
چك�ده
در ا)ن مقاله به نقل آن بخش از مبانى عالمه پرداختـه شده كه در توسعه� فقه القرآن، نقش
ا)فـا مى.كـند. با بررسى هر )ك از مــبـانى، نقش آن در توســعـه� فـقـه القــرآن به صـورت
مختـصر ب6ان شـده است. عالمه به نقش )ادشده، اشـاره و )ا تصر)ح نفرموده و مـباحث
مربوط به آ)ات االحكام را به دانش فقه ارجاع داده است، امـا توسعه� فقه القرآن به عنوان
دانشى ب6نارشـته.اى، ن6ـازمند نگاه مسـتقل از فـقه و تفسـ6ر ترت6ـبى و تأس6س )ا بازتـعر)=
مـبـانـى جـد)د مـتـخــذ از قـرآن و روا)ات است. نگارنـده بر ا)ن باور است كـه مــبـانى و

د)دگاه.هاى مورد نظر عالمه، كاركرد توسعه.اى در فقه القرآن دارد.
كل�د واژه
ها:

توسعه، فقه القرآن، مبانى، تشر)ع.

مقدمه

«فقه القرآن» دانشى ب6نارشته.اى است كه از دو دانش تفس6ر و فقه بهره گرفته و در آن، از آ)ات
دربردارنده� با)دها و نبـا)دهاى تشر)عى، و ن6ـز گزاره.هاى تشـر)عى كلى بحث مى.شـود كه در
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كـبـر)ات قضـا)اى فـقـهى، به كـار مى.رود هرچند برخى آن را تفـسـ6ـر آ)ات دربردارنده� حكم
شرعى مـتعلق بـه اعمال مكـلفان (معـرفت، ١٣٧٧: ٣٥٤/٢) و برخى آن را تفـس6ر آ)ات مـتكفل
اَحكام شرعى دانسته.اند (كاظمى، ١٤٠٩: ١٨٣/٤؛ صدر، ١٤٢٧: ١٠/٢) و توض6ح نداده.اند كه

آ)ات متكفل احكام كلى فقهى، داخل در آ)ات االحكام )ا فقه القرآن، هستند )ا خ6ر؟
پ6ـروان مـذهب اهل الب6ـت(ع) در عصـر ظهـور امـامان مـعـصـوم(ع) هنگام مواجـهـه با
مسأله.اى، از مبناى قـرآنى آن پى.جو)ى مى.كرده و پ6شتاز تدو)ن متـون فقه القرآنى بوده.اند.١
با ظهور اخبارى.گرى، توجه به قرآن به سطح آ)اتى كه مدلول آشكار داشتند، تنزل پ6دا كرد.
با ا)ن.كه قرن چهاردهم ب6ش.تـر)ن تأل6فات فقه القرآنى را به خود اخـتصاص داده و ن6ز به رغم
پذ)رفـتـه شدن نـظر)اتى مـانند تفـس6ـرپذ)رى، حـجـ6ت ظواهر قـرآن، تشـر)عى بودن آ)ات آن
و…، هنوز فـقه القرآن جـا)گاه خود را كـسب نكرده است؛ و مـشكل اصلى از ساخـتار فـقه
سرچشمه مى.گ6ـرد كه فق6ه بدون ن6از به قرآن، به حل مسائـل مى.پردازد. عالمه طباطبا)ى آن
نقد ساختارى را به همه� علوم متوجـه كرده، مى.نو)سد: ساختار علوم آن.چنان تنظ6م شده كه
ه6چ ن6ازى به قرآن ندارد، به گـونه.اى كه كسى كه قرآن را قرائت نكرده و دسـتش به مصح=
نرس6ـده، مى.تواند هر )ك از علومِ صرف، نحو، ب6ـان، لغت، حد)ث، رجال، درا)ه، فـقه
و )ا أصول را تا پا)ان فراگرفته و مجتهد ماهرى شود؛ در حق6قت، از قرآن چ6زى جز تالوت
براى كسب ثواب و )ا آو)ختن به گردن نوزاد براى تحفظ از حوادث ناگوار باقى نمانده است

(طباطبا)ى، ١٤١٧: ٢٧٦/٥).
راه حل مشكل )ادشده، توجه به استقالل دانـش فقه القرآن است. نظر)ه� فقهى قرآن در
تفس6ر ترت6بى (چنان.كه عـالمه به حق از آن اجتناب كرده است)، به دست نمى.آ)د؛ ز)را تمام
تالش مفسـر در تفس6ر ترت6ـبى، تب66ن مفـاد همان آ)ه.اى است كه مورد تـوجه قرار داده است،
حال آن.كه بدون توجه به مجموعـه� آ)ات مرتبط و منابع مربوط، نمى.توان نظر)ه� قرآنى را ب6ان
كرد، ن6ز توسعـه� فقه القرآن را در بستر دانش فقـه (به رغم آن.كه عالمه بحث از آ)ات االحكام
را به فقـه ارجاع داده) (طباطبـا)ى، ١٤١٧: ١٣/١؛ همان: ٢٢٧/٢ و ٤٣٥) نمى.توان جـست.وجو
كـرد؛ ز)را فقـه در مقـام نظر)ه، به قـرآن به عنوان )ك منبع مى.نگرد و بر قـرآن تمركـز ندارد.
تمـركـز بر قـرآن و منابع مـؤثر در اسـتـخراج نظـر)ه� قـرآنى، نه.تنهـا سـبب توسـعه� فـقـه القـرآن
مى.شـود، بلكه متنـى تخصـصى، براى دانش فـقه ن6ـز فراهم مـى.آورد. ا)ن مقـاله، پژوهشى
است در نظر)ات عالمـه طباطبا)ى، با هدف استـخراج آن دسته از مـبانى ا)شان كه در تـوسعه�
كمى و ك6فى فقه القرآن به صورت نظام.مند، نقش ا)فا مى.كند. بد)هى است كار انجام.)افته،
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گامى نخـست در ا)ن زم6نه است و ام6د مـى.رود محققـان محترم با اسـتخراج اصول و مـبانى
د)گر، سبب توسعه� دانش فقه قرآن.بن6ان شوند.

مبانى مؤثر در توسعه' فقه القرآن

١. حج�ت شرا�ع گذشته بر اساس فطرت
درحـج6ـت شرا)ع گـذشـتـه بر امت پ6ـامبـر خـاتم(ص)، مـ6ان فـقـ6ـهان دو د)دگـاه اصـولى با
اختـالف اندك، وجود دارد. برخى بر ا)ن باورند كـه با آمدن شر)عت اسـالم، شرا)ع گذشـته
نسخ شـده است (مـفـ6ـد، ١٤١٠: ٣٠؛ طوسى، بى.تا: ٥٣٤/٢؛ مـحـقق اردب6لى، ١٤١٦: ٨٨/١٤؛ و
اردب6لى، بى.تا: ٣٩٩). ولى به اعتقاد برخى د)گر، شرا)ع گذشـته، شر)عت ما ن6ز هست، مگر
نسخ و )ـا انكار آن ثابت شــده باشــد (عــالمـه حلـى، بى.تا: ٢٩٣/٢؛ عــاملى، ١٤٢٤: ٢٣٨/١٢؛

ش6رازى، ١٤٠٦: ١٨٤).
عالمـه طباطبـا)ى با ا)ن نظر)ه كه د)ن االهى بـه صورت مطلق، فطرى است و اخـتالف
در آن، از بغى سرچشمه مى.گ6رد نه از فطرت (طباطبا)ى، ١٤١٧: ١٢٢/٢) تشر)عات االهى را
فطرى دانستـه و بر ا)ن باور است كه تبد)ل و تغـ66ر در آنها راه ندارد؛ )عنى افـزون بر ا)ن.كه از
Ós� ÚrÔJÓ� ÓŸÓdÓ�» ثبات و دوام برخـوردارند، با نسخ ن6ز سازگـارى نخواهند داشت. وى ذ)ل آ)ه�
ËÓ s|=b�« «u?ÔL?}�Ó√ ÚÊÓ√ vÓ�?}?�ÓË vÓ�uÔ�ÓË Ór?}�«ÓdÚ�≈ t� UÓMÚ}?]�ÓË UÓ�ÓË ÓpÚ}Ó�≈ UÓM?Ú}Ó�ÚËÓ√ Èc]�«ÓË U?Î�uÔ� t� v]�ÓË U?Ó� s|=b�«
» (شورى/١٣) مى.نو)سد: ا)ن آ)ه داللت دارد بر ا)ـن.كه شر)عت محـمد(ص)  … t}� «u?Ô�]dÓHÓ�Ó�UÓ�Ó
مجموع وصا)اى نوح، ابراه6م، موسى و ع6سى است، كنا)ه از ا)ن.كه اسالم، جامع مزا)اى
شرا)ع پـ6ش6ن است و )ا ا)ـن.كه همه� شـرا)ع هرچند به حسب اسـتعـداد متـفاوتند اما بـه حسب

