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  ١٣٩٨ستان ، بهار ـ تاب٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  شناسی و اعتبارسنجی روش
  داللت اشاره از قرآن کریم برداشت مبتنی بر

    ١نیاءالدیض بتول دهیس  
    ٢زاده ینق حسن  
    ٣حسن خرقانی  
    ٤ینوروز یمرتض  

  دهکیچ
 ، جایگـاه،چیستی داللـت اشـاره مفهومی عالمانه از کوشد یجستار حاضر م

 از و بررسی و تبیـین نمایـد اعتبار و حجیت آن را ،شرایط و ضوابط تحققارکان و 
  . توصیف و تحلیل بهره گرفته است، استدالل،روش استناد
که این نـوع داللـت نـه از سـنخ  دهد ینشان مباب داللت اشاره  در ها یبررس

غیر صریح و داللـت التزامـی اسـت؛ از  لفظ بلکه امری فراتر از آن است و از نوع
 ۀ اما این تعبیر با تسامح دربـار،باشد ینم کالم ۀ مقصود مستقیم گویند،ظر عرفن

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٢/۵/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(sbz2010@hotmail.com))  مسئولۀنویسند(العالمیه  المصطفی ةجامعتفسیر تطبیقی دانشجوی دکتری . ١
  .(naghizadeh@um.ac.ir)  مشهدستاد دانشگاه فردوسیا. ٢
  .(h.kharaghani@gmail.com) دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٣
  .(mortezanoruzi70@yahoo.com)  المصطفی العالمیهةعضو هیئت علمی جامع. ٤
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  .زیرا خداوند عالم مطلق به تمام امور است ؛رود یمکار ه  و کالم الهی بخداوند
تقـسیم  یخفـ  ویجلـهـا بـه  این داللت دارای مراتبی است که طبـق تعریـف

ّی بـین امـا هـا داللـتز  و ادیـآ یمـ بـه دسـت این داللت با دقت عقلـی .دشو یم
بعـد از داللـت اقتـضاء و  ۀجایگاه داللت اشـاره در مرتبـ. باشد یممعنی االعم الب

  .است داللت تنبیه
 زیرا نـه ؛ محل تردید است،حجیت داللت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ

ً مقصود اصـلی گوینـده نیـست و تبعـا و ارتکـازا،از نظر کاربرد و نه از نظر سیاق ً 
هـای تبعـی شـمرد و آن را از  توان این داللت را از داللـت  اما می،شده استاراده 

  . حجت دانست،باب مالزمات عقلی
شمولی احکـام و  جهان و پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریمداللت اشاره در 

 امـور ،احکـام سیاسـی، احکـام شـرعیتوان   کارایی دارد و با آن میمعارف قرآنی
  .ا را از قرآن استخراج کرده  و مانند آناعتقادی

  . برداشت از قرآن، اصول فقه، داللت اشاره،داللت التزامی :یدیلکواژگان 

  درآمد
و توجـه بـه اثـر   بررسی داللت الفـاظ،یکی از مباحث بنیادین در اصول فقه و تفسیر

 در . از آیات قرآن و فهم معانی و مقاصـد آن داردو استنباطبارزی است که در برداشت 
 به همـین سـبب یکـی از قواعـدی کـه فقیـه و . داللت با روح هر زبان وابسته استواقع

 افـزون بـر داشـتن معنـای مطـابقی و ، ایـن اسـت کـه الفـاظ،مفسر باید به آن توجه کند
  که در اصطالح معانی التزامیهاست آندیگری نیز دارند که خارج از ظاهر  معانی ،تضمنی
معنـای .  ب،یی معنـای اقتـضا.الـف:  اسـتشده ائهار این معانی در سه سطح .نام دارد

  . معنای اشاری. ج،ییتنبیهی یا ایما
 داللت اقتضاء، داللتی است که مقصود گوینده بوده و درستی یـا صـحت کـالم از

ای صـحت و درسـتی  گاه در جمله  پس هر.نظر عقل و شرع یا لغت متوقف بر آن باشد
 گرچـه داللـت .به آن داللت اقتـضاء گوینـدای باشد،  آن مستلزم در تقدیر گرفتن کلمه

ن نیـز ّ اما مقصود متکلم هم هست و به آن داللت بی،های التزامی است اقتضاء از داللت
ــی ــد م ــی، ( گوین ــصادقون  ؛)٢٠۴: ١٣٧۴والئ ــا ل ــا وإن ــا فیھ ــا والعــري الــىت أقبلن ــا فیھ ــة الــىت کن َواســأل القری ُ ِْ َِ َ َّ ْ َّ َّْ ِ َ َ ََ َ َِ َِ َّْ َ َ

ِ َِ ُ َ ْ َ
ِ
َ ْ 

  .)٨ /فیوس(
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٨٩  

داللت کالم بر امر الزمـی کـه مـتکلم آن را «:  تنبیه یا ایماء، عبارت است ازداللت
 ولی صدق کـالم یـا صـحت آن بـسته بـه تقـدیر گـرفتن آن امـر الزم ،قصد کرده است

ممکن اسـت کـه خورشـید . “ردکد طلوع یخورش”: دی بگویسکباشد، مانند آنکه  نمی
رسـیدن وقـت نمـاز صـبح  به شنونده کالم بر فـراطلوع نکرده باشد اما به خاطر هشدار 

  .)۴۵٨ :١٣٨٩ ،؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمی١۴٣ :١۴٢٨ ،بدری(» شود اطالق می
 مقصود متکلم است و نه درستی یا راستی کالم ْ، نه اصل داللت»داللت اشاره«در 

 عبـارت  بـه.شود  ولی این داللت با دقت عقلی از کالم فهمیده می،متوقف بر آن است
؛ ١۶۵: ١٣٩٣زحیلـی، : ک.ر( نامنـد  داللـت اشـاره مـی، کالم اسـتۀدیگر، داللتی که الزم

َومحلــه وفــصاله ثالثــون   یــۀ؛ ماننــد آ)۴٣۶: ١۴٢٩؛ آمــدی، ٢۶۴: ١۴١٧؛ غزالــی، ٣۵۶: ١٣٩٣زیــدان،  ُ ََ ُ ُُ َ ِ َ َُ ْ َ
ًشـھرا ْ َ
 )آیـۀ و) مـاه اسـتیر دادن زنـان سـی و شـیمدت بـاردار( )١۵/ احقاف   ِوفـ ِصاله ىف َ ُ ُ َ
ِعامني ْ َ َ )در  متعـال اول، خداونـدیۀ در آ.)ر دادن بچه دو سال استیمدت ش ()١۴/ لقمان 
ان یـدوم، در مقام بیۀ شود و در آ یه متحمل مک است ییها ان حق مادر و زحمتیمقام ب

ه کـ اسـت ین مدت بـارداریمترکه، علم به ین دو آیاۀ  الزمیول. ر دادن استیمدت ش
  .)١/٣١٩: ١٣٧٩ملکی اصفهانی، (اشد ب یشش ماه م
 زیـرا از ؛باشـد یمـآسـان ) ایماء (هیتنب و برداشت و استنباط از داللت اقتضاء ًمعموال

 بحـث چالـشی در مـورد .افـتی دست معانی گونه نیا به توان یمظواهر الفاظ به آسانی 
ی در معنای  ابهامات، در میان مفسران و اصولیانرسد یم به نظر .معانی اشاری قرآن است

 ایـشان . استنباط و برداشت از اشارات قرآنی وجود داردۀاین داللت و حجیت آن و شیو
 خود به بحث حجیت و عدم حجیت داللت اشاره فاتیتأل اجمالی در صورت بهگاهی 
حجیـت داللـت اشـاره را از بـاب  ،الفقه اصول ١جلد   مظفر در، نمونهرایب ؛اند پرداخته

ِمالـك  ۀیـآ در ذیل روح المعانیو آلوسی نیز در تفسیر  داند یممالزمات عقلی  ِ ِم َ ْ ِالـدین َ
ِّ
 

 گونـه نیـا .»الفنـاء مقام یلإ حیتلو نیالد ومی ّأن اإلشارةباب  منو «:دیگو ی م)۴ /حمد(
 . بسیار رایـج اسـت، استخراج حکم شرعیۀ تفسیر و چه در حیطۀکاربردها چه در حیط

 برداشـت اشـاری از قـرآن ۀاللـت و حجیـت آن و نحـواما وجود ابهام در چیستی ایـن د
  .قابلیت بررسی دارد

 داللت اشاره ًخصوصاعلماء اصولی اهل سنت بیش از علماء شیعه به مباحث الفاظ 
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٩٠  

 کتـب ، بـه همـین جهـت در ایـن مقالـه.انـد پرداخته این مباحث بر قرآن کریم و تطبیق
  .است شده استفاده علماء شیعه از کتباصولی اهل سنت بیش 

 ،چیـستی داللـت اشـاره  تـا مفهـومی عالمانـه ازمیآنبـر ما در این نوشـتار حال هر به
 اعتبـار و حجیـت داللـت اشـاره را ها، داللت ارکان و شرایط تحقق آن در میان ،جایگاه

  .بررسی و تبیین نماید

  شناسی اشاره مفهوم. ١

  شناسان نزد لغت  معنای اشاره در)الف
آن و اسـم مفعـول  »مـشیر«و اسـم فاعـل آن  »أشـار« یرباعمصدر فعل » شارهاإل«

که در کتب لغـت   استشده گرفته »ر و ش«از سه حرف » شارهاإل «،باشد ی م»مشار«
  و)٢/٣٢۶: تـا فیومی، بـیمقری ( شود یمکه از گفتار فهمیده به معنای تلویح به چیزی است 

: ١۴١۶ ،؛ طریحـی٣٢٧ــ٢/٣٢۶: همـان( مرادف و جانشین سخن گفتن در رساندن معناسـت
ابـن ( ابـرو نیـز هـست اشاره به معنای ایماء با سـر و دسـت و چـشم و که  چنان؛)٣/٣۵۴

  .)٧/۶١: ١۴١۴ ،زبیدیحسینی ؛ ٣/٣۵۴: ١۴١۶ ،یحی طر؛۴/۴٣۶: ١۴١۴ ،منظور
 گونـه هـر گفتـار در رسـاندن معنـا و بـه مقام قائم ،شناسان بنابراین اشاره در نزد لغت

 ، اعضاء بدن به مخاطب رسـدۀلیوس بهی که ییده شود و یا ایماتلویحی که از گفتار فهم
: سندیـنو یمـشناسـان در بیـان فـرق میـان اشـاره و ایمـاء  برخـی از لغـت. شود یمگفته 

 و عالمـت اما ایما را اعم دانسته ، دست استۀلیوس بهمختص به عالمت دادن » اشاره«
 ،زبیـدیحـسینی ؛ ٨/۴٣٢: ١۴١٠، دیفراهیـ( داننـد یمـ سر و یا هر چیز دیگـری ۀلیوس  بهدادن
١۴١۴ :٢/٣١٧(.  

  »تفسیر اشاری«نزد عرفا و تعریف » اشاره« معنای )ب
چیزی است که پنهان باشد و از جهت دقت و لطافـت » اشارت «،در اصطالح عرفا

 ابن عربی اشاره .)١٠۵: تا سجادی، بی(  لفظ و عبارت آشکار کردۀواسط  نتوان آن را بهامعن
 ولـی در تقریـر و بیـان ،اند که در وجود و هستی خود ثابـت و قـائم اسـتد را امری می
  .)١٨: الحکم االلهیه ۀ رسال: به نقل از،١٠٢: سعیدی( نیامده باشد
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 میان تفاسیر موجود، برخی با استناد به ذوق عرفـانی خـویش بـرای ظـاهر آیـات، در
 گویند که دارای» اشاریتفسیر « برداشت بر اساس باطن قرآن را .اند باطنی در نظر گرفته

 تفـسیر رمـزی، عرفـانی، صـوفی، بـاطنی و شـهودی اسـت: های متعددی همچون گونه
  : عبارت است از، تعریفی که از تفسیر اشاری بیان شده است.)٢/٢۴٣: رضایی اصفهانی(

تأویل آیات به غیر ظاهر قرآن کریم، به دلیل وجود اشارات پنهان در آیات کـه بـرای «
وف آشکار شود و جمع میان این تأویل بـا تفـسیر ظـاهر نیـز ممکـن اهل سلوک و تص

  .)١١۴ :؛ صابونی٢/٢٠ :؛ ذهبی ٢/۶۶ :زرقانی( »باشد

 با این تفاوت ؛گردد شناسی فوق بیان می  العک تعریفی نظیر مفهوماصول التفسیردر 
 ایشان .که جهت جمع میان اشارات و ظواهر مقصود آیات باید شاهد شرعی اقامه گردد

 باشد تفسیر اشاری را از اقسام اشارات ذهنی دانسته که شامل معانی فراوانی در کالم می
  .)٢٠۵ :العک(

  :آید شده به دست می بر تعریف ارائه بنا
  .آید دست میه تفسیر اشاری بر اساس عبور از ظواهر الفاظ قرآن ب. ١
  .تفسیر اشاری در صدد کشف اشارات پنهانی آیات است. ٢
  .آید دست میه اری تنها برای اهل سیر و سلوک بتفسیر اش. ٣
دسـت ه  شرع بـۀوسیله هماهنگی و ارتباط میان تفسیر اشاری با ظاهر مراد آیات ب. ۴
  .آید می

  .آید تفسیر اشاری از اقسام تفسیر ذهنی به شمار می. ۵

  در نزد اصولیان» اشاره« معنای اصطالحی )ج
 معنـای خاصـی بـه خـود ،ک از علـومبر اسـاس کـاربرد آن در هـر یـ» اشاره «ۀواژ

: ١٩٧٩ ،ابـن هـشام( رود یمـشمار ه ی تعریف بها راه اشاره یکی از ، در علم نحو.ردیگ یم
 را امری نیکـو اند و آن شمردهرا از انواع کنایه » اشاره« بالغی شمندانی اند.)١٧٩ ـ١/١٣۴
 ،باشـدعـانی متعـدد  و آن را بـه کـالم کوتـاهی کـه دارای م)١/٢١: تـا  بی،کنانی( دانند یم

ُالقارعة ما القارعة  ۀ شریفۀ مانند آی؛کنند یم فیتعر َُ َِ َِ َْ َْ َ
 )که از انواع اشاره است و )٢ـ١/ قارعه 

الدین سـیوطی   جالل.)١/٩٠: تا  بی،؛ باقالنی١/٩٩: تا  بی،قیروانی( اشاره به عظمت حادثه دارد
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 و فـرق شمارد یمجایز » ایجاز قصر« و »اشاره «ۀکار بردن این تعریف را برای واژه  بنیز
 اما داللـت ،که ایجاز قصر جزء داللت مطابقی است داند یممیان این دو واژه را در این 

 برخی .)٢/٨٧: ١۴١۶ ،سیوطی( دیآ یمشمار ه ب اشاره جزء داللت تضمنی یا داللت التزامی
 واضـح انـی آن انـدک و مالزمـت دو معها واسطهدیگر از علمای بالغت به کالمی که 

  .)٣٢۵ :١٣٩٠ ،هاشمی(گویند   اشاره می،کار نرفته باشده  در آن ب١باشد و تعریضی
 ایـن .برنـد یمـکـار ه ی الفـاظ بـها داللترا در مباحث » اشاره «ۀعلماء اصولی واژ

علمـای (»  الـنصةشارإ «،)مشهور اصولیان(» داللت اشاره«: اصطالح با عناوینی چون
ــدات؛١/٢۴٩: ١۴١۴ سرخــسی،( )حنفــی »  اللفــظةإشــار «،)٧٠ :١۴٢۴؛ راســخ، ١٨۶ :٢٠١١ ، عوی

االقتـضاء « و یا )٩٣١و  ٢/٩٢٧: ١۴٢٧ ،ابن حاجب( »ّالمنطوق اإلشاری «،)٢۶٣ :١۴١٧ ،غزالی(
 نــزد  در)١/۵٨۴: ١۴٢۴ ، الــشعالن،٢٧ـــ٢۵ :١٣٢٧ ،والتــی مــالکی( ٢» غیــر المقــصودّالتلــویحی
  .کار رفته استه اصولیان ب

 و به کالمی که بـرای بیـان دانند یم» مفهوم «ۀمجموعرا زیر» هداللت اشار«برخی 
 ، اما حکم دیگری غیـر از آن حکـم مقـصود بـه دسـت آیـد،حکمی ساخته شده است

  .)١۴۴ـ١۴٣ :١۴٢۴ ،هالل( کنند یماطالق » داللت اشاره«
ترتیب به سخنی   بدین.دانند یمرا از اقسام منطوق غیر صریح » داللت اشاره«برخی 

 ،؛ ملکی اصفهانی١٨۵ :١٣٧۴ والئی،( نباشدنده یمورد نظر گوی گفتارۀ الزم که شود یم گفته
١/٣١٩: ١٣٧٩(.  

