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یمداللت  هگستر   *واژگان عام و مطلق قرآن کر
 (فضای نزولسیاق و ت اطالقات و عمومات قرآنی در چهارچوب نسبی   دیدگاهبا تاکید بر )

 1نسبحامد شریفی
 2زادهعبدالهادی فقهی

 چکیده
داللت این چه اندازه است و آیا الفاظ عام و مطلق در آیات قرآن کریم ت شمولی   هو گستر  دایرهکه  مسألهاین 

عمومیت این واژگان یا آنکه  ،معنایی آن هیچ حد و حصری ندارد هو گستر  الفاظ است هواژگان صرفًا مبتنی بر گستر 
های سیاق و فضای نزول موجب و محدودیت ت و فراگیری داردو مرزهای سیاق و فضای نزول، شمولی   دایرهتنها در 

کردن  مندبا هدف ضابطهپژوهش این  دهد.حاضر را شکل می تحقیق، موضوع شودتضییق داللت این نوع واژگان می
یات مطرح در این زمینه و تفسیر این دسته از واژگان قرآنی،  آن پرداخته و به این نتیجه  هادل تحلیلبه گردآوری نظر

یم و واژگان عام دست یافته است که  و منحصر رد نزول، محدود اتوان تنها به مو از یک طرف نمیرا مطلق قرآن کر
سیاق و فضای نزول را در تضییق داللت  تأثیرو  برشمردقید و شرط را بی هاآنتوان داللت نمیو از طرف دیگر دانست 

ت»توان از آن با عنوان میکه  دیدگاهه گرفت. این نادید هاآن اطالقات و عمومات در چهارچوب سیاق و فضای  نسبی 
یم  هعرفی و ادل هافزون بر آنکه مبتنی بر اصول محاور یاد کرد « نزول اصولی است، با فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن کر

)ع( شواهدی بر  بیتاهلدر برخی از روایات توان می کهچنان ؛قابل تفسیر است)ع(،  بیتاهلتفسیری و روایات 
 یافت.قرآنی تفسیر نسبی اطالقات و عمومات 

تالفاظ عام، مطلق، خاص، مقید، : واژگان کلیدی  .، آراء مفسراننسبی 
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 h.sharifinasab@chmail.ir/ )نویسنده مسئول(  دکتری دانشگاه تهران آموختۀ. دانش1
 faghhizad@ut.ac.ir. استاد دانشگاه تهران/ 2
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 مقدمه  -1
و فراگیری  ّیتشود که بر شمولواژگانی گفته میبه تفسیر  و فقه، اصول علومی چون اصطالحدر « عام»

نیز « مطلق. »(217ص، 1409آخوندخراسانی،  /631، ص1ج، 1421)نکـ: سیوطی،  داللت داشته باشند
 /282، ص1409، آخوندخراسانی)نکـ:  شودگفته میخالی از قید معنای واژگان  بهعلوم مختلف در 

تفاوت عام و مطلق در آن است که ، متأخر بر اساس اصطالح اصولیان (.171، ص1، ج1375مظفر، 
کل، جمیع، تمام، نکره در سیاق نفی یا نهی، داللت عام، یک داللت لفظی است که از ادوات عموم مانند 

شود؛ اما داللت مطلق، یک داللت غیرلفظی و ناشی از ذکر حاصل می جمع مضاف و جمع محّلی به ال
 (.141، ص1، ج1375مظفر،  /244-243صص، 1409آخوندخراسانی، نکردن قید است )نکـ: 

اینکه سیاق یا فضای نزول آیه، در تضییق و چه اندازه است و  عام و مطلقداللت واژگان  هاینکه گستر
قرآن کریم در تفسیر بسیاری از آیات ، ندگذارتأثیرتا چه اندازه محدود کردن مقصود از واژگان عام و مطلق 

ْلنا َعَلْیَك اْلِکتاَب ِتْبیانًا ِلُکلِّ َشْي َو ﴿ هآیدر برای مثال . داردبسزایی نقش  تعبیر  ،(89 /16: )نحل ﴾ء  َنزَّ
اما با توجه به فضای کلی و هدایتی بودن قرآن کریم، در اینکه مقصود از  ؛عام استادوات از « کل شیء»
 هبعتماد تنها با ایا اینکه بدون توجه به این فضا و  ،باشد ، هر چیز مربوط به هدایت انسان«کل شیء»

 نظراختالفبین مفسران امور مربوط به هدایت و غیر آن باشد، عمومیت واژه، مقصود هر چیزی اعم از 
 وجود دارد.

( نیز به صورت مطلق، نطق 4-3 /53: )نجم ﴾َوی؛ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌی ُیوَحیَو َما َینِطُق َعِن الْه ﴿ هدر آی
نجم که از  هدر حالی که فضای نزول این آیات در سور ؛پیامبر اکرم )ص( وحی الهی معرفی شده است

 هوحیانی و ساختمشرکانی است که قرآن کریم را غیربه است، در مقام خطاب نازله های سورهنخستین 
شود که آیا اطالق آیه، هرگونه نطق نبوی را مطرح می مسألهاین  ،اساس این کردند. برپیامبر )ص( تلقی می

یا  ،کندایشان را نیز وحیانی معرفی می هشود و احادیث و سنت پیامبر )ص( و حتی سخنان روزمرشامل می
کند و آن را میمحدود اینکه سیاق و فضای نزوِل آیه و مخاطبان آن، داللت این اطالق را به نطق قرآنی 

 ؟شماردبرمیانی دانستن قرآن صرفًا ناظر به وحی
 تواندمیبندی کلی در یک دستهمحدودیت ایجاد کند  ،واژگان ت یا اطالقتواند در عمومیّ آنچه می

ای از کلمات، مقصود از سیاق، ساختار کلی حاکم بر مجموعهباشد. فضای سخن  یاسیاق، فضای نزول 
اموری مانند شأن  ،و مقصود از فضای نزولشود لفظی محسوب می هپیوست هقرینکه جمالت یا آیات است 

به شمار  غیرلفظی هنزول، سبب نزول، فرهنگ عصر نزول، زمان نزول و مکان نزول است که از قرائن پیوست
های گوینده، سخن نظیر ویژگی هدهندشکلمحورهای اساسی و مقصود از فضای سخن،  آیندمی

های بدیهی است )نکـ: رجبی، معرفت و موضوع، مقام سخن، لحن کالم هایهای مخاطب، ویژگیویژگی
داخل در آن از فضای نزول، فضای سخن را نیز  فراگیرتربا تعریفی  توانمیالبته  ،(118ص ،92ص، 1383
 .دانست
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 واژگان عام و مطلق قرآنیداللت  هدر گستر تفسیر و اصول  یگوناگون علماآراء  -2
به دست در تفسیر آیات قرآن کریم و اصولیان مفسران  همواجه هنحوعبارات صریح یا  هآنچه از مالحظ

 :مطرح استزیر داللت واژگان عام و مطلق قرآن کریم، سه دیدگاه  هآن است که در تعیین گستر آیدمی

 در صورت وجود سبب نزول خاص عام و مطلق عدم اعتبار-2-1
اند و جود سبب خاص، واژگان عام یا مطلق را معیار ندانستهنقل شده که در صورت و قدماءاز برخی از 

العبرة »که در مقابل عبارت معروف  دیدگاهاین «. العبرة بخصوص السبب» معتقد بودند کهبه اصطالح 
چون شافعی، مالک، أبو ثور و المزنی نسبت هممطرح است، به افرادی « بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

 (.108، ص1405حاجب، ابن /219، ص1420اسنوی، نکـ: داده شده است )
تنها معیار، فضای نزول از جمله سبب نزول باشد و برای عمومیت الفاظ، اگر با پذیرش این دیدگاه، 

شوند و تنها به یک یا چند فرد که آیات در ت خارج می، بسیاری از آیات از عمومیّ تصور نشود نقشیهیچ 
ذیَن ُیظاِهُروَن ِمْنُکْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنَّ ﴿ ظهار هآی مثالبرای د. نشوحق آنان نازل شده ، محدود می الَّ

هاِتِهْم ... مَّ
ُ
یلة(صامت از همسرش بن( که گفته شده در جریان ظهار أوس2 /58ه: )مجادل ﴾أ  َخْولة )ُخَو

لعان  هآیهمچنین  یابد؛میآن دو نفر اختصاص به ( 429-428صص ،تابیواحدی، )بنت ثعلبة، نازل شده 
ْنُفُسُهْم َو ﴿

َ
ْزواَجُهْم َو َلْم َیُکْن َلُهْم ُشَهداُء ِإالَّ أ

َ
ِذیَن َیْرُموَن أ  هکه گفته شده دربار (6/ 24)نور:  ﴾...الَّ

( به او و همسرش اختصاص 327ص تا،بیواحدی، نازل شده ) ،أمیة که همسرش را قذف کرده بودبنهالل
 .کندپیدا می

طرح شده و آن را در مقابل الفاظ عام، معیار دانسته « سبب نزول»هرچند تنها نسبت به این دیدگاه 
آن  جوارهمآیات  واگر خصوصیتی از سیاق آیه  تواند مستلزم آن باشد کهمیبه طریق اولویت اما  ؛است

، موجب اختصاص آیه به آن مورد شود؛ گیرد نیز همانند خصوصیتی که از سبب نزول به دست آمده تنشأ
آیه متن تر از سبب نزولی است که در تر و متقنشود بسیار قویمیسبب نزولی که از سیاق آیه استخراج زیرا 

 نقل شده باشد.تاریخی و تنها در روایات  به آن اشاره نشده
زْ  ِلَکْي ال َیُکوَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َحَرٌج في﴿ هبرای مثال آی

َ
ْدِعیاِئِهْم أ

َ
( که 37 /33)احزاب:  ﴾واِج أ
و  پیامبر اکرم )ص(به حارثة است، سیاق آن مربوط به تجویز ازدواج پیامبر )ص( با همسر مطلقه زیدبن

 .شودتوجهی نمیدر آیه « المومنین»لفظ به عمومیت اختصاص خواهد داشت و حارثة بنزید
 ،شده یادبه افراد از این دیدگاه  شده ذکریا در انتساب تبیین در اصل انتساب این دیدگاه ، با این وجود

سبب  هالجملاعتبار فی ،«العبرة بخصوص السبب»مقصود آنان از تعبیر  ممکن است ودارد تردید وجود 
از این دیدگاه، بسیار بلکه اکثر آیات  ذکرشدهمطابق بیان زیرا  ؛باشدنزول در کنار معتبر دانستن الفاظ عام 

این امر، به معنای نفی انتفاع عمومی از قرآن کریم قرآن کریم به افراد معدودی اختصاص خواهد یافت که 
 .باشدحتی برای مسلمانان عصر نزول خواهد بود که بعید است کسی به آن ملتزم 
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 عام و مطلق تعمیم بدون قید و شرط -2-2
اند که خصوصیت سبب نزول، بر این عقیدهعالمان علوم قرآنی و علم اصول و مفسران بسیاری از 