لب، )ك حق6قتند. (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٣٥١/٥).
نامبرده با ب6ان ا)ن.كه مفاد جمله� «√t}� «uÔ�]dÓHÓ�Ó�UÓ�Ó ËÓ s|=b�« «uÔL}�Ó√ ÚÊÓ» اقامه� جم6ع شرا)ع بوده و
معناى نسخ، مـحدود)ت قلمرو زمـانى حكم و محـدود)ت مخاطبـان است، نه ظهور بطالن
حكم، تحـقق اقـامـه� شـرا)ع را به دو گـونه مـمكن مى.دانـد؛ به ا)ن صـورت كـه برخى احكام
سـماوى در تمـام شرا)ع مـشـتركند و با بقـاى تكل6=، باقى هسـتند، اقـامه� د)ن نسـبت به ا)ن
احكام، به معناى ا)مان و عمل به آن.ها توسط همه� مكلفان در تمام اعصار است. در مقابل،
برخى از احكام و تشـر)عـات در شـرا)ع گذشـتـه، از محـدود)ت زمـانى برخـوردار بوده.اند،
معناى اقـامه� آن.ها ا)ن است كـه گروهى خاص در زمـانى خاص افـزون بر ا)مان به تشـر)عات
)ادشـده، مكل= بوده.اند كـه عـمل خـود را با آن.ها منطبق سـازند (همـان: ٣٠/١٨). بر هم6ن
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اسـاس، نامبـرده حكم آ)ه� ١٢٤ سوره� نـحل را تشر)عى غـ6رفطـرى بر )هود براى امـتحـان آنان
دانسته كه در شر)عت خـاتم نسخ شده است؛ و بر ا)ن باور است كه احكامى د)گر نظ6ر آن بر
)هـود جــعل شـده است (طبـاطبـا)ى، ١٤١٧: ٣٧٠/١٢ـ٣٧١). بد)هى است سـا)ـر امت.ها تنهـا

مكلفند كه به آن تشر)عات، ا)مان داشته ولى از عمل به آن.ها خوددارى نما)ند.
وى در بسـ6ارى از مـوارد، به احكام مـشتـرك م6ـان شرا)ع اشـاره مى.كند، چنان.كـه ذ)ل
آ)ات ٢٦ـ٣٢ سوره� اعـراف، مى.گو)د: احكام مـوجود در آ)ات )ادشـده، مشتـرك م6ـان تمام

شرا)ع االهى است (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٦٨/٨).
)ادآور مى.شود كه عالمـه نمى.خواهد تشر)عات كتب آسمانى مـوجود را حجت نما)د؛
ز)را با توجه به ا)ن.كه كـتب آسمانى موجـود تحر)= شده و تمام دستـورات آن.ها، تشر)عات
االهى ن6سـتند و تصر)ح ا)شـان به ا)ن.كه شـر)عت محمـدى جامع همه� شـرا)ع گذشـته است،

تنها آن دسته از تشر)عات شرا)ع گذشته حجتند كه در قرآن آمده.اند.
با ا)ن همـه، نمى.توان ا)ن حقـ6قت را ناد)ده گـرفت كه بر اسـاس ا)ن مبنا كـه تشر)ـعات
االهى به صـورت مطلق فطـرى.اند، تشـر)عـات اد)ان گـذشتـه كـه در قـرآن آمـده.اند، حـجت
خـواهند بود، مگر آن.كه دل6ل مـعـتبـرى بر نفى آن داللت كند. چنان.كـه حكم مسـتفـاد از آ)ه�
(آل.عمران/٣٩) ا)ن است  ،« …«Î—uÔB?Ó�ÓË «Îb=}?Ó�ÓË t]K�« Ós� ÌWÓLKÓJ� U?Î�=bÓBÔ� vÓ}?Ú�Ó}� Ó„Ôd?=AÓ�Ô| Ót]K�« َّأَن  …»
كـه ترك ازدواج، امـر مطلوبى است و شـ6خ طوسى با توجـه به آ)ه� )ـادشده، با تـفصـ6ل مـ6ـان
كسى كـه اشتهـا به تزو)ج دارد و آن.كه اشتـها ندارد، تزو)ج را براى كـسى كه اشتـها به ازدواج
ندارد، مسـتحب دانستـه است. حال آن.كه آ)ات د)گر و بسـ6ارى از آ)ات و روا)ات، ازدواج
را مطلوب دانسته است و بر ا)ن اساس، برخى از فق6هان آن حكم را از اختصاصات حضرت
زكر)ا(ع) (عالمـه حلى، ١٤١٣: ٩١/٧)؛ بس6ـارى آن را از شرا)ع پ6ـش6ن دانسـته.اند (شهـ6د ثانى،
١٤١٣: ٩/٧؛ مـحـقـق بحـرانى، بى.تا، ١١/٢٣؛ شــ6خ جـواهرى، ١٣٦٥: ١٩/٢٩)؛ و برخى مـانند
محـقق سبزوارى آن را بر اسـتحبـاب عدم اشتـها به زنان و نه به معناى عـدم استحـباب تزو)ج

حمل كرده.اند (محقق سبزوارى، ١٤٢٣: ٧٨/٢).
روشن است كـه حـج6ت تشـر)عـات اد)ان گـذشـته، سـبب توسـعـه� كمى و كـ6ـفى آ)ات

االحكام خواهد شد.

٢. توسعه' متعلق حكم شرعى به مجتمع

از نظر مشهور اصـول6ان، حكم شرعى خطابى است كه به افعال مكلّـفان تعلّق مى.گ6رد
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(حلى، ١٣٨٧: ٨/١؛ حك6م، ١٤٠٣: ٤/١١؛ صدر، ١٤٠٦: ٦١)؛ برخى ماننـد شه6ـد صدر(ره)
بر ا)ن باورند كـه حكم شرعى همـواره به افعـال مكلّفان تعلّق نمى.گـ6رد، بلكـه گاهى متـعلق
آن، ذوات مكلّفـان )ا امـور مـرتبـط به آنان است؛ ز)را هدف از تشـر)ع حكم، تـنظ6م زندگى
انسـان است؛ و ا)ن هدف چنان.كـه با خـطاب مـتعـلّق به افـعـال مكلّفـان مـانند «صَلِّ، صُمْ و
التَشْـرِب الْخَـمـر» مـحـقّق مى.شـود، با خطاب مـتـعلّق به ذوات مكلّفـان مـانند «زوجـ6ّت» و
خطاب متعلّق به امـور مرتبط با آنان مانند «ملك6ّت» كه مـتعلق به مال مكلفان است ن6ـز محقّق
مى.شـود؛ از ا)ن رو، نامـبـرده به جـاى تعـر)= مـشـهـور، حكم شـرعى را ا)ن.گـونه تعـر)=
مى.كند: حكم شرعى، تشر)ع صادر از جانب خداوند براى تنظ6م زندگى انسان است، اعم.ّ
از آن.كـه به افـعـال، ذات )ا بـه اشـ6ـاى د)گر مـربوط به زندگى او تـعلّق گـ6ـرد (صـدر، ١٤٠٦:

٥٢ـ٥٣).
از نظر عالمه طباطبا)ى متعلق حكم شـرعى، فراتر از افعال افراد و سا)ر امور مربوط به
زندگى فـرد مكل= است؛ ز)را در بسـ6ـارى از موارد، حـ6ث مـجـتمع اسـالمى مـتـعلق حكم
شرعى است. ا)ن به آن جـهت است كه از منظر اسالم، مـجتمع بشـرى، نفس6ت و استـقالل