 .آورند یمشمار ه را یکی از اقسام داللت التزامی ب» داللت اشاره«برخی از اصولیان 
 نه اصل داللت مقصود متکلم است و نـه درسـتی یـا راسـتی ،در نزد ایشان داللت اشاره

  ماننـد؛شود یم ولی این داللت با دقت عقلی از کالم فهمیده ؛آن است کالم متوقف بر
؛ ۴٣۶ :١۴٢٩ ،آمــدی ؛٣۵۶ :١٣٩٣ ،؛ زیــدان١۶۵ :١٣٩٣ ،یلــی زح؛٢۶۴ :١۴١٧ ،غزالــی(مثــال پیــشین 

                                                                 
 که احتمال بدهید مقصود گوینده باشد یا نباشد و از قرائن باشد یمتعریض به معنای کالم غیر صریحی . ١

  .)٢٧ :١۴٢۵، خولی ( را تشخیص داد آنتوان یم
اقتـضاء ) الـف: کننـد  ایشان اقتضاء را دو قـسم مـی،استه گذاری مختص برخی از مالکی این گونه نام. ٢

ی کـه در یاقتـضا:  اول:شود یم که همین اقتضاء به دو قسم دیگر تقسیم ،اقتضاء تلویحی) ب ،تصریحی
کـه در اصـل کـالم قـصد  ییاقتـضا: م دو،گوینـد یکه به آن داللت ایماء م اصل کالم قصد شده باشد

  .گویند که به آن داللت اشاره می نشده باشد
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٩٣  

  .)١٠٩ :١٣٧٩ زاده، ؛ قلی١٨٠ :١۴٣٢ ،؛ مصطفی٢۴٧ :١۴٣٠ حنفاوی،
 و همچنـین داللـت  بقره٢٣٣ ۀ احقاف و آیۀ سور١۵ ۀبعضی نیز با استشهاد به دو آی

 ، که مدلول در آندانند یمرا داللتی » داللت اشاره «، آنۀء بر وجوب مقدمیوجوب ش
ّ بلکـه الزم بـین ، نه از نظر استعمال و نه از نظر سـیاق، مقصود بالخطاب نیستًاستقالال

ًعم خطاب است و تبعا و ارتکازابالمعنی اال   .)٢۶۶ :١٣٩١ ،مکی عاملی( اراده شده است ً
  :آید دست میه از تعاریف فوق ب

  و نوعی داللت غیر صریحباشد یمداللت اشاره نه از سنخ لفظ، بلکه امری ورای آن . ١
  .و داللت التزامی است

 ۀ ایـن تعبیـر دربـار، امـا بـا تـسامح؛باشد ینم کالم ۀ مقصود گویند،از نظر عرف. ٢
  .م مطلق به تمام امور است زیرا خداوند عال؛رود یمکار ه خداوند و کالم الهی ب

) غامضه (یخف و) ظاهره (یجلدارای مراتبی است و این مراتب بنا بر تعاریف به . ٣
  .گردد یمتقسیم 
معنی االعـم الّ و از نوع لوازم بـین امـا بـدیآ یمدست ه این داللت با دقت عقلی ب. ۴

  .باشد یم
دو  (هیـآر دادن دو ممکن است این داللت از یک آیه استخراج شود و یـا بـا قـرا. ۵
  .استخراج شود) مقدمه

 زیرا ١؛ی اعم استاّ غیر صریح و بین به معن،مراتبداللت اشاره داللتی ذو«بنابراین 
ً و تبعا و ارتکازاباشد ینم کالم ۀ مقصود اصلی گویندًعرفا   .» اراده شده استً

  ها جایگاه داللت اشاره در بین داللت. ٢
هـا آشـکار  ر هنگام تعارض و ترجیح میـان داللـتتفاوت در جایگاه داللت اشاره د

نص و داللـت منطـوق و داللـت ة الـمعنا که در هنگام تعارض میان عبار  بدین؛گردد یم

                                                                 
 ذهـن بـه الزم آن منتقـل ،ن به معنای اخص نیست تا به محض تـصور ملـزومّلزوم بی داللت اشاره از نوع. ١

ً و تبعا و ارتکازاباشد ینم کالم ۀ مقصود اصلی گویندً زیرا این داللت عرفا؛گردد  بلکـه ،ده شده است اراً
: ک.ر (در ذهن است  آن دوۀباشد که نیاز به تصور ملزوم و الزم و رابط ّاز نوع لزوم بین به معنای اعم می

  .)١٠٩: ١٣٧٩زاده،  ی؛ قل ٨۴٩: ١٣٨٩، ی اسالمکز اطالعات و مدارکمر
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بـر اخـذ هـر مبنـا و  یک را باید بر دیگری مقدم داشـت؟ بنـا کدام  و داللت اشارهایماء
طـرف ض را برر دیگری مقدم ساخت و تعـار یکی را بتوان یم ها داللتشناخت جایگاه 

  .ساخت
 ،آمـدی( داننـد ی ممشهور اصولیان داللت اشاره را بعد از داللت اقتضاء و داللت تنبیه

 :١٣٩١ ،؛ مکـی عـاملی٩۴ــ٩٢ :١٣٨۵ ،؛ شـیروانی١٣٩ ــ١/١٣١: ١٣٧۵ ،؛ مظفر۴/٢۵۴  و۶۴/٣: ١۴٢٩
  .)٢۶۶ـ٢۶٣

اسـت کـه  آن ، داللت اشاره در میان مشهور علماء بردلیل مقدم داشتن داللت ایماء
 شود ینمخالف داللت اشاره که در کالم قصد   بر؛شود یمداللت ایماء در کالم قصد 

ابـن ( »ابن حاجـب« ،)۴/٢۵۴ :١٣٨٧ ،آمدی( »آمدی«و به همین علت است افرادی چون 
 داللـت ایمـاء را ،)١٣٩ ــ١/١٣١: ١٣٧۵ ،مظفـر( و عالمه مظفـر )١٢٩٠ـ٢/١٢٨٩: ١۴٢٧ ،حاجب

  .دانند یممقدم بر داللت اشاره 
 بـا جمهـور علمـاء اهـل ،علماء حنفی در مقدم داشتن داللت اشاره بر مفهوم موافق

  .)٢/٧٩: تا  بی،؛ ازمیری٢۴٧ـ١/٢۴٢: تا  بی،؛ تفتازانی٢/٢٢٠: ١٣٠٨ ،بخاری( نظر دارند سنت اتفاق

  های اشاری قرآن فواید شناخت داللت. ٣

  پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریم )الف
 معنایی با استفاده از فن ۀها و اعماق چندگان  توان بیان الیه، اعجاز قرآنیکی از وجوه

نظر را با حداقل الفاظ به  ای که پیام و معنای مورد گونه  به؛گویی در سخن است گزیده
  آیات متعددی از قرآن گویای این مطلب است که در قـرآن از هـیچ.رساند ن میامخاطب

ءَمـ...   :چیزی فروگذار نشده اسـت تـاب مـن  ٍا فرطنـا ىف ا ْ َ ْ ِ ِ َ ْلِک ِ َ ْ َّ َ... )؛ )٣٨/ انعـام  ... َونزلنـا علیـك ْ َ َ َ ْ َّ َ َ
ء ل  یانا  تاب  ٍا ْ َ ِّ لُک ِلک ً َ ْ ِ َ َ ِ

ْ... )های اشاری آیـات  شناخت و بیان داللتۀوسیل  به.)٨٩/ نحل، 
  .برد گردد و پی به اعجاز بیانی قرآن می تر قرآن آشنا می مخاطب با سطوح معنایی عمیق

  شمولی احکام و معارف قرآنی جهان )ب
 ۀوسـیل  بـه. قـرآنۀداللت اشاره گشودن راهی است جهـت اسـتنباط از آیـات شـریف

 زمـان ۀهای اشاره از آیات، بشر به بسیاری از احکام و مـسائل مـستحدث استخراج داللت
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٩۵  

هـد گونه است که قرآن طراوت و تازگی خود را از دست نخوا دهد و این پاسخ می خود
 کمـال ۀزمانی پاسخگوی نیازهای هدایتی بشر خواهد بود تا وی را به مرحل داد و در هر

  . سازدنرهنمو

  اقسام داللت اشاره. ۴
 اشارات لفظی وابـسته . تقسیم کرد١ به دو نوع لفظی و حسیتوان یمداللت اشاره را 

بلکـه معنـا از  ،باشد ینمص یی آن از ظاهر الفاظ قابل تشخا و معنباشد یمبه وجود لفظ 
 :٢٠٠٩ ،؛ قـبالن٣٣ :٢٠٠۴ ،شربینی( دیآ یملوازم کالم گوینده با دقت نظر و تعقل به دست 

 به مقتضای بحث تنها بـه اشـارات لفظـی .)١٣۶ :١٣٨٧ ،؛ الهیان٢٠۴ـ٢٠٣ :١٣٧۴ ،؛ والئی٣۶۶
گونـه اشـارات بـا توجـه بـه وضـوح و خفـای معنـا بـه دو قـسم تقـسیم  این. میپرداز یم
  :گردد یم

: ١٣٠٨ ،بخـاری( دیـآ یمدست ه گونه اشاره با اندکی تأمل و تفکر ب  این:اشارۀ آشکار
»  آشـکار و یـا جلـی، واضـحۀاشـار «،گونه داللـت  به این.)١/٣٠٣ :١٣١۶ ،؛ حنفی١/١٨۶

ِفسألوا أهل الذرک ...   مانند ،)١/۴۴١: ١۴٢٣ ،؛ سهالوی انصاری١/١٠٧: ١٣١۶ ،حنفی( شود یمگفته 
ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ

َن کنمت ال تعلمونِإ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ
 )دیـآ یمـدسـت ه  که وجـوب تربیـت علمـاء از آیـه بـ)۴٣/ ؛ نحل٧/ انبیاء 

ُفاعف...   ۀفیشر ۀو یا در آی )١۴ :١۴٢۴ زاهدی،( ْ ْع َ ُ ْ ْواستغفر َ ِ ْ َ ْ ْهلم وشاور َ ُ ْ ِ
َ َ ْ ُ ِاألمر ِىف َ ْ َ ْ... )آل عمـران /

 اما آیه اشاره به تشکیل گروهی جهت ،دیآ یمدست ه ردن بک  ظاهر آیه مشورت از،)١۵٩
  .)٣٣ :٢٠٠۴ ،شربینی(مشاوره در امور نیز دارد 

: ١٣١۶ ،حنفـی( دیـآ یمـدسـت ه گونه اشاره با دقت و تفکر بیشتر بـ  این: پنهانۀاشار
به این گونه . گونه داللت از خفای بیشتری برخوردار است  لوازم کالم در اینرای ز؛)١/٣٠٣

 ،؛ سـهالوی انـصاری١/١٠٧: همـان( شـود یمـ  گفته» خفی و یا نظری، پنهانۀاشار «،داللت
َ ... ؛ مانند )۴۴٢/١: ١۴٢٣ ِاملولود َ

ُ ْ َ ُله ْ َّرزقھن َ ُ ُ ْ ن ِ َّوکسو ُ ُ َ ْ ِ ِباملعروف َ ُ ْ َ ْ ِ... )این آیـه اشـاره .)٢٣٣ /بقره 
                                                                 

 ، عجـم،جبـر (دیـآ یمدست ه  از طریق اشارات حسی بًمعموال و باشد ینمگونه اشاره مستند به لفظ  این. ١
که داللت بر تشنگی و درخواست رفع آن   اشاره با دست به لیوان آبمانند؛ )۵۵: ١٩٩۶ ، جهامی ودغیم

هـا داللـت بـر عـزاداری اسـت و یـا سـبز شـدن چـراغ  است و یا پوشیدن لباس مشکی در برخی فرهنگ
؛ ١١١: ١۴٢۵ لبر،؛ عبـدا۵٨: ١۴٢٢ ،باحـسین (هـا دارد راهنمایی و رانندگی که داللت بـر حرکـت ماشـین

  .)١/٢٣۶: ١۴١۴ ،سرخسی
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  و)١۵٨ :١۴٢٣ ،عثمـان( برای اختصاص اسـت »الم« زیرا ؛ اختصاص نسب به پدر داردبه
اشاره به این مطلـب دارد کـه پـدر کند و  را ثابت میتعیین والیت پدر بر فرزند از سویی 

  .احق از دیگری است بر فرزند
 نسبی اسـت و یکـی ئلۀ مس، آشکار و پنهان بودن داللت اشارهئلۀ مسرسد یمبه نظر 

 تطبیـق آیـات و نـصوص و اسـتنتاج ،از مشکالت شناخت لوازم مخفی کالم پروردگـار
 آیه اگرچه آشکار ۀ داللت اشار،که ممکن است در میان برخی افراد از آن استصحیح 

 و دشوار باشد و با دقت نظر اما برای دیگران سخت ،دیآ یمدست ه  بتأملباشد و با کمی 
 فهم کالم متفاوت ۀ و شیوها شهیاند این مسئله به خاطر تفاوت در .دست آیده بیشتری ب

 مانند فهـم حکـم ؛شود یماوند به افراد خاص داده است و علمی است که از سوی خد
  . ...ۀ رضاعحداقل دور

  بررسی حجیت داللت اشاره. ۵
 صـحت اخـذ بـه ،این بحث از آن رو اهمیت دارد که با تحقق حجیت داللت اشاره

  .گردد یمداللت اشاره جهت اثبات احکام شرعی معین 
 از دو جهـت قابـل ،بحـث حجیـت داللـت اشـارهکه   گفتتوان یمبه طور اجمال 

 بدانیم و از طریق حجیت ظـواهر ١ اول آنکه داللت اشاره را داللت لفظی:بررسی است
 دوم آنکــه آن را داللــت عقلــی بــشماریم و از بــاب ؛ حجیــت آن را ثابــت کنــیم،الفــاظ

 بیـان ذیـل بـه شـرح و تفـصیل ادلـه و .مالزمات عقلی بـه اثبـات حجیـت آن بپـردازیم
  .پردازد ها می دیدگاه
هـا را   اقـسام داللـتۀ یـا همـ،انـد  کسانی که لفظی بودن را پذیرفته،ز میان اصولیانا

ها از جملـه داللـت   اقسام داللتۀ بقی،ّ یا غیر از داللت التزامی غیر بین ودانند لفظی می
  .دانند عم را لفظی میّ بین بالمعنی االۀالتزامی

 ۀ لوازم را داخـل حـوزۀ داللت لفظ بر هم، گروه نخست از دانشمندان اصولی)الف
                                                                 

بـه  وضـع واضـع باشـد؛ منـشأ داللـتلت لفظ بر معنا، در صـورتی کـه است از دالداللت لفظی عبارت . ١
بـه علـم بـه  بنابراین داللت لفظی منوط .ن لفظ، معنای آن به ذهن شنونده بیایدای که به مجرد شنید گونه

  .وضع است
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 داللـت اقتـضاء و تنبیـه و اشـاره کـه از ،بر اسـاس ایـن قـول. اند  لفظی قرار دادهداللت
 طباطبایی نیز قائل به لفظی بودن  عالمه. لفظیه خواهد بود،مصادیق داللت التزامی است

هــا در بــاب معنــای تأویــل  ایــشان در نقــد یکــی از دیــدگاه. هــای التزامــی اســت داللــت
  :یسدنو می

ِشمول آیات قرآن بر معانی مترتب بر یکدیگر را که بعضی بر فـراز و بعـضی در زیـر «
 مگر آنکه از نعمت تدبر در قـرآن محـروم باشـد و ، کسی منکر نیست،بعضی دیگرند

» هـای لفظـی هـستند  مـدلول،هـا را لـوازم معنـا بـدانیم  این معانی به ویژه اگـر آنۀهم
  .)٣/۴٨: ١٣٩٠ ،طباطبایی(

هویـت ۀ هو رابطـ، لفظ بـا معنـای مطـابقیۀ سیستانی بر این باور است که رابطةاهللاآی
ی (معنـاو در این صـورت تـصور  است که تصور لفظ همان تصور معناست) همانی این(

