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مقدمه
ذیَن آَمُنوا ِإْن جاَءُکْم فاِسٌق «آیه  َها الَّ ُنوا َأْن ُتصیُبوا َقْوًما ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلی ما َفَعْلُتْم یا َأیُّ ِبَنَبٍإ َفَتَبیَّ
مشهور به نبأ از جمله آیات بحث بر انگیـزی اسـت کـه تقریبـًا همـه اصـولیان و )٦(حجرات: » ١ناِدمیَن 

شـماری از آنـان، انـد.فقیهان در دو مقوله حجیت خبر واحد عادل و حجیت ظواهر قرآن از آن بحـث کرده
استدالل به آیه مذکور را برای حجیت خبر عادل رد نموده و لسـان آیـه را لسـان بیـان موضـوع حکـم خـود 

اند. شیخ مرتضی انصاری از اعالم فقهای معاصر امامیه نیز بـا رویکـرد اجتهـادی خـاص خـود بـه دانسته
/ ١قرآنی تصریح کرده است (انصـاری، تحلیل مفاهیم و مقاصد آن پرداخته و مبتنی بر آن به حجیت ظواهر 

هاسـت. ). مساله اصلی این پژوهش تنقیح استظهارات شیخ انصـاری از ایـن آیـه و نقـد و بررسـی آن١٢٤
استظهار مصدر باب استفعال از (ظَهر یظَهر) در مقابل بطن و به معنای آشکار سازی چیزی از خفا اسـت. 

) و ٣٧/ ٤ب از چهره بر دارد و آشـکار شـود (فراهیـدی، شود که چیزی حجااین واژه هنگامی استعمال می
ترین اوقات روز اسـت. بنـابراین اصـل و اند زیرا ظاهرترین و و روشنبرای همین زمان نیم روز را ظهر گفته

شود چون مرکز غلبه و قدرت اوست گوهر معنایی این واژه قوت و بروز است و به پشت انسان ظهر گفته می
توضـیح ». معنای راجح لفظ«). ظهور در اصطالح اصول فقه و تفسیر عبارت است از ٤٧١/ ٣(ابن فارس، 

های واژگانی و اسلوب بیانی آن، بر دو یا چند معنا داللت دارد، لکـن یکـی ای نظر به ویژگیاینکه گاهی آیه
آیـد بـه ذهـن میای که با گفتن آن لفـظ، در ابتـدا، آن معنـااز این معانی، نزد عرف تبادر ذهنی دارد به گونه

و بـه معـانی ظاهرگرچه احتمال معانی دیگر نیز وجود دارد ولی نزد عرف مرجوح است. به معنای متبادر، 
شود ، توجه نمیموّول). به معانی از نوع١٦٨/ ٧؛ رازی، ٥٨/ ١شود. (ر.ک: انصاری، گفته میموّولدیگر، 

نـی موجـود باشـد کـه لفـظ را بـه طـرف معنـای و نباید معیار کشف مراد گوینـده باشـند، مگـر اینکـه قرائ
محتملِ مرجوح سوق دهد. روشن است که میان معنای لغوی واژه ظهور با معـانی اصـطالحی آن پیونـدی 
دقیق وجود داشته و فقط متعلق آن در کاربرد این واژه در علوم با همدیگر تفاوت دارد. مقصـود از اسـتظهار 

های دینی با منطق فهم رایج نزد اصولیان امامیه اسـت کـه لیل گزارهدر این مقاله آشکارسازی مفردات و مدا
شیخ انصاری بر اساس آن به تبیین آیه نبأ پرداخته است. هر چند شارحان و اصولیان بعد از شیخ انصاری به 

ای جـامع در ارزیـابی آرای اند لکن با محوریـت مسـائل ایـن پـژوهش مقالـهبررسی آرای وی توجه داشته
آید نوشـتار حاضـر جـزء آغـازین تی شیخ در مدالیل آیه نبأ به زبان فارسی یافت نشد و به نظر میمعناشناخ

آیـد. سـاختار مقالـه بـه دو بخـش نقـد مقاالت در نقد تبیین اصولی شیخ انصاری از آیه نبـأ بـه شـمار می

اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیـق کنیـد، مبـادا بـه گروهـی از روی نـادانی آسـیب ای کسانی که ایمان آورده.١
برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
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تدای هر بخش بـه استظهارات شیخ انصاری از معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ تقسیم شده است. در اب

ایم.تفکیک دیدگاه شیخ را بدون هیچ داوری تنقیح نموده و سپس به ارزیابی آن پرداخته

معناشناسی مفردات آیه نبـأ
تبین، نبأ، فاسقمقصود از استظهارات معناشناختی، تبیین اجتهادی گوهر معنایی مفردات آیه نبأ است؛ 

هـا آیند که نوع تحلیل معناشـناختی هـر یـک از آنبه شمار میبه عنوان چهار واژه بنیادی این آیهجهالتو 
تأثیر جدی در تبیین مقصود اصلی آیه دارد. شیخ انصاری در معناشناسی این واژگان به دور از هر تقلیـدی، 
به سان لغوی مجتهد در تبیین معنای وضعی و استعمالی این واژگان عمل کرده اسـت. در ایـن بخـش آرای 

کنیم.ا ذیل هر یک از این واژگان ارزیابی میمعناشناسی وی ر
. فاسق١

مطلق افرادی است که از اطاعت و بندگی خـدا خـارج «از نظر شیخ انصاری فاسق در آیه نبأ به معنای 
رو شدند؛ فاسق شامل مرتکبین گناهان صغیره نیست زیرا این معنا خالف ظاهر عرف متشرعه است؛ از این

دو معنا خارج نیست: یک) کافر: این نوع استعمال در قرآن شائع بوده و غالبًا کلمه مقصود از فاسق در آیه از 
ِإْن َتْجَتِنُبـوا کبـاِئَر مـا «فاسق در مقابل مؤمن قرار گرفته است. دو) مرتکب کبیره: مراد از فاسق به قرینـه آیـه 

