگاه علمای اصو
زيرا وصف نحوی شامل حال و تمييز ، وصف اصولی اعّم از وصف نحوی است، به عبارت ديگر. گيرد
، 1394، تبارگيرد )انصاریمی ظرف و جار و مجرور را نيز در بر، تمييز، حال، ولی وصف اصولی، گرددنمی

بين وصف اصولی و وصف . (284ص، 1ج، 1392، سبحانی /208ص ، 1379، هزادقلی /120ص، 1ج
توان پيدا هرچند كه كمتر وصف نحوی را می؛ برقرار است« عموم و خصوص من وجه»نحوی رابطه منطقی 

 . (120ص، 1ج، 1394، تبارنمود كه وصف اصولی واقع نشود )انصاری
ان در قبال وجود يا عدم وجود مفهوم برای وصف به اصولي، همانگونه كه پيش از اين در مقدمه ديده شد

در مقابِل گروهی كه با مفهوم داشتن . پذيرنداند كه گروه مشهور مفهوم وصف را نمیمنقسم شده دستهدو 
ی از يك. اندداليلی بر اّدعای خود مبنی بر مفهوم داشتن وصف اقامه كرده، ای ديگردسته، وصف مخالفند

علت  برمبنای اين قاعده. باشدمی« ةتعليق الحكم علی الوصف مشعر بالعّليّ »ه قاعده استدالل ب، اين داليل
ّلت ع، باشد و طبق قانون عّلّيت با انتفای اين وصفكار رفته در جمله میه همان وصف ب، برقراری حكم

جا نتيجه گرفته نشود و از ايمعلول جمله يعنی حكم نيز منتفی می، با نبود علت، بنابراينكالم رخت بربسته و 
در . (181ص، 1ج، 1378، ميرزای قمی /172ص، 1ج، 1430، مفهوم دارد )مظفر، خواهد شد كه وصف

، ياً حجت نيست و ثان، روازاينرسد و ِاشعار به حّد ظهور نمی، پاسخ به اين استدالل گفته شده است كه اوالً 
 هت كه عّلت حكم را منحصر در وصف بتوان از اين قاعده در جهت مفهوم داشتن وصف بهره جسوقتی می

 ،اين در حالی است كه چه بسا علل ديگری را نيز بتوان جانشين علت فعلی نمود )سبزواری. كار رفته بدانيم
چه بسا متكّلم يكی از صفات ، «اكرم زيدًا العالم»: شودزمانی كه گفته می، برای نمونه. (118ص، 1ج، تابی

 اما اين بدان معنا نخواهد بود كه اگر اين، سبب تكريم ايشان دانسته، ن اوسترا كه عالم بود« زيد»برجسته 
 ،ممكن است صفات ديگری از قبيل شجاعت. ديگر تكريم و احترام او الزم نيست، صفت از او گرفته شود

 ،به عبارت ديگر. صداقت در او وجود داشته باشد كه هر يک سببی جهت تكريم او خواهد بود، سخاوت
 ؛عدم وجود قرينه صارفه داّل بر عدم ارتباط ميان وصف با حكم جمله است، شرايط كاربرد اين قاعده يكی از

كه در اينجا ديگر به طور داللت مطابقی « اكرم زيدًا العالم النه شجاع»: نظير اينكه  در همين مثال گفته شود
سالبه به ، از اين قاعده)شجاعت جهت تكريم( بيان شده است و ديگر صحبت  علت حكم، و نه اشاری

  . انتفای موضوع خواهد بود
در  به استدالل گروه موافق، به حق، گرچه اصوليانی كه با مفهوم داشتن وصف مخالفند، بايد توجه نمود

اما آنان نيز اصل داللت ِاشعاری اين قاعده را پذيرفته و تنها ، اندجهت مفهوم داشتن وصف خدشه وارد كرده
قاعده  استفاده از اين، بنابراين. اندين قاعده در جهت استدالل به مفهوم وصف مخالفت ورزيدهبا استفاده از ا

بلكه خود برطبق عرف عقال جاری شده و تمامی اصوليان نيز داللت آن را ، نه تنها هيچ منع عقلی نداشته
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، 1415، بهبهانید وحي /541ص، 2ج، تابی و 191ص، 1410، )انصاری اندبّين و مسّلم دانسته، نفسهفی 
 . (309ص، 1420، صدر /344ص

 پیشینه کاربست تفسیری قاعده تعلیق -3
باالشاره از اين قاعده در آثار خود ياد كرده و از ، و در موارد ديگری تصراح با یمفسران فريقين در موارد

)اعم از  یب تفسيركت یتالش شده است تا با توسعه دامنه جستجو به تمام، در اين پژوهه. اندآن سود جسته
در اين ، روازاين. قرار گيرد یمورد ارزياب یميزان استفاده از قاعده تعليق در آثار تفسير، مشهور و غيرمشهور(

جهت ارائه نتايج ملموس و مقايسه . استفاده شده است(« 5/2جامع تفاسير نور )نسخه »جهت از نرم افزار 
 : گيريممی را با ذكر تفصيلی اين موارد در دو دسته پی فرآيند پژوهش حاضر، تفاسير از اين حيث یكّم 

  مفسران عامه -3-1
 12وی قون: باشندمفسران از اهل سنت به ترتيب تعداد يادكرد از اين قاعده بدين شرح می، در اين گروه

، مرتبه 3ابن عاشور ، مرتبه 4صاوی ، مرتبه 6يک  نيشابوری و خفاجی هر، آلوسی، مرتبه 8فخر رازی ، مرتبه
مرتبه در آثار  1كدام  سايس و ارمی علوی هر، زحيلی، مرتبه و طنطاوی 2كدام  ابوحيان و حقی بروسوی هر

 . اندتفسيری خويش از اين قاعده استفاده كرده

 مفسران امامیه -3-2
مه عال، مرتبه 70جوادی آملی : توان از اين افراد به ترتيب كثرت استفاده نام برددر اين دسته نيز می

صدرالدين شيرازی و مكارم ، فاضل مقداد، حائری تهرانی، مرتبه 6موسوی سبزواری ، مرتبه 25طباطبايی 
مرتبه و كرمی  2يک  يزدی و شريف كاشانی هر، استرآبادی، مرتبه 3كدام  هر« نفحات القرآن»شيرازی در 

آيات »و مكارم شيرازی در  شيخ بهايی، سبحانی تبريزی، شبر، سبزواری، گنابادی، عاملی، قرشی، حويزی
 . اندبار از اين قاعده نام برده يک  كدام هر« فی القرآن ةالوالي



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  32

مشخصات آيات مورد استفاده را ، نظر بر اهميت و موضوعيت يادكرد آيت الله جوادی آملی از اين قاعده
 : شونددر جدول زير بيان می

 سنجش و مقایسه  -3-3
قل خود )تفاسير مست یتن از مفسران فريقين در آثار تفسير 32دهد كه در حدود های موجود نشان میادهد

 یهاچهره ،در اين ميان. انداز اين قاعده بهره جسته، حداقل در تفسير يک آيه از قرآن كريم، يا حاشيه و تعليقه(
ی آمل یعالمه طباطبايی و آيت الله جواد، به عنوان نمونه. خورندیاز فريقين به چشم م یمشهور و سرشناس

