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 مقدمه

لغت و استعماالت بررسی کردیم، وارد ادله حرمت غنا شدیم. گر چه  ازلحاظمفهوم غنا را  بعدازآنکه

الجمله حرمت غنا محل بحث نیست، اما دامنه و حدود این داللت حرمت، وابسته به این است که ادله را فی

بررسی کنیم و بر اساس آن نظر بدهیم. در ابتدا به آیات قرآن استدالل شده است که اولین آیه، آیه شریفه سی 

، این آیه را به دو سه مناسبت دیگر هم سابق »اَلزُّورِ قَوْلَ اِجْتَنِبُوا وَ اَلْأَوْثانِ  مِنَ  اَلرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«سوره حج بود 

بحث کردیم اینجا هم از جاهایی است که به این آیه استدالل شده است. البته استدالل به این آیه براي حرمت 

شود انجام شده و بیشتر تلقی فقها از این استدالل، این است که با کمک روایات، می با کمک روایات معموالً غنا، 

شد به آن استدالل کرد. حداقل بعضی تصورشان این است. بود، نمی تنهاییبهبه این آیه استشهاد کرد و شاید اگر 

ها روایان معتبري هم بود ما نیز همین را بحث خواهیم کرد. ذیل آیه، پنج شش روایت وارد شده بود که بین آن

 ظاهراً که قول زور را بر غنا تطبیق داده بودند. بعد وارد بحث آیه شدیم. در آیه گفتیم که جهاتی از بحث هست؛ 

 چهار جهت را در آیه بحث کردیم. 

 یکی شأن نزول و مورد آیه بود که اشاره شد. 

 که آیا امر است؟ یا نهی؟  دوم اجتنبوا بود

که آیا به معناي ترك العمل هست؟ یا مطلق دور شدن از خود قول زور؟ که این  هست سوم خود اجتناب

؛ اما اگر »نگو«یا » نخوان«گوید اش این بود که اگر فقط نگفتن باشد، میمسئله سوم، خیلی هم مؤثر بود و ثمره

 گیرد. مطلق دوري از آن باشد، حتی شنیدنش را هم می

شود؟  که گفتیم ظاهرش این است که قول امل لفظی و نفسی و کتبی میبود؛ که آیا ش» قول«چهارم بحث 

 گیرد.شفهی و کتبی را می

 پنجم بحث مصدر و اسم مصدرش بود.

 »زور« مفهوم .6
یا ماده یا  »اجتنبوا«هست. یکی دو تا از جهات قبلی ما به » زور«ششمین بحث در آیه شریفه، مفهوم 

هست؛ بحث اول در مورد » زور«و حاال بحث ششم که  گشتیبرم» قول«. بعضی هم به گشتیبرمصورتش 

در بحث سب،  قبالًشود؟ یا مختص به إخباریات است؟ این را ، این هست که آیا شامل إنشائیات هم می»زور«

 نقل شده. همداشتیم این مسئله از حضرت آقاي تبریزي 
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بنا بر آنچه در لغت آمده، زور، مایل عن الحق است. زور یعنی چیزي که مایل عن الحق است. مطابق حق و 

موافق حق نیست. به همین دلیل گاهی گفته شده که زور به معناي باطل است. اگر زور را به معناي مایل عن 

وجود دارد که به » زور«مورد مفهوم دو تفسیر و احتمال در  -که ظاهر لغت این است،  -الحق و باطل بگیریم، 

 کنم: صورت سؤال مطرح می

و مایل  هایی که مطابق با واقع نیست؟ چون زور را گفتیم مایل عن الحقآیا زور به معناي باطل، یعنی قول

 عن الحق هم باطل است. باطل هم کالم و جمالتی که مطابق با واقع نیست. این یک احتمال است.

کار به مطابقت با واقع یا عدم واقع نداریم و یا حتی باطل، اعم از بحث عدم  کهاست یک احتمال هم این 

 مطابقت با واقع است.

 عدم مطابقت با واقع)( باطلزور به معناي 

اگر احتمال اول را بگیریم و بگوییم زور به معناي مایل عن الحق و باطل است. بعد هم بگوییم حق یعنی 

آنچه لیس بموافق و مطابق بالواقع. در این صورت بنا بر احتمال اول، حق و باطلِ  مطابق با واقع و باطل یعنی

شود. قول حق یعنی کالمی که مطابق با واقع است و قول باطل یا زور یعنی قول، منطبق بر صدق و کذب می

فرمودند. اگر طور میاین همشود. مرحوم آقاي تبریزي (ره) کالمی که با واقع تطابق ندارد این همان کذب می

هاي خبریه غیر طور، جملهگیرد. همیناین احتمال را بگوییم، این مستلزم این است که قول زور، کذب را می

گیرد. براي اینکه اما در مورد غیبت، در جایی که طرف، این عیب را دارد، آن را نمی ؛گیردمطابق با واقع را می

که باطل و زور  تهمت نیست -فرض این است که  -ا دارد، کند و طرف او، آن مشکل روقتی غیبتش را می

شود. بنا بر احتمال اول، این، گوید، او ناراحت میبشود؛ بلکه واقعیتی است که در او وجود دارد. منتهی وقتی می

