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1ـ مقدّمه
قرآن کريم حقيقتی متعالی است در لوح محفوظ و کتان مكنون که براي امكان برقراري ارتباط
با انسان از آن مرتبة عالی تنزّل يافته است و در قالب الفاظ و عبارات زبان بشري ريخته شده اسرت
و زبان بشري به علّت نواقص و محدوديّتهايی که دارد نمیتواند گوياي آن معرانی عميرق و عظريم
باشد .برخی از مطالب و حقايق قرآنی در پس پردة ابهام يا اجمال و يا مثل و استعاره بيان شردهانرد.
براي دستيابی به معانی واقعی بايد به وسيلهاي اين حجانها را کنار زد و معناي واقعری را دريافرت.
بنابراين ،شناخت مفاهيم و معانی قرآن ضروري است.
در اسلون منطوق و مفهوم ،خداوند ابتدا معناي مورد نظر خود را که يک معناي کلّی اسرت ،بره
صورت منطوق بيان میفرمايد و آنگاه با روش مفهوم موافق و مخال  ،امري که براي جامعة اسرالمی
مهمّ و حياتی است ،گوشزد می کند که اين امر مخال آن حُكمی است که در منطوق گفته بود و از
اين طريق ،خداوند تمام ابعاد سخن خود را کامل میکند.
با توجّه به بررسیهاي انجام شده ،پيرامون منطوق و مفهوم در قرآن ،تحقيقات جرامعی صرورت
نگرفته است و کتانهاي علوم قرآنی ،علم اصول ،کُتُب بالغت و آياتاألحكرام از جملره اإلتقران فری
علوم قرآن سيوطی ،مباحثی در علوم قررآن از صربحی صرال  ،مبرانی اسرتنباط حقروق اسرالمی از
ابوالحسن محمّدي ،اصرول فقره محمّردرضرا مظفّرر و  ...بره منطروق و مفهروم بره صرورت پراکنرده
پرداخته اند و از محمّدعلی خالديان و سيّدجعفر بوشهري دو مقاله تحت عنوان «منطروق و مفهروم»
در نشريّة کانون وکال منتشر شده که در رابطة با علم اصول اسرت و کمترر بره ترأثير آن در تبيرين
معارف الهی پرداخته شده است .در مقالة حاضر سعی شده که با بهرهگيري از منابع موجود ،اسرلون
منطوق و مفهوم در قرآن در ابعاد مختل و به شكل جامعتري به تصوير کشيده شود.

2ـ معنای لغوی منطوق و مفهوم
«منطوق :يعنی مدلول منطوقی و آننه از محل نطق فهميده میشرود کره در اصرطالح اصرولی،
مقابل «مفهوم» است» (دهخدا ،1372،ج« ،)1289 :2نَطَقَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ نَطْقاً ،و هو مِنْطِيرقٌ بَليرغ»
(فراهيدي1410،ق ،.ج « )144 :5منطروق در اصرل از «نطرق» مشرتق شرده کره در عُررف سرخن
صداهاي جداجدايی است که زبان آن را آشكار میکند و گوشها آن را میشنوند و حفظ مریکننرد»
(راغب اصفهانی1412 ،ق ،.ج« )354 :4الفاء و الهاء و الميم عِلْم الشَّیءِ ،کرذا يقولرون أهرلُ اللّغرة و
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فَهمٌ :قبيلة« .ابنفارس» نيز «مفهوم» را از ريشة «فهم» میداند و آن را علم بره چيرزي معنرا کررده
است و اين معنا را به لغتشناسران نسربت مریدهرد» (ابرنفرارس1404 ،ق ،.ج « )441 :5الفَهْرمُ:
معرفتک الشَّیءِ بال قلب .فَهمَهُ فَهْماً و فَهَماً و فَهامة :عَلِمَه .فهم را علم به چيزي از راه قلبی میدانرد»
(ابن منظور1414 ،ق ،.ج« )354 :10فهم :علم و دانستن« .فَهمَهُ فَهْمراً عَلِمَرهُ وَ عَرَفَرهُ بقَلْبرهِ» و آن
متعلّق به معانی است ،نه ذوات .گويند «فَهمْتُ الكالم» ،ولی «فَهمْتُ الرّجل» صرحي نيسرت ،بلكره
«عَرَفتُ الرَّجُل» درست است (أقرن)» (قَرَشی ،1371 ،ج .)79 :7

3ـ منطوق و مفهوم در اصطالح
«منطوق آن است که لفظ در محلّ نطق و گفترار برر آن داللرت کنرد» (سريوطی ،1380 ،ج :2
« )107در تعري منطوق به نظر رسيده است که تلفّظ آيه به تنهايی روزنهاي اسرت کره مرا را بره
داللت آيه رهنمون میگردد» (صال  .)432 :1379 ،مقصود اصوليون از «منطوق» معنايی است کره
خود لفظ ذاتاً بر آن داللت کند ،آنگونه که لفظ گفته شده آن معنی را حاوي و قالبی براي آن باشد.
بنابراين ،معنی از بان نامگذاري مدلول به اسم دال ،منطوق نام گرفته است يعنری «معنری» را کره
مدلول است به «منطوق» که لفظ دال است نامگذاري کردهاند (مظفّر107 :1371 ،ر.)109
«مفهوم عبارت است از معنايی که در کالم بيان نشده ،ولی با توجّره بره سراختمان ترکيبری آن
فهميده می شود و موضوع آن نيز در جمله ذکر نشده است» (محمّدي ،)69 :1368 ،مفهروم عبرارت
است از «آن مدلول التزامی که بيانگر اين نكته باشد که اگر بعضی از قيدهايی که مدلول مطرابقی را
مقيّد کرده ،از بين رود و مختل گردد ،حُكم منطوق نيز منتفی خواهد شد يعنی انتفاي قيد ،موجب
انتفاي حُكم خواهد بود» (صدر ،1386 ،ج.)100 :2

