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چکیده
معناشناسی روشمند وا گان فقهی قرآن ،نقش بسزایی در درک مراد الهی از معنای آنها دارد .یای از
کارهای ارزشمند آیت لالجوادی آملی در تفسیر تسنیم قاعدهمند کردن روش شناسایی معنای دقیـق
وا گان فقهی است .تفسیر تسنیم برای معناشناسی وا گان فقهی قرآن و کشف مـراد الهـی از معنـای
وا ه ،به سه اصل مهم توجه کرده است )1 :شناسایی معنای لغوی وا ۀ فقهی؛  )2کشف معنای قرآنـی
وا ۀ فقهی؛  )3شناسایی معنای اصطالحی وا ۀ فقهی .در تفسیر تسنیم برایآناه هر اصل به صـورت
روشمند ارائه شود چند قاعدۀ مهم رعایت و درمجموع چهارده قاعده ذیل این سه اصل آمـده اسـت.
در این مقاله دربارۀ این اصو و قواعد صحبت مـیکنـیم تـا خواننـدگان بـا روش درسـت و جـامع
معناشناسی وا گان فقهی قرآن کریم آشنا شوند که یای از ابتاارات علمی آیـت لالجوادی آملـی در
تفسیر تسنیم است.
کلیدواژهها :قواعد معناشناسی ،وا گان فقهی ،تفسیر تسنیم.
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مقدمه

معناشناسی روشمند وا گان قرآن ،نقش بسزایی در تفسیر صحیح قرآن دارد؛ زیرا کشف
مراد الهی از محتوای آیه ،بدون درک درست و روشمند معنای وا گان آیه اماانپذیر نیسـت.
شناسایی معنای دقیق وا گان فقهی ،اهمیت ویژهای دارد؛ چـون آیـات فقهـی ،منبـع اصـلی
شناسایی وظایف شرعی مؤمنان و در حل اختالفهـای فقهـی مـذاهب اسـالمی و ارزیـابی
روایات فقهی ،معیار اصلیاند؛ ازاینرو باید با بهترین روش ممان مفهوم وا گان ایـن آیـات

را شناسایی کرد و بهدست آورد .یای از کارهای ارزشـمند آیـت لالجوادی آملـی در تفسـیر
تسنیم قاعدهمند کردن روش شناسایی معنای دقیق وا گان فقهی است .آیت لالجوادی آملـی
از دانشمندان برجستۀ معارف اسالمی و مفسـران رفانـدیش قـرآن کـریم اسـت کـه آثـار
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متعددی درزمینۀ معارف قرآنی ،فلسفی و روایی دارند .یای از مهمترین آثـار ایشـان ،تفسـیر
تسنیم است .این تفسیر بهروش تفسیری «اجتهادی جامع» تدوین شده است .مـراد از جـامع
بودن ،بهرهمندی مفسر از همۀ منابع صحیحاالستناد در فرآیند تفسیر و استنباط از قرآن اسـت.
از دیدگاه مفسر تسنیم ،منابع تفسیر قرآن عبارتاند از قرآن ،سـنت و عقـل؛ ازایـنرو وی در
تفسیر خود از سه شیوۀ «تفسیر قرآنبهقرآن»« ،تفسیر قرآنبهسنت» و «تفسـیر قـرآنبـهعقـل»
بهره برده است .از این سه شیوه ،مهمترین و پرکـاربردترین روش در تفسـیر تسـنیم ،تفسـیر
قرآنبهقرآن است؛ زیرا از دیدگاه آیت لالجوادی آملی بهترین و کارآمدترین شـیوۀ تفسـیری
قرآن ،که شیوۀ تفسـیری اهـلبیـت :نیـز اسـت ،روش خاصـی اسـت کـه بـه آن تفسـیر
قرآنبهقرآن میگویند« .در این روش ،هر آیه از قرآن کـریم بـا تـدبر در سـایر آیـات قـرآن و
بهرهگیری از آنها باز و شاوفا میشود» (جوادی آملی .)61/1 :1057 ،یاـی از ویژگیهـای
برجستۀ این تفسیر ارزشمند بیان دقیق معنای وا ههای قرآنی است که با استفاده از همه منابع
معتبر به ویژه آیات قرآنی ،معنای هر وا ه و مراد الهی از آن را در هر آیه تبیین نموده است .در

این مقاله ،برای آشنایی با روش آیـت لالجوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم بـرای معناشناسـی
وا گان قرآن ،برای نمونه قواعدی را مـیآوریم کـه ایشـان آنهـا را بـرای شناسـایی معنـای
وا گان فقهی بهدقت رعایت کرده است.

مبحث اول :مفاهیم و مبانی واژهشناسی فقهی در تفسیر تسنیم
پــیش از صــحبت دربــارۀ اصــو و قواعــد معناشناســی وا گــان شــرعی از دیــدگاه
آیت لالجوادی آملی ،الزم است برای شناسایی وا گان فقهـی و مبـانی قواعـد معناشناسـی و
بیان اهمیت ترجمۀ روشمند آنها سه مطلب زیر را تبیین کنیم.
مطلب اول :مراد از واژگان فقهی و انواع آن در تفسیر تسنیم

میکند .باتوجهبه این تعریف ،وا گان فقهی قرآن ،موجود در تفسـیر تسـنیم ،بـه سـه دسـته
تقسیم میشوند )1 :وا گان مرتبط با احاام عمومی فقهی؛ مانند حال و حرام که گاه معنـایی
لغوی آنها درنظر است و گاه همچون اصطالحی شـرعی و فقهـی در قـرآن بـهکار رفتهانـد.
معنای اصطالحی آنها در عرف متشرعه مدنظر است؛  )1وا گان مرتبط بـا تاـالیف فقهـی؛
مانند حج ،زکات ،صالت ،سجده و رکوع که بیشتر بـهمعنای فقهـی بـهکار رفتهانـد و گـاهی
بهمعنای لغوی؛  )0وا گانی که معنای اولیۀ آنها مفهومی عمـومی اسـت؛ ولـی در برخـی از
آیات قرآن بهگونهای بهکار رفتهاند که به یای از احاام فقهی اشاره میکنند یـا فهـم درسـت
آنها در درک حام فقهی آیه تأثیرگذار است و در بیشتذ موارد مفسران در بیان معنـای آنهـا
ِ
مر َة ِل
الح َّج ُ
اختالفنظر دارند؛ برای نمونه ،معنای وا ۀ «اتموا» در آیۀ شریف و َأت ُّموا َ
والع َ
(بقـره )176 /در لغت بهمعنای تمام کردن کاری است که آغاز شده؛ ولی در این آیه ،معنای فقهی
خاصی دارد که ممان است وجوب اتمام حج و عمرهای باشد که با احرام بستن آغاز شده یـا
بهمعنای «اَقیموا» است که یعنی وجوب اقامۀ حج و عمره هم در اصل بـهجا آوردن و هـم در
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ِ
ام ِإلَـی
پایانرساندن آن دو است ،نه فقط بهمعنای ادامه دادن آن نظیـر آیـۀ ثُـ َّم َأتمـوا الصـی َ
اللیل

(بقره/

ِ
ِ
وجـوب ابقـای آن را میفهمانـد
وجـوب اصـل صـوم و هـم
 )195است که هم

(طوسی ،بیتا.)177/1 :
تفسیر تسنیم هر سه دسته را علمی و قاعدهمند بررسی و حتـی بـهمعنای دقیـق وا گـان
دسته سوم نیز توجه کامل کرده است؛ برای نمونه ،آیـت لالجوادی آملـی در بررسـی معنـای
ِ
مر َة ِل (بقره )176 /میگوید:
وا ۀ «اتموا» در آیۀ شریف و َأت ُّموا َ
الح َّج وال ُع َ
«حج یا واجب است یا مستحب؛ ولی به پایان رساندن هـر حـج ،اعـم از واجـب و
مستحب ،واجب است؛ پس حج مستحب نظیر نماز یـا روزه مسـتحب نیسـت کـه
بتوان آن را ناتمام رها کرد ،بلاه مانند اعتااف است که آغاز آن مستحب ،ولی اتمام
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ِ
مرة نظیر گفتن «حجـوا و اعتمـروا»
آن در روز سوم واجب است؛َ ...أت ُّموا َ
الح َّج وال ُع َ

است؛ بنابراین هی ِ
ئت « َأت ِ ُّموا» امر است ،در وجوب ظهـور دارد و اتمـام نیـز اعـم از

اِحداث و ادامه است؛ پس آیه هم بر وجوب اصل حج و عمره و هم بر وجوب اتمام
آندو پس از آغازشان داللت میکند و عمره نسبت به حج ماننـد زکـات نسـبت بـه
نماز است که دو عمل مستقلاند ،اگرچه در حج تمتـع مـرتبط شـدهاند( ».جـوادی
آملی.)01/13 :1057 ،

البته آیت لالجوادی آملی برای شناساندن انواع وا گان فقهی قرآن بر این ناته نیـز تأکیـد
میکند که برخی اصطالحات فقهی در قرآن بهمعنای غیرفقهی بهکار رفته اسـت و نبایـد ایـن
وا گان را فقهی دانست؛ مانند وا ۀ قرضالحسنه که ایشان درباره آن میفرماید:
«مصطلح فقهی قرضالحسنه با مصطلح قرآنی فرق دارد :زیرا قرضالحسنه فقهـی
به مالی گفته میشود که قرض دهنده ما معینی را با قصد اسـترداد نـه رایگـان ،بـه
کسی میدهد؛ خواه عین آن یا مالیت آن در ضمن مالی دیگر بازگردد .روایات فقهی
نیز به همین قرض نظر دارند ولی قرضالحسـنه در فرهنـگ و اصـطالح قرآنـی آن

