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چکیده
امروزه روشمند کردن فهم و تفسیر قرآن و تبیین جایگاه و میزان کارایی هریک از علوم مؤثر
در این فرآیند ،یک حرورت مینماید .این نوشته در سدد تبیین جایگاه علم اسول فقه و
حرورتسنجی آن در فهم و تفسیر قرآن ،با محوریت تفسیر «تسنیم» است و برای این امر ،حمن
استفاده از شیوۀ توسیفیـتحلیلی از ارائه نمونههای عینی تفسیری بهره برده است .اسول فقه به
عنوان پیشنیاز تفسیر ،مورد اهتمام آیت هلال جوادی در تفسیر تسنیم بوده است .ایشان از یافتهها و
اسول تدوینشده در علم اسول برای تبیین نکات نظری تفسیر استفاده کردهاند و از قواعد
موحوعۀ این دانش نیز در فهم آیات و انجام عمل تفسیر کمک گرفتهاند .مبح

الفاظ این دانش

بیشترین کارایی را در این فرآیند دارد و الزم است مؤلفهها و قواعد تفسیری کارآمد آن به عنوان
یک ابزار حروری با نگاهی نو ،به تمام مخاطبان ،آموزش داده شود؛ از جملۀ این مباح  ،بح
مشتق ،معنای تخابقی و التزامی با محوریت انواع مفاهیم ،عام و خا

 ،مخلق و مقید ،استعمال

لفظ در اکثر از یک معنا و سیاق است.
کلیدواژهها :اسول فقه ،تفسیر قرآن ،مبح

الفاظ ،آیت هلال جوادی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایی)118a.hasan@gmail.com( .
 استاد اروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایی.

 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایی.
تاریخ دریافت 79/30/43 :تاریخ پذیرش.79/39/51 :

 .1مقدمه

مفسران علوم متعددی را پیشنیاز تفسیر قرآن دانستهاند که از جملۀ آنهـا اسـول فقـه
است .بر این اساس ،این مقاله در سدد است که جایگاه علم اسول فقه را در فرایند تفسـیر
با تکیه بر دیدگاه آیت هلال جوادی و با محوریت تفسیر تسنیم بررسی کند که در ایـن راه از
شیوۀ توسیفیـتحلیلی استفاده کرده است .رسیدن به این مقصود از مسیر «حرورتسنجی
این علم در فرایند فهم و تفسیر»« ،بررسی حوزۀ اشتراک این دو علم»« ،نحـوۀ بـهکارگیری
آن جهت فهم و تفسیر»« ،عینیسازی کاربرد آن در این فرایند» و «مشخ

کردن بیشترین

حوزۀ کارایی اسول فقه در تفسیر قرآن» گذر میکنـد .مواجهـۀ هـرروزه بـا برداشـتها و
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فهمهای سخحی ،متفاوت و بعضاً متناقض از قرآن کریم از داعیهداران تدبلر ،فهم و تفسـیر،
قاعدهمندی این فرایند را ایجاب میکند .کتب متعدد روش و تاریخ تفسیر به کاربرد اصول
فقه در تفسیر قرآن پرداختهاند که از جملۀ آنها تفسیر و مفسران آیت هلال معرفت (معرفت،
 )26/8 :8811فصل اول آسیبشناسی جریانهای تفسیری به قلـم اسـتاد سـعیدی روشـن
(محمد اسعدی و دیگران )46/1 :1073 ،متدولوری علـوم قرآنـی نوشـته دکتـر فتحاللهـی
(فتحاللهی 96 :1097 ،و  )059و ...است که در کتـب خـود سـرفاً بـه تعریـف و توحـیح
مختصر و بیان اندکی از مشهورترین نمونهها در این باب پرداختهاند .اثـر مسـتقلی کـه در
این باب می توان به آن اشاره کرد ،از آقای حسن سادقی است که نویسنده در آن بـا تکیـه
بر تفسیر المیزان برخی از نمونههای عینی بـهکارگیری علـم اسـول فقـه توسـط مفسـر را
یادآور میشود (سادقی07 :1073 ،ـ .)64اما این مقاله در ابتدا بـا مشـخ

کـردن حـوزۀ

اشتراک این دو علم ،بر اساس کتاب اسول فقه مظفر ،پرکاربردترین ابواب را انتخاب کرده
است و حمن توحیح مخلب ،با ارائۀ نمونههای عینی سعی در بازشناخت جایگاه این علم

و کاربردی کردن آن در فرایند فهم و تفسیر و مشخ

کردن نحوۀ استفاده از آن از طریـق

استخراج قواعد تفسیری این علم دارد.
آیت هلال جوادی به طور مستقیم به نقش این دانش در تفسیر اشاره نکردهاند ،اما استفادۀ
فراوان مفسر از مباح

این علم ،هم در تبیین نکات نظری تفسیر و هم استفادۀ عملیاتی از

قواعد اسول فقه در فرایند تفسیر آیات ،بیانگر جایگاه و اهمیت ویژۀ این علـم در منظومـۀ
تفسیر قرآن است.
 .2مفهومشناسی

و در لرت به معنای ریشه ،پایه ،بنیـاد و اسـاس شـیء اسـت (مصـخفوی134/1 :1069 ،؛
قرشی99/1 :1411 ،؛ ابنمنظور16/11 :1414 ،؛ طریحی .)036/7 :1057 ،فقه در لرـت بـه
معنای فهـم و علـم اسـت (ابنمنظـور711/10 :1414 ،؛ زبیـدی51/17 :1414 ،؛ ازهـری،
 )160/7 :1411و برخی همانند فراهیدی منظور از آن را علم در دین میداننـد (فراهیـدی،
)053/0 :1437؛ درحالیکه آن را در اسخالح اینگونه تعریف کردهانـد« :علـم بـه احکـام
شرعی فرعی از ادلۀ تفصیلی آن» (محمد بن مکی ،بیتا03/1 :؛ میرزای قمی.)06/1 :
در اسخالح نیز برای اسول فقه تعاریف متعددی وجود دارد؛ از جمله:
«اسول فقه سناعتی است که با آن ،قواعدى شناخته میشود کـه یـا سـالحیت دارد در
راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال براى رهایی از
تردید ،به آنها تمسك کرده ،عمل خود را به آنهـا مسـتند مـیکنـد» (آخونـد خراسـانی،
 )7 :1437یا «اسول فقه قواعد آلی است که ممکن است در کبـرای اسـتنتاج احکـام کلـی
فرعی یا وظیفۀ عملی واقع شود» (امـام خمینـی .)7/1 :1410 ،هـدف اولیـه از ایـن علـم،
قدرت یافتن بر استنباط احکام شرعی است.
تفسیر از باب تفعیل و از مادۀ «ف ـ س ـ ر» به معناى کشف و بیان و آشـکار سـاختن

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

اسول فقه به عنوان مرکب احافی ،شامل دو کلمۀ اسول و فقه است .اسول جمع اسـل
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أمر پوشیده است (ابنفارس734/4 :1434 ،؛ ابنمنظور .)77/7 :1414 ،آیت هلال جـوادی در
باب تعریف اسخالحی تفسیر معتقد است که:
«تفسیر به معنای روشن کردن و پردهبرداری از چهرۀ کلمه یا کالمی است که بر اساس
قانون محاوره و فرهن

مفاهمه ایـراد شـده باشـد و معنـای آن آشـکار و واحـح نباشـد»

(جوادی آملی .)71/1 :1097 ،ایشان تفسیر یک آیه و فهم آن را منـوط بـه طـی  7مرحلـه
ِ
موردنظر را با قخع نظر از سایر آیات قرآن باید فهمید؛ 1ـ چون آیات
میدانند1« :ـ مفاد آیۀ
ِ
مـوردنظر
قرآن کریم مفسر و مصدق یکدیگر است ،با استفاده از سایر آیات قرآن باید آیـۀ
ِ
موردبح آمده و
تفسیر شود؛ 0ـ باید همۀ روایاتی که در شأن نزول ،تخبیق و یا تفسیر آیۀ
همچنین روایاتی که به گونهاى با معناى آیۀ مزبور مرتبط است ،با یکدیگر جمعبندى شود
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مخص
تا در محدودۀ سخنان ثقل اسرر نیز مقیدها،
ل

ها و سایر قرائن یافت شده ،پیام ثقل

اسرر بهروشنی دریافت شود؛ 4ـ پس از جمعبندى روایات مزبور حاسل و عصـارۀ آنهـا
را بر قرآن کریم عرحه کنیم تا در سورت نداشتن مخالفت تباینی با قرآن ،به عنوان مقیـد،
مخص
ل

 ،قرینه و شارح در دامنۀ قرآن کریم قرار گیرد؛ و 7ـ در سـورت همـاهنگی پیـام

ثقل اسرر با سخن ثقل اکبر ،جمعبندى نهایی کرده ،آنگاه این مجموعۀ هماهن

را پیام و

سخن اسالم بدانیم» (جوادی آملی ،177/1 :1097 ،با اندکی ترییر).
 .3مباحث اثرگذار اصول فقه در تفسیر قرآن

مباح

اسول فقه بر اساس نظر مرحوم مظفر به مباح

حجت و اسول عملیه قابلتقسیم است .در مباح

الفاظ ،مباح

عقلیه ،مباحـ

الفاظ حمن پرداخت به مدلول الفاظ و

همچنین ظواهر آنها ،لفظ ،هیأت و مدلول آن اعـم از آنکـه منخـوقی باشـد یـا مفهـومی،
مدنظر است .در مباح
ل

عقلی از لوازم احکام بح

میشود ـ بدون توجه به چیز دیگر ــ

هرچند که آن احکـام از مـدالیل لفـظ نباشـد .در مباحـ
مستنداتی بح

حجـت ،از دلیلیـت و حجیـت

میشود که امکان دارد در مسیر استنباط مـورد اسـتفادۀ فقیـه قـرار گیـرد.

اسول عملیه نیز آن اسولی است که در زمان ِ
نبود دلیل فقاهتی و اجتهـادی مـورد اسـتفادۀ
فقیه واقع میشوند؛ همانند اسـول برائـت ،تخییـر ،احتیـاط و استصـحاب (مظفـر:1071 ،
15/1ـ .)19در ایـن بـین ،مباحـ

الفـاظ و مباحـ

حجـت میتواننـد در فراینـد تفسـیر

نقشآفرینی کنند .در غرض اولیه از اسـول فقـه آمـده اسـت« :االسـتعان علـی االسـتدالل
لألحکام من أدللتها» (مظفر)15/1 :1071 ،؛ و در بیان ادلۀ احکام نیز از قرآن و سنت و عقـل
و اجماع نام بردهاند (همان .)170 :از آنجا که سه مورد از ادلۀ احکام از جنس لفظ و کالم
هستند ـ بنا بر آن که بازگشت اجماع نیز به سنت باشد ـ و در آنهـا از قواعـد تخاطـب و
مباح

الفاظ علم اسول فقه ناظر به همین مسأله تأسیس شدهاند .توحیح بیشـتر آنکـه در

دیدگاه اسولی ،قرآن ،دلیل اسلی برای کشف و تحصیل احکام الهی و حجت بر شـریعت
است .در این دیدگاه ،قرآن از مقولۀ زبان و عنصر کاشف است که رابخۀ داللی آن با مقاسد
وحی تابع قواعد زبان و عرف محاوره و قرائن بیانی است .بخش اعظم اسول فقـه شـامل
سلسله قواعد داللی است که زمینه را برای فهم رابخۀ قرآن و مقاسد وحی فـراهم میکنـد
که این قواعد در مباح
در مباح

الفاظ جمع شدهاند.

