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  چكيده

آمده در اختالف نظر فقيهان در ) قرآن و احاديث(الفاظ داراي اشتراك لفظي كه در منابع فقهي وجود 
يكي از آن اي مشترك بيايد و  واژه، يشرع ةزيرا هنگامي كه در ادلّ؛ احكام شرعي اثر ملموسي داشته است

بايست آن را از  آيد كه مي نوعي ابهام و غموض در دليل پديد مي، شوداي تعيين ن قرينه به وسيلةمعاني 
دليل و حكم شرعي را كشف كرد و مكلّف هم تكليف خود را به روشني ، ميان برداشت تا بتوان در پي آن

  . بداند

براي حل اين  ـ ...و) بافت(سياق ، عالمات حقيقت و مجاز نظيرعد قوا رشتهفقها با استفاده از يك 
در استنباط احكام شرعي  فقها ينادرست است كه گفته شود اختالف آرا، همو اين تو كنند مشكل اقدام مي

 آن كاشف نه آنكه، است خالق معناي متن، و مخاطب متن از خودش معنايي ندارد است كهدليل اين  به
  . باشدمعنا 

و با ارائة دو مثال، نقش اشتراك لفظي در ادلة شرعي گيري از روش توصيفي تحليلي،  با بهرهدر اين مقاله، 

بررسي با اين پديده  ءتعامل فقها تبررسي و كيفيهاي متفاوت دستورات ديني از متون ديني توسط مجتهدين  برداشت

  . است شده

  . مجتهدين، اختالف، شرعي ةلاد، اشتراك لفظي، تفسير قرآن: يديواژگان كل
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مهمقد  

به ؛ يك معنا وضع شود ين استوار است كه هر لفظ فقط برايبر ا يكلّ ةقاعد يدر هر زبان
در  يعوامل و شرايط، ا گاهام. ك لفظ وجود داشته باشديك معنا فقط ي يدر ازا، تعبيري ديگر

  . شود ميد متعد يك لفظ بر معانيد كه منجر به داللت يآ يزبان به وجود م

 شتر داللت كنديا بيمختلف  يبر دو معنا، كسان و برابريكه به طور  يلفظ، در نظر اهل زبان

به  يچ زبانين است كه هيت ايواقع. )143ص، 1ج، 1425، رازي( نام دارد »يمشترك لفظ«
  . ستين يچند معنا پربار و غن هاي تعداد واژه ةنيدر زم، يزبان عربة انداز

ن حكم ييرا در تع نيمجتهد، ينيد در متون دداراي اشتراك لفظي با معاني متعدوجود الفاظ 
كار رود ه مشترك ب يا واژه، يل شرعياگر در دل اين دليل كهبه ؛ دچار مشكل كرده است يشرع

د يپد بحثابهام و غموض در  ينوع، ن نگرددييتع ياز آن معان يكي يا نهيقريلة ا به وسام
 يليا دلينه يقر، ل است كه در فرض مذكوريازمند دليگر نيد يمعنا بر معانك يد و رجحان يآ يم

  . وجود ندارد

تعلَموا ما  یحت  یأَنتم سكارو الصالةَ يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا﴿ ةفيشرية در آ، مثال يبرا
نخست آنكه  يمعنا، باشد يدو احتمال و معنا م يدارا) ةالصال(ة واژ. )43/ 4: نساءال( ١﴾تقُولُون

ن يز هميه آمده نيكه در ادامه آ ﴾تعلَموا ما تقُولُون یحت﴿به معناي نماز است و جمله  )الصالة(
 ،ن اساسيبر ا. )74ص، 1405، يراوند/ 92ص، 3ج، 1415، يطبرس(كند  يد مييمعنا را تا

  . ستيز نيجا يبه نماز در حال مستك شدن ين استنباط نمود كه نزديتوان چن يم

جنباً إِلَّا  وال﴿جمله ، مكان نماز و مسجد است و در ادامة آيه )الصالة(معناي ديگر واژة 
تبِيلٍ حِسلُوا  يعابِرِي ستغن احتمال يكند و براساس ا يد ميين معنا را تايا) 43/ 4: نساءال( ٢﴾ت

، يطبرس(جز در حال گذر ، جايز نيست حال جنابتك شدن به مسجد در ينزد: توان گفت يم
  . )74ص، 1405، يراوند/ 92ص، 3ج، 1415

پديدة چند معنايي ر يثأت، دو مثال له به دنبال آن هستند كه با ارائةن مقاينگارندگان در ا
متن معنايي : الًاو :ان كنند كهيكرده و ب يرا بررس يش آراء مختلف فقهيدايدر پ )مشترك لفظي(

و  دتر كن ست و هرچه خود را به آن معنا نزديكدستيابي و كشف آن معنا مجتهدة كه وظيف دارد

                                                           

 . )کنيد و چه مي(گوييد  اي اهل اميان هرگز در حال مسيت به مناز نياييد تا بدانيد چه مي. ١

 . نه در حال جنابت مگر آنکه مسافر باشيد تا وقيت که غسل کنيدو . ٢
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تر  موفق، است يكه استخراج احكام شرع خودة در واقع در وظيف، دتر بشناس آن را دقيق دبتوان
  . خواهد بود

را از متون  ياحكام شرع، قابل اثبات يمبان سلسله كيعه با استفاده از ين شيمجتهد: اًيثان
ي معنا، شواهد و قرائن يبا تمسك به برخ نيز مورد بحث ةدر مسأل كنند و مي استنباط ينيد

 ينكات، ك معنايرجحان  ينه برايا ممكن است در انتخاب قرام؛ اند كرده نييمشترك را تعواژة 
 يهمخوان، با مراد شارعشود  ميكه استنباط  يجه حكميو در نت ده بماندير متن پوشمفس يبرا

  . نداشته باشد

 1؛معنا نيست كه متن از خودش معنـايي نـدارد  دان ا بام؛ مهم است، اينكه خالق متن كيست: ثالثاً
زيرا شارع مقدحكم خاصي را در قالـب الفـاظ بيـان فرمـوده     ، تس براي هدايت و كمال بشري

ـ ، بنابراين. است ـ ؤمـرگ م « ةدر صورتي كه نظري بـارت   از )The death of the author( »فلّ
)Barthes(  گادامرو ديدگاه )Hans-Georg Gadamer(  را بپـذيريم و خـالق   مـورد مـتن   در

 يتوان توقع معناي واحد مين، در اين صورت، مخاطب بدانيمهمان  ،آنها ةمتن را بر اساس گفت
، شـرع  ةكه اين امر در عرص آيد در مي نسبي به صورت، را داشت و حقيقت به نسبت مخاطبان

با توجه به آنچه گفته شـد در متـون    .)1نوشت شماره  پي: ك. ر( پذيرفتني نيست، به هيچ وجه
، رو اين از. توان مبناي فهم متن را مرگ مؤلف و خالقيت خواننده دانست نمي، مقدس مانند قرآن

  . نظر كرديم ها صرف در اين پژوهش از آن نظريه

 يدر مسائل نظر، يعيمعموالً به طور طب :اشاره شود كهبايد ، مقالهبه اصل  پرداختنپيش از 
گر اختالف نظر دارند و از آن يكديمسائل با  برخيدر ، صان و دانشمندانمتخص، هر رشته

 يگر اختالفيكديبا ، ينيات مسائل ديد در كليمراجع تقل. ن استياجتهاد در احكام د، جمله
  . شود ميبه سه دسته تقس ينيمسائل د يبه طور كلّ: توان گفت مي. ندارند

، نماز مانند وجوب؛ دانند مين اسالم يد ون كه تمام مسلمانان آنها را جزيات ديضرور: الف
   . ...روزه و

ب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و يكه اكثر قر يمسائل يعنيمسائل مشهور : ب
ن يا. نبودن وضو با آب مضافمانند صحيح ؛ مخالف هستند، در آن مسائل يتنها تعداد اندك

موجب اختالف  يمشهور است كه مخالفت برخ، ديان مراجع تقليدر م يا گونه مسائل به اندازه
                                                           

