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Abstract
The political interpretation of the Qur'an, due to its political
nature and relation to power, has caused more extensive damage (than other types of interpretations). Part of the harmful
context is related to the misuse or neglect of the rules of semantics. This problem raises the question of whether the vulnerability of political perceptions in the application of the rules
of semantics can be proved. Proving vulnerability provided the
motivation to seek to make arrangements to provide credible
political insights. The present study, which is organized by descriptive and analytical methods, emphasizes the assumption
that political perceptions have been damaged in the application
of the rules of semantics or disregard for the rules. Reporting
objective examples of these injuries proves the realization of
vulnerability in practice, and its achievement proves the vulnerability of impressions in four important areas of semantic
rules (examples of rules of “Qaedeh Etnab”; permitted in documents; “Hasr wa Qasr, Fasl waw asl”); Provides solutions to
repair injuries and provide political insights.
Keywords: politics, political perception, meanings, rules of
semantics.
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نقد و بررسی برداشتهای سیاسی از قرآن
در حوزه کاربست قواعد علم معانی
(تاریخ دریافت - 1400/12/25 :تاریخ پذیرش)1401/02/27 :
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چکیده:
برداشت سیاســی از قرآن ،به جهت ماهیت سیاســی و ارتباطش با قدرت،
آســیبهایی گستردهتر (نســبت به دیگر انواع برداشتها) درپی داشته است.
بخشــی از بسترهای آســیبزا ،مرتبط به کاربست نادرست قواعد علم معانی،
یا غفلت از آنهاســت .مشکل مذکور این مســئله را پیش روی ما مینهد که
آیا میتوان آســیبپذیری برداشتهای سیاسی در عرصه کاربست قواعد علم
معانی را اثبات کرد؟ اثبات آســیب پذیری ،انگیزه الزم برای پی جویی ایجاد
تمهیداتی جهت ارائه برداشت های سیاسی معتبر را فراهم آورد .مطالعه حاضر
که به روش توصیفی و تحلیلی ســامان مییابــد ،براین فرض تاکید دارد که
برداشتهای سیاسی در کاربست قواعد علم معانی یا بی توجهی به قواعد دچار
آسیب شــده اند .گزارش نمونههای عینی این آسیبها ،تحقق آسیب پذیری
را در عمل اثبات میکند و دستاوردش اثبات آسیبپذیری برداشتها در چهار
قلمرو مهم قواعد علم معانی(مصادیقی از قاعدههای اطناب؛ مجاز در اســناد؛
حصر وقصــر؛ وصل وفصل) ،و ایجاد دغدغه بــرای ارائه راهکارهای اصالح
آسیب ها و ارائه برداشت های سیاسی معتبر است.
کلید واژهها :سیاست ،برداشت سیاسی ،معانی ،قواعد علم معانی.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
برداشــتهای سیاســی از قرآن کریم ،به جهت نیاز جوامع اسالمی به مدیریت حیات
اجتماعی از طریق آموزههای سیاسی قرآنی ،نسبت به دیگر برداشتها از قرآن ،همواره
مورد توجه بیشــتری بوده اســت .با اینحال این برداشتها چون ارتباط وثیق با منافع
حکومتی و قدرت سیاســی و ...دارند ،با آسیبهای گستردهتری مواجه بودهاند .در این
میان بخشی از بسترهای آسیبزا به حوزه چگونگی کاربست قواعد علم معانی ،یا غفلت
از آنها مربوط است ،زیرا با اینکه برداشتهای سیاسی از آیات باید مطابق قواعد ادبی
از جمله قواعد علم معانی ،باشــد ،ولی مطالعه آثار موجود نشــان میدهد این قواعد در
موارد متعدد به کاربرده نشده یا از آنها به نادرستی استفاده شده است ،و همین رویکرد،
سیاسی توسط افراد و مکاتب را فراهم آورده است .این مشکل
بستر تولید برداشتهای
ِ
ما را به ســمت طرح این مسئله پیش میبرد که آیا آسیبپذیری برداشتهای سیاسی
در عرصه کاربســت قواعد علم معانی یا غفلت از آنها را میتوان اثبات کرد؟ اثبات این
آســیب پذیری ،میتواند انگیزه الزم جهت فراهم آوردن تمهیداتی برای ارائه برداشت
های سیاسی معتبر را فراهم آورد .مطالعه حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان
مییابد ،براین فرض اســتوار است که برداشتهای سیاســی در چند حوزه «کاربست
قواعد علم معانی» یا « بی توجهی به قواعد» دچار آسیب شده اند.
گزارش نمونههای متعدد عینی این آسیبها نیز تحقق آسیب پذیری را در عمل اثبات
میکند و نقد نمونههایی از برداشــت های سیاســی موجود از منظر برخی قواعد علم
معانی ،مســیری به سوی کشف آسیبها در دو عرصه مذکور میگشاید و ضمن اثبات
نمونههایی از آسیبپذیری برداشتها در چهار قلمرو از قواعد علم معانی (مصادیقی از
قاعده های اطناب؛ مجاز در اســناد؛ حصــر وقصر؛ وصل وفصل) ،به ایجاد انگیزه الزم
برای ارائه راهکارهای اصالح این دســت از آسیبها و ارائه برداشتهای سیاسی معتبر
دامن میزند.
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-1ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻰ

در «علــم معانی» ،چگونگی مطابقت کالم با مقتضای حال و مقام شــنونده و خواننده
بررســی میشود (ر.ک :تفتازانی ،بیتا24 :؛ هاشمی بک« )48 :1367،هو علم یعرف به
احــوال اللفظ العربی التی یطابق مقتضی الحال» (تفتازانی و دیگران ،بیتا .)155 :این
«علم» عهده دار شــناخت حاالت گوناگون کالم ،برای هماهنگ شدن با حال شنونده
یا مخاطب اســت .رکــن اصلی اش «مقتضای حال» اســت و گوینده کالمش را باید
چنان ســامان بدهد که مخاطب غرض وی را با توجه به اســلوب خاص کالم بفهمد.
(ر.ک:الفضلی۱۹ :۱۳۷۴،؛ شمسیا ۱۳ :1375 ،ـ .)۱۴
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درباره مراد از «قواعد علم معانی» الزم به ذکر است که ماهیت کلی قواعد «ضابطهها
و دستورالعملهای کلی برای فهم متن»است(بابایی ،)16 :1395،بر این اساس منظور
از قواعد علم معانی ،ضوابط و دستورالعملهای کلی است که بر اساس آنها ،لفظ مطابق
مقتضای حال ،به کار میرود و امکان شــناخت حاالت ویــژه کلمات و جمالت برای
مطابقت با مقتضای حال و مقام فراهم میآید و وقتی گوینده کالمش را مطابق قواعد
میســازد ،مخاطب با دقت در اســلوب خاص کالم ،به مراد گوینده پی میبرد (ر.ک:
تفتازانی ۲۴ :۱۳۱۸،ـ ۲۵؛ هاشمی بک .)48 :1367،مجموعه قواعد عبارتند از.1 :اسناد
خبری (خبر ،مســندالیه ،مسند) .2قصر.3 .انشــاء .4.وصل و فصل.5 .ایجاز و اطناب و
مساوات(.الفضلی۱۹ :۱۳۷۴،؛ شمسیا ۱۳ :۱۳۷۵ ،ـ .)۱۴
منظور از «برداشــت سیاسی» نیز این اســت که وقتی فردی ،فهمی از مراد خداوند در
قرآن به دست آورد ،بر مبنای آن فهم ،نسبت به مسئله سیاسی اش ،به نتیجه و پاسخی
َ
َ
َ
طيعوا َّ َ
میرسد .برای نمونه وقتی مراد الهی از «اولی االمر» در آیه {أ ُ
الل َوأ ُ
طيعوا َّ
الرسول
ُ
َ
ُ
َوأ ِول األمــر ِمنكــم} (نســاء )59 /را افراد «غیر معصوم» فهم و تفسیر کرد ،در مورد
ِ
این مســئله که «حکومت غیر معصوم مشــروعیت دارد؟» به این برداشت میرسد که
«حکومت غیرمعصوم نیز مشــروعیت دارد» .در این مثال «مشــروعیت حکومت غیر
معصوم» ،در پی فهم و تفســیر مفســر از «اولی االمر» پدید آمد؛ همان طور که اگر
در مرحله تفســیر به این نتیجه میرســید که مراد از «اولی االمر» فقط معصوم است،
برداشتش در مورد پاسخ به مسئله مشروعیت حکومت متفاوت خواهد شد.
 -1-1ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ

کاربرد قواعد علم معانی در برداشــتهای سیاســی ،موجب دسترسی معتبر مخاطب
به مرادهای سیاســی خداوند در آیات و امکان ارائه برداشــت هــای معتبر بر مبنای
فهم درست از آیات میشــود .برای نمونه توجه به «بحث حصر» در علم معانی مانند
«داللت تقدیم مفعول ،بر حصر» ،مفسر را متوجه «انحصار مالکیت در خدا و مملوکیت
َّ َ َ
ــاك ن ْع ُب ُد}(حمد )5/میکند که از «مبانی» مهم
درغیر» (توحیــد در مالکیت) در آیه {إي
ِ
«خداشــناختی سیاست قرآنی» است و بســیاری از مسائل سیاسی بر پایه آن ،پاسخی
متمایز از پاســخ مکاتب الحادی همچون لیبرال دمکراسی میگیرند .برای مثال عالمه
طباطبایی بیان میکند که خدا «مالک مطلق و بیقید وشرط» و «غیر او مملوک مطلق
و بیقید و شــرط» اســت؛ و «خدا در مالکیت مقصور» و «بنده در عبودیت محدود»
میباشد و این نکتهای است که «ایاک نعبد» بر آن داللت دارد ،چون مفعول مقدم شده
است و عبادت مطلق آورده شده است(ر.ک :طباطبایی )25/1 :1390،شهید مطهری با
اشاره به «توحید عملی» در توضیح همین آیه مینویسد:
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علمــای ادب میگویند «تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصــر»  ...بنابراین معنای جمله
این میشــود خدایا تنها تو را میپرســتم و رام و مطیع تو هســتم و مطیع هیچکس و
هیچفرمانی که ناشــی از فرمان تو نباشد ،نیستم .پس جمله ایاک نعبد یک جمله است
به جای دو جمله ،جمله اثباتی یعنی در مقابل خدا تســلیم هســتیم و جمله نفی یعنی
در مقابل غیرخدا هرگز تســلیم نمیشــویم( .با توجه به جمع بــودن ضمیر نعبد ادامه
میدهــد) در حقیقت معنای ایاک نعبد این اســت :خدایا ما مــردم جامعه توحیدی در
حرکتی هماهنگ ،همه با هم به ســوی تو وگوش به فرمان تو روانیم(مطهری:1375 ،
110ـ.)111
همین نکته را در مورد توحید در استعانت از خدا از بخش بعدی این آیه «إِيَّاكَ نَسْ َتعِينُ»
نیز میتوان به دســت آورد که در نتیجه آن مســلمانان موظفاند یاری طلبی را فقط
در خدا منحصر بکنند و از غیر او هرگز یاری نجویند .شــهید مطهری مینویسد :معنی
جمله این اســت که انسان در عین استمداد؛ مسبب االسباب را نیز بشناسد» (مطهری،
 )114 :1375و بــا توجه به مطلق بودن نعبد و نســتعین ،ایــن انحصار در «همه ابعاد
از جمله اجتماعی ،سیاســی» جاری خواهد بود و شــرک در یاری جویی به هیج عنوان
ْ
ََ َ
در مــورد تأیید ادبیات قرآنی نخواهد بود.در نمونه دیگر عالمه در مورد آیه {ال َي ْوم يس
ِ
َّ
َ َ َ
ْ َ
ُ
َ َْ َ ُْ
ذيــن كف ُروا ِم ْن
ال
دينك ْم فال تخش ْــوه َو اخش ْــون} (مائده )3/که به والیت امیرمومنان در
ِ
ِ
غدیر خم مربوط میداند« ،بزرگداشــت روز انتصاب امیرمومنان به والیت» را از طریق
بیان «وجه تقدم الیوم بر یئس» ،برداشــت میکند و مینویســد :اليوم ظرف متعلق به
«يئس» است ،و اگر در آيه ظرف جلوتر از متعلق آمده به منظور بزرگداشت آن روز ،و
موقعيت آن اســت ،چون در آن روز دين خدا از حالت قيام به شخص در آمد ،و قيامش
ْ َ
به نوع مبدل گرديد و حالت حدوث و ظهورش به حالت بقاء و دوام مبدل شــد«...ال َي ْوم
َي َس  »...داللت بر بزرگداشت آن روز دارد ،به خاطر اينكه آن روز روزى است مشتمل
ِ
بــر خيرى عظيم و فائدهاى بى نظير ،و آن اين اســت كه كفار از دين مؤمنين مأيوس
شدند (طباطبایی.)177 /5 :1390،
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 -2برداشــت سیاسی نادرست در حوزه قاعده «تکرار» و «عدم تکرار»
واژه
یکی از مباحث مهم در علم معانی مسئله «تکرار واژگان» و عدم تکرار ،و اقتضائات آن
در معنای کالم است که بخشی از مباحث مربوط به متعلقات فعل و زیر مجموعه قاعده
اطناب و ایجاز برای تامین اقتضایی خاص در کالم است (جمعی از اساتید حوزه:1386 ،
 .)۱۸۴ - ۱۷۷گاهی شــرایط ،اقتضا میکند جمله یــا کلمه را به جهت فایدهای مثل
ُ
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
اهمیت ،تاکید و ،...تکرار کنند ،مث ً
ــوف ت ْعل ُمون}
ال در آیه {كل ســوف تعلمون* ث كل س

 -1-2برداشت «اهمیت اطاعت از رسول»؛ ناشی از خطا در کشف علت تکرار واژه

در آیاتی از قرآن شــاهد تکرار واژه و اطناب جمله هستیم ،مانند واژه «اطیعوا» در آیه
زیر:
ُ َ
َ ُ
َ
َ ُّ َ َّ
ْ َْ ْ ُ
َّ
َّ ُ
َ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
{يا أيا الذين آمنوا أطيعوا الل و أطيعوا الرســول و أ ِول المر ِمنکم}...؛(نســاء« )59،ای
ِ
کســانی که ایمان آورده اید ،خــدا را اطاعت کنید و از فرســتاده او و صاحبان امرتان
اطاعت نمایید».
اکثر مفسران متوجه مســئله تکرار بودهاند ،اما برخی در فهم «علت تکرار» دچار خطا
شده اند .برداشت از معنای آیه بر اساس یک فهم از علت تکرار ،این است که آیه تنها
بــر تبعیت از پیامبر تاکید دارد ،ولی برداشــت طبق فهم دیگر از علت تکرار ،این
است که آیه بر لزوم اطاعت از حضرت در دو حوزه
 .1احكامی كه پیامبر به وسيله وحى بيان مىكند
 .2احكامى كه حضرت به عنوان نظريه و رأى صادر مىنمايد ،داللت دارد .حاصل فهم
دوم این برداشت سیاسی خواهد شد که اطاعت پذیری از دستورات شخص پیامبر
مشروع و الزم است و البته احکام و آرای وی در حوزه تدبیر جامعه و حکومتی ،بخشی
از آن است.
در گروه اول :ابن عاشور معتقد است تکرار فعل« اطیعوا» با اینکه حرف عطف از تکرار
آن بینیاز میکرد ،برای این اســت که «اهتمام جهت به دست آوردن اطاعت رسول»
را اظهار کند (ابنعاشور.)165 /4 :1420،
در گــروه دوم عالمه ضمن ردّ ادعای مذکور« ،تفاوت اطاعت خدا و اطاعت رســول»
را دلیل تکرار میداند .ابتدا توضیح میدهد اطاعت رســول غیر از اطاعت خداست و بر
مردم واجب اســت از رسول در دو ناحيه اطاعت کنند (احكامى كه به وسيله وحى بيان
مىكنــد؛ احكامى كه خود به عنوان نظريه و رأى صــادر مىنمايد) و به جهت همین
تفاوت احکام ،كلمه (اطاعت) تكرار شــده اســت ،علت انتخاب این دلیل برای تکرار را
هم چنیــن توضیح میدهد که «اگر اطاعت خدا و رســول تنها در احكامى واجببود
َ
َ ُ
ْ َ
ْ ُ
كه با وحى بيان شده ،كافى بود بفرمايد «أط ُيعوا َّ َ
الل َو َّ
الر ُسول َوأ ِول ال ْمر ِمنك ْم» ،ولى
ِ
ِ
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(تکاثر )4-3/برای «تأکید» ،انذار تکرار شــده و «ثم» داللت دارد که انذار دوم ،رساتر
است(تفتازانی،بی تا .)282 :همان گونه که در نمونه مورد اشاره ،مسئله تکرار مورد توجه
مفسران قرار گرفته است ،در مورد برداشت های سیاسی نیز این قاعده باید مورد توجه
باشــد ،در عین حال گاهی برداشت کنندگان سیاســی گاهی به نتیجه تکرار یک عدم
تکرار واژه ،بی توجهی کرده اند یا در مورد علت این پدیده و اقتضای آن در معنای مراد
متکلم ،دچار اشتباه شده اند و همین ،موجب بروز خطا در برداشت سیاسی شده است.
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(اطيعوا) را دوباره آورد تا بفهماند اطاعت خدا يك گونه اطاعت ،و اطاعت رســول ،گونه
ديگر اســت».در ادامه به سخن بعضى مفسران توجه میدهد که گفتهاند «تكرار برای
تاكيد» است و آن را رد میکند:
«اين درســت نيســت ،زيرا اگر هيچ منظورى جز تاكيد نبود ،تركِ تكرار ،آن را بيشتر
میرســاند ،لذا بايد مىفرمود «اطيعوا َّ
الل و الرســول  ،»...چون با اين تعبير مىفهماند
اطاعت رسول ،عين اطاعت خداست ،و هر دو اطاعت يكی اند .تكرار ،تاكيد را مىرساند،
اما نه در هر جا»(طباطبایی.)388 /4 :1390،
عالمه در مورد تکرار نشــدن واژه «اطیعوا» در اولی االمر نیز توضیح میدهد که اولی
االمر شــان اول رسول(بیان احکام به وســیله وحی) را ندارند « .اولى االمر» هر كسی
باشــند ،بهرهاى از وحى ندارند ،و كارشان تنها ارائه آرایی است كه به نظرشان صحيح
مىرسد ،و اطاعت آنان در آن آرا و در سخنانشان بر مردم واجب است ،همان طور كه
اطاعت رسول در آرايش و سخنانش بر مردم واجب بود (همان.)389 ،
 .2-2بی ارتباط پنداری آیه به حکومت؛ ناشی از غفلت از اقتضای عدم تکرار واژه
گاهی از تکرار نشدن واژه ای میتوان به برداشتی درست در حوزه سیاسی دست یافت
و غفلت از آن موجب برداشت نادرست میشود ،مانند نمونه زیر:

ُ َ ًَ
َ
ُ
َ َ ُ ُ ْلخ َ َ ُ
َ
ْ ْ َ
اكن ل ُ ْؤمن َو ال ُم ْؤم َنة إذا َق َضى َّ ُ
َ
الل َو َر ُســول ُه أ ْمرا أ ْن َيكون لــما
{و مــا
ية ِم ْن أمره َو م ْن
ِ
ِ ِ ٍ َ َ ِ ٍِ
ِ ِ
ً
ًُ
َّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ
َ
ــل ضالال مبينــا} (احزاب« )36/هيچ مرد مؤمن و زن مؤمن را
ي ْعــص الل و رســوله فقد ض
ِ
ِ
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سزاوار نيست كه وقتى خدا و رسولش امرى را صادر فرمودند ،باز هم در امور خود ،خود
را صاحب اختيار بدانند ،و هر كس خدا و رســولش را نافرمانى كند ،به ضاللتى آشكار
گمراه شده است».
َّ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ ً
َ
َ
در مــورد منظور از قضا در عبارت ِ{إذا قضى الل و َرســوله أمرا }...دو دیدگاه ارائه شــده
است:
 .1داللت آیه براین که قضای رسول به معنای قاضی تحکیم است وبرداشت عدم ارتباط
آیه به سیاســت و حکومت :نگاهی به آیات نیز نشان میدهد آیات  36تا 40مربوط به
موضوع واحد (طالق زید و همســرش زینب بنت جحش و ازدواج پیامبر با همسر وی)
است و قرائن نقلی(ابن عاشور )256 /21 :1420 ،نیز توضیح میدهند پیامبر از شخصی
به نام زينب برای زید خواســتگاری کــرد ،ولی او که تصور مىكرد پيامبر مىخواهد او
را براى خود انتخاب كند ،رضايت داد ،اما بعدًا كه فهميد خواســتگارى براى زيد است،
نپذیرفت ،تا آن که آيه نازل شــد و هشــدار داد وقتی خــدا و پيامبرش كارى را الزم
مىدانند ،نمىتوانند مخالفت كنند .آنها نیز تسليم شدند.
این همه دســت به دســت هم داده اند تا برخی گمان کنند قضای مورد نظر به قاضی

