
 
 
 
 
  

 
 

 

 شناسی مدالیل روایات تفسیری و فواید آن در گونهپژوهشی نو 
                             

  *رضا شکرانی
 **طاهره سادات سید ناری

 
   :چکیده

مدد گرفت. لذا  و اهل بیت بنا بر دالیل قرآنی، روایی و عقلی، باید در فهم قرآن از احادیث پیامبر

درست و عمیق از معرفتی که هر گزارۀ روایی در ارتباط باا  منظور درک  شناسی روایات تفسیری به گونه

دهد، از ضروریات فهم قرآن و حدیث است. طی یک تحقیق، با بررسی چند  دست می  محوری از آیه به

های روایات تفسیری به دو بخا  کلای تقسایم شاد       هزار روایت تفسیری و مداقه در آن، همۀ گونه

هایی که مرتبط با مدلول آیه نیسات. در ایا     . گونه2 لول آیه است؛هایی که مرتبط با مد . گونه1است: 

مقاله، گزارش بخ  اول با روش تقسیم ثنایی بیان شد  است؛ بدی  صورت که هر گزار  روایای کاه   

 شاود.  تقسایم مای  « عاد  بیاان معناا   »و « بیان معناا »بیانگرمدلولی از الفاظ آیه است به دو قسم کلی 

عنایی از آیه است نیز به دو بخ  قابل تقسیم است: یا بیان منطوق آیه، اعام از  هایی که بیانگر م گزار 

منطوق لغوی)شامل معنای واژگانی، معنای صارفی، معناای نحاوی  و منطاوق اصطمحی)مخ او       

ها  است یا بیانگر منطوق نیست بلکه بیانگر مفهاومی از   شریعت اسم )بط  و تأویل  و سایر شریعت

هایی که بیانگر مدلولی از  شود. گزار  های التزامی و... می افق، مفهو  مخالف، داللتآیه شامل مفهو  مو

ها به روش تقسایم   آیه است اما آن مدلول از معانی آیه نیست، بیانگر م داقی از آیه است. تبیی  گونه

ایزات ایا   از تما  شناسی بیان فواید گونه و شناسی هایی جدید و تعریف متفاوت گونه ثنایی، ارائۀ گونه

 . شناسی است مقاله با سایر مقاالت گونه

  شناسی روایات، تقسیم ثنایی، تفسیر روایی، م داق، بیان معنا. گونه ها: کلیدواژه
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 مقدمه

وَ أَنْزَلْنا إِلَیكَ الذِّكْرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِمْ وَ ... نحل) ۀسور 44 ۀآی بر اساس جملۀ پایانی

: ... و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى  لَعَلَّهُمْ یتَفَكَّرُون
اولسین  ایشان نازل شده است توضیح دهى، و امید که آنان بیندیشند(، پس  از خداونسد   

این   از پیامبرپ   متواتر ثقلین و بر اساس حدیث است  پیامبر اسالم، ن قرآنمبیّ
عترت همسسن  کتسا    ، حدیثاین است. در قرار گرفته  بیت اهل  ۀعهد وظیفه بر
افتراق بین ثقلین ، باعث عدم رجوع به روایات در فهم قرآناست و  الزم با آنتخدا و م

 معصسوم  ریس تقر و قسول، فعسل   هسر بر همین اساس . شده استمعرفی  و عامل گمراهى
. بنسابراین همسواره ارتبسا ی    اسست  آیساتی از قسرآن  آیه یسا   ناشارت، مبیّ یا به صراحت به

ای از قرآن و یک گزارۀ روایی وجود دارد. توضیح اینکه با  معرفت بخش بین محور آیه
وضوح به تبیین یا شرح آیه یسا محسوری    یابیم که برخی روایات به بررسی روایات درمی

بسا  مایه و شساکلۀ تفاسسیر روایسی اسستی ولسی       گونه روایات دست پردازد. این از آیه می
توان به روایاتی دست یافست کسه بسدون     وجوی موضوعات آیات در روایات، می جست

نماید  ای بیان می کند یا شرحی برای آیه ای می تصریحی در روایت، داللتی بر معنای آیه
که سهم این گونه روایات در تفاسیر روایی قرآن تا کنون بسیار انسد  بسوده اسست. در    

ن است در ارتباط با یک آیه معرفتی ارائه دهسد و در  این صورت یک گزارۀ روایی ممک
 ای دیگر، معرفتی دیگر ارائه کند.  ارتباط با آیه

شناسسانه دارد، امسا بعًسا      لحاظ نظری تمام روایات با آیات قرآن ارتبا ی معرفست  به
ای به آیه نشده است، معصوم هنگام بیان حدیث  توان ادعا کرد در روایاتی که اشاره نمی
تسوان بسا تسدبر و دقست نظسر، پیونسد        تبیین کدام آیه بوده است هرچند می درصدد دقیقا 
 شناسانه میان این روایات و آیات برقرار نمود. معرفت

با این مقدمه در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که یسک گسزارۀ روایسی    
شناسی بسر   سی، گونهدهد. در این برر چه معرفتی نسبت به آیه یا محوری از آیه ارائه می

لحساظ   اساس تقسیم ثنایی صورت گرفته است و با توجه به اینکه در هسر تقسسیمی بسه   
منطقی، مقسم باید مشخص باشد و اقسام، جامع افراد و مانع اغیسار باشسد سسعی شسده     

یافتسۀ ایسن انسواع، بسه      تردیسد، شسناخت نظسم    تداخل اقسام با یکدیگر صورت نگیرد. بی
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ها  تری از این روایات خواهد انجامید. نیز تعاریف برخی گونه یقمندی درست و دق بهره
اند متفاوت است. این  های روایی ارائه نموده در این مقاله با تعاریفی که دیگران از گونه

مثابۀ اصول موضوعه تعریف شدهی بدین معنا که برخسی از   تعاریف از  رف نویسنده به
 بعی برای آن نیست.این تعاریف از نویسنده است و اساسا  من

های مذکور در این پژوهش و تعاریف آن حاصل چند سال تتبع  شناسی و گونه گونه
های دانشسجوی همکسار    سنجی های مستمر و نکته و تدری  نگارنده است که با پیگیری

 لف قرار گرفت. از مباحث کالس تدری  استخراج و مورد بازنویسی مؤ
 . پیشینۀ بحث۱

صورت جدی مسورد   تا پیش از چند دهۀ اخیر، به« وایات تفسیریر»شناسی  مسئلۀ گونه
آوری و تنظسیم روایسات    توجه پژوهندگان معارف قرآنی نبوده است. پیشینیان، در جمع

اند، ولی توجهی به تنسوع   برانگیزی از خود نشان داده تفسیری، تالش و کنکاش تحسین
دهسد   ز آیسات بسه دسست مسی    و گوناگونی روایات، از منظر نوع معرفت و شناختی که ا

اند و با اینکه در روایات، به تفاوت روایات تفسیری، اشساراتی همچسون تفسسیر،     نداشته
و تشسخیص سسایر وجسوه    هسا   تنزیل، ظهر و بطن شده است، گویا کشف ایسن تفساوت  

شناخت روایات تفسیری قرآن، مورد اهتمام مفسسران نبسوده اسست. در عصسر حاضسر،      
نخست عالمه  با بایی با توجه به تفاوت مفهوم و مصداق، به تمایز بخشی از روایات 
تفسیری تحت عنوان روایات جری و تطبیق از روایات تفسیری پرداختنسد کسه ایسن در    

تحلیلی جدید در نگاه به روایات تفسیری است. پ  از عالمه، واقع، آغاز یک رویکرد 
های تفسسیر و   ، به تمایز گونههای تفسیری مبانی و روشاهلل عمید زنجانی در کتا   آیت

های روایات توجه نمود. پ  از او، شماری از پژوهندگان معارف قرآنسی   نه صرفا  گونه
ها اقدام کردند و در ارتباط با حجیت  هگذاری این گون و حدیثی، به بررسی، استقرا و نام

هسا، مقساالت و    شناسسی، کتسا    شناسی روایات تفسیری و گونه روایات تفسیری، آسیب
 هایی به نگارش درآمد که برخی از آن عبارت است از:   نامه پایان
شهری. در این کتا   از محمد محمدی ری درآمدی بر تفسیر جامع رواییکتا   .1

 ها پرداخته شده است. ی و تعریف اقسام گونهبه حجیت روایات تفسیر
از سسید حسسین    شناسی اهل بیت در تفسیر، تأویسل و تطبیسق قسرآن    روشکتا   .2
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 تقوی دهاقانی.

بهسار  از مهسدی مهریسزی،   « شناسی و حجیست  روایات تفسیری شیعه، گونه»مقالۀ  .3
ری . در این مقاله به بررسی حجیت روایات تفسی55، شمارۀ علوم حدیثمجله ، 13۳۱

 های شناختی پرداخته شده است. شیعه و تعریف برخی از گونه

تابستان ، حسنانژاد، فصلنامه  از مهدی رستم« شناسی روایات تفسیری گونه»مقالۀ   .4
های شناختی همراه بسا   . نویسنده در این مقاله به بررسی و تعریف گونه1شمارۀ ، 13۳۳

 ذکر مثال پرداخته است.

پسور، فصسلنامه    از محسسن قاسسم  « شناسسی تفسسیر امامسان    روشنگاهی به »مقالۀ  .5
 .2۱شمارۀ ، 13۳2پاییز ، قبساتترویجی علمی

راد  نوشتۀ محمدعلی مهدوی« شناسی معصومان در تفسیر لغوی قرآن روش»مقالۀ  .6
 .13، شمارۀ 13۱1، بهار و تابستان حدیث و اندیشهو فهیمه حسینی کوهی، مجلۀ 

، سیده زینب وحدتی «شناسی روایات تفسیری معصومین تحلیل گونه»مقالۀ   .7
 .  15شمارۀ ، 13۱2بهار و تابستان ، حدیث و اندیشهشبیری، مجلۀ 

نامسۀ علمسی    سسال  ، علی راد، نیم«شناسی احادیث تفسیری از نظریه تا تطبیق گونه» .۳
 .1، شمارۀ 13۱3، بهار و تابستان تفسیر اهل بیتتخصصی 

، از مجید معارف و «شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان گونه» مقالۀ  .۱
 .7۱ ۀشمار، 13۳5 ،مقاالت و بررسیها ابوالقاسم اوجاقلو،

 شناسی جهت گونه»های تفسیر، تأویل و تطبیق  نقد و بررسی شاخصهنامۀ  پایان .11
فسام، بسه راهنمسایی علسی       ، نگارنده: فریدون محمدی«و تفکیک روایات تفاسیر روایی

 دانشسگاه علسوم و معسارف قسرآن کسریم، دانشسکده علسوم و فنسون         محمدی آشسنانی،  
 .قرآن

شناسی با روش نویسسندگان، یعنسی تقسسیم ثنسایی،      یک از این تألیفات، گونه در هیچ
 رند. ها با یکدیگر تداخل دا انجام نگرفته است. لذا در این تألیفات، گونه

 تعریف اصطالحات .۱
 های شناخت، گزاره، محور شناسی، گونه الزم است پیش از ورود به بحث، تعریف گونه

 روایت تفسیری بیان گردد. و
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 . محور آیه۱ـ۱
محور آیه عبارت است از هر موضوعی که از آیه نشئت گرفته و دربسارۀ آن، گسزاره یسا    