توان خطور معنای التزامـی را بـه لفـظ  و می مالزم با تصور معنای التزامی است) مطابقی
 همـان گونـه کـه ؛امی لفظی خواهد بـود نـه عقلـی داللت التز،به این ترتیب. نسبت داد

  .)١۶٠ :١۴١۴ ،سیستانیحسینی (منطقیان نیز به لفظی بودن داللت التزامی باور دارند 
 اقـسام داللـت ۀداننـد و بقیـ ّ تنها داللت التزامی غیر بین را عقلیه مـی، گروه دوم)ب

  .نددان عم را لفظی میّالتزامی حتی داللت التزامی بین بالمعنی اال
 واضح است و ا لزوم میان دو معن،ّ بینۀدر داللت التزامی: توضیح مطلب آن است که

طباطبـایی (نیازی به اثبات با برهان ندارد و البته مرادشـان لـزوم ذهنـی اسـت نـه خـارجی 
ای باشـد کـه مجـرد  ّاند که اگر لزوم بین بـه گونـه  آنگاه گفته.)١۴۶ـ١۴۵ :١۴١٧ ،بروجردی

 مثل تصور خورشید نسبت به ،ی الزم کفایت کندابرای انتقال به معنی ملزوم اتصور معن
خص است و اگر لزوم ّ مصداق لزوم بین بالمعنی اال،نور یا تصور کوری نسبت به بینایی

ی الزم متوقف بر تـصور دو طـرف ای ملزوم به معناای باشد که انتقال از معن ّبین به گونه
 ،فـانی اصـفهانی(عـم اسـت ّوم بـین بـالمعنی اال مصداق لز،و تصور نسبت بین آن دو باشد

انـد کـه لـزوم در آن  ّها داللت التزامی غیر بین را چنین شرح داده  آن.)٢۴٧ـ٢/٢۴۶: ١۴٠١
کـه بایـد قیاسـی تـشکیل داد کـه معنا  ؛ بدینواضح نیست و نیازمند اثبات با برهان است

 تطبیـق آن ۀتـا نتیجـصغرای آن مدلول این لفظ و کبرای آن برهان عقلی خـارجی باشـد 
 مانند وجوب مقدمه کـه ثبـوت ؛ّی التزامی غیر بین باشدا ثبوت معن،کبری بر آن صغری
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٩٨  

به کبرای تـالزم بـین ) صغری(امر  مستفاد از ۀالمقدم  ضمیمه شدن وجوب ذیۀ نتیجآن
 ثبوت تالزم بـین وجـوب ، چنین برهانیۀالمقدمه و وجود مقدمه است و نتیج وجود ذی

  .)همان(وجوب مقدمه است المقدمه و  ذی
  .نماز واجب است: صغرای قیاس: مثال

  .نماز و وضو از هم جدا نیست: کبرای قیاس
  .وضو هم واجب است:  قیاسۀنتیج

های لفظیـه اسـت و حتـی  خص از داللتّاند که بین بالمعنی اال آنگاه تصریح کرده
عـم نیـز از بـالمعنی االّاند کـه بـین  دانشمندان اصولی قدم را فراتر نهاده و تصریح کرده

 تنبیه و اشاره تصریح ،همچنین بر لفظیه بودن سه داللت اقتضاء. استهای لفظیه  داللت
 شرعی؛اند نهایت امر این است که اقتضاء گاهی عقلی است و گاهی   بیان داشتهو کرده

ترتیـب  بـدین.  کاشـف از داللـت التزامـی لفـظ اسـت، عقل یا شرعۀ که قرینابه این معن
 تنبیـه و اشـاره از ،عـم و داللـت اقتـضاءّشود که خارج کردن بین بـالمعنی اال  میروشن

  .)همان( اشتباه است ،های لفظیه صف داللت
ّخـص و بـین بـالمعنی ّ بین بـالمعنی االۀ لفظی بودن داللت التزامیۀحکم واحد دربار

قـی قائـل  فر،توان بین این دو نوع داللت در این جهت عم بر این اساس است که نمیاال
 و داللت التزامی ، لفظی،خصّ چون اگر بپذیریم که داللت التزامی بین بالمعنی اال؛شد

 باید ببینیم معیار آن چیست؟ اگر بگـوییم کـه معیـار آن ،عم عقلی استّبین بالمعنی اال
عـم بـه ّ داللت بـین بـالمعنی اال، خارجیه استۀ عقلیۀعم به مقدمّاحتیاج بین بالمعنی اال

 و ای اسـت ّای نیاز ندارد و داللت غیر بین است که نیازمنـد چنـین مقدمـه هچنین مقدم
عم به توسـیط امـری غیـر از خـود لفـظ ّاگر بگوییم که معیار آن احتیاج بین بالمعنی اال

که باز هم پـیش از ایـن دانـستیم )  خارجیه نباشدۀ عقلیۀ مقدم،چند که آن امرهر(است 
 توسیط چنین امری است؛ محتاج ،ل منطق و فلسفهّبین بالمعنی االخص هم به تصریح اه

 وضـع نـشده و حتـی بـه ازای اسـتلزام اچرا که خود لفظ به هیچ وجه بـه ازای الزم معنـ
بنـابراین  . وضع شـده اسـتا بلکه تنها به ازای خود معن،له نیز وضع نشده  موضوعایمعن

تنهـا توسـیط برهـان رسـاند و  اگر این مقدار از توسیط به لفظیه بودن داللت ضرری نمی
ّ بـین بـالمعنی میـان دیگر در ایـن جهـت فرقـی ،عقلی مضر به لفظی بودن داللت است
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 نیـازی بـه ، چـون در هـیچ کـدام از ایـن دو؛عم نخواهد بـودّ و بین بالمعنی االاالخص
خـص لفظـی ّ نتیجه اگر داللت التزامـی بـین بـالمعنی اال در.توسیط برهان عقلی نیست

  .)٢/٢۴٨: همان(عم نیز چنین است ّ بین بالمعنی اال داللت التزامی،است
 یـا تمـام اقـسام ،انـد  از میان اصولیان کـسانی کـه عقلـی بـودن را پذیرفتـه،در مقابل

دانند و بر این باورند که عالمان بالغـی و بیـشتر عالمـان  های التزامی را عقلیه می داللت
 اقـسامش ۀ داللت التزامی با همـله یعنی همان ِ داللت معنا بر خارج الزم موضوع،اصولی

ن ّ و یا تنها داللت التزامـی بـی)۶٧: ١٣٨٧ ،کیا ؛ عزیزی٧٢ :١۴٣۴ ،تفتازانی( شمارند میعقلی را 
  .دانند ّعم یا غیر بین را عقلیه میبالمعنی اال
 ،انـد  تنبیه و اشاره داده، در نظر کسانی که حکم به عقلی بودن داللت اقتضاء)الف

 ، معنـای لفـظۀلـه لفـظ اسـت و چـون الزمـ داللت بر معنای موضوع ،معیار لفظی بودن
 ۀ خمینی نیـز از جملـ امام. عقلی است نه لفظی،آن  داللت لفظ بر،له آن نیست موضوع

 ایـشان .دانـد  اقـسامش عقلیـه مـیۀعلمای اصولی اسـت کـه داللـت التزامـی را بـا همـ
  :گوید می

اللت التزامی عبارت است از انتقال  زیرا د؛های لفظی نیست داللت التزامی از داللت«
 عقلـی یـا عرفـی و لفـظ ۀِله بـه تـصور الزم آن بـه مالزمـ ِنفس از تصور ملزوم موضوع
که انتقال به ملزوم به سبب لفظ است و این باعـث  جز این،دخالتی در این انتقال ندارد

گری کـایت؛ زیرا حِشود که لوازم معنای لفظ را از مدالیل خود لفظ به شمار آوریم نمی
 آن است و ایـن لفـظ جـز بـرای ملـزوم وضـع نـشده ۀلفظ بسته به میزان وضع و گستر

 داللـت کنـد؟ ، چگونه بر چیزی کـه خـارج از معنـای اوسـت،در این صورت. است
 نی بنـابرا. از مدلول لفظ بـه لـوازم آن پـی ببـرد، چیزیۀتواند بدون مئون  عقل می،آری

 اگـر معنـایی ،لت معنا بر معنا و به همین دلیـلروشن شد که التزام عبارت است از دال
 ،خمینـیموسـوی (» شـود  آن نیز حاصل مـیۀ الزم، حاصل شدـ به هر طریقی  ـدر ذهن
١/١: ١٣٨٢۵۵(.  

 اقـسام ۀجا به عقلـی بـودن همـ  به طور یک، گروه دوم از دانشمندان علم اصول)ب
ابقیـه و التزامیـه و مـدلول ایشان مـدلول را بـه دو قـسم مط. اند داللت التزامی قائل نشده

 ،منظـور ایـشان از مـدلول مطابقیـه. انـد التزامیه را به دو قسم لفظیه و عقلیه تقسیم کـرده
 معنای مستند به اسـتلزام ، و منظورشان از مدلول التزامیه،معنای مستند به وضع خود لفظ
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١٠٠  

اردی اسـت  مـو، لفظیـهۀآنگاه مرادشان از داللت التزامیـ. له لفظ است  معنای موضوعاز
 کـه در داللـت نیـازی بـه ا به این معنـ؛خص باشدّکه لزوم در آن به نحو بین بالمعنی اال

 مواردی اسـت کـه لـزوم ، عقلیهۀ عقلیه نباشد و مرادشان از داللت التزامیۀ خارجیۀمقدم
 ۀ که در داللت به مقدما به این معن؛باشد] ّو یا غیر بین[عم ّدر آن به نحو بین بالمعنی اال

 ۀ لفظیه را همـان مفهـوم و داللـت التزامیـۀسپس داللت التزامی.  عقلیه نیاز باشدۀرجیخا
 ،فـانی اصـفهانی( انـد  و اشـاره دانـستههیـ، تنبهای سیاقی یعنی اقتضاء عقلیه را همان داللت

  .)١/٣٩٧: ١٣٨٠ ،آبادی ؛ نجم٢/٢۴۵: ١۴٠١
عــم از صــف الّ داللــت التزامــی بــین بــالمعنی ا، در ایــن نگــاه،چنــان کــه پیداســت

 تنبیـه و اشـاره نیـز ذیـل ،های سیاقی مثل اقتـضاء های لفظیه خارج شده و داللت داللت
های لفظیه بیرون   داللتۀعم قرار گرفته و در نتیجه از دایرّداللت التزامی بین بالمعنی اال

  .دانسته شده است
اذعان  برخی اصولیان بر عدم حجیت این داللت ،بر اساس عقلی بودن داللت اشاره

و آن را از   الزم مـتکلم ندانـستهۀکـه داللـت اشـاره را مفیـد ظهـور در اراد  چنان؛دارند
 ایشان بر این باورند که نهایت امری که داللت اشاره آن را اقتضاء .دانند یماعتبار ساقط 

 اشعار است و ایـن مقـدار هـم در اثبـات حجیـت بـرای مـدلول داللـت اشـاره ،کند یم
ن بـالمعنی االعـم ّ لـزوم بـیۀی دربـاری خـواهللاة آیـ.)٢/١١١: ١۴٢٨ ،رصـنقو( سودمند نیست

  :سدینو یم
 بـین دو امـر واجـب ۀ خارجی عقلی دارند تا مالزمـۀ نیاز به مقدمها داللتگونه  این«

ثابت گردد و برای اثبات آن نیاز به برهان عقلی است و در نهایت برخی منکر حجیت 
  .)٢/٢۴٧: ١۴١٧ ،ییخوموسوی ( » ماستکه مختار  چنان؛اند شدهاین داللت 

 آن را از بـاب مالزمـات ، برخی بر اسـاس عقلـی بـودن داللـت اشـاره،اما در مقابل
 ، افرادی چون عالمه مظفر و دیگران از طرفداران این قول هستند.دانند عقلی حجت می

  :سندینو یمایشان 
که داللـت اشـاره بـه و نهایت امری  دن آن با تسامح همراه استیدر واقع داللت نام«

 در نتیجـه .ستیـنـده نیرا این داللـت مقـصود گوی ز؛ اشعار است،کند یمآن اقتضاء 
 حجــت ی عقلــۀه از بــاب مالزمــکــ بل،ستیــداللــت اشــاره از بــاب ظــواهر حجــت ن
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١٠١  

 ،؛ قانـصوره٢۶۴: ١٣٩١ ،؛ مکی عـاملی٩۴: ١٣٨۵ ،؛ شیروانی١/١٣۵: ١٣٧۵ ،مظفر(» باشد می
  .)١/٢۶۶: ١۴٣٠؛ شهرکانی، ٢/١١١: ١۴٢٨؛ صنقور، ٢/١۶٧: ١۴١٨

  :سدینو یممظفر در ادامه عالمه 
 حجـت ــ ار اسـتکـ در یا ه مالزمـهکـدر آنجا   ـهی عقلۀ از باب مالزم“اشاره” یآر«

ه کـ یمثـل دزد(شـود  یشف مکم، کر حیا غیم باشد ک آن، خواه حۀاست و لذا الزم
وار وارد یـ دیه از روکـد شـو یشف مکند درب خانه بسته بوده است و لذا ک یاقرار م

ا یـها را نداشته باشد و  ّو مثل لوازم اقرار مقر، گرچه خودش قصد آن) خانه شده است
  .)١/١٣۵: ١٣٧۵ ،مظفر( »ر مالزمه شودکمن

؛ ٢/٢۴٣: ١۴٢٩ ایروانـی،(هـای تبعـی دانـسته   داللـتۀبرخی نیز داللت اشاره را از جمل
 حجیـت ایـن داللـت را ، و از ایـن طریـق)٢/٧۴: ١۴١٨ ،یا بادکوبـه؛ ٢۶۶: ١٣٩١مکی عـاملی، 
  :نویسند االتیان بودن داللت تبعی می  ایشان در الزم.کنند اثبات می

: ١۴٢٢ ،خـرازی( » یکون الزم اإلتیان١اًّا للکالم أو تبعیًّ أصلیًفالواجب سواء کان مدلوال«
٢/۵۵١(.  