حجت نیز سعی بر آن است که منابع مورد اعتماد شرع در فرایند فهم متـون

دینی مورد نقد و بررسی قرار گیرند .در این قسمت ،تمام منابع ادعایی که میتوان از آنها
در فهم متون دینی استفاده کرد ،مورد بررسی قرار گرفته و حجیت آنهـا بـرای اسـتفاه در
این مسیر مشخ

شده است .طبیعتاً اسلیترین منبع در هندسـۀ تشـریع احکـام و تبیـین

دیدگاههای دینی ،قرآن کریم است و این سؤال اساسی در مورد کتاب خدا هم وجـود دارد
و آن اینکه چه منابعی را میتوان برای فهم آیات قرآن کریم به کار گرفت؟ پاسخ بـه ایـن
سؤاالت در مباح

حجت علم اسول فقه یافت میشود.

اما مالزمات عقلیه و اسول عملیه با توجه به ماهیتی که دارند ،از محل بح

خارجنـد؛

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

محاوره استفاده شده است ،الزم است در ابتدا نحوۀ برداشت از ایـن منـابع روشـن شـود؛
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چراکه در مالزمات عقلیه از امکان مالزمه بین حکم عقل و شرع ،نحوۀ مالزمـه ،همچنـین
مدرکات عقل با محوریت حسن و قبح عقلی و شرعی بح
عنوان سرری برای حجیت عقل در مباح

میشود کـه ایـن مخالـب بـه

حجت قرار میگیرند .در مباحـ

عملیـه نیـز

موحوع بح  ،مربوط به هنگامی است که امکان اقامۀ دلیل برای حکم شرعی ـ به جهـت
فقدان دلیل ،اجمال ،تعارض و تعادل الدلیلین ـ وجود نداشته باشد .در این حالـت ،اسـول
عملیه مکلف را از بالتکلیفی خارج میکند .شاکله در این بحـ  ،فعـل مکلـف از حیـ
تعلق احکام تکلیفی پنجگانه است .با این بیان ،مالزمات عقلیه و اسول عملیه با توجـه بـه
ماهیت خود از دایرۀ کارایی در تفسیر قرآن خارج هستند.
ال جوادی
 .4کارکرد علم اصول فقه در تفسیر قرآن در دیدگاه آیت ه ل
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از دیرباز مفسران بر این نکته تأکید کردهاند که مفسر پیش از ورود به تفسیر باید علـوم
پیشنیاز آن را بیاموزد ؛ این علوم عبارتند از علوم ادبی ،علوم بالغی ،علـوم قرآنـی ،علـوم
حدی  ،اسول فقه و . ...در تفسیر تسنیم به طور مستقل به نقش اسول فقه در فرایند تفسیر
اشاره نشده است؛ اما جایگاه این علم در ایـن تفسـیر را میتـوان ذیـل دو سرفصـل کلـی
پیگیری کرد :اول آنکه اشارات ایشان بـه مباحـ

اسـول فقـه ذیـل بح هـای نظـری را

مشخ

ساخت .مراد از این قسمت ،نکات اسولیای است که ایشان برای تبیین مبـانی و

مباح

تفسیری خویش بدان پرداخته است .دوم آنکه استفادۀ عملیـاتی ایشـان از قواعـد

علم اسول فقه در تفسیر قرآن را استخراج کرد .مقصود از این قسمت ،پرداختن بـه نحـوۀ
کارکرد قواعد اسولی در فرایند تفسیر در دیدگاه ایشان از طریق ارائۀ نمونـههای تفسـیری
است.
 .1-4کارکرد اصول فقه در تبیین مباحث نظری تفسیر قرآن کریم

جهــت شــناخت جایگــاه ایــن علــم در تفســیر تســنیم ،در ایــن بخــش ،مباح ـ

و

سرفصلهایی ارائه میشود که در آنها مفسر به دانش اسول فقه اشاره داشته و به نوعی از

این علم در تبیین نظری نکات تفسیری خویش استفاده کرده ،یا جهـت وقـوف دقیـق بـر
مسأله به این علم ارجاع داده است که برای اختصار دو نمونه توحیح داده شـده ،بـه بـاقی
موارد اشاره میشود:
نمونۀ اول :آیت هلال جوادی در جلد ششم تسنیم و مبح
کریم و در پاسخ به این پرسش که آیا نسخ/تخصی

امکان نسخ و تخصی

قرآن

/تقیید قرآن با خبر واحد ممکن است

یا خیر ،بیان میکنند که نسخ قرآن با خبر واحد ممکن نیست؛ اما تخصی

عمومات و یـا

تقیید اطالقات با خبر واحد معتبر ،ممکن است.
تعارض ،علت عدم نسخ قرآن با خبر واحد را اینگونه بیـان میدارنـد« :حجیـت و ارزش
حدی  ،اعم از آنکه سند آن قخعی باشد یا ظنی ،در گرو عدم مخالفت تباینی آن بـا قـرآن
است ،و قرآن میزان سنجش درستی و نادرستی حدی

است؛ از این رو ،خبر مبـاین قـرآن

اگر متواتر باشد ،باید تأویل و توجیه شود و اگـر توجیهپـذیر نیسـت ،بایـد فهـم آن را بـه
اهلش واگذاشت؛ و اگر خبر واحد باشد ،سدور آن ،محل تردید است .بـه عبـارت دیگـر،
خبر در سورتی میتواند قرآن را نسخ کند که مباین آن باشد و خبر مبـاین قـرآن پـیش از
اینکه قرآن را نسخ کند ،خود از اعتبار ساقط است؛ زیرا اعتبار خبر ،مرهون عـدم مباینـت
آن با قرآن است» (جوادی آملی ،136/6 :1097 ،با اندکی تلخی
حمناً ایشان تخصی

).

/تقیید قرآن با خبـر واحـد را امـری عقالیـی دانسـتهاند و بیـان

مقید مباین مخلق نیست و نشان روا بودن آن اینکـه
میکنند« :خا ْ مباین عام نبوده و نیز ْ
در خود قرآن نیز عام و خـا

و مخلـق و مقیـد وجـود دارد و چنـین تفـاوتی مباینـت و

اختالف تباینی تلقی نمیشود .بنابراین اختالف دلیل مخص

با عام و دلیل مقید با مخلق،

از آنجا که جمع عقالیی و عرفی دارد ،اختالف تباینی نیست؛ بر خالف نسخ که اخـتالف
ناسخ و منسوخ ،قخعاً اختالف تباینی به شمار میآید» (همان.)135 :

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

ایشان با طرح مسألۀ تعارض قرآن و حدی

و نحوۀ حجیـت هریـک از آنهـا هنگـام
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دلیل دیگر آیت هلال جوادی در عدم نسخ قرآن با خبر واحد بـه ایـن بیـان اسـت« :اگـر
حکمی از احکام قرآن نسخ شده بود ،دواعی بر نقل آن فراوان بود و در این سورت ،نسخ
قرآن با خبر «مستفیض» یا «متواتر» ثابت میشود ،نه واحد غیرمستفیض» (همان).
همچنین ایشان با تمسک به مباح

اسولی در مسألۀ اجماع ،دلیل برخی از اسولیان را

که معتقدند عدم نسخ قرآن با خبر واحـد ،از راه اجمـاع نیـز قابلاثبـات اسـت ،رد کـرده،
اینگونه استدالل میکنند« :چنین اجماعی (بر فرض تحقـق) یـا مقخوعالمـدرك اسـت یـا
محتملالمدرك؛ یعنی در مسألهای که دلیل روشنی دارد ،قخعاً یا احتماالً اجماعکنندگان بـه
آن دلیل استناد و استدالل کردهاند؛ بنابراین اجماع تعبـدی در ایـن مسـأله کـه دارای دلیـل
معتبر است ،وجود ندارد» (همان).
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شاکلۀ مباح

آیت هلال جوادی در این بخش متکی بر دو نکتۀ اساسی است :نکتـۀ اول کـه

به سراحت در کالم ایشان ذکر شده ،این است که یکی از شروط حجیت خبر ،عدم مباینـت
آن با قرآن کریم است؛ یعنی در سورت وجود مباینت و تعارض مستقر بین قرآن و حـدی ،
از آنجا که حجیت خبر ،فرع بر حجیت قرآن است ،خبر مخرود و فاقد اعتبار میشود .نکتـه
دوم آن است که تعارض بین قرآن و خبر واحدی که آن را نسخ میکنـد یـا تقیید/تخصـی
میزند ،چگونه تعارحی است؟ طبق نظر آیت هلال جوادی تعـارض در هنگـام نسـخ ،مسـتقر
بوده و موجب مباینت قرآن و حدی

شده ،در نتیجه ،باع

درحالیکه ایشان تعارض هنگـام تقییـد و تخصـی
مخص

عدم حجیت خبر واحد میشود؛

را بـدوی دانسـتهاند و خبـر مقیـد یـا

را شارح آیۀ قرآن میدانند ،در نتیجه ،بین قرآن و حـدی

مبـاینتی وجـود نـدارد و

هردو دارای مالک حجیت و به مقتضای جمع عرفی و عقالیی قابلجمع هسـتند .همچنـین
ایشان معتقدند اگر حکمی از احکام قرآن نسخ شده باشد ،دواعی بر نقل آن فراوان است؛ در
نتیجه ،خبری که حاوی نسخ قرآن است ،اگر به حد تواتر نرسد ،حداقل باید دارای استفاحـه
باشد ،نه آنکه به سورت خبر واحد غیرمستفیض نقل شده باشد.

