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Abstract
One of the theological foundations of the religion of Islam is the 
absolute supervision of religion over society and history, and its 
inclusion in all times and places. The theory of “comprehensive 
review”, based on this inclusion and comprehensiveness, has 
been proposed by Ayatollah Mohammad Hossain Malekzadeh. 
This theory is related to the field of theology, religious knowl-
edge and Islamology. Comprehensive study means research in 
all religions, observing the realization in all life; The description 
“comprehensive” in the title “comprehensive study” refers to “re-
ligion”, “man”, “life”, “source and reason”, “method” and “out-
put”. This theory has a comprehensive logic called the “principles 
of jurisprudence in the general sense.” In this logic, “epistemo-
logical sources” have been developed to achieve Islamic sciences. 
The most fundamental source of inference of Islamic knowledge 
is the Holy Qur’an, and the logic of comprehensive study, with 
special attention to indirect Qur’anic expressions through the “in-
terpretation of the Qur’an”, has expanded the scope of use of the 
Qur’an. This article, after presenting a picture of the theory of 
comprehensive study and its relevance to the subject of the pres-
ent study (Qur’anic narration), first explains the principles, con-
ditions and quality of using the Qur’anic narration as a religious 
reason. Then, in the adaptation stage, he mentions three examples 
of non-interpretations of the Qur’an, and in the next step, he will 
apply seven examples of the interpretations in the Qur’an.
Keywords: Comprehensive Review, Comprehensive Logic 
Logic, Narration, Indirect Address, Quran Recitation Resources
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چکیده
یکی از مبانی کالمی مربوط به دین اســالم نظارت دیــن بر جامعه و تاریخ 
به نحو مطلق، و شــمول و فراگیری آن نســبت به همــه زمان ها و مکان ها 
می باشــد. نظریۀ »تفّقه جامع«، بر اســاس همین شــمول و جامعیت، توسط 
آیت اهلل محمدحســین ملک زاده ارائه شده اســت. این نظریه مربوط به حوزۀ 
دین پژوهی، معرفت دینی و اسالم شناســی می باشد. تفقه جامع یعنی تحقیق 
در همــه دین، ناظر به تحّقق در همه زندگی. وصف »جامع« در عنوان »تفّقه 
جامع« ناظر به »دین«، »انســان«، »زندگی«، »منبــع و دلیل«، »روش« و 
»خروجی« می باشــد. این نظریه، دارای منطقی جامع است که به آن »اصول 
الفقه بالمعنی االعم« گفته می شــود. در این منطــق، »منابع معرفتی« برای 
دست یابی به علوم اسالمی توسعه یافته اند. بنیادی ترین منبع استنباط معارف 
اســالمیْ قرآن کریم اســت و منطق تفقه جامع با توجه ویژه به خطابات غیر 
مســتقیم قرآنی از طریق »تقریر القرآن«، دامنۀ استفاده از قرآن را توسعه داده 
اســت. این مقاله پس از ارائۀ تصویری از نظریۀ تفقه جامع و ربط منطق آن با 
موضوع پژوهش حاضر )تقریر القرآن(، ابتدا به تبیین مبانی، شــرایط و کیفیت 
اســتفاده از تقریر القرآن، به مثابۀ یک دلیل شرعی می پردازد. سپس در مرحلۀ 
تطبیق ســه نمونه  از عدم تقریرهای قــرآن را ذکر می کند و در گام بعدی، به 

تطبیق هفت نمونه از تقریرهای موجود در قرآن خواهد پرداخت. 
 کلیــد واژه ها: قــرآن کریم، دین پژوهی، منطق تفقــه جامع، خطاب غیر 

مستقیم، تقریر القرآن.
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1. مقدمه
از آنجا که دین اســالم، از یک سو فرا مکانی و دارای جهان شمولی جغرافیایی است، و از 
ســوی دیگر، دینی فرا زمانی و دارای جهان شمولی تاریخی می باشد، برای همۀ تاریخ و 
جغرافیای بشر طرح و برنامه ای جامع دارد. کالن نظریۀ1 »تفّقه جامع« یا »اسالم شناسِی 
اجتهادی جامع« بر اساس همین جامعیت، به وسیله آیت اهلل محمدحسین ملک زاده سامان 
یافته اســت. در توضیح این نظریه می توان گفت: »تفّقه جامع، عبارت اســت از تحقیقی 
همه جانبه و فراگیر در تمام دین الهی و معارف ربّانی، مشــتمل بر کلیۀ آموزه های اسالم 
در ابعاد اندیشگی، شناختی، بینشی، و پوشش دهندۀ باورهای بنیادین، ارزش ها، گرایش ها 
و رفتارها، به غایتِ تحّقق در جان و کالبد فرد و جامعه، و اجرا و عملیاتی شدن در تمامی 
اجزا، جوانب و ســطوح حیات.« )ملک زاده، 1399 الف: 47( تفقه جامع دارای منطقی به 
نام »اصول الفقه بالمعنی االعم« می باشــد. قوام تفقه جامع، به اجتهاد است و امتیاز آن، 
جامعیّتش می باشد. این جامعیّت در دو مقام »تحقیق« و »تحّقق« مورد توجه قرار گرفته 

است. متعلَّق جامعیت در این  نظریه، ناظر به شش امر می باشد:
1- جامعیت ناظر به دین؛ که شامل عقائد، شریعت و اخالق است.

2- جامعیت ناظر به انسان؛ که شامل همۀ انسان ها در همۀ اعصار و اَمصار است.
3- جامعیت ناظر به زندگی؛ که شــامل دو بُعد عمودی )شامل همۀ سطوح حیات بشر؛ 
اعمّ از فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی( و اُفقی )شــامل تمامی ساحات 
و ســطوح زندگی؛ اعم از امرار معاش، خوراک، پوشش، امنیت، سالمت، آداب و رسوم، 

تعلیم و تربیت، مدیریت و ...( می باشد.
4- جامعیت ناظر به منبع و دلیل؛

5- جامعیت ناظر به روش؛
6- جامعیت ناظر به خروجی.

یکــی از ابعاد جامعیت در منطق تفّقــه جامع، جامعیت، تنوع و تکثــر در منابع و ادله 
می باشــد. که عالوه بر استفاده حداکثری از ادلۀ نقلی، عقلی، شهودی، عقالئی، حسّی 
و تجربی، به توســعۀ بهره گیری از منابع رایج و متداول نیز پرداخته است. یکی از این 

موارد، بهره مندی حداکثری از آیات قرآن می باشد.)ملک زاده، 1399 الف: 50-48(
باید توجه داشــت که خطابات قرآن کریم، به دو دستۀ »خطابات مستقیم« و »خطابات 

1. توصیف این نظریه با عنوان کالن نظریه، به جهت گستردگِی قلمرو آن است. و بهره گیری از عنوان فرانظریه برای 
آن، با لحاظ این نکته اســت که تفقه جامع، خود به تنهایی دربردارنده نظریات متعددی در حوزه دین پژوهی و معرفت 
دینی و شامل طراحی چارچوب ها و الگوهایی جهت جریان و تحقق دین در حیات فردی و اجتماعی بشر، و در واقع، یک 
بسته نظری، معرفتی و روشی، و مجموعه ای از نظریات، چارچوب ها، الگوها، تبیین ها، تعریف ها، بازتعریف ها، تقسیم ها و 