وجودى داشته و براى آن احكام مالى، نظام.ها و قوان6ن خاصى جعل شده است.
بر اسـاس نظر ا)شان، مـفـاد بس6ـارى از آ)ات ا)ن است كـه از ترك6ب اجـتـماعى افـراد،
هو)تى جـد)د و داراى حـ6ات، به نـام مجـتـمع، پد)د آمـده كه مـانند فـرد، از عـمر، مـرگ و
زندگى، شعـور و اراده، ضع= و قوت، تكل6=، خـوبى و بدى، سعادت و شـقاوت… ،
برخوردار است (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٣٨٦/٩). ا)شان مـوارد فراوانى از احكام اجتمـاعى اسالم
را نقل كـرده است؛ مـثـًال ذ)ل آ)ه� «≈?Ú�SÚ�«ÓË ‰Úb?ÓF?Ú�U� Ôd?Ô�ÚQÓ| Ót]K�« ]Ê�ÅvÓ�Úd?ÔIÚ�« È– ¡U?Ó�|≈ÓË ÊU?Ó» (نحل/٩٠)
مى.نو)سـد: احكام سـه.گانه در آ)ـه� )ادشده، به ترت6ـب، مهم.تر)ن احـكامى هستنـد كه سـبب
استوارى مـجتمع انسانى.اند؛ ز)را اصـالح مجتمع به طور عام، مـهم.تر)ن هدفى است كه در
تعــال6م مــصلحـانـه� اسـالم پ6گـ6ـرى مى.شــود. از ا)ن رو، از نظر طـبـ6ــعى براى هر انســانى
شخصـ6ت فردى او مهم.تر است، اما سعـادت هر فردى به اصالح اجتمـاعى بستگى دارد كه
در آن زندگى مى.كند؛ به گونه.اى كـه رستگارى فرد در مجتـمع فاسدى كه شقـاوت و فساد،
آن را احاطه كرده، بسـ6ار دشوار است.٢ از ا)ن رو، اهتمام اسالم به اصـالح مجتمع، ب6ش
از د)گر امــور است؛ به صــورتى كــه براى آن، دســتــورات و تعــال6م و)ژه حــتى در حــوزه�
عبـادات، قرار داده است تا انسان (در پرتو احكام تشـر)عى اسالم) از ح6ث فـردى و از ح6ث

اجتماعى كه ظرف زندگى اوست، به اصالح دست )ابد (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٣٣٠/١٢).
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بد)هى است مبناى )ادشده افـزون بر توسعه� موضوع حكم شرعى از افـعال افراد مكل=
به مـجـتـمع انسـانى، آ)ات.االحكام را ن6ـز از حـ6ث كـمّى گـستـرش خـواهد داد؛ ز)را شـمـار
آ)ات.االحكام، بر اساس نظر گذشـتگان پانصد آ)ه با متكررات و متـداخالت و بر اساس نظر
مـحقـقـان معـاصر بـ6ش از آن است، اما با نظر شـهـ6د صـدر، و با نظر عـالمه طـباطبـا)ى، به

صورت مبنا)ى، شمار آ)ات.االحكام افزا)ش خواهد )افت.

٣. اعجاز تشر�عى قرآن كر�م

اثبات اعـجاز قرآن كر)م، رابطه� مـستق6ـمى با اثبات نبوت پ6ـامبر خاتم(ص) داشـته، از
اهم مـوضـوعـات علوم قـرآنى است؛ چنـان.كه تـبـ6ـ6ن قلمـرو آن ن6ـز از دشـوارتر)ن مـبـاحث
مى.باشد. عالمه طباطبا)ى )كى از ابعاد اعـجاز قرآن را اعجاز در تشر)ع مى.داند؛ به ا)ن معنا
كه احكام و دسـتورات عـبادى و مـدنى قرآن به صورت فـوق.العاده.اى مـتكفل سعـادت فرد و
مـجتـمع انسـانى بوده، او را از هر گونـه افراط و تفـر)ط، و آمـ6خـتگى به خـرافات در تمـامى

شؤون فردى و اجتماعى، محافظت مى.كند.
ا)شـان با اعـتـقـاد بـه برترى شـر)عت خـاتم بر سـا)ر شـرا)ـع، به اعـجـاز قـرآن در احكام
تشر)عى، تصـر)ح كرده (طباطـبا)ى، ١٤١٧: ٦٠/١) و ذ)ل آ)ات ٣٧ و ٣٨ سوره� )ونس، چن6ن

مى.نو)سد:
«أن اآل)ة التتـحدى ببـالغة القـرآن و فـصاحـته فـحسـب؛ بل الس6ـاق فى هذه اآل)ة و فى
سائر اآل)ات التـى وردت مورد التحـدى، )شهد على أن الـتحدى إنمـا هو بما عل6ـه القرآن من
صفـة الكمال و نعت الفـض6لة من اشـتماله على مخ الـمعارف اإللهـ6ة، و جوامـع الشرائع من
االحكام العباد)ـة و القوان6ن المدن6ة السـ6اس6ة و االقتـصاد)ة و القضائ6ـة و األخالق الكر)مة و

اآلداب الحسنة، و… » (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٦٠/١ و ٦٥/١٠).
بر ا)ن اساس، وى بـه جامعـ6ت قرآن از جـهت پاسخ.گو)ى به ن6ـازهاى گوناگـون انسان
باور دارد و مى.گـو)د: د)ن اسـالم، مشـتـمل بر كامل.تر)ـن روش.ها و مناهج زندگى است و
محتواى جامع آن، بشر را به سعادت و رفـاه سوق مى.دهد. مبانى و دستورات د)ن اسالم از
قرآن كـر)م سرچشـمه مى.گـ6رد و منابع اصلى قـوان6ن اسالمى را كـه متـضمن سلسله مـعارف
اعتـقادى، اصول اخالقى و عـملى است، با)د از آ)ات قرآن عظ6م جست.وجـو كرد. وى در
U�U?}?�� »U�J?�« p}K� UM�e�Ë» (اسراء/ ٩) و آ)ه� «Âu?�√ v� v�K� Èb?N| Ê¬d?I�« «c� Ê«» ا)ن زمـ6نه به آ)ه�
�v� qJ¡» (نحل/٨٩) استـناد كرده، مى.نو)سـد: قرآن كـر)م افزون بر ا)ن.كـه متـضمن حقـا)ق



آن
لقر

قه ا
در ف

ه) 
ى(ر

طبا!
طبا

مه 
عال

نى 
مبا

ى 
عه"ا

وس
د ت

ركر
كا

١٢٧
"

كـتـاب.هاى آسـمـانى است، در بردارنده� هر چ6ـزى است كـه بشـر در مـسـ6ـر تكامل به سـوى
سعادت، ن6از دارد (طباطبا)ى، ١٤٠٤: ٣٤).

ا)شان ا)ن مطـلب را در الم6زان چن6ن ب6ـان مى.كند: «و من صفـته الخاصـة أى المتـعلقة
بالمسلم6ن الذ)ن )سلمون للحق أنه هدى )هتدون به إلى مستق6م الصراط و رحمة لهم من الله
سـبحـانه )حـوزون بالعـمل بمـا ف6ـه خـ6ر الدن6ـا و اآلخـرة و )نالون به ثواب الله و رضـوانه، و
بشرى لهم )بشرهم بمـغفرة من الله و رضوان و جنات لهم ف6هـا نع6م مق6م» (طباطبا)ى، ١٤١٧:

٣٢٤/١٢ـ٣٢٥).
بد)هى است كسى كه به اعجاز تشر)عى قـرآن باور داشته و دستورات آن را (به.صراحت
)ا به اجتهاد)، پاسخ.گوى ن6ازهاى مادى و معنوى انسان مى.داند، براى تب66ن برجستگى.هاى
احكام االهى تالش مى.كنـد كه نشـانگر اعـجـاز، جـامـع6ت و فـراعـصـرى بودن آن است؛ و
همـ6ن كـاركـرد سـبب توسـعـه� فقـه القـرآن خـواهد شـد. كـوشش عـالمـه براى تبـ6ـ6ن برترى
تشر)عـات اسالم در بسـ6ارى از موارد، از جـمله درباره� خوردن گوشت، كـشتن حـ6وانات و
ضرورت تذك6ـه، نسبت به سا)ر مكاتب (طباطبا)ى، ١٤١٧: ١٨٣/٥ـ١٨٧) با هم6ن نگاه، قابل

بررسى است.

