
  

  
  

 ديني  شناسي در نصوصِ هاي مفهوم  بايسته

  *ستابوالقاسم عليدو

  دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و استاد دروس خارج فقه و اصول

  )٢٧/٦/٩٥ :پذيرش؛ تاريخ ٣٠/٣/٩٥(تاريخ دريافت:  

  چكيده
هاي لغت، رابـط فهمنـدگان نصـوص بـا      . كتابكنيم ميفسير اسناد شرعي، عرف زمان صدور آن اسناد را واكاوي تزمان 

 ،د كه عدم توجه بـه آن نكن هايي پيروي مي ها و بايسته شناسي و معناشناسي از روش معرف زمان صدور ادله هستند. مفهو

كشاند. بررسي همراه با تعليل ده بايسته همـراه بـا تطبيقـات     هاي ناصحيح در مفردات و مركبات مي انسان را به برداشت

و مجاز، نسبت مفاهيم، بسـند بـه   شود، تفسير و تطبيق، حقيقت  هاي ناصحيح مي موجب مصون ماندن از برداشت ،فقهي

  .هستندها  بخشي از اين بايسته اقدر متيقن در موارد مشكوك و فرق داعي و معن

      واژگان كليدي

  .شناسي مفهوم قدر متيقن در مفاهيم، مصداق مفهوم، ،عرف معيار حقيقت و مجاز،تطبيق لغت،  ،شناسي هاي مفهوم بايسته
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٢٣٤ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

  

  مقدمه

محـدثان   ةوقف هاي بي گذرد. از رهگذر تالش ر واژگان ديني ميبيش از چهارده قرن از صدو

هـا در عصـر    (و با تداوم كوشش شدو فقيهان شيعه كه با اندكي تأخير از طلوع اسالم آغاز 

  غيبت تاكنون) براي ما مواريث علمي گرانسنگ به يادگار مانده است.

گونه تكاپوي فني در آن رو، هر حيات بالفعل دين، مرهون تكيه بر آن تراث است. از اين

  ماست. ةحفظ، ترميم و بالندگي شود، وظيف سببها كه  كتاب

بـه آن انسـان را   نداشتن كند كه توجه  هايي پيروي مي ها و بايسته شناسي از روش مفهوم

كشـاند و موجبـات ناكـامي تحقيـق را      هاي ناصحيح در مفردات و مركبـات مـي   به برداشت

  آورد. فراهم مي

كامل نيسـت   اند، ها پرداخته به برخي از بايسته ،الفاظ دانش اصول فقه مبحثدر هرچند 

  دارد.  نياز و به پااليش و پيشرفت 

هـاي معناشناسـي در نصـوص     كه به بايسته تأليف شده استحاضر به اين قصد  جستار

ايم تا كارايي آن در ساحت مصـاديق خـود    كردههمراه ها را با تطبيقات  بايسته ديني بپردازد.

يي ادر فهم تمامي نصوص ديني كـار  ،فقهي دارد ةا نشان دهد. تطبيقات هرچند بيشتر صبغر

  دارد.

  پردازيم: ها در چند شماره مي در ادامه به بايسته

  ١برآينددار هاي شناسي واژه يكم: ضرورت مفهوم ةبايست

 شناسي در استنباط مثمر باشد. آورد مفهوم آن است كه ره هاولين بايست

، ارزش واكاوي دارند؛ چرا كه واكاوي آنها بـر فهـم   اند شدهدر ادله استفاده  واژگاني كه

رض؛ زيـرا  امراد مبينان معصوم شريعت تأثير دارد؛ مثل مفهوم سـب، غيبـت، جلبـاب، دم،    

مرجع تعيين متفاهم از ادله و بيان حدود موضوع و توسيع و تضـييق آن نسـبت بـه    » عرف«

                                                           
  اند. هاي تعليمي متون ديني كه در لسان استاد شرعي اخذ نشده . در مقابل واژه١



  ٢٣٥ ينيد در نصوصِ  يشناس مفهوم يها  ستهيبا 

  .اند شدهاي است كه در دليل ذكر  واژه

  هايي از اين دسته واژگان مؤثر خواهد بود: نمونه ةارائ

هـا بيـرون    ) خون نجس، آيا مطلق خون است يا خون جهنده و خـوني كـه از رگ  الف

تخـم مـرغ    ةآيد، نجس است و خون مختلط يا متخلف نجس نيست؟ خوني كه در زرد مي

نجس است يـا اينكـه    كهدست آورديم  شود، آيا همان خوني است كه از شريعت به پيدا مي

  . )٣٧٦ :١٣٨٤(عليدوست،  اطالق خون به آن صحيح نيست؟

كند كـه آيـا در بـاب دم،     واكاوي اين واژه ثمر دارد؛ چرا كه ما را به اين نكته داللت مي

  ؟خيرچنين اطالق و شمول لفظي وجود دارد يا 

ي يكپارچـه  يا پوششـ  بودهمعناي مطلق پوشش  در عرف معيار، به» جلباب« ةواژآيا ب) 

  از سر تا پا بسان چادر است.

اگر امر به اين لفظ تعلق گرفته باشد، واكاوي آن در وجوب و عدم وجوب مثـل چـادر   

  ١مثمر است.

اين دو واژه در نصوص شرعي پركاربرد هستند و در  :»مؤمن«و » مسلم«شناسي  ج) واژه

رعي مدخليتي تمام دارنـد  اند؛ در استنباط حكم ش بسياري از موارد موضوع حكم قرار گرفته

  ٢و ثمرات بسيار بر آنها مترتب است.

