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تصـویب و تخطئـه در اجتهـادات فقهــی
arefaboonajmi@gmail.com

*

دکتر محمد ابونجمی
استـادیـار معهــد عالــی

چکیده
تصویب و تخطئه دو اصطالح اصولی مبتنی بر عدم وکم معین ،و یا وجود یک وکم معین از
طرف شرع بر قضایای اجتهادی است .طرفداران این دو دیدگاه در جهت اثبات نیریه خود به
دلیلهای مختلفی از کتاب و سنت استدالل نمودهاند؛ دلیلهایی که متعاقبا توسط گروه مقابل
مورد نقد و تردید قرار میگرفت .روند فرسایشی این دو دیدگاه ،نگارنده را بر آن داشت تا با
بررسی آراء و ادله ،انتزاعیبودن اختالف را ثابت نموده ،و با تغییر نوع نگاه ،هر دو دیدگاه را
از زاویهای بر صواب و از زاویه دیگر بر خطا بداند .در پایان با تفکیک مواضع اجتهاد به دو
مجال واقعی و غیرواقعی ،تالش شده است صواب و خطا در دو موضع اجتهادی به تصویر کشیده
شود.
کلید واژهها :مصوبه ،مخطئه ،اجتهاد ،صواب ،خطا

* دریافت 1395/8/13 :پذیرش1396/10/12 :
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مقدمه
دانشمندان اصول از دیرباز بنابر قرائتهای متفاوت در تفسیر وکم و خواسته موردنیرِ خداوند
در قضایای اجتهادی ،به دو گروه مصوبه و مخطئه تقسیم شدهاند :گروه نخست ،وکم و خواسته
موردنیر خداوند را بنابر برداشتهای موجود از یک واقعه ،متعدد میشمارد .گروه دوم ،خواسته
الهی را وکم معین دانسته و تنها یک رأی را صائب میداند .بروز دو نیریه متفاوت در تصویب
و تخطئه مجتهدین ،باعث گردید دانشمندان اصولی هرکدام به نسبت دیدگاه خویش ،نگرشی
متفاوت ،به وکم ارائه شده از طرف مجتهد داشته باشند؛ آیا فالن وکم استنباطی همان خواسته
موردنیر خداوند بوده یا خیر؟ رفتهرفته موضعگیری افراطی از سوی طرفین زمینه را برای تحجر
فکری ،آنهم در فضای بازِ اجتهادی فراهم کرد؛ بهگونهای که برای به کرسی نشاندن ایده خویش
ادله مخالف را کامال مورد تردید قرار داده ،و برای نجات از تناقضات موجود به دام هر نوع
تأویلی ولو سخیف و نارسا افتادند؛ آن چیزی که نه آموزههای دین ما آن را بر میتابد و نه به
نزد اهل خرد خوش میآید.
نوشته واضر در پی آن است تا پس از تعریف تصویب و تخطئه ،و ارائه دیدگاههای موجود،
مهمترین دلیلهای هر دیدگاه را بهطور جداگانه مطرح و مناقشه نماید ،و در پایان پس از تحلیل
و بررسی آراء و ادله ،با ذکر وکمت از اجتهاد در فروعات فقهی ،سعی در رفع تعارضات موجود
داشته باشد.
همانطور که اشاره رفت این موضوع از گذشته تا بهوال در نزد علمای اسالمی چالش
برانگیز بوده ،و از اینرو مورد توجه پژوهشگران ووزه علم کالم و اصول فقه قرار داشته است.
در ایـن میـان ،میتـوان بـه کتـاب التخطئة والتصویب فی اآلراء االجتهادیة اثر خالــد وسین

 10پژوهشهای دینی ،سال دوم ،بهار و تابستان  ،1395ش3

الخالد ،و رساله تحقیقاتی یحیی بن وسین ظلمـی تحت عنوان التصویب والتخطئة وأثرهمــا
فی مسائل أصول الفقه اشاره کرد .این دو نوشته اگرچه در ووزه تحقیقاتی از ویث جمعبنـدی
اقـوال و ادلـه ،و ترجیـح آراء مـیتـوانـد وایز اهمیـت باشـد ،و پـژوهشگـران علمـی در
وـوزههـای تخصصـی از آن بـیبهره نخواهنـد بـود؛ امـا از نیر محتوایــی با رویـکـرد
نوشتـه واضر متفاوت است .نگارنـده در تحقیق پیش رو در صـدد ترجیـح یکی از اقـوال
نبوده؛ بلکـه با تفکیـک مجـالهـای اجتهـادی و تغیـیر منیــر در پی ارائه رویکردی متفاوت
میباشد.
تعریف تصویب و تخطئه در اجتهاد
اصل و ریشه تصویب و تخطئه به صواب و خطا بر میگردد .صواب از «صوب» در مقابل خطا
قرار دارد که بهمعنی صحیح و درست بودن کاری است (فراهیدی166/7 ،1410 ،؛ طریحی،1375 ،

102/2؛ مهیار ،بیتا .)562 ،از آنجایی که این واژه ،نقطه مقابل خطا بوده ،هرچه فهم ما از خطا
دقیقتر گردد ،معنی آن روشنتر میشود .خطا از بنای ثالثیمجرد از باب «خَطِئ یخطَأ و مصدر
خِطئاً ،و اسمفاعل خاطئ» ،در لغت بهمعنی ارتکاب گناه میآید (طریحی .)124/1 ،1375 ،خطا از
این بنا در استعماالت شرع بهمعنی ارتکاب گناه از روی قصد میباشد .در سوره اسراء آمده
است :ﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ (و فرزندانتان
را از ترس فقر ،نکشید .ما آنها و شما را روزى مىدهیم ،مسلماً کشتن آنها گناه بزرگى است)
(اسراء.)31 ،
دو اصطالح تصویب و تخطئه ،از مصادر باب تفعیل از ریشه خطا و صواب است ،که در
لغت بهمعنای نسبت دادن صواب و خطا بهکسی یا چیزی میآید.
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اجتهاد
اجتهاد در لغت مصدر باب افتعال ،از ماده (جَهد) یا (جُهد) بهمعنی بهکارگیری نهایت سعی و
توان در انجام کاری است (همان ،)133/13 ،و در اصطالح عبارت است از بهکارگیری نهایت سعی
و تالش در جهت استنباط اوکام شرعی (غزالی.)342 ،1413 ،

در نزد اصولیان ،تصویب به دیدگاهی گفته میشود که بر اساس آن ،وکم هر واقعهای وابسته
به نیر مجتهد است و هر آنچه وی وکم کند ،وکم الهی همان است ،تخطئه به دیدگاهی گفته
میشود که بر پایه آن هر مسأله شرعی در واقع به نزد خدا وکمی معین دارد که میان همه افراد
مشترک است؛ چه فقیه در فرایند استنباط خود بهآن دست یابد و چه بهخطا رود .طرفداران
دیدگاه نخست را مصوبه و طرفداران دیدگاه دوم را مخطئه مینامند.
قلمرو این موضوع (مقاله واضر) صرفاً در فروع عملی با ادله ظنی است که فاقد دلیل قطعی
از کتاب و سنت است؛ در مواردی که دلیل قطعی و صریح بر وکم شرعی وجود داشته باشد،
این نزاع مطرح نمیشود ،بلکه به اتفاق علما وکمکننده برخالفِ دلیل قطعی خطاکار است.
آرای دانشمندان اصولی پیرامون تصویب و تخطئه
گرچه هیچ صاوبنیری در ووزه علوم شرعی وجود ندارد ،جز اینکه ایده او پذیرای یکی از
این دو قرائت است؛ اما باید خاطرنشان کرد که این موضوع ،در عصرپیامبر و یارانش مطرح
نبوده و بدینخاطر ما نمیتوانیم هیچیک از دو دیدگاه را صریحاً به ایشان نسبت دهیم.
الف -دیدگاه تصویب:
این دیدگاه منسوب به دانشمندان مکتب اعتزال (بصری ،)385/2 ،1403 ،ابوالحسین بصری
(همانجا) ،امام محمد غزالی ( )352 ،1413و ...میباشد.
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ب -دیدگاه تخطئه:
این دیدگاه منسوب به جمهور اصولیان مسلمان از ظاهریه (ابنوزم ،بیتا ،)77/5 ،امامیه (یزدی،
194/6 ،1400؛ مغنیه ،)371/6 ،1421 ،ابوالحسن آمدی( ،بیتا ،)184/4 ،فخرالدین رازی (،1418

 ،)36/6ابنقدامه ( )348/2 ،1423و  ...میباشد.
ادله دو دیدگاه و بررسی آنها
در اینجا سعی شده است مهمترین مستندات دو دیدگاه ،و نقد هر یک از آنها جداگانه مطرح
گردد.
الف -دیدگاه تصویب
کسانی که قائل به یک وکم معین در قضایای اجتهادی نیستند ،برای دیدگاه خود به مستندات
زیر استدالل کردهاند:
 -1خداوند میفرماید:

ﱡﭐ ﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓ

ﲔ  .ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ

ﲦﱠ (و داود و سلیمان را (بهخاطر بیاور) هنگامى که درباره کشتزارى که گوسفندان
بىشبان قوم ،شبانگاه در آن چریده (و آن را تباه کرده) بودند ،داورى مىکردند و ما بر وکم
آنان شاهد بودیم .ما (وکم واقعى) آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان (شایستگى)
داورى ،و علم فراوانى دادیم و کوهها و پرندگان را با داود مسخّر ساختیم ،که (همراه او) تسبیح
(خدا) مىگفتند و ما این کار را انجام دادیم) (انبیاء.)79-78 ،

در این آیه خداوند داوری داود و سلیمان را در موردی برای ما آوردهاند .پروردگار یکتا
پس از بیان اعطای فهم و درایت به سلیمــان ،فرمودند« :ﲙﲚﲛﲜﲝ»؛ یعنی ما بـه
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هرکدام از ایشان ،وکم صحیح و علم مفید عنایت نمودهایم .این جمله داللت بر صحت هر دو
وکم و یا فتـوای صـادرشـده (از روی اجتـهاد) مـیدهـد ،چـرا که اگر چنین نبود خـداوند
بـه هـر دو پیـامبـرش نسبـت وـکــم و عـلـم از جـانـب خـود نمـیداد (غـزالـی،1413 ،
.)359/1

دلیل مذکور بدینصورت مورد نقد مخطئه قرار میگیرد :در اینجا ما هیچ منافاتی میان به
اشتباهافتادن مجتهد با داشتن علم و وکمت وی نمیبینیم؛ بلکه ما منیورِ از علم و وکمت را
آگاهیداشتن به دلیلهای مورد نیاز در مسأله و همچنین راههای استنباط اوکام میدانیم ،و
همانطور که مالویه میگردد در آیه نیز هیچ تصریحی در صواب بودن هر دو نیریه وجود
ندارد( .آمدی ،بیتا.)194/4 ،

 -2خداوند در سوره مائده کسانی را که وکم بهغیر ما انزلاهلل کردهاند کافر و فاسق خوانده
است :ﱡﭐ ﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱠ (و کسانى که بر طبق آنچه خدا نازل
کرده وکم نمىکنند ،فاسقند) (.)47

اگر آنچنان که مخطئه میگویند در قضایای اجتهادی فقط یک وکم معین وجود داشته
باشد ،باید مجتهدینی که بهوق اصابت نکردهاند ،به کفر و فسق متهم گردند؛ زیرا آنها به وکم
موردنیر خداوند ،وکم ننمودهاند (ابن السبکی ،بیتا.)262/3 ،

از نیر مخطئه این دلیل در محل نزاع با مخالفین نبوده و در آن هیچ وجهی از استدالل وجود
ندارد؛ زیرا آیه در مقام تهدید بهکسانی آمده که به عمد و از روی آگاهی بر خالف خواسته خدا
وکـم میکنند ،نه کسانـی که از طریق اجتهـاد (در مواردی که دلیـل قطعـی وجود ندارد)،
وکـم کردهاند (همانجا).
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 -3اجماع یاران پیامبر بر صواب دانستن آرای اجتهادی بوده است.
توضیح سخن از این قرار است که اصحاب پیامبر با داشتن آرای متفاوت ،هیچوقت ،همدیگر را
تخطئه نکرده و به وکم صادر شده بر خالف نیر خود خورده نمیگرفتند .چهبسیار اتفاق میافتاد
که خلفای راشدین به افرادی مأموریت میدادند و یا بهعنوان والی و واکم آنها را به جایی
میفرستادند ،در والیکه میدانستند در مواردی هم با آنان اختالف دارند .بهعنوان مثال
زیدبنثابت مأمور به جمع قرآنکریم از طرف خلیفه اول بود ،در والیکه در مسأله «جد و
اخوه» با او اختالف نیر داشته است (همان.)263/3 ،

مخالفین نیریه تصویب ،دلیلسوم را نیز خالی از اشکال ندانسته و اینچنین آنها را مورد
نقد قرار میدهند :اوالً اوترامگذاشتن یاران پیامبر به آرای یکدیگر داللت بر عدم تخطئه آنها
نمیدهد ،بلکه در مواردی مشاهده شده که بهخاطر روشن شدن برخی ادله ،دیگران را تخطئه
کردهاند ،بهعنوان مثال از ابنعباس نقل شده است که او نیریه زیدبنثابت در مورد «جد و اخوه»
و عول را ناصواب دانسته و گفته است« :أال یتقی اهلل زید بن ثابت یجعل ابن االبن ابنا وال یجعل
أبا األب أبا» (ماوردی .)129/16 ،1419 ،او با جزم ،تمام مخالفین خود را در مسأله عول ،به مباهله
میطلبد« :من شاء باهلته عند الحجر األسود» (همانجا) .و در نهایت نیریه قائلین به عول را
وکم بهغیر ما انزلاهلل میداند« :ما حکم اهلل بما قالوا» (برهانفوری .)28/11 ،1405 ،دوم اینکه
والی قراردادن دیگران توسط خلفای راشدین نمیتواند دلیلی بر راضی بودن و یا صحیح دانستن
تمامی آراء آنها باشد؛ بلکه اصحاب پیامبر پذیرفته بودند که در مسائل اجتهـادی به خاطر
معین نبودن وکم خدا ،اگـر مجتهـد به وق اصابـت نکنـد مقصـر نبـوده ،و نمـیتـوان ایـرادی
بر او وارد کرد.
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 -4قیاسنمودن حکمهای اجتهادی بر آراء مجتهدین در تعیین جهت قبله.
بنابر قاعده پذیرفته شده در نزد فقهاء ،اگر مسلمانان در مکانی بهخاطر تعیین جهت قبله با هم
اختالف کردند و نهایتا هر کدام با اجتهاد خود به طرفی نماز بخوانند ،نماز همه صحیح بوده و
نیازی به اعاده نیست .این فرایند استنباطی که بهمعنی اصابت یکایک آنها در وکم میباشد بر
بقیه موارد اجتهادی تعمیم داده شده ،بر این اساس همه مجتهدین در راه رسیدن به وق مصیب
هستند (تفتازانی ،بیتا.)237/2 ،

مخطئه دلیل اخیر را در راستای نیریه خود دانسته ،و استدالل بر مبنای قیاس را در تقویت
دیدگاه تصویب مناسب نمیدانند؛ زیرا در مثال مذکور ،جهت قبله تنها یکی از جهات میتواند
باشد الغیر (واقعیتی که طرفین بر آن اتفاق دارند)؛ اما در مورد صحت نمازِ گذاردهشده و عدم
اعاده آن به جهت غیرقبله ،باید گفت که علت اصلی به معذور بودن فرد در پیدا کردن جهت قبله
بر میگردد ،چیـزی که خداونـد بندگانـش را به تعییـن دقیـق آن مکلـف نساختـه است .از
ایـنرو اگـر به نزد خـدا نماز مقبـول افتـد ،نمیتواند بهمعنـی صواب در یافتـن جهـت قبله
باشد.
ب -دیدگاه تخطئه
کسانی که قائل به یک وکم معین در قضایای اجتهادی هستند ،برای دیدگاه خود به مستندات
زیر استدالل کردهاند:
 -1اولین دلیل مخطئه یرای دیدگاه خود ،همان آیهای است که مصوبه برای اثبات دیدگاه خود
بهآن استدالل نمودند (آیه  78و  79از سوره انبیاء) :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
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ﲏ ﲐﲑ ﲒﲓﲔ  .ﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞ ﲟﲠﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﱠ

موضع استشهاد ،در دیدگاه این گروه ،عبارت« :ففهمناها سلیمان» است .خداوند در این
آیات هر دو پیامبر را به خاطر لیاقت در قضاوت ستوده و به ایشان نسبت علم و وکمت داده
است؛ اما مزید بر آن معنا خداوند با قید «ففهمناها سلیمان» ،تنها وضرت سلیمان را مصیب در
آن داوری دانسته است (آمدی ،بیتا.)184/4 ،

همانطور که اشاره شد طرفداران نیریه تصویب ،این آیه را تأیید دیدگاه خود دانستهاند،
آنان موضع استشهاد مخطئه را با ذکر دو مسأله اعتراضی ،تضعیف و مورد مناقشه قرار دادهاند:
اول :از کجا مشخص شده است که این دو پیامبر از روی اجتهاد وکم کردهاند ،که ادعا کنیم
خداوند یکی را تصویب و دیگری را تخطئه نموده است؟
دوم :چهبسا هر دو پیامبر از طرف خدا مجاز به اجتهاد بودهاند و برای دریافت وکم دست
به اجتهاد زدهاند ،و اجتهاد هر دو هم به وق اصابت کرده است؛ اما به دنبال آن در اینباره ووی
نازل شده است ،و ووی منزَّل وامل وکم سلیمان بوده است (غزالی.)359/1 ،1413 ،

 -2پیامبراسالم میفرماید« :إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حکم فاجتهد
ثم أخطأ فله أجر» (چون واکمی با اجتهاد وکم کند ،و به وق برسد دو اجر دارد ،و اگر به
اشتباه افتاد یک اجر دارد) (بخاری.)108/9 ،1422 ،

ودیث مذکور با صراوت تمام بهاین نکته اشاره میکند که شخص مجتهد در قضایای
اجتهادی ممکن است مصیب باشد و ممکن است به خطا بیفتد .این داللت بهمعنای وجود یک
وکمِ معین در قضایای اجتهادی است (آمدی ،بیتا.)186/4 ،
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باز هم مصوبه این ودیث را به نفع دیدگاه خود تفسیر کردهاند و مأجوربودن مجتهد در دو والت
را دال بر اصابت به وکم دانستهاند .به نیر آنها واکمی که بهغیر وکم خدا وکـم کنـد،
نمیتواند مستحق پاداش باشد .از سوی دیگر مصوبه در نسبت دادن خطا و صواب به مجتهد،
این معنی را تأویل کردهاند ،آنها میگویند :مجتهد در اصابت به وکم ،به خطا نیفتاده است؛
بلکه ممکن است در قبول شهود و اظهارات وکال و متهمین به اشتباه افتاده باشد ،و بر اساس
باورهای موجود ،وکم کرده باشد .و هر وکمی که براساس باورهای موجود ،انجام گیرد ،همان
وکم خداوند است ،بنابراین در هر صورت ،مجتهد در اجتهاد خود به وق اصابت کرده است.
مصوبه در توجیه مضاعف شدن اجر برای یکی از مجتهدین (در والیکه به باور آنها ،خداوند
با مجتهدین باید به یک صورت برخورد کند) میگویند ،در اینجا قضای خداوند بر این بوده
است که یکی از آنها دارای پاداش مضاعف باشد (غزالی.)360/1 ،1413 ،

 -3نسبت دادن خطا به پارهای از آرای اجتهادی توسط یاران پیامبر
آثار زیادی از اصحاب پیامبر نقل شده است که در آنها نسبت خطا به آرای اجتهادی خود
دادهاند؛ از آن جملـه آنچه از ابوبکـرصدیـق نقـل شـده است که وی درباره کاللـه گفتـه
است« :أقول فیها برأیی ،فإن یکن صوابا فمـن اهلل ،وإن یکن خطـأ فمنی ومن الشیطـان ،واهلل
ورسولـه بریئـان منـه :الکاللـة من ال ولد له وال والد» (ابنکثیر ،)230/2 ،1420 ،و به ماننـد آن
از عمر بن خطـاب روایـت شـده است« :أقـول فیهـا برأیـی ،فإن یکـن صوابا فمن اهلل ،وإن
یکـن خطـأ فمنـی ومن الشیطـان» (ابنقیم)43/1 ،1410 ،؛ عبـداهلل بن مسعـود در موضـع
استـفتـا از وی میگـوید« :أقـول فیهـا برأیی فـإن یکـن صوابـا فمـن اهلل ورسولـه ،وإن
یکـن خطـأ فمنـی» (قرطبی ،)318/5 ،و مشابـه این عبـارتهـا بهکـرات از شاگـردان مکتـب
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پیامبـر نقـل شده است ،تا جایـیکه ایـن معنـا به وـدّ تواتـر رسیـده و کسـی آن را انکار
نکـرده است.
اوتجاج بهاین آثار از آن جهت است که اصحاب پیامبر معتقد بودند که تمامی آرای اجتهادی
نمیتواند صواب باشد و الجرم فقط یکی از چند رأی میتواند صحیح باشد (آمدی ،بیتا .)187/4

مصوبه در مقابل آثار وارده دست به تأویل معنا زدهاند .آنها منیور و مراد از خطا در
عبارتهای یاد شده را خطا در عدم اصابت به وکم معین نمیدانند ،بلکه منیور از خطا ،تقصیری
دانستـه که بـه اصـل اجتهـاد برمـیگـردد (اجتهاد در غیر محـل) ،و یا منیور از خطـا،
مخـالـفـت کـردن مـجتـهـد بـا دلیلـی اسـت کـه از آن بـیخبـر اسـت (غـزالـی،1413 ،
.)361/1

 -4عقل وکم میکند هر مجتهدی با کوشش ذهنی ،به دنبال استنباط وکمی است که با
موقعیت موجود تطابق داشته باشد؛ یعنی مجتهد ،مطلوبی را جستجو میکند که خواسته و غایت
اوست ،و آن مطلوب وکم معین است .مسلماً بنابر دیدگاه مصوبه اگر در اینجا وکم معین
وجود نداشته باشد ،مطلوبی هم تصور نمیگردد؛ در نتیجه کوشش ذهنی مجتهد بیمعنی تلقی
میگردد( .آمدی ،بیتا.)189/4 ،

از دیدگاه مصوبه ،مطلوبِ مجتهد غلبه ظنی است که با کوشش ذهنی برای او واصل
میگردد ،و محصولِ آن ،وکم موردنیر خداوند است .بهعبارت دیگر مصوبه ،وکم معین را تنها
خطاب مسموع یا مدلولی دانسته که بهخاطر وضوح و قطعیتش ،اجتهاد در آن دخیل نمیباشد؛
اما در صورتیکه خطاب شرع قاطع نبوده و مجتهد را به ظن غالب متوسل سازد ،دیگر وکم
معین در آن معنی ندارد .وـال اگـر خطـاب قاطـع شـرع وجود داشتـه باشد ولی مجتهـد بهآن
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دسترسـی نداشتـه باشـد ،وکـم معیـن در وـق او بالقـوه صـادق است اما بالفعـل نه (غزالی،
.)362/1 ،1413

تحلیل و بررسی آراء و ادله
با توجه به آنچه گذشت هیچیک از ادله دو دیدگاه ،از نیر طرف مقابل خالی از اشکال نیست،
اگرچه در این میان برخی از شبهههای مطرووه چندان دارای اساس و پایه استوار نبوده ،و تنها
متوسل شدن به تأویالت بیمورد است؛ چیزی که با اندک تأملی قابل درک بوده و قطعاً بر اهل
تحقیق پوشیده نیست .نگارنده قضاوت در این مورد را به عهده خواننده گذاشته است .اما آنچه
در اینجا وائز اهمیت است و شناسایی آن ،ما را به رفع تعارضات موجود کمک میکند ،علل و
انگیزههایی است که هر یک از پیروان دو دیدگاه را به پذیرش آن سوق داده است.
از مهمترین علتهایی که باعث شده است مصوبه به دیدگاه تصویب قائل گردند:
اول :رفع گناه از مجتهدین در استنباط اوکام و مأجوربودن ایشان در همه واالت میباشد .این
واقعیتی است که دو دیدگاه برآن اتفاق داشته و سخن پیامبر نیز گویای همین موضوع است.
ظاهراً پذیرفتن اینکه مجتهدِ مخطئ ،در فرایند استنباطی خود مأجور باشد به نزد اهل تصویب
گِران میآید .به باور آنها مأجوربودن وی داللت بر مصیببودن او است؛ زیرا تصور پاداش
برای واکمی که به خواسته خدا وکم نمیکند ،ممکن نیست .دومین علت ،برخاسته از تعریف
وکم تکلیفی در نزد اصولیان است .وکم در اصول فقه بهمعنی خطابی است که از طرف شارع
به افعال مکلفین تعلق میگیرد ،و خطاب نیز یا مسموع است یا مدلول .در صورت عدم دلیل
سمعی (نبودن نص شرعی) و یا قاطـعنبودن دلیـل ،خطـابِ شرع با ظن غالب به افعال مکلفین

 20پژوهشهای دینی ،سال دوم ،بهار و تابستان  ،1395ش3

تعلق میگیرد ،که نتیجه آن وکم استنباطی مجتهد است که (قطعاً) متعدد میباشد .به زبان سادهتر
وکم خداوند در وق بندگانش یا قطعی است و یا ظنی ،و این بر میگردد به چگونگی خطاب
شرع؛ اگر خطاب شارع نص صریح باشد ،وکم ،قطعی است و در صورت نبودن نص صریح،
وکم خدا آن چیـزی است که ظن غالب مجتهد میگوید (آمدی ،بیتا.)183/4 ،

از طرف دیگر مهمترین علتی که باعث میشود تا مخطئه به دیدگاه خود قائل شوند ،عدم
امکان جمع بین دو نقیض در آنِواود است .به اتفاق عقال اگر مکانی نجس باشد قطعا طاهر
نیست ،و اگر طاهر باشد قطعا نجس نیست .و به مانند این ،صحتِ دو گزاره مخالف (در یک
وضعیت) در آنِواود است ،که بدون شک عدم صحت یکی از آن دو از امور مسلم و غیرقابل
انکار می باشد .معنی و مفهوم این وقیقت نه تنها در سخن پیامبر و یاران او مشهود است ،بلکه
خیلی از قضایای روزمره نیز این اصل را تأیید میکند .بهعنوان مثال برای رسیدن به مقصدی
که راههای متعدد با فاصلههای متفاوت بهآن منتهی میگردد ،نزدیکترین راه ،تنها یکی از آنها
است .این واقعیتی است که طرفین آن را پذیرفتهاند ،همچنین وقیقت موجود در دیدگاه مصوبه
نیز بهگونهای مورد پذیرش طرفین است.
رفع تعارض موجود
در اینجا سعی برآن است تا برای رفع تعارض موجود در بین دو دیدگاه ،و نزدیک شدن مواضع
آنها بههمدیگر ،ابتدا اشارهای به فلسفه اجتهاد گردد ،و به دنبال آن با ذکر چندین مورد بهصورت
تطبیقی ،مواضع ضعف و قوت هر یک از دو دیدگاه به منصه ظهور گذاشته شود.
شاید مهمترین وکمت اجتهاد را بتوان در «تعطیل نشدن بخشی از شریعت» خالصه کرد؛ با
عدم فرایند اجتهاد در جامعه اسالمی ،عمال اوکام انبوهی از ووادث مستحدثه معطـل مانده ،و
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به دنبال آن بسیاری از مصالح و مقاصد شرع به ورطه فراموشی سپرده میشود .در جوامع بسته
و ثابتی که هیچگونه تحرک اجتماعی و علمی وجود ندارد چهبسا ،کتابهای تألیف شده در
اوکام ،برای مدتِطوالنی پاسخگوی مشکالت و معضالت آنها باشد ،و جامعه نیز بهدلیل رکود
و جمودِفکری نیاز چندانی به فقیهان مجتهد نداشته باشد؛ اما در جوامع پیشرفته و پرماجرایــی
که دارای تحول و تجدد فکری است ،و روزانه انسانها با ووادث و مشکالتی روبرو هستند،
نیاز به فقهی پویا اوساس میشود که جوابگوی وقایع جدید در عرصه زندگی باشد .از این
رهگذر خداوند قوانین و دستورات مورد نیاز انسان را به دو صورت ،توسط پیامبر خود به مردم
ابالغ نموده است:
دسته اول :مسائلی هستند که بهصورت مشخص بیان شدهاند؛ مانند وجوب روزه در ماه
رمضان ،تعداد رکعات نماز ،تحریم دزدی ،خیانت و  . ...مسلم است اوکام اینگونه مسائل با
صراوت بیان میگردد و در تمامی ادوار و موقعیتها بر همین منوال خواهند ماند ،چراکه در
هـر وضعیـتـی بـا روح شریعـت سـازگار بـوده و مصلحـت عمـومـی افـراد را در نیـر
دارنـد.
دسته دوم :عبارت از مواردی است که با بررسی نصوص و تدبر و دقت در آنها میتوان به
آنها دست یافت .در اینگونه موارد شارع با ارائه فرمول و قوانینی که با اصول و مقصد شریعت
سازگار است خواستار معرفی آن از سوی دانشمندان به مردم بوده است ،خداوند اوکام قضایای
اجتهادی را نه از باب فراموشی بلکه از روی وکمت ،برای بندگان خود ذکر نکرده است ،زیرا
بهخاطر تحول موجود در این قضایا ،اوکام آنها نمیتواند ثابت باشد؛ بلکه بنابر مناسبتها و
موقعیتهای زمانی و مکانی ،دائماً در وال تغییر و تحـول است ،پـس معنـی ندارد که شرع با
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صراوت وکم هریک را ارائه دهد ،وکمی که برای همگان سازگار نبوده و کارآیی آن موقت
است.
در اینجا برای روشن شدن وضعیت دو دیدگاه (تخطئه و تصویب) ،الزم است به مواردی که
مجتهد مجبور است به ظن غالب خود تکیه کرده و به اجتهاد متوسل شود ،اشاره گردد.
در دو مورد ،مجتهد موظف است برای ارائه حکم ،اجتهاد نماید:
 -1زمانی که مجتهد از پارهای نصوص غافل مانده ،و یا وسیله مورد نیاز برای ارائه وکم ،را
نداشته باشد .در این وضعیت مجتهد برای یافتن وکم ،اجتهاد کرده و به ظن غالب خود اعتماد
میکند .بهعنوان مثال اگر خوردن غذایی در شرع با دلیل قاطع ورام باشد ،اما مجتهد از دلیل
آن بیخبر بوده ،آنگاه در والل یا ورام بودن آن متردد گردد ،الزم است با توجه به خواستههای
شرع اجتهاد کند ،و در نهایت به ظن غالب خویش عمل نماید .مثال دیگر در این مورد ،تعیین
جهت قبله یا دخول وقت نماز است .مجتهد با توجه به قرائن موجود اجتهاد کرده و بنابر اجتهاد
خویش وکم مربوطه را صادر میکند .در چنین مواردی وکم موردِنیر خداوند یکی بیش
نیست .و اگر ظن غالب مجتهد ،وکمِ موردنیر خدا نباشد ،باز بر او تکلیفی نیست؛ زیرا خداوند
بندگانش را تکلیف به ماالیطاق نمیکند ،بلکه در اینباره میفرماید :ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱠ

(خداوند هیچ کس را ،جز به اندازه تواناییاش ،تکلیف نمىکند) (بقره.)286 ،

در دو مثال گذشته :هیچوقت غذایی که با دلیل قطعی ورام است ،با اجتهاد والل نمیگردد،
و قطعاً جهت قبله نیز یکی بوده و متعدد نمیگردد .در چنین مواردی باید گفت ،اجتهاد در مجال
وقیقی خود ایفای نقش ننموده ،و مجتهد تنها بهخاطر عدم دسترسی به نصوص مربوطه ،و یا
نبود وسیله شناسایی (قبلهنما برای تعیین جهت قبلـه و ،)...بهمنیـور رفع مسئولیـت مجبور بـه
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اجتهاد میگردد .در اینگونه موارد (نوع اول) مصیب در اجتهاد واود است ،و دیدگاه تصویب
نمیتواند کارایی خود را داشته باشد.
 -2زمانی که شرع ،وکمِ واقعه را صریحاً اعالم نکرده ،بلکه استنباط آن را به عهده مجتهد
گذاشته است .اجتهاد کردن در این موارد از قضایای فقهی ،مجالِواقعی اجتهاد به وساب آمده،
و مجتهد باید با تکیه بر خواستههای شریعت بهترین استنباط را در آن موضع داشته باشد.
خداوند در این مواضع به معرفی قوانین و راهکارهای کلی بسنده نموده ،و کشف وکم مناسب را
به مجتهد سپرده است .در این قسمت ،ووادث یا قضایای اجتهادی بهگونهای هستند که وکم
در آنها ثابت نبوده و با عارضشدن موقعیتها بر آن ،به راوتی تغییر مییابد .شخص مجتهد
با دقت و درایت کافی سعی بر آن دارد که مناسبترین جواب را برای مسأله موردنیر در آن
موقعیت داشته باشد .در اینگونه قضایا اگر شخص مجتهد با در نیرگرفتن مواضع و مفاهیم کلی
شرع ،قضاوت نماید و وکمی را استنباط کند ،معموالً موافق با خواسته خداوند میباشد ،اگرچه
در این میان ممکن است وکمی مناسبتر از وکم صادر شده وجود داشته باشد .بهعنوان مثال
اگر مقداری پول وجود داشته باشد و کسی را مسئول رساندن آن به فرد مستحق در شهر قرار
دهند ،مسلماً آن فرد موظف است که افراد مستحق را شناسایی کرده و به یکی از آنها برساند.
شخص مسئول با رایزنیهای الزم خط فقر را مشخص کرده و افرادی را که در زیر آن قرار
میگیرند بهعنوان افراد مستحق معرفی میکند ،آنگاه امانت مربوطه را به یکی از آنها میسپارد.
تا اینجا ادای مسئولیت صورتگرفته است و امانت بهصاوبش رسیده است؛ اما آیا میتوان ادعا
کرد که فرد دریافتکننده امانت ،بهترین گزینه برای دریافت آن وجوه بوده است؟ اگر بهفرض
این که ده نفر در شهر زیر خط فقر بوده اما با داشتن وضعیت معیشتی متفاوت ،آیا میتوان گفت
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که در دریافت آن وجه همه با هم مساوی هستند؟ مسلماً در بین مستحقین ،آن کسیکه در
تأمین نیازهای اولیه (غذا و لباس) مشکل دارد مستحقتر از کسی است که در نیازهای ثانوی
(خانه ،خودرو و )...اوساس کمبود میکند .شخص مسئول با دقتِنیر بیشتر میتوانست به
بهترین گزینه برای ادای مسئولیت نزدیک شود و چهبسا مناسبترین گزینه را نشانه گیرد .در
این نوع از قضایای اجتهادی (نوع دوم) که شخصِمجتهد با آن روبرو میشود نیز موضـوع از
همیـن قـرار است ،مجتهدی که به مقاصد و روح شریعت آشنایی داشته و در ارائه وکم ،آنها
را مدنیر دارد ،هرگز بر خالف خواسته شارع گام برنمیدارد و خطای مطلق را نشانه نمیگیرد؛
بلکه استنباطات او لزوما دارای وجوهی از صحت است ،ولو اینکه بهوق خالص اصابت نکرده
باشد (کل مجتهد مصیب) .از این منیر پیامبر اکرم –صلی اهلل علیه وسلم -هر دو مجتهد را
مأجور دانسته؛ ولی پاداش واکمی که به وق مطلق اصابت میکند (یا به آن نزدیکتر باشد) را
بیش از واکمی می داند ،که به آن اصابت نکرده است (المصیب واود) .اما اگر قرار باشد واکم،
مواضع شرع را در نیر نگیرد و بدون توجه به وضعیت دادههای موجود وکم نماید ،وکم وی
از روی اجتهاد صادر نگشته است ،و مسلما در راستای وق موردنیر نیز نخواهد بود ،و چهبسا
که در تضاد با آن قرار گیرد .از این روی در چنین موردی ،گذشته از اینکه پاداش ندارد ،گناه
هـم بـه او تعلـق مـیگـیـرد؛ زیـرا ایـن وـکـم از وـاکـمِ غیـرمجـتـهـد صـادر شـده
اسـت.
در اینجا برای فهم بیشتر به برخی از قضایای اجتهادی که در کتاب و سنت بهآن اشاره
شده است پرداخته میشود:
 -1همانطـور که از پیش گذشت خداوند در آیه  78و  79سوره انبیاء قضاوت و داوری دو
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پیامبر از پیامبرانش را برای ما آورده است ،پس از نسبتدادن فهم کامل به یکی از آن دو
بزرگوار ،در پایان هر دو پیامبر را ستوده و بهعلم و وکمت آندو تقریر نموده است.
در سبب ورود این دو آیه و تفصیالت آن آوردهاند که گلّهای از گوسفندان شبانه به تاکستانی
وارد شده و خرابی بهبار میآورند ،صاوبِباغ به داود نبی شکایت میبرد ،پیامبرِخدا با توجه به
ضایعات وارده و جبران مافات ،چنین وکم میکند که در قبال این خسارت باید تمام گوسفندان
به صاوبِباغ داده شود .وقتی فرزند وی ،وضرت سلیمان متوجه وکم میگردد به پدر میگوید:
بهتر است چارهای مناسبتر اندیشیم ،پدر میگوید :چگونه؟ سلیمان چنین بیان میکنند که :برای
مدتی ،گوسفندان به صاوب باغ سپرده شود تا از منافع آنها استفاده برَد ،و باغ را به صاوب
گوسفندان بسپارند تا در اصالح آن بکوشد؛ هنگامی که باغ به وال اول بازگشت به صاوبش
مسترد شود و گوسفندان نیز به صاوبشان بازگردانده شوند (طبری575/18 ،1420 ،؛ زمخشری،

