
 
  از منظر اهل تسنناستنباط احکام فقهی از قصص قرآن

 
 1ئی خواجه پساوه الدین علی جمال

 )01/09/1393:  ـ تاریخ پذیرش نهایی15/10/1392 :خ دریافت مقالهتاری(

 
 چکیده

ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهـای         عنوان نخستین و مهم    هقرآن کریم ب  
 الهـی بـدون تفـصیل       ۀ احکام فقهی این معجز    رو، اکثر  از این ؛  هاست بشر در تمام زمینه   

ـ  و همواره در قالب امر و نهی نیست؛     است الی دیگـر معـارف قـرآن،     هبلکه گاهی در الب
یکی از مـوارد و  قصص،  . گیرند  میمانند مباحث اعتقادی، اخالقی و امثال و قصص قرار          

 و افـزون بـر      شـوند   محسوب می مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم        
رد در نقـل و     های فراوانی هـستند؛ در بـسیاری از مـوا          ها و عبرت    نکته ۀاینکه دربردارند 

 . میدان استنباط و تفقّه باشندشایدو است  شدهالی آنها احکامی بیان  هالب
کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل  هب

 این امر در آثار ی دارد؛ چنانکهی و قضااجرایی معامالت و امور ۀمختلف از جمله در زمین
انـد؛ از    و آنان احکام زیادی از آیات قصص اسـتخراج کـرده  ستاعلمای مذاهب مشهود  

مشروعیت قرعه و جعاله و ضـمانت و وکالـت و اجـاره، اطـالق اسـم فرزنـد بـر                     : جمله
 .حرمت غنا و موسیقیو دخترزاده 

 
 .قصهقصص، قرآن، احکام، استنباط، فقه،  :ی کلیدیها واژه

 

                                                                                                                                                                        
                                                     Email: jamalalikhaje@yahoo.com؛     دکتری فقه دانشگاه تهران. 1

ی ال وق ا ی  با س  ه و         
  1393پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ تمفهسال چهل و 

     245ـ275صص 
   

 
 
 
Fiqh va Mabani-ye Hoghugh-e Eslami 
Vol. 47, No. 2, Autumn & Winter 2014-2015 

mailto:jamalalikhaje@yahoo.com


 1393 پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ تمفهفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و   246

 لهئ مسبیان .1
 امور پرداختـه    ۀ، به هم  شود  اسالمی محسوب می  ونگذاری  از آنجا که قرآن اولین منبع قان      

 امور دینی و دنیوی در ابعاد گوناگون به طـرق           تمامبه   و   کردهو احکام مختلف را بررسی      
ادبیـات    از سـوی دیگـر،  .توجه کرده استصورت صریح یا ضمنی یا اشاره       مختلف، چه به  

ـ     ، الهی، علمی یا حقوقی محض نیست      ۀاین معجز   بـا تغییـر     ،ر بیـان احکـام     بلکه عـالوه ب
. اسـت ، متناسـب و همگـام     سبب پیشرفت علوم و عقل بـشری       ها به  اوضاع و احوال انسان   

، پاسخگوی نیازهای بشریت    هستندهرچند احکام فقهی در این کتاب غالباً بدون تفصیل          
 اجتهـاد و فقاهـت را تمـامی قـرآن دیـد و      ۀهاست؛ پس باید بستر و گستر      در تمام زمینه  

ن امر فقاهت به بخشی از آیات قرآن که به نماز، روزه و سایر اعمال ظـاهری                 ردکمحدود  
 خـویش از  کـردن اختصاص دارد، نادیـده انگاشـتن منبعـی عظـیم و جـاودان و محـروم            

ین منظور ضروری است تـا در اسـتنباط         ه ا ب.  خواهد بود  ای   کامل، پویا و سازنده    ۀمجموع
 . ن کتاب جامع توجه و دقت شودهای گوناگون ای احکام فقهی قرآن، به بخش

 این است که شود،االحکام توجه  های فهم آیات ها و شیوه طلبد به دیدگاه آنچه می
 ای است و قرآن آینه  مذاهب اسالمیۀفقه قرآنی مصدر مشترک فهم احکام در هم

 تردید بدون . که نگاه تمام مذاهب در بستر آن با یکدیگر تالقی داردشود محسوب می
و  یاله یوحقرآن  یمعانالفاظ و . نقش نخست را دارد یاسالمر میان منابع قرآن د

 ۀهدف ویژرو،   از این.آید  یمشمار  جا مانده است و معتبرترین منبع به همصون از تحریف ب
این تحقیق، تبیین اهمیت و جایگاه قصص قرآنی در استنباط احکام است که یکی از 

از توان  میکه آیا حال باید دید . رود شمار می  اصول فقه بهۀ در زمینویژه ههم بمباحث م
  مسلمانان باشد یا خیر؟ ۀهای قرآن، احکامی را استنباط کرد که مورد استفاد قصه

 
  مفهوم قصه.2

صَّ «ۀقصه مصدر نوعی از ماد      نوشـته   آنچهمعنای خبر، حدیث و بخشی از کالم، امر،          به» قَ
شده، حال، کار، سـخن و رمـان         جویی داستانی که نوشته شود، سرگذشتِ پی     شود، شأن،   

؛ 1642 :2 ج ،تـا  بی؛ جر،   104 :18 ج   ،1399؛ زبیدی،   74 :7ج  ،  1988 منظور، ابن( است
؛ 1006 ،2  ج،تـا   بـی ؛ الـشرتونی،  1030 :2 ج   ،تـا    بـی  پـور،  ؛ صفی 580 :4ج   ،1960 رضا،

صص) 11 :6 ج   ،1352 قرشی، زبیـدی، همـان؛ رضـا،      ( و اقاصـیص  ) مـان منظور، ه  ابن( قِ
 .جمع قصه هستند) همان؛ الشرتونی، همان

ص« صَ ابن ( است که در موضعِ مصدر قرار گرفته» ق ص ص «ۀنیز شکل اسمی ماد» قَ
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 ،همانپور،  ؛ صفی1005 :2 ج ؛ الشرتونی، همان،99 :18 ج منظور، همان؛ زبیدی، همان،
 خبر و نتوا میاست لغوی وارد شده و از معانی آن که در معاجم ) 1030 :2ج 

 ،تا  بی؛ الشرتونی،73 :7 ج ،1988منظور،  ابن( ، بیان)11 :6،ج 1352 قرشی،( سرگذشت
؛ 74 ،7 ج منظور، همان، ابن( کردن امر و اثر چیزی جویی و دنبال پی) 1006 :2ج 

، اخباری که )11 :6 ج ،1352قرشی، ( ، تعقیب، نقل قصه)368: تا بیالزمخشری، 
 .را نام برد) 404 :1404راغب اصفهانی، ( شود یگیری و بازگو میپ

ص وجود دارد و نیز نقط» دنبال کردن و تعقیب اثر و امر« صَ  ۀدر اغلب معانی قصه و قَ
 آمده، قاموس قرآنبر اساس آنچه در . است» خبر و سرگذشت«اشتراک این دو واژه 

ص گویند که گوی ینه ارا ب» سرگذشت« صَ  و آن را استدنبال آن  نده بهجهت قصه و قَ
 .)12 :6 ج ،1352قرشی، ( .کند پیگیری می

ای برای بیان زندگی، یا  قصه در اصطالح، ارتباط نزدیکی با معنای لغوی دارد و وسیله
 آغاز و انجامی د مرتبط با هم است، هر قصه بایۀای از زندگی شامل یک یا چند حادث قطعه

» قَصَص«کار نرفته و تنها از  ه قصه بۀاما در قرآن واژ) 9: 1970المحامی، ( داشته باشد
استفاده شده است که البته تفاوتی از لحاظ معنا و داللت لفظی میان این دو واژه وجود 

است که » القصص«قصه مشتق از . معنای لغوی قصه، با مفهوم قرآنی آن تناسب دارد. ندارد
هِ «: د در قرآن فرموده استخداون. دهد معنا می» پیگیری و تعقیب یک جریان« خْتِ تْ لِأُ وَقَالَ

های قرآن در   قصه.]او را بجوی[یعنی اثر او را دنبال کن ) 11 :القصص(» ...قُصِّیهِ
 بیان ، در نظر داردآنچهجوی حوادث و وقایع گذشته است و آنها را بر اساس و جست

 سرگذشت پیشینیان ی که قرآن با نام قصه ازیبینیم خبرها  میدلیلهمین  کند، به می
 .)34: 1395الخطیب، ( گیرند جای می» نبأ«آورد، در معنا و مفهوم کلی خبر  می

در قرآن کریم همان » قصص «ۀتوان گفت که کاربرد واژ با توجه به مراتب فوق می
 قرآنی ۀتوان گفت، قص عبارتی می مفهوم لغوی را دارد و تفاوت زیادی در بین نیست؛ به

های قرآن در  مراد از قصه. دن اخبار گذشتگانکرگرفتن و بازگو پیکردن،  یعنی بیان
های پیامبران، سخن از  های پیامبران است، یعنی عالوه بر قصه هصتحقیق، اعم از ق

 یا منفی مانند ؛فرعون های غیرپیامبر، اعم از مثبت مانند لقمان و مؤمن آل شخصیت
 قصص و حوادث مربوط به دوران ؛اند سامری و قارون و فرعون، اقوامی که از بین رفته

 .است...  و) ص(پیامبر اکرم 
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 ها و استنباط احکام فقهی از قصص قرآن  اقسام داللتئلۀ مس.3
کنند و داللتشان بر احکـام تبعـی اسـت؛ از     طور صریح حکمی را بیان نمی  هقصص قرآن ب  

 ئلۀام فقهـی، مـس    ترین ضوابط استناد به قصص قرآن در استنباط احک         رو، یکی از مهم    این
 .خواهد بود) منطوق و مفهوم(ها  اقسام داللت

 
  داللت منطوق.1. 3

. معنایی که مستقیماً از کالم فهمیده و موضوع آن در جمله ذکر شده است              یعنی   منطوق
منطـوق صـریح آن اسـت کـه         . صـریح و غیرصـریح    : شود منطوق به دو دسته تقسیم می     

لت مطابقی، داللت لفظ است بر تمام معنـایش،         دال: مدلول مطابقی یا تضمنی کالم باشد     
ی از  یـ داللـت تـضمنی، داللـت لفـظ اسـت بـر جز            . مانند داللت انسان بر حیـوان نـاطق       

ـ              . معنایش یـن علـت تـضمنی      ه ا مانند داللت انسان بر حیوان فقط یا بر نـاطق فقـط؛ و ب
 .است) امعن (اداخل در مسمداللت دارد که نامیده شده است که لفظ بر آنچه 

 ۀاما منطوق غیرصریح داللت التزامی است؛ داللت التزام همان داللت لفظ بر الزم
ی الزم آن است؛ ا معنی لفظ ملزوم، القایعبارتی مقصود از ادا معنای خود است، به

 :شود چنانکه منظور از گفتن روزنامه، انتشار اخبار آن باشد و به سه نوع تقسیم می
ای صدق و صحت کالم از نظر عقل یا شرع یا  ههرگاه در جمل : داللت اقتضا)الف

عنوان نمونه،  به. ای باشد، آن را داللت اقتضا گویند گرفتن کلمه لغت مستلزم در تقدیر
رفع عن أمتي الخطأ و النسیان و ما استکرهوا «: که فرمود) ص(قول پیامبر اکرم در این 

ای مانند حکم شرعی است؛  گرفتن کلمه  صدق کالم از نظر عقلی منوط بر تقدیر» .علیه
رو باید  د؛ از اینشو  مرتفع نمی،شود و آنچه واقع شود زیرا خطا و نسیان و اکراه واقع می