محسور اقسسام مختلفسی دارد و ممکسن      هایی تفسیری بیان شده یا قابل بیان باشد. گزاره
ای از آیه یا موضوعاتی مبتنسی   است یک حرف از حروف الفبا، کلمه یا ترکیب یا جمله

 بر آیه یا برگرفته از آیه باشد و یا حتی خارج از آیه اما مرتبط با آیه باشد. 
 . گزاره2ـ۱

 سازد.  ای کامل است که یک پیام را به مخا ب منتقل می گزاره جمله
 . گزارۀ تفسیری  3ـ۱

ای را  یابد و نکته برشی از روایت تفسیری است که با یک محور از آیات قرآن پیوند می
کند. یک روایت ممکن است دارای چندین گزاره باشد که هسر   دربارۀ آن محور بیان می

 گزارۀ آن با محوری از آیه مرتبط شود.
 . روایات تفسیری4ـ۱

ای  گونسه  روایی، روایت تفسیری، روایتی است کسه بسه   بر اساس عملکرد مؤلفان تفاسیر
ای دربارۀ آیه یا سوره پرداخته باشدی اما بسر اسساس داللست التزامسی      صریح، به بیان نکته

ای دربارۀ محوری از یک آیه یا  حدیث ثقلین هیچ روایتی نیست مگر اینکه به بیان نکته
م هسستند و قسول، فعسل و    معصسو  و ائمسه  پردازدی زیسرا پیسامبر   سوره یا قرآن می

تقریرشان مصون از خطاست. بنابراین الزمۀ حدیث ثقلین عصمت است، در نتیجه بسین  
تواند هیچ نسبتی نباشد. روایت زیر به نقل  آیات قرآن و قول، فعل و تقریر معصوم نمی

 بیانگر همین مطلب است:  از امام باقر
ءٍ فَاسْأَلُونِی مِنْ کِتَا ِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِی بَعْضِ حَدِیثِهِ  إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَی  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع»

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقِیسلَ لَسهُ یسا ابْسنَ     
هِ أَینَ هَذَا مِنْ کِتَا ِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُسولُ س ال خَیسرَ فِسی کَثِیسرٍ مِسنْ       رَسُولِ اللَّ

وَ ال تُؤْتُسوا السُّسفَهاءَ     وَ قَسالَ  نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصاْلحٍ بَینَ النَّساسِ 
کلینسی،  .«) ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ  اللَّهُ لَکُمْ قِیاما  وَ قَالَ الَّتِی جَعَلَ  أَمْوالَکُمُ
هنگامی که به شما از چیزى خبر دهم از من بپرسید کجاى قرآن ( 61، ص1جق، 1417

وقسال و تبساه سساختن     از قیل است؟ آنگاه حًرت ضمن گفتارشان فرمودند: پیغمبر
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سؤال نهى فرموده است. به حًرت عرض شد، یا ابن رسسول اهلل، همسین    مال و زیادى

در »فرمایسد:   مسی   مطلب که فرمودید در کجاى قسرآن اسست؟ فرمسود: خسداى عزوجسل     
[ به صسدقه یسا    هاى ایشان خیرى نیست، مگر کسى که ]بدین وسیله بسیارى از رازگویی

و اموال خود را »و فرمود:  (114نساء: ...)کار پسندیده یا سازشى میان مردم، فرمان دهد
و  (4نساء: [ شما قرار داده س به سفیهان مدهید...)  س که خداوند آن را وسیلۀ قوام ]زندگى

اید، از چیزهایى که اگر براى شما آشکار گسردد شسما    اى کسانى که ایمان آورده»فرمود: 
 ( 111مائده: «)کند مپرسید... را اندوهنا  مى

ائمه و دیگر مفسران در گذر تاریخ قرآن، آنان همواره عالوه بسر  با توجه به عملکرد 
اند که مرتبط با قسرآن اسست، ولسی بیسان      بیان مدالیل، به بیان مطالب دیگری نیز پرداخته

توان تفسیر قرآن یا روایات تفسیری را تنها مطالبی دانسست   مدالیل آیات نیست. لذا نمی
ه بر اساس تعریفی مبتنسی بسر توصسیف عملکسرد     پردازد، بلک که به بیان مدالیل آیات می

توان گفت تفسیر عبارت است از بیان هسر   و مفسران در  ول تاریخ تفسیر، می ائمه
 که معصوم ریتقر و قول، فعل هر نیبنابرانحوی با قرآن مرتبط است.  گونه مطلبی که به

 تیس روا، اشسد ب قسرآن یا مسرتبط بسا آیسات     آیات نمبیّی نحو اشارت، به به یا صراحت به
توان گفت از این منظر، همۀ روایات، روایست تفسسیری محسسو      و می استی ریتفس
 شود.     می

 های شناخت شناسی و گونه . گونه5ـ۱
های گوناگون به آیسات نظسر داشسته و در تفسسیر      از زاویه روایات پیامبر و اهل بیت

روایسات تفسسیری بسه     های مختلفی را بر عهده دارند. بسه بیسان دیگسر،    آیات قرآن نقش
 هایی که ائمسه ا هسار   اعتبارات گوناگونی قابل تقسیم است. گاهی به اعتبار موقعیت

ای از قسرآن،   هایی چون مقام احتجساج، اسستدالل بسه آیسه     شدند، موقعیت در آن واقع می
پاسخ اقناعی به مخا ب، برداشت اقتباسی از آیه و گاهی هم در مقام بیان معانی بطنسی  

گیسری از تمثیسل،    ها در بهره بیان مصادیق آیات و گاهی به اعتبار روش بیانی آنآیات یا 
های مختلفسی   ها. در هریک از این اعتبارات، روایات تفسیری به گونه استعاره و جز این

هسای تفسسیری،    ها و  بق تقسسیمات مختلسف از گونسه    شوند. با بررسی گونه تقسیم می
 اص خود را دارد.  شود که هر گونه، کارکرد خ مشخص می
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دهسد، گونسۀ شسناختی     نوع معرفتی را که یک گزارۀ روایسی از محسوری از آیسه مسی    
شسود.   گذاری می نامیم و هر گونۀ شناختی با عنوانی متناسب با آن معرفت روایی نام می
شناسی یعنی تبیین نوع معرفت و شناختی کسه روایست دربسارۀ کلمسه، ترکیسب یسا        گونه
هسا گونسۀ    دهد و هریک از انواع این معرفست  ها ارائه می یا سوره ای از آیات قرآن جمله

شناسی تالشی معرفت شناسسانه اسست کسه     شود به دیگر سخن گونه شناختی نامیده می
 است. « گونۀ شناختی»نتیجۀ حاصل از این تالش، 

 . شیوۀ تقسیم ثنایی6ـ۱
شیوۀ این تقسیم  بندی ثنایی است که های شناخت در مقالۀ حاضر بر اساس تقسیم گونه

 شود. و چند اصطالح مرتبط با تقسیم توضیح داده می
هسا   یک از اموری کسه شسیء بسه آن   گویند و هر شود مقسم می به شیئی که تقسیم می

شودی مسثال    قسم است و اگر با اقسام دیگر مقایسه گردد قسیم نامیده می ،شود منقسم می
ال علسم، مقسسم اسست و تصسور و     شود. در ایسن مثس   علم به تصور و تصدیق تقسیم می

تصدیق اقسام، همچنین تصور قسیم تصدیق است. باید دقت کرد کسه تقسسیم تنهسا در    
صورتی صحیح است که هریک از اقسام با اقسام دیگر مباین باشد و اقسام در یکدیگر 

 وارد نشوند و یکی بر مصادیق دیگری صدق نکند.
شود. و نفسی و   نفی و اثبات تقسیم می در شیوۀ تقسیم ثنایی شیء از راه دوران بین»

اثبات، نقیض یکدیگرند و لذا ارتفاعشان با هم محال استی یعنی قسم سسومی نسدارد و   
دهنسد. بنسابراین    باشدی یعنی مجموعا  یک قسم را تشکیل نمسی  نیز اجتماعشان محال می

د چنین تقسیمی حتما  ثنایی ]= دوتایی[ خواهسد بسودی یعنسی بسیش از دو قسسم نخواهس      
توان  باشد... این تقسیم را می داشتی و ناگزیر حاصر بوده و جامع افراد و مانع اغیار می

همچنان ادامه داد. بدین نحو که  رف نفی یا اثبات یسا هسر دو را بسه دو  سرف نفسی و      
توان مقسسم قسرار داد و آن    آمده را نیز می دست اثبات تقسیم نمود. و هریک از ا راف به

  (1۳3، ص1، ج1375مظفر، «)و اثبات تقسیم کرد. را به دو  رف نفی
 های شناخت بر اساس تقسیم ثنایی انواع گونه .2

. بیانگر مسدلولی  1هر گزارۀ روایی در ارتباط با محوری از آیه از دو حال خارج نیست: 
هسایی کسه بیسانگر     . بیانگر مدلولی از الفاظ آیه نیست. گسزاره 2از مدلول الفاظ آیه است. 
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شود: السف. مسرتبط    های معنای آیه نیست، خود به دو بخش تقسیم می اللتمدلولی از د

هسای فراوانسی دارد. شسرح بسا روش      نهیم و زیرشساخه  با آیه است که نام آن را شرح می
های شرح با ادامۀ استقرا در حسال توسسعه    شود. تعداد گونه بندی می استقرای تام تقسیم

شناسی نشود، دفتر تعداد اسسامی   رح گونهاست و تا زمانی که آخرین روایت از قسم ش
شود. با بررسی بیش از چند هزار روایت تفسیری که تاکنون انجسام   این بخش بسته نمی

، بیسان آثسار   بیان علت، بیان نتیجسه  گیرد: های شرح در عناوین زیر جای می گرفته، گونه
، آیه یا سورههای  فًیلتشان نزول، )نیآعلوم قربیان حکم شرعی، مباحث وضعی آیه، 

.  . گزارۀ روایی مسرتبط بسا آیسه    قرائات قرآنی، مکی و مدنی بودن سور( تحذیر، اغراء
اصطالح از با  الکالم  دلیل تناسب با موضوعی از آیه بیان شده است و به نیست، اما به

نسامیم. دو   مسی « متناسب با کسالم »آورد( است. این گونه را  یجر الکالم)سخن، سخن می
ای مستقل اسست و   ه در رابطه با مدلول الفاظ نیست، نیازمند تبیین در مقالهقسم اخیر ک

های شناختی که بیسانگر مسدلولی از الفساظ آیسه اسست، بیسان        لذا در این مقاله فقط گونه
 شود.  می

 
 . مدالیل کالم۱ـ2

. گاهی مسدلول کسالم بیسان    1شود:  های هر کالم به دو بخش تقسیم می مدالیل یا داللت
. گاهی بیان معنا نیست که از آن به 2شودی  ت که از آن به بیان معنای کالم بیان میمعناس

شسود. قسسم اول خسود بسه دو قسسم منطسوق و        بیان مصداق یا مصادیق مدلول تعبیر می
 تقسیم است. غیرمنطوق قابل
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 . منطوق۱ـ۱ـ2

معنسا نطسق   شود: متکلم به این  ای است که در عرف گفته می گونه گاهی معنای جمله به
تواند آن را انکار کند و بگویسد مسن چنسین چیسزی      ای که متکلم نمی گونه کرده است به

معنایی کسه مستکلم بسدان نطسق     « إذا جاء  زیدٌ فأکرمه»امی مثال  اگر متکلم بگوید:  نگفته
تواند از آن بگریزد، وجو  اکسرام زیسد در هنگسام آمسدن اوسست. توضسیح        کرده و نمی

عنایی است که لفظ حامل آن معنا و قالب آن است و لفظ برآن معنا بیشتر آنکه منطوق م
کالم اینکه منطسوق معنسایی    ( جان24۱و  247، ص1ج، 13۳۳سبحانی، کند.) داللت می

تسوان بسه دو بخسش     شود. منطسوق را مسی   است که مستقیما  از الفاظ عبارات دریافت می
 منطوق لغوی و منطوق اصطالحی تقسیم کرد.