نمونۀ دوم :آیت هلال جوادی در ذیل سرفصـل قخـع روانـی و منخقـی در تفسـیر متـون
مفسر نسـبت بـه
مقدس ،به توحیح این دو نوع قخع و شک پرداخته ،بیان میدارند« :یقین ل
برخی مبادی تصدیقی ،یا منخقی است که به استناد مبادی برهان پدید میآید یا روانـی کـه
محصول خصلتهای نفسانی و اوساف روانی شخ

مفسر دربـارۀ
اوست .همچنین اگر ل

برخی از مبادی تصدیقی شك داشته باشد ،تردید او یا منخقی است که بر اثر تکافؤ ادللـه و
ِ
برهـان یـك
تضارب آرای متساوی در مسألهای پدید میآید و با رجحان دلیـل و افـزایش
ِ
ِ
خصوسیات روانی شخ ِ
سفات درونی و
طرف زایل میشود و یا روانی است که نتیجۀ
روانی ،به سرفصل قخع قخاعان در علم اسول فقه ارجاع دادهاند و این نوع قخع را به دلیـل
اینکه فاقد مبادی فکری است ،غیرقابلانتقال از لحاظ علمی دانسته ،برای آن حاسلی جـز
اقناع قخاعان روانی مفروض قائل نیستند.
همچنین ایشان در مورد شک روانی و منخقی معتقدند« :اگر شك کسی طبـق متعـارف
عقال ،یعنی منخقی باشد و بر اثر تساوی علـل و عوامـل سـلب و اثبـات ظهـور کنـد و بـا
رجحان یکی از ِ
علل اثبات بر سلب یا برعکس ،برطرف شود و به جزمِ به ثبوت یا جزمِ به
مبدل شود ،چنین شکلی آثـار مخصـو
سلب ل

خـود را دارد کـه مجـرای اسـل طهـارت،

حلیت ،استصحاب ،اشترال و مانند آن است و اگر شک کسی طبق تعادل ،تعامل و تعـاطی
علل و عوامل سلب و اثبات نباشد ،بلکه محصول هرجومرج خاطرات ،برخورد نفسـانیات
و درگیری خصلتها باشد ،حکم چنان شکی بیاعتنایی و عدم ترتیب اثر مثبت اسـت تـا
شـك کثیرالشـك در عـدد رکعـات
بهتدریج بر اثر ترافل مرتفع شود و درمان پذیرد؛ نظیر
ل
نماز» (همان.)114 :
آیت هلال جوادی در این مبح

در تالش است که با استفاده از برخی از مسائل اسـولی

با تبیین مبادی حصول قخع و شک ،این دو عنوان را اعتبارسنجی کند ،به این بیان کـه اگـر

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

شاك است» (جوادی آملی .)110/1 :1097 ،ایشـان در ادامـه در بیـان عـدم حجیـت قخـع
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مبدأ حصول شک و یقین منخقی باشد و طبق روش متعارف عقال حاسل شود ،معتبر و بـر
آن نتایج خاسی مترتب است؛ و اگر مبدأ حصول آن سفات درونی و خصوسـیات روانـی
فرد باشد ،فاقد اعتبار و غیرقابلاعتنا است.
 137؛ ذیل عنوان حجت غیرمنحصر بودن قرآن کریم ،بحـ

1ـ ج،1

از فـرق بـین

انحصار و استقالل در مفهومیابی جمالت شرطیه و مانند آن؛
1ـ ج،1
مظنلۀ خا

 176؛ ذیل عنوان حجیت حدی

در معـارف اعتقـادی ،بحـ

از حجیـت

در احکام عملی؛

0ـ ج،1

171ـ176؛ ذیل عنوان معرفت دروندینی و بروندینـی ،بحـ

از حجیـت

ِ
قخعی عقل؛
حکم و علم ِ
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4ـ ج،6

77؛ ذیل عنوان احکام نسخ در تشریع ،اشاره به برخی از احکام نسخ؛

7ـ ج،9

114؛ ذیل عنوان توحید و کلمۀ «ال اله اال هلال» ،بحـ

از مفهـوم داشـتن یـا

نداشتن استثنا؛
1ـ ج ،1ص147ـ103؛ بحث از قاعدۀ «ظنی ُ الخریق إلی الحکـم تنـافی القخـع بـذلك
الحکم و ال تنافی القخع بجواز العمل بمقتضاه»؛
5ـ ج،9

640؛ ذیل عنوان نسبت اکراه و احخرار ،بح

9ـ ج،14

154؛ ذیل عنوان قرعه ،بح از فرق بین قرعه و اجاره و اسل و اماره و شک؛

7ـ ج،11

714؛ ذیل تفسیر آیۀ اول سورۀ مائده ،بح

از فرق اکراه و احخرار؛
از عدم امکان تمسک به عـام

مبهم هنگام استثنا از آن.
نمونههای یادشده سرفاً گوشهای از ارجاعات ایشان به اسـول فقـه در تبیـین مباحـ
نظری در تفسیر خویش است که به دلیل عدم تخویل ،به این چند مورد بسنده شد.
 .2-4کارکرد اصول فقه در فرایند تفسیر قرآن کریم

در این بخش که عمدۀ مخالب در آن قرار دارد ،نحوۀ استفاده از قواعد علم اسـول فقـه

در فرایند تفسیر قرآن کریم توسط آیت هلال جوادی از طریق ارائۀ نمونههای تفسیری بحـ
و بررسی میشود .ترتیبی که در این بخش مورد استفاده قـرار میگیـرد ،همـان دو حـوزۀ
اشتراک بین اسول فقه و تفسیر ،یعنی مباح
مباح

الفاظ و حجت است که بـر اسـاس چیـنش

در کتاب اسول فقه مظفر طرح شدهاند.

برخی ساحبنظران حوزۀ کارایی علم اسول فقه در تفسـیر قـرآن را سـه حـوزۀ مبـانی،
قواعد و منابع میدانند (سادقی)40 :1071 ،؛ به این بیان که اسـول فقـه همزمـان کـه برخـی
مبانی داللی قرآن کریم را تبیین میکند ،قواعدی دارد که برای تفسیر هر متنی از جملـه قـرآن
درحالیکه بیشترین کارایی این علم در تفسیر ،مربوط به حوزۀ قواعد است.
توحیح بیشتر آن است که مفسران در فرایند تفسیر بـر اسـاس جهـتگیری در مبـانی
خویش ،دارای گرایشها و روشهای متفاوتی میشوند که نتیجـۀ آن ،گونـاگونی و تعـدد
مدنظر مفسران را میتوان در دو مرحله
مراحل تفسیر در دیدگاه ایشان است .جامع مراحل ل
خالسه کرد :مرحلۀ اول ،فهم مراد استعمالی خداوند و مرحلـۀ دوم ،فهـم مـراد جـدی او.
منظور از مراد استعمالی ،معانی محتمل الفاظ و آیات قرآن کریم است ،خـواه ایـن معـانی،
مقصود واقعی و نهایی خداوند از آیات باشد و خواه مورد ارادۀ جدی او نباشد .در مقابل،
مراد جدی ،آن معنایی است که مقصود نهایی خداوند از بیـان آیـات قـرآن کـریم باشـد و
طبیعتاً ناظر به مرحلۀ اول است.
نتیجه آنکه میتوان قواعدی از اسول فقه را که در فهم مراد اسـتعمالی کـارایی دارنـد،
همچنین قواعدی که در فهم مراد جدی به کار میآیند ،ذیل این دو عنوان طبقهبندی کرد.
 .1-2-4نقش مباحث الفاظ در فرایند تفسیر قرآن

در مباح

الفاظ ،لفظ از جهت هیأت و ماده و مدلول خود مورد بح

است .هر کلمه

از ماده و هیأت تشکیل شده است که هردو در شناخت معنـای کلمـه تأثیرگذارنـد؛ بـرای

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

کارایی دارند و در انتها این علم میتواند منابع مورد استفاده برای تفسیر را اعتبارسنجی کنـد؛
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ب» به معنای «نوشتن» و در هیأت اسـم مفعـول اسـت .بـا
مثال ،کلمۀ «مکتوب» از مادۀ «کَتَ َ
میشود کـه معنـای آن «نوشـتهشـده»

توجه به معنای ماده و هیأت در این کلمه ،مشخ
است .هیاات به اِفرادی و جمله تقسیم میشوند که در هیأت افرادی مهمترین بح

مشتق

مدنظر است.
است و در هیأت جمله ،جمالت انشایی (أمر و نهی) و جمالت إخباری ل
 .9-9-2-4کارکرد مبحث مشتق در تفسیر قرآن
مشتق در علم سرف و علم اسول تعریف شده است .مشتق در علم سـرف ،در مقابـل
جامد قرار دارد (طباطبایی.)14 :1066 ،
مشتق در دیدگاه اسولیان نیز وسفی است که بر یک ذات حمل شود و حمن حکایت
از آن ،امکان زوال از ذات را نیز دارد (مظفر .)77/1 :1071 ،اطالق یک وسـف بـر ذات از
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سه حالت خارج نیست :گاهی مشتقات بر ذاتی که در گذشته متلبس به سـفتی بـوده و در
حال حاحر آن اتصاف و تلبس از آن زایل شده اطالق میشوند؛ گاهی مشتقات بر ذاتی که
بالفعل متصف به این سفت است ،اطالق میشوند؛ و گاهی نیز مشتقات بـر ذاتـی کـه در
آینده متصف به سفتی خواهد شد ،اطالق میشوند .در این سه حالت ،اطالق سومی که به
اعتبار استقبال باشد ،باالجماع ،اطالق مجازى است و اطالق دومی که به اعتبار حال حاحر
باشد ،باالجماع حقیقی است؛ ولی اطالق لاول مورد بح

است که آیا به دومی ملحق است

سومی تا مجاز باشد؟ درحالیکه اجماع وجود دارد که استعمال مشتق
تا حقیقت باشد یا به ل
به لحاظ حال تلبس نیز قخعاً حقیقت است.
گروهی از اسولیان متأخر به مجازی بودن این اطـالق قائـل شـدهاند (میـرزای قمـی،
179/1 :1403؛ آخوند خراسانی039 :1437 ،؛ مظفر)75/1 :1071 ،؛ اما در مقابل ،گروهـی
به حقیقی بودن چنین اطالقی قائل هستند (حیدری.)51 :1411 ،
آیتاهلل جوادی با اروه اول ه نظر بوده و در تفسیر خود از ایـن قاعـده بهـره بـرده
ِِ
ِ
ُـك
راهیم َربه ُه بِکَلِمات فَ َأتَ ام ُه ان قالَ ِإنی جاعِل َ
َ
است؛ برای مثال ،در آیۀ شریفۀ َ و إذ ابْتَلی إبْ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مین(بقـره )542/کلمـۀ «الظَّـالممین»
للنااس ِإماماً قالَ َو م ْن ذُریتی قالَ ال ینا ُل َع ْهـدی الظا ـال َ
مشتق است و اختالف فرقۀ ناجیۀ امامیه با دیگران ،در شمول یا عدم شمول آیـۀ مزبـور
نسبت به کسی است که در اذشته ظال بوده و ه اکنون توبه کرده و عادل شده اسـت.
برخی از یرامامیه بر این پندارند که مشتقّ در متلبّس بالفعل ،حقیقت اسـت و اسـتعمال
آن در «ما انقضی عنه التلبس» مَجاز است و محتاج به قرینه؛ و به علت فقدان قرینه ،این
آیه باید بر حقیقت حمل شود و شامل کسانی که توبه کردهاند نیز بشود .آیتاهلل جوادی
در پاسخ به این مسأله ،به یک دلیل لفظی تمسک جسته ،بیان میدارند:
نمیرسد؛ خواه همچنان این ظالم کنونی بر ظلم خود اسـرار ورزد و خـواه از آن
توبه کند .برخی از مفسران مانند امیناالسالم طبرسی با توجـه بـه همـین اطـالق
فرموده است :این آیه در همان زمان که این شخ ْ مشرك و کـافر و ظـالم بـود،
دربارۀ وی سادق بود؛ و چون عهد خداوند به ظالم نمیرسد ،پس عهد الهـی بـه
این شخ