صورت بندی ها در زمینه اسالم پژوهی و اسالم شناسی تخصصی و اجتهادی، در گسترده ترین پهنۀ ممکن است.
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غیر مســتقیم« تقسیم می شوند. اکنون این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از 
معارف قرآن کریم منحصر در خطابات مستقیم است، یا در مواردی که خداوند در قرآن به 
حکایتِ اقوال، افعال و آرای اشخاص یا اقوام گذشته پرداخته، و ذمّ و نکوهشی نسبت به 
آنها اظهار نمی دارد، نیز می توان از معارف الهی با استفاده از تقریر القرآن بهره برد. روشن 
است در صورت اثبات چنین مطلبی، عرصۀ بسیار مهمی برای بهره گیری از آیات قرآن در 
اجتهاد و فقاهت باز می شــود؛ زیرا در صورت عدم بهره مندی از تقریر القرآن، بخش قابل 
توجهی از خطابات قرآنی، از محل استفاده فقاهی خارج می شود. این پژوهش، نخست به 
بررسی امکانِ استفادۀ فقاهی و حجیّت محور، از سکوت قرآن، نسبت به نقِل گفتار، رفتار 
یا دیدگاه های مطرح شده در قرآن می پردازد. سپس به تبیین شرایط و کیفیِت استفاده از 
تقریــر القرآن خواهد پرداخت. در انتها و در مقام تطبیق، امثلۀ متعددی از تقریرها و عدم 
تقریرهای قرآن را مورد بررســی قرار می دهد. به طور طبیعی، با توجه به موضوع فقاهی 

پژوهش، روش معتبر در این تحقیق، همان روش حجیّت محور اصولی خواهد بود

2. تفقه جامع
یکی از مبانی کالمی اســالم، جهانی و جهان شمول بودنِ »اسالم« است. این جامعیت 
که بر اســاس آیات)سوره انبیاء: 21، آیه 107. سوره فرقان: 25، آیه 1. سوره سبأ: 34، 
آیه 28. سوره اعراف: 7، آیه 158. سوره یوسف: 12، آیه 104 و ...( و ادلۀ متعدد روایی؛ 
مانند »َقــاَل ع : حَاَللُ  مُحَمَّدٍ حَاَلٌل أَبَدًا إِلَى یَوِْم اْلقِیَامَــةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى یَوِْم 
اْلقِیَامَةِ الَ یَكُونُ غَیْرُهُ وَ الَ یَجِی ءُ غَیْرُه«  )كافی، ج 1، ص58( و عقلی1 اثبات می شود را 

می توان اینگونه بیان کرد:
»نظارت دین بر جامعه و تاریخ به نحو مطلق، و شــمول و فراگیری آن نسبت به همه 

اَعصار و اَمصار«
کالن نظریــۀ »تفّقه جامع« یا »اســالم شناســِی اجتهادی جامع« بر اســاس همین 
جامعیت، به وسیله آیت اهلل محمد حسین ملک زاده طرح شده است. تفّقه جامع، به طور 
خالصه، عبارت اســت از »اسالم شناســِی اجتهادی جامع.« به تعبیر دیگر، تفّقه جامع؛ 
یعنی »تحقیق در همه دین، ناظر به تحّقق در همه زندگی.« بر این اســاس و در بیانی 
تفصیلی تر دربــاره تفّقه جامع، می توان گفت: تحقیقی همه جانبه و فراگیر در تمام دین 
الهی و معارف ربّانی، مشــتمل بر کلیۀ آموزه های اســالم در ابعاد اندیشگی، شناختی، 
بینشی، و پوشش دهندۀ باورهای بنیادین، ارزش ها، گرایش ها و رفتارها، به غایتِ تحّقق 

1. در مباحث »هدف خلقت و فلســفۀ آفرینش« ادله ای عقلی، مبنی بر اینکه »هدف تشریعی خداوند از خلقت«، 
هدایتِ »نوع بشر« است، بیان شده است. برای تفصیل استدالل ها به کتاب »آفرینش و انسان«، تألیف »عالمه 

محمد تقی جعفری« مراجعه کنید.
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در جان و کالبد فرد و جامعه، و اجرا و عملیاتی شــدن در تمامی اجزا، جوانب و سطوح 
حیــات. )ملک زاده، 1399 الــف: 60-61( قوام تفقه جامع، به اجتهاد و تفقه اســت و 
امتیــاز آن، به جامعیّت؛ هم جامعیّت در مقام تحقیق، و هم جامعیّت در مقام تحّقق. بر 
این اســاس می توان همۀ عرض عریض کالن نظریۀ تفقه جامع را وجود بسط یافته و 
تفصیلِی نام و عنوان آن )تفقه جامع( دانســت؛ کلمه »تفقه« بیانگر مایه قوام آن است 
و کلمــه »جامع« بیانگر وجه امتیاز. )ملک زاده، 1399 الف: 45( همچنین تفّقه جامع به 
لحاظ منابع و ادلۀ مورد اســتفاده و روش تحقیق نیز از تنوّع و جامعیت برخوردار است. 
به طور خالصه می توان گفت: متعلَّق جامعیت در تفّقه جامع، شــش امر است: 1. دین؛ 

2. انسان؛ 3. زندگی؛ 4. منبع و دلیل؛ 5. روش؛ 6. خروجی.

2-1. منطق تفقه جامع
نظریۀ تفقه جامع، دارای یک منطِق جامع می باشــد که از آن در اصطالح به »علِم اصول 
جامع« تعبیر می شود. این منطق، تنها ناظر به »احکام شریعت« نمی باشد، بلکه به کل دین 
با گسترۀ وسیعی که بیان شد، نظر دارد، و به نوعی بازنگری و توسعه در »علم اصول فقه« 
موجود پرداخته اســت. به طور مثال در این منطق به بازتعریف اموری مانند »دین و قلمرو 
آن«، »فقه و فقاهت و سطوح آن«، »حجّیت«، »علم«، »ظنّ«، »حکم شرعی«، »اجتهاد«، 

»نظام سازی اسالمی«، »علم دینی« و ... پرداخته شده است. )ملک زاده، 1399 ، ج 8(

2-2. جایگاه قرآن در منابع تفقه جامع
در تفقه جامع، جامعیت در منابع و ادله نیز لحاظ شــده است؛ به طوری که برای دست 
یابی به علوم اســالمی از منابع معرفتی و ادلۀ نقلی، عقلی، شهودی، عُقالئی، حسّی و 
تجربی، هر کدام به فراخور مورد و متناســب با شرایط و ظرفیت های خاصی که دارند 
بهره برداری می گردد. از آن جا که بنیادی ترین منبع اســتنباط معارف اســالمی، قرآن 
کریم می باشد، در منطق تفقه جامع نسبت به بهره گیری از آیات قرآن نیز توسعه ایجاد 

شده است. این توسعه، حداقل از دو جهت صورت پذیرفته است.
جهت اول، در یکی از مهمترین فرایندهای تفقه جامع؛ یعنی فرایند »نظام سازی اسالمی« 
اســت؛ زیرا تغییر مفهوِم »نظام ســازی فقهی« به »نظام سازی اسالمی« در تفقه جامع، 
سبب می شود این فرایند تنها مبتنی بر فقه الشریعه نباشد، بلکه اخالق و عقائد نیز سهم 
قابل توجهی در شکل گیری نظام های اسالمی داشته باشد،1 در حالی که تمرکز بر روِی 

1. البته اگر مراد از فقه، »الفقه بالمعنی االعم« که شــامل عقائد و اخالق هم هســت، باشد، تعبیر »نظام سازی 
فقهی« صحیح خواهد بود، اما اینگونه نیســت؛ زیرا اوال، در حال حاضر از کلمه فقه، »فقه الشــریعه« در اذهان 

متبادر می باشد. ثانیا، مراد مطرح کنندگانِ تعبیر »نظام سازی فقهی« از این واژه، »فقه الشریعه« است. 
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نظام سازی فقهی، بهره گیری از منابع و ادله را محدود به ادلۀ فقه الشریعه می کند و بر این 
اساس، اســتفادۀ آیات قرآن برای فقیه در این عرصه، منحصر به حدود پانصد آیه؛ یعنی 
آیات االحکام می شود )البته این پانصد آیه نیز، با حذف مکررات به حدود سیصد آیه تقلیل 
پیدا می کند(، اما در نظام ســازی اســالمی که مبتنی بر همۀ دین؛ اعم از عقائد، اخالق و 