   وق لغوی. منط۱ـ۱ـ۱ـ2

معنایی است که واضع اولیۀ زبان به کلمه یا ترکیب یا جملسه داده اسستی یعنسی وضسع     
اولیۀ)اعم از تعیینی یا تعینی( معنا در آغاز یک زبان رخ داده و یا عامۀ اهل یک زبسان از  

کنند. منطوق لغوی به سه بخش معنای واژگسانی، صسرفی و    یک واژه یا ترکیب اراده می
 م است.نحوی قابل تقسی

 الف. معنای واژگانی 

منظور از معنای واژگانی بیان معنای ماده یا ریشۀ هر واژه است. توضیح آنکه اسماء و 
اند: یکی حروف اصلی واژه که در اوزان مختلسف اسسم و    افعال از دو بخش تشکیل شده

که در تمام « ض، ر،  »فعل، تمام آن حروف یا اغلب آن حروف اصلی وجود دارد مانند 
شده از این حروف مانند ضر ، یًر ، ضار ، مًرو ، و... این  اسماء و افعال ساخته

گیرد و ضمن  هایی که این حروف در آن قرار می حروف وجود دارد و دوم اوزان یا قالب
دهند. از معنایی که در  حفظ معنای اصلی حروف، داللت اسمی یا فعلی به این حروف می

شسود و   معنای واژگانی تعبیسر مسی   شود به اصلی اراده می ها ازحروف ضمن تمام این قالب
شود. به بیان  گذاری می آید، معنای صرفی نام وسیلۀ قالب و وزن به دست می معنایی که به

 شود: دیگر، معنای واژگانی یعنی معنای مادۀ کلمات که در قالب صرفی ریخته می

 «الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اللَّهِ بِسْمِ»: 1مثال 
دربارۀ معنای بسم  ن حسن بن فًال به نقل از پدرش گفت: از امام رضاعلی ب
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گوید این است که من خسودم را   اهلل پرسیدم فرمودند: معنای سخن کسی که بسم اهلل می

ای از سمات پروردگار و آن عبادت است گفتم معنای سمه  کنم بر سمه گذاری می نشانه
 (22۱، صق13۱۳فرمود: عالمت و نشان.)ابن بابویه، چیست؟ 
 گسذاری کسردنی    . وسم: داغ گذاشتن، مهر نهادن، نشسان 1دانیم اسم دو ریشه داد:  می
. روایت فوق نسبت به آیه بیانگر معنای واژگانی استی چراکسه  رفعت و بلندی. سمو: 2

 در این روایت معنای مادۀ واژه اسم بیان شده است.

َ و»دربارۀ این قول خسدا   کاظمکند که از امام  حسین بن بشار روایت می: 2مثال 
( سؤال پرسیدم، فرمود: مراد از نسسل، ذریسه و حسر ،    217)بقره: « یهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ

 (111، ص1ق، ج13۳1کشت و زرع است.)عیاشی، 
:  ء و انسسالله. و النسسل   النون و السین و الالم أصل صحیح یدل على سل شسی :  نسل
( أنّ األصل الواحسد فسی   421، ص5، ج ق 1414دته)ابن فارس، من وال  ینسل  الولد. ألنه

من مصادیقه: التولّد من الحیسوان و   . وء و حصول جریان المادّة: هو خروج من متن شی
اهلل جسسوادی آملسسی ایسسن روایسست را  (آیسست11۱، ص12، ج ش136۳االنسان.)مصسطفوی،  
نسسل،  »آنجسایی کسه    از ( امسا 22۳، ص11، ج13۳5کند.)جوادی آملی،  مصداق بیان می

بیان یکی از اقسام  مصداق که اند، بیان معنا است. درحالی مترادف« حر ، زرع»و « ذریه
 یک مفهوم کلی است و تبیین آن در جای خود آمده است.

ممکن است این سؤال در اذهان به وجود بیاید که مخا سب ائمسه، عسر  بودنسد و     
و ائمسه معنسای لغسوی واژه را بسرای     چگونه ممکن است که عر  معانی قرآن را نداند 
  قَوْمِه ِ   وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إاِلَّ بِلِسانِ»عر  تبیین کند. در پاسخ باید گفت بر اساس آیۀ 

( نازل شده است. لسذا  قرآن به زبان قوم پیامبر)مردم مکه و مدینه (4ابراهیم: «)... لِیبَیّنَ لَهُم
ای در قسرآن را   ق داشستند کسه معنسای لغسوی واژه    های دیگر در عصر ائمه حس مردم شهر

دلیل تحول زبان  معنای برخی لغات سؤال کنند. نیز بهۀ ندانند و از امام عصر خود دربار
ای ممکن است دلیسل پرسسش از معصسوم     در گذر زمان و تغییر یا فراموشی معنای واژه

 دربارۀ معنای لغتی از آیۀ قرآن باشد.

 ب. معنای صرفی 

ژه همواره در قالب یا صسورت و یسا یسک وزن و آهنس  خسود را نشسان        مادۀ هر وا
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گسردد. لسذا    ها و یا اوزان در دانش صرف تبیین می ها و صورت دهد. معانی این قالب می
ها  دار بیان معنای ریشه و یا مادۀ واژگان زبان نیست، بلکه معانی وزن دانش صرف عهده

کند. در برخی روایات، معنای وزن یا قالسب یسک    ان میهای افعال و اسماء را بی و قالب
 واژۀ قرآنی بیان شده است. 

بِصِسفَةٍ    خَساصٌ   اسْسمٌ   الرَّحْمَنُ  وَ عَنِ الصَّادِقِ ع«: و الرَّحِیمُ  الرَّحْمَنُ». ذیل آیۀ 1مثال 
ی عروسسی حسویزی،   317، صق1415، کفعمىخَاصَّسة.)  عَامَّةٍ وَ الرَّحِیمُ اسْمٌ عَامٌّ بِصِسفَةٍ 

« السرحمن »کندی چراکسه   این روایت معنای وزن فعالن را بیان می (14، ص1 ، جق1415
کنسد. کثسرت نیسز از ایسن قسسمت       بر وزن فعالن هست و این وزن داللت بر کثرت می
، ویژگی «صفت عام»شود. چون عبارت  روایت که الرحمن، صفت عام است حاصل می

 کند. زگو میکثیر الرحمه بودن را با
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّ ِ أَنْداداً یحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّ ِ وَ الَّذینَ آمَنُوا أَشَهدُّ  : »2مثال 
ُُهوا إِْ  یهرَوَْن الَْعهذاَب أَنَّ الُْةهوَِل لِلَّهِ  ًَُیعهًا َو أَنَّ          حُبًّا لِلَّ ِ اللَّه َ شَهدیدُ   َو لَْو یرَى الَّهذیَن َََل

گزینند  (ی و برخى از مردم، در برابر خدا، همانندهایى ]براى او[ برمى165بقره: .«)الْعَذابِ
اند، بسه خسدا    دارندی ولى کسانى که ایمان آورده ها را چون دوستى خدا دوست مى و آن

ا آمَنَ الْمُؤْمِنُونَ، وَ قَبِلَ وَلَایسةَ  قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّ  محبت بیشترى دارند... . قَالَ الْإِمَامُ ع:
یا مُحَمَّسدُ مَسنْ یتَّخِسذُ مِسنْ       وَ مِنَ النَّاسِ  مُحَمَّدٍ وَ عَلِی ع الْعَاقِلُونَ، وَ صَدَّ عَنْهَا الْمُعَانِدُونَ

یحِبُّسونَ تِلْسکَ الْأَنْسدَادَ مِسنَ       لَّهِدُونِ اللَّهِ أَنْدادا  أَعْدَاءً یجْعَلُونَهُمْ لِلَّهِ أَمْثَال ا یحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ ال
مَسعَ اللَّسهِ، لِسأَنَّ     مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَّخِذِینَ الْأَنْدَادَ  وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ  الْأَصْنَامِ کَحُبِّهِمْ لِلَّهِ

ق،  ،141۱حسسن بسن علسى   [...) ]بِسهِ الْمُؤْمِنِینَ یرَوْنَ الرُّبُوبِیةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَسا یشْسرِکُونَ   
فرمود: وقتى مؤمنان ایمسان آوردنسد و خردمنسدان والیست محمسد و       ( امام57۳ص
را پذیرفتند و دشسمنان نپذیرفتنسد. خسدا فرمسود یسا محمسد بعًسى از مسردم،          على

هسا   کنند که دشسمن خداسست و بسه آن    معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخا  مى
دارند و مؤمنان محبتشان به خسدا   ها را مانند خدا دوست مى دهند و آن مرتبۀ خدایى مى

دهند)به عبسارت   بیشتر است از محبت این کسانی که با خدا معبودهای دیگری قرار می
هسا   دیگر، مؤمنان محبتشان به خدا بیشتر از محبت مشرکان به خداوند اسست(. زیسرا آن  

ورزند. این روایت معنسای صسرفی    شر  نمیدادند و  مقام ربوبیت را فقط برای خدا مى
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أَشَسدُّ  » ۀدر آیه، جملس « مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَّخِذِینَ الْأَنْدَادَ»کند زیرا با جملۀ محذوف  را بیان می
شسود و در اصسطالح زبسان فارسسی از      می« افعل من»تبدیل به« افعل تفًیل»از « حُبًّا لِلَّهِ

 .شود صفت برترین به صفت برتر تبدیل می
 ج. معنای نحوی

ژگانی و صرفی، بسر معنسای دیگسری در      هریک از اسماء و افعال، عالوه بر معنای وا
کنسد. از ایسن    ه در جملسه تغییسر مسی    ژ جمله داللت دارند که این معنا با تغییر موقعیت وا

منزلۀ معانی ذاتی  کنیم. معانی واژگانی و صرفی به معانی متغیر با نام معانی نحوی یاد می
الیسه و...   ژگان است و معانی نحوی همچون مبتدا، خبر، نائب فاعل، مفعسول، مًساف   او
یابیم بعًا  امامان درصدد  منزلۀ معانی عرضی واژگان هستند. با تأمل در روایات درمی به

 شود. اند که به دو مثال اشاره می بیان معنای نحوی یک واژه یا ترکیب بوده
یوْمَینِ فاَل إِثْسمَ عَلَیسهِ وَ مَسنْ      فَمَنْ تَعَجَّلَ فیأَیامٍ مَعْدُوداتٍ   فی وَ اذْکُرُوا اللَّهَ: »1مثال 

ی و خدا را در روزهایى معین یاد کنیسد، پس    (213بقره: ...«)تَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ عَلَیهِ لِمَنِ اتَّقى
هرک  شتا  کند ]و اعمال را[ در دو روز ]انجام دهد[، گناهى بر او نیسست، و هرکسه   

أخیر کند ]و اعمال را در سه روز انجام دهد[ گناهى بر او نیست. ]ایسن اختیسار[ بسراى    ت
   [ پرهیز کرده باشد... . کسى است که ]از محرمات

گفت: هرک  به زیارت حج یا عمسره بسرود    فرمودند: پدرم می امام جعفرصادق
از مادر متولد شده شود مانند روزی که  که از کبر مبری باشد، گناهان او پا  می درحالی

را « فِی یوْمَینِ فاَل إِثْمَ عَلَی ِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ عَلَیه ِ لَُِهنِ اتَّةه      تَعَجِلَ  فََُنْ»باشد سپ  آیۀ 
ساخت الی نفی جسن  بالسذات بسرای     (252، ص4ق، ج1417کلینی، قرائت فرمودند.)