128/3 ،1407؛ مکارم شیرازی ،بیتا .)466/13 ،با اندک تأملی در این واقعه میتوان گفت در اینجا
معیار هر دو بزرگوار ،جبران خسارت بوده .وضرت داود میبیند خسارتی که به تاکستان وارد
شده معادل قیمت گوسفندان است ،لذا وکم میکند که گوسفندان برای جبران خسارت به صاوب
باغ داده شوند ،چراکه تقصیر متوجه صاوب گوسفندان است .اگرچه این قضاوت در راستای
خواستههای شرع بوده و اشکالی برآن وارد نمیشود؛ اما نباید غافل شد که ایبسا عادالنهتر و
کاراتر از آن هم وجود داشته باشد .وضرت سلیمان با توجه به همان معیار (جبران خسارت)،
چارهای دیگر میاندیشد تا عالوه بر جبران مافات ،منافع طرفین نیز تأمین گردد .آنچه در اینجا
موردنیر است ،موضعگیری صحیح و بهجا از هر دو پیامبر است؛ یعنی هر دو به عدل و وق
داوری کرده و به وکم اصابت نمودهاند -چیزی که مصوبه بر آن تأکید میکنند -با این تفـاوت
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که قضاوت سلیمان به مراتب دقیقتر اجرا میگردد؛ زیرا خسارت به تدریج پرداخت میگردد
بهگونهای که بر صاوب گوسفندان سنگین نباشد ،و در نهایت اصلِ هر دو منفعت وفظ میگردد
چیزی که مخطئه بر آن تأکید میکرد -بر این پایه ،خداوند از یک زاویه هر دو پیامبر رامیستاید و آنها را الیق قضاوت میداند؛ اما از زاویه دیگر ،وضرت سلیمان را دارای فهم و
اواطه بیشتر بر آن مورد میشمارد.
سؤالی که هماکنون قابل تأمل است و باید بهآن توجه داشت این است که:
آیا میتوان گفت فیصله کار در این وادثه مختص به آن دو نوع قضاوت است؟
قطعاً ما نمیتوانیم چاره کار را تنها در این دو نوع داوری خالصه کنیم ،چهبسا راهولهای
دیگری بتواند گرهگشای مشکل و جوابگوی جبران خسارت بهطور صحیح باشد ،که این خود
بستگی به مجتهد و دقت و درایت وی در وادثه دارد.
 -2ظهور اسالم در جزیرةالعرب مصادف با فضایی ناامن بود تا جاییکه اسلحه سرد از
ضروریترین وسایل همراه مسافر محسوب میشد .وقتی مسأله مسافرت یک زن به تنهایی
مطرح میگردد ،پیامبر میفرمایند« :ال یحل المرأة ،تؤمن باهلل والیوم اآلخر ،تسافر مسیرة ثالث
لیال ،إال ومعها ذو محرم» (سزاوار زنی که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارد نیست که بدون
همراهی محارم مسافرت بیش از یک روز و یک شب داشته باشد) (نیشابوری.)975/2 ،1400 ،

این ودیث ،دلیلی برای منع سفر زن بدون محرم است .مسلماً علت اصلی این منع ،وفظ
امنیت زن است ،بهخاطر ضعف جسمانی و عاطفی اوتمال صدمه دیدن او میرفت ،وال اگر
فضای موجود تغییر کند و امنیت به جای ناامنی واکم گردد ،قطعاً منعی وجود ندارد ،بلکه برای
تأیید این گفته ،ودیث پیامبر میتواند وجت باشد که فرمودند« :یوشـك أن تخرج المـرأة مـن
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الحیرة بغیر جوار أحد حتى تحج البیت( »...در آیندهای نزدیک زن تنها بدون وابستگی به کسی
از ویره خارج شده تا خانه خدا را زیارت کند) (دارقطنی.)225/3 ،1424 ،

هیچ شکی نیست که این ودیث داللت بر به وجود آمدن امنیت در آینده نزدیک میدهد،
بهگونهای که زن بدون محرم با فضای موجود قادر است خانه خدا را زیارت کند.
امروزه اگر در جایی این مسأله (مسافرت زن) مطرح گردد ،شخص مجتهد نمیتواند با
مراجعه به ظاهر ودیث وکم نماید ،قطعاً وی جوانب موضوع را در نیر خواهد گرفت و بنابر
اصلِ جلوگیری از خطر و دفع مفسده ،وکم مربوطه را استنباط میکند .اما در فضایی که امنیت
جانی و مالی کامال وکمفرماست و هیچخطری مسافران را تهدید نمیکند ،هیچ مانعی برای
مسافرت خانمها وجود ندارد .ولی در مقابل ،در محیطی که هنوز امنیت واکم نشده است ،داللت
ظاهر ودیث همچنان پابرجاست.
البته نباید فراموش کرد که به دلیل متفاوت بودن این عصر با عصر پیامبر اکرم –صلی اهلل
علیه وسلم ،-دامنه اوکام از وضعیت موجود متأثر شده و وکم بر آن منوال تغییر مییابد.
بهعنوان مثال اگر همین مسأله (مسافـرت زن در جامعـهای ناامن) نـزد چندیـن مجتهـد مطـرح
گـردد .ممکـن است یکـی از آنهـا مسافرت زن بـدون همـراه را تـا اطالع ثـانـوی و بهبـودی
وضعیـت مطلقـا ممنـوع بدانـد ،دیگـری تنهـا با هواپیمـای مسـافـربـری جایـز بدانـد ،و
باالخـره مجتهـد سـوم مسافـرت وی را بـا هـر نـوع وسیلـه عمومـی جایـز شمـارد .چیـزی
که مالویه میگـردد در اینجـا سـه وکم متفاوت ،از روی اجتهاد صادر شده است ،و قطعاً هر
مجتهد با توجه بهمعیارهای موردنیر در شرع که محافیت از جان و مال و نامـوس
انسـانهاست ،وکـم نموده است .پس در هـر سه وکم وجوهـی از صحـت وجـود داشتـه و
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مطابـق با خواسته شـرع خواهـد بـود .از این منیر هر سه مجتهد ،به وق اصابت نمودهاند ،و
اجر و پاداش آنها محفـوظ اسـت؛ ولی از این جهت که ممکن اسـت یکـی از آنهـا توانسته
است بـه مقاصد و ضوابط شرع نزدیکتر گردد ،وکم او نیـز نزد خداوند عادالنهتر باشد .از
این زاویه تنها یکی از آنها به صواب رسیده است و دو مجتهـد دیگر به نسبت او به خطـا
افتادهاند .با این تفاصیل هر سه مجتهد قابل تقدیرنـد و نزد خدا مأجور ،اما در این میان مجتهدی
که سعی کرده است با درایت و دقت نیر بیشتر به وق خالـص نزدیک شود دارای پاداش و اجر
بیشتر میباشد.
نتیجهگیری
با وجود استداللهای متعدد از طرف دو دیدگاه تصویب و تخطئه ،هیچیک از ادله طرفین ،از
نیر مخالف ،خالی از اشکال نیست و محل تردید است.
منشأ اختالف بین دو دیدگاه برخاسته از نیرگاه شخصی هر دیدگاه بوده ،که با تغییردادن آن
میتوان به وجوه بیشتری از صواب در دیدگاه مخالف پی برد.
در دو مورد مجتهد برای ارائه وکم به اجتهاد متوسل میگردد :مورد اول که مجال واقعی اجتهاد
نبوده؛ بلکه مجتهد بهخاطر عدم دسترسی به برخی نصوص و یا وسیله مورد نیاز ،به منیور رفع
تکلیف به اجتهاد متوسل میشود .مورد دوم که در وقیقت جوالنگاه اجتهاد است؛ خداوند در
جهت تحقق وکم شرعی به معرفی راهکارهای کلی بسنده نموده ،و کشف وکم مناسب را به
مجتهد سپرده است.
در مواردی که مجال واقعی اجتهاد نیست ،وق ،معین بوده و تنها ممکن است یکی از چند مجتهد
 -با آراء متفاوت  -به آن رسیده باشد (المصیب واود)؛ اما در مواردی که مجال واقعی اجتهاد
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است ،از یک زاویه ،چون مجتهد در راستای خواستههای شرع به قصد یافتن وکم گام بر
میدارد ،از صواب بیبهره نخواهد بود ،و وکم ارائه شده توسط وی دارای وجهی از صحت
است (کل مجتهد مصیب) ،از زاویه دیگر مجتهدی که وق خالص را نشانه گرفته است ،و یا به
نسبت دیگران به آن نزدیکتر بوده به نزد خدا دارای اجر مضاعف است (المصیب واوـد).
منابع
قرآن کریم.
آمدی ،أبوالحسن سیدالدین علی بن أبی علی بن محمد بن سالم الثعلبی اآلمدی ،اإلحکام فی أصول األحکام،
تحقیق :عبد الرزاق عفیفی ،المکتب اإلسالمی ،بیروت ،بیتا.
بخاری ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل البخاری ،صحیح البخاری ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر الناصر ،چاپ اول،
دار طوق النجاة1422 ،ق.
برهان فوری ،عالءالدین علی بن وسام الدین البرهان فوری ،کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال ،تحقیق :بکری
ویانی -صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1405 ،ق.
بصری ،ابوالحسین البصری المعتزلی ،المعتمد فی أصول الفقه ،تحقیق :خلیل المیس ،دارالکتب العلمیة ،بیروت،
1403ق.
تفتازانی ،سعدالدین مسعود بن عمر التفتازانی ،شرح التلویح على التوضیح ،مکتبة صبیح ،مصر ،بیتا.
ابنوزم ،أبومحمد علی بن أومد بن سعید بن وزم األندلسی القرطبی الیاهری ،اإلحکام فی أصول األحکام،
تحقیق :أومد محمد شاکر ،داراآلفاق الجدیدة ،بیروت ،بی تا.
دارقطنی ،أبوالحسن علی بن عمر بن أومد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی.
سننالدارقطنی ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1424 ،ق.
رازی ،أبوعبداهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی ،المحـصــول ،تحقیق :طه جابر فیاض
العلوانی ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1418 ،ق.
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زمخشری ،محمود بن عمرو بن أومد ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،دارالکتاب العربی ،بیروت1407 ،ق.
ابنسبکی ،تاجالدین عبدالوهاب بن علی ،اإلبهاج فی شرح المنهاج ،چاپ اول ،دارالکتب العلمیة ،بیروت ،بیتا.
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،تحقیق :أومد محمد شاکر ،مؤسسة الرسالة1420 ،ق.
طریحی ،فخرالدین طریحی ،مجمع البحرین ،تحقیق :سید اومد وسینی ،کتابفروشی مرتضوی ،تهران1375 ،ش.
غزالی ،أبووامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی ،المستصفی من علم االصول ،تحقیق :محمد عبدالسالم عبدالشافی،
چاپ اول ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1413 ،ق.
فراهیدی ،خلیل بن اومد الفراهیدی ،کتاب العیــن ،انتشارات هجرت ،قم1410 ،ق.
ابنقدامة ،أبومحمد موفقالدین عبداهلل بن أومد بن محمد بن قدامة ،روضة الناظر وجنة المناظر فی أصول الفقه
على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع1423 ،ق.
قرطبی ،أبوعبداهلل محمد بن أومد بن أبیبکر بن فرح األنصاری الخزرجی شمسالدین القرطبی ،الجامع ألحکام
القرآن ،دارالکتب المصریة ،قاهره1384 ،ق.
ابنقیم ،محمد بن أبیبکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ،تفسیر القرآن الکریم ،تحقیق :مکتب
الدراسات والبحوث العربیة واإلسالمیة بإشراف الشیخ إبراهیم رمضان ،دار ومکتبة الهالل ،،بیروت1410 ،ق.
ابنکثیر ،إسماعیل بن عمر  ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :سامی بن محمد سالمة ،دارطیبة للنشر والتوزیع1420 ،ق.
ماوردی ،علی بن محمد ،الحاوی الکبیر فی فقه مذهب اإلمام الشافعی ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1419 ،ق.
مغنیه ،محمد جواد ،فقه االمام صادق علیه السالم ،قم ،مؤسسه انصاریان1421 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران1374 ،ق.
ابنمنیور ،محمد بن مکرم ابنمنیور ،لسان العرب ،دارصادر ،بیروت1414 ،ق.
مهیار ،رضا ،فرهنگ ابجدی عربی-فارسی ،بیتا.
نیشابوری ،مسلم بن وجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمدفؤاد عبدالباقی ،دار اویاء التراثالعربی ،بیروت1400 ،ق.
یزدی ،سیدمرتضی وسینی یزدی فیروزآبادی ،عنایة األصول فی شرح کفایة األصول ،قم ،کتابفروشی

فیروزآبادی1400 ،ق.
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بررسی حقوقی تأثیر خلوت در استحقاق مهریه
Amini2750@gmail.com



محمدامین امینی (عضو هیأت علمی معهد عالی)
فتانه یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شریعت)

چکیده
دین اسالم به عقد ازدواج عنایت خاص داشته و اوکام مترتب بر این عقد و آثار آن بر روابط
انسانی را در آیات متعددی بیان نموده است .از جمله این اوکام ،وقوق زوجین و خصوصاً وق
تعلق مهریه به زن و اسباب استقرار این وق در ملکیت اوست .استحقاق کل مهریه به سبب مرگ
یکی از زوجین یا به سبب انجام عمل زناشویی ،محل اتفاق نیر فقهای اسالمی است« .خلوت
بین زوجین» بهعنوان سبب استحقاق کل مهریه مورد اختالف نیر است .ونفیان ،ونبلیان و قول
قدیم شافعی ،خلوت را در استحقاق کل مهریه مؤثر دانستهاند .اما مالکیان ،ظاهریان ،قول جدید
شافعی و قولی از اومد بن ونبل ،خلوت را به تنهایی در استحقاق مهریه مؤثر ندانستهاند .این
جستار پس از بررسی نیرات فقهای اسالمی با رویکردی توصیفی – تحلیلی نشان میدهد
خلوت بین زوجین ،میتواند سبب استحقاق کل مهریه گردد.
کلیدواژهها :وقوق خانواده ،خلوت ،ازدواج ،طالق ،مهریه ،عمل زناشویی.

 دریافت 1395/9/8 :پذیرش1396/10/13 :
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مقدمه
عرب قبل از اسالم ،به زن بهعنوان جنسی پست نگاه میکرد .در بعضی قبایل ،دختران را
زندهبهگور نموده و در پارهای دیگر از قبایل ،پس از وفات شوهر ،زن را بهعنوان کاال به ارث
میبردند( .ر.ک :رازی11/10 ،1420 ،؛ توفیق برو )271-269 ،1422 ،اسالم به زن هویت بخشید و
اجازه نداد از او استفاده ابزاری شود .برای او وق میراث تعیین کرد و جز در قالب عقد ازدواج
و پرداخت مهریه ،اجازه ارتباط جنسی با او نداد( .ر.ک :رازی491/9 ،1420،1 ،؛ توفیق برو،1422 ،

 )271-269اسالم از میان عقود ،به عقد ازدواج و اوکام و آثار مترتب بر آن عنایت ویژه داشته،
مؤمنان را بهاین امر تشویق نموده و بهصورت دقیق اوکام این عقد را بیان داشته است .شریعت
اسالمی بر عقد صحیح ازدواج ،آثاری مترتب ساخته و به منیور قوام آن برای هرکدام از زوجین،
وقوق و مسئولیتهایی معین نموده است .از جمله وقوقی که خداوند به زن اختصاص داده،
وق مالی مهریه است .خداوند پیمان زوجین را میثاق غلیظ نامید و به پاس این رابطه و پیمان
محکم ،بر ادای این وق تأکید نمود 1 .رسول خدا نیز بهعنوان مبیّن کالم الهی ،در این خصوص
سزاوارترین شروطی را که باید بدان عمل نمود ،شروط مربوط به پیوند زناشویی اعالم فرمود.

2

فقهای اسالمی در خصوص تأثیر خلوت بر استحقاق مهر در کتابهای فقه با عناوین کتاب
الصداق و کتاب العدد مطالبی دستهبندی نمودهاند .در این خصوص در دانشگاه امالقرای مکه

مقالهای تحت عنوان تأثیر الخلوة فی استحقاق الصداق أو جزء منه فیما لو حصل الطالق قبل
الدخول نگاشته شده است .در این مقاله ،خلوت به دو بخشِ خلوت صحیح و غیرصحیح تقسیم
شده سپس فروعات فقهی تأثیر خلوت صحیح بر استحقاق مهریه بیان شده است .در دانشگاه
اسالمی غزه تحقیقی مستقل بهعنوان الخلوة و أثرها علی أحکام الزواج ارائه شده اسـت .در این
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پژوهش به تأثیر خلوت بر مهریه ،عدّه ،میراث ،نسب و محرمیت بر اساس فقه اسالمی و قوانین
فلسطین پرداخته شده است .در آثار آکادمیک به زبان فارسی ،موضوع مذکور مورد بررسی قرار
نگرفته است .شاید نپرداختن بهاین موضوع توسط پژوهشگران فارسی زبان بهاین علت برگردد
که در ماده 1088و  1092قانون مدنی ایران ،عامل استحقاق کامل مهریه ،مرگ یکی از زوجین
یا وقوع عمل زناشویی دانسته شده است .با توجه به متغیر بودن زندگی اجتماعی مسلمانان در
مناطق گوناگون و فزونی دعاوی خانواده در دادگاههای ایران ،ضرورت دارد بهعنوان یک اثر
مستقل به زبان فارسی ،موضوع مورد بررسی قرار گیرد .نگارندگان در این پژوهش با بیان
نیریات و دالیل فقهای اسالمی و صرف نیر از فروعات و آثار وقوقی خلوت بر عده ،میراث،
نسب ،محرمیت و ...بهصورت خاص به تأثیر وقوقی خلوت بر استقرار مهریه پرداختهاند.
براساس پژوهش واضر ،بهاین سؤال اساسی پاسخ داده میشود که چگونه به مجرد خلوت
بین زوجین (بدون تمکین) زن مستحق کل مهریه میگردد؟ در این جستار با بررسی آیات قرآن
و نگاه به سخنان و سیره عملی پیامبر اسالم و یاران ایشان و نیرات فقهای اسالمی سعی شده
است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود.
مفاهیم بنیادین:
برای مهریه نُه واژه در زبان عربی بهکار رفته است .این نُه واژه در یک بیت شعر بدینگونه جمع
شده است :مَهرٌ صَداقٌ نِحلَةٌ و فَریضةٌ  /طَولٌ وِباءٌ عَقرُ أجرٌ عَالئِقُ .برخی با استناد به این سخن
خداوند که میفرماید :ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ (نور )33 ،واژه نکاح
را نیز به آنها اضافه میکنند( .ر.ک :خطیب شربینی )367/4 ،1415 ،از میان این واژگان ،قرآن شش
واژه :صَدُقَـات ،نحلـه ،فریضـه ،طول ،اجور و نکاح را به کار برده است 3.مهر یا کابین در لغت
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فارسی بهمعنی چیزی است که داماد هنگام ازدواج به عروس میدهد (دهخدا )211/44 ،1377 ،و
در لغت عربی با دو اصل معنایی وارد شده است .یکی از آن دو اصل بهمعنی کرایه در چیزی
خاص و دیگری بهمعنی استخوان باالی سینه اسب است( .ابنفارس )281/5 ،1399 ،فقها در تعریف
اصطالوی مهریه و قیود آن اتفاق نیر ندارند .فقهای ونفی مهریه را اسمی دانستهاند برای آنچه
زن به سبب عقد نکاح یا عمل زناشویی مستحق آن میشود (ابنعابدین .)101/3 ،1412 ،فقهای
مالکی مهریه را مالی نامیدهاند که در مقابل استمتاع به زن داده میشود (دسوقی ،بیتا.)293/2 ،

فقهای شافعی مهریه را مالی دانستهاند که با عقد ازدواج یا عمل زناشویی و یا تفویت بضعِ قهری
بر مرد واجب میشود (خطیب شربینی .)366/4 ،1415 ،فقهای ونبلی مهریه را عوض در عقد نکاح
تعریف نمودهاند (بهوتی ،بیتا.)128/5 ،

واژه خلوت ،مصدر (خال یخلو) بهمعنی خالی بودن است .وقتی در مکان یا شیئی ،شخصی
یا چیزی نباشد میگویند آن مکان یا شیء خالی است( .خال الیه) در مورد خلوت کردن با کسی
است؛ همچنان که خداوند در آیه  14سوره بقره میفرماید :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ (ر.ک :ازهری233/7 ،2001 ،؛ جوهری،1407 ،

 .)2330/6در کتابهای فقـه ،تعریف اصطالوی خاصی از خلوت ارائه نشده است .به نیر
میرسد عدم بیان تعریف اصطـالوی ،نشـانگر وودت معنای لغوی و اصطالوی این کلـمه از
دیدگاه فقها باشـد .تنها فقهای ونفیه ،خلوت را به دوگونه فاسد و صحیح تـقسیم نمـودهانـد
(ر.ک :کاسانی )293/1406،2 ،که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
نظریات فقها در استحقاق مهریه
هرگاه پیوند زناشویی بین زوجین به سبب طالق گسسته شود یکی از سه والت زیر ممکن است
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وجود داشته باشد:
اول :طالق قبل از همخوابی و قبل از خلوت صورت گرفته باشد .در اینوال تنها نیمی از مهریه
به زن تعلق میگیرد و نیم دیگر آن متعلق به مرد است .دلیل این نیریه آیه  237سوره بقره
میباشد .ﱡﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ «اگر برایشان مهرى معین کردهاید و پیش از نزدیکى طالقشان
مىگویید ،نصف آنچه مقرر کردهاید بپردازید مگر آنکه ایشان خود ،یا کسى که عقد نکاح به
دست اوست ،آن را ببخشد».
دوم :طالق بعد از همخوابی صورت پذیرد؛ همین امر سبب استحقاق تمام مهریهای میشود
که زن با عقد ازدواج مالک شده است .دلیل این نیریه آیه  21سوره نساء میباشد ﱡﭐﱔ

ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱠ «و چگونه آن مال را بازپس
مىگیرید و وال آنکه هر یک از شما از دیگرى بهرهمند شده است و زنان از شما پیمانى استوار
گرفتهاند» .استحقاق مهریه در این دو والت مورد اتفاق فقهای اسالمی است( .ر.ک :سرخسی،
149/5 ،1414؛ کاسانی291-296/2 ،1406 ،؛ خرشی ،بیتا280/3 ،؛ صاوی ،بیتا454/2 ،؛ ابنرشد،1425 ،
48/3؛ ماوردی540/9 ،1419 ،؛ ابنقدامه)248/7 -76/3 ،1388 ،

سوم :طالق بعد از خلوت و قبل از همخوابی اتفاق بیفتد؛ فقها در این خصوص دو نیریه
ارائه کردهاند:
نظریه اول :خلوت در استحقاق مهریه مؤثر بوده و بر این اساس ،زن مستحق همه مهریه
میگردد؛ خـواه عمـل زناشویـی صـورت گرفتـه باشد یا خیر .قائلین بهاین نیریه عبارتنـد از:
خلفای راشدین ،زید بن ثابت ،عبداهلل بـن عمر ،انس بن مالـک ،علی بن وسیـن ،عروة بن زبیر،
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عطا ،زهری ،ابن ابی لیلی ،اوزاعی ،سفیان ثوری ،سعید بن مسیب ،سلیمان بن یسار( ،ر.ک:
ابنقدامه249/7 ،1388 ،؛ ابنوزم ،بیتا )74-75/9 ،همچنین مذهب ونفی (سرخسی149/5 ،1414 ،؛

کاسانی ،)291/2 ،1406 ،قول قدیم شافعی (خطیب شربینی374/3 ،؛ ماوردی )540/9 ،1419 ،و قول
صحیح مذهب ونبلی (مرداوی ،بیتا283/8 ،؛ ابن قدامه )248/7 ،1388 ،قائل به همین نیریه هستند.
صاوبان این نیریه ،در ضابطـه خلوتی که سبـب استحقاق کل مهریه میگردد ،اختالف نیر
دارند .فقهـای ونفیـه بین خلوت فاسـد و صحیح تفاوت قائل شدهانـد و تنها خلوت صحیـح
را موجب استحقاق تمام مهـریه مـیدانند .خلوت صحیـح عبارت است از خلوتی که در آن
برای انجام عمل زناشویـی هیچگونـه مانعـی از جمله «مانع وقیقی» مثل بیماری یکی از
زوجین ،خردسال بودن ،رَتَق و قَرَن (انسـداد روم با گوشت یا استخوان) و یا «مانع شرعی»
مثل روزهداری ماه رمضـان یا مُحرم بودن یکی از زوجیـن به وج فـرض یا نفـل و یا عمره،
و یا «مانع طبیعی» مثـل وضور شـخص سـوم ،وجود نداشتـه باشـد( .ر.ک :کاسانی،1406 ،
)293/2

براسـاس قول قدیم شافعـی ،در خصـوص مؤثـر بودن مانع شرعی در استحقـاق مهریه،
دو نیر مختلـف ذکر شده است .اما در مورد تأثـیر مانع وسی ،فقهای شافعی اتفاق نیر دارنـد
که مانع وسی مؤثر بوده ،و به شرط عـدم وجود موانعـی چون انسـداد مجرای تناسلـی زن،
بریـده بودن آلت تناسلی مرد و عدم قدرت عمل زناشویی ،استحقـاق تمام مهریـه تحقق پیدا
میکند( .ر.ک :نووی ،روضة الطالبین )263/7 ،1412،در نقـل صحیـح از مذهـب ونابلـه ،مطلق
خلوت ،موجـب استحقـاق کامـل مهریـه شده و هر مانعـی را بیتأثـیر دانستـهاند( .ر.ک:
ابنقدامـه)248/7 ،1388 ،
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نظریه دوم :براساس این نیریه ،خلوت به تنهایی نمیتواند در کامل نمودن استحقاق مهریه مؤثر
باشد .بنابراین زن نمیتواند پس از خلوت و قبل از همخوابی مستحق تمام مهریه شود .ابنعباس،
ابنمسعود ،شریح ،شعبی ،طاووس ،ابنسیرین ،ابیثور ،ابیسلیمان (ابنقدامه249/7 ،1388 ،؛ ابنوزم،

بی تا )80/9 ،همچنین مذهب مالکی( ،قرافی375/4 ،1994 ،؛ قاضی عبدالوهاب )720/2 ،1420 ،قول
جدید شافعی( ،نووی ،روضة الطالبین263/7 ،1412 ،؛ شیرازی ،بیتا )466/2 ،ظاهریه (ابنوزم ،بیتا،

 )80/9و یک قول در مذهب ونبلی (ابنقدامه )249/7 ،1388 ،قائل به این نیریه هستند.
با این که مالک و شافعی در عدم تأثیر خلوت بر استحقاق مهریه اتفاق نیر دارند ،ولی در
تفصیالت این قول با هم اختالف نیر داشته و همین اختالف سبب شده بعضی از فقها از جمله
ماوردی ( ،)540/9 ،1419نیر مالک را بهعنوان مذهب سوم معرفی نماید و مجموع اختالف علما
را در سه مذهب گرد آورد .در مذهب مالکی ،هرچند مطلق خلوت مؤثر نیست اما طوالنی شدن
خلـوت زوجیـن ،موجـب استحـقـاق همـه مهریـه میشـود و معیـار طـول زمـان نیـز محـل
اختـالف علمـای مالکی است( .قرافی )375/4 ،1994،اما فقهـای شافعـی طـول مـدت خلـوت
و با هـم بودن زوجیـن را عامـل مؤثـر در تقویـت خلـوت و استحقاق مهریه نمیداننـد.
(مـاوردی )545/9 ،1419 ،اختـالف دیگـر این دو مذهب آن است که مالکیـه وجـود خلوت
زوجین را تصدیقی برای قول زن در ادعای همخوابی بین آنها میداند؛ بهگونهای که اگر زوجین
در وقوع خلـوت همنیـر ،امـا در انجـام عمـل زناشـویی اختالف پیـدا کردنـد و مـرد این
قضـیه را تکـذیب نمـود ،خلـوت سبـب پذیرفتـه شـدن ادعـای زن مـیشـود( .مالـک ،مـدونـة،

230/2 ،1415؛ قـرافـی )375-376/4 ،1994 ،فقـهـای شافعـی در ایـن مسـألـه نیـز بـا نیریـه
مـالـک مـوافـق نبـوده و در ادعـای زن مبنـی بر انجـام عمــل زناشـویــی ،خلــوت را در
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تصدیق او مؤثر ندانسته و سخن مرد را همراه با سوگند میپذیرند( .نووی ،روضة الطالبین،1412 ،
)263/7

پس از بیان نیریات فقها در مسأله تأثیر خلوت بر استحقاق کامل مهریه در طالقی که بعد
از خلوت و قبل از همخوابی صورت گرفته باشد ،در ادامه دالیل هر دو گروه مورد بررسی و
تحلیل قرار میگیرد.
دالیل نظریه اول:
براساس این نیریه ،خلوت سبب میشود زن ،مستحق تمام مهریه گردد .قائلین این نیریه با
استناد به دالیلی از قرآن ،سنت ،آثار صحابه و دالیل عقلی ،این نیریه فقهی را تقویت نمودهاند.
اول :قرآن
خداوند میفرماید :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ .ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞﱠ (نساء )20-21 ،براساس عمومیت این آیه ،خداوند شوهر را منع میکند
که هنگام طالق ،هر آنچه متعلق به زن بوده را پس بگیرد و این نهی از بازپسگیری مهر،
بهخاطر خلوتی است که بین زوجین ایجاد شده است .لذا در ادامه میفرماید« :ﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ » و افضاء عبارت است از خلوت( .کاسانی292/2 ،1406 ،؛ سرخسی،

 )149/5 ،1414دیگر آنکه بر اساس نیریه برخی از لغویین از جمله «فراء» ،افضاء بدینمعنا
است که :مرد با زن خلوت کند هرچند با او نزدیکی نداشته باشد( .فراء ،بیتا )259/1 ،لفظ دال بر
آن است که مراد از خلوت ،خلوت صحیح است .زیرا افضاء از لفظ فضاء گرفته شده و آن محلی
است که برای یافتن چیزی که آنجاست ،مانعی مثل گیاه ،بنا یا  ...وجود ندارد.
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افضاء بر این اساس خلوت نامیده شده که در آن ،مانع همخوابی از بین میرود .همچنین فضا
به جای وسیع گفته میشود .خلوت ،افضاء نامیده شده چون موقعیت و امکانی را برای مرد
فراهم میکند که قبل از خلوت نبوده است( .ر.ک :جصاص48-49/3 ،1405 ،؛ ابنقدامه249/7 ،1388 ،؛
کاسانی)292/2 ،1406 ،

دوم :سنت
در استدالل به سنت ،به روایت محمد بن عبدالرومن بن ثوبان استدالل شده که پیامبر فرمود:
«مَنْ کَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَیْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»( .دارقطنی،1424 ،

473/4؛ بیهقی« 4 )418/7 ،1424 ،کسی که روسری زن را کنار زد و بهاو نگریست مهریه بر او
واجب گشته؛ خواه با او همبستر شده یا نشده باشد».
سوم :أثر
در خصوص استدالل به آثار صحابه به دهها اثر استدالل شده که چکیده آن به قرار زیر است:
1ـ از زرارة بن اوفی روایت شده« :قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى
سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ»( .ابن ابی شیبه520/3 ،1409 ،؛ بیهقی« 5)417/7 ،1424 ،وکم خلفای
راشدین اینگونه بوده که ،وقتی مرد در را بست و پرده را کشید ،مهریه و عدّه واجب میشود».
2ـ عمر و علی –رضی اهلل عنهما -به جدایی عنین از همسرش وکم کرده ،مرد را ملزم به
پرداخت کامل مهریه نمودند و خطاب به شوهران گفتند« :مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِکُمْ».
(بیهقی« )417/7 ،1424 ،گناه زنان چیست اگر شما ناتوانید» .این وکم دال بر آن است که با
خلوت ،کل مهر برای زن استقرار مییابد .مرد عنین توانایی نزدیکی با همسرش را ندارد با این
وجود صحابه پرداخت مهریه را بر او واجب نمودهاند .وال اگر مرد ،خالی از عیــب بوده و با
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همسرش خلوت نموده باشد و امکان همخوابی باشد ولی همخوابی صورت نگرفته ،از باب اولی
پرداخت مهریه بر او واجب میگردد.
3ـ اونف بن قیس از عمر و علی روایت میکند که گفتند« :إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا
الصَّدَاقُ کَامِلًا وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ»( .بیهقی416/7 ،1424 ،؛ ابن ابی شیبه« 6 )519/3 ،1409 ،هنگامی که مرد
در را بست و پرده را کشید ،زن مستحق مهر میگردد و عده بر او واجب است».
4ـ از شعبی روایت شده که عمر و علی گفتند« :إِذَا أَرْخَى سِتْرًا ،أَوْ خَلَى ،وَجَبَ الْمَهْرُ ،وَعَلَیْهَا
الْعِدَّةُ»( .ابن ابی شیبه« : )520/3 ،1409 ،هرگاه مرد پرده را کشید یا خلوت کرد ،مهر واجب شده
و عده بر زن واجب میشود».
5ـ سعید بن مسیب نقل میکند« :أَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطّاب قَضَى فِی الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا
أُرْخِیَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»( .مالک ،موطأ528/2 ،1406 ،؛ بیهقی416/7 ،1424 ،؛ ابنابیشیبه،

 )520/3 ،1409عمر بن خطاب در مورد زنی که مردی با او ازدواج کرده بود اینگونه وکم کرد:
«هرگاه پردهها کشیده شود مهریه واجب میگردد».
6ـ ابنعمر از عمر روایت میکند« :إِذَا أُجِیفَ الْبَابُ وَأُرْخِیَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ»( .دارقطنی،

472/4 ،1424؛ بیهقی«7 )416/7 ،1424 ،هرگاه در بسته و پردهها کشیده شد ،مهریه واجب میشود».
7ـ از علی روایت شده« :إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ،وَأَرْخَى سِتْرًا ،وَخَلَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ»( .ابنابیشیبه،1409 ،

« )520/3وقتی مرد در را بست و پرده را کشید و با زن خلوت نمود ،پس زن ،مستحق مهریه
میگردد».
8ـ از مکحول روایت شده« :گروهـی از اصحـاب رسولاهلل جمع شده بودند .عمر و معاذ گفتنـد:
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«إِنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ،وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»( .همان« )520/3 ،وقتی مرد در را بست
و پرده را کشید ،مهریه واجب میشود».
9ـ از زید بن ثابت روایت شده« :فِی رَجُلٍ یَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَیَقُولُ :لَمْ أَمَسَّهَا وَتَقُولُ قَدْ مَسَّنِی قَالَ:
الْقَوْلُ قَوْلُهَا»( .بیهقی« )417/7 ،1424 ،در مورد مردی که با زن خلوت کند و بگوید با او جماع
نکردهام ،اما زن گفته او را رد کند ،سخن آن زن تصدیق میشود».
 -10از جابر روایت شده که گفت« :إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ،ثُمَّ طَلَّقَهَا ،فَلَهَا الصَّدَاقُ ،وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ».
(ابنابیشیبه« )520/3 ،1409 ،وقتی مرد به شرمگاه زن نگاه کند ،سپس او را طالق دهد ،زن مستحق
مهریه است و عده بر او واجب میشود».
 -11از ابنعمر روایت شده که گفت« :إِذَا أُجِفَتِ الْأَبْوَابُ ،وَأُرْخِیَتِ السُّتُورُ ،وَجَبَ الصَّدَاقُ».
(همانجا) «وقتی درها بسته و پردهها کشیده شد ،صداق واجب شده است».
 -12مغیره از ابراهیم نخعی روایت کرده که« :إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا یَحِلُّ لِغَیْرِهِ ،وَجَبَ الصَّدَاقُ،
وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ»( .همانجا) «وقتی مرد از عورت زن که تنها بر او والل بود آگاه شد ،صداق واجب
میشود ،و زن باید عده نگه دارد».
چهارم :دالیل عقلی
دالیل عقلی این نیریه عبارت است از :مهریه با عقد نکاح به ملکیت زن در میآید و جایز
نیست این ملکیت از بین برود .چراکه زوال ملکیت به دو طریق صورت میگیرد :یا اینکه ازاله
از سوی خود مالک باشد و یا وقتی است که مالک نتواند از آن ملک بهطور وقیقی استفاده کند.
در طالق با وجود خلوت ،هر دو عامل ازاله ملکیت منتفی است .زیرا زن در خلوت با تسلیم
خود امکان همخوابی را برای مرد فراهم کرده است و تسلیم محل عقد ،در مقــام انتفـاع از آن
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میباشد .همچنان که در اجاره ،تسلیم عین در مقام تسلیم منفعت است و بدل را واجب میکند.
بنابراین با وجود خلوت صحیح و تسلیم محل ،تسلیم بدل نیز بر مرد واجب میگردد .و اگر مرد
از فرصت واصل برای استیفای وق خود بهره نبرد ،قصور زن را نمیرساند همچنان که عمر
فرمود« :مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِکُمْ»( .بیهقی )417/7 ،1424 ،قائلین این نیریه ،نکاح را
مانند دیگر عقود ،عقد معاوضی میدانند و همین امر اقتضا میکند ،تسلیم در برابر تسلیم باشد
همچنان که به وکم معاوضه ،ملکی به ازاء ملکی داده میشود( .کاسانی292/2 ،1406 ،؛ ابنقدامه،

