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گستره داللت واژگان عام و مطلق قرآن کریم*
(با تاکید بر دیدگاه نسبیت اطالقات و عمومات قرآنی در چهارچوب سیاق و فضای نزول)
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چکیده
این مسأله که دایره و گستره شمولیت الفاظ عام و مطلق در آیات قرآن کریم چه اندازه است و آیا داللت این
ً
واژگان صرفا مبتنی بر گستره الفاظ است و گستره معنایی آن هیچ حد و حصری ندارد ،یا آنکه عمومیت این واژگان
تنها در دایره و مرزهای سیاق و فضای نزول ،شمولیت و فراگیری دارد و محدودیتهای سیاق و فضای نزول موجب
تضییق داللت این نوع واژگان میشود ،موضوع تحقیق حاضر را شکل میدهد .این پژوهش با هدف ضابطهمند کردن
تفسیر این دسته از واژگان قرآنی ،به گردآوری نظریات مطرح در این زمینه و تحلیل ادله آن پرداخته و به این نتیجه
دست یافته است که واژگان عام و مطلق قرآن کریم را از یک طرف نمیتوان تنها به موارد نزول ،محدود و منحصر
دانست و از طرف دیگر نمیتوان داللت آنها را بیقید و شرط برشمرد و تأثیر سیاق و فضای نزول را در تضییق داللت
آنها نادیده گرفت .این دیدگاه که میتوان از آن با عنوان «نسبیت اطالقات و عمومات در چهارچوب سیاق و فضای
نزول» یاد کرد افزون بر آنکه مبتنی بر اصول محاوره عرفی و ادله اصولی است ،با فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن کریم
و روایات تفسیری اهلبیت (ع) ،قابل تفسیر است؛ چنانکه میتوان در برخی از روایات اهلبیت (ع) شواهدی بر
تفسیر نسبی اطالقات و عمومات قرآنی یافت.
واژگان کلیدی :الفاظ عام ،مطلق ،خاص ،مقید ،نسبیت ،آراء مفسران.
* تاریخ ارسال1398/12/27 :
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 -1مقدمه

«عام» در اصطالح علومی چون فقه ،اصول و تفسیر به واژگانی گفته میشود که بر شمول ّیت و فراگیری

داللت داشته باشند (نکـ :سیوطی ،1421 ،ج ،1ص /631آخوندخراسانی ،1409 ،ص« .)217مطلق» نیز
در علوم مختلف به معنای واژگان خالی از قید گفته میشود (نکـ :آخوندخراسانی ،1409 ،ص/282
مظفر ،1375 ،ج ،1ص .)171بر اساس اصطالح اصولیان متأخر ،تفاوت عام و مطلق در آن است که
داللت عام ،یک داللت لفظی است که از ادوات عموم مانند کل ،جمیع ،تمام ،نکره در سیاق نفی یا نهی،
ّ
جمع محلی به ال و جمع مضاف حاصل میشود؛ اما داللت مطلق ،یک داللت غیرلفظی و ناشی از ذکر
نکردن قید است (نکـ :آخوندخراسانی ،1409 ،صص /244-243مظفر ،1375 ،ج ،1ص.)141
اینکه گستره داللت واژگان عام و مطلق چه اندازه است و اینکه سیاق یا فضای نزول آیه ،در تضییق و
محدود کردن مقصود از واژگان عام و مطلق تا چه اندازه تأثیرگذارند ،در تفسیر بسیاری از آیات قرآن کریم
ً ُ ِّ َ
نقش بسزایی دارد .برای مثال در آیه ﴿ َو َن َّز ْلنا َع َل ْی َك ْالک َ
تاب ِت ْبیانا ِلکل ش ْيء﴾ (نحل ،)89 /16 :تعبیر
ِ
«کل شیء» از ادوات عام است؛ اما با توجه به فضای کلی و هدایتی بودن قرآن کریم ،در اینکه مقصود از
«کل شیء» ،هر چیز مربوط به هدایت انسان باشد ،یا اینکه بدون توجه به این فضا و تنها با اعتماد به
عمومیت واژه ،مقصود هر چیزی اعم از امور مربوط به هدایت و غیر آن باشد ،بین مفسران اختالفنظر
وجود دارد.

در آیه ﴿ َو َما َینط ُق َعن ْ
اله َوی؛ إ ْن ُه َو إ َّال َو ْح ٌی ُی َ
وحی﴾ (نجم )4-3 /53 :نیز به صورت مطلق ،نطق
ِ
ِ
ِ
ِ

پیامبر اکرم (ص) وحی الهی معرفی شده است؛ در حالی که فضای نزول این آیات در سوره نجم که از

نخستین سورههای نازله است ،در مقام خطاب به مشرکانی است که قرآن کریم را غیروحیانی و ساخته
پیامبر (ص) تلقی میکردند .بر این اساس ،این مسأله مطرح میشود که آیا اطالق آیه ،هرگونه نطق نبوی را
شامل میشود و احادیث و سنت پیامبر (ص) و حتی سخنان روزمره ایشان را نیز وحیانی معرفی میکند ،یا
نزول آیه و مخاطبان آن ،داللت این اطالق را به نطق قرآنی محدود میکند و آن را
اینکه سیاق و فضای ِ
ً
صرفا ناظر به وحیانی دانستن قرآن برمیشمارد؟
ّ
عمومیت یا اطالق واژگان ،محدودیت ایجاد کند در یک دستهبندی کلی میتواند
آنچه میتواند در
سیاق ،فضای نزول یا فضای سخن باشد .مقصود از سیاق ،ساختار کلی حاکم بر مجموعهای از کلمات،
جمالت یا آیات است که قرینه پیوسته لفظی محسوب میشود و مقصود از فضای نزول ،اموری مانند شأن
نزول ،سبب نزول ،فرهنگ عصر نزول ،زمان نزول و مکان نزول است که از قرائن پیوسته غیرلفظی به شمار
میآیند و مقصود از فضای سخن ،محورهای اساسی شکلدهنده سخن نظیر ویژگیهای گوینده،
ویژگیهای مخاطب ،ویژگیهای موضوع ،مقام سخن ،لحن کالم و معرفتهای بدیهی است (نکـ :رجبی،
 ،1383ص ،92ص ،)118البته میتوان با تعریفی فراگیرتر از فضای نزول ،فضای سخن را نیز داخل در آن
دانست.
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 -2آراء گوناگون علمای تفسیر و اصول در گستره داللت واژگان عام و مطلق قرآنی
آنچه از مالحظه عبارات صریح یا نحوه مواجهه مفسران و اصولیان در تفسیر آیات قرآن کریم به دست
میآید آن است که در تعیین گستره داللت واژگان عام و مطلق قرآن کریم ،سه دیدگاه زیر مطرح است:

-1-2عدم اعتبار عام و مطلق در صورت وجود سبب نزول خاص
از برخی از قدماء نقل شده که در صورت وجود سبب خاص ،واژگان عام یا مطلق را معیار ندانستهاند و
به اصطالح معتقد بودند که «العبرة بخصوص السبب» .این دیدگاه که در مقابل عبارت معروف «العبرة
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب» مطرح است ،به افرادی همچون شافعی ،مالک ،أبو ثور و المزنی نسبت
داده شده است (نکـ :اسنوی ،1420 ،ص /219ابنحاجب ،1405 ،ص.)108
اگر با پذیرش این دیدگاه ،تنها معیار ،فضای نزول از جمله سبب نزول باشد و برای عمومیت الفاظ،
ّ
عمومیت خارج میشوند و تنها به یک یا چند فرد که آیات در
هیچ نقشی تصور نشود ،بسیاری از آیات از
َّ
ُ
ُ
ذین ُی ُ َ ْ ْ ْ
حق آنان نازل شده  ،محدود میشوند .برای مثال آیه ظهار ﴿ال َ
سائ ِه ْم ما ه َّن
ظاهرون ِمنکم ِمن ِن ِ
ِ
ُ
َ
ُأ َّ
هات ِه ْم ( ﴾...مجادله )2 /58 :که گفته شده در جریان ظهار أوسبنصامت از همسرش خ ْولة (خ َو یلة)
م
ِ