                                                           
سورة مباركة احزاب، صـورت گرفتـه اسـت.     ٩٠. ناظر به اختالفي است كه در استنباط حكم پوشش در آية ١

كنند؛ برخي با قبول معناي چادر، آيه را در صـدد   خي اساساً داللت واژة جلباب بر چادر را نفي و برخي قبول ميبر

دانند، بلكه بر اين باورند كه پوشش سينة بانوان با جلباب است، بدين سان كه دو سـوي او را بـه    امر به چادر نمي

پوشش صورت نگرفتـه اسـت و در مقابـل برخـي ديگـر       هم نزديك گردانند، لذا امر به پوشيدن اين نوع خاص از

تنهـايي   كـه بـه   در صـورتي » ادنـي «معناي نزديك كردن است و لفظ  متعدي شود، به» إلي«اگر با » دني«گويند: مادة 

اسـت  » ارخـا و اسـدال  «معنـاي   متعدي شود، به» علي«معناي دنو و نزديكي است؛ ولي اگر با كلمة  متعدي باشد، به

 ).٥٧: ١حث السيد البروجردي، مقرر، شيخ علي پناه اشتهاردي، ج (رك. تقرير ب

معناي شيعة امامي رايج و دارج است، برخي اين اصـطالح را بـه فهـم     از آنجا كه مؤمن در اصطالح فقها به .٢

  ٨٦٩: .١٣٩١آيات و روايات هم خواستند تسري دهند! ر. همين قلم: جزوة درس خارج فقه، 



٢٣٦ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

  اماميه است ةمن فقط شيعؤسؤاالتي از قبيل: آيا م

گيرد؟ و در صورت شمول، آيا غيربالغ مميـز و   بالغ و غيربالغ را دربر مي ةآيا مؤمن، بچ

ن از . واضح است كه رها شـد هستندشود؟ مرهون شناخت آن دو واژه  غيرمميز را شامل مي

  .خواهد بودشناسي اين دسته از الفاظ  اين قبيل سؤاالت در گرو رهايي از واژه

غرض برقراري مفاهمه و سـهولت   ااما اگر مثل موارد مذكور نباشد؛ بلكه در زبان فقيه ب

شناسي را بـر خـود همـوار كنـيم، چيـزي از       ، هر قدر زحمت واژهشود مياستفاده  مدر تعلي

پرسـند حـال بـا واكـاوي ايـن       چون پس از فراغت از آن، از ما مـي پيماييم؛  مسافت را نمي

  چه دردي از تحقيق و مدعا درمان شد و ما چند قدم جلو رفتيم؟ ،مفهوم

  هايي از اين دسته واژگان مؤثر خواهد بود: نمونه ةارائ

از اين قبيل است، چرا كه آنچه با تتبع در نصـوص شـرعي و آثـار    » تصفيق« ة) واژالف

 دليـل  اين  است كه عنوان تصفيق، موضوع حرمت واقع نشده؛ بلكه به ،آيد ست ميد فقهي به

... موضـوع حكـم    صدق عناوين ديگري مانند لهو يا هتك حرمـت چيـزي يـا شخصـي و    

  حرمت قرار گرفته است.

همين شكل است و براي عنـوان   نيز وضعيت به» حفظ كتب ضالل«ب) در مورد عنوان 

و نـه از ناحيـة واژة   »  كتاب«وجود ندارد، نه از ناحية واژة  هاي ضالل، ويژگي خاصي كتاب

و وضعيت حكم آن هم تابع موضوعي است كه از نظـر حكـم وجـوب و حرمـت     » ضالل«

  جاي بررسي دارد.

عنوان تشبيب در هيچ روايتـي نيامـده اسـت،     نيز بايد گفت:» تشبيب« ةج) در مورد واژ

اختصـاص دارد،   ل دريافتي از معصـومين هاي قدما كه به بررسي مسائ همچنين در كتاب

ــة و المقنــع و المقنعــة و النهايــةماننــد  ــر ، الهداي اســاس  از ايــن عنــوان اثــري نيســت و ب

وجوهاي ما اولين فردي كه از اين عنوان ياد كرده، شـيخ طوسـي در كتـاب مبسـوط      جست

ه و قيود ). بنابراين، براي واكاوي مفهومي و سخن از گستر٢٢٦: ٨ ، ج١٣٨٧(طوسي،  است

شـود و اساسـاً ايـن     آن وجهي باقي نماند؛ چرا كه بر اين واكاوي، اثر شـرعي مترتـب نمـي   

  عنوان در مكاسب محرمه جايگاهي ندارد.



  ٢٣٧ ينيد در نصوصِ  يشناس مفهوم يها  ستهيبا 

عنـوان   ،وانگهي هرچند اصل آن است كه عنوان اخذشده در موضوع حرمت و وجـوب 

دش مشير است؛ شود كه عنواني به غير خو اي روشن مي كمك قرينه حقيقي آن است؛ گاه به

؛ اگر چـه اقتضـاي آن را   »بخس«و » تطفيف«عنوان مثال تعلق حكم حرمت، به دو عنوان  به

صورت عاري از صدق هر گونه عنوان ديگري حـرام باشـند (چـرا     دارد كه اين دو عنوان به

كه اصل در عنوان موضوعِ حكم، آن است كه حقيقتاً موضوع حرمت باشد نه آنكـه عنـواني   

ان ديگر باشد) در عين حال، چنين اصلي نزد عرف، نسـبت بـه ايـن دو واژه و    مشير به عنو

ـ    »يخسرون«مانند آن؛ تمام نيست و چه بسا عبارت  تطفيـف   ةكه در قرآن كـريم بعـد از آي

