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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: الهنوع مق

  
   متقابلپژوهشی در باب قاعدۀ اقدام

   انفالۀ سور۵٨ ۀبر اساس آی
  ١رضا طوسی  حمید  

  دهکیچ
 الملـل بـینقاعده وفای به عهـد کـه کـانون اصـلی مقـررات گونـاگون نظـام 
دهـد و   مـیمعاهدات است با وقوع نقض طرف عهـد قداسـت خـود را از دسـت

ی حقـوقی از هـا قاعده اخیر در تمام نظام. یابد   میقاعده اقدام متقابل مشروعیت
وفـای بـه «تـرین اسـتثنای مـشروع بـر قاعـده  جمله نظام حقوقی قرآن همواره مهم

: ی قرآنـی نقـض پیـشین تعهـدات دو مـصداق داردهـا از نظر آموزه. است» عهد
دوی  هـر) نقـض حکمـی( شکنی آتی مبتنی بر قرائن قطعـی نقض واقعی و پیمان

مستند قرآنی جواز قاعـده . دهند  میواز قاعده اقدام متقابل را تشکیلآنها مبنای ج
  . سوره انفال است۵٨اقدام متقابل مربوط به نقض حکمی آیه 
 همواره دو دیـدگاه تفـسیری در کـار بـوده ،از این آیه به دلیل شگفتی معنایی

ر  نیازی به پیونـد معنـایی بـا دیگـ، برای استنباط حکم آیه،در شیوه نخست. است
 ،آفرینـی آیـه  زیـرا ویژگـی اعجـاب؛شود  نمیدیده» نقض پیمان«آیات مربوط به 

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٣٠/١١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(hrtoosi123@gmail.com) العالمیه جامعة المصطفی استادیار. ١
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 مـشابه ،این روش تفسیری.  حکم با الفاظی مختصر و معنایی گسترده استتشریع
  )قاعده نبذ. (همان شیوه استنباط فقهی از آیه است

در » جـواز نقـض متقابـل« کـشف ،در روش تفسیری مورد نظر ایـن نوشـتار
 ،اسالمی مبتنی بر نظام معنایی آیات است؛ زیرا در نظریه اخیرردادی دولت روابط قرا

 ،ابتدایییعنی وقوع نقض » قاعده« شرط مشروعیت ،متناسب با دیدگاه جامع قرآن
ارتباط ) واقعی( در عین حال این آیه با آیات مربوط به نقض پیشین. مفروض است
محـوری در   جدیـد از عـدالت معرفـی مـصداق،با این نگاه تحلیلـی. معنایی دارد

 زیـرا بـر اسـاس ؛گـردد  میبرجسته) نوآوری قرآنی (ها روابط قراردادی میان دولت
شـکنی  پیمـان«در برابـر » قاعده«بودن » عمل متقابل« ویژگی ،این روش تحلیلی

  .گردد  میتبیین» پیشین
 ،»وفـای بـه عهـد« قداسـت قاعـده ، سـوره انفـال۵٨آیـه  :یدیلکواژگان 
  . مبنای قرآنی قاعده اقدام متقابل،اعده اقدام متقابلمشروعیت ق

  طرح مسئله
 »قـراردادی غیـر«و » قـراردادی« دسته  به دوها  تعهدات دولت،الملل بیندر حقوق 

در رضـایت  ریـشه ،قـسم نخـستتعهدات  .گردند  میتقسیم )الملل بینناشی از عرف (
ی مربـوط بـه المللـ بـینرات مقـر. است معاهدهآنها اصلی قالب   ودن دارها صریح دولت

نام دارد و مـستند اصـلی »  حقوق معاهداتالملل بیننظام «تعهدات قراردادی کشورها 
 المللی، بین قلمرو اصلی مباحث محتوایی این سند .است) م ١٩۶٩(» عهدنامه وین«آن، 

 ، محدود به...انعقاد، فسخ، تعلیق معاهدات ونظر از مقررات شکلی از قبیل شرایط  صرف
تغییر «، »نقض متقابل«قواعد (و قواعد استثنایی آن » قاعده وفای به عهد«جرا و تفسیر ا

  .(Crawford & Olleson, 2000 : 59)است ) »خروج اختیاری«و » احوال بنیادین اوضاع و
و » ی اخالقـیها آموزه «،»ی اعتقادیها گزاره«ای از  در دین اسالم نیز که مجموعه

 دیگـر ،با خداونـد سـبحان(ی مختلف روابط انسان ها لاست و شک» مقررات حقوقی«
 ، جـوادی آملـی،١۶/١٧٨  و١۵/٧ :١۴١٧ ،طباطبـایی(کند   میرا تنظیم)  و جهان طبیعتها انسان
ُأوفـوا در آیات متعددی مانند » وفای به عهد« قاعده، )۵٢ :١٣٨٩ ْ م َ ْذ ُلکـ ْوصـامک ِ ُ َّ ِبـه َ ُلعلکـْم ِ َّ َ َ 

َتـذرکون ُ َّ َ َ
 )١۵٢ /انعام(،   ...ْوأوفـوا ُ ْ ِبالعھـد ََ ْ َ ْ َّإن ِ َالعھـد ِ ْ َ َاکن ْ ًمـسؤوال َ ُ ْ َ )ارزشـی اخالقـی و ، )٣۴ /اسـراء
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  .)۴/٢٩٩: ١۴١۵ ،آلوسی( تشریعی است حکمی
داخلـی (ی حقـوقی ها البته قداست این ارزش نه در نظام حقوقی اسالم و نه در نظام

جواز شکستن آن داده شـده  حکم به ،مطلق نیست و با نقض طرف مقابل) یالملل بینو 
  .است

شـکنی مـشروعی   پیمان،الملل بیندر حقوق تجارت  ١دستانه  نقض پیشۀ قاعدًاخیرا
 ای مقبـول اسـت وسیله قرائن قطعی قاعدهه شده ب است که مبتنی بر نقض ابتدایی اثبات

ه قاعـد(الوقـوع   جبران ضرر قریـب، مبنای حقوقی تقنین این قاعده.)٢٧: ١٣٧٧، پور داراب(
  .)١٠٧ـ١٠۵ :١٣٩١،  ربیعی وکاظمی( باشد  می... عدالت و انصاف و،)الضرر

 نهـاد ،ی قرآنی عالوه بر مقابله با نقض واقعـیها که خیلی پیشتر در آموزهشگفت آن
 حقـوق معاهـدات تجـویز گردیـده الملـل بـینخالف نظام  دستانه بر حقوقی نقض پیش

َّوإما :  سوره انفال است۵٨ه مستند این قاعده در این کتاب آسمانی آی. است ِ َّافن َ َ ْمن َ ٍقوم ِ ْ
َ 

ًخیانة َ ْفانبذ ِ
ِ ْ

ْإل َ
ِ
ْ َ ٍسواء َ ِ َّإن َ ُّب ال َاهللا ِ ِ

ائنني ُ َا ِ ِ
ْ

 .  
ختـصار لفـظ و گـستردگی معنـا گرچه از دیرباز آیه اخیر در تحلیل مفسران به دلیل ا

: ١٣۶۴، قرطبـی؛ ٩/١۴٣ :تا  بی،ابن عاشور( عنوان شگفتی و یا اعجاز قرآنی یاد گردیده است به
محـوری   عـدالتاند که هـم خـأل  مفسران جدیدتر نیز آن را ارمغانی الهی دانسته.)٨/٣٢

  از بـینهـا کند و هم زمینه حیله و خیانت را در روابط میان دولـت  میقوانین بشری را پر
  .)٩/١۴٣: تا بی ،ابن عاشور؛ ۴/٣٠: ١۴١۵، درویش(برد  می

باشـد کـه خـود   مـیدر ادبیـات فقهـی نیـز» نبـذ«گیری قاعده  ه مبنای شکلاین آی
حکایت از بررسی کهن مفاد آن در حوزه روابط حقوقی دولت اسالمی با دیگر کشورها 

 ،حلی ؛۴٣ـ٢/۴٢: ١٣٩١، طوسی(  داردها به هنگام احراز عدم اجرای پیمان از سوی آن دولت
  .)١۵٢: ١۴١٣ ،ید هن؛٢١/۴٩: ١٣۶٢، نجفی؛ ٣١/١٩٢ :الف١۴١٠

البته مفسران دو روش تفسیری متفاوت در تحلیل این آیـه شـریفه و اسـتنباط قاعـده 
  .اند اقدام متقابل به کار گرفته

 میـان مبنـای ًحال مسئله این است که کدام یک از این دو برداشت قـادر اسـت اوال

                                                                 
1. Anticipatory Breach of Contract. 
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سو و آیات  از یک» وفای به عهد«کننده قاعده  با آیات تشریع» نقض حکمی» «جواز«
 جامعیـت و ً ارتباط معنـایی برقـرار سـازد و ثانیـا،از سوی دیگر» نقض واقعی«مربوط به 

 الملل بین نظام محوری قاعده اقدام مقابل تبیین نماید و خأل نوآوری قرآنی را در عدالت
  کند؟ حقوق معاهدات را پر

و شناسـی، جایگــاه اصـل وفــای بـه عهــد  بـر همــین اسـاس در ذیــل پـس از مفهــوم
 ی تفــسیری تحلیــلهــا مــشروعیت قاعــده نبــذ بــرای صــیانت از آن اصــل را در تحلیــل

 حقـوق معاهـدات نماییم و آنگاه مبانی تفاوت دو دیدگاه تفسیری را با توجه به خـأل می
  .سازیم  میروشن

  شناسی مفهوم. ١

   واژه نبذ.١ـ١
 رها کردن«یکی : دو دیدگاه عمده در کار است» نبذ« درباره اصل معنای لغوی کلمه

رهـا کـردن و دور انـداختن « و دیگری )١٢/٢۴: ١٣٩٨ ،مصطفوی(» نیازی چیزی از سر بی
تفاوت این دو دیدگاه در این .  است)٧٨٨ :تـا ، بیراغب اصفهانی(» اهمیتی چیزی به علت بی

 رکن معنایی است؛ زیرا از عبارت) تبعید( »دور انداختن« عنصر ،است که در دیدگاه اخیر
شناسـان نیـز  بسیاری از لغـت. است لغوی استفاده گردیده یای توضیح معنابر» طرحه«

  .)٣/۵١١: ١۴٠۵، ابن منظور؛ ٣/١٨٩: ١۴٠٨ ،طریحی( ی اخیر دارندأدیدگاهی مشابه با ر

   اقدام متقابل.٢ـ١
، اقـداماتی )نظریه حقوقی و رویه قضایی (الملل بیندر دانش حقوق » اقدام متقابل«

  مغایر بوددیده المللی دولت صدمه ت مسئول نبود، با تعهدات بیناست که اگر اقدام دول
(Crawford, 2002: 324)متخلفانـه عمـل بـه پاسـخ در کـه اسـت توجیـه قابـل  و زمـانی 

  .(ICJ Rep, 1997: 53, para. 83) گردد اتخاذ دولت آن قبال در و دولت دیگر یالملل بین
: ده است آم»وین« معاهده ۶٠ه ر ماداین قاعده حقوقی در نظام حقوق معاهدات د