بنت ثعلبة ،نازل شده (واحدی ،بیتا ،صص )429-428به آن دو نفر اختصاص مییابد؛ همچنین آیه لعان
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ
داء ِإال أنف ُس ُه ْم ( ﴾...نور )6 /24 :که گفته شده درباره
﴿وال ِذین یرمون أزواجهم و لم یکن لهم شه
هاللبنأمیة که همسرش را قذف کرده بود ،نازل شده (واحدی ،بیتا ،ص )327به او و همسرش اختصاص
پیدا میکند.
این دیدگاه هرچند تنها نسبت به «سبب نزول» طرح شده و آن را در مقابل الفاظ عام ،معیار دانسته
است؛ اما به طریق اولویت میتواند مستلزم آن باشد که اگر خصوصیتی از سیاق آیه و آیات همجوار آن
نشأت گیرد نیز همانند خصوصیتی که از سبب نزول به دست آمده ،موجب اختصاص آیه به آن مورد شود؛
زیرا سبب نزولی که از سیاق آیه استخراج میشود بسیار قویتر و متقنتر از سبب نزولی است که در متن آیه
به آن اشاره نشده و تنها در روایات تاریخی نقل شده باشد.
َْ
َْ
َ ْ َ ُ َ
ون َع َلی ْال ُم ْؤم َ
یائ ِه ْم﴾ (احزاب )37 /33 :که
نین َح َر ٌج في أز
برای مثال آیه ﴿ ِلکي ال یک
واج أد ِع ِ
ِ
ِ
سیاق آن مربوط به تجویز ازدواج پیامبر (ص) با همسر مطلقه زیدبنحارثة است ،به پیامبر اکرم (ص) و
زیدبنحارثة اختصاص خواهد داشت و به عمومیت لفظ «المومنین» در آیه توجهی نمیشود.
با این وجود ،در اصل انتساب این دیدگاه یا در انتساب تبیین ذکر شده از این دیدگاه به افراد یاد شده،
تردید وجود دارد و ممکن است مقصود آنان از تعبیر «العبرة بخصوص السبب» ،اعتبار فیالجمله سبب
نزول در کنار معتبر دانستن الفاظ عام باشد؛ زیرا مطابق بیان ذکرشده از این دیدگاه ،بسیار بلکه اکثر آیات
قرآن کریم به افراد معدودی اختصاص خواهد یافت که این امر ،به معنای نفی انتفاع عمومی از قرآن کریم
حتی برای مسلمانان عصر نزول خواهد بود که بعید است کسی به آن ملتزم باشد.
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 -2-2تعمیم بدون قید و شرط عام و مطلق
بسیاری از مفسران و عالمان علوم قرآنی و علم اصول بر این عقیدهاند که خصوصیت سبب نزول،
موجب تخصیص عام و محدود کردن آن به سبب نزول نمیشود و در همین زمینه تعبیر مشهور «العبرة
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب» رواج یافته است (طوسی ،بیتا ،ج ،9ص /585طبرسی ،1372 ،ج،9
ص /412فخررازی ،1420 ،ج ،12ص /367زرکشی ،1410 ،ج ،1ص /126سیوطی ،1421 ،ج،1
ص /123زرقانی ،بیتا ،ج ،1ص /118معرفت ،1415 ،ج ،1ص.)261
با این حال از این عبارت میتوان دو برداشت متفاوت داشت:
برداشت اول :نفی اختصاص عام به سبب خاص؛ ممکن است مقصود از نفی اعتبار خصوصیت سبب
ً
در تعبیر «العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب» ،صرفا بیان این نکته باشد که آیه به فرد خاصی که در
سبب نزول آمده اختصاص ندارد؛ یعنی وجود یک سبب نزول خاص ،موجب نمیشود عام به کلی از
عمومیت خود ساقط شود و فقط بر معنای خاص داللت داشته باشد .برای مثال وجود سبب خاص در آیه
ظهار و آیات لعان ،موجب نمیشود این احکام اسالمی را فقط مختص به اوسبنصامت و هاللبنأمیة
بدانیم که این آیات در مورد آنان نازل شده است.
برداشت دوم :نفی هرگونه نقشی برای سبب خاص در محدود کردن عام؛ مطابق این برداشت ،تعبیر
«العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب» نه تنها اختصاص لفظ عام به فرد خاص نفی میشود ،بلکه
ً
خصوصیت سبب ،به کلی کنار گذاشته میشود؛ تا آنجا که گویی اصال چنین سبب نزول خاصی وجود
نداشته است.
برای مثال شخصی به نام «طعمةبنابیرق» کاالیی را که ارزش آن بیش از ربع دینار بود از منزل فرد
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ
الس ِارقة فاقط ُعوا
دیگری سرقت کرد که در شأن او آیه به صورت مطلق چنین نازل شد﴿ :و الس ِارق و
َ
أ ْی ِد َی ُهما( ﴾...مائده.)38 /5 :
بر اساس برداشت اول ،این آیه اختصاصی به طعمةبنابیرق ندارد؛ اما بر اساس برداشت دوم ،نه تنها
ً
حکم آیه اختصاصی به طعمةبنابیرق ندارد ،بلکه اساسا اقدام او هیچ نقشی در تفسیر ابعاد آیه ندارد و باید
سبب نزول را به کلی نادیده گرفت ،در حالی که بر اساس برداشت اول ،ممکن است در عین آنکه آیه به
صورت عام معنا شود و به طعمةبنابیرق ،منحصر نشود ،قیودی از سبب نزول استخراج شود و گفته شود
اگر سارقی بالغ و عاقل ،کاالیی را با قیمت بیش از ربع دینار از مکان دارای حفاظی سرقت کند ،مشمول
حکم قطع در این آیه خواهد شد.
ً
تعبیری که معموال در این رابطه به کار رفته ،ناظر به سبب نزول است« :ال عبرة بخصوص السبب»؛ اما
با توجه به تعبیر «العبرة بعموم اللفظ» ،بعید نیست که عالوه بر سبب نزول ،خصوصیات برآمده از فرهنگ و
زمان و مکان نیز همانند سبب نزول تلقی شوند و حکم عام و مطلق آیات به این موارد نیز منحصر نشود؛
چنانکه برخی از قرآنپژوهان به این مسأله تصریح کردهاند (رجبی ،1383 ،ص /127بابایی،1394 ،
ص .)158در خصوص سیاق نیز ممکن است همین رویکرد وجود داشته باشد.
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 -3-2نسبیت عام و مطلق در چهارچوب سیاق و فضای نزول

ّ
نسبیت واژگان عام و مطلق به این معناست که گستره داللت این واژگان را از یک طرف محدود به یک

مورد جزئی در فضای نزول یا سیاق ندانیم و از طرف دیگر حوزه و گستره داللت آن را بدون قید و شرط
ّ
شمولیت این واژگان را امری نسبی بدانیم که در محدوده سیاق و فضای نزول ،فراگیر
ندانیم؛ بلکه دایره
باشند؛ اما نسبت به وراء سیاق و فضای نزول ،داللتی نداشته باشند که البته تعمیم و سریان دادن آن به
خارج از سیاق و فضای نزول ،با بهرهگیری از ابزارهایی چون الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط ،ممکن خواهد
بود.
در توضیح این دیدگاه میتوان چنین گفت که برای چهارچوب سیاق و فضای نزول ،گاه از منظر عرف،
محدودیتی متصور نیست که در این صورت ،واژگان عام و مطلق داللتی فراگیر خواهند داشت و چیزی
َ ْ َ َّ َّ َ ُ ُ َ
آنها را محدود نخواهد کرد؛ برای نمونه واژه « ْال ُم ْحس َ
ضیع أ ْج َر
نین» در آیه ﴿و اص ِب ْر ف ِإن الله ال ی
ِ
ْ
ْال ُم ْحس َ
ْ
نین﴾ (هود )115 /11 :عمومیت دارد و هرچند سیاق آن و صیغه مفرد مخاطب «اص ِبر» تنها خطاب
ِ
به پیامبر اکرم (ص) و سفارش ایشان به صبر است؛ اما از نگاه عرف ،محدودیت و خصوصیتی در این فضا
و این سیاق وجود ندارد که موجب تردید در عمومیت « ْال ُم ْحس َ
نین» شود.
ِ
اما چهارچوب فضای نزول یا سیاق ،گاه دارای محدودیتهایی است که از نظر عرف ،احتمال دخالت
ُ َ ََ
ََ َ
َ
َ
َ ٌ ْ َ ً َ
آنها در حکم وجود دارد؛ برای مثال در آیه ﴿ ...فل َّما قضی ز ْید ِمنها َوطرا ز َّو ْجناکها ِلک ْي ال َیکون علی
َ ً
َ َ ْ
نین َح َر ٌج في َأ ْزواج َأ ْ
ْال ُم ْؤم َ
یائ ِه ْم ِإذا قض ْوا ِمن ُه َّن َوطرا ( ﴾...أحزاب )37 /33 :از مؤمنان نسبت به
ع
د
ِ ِ ِ
ِ
همسر ِان فرزندخواندگانشان پس از طالق ،نفی حرج شده است و با توجه به اینکه نکره در سیاق نفی،
داللت بر عموم ّیت دارد ،حکم نفی حرج دارای عمومیت است .سیاق و فضای نزول این آیه ،در ارتباط با
جریان ازدواج پیامبر اکرم (ص) با همسر زیدبنحارثه است که فرزندخوانده پیامبر اکرم (ص) محسوب
میشد؛ اما از آنجا که موردّ ،
مخصص نیست و مالک ،عمومیت الفاظ است؛ نه خصوص سبب ،این حکم
ً
قطعا به این مورد اختصاص ندارد ،بلکه دارای عمومیت است .از طرف دیگر ،عمومیت نفی حرج نسبت به
همسر ِان فرزندخواندگانشان پس از طالق ،میتواند دایره وسیعی داشته باشد و شامل نفی حرج نسبت به
ازدواج با آنان باشد یا نفی حرج نسبت به نگاه کردن به مواضع زینت آنها و به معنای محرمیت آنها باشد

یا نفی حرج نسبت به تصرف در اموال آنها تصور شود یا نفی حرج از همه این امور تلقی شود؛ اما سیاق و
مورد نزول ،بیانگر این حقیقت است که عمومیت نفی حرج در این آیه ،نسبی است؛ یعنی از یک ُبعد،
ً
محدود و از یک ُبعد ،عام و فراگیر است؛ از جهت ازدواج ،هیچ حرجی ندارد اما از جهات دیگر مثال
حرمت نگاه یا حرمت تصرف در اموال و  ...داللتی بر منتفی بودن حرج ندارد؛ زیرا خارج از سیاق و فضای
نزول آیه است.
ممکن است تصور شود حرمت نگاه یا تصرف در اموال ،با قرائن و ادله منفصله تخصیص خورده
است؛ حال آنکه این تصور درست نیست؛ زیرا دلیل و روایت مستقل و خاصی در خصوص حرمت نگاه به
همسران فرزندخواندگان پس از طالق یا حرمت تصرف در اموالشان وجود ندارد و ادله و روایاتی که به
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صورت عام داللت بر حرمت نگاه به نامحرم یا تصرف در اموال غیر دارند ،ادله عام هستند همانطور که
این آیه نیز عام است و همانطور که میتوان عمومیت نفی حرج در آیه را با ادله عام حرمت نگاه یا حرمت
تصرف در اموال ،تخصیص زد ،به همان صورت میتوان عمومیت حرمت نگاه یا حرمت تصرف در اموال
ّ
را با دلیل عام نفی حرج نسبت به همسران فرزندخواندگان پس از طالق تخصیص زد و دلیلی بر تقدم یکی
بر دیگری وجود ندارد .بنابراین نسبی شدن نفی حرج در این آیه ،ناشی از تخصیص با ادله دیگر نیست؛
بلکه در سیاق و فضای نزول خود آیه ریشه دارد.