که امر مـوال را در را ی ا بنده عذر ، دالیل ایشان این است که عرف و عقالءۀاز جمل
 زیـرا در نظـر عـرف و ؛رنـدیپذ ینمـ ،کنـد ینمـی امتثال یواجب غیری یا تخییری یا کفا

 اوامـر خـود را بیـان ، که موال با هیئت امرکند ینم امر موال حجت است و فرقی ،عقالء
: ١٣٧۶ ،خمینـیموسـوی  :ک.ر( گـردد یمـ در هر دو صورت امثتـال واجـب ؛کند یا با اشاره

٣/٢٢۴(.  
 انشاء است و ۀوجوب از مقول:  آن است کهشود یمشکالی که به سخن فوق گرفته ا

 .از طلب عمل به لفظی است که در معنـای مـورد نظـر قـصد شـده باشـد انشاء عبارت
 وجوب یا اسـتحباب باشـد منشأ تواند ینم ، که مقصود متکلم نبوده استیبنابراین معنای

  .)١٧٩ :١۴١٩ ،بروجردیطباطبایی  :ک.ر(

                                                                 
واجب تبعی به .  که متکلم قصد رساندن مقصودی به مخاطب داردشود یمگفته واجب اصلی به واجبی . ١

 ۀ از جملـ. کـه حکـم از لـوازم خطـاب و یـا از لـوازم دلیـل کاشـف فهمیـده شـودشـود یمواجبی گفته 
؛ ٣/٢٢۴: ١٣٧۶، خمینـیموسـوی  (شـمرد برتـوان یم داللت التزامی یا داللت اشاره را ،های تبعی واجب

  ). محقق قمی:به نقل از، ١٧٩: ١۴١٩ ،بروجردیطباطبایی 
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 ،می در صورتی که تقسیم واجب را در مقام ثبوت در نظر بگیر، پاسخ آمده استدر
 وجوب مانند ، مگر با تصور واجب غیری،صورت که معنا قابل تصور از لفظ نباشد بدین

  .)١٨٠ـ١٧٩:  همان  :ک.ر( شود یماشکال فوق رد  ،)نماز(المقدمه  برای ذی) طهارت(مقدمه 

  بررسی
ات عظام  آی واز میان علماء افرادی چون عالمه طباطبایی ،های فوق بر اساس دیدگاه

 امـا .عم هـستندّ قائل به لفظی بودن داللت التزامی بین بالمعنی اال،بروجردی و سیستانی
 ، در مقابـل.انـد  سخنی به میان نیـاورده، ظواهر الفاظۀوسیله در باب اثبات حجیت آن ب
...  صـنقور و، شـیروانی، تفتـازانی،ظفـرمعالمه ، یی خواهللاة آی،برخی چون امام خمینی

های عقلی   از داللت،عم یا همان داللت اشارهّ که داللت التزامی بین بالمعنی االاند برآن
  .رود شمار میه ب

هـای عقلـی  ی و صنقور با آنکه داللت اشاره را جزء داللـتی خواهللاةافرادی چون آی
 آن ، الزم متکلم نیستۀفید ظهور در اراد اما به اعتبار آنکه داللت اشاره م،شمارند برمی

 شـهرکانی و قانـصوره ،عالمـه مظفـر  در مقابل افرادی چون.دانند یمرا از اعتبار ساقط 
گـردد و افـرادی  ند که حجیت داللت اشاره از طریق مالزمـات عقلـی اثبـات مـیا آنبر

های   داللتۀل این داللت را از جم،ای و مکی عاملی به بادکو، ایروانی،چون امام خمینی
 ، دلیلـشان بـر ایـن مطلـبۀو عمـد داننـد االتیان مـی شمرده و عمل به آن را الزمتبعی بر

کـه بـا اسـتناد بـه وجـوب   چنان؛وجوب امتثال اوامر موال در واجب اصلی و تبعی است
صورت که معنا قابل تصور از لفظ نباشـد مگـر بـا تـصور  بدین ،المقدمه برای ذیمقدمه 

  .کنند  داللت اشاره را اثبات می حجیت،واجب تبعی
رسد دلیل  به نظر میهای اصولی انجام پذیرفت،  های متعددی که در کتاب با بررسی

قاطعی بر حجیت داللت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ از سوی علمـاء ارائـه نـشده 
 مقـصود بالخطـاب ً اسـتقالال، اضافه بر آنکه مفروض آن اسـت کـه ایـن داللـت؛است
عم خطـاب اسـت ّ بلکه الزم بین بالمعنی اال،ه از نظر استعمال و نه از نظر سیاق ن،نیست

ًو تبعا و ارتکازا های تبعی بـه شـمار  توان این داللت را از داللت  اما می. اراده شده استً
  .آورد و آن را از باب مالزمات عقلی حجت دانست
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١٠٣  

  میزان کارآمدی داللت اشاره.   ۶
ی ا اشـارهکه برداشـت  شود ی م این بحث مطرح،شارهپس از اثبات حجیت داللت ا
  آور است و یا ظنی است؟ از الفاظ برای مخاطب یقینی و قطع

  :ند ازا  برخی از آراء عبارت.نظر وجود دارد در این زمینه میان اندیشمندان اختالف
آور  النص قطـعةبرخی بر این باورند که داللت اشاره مانند عبار:  قطعۀقول به افاد. ١

 .)١/٣٨٢: تـا ی، بـنـسفی( یهـوی م و)٢/٧٧: تـا  بـی،ازمیـری(  از جمله مالخسرو؛و یقینی است
 ،تفتـازانی( شـمارند یمی نیز بر این اعتقاد است که اکثر علما داللت اشاره را قطعی تفتازان

  .)١/٢۵۵: تا بی
شی  زرک.شمارند ینمآور و یقینی  برخی نیز داللت اشاره را علم:  ظنۀقول به افاد. ٢

  :دیگو یم وی در تقسیمات ادله .دهد یم نسبت نامتأخراین قول را به 
: أضـرب ثالثـة ةّیالنقل ریفغ .ةّینقل ریوغ ةّینقل یإل اًحسن ًیماتقس نیرّالمتأخ بعض مّوقس«
ــ یعلــ فــقّات مــا َالمتفــق اإلجمــاع وهــو ،ّیقطعــ هّأن ــ یعلــ فــقّات ومــا ه،یــعل ّ ــ هّأن  ّیّظن
 »...بأنواعــه المخالفــة ومفهــوم هیــوالتنب اإلشــارة داللــة كذلکــو ... االستــصحاب،ک
 نقلی ۀادل: اند تقسیم نیکویی کرده) ادله را (نامتأخربرخی از ؛ )١/٣٢٧: ١۴١٨، زرکشی(

ی کـه قطعـی و یقینـی ا ادلـه: دنـگرد یم ادله غیر نقلی به سه قسم تقسیم .یو غیر نقل
 هـا ی که اتفاق بر ظنی بودن آنا ادلهو یا  نظر وجود دارد  و بر آن اتفاقشوند یمشمرده 

  . ...و تنبیه و انواع مفهوم مخالف داللت اشاره و  ...، مانند استصحاب،وجود دارد

دلیل بر ظنی بـودن داللـت  .بنابراین داللت اشاره جزء ظنیات به حساب آمده است
: تـا  بـی،صـدر( واضـح و روشـن نیـست ا میان مدلول لفظ و معنۀاشاره این است که مالزم

۶/١٨٣(.  
 ولـی ، قسمتی از داللت اشاره قطعی و یقینـی کهبرخی معتقدند: قول به تفصیل. ٣

 عالمانی که قائل به تفصیل در حکم داللـت ۀ از جمل.باشد یمآن ظنی از قسمتی دیگر 
 ،)٢٣٧ــ١/٢٣۶: ١۴١۴ ،سرخـسی( یسرخـس ابوبکر ،زید دبوسی ابو بهتوان یم ،اشاره هستند

  .اشاره کرد )١/٧٠: ١٣٠٨ ،بخاری( یبخارعبدالعزیز 
ن به تفصیل این است که داللت اشاره از رهگذر تفکـر و تعقـل دالیل قائال ۀاز جمل
 .و سیاق با هدف رسـاندن معنـای اشـاری وضـع نـشده اسـت دیآ یمدست ه در الفاظ ب
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 در بـاب عـدم وضـع الفـاظ در معنـای ،نظر اندیشمندان در معنای اشاری  اختالفعلت
  :گویند که می  چنان.باشد یمدست آوردن آن ه  در بتأملاشاری و دقت و 

 مـن لکالمـش بمنزلـة أو حیالتـصر مـن ضیوالتعـر ةیـناکال بمنزلـة العبارة من شارةاإل«
 اًموجب ونیک ال ما ومنه بالعبارة، الثابت بمنزلة اً قطعللعلم اًون موجبیک ما فمنه .الواضح
 ،سرخـسی(» المکبال اًمراد الحتمالا یف والمجاز قةیالحق یمعن كاشترا عند كوذل للعلم
  .)٢٣٧ـ١/٢٣۶: ١۴١۴

جایگاه داللت اشاره از عبارت مانند جایگاه کنایه است هماننـد جایگـاه لفـظ غیـر 
 بنـابراین قـسمتی از داللـت .و لفظ مشکل از لفـظ واضـح اسـت صریح از لفظ صریح

ما قـسمتی از آن  ا،کند یمآور و یقینی است و در حقیقت نقش عبارت را ایفا  اشاره علم
 زمانی که اشتراک در معنای حقیقی و مجاز در گفتـار وجـود داشـته ؛باشد ینمآور  علم
  .باشد

  بررسی
 از حیث قطعیت و ظنیت به نگـرش دو گـروه ،پس اختالف در حکم داللت اشاره

 داللت اشـاره آن معنـای رای ز؛)٢٣۵: ١۴٣٠ ،عرینـی(گردد   حقیقت این داللت برمیۀدربار
است که در سیاق کالم قصد نشده باشد و از مسیر تفکر و دقـت نظـر در لفـظ التزامی 

 از جهتـی دقـت نظـر افـراد و سـطح فهـم .برای رسیدن به اشارات کالم بـه دسـت آیـد
 داللـت بـه معنـای ًقطعـای از علمـا لفـظ ا عـده ممکن است در میـان .باشد یممتفاوت 
ی ظنـی ا اشـاره ایـن معنـای ،ری خاص داشته باشد و ممکن است نزد برخی دیگـا اشاره
 حکـم داللـت ،خاطر درجات فهم متفاوت و دقت نظر و عمق در مطالبه  پس ب.باشد

 اما قرار دادن ضوابطی مانند وجود تـالزم میـان لفـظ و معنـا .گردد یماشاره نیز متفاوت 
هـا در  نسبی بودن فهم و نیـز نـوعی بـودن داللـتئلۀ تواند مس  می،برای این داللت... و
  .ابر شخصی بودن را حل کندبر

  های تشخیص داللت اشاره راه. ٧
 ی تشخیص لوازم کالمی که مقصود گوینده نیـستند و ابزارهـایۀدر این بحث به شیو
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١٠۵  

  .شود  پرداخته می،یافت توان با آن به داللت اشاره دست  میکه

   استفاده از اسم یا فعلی معین در آیه)الف
کید بـر آن و عـدم جـایگزین کـردن  خاص دری معین یا فعلیاستعمال اسم  آیه و تأ

» أحیاء« ۀ مانند استعمال واژ؛ خاص داردیجای آن، اشاره به مطلب اسم و فعل دیگری به
سنب الذین قتلوا ىف در آیۀ  ِوال 

ُ ِ ُ َ ِ
َّ َّ َ َ ْ َ َ َسبیل اهللا أمواتا بل أحیاء عند ر یرزقون َ ُ َ ْ ُ ْ َِ

ِّ َ َ ْ ِ ٌ َ َْ َ َْ َ ً ْ ِ ِ ِ )ۀار دربـ)١۶٩/ آل عمـران 
 زیرا ایـشان در نـزد ؛شهدا اشاره به این مطلب دارد که ایشان نیاز به غسل و کفن ندارند

  .)٢٩١: همان( پروردگارشان زنده هستند

  خاص برای فعلۀ  استفاده از صیغ)ب
داللت بر اسـتمرار و ثبـات و ، آیات شریفه  مضارع یا ماضی یا امر درۀاستعمال صیغ

َالذین یذرکون   :آیۀ شریفه مضارع در ۀ برای صیغ،مثالی را ب؛وجوب یا استحباب آن دارد ُ َ َُ ْ ِ
َّ َ

َاهللا قیاما وقعودا و َ َ َ ًَ ُ ُ ً رون ىف ِ ِجنو و َ ُ َفکَّ َ َ َ ُْ ِ ِ
انك فقنـا  ُ َخلق السماوات واألرض رنبا ما خلقـت هـذا بـاطال  ِ َ َ َ َ َْ ُسـ ً ِ َ َ ََ َ ْ َ َْ ََ َ َّ َ ِْ

َ ْ
ِ َ َّ ِ

ِعذاب النار َّ َ َ َ )کـه بـر  ستاده و نشسته و آنگاهیه خدا را در حال اکها  ان؛ هم)١٩١ /عمران آل
و [شند یـاند ین مـیهـا و زمـ نش آسـمانیننـد و در اسـرار آفـرک یاد میاند،  دهیپهلو خواب

  !دار ما را از عذاب آتش نگاه!  تویمنزه! یا دهیافریهوده نیها را ب این! الهابار:] ندیگو یم

   استفاده از حرف خاصی در آیه)ج
 :مانند خاص دارد، ی اشاره به احکام، استعمال حرف خاصی در آیه، آیاتدر برخی

  ...ن بـاملعروف ِو املولود له رزقھن وکسو ُ ْ َ ُ َْ ُ ْ
ِ َّ َّ ُُ َ ْْ ِ َ َْ ِ ُ َ ُ

ِ
َ َ... )و ک از سـیاق آیـات تـأمین خـورا،)٢٣٣ /بقره 
ره اشـا» لـه«آید، اما استعمال حرف الم در  سته به دست مییصورت شا  مادر بهکپوشا

  :جمله به برخی احکام دارد، از
 الم تملیک اضافه بـه پـدر ۀوسیل  فرزند به،تعیین والیت پدر بر فرزند، زیرا در آیه. ١

پـدربزرگ، عمـو، (شده است و این اشاره به این مطلب دارد که پـدر احـق از دیگـری 
  .است بر فرزند...) دایی و
 ؛ فرزند دیگری نیـستۀت نفق پدر موظف به پرداخ،»له«با وجود الم تملیک در . ٢

 گـردد زیرا فرزند اضافه به پدر شده است و وجوب نفقه از طریق ایـن الم مـشخص مـی
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  .)١/٧٠: ١٣٠٨؛ بخاری، ١/٢٣٧: ١۴١۴سرخسی، (
ٍکل من علیھا فان  ۀیا در آی

َ َ ْْ َ َ َ ُّ ىق٭ُ َ و ْ َ الل واإلرکام َ ِوجه ربك ذو ا َ ْ
ِ
ْ َ ِّ ْ َِ

َ َ ْ ُ َ َ ُ )ر آیه از ظاه،)٢٧ـ٢۶ /رحمن، 
» علی«شود، اما استفاده از حرف  فنای اهل زمین و به پایان رسیدن عمر دنیا فهمیده می

 ظرف مکانی است، اشـاره بـه ضـعف ۀکه افاد» فی«جای  کند به  استعالء میۀکه افاد
 شود، دیگر حالت اطمینان نسبت به زندگی دنیوی است؛ زیرا وقتی همۀ امور فانی میق یعال

  .)٣٠٠: ١۴٣٠؛ عرینی، ۴/٢١٠: ابن قیم جوزیه( رود مور دنیوی از بین میو لذت بردن از ا

   حذف حرف عطف)د
ون الراکعـون الـساجدون اآلمـرون بـاملعروف   ۀ شـریفۀسیاق آیـ امـدون الـسا ِالتـائبون العابـدون ا ُ ُ َّْ ُ ََ ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ ُِ َّ َِّ ُ َِ ْ ْ ُ ِ َّ َ

افظون  ر وا َوالناهون عن ا َُ ِ َـ
ْ َ َِ ُملنَک ْ ِ

َ ُ ر املـؤمننيَّ َدود اهللا و ِْ ِ ُ ْ ِ َبـشِّ َ ِ ِ ُ ُـ ِ )ی داللـت بـر مـدح و ثنـا،)١١٢/ توبـه 
از بین صفات » واو«مؤمنانی است که چنین صفاتی داشته باشند و حذف حرف عطف 

ــت ــه  هف ــه(گان ــادت توب ــدگان، عب ــدگان کنن ــپاسکنن ــ ، س ــان، س ــدگان، ک احتیگوی نن
ره بـه تـالزم ایـن صـفات دارد و ایـن اشا) آوران، آمران به معروف نندگان، سجدهک وعکر

» واو« بنـابراین نیـازی بـه ذکـر ، مانند صفتی هستند برای یـک موصـوف،هفت صفت
ر  اما در مورد عطف .عطف نیست ِاآلمرون باملعروف والناهون عن ا َملنکـ ُ ْ

ِ
َ َُ ََّ َ ِ ُ ُْ َ ْ ِ ِ ْ َ

 حکمـت آن ایـن 
 دومی طلب از بـین و) معروف به امر( یکی طلب ایجاد ؛است که این دو ضدین هستند

 بنابراین بهتر است میان ضدین واو عاطفه بیاید تا مغایرت این دو را ؛)نهی از منکر(بردن 
  .)٣٠١: ١۴٣٠؛ عرینی، ٣/۵٢: هابن قیم جوزی( مشخص سازد

   استفاده از صفات مدح)  ه
لـی ىف احملـراب  ۀ شریفۀآی ة وهو قـائم  ِفنادته املال َ ْ ُِ

ْ
ِ ِ

ِّ َ ُ ٌ ِ َ َْ َ ُ ِئَک َ َ ُ َْ َ ىيَ ـشرك  َ أن اهللا  ْـ َ ِب َ ُ ِّ َ ُ َ َّ لمـة مـن اهللا  َ ِمـصدقا  َ ِ ٍ َ ِبَکِ ً ِّ َ ُ
ني یا من الـصا َوسیدا وحصورا و ِ ِ َّ َُ ِ ًّ ِِّ َ َ َ ًَ َ ً َ )اسـتۀ بشارت فرزنددار شـدن زکری؛ دربار)٣٩/ آل عمران. 

 عـدم ۀها مسئل شود که یکی از آن  صفات ممدوح فرزند زکریا برشمرده می،در ظاهر آیه
 از طریـق داللـت .آمـده اسـت» ًحـصورا« است که با لفـظ  حضرت یحییازدواج

 ؛ بلکه امـری مبـاح اسـت، ازدواج واجب نیستۀاند که مسئل اشاره برخی استنباط کرده
 بیـان صـفت مـدح بـرای یکـی از پیـامبران  بـا، ازدواج واجـب بـودۀزیرا اگر مـسئل

  .)٢/٢٢٨: حنفیابن مسعود ( گردید نمی

Archive of SID

www.SID.ir



  

وش
ر

 
سی

شنا
    و    

جی
رسن
عتبا

ا
    

شت
ردا
ب

    
تنی

مب
  بر    

لت
دال

...