ْر َعْنکْم َسیئاِتکْم َو ُنْدِخْلکْم ُمْدَخًال  )، خصـوص مـرتکبین گناهـان کبیـره ٣١نسـاء: »(کریماً ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنکفِّ
رو مـرتکبین است. افزون بر این در زمان نزول آیه نبأ نیز فقط ارتکاب گناه کبیـره حـرام بـوده اسـت، از ایـن

). برخی از شارحان نیـز در ١٢٥-١٢٤/ ١(انصاری، ». گناهان صغیره داخل در اطالق معنای فاسق نیستند
اند که در عرف فعلی متشرعه نیز فاسق بـه کـافر یـا مـرتکبین گناهـان نکته تاکید کردهتأیید رأی شیخ به این 

شود، در صورت بروز شک در اینکه در زمان رسول خدا نیز به همین معنا بـوده یـا نبـوده، بـا کبیره گفته می
).٢٥١/ ٣شود (مروجی، استصحاب قهقرائی مطلب اثبات می

یابی ارز
رسد:صاری در معناشناسی واژه فاسق در آیه نبأ مالحظات ذیل به نظر میبر ادله و استظهار شیخ ان

: شماری از فقیهان و مفسران قدیم و معاصر شیعه (طوسی، تبیان، یک) مخالفت با لغت و شان نزول
/ ٤؛ طبرسی، جوامع الجامع، ١٩٩/ ٩؛ طبرسی، مجمع البیان، ٧٣٦/ ٢؛ جرجانی، آیات األحکام، ٣٤٣/ ٩

اسـت و شـامل » مطلـق خـروج از بنـدگی«) معتقدند که مراد از فاسق ٣١١/ ١٨، المیزان، ؛ طباطبائی١٥٢
/ ٥؛ زبیدی، ٨٢/ ٥آید که واژه فاسق هم در لغت (فراهیدی، رو به نظر میشود. از اینگناهان صغیره نیز می

و )، و هـم در اصـطالح مفسـران ٦٣٦؛ راغب اصـفهانی، ٥٠٢/ ٤؛ ابن فارس، ١٥٤٣/ ٤؛ جوهری، ٢٩٣
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). همچنین به قرینه شأن نزول ٣٨شود (قزوینی، رسالة فی العدالة، فقیهان شامل مرتکبین گناهان صغیره می

رو توان گفت مراد از فاسق، کافر است؛ از ایـنآیه، ولید بن عقبه کافر نبوده و نماینده پیامبر بوده است و نمی
رأی شیخ در تقیید این واژه به مرتکب کبیره تام نیست.

: صرف تقابل واژه فاسق با مؤمن در کاربردهای قرآنـی ) عدم مالزمه تقابل معنایی با ادعای شیخدو
آن دلیل کافی بر حصر معنای فاسق به کافر یا مرتکب کبیره نیست، بلکـه اراده ایـن حصـر و اختصـاص از 

والی و افرادی برخوردار بوده فاسق در آیه نبأ نیاز به قرینه دارد و برابر مفاد نقد اول معنای فاسق از اطالق اح
؛ ۲۹۳/ ۵؛ زبیـدی، ۸۲/ ۵شود. برابر آرای لغویان قدیم (فراهیـدی، و مرتکبین گناهان صغیره نیز شامل می

شود که فسق یک معنای کلی )، معلوم می۶۳۶؛ راغب اصفهانی، ۵۰۲/ ۴؛ ابن فارس، ۱۵۴۳/ ۴جوهری، 
در چند آیه دیگر از آیات قـرآن در کـافر اسـتعمال » اسقف«دارد و یکی از مصادیق آن، کافر است. اگر کلمه 

ای ندارد که حتمًا در این آیه هم درخصوص کافر استعمال شود. سـبک قـرآن ایـن نیسـت کـه شده، مالزمه
ای در یک معنایی استعمال شده، پس در آیه دیگر هم در همان معنا ای چون در یک آیهبتوان گفت یک کلمه

» اْلِفْتَنـُة َأَشـدُّ ِمـَن اْلَقْتـل«فرمایـد عنوان مثال، کلمه فتنـه، در یـک جـا قـرآن میاستعمال شده باشد. به 
)، بنـابراین ۲۸(انفـال/» َو اْعَلُموا َأنَّما َأْمواُلُکْم َو َأْوالُدُکْم ِفْتَنةٌ «فرماید و در جای دیگر می)۱۹۱(بقره/

را بایـد بـه همـان » فاسـق«بر آن نیست. پس ها همه به یک معنا هستند و هیچ دلیلی توان گفت که ایننمی
کنـد شود، تعبیـر بـه فسـق میای که از پوسته خودش خارج میمعنای لغوی، معنا کرد. زیرا عرب از هسته

) و انسان وقتی از مسـیر اصـلی دیـن، از مسـیری کـه خداونـد قـرار داده، خـارج و ۶۳۶(راغب اصفهانی، 
).۳۱۱/ ۱۸لمیزان، شود (طباطبائی، اشود، فاسق میمنحرف می

یان اصل عدم نقل:  شـود زیـرا در نظـر عـرف در اصل عدم نقـل در اینجـا جـاری نمیسه) عدم جر
ای اطالق فاسق بین مرتکبین معاصی صغیره و کبیره تفاوتی وجود ندارد؛ برای مثـال اگـر مـردی بـا اجنبیـه

داند و همچنین تکفیر را فاسق میمالعبه کند، برای این شخص گرچه وعده آتش در قرآن نیامده اما عرف او
). از ١١٦-١١٥/ ١کنـد (خراسـانی، درر الفوائـد، سیئات شخص را از خارج طاعـت و بنـدگی بیـرون نمی

رسد که حجیت نداشته باشد. چون ارکان استصحاب یعنی یقین سابق رو استصحاب قهقرائی به نظر میاین
و شک الحق در استصحاب قهقرائی نا تمام است.

