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  یقواعد فقه یتوسعه مدارك قرآن
  *خالد غفوري

  **حامد معرفت   ________________________________________________________________  

  چکیده
حالـت قـوه    همچنـان بـه   کریم قرآن یفقه تیاز ظرف يادیبخش زها  بر اساس برخی نظریه

احکام  یمدارك قرآن، نگرش به قرآن رییمانده است و درصورت مراجعه مجدد و تغ یباق
در کوشـد   مـی  لیـ و تحل سـه یپژوهش حاضر با روش مقا. است شیقابل افزا یو قواعد فقه

 اتیـ سـپس آ د، مورد اسـتناد را شـمارش کنـ    اتیآ زانیم نخست، یفقه قاعدهنُه محدوده 
 ییشناسـا ، مورد استناد بوده اتیمشابه آ، یحکم ای ییمحتوا ،یلفظ ازلحاظرا که  يدیگر
قـرار   یمسـتند فقهـ   عنـوان  بـه  توانـد  یرا که م یاتیآ، ينگر جامعروش  ضمن آنکه به. کند

گوناگون، در کتب  یقاعده فقه درمورد نُهپژوهش آن شد که  جینتا. آورد دست به ،ردیگ
کـه مشـابه آن    زیـ ن دیـ جد هیآ 34. مورد استناد فقها قرار گرفته است هیآ هجدهدرمجموع 

 بـراین  افـزون . و عرضه شد ییشناسا، قرار دارند یدر همان سطح دالل باًیو تقر ندبود اتیآ
بـه   هیـ آهـا   ده مهیبـود و توانسـت بـا ضـم     يگانـه جـار   نُهقواعد  یانه در تمامنگر جامعنگاه 

در  فقـط کـه   جینتا نیا. کند یم جادیاز قواعد ا کیهر يبرا يمستند قابل اعتماد، گریکدی
قابـل توسـعه    یمدارك قواعد فقهـ  دهد ینشان م روشنی به، آمد دست بهقاعده  نُهمحدوده 

کـه   اسـت  ياز مقـدار  شیبـ ، دارنـد  یفقهـ  تیـ کـه ظرف  کـریم  از قرآن یاتیتعداد آ ،بوده
  .شده است ییشناسا تاکنون
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  مقدمه
یابـد و   افـزایش مـی  اتقان و اطمینان به آن ، باشدتر  قرآنیاست که هرچه فقه روشن 

را همـوار  گونـاگون  میـان مـذاهب فقهـی     وگو گفتامکان ، قرآن بودن دلیل فرامذهبی به
شـناخته   األحکـام  آیـات  عنـوان  بـه  آیـه پانصـد   فقطحال مشهور است که  بااین .سازد می
و حتی برخـی  ) 5ص ،1ج، 1419، فاضل مقداد /130ص ،2ج، 1410، زرکشی( شود می

امـروزه   .)52ص ،1386، فـاکر میبـدي   ر.ك:انـد (  به کمتر از ایـن مقـدار نیـز نظـر داده    
را بسـیار بیشـتر از ایـن مقـدار     کـریم  ی وجود دارد که ظرفیت فقهـی قـرآن   های گفتمان

آیه را داراي ظرفیـت  دو هزار توان تا حدود  می برخی معتقدند با تغییر نگرش. شمرد می
، صـادقی فـدکی  ( آیـه  سـه هـزار  برخـی   ).228ص ،2ج، 1385، معرفت( فقهی دانست

و داننـد   مـی را واجـد چنـین ظرفیتـی    کـریم  قـرآن  تمامی  و حتی برخی) 44ص ،1390
  .)254ص ،1384، نقی پورفرد( قائل نیستنداي  محدودیتی براي استفاده فقهی از هیچ آیه

تحقیقـات میـدانی و    ،األحکـام  آیـات کشـف تعـداد   بـراي  ها  یکی از بهترین روش
آیـه داراي ظرفیـت    نهصدحدود ، در یک تحقیق میدانی. شمارش آیات مربوطه است

کـه  ) 348ص ،1ج، 1382، مرکـز فرهنـگ و معـارف قـرآن    ( فقهی گزارش شده است
در . نزدیک به دو برابر عـدد مشـهور اسـت    األحکام آیاتدهد تعداد  خوبی نشان می به

مشـخص   ،مورد مطالعه قرار گرفتـه  قرطبی نآم القرحکاالجامع ألکتاب ، يتحقیق دیگر
فـاکر  ( آیه را در مباحث فقهـی دخالـت داده اسـت   دو هزار نویسنده تعداد است شده 

به بررسـی مـوردي عملکـرد فقهـا بسـنده      فقط این تحقیقات ). 53ص ،1386، میبدي
ظرفیت فقهی واجد  ،م که برخی آیاتینکفرض را نیز اضافه  اما اگر این پیشاند،  کرده

 ينگـر  جامعنوینی چون  هاي روش اینکه ضمن. یابد آمار افزایش می، کشف نشده اند
معناي نگاه کلی به مجموعه آیات و استخراج حکم کلی از آن کـه درادامـه مقالـه     بهـ 

و ظرفیـت  گیـرد  فقهی قـرار   هاي تواند منشأ استدالل نیز میـ   خواهد شدتوضیح داده 
اوصاف شاید بتوان گفـت تعـداد مسـتندات قرآنـی      بااین. شدفقهی قرآن را توسعه بخ

  .باشد میبسیار بیشتر از مقدار مشهور ، احکام
یعنی شـمارش آیـات مـورد اسـتناد در کتـب      ، عددر هر سه بکوشد  میمقاله حاضر 
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کردن آیات داراي ظرفیـت   اضافه)، کنیم آیات مورد استناد از آن یاد می باعنوانکه ( فقهی
 و نگـاه جـامع  ) کنـیم  آیات جدید قابل استناد از آن یاد می باعنوانکه ( مانده ولی مغفول

از میزان مدارك قرآنی قواعـد   تري آمار کامل)، کنیم ي از آن یاد مینگر جامع باعنوانکه (
  .آورد دست بهفقهی 

  شناسی قاعده فقهی مفهوم. 1
 مکـارم  ر.ك:( و کمابیش مشابهی از قاعده فقهی مطرح شده است گوناگونتعاریف 

نظــر  بــه). 327ص ،1423، ســانو /8ص ،تــا] [بــی ،فاضــل /23ص ،1ج، 1411، شــیرازي
حکـام کلـی   ا: «اسـت  گونـه  ایـن قاعـده فقهـی     ساده حال درعینو   کاملرسد تعریف  می

؛ جامع و مانع اسـت  کامالًاین تعریف در عین سادگی ). 15ص ،1391، معرفت» (شرعی
احکـام   ترتیـب  بهو  فصل منزله به» شرعی« و» کلی« قیود ،جنس بوده منزله به، احکام زیرا

  .کند یمفقهی جزئی و احکام اصولی را خارج 
احکـام فقهـی    دیگرقواعد فقهی ماهیتی مشابه . بودن از ارکان قاعده فقهی است کلی

شـمول و فراگیربـودن آن اسـت کـه در بسـیاري       ،دارند و تنها وجه تفاوت قواعد فقهی
، محقـق دامـاد   ر.ك:( بسیاري از مسائل یک باب فقهی کـاربرد دارنـد  کم  دستابواب یا 

  ).3ـ2ص، 1406
 مکـارم (اسـت   قواعد فقهی برزخی میـان قواعـد اصـولی و مسـائل معمـول فقـه      

بودن و  شباهت قواعد فقهی با قواعد اصولی در کلی). 24ـ23ص، 1ج ،1411، شیرازي
دو گونه این میان فاوت اصلی ت. باشد میسرمنشأ قرارگرفتن براي صدور احکام جزئی 

 غالبـاً بر خالف قواعد اصولی کـه  ، یماً حکمی شرعی استمستقاست که قاعده فقهی 
 ،محقـق دامـاد   /19ص ،1ج ،1417، نـائینی  ر.ك:( انـد  یشـرع واسطه رسیدن به حکم 

شـده از   نسبت قواعد اصولی با مسـائل برداشـت   دیگر عبارت به ؛)3ـ2ص، 1ج ،1406
شـده از   نسبت قواعد فقهی با مسائل برداشـت  ، ولیو توسیط استنسبت استنباط ، آن
نسـبت تطبیـق یعنـی قاعـده     ). 91ص ،1ج ،تـا]  [بـی  ،حیدري( نسبت تطبیق است، آن

عملیـات   فقـط حکم عامی است که مصادیق متعـدد دارد و بـا پیـدایش مـورد      ،فقهی
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  1.شود نمی گیرد و حکم جدیدي صادر می انطباق صورت

  روش پژوهش. 2
ـ    ،به اینکه مطالعه موردي همه ابواب و کتب فقهـی نظر  مجـال  ل و کـار بسـیار مفص

براي کشف  ،قاعده فقهی انتخاب شده نُهنمونه  رايبحاضر  در پژوهش، طلبد بیشتري می
. اسـت  هاي قواعد فقهی پرداخته شـده  مستندات قرآنی آنها به بررسی مشهورترین کتاب

ولـی بـه    ،دنـ ي که عنوان قواعد فقهـی ندار گردی هاي کتاب به البته براي تکمیل پژوهش
  .مراجعه شده استاند،  مستندات قرآنی قواعد فقهی توجه کرده

اثبـات فرضـیه در ایـن     درصـورت ، ماهیت قواعد با یکدیگر تفاوتی نـدارد ازآنجاکه 
دیگر توان نتیجه را به قواعد  می، گیرد میرمحدوده که طیف قابل توجهی از قواعد را درب

کـه   از چند روش بهره گرفته شده است، براي شناسایی آیات جدید ، ولیدادنیز تسري 
  درذیل بدان خواهیم پرداخت.