همچنین در . )24: 1429حمزه، (  در تقدیر بگیریم،شود آنچه را کالم با آن صحیح می
یَةَ«:  یوسفۀ سور82 ۀآی رْ قَ لِ الْ أَ اسْ ای  گرفتن کلمه ، صحت کالم از نظر عقلی به تقدیر».وَ

 ـ ال از خود شهرؤشود، س زیرا آنچه از ظاهر عبارت فهمیده می. بستگی دارد» اهل«مانند 
 . است که عقلًا صحیح نیستـ ها بناها و ساختمان

عبارت است از اینکه کالم دارای قیدی است که  ):داللت تنبیه(داللت ایما ) ب
 ۀ سور38 ۀ از جمله در آی.شد  ذکر مییدبارسد آن قید علت حکم است وگرنه ن نظر می به

هُمَا«: مائده یَ یْدِ واْ أَ عُ اْقطَ السَّارِقَةُ فَ ارِقُ وَ السَّ امر به بریدن دست با وصف سرقت همراه » وَ
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شوکانی، ( پس اگر سرقت، علت حکم بریدن نبود، این اقتران معنایی نداشت. شده است
مثال دیگر . )2031 :5 ج ،1416ندي، ؛ األرموی اله206: تا بیالتلمساني،  ؛212: 1421

 از این عبارت فهمیده ».ال یَقضي القاضي و هو غضبانْ«: داللت ایما این حدیث است
 .)76: 1384 محمدی،( نکردن، خشم وعصبانیت است شود که علت حکم می

 سخن متکلم است، هرچند متکلم ۀعبارت است از معنایی که الزم:  داللت اشاره)ج
ونَ «: ۀآیدادن دو  برای نمونه از کنار هم قرار. ه باشدآن را قصد نکرد لَاثُ هُ ثَ صَالُ هُ وَفِ لُ حَمْ وَ

رًا هْ نِ«و ) 15: األحقاف( ».شَ هُ فِي عَامَیْ صَالُ شود که  چنین نتیجه می) 14:لقمان(» .وَفِ
 اما مقصود قرآن، بیان .)61 :3 ج ،1984آمدی، ( کمترین مدت حاملگی، شش ماه است

 آگاهاندن بر راز وصیت به والدین ـ در هر دو موقعیتـ ، بلکه مقصود مدت حمل نیست
 بقره ۀ سور187 ۀو نیز از آی. شود ل میمو به یادآوردن مدت زحمتی است که مادر متح

کُمْ«: فرماید که می لَى نِسَآئِ ثُ إِ لَةَ الصِّیَامِ الرَّفَ مْ لَیْ کُ لَّ لَ حِ دار در  کردن روزه جواز صبح» أُ
وگرنه باید نزدیکی در ) 477ـ476 :3 ج ،تا  بیالنجار، ابن( شود ابت برداشت میحالت جن
و این چیزی ) 83 :1 ج ،1408رازی، (  یک غسل حرام شودۀی از شب به اندازیآخر جز

 .است که این آیه بر نفی آن داللت دارد
 

 داللت مفهوم .2. 3
 که خارج از بحـث اسـت؛ مـراد از       معنای عرفی و روزمره است، یعنی مدلول       مفهوم گاهی به  

که در کالم بیان نشده، ولی با توجه به ساختمان ترکیبـی آن             است  مفهوم در اینجا معنایی     
: یـات بیـشتر؛ رک    یبـرای جز  (اسـت   ) موافق و مخـالف   (  مفهوم به دو قسم    .شود  فهمیده می 

 ج  ،1414؛ ابـویعلی،    2043ـ2035 :5 ج   ،1416؛ األرموی الهندي،    62 :3 ج   ،1984آمدی،  
 .)486 :3 ج ،تا بیالنجار،  ؛ ابن368ـ367 :1 ج ،1404؛ سبکی، 155ـ153 ،1

 مفهوم موافق که فحوای خطاب و لحن خطاب نیز نامیده : مفهوم موافق)الف
به اعتبار ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً موافق حکم منطوق باشد و  قضیهشود،  می

 :شود مقصود کالم به دو نوع تقسیم می
طور قطع و یقین از آن دانسته  ه آن است که مقصود کالم ب:مفهوم موافق قطعی. 1

فٍّ«: ۀبرای نمونه آی. اند نامیده» جلی«شود و بعضی آن را  می هُمَآ أُ ل لَّ قُ الَ تَ  )23: اإلسراء(» فَ
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طور قطع و  ه مفهوم موافق قطعی، بر حرام بودن ضرب و شتم داللت دارد؛ زیرا بۀوسیل هب
از ) ص( نهی پیامبر اکرم همچنین. یقین، مقصود از آن، احترام و تعظیم والدین است

حجر،  ابن(دلیل ترس از افتادنش به دست آنان  سوی سرزمین دشمن به سفر با قرآن به
، از طریق مفهوم موافق قطعی داللت دارد بر حرام بودن رهن و فروش )155 :6 ج ،تا بی

 .طع مقصود از این نهی، عدم دسترسی دشمن به قرآن استطور ق هقرآن به ذمی؛ زیرا ب
 ،شود طور ظنی دانسته می هآن است که مقصود کالم از آن ب:  مفهوم موافق ظنی.2

. تر از منطوق باشد  مسکوت نسبت به حکم، اولیۀطور قطع و یقین؛ هرچند قضی هنه ب
 ۀ برای نمونه کفار.)134: ات بیالتلمساني، ( اند نامیده» خفی«گروهی مفهوم موافق ظنی را 

مِنَةٍ«:  نساءۀ سور92 ۀقتل خطایی در آی یرُ رَقَبَةٍ مُّؤْ رِ حْ تَ مِنًا خَطَئًا فَ لَ مُؤْ ن قَتَ مَ .  بیان شد»وَ
دلیل سختگیری و مؤاخذه در آن، نسبت به کفاره در  اما هرچند کفاره در قتل عمد به

ن دیدگاهی دارد؛ داللت مفهوم بر تر است؛ چنانکه امام شافعی نیز چنی قتل خطایی اولی
 او ۀآن ظنی است؛ زیرا تعلیل کفاره به این سبب که سختگیری بر خطاکار و مؤاخذ

زده  سبب کوتاهی و ترک مراقبت سر که به گناهی باشد ةکفار با این احتمال که ،باشد
 .)66ـ65 :3 ج ،1984؛ آمدی، 2039 :5 ج ،1416األرموی الهندي، ( است، تزاحم دارد

 شود تقسیم می) اولوی و مساوی(مفهوم موافق به اعتبار علت حکم نیز به دو نوع 
  .)268 :1 ج ،1404؛ سبکی، 482 :3 ج ،تا بیالنجار،  ابن(

تر از  تر و شدید  قوی،علت حکم در مفهوم در این قسم، : مفهوم موافق اولوی.1
مانند داللت حرام . دان و بعضی آن را فحوای خطاب نامیدهعلت حکم در منطوق است 

فٍّ «ۀگفتن در آی بودن اف هُمَآ أُ ل لَّ الَ تَقُ ؛ زیرا )پدر و مادر( بر تحریم زدن )23: سراءاال(» فَ
 .گفتن است زدن شدیدتر از اف

در این قسم، علت حکم در مفهوم و منطوق مساوی :  مفهوم موافق مساوی.2
الَ  «ۀ آیمانند داللت. نامند می» لحن خطاب«است و بعضی آن را  وَ مْ ونَ أَ لُ أْکُ ینَ یَ نَّ الَّذِ إِ

لْمًا ) 482 :3 ج ،تا بیالنجار،  ابن(  بر تحریم سوزاندن مال یتیم)10: النساء(» الْیَتَامَى ظُ
 .شود با خوردن مساوی است  که مانع استفاده یتیم از مالش مینبهسوزاندن از این ج

  و اثباتاً   آن نفیاًای است که حکم قضیهمفهوم مخالف  : مفهوم مخالف)ب
؛ 138ـ135: تا بی؛ التلمساني، 496ـ489 :3 ج النجار، همان، ابن( مخالف منطوق باشد
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 ،1شرط مفهوم: ترین اقسام مفهوم مخالف عبارتند از مهم. )180ـ179 ،1421 شوکانی،
 .5 و عدد4لقب ،3 غایت،2وصف

محسوب  این دیدگاه صحیح جمهور علما قائل به عدم عمل به مفهوم لقب هستند؛
ندارد؛ برای داللتی ،  استن استناد شدهه آ؛ زیرا بر نفی حکم از غیر اسمی که حکم بشود می

، عدم وجوب زکات در شتر »في الغنم زکاة«: فرماید که می) ص(نمونه از این قول پیامبر اکرم 
لفان و ؤارات مفرقی بین نصوص شرعی و نصوص قوانین وضعی و عب. شود و گاو فهمیده نمی

 .)371ـ370 :1430زیدان، ( عقود میان مردم در عدم احتجاج به مفهوم لقب وجود ندارد
اما اصولیان در حجیت مفهوم وصف و شرط و غایت و عدد در غیرنصوص شرعی، 

لفان و فقها اتفاق دارند؛ از ؤیعنی در عقود میان مردم و تصرفات و اقوال آنان و عبارات م
، وصیت »یک سوم مالم را به خویشاوندان فقیرم وصیت کردم«: موصی بگویدرو، اگر  این

علت عمل . شود فقط برای خویشاوندان مذکور است و خویشاوندان غیرفقیر را شامل نمی
ه به مفهوم مخالف در اقوال مردم این است که عرف و اصطالحاتشان در فهم و تعبیر ب

رود   آنان هدر میۀمل نکنند، عقود و ارادصورت است، یعنی اگر به مفهوم مخالف ع ینا
اختالف اصولیان در عمل به مفهوم وصف و شرط و غایت و عدد . که این امر جایز نیست

فقط در نصوص شرعی است؛ جمهور قائل به حجیت و احناف قائل به عدم حجیت این 
 آن قائالن به حجیت مفهوم مخالف، شروطی برای عمل بهالبته ) همان( مفاهیم هستند

 .شود اند که برای رعایت اختصار از نقل آنها خودداری می بیان کرده
 کالم در آنچه کالم در محل نطق بر آن داللت کند، منطوق و آنچهطور خالصه  هب

های مذکور در استنباط  داللت. ، مفهوم استداشته باشدغیرمحل نطق بر آن داللت 
 و احکام زیادی از این طریق از آیات دان احکام فقهی از قصص قرآن تأثیر ملموسی داشته

 .ندشو یهایی از آنان در ادامه بیان م آیند که نمونه دست می هقصص ب

                                                                                                                                                                        
 .مفهوم شرط آن است که حکم، معلق بر شرط شده باشد، و در صورت انتفای شرط، حکم نیز از بین برود. 1
 اسـت ثابـت باشـد و در صـورت فقـدان        ی موضوعی که دارای وصـف خاصـ       مفهوم وصف آن است که حکم، برای      . 2

 .وصف، حکم نیز از بین برود
 و در نتیجه از آنجا به بعد اثـرات خـود    شدهای، حکم در انتهای معینی متوقف مفهوم غایت آن است که در قضیه   . 3

 .را از دست بدهد
مفهوم لقب یعنی نفـی حکـم از افـرادی کـه در             .  شود  مراد از لقب در اصول، هر چیزی است که مورد حکم واقع            .4

 .گیرند عموم لقب قرار نمی
 . بیان شده باشد و برای بیشتر از آن صادق نباشدی مفهوم عدد آن است که حکمی برای عدد خاص.5
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  موانع و ایرادات استنباط احکام فقهی از قصص قرآن.4
بررسی و ، ایراداتی که بر استنباط احکام از قصص قرآن وارد شده، در این مبحث تبیین