4ـ اسلوب منطوق
قرآن کريم يک معجزة ادبی است ،به طوري که فصي بودن آن در حدّ اعالي فصاحت و بليرغ و
رسا بودن آن نيز کامل است ،بهطوري که قبل و بعد از ظهور اسالم ،هيچ شعر يا خطبه و کالم عربی
به پاية آن نرسيده ،لذا دانشمندان علوم قرآنی و علم اصول براي درک و فهم حقايق لغوي و شررعی
آيات قرآن ،داللتهايی را که از لفظ دريافرت مریشرود ،برا عنراوين «نرص»« ،ظراهر»« ،مجمرل»،
«مؤوّل» ،مدلول «مطابقی»« ،تضرمّنی»« ،التزامری» ،مردلول «اقتضرا»« ،تنبيره» و «اشراره» ذکرر
کردهاند.
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1ر )4داللت نص
«عبارت از آن لفظ يا عبارت قرآنی است که افادة معنايی کند که غير آن به هيچ وجره محتمرل
نيست و فقط يک معنا را محتمل باشد و بر غير آن منطبق نگردد» (خرّمشاهی« )107 :1377 ،هر
گاه داللت کالم بر معنی مراد طوري واض و آشكار باشد که احتمال معناي ديگري در آن نررود ،آن
را نص گويند» (فت الهی )387 :1389 ،مثال قرآنری...﴿ :فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَةةِ أَیَّـامٍ فِـی
الْحَ ِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ كَامِلَةةٌ( ﴾...البقرره .)196/در تفسرير ايرن آيره آمرده اسرت:
« قربانی حجّ تمتّع ،بدون ترديد و اختالف واجب است ،به نصّ آية کريمه ،ولی اختالف در اين اسرت
که آيا قربانی ،خود يكی از اعمال است يا جبران و فديه میباشد .به عقيدة ما (شريعه) خرود قربرانی
يكی از اعمال مستقلّ حج است و اين آيه راجع به کسی است که قربانی پيدا نكنرد﴿ :فَمَن لَّمْ یَجِدْ
فَصِیَامُ ثَالثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَ ِّ﴾ .لذا حجکننده بايد سه روز در حج ،يعنری روز هفرتم ،هشرتم و نهرم
ذيالحجه را روزه بگيرد ر که ما بر اين عقيده هستيم ر اگر در اوّل دهة ذيالحجّره هرم روزه بگيررد
نيز کرافی اسرت ،ولری اگرر روز هشرتم و نهرم را روزه گرفرت ،يرک روز باقيمانرده را بعرد از «ايّرام
تشريق»1بايد قضا کند و اگر هشتم هم روزه نگرفت بايد پس از «ايّام تشريق»سه روز به دنبرال هرم
روزه بگيرد» (طبرسی ،1360،ج245 :2ر« )244لذا ،اين نصّ قرآنی ،فقط افادة يک معنا میکنرد و
آن «يک دهة کامل» است و امكان ندارد که از الفاظ آيه ،جز تمام روزهاي دهگانره کره آيره نراطق
بدان است و نص در آن است ،احتمال ديگري داده شود .چناننه مالحظه میشرود ،نرصّ و منطروق
قرآنی به تمام معناي آن داللت میکند و داللت آن با معنايش مطابقت حقيقی دارد ،به گونهاي کره
هر معناي ديگري که کمتر از «ده» است ،به نسبت اين آيه ،نوعی مجاز است» (خرّمشراهی،1377 ،
ج.)2162 :2
4ـ )2داللت ظاهر
«هرگاه داللت کالم بر م عناي مراد به آن درجه از وضوح و قطعيّت نرسيده باشد کره دو معنرا از
آن محتمل گردد .در اين صورت ،معناي راج را ظاهر گويند»(فرت اللّهری .)387 :1389 ،بنرابراين،
«ظاهر» معنايی است که از لفظ به ذهن متبادر می شود .حال آنكه از سياق آن معناي ديگري مورد
نظر است و در عبارت آن قرينهاي وجود ندارد که به آن معنا داللرت کنرد .مثرال قرآنری آن چنرين
است...﴿ :وَالَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ( ﴾...البقره« .)222 /بديهی اسرت کره «طهرارت» برر معرانی
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«انقطاع حيض ،غسل و وضو» داللت میکند .امّا داللت آن بر«غسرل» روشرنترر و غالربترر اسرت.
بنابراين« ،غسل و وضو» راج و «انقطاع حيض» مرجوح است» (سيوطی ،1380 ،ج « ،)108 :2لذا
جهت تأييد اين گفته ،نظر مفسّران شيعی را ذکر خواهيم کرد( « :طهر و تطهّرر) هرر دو بره معنری
پاک شدن است ،ولی به قرينة ﴿ ...وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ :ْ...و اگر جُنُب باشيد ،خود را بشروييد
(و غسل کنيد)﴾ (المائده« ،)6/می شود گفت :مراد از «طُهر»« ،انقطاع حيض» و پاک شردن از آن و
مراد از «تطهّر»« ،غسل کردن» است يعنی به آنها نزديک نشويد (مقاربت نكنيد) تا از حريض پراک
شوند» (قرشی ،1371 ،ج .)410 :7
«در قرائت کلمة «يطهّرن» بعضی با تشديد و بعضی بدون تشديد خواندهاند که معناي آن در دو
صورت فرق می کند .اگر بدون تشديد باشد (يَطْهُرْنَ) ،به معناي پاکی و تمام شردن خرون اسرت نره
غسل کردن ،ولی اگر با تشديد خوانده شود (يَطَّهُرْنَ) ،معناي آن غسل کردن میباشد که مذهب مرا
(شيعه) و عقيدة «مجاهد» و «طاووس» بر همين است» (طبرسی ،1360 ،ج .)307 :2
4ـ2ـ )1تفاوت نص با ظاهر
اختالف ميان «نص» با «ظاهر» در اين است که «نص» فقط داراي يک معنا میباشد ،حال آنكه
«ظاهر» چنين نيست به عبارت ديگر ،فرق «نصّ» و «ظاهر» در اين است که معنايی که از «نرص»
استفاده می شود ،مقصود اصلی شارع است ،ولی معنايی که از «ظاهر» بره دسرت مریآيرد ،مقصرود
اصلی شارع نيست ،بلكه آن را به صورت فرعی و جنبی در راستاي زمينهسازي برراي القراي معنراي
اصلی قصد نموده است.
4ـ )3داللت مؤوّل
« آن لفظ قرآنی است که در اثر وجود دليلی از معناي راج منصرف به معنايی ديگر است .پرس
مؤوّل را نمی توان حمل بر ظاهر کرد ،بلكه منصرف به معنايی است که از سياق فهميرده مریشرود»
(خرّمشاهی ،1377 ،ج « )2162 :2زيرا ظاهر آن که محال اسرت ،رجحران عقلری نردارد و معنراي
ديگري که سياق آن را مشخّص می کنرد ،داراي رجحران اسرت ،بره طروري کره گرويی خرود لفرظ
میخواهد همان معنا را گويا شود و بازگو کند» (صال  .)432 :1379 ،مثال قرآنی آن چنرين اسرت:
﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ( ﴾...اإلسراء« .)24 /همانگونه که مالحظه میشود ،منطروق
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اين آيه حمل بر معناي مرجوح شده است يعنی به تواضع و فروتنی و حُسن خلق و رفتار نيكرو .بره
بيان ديگر ،از معناي راج که همان گستردن بال ذُل بر پدر و مادر است و ر محرال اسرت آن را برر
ظاهرش حمل کنيم ر به معناي مرجوح منصرف گشته است و دليل اين امر آنكه محال است انسان
داراي بال باشد» (سيوطی ،1380 ،ج .)108 :2
«کلمة «خفض جناح» (پر و بال گستردن) کنايه اسرت از مبالغره در تواضرع و خضروع زبرانی و
عملی است و اين معنا از همان صحنهاي گرفته شده که جوجه بال و پر خود را باز میکند تا مهرر و
محبّت مادر را تحريک نمايد و او را به فراهم ساختن غذا وادار سازد و از همينروي ،کلمرة جنراح را
مقيّد به ذلّت کرد» (طباطبرائی ،1374 ،ج  .)110 :13در تفسرير نرور آمرده اسرت« :فرزنرد در هرر
موقعيّتی که هست ،بايد متواضع باشد و کماالت خود را به رُخ والدين نكشد ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ﴾ .تواضع در برابر والدين بايد از روي مهر و محبّت باشد ،نه ظاهري و ساختگييا برراي گررفتن
اموال آنان﴿ .وَاخْفِضْ لَهُمَا ...مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ .فرزند بايد نسبت به پدر مرادر هرم متواضرع باشرد ،هرم
برايشان از خداوند رحمت بخواهد» (قرائتی ،1383 ،ج .)43 :7
4ـ )4داللت مجمل
گاهی لفظ به طور مساوي و مشترک بر دو معناي حقيقی يا يک معناي حقيقری و يرک معنراي
مجازي داللت میکند و حمل لفظ بر هر دو معنا نيز صحي میباشد .اين نوع لفظ را مجمل خوانند
و ما مجاز هستيم آيه را به هر دو معناي آن حمل کنيم ،خواه معتقد به جواز استعمال لفرظ در هرر
دو معناي آن باشيم ،خواه نباشيم زيرا در صورتی که معتقد به جواز استعمال لفظ در هر دو معناي
آن نباشيم ،فرض می گيريم که خداوند با آن لفظ مجمل دو بار به مخاطب خود خطان و در مرتبرة
اوّل ،يک معنا را و در مرتبة دوم ،معناي ديگر را قصد کررده اسرت .مثرال قرآنری آن چنرين اسرت:
«...وَالَ يُضَآرَّ کَاتِبٌ وَالَ شَهيدٌ( »...البقره« )282 /در اين آيه فعل «الَيُضَارَّ» مشرترک ميران دو صريغة
معلوم و مجهول و محتمِل هر دو معناست .در صورت نخست ،معناي آيه اين است که کاتب و شاهد
به صاحب حق ضرر نرسانند و برخالف حقّ کاتب کتابت نكند و شاهد شرهادت ندهرد و در صرورت
دوم ،معناي آيه اين است که صاحب حق (طرفين معامله) به کاتب و شاهد ضررر نزننرد يعنری بره
گونهاي اين دو را وادار به کتابت و شهادت نكنند که به آنها ضرر بخورد مثالً در اوج کرار و فعّاليّرت
کاتب و شاهد از آنان درخواست نكنند که به کارشان رسيدگی کنند و در نتيجره ،از کرار خرود براز
مانند و يا اگر دعوت کردند ،حقّالكتابه و حقّالشّهاده ب ردازند» (سيوطی ،1380 ،ج.)190 :2
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نمودار زير بيانکنندة توضيحات ارائه شده است:
لفظی که متضمّن معنایی است