العبرة »زمینه تعبیر مشهور  و در همینشود موجب تخصیص عام و محدود کردن آن به سبب نزول نمی
، 9، ج1372طبرسی،  /585، ص9، جتابیطوسی، )رواج یافته است « بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

، 1، ج1421سیوطی،  /126، ص1، ج1410زرکشی،  /367، ص12، ج1420رازی، فخر /412ص
 .(261، ص1، ج1415معرفت،  /118، ص1، جتابیزرقانی،  /123ص

 :توان دو برداشت متفاوت داشتاز این عبارت میبا این حال 
؛ ممکن است مقصود از نفی اعتبار خصوصیت سبب برداشت اول: نفی اختصاص عام به سبب خاص

باشد که آیه به فرد خاصی که در  نکته، صرفًا بیان این «العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»در تعبیر 
شود عام به کلی از جب نمییعنی وجود یک سبب نزول خاص، مو ؛ندارداختصاص سبب نزول آمده 

 هوجود سبب خاص در آی برای مثالداشته باشد. داللت اص ساقط شود و فقط بر معنای خ عمومیت خود
أمیة بنصامت و هاللبنشود این احکام اسالمی را فقط مختص به اوسظهار و آیات لعان، موجب نمی

 شده است.نازل  مورد آنانبدانیم که این آیات در 
این برداشت، تعبیر  مطابق؛ برداشت دوم: نفی هرگونه نقشی برای سبب خاص در محدود کردن عام

بلکه  ،شودنه تنها اختصاص لفظ عام به فرد خاص نفی می« العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»
سبب نزول خاصی وجود  اصاًل چنین ؛ تا آنجا که گوییشودبه کلی کنار گذاشته می ،خصوصیت سبب

 نداشته است.
از منزل فرد زش آن بیش از ربع دینار بود که اررا کاالیی « ابیرقبنطعمة»شخصی به نام  برای مثال

اِرَقُة َفاْقَطُعوا ﴿چنین نازل شد:  مطلقدیگری سرقت کرد که در شأن او آیه به صورت  اِرُق َو السَّ َو السَّ
ْیِدَیُهما...

َ
 (.38 /5 :ه)مائد ﴾أ

اما بر اساس برداشت دوم، نه تنها  ؛ابیرق نداردبنبر اساس برداشت اول، این آیه اختصاصی به طعمة
 بایدو  اساسًا اقدام او هیچ نقشی در تفسیر ابعاد آیه نداردکه بل د،ابیرق نداربنحکم آیه اختصاصی به طعمة

ممکن است در عین آنکه آیه به  ،بر اساس برداشت اول ، در حالی کهنادیده گرفتبه کلی سبب نزول را 
قیودی از سبب نزول استخراج شود و گفته شود  ،ابیرق، منحصر نشودبنصورت عام معنا شود و به طعمة

با قیمت بیش از ربع دینار از مکان دارای حفاظی سرقت کند، مشمول را کاالیی  بالغ و عاقل، اگر سارقی
 حکم قطع در این آیه خواهد شد.

؛ اما «رة بخصوص السببال عب»تعبیری که معمواًل در این رابطه به کار رفته، ناظر به سبب نزول است: 
خصوصیات برآمده از فرهنگ و عالوه بر سبب نزول، بعید نیست که ، «العبرة بعموم اللفظ»تعبیر با توجه به 

؛ و حکم عام و مطلق آیات به این موارد نیز منحصر نشود دنزمان و مکان نیز همانند سبب نزول تلقی شو
، 1394بابایی،  /127، ص1383اند )رجبی، تصریح کرده مسألهپژوهان به این که برخی از قرآنچنان

 .(. در خصوص سیاق نیز ممکن است همین رویکرد وجود داشته باشد158ص
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ت -2-3  چهارچوب سیاق و فضای نزولدر عام و مطلق  نسبی 
یک داللت این واژگان را از یک طرف محدود به  هواژگان عام و مطلق به این معناست که گستر نسبّیت

داللت آن را بدون قید و شرط  هجزئی در فضای نزول یا سیاق ندانیم و از طرف دیگر حوزه و گستر مورد
، فراگیر سیاق و فضای نزول هدر محدوداین واژگان را امری نسبی بدانیم که  شمولّیت هدایربلکه  ؛ندانیم
ان دادن آن به تعمیم و سریکه البته سیاق و فضای نزول، داللتی نداشته باشند  نسبت به وراءاما  ؛باشند

خواهد  ، ممکنء خصوصیت یا تنقیح مناطالغاگیری از ابزارهایی چون بهرهبا ، خارج از سیاق و فضای نزول
 بود.

از منظر عرف، گاه ، چهارچوب سیاق و فضای نزولبرای توان چنین گفت که می دیدگاهدر توضیح این 
عام و مطلق داللتی فراگیر خواهند داشت و چیزی واژگان  ،که در این صورتمتصور نیست محدودیتی 

ْجَر ﴿ هدر آی« اْلُمْحِسنیَن » هواژ؛ برای نمونه را محدود نخواهد کرد هاآن
َ
َه ال ُیضیُع أ َو اْصِبْر َفِإنَّ اللَّ

تنها خطاب « اْصِبْر »مفرد مخاطب  هو صیغسیاق آن هرچند ( عمومیت دارد و 115 /11 )هود: ﴾اْلُمْحِسنیَن 
از نگاه عرف، محدودیت و خصوصیتی در این فضا اما  ؛و سفارش ایشان به صبر است (ص)پیامبر اکرم به 

 شود.« اْلُمْحِسنیَن »در عمومیت  و این سیاق وجود ندارد که موجب تردید
هایی است که از نظر عرف، احتمال دخالت اما چهارچوب فضای نزول یا سیاق، گاه دارای محدودیت

ا َقضی... ﴿ هآیدر  برای مثال؛ در حکم وجود دارد هاآن ْجناَکها ِلَکْي ال َیُکوَن َعَلی  َفَلمَّ ْیٌد ِمْنها َوَطرًا َزوَّ َز
ْدِعیاِئِهْم ِإذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطراً  اْلُمْؤِمنیَن َحَرٌج في

َ
ْزواِج أ

َ
نسبت به  مؤمنان( از 37 /33 حزاب:أ) ﴾... أ

همسراِن فرزندخواندگانشان پس از طالق، نفی حرج شده است و با توجه به اینکه نکره در سیاق نفی، 
دارد، حکم نفی حرج دارای عمومیت است. سیاق و فضای نزول این آیه، در ارتباط با  ّیتداللت بر عموم

پیامبر اکرم )ص( محسوب  هندفرزندخوااست که  هحارثبنجریان ازدواج پیامبر اکرم )ص( با همسر زید
نه خصوص سبب، این حکم  ؛ص نیست و مالک، عمومیت الفاظ استاما از آنجا که مورد، مخّص  ؛شدمی

عمومیت نفی حرج نسبت به  ،بلکه دارای عمومیت است. از طرف دیگر ،ندارداختصاص قطعًا به این مورد 
وسیعی داشته باشد و شامل نفی حرج نسبت به  هدایرتواند همسراِن فرزندخواندگانشان پس از طالق، می

باشد  هاآنو به معنای محرمیت  هاآنمواضع زینت ازدواج با آنان باشد یا نفی حرج نسبت به نگاه کردن به 
سیاق و  اما؛ تلقی شوداین امور  هیا نفی حرج از همتصور شود  هاآنیا نفی حرج نسبت به تصرف در اموال 

یعنی از یک ُبعد،  ؛حقیقت است که عمومیت نفی حرج در این آیه، نسبی است مورد نزول، بیانگر این
 مثالً جهت ازدواج، هیچ حرجی ندارد اما از جهات دیگر محدود و از یک ُبعد، عام و فراگیر است؛ از 

سیاق و فضای زیرا خارج از  ؛حرمت نگاه یا حرمت تصرف در اموال و ... داللتی بر منتفی بودن حرج ندارد
 آیه است. نزول

تخصیص خورده منفصله  هادلقرائن و ممکن است تصور شود حرمت نگاه یا تصرف در اموال، با 
خاصی در خصوص حرمت نگاه به مستقل و روایت دلیل و زیرا  ؛این تصور درست نیست؛ حال آنکه است

و روایاتی که به در اموالشان وجود ندارد و ادله همسران فرزندخواندگان پس از طالق یا حرمت تصرف 
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که  طورهمانعام هستند  هصورت عام داللت بر حرمت نگاه به نامحرم یا تصرف در اموال غیر دارند، ادل
عام حرمت نگاه یا حرمت  هتوان عمومیت نفی حرج در آیه را با ادلکه می طورهمانو  استاین آیه نیز عام 

یت حرمت نگاه یا حرمت تصرف در اموال توان عمومتصرف در اموال، تخصیص زد، به همان صورت می
را با دلیل عام نفی حرج نسبت به همسران فرزندخواندگان پس از طالق تخصیص زد و دلیلی بر تقّدم یکی 

 ؛نیستدیگر  هتخصیص با ادل ناشی ازبر دیگری وجود ندارد. بنابراین نسبی شدن نفی حرج در این آیه، 
 دارد.ریشه خود آیه  سیاق و فضای نزول بلکه در

ت ادله و شواهد -3  چهارچوب سیاق و فضای نزولطلق در عام و م نسبی 
 :عبارتند ازعمومات و اطالقات  نسبّیت دیدگاهیید أت برایو شواهد  دالیلترین مهم

 فهم ارتکازی عرف از عمومات و اطالقات -3-1
بین  هاصول محاور مطابقطبیعی است که  ،گیری بشریت نازل شده استاز آنجا که قرآن کریم برای بهره

َن َلُهْم ﴿ هدر آی کهچنان ؛مردم جریان داشته باشد ْرَسْلنا ِمْن َرُسول  ِإالَّ ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیِّ
َ
 )ابراهیم: ﴾َو ما أ

براین اساس قرآن کریم برای  ؛( نیز به یکسان بودن زبان انبیاء با زبان مردم خود اشاره شده است4 /14
نیز ضروری آیات قرآن آنان خارج نشده و در نتیجه، در تفسیر  هاز اصول محاورعموم مردم، هدایت حقق ت

داللت واژگان عام و مطلق  هبنابراین برای فهم و تفسیر گستر عرفی خارج نشویم. هاست که از اصول محاور
 باید به اصول محاوره عرف و فهم ارتکازی عرف مراجعه کرد. نیز قرآن

سیاِق دهد که اگر این حقیقت را نشان میرویکرد عرف و فهم ارتکازی از واژگان عام و مطلق  همالحظ
 شمولّیتمحدود دارای  فضای آن محدود باشد، واژگان عام و مطلق نیز در همان چهارچوِب یا کالم 

؛ برای ساقط بدانند و آن را مختص به یک مورد بدانند شمولّیتبدون اینکه عام یا مطلق را از  ،خواهند بود
از مطلبی که  سؤالی، حسینبه نام  مثالً مثال تصور کنید پس از پایان تدریس استاد، یکی از دانشجویان 