١٠٧  

  مات جهت وصول به نتیجهاستفاده از مقد) و
ٍکل من علیھا فان  ۀاز ظاهر آی

َ َ ْْ َ َ َ ُّ ُ
 )ا با یدنئۀ جل نشاشود که مدت و   استفاده می)٢۶/ رحمن

 این .ندک یآخرت طلوع مئۀ رد و نشیپذ یان مید و عمرش پایآ ی جن و انس به سر میفنا
آخـرت ئۀ شن و طلـوع نـی جانداران صـاحب شـعور زمـیفنا» نعمت بودن«آیه اشاره به 

ه کـگـردد   غـرض آخـرت و معلـوم مـیی برای است مقدمیاتیا حی دنی زیرا زندگ؛دارد
  .)١٩/١٠١: ١٣٩٠طباطبایی، ( جه، نعمت استیانتقال از مقدمه به غرض و نت

   حکم بر ملزوم مستلزم حکم بر الزم آن)ز
که در تعریف داللت اشاره گذشت، این داللت از ملزومات کـالم بـه دسـت  چنان

َأحل اهللا البیع وحرم الربـا  ۀ شریفۀ در آی.آید می َ ُِّ ََّ َ ََ ْ َ ْ َّ َ... )حـالل بـودن بیـع و حرمـت ،)٢٧۵/ بقـره 
کـه از ملزومـات کـالم انتقـال ملـک و وجـوب تـسلیم و  حالی  در؛آید ربا به دست می

گنجد و در مورد ربا اشاره به حرمت انتقـال و انتفـاع و وجـوب  انتفاع از مبیع در بیع می
 این امور از ملزومات کالم است کـه بـه ۀ هم.باشد گشت اموال ربا به صاحبان مال میبر

  .)٣٠٣: ١۴٣٠عرینی، ( شود داللت اشاره فهمیده می

   اشاره به اهمیت در تقدیم واژه)ح
ب املتطھرین...   ۀ شریفۀاز ظاهر آی ب التوابني و َإن اهللا  ِِّ

َ َ َُّ ْ ُّ ُِّ ِ
ُ َُ ََ ِ َّ َّ ِ )که  شود میده می فه)٢٢٢/ بقره

بـر » نیّالتـواب«ان را دوسـت دارد، امـا مقـدم داشـتن لفـظ کـننـدگان و پاک خداوند توبه
 طهـارت ۀ زیرا توبـه مقدمـ؛ توبه استۀاشاره به اعتنا و اهمیت دادن مسئل» نیّالمتطهر«

  .)١/۶٢: ابن قیم جوزیه( باشد می
ْوأذن ىف النـاس بـا یـأ  ۀکه در آی چنان َ ِّ َْ ْ

ِ ِ
َّ ِ

ِّ َ َك رجـاال وَ َ َ ًَ
ِ َ ٍکـل ضـامر یـأتني مـن کـل  عمیـق ُ ِ َ ـٍّ َ ِّ َ ُِّ ُْ َِ ِِ

ْ
ٍ َ

 )حـج /
ابـن (دارد اهمیـت و افـضلیت حـج ایـن گـروه به  مقدم داشتن پیاده بر سواره اشاره ،)٢٧

  .)٣/١٢٨٠ :عربی

  موضوع  ضمیمه کردن آیات هم)ط
یـد و گـاهی بـا آ  قرآنـی بـه دسـت مـیۀداللت اشاره در برخی از احیان با یک گزار

ان   ۀکـه در آیـ  چنـان؛آیـد موضوع به دست مـی  همۀضمیمه کردن دو گزار َووصـینا اإل ْـَس ِ
ْ َ ْ َّ َ َ
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ًالدیه إحسانا محلته أمه رکها ووضعته رکها ومحله وفصاله ثالثون شھرا ْ ْ ْ َْ َ ُ ََ ُ ُ ُ ُ ُُ َ ِ َ َ َ َُ َْ ََ َ ًَ ًُ ُْ َْ َ ُّ ُ ً َ ْ ِ ِ َ ِ ِ... )ۀ توصـیۀ دربـار)١۵/ احقـاف 
 کند  ماه صحبت میی والدین و بیان دوران حمل و شیردهی مادر در سهی بانسان به نیک

الدیــه محلتــه أمــه وهنــا   ۀدر آیــو  ان  َووصــینا اإل َ ً َ َْ َ َ َُ ُُّ ُ ْ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ـْـَس ِ
ْ ْ ِوهــن وفــصاله ىف َّ ُ ُ َ ِ َ ٍَ

ِعــامني ْ ْ َ َ... )دوران )١۴/ لقمــان 
 ،ه کـردن ایـن دو مقدمـه بـا ضـمیم.کنـد  را پایان دو سال بیـان مـییرخوارگیحمل و ش

  .آید  ماه به دست می۶کمترین مدت حمل یعنی 
ُشھر رمضان الذی أنـزل فیـه القـرآن  ۀ ضمیمه کردن دو آی،شاهدی دیگر بر این موضوع َْ ُُ َْ َّ

ِ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ َ ْ َ... 
ِإنا أنزلناه ىف  و )١٨۵/ بقره( ُ َ ْ َ ْ ََّ

ِلیلة القدر ِ ْ َ ْ َِ َ ْ )کـه شـب قـدر در کند  اشاره به این مطلب می)١/ قدر 
  .ماه رمضان است

 موضـوع نـزول قـرآن صـحبت ۀهـر دو آیـه دربـارشـود،  گونه که مشاهده می همان
  .یابیم  فوق دست میۀکند و با حذف مشترکات دو آیه به نتیج می

  هایی از داللت اشاره در قرآنکاربرد.   ٨
 آن داللت اشاره در اکثـر آیـات قـرآن کـاربرد دارد و از طریـق کـشف و اسـتخراج

بـه نیازهـای هـر ... توان در شئون مختلف فقهی، اجتماعی، سیاسی، معارف دینی و می
  :گردد  از کاربرد داللت اشاره بیان مییهای  نمونه. زمانی پاسخ دادۀبره

   استخراج احکام شرعی)الف
َعلـْیال جنـاح   ۀکند که ظاهر آیـ  با استفاده از داللت اشاره بیان میاهللا عالمه فضل َ َ َ ُ ُکْم َ

ة رضوا هلن فر ًإن طلقمت النساء ما مل متسوهن أو  َ
ِ ِ
َ َّ َُّ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ُّ ََ ْ َ ََّ َ ِّ ُ ُ َْ ْ ِ...حـاکی از جـواز طـالق همـسر )٢٣۶/ بقـره( ١ 
آیـد؛ زیـرا بـه   دیگـری نیـز برمـیۀ اما از این آیه نکت.پیش از دخول یا تعیین مهریه است

یابیم که بین تعیین مهریه و صحت عقد  ین بالمعنی االعم از این آیه درمّ بیۀطریق مالزم
  .)۴/٣۴٨: اهللا فضل( ای وجود ندارد؛ یعنی عقد بدون تعیین مهریه نیز صحیح است رابطه

                                                                 
ن یـو در ا[ .ستی بر شما نید، گناهی طالق ده]یبه علل[ن مهر، ییا تعی یزش جنسیاگر زنان را قبل از آم. ١

ش و آن ا یی توانـاۀ دارد، بـه انـدازییه توانـاکس کآن ! دیمند ساز  بهره] مناسبیا هیبا هد[ها را   آن]موقع
 ]رنـده باشـدیه مناسـب حـال دهنـده و گکـ[سته ی شایا هی خودش هدۀه تنگدست است، به اندازکس ک

  . استیاران الزامکویکن بر نیو ا! بدهد
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١٠٩  

  استخراج احکام سیاسی) ب
ْلقـد   ۀ بـرای نمونـه آیـ؛گـردد گاه از داللت اشاره در مسائل سیاسی نیز استفاده مـی َ َ

نات ِأرسلنا رسلنا با َ َ َِّ َلب ْ ِ
َ ُْ َُ ْ دیـد فیـه بـأس شـدید ومنـافع َ تاب واملیزان لیقوم النـاس بالقـسط وأنزلنـا ا ُ وأنزلنا معھم ا ِ َِ ٌ َ َ َّ ََ ََ َ َ َ َِ َِ ٌ ُْ

ِ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ
ِ ْ ُِ ِ َ َُ َ ِ َ ِ ْ َ ْلِک ُ َ ْ

ٌللناس ولیعمل اهللا من ینصره ورسله بالغیب إن اهللا قوی عزیـز ِ َ ٌّ ُِ
َ َ َ ُ ََّ ِ ِ ْ ََ ْ

ِ ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ْ ِ ِِ
 را که همان  هدف رسالت،)٢۵/ حدید( ١

 حکـم و تـشریع، اسـاس هـر دینـی ۀفهماندکه مـسئل کند و می  بیان می، عدل استۀاقام
نتیجـه ایـن آیـه بـه داللـت اشـاره   در.پس هیچ عدلی بدون شریعت معنـا نـدارد. است

 ۀتواند از سیاست و اجتماع مـردم، جـدا و تنهـا بـه رابطـ حاکی از آن است که دین نمی
  .)۴٧ـ٢٢/۴۶ :همان( محدود باشدخدای خود  قلبی انسان با

   استخراج امور اعتقادی)ج
بو   ۀن با توجه به داللت اشاره، از آیابرخی مفسر ذ من دون اهللا أندادا  ْومن الناس من  ُ َ ُّ ِ

ُ ً َُ َّْ َ ِ ِ ْ ْ َِ ُِ ِ
َّ َی َ ِ َ

ِب اهللا ِّ ُ َ...ها، به معنـای اطاعـت و  د که دوست داشتن بتنگیر  نتیجه می)١۶۵/ بقره( ٢
ها و با در نظـر  ها و نیز اطاعت از آن هاست؛ زیرا با تصور دوست داشتن بت پیروی از آن

 ۀآیـد کـه الزمـ به دسـت مـی) دوست داشتن و اطاعت کردن(گرفتن نسبت بین این دو 
 به همین سـبب ایـن حـب را نـوعی شـرک عملـی .دوست داشتن، اطاعت کردن است

خدا، رابطه تنها باید الهی باشد و   ارتباط بانتیجه در بحث  در.دانند نسبت به خداوند می
  .)٣/١۵٧: همان(  دیگری پذیرفته نیستۀاین، هیچ رابط از غیر

ــن از ــسیر  ای ــۀ رو در تف ح إنــه لــیس مــن أهلــك إنــه عمــل غــري صــا آی ٍِقــال یــا  َ ُ ْ َ ٌ َ َ ُْ َُّ َِّ َِ ِ
َ ْ َِ َ ْ َ ُ ُ َ َ...۴۶/ هــود( ٣( 

                                                                 
 حـق از باطـل و ییشناسا[زان ی و م]یآسمان[تاب کها  م و با آنیل روشن فرستادیما رسوالن خود را با دال. ١

د و ی شـدیرویـه در آن نکـم یردکازل نند و آهن را نکام به عدالت یم تا مردم قیردک نازل ]ن عادالنهیقوان
 .ننـدیه او را ببکـآن ی بـ،ندک ی میاری او و رسوالنش را یسک مردم است تا خداوند بداند چه ی برایمنافع

  !ر استیناپذ ستک و شّیخداوند قو
هـا را همچـون خـدا دوسـت  نند و آنک ی خود انتخاب میر از خداوند برای غیی از مردم، معبودهایبعض. ٢

دتر اسـت و ی شـد]شانیان نسبت به معبودهاکاز مشر[مان دارند، عشقشان به خدا یه اکها  اما آن. ددارن یم
ننـد، ک را مـشاهده ]یالهـ[ه عـذاب کـ ی، هنگـام]دنـدیر خـدا برگزی غیو معبود [ردندکه ستم کها  آن

ِه تمام قدرت، از آن خداست و خدا داراکخواهند دانست   یالیـخ ینه معبودها[د است ی مجازات شدیِ
  .]هراسند یها م ه از آنک
  . ]...ای است فرد ناشایسته[= صالحی است او عمل غیر ! او از اهل تو نیست! ای نوح: فرمود. ٣
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تر است که بـه خـط رسـالت  به خدا نزدیکاین آیه اشاره دارد به اینکه کسی : گوید می
 ۀَ نسبی با رسول نیست؛ بلکه بر اساس رابطـۀنتیجه قرب الهی به رابط  در.تر باشد نزدیک

  .)١٢/٧١: همان( رسالی است

   اصالح امور اجتماعی)د
 برپـایی نهادهـای تعلـیم و تربیـت و مـشاوره را ،برخی نیز با توجه بـه داللـت اشـاره

ِفــاعف عــ واســتغفر هلــم وشــاور ىف األمــر  ۀ شــریفۀنمونــه از آیــرای ؛ بــانــد اســتخراج کــرده ْ َ ْ
ِ ْ َُ ْ ِ

َ َ َْ ُ َ ْ ِ ْ ْ ْ ُ ْ ََ ُْ
 

که در امر امـت مـورد شـور قـرار شود  استفاده میی ی لزوم ایجاد نهادها،)١۵٩/ عمـران آل(
: صـبوحی طـسوجی، بـه نقـل از(  امـت مـستلزم ایـن حکـم اسـتۀگیرند و تنفیذ امر و مشاور

  .)١/١۴۶:  خالفعبدالوهاب
حی إل فسألوا أهل الذرک إن کنمت ال تعلمون  ۀو یا از آی َوما أرسلنا قبلك إال رجاال  ُْ َ َ ْْ َ َْ ً َّْ ُ ْ َُ

ِ ِ ِِ
ْ ِّ َ ْ َ َُ ََ ْ َْ ُ

ِ ِ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ )بـه )٧/ انبیـاء 
 جهـت تربیـت و تعلـیم ی وجوب وجود اهل ذکر در امت و ایجاد نهادهـای،طریق اشاره

  .)١۴: ١۴٢۴زاهدی، ( شود علماء فهمیده می

   تفسیر قرآن به قرآن)  ه
ایـن  .تفسیر قرآن به قرآن است یکی از کارکردهای مهم داللت اشاره، کاربرد آن در

 شیوه را از طریق سنجش آیات همانند با یکدیگر و نیز کشف مترادفات قرآنـی الفـاظ و
َما   ۀ نمونه آی؛ برایتوان پی گرفت  آیات مرتبط میۀمقایس ْنن َ ري منھـا أو َ ْ مـن آیـة أو ننـسھا نـأت  َْ ََ َ َ ْْ ِْ ٍِ ْ ـ َ ِ ِ

ْ َ ُِ ٍ ْ
َمثلھا أ مل تعمل أن اهللا  َ َ َّ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ء قدیر ِ ٌکل  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ

 )ۀ و آی)١٠۶/ بقره   َوإذا بدلنا آیة مکان آیة واهللا أعمل مبا ینزل قالوا إمنا َ َ ََّّ ِ ِ
ُ َْ ُ ِّ ُ َ ََ ِ ُ

َ ًْ َ ُ َ َ ٍَ َ َ َ َ
َأنت مفرت بل أ َْ َ ٍ

َ ْ ُ َ َک ال یعلمونْ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ْ
 )د کـه نـسخ عبـارتنـ، به این مطلـب اشـاره دار)١٠١/ نحل 

 ۀاین مورد از طریق توجـه بـه واژ  در.ۀ دیگرای با آی از تبدیل یا جایگزین کردن آیهاست 
نزدیک به لفظ نسخ که تبدیل بود، توانستیم با قرار دادن این دو آیه در کنار هـم بـه ایـن 

  .نتیجه برسیم

  گیری تیجهن
ی ایـن هـا افتـه ی،در نهایت با بررسی کتب شیعه و اهل سنت در مورد داللـت اشـاره

  : چنین برشمردتوان یمبحث را 
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١١١  

 داللـت ی نوع وباشد یم بلکه امری ماوراء لفظ ،داللت اشاره از سنخ لفظ نیست. ١
  .غیر صریح و التزامی است

 ۀا تـسامح ایـن تعبیـر دربـار امـا بـ،باشـد ینم کالم ۀ مقصود گویند،از نظر عرف. ٢
  .م مطلق به تمام امور استِ عالْ زیرا خداوند؛رود یمکار ه خداوند و کالم الهی ب