شریعت می باشد، به نوعی از همۀ آیات قرآن استفاده خواهد شد.
جهت دوم، »تقریر القرآن« می باشد. باید توجه داشت که خطابات آیات قرآن کریم، به دو 
دسته تقسیم می شود. الف( خطابات مستقیم؛ ب( خطابات غیر مستقیم. معمواًل در فرایند 
اســتنباط و تفقه، بیشترین توجه به خطابات مســتقیم می باشد. در حالی که با استفاده از 
تقریر القرآن عالوه بر خطابات مســتقیم، زمینۀ بهره گیری از خطابات غیر مستقیم قرآن 
کریم نیز فراهم می شود. تقریر القرآن؛ یعنی قرآن کریم، اقوال، افعال، آرا و عقائد شخص، 
اشخاص، اقوام و یا پیروان یک دین و شریعت را مورد اشاره قرار دهد، اما هیچ قرینۀ سابقه 
یــا الحقه ای؛ اعم از قولی یا مقامی بر ردّ و انکار آن نیاورد. بنابر این، عدِم وجود قرینه بر 
ردع، به معناِی تقریر مطلب به وسیله قرآن می باشد. با این بیان می توان گفت: اگر تقریر 
القرآن مطرح نشود، و فقیه تنها به خطابات مستقیم قرآن اکتفا کند، خود را از بخش قابل 

توجهی از آموزه های قرآنی محروم کرده است. )ملک زاده، 1399 ب: 13-11(

3. تقریر القرآن

3-1. مبنا، شرایط و کیفیت استفاده از تقریر، به مثابه دلیل شرعی
»تقریر« در بیانات فقها که از آن به »امضا«، »تایید«، »اقرار«، »ســکوت المعصوم«، 
»رضا« و »تصحیح« نیز یاد شده است، »سکوت امضایِی شارع« می باشد. تحّقق تقریر 

معصوم متوقف بر حصول چهار رکن زیر می باشد:
1- رفتار یا گفتار در پیشگاه معصوم انجام شده باشد؛

2- معصوم نسبت به آن رفتار یا گفتار توجه داشته باشد؛
3- شــرایط برای تنبّه دادنِ خطاکار به وسیله معصوم فراهم بوده، و مانعی وجود 

نداشته باشد؛
4- معصوم سکوت کرده باشد. )ملک زاده، 1395-1399: ج107(

همچنین در بحث های اصولی توضیح داده می شــود، داللت سکوت معصوم بر 
امضا بر دو مبنا استوار است: مبنای عقلی و مبنای استظهاری.

3-1-1. مبنای عقلی
مبنای عقلی از دو طریق قابل اثبات می باشد:

الف( معصوم به مثابۀ مُکلِّف )به کسر کاف( و شارع در نظر گرفته می شود؛
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- معصوم به مثابۀ مُکلَّف )به فتح کاف( و مخاطب تکلیف در نظر گرفته می شود.
در توضیحی موجز و مختصر برای مبنای عقلی، می گوییم این مبنا مبتنی بر »کشفِ یکی 
از متالزمین از دیگری« و »انتقال از ملزوم به الزم« شکل گرفته است. حال این مطلب 

را در هر دو حالت مذکور؛ یعنی مکلِّف و مکلَّف بودن معصوم توضیح می دهیم.

مکلِّف  بودن معصوم
ــبیل { )نحل/ 9(؛ بنابراین اگر جایی منکری  ِ َقْصُد السَّ قــرآن کریم می فرماید: }َو َعَ اللَّ
انجام شــود، بر شارع الزم اســت که ورود کرده، و ردع و منع انجام دهد. از آن جا که 
شــأن معصومین پیگیری اهداف و غایات شارع مقدس؛ یعنی اشاعه و گسترش 
 دین می باشد، ایشان نیز ملحق به شارِع غرض مند هستند. بنابر این، اگر معصوم
بدون هیچ محذوری، در مقابل منکری ســکوت کرده، ردع و منعی انجام ندهد، نقض 
غرض کرده اســت. به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت که در صورت اجتماع شروط 
تقریر، سکوت معصوم به عنوان شارع و مکلِّف نشان از تقریر و رضایت او نسبت 

به گفتار یا رفتار اشخاص دارد. 

مکلَّف بودن معصوم
بر اساس مبانی اصولی ثابت شده1، بر معصومین نیز مانند سایر مکلفین، تکالیفی 
همچون »تعلیم جاهل« و »امر به معروف و نهی از منکر« واجب اســت. پس به حکم 
معصوم بودن ایشــان، اگر رفتار یا گفتاری در پیشــگاه معصومین اتفاق افتد و 
امکان ردع هم داشته باشند و در عین حال، سکوت کنند، به معنای امضای آن رفتار یا 

گفتار از جانب شارع می باشد.

3-1-2. مبنای استظهاری
این مبنا به خالف مبنای عقلی، از طریق استظهار و حجیت ظهور اثبات می شود. مطالعۀ 
تاریخ معصومین نشان می دهد، ایشان در مقام تبلیغ شریعت و از بین بردن انحرافات 
و تصحیح خطاها می باشــند، و ظهور حال ایشــان، برخورد و مانع شدن از این گونه امور 
است. بنابر این، سکوت آن ها نسبت به سلوکی که در مقابل ایشان انجام شود، بیانگر عدم 

مخالفت آن سلوک با شریعت می باشد. )ملک زاده، 1395-1399: ج109(

3-2. مبنای تقریر القرآن و حجیت آن
پس از بررسی مبنا، شرایط و کیفیت استفاده از تقریر معصوم، اکنون مبنای تقریر القرآن 

1. در محل خود ثابت شــده است، یکی از مصادیق »قاعده اشتراک«، اشــتراک معصوم و غیرمعصوم در 
احکام و حقوق است. بر اساس این قاعده، یا »قاعدۀ مثلیت«، معصومین نیز محکوم به احکام سایر مکلّفین 

هستند. مگر ایشان با دلیل قطعی یا معتبری، از حکمی شرعی استثنا شوند.
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را بررسی خواهیم کرد. روشن است که قسم دوِم مبنای عقلی؛ یعنی فرض »مکلَّف بودن 
قرآن« قابل تصور نیســت؛ زیرا قرآن کالم اهلل است و مکلَّف بودن خداوند معنا ندارد، اما 
مکلِّف و شارع بودن قرآن کریم قابل فرض است. با این فرض به توضیح مبنای سکوت 
قرآن بر تقریر می پردازیم. می دانیم که قرآن کریم، کتاب هدایت بشر است)بقره/185( و 
هیچ کجی و نادرســتی و سخن باطل، لغو، عبث و بی ثمری در آن وجود ندارد)زمر/ 28؛ 
فصلت/ 42(؛ لذا همۀ مطالب قرآن از جمله حکایات، قصص و منقوالت آن، برای هدایت 
بوده، و غرض خداوند نیز از نزول قرآن هدایت می باشد. با توجه به استدالل مذکور، روشن 
شد که نقض غرض )غرض هدایت( بر حکیم محال است. مبتنی بر این اصل، اگر خداوند 
در قرآن کریم مطلبی را بیان کند که سبب انحراف، اغراء به جهل و مشتبه شدن امر بر 
مخاطبانش شــود، نقض غرِض هدایت کرده است. به عبارت روشن تر، اگر قرآن مطلبی 
را که مورد رضایت خداوند نیست نقل کرده، و در عین حال تذکری به نادرست بودن آن 
ندهد، آن مطلب لغو است؛ حتی باالتر می توان گفت، اغراء به جهل و اضالل می باشد. در 
نتیجه نقض غرض صورت پذیرفته اســت. بر اساس مبنای ظهور حال نیز، تفاوت زیادی 
میــان معصومین و قرآن کریم وجود ندارد؛ یعنی مطالعه و بررســی مجموع کالم 
خداوند با بشــر در قرآن کریم؛ اعم از حکایات، قصص، تمثیالت و ... بیان گر ظهور حال 
خداوند در هدایت بشر و از بین بردن انحرافات عقیدتی و عملی مردم می باشد. بنابر این، 
سکوت قرآن و نیاوردن قرینه ای مبنی بر عدم رضایت نسبت به افعال، آرا و اقوالی که خود 

نقل می کند، بیان گر عدم مخالفت قرآن با آن فعل، عقیده و قول می باشد.