جانبه از سوی یکـی از طـرفین، طـرف دیگـر معاهـده را نقض اساسی یک معاهده دو«
دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد  مجاز می
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 در یالمللـ بین و قضایی ها حقی قانونی در رویه دولت» اقدام متقابل«این گونه . »نماید
اقـدام «زیـرا ؛ (Elagab, 1988: 37-41) حوزه نقض عهد به رسـمیت شـناخته شـده اسـت

 معاصر است کـه فاقـد الملل بینترین ابزار برای اجرای مقررات در حقوق   مهم،»متقابل
  .(O'Connell, 2008: 264) باشد های با صالحیت اجباری می دادگاهنیروی پلیس مرکزی و 

  »وفای به عهد«قداست قرآنی قاعده . ٢
و دیگـر کلمـات ) و مـشتقات آن(قرآن کریم بـا کـاربرد واژه عهـد  از نظر مفسران،

را فراتر از روابط حقوقی افـراد بـرای » قاعده وفای به عهد«) ثاقیم و عقد( معنای آن هم
  . نیز تشریع نموده استها سامان بخشیدن به روابط قراردادی دولت

اسـت  »پیمـان« ،»عهد«ترین وجه معنایی واژه دنان که در تحلیل تفسیری پرکاربرچ
ُوأوفــوا...   تــوان آن را در آیــاتی نظیــر  مــیکــه ْ ِبالعھــد ََ ْ َ ْ َّإن ِ َالعھــد ِ ْ َ َاکن ْ ًمــسؤوال َ ُ ْ َ )یافــت )٣۴ /اســراء 

 حقوقی که دامنـه داللـتش شـامل ـ قداست این مفهوم ارزشی .)٨/٢٩٩: ١٣٩٨ ،مصطفوی(
ییـد گـشته أ در دیدگاه مفـسران بـسیاری ت،گردد  مییز نها عهدهای ناظر بر روابط دولت

،  سید قطـب؛۵/٢٠٨: ١۴٠٢، کرمی حویزی؛ ١۴/١١١: ١۴١٩ ،اهللا فضل؛  ١۵/۶١: ١۴١٢ ،طبری( است
شـده در  آیـه یاد این نگاه عام به مفهوم وفای به عهـد برآمـده از مفهـوم.)٢٢٢۶/۴: ١۴١٢

ترین معنا در  واجد عامث معامالت، بح چنان که در ،تحلیل فقهی نیز سرایت یافته است
  .)١/۴٩۵: تا  بی،مقدس اردبیلی( است» وفای به عهد«حوزه 

َّإال تـوان در آیـاتی ماننـد   میدر این کتاب آسمانی را» وفای به عهد«دامنه قداست  ِ 
َالذین ِ

ْعاهدمت َّ ُ ْ َمن َ َاملـشرکني ِ ِ ِ
ْ ُ َّمث ْ ْینقـصومک َْمل ُ ُ ُ ُ ْ ًشـیئ َ ْ ْومل اَ َ ُیظـاهرو َ ِ ْعلـیُکْم اُ َ ًأحـد َ َ ُّفـأمتوا اَ ِ

َ ْإلـ َ
ِ
ْ َ

ْعھـد ِ ُ َ ْ ْمـد ِإىل َ ِ ِ َّ ُ... 
َفما ...  و )۴/ توبه( ُاستقاموا َ َ ُفاستقیموا َلُکْم ْ ِ َ ْ ْهلـم َ ُ َ... )کشف کرد که در تحلیل تفسیری بر  )٧/ توبه

َّإن اساس عبارت ارزشی  ُّب َاهللا ِ ـ ِ
َاملتقـني ُ ِ َّ ُ ْ١۴١٧، فیـضی؛ ٣/۵١: ١۴٠٧، شـبر(انـد   تعلیل یافته :

ـــی؛ ۴/١۴١: ١۴١٢مظهـــری، ؛ ۴٢٨/٢ ـــایی، ؛ ١٠/١١٩: ١۴١٨، زحیل  ،بیـــضاوی؛ ٩/١۵٠: ١۴١٧طباطب
  .)٣/٢١۴: ١۴٠۴، یوطیس؛ ٢/٣٨٧: ١۴١۴ ،شوکانی؛ ٣/٧١: ١۴١٨

ـا یا همچنین کلمه عقد نیز مانند آیه  َأ ُّ َالـذین َ ِ
ُآمنـوا َّ ُأوفـوا َ ْ در معنـایی  )١/ مائـده( ... بـالعقودَ

  .)٢/٣٢١: ١٣٨٠ ، مکارم شیرازی؛٣/٢٨٢: ١۴٠۵ ،جصاص(عام مبنای استنباط این قاعده است 
َالذین نیز در آیاتی مانند » میثاق«در این کتاب آسمانی واژه  ِ

َفـون َّ ُ ِبعھـد ُ ْ َ َینقـضون َوال ِاهللا ِ ُ ُ ْ َ 
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َاملیثــاق ِ ْ )ــد ــه٢٠/ رع ــشابوری؛ ۴/٣٩٨: ١۴٢۴ ،؛ مغنی ِإن...  ، )۴/١۵٣: ١۴١۶ ،نی ْاستنــصرومک ِ ُ ُ َ ْ َ ــدین ِىف ْ ِال
ِّ 

ْفعلیُکُم َ َ ُالنصر َ ْ َّإال َّ ٍقوم َ ِ ْ
م َ ْیب َْنُک ْبی َو َ ُ َ ْ ٌمیثاق َ ِ... )١۴٢۴ مغنیـه، ؛ ١٠/٨۴: ١۴١٨ ،زحیلـی؛ ٧٢/ انفـال :

 )۴/٢٣: ١٣٧٧ ،جرجـانی؛  ٣/۶٨: ١۴١٨؛ بیضاوی، ١٠/۴٣: تا بی، مراغی؛ ٣/۵٨: ١۴١٨، ثعالبی؛ ۵١٣/٣
َّإال و یا  َالذین ِ ِ

َلون َّ ُ
ِ ٍقوم ِإىل َ ْ

م َ ْیب َْنُک ْبی َو َ ُ َ ْ ٌمیثاق َ ْأو ِ َ... )مغنیـه،؛ ٧/٣٩۴: ١۴١٩ ،اهللا ؛ فـضل٩٠/ نـساء 
ی المللـ بـیندر روابـط » وفای به عهد« به معنای )١٠/١٧١: ١۴٠٠فخـر رازی، ؛ ۴٠٢/٢: ١۴٢۴

  .باشد دولت اسالمی می
ی معنایی آیات مربوط به وفـای عهـد کـه روابـط قـراردادی حال با توجه به گستردگ

آید که مبنای تحلیلی قداست   میاین پرسش به میان، گیرد  میبر  را هم درها میان دولت
  در آیات قرآن کریم چیست؟» وفای به عهد«قاعده 

مستند به آیات قرآن ماننـد  ،»اراده شارع «،ی فقهیها شایان ذکر است که در تحلیل
 ُأوف ْ ؛ )۵۴: ١٣٧٢ــ١٣٧١ ،محقـق دامـاد( ، مبنای اعتبار آثار قراردادی است)١ /مائده(  بـالعقودواَ

بـرای نفـی اصـل »  للقـصودةالعقـود تابعـ«هـا ذیـل بحـث از قاعـده  که استداللگو این
زیـرا در دیـدگاه دینـی قـصد ؛ گـردد  مـیکید بر اراده تشریعی اقامـهأحاکمیت اراده و ت

 ،الـسند( تعیـین حقـوق و تعهـدات در روابـط قـراردادی اسـت، تنها روشی برای ها طرف
تشکیل ساختمان عقد نیاز به قصد دارد اما احکام عقد به  ...« گرچه ،)٢٧٨و  ٢٧۴: ١۴٣٠

ثیری در احکـام عقـود أقصد طـرفین رابطـه قـراردادی هـیچ تـ. اراده شارع بستگی دارد
ــدارد ــیرازی( »...ن ــارم ش ــصد د... «  آری.)٢/٣٧۴: ١٣٨٠ ،مک ــکلق ــصود  ر ش ــری مق گی

 »...پیشتر معامله توسط شارع مقدس تشریع شـده باشـد) به شرط آنکه( ثیرگذار استأت
  .)٣/١۴١: ١٣٨۶ ،بجنوردی(

 مبنـای اعتبـار ، اراده تشریعی موصوف به وصـف حکیمانـه،همچنین در نگاه قرآنی
: تـا بـی ،؛ عـاملی۵٧٢ــ ١/۵٧٠: ١٣۴۶ ،الهـدی علـم( دهـد  مـیقاعده وفـای بـه عهـد را تـشکیل

 چنان که در آیات قرآنی مربـوط بـه ؛)۶/۴۴: تـا بی ،مراغی؛ ١/۴۵:تا  بیغروی تبریزی،؛ ٣٩ ـ١/٣٨
ُأوفوا  مانند» وفای به عهد« ْ ِبالعقود َ ُ ُ ْ ِ )مستند بـه عبـارت ارزشـی مقـرون بـه آنهـا )١ /مائده 
َّإن مثل ( ُْکُم َاهللا ِ ُیریـد ما َ ِ ُقاعده بـرآوردن مـصالح و حکمت تشریع این ) شده در آیه یاد

  .)٢/۴: ١۴١۵ ،بغدادی؛ ٢٣۵ :١۴٠٨آل سعدی، (گردد   میها تفسیر دفع زیان
گردد که این مبنـای الهـی چگونـه بـر اجـرای قاعـده در   میحال این پرسش مطرح
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  گذارد؟  میثیرأی تالملل بین اجتماعی و دادوستدهای
نیـاز نبـودن انـسان   بر بییابد که در قرآن کریم  میاین پرسش زمانی اهمیت بیشتری

ــسن  ــویش از ح ــاعی خ ــردی و اجتم ــدگی ف ــد«در زن ــه عه ــای ب ــبح  و(» وف ــه ق البت
بـر   بنا.)۵/١۵٩: ١۴١٧ ،طباطبایی( کید رفته استأبه عنوان دو امر فطری ت) »شکنی پیمان«

به جـز نقـض پیـشین طـرف (مطلق » وجوب وفای به عهد «،ی این کتاب الهیها آموزه
زیرا در این تحلیـل ؛ طرف عهد زیان وارد نماید اجرای مفاد آن براست حتی اگر ) عهد

» دین«اند و  در هم تنیده» عدالت اجتماعی« دو مقوله اجرای قاعده و رعایت ،تفسیری
رسد برای روشن شـدن چگـونگی   میبه نظر. )١۶٠: همان(کند   میبدیلی را ایفا نقش بی

اط میـان چنـد مفهـوم قرآنـی ماننـد قداست این قاعده از نظـر قـرآن ضـرورت دارد ارتبـ
  . فطری بودن قاعده و عدالت اجتماعی روشن گردد،»اختالف«