ند كه به طور قابل ااز مفسران اهل سّنت از زمره اين گروه یو آلوس یاز مفسران اماميه و جناب فخر راز
 . اندنسبت به سايرين از اين قاعده در آثار خود استفاده كرده، یتوجه

ر اندک از موارد دچا یادر پاره، اين دانشوران یتعابير به كار رفته درباره قاعده تعليق از سو، یبه طور كل
به كار « ةالوصف مشعر بالعّلي یتعليق الحكم عل»كه در اغلب موارد تعبير رايج  یااست به گونه یاختالف

عليق الحكم ت»: همچون یتعابير. استفاده شده است یاز تعابير مشابه یاما در مواضع ديگر، گرفته شده است
، 8ج، همان« )مقتضی تعليق الحكم»، (301ص، 5ج، 1417، ی)طباطباي« ةليبالوصف المشعر بالع

مشعر بنوع من »، (439ص، 13ج، 1422، یقونو /337ص، 17ج، همان« )مشعر بعليته»، (188ص
 /281ص، 3ج، 1416، ی)نيشابور« الوصف للحكم ةعّلي»، (24ص، 2ج، 1417، )طباطبايی« ةالعّلي

 آیه و سوره ردیف آیه و سوره ردیف سوره و آیه ردیف
 57 /33: احزاب 23 45 /14: ابراهيم 12 2، 7 /1: حمد 1
 ، 118، 125، 264 /2: بقره 2

 59 ،54 ،28 ،26 ،21 
 45 /34: سبأ 24 24، 82 /17: اسراء 13

 ، 68، 86، 117 /3: عمران آل 3
 32 ،28 ،14 ،7 ،4 

 18 /35: فاطر 25 43 /19: مريم 14

، 8، 27، 93، 140 /4: نساء 4
5 

 30، 47 /36: يس 26 3 /21: انبياء 15

 1، 45 /39: زمر 27 33 /24: نور 16 23، 57، 116 /5: مائده 5
، 25، 33، 51، 56 /6: انعام 6

14 
 9 /41: فصلت 28 27، 6 /25: قانفر 17

، 184، 200 /26: شعراء 18 27، 146، 196 /7: اعراف 7
10 

 18 /44: دخان 29

 19 /45: جاثيه 30 59 /27: نمل 19 29، 73 /9: توبه 8
 سوره و آیه ردیف سوره و آیه ردیف سوره و آیه ردیف

 20 /47: محمد 31 50، 77 /28: قصص 20 104 /10: يونس 9
 22 /58: مجادله 32 47، 52 /29: عنكبوت 21 51 /11: وده 10
 1 /60: ممتحنه 33 4 /30: روم 22 39 /12: يوسف 11

 3 /96: علق 34 
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ترتيب »، (178ص، 5ج، 1417، )طباطبايی« د مشعر بالتعليلبقي»، (41ص، 14ج، 1417، یطباطباي 
 . (24ص، 5ج، 1422، ی)قونو« الوصف للحكم ةعّلي یالوصف المناسب الّدال عل یالحكم عل

 توان يافت كه از اين قاعده در جهتیرا م یكمتر كس، نكه از ميان اين مفسران ارجمنداينكته قابل توجه 
اند واستهبا يادكرد اين قاعده خ، یدر جنب متن اصل، بلكه بيشتر آنان؛ باشدبهره برده  یتفسير یهاحل چالش

 . به عّلت حكم در آيه مورد نظر داشته باشند یاتا اشاره

 شناسی قاعده تعلیقگونه -4
های مختلف را از منظر آيت الله اقسام كاربست اين قاعده در گونه، اكنون پس از دانستن اين مقدمه

 : د بررسی قرار خواهيم دادجوادی آملی مور

 ها براساس نوع جملهاقسام گونه -4-1
و  «یجمله خبر»جمله به دو نوع ، از يک منظر، مذكور است یو منطق یهمانگونه كه در كتب بالغ

-40صص، 1395، مظّفر /98-75صص، 1392، منفرد یشود )عشايریم یتقسيم بند «یجمله انشائ»
، یدر حاليكه در جمالت انشائ؛ كذب خبری و ُمخبری مطرح است مسئله صدق و یدر جمالت خبر. (41

به موارد كاربرد قاعده  ینگاه. (38ص، 1371، یوجود ندارد )حلّ  یاّتصاف به صدق و كذب به طور ذات
دهد كه ايشان از اين قاعده در هر دو نوع جمله خبريه و انشائيه یتعليق در بيان آيت الله جوادی آملی نشان م

 . اندكردهاستفاده 

یه -4-1-1  جمالت خبر
اِلِحیَن ﴿سبحان در  سوره اعراف  یخدا ی الصَّ َل اْلِکَتاَب َو ُهَو یَتَولَّ ِذی َنزَّ ُه الَّ  /7 :)اعراف ﴾ِإنَّ َوِلیی اللَّ

ما را به اين حقيقت ِاخبار ، را بر عهده گرفته و از زبان ايشان )ص( رسول خدا یواليت و سرپرست، (196
ق ها تعلياز انسان« صالحين»واليت خداوند متعال بر وصف ، یدر يک حكم كل، ين آيه شريفهدر ا. دهدیم

. شوندیعموميت دارد و صالحان تحت واليت خاّصه حضرت حق واقع م، دهد حكمیشده است كه نشان م
 حگوهر صال یدارا، مّتصف خواهند شد كه عالوه بر انجام عمل صالح« صالحين»به وصف  یكسان، البته

عّلت حكم با تعليق آن بر ، از نوع موجبه یدر قالب يک جمله خبر، غرض آنكه در اين كريمه. نيز باشند
ان تحت عنو« الله» ینيز برا یدر آيه شريفه وصف، همچنين. وصف مشخص )الصالحين( بيان شده است

َل » ِذی َنزَّ اليت و، است كه اگر خداوند یلطيف نكته یآورده شده است كه خود در كنار ذيل آيه حاو« اْلِكَتاَب  الَّ
اين كار را از راه نزول قرآن به انجام خواهد رساند چنانچه در مورد شخص ، عهده گيرد را خود بر یشخص

حّد نصاب گوهر صالح را كسب ، ديگر مؤمنان نيز با عمل به قرآن، همچنين. اينگونه بود )ص( اكرم ینب
راف/ عاتفسير سوره ، تایب، یآمل یر خواهند گرفت )جوادسبحان قرا یويژه خدا یكرده و تحت سرپرست

راه و ، ودشیمنشأ حكم بيان م، بنابر قاعده تعليق یعالوه بر اينكه در اين جمله خبر، بنابراين. (244جلسه 
شود كه همانا محور قرار گرفتن قرآن در سرلوحه انسان صالح است یبه آن نيز تبيين و ترسيم م یروش دستياب

 . مّتصف شده و در زمره آنان قرار گيرد« صالحين»اين مسير به وصف تا از 
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 جمالت إنشائیه -4-1-2
 . خواهند بود... ندا و، تعجب، استفهام، ینه، شامل امر یجمالت إنشاي

ْرِض َو ﴿: مقول قول در آيه 
َ
َماَواِت َواْْل ِخُذ َوِلیا َفاِطِر السَّ تَّ

َ
ِه أ َغیَر اللَّ

َ
: )انعام ﴾اَل یْطَعُم  ُهَو یْطِعُم َو  ُقْل أ

در اين جمله كه در صدد أخذ اقرار از مشركان و تنبيه غافالن . استی استفهامـیاز نوع جمله انشائ، (14/ 6
َماَواِت  َفاِطرِ »وصف ، است ْرِض  السَّ