 سؤالیهر »دانشجویان بگوید  هاستاد تدریس کرده بود بپرسد و استاد پس از پاسخ به او، خطاب به هم
جا استاد تعبیر عامی را به کار برده است که قطعًا اختصاص به آن یک دانشجو به نام در این«. دارید بپرسید

مربوط به آن درس داشته باشد،  سؤالیبلکه هر دانشجوی دیگری هر  ؛داشتاو نخواهد  سؤالحسین و 
، تنها در آن کالمبا توجه به محدودیت فضای استاد، کالم در « سؤالهر »اما عمومیت  ،تواند مطرح کندمی
 یکهیچو و به اصطالح نسبی خواهد بود  عمومیت خواهد داشت ،جلسه آندرسی مربوط به  سؤاالت هدایر

استاد، کالم در « سؤالهر » هاز دانشجویان با فهم عرفی خود تصور نخواهد کرد که به دلیل عمومیت واژ
از مسائل  سؤالیا اش از تعداد فرزندان او یا حقوق ماهیانه سؤالچون شخصی  سؤاالتپرسیدن  هاجاز

را مطرح کند، سایرین او را  سؤاالتیبلکه اگر دانشجویی چنین  ،را داشته باشدسیاسی یا اقتصادی یا ... 
عرفی بر اساس آن جریان  هخواهند کرد که دلیل این امر همان فهم ارتکازی عرف است که محاورسرزنش 

 دارد.
تعابیر  سیاقخارج از  قید و شرط و، مانع از انعقاد بیگونه موارددر اینفهم ارتکازی عرف د که توجه شو

تنها در چهارچوب سیاق و فضای تکّلم و از ابتداء موجب انعقاد معنای عام به صورت نسبی و  شودعام می
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؛ زیرا در حقیقت دیگری است هگونه موارد، به دلیل وجود قریننسبّیت عام در اینو نباید پنداشت که  شودمی
 دیگری وجود نداشته باشد. هخود سیاق و فضای تکّلم، قرینه است برای نسبّیت عام، حتی اگر هیچ قرین

 مبنای اعتبار اصالة العموم و اصالة االطالق -3-2
الة اص»مشهور  هتفسیر واژگان عام و مطلق به معنایی فراتر از سیاق و فضای صدور، معمواًل به دو قاعد

نیز « العبرة بعموم اللفظ»مشهور  هظاهرًا مبنای قاعد کهچنان ،شودمستند می« اصالة االطالق»و « العموم
 است.« اصالة العموم»همین 

اصالة »و همچنین سایر اصول لفظیه مثل « اصالة العموم»و « اصالة االطالق»بسیار مهم در مورد  هنکت
به این  ؛از باب حجیت ظواهر است هاآنحجیت و اعتبار آن است که « اصالة عدم التقدیر»یا « الحقیقة

از آنجا که ظواهر  و است« اصالة الظهور»و آن  گردندبرمیاین اصول در حقیقت به یک اصل  همعنا که هم
ته باشد اعتبار شرعی مورد امضاء شرع قرار گرفته است، هر آنچه کالم در آن ظهور داش عقال هسخن، با سیر

 خواهد داشت.
مانند دیگر اصول لفظیه، اصول تعبدی « اصالة الحقیقة»و « اصالة العموم»بر این اساس دو اصل 

تنها از باب حجیت ظواهر است  هاآنت بلکه حجیّ  ،باشندت داشته حجیّ  شرایطیشرعی نیستند که در هر 
داشته یا در اطالق ظهور در عمومیت  یظهور است؛ اگر سخن هدائر مدار افاد هاآنو در نتیجه حجیت 

نی ظهور در تخصیص و تقیید اگر سخ؛ اما اصالة العموم یا اصالة االطالق جریان خواهد داشتباشد، 
و تقیید، در این صورت  در عمومیت و اطالق داشت و نه ظهور در تخصیص یا مجمل بود و نه ظهورداشت 

، 4، ج1417صدر،  /31-30، ص1375)نکـ: مظفر،  اصالة العموم یا اصالة االطالق جاری نخواهند شد
 .(20، ص1387سبحانی،  /270ص

ها و خصوصیاتی در سیاق آن آیات یا محدودیتکه در فضای خاصی نازل شده آیاتی دیگر سوی از 
در واژگان عام یا مطلق در آن آیات ظهور در معنای نسبّی در همان چهارچوب خواهند داشت و ، وجود دارد

 جریان نخواهند داشت. اصالة العموم یا اصالة االطالق اصولی چون نتیجه
ْلواِح ِمْن ﴿ هبرای مثال در آی

َ
 /7 اعراف:) ﴾ء  ء  َمْوِعَظًة َو َتْفصیاًل ِلُکلِّ َشْي ُکلِّ َشْي  َو َکَتْبنا َلُه ِفي اْْل

بیان یعنی  سیاق و فضای آیه، در مقصود بودن عمومیت نسبّی  هقرینبه  «ء  َشْي ِلُکلِّ َتْفصیاًل »( تعبیر 145
اصالة »توان با استناد به ظهور دارد و نمیعقائد و احکام ضروری برای قوم حضرت موسی )ع(، تمام 

های بشری بوده است آن ادعا کرد الواح حضرت موسی )ع( مشتمل بر تمام علوم آسمانی و دانش« العموم
آیه در خارج از سیاق و فضای نزول، فاقد ظهور است و ؛ زیرا (ء  َتْفصیاًل ِلُکلِّ َشْي )هم به صورت تفصیلی 

 .جریان نخواهد یافتآن در « اصالة العموم»در نتیجه 
ِذ ﴿همچنین در  َراَط اْلُمْسَتِقیَم؛ ِصَراَط الَّ ْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغیْر اْهِدَنا الصِّ

َ
اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َو اَل  یَن أ

یَن  الِّ ِذیَن أَ »معنوی است، تعبیر دینی و ( که سیاق آن مرتبط با هدایت 7-6 /1ه: فاتح) ﴾الضَّ ْنَعْمَت الَّ
و شمولیت نسبی دارد و ظهور در مقصود بودن کسانی دارد که از نعمت ایمان و هدایت برخوردارند « َعَلْیِهْم 
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این ، مقصود از «َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم »در « اصالة االطالق»یا  «الذین»در « اصالة العموم»توان با استناد به نمی
 .برخوردارند های دنیاییعمتنرا شامل افرادی دانست که از تعبیر 

در چهارچوب سیاق و فضای الفاظ عام و مطلق در معنای نسبی افزون بر این، حتی اگر نپذیریم که 
توان ادعا کرد این الفاظ نسبت به شمول فراتر از سیاق و فضای نزول، دارای ظهور نمی دارند،ظهور نزول 

شده و سخن را نسبت به در خارج از این چهارچوب  سیاق و فضای نزول، مانع انعقاد ظهورباشند؛ زیرا 
در عمومیت یا اطالق  یظهورالفاظ عام و مطلق،  د. در این صورت، باز همنکنخارج از سیاق مجمل می

استناد « اصالة االطالق»و « اصالة العموم»به  تا بتواننخواهند داشت نسبت به فراتر از سیاق و فضای نزول 
 .کرد

 نزولعدم احراز در مقام بیان بودن متکلم نسبت به خارج از سیاق و فضای  -3-3
ق مقدمات آنچه در علم اصول مسّلم است آن است که داللت الفاظ مطلق بر اطالق متوقف بر تحّق 

 ه، از لفظ استفادشرایطاست که شنونده در صورت اجتماع آن  شرایطیمقصود از آن، حکمت است که 
به این  ؛ارکان مقدمات حکمت آن است که متکلم در مقام بیان مرادش باشد ترینهمماز . کنداطالق می

بیان تمام منظور و مقصود خویش )از آن حیثی که اطالق آن  درصددمعنا که باید احراز شود که گوینده 
 است.ده نمورد نظر است( برای شنو

الَة ﴿ هموضوع حکم نباشد مانند آی اگر شارع در مقام بیان جزئیات و تفصیالِت برای مثال  قیُموا الصَّ
َ
َو أ

کاةَ  وقتی در جزئیت یک جزء  مثالً توان آن را مطلق دانست و ( نمی110، 83، 43 /2ه: )بقر ﴾َو آُتوا الزَّ
توان به اطالق این وجوب یا پرداخت زکات شک شود، نمی شرایطبرای نماز شک شود یا نسبت به یکی از 

که آیه در مقام بیان تفاصیل موضوع نبوده است )خوئی، ا چر ؛جزء یا شرط را منتفی دانست آیه استناد کرد و
 (.366، ص5، ج1417

همچنین اگر شارع در مقام بیان یک حکم برای یک موضوع باشد بدون آنکه در مقام بیان سایر احکام 
ِحلَّ َلُکُم  ﴿ هدر آی مثالً مربوط به آن موضوع باشد نیز اطالق نسبت به سایر احکام محقق نخواهد بود. 

ُ
ُقْل أ

مْ 
َ
ا أ ُه َفُکُلوا ِممَّ َمُکُم اللَّ ا َعلَّ ُموَنُهنَّ ِممَّ بیَن ُتَعلِّ ْمُتْم ِمَن اْلَجواِرِح ُمَکلِّ باُت َو ما َعلَّ یِّ  ﴾َسْکَن َعَلْیُکْم الطَّ

بدون  ؛شده استدیده شکار تعلیم ( به صورت مطلق امر به أکل حیوانی شده که توسط سِگ 4 /5ه: )مائد
اینکه به تطهیر محل تماس دهان سگ با حیوان، مقّید شده باشد. از آنجا که این آیه در مقام تشریع اصل 

دیده است و نه در مقام بیان نجاست محل تالقی سگ با حیوان،  ت حیوان شکارشده توسط سگ تعلیمحلیّ 
حیث اطالق نخواهد داشت )نکـ: خوئی، مقدمات حکمت از این حیث کامل نبوده و در نتیجه آیه از این 

 (.185، ص1ج ،1375 مظفر، /367-366صص، 5، ج1417
مختص به جایی است که « اصالة البیان» هدر مقام بیان بودن، آن است که قاعدمهم برای احراز  هنکت

شک داشته باشیم که متکلم از اساس آیا در مقام بیان است یا در مقام اهمال و اجمال که در این صورت 
در مقام بیان یک حکم  موالاصل بر آن است که در مقام بیان باشد نه مقام اهمال و اجمال. اما در جایی که 

د که بگوید اصل آن است که موال در مقام بیان دیگر احکام نیز باشد هیچ اصل عقالئی وجود ندار
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موال در مقام بیان یک حکم باشد در سودمند بودن کالم و خارج ساختن آن از  کههمینیرا ؛ زباشدمی
کند پس اینکه موال در مقام بیان حکم دیگری غیر از این حکم باشد نیازمند دلیل مستقلی اهمال کفایت می

 (.529، ص1، ج1352، است )نائینی
ْمَسْکَن َعَلْیُکْم ﴿ هشریف هآیبرای مثال 

َ
ا أ ت صید ( در مقام بیان حکم حلیّ 4 /5ه: )مائد ﴾َفُکُلوا ِممَّ

با دهان سگ  برخوردمحل  اینکه آیا در مقام بیان حکم طهارت و نجاسِت  ؛ اماتوسط سگ شکاری است
تواند ، نمی«اصالة البیان» هکند. بنابراین قاعدالبیان آن را اثبات نمی هاست یا خیر، اصال حیوان شکارشده

 اثبات کند که متکلم در مقام بیان تمام ابعاد موضوع و تمام قیود و شروط آن بوده است.
ش محدود به مقام کالم یا سیاقاست  در حال تکّلمبر این اساس وقتی متکلم در فضای خاصی 

توان ادعا کرد نمیدر همان فضای خاص و سیاق است و  مسألهمقام بیان  خاصی است، روشن است که در
بیان شد، اصالة البیان نیز  کهچنانو فضائی است و  شرایطابعاد موضوع نسبت به هر  هدر مقام بیان هم

 کند.چنین چیزی را اثبات نمی
مطلق در آیه را به خارج از توان الفاظ یا سیاق خاصی باشد، نمیای دارای فضای خاص این اگر آیهبنابر

ش نسبت به آن اطالق کالموقتی متکلم در مقام بیان آن نبوده،  زیرا ؛دادو توسعه آن فضا و سیاق تسّری 
 نخواهد داشت.