  آوري بر مبناي مشابهت جمع. 2ـ1
پذیري مـدارك قرآنـی    مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی توسعهباتوجه به اینکه 

آیـات جدیـدي اسـت کـه     یافتن نویسنده معطوف به همه کوشش ، قواعد فقهی است
. اسـت  مشابهت یا لفظی یـا محتـوایی یـا حکمـی    . مشابه آیات مورد استناد فقها باشد

ـ «: دو آیـه نفـی ضـرر    همچـون  مشابهت لفظـی  سالتُم ـراراً کونَّ ضو ) 231: بقـره ( »وه
»نَّ  ووهتُضَ لَاتُضَارلَ قُواْیلنَّیعاز همین مقاله» الضررقاعده « سرفصل ر.ك:/ 6: طالق( »ه .(

 ؛)34: اسـرا ( »وفـوا بالعهـد  أ«و ) 1: مائده( »وفوا بالعقودأ« مانند دو آیه محتواییمشابهت 
سرفصـل   ر.ك:( قدر مشترك فراوانی با یکدیگر دارنـد  ،مشخص است که عهد و عقد

معناست که بتوان مشـابه حکـم    مشابهت حکمی بدان). از همین مقاله» قاعده صحت«

                                                      
جهت اختصار از ذکـر آن   و به ندکه از اهمیت کمتري برخوردار است چند تفاوت دیگر نیز ذکر شده .1

  ).19ـ14ص، 1تا]، ج ، [بیفاضلهاي دیگر، ر.ك:  براي آشنایی با تفاوتشود ( مینظر  صرف
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مفاد و محتواي آنها آنکه  یب، نیز برداشت کردشده از یک آیه را از آیه دیگري  برداشت
کـه مسـتند قاعـده لـزوم     ) 1: مائـده ( »نَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودیها الَّذیا أَی«مانند  ؛یکی باشد

 مـا  تَقُولُـواْ  أَن عنداللَّـه  بـرَ مقْتًـا  کلَـاتَفْعلُونَ   ما تَقُولُونَ لم ءامنُواْ نَیهَاالَّذیأَا ی« آیه ، ولیاست
قاعـده  «سرفصل  ر.ك:( اولی بر قاعده لزوم داللت دارد طریق به) 3ـ2  :صف(» لَاتَفْعلُونَ

  ).از همین مقاله» لزوم
رسالت این نشد؛ زیرا بررسی  صحت داللت آیات مورد استفاده فقهااساس  براین
جاي گرچه داللت برخی آیات مورد استناد فقها  بنابراین ؛نیستامر این  بر، پژوهش
در  تـأثیري ، در داللت برخـی از آنهـا  شک فرض و  مناقشه در پیشدارد، ولی تردید 

در کنـار هریـک از آیـات    ، تحقیق حاضـر در  ؛ زیراندارداثبات فرضیه این پژوهش 
کـافی   اسـاس فقـط   بـراین ؛ تعدادي آیه جدید قرار داده شده است، مورد استناد فقها

تـا فرضـیه پـژوهش اثبـات      نسبت به تعدادي از آیات صحیح باشد فرض پیشاست 
بلکـه بـر   ، فرضیه پژوهش بـر تعـداد آیـات مـورد اسـتناد تمرکـز نـدارد        ؛ زیراشود

  .پذیري این تعداد تمرکز دارد توسعه
آیـه جدیـد    عنـوان  بـه حاضـر   برخی آیاتی که در پـژوهش  درپایان اگر کسی بگوید

یـا حتـی در برخـی    اند  براي اثبات قواعد دیگري استفاده شدهتر  پیش، معرفی شده است
ذکـر آن ذیـل قاعـده     تفاسیر نکات فقهی مذکور از آیه برداشت شـده اسـت و درنتیجـه   

فرضـیه  ، اوالً: شـود  درپاسخ گفته مـی  ،نیست األحکام آیاتافزایش تعداد  معناي به جدید
بـراي   فقـط توان از یک آیه که بر فرض باینکه  بنابراین ؛پژوهش بر توسعه مدارك است

، بـراي اثبـات قاعـده دیگـري نیـز بهـره گرفـت       ، است شده اثبات یک قاعده استفاده می
هـیچ  تحقیـق،  شـده در   ضمن آنکه برخی آیـات اشـاره  . معناي توسعه داللی آیه است به

درج  عـدم ، مبناي ما براي جدیددانستن یـک آیـه  ، ثانیاً ؛ذیل قواعد دیگر ندارنداي  سابقه
اگر بر فرض مفسري ذیل آیه به نکته فقهـی  اساس  براین ؛آن در کتب قواعد فقهی است

زیـرا  ؛ کنـد  را اثبـات مـی  حاضر باز هم فرضیه پژوهش ، موجود در آیه اشاره کرده باشد
  .دور مانده است، نظر پژوهشگران حوزه فقه دهد این مدارك از نشان می
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  استناد قعطی نه ،کردن به قابلیت استناد بسنده. 2ـ2
از ورود به بررسی تفصیلی محتوایی و نحـوه اسـتدالل آیـات و    ، حاضر در پژوهش

کشف آیات جدیدي است ، تحقیقهدف اصلی  چراکه ؛پرهیز شده استها  نقض و ابرام
ذیل هر  ؛ بنابرایناثبات قاعده مورد تمسک قرار گیرد جهتدر ـ نه حتماً ـ» تواند می« که
تا اثبات شود آیه قابلیـت بررسـی را   شود  میوجه داللت آن بر قاعده ذکر  وار اشاره، آیه

قضاوت نهـایی در داللـت آیـات بـه      اندازه بوده،در همین حاضر رسالت پژوهش . دارد
  .فقها واگذار شده است

بـار در پـژوهش معرفـی     نخسـتین کـه بـراي   آیات اگر کسی بگوید برخی  حالهر به
داللت ایـن  : باید گفتدر پاسخ ، اثبات قواعد مذکور ندارندداللت صریحی بر  و اند شده

شـیخ   نمونـه  بـراي  ؛آیات کمتر از برخی آیات و حتی روایات مورد استناد فقهـا نیسـت  
  :کند یمبه این روایت تمسک  ،الضرررساله  در انصاري

به این امید کـه   ،شود شریک می، شخصی در خرید حیوان مریضی که قیمت پایینی دارد
امـا پـس از   ، حیوان را ذبح کرده و سر و پوست حیوان را به وي بدهنـد ، پس از خرید

اي  گونـه  به. شود یابد و قیمت آن چند برابر می حیوان سالمت خود را بازیافته می، خرید
توانـد   نمـی  در این صورت شـخص  :فرماید می امام صادق .صرفه نیست که ذبح آن به

شـود کـه    می یکدیگرباعث ضرر شر چراکه ؛و دریافت سر و پوست بکنداصرار بر ذبح 
 تواند مبلغی متناسب با قیمت فعلی حیوان دریافت نماید تنها می. مالک کل حیوان است

  ).111ص، 1414، انصاري دزفولی(
یکـی از آنهـا صـحیحه    کند؛  میذیل این فراز چند روایت مشابه دیگر عرضه  مامقانی

ضـامن   ،ن وارد سـازد اناضمون که هـرکس آسـیبی بـه مسـیر مسـلم     م بدین ؛است بزنطی
کـه مـورد روایـت    پرسـش  وي در پاسخ به این ). 331ص ،1350، مامقانی( خواهد بود

ـ   دیگرتوان در  نمی خاص است و دهـد کـه در    توضـیح مـی  ، ن تمسـک کـرد  دامـوارد ب
تـوان   مـی  و نیسـت و غیـر راه   ـ که مورد روایت است ـ تفاوتی میان راه، رساندن آسیب

  ).همان( موارد سرایت داد دیگربه  ،حکم روایت را از آسیب به راه
کـرد  اشـاره   اسـت،  آورده شرح کفایهدر  فیروزآبـادي به روایاتی که  توان یمهمچنین 

کـرده  ذکـر   شیرازي مکارماهللا  تو آنچه آی) 303ـ300ص ،4ج ،1400، فیروزآبادي ر.ك:(
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اي  قضـیه دربـاره   فقط آنهاکه بسیاري از ) 44ـ28ص ،1ج ،1411، شیرازي مکارم( است
  اند. بر قاعده الضرر قرار گرفته در ضمن روایات دالّ اند، ولی خاص

، اسـت  بـار معرفـی شـده    نخسـتین  عنـوان  بهحاضر  آیاتی که در پژوهش اینکه نتیجه
و ذکـر   شده ذیل قواعد، کمتر نیسـتند  از بسیاري از آیات و روایات درج ،ازحیث داللت

هرچند در مقایسـه بـا برخـی روایـات صـریح       ؛خالی از وجه نیست، مستند نوانع به آن
  .برخوردار باشد تري از ارزش داللی ضعیف ،باب

قابلیـت مسـتند   « گـردآوري آیـاتی اسـت کـه    ، آنجاکه هدف پژوهشدیگر از ازسوي
اعـم از   ــ  الزم است همه مستندات با هـر سـطح از داللـت   ، را داشته باشند» قرارگرفتن

دسـت پژوهشـگران    ترتیـب  بـدین  ؛گـردآوري شـوند   ـ قطعی یا ضعیف یا محتملدلیل 
؛ کـار بنـدد   بـه ، دانـد  آنچـه را شایسـته مـی    بعدي باز خواهد بود که خـود از میـان آنهـا   

  .استگونه  این مستدرك وسائلو  وسائلگونه که دأب جوامع روایی چون  همان
توانند نقـش   مؤید می عنوان به کم دست، درنهایت اگر داللت برخی آیات کامل نباشد

ولـی  ، گرچه به حد دلیـل قطعـی نرسـند    است که مؤیدات قرآنیروشن  کامالً. کنندایفا 
زمینـه  ، کـریم  بـودن قـرآن   و نظر به فرامذهبیبرند  میمراتب باالتر  وجهه قرآنی کار را به

  .دنآور مذاهب فراهم می دیگرو پذیرش احکام را براي  وگو گفت

  ينگر جامعاستفاده از روش . 2ـ3
ي بهره نگر جامعاز شیوه ، در مرحله بعد، پس از ارائه آیات جدیدحاضر در پژوهش 

در توضـیح  . مسـتند قاعـده ارائـه شـود     عنوان به تا تعداد آیات بیشترياست گرفته شده 
، تنهایی داللت مطلوبی براي اثبات قاعده ندارند برخی آیات به توان گفت ي مینگر جامع

حسـاب   توانند مستند محکمی بـراي قاعـده بـه    می، قرار گیرندیکدیگر اگر در کنار لی و
هـاي قـدیمی    یکـی از روش ، استفاده از ایـن ابـزار  ). 30ص ،1394، معرفت ر.ك:( آیند