 -3ادله و شواهد نسبیت عام و مطلق در چهارچوب سیاق و فضای نزول

مهمترین دالیل و شواهد برای تأیید دیدگاه ّ
نسبیت عمومات و اطالقات عبارتند از:

 -1-3فهم ارتکازی عرف از عمومات و اطالقات
از آنجا که قرآن کریم برای بهرهگیری بشریت نازل شده است ،طبیعی است که مطابق اصول محاوره بین
َّ
َ
َ
مردم جریان داشته باشد؛ چنانکه در آیه ﴿ َو ما َأ ْر َس ْلنا م ْن َر ُ
سان ق ْو ِم ِه ِل ُی َب ِّی َن ل ُه ْم﴾ (ابراهیم:
ل
ب
ال
إ
ول
س
ِ
ِ ِِ ِ
 ) 4 /14نیز به یکسان بودن زبان انبیاء با زبان مردم خود اشاره شده است؛ براین اساس قرآن کریم برای
تحقق هدایت عموم مردم ،از اصول محاوره آنان خارج نشده و در نتیجه ،در تفسیر آیات قرآن نیز ضروری
است که از اصول محاوره عرفی خارج نشویم .بنابراین برای فهم و تفسیر گستره داللت واژگان عام و مطلق
قرآن نیز باید به اصول محاوره عرف و فهم ارتکازی عرف مراجعه کرد.
سیاق
مالحظه رویکرد عرف و فهم ارتکازی از واژگان عام و مطلق این حقیقت را نشان میدهد که اگر ِ
ّ
شمولیت
چهارچوب محدود دارای
کالم یا فضای آن محدود باشد ،واژگان عام و مطلق نیز در همان
ِ
ّ
شمولیت ساقط بدانند و آن را مختص به یک مورد بدانند؛ برای
خواهند بود ،بدون اینکه عام یا مطلق را از
ً
مثال تصور کنید پس از پایان تدریس استاد ،یکی از دانشجویان مثال به نام حسین ،سؤالی از مطلبی که
استاد تدریس کرده بود بپرسد و استاد پس از پاسخ به او ،خطاب به همه دانشجویان بگوید «هر سؤالی
ً
دارید بپرسید» .در اینجا استاد تعبیر عامی را به کار برده است که قطعا اختصاص به آن یک دانشجو به نام
حسین و سؤال او نخواهد داشت؛ بلکه هر دانشجوی دیگری هر سؤالی مربوط به آن درس داشته باشد،
میتواند مطرح کند ،اما عمومیت «هر سؤال» در کالم استاد ،با توجه به محدودیت فضای آن کالم ،تنها در
دایره سؤاالت درسی مربوط به آن جلسه ،عمومیت خواهد داشت و به اصطالح نسبی خواهد بود و هیچیک
از دانشجویان با فهم عرفی خود تصور نخواهد کرد که به دلیل عمومیت واژه «هر سؤال» در کالم استاد،
اجازه پرسیدن سؤاالت شخصی چون سؤال از تعداد فرزندان او یا حقوق ماهیانهاش یا سؤال از مسائل
سیاسی یا اقتصادی یا  ...را داشته باشد ،بلکه اگر دانشجویی چنین سؤاالتی را مطرح کند ،سایرین او را
سرزنش خواهند کرد که دلیل این امر همان فهم ارتکازی عرف است که محاوره عرفی بر اساس آن جریان
دارد.
توجه شود که فهم ارتکازی عرف در اینگونه موارد ،مانع از انعقاد بیقید و شرط و خارج از سیاق تعابیر
ّ
عام میشود و از ابتداء موجب انعقاد معنای عام به صورت نسبی و تنها در چهارچوب سیاق و فضای تکلم
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میشود و نباید پنداشت که ّ
نسبیت عام در اینگونه موارد ،به دلیل وجود قرینه دیگری است؛ زیرا در حقیقت
ّ
تکلم ،قرینه است برای ّ
نسبیت عام ،حتی اگر هیچ قرینه دیگری وجود نداشته باشد.
خود سیاق و فضای

 -2-3مبنای اعتبار اصالة العموم و اصالة االطالق

ً
تفسیر واژگان عام و مطلق به معنایی فراتر از سیاق و فضای صدور ،معموال به دو قاعده مشهور «اصالة
ً
العموم» و «اصالة االطالق» مستند میشود ،چنانکه ظاهرا مبنای قاعده مشهور «العبرة بعموم اللفظ» نیز

همین «اصالة العموم» است.
نکته بسیار مهم در مورد «اصالة االطالق» و «اصالة العموم» و همچنین سایر اصول لفظیه مثل «اصالة
الحقیقة» یا «اصالة عدم التقدیر» آن است که حجیت و اعتبار آنها از باب حجیت ظواهر است؛ به این
معنا که همه این اصول در حقیقت به یک اصل برمیگردند و آن «اصالة الظهور» است و از آنجا که ظواهر
سخن ،با سیره عقال مورد امضاء شرع قرار گرفته است ،هر آنچه کالم در آن ظهور داشته باشد اعتبار شرعی
خواهد داشت.
بر این اساس دو اصل «اصالة العموم» و «اصالة الحقیقة» مانند دیگر اصول لفظیه ،اصول تعبدی
حجیت داشته باشند ،بلکه ّ
شرعی نیستند که در هر شرایطی ّ
حجیت آنها تنها از باب حجیت ظواهر است
و در نتیجه حجیت آنها دائر مدار افاده ظهور است؛ اگر سخنی ظهور در عمومیت یا در اطالق داشته
باشد ،اصالة العموم یا اصالة االطالق جریان خواهد داشت؛ اما اگر سخنی ظهور در تخصیص و تقیید
داشت یا مجمل بود و نه ظهور در عمومیت و اطالق داشت و نه ظهور در تخصیص و تقیید ،در این صورت
اصالة العموم یا اصالة االطالق جاری نخواهند شد (نکـ :مظفر ،1375 ،ص /31-30صدر ،1417 ،ج،4
ص /270سبحانی ،1387 ،ص.)20
از سوی دیگر آیاتی که در فضای خاصی نازل شده یا محدودیتها و خصوصیاتی در سیاق آن آیات
وجود دارد ،واژگان عام یا مطلق در آن آیات ظهور در معنای ّ
نسبی در همان چهارچوب خواهند داشت و در
نتیجه اصولی چون اصالة العموم یا اصالة االطالق جریان نخواهند داشت.
ْ َْ
َ َ
َ
َ ً َْ
ُ ِّ َ
ِّ
ً
ُ
برای مثال در آیه ﴿ َو ک َت ْبنا ل ُه ِفي اْللواح ِم ْن کل ش ْيء َم ْو ِعظة َو تفصیال ِلکل ش ْيء﴾ (اعراف/7 :
ِ
َْ
ً
صیال ِل ُک ِّل َش ْيء» به قرینه سیاق و فضای آیه ،در مقصود بودن عمومیت ّ
نسبی یعنی بیان
 )145تعبیر «تف
تمام عقائد و احکام ضروری برای قوم حضرت موسی (ع) ،ظهور دارد و نمیتوان با استناد به «اصالة

العموم» ادعا کرد الواح حضرت موسی (ع) مشتمل بر تمام علوم آسمانی و دانشهای بشری بوده است آن
ً ُ ِّ َ
َْ
هم به صورت تفصیلی (تفصیال ِلکل ش ْيء)؛ زیرا آیه در خارج از سیاق و فضای نزول ،فاقد ظهور است و

در نتیجه «اصالة العموم» در آن جریان نخواهد یافت.
َ َْ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
همچنین در ﴿ ْاهد َنا ِّ
الص َر َاط ْال ُم ْس َتق َ
وب علی ِهم و ال
ض
غ
م
ال
یر
غ
م
ه
ی
ل
ع
ت
م
ع
ن
أ
ین
ذ
ال
اط
ر
ص
؛
یم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َ َ ْ َ ْ َ
الض ِّال َ
ین﴾ (فاتحه )7-6 /1 :که سیاق آن مرتبط با هدایت دینی و معنوی است ،تعبیر «ال ِذین أنعمت
ََ
عل ْی ِه ْم» شمولیت نسبی دارد و ظهور در مقصود بودن کسانی دارد که از نعمت ایمان و هدایت برخوردارند و
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َْ َ َ َ
نمیتوان با استناد به «اصالة العموم» در «الذین» یا «اصالة االطالق» در «أن َع ْمت عل ْی ِه ْم» ،مقصود از این
تعبیر را شامل افرادی دانست که از نعمتهای دنیایی برخوردارند.

افزون بر این ،حتی اگر نپذیریم که الفاظ عام و مطلق در معنای نسبی در چهارچوب سیاق و فضای
نزول ظهور دارند ،نمی توان ادعا کرد این الفاظ نسبت به شمول فراتر از سیاق و فضای نزول ،دارای ظهور
باشند؛ زیرا سیاق و فضای نزول ،مانع انعقاد ظهور در خارج از این چهارچوب شده و سخن را نسبت به
خارج از سیاق مجمل میکنند .در این صورت ،باز هم الفاظ عام و مطلق ،ظهوری در عمومیت یا اطالق
نسبت به فراتر از سیاق و فضای نزول نخواهند داشت تا بتوان به «اصالة العموم» و «اصالة االطالق» استناد
کرد.

 -3-3عدم احراز در مقام بیان بودن متکلم نسبت به خارج از سیاق و فضای نزول

ّ
ّ
آنچه در علم اصول مسلم است آن است که داللت الفاظ مطلق بر اطالق متوقف بر تحقق مقدمات