 .شوند میتحلیل 
 
 ه بودن آیات قصص متشاب.1. 4

رود، در  شمار می ه از مباحث مشترك میان اصول فقه و علوم قرآنی باحکام و تشابه کهبحث 
عنوان   اهمیت مخصوصش در منطق اجتهاد بهدلیل ابتدا از قرآن نشأت گرفت، سپس به

در امکان و یافتن . شدبرانگیز و دخیل در فهم و استنباط حکم، نقد و بررسی   بحثیموضوع
د محکم و متشابه، میان دانشمندان علم اصول بحثی نیست، اختالف در حدود و وجو

عمران، آیات را به دو گروه   آلۀ هفتم سورۀآی. پیرامون بحث یا مصادیق آیات و روایات است
شده   بیانمواردرو، مقصود از محکم و متشابه در اینجا  ده؛ از اینکرمحکم و متشابه تقسیم 

عنوان عامل آزمایش معرفی  الکتاب و آیات متشابه به عنوان ام ت محکم بهآیا. استدر این آیه 
آیات قرآن از قسمتی : در این آیه بیان شده که قرآن مشتمل بر دو گونه آیات است. اند شده

 حال مقصود از احکام و تشابه چیست؟.  هستند متشابههامحکم و قسمتی از آن
دانند و فقط   و تفسیر متشابه را نمیام، معناکثر دانشمندان برآنند که راسخان در عل

دانند؛ زیرا   فوق واجب میۀرا در آی» اللّه «ۀداند، و وقف بر لفظ جالل خداوند آن را می
.  استکردهجویی متصف  خداوند پیروان متشابه را بد معرفی و آنان را به انحراف و فتنه

دانند و محل وقف در  ه را می و تفسیر متشابابرخی نیز برآنند که راسخان در علم معن
لْمِ«آیه را  عِ ونَ فِي الْ خُ اسِ دانند که خداوند بندگانش را به   و بعید میاند تعیین کرده» الرَّ

سیوطی در اإلتقان در . کدامشان نتوانند آن را بدانند د که هیچ کنچیزهایی مخاطب
 : ه گونه استطور کلی متشابه بر س به: بندی متشابه چنین آورده است  تقسیمزمینۀ

ة االرض و:  راهی برای آگاهی از آن نیست؛ مانند.1  راه برای .2 ؛...وقت قیامت، خروج دابّ
 بین آن دو است که .3 ؛الفاظ غریب و احکام بغرنج: شناخت آن وجود دارد؛ مانند

است که مورد همین . خواهد بود و از دیگران مخفی شناسند میراسخان در علم آن را 
خدایا او را در : به آن اشاره شده که )رض(عباس  به ابن) ص(یامبر اکرم در فرمایش پ

 بر اساس این )18 :2 ج ،1407سیوطی، ( دین فقیه گردان و تأویل را به او بیاموز
لْمِ«و وصل آن به » هللا«بندی، وقف بر  تقسیم عِ ونَ فِي الْ خُ اسِ هر دو جایز است، و بر » الرَّ

 .جهی از صحت داردحسب تفصیل یادشده هر کدام و
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 و با اندک نددر تفسیر محکم و متشابه اقوال متعددی وجود دارد که اغلب متداخل
 آیات محکم آیاتی است که .1: عبارتند ازترین آنها  ؛ مهمدارند افتراق امکانتفاوتی 

 آیات منسوخه .2؛ دار بیان حالل و حرام و اوامر و نواهی هستند و بقیه متشابهاتند عهده
 که مورد نسخ قرار هستندآیات محکم، آیاتی . هاتند و آیات ناسخه محکماتمتشاب

  ۀ سور23  ۀ انعام و آیۀ سور151  ۀ حکم از احکام که در آی17 از ند عبارتها و آناند نگرفته
 یمابقاالحکام محکمات قرآن و  آیات. 3 ؛به آنها اشاره شده است) اسرائیل بنی(اسراء 

.  و متشابه خالف آن استپذیر باشد کم آن است که معنایش تعقل مح.4؛ متشابهاتند
ض و وعده و ی آیات فرات محکما.5 ؛مانند شمار نمازها و اختصاص روزه به ماه رمضان

 ثواب ۀ محکم امری است که بر آن وعد.6هستند؛ ها و امثال  وعید است و متشابه قصه
 و متشابه نقیض آن اشدواضح ب محکم آن است که معنایش .7؛ یا عقاب داده شده است

پذیرد و متشابه آن است  عبارتی محکم آن است که تنها یک وجه تأویل را می است؛ به
شده، یا به ظهور یا   محکم آن است که مراد از آن دانسته.8 ؛پذیرد که وجوه مختلف می

 بر ماننداست، به تأویل و متشابه آن است که خداوند علم آن را به خود اختصاص داده 
 محکمات آیاتی .9 ؛ها  اوایل سورهۀپا شدن ساعت قیامت، خروج دجّال و حروف مقطع

 ؛ )ع( موسی ۀ مانند قص،لفاظش تکرار نشده و مقابل آن متشابه استااست که 
ها نازل  از سوره یبعضهستند که در اوایل  یا  متشابهات عبارت از حروف مقطعه.10

اند و غیر آنها، آیات  عهط، محکمات حروف مقیقول دیگر بر نا ب. محکماتندبقیهاند و  شده
خودی خود، معنایش مستقل است ولی متشابه مستقل نیست و  محکم به .11 ؛دمتشابهن

 صفات ۀ که دربار هستند آیات متشابهات، آیاتی.12؛ باید به غیرخودش برگردانده شود
احوال و اهوال روز قیامت و  متشابهات آیات مربوط به .13؛ خداوند متعال آمده است

 تقسیم آیات بر محکم و متشابه مختص به آیات قصص است؛ آیاتى که .14؛ آخرت است
محکمات، و آن دسته از ، صورت روشن، تبیین شده در آن اخبار پیامبران و امتهایشان به

های متعدد، الفاظ و محتواى آن در مورد سرگذشت پیامبران  آیات که با تکرار در سوره
عبارت دیگر محکمات، آیات مربوط به قصص انبیا و  به. ، متشابهاتند استمشتبه شده

 :2 ج ،تا بیزرکشی، ( های پیشین و متشابهات، ابهامات وارده در این آیات هستند امت
 ج ،تا بی به بعد؛ طباطبایی، 163 :3 ج ،1367؛ رشیدرضا، 10 :2 ج ؛ سیوطی، همان،79
 .)239 :2ج  ،1415؛ طبرسی، 42ـ31 :3

 آن است که فقط آیات محکم در استنباط ۀتفکیک آیات به محکم و متشابه الزم
توان از آنها   نمیشده است،احکام کاربرد دارند و از آنجا که تبعیت از متشابهات سرزنش 
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بر اساس اکثر تقسیمات فوق که آیات محکم را حالل وحرام، .  بهره گرفتزمینهدر این 
ض، مقترن با وعده و وعید، غیرمکرر، یات ناسخه، آیات احکام، حدود، فرااوامر و نواهی، آی

. گیرند دهند، آیات قصص در گروه آیات متشابه قرار می قرار می... صفات خداوند متعال و
 همخوانی ندارد و نیز )ترین آنها هدایت بود که یکی از مهم(این نظر با اهداف قرآن 

داند، درست نیست؛ زیرا  ه را مختص آیات قصص میبندی اخیر که محکم و متشاب تقسیم
 یبراهایی که قرآن  از ویژگی ییکعالوه  هبر این اختصاص وجود ندارد، ب یدلیلهیچ 

متشابه  یپیرومحکم هدایت و در  یپیرومحکم و متشابه ذکر کرده این است که در 
است و این خاصیت با آیات قصص تطبیق ندارد؛ زیرا مختص  یخواه یلتأوو  یجوی فتنه

نیست که در  یهای قصهآنها نیست، بلکه در غیرقصص نیز وجود دارد و نیز مخصوص 
مانند آیات (د نکن يماى را نقل  هم که یک بار قصه یآیات، بلکه در اند قرآن تکرار شده

 . نیز جریان دارد)خلیفه در زمین مربوط به جعل و قرار دادن
 

 ن تردید در مشروعیت بعضی از آیات برای پیشینیا.2. 4
مـواردی از قـصص کـه از آنهـا احکـام      بـودن   شـرعی  شـریعت و  شبهه وارد شده که  این

 بـسیار جـدی اسـت؛ زیـرا معلـوم           ۀاستنباط شده، در عهد خودشان مورد تردید و مناقش        
کـار، دلیـل    دادن   بـوده و انجـام       پـذیرفتنی  عـصر    نیست این اعمال از سـوی پیـامبر آن        

؟ خیـر یـا  است عنوان یک حکم الهی ثابت تلقی شده  پذیرفتن آن از سوی پیامبر زمان به  
 کهف که بـرای جـواز و صـحت وکالـت بـه آن        ۀ سور 19 ۀآیمعلوم نیست   عنوان نمونه    به

بودنـد تـا   ، اصالً حکم شرعی باشد، زیرا اصحاب کهف صاحب شـریعت ن  استاستناد شده 
 .)70 :2 ج ،1373 سیوری،( فعل آنان بر مبنای شریعت و حکمی الهی باشد

های پیشین نقل  الزم نیست آنچه را که قرآن از امت: در پاسخ به این ایراد باید گفت
کند، در زمان خودش احکام دینی وشرعی باشد، حتی اگر عمل عرفی و روش  می

ذکر  قرآن با.  کافی استکند، تلویحی تأیید طور ن آن را نقل و بهآعقالیی باشد و قر
 اصول انسانی و عدالت اجتماعی و تبیین راه و رسم زندگی و ۀها، در پی اشاع داستان

معنا ندارد قرآن از کاری یاد و روشی را بازگو .  الگو و سرمشق برای مسلمانان استۀارائ
اگر قصص . م نقد و رد کندتوانسته آن را ه  برای آنکه می،کند، اما با آن موافق نباشد

قرآن بر اساس واقعیت و بر اساس تنظیم اصول اخالقی و انسانی است، باید تمام 
ای  بدون تردید، ذکر قصص در قرآن مقدمه.  باشدشدنی استناد های آن حجت و نکته

 رو معنا ندارد عملی را ازاین.  بشر استۀبرای استخراج قانون کلی شناخت و ساخت آیند
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اگر قرآن بهترین قصه را بیان . رضایتش نیست، با سکوت خود تأیید کندکه مورد 
، برای )93: الکهف( دهد ها خبرهای صدق و حق می و با بیان قصه) 3: یوسف(کند  می

افزون بر اینکه در . کنندگیری  این است که مسلمانان به آثار و اخبار آن نظر و آنها را پی
آمیز یا تهدیدکننده، موضع خود را   با عبارات تشویقها، قرآن بخش زیادی از این داستان

های گذشته   قصاص، گرچه دستوری مربوط به امتۀعنوان نمونه در آی ، بهدهد مینشان 
 کسانی که از حکم خدا سرپیچی کنند از ستمکارانند و کند است، قرآن تصریح می

 :1380 یازی،ا(کند  این سخن تأکید میبر ها  طور کلی و ناظر به تمامی ملت هب
سِ «: )373ـ370 سَ بِالنَّفْ فْ نَّ النَّ یهَا أَ هِمْ فِ لَیْ مَا أنزَلَ اللّهُ ... وَکَتَبْنَا عَ حْکُم بِ ن لَّمْ یَ مَ وَ