ما خالق معناي متنيم و ما ؛ اصالً منت از خودش معنايي ندارد و ما كاشف معناي منت نيستيم: گويد گادامر مي -١
   ) ٣١٥و  ٢ ،١٣٧١، کوزنز(. كه معناي منت را كشف كنيم نه اين؛ دهيم هستيم كه به منت معنا مي
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ن دو ياز ا يكيدر  ينياحكام اسالم و مسائل د ةه داشت كه قسمت عمدد توجيبا. شود مين
ن در مسائل يمجتهد يه و اختالف فتوايعمل هاي تفاوت رساله، لين دليبخش قرار دارد و به هم

 . ز استيار ناچيبس يو كلّ ياساس

، گونه مسائليندر ا. شود ميات احكام مربوط يكه به جزئ يمسائل يعني يمسائل جزئ: ج
جاد ياختالف ا، يان فقها در استخراج احكام الهيم، از عوامل يا ل وجود پارهيبه دل يگاه
  . )2نوشت شماره  پي: ك. براي آشنايي بيشتر با اين عوامل ر( شود مي

سندگان اشاره اي گذرا به ياز نو يدر خصوص پيشينه موضوع بايد گفت تنها تعداد اندك
باره صورت  د و تحليل مدوني در اينان هكرد يش آراء مختلف فقهيداينقش اشتراك لفظي در پ

: ان كرده استيب »ة املقتصدية اتهد و ايبدا«كتاب  ابن رشد در مقدمه، مثال يبرا؛ نگرفته است

قرآن ية ا آيث يك حديرا از  يكه باعث شده است فقهاء نظرات گوناگون ياز عوامل يكي
  . )13ص، 1418، حكيم( است يعامل اشتراك لفظ، ندياستخراج نما

  اقسام اشتراك در زبان عربي

ة است كه در سنت مطالع  يمفهوم ن روابطياز جمله آشناتر polysemy)(ييچند معنا
 ياز چند معن يك واحد زبانيكه  است يشرايط مربوط بهد و آن ان هبه آن پرداخت يمعن

  . شود ميل به آن پرداخته يدارد كه در ذ يانواع ييچند معنا. برخوردار شود

  : مفردة در واژ) ييچند معنا( اشتراك-1

 :از دارد كه عبارت است ين نوع از اشتراك اقساميا

/ 2: هبقرال( ١﴾الْمطَلَّقات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالثَةَ قُروٍء﴿ة فيشر در آيه: اشتراك در اسم )الف

به كار رفته است و اين كلمه در فرهنگ لغت عرب داراى دو معناى  )قروء( كلمه) 228
در فهم آيه  و همين امر سبب شده كه نوعى ترديد، و ديگرى طهر يكى حيض :متناقض است

  . معنا كنند )حيض(و گروهى  )طهر(و برخى آن را  براى كاوشگران و فقها به وجود آيد

از لمس نساء  مراد )۴۳/ ۴: اءنسال( ٢﴾أَو المستم النساَء﴿ة فيشرة در آي :اشتراك در فعل )ب
  . است و يا مقاربت و آميزش )دست زدن(لمس كردن معلوم نيست 

                                                           

 . زايي که طالق داده شدند از شوهر منودن خودداري کنند تا سه پاکي بر آنان بگذرد. ١

 . ايد و يا با زنان مباشرت کرده. ٢
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در  )إيل(مانند حرف ؛ يا چند معنا هستنددو  ياز حرفها دارا يبرخ: اشتراك در حروف )ج

 ١﴾الْمرافقِ یالصالة فَاغِْسلُوا وجوهكُم و أَيديكُم إِلَ یيا أَيها الَّذين آمنوا إِذا قُمتم إِلَ﴿ شريفة ةآي
  . غايتانتهاي است و يا به معناى  )مع(به معناى  )إىل(معلوم نيست كلمه  كه )6/ 5: همائدال(

  ر مفردياشتراك در غ-2

كه در  يا هنگامام، دارد يو مشخص واضح يمعنا، رون از جملهيو ب ييك واژه بتنهاي يگاه 
فُوا الّذي عونَ أو يفُعي إلّا أنْ﴿ند مانند آية شريفة ك ميدا يپ يمختلف يمعان، رود ميجمله به كار 

احتمال دارد  )بيده(در  )هاء(مرجع ضمير ، هين آيادر . )237/ 2: بقرهال( ٢﴾احٰکالن ةٌدقْه عديبِ

گره ازدواج به دست كسى كه (جمله روشن نيست مراد از  ،نيبنابرا .باشد )الويل(يا  )الزوج(
  . زوج است يا ولي) اوست

، گروه و جمله، هچون تكواژ يتوان در سطوح مختلف ميرا  ييچند معنا، شد اشارهه كچنان
ز به يل آن نيافته و تحليت يتنها در سطح واژه اهم ييچند معنا، هرچند در سنت كرد يبررس

ة در واژ ياشتراك لفظ، م با ارائه چند مثاليبرآن، ن نوشتاريدر ا. است شدهن سطح محدود يهم
  . خواهد بودن راستا يشود در ا ميكه ارائه  هايي نمونه كنيم و يمفرد را بررس

  : در متون ديني) نكاح(واژة ) 1

  ) 22/ 4: نساءال( ٣﴾و ال تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساء﴿

ات يم و رواين لفظ در قرآن كريا. باشد مي يعقد و وط يدر معنا مشترك) النكاح(ژة وا
ه اختالف نظر ين آيا فقها در حكم، بنابراين؛ ن دو معنا به كار رفته استيدر ا )ع(ن يمعصوم

حرام ، پسر يمعقود پدر برا مذكوردر آية  ،نكاح به معني عقد است مييرا اگر بگويز؛ دارند
پدر هم  4ي»بها ينمزْ«ن صورت ياست در ا وطي يم نكاح به معناييشود و اگر بگو مي يابد

                                                           

 . بشوييد) آرنج(هايتان را تا مرفق  صورت و دست، چون خواهيد براي مناز برخيزيد، اي اهل اميان. ١

در حايل که مهري براي آا تعيني ، طالق دهيد) وآميزش کنيد(پيش از آنکه با آا متاس بگرييد ، و اگر زنان را. ٢
در صوريت که صغري و سفيه (يا ؛ ايد به آا بدهيدـ مگر اينکه آا گذشت کنند بايد نصف آنچه را تعيني کرده، ايد کرده

 .... آن را ببخشد و، آن کس که گره ازدواج به دست اوست) ويل آا يعين، باشند

 . بايد به نکاح در آوريدزن پدر را ن. ٣

 . اند که با او زنا کرده ياست که عبارت است از کس ينزي ٰيناسم مفعول از أز :ا مزين. ٤
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حكم ، »نكاح« يبا تفاوت معن، ين موارديپس در چن؛ شود مي )حرمت ابدي(ن حكم يشامل ا
  . گردد ميعوض 

كه از هرگونه  يبه طور، يق مشترك لفظيدق ين معنايير آن در تعيقدما به مسأله بافت و تأث
 ةممبرّد در مقد. دان هآن سخن گفت بارةد و دران هه نبودتوج يب، و ابهام به دور باشد غموض
اشاره و ، ت بافتيبه اهم »ديجمالْ آنرقُالْ نم اهٰنعم فلَتاخ و هظُفْلَ قفَا اتم« با عنوان، كتابش

 يرا قرار دهد كه معنا يد قرائنيبا، برد ميرا به كار  يكه مشترك لفظ يكرده است كس يادآوري
  . )159ص، 1982، مختار عمر(مورد نظرش را روشن سازد 

: ديگو مين داللت الفاظ يير بافت در تعيان تأثيبا ب، )االضداد(كتاب  ةمدر مقد يابن انبار

كند و اول آن با آخرش در ارتباط است و  ميح يگر را تصحيد يبرخ، از كالم عرب يبرخ
  . )2ص، 1960، يابن انبار(شود  ميده يگفتار فقط با كامل شدن تمام حروف آن فهم يمعنا

 يق مشترك لفظين دقييدر تع) context(به بافت ، ز همانند قدمايزبان شناسان معاصر ن
) اقيس(بافت ة ديبه پد، شتر از قدمايقابل ذكر است كه معاصران بمراتب ب، هالبتّ. باور دارند

ن ييگاه آن در تعيت و جاياهم، در خصوص بافت يمستقل يكه كتابها يا به گونه. دان هپرداخت
عنوان مثال مراجعه كنيد به  به(ر درآمده است يتحررشتة  معنا توسط زبانشناسان معاصر به

