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  33\ تطبیق هرمنوتیک اسفار خمسه با قواعد عام و خاص نزد عالمان مسلمان

 
  

  
  
  

  قواعد عام و خاص نزد عاملان مسلمان با ق هرمنوتيك اسفار مخسهيتطب
  ١علريضا هدائي

  ٢د معارفيجم
  چكيده

گانه است كه به گونه وحياين به بشر منتقل شده          ي كه اسفار مخسه كتايب       اين باورند  يهوديان بر 
تـري از آن      ميـق توان بـه معـاين ع       ز معتقدند كه با برگزيدن چند اصل هرمنوتيكي مي        ين. است

تـرين ايـن اصـول،          معـروف .  فراهم سـاخت   ادست يافت و زمينه را براي كاربرد كامل تر آهن         
نزد عاملان آهنا قواعد خاخام امشائيل است كه مقاله حاضر به حبث تطبيقي آهنا با قواعد مشابه  

  .پردازد مسلمان مي
  .يت ظهوراسفار مخسه، هرمنوتيك، عام و خاص، قياس، حج: هاي كليدي واژه

  
  لهئطرح مس. ١

نـد كـه اسـفار      ا  هاي يهود بـر آن       از خاخام  يبرخ. خاستگاه هرمنوتيك تفسري كتاب مقدس است     
) ع(تثنيه كه نگاشنت آهنا به موسي      هاي پيدايش، خروج، الويان، اعداد، و       مشتمل بر كتاب  ،  مخسه

                                              
 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران .1

 استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران .2
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  )6138 زمستان ( سوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 34

شـده و در متـامي    گانه است كه به گونـه وحيـاين بـه بـشر منتقـل               ي كتايب   ١،شود  نسبت داده مي  
در نتيجه امكان اين وجود دارد كه بـا برگزيـدن اصـويل چنـد از                . هاي خود منسجم است     خبش

تر آن قوانني    تري از آن دست يافت و زمينه را براي كاربرد كامل            قواعد استدالل، به معاين عميق    
آهنـا قواعـد    ترين    اند كه مهم    هاي خمتلف بيان شده     اين اصول هرمنوتيكي به شكل    . فراهم ساخت 
ک از آهنـا  يق هر ين مقاله به ذكر اين قواعد و تطبي در ا٢. است)Rabbi Ishmael(خاخام امشائيل

  .نزد عاملان مسلمان پرداخته شده استآن با قواعد مشابه 
  

  امهيت به فرض مهم استدالل از فرض كم. ٢
 در  ي حکمـ  ،وند است تري از ديدگاه خدا    اي كه داراي امهيت كم      لهئدر برخي موارد در مورد مس     

در ايـن مـوارد     . شـود   اي يافت منـي     تر اشاره  له مهم ئ اما در مورد مس    است؛  كتاب مقدس ذكر شده   
براي . شود   استنباط مي  ،امهيت كه در كتاب مقدس آمده است        له كم ئله مهم از مهان مس    ئحكم مس 

اشد و او را به      كرده ب  ،اگر كسي گناهي را كه مستلزم موت است       «: مثال در سفر تثنيه آمده است     
تواند بـدين معنـا       مياين  ).  ٢٤-٢١/٢٢جا، مهان(»  بدنش در شب بر دار مناند      ،دار كشيده باشي  

جه گرفـت كـه اگـر خداونـد بـه           يتوان نت    لذا مي  ؛برد  باشد كه خداوند از مرگ جنايتكار رنج مي       

                                              
ها   به فلسطینی ) 14-18،  26 و   21،  34(مثال در سفر پیدایش     برای  . دهد که دست کم تمامی آنها از او نیست          قرائن نشان می  برخی   .1

همچنین در سفر تثنیه . اند ی تاریخ پدید آمده بر صفحه) ها پس از موسی     قرن(م  .ق1200 در حالی که آنان در حدود        ؛اشاره شده است  

 سالگی در سرزمین موآب درگذشت و دفن شد و تاکنون قبـر او یافـت نـشده اسـت و در                      120ر  آمده است که موسی د    ) 7-5،  34(

موسـی یـاد    با نام   واضح است که موسی از خویش       ... :اسرائیل را گرد آورد و گفت       گفته شده است که موسی تمام بنی      ) 5،1(همانجا  

 .د سخن بگویدتوان ای که یاد شد، نیز نمی کند و از داستان مرگ خود، به گونه  نمی

 منبـع دسـت اول بـه ایـن امـر      5المعارف جودائیکا بـا ارجـاع بـه     که معتبرترین مرجع در باب یهودیت یعنی دائره     با توجه به این    .2

  :بنگرید به.  با ارجاع به منبع یادشده بازگو کرده ایمصرفاً پرداخته است، این قواعد را