حکمت است که مقصود از آن ،شرایطی است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط ،از لفظ استفاده
اطالق میکند .از مهمترین ارکان مقدمات حکمت آن است که متکلم در مقام بیان مرادش باشد؛ به این
معنا که باید احراز شود که گوینده درصدد بیان تمام منظور و مقصود خویش (از آن حیثی که اطالق آن
مورد نظر است) برای شنونده است.
َ
َّ َ
برای مثال اگر شارع در مقام بیان جزئیات و تفصیالت موضوع حکم نباشد مانند آیه ﴿ َو أ ُ
الصالة
قیموا
ِ
َ ُ َّ َ
ً
الزکاة﴾ (بقره )110 ،83 ،43 /2 :نمیتوان آن را مطلق دانست و مثال وقتی در جزئیت یک جزء
و آتوا
برای نماز شک شود یا نسبت به یکی از شرایط وجوب یا پرداخت زکات شک شود ،نمیتوان به اطالق این
آیه استناد کرد و جزء یا شرط را منتفی دانست؛ چرا که آیه در مقام بیان تفاصیل موضوع نبوده است (خوئی،
 ،1417ج ،5ص.)366
همچنین اگر شارع در مقام بیان یک حکم برای یک موضوع باشد بدون آنکه در مقام بیان سایر احکام
ُ ْ ُ َّ َ ُ
ً
مربوط به آن موضوع باشد نیز اطالق نسبت به سایر احکام محقق نخواهد بود .مثال در آیه ﴿ قل أ ِحل لک ُم
َ َّ ُ َّ َ ُ ُ
َ ْ ََ ُ
َّ ِّ ُ
ُ َ ِّ َ ُ ِّ َ
بات َو ما َع َّل ْم ُت ْم م َن ْال َ
بین ت َعل ُمون ُه َّن ِم َّما عل َمک ُم الل ُه فکلوا ِم َّما أ ْم َسک َن عل ْیک ْم﴾
وارح مکل
ج
الطی
ِ
ِِ
سگ تعلیمدیده شکار شده است؛ بدون
(مائده )4 /5 :به صورت مطلق امر به أکل حیوانی شده که توسط ِ
اینکه به تطهیر محل تماس دهان سگ با حیوانّ ،
مقید شده باشد .از آنجا که این آیه در مقام تشریع اصل
ّ
حلیت حیوان شکارشده توسط سگ تعلیم دیده است و نه در مقام بیان نجاست محل تالقی سگ با حیوان،
مقدمات حکمت از این حیث کامل نبوده و در نتیجه آیه از این حیث اطالق نخواهد داشت (نکـ :خوئی،
 ،1417ج ،5صص /367-366مظفر ،1375 ،ج ،1ص.)185
نکته مهم برای احراز در مقام بیان بودن ،آن است که قاعده «اصالة البیان» مختص به جایی است که
شک داشته باشیم که متکلم از اساس آیا در مقام بیان است یا در مقام اهمال و اجمال که در این صورت
اصل بر آن است که در مقام بیان باشد نه مقام اهمال و اجمال .اما در جایی که موال در مقام بیان یک حکم
باشد هیچ اصل عقالئی وجود ندارد که بگوید اصل آن است که موال در مقام بیان دیگر احکام نیز
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میباشد؛ زیرا همینکه موال در مقام بیان یک حکم باشد در سودمند بودن کالم و خارج ساختن آن از
اهمال کفایت می کند پس اینکه موال در مقام بیان حکم دیگری غیر از این حکم باشد نیازمند دلیل مستقلی
است (نائینی ،1352 ،ج ،1ص.)529
َ
َ
برای مثال آیه شریفه ﴿ َف ُک ُلوا م َّما أ ْم َس ْک َن َعل ْی ُک ْم﴾ (مائده )4 /5 :در مقام بیان حکم ّ
حلیت صید
ِ

نجاست محل برخورد دهان سگ با
توسط سگ شکاری است؛ اما اینکه آیا در مقام بیان حکم طهارت و
ِ

حیوان شکارشده است یا خیر ،اصاله البیان آن را اثبات نمیکند .بنابراین قاعده «اصالة البیان» ،نمیتواند

اثبات کند که متکلم در مقام بیان تمام ابعاد موضوع و تمام قیود و شروط آن بوده است.
ّ
بر این اساس وقتی متکلم در فضای خاصی در حال تکلم است یا سیاق کالمش محدود به مقام
خاصی است ،روشن است که در مقام بیان مسأله در همان فضای خاص و سیاق است و نمیتوان ادعا کرد
در مقام بیان همه ابعاد موضوع نسبت به هر شرایط و فضائی است و چنانکه بیان شد ،اصالة البیان نیز
چنین چیزی را اثبات نمیکند.
بنابراین اگر آیهای دارای فضای خاص یا سیاق خاصی باشد ،نمیتوان الفاظ مطلق در آیه را به خارج از
آن فضا و سیاق ّ
تسری و توسعه داد؛ زیرا وقتی متکلم در مقام بیان آن نبوده ،کالمش نسبت به آن اطالق
نخواهد داشت.
ّ
اگر مبنای برخی از محققین که در عمومات نیز تحقق مقدمات حکمت را شرط میدانند
(آخوندخراسانی ،1409 ،ص )217پذیرفته شود ،احراز در مقام بیان بودن در عمومات نیز مانند اطالقات
شرط خواهد بود.

 -4-3مانعیت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطالق
بر اساس آنچه برخی از علمای اصول مطرح کردهاند ،یکی دیگر از مقدمات حکمت ،وجود نداشتن
قدر متیقن در مقام تخاطب است (آخوندخراسانی ،1409 ،ص /247مظفر ،1375 ،ج ،1صص-187
)188؛ به این معنا که اگر متکلم و مخاطب در خصوص فرد خاصی از افر ِاد مطلق ،گفتگو کنند که هم
متکلم و هم مخاطب بداند که مورد گفتگو و تخاطب ،آن فرد ّ
مقید 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
است که تخاطب بر محور او قرار داشته است که وجود چنین قدر متیقنی در مقام تخاطب ،مانع از انعقاد
اطالق دانسته شده است.
روشن است که اگر در سیاق خاص و فضای خاصی واژه مطلقی به کار رود ،قدر متیقن از آن اطالق،
همان سیاق و فضا خواهد بود و بر این اساس واژه مطلق در خارج از آن سیاق و فضا ،اطالقی نخواهد
داشت؛ چرا که مقدمات حکمت نسبت به آن تمام نیست.
ُ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َّ َ ْ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َُ
برای مثال در آیه ﴿حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم ال ِخنزیر و ما أ ِهل ِلغیر الل ِه ِب ِه و المنخ ِنقة و
ِ
ِ
َ
َّ َ َّ
ُ َ َ َ ُّ
ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ِّ َ ُ َ َّ
الن َ
ُ
طیح ُة َو ما أ َک َل َّ
الس ُب ُع ِإال ما ذک ْی ُت ْم َو ما ذ ِبح علی النص ِب﴾ (مائده)3 /5 :
الموقوذة و المتردیة و
حرمت موارد ذکر شده ،قیدی وجود ندارد که حرمت این موارد را به خوردن آنها اختصاص دهد و لفظ آن
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می تواند بر حرمت اکل این موارد ،حرمت لمس آنها ،حرمت خرید و فروش آنها ،حرمت پوشیدن لباس
ساخته شده از آنها یا غیر این امور حمل شود؛ اما آنچه از سیاق آیات سابق و الحق آن برمیآید آن است که
این آیه در مقام بیان خوراکیهای حالل و حرام است که قدر متیقن از حرمت در چنین مقامی ،آن است که
مقصود ،حرمت خوردن آنها است نه حرمت لمس یا حرمت خرید و فروش یا امور دیگر؛ زیرا این قدر
ُ ْ ََ ُ
متیقن در این سیاق و فضای خاص ،مانع انعقاد اطالق برای تعبیر «ح ِّر َمت عل ْیک ُم» شده است.
ّ
همچنین بنابر مبنای اشتراط تحقق مقدمات حکمت در عمومات (نکـ :آخوندخراسانی،1409 ،
ص )217سیاق و فضای خاص که قدر متیقن در مقام تخاطب محسوب میشوند مانع انعقاد عمومیت
ّ
برای الفاظ عام نسبت به خارج از سیاق و فضای تکلم محسوب میشوند.

-4پاسخ به اشکاالت احتمالی درباره نسبیت عام و مطلق در چهارچوب سیاق و فضای
نزول

دیدگاه ّ
نسبیت داللت الفاظ عام و مطلق در خصوص آیات قرآن کریم ممکن است با ابهامات یا

اشکاالتی مواجه شود که پاسخ به آنها ضروری است.