نبأ. ٢
» هر آنچه که صدق و کذب آن معلوم و مشخص نباشـد«شیخ انصاری کلمه نبأ در آیه مورد بحث را به 

).١٢٤/ ١معنا کرده است (انصاری، 
یابی ارز

تـرین عدم توجه به سویه تاریخی آیه نبأ و قراین درون متنی آن و خلط معنای وضعی بـا اسـتعمالی مهم
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رسد. هـر چنـد اری از کاربرد واژه نبأ در آیه مورد بحث به نظر میهایی است که در تحلیل شیخ انصکاستی

بیان نشده است و هر دو را بـه یـک معنـا » خبر«با » نبأ«در کلمات بسیاری از لغویان، تفاوت معنایی میان 
)؛ لکـن راغـب ٣٨٥/ ٥؛ ابن فـارس، ٥١٩/ ٢؛ فیومی، ٢٥٠/ ٧و ٢٢٧/ ٤و ١٦٢/ ١اند (ابن منظور، گرفته

گویند، نبأ یک خبر خـاص اسـت و بـه خبـری نبـأ گفتـه بر این رأی است که هر خبری را نبأ نمیاصفهانی 
شود که فایده مهمی بر آن مترتب باشد، و برای دیگران علم یـا ظـّن غالـب از آن حاصـل شـود (راغـب می

انـد کردهو نه مطلق خبر معنـا » الخبر العظیم«). شیخ طوسی و طبرسی نیز نبأ را به ٧٨٩-٧٨٨اصفهانی، 
» نبأ«). از معاصرین، امام خمینی، عالمه طباطبائی نیز مقصود از ٣١٠/ ٥؛ مجمع البیان، ٤٨٤/ ٤(التبیان، 

شود و دانند، یعنی خبری که بر مفاد آن امور بسیاری مترتب میدر آیه مورد بحث را خصوص خبر عظیم می
). امـام خمینـی بـرای اثبـات ٣١١/ ١٨زان، ؛ طباطبائی، المی٤٧١/ ١نه هر خبری (خمینی، معتمد االصول، 

مدعای خود به دو شاهد درون متنی از آیه نبأ استدالل کرده است. شاهد نخست مالحظه تعلیل آیه نبأ یعنی 
است؛ روشن اسـت کـه عمـل بـه خبـر » َأْن ُتصیُبوا َقْوًما ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلی ما َفَعْلُتْم ناِدمیَن «جمله 

آورد. شاهد دوم شأن نزول آیه نبأ است که برابر آن ولید بن عقبه یر مهمه پشیمانی به بار نمیفاسق در امور غ
از ارتداد قبیله بنی المصطلق خبر داد. از این رو در امور بسیار مهم چون قتل مـردان و اسـیر گـرفتن زنـان و 

).٤٧١/ ١شود بسنده کرد (خمینی، معتمد االصول، تصرف در اموال به خبر عادل نمی
ممکن است اشکال شود از آنجائیکه میان قول راغب با اکثر لغویان در قیود معنـای نبـأ اخـتالف نظـر 

را » غلبـة الظـن«یا کلمـه » یحصل به العلم«وجود دارد و اکثر اهل لغت بین نبأ و خبر فرق نگذاشته و قید 
رو هنگـام تردیـد در ت؛ از ایـنمعتبـر نیسـ» نبـأ«اند، خصوصیات یاد شده در قول راغب در معنای نیاورده

حصول اطمینان از قول راغب به عنوان قول لغوی، بایستی برابر رأی اکثر لغویان اعتماد کرد و حق را به شیخ 
انصاری داد که گفته است مراد از نبأ، مطلق خبری است که انسان به صدق و کذب آن علم ندارد. در پاسخ 

معنای وضعی واژه نبأ پرداخته و قصد آنان تبیین معناشناختی این واژه به این اشکال باید گفت که لغویان به 
در بافت و سیاق آیه مورد بحث نبوده است. در این اشکال به شان نزول به عنوان قرینه برون متنـی، سـیاق و 

لی تعلیل به عنوان قراین درون متنی در کشف مقصود از استعمال این واژه در آیه نبأ توجه نشده است در حـا
که سیاق و شان نزول به عنوان دو منبع مهم در معناشناسی مفردات قرآنی نقش آفرین هستند.

. تبین٣
تبین در آیه نبأ ظهور در تبین علمی دارد و باید برای شخص تحقیق کننده، علم و «در نظر شیخ انصاری 
/ ١بخـش باشـد (انصـاری، رو مراد از تبین، ظهور عرفی نیست، هر چند اطمینانیقین حاصل شود. از این

اند:). ایشان سه دلیل بر مدعای خود اقامه کرده١١٩
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آن است که مراد از تبین، تحصیل علم باشد.» تبین«یک) مقتضای اشتقاق ماده 

شود زیرا شـخص عاقـل بـه دو) اگر مقصود از تبین مجرد گمان باشد، امر به تبین در خبر فاسق لغو می
دهد.آنکه صدق آن بر کذبش را ترجیح میکند مگر خبر فاسق عمل نمی

شود که مورد منطـوق آیـه، سه) حمل تبین بر تحصیل مطلق ظنون یا خصوص اطمینان، موجب آن می
باشد، از تحت خود آیه خارج شود زیرا ارتداد با شهادت یـک نفـر یـا بـا که خبر دادن ولید از ارتداد قوم می

).١٢٦-١١٩/ ١شود (انصاری، اطمینان اثبات نمی
یابی ارز

در تقـدیر » علم به صدق از کذب مفاد نبـأ«شیخ انصاری تبین را در این آیه متعدی گرفته و مفعول آنرا 
دانسته است. حال آنکه حمل آن به معنای الزم قوت بیشتری دارد که در این صورت معنایی اعـم از علـم و 

آن به ظاهر و روشن شدن شـیء بکـار رفتـه ظن دارد. ماده تبین در معنای الزم خود در محاورات عرب و قر
ی یَتَبیَن َلکُم اْلَخیُط اْألَْبیُض ِمَن اْلَخیِط اْألَْسَودِ «...است همانند آیات  ی یَتَبیَن َلُهْم «...) و ١٨٧(بقره/» َحتَّ َحتَّ