َ
نشانگر عّليت حكم « يْطَعُم  اَل  َو  يْطِعُم  ُهَو  َو »در كنار وصف « َو اأْل

 . (14ه انعام/ جلستفسير سوره ، تابی، یآمل یاعده تعليق خواهند بود )جوادالله( بر طبق ق ی)يكتاپرست

 ها براساس نوع وصفاقسام گونه -4-2
د و گيریاز قيود كالم را در بر م یطيف وسيع یوصف اصول، همانگونه كه در بخش نخست مذكور شد

 یو وصف غيرنحو یوصف نحو كار رفته را به دو بخشه توان توصيفات بیاز يک منظر م، به همين دليل
 . نمود یتقسيم بند

 یوصف نحو -4-2-1
شكل كل، نحويان سه  صف( را به اعتبار لفظ آن به  جمله )ظرف و شبه»و  «جمله»، «مفرد»ینعت )و

وصــف ، همچنين. (238-237صصــ، 1392، یبوشــهر ی)صــفائ كنندیم یبندتقســيم «ار و مجرور(ج
شتق همچون یگوناگون یهاخود به بخش، مفرد سم م صول، ا سم مو شاره و، ا سم ا سم م... ا شود یمنق

سن شان م. (459ص، 3ج، 1367، )ح ستجو در ميان آثار آيت الله جوادی آملی ن دهد كه حكم جمله یج
 : تعدادی از اين اوصاف بدين شرح معّلق شده است بر طبق قاعده تعليق بر

 وصف مفرد -4-2-1-1
شريفه ِضلُّ ِبِه ... ﴿: بر طبق آيه  ِسِقیَن  یْهِدی ِبِه َکِثیًرا َو  َکِثیًرا َو ی ِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفا ، (26 /2: بقره) ﴾َما ی

ضالل ا، مّتصف شدن به آن، )اسم مشتق( است كه از باب قاعده تعليق وصف نحوی از نوع مفرد« فاسقين»
 . ( 521ص، 2ج، 1389، )جوادی آملی كيفری جمع كثيری را در باب تمثيالت الهی در پی خواهد داشت

 وصف جمله -4-2-1-2
ُه َعَلیِهَما اْدُخُلوا َعَلیِهُم اْلَباَب ﴿: آيه شريفهدر  ْنَعَم اللَّ

َ
ِذیَن یَخاُفوَن أ  /5: )مائده ﴾َقاَل َرُجاَلِن ِمَن الَّ

هُ  َأْنَعَم »، (23 شدن معّلق ، است و از باب قاعده تعليق« رجالن» یاز نوع جمله برا یوصف نحو« َعَليِهَما اللَّ
نان( بر آ یاسرائيل بر عليه ظلم و ستم عمالقه( بر وصف آن دو مرد )ِانعام اله یحكم جمله )شوراندن قوم بن

 یاز نعمت خدا یهمان برخوردار، از آن است كه عّلت شهامت و شجاعت آن دو مرد در اين كار یحاك
 . (32جلسه  حمد/تفسير سوره ، تایب، یآمل یسبحان بوده است )جواد
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 وصف شبه جمله -4-2-1-3 
ْوِلیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن ﴿: در آيه

َ
یَن أ ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَکاِفِر ، سبحان یخدا، (28 /3: )آل عمران ﴾اَل یتَّ

من دون »در ميان گروه كافر برحذر داشته است و اين حكم بر وصف شبه جمله « یاّتخاذ ول»مؤمنان را از 
ه در مرتبه را ك یاز آن باشد كه مؤمن هيچگاه كافران یكافرين( تعليق شده است تا حاك)متعّلق به « المؤمنين

ند كیخود اتخاذ نم یبه عنوان ول، مقام و جايگاه رفيع( قرار دارند ینسبت به گروه مؤمنان )دارا یترپست
 . (635ص، 13ج، 1389، یآمل ی)جواد

 یوصف غیرنحو -4-2-2
خواهد گرفت  بر را در یگوناگون یهانيز گونه یوصف غيرنحو، ذشتگ یهمانند آنچه كه در وصف نحو

 : های مختلف قاعده تعليق را در آثار آيت الله جوادی آملی رقم خواه زدكه گونه

 بهمفعوٌل  -4-2-2-1
ُم َخاِلًدا ِفیَها َو ﴿: در آيه ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّ است  یوصف« مؤمناً »، (93 /4: )نساء ﴾َمْن یْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

دخول قاتل به نحو خلود در ، يک انسان و درنتيجه یقتل عمد یكه حكم جمله يعن، بهمفعول یدر نقش نحو
انه و عنودانه به جهت ايمان مقتول داز آن است كه قتال عام یاين تعليق حاك. جهنم بر آن تعليق شده است

 /113ص، 3ج، 1415، یخارج است )آلوس در حكم جمله شأنيت دارد و ديگر انواع قتل از محل بحث
در  یبحث مبسوط و مستوفاي. (161ص، 20ج، 1389، یآمل یجواد /475ص، 2ج، 1416، ینيشابور

 . بخش سوم از اين آيه به عمل خواهد آمد

 حال -4-2-2-2
یاِطیُن َعَلی ُمْلِك ُسَلیَماَن َوَما َکَفَر ُسلَ ﴿: در آيه َبُعوْا َما َتْتُلوْا الشَّ یاِطیَن َکَفُرو َواتَّ ْا یَماُن َوَلِکنَّ الشَّ

ْحَر  اَس السِّ ُموَن النَّ ُموَن »جمله ، (102 /2: )بقره ﴾یَعلِّ اَس  يَعلِّ ْحَر  النَّ حاليه از ذوالحال  یاكه جمله« السِّ
ه نكه به عقيدايتوضيح . كنددر جمله ايفا می ینقش مهم یدر نقش يک وصف اصول، است« الشياطين»

تعليم  همان عمل، عّلت و منشأ كفر شياطين، طبق قاعده تعليق در اين فقره از آيه شريفهن بر امفسر برخی
تعليم سحر  بلكه، تعليم سحر یكفر و ديگر یيك: باشد نه آنكه آنان مرتكب دو گناه شده باشندیسحر آنان م

، 3ج، 1420، یراز ( آنان خواهد بود )فخریموارد كفر اعتقاد ی)و در بعض یآنان برابر همان كفر عمل
از اينجا مشخص خواهد شد كه انجام سحر و تعليم آن هر . (643ص، 5ج، 1389، یآمل یجواد /628ص

 . (662ص، 5ج، 1389، یآمل یكفرآميز محسوب خواهند شد )جواد یحرام و عمل یدو از لحاظ فقه

 اسم مجرور -4-2-2-3
ْمُر ِمن َقْبُل َو ِفی ِبْضِع ﴿: خوانيمدر آيات ابتدايی سوره روم اينگونه می