دانند ق مقدمات حکمت را شرط مینیز تحّق  عموماتاگر مبنای برخی از محققین که در 
مانند اطالقات پذیرفته شود، احراز در مقام بیان بودن در عمومات نیز ( 217، ص1409، آخوندخراسانی)

 .شرط خواهد بود

 ن در مقام تخاطب از انعقاد اطالقیقمانعیت وجود قدر مت -3-4
یکی دیگر از مقدمات حکمت، وجود نداشتن  ،انداصول مطرح کرده یبر اساس آنچه برخی از علما

-187صص، 1ج، 1375 مظفر، /247، ص1409، آخوندخراسانیقدر متیقن در مقام تخاطب است )
گفتگو کنند که هم  ،مطلق متکلم و مخاطب در خصوص فرد خاصی از افرادِ به این معنا که اگر  ؛(188

متکلم و هم مخاطب بداند که مورد گفتگو و تخاطب، آن فرِد مقّید است، در چنین مقامی اگر متکلم از 
لفظ مطلق استفاده کند و قید آن را ذکر نکند، قدر متیقن از این اطالق به کار برده شده، همان فرد خاصی 

ین قدر متیقنی در مقام تخاطب، مانع از انعقاد است که تخاطب بر محور او قرار داشته است که وجود چن
 اطالق دانسته شده است.

مطلقی به کار رود، قدر متیقن از آن اطالق،  هروشن است که اگر در سیاق خاص و فضای خاصی واژ
مطلق در خارج از آن سیاق و فضا، اطالقی نخواهد  هاساس واژهمان سیاق و فضا خواهد بود و بر این 

 قدمات حکمت نسبت به آن تمام نیست.چرا که م ؛داشت
ِه ِبِه َو اْلُمْنَخِنَقُة َو ﴿ هبرای مثال در آی ِهلَّ ِلَغْیِر اللَّ

ُ
ُم َو َلْحُم اْلِخْنزیِر َو ما أ َمْت َعَلْیُکُم اْلَمْیَتُة َو الدَّ ُحرِّ

ُبُع ِإالَّ  َکَل السَّ
َ
طیَحُة َو ما أ َیُة َو النَّ ُصِب اْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمَتَردِّ ْیُتْم َو ما ُذِبَح َعَلی النُّ ( 3 /5ه: مائد) ﴾ما َذکَّ

حرمت موارد ذکر شده، قیدی وجود ندارد که حرمت این موارد را به خوردن آنها اختصاص دهد و لفظ آن 
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، حرمت پوشیدن لباس تواند بر حرمت اکل این موارد، حرمت لمس آنها، حرمت خرید و فروش آنهامی
آن است که آید آیات سابق و الحق آن برمیسیاق از حمل شود؛ اما آنچه  امورا غیر این ی ساخته شده از آنها

که قدر متیقن از حرمت در چنین مقامی، آن است که های حالل و حرام است در مقام بیان خوراکیاین آیه 
قدر مقصود، حرمت خوردن آنها است نه حرمت لمس یا حرمت خرید و فروش یا امور دیگر؛ زیرا این 

َمْت َعَلْیُکُم »، مانع انعقاد اطالق برای تعبیر سیاق و فضای خاصمتیقن در این   .است شده« ُحرِّ
، 1409، آخوندخراسانیق مقدمات حکمت در عمومات )نکـ: همچنین بنابر مبنای اشتراط تحّق 

شوند مانع انعقاد عمومیت سیاق و فضای خاص که قدر متیقن در مقام تخاطب محسوب می (217ص
 .شوندمیمحسوب  تکّلمخارج از سیاق و فضای به برای الفاظ عام نسبت 

ت هدربار  احتمالی تاشکاال پاسخ به -4 چهارچوب سیاق و فضای عام و مطلق در  نسبی 
  نزول

یا با ابهامات داللت الفاظ عام و مطلق در خصوص آیات قرآن کریم ممکن است  نسبّیت دیدگاه
 .استضروری  هاآناشکاالتی مواجه شود که پاسخ به 

یم -4-1  فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن کر
ممکن است گفته شود نسبی دانستن داللت عمومات و اطالقات قرآن کریم در چهارچوب سیاق و 

و فرازمانی و که با اصل جاودانگی قرآن کریم  استفضای نزول، موجب محدود کردن قرآن به عصر نزول 
قرآن  هاگر آیآمده است که  چنین )ع(در روایتی از امام باقر . سازگار نیستفرامکانی بودن این کتاب آسمانی 

 طورهماندر حالی که قرآن  شدمیتنها نسبت به قوم خاصی نازل شده باشد با نابودی آن قوم، قرآن نیز نابود 
در  .(203، ص2، ج1380که نسبت به گذشتگان جریان داشت نسبت به سایرین نیز جریان دارد )عیاشی، 

، 1، ج1404، صفارخورشید و ماه تشبیه شده است )جریان دائمی قرآن به جریان  نیز روایات دیگر
داللت واژگان  هضرورت دارد گستربر این اساس  (.203، ص2، ج11، ص1، ج1380عیاشی،  /196ص

آیات محدود  سیاق و فضای نزولبه  هاآندانسته شود و داللت فراتر از عصر نزول  ،عام و مطلق قرآن کریم
 نشود.

چوب فضای نزول به اطالقات و عمومات در چهار نسبّیت ،اوالً باید گفت که  اشکالدر پاسخ به این 
کند که اطالقات و عمومات را تبیین می هبلکه فضای نزول محدود ،معنای اختصاص به فضای نزول نیست

 نسبّیتند داشت. در حقیقت در آن چهارچوب، اطالقات و عمومات در هر زمان و مکانی جریان خواه
 اتو عموم اتاطالق مندضابطهاطالقات و عمومات قرآنی در چهارچوب فضای نزول، به جریان صحیح و 

شود. در خصوص عصر نزول  هاآنکند نه اینکه موجب انحصار جریان کمک می متأخرعصرهای در 
فرامکانی بودن گونه تنافی با جاودانگی قرآن و فرازمانی و هیچداللت واژگان عام و مطلق  نسبّیتبنابراین 

 کند.بلکه آن را منضبط می ،قرآن ندارد
زیرا  ؛نخواهد بود هاآناختصاص برخی آیات قرآنی به فضای نزول، به معنای نفی جاودانگی  ،ثانیاً 

تواند ابدی و جاودان باشد. به عبارت دیگر های برآمده از آیات مختص به عصر نزول، میمعارف و پیام
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گیری از ضوابط تعمیم در محاورات توان با بهرهحتی در آیاتی که قطعًا به عصر نزول اختصاص دارند می
انی های فراگیر، فرازمرف و پیامء خصوصیت، تنقیح مناط، تناسب حکم و موضوع و ... معاالغاعرفی نظیر 

 و فرامکانی را استخراج نمود.
 .نازل شده است جمیلعموی پیامبر )ص( و همسر او امابولهب  هدربارمسد  هآیات سوربرای مثال 

 مانند این پیام کهاست؛ اما پیام و معارف این سوره همواره زنده  ،ابولهب در سال دوم هجری از دنیا رفت
خویشاوندی با اولیاء الهی اگر با ایمان و هدایت همراه نباشد، هیچ سودی ندارد و به آتش دوزخ منتهی 

ْغنَی ﴿ هآیشود. می
َ
این پیام را به دشمنان دین الهی در هر زمان نیز در این سوره  ﴾َعْنُه َماُلُه َو َما َکَسَب  َما أ

تواند مانع رسیدن عذاب الهی به آنان نمی درنهایت اهآنهای کند که اموال و دارائیو مکانی گوشزد می
 شود.

مسد، با ارتباط آن با یک شخصیت تاریخی در  هکه جاودان بودن آیات سورگردد به این ترتیب روشن می
و نباید تصور کرد که جاودان دانستن این سوره، متوقف بر آن باشد که نزول سوره ندارد منافاتی عصر نزول 

و همسر او انکار شود و به جای این شخصیت تاریخی، معانی عام و فراگیری از  در خصوص ابولهب
 . ارائه شود تا هر دشمنی در طول تاریخ را شامل شود« َأبِی َلَهب  »واژگانی چون 

 ،بلکه در برخی آیات ،ندااند فراوانکه ناظر به عصر نزولدر قرآن کریم این سوره آیات آیات مشابه 
منافاتی با بقاء پیام و و در عین حال، از بین رفته است از نزول  متأخر هایسدهدر  هاآنموضوع اساسًا 

تحریم ازدواج با همسران مربوط به آیات نمونه موضوع برای د. نندارو جاودانگی قرآن معارف آن آیات 
َو ما کاَن ... ﴿ :از نزول از بین رفته است متأخر هایسالدر ، آن حضرتبعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( 

َبدًا ...
َ
ْزواَجُه ِمْن َبْعِدهِ أ

َ
ْن َتْنِکُحوا أ

َ
ِه َو ال أ ْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَّ

َ
 همچنین .(53 /33 حزاب:أ) ﴾َلُکْم أ

َها ﴿ایشان از بین رفت  رحلتپس از نیز برای پیامبر اکرم )ص(  هازدواج بدون مهریموضوع تجویز  یُّ
َ
یا أ