نمیرسد ،هرچند احوال او دگرگون شود؛ نه اینکه معیـار خصـو

حال فعلی او در حال توبه باشد .این دلیل لفظی که در حـال تلـبلس بـه مبـدأ او را
شامل شد ،اطالق دارد و معنای آیه این است :این شخ

که اکنون مشرك ،کـافر

و ظالم است ،عهد امامت به او نمیرسد؛ خواه بعد ًا توبه کند یا نکند؛ مگر اینکـه
قرینهای خارجی بر تقیید آن داللت کند» (جوادی آملی.)454/6 :1097 ،

بیان ساحب تفسیر شریف تسنیم در این مورد ،عبارت دیگری است از این قاعدۀ اسولی کـه
استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس ،اجماعا حقیقت است ،نـه مجـاز؛ و در آن قیـد زمـانی وجـود
ندارد .بماند که درسورت احتیاج به قرینه ،قرینه نیز وجود دارد (طباطبایی.)154/1 :1073 ،
 .2-9-2-4کارکرد مبحث امر در تفسیر قرآن
منظور از سیرۀ أمر یا هیأت امر ،سیرۀ إفعل و مشابهات آن است؛ یعنی هر چیـزی کـه
بر طلب و بع

داللت کند؛ مانند مضارع مقـرون بـه الم امـر ،یـا مضـارع بـدون الم أمـر،

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

«جملۀ الینال عهدی الظالمین اطالق دارد؛ بدین معنا که عهد خداوند به ظـالم

75

ال».
درحالیکه از آن قصد انشاء شده باشد ،و یا اسم فعل مانند «سه و مه و مه ً
مشهور معتقدند که معنای مستفاد از سیرۀ أمـر سـرفاً یـک معنـای واحـد اسـت و آن
نسبت طلبیه و بعثیه است (مظفر .)53/1 :1071 ،سؤال حائز اهمیت آنکه آیا هیاات أمر در
سورت عدم وجود قرینه ،بر طلب وجوبی یا ندبی یا هردو داللت میکنند؟ مشهور را نظر
بر آن است که سیرۀ أمر ظهور در وجوب دارد (ابنزینالـدین ،بیتـا .)46 :برخـی چـون
ساحب معالم استفادۀ وجوب را به دلیل وحع (همان) و برخی چون مرحوم مظفر ظهـور
در وجوب را مستفاد از حکم عقل میدانند (مظفر.)51/1 :1071 ،
دستورات و آموزههای دینی در یک تقسیمبندی به تعبدی و توسلی تقسیم میشـوند؛
توسلیات آن اعمالی هستند که مخلوب در آنها سرف انجام فعل است ،بدون اینکه چیـز
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دیگری همچون قصد قربت در آنها شرط شده باشد؛ مانند شستن لباسی که بـه نجاسـت
آلوده شده باشد .در مقابل ،تعبدیات قرار دارند که در آنها انجام فعل همراه قصد قربت و
امتثال ،مخلوب دینی است و انجام فعل بدون آن کافی نیست؛ مانند حج ،نمـاز ،روزه و. ...
اکنون سؤال این است که سیرۀ أمر ،درحالیکه قرینهای بر تعبدی یا توسلی بـودن متعلَـق
آن وجود ندارد ،بر کدامیک از آنها داللت میکند؟ برخی تعبدی بودن را اختیـار کردهانـد
(حیدری95 :1411 ،ـ)99؛ و برخی همچون مرحوم مظفر که ظاهراً نظر مشهور نیز چنـین
است ،توسلی بودن را برگزیدهاند (مظفر56/1 :1071 ،ـ.)93
کاح ف َِإنْ آن َْستُ ْم مِنْ ُه ْم ُرشْ ـداً
برای مثال ،در آیۀ شریفۀ َ و ابْتَلُوا الْیتامی َحتای ِإذا بَلَرُوا الن َ
ِ
ِ
ِ
ف َو َم ْن
ْیستَ ْعف ِ ْ
فَا ْدف َُعوا إلَی ِه ْم َأ ْموال َُه ْم َو ال تَ ْأکُلُوها إ ْسرافاً َو بِداراً َأنْ یکْبَ ُروا َو َم ْن کانَ غَنیا فَل ْ
َـإذا دفَعـتم ِإلَـی ِهم َأمـوالَهم فَ َأشْ ـ ِهدوا علَـی ِهم و کَفـی ب ِ ه ِ
ِ
ـال
کانَ فَقیراً فَلْی ْأکُـ ْ
ْ َ
ل
ْ ْ ُ ْ
ل بِـال َْم ْع ُروف ف ِ َ ْ ُ ْ
ُ َ
َحسیباً(نساء 1 ،)1/فعل أمر وجود دارد که عبارتند از :ابْتَلُوا الْیتامی؛ فَـا ْدف َُعوا ِإلَـی ِه ْم
ل و فَ َأشْ ِه ُدوا َعلَی ِه ْم .فعـل أمـر اول ،وجـوبی اسـت.
ف؛ فَلْی ْأکُ ْ
ْیستَ ْعف ِ ْ
َأ ْموال َُه ْم؛ فَل ْ
فعل أمر دوم ،به دلیل این که بعد از منع و حظر واقع شده ،ظهور در اباحه دارد .مـراد از

فعل أمر سوم ،طبق مبنای صاحب تفسیر تسنی استحباب است ،نه وجوب؛ و ایشان أمـر
در این آیه را ارشادی و اخالقی می دانند .بـا ایـن بیـان فعـل أمـر چهـارم ،بـر اباحـه و
ترخیص داللت میکند .اما آیـت اهلل جـوادی فعـل أمـر پـنج را نیـز دال بـر اسـتحباب
شهادت می دانند؛ به این دلیل که در صورت عدم رضایت یتـی  ،سـخن ولـی بـه سـبب
والیتی که داشته با سواند ثابت میشود و به شـهادت احتیـاج نیسـت (جـوادی آملـی،
011/59 :5017ـ .)090در بحث از تعبدی یا توصلی بودن نیز ایشان از آنجـا کـه اصـل
سرپرستی یتی را یک فعل توصلی میداند ،به تبع ،تمام اوامر در این آیه را نیـز توصـلی

«سرپرستی اموال یتیم کاری اسـت حـالل ،بلکـه راجـح و دارای منفعـت حـالل
عقالیی؛ چنانکه شرعاً منافع آن محترم است .چنین عملی بر شـخ

سرپرسـت

توسـلی
واجب نیست و بر فرض لزوم آن بر وی ،وجوب آن تعبدی نیست ،بلکه ل
است .اخذ اجرت در قبال چنین کاری جایز است .مقتضای قاعدۀ مزبور و برخـی
از احادی

ِ
سحیح وارد در این باب ،جواز اخذ اجرت است» (همان.)097 :

 .3-9-2-4کارکرد مبحث نهی در تفسیر قرآن
فعـل» اسـت و
فعل» و «إیل َ
اک أن تَ َ
مراد از هیأت نهی ،همان سیرۀ نهی یعنی عبارت «التَ َ
همچنــین هــر عبــارتی کــه بــر تــرک و منــع از انجــام فعــل داللــت کنــد (مظفــر:1071 ،
131/1ـ .) 131اختالف در سیرۀ نهی همانند اختالف در سیرۀ أمر اسـت و آن اینکـه آیـا
طلب ترکی که در سیرۀ نهی وجود دارد ،به سورت الزامی یا ندبی یا قدر مشترک بـین آن
دو است؟ نظر مشهور این است که در سورت عدم وجود قرینه بـر نـوع طلـب ،اقتضـای
اطــالق ســیرۀ نهــی ،ظهــور آن در حرمــت اســت (ســدر91/1 :1437 ،؛ مظفــر:1071 ،
131/1ـ131؛ حیدری135 :1411 ،ـ.)139
ِ
برای مثال ،در آیۀ شریفۀ ُ أ ِح ال لَکُم لَیلَ َ الصیامِ الرفَ ُ ِإ ِ
وه ان
ْ
ـر ُ
ا
لی ن َسائکُ ْم َ ...و َال تُبَاش ُ
َ
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ِ
ین هال ءایات ِ ِه لِلنا ِ
ِ
فی الْمس ِ
اس ل ََعل ُاه ْم
وها کَذَ ال ِ َ
اج ِد تِل َ
ود هلال ف ََال تَق َْربُ َ
ْك ُح ُد ُ
ك یبَ ِ ل ُ َ
َو َأنتُ ْم َعکفُونَ ِ َ َ
ِ
ِ
فی الْمس ِ
ْك
اج ِد و تِل َ
یتاقُونَ (بقره )519/دو عبارت نهی َ و َال تُبَاش ُر ُ
وه ان َو َأنتُ ْم َعکفُونَ ِ َ َ
ِ
وها وجود دارد .عبارت اول ،افراد را از مجامعت با همسران خود در
ود هلال ف ََال تَق َْربُ َ
ُح ُد ُ
هنگامی که در مساجد معتکف هستند ،نهی میکند؛ این نهی ضـمن داللـت بـر حرمـت
این عمل ،طبق نظر صاحب تفسیر تسنی مستظهر حک وضعی نیز هست ،یعنی آمیزش
ضمن حرمت ،موجب بطالن اعتکاف نیـز مـی شـود (جـوادی آملـی )294/7 :5011 ،و
عبارت دوم ،از نزدیک شدن به حدود الهی بهکاررفته در این آیه که شاید جنبـۀ تمثیلـی
ه داشته باشند ،نهی میکند؛ و این عبارت کنایهای اسـت از مرتکـب نشـدن آنهـا یـا
تجاوز نکردن به آنها.
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316

133

 .4-9-2-4کارکرد معنای تطابقی و التزامی در تفسیر قرآن
کلمات و جمالت در یک تقسیمبندی دارای سه نوع داللت هسـتند :داللـت مخـابقی،
تضمنی و التزامی .داللت مخابقی عبارت است از داللت لفظ بـر تمـام معنـاى موحـوعلـه
خود .داللت تضمنی ،داللت لفظ بر بخشی از معناى موحوعله خود است .داللت التزامـی
نیز داللت لفظ است بر چیزى که خارج از معناى موحوعله آن قرار دارد ،ولی در ذهـن بـا
آن مالزم است؛ یعنی هرگاه موحوعله در ذهن حاسل شود ،آن أمر خارج از آن نیـز بـا آن
پدید میآید (مظفر116/1 :1071 ،؛ جمعـی از نویسـندگان .)479 :1097 ،آنچـه در کتـب
اسول فقه بیشتر به آن پرداخته شـده ،داللـت التزامـی اسـت کـه مهمتـرین بحـ

در آن،

«مفهوم» است.
نقش مفهوم در تفسیر قرآن

در کتب اسولی برای منخوق و مفهوم تعاریف متعـددی عرحـه شـده اسـت .تعریـف
مورد وفاق مشهور این است که «المنخوق ما دل علیه اللفظ فی محل النخـق و المفهـوم مـا
دل علیه ال فی محل النخق» (نائینی147 :1071 ،؛ حـائری اسـفهانی147 :1434 ،؛ میـرزای