معنایی جامع دارد و شامل قرضالحسنه فقهی نیز میشود ،زیرا از منظر قرآن کـریم
هر کار خیری که انسان برای خدا انجام میدهـد ،قرضالحسـنه بـه اوسـت؛ خـواه
عبادت مصطلح باشد ماننـد نمـاز و روزه؛ یـا انفـاق مـالی یـا کارهـای خـدماتی و
عامالمنفعه مانند مسجد و مدرسهسازی؛ یا جبهه رفتن و جهاد در راه خدا .باتوجهبه
ایناه قرض گیرنده قرضالحسنه در اینگونه آیات خداست نه مردم .اگر میفرمود
«کیست که به مؤمنان قرضالحسنه دهد» ،معلوم بود مراد قرضالحسـنه متعـارف و
مصطلح فقهی است؛ اما از ایناه فرموده :کیست که به خدا قرض نیاو دهد ،معلـوم
میشود کار خیر یا انفاق مالی که انسان برای خدا انجـام میدهـد رایگـان و بـدون
عوض نیست .بر این اساس خداوند از انفاق رایگان بـه قرضالحسـنه تعبیـر کـرده

مطلب دوم :مبنای قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

همانگونهکه در مبحث دوم این مقاله خواهیم گفت ،تفسـیر تسـنیم بـرای معناشناسـی
دقیق وا گان فقهی قرآن ،چهارده قاعده را ذیل سه اصل کلی رعایت کـرده اسـت .از دیـدگاه
آیت لال جوادی آملی قواعد معناشناسی وا گان بر این مبنا استوارند کـه نبایـد فقـط بـهمعنای
لغوی وا ه بسنده کرد ،بلاه باید معنای تفسیری وا گان فقهی هر آیه را نیز بهگونهای گفت تا
مراد واقعی خدای سبحان از محتوای آیـه روشـن شـود؛ زیـرا معنـای لغـوی ،بیـانگر مـراد
استعمالی وا ه است و معنای تفسیری ،بیانگر مراد جدی خداوند ،و چون مراد جدی مـتالم
حجت و استدال پذیر است ،نه مراد استعمالی (جـوادی آملـی )116/7 :1097 ،و در برخـی
وا گان فقهی ،مراد جدی خدای سبحان غیر از مراد استعمالی است؛ در معناشناسی هـر وا ه
فقهی باید بهگونهای عمل کرد که بتوان مراد جدی خداوند را از وا ۀ فقهی کشف کرد.
آیت لالجوادی آملی برای رعایت این مبنا در تفسیر تسنیم ،ابتدا معنای لغوی وا ه را بیان
میکند .سپس باتوجهبه قواعد تفسیری و قواعد فقهی ،مراد الهـی را از آن بهدسـت مـیآورد.
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البته ایشان در معناشناسی همۀ وا گان قرآن بر این مبنا تأکیـد میکنـد کـه بایـد مـراد جـدی
خداوند را در فرایند معناشناسـی وا ه کشـف کـرد و بسـنده کـردن بـهمعنای لغـوی ،روش
نادرستی است؛ زیرا بهاصطالح اصو فقه ،مراد جدی متالم غیر از مـراد اسـتعمالی اوسـت؛
برای نمونه ،ایشان برای تبیین معنای وا ۀ «اهل بیت» در آیۀ تطهیر میفرماید:
ل البَیت" ازلحاظ استعماالت لغوی مطلق اسـت و مـیتوانـد
«بیتردید ترکیب "اَه َ
بسیاری از وابستگان پیـامبر 6ازجملـه همسـران او را شـامل شـود؛ چنـانکـه
استعماالت قرآنی نیز آن را تأیید میکند؛ لیان بحث لغـوی بـهتنهایی در بـهدسـت
آوردن مراد متالم کفایت نمیکند؛ زیرا متالم در هـر اسـتعمالی حـق دارد ازبـاب
"حاومت" یا "ورود" ،گسترۀ معنای لغوی را توسعه دهد یا مضیق کند و با تایه بر
قرینه بگوید فالن طایفه مراد من نیستند ،اگرچه در محدودۀ داللت لغت هسـتند یـا
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فالن طایفه مقصود من هستند ،هرچند معنای لغوی آنها را دربر نمیگیرد؛ چنانکه
دربارۀ پسر نوح و همسر او چنین شـده اسـت کـه باآناـه هـر دو ازنظـر لغـوی از
اهلبیت نوح هستند ،خداوند به حضرت نوح میفرماید اینهـا اهـل تـو نیسـتند».
(همان)77 /7 :

بنابراین در معناشناسی وا ۀ اهلبیت هرگز سخن فقط در دایرۀ داللت لغـوی یـا عرفـی
ل البَیت» بهکاررفتـه
وا ۀ «اهلبیت» نیست ،بلاه سخن در این است که آیۀ تطهیر و عنوان «اَه َ
در آن ،دایرۀ دیگری دارد و پیامبر 6درصدد تفهیم این ناته بود کـه مـراد جـدی خـدای
سبحان از این لفظ ،غیر از مراد استعمالی است (همان)74 :
آیت لالجوادی آملی در معناشناسی وا گان فقهی نیز بر کشف مـراد الهـی از وا ه تأکیـد
مر ِة ِإلَـی
جدی میکند؛ برای نمونه ،ایشان برای معناشناسی وا ۀ «تَ َمتَّ َع» در آیۀ ف ََمن تَ َمتَّ َع ب ِ ُ
الع َ
الحج ابتدا معنای لغوی آن را میگوید که «تمتع» بهمعنای لذت بردن و بهرهمند شـدن اسـت.
َ
سپس دربارۀ مراد الهی از این وا ه در آیه میفرماید:

«مقصود از تمتع در عمره و حج که از آن به "متعة الحج" تعبیر میشود ،این است که
حجگزار در ماههای حج (شوا  ،ذیقعده و ذیحجه) در میقات بـرای عمـره تمتـع
ُم عح ِرم شود و در ماه طواف ،نماز طواف و سعی را انجام دهد و با تقصـیر از احـرام
خارج شود که از این راه همۀ محرمات احرام ،حتی استمتاع از همسر برای او حال
ِ
مرة" است و این حال بودن تا احرام مجـدد بـرای
میشود و این معنای "تَ َمتَّ َع بال ُع َ

الحج" است( ».جوادی آملی)19/13 :1057 ،
حج ادامه دارد که این معنای " ِإلَی َ

ـع» در ادامـه بـرای شناسـایی
بدینترتیب ایشان پس از اشاره به معنای لغـوی وا ۀ «تَ َمتَّ َ
معنای آن بهروشی عمل کرده است که مراد الهی را از آن کشف کند و فقـط بـهمعنای لغـوی
بسنده نارده است تا روش معناشناسی این وا ۀ فقهی درست باشد.

معناشناسی قاعدهمند و روشمند وا گان قرآن ،نقـش بسـزایی در تفسـیر صـحیح قـرآن
دارد؛ زیرا کشف مراد الهی از محتوای آیه ،بدون درک درست و روشمند معنای وا گـان آیـه
اماانپذیر نیست .معناشناسی روشمند وا گان از دانشهای نوپدیدی است که هم در بخـش
مبانی نظری و هم در قواعد عملی در توجه بسیاری از مفسـران و قرآنپژوهـان قـرار گرفتـه
است .درمیان انواع وا گان قرآنی ،شناسایی معنای دقیق وا گان فقهی بـه دو دلیـل ،اهمیـت
ویژهای دارد .دلیل او این است که گام نخست در فهم متن آیـات فقهـی ،شناسـایی معنـای
دقیق وا گانی است که در حام فقهی آیه تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارند؛ ازاینرو تا معنای
وا گان فقهی آیات بهدرستی شناسایی نشود ،نمیتوان مقصود الهی را از متن آیـه اسـتنباط و
از آنها در تبیین واقعی احاام فقهی اسالم استفاده کرد .چون در قرآن کـریم بـیش از پانصـد
آیه دربارۀ قوانین و احاام اسالمی وجود دارد و بسیارى از آیات دیگر نیز با احاـام اسـالمی
ارتباط دارند ،مفسر قرآن باید با روش معناشناسی وا گان شرعی آیات آشنا باشـد تـا بتوانـد

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

مطلب سوم :اهمیت بررسی قواعد معناشناسی واژگان فقهی قرآن

07

ِ
مطابق مراد الهی را از آیات فقهی بهدست آورد .دلیل دوم این اسـت کـه آیـات
تفسیر دقیق و
فقهی ،منبع اصلی شناسایی وظایف شرعی و در حل اختالفهای فقهـی مـذاهب اسـالمی و
ارزیابی روایات فقهی ،معیار اصلی اسـت؛ ازایـنرو بایـد بـا بهتـرین روش مماـن ،مفهـوم
وا گان این آیات را شناسایی کرد و بهدست آورد.
مبحث دوم :اصول و قواعد شناسایی معنای واژگان فقهی

یای از کارهای ارزشمند آیت ل
ال جوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم قاعده منـد کـردن
روش شناسایی معنای دقیق وا گان فقهی است .تفسیر تسنیم برای معناشناسی روشمند
وا گان فقهی قرآن و کشف مراد الهی از معنای وا ه ،به سه اصل مهم توجه کرده اسـت:
شناسایی معنای لغوی وا ۀ فقهی؛ کشـف معنـای قرآنـی وا ۀ فقهـی؛ شناسـایی معنـای
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اصطالحی وا ۀ فقهی.
در تفسیر تسنیم برای آناه هر اصل به صورت روشمند ارائه شود چهـارده قاعـده ذیـل
این سه اصل آمده است .اصل او و دوم و قواعد ذیل آنها در معناشناسی همۀ وا گان قرآنی
کاربرد دارند و اصل سوم مخت

معناشناسی وا گان فقهی اسـت .تبیـین اصـو عمـومی و

اختصاصی معناشناسـی وا گـان فقهـی در تفسـیر تسـنیم ،بیـانگر ایـن حقیقـت اسـت کـه
آیت لالجوادی آملی همۀ قواعد معناشناسی را در یافتن معنای دقیق وا گـان فقهـی رعایـت
کرده است.
اصل اول :شناسایی معنای لغوی واژۀ فقهی

تفسیر تسنیم برای شناسایی معنای دقیق همۀ وا گان قرآنی به قواعدی توجه کرده است
ِ
شناسایی معنـای لغـوی
که ابعاد مختلف حوزۀ معنایی وا ه را تبیین میکنند .مهمترین قواعد
وا گان فقهی در تفسیر تسنیم بهشرح زیر است.