) غامضه (یخف و) ظاهره (یجلدارای مراتبی است و این مراتب بنا بر تعاریف به . ٣
  .گردد یمتقسیم 
معنی االعـم لاّهای بین اما بـ  و از داللتدیآ یمدست ه این داللت با دقت عقلی ب. ۴

  .باشد یم
دو  (هیـآممکن است این داللت از یک آیه استخراج شود و یـا بـا قـرار دادن دو . ۵
  .استخراج شود) مقدمه
 وجـوب ،باشد که از طریق مالزمات عقلـی های تبعی می داللت اشاره از داللت. ۶

  . حجیت داردالمقدمه برای ذیمقدمه 
شده  ن است که معنای التزامی استخراجاز ضوابط و شروط تحقق داللت اشاره ای. ٧

 و دقت نظـر بتـوان بـه لـوازم کـالم تأمل بلکه با ،از لفظ در اسلوب کالم مقصود نباشد
به   جهت دست یافتن، داللت اشاره به صورت تبعی از کالم استخراج شود،دست یافت

 داللـت  بین ظـواهر الفـاظ و،ی از ظاهر کالم متصور گرددیداللت اشاره باید فهم ابتدا
  .اشاره تالزم عقلی وجود داشته باشد

آیـد؛ هماننـد اسـتفاده از  داللت اشاره یا از برخی خصوصیات کالم به دست می. ٨
 برخـی ن و یا با استفاده از مقدمات و لوازم سخن و یا کنار هـم قـرار داد،ای خاص واژه
  .آیات
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  یشناس تابک
  . ق١۴٢٩ ،بیروت، حکامالا صولا فی حکامِاال ،محمد بن یعل الحسنو اب،یآمد .١
، النـور  مؤسـسة،یسـالماال تـبکالمریـاض،  ،یفیعف عبدالرزاق قی تعل،حکام فی اصول االحکامِاال ،همو .٢

  . ق١٣٨٧
 تحقیق و بررسی نـذیر ،صول و الجدلمل فی علمی االمختصر منتهی السؤل و اال ،الدین  جمال،ابن حاجب .٣

  .ق ١۴٢٧ ، دار ابن حزم، بیروت،حمادو
  .القرآن احکام ، محمد بن عبداهللابن عربی، .۴
  .بدائع الفوائدابن قیم جوزیه،  .۵
  .بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع عالءالدین ابوبکر، ،بن مسعود حنفیا .۶
 دار ـع یـر للطباعة و النشر و التوزک دار الف،روتی، چاپ سوم، بلسان العرب ،رمک محمد بن م،ابن منظور .٧

  . ق١۴١۴صادر، 
دار بیـروت،  ، چاپ پـنجم، ابن مالکةلفیالی اوضح المسالک ا ،الدین بن یوسف  جمال عبداهللا،ابن هشام .٨

  . م١٩٧٩ ،الجیل
  .تا بی ، محرم افندی بوسنویة مطبع، الوصولة االصول شرح مرقاةمرآ ، محمد،ازمیری .٩
  . ش١٣٨٧ ، بلور، رشت،اصول فقه کاربردی ، مجتبی،الهیان . ١٠
  . ق١۴٢٩ ، نجف اشرف،ها الثانیصول فی اسلوب االکفایة،  باقر،یروانیا . ١١
چـاپ دوم،  ،طـرق االسـتدالل و مقـدمتها عنـد المناطقـه و االصـولیین ،، یعقوب بن عبدالوهابباحسین .١٢

  . ق١۴٢٢ ، الرشدةمکتبریاض، 
  . ق١۴١٨ ، قم،صولصول فی شرح کفایة اال االهدایة، خ صدرای ش،یا بادکوبه . ١٣
  .تا  بی، دار المعارف، قاهره، تحقیق احمد صقر،قرآناعجاز ال ،بکر محمد بن طیب بن محمد ابو،باقالنی .١۴
 ، شـرکت صـحافی عثمانیـه، اسـتانبول، االسرار عن اصـول البـزدویکشف،  عبدالعزیز بن احمد،بخاری .١۵

  . ش١٣٠٨
  . ق١۴٢٨ ، و النشرةالمشرق للثقاف،  تهران،صول الفقه المقارنامعجم مفردات ، نی تحس،یبدر .١۶
 چاپ سوم، ،، تحقیق عبدالحمید هنداوی)شرح تلخیص مفتاح العلوم(ول المط ، سعدالدین مسعود،تفتازانی .١٧

  . ق١۴٣۴ ،الکتب  دار،بیروت
 زکریـا  از اسـتخراج آیـات و احادیـث،شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقـیح فـی اصـول الفقـه ،همو .١٨

  .تا  بی،الکتب العلمیه  دار، بیروت،عمیرات
  . م١٩٩۶ ، بیروت، مصطلحات علم المنطقةموسوع ،جهامیجیرار   و سمیح دغیم، رفیق عجم،جبر، فرید .١٩
 دار ، بیـروت، تحقیق علـی شـیری،تاج العروس من جواهر القاموس ،یمرتضیدمحمد س،یدیزبحسینی  .٢٠

  . ق١۴١۴ ،العلم للمالیین
  . ق١۴١۴ ،لیتوگرافی حمیدقم، ، یفیقطمنیر  راتی تقر،صولالرافد فی علم االی، علسید، یستانی سینیحس .٢١
یمةدراسات اصولی ، محمد ابراهیم،حنفاوی .٢٢   . ق١۴٣٠ ،الوفاء دارمصر،  ، فی القرآن الکر
یر و ،)ابن امیرحاج(بن محمد معروف به   محمد،حنفی .٢٣  ، االمیریـهةمطبعـ، البـوالقمـصر،  ،التحبیر التقر

  . ق١٣١۶
  . ق١۴٢٢ ،در راه حققم،  ،صولاال عمدة ،، محسنیخراز .٢۴
یمالتعر ، ابراهیم محمد عبداهللا،خولی .٢۵   . ق١۴٢۵ ،البصائر  دار، قاهره،یض فی القرآن الکر
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١١٣  

  .التفسیر و المفسرون ،ذهبی، محمدحسین .٢۶
  . ق١۴٢۴ ،دار ابن حزمبیروت،  ،صول الفقهامعجم اصطالحات  ،المنان عبد،راسخ .٢٧
  .منطق تفسیر قرآن، ، محمدعلیرضایی اصفهانی .٢٨
  . ق١۴٢۴ ، الشاملهةبمکتال ،آباد  صادق ـ پاکستان،صولتلخیص اال، اهللاثناء ،یزاهد .٢٩
  . ش١٣٩٣ ، احسان، تهران، چاپ چهارم،الوجیز فی اصول الفقه ، وهبه،زحیلی .٣٠
  .العرفان مناهل ،العظیممحمد عبدزرقانی،  . ٣١
 بررسـی ق ویـ تحق،الـسبکی الـدین لتـاج الجوامـع بجمـع المسامع تشنیف ،نیبدرالد عبداهللابو ،یشکزر .٣٢

  .ق ١۴١٨، التراث اءیح او یالعلم للبحث قرطبة تبةکم ،عی ربعبداهللا و زیعبدالعز
  . ش١٣٩٣ ، احسان، تهران، چاپ پنجم،الوجیز فی اصول الفقه ، عبدالکریم،زیدان . ٣٣
  .فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، ، جعفرسجادی .٣۴
  . ق١۴١۴ ،الکتب العلمیه  دار، بیروت،فغانی االءالوفاابو  تحقیق،اصول سرخسی ، ابوبکر،سرخسی .٣۵
  .فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی، اباب گلسعیدی،  .٣۶
 ، محمـود محمـد تـصحیح عبـداهللا،فواتح الرحموت بـشرح مـسلم الثبـوت ،العلی عبد،سهالوی انصاری .٣٧

  . ق١۴٢٣، الکتب العلمیه  دار،بیروت
  . ق١۴١۶ ، دار الفکر،بیروت ، تحقیق سعید المندوب،االتقان فی علوم القرآن ،الدین  جالل،سیوطی .٣٨
یعیة اللغویة و القواعد االصولیة الشرعیةاالدل ، محمود،شربینی .٣٩ یهة و التشر   . م٢٠٠۴ ، مصر، و التفسیر
  . ق١۴٢۴ ، دانشگاه محمد بن سعود،ریاض، اصول فقه االمام مالک ،الرحمن عبد،الشعالن .۴٠
  . ق١۴٣٠ قم، ،صول الفقهاالمفید فی شرح ل، یم اسماعی، ابراهیانکشهر .۴١
یر ،ی عل،یروانیش .۴٢   . ش١٣٨۵ ،دار العلم ،قم ،پ دوم چا، اصول فقهتحر
  .التبیان فی علوم القرآن ،علیمحمدصابونی،  .۴٣
یقینعلی، صبوحی طسوجی،  .۴۴   . کارشناسی ارشدۀنام پایان، اقسام دالالت ثالث از منظر فر
  .تا  بی، البیضاءة دار المحج،صولال مصطلحات اةموسوع ، حسین اسماعیل،صدر .۴۵
  . ق١۴٢٨قم،  ، چاپ دوم،صولیالمعجم اال ، محمد،صنقور .۴۶
  . ق١٣٩٠ ،یعلممؤسسة اال، روتی ب، چاپ دوم،المیزان فی تفسیر القرآن ،نیمحمدحسسید، ییطباطبا .۴٧
  . ق١۴١٩،  اصفهان،الحجة فی الفقه ،نیحسسید ،یبروجردطباطبایی  .۴٨
یرات فی اصول الفقه ،همو .۴٩   . ق١۴١٧ ،ی النشر االسالمةسسٶ م،، قمیاشتهاردپناه  علیرات یتقر، تقر
  . ق١۴١۶ ،ی مرتضویفروش تابک ،تهرانچاپ سوم،  ،مجمع البحرین ،نیالدر فخ،یحیطر .۵٠
  . ق١۴٢۵ ،التراث دارقاهره،  ،تقنین اصول الفقه ،عبدالبر، محمد زکی .۵١
  .علم اصول فقهعبدالوهاب خالف،  .۵٢
  . ق١۴٢٣ ،الزاحم دارریاض،  ،صولیینصطالحات االاالقاموس المبین فی  ،عثمان، محمود حامد .۵٣
  . ق١۴٣٠، دار التدمریهعربستان،  ،دالله االشاره فی التقعید االصول و الفقهی ، سلیمان محمد بن،عرینی .۵۴
قـرآن  ،»کید بر تفـسیر قـرآنأداللت التزامی و نقش آن در فهم و تفسیر متن با ت« ،علی  غالم،کیا عزیزی .۵۵

  . ش١٣٨٧تابستان  بهار و ،١ۀ  شمار، سال اول،شناخت
  .یر و قواعدهاصول التفس، ، خالد عبدالرحمنالعک .۵۶
 ، عبدالـسالم عبدالـشافی محمد تصحیح،صولاال علم فی المستصفی ،محمد بن محمدابوحامد  ،یغزال .۵٧

  . ق١۴١٧ ،الکتب العلمیه  دار،بیروت
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  . ق١۴٠١ ،ی رضا مظاهر:شرا ن،قم ،صوللفاظ فی علم االآراء حول مبحث االی، ، علی اصفهانیفان .۵٨
،  چـاپ دوم،یسـامرائ میبـراها ی ومخزومـ یمهـد یـق تحق،العـین کتـاب ،ل بـن احمـدی خل،یدیفراه .۵٩

  . ق١۴١٠ ، صدرۀ چاپخان،هالهجر دار انتشارات
  .من وحی القرآن، اهللا، محمدحسین فضل .۶٠
  . ق١۴١٨ی، دار المورخ العرببیروت،  ،صول الفقهاالمقدمات و التنبیهات فی شرح  ،قانصوه، محمود .۶١
  . م٢٠٠٩ ،کتب العلمیه دار ال، بیروت،صولیه مهمهامتون  ، الیاس،قبالن .۶٢
ی نـور  فرهنگـی علمـیهـا اد پـژوهشیـبنتهـران،  ،شناسی اصطالحات اصـول فقـه واژه ، احمد،زاده یقل .۶٣

  . ش١٣٧٩ ،اءیاالصف
  .تا  بی، الشاملهةمکتبال ، سایت الوراق،آدابه و الشعر محاسن فی العمدة ، ابن رشیق،قیروانی .۶۴
  .تا  بی،الشامله ةمکتبال ، سایت الوراق،الشعر  نقد  فی  دیعالب، مرشد بن سامةا نیمجدالد دالدولةی مؤ،ینانک .۶۵
، ی پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ اسـالم، قـم، اصول فقـهۀنام فرهنگ ،ی اسـالمکز اطالعات و مدارکمر .۶۶

  . ش١٣٨٩ ، قمیۀ علمۀ حوزیغات اسالمی دفتر تبلیمعاونت پژوهش
  . ق١۴٣٢ ،الفتح ر دا،ّ عمان،صولمول فی توضیح الفروع لالأ المةغای ،مصطفی، محمود .۶٧
  . ش١٣٧۵ ،انیلیاسماعچاپ پنجم، قم،  ،الفقه اصول ،رضا محمد،مظفر .۶٨
  .تا  بی،ی دار الرض، قم،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، احمد بن محمد،یومی فیمقر .۶٩
  . ق١٣٩١ ، قم،حکامقواعد استنباط اال ،وسفین ی حس،ی عاملکیم .٧٠
  . ش١٣٧٩ ، قم، عالمه،صطالحات اصولفرهنگ ا ،ی مجتب،ی اصفهانکیمل .٧١
  . ش١٣٨٢ ،رکدار الفقم، ، یسبحانجعفر رات ی تقر،صولاال تهذیب ،اهللا روحسید ،ینیخمموسوی  .٧٢
  . ش١٣٧۶ ، تهران،صولاال جواهر ،همو .٧٣
 صـاحب ۀمؤسـس، یاصـفهان یصـاف حـسنتقریرات  ،صولاال فی الهدایة ابوالقاسم،سید، ییخوموسوی  .٧۴

  .ق ١۴١٧ ، مراال
  . ش١٣٨٠ ،ی بروجردی العظماهللایةآٶسسۀ  م، قم،صولاال ، ابوالفضل،یآباد نجم .٧۵
 ،نـور االنـوار علـی المنـار میهـوی کشف االسرار شرح المصنف علی المنار مـع شـرح ،الدین  حافظ،نسفی .٧۶

  .تا  بی،الکتب العلمیه  دار،بیروت
 ۀ، چاپخان معرفه علم االصولحصول المأمول علی مرتقی الوصول الی بلوغ السول و ، محمد،والتی مالکی .٧٧

  . ق١٣٢٧ ،مولوی
  . ش١٣٧۴ ، مهارت، تهران،فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول ، عیسی،والئی .٧٨
 پیـام ،قـم،  چاپ سوم، حمید مسجدسرائی و محمود خورسندیترجمۀ ،جواهر البالغه ، احمد،هاشمی .٧٩

  . ش١٣٩٠ ،نوآور
  . ق١۴٢۴ ،لی الجلداربیروت،  ،صولمعجم مصطلح اال ،ثمیهالل، ه .٨٠
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  موجز المقاالت
   األخالق من منظور القرآن الکریمیَّأثیر متعلق المعرفة ف تیدراسة ف

  
  
  
  
  

   واألبحاث العلوم فرع ،آزاد جامعةب ثیوالحد القرآن علوم یف توراهکدطالب (حامد مسکوب(  
  فرع العلوم واألبحاث،ةّیجامعة آزاد اإلسالمب أستاذ( ّیتّد باقر حجّد محمّسی (  
  فرع العلوم واألبحاث،ةّیمعة آزاد اإلسالمبجاك أستاذ مشار( ّی مهریزّیمهد (  

 األخـالق مـن منظـور یَّ تأثیر متعلـق المعرفـة فـیط الضوء علی تسلیسعی البحث إل
 ات القرآن الکریم من هذا المنظور،یبنظرة دقیقة علی آ البحث ّاستهلك لذل .القرآن الکریم

ّوبوب المعارف القرآنیة المؤکدة والمؤثرة فی األخالق، ومن ّ ّ ّ ثم حللهـا، وهـی کالتـالیّ ّ:  
 معرفــة .۴ ،ةّیــم األخالقی معرفــة الــشریعة والتعــال.٣ ، معرفــة اآلخــرة.٢ ، معرفــة الــدنیا.١