 -1-4فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن کریم
ممکن است گفته شود نسبی دانستن داللت عمومات و اطالقات قرآن کریم در چهارچوب سیاق و
فضای نزول ،موجب محدود کردن قرآن به عصر نزول است که با اصل جاودانگی قرآن کریم و فرازمانی و
فرامکانی بودن این کتاب آسمانی سازگار نیست .در روایتی از امام باقر (ع) چنین آمده است که اگر آیه قرآن
تنها نسبت به قوم خاصی نازل شده باشد با نابودی آن قوم ،قرآن نیز نابود میشد در حالی که قرآن همانطور
که نسبت به گذشتگان جریان داشت نسبت به سایرین نیز جریان دارد (عیاشی ،1380 ،ج ،2ص .)203در
روایات دیگر نیز جریان دائمی قرآن به جریان خورشید و ماه تشبیه شده است (صفار ،1404 ،ج،1
ص /196عیاشی ،1380 ،ج ،1ص ،11ج ،2ص .)203بر این اساس ضرورت دارد گستره داللت واژگان
عام و مطلق قرآن کریم ،فراتر از عصر نزول دانسته شود و داللت آنها به سیاق و فضای نزول آیات محدود
نشود.
ً
در پاسخ به این اشکال باید گفت که اوالّ ،
نسبیت اطالقات و عمومات در چهارچوب فضای نزول به
معنای اختصاص به فضای نزول نیست ،بلکه فضای نزول محدوده اطالقات و عمومات را تبیین میکند که
در آن چهارچوب ،اطالقات و عمومات در هر زمان و مکانی جریان خواهند داشت .در حقیقت ّ
نسبیت
اطالقات و عمومات قرآنی در چهارچوب فضای نزول ،به جریان صحیح و ضابطهمند اطالقات و عمومات
در عصرهای متأخر کمک میکند نه اینکه موجب انحصار جریان آنها در خصوص عصر نزول شود.
بنابراین ّ
نسبیت داللت واژگان عام و مطلق هیچگونه تنافی با جاودانگی قرآن و فرازمانی و فرامکانی بودن
قرآن ندارد ،بلکه آن را منضبط میکند.
ً
ثانیا ،اختصاص برخی آیات قرآنی به فضای نزول ،به معنای نفی جاودانگی آنها نخواهد بود؛ زیرا
معارف و پیامهای برآمده از آیات مختص به عصر نزول ،میتواند ابدی و جاودان باشد .به عبارت دیگر
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ً
حتی در آیاتی که قطعا به عصر نزول اختصاص دارند میتوان با بهرهگیری از ضوابط تعمیم در محاورات
عرفی نظیر الغا ء خصوصیت ،تنقیح مناط ،تناسب حکم و موضوع و  ...معارف و پیامهای فراگیر ،فرازمانی
و فرامکانی را استخراج نمود.
برای مثال آیات سوره مسد درباره ابولهب عموی پیامبر (ص) و همسر او امجمیل نازل شده است.
ابولهب در سال دوم هجری از دنیا رفت ،اما پیام و معارف این سوره همواره زنده است؛ مانند این پیام که
خویشاوندی با اولیاء الهی اگر با ایمان و هدایت همراه نباشد ،هیچ سودی ندارد و به آتش دوزخ منتهی
َ َْ َ َْ ُ
َ
نی عن ُه َمال ُه َو َما ک َس َب﴾ در این سوره نیز این پیام را به دشمنان دین الهی در هر زمان
میشود .آیه ﴿ما أغ
و مکانی گوشزد میکند که اموال و دارائیهای آنها درنهایت نمیتواند مانع رسیدن عذاب الهی به آنان
شود.
به این ترتیب روشن میگردد که جاودان بودن آیات سوره مسد ،با ارتباط آن با یک شخصیت تاریخی در
عصر نزول منافاتی ندارد و نباید تصور کرد که جاودان دانستن این سوره ،متوقف بر آن باشد که نزول سوره
در خصوص ابولهب و همسر او انکار شود و به جای این شخصیت تاریخی ،معانی عام و فراگیری از
َ َ
بی ل َهب» ارائه شود تا هر دشمنی در طول تاریخ را شامل شود.
واژگانی چون «أ ِ
آیات مشابه آیات این سوره در قرآن کریم که ناظر به عصر نزولاند فراواناند ،بلکه در برخی آیات،
ً
اساسا موضوع آنها در سدههای متأخر از نزول از بین رفته است و در عین حال ،منافاتی با بقاء پیام و
معارف آن آیات و جاودانگی قرآن ندارند .برای نمونه موضوع آیات مربوط به تحریم ازدواج با همسران
َ
پیامبر اکرم (ص) بعد از رحلت آن حضرت ،در سالهای متأخر از نزول از بین رفته استَ ...﴿ :و ما کان
َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ
َ ً
الله َو ال َأ ْن َت ْنک ُحوا َأ ْز َ
واج ُه ِم ْن َب ْع ِدهِ أ َبدا ( ﴾...أحزاب .)53 /33 :همچنین
لکم أن تؤذوا رسول
ِ
ِ
ُّ ََ
موضوع تجویز ازدواج بدون مهریه برای پیامبر اکرم (ص) نیز پس از رحلت ایشان از بین رفت ﴿یا أیها
ُ
َّ ُّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َّ
ور ُه َّن َ ...و ْام َر َأ ًة ُم ْؤم َن ًة إ ْن َو َه َب ْت َن ْف َسها ل َّلنب ِّي إ ْن َأ َ
الالتي َآت ْی َت أ ُج َ
راد
ك
الن ِبي ِإنا أحللنا لك أزواج
ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ
َ
ً
َ
َّ
النب ُّي َأ ْن َی ْس َت ْنک َحها خال َصة لك م ْن ُدون ال ُم ْؤم َ
نین ( ﴾...أحزاب .)50 /33 :نهی از بلند کردن صدا نزد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
پیامبر اکرم (ص) و صدازدن ایشان از پشت اتاقها و سفارش به پایین آوردن صدا نزد ایشان ،پس از رحلت
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ
َّ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
آمنوا ال ت ْرف ُعوا أ ْصواتک ْم ف ْوق َص ْو ِت الن ِب ِّي َو ال ت ْج َه ُروا ل ُه
ایشان فاقد موضوع شده است﴿ :یا أیها الذین
َ
َ
َْ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َّ َ ُ ُّ َ
ین َیغضون أ ْص َوات ُه ْم ِعند
ِبالق ْو ِل ک َج ْهر َب ْع ِضک ْم ِل َب ْعض أن تحبط أعمالکم و أنتم ال تشعرون؛ ِإن ال ِذ
ِ
َّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ َّ ْ َ َ ُ َّ ْ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ ٌ َّ َّ َ َ َ َ
َ ُ
ین ُین ُادونك ِمن
ول الل ِه أولئك ال ِذین امتحن الله قلوبهم ِللتقوی لهم مغ ِفرة و أجر ع ِظیم؛ ِإن ال ِذ
رس ِ
ْ ُ َ َْ ُ َ
ُ َ
ََ
ات أ ک َثره ْم ال َی ْع ِقلون﴾ (حجرات.)4-2 /49 :
ور ِاء الحجر ِ
جاودانه بودن قرآن کریم ،تمام آیات قرآن را در بر میگیرد و نمیتوان هیچ آیهای را از آن استثناء کرد یا

ادعا کرد که این دست از آیات جاودانه و فرازمانی نیستند؛ زیرا معارف و پیامهای قابل استخراج از اینگونه
آیات ،اختصاصی به عصر نزول ندارند.
بر این اساس پیوستگی و ارتباط آیات با فضای نزول ،منافاتی با جاودانه و فرازمانی دانستن آن آیات
ندارد؛ چنانکه نسبی شدن آیات عام و مطلق نیز در چهارچوب فضای نزول نیز منافاتی با فرازمانی بودن
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قرآن کریم ندارد و صحیح نیست با استناد به جاودانگی قرآن ،ارتباط آیات قرآن از فضای نزول گسسته
شود.

-2-4تعمیم آیات به خارج از سیاق و فضای نزول در روایات اهلبیت (ع)

اشکال دیگری که ممکن است بر دیدگاه ّ
نسبیت اطالقات و عمومات قرآنی در چهارچوب سیاق و

فضای نزول مطرح شود ،تعمیمهای خارج از فضای نزول و فراسیاقی آیات در روایات اهلبیت (ع) است
زیرا در بسیاری از روایات اهلبیت (ع) بهرهگیری و استناد به آیات ،از چهارچوب سیاق و فضای نزول فراتر
رفته است.
ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ ً َّ
برای مثال آیه ﴿ال یکلف الله نفسا ِإال ما آتاها﴾ (طالق )7 /65 :به شهادت سیاق آیه ،مربوط به عدم
تکلیف به پرداخت نفقه به همسران بیش از توان مالی هر فرد است؛ اما در روایتی از امام صادق (ع) با
اشاره به عدم قدرت مردم بر معرفت (شناخت ذات مقدس خداوند متعال) ،عدم تکلیف مردم به معرفت را
به همین آیه مستند کرده است (کلینی ،1407 ،ج ،1ص.)163
َ
ْ َ
َ
َ َْ
َّ َ َ َ َ
ْ ُ َ َ ً
همچنین در آیه ﴿ ِإن ِف ْرع ْون عال فی اْل ْر ِض َو َج َعل أهل َها ِش َی ًعا َی ْس َتض ِعف طائفة ِّم ْنه ْم ُیذ ِّب ُح
ْ َ
َ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ْ ُ ْ
ِْ ْ
ُ َّ َ َ
ََ ُ
اس ُتض ِعفوا فی اْل ْر ِض
أ ْبن َاءه ْم َو َی ْس َت ْحی ِن َس َاءه ْم ِإن ُه کان ِم َن ال ُمف ِس ِدین؛ و نر ید أن نمن علی ال ِذین
ِ
ِ
ِ
ُ ِّ
ْ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ
َو َن ْج َع َل ُه ْم َأ َّئم ًة َو َ
نج َع َل ُه ُم ْال َوارث َ
وده َما ِمن ُهم
ین؛ َو ن َمک َن َله ْم فی اْلر ِض و نر ی ِفرعون و هامان و جن
ِِ
ِ
ِ
َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ
َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ
فی
وا
ف
ع
ض
ت
اس
ین
ذ
ال
«
از
مقصود
آید
برمی
آیه
سیاق
از
که
چنان
،
)
4
/
28
(قصص:
﴾
ون
ما کانوا یحذر
ِ
ِ
ِ
َْ
اْل ْ
ض» قوم بنیاسرائیلاند که در حکومت فرعون ،تضعیف شده بودند ،ولی پس از به نبوت رسیدن
ر
ِ
ّ
ّ
حضرت موسی (ع) از میان آنان و نابودی فرعون ،به تمکن میرسند؛ اما در روایات متعدد اهلبیت (ع)،
ایشان خود را مشمول این آیه دانستهاند (نهجالبالغه ،1414 ،ص /506مفید ،1413،ج ،2ص/180
ابنبابویه ،1376 ،ص479؛  ،1403ص /79فراتکوفی ،1410 ،ص ،313ص.)315
َ
شیء َف َأ َّن ل َّله ُخ ُم َس ُه َو ل َّلر ُ
نمونه دیگر آیه خمس است؛ ﴿ َو ْاع َل ُم ْوا أ َّن َما َغ ِن ْم ُتم ِّمن َ
ول َو ِل ِذی
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
لی َع ْبد َنا َی ْو َم ْال ُف ْر َقان َی ْومَ
ْال ُق ْر َبی َو ْال َی َت َامی َو ْال َم َساکین َو ْابن َّ
َ
ع
الس ِبیل ِإن ک ُنت ْم َء َام ُنتم ِبالل ِه و ما أنزلنا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َ ِ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ُ
ّ
ٌ
لی کل َ
الل ُه َع َ
شیء ق ِدیر﴾ (أنفال )41 /8 :که سیاق آن در میان آیات متعدد مربوط به
التقی الجمع ِان و
َ
َّ َ
جنگ بدر ،ظهور در اراده غنیمت جنگی از «أن َما غ ِن ْم ُتم» دارد؛ اما بر اساس روایات متعدد اهلبیت (ع)،
پرداخت خمس نسبت به هر فائده و سودی همچون سود کسب و تجارت ،گنج و معادن طال و نقره و آهن