ُه اْلَحُق  شـیء ). در کاربرد متعدی به معنای ظهور بر شیء و علم به یک شیء است و تبـین٥٣(فصلت/» َأنَّ
ـِه َفَتَبیُنـوا«شود که انسان نسبت به آن شیء علم پیدا کند همانند آیه زمانی گفته می » ِإذا َضَرْبُتْم ِفی َسِبیِل اللَّ

). برابر معنای متعدی تبین، این واژه در آیه نبأ متضمن معنای تثبت است، لذا برخی آنرا بـه دلیـل ٩٤(نساء/
). هر چند قرائت دلیـل ٣٦٠/ ٤اند (زمخشری، قرائت تفسیری کرده» افتثبتو«قرابت معنایی تثبت با تبین به 

خوبی برای مدعای شیخ انصاری است، لکن مقتضای سیاق کالم، اصول قواعد عربی و ظهور آیه آن است 
). ٧٣/ ٢که معنای اول مراد است و مدعای شیخ انصاری نیاز به تقدیرات زیادی دارد (مظفر، اصول الفقـه، 

ُنوا) نه به معنای خصوص علم است و نه خصوص وثوق و در نگاه برخی دیگر از اصولیان و مفسران نیز (َفَتَبیَّ
؛ طباطبـائی، المیـزان، ١٧١/ ١اطمینان؛ بلکه معنایی اعّم از علم و اطمینان است (خوئی، مصباح االصول، 

آیـه نبـأ، اسـتظهار شـیخ ). با توجه به این دو رهیافت اصولی و تفسیری در تحلیل معنای تبـین در ٣١١/ ١٨
انصاری از معنای این واژه دچار چالش شده و داللت آن بر قطع و یقین محل خدشه اسـت؛ زیـرا اوًال واژه 

؛ ابن فـارس، ٢٠٨٣/ ٥؛ جوهری، ٣٨١/ ٨(فراهیدی، تبین در لغت به معنای وضوح و ظهور و بیان است.
هم بـا علـم سـازگاری دارد و هـم بـا اطمینـان ) و این معنا٧٠/ ٢؛ فیومی، ١٥٧؛ راغب اصفهانی، ٣٢٧/ ١

تناسب دارد گرچه وضوحی که در علم وجود دارد در اطمینان وجود ندارد. چون در علم احتمـال خطـا بـه 
هیچ وجه وجود ندارد. ثانیًا وجهی برای خروج از معنای لغوی در مقام بحث وجود ندارد.

. جهالة٤
ه نبأ مقابل اطمینان است و حمل آن به معنای سفاهت خـالف در دیدگاه شیخ انصاری واژه جهالة در آی
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ظاهر است و اقدام برابر اخبار ولید سفیهانه نبود زیرا عقل کل (پیامبر (ص)) و جماعتی از عقالء (صـحابه 

کردنـد. بنـابراین رسول خدا) بدون اطمینان به وثوق خبر مخبر اقدام به کاری (قتال و جهاد با مرتدین) نمی
).١٢٠/ ١داللت بر منع از عمل به خبر بدون علم دارد (انصاری، آیه نبأ 

یابی ارز
: در مورد کلمه جهالت چهار احتمال داده شده است: الف) یک) جهالت به معنای عدم العلم است

/ ٢؛ خمینـی، تهـذیب االصـول، ١١٥/ ٣عدم العلم؛ جهالت در مقابل علم است (عراقی، نهایـة االفکـار، 
). ج) جهالت به معنـای جـور، سـتم و شـدت ١٧١/ ٣معنای سفاهت است (نائینی، ) ب) جهالت به١١٣

است. چون پیامبر (ص) وقتی آن خبر را شنید، بنا گذاشتند بر اینکه با قبیله بنی مصـطلق برخـورد شـدیدی 
). د) جهالـت بـه ٣٦٠/ ٤بکنند؛ به این قرینه، مراد از جهالت، جور و غلظت است (زمخشری، الکشاف، 

). گر چه برای جهالت معـانی متعـّددی ذکـر شـده، امـا ١٩٩/ ٩خطا است (طبرسی، مجمع البیان معنای
ُنوا« قرینه است برای اینکه مراد از جهالت در آیه شریفه عدم علم است و به همـین دلیـل سـه احتمـال » َفَتَبیَّ

َمـْن «ده است: مثل آیـه دیگر مردود است زیرا هر چند در قرآن آیات دیگری وجود دارد که جهالت در آن آم
وَء بجهالة«) یا ٥٤(انعام/» َعِمَل ِمنُکْم ُسوًءا بجهالة ِذیَن َعِمُلوا السُّ َک ِللَّ َمـا «) یا آیـه١١٩(نحل/» ُثمَّ ِإنَّ َربَّ ِإنَّ

وَء بجهالة ِذیَن َیْعَمُلوَن السُّ ِه ِللَّ َبُة َعَلی اللَّ ْو ه عالمـه )؛ که جهالت بـه همـان معنـایی اسـت کـ١٧(نساء/» التَّ
کند ولو بداند این کار گناه و حرام است، اما آنچنـان شـهوات و اند؛ یعنی کسی که گناه میطباطبائی فرموده

و علمش عمل جاهالنـه و بـه منزلـه جـاهلین » ال علم«نفس بر او مسلط شده است که این علمش به سان 
ُنوا«است. اما در این آیه شریفه  ز جهالت عدم العلم است؛ زیرا تبّین یعنی کشـف قرینه است که مراد ا» َفَتَبیَّ

» َأن ُتِصـیُبوا َقْوًمـا بجهالـة«کند. جمله الواقع، و ظهور الواقع؛ و این در فرضی است که انسان علم پیدا می
کنید. عالوه بر این، در هیچ کدام از کتب و معاجم یعنی اگر تبّین نکنید، قومی را از روی جهالت گرفتار می

نیامده است؛ بله، به کار آدم سفیه از این جهـت کـه نسـبت بـه » سفاهت«به معنای » جهالت«لغت کلمه 
عواقب کار خودش جاهل است، بتوان گفت که کارش جاهالنه است. اصـًال سـفیه یعنـی کسـی کـه فکـر 