ا  ِبيُّ ِإنَّ تيالنَّ ْزواَجَك الالَّ
َ
ْحَلْلنا َلَك أ

َ
راَد  أ

َ
ِبيِّ ِإْن أ ًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسها ِللنَّ

َ
ُجوَرُهنَّ ... َو اْمَرأ

ُ
آَتْیَت أ

ْن َیْسَتْنِکَحها خاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنیَن ...
َ
ِبيُّ أ نهی از بلند کردن صدا نزد . (50/ 33 حزاب:أ) ﴾النَّ
رش به پایین آوردن صدا نزد ایشان، پس از رحلت ها و سفااکرم )ص( و صدازدن ایشان از پشت اتاق پیامبر

ِبيِّ َو ال َتْجَهُروا َلُه ﴿ :ایشان فاقد موضوع شده است ْصواَتُکْم َفْوَق َصْوِت النَّ
َ
ذیَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا أ َها الَّ یُّ

َ
یا أ

ْنُتْم ال َتْشُعُروَن ِباْلَقْوِل َکَجْهِر َبْعِضُکْم 
َ
ْعماُلُکْم َو أ

َ
ْن َتْحَبَط أ

َ
ْصَواَتُهْم ِعنَد  ؛ِلَبْعض  أ

َ
وَن أ ِذیَن َیُغضُّ ِإنَّ الَّ

ُه ُقُلو  ِذیَن اْمَتَحَن اللَّ ْوَلئَك الَّ
ُ
ِه أ ْقَویبَه َرُسوِل اللَّ ِذیَن  ْم ِللتَّ ْجٌر َعِظیٌم؛ ِإنَّ الَّ

َ
ْغِفَرٌة َو أ ن ُیَناُدوَنَك مِ  َلُهم مَّ

ْکثرَ 
َ
 .(4-2 /49 )حجرات: ﴾ُهْم اَل َیْعِقُلوَن َوَراِء الْحُجَراِت أ

یا ای را از آن استثناء کرد توان هیچ آیهگیرد و نمیجاودانه بودن قرآن کریم، تمام آیات قرآن را در بر می
گونه های قابل استخراج از اینزیرا معارف و پیام ؛ادعا کرد که این دست از آیات جاودانه و فرازمانی نیستند

 د.نآیات، اختصاصی به عصر نزول ندار
، منافاتی با جاودانه و فرازمانی دانستن آن آیات ستگی و ارتباط آیات با فضای نزولبر این اساس پیو

رازمانی بودن نسبی شدن آیات عام و مطلق نیز در چهارچوب فضای نزول نیز منافاتی با ف کهچنان ؛ندارد
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ارتباط آیات قرآن از فضای نزول گسسته قرآن کریم ندارد و صحیح نیست با استناد به جاودانگی قرآن، 
 .شود

 )ع( بیتاهلتعمیم آیات به خارج از سیاق و فضای نزول در روایات -4-2
 اق واطالقات و عمومات قرآنی در چهارچوب سی نسبّیتاشکال دیگری که ممکن است بر دیدگاه 

)ع( است  بیتاهلخارج از فضای نزول و فراسیاقی آیات در روایات  هایفضای نزول مطرح شود، تعمیم
فراتر به آیات، از چهارچوب سیاق و فضای نزول  گیری و استنادبهره)ع(  بیتاهلزیرا در بسیاری از روایات 

 رفته است.
ُه َنْفسًا ِإالَّ ما ﴿ هآیبرای مثال  ُف اللَّ مربوط به عدم  ه،( به شهادت سیاق آی7/ 65طالق: ) ﴾آتاهاال ُیَکلِّ

اما در روایتی از امام صادق )ع( با ؛ بیش از توان مالی هر فرد استبه همسران تکلیف به پرداخت نفقه 
اشاره به عدم قدرت مردم بر معرفت )شناخت ذات مقدس خداوند متعال(، عدم تکلیف مردم به معرفت را 

 .(163، ص1، ج1407)کلینی،  رده استک مستند هآیهمین به 
ُح ﴿ ههمچنین در آی نْهْم ُیَذبِّ ْهَلَها ِشَیًعا َیْسَتْضِعُف َطائَفًة مِّ

َ
ْرِض َو َجَعَل أ

َ
ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل فِی اْْل

ْبَناَءُهْم َو َیْسَتْحِی ِنَساَءُهْم 
َ
ن نَُّمنَّ  أ

َ
یُد أ ُه کَاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن؛ َو ُنِر ْرِض ِإنَّ

َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوْا فِی اْْل َعلَی الَّ

ْرِض َو ُنِرَی ِفْرَعْوَن َو َهاَماَن َو ُجُنوَد َو نَ 
َ
َن لَهْم فِی اْْل ًة َو نَجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن؛ َو ُنَمکِّ ئمَّ

َ
ُهَما ِمْنُهم ْجَعَلُهْم أ

ا َکاُنوْا یَحَذُروَن  ِذیَن اْسُتْضِعُفوْا فِی »مقصود از  آیدبرمیاز سیاق آیه  کهچنان ،(4/ 28)قصص:  ﴾مَّ الَّ
ْرِض 

َ
پس از به نبوت رسیدن  ولی ،ضعیف شده بودندتکه در حکومت فرعون،  انداسرائیلبنیقوم « اْْل

)ع(،  بیتاهلد اما در روایات متعّد  ؛رسندن مینابودی فرعون، به تمکّ از میان آنان و )ع( حضرت موسی 
 /180، ص2ج ،1413مفید، /506ص ،1414، البالغهنهج) اندایشان خود را مشمول این آیه دانسته

 (.315، ص313، ص1410کوفی، فرات /79، ص1403؛ 479، ص1376، بابویهابن
ِه ُخُمَسُه َو ﴿ ؛خمس است هدیگر آی هنمون نَّ ِللَّ

َ
ن شَیء  َفأ َما َغِنْمُتم مِّ نَّ

َ
ُسوِل َو ِلِذی َو اْعَلُموْا أ ِللرَّ

بَی  نَزْلَنا َعلَی  َو اْلَیَتاَمی اْلُقْر
َ
ِه َو َما أ ِبیِل ِإن ُکنُتْم َءاَمنُتم ِباللَّ َعْبِدَنا َیْوَم اْلُفْرَقاِن َیْوَم  َو اْلَمَساِکیِن َو اْبِن السَّ

ُه َعلَی  اْلَتَقی اْلَجْمَعاِن  د مربوط به در میان آیات متعّد آن ( که سیاق 41 /8 نفال:أ) ﴾ء  َقِدیٌر شَی  ُکل   َو اللَّ
َما َغِنْمُتم»غنیمت جنگی از  هجنگ بدر، ظهور در اراد ، )ع( بیتاهلاما بر اساس روایات متعدد  ؛دارد« َأنَّ

تجارت، گنج و معادن طال و نقره و آهن کسب و همچون سود  و سودی فائدهپرداخت خمس نسبت به هر 
-121، ص4، ج1407طوسی،  /548-539، ص1ج، 1407)نکـ: کلینی،  استتعمیم داده شده  و ...
124.) 

و خارج از فضای نزول تعمیم فراسیاقی )ع( در  بیتاهلباید گفت که روایات  اشکالدر پاسخ به این 
روشن وجه تعمیم هر یک  ،هاآنتبیین مختلف جای داد که با  هتوان در چند دستآیات قرآن کریم را می

 :شودمی
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بلکه  ند؛نیست یهمعنا و مفهوم آحدود و مرزهای آیه و تبیین  در مقام تفسیرِ روایاتی هستند که اول  هدست
َفَخَرَج ﴿ هآی ،مدینهامام حسین )ع( در هنگام خروج از  برای نمونهد. نشونوعی اقتباس از آیه محسوب می

ِنی ِمَن اْلَقْوِم  ُب قاَل َربِّ َنجِّ اِلِمیَن ِمْنها خاِئفًا یَتَرقَّ َو ﴿ هآی ،هنگام ورود به مکهو  (21 /28 )قصص: ﴾الظَّ
َه ِتْلقاَء َمْدیَن قاَل َعسی ا َتَوجَّ ِبیِل  َلمَّ ْن یْهِدیِنی َسواَء السَّ

َ
ی أ بِّ  اندکردهرا تالوت  (22 /28 )قصص: ﴾َر

ایشان  شرایطتالوت این آیات تنها برای اشاره به تشابه  ،بر این اساس .(86-85صص، 1417)ابومخنف، 
همچنین  ن ایشان.أدر ش هاآننه به معنای تفسیر این آیات یا نزول  ؛حضرت موسی )ع( بوده است شرایطبا 

ا ِخْفُتُکْم ﴿ هاز امام صادق )ع( روایت شده است که امام زمان )ع( پس از ظهور، آی  ﴾َفَفَرْرُت ِمْنُکْم َلمَّ
حضرت موسی )ع( و مربوط به نیز آن که ( 174، ص1397کند )نعمانی، را تالوت می( 21 /26 )شعراء:
به شرایط ( امام زمان )ع شرایطبه تشابه به صورت ضمنی،  و موران او استأو ماز فرعون  ویخوف 

 حضرت موسی )ع( اشاره دارد.
 ؛باشدبه همراه داشته را گوناگونی های اغراض و انگیزه تواندها از آیات قرآن کریم، میاقتباس گونهاین

ل به خیر، بر طرف کردن أ، تشبیه و تمثیل موضوعی به موضوع آیه، تفتقریب به ذهنتبرک و تیّمن،  مانند
داللتی بر  ،که از آنجا که در مقام تفسیر و بیان معنای آیات نیستند قبیلاغراضی از ایناستنکار مخاطب و 

 .ندارندتوسعه یا تضییق معنای آیه 
و معنای متفاوتی از معنای بینجامد اقتباس از آیات قرآن کریم حتی ممکن است به بازآفرینی معنای آیه 

َواِب ِمْثَل »که در روایت امام رضا )ع( آمده است چنان ؛داشته باشدبه دنبال آیه  َك َأْن َتُکوَن َلَك ِمَن الثَّ ِإْن َسرَّ
، بابویهابن« )َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظیما َمَعُهْم  ُکْنُت  یا َلْیَتِني َفُقْل َمَتی َما َذَکْرَتهُ  (ع)َما ِلَمِن اْسُتْشِهَد َمَع اْلُحَسْیِن 

ُفوَز َفْوزًا َعِظیما َمَعُهْم  ُکْنُت  یا َلْیَتِني﴿ عبارت (130، ص1376
َ
قرآن  هاقتباس از آی (73 /4 )نساء: ﴾َفأ

و  های جنگغنیمت« فوز عظیم»از  هاآنمقصود  ول شده از زبان منافقان نقکه در قرآن کریم کریم است 
شهادت در رکاب امام حسین )ع( و به معنای « فوز عظیم»اما در این روایت،  ؛منافع دنیایی است

 .در نظر گرفته شده استمنافع معنوی و اخروی برخورداری از 
به معنای هرگز  بیت )ع( چه در سخن خطیبان و شاعران،چه در روایات اهل اقتباس از آیات قرآن کریم،