اشکالش از  کهي هايخبرهاي یعنی جمله ؛گیردامر مطابق با واقع است و زور و باطل نیست. پس غیبت را نمی

 گیرد.ث عدم مطابقت نیست، نمیحی

دهد؛ چون در این کند؛  به کسی دشنام میگیرد. مثل آنجایی که سب کسی میهاي انشائی را هم نمیجمله

 گیرد. این تفسیر اول است.ها را هم نمینوع جمالت، حالت خبري نیست، آن

 بندي تفسیر اولجمع
عدم مطابقت با واقع است و عدم مطابقت با  همبنا بر تفسیر اول، زور همان باطل است. معناي زور و باطل 

در جمالت خبریه، از حیث عدم مطابقت، مصداق دارد. در این صورت، دایره آن محدود شده و خیلی  همواقع 
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گیرد. بحث غنا بحث ترجیع و هم نمی بحث غنا را کهاش این است گیرد. از جمله نتیجهاز چیزهاي دیگر را نمی

محتوا نیست. چون فرض این است که در غنا، بحث  االاست و اشکال دارد و  موردبحثهاست؛ که تطریب و این

 ممکن است محتوا محتواي مطابق با واقعی باشد. این احتمال اول است.

 زور به معناي اعم (مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع)

همین احتمال دوم را  همما  که ؛تفسیر دوم از زور، این است که نه؛ این، معناي زور نیستاحتمال و 

گوییم زور آنچه در لغت گفته شده، مایل عن الحق است. باطل هم یعنی ما لیس بحق. نباید حق و گوییم. میمی

 بلهصدق و کذب، داریم.  که جمله خبري و حق و باطل و باطل را هم در اینجاها، منطبق بر اصطالح منطقی کرد

شود حق و باطل وصف جمله خبریه است و به معناي صدق و عدم البته آن یک اصطالح است که گاهی گفته می

صدق است. یا به معناي تطابق با واقع یا عدم انطباق بر واقع هست. این معناي حق و باطل، گاهی به کار 

یعنی آنچه حق نبوده  )29(نساء/،»بِالْباطِل بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال«رود. ولی آنچه در لغت آمده این نیست؛ می

فهمد، نیست. معناي حق و باطل این است. این حق و باطل به معناي و مطابق موازینی که عقل و شرع آن را می

ی، همان صدق و لغوي، اعم از حق و باطل مصطلح منطقی است. حق و باطل به معناي منطقی یا فلسفی یا کالم

 هیآاما وقتی کلمه باطل را در قرآن ببینید، خواهید دید که در  ؛کذب است. مطابقت و عدم مطابقت با واقع است

آید. ، بحث صدق و کذب نیست. کلمه حق و باطل، در غیر جمله میاصالً، »ال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل«

ها، گاهی صفت رد. کلمه باطل، منکر و زور، مقابلش حق و اینآید که آنجا صدق و کذب، معنا ندادر افعال می

دهد که این، معناي اعمی دارد که اختصاص به جمله خبریه، از حیث قول است و گاهی صفت فعل؛ این نشان می

آید، همان معناي اعم، ملحوظ است. لغت آید. در اقوال هم که میتطابق و عدم تطابق ندارد. لذا در اقوال هم می

هاي خبریه از حیث انطباقش همان است که ثابت است. در جمله هملیس بحق؛ حق  گوید، آن است که مام میه

از  قبالًبنابراین حق و باطل شواهد زیادي دارد و  ؛آید. این یک مصداق است. ولی اختصاص به آن نداردمی

 ها، اختصاص به بحث صدق و کذب ندارد. خواندیم که اینآیات هم می

توانیم ل مقابل حق است. حق یعنی امري که یک نوع ثبات و واقعیتی دارد و از مفاهیم بینه است که میباط

غیبت قول «گوید که طور واضح میبه». حق است«گوید: دانیم که خدا میشرح االسمی برایش بیاوریم. ولی می

گیرد. می دارد که عدل را هم میپس باطل و زور، یعنی آنچه حق نیست. حق هم مفهو». باطل و قول زور است

قول زور و باطل است.  -ولو انشاء بگیریم  -گوید سب حق است ولو اینکه در جمله نباشد. عرف می همعدل 
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غیبت کسی را بکند قول زور و باطل است ولو  -طور التزامی مفهوم خبري هم دارد گفتیم سب بهالبته ما می -

 صود نیست. حیث دیگري در این است. اینکه اینجا مطابق و عدم مطابق مق

 بندي تفسیر دومجمع
ما  همکه اعم است، تردید کرد. حتی در مورد مفهوم باطل بنابراین مفهوم این، مفهوم اعمی است. نباید در این

که غیر از باطل است و با آن تفاوت دارد. کلمه حق و باطل، کمی  گوییم. بخصوص در مفهوم زورهمین را می

اش است و لذا این و فلسفه آمده و بار خاصی پیدا کرده ولی کلمه زور، به همان معناي لغوي و عرفی در منطق

گوییم. باالخص در کلمه زور، معناي اعمی از عدم همین را می همکنیم، در مورد باطل نظر را که عرض می

در مقام هزل است این را مطابق با واقع دارد. حتی آن طرفش هم؛ گاهی جمله مطابق با واقع نیست ولی 

بلکه هزل است. به همین دلیل، این، با آن تطابق ندارد. بلکه با آن عدم مطابقت، ». قول زور است«گوید نمی

 عموم و خصوص من وجه دارد. 