ِ
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تحکیم مربوط اســت .مهدی حائری (در پاسخ به آیت اهلل جوادی آملی که آیه را برای
شــأن حکومتی پیامبر استفاده میکند) مینویســد« :این قضاء بالتحکیم است و هیچ
ربطی به حکومت ندارد و اشــتباه واضحی است که نویسنده مرتکب شده است» (ر.ک:
حائری ،ش :2ص..)224
 .2عدم داللت بر قاضی تحکیم و برداشــت ارتباط آیه به سیاست و والیت :این نگاه
پاســخ های مختلفی به برداشــت اول ارائه کرده است (ر.ک :جوادی آملی/2 :1375 ،
236؛ طباطبایی ،)321 /16 :1390،ولی متناســب با عنوان بحث (عطف رسول بر اهلل
بدون تکرار قضا) این تفسیر و برداشت مبتنی بر آن ،چنین تبیین شده است:
خداوند «احکام الهی» را عمومًا خودش مســتقیم تشریع میکند(قضای تشریعی) ،لذا
حکم خدا به رسول نسبت داده نمی شود و مث ً
ال گفته نمی شود پیامبر جهاد یا هجرت یا
نماز را تشریع کرد ،ولی «احکام نبوی» (احکام والیی و حکومتی) و حکم رسول چون
پیامبر منصوب خداســت ،به خدا نسبت داده میشود ،مث ً
ال اگر پیامبر دستور به هجرت
داد میتوان گفت خدا دستور داده است.
در این آیه رسول به خدا عطف شده و فقط اول کالم قضا آمده است .یا منظور قضای
خداست(قضای تشــریعی) یا قضای رسول؛ البته منظور قضای رسول است که به خدا
هم میتوان نســبت داد؛ نه قضای خدا که نمی توان به رسول نسبت داد وگرنه «الزم
به تکرار واژه» بود (مانند اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول).
چون قضا تکرار نشــده ،و چون در آیه به وســیله عطف ،پیامبر با خدا در قضا شریک
قرار داده شــد ،پس در آیه به «خصوص احکام الهی» نظر ندارد ،بلکه مقصود «احکام
والیی و حکومتی» اســت و آیه بر لزوم تبعیت از احکام حکومتی پیامبر و مشــروعیت
الهی صدور امر از ســوی پیامبر داللت دارد(حائــری ،ش :12ص36ـ37؛ قاضی زاده
.)149 :1384،
آیت اهلل جوادی با توجه به همین مســئله «عدم تکرار واژه قضا» به نادرســت بودن
برداشت مذکور توجه میدهد اینکه :حکم قضا در آیه  36سوره احزاب بدون تکرار به
خداوند و رســول اسناد داده شده اســت و نفرمود اذا قضی اهلل و قضی رسوله ،بنابراین
مقصود قاضی بالتحکیم نخواهد بود ،چراکه چنین قضایی شایســته خداوند ســبحان
نیست (ر.ک :جوادی آملی.)236 /2 :1375،
در تبیین مقصود از قاضی تحکیم نیز الزم به ذکر است که قاضی یا منصوب به نصب
عام یا خاص از جانب امام اســت و یا قاضی تحکیم اســت که توسط دو طرف
مسئله مورد ارجاع بحث نزاع و
دعوا تعیین میگردد .قضای تحکیمی جایی اســت که
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُي َح ّ
ََ
شج َ َ ْ َ ُ ْ
َ
ك ُموك ِفامي ر بين (}...نساء .)65/در
جدال باشد ،مانند { فال و ربك ال يؤ ِمنون حت
ِ
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واقعه ازدواج مذکور ،آنان پیامبر را بین خود حکم قرار نداده بودند تا قاضی تحکیم باشد.
انتخاب ســعد ابن معاذ ،رئیس قبیلۀ اوس ،برای تصمیمگیری دربارۀ سرنوشــت یهود
بنیقریظه  ،پس از اسارت ،توسط پیامبر نمونه ای از قاضی تحکیم و ح ََکمیت در
امر سیاسی است( .ابنهشام )۱۹۸/4 :1975 ،
 -3برداشت سیاسی نادرست در حوزه قاعده مجاز
بخشــی از آسیب ها به برداشتهای سیاســی ناشی از بی توجهی به قاعده مجازاست.
برای نمونه گاه شاهد اسناد «مسند» به ظاهر جمع ،به مسند الیهِ فرد هستیم؛ در حالی
که مراد متکلم از آن مسند نیز در واقع فرد میباشد و در واقع فرد را به فرد اسناد داده
است؛هر چند در ظاهر به نظر میرسد اسناد جمع به فرد شده است .غفلت از این کاربرد
در برخی آیات ،منشا برداشت های سیاسی نادرستی شده است.
 -1-3رد مشروعیت اطاعت از امام علی؛ به جهت غفلت از امکان «اسناد مسندِ
جمع به مسند الیهِ مفرد»
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آیه والیت از جمله آیاتی است که مسئله تغایر دراسناد مسند به مسند الیه در آن مطرح
شــده است .این آیه به یکی از مهم ترین مســائل سیاسی جامعه اسالمی یعنی «ولی
بعد از رســول اهلل »توجه دارد ،به گونه ای که اگر ثابت شــود منظور از «ولی»
آن حضرت اســت ،مشروعیت اطاعت از امر آن حضرت به عنوان اولی االمر از این آیه
برداشــت میشود ،همان گونه که مفسران شیعی چنین برداشتی ارائه کرده اند؛ در غیر
این صورت چنین برداشتی از آیه ممکن نخواهد بود.
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ِ{إنا و ِليكم الل ورسوله وال ِذين آمنوا ال ِذين ي ِقيمون الصلة ويؤتن الزكة وه ر ِاكعون}؛(
مائده« )55/ولیّ شما ،تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند؛ همانها که نماز
را برپا میدارند ،و در حال رکوع ،زکات میدهند».
مطابق شــأن نزول ها و قرائن مختلف مراد از مســند الیه(ولیّ) در این آیه فرد معینی
یعنی امیرمومنان علی  است ،با این که در ظاهر مسند (الذین یقیمون ...یوتون..
راکعون) جمع آمده است .دو دیدگاه در فهم آیه گزارش شده است (ر.ک :طبری:1408 ،
389 /4ـ.)390
برخی بیان کرده اند که «الذین» جمع اســت و اگر منظور فرد (امیرمومنان) بود ،نباید
اســناد جمع به مفرد میشــد؛ بلکه باید «الذی» در آیه میآمد تا تناسب مسند(الذین
یقیمون  )...ومســند الیه(ولیّ) در اسناد رعایت شود و چون چنین نیست ،پس آیه نمی
تواند به علی  مربوط باشد و برداشت مشروعیت والیت منصوب و لزوم اطالعت
از اوامر وی به عنوان ولی امر منصوب از آیه نادرست است.
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جاحــظ ،عبدالجبار معتزلی و فخر رازی معتقدند :عبارت الذین آمنوا در آیه والیت جمع
اســت و نمی توان آن را بر یک نفر حمل کرد(مســند مفرد) و اگر ثابت شود که صفتِ
دادن زکات در حال رکوع فقط برای علی  حاصل شده ،این امر موجب نمی شود
که مراد از «الذین آمنوا» علی  باشد؛ زیرا صدر کالم عام است و نمی توان آن را
به خاطر خاص بودن صفت ،تخصیص زد (رازی ،بیتا384 /4 :ـ .)385
عالمه از برخی(در ترجمه المیزان به فخر نســبت داده شده است) نقل میکند«:الزمه
َّ
رواياتی كه مىگويند واليت به معناى تصرف است ،اين است كه آيه با اينكه {الذ َ
ين
ِ
َ
ُ ُ َ
ون َّ
الصالة} دارد ،بگوييم در شــأن على است و بس؛ درحالی كه حضرت يك نفر
ي ِقيم
اســت و به يك نفر «الذین= آنان» گفته نمىشود .پس باید بگوييم مربوط به شخص
معينى نيســت ،بلكه عام و شامل همه مؤمنين است .خدا مؤمنان را از دوستى با كفار
نهى نمود ،و فرمود :اولياى شــما خدا و رسول و مؤمنين حقيقىاند؛ نه كفار و منافقان»
(ر.ک :طباطبایی8 / 6 :1390 ،ـ.).9
برخی مانند زمخشری و بیضاوی هم ضمن نقل این انتقاد ،به بیان «وجه» برای این
تغایر در اسناد (ترغیب مردم به نیکی و انفاق) میپردازند که اقتضای آن استفاده از لفظ
جمع برای مفرد و اســناد مفرد به جمع میشود و در حقیقت آن را «مجاز» و «خالف
اصل» میدانند که ارتکاب آن نیازمند وجه است:
«چگونه صحیح است که برای علی  باشد وحال که لفظ ،لفظ جمع است؟ میگویم
به لفظ جمع آمد هرچند سبب در آن مرد واحدی بود تا مردم را در مثل چنین کاری ترغیب
ت مؤمنان
کند و به ثوابی مثل آن برسند ،برای اینکه توجّه كنند به اين كه خوى و سرش 
ايجاب مىكند آنان در اين حدّ از حرص بر نیکی و احسان و تفقّد فقرا باشند تا جایی که
به اندازه فراغت از نماز به تاخیر نیندازند(».زمخشری)649 /1 :1404 ،
«حمل جمع بر واحد خالف ظاهر است؛ هر چند نزولش درباره وی صحیح است شاید به
لفظ جمع آورده شد تا ترغیب مردم در چنین کاری باشد( »...بیضاوی.)132 /2 :1418 ،
دو گروه در مقابل این دیدگاه قرار دارند:
اول :گروهی مانند طبرسی که به مشهور بودن و خالف اصل نبودن این کاربرد تصریح
میکند و معتقد اســت در زبان و ادبيات عرب ،مشهور است كه به عنوان «تعظيم» از
مفرد به لفظ جمع تعبير مىشــود .وی براســاس این مبنا توضیح میدهد که نيازى به
استدالل صاحب كشاف نیست«.قد اشتهر في اللّغة العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على
ســبيل ال ّتعظيم ( »...طبرســی:1367 ، .)338/1فخر نیز معتقد است جمع گاهی برای
احترام است (رازی ،بی تا.)28 /12 :
دوم :برخی دیگر که آن را مجاز و خالف اصل میشمارند ،ولی وجهی هم برای خروج
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از خالف اصل ،و ضرورت ارتکاب خالف اصل باشد ،در آیه نمی یابند« :حمل لفظ جمع
بر مفرد به دلیل بزرگداشــت فرد جایز اســت ولی این کاربرد مجازاست نه حقیقت و
اصل حمل کالم بر حقیقت است» (رازی ،بیتا .)382/12 :برخالف ظهور آیه وروایات
متواتر اهل بیت  و صحابه ،ابوبکر را مصداق آیه دانســته و جمع را بر فرد حمل
نموده اســت .معنای سخن وی این است که حمل جمع بر فرد در آیه والیت ،نادرست
است؛ اگر آن فرد امیرالمؤمنین  باشد؛ و درست است؛ اگر آن فرد ابوبکر باشد!! .
«حمل عام بر خاص خالف اصل اســت ارتکابش جز به ضرورت درست نیست و اینجا
ضرورتی نیست»(ر.ک :آلوسی .)334/3 :1415،در پاسخ به این گروه (با تنزل از پاسخ
و مبنای طبرســی مبنی بر خالف اصل نبودن) توضیح داده شده که دالیل معتبر برای
ضرورت خالف اصل هست ،از جمله:
« قرینه این استعمال مجازی این اســت که هیچ کس از دانشمندان حتی دانشمندان
متعصب اهل ســنت معتقد نیســتند غیر از علی کسی در حال رکوع صدقه داده
باشد تا مشمول آیه باشد واین خود بهترین قرینه بر استعمال لفظ جمع در موردی است
که باید لفظ مفرد بیاید» (مکارم شیرازی.)92 :1382،
مــی توان به روایات صحیح (قرینه صارفه اِعــراض از معنای جمع به مفرد) توجه داد.
عالمــه توضیح میدهد گاه لفظ جمع را در واحد اســتعمال كننــد و گاه قانونى كلى
میگذرانند و از آن به طور عموم خبر دهند ،با اینکه كه مشمول آن قانون فقط یک نفر
اســت .اطالق اول در عرف سابقه ندارد ،ولی اطالق دوم در عرف بسيار است .وی هم
این کاربرد را در برخی آیات (با توجه به وجود همین روایات معتبر ذیل هر کدام) نشان
میدهد و بیان میکند علمای اهل ســنت به همین جهــت« ،اراده فرد» در این آیات
ُ ُّ َ َ ْ ْ ْ َ َ َّ
معتبر مرجع
روایت
مطابق
که
)
(ممتحنه1/
}
ة
د
را پذیرفتــه اند ...{ « :ت ِســرون إلــه بالــو
ِ
ِ ِ ِ
َ
َُ ُ َ َ
َُْ
ون لئ ْن َر َج ْعنــا إل ْالَد َينة ليخر َجنَّ
ول
اســت؛
بلتعه
ضمير «اليهم» فقط حاطب بن ابى
ق
{ي
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ َ
ْ ََ
ال َع ُّز ِم ْن َها الذ َّل}(منافقون ) 8/که قائل اين ســخن طبق روايت صحيح فقط عبد َّ
الل
َْ َُ َ َ
ُْ ُ َ
ون}(بقره/
بن ابى رئيس منافقين است .همچنين قائل یسئلونک در {يسئلونك ما ذا ين ِفق
ً
َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َّ
ًّ َ َ
الن َية} (بقره)274/
ع
و
ا
ــر
س
هار
الن
)215؛ منظور از الذین در{ال ِذين ين ِفقون أموالم بالليل و
ِ ِ
ِ
َ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ َْ
ْ
که طبق روايت صحيح درباره على بن ابى طالب  اســت؛ در {یقولون نخىش أن
ُ َ
دائ َر ٌة}(مائده )52/گوينده اين حرف فقــط رئيس منافقين عبد َّ
الل بن ابى بود»
تيبنــا ِ
ِ
(طباطبایــی .)10/6 :1390 ،عالمه این جواب احتمالــی را نیز نقل میکند« :با اينكه
مرتكب يك نفر بود ،ولی كسانى با عمل آن يك نفر ،موافق و راضى بودند ،لذا خداوند
روى ســخن را در توبيخ متوجه عموم مىكند تا آنان هم متنبه شــوند» .آنگاه توجه
میدهد« :برگشت سخن مذکور به اين است كه اگر نكتهاى ايجاب كرد مىتوان جمع