3-3. شرایط تقریر القرآن
مهمترین ویژگی و شــرط تحّقِق تقریر القرآن این است که این تقریر در موردی صدق 
می کند که قرآن مطلبی را از دیگران نقل کرده باشــد؛ یعنی در مواردی که قرآن کریم 
اقوال، افعال، آرا و عقائد شخص، اشخاص، اقوام و یا پیروان یک دین و شریعت را مورد 
اشــاره قرار داده، اما در عین حال، هیچ قرینۀ سابقه یا الحقه ای اعم از قولی، سیاقی و 
مقامی بر ردّ و انکار آن نیاورده باشــد. در این صورت، از همین عدم وجود قرینه بر رد 
و انکار، می فهمیم که آن مطلب مورد تایید قرآن بوده اســت. بر این اســاس، موردی 
را کــه ظاهِر قرآن1 به صراحت متعرض آن نشــده، و نفیًا و اثباتًا در مورد آن موضعی 
اتخاذ نکرده است را، نمی توان موردِ تقریر و سکوت امضایی قرآن تلقی کرد. )ملک زاده، 

1395-1399: ج112( بنابراین می توان شرایط تقریر القرآن را اینگونه بیان کرد:
1- مطلبی، اعمّ از قول، حکایت فعل و حکایت دیدگاه دیگران، در قرآن آمده باشد؛

1. از آنجا که دسترســی به بواطن قرآن برای ما میسر نیســت، نمی توان نسبت به بطون قرآن از سکوت قرآن، 
تقریر استفاده کرد.
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2- آیات قرآن در آن مطلب ظهور داشته باشد؛
3- هیچ قرینۀ ســابقه یا الحقه ای؛ اعم از قولی، سیاقی و مقامی بر ردّ و انکار یا تأیید 
آن مطلب در قرآن وجود نداشــته باشد؛ زیرا در صورت تأیید صریح، آن مسأله از دائره 

سکوت خارج خواهد شد.

3-4. تنافی و تعارض تقریر القرآن با ادله دیگر همچون خبر واحد
گاهی مطلبی به وســیله قرآن تقریر شده است، و نســبت به آن، ردع و منعی؛ اعم از 
متصل و منفصل در قرآن نیامده اســت، اما دلیــل معتبر دیگری مانند خبر واحد آن را 
رد کرده اســت. در این حالت »تنافی حجج« پیش می آید.1 تنافی حجج در ســه مقام 

بررسی می شود:
الف( تنافی در مقام داللت که خود دارای دو حالت کلی می باشد؛

1- تعارض بدوی و غیر مســتقر: این موضع محل و مجرای قواعد جمع عرفی اســت. 
مهمترین قواعد جمع عرفی، حکومت، تقیید و تخصیص می باشند.

2- تعارض مستقر:
قاعده اولیه: حکم عقل بدون لحاظ ادله نقلی خاص و اخبار عالجیه؛

قاعــده ثانویه: حکم به مقتضای ادله نقلی. در این جا دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و 
اموری از قبیل تساقط، تخییر، توقف، انتخاب احوط، ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری 

بر اساس مزایای مخصوص و مرجحات منصوص و ... مطرح شده است.
ب( تنافی در مقام فعلیت: در اصطالح به آن ورود و تخّصص نیز می گویند.

ج( تنافی در مقام امتثال: تنافی در این مقام با دو فرض متصوَّر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- مع المندوحه )اجتماع امر و نهی(؛

2- بال مندوحه )باب تزاحم(.
عنوان »تنافی بین حجج« خود گویای این اســت که تنها دلیل دارای حجیت، می تواند 
وارد عرصه تنافی در هر یک از ســه مقام مذکور شــود. در مورد قرآن کریم می گوییم، 
هرچند آیات قرآن، قطعی الصدور اســت، اما اکثر آیات آن ظنی الداللة می باشند. بنابر 
این، ظهور آیات مختلف قرآن، می توانند با یکدیگر در سه مقام داللت، فعلیت و امتثال 
تنافــی پیدا کنند. همچنین عام یــا طِلق قرآنی می تواند به وســیله خبر واحدِ حجت، 
تخصیص یا تقیید بخورد. تقریر القرآن نیز اســتظهاری اســت که فقیه از آیه، مبنی بر 
تأیید و امضای قرآن نسبت به یک قول، فعل یا عقیده انجام می دهد. بر این اساس، اگر 

1. در »منطق تفقه جامع«، به جای عنوانِ »تعادل و تراجیح« )تعبیر مشهور تا پیش از کفایه(، یا »تعارض األدله 
و األمارات« )تعبیر آخوند خراسانی(، یا »تعارض األدله« )تعبیر شهید صدر(، عنوان »التنافی بین الحجج فی مقام 

الداللة أو الفعلیة أو االمتثال« به کار می رود.
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ایــن ظهور با ظهور دلیل حجتی مانند خبر واحد، تنافی پیدا کرد، قواعد تنافی حجج در 
مورد آن اعمال می شــود. بررسی آیات قرآن از زاویه نگاه تقریر القرآن روشن می سازد 
که می توان از آیات بسیاری در عرصه های مختلف علوم و معارف اسالمی بهرۀ فقاهی، 
حجیّــت محور و کاربردی بــرد؛ به طوری که بدون اســتفاده از تقریر القرآن از چنین 
مُعطیات و داده های قرآنی محروم خواهیم شد. در ادامه با بررسی نمونه های متعددی از 
آیات قرآن، نشان داده خواهد شد که چگونه می توان به وسیلۀ تقریر القرآن به استنباط 

معارف و احکام الهی پرداخت. )ملک زاده، 1395-1399: ج114(

4. تطبیق اندیشۀ »تقریر القرآن«
یکی از موضوعاتی که در بحث های اصولی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، میزان 
کاربــرد و تطبیق آن قاعده، اصل یا نظریۀ اصولی می باشــد؛ لــذا بعد از طرح و تبیین 
اندیشۀ تقریر القرآن و بیانِ کیفیت و شرایط آن، به تطبیق این نظریه خواهیم پرداخت 
و با طرح امثلۀ متعددی از تقریرها و عدم تقریرهای قرآنی، کاربرد گستردۀ تقریر القرآن 

در عملیات استنباط نشان داده خواهد شد.