249/7 ،1388؛ مرداوی ،بیتا )285/8 ،به واسطه عقد نکاح چیزی که تا آن زمان بر مرد مباح نبوده،
مباح می گردد؛ که آن ،خلوت و بهرهبرداری جنسی است .در طالق بعد از خلوت با وجود
موقعیتی که برای مرد واصل شده ،نوعی کسرِشأن برای زن وجود دارد که واجب است با مهریه،
آن را جبران نماید( .مرداوی ،بیتا)285/8 ،

بررسی ادله نظریه اول:
قائلین نیریه دوم دالیل گروه اول را به ترتیب ذیل مورد تردید قرار میدهند:
ـ پاسـخ استـدالل بـه آیـه ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱠ از دو جهـت ممکـن اسـت :اول :در مقابـل تفسـیری که فـراء از افضـاء
داشتـه ،دانشمنـدان لغـت ماننـد خلیل بن اومد و ابنفارس آن را مواصلت و مباشـرت
(فراهیـدی ،بیتا64/7 ،؛ ابنفـارس)508/4 ،1399 ،؛ زجـاج و ابنقتیبـه آن را هـمخوابـی و
هـمبسـتر شـدن (زجـاج31/2 ،1408 ،؛ ابنقتیـبه ،بیتا )108/1 ،دانستـهاند .با وجـود ایـن
تفـاصیـل ،لفـظ افـضاء ،مشتـرک لفیـی بـوده و قـول فـراء نمـیتوانـد محـل اوتجـاج
بـاشـد .دوم :ایـن آیـه مجمـل بـوده و بـا آیـه  237بـقـره ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ
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ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ قابل تفسیر
است( .ماوردی)542/9 ،1419 ،

ـ در پاسخ استدالل به ودیث «من کشف خمار امرأة ونظر إلیها فقد وجب الصداق دخل بها أو
لم یدخل بها» میتوان گفت:
اوال :این ودیـث ،مرسل بوده و ودیث مرسل وجت نیست .این ودیث از طریق یحیی بن
ایـوب و ابن لهیعـه روایت شـده که هر دو ضعیـف هستـند( .بیهقی418/7 ،1424 ،؛ ابن وجـر،

 )446/19 ،1415ثانیا :وکـم این ودیـث ،اختصـاص به همسـران شرعـی ندارد بلکـه ظاهـر
ودیـث ،عموم را میرساند که همسـر فرد یا هر زن دیگری را شامـل می شود .پـس با این
عمومیت ،برداشـت خلـوت از ودیث ،باطـل میگـردد( .ابن وزم ،بی تا )80/9 ،و در آخر:
برداشتـن نقاب از چهره ،نزد هیچکدام از قائلین دو نیــریه موجب استحقــاق مهریه نمیشود.
همچنیــن اگـر برداشتـن نقـاب کنایـه از خلوت دانسته شود ،اینکـه این عمـل کنایـه از
جمـاع باشـد ،اولـی است( .ر.ک :مـاوردی542/9 ،1419 ،؛ کاسـانـی291/2 ،1406 ،؛ ابـن قدامـه،
)249/7 ،1388

ـ جـواب بـه اثر عمـر که میفـرمایـد« :مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِکُمْ» ایـن گفتـه مقتضـی
آن اسـت چنانچـه عجـز و ناتوانـی از سـوی مـرد وجـود داشتـه باشد ،زن مستحـق مـهریـه
مـیگـردد .چه خلوت بیـن زوجین صورت بگیـرد چه نگیرد .پس معنـای اثـر ،استحقاق
مهریـه قبل از طالق است .جـواب بـه ودیـث زرارة بـن اوفی نیـز به همین ترتیب است.
(همانجـا) ابنوزم در مورد آثاری که از صحـابه روایت شـده میگوید :هیچکـدام از آنها
وجـت نیسـت و وجـت فقـط در قـول خـود رسـول اهلل وجـود دارد( .ابن وـزم ،بی تا)80/9 ،
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ـ ردی که بهدلیل عقلی و قیاس بر اجاره وارد میشود بدینصورت است که :اوالً :عدم اثبات
تمام مهریه در خلوت با زن روزهدار یا مُحرم یا وائض ،ناقض قیاس است .چراکه خلوت با او
بنابر نیر مخالف به منزله تسلیم محل است .اگر گفته شود علت عدم استحقاق تمام مهریه در
مورد روزهدار یا مُحرِم آن است که تسلیم بهطور کامل صورت نگرفته ،اینگونه پاسخ داده
میشود که :براساس نیریه مخالف ،با وجود عنین بودن مرد که مانعیت آن بسیار شدیدتر است
نیز تمام مهریه مستقر میشود .پس با این قیاس ،باید برای مُحرِم هم مهریه مستقر گردد لذا ،این
موارد ،باعث نقض در قیاس میگردد .ثانیاً :قیاس مهریه بر اجاره ،قیاس معالفارق است .چراکه
اجاره مقدر به زمان است و این امر ،اقتضا میکند ،با تسلیم مالاالجاره ،اجرت آن مستقر شود
اما نکاح مقدر به زمان نیست .پس مهریه فقط با تسلیم محل ،مستقر نمیشود مگر اینکه در این
زمان ،مرگ یا نزدیکیِ در وال ویات ،صورت بگیرد( .ماوردی)542-543/9 ،1419 ،

دالیل نظریه دوم:
براساس این نیریه ،خلوت در استقرار مهریه تأثیری نداشته و اگر طالق ،بعد از خلوت و قبل
از دخول واقع گردد ،زن مستحق نیمی از مهریه میگردد .قائلین این نیریه نیز به دالیلی از
قرآن ،آثار صحابه و دالیل عقلی استناد جستهاند.
اول :قرآن
 -خداونـد میفرماید :ﱡﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ (بقره )237 ،از دو جهت به آیه فوق استناد شده
است:
 1ـ خداوند در این آیه تفاوتی بین وقوع خلوت یا عدم آن قرار نداده و خلوت را در این وکم
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مؤثر ندانسته است و بهطور مطلق به قبل از مَس اشاره میکند( .ر.ک :نووی ،مجموع ،بیتا348/16 ،؛
مرداوی ،بیتا)720/2 ،

2ـ به سه دلیل مقصود از مَس در آیه ،عمل زناشویی است نه خلوت .اول :روایتی از
ابنعباس و ابنمسعود در تفسیر این آیه نقل شده که ایشان مس را جماع میدانند( .ابنعباس،

بیتا )33/1 ،دوم :مَس ،کنایه از لفیی است که صریح گفتن آن قبیح است اما تصریح به خلوت
بهمانند الفاظی چون «وطء» که دال بر عدم زناشویی است ،قبیح نیست و در کالم خداوند
بهصورت کنایه «مَس» گفته شده است .سوم :براساس هر دو نیریه ،وکم کاملشدن مهریه به
مَس تعلق ندارد؛ زیرا اگر خلوت با زن بدون مَس باشد ،چون خلوت صورتگرفته مهریه کامل
میشود .و اگر مرد با زن بدون وجود خلوت جماع کرد ،باز هم مهریه کامل میشود .اما اگر
مَس ،بدون خلوت و جماع صورت پذیرد ،مهریه کامل نمیگردد .بنابراین ومل مس بر وطء
(عمل زناشویی) اولی از ومل آن بهغیر وطء است .بر این اساس ،طالق قبل از مس یعنی طالق
قبل از وطء که و موجب استحقاق نصف مهر میشود( .ر.ک :ماوردی)542-541/9 ،1419 ،

ـ دیگر آنکه خداوند میفرماید ﱡﭐﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ افضاء در آیه
به معنی جماع و همخوابی است( .زجاج )31/2 ،1408 ،از نیر ابنعباس ،خداوند این لفظ را
بهصورت کنایه بهکار برده است( .قرطبی)157/5 ،1384 ،

دوم :آثار صحابه
در ایـن خـصـوص بـه پـارهای از آثـار صحـابـه استــدالل شــده اسـت کـه عـبـارتـنـد
از:
1ـ شعبی از ابنمسعود روایت میکند« :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ،وَإِنْ جَلَسَ بَیْنَ رِجْلَیْهَا»( 8.ابنابیشیـبه،
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520/3 ،1409؛ بیهقی« )416/7 ،1424 ،زن مالک نصف مهریه است ،هرچند مرد ،مقدمات عمل
زناشویی را فراهم نموده باشد».
2ـ طاوس از ابنعباس روایت میکند «إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ ،فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ،وَإِنْ کَانَ قَدْ
خَلَى بِهَا»( .ابنابیشیبه« )520/3 ،1409 ،اگر مرد قبل از جماع زن خود را طالق دهد ،زن نصف
مهر دارد ،هرچند که مرد با او خلوت کرده باشد».
3ـ شعبی روایت میکند که مردی به شریح گفت «إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَکَثَتْ عِنْدِی ثَمَانِ سِنِینَ،
ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِیَ عَذْرَاءُ ،قَالَ« :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»( .همانجا) با زنی ازدواج کردهام که هشت سال
نزد من بوده است ،سپس در والیکه باکره بوده طالقش دادم ،شریح گفت« :نصف مهریه دارد».
4ـ زکریا از شعبی روایت میکند« :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»( .همان« )521/3 ،نصف مهریه به زن تعلق
دارد» .و روایات دیگـری که با همیـن مضمـون از ابنعبـاس و ابنمسعـود روایـت شـده
است.
سوم :دالیل عقلی
پارهای از دالیل عقلی که مورد استناد این گروه قرار گرفته بهترتیب زیر میباشد:
 طالق با وجود خلوتی که در آن همخوابی صورت نگرفته باشد ،مثل طالق قبل از همخوابیاست .پس واجب است مثل طالق قبل از خلوت نصف مهر مستقر گردد .همچنین خلوت خالی
از همخوابی مانند خلوتی است که در آن یکی از زوجین روزهدار یا مُحرِم باشند( .ماوردی،
542/9 ،1419؛ قاضی عبدالوهاب)720/2 ،1420 ،

 آنچه باعث وجوب نمیشود ،نمیتواند موجب مهر کامل شود؛ مثل بوسیدن در غیرخلوت.(ماوردی)542/9 ،1419 ،
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 وقتی خلوت در وق زن ،در مقامِ عملِ نزدیکی نیست ،در وق مرد نیز نمیتواند در این مقامباشد .بدینمعنا که خلوت ،وق ایالء و عنّه را از زن ساقط نمیکند پس نمیتواند سبب استقرار
مهر کامل شود( .همانجا)

 بر همخوابی اوکامی مثل ود ،غسل ،ثبوت اوصان ،اوالل برای همسر اول ،سقوط وق فسخبه سبب عنّه ،ایالء و ...مترتب میشود ،ولی همه این اوکام از خلوت منتفی است .بنابراین مهر
کامل و عده نیز منتفی میشود( .ماوردی542/9 ،1419 ،؛ قاضی عبدالوهاب)720/2 ،1420 ،
 مجرد خلوت نمیتواند مهر را مستقر کند .مثل خلوتی که در غیر نکاح صورت گیرد( .شیرازی،بیتا)466/2 ،

بررسی ادله نظریه دوم:
ـ پاسخ استدالل به آیه

ﱡﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ (بقره )237 ،اوتمال دارد «تَمَسُّوهُنَّ» در
اینجا از باب کنایه مسبب از سبب باشد؛ چراکه خلوت ،مسبب همخوابی است .در نتیجه این
طالق قبل از دخول است که موجب استقرار نصف مهریه میشود( .ر.ک :ابن قدامه)249/8 ،1388 ،

ـ پاسخ استدالل به آیه ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ و تفسیر افضاء به
همخوابی :این لفظ محتمل دو امر است؛ عمر و علی و دیگر صحابه آن را به خلوت تفسیر
کردهاند و ابنعباس و ابنمسعود آن را همخوابی میدانند .وقتی اوتمال بر استداللی وارد گشت،
آن استدالل باطل است( .ر.ک :ابن قدامه249/8 ،1388 ،؛ زرکشی1413 ،؛ )314/5

ـ پاسخ به اثر :آنچه از ابنعباس روایت شده صحیح نیست .امام اومد میگوید :این روایت از
لیث است و لیث از قوت و قدرت وافیه برخوردار نیست .همچنین ونیله خـالف روایت لیث
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را روایت کرده است؛ در والیکه ونیله قویتر از لیث است .ابنمنذر نیز میگوید :ودیث
ابنمسعود منقطع است( .همانجا)

نظریه برتر:
با بررسی نیریات و مستندات فقها و نیر به واقعیت زندگی اجتماعی عصر کنونی ،آنچه بهتر
به نیر میرسد :مؤثر بودن خلوت در استحقاق کامل مهریه ،مربوط به طالقی است که بعد از
خلوت و قبل از عمل زناشویی ،صورت گرفته است .بهعبارتی ،خلوت بین زوجین میتواند
بهمثابه دخول باشد که مهر بهسبب آن ،استقرار یابد .برای رجحان این نیریه میتوان به دالیل
زیر استناد کرد:
ـ خداوند میفرماید ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ (نساء )21 ،فتوای اکثر
صحابه در مورد افضاء ،و فهم مفهوم خلوت از آن ،با تفسیر اهل لغت از آیه مطابق است .چراکه
افضاء بهمعنی خالیشدن و بر افتادن هر مانعی بین زوجین است .بنابراین وجود هر نوع وائل
و پوشش بین آندو را نفی میکند؛ و از آنجا که اشارهای به همخوابی نشده ،لفظ بر عمومیت
خود باقی میماند.
ـ گفته شده خداوند بر وجه تأدیبِ بندگان در بهکار بردن واژگان مناسب ،لفظ را بهصورت کنایه
بهکار برده و همخوابی را ذکر نکرده است( .رازی474/6 ،1420 ،؛ قاسمی )161/2 ،1418 ،این سخن
ظاهراً پسندیده است اما میتوان با توجه به خود واژه مَس و بدون تأویل آن ،بر وجهی زیباتر
به گستردگی و شمول وکم خداوند در این قضیه پی برد .بدینصورت که :مس در اصل لغت
بهمعنی دست زدن به چیزی است؛ (ابنفارس )271/5 ،1399 ،در «مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» قرائتی از ومزه
و کسائی روایت شده که آن را «تُماسُّوهُنَّ» و بر باب مفاعله خواندهاند( .ابوعمرو دانی)81 ،1404 ،
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بهاین دلیل که در این والت بدن هر کدام از زوجین به دیگری برخورد میکند( .رازی،1420 ،

 )474/6با این تعبیر وکم نصف مهریه مربوط به قبل از برخورد بوده و اگر مَس در اصل معنای
خود بهکار رود ،میتواند واالت مختلف روابط زوجین را با شمولیت بیشتری در بر گیرد .اما
با تعبیر جماع یا همخوابی از این واژه ،بخشی از مفهوم مَس نادیده گرفته میشود و وکم را از
آن ساقط میکند .همچنین میتوان گفت دقتی که در بهکار بردن تعابیر و الفاظ قرآن وجود دارد،
بسیار باالست .در این آیه که قرار است وقی به کسی تعلق گیرد و از دیگری ساقط شود ،دقت
بهکار بردن الفاظ اهمیت بیشتری مییابد .پس کاربرد لفظ بهگونهای که بتوان بدون تأویل و
توجیه ،وکم را بر آن مترتب ساخت ،ارزشمندتر از آموزش ادب در بهکار بردن الفاظ ،با
مخاطب است .و اگر قرار است این وکمت خداوند باشد که از کلمات قبیح استفاده نکند ،باید
گفت آیا واژه جماع قبیحتر از واژه ی «فرج» 9و «سوآت»10است .پس این نوع استدالل
نمیتواند دلیلی قوی برای تأویل الفاظ قرآن باشد .اگر بپذیریم که خداوند برای تأدیب بندگان،
«مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» را بهکار برده است ،باز معنای لغوی مَس پررنگتر میشود؛ بدینگونه خداوند
تأدیباً به مَس که مقدمه است اشاره کرده تا از باب اولی ،جماع را نیز شامل وکم سازد .و این
بدان معناست که وکم آن دو میتواند یکسان باشد.
ـ فرمایش نبوی به دو نفری که با یکدیگر لعان کرده بودند« :حسابکما على اهلل ،أحدکما کاذب،
ال سبیل لك علیها» قال :یا رسول اهلل ،مالی؟ قال« :ال مال لك ،إن کنت صدقت علیها ،فهو
بما استحللت من فرجها ،وإن کنت کذبت علیها ،فذاك أبعد وأبعد لك منها( ».بخاری،1422 ،

62/7؛ مسلم ،بیتا« )1131/2 ،وساب شما با خداست .یکی از شما دروغ میگوید .تو (ای مرد)
پس از این ،هیچ وقی بر این زن نداری» .مرد گفت :تکلیف مالم (که بهعنوان مهــریه پرداخت
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نمودهام) چه میشود؟ فرمود« :چیزی به تو نمیرسد .زیرا اگر تو در مورد او راست گفتهای،
مالت در مقابل همبستر شدن ،از آنِ اوست .و اگر دروغ گفتهای ،به طریق اولی ،چیزی به تو
نمیرسد» .در این ودیث ،مهریه ،در مقابل روا بودن ارتباط جنسی قرار داده شده است .در
خلوت با همسر بدون همخوابی نیز روا بودن ارتباط جنسی قابل تصور بوده و بهنیر میرسد
روا بودن در این روایت دال بر امکان ارتباط جنسی با همسر است.
ـ دلیل دیگر ،توجه به واقعیت زندگی اجتماعی عصر واضر است که ایجاب میکند خلوت ،در
استقرار مهریه مؤثر باشد .چراکه خلوت زوجین پس از عقد و گذراندن ساعات طوالنیِ
باهمبودن ،در مکان و زمانی که امنیت کامل از عدم وضور و اطالع دیگران وجود دارد ،بستر
را برای مقدمات عمل زناشویی فراهم میکند؛ بهگونهای که تنها ،عرف واکم بر بعضی جوامع،
مانع از دخول میشود .با جوّی که امروز بر جامعه واکم است و کمتر آداب اسالمی در روابط
انسانی رعایت میشود ،و نیز با وجود رسانههایی که ،تشویش روح جوانان و دامنزدن به مسائل
جنسی را باعث شده ،بعید بهنیر میرسد دختر و پسر جوان در خلوت ،تلذذ و استمتاعی نداشته
باشند و بر اسرار همدیگر آگاه نشوند؛ در والیکه ممکن است این انتفاع هرگز به دخول منجر
نشود .بر این اساس کمتوجهی به وق زن پس از خلوت و ایجاد رابطه خصوصی بین زوجین،
شایسته به نیر نمیرسد.
آثار نظریه برتر:
ـ حفظ شخصیت زن در جامعه و دفاع از حقوق او
مهریه برای تکریم زن در مقابل منافع بضع است .با تسلیمشدن زن و استمتاع از او ،همسر بدون
دخول نیـز از این منفعت برخـوردار میگـردد .اگر قـرار باشد در طالق با غیرِدخول ،زن نیمی
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از کل وق خود را به مرد برگرداند نهتنها چیزی نصیب او نشده ،بلکه وقی نیز از او گرفته و به
مرد برگردانده شده است .عدم توجه به پرداخت کامل وق زن ،بهعنوان یکی از ارکان مهم جامعه
نوعی کسرِشأن قلمداد میگردد و مرد در قبال آنچه زن در اختیار او گذاشته و عمری که با او
سپری کرده تاوانی نخواهد پرداخت .از طرفی عدم استقرار مهر به سبب خلوت به مردان هوسباز
و شهوتران کمک میکند که با پرداخت هزینه ناچیزی بر اسرار و عورات زنان آگاه گشته و با
کوچکترین مشاجره بین زوجین دست به طالق زده و نوعی بهرهکشی جنسی از زنان را پیشه
خود سازند.
ـ ایجاد ثبات در زندگی زناشویی:
طالق و از همگسستن زندگی زناشویی ،بالی جامعه امروز است .مهریه قوام عقد نکاح و اثبات
مسئولیتپذیری مرد و صدق او در بنای یک زندگی پایدار است .گاه ،مقدار باالی مهریه به
منزلت و جایگاه زن برمیگردد و گاه همین امر سبب سازش بین زوجین و عدم جدایی آنها
میشود .نیریه برتر بهنحوی به هر دو توجه دارد چراکه اگر مهریه تنهـا در مقابـل جمـاع بـرای
زن استقرار یابد -با وجـود روابـط بیـن زوجـیـن -مرد راوتتـر میتوانـد پس از مدتـی با
بهـرهوری از زن بـدون دخـول ،و با اسقاط نیمـی از مهریه و مالک شـدن آن ،همسرش را به
کمتریـن بهانـهای طالق داده و جای او را بـه همسـری تازه دهـد .همیـن امر تنوعطلبـی را
در جنـس مذکر ایجاد میکند؛ زیـرا در مقـابل استمتـاع ،ملـزم به پـرداخـت چیز قابـل توجهی
نمیشـود و آن تعهـد سنـگیـن را از هـم میگسلـد .دوران طوالنـی بیـن عقـد و ازدواج با
کمتریـن مسئولیتـی کـه متوجـه مـرد مـیشـود ،سبـب شـده آمـار قابـل مالویـهای از
طــالقهـا مــربــوط بــه ایـن دوران بـاشــد .بـنـابـرایـن بـا تـوجــه بـه نـصــوص و
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فهم دو واژه «مَس و افضاء» در کنار همدیگر و با در نیر گرفتن واقعیت جامعه امروز ،خلوت
میتواند بهعنوان عامل مؤثر در استقرار کامل مهریه در نیر گرفته شود .واهلل أعلم بالصواب.
نتیجهگیری
فقهای اسالمی در خصوص استقرار مهریه بهسبب «خلوت بین زوجین» اتفاق نیر ندارند .در
این خصوص دو نیریه در کتابهای فقهی دیده میشود .هر کدام از این نیرات مستند به دالیلی
شده که قطعیالدالله نبوده و بیشتر برداشت اوتمالی از قرآن ،سنت و اقوال صحابه است .بر
اساس قرائت نزدیک به مراد آیات و اوادیث و معانی دو واژه مس و افضاء و نیز با توجه به
واقعیت زندگی عصر کنونی ،بهنیر میرسد خلوتی که امکان ارتباط جنسی در آن باشد سبب
استقرار کامل مهریه است.
پینوشت
( .1نساء)21-20 :
« .2أَوَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»( .بخاری190/3 ،1422 ،؛ ر.ک :مسلم ،بی تا)1035/2،
 .3صَدُقَه( :نساء)4 :؛ نحله( :نساء)4 :؛ فریضه( :بقره236 :و  )237و (نساء)24 :؛ طول( :نساء)25 :؛ اجر( :نساء:
 )24و (مائده )5 :و (اوزاب )50 :و (ممتحنه)10 :؛ نکاح( :نور)33 :
 .4بیهقی :ودیث منقطع بوده و بعضی راویانش وجت نیستند( .السنن الکبری)418/7 ،1424 ،؛ البانی :ودیث
ضعیف است( .سلسلة األوادیث الضعیفة)86/3 ،1412 ،
 .5بیهقی :سند مرسل است چرا که زراره ،خلفای راشدین را درک نکرده است( .السنن الکبری)417/7 ،1424 ،؛
البانی :سند از طریق عمر و علی صحیح است( .إرواءالغلیل)356/6 ،1405 ،
 .6بیهقی« :این روایت اونف بن قیس از عمر و علی است و منقطع می باشد چون اونف ،عمر و علی را درک
نکرده است» (ابن ملقن ،البدرالمنیر فی تخریج األوادیث واألثار الواقعة فی الشرح الکبیر.)688/7 ،
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 .7آلبانی« :دارقطنی و بیهقی از طریق تمیم بن منتصر از عبداهلل بن نمیر از عبیداهلل بن عمر از نافع از ابن عمر از
عمر ،این اثر را روایت نموده اند و این سندی صحیح است»( .البانی ،ارواء الغلیل فی تخریج اوادیث منار السبیل،
ج ،6ص)357
 .8بیهقی :بین ابن مسعود و شعبی انقطاع وجود دارد( .سنن الکبری)416/7 ،1424،
 .9مؤمنون5 ،؛ نور 31،و 30؛ اوزاب35 ،؛ معارج.29 :
 .10اعراف 20،و  22و  26و 28؛ طه.121،
منابع
قرآن کریم.
ازهری ،محمد بن اومد ،تهذیب اللغة ،محمد عوض مرعب ،چاپ اول ،دار إویاء التراث العربی ،بیروت2001 ،م.
آلبانی ،محمد ناصرالدین ،إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل ،چاپ دوم ،المکتب اإلسالمی ،بیروت،
1405ق.
آلبانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی األمة ،چاپ اول ،دارالمعارف،
ریاض1412 ،ق.
آیتی ،عبدالمحمد ،ترجمه قرآن ،تهران ،سروش1374 ،ش.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأیامه ،محمد زهیر بن
ناصر الناصر ،چاپ اول ،دار طوق النجاة1422 ،ق.
بهوتی ،منصور بن یونس ،کشاف القناع عن متن اإلقناع ،دارالکتب العلمیه ،بیروت ،بیتا.
بیهقی ،اومد بن وسین ،السنن الکبرى ،محمد عبدالقادر عطا ،چاپ سوم ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1424 ،ق.
توفیق برو ،تاریخ العرب القدیم ،چاپ دوم ،دارالفکر ،بیروت1422 ،ق.
جصاص ،اومد بن علی ،احکام القرآن ،محمد صادق قمحاوی ،دار إویاء التراث العربی ،بیروت1405 ،ق.
جوهری ،اسماعیل بن وماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،اومد عبد الغفـور عطـار ،چـاپ چهـارم،
دارالعلـم للمـالییــن ،بیـروت1407 ،ق.
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ابنوجر عسقالنی ،اومد بن علی ،اتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من أطراف العشرة ،مجمع ملک فهد ،مدینه
منوره1415 ،ق.
ابنوزم ،علی بن اومد ،المحلى باآلثار ،دارالفکر ،بیروت ،بیتا.
خرشی ،محمد بن عبداهلل ،شرح مختصر خلیل للخرشی ،دارالفکر ،بیروت ،بیتا.
خطیب شربینی ،محمد بن اومد ،مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج ،چاپ اول ،دارالکتب العلمیة،
1415ق.
دارقطنی ،علی بن عمر ،سنن الدارقطنی ،شعیب االرنؤوط و دیگران ،چاپ اول ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1424 ،ق.
دانی ،ابوعمرو عثمان بن سعید ،التیسیر فی القراءات السبع ،تحقیق :اوتو تریزل ،چاپ دوم ،دارالکتاب العربی،
بیروت1404 ،ق.
دسوقی ،محمد بن اومد ،حاشیه الدسوقی على الشرح الکبیر ،دارالفکر ،بیروت ،بیتا.
دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران1337 ،ش.
رازی ،فخرالدین ،مفاتیح الغیب ،چاپ سوم ،دار اویاء التراث العربی ،بیروت1420 ،ق.
ابنرشد ،محمد بن اومد ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،دارالحدیث ،قاهره1425 ،ق.
زجاج ،ابراهیم بن سری ،معانی القرآن وإعرابه ،عبدالجلیل شلبی ،چاپ اول ،عالم الکتب ،بیروت1408 ،ق.
زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی ،چاپ اول ،دارالعبیکان ،بیجا1413 ،،ق.
سرخسی ،محمد بن اومد ،المبسوط ،دارالمعرفة ،بیروت1414 ،ق.
ابن ابی شیبه ،ابوبکر ،الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار ،کمال یوسف ووت ،چاپ اول ،مکتبة الرشد ،ریاض،
1409ق.
شیرازی ،ابراهیم بن علی ،المهذب فی فقه اإلمام الشافعی ،دارالکتب العلمیة ،بیجا ،بیتا.
صاوی ،اومدبن محمد ،بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوی على الشرح الصغیر ،دارالمعارف،
بیتا.
ابنعابدین ،محمدامین بن عمر ،ردالمحتار على الدرالمختار ،دارالفکر ،بیروت1412 ،ق.
ابنعباس ،عبداهلل ،تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ،تحقیق :محمد بن یعقوب ،لبنان ،دارالکتب العلمیة ،بیتا.

بررسی وقوقی تأثیر خلوت در استحقاق مهریه 

55

ابنفارس ،اومد ،معجم مقاییس اللغة ،عبدالسالم محمد هارون ،دارالفکر1399 ،ق.
فراء ،یحیی بن زیاد ،معانی القرآن ،اومد یوسف نجاتی و دیگران ،چاپ اول ،دارالمصریة للتألیف والترجمة ،مصر،
بیتا.
فراهیدی ،خلیل بن اومد ،کتاب العین ،محققین :مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی ،مکتبه الهالل ،بیجا ،بیتا.
قاسمی ،سعید بن قاسم  ،محاسن التأویل ،محمد باسل عیون السود ،چاپ اول ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1418 ،ق.
قاضی عبدالوهاب بن علی ،اإلشراف على نکت مسائل الخالف ،وبیب بن طاهر ،چاپ اول ،دار ابنوزم1420 ،ق.
ابنقتیبه ،عبداهلل بن مسلم ،غریب القرآن ،سعید لحام .بیجا ،بیتا.
ابنقدامه مقدسی ،عبداهلل بن اومد ،المغنی ،مکتبة القاهرة1388 ،ق .
قرافـی ،اومـد بن ادریس ،الذخیــره ،محمد وجــی و دیگـران ،چاپ اول ،دارالغرب اإلسالمی ،بیروت1994 ،م.
قرطبی ،محمد بن اومد ،تفسـیر القرطبـی ،ومد بردونی و دیگران ،چاپ دوم ،دارالکتب المصریة ،قاهره1384 ،ق.
کاسانی ،ابوبکـر بن مسعــود ،بدائــع الصنائــع فی ترتیــب الشرائــع ،چاپ دوم ،دارالکتب العلمیــة1406 ،ق.
مالک بن انس ،المدونة ،چاپ اول ،دارالکتب العلمیة1415 ،ق.
مالک بن انــس ،موطأ ،محمد فـــؤاد عبدالباقـــی ،دار إویــاء التراث العربـــی ،بیروت – لبنــان1406 ،ق.
ماوردی ،علی بن محمد ،الحاوی الکبیر ،تحقیق :علی محمد معوض و دیگران ،چاپ اول ،دارالکتب العلمیة،
بیروت1419 ،ق.
مرداوی ،علی بن سلیمــان ،اإلنصــاف فی معرفــة الراجح من الخالف ،چاپ دوم ،دار إویاء التراث العربی،
بیتا.
مسلم بن وجاج ،صحیـــــح مسلـــم ،محمد فؤاد عبد الباقــــی ،دار إویاء التراث العربـــــی ،بیروت ،بیتا.
ابنملقن ،عمر بن علی ،البدر المنیر فی تخریج األحادیث واآلثار الواقعة فی الشرح الکبیر ،مصطفى ابوالغیط و
عبداهلل بن سلیمان و یاسر بن کمال ،دارالهجرة ،ریاض1425 ،ق.
نــووی ،یحیــى بن شــــرف ،المجمـــــوع شـــــرح المهـــــــذب ،دارالفکـــــر ،بیجــــا ،بیتــــا.
نووی ،یحیى بن شرف ،روضة الطالبین وعمدة المفتین ،زهیر شاویش ،چاپ سوم ،المکتب اإلسالمی ،بیروت،
1412ق.

پژوهشهای دینی ،سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان  ،1395ص 71-56

نقد روایت با رویکرد مقاصدی

Javid_kanakh@yahoo.com



عبدالغفار جاوید
عضو هیأت علمی معهد عالی

چکیده
روایتشناسان برای نقد متن روایتهای منسوب به رسولاهلل -صلی اهلل علیه وسلم -سنجههای
متفاوتی مانند ،عرضه روایت راوی بر سایر روایتها ،عرضه آن بر قرآن ،سنت متواتر و وکم
مسلّم عقل ذکر نمودهاند .در این جستار به اهمیت بهرهگیری از اهداف کلی شریعت ،در کنار
سایر معیارهای نقد درونی روایتها ،پرداخته میشود .قیاس و شیوه روایتشناسان گذشته هم،
در تشخیص خطای ادراکی و دروغگویی راوی ،و هم در تفسیر روایات ،نشان از این دارد که
میتوان روایات را با عرضه بر مقاصد کلی شریعت ،تضعیف یا از دایره پذیرش خارج نمود.
کلیدواژهها :اهداف شریعت ،نقد متن روایت ،وهم راوی.

 دریافت 1396/8/10 :پذیرش1397/2/13 :
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مقدمه
به دلیل اهمیت و جایگاه روایات رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -در میان مسلمانان برای
تبیین شریعت ،مسلمانان از قرن اول اسالم برای پایش روایتها به نقد روایات پرداختند .یکی
از شیوههای نقد روایتشناسان نقد درونی است .تاریخچه نقد درونی متن به زمان صحابه باز
میگردد .این روش را عمر بن خطاب (مسلم ،)1118 /2 ،1419 ،ابنعباس( ،ترمذی)114 /1 ،1395 ،

و دیگران پایهریزی نمودند .در قرن دوم اوزاعی متوفای (157ه) (أبوزرعة .)67 ،1982 ،شافعی
متوفای (204ه) (الرساله )399 ،1358 ،و در قرون بعدی اسالمی ،امام مسلم در کتاب التمییز،
ابنوزم در کتاب الموضوعات ،و امام طحاوی در کتاب مشکلاآلثار به نقد درونی پرداخته
است .ابنصالح متوفای (643ه) در کتاب المقدمه ( .)96 ،1406و ابنوجر متوفای (852ه) در
نخبة الفکر ( )110 ،1422عرضه روایت بر قرآن ،سنت ،وکم مسلم عقل ،اجماع قطعی ،سنت
متواتر ،وس و تجربه ،را بهعنوان سنجه نقد متن بر شمردند .شاید بتوان گفت اولین کسی که به
صراوت به مفهوم مقصد شریعت بهعنوان معیار مهم در فرایند پایش روایات پرداخت ،ابنقیم
متوفای (751ه) بود .او در کتاب المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف می گوید :یکی از
روشها برای شناخت ودیث مردود این است که هر روایتی که دارای محتوای فاسد ،ظلم،
بیهودگی ،مدح باطل یا ذم وق یا مانند آن باشد رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -از آن مبرا
است ( .)57 ،1390و مبارزه با فساد یا ظلمستیزی از مهمترین مصادیق مقاصد شرع بهشمار
میرود.
از سوی معاصرین نیز در زمینه نقد درونی روایات ،کتابهای زیادی نوشته شده است مانند،
کتاب نگرشی نو در فهم سنت از محمد غزالی و یوسف قرضاوی ،اما این دو نویسنده بیشتر در
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باب مفاهیم روایات سخن گفتهاند .ابراهیم بن محمد السعدی در کتاب نقد المتن عند المحدثین
با رویکردی ودیثشناسی به نقد درونی پرداخته است اما نه این کتاب و نه سایر کتابها،
اشارهای به مقصد شریعت بهعنوان یک معیار نکردهاند .و بهنیر میرسد به این موضوع بهصورت
جداگانه پرداخته نشده و نیاز بهبررسی بیشتر است تا جوانب آن روشنتر گردد.
بررسی این موضوع از دو جهت وائز اهمیت است :اول؛ آشنایی با شیوه محدثین ما را آگاه
میکند که محدثین گذشته در کنار شرطهای پایش روایت ،مقاصد شریعت را نیز از نیر دور
نداشتهاند .دوم؛ با اثبات این موضوع میتوان در روش پایش و تصحیح روایتها با نگاه به
مقاصد شریعت ،بازنگری نمود.
این مقاله میخواهد به این سؤال پاسخ دهد که آیا مقاصد شریعت بهعنوان معیاری در کنار
سایر معیارها میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟ آیا مقاصد شریعت در بازه معنایی واژههای
روایت تأثیر دارد؟
مقاله در صدد آن است که با استدالل به قیاس و استقراء ،شیوههای عملی روایتشناسان
در پایش روایتها و شیوه فقها در تفسیر روایتها ،به نقش مقاصد شریعت در پایش روایتها
و تفسیر آنها بپردازد.
مفهوم مقاصد کلی شریعت
اگرچه برای مقاصد شریعت تعاریف متعددی ارائه شده است ،اما از نیر مفهومی همه یکمعنا را
در بر دارند که میتوان آن را اینگونه بیان کرد :مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که
شریعت بهصورت عام و خاص در قانونگذاری خود جهت مصالح دنیا و آخرت آنها را رعایت
نموده است (رک :الیوبی .)37 ،1418 ،مقاصد عام مقاصدی است که شریعتالهی در عموم یا اغلب
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بابهای قانونگذاری آنرا مراعات نموده است (همان .)385 ،آنچه در این مقاله مدنیر است
مقاصد کلی شریعت مانند؛ تووید ،عدالت و توجه به علم میباشد.
لزوم توجه به مقاصد در پایش روایت به دلیل قیاس
استفاده از اهداف کلی شریعت برای نپذیرفتن روایتهای منسوب به رسول اهلل -صلی اهلل علیه
وسلم -یکی از سنجههای پذیرفته شده عقلی است .عدمِ عصمت راویان از خطا ،از جهتی و
فرض محالبودن تناقض کالم رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -و قرآن ،بهعنوان یک متن دینی
از جهت دیگر ،استفاده از اهداف کلی شریعت را عقالنی مینمایاند.
عدم عصمت راویان از خطا و نسیان یک امر عقلی پذیرفته شده است .سرشت انسانها بر
فراموشی و خطا بنا نهاده شده و محدثین هم این موضوع را پذیرفتهاند .ترمذی میگوید :بسیاری
از امامانِ دارای وافیه قوی ،از خطا و اشتباه در امان نماندهاند( .ابنرجب .)153/1 ،1407 ،لذا
میبینیم تعدادی از اصحاب ،تابعین و راویان وافظ و عادل ،دچار اشتباه در روایت شدهاند.
(بخاری ،15/3 ،1311 ،ابوداود ،بیتا .)169/2 ،مشهور است که ابیوفص برمکی از بیهقی میپرسد؛
اومد ،عمرو بن یحیی مازنی را جزو راویان ضعیف قرار داده است در والیکه وی در داستان
ورود پیامبر به خیبر بهجای لفظ االغ از شتر استفاده نموده است .بیهقی میگوید :مثل این خطاها
بین اصحاب رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -وجود داشته است آیا صحابی را بهخاطر آن
تضعیف نماییم؟ (ابنرجب .)436/1 ،1407 ،اگرچه این موضوع بیان امکان خطا است و دلیل وجود
آن نیست ،ولی ناگزیر از میزانی برای سنجش وجود یا عدم آن هستیم .بنابراین غیر معصوم
هرچند توانمند باشد ولی از جهت بشر بودنش ممکن است دچار خطا شود و اگر ضابطهای غیر
از خود وی ،برای سنجش روایت نباشد روایتها از خطا در امان نمیمانند.
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به وکم عقل محال نیست که دیگران سخنی بگویند که موافق با قرآن باشد ،ولی محال است
رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -سخنی بگوید که با اهداف کلی شریعت در تضاد باشد .این
مسأله بر دو مقدمه بنا شده است؛ اول :قرآن کالم خداست و این قاعده که کتاب خدا در تعارض
با خود قرار نمیگیرد ،یک قاعده قرآنی پذیرفته شده نزد مسلمانان است .دوم :سنت نیز مبیّن
قرآن است و در نتیجه پذیرش این موضوع که مبیِّن با مبیَّن در تضاد مفهومی باشند معقول نیست.
خداوند برای اثبات الهیبودن قرآن ،مخالفین خود را با قاعده عدم وجود تناقض در قرآن
بهچالش میکشاند .خداوند در سوره چهارم قرآن میگوید« :آیا در قرآن تدبر نمیکنند ،اگر
قرآن از طرف غیراهلل بود در آن اختالف فراوانی مییافتند» (نساء .)82 ،این اختالف بهطور قطع
اختالف کلمات و وروف نیست ،چراکه این تفاوتها جزء شیوایی و ظرافتهای قرآن کریم
است ،بل که یکی از وجوه مهم اختالف ،اختالف در مفاهیم است .بر این فرض پذیرفته شده نزد
مسلمانان ،مفاهیم الهی با یکدیگر در تضاد نیستند ،بلکه یکدیگر را تکمیل و تبیین میکنند.
علمای اسالمی بر اساس آیات قرآن معتقدند خداوند ،رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -را
مبیّن قرآن معرفی نموده است .خداوند در قرآن میفرماید« :و ذکر را بر تو فرو فرستادیم تا
آنچه برای مردم فرو فرستاده شده است را تبیین نمایید و باشد که آنها تفکر کنند»( .نحل.)44 ،

همچنین میفرماید :کسی که از رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -اطاعت کند از خداوند اطاعت
نموده است( .نساء .)80 ،از این آیات برداشت میشود که رسولاهلل -صلی اهلل علیه وسلم -مبیّن
قرآن کریم است .او با کالم و رفتارش قرآن را تفسیر میکند .امام شافعی روایت مرسل صحیحی
از عبید بن عمیر -که جزو کبار تابعی است -از پیامبر نقل میکند که فرمود :او جز آنچه خدا
والل کرده ،والل نمیکند و جز آنچه خدا ورام کرده ،ورام نمیکند( .مسند شافعی.)30 ،1400 ،
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ابیواتم از ابنجبیر نقل میکند :روایتی از رسول اهلل نشنیدم مگر اینکه اصل آن را در قرآن
یافتهام.)2015/6 ،1419( .