 -2-3برداشت «مشارکتی بودن حکومتِ» امام مهدی(عج)؛ برون داد غفلت از «اراده
فرد از جمع»

گاهی نیز واژه جمع در آیه به کار رفته ،با اینکه اراده فرد از آن شــده اســت ،بنابراین
برداشت سیاسی باید با لحاظ این کاربرد ارائه شود ،ولی گاه شاهد غفلت از این کاربرد
هستیم ،نمونه آن را در مورد آیه زیر میتوان َگزارش کرد:
َ
َ
َ
َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ُ
َ
َ نج َ َ ُ َّ ً َ نج َ َ ُُ
الوارثني}؛(قصص5/
ضعفوا ف األرض و علهم أ ِئمة و علهم
است
{ونريد أن نن ع الذين
ِ ِ
ِ
ِ
) «ما میخواهیم بر مستضعفان زمین م ّنت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین
قرار دهیم».
یکی از نویسندگان چنین برداشتی از آیه ارائه کرده است:
«حکومت موعودِ حضرت مهدی ،حکومتی است که همه مردم در رهبری نقش دارند،
یعنی مشارکت عمومی در رهبری است؛ نه این که یک نفر رهبر باشد «فنجعلهم ائمه»
همه امام میشوند» (شکیبا 69 :1377 ،ـ.)70
این برداشت در حالی است که در این آیه جمع به کار رفته ،ولی فرد مراد است .مجوز
آن نیز «هم ســنخی و هم گروهی» بین افــرادی که حکومت مییابند ،با عموم مردم
آنان است و همین باعث شده است ضمیر«هم» در «نجعلهم» به کار برود و اسناد جعل
به همه داده شود ودر این جا هر چند عبارت به صورت جمع (نجعلهم) آمده است ،ولی
تنها بخشی از بنی اسرائیل مراد حقیقی اند و بقیه «به مناسبت» مشمول حکم شده اند.
برای تبیین دلیل این نوع از خطاب ،وآســیبی که برداشت کننده مذکور گرفتارش شده
اســت ،باید توجه داشــت که دو معنای لغوی و اصطالحی به عنوان مراد از «امامت بنی
اسرائیل» در این آیه معرفی شده است که برداشت مذکور بر اساس هر دو معنا غلط است.
 .1به معنای لغوی (قدوه ،متبوع و الگو و پیشرو) :ابن عاشور «امامت بنی اسرائیل» را به