رومی نیز در شعری از ابن نمونهشود؛ به عنوان د و مشروط به حفظ معنای سیاقی آیه تا مقیّ نیست تفسیر آیه 
حاجاتی  في منعی/ لقد انزلُت  في مدحك ما أخطأَت  اقتباس با تغییر معنا همراه بوده است: لئن أخطأُت 

 ،است که خیر و نفعی در آن نیست جاییدر این بیت، « بواد غیر ذی زرع»بواد غیر ذی زرع؛ که مقصود از 
 ،1ج ،1996بوده است )تهانوی،  مکه است که بدون آب و رویش گیاه ،که در قرآن کریم مقصودحال آن

 (.243-242صص
به نیست و اشکالی در تفسیر آن نامعتبر بودن ا نادیده گرفتن سیاق یبه معنای بنابراین روایات اقتباسی، 

 د.نکناطالقات و عمومات در چهارچوب سیاق و فضای نزول وارد نمی نسبّیت دیدگاه
اند که منطبق بر اند، روایاتیدوم از روایاتی که آیات را به خارج از سیاق و فضای نزول تعمیم داده هدست

مناط یا ...، حکم آیه را به خارج از سیاق نیز تعمیم ء خصوصیت یا تنقیح الغاضوابط عرفی همچون 
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ُه َنْفسًا ِإالَّ ما آتاها﴿ هدر آی برای مثال اند.داده ُف اللَّ ( که مربوط به عدم تکلیف به 8 /65 )طالق: ﴾ال ُیَکلِّ
، هیچ «تکلیف بیش از توان»عموم عقال برای حکم عرف و پرداخت نفقه بیش از توان مالی هر فرد است 

بلکه تکلیف بیش  ؛را منحصر به امور مالی بدانند این حکمکنند تا تصور نمیخصوصیتی برای امور مالی 
بر این اساس، عرف در این آیه به راحتی خصوصیت را نادیده  ؛کننداز توان را در هر امری، تقبیح می

توان گفت مناط قطعی نفی تکلیف به که میچنان ؛دهدد دیگر تعمیم میگیرد و حکم آن را به موارمی
قبح تکلیف بیش از »پرداخت نفقه بیش از توان که در این آیه به آن اشاره شده است، همان حکم عقلی بر 

 بنابراین روایت امام صادق )ع( در استناد به این آیه برای نفیندارد. اختصاص است که به امور مالی « توان
ء خصوصیت و الغادر  ر همین برداشت عرفی و منضبط عقال، در حقیقت مبتنی بتکلیف مردم به معرفت

 .تنقیح مناط است
تضادی با بیت )ع( ندارد، مند و مبتنی بر قواعد عرفی که اختصاصی به اهلهای ضابطهگونه تعمیماین
، واژگان عام و مطلق ابتداء در دیدگاهاین زیرا بر اساس  ؛عمومات و اطالقات ندارد نسبّیت دیدگاه

ء خصوصیت یا تنقیح الغادر آن آیه،  هرگاهبعد  هشوند و در مرحلچهارچوب سیاق و فضای نزول تفسیر می
 .شودمیمناط قطعی، عرفیت داشته باشد حکم آیه به خارج از سیاق و فضای نزول تعمیم داده 

اند و معنای ارائه عرفی هحاوررج از ضوابط و اصول مخا اند کهاز روایات تعمیمی، روایاتیسوم  هدست
از روایات، معانی باطنی قرآن کریم را بیان  گونهاین .، منطبق بر قواعد محاورات عرفی نیستهاآن شده در

از یک آیه در روایتی  شدهبیانبه عبارت دیگر اگر معنای )ع( اختصاص دارد.  بیتاهلکنند که فهم آن به می
خارج از اگر اما  ؛شودباشد، تبیین ظاهر قرآن دانسته می همحاورعرفی )ع(، منطبق بر اصول  بیتاهلاز 

 .شودعرفی باشد، به عنوان باطن قرآن شناخته می هاصول محاور
اختصاصی به  ،تفسیر آیات به معانی و مفاهیمی خارج از قواعد عرفی و به عنوان باطن آیه در عین حال،
سراسر آیات قرآن کریم جریان دارد و روایات بلکه در  ؛عام و مطلق قرآن کریم ندارد واژگانمعانی فراسیاقی 

تیُکْم ﴿ هدر آی نمونهشود. به عنوان متعددی در این زمینه یافت می
ْ
ْصَبَح ماُؤُکْم َغْورًا َفَمْن َیأ

َ
ْیُتْم ِإْن أ

َ
 َرأ

َ
ُقْل أ

 /176ص، 1397، امام معرفی شده است )نعمانی، «ؤکمما»معنای باطنی  ،(30 /67 ملک:) ﴾ِبماء  َمعین  
ْیِن َیْلَتِقَیاِن ﴿ ه( یا در آی379، ص2، ج1404قمی،  ْؤُلُؤ َو اْلَمْرَجاُن ...  َمَرَج اْلَبْحَر  ﴾یَخُرُج ِمنْهَما اللُّ

حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( و معنای  ،«البحرین»معنای باطنی  ،(22و  19 /55 رحمن:ال)
، 1410فرات کوفی، امام حسن )ع( و امام حسین )ع( ذکر شده است ) ،«ؤ و المرجاناللؤل»باطنی 

ْسَقْیناُهْم ماًء َغَدقاً ﴿ هدر آیچنین هم .(460ص
َ
یَقِة َْل ر ْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلی الطَّ

َ
( 16 /72 جن:) ﴾َو أ

 ه( در آی560، ص10ج ،1372طبرسی، ائمه بیان شده است ) هناحی، علم کثیر از «ماء غدقا»معنای باطنی 
ِه اْثنا َعَشَر َشْهرًا في﴿ ُهوِر ِعْنَد اللَّ َة الشُّ ِه ... ِإنَّ ِعدَّ اْثنا »نیز معنای باطنی  ،(36 /9 توبه:) ﴾ِکتاِب اللَّ

های برای اطالع از نمونه؛ 149، ص1411دوازده امام معصوم )ع( معرفی شده است )طوسی، « َعَشَر َشْهراً 
 هرسد روایاتی که آیبه نظر می. (134-133صص، 1، ج1386در روایات نکـ: بابایی، بیشتر معانی باطنی 

ِذیَن اْستُ ﴿ ن نَُّمنَّ َعلَی الَّ
َ
یُد أ ْرِض َو نَج َو ُنِر

َ
ًة َو نَجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن ْضِعُفوْا فِی اْْل ئمَّ

َ
 قصص:) ﴾َعَلُهْم أ
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ِذیَن اْسُتْضِعُفواْ »زیرا  ؛برشمردنیز باید از معانی باطنی آیه  ،اند)ع( منطبق دانسته بیتاهلبر ( را 5 /28 « الَّ
نهْ »ر و به تعبیدر این آیه مسبوق به عهد است  که مربوط به اشاره دارد  پیشینش هدر آی« ْم َیْسَتْضِعُف َطائَفًة مِّ

 است.توسط فرعون  اسرائیلگروهی از بنیاستضعاف 
بر اساس قواعد و ضوابط عرفی فراتر از فهم عرف باشد و هر معنایی که به صورت کلی به هر حال 

شود که البته دانسته می د به روایات باشد، معنای باطنتعبّ مبتنی بر صرفًا بلکه  ،نباشد درک قابلمحاورات 
گاه به بطون قرآن کریم بیت اهلاز کسی غیر از  معانی باطن گونهاین )نکـ:  اند، پذیرفتنی نیست)ع( که آ

 .(136-135صص، 1، ج1386بابایی، 
اند بر این اساس روایاتی که واژگان عام یا مطلق قرآن کریم را خارج از سیاق و فضای نزول تعمیم داده

 ح مناط نباشد، نیز از معانی باطنء خصوصیت یا تنقیالغااگر مبتنی بر ضوابط و قواعد عرفی همچون 
چنین معانی خارج از  ه)ع( است و سایرین مجاز به ارائ بیتاهلشوند که از اختصاصات محسوب می

 .خواهند بودضوابط و قواعد عرفی ن
چهارم از روایات تعمیمی، روایاتی هستند که حکم شرعی مطرح در یک آیه را از موضوع آن آیه به  هدست

تبیین شریعت، این )ع( در تشریع یا  بیتاهلاند که با توجه به شأن خاص سایر موضوعات تعمیم داده
شأن آن که  طورهمان)ع(  بیتاهلبنابراین  .عملکرد نیز اختصاص به ایشان دارد و برای سایرین جایز نیست
د حرمت آیات متعّد ربای بین پدر و پسر را از را دارند که عمومات آیات قرآن کریم را تخصیص بزنند و مثاًل 

(، به 137-135، ص18، ج1409؛ حرعاملی، 147، ص5، ج1407کلینی، تخصیص بزنند )نکـ: ربا 
را به موضوعات دیگر تعمیم دهند و مثاًل حکم وجوب  قرآنیهمین صورت شأن آن را دارند که احکام 

نسبت به سایر غنائم مانند سود  ،مطرح شدهغنیمت جنگی که در قرآن کریم برای را پرداخت خمس 
 د.نگنج و معادن و ... تعمیم دهتجارت، 

ء خصوصیت، الغا)ع( در مقام تفسیر آیات قرآن کریم )و نه در مقام اقتباس،  بیت اهلبنابراین رویکرد 
واژگان عام یا مطلق قرآن کریم در چهارچوب  نسبّیتبیان باطن یا بیان حکم شرعی(، مخالفت و تضادی با 

 .سیاق و فضای نزول ندارد
، لآیات و غفلت از توجه به سیاق و فضای نزو هبطتعمیم بدون ضا نیز )ع( بیتاهلدر برخی روایات 

برخی از  گزارش دادند کهوقتی به امام رضا )ع(  آمده استروایت در  کهچنان ؛مورد مذمت قرار گرفته است
یَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیال﴿ همردم کوفه با استناد به عمومیت آی ُه ِلْلکاِفر  ،(141 /4 نساء:) ﴾َو َلْن َیْجَعَل اللَّ

بلکه به آسمان رفته است، امام رضا )ع( آنان را تکذیب کرد و  ،که امام حسین )ع( کشته نشدهاند مدعی
، 2، ج1378، بابویهابن)فرمود: ن معرفی یه را تنها نفی حجت علیه مؤمنامقصود از نفی سبیل در آ

 هدر مقام محاکمسیاق بیانگر آن است که این تفسیر امام، مبتنی بر سیاق آیه است زیرا  .(204-203صص
ُه ﴿: ندارند مؤمنانروز قیامت، کافران هیچ حجتی علیه  ُه َیْحُکُم َبْیَنُکْم َیْوَم اْلِقیاَمِة َو َلْن َیْجَعَل اللَّ َفاللَّ

یَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیالً   (.141 /4 نساء:) ﴾ِلْلکاِفر
حضرت از که شبهه شده بود  شخصی برایاین آیه که عمومیت  است در روایت دیگری نقل شده