ساختی قرار گرفته اسست کسه    افادۀ عموم وضع شده، حال در اینجا، الی نفی جن  در
تنهسایی و بسدون در نظسر گسرفتن      بیانگر تخییر است. توضیح اینکه از آیۀ مورد بحث به

شود که تأخیر و تعجیسل در اعمسال حسج اشسکالی      روایت این مطلب به ذهن متبادر می
نداردی زیرا از تقابل دو عمل و نفی اشکال از دو عمل چسه در زبسان فارسسی و چسه در     

شود. بدین معنا که هریک از این دو کار را انجسام   ی، تساوی متبادر به ذهن میزبان عرب
هایت را یسک روزه بخسوانی و چسه     چه درس»بدهی اشکال ندارد. آیه در مثال به جملۀ 

ماندی یعنی تعجیل و تأخیر مباح است. تسا اینجسا    می« ای بخوانی، اشکال ندارد یک هفته
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شسود. بنسابراین فهمیسدیم الی نفسی      وی فهمیده مسی دانسته شد که از ساخت تقابل، تسا
. وقتسی الی نفسی جسن  در    2. معنای اولیۀ آن افادۀ عموم استی 1جن  دو معنا دارد: 

دهد. در روایت فوق امسام درصسددند کسه الی     ساخت تقابل قرار گیرد معنای تخییر می
نسا کسه از ایسن    نفی جن  موجود در آیه را با همان معنای اصلی آن تبیین کنند بدین مع

شود بلکسه ایسن سساخت در آیسۀ مسذکور       ساخت تقابل، تنها تساوی به ذهن متبادر نمی
 همان معنای اولیۀ الی نفی جن  را دارد. روایت زیر مؤید گفتار فوق است. 

بسودم. امسام فرمودنسد:     اسماعیل بن نجیح الرماح گفت: در شبی نزد امام صادق
اعمال را[ در دو روز ]انجام دهد[، گنساهى بسر او   شتا  کند ]و پ  هرک  »درباره آیۀ 

چه « نیست، و هرکه تأخیر کند ]و اعمال را در سه روز انجام دهد[ گناهى بر او نیست.
گویند: هرک  از اهسل مکسه در انجسام     دانیم. امام فرمودند: بله می گویید؟ گفتیم نمی می

تسأخیر اعمسالش را انجسام    عمل تعجیل کند اشکال ندارد و هرک  از اهالی غیر مکه با 
گویند. خسدا فرمسود:    دهد اشکال ندارد.)مختار است( بلکه تنها منظور این نیست که می

پ  هرک  شتا  کند ]و اعمسال را[ در دو روز ]انجسام دهسد[ گنساهى بسر او نیسست،       
حواست باشد هیچ گناهی بر گردن او نیست و هرکه تسأخیر کنسد ]و اعمسال را در سسه     

گناهى بر او نیست. حواست باشد هیچ گناهی بر او نیست. و این برای روز انجام دهد[ 
راوی در ایسن روایست    (523، ص4ق، ج1417کلینی، کسی است که تقوا پیشه کند... .)

کندی یعنی اگسر   شود، بیان می نیز معنای تخییر را که از ساختار مذکور به ذهن متبادر می
م دهند اشکال ندارد و اگر اهسل حًسر)افراد   اهل بادیه)افراد مکی( اعمال را زودتر انجا

فرمایند این تبسادر عسام را    غیرمکی( هم با تأخیر انجام بدهند اشکال ندارد، ولی امام می
گویید بلکه هیچ گناهی بعد از اعمال حسج و   مال  قرار ندهید. چنین نیست که شما می

کند. با توجسه   ی میعمره در نامۀ عمل حاج نیستی یعنی امام جن  گناه را از حاجی نف
 بیان معنای نحوی اسم الی نفی جن  است.  درصددبه آنچه بیان شد، این روایت 

آنسان،   (ی هریسک از 163 :)آل عمران«یعَُْلُونَهُمْ دَرًَاتٌ عِنْدَ اللَّ ِ وَ اللَّ ُ بَصیرٌ بُِا . »2مثال 
 دهند، بیناست.   یک درجه و مقام در پیشگاه خدا هستند و خداوند به آنچه انجام مى

واسطۀ افزایش ایمان، درجاتشان نسزد خسدا بسر     مؤمنان بهفرمود:  حًرت صادق
مؤمنان  کند که ها با هم فرق مى ایمان درجات عرض کردم مگریابد.  یکدیگر برتری می
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هسا را بسراى مسن بیسان      کردم آن عرض .بلهامام فرمود: کنند  برحسب آن تفاضل پیدا مى

برخى از آن پیامبران را بر برخى دیگر برترى بخشیدیم. : »ید تا نیک دریابم، فرمودیفرما
بقسره:  «)از آنان کسى بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعًى از آنان را باال بسرد. 

( و 55اسراء: «)ى برترى بخشیدیم.در حقیقت، بعًى از انبیا را بر بعً»( و فرمود: 253
ایسم و قطعسا  درجسات     ببین چگونه بعًى از آنان را بر بعًى دیگر برتسرى داده » فرمود:

هریک از[ ایشان را نزد خداوند درجاتى »]فرمود:  و( 21همان: «) تر است. آخرت بزرگ
در نسزد   ایمسان  از این آیات معلوم است که درجسات و منسازل   (163 :آل عمران«)است.

( 171، ص66، ج ق1413ی مجلسی، 135، ص1ق، ج13۳1.)عیاشی، خداوند فرق دارند
مؤمنان در درجات هستند. بر اساس این معنسا  . 1از آیۀ مذکور دو معنا ارائه شده است: 

 در تقسدیر داردی یعنسی آنسان در درجسه هسستند.      « فسی »ترکیبی اسست کسه   « هم درجات»
اسست.  « فی»ساس این معنا جمله مذکور بدون حرف . مؤمنان درجه درجه هستند بر ا2

« هسم »انسدی یعنسی    شود که امام معنای دوم را صحیح دانسته مطابق این روایت روشن می
خبر اسست. یعنسی آنسان خودشسان     « فی»تنهایی و بدون تقدیرحرف  به« درجات»مبتدا و 

ها عجسین   با آندرجه هستند نه آنکه در درجه باشند. منظور از آنان ایمانشان هست که 
پ  در این روایت، امسام معنسای نحسوی را بیسان     شده چون ایمان خارج از فرد نیست. 

  اند. فرموده
 . بیان معنای منطوق اصطالحی  2ـ۱ـ۱ـ2

بندی معانی الفاظ به دو بخش معانی لغوی و معسانی اصسطالحی تقسسیم     در یک تقسیم
گردد. مراد از معانی لغوی آن دسته از معانی است که اهل یک زبان برای یک لغست   می

اند، اما معانی اصطالحی آن دسته از معانی اسست کسه    های عمومی وضع کرده در کاربرد
ژه وضع شده است و معمسوال  بسین ایسن     توسط یک گروه یا یک دانش خاص، برای وا
 غلب مشابهتی وجود دارد. معانی اصطالحی و معانی لغوی، تناسب و ا

های  معانی منطوقی اصطالحی یک واژه ممکن است به تعداد علوم مختلف یا گروه
جز معسانی   های قرآن به که برخی واژه اجتماعی یا مذاهب مختلف، متعدد شود. همچنان

لغوی آن در اصطالح مذاهب و مکاتب مختلسف اسسالمی و حتسی غیراسسالمی معسانی      
اندی مانند واژۀ تفسیر یا تأویل. لذا معسانی منطسوقی اصسطالحی     هاصطالحی متعددی یافت
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واژگان به اصطالحی شرعی اعم از شسرع ابسراهیم، موسسی، عیسسی و...، و اصسطالحی      
 .اسالمی قابل تقسیم است
وا وَ قالَتِ الْیهُودُ یدُ اللَّ ِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیدیهِمْ وَ لُعِنُه »مائده، محور  64برای مثال ذیل آیۀ 

بسا سسلیمان المسروزی بعسد از      در مجل  امام رضا در روایت آمده است:« بُِا قالُوا
( بسه  را انکار کسرده بسود: )امسام     که سلیمان آن کالمی  والنی در اثبات بداء درحالی
کنم در این با  شبیه یهود شدی. سلیمان گفت:  سلیمان رو کردند و فرمودند: گمان می

ی «یسدُ اللَّسهِ مَغْلُولَسة      قَالَستْ »اند؟ )امام( فرمودنسد:   برم، یهود چه گفته میاز آن به خدا پناه 
هاى خودشان بسته باد. منظور آنان این است که خدا از کار فسارغ شسده و دیگسر     دست

هاى خودشان بسته بساد. و بسه    دست»کند. پ  خدای متعال فرمود:  چیزی را ایجاد نمی
 (444، ق13۱۳ابن بابویسه،  (.)64)مائده: «ا دور شوند]سزاى[ آنچه گفتند، از رحمت خد

بیسان شسده اسست    « یدُ اللَّسهِ مَغْلُولَسة   »در این روایت معنای مصطلح در میان یهود دربارۀ 
فرماید: اعتقاد یهود بسته بودن دست خدا یا معنای کنایی قسدرت نداشستن    چون امام می

متعال از کار فارغ شده و کسار را   برای انجام کار نیست، بلکه یهود معتقد است خداوند
 واگذار کرده است.