 یناعم ملع دعاوق تسبراک هزوح رد نآرق زا یسایس یاهتشادرب یسررب و دقن

را در مفرد اســتعمال نمود ،و در آيه مورد بحث ما هم همين طور اســت» و در توضیح
آن مینویسد:
«نکته اشــاره به این اســت که انواع کرامات دینی ،واز جمله آنها والیت مذکور در آیه
به صورت گزافی موقوف بر برخی از مومنان غیر از برخی دیگر نیست ،بلکه تنها تابع
تقدم در اخالص و عمل است» (همان).
بر اســاس این فهم از آیه ،موضوع به والیت حضرت علی  و اولی االمری وی
مربوط میشود و همین طور که مفسران متفکران شیعه برداشت کرده اند ،آیه ناظر به
مشروعیت نصبی والیت حضرت ،و لزوم اطاعت از اوامر حکومتی اوست (ر.ک :طوسی،
بــی تا560 /3 :؛ طباطبایی )25-1 /6 :1390 ،و اصو ًال آیه را به عنوان آیه والیت نام
گذاری کرده اند.
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معنای «قدوه» بودن بنی اسرائیل بر امت های دیگر میداند که از این جهت جعل همه
بنی اســرائیل به امامت معنای واقعی دارد....« :قدوه امم در شئون کمال درآمدند و این
است معنای جعلهم أئمة ،یعنی اقتدای غیرشان به آنها ،و مردم را به خیر دعوت کردند
که اوج آن را در ملک اســرائیل در عهد ســلیمان میتوان دید که به چنین مرتبه ای
رســیدند( ».ابن عاشور:1420، )14/20فخر رازی نیز «متقدمين في الدنيا و الدين» را
مطرح میکند و از مجاهد نقل میکند «عن مجاهد دعاة إلى الخير»( رازی ،بی تا:/24
 )578و عالمه طباطبایی چنین مینویسد« :آنها را ائمه قرار دادیم که به آنها اقتدا شود،
پــس آنها مورد تبعیت قرار گرفتند بعد از اینکه زمانــی تابع بودند»(طباطبایی:1390،
.)9/16
اگر منظور آیه این معنا برای «ائمه» باشد ،که اصو ًال خالف نظر برداشت کننده مذکور
اســت که «ائمه» را به معنای «رهبران و به حاکمان»؛ و«جعلناهم ائمه» را به معنای
«همگانی بودن رهبری وحکومت» دانسته بود.
 .2به معنای اصطالحی (حکومت و زعامت) :برخی مفسران امامت را در آیه به گونه ای
معنا کرده اند که بیشتر به معنای رهبری و زعامت وحکومت است .فخر رازی از قتاده
ُ ً
َ ُ
نقل میکند «والة كقولهَ :و َج َعلك ْــم ُملــواك» (رازی ،بیتا: .).578/24آیت اهلل مکارم از
اصطالح «پیشــوا» در معنای امام استفاده میکند ،و مینویسد« :خداوند پرده از روى
اراده و مشيت خود در مورد مستضعفان برداشته ...ما مىخواهيم آنها را پيشوايان نمائيم
َْ َ َ ً
(نج َعل ُه ْم أ ِئ َّمَة)(»....مکارم شــیرازی )15 /16 :1371 ،تفسیر عالمه فضل اهلل نیز چنین
ْ َ َ ً
اســت{ :نج َعل ُه ْم أ ِئ َّمة لألرض} ،به سبب اینکه آنها را به رسالتهایش فرستاد تا انبیا یا
اوصیا یا صاحبان قیادت و رهبری در اداره مردم و اداره امورشــان وسازماندهی زندگی
شان باشند» (فضلاهلل:1419،264/17ـ.)265
در این صورت هم برداشــت شخص مذکور (رهبری همه) درست نخواهد بود ،زیرا در
این برداشــت ،هر چند ظاهر آیه میگوید آنها را ائمه قرار دادیم و سخن از امامت آنها
(نه فرد یا افراد خاص) است؛ اما قرائنی(نقلی ،عقلی) نشان میدهد ظاهر آیه نمی تواند
مراد باشد ،از جمله اینکه:
 .1چون جعل امامت برای آنان در گذشــته روی داده اســت (طباطبایی،)9 /16 :1390،
میتوان به آیات دیگر و متون تاریخی مراجعه کرد که نشــان میدهند هرگز همه آنان
پیشوا نشدند؛ بلکه تنها برخی به حکومت رسیده اند که نام بعضی هم در قرآن آمده است.
 .2قرائن دیگر از جمله قرینه عقلی (عدم امکان حکومت همه بنی اسرائیل) را هم باید
در نظر داشت.
در نتیجه ظاهر آیه منظور نیســت و مراد آیه نمی تواند «امامت تک تک بنی اسرائیل»

 -4برداشت سیاسی نادرست از قاعده حصر و قصر
از جمله قواعد علم معانی «قاعده حصر و قصر» اســت .حصر(قصر) ،حقیقی یا اضافی
است .به جهت اینکه یکی از مواضعی که بیشتر برداشت کنندگان سیاسی دچار آسیب
شــده اند این قاعده اســت ،ابتدا به تبیین آن میپردازیم و ضمن نقد مشترک به این
دست برداشتها ،در ادامه نمونه ای از آن را نیز به طور مشخص نقد و ارزیابی میکنیم.
در حصر حقیقی« ،محصور» در «محصورٌفیه» منحصر میشــود و حكم آن به دیگری
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باشــد و «همه امام شوند» تا این مسئله را در مورد حکومت امام زمان سرایت
بدهیــم و ادعا کنیم حکومت موعود حضرت مهدی حکومتی اســت که همه مردم در
رهبری نقش دارند ،یعنی مشــارکت عمومی در رهبری است؛ نه این که یک نفر رهبر
باشد!
این قرائن ما را متوجه اســتفاده از «ظرفیت معانی مورد اشاره» میسازد ،زیرا قرآن به
زبان عرف عرب عصر نزول ،نازل شــده است و در عرف همه زبان ها چنین کاربردی
را شاهدیم .میتوان به آیات مربوط به کشتن شتر حضرت صالح اشاره کرد که در یک
ََ
َ َ َ َ
آیه کشتن ناقه را به یک فرد استناد میدهد{ :فن َاد ْوا َص ِاح َب ُه ْم ف َت َعاطى ف َعق َر} (قمر ،)14/با
این حال طبق آیات دیگر ،کشتن ناقه به همگان استناد داده و عذاب الهی شامل همه
َ
ْ
َ َ ْ َّ َ َ
ّ ْ
شــد{ :ف َعق ُروا الناقة َو َع َت ْوا َع ْن أ ْمر َرب} (اعراف .)77/آیات گروه دوم ،قرینه اند که مراد
ِ ِِ
از کاربرد جمع « ،بیان رضایت جمع» به کار فرد و «تایید» آن است (فضلاهلل:۱۴۱۹ ،
۲۸۷ /۲۴؛ ر.ک :نهج البالغة :۱۴۱۴ ،خ .)۳۱۹ /۲۰۱
بــا توجه به کاربرد قرآنی این نوع بیان ،و قرائن دال بر اراده نشــدن ظاهر جمع ،اینجا
نیز منظور دادن حکومت به افرادی از این طایفه اســت؛ نه تک تک آنها و جعل امامت
به تعداد معدودی از بنی اســرائیل که شرایط امامت را دارند ،تعلق گرفته بود .اما دلیل
این کاربرد چیست؟
به این مناسبت که «ائمه» از آن طایفه بودند ،جعل امامت به کل طایفه نسبت داده شد
و به اعتبار «هم ســنخی و همگروهی» ،خطاب به کل تعلق گرفت .جزء (چند امام) از
جنس همان گروه (بنی اسرائیل) بودند و چون این گروه (بنی اسرائیل) دچار استضعاف
شــده بودند ،بر این گروه منت گذاشت(ر.ک :طباطبایی )9 /16 :1390 ،وحکومت را به
برخی از بنی اســرائیل به طور مستقیم داد .بقیه نیز به این مناسبت که با حاکمیت هم
گروه های خود ،از استضعاف رها شده و از طبقه زیرین به طبقه اصلی جامعه وارد شده
انــد ،از آثار مثبت این جعل متاثر شــده ،و به برخورداری افــرادی از قوم خود از چنین
حاکمیتی راضی اند .به این ترتیب جعل امامت برخی به همه نسبت داده شده است؛ نه
اینکه همه رهبرند یا در رهبری نقش دارند.
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ــن إلــه إل َّ ُ
{و مــا م ْ
ســرایت نمیكند؛ مانند َ
الل} (آل عمران )62/که حکم الوهیت تنها به
ِ ِ ٍِ
شی موردِ حصر(محصور) گاه به حسب حقیقت
خدا اختصاص دارد .در این نوع از حصر ِ
و واقــع ،به محصور علیه اختصاص مییابد و هرگز حقیقتًا به غیر آن وارد نمی شــود،
مانند حصر در «ال اله اال اهلل» که «اله» حقیقتًا به «اهلل» منحصر است و در عالم حقیقت
هرگز غیر اهلل ،اله نیســت؛ و گاهی ادعائًا چنین تعدی ندارد ،مانند اینکه میگوییم «ال
زعــم اال یلع» .در مقابل حصــر حقیقی ،حصر اضافی قرار دارد که مورد حصر(محصور)
«نســبت به چیز دیگر» در محصور علیه محصور شده است؛ (نه همه چیز جز خودش).
حصر اضافی چند نوع است:
الف) قلب :اگر مخاطب ،پنداری نادرســت داشت ،گمانش را با حصر تصحیح میکنند.
ُ
َّ
ٌ
در آیــه َ
{و ما م َح َّم ٌــد ِإل َر ُســول} (آل عمران ،)144/گمان و پندار غلط مخاطبان این بود
که پیامبر شأنی دارد که بر اساس آن ،بعد کشته شدن حضرت ،باید جنگ را رها کرد»،
خداونــد با این آیه گمان آنها را تصحیح میکند و برای ردّ آن شــأن ادعایی ،توضیح
میدهد که وی فقط شــأن رســولی دارد .بنابراین آیه دربرابر آن فهم غلط ،بر انحصار
شــأن در «رســالت» تأکید دارد؛ نه اینکه پیامبر شــئون دیگری نداشته باشد .عالمه
طباطبایی این مطلب را به روشــنی توضیح میدهد؛ اینکه آیه درصدد بیان این مطلب
اســت که محمد رســولی مثل دیگر رسوالن الهی اســت و شأنش فقط رسالت
پروردگارش اســت؛ وگرنه چیزی از امر خود را مالک نیســت و امور عالم فقط برای
خداســت و دین ،دین خداست .تا خدا هست ،دینش هم هست ،بنابراین معنای «اتکال
ایمان شــما بر حیات پیامبر» چیســت؟ به گونهای که از رفتار شما به نظر میرسد که
اگر او بمیرد یا کشــته شود ،قیام به دین را ترک میکنید و به اعقاب خود برمی گردید
و گمراهی را بعد از هدایت میپذیرید .این ســیاق قوی ترین شــاهد است که آنها روز
احد گمان قوی کردند که پیامبر کشــته شده اســت ،پس متفرق شدند واز قتال روی
برگرداندند (.طباطبایی:1390 ،.)37 /4
ب) اِفــراد :اگر مخاطب گمان كند چند نفر یک کار را با هم انجام دادهاند ،این پندار را
با حصر تصحیح میكنند؛ مانند« :ما سَعَی فی حاجَتِكَ ّإل أنا».
ج) تعیین :مخاطب در تعیین مقصورٌعلیه حیران باشد ،مانند اینکه شنونده نمیدانست
کدا م یک از افراد ،نیاز او را برآورده كرده اســت ،جمله «ما سَــعَی فِی حاج ِتكَ ّإل أنا»،
فرد مورد نظر با حصر معین میشــود .تقســیم دیگر حصر موصوف بر صفت ،و حصر
صفت بر موصوف است (ر.ک :جمعی از اساتید حوزه؛ 146-145 :1386؛ ر.ک :جوادی
آملی .)173 :1382،همچنین باید توجه داشــت که از اصلی ترین راههای تشــخیص
حقیقی و اضافی بودن حصر ،وجود «قرینه موافق یا مخالف واقع بودن» اســت (جمعی