بنابرایـن ،کالم و رفتار رسـولاهلل –صلـی اهلل علیه وسلـم -نمیتوانـد با مفاهیـم کلـی
قـرآن مخالـف باشـد .این نکتـه در زبـان امامـان و علمـای گذشتـه بیـن فِـرَق اسـالمی
یافت میشـود :اوزاعـی در جـواب سـؤال یکـی از شاگـردانش که مـیپرسد؛ آیـا هر چـه
از پیامبـر برای ما روایـت شـد ،بپذیریــم؟ میگویـد :آنچه کتـاب خـدا را تصـدیق نمـود،
میپذیریـم وآنچـه برخالفـش باشـد از رسـولاهلل نیسـت .پرسیـده شـد :اگـر راویـان عـادل
روایت کننـد؟ در جـواب گفت :آن را از غیر عـادل دریافت نمـودهاند( .ابوزرعة.)97 ،1417 ،

شافعـی میگوید :برای پذیـرش یا رد یک ودیـث بر صداقـت راوی یا دروغگویـی وی تکیـه
میشـود جز در موارد خاص و نـادری که راوی روایتـی را نقـل کنـد که جایـز نیست مثـل
آن روایـت شـود ،یا مخالـف راوی بهتـر از خود او باشـد( .الرساله ،بیتا . )399 ،ایـن مفهـوم در
کـالم ابنقیـم بسیـار فربـهتر است او مـیگویـد :هر روایتـی که دارای محتـوای فسـاد ،ظلـم،
بیهودگـی ،مدح باطـل یا ذم وـق یا مانند آن باشـد ،رسول اهلل -صلی اهلل علیـه وسلـم -از
آن مبــرا است .)57 ،1390( .در مذهـب شیعـه نیز این نمونـه اقـوال به چشم مـیخـورد.
کلینـی در روایتـی بـه نقـل از پیامبـر مـیگویـد :آنچـه از جانـب من به شما رسیـد و موافـق
قـرآن بـود ،آن را من گفتــهام و آنچـه به شما رسید و مخالـف قـرآن بود ،مـن آن را نگفتهام.
(بیتا .)64/1 ،پس عقل نمیتواند تناقـض بیـن روایت راوی هرچند صادق را ،با کالم الهی بپذیرد.
روش روایتشناسان
روش روایتشناسـان نیز گویـای این است که اهداف کلی شریعت یکـی از سنجههـای مهم در
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روش روایتشناسان نیز گویای این است که اهداف کلی شریعت یکی از سنجههای مهم در
سنجش روایت درست از نادرست است .آنان هم در تشخیص خطای ادراکی راوی و هم در
عدالت وی و هم در تفسیر روایتها از این سنجه استفاده نمودهاند.
1ـ تشخیص خطای ادراکی
روایتشناسان برای تشخیص خطای ادارکی (وهم) راوی ،از سنجههای مختلفی استفاده میکنند
که اهداف کلی شریعت از آن جمله بهشمار میآید .استفاده از این سنجه در بین صحابه دیده
میشود .مسلم روایتی از عمر نقل میکند که مردگان به سبب گریه خانوادههای آنان عذاب داده
میشوند (بیتا .)360 ،عایشه میگوید :خدا عمر را رومت نماید ،بهخدا پیامبر چنین نگفت ،بلکه
فرمود :کافر به گریه اطرافیان دچار عذاب بیشتر میشود ،برای شما در این زمینه قرآن کفایت
میکند که فرمود :کسی گناه دیگری را به دوش نمیکشد( .اسراء .)15 ،عایشه در ادامه میگوید:
گوش خطا میکند( .محمد فواد عبدالباقی )185/1 ،1407 ،بدون توجه به اختالفات در باب عذاب
شدن مرده به سبب گریه خانوادهاش ،این سخنان عایشه نشان از سه نکته دارد؛ اول :اینکه در
بین نسل اول مسلمانان ،سنجه عرضه روایت بر قرآن مورد پذیرش است .دوم :اینکه از نیر
صحابه راوی عادل و دارای وافیه قوی گاهی دچار خطای ادراکی میشود چنانکه میبینیم
عایشه بی آنکه عمر را به دروغگویی متهم کند ،با عرضه روایت وی با مقصدی از مقاصد شرع،
خطای ادراکی را بهاو نسبت می دهد .سوم :سنجه اهداف کلی شریعت که از قرآن و سنتهای
متواتر گرفته میشود ،راه خوبی برای یافتن چنین خطایی است .میبینیم که در این ودیث،
عایشه ودیث را با آیهای که مقصد مهم شرعی را بیان میکند ،نپذیرفت و آن مقصد عبارت
است از این که ،عذاب یک فرد بر اثر عمل فردی دیگر ،با عدالت خداوند که مقصد مهم تشریع

نقد روایت با رویکرد مقاصدی 

63

است ،سازگاری ندارد .اندیشمندانی که ودیث را پذیرفتند به همین علت مجبور به تغییر مفهوم
ودیث شدند و سخنانی گفتند که از دالالت کلمات خارج شده و با مقصد شریعت نیز تعارضی
ندارد( .رک :نووی)228 /6 ،1392 ،

شافعی ودیث بطالن نماز با گذر سگ ،االغ و زن از جلو نمازگزار را ،با وجود اینکه این
ودیث متفقعلیه است (روایت بخاری و مسلم است) ،نمیپذیرد( .محمد فواد عبدالباقی،1407 ،

 .)102/1اگرچه عایشه صدیقه این ودیث را نمیپذیرد و علت مخالفت خود را فعل پیامبر میداند
(همانجا) ،اما شافعی دلیل دیگری نیز برای نپذیرفتن ودیث ذکر میکند ،او میگوید :خداوند
قانونی دارد و آن اینکه کسی گناه دیگری را به دوش نمیکشد (اسراء )15 ،لذا عمل شخصی،
باعث بطالن عمل دیگری نمیشود( .اختالف الحدیث .)623 ،1405 ،این نشان میدهد که شافعی
عالوه بر مخالفت راوی با راویان دیگر ،به مقاصد کلی شریعت میپردازد و خطا را به راوی
نسبت میدهد .لذا میگوید نزد ما این روایت غیر محفوظ است (همانجا) .غیر محفوظ یا شاذ،
روایتی است که زنجیره راویان أن از عدالت و وافیه خوبی برخوردارند ،ولی روایت آنان با
راویان دیگر سنجیده میشود؛ اگر با آنان در تعارض بود ،اوتمال خطای ادارکی به راوی داده
میشود (ابنوجر ،نزهة النیر.)85 ،1422 ،

مسلم روایتی با سندی بهظاهر سالم ذکر میکند که رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم ،-علی
بن ابی طالب را در پی شخص متهم به زنا فرستاد ،و ایشان در پی اجرای وکم ،شخص را در
کنار برکهای یافت که ومام میکند .علی متوجه شد که وی مجبوب است (آلت تناسلی ندارد)،
بنابراین وی را رها کرد و نزد رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -برگشت و او را از ماجرا باخبر
ساخت (بیتا .)2139/4 ،سند این ودیـث از نوع غریـب ،1و مدار ودیـث بر عفان بن مسلـم بن
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عبداهلل الباهلی البصری است ،وی در بین رجالشناسان قابل اعتماد است (ابنوجر ،تقریب التهذیب،

 ،)393 ،1406اما متن این ودیث مشکالتی دارد از جمله؛ اول :وکم به قتل شخص با اتهام به
زنا ،از عدالت اسالمی که تبیین جرم برای مجرم از مصادیق آن است ،و شبهه را نافی اجرای
ودود می داند ،ناسازگار است ،لفظ روایت میگوید :او متهم به زنا شد .در والی که اثبات جرم
در اسالم – بهطور خاص در مورد زنا -دارای شرایطی است که در این ودیث رعایت نشده
است .دوم :گرفتن فرصت دفاع از متهم نیز با عدالت اسالمی سازگاری ندارد .فرض بگیریم وی
مجبوب نبود آیا او از رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -در روز قیامت شکایت نمیکرد که بدون
شنیدن دفاعیهاش ،وی را محکوم کرده است؟ آیا اگر مرد در روز موردنیر مسافر بوده یا
شاهدانی دیگر وجود داشتند که وی در جایی دیگر بوده است یا وی اصال توانایی جنسی
نداشته ،اگرچه مجبوب هم نیست و ...نمیتوانست دلیلی برای وذف این وکم شود؟ .همه اینها
نشان از ناعادالنه بودن چنین وکمی میدهد و صدور آن از شخصیتی که خود منبع عدالت است
بعید بهنیر میرسد .سوم :این روش با شیوه عملی رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -در برخورد
با وضعیت مشابه آن نیز متفاوت است ،رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -در اثبات جرم زنا،
بسیار محتاط بودند و به وسواس خاصی در اثبات اقرارکننده به زنا تالش میکردند ،چطور است
که در اینجا با شهادت چند نفر بدونوضور مجرم وکم صادر میکند؟ چهارم :مشهور در جزای
شخص زناکار ،سنگسار است ،در والیکه این روایت دستور به قتل با شمشیر میدهد ،که با
اجماع علما در این موضوع ناسازگار است .بنابراین باید به این ودیث ایراد گرفت و خطا را
متوجه راوی نمود ،و داستان را باید غیر از آن چیزی دانست که برای ما بازگو شده است ،و
وذفیات بسیاری در این روایت هست .و این روایت از خطای ادراکی راوی محسوب میشود.
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نووی راهی برای پذیرفتن این ودیث نداشته غیر از اینکه بگوید :امر به قتل بهخاطر موضوع
دیگری مانند نفاق بوده است( .نووی )119 /17 ،1415 ،میدانیم که این نمیتواند توجیه خوبی
برای این دستور باشد بهچند دلیل :اول :هیچ دلیل نقلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد .دوم:
در هیچ مورد مشابهی نداریم که رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -منافقین را کشته باشد بلکه
بر عکس ،بر سرمدار منافقین نماز خوانده است سوم :رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -علی را
دوباره برای قتل وی نفرستاد .نتیجه این است که این روایت مورد پذیرش نیست و هیچ فقیهی
نیز بهآن عمل نکرده است.
بیهقی روایتی را با سندی که راویان آن از نیر رجالشناسان در رتبه بسیار خوبی قرار
دارند ،از پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -روایت میکند که ایشان گفتند :پروردگارم را بهصورت
جوان بیریشی با موهای فر دیدم ( .)365/2 ،1413روایتشناسان برای پذیرش این ودیث به دو
گروه تقسیم شدند ،گروهی ودیث را تفسیر به رؤیت خداوند در خواب میکنند و ودیث را با
تـوجه به منافـاتی که با صراوـت در آیـه ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ
ﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ (اعراف )143 ،بیان
شـده از ظاهـر لفـظ خارج نمودنـد (همانجا) .دستـهای دیگـر از روایتشناسـان ودیـث را
نپذیرفتنـد و به علـت تعـارض ،با اصـل تووید و تشبیـه خداونـد بـه انسانـی با ویژگیهـای
خاص ،نسبت روایت را به رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلــم -منکـر شدهانـد .ذهبـی از
رجالشناسـان مشهـور مینویسـد :این روایـت ،به دلیـل اشتبـاه راوی بهخاطـر ضـعــف
وافـیه منـکـر اسـت( .ابـن وـجـر ،نـخـبــة الفـکـــر )113 ،1422 ،از خـداوند سالمت در دین
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را خواهانیم ،این روایت بر شروط نقل بخاری و مسلم نیست ،و راویان هرچند غیر متهم هستند
اما آنها معصوم از خطا و نسیان نیستند (.)113/10 ،1413

برخی از روایتشناسان تالش کردند وماد راویه را در سند این روایت ضعیف بدانند ،و
برخی دیگر عنعنه 2قتاده را علت ضعف ودیث دانستهاند ،و گروهی دیگر نقش فرزند همسر
وماد ،در وارد ساختن ودیث به دیوان وماد را ،عامل نپذیرفتن این روایت دانستهاند (رک :بیهقی،

 .)363/2 ،1413ولی باید گفت علت اساسی که باعث شده است به وماد و قتاده در این ودیث
سخت گرفته شود ،متن ودیث مذکور است و نه مجرد ضعف آن دو نفر .در وقیقت تناقض متن
مذکور ،با مقصد اساسی شریعت که همان تووید و ایمان عاری از تجسیم است ،باعث شده که
خطاهای وماد یا قتاده مشخص شود .برای اثبات این موضوع میتوان به اوادیث دیگر ،با
مفاهیم دیگر ،با همین سند اشاره کرد که نزد روایتشناسان ایرادی به آنها گرفنته نشده و وتی
برخی از روایتشناسان تصریح به صحت آن نمودهاند( .رک :ابنخزیمة.)146/ 4 ،1390 ،

2ـ حقیقتگویی راوی
اهـداف شـرع یکـی از سنجههـای مهـم ،برای شناخـت وقیقتگویـی یا دروغپـردازی راوی
است .سخـاوی مـیگویـد :برای تشخیـص کذب راوی ،ودیـث وی بـا اصـول شریعت
سنجیــده میشـود ( .)332 ،1424ابنوجـر از استوانههـای علـم روایت میگوید :یکی از
راههــای شناخـت راویِ دروغگــو ،شناخـت روایت وی است ،ماننـد اینکه متناقــض با
نص قـرآن ،سنت متواتـر ،اجمـاع قطعـی یا عقـل باشـد ،بهگونــهای که هیـچ تأویـل و
تفسیـری نداشتـه باشـد( .نخبةالفکر .)89 ،1422 ،ابنجـوزی میگویـد :اگر ودیثی یافتیـد کـه با
عقــل در تناقــض ،یا بـا روایـت دیگـران مخالــف ،یا با اصـول قرآن ناسازگـار باشـد ،آن
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ودیث ساختگی است ،و نیازی به طی کردن راههای دشوار پژوهش نیست ( )106/1 ،1386این
شیوه برای متهم کردن ناقالن ودیث بهکار گرفته شده است.
کتاب موضوعات ابنجوزی روایتهای زیادی را که با اصول اسالمی تناقض دارند ذکر
کرده ،و راوی دروغگو را در سند روایت معرفی مینماید :برای مثال ،او در ودیثی که بیان
میکند خداوند خود را خلق کرده است ،میگوید :بیشک این ودیث ساختگی است و محمد
بن شجاع متهم به ساختن این روایت است( .همان .)105/1 ،ابنجوزی با نقل یک روایت که با
عقل و تووید سنخیتی ندارد ،دروغگو در سند روایت را مشخص میکند .سپس میگوید :هر
ودیثی که با عقل یا با اصول اسالمی تناقض داشت ،توجهی به راویان آن نکنید (همان.)106/1 ،

در روایت دیگری میگوید :بدترین شما معلمان فرزندانتان هستند( .همان .)223/1 ،یکی از
اهداف شریعت ،جهلزدایی و تشویق به علم و دانش است .خداوند میگوید :خداوند منزلت
مؤمنان و عالمان را باال برده است( .مجادله .)11 ،ایشان در ادامه این ودیث میگوید :بیشک این
ودیث ساختگی است و سعد بن طریف (راوی ودیث) در این ودیث متهـم است( .همانجا).

ابنوجر در مورد اهوازی -یکی از راویان اوادیث جعلی -میگوید :وی روایتی از رسولاهلل
صلی اهلل علیه وسلم -نقل میکند که در منا ،پروردگارم را در والیکه جبهای پوشیده و سواربر شتر اورق بود ،دیدم .در ادامه میگوید :متهم به این روایت ،اهوازی است( .لسانالمیزان،1423 ،

 .)173/1میبینیم که این ودیث با بنیان اعتقادی مسلمانان و با مهمترین هدف شرع که همان
تووید است مخالفت صریح دارد ،و بدینخاطر از نیر رجالشناسان متهم به دروغگویی شدهاند.
همه این موارد و مانند آن نشان از این دارد که یکی از موارد شناخت صدق و وفظ راوی،
بررسی روایت او و عرضه آن بر مقاصد کلی شریعت است.
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3ـ تغییر معنای ظاهری حدیث
اهداف شریعت در تأویل روایت از معنای ظاهری آن نقش دارد ،و سبب میشود با تفسیری
هماهنگ با اهداف شریعت ،به آن عمل شود یا از ووزه عمل خارج گردد .واقعیت امت اسالمی
گواه این مدعاست که اگرچه سند ودیثی را بهخاطر مخالفت با اهداف کلی شریعت رد نکردهاند،
اما نتوانستهاند معنای ودیث را بهطور کامل بپذیرند ،و وتی در برخی مواقع ودیث را از ووزه
عمل خارج نمودهاند.
برای مثال :از رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -روایت شده است :کسی که مثقال ذرهای
کبر داشته باشد وارد بهشت نمیشود( .مسلم ،بیتا .)93/1 ،ظاهر ودیث و کلمات آن داللت دارد
که هر نوع تکبر و فخرفروشی اگر در قلب هر انسانی از مسلمان و کافر وارد شود ،او را از
ورود به بهشت منع میکند .چنین وکمی چند اشکال را بههمراه دارد؛ اول :سنجش ،نزد خداوند
براساس موا زنه اعمال است .در ترازوی خداوند خیر و شر با هم دیده میشود؛ لذا از عدالت
نیست که مسلمانی با تمام اعمال خوبی که دارد ،اگر ذرهای دچار کبر یا غرور شد تمام اعمال
وی نابود شود .دوم :خداوند میگوید :خداوند گناهان کسانی که به وی شرک بیاورند را
نمیآمرزد ،و پایینتر از شرک را برای هر کس بخواهد میبخشد( .نساء .)48 ،از این رو نووی
تأویالتی را با ذکر کلماتی در ودیث ،یا مفهومی اضافی برای ودیث ذکر میکند از جمله :الف:
منیور از کبر در ودیث ،کبر از پذیرش ایمان است .ب :منیور ،کبر هنگام ورود به بهشت و نه
قبل از آن است ،چون در بهشت کبر نیست .او این دو تفسیر را نمیپذیرد و تفسیر دیگری را
ترجیح میدهد و میگوید :وارد بهشت نمیشود اگر خداوند وی را مؤاخذه نماید ،و ممکن است
خداوند وی را مورد اکرام قرار دهد و او را مجازات نکند و وارد بهشت شود .تفسیر دیگری نیز
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بدون ردّ یا پذیرش مطرح میکند بهاین معنا که او مستقیم وارد بهشت نمیشود ،بلکه جزایش
را در جهنم میبیند و سپس وارد بهشت میشود( .رک :نووی )364/1 ،1415 ،هر یک از تفسیرها
را اگر بپذیریم ،میبینیم که روایتشناسان درایی ،نتوانستهاند ودیث را به مفهوم ظاهری آن
بپذیرند ،چون مفهوم آن با اهداف شریعت یا متن قرآن در تعارض است؛ لذا سعی در توجیه آن
نموده و از دایره الفاظ خارج شدهاند.
مثال برای خارج کردن ودیث از دایره عمل نزد فقها زیاد است ،که می توان به ودیث مسلم
در باب قتل زناکار اشاره نمود ،که در همین مقاله به آن پرداخته شد( .مسلم ،بیتا .)2139/4 ،با
وجود صحت سند آن ،هیچ یک از علمای امت اسالمی به این قول عمل نکرده ،و آن را قابل
اجرا ندانستهاند.
نتیجهگیری
بررسی انجـام شـده نشـان مـیدهـد که اهـداف شـریعـت ،یکی از سنجههـای مهـم در پایـش
روایـات منسـوب به رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -از نیـر روایی و درایـی است .عقـل و
روش روایتشناسـان ثابت میکند که عرضه روایت یک راوی با اهـداف کلـی شریعت ،هم
خطـای راوی را مشخص میکنـد ،و در صورتـی که این خطـا تکرار شـود ،راوی را از درجـه
اعتبــار ساقـط مـیکند ،و روایـات منسوب بـه وی مخـدوش میگـردد .از ویث درایـی نیـز
عرضـه یـک روایـت بـا مقصـد شریعـت ،باعـث تفسیـر یـک روایت به مفهومـی جدیـد ،یا
نپذیرفتـن آن ودیـث در ووزه عمـل میشـود.
پینوشت
 .1غــریــب :وـدیـثــی اســت کــه یــک نـفــر آن را روایــت کــرده بــاشــد.
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 .2به روایتی گفته میشود که راوی از صیغههای غیر صحیح در شنیدن مانند «عن» بهجای «أخبرنی» یا «ودّثنی»
یا سایر صیغههای صریح نقل روایات استفاده میکند .بعضی راویان از جمله قتاده اگر با صیغه «عن» روایت کند
روایتشان قابل اعتماد نیست.
منابع
قرآن کریم.
آلبانی ،محمد ناصر الدین ،سلسلة أحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیء فی األمة ،چاپ دوم ،مکتبة
المعارف ،ریاض1408 ،ه..
بخاری ،محمد بن إسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،به تصحیح محمد زهیر بن ناصر الناصر ،دارطوق النجاة،
مصر1311 ،ه..
بیهقـی ،أومـــد بن الحسین بن علی بن موسـى ،األسمـــاء والصفـــــات ،تحقیـق :عبـداهلل بن محمـد
الحاشـــدی ،چــاپ اول ،مکتبـــة الســـــوادی ،جـــدة – المملکـــة العربیــــة السعودیــــة 1413 ،ه
  1993م.ترمذی ،محمد بن عیسى بن سَوْرة ،سنن الترمذی ،تحقیق :أومد محمد شاکر (ج  )2 ،1و محمد فؤاد عبدالباقی
(ج  )3و إبراهیم عطوة (ج  )5 ،4چاپ دوم ،شرکة مکتبة و مطبعة مصطفى البابی الحلبی –مصر  1395هـ -
 1975م.
ابنجوزی ،جمالالدین عبدالرومن بن علی ،الموضوعات ،تحقیق :عبدالرومن محمد عثمان ،چاپ اول ،المکتبة
السلفیة ،مدینه منوره1386 ،هـ1966 -م.
ابن ابیواتم ،أبومحمد عبدالرومـــن بن محمد بن إدریس ،تفسیــــر القــــرآن العظیــــم ،تحـقیـق :أسعد
محمـد الطیـــب ،چاپ سـوم ،مکتبــة نزار مصطفــى البـــاز – المملکـــة العربیـــة السعودیــــة1419 ،ه.
ابنوجر ،أومد بن علی بن وجر العسقالنی ،لسان المیزان ،تصحیح :عبدالفتاح أبوغدة و تخریج اوادیث سلمان
عبدالفتاح أبوغدة ،چاپ اول ،دارالبشائر اإلسالمیة ،بیروت1423( ،هـ2002-م).
ابنوجر ،وافظ أومد بنوجر العسقالنی ،نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل األثر ،تحقیق:
نورالدین عتر ،چاپ سوم ،نشرالصباح ،دمشق1421( ،ه).
ابنخزیمه ،محمدبن اسحاق ،صحیح ابنخزیمه ،تحقیق :محمد مصطفی االعیمی ،مکتب االسالمی1390 ،هـ.
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ابوداود ،سلیمان بن االشعث ،سنن ابیداود ،تحقیق :محمد محییالدین عبدالحمید ،المکتبة العصریة ،بیروت.
ذهبی ،شمسالدین محمد بن أومد ،سیر أعالم النبالء ،تحقیق :شعیب األرنؤوط ،چاپ نهم ،نشر الرسالة1413 ،ه..
ابنرجب ،زینالدین عبدالرومن بن أومد بن رجب ،شرح علل الترمذی ،تحقیق :الدکتور همام عبدالرویم سعید،
چاپ اول ،مکتبة المنار  -الزرقاء – األردن1407 ،ه 1987 -م.
ابوزرعة ،عبدالرومن بن عمرو بن عبداهلل ،تاریخ أبوزرعة الدمشقی به تصحیح وحواشی خلیل المنصور ،تصحیح:
شکراهلل نعمةاهلل القوجانی ،چاپ اول ،نشر دارالکتب العلمیة ،بیروت1417 .،ه.
سخاوی ،شمسالدین أبوالخیر محمد بن عبد الرومن ،فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقی ،تحقیق :علی
وسین علی ،چاپ اول ،مکتبة السنة – مصر1424 ،ه 2003 /م.
شافعی ،محمد بن إدریس شافعی ،الرسالة ،تحقیق :أومد شاکر ،چاپ اول ،مکتبه الحلبی ،مصر1358 ،هـ1940/م.
شافعی ،محمد بن إدریس ،الرسالة ،تحقیق :أومد شاکر ،دارکتب العلمیة ،بیروت ،بیتا.
شافعی ،محمد بن إدریس ،المسند ،دارالکتب العلمیة ،بیروت – لبنان1400 ،ه.
شافعی ،محمدبن ادریس ،اختالف الحدیث ،تحقیق :عامر اومد ویدر ،دارکتب الثقافیة ،بیروت1405 ،هــ.
ابنصالح ،عثمان بن عبدالرومن ،علوم الحدیث المعروف بمقدمة ابن صالح ،تصحیح :محمد راغب الطباخ ،چاپ
اول ،مطبعة محمد راغب ،ولب1350( ،ه_1931م).
ابنقیم ،محمد بن أبی بکر ابنقیم الجوزیة ،المنار المنیف فی الصحیح والضعیف ،تحقیق :عبدالرومن بن یحیی
المعلمی ،چاپ اول ،نشر دارالعاصمة ،ریاض1416 ،ه.،
کلینی ،محمدبن یعقوب ،اصول الکافی ،بیجا ،بیتا.
محمد فؤاد بن عبدالباقی بن صالح  ،اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان ،دارالریان للتراث ،بیجا1407 ،ه.
مسلم ،مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشیری النیسابوری ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى
رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،دار إویاء التراث العربی ،بیروت ،بیتا.
مسلم ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :أبوصهیب الکرمی ،بیتاألفکار الدولیة ،ریاض1419 ،ه 1998 -م.
نووی ،محییالدین أبوزکریا ،المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،نشر ابیویان ،چاپاول1415 ،ه. .
الیوبی ،محمد بن سعد بن أومد بن مسعود الیوبی ،مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتها باألدلة الشرعیة ،چاپاول،
دارالهجرة ،بیجا1418 ،ه..
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امکان تغییر در نصاب زکات
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دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته شریعت

چکیده
مالکیت نصاب یکی از مؤلفههای وجوب زکات است .اگر از اختالف میان اوناف و جمهور
علما درباره اعتبار مالکیت نصاب در محصوالت کشاورزی چشمپوشی شود ،اصل نصاب در
مجموع بهعنوان سبب وجوب زکات ،یک امر مسلّم است ،اما اینکه فقیهان نصاب را غیر قابل
تغییر دانستهاند محل تأمل است .جستار واضر دیدگاه فقیهان و ادله آنها را بیان داشته و در
نهایت بنابر ادله و شواهد موجود ،با جمع رویکرد ظاهری و مقاصدی ،تغییر نصاب را ممکن،
بلکه ضروری میداند.
کلیدواژهها :تغییر در نصاب ،مالک تغییر نصاب ،مازاد بر نیازهای اساسی
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مقدمه
زکات بهعنوان رکنی از ارکان دین اسالم معرفی شده و در قرآن و سنت از جایگاه واالیی
برخوردار است ،اما بهرغم گذشت زمان بهلحاظ نیریهپردازی و بهروز کردن مباوث آن کمتر
مورد توجه قرار گرفته و همچنان در قالب شرایط زمانهای گذشته مطرح میشود .بهعنوان
نمونه میتوان به تعبدی پنداشتن ارقام و مقادیر زکات و انحصار تعلق زکات به مواردی خاص
اشاره کرد ،تعیین نصاب زکات نیز از این مسأله مستثنی نیست.
مقاله واضر در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا تعیین نصاب زکات ،همیشه ثابت
است یا در شرایط مختلف با اجتهاد قابل تغییر است؟ در صورت اجتهادی بودن ،تابع کدام مالک
است؟ پژوهش واضر برای پاسخ به این پرسش و تعیین جایگاه مسأله بهبررسی اقوال فقیهان
و اصولیان پرداخته و به نقد و بررسی موضوع یاد شده میپردازد.
پیشینه این پژوهش شامل آثار فقهی و اصولی دانشمندان گذشته میشود که دو دسته از
نویسندگان را در بر میگیرد :دسته اندکی که به توقیفی بودن نصاب زکات و خروج مسأله از
مواضع اجتهادی تصریح نمودهاند مانند سرخسی ،کاسانی ،ابنالهمام ،سماللی و سیوطی (ر.ک:
سرخسی 254/2 ،2009 ،و 190؛ کاسانی433/2 ،2003 ،؛ ابنالهمام ،بیتا172/2 ،؛ سماللی460/5 ،2004 ،؛

سیوطی )406/1 ،1990 ،و اکثریتی که بهصورت ضمنی آن را پذیرفتهاند مانند نویسندگان فقه
فرضی -که با وجود عادت آنان به پرداختن به فروعی که ممکن است در آینده رخ دهد و نیز
با وجود انگیزه قوی در مخالفت با نویسندگان گروه پیشین -سکوت پیشه کردهاند و سکوت در
چنین ظرفیتی اوتمال پذیرش دیدگاه یاد شده را تقویت میکند .هرچند این پژوهش بهرغم
تالش فراوان ،از یافتن دانشمندی از اصولیان یا فقیهان که صریحا نصاب زکات را از مواضع
اجتهادی تلقی کرده و مالک تغییر آن را ارائه دهد ناکام مانده است ،اما ریشههای این دیدگاه را
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میتوان در کتاب حجة اهلل البالغه دهلوی و بهصورت روشنتر در نقل رشید رضا از محمد عبده
در کتاب تفسیر المنار یافت.
تعریف نصاب در زبان عربی
با توجه به مشتقات و کاربردهای مختلف این واژه میتوان گفت نصاب در زبان عربی بهمعنای
هر چیز یا هر عالمت برجسته است .بهعنوان نمونه عرب از مشتقات این واژه برای پرچم ،سنگی
که آن را بهمنیور پرستش نهاده و خونهای قربانی را بر روی آن میریختند (ر.ک :فراهیدی ،بیتا،
 )137/7و نیز سنگهایی که پیرامون ووض نهاده میشود استفاده کرده است (ر.ک :همان136/7 ،؛
ازهری.)148/12 ،2001 ،

تعریف نصاب در اصطالح فقهی
واژه نصاب در قرآن و سنت وارد نشده بلکه واژهای فقهی است که بسیاری از فقیهان این واژه
را بهدلیل روشنبودن معنای آن تعریف نکردهاند ،اما برخی از فقها تعریفاتی نزدیک به هم ارائه
نمودهاند:
 نسفی« :هر مالی که در کمتر از آن زکات واجب نمیگردد» (طلبة الطلبة فی االصطالوات الفقهیة،.)16 / 1 ،1311
 رعینی« :اندازهای که هرگاه مال بدان رسد ،زکاتش واجب میگردد» (.)255/2 ،1423 -نفراوی« :مقدار مالی که زکات در آن واجب میشود» (.) 341/1 ،1415

اعتبار و فلسفه ملك نصاب
پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -در اوادیث مختلف ،نصاب اموال را بهطور صریح بیان داشته
است (ر.ک :بخاری119 -116/2 ،1422 ،؛ مسلم ،بیتا675/2 ،؛ ابوداود .)7/3 ،1430 ،این مقادیر بهعنوان

امکان تغییر در نصاب زکات 

75

پایهها و نصابهایی نهاده شده است تا هرگاه اموال به آن میزان برسد زکات در آن واجب شود
(خطابی.)13/2 ،1351 ،

نصاب بیانگر فقه اولویات است؛ زیرا انسان مسلمان مأمور است ابتدا نیازهای خود و
خانوادهاش را برطرف نماید و اگر توانایی بیشتری دارد به دیگران کمک کند ،بههمین منیور
شرع برای کمترین ود توانایی و غنا نشانهای قرار داده که در زبان اهلفقه ،نصاب گفته میشود.
نظریه تغییرناپذیری نصاب
فقیهانی که به تغییرناپذیری نصاب تصریح نمودهاند ،اوادیث پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -را
مالک سخن خود قرار داده و پا را از آن فراتر نگذاشتهاند .بهنیر میآید باور به عدم تغییر
نصاب ،به سه پیشفرض اصولی آنان باز میگردد:
1ـ اجتهاد در برابر نص جایز نیست (ر.ک :جصاص319 /2 ،1414 ،؛ خطیب467 /1 ،1421 ،؛ ابنعقیل،

371/5 ،1420؛ ابنقیم .)36/4 ،1423 ،مقدار نصابها نیز در نصوص سنت یاد شده است ،پس
اجتهاد در تعیین نصاب جایز نیست.