به این مطمئن  باً یتقرتوانیم بنابراین با مالحظه لغت و استعماالت لغوي و عرفی که ما با آن مواجه هستیم، می

، عدم مطابقت قول با واقع نیست. یکی از »زور«و بخصوص مقصود از مفهوم » باطل«که مقصود از  باشیم

یؤید هذا،  و ؛تواند مصادیق دیگري هم داشته باشدمصادیقش عدم مطابقت واقع است؛ که کذب است؛ و اال می

وییم مؤید دلیل نیست، علتش گتطبیق بر غنا داده شده، گر چه این هم خودش مؤیدي است. اینکه می مثالً اینکه 

تا حدي  که با تعبد درست شده. ولی این هم ها مصادیق تعبدي استاین مییبگواین است که ممکن است 

 تواند مؤید باشد.می

این هم یک بحث است که زور، به معناي مایل عن الحق است و اعم است از عدم مطابقت با واقع و کذب. 

از حیث دیگري اگر در آن میل عن الحق باشد اعم از آن هست. مثل غنا که از هاي إنشائیه یا إخباریه جمله

 قَوْلَ  اجْتَنِبُوا وَ « توانند مشمول آیه شریفه بشوند. آیهمی هاآن که ؛حیث دیگري میل عن الحق است. یا سب

تفسیر دوم  باشد.  مؤید همین اصطالح عام و همتواند آن را بگیرد. بلکه ممکن است مورد می )30(حج/،»الزُّور

 قَوْلَ  اجْتَنِبُوا وَ الْأَوْثانِ مِنَ  الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« کهاین است  -گوییم نه دلیلمؤید می -براي اینکه مورد آیه هم 

 شد. خواهند حیوانی را ذبح بکنند، نام بت براي آن برده میمورد آیه این است که وقتی می) 30(حج/،»الزُّور

شود. درست است که مله خبریه نبوده، انشائی است که براي حالل شدن ذبیح، آنجا انجام مینام بت بردن، ج

یعنی الوهیتی ندارد، ولی اجراي به زبان، هنگام ذبح،  ؛آن زور بودنش، به خاطر این است که مطابق با واقع نیست

تواند مؤید باشد. تا حدي می یک امر خبري نیست. ولو مستلزم یک خبر و مدلول التزامی خبر را دارد. این هم
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براي اینکه ممکن است بگوییم، قول زور بودنش، از حیث این است که مشتمل بر خبري است و آن خبر، این 

 شود این را گفت؛ ولیجهت قول زور است. میاست که این الوهیت دارد و چون الوهیت در آن نیست، ازاین

بنابراین اگر به  ؛بیحه، نیست. بلکه انشاء است. ولی مؤید استخبري در نام بردن آن بر ذ کهجوابش این است 

بینیم که باطل و بخصوص زور، ربطی به بحث عدم مطابقت ندارد. لغت و ارتکازات لغویمان مراجعه بکنیم، می

یک مصداقش است، نه اینکه فقط آن باشد. یؤید هذا تطبیق قول زور بر غنا در روایات و یؤید هذا  همآنبلکه 

 ؛که در اینجا باید به آن توجه داشت که همان تسمیه به اوثان، بر ذبایح باشد. این هم یک بحث در زور رد آیهمو

 تواند مصادیق دیگري هم داشته باشد.ها ندارد و میبنابراین اختصاص به کذب و این

 زور به قول اضافه نوع .7
». قولِ زور«خود اضافه قول بر زور است.  گوییمبحث هفتم هم که نکته خاصی ندارد ولی در ذیل آیه می

اي که اینجا انجام شده ظاهرش این است که یک اضافه بیانیه است. چون اضافه لفظی و معنوي داریم و در اضافه

در این حالت، آن را  که ؛ظاهرش این است که مِن مقدر است و ؛اضافه معنوي یا مِن مقدر است یا الم یا فی

خاتمی که از فضه است. قولی که از نوع زور است. کالم و » خاتمُ فضۀ«نامند. مثل میاضافه معنویه بیانیه 

سخنی که از قبیل زور هست. البته آنجایی که مِن مقدر است یا مِن بیانیه است یا تبعیضیه یا نَشویه. ظاهر این 

برخی در  سابقاً. گر چه بعضی از زور است است که من بیانیه است یعنی قولی که از قبیل زور است. نه اینکه

اند، ولی این خالف ظاهر است. ممکن هم هست مِن را نشویه بگیریم و بگوییم قولی ها، این را گفتهتفسیر و این

» قول زور«ها خالف ظاهر است. ظاهر که ناشی از زور و باطل است. نه اینکه خودش زور باشد. ولی این

اي که مِن در آنجا مقدر هست. هر این است که مِن است یعنی اضافهظا هماضافه بیانیه هست. در اضافه بیانیه 