از اساتید حوزه145 :1386 ،ـ.) 146
 -1-4نمونههای برداشت سیاسی غلط از حصر در آیات
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آیاتی از قرآن مطالبی را با زبان حصر در مورد شــئون پیامبر اکرم بیان کرده اند
و برخی با خَ لط «حصر اضافی و حقیقی» در این آیات ،دچار برداشــت غلط در قلمروی
شئون سیاسی و حکومتی پیامبر شده اند .برای مثال افرادی برای اثبات «تغایر نبوت و
حکومت» ،سراغ آیاتی از این دست میروند:
َ َ
َّ ْ َ ُ
ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ ً ْ َ َْ َ
َّ ُ
َ
الرســول إل ال َبلغ} (مائده)99/؛ {إن أعرضوا فما أرســلناك علي ح ِفيظا إن عليك
{ما ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َّ
َّ ْ َ ُ
ِ
َ َ ْ َ
َّ ْ َ ُ ْ ُ ُ
ُّ ُ
(نحل)35/؛ َ
{وما عل ْينا إل
الرســل إل ال َبلغ البني}
إل ال َبلغ} (شــوری)48/؛ {فهل ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ ُ ُْ ُ
البلغ البني}(یس.)17/
ِ
آنان معتقدند طبق این دســت آیات ،شــأن پیامبران صرفًا ابالغ پیام الهی و ترویج و
تبلیغ معارف دین (به معنای معنویت و رســتگاری آخرتی) است و آیات هیچ اشاره ای
به مســئولیت آنها برای مبارزه با حکومت ها ،ایجاد حاکمیت و تثبیت سلطه وحکومت
وگسترش آن ندارند (ر.ک :بازرگان 82 :1377 ،و97؛ عبد الرازق ،بیتا.)73 :
علی عبد الرازق مینویســد« :ظواهر قرآن مجید این ســخن را تایید میکنند که نبی
شأنی در ملک سیاسی نداشــت و آیات متضافرند در این که عملش از محدوده صرف
ابالغ به سمت هیچ یک از معانی سلطنت فراتر نرفت»( عبد الرازق ،بی تا.)159 :
مهدی حائری مینویســد« :آیات دیگری در قرآن کریم وجود دارد که وظیفه پیامبر را
َ َ
َّ ْ
ُ
َّ ُ
الرسول إل ال َبالغ }
در ابالغ وآموزش اوامر و نواهی الهی بســنده میکند ،مانند {ما ع
ِ ِ
(حائری.)153 :1994 ،
«آیات بینات قرآن کریم نیز صراحتًا مرز وظایف انبیاء عظام را تبیین و تعیین فرموده و
درجمالت گاهی حصر ،گاهی مثبت ،وگاهی منفی همچون «وما علی الرسول اال البالغ
؛و انما انت مذ ّکر؛ و ....رابطه بسیار ظریف وحی و نبوت با مردم را چنان اعالم و تکرار
نموده است که هیچ جای شبهه و تردیدی در میان نیاید»(همان.)123 ،
گروهی با استفاده از آیات دارای حصر میکوشند «نفی حکومت و سلطه پیامبر»
و «تفکیک نبوت و سیاســت و حکومت» را نتیجه بگیرند .دکتر مهدی حائری ذیل آیه
َ َ ّ ْ َّ َ َ ْ َ ُ َ ّ ٌ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ
ي ِب َص ْي ِطر} (غاشیه )22-21/مینویسد:
{فذك إنا أنت مذك لست عل
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
« مصیطر ...به معنای همان والیتی اســت که برخــی فقیهان در این یک قرن و نیم
اخیــر با دالیــل ناموزون و مخالطات بــرای خود ادعا میکنند و این در حالی اســت
که تصریحــات قرآن مجید این گونــه والیت را از پیامبر اکــرم هم اکیدًا نفی
میکند»(حائری« .)153 :1994،وظیفه تو پیامبر ،تذکر و هشدار دادن است؛ نه اعمال
قدرت و سلطنت (والیت)» (حائری152 :1994 ،ـ.)153
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شــخص دیگری با توجه به همین گروه ازآیات چنین برداشت میکند که پیامبر مأمور
تشکیل حکومت نبود:
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
«قرآن میگوید {ل ْســت علي ِب َص ْي ِطر }...معلوم میشــود پیامبر از جانب خدا مامور به
ٍ
ِ
تشکیل حکومت نبوده است»(قابل.)6 :1381 ،
نویســنده ای هم معتقد اســت پیامبر که باالتر از امام است ،شان حکومت ندارد؛ چه
رسد به امام! و مینویسد:
«زمامداری از شــئون پیامبری یا امامت نیست ....حتی شخص پیامبر نیز از نظر قرآن
حفیظ و  ...مردم نیست بلکه بشیر و نذیر است»(درویش31 :1381،ـ.)33
 -1-1-4نقد و بررسی
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پاســخهای مختلفی از زوایای گوناگون به برداشتهای مذکور میتوان ارائه کرد ،مانند
اینکه آیات انحصار وظیفه وانذارو  ....به مرحله ایمان مربوط اســت و آیات اطاعت و
الزام  ...به مرحله بعد ایمان و تشــکیل حکومت اســامی مربوط است .این نیز حصر
اضافی اســت ،یعنی در مقابل ایمان آوردن مردم نسبت به مرحله بعد از ایمان آوردن،
وظیفه فقط انذار و تبشــیر و...اســت ،نه اینکه کال وظیفه انذار و تبشیر باشد؛ اما چون
موضوع بحث «آســیب های مرتبط با قواعد علم معانی» است ،به قاعده معانی «حصر
حقیقی و اضافی» اشــاره میکنیم که افراد مذکور با غفلت از آن و لوازمش در معنای
مراد از عبارت های قرآنی ،دچار برداشــت سیاسی غلط مشترکی شده اند؛ به گونه ای
که اگر حصرهای این آیات حقیقی بود ،فهم افراد مذکور از آیات و نیز برداشت سیاسی
آنها درســت بود ،حال آنکه به اقتضای قرینههای مختلف (از جمله خالف واقع بودن
آیات در صورت حقیقی دانستن آیات) این حصرها اضافی است.
حال میتوان در پاســخ کلی(پاسخ هر مورد خاص ذیل عناوین بعدی ارائه میشود) به
برداشتهای ناشی از حقیقی پنداری حصر در آیات ،چنین توضیح داد که حقیقی بودن
حصر در آیات (به استشهاد آیات ،روایات و واقعیات تاریخی) خالف واقع است ،زیرا:
او ًال :پیامبــر قطعًا و مطابق قرائن خارجی و قرائن منفصل قرآنی (در آیات دیگر) ده ها
شأن مختلف دیگر داشت؛
ثانیًا :در هر یک از آیات مورد اســتناد اگر انحصار حقیقی باشد ،با انحصار در آیه های
دیگر مورد اســتناد مغایر خواهد شــد ،مث ً
ال در آیه ای شأن حضرت تنها ابالغ و در آیه
دیگــر تنها انذار و در آیه ای تنها تبیین معرفی میشــود و هــر یک از اینها با دیگری
متعارض است ،لذا حصر ،به قرینه مذکور ،به حسب حقیقت و واقع نیست ،بلکه اضافی
اســت؛ یعنی انحصار شــأن پیامبر به هر یک از امور (بالغ ،مذکر ،نذیر ،مبین ،مبشر)
نسبت با موضوع خاص دیگری مطرح است که در آن آیه باید یافت (نه نفی همه شئون

 -2-1-4آیه انحصار وظیفه پیامبر در ابالغ

نمونه روشنی از برداشت غلط از انحصار را در آیه زیر میتوان گزارش کرد:
َ
َ
َ َ َّ ْ َ ُ
ً
َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ ْ
ي َح ِفيظا ِإ ْن َعل ْيك ِإل ال َبلغ}...؛(شوری)48،
{فإن أعرضوا فما أرسلناك عل
ِ
ِ
در این آیه الزم است دو مطلب تفکیک گردد .1 :وظیفه پیامبر(ابالغ به مردم)؛ .2وظیفه
مخاطبان (اجابت دعوت پیامبر) .اگر مردم اجابت نکردند و اعراض کردند(فان اعرضوا)،
این مردم اند که از وظیفه خود ســرپیچیده و نزد خدا مسئول اند ،ولی پیامبر که وظیفه
اش را انجام داده اســت ،وظیفه ای نسبت به اِعراض آنان نداشته (ان علیک اال البالغ)
تا بخواهد مسئولیت هم داشته باشد .پس در آیه نقش پیامبر «نسبت به اِعراض مردم»،
فقط «بالغ» است ،نه بیشتر.
عالمه طباطایی مقام ســخن را «وظیفه پیامبر هنــگام اِعراض مردم و عدم اجابت»
میداند ،اینکه وظیفه اش همان بالغ بود که انجام داد و بعد از انجام وظیفه و «مشاهده
اعراض مردم» ،مردم خود مســئول اعراضشان هستند ،و رسول وظیفه ای «نسبت به
اعراض» آنها ندارد تا بخواهد مســئولیتی داشته باشد«.جز بالغ بر او نیست و حفیظ بر
آنها ارسال نشــده که مسئول از ایمان و اطاعت آنها باشد و به این خاطر الزم باشد از
اعــراض آنها ممانعت کند و خود را به خاطر اقبال آنها به رنج اندازد»(طباطبایی:1390،
67 /18ـ.)68
عالمه فضل اهلل حصر را «نسبت به اعراض مردم» میداند( فضل اهلل )200 :1419 ،و
خداوند در آیات قبل ،مردم را از زبان نبی به
ابن عاشــور با سیاق آیات توضیح میدهد
ْ َ ُ َ ِّ ُ ْ
«ایمان» امر کرده بود و در آیه  47فرمود {اســتجيبوا ِلربك}، ســپس در آیه  48دو مسئله
ِ
را متفرع بر همه آنها کرد؛ .1خبر به رســول نسبت به مقامش و عملش؛ .2عذر داشتن
رســول در آنچه به آن اقدام کرد و اینکه «نســبت به اعراض مردم» مقصر نیست.