، دارالشؤون الثّقافة العامه ،عباس صادق الوهاب: ترجمه، زيجون الن »اقيو الس غة و املعيناللّ«اب كت

در  »اقية السينظر«رجوع كنيد به (» ه بافتينظر«تحت عنوان  يا هينظر يحتّ ،)م 1987 :بغداد

زبانشناسان ارائه  يتوسط برخ) 78-68صص، 1982، احمد مختار عمراز  »علم الداللة«كتاب 
  . زبان شناسان معاصر است هاي گاه بافت در پژوهشياز جا يشده است كه همه حاك

، به كار برده شود، هيه و مقاليبدون قرائن حال )النکاح(واژة  م اگريم بدانيخواه مياكنون 
  . كنند مي ين مسأله را بررسيست و فقها چگونه ايآن چ يمعن

چهار قول ، ياختالف دارند و به طور كلّ، داًيشد »نكاح« مةكل يارباب لغت و فقها در معن
  :)16ص، 19ج، 1415، نراقى(ن مسأله وجود دارد يدر ا

 ؛ )عقد نكاح يعنينكاح (قت در عقد است يحق: الف

 ؛ و مواقعه است يزش جنسيقت در آميحق: ب

 ؛ ن عقد و مواقعه استيمشترك ب: ج
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اند معني حقيقي آن  و بعضي گفته، مجاز است ين معنيست و ايقت نيچكدام حقيدر ه: د
1است) مخلوط شدن( )اختالط(

 .  

»کَنطَاملَ حاأل رگر است يكديباران با زمين مخلوط شد و چون اختالط افراد انسان با  يعني »رض

 تحنکَت( مالقات كردن است يعني »االلتقاء« آن يقيحق يا معنيو  شود ه ميبه آن نكاح گفت
( است )انضمام( ي آناصل يد كه معناان هگفت يو بعض) دنديكوها به هم رس يعني بالُاجلناکَتحت 
  . )٨، ص١٤٢١لنکرانی، ( )عضٍبها بِعضب مذا انضإ شجاراأل

 
  نكاح در اقوال ارباب لغت يمعن) 1-1

ابتدا آن را در منابع لغوي زبان عربي مورد بررسي قرار  ،شناسي لغوي كلمه نكاح جهت واژه
  . دهيم مي

   :»مفردات«قول راغب در  )الف

نَكَح :»قْدللع كَاحلجِماعِ، أصلُ النل ريعاست اعِ، ثُملجِمكونَ يف األصلِ لحالٌ أن يم و ، عرياست ثُم
قْدلعمجازيعقد است كه به طور  ياصل به معنا نكاح در: )505ص، 1412، يراغب اصفهان( »ل 

 يدر معنا، مجازي به طور وجماع باشد  يو محال است كه به معنا رفتهجماع بكار  يدر معنا
از گفتن آن  باشد نداشتند و چون به معناي جماعكه  يلفظ هاعرب رايز رفته باشد عقد به كار

  . كردند به ديگران منتقل ميلذا اين مفهوم را با استفاده از كنايه ، كردند ميشرم 

  :»غهصحاح اللّ«در  يقول جوهر )ب

نكاح يعني الوطي و : )413ص، 1ج، 1410، يجوهر(» دقلعل ونُكُي دقَ و يطْالو: كاحلنِّاَ«
 . )است يظاهر كالمش مشترك لفظ( گاهي اوقات به معناي عقد است

  :»ريمصباح المنال«در  يوميقول ف )ج

ـ  قـالُ ي الرجلَ املَرأَةُ) نکَحتأ( قالُيفَ« ـ  أخوذٌم ن م)ـ کَن حه ( ـ إ: واُءالـد ذا خامره ـ لَغَ و بـ  ه ن أو م
)ناکَتتح (اَألإ شجارذا انضم بها إيلعض عضٍب نأو م )کَنطَاملَ) حر األرض  ثَبِ طَلَإذا اخـت راهـا و ـ ع  يل

  . )624ص، تا بي، يوميف( »عاًيمجيِ طالو و قدالع يف جازاًم) کاحالن( کونُيهذا فَ

                                                           

١.  ي اللُّغةف وه زويجِوالت قدع لي األصحرفاً، خاصةً عع رِهبادتقيلَ... ل طي: وي الوقيقَةٌ فکَما  ح راَألشه ول هةً بخاص
لفن املُختع اإلمجاع لَيهل عقيلَ... قيلَ ب ما: وهينقيقَةٌ بقيلَ] عقد و وطي[، ح فيهِما و هعمالإلست : ککَذل جازأي (م

 .... لأخذهما من الضم و اإلختالط و الغلَبة) فيهِما
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 نيگرفته شده است كه در ا »واءالد هحكَنَ«ة از جمل »ةُرأالم لَجالرَّ تحنكَأَ« عبارت: ترجمه
 يبه معنا »شجاراألَ حتناكَتَ«از  كه نيا ايو  است اثر گذاشتن يدر معنا »نكح«واژه ، جمله

است به  »رضاألَ رُطَالم حكَنَ« ةاز جمل نكهيا اي استدرختان  وستنيمنضم شدن و به هم پ
به  يعقد و وط ينكاح مجازاً در معنا ةواژ، نيبنابرا، نيباران با خاك زم دنمخلوط ش يمعنا

  . رود كار مي

 ير به وطيتفس، اگرچه اكثر ارباب لغت، دان هار كرديك معنا را اختي، هر كدام ين سه لغويا
  . دان هكرد

1نكاح در اقوال فقهاء يمعن -1-2
:  

  :يقول مرحوم نراق) الف

»لي األصحزويجِ خاصةً عالت قدع ي اللُّغةف وه رفاً، وع رِهبادتقلِ، لمِ الندع أصالَة نراقى(» و ،
   :)16ص، 19ج، 1415

در عقد تبادر ، از نظر عرف رايعقد ازدواج است ز يبه معنا تر حيبنابر قول صحواژة نكاح 
  . منتقل نشده باشد يگريد يمعنا به معنا نياست كه از ا نيا، دارد و اصل

بوده و در اسالم بوجود آمده و عرف  يديز تازه و جدين اشكال كه عقد چيبه ا و 
نٍ و ملَّة يلکُلِّ دبل ، و کَونُ العقد مستحدثَاً ممنوع«: كه دهند مين پاسخ يچن، واند مالك باشدت مين

قدينيدر هر ملت و د زيرا؛ تازه وجديد بودن عقد در صدر اسالم صحيح نيست. )مهان(» ع ،
  . عقد وجود دارد

كند و  اشاره مي)نكاح(گانه موجود در مدلول واژه  هاي سه ادامه به ديدگاه مرحوم نراقي در
 ...عن املُختلف ٢هو اَألشهر کَما قيلَ بل علَيه اإلمجاع حقيقَةٌ في الوطي خاصةً بل: و قيلَ« :گويد مي

لأخذهما من ) أي فيهِما(مجاز کَذلک : و قيلَ ...إلستعماله فيهِما] عقد و وطي[، حقيقَةٌ بينهما: و قيلَ
ي و ةلَبالغ و الطاإلخت و مالض وتمِ ثُبدبِع درذ١٦ص ،١٩ج ،١٤١٥ ،ينراق( »املَأخ( .  