و  ...تعمیم داده شده است (نکـ :کلینی ،1407 ،ج ،1ص /548-539طوسی ،1407 ،ج ،4ص-121
.)124
در پاسخ به این اشکال باید گفت که روایات اهلبیت (ع) در تعمیم فراسیاقی و خارج از فضای نزول
آیات قرآن کریم را میتوان در چند دسته مختلف جای داد که با تبیین آنها ،وجه تعمیم هر یک روشن
میشود:
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تفسیر آیه و تبیین حدود و مرزهای معنا و مفهوم آیه نیستند؛ بلکه
دسته اول روایاتی هستند که در مقام
ِ
َ
َ
نوعی اقتباس از آیه محسوب میشوند .برای نمونه امام حسین (ع) در هنگام خروج از مدینه ،آیه ﴿فخ َر َج
َ ْ َ ْ َّ
ْ
ً َ َ َّ ُ َ َ ِّ َ ِّ
الظالم َ
ین﴾ (قصص )21 /28 :و هنگام ورود به مکه ،آیه ﴿ َو
ِمنها ِ
خائفا یترقب قال رب نج ِنی ِمن الق ِوم ِ ِ
َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
قال َعسی َر ِّبی َأ ْن ْیهدینی َس َ
واء َّ
الس ِبیل﴾ (قصص )22 /28 :را تالوت کردهاند
لما توجه ِتلقاء مدین
ِ
ِ
ِ
(ابومخنف ،1417 ،صص .)86-85بر این اساس ،تالوت این آیات تنها برای اشاره به تشابه شرایط ایشان
با شرایط حضرت موسی (ع) بوده است؛ نه به معنای تفسیر این آیات یا نزول آنها در شأن ایشان .همچنین
ََ ُ ْ ُ َ
ْ ُ
از امام صادق (ع) روایت شده است که امام زمان (ع) پس از ظهور ،آیه ﴿فف َر ْرت ِمنک ْم ل َّما ِخف ُتک ْم﴾
(شعراء )21 /26 :را تالوت میکند (نعمانی ،1397 ،ص )174که آن نیز مربوط به حضرت موسی (ع) و
خوف وی از فرعون و مأموران او است و به صورت ضمنی ،به تشابه شرایط امام زمان (ع) به شرایط
حضرت موسی (ع) اشاره دارد.
اینگونه اقتباسها از آیات قرآن کریم ،میتواند اغراض و انگیزههای گوناگونی را به همراه داشته باشد؛
مانند تبرک و ّ
تیمن ،تقریب به ذهن ،تشبیه و تمثیل موضوعی به موضوع آیه ،تفأل به خیر ،بر طرف کردن
استنکار مخاطب و اغراضی از اینقبیل که از آنجا که در مقام تفسیر و بیان معنای آیات نیستند ،داللتی بر
توسعه یا تضییق معنای آیه ندارند.
اقتباس از آیات قرآن کریم حتی ممکن است به بازآفرینی معنای آیه بینجامد و معنای متفاوتی از معنای
ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ
َْ
الث َ
اب ِمثل
و
آیه به دنبال داشته باشد؛ چنانکه در روایت امام رضا (ع) آمده است « ِإن سرك أن تکون لك ِمن
ِ
ََ َ َ
ْ
َُ ْ
ْ َ
ُ ُ
ََُ َ ً َ
َما ِل َمن ْاس ُتش ِهد َم َع ال ُح َس ْین (ع) فقل َم َتی َما ذک ْرت ُه یا ل ْی َت ِني ک ْنت َم َع ُه ْم فأف َوز ف ْوزا ع ِظیما» (ابنبابویه،
ِ
ِ
ََْ ُْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ً َ
 ،1376ص )130عبارت ﴿یا لیت ِني کنت معهم فأفوز فوزا ع ِظیما﴾ (نساء )73 /4 :اقتباس از آیه قرآن
کریم است که در قرآن کریم از زبان منافقان نقل شده و مقصود آنها از «فوز عظیم» غنیمتهای جنگ و
منافع دنیایی است؛ اما در این روایت« ،فوز عظیم» به معنای شهادت در رکاب امام حسین (ع) و
برخورداری از منافع معنوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
اقتباس از آیات قرآن کریم ،چه در روایات اهلبیت (ع) چه در سخن خطیبان و شاعران ،هرگز به معنای
تفسیر آیه نیست تا ّ
مقید و مشروط به حفظ معنای سیاقی آیه شود؛ به عنوان نمونه در شعری از ابنرومی نیز
َ
ُ
ُ
اقتباس با تغییر معنا همراه بوده است :لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعی /لقد انزلت حاجاتی
بواد غیر ذی زرع؛ که مقصود از «بواد غیر ذی زرع» در این بیت ،جایی است که خیر و نفعی در آن نیست،
حال آنکه در قرآن کریم مقصود ،مکه است که بدون آب و رویش گیاه بوده است (تهانوی ،1996 ،ج،1
صص.)243-242
بنابراین روایات اقتباسی ،به معنای نادیده گرفتن سیاق یا نامعتبر بودن آن در تفسیر نیست و اشکالی به
دیدگاه ّ
نسبیت اطالقات و عمومات در چهارچوب سیاق و فضای نزول وارد نمیکنند.
دسته دوم از روایاتی که آیات را به خارج از سیاق و فضای نزول تعمیم دادهاند ،روایاتیاند که منطبق بر
ضوابط عرفی همچون الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط یا  ،...حکم آیه را به خارج از سیاق نیز تعمیم

 100دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،12شماره  ،26بهار و تابستان 1401

َ ِّ ُ َّ َ ْ ً َّ
دادهاند .برای مثال در آیه ﴿ال ُیکلف الل ُه نفسا ِإال ما آتاها﴾ (طالق )8 /65 :که مربوط به عدم تکلیف به
پرداخت نفقه بیش از توان مالی هر فرد است عرف و عموم عقال برای حکم «تکلیف بیش از توان» ،هیچ

خصوصیتی برای امور مالی تصور نمیکنند تا این حکم را منحصر به امور مالی بدانند؛ بلکه تکلیف بیش
از توان را در هر امری ،تقبیح میکنند؛ بر این اساس ،عرف در این آیه به راحتی خصوصیت را نادیده
میگیرد و حکم آن را به موارد دیگر تعمیم میدهد؛ چنانکه میتوان گفت مناط قطعی نفی تکلیف به
پرداخت نفقه بیش از توان که در این آیه به آن اشاره شده است ،همان حکم عقلی بر «قبح تکلیف بیش از
توان» است که به امور مالی اختصاص ندارد .بنابراین روایت امام صادق (ع) در استناد به این آیه برای نفی
تکلیف مردم به معرفت ،در حقیقت مبتنی بر همین برداشت عرفی و منضبط عقال در الغاء خصوصیت و
تنقیح مناط است.
اینگونه تعمیمهای ضابطهمند و مبتنی بر قواعد عرفی که اختصاصی به اهلبیت (ع) ندارد ،تضادی با
دیدگاه ّ
نسبیت عمومات و اطالقات ندارد؛ زیرا بر اساس این دیدگاه ،واژگان عام و مطلق ابتداء در
چهارچوب سیاق و فضای نزول تفسیر میشوند و در مرحله بعد هرگاه در آن آیه ،الغاء خصوصیت یا تنقیح
مناط قطعی ،عرفیت داشته باشد حکم آیه به خارج از سیاق و فضای نزول تعمیم داده میشود.
دسته سوم از روایات تعمیمی ،روایاتیاند که خارج از ضوابط و اصول محاوره عرفیاند و معنای ارائه
شده در آنها ،منطبق بر قواعد محاورات عرفی نیست .اینگونه از روایات ،معانی باطنی قرآن کریم را بیان
میکنند که فهم آن به اهلبیت (ع) اختصاص دارد .به عبارت دیگر اگر معنای بیانشده از یک آیه در روایتی
از اهلبیت (ع) ،منطبق بر اصول عرفی محاوره باشد ،تبیین ظاهر قرآن دانسته میشود؛ اما اگر خارج از
اصول محاوره عرفی باشد ،به عنوان باطن قرآن شناخته میشود.
در عین حال ،تفسیر آیات به معانی و مفاهیمی خارج از قواعد عرفی و به عنوان باطن آیه ،اختصاصی به
معانی فراسیاقی واژگان عام و مطلق قرآن کریم ندارد؛ بلکه در سراسر آیات قرآن کریم جریان دارد و روایات
ْ َ
ُْ َ َ
ُ ُ َ ً َ
ْ ُ
متعددی در این زمینه یافت میشود .به عنوان نمونه در آیه ﴿قل أ َرأ ْی ُت ْم ِإن أ ْص َب َح ماؤک ْم غ ْورا ف َم ْن َیأتیک ْم
ِبماء َمعین﴾ (ملک ،)30 /67 :معنای باطنی «ماؤکم» ،امام معرفی شده است (نعمانی ،1397 ،ص/176
ْ
ُّ ْ ُ ُ ْ
ْ
َ
ُ
قمی ،1404 ،ج ،2ص )379یا در آیه ﴿ َم َر َج ال َب ْح َر ْی ِن َیل َت ِق َی ِان  ...یخ ُر ُج ِم ْنه َما اللؤلؤ َو ال َم ْر َجان﴾
(الرحمن 19 /55 :و  ،)22معنای باطنی «البحرین» ،حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و معنای
باطنی «اللؤلؤ و المرجان» ،امام حسن (ع) و امام حسین (ع) ذکر شده است (فرات کوفی،1410 ،
َ َْ َ َْ ُ ََ
َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ً َ َ ً
ماء غدقا﴾ (جن)16 /72 :
قاموا علی الطریق ِة ْلسقیناهم
ص .)460همچنین در آیه ﴿و أن ل ِو است