 بحرانـی به گفتـه  . کار گرفته شده است روایات به درمورددرمیان فقهاست که به فراوانی 
کـردن   از تتبع موارد جزئی و ضـمیمه  قواعد کلی فقهغالب ، محدث و فقیه بزرگ شیعی

 دسـت  بـه که قواعد نحوي از تتبع کالم عرب  گونه همان؛ آید می دست به آنها به یکدیگر
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مالك ایشان از همین روش براي کشف ). 60ص ،5ج ،1405، بحرانی ر.ك:( آمده است
ـ   هـاي  تمام صـورت : «نویسد د و میکن مزارعه جایز استفاده می راي اشـتراك در  ممکنـه ب

 ،21ج ،همـو » (همگـی جـایز اسـت   ، صورت کلی صورت جزئی و چه به چه به، زراعت
مزارعـه   درموردچندین روایت جزئی ، وي درادامه براي اثبات این حکم کلی). 323ص

ظـاهر ایـن اخبـار پـس از     : «فرمایـد  و درپایـان مـی  ) 324ــ 323ص ،همان(کند  میذکر 
  ).324ص ،همان» (گفته است همان مالك پیش[اثبات]  شدن به یکدیگر ضمیمه

  بررسی موردي قواعد فقهی و مستندات قرآنی آن. 3
قاعـده فقهـی خـواهیم پرداخـت تـا       نُـه به بررسی موردي  ،پس از مباحث مقدماتی

و چـه تعـداد آیـه    اند  کار بسته فقها چه تعداد آیه براي اثبات این قواعد به مشخص شود
  .مستند مطرح شود عنوان به تواند دیگر نیز می

  قاعده الضرر. 3ـ1
یکی از مشـهورترین و  ، گویند که به آن قاعده ضرر و نفی ضرر نیز می الضررقاعده 

روایت مشهور نبوي اسـت کـه در ضـمن     ،وجه تسمیه آن. ترین قواعد فقهی است شایع
، 7ج، 1407، طوســی /280ص، 5ج ،1365، کلینــی» (و الضــرار الضــرر: «فرمایــد مــیآن 
خبار از عـدم وجـود هرگونـه حکـم     ا. 1: مفاد قاعده یکی از این دو امر است). 164ص

موضـوع حکـم ضـرري بـه      ءحکم شارع مبنی بر انتفا. 2 ؛ضرري در تشریعات اسالمی
، اختالف در مفـاد قاعـده  منشأ ). 203ص ،1416، مشکینی( اعتبار عدم جعل حکم بر آن

درهرصـورت  . بحـث مـا خـارج اسـت    اختالف فقها در مدلول روایات بوده که از محل 
 ،همـان ( ندارنـد  تفـاوت چنـدانی   ،و در مقام عمـل  اند هردو بیان در غالب موارد یکسان

). همـان ( گـردد  احکام تکلیفی و وضعی را شامل میتمامی مجراي قاعده نیز ). 204ص
معناي ضرر و ضـرار و معنـاي نفـی ضـرر و     درباره مباحث مبسوطی  ،فقها ذیل روایت

 ،1414، انصـاري دزفـولی   ر.ك:( اند بیان کرده... ضرر وجودي است یا عدمی واینکه آیا 
مباحث ذیـل روایـت   تمامی  اینکه به باتوجه). 214ص ،1ج ،1419، بجنوردي /105ص
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  کنیم. میاز ذکر آن اجتناب  ،شود مطرح می
 رسـد  به بـیش از بیسـت روایـت مـی      روایات است که تعداد آن، عمده مستند قاعده

اجماع و بناي عقال  ،عقلی دلیل بهبرخی ). 44ـ28ص، 1ج ،1411، شیرازي مکارم ر.ك:(
و  131ص، صـ 1ج ،1406، محقـق دامـاد   /10ص ،1410، اصـفهانی ( انـد  نیز اشاره داشته

مورد مطالعه بـه ادلـه    هاي یک از کتاب هیچ، ولی )251ص ،1ج ،1401، بجنوردي /151
گذرا به چهـار آیـه اشـاره کـرده      صورت بهکه  محقق دامادجز  به؛ اند قرآنی تمسک نکرده

  .که درادامه خواهد آمد )151و  131صص، 1ج ،1406، محقق داماد( است

  آیات مورد استناد. 3ـ1ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به برخی آیات شریفه استناد کرده اند که عبارت است از:

  .)233 :بقره( بِولَده لَه مولُودال و بِولَدها والدةٌ تُضَارال
سالتُم واکوتَدتَعراراً لنَّ ضوه ن ولْی مفْع  ل ه  اتیآ التَتَّخذُوا و نَفْسه ظَلَم فَقَد کذَ  اللـَّ

  .)231 :بقره( هزُواً
صو دعنْ بیۀٍ یمد ینٍ غَیوصى بِها أَوضَار12: نساء( رَ م(.  

  .)282: بقره( مکبِ فُسوقُ فَإِنَّه تَفْعلُواْ إِن و دیالشَهِاتب و کضَار یو ال

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ1ـ2
  :کردتمسک ذیل نیز توان به آیات  گذشته از آیات مذکور می

نَّکأَسنْ نُوهم ثُیح ن نتُمکسم دجکوم نَّ ووهتُضَ لَاتُضَارلَ قُواْیلِنَّیعه نَّک إِن و لَاتـلٍ  أُومح 
ـ لَ أَرضَـعنَ  فَإِنْ حملَهنَّ ضَعنَی  حتى هِنَّیعلَ فَأَنفقُواْ ـ ب أْتَمـرُواْ  و أُجـورهنَّ  فََـاتُوهنَّ    مک  مکنَی

رُوفَعبم إِن و رْتماستَع   عترُْضفَس 6: طالق( أُخْرَى لَه(.  
خصوصـیت همسـربودن در ممنوعیـت    سـت کـه   ا آنمـذکور  وجه استدالل به آیـه  

تـوان حکـم آیـه را از ضرررسـاندن شـوهر بـه        بنابراین مـی  ؛دخالتی ندارد، ضرررسانی
داللت این آیه مشابه آیاتی است که پـیش  . موارد ضرررسانی توسعه داددیگر به ، همسر

  .مورد استفاده قرار گرفته بود ،از این براي اثبات قاعده
الَّذا اتخََّذُواْ نَیوجِدسا مرَارض فْرًاک و قَایتَفْرِ و نیب  نـؤْمنَیَالْم ا  وـادصنْ  إِر لِّمـ  بـارح  اللَّـه و 

ولَهسن رلُ مقَب فُنَّیلَ ولنَا إِنْ حدإِلَّا أَر نىسالْح  اللَّهی وَدشه ُمونَکلَ إِنهب107: توبه( اذ(.  
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  .استپیشین آیه همانند وجه استدالل به این آیه نیز 

  ي آیاتنگر جامع. 3ـ1ـ3
بیان کـه بـا    یندب ؛ي نیز استفاده کردنگر جامعتوان از روش  می الضررقاعده  درمورد

آیـات نفـی   ، آیات نفی عسـر و حـرج  ، گفته پیشآیات کریم مانند گذري بر آیات قرآن 
م کـه هرجـا ضـرري    یـابی  درمـی ... بر لزوم عـدالت و  آیات دالّ، نفی عقاب بالبیان، وِزر

. طـور کلـی نفـی شـده اسـت      دستور به جبران داده شده یا به ،متوجه دیگري بوده است
ارمغـان   اطمینـانی عرفـی بـه   ، کثرت موارد و عدم وجود حتی یـک مـورد نقـض قطعـی    

بنـابراین   ؛آورد که فحواي عام قرآن و مذاق شارع بـا مطلـق ضـرر ناسـازگاري دارد     می
آن را خـالف مـذاق   ، باشـد درمیان اي  نشده که ضرر جبران خوریم برمیهرگاه با موردي 

  دهیم. میحکم به نفی آن  کنیم و میشارع و خالف فحواي عام قران قلمداد 

  قاعده ارشاد. 3ـ2
 ؛عـالم اسـت  وسـیله   بـه وجوب ارشاد و تعلیم جاهل بـه مسـائل دینـی    ، مفاد قاعده

 و گـاهی بـه  » عـالم وجـوب آگـاهی جاهـل بـر     « بـه مـذکور  گـاهی از قاعـده   رو  ایناز
  ).196ص ،تا] [بی ،شیرازي /34ص ،1421، مصطفوي ر.ك:( شود یاد می» الضال هدایۀ«

 درمـورد ارشاد تفاوت این قاعده با امر به معروف و نهی از منکر این است که قاعده 
همچنـین ارشـاد    .عالم درموردولی امر به معروف و نهی از منکر ، شود جاهل جاري می

امر به معروف و نهی از منکر تا حصول نتیجـه ادامـه    ولی، شود انجام میبا صرف ابالغ 
البتـه نبایـد   ). 100ــ 99ص ،10ج ،1423، المعـارف فقـه اسـالمی   ةه دائـر مؤسس( یابد می

و شـامل  اسـت  اعـم   ،فراموش کرد که امر به معروف و نهی از منکر در برخی اطالقات
  ).همان( گردد قاعده ارشاد نیز می

همچنین تسالم بر مسـئله   .قاعده به روایات متعددي تمسک شده استدر اثبات این 
امـا از   ،)35ـ34ص ،1421، مصطفوي ر.ك:اند ( و ادله تبلیغ نیز در شمار ادله قرار گرفته

  .به یک آیه تمسک شده است کریم فقط میان آیات قرآن
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  مورد استناد آیه. 3ـ2ـ1
  :  به یک آیه استناد شده است فقطدر کتب قواعد فقهی 

نُونَ انَک ما وؤْمالْم رُوایلافَّۀًک نْف نْ نَفَرَ ال فَلَورْقَۀٍ لِّک مف منْهفَۀٌ مطائ وایلتَفَقَّه یف  نِیالـد و وا یلرنْـذ 
مهموا إِذا قَوعجیإِلَ رهِم ملَّهونَی لَعذَر34ص ،1421، مصطفوي/ ر.ك: 122: توبه(» ح(.  