قمی194/1 :1403 ،؛ مظفر)136/1 :1071 ،؛ برای مثال ،معنای مستفاد از عبـارت «إذا بلـ
ینجسه شیء» در محل نخق ،عبارت است از اینکه «اگر آب به مقدار کر برسد،
کرا ال ل
الماء ل
چیزی آن را نجس نمیکند»؛ این معنایی است کـه از ایـن عبـارت فهمیـده میشـود و در
اسخالح اسولیان به آن منخوق نیز گفته میشود .اما معنای دیگری که از این کالم اسـتفاده
میشود ،این است که «اگر آب از مقدار کر کمتر باشد ،قابل نجس شدن است» .معنای دوم
از عبارات نخقشده به دست نمیآید و این همان معنای «ال فی محل النخق» است .مفهـوم
به دو بخش موافق و مخالف تقسیم میشود .آیت هلال جوادی حـمن تفسـیر خـود ،هـم از
مفهوم موافق

اگر سنخ حکم مستفاد از مفهوم با سنخ حکم مستفاد از منخوق ،یکی باشـد ،مفهـوم را
موافق یا «فحوی الخخاب» نامند؛ مانند اینکه حکم در هردو وجوب یا حرمت باشد.
برای مثال ،آیتاهلل جوادی در تفسیر آیۀ  552سـورۀ بقـره َ و مـن َأظْ ل ِ
ـع
َـم م ام ْ
َ ْ
ُ
ـن َمنَ َ
ِ
م ِ
فیها ْاس ُم ُه َو َسعی فی َخرابِها  ...معتقدنـد ااـر مـراد از کـر در َ أنْ
ساج َد هلال َأنْ یذْ ک ََر َ
َ
فیها ْاس ُم ُه خصوص کر قولی باشد ،به اولویت شامل کر افعالی نیز خواهد شـد،
یذْ ک ََر َ
عبارت ایشان در این مورد ایناونه است« :اار منظور خصوص کر قولی باشـد ،افعـال
عبادی مشمول مفهوم اولویت آن است؛ زیرا اار منع عبادت قولی ،مایۀ خـزی و عـذاب
است ،منع عبادت فعلی مانند رکوع و سجود بـه طریـق اولـی؛ چنـانکـه کـافران کـه از
عبادت قولی و کر لفظی جلوایری می کردنـد ،از عبـادت فعلـی بـه طریـق اولـی منـع
میکردند» (جوادی آملی ،402/1 :5017 ،با اندکی تغییر).
مفهوم مخالف

مفهوم مخالف در مقابل مفهوم موافق قرار دارد و سنخ حکم مستفاد در آن ،با منخـوق،
مخالف است؛ به بیان دیگر ،مفهوم مخالف بـا منخـوق وحـدت موحـوعی دارد ،لـیکن از
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حی

سلب و ایجاب مخالف آن است ،و انواعی دارد ،از جملـه مفـاهیم شـرط ،وسـف،

غایت ،حصر ،عدد ،لقب ،که از بین آنها تنها به مفهوم حصر پرداخته میشود.
مفهوم حصر

حصر در لرت به معنای تضییق و احاطه کردن اسـت (راغـب اسـفهانی109 :1099 ،؛
جوهری .)603/1 :1056 ،در علوم اسالمی حصر در دو معنا به کار رفته است:
الف) معناى لاول حصر همان معناى معروف و مشهورى است که اسخالح علماى علم
بالغت و فصاحت بر آن قرار گرفته است که «حصر» به معناى قصر است.
دوم حصر یعنی منحصر کردن چیزى بر چیز دیگر که شامل معناى لاول کـه
ب) معناى ل
همان قصر باشد نیز میشود و عالوه بر آن شامل استثنا که از نظر اسخالح علم فصاحت و
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دوم از نظـر
بالغت ،قصر بر آن سادق نیست ،هم خواهد شد .در باب مفهوم حصر معناى ل
علماى علم اسول مورد بح

است  .برای حصر ادات متفاوتی وجود دارد از جملـه « لإال»،

«بل»« ،إنلما» ،و «تقدیم ما حقله التأخیر».
دیـن ه ِ
َ
ال
َیر
ِ ل
صاحب تفسیر تسنی با مدّنظر قرار دادن مفهوم حصر در آیۀ شریفۀ أ فَر َ
ض طَ وعاً َو کَرهاً َو ِإل ِ
ِ
ِ
َیه ْیر َج ُعونَ (آلعمران)10/
یبْرُونَ َو لَ ُه َأ ْسل ََم َم ْن فی ا
السماوات َو ْاألَ ْر ِ ْ
ْ
ِ
ِ
ماوات َو ْاألَ ْر ِ
ض که مشتمل بر تقدی و تأخیر
الس
معتقد است جملۀ َ و لَ ُه َأ ْسل ََم َم ْن فی ا
است ،دو قضیه را در بر دارد:
 .1قضیۀ موجبۀ کلی« :همۀ موجودات در برابر ذات اقدس خداوندی تسلیم هستند»؛
 .1قضیۀ سالبۀ کلی« :هیچ موجود آسمانی و زمینی در برابر غیرخدا خضوع و انقیاد نـدارد».
حصر در این آیه را از تقدیم کلمه «لَه» میتوان برداشت کرد (جوادی آملی.)531/14 :1097 ،
تاب ال ترْلُوا فی دینِکُم و ال تقُولُوا علَی ه ِ
ـق ِإن َامـا
ال ِإالا ال َْح ا
ْ َ َ
ل ال ِْک ِ َ
یا در آیۀ شریفۀ یا َأ ْه َ
ل
َ
الْمسیح عیسی ابن مریم رسو ُل ه ِ
ال َو َ ...و ال تَقُولُوا ثَالثَ انْتهوا َخیراً لَکُم ِإناما هال ِإلـه ِ
واحـد
ل
َُ
َ ُ َ ْ ُ َْ َ َ ُ
ْ َ لُ
ال(نساء )595/سه عبارت ال تقُولُوا علَی ه ِ
 ...و کَفی ب ِ ه ِ
ال ِإالا ال َْح اق کـه بـه شـکل
ال َوکی ً
َ
َ
ل
ل
َ

ِ
ِ
ال ِإلـه
ـر َ
عیسـی ابْ ُ
نهی و استثنا وارد شده ،و ِ إن َاما ال َْم ُ
سیح َ
یم َر ُسـو ُل هلال و إن َامـا هل ُ
ـن َم ْ
ِ
واحد که با « ِإن َاما» به کار رفتهاند ،مفید حصر و دارای مفهوم هستند.
 .5-9-2-4نقش مبحث عام و خاص در تفسیر قرآن
الفاظ دارای تقسیمبندیهای گوناگونی هستند که در هریک مالک خاسی وجود دارد.
یکی از مالکات تقسیمبندی ،معنای کلی و یا خا
کلمات بر یک معنای خا

داشتن اسـت .از ایـن حیـ  ،برخـی

داللت میکنند؛ مانند الفاظ اعالم ،از قبیل زید ،عمـرو و بکـر

و...؛ و برخی دیگر از کلمات دارای معنای کلی هستند که میتوانند بر مصـادیق گونـاگون
جهاتی تفاوت دارند ،اما از این حی
در تعریف عام و خا

در یک دستهبندی داخل هستند .دانشـمندان اسـولی

اسخالح خاسـی ندارنـد (خـویی177/1 :1415 ،؛ مظفـر:1071 ،

 )104/1بلکه نوعاً همان معنای لرویاش را کـه «شـمول» باشـد ،ذکـر کردهانـد (همـان).
مرحوم مظفر در تبیین عام و خا

بیان میکند« :القصد من العام :اللفظ الشـامل بمفهومـه

لجمیع ما یصلح انخباق عنوانه علیه فی ثبوت الحکم له .و القصد من الخا

 :الحکم الـذی

ال یشمل اال بعض أفراد موحوعه او المتعلق او المکلف ،او انـه اللفـظ الـدال علـی ذلـك»
(مظفر .)104/1 :1071 ،الفاظی که از آنها عمومیت استفاده میشـود ،دو گونهانـد :گـاهی
خود کلمه بر عمومیت داللت میکند ،مانند کلمه «العلماء»؛ و گاهی با وارد شدن یک لفـظ
بر آن ،کلمه افادۀ عموم میکند که به آن الفاظ وارده ،ادوات عموم گویند ،مانند وارد شـدن
ل عالم» بر عموم داللت میکند .ادوات عموم بسـیارند؛
ل بر کلمۀ عالم که عبارت «ک ل
لفظ ک ل
أی»« ،نکره در سیاق نفی»« ،نکره در سیاق نهی»« ،جمع محللی به
از جمله «ک ل
ل»« ،جمیع» « ،ل
«ال» جنسیت» و «جمع مضاف».
ض فِراشـاً َو
ُـم ْاألَ ْر َ
برای مثال ،آیتاهلل جوادی در مورد آیۀ شـریفۀ الاـذی َج َعـ َ
ل لَک ُ
رات ِر ْزقاً لَکُم فَـال تجعلُـوا ِ ه ِ
ماء ماء فَ َأ ْخرج ب ِ ِه مِن الثام ِ
السماء بِناء َو َأنْزلَ مِن الس ِ
ل َأنْـداداً َو
ل
ْ
َْ َ
َ َ
َ
َ ا
َ َ
ً
ا َ ً

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

منخبق شوند که از آنها به کلمات عام و مخلق تعبیر میشود .لفـظ عـام بـا لفـظ مخلـق از
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َأنْتُ ْم تَ ْعل َُمونَ (بقره )44 :بر این عقیده است که مثـل و همتـا قـرار دادن بـرای خداونـد،
ااهی در قالب شرک آشکار و مشهود و ااهی در قالب شرک پنهان و مستور اسـت کـه
هر دو نوع آن به دلیل واقع شدن نکرۀ «أنداداً» در سیاق نهی «فال تجعلوا» که مفید عموم
ـن
است ،مورد نهی واقع شده است (جوادی آملی)233/4 :5017 ،؛ یا در آیۀ شریفۀ َ آم َ
َیه مِن رب ِه و الْمؤمِنونَ کُ ٌّل آمن ب ِ ه ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ـین
الر ُسو ُل بِما ُأنْ ِزلَ ِإل ِ ْ َ َ ُ ْ ُ
َ َ ل
ال َو َمالئکَته َو کُتُبِه َو ُر ُسله ال نُفَرقُ بَ َ
ا
َأ َحد م ِ ْن ُر ُسل ِ ِه (...بقره ،)411/الفاظ «مَالئمکتمهم» و «کُتُبِهم» و «رُسُلمهم» جمع مضاف هسـتند و
افادۀ عموم می کنند .در این صورت ،معنای آیه این است که مؤمنـان بـه خداونـد ،تمـام
مالئکه ،تمام کتب و تمام انبیا و رسل ایمان دارند.
تخصیص
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در جمالت خبری اگر لفظی به سورت عام وارد شود ،اما بـه کمـک قـرائن مشـخ
شود که از آن معنای خاسی اراده شده ،عمل تخصی
ص َ » و به معنای اختصا
ریشه « َخ َ