  به همين مهم اشاره داشته باشد. ١آمده است،

 دوم: رجوع به عرف معيار  ةبايست

شـود، مراجعـه بـه عـرف اسـت. از آنجـا كـه         شناسي برداشته مي گام اول كه در مسير واژه

هاي متخذ در ادله و اسناد شرعي و هيئات تركيبي  مرجعيت عرف در تفسير مفردات و واژه

كنـد؛ چـرا كـه     شناسي با مراجعه به عرف ضرورت پيدا مي مورد وفاق همگان است؛ مفهوم

حاكم و رايـج   ةمدر ابالغ قانون به اصول و قواعد مفاه ،شارع مقدس بسان هر قانونگذاري

برد و به عـرف آنهـا مقيـد اسـت      هاي آنها بهره مي ن پايبند است؛ از لغت و واژهابين مخاطب

 .)٢١٥و  ٢١٤ :١٣٨٤(رك: عليدوست، 

 كنـيم.  مـي  با اسناد شرعي، عرف زمان صدور آن اسـناد را واكـاوي   ةرو، در مواجه ازاين

ادلـه هسـتند و بـه اعتقـاد     هاي لغت، رابط فهمندگان نصوص با عرف زمـان صـدور    كتاب

هايي كـه در وجـه حجيـت دارنـد، قـول لغـوي را        اختالف با وجود ،مشهور علماي اصول

عقال و لزوم انسـداد بـاب اجتهـاد در     ةدانند و اين مهم را عالوه بر اجماع با سير حجت مي

 ؛٣٢٩: ١٤١٥انـد (خراسـاني،    دهكـر اكثر احكام شرعي با عدم پذيرش قـول لغـوي مبـرهن    

  ).٧٧ ـ ٧٤ :١ ، ج١٤٠٧انصاري، ؛ ١٣١ :٢ ، ج١٤١٢ي، بهسود

                                                           
  .﴾٣ـ  ١المطففين: ﴿ يخْسرُونَ وزنُوهم أَو كَالُوهم إَِذا و يستَوفُونَ النَّاسِ علَى اكْتَالُوا إَِذا الَّذينَ فينَللْمطَفِّ ويلٌ. ١
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هاي  از طرفي، شكي نيست كه رجوع به لغت و استفاده از آن، فرع آشنايي دقيق با كتاب

استفاده از آنهاست كه خود به آموزش نيازمند است و كسي كه ارتبـاطش بـا    روشلغوي و 

  ماند. ، در اولين قدم تحقيق ميباشداين منابع قطع 

ي مفردات اهاي لغوي، معن ها، يك رجوع ساده و بسيط به كتاب جود اختالف لغويبا و 

كند. در اين مورد بايد متكفل اسـتنباط، هميشـه جوانـب و     هاي تركيبي را ارائه نمي يا هيأت

بـه واكـاوي ملزومـات و مالزمـات و شـمارش عناصـر        كند وحواشي آن عرف را بررسي 

  ).٢٢٣ :مفاهيم عرفي بپردازد (همان

  سوم: فرق تطبيق با تفسير ةبايست

برد. اين كار او نبايد  اي از تطبيقات عرف بهره مي كشف و شناسايي واژه ةگاه لغوي به انگيز

  ي واژه را با تطبيق يكي بدانيم.اموجب شود كه معن

مال است يا نه و عنوان مـال بـر آن صـادق اسـت؟ يـك      » سرقفلي«عنوان مثال، اينكه  به

  شناسي سرقفلي اشتباه گرفت. و اين را نبايد با مبحث مفهوم ودش محسوب ميتطبيق 

شـود كـه    ؛ مالحظـه مـي  ١»لَي الواجِد يحلُّ عقُوبتَه و عرْضَـه «مثال ديگر آنكه در ذيل حديث 

عقُوبتُه: حبسه، و عرْضُـه: شـكايتُه؛ حكـاه    «اند:  كرده اها عقوبت را به حبس معن لغويبرخي 

  ).٦٢٢: ١  ، ج١٤٠٥منظور،  (ابن »ابن األَعرابي

دانند؛ بلكه  ي حبس نميامعن گاه به عقوبت را هيچ ةدانان، واژ اين، در حالي است كه لغت

رو  از ايـن  ٢دهـد.  مي» جزاي كار بد و گناه«يابيم كه معناي مي هاي لغت در  با مراجعه به كتاب

م كيفري از روايت داشـته  عنوان جر استناد به آن سخن لغوي، برداشت حبس به ااگر كسي ب

  تطبيق و تفسير در امان نمانده است. ةعقوبت بداند؛ از مغالط ةباشد و آن را مدلول واژ

                                                           
كنـد، راه را بـراي مجـازات و     . شخصِ بدهكاري كه بر پرداخت بدهي توان دارد؛ ولـي امـروز و فـردا مـي    ١

 كند. آبرويي خود، باز مي بي

  .والعقاب والـمعاقَبة أَن تَجزي الرجلَ بما فَعل سوءا؛ واالسم العقُوبةنويسد:  منظور مي . ابن٢



  ٢٣٩ ينيد در نصوصِ  يشناس مفهوم يها  ستهيبا 

 چهارم: توجه به تفاوت بار معنايي هيئات گوناگون ةبايست

و هيأت الفـاظ مثـل هيـأت    » ض، ر، ب«مثل  ؛ظواهر الفاظ، در دو بخشِ مواد الفاظ ةدربار

  .شود گو مي و گفت» افعل«

ايـن   ةشوند، معـاني متفـاوتي دارنـد. الزمـ     مواد گوناگون در هيئات مختلفي كه وارد مي

آن است كه حد وسط قرار گرفتن يك ماده بـا دو هيـأت در يـك اسـتدالل      اتفاوت در معن

بين هيأت مزيـد بـا مجـرد يـا بـين انـواع        ايممنوع باشد و در تأثير اختالف هيئات بر معن

رو، استدالل بـر اسـاس اخـتالف در هيـأت و اتحـاد در مـاده        اين مشتقات فرقي نيست. از

  مغالطه است.