 -2اصل در عبادات بر توقیفی بودن آن است و جز از طریق نص نمیتوان آن را ثابت کرد
(ر.ک :ابنتیمیه164 ،1422،؛ ابنقیم .)259 /1 ،1423 ،زکات نیز عبادت است ،پس جز از طریق نص
نمیتوان اوکام آن را ثابت کرد.
 -3اصل در عبادات بر تعبد است یعنی علت و وکمت آنها قابل کشف نیستند (ر.ک :شاطبی،

 .)513 /2 ،1417زکات نیز عبادت است و علت و وکمت اوکام آن از جمله نصاب ،برای
مجتهدان قابل درک نیست( .سماللی460/5 ،2004 ،؛ سیوطی.)406/1 ،1990 ،
نظریه امکان تغییر نصاب
 -1زکات و نصاب آن با دو مسأله متغیّر و انعطافپذیر فقر و غنا گره خورده است .نصاب
زکات عبارت است از کمترین میزان توانایی مالی و غنا که با رسیدن مال به آن سطح ،زکــات
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در آن واجب میشود ،زیرا پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -فرمود« :تُؤخَذُ من أغنیائهم فتُرَدُّ على
فقرائهم» (بخاری128/2 ،1422 ،؛ مسلم ،بیتا« :)51 /1 ،زکات از اغنیا گرفته و به فقیران داده
میشود» ،با این وصف ،زمانی که پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -بیست مثقال طال ،دویست درهم
نقره ،پنج شتر و ...را بهعنوان نصاب بیان کرده ،در واقع کمترین مقدار غنا را اعالم نموده است.
کمترین میزان غنا نیز بهنسبت ظرفیتهای مختلف امری متغیر است ،بهعنوان مثال :داشتن بیست
مثقـال طـال یا قیمـت آن در پـرهزینـهتـریـن شهـرهـای ایـران همچـون تهـران ،فقـر
محسـوب شـده ،امـا در ارزانتریـن شـهـرهـای ایـران ماننـد سمـنـان ،غنـا بهشمـار
مـیرود.
 -2خداوند متعال پرداخت مقداری از مال را بهعنوان زکات ،از اموال شخص مؤمن واجب
فرموده است ﱡﭐﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﱠ (بقره« )254 ،ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،از
آنچه بهشما روزی دادهایـم ،انفاق کنید» (مِـن) در آیـه برای تبعیض آمده یعنـی قسمتـی از
آن روزیها را بهعنوان انفاق پرداخت کنید و مقداری که باید پرداخت شود -با وذف ویژگی
بخل و اسراف (اسراء29 ،؛ فرقان ،-)67 ،الزم است به اندازه توان بوده و موجب سختی فراوان و
ورج بر خود و خانواده نشود ﱡﭐ ﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﱠﭐ(وج« )78 ،خداوند در دین
کارهـای دشـوار و سنگیـن را بر دوش شمـا نگذاشتـه اسـت» .خداونـد متعـال عـالوه بر
این قواعـد ،در آیــهای دیگـر قاعــدهای بنیادیــن در این مسألـه بیان کـرده و
مــیفـرمایـد :ﱡﭐﳂ ﳃﳄﳅ ﳆﳇﱠ (بقره« )219 ،از تـو مـیپرسنـد که چه چیـزی
را انفـاق کننـد؟ بگـو :افـزون بر نیـاز را» .مـراد از واژه (عفـو) در آیـه ،افـزون و مازاد بر
نیازهای اسـاسـی خانـواده اسـت کـه به وـال خـود رهـا شـده و در نیازهـای ثانـوی
مصـرف میشود.
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مؤیدات این معنا:
أ) از مجموع کاربرد واژه (عفو) در زبان عربی میتوان نتیجه گرفت ،در اصل این واژه بهمعنای

چیزی را بهوال خود رها کردن آمده است (ر.ک :فراهیدی ،بیتا258/2 ،؛ ازهری)141/3 ،2001 ،
منتها گاهى چیزى را بهوال خود رها مىکنند تا افزایش یابد و گاهى رها مىکنند تا تدریجا
محو و نابود گردد ،از این منیر بهمعنای افزایش یا نابودى نیز آمده است ،بنابراین ادعای اینکه
این واژه از اضداد است (ابندرید )938 /2 ،1987 ،مسلّم نیست (ابنفارس .)58 /4 ،1399 ،در قرآن
کریم آمده« :وَتَّى عَفَوْا » (اعراف )95 ،یعنی تا اینکه فزونی یافتند .در ودیث نبوی نیز وارد شده:
«اعفوا اللحی :ریش را رها کنید» (بخاری ،160 /7 ،1422 ،مسلم ،بیتا .)222/1 ،امرؤالقیس  -از
شاعران عصر جاهلی -گفته است:
قفا نبکِ مِن ذکری وبیب ومنزلِ

بِسقطِ اللوی بین الدَّخول فحَوملِ

فتُوضِحَ فالمِقراة لم یَعـــفُ رَسمُها

لِمَــا نسَجَـتْها من جَنوبٍ وشمـألِ

«همسفران ،لحیهای درنگ کنید ،تا بهیاد یار سفر کرده و سرمنزل او در ریگستان میان دخول
و وومل و توضح و مقراة بگرییم .روزگاران گذشت و هنوز وزش بادهای جنوب و شمال ،آثار
خیمهها و خاکستر اجاقهایشان را نزدوده است» (آیتی .)15 ،1377 ،محو نشدن آن آثار علت
گریه امرؤالقیس است؛ زیرا اگر آن آثار محو میشد عاشق آسوده میگشت وال آنکه بقای این
آثار ،وی را محزونتر مینماید (بغدادی .)21 /11 ،1418 ،نیز گفته است:
دیارٌ لسلمى عافیـــاتٌ بِذِی خَالِ

الحَّ علیها کـلُّ أسحَــمَ هطَّــالِ

«دیار سلمی ،واقع در کوه ذوخال ،پاک و محو گردیده است ،هر ابر سیاه بارانزایی با اصرار بر
آن باران پیاپی میباراند»( .امرؤالقیس ،بیتا)9،

لبید بن ربیعه عامری– از شاعران مخضرمین -نیز در دیوان خود گفته:

 78پژوهشهای دینی ،سال دوم ،بهار و تابستان  ،1395ش3

ولَکِنّــَا نُعِــضُّ السیــفَ مِنهَــا

بأسوُقِ عافیـــاتِ اللحم کُومِ

«(برای پذیرایی از مهمانان) با شمشیر خود ساق پای شتران ماده پرگوشت ستبرکوهان را
میزنیم»)120 ،1425( .

اگر بهکاربرد این واژه و مشتقات آن توجه کنیم معانی اصلی و تبعی آن یافت میشود؛
عربها برای رها کردن مجرم از عقوبت ،واژه عفو را بهکار میبردند (ر.ک فراهیدی ،بیتا)258/2 ،

چنانکه به کرّهخر «العُفْو» میگفتند« ،زیرا این ویوان رها میشده ،نه بر آن سوار میشدند و نه
باری بر آن مینهادند» (ابنفارس )59 /4 ،1399 ،نیز به شتری که پشم زیادی داشته «نَاقَةٌ ذَاتُ
عِفَاءٍ» میگفتند ،بهاین دلیل که «بهوال خود رها شده و پشمهایش را نگرفتهاند» (همانجا) «عفا
الماء» یعنی چیزی موجب مکدرشدن آب نشده (همان )61 /4 ،و «عفا أثره» یعنی ردپایش از
بین رفت (ابن درید.)938/2 ،1987 ،
ب) در سنت از معیار «عفو» به «فضل» تعبیر شده است« :ابدأ بنفسک فتصدق علیها ،فإن
فضل شیء فألهلک ،فإن فضل عن أهلک شیء فلذی قرابتک ،فإن فضل عن ذی قرابتک شیء
فهکذا وهکذا» (مسلم ،بیتا« )692/2،در صدقه دادن ابتدا از خود شروع کن (نیازهایت را برطرف
نما) .اگر چیزى اضافه آمد ،به خانواده خود بده .پس اگر چیزى اضافه آمد ،به خویشانت بده.
پس اگر چیزى زیاد آمد ،به دیگران بده»« .یا ابن آدم إنک أن تبذل الفضل خیر لک ،وأن تمسکه
شر لک ،وال تالم على کفاف ،وابدأ بمن تعول ،والید العلیا خیر من الید السفلى» (همان)718/2 ،

«ای فرزند آدم! اگر مازاد بر نیازهایت را ببخشی ،برایت نیک است و اگر زیادی مال خود را
نبخشی برایت بد خواهد بود ،اما به خاطر داشتن ودّ کفاف (نیازهای اساسی و بهاندازه گذران
زندگی) سرزنش نخواهی شد .انفاق کردن را ،از کسی شروع کن که مخارج او بر ذمه تو است.
همانا دست باال (بخشنده) بهتـر از دست پاییـن (گیرنـده) اسـت»« .عن أبی سعید الخدری قال:
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بینما نحن فی سفر مع النبی -صلى اهلل علیه وسلم -إذ جاء رجل على راولة له ،قال :فجعل
یصرف بصره یمینا وشماال ،فقال رسول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم :-من کان معه فضل ظهر ،فلیعد
به على من ال ظهر له ،ومن کان له فضل من زاد ،فلیعد به على من ال زاد له ،قال :فذکر من
أصناف المال ما ذکر وتى رأینا أنه ال وق ألود منا فی فضل» (همان« )1354/3 ،ابو سعید خدری
رضی اهلل عنه -روایت نموده است :ما با پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -در سفر بودیم ،ناگهانمردی با سواریاش آمد و به طرف راست و چپ نگاه میکرد .رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم-
فرمود :کسی که سواری اضافه از واجتش داشته باشد ،آنرا به کسی که سواری ندارد صدقه
دهد و کسی که توشه اضافی داشته باشد ،آنرا به کسی که توشه ندارد صدقه دهد .سپس
صدقهدادن انواع مالهای اضافه بر نیاز را ذکر نمود ،تا جایی که تصور نمودیم هیچیک از ما در
دارایی مازاد خود وقی ندارد».
اگر گفته شود :این اوادیث در بیان صدقه تطوع و انفاق مندوب است ،میتوان در پاسخ
گفت :اوال استناد بهاین اوادیث برای تأیید معنایی است که از مالک (عفو) ارائه شده و لذا
ارتباطی به کیفیت فرمان شارع (الزام و ندب) ندارد ،ضمن اینکه آیه (یسألونك ماذا ینفقون)...
شامل انفاق ندب و واجب هر دو میشود .ثانیا از همه اوادیث یاد شده نمیتوان ندب و استحباب
برداشت کرد ،بهویژه روایت (وأن تمسکه شرّ لک).
اگر گفته شود :معنایی که از عفو ارائه گردید اختالفی بوده و قطعی نیست ،در پاسخ میتوان
گفت :اوال مطابق یکی از دیدگاههای تفسیری ،تمام معانی رایج عربی یک واژه یا ترکیب قرآنی،
در فهم آیه لحاظ میشود مگر زمانیکه مانعی لغوی یا شرعی عارض شود .ابنعاشور در تفسیر
خود با ارائه ادله از این دیدگاه دفاع کرده (ر.ک )100 -93 /1 ،1984 :و میگوید« :مفسران از
تأسیس چنین اصلی غافل بودهاند» (همان .)100 ،مطابق این دیدگاه تمـام معناهای یـک واژه که
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مستند لغوی داشته باشد ،چه آن معنا متبادر و اسبق به ذهن باشد یا چنین نباشد ،اعم از معانی
مشترک ،وقیقی ،مجازی ،کنایی و غیره ،مراد قرآن است تا زمانی که خالف بافت آیات نبوده و
ممنوعیتی وجود نداشته باشد .ثانیا (اگر در تفسیر ،دیدگاه ترجیحی داشته باشیم) برخی از
مفسرین اختالف اقوال در معنای واژه عفو را پنج یا شش مورد برشمردهاند (ماوردی ،بیتا/1 ،

278؛ ابنجوزی ،)185 /1 ،1422 ،شایان ذکر است که برخی از برداشتهایی که مفسران از سلف
نقل کردهاند ،تفسیر و توضیح واژه عفو نبوده و نباید آن توضیحات را بهعنوان قسیم و در نقطه
مقابل فضل و زیادت قرار داد ،بهعنوان مثال مجاهد –رومهاهلل -وکم این انفاق را بیان کرده و
میگوید :مراد ،صدقه مفروض است (ر.ک :طبری340/4 ،1420 ،؛ ماوردی ،بیتا .)278/1 ،در برخی
از برداشتها نیز مفسر ،توابع ،آثار و نتایج فضل و زیادت را یاد کرده است ،بهعنوان مثال :وسن
بصری میگوید« :تمام اموالت را نابو د نکن که در آینده پشیمان شده و گدایی کنی» (ابنکثیر،

 )580/1 ،1420یا گفتهاند« :عفو چیزی است که ادای آن آسان باشد» (اندلسی،)318 /1 ،1420 ،
زیرا این ،همان مقداری است که زیادتر از ووایج انسان و خانوادهاش باشد و تکلیف مخاطبان
به پرداخت بیشتر ،ورج و مشقتآور است ،بههمین جهت ابوویان اندلسی این معانی را با هم
جمع کرده و میگوید« :زیادتی که پرداخت آن سهل باشد» (همانجا) نیز قرطبی این معانی را
کنار هم ذکر کرده و میگوید« :عفو :آنچه آسان ،میسر و زاید بوده و ادای آن بر دل سخت
نیاید» ( .)61 /3 ،1384بههر روی تفسیر عفو به زیادت ،دارای شواهد بیشتر و قویتر از معانی
دیگر است و بههمین دلیل است که جمهور مفسران این معنا را پذیرفتهاند( .ر.ک :ابنوهب،2003 ،
101؛ طبری340/4 ،1420 ،؛ ابن ابیزمنیــن220/1 ،1423،؛ ثعلبــی152/2 ،1422،؛ واوــدی،1415 ،
324/1؛ سمعانــی220/1 ،1418 ،؛ نسفــی ،مدارک التنزیــل ووقائــق التأویــل183/1 ،1419 ،؛
ابنکثیــر580/1 ،1420،؛ قاسمــی113 /2 ،1418 ،؛ رشیدرضــا268 /2، 1990 ،؛ مراغــی137/2 ،1365 ،؛
ابن عاشــور351 /2، 1984 ،؛ شنقیطــی45 /8 ،1415 ،؛ ابوزهــره ،بیتــا709/2 ،؛ ابـنعثیمــیـن،1423 ،
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73/3؛ طنطــاوی484/1 ،1998 ،؛ عــزت387/6 ،1383 ،؛ وجـــازی133/1 ،1413 ،؛ صابـــونــی،

126/1 ،1417؛ ابـنیاسیــن331 /1 ،1420 ،؛ جــزایـری ،)200/1 ،1424 ،بنابراین اگر قرار بر ترجیح
یکی از معانی باشد ،با توجه به مؤیدات ،معنای «فضل و زیادت» از نگاه نویسنده راجح است.
معیار تعیین نصاب در عهد نبوت:
هزینه اساسی یک خانواده چهارنفری در عهد نبوت ،در سطح جامعه موردنیر بوده است .کسیکه
درآمد سالیانهاش کمتر از آن بوده فقیر شناخته شده و کسی که از دارایی بیشتری برخوردار
بوده ،مالش به تعبیر آیه به ود عفو ،و به تعبیر سنت به ود فضل رسیده ،و شخص در زمره
زکاتدهندگان قرار میگرفته است .مقادیر نصابی که در سنت وارد شدهاند گواه درستی این
ادعاست ،بهعنوان مثال :نصاب محصوالت کشاورزی سیصد صاع (معادل هزار و دویست مُدّ)
است .اگر هر مُدّ را غذای یک نفر در روز بدانیم ،دویست و هفتاد صاع (معادل هزار و هشتاد
مد) غذای سه نفر در یک سال است و با قناعت برای چهار نفر نیز کفایت میکند« :طعام االثنین
کافی الثالثة ،وطعام الثالثة کافی األربعة» (بخاری71/7 ،1422 ،؛ مسلم ،بیتا« :)1630/3 ،غذای دو
نفر برای سه نفر ،و غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است» .نصاب محصوالت کشاورزی
سیصد صاع تعیین شده ،زیرا هرگاه از سیصد صاع یکدهم (ده درصد) زکات دهیم ،سی صاع
بهعنوان زکات کسر شده و دویست و هفتاد صاع باقی میماند و اگر بهخاطر هزینهها از سیصد
صاع یکبیستم (پنج درصد) زکات دهیم ،پانزده صاع بهعنوان زکات کسر شده و شرع پانزده
صاع دیگر را در ازای هزینههای مصرف شده در نیر گرفته است و در نهایت همان دویست و
هفتاد صاع بهعنوان باقی مانده به صاوبش تعلق میگیرد.
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دهلوی بر این باور است که نصاب محصوالت کشاورزی و درهم ،ود کفاف یک خانواده
کمجمعیت را در طی یک سال تأمین مینماید ،اما خانـواده کمجمعیـت را سه نفر دانستـه است
(ر.ک ،)26/2 ،1426 :اگرچه دهلوی در بیان وکمت و فلسفه مقدار نصاب موفق بوده ،اما اشاره
به دو مسأله ،ضروری بهنیر میرسد؛ مسأله اول این است که به اوتمال قوی نخستین بار ایشان
این وکمت را بیان کرده ،اما در ردیف قائلین به تغییر نصاب قرار نمیگیرد ،زیرا وکمت ،غیر
از علت است و همچنین ،وی تصریح به تغییر در نصاب نکرده است .مسأله دوم این است که
نیریه او در زمینه اقل خانوار استاندارد ناموفق است؛ زیرا پذیرش این نیریه بهمعنای پذیرش
نابودی نسل بشر است ،با ایـن توضیـح که نرخ باروری برای سطـح جانشینـی ،دو نفر و
یکدهـم درصد است ،یعنی کمتریـن میزان تولیـد فرزنـد برای وفـظ جمعیـت بشری دو فرزند
و یکدهـم درصد است ،چون هر خانواده از دو نفر تشکیل شده و اگر آنها صاوب دو فرزند
شوند ،در آینده جانشیـن والدیـن خـود میشـوند ،و یکدهـم اضافـه در نـرخ باروری برای
تلفـات اوتمـالی اسـت .اگر تولیـد فرزنـد در هر خانـواده به یک نفـر تنزّل یابـد ،تعـداد
فرزنـدان ،نصـف تعـداد اولیا میگردد و هرگـاه از هـر زوجی از ایـن فرزندان تنهـا یک فرزنـد
تولـد شـود ،تعــداد فرزنـدان یکچهـارم تعـداد اجدادشـان خواهـد شـد و جمعیـت رو
بـهزوال و نابـودی خواهد نهاد .ممکـن است گفتـه شـود با توجه به نـرخ باروری برای سطـح
جانشینی ،الزم است اقـل خانـوار بهجـای چهار نفر ،چهـار و یکدهـم درصـد بیـان شـود،
پاسـخ این است که هرچند اساسا ایـن سخـن درست اسـت اما یکدهم درصد در مسأله تعیین
نصـاب ،نادیـده گرفتـه شـده است؛ زیرا اصل همان چهارنفـر است و یکدهـم درصد اضافـه،
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علت دارد و آن اوتمال تلفات بـوده که در تعییـن نصاب مؤثر نیست و کاربـردی نـدارد.
مطابق دیدگاه اجتهادیبودن نصاب ،نصابهای وارده در سنت ،برخاسته از بسترِ معیشتی و
شرایط زمانی و مکانی عهد نبوت بوده و الزم است بروسب تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابند
و وتی میتوان از فرمول مالکیت هزینه اساسی خانهوار چهارنفری پا را فراتر گذاشت و گفت:
درنیر گرفتن اقل خانوار بهنسبت وضعیت معیشتی عهد نبوت پاسخگو و درمانکننده فقر جامعه
بوده و این عدد ،مقدس و بهذاته مقصود نیست ،بلکه در خدمت کمکردن شکاف اقتصادی میان
طبقه اغنیا و فقرا است .داللت «قل العفو» مطلق بوده و چنانکه گذشت ،پیامبر فرمود« :از
اغنیای آنان گرفته شده و به فقرای آنان پرداخت شود» و تشخیص غنا و فقر در هر جامعهای
به عهده افراد آگاه و در عصر واضر به عهده کارشناسان اقتصادی است .این سخن را میتوان
در کالم محمدعبده نیز یافت آنجا که میگوید« :خداوند عفو را مطلق ،بیان نموده تا هر قومی
در هر عصری بروسب تناسب اووال خود ،مقدار آن را تعیین کنند ،زیرا خطاب عام بوده و
خاص مردم جزیرةالعرب و خاص وضعیت مردم ،در زمان بعثت نیست»( .رشیدرضا/2 ،1990 ،

 )268اما آنرا مربوط به صدقات تطوع دانسته است هرچند بر زکات واجب صادق است ،ایشان
میگوید« :مراد از این انفاق غیر از زکات فرض است مانند صدقه تطوع بر افراد و مصالح
عمومی ،هرچند واژه عفو بر زکات صادق است ،زیرا زکات ادا نمیشود جز از زاید بر نیاز که
رنج و مشقتی در آن نیست» (همانجا) .سخن قرافی درباره اوکام عرفی در اینجا مناسب بهنیر
میآید« :استمـرار در انجام اوکامـی که زیربنـای عرفی دارند ،با تغییر عـادات پیشیـن،
مخالـف اجماع و نشانه کمخـردی در دین است ،زیرا اوکامـی که از عادات مردم پیروی
میکند ،با تغییـر این عـادات ،وکـم پیشیـن نیـز به تنـاسب آن تغییـر خواهـد کـرد» (اإلوکـام،

.)218 ،1430

 84پژوهشهای دینی ،سال دوم ،بهار و تابستان  ،1395ش3

مسأله ورود نصابها در سنت را از منیر دیگری نیز میتوان بررسی کرد و آن این است که آیا
خطاب تفصیلی و جزیی پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -به یارانش شامل آیندگان نیز میشود؟
جمهور اصولیان برآنند که مجرد لفظ عام شامل آیندگان نمیشود ،بلکه آیندگان توسط دلیل
دیگری همچون تعمیم با اجماع یا قیاس و ...بدان ملحق میگردند نه با خطاب (ر.ک :شیرازى،
22 ،1424؛ غزالی145/2 ،1417 ،؛ آمدى ،بیتا266/4 ،؛ قرافی ،شرح تنقیح األصول 188 ،1393 ،و نفائس

األصول1907 /4 ،1416 ،؛ شوکـانی353 ،2009 ،؛ اسنـوی363 ،1400 ،؛ سماللـی .)128/3 ،1425 ،الحـاق
آیندگان به مخاطبان پیامبر به دلیل عدم تشابه وضعیت معیشتی این دو عصر ،ناممکن و قیاس
معالفارق است و تنها زمانی میتوان از تعمیم بهوسیله اجماع یا قیاس و ...سخن گفت که امکان
تعمیم با تشابه وضعیت ،وجود داشته باشد.
نقد ادله فقیهان
نقد دلیلاول :بنابر ادله اجتهادیبودن نصاب ،اجتهاد در تعیین نصاب نهتنها خروج از نص نیست
که عملیکردن نص است ،زیرا قرآن بهسنجش میزان مازاد بر نیازهای اساسی (عفو) امر کرده
است.
نقد دلیلدوم :قاعده استصحابی «اصل در عبادات بر ممنوعیت است تا اینکه دین آنرا
مشروع نماید» در کنار این قاعده قرار میگیرد که «اصل در عادات بر اباوه است تا زمانیکه
دین آن را ممنوع نماید» .این قواعد صحیح هستند و تعارضی با دیدگاه اجتهادیبودن نصاب
ندارند ،زیرا پشتوانه دیدگاه یاد شده ،کتاب و سنت است نه استصحاب .مطابق این دیدگاه ،مالک
نصاب (عفو) منصوص است و آنچه پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -بهعنوان نصاب بیانداشته،
اجتهاد در اجرای این مالک ،و به تعبیری تحقیق این مناط تلقی میشود.
نقد دلیلسوم :ادعای تعبدیبودن و قابل کشفنبودن وکمت برخی از اوکام در شریعت
بهصورت عموم ،و اوکام زکات بهطور خصوص با اشکاالت زیر روبرو است:
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1ـ پروردگار فرموده است :ﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱠ (نحل)44 ،

«قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشنسازی آنچه که بهسوی آنان نازلشده و تا اینکه
بیندیشند» .جداکردن بخشی از آموزههای دینی از دایره تفکر ،گونهای تخصیص بالمخصص و
ادعای بالدلیل است.
2ـ ادعای قابل کشفنبودن فلسفه برخی از اوکام ،مخالف گفتار و هدف این قول پیامبر -صلی
اهلل علیه وسلم -است کـه فرمود« :فلیبلّغ الشّاهـد الغائب ،فربّ مبلّغ أوعى من سامـع»
(بخـاری176 /2 ،1422،؛ ر.ک :ترمذی« )34/5 ،1395 ،واضران پیام مرا به غایبان برسانند ،چهبسا
کسی که پیام من بهاو میرسد ،از شنونده بهتر بفهمد» ،زیرا بهفرض اینکه وکمت برخی از
اوکام برای دانشمندان تا دوره معینی مشخص نبوده ،نمیتواند دلیل و مدرکی برای عدم قابلیت
کشف آن برای آیندگان شود.
3ـ ادعای یاد شده متضمن گونهای غیبگویی است ،زیرا مدعی ،از خود و دیگران ،اعم از
گذشتگان و آیندگان نفی علم مینمایند.
4ـ ادعای یاد شده نسبتدادن یک گزاره به شرع است و بنابر لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعی،
الزم است مدعی دلیل شرعی را نشان دهد.
5ـ ادعای یاد شده ناشی از عدم آگاهی نسبت به وکمت بخشی از اوکام است و زمانیکه
اساس ادعا ،ندانستن و عدم علم باشد ،ادعا ثابت نمیشود.
6ـ بهفرض پذیرش تعبدیبودن برخی اوکام ،سخن اثباتکننده (و نشاندهنده وکمت) بر
نفیکننده (و بیخبر از وکمت) مقدم است؛ زیرا در ورای اثبات ،علم نهفته است.
7ـ بهفرض پذیرش اینکه اصل بر تعبدیبودن عبادات است ،اوکامی از عبادات وجود دارند
که خالف اصل هستند .زکات ،دارای وکمت قابل کشف و از اوکام معقولالمعنی است که با
توجه به نصوص کتاب (مانند مصارف زکات) و سنت (مانند اخذ زکـات از اغنیا و دادن آن بـه
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فقرا) با مفاهیم فقر ،غنا و فروکاستن شکاف اقتصادی میان طبقات فقرا و ثروتمندان ،ارتباط
مستقیم دارد.
نتیجهگیری
نصاب زکات امری متغیر و انعطافپذیر است .پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم -در مقام اجرای
قرآن با توجـه به مالک عفو ،نصاب اموال را در شرایط اقتصـادی زمان خود تعییـن کرده است.
مالک تعیین نصاب زکات در سنت ،داشتن مازاد بر هزینههای اساسی زندگی یک خانهوار چهار
نفری در جامعه بوده است که ود ضرورت را مدنیر دارد .مطابق دیدگاه اجتهادیبودن نصاب
زکات ،میتوان در محاسبه نصاب در ظرفیت متفاوت از شرایط عصر نبوی ،از فرمول چهار
نفری نیز دست برداشته و غنا و فقر را توسط کارشناسان مربوطه تعیین کرد.
منابع
قرآن کریم.
ازهری ،ابومنصور محمد بن اومد ،تهذیب اللغة ،تحقیق :محمد عوض مرعب ،بیروت.
اسنوی ،عبدالرویم بن الحسن ،التمهید فی تخریج الفروع علی االصول ،تحقیق :محمد وسن هیتو ،چاپ اول،
 1400هـ.ق.
امرؤالقیس بن وجر ،دیوان امرئ القیس ،تحقیق :عبد الرومن المصطاوی ،دارالمعرفة ،بیروت 1425 ،ق.
اندلسی ،أبوویان محمد بن یوسف ،البحر المحیط فی التفسیر ،تحقیق :صدقی محمد جمیل ،دارالفکر 1420 ،ق.
آمدی ،علی بن ابی علی ،االحکام فی اصول االحکام ،تحقیق :عبدالرزاق عفیفی ،المکتب اإلسالمی ،بیروت ،بیتا.
آیتی ،عبدالمحمد ،معلقـــات سبـــع ،چاپ چهــارم ،سـروش (انتشــارات صدا و سیمــا) ،تهــران1377 ،ش.
بخاری ،ابو عبداهلل محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر ،دار طوق النجاة 1422 ،ق.
بغدادی ،عبدالقادر بن عمر ،خزانة االدب ولب لباب لسان العرب ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،چاپ چهارم،
مکتبه الخانجی ،قاهره 1418 ،ق.
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ترمذی ،محمد بن عیسى بن سَوْرة ،سنن الترمذی ،تحقیق :إبراهیم عطوة ،چاپ دوم ،شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى
البابی الحلبی – مصر 1395 ،هـ.
ثعلبی ،أومد بن محمد ،الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ،تحقیق :ابومحمد بن عاشور ،چاپ اول ،دار إویاء
التراثالعربی ،بیروت1422 ،ق.
ابنتیمیه ،أبوالعباس تقی الدین أومد بن عبد الحلیم ،القواعد النورانیة الفقهیة ،تحقیق :أومد بن محمد الخلیل،
چاپ اول ،دار ابن الجوزی ،المملکة العربیة السعودیة1422 ،هـ ق.
جزائری ،جابر بن موسى بن عبد القادر ،أیسر التفاسیر لکالم العلی الکبیر ،چاپ پنجم ،مکتبة العلوم والحکم،
المدینة المنورة ،المملکة العربیة السعودیة1424 ،ق.
جصاص ،أومد بن علی أبو بکر الرازی ،الفصول فی األصول ،چاپ دوم ،وزارة األوقاف الکویتیة1414 ،هـ ق.
ابنجوزی ،عبدالرومن بن علی ،زاد المسیر فی علم التفسیر ،تحقیق :عبدالرزاق المهدی ،چاپ اول ،دارالکتاب
العربی ،بیروت1422 ،ق.
وجازی ،محمد محمود ،التفسیر الواضح ،چاپ دهم ،دارالجیل الجدید ،بیروت 1413 ،ق.
وسنی ،اسماعیل ،نظریة المقاصد عند االمام محمد الطاهر بن عاشور ،چاپ دوم ،المعهد العالمی للفکر االسالمی،
 2005م.
خطابی ،ابو سلیمان ومد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب ،معالم السنن (شرح سنن أبی داود) ،چاپ اول ،المطبعة
العلمیة ،ولب 1351 ،هـ.
خطیب البغدادی ،أبو بکر أومد بن علی بن ثابت بن أومد بن مهدی ،الفقیه و المتفقه ،تحقیق :أبو عبدالرومن
عادل بن یوسف الغرازی ،چاپ دوم ،دار ابنالجوزی ،سعودی1421 ،هـ.
ابن درید ،محمد بن الحسن ،جمهرة اللغة ،تحقیق :رمزی منیر ،چاپ اول ،دار العلم ،بیروت  1987 ،م.
دهلوی ،أومد بن عبد الرویم ،حجة اهلل البالغة ،تحقیق :السید سابق ،چاپ اول ،دارالجیل ،بیروت 1426 ،هـ ق.
رشیدرضا ،محمد ،تفسیر المنار ،الهیئة المصریة العامة للکتاب ،مصر 1990 ،م.
رعینی ،أبوعبداهلل محمد بن محمد بن عبد الرومن ،مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ،چاپ سوم ،دارالفکر،
 1423هـ.
ابــوزهــره ،محمد بن اومد ،زهـــــرة التفــاسیـــــر ،دارالفکر العربی ،بیتــا.
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ابن ابیزمنین ،أبوعبداهلل محمد بن عبد اهلل بن عیسى ،تفسیر القرأن العزیز ،تحقیق :أبو عبداهلل وسین بن عکاشة
ومحمد بن مصطفى الکنز ،چاپ اول ،الفاروق الحدیثة ،قاهره 1423 ،ق.
سجستانی ،ابوداود سلیمان بن األشعث بن اسحاق ،سنن ابیداود ،محقق :محمد محیی الدین عبدالحمید ،المکتبة
العصریة ،صیدا -بیروت.
سرخسی ،ابوبکر محمد بن اومد بن ابی سهل ،المبسوط ،تحقیق :ابوعبداهلل محمد وسن محمد وسن اسماعیل
الشافعی ،چاپ سوم ،دارالکتب العلمیة ،بیروت 2009 ،م.
سمعانی ،منصور بن محمد بن عبدالجبار ،تفسیر القرآن ،تحقیق :یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس ،چاپ اول،
دارالوطن ،ریاض1418 ،ق.
سِّمْاللی ،وسین بن علی بن طلحة الرجراجی ،رفع النقاب عن تنقیح الشهاب ،تحقیق :أومد بن محمَّد السراح و
عبد الرومن بن عبداهلل الجبرین ،چاپ اول ،مکتبة الرشد ،الریاض 1425 ،هـ ق.
سیوطــی ،جالل الدیـن عبد الرومن بن أبی بکر ،األشبـــاه والنظائـــر ،چاپ اول ،دارالکــتب العلمیــة،
1411هـ ق.
شاطبی ،إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمی ،الموافقات ،تحقیق :أبو عبیدة مشهور بن وسن آل سلمان ،چاپ اول،
دارابن عفان1417 ،ق.
شنقیطی ،محمد األمین بن محمد المختار ،أضواء البیـــان فی إیضـــاح القرآن بالقرآن ،دارالفکــر ،بیروت –
لبنان 1415 ،ق.
شوکانی ،محمد بن علی بن محمد ،إرشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم االصول ،تحقیق :مصطفی الخن و محیی
الدین دیب مستو ،چاپ اول ،دارالکلم الطیب ،دمشق 2009 ،م.
شیرازی ،ابو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف ،اللمـــع فی أصــول الفقـــه ،چاپ دوم ،دارالکتب العلمیة،
 1424هـ ق.
صابونی ،محمد علی ،صفوة التفاسیر ،چاپ اول ،دارالصابونی ،قاهرة1417 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،تحقیق :أومد محمد شاکر ،چاپ اول ،مؤسسة الرسالة،
 1420ق.
طنطــاوی ،محمــد سیـّد ،التفسیـــر الوسیــــط للقـــرآن الکریم ،چاپ اول ،دارالنهضـة ،قاهـرة 1998 ،م.
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ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد ،التحریر والتنویر (تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر
الکتاب المجید) ،الدارالتونسیة للنشر ،تونس 1984 ،ق.
عامری ،لبید بن ربیعه ،دیوان لبید ،تحقیق :ومدو طماس ،چاپ اول ،دارالمعرفه1425 ،ق.
عبدالتواب ،رمضان ،فصول فی فقه اللغة العربیة ،چاپ ششم ،مکتبة الخانجی ،قاهره 1420 ،ق.
ابن عثیمین ،محمد بن صالح ،تفسیر الفاتحـــة والبقـــرة ،چاپ اول ،دار ابنالجوزی ،المملکة العربیة السعودیة،
 1423ق.
عزت ،دروزة محمد ،التفسیر الحدیث ،دار إویاء الکتب العربیة ،قاهرة.1383 ،
ابنعقیل ،أبوالوفاء علی بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادی الیفری ،الواضح فی أصول الفقه ،تحقیق :عبداهلل بن
عبدالمحسن الترکی ،چاپ :اول ،مؤسسة الرسالة ،بیروت 1420 ،ق.
غزالی ،ابووامد محمد بن محمد ،المستصفی ،تحقیق :اشقر ،محمد سلیمان ،نشر اوسان ،ایران 1424 ،هـ ق.
ابنفارس ،اومد ،مقاییس اللغة ،تحقیق :محمد عبدالسالم هارون ،دارالفکر1399 ،ق.
فراهیدی ،ابوعبدالرومن خلیل بن اومد ،العین ،چاپ دوم ،دار إویاء التراث العربی ،بیروت-لبنان 1426 ،هـ ق.
قاسمی ،محمد جمال الدین محمد ،تفسیر القاسمی(محاسن التاویل) ،تحقیق :محمد باسل عیون السود ،چاپ اول،
دارالکتب العلمیة ،بیروت1418 ،ق.
قرافی ،شهاب الدین محمد بن ادریس ،اإلحکام فی تمییز الفتاوی من األحکام ،تحقیق :ابوغده ،عبدالفتاح ،چاپ
پنجم ،دارالسالم ،قاهره-اسکندریة 1430 ، ،هـ ق.
قرافی ،شهاب الدین محمد بن ادریس ،شرح تنقیح األصول ،تحقیق :طه عبد الرؤوف سعد ،چاپ اول ،شرکة الطباعة
الفنیة المتحدة 1393 ،هـ ق.
قرافی ،شهابالدین محمد بن ادریس ،نفائس األصول فی شرح المحصول ،تحقیق :عادل أومد عبدالموجود ،علی
ومد معوض ،چاپ اول ،مکتبة نزار مصطفى الباز1416 ،هـ ق.
قرطبی ،محمد بن أومد ،تفسیر القرطبی(الجامع ألحکام القرآن) ،تحقیق :أومد البردونی وإبراهیم أطفیش ،چاپ
دوم ،دارالکتب المصریة ،قاهرة1384 ،ق.
ابنقیم ،أبوعبداهلل محمد بن أبی بکر ،إعالم الموقعین عن رب العالمین ،تحقیق :أبوعبیدة مشهور بن وسن آل
سلمان ،چاپ اول ،دار ابنالجوزی ،المملکة العربیة السعودیة 1423 ،هـ ق.
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کاسانی ،ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،تحقیق :علی محمد معوض و عادل اومد
عبدالموجود ،چاپ سوم ،دارالکتب العلمیة ،بیروت 1424 ،هـ ق.
ابنکثیر ،أبوالفداء إسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :سامی بن محمد سالمة ،چاپ دوم ،دارطیبة،
1420ق.
ماوردی ،علی بن محمد ،تفسیر الماوردی(النکت والعیون) ،تحقیق :السید ابن عبد المقصود بن عبدالرویم،
دارالکتب العلمیة ،بیروت ،بیتا.
مراغی ،أومد بن مصطفى ،تفسیر المراغی ،چاپ اول ،مطبعة مصطفى البابى الحلبی ،مصر 1365 ،ق.
نسفی ،نجمالدین عمر بن محمد بن أومد ،طلبة الطلبة فی االصطالحات الفقهیة ،المطبعة العامرة ،مکتبةالمثنی،
بغداد.1311 ،
نسفی ،عبداهلل بن اومد ،تفسیر النسفی (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) ،تحقیق :یوسف علی بدیوی ،چاپ اول،
دارالکلم الطیب ،بیروت 1419 ،ق.
نفراوی ،شهابالدین أومد بن غانم بن سالم بن مهنا ،الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی ،دارالفکر،
1415هـ ق.
نیسابوری ،ابوالحسن مسلم بن وجاج بن مسلم القشیری ،صحیح مسلم ،با ترقیم محمد فؤاد عبدالباقی ،داراآلفاق
العربیة 1426 ،هـ ق.
واودی ،أبوالحسن علی بن أومد ،الوسیط فی تفسیر القرآن المجید ،تحقیق :عادل أومد عبدالموجود ،وآخرون،
چاپ اول ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1415 ،ق.
ابنوهب ،عبداهلل ،تفسیر القرآن من الجامع البنوهب ،تحقیق :میکلوش مورانی ،چاپ اول ،دارالغرب االسالمی،
 2003م.
ابنالهمام ،کمالالدین محمد بن عبد الواود السیواسی ،فتح القدیر ،دارالفکر ،بیتا.
ابنیاسین ،وکمت بن بشیر ،موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور ،چاپ اول ،دارالمآثر ،المدینة النبویة،
 1420ق.
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روش فخررازی در تفسیر قرآن به قرآن با تأکید بر سوره بقره
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عبدالسّالم شجاعی
عضو هیأت علمی معهد عالی

چکیده
فخرالدین رازی در کتاب مفاتیحالغیب روشهای مختلفی از تفسیر قرآن را عرضه نموده که
تفسیر قرآن به قرآن نمونهای از آن است؛ رازی در این نوع تفسیر از وجوه مختلف مانند عام و
خاص ،مطلق و مقیّد ،مجمل و مبیّن ،موجز و مفصّل و غیره استفاده نموده ،او در تفسیر قرآن به
قرآن به بیان متصل و منفصل اهتمام ورزیده و در این قسمت نهتنها از رأی و استنباط شخصی
خویش بهره برده ،بلکه از اقوال صحابه و تابعین و امامان مذاهب فقهی و مفسران پیشین مانند
زمخشری ،طبری ،ابومسلم اصفهانی و غیره استفاده نموده است.
کلیدواژهها :فخررازی ،مفاتیحالغیب ،تفسیر قرآن به قرآن.