Encyclopedia Judaica, Vol.٨, PP.٧٢-٣٦٦. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  35\ تطبیق هرمنوتیک اسفار خمسه با قواعد عام و خاص نزد عالمان مسلمان

كاران شود، مـسلماً ايـن انزجـار از رخيـنت خـون درسـت               واسطه رخينت خون بدكاران مرتجر مي     
  .تر خواهد بود شيب

 از  –ط بـودن    ي كه به دليل واجد شـرا      ١، آن الوياين  )٢١-٢١/١٦(ز براساس سفر الويان     ين
 ايـن   ، اگـر دچـار عيـب جـسماين شـوند          ، صالحيت خدمت در معبد را دارنـد       -نظر شرط سن  

د، اعـدا (پـنج سـال دارنـد       و   تر از بيـست    بنابراين الوياين كه كم   . دهند  صالحيت را از دست مي    
  . فاقد چنني صالحييت خواهند بود مسلماً،و داراي عيب جسماين هستند) ٢٥-٨/٢٤

. نـام دارد  » قياس اولويـت  «نزد عاملان مسلمان مطرح شده است،       اين قاعده   زمينه  آنچه در   
 و در ايـن خـصوص       ٣داننـد    را حجت مني   ٢ عاملان شيعه برخالف برخي از اهل سنت قياس        البته

بـاب   :با عنوان   ٥٩-٥٤و ٤٣-١/٤٢،  ينيکل: نک(اند    نقل كرده ) ع(يتروايات بسياري از اهل ب    
داننـد   قياس اولويت را حجـت مـي      ؛ اما   )٤٠-١٨/٢٠ حر عاملي،    :زي ن ؛سي و املقائ  يالبدع و الرا  

ي نيست كه در    قياسآن   از نظر آنان قياس اولويت،       ٤.كنند  و بدان عمل مي   ) ٢٠٤-٢/١٩٩مظفر،  (
-١/١٠٧مظفـر، (» فحوي اخلطـاب  «لكه مهان مفهوم موافق و       ب روايات شيعه مذمت شده است؛    

ـ               ) ٣/١٠٦،يوطيز س ين؛  ١١٠  يو در مشار ظواهر است و حجيت ظواهر نيز امـري روشـن و قطع
؛ معرفـت،   ٢٦٧-٢٦٣،  يي؛ خـو  ١١٤،  ٢؛ جبنـوردي،    ٣/١٣٥؛ نـائيين،    ٩١-٣/٨٥عراقي،  (است  
تنـهايي بـراي سـرايت دادن       ضمن بايد توجه داشت كه در اينجا صرف اولويت به           در  ). ٩٤-٧٥

                                              
  . اینان در صورتی می توانستند در معبد خدمت کنند که بیست و پنج سال داشته باشند.رزندان الوی از بنی اسرائیلف .1

قیاس آن است که شخص به منظور استنتاج حکم شرعی برای موردی که تصریحی به حکم شرعی آن نشده است، به مورد  .2

شود و  این امر همان تمثیل منطقی است که صرفا موجب احتمال می.  رجوع کند،دیگری که در مورد آن حکم شرعی وجود دارد

 )2/186مظفر، : نک. (دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد

 . ابطال القیاسابن حزم، : نک.دانند اهل سنت نیز در این مورد همداستان نیستند و بسیاری از آنان قیاس را حجت نمی .3

حر عاملی، : نک(شمرند  دانند و در نتیجه عمل بدان را جایز نمی عام قیاس میاخباریان قیاس اولویت را نیز مشمول حکم  .4

18/25.( 
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  )6138 زمستان ( سوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 36

كه حكم شـرعي     كند در اين     بلكه كالم به وسيله فحواي خطاب ظهور پيدا مي         ؛حكم كايف نيست  
  ).٢/٢٠٢مظفر، (د دارد وجو، كه در علت حكم اويل استنيز در آن چيزي 

ـ  »به پدر و مادرت اف مگو    ؛)٢٣االسراء،  ( فَال َتقُلْ لَُهما أُفٍّ      «سان آيه    بدين ت  كه بر حرم
  به طريق اويل بر حرمـت ناسـزا          ، داللت دارد  -ترين مرحله ابراز انزجاراست    كه كم  -اف گفنت   

  ).٢٥٣؛ قطان،٣/١٠٦، يوطيس(كند  گفنت و زدن داللت مي
  

  كاربرد اصطالحات مشابه در دو منت. ٣
اگر يك واژه در دو عبارت اسفار مخسه وجود داشته باشد كه يكي مهراه با حكم و ديگري بدون 

. رود  حكم است، قانون به كار رفته در عبارت داراي حكم، در آن عبارت ديگر نيز به كـار مـي                   
ک کار، هـم در مـورد قربـاين عيـد           يد زمان وقوع    يبه عنوان ق  » در مومسش « تركيب   براي منونه 