٤. هماهنگى تشر�ع با تكو�ن

از نظر عـالمه طبـاطبا)ى سنن و قـوان6ن تشر)عى اسـالم، افزون بر همـسو)ى با ن6ـازهاى
طب6ـعى انسان و هماهنگى بـا واقع6ت.هاى پ6ـرامونى او، با سنن تكو)ن ن6ز منـطبق و هماهنگ
است، ا)شان بر ا)ن مطلب تأك6د كرده. مى.نو)سد: ما مكرر گفته.ا)م تشر)ع االهى بر اساس
تكو)ن است (طبـاطبـا)ى، ١٤١٧: ١١٥/٤). وى با اسـتناد بـه آ)ه� ٣٠ سـوره� روم، نزول شـرا)ع
االهى را فطرى و بر اساس اسـتعداد بشـر در هر عصرى دانـسته، د)ن قـ6م را د)نى مى.داند كه

تمام ن6ازهاى فطرى انسان را برآورد.
ا)شان با ضمـ6م6ه� آ)ه� ١٩ سـوره� آل.عمران به آ)ه� )ادشده و با تشر)ح ا)ـن مطلب كه اسالم
در آن آ)ه، به مـعنـاى تسل6م در برابر سنت.هـاى تكو)نى خـداوند، ز)ربناى تـشـر)عـات االهى
است، هدف د)ن حق را، تطبـ6ق زندگى انسـان با قوان6ن و سنن تـكو)ن دانستـه، بر ا)ن باور
است كـه نوع انسـان، از ا)ن رهگذر به مقـام ال)ق خـود ارتقـا مى.)ابد و در برابر مـبدأ غـ6ب،

خاضع مى.شود.
از ا)ن رو، ا)شان مـعتقد است كه اصـالح ابعاد زندگى انسان، رها شـدن او از خرافات
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و برداشتن تكال6= دشـوار كه از طر)ق اوهام و اهوا بر مـردم تحم6ل شـده، جزو هو)ت د)نى
است كه اسالم نام گرفته و جا)ى براى اجتهاد در آن.ها ن6ست كه با راى مجتهد، اثبات )ا نفى
شـود. به عبـارت د)گر، مردم از نظر منطقـى، به د)نى دعوت مى.شـوند كه شـرا)ع و سنن آن
قـائم به مـصـالح دن6ـوى و اخـروى آن.هاست، نه ا)ن.كـه نخـست وضع شـرا)ع شـده، سـپس

تطابق آن.ها با مصالح بشر ادعا شده است.
سپـس عالمـه درباره� ا)ن توهم هشدار مى.دهد كـه نبا)د زبان مـعارف و شـرا)ع االهى را
اسـتبـدادى، خشك و بى.روح تصـور كرد كـه تنهـا براى اطاعت و در نت6ـجه، برخـوردارى از
نعـمت.ها )ا عذاب آخـرت نازل شده و مـ6ان آن.ها و نوامـ6س تكو)نى حاكم بر شـؤون زندگى
انسان، ارتباطى وجـود ندارد. ن6ز نبا)د توهم كرد كـه اعمال د)نى مانند زنجـ6ر، دست انسان
را در زندگى دن6ا بسته و صالح آخرت او را تنهـا در گرو اراده� مولوى دانسته است. همچن6ن
نبـا)د تصور كـرد كه رنج و لذت انسـان د)ن.دار در تقابل مـزاج سالم است و مـانند لذت بردن
مـعـتـاد از افـ6ـون و سمـوم، تنـهـا از عادت بـه اعمـال شـر)عت لـذت مى.برد و ه6چ نقـشى در

سعادت دن6اى بشر ندارد.
برداشت )ادشـده، از ناآگـاهى به مـعـارف د)ن سـرچشـمـه مى.گـ6رد، و افـتـرا بر شـارع
مقدس است؛ و قـرآن مج6د در بس6ارى از آ)ات به.تـصر)ح، تلو)ح، اشاره، كنا)ه و… آن را

دفع مى.كند.
خالصه آن.كه قوان6ن قـرآن، متضمن مصالح عباد، و اجـراى آن، اصالح.كننده� مجتمع
انسانى است. دعوت د)ن االهى به تسلـ6م در برابر خداى سبحان، دعوت به اصـالح اعمال
و اصـالح شؤون مـجـتمع است كـه با حـركت در مـس6ـر طبـ6عى و مطابـق سنن نظام تكو)ن،

محقق مى.شود (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٢٩٩/٨ـ٣٠٠).
عـالمه در تفـسـ6ـر و تب6ـ6نى مـفصـل، ذ)ل آ)ه� ٣٠ سوره� روم، اقـامـه� د)ن حن6= را از آن
جهت واجب دانسته كه آفر)نـش به آن فرامى.خواند و فطرت انسان به آن راهنما)ى مى.كند؛ و
بر ا)ن باور است كه انسـان مانند تمـامى موجودات، به سـعادت و غرض متـناسب با آفر)نش
خـود هدا)ت مـى.شـود، تا به رفع نواقص، برآوردن نـ6ـازها، جلب منافع، و دفـع مـضـرات
دست )ابد؛ ز)را فطرت، به سنت واحد و مشـترك م6ان تمام افراد نوع انسـان در همه� عصرها
و نسل.ها هدا)ت مى.كند. از ا)ن رو، اصـول عمـلى، سنن، قوان6ن د)ن، با)د از اقـتضـائات
آفر)نش انسـان برگرفتـه شود تا بر سنن تكو)ن و فطرت آدمى منـطبق گردد؛ و بتواند سـعادت

حق6قى انسان را تأم6ن كند (طباطبا)ى، ١٤١٧: ١٧٨/١٦ـ١٨١، و ١٨٩ـ١٩٣).
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بد)هى است كه:
١ـ٤. هماهنگى و تطب6ق كامل تشر)ع با تكو)ن، تنها در تشر)عات خالق هستى و انسان
و ق6ـوم همه� آفـر)نش امكان.پذ)ر است؛ نه در سنن و قـوان6ن بشرى كـه از جوانب گـوناگون،

محكوم به محدود)ت است.
٢ـ٤. نظر)ه� تطبـ6ق قوان6ن اسالم بر سنن تـكو)ن و فطرت، تشر)ع اسالمـى را نسبت به
سا)ـر قوان6ن، در جـا)گاهى برتر قرار داده و ا)ن ظرفـ6ت را پد)د آورده تا اند)شـمندان د)نى با
توانا)ى ب6ش.تر در توسعـه و تعم6ق تشـر)عات االهى كوشش كنند؛ و فراعـصر بودن و برترى

آن را بر تشر)عات بشرى، اثبات نما)ند.
٣ـ٤. مـبناى فـراعـصـرى و فـرانسلى تشـر)عـات االهى، مـحـقق را هدفـمند كـرده، به

تشر)ح آن و)ژگى در احكام االهى سوق مى.دهد.

٥. پ�وند منظومه
اى معارف

)كى از نظر)ات عـالمـه، پـ6ونـد منظومـه.اى مـعـارف اسـالم است؛ به ا)ن صـورت كـه
سنت.هاى اجــتـمـاعى به مـعـناى رسـوم و قـوان6ن مــعـمـول در جـوامع بـشـرى، از باورهاى
هسـتى.شناسـانه� آنان نشـأت مى.گـ6ـرد. ا)شـان بر اسـاس ا)ن مـبنا مـعـتقـد است كـه اخـتـالف
سنت.هاى مـعـمول در مـجـتـمعـات بشـرى، ر)شـه در مذاهب مـخـتل= داشـته، گـوناگـونى
صورت.هـاى زندگى ن6ز ناشى از گـوناگونى اصـول اعتـقادى جـوامع بشرى درباره� حـق6ـقت
عـالم است «… فــان.ّ المـذاهب المـخـتـلفـة مـؤثرة فى خـصــوص السنن المـعـمــول بهـا فى
المجـتمعات… فـصور الح6اة االجـتماعـ6ّة تختل= باخـتالف االصول االعتـقاد)ة فى حق6ـقة

العالم… » (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٢٠٠/١٦ـ٢٠١).
از نگاه ا)شان، افزون بر منظومـه.اى بودن باورهاى اعتقادى، اخالقى و عـملى (فقهى)
قرآن و ا)ن.كه ز)ربناى همه� معارف اعتقادى، اخالقى و اعمال شا)سته، توح6د است، عنوان
«شجره� ط6ّبه» در قرآن كر)م از نظم و انسجام ناگسستنى م6ان معارف اسالمى خبر مى.دهد كه
غفلت از آن، فهم ثمربخش از د)ن را سلب مى.كند؛ عالمه در تب66ن آ)ه� ٢٤ سوره� ابراه6م،٣
كه دربردارنده� مفهوم )ادشده است، چـن6ن مى.نو)سد: «… ان.ّ المراد فى اآل)ة على ما )عط6ه
السـ6اق هو اصل التـوحـ6د الذى )تـفـرّع عل6ه سـائر االعـتقـادات الحقـة و )نمـو عل6ه االخـالق