 دریافت 1395/2/18 :پذیرش1396/1/29 :
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مقدمه
اگرچه تفسیر به رأی یکی از ویژگیهای مهم تفسیر فخررازی به وساب میآید ،اما در قسمت
تفسیر به مأثور نیز عبارتهای زیادی در این تفسیر یافت میشود (مانند تفسیر قرآن به قرآن،
تفسیر قرآن به اقوال نبوی یا به اقوال صحابه و تابعین) که نشاندهنده اهتمام مفسر به جانب
مأثور است؛ البته اگر تفسیر قرآن به قرآن از پیشینیان نقلشده باشد مأثور بوده و چنانچه رأی
و اجتهاد خود مفسر باشد ،در اینصورت تفسیر قرآن به قرآن از نوع تفسیر به رأی بهشمار
میرود.
این پژوهش سوره بقره را مورد بررسی قرار داده و بیش از هفتاد مورد از تفسیر قرآن به
قرآن در این سوره را در البهالی تفسیر مفاتیحالغیب جمعآوری نموده ،سپس به بررسی روش
مفسر در این نوع تفسیر پرداخته است.

از پژوهشهای نزدیک به این موضوع میتوان از ،پایاننامه دکترا بهعنوان المأثور فی تفسیر
الرازی نوشته زاکی اومد بدوی یاد کرد که مؤلف به جوانب مختلف مأثور اشاره نموده ،سپس
در تفسیر قرآن به قرآن ،مثالهایی را از این نوع تفسیر از مفسر نقل کرده که بدون بررسی روش
مفسر در تفسیر قرآن به قرآن بوده؛ و تفکیک روشنی در این قسمت صورت نگرفته است؛

همچنین مساعد الطیار در کتاب مقاالت فی علوم القرآن و اومد بریدی در مقاله تفسیر القرآن
بالقرآن دراسة تأصیلیة ،به تعریف تفسیر قرآن به قرآن و انواع آن پرداختهاند و برای آنها
مثالهایی از کتابهای تفسیری ذکر نمودهاند ،بدون آنکه منهج مفسران در این زمینه را مورد
بررسی قرار دهند .این پژوهش اما ،تفسیر قرآن به قرآن را نزد مفسر از جوانب مختلف (واقعی
و گسترده ،متّصل و منفصل بودن ،مأثور و به رأی بودن) مورد بررسی قرار میدهد.
هدف از این پژوهش بررسی انواع تفسیر قرآن به قرآن نزد فخررازی و نشاندادن توجه و
عنایت مفسر بهاین نوع تفسیر است.
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این مقاله در پی آن است که ضمن بررسی انواع تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر رازی به این
سؤاالت پاسخ دهد که فخررازی در این نوع تفسیر چه روشی را طی نموده است؟ تفسیر قرآن
به قرآن در مفاتیحالغیب بر چند نوع میباشد؟ نقش عقل و اجتهاد شخصی در این نوع تفسیر
چگونه است؟ وی در این نوع تفسیر به چه منابعی اعتماد نموده است؟
جایگاه و ارزش تفسیر رازی
فخررازی از مفسران مشهور قرن ششم در سال  544هجری در شهر ری دیده به جهان گشود،
وی در ابتدا ،علوم دینی را از پدرش ضیاءالدین که مشهور به خطیب ری بود فراگرفت ،سپس
برای کسب علم به شهرهای دیگر هجرت نمود ،وی کتابهای زیادی در علوم مختلف از خود
بهجای گذاشت که مشهورترین آنها تفسیر کبیر است ،او سرانجام در سال  606هـ دارفانی را
وداع گفت.
تفسیر رازی همچون دانشنامهای است که انواع علوم دینی مانند تفسیر ،کالم ،اصول ،فقه،
لغت ،قراءات و غیره در آن گنجانده شده است و فواید و لطایف علمی زیادی در آن یافت
میشود؛ بیش از دویست پایاننامه کارشناسی ارشد و دکترا در بررسی موضوعات مختلف
تفسیری این مفسر نگاشته شده است و این خود گواهی بر جایگاه و ارزش علمی کتاب
مفاتیحالغیب است.
تعریف مصطلح تفسیر قرآن به قرآن و انواع آن نزد فخررازی
در کتب تفسیری گذشتگان ،تعریف روشنی برای این مصطلح یافت نمیشود اگرچه عمالً ،این
نوع تفسیر از زمان خود رسول اهلل –صلیاهلل علیه وسلم -شروع شده و بعدها مفسران تنوع
بیشتری در آن ایجاد کردند ،ولی از جهت استعمال ،اصطالح تفسیر قرآن به قرآن به ابنتیمیه
برمیگردد ،وی در تفسیر آیهای از سوره اوزاب میگوید :این دو آیه 6 - ،اوزاب و  75انفال-
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مطلق آیه مواریث را تفسیر میکنند و این تفسیر قرآن به قرآن میباشد( .ابنتیمیه)443/15 ،1995 ،

و بعدها این مصطلح –تفسیر القرآن بالقرآن -در کتابهای تفسیری انتشار یافت.
بدون شک تعریف تفسیر قرآن به قرآن وابستگی زیادی به تعریف تفسیر دارد ،همان مقدار
که در تعریف تفسیر اختالف وجود دارد به همان اندازه این اختالفِ نیرها در تعریف تفسیر
قرآن به قرآن نیز تأثیر میگذارد؛ اگر تفسیر را بهمعنای بیان و توضیح بپنداریم ،آنگاه هرگونه
بیان و توضیح برای یک مطلب قرآنی که با استفاده از خود قرآن صورت گرفته باشد را تفسیر
قرآن به قرآن مینامیم( .رک :بریدی )17 ،1427 ،و بعضی پژوهشگران این اصطالح را اینگونه
تعریف نمودهاند :بیان قسمتی از آیه که بهوسیله آیه دیگر رخ داده است (طیار.)128 ،1425 ،
اگر بیان و توضیح را شرط اساسی برای تفسیر قرآن به قرآن بدانیم ،میتوان این مصطلح را
نزد فخررازی به دو قسمت تقسیم نمود:
اول -تفسیر قرآن به قرآن بهمعنای حقیقی
این در صورتی است که وقوع بیان بین دو آیه قرآنی مشخص و ظاهر باشد ،بهگونهای که بتوان
وجه بیان و ارتباط بین آن دو را مشخص نمود و معموالً در این قسمت تبیین برای یک لفظ یا
عبارت قرآنی میباشد .رازی در مفاتیحالغیب به این نوع تفسیر اهتمام ورزیده و خود او معترف
است که آیات قرآنی همدیگر را تفسیر میکنند (رک)3538 /6 ،2005 :؛ وی در این نوع از تفسیر
قرآن به قرآن وجههای متعددی را مورد توجه قرار داده است که به قرار زیر است:
1ـ تخصیص عموم
عام اسم فاعل از عمَّ است که در لغت بهمعنای فراگیر است (رک :فیروزآبادی )1141 ،2005 ،و در
اصطالح ،لفظ یا وکمی است که بدون محدودیت ،تمامی افراد را شامل شود؛ و خاص برخالف
عام ،لفظ یا وکمی است که فقط بعضی از افراد را در بر میگیرد (رک :السبت.)125-121 ،1421 ،
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فخررازی توجه خاصی به تخصیص عموم دارد و معتقد است که تخصیص عام با نص یا
عقل جایز است؛ (رک )344/1 ،2005 :و نگارنده بیش از بیست مورد تخصیص عام در این سوره
نزد مفسـر یافتـه که برای بررسی بهتر به دو قسمـت تخصیـص به متصـل و منفصـل تقسیم
شده است.
الف :تخصیص به متصل
یعنـی هرگاه تخصیـص عـام در همـان آیـه و یـا در آیـه بعـد از آن ذکـر شـود از نـوع
متصـل خواهـد بود؛ و از دیدگاه رازی وقتی خاص به عام متصل باشد از قدرت بیشتـری
برخـوردار است و در این صـورت شکـی نیسـت کـه بایـد به داللـت خـاص توجـه کـرد و
معنـای خـاص بـر معـنـای عـام ترجـیـح داده شـود (رک :رازی1023/2 ،2005 ،؛ 1058/2؛

.)1317/2
برای مثال ،فخررازی در آیه

ﱡﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﱠ( 1بقره )126،جمله ﱡﳏ ﳐ ﳑﭐﱠ را بدل برای ﱡﳌﭐﱠ میداند،
بدینمعنا که در دعای ابراهیم –علیهالسالم -فقط برای مؤمنین اهل مکه طلب روزی شده نه
همه اهل مکه و این آیه همانند آیه ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﭐﱠ( 2آلعمران،

 )97است( .رک :همان.)815/2 ،
در این مثـال فخـررازی مستقیمـاً به تخصیـص متصـل اشـاره نمیکنـد ،بلکـه با توجـه
به لغت و اصول فقه ،یکی از انواع آن را ذکر میکند که در اینجا بـدل بعض از کـل میباشد؛
وی برای فهـم بیشتـر ،آیـهای مشابـه را مـیآورد کـه همان نـوع تخصـیص در آن رخ داده
است ،این مثـال نمونــهای از تفسیـر قـرآن به قـرآن بـهشمـار میرود که جانـب رأی در آن
نمایـان است.

 96پژوهشهای دینی ،سال دوم ،بهار و تابستان  ،1395ش3

ب :تخصیص به منفصل
هر وقت بین عام و خاص فاصلهای ایجاد شود در این صورت مخصص از نوع منفصل خواهد
بود؛ فخررازی در این نوع تخصیص با تکیه به اقوال گذشتگان و رأی شخصی ،نمونههای زیادی
در کتاب خویش جمع نموده است.
برای مثال فخررازی ذبیحه اهل کتاب را درصورتیکه نام غیراهلل بر آن برده شود ،ورام
میداند؛ و میفرماید :ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﭐﱠ( 3مائده )5 ،عام است و فرموده خداوند
در سوره بقره ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈﭐﱠ ( 4بقره )173 ،خاص است و خاص بر عام مقدم میباشد.
(رک :همان.)994/2 ،

و گاهی تخصیص در آیه را بهعنوان یکی از تأویالت ذکر کرده و آن را با قطعیت و جزم
بیان نمیکند؛ برای مثال در تفسیر آیه ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﭐﱠ ( 5بقره ،)27 ،سه قول
را ذکر نموده و یکی از این اقوال را قطع صله روم و وقوق خویشاوندی ذکر مینماید که
خداوند امر به برقراری پیوند با آن کرده ،سپس استشهاد به آیه ﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﭐﱠ( 6محمد )22 ،میکند و میگوید :با این تأویل معنای آیه خاص
میشود( .رک :همان)409/1 ،؛ در والیکه نمیتوان معنای آیه را خاص نمود بلکه اجمال در آیه
اول بهوسیله آیهای از سوره محمد برطرف شده است و آنچه خداوند امر به برقراری پیوند با
آن کرده است ،تنها صله روم نیست.
رازی در تخصیص منفصل ،گاهی برخالف دیدگاه جمهور مفسران تفسیر نموده و بر رأی و
اجتهاد شخصی خود تکیه کرده است؛ مثالً «امن» در آیه

ﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﭐﱠ

7

(بقره )125 ،را در معنای عموم نمیداند ،بلکه آن را خاص میکند و میگوید :مراد از آن ،امنیت
از قحطی و آفات است و

استشهاد به آیاتی از قرآن میکند ﱡﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﭐﱠ

8
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(عنکبوت )67 ،و آیه ﱡﭐﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﭐﱠ( 9قصص )57 ،که از
نیر جمهور مفسران دلیل محکمی بر تخصیص آیه نیست( ،همان )809 – 807/2 ،وی با جمع بین
نص قرآنی و دالیل عقلی همچون وقوع قتل در ورم ،امن را از والت عموم خارج میکند و در
معنای خاص تفسیر میکند ،دروالیکه جمهور مفسران ،خبر دادن از امن را شیوهای برای مبالغه
میدانند و به آیه ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﭐﱠ( 10آلعمران )97 ،استشهاد میکنند و به ادامه آیه
ﱡﳋ ﳌﳍ ﳎﭐﱠ ﭐ ﭐ(بقره )126،استدالل میکنند که اگر منیور از امن ،امن از قحطی بود،
درخواست رزق در آیه ،یک نوع تکرار به وساب میآمد( .رک :جصاص98 – 97 /1 ،1405 ،؛

ابوویان608 /1 ،1420 ،؛ ابنکثیر.)413 /1 ،1999 ،
 - 2حمل مطلق بر مقید
مطلق ،اسممفعول از اطلق است که در لغت بهمعنای رهایی و آزادی میآید و مقیّد برخالف
مطلق ،در لغت بهمعنای در بندکردن و زندانیکردن استعمال میشود (رک :ابنفارس421 /2 ،؛

فیروزآبادی 313 ،2005 ،و )905؛ و در اصطالح ،مطلق لفظ یا وکمی است که در جنس خود بر
معنای بیقیدوبند و گسترده داللت دهد؛ و مقیّد بر خالف آن ،دایره معنا را از گستردگی خارج
میکند (سیوطی.)101 /2 ،1974 ،

رازی همانگونه که به تخصیص عموم اهتمام ورزیده ،به ومل مطلق بر مقید نیز توجه دارد،
بیشتر وقتها مطلق و مقید در دو آیه جداگانه ذکر شده است ،برای مثال ،رازی در تفسیر آیه
ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﱠﭐ(11بقره )186 ،میگوید :ما مشاهده میکنیم که شخص دعاکننده
در دعا و تضرع مبالغه میکند ولی دعایش اجابت نمیشود ،برای ول این شبهه ،این آیه را بر
آیهای دیگر ومل میکند و میگوید :این آیه اگرچه مطلق است اما در آیه دیگر ،به مشیت
خـداوند مقیـد شـده اسـت و آنهم فرمـوده خداوند ﱡﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
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ﲧﱠ(12انعام )41 ،میباشد و بدون شک مطلق بر مقید ومل شده است (رک)1069/2 ،2005 :؛ او
در ومل مطلق بر مقید از نوع منفصل ،با جزم و قاطعیت سخن میگوید و هدف اصلی وی ،رفع
شبهه ذکر شده است.

ﭐ

ﭐ

فخررازی گاهی مطلق و مقیّد را در باب عام و خاص ذکر میکند؛ بدون آنکه اشارهای به
مطلق و مقید آن آیات کند ،برای مثال نهی مطلق از همراهی مسلمان با کفار در آیه ﱡﭐﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﭐﱠ(13آلعمران )118 ،را با آیاتی از سوره ممتحنه تفسیر میکند ﭐﱡﭐﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ(14ممتحنه )8،و آیه:

ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅﭐﱠ(15ممتحنه )9 ،یعنی نهی مطلق مدنیر شارع نیست ،بلکه نهی ،شامل کفاری
میشود که با اسالم و مسلمین در وال جنگ هستند که دو آیه سوره ممتحنه بهاین قید اشاره
میکنند؛ ولی رازی آن را در باب عام و خاص ذکر میکند و میگوید :بدون شک خاص بر عام
مقدم است (همان)1774/3 ،؛ شاید اینگونه ادغامنمودن مطلق و مقید با عام و خاص بهخاطر این
باشد که علمای اصول ،مطلق و مقید را بخشی از عام و خاص میدانند ،قرافی در اینباره
میگوید :اصولیها ومل مطلق بر مقید را در کتاب عموم و خصوص ذکر میکنند بهسبب اینکه
مطلق زیرمجموعه عام ،و تقیید زیرمجموعه خاص است و این اقسام بر بعضی از علما مخفی
میشود و چهبسا فکر میکنند که مطلق عام است و مقید خاص (رک :قرافی ،)399/2 ،1999 ،با
این وجود رازی بیشتر وقتها مطلق و مقید را از عام و خاص تفکیک میکند و هر یک را در
جایگاه خویش بیان میکند.
رازی گاهی برخالف دیگر مفسران ،نهتنها مطلق را بر مقید ومل نمیکند ،بلکه ومل مقید
را بر مطلق ترجیح میدهد؛ برای مثال هنگامـیکه درباره

خون مطلق در آیه بقره -ﭐﱡﭐﱼ ﱽ
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مقید آن در سوره انعام ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚﭐﱠ

(انعام - )145 ،سخن میگوید ،به ومل مطلق بر مقید راضی نمیشود ،چون سوره بقره بعد از
انعام نازل شده ،پس بایستی آیات سوره انعام بر آیات سوره بقره ومل شود و بر این اساس
مطلق خون – جاری و غیرجاری -ورام است (رک )994/2 ،2005 :دروالیکه این رأی برخالف
جمهور مفسران بوده و آنها آیه بقره را بر آیه انعام ومل میکنند( .رک :ابنعربی79/1 ،1423 ،؛

قرطبی .)222/2 ،1384 ،به عبارت دیگر ،تقدّم و تأخّر نزول آیه را بر اطالق و تقیید ترجیح میدهد.
 -3بیان مجمل
مجمل در لغت بهمعنای جمعکردن و از والت پراکندگی خارجساختن ،است (رک :ابنفارس،1979 ،

328 /1؛ فیروزآبادی )979 ،2005 ،و در اصطالح :هر آنچه نیازمند بیان باشد .یا آنچه اوتمال بر
چند معنا دهد ولی بدون ترجیح در یکی از آن معانی باشد( .رک :راغب203 ،1412،؛ شنقیطی،1995 ،
.)39 /1

تعریف مجمل نزد رازی فرق چندانی با تعریف متشابه ندارد ،وی دراینباره میگوید :متشابه
همان چیزی است که ما آن را مجمل نامگذاری کردیم و آن ،هر چیزی است که داللت لفظ
نسبت به خودش و غیرخودش مساوی باشد (.)1541/3 ،2005
آنچه در مجموعه تعریفها مشترک است :نیازمندبودن مجمل به توضیح و بیان ،برای تعیین
یا ترجیح یک معنا میباشد.
این وجه نیز در تفسیر مفاتیحالغیب ،بسیار چشمگیر است ،بهگونهای که تنها در سوره بقره
بیش از سیبار به آن پرداخته است؛ از دیدگاه رازی هر مجملی در کتاب خدا ،دارای مبیّنی
است و این تبیین ممکن است بهوسیله عقل ،قرآن و یا سنت باشد ،بدینصورت مجمل از والت
غیرمفید بودن خارج میشود( .رک :همان.)293/1 ،
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فخررازی بر این باور است که بیان مجمل بر خداوند واجب است ،وی دراینباره میگوید:
فرموده خداوند ﱡﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛﭐﱠ (قیامه )19 ،بر این داللت میدهد که بیان مجمل بر خداوند
واجب است ،اما نزد ما این وجوب بهخاطر وعد و نیکی است و نزد معتزله بهخاطر وکمت
است (همان.)6803/11 ،

برای بررسی بهتر ،بیان مجمل در مفاتیحالغیب به دو قسمت –متصل و منفصل -تقسیم شده
است:
الف -بیان متصل
هرگاه بیان مجمل در همان آیه و یا در آیه بعدی ذکر شود ،بیان متصل است( .رک :صاعدی،

)13 ،1426؛ فخررازی توجه خاصی به بیان متصل دارد؛ وی در تفسیر خویش به زیبایی و نیم
قرآنی در اتصال آیات و سورهها عنایت ورزیده ،بهگونهای که آیات و سورهها از نیر معنا ،نیم
و ترتیب ،مانند ولقه زنجیر ،بههم متصل هستند؛ وی در این سوره بیش از ده مورد ،مبیّن متصل
را ذکر نموده است ،برای مثال میتوان به تفسیر آیه ﱡﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ .ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒﭐﱠ(16بقره )169-168 ،اشاره کرد؛ که تفسیر خطوات و عداوت در آیه دوم ذکر شده
است؛ وی در اینباره میگوید :پس این آیه ،تفصیلی بر مجمل عداوت است که شامل :امر به
بدی و فحشاء و نسبتدادن آنچه را نمیدانید به خداوند است و این سه ،تفسیری است برای
ﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂﭐﱠ (رک)977/2 ،2005 :؛ اگرچه در این مثال فخررازی به مجمل بودن
آیه نخست اشاره نمود ،اما در اغلب نقاط به مجمل و مبیّن آیات اشارهای نمیکند و بر عهده
پژوهشگر است که آن را تشخیص دهد (رک :همان.)328/1 ،
ب -بیان منفصل
هر وقت بین مجمل و مبیّن فاصلـهای ایجاد شود در اینصورت بیان از نوع منفصل خواهد بود؛
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این نوع بیان در سوره بقره بیشتر از نوع اول به چشم میخورد؛ وی در بیان مجمل ،بیشتر بر
رأی و نیر شخصی خویش تکیه نموده است.
برای مثال در تفسیر آیه ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ

ﱚﭐﱠ(17بقره )7 ،میگوید :اوتمال دارد گوشها در وکم مهرخورده -ختم -و در وکم غشاوه
داخل شوند ،ولی اولویت بر داخلشدن گوشها در وکم ختم است ،چون خداوند در سوره
جاثیه میفرماید ﭐﱡﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﭐﱠ(18رک :همان)316/1 ،؛ واضح است

که رازی با استفاده از سوره جاثیه اجمال در ورف عطف را برطرف نموده و وقف را بر لفظ
ﱡﱒﱓﭐﱠﭐ ﭐ ﭐترجیح میدهد ،چون در غیر اینصورت گوشها در وکم ﱡﱑﭐﱠ وارد میشوند
و این برخالف سوره جاثیه است .رازی در این تفسیر اشارهای به نوع بیان نمیکند بلکه فقط
آیه سوره جاثیه را برای ترجیح دادن یکی از دو قول نامبرده ذکر میکند؛ و بعدها مفسرانی مانند
شنقیطی به نوع بیان در این آیه پرداخته و این اجمال را به سبب اشتراک در ورف عطف میدانند
(رک :شنقیطی.)11/1 ،1995 ،
4ـ توضیح و بیان مبهم
مبهم اسم مفعول از ابهم است که در لغت بهمعنای مخفیبودن و پوشیدگی و بستهبودن میآید
(رک :ابنمنیور )57 /12 ،1414 ،و در اصطالح :کالم بستهای که معنای آن واضح نباشد .مبهم
وسیعتر از مجمل است ،بهعبارت دیگر هر مجملی مبهم است ولی هر مبهمی مجمل نیست (رک:

شنقیطی.)39 /1 ،1995 ،
از دیدگاه رازی ،مبهم ،وقتی تبیین میشود اهمیت و ارزش بیشتری به دست میآورد تا
اینکه همان اول بیان شـود ،چون وقتـی مبهـم باشـد نفسهـا بهدنبال شناخت آن و مشتاق
بیان آن خـواهنـد بـود بههمیـن خاطــر نفسهـای مشتـاق ،از بیـان آن سـیـراب مـیگـردند.
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(رک.)416 /1 ،2005 :

این وجه نیز در سوره بقره بیش از پانزده مورد ذکر شده که میتوان مانند وجههای قبلی به دو
بخش متصل و منفصل تقسیم نمود:
الف -متصل
رازی در تفسیر کلمات در آیه ﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﭐﱠ(19بقره )124 ،دو قول را ذکر
میکند ،در قول اول اوتمال بیان مبهم در عقب همین آیه را مطرح میکند و میگوید :لفیی که
داللت بر این کلمات میدهد ،همان امامت و پاک کردن کعبه (تطهیر بیت) و باالبردن شالودههای
کعبه و دعا برای بعثت محمد –صلی اهلل علیه وسلم -است و چون این تکالیف سخت و دشوار
بوده ،پس امکان دارد که منیور از ابتالی ابراهیم به کلمات همین موارد باشد ،همچنین ذکر این
موارد بدون ایجاد فاصله با یکی از وروف عطف آمده است- ،یعنی جمله

ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ

ﲟﲠﭐﱠ (بقره )124 ،بدون ورف عطف و بدون فاصله ذکر شده است( -رک :همان.)797/2 ،

اگرچه استدالل به تبیین کلمات در پی همین آیه ،موردِ اتفاق همه مفسران نیست ،ولی بعضی
مفسران این بیان متصل را بدون محدودکردن معنای کلمات در این موارد ،صحیح میدانند ،چون
از دیدگاه نحویان ،هیچگونه ممنوعیتی برای پذیرش آن وجود ندارد (رک :زمخشری.)95 ،2009 ،
ب -منفصل
برای تعیین مراد از قریه ،که در آیه ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ

20

(بقره )58 ،مبهم به شمار میآید ،رازی در یکی از اقوال ،این قریه را بیتالمقدس میداند ،چـون
در سـوره مائـده آمـده اسـت ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦﭐﱠ(21مائده ،)21 ،او در این تفسیر ،با رأی و اجتهـاد شخصـی خود میگوید :بدون
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شک مراد از دو قریه در هر دو آیه یکی است (.)592/1 ،2005

 -5بیان موجز با مفصل
منیور از بیان موجز بهوسیله مفصل یعنی یک جمله یا کالم بیش از یکجا در قرآن تکرار شده
که گاهی موجز و گاهی دیگر همراه با تفصیل و بیان باشد .در اینصورت موجز با مفصل تبیین
میشود (رک :السبت.)125-121 ،1421 ،

در این قسمت توجه رازی بیشتر به ذکر سبب ،علت و یا کیفیت چیزی در همان آیه یا در
آیات دیگر میباشد که این وجه را نیز میتوان به دو قسمت متصل و منفصل تقسیم نمود.
ـ مفصل متصل
در تفسیر آیه ﱡﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱠ ﭐ ﭐﭐ(بقره )7 ،میگوید :وقتی
در آیه قبلی فرمود که کافران ایمان نمیآورند

-ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋﭐﱠ -22در آیه دوم از سبب آن خبر میدهد که چرا ایمان نیاوردند که همان
زدن مهر بر قلبها و گوشهایشان است (رک ،312/1 ،2005 :و.)607/1
ـ مفصل منفصل
نوع دیگر از بیان موجز با مفصل که در تفسیر کبیر بهآن توجه شده ،بیان کیفیت وقوع یک وادثه
یا عمل است که غالباً به شکل منفصل و در سوره یا آیهای دیگر به تفصیل آن اشاره میشود،
برای مثال رازی در تفسیر آیه ﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾﭐﱠ( 23بقره )36 ،کیفیت و
چگونگی لغزش و وسوسه آدم را به آیاتی از سوره اعراف  -ﱡﭐﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ  .ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ.ﱠ ( 24األعراف-)21-20،

تفسیر میکند و دراینباره از اقوال مفسران پیشین کمک میگیرد و بر این باور است که ابلیـس
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با ذکر علت نهی خداوند از خوردن درخت ممنوعه که آن را فرشته شدن و جاودانگی انسان
بیان کرد ،نتوانست آدم را فریب دهد ،به همین جهت برای آنها قسم خورد و سرانجام با مشغول
کردن آدم و ووا به لذات مباح ،فراموشی را برای آنها فراهم کرد و در نهی واقع شدند (رک:
همان.)523/1 ،

 -6حمل بعضی از قراءات بر بعضی دیگر
منیور این است که یکی از دو قراءت متواتر میتواند مراد از قراءت دیگر را بیان کند که
فخررازی در خالل سوره بقره فقط دو مورد از این نوع را ذکر کرده است؛ برای مثال وی در
تفسیر

آیه ﱡﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﭐﱠ(25بقره )222 ،قول جمهور
را ترجیح میدهد که نزدیکی بعد از ویض مشروط به قطع خون و غسل میباشد و در این مورد
به قراءت دوم که مشدّد است استدالل کرده و میگوید :در قراءت ﱡﲞﲟﭐﱠ که بدون تشدید
است بهمعنای قطعشدن خون و در قراءت (یطَهُّرن) ﭐ ﭐکه با تشدید است بهمعنای پاک شدن با آب
است ،پس این آیه بر وجوب هر دو امر داللت میدهد – قطع خون و پاک شدن با آب( -رک:

همان)1250/2 ،؛ فخررازی با جمع بین دو قراءت ،به مذهب فقهی خویش نیز قوت میبخشد؛ این
رأی برخالف مذهب اوناف است که عمل زناشویی را مشروط به قطع خون میدانند نه غسل،
و استدالل اوناف به قراءت اولی است و استدالل شافعی که رازی نیز پیرو آن است به جمع بین
دو قراءت است.
 -7بیان مراد از لفظ با سیاق آیه دیگر
برای این نوع تفسیر قرآن به قرآن میتوان به تفسیر روحالقدس به جبریل اشاره کرد که فخررازی
در تفسیر آیه ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﭐﱠ(26بقره )253 ،به آیهای از
سوره نحل اشاره میکند که سیاق آیه ،مراد از روحالقدس را مشخص میکند ،رازی بعد از ذکر
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اقوال متفاوت در تفسیر روحالقدس ،ترجیح خود را ذکر میکند و میگوید :آنچه داللت میدهد
منیور از روحالقدس ،جبریل باشد فرموده وقتعالی است ﱡﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﭐﱠﭐ( 27نحل( )102 ،رک :همان ،)1374/2 ،واضح است
که سیاق آیه نحل سخن از نزول قرآن است و این امر ،بدون شک بر عهده جبریل گذاشته شده
است.
فخررازی در بیشتر اوقات اشارهای به وجه بیان و ارتباط بین دو آیه نمینماید که در این
صورت برعهده پژوهشگر است که آن را استخراج نماید .گاهی نیز با الفاظی مانند« :کالتفسیر
لقوله تعالى – بیَّن – مفسّر له – بیان له – تفصیل بعد اإلجمال »-و مشابه آن ،به وجه بیان بین
دو آیه اشاره میکند( .رک :همان977 /2 ،2005 ،؛ 1179 /2؛ 910 /2؛ 1050 /2؛ 1204 /2؛ 1714 /3؛
.)1866 /3

دوم  -تفسیر قرآن به قرآن بهمعنای عام و گسترده
در این قسمت بههرگونه استفاده از آیات ،مانند جمع آیات متفرقه در یک موضوع یا در یک
قصه قرآنی ،استشهاد و استدالل ،جمع نیایر قرآنی و غیره میتوان اشاره نمود؛ از آنجاکه تفسیر
بهمعنای روشنساختن و واضحنمودن است جمع آیات در یک موضوع یا قصه قرآنی به فهم
مسئله کمک شایانی میکند لذا نمیتوان این نوع را از دایره تفسیری خارج نمود ،ولی از جهت
دیگر وقوع بیان بین دو آیه مانند قسمت اول ،محسوس نیست ،بلکه بیشتر در قالب استشهاد و
استدالل و نیایر قرآنی میباشد؛ مثال روشن در این قسمت جمع آیات متفرقه در قصههای
قرآنی است که معموالً بیشتر مفسران برای فهم بهتر یک داستان ،آیات مرتبط بهآن را در کنار
هم قرار میدهند تا قبل و بعد داستان روشن گردد (رک :طیار ،)134 ،1425 ،لذا توضیح و بیان در
این نوع از تفسیر قرآن به قرآن برخالف نوع اول که بهشکل جزئی در قالب عام و خاص ،مجمل
و مبین و غیره بود ،بهشکل کلی است و به جزئیاتی که در نوع اول به آن اشاره رفت ،نمیپردازد.
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نوع دوم از تفسیر قرآن به قرآن در کتاب مفاتیحالغیب به فراوانی یافت میشود تا جایی که
شخص محقق برای جمعآوری آن با سختیهای فراوانی مواجه میشود و معموالً فخررازی برای
تأیید مذهب فقهی ،عقیدتی ،لغوی یا برای به تصویرکشاندن زیباییهای قرآنی در یک موضوع،
مجموعهای از آیات را در کنار هم ردیف میکند ،این نوع استفاده از آیات در اصطالح وسیع
تفسیر قرآن به قرآن تعریف میشود؛ ولی چون این نوع ،در معنای وقیقی تفسیر قرآن به قرآن
نمیگنجد ،در این مقاله فقط به ذکر چندنوع که در تفسیر سوره بقره بیشتر به چشم میخورد
بسنده شده است:
1ـ مثال برای تقویت معنای یك لفظ
فخررازی برای معنای تقوا که به خشیت تفسیر کرده (صحیح آن است که بین تقوا و خشیت
تفاوتهایی وجود دارد و خشیت تفسیر دقیقی برای تقوا نیست بلکه از ثمرات تقوا است)،
مجموعهای از آیات که در آنها لفظ تقوا و مشتقات آن ذکر شده را در کنار هم قرار میدهد تا
تقویتکننده معنای مورد نیر باشد؛ و در اینباره میگوید :بدان که تقوا همان خشیت است ،در
اول سوره نساء فرمود :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ 28و مثل آن در اول وج است و در شعراء
فرمود:ﭐﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﱠ )124(29یعنی آیا از خدا نمیترسید ،و مثل این جمله هود و
صالح و لوط و شعیب به قومشان گفتند ( ...رک )284 /1 ،2005 :مشاهده میکنیم که رازی مجموعه
زیادی از آیاتی که در آنها لفظ تقوا یا مشتقات آن آمده را در کنار هم ردیف میکند ،ولی
درواقع ،هیچ توضیحی برای هیچ یک از آیات صورت نگرفته و صرفاً جهت تقویت معنای تقوا
که از دیدگاه رازی خشیت است ،ذکر شده است.
2ـ جمع آیات مشابه در یك موضوع ،معنی یا لفظ
برای جمع آیات مشابه در یک موضوع ،مثالهای زیادی در تفسیر کبیر یافت میشود که شبیـه
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ﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧﭐﱠ (بقره )31 ،در چندین صفحه از موضوع علم و فضل آن سخن میگوید و آیات
قرآنی را در این موضوع کنار هم ردیف میکند( .رک :همان.)440-438/1 ،

و مثال برای تشابه در لفظ ،جمعنمودن آیاتی که لفظ وکمت در آن وجود دارد که رازی به
نقل از مقاتل میگوید ،تفسیر وکمت در قرآن بر چهار وجه هست ،سپس آیاتی که لفظ وکمت
در آن وجود دارد را بیان میکند( .رک :همان.)1446/3 ،
 -3جمع آیات به قصد استدالل و استشهاد
برای این نوع از تفسیر قرآن به قرآن میتوان به استداللهای رازی به آیات قرآنی برای تأیید
یک مذهب فقهی یا کالمی یا لغوی اشاره کرد ،برای مثال رازی برای لفظ (انّما) میگوید :فایده
آن وصر است ،سپس به بعضی از آیات که (انّما) در آن بهکار رفته ،اشاره میکند تا بتواند برای
معنای وصر از آنها کمک بگیرد( .رک :همان.)284/1 ،
منابع رازی در تفسیر قرآن به قرآن
رازی در تفسیر قرآن به قرآن بر روایتهای پیشینیان اعتماد نموده که شامل تفسیر صحابی و
تابعین و امامان مذاهب فقهی میشود وی همچنین از مفسرانی همچون زمخشری ،واودی،
ابومسلم اصفهانی و غیره نقل میکند؛ بنابراین میتوان منابع رازی در تفسیر قرآن به قرآن را به
چهارقسمت تقسیم کرد:
الف -تفاسیر صحابه (رضیاهلل عنهم)
فخررازی از تفاسیر و اقوال صحابه غافل نمانده است ،بهترین شاهد بر این ادعا ،نقل فراوان
ایشان از ابنعباس -رضی اهلل عنهما -است تا جایی که در تفسیر وی بیش از هزار و چهارصد
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روایت از ابنعباس -رضی اهلل عنهما -و نزدیک به سیصد روایت از ابن مسعود -رضیاهلل عنه-
نقل شده است( ،شمارش بهوسیله پایگاه اینترنتی المکتبة الشامله به نشانی www.shamel a.ws :بوده است)؛

و در جانب تفسیر قرآن به قرآن نیز بیشترین روایتهای وی از ابنعباس -رضی اهلل عنهما-
است ،برای مثال در تفسیر آیه ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﭐﱠ(30بقره)15 ،

استشهاد به روایتی از ابنعباس میکند که در آن استهزاء خداوند به منافقین ،به آیاتی از سوره
مطففین تفسیر شده است -ﱡﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﭐﱠ تا آیه

ﱡﭐﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﭐﱠ ﭐ(31مطففین )34 -29 ،که از دیدگاه ابنعباس این همان استهزاء به
ایشان در روز قیامت است( .رک :همان.)333-332/1 ،

ب -تفسیر تابعین و اتباع آنها
رازی به روایتهای تابعین در تفسیر قرآن به قرآن عنایت خاصی دارد ،در این زمینه روایات
زیادی از مجاهد و وسن بصری و قتاده و ابوالعالیه و سدی و شافعی و ابوونیفه و غیره نقل
میکند.