اتفـاق افتـاده اسـت .تخصـی

از

دادن است (جـوهری1305/0 :1056 ،؛ ابنمنظـور،

)14/5 :1414؛ و در اسخالح اسول فقه آن را اینگونـه تعریـف کردهانـد« :خـارج کـردن
برخی افراد از شمول حکم عام ،درحالیکه لفظ ،بنفسه شامل آنها میشود» (مظفر:1071 ،
) 100/1؛ وقوع تخصی

در قرآن کریم گـاهی بـا قـرآن و گـاهی نیـز بـا سـنت سـورت

میگیرد.
تخصیص قرآن کریم با آیات

اسولیان معموالً به امکان تخصی

آیات قرآن کریم با آیات دیگر قائل هستند ،چـه بـا

منخوق خود و چه با مفهوم ،اعم از آنکه مفهوم موافق یا مخالف باشد ،با این تفصـیل کـه
مناقشه در مفهوم موافق بسیار کمتر از بح
اکثر ساحبنظران به امکان تخصی

و نظر در مفهوم مخالف است .بـا ایـن حـال،

کتاب با مفهوم آیات دیگر قائلند (حائری اسـفهانی،

111 :1434؛ میرزای قمی141/1 :1403 ،؛ ابنزینالدین ،بیتا143 :؛ امـام خمینـی:1410 ،

105/1؛ مظفر.)174/1 :1071 ،
از آنجا که در منابع ،به تخصی

با منخوق آیات بسیار اشاره شده ،در اینجا مثـالی از

تخصی با مفهوم بیان میشود:
ـت َعلَـیکُ ْم ُأ ام َهـتُکُ ْم َو بَنَـاتُکُ ْم َو
مقتضای عبارت ُ أ ِح ال لَکُم اما َو َر َاء ذَالِکُ ْم در ُ حر َم ْ
ات مِن النس ِ
َأ َخواتُکُم َو عماتُکُم َوِ ...إنا هال کاَنَ غَف ً ِ
َـت
اء ِإ اال َمـا َملَک ْ
َ ْ َ ا ْ
صن َ ُ َ َ
یما * َو ال ُْم ْح َ
ُورا ارح ً
لَ
َأیمانُکُم کِتاب ه ِ
ال َعلَیکُ ْم َو ُأ ِح ال لَکُم اما َو َر َاء ذَالِکُ ْم (...نساء40/ــ )42حلیـت ازدواج بـا
َ ْ َ َ ل

حد ازدواج دائ را  2زن معرفی کرده و به دلیل اینکه عدد در آن در مقام تحدید اسـت
(جوادی آملی )415/59 :5017 ،مفهوم دارد و این مفهوم ،عمومیت آیۀ موردمبحث را بـا
مفهوم خود تخصیص می زند و نشانگر آن است کـه ازدواج بـا بـیش از  2زن بـه طـور
همزمان ،از عمومیت عبارت ُ أ ِح ال لَکُم اما َو َر َاء ذَالِکُـ ْم خـارج اسـت (جـوادی آملـی،
.)031/51 :5017
تخصیص قرآن کریم با روایات

روایات در یک تقسیمبندی ،به اخبار متواتر و اخبار واحـد تقسـیم میشـوند .در بـین
اسولیان در امکان تخصی

کتاب با خبر متواتر یا خبر محفوف بـه قـرائن قخعـی ،تقریبـاً

اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در جواز یا عدم جواز تخصی

کتاب با خبر واحد ،در بین آنها

اختالف چشمگیر وجود دارد ،هرچند که تقریباً متأخران به جواز آن قائل شدهاند (نـائینی،
734/1 :1071؛ حــائری اســفهانی110 :1434 ،؛ امــام خمینــی145/1 :1410 ،؛ آخونــد
خراسانی107 :1437 ،؛ مظفر.)177/1 :1071 ،
آیتاهلل جوادی با مدنظر قرار دادن این نکته در آیۀ شریفۀ یوسیکُم هال فی َأ ْو ِ
الدکُـ ْم
ُ لُ
ِ
لِلذا کَ ِر مِثْ ُل َحظ ْاألُنْثَ ِ ِ
ِ
ـر َك (...نسـاء )55/معتقـد
یین فَإنْ ک اُن ن ً
ساء ف َْوقَ اثْنَتَین فَل َُه ان ثُلُثا مـا تَ َ

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

تمامی صنوفی است که آیۀ شریفه آنها را استثنا نکرده است .اما آیۀ  0سـورۀ نسـاء َ و
ِ
ِ
ِإنْ ِخفْتم َأ اال تُق ِ
ْسخُ واْ ِ
ـاع ...
ُـال َ
نی َو ث َ
ث َو ُربَ َ
ُ ْ
فی الْیتَ َامی فَانک ُحواْ َما طَ َ
اب لَکُم م َن الن َساء َمثْ َ
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ِ
أوالدکُم لِلذا کَ ِر مِث ُل َحظ األُنثَیین عام بـوده و داللـت دارد
ال فی
است عبارت یوسیک ُُم هل ُ
که هر فرزندی از پدر و مادرش ارث میبرد ،چنان که پدر و مادر از فرزند خـویش ارث
میبرند؛ ولی این عموم با روایات خاصی که موانع ارث را مطرح کـردهانـد ،تخصـیص
خورده است (جوادی آملی .)131/59 :5017 ،به این ترتیب ،برخـی فرزنـدان از پـدر و
مادر خویش ارث نمیبرند:
* فرزندی که برده باشد ،از پدر آزادش ارث نمیبرد.
* فرزندی که قاتل پدر خود باشد ،از او ارث نمیبرد .در قتل اشتباهی از مال پدر ارث
میبرد ،ولی از دیه ارث نمیبرد.
* کافر از مسلمان ارث نمیبرد .در این مسأله تفاوتی بین فرزند و والدین نیست؛ یعنی
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همانگونه که فرزند کافر از پدر مسلمان ارث نمیبرد ،پدر کافر نیز از فرزند مسلمان ارث
نمیبرد (شیخ طوسی ،بیتا.)117/0 :
 .6-9-2-4نقش مبحث اطالق در تفسیر قرآن
مخلق اسم مفعول از مصدر اطالق و به معنای إرسال اسـت (زبیـدی035/10 :1414 ،؛
ازهری)17/7 :1411 ،؛ و در تعریف اسخالحی آن آوردهاند که «أنله ما دلل علی معنی شـائع
فی جنسه»؛ مخلق کلمهای است که بر أمر شـایع در جـنس خـود داللـت میکنـد (مظفـر،
 .)161/1 :1071الفاظ دال بر اطالق عبارتند از« :اسم جنس»« ،علم جنس»« ،نکره» و «مفرد
معرف به أل جنس»
توجه به اطالق و تقیید کلمات دارای نقش اساسی در فهـم آیـات قـرآن کـریم اسـت.
ساحب تفسیر تسنیم نیز با مدنظر قرار دادن این نکته در آیۀ َ و مِنْ ُهم امن یقُو ُل َر ابنَا َءاتِنَا ِ
فی
ِ
ِ ِ
اب الناا ِر(بقره )131/معتقد است کلمه « َح َسنَ ً» که
ه
الدنْیا َح َسنَ ً َو ف ِی االَخ َرة َح َسنَ ً َو قنَا َعذَ َ
دوبار در این آیۀ شریفه به کار رفته ،نکره و دارای اطالق است .ایشان بیان میکند:
«نکره در سیاق اثبات ،مفید عموم نیست؛ لـیکن اطـالق حسـنه قابـلتخبیـق بـر

مصادیق فراوان نسبت به موارد گونهگون است؛ بر همین اساس ،مقصود از حسنه
ِ
موردبح  ،هر نوع خیر و خوبی است که به حسب درجات اشـخا و
در آیات
اعمال و انگیزهها در دنیـا و آخـرت ،مصـادیق گونـاگونی دارد» (جـوادی آملـی،
.)150/13 :1097
نقش مبحث تقیید در تفسیر قرآن

مخلق کلمهای است که بر أمر شایع در جنس خود داللت میکند و در مقابـل آن مقیلـد
قرار دارد که طبیعتاً چنین داللتی بر أمر شایع در جنس خود ندارد .کشف ارادۀ معنای مقیلد
از کلمۀ مخلق ،میتواند با آیات و روایات انجام شود؛ در آیات هم با مفهوم موافق و هم بـا
قابلانجام است.
تقیید قرآن کریم با آیات

در بین دانشمندان اسول در تقیید آیات با آیات دیگـر اتفـاقنظر وجـود دارد .در ایـن
قسمت نیز از تقیید آیات با مفهوم آیات دیگر مثال میزنیم.
ـین
فس بِـالنافس َو ال َْع َ
آیت هلال جوادی معتقد است آیۀ شریفۀ وکَتَبنا َعلَی ِهم فیهـا أنا الـنا َ
ین َو ْاألَن َْف ب ِ ْاألَن ِ
بِال َْع ِ
ْف(...مائده )47/نسبت به قصا نفس ،مخلق است و بـه مماثلـه در
اسالم ،کفر ،حریت ،رقیت ،ذکورت و أنوثت مقید نیست؛ و آیۀ  159سورۀ مبارک بقره یا
ـد بِالْعب ِ
ِ
ِ
ِ
ـد َو ْاألُنْثـی
اذین َآمنُوا کُت َ
َأ َیها ال َ
ـر بِـال ُْحر َو ال َْعبْ ُ َ ْ
ب َعلَیک ُُم الْقصـا ُ فـی الْقَتْلـی ال ُْح ه
ب ِ ْاألُنْثی ..مقیلد آن در برخی از وجوه است (جـوادی آملـی)165/7 :1099 ،؛ امـا ایـن آیـه
عالوه بر منخوق ،با مفهوم خود نیز آیۀ  47سورۀ مائده را قید میزند ،آنجا کـه بـا عبـارت
«ال ُْح هر بِال ُْحر» تصریح میکند به قصا

انسان آزاد در برابـر انسـان آزاد ،بـا مفهـوم موافـق

خود و به طریق اولویت ،بر قصا عبد در برابر قتل انسان آزاد نیز داللت میکند؛ و ایـن
مفهوم عبارت مخلق َ أنا الناف َْس بِالناف ِْس را مقیلد میسازد (همان.)166 :

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

مفهوم مخالف میتوان مخلق را قید زد و در روایات این عمل بـا روایـات متـواتر و آحـاد
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تقیید قرآن کریم با روایات

روایات از جهات مختلف قابلیت تقیید زدن آیات مخلق را دارند و ایـن مسـأله مـورد
اتفاق اسولیان است .این قابلیت از لحاظ امکانی ،هـم در روایـات متـواتر و محفـوف بـه
قرائن و هم در خبر واحد وجود دارد .برای مثال ،ذات اقدس الهـی پـس از بیـان اسـناف
پانزدهگانۀ محرمات نکاح در آیۀ  10و  14سـورۀ نسـاء ،ازدواج بـا دیگـر زنهـا را حـالل
ِ
وراء ذلِکُم(...نساء)14/؛ اما این تعبیر مخلق اسـت و اطـالق
دانسته است :واُح ال لَکُم ما َ
آن مانند سایر مخلقات و عمومات ،تقییـدبردار و تخصـی