  آیات جدید قابل استناد .3ـ2ـ2
  مورد استناد فقها، می توان به این آیات شریفه نیز استناد نمود: از آیهگذشته 

ــتَ و ــن نکلْ کمــۀٌ م ــ أُم ــى دعونَی ــالخَْ إِل ــ و رِْی ــالمَعرُوف أْمرُونَی ــونَی و بِ ــنِ نْه ن عرِکــالْم 
  .)104 :عمران آل(

کنـد کـه بایـد     صـراحت امـر مـی    آیه شریفه بـه آیه باید گفت  استداللوجه مورد در
شامل دعوت و ارشاد بـه امـور دینـی     که قطعاً کنندن دعوت به خیرات امنؤگروهی از م

  .داللت این آیه کمتر از داللت آیه پیشین نیست شک بی .است
ـ  ثَمناً بِه شْتَرُونَی و تابِکالْ منَ اللَّه أَنْزَلَ ما تُمونَیک نَیالَّذ إِنَّ ـ  الًیقَل ـ  مـا  کأُولئ ـ  لُونَکأْی   یف

هِمطُونإِالَّ ب النَّار یکال ومهلِّم ی اللَّهمو ۀِیالْقام کیزَیال وهِم و ملَه ذابیأَل ع174: بقره( م(.  
ـ  للنَّاسِ نَّاهیب ما بعد منْ  الْهدى و ناتیالْب منَ أَنْزَلْنا ما تُمونَیک نَیالَّذ إِنَّ ـ  تـابِ کالْ یف کأُولئ 

  .)159: بقره( الالَّعنُونَ لْعنُهمی و اللَّه لْعنُهمی
علمـاي اهـل کتـاب را    ، ست که گرچه این آیاتا آن مذکوروجه استدالل به دو آیه 

و  ردبودن دخلـی در نکـوهش نـدا    یهودي ممسلّطور  ، ولی بهدهد مورد نکوهش قرار می
آنچـه از امـور    دانشمندان اسالمی نیز وظیفـه دارنـد   ؛ بنابراینکتمان حقایق است، مالك

  .اطالع بیان دارند بی براي مردم، دانند دینی می
لْنا ما وسلَ أَریإِلَ  ینُوح رِجاالً إِالَّ کقَبئَلُوا هِملَ فَسک إِنْ رِکالذِّ أَهونَ نْتُملَم7: انبیاء( التَع(.  
لْنا ما وسنْ أَرـ  م لـ   ینُـوح  رِجـاالً  إِالَّ کقَب ونَ  نْـتُم ک إِنْ رِکالـذِّ  أَهـلَ  فَسـئَلُوا  هِمیإِلَ لَمـالتَع 
  .)43 :نحل(

ـ بدان تصریح دارمذکور که آیات  اگر رجوع جاهل به عالم الزم باشد بـه داللـت   ، دن
افـراد   هـاي  نیازمنـدي  وها  پرسشدادن عالم نیز به  توان برداشت کرد که پاسخ التزامی می

  .واجب است ،جاهل
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  ينگر جامع. 3ـ2ـ3
 د نیز در عداد آیـات دالّ نکن توان گفت آیاتی که وظیفه پیامبران را تبلیغ معرفی می می

و همـه   ، دخلی در وجـوب ابـالغ نـدارد   بیان که مقام نبوت و رسالت یندب ؛ندا بر قاعده
 /54: نـور  /35: نحـل  /99: مائـده (ر.ك: نـد   علما در این مسـئله بـا انبیـا و رسـل برابـر     

همچنـین اسـت   . )4: ممتحنـه  /47ــ 43 :مـریم  /39: احزاب /18ـ17: یس /18: عنکبوت
 دنشـمر  یکـی از صـفات پسـندیده رسـوالن برمـی      ،آیاتی که نصیحت را در کنار تبلیـغ 

  .)34: هود /93و  79 ،68 ،62: اعراف (ر.ك:

  قاعده اعانه بر طاعت. 3ـ3
طاعـت   ،رساندن به دیگـران در انجـام طاعـات خـود     کند که یاري میاین قاعده بیان 

هـرکس  ، ه باشدداشتاي  بنابراین اگر شخصی قصد انجام کار پسندیده ؛شود محسوب می
 وي نیـز مسـتحق ثـواب خواهـد بـود     ، سـازد به وي یاري کند یا مقدمات کار را فراهم 

، د کـه مفـاد قاعـده   شـو  از این تقریر مشخص مـی ). 564ص ،1ج ،1417، مراغی ر.ك:(
اعانـه   همچـون  هرچند در برخی موارد ؛نه وجوب آن ،محبوبیت و مطلوبیت اعانه است

ایـن   درنتیجـه بایـد گفـت   . رسـد  بـه درجـه وجـوب مـی    ، مظلوم در دادخواهی از ظالم
  .شود که از قراین مشخص می مطلوبیت گاهی از نوع وجوبی است و گاهی از نوع ندبی

  آیه مورد استناد. 3ـ3ـ1
به ایـن   مراغی فقط و اند هاي مورد تحقیق به این قاعده اشاره نکرده یک از کتاب هیچ

»  الْبِـرِّ والتَّقْـوى   تَعـاونُوا علَـى  « :را مستند خـویش قـرار داده اسـت    ذیلآیه  ،قاعده پرداخته
  ).564ص ،1ج ،1417، مراغی ر.ك: /2  :مائده(

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ3ـ2
  پیشین، می توان به این آیات شریفه نیز استناد نمود: از آیهگذشته 

 نَصـرُواْ  و ءاوواْ نَیوالَّذ اللَّه لِیسبِ فىِ أَنفُسهِم و بِأَموالهِم جاهدواْ و هاجرُواْ و ءامنُواْ نَیالَّذ انَّ
  حتـى  ء  شـى  مـن  تهِِمیولَ من مکلَ ما هاجِرُواْی لَم و ءامنُواْ نَیالَّذ و بعضٍ اءیأَول بعضُهم کأُولَئ
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 اللَّـه  و ثَـاقٌ یم نهُمیب و مکنَیب قَومِ  على إِلَّا النَّصرُ میکفَعلَ نِیالد فىِ مکاستَنصرُو إِنِ و هاجِرُواْی
  .)72: انفال( رٌیبص تَعملُونَ بِما
و نُواْ نَیالَّذامء رُواْ واجه واْ وداهـبِ  فـىِ  جلِیس  اللَّـه و  واْ نَیالَّـذاوء ـرُواْ  وـ  نَص  هـم  کأُولَئ

  .)74: انفال( میرِک رِزقٌ و مغْفرَةٌ لهُم حقا الْمؤْمنُونَ
نشـان قطعـی از   ، و امر به آن دیگر رساندن به مسلمانان تمجید خداي متعال از یاري

  .حتی وجوب اعانه بر طاعات داردمطلوبیت و 
الَّذواْ نَیوابتَجاس ِمرَبهل واْ وـلَوةَ  أَقَامالص و  مـرُهى  أَمشُـور  ـ ب  نفقُـونَ ی رزقْنَـاهم  ممـا  و نهمی

  .)38: شوري(
یکـی از  دیگـر  دادن بـه مسـلمانان    توان گفت مشـورت  می مذکوردر استدالل به آیه 

مصـادیق   دیگـر تـوان آن را بـه    نه بر طاعت است و با تنقیح مناط میاعا آشکارمصادیق 
  .اعانه بر طاعت سرایت داد

خَلَ ود دنَۀَیالْم لىع  نْ غَفْلَۀٍ نِیحا مهلأَه دجفَو ایفلَ هجلَانِی   نْیراذَا قْتَتن هم یشهتع ـاذَا  وه 
 هـاذَا  قَالَ هیعلَ  فَقَضى  موسى زَهکفَو عدوه منْ الَّذى على عتهیش من الَّذى فَاستَغَاثَه عدوه منْ
  .)15: قصص( نٌیمبِ مضلٌّ عدو إِنَّه طَنِیالشَّ عملِ منْ

 أَن علـى  خَرْجا کلَ نجْعلُ فَهلْ الْأَرضِ فىِ مفْسدونَ مأْجوج و أْجوجی إِنَّ   نْیالْقَرْنَ اذَای قَالُواْ
 ردمـا  نهُمیب و   مکنَیب أَجعلْ بِقُوةٍ نُونىِیفَأَع رٌْیخَ   ربى هیف   نىکم ما سدا قَالَ نَهمیب و نَنَایب تجْعلَ

  .)95ـ94: کهف(
ست کـه آیـه سـوره قصـص نشـان از تعهـد       ا آنمذکور وجه استدالل به دو آیه 

گرچه مسـئله درنهایـت باعـث مشـکل      ؛به یاري شیعیان خود دارد موسیحضرت 
رسانی مطلـوب شـارع    دهد که نفس عمل یاري ظاهر آیه نشان میولی ، حضرت شد

کهف نیز با لسان مدح از عمل ذوالقرنین نسبت به یـاري مظلومـان   سوره آیه . است
، نـد ا ممـدوح و اسـوه  ، هـردو شخصـیت   اینکه نظر به. ستمکاران دارددر مواجهه با 

د کـه همـان مفـاد    کـر رسانی به غیر را در امور خیر استفاده  توان مطلوبیت یاري می
  .قاعده اعانه بر طاعت است

  ينگر جامع. 3ـ3ـ3
 /195 و 58: بقـره  ر.ك:( بر مطلوبیت احسـان  به آیات متعدد دالّ باتوجهشاید بتوان 
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رسـاندن   این توجیه که یاري اب ؛دکربر قاعده استدالل )، 36: نساء /148و  134 :عمران لآ
و هنگامی که  رود شمار می احسان به آشکاریکی از مصادیق ، به دیگران در انجام طاعت

وقتـی  . مطلوبیت اعانه بر طاعت نیز ثابت خواهد شـد ، مطلوبیت احسان ثابت شده باشد
گیرد که از همکاري و تعاون میـان مؤمنـان بـه نیکـی و      رار میاین آیات در کنار آیاتی ق

ـ  پیشازجمله آیات  ـ کند ضرورت یاد می دلیـل محکمـی بـراي قاعـده اعانـه بـر        گفته 
  .گیرد طاعت شکل می

  قاعده عدالت. 3ـ4
و هر مسلمانی بـدان اعتـراف   است ن اصول اسالم تری مگرچه این قاعده یکی از مسلّ

عنـوان قاعـده در کتـب     تحـت جب شاهدیم که این اصل اساسـی  با کمال تع ولی ،دارد
بدان اشـاره   مطهـري شهید همچون برخی متفکران  فقطقواعد فقهی مطرح نشده است و 