هنگامي كه در دو هيأت اسم فاعل يا اسـم آلـت خـود را نشـان      "ف، ت، ح" ةمثالً ماد

رو فـاتح   از ايـن  دهـد.  از رهگذر تفاوت هيأت، دو معناي گونـاگون را نتيجـه مـي    ،دهد مي

ن در و هر چيز بسته را آ كه بااست عناي كليد و آلتي م معناي پيروز و ظفرياب و مفتاح به به

ولي كليد  ،كنند اطالق نمي» فاتح«و نام ه اب ،رو تا فردي مثال شهري را نگيرد بگشايند. از اين

  گيرد. به خود مي» مفتاح«نام  ،محض آنكه ساخته شود به

هم بِاللَّـه إِالَّ و هـم   و مـا يـؤْمنُ أَكْثَـرُ   «مثالي ديگر: خداي سبحان در قرآن كريم فرمود: 

» الـذين اشـركوا  «اسـت؛  » الَّـذينَ أَشْـرَكُوا  «از اين مشـركون غيـر    .)١٠٦(يوسف:  »مشْرِكُونَ

افرادي هستند كـه بـه ريـا و سـمعه      ،در آيه» مشركون«ها هستند؛ اما نها و امثال آ پرست  بت

  كنند. گرفتارند يا احياناً معصيت مي

؛ اما اطالق اسم فاعل نتوان كرد؛ مثالً در قتل نائم گفتـه  است گاه اصل حدث واقع شده

إنما المـدار علـى صـدق    : «كنيدشده كه قتل، صادق است؛ اما قاتل نه. به اين عبارت توجه 

و إن لم تتحقق نسـبة القتـل    "القتل"و نحوه أو نسبة المصدر و هو  "قتل"نسبة الفعل و هو 

). مدار و محور، صدق نسبت فعلِ قَتََلَ ٩٧: ٤٣، ج ١٣٩٢(نجفي، » كما في قتل النائم و نحوه

نسبت قتـل در قتـل نـائم و ماننـد آن      و مانند آن يا صدق نسبت مصدر القتل است؛ اگرچه

  شود. محقق نمي
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هـر   ةماي ها در يك ماده دقت كرد و به صرف آنكه بن همواره بايد به اختالف هيأت پس

عنـوان مثـال بـه ضـعف      پوشي نكرد. بـه  مهيأت خاص چش ةدو لفظ يكي است، از بار ويژ

  د:كنيشناسي زير دقت  واژه

 داودبـن سـرحان (كلينـي،    ةدر صـحيح » بـاهتوهم « ةن براي واكاوي واژابرخي از محقق

  اند: ) چنين نگاشته١٢٣: ٤  ، ج١٣٩١

الظاهر أن المراد بالمباهتة إلزامهم بـالحجج القاطعـة و جعلهـم متحيـرين ال يحيـرون      «

و يحتمل أن يكون من البهتان للمصلحة فـإن   "َفبهِت الَّذي كَفَرَ"تعالى: جوابا كما قال 

كثيرا من المساوي يعدها أكثر الناس محاسن خصوصا العقائد الباطلـة، و األول أظهـر،   

قال الجوهري: بهته بهتا أخذه بغتة، و بهت الرجـل بالكسـر إذا دهـش و تحيـر، و فـي      

، ١عب دهش و تحير، و يعدى بالحرف و بغيـره المصباح بهت و بهت من بابي قرب و ت

  )؛٨١: ١١ ، ج ١٣٦٣فيقال: بهته يبهته بفتحتين، فبهت بالبناء للمفعول (مجلسي، 

ظاهر آن است كه مراد از مباهتـه، وادار كـردن مخالفـان (بـه بازگشـت از باورهـاي       

د كه به اي قرار گيرن اي كه آنها در سرگرداني گونه هاي يقيني است؛ به خويش) با حجت

و احتمال آن  »فَبهِت الَّذي كَفَرَ«پاسخگويي قادر نباشند؛ مانند سخن خداوند كه فرمود: 

بهتان مصلحتي باشد؛ چرا كه بيشتر مـردم بسـياري از كردارهـاي     ،هست كه مراد هم

تر است. جوهري  شمرند. احتمال اول روشن عقايد را  نيكو مي ةويژه در حوز زشت، به

الرجل به كسر عين الفعل زمـاني   بهتا؛ زماني كه ناگاه بگيرند او را، بهت گويد: بهته مي

المنير  را گويند كه شخص به سرگشتگي و درماندگي فروافتاده باشد. فيومي در مصباح

 ةواسـط  معناي به سرگشتگي و درماندگي است و به بهت و بهِت به«چنين آورده است: 

شود: بهته و يبهته به فتح عـين الفعـل    ه ميشود. پس گفت حرف جر و غير آن تعديه مي

  ».مجهول آن استة در ماضي و مضارع و بهِت صيغ

                                                           
يابيم كه در نقل اين قسمت تصحيفي رخ داده است و آن اينكه فيـومي در   . با مراجعه به مصباح المنير درمي١

) اما در عبارت مذكور يعـدى  ٦٣ (فيومي: ينو يعدي بالحركة، فيقال: بهته يبهته بفتحتاين قسمت چنين نگاشته است: 