اسـرائيل عيـد فـصح را در مـومسش بـه جـا                بـين : گويـد   آجنا كـه مـي     است؛   فصح به كار رفته   
و هم در مورد قربـاين مهيـشگي كـه هـر روز و از مجلـه روز شـنبه اجنـام                      ) ٩/٢اعداد،  (آورند
 مراقب باشيد تا هديه طعـام       :اسرائيل را امر  فرموده به ايشان بگو         بين: گويد  آجنا كه مي  ؛  گريد  مي

). ٢٨/٢،  مهـان (هاي آتشني عطر خوشـبوي مـن در مـومسش نـزد مـن بگذرانيـد                 مرا از قرباين  
شود و در نتيجـه قربـاين    شنبه را نيز شامل مي» مومسش«كرد كه واژه  توان استناج     سان مي  بدين

 تواند حيت روز شنبه نيز اجنام گريد، هرچند مستلزم كار در شنبه باشد كـه قاعـدتاً                  عيد فصح مي  
  .ممنوع است

قاعده اول بـه وجـود      . است» كنار هم قرار دادن   «و  » مقايسه«هاي    شبيه مهني قاعده قاعده   
توان از آن استنتاج كرد كه هرچه در يك مورد صـادق              كند كه مي    يه اشاره مي  دو قانون در يك آ    

بـا آن مخـري     «:  آمده است  ٣  ،١٦ در سفر تثنيه،     مثالً. است، در مورد ديگر نيز صدق خواهد كرد       
 كه زنـان از اجنـام       گفتين است . » را با آن خبور    ٢، يعين نان مشقت   ١مايه خمور هفت روز نان فطري     

                                              
 .نانی که چاشنی بدان اضافه شده است .1

  .نان بدون چاشنی .2
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  37\ تطبیق هرمنوتیک اسفار خمسه با قواعد عام و خاص نزد عالمان مسلمان

 اما بايد نان مشقت را در     ؛ندا  هايي خاص معاف    در زمان  ،مهچون خوردن نان  ،  ايبدادن احكام اجي  
 زيرا اين دو قانون كه وظيفه خوردن نان مشقت را با ممنوعيـت خـوردن نـان                  ؛عيد فصح خبورند  
 براي زنـان    ،و چون حكمي سليب مهراه دارد     است   در يك تركيب به كار رفته        ،فطري مقايسه كرده  

  .آور است نيز الزام
 و  ١٧مثالً آيات   . قاعده دوم به كنار هم قرار دادن دو قانون در دو آيه جماور هم اشاره دارد               

 هر  ،هركه با حيواين مقاربت كند    . زن جادوگر را زنده مگذار    «: گويند   سفر خروج مي   ٢٢باب  ١٨
گونه كه شخص مقاربت كننده بـا حيـوان بـه            براساس اين قاعده درست مهان    . »آينه كشته شود  

 زيرا اين   ؛ زن جادوگر نيز بايد سنگسار شود      ،شود  ق سنگسار مي  يل حکم خداوند در عهد عت     يدل
  .دو آيه در كنار يكديگر قرار دارند

ـ    : در تطبيق آن با آنچه در علم اصول مطرح اس، بايد گفت            ـ  چنانچـه در ا    يبه طـور کل ن ي
؛ ٢/١٣٨ ،مظفـر (د بدان عمل کرد   ي حجت است و با     مسلماً ،دري کالم شکل گ   ي برا يموارد ظهور 

بايد .  در غري اين صورت دليلي بر حجيت آن وجود ندارد          .)٣/١٣٥؛ نائيين،   ٩١-٣/٨٥عراقي،  
ز آن ظهـوري را كـه در قاعـده       يتوجه داشت كه صرف جماورت و در كنار هم قرار گرفنت دو چ            

  .دهد  شكل مني،ادعا شده است
در تطبيق قاعده   ( ر ادامه مقاله  اي ختصيص دانست كه د      توان گونه   مثال اول اين قاعده را مي     

 و ياد شد    اي قياس است كه در قاعده اول گذشت          دوم و سوم گونه    يها  اما مثال  ؛خواهد آمد ) ٣
  .از ديدگاه عاملان شيعه و  بسياري از عاملان اهل سنت حجيت نداردكه 
  
  استنتاج حکم از يك آيه، استنتاج حکم از دو آيه. ٤

هـر شـخص از   «: آمده اسـت )١٧/١٣(در سفر الويان   است كه   منونه اين قاعده از اين قرار       
 صيد كند، پس خون آن را بريزد و به          ،شود  هر جانور يا مرغي را كه خورده مي       ... ل که ياسرائ بين

ن مجله درست به مهان ترتيب كه رخينت خـون و قربـاين كـردن بـا دسـت                   يدر ا . »خاك بپوشاند 
  . نه با پا؛ با دست باشدگريد، پوشاندن آن با خاك نيز بايد صورت مي
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چون به تاكـستان مهـسايه خـود درآيـي از           «: به بعد آمده است   ) ٢٣/٢٥(يا در سفر تثنيه     
چون به كشتزار مهـسايه     .  اما در ظرف خود هيچ مگذار      ،خواهي به سريي خبور     انگور هرچه مي  