ها. این هم یک نکته گوید. نه من تبعیضیه یا نشویه و اینظاهرش این است که من بیانیه است و جنس را می

 شود که از جنس باطل و مایل عن الحق است. سخنی می» قول زور«است که ظاهر آیه این است و 

 عرفی يمعنا در زور .8
زور در اینجا مثل سایر مفاهیمی که در  -گفتیم کاش قبل از هفتم می -بحث هشتم در آیه این است که 

قول » قول زور«گوید یعنی وقتی می ؛شودشود، حمل بر معانی لغویه و عرفیه آن میآیات و روایات وارد می

داند. آنچه عرف را زور و مایل عن الحق میداند. زور هم یعنی آنکه عرف آن که عرف آن را قول مییعنی همان

این حق براي شارع محفوظ  کهاما همیشه گفتیم  ؛شودداند، مراد و مصداق این آیه میمی مایل عن الحقآن را 
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، مثل همه مفاهیمی »مفهوم زور«که در مفاهیم عرفیه دخل و تصرفی بکند. توسعه و تضییقی بدهد. ظاهر  است

 که عرفِ مخاطب به این جمله، از این کلمه و کالمآید، معانی عرفیه است. همانیکه در آیات و روایات م

که عرفا، منسبق و متبادر به ذهن است، همان مقصود از آیه کند. همانکند. تبادر به ذهنش میدریافت می

یاید، در اي و از جمله خداوند و شارع مقدس هم محفوظ است که بشود. البته این حق براي هر گویندهمی

تواند توسعه و تضییقی اي میاي بدهد. این حق را هر متکلمی دارد. هر گویندهمحدوده این معناي عرفی، توسعه

یعنی از حیث حقی که گوینده  ؛کندتري تفسیر می، آن را به معناي عامتعبداًبدهد. این همان حکومت است که 

 ی توسعه و تضییقی بدهد. تواند، جعل اصطالح بکند یا در یک اصطالحدارد، می

شود که لغت هم عرف را روشن بنابراین یک قاعده است که در جمیع معانی، الفاظ حمل در معانی عرفیه می

، یکی از این سه امر را تعبداًکند. ولی این حق براي هر گوینده و متکلمی، حتی شارع، محفوظ است که می

 اعمال بکند.

 که متفاوت با لغت باشد.  »این است«اصطالح، تواند بگوید مراد من از این می

را از  هانیایعنی بعضی از مصادیق عرفی و  ؛تواند بگوید مراد من اخص از آنی است که در عرف استمی

 این بیرون ببرد.

دهد. این حق طور داخل در آن نبود. ولی او تعمیم میهمان را به مصادیقی تعمیم بدهد که همین همتواند می

 است.محفوظ 

شود و لکن این حق براي هر الفاظ بر معانی لغویه و عرفیه حمل می  -این بحث اصولی است که -بنابراین 

که معناي جدیدي را به لفظ بدهد، اما با قرینه؛ یا آن را تضییق بکند و بگوید این، معنا و  متکلمی وجود دارد

یا تضییق بکند. گفته عالم، ولی  ؛»المؤمن متقی« ،»الطواف صلوة«مقصود من نیست؛ یا توسعه بدهد و بگوید که 

 تواند در اصطالح،  این تضییق، توسعه و تبدیل را  انجام بدهد. دانم. میبگوید من فاسق را عالم نمی

و اینکه در مصطلح خودش، با آنچه عرف و لغت هست، تفاوتی ایجاد  به این تصرف متکلم در دایره معنا

 گویند. بکند، حکومت می

 تعبداً یعنی  ؛شودگویند؛ حکومت شامل قسم دوم و سوم (تضییق و توسعه) میدر بحث حکومت می معموالً

شود. به این صورت می همدهد. ولی به نظر ما، شامل قسم اول یعنی تبدیل دایره معنا را تضییق و یا توسعه می

خواهیم نوعی حکومت است. البته نمی همتواند بگوید، مقصود من در اینجا، این نیست و آن است. این می که

 وارد بحث حکومت بشویم. دو سه نکته دقیق و مهم آنجا هست که در جاي دیگر اصول، باید بحث بشود. 
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گوید این زور است، مایل عن الحق است مصداق این که عرف میبنابراین، زور در اینجا، با توجه به این

فا در این مفهوم وارد نیست، توسعه بدهد و بگوید این را هم شامل شود. البته ممکن است شارع چیزي که عرمی

 شود. می

 آیه اطالق به پایبندي .9
اند. سؤال این است که گرفته مایل عن الحقبه معناي باطل و  معموالًرا اینجا » زور« کهبحث نهم این است 

شود ما به اطالق آیه پایبند باشیم؟ و این اطالق در آیه را بپذیریم؟ چون ظهور آیه، وجوب اجتناب از آیا می

 شود پایبند به این اطالق بود؟ یا نه؟ قولی است که از نوع زور است. منتهی می

بند باشیم. براي اینکه قول باطل و زور مصادیقی را توانیم به این اطالق پایممکن است کسی بگوید نه؛ ما نمی

خود لغو و لهو و لعب، کلماتی که در آن لعب و لغو  مثالًتوانیم بگوییم حرام است نمی قطعاً که  شودشامل می