معنای دیگری میپذیرد

معنای دیگری نمیپذیرد

داللتش بر معنای دوم راجح

داللتش بر معنای دوم راجح نیست

است
(ظاهر)

(نص)
محکم

داللتش بر معنای دوم

داللتش بر معنای دوم

مساوی نیست

مساوی است

مؤوّل

مجمل
متشابه

4ـ )5منطوق صریح (مدلول مطابقی ،تضمّنی ،التزامی)
4ـ5ـ )1داللت مطابقی
«داللت لفظ بر تمام مفاد موضوعٌله را داللت مطابقی گويند .بسياري از الفاظ قرآن کرريم داراي
داللت مطابقی است مثالً مفهوم آية شريفة ﴿...أَهْلَکْنَاهُمْ إِنَّهُمْ کَانُوا مُجْرِمِینَ﴾ (الدّخان ،)37 /به
داللت مطابقی آن است که ما همة ايشان را بدان دليل که گنهكار بودند ،نابود کرديم.
4ـ5ـ )2داللت تضمّنی
داللت لفظ بر يک قسمت از موضوعٌ له را داللت تضمّنی گويند مثالً در آية شرريفه ﴿یَـا أَیُّهَـا
الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ :اى کسانى که ايمان آوردهايد! چررا سرخنى مرىگوييرد کره
عمل نمىکنيد؟!» (الصّ « )2/از آن رو که لفظ «الَّذِينَ آمَنُواْ» بر جزء معناي خود يعنی کسانی کره
گفتارشان مطابق کردارشان نيست ،داللت دارد ،به آن داللت تضمّنی میگويند» (محمّردي:1368 ،
.)66
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4ـ5ـ )3داللت التزامی
«داللت لفظ را بر معنايی که از موضوعٌ له خارج بوده ،امّا ارتباط و مالزمة برين موضروعٌلره و آن
معنی برقرار است ،داللت التزامی گويند مثالً در آية شريفة ﴿...مَا کَانُواْ یَسْـتَطِیعُونَ السَّـمْعَ﴾...
(هود )20/از آن رو که همة آدميان ر به استثناي کَران ر استطاعت شرنيدن را دارنرد ،امّرا بعضری از
ايشان نمیتوانند ر پس از شنيدن ر آن را ب ذيرند ،میگويند« :سمع به الزمرة معنراي خرود ،يعنری
قبول ،داللت دارد» (پهلوان .)95 :1380 ،بنابراين ،معنايی که فوراً از کالم فهميده میشود ،اگرر برر
تمام و کُلّ لفظ داللت کند ،آن را «داللت مطرابقی» و اگرر جرزء کروچكی از کرالم را شرامل شرود،
«داللت تضمّنی» میگويند (ر.ک واليی206 :1377 ،ر.)205