 صورت گرفته است.» بالحركة«بالحرف و بغيره آمده كه ظاهراً از ناتواني ناقل در فهم 
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براي ثالثي مزيـد آن اسـتدالل    »ت،هـ  ،ب« ةي ثالثي مجرد مادانويسنده با دريافت معن

كرده است و چون در ثالثي مجرد اين ماده معناي افترا نيست، براي ثالثي مزيد آن (مباهته) 

عنـوان احتمـال    اين معنا را ظـاهر دانسـته و معنـاي ظـاهر را بـه      ن برداشت كرده ونيز چني

 است. كردهمرجوح مطرح 

كنيم،  هاي لغت مراجعه مي ثالثي مزيد به كتاب براي ويژه اين در حالي است كه وقتي به

  :كنيدمتفاوت است. به مطلب ذيل توجه  ابينيم كه معن مي

»قْذتقْبله بَأمر يتَه: اسمنـه    ُفه به، و هو منـه بـري  باه ـتهبمنظـور،   (ابـن » ء، اليعلمـه فَي

  ).١٢: ٢، ج ١٤٠٥

  ).١٩: ٣، ج ١٤١٤(زبيدي، » و المرَاد بالمباهت اّلذي يبهت السامع بما يفترِيه عليه«

 ةبينيم ماد كنيم، مي ن آن مراجعه مياكلمه به متخصص ةماي رو، وقتي براي يافتن بن از اين

  كند: مي اء و الهاء و التاء را چنين معنالبا

» .يقال بهت الرجـل يبهـت بهتـاً و البهتـه الحيـرة     ةاصل واحد و هو كالدهش و الحير«

  ).٣٠٧: ١، ج ١٤٠٤فارس،  (ابن

دهـد و   آيـد، معنـاي الزم مـي    مـي » فَعلَ«و » فَعلَ«اين اصل وقتي در هيأت ثالثي مجرد 

بـا افتـرا،    ايك تقارن معن دهد؛ اما در هيچ ي متعدي مياآيد، معن وقتي در هيأت فعل وارد مي

د، شو مقارن افترا مي اشود، معن ثالثي مزيد باب مفاعله مي وارد؛ ولي وقتي است لحاظ نشده

  العرب و تاج العروس عنوان شد. اساس گزارشي كه از لسان بر

  پنجم: بسند به قدر متيقن در موارد مشكوك  ةبايست

آن، بين خاص و عام شك كرديم و پـس از بررسـي،    ةاي در گستر واژهمعناي  زمينةاگر در 

  اين شك برطرف نشد، بايد به قدر متيقن بسند كنيم.

را تعريـف كامـل و درسـت    » غنـا « يـك از تعـاريف   توان هيچ عنوان مثال: اگرچه نمي به

نـا  غ چونهمان تعريف مشهور است.  توان به قدر متيقني از آنها دست يافت كه دانست؛ مي

را بر اين محدودة قدر متيقن بار كرد و در خـارج آن،   توان احكام موضوعي فقهي است، مي
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  .اصليه و امثال آن بهره برد از اصل برائت يا استصحاب برائت

  ششم: توجه به تأثر لغوي از اعتقادها و اجتهادها  ةبايست

خـود بـه عصـر     ١ابزار آورد و با تمام اي از عرب فصيح شاهد مي گاه لغوي براي تبيين واژه

رساند؛ اما گاه از عقايد شخصـي يـا    شود و متكفل استنباط را به اطمينان مي صدور رابط مي

  صورت اعتماد به اجتهاد او ناصحيح است.  در اين شود؛ از آيات و روايات متأثر مي

  هفتم: توجه به فرق داعي استعمال با معنا  ةبايست

  مقام وجود دارد: بايد توجه كرد كه براي يك واژه سه

  .و مفهوم امعن

 .مصداق يا مصاديق

 مورد استعمال.

و بـر اسـاس ايـن فكـر      شـود  تلقـي مـي  » امعن«، در بسياري از موارد به »مورد استعمال«

كه از اين معاني كدام معنـاي حقيقـي و    خواهد شدناصحيح، بحث ناصحيح ديگري مطرح 

سياري از معـاني كـه بـراي يـك واژه     كدام معناي مجازي يا مشترك لفظي است. در لغت، ب

، مصاديق يك معناي جامع است؛ چنانكه گاه فقط مورد استعمال است نه معنـا يـا   شدهذكر 

: ١٤٢١شـمارد (انصـاري،    هفت معنا مـي  ،هشام براي همزه در استفهام مصداق معنا. مثالً ابن

نيستند تـا حقيقـي    كدام معاني همزه شمارد، هيچ هشام معاني مجازي همزه مي ). آنچه ابن٦٩

ايـن   اديبـان بـر   ازعنوان نمونه برخـي   به موارد استعمال همزه هستند.د يا مجازي؛ بلكه نباش

» أو«بـا هنـد يـا خـواهرش ازدواج كـن،      يعنـي  » تزوج هندا أو أختهـا «اعتقادند كه در مثال 

سـي او  با هنـد يـا بـا همكال   يعني » تزوج هندا أو زميلتها«است و در مثال » تخيير«معناي  به

دو معنا دارد. در تخيير جمـع دو  » أو«رو نزد آنان  از اين ؛است» اباحه«معناي  ازدواج كن؛ به

                                                           
الدين سيوطي، المزهر في علوم اللغـة و   ها در شش قالب متجسد است. رك: جالل هاي لغوي ابزار و تالش. ١

  .١١٩: ١انواعها، ج 
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طرف نشايد و از آنجا كه ازدواج  با يك دختر و خواهرش درست نيست، معناي تخييـر را  