قاعدۀ اول :توجه به ریشۀ کلمات

نخستین قاعدۀ شناسایی معنای وا ه ،توجه به ریشۀ اصلی آن اسـت؛ زیـرا معنـای همـۀ
مشتقات هر وا های کامال تابع معنـای ریشـۀ آن اسـت .تفسـیر تسـنیم ابتـدا بـه ایـن قاعـدۀ
معناشناسی در تبیین معنای همۀ وا گان فقهی توجه و سپس به رابطۀ معنای لغوی بـا معنـای
فقهی اشاره کـرده اسـت؛ بـرای نمونـه ،در تبیـین معنـای وا ۀ «محصـنات» در عبـارت َو
نات مِن الن ِ
َت َأیعمانُاُم (نساء )14 /ابتدا به این ناته تصریح میکند کـه
ساء ِإالَّ ما َملَا ع
ص ُ َ
ال ُعم عح َ
این وا ه از مادۀ «احصان» است که بهمعنای حفظ کردن است .سپس به رابطۀ معنای لغـوی و
اصطالحی این وا ه اشاره میکند« :زنان همسردار را "محصنات" میخوانند بدینتصور کـه

است( ».همان)196/1 :
ناح َعلَیعه أنع یَطَّ َّو َف بهمـا
َالج َ
همچنین برای تبیین معنای وا ۀ « ُجناح» در آیۀ ف ُ

(بقـره/

 )179ابتدا میگوید این وا ه از ریشۀ «جنح» بهمعنای انحـراف و عـدو از حـق اسـت؛ نظیـر
جنف درمقابل َحنف که بهمعنای انحـراف از صـراط مسـتقیم اسـت .گنـاه را ازآنرو جنـاح
میخوانند که انحراف از حق و عدو از مسیر شرع است .آنگـاه معنـای اصـطالحی وا ه را
نـاح َعلَیعـه أنع
َالج َ
تبیین میکند« :مقصود از نفی جناح از طواف بین صفا و مروه در عبـارت ف ُ
یَطَّ َّو َف بهما ترخی

در انجام دادن این عمل است( ».همان)14/19 :

قاعدۀ دوم :توجه به وجوه معنایی واژه

دومین قاعدۀ شناسایی معنای لغوی وا گان فقهی در تفسیر تسنیم ،بررسی وجوه معنایی
وا ه و تعیین وجه معنایی خاصی است که در آیه بهکار رفته است .مراد از وجـوه معـانی ایـن
است که یک لفظ چند معنا دارد .سیوطی میگوید« :فالوجوه للفظ المشـتر الـذی یسـتعمل
فی عدة معان ،کلفظ االمة [( »]...سیوطی)437/1 :1411 ،؛ یعنی وجوه لفظ مشترکی را گویند
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همسر است که او را حفظ کرده و شوهر داشتن مایۀ نجات و ایمنـی او از فروافتـادن در گنـاه
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که در چند معنا بهکار میرود؛ مانند لفظ «امت» که به سه معنا آمـده اسـت :ملـت ،طریقـت و
مدت .آیت لالجوادی آملی در تفسیر تسـنیم در مـوارد بسـیاری پـیش از گفـتن معنـای وا ۀ
فقهی ،ابتدا به وجوه معنایی آن اشـاره میکنـد ،سـپس میگویـد ایـن وا ه در آیـه براسـاس
کدامیک از وجوه معانی وا ه بهکار رفته است .به دو مثا توجه کنید.
ِ
مثا او  :برای معنای وا ۀ ل ِیطَ هرکُم در آیۀ تیمم ما یری ُد ل ِ
ـر ٍج
جعـ َ
ال لیَ َ
ُ
ُ
ل َعلَـیاُم مـن َح َ
ُ َ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
عمتَ ُه َعلَیاُم ل ََعلَّاُم تَشاُرون (مائـده )6/ابتـدا وجـوه معـانی وا ۀ
ولان یُری ُد لیُطَ ه َرکُم ولیُت َّم ن َ

طهارت را تبیین میکند .در قرآن کریم هم طهارت ظاهری از آلودگیهای آشاار ذکـر شـده
ك فَطَ هر (مدثر )4/و هم طهارت باطنی از پلیـدیهای پنهـان ذکـر شـده،
است ،مانند وثیابَ َ
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مانند آیۀ وإن کُنتُم ُجنُبا فَاطَّ َّهروا (مائـده )6/که به غسل همچون عامل طهارت معنوی اشاره
شده است .سپس دربارۀ وجه معنایی طهارت در عبارت ل ِیُطَ ه َرکُم در آیۀ تیمم میفرماید مـراد
از ل ِیُطَ ه َرکُم طهارت معنوی است ،نه طهارت ظاهری؛ چون روشن است که خاکمـا کـردن

وجوه معانی این وا ه را تبیین میکند .نااح بر دو معنا اطالق میشود .1 :معنای لغـوی یعنـی
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آمیزش؛  .1معنـای اصـطالحی یعنـی عقـد .ظـاهر ایـن اسـت کـه مـراد از ناـاح در جملـۀ

دست و صورت ،سبب طهارت باطنی است .البته ممان است خا همانند آب ،بعضـی آثـار
سودمند را داشته باشد؛ ازاینرو گاهی واجب میشود؛ ولی خاکآلوده کردن چهره و دسـت،
طهارت ظاهری را همراه ندارد (جوادی آملی.)159/11 :1057 ،
مثا دوم :برای بیان معنای وا ۀ نااح در جملۀ والتَ ِ
ناحوا ما نَا ََح آباؤکم م ِ َن النساء ابتـدا

والتَ ِ
ناحوا ما نَا ََح آباؤکم م ِ َن النساء (نساء )17/معنای اصطالحی است ،نـه معنـای لغـوی.
ِ
َـح
اگر نااح لغوی نیز مشمو آن باشد ،بهوسیلۀ روایات است؛ پس جملۀ والتَناحوا ما نَا َ
آباؤکم یعنی انشای صیغۀ عقد نااح با نامادری حرام است؛ حتی اگر نااح بهمعنای لغـوی
صورت نگرفته باشد ،و گذشته از حرمت تالیفی ،علقه زوجیت نامادری کـه حاـم وضـعی

است نیز محقق نخواهد شد؛ بنابراین حام مناوحه پدر به عقد دائمی و عقد موقـت در آیـه
آمده است و حام مناوحه پدر با ملك یمین و تحلیل و به شبهه باید از روایات استفاده شود.
اگر در این آیه ،معنای لغوی نااح مراد باشد« ،ما نَاَح» شامل اقسام نااح دائم ،منقطـع ،ملـك
یمین ،تحلیل و وطی به شبهه و حتی زنا میشود؛ یعنی حرمت نااح با نامادری همۀ اقسـام را
دربر میگیرد (همان.)111 /19 :
قاعدۀ سوم :توجه به معنای حقیقی یا مجازی واژه

یای از ویژگیهای اسلوب بیانی قرآن کریم که نشانۀ بالغت واالی این کتـاب آسـمانی
است ،کاربرد برخی وا گان در معنای مجازی است؛ ازاینرو بـرای شناسـایی معنـای دقیـق
بهکار رفته است یا در معنای مجازی؛ البته همانگونـه کـه آیـت لالجوادی آملـی میفرمایـد:
«اصل در استعما لفظ حقیقت است؛ ازاینرو اگر در یک عبارت معنای حقیقـی و همچنـین
معنای مجازی یک کلمه معلوم باشد و مراد مـتالم معلـوم نباشـد و قرینـهای در بـین یافـت
نشود ،در چنین فضایی لفظ بر معنای حقیقی حمل میشود( ».همـان )51 /6 :ایشـان دربـارۀ
اهمیت توجه به این ناته در معناشناسی وا گان میگوید« :سیرۀ مفسران ادبی بـر آن بـوده و
هست که در استنباط حام ادبی ازلحـاظ حقیقـت و مجـاز لغـوی و فصـاحت و بالغـت و
تشریح فنون گوناگون مجاز مرسل و استعاره ،مجموع آیاتی را که کلمه یا کالم موردبحث در
آنها بهکار رفته است ،فح