الزاك6ة و تنشأ منه االعمال الصالحة» (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٥٢/١٢).
به باور وى، افزون بر مـعارف اعتقادى و اخـالقى، مجموع احكام عـملى ن6ز از نظم و
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پ6وستگى خاصى برخوردار است. در ا)ن زم6نه، ذ)ل آ)ه� تبل6غ،٤ چن6ن مى.نو)سد:
مراد خداوند در ا)ن آ)ه آن است كه حكم موجود در آن، ابالغ شود و عدم ابالغ آن را با
عدم ابالغ اصل رسالت )ا مـجموع احكام آن، مساوى دانسته اسـت. وى در ادامه با صح6ح

و عقالنى دانستن برداشت )ادشده، مى.نو)سد:
علت ا)ن.كه عدم ابالغ حكم موجود در آ)ه به مثابه عدم ابالغ تمام رسالت دانسته شده،
ا)ن است كـه مـعارف و احـكام د)نى با )كد)گر مـرتبطند؛ به گـونه.اى كـه اگـر به )كى از آن.ها
اخالل وارد شود، به همه� آن.ها اخالل وارد مى.گردد؛ و ا)ن ب6ـانگر كمال ارتباط م6ان احكام

است (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٤٥/٦).
هرچند عــالمـه ذ)ل آ)ه را با آن برداشـت همـسـو نمـى.داند، فـرض ارتبـاط منـظومـه.اى

تشر)عات را فى.نفسه بدون اشكال دانسته است.
بد)هى است كه نگاه منظومـه.اى به مجموعـه� معارف قرآنى به طور عام، و بـه تشر)عات
آن به طور خـاص، در توسـعـه� نظام.سـازى تشـر)عـى، نقش.آفـر)ن بوده، سـبب مى.شـود كـه
مجـموعـه باورها و دسـتورالعـمل.هاى د)نى، در ساخـتارى منسـجم و داراى هدف )ا اهداف
مـعـ6ن، مـتشكل و سـازمـان )ابد؛ ز)را بررسى و تـحل6ل مـعارف در هـر مكتب فكرى، با دو
روش «تجـز)ه.اى» و «نظام.مند» انجام مى.پـذ)رد. بى.ترد)د روش تجز)ه.اى كـه از آن به روش
اتمــ6ــسم، عنـصـرگــرا)ى و تـجــز)ه.گــرا)ى )اد مى.شــود، به رغم بـرخى مــزا)ا، از آســ6ب
زمـ6نه.سازى تـحر)= و )ا درك ناقص و ناكـافى )ك مـعـرفت و نظر)ه، مصـون نخـواهد بود.
حــال آن.كـه در روش تحلـ6لى نظام.منـد، كـه از آن به تفـكر ارگـان6ـكى، كل.گــرا)ى و نگرش
سـ6ـستـمى، )اد مى.شـود، افـزون بر تجـز)ه� مـعرفت و بررسى مـوردى و جـزئى عناصـر آن،
روابط مــوجـود مــ6ـان آن و ســا)ر مـعــارف، بررسى و تحـل6ل مى.شــود؛ و از ا)ن رهگذر،
مهم.تر)ن مبـانى و عوامل تأث6رگذار، در منظومـه� معرفتى، شناسا)ـى شده، جا)گاه هر )ك از
معارف در آن منظومه، از ح6ث طول و عرض و تقـدم و تأخر، مشخص خواهد شد. افزون

بر آن.كه اند)شمند د)نى و فق6ه ن6ز از فكرى منظم و ساختارمند، برخوردار مى.شود.

٦. توسعه' قلمرو سنت به تفس�ر فقهى

از مباحث پردامنه� فـقهى و تفس6ـرى، اعتبار و حجـ6ت روا)ات در فقه و ن6ز تفسـ6ر قرآن
(حشر/٧)،  ««uÔN?Ó�Ú�UÓ� ÔtÚMÓ� ÚrÔ�U?ÓNÓ� UÓ�ÓË ÔÁËÔc?Ô�Ó� Ô‰uÔ�]d?�« ÔrÔ�UÓ�¬ UÓ�ÓË» است. از نظر عالمـه، آ)اتى مانند
حجـ6ت سنت را امـضا كـرده و مردم را به اطاعت از دسـتورات پ6ـامبـر ملزم كرده.اند؛ ا)ـشان
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ذ)ل آ)ه� )ادشده مى.نو)سد: صـرف نظر از س6اق، عموم آ)ه� )ادشده شـامل همه� اوامر و نواهى
(حشـر/٧) تأك6ـدى است بر لزوم  «»U?ÓI?FÚ�« Ôb|b?Ó� Ót]K�« ]Ê≈ Ót]K�« «u?ÔI]�«ÓË» پ6ـامـبر مى.گـردد و جـمله�
اطاعت از پ6ـامـبـر(ص) كـه مـسلمـانان را از مخـالفت بـا آن حضـرت، بر حـذر داشـتـه است

(طباطبا)ى، ١٤١٧: ٢٠٤/١٩).
از نظر ا)شان، خـبر متواتر و خبـر محفوف به قـرائن قطعى، مانند خبـرى كه به صورت
شـفاهى از مـعصـوم شن6ده و در)افت شـود، در غـ6ر احكام شـرعى مثل اصـول د)ن، تار)خ،
فضا)ل و… ن6ـز حجت است؛ ز)را دل6ل عصمت بى.كم.وكـاست، دل6ل صدق خبر مـعصوم

است:
«نعم الخبـر المتـواتر و المحفـوف بالقرائن القطعـ6ة كالمـسموع من الـمعصـوم مشافـهة
حجـة و إن كان فى غ6ـر االحكام الن الدل6ل على العصـمة بعـ6نه دل6ل على صدقـه و هذه كلها

مسائل مفروغ عنها فى محلها من شاء الوقوف فل6راجع» (طباطبا)ى، ١٤١٧: ١٣٣/١٤).
�u?ÔNÓ�?Ú�UÓ� ÔtÚMÓ� ÚrÔ�U?ÓNÓ� U?Ó�ÓË ÔÁËÔc?Ô»» (حشـر/٧) و آ)اتÓ� Ô‰u?Ô�]d�« ÔrÔ�UÓ�¬ U?Ó�ÓË» عالمـه با توجه به آ)ه�
د)گر، مى.گو)د: «آ)ات دال بر وجوب اطاعت پ6امـبر، فراوان است؛ و مفاد آن.ها ا)ن است
كـه هر تشر)ع و حـكم قضـا)ى از سـوى خدا و پ6ـامبـر (ص)، با)د اطاعت شـود» (طباطـبا)ى،

١٤١٧: ٩٣/٢ـ٩٤).
ا)شــان نقش سـنت را در آ)ات تشــر)عى و نـقش حكم وال)ى را در بـرابر احكام قــرآن،

تشر)ح كرده است و قلمرو سنت را در آ)ات تشر)عى گسترده دانسته، مى.نو)سد:
رسول خدا(ص) داراى دو مقام است:

±l|dA� ÂU?I� Æ∫ در ا)ن مقـام، پ6امـبر تفـاص6ل احكامى را ب6ـان مى.كند كـه قرآن از آن با
اجمـال گذر كـرده است. البتـه ا)شان در)افـت تفاص6ـل را، وح6انـى دانستـه كه از طر)ق غـ6ر
Ó‰=eÔ� U?Ó� ”U]MK� Ós=}Ó�?Ô�� Ód?Ú�=c�« ÓpÚ}Ó�≈ UÓMÚ�ÓeÚ�Ó√ÓË» كـتاب به مـسلمانان عـرضـه مى.شود. از نظر ا)شـان آ)ه�

» (نحل/٤٤) ناظر به هم6ن مقام است. ÚrNÚ}Ó�≈
(نسـاء/١٠٥)  «t]K�« Ó„«—Ó√ U??L� ”U]M?�« ÓsÚ}Ó� ÓrÔJÚ�??Ó��» بر اسـاس آ)ه� ∫U??C?� Ë X�u?J� ÂU?I??� Æ≤
پ6ـامبـر(ص) به عنوان حـاكم مسلمـانان در كـارهاى مردم و در امـور مـهم، احكامى وال)ى و
حكومـتى دارد، كه آنهـا را طبق راى خود انشـاء مى.كند (طباطـبا)ى، ١٤١٧: ٣٨٨/٤) عالمه از

ا)ن دو ح6ث مقامى، در بس6ارى از موارد، )اد كرده است.
روش روا)ى عـالمه طبـاطبا)ى در فـقه و تفـس6ـر، متـفاوت است. ا)شـان خبـر واحد را
هرچند محفـوف به قرائن مف6د وثوقِ نوعى بـاشد، در تفس6ر حجـت نمى.داند. در مقابل، بر
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ا)ن باور است كـه براى حـج6ت خـبـر واحد در فـقـه، وثوقِ نوعى كفـا)ت مى.كند، به شـرط
آن.كه با كتاب خدا، مخال= نباشد (طباطبا)ى، ١٤١٧: ١٤١/٨).