َ
ِه اْْل ْوَمِئٍذ یَ  ِمن َبْعُد َو  ِسِنیَن ِللَّ

ِه یَ یَ  ِحیُم  َشاُء َو ُصُر َمن یَ نْ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن * ِبَنْصِر اللَّ یُز الرَّ  ِبَنْصرِ »، در اين آيات. (5-4 /30: )روم ﴾ُهَو اْلَعِز
هِ   ،مؤمنان را برطبق قاعده تعليق یشادمان یله يعنباشد كه حكم جمیم« يفرح»جار و مجرور و متعّلق به « اللَّ
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ه َنْصرِ ». كندیتعليل م هم س یباشد كه در اينجا به عنوان يک وصف اصولیاسم مجرور به حرف جّر م« اللَّ
 . (3روم/ جلسه تفسير سوره  ، تایب، یآمل یمؤمنان ايفا خواهد نمود )جواد یدر تبيين خوشحال یبسزاي

 قاعده تعلیقکارکردهای تفسیری  -5
ای از آيات قرآنی با در اين قسمت كوشش خواهيم نمود تا كاركردهای گوناگون قاعده تعليق را در پاره

آنچه كه در . مورد بررسی قرار دهيم... اخالقی و ، كالمی، فقهی، موضوعات و مضامين مختلف اعتقادی
آياتی انتخاب شده ، ان از اين كاركردهان است كه در ذيل هر عنواي، اين ميان بايستی مورد توجه واقع شود

يری اين كارگ اما به، باشندفاقد هرگونه دشواری و پيچيدگی تفسيری می احياناً ، است كه گرچه در نگاه اول
منجر به احاطه علمی مفسر يا ، های پنهان و همچنينسبب كشف اشارات پوشيده و اليه، آياتقاعده در آن 

 : گذرانيماينک اين كاركردها را از منظر می. خواهد شد« كالم الله»وانب انديش بر تمامی جمخاطب ژرف

 تسهیل فهم آیه -5-1
ارگيری كه توان با بمی... فقهی و ، اخالقی، در بسياری از آيات قرآن كريم با موضوعات مختلف اعتقادی

يم كتابی قرآن كر، كردر نشان بايد خاط، البته. تری ارائه نمودمند و روشنروش، تفسير برهانی، قاعده تعليق
چه بسيار آياتی كه صدر آيه درصدد بيان ، روازاين. كنداست كه سبک خاص خود را در هدايت مردم پياده می

: قرهبر.ک: )برای نمونه  شود يا بالعكسمطلبی اعتقادی يا فقهی است و ذيل آن مطلبی اخالقی بيان می
گرچه ممكن است در كتب ، اين سبک از نگارش اصوالً  .(3-2 /5: مائده؛ 283و  217-216و  2/183

رآن اما در مورد ق؛ شودچرا كه مطالب با يكديگر خلط می؛ علمی ديگر نويسندگان سبكی مذموم تلقی شود
هر  آيه يک صبغه و جهت ، در هر حال. افزايدبلكه بر شيوايی كالم می، نه تنها اين امر مذموم نبوده، كريم

   . ن بحث لحاظ شده استكلی دارد كه در اي

 آیات اعتقادی -5-1-1
 توحيد ربوبی و حمد و، بندگان خويش را به توحيد عبادی، خدای سبحان، ای از آيات قرآن كريمدر پاره

مواردی از ، در آيات مربوط به معاد و جهان پس از مرگ، همچنين. خوانده است ستايش مطلق خويش فرا
، استفاده از قاعده تعليق، در تمامی اين آيات. هشتيان مطرح شده استچگونگی كيفر دوزخيان و پاداش ب

ايی هاكنون نمونه. رساندمفسر را در فهم علت اين دستورات و چرايی تعذيب كافران و تنعم مؤمنان ياری می
 : شودبه جهت توضيح بيشتر آورده می

 توحید -5-1-1-1
بَّ ﴿: در آيات اُس اْعُبُدوْا َر یَها النَّ

َ
ِذی َخَلَقُکْم َو یا أ ِذی َجَعَل  ُکُم الَّ ُقوَن * الَّ ُکْم َتتَّ ِذیَن ِمن َقْبِلُکْم َلَعلَّ الَّ

ْرَض ِفَراًشا َو 
َ
َماء ِبَناء َو  َلُکُم اْل ُکْم َفاَل َتْجَعُلوْا ِلّلِه  السَّ َمَراِت ِرْزًقا لَّ ْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ

َ
َماِء َماًء َفأ نَزَل ِمَن السَّ

َ
أ

نَداًدا َو 
َ
نُتْم َتْعَلُموَن  أ

َ
بر طبق قاعده تعليق بر چندين  «اْعُبُدواْ »حكم جمله در آيه اول ، (22-21 /2: )بقره ﴾أ

ُكُم »: اين قيود عبارتند از. ق شده استوصف متوالی معلَّ  ِذی َخَلَقُكْم َو »، «َربَّ ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم  الَّ ِذ »و « الَّ ی الَّ
ْرَض ِفَراًشا َو 

َ
َماء ِبَناءً  َجَعَل َلُكُم األ ُكْم  َو  السَّ َمَراِت ِرْزًقا لَّ َماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ  . «َأنَزَل ِمَن السَّ



 37... «هیّالوصف مُشعر بالعلّ یالحُکم عل قیتعل»قاعده  رگونهیتفس لیتحل

 ستا فرع بر توحيد ربوبی و آن نيز فرع بر توحيد خالقی دانسته شده، توحيد عبادی در آيه شريفه، روازاين  
 برای، خدای سبحان در اين آيات. شوند تا اين اوصاف به مثابه حد وسط برای ضرورت عبادت محسوب

و  بين آن دستور، ای كه بر طبق قاعده تعليقگونهبرهان اقامه نموده است به، فرمان خود در قالب همان كالم
 /362-361صص، 2ج، 1389، )جوادی آملی مناسبتی از نوع رابطه ِعّلی و معلولی برقرار است، اين اوصاف

 . (21ص، 1ج، 1427 ،صاوی /189ص، 1ج، 1415، آلوسی
وان در اين تاز آيات ديگری نيز می، كارگرفته شده بر طبق قاعده تعليق در آيات مذكوره مشابه با برهان ب

، 39 /12: يوسف، 111 /17: اسراء، 1 /18: كهف، 1 /6: انعام، 104 /10: يونس، 14 /6: انعام)رابطه نام برد 
 . (52 /29: عنكبوت ،184 /26: شعراء، 28 /2: بقره، 9 /41: فصلت

 نبوت -5-1-1-2
یَ  َفُکُلوْا مِ ﴿: اسرائيل در سوره مباركه بقرهدر جريان داستان قوم ناسپاس بنی ْنَها َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوْا َهِذهِ اْلَقْر

ًدا َو  َحیُث ِشْئُتْم َرَغًدا َو  ْغِفْر َلُکْم َخَطایاکُ  اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ ٌ  نَّ َل  ْم َو ُقوُلوْا ِحطَّ یُد اْلُمْحِسِنیَن * َفَبدَّ  َسَنِز
َماء ِبَما کَ  َن السَّ ِذیَن َظَلُموْا ِرْجًزا مِّ نَزْلَنا َعَلی الَّ

َ
ِذی ِقیَل َلُهْم َفأ ِذیَن َظَلُموْا َقْواًل َغیَر الَّ  ﴾اُنوْا یْفُسُقوَن الَّ