ُالناس َاکن  ماننددر آیاتی از قرآن کریم  ًأمة َّ َّ ًواح ُ َ َوما ِ َاختلف َ َ َ ِفیه ْ َّإال ِ َالذین ِ ِ
ه َّ ُأو ُ ْمن ُ ِبعد ِ ْ ُجاء ما َ ُ ْ َ 

نات ُا ِّ َلب ًبغی ْ ْ ْبی اَ ُ َ ْ َفھد َ َ َالذین ُاهللا یَ ِ
ُآمنـوا َّ َملـا َ ُاختلفـوا ِ َ َ ِفیـه ْ َمـن ِ ق ِ ِّا َـ ِبإذنـه ْ ِ ْ ِ ُواهللا ِ ِـدی َ ْ ْمـن َ ُاء َ ٍصـراط ِإىل َـش ٍمـستقمي ِ ِ َ ْ ُ 

َفبعث َ َ یني ُاهللا َ َا ِّ ِ َمبشرین َّلن ِ
ِّ َ َومنذرین ُ ِ ِ ْ ُ َوأنزل َ َ ْ َ ُمعھم َ ُ َ تـاب َ َا ق ْلِک ِّبـا َ ْ

ُْکَم ِ َ َبـني ِلـ ْ ِالنـاس َ
َّ َ ُاختلفـوا ِفـ َ َ ِفیـه ْ ِ )بقـره /

ُالنــاس َاکن َومــا  و )٢١٣ َّإال َّ ًأمــة ِ َّ ًواحــ ُ َ ُفــاختلفوا ِ َ َ ْ ْولــو َ َ ٌکلمــة ال َ َ ِ
ْســبقت َ َ َ ْمــن َ ِّربــ ِ َلقــضی َكَ ِ ُ ْبیــ َ ُ َ ْ ِفیــه ِفــ َ َتلفــون ِ ُ ِ َ

ْ َ
 

 ایـن آیـات بیـان. فطرت به میـان آمـده اسـت سخن از اختالف برخاسته از، )١٩/ یونس(
: تـا  بـی،سـویوحقـی بر( انـد جمعی داشته حیات، اولیه و بسیط در شکلی دارند که مردم می
 امــا در دو ســطح اخــتالف میــان آنهــا ایجــاد ،)٢/١٣٢: ١۴٢٢، ثعلبــی ؛١/٢۴، یوطیســ ؛١/٣٢

کیـد أ تنها بر یک اختالف ت،ی مخالفأکه در راین گو ؛)٢/١١٨: ١۴١٧ ،طباطبایی( گشت
  .)٢/١٩۴: ١۴٠٩ ،طوسی؛ ٣٧٣ـ۶/٣٧٢: ١۴٠٠فخر رازی، ( رفته است

  داللـتً ظـاهرا،آیه نخست در صدر واحده امت لفظ همراه با» ناس«کاربرد کلمه 
 انبیــای بعثت از پیش ایشـان وحدت و )فطرت طریق ًظاهـرا( آیین یک بر آنان اتحاد بر

اولیـه پدیـد آمـد و  فطرت همان بر صرف تکیۀ اختالف نخست با. کتاب دارد صاحب
اختالف دوم پس از بعثت انبیا و ناشی از ظلم به . گردید» وحدت«ب از بین رفتن موج

ًبغی (یکدیگر بود ْ   .)٣۶٢: ١٣٧٧ ،جوادی آملی() اَ
  بـا یکـدیگرهـا  رابطه تسخیری انسان،فطرت اولیه عبارتند از نیروی مشترک ادراکی

کـه بطـه و اینبـرای تحقـق ایـن را» بـاریواسطه بـودن ادراکـات اعت «،)اعتبار استخدام(

Archive of SID

www.SID.ir



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٢٠۶  

 آورنـد مـی همه چیز و همه کس را برای رسیدن به کماالت خود به استخدام درها انسان
  .)١١۶ و ١١۴ :١۴١٧، طباطبایی( )استخدام متقابل و اعتبار اجتماع(

 از یکـدیگر ضـروری نمـود کـه انبیـای الهـی بـا ها کشی انسان برای مهار تمایل بهره
، جـوادی آملـی( ند تا اختالف موجود را حل کنندکتب آسمانی در نقش داوران عادل آمد

٣: ١٣٧٧۶۴(.  
 خواهـد  مـیانسان با هدایت طبیعت و تکـوین از همـه سـود خـود را«که خالصه آن

و بـرای سـود ) اعتبار اجتماع( خواهد  میو برای سود خود سود همه را) اعتبار استخدام(
: ١٣۶۴ ،طباطبـایی( )ماعتبار حـسن عـدالت و قـبح ظلـ( خواهد  میهمه عدل اجتماعی را

٢/١٩٩(.  
 عـدالت اجتمـاعی خـود قـراردادی عملـی اسـت کـه مـضمون آن ،این تحلیل بر بنا

 مضمون ایـن قـرارداد و عمـل بـه آن .)١١۶ و ٢/٧٠: ١۴١٧ همـو،( است» استخدام متقابل«
  .)٧٣ :١٣٨٩ ،یزدانی مقدم( عدالت اجتماعی است

قراردادهای فرعی «و ) یالملل بینهدات مانند معا( »ها ی میان اقوام و امتهاقرارداد«
طباطبایی، ( باشند  میمبتنی بر همان قرارداد عام اجتماعی) مانند عقود خصوصی( »فردی
١۴١٧ :۵/١۵٩(.  

حال نکته در اینجاست که بشر برای دوام حیات اجتماعی و کشف مقررات مربوط 
ی هـا آموزه« نیازمند ، عالوه بر عقل و عرف،)عدالت اجتماعی(به ایجاد روابط عادالنه 

سـویه و  کشی یـک  بهره، زیرا از نظر این کتاب آسمانی؛)١٢/٣٣١: همان(است » وحیانی
  .)۴/٩٢ :همان( پرستی و شرک است طرفه مذموم و ریشه بت نفع یک

الت ی الهـی مـردم را بـه عـدهـا پیامبران عالوه بر دعوت به توحید بـا تـشریع آمـوزه
 و آن را )٢٩٣ :همـان( انـد ی اجتماعی فرا خواندهها وستدگذاری در داد اجتماعی و قانون

ْلقـد مانند (سرلوحه بعثت خویش  َ ْأرسـلنا َ َ ْ َرسـلنا َ ُ نـات ُ ِبا ِّ َلب ْ ْأنزلنـا َو ِ َ ْ ُمعھـم َ ُ َ تـاب َ َا َاملیـزان َو ْلِک ِ َلیقـوم ْ ُ َ ُالنـاس ِ َّ 
ِبالقـسط ْ ِ ْ ِ... )روشـن .)٩/٣۶٣: ١٣٧٢ ، طبرسـی؛٩/۵٣۴: ١۴٠٩ ،طوسـی(اند   قرار داده))٢۵ /حدید 

  فلسفههمحورانه، پای بر این تحلیل عدالت بنا» وفای به عهد«است که آموزه قرآنی قاعده 
  .)١٠٧ :١٣۵٣، مطهری( اسالمی به شمار آید حقوق

شـکنی  پیمـان ی الهـیها یکی از مصادیق بارز نیازمندی نظام حقوقی بشری به آموزه
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 با وجود قرائن قطعی از مصادیقی اسـت شکنی  قراردادی در صورت وقوع پیمانتعهدات
ی هـا شـکنی کـه از نـوآوری تبیین این گونه پیمان.  سوره انفال آمده است۵٨که در آیه 

سویه است و چنان که در تحلیل مفسران  کشی یک هقرآنی است همانند نقض واقعی بهر
  . اقدام متقابل در قبال آن مشروعیت دارد،از این آیه خواهد آمد

  »اقدام متقابل« قاعده مشروعیت. ٣
کند که حقوق   می زمانی تحقق پیدا،ی ناشی از نقض عهدالملل بین مسئولیت ًاصوال

 .(Sachariew, 1988: 277-278)  نقـض گـرددهـا ناشی از معاهدات در روابط میان دولـت
 گردند و از این رو می  نیز در نظام حقوق معاهدات تعیینها دامنه حقوق و تعهدات دولت

 این همه تنها با تحقق عمل متخلفانه با .)٢٢٩ :١٣٧٨، وکل( گردد  می این دو را موجبتالقی
  .(Brownlie, 1990: 343)دیده حق اقدام متقابل را خواهد یافت   دولت زیان،واقعی

ی فراتـر از نقـض المللـ بـیناما در کتاب آسمانی قرآن تعهـدات ناشـی از معاهـدات 
: اسـت تـشریع گردیـده» اقدام متقابـل« قاعده ،اسیمبتنی بر احراز دو شرط اس ،واقعی
  ).واقعی و حکمی(اشتراک مبنایی دو گونه نقض :  دوم،یینقض ابتدا تحقق: نخست

  یی شرط اجرای قاعدهابتدا نقض تحقق .١ـ٣
 ،»عهـد بـه یوفـا «قداسـت اصـل از شتریب چه هر انتیص یبرا ی قرآنآسمان کتاب

نمـوده ) واقعـی و یـا حکمـی(  نقض تعهداتمشروط به تحقق را »اقدام متقابل« حکم
َینقـضون« مفهوم نقض واقعی تعهدات روشن است و با کلماتی مانند .است ُ ُ ْ  ۴در آیـه » َ

تمـام سـخن بـر سـر تحلیـل . کنـد  میشکنی واقعی افاده معنایی پیدا سوره توبه بر پیمان
  .آیات مربوط به چگونگی جواز نقض متقابل در صورت نقض حکمی است

َّتخافن« مشتق کلمه یمعنا لیتحلبا  َ  سوره ۵٨رفته در آیه  به کار »خوف« ۀاز ماد(» َ
بینی امـر  پیش «،»خوف« زیرا معنای لغوی کلمه ؛توان به این مسئله پاسخ داد  می)انفال

 راغب( است و در امور دنیوی و اخروی است »های ظنی یا قطعی نامطلوبی از روی نشانه
تر آن را به معنای انتظار امر  ای از اهل لغت در معنایی وسیع ه پاره البت.)٣٠٣: تا بی اصفهانی،

 ،ابـراهیم مـصطفی و دیگـران(ناخوشایند یا از دست دادن امـری محبـوب و خوشـایند اسـت 
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معنـایی ایـن واژه ، اصـل شناسـان ای از لغـت  در نظر عده؛ گو اینکه)ذیل ماده خوف :١٣٢٧
  .)٢٠٣: ١۴١٢ ، و جزایریعسکری(نقصان و کاستی است 

 اصـفهانی، راغـب(» خـشیت«معنای کاربردی این واژه در قرآن بر خـالف واژه مـشابه 
 ؛ ٢٢/٨٧: ١۴١٢ طبـری،( مترادف انگاشته شـده اسـت» خوف« که گاه با کلمه )٢٨٣: تـا بی

ای انفعال   گونه،)٨/١٧٧: ١٣٧١ میبدی،؛ ١۶/١٠۶: ١۴٠٨، ابوالفتوح رازی؛ ١۴/٣۴٣ :١٣۶۴، قرطبی
 ارادی و طبیعی ناشی از انتظار امر ناخوشایند یا از دست دادن امری محبوب نفسانی غیر