ای از شوند و عدهکنند و گاه پیروز میجنگ می مؤمنانکافران علیه است که : پس چگونه پرسید)ع(  علی
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و به او د ندهتذکر میآیه در پاسخ به او فقط به سیاق نیز ؟ حضرت علی )ع( رسانندن را به قتل میامنؤم
یَن ﴿فرماید: نزدیک بیا و سپس می :دنگویمی ُه ِلْلکاِفر ُه َیْحُکُم َبْیَنُکْم َیْوَم اْلِقیاَمِة َو َلْن َیْجَعَل اللَّ َفاللَّ

، 5، ج1412طبری،  /338، ص2، ج1411نیشابوری، حاکم) (141 /4 نساء:) ﴾َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیالً 
 .(214ص

)ع( نه تنها تضادی با نسبی دانستن عمومات و اطالقات قرآن کریم در  بیتاهلروایات  بنابراین
چهارچوب سیاق و فضای نزول ندارند، بلکه در همین روایات شواهدی بر تفسیر نسبی اطالقات و 

 .دنشوعمومات یافت می

ین -4-3  و فضای نزول سیاق هصارفه بودن قر
صارفه معتبر  هزول را تنها در حد یک قرینبرخی از نویسندگان معاصر قرائنی چون سیاق و فضای ن

اما اگر از عبارتی دو معنا احتمال داده شود که  ،کنداند که تنها معانی ناسازگار و متناقض را نفی میدانسته
ناسازگار نیست هرچند یکی از دو معنا از دیگری با سیاق سازگارتر باشد،  ،کدام با جمالت قبل و بعدهیچ

اند تا معنای سازگارتر را به گوینده منتسب کند )نکـ: بابایی، معینه نپذیرفته هدر اینجا سیاق را به عنوان قرین
 (.80، ص2، ج1391بابایی،  /285 -284صص، 2، ج1386

ْرِض جاِعِل اْلَمالِئَکِة ُرُساًل ﴿در آیه کریمه  اند کهگفته برای مثال
َ
ماواِت َو اْْل ِه فاِطِر السَّ اْلَحْمُدِللَّ

ْجِنَحة  َمْثنی
َ
وِلي أ

ُ
یُد ِفي اْلَخْلِق ما َیشاءُ  أ باَع َیِز َیِزیُد ِفي »برای جمله  ،(1 /35 )فاطر: ﴾َو ُثالَث َو ُر

ا در خلق بالهای فرشتگان آنچه شود: ممکن است مقصود این باشد که خددو معنا تصور می« اْلَخْلِق 
افزاید و افزاید و ممکن است مقصود این باشد که خدا در خلق موجودات آنچه بخواهد میبخواهد می

توان شود؛ پس نمیهریك از این دو معنا با سیاق سازگار است و سبب ناهماهنگی در سخن خداوند نمی
، 1388بابایی و دیگران،  /95 -94صص، 1383کند )رجبی، گفت سیاق معنای اول را تعیین می

 (.122ص
سیاق منجر به نسبی شدن معنای عمومات و اطالقات دیگر ، اگر این ادعا پذیرفته شودروشن است که 

عام یا مطلقی در سیاق خاصی صادر شده باشد، در عین سازگارتر بودن معنای  هزیرا وقتی واژ ؛نخواهد شد
صارفه بدانیم،  هنسبی با سیاق، معنای فراگیرتر نیز با سیاق ناسازگار نیست و وقتی سیاق را صرفًا یک قرین

ر است؛ پس زیرا معنای غیر نسبی نیز با سیاق سازگا ؛توانیم واژگان عام و مطلق را حمل بر نسبیت کنیمنمی
 توان با استناد به سیاق، معنای نسبی را متعین دانسته و معنای فراگیر و غیرنسبی را نفی نمود.نمی

 در پاسخ به این اشکال باید گفت:
مشهور نزد علماء اصول و  هصارفه، با قاعد هادعای محدود کردن نقش سیاق تنها به عنوان یک قرین ،اوالً 

ظاهر دانستن امر در وجوب، در صورت وقوع آن در سیاق حظر یا توهم شود که به رغم تفسیر نقض می
 /65، ص1403حلی، محقق /183، ص1، ج1417دانند )نکـ: طوسی، حظر، آن را ظاهر در وجوب نمی

 -342صص، 4، ج1417صدر،  /77، ص1409آخوندخراسانی،  /182، ص1، ج1430قمی، میرزای
َو ِإذا َحَلْلُتْم ﴿ ه(. برای مثال در آی67، ص1، ج1375مظفر،  /205، ص2، ج1417ئی، خو /343
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؛به این دلیل امر به صید کردن پس از خروج از احرام، ظهوری در وجوب ندارد ،(2 /5 :همائد) ﴾َفاْصطاُدوا
نُتْم ُحُرمٌ  َغیْر  ﴿بعد از حظر که 

َ
ْیِد َو أ ( واقع شده است و تنها ظاهر در رفع آن 1 /5ه: مائد) ﴾مُحلیِّ الصَّ

، 1، ج1407زمخشری،  /239، ص3، ج1372طبرسی،  /423، ص3تا، جحظر است )نکـ: طوسی، بی
 (.162، ص5، ج1417طباطبایی،  /8، ص2، ج1420بغوی،  /602ص

نامتناسب این در حالی است که معنای وجوب در چنین سیاقی، معنایی متناقض، متضاد، ناهماهنگ یا 
اما با این حال، سیاق موجب کنارگذاشتن این معنا شده و معنای ترخیص و تجویز را  ،شودمحسوب نمی

کند. به عبارت دیگر در امر صادر شده پس از حظر یا توهم حظر، هیچ یک از دو معنا )چه متعین می
چگونه در اینجا  ،ه را داردصارف هپس اگر سیاق تنها نقش قرین ؛وجوب چه ِصرف تجویز( ناسازگار نیستند

در اینجا ظاهر در  ،شودو با وجود آنکه امر، معمواًل ظاهر در وجوب دانسته می داشتهمعینه را  هنقش قرین
 شود؟ف تجویز و رفع حظر دانسته میِصر

است که از مصادیق سیاِق « تناسب حکم و موضوع» هنقض دیگری که بر این ادعا وارد است قاعد ،ثانیاً 
( و در بسیاری از موارد به تضییق موضوع 101، ص1383شود )رجبی، در یک جمله محسوب می کلمات

َیاُم ... َفَمْن کاَن ِمْنُکْم ﴿ هشود؛ برای مثال در آییا حکم منجر می ِذیَن َءاَمُنوْا ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ َها الَّ یُّ
َ
َیأ

ْو َعلی
َ
یضًا أ   َمر

ُ
ام  أ یَّ

َ
ٌة ِمْن أ ( هرچند موضوع مطرح شده در آیه برای ترخیص 184 /2ه: )بقر ﴾َخَر َسَفر  َفِعدَّ

اما تناسب حکم و موضوع داللت بر آن دارد که مقصود از مریض، تنها  ،در ترک روزه، مطلق مریض است
پس بسیاری از امراض که روزه گرفتن  ،یا مشقت شدید داردیضانی است که روزه بر آنان ضرر آن گروه از مر

تاثیری در آنها ندارد به دلیل تناسب حکم و موضوع، مشمول حکم مطرح شده در آیه مبنی بر ترخیص ترک 
 روزه نیستند.

پذیرفته شده در محاورات عرفی، حتی توسط مدعیان صارفه بودن  هاعتبار این قاعده به عنوان یک قاعد
و  132-131صص، 2، ج1386بابایی،  /143، ص1383ار شده است )رجبی، سیاق نیز اذعان و اقر هقرین

به هیچ عنوان با معنای دوم ناسازگار « تناسب حکم و موضوع»(؛ این در حالی است که 151-150صص
تر و سازگارتر است و در عین حال، موجب تعیین آن بلکه تنها با یکی از دو معنا، مناسب ،شودتلقی نمی

هیچ « مریض»معنای مطلق از  همثال فوق، سیاق و تناسب حکم و موضوع، با اراد شود. درمعنا می
تر و سازگارتر مناسب« مریضی که روزه بر او ضرر یا مشقت دارد»بلکه تنها با معنای  ،ناسازگاری ندارد

 اما فهم عرفی و به اعتراف خصم، سیاق داللت بر تعیین این معنا دارد. ،است
فراگیر  یک از دو معنای عمومیِت هیچ هدر سیاق خاصی صادر شود هرچند اراد اگر عام به همین صورت

معینه،  هاما سیاِق خاص به عنوان یک قرین ،کندنسبی، کالم را نامتناسب و ناهماهنگ نمی و عمومیِت 
 شود.موجب ظهور عام در نسبّیت می

 هقرینه بودن سیاق تنها به دلیل دفع ناسازگاری و تضاد سخن گوینده نیست که صرفًا یک قرین ،ثالثاً 
بلکه قرینه بودن آن برای حفظ انسجام و رعایت ارتباط و تناسب حداکثری کالم  ،صارفه محسوب شود

اسب است و گوینده است. بنابراین اگر برای یک عبارت، سه معنا تصور شود که معنای اول با سیاق نامتن
معنای دوم با سیاق متناسب است و اما معنای سوم تناسب بیشتری با سیاق دارد و انسجام و ارتباط اجزاء 
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کند و صارفه دفع می معنای اول را به عنوان یک قرینهکالم با آن بیشتر محقق است، در این صورت سیاق 
اما در خصوص کند؛ معینه برای حفظ انسجام حداکثری سخن، تعیین می همعنای سوم را به عنوان یک قرین

 کند.معنای دوم، ساکت است و بدون آنکه صارف از آن باشد انتساب آن به گوینده را نیز اثبات نمی
صارفه  هنامتناسب، قرین فراسیاقی در عمومات وارد شده در سیاق خاص نیز سیاق، نسبت به معانی

معینه است؛ اما نسبت به  ه، قریناست ترین معانیترین و منسجممتناسبی سیاقی که معنااست و نسبت به 
ساکت است و نه انتساب آنها را به ف انسجام حداکثری است، خال ولیفراسیاقی که تناسب دارد معانی 

 کند.کند و نه اثبات میگوینده نفی می
دهد که مقصود کند و نشان میدارای اطالق، مقام بیان متکلم را تعیین می هایتسیاق در عبار ،رابعاً 

اما لفظ اطالق  ،متکلم از ابتداء در چه مقامی انعقاد یافته است. پس در مواردی که سیاق خاص باشد
تا  زیرا متکلم در مقام بیان آن نبوده است ؛توان مقصود بودن اطالق را به متکلم نسبت دادداشته باشد، نمی

ْجِنَحة  َمْثنی﴿ هکالمش نفیًا یا اثباتًا داللتی بر آن مقام داشته باشد. مثاًل در آی
َ
وِلي أ

ُ
یُد  أ باَع َیِز َو ُثالَث َو ُر

خدا در »اطالق ندارد تا برای آن معنای « َیِزیُد ِفي اْلَخْلِق »عبارت (، 1/ 35)فاطر:  ﴾ِفي اْلَخْلِق ما َیشاءُ 
زیرا سیاق آیه بیانگر آن است که آیه در مقام بیان  ؛احتمال داده شود« افزایدمیخلق موجودات آنچه بخواهد 