كـه  (ازدواج بـا هنـد و همكالسـي او     امكـان دارد و اند. در اباحه جمع هـر دو   كشف كرده

در دو مـورد  » أو« ةصحيح است. اما در مقابل برخي ادبيان برآنند كه واژ )د نيستخواهر هن

در هر يك از دو مثال يادشده يكي است و اباحه و تخييـر   »أو«وگرنه معناي  ،استعمال شده

ن خارجيه فهميده شده است، حال اگر در شريعت آمده بود كه جمع بين دو خـواهر  ياز قرا

 شمرد. بر اساس اين مطلب برنمي» أو«ي تخيير و اباحه را براي ديگر كسي معنا ،جايز است

ـ   ةبقي .اضراب )ب ؛ترديد )الف يكي از دو معنا را دارد:» أو« مقامـات مـورد    ةمعـاني از قرين

 آيد. دست مي استعمال به

مـوارد از ايـن    ةلكن در بقي ،به واقع صحيح نزديك شده» قد«و » أو«هشام در بحث  ابن

توضيح  چنينتوان به بيان ديگري  له گرفته است. مطلب مورد نظر را ميصحيح فاص ةانديش

  داد:

و ايـن دو،   اسـت نيز برخوردار » داعي استعمال«، از رددامعنا چنانكه يك واژه يا هيأت 

يكي است (مثالً معناي همزه چيزي جز  االزاماً يكي نيست. در بسياري از موارد با اينكه معن

امـر،   ةتواند متعدد باشد. همچنين در صيغ نگيزه از اين اظهار مينيست) ا "اظهار طلب فهم"

امر بر طلب وجوبي، معناي حقيقي صيغه خواهد بـود و   ةنهي و ... . بنابراين، نه حمل صيغ

نه حمل آن بر طلب ندبي معناي مجازي آن خواهـد بـود؛ بلكـه نسـبت هـر دو بـه صـيغه        

رود. البته اگـر ثابـت شـود     شمار مي امر به ةالسواء است و اين دو از دواعي كاربرد صيغ علي

انجام دادن كار در خارج معناي حقيقي صـيغه اسـت؛ داعـي خـاص نيـز       ةكه بعث به انگيز

معناست و ساير دواعي خارج از معنا خواهد بود. تفكيك داعي در استعمال از معنا در  وجز

: ١٣٨١ ،همـو  ؛٢٦٤ و ٢٦٣: ١٣٨٦دارد (عليدوسـت،   ييتصحيح فهم و اسـتنباط تـأثير بسـزا   

٣١٥.(  

  هشتم: نسبت واژگان  ةبايست

 بحث از نسبت بين واژگان در منطق، در دو مقام مطرح شده است:
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  الف) در بحث الفاظ

هـاي مختلفـي    در داللت لفظ بر معنا، اگر چند لفظ نسبت به يك معنا سنجيده شوند؛ نسبت

شوند. اگر چند  تقسيم مي» متباين« و» مترادف«كنند. بر اين اساس، الفاظ به دو قسم  پيدا مي

با ديگـري   يكدام از آنها داراي معناي متفاوت مالحظه شوند و هر خود  لفظ نسبت به معاني

خواهنـد  » متـرادف «نامند؛ ولي اگر همگي يك معنا داشـته باشـند،    مي» متباين«باشد، آنها را 

؛ خـواهيم ديـد كـه هـر دو     مالحظه شوند» بشر«و » انسان«وقتي دو لفظ  ،بود. از باب نمونه

شوند و اگـر الفـاظي هماننـد كاغـذ و      مترادف حساب مي پساند.  براي يك معنا قرارداد شده

  .شوند متباين محسوب مي پسيك از ديگري معنايي مستقل دارد،  خودكار مالحظه شوند، هر

گـرد   اشتراك يا امكـان  نبةهاي متفاوتي كه معاني متباين از ج اساس نسبت دانان بر منطق

تقسـيم  » تقابـل «و » تخـالف «، »تماثـل «آمدن در يك چيز دارند؛ تباين لفظي را به سه گونة 

  ).٤٧ - ٤٥ :١٩٦٨، مظفر ، ك نيز ن ؛١٠: ١٣٧١حلي،  ؛١٦ :١٣٨٣ (الساوي، اند كرده

هاي چهارگانه: رابطة دو مفهوم كلي مختلـف، از حيـث صـدق و انطبـاق      ب) در نسبت

  توان تصور كرد:  نميرا و جز اين ها، چهار صورت دارد  مصداق

  .ها معناي اشتراك در همة مصداق ، به»تساوي. «١

، حـالتي كـه هـر يـك از دو كلـي شـامل بخشـي از        »عموم و خصوص مـن وجـه  . «٢

    .هاي ديگري شود مصداق

هـاي ديگـري    ، حالتي كه يكي از آنها شامل همـة مصـداق  »عموم و خصوص مطلق. «٣

    .باشد

  .)٤٨ - ٤٧ :١٣٨٦رازي،  ؛٢٢٣تا،  حلي، بي( اي عدم اشتراكمعن ، به»تباين. «٤

  تبصره

شناسي، به قسم اول منحصر است و با قسم دوم ارتباطي ندارد؛  نسبت بين الفاظ در واژه

پردازد و نگاهي مرآتـي بـه الفـاظ دارد؛     چرا كه قسم دوم به بررسي نسبت بين مصاديق مي

پـردازد و   اي ديگر و معناي آن مي ارتباط با واژه ولي قسم اول، به خود واژه و معناي آن در

  يابد. در اين قسم سامان مي» شناسي واژه« ةدر واقع معناي كلم
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با تبايني كه در بحث نسبت هاي چهارگانـه   ،رو، تباين مورد نظر در مباحث الفاظ از اين