ونَ مُ الظَّالِمُ وْلَئِکَ هُ أُ  .)45: المائده(» فَ
 داللت شدنی با توجه به مطالب مطروحه باید گفت اگر قصص قرآن، بر عملی استناد

طور صریح تأیید نشده باشند یا تأیید و تثبیت  هرچند از سوی پیامبران گذشته بکنند، ه
 فرقی  وعنوان حکم معین امضا شده و حجت است آنها را ندانیم، برای امت اسالمی به

بودن آنها ثابت شود یا خیر؛ هرچند که صحت استناد به آیات  شریعتکه کند  نمی
 .دارد که بحث آن گذشتنیاز بانی خاص خود قصص برای استنباط احکام، به اصول و م

 
  عدم حجیت شرایع پیشین.3. 4

رو، شـرایع پیـشین بایـد بـرای امـت            اغلب قصص قرآن، خبر از پیشینیان هستند؛ از این        
ـ          .کـار گرفـت   هاسالمی حجت باشند تا بتوان قصص آنان را در راستای اسـتنباط احکـام ب

ص قـرآن در راسـتای اسـتنباط احکـام، عـدم       استناد به قـص ۀیکی از ایرادات عمده دربار  
حجیت شرایع پیشین است؛ یعنی بر فرض ثبوت مـشروعیت احکـام در شـرایع پیـشین،           

» شرع من قبلنا  «داشتن آن برای امت اسالمی ثابت نشده و احکام شرایع پیشین             شرعیت
 .االتّباع نیستند برای مسلمانان الزم

ع پیشین برای امت ی حجیت احکام شرااختالف دردر پاسخ به این ایراد باید گفت 
 و موضوعیت ندارد؛ زیرا مخالفان حجیت، رسد مینظر  اسالمی، عمدتاً اختالفی لفظی به

و با هستند ل به تداوم احکام ئع پیشین در قرآن و سنت قایصرفاً بنا به ورود احکام شرا
ه آنها عمل شمارند، ب ع پیشین مییتوجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرا

گفته در عمل  ع پیشین باشند؛ چنانکه موافقان نیز به احکام پیشیکنند؛ نه آنکه شرا می
البته اختالف در . ع پیشین برای امت اسالمییپایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرا
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حجیت یا عدم حجیت شرایع پیشین تنها در آن مواردی است که از طریق قرآن و 
اما موارد منقول در . اند ت اسالمی نقل شدهملیل بر نسخ یا ثبوت در حق ا بدون د،سنت
اند، به اتفاق تمام علمای اسالمی برای مسلمانان  های خودشان که تحریف شده کتاب

؛ ابوزهره، 34: 1358؛ شیرازی، 100 :2 ج ،1372سرخسی، ( االتّباع نیستند حجت و الزم
: ؛ الشوری123: ؛ النحل90: األنعام: برای نمونه( کریمبر اساس آیاتی از قرآن  .)242: تا بی
های  ، جوهره و ماهیت شرایع آسمانی یکی است و پیامبران همه حلقه)44: ؛ المائده13

رو، احکام شرایع پیشین برای امت اسالمی حجت و قابل  متصل یک سلسله هستند؛ از این
 . سرچشمه استپیروی است و شریعت اسالم متخذ از شرایع مزبور و از یک

ع ی، در موارد زیادی برای استنباط حکم، به احکامِ شرا»شرع من قبلنا«مخالفان حجیت 
، ادعای لفظی هااند که این استناد  استناد کردهـ عنوان دلیل مستقل نه مؤید بهـ  پیشین

 :بارتند ازع هاهایی از این استناد نمونه. کنند بودن اختالف بین مخالفان و موافقان را تأیید می
بر روایتی به وی نسبت   امام شافعی که قول به عدم حجیت شرایع پیشین بنا)الف

که به احکام (از قصص قرآن بسیار القرآن برای استنباط احکام  داده شده است، در احکام
کند؛ برای نمونه، برای اصل جواز و حلیت   استفاده می)استمربوط ع پیشینیان یشرا

لِینَوَإِ«قرعه به آیات  سَ رْ نَ الْمُ سَ لَمِ ونُ ونِ. نَّ یُ حُ مَشْ لْکِ الْ بَقَ إِلَى الْفُ نْ . إِذْ أَ انَ مِ مَ فَکَ فَسَاهَ
ضِینَ حَ لُ «و ) 141ـ139: الصافات(» الْمُدْ کْفُ مْ یَ هُ یُّ هُمْ أَ مَ الَ ون أَقْ لْقُ هِمْ إِذْ یُ یْ مَا کُنتَ لَدَ وَ

یَمَ رْ همچنین برای جواز ) 502: 1410 عی،شاف( کرده استاستناد ) 44: عمران آل(» مَ
رْتَ « قصص ۀ سور26 ۀاجاره به آی جَ أْ نِ اسْتَ رَ مَ نَّ خَیْ هُ إِ رْ جِ أْ تِ اسْتَ بَ ا یَا أَ اهُمَ حْدَ تْ إِ قَالَ
مِینُ أَ وِيُّ الْ  .)283 همان،( جوید ک میستم» الْقَ

ع پیشین برای استنباط حکم یهای مربوط به شرا بن حنبل نیز از گزاره  احمد)ب
ا « از آیات وی. کند استفاده می هَ مُنَّ رِ صْ وا لَیَ قْسَمُ جَنَّةِ إِذْ أَ حَابَ الْ نَا أَصْ وْ لَ نَاهُمْ کَمَا بَ وْ لَ نَّا بَ إِ
حِینَ صْبِ ونَ.مُ تَثْنُ ا یَسْ ونَ.  وَلَ مْ نَائِمُ هُ بِّکَ وَ ن رَّ فٌ مِّ ا طَائِ هَ لَیْ یمِ. َفطَافَ عَ رِ تْ کَالصَّ حَ أَصْبَ . فَ

بِ صْ وا مُ نَادَ کند که فرار از زکات موجب اسقاط آن  استدالل می) 20ـ17: القلم(» حِینَفَتَ
 .)327: 11 ج ،1405، قدامه ابن( شود نمی

های   کیاهرّاسی از فقهای شافعیه، در موارد زیادی برای استنباط احکام از گزاره)ج
از که یکی ( کهف ۀ سور19 ۀ وی از آی.گیرد مربوط به احکام شرایع پیشین کمک می

 )کند  خود را با تردید، یک روز یا نیم روز توصیف میۀ سال300اصحاب کهف خواب 
 کند که اگر کالم با تردید و با اتکای به ذهن گفته شود، دروغ نیست استدالل می

 .)225 :1 ج ،1405 کیاهرّاسی،(
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ترین علمای شیعه برای استنباط احکام در موارد مختلفی به   راوندی از قدیمی)د
 19 ۀ در کتاب وکالت به آیکند؛ مثالً قرآن مربوط به شرایع پیشینیان تمسک میقصص 

 .)388 :1 ج ،1405، راوندی(جسته است ک س کهف، تمۀسور
گونه آیات برای استنباط حکم استناد کرده،   یکی دیگر از فقهای شیعه که به این)  ه

بیان   قلمۀ سور20 تا 17 با استناد به آیات تذکرةالفقهاءحلی است؛ برای نمونه در 
 بلکه این عمل عذاب الهی را نیز ،شود کند که فرار از زکات موجب اسقاط آن نمی می
سیوری، ( چنین استناداتی را در کنزالعرفان .)238 :6 ج ،1414 حلی،( دنبال دارد به

 :14 ج ،1416اردبیلی، مقدس ( و مجمع الفائدة و البرهان )73 و 62 و 11 :2 ج ،1373
 .دکرتوان مشاهده  نیز می) 490
 

  عدم جریان اصل عدم نسخ.4. 4
در بعضی : های قرآن مطرح شده چنین است به قصه اشکال دیگری که در صحت استناد

، اما  استشدهتصریح ها بیان برخی از احکام آمده و به حجیت و اعتبار آنها  از این قصه
توان اصل  و در این زمینه نمیشدن آنها نداریم  نسبت به بعضی از احکام، علم به نسخ

عدم نسخ را جاری کرد؛ زیرا اصل عدم نسخ در حقیقت استصحاب جریان حکم پیشین 
که اقتضای دوام آن احکام را  خواهد بودصورتی قابل تمسک  است و حکم پیشین در

و ) ص(که با بعثت پیامبر اکرم  حالی شریعت اسالمی داشته باشیم، در حتی در عهد
عبارت دیگر، نسخ در  به .دشو جدید، اقتضای شریعت گذشته منتفی میآمدن شریعت 

معنای  معنای رفع و اعالن پایان وقت حکم قبلی است، چون نسخ به احکام شرعی به
. دشوبرداشتن حکم ثابت نیست که موجب بدای مستحیل در حق خداوند متعال مطرح 

بخواهیم اصل عدم نسخ را جاری تا (دانیم نسخ شده یا نشده  نمی رو، در جایی که ازاین
ای هست که تا زمان شریعت  گونه در حقیقت شک داریم که آیا آن حکم پیشین به) کنیم

 نیست؟ شک در احکام شرایع سابق و شک در نسخ آنها، شک در چنیناسالم ادامه یابد یا 
احکام دانیم ظرفیت  شدن تکلیف گذشته نسبت به آیندگان است، با اینکه از اول نمی ثابت

رو، ما از اول  از این. خیر را دارد یا )حتی در شریعت محمدی( استمرار ۀشرایع پیشین، زمین
شک در تکلیف داریم، نه شک در بقای تکلیف و چون چنین است، ثبوت این حکم معلوم 

کند؛ نسخ در   اصل عدم نسخ در اینجا جریان پیدا نمیپس. نیست تا نسخی مطرح باشد
آن حکم برداشته شده یا که بدهیم و بعد شک کنیم احتمال  حکم را جایی است که دوام
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، اما )شک در نسخ داشته باشیم) ص(مانند آنکه ما در احکام شریعت محمدی (نشده است 
ای مطرح نیست؛ یعنی دوام احکام پیشین مسلم نیست تا شک  ئله چنین مسدر اینجا اصالً
 .)380ـ378: 1380، ایازی( در نسخ کنیم

 : توان در دو مورد بیان کرد سخ به این ایراد را میپا
بودن شرایع پیشین به   جاری شدن اصل عدم نسخ در جایی است که حجت)الف

، طریق موثق نیست و علم  استکه آنچه از کتب پیامبران سابق رسیده باشداین دلیل 
ده و این کم، شک در اثبات آن داریم؛ پس برای ما ثابت نش اجمالی به تحریف یا دست

دانیم آن احکام،  رو، نمی این از. های آسمانی است له نسبت به حجیت اصل کتابئمس
احکام الهی باشند، اما نسبت به آنچه قرآن خبر داده و مربوط به شرایع پیشین و انبیای 

 ج ،1407سمرقندی، ( سلف است، احتمال عدم ثبوت وحجیتش منتسب به قرآن است
شود، مگر مواردی  ع پیشین و قابل دوام بودن آنها ثابت میت شراییاصل حجو  )686 :2

پس طبعاً اگر شک داریم، شک در رافع است، نه شک . که یقین به نسخ آنها داریم
ها، استصحاب عدم نسخ در موردی جاری  رو، بر اساس تمام نظریه از این. درمقتضی

 :2 ج ،همان( شود که شک در مقتضی داشته باشیم و اینجا شک در رافع است نمی
 .)136ـ134 :1 ج ،1417، غزالی؛ 685

و دلیل بر خالف است  نسخ کلی تمام احکام دینی پیامبران پیشین منظور نبوده )ب
 حج، بوده و اسالم  وگمان بسیاری از احکام شرایع پیشین مانند نماز، زکات بی. داریم