پـذیر اسـت .یکـی از جهـات

محرمـات یادشـده ،همـۀ افـراد و
اطالق این آیه ،لحاظ افراد و ذوات است؛ یعنـی غیـر از ل
ِ
ذوات از زنان ،شأنیت نکاح و سالحیت ازدواج را دارند .از جمله مواردی که این اطـالق
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محرمـات عینـی) ،حرمـت نکـاح بـا زن مـورد لعـان،
قید خورده است ،نسبت به ذوات ( ل
همچنین زن نُهطالقه است که حرمت ابدی دارد (جوادی آملـی .)031/19 :1097 ،شـاهد
مثال در این قسمت ،تقیید این اطالق توسط روایاتی است که مخللقۀ رجعیه را در حکم زن
شوهردار بیان میکند (حر عاملی113/11 :1437 ،ـ .)111به ایـن ترتیـب ،ازدواج بـا ایـن
دسته نیز جایز نیست .آیت هلال جوادی در نحوۀ داللـت ایـن روایـت بـر ایـن حکـم بیـان
میکنند« :این حکم که در روایت بیان شده است ،بر آیۀ والمحص ُ ِ
ـن النسـاء از راه
نات م َ
ُ َ
توسعۀ موحوع ،حاکم است؛ زیرا آیۀ شریفه ،نکاح با زنهـای شـوهردار را حـرام دانسـته
است و طبق روایت ،مخللقۀ رجعیه در حکم زن شوهردار است؛ پس ازدواج با او نیز تا قبل
عده ،مانند نکاح با زن شوهردار ،حرام است» (جوادی آملی ،031/19 :1097 ،با
از انقضای ل
اندکی ترییر).
 .7-9-2-4نقش مبحث سیاق در تفسیر قرآن
هر واره یک معنای وحعی دارد که به عنوان هستۀ کلمه تا زمـانی کـه واره در جامعـۀ
زبانی به سورت کلمه باقی است ،همراه آن است؛ و یـک معنـای سـیاقی دارد کـه مـدلول

استعمال آن واره در جمله است .معنای وحعی وارگان همانند یک مادۀ خام اسـت کـه در
بافتها و جمالت گوناگون جهت معینی مییابد .معموالً در منظومۀ علوم اسـالمی سـخن
از بافت کالم با عنوان «سیاق» شناخته میشود .سیاق مصدر از سوق به معنای راندن ،جان
کندن یا موت ،قدم برداشتن ،مهر و کابین و ...اسـت (ابنفـارس15/0 :1434 ،؛ فراهیـدی،
173/7 :1437؛ زبیدی116/10 :1414 ،؛ ابنمنظور .)166/13 :1414 ،شهید سـدر تعریـف
اسخالحی سیاق را اینگونه بیان میکنند« :سیاق عبارت است از هر نوع دلیـل و قرینـهای
که با الفاظ و عبارات م ِ
وردنظر پیوند دارد ،خواه از سنخ وارگان دیگر باشـد کـه بـا سـخن
وقوع سخن» (سدر .)134/1 :1419 ،آیت هلال جوادی نیز در بیانی کوتاه ،به تعریف سیاق و
سباق و نحوۀ ارتباط آنان میپردازند«« :سیاق» معنایی است که بـا مالحظـۀ سـدر و ذیـل
کلمه یا جمله ـ فضای کالم ـ به ذهن انسان میرسد؛ اما « ِسباق» یا «تبادر» به اولین معنایی
گفته میشود که با مالحظۀ خود کلمه یا جمله بدون در نظر گرفتن سدر و ذیل آن به ذهن
میرسد .هماهنگی سیاق و ِسباق ،نشانۀ وحدت نزول یا سدور است؛ اما ناهماهنگی ایـن
دو ،حاکی از تعدد نزول یا سدور است» (جوادی آملی .)117/7 :1097 ،ایشان معتقد است
که تحلیل سیاق درونی آیه بر سیاق بیرونی آن مقدم است؛ به این دلیـل کـه ارزش و تـأثیر
قرینۀ خارجی پس از تأمل در قرینۀ داخلی و فهم معنای اولیۀ آیه ،محل بح

پیدا میکنـد

(همو165/10 :ـ.)153
ایشان دربارۀ سجدۀ مزبور در عبارت َ و ِإ ْذ ُقلْنَا ا ْد ُخلُواْ َه ِذ ِه الْق َْریـ َ فَکُلُـواْ مِنْ َهـا َحیـ ُ
ِ
اب ُس اج ًدا (...بقره )79/و آرای مختلف ارائهشـده ذیـل آن معتقـد
شاْتُ ْم َرغ ًَدا َو ا ْد ُخلُواْ الْبَ َ
است که این فراز آیه یک معنای جامع دارد که آن حالت تذللل ،خضوع و ماننـد آن اسـت.
ایشان در رد نظر برخی از متأخران که احتمال دادهاند «منظور از سـجود ،حالـت انخفـاض
جاسوسی و خمیدگی کارآگاهانه و خبرچینی باشد؛ چراکه سـجدۀ شـکر در قبـال نعمـت

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

ِ
موردنظر ارتباط و پیوستگی دارد ،یا قرینۀ حال و مقـام؛ ماننـد اوحـاع و احـوال و شـرایط
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ِ
نعمـت
است و یهودیها که از هراس عمالقه جرأت ورود به چنـان قریـهای را نداشـتند،
غنیمت و برکت پیروزی نصیب آنان نشده بود تا شاکرانه وارد شوند» (ابن عاشـور:1413 ،
ِ
شهادت سیاق از یك سو و گواهی آیات مشابه از
 ،)479/1اینگونه پاسخ میگویند« :لیکن
سوی دیگر و تأیید احادی

از سوی سوم نشان میدهد که سجود یادشده سبرۀ جاسوسی

و خبرچینی نداشت ،بلکه به شکرانۀ برخی از نعمتهای الهی بوده است که نجات از تیـ ْه
یکی از آنهاست» (جوادی آملی.)760/4 :1097 ،
 .8-9-2-4استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا
اگر لفظ مشترکی به کار رود و تمام معانی آن به طور مستقل اراده شود ،یعنـی در یـک
مدنظر باشند ،آیا چنـین اسـتعمالی امکـان
کاربرد ،تمام معانی لفظ مشترک به طور مستقل ل
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دارد و در درجۀ بعد سحیح است یا خیر؟
مشهور متأخران از دانشمندان علم اسول معتقد به عدم جواز چنین اسـتعمالی هسـتند
(نائینی71/1 :1071 ،؛ آخوند خراسانی ،06 :1437 ،مظفر.)41/1 :1071 ،
ساحب تفسیر تسنیم در این باب معتقد است که میتوان معنای جـامعی را کـه شـامل
تمامی معانی شود ،در نظر گرفت؛ همچنین بیان مـیدارد کـه «امتنـاع متـوهم ،یـا بـر اثـر
محدودیت ظرفیت لفظ است یا مضبوط بودن ظرفیت مستمع و مخاطب و یـا محـدودیت
علم و ارادۀ متکلم و قسمت مهم آنچه در آن مبح  ،بر فرض تمامیت آن ،مخرح شده ،بـه
محدودیت علم و ارادۀ متکلم برمیگردد ،نه مخاطب .پس اگـر مـتکلم و مریـد ،خداونـد
سبحان بود که هیچ محدودیتی از جهت علم یا اراده ندارد ،محذورى در اراده کردن چنـد
مخلب از یك آیه و چند معنا از یك لفظ وجود ندارد؛ چنانکه اگر محـدودیت مزبـور بـه
لحاظ مخاطب باشد ،مخاطب اسیل قرآن ،انسان کامل ،یعنـی حضـرت رسـول اکـرم6

است که ظرفیت وجودى آن حضرت براى ادراك معانی متعدد در دفعـۀ واحـد محـذورى
ندارد؛ یعنی اگر مخاطبان دیگر سالحیت تلقی چند معنا را از لفظ واحد ندارند ،حضـرت

رسول اکرم 6چنین سالحیتی را داراست» (جوادی آملی.)117/1 :1097 ،
ِ
وحـ ً فَمـا ف َْوقَهـا(...بقـره)16/
یستَ ْحیی َأنْ ْ
ال مـا بَ ُع َ
ب َمثَ ً
یض ِر َ
ال ال ْ
در آیۀ شریفۀ إنا هل َ
عبارت فَما ف َْوقَها محتمل چند معنایی است .برخی همچون طبـری چـون «بعوحـه» را
احعف مخلوقات خدا میدانند ،منظور از فوق را باالتر و بزرگتر از حی

قوت و حـعف

مانند مگس میدانند (طبری .)143/1 :1411 ،برخی نیز چون شیخ طوسی و زمخشری هر
دو معنا را ذکر کردهاند (طوسی ،بیتا110/1 :؛ زمخشری .)111/1 :1435 ،آیت هلال جـوادی
حمن بیان اینکه مراد از فَما ف َْوقَها را میتوان معنایی جامع در نظر گرفت که هـم فـوق
نیز جایز میدانند (جوادی آملی.)741/1 :1097 ،
 .2-2-4نقش مباحث حجت در تفسیر قرآن

ِ
در کتب لروی حجت را اینگونه تعریف کردهاند « :ا ِ
ـع بـه
الدلی ُل و البُ ْر َهانُ و قیل :ما ُدف َ
ص ُم» (زبیدی .)016/0 :1414 ،همچنین تعریف آن را در اسخالح اسولی اینگونه بیان
َ
الخ ْ
ل شیء یثبت متعللقه و ال یبل درج القخع» (مظفر .)19/1 :1071 ،در مباحـ
داشتهاند« :ک ل
حجت علم اسول فقه از ادلهای بح

میشود که میتوانند در طریق استنباط حکم شرعی،

مستمسک فقیه واقع شوند و از آنجا که اسلیترین منبع در این فرایند ،قرآن کریم اسـت،
اعتبار این ادله در فهم قرآن کریم نیز محل بح

و نظر است .بـه عبـارت دیگـر ،مباحـ

حجت علم اسول عهدهدار معرفی و تبیین منابع مورد اعتماد شـرع در فراینـد فهـم متـون
دینی نیز هست .بح

از این منابع ،زمانی اهمیت دوچندان مییابد که به مقتضای این فهم

از متون دینی ،بر عهدۀفرد تکلیفی بار شود؛ در این سورت ،اگر فهم او از متون بر اسـاس
منابع مورد اعتماد شرع بوده باشد ،این فهم منجز و در سورت خخا موجب ه
تعذر میشود.
مستنداتی که از آنها در تفسیر قرآن کریم استفاده میشود ،از دو حـال خـارج نیسـتند :یـا
استفاده از آنها موجب علم به مضمون آیات میشود یا استفاده از آنها موجب ظن است.