  ).435ـ430ص ،16ج ،1372، مطهرياند ( کرده
، تبیین نشـده اسـت  » قاعده فقهی« عنوان به در کتب قواعد فقهی مفاد این اصل

موجـب   قاعده الزم است هرکس هـر حقـی را کـه بـه    این طبق توان گفت  می ولی
توانـد   این حق می. به وي اعطا شوداست، دست آورده  هخلقت یا تالش خویش ب

فردي و اجتماعی مطرح باشد و نقطه مقابـل ظلـم   ، معاملی، امور عبادي تمامیدر 
کـریم  واژه عدالت و قسط که در آیـات قـرآن   باید شدن مسئله  براي روشن. است

  .شودواکاوي  است، فتهکار ر به
 ،1412، اصـفهانی  راغـب ( معنـایی مـالزم بـا مسـاوات و برابـري دارد     » عدالت«
صفتی است که مراعات آن به احتراز از هـر چیـزي    ،شود عدالت گفته می). 551ص

نـاقض   ،کوچـک  هـاي  لغزش بنابراین باشد؛ میخالف مروت  که عرفاًشود  منجر می
 گردد شدن صفت عدالت می لیزا سبب یا مکرربلکه خطاهاي بزرگ  ،عدالت نیست

  ).397ص ،2ج ،تا] [بی ،فیومی(
 برخی از این آیات بـر لـزوم قسـط داللـت دارنـد کـه معنـایی مشـابه عـدالت دارد         

، منظـور  ابـن ( معنـاي عـدل اسـت    بعضی نیـز گفته  و به) 85ص ،5ج ،1404، فارس ابن(
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 شـود  ایـن تشـابه اسـتفاده مـی     ،نااز ظاهر کـالم برخـی مفسـر   ). 378ص ،10ج ،1414
تعین خـارجی  ، قسط). 315ص ،18ج ،1417، طباطبایی /200ص ،9ج ،1372، طبرسی(

توان گفت قسـط   میاساس  براین ؛)258ص ،9ج ،1430، مصطفوي( اجراي عدالت است
قاعـده  ، البته شاید بتوان در کنار قاعده عدالت. تالش براي تحقق عدالت در خارج است

  .طور مستقل مطرح کرد قسط را نیز به
کـریم  تنها ظرفیـت فقهـی قـرآن     نه، بسا قاعده قسط قاعده عدالت و چه درباره

شده نیز غفلت دیگر بلکه اصل درج قاعده در کنار قواعد فقهی ، مورد توجه نبوده
دهد که با تأمل در آیات  را نشان میکریم ظرفیت بالقوه قرآن ، این واقعیت. است
توان قواعد فقهی  بلکه می، مدارك فقهی قواعد را افزایش داد توان تنها می نه، قرآن

  .کرد تأسیس جدیدي
یابیم که صدها آیه مسـتقیم یـا    درمیکریم با مرور اجمالی در قرآن ، جامعدر نگاهی 

  :نویسد عدالت میدرباره  مصطفويعالمه  .غیرمستقیم بر این قاعده تأکید دارند
مسائل در مراحل شـریعت و طریقـت و حقیقـت    موضوع عدالت از اهم موضوعات و «

 »گـردد  صـائب بـه آن برمـی    هـاي  هاي مطلـوب و رأي  سن و خلقتمام اعمال ح. است
  .)68، ص8، ج1430(مصطفوي، 

  :کند اشاره می گوناگونهاي  ی از وجود عدالت در مقامهای درادامه به نمونهوي 
  .)15: شوري( »مکنَیو أُمرْت لأَعدلَ ب«: در مقام بعثت و رسالت

  .)90: نحل( »أْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِیإِنَّ اللّه «: در امر هدایت
  .)58: نساء( »موا بِالْعدلِکنَ النّاسِ أَنْ تَحیمتُم بکو إِذا ح«: در مقام قضاوت

  .)8: مائده( »اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى«: در مقام تقوي
  .)152: انعام( »انَ ذا قُرْبىکو إِذا قُلْتُم فَاعدلُوا و لَو «: در مقام سخن
  .)3: نساء( »فَإِنْ خفْتُم أَلّا تَعدلُوا فَواحدةً«: در شأن زنان

  .)135: نساء( »فَال تَتَّبِعوا الْهوى أَنْ تَعدلُوا«: در لزوم اخالص
  .)282: بقره( »بِالْعدلِاتب کم کنَیتُب بیکو لْ«: در مقام معامالت
  .)106: مائده( »مکاثْنانِ ذَوا عدلٍ منْ«: در مقام شهادت
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  ).9: حجرات( »نَهما بِالْعدلِ و أَقْسطُوایفَأَصلحوا ب«: در مقام حل اختالف
  :نویسد ایشان درپایان می

مطلوبی است و همان  عدل همان حقی است که نه زیاده دارد و نه نقصان درهرصورت
 ،8ج ،1430، مصـطفوي ( مورد و هر مقام و هـر منزلـی مـورد انتظـار اسـت      که در هر

  ).59ـ58ص
  :کنیم میقاعده عدالت اشاره درمورد مانده  ها نمونه باقی درادامه به چند نمونه از ده

 لَـا  و بِالْقسـط  شـهَداء  للَّـه  نَیقَـوام  ونُواْک ءامنُواْ نَیالَّذ هَایأَی«: عدالت در برخورد با دشمنان
ـ خَبِ اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُواْ و  للتَّقْوى أَقْرَب هو اعدلُواْ تَعدلُواْ أَلَّا على قَومٍ شَنََانُ مکجرِمنَّی  »تَعملُـونَ  بِمـا  رُی
  .)8: مائده(

  .)42  :مائده( »نَیالْمقْسط حِبی اللَّه إِنَّ بِالْقسط نهمیب مکفَاح متکح إِنْ و«: عدالت در قضاوت
  .)29: اعراف( »بِالْقسط   ربى أَمرَ قُلْ«: عدالت وظیفه الهی است

اس  تَبخَسواْ لَا و بِالْقسط زَانَیالْم و الَکیالْم أَوفُواْ اقَومِی و«: عدالت در تجارت ـ  النـَّ  و اءهمیأَشْ
  .)85: هود( »نَیمفْسد الْأَرضِ فىِ لَاتَعثَواْ

و  و ء  شـى   على قْدری لَا مکأَب أَحدهما   نْیرجلَ مثَلًا اللَّه ضَرَب و«: عدالت مایه برتري افراد هـ 
ـ  مـن  و هو ستَوِىی هلْ رٍیبخَ أْتی لَا وجههی نَمایأَ مولَاه  على لٌّک رَاط   علـى  هـو  و بِالْعـدلِ  أْمرُی صـ 

تَقس76: نحل( »مٍیم(.  
آیات بسیاري کـه بـر ممنوعیـت ظلـم     همچنین و  از این آیات و آیات عدیده مشابه

 /77: اعـراف  /145: انعـام  /8: مائـده  /14 :نسـاء  /173و  65 ،61: بقره ر.ك:( داللت دارد
ن ارکـان نظـام   تری دریافت که عدالت از اساسی توان خوبی می به)، 4: مجادله /115: نحل

سـازگاري  ، هرگز با اعمالی که منافی عـدالت باشـند   و مذاق شارع رود شمار می شرع به
 رفتارهاي فردي و اجتمـاعی خـود  تمامی بر همه مسلمانان الزم است در  بنابراین ؛ندارد

  .این خواست شارع را درنظر داشته باشند، اعم از عبادات و معامالت

  قاعده لزوم. 3ـ5
 ر.ك:( شـود  نیـز تعبیـر مـی   » العقـود اللـزوم   صل فـی األ« و» اللزومۀصالإ« از این قاعده به

کند کـه اصـل    قاعده لزوم بیان می). 351ص، 1403، سیوري /35ص 2ج ،1417، مراغی
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لزوم وفاي به مفاد آن و ترتـب آثـار اسـت و طـرفین حـق نقـض آن را        ،در همه عقود
 ماننـد خیـارات   ؛مواردي که دلیل بر عدول از ایـن اصـل داشـته باشـیم    مگر در ، ندارند

کننـد   برخی فقها تصریح می). 351ص ،1403، سیوري /196ص ،5ج ،1419، بجنوردي(
معـامالت اعـم از عقـد و ایقـاع     تمـامی  و شـامل  محدود نیسـت  که این قاعده به عقود 

  ).35ص 2، ج1417 ،یمراغ(شود  می
 مطرح است» منون عند شروطهمؤالم« عنوانباقاعده دیگري  ،است در لسان فقهاگفتنی 

بـا ایـن   ؛ که مفادي تقریبـاً مشـابه همـین قاعـده دارد    ) 254ص ،3ج ،1419، بجنوردي(
بیشتر به وفاي بـه  ، منونؤقاعده الم وبیشتر به وفاي به اصل عقد ، تفاوت که قاعده لزوم

  .شروط ضمن عقد یا شروط ابتدایی نظر دارد
اند  استصحاب و بناي عقال تمسک کرده، تسنّ، کریم این قاعده به قرآن درموردفقها 

همچنین بـه سـه آیـه تمسـک شـده      ). 332ـ317ص، 2ج ،1411، شیرازي مکارم ر.ك:(
  .است که درادامه بدان اشاره خواهد شد

  آیات مورد استناد. 3ـ5ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به این آیات شریفه استناد نموده اند:

  .)162ـ161ص ،2ج ،1406، محقق دامادر.ك:  /1: مائده( نَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودیها الَّذیا أَی
م و کونَ تجارةً عنْ تَراضٍ مـنْ کم بِالْباطلِ إِالَّ أَنْ تَکنَیم بکلُوا أَموالَکنَ آمنُوا ال تَأْیها الَّذیا أَی

 5ج ،1419، بجنــوردير.ك:  /29: نســاء( مــاًیم رحکــانَ بِکــم إِنَّ اللَّــه کال تَقْتُلُــوا أَنْفُســ
  .)216ـ214ص

الْب لَّ اللَّهالرِّبایأَح رَّمح و 323ص ،2ج ،1411، شیرازي مکارمر.ك:  /275: بقره( ع(.  