«أن اآلحـاد من الروا)ات التكون حـجة عنـدنا إال إذا كانت مـحـفوفـة بالقـرائن المـف6ـدة
للعلم أعنى الـوثوق التام الشـخـصى سـواء كانـت فى أصول الد)ـن أو التار)خ أو الفـضـائل أو
غـ6رها إال فـى الفقـه فـإن الوثوق النوعى كـاف فى حـج6ـة الروا)ة كل ذلك بعـد عـدم مـخالفـة

الكتاب و التفص6ل موكول إلى فن أصول الفقه.» (همان).
ا)شان، حج6ت اخـبار آحاد را در غ6ر أحكام شرعى، بى.مـعنا دانسته (طباطبا)ى، ١٤١٧:

٢٥/١٤)، در مقام استدالل چن6ن مى.نو)سد:
«حجـ6ت شرعى از اعـتبـارات عقـال)ى است؛ و در موردى كـه اثر شرعى قابـل جعل و
اعتـبار شرعى داشـته باشد، جـر)ان مى.)ابد، حال آن.كه جـعل حج6ت در قـضا)اى تار)خى و
اعتـقادى كه اثر شـرعى ندارند، معنا نخـواهد داشت؛ همچن6ن مـعنا ندارد شارع غـ6ر علم را

علم قرار داده و مردم را به آن متعبد نما)د» (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٣٥١/١٠).
ا)شان در جـا)ى د)گر در مقـام استدالل بر بى.مـعنا بودن جعل حـج6ت براى اخبـار احاد
جز در احكام شرعى، چن6ن آورده است: حق6قت جعل تشر)عى وجوب، ترت6ب أثر واقع بر
حـــجت ظاهـرى است ()عنـى مكل= مـلزم است اثـر واقع را بر آن بار كـند)؛ و آن تكلـ6=،
متوق= بر وجود أثر عملى براى حجت است، چنان.كه در احكام عملى فرعى (چن6ن آثارى)
مترتب است؛ و اما در غ6ر احكام عملى، أثرى بر جعل حج6ت مترتب ن6ست؛ به طور مثال
(بر اسـاس مفـاد روا)ات)، اثر عـملى جعل جـزئ6ت بسـمله در سـوره، وجوب قـرائت آن در
نماز است (معنا)ش ا)ن است كه مكل= با)د «��r}�]d�« sÓLÚ�]d�« t]K�« rÚ» را در نماز و در اول هر
سوره، قـرائت كند و ا)ن امـر ممكنى است)؛ و امـا اگر مـفاد خبـر واحد ظنى، ا)ن اسـت كه
سامـرى مردى از كرمان است، مـعناى جعل حج6ـت آن خبر ا)ن است كه (مكل=) گـمان به
مضـمون آن را قطعى قـرار دهد، حال آن.كه جـعل حج6ت براى خـبر مربوط بـه امر تكو)نى،
ممتنع است و تشر)ع در آن.جا راه نداشته (همان: ٢٠٥و ٢٠٦) و معنا ندارد شارع امر غ6رقطعى

را قطعى قرار دهد.
با توجـه به مبناى )ـادشده، مـفسـر مى.تواند در تبـ66ن مـراد خـداوند از روا)ات متـواتر و
روا)ات آحادى كه مـوجب وثوق تام شخصى مى.شوند، استفـاده كند؛ اما از روا)ات آحادى
كه مف6د وثوق نوعى.اند، نمى.تواند بهره.گ6رى كند؛ حـال آن.كه ا)ن روا)ات در فقه معتبرند و
مى.توانند در تب66ن مـعناى آ)ات.االحكام نقش داشته باشند. بد)هى است كـه ا)ن تفاوت مبنا،



آن
لقر

قه ا
در ف

ه) 
ى(ر

طبا!
طبا

مه 
عال

نى 
مبا

ى 
عه"ا

وس
د ت

ركر
كا

١٣٣
"

سبب تفـاوت در برداشت فقـ6ه و مـفسر گـرد)ده و راه را بر توسعـه� برداشت تفسـ6رى از آ)ات
االحكام حتى براى كـسانى مـثل عالمه طبـاطبا)ى كـه معتـقد به منهج قرآنى بـراى تفس6ـر قرآن

هستند، باز مى.كند.
عالمـه در جا)ى د)ـگر با تفك6ك عرصـه� اصل تشر)ع از اجـزا و شرا)ط، قلمـرو سنت را
افـزون بر ب6ـان تـفـاصـ6ل، به تقـ6ـ6ـد مـطلقـات و تخـصـ6ص عـمـومــات قـرآن توسـعـه داده،

مى.نو)سد:
آ)ات احكام اگـر در مـقام اجـمـال و كلى.گو)ى اسـت، به ا)ن معنا كـه مى.خـواهد اصل
تشر)ع را ب6ان كند، نه خـصوص6ات و شرا)ط آن را، در ا)ن صورت ق6ـودى كه از ناح6ه� سنت
براى آن احكام مى.رسد، صـرفاً جنبه� تشر)ـح و تب66ن دارد، نه تخصـ6ص و تق66د؛ امـا اگر آن
آ)ات، عمـوم6ت )ا اطالق داشتـه باشند، ق6ودى كـه از ناح6ه� سـنت براى آن احكام مى.رسد،
مخصص عموم و مق6د اطالق خواهد بود، و تخص6ص عام و تق66د خاص، به معناى تناقض

و تنافى م6ان دو دل6ل ن6ست (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٣٠٥/٤).

نقش سنت در توسعه' برداشت از آ�ات االحكام

بر اساس آنچـه ب6ان شد، نـقش سنت در توسعه� برداشت تفـس6رى از آ)ـات االحكام، حتى بر
اساس راى عالمه طباطبا)ى در تفس6ر قرآن به قرآن، به شرحى است كه در پى مى.آ)د.

١. ب�ان تفاص�ل

صاحب «الم6زان» با اعتقاد به مرحله� اجمال و تفص6ل در قضاى االهى و ا)ن.كه در شب
قدر قضـاى اجمالى االهى به تفصـ6ل، تبد)ل مى.شود (طباطبا)ى، ١٤١٧: ١٣٢/١٨) ن6ز بر ا)ن
باور است كـه تدر)ج و شـروع از اجـمـال به تفـصـ6ل، روش شناخـتـه.شـده در تشـر)ع احكام
اسالمى است (طباطـبا)ى، ١٤١٧: ٧/٨) ا)شان توجـه به ا)ن امر آشكار را الزم دانستـه است كه
سلوك از اجمال به تفـص6ل و تدرج در القاى احكام كه از باب ارفـاق، حسن ترب6ت و رعا)ت
مـصـلحت، صـورت مـى.گـ6ـرد، غــ6ـر از ســازشكارى و تســاهل است (طبـاطـبـا)ى، ١٤١٧:
١٥٩/٤). از ظاهر بلكه صـر)ح عبارات عـالمه اسـتفـاده مى.شود كه تبـ66ن اجـمال كـتاب، از

اختصاصات سنت است. ا)شان در ا)ن زم6نه چن6ن مى.نو)سد:
تفاص6ل احكام تنها با ب6ان پ6ـامبر(ص) محقق مى.شود (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٨٤/٣ـ٨٥)؛ و
در مقام تب66ن حـ6ث تشر)ع پ6امبر(ص)، آن.جا كه قرآن در مقـام ب6ان اصل تشر)ع است، فهم



١٣٤

ادم
شت

، ه
كم

 و!
ست

  ب$
ال

س

"