 .» اما داس بـه كـشت مهـسايه خـود مگـذار     ،ها را به دست خود بچني      خود داخل شوي خوشه   
 ين است که حکم اسـتفاده از حمـصوالت در مـورد جاهـا          ي شود ا  ينجا مطرح م  ي که در ا   ايلؤس

 زيرا مالـك تاكـستان   ؛توان از مورد تاكستان به دست آورد        ال را مني  ؤديگر چيست؟ پاسخ اين س    
از مورد كشتزار  ). ١٩/١٠سفرالويان،  (هاي رخيته شده آن را براي فقرا بگذارد           ملزم است خوشه  

 ؛)٢١-١٥/١٧سـفراعداد،   ( بدهـد    ١ زيرا مالك كشتزار ملزم است حلّه      ؛تواند به دست آيد    هم مني 
. توان چيز ديگري به دسـت آورد        اما با در نظر گرفنت هر دو مورد و توجه به مشتركات آهنا مي             

هاي   هاي رخيته شده باشد، زيرا قانون خوشه        تواند خوشه   عامل تعيني كننده در مورد تاكستان مني      
ـ ا. آيد و اختصاصي تاكـستان اسـت        شده در مورد كشتزار به كار مني      رخيته   ن عامـل در مـورد      ي

 زيرا حله در مورد تاكستان كـاربرد نـدارد و خمـصوص كـشتزار               ؛تواند حله باشد    كشتزار نيز مني  
توان از آن استنتاج كرد       عامل مشترك در تاكستان و كشتزار گياه بودن است، در نتيجه مي           . است

هاي خاص هـر مـورد        ور كلي مشخصه  به ط . رود   در مورد متامي گياهان به كار مي       كه اين قانون  
كننـده    ند؛ اين عامل مشترك است كـه تعـيني        ا   زيرا با يكديگر متفاوت    ؛كننده باشند   توانند تعيني   مني
  .است

به طور كلي در نظر داشت که چنانچه لفظـي عـام در كـالم               در تطبيق آن با اصول فقه بايد        
 ٣ العموم كه اصلي لفظـي ة،اصال٢از آن ترديد شود كه دامنه آن حمدود شده است يا نه       بيايد و پس    

 اما اگر در اين ميان خاصي وجود داشته باشد، ؛عمل كردلفظ  است و بايد به عموم   جاري ،است

                                              
1. Hallah. نانی که زنان یهودی به گونه ای خاص می پزند و در مراسم سبت از آن استفاده می شود .  

 ).226؛ قطان،1/142مظفر،: نک(اخراج بعضی از افراد از حکم عام  بدان تخصیص می گویند، یعنی  .2

...  همچون اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله االطالق و؛یابند اصول لفظیه اصولی هستند که هنگام شک در مراد متکلم جریان می .3

 ).28/ 1مظفر، : نک
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در مورد وجه مقـدم داشـنت   ( بايد به خاص عمل كرد ،تر است از آن جهت كه ظهور خاص قوي    
  ).١٤٥-١٤٤القسم الثاين،/٤عراقي، : مل ثبوت نکاظهر بر ظاهر در عا

چنانچـه خـاص    . مبني، واضح و بدون اهبام باشـد      » خاص«ها مهه در صوريت است كه        اين
كند که در هر مورد بايد جداگانه و بـه تفـصيل بررسـي                 پيدا مي  يله صور خمتلف  ئ مس ،جممل باشد 

  ).٥٦٠-١/٥٠٥-٢ عراقي، :زي؛ ن١٥١-١/١٤٧مظفر،: نک(شود 
ترتيـب قـرار   «هر روي مالك مقدم داشنت نزد عاملان مسلمان موارد يـاد شـده اسـت، و      به  

گونه   هيچ ، هرمنوتيك اسفار مخسه آمده    ٥ و ٤ و   ٢ يكه در قاعده ها    چنان،» گرفنت عام و خاص   
  .تر بودن ظهور است  قويتنهامالك تعيني كننده، . كند نقشي در اين امر ايفا مني

تـوان مـدعي       مي .نيز اشاره كرد  » انصراف«توان به مبحث      ده مي در مورد مثال اول اين قاع     
  . ١شود منطبق بر پوشاندن با دست ميتنها از پوشاندن با پا انصراف دارد و » پوشاندن«شد 

دانـست كـه حجيـت آن از نظـر          » تنقيح مناط «اي    توان گونه   مثال دوم اين قاعده را نيز مي      
. داننـد   اي آن را حجـت مـي         عده ،نينجامدفقهي  اس  عاملان مسلمان حمل خالف است و اگر به قي        