تواند بگوید هر لهوي باشد. مثل افعال؛ مطلق لهو و لعب، چه در اقوال چه در احوال باطل است؛ ولی کسی نمی

بازي است و هیچ واقعیتی در آن نیست، هایی است که مسخرهگوید، قول. خیلی از اقوالی که انسان میحرام است

تواند بگوید، هیچ فقیهی نمی قطعاًبلکه یک نوع سرگرمی و لهوي است. لهو هم به معناي عامش، باطل است ولی 

توان عرفا زور و باطل است و می که ها داردها حرام است. مصادیقی مثل کذب و غیبت و سب و اینهمه این

که  که انسان مطمئن است شودو مواردي را شامل می اي داردگفت حرام است. معناي زور و باطل، یک دامنه

 براي کسی معنا ندارد که قائل به حرمت آن باشد.  و ؛توان قائل به حرمت آن شدنمی

 تعارض بین اطالق و ظهور

 طَلَبُ«و یا در  )2(مائده/»الْعُدْوان وَ الْإِثْمِ  عَلَى تَعاوَنُوا ال«ظیر آنچه در اي ناینجاست که در بحث، معادله

عرض کردیم، اینجا پیدا  -مان هاي فقهیما در جاهایی از بحث -و مواردي از این قبیل،  1»فَرِیضَۀٌ الْعِلْمِ

، الزام »اجتنبوا«ظاهر  کهآن، تعارض بدوي بین صدر و ذیل آیه است. تعارض به این شکل است  و ؛شودمی

مطلق است یعنی هم شامل قول زورهایی که قول به حرمت  هم» قول زور«است که باید اجتناب بکنیم. ظاهر 

شود قائل به حرمتش شد. اینجا، گیرد که انسان مطمئن است که نمیشود و هم مواردي را میآن مانعی ندارد می

این معادله را ما خیلی جاها اجرا  -شود. ، تعارضی پیدا می»ول زورق«در الزام و اطالق » اجتنبوا«بین ظهور 

باهم جمع  اگر بخواهیم بگوییم این دو -ها عرض کردیم کنیم در موارد زیادي در تفسیر یا در روایات و اینمی

 .25 :ص ،27ج الشیعۀ، وسائل - 1
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باید ، »زور«توانیم بگوییم از مطلق مطلق است و نمی» قول زور«و باید اجتناب کرد. از آن طرف  شوندنمی

ظهور در کراهت دارد و این چیزها را باید بگیرد، یا باید بگوییم  »اجتنبوا«اجتناب کرد. یا اینکه بگوییم، 

قرینه بکنیم، نه مطلق » قول زور«را به نوع خاصی از  »قول زور«شود که ما الزام است و قرینه می »اجتنبوا«

  ».قول زور«

 مثال اول
گوید در ، همین مسئله را دارد. می»فَرِیضَۀٌ  الْعِلْمِ طَلَبُ«کردیم که  شبیه همان را در فقه تربیتی عرض

آنجا گفتیم که  -تاء مبالغه است. واجب مؤکد است.  هم» فریضۀ«تاء  -جستجوي دانش برآمدن، واجب است. 

جمع نیست. ولو اینکه طلب العلم مطلق است و هر علمی را قابل »فریضۀ«با ظهور  »طلب العلم«اطالق 

را  الزامیات یا غیر الزامیات بهگیرد، حتی اگر علم دینی مدنظر باشد، همه علوم دینی، مبتالبه  یا غیرمبتالمی

شود. براي اگر تنها بود، ظاهرش این بود که واجب است. ولی جمعش در یک جمله نمی هم »فریضۀ«گیرد. می

طور مطلق واجب نیست. آنچه واجب است، علم دینی اینکه ما یقین داریم که براي هر فردي، طلب هر علمی، به

م. اول عروه هم واجب است. مسائل دینی که مورد ابتالي من است، باید بدان قطعاًمورد ابتالي من است. این 

اما مطلق طلب علم و علوم، حتی علوم دینی بر همه واجب  ؛است ی، محل ابتالءآلتیجب التعلم المسائل  کهدارد 

 باشد، نه. 

 آنجا ما گفتیم که سه ظهور در این جمله وجود دارد؛ 

 است.  »طلب العلم«یکی اطالق 

 است. »فریضۀ«یکی وجوب 

 یکی وجوب عینی است.

 تا حل بشود.  فع تعارض، باید یکی از این سه ظهور را برداریمگفتیم براي ر

 مطلق نیست. مقصود علم مبتالبه هست. »طلب العلم«یا باید بگوییم 

 یا باید بگوییم وجوب نیست.

 یا باید بگوییم اگر وجوب هم هست اعم از عینی و کفایی است.