                                                           

را به  )نکاح(لفظ ، يبر خالف شافع فهيمثال ابوحن يبرا؛ وجود دارد زين نعلماي اهل تسن انياختالف در م نيا. ١
 . )۳۷۶ص، ۱ج، ۱۴۰۲املاوردي( داند مي يوط يمعنا

. »رعِي الشف كذلكَ كونُيفَ إمجاعاً طئلول ةغي اللُّف قيقةٌح هأن يهلَع لُّديو، قدالع هبِ رادما يكَ طئُالو هبِ رادي كاحالن نَّإ«. ٢

 . )۳۵ص، ۷ج، ۱۴۱۸، احللي(
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بلكه مشهورتر همين ؛ است) جماع(به طور خاص حقيقت در وطي  )نكاح( ةواژگفته شده 
معناي وطي براي واژه نكاح مورد اجماع ، بيان شده است» مختلف«معناست چنانكه در كتاب 

  . است

استعمال [ رود ميبكار  يقيبه طور حق جماععقد و  يمعنانكاح در  ةهمچنين گفته شده واژ
  .]قائل نيستند، به اينولي متأخرين ، دليل حقيقت است 1سيد مرتضية به عقيد

 ختهيدو معنا از اختالط و آم نيا رايز؛ است يمجاز آن در هر دو استعمال دان هگفت يبرخ
در  واژه نكاحكه بگوييم استعمال  براي اين البته بايد توجه داشت دليلي( دان هشدن گرفته شد

 . )معنا مجازي است وجود نداردهر دو 

   :يد ثانيقول شه )ب

و هو في اللُّغة عقد التزويجِ خاصةً «شهيد بر خالف ديدگاه مرحوم نراقي كه در كالم خود 
لي األصحرفاً عع رِهبادتقلِ، لمِ الندع أصالَة گويدميو  سازد اين لفظ را مختص در عقد مي، »و :

و قَد ؛ النکاح الوطيری وهاجلَ قالَ. و في العقد بِقلَّة، نَّ النکاح يستعملُ لُغةً في الوطي کَثرياًأإعلَم «
قدک يقالُ العرعاً بِالعسِش يلُ بِاملَعنعمأکثَرست قدي العف عمالَه۷ج، ۱۴۱۳شهيد ثاين( »ينيِ إلّا أنّ است ،

رود و استعمال آن در  در معناي وطي به كار مي، نكاح از نظر لغوي بيشتر ةواژبدان كه «: )۷ص
گويد نكاح يعني وطي و گاهي مواقع در معناي عقد به كار  جوهري مي. معناي عقد كمتر است

اما استعمال آن در ؛ رود در هر دو معنا به كار مي و برعكس است، اما در عرف شرع، رود مي
شهيد بين معني لغوي و شرعي جدايي ت فوق حاكي از آن است كه عبار. استبيشتر ، عقد
امده ين يوط ياصالً نكاح به معند در قرآن معتقدن يبعض :گويد شهيد در ادامه مي. »اندازد مي

چون . )230:بقره(  )تنكح زوجاً غَيره یحت( و آن هم در حكم محلّل است جا كياست مگر در 
 .)همان( مواقعه الزم است، بلكه عالوه بر عقد؛ شود مين واقعمحلل ، به مجرد عقد

  :قول ابن قُدامه )ج

»کاحالن يف رعِالش هو عقد فَ جِيزوالتعلَ طالقِإ ندفظي هرِنصيلَإ فصرِيم ما لَ هفه عنه ابن ( »لٌيلد
  . )333ص، 7ج، 1403، قدامه

                                                           

١ .»ها ملي أنع رليلٌ يقهد ينِ إيل أن يقومي األمرقيقَةٌ فها حَلي أنلُّ عيئَنيِ يدش نيب لَفظَةعمالِ لاإلست ري ظاهف جاز
  . )۳۴۱ص، ۱۴۱۵، یالشريف املرتض(. »األمرينِ
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، ازدواج است و اگر بدون قرينه در جايي استعمال گرددنكاح در شرع اسالم به معناي عقد 
ل كالمش يبعد در ذ. خالف اين معنا وجود داشته باشدمگر اينكه قرينه بر ـ به معناي عقد است

  . استعمال شده است ين معنيغالباً به ا، كند كه در لسان شرع و عرف ستدالل ميا

  : يرازيت اهللا مكارم شيآ )د

ني أُرِيد أَنْ أُنكحك إِ﴿ية مانند آ ،عقد است ينكاح در همه جا به معنم لفظ يدر قرآن كر
دن یإِحيهات يتن27/ 28: قصصال( ١﴾اب (وا الْأَيام﴿ة فيشرية و آحكأَن كُم  یون٢﴾م )24: نورال /

 يمن بعد حت فَال تحلُّ لَه﴿ية آ يعنيثالث  ةفقط در مطلّق؛ ميندار يوط يو نكاح به معن )32
 يدخول باشد كه آن هم به معن ياحتمال دارد نكاح به معن) 230/ 2: بقرهال( 3﴾تنكح زوجاً غَيره

ه هم دخول ين آيالبته ممكن است در مورد ا، عقد همراه دخول است يبلكه به معن ،ستيزنا ن
، 3ج، 1380، يرازيمكارم ش( عقد باشد يه فقط به معنين آيدر ا، و نكاح، ده شودياز خارج فهم

  . )135ص

 
  :معناي نكاح در قرآن كريم -1-3

قرآن ( م در لسان شرعينيم ببيخواه ميپس از بررسي معناي نكاح از نظر ارباب لغت و فقها 
  ست؟يقت در چيست و حقيواژه نكاح منصرف به چ) و روايات

) 3نوشت شمارة  پي: ك.براي اطالعات بيشتر ر( قت و مجازياز عالئم چهارگانه حق يكي

. قت استيعالمت حق، مطرداً استعمال شود ييدر معنا ياگر لفظ يعني، است اطّراد و عدم اطّراد

به كار رفته كه با دقت در بافت اين آيات مورد  23نكاح و مشتقات آن در  مةم كليدر قرآن كر
 ٤﴾نوهمتقْلَطَ منات ثُمؤمالْ متحکَإذا ن﴿: نه هم دارد ماننديعقد است و قر يهمه به معنفهميم  مي

  . اشاره به عقد است )نکحتم(نه طالق يكه به قر) 49/ 33: حزابالا(

  . عقد است يبه معن) 3/ 4: نساءال( ٥﴾اعاثَ و رٰبو ثُٰل  ٰیاب لَكُم من النساِء مثْنا ٰطفَانكحوا ٰم﴿

                                                           

 .  ...من اراده آن دارم که يکي از اين دو دخترم را به نکاح تو درآورم :شعيب گفت. ١

 . زن و زنان يب شوهر و کنيزان و بندگان خود را به نکاح يکديگر در آوريد البته بايد مردان يب. ٢

 . روانيست که آن زن و شوهر ديگر بار رجوع کنند تا اينکه زن با ديگري شوهر کند. ٣

، هنگامي که با زنان با اميان ازدواج کرديد و آنان را قبل از آميزش طالق داديد، ايد اميان آوردهاي کساين که . ٤
 .  ...که خبواهيد حساب آن را نگه داريد اي بر مشا نيست عده

 . تنها يک مهسر بگرييد، ترسيد عدالت را درباره مهسران متعدد رعايت نکنيد و اگر مي دو يا سه يا چهار مهسر. ٥
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ا از يل اضافه عام به خاص است ياز قب آيه) 235/ 2: بقرهال( ١.﴾تعزِموا عقْدةَ النكاحِو ال ﴿
وند يهمان پ يهمان الفاظ است و عقد مسبب يعقد سبب( ل اضافه سبب به مسبب استيقب

  . )و زوجه است ن زوجيب يشرع ييعقال ياعتبار

نه در يبا قر ياگر لفظ) 237/ 2: بقرهال( 2.﴾بِيده عقْدةُ النكاحِأَو يعفُوا الَّذي  إِلَّا أَنْ يعفُون﴿
نه يبدون قر، شود كه اگر بعداً ميدا يپ يعالقه ا ين لفظ و معنين اياد استعمال شود بيز ييمعنا

  . هيا منصرف إليو  يقيحق يا معنيد يآ ميهم به كار رود آن معنا به ذهن 

، ذهن انسان، ن استعماالتياست و از ا )عقد(به معني )نكاح(در قرآن در تمام موارد : نتيجه
  . عقد است يكند كه نكاح به معن مي دايانس پ

  : معني نكاح در روايات -1-4

غالباً اد و در آنها يز، هاي روايي كتاب مختلف ابوابدر  )نكاح( ات مشتمل بر لفظيروا
  . آمده است )وطي(به معني  در موارد نادر و شاذ كهمگر ، است )عقد(به معني ) نكاح(

  :ثياز احاد يفهرست قسمت

»و ما من شيٍء أحب إيل اِهللا عز و جلَّ من بيت يعمر في اإلسالمِ بِالنکاحِ«
٣

عقد  يكه به معن( 
  . )16ص، 20ج، 1409، يحر عامل(، )است

و من «قد است مة نكاح دارد كه به معني عكل: 3و1ح ، از ابواب مقدمات نكاح 48باب 
٤کاحالن يتنن سم نَّإ و « ديفرما ميث سوم يدر حد. »النکاح سنيت

 .)108ص، 20ج، همان( »