 ويل مناسـبات و  ،گذار حكم را به مالك و سبب نـسبت داده  تنقيح مناط در جايي است كه قانون  
اوصاف و حااليت پريامون آن را فرا گرفته است که دخاليت در ثبوت حكم ندارنـد و بـه مهـني                     

د تا حكم مشول و گـستردگي خـود را          ساز  جهت فقيه حكم را از آن حاالت و اوصاف منقح مي          
  ).١٩٩فيض، (پيدا كند و فقيه بتواند در موارد مشابه به آن استناد و از آن استنباط كند

  
  ابتدا عام، سپس ذکر خاص. ٥

عـام از عمـوم سـاقط        هاي خاص بيايد،    اگر يك قانون با الفاظ عام بيان شود و پس از آن مثال            
آمده  )١/٢( در سفر الويان   براي مثال . آن قانون خواهند بود   ها مشمول     شود و تنها مهان مثال      مي

                                              
تحقق یافته و بنا بر نظر برخی » انصراف «، یا اصناف لفظ توجه یابد ولی ذهن به برخی از مصادیق، اگر اطالقی وجود داشته باشد .1

اما حق این است که انصراف در صورتی مانع از تمسک به اطالق می شود که ناشی از ظهور لفظ . مانع از تمسک به اطالق می شود

 .)1/189مظفر،: نک. در آیه وضو به مسح با دست و نه پا» مسح«در مقید باشد، همچون ظهور 
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 ، هرگاه كسي از مشا قرباين نزد خداوند بگذراند        :اسرائيل را خطاب كرده به ايشان بگو        بين«: است
ـ در ا . »پس قرباين خود را از هبامي يعين از گاو يا از گوسفند بگذرانيـد              ن عبـارت گرچـه واژه    ي

شود، اما چون پس از آن مثال خاص گاو يا گوسـفند              انات نيز مي   شامل ديگر حيو   هبامي معموالً 
شوند و قرباين اختصاص به گاو يـا گوسـفند             ساير حيوانات از حتت حكم خارج مي       است،  آمده

  .كند پيدا مي
قاعده كلي در اين خصوص نزد عاملان مسلمان : در تطبيق اين قاعده با اصول فقه بايد گفت

تواند خمصص باشد؛ بـه عبـارت ديگـر     موم ظهور دارد و مورد منيآن است كه عام مهچنان در ع    
توانـد عمـوم      مالك، عام بودن لفظ است و اختصاص دادن آن به برخي موارد در بياين ديگر مني               

 بعمــوم اللفــظ ال خبــصوص ةالعــرب«: کــه مــشهور اســت عــام را از حجيــت بينــدازد و چنــان
  ).٨٢قطان،(»املورد

اسـت   ذكر شده    »يعين«حرف تفسري   ، مورد پس از     رد مثال مذكور  در مو پنهان مناند كه    البته  
  .تواند عموم عام را ختصيص زند كه مي

ـ  نعلـوم قـرآين  مبحث اسباب نـزول     بود که در     دگاه مباحث اصويل  ي از د  ،آنچه گفته شد   ز ي
 گاه ذکر خاص بعـد      رياما در علم تفس   ؛  )١٢٧-١/١١٦،  زرقاين: ل نک يجهت تفص ( است   يجار

. شـود  ي است که با اکتفا به مورد خاص، آن مقصود حاصل من           يارنده معنا و مقصود   از عام دربرد  
با توجـه   ) ٢و١العلق،  (» َخلََق اِْإلْنسانَ ِمْن َعلَقٍ    . اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَّذي َخلَقَ     «ت  ايمثال در آ  براي  

ـ ه خنست خلقت مهه موجودات مد نظر است، اما در آ          يبه حذف مفعول خلق در آ       ريتعـب ه دوم   ي
لـذا  .  به طور خاص به خلقت انسان اشاره دارد کـه نـاظر بـر شـرافت اوسـت                  »َخلََق اِْإلْنسانَ «

ـ    ي خلق مج  ي ا الَّذي َخلَقَ  «: سدي نو ي م يطربس مث خـص   ...  حکمتـه  ي مقتـض  يع املخلوقـات عل
 » ِمـْن َعلَـقٍ    َخلَـَق اِْإلْنـسانَ   : وان فقال ي ابانته عن سائر احل    ي عل هاًي له و تنب   فاًياالنسان بالذکر تشر  

  .)١٠/٧٨١مهو، (
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  ابتدا خاص، سپس عام. ٦
هاي خاص ذكر شوند و در پي آهنا لفـظ             يعين ابتدا مثال   ، به عكس شود   نياگر ترتيب قاعده پيش   

. ماند و ديگر موارد نيز مشمول آن قانون خواهند بـود            عام بيايد، عموم بر حجيت خود باقي مي       
در هر خيانيت از گاو و االغ و گوسـفند و  «: آمده است سفر خروج ٢٢ باب  ٩آيه  در   براي منونه 