ان تـورسد. بنابراین، از این جهت به سـفیه میای میخواهد انجام بدهد، به چه نتیجهکند کاری که مینمی
به معنای سـفاهت نیامـده اسـت » جهالت«گفت جاهل، که به عواقب کار خودش جاهل است؛ اما کلمه 

).٤٤٣/ ٢(خمینی، تهذیب االصول، 
نقد قول نائینی

َأن «برابر قول نائینی جهل در این آیه، در مقابل علم نیست؛ بلکه بـه معنـای سـفاهت اسـت و معنـای 
شـود؛ که کاری سفهی انجام دهید و کار سفهی به کار غیر عقالیی گفتـه میاین است » ُتِصیُبوا َقْوًما بجهالة
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گویند اعتماد بر خبر فاسق کار سفهیانه و غیر عقالیی است ولی اعتماد بر خبر عادل هیچ اشـکالی عقال می

ه اگـر ). البته بر قول نائینی این مالحظه وجود دارد کـ١٧٢/ ٣ندارد و عقالیی است (نایینی، فوائد اُالصول، 
جهالت به معنای سفاهت باشد، عقال در امور بسیار مهم عمل به خبر واحد عادل را هم سـفهیانه خواهنـد 
دانست. برای نمونه اگر یک عادلی خبر آورد پدر شما مریض است و شما هم بلند بشوید راه طوالنی را طی 

اما اگر یک نفر عادل یـک خبـر بسـیار نمایید تا او به عیادت او بروید، اشکالی ندارد، کار سفهایی نکردید؛
مهمی را برای شما ذکر کرد، شما به مجّرد این که یک نفر گفته، ترتیـب اثـر بدهیـد، اینجـا عقـال همـین را 

دانند؛ بنا براین اگر جهالت به معنای سفاهت باشد، اشکالش ایـن اسـت کـه دیگـر از ایـن آیـه سفهیانه می
.توان برای مطلق خبر استفاده کردنمی

: اما اشکال شیخ به اینکه وقتـی ولیـد خبـر داد و صـحابه سه) عدم داللت اقدام صحابه بر سفاهت
المصطلق لشکر آماده کنند، و اگر جهالـت پیامبر به خبر او اعتماد کردند، و دنبال این بودند که در برابر بنی

دادنـد و ایـن هانه انجـام میبه معنای سفاهت باشد، معنایش این است که صحابه پیامبر داشتند کاری سفی
اینطور نیست، ممکن است صحابه پیامبر خبر نداشتند کـه «نویسد بعید است. مرحوم نائینی در جواب می

ه کردند آدم راستگویی است. در واقع، کارشان سفهی بود، اما غافل بودند و توجـولید فاسق است و فکر می
/ ٣(نـایینی، فوائـد اُالصـول، » ای اسـتنداشتند که این شخص فاسق بوده و اعتماد بر خبر او، کار سفیهانه

گاه اهتمام به مطلبی برای حفظ نفس یا آبـرو، «کند ). محقق عراقی نیز همین مطلب را چنین تقریر می١٧٢
ای اگـر ). بـرای مثـال بچـه١٧٢/ ٣(عراقی، حاشیه فوائـد، » شود که شخص اقدامی را انجام دهدسبب می

بیاید به شخص عاقل و بالغ بگوید فالنی چاقویی برداشته که بیاید شما را بکشد، چون مسئله، مسئله حفظ 
کند؛ یعنی در بعضی از موارد، هر چند عقـال بـه حـرف نفس است، آدم به حرف همین بچه هم اعتماد می

چند که آورنده خبر آدم ضعیف است، بچه است، فاسق کنند؛ هرکسی که خبری را آورده است، اعتماد نمی
کنند؛ اینجا شود؛ اما چون محتمل قوی است، عقال در این موارد اعتماد میاست، و به حرف او اعتماد نمی

نیز به همین صورت بوده است؛ ولید نیامده بگوید یا رسول الله در بنی المصطلق فالن شخص زکات نداد، 
حمله به شما لشکرکشی کردند.ها برای بلکه گفت این

معنا شناسی مفاهیم آیه نبـأ
َأْن «و تعلیـل » ان تصیبوا قومـاً «، متعلق »فتبینوا«، امر »ان جائکم«در مفاهیم آیه نبأ تبیین مفهوم شرط 

و آید که هر نوع استظهاری از ایـن سـاختارها ترین مباحث اصولی به شمار میاز مهم» ُتصیُبوا َقْوًما ِبَجهاَلة
اسالیب بیانی، در آرای اصولی و فقهی تأثیر گذار است. در این بخش آرای معناشناختی شیخ انصـاری را از 
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کنیم.هر یک از این ساختارها ارزیابی می

...»ان جائکم «. مفهوم شرط ١
رو مفهوم برای بیان تحقق موضوع حکم آمده از این...» ان جائکم «از نظر شیخ انصاری جمله شرطیه 

) اسـت کـه اسـتماع عقـًال ٢٠٤(اعـراف/» ِإذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َو َأْنِصُتوا«ارد و داللت آن همانند ند
خواهد چنین بگوید که متوقف بر قرائت قرآن است و اگر قرائت قرآن نبود، استماع معنا ندارد. آیه نبأ نیز می

و اگر خبری نباشد دیگر موضوعی برای حکم وجـوب وجوب تبین در صورتی است که به شما خبری برسد 
ِإذا ُحییُتْم ِبَتِحیٍة َفَحیوا ِبَأْحَسَن ِمْنها َأْو «و آیه » إن ولدت فاختنه«ماند. نظایر این جمله همانند تبین باقی نمی

وها ).١١٨/ ١اند (انصاری، ) که صرفًا برای بیان تحقق موضوع خود صادر شده٨٦(نساء/» ُردُّ
یابی ارز