4-1. عدم تقریر یا تصحیح برخی از مواضع، بیانات یا درخواست های پیامبران 
در ابتــدا و قبــل از ذکر نمونه هایی از تقریر القرآن، و برای روشــن شــدن چگونگی 
بهره گیری از این تقریر، دو نمونه از عدم تقریر در قرآن بیان می شــود. نکته قابل توجه 
این که، این عدم تقریرهای قرآنی، نسبت به مواضع، بیانات یا درخواست های پیامبران 

بزرگ الهی انجام شده است.
نمونه اول: عدم تقریر درخواست حضرت نوح 

خداوند در ماجرای عذاب قوم نوح، در سوره هود می فرماید: 
نْیِ َو َأْهَلَك ِإلَّ َمْن َســَبَق َعَلْیِه  ْل فیها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْیِ اْثَ وُر ُقْلَنا اْحِ نُّ }َحــىَّ ِإذا جاَء َأْمُرنا َو فاَر التَّ

اْلَقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإلَّ َقلیٌل{ )هود/40(؛
چه بســا برداشت حضرت نوح در استثنا در امِر »خاندانت را )بر آن سوار كن( مگر آنها 
كه قبال وعده هالك آنان داده شده« همسرش بوده است، و فرزندش را از اهل خویش 

می دانسته)طوسی، ج 5، ص 493(؛ به همین جهت خطاب به خداوند می گوید: 
ُه َلْیَس ِمْن  ْلحاِكمنَی * قــاَل يا ُنُح ِإنَّ ْلَحقُّ َو َأْنَت َأْحَكُ ا }َربِّ ِإنَّ اْبــى  ِمْن َأْهلــی  َو ِإنَّ َوْعَدَك ا
ْلجاِهلنَی{  ُه َعَمٌل َغْرُ صاِلحٍ َفال تَْسَئْلِن ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌ ِإىنِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن ا َأْهِلَك ِإنَّ

)هود/46-45(
البته حضرت نوح در خطاب خود به خداوند نمی گوید، خداوندا تو وعده داده بودی، بلکه 
تنها عرض حال می کند و درخواســت نجات فرزندش را از خدا دارد، اما خداوند در این 
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آیات، چنین درخواستی را تقریر نکرده، بالفاصله در آیه بعد فرموده است: »او از اهل تو 
نیست«؛ یعنی اهل تو بودن، رابطه ای نَسبی یا سَببی نمی باشد، بلکه اهلیّت، جنبه های 
معنوی نیــز دارد. )طباطبائی، 10، 234( بنابر این، در این مورد، خداوند دعای حضرت 
نوح را به مثابــۀ »فعل دعا کردن« رد کرده، آن را کاری جاهالنه می داند. همچنین با 
رد متعلق دعای ایشان، به تصحیح باور پیشینی حضرت نوح مبنی بر این که پسرش از 
اهل اوست می پردازد. همان باوری که منشأ صدور این دعا از حضرت نوح شده است.

نمونه دوم: عدم تقریر دعای حضرت ابراهیم 
در برخی از آیات قرآن، با تصحیح دعا مواجه هســتیم؛ یعنی دعا از اســاس رد نشده، بلکه 
تصحیح شده است. یک نمونه از این موارد، دعای حضرت ابراهیم است. قرآن کریم می فرماید:

ِ َو  ْ ِباللَّ َمراِت َمْن آَمَن ِمــْنُ }َو ِإْذ قــاَل ِإْبراهــمُی َربِّ اْجَعــْل هذا َبَلدًا آِمنــًا َو اْرُزْق َأْهَلُه ِمــَن الثَّ
اِر َو ِبْئَس اْلَصُر{ بقره/ 126( ُه ِإیل  َعذاِب النَّ ُعُه َقلیاًل مُثَّ َأْضَطرُّ اْلَیْوِم اْلِخِر قاَل َو َمْن َكَفَر َفُأَمتِّ

خداونــد در این آیه، بالفاصله دعای حضرت ابراهیم را تصحیح می کند)قمی، 1، 60( و 
می فرماید: ما عالوه بر مومنین به کّفار نیز روزی می دهیم؛ یعنی روزی دادن برای همه 
است. همانطور که مالحظه شد، دعای حضرت ابراهیم، محدود است، اما قرآن این دعا 

را تقریر نمی کند. بلکه تصحیح کرده و توسعه می دهد.

4-2. جواز اصل دعا با تقریر القرآن و تأیید اجمالِی معارف و مطالب آن ادعیه
آیات فراوانی در قــرآن کریم وجود دارد که به دعا اختصاص دارد. تنها واژه »ربَّنا« در 
قرآن کریم، که عمومًا بیانگر دعا می باشــد، 72 مرتبه تکرار شــده است. )ر.ک: بقره/ 
127، 128، 129، 201، 250، 285، 286؛ آل عمران/ 8، 16، 53 و ...( همچنین مُعظم 
تکرار واژه های »ربِّ« یا »اللّهُم« در قرآن کریم نیز، بیانگر دعا می باشد. میزان فراوانی 
دعاهــای قرآنی، اهمیت بهره گیری ضابطه منــد و حجیّت محور از معارف این آیات را 
بیش از پیش روشــن می کند. بر اســاس نظریۀ تقریر القرآن، هر دعایی که در قرآن با 
ردع و منع، یا حتی اصالح و تصحیحی مواجه نشده باشد، دعایی مشروع می باشد. این 

بیان حداقل دارای دو نتیجه و اثر می باشد:
- ثمــرۀ فقهی بالمعنی االخص: ما از تقریر دعا در قرآن، نتیجه می گیریم که این دعا، 

چه در حالت عادی، و چه در حال عبادتی مانند نماز، مشروع و جایز است.
-  ثمرۀ معارفی: اگر دعایی در قرآن مطرح شود، و هیچ اشکال یا تصحیحی بر آن وارد 

نشده باشد، نشان می دهد مفاد این دعا، مورد رضایت پروردگار است.
الزم به تذکر اســت که توجه و اســتفاده از تقریر القرآن در ادعیۀ قرآنی، باب بزرگی از 

معارف را به روی فقیه می گشاید.
نمونه اول:  تقریر دعای عده ای از بندگان )اهمیت طلب خیر دنیا، به همراه خیر آخرت(
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گاهی در قرآن کریم، خداوند به طور مستقیم به نقل دعای افراد یا گروه هایی می پردازد. 
به طور مثال:

ا آِتنا ِف  اِس َمْن َیُقوُل َربَّ ُكْ آباَءُكْ َأْو َأَشدَّ ِذْكًا َفِمَن النَّ َ َكِذْكِ وا اللَّ }َفِإذا َقَضْیُتْ َمناِســَكُكْم َفاْذُكُ
ْنیا َحَسَنًة َو ِف اْلِخَرِة َحَسَنًة  ا آِتنا ِف الدُّ ْ َمْن َیُقوُل َربَّ ْنیا َو ما َلُه ِف اْلِخَرِة ِمْن َخالٍق * َو ِمْنُ الدُّ

ساِب.{  )بقره /200 -202( ْلحِ ُ َسريُع ا ا َكَسُبوا َو اللَّ ْم َنیٌب ِمَّ اِر * ُأولِئَك هَلُ َو ِقنا َعذاَب النَّ
همانطور که پیش تر بیان شــد، ثمرۀ فقهی بالمعنی االخّص این آیات، مشــروعیت و 
مطلوبیتِ دعای گروه دوم در آیات می باشد. البته در این مقام، اثبات شیء، نفی ما عدا 
نمی کند؛ یعنی با عدم تقریر دعای دســته اول، نمی توان برداشت کرد که دعای صرفًا 
دنیایی، شرعا جایز نیست. در این حالت نیز، شاید بتوان به کمک اصول عملیه ای مانند 
اصالة البرائة، عدم حرمت و جواز آن را برداشــت کــرد. عالوه بر این فایده، رجحان و 
مطلوبیتِ معارف مطرح شــده در دعای مورد تقریر، قابل اســتفاده و بهره گیری است. 
در ایــن دعا مهمترین نکتۀ مطرح، طلب خیر و نیکی دنیا به همراه خیر و نیکی آخرت 
می باشــد. این دعای مورد تقریر، در مقام بیان اهمیت دنیا در کنار آخرت می باشــد، و 