آنجا این را گفتیم و کدام اولی هست آنجا شود. اگر در یکی از این ظهورها تصرف بکنیم، جمله درست می

 گوید تحصیل همه علوم، بر همه مکلفان، واجب است. جمع نیست میعرض کردیم. سه تا ظهور با هم قابل
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 مثال دوم
 کند. ظاهراین است که گمراه را هدایت می »هدایت«ظاهر  )2/بقره(»لِلْمُتَّقین هُدىً «اگر بخواهیم مثال بزنیم 

کند. از آن طرف، بوده و هدایتش می »ضال«گیرد. کسی که از ، مطلق است و هدایت ابتدایی را هم می»هدایت«

که ظهورش شامل هدایت ابتدائی  »هدي«گوییم که اطالق وقت مییعنی کسی که هدایت شده است. آن »متقین«

جمع شده است)، این قابل (متقین یعنی کسی که تقوي دارد و هدایت ،»متقین«شود، با ظهور اصطالح هم می

، هدایت ازدیادي و »هدي«ها تصرف بکنیم. یا باید بگوییم مقصود از لذاست که باید در یکی از این و ؛نیست

ها همه وقت چون تقوي و اینآن یعنی بقاء هدایت یا درجات باالتر هدایت نه هدایت اولیه، ؛استمراري است

یعنی  »هدي«آورد. دارد هم باالتر میهدایت شده را، هم نگه مییعنی آدم خوب  »هدي للمتقین«درجه دارد 

اش که شامل هدایت ابتدایی هم بشود. یا باید به آن قید بزنیم یا باید بگوییم نگهداري و باال بردن، نه ظهور اولیه

مقصود از تقوي کند. باید ظهور متقی را ببینیم که کند یعنی گمراه را هدایت مییعنی از ابتدا هدایت می »هدي«

 چیست؟ 

گوید یکی از این دو دومی را می همگوید تقوا، تقواي فطري است. مرحوم عالمه مرحوم عالمه طباطبائی می

گیرد و متقی هم یعنی کسی که شود بگوییم هدایت مطلق است حتی هدایت ابتدائی را میرا باید برداریم. نمی

تا آیه درست بشود. البته مرحوم عالمه  یکی از این دو را باید برداریمگیرد و ملکه تقوا را دارد. نماز و روزه می

درست نیست. براي اینکه اصطالح  کهاند که تقوا، تقواي فطري است. ما جواب دادیم طباطبائی اینجا فرموده

 بِالْغَیْبِ  یُؤْمِنُونَ ذینَالَّ )2( لِلْمُتَّقینَ هُدىً...«اي است و هم اینکه ادامه دارد. قرآنی متقی، خیلی اصطالح جاافتاده

 کامالً ها هدایت ها هدایت فطري نیست. اینمعلوم است این که ؛»)3( یُنْفِقُون رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ الصَّالةَ یُقیمُونَ وَ

فعلیت یافته، در پرتو شریعت است. نه هدایت فطري یعنی آدمی که زمینه خوبی دارد. لذا گفتیم اظهر این است 

 ، هدایت استمراري و استکمالی است.»هدي«تصرف بکنیم و بگوییم مقصود از  »هدي«که در 

. تا در جاهایی که اي است. خیلی جاها ذهن باید دقیق باشدبراي این، دو مثال زدم. این خودش یک قاعده

ممکن نیست، در یکی باید تصرف کرد تا جمله درست بشود. حال، کدام  جمعشانیک نوع ظهوراتی هست که 

شود چنین قاعده کلی را یاد بگیریم و بگوییم، همیشه ظهور کلمه را باید تصرف کرد؟ فی کل مورد بحسبه. نمی

باید مورد به مورد با عصاي قرائن، این راه را پیش رفت و  کنیم.جا میرا جابه آخرداریم یا کلمه اول را برمی

 تعیین مراد و داللت کرد.
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 مثال سوم 
 تَعاوَنُوا«گوید: همین است. می هم. آنجا بود )2(مائده/»التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا«مثال سوم این قاعده در 

گیرد هم مستحبات را. واجب ، هم واجبات را می»بر و تقوي«، یعنی واجب. »تعاونوا». «التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى

لذا یا باید بگوییم  و ؛طور نیستدانیم، اینمی قطعاًکه است که تعاون بکنید، حتی در مستحبات، درحالی

در  دظهور در استحباب و رجحان دارد نه وجوب؛ تا مستحبات را هم بگیرد. یا باید بگوییم مقصو ،»تعاونوا«

داریم و اي گفتیم که ظهور وجوبش را برمیبا قرینه ،»تعاونوا« البته در -، همان واجبات است »بر و تقوي«

چنین تعارضی نیست. صدر و ذیلش با هم  ،»الْعُدْوان وَ  الْإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ال«در  مثالًولی  -استحباب دارد. 

با قرائن  غالباً یعنی  ؛همه این تعارضات، تعارضات بدوي استجور است. ولی آنجا یک تعارضی دارد. البته 

شود. این سه مثال براي همین قاعده بود. در بحث شود تعیین تکلیف کرد. البته اگر نشود، تعارض مستقر، میمی

 قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ«چنین چیزي نیست. ولی در  ،»الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ اجْتَنِبُوا«در  مثالًطور است. ما هم این

ظاهر در  ،»اجتنبوا«کسی بگوید تعارض صدر و ذیل وجود دارد. به این شکل که ممکن است  )30(حج/»الزُّور

ي ها»لهو و لعب«و  ها»زور و باطل«حتی  ،»قول زور«این است که الزم است، اجتناب بکند. ولی از آن طرف، 