 یناعم ملع دعاوق تسبراک هزوح رد نآرق زا یسایس یاهتشادرب یسررب و دقن

جز این موارد خاص) ،وگرنه ادعای خالف واقع خواهد بود.
ذکر این نکته کلی نیز الزم است که فواید و کارکردهای استفاده از حصر(غیر از فایده
تخصیص) در کتب و منابع بالغی مورد اشــاره قرار گرفته است که مفسر برای کشف
مقصــود حصر اضافی در آیه باید به آنهــا مراجعه کند ،مانند.1 :تقریر و تثبیت کالم در
ذهن؛  .2مبالغه در معنا در حصر ادعایی مانند ال ســیف اال ذوالفقار ال فتی اال علی؛ .3
تعریض و کنایه و(...جمعی از اســاتید حوزه .)147-146 :1386،در اینجا نیز اقتضای
مقام سخن و بیان مطلبی خاص(مانند تاکید و تمرکز بر موضوعی خاص یا القای شدت
اهمیت شــئونی چون ابالغ ،تذکر ،تبیین و تبشــیر و انذار برای پیامبر) استفاده از این
صنعت ادبی بوده است.
در ادامه ،به طور خاص به گزارش نمونهی پاسخها به آنها میپردازیم.
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آنگاه این نوع بیان را از باب «تعریض» میداند و مینویســد« :این تعریض به تسلی
دادنش بر آنچه از معرضان دیده بود ،است و معنایش این است که اگر اعراض کردند،
بعد از این هم ،پس ما تو را حفیظ و متکفل بر آنها نفرستادیم ،چون وظیفه ای جز بالغ
بر تو نیست»(ابنعاشور188: 1420 ،ـ.)189
 -2-4ردّ برداشت مشروعیت حکومت امام علی؛ به جهت اضافی پنداری حصر
در آیه

گاهی مفســران (بر عکس موارد ســابق) حصر در برخی آیات را اضافی پنداشته و بر
اســاس آن دچار برداشت های سیاســی غلط شده اند ،در حالی که حصر حقیقی است،
نمونه این خطا را در مورد آیه زیر میتوان گزارش کرد.
َ َّ َ ُ
َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ َ ُ
َ َّ َ ُ
َّ َ ُّ ُ ُ
راكعون}
وه
كوة
الز
ؤوتن
وي
لوة
الص
يمون
ق
ي
ِ
ِ
{انا و ِليكم اهلل و رسوله والذين ءامنوا الذين ِ
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(مائده)55/
فخر رازي ابتدا ادعای شــیعه در مــورد ارتباط آیه با والیت علی را نقل میکند:
«شــیعه گفته است آیه دال بر این است که امام بعد از رسول ،علی بن ابی طالب
اســت و تقریرش این است که آیه دال بر این است که مراد از آیه ،امام است و هرگاه
این طور بود ،واجب است که آن امام ،علی بن ابی طالب باشد(»...رازی ،بیتا:383 /12
) در ادامه پاســخ هایی به آن ارائه میکند که هر یک توســط اندیشمندان پاسخ گرفته
است ،آنچه مربوط به بحث ماست ،این است که وی معتقد است:
«إنّما» در آیه والیت براي حصر(حقیقی) نیست ،و البته «انما» در موارد «غير محصور»
ُّ َ
َ َ ُ
َّ َ َ ُ ا َ
لنه م َن َّ
لح
{انا مثل
السماء}(یونس )24/نیز به کار رفته است که بی
يوة الدنيا ك ٍ
مانند ِ
ِ
ماء انز ِ
شــک در این مثال ،حیات دنیا غیر این مَثل ،مَثلهای دیگر نیز دارد .و وجود مثالهای
دیگر به رغم انحصار مثال دنیا در آیه به (آبی که از آســمان نازل میشود) قرینه است
بر اینکه حصر حقیقی نیســت .در آیه والیت نیز والیت منحصر در گروههای سه گانه
نیست (حصر حقیقی نیست) و افراد دیگر هم میتوانند ولیّ باشند(حصر اضافی است).
قرینه اضافی بودن حصر(نســبت به محب و ناصر گرفتــن یهود و نصاری) نیز (قرینه
سیاق آیات قبل و بعد) وجود دارد ،زیرا واژه وليّ در آياتِ قبل از آيه واليت( مائده)51/
وآيات بعد از آن(مائده ) 57/به معناي محبّ يا ناصر است ،در نتیجه آيه واليت نيز باید
به همان معنا باشــد تا يكپارچگي آيــات محفوظ بماند(.رازی ،بی تا:384 /12؛ ر.ک:
آلوســی334 /3 :1415،ـ )335در این صــورت در آیه والیت نیز منظور محب و ناصر
است که این هم انحصار در خدا و رسول و امام ندارد.
این در حالی اســت که از منظر اهل لغت« ،إنّما» برای بیان حصر اســت (ر.ك :راغب،
:139292؛ فیومی:1405 ، 26ـ 27؛  )368آخوند خراسانی معتقد است« .از چیزهایی

 -5برداشت سیاسی غلط بر مبنای بی توجهی به قاعده فصل و وصل
از دیگــر مباحث مهم در علــم معانی «قاعده وصل وفصل بین دو جمله» اســت که
برداشتهای سیاسی در این حوزه نیز دچار آسیبهایی شدهاند .برای مثال برخی نسبت
به جایگاه «فاء تفریع» در جمالت قرآنی بی توجهی نشــان دادهاند یا نسبت به محل
ارجاع آن دچار خطا شده اند و همین خطا آنان را به برداشت نادرست کشانده است.
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که بر حصر و اختصاص داللت میکند« انما» است ،به خاطر تصریح اهل لغت و تبادر
قطعی اش نزد اهل عرف و محاوره ....راه برای تبادر منحصر در اذهان ما نیســت ،زیرا
انســباق به اذهان اهل عرف نیز راهی اســت( .آخوند )211/1 :1366 ،و تنها با وجود
قرينه در موارد غيرمحصور به كار ميرود ،مانند آیه 24یونس که «وجود مثالهای دیگر
برای دنیا» قرینه برای اضافی بودن حصر است (ر.ک :جوادی آملی/23 :1390-1368 ،
)113؛ به خالف آيه واليت که قرينهاي بر اضافی بودن حصر نیســت(.ر.ک :همان) در
نتیجه واليت در آیه بايد به معنايي باشد كه در خدا ،پيامبر و گروه مخصوصي از مؤمنان
منحصر باشــد و اين جز با واليت به معناي سرپرســتي و تصرّف سازگار نيست(ر.ک:
جوادی آملی173 :1382 ،؛ همو31 :1393 ،ـ.)32
پاســخی که به قرینه مطرح شده توسط فخر رازی داده شده (سیاق و پیوستگی آیات
قبل و بعد) این اســت که نه تنها وحدت ســياق (دلیل اصلی اضافی دانستن حصر) در
اين آيات احراز نمی شــود ،بلکه عدم آن دليــل دارد؛ از جمله اینکه .1 :در آيات قبل
و بعد ،كلمه «اولياء» (جمع) آمده ،ولي در آيه واليت« ،وليّ» مفرد اســت و اين نشان
ميدهد آيات با هم نازل نشــده اند .2.همچنین بر خالف نظر فخر که روایات در مورد
شــان نزول های دیگر را تایید میکند ،مطابق روايات معتبر فراواني از اهل ســ ّنت و
شيعه شأن نزول آيه ،انفاق علي بن ابي طالب  است و اين شأن نزول به معنای
عدم ارتباط آيه واليت با قبل و بعدش اســت ،و این شان نزولها بر فرد (علی )
منطبق ميشــود ،نه عموم مؤمنان ،از طرفی واليت به معنای محبّت يا نصرت ،برای
همه مؤمنان جعل شده اســت ،لذا در این آیه واليت رهبري و تصرّف مورد نظر است
و اثبات معناي محبّ يا ناصر در آيه و اضافی بودن حصر دليل ديگري میطلبد (ر.ک:
جوادی آملی.)30 :1393 ،
بنابراین براي فهم معناي «وليّ» بايد از تعابير داخلي آيه واليت به كمك شــأن نزول،
استفاده كرد و اين دو ،نشان ميدهند «وليّ» به معناي رهبر و متصرّف است ،نه محبّ
يا ناصر(جوادی آملی33 :1393 ،؛ ر.ک:همو173 :1382 ،ـ .)174در این صورت برداشت
شیعه مبنی برمشروعیت حکومت امیرمومنان درست خواهد بود.
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 -1-5ردّ برداشــت مشــروعیت الهی حکومت حضــرت داوود؛ ناشــی از غفلت از
اقتضای«فای تفریع»
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غفلت از تاثیر«فا تفریع» ،موجب شــده اســت برخی آیه زیر را چنین تفسیر کنند که
مقصود ،از «حکم»« ،قضاوت به حق» اســت؛ نــه «حکومت به معنای حکمرانی»؛ بر
این اســاس برداشت سیاسی از آیه در مورد مشروعیت جعل الهی به حکومت نادرست
است(ر.ک :البلعید234 :1999 ،ـ235؛ معرفت.)119 :1377،
ْ َ
ْ َ ِّ َ َ َّ
ْ َ َ َ ً
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
ُ ُ َّ
َْ
{يــا
داود إنا َج َعلنــاك خ ِليفــة ف ال ْرض فاحك ب
ي النــاس بالحق و ال تبــع الوى}(ص)26/؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«اى داود ما تو را خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم ،ميان مردم به حق داورى
كن ،و از هواى نفس پيروى منما».
منظور از خالفت «نمايندگى خدا ميان بندگان ،و اجراى اوامر و فرمانهاى خدا در زمين»
اســت (نه خالفت از پیامبران سابق)؛(مکارم شــیرازی:1371 ،262 /19ـ ).263نیز باید
توجه داشــت که واژه «حکم» در آیه فرع «خالفت» قرار گرفته است.اقتضای این تفریع
آن است که حکم نیز مانند خالفت ابعاد گسترده تری بیابد و در بیان و آشکار کردن حق
و باطل منحصر نشــود«.فالنی خلیفه اهلل در زمینش اســت ،یعنی تدبیر بندگانش به امر
او ،برایش جعل شــده است» (طبرسی:1372 ،737 / 8؛ ر.ک :طبرسی:1367،.)434/ 3
حاصل فرع قرار دادن حق حکومتبر خلیفة اللهی» (ناشی از کاربرد «فاء» در «فاحکم»)
این است که آیه نمیتواند تنها ناظربه یک بعد قضیه (فقط قضاوت) باشد.
«لحن آيه عام اســت ،بهويژه با توجّه به تفريع حق حكومت بر مسئله خليفة اللهى ،كه
نمىتواند تنها به يك بعد قضيّه نظر داشــته باشــد .پیامبر اکرم نیز ،طبق همین
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
اصل ،حق حاکمیت خود را نشــئت گرفته از مقام نبوت خویش میدید{ :إنا أنزلنا إل ْيك
ِ
ِ
َ
ْ
ْ َ َّ
َ َ َْ ّ َْ ُ
َ َ َ
اك َّ ُ
اب بالحق ِلتحك َم َبي الناس با أر
كت
الل}؛( نســاء« )105/قرآن و شریعت را بر تو
ال
ِ
ِ ِ
ِ ِ
فرستادیم ،تا طبق آیین الهی در میان مردم حکومت کنی»(معرفت.)119 :1377 ،
همچنین از آیه اســتفاده شــده است که داوود با این که پیامبر خدا بود ،ولی اگر خدا او
را خلیفه خود نمی کرد ،حق انشــاء حکم مولوی نداشت و تبعیتش واجب نبود ،ولی بعد
از آن که خلیفه خدا شــد ،ولیّ و سرپرست شد و حق حکمرانی یافت و به همین جهت
در آیه با فاء تفریع شــده است .نبوت او نیز مقتضی نوعی تبعیت است .این نوع تبعیت
در حقیقت تبعیت خداست (.منتظری )37 /1 :1415 ،آیت اهلل سید کاظم حائری معتقد
است آیه بر خالفت شخص داوود ،از جانب خدا داللت دارد ،چون حکم بر آن فرع شده
است»( حائری.)116 :1391،
 -5-2خطا در برداشت نیازمندی پیامبر به مشورت