 یز البحـث علـّکـّثم تر.  المتعال معرفة اهللا.۶ ، معرفة اإلنسان.۵ ،الشیطان وسبل مواجهته
 یًرا فـیلهـا تـأثمکأعمقهـا وأی هـذه المعـارف، وامن فـکـ الّیر األخالقی التأثیدراسة مد
 ّیره األخالقـیزداد تـأثاثر، کّ متعلق المعرفة أیّلما ارتقکّ أنه یخلص البحث إل. األخالق

ّعمقا وسموا، وإن أعل ًّ   سیترك أعمقـ  تعالیوهو التوحید ومعرفة صفات اهللا ـالمعرفة  مراتب یً
  .مهای إصالح األخالق وتقویر فیالتأث

  .ّالق، الدنیا، اآلخرة، التعالیم األخالقیة المعرفة، األخ:رئیسةالمفردات ال
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  الشامل من منظور القرآن الکریم ّیجیغ الستراتی التبلی اإلدارة فضرورات
  
  
  
  
  

  ّأستاذ بجامعة قم (ّیدگلی بّیاری دّید تقّمحم(  
  ّبجامعة قمك أستاذ مشار (ّ مفتحید هادّمحم(  
  ّجامعة قم بثیرآن والحد علوم القیتوراه فکطالب د (ّیروزی ف اهللاةنعم(  

. غهـاین وتبلین إبـالغ رسـالة الـدّیـیاء اإللهیـّم أهم رسـاالت األنبیرکّلقد عد القرآن ال
ّقة القائلة بأن مهمة التبلیشف الحقک، تّی القرآنیغ فیر التبلییة بمعایوالعنا ّست مجـرد یغ، لیّ

ّغ المعقـدة یـ أبعاد التبلی إلةّیجیستراتإة ّیجة نظرة علمینت هاحبل نجا نقل الرسالة وإبالغها؛

ّ هـذا المجـال بـأن یرة فـیـثکّد دراسـة المؤلفـات والخطـوات الیتف .هیّوالعوامل المؤثرة ف

، وشـرح ّیغ الفردی طرق التبلیعل« أغلب األحوال یز فّکة تترّیجاهات الحالّالمصادر واالت
ّ، وقلما تعرض ات»ّینی الداخل الدیالنماذج ف ًجاها شامال دقّ غ یـنـسجام عناصـر التبلًقـا الیً

ة ّیـرة العملیم والسیرک ضوء معارف القرآن الیخلصت هذه الدراسة ف. هاکوأبعاده وتماس
 یر ملحـوظ فـیر وتـأثّ تطـوی إلیة بها أن تفضین العناکمی ضرورات ی إلتیألهل الب
 ضـرورة الفهـم الـشامل مـن ی؛ ومن هذه الضرورات تجدر اإلشارة إلّینیغ الدیمسار التبل

غ، ی نظام موضوعات التبلیات فّید األولوین أهدافه ووظائفه، تحدیغ الدیز، تبلیالتماوجوه 
ق یـًضا تطبیـة الـشاملة، وأکط نظام المشاریلة المحاور، تخطیع الشاملة الطویعرض المشار

 الشامل، ّیجیستراتغ اإلی مخرجات التبلی علًوبناء. غی التبلیم الشامل فیینظام المسح والتق
ة ّیــحـصل بـالنظرة الجزئی المجتمـع لـن یخ أســسه فـین وترسـیج ألصـل الـدیّفـإن التـرو

 األسس یذ هذه الخطوات واإلجراءات علیّرة األجل؛ بل ال بد من تنفیواإلجراءات القص
ّل کـ لـدور ّید منطقـیـة، وتحدّیق لآلفـاق المـستقبلیـة رسم دقّیلة، وبمحوریة األصّینیالد

  .اسقةانتها، وأبعاد وبرامج المتنکاألجزاء وم
ّستراتیجیات شاملة، القرآنإاإلدارة،  الدین، ضرورات  تبلیغ:رئیسةالمفردات ال

  .الکریم 

ّدراسة فی نمط الحیاة اإلیمانی علی ضوء القراءة المضمونیة والبنیویة  ّ ّ
  ّوفق دراسة داللیة لإلیمان والکفر فی سورة الحجرات

  
  
  
  
  

  ّیّالفضل حر أبو  
أستاذ مساعد بجامعة أراك    
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ّ البحث یسلط الضوء علی نمط الحیاة اإلیمانی من خالل قراءة مضمونیهذا ّ ة ّة وبنیویّ
ّیبـدأ البحـث باسـتعراض خلفیـة . لسورة الحجرات وفـی ضـوء دالالت اإلیمـان والکفـر

ّالدراسات التفسیریة المتعل بعض الدراسات جرات بما فیها المیزان واألمثل وقة بسورة الحّ
ّثم تترکز . ّالمستقلة عدسة البحث علی بنیة سورة الحجرات ومـضمونها فـی ضـوء نمـط ّ

ً، یعـد ضـربا مـن الـدعوة أو الخطـاب »ها الذین آمنواّیأیا «: فقوله تعالی. ّالحیاة اإلیمانی ّ َ ُ
ّالذی یمثل األیدیولوجیل اإلسالمیة ّوتکررت هذه الـدعوة فـی سـورة الحجـرات سـت . ّ ّ

 ّثـم.  بـین اإلیمـان والکفـرّتقابل الداللییناقش البحث هذه الدعوات فی ضوء ال. ّمرات
ًیتطرق البحث إلی موضوع نمط الحیاة اإلیمانی أیضا ّ ّ، یقال بأن هذه الـدعوات كبعد ذل. ّ

ّتحمل شحنة داللیة سلبیة، ویجب اجتنابها فی نمط الحیاة اإلسالمی ّ کما تناول البحـث . ّ
ّست رذائل خلقیة لسانیة ذمیمة وفق دالالت مقولتی اإلیم ّ . ّان والکفر وحقولهمـا الداللیـةّ

ّاالستهزاء، والعیب والتعییر، والتنابز باأللقـاب القبیحـة، وسـوء الظـن، : الرذائل هیك وتل
ّثم توصف التقوی بأنها أفضل صفة مؤثرة فی تل. س والغیبةّوالتجس ّ َ . الصفات الذمیمـةك ّ

ّ الحیاة اإلیمـانی، وینتهی المقال إلی رسم نموذج علی أساس قطبی اإلیمان والکفر لنمط
  .َواإلشارة إلی النتائج المستخلصة

  .ّنمط الحیاة اإلیمانی، علم الداللة، اإلیمان، الکفر، الحجرات :رئیسةالمفردات ال

  ةّی القرآنةشار اإلة استنباط داللةّق من صحّ والتحقةّیالمنهج
  
  
  
  
  

  ةّیالعالم یالمصطف عةامبج  التفسیر المقارنفی توراهکد طالب (نیالد اءیض بتول ةدّیس(  
  مشهد یف ّیفردوس جامعة أستاذ (ةزادی نق حسن(  
  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعةك مشار استاذ (ّیخرقان حسن(  
  ةّیالعالم یالمصطف بجامعة ةّیسیالتدر ةأیهال عضو (ّینوروزی مرتض(  

امهـا وأرکـان وشـروط ا لتوضـیح داللـة اإلشـارة ومقًّا علمیـًیتناول هذا البحث مفهومـ
ّتـدل الدراسـات و .التحلیـل، ویستثمر نهج االستناد والوصف وتهاّیّحجّوضوابط تحققها و

 بـل هـو أمـر ،ّشارة علی أن هذا النوع من الداللة لیس مـن سـنخ اللفـظفی باب داللة اإل
ال یکـون حـسب العـرف ، وةّالداللـة االلتزامیـك، ومن النوع غیـر الـصریح وأوسع من ذل

ًر أن هذا التعبیر یستعمل تسامح غی،ّ للمتکلمد المباشرالمقصو  ،کالمـه وّ فیما یتعلـق بـاهللااّ
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ت تقـسم وفـق التعریفـات إلـی ولهذه الداللة درجا . تعالی عالم مطلق بجمیع األمورهّألن
ّیمکن الوقوف علی هذه الداللة بالدقة العقلی، وّخفیّجلی و  ّ إال،ّمـن الـدالالت البینـةة وّ
 ّإن .هداللـة التنبیـلة اإلشارة بعد داللة االقتضاء وتأتی درجة دال وّن بالمعنی األعمّأنها تکو
ّحجی ّة داللة اإلشارة من باب حجیّ هـا لیـست ّ ألن،ّكة ظواهر األلفاظ هی مسألة موضع شـّ

ذ أریـد بهـا إ ،ال مـن حیـث الـسیاقمن حیث االسـتعمال وم ال ّ للمتکلّالمقصود األصلی
ّ بید أنه یمکن اعتبار هذه الداللة من الدالالت التبعیاالرتکاز،ة وّالتبعی ّعدها حجة من ، وةّ ّ

ّتتمتع داللـة اإلشـارة بخاصـیو .ةّباب المالزمات العقلی  ّالع علـی اإلعجـاز البیـانیّة االطـّ
یمکـن بواسـطتها اسـتنباط ، وعلـوم القـرآنام و لألحکـّالعـالم الـشمولیللقرآن الکـریم و
  .ة وما شابهها من القرآنّة واألمور العقائدیّ السیاسیاألحکامة وّاألحکام الشرعی
  .الفقه القرآن، أصول اإلشارة، االستنباط من ة، داللةّ الداللة االلتزامی:رئیسةالمفردات ال

  د مفهوم التوحیدی تحدیة ودورها فّیوالمناهج التفسیرئ المباد
  
  
  
  
  

  رازیش بجامعة مساعد أستاذ(ماندار یحمید إ(  
  عصر ّیول بجامعة مساعد ستاذأ( فرد ّیطفوحامد مص رفسنجان(  

 منظـور یة فـّیة والعقدّی تقریر العقائد الکالمیس فیّإن القرآن الکریم هو المصدر الرئ
ة ّیری والمنـاهج التفـسئر المبـادی دراسة تـأثیز هذا البحث علّکة؛ ترّیجمیع الفرق اإلسالم

ًفی مضمار مبادئ العقیدة اإلسالمیة، دائرة ف ّی فلك التوحیـد باعتبـاره أهـم القـضایا فـی ّ
ّوفی هذا البحث سندرس المبادئ الصدوریة والداللیة للتفـسیر . ّمبادئ العقیدة اإلسالمیة ّ

ّفاالتجـاه الهرمینـوطیقی . ومناهجه من حیث دورها ووظائفها فی تحدید مفهوم التوحیـد ّ

ّفی التفسیر استأثر باهتمام الباحثین انطالقا من تأثره ال ّعمیق بمبادئ التفسیر، وانصرف هم ً
ّالباحثین فی هذا المجال إلی دراسة تقصی النتائج السلبیة لهذا االتجاه فی حج ّ ّ ّیـة القـرآن ّ

ّوالنظرة المتمیزة إلی الوحی القرآنـی بإضـفاء الطـابع اإلنـسانی وغیـر  .ّالکریم الصدوریة ّ
ّاإللهی علی ماهی ّة األلفاظ والمعـانی القرآنیـة تعـد نّ َ ُ ّقطـة ارتکـاز فـی المبـادئ التفـسیریة ّ

ّلالتجاه الهرمینوطیقی، ما أثر مباشرة فی تلقی هذا التجاه من مختلف جوانـب التوحیـد ّ ّ ّ ّ .
ّأما فی حقل المبادئ الداللیة فقد اهتم الباحثون بأبحاث مثل المستویات الداللیة، وقابلیة  ّ ّّ ّ

ّفهم الوحی القرآنی، مؤکدین علی دور هذه المبادئ فـ ّی األبحـاث التوحیدیـة کمبحـث ّ
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کید علماء الفریقین علی االستقالل الـداللی . ّ وتشابه الصفات اإللهیةالتأویل ّولقد أفرز تأ
ّللقرآن الکریم بین حین وآخر إلی الجنوح إلی وجهات نظر سلفیة فـی مـضمار التوحیـد 

ّالعملی؛ فمنهج التفسیر األثری فی الوسط السنی تمثل فی التیار ال ّ ّ ّّ ّسلفی، وأثـار التجـسیم ّ
ّوالتشبیه فی مجال التوحید الصفاتی، مرکزا علی الروایات الغثة؛ کمـا أن االتجـاه األثـری  ّ ّ ّ ً ّ ّ

د مـن خـالل الطعـن ی مجال التوحیة فّیل والنزعة الباطنیتأوّالشیعی هو اآلخر أسفر عن ال
ة ّیـلیة والتمثّیلیر التأویاسأفرز الحضور البارز للتفك  ذلیإل. ةّیة الدالالت القرآنّی استقاللیف
جـاه ّ االتیا فـًّیـا وثقافًّیـً القرآن باعتباره نتاجا أدبی والنظر إلّی الفلسفّیری المنهج التفسیف

ن عن یجاهّ انطباعات أصحاب هذا االتیة فّیرات سلبیّله تأثك ک، أفرز ذلّی األدبّیریالتفس
  .ّیالتوحید الصفات
ّد، المناهج التفسیریة، المبادئ التفسیریة التفسیر، التوحی:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  ةّی ضوء الحقول الداللی القرآن الکریم فیتحلیل مفهوم الجمال ف
  
  
  
  
  

  جامعة الزهراء بمیة والتعلیفلسفة التربفی طالبة دکتوراه  (ّ أبرند آبادیّیئدة إلهام آقاّسی (  
  ّیجامعة الشهید بهشتبة کأستاذة مشار (جمیلة علم الهدی(  

 القرآن الکریم باالسـتعانة بـالحقول ی تحلیل مفهوم الجمال فیهذه الدراسة سعت إل
ضح ّث تتـیـ فهم داللة مفهوم واحد عبر دراسة المفـاهیم المرتبطـة بـه، بحیة، وهّیالدالل

ّا المهمة والخاصة لذلیاألبعاد والزوا . یمـع المفـاهیم األخـر عالقاتـهك ذلکـالمفهوم وك ّ
ة ّیـًور آنفا، اعتمد البحث مراحـل الدراسـة الداللکس المذی الرئق الهدفیومن أجل تحق

ن یة بـّیـِّلمفردات الجمال والمعبرة عنـه، معرفـة رتبـة المفـردات، معرفـة العالقـات الدالل
ًرا تحلیـل یـ، وأخّیر الجمـالیسة المرتبطة بالجمال والتعبیالمفردات، استنباط المفاهیم الرئ

ر یّ الشر وتصوی إلی المنتهّیقی الخیر، والجمال الحقیل إی المنتهّیمفهوم الجمال الحقیق
ة، واسـتعان بآیـات القـرآن ّیـ أسـاس الحقـول الداللی علـّیمنهج البحث، تحلیل. الجمال

 القـرآن الکـریم یجـب فـیّ أنه یوخلص البحث إل. تب اللغةکهات ّالکریم والتفاسیر وأم
ر یّ الـشر وتـصوی إلـیر والمنتهـ الخیـی إلـی المنتهـّین مفاهیم الجمال الحقیقـیز بییالتم

 یوفـ). ر الجمـالیوتـصو(ن مفـاهیم الجمـال ی الوثاقة بـی منتهیترابط فك وهنا. الجمال
ًون بنفسه مولـدا یک، من شأنه أن )ر الجمالیوتصو(قة مصداق الجمال یالحق ، أو )ًعـامال(ّ
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 یتنـامی بعبـارة أوضـح). ر الجمـالیوتـصو (یً أو متقارنا مع مظاهر الجمال األخـرًمعلوال
ّهذه المفاهیم المولـدة .  الدوامیة علی سالسل متوالیّتسع فیو) ر الجمالیوتصو (الجمال

 ّی تحلیل مفهوم الجمال الحقیقیوف. سةیرت بوصفها مفاهیم رئی، اخت)رهیالجمال وتصو(
ر الجمـال مـع دراسـة یّ الـشر وتـصوی إلـی المنتهـّیقـی الخیر، والجمال الحقی إلیالمنته

ن هذه المفاهیم؛ ی بّیة واالرتباط اإلشراقّیة والسلبّیجابی العالقات اإلیشترکة فالمفاهیم الم
 ّیقی الجمال الحقی فّیزکس المری بالموقع الرئیحظی ی تعالمان باهللایاإل: ّجب القول بأنی

 یان فـیلتقیر الجمال، یّ الشر وتصوی إلی المنتهّیقی الجمال الحقیوف.  الخیری إلیالمنته
 یّؤدیـهمـا، یلک یوفـ. قیة الطری بدای عند خاتمة المطاف رغم اختالفهما فنقطة واحدة

  .مفهوم الکفر الدور األساس
  .ّ تحلیل المفهوم، الجمال، القرآن الکریم، الحقل الداللی:رئیسةالمفردات ال