 حضرتاز دستور الهی به  خدای سبحان علت نزول كيفر آسمانی بر آنان را سرپيچی، (59-58 /2: )بقره
ة  »مبنی بر گفتن كلمه ، )ع( موسی اما در ادامه طی يک حكم . داندای ديگر میو تحريف آن به واژه« ِحطَّ

ِذيَن َظَلُمواْ »وصف ، كلی . (572ص، 4ج، 1389، )جوادی آملی كندرا منشأ نزول عذاب معرفی می« الَّ
ول نمايد كه سبب نزاين ظّن را در مفاد آيه تقويت می، ضميررغم امكان اكتفا به علی، استفاده از اسم ظاهر
« مظل»همان مّتصف شدن به وصف ، يا قوم فرعون( )ع( )اعّم از قوم موسی های مشابهكيفر اين گروه و گروه

 . و سرپيچی از دستور انبياء خواهد بود

 معاد -5-1-1-3
در  .لطيفه انيق و عميقی را در پی خواهد داشت، كارگيری قاعده تعليقه ب، از سوره مباركه زمر ذيلدر آيه 

ِذیَن ﴿: خوانيماين كريمه می ِذیَن اَل یْؤِمُنوَن ِباْْلِخَرِة َوِإَذا ُذِکَر الَّ ْت ُقُلوُب الَّ زَّ
َ
ُه َوْحَدهُ اْشَمأ َوِإَذا ُذِکَر اللَّ

 . (45 /39: )زمر ﴾ِمن ُدوِنِه ِإَذا ُهْم یْسَتْبِشُروَن 
ِذيَن اَل يْؤِمُنو»اشمئزاز و ناراحتی كافران از شنيدن نام خدای سبحان را بر وصف  ،اين آيه شريفه     َن الَّ

ی كه نكه در اين آيه نفرمود كسانايتوضيح . علت و ريشه اين امر اشاره كرده باشدبه تعليق نمود تا « ِباآلِْخَرةِ 
رند يا اينكه نفرمود كسانی كه خدای متعال از شنيدن نام و ياد او كراهت دا، خدا را به عنوان خالق قبول ندارند

بلكه از آيات ، شودمشمئز می، قلب آنان از شنيدن نام حق، پذيرندنمی« هو األول و هو المبدأ»را به عنوان 
 /39: زمرر.ک: پذيرند )خداوند را به عنوان خالق و مبدأ هستی می، شود كه مشركانمی هستفاداقرآن كريم 

اما استكبار و استنكاف از پذيرش حق و ايمان به خدای ، (65-61 /29: عنكبوت ؛ 87 /43: زخرف؛ 38
شود كه او به انسان اين حقيقت را يادآور می، شود كه خداوند متعال با ارسال رسلسبحان از جايی آغاز می

ن تلخ اچن اين مطلب در ذائقه يک انسان مشرک و كافر آن. ابدی است و معاد و حساب و كتابی در پيش دارد
وادی )ج شودبيمناک بوده و دچار اشمئزاز قلبی می« هو اآلخر»است كه از شنيدن نام خدای سبحان به عنوان 
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جهان ديگری ، انسان مشرک تمايل دارد تا يله و رها بوده اصوالً . (37جلسه  زمر/ تفسير سوره ، تابی، آملی
ُل ﴿: پردازدتا آزادانه به انجام فجور و معاصی ب باشد پيش رو نداشته

َ
َماَمُه * یْسأ

َ
نَساُن ِلیْفُجَر أ یُد اإْلِ  َبْل یِر

یاَن یْوُم اْلِقیاَمِ  
َ
 . (6-5 /75: )قيامت ﴾أ

 آیات اخالقی-5-1-2 
-در اينجا چندين زير. كارايی قاعده تعليق مشهود است، در بسياری از آيات قرآن با موضوعات اخالقی

 : شودمجموعه از باب نمونه ذكر می

 انفاق -5-1-2-1
صدقه و  ،دستور به انفاق، يكی از دستورات اسالمی كه در قرآن كريم نيز بسيار بر آن تأكيد شده است

دليل و حّد وسط ، چنين آياتی ای از ايندر دسته، در اين  ميان. باشد)اعم از واجب يا مستحب( می زكات
 . برهان نيز در خود آيات آمده است

ُنْطِعُم ﴿خدای سبحان در آيه  الف(
َ
ِذیَن آَمُنوا أ ِذیَن َکَفُروا ِللَّ ُه َقاَل الَّ ا َرَزَقُکْم اللَّ نِفُقوا ِممَّ

َ
َوِإَذا ِقیَل َلُهْم أ

ْو یَ  ِبیٍن َمن لَّ نُتْم ِإالَّ ِفی َضاَلٍل مُّ
َ
ْطَعَمُه ِإْن أ

َ
ُه أ  نمايدگويا ابتدا اين نكته را گوشزد می، (47 /36: )يس ﴾َشاُء اللَّ

ُه( باشدمسبوق به اعطای رزق الهی به بشر می، نفاقكه دستور به ا ا َرَزَقُكْم اللَّ او با  ،ولی با اين وجود، )ِممَّ
ِإن ﴿: ورزدخلط نموده و بخل میـ  سبحانه و تعالیـ بين اراده تشريعی و تكوينی حضرت حق ، جويیبهانه

ْلُکُموَها َفیُ یَ 
َ
ْضَغاَنکُ یُ  ْحِفُکْم َتْبَخُلوا َو ْسأ

َ
تفسير سوره ، تابی، )جوادی آملی (37/ 47: )محمد ﴾ْم ْخِرْج أ

 . (15جلسه يس/
ِه َو ﴿: خوانيمدر سوره مباركه حديد اينگونه می ب( ْسَتْخَلِفیَن  َرُسوِلِه َو  آِمُنوا ِباللَّ ا َجَعَلُکم مُّ نِفُقوا ِممَّ

َ
أ

ِذیَن آَمُنوا ِمنُکْم َو  ْجٌر َکِبیٌر  ِفیِه َفالَّ
َ
نَفُقوا َلُهْم أ

َ
ْسَتْخَلِفيَن »برای وصف اصولی . (7 /57: حديد) ﴾أ َجَعَلُكم مُّ

خالفت و جانشينی از ، نكه منظوراينخست : دو احتمال تفسيری داده شده است، در آيه محل بحث« ِفيهِ 
ْرِض َخِلیَف ً  یِإنِّی َجاِعٌل فِ ﴿}خدای سبحان باشد

َ
مشابه با اين فراز ، { كه در اين صورت(30 /2: )بقره ﴾اْل

ِذي آَتاُکْم ... ﴿: باشد كهنی میقرآ ِه الَّ اِل اللَّ ن مَّ ، نكه منظورايو دوم  (33 /24: نور) ﴾... َوآُتوُهم مِّ
نُتْم َهُؤاَلء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقوا ِفی َسِبی َها﴿جانشينی هر نسلی از نسل پيش از خود باشد همانگونه كه در آيه 

َ
ِل أ

ن یَ  ِه َفِمنُکم مَّ َما یَ ن یَ مَ  ْبَخُل َو اللَّ ْفِسِه َو ْبَخْل َفِإنَّ ُه اْلَغِنیُّ  ْبَخُل َعن نَّ نُتُم اْلُفَقَراءُ  َو  اللَّ
َ
ْو  أ ْسَتْبِدْل ا یَ َوِإن َتَتَولَّ