 . اقسام معانی منطوق اصطالحی اسالمی  ۱ـ2ـ۱ـ۱ـ2

پسردازد،   با بررسی روایاتی که به تبیین معانی منطوقی اصسطالحی الفساظ قسرآن مسی    
های مختلفی تقسیم کسرد.   توان با روش تقسیم ثنایی به دسته یابیم این معانی را می درمی

یسابیم عسدول از    که با مقایسۀ معنای لغوی واژه و معنسای اصسطالحی درمسی   بدین سان 
نامیم. اگر بدون  دلیل نقلی است. این قسم را تأویل می دلیل عقلی یا به معنای لغوی یا به

و در صسورتی کسه از معنسای لغسوی      *دلیل عقلی یا نقلی عدول شده باشد، آن را با ن
 نامیم. عدول نشده باشد، آن را بطن می
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 الف. تأویل

از جمله اصطالحات اسالمی که دربارۀ معنای آن اخستالف نظسر جسدی و بسسیاری     
تبیین معنای تأویل در قرآن و روایات و  درصددوجود دارد، واژۀ تأویل است. در اینجا 

اثبات معنای منتخب نیستیم، بلکه به فرایندی که  ی آن از معنسای ظساهری یسک لفسظ     
دهیم. بسه ایسن فراینسد کسه در کسار       شود عنوان تأویل می دلیل عقلی یا نقلی عدول می به

نا  از ایجاد تکثر توان نام دیگری داد، اما برای اجت افتد می تفسیر قرآن فراوان اتفاق می
دلیل اینکه یکی از معانی مسذکور بسرای تأویسل، عسدول از      در اصطالحات دینی و نیز به
دلیل عقلی یا نقلی است، نسام تأویسل را بسرای     ظاهر بهی غیرمعنای ظاهری لفظ به معنای

این فرایند انتخا  کردیم. منظور ما از تأویل در اینجا فرایندی اسست کسه در برخسی از    
که گفتیم در این روایات از  نسبت به تفسیر آیاتی از قرآن رخ داده است و چنان روایات

 شود.  عدول می غیرظاهرمعنای  ظاهر آیه به

. مراد از تأویل در این مقاله این است که 1در تأویل، دو نکته را باید مد نظر داشت: 
کنسد. مخا بسان    از ظاهر آیه عدول کند که گاهی دلیل این عدول را بیان می معصوم

دلیسل عسدول پسی     برند و گاهی مخا بان نیز بسه  دلیل عدول پی می حدیث گاهی خود به
برند، اما چون روایت از معصوم صادر شده، این عدول در تعبدیات پذیرفته اسست.   نمی
. در این موارد باید تشکیل خانوادۀ حدیث داده شود تا مشخص گسردد آیسا در سسایر    2

ظاهری آن عدول شده یا خیر. اگر روایتسی پیسدا شسد کسه معنسای      روایات نیز از معنای 
کرد، دیگر تأویل نیست و این روایت داخل در قسم معنای بطن  ظاهری آیه را تأیید می

شود اما اگر روایتی مبنی بر اثبات ظاهر نبود و فقط روایت یا روایاتی مبنی بسر نفسی    می
 شود.  ظاهر بود تأویل محسو  می

الَّذی خَلَةَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَلٍ وَ ًَعَلَ مِنْها زَوًَْها لِیسْكُنَ إِلَیها فَلَُِها تَغَََّّهاها   هُوَ »: 1مثال 
نَ حََُلَتْ حَُاْلً خَفیفاً فََُرَّتْ بِ ِ فَلَُِا أَثْةَلَتْ دَعَوَا اللَّه َ رَبِهُُها َلهِْنْ آتَیتَنها صهالِحاً لَنَُكهونَنَّ ِمه       

اعسراف:  «)لَ ُ شُرَكاءَ فیُا آتاهُُا فَتَعالَ  اللَّ ُ عَُِا یَّْرِكُونًََعاَل تاهُُا صالِحاً فَلَُِا آ الََّّاكِرینَ *
اوست آن ک  که شما را از نف  واحدى آفریسد، و جفست وى را از آن    (ی1۱1و  1۳۱

[ با او ]حوا[ درآمیخت بساردار شسد، بسارى     پدید آورد تا بدان آرام گیرد. پ  چون ]آدم
بسار شسد، خسدا، پروردگسار      [ گذرانید، و چون سنگین [ با آن ]بار سبک سبک. و ]چندى
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ته عطا کنى قطعا  از سپاسگزاران خسواهیم  [ شایس خود را خواندند که اگر به ما ]فرزندى
[ شایسته داد، در آنچه ]خدا[ به ایشان داده بود، بسراى   و چون به آن دو، ]فرزندى* بود.

 گردانند برتر است. او شریکانى قرار دادند، و خدا از آنچه ]با او[ شریک مى
ستی لذا اساس برخی روایات، مراد از نف  واحده و زوج آن در آیه، آدم و حوا بر

 گردد. ولی با مبنای روایتی، امام رضا به آدم و حوا برمی« جعال»ضمیر الف تثنیه در 
نمایند و مراد از آن را دو صنف  از ظهور این ضمیر در بازگشت به آدم و حوا عدول می

   اند: نث از فرزندان آدم و حوا دانستهمؤمذکر و 
مجل  مأمون حاضر شسدم و   از على بن محمد بن الجهم مروى است که گفت: در

رسول اهلل آیا ایسن    در نزد مأمون بود. مأمون به امام عرض کرد یا ابن حًرت رضا
قول تو نیست که انبیاء معصوم هستند؟ امام فرمودند: بله. مأمون گفت: معنی این سخن 

فرمود: همانسا حسوا   چیست؟ حًرت « فَلَُِا آتاهُُا صالِحاً ًَعاَل لَ ُ شُرَكاءَ فِیُا آتاهُُا»خدا 
براى آدم پانصد شکم اوالد به دنیا آورد و در هر شکم یک پسر و یک دختر بود. آدم و 

[ شایسته عطا کنى، قطعسا  از   تعالى عهد بستند و دعا کردند اگر به ما ]فرزندى حوا با حق
و بسرى از    [ شایسته و صحیح الخلقه سپاسگزاران خواهیم بود. چون به آن دو، ]فرزندى

فساد و عیب داد و آنچه بر ایشان عطا کرد، دو قسم فرزند بود: یک قسم پسر یک قسم 
ها عطا کرده بود، شسریک قسرار    دختر. آن دو گروه و دو صنف در نعماتى که خدا به آن

جا نیاوردند. خداوند برتر اسست از شسرکى    دادند و مانند پدر و مادرشان شکر خدا را به
 . دهم که تو حقیقتا  پسر رسول خسدا هسستى   ت: شهادت مىها ورزیدند مأمون گف که آن

 (1۱6، ص1 ، جش137۳)ابن بابویه، 
یا إِبْلِهیسُ مها   »دربارۀ معنای ید در آیۀ  محمد بن مسلم گوید از امام باقر: 2مثال 

در زبسان  « یسد »( سؤال نمسودم، امسام فرمودنسد:    75 :ص«)مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لُِا خَلَةْتُ بِیدَی
 :ص«)وَ ا ْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ  َا الْأَیدِ»معنای قدرت و نعمت است همچنان که در آیۀ  به عربی
، ق13۱۳ابن بابویسه،  ( به این معناسست.) 47: ذاریات«)وَ السُِاءَ بَنَیناها بِأَیدٍ»( و در آیۀ 17
  یعنی دست عدول شده است.« ید»در این روایت از معنای ظاهری  (153ص

 ب. بطن 
در اینجا معنای اصطالحی بطن نیز هماننسد واژۀ تأویسل یکسی از معسانی مسستفاد از      
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برخی روایات است. به بیان دیگر، مسراد مسا از معنسای بطسن از منظسر برخسی روایسات        

عَنْ فًَُیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَسا جَعْفَسرٍ ع عَسنْ    »نیست.  همچون روایت امام باقر
 ...« فَقَالَ ظَهْسرُهُ تَنْزِیلُسهُ وَ بَطْنُسهُ تَأْوِیلُسه      مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیة  إِلَّا وَ لَهَا ظَهْر  وَ بَطْن هَذِهِ الرِّوَایةِ 
( بلکه مراد بر اسساس داللست برخسی از روایسات دیگسر،      1۱6، ص1، ج ق1414)صفار، 

 بسرای آیسه   غیرظساهر معنایی است که ضمن قبول معنای ظاهر لفسظ، بسه بیسان معنسایی     
کنیم کسه در آن، داللست    پردازد. به عبارت دیگر، روایاتی را مبین بطن آیه قلمداد می می

آیه بر معنای ظاهری آن متوقف نشده است و ضمن عدم رد معنای ظاهر آیه از معنسای  
گردد. بایسد در نظسر    رهنمون می غیرظاهرمعنایی   کند و مخا ب را به ظاهر آیه عبور می

داشت اگرچه در برخی روایات از معنای ظاهر عدول شده است، ایسن عسدول، عسدول    
 غیرظساهر معنسای    معنای واقعی نیست بلکه از با  تأکید و اهتمام و توجه بیشستر بسه   به

استی چراکه نفی معنای ظاهری این آیات بر اساس روایات مسذکور، بسه دالیسل دیگسر     
شسود کسه در ایسن     کن نیست. نیز با تأمل در این روایات این نکته روشسن مسی  قطعا  مم

دهد. بدین ترتیب که بین معنای ظاهر کسه معمسوال     روایات نوعی توسعۀ معنایی رخ می
نوعی از معانی معقول اسست وجسه تشسابهی     معنایی محسوس است و معنای بطن که به

رۀ معنا از محسوس به معقول گسترش دلیل این وجه تشابه است که دای وجود دارد و به
 دهیم: یابد. آنچه را بیان شد در قالب چند مثال توضیح می می

فَلْینْظُهرِ  »دربارۀ این سخن خداوند عزوجل  . زید شحام گوید از امام باقر1مثال 

( سؤال نمودم که منظور از  عام در این آیه چیسست؟ امسام   24 :عب «)طَعامِ ِ  الْإِنْسانُ إِل 
گیسرد، بایسد انسسان بنگسرد از چسه کسسی علسم         ودند: ]مراد[ علمى است کسه فرامسی  فرم
 (51، ص1ق، ج1417گیرد.)کلینی،  فرامی

در این روایت، از معنای ظاهری  عام عبور شده استی یعنی ضمن پذیرش معنسای  
ظاهری  عام که غذای جسم است،  عام به علم تفسیر شده استی چون بسین  عسام و   

شود و علم  دارد، بدین شکل که  عام سبب تقویت و رشد جسم می علم تناسب وجود
شسک، مسراد از ایسن روایست      دهسد. بسی   گردد و جان را رشد مسی  سبب تقویت روح می

تواند نفی نگاه کردن به خورا  و  عام جسم باشدی چراکه نگاه به خورا  جسسم،   نمی
گونه کسه بسه    مانامری ممدوح و سفارش شده است بلکه منظور روایت این است که ه
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شود و حرمت و حلیت، پاکی یا ناپاکی و آثار و خواص غذا باید  غذای جسم توجه می
مورد توجه قرار گیرد، به همین میزان و بلکه بیشتر از این باید بسه غسذای روح و فکسر    

منظسور اهتمسام و تأکیسد بسر معنسای       یعنی دانش و معارفی سودمند توجه شسود. لسذا بسه   
 کند. آیه امام از ظاهر آیه عبور کرده و آن را به غذای روح و فکر تفسیر می غیرظاهر
(ی بدانید که خدا زمسین را  17حدید: «) اعْلَُُوا أَنَّ اللَّ َ یحْی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها...: »2مثال 

 گرداند... پ  از مرگش زنده مى
« کنسد  مرگش زنده مسی خدا زمین را بعد از »دربارۀ این سخن خدا که  امام کاظم
ایسن   سازد، بلکسه مسراد   مى زنده را زمین باران با خداوند که نیست این منظور فرمودند:
 زنده عدل احیاى با زمین و کنند مى احیا را عدل آنان که انگیزد برمى را مردانى است که
 اسست.  روز در زمین سسودمندتر  چهل باران خا ر خدا، از به حدّ یک اجراى و شود مى
این روایت نیز بیان بطن استی زیرا بدون شک معنسای   (174، ص7ق، ج1417کلینی، )

معنای بطنی آیه، یعنی احیساء   توان نفی کرد بلکه هدف تأکید و توجه به ظاهر آیه را نمی
زمین با برانگیختن افرادی جهت اقامۀ عدل و حدود است کسه ایسن در حقیقست سسبب     

ین افراد عالقۀ مشابهت موجود اسست، بسدین   زنده شدن زمین است. چون میان آ  و ا
شوند، یکی جسم زمین و دیگری جان زمسین   نحو که هر دو سبب زنده شدن زمین می

 کند، داللت آیه بر این معنا مشکلی ندارد. را زنده می
مراد زنده شدن زمسین بسا بساران    »خا ر عبارت  نکتۀ قابل توجه این است که نباید به