اسرائیل بوده و اسالم آن را  آنها را نسخ نکرده و همچنین مانند احکام قصاص که در بنی
ی و خاص ادعای اجماع شده که یعالوه در نسخ جز ه ب.)45: المائده( نفی نکرده است

نسخ، بر خالف اصل و قاعده است و تا به نسخ اطمینان حاصل نشود، حکم قبلی ثابت 
 .)52 :3 ج ،1352مظفر، ( است
 

  آیات قصصنبودنِ  حکم بیانِ در مقامِ.5. 4
 وارد شده که بسیاری از این ای شده از آیات قصص چنین شبهه ام استنباطدر مورد احک

 یا اصالً آیات دارندتوان گفت داللت بر مدعا ن ، بلکه میخالی نیستنداستنادها از ضعف 
مذکور در مقام بیان حکم نیستند تا امکان تمسک به عموم و اطالق آنها وجود داشته 

ی و با ادوات مخصوص و یصورت انشا  لفظ به است کهشدنی باشد؛ زیرا کالمی تمسک
داشته باشد یا طبق مقدمات حکمت در مقام بیان داللت وضع لغوی معین، بر عموم 
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 آن حادثه حداکثر توصیف ۀکند و در دایر ای را نقل می که قرآن واقعه باشد، در حالی
توان  امی نمیگونه از اشخاص یا افعال دارد و از چنین مدلول و پی آمیز یا مذمت ستایش

 .)382: 1380ایازی، ( به حکمی دست پیدا کرد
صورت صریح  هداللت کالم بر حکم، همیشه ب: چنین پاسخ دادتوان  میشبهه  به این

توان احکام فقهی  از مدلوالت تضمنی و التزامی و مفهومی آیات نیز می بلکه ،نیست
از ظاهر کالم یا مفهوم معتبر رو، اگر احکام مستنبط از آیات قصص،  از این. استنباط کرد

 و در حجیت آنها استهای معتبر و بر اساس قواعد عربی باشد، قابل استناد  یا داللت
صورت، در داللت احکام مزبور، همانند احکام  ای وجود ندارد، در غیر این شک و شبهه

  تفاوتی میان زمینه و در ایناست این بحث و شبهه مطرح ،مستنبط از غیر آیات قصص
 . آیات قصص و سایر آیات متصور نیست

 
  عدم نیاز به آیات قصص در استنباط احکام.6. 4

ای   بر استنباط احکام از آیات قصص این است که بخش گستردهشده  واردهایاز دیگر ایراد
 ۀ؛ چون استفاده و استناد به ادلاند های حکمی از قصص، خالی از فایده و نتیجه از برداشت

اطالقات ادله ممکن است، بلکه حتی توضیح بعضی از احکام در  مات ودیگر، مثل عمو
 مشروعیت برایبرای نمونه، . رسد سنت آمده و نوبت به این نوع استفاده از قصص نمی

و بسیاری از نویسندگان آیات احکام، این است  قصص استناد شده 27  و26اجاره به آیات 
اند؛ حال آنکه کافی است به خود عمومات  نستهدو آیه را از آیات احکام مشروعیت اجاره دا

عُقُودِ«: ادله وْفُواْ بِالْ  اند و مانند آن استناد کنند؛ چنانکه فقها تمسک کرده) 1: المائده(» .أَ
، یا برای مشروع بودن سبق و رمایه )145 :،9 ج ،1405؛ قرطبی، 81 :1 ج ،1407صالح، (

؛ درصورتی که )73 :2 ج ،1373، سیوری(  یوسف استناد شده استۀ سور17 ۀبه آی
خَیْلِ«: عموماتی مانند مِن رِّبَاطِ الْ ن قُوَّةٍ وَ عْتُم مِّ داللت ) 60: األنفال(» .وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّااسْتَطَ

ها،  دارند بر اینکه مسلمانان باید همواره خود را مجهز و آماده کنند و طبعاً یکی از آمادگی
نوعی در   دیگری وجود دارد که بهۀدر این زمینه ادل. هاست مهارت در مسابقات و تیراندازی

 .ندکن نیاز می  و فقیه را از تمسک به قصص بیشدنی هستند استنادله ئحکم مس
 :دشو پاسخ به این ایراد در چهار مورد بیان می

 برخی از نکات مسلم فقهی تنها از آیات قصص استفاده شده، مانند قصاص )الف
  که از احکام و شرایع پیشین است، یا آنچه در صحت سبق و رمایه)45: المائده( دندان
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 ، ضمان)27: همان(  عملۀ، صحت اجار)26: القصص(  انسانۀ، صحت اجار)17: یوسف(
خواهی  ، قدرت)63: ؛ األنبیاء76: همان( ، جواز توریه برای حفظ مصلحت)72: یوسف(

 و چندین موضوع )55: وسفی( برای احقاق حق و جواز تعریف از خود در موارد خاص
 .دنشو همگی از قصص قرآن استفاده می دیگر،معتنابه 

ای  داشته باشند، اما اگر آیهداللت  ممکن است بعضی از عمومات قرآن بر حکمی )ب
رو  این از. است بهترله ئمس طور مستقیم به موضوع خاص اشاره کند، از داللت عام بر به

 .د و داللتشان نسبت به عمومات آشکارتر استبرخی از آیات قصص چنین وضعی دارن
 جدیدی افزون بر داللت عمومات بیان ۀ حتی به فرض اینکه قصص قرآن نکت)ج
 روشنگر داللت عام و حداقل مؤید داللت آنها باشند یا خصوصیات شایدکنند،  نمی

وْالً«: عنوان نمونه این آیه ه؛ بکنندبیشتری از حکم را روشن  هُ قَ ولَا لَ ن فَقُ ) 44: طه(» .اًلَّیِّ
 با ۀ با فرعون، بر وجوب وفق و مدارا در مواجهۀمناسبت توصیه به موسی در مواجه به

 در حق پیامبر ی دیگرۀدارد، اما کالم خداوند متعال در آیداللت قدرتمندان و زورگویان 
واْ مِ«: فرماید که می) ص(اکرم  ضُّ نفَ بِ الَ لْ لِیظَ الْقَ وْ کُنتَ َفظا غَ وْلِکَوَلَ : عمران آل(» نْ حَ
داللت دارد بر اینکه اصوالً خشونت و تندی و برخورد متکبرانه، مانع تأثیر و نفوذ ) 159
د؛ چه در قدرتمندان و چه در مردم، در نتیجه لزوم رفق و مدارا شو های الهی می پیام

احبان له در مورد سالطین و صئکند و این مس سوی خدا را اثبات می برای دعوت مردم به
ای از حکم را روشن  همین دلیل هر یک از این دو آیه جنبه قدرت بیشتر است؛ به

رو، آیات قصص افزون بر اینکه خود  از این. گیرند کند، با اینکه مؤید یکدیگر قرار می می
 یا تخصیص و کنند میداللت مستقیمی بر احکام دارند، گاه احکام دیگری را روشن 

 .)386ـ384 :1380ایازی، ( کنند از حکم کلی را بیان میزنند یا فرعی  تقیید می
توان به ایراد مزبور پاسخ داد و آن  دلیل عقلی می های مذکور به  عالوه بر پاسخ)د

 داشته باشند؛ داللت هر کدام بر حکم ی داللت متعددی، بر حکم واحدۀاینکه اگر ادل
 .مورد نظر، دلیل بر بطالن سایر ادله نیست

 
 تصاص بعضی از آیات قصص به افعال و وظایف پیامبران اخ.7. 4

ایراد دیگری که بر استنباط احکام از آیات قصص مطرح شده این است که مواردی از 
 از اموری شایدفرض، شرعی بودن آنها ثابت شود،   و اگر بهنداین قصص از افعال پیامبران

 و مترتب بر شرایط و یص خاۀای در حادث باشند که از وظایف خاص پیامبران یا قضیه
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 در پس. معلوماتی باشند، مانند علم پیامبر به واقعه یا شرایط اضطراری و عوامل دیگر
برای ( چنین مواردی قیاس پیامبر با دیگران و قیاس علمش با علم دیگران جایز نیست

و مرد صالح ) ع( موسی ۀ برای نمونه در قص)508: 1375اردبیلی، مقدس : ـ نمونه؛ نک
 )80 و 74: الکهف( کشد  سالمت ایمانی پدر و مادرش میدلیل ، که نوجوان را به)رخض(

 با .)79 و 71: الکهف( کند  آن سوراخ میۀیا کشتی را برای جلوگیری از تصرف غاصبان
 را تعمیم داد و این عمل را نازل بر حکم اتیین دستورچنتوان  این آیات، نمی استفاده از

ن حکومتی گرفت تا پیش از تحقق جرم، فردی را یا مسئوالکلی و دستوری برای مردم 
 .رسانند یا در اموال مردم رأساً تصرف کنندببه قتل 

که اگر در جایی احتمال داده شود که  در این استدالل اشکال واضحی وجود دارد
 در آیاتی که ه خارجیه است، استدالل بر آیه جایز نیست؛ چنانکۀای خاص و قضی لهئمس

و این امر به آیات است ای مطرح بوده  کنند، چنین شبهه ریح حکمی را بیان میطور ص هب
های قرآن خصوصیت و  از سوی دیگر باید گفت که در تمام قصه. ندارداختصاص قصص 

د، شو ای، حکمی بیان می الی بیان قصه هو اگر در الباست شرایط معین حکمفرما نبوده 
 و چنین حکمی را همانند سایر آیات احکام رداین حکم به مورد معین اختصاص ندا

عبارت دیگر، به عموم لفظ  توان بر سایر افراد با وجود شرایط موجود تسری داد؛ به می
 توبه خطاب ۀ سور84 ۀعنوان نمونه خداوند در آی به. شود، نه به خصوص سبب توجه می

دٍ مِّنْ«: فرماید می) ص(به پیامبر اکرم  حَ لَى أَ لِّ عَ صَ بَدوَالَ تُ مْ اًهُم مَّاتَ أَ هُ نَّ هِ إِ رِ لَىَ قَبْ مْ عَ قُ تَ  وَالَ
ونَ مْ فَاسِقُ هُ واْ وَ مَاتُ هِ وَ ولِ سُ واْ بِاللّهِ وَرَ رُ هِ «: اما تعلیل ذیل آیه» .کَفَ ولِ سُ واْ بِاللّهِ وَرَ رُ هُمْ کَفَ نَّ إِ

ونَ هُمْ فَاسِقُ واْ وَ مَاتُ  .)389 :1380 ایازی،( کند  حکم را بیان میۀکلی است و فلسف» وَ
 

 شده از استنباطات احکام فقهی از قصص قرآن  ارائههای استنادۀ نمون.5
 مذاهب، فقها، ۀکه ائمشوند  بیان و بررسی میهایی از احکامی  در این مبحث نمونه

عبارت دیگر،   به.اند االحکام از قصص قرآن استخراج کرده مفسران و نویسندگان آیات
ه قصص قرآن در استنباط احکام فقهی، در این مبحث دستاوردهای جواز صحت استناد ب

 . خواهند شدذکر
 
  یگانگی ملت کفر.1. 5

را از هر گونه سازش با یهود و نصارى ) ص( زیر، پیامبر اکرم ۀ شریفۀخداوند متعال در آی
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 ،دهد که یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد اطالع میو به ایشان است برحذر داشته 
ن «: ودی یا نصرانی شویمگر اینکه یه ضَوَلَ رْ الَ  یتَ ودُ وَ هُ نکَ الْیَ صَارَعَ تَّ یالنَّ عَ  یحَ تَّبِ تَ