  .)١٠/٢٩١: ١۴١٧، ؛ طباطبایی١٣٢٧، ابراهیم مصطفی و دیگران(و خوشایند است 
 و کـاربرد قرآنـی )٣٠٣: ١٣٨٧ ،ابـن فـارس(که در لغت » خوف«که کلمه نکته مهم آن

های تفسیری نیـز  در بسیاری از برداشت ،)١١: ١٣٩٢، حسینی طیب(معنای امر قلبی است  به
، قاسـمی( به کار رفتـه اسـت» های یقینی انتظار امری ناخوشایند از روی نشانه« به معنای

 ؛٣/٣۶٣ :تـا بـی ،سـویوحقـی بر؛ ١/۴٣٠: ١۴١٧، نـووی جـاوی؛ ٢/٣٢١: ١۴١۵ ،؛ بغـدادی۵/٣١٣ :تا بی
: ١۴١٩، اهللا فــضل ؛٩/١٣٩: ١۴٠٨ ،؛ ابوالفتــوح رازی١٠/٢٢: تــا بــی، مراغــی؛ ١٠/۴۴: ١۴١٨ ،زحیلــی

: ١٣٧٣ ،الهیجـی؛  ۴/۶٨: ١٣٧١ ،؛ میبدی٢/٢١٩: ١۴٢٢ ،ابن جوزی؛ ٣/۴٩٩: ١۴٢۴ ،مغنیه ؛۴٠۵/١٠
  .)٢/٨٧١: تا بی ،ابن عربی؛ ٢/٢٠٨

واژه  ، سـوره انفـال۵٨و مستند بـه آیـه » نقض عهد«همچنین فقها ذیل بحث جواز 
 ؛٨/٣٢: ١٣۶۴ ،؛ قرطبـی١/٣۵۶: ١۴٠۵ ،راونـدی( نـدا خوف را در معنای یادشده بـه کـار بـرده

  .)٢/۵٨: ١٣٩١ ،طوسی
ــسران  ــین مف ــدی١/۴٧٠: ١٣٧٣، الهیجــی(همچن ــر   در)٢/۴٩٣: ١٣٧١ ،؛ میب ــل دیگ تحلی

روهن ىف املضاجعَّاللَوا...  مثل آیه ( قرآنی این واژه کاربردهای وزهن فعظوهن وا افون  ِىت  ِ َ َ ْ ِ َّ َّ َُّ ُ ُُ ُ ْ َ ُ ِ َ َُ ُُش َ َ َ
ِ... 

  .اند ی رفتهأبر همین ر) )٣۴/ نساء(
) نیقی و علم  معنایبهخوف (ای از روایات این برداشت معنایی را   پاره،عالوه بر این

  .)١/۴٠٢: ١۴٢٢، ابن جوزی(کند   میییدأت
 سوره انفال با قـرار گـرفتن ۵٨در آیه » خیانت« واژه ،البته با تحلیلی که خواهد آمد

 اسـت یقطعـ قـرائنید افاده معنـای نقـض عهـد بـر اسـاس ٶم» ّتخافن«در کنار کلمه 
  .)٩/٧۶ :تا بی ،ابن عاشور؛ ٢/٢١٣: ١۴٠٧ ،زمخشری(

 ،شکنی مشرکان بر اساس قرائن قطعـی ید تحلیل پیمانٶل مهم و مییکی دیگر از دال
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: ١۴١٨، صـالحی الـشامی؛ ۵٩٨: ١٣۶٩، واقـدی(  استحضرت رسول اکرم»  عملیسیره«
۵/٣٠٩(.  

صـرف گمـان و اندیـشناکی نیـست کـه » خوف«هی نیز معنای مفهوم در تحلیل فق
ییـد أت »خـارجی قـرائن«بایـست بـا   می»ترس«فاقد هیچ قرینه و شاهدی باشد بلکه این 

 المـور استـشعرها ةالخیانـ« حتی فقها با عباراتی ماننـد .)٩/٣٧٨: ١٣٨۵ ،حلیمحقق ( گردد
کیــد أر ضــرورت قــرائن قطعــی ت بــ)١/۵١٧ :ب١۴١٠،  حلــی؛٢١/٢٩۴: ١٣۶٢ ،نجفــی(» مــنهم
روشن است در این روش احراز معنای قرائن قطعی نه مستند به آیه بلکه بر اساس . دارند

  .)١١۴: ١٣٧۶ای،  خامنه(باشد   می»اعتبار عرفی«

  اشتراک مبنایی دو گونه نقض تعهدات .٢ـ٣
عنایی میان  معاهدات نیز با توجه به رابطه مالملل بین کریم همانند حقوق قرآن نظر از

 مقابـل طرف ییابتدا نقض از پس تنها و تنها مسلمانان »یعهدشکن«آیات، حکم جواز 
  .است مانیپ بر یبندیپا بر اصل گرنهو شده دانسته روا

) توبـه سوره ۴ هیآ (تعهدات یواقع نقض علت به ای بنابراین جواز قاعده اقدام متقابل
 سـوره ۵٨ هیآ( )نقض حکمی (عهد فطرشکنی  قرائن قطعی دال بر پیمان سبب به ای و

میان این دو گونه نقض اشتراک معنـایی و مبنـایی در کـار . تشریع گردیده است) انفال
  .است

شـکنی  شکنی در صورت نخست بر این استدالل استوار است کـه پیمـان جواز پیمان
ٌبراءة مفاد آیه (از سوی مشرکان » نقض پیمان« به علت ،مسلمانان َ َمن َ ِرسـولهَو ِاهللا ِ ِ ُ َإىل َ َالـذین ِ ِ

َّ 
ْعاهدمت ُ ْ َمن َ َاملشرکني ِ ِ ِ

ْ ُ ْ )؛١٠/١٠١: ١۴١٨ ،زحیلـی(باشـد  مـی» مقابلـه بـه مثـل«عملـی ) )١/ توبه 
  .)٢٨ ۴/٩٠: ١٣٧١ ، میبدی؛٩/١۴٧: ١۴١٧ ،طباطبایی

 کفـار« میـانآیه اخیر بـا آیـات پـس از آن اسـت کـه » سیاقی هم«مبنای این نظریه 
 همـین سـوره بـا ۴چنـان کـه آیـه ؛ نهـد  میتفاوت» هدع به اداروف کفار« و »عهدشکن

َّإال کاربردن عبارت  َالذین ِ ِ
ْعاهدمت َّ ُ ْ َمن َ َاملشرکني ِ ِ ِ

ْ ُ َّمث ْ ْینقصومک َْمل ُ ُ ُ ُ ْ ًشیئ َ ْ ْومل اَ َ ُیظاهروا َ ِ ْعلیُکْم ُ َ ًأحد َ َ ُّا فأمتواَ ِ
َ ْإل َ

ِ
ْ َ ِ 

ْعھد ُ َ ْ ْمد ِإىل َ ِ ِ َّ َّإن ُ ُّب َاهللا ِ ِ
َاملتقـني ُ ِ َّ ُ ْ در دو مـصداق (  اسـتثنامـشرکین، از برائـت عمومیت بر

: ١٣٨٠ ،یورآبادسـ؛ ٩/١۵٠: ١۴١٧ ،طباطبـایی( کنـد وارد مـی) نقض مـستقیم و غیـر مـستقیم
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  .)١٠/۵۵: ١۴١٢ ،طبری ؛٢/٩١٠
 )١/ توبـه() نقض واقعـی( آیات مبنای قاعده نقض عهد متقابل ،در عین حال مفسران

فخـر (انـد  ارتبـاط معنـایی داده) نقض حکمـی( سوره انفال ۵٨ج در آیه با حکم مندررا 
زیرا از نظر آنان سیاق معنایی ؛ )٩/١۴٧: ١۴١٧طباطبـایی، ؛ ٢/٣١۴ بغوی،؛ ١۵/۵٢٣: ١۴٠٠ ،رازی

از سوی مـشرکان » نقض عهد ابتدایی« سوره انفال نیز بر تحقق ۵٨ و ۵۶یکسان دو آیه 
این همـسانی . کند  میواز پیمان شکنی داللتشرط حکم ج به عنوان پیش) طرف عهد(

  :توان به دالیل ذیل اثبات کرد  میسیاق را
َلذینَا  آیه ًاوال ِ

َعاهدت َّ ْ ْم َ ُ ْ َّمث ِ َینقضون ُ ُ ُ ْ ْعھد َ ُ َ ْ ِّکل ِىف َ ٍمرة ُ َّ ْو َ ُ َقون ال َ ُ َّ َ )دوکاربرد  با )۵۶/ توبـه 
ِّکل ِفی «دیق ٍمرة ُ َّ ْهم «و »َ ُیتق ال ُ َّ شکنی مکـرر مـشرکان پـس از  به صراحت از پیمان» َونَ

 همچنـین عبـارت .)٧/٢١٧: ١٣٩٢، مکـارم شـیرازی( عهد بستن سخن بـه میـان آورده اسـت
َینقضون« ُ ُ ْ مفید زمان حال و استقبال است و بر تعدد نقـض عهـد و تجدیـد آن داللـت » َ

َیتقون ال «دیقعالوه بر این از نظر مفسران . )۶/١٣۴: تا  بی،طنطاوی( کند می ُ َّ  هیـآ آخـر در» َ
: ١۴١٧طباطبـایی، ؛ ١٢/٢٧١: ١٣۶۵، صـادقی تهرانـی( کنـد می عهد از تخلف یمعنا بر داللت

  .)٢/٢١٩: ١۴٢٢ ،ابن جوزی؛  ۴/۶٨: ١٣٧١ ،؛ میبدی١۵/۴٩٧: ١۴٠٠ ،؛ فخر رازی٩/١١٢
در فرهنـگ قرآنـی را » وا ورزیـدنتقـ«ای از مفـسران کـه در آیـات دیگـر  حتی پاره

ارز بـا  ی هـمأجا بـه عنـوان یـک رکنند، در این تفسیر می» هی نداشتنپروای ال«معنای  به
َیتقون ال« قید ،دیدگاه قبلی ُ َّ : ١۴١٧طباطبایی، ( اند شکنی برداشت کرده را به معنای پیمان» َ

٩/١١٢(.  
سـیاقی دو آیـه یادشـده بـر شـرط نقـض  متناسب با این تحلیل تفسیری یا همـان هـم

 فقهــا نیــز همــواره نقــض ،)۴/٨۵٠: ١٣٧٢طبرســی،  ؛۵/۴٠۵: ١٣۶١،  اصــفهانیبــانوی(ابتــدایی 
 ،جـصاص(انـد  در نظـر گرفتـه) نبـذ (ابتدایی مشرکان را شرط اجرای قاعده اقـدام متقابـل

، راونـــدی؛ ٢/۵٨: ١۴٠٩، طوســـی؛ ٢١/٢٩۴: ١٣۶٢ ،؛ نجفـــی٢/۵۵: ١۴٠۴ ،جرجـــانی؛ ٢۵٢/۴: ١۴٠۵
  .)١/٣٧٠: ١۴١٩ ،فاضل مقداد؛ ١/٣۵۵: ١۴٠۵

 مفـسران بـا وجـود تفـاوت در تحلیـل معنـای ،همان طـور کـه اثبـات خـواهیم کـرد
) واقعـی و حکمـی(در قـرآن، نقـض عهـد را در معنـایی اعـم » تخـافن«کاربردی واژه 
  .اند برداشت کرده

Archive of SID

www.SID.ir



  

دام
ۀ اق
عد
ب قا

ر با
ی د

هش
پژو

ابل
متق

 
...