مســئله مشورت در حکومت از مهم ترین مسائل نظامهای سیاسی و یکی از نمادهای

مشارکت مردم در قدرت به حســاب میآید .از سویی رسول اکرم در قرآن کریم
امر به مشورت شده است:

َ
َ َ ْ ُ َ ُْْ َْْ
َ َّ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
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َ
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ح
ر
ب
الل لنت ل ْم َول ْو كنت فظا غ ِليظ القلب لنفضوا ِم ْن ح ْولك فاعف عن َواستغ ِف ْر
{
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ َ
َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ْ
ْ َْ َ َ َ َ ْ َ
َّ
َ
الل(}...آل عمران)159/
لم وش
اوره ِف الم ِر ف ِإذا عزمت فتوكل ع ِ
ِ
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برخی از امر خدا به مشــورت رســول با مردم چنین برداشــت کرده اند که پیامبر در
حکومتش نیازمند مشورت با مردمش بود.
آنگاه این برداشــت را در کنــار این گزینه قرار داده اند که «شــیعیان معتقدند پیامبر
معصوم از خطا و به دور از لغزش اســت» ،ســپس توجه داده اند که بین اعتقاد شیعه
به عصمت رسول و برداشــت از آیه مبنی برنیاز پیامبر به مشورت ،تعارض
هســت .بنابراین نتیجه گرفته اند :دیدگاه شیعه در عصمت پیامبر باطل است .این
دیدگاه را یکی از علمای عامه به نام «ورثانی» در برابر شیخ مفید چنین مطرح میکند:
«آیا از مذهب تو نیســت که رســول اهلل معصوم از خطا ،دور از گمراهی ،در امان
از ســهو و غلط ،کامل و بی نیاز از رعیتش است؟ شیخ پاسخ داد :بله پیامبر چنین
َ َ َّ ْ َ َ
َ
ُْ
ْ َْ َ َ َ َ ْ َ
بود .وی پرسید :پس با سخن خدای عزوجل َ«وشــاو ْره ف المر فإذا عزمت فت َوكل ع
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
الل» چه میکنی؟ آیا خدا به یاری گرفتن از مردم در رای دستورش نداده بود و نیازمند
ِ
آنها نساخته بود؟ پس چگونه ادعای تو با توجه به ظاهر قرآن وآنچه پیامبر انجام داده
صحیح خواهد بود؟».
شــیخ مفید پاسخ های قرآنی مختلفی در «فلسفه مشــورت پیامبر با مردم» میدهد
که برداشت «مشــورت به خاطر نیازمندی رسول به نظر مردم» را به چالش میکشد؛
از جمله اینکه :مشــورت پیامبر وسیله شــناخت ماهیت منافقانه و نیت آلوده مشورت
دهندگان بود و در مواردی نیز خداوند این ماهیت را بعد از مشورت دادن آنها به پیامبر
در جنگ بدر و در مورد اسرا ،در اختیار پیامبر گذاشته بود ،مانند آیات 67و 68انفال که
علم به باطن نفاق آلود مشورت دهندگان و دغل کاری و آلوده بودن مشورتهایشان را
به پیامبر نشــان داد وآنها را مذمت و توبیخ نمود و حالشان را برای پیامبر روشن
ساخت( ایازی105 :1382 ،ـ.)109
آنچه در این جا مورد بحث اســت ،تبیین نتیجه خطا درشــناخت «فعلی» اســت که
«فای تفریع» به آن بر میگردد؛ خطایی که برداشــت «نیازمندی پیامبر به مشورت با
مردمش» را درپی داشته است .شیخ مفید به جمله «فاذا عزمت فتوکل علی اهلل» استناد
میکند که بعد از جمله امر به مشورت آمده است و مینویسد:
خداوند «وقوع عمل» (توکل) توســط پیامبرش را بــه عزم حضرت معلق کرده
اســت(فاذا عزمت فتوکل) نه به رای و مشــورت مردم .اگر قرار بود بفرماید که پیامبر
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نیازمند و فقیر به رای مردم اســت ،باید وقوع فعل(توکل) را به مشورت معلق میکرد و
میفرمود« :وقتی به تو مشــورت دادند پس عمل کن و وقتی رای آنها بر چیزی جمع
شــد ،پس تاییدش کن» .در این صورت عمل پیامبر به «مشورت» متعلق خواهد شد؛
نه به «عزم» که مخصوص پیامبر اســت ،وقتی قرآن به این صورت آمده است ،توهّم
مذکور ساقط میشود.
در ادامه وجه دعوت به مشــورت را توضیح میدهد ،اینکه خداوند پیامبر را امر
کرده اســت که به وسیله مشورت به آنها الفت بورزد و به آنها بیاموزد که وقتی امور
مهمی داشــتند چه کنند و به آداب الهی تربیت شــوند .به این جهت با آنها مشورت
میکرد؛ نه اینکه به آرای آنها نیاز داشــت (ایــازی .)108 :1382 ،البته در این باره
مفسران دیگر همچون آیت اهلل معرفت و...دیدگاه هایی دارند که در جای خود شایسته
توجه است.
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نتیجه
در این تحقیق برداشتهای سیاسی در عرصه استفاده از چهار دسته از قواعد علم معانی
یا نادیده انگاری آنها ،نقد و آســیب شناسی و در هر مورد برداشت معتبر معرفی شد .در
بخش «قاعده اطناب و ایجاز» دو برداشت سیاسی ناشی از «خطا در کشف علت تکرار
واژه»؛ (برداشــت«اهمیت اطاعت از رسول» از آیه؛ ناشی از خطا در کشف علت تکرار
واژه) ،و «غفلت از اقتضای عدم تکرار واژه» ( بی ارتباط پنداری آیه به حکومت؛ ناشی
از غفلت از اقتضای عدم تکرار واژه ) نقد وبررسی شد.
در حوزه «قاعده مجاز» دو برداشــت سیاسی ناشــی از «غفلت از امکان اسناد مسندِ
جمع به مســند الیهِ مفرد»؛ (رد برداشت مشروعیت اطاعت از امام علی؛ به جهت
غفلت از امکان اسناد مســندِ جمع به مسند الیهِ مفرد) ،و «غفلت از اراده فرد از جمع»
(برداشــت مشارکتی بودن حکومت حضرت مهدی(عج)؛ برون داد غفلت از «اراده فرد
از جمع») نقد و ارزیابی شد.
در قســمت «قاعده حصر و قصر» ،نمونههایی از برداشــت سیاســی غلط از حصر در
آیات معرفی ،نقد وآســیب شناسی مشترک برداشت سیاسی غلط از حصر در آیات ارائه
شد و دو نمونه برداشت سیاســی غلط ناشی از حقیقی پنداری حصر ،و اضافی پنداری
حصر نقد و ارزیابی شــد .این موارد عبارت بودند از :آیه انحصار وظیفه پیامبر در ابالغ؛
و ردّ برداشــت مشــروعیت حکومت امام علی؛ به جهت اضافی پنداری حصر در
آیه مورد نظر.
در بحث «قاعده فصل و وصل» نیز ضمن معرفی قاعده ،دو نمونه برداشــت سیاسی
ناشی از غفلت از اقتضای«فای تفریع» نقد و ارزیابی گردید .این نمونهها عبارت بودند
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از :ردّ برداشت مشروعیت الهی حکومت حضرت داوود؛ ناشی از غفلت از اقتضای«فای
تفریع»؛ و خطا در برداشت نیازمندی پیامبر به مشورت.
در شمار نتایج تحقیق میتوان به اثبات آسیب پذیرفتگی برداشتهای سیاسی موجود
در عرصه کاربســت یا نادیده انگاری قواعد علم معانی به عنوان بخشی از قواعد فهم
قرآن توجه داد ،ضمن اینکه تحقیق در کنار معرفی آســیب های کاربست دیگر قواعد
تفسیر متن با رویکرد سیاسی ،میتواند به تدوین قواعد تفسیرسیاسی بینجامد .همچنین
این تحقیق در کنار بخشهای دیگر آسیب شناسی برداشت های سیاسی این ظرفیت
را دارد که با ارائه طریقی معتبر برای برداشــت های سیاســی ،روشــی مناسب برای
اکتشــاف آموزههای سیاســی قرآن در اختیار بگذارد و در نهایت با تولید برداشت های
معتبر سیاســی از قرآن کریم ،در مســیر «تولید متن علم سیاست دینی» قرار بگیرد و
نقشی مهم در توسعه مرزهای علم و معرفت دینی درحوزه دانش سیاسی داشته باشد.
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