ن حدیث تأویل است و از ظاهر عدول شده استی زیسرا در  در روایت، گفت ای« نیست
توان گفت آ  موجب زنسده شسدن    اینجا عدول از ظاهر عقال  و نقال  محال است و نمی

  که بیان شد، عدول از ظاهر باید با دلیل عقلی باشد. شود و چنان زمین نمی
 و اقسام آن  . معانی غیرمنطوق2ـ۱ـ2

خارج از چهارچو  منطوق است ولی الزمۀ لفظ اسست.  معنای غیرمنطوق لفظ، معنایی 
معانی غیرمنطوق الفاظ، دارای اقسامی است که برخی از اقسام آن را منطقیسان، استقصسا   

اند. برخی دیگر از اقسام معانی غیرمنطوق را  های التزامی تبیین کرده و ذیل عنوان داللت
 اند. الف تبیین کردهو ذیل عنوان مفهوم موافق و مخ  اصولیان استقصا نموده

توان گفت هنوز بسه یسک اسستقرای کامسل دسست       دربارۀ مدالیل غیرمنطوق کالم می
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صسورت کامسل استقصسا نشسده اسست.       ایمی یعنی انواع مدالیل غیرمنطوق کسالم بسه   نیافته

های ناشی از روابط جانشینی و همنشسینی نیسز از    نگارنده بر این اعتقاد است که داللت
های ناشی از روابط جانشسینی کسه    منطوق کالم است. بخشی از داللتاقسام مدالیل غیر
شود، نیز همان چیزی است که در اصول از آن بسا   شناسی از آن بحث می در دانش زبان

شود. بررسسی تطبیقسی بسین     بحث می« تعلیق حکم بر وصف مشعر علیت است»عنوان 
انسش اصسول، منطسق و    مفهوم، داللت التزامی و روابط همنشسینی و جانشسینی در سسه د   

پردازیم. در ادامسه،    شناسی نیازمند مقالۀ دیگری است که در مجال دیگری به آن می زبان
 گذاریم.  ترین مدالیل غیرمنطوق کالم را بر پایۀ روایات به بررسی می مهم

 . مفهوم۱ـ2ـ۱ـ2

در  کنسد، ولسی   از نگاه اصولیان، مفهوم عبارت است از معنایی که کالم بر آن داللت مسی 
( آن را بسه دو قسسم   246، ص1، جش13۳۳سبحانی، کالم لفظی برای آن نیامده است.)
 اند. مفهوم موافق و مخالف تقسیم کرده

 الف. مفهوم موافق
اگسر  »انسد:   تعریف مفهوم موافق به عبارات مختلف بیان شده اسستی از جملسه گفتسه   

در منطوق باشسد،  حکم موجود در مفهوم، از حیث ایجا  و نفی، همانند حکم موجود 
و « داللست اولویست  »و « لحن الخطسا  »شود. به مفهوم موافق  نامیده می« مفهوم موافق»
فحوی الخطا ، مفهوم موافقی کسه از   (255، ص1، جشود.)همان هم گفته می« فحوی»

که مفهوم آن این « فال تقل لهما افٍ» ریق قیاس اولویت به دست آیدی مانند داللت آیۀ 
( مفساد  1۱3، ص1ش، ج13۳۱اولی زدن آن دو حرام است.)سیو ی،  است که به  ریق

با استناد بسه   برخی روایات بیان مفهوم موافق آیه است از جمله در روایت زیر، امام
 ای از قرآن به بیان مفهوم موافق پرداخته است.  آیه

فرماید:  مائده می 25خداوند در آیۀ »کند:  نقل می جابر ضمن روایتی از امام باقر
[ گفت: پروردگارا، من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم، پ  میان ما و  ]موسى

زمانی که پیامبر این چنسین بگویسد پس  وصسی)او(     میان این قوم نافرمان جدایى بینداز. 
رونسد و او   ه سوی آن مسی معذورتر است. ای جابر، مثل امام مثل کعبه است که)مردم( ب

برای  در این روایت، امام (24۳ص، ق1411، خزاز رازى«)رود. به سوی)مردم( نمی
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کنسد و   اثبات جواز نفرین بر دشمنان ائمه بر اساس مفهوم موافق آیۀ مذکور استدالل می
تواند از خداوند بخواهسد میسان او و مردمسان تبهکسار جسدایی       فرماید اگر موسی می می

 تواند چنین دعایی بنماید. امام به  ریق اولی میافکند، 
 ب. مفهوم مخالف

اند: اگر حکم موجود در جملسه از حیسث ایجسا  و     در تعریف مفهوم مخالف گفته
شسود. در اینکسه    نفی با حکم موجود در منطوق مخالف باشد، مفهوم مخالف نامیده می

ندان اصولی اختالفی نیسست،  مفهوم مخالف دارای اعتبار و قابل استناد است، بین دانشم
اما در اینکه چه جمالتی یا عباراتی و با چه شرایطی دارای مفهوم مخالف هسستند بسین   
اصولین اختالف نظر است. جمالت و عباراتی کسه دربسارۀ مفهسوم داشستن آن بحسث و      

 . عسدد،  5. حصسر،  4. غایست،  3. وصف، 2. شرط، 1اند از:  بررسی به عمل آمده عبارت
 . لقب. 6
تنهایی باعث به وجسود آمسدن    رای مثال اغلب اصولیان بر این اعتقادند که وصف بهب

ای بسر وجسود مفهسوم     گردد مگسر آنکسه قرینسه    مفهوم مخالف در موصوف و صفت نمی
همان گونه که  (221، ص1، ج13۳۳مخالف در قًایای وصفی داللت نماید.)سبحانی، 

الت دارای مفهوم مخالف اسست.  در قراردادهای حقوقی، همۀ قیود موضوعات و محمو
در آیۀ اول سورۀ دهسر  « مذکور»روایت ذیل از جمله روایاتی است که امام برای صفت 

دربارۀ این سخن خدا کسه   حمران گوید: از امام باقرمفهوم مخالف قائل شده است. 
شَیْاً مَذْكُوراً فَةَالَ كَهانَ شَهیْاً وَ لَهمْ      یكُنْ  الدِهْرِ لَمْ  مِنَ  حِینٌ  الْإِنْسانِ  عَلَ   أَت   هَلْ»فرمایسد:   می

، «( آیا زمانى  والنى بر انسان گذشت که چیز قابل ذکرى نبسود 1االنسان: «)یكُنْ مَذْكُوراً
، 1 ، ج ق1371فرمود: شیء بود اما شیء قابل ذکری نبود...)برقی،  سؤال نمودم. امام

 ( 243ص
 های التزامی . داللت2ـ2ـ۱ـ2

های التزامی مدالیلی است خارج از معنایی که لفظ برای آن وضسع   داللتاز آنجا که 
داللت التزامسی بسه بسین و    دهیم.  شده است، آن را ذیل مدالیل غیرمنطوق الفاظ قرار می

غیر بین تقسیم و داللت التزامی بین به داللت التزامی بسین بسالمعنی األخسص و داللست     
  د.شو التزامی بین بالمعنی األعم تقسیم می
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 الف. داللت التزامی بین بالُعنی االخص 

الزمی است کسه تصسور ملسزوم، بسدون نیساز بسه       »معنای اخص  داللت التزامی بین به
( توضسیح  141، ص1، ج1375مظفسر،  «)وسا ت امر دیگری، تصور آن را در پسی دارد. 

ا آن له اما همسراه بس   کند که بیرون از معنای موضوع آنکه گاهی لفظ بر معنایی داللت می
است و همچون یک رفیق مالزم که بیرون از ذات آن است، ولی در کنار آن باشد مانند 

خواست برای  های قدیم. در قدیم اگر کسی از مخا ب می داللت دوات بر قلم در زمان
آورد، در این  کرد و مخا ب فقط دوات را برای او می او دواتی بیاورد و قلم را ذکر نمی

گفت: درخواست دوات برای  لسب قلسم کفایست     ذه کرده و میصورت آمر او را مؤاخ
 ( 64، ص1نامند.)همان، ج کرد. این داللت را داللت التزامی می می

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّ ِ أَنْداداً یحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّ ِ وَ الَّهذینَ آمَنُهوا أَشَهدُّ    »مثال: 

توان بیان  ( برای محور محبت خدا در آیۀ مذکور روایت ذیل را می165بقره: «)... حُبًّا لِلَّ 
کرد. مردى عرض کرد: یا رسول اهلل من شما را دوست دارم، فرمود: خود را بسرای فقسر   

ورام بن أبسی فسراس،   دوست دارم. فرمود: آمادۀ بال باش.) آماده کن. عرض کرد: خدا را 
. آیسۀ ذیسل مؤیسد    بالسست « محبت خسدا »الزمۀ  ( در این روایت،223، ص1 ، جق1411

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَةْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْهأَنْفُسِ وَ   وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بََِّی»همین روایت است. 

َراتِ وَ بََِّّرِ الصِابِرینَ بسه  با توجه به دو آیۀ قبل خطسا   « لنَبْلُوَنَّکُمْ»( کلمۀ 155بقره: «)الثَُّ
مؤمنین است و با سه تأکید)الم تأکید و دو تأکید منسدرج در نسون ثقیلسه( همسراه شسده      

 است. بنابراین الزمۀ دوست داشتن خدا، نزول بال و امتحانات الهی است.
  ب. داللت التزامی بین بالُعنی االعم

معنای الزمی است که تصور آن، همراه با تصسور ]دو[ ملسزوم و تصسور    »این داللت 
آورد. مسثال  دو نصسف چهسار یسا ربسع       دنبال می میان آن دو، جزم به مالزمه را به  نسبت

کنیم، ولی از اینکه آن عدد، نصف عدد چهار یا  هشت است. گاهی عدد دو را تصور می
ورزیم. اما اگر همراه با عدد دو، عدد هشست و نسسبت    ربع عدد هشت است، غفلت می

و جزم خواهیم کسرد کسه دو، ربسع هشست اسست.      ها را نیز تصور کنیم، تصدیق  میان آن
هسا را تصسور کنسیم، یقسین      همچنین اگر همراه با عدد دو، عدد چهار و نسسبت میسان آن  

کلسی نسسبت میسان اعسداد از ایسن دسست         ور بهخواهیم کرد که دو نصف چهار است. 
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 قسسم  از روایتسی  تفسیری، روایات شناسی گونه ( در141، ص1ج، 1375مظفر، «).است
 گسزارۀ  دو بسه  توجه با آن، در که گردد می محسو  اعم معنای به بین التزامی داللت بیان
 الزم وجسود  به باید حتما  گونه در این. شود بیان سومی گزارۀ اند، الزمه دارای که قرآنی
 سسومی  نتیجسۀ  به گزاره دو از صرفا  و نبود برقرار ای مالزمه اگر و داشت توجه و ملزوم
 بسه  کبسری  و صسغری  گسرفتن  قرار هم کنار از که است منطقی استنتاج همان این رسید،
 .رسیم می نتیجه

: در روایت آمده مردى با همسر خود رابطه برقرار کرد و زن پ  از شش ماه 1مثال 
کودکى به دنیا آورد. همسرش این واقعه را برای عثمان بیان کرد و او دسستور رجسم آن   

عثمان وارد شد و ]پس  از آگساهی از مساجرا[ بسه      بر زن را داد. در این هنگام، على
( و 15 :احقاف«)مدت حمل و شیردهی سى ماه است.»فرماید:   عثمان گفت خداوند مى

( ]پ  از 14 :لقمان.«) و از شیر بازگرفتنش  ی دو سال است»فرماید:  در آیۀ دیگری می
مساه  ، عثمان دریافت که حسداقل حمسل شسش    بیان این دو آیه توسط حًرت علی

شود تا اینکه کسی را به نزد آن  است لذا[ گفت: قسم به خدا عثمان مشغول عبادت نمی
( در ایسن  25۳ق، ص1417ابن بطریسق،  زن بفرستد و به دنبسال آن زن را بازگرداندنسد.)  