و جستوجو مینمایند( ».جوادی آملی )416/1 :1096

تفسیر تسنیم نیز برای کشف معنای دقیق هر وا ۀ فقهـی ،بـه حقیقـی یـا مجـازی بـودن
معنای وا ه توجه کرده و برای شناسایی مراد الهی از وا ۀ مجازی به قرائن موجود در متن آیه
ِ
سـاء
استناد کرده است؛ برای نمونه ،برای معناشناسی وا ۀ «ازواجهن» در آیۀ َو إذا طَ لَّقعتُ ُم الن َ
راضوا بینَهم بِالعمعر ِ
ِ
ِ
وف (بقـره)101 /
ُوه َّن َأنع یَنعا عح َن َأ عز َ
فَبَلَغ َعن َأ َجل َُه َّن فَال تَ عع ُضل ُ
واج ُه َّن إذا تَ َ ع َ ع ُ ع َ ع ُ
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وا ه و کشف مراد الهی از آن باید به این ناته توجه کرد که آیا این لفظ در معنـای حقیقـیاش
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أزواج ُهن» مجازا بهمعنای شوهران آینده بـهکار
ابتدا به این ناته اشاره میکند که «ازواج» در «
َ
رفته است؛ زیرا نااح زن با شوهر فعلی معنا ندارد .سپس به قرینه کشف معنای مجـازی وا ه
اشاره میکند:
«به کار بردن لفظ "ازواج" برای شوهران آینده به عالقۀ "مشارفت" است؛ چون
راض وا
به مردی که در شُ رف ازدواج با زن است ،زوج گفته می شود و از قید إذا ت َ َ
الم عروف که بیان کننده توافق همراه با میل باطنی و به شال پسندیده زن
ب َین َ ُه م ب ِ َ
و مرد است ،به خوبی "ا ِشراف بر نااح" فهمیده می شـود؛ ولـی اسـتعما وا ۀ

ازواج برای شوهرهای پیشین به اعتبار زوجیت گذشته نیز بـه عالقـۀ مشـارفت
ِ
اطالق "بُعول َة" برای شوهران طالقدهنده در جملـۀ وب ُعـول َت ُ ُه َّن
است؛ مانند
ك إن أرا ُد وا إصالحا (بقره )119 /کـه بـه عالقـه گذشـته
أح قُّ ب ِ َر د ه ِ َّن فی ذل ِ َ
َ
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است( ».جوادی آملی)077 /11 :1057 ،
قاعدۀ چهارم :توجه به صیغۀ صرفی واژه

در ادبیات عرب بر این ناته بسیار تأکیـد کردهانـد کـه صـیغۀ صـرفی هـر وا ه موجـب
میشود به معنای لغوی وا ه یک معنای صرفی نیز افزوده شـود؛ بـرای مثـا  ،آوردن وا ه بـا
صیغۀ فعل مضارع ،بر استمرار فعل و هریک از ابواب افعا ثالثی مزید نیز بر معنـای خاصـی
داللت میکند .آیت لالجوادی آملی برایناساس در برخی موارد برای تبیین معنای دقیـق وا ه
به ویژگی صرفی وا ه نیز اشاره میکند و ناات تفسـیری آن را بهصـراحت میگویـد؛ بـرای
نمونه ،ایشان در تفسیر جملۀ ألَّذی َن یُنفِقونَ أموال َُهم  ،...که دربارۀ انفـاق اسـت ،بـا اشـاره بـه
ویژگیهای صرفی دو وا ۀ «ینفقون» و «اموالهم» ناات خاصی را دربـارۀ معنـای تفسـیری و
دقیق این وا گان میگوید:

خدای سبحان همانگونهکه عدهای را دائم در نمـاز مـیدانـد ألَّـذی َن هُـ م َعلـی
َصالت ِ ِهم دائِمون (معارج )10/دربارۀ انفاق نیز برخی را منفق همیشگی مـیدانـد؛

زیرا در آیات انفاق ،نوعا کلمۀ «اموا » بهصورت جمـع اسـت :ألَّـذی َن یُنفِقـونَ
أموالَ ُهم ( ...بقره .)161/همچنین در آیاتی که لسان نهی دارند ،کلمۀ «صـدقات»
ِ
ِ
المن واْلذی (بقره )164/در این موارد،
جمع آمده است :التُبطلوا َص َدقاتاُم ب ِ َ
جمع (الَّذی َن) درمقابل جمع (أموال َ ُهم) آمده است؛ ولی حام آیـه صـرفالوجود
نیست ،بلاه طبیعت ساریه است؛ زیرا از فعـل مضـارع اسـتفاده شـده کـه مفیـد
استمرار است؛ پس مراد از «ألَّذی َن یُنفِقون» کسانی نیست که در عمرشان یك بـار
شبانه ،بار دیگر روزانه ،یك بار پنهان و بار دیگر علنی انفاق میکنند ،بلاه مقصود
کسانی است که انفاق برای آنها ملاه شده اسـت و فعـل مضـارع بـر آن داللـت
میکند؛ پس انفاق در شب و روز و نهان و آشاار ،کنایه از دوام انفـاق اسـت ،نـه
پنهانی و یای را علنی انفاق کنند و بخواهند به حضـرت امیـر مؤمنـان 7تأسـی
کنند؛ زیرا در آن مقطع تاریخی ،همۀ دارایی حضرت علی 7چهار درهـم بـود و
اینگونه انفاق کرد (همان.)713/11 :
اصل دوم :کشف معنای قرآنی واژۀ فقهی

برای شناسایی بار معنایی وا گان فقهی قرآن ،توجه به معنای لغـوی کفایـت نمـیکنـد،
بلاه باید به روش کاربرد وا ه در قرآن کریم نیز توجه کرد .آیت لالجوادی از ایـن روش هـم
برای تفسیر آیاتاالحاام و هم برای معناشناسی وا گان فقهی ،بسـیار اسـتفاده کـرده اسـت.
ایشان برای شناسایی معنای قرآنی وا گان به هفت قاعدۀ مهم و کاربردی توجه کـرده اسـت:
توجه به قیود وا ۀ فقهی در آیه؛ توجه به سیاق آیهای که وا ۀ فقهی در آن قرار دارد؛ توجه بـه
آیات مشابه لفظی و معنایی؛ توجه به وا گان همنشـین وا ۀ فقهـی؛ توجـه بـه سـیاق آیـات
مجاور؛ توجه به مای یا مدنی بودن آیۀ مشتمل بر وا ۀ فقهی؛ توجه به روایـات تفسـیری کـه
معنای قرآنی وا ۀ فقهی را از زبان پیشوایان دین گفتهاند.

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

ایناه افرادی چهار درهم را قسمت کنند و یاـی را شـب ،یاـی را روز ،یاـی را
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قاعدۀ اول :توجه به سیاق آیهای که واژۀ فقهی در آن قرار دارد

مهمترین قاعده در تفسیر تسنیم برای شناسایی معنای قرآنی وا گـان فقهـی ،توجـه بـه
سیاق آیه است .مراد از سیاق آیه ،جهتگیری کلی جمالت آن اسـت .توجـه بـه سـیاق آیـه،
دامنۀ معنای لغوی را وسیع یا مضـیق و معنـای متناسـب را از معـانی متعـدد در کتـب لغـت
مشخ

میکند .برای شناسایی سیاق آیه باید با بررسی منطوق و مفهـوم آیـه ،جهـتگیری

محتوای آن را تبیین کرد .مفهوم و منطوق یای از مباحث داللت الفاظ است .منطـوق معنـایی
است که مستقیم از کالم میفهمیم و موضوع آن در جمله آمده است .مفهوم معنایی است کـه
در کالم نیامده است؛ ولی باتوجهبه ساختمان ترکیبی آن فهمیده میشود و موضوع آن نیـز در
جمله نیامده است .مفهوم را به موافق و مخالف تقسیم میکنند (مظفر ،بیتا.)135 /1 :
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آیت لالجوادی آملی برای شناسایی سیاق آیه و استفاده از سیاق در تبیین معنای وا گـان
فقهی آیه ،قبل از هرچیز به منطوق و مفهوم آیه اشاره کـرده اسـت؛ بـرای نمونـه ،در آیـۀ َو
ِ
ِ
ِ
نات مِن الن ِ
راء ذلِاُـ عم َأنع
ساء ِإالَّ ما َملَا ع
َت َأیعمانُاُ عم ک َ
ص ُ َ
تاب لال َعلَـیعاُ عم َو ُأحـ َّل لَاُـ عم مـا َو َ
ال ُعم عح َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ور ُه َّن فَری َضـة ...
وه َّن ُأ ُج َ
تَبعتَغُوا ب ِ َأ عموالاُ عم ُم عحصنی َن غَیع َر ُمسافحی َن ف ََما عاستَ عمتَ ععتُ عم بِه منع ُه َّن فَآتُ ُ
(نساء )14/برای معناشناسی وا ۀ «استمتعتم» بر ضرورت توجه ویژه به مفهوم و منطـوق آیـه
تأکید کرده است:
«منظور از "استمتاع" در جملۀ ف ََم ا است َمت َعت ُم ب ِهِ م ِن ُه ن خصـوص ناـاح منقطـع
است .مؤی د این سخن اوال محفوف بودن این جمله به دو امر مالی است :قبل آن
ُجور ُه ن  ،و ازمیان نااح دائم
اَن ت َبت َغوا ب ِاَموال ِا ُم آمده است و بعد از آن
فآتوهن ا َ
َّ
و منقطع ،قوام نااح منقطع به ما اسـت و ذکـر اجـرت در آن الزم اسـت و بـا
اجرای صیغۀ عقد موقت ،چه مقاربت بشود یا نشود ،شوهر باید همۀ اجرت زن
را بدهد؛ اما در عقد دائم ،ذکر مهر مقو م آن نیست و اگر ذکر نشود ،اصـل عقـد
نااح صحیح است؛ ثانیا مراد از "استمتاع" در جملۀ مزبور ،معنای اصـطالحی

آن ،یعنی ازدواج موقت است ،نه معنای لغوی؛ یعنی مطلق بهرهبرداری و انتفاع؛
زیرا جملۀ یادشده منطوقا و مفهوما در مقام تحدید است؛ بدین معنا که اخذ مهر
ازحیث وجود و عدم مترتب بر استمتاع است؛ یعنی اگر استمتاع حاصـل شـد،
تمام مهر ثابت میشود؛ وگرنه مهری نیست و این برخالف احاام ناـاح دائـم
است که پرداخت مهریه در آن درگرو عقد و مباشـرت اسـت کـه بـا مباشـرت
عقـد پرداخـت
(آمیزش) پرداختن تمام مهر بر شوهر واجب میشود و با نفس
ع
نصف مهر؛ هرچند هـیچگونـه تمتعـی حاصـل نشـود؛ امـا در ازدواج موقـت،
پرداخت اجرت دائرمدار استمتاع اصطالحی ،یعنی عقد متعه اسـت و بـه مجرد
عقد متعه ،همۀ اجرت مستقر میشود( ».جوادی آملی)171 /19 :1057 ،