كه مراد عقد است »٥نيِدرهمٍ أو درهم يکونُ النکاح إلّا عليال«از ابواب عقد نكاح  2باب 
 . )27ص، 21ج، همان(

1النکاح إلّا اَألبال ينقُض « از ابواب عقد نكاح 4باب 
 يكه مراد عقد ازدواج است و وط» 

 . )273ص، 20ج، همان(ندارد  يمعن

                                                           

 .... د تا عده مقرر سرآيدياقدام به ازدواج نکن. ١

ها گذشت کنند و يا در صوريت که صغري و سفيه باشند ويل آا يعين آن کس که گره ازدواج به  مگر اين که آن. ٢
 .... دست اوست آن را ببخشد و

 . شود آباد مي »نکاح«در اسالم است که با  يا نزد خداوند متعال خانه ءيش نيتر حمبوب. ٣

 . بدرسيت که نکاح از سنت من است. ٤

 . شود حمقق مي هينکاح تنها با مهر عيني؛ دو درهم باشد اي کيمعادل  هيبا مهر که نيمگر ا، ستين »ينکاح«. ٥
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ة نجا ماديدر ا »٢نهآباِء إذنلّا بِإ بکارِاأل نم اآلباِء واتذَ حنکالت«از ابواب عقد نكاح  6باب 
 . )277ص ،20ج، همان(عقد است  ينكاح به معن

 نكاح شغار عبارت است از(، كند داللت بر بطالن شغار مي كه، از ابواب عقد نكاح 27باب 
٣غارِالش کاحنِ عن ص اِهللا ولُسر يهن« . )شود ميگر واقع يه زن ديمهر يكينكاح دو زن كه هر 

« 

يز نجا نيدر ا .)360ص، 5ج، همان( »... نيِرأتمالْ کاحِنِ عن يهن«و  )361ص، 5ج، 1365، كليني(
 . عقد است مراد از نكاح

ن يد فسخ نكاح در ايگو ميمثالً ، وجود دارد يات متعدديدر ابواب طالق و مهور روا
 . يعقد است نه وط يات به معنين روايوب جائز است كه نكاح در ايع

 نيز ثيدر لسان احاد، عقد بكار رفته است يات كلمه نكاح به معنيهمانگونه كه در آ: جهينت
ي وط يم كه در آنها نكاح به معنيدار يات موارد نادريدر لسان روا يول؛ ن صورت استيبه هم

  . از جمله در باب روزه استعمال شده است

زش را يده بودند حق خوردن و آميكه نخواب يدر صدر اسالم مسلمانان بعد از افطار تا زمان 
، مسلمانان ن حكم بريا. زش بودنديدند ممنوع از خوردن و آميخواب ميكه  يهنگام يداشتند ول

أكل و شرب و نكاح تا طلوع  ةن حكم برداشته شده است و اجازيه نازل شد كه ايآ؛ آيدمشكل 
  :است يوط يبلكه به معنا؛ ستيعقد ازدواج ن ينجا به معنينكاح در ا. فجر داده شد

» ...الص ضا فَريإنّ اَهللا لَمأنْ، ام ضال  فَرينکف لُ أهلَهجالر يح هضانَ رِشميعنينكاح (. »ر 

٤صبرِهم لقلَّة سراً نِساَءهم ينكحونَ الْمسلمني من شبانٌ كَانَ و «. )يوط
، 10ج، 1409، يعامل حر( »

  . )114ص

از ابواب  )5ص، 7ج، همان(. »ومِالن دعب لَأکْالْ و، ضانَمر هرِش يف لِاللَّيبِ کاحالن اُهللا لَّحأَفَ ...«

  . )114ص، 10ج، همان) (است يوط يكلمه نكاح مسلماً به معن(. )مِائالص ندع کسمي ما(

                                                                                                                                                    

 . ديرا نقض منا» نکاح« تواند تنها پدر مي. ١

 . نديآ دختران باکره تنها با اجازه پدر به نکاح در مي. ٢

 . ده استکر ي »نکاح شغار«از اکرم  امربيپ. ٣

 ياما برخ؛ نکند »نکاح«با مهسرش  يمرد چيدستور داد در ماه رمضان ه، که خداوند روزه را واجب فرمود وقيت. ٤
پس . کردند مي »نکاح«شبها با مهسران خود ، از زنان خود را نداشتند يحتمل دور نکهيبه خاطر ا جوان از مسلمانان

 . را حالل فرمود ابماه رمضان و خوردن بعد از خو يها در شب »نکاح«خداوند 
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 يول ،استعمال شده است يوط يبه معن، الًيقل »نكاح« ةم كه كلميهم دار يگريدر موارد د
  . است »عقد« يع است نكاح به معنيآنچه شا

فقهايي كه در اجتهاد خود واژه نكاح را به توان نتيجه گرفت  ميبراساس آنچه گذشت 
  . هستندتر  د داراي نظري صائبان همعناي عقد گرفت

  مميتية در آ) صعيد( ةواژ -2

سفَرٍ أَو جاَء أَحد منكُم من الْغائط أَو المستم النساَء فَلَم تجِدوا ماًء   یأَو عل  یوإِنْ كُنتم مرض﴿
  . )۶/ ۵: ائدةامل( ١﴾منه طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم و أَيديكُم صعيداً فَتيمموا

واجب است با  يبلكه تنها در صورت؛ ستيوضو و غسل كردن با آب به طور مطلق واجب ن
آب  در استعمال، اًيم و ثانيداشته باش يبه آب دسترس، الًكه او كنيما غسل ي بگيريم وضو، آب
، م به ما دستور داده استيخداوند متعال در قرآن كر. وجود نداشته باشد ...مثل مرض و يمانع

د با آب وضو يتوان مين، ض بودنينكه به خاطر مريا اي ديبه آب ندار يوضو دسترس ياگر برا
  . كنيدمم يت، »صعيد طيب«ت با واجب اس، ديريبگ

تمام  و نيز د مثل خاكان هذكر كرد يدمتعد يمعان )صعيد(ة واژ يدانشمندان لغت برا
ن موضوع يهم. رهيسنگ و غ، گير، ده اعم از خاكين را پوشانيكه سطح كره زم ييزهايچ

مم فقط بر خاك يا تيمم بر آن جائز است شده كه آيكه ت يزيباعث اختالف نظر فقها در چ
از ، ممياختالف فقها در باب ت عمده. كند ميت يز كفايا سنگ و شن و مانند آن نيو  ز استيجا

بودن  زيمنشأ اختالف در جا، الكالمجواهر صاحب به گفتة  بنا . رديگ ميواژه سرچشمه  نيا
  . )121ص، 5ج، 1367، ينجف( است ديصعكلمة  ياختالف در معنا، بر سنگ و مانند آن مميت

  ديصع ةواژ يلغو يمعنا -2-1

ن واژه در يرا ايز؛ است »صعيد«واژه  يلغو يمعنادر ، منشأ اختالف فقهاء، ه ذكر شدكچنان
 كيو هر  است )4نوشت شماره  پي: ك.براي مطالعه بيشتر ر( يدمتعد يمعان يدارا، كالم عرب

  . رنداد متفاوتي بيانات »ديصع«ة واژ يدر معنا انياز لغو

                                                           

آميزش جنسي ، يا با زنان، )قضاي حاجت کرده و(يا يکي از مشا از حمل پسيت آمده ، و اگر بيمار يا مسافر باشيد. ١
و ) يشاينپ(صورت ) به اين طريق که(تيمم کنيد ، بر زمني پاکي، نيافتيد) براي غسل و وضو(ايد و آب  داشته
 . مسح کنيد، هايتان را با آن دست
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، 1415، يالراز/ 47ص، 1379، يسبزوار يقم( دان هرا خاك معنا كرد »ديصع« ةواژ يبرخ
  . )971ص، 1414، يعامل حر/ 207ص، 3ج، 1409، يطوس خيش/ 363ص

لفظ ، انياز لغو گريد ياز قول ثعلب و برخ زينو  يمنظور از قول ابواسحاق و الراز ابن
، 3ج، 1413، ابن منظور( ستا  گرفته )وجه االرض( نيزم يةسطح و رو يرا به معنا »ديصع«