معنای باطنی «ماء غدقا» ،علم کثیر از ناحیه ائمه بیان شده است (طبرسی ،1372 ،ج ،10ص )560در آیه
َّ
ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ ً
َّ َّ َ ُّ
ْ
الش ُ
تاب الل ِه ( ﴾...توبه ،)36 /9 :نیز معنای باطنی «اثنا
ک
في
را
ه
ش
ر
ش
ع
نا
اث
ه
الل
د
ن
ع
ور
ه
﴿ ِإن ِعدة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ً
عش َر ش ْهرا» دوازده امام معصوم (ع) معرفی شده است (طوسی ،1411 ،ص149؛ برای اطالع از نمونههای
بیشتر معانی باطنی در روایات نکـ :بابایی ،1386 ،ج ،1صص .)134-133به نظر میرسد روایاتی که آیه
ْ َ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ
نج َع َل ُه ْم َأ َّئم ًة َو َ
اْل ْرض َو َ
نج َع َل ُه ُم ْال َوارث َ
ین﴾ (قصص:
فی
وا
﴿و نر ید أن نمن علی ال ِذین استض ِعف
ِِ
ِ
ِ
ِ
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َّ
ْ ُ ْ
 )5 /28را بر اهلبیت (ع) منطبق دانستهاند ،نیز باید از معانی باطنی آیه برشمرد؛ زیرا «ال ِذ َین ْاس ُتض ِعفوا»
ْ ُ َ ًَ
در این آیه مسبوق به عهد است و به تعبیر « َی ْس َتض ِعف طائفة ِّم ْنه ْم» در آیه پیشینش اشاره دارد که مربوط به
استضعاف گروهی از بنیاسرائیل توسط فرعون است.
به هر حال به صورت کلی هر معنایی که فراتر از فهم عرف باشد و بر اساس قواعد و ضوابط عرفی
ً
صرفا مبتنی بر ّ
تعبد به روایات باشد ،معنای باطن دانسته میشود که البته
محاورات قابل درک نباشد ،بلکه
اینگونه معانی باطن از کسی غیر از اهل بیت (ع) که آگاه به بطون قرآن کریماند ،پذیرفتنی نیست (نکـ:
بابایی ،1386 ،ج ،1صص.)136-135
بر این اساس روایاتی که واژگان عام یا مطلق قرآن کریم را خارج از سیاق و فضای نزول تعمیم دادهاند
اگر مبتنی بر ضوابط و قواعد عرفی همچون الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط نباشد ،نیز از معانی باطن
محسوب میشوند که از اختصاصات اهلبیت (ع) است و سایرین مجاز به ارائه چنین معانی خارج از
ضوابط و قواعد عرفی نخواهند بود.
دسته چهارم از روایات تعمیمی ،روایاتی هستند که حکم شرعی مطرح در یک آیه را از موضوع آن آیه به
سایر موضوعات تعمیم دادهاند که با توجه به شأن خاص اهلبیت (ع) در تشریع یا تبیین شریعت ،این
عملکرد نیز اختصاص به ایشان دارد و برای سایرین جایز نیست .بنابراین اهلبیت (ع) همانطور که شأن آن
ً
ّ
را دارند که عمومات آیات قرآن کریم را تخصیص بزنند و مثال ربای بین پدر و پسر را از آیات متعدد حرمت
ربا تخصیص بزنند (نکـ :کلینی ،1407 ،ج ،5ص147؛ حرعاملی ،1409 ،ج ،18ص ،)137-135به
ً
همین صورت شأن آن را دارند که احکام قرآنی را به موضوعات دیگر تعمیم دهند و مثال حکم وجوب
پرداخت خمس را که در قرآن کریم برای غنیمت جنگی مطرح شده ،نسبت به سایر غنائم مانند سود
تجارت ،گنج و معادن و  ...تعمیم دهند.
بنابراین رویکرد اهل بیت (ع) در مقام تفسیر آیات قرآن کریم (و نه در مقام اقتباس ،الغاء خصوصیت،
بیان باطن یا بیان حکم شرعی) ،مخالفت و تضادی با ّ
نسبیت واژگان عام یا مطلق قرآن کریم در چهارچوب
سیاق و فضای نزول ندارد.
در برخی روایات اهلبیت (ع) نیز تعمیم بدون ضابطه آیات و غفلت از توجه به سیاق و فضای نزول،
مورد مذمت قرار گرفته است؛ چنانکه در روایت آمده است وقتی به امام رضا (ع) گزارش دادند که برخی از
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
رین َع َلی ْال ُم ْؤم َ
الل ُه ل ْلکاف َ
نین َسبیال﴾ (نساء،)141 /4 :
ِ
مردم کوفه با استناد به عمومیت آیه ﴿و لن یجعل ِ ِ
مدعیاند که امام حسین (ع) کشته نشده ،بلکه به آسمان رفته است ،امام رضا (ع) آنان را تکذیب کرد و
مقصود از نفی سبیل در آیه را تنها نفی حجت علیه مؤمنان معرفی فرمود( :ابنبابویه ،1378 ،ج،2
صص .)204-203این تفسیر امام ،مبتنی بر سیاق آیه است زیرا سیاق بیانگر آن است که در مقام محاکمه
َ َّ
َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
یام ِة َو ل ْن َی ْج َعل الل ُه
روز قیامت ،کافران هیچ حجتی علیه مؤمنان ندارند﴿ :فالله یحکم بینکم یوم ال ِق
ً
رین َع َلی ْال ُم ْؤم َ
ل ْلکاف َ
نین َسبیال﴾ (نساء.)141 /4 :
ِ
ِ ِ
در روایت دیگری نقل شده است که عمومیت این آیه برای شخصی شبهه شده بود که از حضرت
علی (ع) پرسید :پس چگونه است که کافران علیه مؤمنان جنگ میکنند و گاه پیروز میشوند و عدهای از

 102دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،12شماره  ،26بهار و تابستان 1401

مؤمنان را به قتل میرسانند؟ حضرت علی (ع) نیز در پاسخ به او فقط به سیاق آیه تذکر میدهند و به او
َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
الل ُه ل ْلکافر َ
ین
میگویند :نزدیک بیا و سپس میفرماید﴿ :فالله یحکم بینکم یوم ال ِقیام ِة و لن یجعل
ِ ِ
ً
َع َلی ْال ُم ْؤم َ
نین َسبیال﴾ (نساء( )141 /4 :حاکمنیشابوری ،1411 ،ج ،2ص /338طبری ،1412 ،ج،5
ِ
ص.)214
بنابراین روایات اهلبیت (ع) نه تنها تضادی با نسبی دانستن عمومات و اطالقات قرآن کریم در
چهارچوب سیاق و فضای نزول ندارند ،بلکه در همین روایات شواهدی بر تفسیر نسبی اطالقات و
عمومات یافت میشوند.

 -3-4صارفه بودن قرینه سیاق و فضای نزول
برخی از نویسندگان معاصر قرائنی چون سیاق و فضای نزول را تنها در حد یک قرینه صارفه معتبر
دانستهاند که تنها معانی ناسازگار و متناقض را نفی میکند ،اما اگر از عبارتی دو معنا احتمال داده شود که
هیچکدام با جمالت قبل و بعد ،ناسازگار نیست هرچند یکی از دو معنا از دیگری با سیاق سازگارتر باشد،
در اینجا سیاق را به عنوان قرینه معینه نپذیرفتهاند تا معنای سازگارتر را به گوینده منتسب کند (نکـ :بابایی،
 ،1386ج ،2صص /285 -284بابایی ،1391 ،ج ،2ص.)80
َ
ً
َْ َ
َ ْ ْ
برای مثال گفتهاند که در آیه کریمه ﴿ ْال َح ْم ُدل َّله فاطر َّ
الئک ِة ُر ُسال
الس
ماوات و اْلر ِض ِ
جاع ِل الم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
ُ
َْ ْ
ُ َ
ْ
َ ُ
َ ُ
َ
ُ
أ ِولي أ ْج ِن َحة َمثنی َو ثالث َو ُر باع َیز ید ِفي الخل ِق ما یشاء﴾ (فاطر ،)1 /35 :برای جمله «ی ِز ید ِفي
ِ
َْ ْ
الخل ِق» دو معنا تصور میشود :ممکن است مقصود این باشد که خدا در خلق بالهای فرشتگان آنچه
بخواهد می افزاید و ممکن است مقصود این باشد که خدا در خلق موجودات آنچه بخواهد میافزاید و
هریك از این دو معنا با سیاق سازگار است و سبب ناهماهنگی در سخن خداوند نمیشود؛ پس نمیتوان
گفت سیاق معنای اول را تعیین میکند (رجبی ،1383 ،صص /95 -94بابایی و دیگران،1388 ،
ص.)122
روشن است که اگر این ادعا پذیرفته شود ،دیگر سیاق منجر به نسبی شدن معنای عمومات و اطالقات
نخواهد شد؛ زیرا وقتی واژه عام یا مطلقی در سیاق خاصی صادر شده باشد ،در عین سازگارتر بودن معنای
ً
نسبی با سیاق ،معنای فراگیرتر نیز با سیاق ناسازگار نیست و وقتی سیاق را صرفا یک قرینه صارفه بدانیم،
نمیتوانیم واژگان عام و مطلق را حمل بر نسبیت کنیم؛ زیرا معنای غیر نسبی نیز با سیاق سازگار است؛ پس
نمیتوان با استناد به سیاق ،معنای نسبی را متعین دانسته و معنای فراگیر و غیرنسبی را نفی نمود.
در پاسخ به این اشکال باید گفت:
ً
اوال ،ادعای محدود کردن نقش سیاق تنها به عنوان یک قرینه صارفه ،با قاعده مشهور نزد علماء اصول و
تفسیر نقض میشود که به رغم ظاهر دانستن امر در وجوب ،در صورت وقوع آن در سیاق حظر یا توهم
حظر ،آن را ظاهر در وجوب نمیدانند (نکـ :طوسی ،1417 ،ج ،1ص /183محققحلی ،1403 ،ص/65
میرزایقمی ،1430 ،ج ،1ص /182آخوندخراسانی ،1409 ،ص /77صدر ،1417 ،ج ،4صص-342
َْ
 /343خوئی ،1417 ،ج ،2ص /205مظفر ،1375 ،ج ،1ص .)67برای مثال در آیه ﴿ َو ِإذا َحلل ُت ْم
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اص ُ
َف ْ
طادوا﴾ (مائده ،)2 /5 :امر به صید کردن پس از خروج از احرام ،ظهوری در وجوب ندارد؛به این دلیل
َ
که بعد از حظر ﴿ َغ ْیر ُ
لی َّ
مح ِّ
الص ْی ِد َو أ ُنت ْم ُح ُر ٌم﴾ (مائده )1 /5 :واقع شده است و تنها ظاهر در رفع آن
حظر است (نکـ :طوسی ،بیتا ،ج ،3ص /423طبرسی ،1372 ،ج ،3ص /239زمخشری ،1407 ،ج،1
ص /602بغوی ،1420 ،ج ،2ص /8طباطبایی ،1417 ،ج ،5ص.)162
این در حالی است که معنای وجوب در چنین سیاقی ،معنایی متناقض ،متضاد ،ناهماهنگ یا نامتناسب
محسوب نمیشود ،اما با این حال ،سیاق موجب کنارگذاشتن این معنا شده و معنای ترخیص و تجویز را
متعین می کند .به عبارت دیگر در امر صادر شده پس از حظر یا توهم حظر ،هیچ یک از دو معنا (چه
وجوب چه ِصرف تجویز) ناسازگار نیستند؛ پس اگر سیاق تنها نقش قرینه صارفه را دارد ،چگونه در اینجا
ً
نقش قرینه معینه را داشته و با وجود آنکه امر ،معموال ظاهر در وجوب دانسته میشود ،در اینجا ظاهر در
ِصرف تجویز و رفع حظر دانسته میشود؟
ً
سیاق
ثانیا ،نقض دیگری که بر این ادعا وارد است قاعده «تناسب حکم و موضوع» است که از مصادیق ِ