٢١١  

  »اقدام متقابل« محوری مبنای قرآنی قاعده عدالت. ۴
نامه وین دربـاره اقـدام عهد ۶٠ماده همان طور که پیش از این اشاره کردیم موضوع 

 دانسته شـده اسـتجویانه  نوعی اقدام تالفیمبنای آن در تحلیل حقوقی متقابل است و 
(McNair, 1961:579) هـا سـاختاری   دولـت،زیرا در این ماده و دیگر مقـررات عهدنامـه؛

بـه . باشـند  مـییالمللـ نیبـ یرفتارهـا در ١»مکانیسم خودیار«برابر دارند و برخوردار از 
. )اصل تناسب(است دهینگرد انشا قیدی آن، به واکنش و نقض درجه یبراین سبب هم

 این امر به .(Greig, 1994: 343) شده در نظر دارد این مقرره تنها به اهمیت تعهدات نقض
 بتوانـد بـدون محـدودیت و بـر اسـاس مبنـایی  کـهدهد  را میدیده این اجازه دولت زیان

  .ی معاصر استالملل بین مهمی در مقررات  این امر خأل.جویانه، پیمان را بشکند تالفی
 :به پنبه کردن رشته مستحکم تشبیه شـده» شکنی پیمان«ی قرآنی که ها اما در آموزه

 ا َوال ُو ِاکلىت َتُک
َّ ْضت َ َ َ َغزهلا َ ْ ْمن َ ِبعد ِ ْ ٍقوة َ َّ اث ُ ًأ ْنک  نقـض ، از نظـر مفـسران قـرآن،)٩٢ /نحـل( ...اَ

 : و علـت فـساد تـشریعی)٢/١١٨: ١۴١٧ ،طباطبـایی(عدالت اجتماعی کننده   سست،پیمان
 ... ُفأوفوا َْ یل َ َا ْ َواملیزان ْلَک ِ ْ ُسوا َوال َ َ َْ َالناس ت ْأشیاء َّ ُ َ ْ ُسدوا َوال َ ِ ْ ِاألرض ِىف ُ ْ َ َبعد ْ ْ ِإصـالحھا َ ْ ِ... )٨۵ /اعـراف( 

 ؛١٠/١٨٢: ١۴١٩، اهللا فضل؛ ٨/٢۴٠: ١۴١٨زحیلی، ؛ ٢/٢٣٨: ١۴١٩ ،ابن عجیبه( شمار آمده استبه 
  .)٢/٢١۴ ،بغوی

َیرقبـون ال  :همچنین مفسران، علت تکرار عبارات یکـسان ُ ُ ْ ٍمـؤمن ِىف َ ِ ْ ًّإال ُ ًذمـة َوال ِ َّ ِ ، در دو 
َفاسقون« سوره توبه با دو وصف متفاوت ١٠ و ٨سیاق  آیه هم ُ

شـکنان  به معنـای پیمـان »ِ
َالمعتدون« و )٨/٨٠: ١٣۶۴ ،؛ قرطبی۵/١۵١: ١٣٧٢طبرسی، ؛ ۴/١۴٢ :١۴١٢ ،مظهری( ُ َ ْ ُ معنای  به» ْ

 ؛٣/٣٩٢: تا بی ،سویوحقی بر؛ ۵/٢۵٢: ١۴١۵ آلوسی،؛  ٣/٨٢ کاشانی، اهللا مالفتح(رز َو ستمگران شرر
نووی ( اند ناقضان عهد تفسیر کرده» پیشگی ستم«کید و تقبیح بر أ را ت)١٠/۶۴: تا بیمراغی، 
  .)١/٢٩٩: ١٩٩٩،  نخجوانیعلوان؛ ١/۴٣٩: ١۴١٧جاوی، 

سـویه  بـه معنـای مـانع اسـتخدام یـک» وفای به عهد«این برداشت با توجه به تفسیر 
  . سازگار استً کامال)۵/١۵٩ :١۴١٧، طباطبایی( انسان و پایه مهم برپایی عدالت اجتماعی

شکنی را با تحلیـل تفـسیری  محوری قاعده اقدام متقابل در قبال پیمان مبنای عدالت

                                                                 
1. Self-help mechanism. 
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بـا ) عـدالت اجتمـاعی( زیرا توازن در حقوق و تعهدات ؛ سوره انفال تبیین نماییم۵٨ آیه
  .نقض پیشین پیمان از میان رفته است

  :گردند  میتقسیم دسته اقدام متقابل به دو،  الهیآیاتبه یاد داشته باشیم که در 
 در ایـن آیـات.  داللـت دارنـد بـه عهـدیمثل در وفا مقابله بهآیات دسته نخست بر 

َکیف : مانند( ْ ُون َ َللمشرکني َیُک ِ ِ
ْ ُ ْ ٌعھد ِ ْ َعند َ ْ َعند َو ِاهللا ِ ْ ِرسوله ِ ِ ُ َّإال َ َالذین ِ ِ

ْعاهدمت َّ ُ ْ َعند َ ْ د ِ ِا ِ
ْ رام ْملَ ِا َـ َفمـا ْ ُاسـتقاموا َ َ ْ 

ُلکــْم ُفاســتقیموا َ ِ َ ْ ْهلــم َ ُ َّإن َ ُّب َاهللا ِ ــ ِ
ِاملتقــني ُ َّ ُ ْ )ی مــشرکان،  در قبــال اجــرای پیمــان از ســو))٧/ توبــه

  .)۵/۴٠۵: ١٣۶۶ ، قمی مشهدی؛ ١٠/٨٧: ١۴١٨، صافی( اند گشتهمسلمانان متعهد به انجام عهد 
» مثل  بهمقابله« و » به عهدیوفا« راستای  هماصلدر تحلیل فقهی نیز بر اجرای دو 

: ١٣٩٣ ،هابـن قدامـ؛ ١/٣۵۵: ١۴٠۵، راونـدی( کیـد شـده اسـتأمستند به این دسته از آیـات ت
  .)۵٢٢ـ ۵١٧

افن : مانند(دسته دوم آیاتی است  َّوإما  َ َ ّ ِ َ... )مثل در نقـض  مقابله بهبر   که))۵٨ /انفال
  . داللت دارندعهد

 تحلیل رابطه معنـایی میـان دو ،روش مناسب کشف مبنای قاعده در این گونه آیات
ًخیانة«واژه  َ َالخائنین« و» ِ ِ ِ

  .در این آیه است »ْ
 حـق بـا مخالفـت ،)بـا دو بـار اسـتعمال(ن واژه در آیـه که معنای لغوی ایتوضیح این

 ،راغـب اصـفهانی( اسـت امانت در خیانت یمعنا با متفاوت و »عهد سری نقض« وسیله به
 ایـن ، و در کاربردهـای قرآنـی)۶/٢۴۵: ١۴٠٨ ،؛ طریحـی٢/٢٣١: ١٣٨٧ ،ابـن فـارس؛ ٣٠۵ :تا بی

 ،نـووی جـاوی( شـده اسـتکلمه به معنایی ضد ارزشی و از روی خدعه و نیرنـگ تفـسیر 
  .)۴/٣۶٩ :١۴٢٢، ثعلبی؛ ٢/٣٠٢بغوی، ؛ ١۵/۴٩٧ :١۴٠٠، فخر رازی ؛۴٣٠/١: ١۴١٧

َّإن دو نظریه متفاوت درباره تفسیر عبارت آخر آیـه  ُّب ال َاهللا ِ ـ ِ
ائنني ُ َا ِ ِ ـ ْ

؛  مطـرح اسـت
ّوإمـا  :  آراء، متعلق معنایی عبارت اخیر و عبـارت صـدر آیـهزتوضیح که در یکی ا بدین ِ َ

ًافن من قوم خــیانة َ ِ ٍ ْ
َ ْ َِّ َ َ

 ،یکـسان اسـت و آیـه ،ه کار رفتهب ماده خیانت ز که در آنها مشتقاتی ا 
 مخاطبـان ،ی مقابلأباشد ولی در ر  میصدد تقبیح مشرکان به خاطر عهدشکنی آنان در

  .باشند  میو مخاطبان عبارت ذیل آیه، مسلمانان» مشرکان«عبارت صدر آیه 
یکـی برگـرفتن یــا : صـلی مبنـای تفــاوت ایـن دو دیـدگاه تفـسیری اســتدو عامـل ا

واگذاشتن قرینه سیاق آیه در تحلیل معنای خیانت و دیگری اختالف در تحلیـل معنـای 
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  .»علی سواء «عبارت
شـویم کـه مبنـای   میتنها یادآور. تفاوت دوم را در قسمت بعدی بحث خواهیم کرد

از این عبارت در آیه و روایات » قید اعالم«نباط است) فقهی و تفسیری(ی دوم أاستنباط ر
  .مفسر آن است

ای  آیـه ای و بـرون آیـه  درون)٣/۴١٣شـاطبی، ( لفظـی» سیاق «،نظر از این عامل صرف
  .باشند  میترین مبنای تفاوت دو دیدگاه تفسیری مهم

ارتبـاط (دیدگاه نخست بر آن است کـه اثبـات نمایـد بـا احـراز شـرط تحقـق سـیاق 
 تقبیح ، مراد آیه،)٨: ١٣٨۶  ،جعفـری() »خیانت«و » خائنین«مفهومی کلمات  و موضوعی

مفاد . باشند شکنی می صدد پیمان در» قرائن مقرون به علم«مشرکانی است که بر اساس 
  :چنین است» خیانت«این نظریه با فرض ارتباط معنایی دو مشتق از واژه 

رود، دوسـت   مـیدشـکنی آنـان مشرکانی را که قرائن قطعی بـر عه،خداوند سبحان
، ابـن کثیـر؛  ۴/۶٩: ١٣٧١ ،میبـدی؛ ١/۴٣٠: ١۴١٧نووی جاوی،  ؛١٨٩ :١٣۶٩کاشفی سبزواری، (ندارد 

زیـرا نقـض پیمـان در وهلـه ؛ )٩/١۴٠: ١۴٠٨ابوالفتـوح رازی، ؛ ٢/١٢٣ ،سـلیمان بـن مقاتل؛ ٧٠/۴
 ًن اسـاس طبیعتـاانجام گردید و بر همـی) و نه توسط مسلمانان(وسیله مشرکان ه نخست ب

: ١٣٨٠ ،یورآبادسـ ؛۵/١۴۴: ١۴٠٩، یطوسـ(گیـرد  نفرت و دشمنی خداوند به آنان تعلـق مـی
 :شـکنی بـا مـشرکان این امر بـه پیمـانبنابر. )۵/٣۴١ ،اندلسی؛ ٢/٣۶۵: ١۴١۴ ،شوکانی ؛ ٢/٨٩٩
 ْفانبذ

ِ ْ
ْإل َ

ِ
ْ َ ِ ،های قطعی بر نقض عهد آنان است  واکنشی حقوقی در قبال نشانه.  