ْمَثاَلُکْم َقْوًما َغیَرُکْم ُثمَّ اَل یَ 
َ
، 19ج، 1417، )طباطبايی ( همين معنا اراده شده است38 /47: )محمد ﴾ُکوُنوا أ

ْسَتْخَلِفيَن ِفيهِ » كار رفته در آيهه تور به انفاق( بر قيد ب)دس حكم كالم. (151ص معنای  در هر دو «َجَعَلُكم مُّ
آسان زمينه برای پذيرش، مند شده و ثانياً عاقالنه و برهان، دستور به انفاق، تعليق شده است تا اوالً ، محتمل

ر ت خود را صرف انجام اوامتمام هّم ، انددای بيش نمیكسی كه خود را خليفه، به ديگر بيان. تر آن فراهم شود
د كسی كه از آمد و ش، طرف ديگر نيز از. شأنی مستقل برای خود قائل نيست، عنه كرده و اصوالً مستخلف  

به مراتب دستور الهی به ، گيردهای گوناگون بشری درس عبرت میروزگاران و چرخش اموال در دست نسل
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بين تعبير به . (5جلسه /تفسير سوره حديد، تابی، اهد داد)جوادی آملیتر انجام خوپرداخت انفاق را آسان 
ْسَتْخَلِفيَن ِفيهِ »و  «َأنِفُقوا» ا َجَعَلُكم مُّ غت و بال، تفاوت زيادی وجود دارد كه توجه به آن از سويی «َأنِفُقوا ِممَّ

ی و توجه تاّم به اشارات نگرژرف، سازد و از سوی ديگرهای مختلف كالم الهی را روشن میشيوايی و سويه
خدای سبحان ، همچنين. شودمیطلبد كه در قاعده تعليق نمايانگر و لطائف قرآنی از جانب مخاطب را می

 راه هرگونه عذر و بهانه، ضمن اتمام حجت، از طريق كالم خويش كه بر حسب قواعد عرف عقال تنظيم گشته
  . جويان مسدود كرده استبر روی بهانه را

 امر به معروف و نهی از منکر -5-1-2-2
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو ﴿آيه 

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍ  أ مَّ

ُ
)آل  ﴾... ُتْؤِمُنوَن ِبالّلهِ  َتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَکِر َو  ُکنُتْم َخیَر أ

ٌ  یَ ﴿: ( به دنباله آيات قبل110 /3: عمران مَّ
ُ
نُکْم أ ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یَ  َو  ْدُعوَن ِإَلی اْلَخیرِ َوْلَتُکن مِّ

ْ
ْوَن ْنَه یَ  أ

ْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  َعِن اْلُمنَکِر َو 
ُ
« دعوت به سوی خير»( كه در آن گروه مؤمنان به 104 /3: )آل عمران ﴾أ

، آملی )جوادی ای ستايش نمايدكنندگان به اين فرمان به نحو شايستهدرصدد است تا از امتثال، اندامر شده
)اعّم از امام يا مأموم( كه در هر زمان )خواه  آن دسته از امت اسالم، ين راستاهمدر . (335ص، 15ج، 1389

آمران به معروف و ناهيان از »در زمره ، صدر اسالم يا آخر الزمان( و در هر مكان )مكه و مدينه يا غير از آن(
 ،حليل برگرفته از قاعده تعليق است كه در آناين ت. مصداقی از بهترين امت خواهند بود، قرار گيرند« منكر

اِس »كه بر حكم « َتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ  َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو »وصف  ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّ  ،تعليق شده« ُكنُتْم َخيَر ُأمَّ
، عدهابر طبق اين ق، به عبارتی ديگر. حكايت از شأنيت و مدخليت اين وصف در آيه شريفه خواهد داشت

مخاطب اين كريمه هر شخص يا گروهی خواهد بود كه متصف به صفت مذكور شود و انحصار آن به اهل 
 . (811ص، 2ج، 1372، )طبرسی گفتاری ناصواب خواهد بود، يا مسلمانان صدر اسالم)ع(  بيت

 محبت و دوستی -5-1-2-3
افران و دشمنان خدا و رسول او و اظهار موّدت نسبت به ك، نان از دوستیممؤ، در آياتی از قرآن مجيد

ِه َو اَل َتِجُد َقْوًما یُ ﴿: نظير دو آيه ذيل اندبرحذر داشته شده از آنان تخاذ ولیا وَن َو اْلیْوِم اْْلِخِر یُ  ْؤِمُنوَن ِباللَّ ادُّ
َه َو  ْو ِإْخَواَنُهْم  َرُسوَلُه َو  َمْن َحادَّ اللَّ

َ
ْبَناءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
ْوَلِئَك َکَتَب ِفی ُقُلوِبِهُم  َلْو َکاُنوا آَباءُهْم أ

ُ
ْو َعِشیَرَتُهْم أ

َ
أ

یَماَن َو  یَّ  اإْلِ
َ
ْنُه َو أ ُه َعْنُهْم َو یُ  َدُهم ِبُروٍح مِّ ْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َرِضی اللَّ

َ
اٍت َتْجِری ِمن َتْحِتَها اْْل  ْدِخُلُهْم َجنَّ

ْوَلئِ 
ُ
اَل ِإنَّ ِحزْ  َک َرُضوا َعْنُه أ

َ
ِه أ ِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ِحْزُب اللَّ یُّ ﴿؛ (22 /58: )مجادله ﴾َب اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا یا أ َها الَّ

ی َو  ِخُذوا َعُدوِّ ِة َو  اَل َتتَّ ْوِلیاء ُتْلُقوَن ِإَلیِهم ِباْلَمَودَّ
َ
ُکْم أ َن اْلَحقِّ یُ  َعُدوَّ ْخِرُجوَن َقْد َکَفُروا ِبَما َجاءُکم مِّ

ُسوَل َو  ْن ِإیّ  الرَّ
َ
ُکْم ِإن ُکنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِفی َسِبیِلی َو ُتْؤ  اُکْم أ بِّ ِه َر و ِمُنوا ِباللَّ َن ِإَلیِهم اْبِتَغاء َمْرَضاِتی ُتِسرُّ

ِة َو  ْعَلنُتْم َوَمن یَ  ِباْلَمَودَّ
َ
ْخَفیُتْم َوَما أ

َ
ْعَلُم ِبَما أ

َ
َنا أ

َ
ِبیِل  ْفَعْلُه ِمنُکْم َفَقْد َضلَّ َسَواءَ أ  . (1 /60 :)ممتحنه ﴾السَّ

ِه َواْليْوِم اآلِْخرِ يُ »راز اين دستور در وصف  ِذيَن آَمُنويا َأيُّ »در آيه نخست و وصف اصولی « ْؤِمُنوَن ِباللَّ « اَها الَّ
آن نوع دوستی و ابراز ارادتی به گروه ، در واقع. انددر آيه دوم نهفته است كه بر حكم خاص خود تعليق شده

گر شخص اما ا؛ ريزی شودان نيست كه بر اساس محبت اصيل دينی پايهمرضّی خدای سبح، مشركان و كافران
ه بسا مورد بلكه چ، نه تنها مذموم نبوده، مؤمن به پدر و مادر يا بستگان كافر خويش محّبتی عاطفی ابراز نمايد
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( چنانكه در مورد احسان به پدر و مادر چنان خواهد 70ص، 22ج، 1389، )جوادی آملی تأكيد دين است
بُّ  َو ﴿: بود الَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیّ  َک َقَضی َر