هُمْ لَّتَ   این آیه داللت دارد بر اینکه تمام اقسام کفر، ملت واحدی است.)120: البقره(» مِ
  .)410 :1 ج ،1405؛ کیاهرّاسی، 371 :1 ج ،1405؛ آلوسی، 94 :2 ج ،1405قرطبی، (

 شریفه چنین است که خداوند متعال آنان را منسوب به ۀوجه استدالل به این آی
هُمْ«: د و فرمودکرملت واحد  تَ لَّ با منطوق خودش به طریق مذکور رو لفظ  ؛ از این»مِ

مطابقی داللت دارد بر اینکه تمام اقسام کفر، ملت واحدی است، اما این کالم برای هدف 
رو، داللتش بر  که یهود و نصاری را راضی گرداند؛ از اینوارد شده است ز فعلی بیزاری ا
های متفاوتی   ملت،اند کفر در جواب کسانی که گفته.  از طریق عبارت نص استااین معن

 و استشود داللت این لفظ بر ملت واحد صحیح نیست، زیرا مفرد مضاف  است، گفته می
؛ چنانکه وقتی باشد هرچند که لفظ واحد است،ثرت  مراد از آن کپسیابد،  تعمیم می
گوید از علما علمشان را گرفتم و حدیث آنان را شنیدم، علوم و احادیث آنان  کسی می
 .)43و  42: 1429حمزه، ( مراد است

 

 بودنِ اشاره  کالمۀمنزل به. 2. 5
بر این  یا نشانه یاتقاضآنگاه که بشارت فرزند به زکریا داده شد، وی از خداوند متعال 

 ۀمشاهد یتقاضاچنانکه ابراهیم خلیل (کند، تا قلبش سرشار از اطمینان شود   یمبشارت 
 خداوند متعال در جواب )دکر هر چه بیشتر قلبش یافتن آرامش  یبرا معاد ۀصحن
گویی  می تو این است که سه روز با مردم سخن نۀای زکریا نشان: فرماید می) ع(زکریا

تُکَ «: که در این مدت تندرست و دارای طبیعت صحیح هستی اشاره، در حالی مگر با آیَ
زًا مْ امٍ إِالَّ رَ یَّ ثَةَ أَ الَ مَ النَّاسَ ثَ لِّ   .)41: عمران آل(» أَالَّ تُکَ

و چون خداوند متعال، برای زکریا، اشاره را است  فوق تفسیر به اشاره شده ۀرمز در آی
جای کالم  طور مطلق به هشود که اشاره ب  بیان قرار داد، ثابت میۀوسیلجای کالم،  به

قرطبی، ( که اشاره، قائم مقام کالم است داللت دارد  مذکور بر اینۀرو، آی از این. نشیند می
؛ 179 :4 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 361ـ360 :1 ج ،تا بی؛ الزمخشری، 81 :4 ج ،1405

حجر، رمز از کالم استثنا شده است؛ پس این امر بر  بنا بر قول ابن .)337 :2 ج ،تا بیکثیر،  ابن
 .)144 :12 ج ،تا بیحجر،  ابن( شود که حکمِ کالم در مورد رمز نیز جاری می داللت دارد این

این آیه دلیلی است بر اینکه اشاره : نگارد این دیدگاه چنین میبر قرطبی در تأکید 
عنوان نمونه وی به  هب. روایات زیادی نیز موجود استشود و این امر در  جانشین کالم می
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خدا : از او پرسید) ص(کند، آنگاه که پیامبر اکرم  روایتی در مورد سوداء اشاره می
او را : سپس پیامبر به موالی سوداء فرمود. سوی آسمان اشاره کرد هکجاست؟ و او با سر ب

اسالم را با اشاره پذیرفت و ) ص(رو، پیامبر اکرم  از این. آزاد کن؛ چرا که مؤمن است
 آن ۀواسط  که اصل دینداری یعنی محافظ خون و مال بوده و انسان بهـ حکم به ایمان

 داد؛ چنانکه اگر کسی ایمان را به ـ یابد  و از جهنم رهایی میشود میمستحق بهشت 
ن پس ضروری است که اشاره در سایر امور دی. شود  چنین حکمی صادر می،زبان آورد

 .)143 :2 ج ،1405قرطبی، (  فقهاستۀنیز مؤثر باشد و این قول هم
 

  مشروعیت قرعه. 3. 5
عمران،   آلۀبرای جواز قرعه به آیاتی از قصص استناد شده است؛ از جمله در مورد قص

ا «: نزاع کردند، چنین آمده است) مریم(آنگاه که در مورد سرپرستی دختر عمران  مَ وَ
مْ إِ هِ یْ یَمَکُنتَ لَدَ رْ لُ مَ هُمْ یَکْفُ یُّ مْ أَ هُ مَ الَ ون أَقْ لْقُ  وجه استناد به این آیه .)44: عمران آل(» ذْ یُ

 ـ بیان قرآن بدون انکار و مشارکت یکی از پیامبران: برای مشروعیت قرعه چنین است
 ج ،1405قرطبی، ( داردداللت  و عدم ناسخ در شریعت اسالم، بر جواز قرعه ـ )ع(زکریا 

 ج ،1412کثیر،  ؛ ابن183 :4 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 362 :1 ج ،تا بی الزمخشری، ؛86 :4
 .)273 :1 ج ،1392العربی،  ؛ ابن356 :2

: و انداختن او به دریا بر جواز قرعه استناد شده است) ع( یونس ۀ قصدرهمچنین 
ضِینَ« حَ مُدْ نْ الْ مَ فَکَانَ مِ حل  یبراشود که   یم از این آیه برداشت .)141:الصافات(» فَسَاهَ

رسد و هیچ   يمبست کامل  که کار به بن یهنگاممشکل و یا در هنگام مشاجره و نزاع و 
جمعی ( استمداد جست» قرعه«توان از   یم ،شود  ینمدادن به نزاع دیده   پایان یبرا یراه

  .)545 :2تا، ج   بیاز نویسندگان،
 

 فرزند بر دخترزاده اطالق اسم .4. 5
برخالف آنچه در جاهلیت مرسوم بود که (شود  گفته مى» ابن«در حقیقت به پسران دختر نیز 

و از : فرماید  انعام میۀخداوند متعال در سور. )دانستند تنها فرزندان پسر را فرزند خود مى
و عیسی و ، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی )ع(نسل نوح 

 پاداش ۀالیاس را هدایت نمودیم و چنانکه اینان را پاداش دادیم، نیکوکاران را که شایست
وَمِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ «: دهیم هستند نیز پاداش می

 .)85ـ84: األنعام(» ى وَعِیسَى وَإِلْیَاسَوَزَکَرِیَّا وَیَحْیَ. وَکَذَلِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ
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 کسی که ۀدربار» ولد«تحت نام » البنت ابن«که این آیه بر دخول است گفته شده 
ولدش وقف  ؛ 32 :7 ج ،1405قرطبی، ( .، داللت داردکندچیزی را بر ولد و ولدِ

این آیه وجه استدالل به ) 172 :7 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 79 :3 ج ،1404 الجوزی، ابن
را  )ع(  این است که خداوند متعال، عیسی،بر اثبات دخول دخترزاده تحت عنوان فرزند

ندارد و از طرف  از فرزندان ابراهیم و اسماعیل خوانده است، با وجود اینکه عیسی پدری
در نسل نوح یا ابراهیم ممکن ) ع( عیسی  کردنداخل. شود مادر به ابراهیم منتسب می

رو  رسد؛ از این  ولدش باشد که از طریق مادر خویش به نوح می مگر اینکه،نیست
 و اگر کسی چیزی را بر فرزند و فرزند استصحیح » ولد«عنوان  هب» البنت ولد«نامگذاری 

 .)57: 1429حمزه، ( فرزندش وقف کند، فرزند دختر نیز در آن داخل است
وَ «: فرماید  آنان حرام است میکه ازدواج با یزنان بارۀ نساء درۀ سور23 آیۀهمچنین 
بْنائِکُمْ لُ أَ الئِ له مسلّم است که همسران پسرها و ئاسالم این مس یفقهاو در میان » .حَ

جمعی (هستند  بر شخص حرام و مشمول این آیه ،یپسرباشند و چه  یدخترها، چه  نوه
 .)589 :2 ج ،تا بیاز نویسندگان، 

 

  و ضمانت مشروعیت جعاله.5. 5
یمٌ«: ۀکه آیاست گفته شده  هِ زَعِ نَاْ بِ عِیرٍ وَأَ لُ بَ هِ حِمْ ن جَاء بِ لِکِ وَلِمَ اعَ الْمَ وَ قِدُ صُ واْ نَفْ » قَالُ

 :9 ج ،1405قرطبی، ( ، بر جواز جعاله و نیز بر جواز ضمانت داللت دارد)72 :یوسف(
؛ فخر 257ـ256 :3 ج ،تا  بی؛ جصاص،1096ـ1095 :3 ج ،1392العربی،  ؛ ابن233ـ232

؛ 13:13 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 485 :2 ج ،1412کثیر،  ؛ ابن149 :5 ج ،تا بیرازي، 
 بر مجهول ـ  یک بار شتر از طعامـ ؛ زیرا تعلیق عوض معلوم)350 :1 ج ،تا بیکثیر،  ابن

 و نیز منادی، کفیل و ضامن شود محسوب می، جعاله استکه همان عمل احضار سارق 
 تحویل یک بار شتر برای کسی است که سارق را بیاورد و این حقیقت ضمان مال است

 .)72: 1429حمزه، (
 را  ، جعاله ، جز حنفیان  سنت  و اهل)187 :35 ج ،1365نجفي، (  شیعه فقهای

   سبب  این اند، به  دانسته  فاسد و نامشروعۀ اجار  را نوعی  جعاله حنفیان. دانند  می مشروع
   شرایط ۀ از جمل که(  عامل» قبولِ«رو   و از این  است  عامل نامعین  گاهی ر جعاله د که

 نتواند کار   عامل  وجود دارد که  هم  احتمال این.  پذیر نیست  تحقق ) عقد است تشکیل
رَری  مجهول  امری  به  اجرت  دهد، در نتیجه مورد نظر را انجام   گیرد که  می  تعلق  و غَ

 را از   فراریۀ برد  را که اند، کسی  را نپذیرفته  جعاله حنفیانهرچند .  ر است قما نوعی
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: 1429القدوری، ( اند  دانسته  اجرت  موالیش بازگرداند، مستحق مسیر سه روز یا بیشتر به
 ، مالکیه)401:همان(  از دیدگاه فقهای حنفیهزبور، مۀعالوه، با توجه به آی هب .)453

  و نظر قدیم شافعیه)73 :7 ج ،1405قدامه،  ابن( ، حنابله)208 :9 ج ،1995قرافی، (
، ضمانت چیزی که هنوز ثابت نشده، جایز است؛ زیرا ضرورت )244 :4 ج ،1412نووی، (

 پادشاه قبل از اینکه انجام ۀ مزبور، در مقابل یافتن پیمانۀطلبد و در آی و نیاز آن را می
 .شود، یک بارِ شتر گندم ضمانت شده است

 

  حرمت غنا و موسیقی.6. 5
آیاتی در قرآن کریم برای حرمت غنا و موسیقی وجود دارد که اینک به تناسب موضوع، 

برای نمونه آنگاه که ابلیس درخواست مهلت . ندشو مواردی از آیات قصص تبیین می
توانی فرزندان آدم را با  تا می: د، خداوند ضمن اعطای مهلت خطاب به او فرمودکر