بنابراین در اینگونه موارد  ؛های مالئک است نه در مقام بیان افزایش مخلوقاتتعّدد و شمارش تعداد بال
 .استناد به اطالق درست نیست زیرا مقدمات آن از جمله در مقام بودن متکلم، تمام نیست

 گیریهنتیج
از یک سو به مورد و سبب نزول انحصار ندارند و از سوی دیگر بیگانه . واژگان عام و مطلق قرآن کریم 1
دارای معنایی نسبی و در ارتباط با سیاق و فضای نزول نیستند. واژگان عام و مطلق قرآن کریم و بی

که فهم ارتکازی عرف نیز از واژگان عام و مطلق، معنایی نسبی در چنان ،اندچهارچوب سیاق و فضای نزول
 .است تکّلمچهارچوب سیاق و فضای 

از باب حجیت ظواهر است، تا « اصالة االطالق»و « اصالة العموم». از آنجا که حجیت و اعتبار 2
شت؛ حال ر نخواهند دااین اصول اعتبا ،زمانی که این واژگان، ظهور در عمومیت و اطالق نداشته باشند

هایی وجود داشته باشد، الفاظ عام و ها و محدودیتای، خصوصیتیا سیاق آیه آنکه وقتی در فضای نزول
کم نسبت به شمول فراتر از سیاق و فضای یا دستظهور خواهند داشت مطلق از اساس در معنای نسبی 

ها جریان نخواهد در آن« اصالة االطالق» و« اصالة العموم» و فاقد ظهورند و در نتیجهنزول، مورد شک 
اصلی دیگر یعنی احراز در مقام بیان بودن متکلم و وجود دو شرط نیز  انعقاد اطالقدر خصوص  .داشت

در صورت وجود خصوصیت در سیاق و فضای نزول، نداشتن قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح است که 
 .نیستندیک از این دو شرط محقق هیچ

زیرا اواًل  ؛فرازمانی و مکانی بودن قرآن منافاتی با دیدگاه نسبّیت اطالقات و عمومات ندارد هلأ. مس3
نسبی شدن اطالقات و عمومات در چهارچوب فضای نزول، به معنای اختصاص به زمان و مکان نزول 

کند که در آن چهارچوب، اطالقات و اطالقات و عمومات را تبیین می هبلکه فضای نزول، محدود ،نیست
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اختصاص برخی آیات  ،مند جریان خواهند داشت. ثانیاً عمومات در هر زمان و مکانی به صورت ضابطه
گیری از ضوابط تعمیم در زیرا با بهره ؛ها نخواهد بودقرآنی به فضای نزول، به معنای نفی جاودانگی آن

توان معارف و فی نظیر الغاء خصوصیت، تنقیح مناط، تناسب حکم و موضوع و ... میمحاورات عر
 های فراگیر، فرازمانی و فرامکانی را حتی از آیات خاص استخراج نمود. پیام

تباس، الغاء خصوصیت، بیان بیت )ع( در مقام تفسیر آیات قرآن کریم )و نه در مقام اق. رویکرد اهل4
عی( مخالفت و تضادی با دیدگاه نسبّیت واژگان عام یا مطلق قرآن کریم در یا بیان حکم شرباطن 

اما در  ،زیرا نسبّیت عمومات و اطالقات، مربوط به مقام تفسیر است ؛چهارچوب سیاق و فضای نزول ندارد
مند و بر اساس اصول منضبط در محاورات عرفی، تعمیم مقام اقتباس یا الغاء خصوصیت به صورت ضابطه

آیات به  چنین تعمیمان عام و مطلق به خارج از چهارچوب سیاق و فضای نزول، مانعی ندارد. همواژگ
افزون بر  بیت )ع( دارد.اما اختصاص به اهل ؛یا یک حکم شرعی نیز ممکن استعنوان معانی باطن آیه 

 .دشوشواهدی بر تفسیر نسبی اطالقات و عمومات یافت مینیز بیت )ع( در روایات اهلآنکه 
صارفه، تنها برای دفع معانی نامتناسب و  همحدود کردن نقش سیاق و فضای نزول به عنوان یک قرین. 5

و « عدم ظهور امر در سیاق حظر در وجوب»در با نظر مشهور ناسازگار نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا اواًل 
نه، پذیرفته شده است، معیّ  ه سیاق در آنها به عنوان یک قرینهک« تناسب حکم و موضوع» ههمچنین با قاعد

قرینه بودن سیاق برای حفظ انسجام و رعایت ارتباط و تناسب حداکثری کالم گوینده  ،ثانیاً شود. نقض می
 .کالم است نه صرفًا برای دفع ناسازگاری و تضاد
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 و مآخذ منابع
یم-  قرآن کر
 ق.1414فیض االسالم، قم: هجرت،  به کوشش ؛حسینبنسیدرضی، محمد ؛البالغهنهج-
 ق.1405العلمیة، بیروت: الکتب ؛اْلملمنتهی الوصول و  ؛الدین ابوعمروحاجب، جمالابن .1
 ق.1417، 3چمدرسین،  هقم: جامع ؛وقعة الطف؛ یحییبنابومخنف، لوط .2
 ق.1378تهران: نشر جهان،  ؛)ع(عیون أخبار الرضا؛ علی، محمدبنبابویهابن .3
 ش.1376تهران: کتابچی،  ؛اْلمالی ـــــــــــــــــــــــــ؛ .4
 ق.1403مدرسین،  هقم: جامع ؛معانی اْلخبار ـــــــــــــــــــــــــ؛ .5
 ق.1420العلمیة، بیروت: الکتب ؛نهایة السول ؛الدین عبدالرحیماسنوی، جمال .6
 ق.1409)ع(، البیتقم: آل ؛االصول هکفای ؛کاظمخراسانی، محمدآخوند .7
 ش.1388، 4چدانشگاه، قم: پژوهشگاه حوزه و ؛شناسی تفسیر قرآنروش ؛اکبربابایی ودیگران، علی .8
 ش.1394قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،  ؛قواعد تفسیر قرآن؛ بابایی، علی اکبر .9

 ش.1391دانشگاه، قم: پژوهشگاه حوزه و؛ های تفسیریروشبررسی مکاتب و ؛ـــــــــــــــــ .10
 ش.1386قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،  ؛مکاتب تفسیری ؛ـــــــــــــــــ .11
 ق.1420العربی، التراثحیاءإبیروت: دار ؛معالم التنزیل؛ مسعودبنبغوی، حسین .12
 م.1996ناشرون، لبنانةمکتب :بیروت ؛کشاف اصطالحات الفنون ؛تهانوی، محمدعلی .13
 ق.1411العلمیة، بیروت: الکتب؛ المستدرک علی الصحیحین ؛الحاکم نیشابوری، ابوعبداللهحاکم .14
 ق.1409البیت)ع(، قم: آل ؛وسائل الشیعة ؛حسنبنحرعاملی، محمد .15
 ق.1417، 4چاسحاق فیاض، قم: انصاریان، تقریرات محمد ؛محاضراتال ؛خوئی، ابوالقاسم .16
 ش.1383قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،  ؛روش تفسیر قرآن ؛رجبی، محمود .17
 تا.العربی، بیالتراثحیاءإجا: دار، بیالعرفانمناهلعبدالعظیم، زرقانی، محمد .18
 ق.1407الکتاب العربی، ، بیروت: دارالکشافعمر، بنزمخشری، محمود .19
 ش.1387، 4چ)ع(، ، قم: موسسة االمام الصادقالموجزسبحانی، جعفر،  .20
 ق.1421بیروت: دارالکتاب العربی،  ؛اإلتقان ؛الدینسیوطی، جالل .21
المعارف فقه دایرة هشاهرودی، قم: موسستقریرات محمود حسینی ؛االصولعلمبحوث فی ؛صدر، محمدباقر .22

 ق.1417، 3چاسالمی، 
 ق.1404، 2چالله مرعشی، آیت هقم، کتابخان ؛بصائر الدرجات ؛حسنصفار، محمدبن .23
 ق.1417قم: جامعه مدرسین،  ؛المیزان ؛حسینمحمدطباطبایی، سید .24
 ش.1372، 3چتهران، ناصرخسرو،  ؛مجمع البیان ؛حسنبنطبرسی، فضل .25
 ق.1412بیروت: دارالمعرفة،  ؛جامع البیان ؛جریرمحمدبنطبری، ابوجعفر .26
 ق.1417قم: عالقبندیان،  ؛العدة ؛حسنبنطوسی، محمد .27
 .تا، بیالتراث العربیحیاء إدار: بیروت ؛التبیان ؛ـــــــــــــــــــــــــ .28
 ق.1411قم: دارالمعارف،  ؛الغیبة ؛ـــــــــــــــــــــــــ  .29
 ق.1407، 4چالعلمیة، خرسان، تهران: الکتب به کوشش ؛تهذیب االحکام ؛ـــــــــــــــــــــــــ  .30
 ق.1380العلمیة، تهران: المکتبة ؛العیاشیتفسیر  ؛مسعودبنعیاشی، محمد .31



 
 
 

یفی میگستره داللت واژگان عام و مطلق قرآن کر    107نسب / حامد شر

 ق.1420، 3جبیروت: احیاء التراث العربی،  ؛الغیبمفاتیح ؛عمرابوعبدالله محمدبنفخررازی،  .32
 ق.1410النشر، الطبع و هموسس :تهران ؛تفسیرال ؛ابراهیمبنفرات، فرات .33
 ق.1404قم: دارالکتاب،  ؛تفسیر القمی ؛ابراهیمبن، علییقم .34
 ق.1407، هاالسالمیتهران: دارالکتب ؛الکافی ؛یعقوبکلینی، محمدبن .35
 ق.1403)ع(، آل البیت هقم: موسس ؛معارج االصول ؛حسنبنحلی، جعفرمحقق .36
 ش.1375، 5چقم: اسماعیلیان،  ؛اصول الفقه ؛مظفر، محمدرضا .37
 ق.1415قم: مؤسسة النشر االسالمی،  ؛التمهید ؛هادیمعرفت، محمد .38
 ق.1413شیخ مفید،  ه، قم: کنگراالرشادمحمد، بنمفید، محمد .39
 ق.1430، هقم: احیاء الکتب االسالمی ؛القوانین ؛محمدحسنبنابوالقاسم قمی،میرزای .40
یرات ؛حسیننائینی، محمد .41  ش.1352تقریرات سّیدابوالقاسم خوئی، قم: العرفان،  ؛اجود التقر
 ق.1397تهران: نشر صدوق، ؛ الغیبة ؛ابراهیمبنزینب محمدابینعمانی، ابن .42
 تا.قاهره: ایمن صالح شعبان، بی ؛النزولاسباب ؛احمدبنعلیواحدی، ابوالحسن .43