َ
ا یَ أ ْو ِکاَلُهَما َفاَل اهُ َوِباْلَواِلَدیِن ِإْحَساًنا ِإمَّ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِکَبَر أ

یًما فٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َکِر
ُ
 . (23 /17: )إسراء ﴾َتُقْل َلُهَما أ

 ربیت فرزندت -5-1-2-4
گاه سازی( پدر و مادر در امر تربيت فرزند در يكی از آيات سوره مباركه إسراء در باب تنبيه نين وارد چ، )آ

ْحَمِ  َو  َو ﴿: شده است لِّ ِمَن الرَّ یاِنی َصِغیًرا  اْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ بَّ بِّ اْرَحْمُهَما َکَما َر : )إسراء ﴾ُقل رَّ
 ،اما به طور ضمنی، مه گرچه در مقام تعليم دعا به فرزند در حق پدر و مادر خويش استكري آيه اين. (24 /17

گويای اين حقيقت نيز خواهد بود كه اگر پدر و مادری بخواهند تا مشمول دعای خير فرزندان خويش واقع 
ه ن، باشد ای از پرورش جسمی و تهذيب روحی توأمآنها شوند كه مجموعه« تربيت»بايد متصدی ، شوند

ياِنی»وصف ، در اين آيه شريفه، بنابراين. صرف تغذيه جسمانی  برای افاده اين معنا انتخاب شد و« َكَما َربَّ
اشاره رفته  به عّلّيت وصف مذكور، كار گرفته نشد تا از باب قاعده تعليقه ب« َكَما َوّلدانی»تعابير مشابهی نظير 

 . (378ص، 5ج، 1389، )جوادی آملی باشد

 آیات فقهی -5-1-3    
 : گذرانيمدر اينجا كاركرد قاعده تعليق را در يكی از آيات األحكام به عنوان نمونه از نظر می

، 1«محجورين»اين است كه آيا رفع حكم حجر ، باشديكی از مسائل فقهی كه در ميان علما مطرح می
ه و دادن اموال او به خودش رشيد گشت، نيازمند حكم حاكم شرع است يا اينكه شخص به مجّرد رفع سفاهت

ِتی َجَعَل الّلُه َلُکْم  َو ﴿شود؟ بعضی از مفسران قرآن كريم ذيل آيه بالمانع می ْمَواَلُکُم الَّ
َ
َفَهاء أ اَل ُتْؤُتوْا السُّ

ْعُروًفا اْکُسوُهْم َو  اْرُزُقوُهْم ِفیَها َو  ِقیاًما َو  وصف ، ه قاعده تعليق( با اشاره ب5 /4: )نساء ﴾ُقوُلوْا َلُهْم َقْواًل مَّ
َفَهاء» همان ، عطای اموال به شخص سفيهاِ را در حكم آيه مؤثر دانسته و بر اين باورند كه علت منع « السُّ

 شدباديگر نيازی به حكم شرعی ُرشد نمی، شدن اين وصف طرفبه محض بر، بنابراين. سفاهت اوست
ِتی َجَعَل الّلُه »وصف ، مچنينه. (142ص، 3ج، 1365، كاظمی /110ص، 2ج، 1419، )فاضل مقداد الَّ

برای « مال»نكه ايتوضيح . كندحكم اين آيه شريفه را تعليل می، در اين كريمه به عنوان وصف دوم« َلُكْم ِقياًما
مصداق اسراف و تبذير ، يک جامعه همانند ستون فقرات برای يک فرد است كه اگر به نااهل آن واگذار شود

 . (330-329صص، 1389، )جوادی آملی تادگی و مقاومت يک ملت خواهد بودو از ميان رفتن قدرت ايس

 های تفسیریحل چالش -5-2
بلكه در خالل ابحاث تفسيری مواردی پيش ، منحصر در تسهيل فهم آيه نيست، كاركرد قاعده تعليق

. است دشوار آيد كه مفسر با احتماالت تفسيری گوناگون و گاه متضادی روبرو است كه داوری بين آنهامی
ها لحتوان قاعده تعليق را به عنوان يكی از راههايی حاكی از آن است كه مینتايج بررسی بر روی چنين چالش

                                                           

يش را ندارند... كسانی كه به داليلی همچون سفاهت يا يتيم شدن و  . حق دخل و تصّرف در اموال خو
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سوره  93چالش عدم سازگاری كيفر خلود قتل عمدی مؤمن برای مؤمن قاتل در آيه . همواره مدنظر قرار داد 
 : باشدها میای از اين چالشنمونه، نساء

 ،ذهن بسياری از فالسفه، د در جهنم از جمله مسائلی است كه به دليل ابعاد گسترده آنموضوع خلو
و مشتقات آن « خلود»بار ذكر واژه  80قرآن كريم در طی . متكلمان و مفسران را به خود مشغول داشته است

، ود )جمعی از محققانبرد كه در جهنم مخّلد خواهند بگروه نام می 16( از حدود ... الُخْلد، خالدين، )خالداً 
مشركان ، (116 /3: آل عمران؛ 6 /98: كافران )بّينه: بعضی از اين افراد عبارتند از. (244ص، 1ج، 1394

اما يكی از اين . (10 /64: تغابن؛ 36 /7: )اعراف نامكّذبين و مستكبر، (69ـ68 /25: فرقان؛ 6 /98: )بّينه
در سوره نساء اين . باشدقاتل مؤمن می، اودان دوزخ تهديد شدهها كه فقط در يک آيه از قرآن به عذاب جگروه

 : خوانيمگونه می
ُم َخاِلًداَمْن یَ  َو ﴿ ًدا َفَجَزاُؤهُ َجَهنَّ ُه َعَلیِه َو  ِفیَها َو  ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ َعدَّ َلُه َعَذاًبا َلَعَنُه َو  َغِضَب اللَّ

َ
 أ

كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد ماند ، مؤمنی را بكشدو هر كس عمدًا : (93 /4: )نساء ﴾َعِظیًما
 . كند و عذابی بزرگ برايش آماده ساخته استگيرد و لعنتش میو خدا بر او خشم می

 شود كه موضوعكه مفيد عموم است اين گونه استنباط می« َيْقُتْل  َمْن »در عبارت « َمْن »از ظاهر تعبير 
( است كه متوجه 92 /4: خطاب در آيه قبل )نساء، مزيد بر اين دليل. شودمی حكم شامل مؤمن و كافر هر دو

ْن یَ  َو ﴿: شودشخص میمحكم فقهی قتل خطايی مؤمن ، باشد كه در آنگروه مؤمن می
َ
ْقُتَل َما َکاَن ِلُمْؤِمٍن أ

 
ً
دستور تحقيق و تبيين قبل محل بحث نيز  در آيه بعد از آيه، همچنين. (92 /4: )نساء ﴾... ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطأ

یُّ ﴿: (183ص، 10ج، 1420، )فخر رازی شودبه مؤمنين داده می، های مختلفاز قتل اشخاص به بهانه
َ
َها یا أ