دست  »اجتنب«گیرد و لذا یا باید از ظهور می همرا  تشود بگوییم حرام اسنمی قطعاً عادي و متعارفی که 

 دست برداریم. »قول زور«برداریم و یا از اطالق 

 حل مسئلهراه

حل این مشکل، در اینجا چیست؟ دو عرض در اینجا داریم و دو نکته در اینجا وجود دارد که به حل راه

 کند:مسئله کمک می

 عدم وجود تعارض
 »باطل«غیر از  ،»زور« کهنکته اول این است که اینجا ما بگوییم اینجا تعارضی نیست. به خاطر این نکته 

نوع خاصی از  ،»زور«ها به نحوي باطل است ولی ممکن است بگوییم است. باطل، اعم است. این لهو و لعب

 ي از باطل است، نه مطلق باطل. اگیرد. درجه باال و ویژهباطل است. باطلی است که در برابر حق قرار می

داند؛ نه ، یعنی آنچه عقل بشر و ذهن عرف، آن را امر مذموم جدي می»قول زور«وقت اگر این را بگوییم، آن

ظاهر  که ؛داندآن را در برابر حق می ،واقعاًشود. آنچه هاي معمولی و متعارفی که با کراهت هم جمع میمذمت

هاي متعارف گیرد و به معناي مطلق لهو و لعب و باطلاینجا، باطل را نمی »زور«فرمایش امام هم این است که 
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استحقاق مذمومیت مطلقه دارد یعنی عرف،  و ؛نیست. بلکه به معنی آنچه در برابر حق قرار گرفته است هست

که در  )2/المجادلۀ(»زُوراً وَ اَلْقَوْلِ مِنَ مُنْکراً «طور است؛ داند. زور این، آن را مذموم مطلق میبروبرگردبدون

 جاي دیگر از قرآن هم آمده. 

 نسبت زور و حق
زور در لغت و تلقی عرفی مساوق با مطلق باطل یعنی آنچه حق نیست، نیست. ما لیس بحق نیست. بلکه ما 

که  »مقابل حق«اش است. ولی که بگوییم، این، نقیض او است و عدم ملکه» ما لیس بحق«هو مقابل للحق؛ 

رابطه و  درواقعشود. بگوییم، درجه خاصی از باطل خواهد بود؛ که در تقابل با حق قرار گرفته و ضد آن می

، یعنی ما هو باطل و لیس بحق. بلکه عالقه »ما لیس بحق«که  نسبت زور با حق، نسبت عدم و ملکه نیست

یست؛ بلکه مقابله با حق، در آن وجود ، ن»عدم حقی«یعنی فقط جهت  ؛یعنی آنچه مقابله با حق دارد ؛تضاد است

گیرد. بلکه تهمت و غیبت کند، نمیکسی را که یک شوخی و تفننی می و ؛گیردچیز را نمیوقت، همهدارد. این آن

 گوید این سخن، در برابر حق است. عرف می و ؛که مقابل حق است گیردرا می

، »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ«ضی وجود نخواهد داشت. حل است؛ که اگر این را بگوییم، دیگر تعاراین یک راه

 -چون مفهوم خاصی شد -، »زور«با مفهوم  ،»الزام«شود یعنی این ، می»الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ  اجْتَنِبُوا«مثل 

ام در آن الز حتماًگیرد که هایی را میطور نیست که ما قطع داشته باشیم که این، مصداقاي ندارد. اینمقابله

جمع هست و بدون اشکال است. این یک اي است که همه مصادیقش با الزام قابلهست، نه؛ این مفهوم ویژه

 حل است که ممکن است کسی این را بگوید. راه

 عدم امکان جمع
 ،»ما لیس بحق«، مطلق است. »قول زور«حل دوم این است که سلمنا که اینجا یک نوع تعارض است و راه

گوییم سیاق توانیم هر دو را با هم جمع بکنیم. اگر هم این باشد، میالزام است؛ ولی نمی هم »اجتنب«آن  و ؛است

گذارد، ظهور اجتناب را از الزام، برداریم. باید آن که نمی اي استگونهآیه و وعده عذابی که در آیه داده شده، به

طور که مرحوم عالمه توانیم همانکه نمی یه هستکه گفتیم قرائنی در آ »متقین«ظهور را حفظ کنیم. مثل 

شد براي ؛ ما نیز، تقواي فطري بگیریم. بلکه تقواي اصطالحی است. این قرینه می»تقواي فطري«اند: فرموده

گفت باید ظهور در اینجا، هدایت استمراري و ازدیادي و استکمالی است. اینجا قرائن خاص می »هُديً«اینکه 

ظهور «یم و دست از ظهور اولی برداریم. در اینجا قرائن خاص و مؤکدي است که وزن دومی را حفظ بکن

 کهگذارد آن ظهور، او را بگیرد. سیاق آیه و وعده عذاب طوري است برد و نمیباال می ،»الزام«را در » اجتناب
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قوي شد، خود  شود کاري کرد. ظاهر است یا صریح. وزنش کهرا، نمی »الزام«و ظهورش در  »اجتناب«این 

مطلق نیست. زورهایی است که مقابل حق است. ولو از نظر لغویین آن  »قول زور«شود که این، قرینه بر این می