  میرکال القرآن نظر وجهة من ةّیالواقع نیع یف ةّیالمثال
  
  
  
  
  

  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعة مساعد ستاذأ (ریضم روشن میبراهإ دّمحم(  
  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعة ثیوالحد القرآن علومی ف دکتوراه طالب(ك سیآ ّیعرب ّیعل(  

 الحقـائق، نحـو ّوالتطلـع ةیالـسام األهـداف یفـ النظر یتعن ةّیالمثال العالقة مناقشة ّإن
 األمـد دةیـبع لـةیطو فتـرة منذ فحسب، الحقائق أساس یعل ةکالحر مطابقة یتعن ةّیالواقع
 عتبـاراال نیبعـ األخذ یإل اإلنسان تدعو القرآن اتیآ بعض ّإن. ّمطولة مناقشات یإل ّأدت
ُالمثل . بالحقائق الجهل من یأخر مجموعة ّوتحذر ،الحقائق یلإ لتفاتاال وعدم ةیالسام ُ
 للوهلـة هّأن من الرغم یعل ،ةّیلیلتح ـ ةّیوصف قةیبطر تیأجر یالت ،البحث هذا نتائج ُتظهر
 لتفـاتباال نهمـایب الجمـع نکـمی نکول ،نیمتعارضت اتیاآل من الفئتان هاتان تبدو یاألول
 یف عتدالواال ،الجهاد وجوب یف ّالعدو أفراد بعدد ّالمتعلقة اتیاآل مثل یأخر اتیآ یإل
ُالمثل باستمرار قبرای نمایبـ  المسلم اإلنسان وتجعل ،...كذل یإل وما اإلنفاق اتیآ  ایالعل ُ

 یإلـ اإلنـسان میرکال القرآن دعوی ،یأخر بعبارة. الحاضرة الحقائق یلإ نتبهی ـ عاتّوالتطل
 الهـدف عـن انحرافـات یإل یّؤدیس ایالعل المثل تجاهل ّأن الواضح من. ةّیوالواقع ةّیالمثال

  .واإلخفاق عیالذر الفشل بهّعقیس الحقائق وتجاهل ،والوجهة
  .، القرآنةّالواقعی ـ ةّالمثالی، ةّالواقعی، ةّالمثالی :رئیسةات الالمفرد
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  لسورة األنفال ۵٨ أساس اآلیة ی باب قاعدة المعاملة بالمثل علی فدراسة
  
  
  
  
  

  ةیالعالمی المصطف بجامعة مساعد أستاذ (ّیحمید رضا طوس(  
ّقاعدة الوفاء بالعهد تعد القاعدة  َ ّالمرکزیة لمختلف المقررات فُ  ّی النظام الدولی للمواثیقّ

تـسب کت نئذیتها إذا نقض الطرف المقابل العهد، وحّیوهذه القاعدة تخسر قدس. والعهود
ّاألخیرة تعد أهمّإن القاعدة . ةّقاعدة المعاملة بالمثل الشرعی ّ َ   استثناء مشروع من قاعدة الوفاءُ

 ّیومن المنظـور القرآنـ. ّی القانونّیها النظام القرآنیة بما فّیع األنظمة القانونی جمیبالعهد ف
 ّالمستقبلی القائم علی والنقض ّیالنقض الواقع: نی أمریظهر فیر للعهود ّکّفإن النقض المب
. غ قاعدة اإلجراء المتقابلیل أساس تسوّکشیالهما کو) ّیالنقض الحکم(ة ّیالقرائن القطع

ّ الحکمی یتمثل فی اآلیة ّاإلجراء المتقابل المتعلق بالنقض لقاعدة ّیغ القرآنیالتسو   لسورة۵٨ّ
 ّوعلی أساس المذهب األول،. ّیّة لتفردها الداللیر هذه اآلی تفسیمذهبان فك وهنا .األنفال

ّ المتعلقة بـنقض یات األخریة واآلین اآلی بّی الربط الداللیم، إلکال حاجة الستنباط الح

 مختصرة وداللة بألفاظ یجاز أی بإ تشریع الحکمیة هّیة اإلعجازّیریّالعهد؛ ألن السمة التعب
 وفی )قاعدة النبذ(ة یّیماثل مذهب االستنباط الفقهی من اآل، ّیریهذا المذهب التفس. واسعة

» جـواز الـنقض المتقابـل«ة کشف ّی عملیّ تبناه هذا المقال، تنبنی الذّیریالمنهج التفس
ّلداللیة؛ ألنه فی المنهج األخیرّاإلسالمیة علی نظام اآلیات اومة کة للحّی العالقات التوافقیف ّ 
ة ّیـة القرآنیـنسجم مـع الرؤیبما ) ّی وقوع النقض البدائیأ(ة القاعدة ّیَفرض شرط مشروعُی

 ّن هـذه اآلیـة واآلیـات المتعلقـة بـالنقضیا بـًّیـً الوقت نفسه نجد ترابطا داللیوف. الشاملة
ة ّیـد لمحوریف بمظهر جدلتعرییبرز اة، ّیلیة التحلی ضوء هذه الرؤیوف). ّیالواقع(ر کالمب

 أساس هـذا المـنهج یّ، ألنه عل)ّیاإلبداع القرآن(ن الدول یة بّی العالقات التوافقیالعدالة ف
  .»رکالنقض المب« مقابل یف» ًقاعدة» «العمل المتقابل«ون کن سمة ّی، تتبّیلیالتحل

ة ّ، مـشروعی»عهدالوفاء بال« لسورة األنفال، قداسة قاعدة ۵٨ اآلیة :رئیسةالمفردات ال
ّقاعدة المعاملة بالمثل، األساس القرآنی لقاعدة الرد المماثل ّ.  

   والقرآن الکریم؛ دراسة مقارنةیإنجیل کودک
  
  
  
  
  

  أستاذ مساعد بجامعة دامغان( ّیکاظم ّ مالّیعل(  
  ة بجامعة أصفهانّیعلوم القراءات القرآنفی ر یطالب ماجست( ّیّسید کمال معتمد شریعت(  
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ّوثمة وجوه شبه . َر المعترف بهایة غّیحیل المسیأحد األناج»  توماسی کودکجیلإن«
ّ القـول بـأن الرسـول ین إلـی دفـع بـبعض المستـشرقیم؛ األمر الـذیرکن القرآن الینه وبیب

 یًّفجـاء هـذا البحـث ردا علـ. ی اقتبس بعض آیات القرآن من إنجیل کـودکاألعظم
 والقـرآن الکـریم؛ ین إنجیل کودکیة واالختالف ب التشابیِظهر مدُیث یالمزاعم؛ حك تل
ِ؟ تثبـت ی اقتبـاس القـرآن مـن إنجیـل کـودکیًال علیانت أوجه التشابه دلکِثبت ما إذا ُیو

ُ

ّ والقرآن الکریم أن القرآن تفرد بذین إنجیل کودکیالمقارنة ب  : نحـو،ر بعـض المعـاجزکّ
ل یـّ المقابـل تفـرد إنجیة، وفـّی المهد، وشفاء البرص، ونـزول المائـدة الـسماویّلم فکالت
ل، یـ المقـدار القلیادة علـیـاه النهـر، والزیـر میـتطه: ، نحـویر معاجز أخرک بذکیودک

ّأمـا مـن . ة والحـروفّیـسرة، والعلـم باألبجدکّل قطعة خشب، وإصالح الجرة المنیوتطو
، نیر مـن الطـیـ خلق الطی، فهکیودکل یم وإنجیرکن القرآن الیة بکّأهم المعاجز المشتر

ّ فـإن اشـتمال هـذا یمـن جهـة أخـر. ، واإلخبار بالغیـبیاء الموتیض، وإحیوشفاء المر

 ی علـیسیـ عّی، دعاء النبـ  عیسیّین للنبیع مثل ذکر الوالدی مواضیاإلنجیل عل
 یمـة الجـدویل عدیات بتفاصـیـاکّن واستهزائه وسـبه لهـم ونقـل القـصص والحیاآلخر
ون الرسـول ك کـذلکـة، وّیـة والتربوّیائد اإلرشـادل الفارغة عن الفوی التفاصید علکیوالتأ

ّتب المقدسـة، واالختالفـات ک الین علیّا، وعدم ارتباطه وانتفاعه بالمطلعًّی أماألعظم

ِثبـت بجـالء ُیّلـه ك ک، ذلـیم وإنجیـل کـودکیرکـن القـرآن الیة بـّیة والمضمونّیاألسلوب
شف عـن یکـ، وهذا یل کودکإنجی  ألخبارّی للقرآن، والمصدر اإلنسانّیانیالمصدر الوح
  . حید المسّیل بشأن صورة السی هذا اإلنجیة فّیصیة والتنقّیهیالنزعة التشو

، النزعـة  uّ القرآن الکریم، إنجیل کودکی توماس، النبی عیـسی:رئیسةالمفردات ال
ّالتنقیصیة، األسلوب التعبیری والمضمونی ّ ّ.  

  ریالتفسی ف الواحد خبر اعتبار موضوعی ف دةیجد نظرة
  )ّیالطوس خیالش نظر وجهة من اًانطالق(

  
  
  
  
  

  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعةك مشار ستاذأ( ّیمامإ دّمحم(  
  بمشهد ةّیالمعالی المصطف بجامعة ساعدم ستاذأ (فری حمدأی مصطف(  
  بمشهدةّیالعالمی فطالمص بجامعة المقارن ریالتفسی ف هدکتورا طالب (ّیعباس دونیفر (  
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 ةّیریالتفس ثیولألحاد لها شامل هو أم ةّیالفقه ثیحاداأل ّیخص الواحد خبر اعتبار هل
 ّتخـتص الواحـد خبـر ِالعتبـار ُالمثبتـة ّاألدلـة ّأن الـبعضی یر ان،ّیأصل انیرأك هنا ؟اًضیأ

 ّتعم ّاألدلةك تل ّأن تعتقدی أخر جماعةك وهنا ة،ّیریالتفس دون فحسب ةّیالفقه ثیحادباأل
 ّیالطوسـ خیالـش نیّالمحققـ مشهور اعتبر وقد هذا. همایکلت ةّیریوالتفس ةّیهالفق ثیحاداأل
 هیـَکتابی فـ بکالمهك لذل ّواستدلوا ریالتفس ساحةی ف الواحد خبر ةّیّحج بعدم نیالقائل من
ی فـ خیالـش کـالمی علـ دةیـجد نظـر إعـادة ّأن ّإال األصول ّعدةو القرآن ریتفسی ف انیالتب

ّنعده أنب تقنعنا نیالکتاب   .اًضیأ ریالتفسی ف الواحد خبر ةّیّبحج القول أصحاب من َ
  .ّیالطوس خیالش ر،یالتفس، الواحد خبر :رئیسةالمفردات ال

 ضوء قاعدة ی لسورة النساء، ف٩٣ اآلیة یحکم خلود القاتل المؤمن ف
  »ّیةّتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل«

  
  
  
  
  

  طهران ةلجامع التابع ّیفاراب عّبمجم ثیوالحد القرآن ومعلطالب دکتوراه فی ( ّیمجید زارع(  
  طهران ةلجامع التابع ّیفاراب عّبمجم كمشار أستاذ (حامد دژآباد(  

 ّ جهنمیّفطائفة تفسر الخلود ف. ة الخلودّیضاح قضی إیسان فیان رئّیریاران تفسّیتك هنا
 الرغم من یوعل. دیس التأبیلل، ویوث الطوکّ تفسره بالمیها لألبد، وطائفة أخریبالبقاء ف
ّر األول إال أنها تواجه تحدیة اختارت التفسّیّأن األغلب ّ ّ إشـکاالت ك وهنـا. ًضایـرة أیثکات یّ

إذ استخدمت هذه . لسورة النساء ٩٣ر، ومنها االستدالل باآلیة ی هذا التفسیقابلة لإلثارة ف
ّضا؛ خاصـة أن یـّة مفردة عامة للقاتل تشمل المؤمنین أیاآل ّ  اآلیـات الـسابقة یالخطـاب فـً

ّ جهـنم لألبـد یبقوا فین لن یّن أن المؤمنی حیهذا ف. نی طائفة المؤمنیَّوالالحقة موجه إل

مـا کل هذا التنـاقض یزیوالبحث الحاضر س. ة مثل روایات الشفاعةّیم اإلسالمیوفق التعال
ّسیظهر بتوظیف القاعدة األصولیة  ُ

ّأن وصـف » ةّیّتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل«ِ

ّمان المقتول له شأن ودور فی حکم خلود القاتل، وکان القتل المتعمد والعـدائی محـط یإ ّ ّ
وعلی هذا األسـاس . مانیًر لکون المقتول مؤمنا، األمر الذی یناقض بالطبع روح اإلااألنظ

ّسیتضح بأن العقاب الوحید الذی یقرره اهللا ّ ً یعد ظلما،  العادل الرحیم وحده لمثل هذا القتل الّ ُّ َ
ّبل یعد منتهی الحکمة اإللهیة البالغة، بل الحکم علی هؤالء بالخلود م ینسجم مع ّ فی جهنّ

ّاآلیات األخری أیضا، وال تعد هذه اآل َ ُ   .ّ حکم الخلود الذی یعنی أبدیة العذابًة استثناء منیً
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ّ قتل المؤمن تعمـدا، الخلـود فـی جهـنم، رفـع التعـارض:رئیسةالمفردات ال ً ، قاعـدة ّ
  .ّ، الوظیفة التفسیریة»ةّّیتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل«

ن ید أمّة لمحمّیریة والتفسّی القرآنی والرؤئ المبادیدراسة ونقد ف
  ّیباد آاألستر

  
  
  
  
  

  أستاذ مساعد بجامعة مازندران (ّیّمحمد شریف(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (قاسم فائز (  

ّألف . ّی عشر الهجری القرن الحادیة فّی، أحد أعالم اإلمامّیادآب ّمحمد أمین األستر

ّتفـرد یو. َّن مؤلفاتـهیز بـّیـتـاب متمک، وهذا الّالفوائد المدنیةتاب تحت عنوان ک یآراءه ف
ك  تلـیزت هـذه المقالـة علـّکـتر. ّة الخاصةّیة والقرآنّیری بمبادئه ورؤاه التفسّیبادر آاألست

 النتـائج ی، وخلـصت إلـّیلـی التحلــ ّیوالنقد عبر منهجها الوصفل یاآلراء وتناولتها بالتحل
 ید للوصول إلیل الوحی السبنیبروایات المعصومك ّ، التمسّیآباد ّعد األستری: ةیالتال

ر یرهم التفـسیر من غی تفسّیً، معتبرا أ نیخاطب المعصومیّ أن القرآن یریو. الصالح
ّرا حجیة ظواهر القرآن فک، منیبالرأ ّ  ّیبـاد آطعـن األسـترك ی ذلـیإلـ. ةّیام النظرکح األیً
ّ أن القرآن جـامع ّیباد آ األستریری. ة اإلجماع والعقل، لالحتجاج واالستنادّی أهلیًضا فیأ

ار کـ هـذه األفیثر من نقـد صـارم علـکأك وهنا. هیف فیستبعد التحریع العلوم، ال یلجم
. ًمعـا) نیالثقلـ(القرآن والعتـرة بـك ّق الخالص والفالح هو التمسیّأن طر: ، ومنهایوالرؤ

ّ بـه، إال أن یّ مع إعجاز القـرآن والتحـدیتنافیّعابه باألئمة یّوأن اختصاص فهم القرآن واست ّ

ّیختص باألئمةق للقرآن یق والعمیالفهم الدق ّ  طالق امتنـاع إ یل علیوجد دلی؛ لمن ال
 یات التـیـناقض اآلیة ّیة الظواهر القرآنّیّانتفاء حج. ینر المعصومیفهمه من جانب غ

 أسـاس الـضوابط والـشروط، یّإن تفسیر القرآن علـ.  القرآنیر فّکّ التدبر والتفیّتحث عل
ّعد التفسیر بالرأُی، وال ّیممکن وضرور ة ّیـم الجامعیرکـ القـرآن الیة فّی الجامعیال تعن. یَ

ّالتامة؛ بل إنها جامعی ّ ة الحفـظ ی آلّیف لفظیّوإن القرآن ما طاله تحر.  الدین والهدایةیة فّ
  .ان الباطلیوعدم إت

  .ّ التفسیریةئّ القرآنیة، المبادئّآبادی، المباد د أمین األسترّ محم:رئیسةالمفردات ال
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