4ـ )6منطوق غیرصریح(داللت اقتضاء ،داللت تنبیه ،داللت اشاره)
1ـ4ـ )6داللت اقتضاء
«هر گاه د ر يک جملة خبري ،صدق و راستی گفتار يا در يک جملة انشرايی ،صرحّت و درسرتی
آن مقتضی و مستلزم تقدير گرفتن کلمهاي باشد ،آن را داللت اقتضراء گوينرد مرثالً« :ال ضَررَرَ وَ ال
ضَرارَ فِی الْإسْالم :ضرر و ضرر رساندن در اسالم نيست» .چه صدق اين کالم متوقّ است برر اينكره
«احكام و آثار شرعيّه» در تقدير گرفته شود تا در حقيقت اينها نفی شده باشند زيررا قطعراً ضررر و
ضرار در ميان مسلمانان وجود دارد .بنابراين ،نفی ضرر به اعتبار نفی آثار شرعی و احكرام آن اسرت.
مثال ديگر﴿ :وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ( ﴾...يوس  .)82/میدانيم که از «قریة :دِه» نمریتروان سرؤال و پرسرش
نمود و براي درستی کالم ناچار بايد کلمة «أهل» را تقدير گرفت .اين چيزي اسرت کره خرود کرالم
اقتضاء دارد که بدين ترتيب ،از بان «حذف مضاف» می شود .بايد توجّه داشت که داللت اقتضراء در
عين حالی که از داللتهاي التزامی است ،مقصود متكلّم نيز میباشد و اين معنا بره خروبی از مثرال
زير که از بان داللت اقتضاء شمرده شده ،روشن میشود« :إشْتَر بمالِی هذِهِ طَعامَاً لِنَفْسِرکَ :برا ايرن
مال من براي خودت غذايی بخر» زيرا فقها (شهيد ثانی ،مسالک ،احياي موات) مریگوينرد در ايرن
مورد بايد مقصود متكلّم اين باشد که يا اين مال را به تو میبخشم يا قرض مریدهرم و آن مرال بره
نحوي به مخاطب منتقل میشود تا او بتوانرد برراي خرودش برا آن چيرزي بخررد» (مظفّرر:1371 ،
109ر.)107
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2ـ4ـ )6داللت تنبیه
«عبارت از اين است که کالم داراي داراي قيدي است و به نظر مریرسرد آن قيرد ،علّرت حُكرم
است وگرنه نبايد ذکر شود به عبارت ديگر ،هرگاه حُكمی بر وص و علّتی مترتّب باشد ،به گونرهاي
که علّت آن حُكم همان وص تشخيص داده شرود ،بره آن داللرت تنبيره و ايمراء گوينرد» (واليری،
 )206 :1377مانند اين حديث نبوي« :ال يَقْضَی الْقاضِیَ بَيْنَ إثْنَين وَ هُوَ غَضْربَانٌ :قاضری نبايرد در
حال عصبانيّت حُكرم دهرد» (محمّردي ريشرهري ،1377 ،ج .)4958 :10از ايرن عبرارت فهميرده
می شود که علّت حُكم نكردن ،خشم و عصبانيّت است .اين داللت همنون داللرت اقتضراء اسرت .در
اين جهت که قصد (شدن داللت) عرفاً در آن ،شرط است ،لكن با اين فرق که صدق يا صحّت کرالم
بر آن متوقّ نيست و تنها با «سياق کالم»2است که قطع به اراده شدن آن «الزم» حاصل میشرود
يا اراده نشدن آن بعيد به شمار میرود (برازش ،بیتا ،ج .)844 :2

3ـ4ـ )6داللت اشاره
« هر گاه متكلّم براي بيان مقصود خود کالمی را ادا نمايد که آن کالم عقالً افادة معناي ديگرري
نيز داشته باشد ،اين نوع افاده و داللت را ،داللت اشارهاي نامنرد﴿ :شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنـزِلَ فِیـهِ
الْقُرْآنُ :...ماهِ رمضان ماهى است که قرآن در آن فروفرستاده شده است( ﴾...البقره .)185/نيرز آيرة
ديگر میفرمايد﴿ :إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ :ما آن [= قرآن] را در شب قدر نازل کرديم﴾ (القدر.)1/
الزمة جمع دو آيه اين است که شب قدر [قطعاً] در ماه رمضان میباشد» (محمّدي.)67 :1368 ،

4ـ4ـ )6تفاوت داللت اقتضاء و تنبیه و اشاره
مدلول سياقی در دليل اشاره مقصود متكلّم نيست و در دليل تنبيه و اقتضاء مقصرود مریباشرد.
حجّيّت دليل اقتضاء و تنبيه از جهت ظهور ،لفظی است و در دليل اشراره از بران محاسربة عقلری و
داوري خِرَد است زيرا داللت لفظيّة فرع بر ارادة متكلّم اسرت بره عبرارت ديگرر ،داللرت ترابع اراده
است .توجّه به انواع داللت فوق ،معانی و مفاهيم گستردة قرآن کرريم را بره دنبرال دارد و مرا را بره
مفاهيم و معانی ارزشمند اين کتان آسمانی آشنا میسازد.
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 )5اسلوب مفهوم
مفهوم بر دو قِسم است :مفهوم موافق و مفهوم مخال «مفهوم موافق قضيّهاي اسرت کره حُكرم
آن نفياً و اثباتاً موافق حُكم منطوق باشد .مفهوم مخال قضريّهاي اسرت کره حُكرم آن نفيراً و اثباتراً
مخال حُكم منطوق باشد» (قمی ،1378 ،ج  .)171 :1مفهروم موافرق را فحرواي خطران يرا لحرن
خطان و مفهوم مخال را دليل خطان هم میگويند.

1ـ )5اقسام مفهوم موافق
اين مفهوم خود بر دو قِسم است« :گاهی علّت حُكم در مفهوم قويتر و شديدتر از علّت حُكم در
منطوق است ،آن را اصطالحاً قياس اولويّت (فحواي خطران) نامنرد ،لريكن گراهی چنرين نيسرت و
قضيّه يک قياس سادة اصولی يا تمثيل منطقی است« ،لحن خطان» مینامند.