برای مثال در تفسیر واژه «کلمات» در آیه بقره -ﱡﭐﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﭐﱠ-32ﭐاز مجاهد

و قتاده نقل میکند که آن کلمات فرموده خداوند در سوره اعراف هستند که فرمود :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﭐﱠ ( 33رک :همان)526/1 ،؛ و از وسن
بصری نقل میکند که مراد از عهد در آیه ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﭐﱠ  34همان عهدی
است که خداوند از بنیاسرائیل گرفته است و آنهم فرموده

خداوندﭐ ﭐﱡﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﱠ ( 35مائده )12 ،مـیباشد( .رک :همان )797 /2 ،رازی در
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نقل این روایتهـا ،تنها ناقـل محض نیست ،بلکـه به نقد و بررسی آنها نیز میپردازد (رک:

همان.)541/1 ،
ج -تفاسیر پیشینیان
اهتمام رازی به قول جمهور مفسران در تفسیر کبیر بر کسی مخفی نیست ،وی در جانب تفسیر
قرآن به قرآن نیز توجه خاصی به قول آنها دارد ،مثالً برای تعیین مصر مبهم در

آیه ﭐ ﭐﱡﲫ

ﲬﭐﱠ ( 36بقره )61 ،قول جمهور مفسران را ذکر میکند که مراد از مصر ،همان شهری است که
در آیهﭐ ﭐ ﭐﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﭐﱠ (مائده)21 ،
آمده است و صحیح بودن این قول را از سه وجه بیان میکند( .رک :همان.)605/1 ،

و گاهی در تفسیر قرآن به قرآن مخالف رأی جمهور عمل میکند ،مانند مخالفت وی در
ومل خون مطلق در آیه  173سوره بقره بر خون مقید در آیه  145سوره انعام ،که بر خالف
جمهور مفسران ،او مقید را بر مطلق ومل میکند( .رک :همان.)992/2 ،
رازی در بین مفسران پیش از خود ،اعتماد زیادی بر تفسیر کشاف نموده است ،به خصوص
در جانب تفسیر بیانی و بالغی که بهگونهای در بیان قرآن با قرآن دخیل بوده ،از اقوال وی
استفاده میکند ،مثالً از زمخشری نقل میکند که جمله ﱡﭐﱨ ﱩﭐﱠ ﭐ ﭐبیانی برایﭐ ﭐ ﭐ(یقول) در آیه ﭐ
ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﭐﱠ (بقره )8 ،میباشد (رک :زمخشری45 ،2009 ،؛

رازی.)326/1 ،2005 ،
و گـاهـی بـدون نـام بـردن از زمخشـری ،سخـن وی را میآورد ،بـرای مثـال در
تفـسیــر

ﱡﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﭐﱠ

37

(بـقــره – )29 ،میگـویـد :ضمیـر در ﱡﭐﳆﭐﱠ ﭐ ﭐ ﭐضمیـر مبهـم اسـت و ﱡﭐﳇ ﳈﳉﱠﭐ ﭐ

تـفسـیـری بـرای آن اسـت ،کـه ایـن کـالم متـعلـق بـه زمخشـری اسـت امـا فـخــررازی
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در ذکر این قـول ،نامـی از زمخشـری به میـان نمـیآورد (رازی416/1 ،2005 ،؛ زمخشــری،

.)70 ،2009
همچنین رازی تمایلی به پذیرش نسخ در آیات ندارد و آن را تخصیص میداند ،او این
دیدگاه را از آراء ابومسلم اصفهانی وام گرفته است .برای مثال میتوان به متمایلشدن رازی به
رأی ابومسلم اصفهانی در تخصیص آیه وصیت (بقره )180 ،با آیه میراث (نساء )12-11 ،و
عدم نسخ آن ،اشاره نمود( .رک.)1032/2 ،2005 :
د -رأی و اجتهاد شخصی
اگرچه فخررازی در تفسیر قرآن به قرآن از پیشینیان خویش بهنحو اوسن استفاده نموده ،اما
خود وی نیز با رأی و اجتهاد خویش ،بهگونهای از آیات قرآنی برای بیان همدیگر استفاده نموده،
که نزد مفسران قبل از او ،به ندرت یافت میشود.
مثالً در تفسیر ﱡﲻ ﲼﭐﱠ در آیه

ﭐﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼﲽﭐﱠ ( 38بقره )245 ،دریکی از اقوال آنرا بر آیه

ﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ(39بقره )261 ،ومل میکند و میگوید :مجمل آیه اولی بر مفسَّر
ومل میشود ،چون هر دو آیه درباره انفاق است( .رک :همان )1342/2 ،و بعدها مفسرانی مانند
شنقیطی و سعدی این تفسیر را نقل میکنند (رک :شنقیطی)261/1 ،1995 ،؛ بیشتر اقوال رازی در
تفسیر قرآن به قرآن را مفسرانی مانند خازن ،نیشابوری ،ابوویان ،مراغی ،شنقیطی و غیره نقل
کردهاند.
نتیجهگیری
رازی برخالف تصور بعضی از پژوهشگران ،به تفسیر قرآن به قرآن عنایت ورزیده و انواع
مختلفی از آن را ذکر نموده ،و این دیدگاه که وی تنها رأی صرف را در تفسیر خود به کار برده
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است ،یا توصیف تفسیر او به «إن فیه کل شیء اال التفسیر» (در تفسیر رازی همه چیز جز تفسیر
یافت میشود) دور از انصاف است ،بلکه مفاتیحالغیب همچون دانشنامهای است که انواع مختلف
علوم در آن یافت میشود که تفسیر قرآن به قرآن از آن جمله میباشد.
ازآنجا که رازی برای تفسیر آیه ،به شیوههای مختلف از آیات قرآنی کمک میگیرد ،میتوان
این استفاده از آیات قرآنی را بهطور کلی به دو قسمت تقسیم نمود-1 :تفسیر قرآن به قرآن
بهمعنای وقیقی  -2تفسیر قرآن به قرآن بهمعنای گسترده؛ که نوع اول آن بیشتر به دو قسمت
متصل و منفصل تقسیم میشود.
رازی در قسمتهای زیادی از کتاب خویش ،بین تفسیر به رأی و تفسیر مأثور جمع نموده
است.
تفسیر قرآن به قرآن میتواند مأثور و یا نتیجه استنباط و فهم یک مفسر باشد که در تفسیر قرآن
به قرآن ،جانب رأی در عملکرد رازی غالب است.
فخررازی از تفسیر قرآن به قرآن برای دفاع از مذهب فقهی یا عقیدتی یا نیر لغوی خویش
استفاده نموده است.
تفسیر قرآن به قرآن در هر دوره میتواند توسعه پیدا کند ،چون استفاده از یک آیه برای آیه
دیگر به توان و فهم یک مفسر وابسته است.
مفسرانی مانند نیشابوری ،ابوویان ،مراغی و شنقیطی در تفسیر قرآن به قرآن از اقوال فخررازی
بهره جستند.
پینوشت
 .1و آنگاهکه ابراهیم گفت :پروردگارا! این سرزمین را پر امن و امان بگردان ،و اهل آن را  -کسانی که از ایشان
به خدا و روز آخرت ایمان آورده باشند ،از میوهها روزیشان ده.
 .2و وجّ این خانه واجب الهی است بر کسانی که توانائی رفتن بدانجا را داشته باشند.
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 .3و ذبیحه اهل کتاب براى شما والل است.
 .4و آن ذبحی که نام غیراهلل بر آن گفته شده باشد بر شما ورام است
 .5و میگسلند آنچه را که خدا به پیوستنش فرمان داده است.
 .6پس آیا اگر رویگردان شوید ،جز این انتیار دارید که در زمین تباهی کنید و پیوند خویشاوندی را بگسلید؟
 .7و آنگاه که کعبه را پناهگاه امن و امان مردم قرار دادیم.
 .8آیا نمیبینند که ما مکه را ورم امن قرار دادیم.
 .9آیا ما ورم پر اَمن را برای ایشان فراهم نیاوردهایم که محصوالت و میوههای فراوانی به سوی آن آورده
میشود؟
 .10و هر کس که وارد آن شود ،در امان است.
 .11دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند ،پاسخ میگویم
 .12بلکه تنها خدا را فرا میخوانید ،و اگر خواست آن چیزی که وی را برای رفع آن به فریاد میخوانید بر طرف
میسازد.
 .13ای مؤمنان! از غیر خود محرم اسرار بر نگزینید ،آنان از هرگونه شر و فسادی در وق شما کوتاهی نمیکنند.
آنان آرزوی رنج و زومت شما را دارند دشمنانگی از دهان آنان آشکار است ،و آنچه در دل دارند بزرگتر
است.
 .14خداوند شما را باز نمیدارد از اینکه نیکی و بخشش کنید به کسانی که بهسبب دین با شما نجنگیدهاند و از
شهر و دیارتان شما را بیرون نراندهاند.
 .15بلکه خداوند شما را باز میدارد از دوستی ورزیدن با کسانی که بهخاطر دین با شما جنگیدهاند.
 .16اى مردم ،از آنچه در زمین ،والل پاکیزه است بخورید و از گامهاى شیطان پیروى مکنید .بدونشک که او
دشمن آشکار شماست؛ او تنها شما را بهسوی زشتکاری و گناهکاری فرمان میدهد تا اینکه آنچه را نمیدانید
به خدا نسبت دهید.
 .17خداوند دلها و گوشهایشان را مهر زده است ،و بر چشمانشان پردهای است ،و عذاب بزرگی در انتیارشان
است.
 .18و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پردهای انداخته است.
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 .19و آنگاه که پروردگار ابراهیم ،او را با سخنانی بیازمود.
 .20و آنگاه که گفتیم :به این شهر وارد شوید و هرگونه که میخواهید و هر چه که الزم دارید فراوان و آسوده
بخورید.
 .21ای قوم من! به سرزمین مقدّسی وارد شوید که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقدّر کرده است
 .22بیگمان کفرپیشگان بر ایشان یکسان است چه آنان را بیم دهی و چه بیم ندهی ،ایمان نمیآورند.
 .23امّا شیطان مُوجب لغزش آنان شد و ایشان را از آنچه در آن بودند خارج ساخت.
 .24پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشته است ،مگر بدان خاطر که دو فرشته میشوید ،و یا اینکه از
زمره جاویدانان خواهید شد؛ و برای آنان بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم.
 .25و از تو درباره ویض میپرسند .بگو :زیان و ضرر است ،پس در والت قاعدگی از زنان کنارهگیری نمایید،
و با ایشان نزدیکی نکنید تا آن گاه که پاک میشوند .هنگامیکه پاک شوند ،از مکانی که خدا به شما فرمان داده
است با آنان نزدیکی کنید .بیگمان خداوند توبهکاران و پاکان را دوست میدارد.
 .26و به عیسی پسر مریم معجزاتی دادیم و او را با روحالقدس تقویت و تأیید نمودیم.
 .27بگو :قرآن را جبرئیل از سوی پروردگارت به وق نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند و هدایت و
بشارت برای مسلمانان باشد.
 .28اى مردم ،از پروردگارتان پروا داشته باشید.
 .29بدان گاه که برادرشان هود بدیشان گفت :آیا تقوا پیشه نمیکنید؟
 .30خداوند ایشان را مسخره مینماید و آنان را رها ساخته تا کورکورانه به سرکشی خویش ادامه دهند.
 .31گناهکاران پیوسته (در دنیا) به مؤمنان میخندیدند و ایشان را ریشخند میکردند ...لذا امروز مؤمنان به کافران
میخندند و ریشخندشان میکنند.
 .32سپس آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت.
 .33گفتند :پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردهایم و اگر ما را نبخشی و بر ما روم نکنی از زیانکاران خواهیم
بود.
 .34وفا کنید تا به پیمان شما (که بهشت برین است) وفا کنم ،و تنها از من بترسید.
 .35بیگمان خداوند از بنیاسرائیل پیمان گرفت و دوازده رهبر برای آنان تعیین کرد و بدیشان گفت :من با شمایم
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اگر نماز را بگزارید و زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان بیاورید و آنان را یاری کنید و (به خدا قرض
نیکوئی دهید .از گناهان شما چشمپوشی مینمایم و شما را به باغهایی وارد میگردانم که رودبارها از زیر آنها
جاری است.
 .36پس به شهری فرود آیید.
 .37آن گاه به آسمان پرداخت و از آن هفت آسمان منیّم ترتیب داد .خدا دانا و آشنا به هر چیزی است.
 .38کیست که به خدا قرض نیکوئی دهد تا آن را برای او چندین برابر کند؟
 .39مثل کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف میکنند ،همانند دانهای است که هفت خوشه برآرد و در هر
خوشه صد دانه باشد.
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ایوب علیپور
عضو هیأت علمی معهد عالی

چکیده
ابنعاشور از اوادیث نبوی در راستای فهم و تفسیر آیات ،سود زیادی برده است .وی با برجسته
نشاندادن نقش روایات ،در کشف معانی آیات ،کتاب خود را بهعنوان دانشنامهای ودیثی
معرفی نموده است .او نهتنها در فرایند فهم و توضیح معانی قرآن ،به اوادیث استدالل کرده،
بلکه روایتهای زیادی را چه از جهت نقل و چه از جهت معنا مورد نقد قرار داده است .او در
نقد روایتها ،دو روش اجمالی و تفصیلی در پیش گرفته است؛ در روش تفصیلی داللتهایی
چون وَهم ،إدراج و اضطراب را مدنیر قرار داده که بهطور کلی محدثین بدان توجه داشتهاند.
کلیدواژهها :رویکرد انتقادی ،ابنعاشور ،التحریر والتنویر ،نقد اوادیث ،سبب نزول

 دریافت 1395/9/21 :پذیرش1396/7/24 :
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مقدمه
با توجه به جایگاه روایات مرفوع و موقوف در بیان کلیات و اوکام دین ،یکی از مهمترین
مسائل مطرح شده در علوم قرآن ،بررسی نقش این دو منبع مهم در فرایند فهم قرآن کریم است،
مقدار تأثیرگذاری سنت نبوی و تفسیرصحابه در تفسیر مفسران ،با توجه به استداللهای زیادی
که به این دو منبع صورت میگیرد ،نشان از اهمیت آن در رأی مفسران دارد .یکی از مفسرانی
که در پرداختن به روایات تفسیری و اثر آن در بیان مراد الهی ،تالش قابل مالویهای در تفسیر
خویش نموده ،طاهر بن عاشور است .رویکرد وی در استفـاده از روایات تفسیـری جهت
توضیـح معانـی قـرآن ،بهدلیـل نگـاه لغـوی و بیانـی به تفسیـر ،کمتـر مورد توجـه بـوده
است .با تـأمـل در تفسیر التحریر و التنویر مشخص میشود که نقش روایت در تبیین مسائل
قرآنی کاربرد فراوانی دارد ،مخصوصا اینکه ابنعاشور با توجه به شروی که بر موطأ امام مالک

به نام کشف المغطى من المعانی واأللفاظ الواقعة فی الموطأ ،وصحیح بخاری به نام النظر
الفسیح عند مضائق األنظار فی الجامع الصحیح نوشته است ،از توانایی و آگاهی قابل توجهی
در زمینه شناخت روایات برخوردار است .وجود روایات تفسیری در کتاب التحریر والتنویر،
نشانگر این نیست که نویسنده این کتاب ،نسبت به آن روایات هیچگونه نقد و نیری نداشته
باشد ،بلکه صحت و سقم آن اوادیث را نیز مورد تحلیل قرار داده است ،و گاهی در توجیه
برخی روایات ،معانی محتمل را ذکر کرده ،و گاهی نیز به جمع بین روایات پرداخته است.
درباره روش ابنعاشـور در تفسیر التحریر و التنویر ،کتابهایـی به رشته تحریـر در آمده
است .در این میان ،آثـاری بهطـور ویــژه بر منهجیـت ودیثـی وی تأکید نمودهاند ،از جمله
دو مقاله به نامهای :مظاهر عنایـة ابنعاشور بالحدیث النبـوی واالستشهـاد به فی تفسیـره از:
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سعـد امیـن المناسیــة ،و المنهــج الحدیثـی للعالمــة الطاهــر بنعاشــور از :عباس
ابراهیمی.
مقاله پیش رو به بُعد انتقادی وی نسبت به روایات تفسیری میپردازد ،و تالش میکند
دیدگاههای انتقادی او را به روایات تفسیری عرضه کند ،و گاهی بهآن پاسخ دهد.
زندگی ابنعاشور
وی محمد طاهر بنعاشور در سال  1879میالدی در کشور تونس به دنیا آمد ،و خدمات شایانی
به جامعه علمی و اجتماعی کشور خود نمود ،وی سمت شیخ دانشگاههای زیتونیه ،و ریاست
هیئت فتوا ،در کشور تونس را عهدهدار بود ،از مشهورترین تألیفات او میتوان کتاب «التحریر
والتنویر»« ،مقاصد الشریعة اإلسالمیة» و «اصول النیام االجتماعی فی اإلسالم» را نام برد.
ابنعاشور در سال  1973میالدی در زادگاه خویش تونس ،وفات نمود( .زرکلی)174/6، 2002 ،

نقد سندی روایت در تفسیر ابنعاشور
یکی از فرایندهای نقد سند در تفسیر ابنعاشور این است که روایات را برمبنای اجتهاد شخصی،
مورد نقد قرارداده ،بدینصورت که روایتی را در کتاب خود ذکر کرده و بهدنبال آن ،وکم روایت
را بهطور اجمالی و یا تفصیلی بیان میکند.
نقد اجمالی روایت
با نگاهی به تفسیر التحریر والتنویر روشن میگردد که ابنعاشور ،گاهی روایات تفسیری را
بدون تصریح بهذکر دلیل ،مورد تضعیف قرار میدهد و گاهی برای تضعیف روایتی آنرا با صیغه
تمریض میآورد ،بهعنـوان مثـال ذیـل آیه ﱡﭐﲴ ﲵﲶ ﲷﲸ ﲹ ﱠ (نساء( )6 ،یتیمان را
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بیازمائید تا آنگاه که به سن ازدواج میرسند) .ودیثی را با صیغه تمریض ذکر میکند ،سپس با
عبارت خود آنرا تضعیف مینماید .ابنعاشور در این خصوص مینویسد :پیامبر –صلی اهلل علیه
وسلم -فرموده است« :اگر فرزند ،به سن پانزدهسالگی برسد ،اعمال او مورد اعتبار است و
ودود بر او اجرا میگردد»( .ابنوجر ،التلخیص الحبیر ،)106/3 ، 1989 ،بهدنبال این ودیث ابنعاشور
وکم آن را بیان کرده و میگوید :این ودیث ضعیف است و شایسته نیست بهآن استدالل شود.
( .)239/4 ،1984وکمی که پیش از او ابنوجر عسقالنی و بیهقی بر ودیث داده بودند( .ابنوجر،

 .)106/3 ،1989مالویه میشود که ابنعاشور این روایت را با صیغه تمریض ذکر میکند ،و نهتنها
روایت مزبور را ضعیف میداند ،بلکه استدالل بدان را جایز نمیداند ،وی مانند بسیاری از
دانشمندان اسالمی استدالل به ودیث ضعیف در اوکام را روا نمیداند.
سپس در تفسیر آیه کریمه ﱡﭐﱰ ﱱﱲﱳﱠ(انفال« )4 ،آنان واقعاً مؤمن هستند»
میگوید :طبرانی روایت کرده که رسول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم ،-به وارث بن مالک انصاری
فرمود« :ای وارث ،صبح را چگونه آغاز کردی؟ وارث جواب میدهد :مؤمن بهوق ،وضرت
فرمود :بدان که چه میگویی –یا نگاه کن چه میگویی-؛ زیرا برای هر چیزی وقیقتی است،
وقیقت ایمان تو چیست؟ وارث جواب داد :از دنیا فاصله گرفتهام ،شبم را بیدارم و روزم را
تشنگی میکشم( .»...بیتا .)266/3 ،پس از این ودیث ،ابنعاشور میگوید :اگرچه این ودیث
دارای طرق متعددی است ،ولی با این وال ضعیف است )262/9 ،1984( .وی پس از این ودیث،
بدونِاعتنا بهکثرت طرق ،آن را ضعیف میداند .کثرت طرق روایت نزد او موجب تقویت و ارتقای
ودیث نمیگردد ،امری که بنابر برخی مناهج و معیارهای ودیثی ،مینه اصلی برای تقویت
ودیث میباشد ،با اینوال ابنعاشور با همان نگاه نقادانه خویش ،ودیث را ضعیف میداند.
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نقد تفصیلی روایت
منیور از نقد تفصیلی روایت منقول این است که منتقد ،جزئیات روایت را مورد کنکاش قرار
داده ،و بر سند روایت خدشه وارد میکند .و به صیغه اجمالی ضعیف ،مردود و مانند آن کفایت
نمیکند ،بلکه صیغههای جزئیتری چون :وهم ،ادراج و اضطراب را جهت ضعیف شمردن ودیث
بهکار می بندد.
نقد روایت به داللت وهم راوی
منیور از وهم راوی ،وجود خطا و اشتباه در روایت است که راوی ودیث مرتکب آن میشود،
و این خطا و اشتباه یا کم بوده و یا به فراوانی از او سر میزند ،اگر این امر به وفور از او سر
بزند موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت راوی میگردد .اما اگر دارای وهم کمی باشد باعث
خدشه وارد شدن به شخصیت راوی نشده و تنها سبب ضعف در روایت مزبور میگردد .ضمن
اینکه ارتکاب اشتباه از راوی مورد اعتماد ،امری ممکن و غیرقابل انکار است( .طارق بن عوض
اهلل ،بیتا.)216 ،

خداوند میفرماید

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱠ (توبه( )80 ،چه برای آنان طلب آمرزش کنی و
چه نکنی ،وتّی اگر هفتادبار برای آنان طلب آمرزش کنی ،هرگز خداوند آنان را نمیآمرزد .این
بدانخاطر است که به خدا و پیامبرش ایمان ندارند و خداوند گروه بیرونروندگان از فرمان
یزدان را هدایت نمیکند) .ابنعاشور در توضیح کلمه «سبعین» و پس از بیان این کالم زمخشری:
«السبعون جار مجرى المثل فی کالمهم للتکثر» میگوید :بیانگر این مطلب ،ودیثی است که در
آن رسولاهلل -صلی اهلل علیه وسلـم -میفرمایـد« :لو أعلـم أنی لو زدت على السبعیـن غفر له
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لزدت» «اگر بدانم که بیشتر از هفتادبار استغفار نمودن ،باعث آمرزش او میشود این کار را
انجام خواهم داد»( .بخاری .)97/2 ،2000 ،این ودیثی است که بخاری و ترمذی از عمر بن خطاب
از رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -روایت کردهاند .اما ودیثی که بخاری از انس بن عیاض و
ابواسامة از عبیداهلل از نافع از ابنعمر روایت نموده ،که رسول اهلل –صلی اهلل علیه وسلم -فرموده
است« :وسأزیده على السبعین» (همان« )67/6 ،و بر هفتادبار خواهم افزود» .وهمی است که از
راوی سر زده ،و این توهم بدینعلت است که با روایت عمر بن خطاب منافات دارد ،و دلیل
برگزیدن روایت عمر ،بدینسبب است که اوال :او خود شاهد بر داستان است ،و دوّما :زیادت
در ودیث را ،کسی با سندی از یحیی بنسعید ،از عبیداهلل ،از نافع ،از ابنعمر ،که در سنن ترمذی،
ابنماجه و نسایی آمده ،نقل ننموده است .)287/10 ،1984( .صرفِنیر از اینکه ابنعاشور در نقد
اوادیث و ترجیح بین روایات ،از منیری درست بهاین مسأله اندیشیده است یا نه ،اما پیداست
که برای توجیه روایات و به پیشتیبانی از عادات قرآنی -که در اینجا لفظ (سبعین) میباشد-
و اینکه در قرآن داللت بر کثرت دارد ،چهاندازه به صنعت ودیثی توجه میکند و روایات وارده
را بهآسانی مردود ننموده ،بلکه آنرا تحلیل مینماید.
نقد روایت به داللت اضطراب در حدیث
یکی از اسباب ضعف ودیث ،وجود اضطراب در سند یا متن آن ودیث است که در کتابهای
علوم ودیث ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .ابنصالح در توضیح اضطراب متن ودیث
میگوید« :گاهی بهدلیل اختالف روایات پیرامون متن ودیث ،در آن اضطراب واقع میشود،
بدینصورت که بعضی از راویان ،ودیث را بهصورتی روایت میکنند و برخی بهصورتی دیگر،
بهطوری که هیچکدام از روایات نه قابل ترجیح هستند و نه قابلیت جمـع با یکدیـگر را دارند،
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اما اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود وکم صحت ،متعلق به روایت راجح است ،که در
اینصورت ودیث مضطرب نیست»( .مالعلی قاری ،بیتا ،)484/1 ،ابنعاشور ذیل آیه ﱡﭐ ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ (نساء( )24 ،پس هر کس از زنان که از او بهره بردید،
مهریهشان را به عنوان فریضهای مقرر شده به آنان بپردازید) ،پس از اینکه روایات پیرامون
نکاح متعه را ذکر میکند ،میگوید« :از مجموع روایات چنین بر میآید که در آن به شدت
اضطراب وجود دارد» (.)10/5 ،1984
در تفسیر آیه ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡﱠ (یونس( )64 ،برای آنان در دنیا و در آخرت بشارت است .سخنان خدا ،هیچ
دگرگونی نمیپذیرد .این همان کامیابی بزرگ است) .ابنعاشور از ترمذی روایت آورده است
که ابودرداء پیرامون آیه فوق ،از رسول اهلل –صلی اهلل علیه وسلم -سؤال نمود ،وضرت فرمود:
«از وقتی این آیه نازل شده کسی جز شما درباره آن سؤالی نپرسیده است ،منیور خواب نیکی
است که انسان مسلمان میبیند ،یا دیگران خواب او را میبینند»( .ترمذی )286/5 ،1975 ،سپس
ابنعاشور قول ترمذی را نقل میکند که در سند ودیث نیامده است ،که ابوصالح این ودیث را
از عطا بن یسار روایت کرده ،در والیکه روایت ابوصالح تا ابودرداء با این سند ،معروف است.
ابنعاشور میگوید :ودیث منقطع بهشمار میرود و شرط اتصال در آن محقق نشده است ،عالوه
بر آن ،ترمذی همین ودیث را با دو سند دیگر روایت کرده که یکی از آن دو ،روایت عطا بن
یسار از مردی از اهل مصر از ابو درداء است که در سند آن ،راوی مجهول وجود دارد؛ لذا اووال
سند این روایت کامال مضطرب است ،بدیندلیل که عطا از ابودرداء ودیث را نشنیده است.
( .)219/11 ،1984چنانکه مالویه میشود ابنعاشور با استناد به اختالف روایات و ذکر اسانیـد
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ودیث ،آنرا را مورد تحلیل و داوری قرار داده و به ضعف ودیث مزبور وکم کرده است ،کاری
که تنها در توان عالمان جرح و تعدیل است ،اما او با توانایی و خبرهای که در این امر کسب
نموده است در جایگاه ناقد ودیث ،آنرا بهگونهای مورد تحلیل قرار میدهد ،گویی مدتهای
مدیدی است که در این علم تبحر جسته است.
نقد روایت به داللت ادراج راوی
مقصود از ادراج راوی آن است که راوی ودیث ،در متن و سند ودیث چیزی قرار دهد که
متعلق بهآن نیست و به دو دسته تقسیم میگردد :ادراج در سند و ادراج در متن .ادراج در سند
دارای اقسامی است که مهمترین آن بدینصورت است که گروهی از راویان ،ودیثی را با اسانید
مختلف روایت کنند سپس یک راوی ،آن ودیث را با همه اسانیدش ،از آنان نقل کند که کلّ آن
اسانید را بدون آنکه اختالف آن را ذکر نماید ،در یک سند جمع نماید .اما ادراج متن آن است
که در آن سخنی ذکر شود که به متن ربطی نداشته باشد .گاهی این ادراج ،در ابتدای متن است
و گاهی در وسط متن ،اما بیشتر در آخر متن واقع میگردد( .ابنوجر ،نزهة النیر)115 ،2000،

شایعترین نوع ادراجی که صورت میگیرد ،آمیخته نمودن کالم صحابه با سخن رسول اهلل –
صلی اهلل علیه وسلم -هست که متصل به همدیگر و بدون فاصله میباشد .عالمان متبحر در علم
ودیث ،با شناخت و تخصص خویش ،توانایی تشخیص مدرج از متن اصلی و جدایی بین آن
دو را دارند.
ابنعاشور این اصطالح را هنگام نقد روایات تفسیری بهکار میبرد ،بهعنوان مثال ذیل آیه
کریمه ﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱠ (نصر( )1 ،هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد) میگوید:
در ودیث ابنعبـاس که بیهقـی در کتاب دالیـل نبوت ( )167/7،1993و دارمی ()118/1 ،2000
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و ابنمردویه روایت نمودهاند آمده است :زمانیکه ﱡﭐﱡ ﱢﱣﱤﱥﱠ نازل شد رسول
اهلل –صلی اهلل علیه وسلم -فاطمه را صدا زد و فرمود :خبر وفاتم به من داده شد .وضرت
فاطمه گریست  ،...اما سخن راوی که گفته بود( :لما نزلت) ادراجی از جانب راوی بوده است،
چون با خبر ساختن فاطمه از قرب وفات ،در زمان مریضی وفات رسول اهلل-صلی اهلل علیه
وسلم -اتفاق افتاده ،همانطور که در صحیح بخاری و مسلم آمده است ،پس بدینشکل یعنی با
مدرج دانستن عبارت (لما نزلت) ،بین دو روایت که اوساس میشد تعارض وجود دارد ،جمع
صورت گرفت.)589 /30 ،1984( .

نقد متن روایت
ذیل آیه کریمه ﱡﭐ ﲴ ﲵﲶﲷ ﲸﲹ ﱠ (نساء( .)6 ،یتیمان را بیازمائید تا آنگاه که به سن
ازدواج رسند) پس از اینکه نیر فقهاء در تعیین سن تکلیف کودکان را میآورد ،نیر جمهور
علماء مبنی بر تعیین پانزدهسالگی برای سنّ بلوغ ،همراه با دلیل آنها را که برگرفته از روایت
ابنعمر است ذکر کرده ،از لحاظ متن بررسی نموده و میگوید :فقها به ودیث ابنعمر استدالل
کردهاند که در جنگ بدر ،ابنعمر چهاردهساله بود و وقتی از او خواسته شد وارد جنگ شود
وضرت بهاو اجازه نداد ،اما در جنگ اود زمانیکه پانزدهساله بود به او اجازه جنگیدن داد.
سپس ابنعاشور میگوید :این روایت دلیلی برای این مسأله محسوب نمیشود؛ زیرا بالغشدن
ابنعمر در این سن ،مستلزم معیار قراردادن آن برای عموم مسلمانان نمیباشد؛ چون بهطور
اتفاقی رسول اهلل –صلی اهلل علیه وسلم -نشانههای بلوغ را در ابنعمر مشاهده نموده و به او
اجازه جنگیدن داده است .همچنین ذکر سن ،در ودیث ابنعمر ،بیانگر آن نیست که مشارکت
در جنگ به سن خاصی وابسته است( .همان.)239/4 ،
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در استدالل به آیه ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ (تکویر( )8 ،و هنگامی که از دختر زندهبگور پرسیده
شود ) .پیرامون سرنوشت کودکان مشرکین ،معتقد است که اوادیث صحیح وارده در مورد آنها
متعارض هستند ،سپس ودیثی از بخاری و مسلم در اینباره ذکر میکند که در مورد فرزندان
مشرکین از رسول اهلل -صلی اهلل علیه وسلم -سؤال شد ،وضرت جواب داد« :اهلل أعلم بما کانوا
عاملین» (بخاری )100/2 ،2000 ،ابنعاشور پس از توجیهات معنایی محتمل این ودیث ،ودیث
ابوهریره را که بخاری (همانجا) و مسلم (بیتا )2047/4 ،روایت کردهاند ،ذکر میکند که رسول اهلل
– صلی اهلل علیه وسلم -فرمود« :کل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه ،أو ینصرانه أو
یمجسانه» سپس زیادهای که در ودیث مسلم آمده را نقل میکند که ابوهریره میگوید :اگر
خواستید ،این آیه را بخوانید:

ﱡﭐﲨ ﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱ ﲲﲳ ﲴﲵﲶﱠ

(روم( )30،این سرشتی است که خداوند مردمان را برآن سرشته است .نباید سرشت خدا را تغییر
داد .این است دین و آئین محکم و استوار) ،ابنعاشور پس از آن و در باب ترجیح میگوید:
این سخن بیانگر آن است که کودکان مشرکین نیز بر فطرت اسالم متولد شدهاند و این پدر،
مادر ،نزدیکان و همنشینانشان بودهاند که آنان را از راه اصلی منحرف ساختهاند ،این بهترین
استداللی است که میشود برای بیان این مسأله مطرح نمود.)148/30 ،1984( .