سوی خود و عمل و طاعت خودت و برخالف طاعت  هادان و جاهل بگردان و بصدایت ن
زْ  «:سوی طاعت خودت بخوان هخدا دعوت کن و با سوارگان و پیادگانت آنان را ب زِ اسْتَفْ وَ

هِم لَیْ بْ عَ لِ جْ تِکَ وَأَ وْ صَ مْ بِ هُ تَ مِنْ عْ َتطَ نِ اسْ معنای تحریک  به» استقزاز «ۀ واژ.)64:اإلسراء(» مَ
معنای قطع و بریدن چیزی  گیختن است؛ تحریکی سریع و ساده، ولی در اصل بهو بران

 بریدن کسی از حق و دلیل است و استعمال این واژه در معنای تحریک و برانگیختن به
 .)183 :12 ج ،تا بیجمعی از نویسندگان، ( سوی باطل است کشاندن او به

که همان آواز موسیقی است »غنا«به صوت،  بعضی از مفسران ۀدر این آیه به گفت
چون صوت (مزامیر و موسیقی و لهو غنا و ساز و آواز دوری از رو،  از این. تفسیر شده است
 واجب و )شود محسوب میسوی گناه  ه تحریک مکلفان بۀ و وسیلاستو آوای شیطان 

  مذکور بر حرمت مزامیر و موسیقی و لهو داللت داردۀپس آی. استعمالشان حرام است
؛ 58 :5 ج ،1404الجوزی،  ؛ ابن111 :15 ج ،1405آلوسی،  ؛290 :10 ج ،1405 بی،قرط(

؛ 81 :1 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 1217 :3 ج ،1392العربی،  ؛ ابن416 :5 ج ،تا بیفخر رازي، 
  .)184 :12 ج ،تا بی؛ جمعی از نویسندگان، 499 :6 ج ،تا بی طوسی،

ن «:  لقمانۀ ششم سورۀ دیگری که بر حرمت موسیقی ارئه شده، آیۀآی نَ النَّاسِ مَ مِ وَ
لْمٍ رِ عِ غَیْ هِ بِ ن سَبِیلِ اللَّ لَّ عَ ضِ یثِ لِیُ حَدِ وَ الْ هْ رِي لَ قرطبی در خصوص این آیه . است» یَشْتَ

ای که خداوند و  یعنی هر سخن بیهوده: قول درست این است که گفته شود: گوید می
  آن هستندۀقی و شرک نیز از جملاز شنیدن آن نهی کرده باشند؛ موسی) ص(رسولش 

 .)41 و 39 :21 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 51 :14 ج ،1405قرطبی، (
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هرچند که لفظ آیه : وجه استدالل به این آیه برای حرمت غنا و موسیقی چنین است
کند، اما از  دارد که هر کالم بازدارنده از راه خدا را استعمال میداللت بر مذمت شخصی 

 ۀت هرگونه از این سخنان و حرام بودن مؤکد آن داللت دارد با قرینم مذطریق اقتضا، بر
هِینٌ«: فرماید تهدید که می ابٌ مُّ هُمْ عَذَ ولَئِکَ لَ  بر ، سبب نزولۀطور خاص به قرین هو ب» أُ

: کند که گفت مسعود روایت می حرمت موسیقی داللت دارد، حاکم در المستدرک از ابن
 کلبی و .)411 :2 ج ،تا بیحاکم نیشابوری، ( یقی استسوگند به خدا که همان موس

در مورد نضر بن حارث وارد شده است، زیرا : اند  سبب نزول این آیه گفتهۀمقاتل دربار
خرید و برای قریش روایت و بازگو  رفت و اخبارشان را می برای بازرگانی به فارس می

کند و   را برای شما حکایت می عاد و ثمودۀهمانا محمد، قص: گفت  و به آنان میکرد می
آمد و  میاین اخبار بر قریش خوش .  را1ه رستم و اسفندیار و اخبار اکاسرۀمن قص

 .)287 :1408 واحدی،(شد  او نازل ۀکردند، پس این آیه دربار استماع قرآن را ترک می
: ـ برای نمونه؛ نک(  جمعهۀ سور11 ۀبرای حرمت موسیقی به آیات دیگری از جمله آی

 . نیز استناد شده است)129 :24 ج ،تا بی؛ جمعی از نویسندگان، 277 و 274 :19 ،تا بیی، یباطباط
 

  مشروعیت وکالت.7. 5
  است؛ اما در اینجاشدنی مشروعیت وکالت و جایز بودن آن با کتاب، سنت و اجماع اثبات

 .ندشو  مشروعیت وکالت بیان میمستندتعدادی از آیات قصص 
 بیدارشدن از خواب معروف و تردید در مدت آن، متوجه کاری اصحاب کهف پس از

یکی از شما باید با این پول نقره به :  و چنین گفتندندتر یعنی نیاز به آب و غذا شد مهم
مْ « : و نزد شما بیاوردکندترین طعام را انتخاب   و پاکیزهبرودشهر  کُ وَرِقِ م بِ کُ حَدَ وا أَ عَثُ فَابْ

ینَ مَدِ هِ إِلَى الْ ین آیه عالوه بر جواز وکالت، بر جواز خوردن رفقا و ا .)19: الکهف(» ةِهَذِ
. اختالط آنان در طعام، هر چند بعضی از بعضی دیگر بیشتر تناول کنند نیز داللت دارد

عنوان وکیل  هین نحو است که اصحاب کهف یکی را به اوجه استدالل بر جواز وکالت ب
دلیل تصمیمی است که  ردن رفقا با همدیگر بهخرید فرستادند، اما داللت بر جواز خو

 :3 ج ،1392العربی،  ؛ ابن377ـ376 :10 ج ،1405قرطبی، ( آنان بر این کار داشتند
 ج ،1412کثیر،  ؛ ابن142 :15 ج ،1405 کیاهرّاسی،؛ 474 :5 ج ،تا بی؛ فخر رازي، 1228

 .)314 :3 ج ،تا بی؛ جصاص، 126 :3
                                                                                                                                                                        

 .، جمع کسری، لقب پادشاهان ساسانی استهاکاسر. 1
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 ۀ یازدهم سورۀ، آیشود مطرح می مشروعیت وکالت  جواز ودربارۀ دیگری که ۀآی
لَ بِکُمْ«: سجده وْتِ الَّذِي وُکِّ لَکُ الْمَ م مَّ اکُ وَفَّ لْ یَتَ ؛ 94 :14 ج ،1405قرطبی، . (است» قُ

 ،1405 کیاهرّاسی، ؛1501ـ1500 :3 ج ،1392العربی،  ؛ ابن560 :6 ج ،تا بیفخر رازي، 
به این : فرماید می) ص(ل خطاب به پیامبر اکرم در این آیه، خداوند متعا. )61 :21ج 

 مرگی که بر گرفتن جانتان ۀمشرکان بگوی که عمر شما با ستاندن جانتان توسط فرشت
؛ زیرا مبتنی است بر دارد مناقشه جایاین استدالل . شود گمارده شده است، گرفته می

شود و  رعی مؤول میف شرعی از آنچه به اجرای امر تقدیرگرای الهی یا شینامگذاری وظا
مْ«این تعلق به لفظ  لَ بِکُ صحیح نیست؛ زیرا اشاره دارد به اینکه از آنان غافل » وُکِّ

  تأخیری در کار نیست، زیرا کاری جز این ندارد،شود و هر زمان که اجلشان فرارسد نمی
 .)212: 1429، حمزه(

توان   می،ه است مشروعیت وکالت به آنها استناد شددربارۀاز دیگر آیات قصص که 
 .  یوسف را نام بردۀ سور93 و 55 ۀآی

 
  مشروعیت اجاره.8. 5
رًا«:  کهفۀ سور77 ۀآی جْ هِ أَ لَیْ تَ عَ خَذْ تَ لَاتَّ وْ شِئْ  . استدلیلی بر صحت اجاره» .قَالَ لَ

 و با داشتندد، با اینکه آنان بخل کرعمل خضر را که دیوار را مجانی تعمیر ) ع(موسی 
از پذیرایی آنان امتناع ورزیده بودند، توبیخ کرد و به او پیشنهاد گرفتن وجود استطاعت، 

 قرطبی،(دارد داللت این پیشنهاد، بر صحت اجاره به طریق مفهوم مخالف . اجرت داد
 :16 ج ،1405 آلوسی،؛ 134 :2 ج ،تا بی و 98 :3 ج ،1412کثیر،  ؛ ابن32 :11 ج ،1405

 :8 ج ،تا بیحجر،  ؛ ابن505 :5 ج ،تا بی رازي، ؛ فخر186 :11 ج ،1405کیاهرّاسی،  ؛7
 .)530  :21  ج ،1405؛ بحرانی، 389  :7  ج ،1414؛ ماوردی، 262

:  است زخرفۀ سور32 ۀن استناد شده آیه آاز دیگر آیاتی که برای صحت اجاره ب
هُمْ فِ« یشَتَ عِ م مَّ هُ یْنَ نَا بَ نُ قَسَمْ حْ بِّکَ نَ حْمَةَ رَ ونَ رَ قْسِمُ هُمْ یَ مْ أَ هُ ضَ عْ نَا بَ عْ رَفَ یَا وَ نْ حَیَاةِ الدُّ ي الْ

یّ رِ خْ ضًا سُ عْ هُم بَ ضُ عْ ذَ بَ خِ یَتَّ جَاتٍ لِ ضٍ دَرَ عْ وْقَ بَ ونَاًفَ عُ جْمَ ا یَ رٌ مِّمَّ بِّکَ خَیْ تُ رَ حْمَ گفته  .» وَ رَ
از معایش خلق  ییکبر اساس این آیه، خداوند، به ما پیام داده است که اجاره،  شده که
ها و دیگر حاالت مردم تفاوت ایجاد  ها و اراده را او با حکمت خود، بین همتاست؛ زی

 یبر این اساس، هر انسان. مردم قرار داد یزندگتأمین  یبرا یا فرمود و این تفاوت را پایه
 استخدام درآوردتواند، به   ینمداند یا   ینمکه خود  یکار یبرا را یتواند انسان دیگر  یم
 .)144  :13  ج ،تا  بیحرعاملی،(
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 :3 ج ،1365فاضل جواد، : ـ کنبرای نمونه؛ (  قصصۀ سور27ـ 26برخی نیز به آیات 
اشاره ) ع(توسط شعیب ) ع( که به استخدام موسی )730 :4  ج ،1405؛ الزحیلی، 90 

نین از تقاضاى ساحران همچ .اند دارد، بر مشروعیت اجاره در امت اسالمی استناد کرده
 اعراف و نیز پیشنهاد به ۀ سور114  و  113براى دریافت اجرت از فرعون در آیات 

 کهف، اجاره و نیز ۀ سور94 ۀذوالقرنین برای ساختن سد در برابر دریافت اجرت در آی
 .شود کار استنباط میدادن گرفتن اجرت در برابر انجام 

 
  جواز تأدیب و تنبیه بدنی زن.9. 5

ثْ«:  صۀ سور44 ۀبا توجه به آی حْنَ لَا تَ هِ وَ رِب بِّ ثًا فَاضْ غْ خُذْ بِیَدِكَ ضِ توان گفت که   می،»وَ
 قرطبی،(  داده است اذنـ  تأدیببرای البته ـ خداوند بر تنبیه زوجه از جانب شوهرش

 .)109ـ108 :23 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 566 :3 ج ،تا بی؛ جصاص، 213 :15 ج ،1405
 سوگند یاد ،علت تخلفی که از همسرش در مدت بیماری سر زده بود به) ع(وب صبور یا