دومین قاعده ،بررسی قیود خاصی است که برای وا ۀ فقهی در آیه آمـده و شناسـایی آن
دسته از قیود وا ه است که از آیه حذف شده و حذفشـان موجـب مطلـق شـدن معنـای وا ه

میشود .نمونۀ توجه به قیود ذکرشده در آیه برای تبیین معنای وا گان فقهی در تفسیر تسـنیم
ل
بوهن در آیۀ  111سـورۀ بقـره
قر ُ
چنین است .آیتالجوادی آملی برای تبیین معنای وا ۀ والتَ َ

ِ
ـوه َّن َحتَّـی
َك َع ِن ال َعمحی ِ ُق ع
َو یَ عسئَلُون َ
سـاء فـی ال َعمحـی ِ َو ال تَق َعربُ ُ
ل ُه َو َأذى فَا ععتَ ِزلُوا الن َ
وه َّن م ِ عن َحیع ُ َ
بوهن نفی مطلـق
قر ُ
یَطع ُه عرنَ ف َِإذا تَطَ َّه عرنَ فَ عأتُ ُ
ث أ َم َرک ُُم ل ُ
ال میفرماید« :مراد از والتَ َ
ِ
المحی است( ».همان .)165 /11 :ایشـان بـا
معاشرت با زنان نیست .گواه این مدعا قید فی َ
اشاره به این قید نتیجه میگیرد که فرمان «اعتزا » و تر مباشرت با زنان در ایام عادت ،کنایـه
از تر آمیزش جنسی است ،نه مطلق کنارهگیری از زنان.

نمونۀ توجه به قیود حذفشده در آیه برای تبیین مراد الهی از معنـای وا گـان در تفسـیر
ِ
ـب ل َُهـن در آیـۀ
تسنیم اینگونه است که آیت لالجوادی آملی برای تبیین معنای عبارت ما کُت َ
ِ
 115سورۀ نساء َو یستفعتونَ َ ِ
ال یُفعتیاُ عم فی ِه َّن َو ما یُتعلی َعلَیعاُ عم ف ِی ال ِعا ِ
تاب فی
َع َ ُ
ك فی النساء ق ُِل ل ُ

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

قاعدۀ دوم :توجه به قیود واژۀ فقهی در آیه
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ِ
ِ
ِ
وه َّن میفرماید:
ب ل َُه َّن َو تَ عرغَبُونَ َأنع تَنعا ُح ُ
تامی النساء الالَّتی ال تُ عؤتُون َُه َّن ما کُت َ
یَ َ

ِ
ب لَ ُهن باتوجهبه حذف متعلق کـه نشـانۀ عمـوم اسـت ،همـۀ حقـوق
«مراد از ما کُت َ
طبیعی زنان است که به آنان داده نمیشـود؛ چـون نظـام تشـریع بـا نظـام تاـوین

هماهنگ است ،باید همۀ حقوق طبیعی که ساختار خلقت الهـی بـرای زن رقـم زده
است ،در مسائل فقهی و حقوقی ملحوظ گردد .این اصل جامع ،مسـائل اجتمـاعی،
اقتصادی ،فرهنگی و مانند آن را نیز شامل میشود( ».همان)04 /11 :
قاعدۀ سوم :توجه به واژگان همنشین واژۀ فقهی

یای از مهمترین قواعدی که امروزه زبانشناسان در فهم معنای متون به آن توجـه ویـژه
میکنند ،تایه بر روابط همنشینی وا گـان اسـت .در ایـن قاعـده باتوجهبـه ارتبـاط معنـایی
وا گانی که کنار یادیگر در یک جمله قرار میگیرند ،حوزه معنـایی وا ه را تبیـین میکننـد.
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آیت لالجوادی آملی نیز در تفسیر تسنیم برای شناسایی معنای قرآنـی وا گـان فقهـی توجـه
بسیاری به وا گان همنشین با وا گان فقهی کرده و با اشاره بهمعنای وا گان همنشـین ،مـراد
الهی را از وا ۀ فقهی آیه بیان کرده است؛ برای نمونه ،برای تبیین معنـای «عـاکف» در دو آیـۀ
قرآن کریم باتوجهبه وا گان همنشین در هر آیه ،معنای خاصی را برای ایـن وا ه در هـر آیـه
ذکر کرده است؛ برای مثا  ،در آیۀ وإذ جعلنا البیت مثابة للنـاس وأمنـا واتخـذوا مـن مقـام
إبراهیم مصلی َوعهدنا إلی إبـراهیم وإسـمعیل أن طهـرا بیتـی للطـائفین والعـاکفین والرکـع
السجود (بقره )117 /چون وا ۀ عاکف کنار وا ههای الطائفین ،الرکع و السـجود آمـده اسـت،
برای تبیین معنای این وا ه میفرمایـد« :در مسـجدالحرام ،گروهـی درحـا طواف و عـدهای
مشغو نماز هستند .برخی نیز فقط کعبه را نگاه و زیارت میکننـد؛ زیـرا نظـر بـه کعبـه هـم
عبادت است؛ پس مراد از عاکفان در آیه ،مجاوران مسجدالحراماند که درحا اعتااف یا نظـر
کردن به کعبهاند .سپس دربارۀ معنای عاکف در آیۀ سواء العاکف فیه والباد میگویـد مـراد از

عاکف در اینجا کسانیاند که در ماه مقیماند و اهلماه ،نه بهمعنای معتاف یـا نـاظر کعبـه».
(همان )773 /6 :زیرا عاکف در اینجا با همنشین «الباد» است که یعنی مسافرانی کـه بـه ماـه
عزیمت میکنند.
نمونه دیگر ،معنای وا ۀ «فاحشه» در آیـات قـرآن کـریم باتوجهبـه همنشـینی یـا عـدم
همنشینی فعل «کان» است .آیت لالجوادی آملی دربارۀ معنـای ایـن وا ه در آیـات مختلـف
قرآن میگوید" « :فاحشه" در قرآن دو گونه بهکار رفته است .در بسیاری از آیات بدون فعـل
«کان» است؛ نظیر والَّذین اِذا فَعلوا ِ
فاحشَ ة اَو ظَ لَموا اَنف َُس ُهم (آ عمران .)107 /در برخـی
َ
َ
آیات همراه «کان» است که بیانگر عملی است که سابقۀ زشتی دارد :هم در شرایع گذشـته بـد
ِ
وساء َسبیال (اسراء )01/که هم در جاهلیت و هم در ادیان گذشـته بـد بـوده اسـت»
فاحشَ ة
َ
(همان.)113/19 :
قاعدۀ چهارم :توجه به سیاق آیات مجاور

چهارمین قاعده ،توجه به سیاق آیات مجاور است؛ زیرا مفهوم و منطوق آیات قبل و بعد
از آیه ،بر تامیل مفهوم آیه تأثیر میگذارند .آیت لالجوادی آملی برای شناسایی معنای قرآنـی
وا گان فقهی در برخی موارد به سیاق و محتوای آیات مجاور نیز اشـاره کـرده اسـت؛ بـرای
نمونه ،ایشان در تفسیر تسنیم برای معناشناسی وا ۀ طعام در آیۀ  7سورۀ مائده العیَـ عو َم ُأ ِحـ َّل
ِ
ِ
عاماُ عم ِح ٌّل ل َُه عم که بیانگر حام فقهـی
لَا ُُم الطَّ ی ُ
عام الَّذی َن ُأوتُوا العا َ
بات َو طَ ُ
تاب ح ٌّل لَاُ عم َو طَ ُ
خوراکیهای مجاز اهلکتاب برای مسلمانان است ،باتوجهبه سیاق آیه و سیاق آیات مجـاور
آن ثابت کرده است که منظور از طعام فقط حبوبات نیست.
«برخی از فقهای بزرگوار «طعام» را به استناد لغت اهل حجـاز خصـوص حبوبـات
مانند برنج و گندم دانستهاند( .نجفی ،بیتا )40/6:ولی بر پایه شـواهد داخلـی آیـه،

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

قربُوا الزنی اِنَّ ُه کانَ
بوده است و هم خردمندان هر قومی آن را بد میدانستهاند؛ مانند زنا والتَ َ
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طعام حال نمیتواند خصوص حبوبات باشد زیرا اسناد طعام به اهل کتـاب و نیـز
اسناد آن به مسلمانان مصحح میطلبد .چیـزی کـه بـه عنایـت پروردگـار از زمـین
میروید یا به تولید و توالد از حیوان قبلی متولد میشود ،به امـت خـاص یـا ملـت
مخصوص استنادی ندارد؛ یعنی گندم یا جو یا برنج را نمیشود گفت گندم یهودی،
جو مسیحی و برنج مسلمان؛ اما مذبوح یا مطبو را که صـنعت ویـژه در آن اعمـا
میشود میتوان گفت طعام فالن شخ

یا غذای فالن امت یا کشـتار فـالن ملـت،

بنابراین ،ظاهر تعبیر (طَ عاماُم) و (طَ عام الَّذین اوتوا ِ
الاتاب) همان مطبو و مذبوح
َ
ُ
ُ
آنان است ،به شالی که نمیشود اینگونه از مصادیق را از عمـوم یـا اطـالق دلیـل
حلیت خارج کرد( ».همان)73/11 :