مجـیء «: برابر دیدگاه برخی از اصولیان چون آخوند خراسانی موضـوع آیـه نبـأ نبأ، موضوع آیهیک)
است که آورنده آن از دو حالت خارج نیست: فاسق یا غیر فاسق. حـال » نبأ«نیست، بلکه موضوع » الفاسق

شـود (خراسـانی، از قبیل شـرط محّقـق موضـوع نمی...» ان جائکم «اگر موضوع آیه نبأ باشد، دیگر جمله 
های بین شرط محقق موضوع و غیر محقق موضـوع در ). شایان ذکر است یکی از فرق٢٩٦کفایة االصول، 

این است که اگر شرطی محقق موضوع شد، دیگر دو فرض ندارد اما شرط غیـر محقـق موضـوع، دو فـرض 
آمدن زید و نیامدن زیـد.دارد. در مثال معروف (إن جاءک زید فاکرمه) زید موضوع است و دو فرض دارد؛

گوید هنگام آمدن زید احترامش کن و هنگام نیامدن زید، احترامش واجب نیست. ولی مثـال (إن متکلم می
توان وجوب ختان به شرط تحقق رزق ولد؛ دیگر نمیرزقت ولدًا فاختنه) از نوع شرط محّقق موضوع است:

. وجوب تبین خبر در فرضی است کـه آورنـده آن گفت رزق ولد دو فرض دارد؛ رزق ولد یا هست یا نیست
فاسق باشد. برابر این احتمال معناشناختی در تشخیص موضوع رأی شیخ انصاری قابل مناقشه است. البتـه 
ممکن است گفته شود کالم آخوند تصّرف در ظاهر آیه است بدون اینکه شاهد و مؤّیدی داشته باشـد زیـرا 

از ظـاهر » إن کان النبأ فی فرض کون الجائی به فاسـقاً «و فرضیه آخوند » إن جاءکم فاسق بنبإٍ «گوید آیه می
آید و حسب ظاهر آیه شریفه، طبیعت نبأ، موضوع قرار نگرفته است. به عبارت دیگر مدخول ادات آیه بر نمی

شرط در اینجا مجیء الفاسق بنبأ است نه نبأ. پس کالم آخوند یک کالمی درست بر خالف ظاهر قضیه آیه 
است. پس، کالم آخوند بر خالف ظاهر است و ظاهر آیه موافق احتمال شیخ انصاری اسـت؛ و در نتیجـه، 

شود شرط محقـق موضوع، و دیگر مفهوم ندارد. هر چند این احتمال با ظاهر بسـندگی بـه مفهـوم شرط می
ن نزول آیه سـازگاری شود لکن این مفهوم، مقصود گوینده نبوده و با سیاق و شأجمله شرط به ذهن تبادر می

کنیم.ندارد که در نقد دوم به آن اشاره می
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: تحلیل شیخ انصاری با سیاق آیه نبـأ و شـأن نـزول آن مخالفـت دو) مخالفت با سیاق و شأن نزول

دارد. شیخ آیه را بریده از بافت معنایی و شأن نزول آن تحلیل کرده است. برابر سیاق و شأن نزول آیـه نبـأ در 
و تاکیـد » کدام خبر وجوب تبّین دارد و کدام خبر وجـوب تبـّین نـدارد«این ضابطه کلی است که مقام بیان 

(نائینی، » اگر مخبر خبر واحدی فاسق بود، وجوب تبّین دارد، و اگر فاسق نبود، وجوب تبّین ندارد«دارد که 
را که خبر عادل باشد، معتبر بیان ). به تعبیر دقیق تر آیه نبأ با نفی اعتبار از خبر فاسق، فرض مقابل آن١٦٩/ ٣

شان نزول با فرض دوم مالزمه ندارد و برای اثبات آن باید به دلیـل لّبـی یـا کرده است. واقعیت این است که
رو نقد مرحوم نائینی تام نبـوده و نیازمنـد انضـمام دلیـل قراین درون متنی و برون متنی استناد جست از این

لیل شیخ انصاری کارآمد است.دیگری است. لکن در خدشه بر تح
»فتبینوا«. مفهوم امر ٢

/ ١از نگاه شیخ انصاری وجوب تبین در آیه، وجوب نفسی نیست بلکه وجوب شرطی است (انصـاری، 
). مراد شیخ این است که نفس اخبار فاسق سبب وجوب تکلیف به تفّحص و تبین نیسـت، بلکـه مـراد ١١٧

عمل نموده و برآن ترتیب اثر دهد، الزم است از صـدق و کـذب آنست که اگر مکلف بخواهد به خبر فاسق
آن جستجو و تفّحص نماید و در غیر این صورت فحص و تبین، لزوم و وجوبی ندارد. شیخ انصاری به سـه 

دلیل تبادر معنایی، اجماع و تعلیل آیه نبأ برای اثبات درستی مدعای خود استناد جسته است:
وا) و همانند آن چون تجسسوا، تبین به خاطر عمل است.یک). معنای متبادر از (تبین

دو). اجماع علما بر نفسی نبودن وجوب تفحص از خبر فاسق.
سه). تعلیل ذیل آیه نبأ با وجوب شرطی تناسب دارد، لذا ظهور وجوب نفسی از صدر آیه را دفع کرده و 

).١٢٠-١١٨/ ١سازد (ر.ک: انصاری، خصوص وجوب شرطی را متعین می
یابیار  ز

نفسه چنین تکلیفی بعید است و صـدور آن بـدین فیباشد، به معنای وجوب نفسی » فتبّینوا«یک) اگر 
پذیر نیست؛ زیرا معنا ندارد که حکیم امر نماید اگـر فاسـقی بـرای شـما خبـر معنا از حکیم معقول و توجیه

بّین کنید؟آورد، چه بخواهید به آن عمل کنید و چه نخواهید عمل کنید، در مورد آن ت
مستلزم عسر و حرج است زیرا در فرض عدم عمل به مفاد خبـر » فتبّینوا«دو) نفسی دانستن وجوب در 