تفاص6ل شر)عت را بدون استمداد از سنت، امكان.پذ)ر نمى.داند.
عالمـه بر ا)ن باور تصر)ح كرده، مى.نو)سـد: راهى براى تلقى تفاص6ل احكام جـز ب6ان
رسـول خدا(ص) ن6ـست؛ بر ا)ن اسـاس، برخى از آ)ات قـرآن، مـردم را براى فهم تـفاصـ6ل
UÓ�ÓË ÔÁËÔcÔ�?Ó� Ô‰uÔ�]d�« ÔrÔ�UÓ�Ó¬ UÓ�» :احكام، به رسول خدا ارجاع داده است؛ چنان.كه فرموده است

» (حشر/٧) (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٨٤ـ٨٥).  …«uÔNÓ�Ú�UÓ� ÔtÚMÓ� ÚrÔ�UÓNÓ�
تب66ن مجمل كتاب به وس6له� سنت فراوان است؛ چنان.كه عالمه ذ)ل آ)ه�:

» (مائده/٣٨) روا)اتى براى رفع اجمال آ)ه نقل كرده  …UÚLÔNÓ|bÚ|Ó√ «uÔFÓDÚ�UÓ� ÔWÓ�—UÒ��«ÓË Ô‚—UÒ��«ÓË»
كـه فـقـ6ـهـان شـ6ـعـه ن6ـز بر اسـاس آن فـتـوا داده.اند كـه دست دزد بدون انـگشت ابهـام، قطع
مى.شـود. روشن است كــه آن روا)ات، اجـمـال )د در آ)ه را برطرف كــرده و مـوضع قطع را
مشـخص كرده است؛ هرچـند برخى ادعا كـرده.اند كه «)د» اجـمال ندارد و حـق6قت در تـمام
عضـو است و استعـمال آن در قسـمتى از كل، مجـاز و ن6ازمند قـر)نه مى.باشد (العاملى، بى.تا:
١٥٣)؛ ولى حـقـ6ــقت ا)ن است كـه نفس اخـتــالف نظر در مـحل قطع، دل6ـل است كـه «)د»
اجمـال دارد، و بر فرض كـه )د اجمـال نداشتـه باشد، مـحل قطع )د، داراى اجمـال است و
حد)ث مى.تواند از ا)ن جهت، مـب6ّن باشد و اجمال محل قطع را تب6ـ6ن كند. عالمه ذ)ل )كى
از روا)ات مى.نو)سد: «وإنمـا أوردنا الروا)ة بطولها كبـعض ما تقدمهـا من الروا)ات المتكررة
الشتمالها على أبحاث قرآن6ة دق6قة )ستعان بها على فهم اآل)ات» (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٣٣٦/٥).

٢. جرى و تطب�ق

بر اسـاس ب6ان عـالمه، احكام كلـى قرآن كـه در روا)ات براى آن.ها ذكر مـصداق شـده،
قـابل تطب6ـق بر هر مصـداقى هسـتند؛ و ذكـر مصـداق در سنت، به مـعناى آن ن6ـست كه تمـام
موارد آن با)د از روا)ات استفاده شود؛ به عبارت د)گر، تطب6ق احكام كلى قرآن بر مصاد)ق،
امرى توق6فى و در انحصار پ6امبر(ص) و امامـان معصوم(ع) ن6ست بلكه فق6هان ن6ز مى.توانند
از آن بهره گرفتـه، با تطب6ق به سا)ر مصاد)ق، حكم شـرعى آن.ها را ثابت نما)ند. روا)ات ن6ز
sÓLÓ� به ا)ن مـهم راهنما)ـى كرده و عـالمه ن6ـز همـ6ن معنا را تأ)6ـد كـرده است؛ مثـًال ذ)ل آ)ه� «
» (بقره/١٧٣) مى.نو)سد: معناى آ)ه، ا)ن است كه اگر كسى در tÚ}ÓKÓ� ÓrÚ�≈ UÓKÓ� ÌœUÓ� UÓ�ÓË Ì⁄UÓ� ÓdÚ}Ó� ]dÔDÚ{«
غـ6ـر حـالت ظلم و تجـاوز، به خـوردن حـرامى، اضطـرار پ6ـدا كـرد، گناهى مـرتكب نشـده
است؛ ولى اگر در حال ستم و تجاوز، مضطر شـود و )ا آن.كه ستم و تجاوز، سبب اضطرار

گردد، خوردن محرمات جا)ز ن6ست.
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ا)شان با نقل روا)اتى كه باغى را بر شكارچى، ظالم، خروج.كننده� بر امام و عادى را به
معناى دزد و غاصب دانسته، مى.نو)سد: والجم6ع من قب6ل عد المصاد)ق (طباطبا)ى، ١٤١٧:

٤٢٦/١ـ٤٢٧).
روش ب6ـان احكام به صـورت كلى، از امـتـ6ازات قـرآن است و ا)ن ظرفـ6ت را به.وجـود
آورده تا قابلـ6ت پاسخ.گو)ى به ن6ـازهاى انسان در تمام اعـصار را داشـته باشـد؛ ز)را اسالم به
زمان و مكانى خـاص اختصاص نداشـته، احكام و دستورات او دائمى و براى همـه� انسان.ها
است؛ از طرفى شـرا)ـط و تحـوالت زمـان سـبب تغـ6ـ6ـر در مـوضــوعـات احكام مى.شـود و
ن6ـازهاى جد)ـدى فراروى انسـان قـرار مى.دهد. قواعـد و احكام كلى، دست فـقـ6هـان را در
تطبـ6ق ن6ازهـاى بشرى بر احكام كلى اسـالم باز گـذاشتـه و در روزآمـدسازى شـر)عت، نقش

مهمى ا)فا مى.كند.

تخص�ص و تق��د كتاب

اطالق و تق6ـ6د، و ن6ز تعمـ6م و تخص6ص، عـملى را)ج در محاورات عقـال)ى است؛ و قرآن
مجـ6د ن6ز در بسـ6ارى موارد، عام )ا مطلقـى را ب6ان، سپس آن را تخصـ6ص زده )ا تق66ـد كرده

است.
(ابن.العـالمه، فـق6ـهـان بر جـواز تخصـ6ص و تقـ66ـد كـتـاب به سنت متـواتر، اتفـاق دارند 
١٣٨٧: ٣٥٩/٣؛ شه6ـد ثانى، ١٤١٣: ٣٠٣/٩؛ علم الهدى، ١٣٤٦: ٢٨٠/١و ٢٨٧)؛ ولى در جواز
آن به خبـر واحد، )ك نظر ندارند؛ برخى تخص6ص كـتاب را تنها به خبـر متواتر جا)ز دانـسته
b�«Ë ]qÔ� «ËÔbKÚ�U� v�«Òe�«ÓË ÔWÓ}�«Òe�Ó«» :است (س6د مرتضى، ١٣٤٦: ٢٨٠/١)؛ چنان.كه عموم آ)ه� جَلد
�?r�d�« U?LN?}KF?� WMB» (كل6نى،L�« Ë sB?�?L�« U�U?� …» (نور/ ٢) به حد)ث مـتواتر «  …UL?ÔNÚM�

١٣٦٧: ١٧٧/٧) تخص6ص خورده و حكم زناكار محصن را رجم دانسته است.
عالمه تخص6ص و تق66د عـموم قرآن را به سنت جا)ز دانسته، بر ا)ن باور است كه سنت
مى.تواند عـمـومات و اطالقـات قـرآن را تخـص6ص و تقـ6ـ6ـد كند. موارد بسـ6ـارى در تفـس6ـر
الم6زان )افت مى.شود كـه ا)شان به صورت تطب6قى، تخص6ص و تقـ66د آ)ات را مطرح كرده و

آن را ناگز)ر دانسته است.
به عنوان نمونه، ا)شـان مى.گو)د: آ)ات ارث، و طالق و نفقه، مـانند سا)ر آ)ات احكام
بدون تخص6ص و تق66د ن6ـست؛ آ)ات ارث و طالق در زن مرتد تخص6ص خورده، چن6ن زنى
نه ارث مى.برد و نه در جدا شدن از شوهر ن6ازمـند (اجراى ص6غه�) طالق است؛ و آ)ات طالق
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در موردى كه ع6بى در مرد و )ا زن كش= شود كه مـجوز فسخ عقد باشد، تخص6ص خورده و
ن6ـازى به رضـا)ت طرف در طالق ندارد، بلكه عـقـد را فسخ مى.كنـد؛ و دل6لى كه نـفقـه� زن را
واجب كرده، در هنگام نشوز زن تخص6ص خورده، و در چن6ن حالى مرد مى.تواند نفقه� زن را
ندهد. حال با ا)ن همه تخص6ص چرا در مورد عقد متعه، تخص6ص نخورد؛ و مرد داراى زن