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

به معنای بزرگتر و هم فوق به معنای کوچکتر را شامل شود ،چندمعنایی در ایـن آیـه را

111

در علم اسول این منابع را در دو بخش علم (قخع) و علمی (ظنون خاسه یا دلیـل علمـی)
بح

میکنند.
 .9-2-2-4کارکرد قطع در تفسیر قرآن
یکی از مستندات در تفسیر قرآن کریم ،علم است کـه در دانـش اسـول فقـه از آن بـه

«قخع» تعبیر میشود .قخع یک أمر کلی است و عبارت است از اعتقـاد جـازم کـه احتمـال
خالف در آن راه ندارد .در حجیـت قخـع ،هـیچ شـکی وجـود نـدارد؛ همـانطور کـه در
طریقیت و کاشفیت قخع به واقع ،شکی راه ندارد (مظفر16/1 :1071 ،ـ .)01مستنداتی کـه
از آنها قخع به مفاد آیات ایجاد میشود ،عبارتند از :نصو

آیات قرآن کـریم و نصـو

روایات متواتر یا محفوف به قرائن قخعی .توحیح بیشتر آنکه قرآن کریم و روایات متـواتر
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و محفوف به قرینه از آنجا که به لحاظ سدور قخعی هستند ،اگر در مفاد خـود نیـز نـ
باشند و احتمال خالف نداشته باشند ،مفید علم هستند و میتوان به آنها استناد کرد.
َ ِ
َ
ـرؤُ ا مِناـا
آیتاهلل جوادی دربارۀ آیۀ َ و قالَ ال َ
اذین اتابَ ُعوا ل َْو أنا لَنا ک اَر ًة فَنَتَبَ ارأ منْ ُه ْم کَمـا تَبَ ا
جین م ِ َن الناا ِر(بقـره )519/و فـراز
کَذل ِ َ
ال َأ ْعمالَ ُه ْم َح َسرات َعلَی ِه ْم َو ما ُه ْم بِخا ِر َ
ك یری ِه ُم هل ُ

جین م ِ َن الناا ِر معتقدند که این عبارت ،نص در استمرار عـذاب
پایانی آن َ و ما ُه ْم بِخا ِر َ
تابعان و متبوعان باطل و سوء ،همچنین تکذیب امـان انقطـاع عـذاب اسـت (جـوادی
آملی.)047/1 :5011 ،
 .2-2-2-4کارکرد ظنون خاصه در تفسیر قرآن
اسل اولی در ظن ،عدم حجیت و یا حرمت عمل به آن است؛ درحالیکه دلیلی بر تعبد
به آن وجود نداشته باشد (مظفر .)11/1 :1071 ،اما برخی از ظنون از این حکم اولیه خارج
شدهاند؛ زیرا دلیل قخعی بر اعتبار آنها وجود دارد که به آنها «ظنـون خاسـه» میگوینـد.
منظور از علمی نیز همین ادللهاى است که مفید ل
ظن هستند و اعتبار آنهـا بـا دلیـل خـا ل
علمی و قخعی ثابت شده است و عبارتند از «ظواهر» و «خبر واحد» و «اقوال لرتشناسان»

که به جهت اختصار به دو مورد اول میپردازیم.
ظواهر

قاعده در ظواهر قرآن کریم و روایات ،همانند باقی ظواهر است و آن عبـارت اسـت از
اینکه بعد از فح

از قرائن متصل و منفصل و یـأس از وجـود قرینـهای مبنـی بـر ارادۀ

معنای خالف ظاهر ،ظهور مستقر در کالم اخذ شود و همان مراد و مقصود گوینده از کالم
لحاظ شود .دلیل این أمر نیز سیرۀ عقال مبنی بر اخذ ظهورات کالم هنگام خخابـات عرفـی
خود است ،درحالیکه مخالفتی از شارع برای این سیره نرسیده باشد؛ چه اگر شارع با ایـن
این امـر ،موافقـت او و در نتیجـه ،امضـای ایـن سـیره برداشـت میشـود (مظفـر:1071 ،
43/1ـ .)41با این بیان و در برخورد با ظواهر کتاب و سنت ،اگر قرینـهای بـر ارادۀ معنـای
خالف ظاهر یافت نشد ،همان معنای ظاهر به عنـوان مـراد اسـلی تلقـی خواهـد شـد .از
اینجا مشهور در بین اسولیان ،بلکه همۀ علمای مسلمان ،حجیت ظواهر قرآن کریم اسـت
و تمامی مفسران از ظواهر کتاب برای فهم آیات دیگره بهره بردهاند و میبرند.
آیت هال جوادی نیز حمن اعتقاد به این قاعده در تفسیر آیۀ شریفۀ َ و ِإ ْذ ُقلْنـا لِلْمالئِکَـ ِ
ل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رین(بقـره )04/و در پاسـخ
لیس َأبی َو ْاستَکْبَ َر َو کانَ م َن الْکاف َ
ْاس ُج ُدوا ْل َد َم ف ََس َج ُدوا إالا إبْ َ
به این پرسش که حضرت آدم 7مسجودله واقع شد یا مسجودالیه ،با تکیه بر ظـاهر کـالم
ِ
موردبح  ،مسجودله شـدن آدم اسـت ،نـه مسـجودالیه شـدن او»
بیان میکنند« :ظاهر آیۀ
(جوادی آملی.)150/0 :1097 ،
خبر واحد

خبر واحد در مورد احکام شرعی فرعی ،نازلمنزلۀ علم است و بهمنزلۀ حجت تعبـدی
قابل استناد و عمل بر اساس مقتضای خود است .اما اعتبار خبر واحد در تفسیر قرآن کریم
چگونه است؟ آیا در انجام عمل تفسیر ،خبر واحد دارای اعتبار شرعی است و میتوان بـه

جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

سیره مخالف بود ،باید طریق جایگزینی برای آن معرفی میکرد .از سکوت شارع در برابـر
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آن استناد کرد یا خیر؟
بعضی گفتهاند روایاتی که متواتر یا محفوف به قرائن نباشند ،در تفسیر قرآن قابلاستناد
نیستند؛ زیرا خبر واحد هستند و یقینآور نیستند .این نظر بر این مبنا است که اعتبـار خبـر
واحد از باب تعبد شرعی است و تنها در مسائل فقهی کاربرد دارد؛ زیـرا تعبـد در مسـائل
عملی امکانپذیر است ،نه در مسائل نظری .لذا شیخ طوسی در مقدمۀ تفسیر تبیـان امکـان
استفاده از خبر واحد را در تفسیر منتفی دانسته است (شـیخ طوسـی ،بیتـا .)6/1 :عالمـه
طباطبایی نیز میگوید «اگر خبر متواتر یا محفوف به قرینۀ قخعی باشد ،شـکی در حجیـت
آن نیست؛ لکن غیر آن حجیت ندارد» (طباطبـایی .)161/9 :1073 ،آیـت هلال معرفـت ایـن
دیدگاه را ناتمام دانسته ،بیان میدارد« :خبر واحد ثقه جنبۀ تعبدی نـدارد ،بلکـه از دیـدگاه
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عقال جنبۀ کاشفیت ذاتی دارد که شرع نیز آن را پذیرفته اسـت( »...معرفـت.)147 :1093 ،
همچنین آیت هلال خویی قائل است که معنای حجیت در امارهی ناظر به واقع ،این است که
آن اماره به حسب حکم شارع ،علم تعبدی محسوب میشود؛ در نتیجه ،طریق معتبـر مثـل
خبر واحد ،فردی از افراد علم است ،آن هم فرد تعبدی نه وجدانی .بنابراین تمام آثاری که
بر قخع بار میشود ،بر چنین علمی نیز بار میشود (خویی.)773 :1070 ،
آیت هلال جوادی نیز در تبیین این بخش ،پس از آنکه مسائل دینی را به احکام عملـی و
معارف اعتقادی تقسیم کردهاند ،مظنۀ خا

را در احکام عملی راهگشا دانسـته ،آن را بـه

عنوان یک حجت تعبدی معتبر میدانند .ایشان در ادامـه و در قسـمت معـارف اعتقـادی،
روایات را به دو بخش تقسیم میکنند ،روایاتی که از ناحیۀ سند و جهت سـدور قخعـی و
در داللت خود ن

هستند که به جهت علمآور بودن در معارف اعتقادی حجیت دارند؛ و

روایاتی که این سه خصوسیت را نداشته باشند ،فاقد حجیت تعبدی دانسـته ،آنهـا را بـه
سرف احتمال ،قابلاعتنا میدانند (جوادی آملی.)175/1 :1097 ،
َـیس َعلَـیکُ ْم ُجنـاح َأنْ تَبْتَرُـوا
برای مثال ،آیتاهلل جوادی در شأن نزول آیۀ شریفۀ ل َ

ال مِن َربکُم ف َِإذا َأف َْضتم مِن عرفات فَا ْذکُروا ه ِ
وه کَما َهداکُ ْم
ْ
ف َْض ً ْ
ال عنْ َد ال َْمشْ َع ِر ال َْحرامِ َو ا ْذک ُُر ُ
ُ لَ
ُ ْ ْ ََ
ِِ ِ
ِ
ـن ا
ین(بقـره )571/روایتـی از در المنثـور (سـیوطی:5232 ،
الضـال َ
َو ِإنْ کُنْتُ ْم م ْن قَبْله لَم َ
 )444/5نقل میکنند و به مشابه آن در مجمع البیان (طبرسی )149/4 :5094 ،نیـز اشـاره
میکنند (جوادی آملی.)520/53 :5017 ،
نتیجهگیری

تحلیل دیدگاه آیت هلال جوادی با مبنا قرار گرفتن روش تفسیر ایشان ،در باب جایگاه و
کارکرد علم اسو ل فقه در فرایند فهم و تفسیر قرآن ،بیانگر حرورت وقوف و تسلط بر این
حرورت مخرح میکند .بنابراین شایسته و بایسته است که نگاه بـه دانـش اسـول فقـه بـه
عنوان منخق فقه ترییر یابد و مؤلفههای تفسیری کارآمد آن به عنوان یک ابزار حروری بـه
تمام کسانی که قصد فهم و غـور در ایـن کتـاب آسـمانی را دارنـد ،هرچنـد در مرتبـهای
پایینتر از تفسیر قرآن قرار گرفته باشند ،ماننـد پژوهشـگران مکاتـب تـدبلری ،محققـان و
دانشجویان الهیاتی و  ،...با نگـاهی نـو و تـوجهی ویـژه آمـوزش داده شـود تـا در مسـیر
قاعدهمند و روشمند کردن فرایند فهم و تفسیر در بـین تـودۀ پژوهشـگران قرآنـی گـامی
استوار برداشته شود .بررسی نمونههای عینی تفسیری آیت هلال جوادی نشان میدهد مبح
الفاظ اسول فقه بیشترین کارایی را در حوزۀ قواعد تفسیر دارد و مباح
در تبیین برخی مبانی و میزان اعتبار تعدادی از منابع تفسیر راهگشا باشد.

حجت میتوانـد
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دانش برای تفسیر قرآن است و این علم را از یک ابزار تسهیلکننده خارج و به عنوان یـک
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