لحـاظ   اً بهآيد، لزوم حساب مي شود، متفاوت است. آنچه در مباحث الفاظ متباين به طرح مي

نخواهند بود. چه بسـا الفـاظي در اينجـا متبـاين باشـند؛      هاي چهارگانه متباين  منطقي در نسبت

  هاي چهارگانه تساوي داشته باشند. لحاظ نسبت ولي به

هـاي   ند؛ ولـي در نسـبت  هسـت  در بحـث الفـاظ متبـاين   » ناطق«و » انسان«از باب نمونه 

  ميانشان تساوي وجود دارد. هچهارگان

شـود كـه ايـن دو مقـام را      انه بين تحقيقات مقاطع كارشناسي و ... بسيار ديده ميسفأمت

كنند و اين خلل بزرگي در تحقيـق   صحبت مي» نسب اربعه«شناسي از  خلط و در مقام واژه

  است.

  شريعت  ةنهم: واژگان در آين ةبايست

شـوند، ايـن    دار مي اي برخور شارع مقدس از بار معنايي ويژه ةبرخي از واژگان در پرتو اراد

  بندي كرد: توان ذيل دو عنوان جمع گروه از الفاظ را مي

  حقيقت شرعيه و متشرعه

اي كلمـات و اصـطالحات اسـالمي كـه در      عبارت است از استفاده از پاره» حقيقت شرعيه«

 .از عرف گرفته شده باشـد براي مقاصد خاص شرعي ؛ گرچه اند شدهجعل احكام استعمال 

و » حقيقـت شـرعيه  «گوينـد   هاي خاصي وضع كرده باشد؛ مي اگر شارع قالببه بيان ديگر، 

هـا   ها را براي تفهيم معاني خاصي وضع نكرده؛ بلكـه در زبـان مسـلمان    اگر شارع اين قالب

ـ  در لغت بـه » صالت«مثالً لفظ ». حقيقت متشرعه«گويند  چنين جاري شده باشد؛ مي ي امعن

ادم لفظ صالت را براي نماز به كيفيت مخصـوص يـا   آيا پيامبر فرمود من قرار د». دعاست«

گاه ايستاده و به نماز خواندن  خوانم و آن گونه كه من مي : نماز بخوانيد، آناست مثالً فرموده

ه بـا  كـ كـار بـرده؛    طور مجازي آنقدر در اركان مخصوص بـه  اقدام كرده و لفظ صالت را به

اصالً چنين قراردادي وجود ندارد؛ بلكه كثرت استعمال حقيقت در آن ايجاد شده است وگرنه 

  ).١٧٢ و ١٧١: ١٣٧٤تنها و بعدها در عرف متشرعه چنين فهمي پيدا شده است؟ (واليي، 
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  بيني جهان ةواژگان در آين

ها در مفاهيم موضوعات در ترمينولوژي از جايگاه  بيني و ايدئولوژي انسان پرتوافكني جهان 

  اي برخوردار است. ويژه

در حرمـت رباسـت   » ضرر«در وجوب خمس و مفهوم » مصلحت«ال مفهوم عنوان مث به

در كشف آن ناتوانيم و بين برداشت مسـلمان از ايـن دو واژه    ،كه به صرف مراجعه به لغت

  .وجود داردبا ملحد فرق بسياري 

البـاء والطـاء   «نگـارد:   فارس در بيان معناي آن چنين مي مثال ديگر واژة باطل است. ابن

اما وقتي اين واژه در بيان شريعت و » واحد، وهو ذَهاب الشيء وقلَّة مكثه ولُبثه والالم أصلٌ

شود كـه فهمنـدگان    قدري افزوده مي شود، دربارة معناي آن به كار گرفته مي در تبيين دين به

  اند. نصوص شرعي، از واژة باطل معناي حرمت فهميده

يانالْخُرَاس أَلْتإِنَّ  (ع)س قُلْت و        فَقَـالَ كَـَذب نَـاءـي الْغف تُـرَخِّص ذَكَـرَ أَنَّـك ياسبالْع

فَسأَلَه عنِ  (ع)الزِّْنديقُ ما هكَذَا قُلْت لَه سأَلَني عنِ الْغنَاء فَقُْلت لَه إِنَّ رجلًا أَتَى أَبا جعفَرٍ

ب زَ اللَّهيا فُلَانُ إِذَا مفَقَالَ ي نَاءالْغاطالْب قِّ ونَ الْحـلِ    ياطاْلب ع فَقَـالَ مـ نَاءكُونُ الْغلِ فَأَنَّى ي

  )٤٣٥: ٦ ، ج ١٣٩١(كليني، » قَد حكَمت: «فَقَالَ

گويـد كـه شـما غنـا را      ] گفتم: همانا عباسي مي(ع)در محضر خراساني [يعني امام رضا

زنديق؛ چنين نبود. او از من در گويد آن  فرماييد؟! پس، حضرت فرمود: دروغ مي تجويز مي

مورد غنا پرسيد و من در پاسخ او گفتم: فردي محضر اباجعفر رسيد و از غنا پرسـيد. پـس،   

اگر خداوند ميان حق و باطل جدايي بيفكند [خطي بكشـد و آن  حضرت به او گفت: اي فالن! 

صـاديق حـق اسـت    گيرد؟ [از م قسمت جايي مي دامدو را در دو جدول جدا قرار دهد] غنا در ك

سپس حضرت بدو فرمود: حكم كـردي   .گيرد يا باطل؟] آن فرد گفت: در قسمت باطل جاي مي

    [يعني حكم غنا را درست بيان فرمودي].