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ5ـ2
  گذشته از آیات فوق، می توان به این آیات نیز تمسک نمود:

 تَفْعلُـونَ  لَـا  مـا  تَقُولُـواْ  أَن عنداللَّـه  بـرَ مقْتًـا  کتَفْعلُـونَ   لَـا  ما تَقُولُونَ لم ءامنُواْ نَیالَّذ هَایأَی
  .)3ـ2  :صف(

مخالفت عمل با قول را مـورد نکـوهش شـدید قـرار     مذکور وجه استدالل اینکه آیه 
مصـدایق آن عـدم التـزام عملـی بـه مفـاد قراردادهـا و        آشـکارترین  دهد که یکی از  می
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 تري داللت روشنآیات مورد استناد فقها نسبت به رسد این آیه  مینظر  به. تعهدات است
  .بر قاعده لزوم داشته باشد

ع  و... مٍیأَث كأَفَّا    لُک  على تَنزََّلُ نُیاطیالشَّ تَنزََّلُ من  على مکأُنَبئُ هلْ  نَوالْغَـاو  تَّـبِعهم ی رَاءالشـُّ
ذ  إِلَّـا  فْعلُـونَ ی لَـا  مـا  قُولُـونَ ی أَنهم و مونَیهِی واد   لّک فىِ أَنَّهمتر  لَم أَ  عملُـواْ  و ءامنُـواْ  نَیالـَّ

اتحال227ـ221: شعراء( الص(.  
صـفات  از  از صـفات مؤمنـان و عـدم آن   ، دهد که مطابقت عمل با قول آیه نشان می

مصـادیق  تـرین   روشـن از  توان گفت میپیشین همانند آیه  .خوردگان شیطان است فریب
  .عدم التزام به مفاد تعهدات و عقود است، مخالفت قول با عمل

میأَ ثُواْکنَّ إِن وانَهن مم دعب مهدهع نُواْ وفىِ طَع یدکنلُواْ مۀَ فَقَاتفْرِکالْ أَئم مـانَ یأَ لَا إِنَّهم  ـملَه 
ملَّهونَی لَع12: توبه( نتَه(.  

نشان ، نقض سوگند و تعهدات و جواز کارزار با چنین افرادي دلیل بهتوبیخ مشرکان 
ضـرورت  ، با الغـاي خصوصـیت مـورد    توان از آن از مبغوضیت آن نزد شارع دارد و می

  .کردالتزام به همه تعهدات را برداشت 
اَلَّتىِک ونُواْکتَ لَا و ا نَقَضَتن غَزْلَهم دعةٍ ب92: نحل( ثًاکأَن قُو(.  

دهد اگر انسـان چیـزي را    نشان می ست که این مثلا این آیه مذکوروجه استدالل به 
چـه آنکـه    کند؛نباید آن را نقض ، آورد یا پیمانی بست که نفع وي در آن است دست به

توان از آیه  می ؛ بنابرایند نهی شارع استضرر خود انسان خواهد بود و مور نقض آن به
  .کردبرداشت ، نفع انسان است هایی را که از نظر شارع به لزوم حفظ پیمان

فُوا وأَو دهإِنَّ بِالْع دهؤُالً انَک الْعس34: اسراء( م(.  
و نَیالَّذ مه هِمانَاتأَمل و مهدهونَ عاع8: منونؤم( ر(.  

نَیالَّذ مه انَاتهِِمأَمل و مهدهونَ عاع32: معارج( ر(.  
وفُونَ والْم مهدهوا إِذَا بِعداه177: بقره( ع(.  

لىنْ  بم فىأَو  هدهبِع فَإِنَّ  اتَّقَى و ی اللَّهبح تَّق76: عمران لآ( نَیالْم(.  
نَیالَّذ دتاهع ُمنهم نقُضُونَی    ثم مهدهرَّةٍ   لّک فىِ عم و م56: انفال( تَّقُونَی لَا ه(.  
 هِمیإِلَ فَأَتمواْ أَحدا میکعلَ ظَاهرُواْی لَم و ئایشَ مکنقُصوی لَم    ثم نَکیالْمشْرِ منَ عاهدتُّم نَیالَّذ إِلَّا

مهدهع إِلى  تهِِمدإِنَّ م ی اللَّهِبح تَّق4: توبه( نَیالْم(.  
از وجوب التزام به تعهدات و عدم جواز نقـض   روشنی به مذکورمجموعه آیات 
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داللت این آیات بیشتر از آیاتی است که براي قاعده مورد استناد . گوید آن سخن می
  .قرار گرفته است

  ينگر جامع. 3ـ5ـ3
 ولی، عهد ندارند قاعده وفاي بهداللت مستقیمی بر  گفته پیشیک از آیات  گرچه هیچ

توان کشف کـرد کـه نقـض عهـد      می، آیات مشابهدیگر قراردادن آنها و  یکدیگراز کنار 
بـا وفـاي بـه عهـد      فقطو مذاق شارع است یکی از منفورترین اعمال نزد شارع مقدس 

ترین دلیل قرآنی بـراي   با این وصف اگر بگوییم استدالل استقرایی کامل. سازگاري دارد
  .ایم ادعاي گزافی نکرده ،عهد است بهقاعده وفاي 

  قاعده نفی سبیل. 3ـ6
قاع و قـراردادى  یا ،هر معامله یامان یهر عقد و پ، ن قاعدهیبه مقتضاى ا شود گفته می

منفـى اسـت و    ،افر بر مسلم شودکعزت و شرف  ،علوسبب اش  حسب طبع اولى اگر به
 حکومـت دارد ، ادلـه اولیـه   دیگـر اعـده بـر   مفـاد ایـن ق   ؛ بنـابراین اعتبار حقوقى نـدارد 

  ).193و  188صص ،1ج ،1419، بجنوردي /358ص ،1ج ،1401، بجنوردي(
نسـاء اسـت کـه عنـوان قاعـده نیـز       سـوره   141مستند فقها در اثبات این قاعده آیه 

همچنـین  . مطرح شده است باره روایاتی نیز دراین، گذشته از آیه. باشد یمبرگرفته از آن 
تمسک  زن نیانااین قاعده به ادله تعظیم شعائر و شرافت و عزت اسالم و مسلمدر اثبات 
 /بعـد  بـه  239ص ،1ج ،تـا]  [بـی  ،مازنـدرانی  /بعـد  به 233ص ،تا] [بی ،فاضل( شده است
کـه برخـی از آن بـه قاعـده     ) 63ص ،تـا]  [بی ،شیرازي /294ـ293ص ،1421، مصطفوي

عقـل یـاد    دلیـل  بـه و برخـی  ) 192ص ،1ج ،1419، بجنوردي( تناسب حکم و موضوع
  ).63ص ،تا] [بی ،شیرازياند ( کرده

  آیه مورد استناد. 3ـ6ـ1
  تمسک کرده اند: براي اثبات قاعده به یک آیهفقها 
 /234ص ،تـا]  [بـی  ،فاضل ر.ك:/ 141: نساء( الینَ سبینَ علَى الْمؤْمنیافرکجعلَ اللَّه للْیلَنْ 

  .)62ـ60ص ،تا] [بی ،شیرازي /188ص ،1ج ،1419، بجنوردي
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  ينگر جامع. 3ـ6ـ2
ادلـه  ، یکـی از ادلـه اثبـات ایـن قاعـده     ، که در بیان مدارك قاعده گذشت گونه همان

مقتضـاي ایـن    بـه . ن استاناوجوب تعظیم شعائر و حفظ عزت و شرافت اسالم و مسلم
مـورد نهـی شـارع    ، دنبال داشته باشد ن را بهاناکه اهانت و ذلت مسلماي  هر رابطه، مبانی
 ،تـا]  [بـی  ،فاضـل  ر.ك:( و این همان مفاد قاعده نفی سبیل است منجز نخواهد شد ،بوده
این دلیـل بهتـرین دلیـل     گفته برخی به). با تصرف ،294ص ،1421، مصطفوي /243ص

 /8: منـافقون ر.ك:  /192ص ،1ج ،1419، بجنـوردي ( آید شمار می هبراي قاعده نفی سبیل ب
  .)139ـ138: نساء/ 54و  2: مائده /32ـ30: حج /7: انفال

  قاعده احسان. 3ـ7
 ،1419، بجنوردي( منع کامل تعقیب قضایی از فرد محسن است ،مفاده قاعده احسان

سـبب   گـران یارى بـه د کـ ویکخدمت و ن هزیانگ سى بهکهرگاه  ترتیب بدین ؛)15ص ،4ج
 ،1406، امـاد محقـق د ( آور نخواهـد بـود   تیاقدامش مسئول، ورود خسارت به آنان شود

آن را  است و) کلُّ متلف ضامن( شود این قاعده بر قاعده اتالف گفته می). 295ص ،2ج
  ).37ص ،1ج ،1401، بجنوردي( زند تخصیص می

بنـاي عقـال تمسـک     و اجمـاع ، عقـل ، تسنّ، کریم فقها در اثبات این قاعده به قرآن
، بجنـوردي  /295ص ،2ج ،1406، محقـق دامـاد   /بعد به 281ص ،تا] [بی ،فاضل( اند کرده

  .به یک آیه نیز تمسک شده است ؛ همچنین)بعد به 31ص ،1ج، 1401

  آیه مورد استناد. 3ـ7ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به این آیه شریفه استناد نموده اند:

همـو،   /11ــ 10ص ،4ج ،1419، بجنـوردي  ر.ك: /91: توبه(  لیسب منْ نَیالْمحسن علَى ما
  .)297ـ296ص ،2ج ،1406، محقق داماد /34ـ31ص ،1ج 1401

  آیه جدید قابل استناد. 3ـ7ـ2
  توان تمسک نمود:گذشته از آیه فوق، به این آیه شریفه نیز می

  .)60: رحمن( الْاحسانُ إِلَّا الْاحسانِ جزَاء هلْ



   یقواعد فقه یتوسعه مدارك قرآن  
139

 

دارد کـه تنهـا    صراحت بیان می این آیه شریفه بهآیه باید گفت  وجه استداللدرمورد 
، حتـی اگـر نیکوکـاري فـرد     باشـد؛  میرفتاري نیکو ، نحوه برخورد جایز با فرد نیکوکار