فاسق، الزام به تبین از راستی یا ناراستی آن قابل توجیه نیست و حتی ممکن است ملکف به دلیل لغـو بـودن 
مکلفان بدان عمـل نخواهـد کـرد و از انجام آن خودداری نماید. به عبارت دیگری تشریعی است که غالب 

این با حکمت تشریع در تضاد است.
» َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بجهالـة«با تعلیل ذیل آیه سازگاری ندارد؛ زیرا جمله » تبّینوا«سه) نفسی بودن وجوب 
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نص در موردی است مکلف بخواهد به مفاد خبر فاسق عمل نماید و در فرض عدم عمل این جمله معنادار 

ای است بر اینکه وجوب تبّین، وجوب شرطی است.رو تعلیل آیه قرینهاز ایننیست.
گوید تردیـدی چهار) اجماع ادعا شده قابل اثبات نیست و مخالفینی دارد. برخی مثل محقق نائینی می

). وانگهی در یک مسـاله معنـا ١٧٤/ ٣نیست که این وجوب، وجوب شرطی است (نایینی، فوائد اُالصول، 
مدلول جمالت استناد به اجماع به تنهایی کافی نیست.شناختی 

»ان تصیبوا قوماً «. متعلق ٣
ان «کند کـه داند و تصریح میو مفعول له آن می» فتبینوا«را متعلق به » ان تصیبوا«شیخ انصاری جمله 

ر مـتن د» فتبینـوا«). در حقیقت از نگاه وی متعلق ١١٧/ ١علت برای وجوب تبین است (انصاری، » تصیبوا
آیه مذکور است و محذوف نبوده است که برای آن مقـدری را تقـدیر کنـیم. روشـن اسـت کـه اگـر متعلـق 

شود که آیه بیانگر دو حکـم الهـی و نیست و نتیجه آن می» تبّینوا«عّلت برای »أن تصیبوا«باشد، محذوف
آن اسـت کـه فاسـق خبـر هر حکمی نیز یک عّلتی دارد؛ حکم اّول، وجوب تبّین است و عّلت وجوب تبّین

آورده است و حکم دّوم، وجوب پرهیز و عّلت وجوب پرهیز این است که قـومی را از روی جهالـت گرفتـار 
باشد، طبق صدر آیه، خبـر عـادل وجـوب » إّتقوا«مفعول برای» َان ُتِصیُبوا َقْوًما بجهالة«نکنید. بنابراین اگر 

گوید اگـر عـادل خبـر آورد و شـما علـم نداشـتید و ست؛ آیه میتبّین ندارد؛ اما بنابر ذیل آیه پرهیز واجب ا
جاهل بودید، پرهیز واجب است یعنی در صورت جهل، اگر مخبر عادل هم باشد، اّتقا واجب است.

یابی ارز
دیدگاه شیخ انصاری در مخالفت با رهیافت ادبی، روایی و اجتهادی مفسران شیعه و سـّنی و برخـی از 

در تقدیر است و ان تصـیبوا علـت بـرای آن فعـل مقـدر » ان تصیبوا«ن دیدگاه متعلق اصولیان است. برابر ای
ایـن » اتقوا«اند؛ برخی با تقدیر فعل باشد. طرفداران اصل تقدیر در بیان مقدر وجوه متنوعی را بیان کردهمی

). برخـی ١٢٠/ ٢٨یـر، اند (رازی، التفسیر الکبمعنا کرده»إّتقوا أن تصیبوا قومًا بجهالة«به بخش از آیه را 
) و برخـی دیگـر ٣٦٠/ ٤؛ زمخشـری، الکشـاف، ٥٩٠/ ٩(مشـهدی میـرزا قمـی، » کراهة ان تصیبوا«نیز 

/ ٢(حکـیم، » مخافـة«) و برخـی ٣١١/ ١٨؛ طباطبائی، المیزان، ١٩٩/ ١٠(طبرسی، مجمع البیان، » حذرا«
د و آن احتیـاط در تحصـیل اطمینـان اند که مجموع برگشت به یک جامع معنایی دار) را در تقدیر گرفته١١٥

است. از آنجا که حذف و تقدیر خالف اصل است و در اینجا اصًال نیازی به تقدیر نداریم بلکه جمله بدون 
دهد و از سوی دیگر اگر مجبور به تقدیر شویم محذوفات کراهت، حـذر و مخافـة بـا تقدیر معنا را افاده می

). بنابراین حق ٤٦٥/ ٦اولویت دارد (مصطفی خمینی، » اتقوا«قدیر مقام تشریع تناسب ندارد، هر چند که ت
است.» فتبینوا«بیانگر علت برای » ان تصیبوا«در این مسأله با شیخ است و جمله 
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»َأْن ُتصیُبوا َقْوًما ِبَجهاَلٍة..«. عمومیت تعلیل ٤

رای وجوب تبین بـوده و ایـن وجـوب علت ب» َأْن ُتصیُبوا َقْوًما ِبَجهاَلٍة...«از نظرگاه شیخ انصاری جمله 
شود، واجب است خواه عمومیت دارد؛ به عبارت دیگر تبین در هر خبری، که عمل به آن سبب پشیمانی می

ُنـوا«مخبرآن عادل باشد یا فاسق. بنابراین بر فرض آنکه برای جملـه شـرطیه  » ِإْن جـاَءُکْم فاِسـٌق ِبَنَبـٍإ َفَتَبیَّ
/ ١عموم تعلیل و مفهوم شرط درآیه، ترجیح با عموم تعلیل است (انصـاری، مفهومی باشد، در تعارض بین 

١١٨.(
یابی ارز

از نظر برخی از اصولیان چون محقق نائینی با فرض تعلیل، مفهـومی بـرای ایـن بخـش از آیـه انعقـاد 
د؛ توضـیح شود. دو تقریر از عدم انعقاد مفهوم در اینجا قابل طرح است: قرینه بودن و مانعیت از انعقـانمی

باشد و چون در اینجا تعلیل متصل به کالم است و در کـالم اینکه احتمال قرینه بودن مانع انعقاد مفهوم می
گذارد برای کالم مفهومی منعقد شود. نبایـد ایـن مسـاله را بـا مسـاله تخصـیص دیگری نیامده است، نمی