 امر هر دو به حضور خدا بـرده شـوند و بـر              ،که كسي به آن ادعا كند       هر چيز كم شده    رخت و 
يعـين  در اينجا چون عـام      . » دو چندان به مهسايه خود رد منايد       ،گناه هر كدام كه خدا حكم كند      

 ،آمـده اسـت   » گاو و االغ و گوسفند و رخت      «يعين  هاي خاص     پس از مثال  » هر چيز كم شده   «
 مشمول ايـن قـانون خواهنـد        ،اند  خورد و در نتيجه حيوانات ديگر هم كه ذكر نشده           ختصيص مني 

  .بود
 از نظر عاملان مسلمان ترتيب قرار ،گونه كه پيش از اين گذشت مهاندر تطبيق گفتين است، 

تر بـودن ظهـور        قوي تنهاگرفنت عام و خاص نقشي در ختصيص يا عدم ختصيص ندارد و مالك،              
  ). ٣ تطبيق قاعده :نک(است 

نشان دهنده تقدم خـاص     تنها  که  است  ه کار رفته     چند از قرآن ب    ايتيز در آ  ين مورد ن  يالبته ا 
 َو ِللُْمْؤِمنَني َيْوَم َيقُـوُم      ىَّ َو ِلواِلدَ  ـىَربََّنا اغِْفْر ل  «ه  يمانند آ .  است ينه امر به خصوص   يبر عام در زم   

م بر پـدر و مـادر او و         يابراه ،يکه در مغفرت خواه   ) ٢٨نوح،  : ز نک ي؛ ن ٤١م،  يابراه(» الِْحساُب
  .ستمنان مقدم شده اؤپدر و مادرش بر م

  
  ابتدا عام، آنگاه خاص، سپس عام. ٧

 از آن خاص و سپس عام آمده باشد، در اين حالت عام نه بر عمـوم خـود                   اگر ابتدا عام و پس    
خورد، بلكه حكم فقط در خصوص آنچه مشابه موارد ذكـر              ختصيص مي  ماند و نه كامالً     باقي مي 
نقـره را بـراي هرچـه دلـت         «: آمده است ) ٢٦،  ١٤( در سفر تثنيه     مثالً. رود   به كار مي   ،شد است 

] عام[و هرچه دلت از تو بطلبد       ] خاص[فند و شراب و مسكرات      از گاو و گوس   ] عام[خواهد    مي
  ».بده
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 امـا  ؛توانند خريـداري شـوند    هاي ذكر شده در آيه مي       در اينجا چيزهايي ديگر غري از مثال      
  .فقط اگر غذا يا نوشيدين مهچون موارد مذكور باشند

 مـسلم نـزد    براسـاس قواعـد  ،گونه كه پيش از اين گذشت      مهانشوم،    در تطبيق يادآور مي   
  .تواند آن را ختصيص بزند ماند و مثال مني عاملان مسلمان در اينجا عام بر عموم خود باقي مي

  
  كاربرد مثال خاص يك قاعده عام در كاركردي تازه. ٨

 تـازه بـه كـار       اي جداگانه در مورد يك كـاركرد كـامالً          وقيت مثال خاص يك قاعده عام به گونه       
 خود كتاب مقدس كه مشخصاً  مگر اين،ايد در آن مثال به كار رود جزئيات قانون عام نب،رود مي

خـون  بايـد   كه    مبين بر اين   ،مثال در سفر الويان قانون عامي وجود دارد       براي  . چنني كرده باشد  
در جايي كه قرباين سوختين     ... اين است قانون قرباين جرم    «: شود  قرباين به اطراف مذبح پاشيده      

در مهان  . )٢،  ٧ (» را نيز ذبح بكنند و خونش را به اطراف مذبح بپاشند            قرباين جرم  ،را ذبح كنند  
كاهن از خون قرباين جرم بگريد و كاهن آن را بر نرمه گوش راست              «: آمده است ) ١٤،  ١٤(سفر

 براسـاس   .»شست پاي راسـت وي مبالـد       كسي كه بايد تطهري شود و برشست دست راست و بر          
 تـازه بـه     اي جداگانه و در مورد كاركردي كامالً         به گونه  اين قاعده، چون مثال خاص قانون عام      

 ؛ در آن اعمال شود    ،يعين پاشيدن خون به اطراف مذبح     ،   نبايد جزئيات قانون عام    ،كار رفته است  
» زيرا قرباين جرم مثل قربـاين گنـاه از آن كـاهن اسـت             «: كند  اما خود كتاب مقدس تصريح مي     

ان اين مورد و ديگر قربانيان جرم وجود نـدارد و قـانون             بنابراين تفاويت مي  ). ١٤/١٣جا،   مهان(
  .عام بايد با جزئياتش به كار رود