، 1414، يحرعامل/ 207ص، 3ج، 1409، يطوس خيش/ 363ص، 1415، يالراز/ 254ص
  . )971ص

 اند گرفته نيخاك و سطح زم يمعنابين را لفظ مشترك  )ديصع(شناسان  از لغت گريد يبرخ

، 1989، سيم انيابراه/ 254ص، 1415، فتح اهللا، 1415، يالجعفر/ 207ص تا، بي ،يروزآباديف(
  . )514ص

گرفته شده است  »صعود« يبه معنا »صعد«از لفظ  ديصع، دان هكه ارائه كرد يگريد يمعنادر 
  . )105ص، 2ج، تا بي، خميني( است نيمكان بلند از زم يبه معن ديبلند و صع يعني

، 1973، يشوكان(است  آمده »نيخاك سطح زم« يبه معن »ديصع«لفظ ، يعالبغه الثّدر فقه اللّ 
 نيزم، نيزم لياز قب؛ است استعمال شده زين يگريد يدر معان »ديصع«، هالبتّ. )328ص، 1ج

مرتفع و بلند نسبت به  نيو هر زم شوره زار نباشد كه شن و ماسه و ينيقبر و هر زم، پاك
  . )253ص، 3ج، 1413، ابن منظور( كه پست باشد ينيزم

  عهيش ياز نظر فقها ديصع ةواژ -2-2

 توان به گفتة مين، »الصعيد«واژة  براي تعيين معناي: ديفرما مي ـ هياهللا عل ةرمحـ  ينيامام خم
ت قول يوجود دارد و استدالل به حج يادياختالف ز، ان آنهايرا در ميز؛ كرداهل لغت بسنده 

 معتبر ))الصعيد(تعيين معناي واژه (در اين مسأله نكه اهل خبره هستند ياز باب ا، اصحاب لغت
انات آنها حاصل ياز ب ينانيچ اطميوجود دارد و ه يتعارض فراوان، شانيرا در اقوال ايز؛ ستين
؛ ان علما شهرت دارديتر همان است كه م يقول قو، »الصعيد«دربارة معناي واژة . گردد مين
ت يروا. خاك ندارد به يو اختصاص ح استيمم بر مطلق وجه االرض صحيكه ت نيا يعني
»وراًهطَ داً وسجِم ضاألر يل تلَعج« )ص( امبر اكرميپ

امام ( كند ميد يين مطلب را تايز اين 1
  . )145ص، 2ج، تا بي، ينيخم

                                                           

 . زمني براي من مسجد و وسيله ي طهارت قرار داده شده است. ١
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است كه خداوند  )بيط ديصع(. است حيصح مميكه به آن ت يزيچ: ديگو مي يطوس خيش
 نيزم نييپا يدر كتابش ذكر كرده و آن خاك پاك است و مستحب است كه خاك از قسمتها

 يها نيگها و زمنكردن بر س مميخاك وجود ندارد تو اگر  و طاهر باشد باشد و آن مكان پاك
  . )49ص، 1409، يالطوس( ندارد يو سفت اشكال يآهك

كه  ياز خاك است از صعود است كه عبارت دياصل كلمه صع :فرموده است يطوس خيش
  . )207ص، 3ج، همان(وجود دارد  نيسطح زم يرو

/ 5: همائدال( ١﴾فَتيمموا صعيداً طَيبا﴿ :ه استخداوند عزّ وجلّ فرمود :ديگو ميصدوق  خيش

 خيش( شود مي رياست كه آب از آن سراز يزيچ: بيمكان مرتفع و بلند است و ط: ديصع. )6
  . )88ص، 1418، صدوق

وجود دارد  نيسطح زم يهمان خاك است و چون رو )ديصع(: فرموده است ديمف خيش
 مميمستحب است كه ت. ينينب يآن است كه در آن نجاست )بيط(و ه است شد دهينام )ديصع(

. تر است زهيتر آن پاك نييپا يبلند از قسمتها يقسمتها رايباشد ز نيبلند زم يو قسمتها يبر بلند

 حيصح ديرو مي نيزم يكه رو ييزهاياز چ نيزم ريغه و ب اكسترو خي معدن يبر سنگها مميو ت
اطالق  نيزم يبنابر آراء اكثر اهل لغت به خاك رو ديو صع. )58ص، 1410، ديمف خيش( ستين

، مائدهسورة  5ية در آ، ديكردن بر صع مميت ةدربار يحلّ ةامو علّ) 116ص، همان( شود مي
 نيقرار دارد به ا نيسطح زم يبر رو كه نيا سببه همان خاك است و خاك ب ديصع: ديگو مي

  . )421ص، 1ج، 1413، يالحلّ( ه استشد دهياسم نام

بر سنگ و مثل آن به  مميعدم جواز ت ايمنشأ اختالف در جواز  :گويد ميصاحب جواهر 
] فياز تكل[ تيبرسنگ كفا مميت، به طور مطلق. گردد ميبر ديصع يدر معنا] علماء[اختالف 

، الصحاح يها ه در كتابكخاك است چنان يبه معنا »الصعيد«ة واژ كه نيا ليبه دل؛ كند مين
كه فرموده  )ينالطّ(ة واژة دربار )ع(صادق امام  ثيحد. ستمعنا آمده ا نيبه ا ...الجمل و، املقنعة

فَلَم تجِدوا ماًء ﴿ة فيشرية آ در )منْه( ةواژ .كند مي دييمطلب را تأ نيا نيز» عيدالص هإنَّ« :است
كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعوا صمميه فَتنم يكُمدأَيديدارد كه با نيظهور در ا. )6/ 5: همائدال( ﴾ و 

  . )121ص، 5ج، 1367، ينجف( دكر مميت، ماند ميي كه بر دست باق دياز صع يبا جزئ

                                                           

 . بر زمني پاکي تيمم کنيد. ١



  

  

  

  

 

 1392كتاب قيم، سال سوم، شماره نهم، پاييز و زمستان دو فصلنامه    178

استدالل كرده  »منه«به لفظ ، شريفهة در بافت آي »الصعيد«صاحب جواهر براي تعيين معناي 

 ﴾منه فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم﴿ة آيدر ) منْه(ة متبادر از واژ: گويد ميبا اين بيان كه ، است
صورت و دستها را مسح نماييم و  »الصعيد«الزم است با جزء و بعض ، ماين است كه در تيم

به خالف سنگ و مانند آن ، به معناي خاك باشد »الصعيد« ةاين در صورتي ممكن است كه واژ
  . معنا و مفهومي ندارد، كه مسح با جزئي از آن

ا يده شود و ين كشيصورت و دستها بر زم، ممين است كه اگر در تيشان ايگفتار ا مةالز
چون صورت و دستها  ـ كند ميت يكفا، ده شودياز خاك بر صورت و دستها كش ينكه مقداريا

چ يست و هيح نين حرف صحيا آن كهحال  ـ ده استياز خاك مسح گرد يبا جزء و قسمت
أبوجعفر كه آمده است  هزرار ةصحيح تيد و در روانريپذ مين را يين معنايكدام از فقها چن

ام  دهيشن، ديشان پرسيعمار بود از ابا كه  يرسول اكرم در سفر: فرموده است )عليه السالم(
. دميرسول خدا در خاك غلط يا: ؟ جواب داديچه كار كرد )ي طهارتبرا(ي جنب شده بود

ن يدستش را به طرف زم) ص(امبر اكرم يغلطد سپس پ ميحمار در خاك : امبر اكرم فرمودنديپ
، 3ج، 1409، عاملىحر ( خود را مسح نمود يشانيخاك قرار داد و پ يدراز كرد و آن را رو

نكه يده شود نه ايكش يشانيدست و پ يبر رو ها الزم است دست، مميپس در ت) 360ص
گرد و غبار تنها در خاك : تتوان گف مي، اينعالوه بر . ده شوديا دست بر خاك كشيصورت 

گرد و غبار  ياز سنگها دارا ين مانند گچ و برخيزم ياز اجزا ياريبلكه بس، وجود ندارد
  . هستند

آيه چنين  يت باشد و معنابه معناي ابتدائي، تيممة در آيه شريف »منْه«كلمة البته ممكن است 
يعني اينكه ؛ »یدياَأل و وهجالو سحِم  إىل )عيدالص ني مأ( هنوا معجِارفَ يهإلَ ميتها انتإذَفَ« شود كه مي