سپس آیت لالجوادی آملی باتوجهبه سیاق آیات مجاور آیۀ  7سورۀ مائده میگوید:
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«سیاق آیات مجاور آیۀ موردبحث نیز دربارۀ حلیت و حرمت گوشتها اسـت.
در آی ۀ نخست سورۀ مائده خدای سبحان فرمود :ا ُِح لَّت ل َاُم ب َهی َم ُة اال َنعامِ اال
ما ی ُتلی َع ل َیاُم سپس در آیۀ سوم ایـن سـوره ،اقسـام گوشـتهـای حـرام را
الم یت َ ُة و  ...و سرانجام اقسام گوشتهای حال را ذکـر
برشمردُ :ح ر َم ت َع ل َیا ُ ُم َ
کرد؛ پس به ظهور وحدت سیاق آیات م جاور با آیۀ موردبحث نیز مراد از طعام،
ذبیحه و مواد پختنی است ،نه خصـوص حبوبـات .البتـه اگـر دلیـل متقنـی در
روایات برای تخصی
تخصی

عموم قرآن یا تقیید اطـالق آن یافـت شـود ،حاـم بـه

یا تقیید میشود( ».همان)73/11 :

قاعدۀ پنجم :توجه به آیات مشابه لفظی و معنایی واژۀ فقهی

تفسیر تسنیم در بیشتر موارد برای تفسیر قرآنبهقرآن عبارات آیه به آیاتی اسـتناد میکنـد
که اشترا لفظی یا معنایی دارند و برخی وا ههای آیـات مف ِ
سـر و مف َسـر ،مشـترک لفظـی و
معنایی هستند که باتوجهبه کیفیت کاربرد وا هها در آیه ،آیۀ دیگر را تفسیر میکند .ایشـان در

کاربرد این روش تفسیری در معناشناسی وا گان به این ناته مهم توجه ویژهای میکننـد کـه
باید از آن دسته از آیات مشابه لفظی و معنایی استفاده کرد که سیاق آیـۀ ِ
مفسـر بـا سـیاق آیـه
ُـروء» در آیـۀ  119سـورۀ بقـر َو
َ
مفسر یاسان باشد؛ بـرای نمونـه ،دربـارۀ معنـای وا ۀ «ق ُ
ُس ِهن ثَالثَ َة قُر ٍ
ِ
وء میگوید:
الع ُمطَ ل ُ
ص َن ب ِ َأنعف َّ
َّقات یَتَ َر َّب ع
ُ
مراد از (ثَالثَة ق ُُروء) که زمان عده را بیان میکند ،سه طُ هر است نـه سـه حـی

؛ بـه

ـدت ِ ِهن کـه
ساء فَطَ لقو ُه َّن لِعِ َّ
شهادت آیه او سوره طالق یاأیُّ َها النَّبی إذا طَ لَّقتُ ُم الن َ
طالق را در حا طهر جایز میدانـد نـه در حـا حـی

ـدت ِ ِهن)
 ،زیـرا «الم» در (لِعِ َّ

بهمعنای نزد و وقت است؛ مانند «الم» در آیه أقِم ِ الصال َة ل ِ ُدلو ِ الشَّ ِ
مس إلی غ ََس ِ
ـق
َّ
اللَیل) ( اسراء 59/و مراد از «عده»« ،طُ هر» است ،چون به اتفاق فقها ،طالق در حا

در این مثا برای تبیین معنای وا ۀ «ق ُُروء» در آیۀ  119سورۀ بقره ،به آیۀ نخسـت سـوره
طالق استناد کرده است که سیاق آیه و محتوای آن با سیاق آیۀ  119سوره بقره یاسان است و
هر دو آیه مدت عدۀ طالق را تبیین میکنند.
قاعدۀ دیگری که تفسیر تسنیم برای استفاده از آیات مشابه در معناشناسی وا گان فقهـی
رعایت کرده است ،توجه به سبک بیانی قرآن در آیات مشابه معنایی است؛ برای نمونه ،بـرای
ِ
ِ
ِ
َ
ـر
ـر َو ال َعمیعس ُ
تبیین معنای کلمۀ «فَاجتَنبوه» در آیۀ  73سورۀ مائده یا أیُّ َها الَّذی َن َآمنُوا إن ََّما ال َعخ عم ُ
طان ف ِ
ِ
وه ل ََع َّلاُ عم تُفعل ِ ُحونَ میگوید:
َو عاْلَن
الم ِر عج ٌس م عن َع َم ِل الشَّ یع ِ ع
عصاب َو عاْلَ عز ُ
ُ
َاجتَنبُ ُ
«امر "فَاجتَنِبوه" در وجوب ظهور دارد و داللتش بر حرمت خمـر و میسـر ،بـیش از

داللت نهی صریح است؛ زیرا خداوند گاهی بهطورمستقیم از کاری نهی میفرماید؛
مانند والتَأکُلوا اَمولَاُم بَینَاُم بِالباطِل  1و زمـانی بـهجهت اهمیـت موضـوع ،از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بقره.111 /

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

حی

 ،بدعت و باطل است( .همان)171 /11 :

71

قربـوا مـا َ الیَتـیم  1و آیـۀ
نزدیك شدن به "منهیعنه" نهی میکند؛ نظیر آیۀ والتَ َ
قربُوا الزنی  2و هنگامی هم بـه اجتنـاب از آن فرمـان مـیدهـد؛ ماننـد آیـۀ
والتَ َ

ِ
جس م ِ َن االوثان  3و آیۀ واجتَنِبوا قَو َ الزور  4اثر امـر بـه اجتنـاب
فَاجتَنبُوا الر َ
مانند نهی از قرب است؛ درنتیجه این امر قویتر از نهی مسـتقیم و نهـی از نزدیـك
شدن است؛ چون هم بر نهی و هم بر دور شدن داللت میکند( ».همان)471 /10 :

در این مثا  ،آیت لالجوادی آملی با بررسی سـبک بیـانی قـرآن کـریم در نهـی از عمـل
نادرستی به این حقیقت اشاره کرده است که هرگاه خداوند میخواهـد بهشـدت از ارتاـاب
عمل نادرست نهی کند ،از فعل امر «اجتنبـوا» اسـتفاده میکنـد؛ بنـابراین معنـای دقیـق وا ۀ
«ف ِ
وه» حرمت شدید استفاده از خمر و میسر و ضرورت اجتناب از آنهاست.
ع
َاجتَنبُ ُ
قاعدۀ ششم :توجه به مکی یا مدنی بودن آیۀ مشتمل بر واژۀ فقهی
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از فروع دین فقط نماز در ماه واجب شد و احاام دیگر شرعی ،مانند زکات و روزه در
مدینه؛ ازاینرو آیت لالجوادی آملی برای تبیین معنای دقیـق وا گـان فقهـی ،بـهجز وا گـان
مرتبط با احاام نماز ،تأکید میکند که باید به مای یا مدنی بودن سوره توجه کرد .اگر سـوره
در ماه ناز شده باشد ،معنای لغوی وا ه درنظر است .اگر در مدینه ناز شده باشد ،اصل بـر
این است که وا ه بهمعنای اصطالحی فقهی است؛ بـرای نمونـه ،ایشـان دربـارۀ معنـای وا ۀ
عـراکِع ِی َن میگویـد
زکات در آیۀ  40سورۀ بقره َو َأق ِی ُموا ال َّعص َ
ال َة َوآتُوا ال َّعزکَا َة َو عارک َُعـوا َم َ
ـع ال َّ
مراد از زکات در این آیه ،همان زکات مالی واجب یا اعم از زکات مالی واجب و مسـتحب و
همچنین زکاتهایی که پرداخت آن واجب کفایی است (نظیر انفاقی که سبب نجات انسـانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1انعام.22/
 .2اسراء.01/
 .3حج .03/

 .4نحل.33/

از خطر مرگ میشود)؛ زیرا سورۀ بقره در مدینه و پس از تشایل حاومت اسالمی ناز شده
است (همان)119 /4 :؛ ولـی دربـارۀ معنـای وا ۀ زکـات در آیـۀ  4سـورۀ مؤمنـون (ماـی)
والَّذین هم لِلز ِ
کاة فاعِلون میگوید مراد از زکات در این آیه ،صدقههای استحبابی اسـت؛
َ ُ َّ
زیرا زکات واجب در مدینه واجب شد ،نه در ماه .تعبیر «فاعل زکات» در برخی آیات ماـی
نیز بهمعنای تزکیۀ نفس یا صدقات مستحب است .سـپس در تبیـین ایـن برداشـت از معنـای
زکات چنین استدال میکند که قرآن کریم کسانی را که در ماـه خواهـان جنـگ بـا ظالمـان
مهاجم بودند ،به اقامۀ نماز و دادن زکات سفارش کرد .مـراد از زکـات ،صـدقات اسـتحبابی
است؛ زیرا زکات واجب که به نُه چیز تعلق میگیرد ،در مدینه واجب شده است ،نه در ماـه؛

مستحب است (همان.)746 /17 :
قاعدۀ هفتم :توجه به روایات تفسیری مرتبط با معنای واژۀ فقهی

برای معناشناسی وا گان فقهی ،عالوهبر بررسی سیاق آیه و قرائن درونی آن باید قـرائن
بیرونی را نیز بررسی کرد که به تفسیر و تبیین معنای وا ه فقهی ارتباط دارند .مهمترین قرائن
بیرونی مرتبط با معناشناسی وا گان که در تفسیر تسنیم بهکار رفتهاند ،روایات فقهی است که