  .این همان مفاد قاعده احسان است. شود منجر ناخواسته به ضرررساندن به دیگران

  ينگر جامع. 3ـ7ـ3
محسـنین وارد شـده   درمـورد  توان به استقراي آیاتی کـه   می، مذکوردو آیه افزون بر 

مقـام  ، یابیم شارع مقـدس  به این تقریب که با مروري بر آیات درمی کرد؛است استدالل 
مواضـع   در. ندک و از عمل آنان بسیار تمجید میدهد  میبسیار واالیی براي محسنین قرار 

و  134: عمـران  آل /195: بقـره ( کند که خداوند محب محسنین اسـت  متعدد تصریح می
و ) 125: نسـاء ( دار بهتـرین دیـن   محسـن مخلـص را   در جـایی  .)93و  13: مائده /148

احسـان   کـریم،  ازنظر قرآن). 22: لقمان( کند زده به ریسمان محکم الهی معرفی می چنگ
 نــدا منــدان از آرامــش در قیامــت و محســنین بهــره) 58: زمــر( ســبب رهــایی از عــذاب

 /128: نحـل ( اسـت ن یخداونـد همـراه و یـاور محسـن    ، آیات قرآنمطابق ). 112 :بقره(
جلـب رحمـت و درنهایـت    )، 35ــ 34: زمر( و احسان سبب محو گناهان) 69: عنکبوت

سعادت ، و در یک کالم) 5ـ3: لقمان /56: اعراف(شود  میرستگاري و هدایت محسنین 
  .)26: یونس /148: عمران آل( دنیا و آخرت قرین محسنین خواهد بود

 ،داود ،نـوح  ،یعقـوب  ،اسـحاق  همچـون بسیاري از پیامبران کریم قرآن ، گذشته از این
و  105: صـافات  /22: یوسف /84: انعام( ابراهیم و الیاسین ،یوسف ،هارون ،موسی ،سلیمان

همین  کرده،با صفت محسنین یاد ) 44ـ41: مرسالت( طور کلی همه متقین را و به) 130
  .کند میساز پاداش آنها معرفی  صفت را زمینه

یـا مفـاد   است خاصی وارد شده  نايمع بهگرچه احسان در برخی موارد  گفتنی است
نباید فراموش کرد کـه عبـرت بـه عمـوم     ولی  ،آن مطابقت کاملی با قاعده احسان ندارد

خداونـد   دهـد  نشان می ،دلیل نبوده بی هرگز، لفظ است و استفاده مکرر از این تعبیر عام
  .بر سر این افراد قرار داده استاي  متعال چتر حمایتی ویژه

ي بـه محسـنین و   تعد گفتکریم شاید بتوان با نگاه جامع به آیات قرآن  اساس براین
شـود یـک عمـل در     چگونه مـی . با مذاق شارع سازگار نیست، نبلکه مطلق اسائه به آنا
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خداونـد همـراه و    ،شـود  رهایی از عذاب قیامت مـی  سبب ،عین اینکه محبوب خداست
  .ن و بازخواست باشدضما ،عقوبتباعث  حال درعین... یاور فاعل آن بوده و

ـ ، گفتـه  پـیش هنگامی که این آیات در کنار دو آیـه   آیـه نفـی سـبیل از    خصـوص   هب
  .ندک ل مییقاعده احسان را زادرباره شک و ابهامی  هرگونه، محسنین قرار گیرد

  قاعده صحت. 3ـ8
حمل فعل غیر بـر   معناي به ،گردد نیز اطالق می» صالۀالصحۀإ« قاعده صحت که به آن

 باعنوانبرخی از آن ). 53ص ،1416، مشکینی ر.ك:( وجه صحیح و ترتب آثار آن است
رسـاند   کـه مـی  ) 237ص ،1419، قزوینی ر.ك:( کنند یاد می» الصحۀ حمل فعل المسلم علی«

 این اختصاص مورد مناقشـه اسـت   ، ولین استانامختص به فعل مسلم فقطاین قاعده 
بعضی نیز معتقدند قاعده صحت عالوه بر حمل ). 113ص ،1ج ،1411، شیرازي مکارم(

یعنـی هرگـاه شـک کنـیم      باشد؛ میمفاد دیگري دارد که همان حمل بر مباح ، بر صحت
طبق این قاعده باید آن را بر وجه حـالل  ، حرام بوده یا حالل، فعل صادرشده از شخص

  ).705ص ،2ج ،1423، ایروانی(کرد حمل 
). 287ص ،1ج ،1419، بجنـوردي انـد (  را بناي عقال دانسـته دلیل اصلی این قاعده 

ن اناسیره قطعی مسـلم  و برخی) 655ـ654ص ،4ج ،1417، نائینی ر.ك:( برخی اجماع
گرچـه  )؛ 324ص ،1417، خـویی ( دانند را دلیل تام قاعده می متصل به زمان معصوم

، شـیرازي  مکارم /324ـ323ص ،1417، خویی( به بعضی روایات نیز اشاره شده است
کـه   اسـت  چند آیـه مـورد اسـتناد واقـع شـده      باره دراین). 117ـ116ص ،1ج ،1411

  .تفصیل خواهد آمد به

  آیات مورد استناد. 3ـ8ـ1
  فقها براي اثبات قاعده فوق، به این آیات شریفه استناد نموده اند:

أَخَذْنَا إِذْ و نىِ ثَاقَیمب رَاءونَ لَا لَیإِسدبإِلَّا تَع اللَّه و دالانًا نِیبِالْوسإِح ى وذ الْقُرْبى  ى یالْ وتَـام  و 
 أَنـتُم  و مکمـن  لًایقَل إِلَّا تُمیتَولَّ    ثم وةَکالزَّ ءاتُواْ و الصلَوةَ مواْیأَق و حسنًا للنَّاسِ قُولُواْ و نِکیالْمسا

  .)237ص ،1338، روحانی /154ـ153ص، تا] [بی ،شیرازي ر.ك: /83: بقره( معرِضُونَ
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نِّ  بعـض  إِنَّ الظَّـنِّ  منَ راًیثک اجتَنبوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای  غْتَـب ی ال و تَجسسـوا  ال و إِثْـم  الظـَّ
 مکـارم  /717ص، 2ج ،تـا]  [بـی  ،انصـاري دزفـولی   ر.ك: /12: حجـرات ( بعضـاً  مکبعضُ

  .)116ص ،1ج ،1411، شیرازي
  .)717ص، 2ج ،تا] [بی ،انصاري دزفولی ر.ك: /1: مائده( وفوا بالعقودأیها الذین آمنوا أیا 

نْ  تَـراضٍ  عـنْ  تجارةً ونَکتَ أَنْ إِالَّ بِالْباطلِ مکنَیب مکأَموالَ لُواکتَأْ ال آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای مکمـ  
 /323ص ،3ج، 1417، خـویی  /717ص ،2ج ،تا] [بی ،انصاري دزفولی ر.ك: /29: نساء(

  .)238ص ،1338، فشارکی

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ8ـ2
  گذشته از آیات فوق، می توان به این آیات شریفه نیز تمسک نمود:

  .)34: اسرا( ن العهد کان مسئوالًإوفوا بالعهد أ
و نَیالَّذ مه هِمانَاتأَمل و مهدهونَ عاع8: منونؤم( ر(.  
و نَیالَّذ مه انَاتهِِمأَمل و مهدهونَ عاع32: معارج( ر(.  

دارند که فقهـا  ) 1: مائده( مفادي مشابه آیه وفاي به عقود مذکورآیات  :وجه استدالل
بر لـزوم متعهـدبودن بـر     نحو مطلق آیات بهاین اند.  از آن براي اثبات قاعده استفاده کرده

 معناست کـه انسـان بـه آثـار تعهـدات      بدان عهد وفاي به. دندارمفاد همه تعهدات داللت 
  .ملتزم باشد) ...و برائت ذمه، انتقال مالکیتهمچون (

و دهبِع فُوا اللَّهأَو کذلا مصکوم 152: انعام( بِه.(  
فُوا وأَو دهبِع إِذا اللَّه تُمدعاه مانَیالْأَ تَنْقُضُوا ال و دعب هاکیتَو91: نحل( د(.  

» العباد اهللا علی وجبهأما « به» عهداهللا« داللت به این دو آیه منوط به تفسیر: وجه استدالل
)، 594ص، 4ج ،1372، طبرسـی ( آیـد  که از کالم برخی مفسران برمـی  گونه همان. است

  .داللت آیه مانند آیات قبلی است، پذیرش این وجه درصورت
ـ مفاد قاعده صحت ندار داللت جامعی بر گرچه این آیات بخشـی از مفـاد    ولـی  ،دن

، د و همـین مقـدار از داللـت   نکن می اثبات، قاعده را که همان التزام به آثار تعهدات باشد
نسـبت بـه   ، ضمن آنکه اشکال عدم جامعیت. دکرکافی است که آن را در عداد ادله ذکر 

  .آیات مورد استناد فقها نیز وارد است
 ما منهُم امرِىٍ    لُکل   مکلَّ رٌْیخَ هو بلْ مکلَّ شَرا تحْسبوه لَا   مکمن عصبۀٌ کبِالْافْ جاءو نَیالَّذ إِنَّ
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 و الْمؤْمنُونَ ظَنَّ سمِعتُموه إِذْ لَا م * لَّویعظ عذَاب لَه منهُم برَْهک  تَولى الَّذى و الْاثْمِ منَ تَسبکا
نَاتؤْمالْم هِمرًْایخَ بِأَنفُس اذَا قَالُواْ وبِ کإِفْ ه12ـ11: نور( نٌیم(.  