1ـ1ـ )5فحوای خطاب
مفهوم موافقی است که بهتر است در آن به مفهوم حُكم شود نه به منطروق زيررا گراهی علّرت
حُكم در مفهوم قويت ر و شديدتر از علّت حُكم در منطوق است يعنی اگر مفهوم موافرق داللرت برر
مطلبی داشته باشد که به طريق اولی از سخن مفهوم میشود ،بايد در نظر گرفته شود که اصرطالحاً
آن را در علم اصول« ،قياس أولويّت» مینامند .به عنوان مثال ،اگر بگويند« :به گلهرا دسرت نزنيرد»
حُكم مفهوم آن است که چيدن و پايمال کردن گلها حرام است .بنرابراين ،اگرر معنرايی کره از آيره
فهميده می شود ،بر منطوق آن برتري و اولويّت داشته باشرد ،آن را «فحرواي خطران» مریگوينرد»
(محمّدي )75 :1368 ،مانند اين فرمران حرق تعرالی...﴿ :فَـالَ تَقُـل لَّهُمَـا أُفٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَـا﴾...
(اإلسراء« ،)23/منطوق اين آيه همان ﴿...فَالَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَا ﴾...و حُكم منطوق ،همران
تحريم تأفّ و از خود راندن پدر و مادر و چيزهايی مانند آن که اهانت و آزارش از اُف گفتن ر که به
حُكم اين آيه ،حرام است ر شديدتراست .امّا مفهوم اين آيه ،حرمت و نهری از ضررن و شرتم پردر و
مادر است که از آن سخنی به ميان نيامده است» (سيوطی ،بیتا ،ج.)170 :1
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2ـ1ـ )5لحن خطاب
«مفهوم موافقی اس ت که حُكم مفهوم داللت بر معناي ديگري بكند که با حُكم منطروق برابرر و
مساوي باشد» (الحسن1408 ،ق )224:.مانند اين فرمودة حق تعالی﴿ :إِنَّ الَّذِینَ یَـأْکُلُونَ أَمْـوَالَ
الْیَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا﴾ (النّساء .)10/در اين آيه ،خداونرد
خورندة مال يتيم را از آتش جهنّم بيم داده و فرمروده اسرت« :کسرانی کره از امروال يتيمران سرود
می برند و به ناحق و از روي ظلم در ثروت ايشان تصرّف میکنند« »...منظور از أکل مال يتيم تنهرا
خوردن و بلعيدن آن نيست .علّت اينكه از ميان منافع مال ،تنها خوردن را ذکر فرمروده ،ايرن اسرت
که اين فايده غالبتر و مهمتر است و فوايد ديگر تابع آنند .علّت اينكه خروردن مرال يتريم را مقيّرد
ساخته به اينكه ظالمانه باشد ،اين است که گاهی خوردن آن از روي استحقاق و به عنوان اُجرت يرا
قرض میباشد ،چنانکه گذشت و بنا بر ايرن ،ظلرم نيسرت و عيبری نردارد» (طبرسری ،1360،ج :5
41ر« .)38صاحب تفسير الميزان اينگونه بيان کرده است که :از آية مورد بحث به دست میآيد کره
مال خورده شدةيتيم در اين دنيا ،در آخرت به صورت خوردن آتش مجسّم میشرودو شرايد منظرور
آن مفسّر هم که گفته :جملة ﴿إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ بر مبناي حقيقرت اسرت نره مجراز،
همين باشد و اگر مراد او اين باشد ،ديگر اشكالی که بعضی از مفسّران به وي کردهانرد ،وارد نيسرت.
او اشكال کرده که جملة «يَأْکُلُونَ» به قرينة اينكه جملة «سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» بر آن عط شده ،داللت
بر حال دارد زيرا جملة دوم به خاطر حرف «سين» براي «آينده» است ،اگرر اوّلری هرم بره معنراي
حقيقتأکل و براي زمان آينده بود ،بايد حرف «سين» بر سر آن نيز در میآمد ،بلكه بايد مریفرمرود:
﴿سَیَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا﴾ و چون چنين نفرموده ،پس حق ايرن اسرت کره
بگوييم مراد از جملة «يَأْکُلُونَ» معناي مجازي است و میخواهد بفرمايد کسانی کره امروال ايترام را
میخورند ،همانند کسانی هستند که آتش در شكم خود کنند ،اين بود خالصة اشركال آن مفسّرر و
اين خود غفلت از معناي تجسّم اعمال است ،اگر معناي آن را فهميده بود ،اين اشكال را نمریکررد.
امّا اينكه فرمود« :وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» اشاره است به عذان اُخروي و کلمرة «سرعير» يكری از اسرماء
آتش آخرت است و وقتی گفته میشود« :صلی النّار ،يصلی النّار ،صلی و صليا» معنرايش ايرن اسرت
که فالن با آتش سوخت و عذان آن را چشيد» (طباطبائی ،1374 ،ج.)322 :4
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1ـ3ـ )5حجّیّت مفهوم موافق
با توجّه به تبيين مفهوم موافق اکنون می خواهيم بررسی کنيم کره آيرا مفهروم موافرق در برين
دانشمندان حجّت است يا آن را رد کردهاند .از اين رو ،دو نوع مفهروم موافرق را از ديرد دانشرمندان
مورد ارزيابی قرار میدهيم.
« نوع اوّل مفهوم موافق که مشهور است به قياس اولويّت به عقيدة تمام اصوليون حجّرت اسرت،
تنها از «فرقة ظاهري» نقل خالف شده است ،ولی در نحوة حجّيّرت آن بحرث اسرت :گروهری آن را
داللت لفظی و گروه ديگر آن را داللت عقلی و قياس میدانند .نوع دوم مفهوم موافق قياس اصرولی،
فقهی و تمثيل منطقی است و از نوع قياس مستنبطالعلّةمی باشد که در حجّيّت آن بين اصروليون و
به خصوص بين شيعه و سنّی اختالف است» (محمّدي.)73 :1368 ،

2ـ )5اقسام مفهوم مخال
براي مفهوم مخال  ،اصوليون شيعه شش نوع بيان نمودهاند که عبارتند از :مفهوم شرط ،غايرت،
حصر ،وص  ،عدد ،لقب ،زمان ،مكان« .از ميان مفاهيم ياد شده ،مفهوم شرط ،غايت و حصر به نظرر
دانشمندان اصول فقه ،حجّت است و مفاهيم ديگر (مفهوم وص  ،مفهوم لقب ،مفهوم عردد ،مفهروم
زمان ،مفهوم مكان) حجّت نيست» (صادقی.)70 :1386 ،

2ـ1ـ )5تعری

مفهوم شرط

«اگر حُكم با يكی از ادات شرط مانند «إن» و«إذا» وابسته به حصول چيزي شود ،آن را «مفهوم
شرط» میگويند .بدين معنا که مشروط جز با حصول شرط حاصل نمریشرود و اگرر شررط از برين
برود ،مشروط نيز از ميان میرود به عبارت ديگر ،حُكم شرعی ،يعنی «جزا» وجوداً و عدماً دائر مدار
اين شرط باشد تا مادامی که اين شرط وجود دارد ،حُكم هم براي موضوع ،ثابت باشرد و همرين کره
شرط منتفی شد ،حُكم هم منتفی شود» (محمّدي )78 :1368 ،مرثالً« :اگرر درس بخروانی ،قبرول
خواهی شد» .در اين مثال ،شرط قبرولی ،درس خوانردن اسرت کره برا عردم درس خوانردن ،شررط
(قبولی) هم از ميان مریرود و منتفری مریشرود .مثرال قرآنری آن چنرين اسرت...﴿ :إِن تُطِیعُـوهُ
تَهْتَدُوا( ﴾...النّور .)54/منطوق اين جملة شرطيّه اين است که هرگاه انسانها از رسرول اکررم (ص)
اطاعت کنند ،هدايت میيابند و مفهوم اين جملة شرطيّه آن است که انسرانهرا در صرورت اطاعرت
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نكردن از رسول اکرم (ص) گمراه میشوند» (اردبيلی ،بیترا .)482 :نيرز مریفرمايرد...﴿ :وَإِن کُـنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ( ﴾...الطّالق .)6/منطوق اين آيه ،مقتضی وجون انفاق برر زنران براردار
مطلّقه است که مفسّر بزرگ ،طبرسی ،میفرمايد« :به علّت اينكه عدّة آنهرا فقرط بره وضرع حمرل و
زاييدن ايشان منقضی میشود ،خداوند سبحان امر به انفراق و خرجری دادن برر زن مطّلقرة آبسرتن
نموده ،خواه «رجعيه»3باشد و خواه «بائنه»4و قطع شده» (طبرسی ،1360،ج  .)110 :25قَرَشی نيرز
سخنی شبيه مرحوم «طبرسی» دارد» (ر.ک قَرَشی ،1371 ،ج « .)215 :11مفهوم مخال اين آيه،
مقتضی عدم وجود نفقه بر زنان غير حامله است زيرا شرط گذاشتن آبستنی میرساند که برر زنران
مطلّقة غير آبستن انفاق واجب نيست» (خرّمشاهی ،1377 ،ج.)2163 :2