  :باشد  میتفصیل ای این تفسیر بدین آیه ی سیاقی برونها داللت
َالـذین :  همین سـوره۵۶چنان که آیه . باشند  می در یک سیاق۵٨ تا ۵۶ سه آیه ًاوال ِ

َّ 
َعاهدت ْ ْم َ ُ ْ َّمث ِ َینقضون ُ ُ ُ ْ ْعھد َ ُ َ ْ ِّکل ِىف َ ٍمرة ُ َّ ْ َو َ َقون ال ُ ُ َّ َمـشرکان دارد که روی سـخن بـا   می بیان

زحیلی، ( کنند است که پس از بستن عهد به طور مکرر آن را نقض میی ایمان بی تقوای بی
پیمـان از  مکـرر نقـض ، با آیـات بعـدی۵۶سیاقی آیه  همبه  با توجه ً ثانیا.)۴٣/١٠: ١۴١٨

 واکنش گونه دو عیتشر موجب )١٠/٢١: تا بی، مراغی؛ ۴/١٠۴: ١۴١٢، مظهری(سوی مشرکان 
  .است دهیگرد) ۵٨ و ۵٧ اتیآ موضوع (آن قبال در یاله دستور و

احکامی ) ۵٨ و ۵٧اعتنایی به پیمان در آیات  اعالن جنگ و بی(این دو دستور الهی 
شکن هستند أیوس شدن از مشرکان عهدفرعی از امر کلی سفارش خداوند به پیامبر در م
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 دسته از مشرکان علنی  گاهی تجلی ویژگی نقض پیمان این؛ زیرا)٩/١۴٢: تا  بی،ابن عاشور(
َّفإمـا  :است و آشکار ِ

ْتثقفـ َ ُ َّ َ َ ْ رب ِىف َ ِا ْ َـ ْفـشرد ْ ِّ َ َ ْ ِ ْمـن ِ ْخلفھـم َ ُ َ ْ ْلعلھـم َ ُ َّ َ َیـذرکون َ ُ ََّ َّ
 )در ایـن ؛)۵٧/ انفـال 

؛ ۴/١٠۴: ١۴١٢، مظهری(کید گشته است أ ت۵۶شکنان در آیه  صورت جنگ با همان پیمان
َّوإمـا شکنی به کنایه و بر اساس امارات قطعی   نیز جواز پیمان گاهی.)١٠/٢١: تا بی، مراغی ِ َ 
َّافن َ ْمـن َ ٍقـوم ِ ْ

ًخیانـة َ َ ْفانبـذ ِ
ِ ْ

ْإلـ َ
ِ
ْ َ

ٍسـواء َ ِ َّإن َ ُّب ال َاهللا ِ ـ ِ
ائنني ُ َا ِ ِ ـ ْ

 )تـشریع گردیـده اسـت)۵٨/ انفـال  
  .)٨/٣١: ١٣۶۴، قرطبی(

نیز بـر » سیره« زیرا ؛کنند یید میأه را ت نیز این دیدگالفظی قرائن پیوسته غیرهمچنین 
 ،قرطبی؛ ٨/٣٠: ١۴٢۵ ،هشام ابن(کند   میشده در سوره انفال داللتارتباط معنایی آیات یاد

یـد ٶایـن آیـات م نـزول نأشـروایـات  ، عالوه بر این.)۵/١۴۴: ١۴٠٩، یطوس ؛۴٠/٢: ١٣۶۴
  .)١/۴٣٠: ١۴١٧، ؛ نووی جاوی٩/١۴٠: ١۴٠٨ ،ابوالفتوح رازی( دیدگاه نخست است

ْوإن  : همـین سـوره۶١ با آیه ۵٨سیاقی آیه  این، هم عالوه بر ِ ُـوا َ َ ِللـسمل َج
ْ َّ ْفـا ِ َ ْج ْکـل َو َهلـا َ َّ َ َ َ ُإنه ِاهللا َ َّ َهو ِ ُالسمیع ُ ِ ُالعلـمي َّ ِ َ

ْ
 )قرطبـی،؛ ٢/٧٠: ١۴٠۴ ،جرجانی؛ ٧/٢٣٠: ١٣٧۴ ، و دیگرانرازییش مکارم 

نقـض (مسلمانان در برابر خیانـت » قابلاقدام مت«یید جواز أدر تای مهم   قرینه)٣٩ :١٣۶۴
: ١٣٧٢ ،طبرسـی( زیرا بر اساس قول مختار در عدم نـسخ؛ مشرکان است) عهد غیر آشکار

و » جـنح«  و معناهای کـاربردی واژگـان از دو مـاده)١/٣٨٠: ١۴١٩ ،؛ فاضل مقـداد١٠/٢۵١
 سـوره ۶١ آیه ،)٢٠٧: تا بیاصفهانی،  اغبر، ٢/۵۴: ١٣٨١ ،قرشی؛ ٢/٣۴٧: ١۴٠٨ ،طریحی(» سلم«

ِللسلم«انفال با کاربرد کلمه 
ْ َّ  ،طبرسـی( شـکن داللـت دارد بـر صـلح بـا مـشرکان پیمـان» ِ

٢: ١٣٧٢/۴٩۶(.  
 افروزی  که پیامد آن جنگ۵٨شکنی مشرکان در آیه  فرض پیمان پیشبر  روشن است بنا

کـه ایـن آیـات بـاز آن. ت دارد بر جواز صلح داللـاست، آیه اخیر در صورت تمایل آنان
بـر حکـم آیـه  توان بنا رود می می» انتظار خیانت«دارند که با همان کسانی که  مقرر می

؛ ۴/٧۴ابـن کثیـر، (در صورت تمایل آنها به صلح آنـان واکـنش مثبـت نـشان داد  انفال ۶١
 کنند یید میأ تسیاقی را ای از روایات تفسیری نیز این هم  پاره.)٩/١۴٣: ١۴٠٨ ،ابوالفتوح رازی

  .)١/٢٩٢: ١٣٧١میبدی، ؛ ٣٢٨ :١٣٧٢طبرسی، (
َّإن بنابراین عبارت  ُّب ال َاهللا ِ ِ

ائنني ُ َا ِ ِ
ْ

 جملـه بـرای تعلیل  ْفانبـذ
ِ ْ

ْإلـ َ
ِ
ْ َ

ٍسـواء َ ِ َو  اسـت 
این تفسیر . با موضوع عبارت اخیر آیه متفاوت است» نقض عهد«مخاطب جمله حکم 
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  .نماید  میمثل بودن نقض عهد از سوی مسلمانان را تبیین نیکی مقابله به به
ٍسواء َعلی«محور   چگونگی ارتباط معنایی قید عدالت،ی بعدیها در قسمت با این » َ

  .گردد  میتفسیر از عبارت اخیر آیه تبیین
  :بر نظریه دوم تفسیر عبارت اخیر آیه این گونه است اما بنا

 جنـگه بـ آغاز ،کننده به عهد مشرکان خیانتشکنی به  پیمان الغای اعالم از پیش«
: ١۴١٢ ،؛ طبـری٢۴١ :١۴١۵ ،واحـدی(»  و خداوند خیانتکاران را دوست نـدارداست خیانت

، ابـن عجیبـه؛ ٢/۴١۴: ١۴١٧ ،فیضی؛ ۵/٣۶٢: ١٣۶۶ ،قمی مشهدی؛  ۴/٨۵٠: ١٣٧٢طبرسی، ؛ ١٠/١٩
١۴٢/٣: ١٩۴١(.  

 که فسخ عهد و شـروع روابـط  خیانت و فریبکاری آن است،در این دیدگاه تفسیری
شـکنی ؛ چه اینکه ایـن اعـالم عهد)١٠/١٩: ١۴١٢ ،طبـری( پیشتر اعالم نگردد ،مخاصمانه

 ،واحـدی( سـازد  مـیورزی در روابـط قـراردادی از مـسلمانان را دور  توهم خیانـت،متقابل
ی عبارت اخیر آیه هشدار بـه مـسلمانان داده شـده أبر این ر  روشن است بنا.)٢۴١: ١۴١۵

  .)۴/٨۵٠: ١٣٧٢ ،طبرسی(است که بدون اعالم قبلی پیمان را نقض نکنند 
نیز بـا پیـروی از ایـن دیـدگاه تفـسیری و بـا ) ی عالمه حلیأمانند ر(در نظریه فقهی 

ماننـد روایـت منقـول از حـضرت رسـول (سـیاقی  فرااستداللی مشابه، به دلیـل روایـی و
و أتها ّی ینقضی مـدّها حتّال یحلقده و عّبین قوم عهد فال یشدمن کان بینه و«:  اکرم
 ،را از عبارت اخیـر روایـت» الزام به اعالم«استناد شده و مفهوم ) »لیهم علی سواءإینبذ 

  .)٩/٣٧٧: ١٣٨۵ ،حلی( البته بدون تصریح در روایت استنباط گردیده است
» الـزام بـه اعـالم«بـا قیـد » خیانـت«رسـد بـا توجـه بـه ارتبـاط معنـایی   مـیبه نظـر

ٍسواء َعلی« فهم دقیق این دیدگاه تفسیری جز با تحلیل عبارت ،شکنی مانپی پذیر  امکان» َ
  .نباشد

پوشـی از  بـا چـشم(به عنوان مقدمه به تفاوت معنایی این دو دیدگاه عمـده تفـسیری 
  :شویم  میشده را یادآوردر معنای عبارت یاد) های تفسیری اندک تفاوت

 برابـری بـا را آنهـا پیمان ،ترسیدی ای بسته پیمان اآنه با که قومی خیانت از اگر ...«
 هـم بـا پیمـان نقـضه بـ علـم در آنهـا و تو تا کن اعالم و (کن نقض و بینداز بسویشان
 بـا یعنـی باشـد عـدل یامعنـه ب شاید  ودارد  نمیهمانا خدا خیانتکاران را دوست) باشید
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پیشگان را دوسـت  یانت همانا خداوند آن خکن رد خودشانه ب و بشکن را پیمان عدالت
: ١۴١٩، اهللا فـضل؛ ۴/١٠۴: ١۴١٢ مظهـری،؛  ٣/۶۴: ١۴١٨، ؛ بیضاوی۵/٢١٩: ١۴١۵، آلوسی(» ندارد
ــایی؛ ۵/١۴۵: ١۴٠٩ ،یطوســ؛ ۴٠۵/١٠ ــالبی٩/١١٣: ١۴١٧، طباطب ــه٣/١۴۶: ١۴١٨ ،؛ ثع ــن عجیب  ،؛ اب