به منظور مسح ، خاك باشد و سپس، كه مقصود شما در تيمم اول اين :تيمم دو مرحله دارد
شود كه  ميقرآن چنين برداشت  آيةاز بافت ، بنابراين. رجوع كنيداز خاك ، صورت و دستها

كه مقداري از خاك بر صورت و دستها  بر روي زمين و يا اين ها كشيدن صورت و دست
را مسح نموده سپس  »الصعيد«الزم است با دست ، مبلكه در تيم؛ كند ميكشيده شود كفايت ن

  . را با آن مسح نماييم ها صورت و دست

رد و آن يگ ميمتعارف روزانه با آن انجام  ياست كه كارها يقسمت، مراد از دست: ضيحتو
  . تواند باشد ميجز كف دست ن يزيچ
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 ١.﴾ِما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴿ همانند آية) من(ست كسي ادعا كند ممكن ا
 »فامسحوا بوجوهكم و أيديكم الصعيد« :شود ميكيد است و معنا چنين أت براي) 4/ 33: حزابالا(

شود ماسح كدام است و ممسوح  ميمعلوم نزيرا ، نادرست است، در صورتي كه اين احتمال
  . كدام

 ةرسيم كه واژ ميبيانات فقها به اين نتيجه  با بررسي برخي از كلمات اهل لغت و، بنابراين
الصعيد سطح زمين ة به عبارت ديگر معناي واژ. به معناي مطلق وجه االرض است »الصعيد«

  . اي در كالم بوده است نهاست و در مواردي كه در خاك استعمال شده همراه با قري

   گيري جهينت

را بپذيريم و خالق و ديدگاه گادامر در مورد متن بارت  »فمرگ مولّ« ةدر صورتي كه نظري
را  يقع معناي واحدتوان تو ميمخاطب بدانيم در اين صورت نآنها متن را بر اساس گفته 

 ةدر عرص وضعكه اين  آيد در مي نسبي به صورت امري، داشت و حقيقت به نسبت مخاطبان
 ةست و وظيفتنها داراي يك معنا، اقعيت اين است كه متنو. شرع به هيچ وجه پذيرفتني نيست

فهم  ةالبته آن معنا گاهي يك معناي محدود به انداز. خواهد بودكشف آن معنا ، متن مفسرِ
 شأنو گاهي يك معناي وسيع و بسيار گسترده و نامحدود در  ف متن استنويسنده و مؤلّ

كه هر كس به ميزان  است م آمدهيكر در قرآنهمانند آنچه ؛ خداوند تبارك و تعالي است
  . گيرد ميمحدوده خاصي از آن معنا را بر ، ي ذهني خودها داشته

و هرچه ما خودمان را به آن . ستما دستيابي و كشف آن معناة متن معنايي دارد كه وظيف
در ، تر بشناسيم آن را دقيق، ...و) سياق(يي مانند بافت ها با ابزارتر كنيم و بتوانيم  معنا نزديك

  . ايم تر بوده تفسيري خودمان موفقة واقع در وظيف

) سياق(بافت ، مانند عالمات حقيقت و مجاز يمبان سلسله كيعه با استفاده از ين شيمجتهد

قابل ، ين مبانيست كه ايمعنا ن بدانن يكنند و ا مياستنباط  ينيرا از متون د ياحكام شرع، ...و
را بدون هيچ دليلي  هاآن، و محيط، ندرا بدون هيچ دليلي پذيرفته باش آنهاصرفاً  و اثبات نباشد

 . تحميل كرده باشد ر آنهاب

 يه خاصتوج، الفاظ داراي اشتراك لفظي ين معناييتع يفقهاء برا، ان شديبكه  ييدر مثالها
 ةي انجام شده در خصوص دو واژها و بررسيها  در پايان نيز در پي تحليل. اق دارنديبه س

                                                           

 . کس دو دل در درونش نيافريده است  خداوند براي هيچ. ١
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مورد بحث مشخص شد واژه نكاح به معناي عقد و واژه صعيد به معناي مطلق وجه االرض 
  . اند تر بوده اند در نظر خود صائب هو فقهايي كه اين دو معنا را برداشت كرد است

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ها نوشت پي

او نيز وجود دارد  ياز آنها در نظريه تفسير ياشكالها و انتقادهايى كه بر هرمنوتيك گادامر وارد است و بسيار  .۱

  . نيز وارد خواهد بود يبر پيروان گادامر و اصول هرمنوتيك و

فهمها و پرسشها و  او براساس نظريه خود و تأثير پيش. نسبى گرايى است ينوع) گادامر(اولين اشكال نظريه 

نيز تأثير پيش فرضها و سؤاالت و انتظارات  يچنان كه خود و؛ گرا معرفى كرده است انتظارات، خود را نسبى

و در كه متن را تفسير مى كند، تفسير ا يهر مفسر. خواند ينبودن تأويل و تفسير متون م يمفسر را باعث قطع

  . استخود او از متن  يها فرضها و انتظارات و برداشت پيش يراستا

را درست  يهيچ تفسير و تأويل، خود يبراساس اصول هرمنوتيك يدومين اشكال نظريه گادامر آن است كه و

چه اينكه به اعتقاد ؛ ف و صاحب متن استت مؤلّبه ني يتوجه سومين اشكال هرمنوتيك گادامر، بى. داند ينم

كه  يدر صورت؛ نه نيت و مقصود صاحب كتاب و آنچه به تفسير شكل مى دهد همان پيش فرضهاستي، و

، دستيابى به مقصود و مراد صاحب كتاب اند آن يآنچه در تفسير قرآن مورد توجه است و تمام مفسران در پ

  . است

توان با هر  يآيا م. انتظارات استمند نكردن پيش فرضها، سؤاالت و  اشكال ديگر هرمنوتيك گادامر، ضابطه

تواند با انتظارات خاص خودش و  يو هر انتظار و سؤالى به تفسير متن پرداخت؟ آيا يك فيزيكدان م يفرض پيش

فيزيك نوشته نشده است يا خير؟ و آيا كسانى كه  هبه تفسير كتابهايى بپردازد كه در زمين يفيزيك يها با انديشه

فرضها و انتظارات ياد  پيش يبرا يا اند كه ضابطه دامر هستند، متوجه اين نكته بودهطرفدار اصول هرمنوتيك گا

ه داشت كه آن ا بايد توجنهفته هستند، ام يخاص يانتظارات و پيش فهمها، البته در نگاه مفسران. اند نكرده

دان مسلمان باشند و با بايست مورد پذيرش ساير مسلمانان و يا دست كم انديشمن يها م دانسته انتظارات و پيش

باشند تنها در اين صورت است كه مفسر به  ي داشتهخواهد آن را تفسير كند سازگار يهدف متنى كه مفسر م

. ك. ر( خود تطبيق نخواهد داد يشخص يها كشيده نخواهد شد و قرآن را بر باورها و انديشه يتفسير به رأ

 ). 16-15شماره :  1377فرجاد، 

  : شود عبارت است از مي ياختالف در استنباط احكام شرع شيدايكه موجب پ ياز عوامل يبرخ. 2

خاص  يا واژه. عام كه از آن اراده خاص شده است يا واژه: چهار احتمال وجود دارد، واژه كيدر  يگاه )الف

. ام استع يواژه عام كه مراد از آن معنا. واژه خاص كه مراد از آن خاص است. عام است يكه مراد از آن معنا

اختالف  شيدايمتكلم وجود ندارد، موجب پ ودمقص نييتع يبرا يا نهيآنكه قر ليبه دل، در تمام موارد مذكور

، 1418حكيم، ( ديياطالق و تق )ه؛ و مجاز قتيحق )د؛ اختالف در اعراب )جي؛ اشتراك لفظ )ب؛ گردد مي

  . است دهيگرد يبررس ينوشتار تنها اشتراك لفظ نيا در). 13ص
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معنا  نيا ميبدان كه نياول ا. ست؛ياز دو حالت خارج ن دياستعمال نما ينيمع يرا در معنا يهرگاه متكلّم لفظ  .3

لفظ در  نيكه ا ييمعنا مياگر ندان: دوم. نامند مي يقياستعمال را، استعمال حق نيلفظ وضع شده است، ا نيا يبرا