2ـ2ـ )5تعری

مفهوم غایت

«غايت :يعنی نهايت و انتهاي چيزي و «مفهوم غايت» بره ايرن معنرا اسرت کره اگرر حُكمری را
وابسته به حصول غايی سازيم ،در اين صورت ،مابعد آن مخال ماقبل است يعنی جمالت غائيّه بره
وسيلة منطوق خود داللت میکنند بر ثبوت «مُغيّا»5تا زمان حصرول غايرت»(فريض.)246 :1361 ،
قرآن کريممیفرمايد﴿ :قَاتِلُواْ الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالَ بِالْیَوْمِ انخِرِ وَالَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّـهُ
وَرَسُولُهُ وَالَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُـواْ الْجِزْيَةةَ عَـن یَـدٍ وَهُـمْ
صَاغِرُونَ﴾ (التّوبه« .)29/منطوق آيه اين است که جنگ با اهل کتان تا هنگامی که برا خرواري بره
دست خود جزيه دهند ،واجب است .با توجّه به آنكه غايت« ،حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْیَةَ »...پس از ذکر لزوم
قتال با اهل کتان بيان شده ،استفاده می شود که قيد حُكم است و برر اسراس هرر دو مبنرا ،داللرت
می کند که وقتی اهل کتان با خواري به دست خود جزيره دهنرد ،کرارزار برا آنران واجرب نيسرت»
(صادقی.)70 :1386 ،

1ـ2ـ2ـ )5ادات غایت
«ادات غايت عبارت است از دو حرف «إلی» و «حتّی» در عربی و «تا» در فارسی مثالً اينكه در
فارسی گفته میشود« :من از قم تا مشهد مسافرت کردم» (صادقی )72 :1386 ،يرا خداونرد متعرال
میفرمايرد﴿ :فَإِن طَلَّقَهَا فَالَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ( ﴾...البقرره .)230/منطروق
آيه داللت دارد بر اينكه زن بعد از سومين طالق نمیتواند به شروهر سرابق خرود برگرردد و مفهروم
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مخال آن داللت بر اين دارد که بعد از ازدواج با ديگري ،میتواند بعد از طالق ،به همسرر اوّل خرود
بازگردد» (طبرسی ،1360،ج  .)18 :3مثال ديگر...﴿ :ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْـلِ... :...سر س روزه
را تا شب تكميل کنيد( ﴾...البقره .)187/منطوق آية ياد شده ،وجون اتمام روزه از صرب صرادق ترا
درآمدن شب است که در اين صورت ،تقدير آن چنين اسرت﴿ :ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّـیَامَمِنَ الْفَجْـرِ إِلـیَ
الَّیْلِ﴾ و مفهوم مخال آن ،عدم وجون روزه گرفتن در شب میباشد که عالوه بر آن ،میتروان ايرن
نكته را نيز دريافت که اعمالی که در روز بر روزهدار حررام اسرت در شرب برر او حرالل مریشرود»
(خرّمشاهی ،1377 ،ج.)2163 : 2

3ـ2ـ )5تعری

مفهوم حصر

حصر ،در لغت به معنی «در مضيقه و تنگنا قررار دادن» (راغرب اصرفهانی ،1374 ،ج ،)497 :1
«محدود کردن ،احاطه کردن و بسنده کردن است» (دهخدا ،1372 ،ج :8ذيرل حصرر) و «حصرر در
اصطالح دانش اصول فقه ،همان قصر در اصطالح علم بالغت است»(6مظفّر ،1371،ج .)127 :1

1ـ3ـ2ـ )5ادات حصر
«بيشتر دانشمندان اصول عقيده دارند که واگگان ذيل بر مفهوم حصرر داللرت مریکننرد :الر )
«بل» اضرابيّه .ن) «االّ استثنائيّه» .ج) «انّما» .د) «مقدّم شدن ضمير فصرل» .هرر) «مقردّم داشرتن
معمول» .و) «نفی و استثناء».

ال ) بَلِ اضرابیّه
﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ﴾ (األنبياء .)26/منطروق «برل »...ايرن
است که فرشتگان ،بندگانی ارجمندند و مفهوم آن اين اسرت کره فرشرتگان جرز بنردگان ارجمنرد
نيستند.
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ب) إالّ استثنائیّه
﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا لَّهُمْ( ﴾...األنبياء .)58/منطوق آيه اين است که حضرت ابراهيم (ع)
جز بزرگترشان را ريزريز کرد و مفهوم آن اين است که «حضرت ابراهيم (ع) بُت بزرگ را قطعهقطعه
نكرد» (صادقی.)72 :1386 ،

ج) إنَّما
اين ادات هم مانند کلمة «إالّ» ادات حصر است و در لغت فارسی مرادف به صرورت يرک کلمره
ندارد ،لذا بدون شک داللت بر مفهوم دارد« ،منتهی در صورتی داللت بر حصر و مفهوم دارد کره در
«قصر» صفت بر موصوف استعمال شرود ماننرد قرول تعرالی﴿ :قُـلْ إِنَّمَـا أَنَـا بَشَـرٌ مِّـثْلُکُمْ﴾...
(الكه  ) 110/که به واسطة ادات إنّما که بر سر جمله آمده ،افادة حصر میکند و مفهوم مخرال آن
اينكه من غير بشر نيستم» (اصغري.)181 :1368 ،