کلمات در یک جمله محسوب میشود (رجبی ،1383 ،ص )101و در بسیاری از موارد به تضییق موضوع
َ
َ ْ ُ
ین َء َام ُن ْوا ُکت َب َع َل ْی ُک ُم ِّ
یا حکم منجر میشود؛ برای مثال در آیه ﴿ َی َأ ُّی َها َّالذ َ
الص َی ُام  ...ف َم ْن کان ِمنک ْم
ِ
ِ
َ َُ
َ َ َّ ٌ
ًَ َ
َمریضا أ ْو علی َسفر ف ِعدة ِم ْن أ َّیام أخ َر﴾ (بقره )184 /2 :هرچند موضوع مطرح شده در آیه برای ترخیص
در ترک روزه ،مطلق مریض است ،اما تناسب حکم و موضوع داللت بر آن دارد که مقصود از مریض ،تنها
آن گروه از مریضانی است که روزه بر آنان ضرر یا مشقت شدید دارد ،پس بسیاری از امراض که روزه گرفتن
تاثیری در آنها ندارد به دلیل تناسب حکم و موضوع ،مشمول حکم مطرح شده در آیه مبنی بر ترخیص ترک
روزه نیستند.
اعتبار این قاعده به عنوان یک قاعده پذیرفته شده در محاورات عرفی ،حتی توسط مدعیان صارفه بودن
قرینه سیاق نیز اذعان و اقرار شده است (رجبی ،1383 ،ص /143بابایی ،1386 ،ج ،2صص 132-131و
صص)151-150؛ این در حالی است که «تناسب حکم و موضوع» به هیچ عنوان با معنای دوم ناسازگار
تلقی نمیشود ،بلکه تنها با یکی از دو معنا ،مناسب تر و سازگارتر است و در عین حال ،موجب تعیین آن
معنا میشود .در مثال فوق ،سیاق و تناسب حکم و موضوع ،با اراده معنای مطلق از «مریض» هیچ
ناسازگاری ندارد ،بلکه تنها با معنای «مریضی که روزه بر او ضرر یا مشقت دارد» مناسبتر و سازگارتر
است ،اما فهم عرفی و به اعتراف خصم ،سیاق داللت بر تعیین این معنا دارد.
عمومیت فراگیر
به همین صورت اگر عام در سیاق خاصی صادر شود هرچند اراده هیچیک از دو معنای
ِ

سیاق خاص به عنوان یک قرینه معینه،
و
ِ
عمومیت نسبی ،کالم را نامتناسب و ناهماهنگ نمیکند ،اما ِ
ّ
موجب ظهور عام در نسبیت میشود.
ً
ً
ثالثا ،قرینه بودن سیاق تنها به دلیل دفع ناسازگاری و تضاد سخن گوینده نیست که صرفا یک قرینه
صارفه محسوب شود ،بلکه قرینه بودن آن برای حفظ انسجام و رعایت ارتباط و تناسب حداکثری کالم
گوینده است .بنابراین اگر برای یک عبارت ،سه معنا تصور شود که معنای اول با سیاق نامتناسب است و
معنای دوم با سیاق متناسب است و اما معنای سوم تناسب بیشتری با سیاق دارد و انسجام و ارتباط اجزاء
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کالم با آن بیشتر محقق است ،در این صورت سیاق معنای اول را به عنوان یک قرینه صارفه دفع میکند و
معنای سوم را به عنوان یک قرینه معینه برای حفظ انسجام حداکثری سخن ،تعیین میکند؛ اما در خصوص
معنای دوم ،ساکت است و بدون آنکه صارف از آن باشد انتساب آن به گوینده را نیز اثبات نمیکند.
در عمومات وارد شده در سیاق خاص نیز سیاق ،نسبت به معانی فراسیاقی نامتناسب ،قرینه صارفه
است و نسبت به معنای سیاقی که متناسبترین و منسجمترین معانی است ،قرینه معینه است؛ اما نسبت به
معانی فراسیاقی که تناسب دارد ولی خالف انسجام حداکثری است ،ساکت است و نه انتساب آنها را به
گوینده نفی میکند و نه اثبات میکند.
ً
رابعا ،سیاق در عبارتهای دارای اطالق ،مقام بیان متکلم را تعیین میکند و نشان میدهد که مقصود
متکلم از ابتداء در چه مقامی انعقاد یافته است .پس در مواردی که سیاق خاص باشد ،اما لفظ اطالق
داشته باشد ،نمیتوان مقصود بودن اطالق را به متکلم نسبت داد؛ زیرا متکلم در مقام بیان آن نبوده است تا
َ
ُ
ُ َ
ْ
ً
ً
َ ُ
ً
کالمش نفیا یا اثباتا داللتی بر آن مقام داشته باشد .مثال در آیه ﴿أ ِولي أ ْج ِن َحة َمثنی َو ثالث َو ُر باع َیز ید
ِ
َْ ْ
ُ
في ْال َخ ْلق ما َی ُ
شاء﴾ (فاطر ،)1 /35 :عبارت « َی ِز ید ِفي الخل ِق» اطالق ندارد تا برای آن معنای «خدا در
ِ
ِ
خلق موجودات آنچه بخواهد میافزاید» احتمال داده شود؛ زیرا سیاق آیه بیانگر آن است که آیه در مقام بیان
ّ
تعدد و شمارش تعداد بالهای مالئک است نه در مقام بیان افزایش مخلوقات؛ بنابراین در اینگونه موارد
استناد به اطالق درست نیست زیرا مقدمات آن از جمله در مقام بودن متکلم ،تمام نیست.

نتیجهگیری
 .1واژگان عام و مطلق قرآن کریم از یک سو به مورد و سبب نزول انحصار ندارند و از سوی دیگر بیگانه
و بی ارتباط با سیاق و فضای نزول نیستند .واژگان عام و مطلق قرآن کریم دارای معنایی نسبی و در
چهارچوب سیاق و فضای نزولاند ،چنان که فهم ارتکازی عرف نیز از واژگان عام و مطلق ،معنایی نسبی در
ّ
چهارچوب سیاق و فضای تکلم است.
 .2از آنجا که حجیت و اعتبار «اصالة العموم» و «اصالة االطالق» از باب حجیت ظواهر است ،تا
زمانی که این واژگان ،ظهور در عمومیت و اطالق نداشته باشند ،این اصول اعتبار نخواهند داشت؛ حال
آنکه وقتی در فضای نزول یا سیاق آیهای ،خصوصیتها و محدودیتهایی وجود داشته باشد ،الفاظ عام و
مطلق از اساس در معنای نسبی ظهور خواهند داشت یا دستکم نسبت به شمول فراتر از سیاق و فضای
نزول ،مورد شک و فاقد ظهورند و در نتیجه «اصالة العموم» و «اصالة االطالق» در آنها جریان نخواهد
داشت .در خصوص انعقاد اطالق نیز دو شرط اصلی دیگر یعنی احراز در مقام بیان بودن متکلم و وجود
نداشتن قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح است که در صورت وجود خصوصیت در سیاق و فضای نزول،
هیچیک از این دو شرط محقق نیستند.
ً
ّ
 .3مسأله فرازمانی و مکانی بودن قرآن منافاتی با دیدگاه نسبیت اطالقات و عمومات ندارد؛ زیرا اوال
نسبی شدن اطالقات و عمومات در چهارچوب فضای نزول ،به معنای اختصاص به زمان و مکان نزول
نیست ،بلکه فضای نزول ،محدوده اطالقات و عمومات را تبیین میکند که در آن چهارچوب ،اطالقات و
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ً
عمومات در هر زمان و مکانی به صورت ضابطهمند جریان خواهند داشت .ثانیا ،اختصاص برخی آیات
قرآنی به فضای نزول ،به معنای نفی جاودانگی آنها نخواهد بود؛ زیرا با بهرهگیری از ضوابط تعمیم در
محاورات عرفی نظیر الغاء خصوصیت ،تنقیح مناط ،تناسب حکم و موضوع و  ...میتوان معارف و
پیامهای فراگیر ،فرازمانی و فرامکانی را حتی از آیات خاص استخراج نمود.
 .4رویکرد اهل بیت (ع) در مقام تفسیر آیات قرآن کریم (و نه در مقام اقتباس ،الغاء خصوصیت ،بیان
باطن یا بیان حکم شرعی) مخالفت و تضادی با دیدگاه ّ
نسبیت واژگان عام یا مطلق قرآن کریم در
چهارچوب سیاق و فضای نزول ندارد؛ زیرا ّ
نسبیت عمومات و اطالقات ،مربوط به مقام تفسیر است ،اما در
مقام اقتباس یا الغاء خصوصیت به صورت ضابطه مند و بر اساس اصول منضبط در محاورات عرفی ،تعمیم
واژگ ان عام و مطلق به خارج از چهارچوب سیاق و فضای نزول ،مانعی ندارد .همچنین تعمیم آیات به
عنوان معانی باطن آیه یا یک حکم شرعی نیز ممکن است؛ اما اختصاص به اهلبیت (ع) دارد .افزون بر
آنکه در روایات اهلبیت (ع) نیز شواهدی بر تفسیر نسبی اطالقات و عمومات یافت میشود.
 .5محدود کردن نقش سیاق و فضای نزول به عنوان یک قرینه صارفه ،تنها برای دفع معانی نامتناسب و
ً
ناسازگار نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا اوال با نظر مشهور در «عدم ظهور امر در سیاق حظر در وجوب» و
همچنین با قاعده «تناسب حکم و موضوع» که سیاق در آنها به عنوان یک قرینه ّ
معینه ،پذیرفته شده است،
ً
نقض میشود .ثانیا ،قرینه بودن سیاق برای حفظ انسجام و رعایت ارتباط و تناسب حداکثری کالم گوینده
ً
است نه صرفا برای دفع ناسازگاری و تضاد کالم.
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