طلب هر یک را بدون دیگــری، مطلوب نمی داند. چنین معنایی در آیاتی مانندِ }َفآتاُهُ 
ِْســننَی{ )آل عمران/ 148( و }َفِعْنَد  ــبُّ اْلُ ُ ُيحِ ْنیا َو ُحْســَن َثــواِب اْلِخَرِة َو اللَّ ُ َثــواَب الدُّ اللَّ
ْنیا َو اْلِخَرِة{ )نســاء/134( بیان شده است و همچنین در ادعیه و زیارت ما  ِ َثواُب الدُّ اللَّ
بــا تکرار تعبیر »خیر الدنیا و اآلخرة«؛ مانند دعــای »ُتعْطِیِهمْ بِهِ َخیْرًا مِنْ َخیِْر الدُّْنیَا وَ 
ی وَ نَصِیبِی مِْنهُ«؛ )صحیفه ســجادیه، دعای48( یا »عافیة الدنیا و  اآْلخِرَةِ أَنْ ُتوَفِّرَ حَظِّ
اآلخرة«؛ مانند دعای »اللّهُمَّ إِنِّی أَسَْألُكَ اْلعافِیََة عافِیًَة تَْتبَعُها عافِیٌَة، شافِیٌَة كافِیٌَة، عافِیََة 
الدُّْنیا وَ االخِرَةِ.«؛ )اإلقبال باألعمال الحسنة، ج 3، ص39(. مورد تأکید قرار گرفته است. 
امیرالمومنیــن امام علی نیز در عهد محمد بــن ابی بکر، در این  باره می فرماید: 
ِ أَنَّ اْلمُتَّقِینَ َذهَبُوا بِعَاِجِل الدُّْنیَا وَ آِجِل اآْلخِرَة« )نهج البالغه،ص383( »اعْلَمُوا عِبَادَ اهللَّ

نمونه دوم: تقریر سخن قوم حضرت موسی به قارون )بهره گیری از دنیا در عین تالش 
برای آخرت(

در جریان هالکت قارون در قوم بنی اســرائیل، هنگامی که قارون با آن ثروت عجیب، 
از روی غرور به شادی می پرداخت، عده ای از مردم به وی خطابی کرده اند. قرآن کریم 

جریان را اینگونه نقل می کند: 
ناُه ِمــَن اْلُكُنوِز ما ِإنَّ َمفاِتَحــُه َلَتُنوُأ ِباْلُعْصَبِة  ْ َو آَتْ

}ِإنَّ قــاُروَن اكَن ِمْن َقْوِم ُمــویس  َفَبغی  َعَلْیِ
اَر اْلِخَرَة  ُ الدَّ بُّ اْلَفِرحنَی * َو اْبَتِغ فامی آتاَك اللَّ َ ل ُيحِ ِة ِإْذ قاَل َلُه َقْوُمــُه ل َتْفَرْح ِإنَّ اللَّ ُأویِل اْلُقوَّ
َ ل  ْرِض ِإنَّ اللَّ ُ ِإَلْیَك َو ل َتْبِغ اْلَفساَد ِف اْلَ ْنیا َو َأْحِســْن َكما َأْحَسَن اللَّ َو ل َتْنَس َنیَبَك ِمَن الدُّ

بُّ اْلُْفِسديَن{ )قصص/77-76( ُيحِ
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در این آیات، خداوند ســخن قوم موســی به قارون را نقل می کند که گفتند: »در آنچه 
خدا به تو داده، ســراى آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش نكن.« هرچند این 
قول، از ســوی معصوم صادر نشده، بلکه ســخن قوم حضرت موسی می باشد. در عین 
حال قرآن اشــکالی به این سخن نکرده است، و آن را تقریر می کند. مفاد »وَ ابَْتِغ فیما 
آتاكَ اهلُل الــدَّارَ اآْلخِرََة«، تقریبا همان مفاد »الدنیا مزرعُة اآلخرة« )ابن ابی جمهور، 1، 
267( است. همچنین این سخن، نسبت به دنیا نیز بی تفاوت نبوده و می گوید »ال تَْنسَ 
نَصیبَكَ مِنَ الدُّْنیا«؛ یکی از مسائل مسلَّم در معارف اسالمی، بهره مندی از مواهب دنیا، 

با نگاه آخرت محور می باشد.
نمونه سوم: جواز ساخت مسجد و زیارتگاه بر روی قبور

در ماجرای اصحاب کهف، پس از بیدار شدن آن جوانان یکتاپرست بعد از سیصد سال، 
مردم ایشان را شناسایی کردند و حقایقی درباره معاد برایشان روشن شد. سپس مردم به 
شــوق مالقات آن ها به سمت غار حرکت کردند. )طبرسی، 7، 267( اما مشاهده کردند 

که ایشان از دنیا رفته اند. قرآن در این باره می فرماید:
 ْ ــاَعَة ل َرْيَب ِفیهــا ِإْذ َيَتناَزُعوَن َبْیَنُ ِ َحقٌّ َو َأنَّ السَّ ْ ِلَیْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَّ

نا َعَلْیِ }َو َكذِلــَك َأْعَثْ
دًا{  ْ َمْســجِ

َذنَّ َعَلْیِ خِ ِذيَن َغَلُبوا َع  َأْمِرِهْ َلَنتَّ ْ قاَل الَّ
ْ َأْعَلُ ِبِ ُ ْ ُبْیانــًا َربُّ

وا َعَلْیِ َأْمــَرُهْ َفقاُلوا اْبُ
)کهف/21(

در این گفت و گو قرآن دو گروه را نام می برد. گروه اول گفتند برای آنها بنای یادبودی 
بســازیم تا از یادها نروند. گروه دوم، که به لحاظ قدرت بر گروه اول غلبه داشــتند و 
متصدی امر بودند، با اصل پیشــنهاد بزرگداشت ایشان و ساخت بنا مخالف نبودند، اما 
گفتنــد این بنای یادبود را هدفمند کرده، و آن را به معبد و مســجد تبدیل کنیم. قرآن 
کریم با تقریر هر دو پیشنهاد، هیچ کدام را رد نکرده است، در حالی که اگر قرآن کریم 
مخالــف بود، یکی را رد می کرد و دیگری را می پذیرفــت. این مثال، جنبه ای فقهی و 
جنبه ای کالمی دارد. به لحاظ فقهی، با اســتفاده از تقریر القرآن، جواز و شــرعی بودنِ 
ســاخت مقبره و بنای یادبود، یا معبد و عبادتگاه بر روی قبور استنباط می شود؛ زیرا اگر 
مانعی وجود داشــت، قرآن نباید سکوت می کرد. اما به لحاظ کالمی، در پاسخگویی به 
شبهات وهابیت که به تقلید از ابن تیمیّه معتقد اند ساخت عبادتگاه بر روی قبر مردگان 
حرام و شــرک اســت، مورد استناد و اســتفاده قرار می گیرد؛ زیرا از آیه شریفه، خالف 
ادعای وهابیت برداشــت می شــود. البته آنها روایتی از پیامبر خدا در لعن این کار نقل 
می کنند.1 واضح است که آن روایت برای ما ضعیف السند است و اعتباری ندارد، اما بر 

1. »لَعَــنَ اهلُل اْلیَهُودَ اتََّخُذوا ُقبُورَ أْنبِیَائِِهمْ مَسَــاِجدَ « )»صحیح بخارى«، ج 1، ص 110(، و همچنین روایت »أبو 
الهیّاج : »قال لى، علىُ بن أبی طالب أ ال أبعُثك على ما بعَثنى علیه رسول اهلل أن ال تدع تمثااًل إاّل طمسَته 
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اســاس مبانی وهابیّت، روایت در قبال قرآن قرار گرفته است. به عبارت دیگر، ساخت 
مقبره و مسجد بر روی قبر در قرآن تقبیح نشده است، اما به ادعای وهابیّت در روایتی 
این کار تقبیح شــده است. بر اساس اصول خود آن ها، باید روایت را کنار گذاشته و آیه 