د) مقدّم شدن ضمیر فصل
اگر «ضمير فصل» مقدّم بر خبر شود ،از آن افادة حصر میشود مانند آيرة ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْـوَلِیُّ﴾
(الشّوري« )9/تقديم «هو» در اين آيه براي حصر واليت در خداست» (قرشری ،1371 ،ج ،)462 :9
«ولی کسی است که در واليت يگانه است و اعتقاد بر اين باشد که تنها او سرزاوار واليرت اسرت نره
ديگري» (طبرسی ،1377 ،ج  ،)482 :5لذا غير از خداوند ،ولی نيست و تنها کسی که سزاوار واليت
داشتن است ،ذات باريتعالی است نه کس ديگري» (سيوطی ،بیتا ،ج .)171 :1

هـ) مقدّم داشتن معمول
«تقريباً اهل بيان متّفق هستند بر اينكه مقدّم داشتن معمول ،حصر را میرسراند ،خرواه مفعرول
باشد يا ظرف و يا جارّ و مجرور  0مانند آية شرريفة ﴿إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ﴾ (الفاتحره .)5/از
مفهوم مخال اين آيه است که درمیيابيم عبادت و استعانت منحصراً براي خداسرت و نبايرد جرز او
کسی را پرستيد و جز او از کسی استعانت و ياري جست» (القطران ،بریترا« .)261 :تقرديم مفعرول
عالوه بر اينكه معنی تخصيص دارد ،می فهماند که ما به آن اسمی که مقردّم شرده ،اهميّرت بيشرتر
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میدهيم» (شيرازي ،1371 ،ج  28 :2و زرکشی ،بیتا ،ج  .)235 :3در آية ﴿لَإِلَى اهلل تُحْشَـرُونَ﴾
(آلعمران )158 /که جار و مجرور (معمول) مقدّم شده و افادة حصر مریکنرد کره فقرط بره سروي
پروردگار محشور میشويد نه کس ديگري.

و) نفی و استثناء
﴿...وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ﴾ (العنكبوت )18/که نفی و استثناء در اين آية شرريفه
افادة حصر میکند و معناي منطوقی آية چنين است« :فقط ابال پيام بر عهدة پيامبر است و معناي
مفهومی آن اين است که غير ابال پيام چيرزي برر عهردة پيرامبر نيسرت» (سريوطی ،1380 ،ج :2
.)110

4ـ2ـ )5تعری

مفهوم وص

«مفهوم وص » عبارت است از منتفی شدن حُكمی که براي موضوع به وصفی ثابت شده هنگام
انتفاء آن وص از آن موضوع يعنی هرگاه موصوفی در کالم ذکر شود که براي آن صفتی بيان شده،
س س حُكمی براي آن ثابت گردد ،اگر اين صفت از موضوع (موصوف) منتفی شد ،آن حُكرم هرم از
بين میرود و باطل میشود (ر.ک فيض.)245 :1361 ،
در لسان روايات از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است« :فِی الْغَنَم السَّائِمَةِ زَکَا ٌ :در گوسفندانی کره
تمام سال در صحرا بنرند ،زکات واجب است» يعنی زکات داشتن در گوسفند ،موصوف بره سرائمه
بودن است ،کما اينكه معناي منطوق آن چنين است که تا اين موصوف (گوسفند) داراي اين صرفت
است (چريدن در صحرا) باشد ،داراي اين حُكم (واجبالزّکات) نيز خواهد بود» (شيخ بهايی:1381 ،
.)151

1ـ2ـ4ـ )5انواع وص
«منظور از «وص » تنها جمالت صفت و موصوف نيست ،بلكه هر جملرهاي کره قيردي را برراي
موضوعی بيان کند و از آن افادة وصفيّت کند« ،وص » ناميده میشود که شامل نعت ،حال و ظررف
خواهد بود» (صال  .)434 :1379 ،در اين موضع ،براي هر کدام آيهاي از قرآن کريم به عنوان مثرال
ذکر میشود.
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ال ) نعت
﴿الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِینَ هُمْ یُرَاؤُونَ * وَیَمْنَعُـونَ الْمَـاعُونَ﴾ (المراعون/
7ر .)5در صورتی که «الّذين» صفت براي موصوف «مصلّين» باشد ،داراي اين معناي منطوقی است:
واي بر نمازگزارانی که اين صفات را دارند ،در امر نماز ساهی و رياکارند و از پرداخت زکات ممانعرت
میکنند و مفهوم آن که با انتفاي نعت حاصل میشود ،چنين اسرت :نمرازگزارانی کره در امرر نمراز
ساهی و رياکار نيستند و از پرداخت زکات ممانعت نمیکنند ،تهديدي بر ايشان نيست.

ب) حال
﴿...وَالَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ ... :...و در حرالىکره در مسراجد بره اعتكراف
پرداختهايد ،با زنان آميزش نكنيد( ﴾...البقره .)187/اين آيه داراي ايرن معنراي منطروقی اسرت :در
حالی که معتك در مساجد هستيد ،با ايشان مباشرت نكنيد .امّا مفهوم آنكه با انتفاي جملرة حاليّره
حاصل میشود ،اين است :مباشرت در حال غير اعتكاف منهی نيست» (پهلوان.)102 :1380 ،

ج) ظرف مکان
﴿...فَاذْکُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ( ﴾...البقره .)198 /آيه آن ظرف مكانی را کره بايرد ذکرر
خداوند با ذکر خاصّی انجام پذيرد ،تعيين کرده است ،چنانکه اگر خداوند را جز در اين مكران ذکرر
گويند ،تحصيل چيزي را کردهاند که مطلون نبوده است و امر تعبّدي چون و چرا برنمریدارد زيررا
اجراي آن به همان نحوي که شارع اراده کرده ،داللت برر طاعرت خداونرد دارد و افرزودن آن ماننرد
کاستن از آن ،معصيت است و قرار دادن چيزي است در غير محلّ آن .لذا آيه داللت بر وجون توقّ
در مشعرالحرام دارد زيرا ظاهر صيغة امر داللت بر وجون دارد و چون خداي متعال گفرتن ذکرر در
مشعر را واجب دانسته ،وقوف در آن را نيز واجب کرده است» (طبرسی ،1377 ،ج  .)275 :1مفهروم
مخال آن اينكه واجب نيست خداوند را در غير مشعرالحرام ياد کنيد ،چون از منطروق آن دريافرت
میشود که ذکر خداوند فقط در مشعرالحرام واجب است و در غير آن مستحبّ است.
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د) ظرف زمان
﴿الْحَ ُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ( ﴾...البقره .)197/اين آيه ظرف زمانی احرام بسرتن حجّراج را تعيرين
میکند که وقت حج ماههاي معيّنی است و تغييرپذير نيست و مقدّم و مؤخّر نمیشود مانند اينكره
گفته شود« :البرد شهران» يعنی« :وقت سرما دو ماه است» و کسانی که آن را تأخير میانداختنرد،
مورد سرزنش قرار گرفته و آية کريمه در حقّ آنان میفرمايرد﴿ :إِنَّمَا النَّسِیءُ زِيَادَةٌ فِی الْکُفْـرِ﴾...
(التّوبه« )37/نسیء (يعنی ماهی را تغيير و تبديل کردن به ماهی ديگر و حُكم ماه حرامی را در هرر
سه سال ،سالی ده روز به ماهی متأخّر انداختن که بدعت زمان جاهليّت بود) افزايش در کفرر اسرت
(ر.ک طبرسی ،1360 ،ج  205 :2و همان ،1377 ،ج .)255 :1