ناظر بهمعنای وا ه فقهی بهکاررفته در یک آیه هستند .آیت لالجوادی آملی در تفسـیر تسـنیم
توجه ویژهای به روایات تفسیری کردهاند .ایشان دربارۀ اهمیت استفاده از روایات در تفسـیر
آیات فقهی قرآن کریم میفرماید:
«قرآن و عترت همتای هـمانـد و علـوم مسـتودع در قـرآن هماننـد علـوم َو عحیـانی
معصومان :منشأ الهی دارند؛ ازاینرو از هرگونه جهـل ،سـهو ،نسـیان و خطـا در
تطبیق مصون هستند .تبیین احاام و ِحاَم قرآن را گاهی خود قرآن انجام میدهـد و
زمانی قرآنهای ناطق ،یعنی اهلبیت عصمت و طهارت :و با رجوع به این ذوات

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

بنابراین زکات در آیۀ والَّذین هم لِلز ِ
کاة فاعِلون نیـز بـهمعنای تزکیـۀ نفـس یـا صـدقات
َ ُ َّ

70

قدسی ،احاام الهی بهصورت مبسوط روشن میشود( ».همان)454 /11 :

آیت لالجوادی آملی برای معناشناسی وا گـان فقهـی باتوجهبـه روایـات تفسـیری بـر
رعایت دو ناتۀ مهم تأکید میکند .نخست آناه برای معناشناسی وا گان در درجـۀ او بایـد
به روایات تفسیری رجوع کرد که بهصراحت به تبیین معنای لغات قرآن پرداختهاند؛ ازاینرو
َ ِ
ور ُ
ـر َأ ٌة َو لَـ ُه َأ ٌ
ل یُ َ
ایشان برای معناشناسی وا ۀ «کالله» در عبارت ِإنع کانَ َر ُج ٌ
ث کَاللَة أو عام َ
ِ ٍ ِ
َأ عو ُأ عخ ٌ ِ
ـد ُس در آیـۀ  11سـورۀ نسـاء ،ابتـدا بـه روایتـی از پیـامبر
الس ُ
ت فَلاُل واحد منع ُه َمـا ُّ
اکرم 6استناد میکند .در این حدیث ،راوی از پیـامبر اکـرم 6میپرسـد مـراد از کاللـه
چیست و پیامبر بهصراحت میفرماید منظور کسی است که فرزند و پدر ندارد( .همان).
دومین ناته این است که از روایات تفسـیری درصـورتی میتـوان بـرای تفسـیر آیـه و
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شناسایی معنای وا گان آن استفاده کرده که با سیاق آیه تعارض نداشته باشـد؛ بـرای نمونـه،
ایشان برای تبیین مقصود خداوند از عبارت أیاما معدودات در آیات یـا َأیهـا ال ِ
َّـذی َن َآمنُـوا
ُّ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ـن کـانَ
ب َعلَی ال َِّذی َن م ِ عن قَبعلِاُ عم ل ََعلَّاُ عم تَتَّقُونَ َأیَّامـا َم عع ُ
ـدودات ف ََم ع
ام کَما کُت َ
ب َعلَیعا ُُم الصی ُ
کُت َ
مِنعاُ عم َم ِریضا َأ عو َعلی َسف ٍَر فَع ِ َّد ٌة م ِ عن َأ َّیامٍ ُأ َخ َر (بقره )194 -190 /ابتـدا باتوجهبـه سـیاق آیـه ایـن
عبارت را تفسیر میکند و سپس روایاتی را نقد و بررسی میکند که معنای این عبارت را بیان
کردهاند.
«خداوند سبحان چون بندگان را بر روزه تالیف کرد و این با ِر حام بر ایشان نهـاد،
أیاما َمعدودات بگفت تا بر بندگان تالیف گران نیاید .أیاما َمعدودات مفعـو فیـه و

ِ
ظرف الصیام است؛ یعنی روزه بر شما در روزهای معدودی واجب شده است .ناره
بودن «أیاما» و وصف آن بـه « َمعـدودات» ،نشـانه آسـان بـودن عمـل اسـت .أیامـا
َمعدودات همانطور که مفید معنای تحقیر اسـت و نشـان میدهـد کـه روزه چنـد
روزی بیش واجب نیست ،این ناته را نیز به همراه دارد که عدد سی روز یا یك مـاه
رکن مأخوذ در حام است و این همان است که در آیه بعـد میفرمایـد :تـا عـده را

تامیل کنید :ولِتُامِلوا الع ِ َّدة (بقره )197 /البته برخی از مفسران گفتهاند :مراد از
أیاما َمعدودات روزه سه روز از هر ماه و روزه عاشوراست( ».همان.)156 / 7 :

برخی دیگر گفتهاند :مراد از سه روز ،ایامب ِیع

یعنی سیزدهم ،چهاردهم و پـانزدهم هـر

ماه است که رسو خدا 6و مسلمانان روزه میگرفتند و با نزو آیه شَ هر َرمضـانَ ال ِ
َّـذی
ُ َ

اُن ِز َ فی ِه القُرآن نسخ شد و تنها وجوب روزه ماه رمضان باقی ماند .این مفسران بـه روایـات
فراوانی استناد کردهاند که ازطریق شیعه و سنی نقل شده است ولی آیت لالجوادی آملی ایـن
روایات را بهدلیل آناه با سیاق آیات  190تا  197سوره بقره که عبـارات ایامـا معـدودات در
آنها ذکر شده ناسازگار است ،نپذیرفته و بر وجود تعارض میـان ایـن روایـات تأکیـد کـرده
است( .همان)

آیت لالجوادی آملی عالوهبر قواعد عمومی معناشناسی وا گـان قـرآن ،قواعـد ویـژهای
دارد که مهمترین آنها قواعدی است که به شناسایی معنـای اصـطالحی وا ۀ فقهـی مـرتبط
است .ایشان برای شناسایی معنای اصطالحی وا گان فقهی در تفسیر تسنیم به سه قاعده مهم
زیر توجه کرده است.
قاعدۀ اول :توجه به مصداق فقهی واژه

برخی وا گان فقهی قرآن معنای عامی دارند؛ بهگونهایکه چنـدین اصـطالح شـرعی را
میتوان از مصادیق آنها دانست؛ برای نمونه ،وا ۀ طهارت دو مصداق فقهی دارد :طهارت از
حدث و طهارت از خبث .طهارت از حدث بهمعنای غسـل کـردن و وضـو گـرفتن اسـت و
طهارت از خبث بهمعنای شستن و پاک کردن چیز نجس است .برای شناسایی معنـای چنـین
وا گانی باید پس از توجه به معنـای لغـوی آن بـه مصـداق فقهـی آن توجـه ویـژهای کـرد.
آیت لالجوادی آملی برای معناشناسی وا گان فقهی با دقت تمام این قاعـده مهـم را رعایـت

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

اصل سوم :شناسایی معنای اصطالحی واژۀ فقهی
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محصنات» در آیات مختلف قرآن کریم ابتـدا
کرده است؛ برای نمونه ،برای معناشناسی وا ۀ « َ
میگوید «تعبیر "محصنات" در قرآن کریم بر مصادیق متعددی از زنها حمل شده است؛ امـا
مفهوم آن ازحیث معنای لغوی در همۀ موارد یای است؛ یعنی مفهـوم احصـان کـه بـهمعنای
حفظ و صیانت است ،در زنهای پاکدامن ،زنهای آزاد و زنـان شـوهردار ملحـوظ اسـت».
(همان )177 /19 :سپس برای هر مصداق نمونهای میآورد.
مصداق او "محصنات" زنهای عفیف است؛ برای مثا  ،حضرت مریم 3محصنه
َحصـنَت
است و قرآن دربارۀ او با اسـتفاده از وا ۀ احصـان میفرمایـد :والالتـی ا َ
فَرجها (انبیاء)71/؛ یعنی عفت مایۀ حفظ وی از گناه شده است .تعبیـر محص ٍ
ـنات
َ
ُ َ
غَی َر ُمسافِحت در آیۀ  17سورۀ نساء نیز بهمعنای زنهای عفیف است .مصـداق دوم،
زنهای آزادند .اطالق "محصنات" به زنهای آزاد بـرای ایـن اسـت کـه حریـت،
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از فروافتادن در گناه است .در آیۀ والمحص ُ ِ
ـنات»
حص ُ
ـنات م َ
الم َ
ـن النسـاء مـراد از « ُ
ُ َ

حصن و قلعۀ نجاتشان از ذلت و بردگی است .در آیۀ والَّذین یرمـونَ المحص ِ
ـنات
ُ َ
َ َ
ِ
لدة (نور )4/محصنات بهمعنای زنان
داء فَاجلِدو ُهم ثَمانی َن َج َ
ثُ َّم لَم یَأتوا بِاَربَ َعة شُ َه َ
آزاد است؛ یعنی کسانی که زنهای آزاد را به ناپاکدامنی متهم میکنند و چهـار گـواه
نمیآورند ،باید هشتاد تازیانه بخورند؛ پس مراد از محصنات در ایـن آیـه ،زنهـای
عفیف نیست ،بلاه زنان آزاد است؛ چون حد قذف کنیز عفیـف بـه هشـتاد تازیانـه
نمیرسد .مصداق سوم ،زنهـای شـوهردارند .اطـالق "محصـنات" بـر زنهـای

زنهای عفیف نیست ،بلاه زنانی است که نااح با آنها حرام است؛ زیرا ناـاح زن
مسلمانی که منعی برای ازدواج ندارد جایز است؛ چه عفیـف باشـد یـا غیرعفیـف،
هرچند نااح با زنهای غیرعفیف کراهت دارد و آیـۀ الزانـی الیـ ِ
نا ُح اِالزان ِیَـة اَو
َ