خاص موجود باشد ولی در اینجا بـا یکسان انگاشت زیرا تخصیص فرع بر این است که هر دو مفهوم عام و
).١٧٠/ ٣شود (نائینی، فرض تعلیل مفهومی منعقد نمی

ضرروی است در نقد رأی شیخ انصاری به فرق میان علت و حکمت و تأثیر تفـاوت آنـدو در تلقـی از 
علت حکم باشد، وجـوب » ةٍ َأن ُتِصیُبوا َقْوًما ِبَجَهالَ «توجه داشته باشیم. اگر » َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بجهالة«جمله 

تبین در وجود و عدم، دائر مدار علت مذکور است؛ یعنی هر جا جهالت باشد، تبین الزم اسـت و اال تبـین 
آید اما از عدمش، عدم واجب نیست. اما اگر جمله مذکور حکمت حکم باشد، از وجودش، وجود الزم می

ست و هر جایی که جهالـت باشـد، تبـین واجـب آید؛ یعنی جایی که جهالت نبود، تبین واجب نیالزم نمی
است. مثال فقهی آن عده زنان است که یادکرد آن از باب حکمت است زیرا اگر احتمـال ولـد باشـد، لـزوم 

دهد، یقین هم دارند اعتداد بر قرار است ولی اگر زنی شوهرش ده سال گم شده، و بعد آمدن، او را طالق می
ان آندو نبوده است تا احتمال ولدی باشد باز این زن باید عـّده نگهـدارد. که در این مدت رابطه زناشویی می

باشد، دو عّلت برای وجوب تبـین بیـان شـده » فتبّینوا«تعلیل برای » َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بجهالة«حال اگر جمله 
بحث است: فسق و عدم اصابت به جهالت. اما اگر فقیهی، قائل به حکمت شود، دو علت موجود نیست تا

شـود، متعـدد آید حکمت معموًال در مواردی که ذکـر میتعارض و ترجیح یکی بر دیگری شود. به نظر می
ــه  ــد آی ــی در حکمــت تعــدد وجــود دارد؛ همانن ــرِ «اســت یعن ــاِء َوٱْلُمنَک ــِن ٱْلَفْحَش ــی َع ــَلوَة َتْنَه » ِإنَّ ٱلصَّ

حکمت تلقی شـود، حکمـت واحـد و منحصـر » لةَأن ُتِصیُبوا َقْوًما بجها«). در آیه نبأ نیز اگر ٤٥(عنکبوت/
شود، زیرا غیر از این چیز دیگری معنا ندارد که حکمت باشد؛ اگر یک فاسقی خبر آورد، تبّین کنید؛ تنها می
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تواند برای آن منشأ باشد، این است که اگر یک اقدامی از روی جهل و از روی عدم علم انجام چیزی که می

ذا، واحد بودن در اینجا مؤید این است که این عبارت، عنوان علت را داشته شود. لشود، موجب ندامت می
باشد و عنوان حکمت را نداشته باشد.

گیرينتیجه
: شیخ انصاری در معنایابی مفـردات نقلی، رویکرد اجتهادی در معناشناسی-الف) رهیافت عقلی

ی و رهیافت اجتهـادی خـود بـه تبیـین گـوهر و مفاهیم از هر نوع تقلید و تعصبی پیراسته بوده و مطابق مبان
هـای ایـن اجتهـاد را در عـدم پـذیرش اقـوال معنایی و مقصود از اسالیب بیانی آیه نبأ پرداخته اسـت. جلوه

لغویانی چون راغب اصفهانی، ترجیح یک قول از میان اقوال لغویان، تطبیق قواعـد اصـولی در معنـا یـابی، 
ن در آرای وی مشهود است. رهیافت شیخ در معناشناسـی آمیـزه اجتهاد شخصی در تشخیص معنای واژگا

کند.ای از نقل و توجیهات عقلی است که نوعی هرمنوتیک فلسفی خاصی را برای وی اثبات می
: لکن معلوم شد که معناشناسی شیخ انصاری ب) نقد پذیری رهیافت شیخ انصاری در معناشناسی

ت. برای نمونه مالحظات وارده بـر اسـتظهار شـیخ انصـاری در از دقت و روشمندی تام برخوردار نبوده اس
مندی وی از اصل نشان داد که دیدگاه وی مخالفت با لغت و شان نزول دارد و بهره» فاسق«معناشناسی واژه 

ای با ادعای شیخ وی نداشت. همچنین تطبیق اصل عدم نقل در معنای نبـأ بـا مناقشـه بالغی تقابل مالزمه
عدم توجه به سویه تاریخی آیه نبـأ و قـراین درون متنـی آن و خلـط معنـای وضـعی بـا جدی روبرو است.

هایی است که در تحلیل شیخ انصاری از کاربرد واژه نبأ در آیه مورد بحث به نظر ترین کاستیاستعمالی مهم
رسد.می

یان متأخر از : همچنین معلوم شد که اصولج) تداوم فرایند معناشناسی اجتهادی در اصولیان امامیه
شیخ انصاری، آرای وی را در معناشناسی مفردات و مفاهیم به دقت تمام وارسیده و ضمن راستی آزمـایی و 

اند. ایـن نشـانگر اسـتمرار جریـان تبیین تمامی ابعاد آن بر مورد درست تاکید و موارد قابل نقد را تذکر داده
دهد.ه سنج آنان را نشان میهای بس دقیق و نکتاجتهاد در اصول فقه امامیه و تالش

: برایند این پژوهـه بـه طـور آزمـونی نشـان داد کـه های معناشناسانه در علم اصولد) تأثیر رهیافت
تاریخی نتایج متفاوتی از -اصولی و اجتهادی-معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ با دو رهیافت اجتهادی

های اصولی فقیهان و فتاوای آنان تأثیر جدی دارد.ر نظریهآیه را به دنبال دارد. همین اختالف در نتایج د
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