در مورد خبش اول اين قاعده از ديدگاه عاملان مـسلمان كـاربرد             شوم،    در تطبيق يادآور مي   
شود كـه عـام از عمـوم           تازه موجب اين مني    اي جداگانه در مورد يك كاركرد كامالً        مثال به گونه  

 عـين ي(» مـصداقيه «آري، اگر شبهه    . ود و در نتيجه بايد قانون عام مهچنان اعمال گردد         ساقط ش 
 نظـر وجـود       در مورد جواز متسك به عام اختالف       ،باشد) كند  مصداقي كه مفهوم بر آن صدق مي      

  . اما مثال مذكور از اين قبيل نيست؛)١/١٥٠مظفر، : نک(دارد 
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 ؛ق ختصيص كتاب با كتاب باشد كه حجيت دارديتواند يكي از مصاد   اما خبش دوم قاعده مي    
؛ قطان،  ١/١٦٢مظفر،  : نک(اي ديگر ختصيص زد     توان با آيه    يعين مسلم است كه عام قرآين را مي       

  .)٥٤-٣/٥٢،يوطي؛ س٢٢٦
  

  اق يا ارجاع بعدي يك عبارتياستنتاج مراد متکلم از س. ٩
افت آن عبارت، يا ارجاع بعدي در       توان از ب     و مراد از يك عبارت را مي       ابراساس اين قاعده معن   

  .مهان عبارت استنتاج كرد
دزدي «: آمده است ) ٢٠/١٥(در سفر خروج     اين است كه     »استنتاج از بافت عبارت   « مثال

 يدزد. زنا مکن . قتل مکن «: ن صورت است  ي است که کامل آن بد     يه ا ي از آ  ن قسميت يا .»مكن
 زيرا دو گناه ديگر اشاره شـده        ؛شاره داشته باشد  ربايي ا   اين دزدي بايد به گناه كبريه آدم       ».مکن

  .اند  هر دو كبريه»قتل مكن، زنا مكن«يعين در مهان آيه 
در سـفر الويـان     اين مـوردي اسـت كـه        » در مهان عبارت  استنتاج از ارجاع بعدي     «مثال  

اي از زمـني   داخل شويد و بالي برص را در خانه... چون به زمني كنعان «: آمده است ) ١٤/٣٤(
اي است كه از سـنگ، چـوب، و           مراد از اين خانه فقط خانه     در اينجا    .»ملك مشا عارض گردامن   
پـس  ...« :انـد   ذكـر شـده   چنني    اين مهني باب    ٤٥ زيرا اين موارد در آيه       ؛مالط ساخته شده باشد   
  .»متامي خاك خانه و چوبش و هايش سنگخانه را خراب كند با 

 مـالك تـرجيح   ،گونه كه پيش از اين گفتـه شـد   انمهدر تطبيق اين مورد شايان ذكر است،        
» ذكر مثـال  «يا  » ذكر شدن در مشار چند چيز     «تر بودن ظهور آن است و          قوي تنهاخاص بر عام    

. مانـد   چنان بر عموم خود باقي مي      شود و در نتيجه عام هم       تر بودن ظهور خاص مني      موجب قوي 
  .شود اي محل مي بر هر خانه» خانه «بر مطلق دزدي و» دزدي«هاي مذكور  يعين در مورد مثال

ن امر بـه    ي کلمات و عبارات از نظر دور داشت که ا         ياق را در معناشناس   يد نقش س  يالبته نبا 
  )١٢٨-١١٩،ييبابا: نک(ز قرار دارديخصوص مد نظر مفسران مسلمان ن
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  تعارض در آيات كتاب مقدس و رفع آن. ١٠
 ديگـر آهنـا را مهخـوان        ي اما آيه ا   ؛منايند  ر مي گاهي دو آيه با يكديگر تعارض دارند و ناسازگا        

خداوند بر كوه سينا بر قله كوه نازل     «: گويد   سفر خروج مي   ١٩ باب   ٢٠ آيه   براي منونه . سازد يم
 اما  ؛»از آمسان آواز خود را به تو شنوانيد        «:گويد     سفر تثنيه مي   ٤ باب   ٣٦ در حايل كه آيه      ؛»شد
هـا را نزديـك كـوه         خداوند آمسـان  «: دارد  ز ميان برمي   سفر خروج تعارض را ا     ٢٠ باب   ١٩آيه  

  .»گردانيد و سخن گفت
توانـد    پـردازد، مـي     گرچه اين قاعده به احكام فقهـي منـي        در تطبيق اين مورد گفتين است،       

 مجـع بـني دو      ؛الطرح  اجلمع مهما امكن اويل من    «: مشمول قانون كلي در باب متعارضني باشد كه       
ـ زدن يكي از آهنا اولو    دليل تا حد امكان بر كنار        در  نتيجـه    ). ٢/٢٢٧مظفـر،   : نـک .(»ت دارد ي