  .)٣/٣۶٠: ١٣٨١ ،قرشی؛ ٢/٣۴١: ١۴١٩
 مبنـای اسـتدالل ایـن .)٢٢٠: ١۴٢٢ ،بن جوزیا( ی اکثر مفسران استأر، تفسیر نخست

 بـه معنـای برابـری اسـت یک رکنـی و» سواء«ی یکی آن است که اصل معنایی واژه أر
میـان عبـارت ، که بسیاری از ایـن دسـته مفـسران و دیگر آن)۴۴٠ـ۴٣٩ :تا ، بیاصفهانی راغب(
 ْفانبذ

ِ ْ
ْإل َ

ِ
ْ َ ٍسواء َ ِ َزیـرا از نظـر آنهـا مخفـی ؛انـد ی قائـل و عبارت اخیر آیه ارتباط معنای 
ای  اعتباری پیمان در نزد مسلمانان پس از نقض ابتدایی مشرکان خود گونه داشتن بی نگه

ماند   می زیرا در صورت عدم اعالم توهم اعتبار عهد همچنان باقی؛مکر و خیانت است
 ،شریزمخـ( و این در حالی است که خیانت از سوی خداوند سبحان نهی گردیـده اسـت

  .)۵/١۴۵: ١۴٠٩ ،یطوس؛ ٢٣١: ١۴٠٧
که در این دیدگاه برای میزان و درجه اجرای نقـض متقابـل هـیچ معیـاری شگفت آن

  .گردد  نمیبرآمده از آیه توصیه
 به کدامین حجت مخاطب عبارت اخیـر آیـه و ًآید که اوال  میحال این پرسش پیش

نیـا قیـد ًثا) ل آیه مـسلمانانمخاطب صدر آیه مشرکان و ذی( گردد؟  میصدر آیه متفاوت
ْفانبذ با چه تحلیلی لغوی از عبارت  »اعتباری عهد اعالم بی«

ِ ْ
ْإل َ

ِ
ْ َ ٍسواء َ ِ َ قابل استنباط 

  است؟
) شـکنی ابتـدایی تناسب نقض متقابـل بـا پیمـان(اما در تفسیر دوم چارچوب خاص 

 و توازن و دوری از افراط و )١٠/۴٠۵: ١۴١٩، اهللا فـضل(تعیین گردیده » اقدام متقابل«برای 
  .)٣/١۴۶: ١۴١٨ ،ثعالبی(  شرط اصلی اجرای قاعده شمرده شده است،تفریط

دو «با آن تحلیل لغوی که اصل معنایی را » سواء«رسد معنای سیاقی واژه   میبه نظر
  سـازگار اسـتًکـامال) »اعتـدال«همراه بـا » فراط و تفریطدوری از ا«(داند   می»رکنی

  .)۵/٢٧٩: ١٣٩٨، مصطفوی(
 خطـاب قرآنـی در تقبـیح ،در این دیدگاه همان طور که پیش از این استدالل کـردیم

ترین هشدار به مسلمانان رعایت عدالت  باشند و مهم  میشکن خیانت تنها مشرکان پیمان
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٢١٧  

 نقض متقابل است که با هدف تشریعی آن که همانا ایجاد توازن حقوق و تکالیف و در
  . سازگاری دارد،سویه است شی یکک جلوگیری از بهره

  گیری نتیجه
وفـای بـه «بخشی دوباره به اصل مقـدس را اعتبار» اقدام متقابل «قرآن کریم قاعده

این کتاب آسمانی در . محور دارد داند که همانند قاعده اخیر مبنایی عدالت  می»عهدی
 واقعی و در بر گرفتنعین گستردن دامنه جواز اجرای این قاعده به فراتر از مقابله با نقض 

محـوری  بـر عـدالت) نقـض حکمـی( شکنی مبتنی بر قرائن قطعی مصداق جدید پیمان
 حقـوق معاهـدات الملـل بـینهر دوی این نـوآوری قرآنـی در نظـام . کید داردأقاعده ت

  .مفقود است
از آیـه » اقدام متقابل«البته مفسران دو رویکرد تفسیری متفاوت برای استنباط قاعده 

و » ای گـزاره تـک« شیوه برداشـت: اند گرفتهبه کار ) نقض حکمی( »انفال«ه  سور۵٨
  .»وارگی معنایی نظام«شیوه تفسیر 

کیـد دارنـد ولـی أبـا نقـض ابتـدایی ت» تقابل«دو رویکرد بر خصوصیت  که هرا اینب
 ) خیانـت و علـی سـواء،خـوف( شـدههای بنیادین آیه یاد اختالف این دو در تفسیر واژه

  .دو دیدگاه متفاوت گشته استموجب ارائه 
سیاق و یـا  یاز از ارتباط معنایی با آیات همن ، معنای هر سه کلمه بیدر دیدگاه نخست

  .گردند  میتفسیر» وفای به عهد«آیات مربوط به 
 »خـوف« داور تعیـین معنـای کلمـه ،دیـدگاه تفـسیری نخـست تفصیل کـه در بدین

اسـت امـا در دیـدگاه دوم » عـرف«) قینـیهـای ی انتظار امری ناخوشایند از روی نشانه(
  .باشند  میکننده معنا شناسی لغوی و دیگر کاربردهای قرآنی مرجع روشنامعن

  بـا فـرض معنـای یـک رکنـی،ی تفـسیری هماننـد تحلیـل فقهـیأهمچنین در این ر
» اعـالم« قیـد ، بـدون ارائـه دلیـل برخاسـته از تحلیـل آیـات،»سواء«از واژه » برابری«

َّإن : با جمله آخر آیه» علی سواء«تقابل مبتنی بر وابستگی معنایی عبارت شکنی م پیمان ِ 
ُّب ال َاهللا ِ

ائنني ُ َا ِ ِ ـ ْ
مخاطب تقبیح ذیل آیه نیـز مـسلمانان خواهنـد .  برداشت گردیده است
 ،»نظـام معنـایی«امـا در شـیوه تفـسیری . شـکنی متقابـل اعـالم نکننـد بود اگـر پیمـان
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دوری از «(دو رکنـی اسـت » سواء«جسته است و معنای واژه  بر، قاعدهمحوری عدالت
در نقــض متقابــل » تناســب«این رعایــت بنــابر. )»اعتــدال«همــراه بــا » افــراط و تفــریط
 زشـت ،در نتیجه هـدف از تـشریع عبـارت آخـر آیـه هماننـد صـدر آیـه. ضروری است

  .ابتدایی مشرکان است» شکنی پیمان«شمردن 
 اسـتناد ،هـا فـرض حکیمانـه بـودن کـاربرد واژه پـیشروشن است در دیدگاه اخیر با 

این . ی به کار گرفته شده استأبرای اثبات ر) داللت سیاق(موضوعی و صدوری آیات 
 تام دارد و از توانـایی کـافی یگستری احکام تشریعی قرآن سازگار ی با مقصد عدالتأر

اهمیت نکته اخیـر . برخوردار است) قاعده نبذ(» اقدام متقابل«در معرفی مصداق نوین 
حـوزه حقـوق   موجـود درکردن خـأل آن است که این نوآوری قرآنی قابل طرح برای پر

  ی استالملل بینمعاهدات 
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  یشناس تابک
  . ق١۴٠٨ العربیه، ةالنهضة  مکتب،، بیروتتیسیر الکریم الرحمنآل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر،  .١
  . ق١٣٢٧ المرتضی، ةکتب، تهران، مالمعجم الوسیطابراهیم مصطفی و دیگران،  .٢
الکتـاب العربـی،  دار، ، بیـروتزاد المـسیر فـی علـم التفـسیرابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمان بن علـی،  .٣

  .ق ١۴٢٢
یر و التنویر، طاهربن ابن عاشور، محمد  .۴   .تا جا، بی ، بیالتحر
  . ق١۴١٩ه،  قاهر،، حسن عباس زکی، مصرالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدابن عجیبه، احمد،  .۵
  .تا جا، بی ، بیالقرآن احکام بن ابوبکر، ابن عربی، محمد بن عبداهللا .۶
  . ش١٣٨٧ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ،، قمترتیب معجم مقاییس اللغهابن فارس، احمد،  .٧
  .ق ١۴٠۴،  التراث العربیءدار احیا، بیروت، المغنیالدین،  ابن قدامه، موفق .٨
  .ق ١۴٠۵ نشر ادب حوزه، ،، قم العربلسانابن منظور، محمد بن مکرم،  .٩
  .تا فروشی مرتضوی، بی ، کتابحکام القرآنازبدة البیان فی ، احمد بن محمد، )مقدس( اردبیلی . ١٠
  دار، بیـروت،ه تحقیق علـی عبـدالباری عطیـ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمآلوسی، سیدمحمود،  . ١١

  .ق ١۴١۵، الکتب العلمیه
  . ق١۴١۵العلمیه، الکتب   دار،، بیروت)تفسیر خازن(التأویل فی معانی التنزیل لباب بغدادی، عالءالدین،  .١٢
  .ق ١۴١٨احیاء التراث العربی،   دار، بیروت،سرار التأویلاانوار التنزیل و  بن عمر، بیضاوی، عبداهللا . ١٣
بـی، ، بیـروت، دار احیـاء التـراث العرجواهر الحـسان فـی تفـسیر القـرآن لرحمان بن محمد،ثعالبی، عبدا .١۴

  .ق ١۴١٨
احیاء التراث   دار،، بیروتالکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم،  .١۵

  .ق ١۴٢٢ ،العربی
  .ش ١٣٧٧دانشگاه تهران، ، ، تهرانحزانذهان و جالء االجالء االجرجانی، ابوالمحاسن،  .١۶
  . ق١۴٠۴نوید، ، ، تهران)فسیر شاهیت( آیات االحکامجرجانی، سیدامیر ابوالفتوح بن مخدوم،  .١٧
  .ق ١۴٠۵ التراث العربی، ءاحیا  دار،، بیروتالقرآن احکامجصاص، احمد بن علی،  .١٨
  . ش١٣٨٩ ،سراء ا،، قمانتظار بشر از دین، جوادی آملی، عبداهللا .١٩
  . ش١٣٧٧ ، اسراء،، قمتفسیر موضوعی قرآن کریم، همو .٢٠
  .تا الفکر، بی  دار،روت، بیتفسیر روح البیانحقی بروسوی، اسماعیل،  .٢١
یر الفتاویابن ادریس، ، حلی .٢٢   .ق ١۴١٠انتشارات اسالمی، ، دفتر قمچاپ دوم، ، السرائر الحاوی لتحر
بـه  ،هعیالـش فقـه مؤسـسة» الفقهیـهع ینـابیال سلسلة«در ، االذهان ارشاد، )عالمه(حلی، حسن بن یوسف  .٢٣

  .)الف(  ق١۴١٠د،یمروار اصغر یعلکوشش 
  . ش١٣٨۵ التراث، ءآل البیت الحیاٶسسة  م،، قمالفقها تذکرة، )عالمه(حلی، حسن بن یوسف  .٢۴
اصـغر  علـیبـه کوشـش ، »سلسلة الینـابیع الفقهیـه«، در الحرامائل الحالل و قواعد االحکام فی مس، همو .٢۵