با کنار هم قرار دادن دو آیه بیان نمودند اقسل مسدت حمسل شسش مساه       روایت، امام
 کور است. است و این سخن الزمۀ دو آیۀ مذ

وَ لْیخْشَ الَّذینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  ُرِّیةً ضِهعافاً خهافُوا عَلَهیهِمْ فَلْیتَّةُهوا اللَّه َ وَ      . »2مثال 
ها یهأْكُلُونَ فهی     لْیةُولُوا قَواْلً سَدیداً *إِنَّ الَّذینَ یأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیتام  بُطُهونِهِمْ نهاراً وَ     َُلُْاً إِنَُّ

 ( 11و  ۱نساء: «)لَوْنَ سَعیراًسَیصْ
)از امسام صسادق یسا حًسرت موسسى بسن       سماعة بسن مهسران، از امسام معصسوم    

( روایت کرده که خداوند در خوردن مال یتیم دو کیفر قرار داده است: یکسى  جعفر
و آنسان  »فرمایسد:   است و دیگری کیفر دنیوى است که خداوند مى  کیفر آخرت که آتش

[ آنان بیم دارند، باید ]از سستم   که اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر ]آینده
پ  باید از خسدا پسروا دارنسد و سسخنى ]بجسا و[ درسست       بر یتیمان مردم نیز[ بترسند. 

یعنى باید بترسد از اینکه پ  از مرگش همان گونه که بسا یتیمسان مسردم رفتسار     « گویند
 در این روایت، امام( 223۱، ص1 ق، ج13۳1کرده، با یتیمانش رفتار کنند.)عیاشی، 
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خداونسد دو عقوبست   آورد کسه   سورۀ نساء این الزمه را به دست مسی  11و  ۱از دو آیۀ 

سورۀ نساء در ایسن روایست نیامسده،     11کند. هرچند آیۀ  برای خوردن مال یتیم ذکر می
مؤید همین سخن اسست کسه مسراد از عقوبست آخسرت،       روایت ذیل از امام صادق

آمدهی کسى که مال یتیمان را به ستم  در کتا  امیر مؤمنان على خوردن آتش است:
زودى وبال این کار را در دنیا در میان نسلش پ  از خود خواهد دیدی زیرا  خورد، به مى

و آنان که اگر فرزندان نساتوانى از خسود بسر جساى بگذارنسد بسر       »خداوند فرموده است: 
  بایسد از خسدا پسروا    [ آنان بیم دارند، باید ]از ستم بر یتیمان مردم نیز[ بترسند. پ ]آینده

( و اما برای آخسرت، خداونسد فرمسوده    ۱نساء: «)دارند و سخنى ]بجا و[ درست گویند.
ایسن نیسست کسه    خورند، جسز   در حقیقت، کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى»است: 

(.)ابسن  11نسساء:  «)زودى در آتشى فروزان درآینسد  برند، و به مىآتشى در شکم خود فرو
 (233ص ،ق1416بابویه، 

 ج. داللت التزامی غیر بین

ای است  گونه الزمی است که در برابر بین قرار داردی یعنی به، التزامی غیر بینداللت 
که تصور الزم و ملزوم و نسبت میان آن دو، بسرای جسزم و یقسین بسه مالزمسه کفایست       

بسه اینکسه    کند بلکه برای اثبات مالزمه نیاز به اقامۀ دلیل و برهان است. مانند حکم نمی
های مثلث برابر با دو زاویۀ قائمه است. یقین به این مالزمه نیازمند برهان هندسی  زاویه

های مثلث و تصور دو زاویۀ قائمه و نسسبت میسان آن دو     است و با صرف تصور زاویه
چیزی را گویند که الزم بودن آن بدیهی اسست و  « بین» ور خالصه  شود. به حاصل نمی

، 1، جش1375باشسد.)نک: مظفسر،    است که الزم بودن آن نظسری مسی   چیزی« غیر بین»
شسود حسال دلیسل را     ( برای غیر بین مال  این است که بدون دلیل فهمیده نمی142ص

 چه معصوم بیان نموده باشد و چه توسط شارحان بیان گردد.
وَ »در آیسۀ  « یسد »دربسارۀ معنسای    مثال: ذیل حدیثی  والنی به نقل از امام جسواد 

فرمایسد: قطسع بایسد از آخسرین مفصسل       ( می2۳مائده: «)سِارِقُ وَ السِارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُُاال
فرماید: سجده باید بسر هفست    می انگشتان باشد و کف دست باقی بماندی زیرا پیامبر

عًو باشد: صورت، دو دست، دو زانو و دو پا. چنانچه دست از مچ یا آرنج قطع شود، 
مسساجد  »ماند تا با آن سجده کند. از  رفی خدا فرموده است:  دستی برای دزد باقی نمی
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( که مراد مساجد همین هفت موضع اسست کسه انسسان بسا آن     1۳ :)جن«از آن خداست
ی 31۱، ص1 ق، ج13۳1کند و آنچه از آن خداست نباید قطسع شود.)عیاشسی،    یسجده م
 بسه  دلیسل  اقامسه  با دوگزاره از بین ( در داللت التزامی غیر5، ص51 ق، ج1413  مجلسی،
أَنَّ الَُْساًِدَ لِلَّ ِ فاَل وَ »سورۀ جن  1۳رسیم. در این نمونه  بق آیۀ  می گزاره دو آن الزمه

َ السِهارِقُ وَ السِهارِقَةُ   و»مائسده   3۳مساجد از آن خداست و  بق آیسۀ  «  ِ أَحَداًتَدْعُوا مَعَ اللَّ

که  دلیل سخن پیامبر باید دست دزد را قطع کرد. از این دو گزاره، به« فَاقْطَعُوا أَیدِیهُُا
ای قطع شود که  گونه آید که دست باید به دست مسجد خداست، این الزمه به دست می

عنوان حسد   سیبی نرسد. این فقط در صورتی ممکن است که انگشتان بهبه مسجد خدا آ
 .عنوان مسجد و حق خداوند باقی بماند سرقت قطع شود و کف دست به

ای پرداختیم کسه ذیسل    هایی که مبین معنای منطوق است، به ذکر گونه با تقسیم گونه
 گیرد، اما بیان معنا نیست و آن مصداق است. منطوق قرار می

 . مصداق 3ه1ه2
شسود، یسا حقیقست چیسزی اسست کسه        مصداق چیزی است که مفهوم بر آن منطبق مسی »

 ( 116، ص1ش، ج1375مظفر، «).شود صورت ذهنی، یعنی مفهوم از آن انتزاع می
. گاه به بیان مصداقی پرداختسه  1بیان مصداق الفاظ قرآن در روایات بر دو قسم است: 

 . بیسان 2 اسست. « تنزیسل »نام ایسن گونسۀ شسناختی،     .شود که سبب نزول آیه بوده است می
در برخسی روایسات بسه ایسن عمسل      شسود.   مصداقی که بعد از نزول آیه برای آیه بیان می

با اسستفاده از روایست بسدان عنسوان      المیزانداده شده است، اما عالمه در « تأویل»عنوان 
اند که با الهام از عالمه ما نیز این روایات که سهم قابل تسوجهی   داده« تطبیق»یا « جری»

 نامیم. اند، جری یا تطبیق می را در روایات به خود اختصاص داده
 «اللَّه ُ رَُُفٌ بِالْعِبهادِ   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّْری نَفْسَ ُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه ِ وَ »مثال شأن نزول: 

(ی و از میان مردم کسى است که جان خود را بسراى  لسب خشسنودى خسدا     217)بقره: 
 [ بندگان مهربان است. فروشد، و خدا نسبت به ]این مى

ق، 1414است) وسسی،   شأن نزول این آیسه بسر اسساس روایتسی، امیرالمسؤمنین     
 شود بر سه گونه است:  ( بیان مصداقی که بعد از نزول برای آیه بیان می545ص

های آیه را  الف. بیان یکی از مصادیق)احد المصادیق(: گاهی روایت یکی از مصداق
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 کند، ولی معنای آیه منحصر در آن مصداق نیست. بیان می

ابسن  «)وَ وُلْدِی ذُرِّیتُه.الْوَسِیلَةَ أَنَا وَسِیلَتُهُ وَ أَنَا   یهِوَ ابْتَغُوا إِلَ  وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ»مثال: 
فرمودنسد: بسه    حًرت امیرالمسؤمنین   (75، ص3 ، ج ق137۱مازندرانی،  شهرآشو 

 یکسی از مصسادیق وسسیله، ائمسه    ام وسیله هسستیم.   وسیله چن  بزنید و من و ذریه
وسیله را فهمیسد: مسثال  مصسادیق دیگسر     توان مصادیق دیگر  هستند. از دیگر روایات می

. مقامی 3. وسیله هر چیزی است که ما را به خدا برساند. 2اند از: صدقه.  وسیله عبارت
 .است دربهشت

 ترین مصداق آیه را بیان کند. ترین و کامل  . اتم المصادیق: یعنی روایت مهم
كَافَّهةً وَ ال    ادْخُلُهوا فِهی السِّهلْمِ    یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا»دربارۀ این قول خدا  امام صادق

اید همگسى در صسلح    اى کسانى که ایمان آورده«) إِنَّ ُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ  تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الََّّیطانِ
هاى شیطان پیسروى نکنیسد کسه او دشسمن آشسکار شماسست(        و آشتى درآیید! و از گام

مصسداق اتسم    (417، ص1ق، ج1417نی، کلی فرمودند: مقصود ورود در والیت ماست.)
 سلم، والیت است.

کند که  ج. مصداق واحد)مصداق انحصاری(: گاه روایت فقط مصداق آیه را بیان می
 های دیگری ندارد. معنای آیه منحصر در آن مورد است و مصداق

منظور از سسبع المثسانی، سسورۀ حمسد اسست.)ابن        بق روایتی از حًرت امیر
 ( مصداق انحصاری سبع المثانی، سورۀ حمد است. 175، ص ش1376بابویه، 

 گاهی مصادیق، افراد یک مفهوم کلی هستند و گاه اقسام یک مفهوم کلی.
هساى خسدا کفسر ورزیسده      آنان به نشسانه »این آیه را تالوت فرمودند:  امام صادق
کشتند. این از آن روى بود که سرکشى نموده، و از حسد   را به ناحق مىبودند و پیامبران 
( آنگاه فرمودند: به خسدا سسوگند پیسامبران را بسا دسست و      61 ه:بقر«)درگذرانیده بودند.