قرآن را بپذیرند.
نمونه چهارم: همکاری با سلطان جائر در شرایطی خاص

در ماجرای حضرت یوســف و گفت و گوی ایشان با فرعون زمان خویش، قرآن کریم 
می فرماید:

ــَك اْلَیــْوَم َلَدْينا َمكنٌی َأمــنٌی * قاَل  َمــُه قاَل ِإنَّ ا َكلَّ ِلْصُه ِلَنْفــى  َفَلمَّ }َو قــاَل اْلَِلــُك اْئُتوىن  ِبــِه َأْســَتخْ
ُأ ِمْنها  ْرِض َيَتَبوَّ ــا ِلُیوُســَف ِف اْلَ نَّ ْرِض ِإىنِّ َحفیــٌظ َعلمٌی * َو َكذِلَك َمكَّ اْجَعْلــى  َع  َخزاِئــِن اْلَ

َحْیُث َیشاُء{ )یوسف/ 54 -56( 
از این آیات، با توجه به تقریر القرآن دو نکته و مطلب قابل استفاده است:

اولین مطلب، همکاری با سلطان جائر در شرایط خاص می باشد. این نکته، از همکاری 
حضرت یوســف با فرعون زمان خودش برای احقاق حق و خدمت به مردم اســتفاده 
می شــود. در این آیات خداوند می فرماید، فرعون از یوســف دعوت به همکاری کرد و 
یوســف این دعوت را پذیرفت. قرآن هم این عمل را تقریر کرده، و هیچ ردع و منعی 
نسبت به پذیرش این مسؤولیت از جانب یوسف ندارد، و نمی گوید یوسف اشتباه کرد یا 
نباید چنین کاری می کرد. )ملک زاده، 1395: ج38؛ برای توضیح بییشتر بحث »والیت 
ســلطان جائر«، ر.ک: دروس مکاسب محرّمه استاد، ذیل بحث »حکم کارگزاری برای 

سلطان جائر.« )کتاب المکاسب، ج2، ص53(
در حالی که این پذیرش مســؤولیت، در دســتگاه فرعون بوده است. فرعونی که هیچ 
دلیلی بر موحّد بودن او وجود ندارد، و هرچند که انســان منصفی بوده، و پس از دیدن 
حق، یوســف را انتخاب کرده اســت، اما  بر اســاس موازین ما، سلطان جائر محسوب 

می شود؛ زیرا از طرف خداوند مجوّزی برای حکومت بر مردم نداشته است.
نمونه پنجم: عدم اظهار تواضع در پذیرش مسؤولیت و برای انجام وظیفه

عنوان دیگری که از همین آیاتِ ســوره یوسف استفاده می شود، »عدم اظهار تواضع در 
پذیرش مســؤولیت و برای انجام وظیفه« اســت. هنگامی که فرعون به یوسف اعالم 
کرد: »تو امروز نزد ما داراى منزلت و مقامى، و ]در همه امور[ امین هســتی«، حضرت 
یوســف تواضع نابجا انجام نداد، بلکه پیشــنهاد پذیرش مســؤولیت و انجام وظیفه را 

می دهد. همچنین خودش را نیز معرفی کرده، می فرماید:
}اْجَعْلــى  َع  َخزاِئــِن اْلَْرِض ِإىنِّ َحفیــٌظ َعلمٌی{ )یوســف، 55( ؛ یعنی من هم متعهد و هم 

و ال قبرًا مشرفًا إاّل سوّیَته.« )»صحیح مسلم«، ج 3، ص 61(
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متخصص هســتم. )ملک زاده، 1398: ج7( )برای توضیح بیشتر این بحث، ر.ک: به دروس 
اســتاد با عنوان »اصول ســیره مبارزاتی اهل بیت« مراجعه شود.(  در ادامه آیات نیز 
خداوند می فرماید: »این گونه یوسف را در ]آن [ سرزمین مكانت و قدرت دادیم كه هر جاى 
آن بخواهد اقامت نماید.« و این عمل حضرت یوسف را تقریر کرده، هیچ گونه ردع و منعی 
نسبت به آن انجام نمی دهد. حتی با این تقریر، رجحان شرعی چنین کاری نیز ثابت می شود.1

نمونه ششم: لزوم بهره گیری از عوامل ظاهری در رساندن حق و عدم اکتفا به حقانیت 
و صداقت

پس از آن  که حضرت موسی از جانب پروردگار برای رفتن به سوی فرعون و فرعونیان 
و دعوت آن ها به سمت خداپرستی مأموریت یافت، برای انجام بهتر مأموریت خویش از 

خداوند درخواستی می کند. قرآن کریم این درخواست را اینگونه بیان می کند: 
ُبِن{  ُقى  ِإىنِّ َأخــاُف َأْن ُيَكذِّ دِّ }َو َأخی  هاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمىِّ ِلســانًا َفَأْرِســْلُه َمعــی  ِرْدءًا ُیَ

)قصص/ 34(
خداوند متعال در پاسخ به این درخواست می فرماید:

َبَعُكَما  ُلوَن ِإَلْیُكما ِبآياِتنا َأْنُت َو َمِن اتَّ َعُل َلُكما ُسْلطانًا َفال َیِ }قاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأخیَك َو َنجْ
اْلغاِلُبوَن{ )قصص/ 35( از این درخواست حضرت موسی استفاده می شود که در تبلیغ دین 
یا هر کار خیر دیگری، تنها صداقت و حقانیت پیام کفایت نمی کند، بلکه باید به زمینه ها 
و اسباب موثر مادی نیز توجه داشت، و اتقان و حُسن فعلی را نیز در نظر گرفت. توجه به 
این نکته، در معارف اسالمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابر این، هنگامی که شخص می خواهد 
کار خیری انجام دهد، نباید به ذهن او خطور کند که چون بر حق است، پس الزم نیست 
به جنبه های ظاهری کار و علل مادی آن توجه کند. بنابر این، بی توجهی به اسباب و علل 
مادی در کار خیر و مسیر حق، به بهانۀ اهل تظاهر نبودن و تکیه بر نصرت الهی، صحیح 
نیست؛ زیرا سیره و سنت قولی و عملی معصومین خالف چنین رویه ای بوده است. 
رسول اهلل و اهل بیت، یا اصحاب ایشان، هیچ گاه در جنگ ها نمی گفتند چون 
ما  بر حق هستیم، پس تنها شمشیر به دست می گیریم و همین کار خودش سبب پیروزی 
ماست، بلکه ایشان در جنگ ها بهترین شکل ممکن هنر شمشیرزنی، مبارزه و امور مربوط 
به جنگ؛ مانند آرایش نظامی نیروها و به کارگیری بهترین شــیوه و تاکتیک جنگی و ... 