  .)ب(  ق١۴١٠، هاالسالمی ، الدارهالشیع مروارید، مؤسسة فقه
  .ش ١٣٧٧گنج دانش، ران، ته، قاعده مقابله با خساراتپور، مهراب،  داراب .٢۶
  .ق ١۴١۵، االرشاد، القرآن و بیانه ِاعرابالدین،  درویش، محی .٢٧
ی اسـالمی هـا  بنیاد پـژوهش،، مشهدالقرآن روض الجنان و روح الجنان فی تفسیررازی، حسین بن علی،  .٢٨

  .ق ١۴٠٨آستان قدس رضوی، 
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 مرعـشی اهللاة کتابخانـه آیـ،، قـمحکـامفقه القرآن فی شرح آیات اال، اهللاةالدین سعید بن هب راوندی، قطب .٢٩
  .ق ١۴٠۵نجفی، 

یعة و المـنهج بن مصطفی، ةزحیلی، وهب .٣٠ الفکـر المعاصـر،   دار،، بیـروتالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشر
  .ق ١۴١٨

، ویـلأالکشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل و عیـون االقاویـل فـی وجـوه التزمخشری، محمود بن عمر،  . ٣١
  .ق ١۴٠٧ ،لعربیالکتاب ا داربیروت، 

، بقلم السید العماد الحکیم و الشیخ مـصطفی االسـکندری،  النص الدینیةبحوث فی قرائالسند، محمد،  .٣٢
  . ق١۴٣٠ ، فدکة باقیات و مکتب،قم
  . ش١٣٨٠ فرهنگ نشر نو، ،، تهرانتفسیر سورآبادیسورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد،  . ٣٣
  .ق ١۴١٢الشروق،   دار،، بیروتفی ظالل القرآنسید بن قطب بن ابراهیم شاذلی،  .٣۴
  .ق ١۴٠۴،  نجفی مرعشیاهللاة کتابخانه آی،، قمالمنثور فی تفسیر المأثور الدرالدین،  سیوطی، جالل .٣۵
  .ق ١۴١۶النور للمطبوعات، ٶسسة  م،، بیروتتفسیر الجاللین، همو .٣۶
  . ق١۴٠٧ ،االلفین ة مکتبة، کویت، شرکالجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، عبداهللاّشبر، سید .٣٧
  .ق ١۴١۴ دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، ،، دمشق، بیروتالقدیر فتحشوکانی، محمد بن علی،  .٣٨
  .ش ١٣۶۵ فرهنگ اسالمی، ،، قمالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمد،  .٣٩
  . ق١۴١٨ ، دمشق،، بیروتعراب القرآنِاالجدول فی صافی، محمود بن ابراهیم،  .۴٠
 ،هفی سیرة خیر العباد هو کتاب فی الـسیرة النبویـالرشاد  سبل الهدی و ،محمد بن یوسف،  الشامیصالحی .۴١

  . ق١۴١٨ه، سالمیعلی للشئون االالمجلس اال
  .ش ١٣۶۴ صدرا، ،، تهراناصول فلسفه و روش رئالیسمحسین، طباطبایی، سیدمحمد .۴٢
  . ق١۴١٧، ، دفتر انتشارات اسالمی، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، همو .۴٣
  . ش١٣٧٢ناصرخسرو، تهران، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ابوعلی فضل بن حسنطبرسی،  .۴۴
  .ق ١۴١٢المعرفه،   دار،، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،  .۴۵
میه،  االسـالة الثقاقـ،احمد حسینی، قـم، تحقیق سیدمجمع البحرین و مطلع النیرینطریحی، فخرالدین،  .۴۶

  .ق ١۴٠٨
  .تا جا، بی ، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریممحمد، طنطاوی، سید .۴٧
حمد حبیب قصیر العـاملی، ا، تحقیق و تصحیح التبیان فی تفسیر القرآنحسن،  بن  محمد،)شیخ( طوسی .۴٨

  .ق ١۴٠٩سالمی، عالم االمکتب اال
  .ق ١٣٩١ ،دفتر انتشارات اسالمی، قم، المبسوط فی فقه االمامیه، همو .۴٩
 کتـاب، »“خـوف” و تفاوت آن با “خشیت” قرآنی ۀپژوهشی در معنای واژ«محمود، حسینی، سید طیب .۵٠

  . ش١٣٩٢، بهار و تابستان  ٨ مارۀ ش،قیم
 مکتبـة ،عبدالهادی حکـیم، قـم، تحقیـق سـیدالقواعـد و الفوائـد، )شـهید اول(عاملی، محمد بن مکی  .۵١

  .تا المفید، بی
  .ق ١۴١٢انتشارات اسالمی، ، دفتر ، قموجوه الفروق اللغویهعسکری، ابوهالل و نورالدین جزایری،  .۵٢
یعمرتضی،  الهدی، سید علم .۵٣ یعـة الـی اصـول الـشر ، ، تـصحیح و تعلیـق ابوالقاسـم گرجـی، تهـرانهالذر

  .ش ١٣۴۶دانشگاه تهران، 
 و الحکـم ة للکلم القرآنیـةالموضح: لهیة و المفاتح الغیبیةالفواتح اال بن محمود، اهللاعلوان نخجوانی، نعمة .۵۴

Archive of SID

www.SID.ir



  

دام
ۀ اق
عد
ب قا

ر با
ی د

هش
پژو

ابل
متق

 
...

٢٢١  

  .م ١٩٩٩ دار رکابی للنشر، ،، مصرالفرقانیه
چـاپ ابوالقاسـم خـویی،  سیداهللاةتقریرات درس آی، التنقیح فی شرح العروة الوثقیغروی تبریزی، علی،  .۵۵

  .تا ، بی البیت سسة آلٶ م،قمدوم، 
اض، ، تحقیـق طـه جـابر فیـاض العلـوانی، ریـالمحصول فی علم االصولفخر رازی، فخرالدین محمـد،  .۵۶

  .ق ١۴٠٠، هسالمیمام محمد بن سعود االجامعة اال
  .ق ١۴١٩ و النشر، ةالمالک للطباع  دار،، بیروتتفسیر من وحی القرآنحسین، دمحمد، سیاهللا فضل .۵٧
  .ق ١۴١٧المنار،   دار،، قملهام فی کالم الملک العالمسواطع االفیضی، ابوالفیض بن مبارک،  .۵٨
الکتـاب العلمیـه، منـشورات محمـد علـی   دار،، بیـروتأویـلمحاسـن التالدین،  قاسمی، محمد جمال .۵٩

  .تا بیضون، بی
  . ش١٣٨١الکتب االسالمیه،   دار،، تهرانقاموس قرآناکبر،  علیسیدقرشی بنابی،  .۶٠
  . ش١٣۶۴ناصرخسرو، ، ، تهرانحکام القرآنالجامع القرطبی، محمد بن احمد،  .۶١
 ،، بـه کوشـش حـسین درگـاهی الغرائـبتفسیر کنز الدقائق و بحـررضا، قمی مشهدی، محمد بن محمد .۶٢

  . ش١٣۶۶وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 
  . ش١٣۶٩ اقبال، ،، تهرانةّمواهب علیکاشفی سبزواری، حسین بن علی،  .۶٣
نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی بـه کنوانـسیون بیـع «ربیعی،  مرضیه و کاظمی، محمود .۶۴

  . ش١٣٩١، بهار و تابستان ١، شمارۀ دانش حقوق مدنی ،»های حقوقی خارجی و نظام) ١٩٨٠( ی کاالالملل بین
  .ق ١۴٠٢چاپخانه علمیه، ، ، قم المنیرالتفسیر لکتاب اهللاکرمی حویزی، محمد،  .۶۵
  . ش١٣٧٣ داد، ،، تهرانتفسیر شریف الهیجیالهیجی، محمد،  .۶۶
  .تا عربی، بیاحیاء التراث ال  دار،، بیروتتفسیر المراغیمراغی، احمد بن مصطفی،  .۶٧
  . ق١٣٩٨ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ،، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .۶٨
  .ش ١٣۵٣، فرهنگ اسالمی، ، تهراننظام حقوقی زن در اسالممطهری، مرتضی،  .۶٩
  . ق١۴١٢ رشدیه، ة، پاکستان، مکتبالتفسیر المظهری، مظهری، محمد ثناءاهللا .٧٠
  .ق ١۴٢۴الکتاب االسالمی،   دار،، قمتفسیر الکاشفالجواد، مغنیه، محمد .٧١
  .ش ١٣٨٠،  طالب ابی ابن  مدرسه امام علی،، قمالقواعد الفقهیهمکارم شیرازی، ناصر،  .٧٢
المعـارف فقـه ةدائرمکارم شیرازی، ناصر با همکاری جمعی از اساتید و نویـسندگان حـوزه علمیـه قـم،  .٧٣

  . ش١٣٩٢، مقارن
  .ش ١٣٧۴سالمیه،  دار الکتب اال،، تهرانتفسیر نمونه ،رانمکارم شیرازی، ناصر و دیگ .٧۴
  . ش١٣٧١امیرکبیر، ، ، تهرانبرارسرار و عدة االکشف االمیبدی، احمد بن محمد،  .٧۵
 ،حیـاء التـراث العربـیادار  ،بیـروت ،سـالمجواهر الکالم فی شرح شرائع اال ، محمدحسن بن باقر،نجفی .٧۶

  . ق١٣۶٢
  . ق١۴١٧بیروت، دار الکتب العلمیه، ، ید لکشف معنی القرآن المجیدمراح لبنووی جاوی، محمد بن عمر،  .٧٧
الکتـاب   دار،، بیـروتتفـسیر غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـانالدین حسن بـن محمـد،  نیشابوری، نظام .٧٨

  .ق ١۴١۶العلمیه، 
  . ق١۴١۵، هدار القلم الدار الشامی، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، حمداالحسن علی بن بوا، واحدی .٧٩
چاپ دوم، ، ترجمه محمود مهدوی دامغانی،   تاریخ جنگهای پیامبر؛مغازیواقدی، محمد بن عمر،  .٨٠

  .ش ١٣۶٩ مرکز نشر دانشگاهی، ،تهران
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علی هنجنـی،  سـید، ترجمـه»یالمللـ بـینهمسویی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت «وکل، فیلیپ،  .٨١
  . ش١٣٧٨، ٢۶ـ٢۵ های ماره، شمجله تحقیقات حقوقی

التوزیـع،  النـشر و النمیر للطباعـة و داردمشق، ، احکام الحرب و السالم فی دولة االسالماحسان، هندی،  .٨٢
  . ق١۴١٣

مجلـه ، »عدالت اجتماعی از دیدگاه عالمـه طباطبـاییئله حسن و قبح و مس«یزدانی مقدم، احمدرضا،  .٨٣
  .ش ١٣٨٩، ۵٠ماره ، شعلوم سیاسی
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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(ّ

Archive of SID

www.SID.ir



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٣٣۴  

 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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