ِ
ِ
ناحها اِال ٍ
زان اَو ُمش ِر
ُمش ِرکَة والزانیَ ُة الیَ ُ

(نور )0/نیز بر حرمت تشریعی آن داللت

نمیکنــد؛ پــس ناــاح زن مســلمان غیرعفیــف هــم جــایز اســت .منظــور از
حصنات"در این آیه زنهای آزاد هم نیسـت؛ چـون ناـاح زنهـای آزاد جـایز
"الم َ
ُ
است؛ بنابراین مراد از "محصنات" زنهای شوهردار است؛ پس ناـاح بـا زنهـای
حصنات" عطف است بر "محرمات" در آیۀ پیشـین
"الم َ
شوهردار حرام است ،زیرا ُ
ُحر َمت َعلَیاُم ا َُّمهاتُاُم وبَناتُاُم (همان.)176 /19 :

بنابراین آیت لالجوادی آملی برای معناشناسی این وا ه در آیات فوق به مصـداق فقهـی
آن در هر آیه تأکید ،مراد الهی را از آن در هر آیه ثابت میکند و معنـای دقیـق وا ه را بهدسـت
میآورد.
قاعدۀ دوم :توجه به احکام شرعی مرتبط با واژۀ فقهی

توجه کنیم تا مراد الهی را از معنای آن بهدرسـتی شناسـایی کنـیم .آیـت لالجوادی در تفسـیر
بیشتر وا گان فقهی به احاام مرتبط با آنها نیز اشاره میکند؛ برای نمونه ،ایشان بـرای تبیـین
ِ
َـد
واجاُ عم ِإنع لَ عم یَا عُن ل َُه َّن َول ٌ
ص ُ
ف ما تَ َر َ َأ عز ُ
معنای وا ۀ «ولد» در آیۀ  11سورۀ نساء َو لَاُ عم ن ع
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ـع م ِ َّمـا
الربُ ُع م َّما تَ َرک َعن م عن بَ ععد َوص َّیة یُوصی َن بِهـا َأ عو َدیعـ ٍن َو ل َُه َّ
الربُ ُ
ـن ُّ
فَإنع کانَ ل َُه َّن َول ٌَد فَلَا ُُم ُّ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وصونَ بِهـا
تَ َرکعتُ عم إنع لَ عم یَا عُن لَاُ عم َول ٌَد فَإنع کانَ لَاُ عم َول ٌَد فَل َُه َّن الثُّ ُم ُن م َّما تَ َرکعتُ عم م عن بَ ععد َوص َّیة تُ ُ
َأ عو َدیع ٍن  ...میگوید:
َـد اعـم از
مقصود از «ولد» در جملۀ ِإنع لَ عم یَا عُن لَ ُه َّن َول ٌَد و جملۀ ِإنع لَ عم یَا عُن لَاُـ عم َول ٌ
فرزند بیواسطه و باواسطه است؛ یعنی اگر کسی بمیرد و نوه داشته باشد ،هریـك از
زن و شوهر نصیب ناق

خود را میبرد ،نه سهم کامل .همچنین مقصـود از «ولـد»

ِ
فرزند (باواسطه یا بیواسطه) ممنوع از
فرزندی است که از ارث ممنوع نباشد؛ یعنی
ارث براثر قتل عمد یا کفر یا برده بودن ،حاجب نیست و وجود او مانند عـدم اسـت
(همان)751 /15 :

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

یای از مهمترین قواعد این است که به احاام شرعی مرتبط با موضـوع فقهـی وا ه نیـز
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پـس معنای وا ۀ «ولد» که بیانگر حامی فقهی در آیۀ  11سورۀ نساء است ،فرزند و نوهای
است که شرایط شرعی دریافت ارث را داشته باشد.
قاعدۀ سوم :توجه بهتناسب حکم و موضوع

تناسب حام و موضوع یای از راههای فهم مالک ،تعدی از مورد ن

و روش دستیابی

عرف
به مالکات احاام است .هرگاه حام شرعی در دلیل به حالت خاصی تعلق بگیرد ،ولی ع
آن حالت را ذکر مثا برای تفهیم ساده حام و نمونهای از عنوان کلی بفهمد ،حاـم از مـورد
ن

به آن عنوان کلی سرایت میکند و فقیه و مجتهد آن حام را تعمیم مـیدهـد کـه گـاهی

موجب تعمیم حام و گاهی سبب تضییق حام میشود؛ زیرا گاهی حام به موضوعی تعلق
میگیرد که مدلو آن عام و فراگیر است؛ اما چون میان حام و عمومیت موضـوع سـازگاری
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نیست ،عرف آن حام را بر بعضی از مصادیق آن ثابت میکند و حام را تخصـی

میزنـد؛

مانند ایناه در دلیل شرعی میگویند «اغسل ثوبک اذا اصـابه الـدم» کـه عـرف از آن ،شسـتن
خون با آب را میفهمد ،هرچند ازنظر لغوی« ،غَسل» بهمعنای شسـتن بـا هـر مـایعی اسـت.
گاهی حام به موضوعی خاص تعلق میگیرد؛ اما عرف از آن مفهومی عام میگیرد و حام را
تعمیم میدهد؛ مانند آناه موال دربارۀ مشک آبی که نجاسـت در آن افتـاده اسـت بگویـد «ال
تتوضا منها و ال تشرب» که عرف این حام را تعمـیم میدهـد و آن را بـرای هـر ظـرف آبـی
جاری میداند که نجاست در آن بیفتد (صدر ،بیتا.)175/1 :
آیت لالجوادی آملی به این قاعدۀ اصولی نیز توجه و گـاهی معنـای دقیـق وا ۀ فقهـی و
مراد الهی را از آن با اشاره به تناسب حام و موضوع شناسایی کرده است؛ برای نمونه ،بـرای
ل لَاُـ عم َأنع تَ ِرثُـوا
تبیین معنای وا ۀ «فاحشه» در آیۀ  17سورۀ نساء یا َأیُّ َها الَّذی َن َآمنُـوا ال یَ ِحـ ُّ

ِ ٍ ٍ
ِ
ِ
وه َّن
وه َّن ِإالَّ َأنع یَ عأتی َن بِفاحشَ ة ُمبَینَة َو عاش ُر ُ
ُوه َّن لتَذع َهبُوا بِبَ عع ِ ما آتَیعتُ ُم ُ
ساء ک عَرها َو ال تَ عع ُضل ُ
الن َ
ِ
ال فی ِه َخیعرا کَثیرا میگوید:
وه َّن ف ََعسی َأنع تَا َعر ُهوا شَ یعئا َو یَ عج َع َ
بِال َعم عع ُروف ف َِإنع کَ ِر عهتُ ُم ُ
ل لُ

آیا مراد از «فاحشه مبینه» در این آیه مطلق معصـیت کبیـره اسـت ،چنـانکـه شـیخ
طوسی و امین االسالم طبرسی(قدسسـرهما) فرمـودهاند(.طبرسـی43/0 :1436 ،؛
طوسی ،بیتا )173/0 :یا گناهانی است که با نااح سازگار نیست .البتـه باتوجـه بـه
ایناه کلمه ( ِ
فاحشَ ة) مصدر است میتواند مطلق گناهان کبیره را شـامل شـود ولـی
تناسب حام و موضوع و سیاق ،کالم را به چیزی محفوف کرده است که صالحیت
قرینه بودن داشته باشد ،بهگونهای که ظهور آن در اطالق دشوار میشود ،پس مطلق
گناهان کبیره مراد نیست.
تناسب حام و موضوع در این آیه میفهماند اگر گناه زن در محـدودهای باشـد کـه
مرد برای آن به زن اموالی داده است ،مرد حق استرداد آن اموا را دارد .مثال زن برای

زندگی او از ما مرد و دربرابر تماین وی است ،پس اگر در محـور مسـائلی ماننـد
تماین زن فحشای آشاار کند ،مـرد حـق دارد از پرداخـت تعهـدات مـالی بـه زن
خودداری کند؛ مثال اگر زن ناشزه شود و به شوهر تماین ناند ،بر مرد الزم نیسـت
هزینههای زندگی او را تأمین کند و همچنین میتواند مقـداری از مهریـه را بـه نـام
غرامت از زن بگیرد؛ ولی اگر زن مرتاب گناهانی مانند تر نمـاز ،دروغ و تهمـت
گردد ،هرچند آنها نیز از گناهان کبیرهاند ،مرد حق ندارد مهریه وی را پـس بگیـرد.
(جوادی آملی)176 /19 :1057 ،

باتوجهبه تناسب حام و موضوع ،مراد از فاحشه در این آیه گناهانی است کـه بـا ناـاح
سازگار نیست.
نتیجهگیری

دیدگاه آیت لالجوادی آملی را دربارۀ رعایت چهارده قاعده در معناشناسی وا گان فقهی
تبیین کردیم .ایشان در تفسیر تسنیم به معنای دقیق لغوی هر وا ۀ فقهی ،توجـه الزم را کـرده

اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

تشایل خانواده و همسر بودن از مرد مهریه گرفته است همچنین تأمین هزینـههـای
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است و بر این ناته بسیار تأکید میکند که معناشناسی وا ۀ فقهی درصورتی دقیـق اسـت کـه
عالوهبر توجه به معنای لغوی وا ه ،به معنای قرآنی و ویژگیهای فقهی وا ه نیز توجـه کنـد
تا مراد الهی از آن وا ه نیز تبیین شود .روش آیت لالجوادی برای معناشناسی وا گان فقهی در
تفسیر تسنیم ،سه ویژگی بارز دارد )1 :به همۀ ابعاد معناشناسی وا ه توجه کـرده؛  )1از همـۀ
منابع معتبر در معناشناسی وا گان فقهی اسـتفاده کـرده؛  )0معنـای وا ۀ فقهـی را بهگونـهای
بهدست آورده است که مراد الهی از آن معنا ،کامل بهدست آید؛ پس این روش ،بهترین روش
معناشناسی همۀ وا گان قرآن ،بهویژه وا گان فقهی است.
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