 يشود تا استعمال مجاز استفاده مي يا نه، از عالماتيلفظ وضع شده  نيا ياست كه برا ييآن استعمال شده معنا

تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، اطّراد و :  و مجاز چهارتاست قتيعالمات حق. ميبشناس را يقيو حق

  ). 17، ص1422ي، سبحان(اهل لغت  صيتنص

  :خالصه كرد نيتوان چن را مي يالفاظ مشترك در زبان عرب يمتعدد برا يمعان شيدايعوامل پ، يبه طور كل. 4

  : كاربرد مجازي) ألف

را اگر در زبانهاي مختلف ) عين(مثال واژه . يكي از عوامل پيدايش مشتركات لفظي كاربرد مجازي آنهاست

متوجه خواهيم شد كه در  -رفته است اين واژه از قديم در اين زبانها به كار مي - مورد مقايسه قرار دهيم  سامي

بان عربي، عالوه بر اين كه هنوز بر معناي كرده است، اما در ز اصل بر عضو بينايي انسان و حيوان داللت مي

چشم زخم زدن ديدن، و زدن به چشم : مانند. كند معاني ديگري هم به آن افزوده شده است چشم داللت مي

از جمله . اند ، به همان معناي قديمي و اصلي اشتقاق يافته»عين»  تمامي اينها افعالي هستند كه از واژه. كسي

» مال غائب«شود برخالف  زيرا به چشم ديده مي(مال يا پول حاضر  - 1: بارت است ازع) عين(معاني ديگر لفظ 

بر اين دو معنا از جهت مبالغه و » عين«اطالق لفظ (بان ارتش  ديده -3جاسوس؛  -2؛ )شود كه به چشم ديده نمي

وظيفه را انجام  بان، به دليل آن كه چشم آنان در راستاي هدفشان مهمترين تشبيه است؛ زيرا جاسوس و ديده

به كارگيري (كوهان شتر  -6آقا  -5يك چيز؛   برگزيده -4؛ )اند دهد، گويا با تمام وجود به چشم تبديل شده مي

يعني مقام ومنزلت اين سه، به مقام و منزلت . در اين سه معنا نيز ار جهت تشبيه صورت گرفته است» عين«واژه 

 -10چشمه خورشيد؛  - 9گودي سر زانو؛  -8دينار؛  - 7؛ )ستچشم نسبت به ساير اعضاي بدن، تشبيه شده ا

در اين معاني، از جهت تشبيه آنها به چشم در گود بودن يا جاري شدن اشك » عين«استخدام واژه (چشمه آب 

ناحيه  -12كجي در ترازو؛ -11رود؛  ؛ در زبان عربي، واژه مذكور، براي اين معاني، نيز به كار مي)از آن، است

باراني كه چندين روز پياپي ببارد؛  - 14ابري كه از جهت قبله اهل عراق پديد آيد؛  -13ه اهل عراق؛ راست قبل

هرچند ارتباط اين معاني به عضو بينايي تا كنون براي ما روشن نشده (ذات يك چيز؛  -16يك نوع پرنده؛  - 15

اند اين ارتباط وجود داشته  عاني اطالق كردهرا بر اين م» عين«اي كه واژه  است، اما احتماالً در نظر عربهاي اوليه

 ). 375، ص1، ج1958سيوطي/ 110، ص1973ابن يعيش) (است

  . كاربرد مجازي در ساير زبانها نيز، نقش خود را در زمينه ي پيدايش مشتركات لفظي ايفا كرده است

  : گويشها) ب

مسلّم در اجتماعات مختلفي پديد  برخي از معاني مجازي كه از پاره اي از كلمات نقل شده است، به طور

نقل شده، در ) عجوز(اند؛ زيرا بسيار بعيد است انسان گمان كند كه اين معاني فراواني كه مثال براي واژه  آمده

شناسان، جز در موارد اندك، به اين اجتماعات، كه معاني كلمات در آنها  اما لغت. رفته است يك جامعه به كار مي

 ). 372، ص1367عبدالتّواب، (اند  نكرده پديد آمده است اشاره

  وام گيري واژگان از زبانهاي مختلف) ج
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زيرا گاه واژه اي كه از زبان . است» وام گيري«يكي ديگر از عوامل پيدايش مشتركات لفظي در زبان عربي عامل

كند؛  با آن تفاوت ميشود از نظر صوري شبيه با واژه ي عربي بوده، اما از جهت داللت  ديگر به عاريت گرفته مي

را، به همين معنا، از زبان آلماني وام بگيرد، ) گوساله) (kalb(براي مثال، اگر فرض كنيم كه زبان عربي، واژه 

را در زبان عربي ) كلب(اين واژه در زبان عربي جزو مشتركات لفظي خواهد شد زيرا عين همين واژه، يعني 

 .)همان(داريم كه به معناي سگ است 

  يطالح شرعاص -د

 يبا معنا طبكه مرت يگريد يشود، سپس شارع مقدس، آن واژه را در معنا معنا وضع مي كي يبرا يواژه ا يگاه

 »وتر« يكه مقابل معنا »فعهالشّ« يگردد مانند واژه  مي يشرع قتيتا آنكه به صورت حق برد اول است به كار مي

 .است استعمال كرده استكه در شراكت  يحقّ ين را براآشارع مقدس  است و
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 . ق ۱۴۱۵، موسسة االعلمي للمطبوعات: بريوت؛ جممع البيان؛ فضل بن حسن، طربسي .۲۲

 . ق ۱۴۰۸، نشر الثقافه االسالميه: جا يب، ۲ چ؛ جممع البحرين؛ فخرالدين، الطرحيي .۲۳

  . ق ۱۴۰۹ ،دار إحياء التراث االسالمي: جا يب، التبيان يف تفسري القرآن، الطوسی، ابوجعفر حممد حسن .۲۴
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انتشارات آستان قدس : جا يب، محيدرضا شيخي :ترمجه؛ مباحثي در فقه اللغة و زبان شناسي؛ رمضان، عبدالتواب .۲۵
 . ش ۱۳۶۷، رضوي

  . ق ۱۴۱۵: جا يب؛ معجم االلفاظ الفقه اجلعفري؛ امحد، فتح اهللا .۲۶

  . ۱۳۷۷ويژه انسان شناسی پاييز و زمستان  ۱۶ - ۱۵جمله مشاره ، های قرآنی فصلنامه پژوهش، حممد، فرجاد .۲۷

  . تا يب، دارالعلم للجميع: بريوت؛ القاموس احمليط و القابوس الوسيط يف اللّغة، الفريوزآبادي .۲۸

ليهم ع(موسسه حتقيقات و نشر معارف اهل البيت : جا يب؛ مصباح املنري؛ ري ق م ال  ي ل ع  ن دب م ح م  ن د ب م اح، ي وم ي ف ال .۲۹
  . تا يب، )السالم

، انتشارات زمينه سازان ظهور: قم، جامع اخلالف و الوفاق؛ علي بن حممد بن حممدالشيخ ، القمي السبزواري .۳۰
 . ش ۱۳۷۹

 . ش ۱۳۶۵دار الكتب اإلسالميه، : كليين، ابوجعفر، حممد بن يعقوب؛ الكايف؛ ران .۳۱

  . ش ۱۳۷۱، انتشارات ليگل: ران، مراد فرهاد پور :ترمجه؛ حلقه انتقادي؛ ديويد، يهو يکوزنزو .۳۲

، مطابع املقهوي: الکويت، دخضر حمم: حمقق؛ تفسري النکت و العيون؛ ابواحلسني علي بن حبيب، املارودي البصري .۳۳
 . ق ۱۴۰۲

  . م ۱۹۸۲، مکتبة دارالعروبه للنشر و التوزيع: جا يب؛ علم الداللة؛ امحد، خمتار عمر .۳۴

  . ش ۱۳۸۰، انتشارات نسل جوان: قم؛ کتاب النکاح؛ ناصر، مکارم شريازي .۳۵

  . ش ۱۳۶۷، چاپخانه خورشيد: ران، مچ سو؛ جواهر الکالم يف شرح شرايع االسالم؛ دحسنالشيخ حمم، النجفي .۳۶

 . ق ۱۴۱۵، )ع(مؤسسه آل البيت  :قم؛ مستند الشيعة يف أحكام الشريعة ؛ یموىل امحد بن حممد مهد، ینراق .۳۷
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