نقداحادیث آحاد:
محور نقدهای ابنعاشور بر روایتهایی استوار است که غریب و عزیز میباشند ،و آن دسته از
روایتها که به درجه تواتر نرسیده و دارای طرق متعدد میباشند نزد وی ودیث مستفیض بوده
و مورد نقد قرار گرفته نمیشود .وی معتقد است مرویاتی که از پیامبر در مورد تفسیر آیات نقل
میشود ،خود برگرفته از فهم آیات است و نه تفسیری بر آن آیه( .همان .)27/1 ،لذا داشتن نگاهی
نقّادانه به اوادیثی که ذیل یک آیه مطرح میشود ایدهای غریب محسوب نمیشود ،و جزء منهج
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این مفسر در تفسیر آیات قرآن کریم است .وی در تبیین بسیاری از آیات قرآن کریم به اوادیث
استناد میکند ،اما زمانیکه اوساس میکند ودیث با فهم وی در تعارض است ،با دالیل مختلف،
سعی در توجیه یا ردّ ودیث دارد که یکی از این مستندات آواد بودن ودیث است .مؤلف معتقد
است که اوادیث آواد افاده ظن و رجحان دارد ولی نمیتواند در اثبات مفاهیم قرآنی نقشی
مستقل ایفا نماید .وی در تأیید این مطلب ،سخنی از باقالنی نقل کرده که میگوید« :خبر واود،
یقینی نیست و اگر آن را روشی برای اثبات قرآن قرار دهیم ،قرآن از وجیت خارج و داللت
آن از قطعی به ظنی تبدیل میشود»( .همان)139/1 ،

نمونههایی از تحلیل حدیث
خداوند میفرماید :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ..ﱠ (آل عمران )55 ،ابتدا وی به شرح کلمه ﱡﭐﱗ

ﱘ ..ﱠ میپردازد و چنین نتیجه میگیرد که استعمال وقیقی این لفظ ،برای مرگ و سایر
استعماالت قرآنی آن مجازی است و با استناد به آیه ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ (مائده،

 )117چنین نتیجه میگیرد که وفات واقعی رخ داده و ومل آن بر معنای مجازی آن ،خارج از
عرف لغت است .ابنعاشور در ردّ عقیده زنده بودن عیسی میگوید« :قائل شدن به اینکه (وفات)
بهمعنای باالرفتن و فاصله گرفتن از این عالم است ،در وقیقت بناکردن معنای جدید برای این
کلمه در لغت است که دلیل و برهانی برای آن وجود ندارد»( .همان .)258/3 ،ابنعاشور نیرات
مختلفی را از علما در رابطه با معنای مجازی کلمه «مُتَوَفِّیكَ» مطرح میکند که هیچکدام از
آنها را خالی از اشکال نمیداند و معتقد است این نیریات نتیجه اعتبار بخشیدن به اوادیث
نزول عیسی در واپسین روزهای ویات ،در کره زمین است .او میگوید« :آنچه که آنان را وادار
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به تأویل معنای وفات نموده ،اوادیث صحیحی است که بیان میکند عیسی در پایان دنیا فرود
میآید»( .همانجا) .و خود در جمع بین این نیریات چنین نتیجه میگیرد :بهترین گزینه این است
که لفظ «مُتَوَفِّیكَ» ومل بر وقیقت آن شده و اوادیثی که در این مورد وارد شده و بیان میکند
که او زنده هست تأویل گردد( .همان .)259/3 ،اگرچه ابنعاشور در مورد نزول عیسی ،به آرای
دیگران اوترام میگذارد اما ترجیح میدهد که لفظ «متوفیک» را بهعنوان وفات وقیقی تلقی
نماید و داللت اوادیث پیرامون یرگشت دوباره وضرت عیسی را ظنی بپندارد.
او همچنین در ذیل آیه :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ (بقره،

 )8ابتدا براساس روش تفسیری خویش بهشرح مفهوم ایمان میپردازد و در اینباره میگوید:
«نفی ایمان از آنان با اینکه اظهار ایمان میکنند دلیل صریحی است که معنای وقیقی ایمان،
تصدیق قلبی میباشد و صرف گفتار ،ایمان محسوب نشده و چهبسا دروغ باشد؛ لذا گفتاری که
بر مبنای تصدیق قلبی نباشد ،ایمان بهشمار نمیآید»( .همان .)266/1 ،سپس به بیان اختالف امت
در تعریف ایمان میپردازد ،اولین قولی که موافق رأی خودش هست را ذکر کرده ،میگوید« :نیر
اول :نیر جمهور دانشمندان و محققان است که گفتهاند :ایمان ،تصدیق است و جز این هیچ معنای
دیگری ندارد ،و این همان معنای لغوی این کلمه است که نباید از آن عدول کرد؛ زیرا اساسا
عدول از معنای لغوی درست نمیباشد»( .همانجا) .سپس بهذکر ادله اثبات این نیریه پرداخته،
به ودیثی استناد میکند که سعد بن ابیوقاص روایت کرده است ،او میگوید :عرض کردم :ای
رسول خدا ،چرا فالنی را محروم کردی؟ بهخدا سوگند ،بهنیر من ،او فردی مؤمن است .رسولاهلل
 صلى اهلل علیه وسلم  -فرمود« :مؤمن است یا مسلمان؟»( .بخاری،)266/1 ،1984( )14/1 ،2000 ،وی معتقد است که پارهای از اوادیث این قول را تأیید میکند؛ لذا میگوید« :به دالیلی استناد
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کردهاند که اخبارآواد بهشمار میآیند ،ولی فراوانی این روایات سبب شده به درجه استفاضه
برسند» .در اینجا مؤلف جهت تأیید نیر خویش به ودیثی استناد میکند که خود وی معتقد به
آواد بودن آن هست ،ولی چون همین مفهوم در اوادیث دیگر مورد تأیید قرار گرفته آن را
میپذیرد ،سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا قصه نزول عیسیبنمریم که در
اوادیث بسیاری به اثبات رسیده ،به درجه استفاضه و شهرت نرسیده است؟ یا چون با نیریه
مؤلف که مؤید به شواهد لغوی است مخالفت دارد؟ بهنیر میرسد ابنعاشور داللتهای لغوی
را در تفسیر خویش ،اصل قرار داده ،و بهاین اصل پایبند مانده و نگاهش به اوادیث ،نگاه ابزاری
است ،بدینگونه که هرجا نیرش را تأیید کند از آن بهعنوان شاهد استفاده میکند و هرجا مخالف
مفهوم صریح لغوی باشد ،سعی در توجیه ،تأویل و یا ردّ آن ودیث میکند.
توجیه علمی حدیث
یکی دیگر از روشهای تعامل ابنعاشور با اوادیث نبوی ،توجیه آن بهوسیله آراء و نیریات
علمی جدید است .در این روش ابنعاشور ابتدا با ذکر ودیث یا اوادیثی که با موضوع آیه
مطابقت دارد ،صحت ودیث را اثبات میکند ،سپس با نیریاتی که دانشِ نوین بشری بدان دست
یافته ،مطابقت میدهد ،بدینروش ظاهر ودیث را که از نیر علمی به اثبات نرسیده توجیه ،و
تضاد آن را برطرف میسازد .بهعنوان نمونه در ذیل آیه ﱡﭐﲞﲟ ﲠﲡﱠ (قمر )1 ،بهذکر
اوادیثی میپردازد که شکافتن ماه را مورد تأیید قرار میدهد ،بدینمنیور روایتی ار انس و
روایت دیگری از ابنمسعود را نقل میکند که هر دو اشاره به وادثه شقالقمر در زمان رسول
اهلل دارد .ایـن وادثـه با سنـدهـای مختـلفـی در کتابهـای ودیـث ثبـت گـردیـده است.
بخـاری از ابـنمسعـود نقـل نمـوده« :در والـیکـه در منطـقـه «منـی» همــراه رســول اهلل
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–صلی اهلل علیه وسلــم -بودیـم ،مـاه شکافتـه شد و تکهای از آن به طرف کوه رفت» (،2000
.)49/5

تعدد سند ودیث ،ابنعاشور را وادار میکند که بگوید« :کثرت راویان این خبر ،مستلزم آن
است که این خبر مستفیض باشد» ( )167/27 ،1984اما اوتمال تکذیب بهوسیله ملحدان و
بیدینان ،خود انگیزهای است جهت شرح این اوادیث تا وی نیریات گوناگونی را در توجیه
این ودیث بیان نماید .اوتمال یک فرورفتگی بزرگ در کره ماه که در نگاه مشاهدهکنندگان،
ماه را دو نصف جلوه داده ،یکی از توجیهات است .وی میگوید« :ممکن است خسوفی بزرگ
در ماه اتفاق افتاده باشد ،بهگونهای که در ظاهر آن فرورفتگی ایجاد کرده باشد و بینندگان آن
را بهصورت شکاف دیدهاند ،امری که باعث شد بپندارند ماه به دونیمه تقسیم شده است ،پس
تعبیر از این پدیده به انشقاق ،مطابق با واقع بوده است چون فرورفتگی ،نوعی انشقاق محسوب
میشود و این خود موافق با رؤیت مردم بوده است؛ زیرا آنها ،ماه را بهگونهای دیدهاند که گویی
از هم جدا شده است( .همان .)169/27 ،عبور جِرمی آسمانی ،مانند ستارههای دنبالهدار و افتادن
سایه آنها بر روی قسمتی از کره ماه ،توجیه دیگری است که وی رخ دادن آنرا خارج از دائره
اوتمال نمیداند( .همانجا) .وجود ابرهای آکنده از آب که باعث انعکاس عکس ماه در افق
میشود و بیننده فکر میکند با دوماه مواجه است ،از جمله نیریاتی است که توجه ابنعاشور را
جلب میکند .وی در اینباره میگوید« :شکافتن ماه ممکن است نتیجه یک وادثه ترکیبی باشد
که ابتدا ماه دچار خسوف جزئی گردیده و نصف ماه را از دید انسانها محو نموده ،سپس وجود
ابرهای اشعهای باعث گردیده تا عکس همین نصف ماه در قسمت دیگر افق بهدید آید و چنین
جلوه کند که ماه شکافته شده و به دونیم تقسیم گردیده است .برای اثبات این نیریه ودیثـی را
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از طبرانی و ابنمردویه نقل نموده که ابنعباس گفت :ماه در زمان رسول خدا دچار خسوف
گردید و مردم گفتند ماه دچار سحر و جادو شده که خداوند آیه (اقتربت الساعة) را نازل نمود.
تقارن خسوف ماه و نزول آیه (اقتربت الساعة) میتواند از نیر ابنعاشور دلیلی برای توجیه
علمی باشد؛ لذا این وادثه فقط در مکه مشاهده گردید و گزارش نشده که در قسمت دیگری از
کره زمین مشاهده شده باشد.
رویکرد انتقادی نسبت به اسباب نزول
خالصه روش ابنعاشور در ذکر سبب نزول آیات بهطور عموم چنین است:
الف -روایاتِ سبب را بدون سند ذکر میکند.
ب -برای یک آیه اسباب متعدد میآورد.
ج-گاهی به جمع بین روایات مختلفی که در سبب نزول آیه آمده است ،میپردازد.
د -گاهی سبب نزول آیه را مورد نقد قرار میدهد( .جمال محمود ،بیتا)122 ،

دیدگاه انتقادی ایشان در مبحث اسباب نزول که در بند (د) ذکر شد ،متمرکز بر روایاتی است که
از شرایط الزم صحت برخوردار نیستند ،اگر ابنعاشور با همین نگاه نقّادانه ،همه روایات سبب
نزول را داوری مینمود ،تفسیر وی از ارزش بیشتری برخوردار میشد .در ادامه به نمونههایی
از منهج انتقـادی بر روایات سبب نـزول که در کتاب التحریر والتنـویـر وارد شده ،اشاره
خواهیـم کرد.
از وجوه نقد روایت سبب نزول آیه نزد ابنعاشور ،مخالفت روایت با سیاق آیه است ،گرچه
داللت سیاق بر صحت رأی تفسیری ضرورتا مسأله منضبط و مشخصی نیست ،اما گاهی قدرت
این داللت بر تصحیح و ترجیح بین آراء کامال مشخص است؛ با اینوال مسأله سیاق و یا ترتیب
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فنی آیات قرآن کریم مسأله مهمی است که هرگز نباید نسبت بهآن اهمالی صورت گیرد ،که در
اینصورت موجب تفکیک نیم و ترتیب آیات قرآنی و بههمخوردن پیوند بین اجزاء آن میگردد.
در تفسیر آیه کریمه ﱡﭐﱦﱧﱨﱠ (لقمان )14 ،ابنعاشور سخن جمعی از مفسرین
که معتقدند این آیه در مورد سعد بن ابیوقاص نازل شده را به دلیل عدم تناسب آن با سیاق
آیه ،مردود دانسته و میگوید :نیر جمعی از مفسرین مبنی بر اینکه داستان اسالم سعد بن
ابیوقاص و خشم مادرش سبب نزول این آیه بوده است ،به دلیل مخالفت آن با سیاق ،نمیتواند
صحیح و درست باشد .)157-156/21 ،1984( .ابنعاشور ابتدا داللت سیاق را در ترجیح قول
خود مقدم بر سبب نزول آیه میداند ،سپس به دیگر دالالت ،برای ترجیح این نیر میپردازد.
ابنعاشور در جهت توجیه و توفیق بین روایات سبب نزول ،ذیل آیه کریمه ﱡﭐﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅﱠ (بقرة )187 ،میگوید :درباره سبب نزول این آیه سخنانی مضطرب و گنگ
روایت کردهاند ،ابوداود از معاذ بن جبل روایت کرده که :هرگاه یکی از مسلمانان نماز عشاء را
میخواند و میخوابید ،سپس بیدار میشد ،دیگر غذا نمیخورد و با همسرش همبستر نمیشد.
اتفاق افتاد که عمربنخطاب به قصد مباشرت با همسرش نزد وی رفت همسرش بهاو گفت :من
قبال بهخواب رفتهام عمر فکر کرد که بهانه میآورد ،لذا با او مباشرت نمود .و بخاری از براء
بنعازب روایت نموده که قیس بنصرمه بعد از غروب به خانه آمد و درخواست غذا کرد،
همسرش بهاو گفت صبر کن تا غذا برایت گرم کنم ،در این بین قیس بهخواب رفت ،زمانیکه
همسرش برگشت او را در خواب دید و گفت :افسوس که غذا را از دست دادی و قیس بر این
والت ماند و چون روز به نیمه رسید از گرسنگی غش کرد .و در کتاب صحیح بخاری از براء
بنعازب روایـت است که چون روزه رمضـان واجب شد مردان با زنـانشان در طـول رمضان
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نزدیکی نمیکردند ،اما مردانی بودند که به خودشان خیانت میکردند و با زنانشان همبستر
میشدند که متعاقب آن خداوند آیه ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕﱠ (بقرة )187 ،نازل
نمود .سپس از لفظ (علم اهلل) در آیه کریمه ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠﭐ ﭐاستنباط
میکند که خداوند متعال برای مزید بیان ،این وکم را نازل نموده است؛ زیرا خداوند متعال
دانسته بود که برخی از مسلمین بر خودشان سخت گرفته بودند ،لذا با نزول این بخش از آیه،
رسول اکرم -صلی اهلل علیه وسلم -را باخبر ساخت و این امر نشانگر این است که مسلمانان
مسأله همبستری در شبهای رمضان را آشکار ننموده و به رسول اهلل –صلی اهلل علیه وسلم -
هم نگفته بودند .و بههمین دلیل در روایات بخاری و نسایی این امر برای رسول اهلل بیان نشده
است و بیان این مسأله تنها در کتاب سنن ابوداود از قیس بن صرمه نقل شده که ممکن است
توسط راوی به ودیث اضافه شده باشد( .همان .)180/2 ،ابنعاشور با استناد به داللت کلمه (عَلِمَ
اللَّهُ) و در تأیید بیخبری رسول اهلل از موضوع مباشرت شبانه یارانش ،و با خبر شدن وی توسط
خداوند متعال ،زیادت موجود در روایت قیس بنصرمه که در سنن ابوداود آمده را مردود
میداند ،این در والی است که موضوع روایت سنن ابوداود گرسنگی و تشنگی قیس بنصرمه
بوده و سخنی درباره همبستری با زنان به میان نیامده است.
همانطور که مالویه شد ابنعاشور برای این آیه اسباب نزولی را مطرح میکند و به شیوه
خویش آنرا تحلیل میکند .اما آنچه در اینجـا مهـم است این اسـت که وی مدعـی است
ایـن روایات مضطـرب و غیـر واضحانـد؛ و شایـد دلیل وی متعـدد بــودن روایـات وارده در
سبـب نـزول این آیه کریمه اسـت ،زیرا برخی از روایات علـت والل شـدن شبهـاى
رمـضـان ،بـهخـاطـر ممنـوعیـت غــذا خــوردن در آن شـبهــا و قـبـل از نــزول آیـه
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ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ ذکر کردهاند ،و برخى دیـگر ،علت را جماع با زنان بیان نمودهاند.
در جواب نقد ابنعاشور به این روایات الزم است به نکاتی اشاره شود:
ــ در نزد علمای مصطلح ودیث ،اوادیثی مضطرب هستند که باهم تضاد و تعارضی غیرقابل
جمع داشته باشند ،و یا اینکه در سند آن ،راویان مضطربالقول باشند.
ــ هـیچیک از این روایات نه مشکل راوی در سند دارند ،و نه مشکل تعارض و تضاد در متن.
ــ ادعای اضطرابی که ابنعاشور مطرح کرده است ،قبل از وی هـیچ محدث ناقدی مطرح
ننموده تا شاهدی بر ادعای ایشان باشد.
ــ وجود چند سبب نزول برای یک آیه دلیلی بر اضطراب آن روایات محسوب نمیشود،
مادامیکه ووادث و اسباب ،متفاوت بوده ،ولی در موضوع با هم مشترک باشند.
ــ علماى بزرگـى همچون ابنوجر عسقالنی و دیگران بین روایات متعدد در سبب نزول جمع
نمودهاند ،ابنوجر میگوید :این آیه در مورد هر دو موضوع نازل شده است( .ابنوجر ،فتحالباری،

 .)181/8 ،1958در جایی دیگر مینویسد :بقیه اوادیثی که در این معنا وارد شده است داللت بر
عدم تفاوت بین آنها دارد .پس گفته راوی که میگوید به زنان نزدیک نمیشدند ،بنابر غالب
بوده است ،تا بدینوسیله بین اخبار وارده جمعی صورت گیرد( .همان.)182/8 ،

ــ دلیل دیگری که بیانگر تعدد اسباب و ووادث است ،قول ابنعباس و ابوهریره میباشد که
میفرمایند :مسلمانان وقتی نماز عشاء را میخواندند غذا ،آب و روابط جنسی بر آنها ورام
میشد( .طبری )496 /3 ،2000 ،و هر دو روایت مقبول و بدوناشکال میباشد.
در تفسیر آیه کریمه ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ (بقره.)26،

ابنعاشـور روایتـی از واودی در سبب نزول آیه مذکور ذکر میکنـد که ابنعبـاس گفته است:
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زمانیکه خداوند متعال آیه ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ (وَج )73 ،و آیه
ﱡﭐﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱠ (عنکبوت )41 ،را نازل نمود مشرکان
گفتند( :أَرَأَیْتُمْ أَیَّ شَیْءٍ یُصْنَعُ بِهَذَا) «به نیرتان چهکاری از این ساخته است؟» متعاقب این سخن
خداوند متعال آیه ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ نازل نمود .سپس
ابنعاشور روایتی از وسن و قتاده را با صیغه مجهول ذکر میکند که وقتی خداوند متعال در
کتاب خودش مگس و عنکبوت را بهعنوان مثال ذکر نمود ،یهودیان خندیدند و گفتند :این سخن
شبیه کالم و سخن الهی نیست ،بالفاصله خداوند آیه نازل نمود ﱡﱩ ﱪ ﱫ ﱬ..ﭐﱠ سپس در
صدد جمع بین دو روایت بر آمده ،میگوید« :الزم است بین دو روایت را با هم جمع کرد و
آنچه که مشتمل بر آن است را بیان نماییم ،بدینصورت که مشرکان مکه جهت مشورت درباره
نبوت پیامبر اکرم به یهودیان پناه برده و از آنان درخواست یاری کردند ،بهخصوص هنگامی که
وضرت به مدینه مهاجرت نمود ،لذا أشکال مختلفی از نیرنگ و توطئه را در وق او روا داشتند،
در نتیجه منافقان و یهودیان در طعنه وارد کردن به بالغت ضربالمثل به عنکبوت و مگس ،با
یکدیگر همکاری کردند ،سپس وقتی آیه ﱡﭐﱁﱂﱃﱄ ﱅ ﱠ که در توصیف منافقان
که بیشتر آنان از یهودیان بودند ،نازل شد ،خشمشان به جوش آمد ،و به شدت ناراوت شدند،
و این طعنهها را بهوجود آوردند ،لذا در هر یک از روایات وارده در سبب نزول ،به هر یک از
دو گروه یهودیان و مشرکان این امر نسبت داده شده و آیه نیز جهت ردّ بر هر یک از دو گروه
نازل شده است».) 358 /1 ،1984( .

براساس آیه ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ خداوند عزوجل همانند دیگر
آیات امثال ،برای افزایش فهم معنا ،توضیح مراد و اتمام وجت ،مَثَلی بهکار برده است؛ ولی برای
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این مَثَل همانطور که ابنعاشور ذکر کرد ،دو سبب نزول وارد شده ،اولی از ابنعباس در مورد
تمسخر و انتقاد مشرکین قریش میباشد ،که بیانگر مکی بودن آیات است که واودی (،1992

 ،)23طبری ( )399 /1 ،2000و ابنکثیر ( )206/1 ،1999روایت کردهاند .و سبب نزول دومی از قتاده
در مورد تمسخر و انتقاد یهودیان مدینه میباشد که بیانگر مدنی بودن آیات است .این روایت
هم در همان منابع آمده است.
البته توجیه ایشان نسبت به روایات سبب نزول از جهاتی قابل نقد و بررسی است:
ــ وی بهجای بررسی سند دو روایت و نگاه به آنها ،شروع به جمع بین آن دو مینماید؛ در
والیکه روش بیشتر مفسرین چنین نمیباشد ،مثال در این آیه ابنکثیر (همانجا) بحث صحت
روایت را پیش کشیده و همچنین شوکانی ( )66/1 ،1992بهخاطر صحت سند ،روایت اولی را
ذکر کرده و اشارهای به روایت دومی نکرده است.
ــ جمع بین دو روایت زمانی صورت میگیرد که هر دو روایت صحیح و درست باشد ،و نتوان
یکی را بر دیـگری ترجیح داد ،در والیکه یکی از این دو روایت ضعیف ،مرسل و منقطع بوده،
و دیـگری صحیح و متصل است که امکان ترجیح آن وجود دارد.
ابنعاشور اگرچه روایات متعددى در سبب نزول مطرح میکند ،اما برداشت خود را مالک
تعیین معنای دقیق آیه میداند ،نه نیر محدثین ناقد و صاوب فن این رشته ،و این امر سبب شده
است نویسنده جهت جمع بین روایات متعدد در سبب نزول بدون توجه دقیق به صحت و سقم،
تالش کند روایتها را با تکلف با همدیگر جمع کند.
نتیجهگیری
با توجه به بررسی اجمالی دیدگاه ابنعاشور در پرداختن به روایات تفسیـری ،میتـوان نتیجـه
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نهایی این مقاله را چنین بیان نمود:
ابنعاشور در نقد روایات تفسیری در بیشتر موارد ،با اتکا بر توان شخصی که مبتنی بر معلومات
سابق وی میباشد و بدون نسبتدادن به اهل فن ،تحلیل و بازنگری انجام میدهد و اوادیث و
روایات تفسیری را به لحاظ سند و متن ،بررسی و تحلیل میکند.
ابنعاشور به دو روش اجمالی و تفصیلی ،روایات را مورد نقد قرار میدهد که در اینباره به
علل روایات ،همچون وهم ،ادراج و اضطراب میپردازد.
در تحلیل سند روایات تفسیری تنها به ارزش خویش اکتفا نمیکند ،بلکه گاهی کالم محدثینی
چون بخاری ،ترمذی و دیگران را در جهت بیان درجه روایت ،نقل میکند.
ابنعاشور در تبیین آیات اعتقادی به پارهای از روایات میپردازد و به این دلیل که اوادیث
آواد هستند و افاده یقین نمیکنند ،آن روایات را به بوته نقد می کشد و از استدالل بهآن سرباز
میزند.
ابنعاشور معتقد است که سبب نزول و شرایط زمانی خاص نزول قرآن ،در تبیین معنا مؤثر و
کارساز است ولی این امر بدینمعنا نیست که روایات را بدون نیر در سند و متن قبول کرده و
هیچ تحلیل و نقدی بر آن نداشته باشد.
ابنعاشور گاهی در جمع بین روایات اسباب نزول ،روشی که مبتنی بر قاعده صحیح باشد را
دنبال نکرده است ،بلکه در جمع بین برخی روایات ضعیف و صحیح دچار تکلف شده ،در
صورتی که الزم بود با روش همیشگی خود ابتدا به نقد سند روایت بپردازد.
منابع
قرآن کریم.
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بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع المسند الصحیح ،تحقیق :محمد زهیر بن الناصر ،چاپ اول ،انتشارات دارطوق
النجاة1422 ،هـ.
بیهقی ،اومد بن وسین ،دالئل النبوة و معرفة اووال صاوب الشریعة ،چاپ اول ،دارالکتب العلمیة ،بیروت،
1405هـ .
ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذی ،دارالغرب االسالمی ،بیروت1998 ،م.
جمال محمود ،اومد ،تفسیر ابن عاشور دراسه منهجیه نقدیه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه االردنیه،
1991م.
ابنوجر عسقالنی ،اومد بن علی ،التلخیص الحبیر ،چاپ اول ،انتشارات دارالکتب العلمیه.1989 ،
ابنوجر عسقالنی ،اومد بن علی ،نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر ،تحقیق :دکتر نورالدین عتر ،چاپ سوم،
انتشارات صباح2000 ،م.
ابنوجر عسقالنی ،اومد بن علی ،فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ،تحقیق :عبدالعزیز بن باز ،انتشارات
دارالمعرفه 1379 ،م.
دارمی ،عبداهلل بن عبدالرومن ،مسند الدّارمی معروف به سنن دارمی ،تحقیق :وسین سلیم اسد دارانی ،چاپ
اول ،دارالمغنی ،عربستان سعودی2000 ،م.
زرکلی ،خیرالدین بن محمود ،األعالم ،چاپ پانزدهم ،دارالعلم المالیین2002 ،م.
شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیر ،چاپ اول ،انتشارات دار ابنکثیر و دارالکلم الطیب1414 ،هـ.
طارق بن عوض اهلل ،تقریب علم الحدیث ،چاپ اول ،انتشارات دارالکوثر ،بیتا.
طبرانی ،سلیمان بن اومد ،المعجم الکبیر ،چاپ دوم ،مکتبه ابن تیمیه ،قاهره ،بیتا.
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،تحقیق :اومد محمد شاکر ،چاپ اول ،انتشارات مؤسسه
رساله2000 ،م.
ابنعاشور ،محمد الطاهر بن محمد ،التحریر والتنویر ،انتشارات دارالتونسیه1984 ،م.
ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :محمد وسین شمس الدین ،چاپ اول ،انتشارات دارالکتب
العلمیه1419 ،هـ.
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مالعلی قاری ،علی بن محمد ،شرح نخبة الفکر فی مصطلحات أهل األثر ،تحقیق :عبدالفتاح ابوغده ،انتشارات
داراالرقم ،بیروت ،بیتا.
واودی ،علی بن اومد ،اسباب النزول ،تحقیق :عصام بن عبدالمحسن الحمیدان ،چاپ دوم ،انتشارات داراالصالح،
دمام1992 ،م.

لسّة 1437 ،ق
لسّیة و ن
لسّة لساایة  ،لسددد لسااس ،،ن
 140پژوهشهای دیين ،ن

ملخـ ـ ـص المقـ ـ ـاالت

التصویب والتخطئه فی االجتهادات الفقهیة

arefaboonajmi@gmail.com



الدكتور محمد ابونجمي
لستـ ـ ـ ــاذ مّاع ــد یاملدهد لسدايل

الملخص
لملدی من
لستّویب ولستخطئه لصطالحان فی علم لصول لسفقه مبدةی وجود لو عدم وجود لحلکم ن
جایب لسشارع فی لألمور لالجتهادی  .ولسقائلون یکل من هذین لالجتهادین یّتدسون یدالئل من
یؤدی لسی
لسکتاب ولسّة تأیةدل الجتاههم .کما یّتدل کل مةهما فی لسّد علی یظریه .لالمّ لسذی ن
عملة لهنةار کل من لالجتاهی .هذل لملقال یاقش لالجتاهی یدالئلهما ووصل لسی أن هذه لخلالفات
کل من هذین لالجتاهی
سةّت خالفات حقةقة یل هی خالفات لیتزلعة  .ومیکن یتغةری لسةظّة إسی ن
قّم لالجتهاد لسی لجملاسی لسولقدی و یریلسولقدی وأثبت فةهما
أن ن
یّوب لو خیطنأ کالمها .وفی لسةهای ن
لسّولب.
لخلطأ و ن
لسّولب ،لخلطأ
لملّوی  ،لملخطئ  ،لالجتهاد ،ن
الکلمات المفاتیح :ن

 الوصول ،1438/2/3 :القبول1439/5/14 :
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أثر الخلوة بالزوجة فی استحقاق المهر



Amini2750@gmail.com

محمدامین امیني -عضو هةئ لستدریس یاملدهد لسدايل
فتانه یوسفي -طاسب لملاجّتری يف قّم لسشّید

الملخص
ویی أحکامه وآثاره علی لسدالقات لإلیّایة ومن یی هذه لألحکام
لهتم لالسالم یاسزولج لهتماما یارزل ،ن
ن
عاجل موضوع لملهّ ولستحقاق لملّأة سه .ولتنفق لسفقهاء علی لستحقاق لملهّ یاسدخول أو موت أحد

کل لملهّ ففةه خالف یی لسفقهاء ،فاألحةاف
لسزوجی .أ نما هل لخللوة یی لسزوجی ن
تؤدی لسی لستحقاق ن
ولحلةایل ولسشافدی فی قوسه لسقدمی فةدتقدون أن لخللوة تؤثّ علی وجوب لملهّ کله .لما لملاسکة ولسظاهّی

ولسشافدی فی قوسه لجلدید ولمحد فی أحد لقولسه فریون أن لخللوة یوحدها التؤثنّ علی وجوب کل لملهّ.
هذل لملقال  -یدد درلس آرلء لسفقهاء  -یّی أن لخللوة تؤثّ علی لستحقاق لملهّ.
الکلمات المفاتیح :حقوق لالسّة ،لخللوة ،لسزولج ،لسطالق ،لملهّ ،لملباشّة لسزوجة

 الوصول ،1438/2/28 :القبول1439/5/15 :

لسّة 1437 ،ق
لسّیة و ن
لسّة لساایة  ،لسددد لسااس ،،ن
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نقد الروایات بنظرة مقاصدیة

javid_kanakh@yahoo.com



عبدالغفار جاوید  -عضو هةئ لستدریس یاملدهد لسدايل

الملخص
ذکّ علماء علم لسّولی عةد درلس لسّولیات لملةّوی لسی لسّسول لسکّمی-صلی لهلل علةه وسلم -مولزین
خمتلف مال عّضها علی لسّولیات لالخّی وعلی لسقّآن وعلی لالحادی ،لملتولتّة وعلی حکم لسدقل
لسقاط  .هذل لملقال یؤکد علی لمهة لالستدای یاالهدلف لسکلة سلشّید لالسالمة جبایب مدایری یقد
لسّولیات یفّها .مةهج علماء علم لسّولی فی تدةی أخطاء وکذب لسّلوی وفی تفّری لسّولیات حیکی
أیه میکن تضدة وعدم قبول لسّولی یدّضها علی لملقاصد لسکلنة سلشّید .
الکلمات المفاتیح :أهدلف لسشّع ،یقد یص لسّولی  ،وهم لسّلوی

 الوصول ،1439/2/12 :القبول1439/8/16 :
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امکانیة تغییر نصاب الزکاة
yaghoobsaeedi1256@gmail.com
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متخّج لملاجّتری فی قّم لسشّید
یعقوب سعیدي – ن

الملخص
لسةّاب هو أحد لسشّوط لستی جتب هبا لسزکاة .وسو تّکةا لخلالفات لملوجودة یی لألحةاف ومجهور
ک فةه أن لسةّاب هو أحد أسباب
لسفقهاء فی عربة یّاب لسزروع ولالمثار ،سةمکن لسقول أیه مما ال ش ن
وجوب لسزکاة .أ نما عدم إمکایة تغةری یّاب لسزکاة ففةه یظّ .هذل لملقال یدرس آرلء لسفقهاء وأدستهم،
ویّل فی لسةهای یدد مج لالجتاه لسظاهّی ولملقاصدی إسی قبول تغةری لسةّاب یل إسی ضّورته.
لسضّوریات
الکلمات المفاتیح :لستنغةری فی لسةنّاب ،مدةار لستنغةری فی لسةّاب ،لسفضل علی ن

 الوصول ،1438/1/4 :القبول1439/2/10 :

لسّة 1437 ،ق
لسّیة و ن
لسّة لساایة  ،لسددد لسااس ،،ن
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منهج فخرالدین الرازی فی تفسیر القرآن بالقرآن (سورة البقرة نموذجا)

madares1394@gmail.com



عبدالسالم شجاعي -عضو هةئ لستدریس یاملدهد لسدايل

الملخص
لتب لسّلزی فی کتایه مفاتةح لسغةب ،مةاهج خمتلف سلتفّری مةها تفّری لسقّآن یاسقّآن و قد عاجل لسّلزی
لملبی ولملوجز
فی مةهج لستفّری یاسقّآن وجوها خمتلف مال لسدام ولخلاص ولملطلق ولملقةند ولجململ و ن
هتم فی هذل لملةهج إسی یةان لملتنّل ولملةفّل مةه .ومل یکت لسّلزی فی هذل
و ن
لملفّل ویریها .وقد ل ن
تدل یاقولل لسّحای ولستایدی وأئم لملذلهب لسفقهة ولملفّّین من قبله
لجملال یآرلءه لسشخّةن یل لس ن
من مال :لسطربی ،لسزخمشّی و أیی مّلم لالصفهایی.
الکلمات المفاتیح :فخّلسدین لسّلزی ،مفاتةح لسغةب ،تفّری لسقّآن یاسقّآن
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نظرة ابن عاشور النقدیة الی الروایات فی تفسیر التحریر والتنویر



Asem13571399@gmail.com

ایوب علیپور  -عضو هةئ لستدریس یاملدهد لسدايل

الملخص
لهتم هبا لهتماما جدله یّمی کتایه لملوسوع
سقد لستدان لین عاشور فی تفّریه من لالحادی ،لسةبوی  ،و ن
لحلدیاة  .وقد شغ

لین عاشور یاالحادی ،حبة ،مل یکت

یذکّ لالحادی ،یغة لسوصول لسی فهم

مدایی لسقّآن فحّب یل یظّ لسةها یظّة یقدین سةدل ومتةا .ویتخذ فی یقده سالحادی ،مةهجی لثةی:
لملةهج لالمجاسی ولملةهج لستفّةلی حة ،عاجل فی مةهجه لستفّةلی لسوهم ولالدرلج ولالضطّلب ،لألمّ
لسذی عاجله لحمل ندثون یشکل عام.
لالجتاه لسةقدی ،لین عاشور ،لستحّیّ ولستةویّ ،یقد لالحادی ،،شأن لسةزول
الکلمات المفاتیح :ن
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The Critical Approach of Ibn Ashour to Traditions in the Al-tahrir
and Al-tanvir Interpretations

Ayyoub Alipour
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Abstract
Ibn Ashour made great use of the traditions of the holy prophet
Mohammad to understand and interpret the ayahs of the Holy Quran. He
emphasized on the role of traditions in finding the meanings of ayahs and
introduced his book as a tradition encyclopedia. He not only used the
traditions to understand and explain the meanings of ayahs of the Holy
Quran, but also criticized many traditions from the viewpoint of citation
and meaning. He used two methods of brief and detailed in criticizing the
traditions. In the detailed method, implications such as illusion, insertion
and anxiety were considered that were generally paid attention by the
narrators of traditions.
Keywords: critical approach, Ibn Ashour, Al-tahrir, Al-tanvir, criticizing
the traditions, cause of descent.
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The Method of Fakhr Razi in Quran to Quran Interpretation with
Emphasis on Baqarah Surah

Abdussalam Shojaei
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Abstract
Fakhr Razi in his book Mafatih al-ghaib presented different methods for
interpreting the Holy Quran, among which one can refer to Quran to
Quran interpretation. Fakhr Razi made use of different aspects such as
general and special, absolute and bound, brief and explanatory,
summarized and detailed, etc. in this kind of interpretation. He had a
connected and disconnected explanation in Quran to Quran interpretation,
and not only used his own opinion and inference, but also the sayings of
companions and followers of Holy Prophet Mohammad and Imams of
jurisprudential religions and the previous interpreters such as
Zamakhshari, Tabari, Abumoslem Isfahani, etc.
Keywords: Fakhr Razi, Mafatih Al-gheib, Quran to Quran interpretation
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The Possibility of Making Changes in Quantity of Zaqat

Yaghoob Saeedi
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Abstract
The criterion of quantity is one of the components of necessity of Zaqat.
If the disagreements between Islamic scholars on the credibility of
quantity in agricultural products are ignored, the principle of quantity, as
the cause of the necessity of Zaqat, is regarded as a proved issue, however,
one can think about changing the quantity which is regarded as an
unchangeable issue by some jurisconsults. The present study investigated
the viewpoint of jursconsults and their reasons, and based on the available
reasons and evidence, and making use of both the apparent and purpose
approaches, concluded that changing the quantity is not only possible, but
also necessary.
Keywords: changing the quantity, criteria of changing the quantity,
surplus to basic needs.

 Received: 6/10/2016_ Accepted: 30/10/2017

149  Abstracts

Criticizing the Traditions Using a Purpose Approach

Abdolghaffar Javid
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Abstract
The scholars who study the traditions make use of various measures such
as presenting the saying narrated by the narrator over other sayings,
presenting it over the Holy Quran, continual tradition and wisdom to
criticize the traditions and sayings attributed to the holy prophet
Mohammad. The present study addressed the importance of making use
of the general goals of Islam, besides other criteria of inner criticize of
traditions. Comparison method and methods used by the previous scholars
of traditions both in diagnosing the perceptional error and mendacity of
the narrator and in interpreting the traditions showed that traditions can be
weakened or excluded from the acceptance scope through presenting them
over the general goals of religion.
Keywords: goals of religion, criticizing the traditions, illusion of narrator.
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A Legal Study on the Effect of Private on Deserving the Mahrieh

Mohammad amin Amini/ Fattaneh Yousefi
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Abstract
Islam paid especial attention to marriage, and commandments related to
marriage contract and its effects on relationships among people are
expressed in various ayahs of the Holy Quran. Among these
commandments, one can refer to the rights of couples, especially the right
of belonging Mahrieh to wife. All Islamic scholars have consensus
opinion that a wife can claim all her Mahrieh after his husband death or
following joining in marriage. The "privacy of couples" (sex), as the cause
of deserving the Mahrieh, is a topic about which the Islamic scholars have
different opinions. Hanafian, Hanbalian and old traditions of Shafei
believe that privacy of couples is effective in deserving the whole
Mahrieh, however, Malekeian, Zaherian, new traditions of Shafei, and
Ahmad ibn Hanbal do not consider the privacy of couples as the only
cause of deserving the whole Mahrieh. The present study reviewed the
opinions of Islamic scholars using a descriptive-analytical approach and
found that privacy of couples can be a cause of deserving the whole
Mahrieh.
Keywords: family rights, privacy, marriage, divorce, Mahrieh, wedding.
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Confirmation and Denigration in Jurisprudential Ijtihad

Mohammad Abounajmi
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Abstract
Confirmation and denigration are two basic expressions which are based
on the lack of certain sentence or the presence of a certain sentence by the
religion for Ijtihad issues. The supporters of these two viewpoints refer to
different reasons in the Holy Quran and tradition of the holy prophet of
Islam to prove their theory. These reasons are consequently criticized and
doubted by the opposite group. The attritive process of these two
viewpoints encouraged the author to prove the abstract nature of
disagreement through reviewing the opinions and reasons, and the two
viewpoints were considered as both correct and wrong ones. Finally,
separating the positions of Ijtihad into real and unreal, the author tried to
give a picture of correct and wrong in the two Ijtihad viewpoints.
Keywords: confirmation, denigration, Ijtihad, correct, wrong.
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