5ـ2ـ )5مفهوم عدد
«اصوليون معتقدند که عدد مفهوم ندارد ،مگر جايی که قرينهاي وجرود داشرته باشرد از جملرة
قراين آن است که بدانيم گوينده در صدد بيان حدّ و اندازة حُكم است» (کريمری .)52 :1377 ،آيرة
شريفة ﴿الزَّانِیَة وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا مِئَةةَ جَلْةََةٍ( ﴾...النّرور )2/داراي ايرن معنراي
منط وقی است :حدِّ زن و مرد زناکار هر يک صد تازيانه است و مفهوم آن که با انتفراي عردد حاصرل
می شود ،اين است :ايشان را بيشتر و کمتر از يكصد تازيانه نزنيد «مثال براي مفهوم نداشرتن عردد،
حديث نبوي «أَنتَ بالخِيار ثَالثَ لَيالٍ» است کره بيشرتر فقهرا خيرار شررط را بره سره روز محردود
نكردهاند ،اگرچه برخی از فقهاي اهل سنّت بر اين عقيدهاند» (محمصانی1392 ،ق.)468 :.

6ـ2ـ )5مفهوم لقب
مقصود از لقب ،هر گونه اسمی است که به تنهايی موضوع حُكم قرار گيرد مثل «اَکرَمَ زَيداً» يرا
«اَکرَمَ عَالِماً» .مسلّماً در اينگونه موارد مفهوم وجود ندارد ،چون اثبات شریء نفری ماعردا نمریکنرد
(ر.ک کريمی.)52 :1377 ،
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1ـ6ـ2ـ )5آیا لقب داللت بر مفهوم دارد؟
لقب دالّ بر مفهوم نيست ،چون نه علّت منحصره مطرح است ،نه ادوات حصر و نره چيرزي کره
داللت نمايد سنخ حُكم اختصاص به زيد دارد و تنها در آن قضيّه ،وجون اکرام زيد بيران شرده ،نره
اينكه غير از زيد وجون اکرام ندارد و «اَکرَمَ زيداً» داللت بر انتفاء وجون اکرام غير زيرد دارد يعنری
غير از زيد کسی نفياً يا اثباتاً مورد تعرّض و بيان واقع نشده است (ر.ک حسينی قمی ،1385 ،ج :3
.)349

نتیجهگیری
منطوق در لغت از نطق گرفته شده است ،به معناي صداهاي جداجدايی که زبان آنهرا را آشركار
میکند و در اصطالح ،معنايی است که خود لفظ ذاتاً بر آن داللت میکند .مفهروم از ريشرة «فهرم»
گرفته شده ،به معنی «علم به چيزي داشتن» و در اصطالح ،معنايی است که در کرالم بيران نشرده،
ولی با توجّه به ساختمان ترکيبی کالم میتوان آن را فهميد .در اسلون منطروق ،خداونرد از طريرق
داللت (نص ،ظاهر ،مجمل ،مؤوّل) ،منطوق صرري (داللرت تطرابقی ،تضرمّنی ،التزامری) ،و منطروق
غيرصري (داللت اقتضاء ،تنبيه ،اشاره) معناي مورد نظر خود را بيان میکند .در اسلون مفهروم کره
شامل مفهوم موافق (فحواي خطان ،لحن خطان) و مفهوم مخال (شرط ،غايت ،حصر ،وص  ،عدد،
لقب) است ،تمام ابعاد سخن خداوند کامل میشود .از ميان مفراهيم متعردّد برراي مفهروم مخرال ،
مفهوم شرط ،غايت و حصر ،حجّت است و مفاهيم وص و عدد و لقب بره عقيردة اکثرر دانشرمندان
علم اصول حجّت نيست .برخی آيات قرآن عالوه بر معانی ظاهري ،معانی براطنی متعردّدي دارنرد و
آنها نيز مراد الهی هستند که مفسّر در پرتو شناخت مفاهيم متعدّد و آگاهی از تفاوت آنها مریتوانرد
به مدلول آيات پی ببرد و تفسيري صحي ارائه دهد .منطوق و مفهوم دو صفت هستند برراي معنرا
يعنی میگوييم معناي منطوقی و معناي مفهومی اين جمله چنين است و منظور از مفهروم ،مفهروم
جمله است نه مفهوم مفرد و چنان نيست که هر جملهاي منطوق داشته باشرد ،مفهروم هرم داشرته
باشد ،در حالیکه هر جملها ي مفهوم داشته باشرد ،قطعر ًا منطروق هرم دارد .در منطروق ،حُكرم بره
صراحت بيان میشود ،ولی در مفهوم چنين نيست ،بلكه بايد آن را با اندکی تأمّل دريافت .
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پینوشتها
1ر روزهاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذيالحجّه را از آن روي ايّام تشريق گويند که گوشتهراي
قربانی را بر مشرقه (نخ يا تاوه يا سنگها) قرار میدهند تا با خشرک کرردن سررخ شروند يرا در
آفتان سرخ شوند (مدير شانهچی.)221 :1378 ،
2ر مراد از سياق ،سير کلّی يک جمله يا مجموعهاي از جملرههاسرت کره از رهگرذر آن بره مفهروم
خاصّی به هم میرسد (شاکر.)279 :1376 ،
3ر طالق رجعی آن است که بعد از طالق ،مرد می تواند به زن خود رجروع کنرد ،بردون اينكره او را
مجدّداً به عقد درآورد (فاضل لنكرانی.)536 :1377 ،
 4ر طالق بائن آن است که بعد از طالق ،مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند يعنی بدون عقد او را
به زنی قبول نمايد (همان).
5ر «مغيّا» به ضمّ ميم و فت غين و ياء مشدّد (بر وزن معمّا) ،حُكم يا موضوعی را گوينرد کره داراي
غايت باشد يعنی آننه محدود به آينده شده است (محمّدي.)80 :1368 ،
 6ر به نظر برخی از دانشمندان ،حصر در اصول فقه اعمّ از قصر در علم بالغت اسرت زيررا حصرر در
اصول فقه ،شامل استثناء می شود ،در صورتی که استثناء در اصطالح اهل بالغرت ،قصرر ناميرده
نمیشود.
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