طور قطـع   به ولی، مسئله پاکدامنی است درمورد گرچه مصداق آیه :وجه استدالل
، یکی از مصـادیق تهمـت  . دکرتهمتی را برداشت  هرگونهممنوعیت ، توان از آیه می

قـرار   ونـد توان گفت مـورد نکـوهش خدا   که میحمل فعل غیر بر وجه فاسد است 
باشد که همـان   صحت می م برلزوم حمل فعل مسلّ، الزمه این نکوهش. گرفته است

  .مفاد قاعده صحت است

  ينگر جامع. 3ـ8ـ3
آیاتی که بر لزوم وفاي بـه عهـد داللـت     تمامیضمیمه  به، گفته پیشاز مجموع آیات 

تـوان در اثبـات قاعـده     مـی کـردیم ـ   آن را ذیل همان قاعده ذکـر   هاي که نمونه ـ دارند
  .صحت استفاده کرد

 و همان پاسخ نیز در اینجا وارد استدر این مورد همان اشکال عدم جامعیت مطرح 
براي قرارگرفتن یک دلیل در شـمار ادلـه   ، پاسخ آن بود که داللت بر جزء مدعا. شود می

کنـد و   مـی  کم بخشـی از مفـاد قاعـده را اثبـات     دست، این دلیل ؛ زیراقاعده کافی است
عام و خـاص اسـتقاللی   ، مصادیق آن تمامیازآنجاکه نسبت بخشی از مصادیق قاعده به 

  .کند نمی آن را از اعتبار ساقط، عدم جامعیت دلیل، است

  قاعده تقیه. 3ـ9
  :در تعریف تقیه گفته شده است

براي جلوگیري از ، ك عمل واجباظهار موافقت با غیر در سخن یا عمل یا در تر
هرچنـد  ؛ شـود  آسیب احتمالی که ازجانب غیر بر انسان یا وابستگان وي وارد می

 ،1419، بجنوردي( که آن سخن یا عمل یا ترك عمل درحقیقت مخالف حق باشد
  ).50ـ49ص ،5ج

قضاي وجـدان  ( روایات متواتره و دلیل عقلی، آیات، ادله قاعده عبارت است از اجماع
  ).91ص ،2ج ،تا] [بی ،مازندرانی /389ص ،1ج ،1411، شیرازي مکارم ر.ك:) (سلیم
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  آیات مورد استناد. 3ـ9ـ1
  فقها براي اثبات قاعده به این آیات شریفه استدالل نموده اند:

 ء  شى فىِ اللَّه منَ سیفَلَ کذَال فْعلْی من و نَیالْمؤْمن دونِ من اءیأَول نَیافرِکالْ الْمؤْمنُونَ تَّخذیلَّا
 مکـارم  ر.ك: /28: عمـران  لآ( ریالْمص اللَّه إِلى و نَفْسه اللَّه مکحذِّری و تُقَاه منْهم تَتَّقُواْ أَن إِلَّا

  .)92ص 2ج ،تا] [بی ،/ مازندرانی392و  390صص 1ج ،1411، شیرازي
لٌ قَالَ وجنٌ رؤْمنْ مالِ منَ  ءـورْعـ  ف  ... اللَّـه     ربـى  قُـولَ ی أَن رجـالً  تَقْتُلُـونَ  أَ مانَـه یإِ تُمیک
  .)396ـ395ص 1ج ،شیرازي مکارم /93ص ،تا] [بی ،مازندرانی ر.ك: /28  :غافر(

 فْرِکبِـالْ  شَرَح من نکلَا و مانِیبِالْا    مطْمئنِ قَلْبه و رِهکأُ منْ إِلَّا مانهیإِ بعد من بِاللَّه فَرَک من
ـ  عذَاب لَهم و اللَّه منَ غَضَب هِمیفَعلَ صدرا ظشـیرازي  مکـارم  ر.ك: /106: نحـل (  میع ،
  .)394ـ393ص ،1411

  آیات جدید قابل استناد. 3ـ9ـ2
  گذشته از آیات فوق الذکر، براي اثبات قاعده، می توان به این آیات نیز استدالل نمود:

 عـا یجم مکمـرْجِع  اللَّـه  إِلى تُمیاهتَد إِذَا ضَلَّ من مکضُرُّی لَا مکأَنفُس میکعلَ ءامنُواْ نَیالَّذ هَایأَی
  .)105: مائده(  تَعملُون نتُمک بِما مکنَبئُیفَ

گفتـه برخـی    آموزد کـه بـه   آیه راه و رسم زندگی در میان مخالفان را می :وجه داللت
  ).392ص ،3ج ،1373، طبرسی( یکی از مصادیق آن تقیه است، مفسران

ن إِنَّ وم یشهتع رَاهومِ فَقَالَ فىِ نَظْرَةً فَنَظَرَ...   میلَابالنُّج إِنى   قیس89ـ83صافات ( م(.  
 دارد ابـراهیم آمیـز حضـرت    این آیه اشاره به رفتار تقیـه  ،طبق روایات :وجه داللت

بـودن حضـرت    ممتـاز و اسـوه   دلیـل  بهو ) 406ص ،4ج ،1415، عروسی حویزي ر.ك:(
  .تواند الگویی براي دیگران باشد می، ابراهیم

  لَسـارِقُون  مکإِنَّ رُیالْع تُهایأَ مؤَذِّنٌ أَذَّنَ    ثم هیأَخ رحلِ فىِ ۀَیالسقَا جعلَ بجَِهازِهم جهزَهم فَلَما
ـ  مـا  وسفیل دنَاک کذَالک هیأَخ وِعاء من استَخْرَجها    ثم هیأَخ وِعاء قَبلَ تهِمیبِأَوع فَبدأَ...   اَنَک

أْخُذَیل فىِ أَخَاه نِید لی أَن إِلَّا کالْمشَاء اللَّه نَرْفَع اتجرن دم نَّشَاء قَ وى   لّک فَولْمٍ ذع لمیع  
  .)76ـ70: یوسف(

ماننـد روایتـی    ؛ننـد ک یید میأبودن این رفتار را ت اي تقیه ،روایات ذیل آیه :وجه داللت
اي  :قَالَ؟ اللَّه نِیقُلْت منْ د، اللَّه نِیۀُ منْ دیالتَّق: «کند می نقل صادقاز امام  الکافیدر  کلینیکه 
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نْ دم اللَّهقَالَ  نِیو لَقَد و یاللَّهفیأَ: وسا الْعـ رُ إِنَّیتُه  /217ص ،2ج، 1365، کلینـی » (م لَسـارِقُونَ ک
الگـو بـراي    عنـوان  بـه  تواند و مانند آیه سابق می) 443ص ،2ج ،1415، عروسی حویزي

  .قلمداد شود دیگران
ـ فَلْ طَعامـا   ىکأَز هَایأَ نظُرْیفَلْ نَۀِیالْمد إِلى هذه مکبِورِق مکأَحد فَابعثُواْ.. .  و منْـه  بِـرِزقٍ  مکأْتی
 لَـن  و ملَّتهِم فىِ مکدویعی أَو   مکرْجموی   میکعلَ ظْهرُواْی إِن أَحدا إِنهُم مکبِ شْعرَنَّی لَا و تَلَطَّفیلْ

  .)20ـ19: کهف( أَبدا إِذًا تُفْلحواْ
آمیز اصـحاب کهـف اشـاره     به رفتار تقیه پیشینمانند آیات هاین آیه نیز  :وجه داللت

  .تواند الگویی براي دیگران باشد و میکند  می

  شده بر تقیه ي در آیات تطبیقنگر جامع. 3ـ9ـ3
برخـی مفـاهیم آیـات را بـر تقیـه      ، یابیم که ائمه با گذري بر روایات باب درمی

ـ  دالّ رو برخی فقها این آیات را نیز در عداد آیـات  ایناز ؛اند تطبیق داده ر تقیـه قـرار   ب
: بقـره ( نفی القاي نفس به هالکـت : ازجمله ؛)103ـ102ص ،1421، مصطفوياند ( داده
: منـون ؤم(  وسیله رفتارهـاي نیـک   دفع سیئات به ،)412ص ،1ج ،1416، بحرانی /195
 /552ــ 551ص ،3ج ،1415، عروسی حویزي /54قصص:  /22/ رعد: 34صافات:  /96

: کهـف ( سـدي کـه ذوالقـرنین دربرابـر کفـار سـاخت       ،)791ص ،4ج ،1416، بحرانی
 تقـوایی کـه بـه تقیـه تطبیـق شـده اسـت        و )207ص ،12ج ،1404، مجلسی /97ـ94

از همه این آیات و برداشـتی کـه اهـل    ). 116ص ،5ج ،1416، بحرانی /13: حجرات(
راضـی و حتـی مایـل اسـت      ارع کامالًتوان نتیجه گرفت ش میاند،  از آنها داشته بیت

هاي جدي به  ورود آسیبسبب زا که  از رفتارهاي تنش، مخالف هاي ن در محیطامنؤم
  .بپرهیزند، شود ایشان می

  نتیجه
مشخص شد کتب قواعد فقهی و ، قاعده انجام شد درمورد نُهمطابق پژوهشی که 

ـ  مستند ایـن قواعـد معرفـی کـرده     عنوان به آیه رافقط هجده کتب مربوطه  دیگر  د؛ان
این آمار از تجمیع آیات مورد استناد در چندین کتاب . آیه دو، قاعدهیعنی براي هر 
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مورد توجه فقها  دهد همین ظرفیت مشخص نیز آمده است و نشان می دست بهفقهی 
ممکـن اسـت   . دهـد  را افـزایش مـی  مذکور مدارك قواعد ، نبوده است و این تجمیع

م اعتقـاد بـه وجـه    عد، فقهاوسیله بعضی  بهکسی بگوید علت عدم ذکر برخی آیات 
رسـد ایـن احتمـال درمـورد تمـامی آیـات        نظر می ولی بعید به ،داللی آن بوده است

  .جاري باشد مانده مغفول
آیه دیگر نیز ذکر شد که داللتی مشـابه داللـت آیـات مـذکور      34، این آمارافزون بر 

؛ شناسایی شدازاي هر قاعده  آیه به ششبیش از ، حاضر در پژوهش دیگر عبارت به ؛دارد
گذشـته از نگـاه    مـوارد  ایـن تمـامی  . استفاده شده است تاکنونبرابر میزانی که  یعنی سه

و داللـت آن  دهد  میمستند و زیربناي قواعد سامان  عنوان به جامع است که صدها آیه را
دهـد نظـر    این نتایج نشـان مـی  . از داللت مستندات معمول قواعد باشدتر  بسا محکم چه

 صـورت  بـه همچنـان  کریم تقدند بخش قابل توجهی از ظرفیت فقهی قرآن کسانی که مع
مـدارك  ، توان با تفحـص بیشـتر   و می باشد میمقرون به صحت ، است بالقوه باقی مانده

  .کم در محدوده قواعد فقهی افزایش داد دست قرآنی احکام فقهی را
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  تا]. ، [بیدار فراقد: قم ؛صدر
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