متعه اگر زنا كرد، از حكم سنگسار خارج نشود (طباطبا)ى، ١٤١٧: ٣٠٥/٤ به بعد).
مقـصود عـالمه از سنت مـؤثر در آ)ات االحكام، اعم از خبـر واحد و متـواتر است ولى
مـهم، توجـه ا)شـان به تفـاوت نگاه تفـس6ـرى و فـقـهى در حـج6ت خـبـر واحـد است، به ا)ن
صورت كه در تفس6ر تنها خبر واحد مـحفوف به قرائن مف6د علم )عنى وثوق تام شخصى، در
قلمرو اصـول د)ن، تار)خ، فضا)ل و غ6ـر آن حجت است، ولى در فقه، خـبرى كه از وثوق

نوعى برخوردار باشد، كافى خواهد بود (همان).
بد)هى است كه د)دگاه توسعه� سنت موثق به تـوث6ق نوعى به تفس6ر فقهى، و نقش آن در
ب6ان تفاص6ل، تطبـ6ق بر مصاد)ق و تخص6ص و تق66د آ)ات االحكام، در توسـعه� كمى و ك6فى

آ)ات االحكام و فقه القرآن، بس6ار نقش.آفر)ن است.

نت�جه
گ�رى

)كى از اهداف مـهم پژوهش.هاى قـرآنى، توسـعـه� فـقه القـرآن از طر)ق تأسـ6س، تحـصـ6ل و
بازتعر)= مبانى جـد)د است تا بتواند بعد فقهى قرآن را همسـو با ن6ازهاى زمان، از نظر كمى
و ك6فى گـسترش دهد. در ا)ن مس6ـر، تفس6ر الم6زان مـنبع ارزشمندى است. بر ا)ن اساس،
عالمـه طبـاطبا)ى در تفـس6ـر خود به تفـس6ـر آ)ات االحكام نپرداخـته و آن را به فـقه احـاله داده
است، ولى مبانى ا)شـان مانند حج6ت شرا)ع گذشتـه، توسعه� متعلق حكم شرعـى به مجتمع
و… مى.تواند در توسعـه� فقه القرآن نقش.آفـر)ن باشد و بخشى از ن6از را برطرف سـازد. آنچه

از مبانى ا)شان مورد نقل و بررسى قرار گرفت، شاهد صدقى است بر ادعاى )ادشده.

پى
نوشت
ها
١. أبو النضـر محـمـد بن سائب كلـبى كوفى، نسـابه، مـحدث، مـفـسر، مـوثق و ام6ـن، متـوفى سنة ١٤٦، از
اصـحاب امـام باقر و امـام صـادق (عل6هـمـا السالم)، به جـز تفـس6ـر كبـ6ـرش، اول كسى است كـه در آ)ات
االحكام، كتاب نوشته است (آقـا بزرگ طهرانى، ١٤٠٣: ٣٠٠/١ ـ ٣٠١) و او در ا)ن خدمت قرآنى، بر
شافعى مقـدم است. ن6ز أبوالمنذر هشام بن محمد بن السائب كلبـى كوفى، متوفى سنه� ٢٠٦ )ا سنه� ٢٠٤.
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مـانند پدرش از اصـحاب صـادقـ6ن (عل6هـمـا السالم) و در آ)ـات األحكام، تفسـ6ـرى به نام «تفـس6ـر آى من
القرآن» داشته است (همان: ٣١١/٤).

٢. د)دگاه عـالمه مبنى بـر ا)ن.كه رستگارى فـرد در مجتـمع فاسد، دشـوار است، ب6انگر آن است كـه ا)شان در
عـ6ن ا)ن.كـه براى جـامعـه هو)تـى مسـتـقل قـائل است، مـسـؤول6ت فـرد را در قبـال اصـالح خـودش ناد)ده
نمى.گ6ـرد. بر ا)ن اساس، هو)ت مـستقل براى جـامعـه و برخوردارى آن از احكام و)ژه، به مـعناى اصالت
فلسفى جـامعـه نخواهد بود؛ به ا)ن مـعنا كه جامـعه به طوركلى از فـرد، سلب اخت6ـار كرده باشـد و دعوت
قرآن به رعا)ت احكام اجـتماعى، خود بهتر)ن دل6ـل بر ا)ن است كه افراد جامعه افـزون بر وظا)= شخصى

مربوط به اصالح خود، به اصالح مجتمعى كه در آن زندگى مى.كنند، ن6ز موظفند.
.¡UÓL]��« v� UÓNÔ�ÚdÓ� ÓË ÔX�UÓ� UÓNÔKÚ�Ó√ ÌWÓ�=}Ó� Ì…ÓdÓ�ÓAÓ� ÎWÓ�=}Ó� ÎWÓLKÓ� UÎKÓ�Ó� Ôt]K�« Ó»ÓdÓ{ ÓnÚ}Ó� ÓdÓ� ÚrÓ�Ó√ .٣

ÓÂÚuÓIÚ�« Èb?ÚNÓ|UÓ� Ót]K�« ]Ê≈ ”U]M�« Ós� ÓpÔLBÚFÓ| Ôt]K�« ÓË Ôt?Ó�Ó�UÓ�— ÓXÚG]KÓ� UÓL?Ó� ÚqÓFÚHÓ� ÚrÓ� ÚÊ≈ ÓË Óp=�Ó— Ús� ÓpÚ}Ó�≈ Ó‰eÚ�Ô√ UÓ� Úm=KÓ� Ô‰u?Ô�]d�« UÓN^|Ó√ U| .٤
»�Ós|d�UÓJÚ (مائده/ ٦٧).

منابع و مآخذ

.r|d� Ê¬d� .١
œU�—« Õd� v� ÊU�d��« Ë …bzUH�« lL�٢. محقق اردب6لى نجفى، احمد بن محمد ١٤١٦) ق(، �

»_–�ÊU، به كوشش مجتبى عراقى و د)گران، انتشارات اسالمى، قم، دوم.
٣. اردب6لى، احــمـد بن مــحـمــد (بى.تا)، “�Ê¬d??I�« ÂUJ�« s?}�«d� v� ÊU??}??��« …b، به كـوشش

محمدباقر بهبودى، المكتبة المرتضو)ة، تهران.
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اول.
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�?Y|b، مـركـز البـحث?�« V|d?� ،٦. حـربى، ابى.اسـحـاق ابـراه6م بن اسـحـاق (١٤٠٥ ق)

العلمى و إح6اء التراث اإلسالمى، دار المد)نة للطباعة و النشر و التوز)ع، جده، اول.
�?�s|b?N، خطى، مؤسـسةL�« –ö?� Ë s|b�« r�UF?� ،٧. العاملى، حـسن بن ز)ن الد)ن (بى.تا)

النشر اإلسالمى التابعة لجماعة المدرس6ن بقم المشرفة.
٨. حك6م، س6ـد محـمدتقى (١٩٧٩ م)، »Ê—U?IL�« t?IHK� W?Ò�UF�« ‰u?�ô، مؤسـسة آل البـ6ت.ـ

للطباعة و النشر، بى.جا، دوم.
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٩. حك6م، س6د محسن (١٤٠٣ق)، ���?L�vI�u�« …ËdF�« p، مكتبة آ)ةالله مرعشى نجفى،
قم.

١٠. حلى، حـسن بن )وس= (بى.تا)، �U?N?I?H�« …d?�c¡، المكتـبـة المـرتضـو)ة الحـ6ـاء اآلثار
الجعفر)ه، بى.جا.

١١. ــــــــــــ (١٤٢٠ ق) ��W}?�U�ô« V�c?� vK� W}?�dA�« ÂUJ�ô« d?|d، به كوشش ابراه6م
بهادرى، مؤسسة االمام الصادق(ع)، قم، اول.

١٢. ــــــــــــ (١٤١٣ق)، �?��W?F|dA�« ÂUJ?�« v� WF?}?A�« nK، مـؤسسـة النشر اإلسـالمى
التابعة لجماعة المدرس6ن، قم، دوم.
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