شك هر دو دليـل بـر حجيـت        يب ،چنانچه بتوان در مورد دو دليل متعارض مجعي عريف ارائه كرد          
 در غـري ايـن صـورت از    .)٢/٢٣٣مظفـر،  (مانند و تعارض مستقر خنواهند داشت    خود باقي مي  

دار  اب تعارض رجوع كرد كـه حبثـي مفـصل و دامنـه            ديدگاه عاملان مسلمان بايد به مرجحات ب      
  ).٢٦٣-٢٤٧جا،  مهان: نک(است 

 زيرا پس از ؛ترين منبع معارف اسالمي يعين قرآن كرمي امكان ندارد تعارض مستقر در اصلي
ر و از تـصرف بـشري د      ) ٢٩٦-٢١١راميار،  (شده    نزول بالفاصله توسط كاتبان وحي نوشته مي      

ـ و ن ) ٩احلجـر،    (»إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َو إِنَّا لَـُه لَحـاِفظُونَ         «ح  ي به تصر  ؛امان بوده است   أَ فَـال   «ز  ي
، ييخو: ز نکي ن؛٨٢النساء، (»َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َو لَْو كانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُدوا فيِه اْخِتالفاً كَثرياً

 گـم شـده و بـه دسـت بـشر            كه مسلماً   چرا ؛ دارد  اما در عهد عتيق امكان     ؛)٣/٨٨،يوطي؛ س ٥٥
 از تناقض را نـشان  ييمنونه هاذيل موارد ). ٨٦،يي خو؛٩-٣٧.Barclay, PP(بازنويسي شده است 

  : دهديم
داوود را وسوسـه كـرد كـه اسـرائيل را           » خداونـد «گويـد كـه        مي ٢٤،١ دوم مسوئيل،    .الف
داوود را اغـوا كـرد كـه اسـرائيل را           » يطانش«گويد كه      مي ١،  ٢١اما اول تواريخ ايام،     ؛  بشمارد
  .بشمارد
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  45\ تطبیق هرمنوتیک اسفار خمسه با قواعد عام و خاص نزد عالمان مسلمان

اما ؛  عرابه را كشت  » هفتصد«گويد كه داوود، از آراميان، مردان          مي ١٠،١٨ دوم مسوئيل،    .ب
  .عرابه را كشت» هفت هزار« گويد كه داوود، از آراميان، مردان ي م١٨،١٩اول تواريخ ايام 

؛ امـا   پيمانه ظرفيت داشت  » دوهزار «گويد كه حوض سليمان      مي ٢٦،  ٧ اول پادشاهان،    .ج
  .پيمانه ظرفيت داشت» سه هزار«گويد كه حوض سليمان   مي٤،٥دوم تواريخ ايام، 

؛ آخور براي اسبان ساخته بود» چهار هزار«ان مگويد كه سلي   مي ٢٥،  ٩ دوم تواريخ ايام،     .د
  .ساخته بودآخور براي اسبان » چهل هزار«گويد كه سليمان   مي٤،٢٦اما اول پادشاهان، 

گر موارد مشابه   ين تناقضات و د   يش به ا  يعاملان مسلمان در کتب مربوط به علوم قرآن خو        
 فصل اعجـاز مراجعـه      يةاهللا خوئ يف آ يتال» انيالب« توان به    ين خصوص م  يپرداخته اند که در ا    

  .کرد
  
  نتايج. ١١

داراي نقـاط   اصول هرمنوتيكي تفسري اسفار مخسه با قواعد موجود نزد عاملن مـسلمان             . ١
  .مشترك و موارد اختالف است

  .تر است تر و موارد اختاليف بيش در اين مقايسه اصول مشترك كم. ٢
از مجله امور مشترك قائل شدن به حجيت قياس اولويت، ختصيص عام، ختصيص كتاب با . ٣

  .اي ديگر است له آيهيكتاب، و رفع تعارض ظاهري دو آيه به وس
 در حايل كه عاملان مسلمان آهنـا را  ند؛ معتقدذيلر مخسه به موارد  هرمنوتيك اسفا عاملان  . ٤
  :پذيرند  يا با شرايط يادشده در قواعد منييا مطلقاً
  . قياس مطلقا حجت است-
  .تواند موجب ختصيص شود  جماورت و كنار هم قرار گرفنت دو آيه مي-
ـ                   - ك عبـارت در     ترتيب قرار گرفنت عام و خاص و نيز بافـت يـا ارجاعـات بعـدي در ي

  .ختصيص يا عدم ختصيص موثر است
  .ح مناط مطلقا حجت استي تنق-
  .ت استي جامعيقواعد اصول فقه عاملان مسلمان دارا. ٥
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  يشناس كتاب
  ميقرآن کر
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