گونه  ینه ا، بندد که صد ضربه به او بزند، خداوند متعال، به او اجازه داد به سوگندش وفا ککر
طور قطع از آن  ه اگر چنین سوگندی ممنوع بود، ب.که همسرش را بزند تا سوگندش نشکند

پس جواز زدن در حق ایوب از طریق اقتضا و در . شد  بر او الزم میمنع و شکستن سوگند
 تأدیب برای منظور بهرو، زدن همسر  د؛ از اینشو حق دیگران از طریق مفهوم موافق ثابت می

البته در شریعت اسالم نیز مؤید این عمل وجود . رود شمار می هدیگران غیر از ایوب نیز جایز ب
 مفسران و فقهایی که موافق زدن .)34: النساء(صوصیت ندارد دارد که شأن نزول آن نیز خ

اند و قیودی  دادهفتوا بودن آن   و به مالیماند زن توسط شوهرش هستند، آن را تأدیب دانسته
برای نمونه؛ ( اند نماندن اثر قرار داده جا هن، عدمِ شکستنِ عضو و نیز ب شدآلود مانند عدمِ خون

 .)87 :10 ج ،تا بی؛ فخر رازي، 504 :1 ج ،1412کثیر،  ابن: ـ نک
 

 های شرعی  مشروعیت حیله.10 .5
های شرعی نیز   ص، عالوه بر جواز تنبیه بدنی زن، بر مشروعیت حیلهۀ سور44 ۀآی

 ،1392العربی،  ؛ ابن565: 3 ج ،تا بی؛ جصاص، 213 :15 ج ،1405قرطبی، ( داللت دارد
؛ 301 :4 ج ،1415یض کاشانی، ؛ ف833 :3 ج ،1372؛ شریف الهیجی، 1652 :4ج 

ر،   پس .)95 :5 ج ،1387؛ طوسي، 311 :3 ج ،1408؛ گنابادی، 289 :5 ج ،1407شُبَّ
د که دیگری را صد ضربه بزند، و او را با صد شاخه یا مانند آن کراگر کسی سوگند یاد 

طور خصوص از طریق مفهوم  هده است و این آیه بکریک مرتبه زد، به سوگندش وفا 
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 ق در حق مسلمانان نیز ثابت است و در شریعت اسالمی نیز مؤید آن وارد شده استمواف
گیری شده است که تنها   از داستان سویدبن حنظله چنین نتیجه)134: 1429حمزه، (

طوسی، ( هدف از آن نیز رسیدن به مباح باشد که خود مباح باشد ورواست ای  آن حیله
بن حجر نیز با من بود و از مکه به  لی که وائلدر حا: گوید سوید می) 95 :5 ج ،1387

بر [ دشمنان وائل در پی او آمدند و در این میان کسی حاضر نبود ،رفتیم مدینه می
سوگند یاد کند، اما من سوگند خوردم که او برادر من است و دشمن ] نسبت این مرد

راست : مبر نیز فرمودبازگفت و پیا) ص(سوید این ماجرا را به پیامبر . نیز او را واگذاشت
 .)همان(گفتی؛ مسلمان برادر مسلمان است 
.  انبیاستۀ سور63 ۀهای شرعی به آن استناد شده، آی از دیگر آیاتی که بر جواز حیله

ها را شکست و تبر را بر دوش بت بزرگ گذاشت، در پاسخ  بت) ع(پس از آنکه ابراهیم 
لْ «: ای، چنین گفت  ما چنین کردهآیا تو با خدایان: پرستان که از او پرسیدند بت قَالَ بَ

ونَ وا یَنطِقُ ن کَانُ مْ إِ وهُ أَلُ ا فَاسْ مْ هَذَ هُ هُ کَبِیرُ لَ عَ کردن  قطعه قطعه) ع(ابراهیم ) 63: األنبیاء(» فَ
های مورد  ها را به بت بزرگ نسبت داد و با این روش قصد داشت عجز و ناتوانی بت بت

 رفع ۀدر نحو.  هدایت آنان را فراهم آوردۀد و زمینپرستش مشرکان را به آنان بنمایان
باید گفت که پاسخ ایشان، از باب توریه و یکی از مصادیق ) ع(اتهام کذب از ابراهیم 

های شرعی با  رو، به اعتقاد برخی از فقها توسل به حیله از این.  شرعی بوده استۀحیل
 .)213 :2 ج ،1410، ؛ طبرسیهمانطوسی، ( .استناد به داستان مذکور جایز است

 

  وجوب نیت در عبادات.11 .5
لَاةَ «:  بینهۀ پنجم سورۀآی وا الصَّ قِیمُ یُ اء وَ نَفَ ینَ حُ هُ الدِّ صِینَ لَ لِ خْ هَ مُ وا اللَّ عْبُدُ وا إِلَّا لِیَ رُ مِ مَا أُ وَ

قَیِّمَةِ ینُ الْ لِکَ دِ وا الزَّکَاةَ وَذَ تُ یُؤْ  ،1405بی، قرط( بر وجوب نیت در عبادات داللت دارد» وَ
العربی،  ؛ ابن452 :8 ج ،تا بی؛ فخر رازی، 170: 30 ج ،1405کیاهرّاسی، ؛ 144 :20ج 

درکنار فعل » مخلصین «ۀ قرار گرفتن واژ.)716 :3 ج ،تا بی؛ جصاص، 1970: 4 ج ،1392
شود فعل   میسببای است که  اخالص، همان اراده. مشعر بر وجوب اخالص است» أمروا«

 ـ سوی خدا  میل فعل بهـ د یکتا میل کند و قصد متعلق به این میلفقط به سمت خداون
 حصری که ۀصیغ. پس اخالص در عمل جز از طریق نیت ممکن نیست. همان نیت است

به به نیست و غیرمأمورٌ شریفه آمده مقتضی این است که آنچه نیت نشده، مأمورٌۀدر آی
صد خدا و غیر او را بکند، فعلی را عبارتی، هر کس با عبادتش ق عبادت نخواهد بود؛ به
شود؛ بلکه  اش بری نمی این فعل ذمهدادن به نیست و با انجام انجام داده که مأمورٌ
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از جمله فقهایی که در اثبات وجوب . به، همان اخالص عبادت، فقط برای خداستمأمورٌ
 و) 86 :3 ج ،1372سرخسي، ( توان سرخسی می اند، نیت به این آیه استناد کرده

 ،1415شربیني،  خطیب( از فقهای احناف؛ شربینی) 27 :1 ج ،تا بینجیم،  ابن( نجیم ابن
 :2 ج ،1398مغربی، ( از شوافع؛ مغربی) 374 :1 ج ،1412نووی، (و نووی ) 129 :1ج 

 :1 ج ،1405قدامه،  ابن( قدامه از مالکیه؛ ابن) 241 :1 ج ،1994قرافی، ( و قرافی) 532
و ) 33: 1411حلی، ( از حنابله؛ حلی) 166 :1 ج ،1413تیمیه،  ناب( تیمیه و ابن) 222

 :3 ج ،تا بیصنعاني، ( زیدی امامیه؛ صنعانی از) 151 :9 ج ،1365نجفی، ( جواهر صاحب
طفیش، ا(طفیش اباضیه مذهب او  )76 :1 ج ،1983حزم،  ابن( حزم ظاهری ، ابن)118

 .را نام برد) 3269: تا بی
مَا أُ«رجوع ضمیر در  ن، شاید این سؤال را در ذهن ایجاد کند ابه کفار ومشرک» مِرُواو َ

شود؟  ن و اهل کتاب ثابت است، در مورد مسلمانان چگونه ثابت میاکه آیه در مورد مشرک
ینُ الْقَیِّمَة«عبارت : پاسخ به این سؤال چنین است معنای دین مستقیم، معتدل  به» وَذَلِکَ دِ

همچنین به اصل . هستندملزم ها به پیروی از آن  نسانپس تمامی ا. خواهد بودو صحیح 
،  استهرچند این احکام برای اهل کتاب ثابت شده: عدم نسخ استناد شده و آن اینکه

.  مکلفان در جمیع اعصار صادق استۀرو در مورد هم دلیل قطعی بر نسخ آن نداریم؛ از این
 مستفاد از آیه، ۀبه قاعدصاحب عناوین چند پاسخ دیگر از جمله استصحاب لزوم عمل 

 جصاص در .) و بعد380 :1 ج ،1417حسینی مراغی، ( به این سؤال داده است... عرف و
گرداندن دین برای خدا جز به قصد خدا و پرهیز  خالص :گوید می مزبور چنین ۀتفسیر آی

وط  غیر او نیست و اختالفی بین مسلمانان وجود ندارد در اینکه ایجاد نیت از شرۀاز اراد
توان   از آنچه ذکر شد می.)243 :1 ج ،تا بیجصاص، ( نماز، زکات، حج و کفارات است

این آیه به طریق اقتضا بر وجوب اخالص، و از طریق تضمن در حق اهل نتیجه گرفت که 
 .کتاب و در حق ما به طریق مفهوم موافق بر وجوب نیت داللت دارد

 
 گیری نتیجه

 :نتایج تحقیق به شرح ذیل است
جانبه و  ، همهیبا توجه به این حقیقت که تفقه درك و دریافت و شناخت کل. 1

 نیازهاى واقعى ۀهم یِپاسخگوچگونه زیستن است و قرآن  یبرا، یوحعمیق شریعت و 
 ۀ گسترۀ، باید بنا را بر امکان توسعهاست  انسانی معنوـ ی سعادت مادۀبشر و دربردارند

 و برآن گذاشتکارگیری اکثر آیات در استنباط احکام  هعبارتی ب  قرآن و بهاحکام فقهی
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االحکام  آیات  فراتر از آیات و موضوعاتی است که تاکنونقرآن،شد که گسترۀ تشریعیات 
پس الزم است با نگاهی نو به استنباط احکام در قرآن پرداخت و از . اند  شدهنامگذاری

 .بهره برددر این زمینه قادی، اخالقی، امثال و قصص وجوه مختلف آن مانند مباحث اعت
 یها امت از ینشیگز است یتیروا ست،ین حوادث و عیوقا ذکر تنها قرآن قصص. 2

 یبرا پس،. است رفته توقع ینیمع هدف و شده دنبال یخاص منظور آن، از که نیشیپ
 به فقط ف،یعض اتیروا و اتیلیاسرائ به توجه بدون دیبا قرآن، قصص اهداف به دنیرس

 بر افزون گر،ید عبارت به. کرد هیتک )است آمده آن در قصه که( یخیتار طیشرا و قرآن
 احکام عیتشر  یعنیقرآن یاصل هدف به د،شو روشن قصه یدارا ۀسور هدفِ دیبا نکهیا

 میکر قرآن از یرگذاریتأث و میعظ بخش که قرآن قصص رایز داشت؛ نظر دیبا هم
 . رندیگ نمی قرار بودن یعیتشر یمبنا و قاعده از خارج هستند،

 یتبع احکام بر داللتشان و کنند ینم انیب را یحکم حیصر طور هب قرآن قصص. 3
 متشابه، و محکم ئلۀمس مانند یضوابط و اصول داشتن نظر در بر عالوه رو نیا از است؛
 ها؛ اللتد اقسام سئلۀم دیبا قرآن قصص از یفقه احکام استنباط در نزول، اسباب و نسخ

 نیا. داشت نظر در زین را مخالف و موافق مفهوم و اشاره و مایا اقتضا، داللت جمله از
 یادیز احکام و اند داشته قرآن قصص از یفقه احکام استنباط در یواضح ریتأث ها داللت

 .ندیآ یم دست هب قصص اتیآ از قیطر نیا از
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