كـه  اسـت  گفته و گويد: يك نفر به شما تهمت زده  بينيم كه فردي مي در اين روايت مي

تجـويز. امـام بعـد از اينكـه     خراساني (يعني امام رضا) يرخص في الغناء!! ترخيص؛ يعنـي  

بندي كنند، غنـا در كـدام جـا     گفتند نسبتي ناروا داده است؛ فرمودند: اگر باطل و حق را رده
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گـويم تـرخيص،    ؛ يعني من نمـي »قد حكمت«گيرد؟ گفت: در باطل. گفتند: قد حكمت،  مي

  كند!   تهمت را تثبيت مي ،چنين نباشد اگر 

ولـي در امـور    قـرار دارد، عتباري در مقابل صحت باطل در مركبات ا ةدانستي آنكه واژ

  معناي حرمت است. به ،غيرمركب مانند غنا

  دهم: كاربرد اعم و تحقيق ميداني ةبايست

 امكـان دارد  ،اي از اسـتعمال حقيقـي آن باشـد    نمونـه  شـايد كاربرد لفظ در عرف، چنانكـه  

كار بسـتن ايـن واژه در   رو استدالل به صرف  مصداقي از كاربرد مجازي آن هم باشد، از اين

منظور اثبات معناي حقيقي يا مجازي كلمه، استدالل به اعم بـراي اثبـات اخـص     اي به جمله

  كنند. ياد مي» استعمال اعم از حقيقت و مجاز است«عنوان  است. اصوليان از اين اصل به

 نبايد براي رصـد  ،كند هاي مغالطي جلوگيري مي استدالل  هرچند اصل يادشده از آسيب

هرگونه اسـتدالل بـه    ،معنا از كاربردهاي انبوه، مانعي باشد و با دستاويز قراردادن آن ةگستر

  استعمال را استدالل به اعم براي اثبات اخص دانست.

گاه براي فهمنده، اطمينـان بـه معنـايي را بـه      ،تحقيق ميداني واژگان در آيات و روايات

ـ  آورد كه عبور از آن مشكل است. عنص ارمغان مي يقـين  « ا عنـوان ر اطمينان كه گـاه از آن ب

كنند، با وجود تأثير شديدي كه در اسـتنباط دارد، در اصـول فقـه كمتـر از آن      ياد مي» عرفي

» استعمال اعم از حقيقت و مجاز اسـت « ةميان آمده است. فقها با وجود قبول قاعد سخن به

ان اين تحقيق ميـداني و آن  وجوي واژگان از منابع را در دستور كار خود داشتند و مي جست

امر چنـين   ةناهمسويي قائل نبودند. برخي از اصوليان بعد از تحقيقي طوالني در صيغ ،اصل

أن استعمال صيغة االمر فـي   يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن األئمه«اند:  نگاشته

الها من اللفـظ  الندب كان شائعاً في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحه المساوي احتم

إلحتمال الحقيقه عند انتفاء مرجح خارجي فيشكل التعلق في إثبـات وجـوب أمـر بمجـرد     

  ).٥٣ : ١٣٧٦(عاملي،  »ورود األمر به منهم

در عـرف   ،امر در مستحب ةشود كه كاربرد صيغ استفاده مي بيت از ميان احاديث اهل
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مرجح خـارجي   وقتيايي است كه كه اين استعمال از مجازه آنان رواج داشته است، تا جايي

معناي حقيقي يكسان است. بـر ايـن    ةآن از واژه با احتمال اراد ةاحتمال اراد ،در ميان نباشد

   .امر به مجرد كاربرد آن در روايات مشكل است ةاساس برداشت وجوب از واژ

   گيري نتيجه

انسان را  ،ه آنبنكردن كند كه توجه  هايي پيروي مي ها و بايسته شناسي از روش مفهوم .١

  كشاند هاي ناصحيح در مفردات و مركبات مي به برداشت

  شناسي در استنباط بايد مثمر باشد. مفهوم نتيجة .٢

هاي لغت،  كتاب كنيم. ميبا اسناد شرعي، عرف صدور آن اسناد را واكاوي  ةدر مواجه .٣

  رابط فهمندگان نصوص با عرف زمان صدور ادله هستند.

برد. ايـن كـار    از تطبيقات عرف بهره مي ،اي و شناسايي واژهكشف  ةانگيز اگاه لغوي ب .٤

  ي واژه را با تطبيق يكي بدانيم.ااو نبايد موجب شود كه معن

  استدالل با وجود اختالف در هيأت و اتحاد در ماده مغالطه است. .٥

آن، بين خاص و عـام شـك كـرديم و پـس از      ةاي در گستر معناي واژه زمينةاگر در  .٦

  رطرف نشد، بايد به قدر متيقن بسند كنيم.بررسي، اين شك ب

صورت اعتمـاد   در اين شود؛  لغوي گاه از عقايد شخصي يا از آيات و روايات متأثر مي .٧

  به اجتهاد او ناصحيح است. 

  و مفهوم؛ مصداق يا مصاديق معنا و مورد استعمال فرق است. اميان معن .٨

 ،ست و بحث از نسـب اربعـه  بين دو مفهوم، يكي از دو نسبت ترادف يا تباين حاكم ا .٩

  پردازد.   به نسبت ميان مصاديق مي

  شوند. دار مي اي برخور از بار معنايي ويژه ،شارع مقدس ةبرخي از واژگان در پرتو اراد .١٠

براي فهمنـده،   ،تحقيق ميداني واژگان در آيات و روايات و رصد چند استعمالگاهي  .١١

 از آن مشكل است. آورد كه عبور اطمينان به معنايي را به ارمغان مي
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