ِه َفَتَبیَّ  ْبُتْم ِفی َسِبیِل اللَّ ِذیَن آَمُنوا ِإَذا َضَر ْلقیُنواالَّ
َ
الَم َلْسَت ُمْؤِمنا َو ال َتُقوُلوا ِلَمْن أ : )نساء ﴾.. .ِإَلْیُکُم السَّ

4/ 94) . 
ل كند كه موضوع خلود در آيه محرسد كه سياق آيات نيز بر اين معنا تأكيد میاينگونه به نظر می، روازاين

متكلمان مسلمان از اماميه بر اين نكته اتفاق نظر و ، از سوی ديگر. بحث متوجه مؤمن قاتل نيز خواهد بود
كافران است و حتی مرتكبين گناهان كبيره از مؤمنين مشمول آن اجماع دارند كه خلود در آتش تنها متوجه 

علمای اماميه بر مبنای روايات متواتری در مبحث شفاعت . (460ص، 1371، )شيخ مفيد واقع نخواهند شد
 ابن عباس از پيامبر، به عنوان نمونه. مؤمنين از آتش جهنم نجات خواهند يافت، ر اين باورند كه سرانجامب

ِذی َبَعَثِنی ِباْلَحقِّ  َو »: كندينچنين نقل میا )ص( اكرم ُب  اَل  َبِشيراً  الَّ هُ  ُيَعذِّ ارِ  اللَّ داً  ِبالنَّ ْوِحيدِ  ْهَل أَ  ِإنَّ  َو  َأَبداً  ُمَوحِّ  التَّ
ُعون َلَيْشَفُعوَن  و موّحدی  خداوند هيچ يكتاپرست، سوگند به كسی كه مرا بشير و نذير برانگيخت: «... َفُيَشفَّ

شفاعت آنان پذيرفته خواهد پس ؛ كنندشفاعت می، همانا اهل توحيد. ش جاودان عذاب نخواهد كردرا به آت
 . (358ص، 8ج، 1403، شد )مجلسی

تخصيص ، توان اين تعارض را رفع نمود؟ آيا عموميت موضوع حكمحال سؤال اين است كه چگونه می
را در معنای مكث طوالنی و نه عذاب « خلود» واژه، بردار است؟ آيا بايد در اين كريمه بر خالف آيات ديگر

 باشد؟هميشگی و جاودان استعمال نمود؟ يا اينكه راهكار ديگری نيز قابل ارائه می
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، «تعليق الحكم علی الوصف مشعر بالعلية»اين پژوهش بر اين باور است كه با استفاده از قاعده اصولی 
 دفع، های اسالمی مبنی بر عدم خلود مؤمن در دوزخهنه تنها تعارض ابتدايی آيه محل بحث با ديگر آموز

بلكه استدالل آن دسته از كسانی كه با تمسک به اين آيه خواهان اثبات خلود در معنای درنگ ، خواهد شد
وصف ايمان مقتول ، بر طبق اين قاعده. شودرو میجدی روبه با چالش، طوالنی و نه جاودان در جهنم هستند

بدين معنا كه اگر كسی مؤمنی را به جهت ، داشته و نقش كليدی ايفا خواهد نمود در صدور حكم شأنيت
چون حكم ضروری دين را ، حتی اگر مؤمن و مسلمان بوده باشد، با اين عمل خود، ايمان او به قتل برساند

عناد  تل واگر قتل مؤمن به سبب الحاد قا، بنابراين. مستحّق عذاب جاويدان در دوزخ خواهد بود، انكار كرده
الدم است و حتی عفو اوليای دم  چنين قاتلی از نظر فقهی مهدور، و محاربت وی با اسالم و مؤمنان باشد

 . (159ص، 20ج، 1389، سبب رفع حكم اعدام چنين شخصی نخواهد شد )جوادی آملی
« َيْقُتْل  ْن مَ »در عبارت « َمْن »رغم پذيرش تعميم لفظ اين نكته روشن خواهد شد كه علی، با اين توضيح

به ديگر . باشدهر نوع قتلی نمی، مراد از قتل عمدی مؤمن در اين كريمه، كه شامل مؤمن و كافر خواهد شد
خواه  ،مالی و يا خانوادگی اقدام به قتل مؤمنی ديگر كند، اگر قاتل به سبب كينه و عداوت شخصی، سخن

رچه گ، مؤمن باشد، اگر قاتل، در صورت اخير. ستاز شمول اين آيه خا رج ا، تخّصصاً ، مؤمن و يا كافر باشد
 مند خواهداما خلود در جهنم برای او مطرح نبوده و از شفاعت شافعان بهره، مرتكب گناه كبيره شده است

ديگر  بايد به، حكم خلود او در جهنم از اين آيه قابل استخراج نبوده، كافر باشد، شد و در صورتی كه قاتل
ن مالک صدور حكم در اي، كفر اعتقادی در برابر كفر عملی، بدين ترتيب. راجعه نمودآيات در اين زمينه م

، 1396، زارعیر.ک: )برای مطالعه بيشتر . نيازی به تأويل آيه بر خالف ظاهر آن نيستو  باشدكريمه می
 . (69-51صص

 گیرینتیجه
های مبحث الفاظ در علم رشاخهباشد كه گرچه در خالل يكی از زيقاعده تعليق يكی از قواعد زبانی می

)موافق يا مخالف مفهوم  ای است كه در عرف عقال و اصولياناما قاعده، اصول از آن سخن به ميان آمده
 . وصف( مقبول واقع شده است

تعليق الحكم علی الوصف »شناسی قاعده از طريق مفهوم، در اين پژوهش پس از تبيين مبانی بحث
كيد بر انديشههبا گونه، «ةمشعر بالعلي الله  های تفسيری آيتا و كاركردهای تفسيری اين قاعده ضمن تأ

پس از يک ارزيابی همه جانبه و ، از حيث كاربست اين قاعده در تفاسير فريقين. جوادی آملی آشنا شديم
 شند كهباتوان به ضرس قاطع بيان كرد كه حضرت آيت الله جوادی آملی از معدود مفسرانی میتطبيقی می

دامنه استفاده از اين قاعده را از خالل ابحاث ، گذاری بر مفاد اين قاعده در علم اصولاند ضمن صحهتوانسته
 . اصولی به بحوث تفسيری اشاعه دهند

به مفسر كمک خواهد نمود تا زوايای پنهانی از كالم الله را كشف نموده ، راهيابی اين قاعده به تفسير قرآن
وجه و از امتيازات ت یروشن شد كه يك یبر خواننده گرام، همچنين. م الهی ارائه دهدو تفسير گوياتری از كال

واند در باشد تا مفسر بتیكار رفته در جمله مه وسعت دامنه وصف ب، یاستفاده از اين قاعده در ابحاث تفسير
مند شده ه بهرهاز اين قاعد، به طور عموم یبه طور خصوص و در توضيح و اشارات تفسير یتفسير یتنگناها

 . و تفسيری متقن ارائه دهد
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تواند به مثابه يک قاعده تفسيری انگاشته شده و به عنوان اين قاعده از چنان ظرفيتی برخوردار است كه می 
ايجاد الفت ميان دو علم شريف اصول فقه و تفسير . نقش مهمی ايفا نمايد، مد در دست مفسرآيک ابزار كار

از ديگر ثمرات اين پژوهش و نمودی از توسعه هدفمند علوم اسالمی در حوزه ميان ،و طريقه دستيابی به آن
 . ای خواهد بودرشته
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