1. سید مرتضی در تفسیر شریف خویش در باب انواع پذیرش والیت جائر می نویسد: »إعلم أنّ السلطان على ضربین: 
محقّ عادل، و مبطل ظالم متغلّب. فالوالیة من قبل السلطان المحقّ العادل ال مسألة عنها، ألنّها جائزة، بل ربّما كانت 
واجبة إذا حتمها السلطان و أوجب اإلجابة إلیها. و إنّما الكالم فی الوالیة من قبل المتغلّب، و هی على ضروب: واجب و 
ربّما تجاوز الوجوب إلى اإللجاء، و مباح، و قبیح، و محظور. فأمّا الواجب: فهو أن یعلم المتولّی، أو یغلب على ظّنه بأمارات 
الئحة، أنّه یتمّكن بالوالیة من إقامة حقّ، و دفع باطل، و أمر بمعروف، و نهی عن منكر. و لوال هذه الوالیة لم یتمّ شی ء 

من ذلك، فیجب علیه الوالیة بوجوب  ما هی سبب إلیه، و ذریعة إلى الظفر به.« )»نفائس التأویل«، ج  2، ص 483(
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را رعایــت می کردند. )ملک زاده، 1398: ج8؛ نیز برای توضیح مفصل بحث اتقان عمل و 
حُســن فعلی، ر.ک: دروس »اصول سیره مبارزاتی اهل بیت« استاد ملک زاده.( در 
این آیات نیز حضرت موســی برای انجام مأموریت و دعوت به حق، از خداوند درخواست 
می کند که برادرش هارون، که زبانش از او گویاتر اســت را همراه ایشان بفرستد، تا یاور 
و دستیار ایشان باشد. خداوند هم در پاسخ به ایشان نمی فرماید، چنین درخواستی درست 
نیســت و تو نیازی به برادرت نداری و همین که از جانب ما می روی، پیروز هستی، بلکه 
با تقریر اصل این اندیشه، درخواست حضرت موسی را تقریر و تأیید کرده، می فرماید: »به 
زودى قدرت و نیرویت را به وسیله برادرت افزون كنم.« در این موضع، خداوند می توانست 
مانند درخواســت حضرت نوح یا توصیۀ حضرت یعقوب به فرزندانش، یا دعای حضرت 
ابراهیم، اندیشه و درخواست حضرت موسی را تقریر نکند و به آن تعلیقه ای زده، بگوید، ما 
هارون را همراه تو می فرستیم. اما نه از آن جهت که لسان او از تو فصیح تر است. بلکه به 

جهت دیگری او را با تو می فرستیم.

نتیجه 
همانطور که بیان شــد، کالن نظریۀ »تفّقه جامع«، بر اساس جامعیت اسالم، تحقیقی 
در همۀ دین، ناظر به تحقق در همه زندگی اســت. این نظریه دارای منطقی جامع نیز 
می باشــد که از آن به »اصول الفقه بالمعنی االعم« تعبیر می شود. قوام تفقه جامع، به 
اجتهاد و تفقه است و امتیاز آن به جامعیّت. یکی از ابعاد جامعیت در منطق تفّقه جامع، 
جامعیت در منابع و ادله می باشــد. این منطق عالوه بر استفادۀ حداکثری از ادلۀ نقلی، 
عقلی، شهودی، عقالئی، حسّی و تجربی، به توسعۀ بهره گیری از منابع رایج نیز پرداخته 
اســت. یکی از این موارد، بهره مندی حداکثری از آیات قرآن اســت. همانطور که بیان 
شد قرآن کریم، مشــتمل بر دو دسته، خطابات مستقیم و غیر مستقیم می باشد. با این 
که خطابات غیر مستقیم قرآن مانند حکایات، قصص، ادعیه و ... بخش قابل توجهی از 
آیات قرآن را تشــکیل می دهد، اما معمواًل عمده توجه فقها به خطابات مستقیم قرآنی 
می باشــد. این پژوهش، با ذکر مثال های متعدد از تقریرها و عدم تقریرهای قرآنی، به 
اثبات امکان استفادۀ فِقاهی و حجیّت محور، از سکوت قرآن، نسبت به نقِل گفتار، رفتار 
یا دیدگاه های مطرح شده در قرآن پرداخته است. این تقریر یا سکوت امضایی قرآن، در 

مرحلۀ نخست با سه شرط ذیل دارای حجیت می باشد:
مطلبی، اعمّ از قول، حکایت فعل و حکایت دیدگاه دیگران، در قرآن آمده باشد؛

آیات قرآن در آن مطلب ظهور داشته باشد؛
هیچ قرینۀ ســابقه یا الحقه ای اعم از قولی، سیاقی و مقامی بر ردّ و انکار آن مطلب در 

قرآن وجود نداشته باشد.
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در مرحلۀ بعد، اگر تقریر القرآن که اســتظهاری از آیات قرآن، مبنی بر تأیید و امضای قرآن 
نسبت به یک قول، فعل یا عقیده است، با ظهور دلیل حجتی؛ مانند خبر واحد، تنافی پیدا کرد، 
قواعد تنافی حجج در مورد آن اعمال می شود. در نتیجه، با اثبات حجیت تقریر »قرآن«، به 
عنوان بنیادی ترین منبع استنباط علوم و معارف اسالمی، عرصۀ بسیار مهمی برای بهره گیری 
از آیات قرآن در اجتهاد و فقاهت باز می شود؛ زیرا در صورت عدم بهره مندی از تقریر القرآن، 

بخش قابل توجهی از خطابات قرآنی، از محل استفاده فقاهی خارج می شوند.

منابع
قرآن کریم.

نهج البالغه، امیرالمؤمنین، امام علی، شرح صبحی صالح.
.صحیفه سجادیه، امام سجاد

ابــن أبی جمهور، محمد بن زین الدین )1405ق(، عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، 4جلد، قم: دار . 1
سید الشهداء للنشر.

ابن طاووس، على بن موسى )1376 ش(، اإلقبال باألعمال الحسنة فیما یعمل مرة فى السنة، 3جلد، قم: دفتر . 2
تبلیغات اسالمى.

العروسی الحویزی، عبدالعلی بن جمعه )1415ق(، تفسیر نور الثقلین، 5جلد قم: اسماعیلیان.. 3
انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب )1415ق(، کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر االسالمی.. 4
بخاریّ، أبو عبد اهلّل محمّد بن إسماعیل )1407 ق(، صحیح البخاری، 4 جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.. 5
بیهقی، احمد بن الحسین بن علی )بی تا(، السنن الکبری، بیروت: دار المعرفة.. 6
جعفری، محمد تقی )1398(، آفرینش و انسان، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار عالمه محمدتقی جعفری. 7
سید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین )1431 ق(، بیروت: شرکة االعلمی للمطبوعات.. 8
طباطبایی، ســید محمد  حســین )1374 ش(، المیزان فی تفســیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه . 9

مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، فضل بن حسن )1372 ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.. 10
طوسی، محمد بن حسن ) - (، التبیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 11
فیض اإلسالم اصفهانی، علی نقی )1379ش(، ترجمه و شرح نهج البالغة، تهران: چاپ و نشر تألیفات فیض اإلسالم.. 12
قمی، علی بن ابراهیم )1363 ش(، تفسیر القمی، قم: دار الکتاب.. 13
كلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق )1407ق(، الكافی، 8 جلد، تهران: دار الكتب اإلسالمیة.. 14
مسلم بن الحجّاج القشیریّ النیسابوریّ، أبو الحسین )1407 ق(، صحیح مسلم، بیروت: دار إحیاء التراث العربیّ. . 15
ملک زاده، محمد حسین )1395- 1399(، دورۀ دوم دروس خارج اصول، قم.. 16
ملک زاده، محمد حسین )1395-1396(، دروس مکاسب محرمه، قم: مدرسه دارالشفا.. 17
ملک زاده، محمد حســین )1399 الف(، تفقه جامع )تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگی(، قم: . 18

انتشارات اعتدال اسالمی.
ملک زاده، محمد حســین )1399 ب(، کاربست تفقه جامع در نظام سازی قرآن بنیاد، قم: دانشگاه  علوم قرآن . 19

و معارف قرآن کریم.
ملک زاده، محمد حســین )1399 ج(، تبیین نظریه تفقه جامع و مقایســه با نظریات بدیل، قم: مدرسه علمیه . 20

کریمه اهل بیت. 
ملک زاده، محمدحســین )1399 د(، درس گفتار ســیرۀ مبارزاتی اهل بیت )جلسات 1-9(، قم: مرکز علمی- . 21

فرهنگی سالم.
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