شمشیرهایشان نکشتند اما سخنان آنان را شنیدند و آن سخنان را پراکنده ساختند، پس   
د. در نتیجه هم قتسل صسورت گرفست و هسم     پیامبران را بدان سبب گرفتند و کشته شدن

در این روایت، مصادیق قتل بیان  (371، ص2، جق1417نافرمانى و هم تجاوز.)کلینی، 
واسسطه و   . قتل بسی 2. قتل باواسطه، 1شده استی چراکه قتل از یک نظر دو قسم است: 

اشسکال   تنهسا  بیان قتل باواسطه است. توضیح اینکه انتشار سخنان انبیا نه درصددروایت 
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هایی کسه یهسود از    ندارد بلکه اساسا  وظیفۀ مؤمنان به پیامبران بوده است. بنابراین روایت
واسطۀ انتشار روایات  ای بوده است و یهود به اند، احتماال  تقیه کرده انبیای خود منتشر می

 اند.  شده ای سبب قتل انبیا می تقیه
پردازنسد، بسه روش    شناسی روایاتی که به بیان مدالیل آیسات قسرآن مسی    تا اینجا گونه

شناسی روایاتی را که  کنیم توفیق گونه تقسیم ثنایی به پایان رسید. از خداوند مسئلت می
 پردازند عنایت فرماید.  به بیان توضیح و شرحی دربارۀ آیات می

 شناسی فواید گونه .3
ای از روایسات تفسسیری در رابطسه بسا      معرفتی که هر گزارهشناسی و تشخیص نوع  گونه

کند و فواید مختلفی در بر  دهد، مشکالت متعددی را حل می محوری از آیات قرآن می
 دارد. از جمله:

 . رفع تعارض ظاهری روایات۱ـ3

های روایسی و اخستالف ظساهری ایسن      بخش عمدۀ تعدد و تنوع معانی آیات، در تفسیر
شسود و بعًسا  شسبهۀ تعسارض و      از روایات تفسسیری مالحظسه مسی    معانی که در برخی

شودی زیسرا هریسک    شناسی مرتفع می کند، با گونه اختالف در گفتار معصوم را تداعی می
ای از مراتب معرفتی آیات است و منافساتی بسا یکسدیگر     از آن معانی، در مقام بیان مرتبه

کنندۀ مصادیق مختلف مفهوم کلی  نندارد. برای مثال در مواردی که روایات مختلف بیا
 گردد.  شناسی رفع شبهۀ تعارض و اختالف می یک آیه هستند، با گونه

 مند شدن تفسیر و ضابطه . درک مکتب تفسیری اهل بیت2ـ3

های حاصل از نسبت هر گزارۀ روایی با آیه سبب پی بسردن بسه ایسن     بندی معرفت دسته
انسد و   های معرفتی اهتمام ورزیده در تفسیر به چه گونه شود که اهل بیت مطلب می
ها تأکیسد بیشستری دارنسد؟     ها بیشتر است؟ و بر بیان کدام گونه یک از گونه فراوانی کدام

شود بدین معنا که در تفسیر قرآن چسه   دهی تفسیر می مندی و سامان این منجر به ضابطه
ذیسل عنسوان تفسسیر از هسر دری سسخن      معرفتی را باید دنبال کرد. دردمندانه باید گفت 

شناسی روایات باعث جلوگیری از این اشسکال و موجسب الگسوبرداری از     رود. گونه می
شناسی چند هزار روایت بسر پایسۀ    شود. برای مثال با گونه در این زمینه می اهل بیت

روش مورد بحث در این مقاله مشخص شد در بیان مدالیل آیه)و نسه شسرح آیسه( اهسل     
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پردازند. از این مطلب که عالمه با عنوان جسری   بیشتر به بیان مصادیق آیات می بیت

در تفسسیر آیسات    توان استفاده کرد که مذاق اهل بیت کند، می و تطبیق از آن یاد می
اغلب بیان معانی آیات نیست بلکه جریان بخشیدن به قرآن در مستن وقسایع و اتفاقسات    

بدون تطبیق آن بر متن زندگی فردی و اجتمساعی   زندگی استی چراکه بیان مفاهیم کلی
موجب دور افتادن از تحقق قرآن در عینیت زندگی و مستن حیسات فسردی و اجتمساعی     

 گردد.   می
 . تحقق معنای عدم جدایی قرآن و عترت3ـ3

تسوان گفست  بسق حسدیث      مادامی که بین روایت و آیه هیچ ارتبا ی برقرار نشود، نمی
پذیرندی چراکه در ارتباط نسسبت بسین    گز از یکدیگر جدایی نمیمتواتر ثقلین این دو هر

شناسسی   شسود روایست در راسستای قسرآن اسست. گونسه       آیه و روایت است که معلوم می
 گردد. موجب تبییین نحوۀ ارتباط روایت تفسیری با آیات می

 . شناخت میزان تعداد روایات ذیل هر محور از آیات4ـ3

شود دریابیم  با محور یا محورهایی از آیات قرآن موجب میپیوند دادن هر گزارۀ روایی 
شود بسرای   ذیل هر محور آیات چه تعداد روایت موجود است و این شناخت باعث می
جویی نمسود   محورهایی از آیات که کمتر روایت وجود دارد یا فاقد روایت است، چاره

 دیگری استمداد جست.های  ها از راه و برای آن کندوکاو بیشتری کرد و در تفسیر آن
 . تعمیق معرفت نسبت به قرآن5ـ3

ای از فقه الحدیث دانست. در فقه الحدیث، روایت  مثابۀ شاخه توان به شناسی را می گونه
شسود و در   شود در بررسی متنی، روایت به قسرآن عرضسه مسی    بررسی سندی و متنی می

ی یعنی حمل بر پذیرد صورت تعارض با قرآن در صورت ممکن جمع داللی صورت می
شود. اما در ایسن مرحلسه شسناخت نسوع      عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین می

دهد و نسسبت ایسن معرفست بسا آیسه، بسه بررسسی         معرفتی که روایت از آیه به دست می
ای از فقسه الحسدیث    مثابۀ شاخه شناسی را به توان گونه شود. از این منظر می گذاشته نمی
 دانست. 

 های استدالل         . اثبات حجیت برخی از گونه6ـ3
بر اساس مباحث دانش اصول جمالت شر یه، غاییه و عددیسه آن هسم بسا شسرایطی، و     
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معنای اعسم و   حصر، دارای مفهوم مخالف است. نیز بعًی در حجیت معنای التزامی به
روایات مسواردی  اند. اگر در بررسی  حجیت معنای التزامی غیر بین تردید کرده اغلب در

تسوان گفست    یافت شود و رمز و راز نحوۀ داللت آن بر مفهوم مخالف کشف شود، مسی 
 اند. ائمه برای برخی از مفاهیم، قائل به جحیت آن بوده

 . بی نیازی از تفاسیر دیگر۷ـ3

شناسی روایات است در نهایست   شناخت روش تفسیری اهل بیت که بخشی از آن گونه
نیازی از سایر تفاسسیر   تا چه میزان سبب بی وایات اهل بیتشود دریابیم ر سبب می

نگرنسد امسا چنانچسه همسۀ روایسات       گردد. برخی با نگاه حداقلی به تفاسیر روایی می می
نیازی از برخی تفاسیر شسود و ایسن دسستاوردی نسو در      شناسی شود شاید سبب بی گونه

 عالم تفسیر است.
 نظر اهل بیتنامۀ علوم قرآنی از م . تدوین دانش۸ـ3

بندی روایاتی که مربسوط   شناسی تمامی روایات و تحلیل و دسته تنها با پایان یافتن گونه
نامۀ علوم قرآنسی از منظسر اهسل     توان به تألیف یک دانش به حوزۀ علوم قرآنی است، می

دست یافت و تألیفاتی که بدون بررسی روایات در حوزۀ علوم قرآن از منظسر   بیت
نمسای علسوم قسرآن از     نما و بلکه واقع گیرد، بدون شک آینۀ تمام انجام می اهل بیت

 نیست.  نگاه اهل بیت
 نامۀ لغات قرآن از منظر اهل بیت . تدوین فرهنگ۹ـ3

تسوان واژه   انسد مسی   وری تمام روایاتی که به بیان معنای منطوق لغسوی پرداختسه  آ با جمع
 ات تدوین کرد. ای مبتنی بر معنای لغتی از منظر روای نامه

 . تدوین مباحث زبان شناسی و معناشناسی بر اساس روایات  ۱۱ـ3

های آن در بخش مدالیل روایسات تفسسیری    بندی شناسی روایات تفسیری و تقسیم گونه
همچسون برخسی    شناختی بر پایۀ روایات اهل بیست  تواند به تدوین مباحث زبان می

 .شناسی منجر گردد مباحث منطق، اصول و زبان
 گیری نتیجه

ای از قسرآن نسسبت    بر پایۀ آنچه بیسان شسد، هسیچ روایتسی نیسست مگسر اینکسه بسا آیسه         
سنجی گزارۀ روایی در ارتباط آن با محوری از یک آیه،  شناسانه دارد. از معرفت معرفت
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هسای شسناخت نسام دارد.     هسا گونسه   شود و انسواع ایسن معرفست    شناسی تعبیر می به گونه
مدلولی از مدالیل کالم خداوند داللت دارد و بر اسساس روش   های شناختی که بر گونه

آیسدی    هسای آن بسه شسمار مسی     تقسیم ثنایی تبیین گردید، از نتایج این پژوهش و نوآوری
بندی ثنایی منطقسی ارائسه    های شناخت را بر اساس تقسیم چراکه در سایر مقاالت، گونه

شناسی از  آن شده است. فواید گونه ها و کامل نبودن اند و این باعث تداخل گونه نکرده
انسد از: رفسع تعسارض     مباحث نوآمد در این نوشتار است. برخی از ایسن فوایسد عبسارت   

منسد شسدن تفسسیر روایسی،      ، ضابطهظاهری روایات، در  مکتب تفسیری اهل بیت
شناخت میزان تعداد روایات ذیل هر محور از آیات و فراهم شسدن زمینسۀ پسژوهش در    

ری به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، تعمیق معرفت نسبت به قسرآن  روایات تفسی
نیازی از تفاسیر دیگسر در برخسی مسوارد،     ها، بی و روایات، اثبات حجیت برخی از گونه

نامۀ لغسات قسرآن از    ، تدوین فرهن نامۀ علوم قرآنی از منظر اهل بیت تدوین دانش
 اشناسی بر اساس روایات. شناسی و معن ، تدوین مباحث زبانمنظر اهل بیت

سنجی نوع معرفت روایسات بسا محسوری از آیسه یسا تمسام آیسه،         نیز بر اساس نسبت
ها با روش تقسسیم ثنسایی از    هایی جدید در بخش مدالیل کالم یافت شد. این گونه گونه

 صورت نمودار آورده شده است.  نتایج این پژوهش است که به
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 نوشت: پی
معنای مذکور س در روایات نیامده استی زیرا آن دسته از معانی منطوقی اصطالحی که  * البته با ن س به

دلیل غیرعقلی از ظاهر الفاظ عدول شده است،  در روایات آمده و از معانی ظاهری عدول شده، اگر به
معنای مذکور،  آن معنا چون توسط معصوم بیان شده، خود دلیل شرعی است. لذا باید گفت با ن به

شود.  معصوم بیان میغیر دلیل عقلی است که توسط مدلل بهغیر و غیرظاهرصرفا  آن دسته از معانی 
کنیم. و نه  عنوان یک فرض غیرمجاز تلقی می بنابراین عدول از ظاهر آیه بدون دلیل عقلی نقلی را به

عدول از ظاهر  ت اهل بیتعنوان یک فرض مجازی هرچند در برخی از تفاسیر با نی و نه روایا به
 آیه بدون دلیل عقلی و نقلی وجود دارد. 
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