نیست. عرض دوم این است که » ما لیس بحق«مطلق » زور«گوییم. حرف اول این بود که از نظر لغوي را نمی

و ظهور اقوایی وجود دارد که در مقام استدالل  نهیقره از نظر معناي لغوي و عرفی، مطلق است ولی در آی» زور«

اصالۀ الداللۀ اینجا  و ؛کند. چون اقوي الظهورین مقدم بر ظهور اضعف استو استظهار داللت، آن را مقید می

اینجا  داللۀ االمر علی الوجوببا هم تقابل دارند. منتهی  ،»قول زور«در االمر علی الوجوب با اصالۀ االطالق، 

شود براي اینکه در آن یکی، تصرف بکنیم. شود در آن تصرف کرد. بلکه قرینه میکه نمی اي داردئن ویژهقرا

 »اجتنبوا قول الزور«مقصود از  کهشویم جهت است که ما با بیان اول، یا با بیان دوم، قائل به این میازاین

ها گیرد. نه تفننداند، میمقابل حق میاي است. امرش هم به عرف محول است. آنچه عرف آن را چیزهاي ویژه

هر جایی داشته باشیم  همهاي معمول و متعارفی که مطابق با حق نیست. البته شبهه مصداقیه ها و حرفو تفرج

کنیم. چون آنجا اصل برائت جاري می طبعاً است، » حق«است یا مقابل » ما لیس بحق«که از آن قبیل است که 

شود. این هم یک بحث دیگري است کنیم. مفهوم آیه این مید، اصل برائت جاري میمطمئن نیستیم آن را بگیر

 که در این آیه وجود دارد

 زور؟ یا قول؟ موضوعیت .10
در اینجا موضوعیت دارد؟ یا » قول«آیا  کهیک نکته دیگر هم بگوییم بحث دهم در آیه شریفه این است 

کردم ایشان هاي مقام معظم رهبري هم که نگاه میرد در درسموضوعیت ندا» قول«اند که ندارد؟ بعضی فرموده

موضوعیت دارد » زور«موضوعیت ندارد بلکه » قول« ،»اجتنبوا قول الزور«که  اندهم تمایلی به این ظهور کرده

خواهد بگوید از باطل اجتناب بکنید و از زور می درواقعاجتناب بکنید، » قول زور«یعنی اینکه گفته شده از 

هاي دیگر پایه هم به مالحظه اینکه یکی از مصادیقش است، اینجا آمده. این را براي بحث» قول«ناب بکنید. اجت

موضوعیت  هم» قول«موضوعیت دارد، » زور«طور که اند. این سؤال هست که آیا در این آیه همانقرار داده

اینکه نه؛ آنچه در آن مشکل هست شود، یعنی عنوان ترکیبی است. یا می» قول زور«وقت موضوع دارد؟ آن

 شود. ، به عنوان مصداقی ذکر می»قول«است و » زور«همان 

این دو احتمال است؛ که ممکن است همین احتمال دوم را بگوید. بگوید متفاهم عرفی این است که آنچه 

، موضوعیت »قول«هم به عنوان مصداق آن، در اینجا ذکر شده؛ نه اینکه » قول«مشکل دارد، زور و باطل است. 

 داشته باشد. ممکن است کسی این را بگوید.
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 نظر مختار

شود. ممکن اصل، موضوعیت عناوینی است که در دلیل وارد می و ؛آید احتمال اول درست استبه نظر می

است در نزد شارع، زوري که جنبه قولی گرفته باشد، مالك باشد. قولی که از نوع زور باشد، مالك باشد؛ نه 

آید، داراي موضوعیت است. مطلق زور؛ ولو اینکه غیر قول باشد. اصل این است که این قیودي که در دلیل می

را به عنوان  »قول«منتهی  ،»اجتنبوا الزور«خواهد بگوید ا آن را از موضوعیت بیندازیم و بگوییم آیه میاینکه م

آید، موضوعیت هایی که در دلیل مییک مصداق آن ذکر کرده. اصل بر این است که هر یک از این مفاهیم و واژه

موضوعیت دارد و اما  »قول زور«شود. می »جزء الموضوع«آن محفوظ باشد. البته اینجا چون دو تا آمده این، 

گیرد. ظاهر ادله، این است آن را هم می» زور«بود، بگوییم موضوع فقط » فعل زور«نبود، » قول زور«اگر 

عملی که باطل است، دلیل عقلی داشته باشیم. منتهی باید ادله آن را دید. به نظر  نیست. البته ممکن است در آن

را از موضوعیت ساقط بکند و داللت آیه » قول«هد این احتمال را تقویت بکند که آید اینکه کسی بخوامی

منتهی قول هم به عنوان مصداقی اینجا ذکر شده، این، خیلی وجهی ندارد و  ،»اجتنبوا الزور«خواهد بگوید می

 در اینجا داراي موضوعیت است.» قول«موضوعیت دارد و  »قول زور«ظاهر این است که 

هاي مهمی است که به کنم یکی دو تا بحث هم داریم که بحثهمی است که اینجا هست. فکر میاین بحث م

 شود. داللت آیه بر بحث خودمان نزدیک می
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