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 بيان مسئله

 بتار 16و 1«تبیتین» مصتدر از افعتالی و صفات بار سی از بی ، کریم قرآن ار
 ایتن بتر تکیته با. است آمده آن اتآی وقرآن  اربارة 2«تفصیل» مصدر از مشتقاتی
ة موضتوع اصتل همچنتین باشتد. نبایتدقرآن  ار اجمالی هیچ که گفت باید آیات

 زیترا ؛استتقرآن  ار مجمل وجوا پذیرش بر مانعی نیزقرآن  بالغت و فصاحت
 و فصتاحت مختلّ هتم ابهتا  و ااشتته پتی ار را ابها ، اجمال که نُمایدمی چنین
 ماننتد ،ستلف نظترانصتاحب از برخی ،مستنداتاین  بر تکیه با. باشدمی بالغت
 معنتایی اجمتال وجوا نیآقر معاصر پووهشگران از شمار اندکی و 1 راهری ااوا
 4اند.شدهرا منکر قرآن  ار

. استت کراه معرفیقرآن  نمبیّ را اهلل رسولخوا  کریم، قرآن ایگر منظری از
 و شتده گفتته احکتا  از برختی از کلیتاتی کتریمقترآن  ار همچنین (44)النحل/
 . است شده بیان تفصیل به سنت ار آن جزئیات
 وجتوا به نیآقر علو  پووهشگران و اصولیون، رانمفسّ بیشتر اساس همین بر
 اند. پذیرفته تراید بدون را آن و ااشته اعتقااقرآن  ار مجمل
 نقتد و مذکور ایدگاه او اصول و مبانی تفصیلی بررسی، پووه  موراة مسئل

 . است یابیم باره این ار مانع و جامعای نظریه به آن رهگذر از تا است، آن

 ــــــــــ
 و 15 و 81و 15/دةائما ، 118 و 111عمتتتران/آل، 266 و 221 و 211 و 181 و 118 و 11/ةالبقووور) .1

 2الشتعرار/، 61و و 51 و 58 و 14 و 1النور/، 12 و 16/الحج، 111النحل/، 1الحجر/، 15یونس/، 81
 .(11الطالق/، 11و 1الحدید/، 2الزخرف/، 61/يس  ، 41سبأ/، 2القصص/، 1النمل/، 115 و
، 1هوا/، 24 و 5یونس/، 11/ة وال ، 114و 52 و 12األعراف/، 55 و126 و 114 و 18 و 11)األنعا / .2

 .(44 و 1فصلت/، 28الرو /
 .41  ، 2 ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .1
 .112  ، نآارآمدی بر معناشناسی قرنکونا ، جعفر،  .4
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 پيشينه

 کته اریافت توانمی اسالمیة اولی اعصار از آمده استه ب تألیفات ار تتبعی با
 آیتات تفستیر و شترب ار اشاصتولی اصتطالب قالتب ار مجملة واگ از مفسران
 ابهتامی عبتارتی که نداهبرا کاره ب جایی ار را مجملة واگ بلکه ،اندنکراه استفااه
 1است. شده برررف ابها  اینای متصلهة قرینة واسطه ب که ااشته

 ،کرانتد نیآقر مباحث وارا را مجمل اصولی اصطالب اصولیون بار لیناوّ برای
 ار «مجمل بیان تأخیر» مانند ،مجملای حاشیه مباحث ابتدا همان از کهای گونه به

 ایتن جعتل از بعتد 2.شتوامتی مشاهده (ق141-261) رخیک چون عالمانی کال 
 و کلمتات از برختی بترای را مجمتلة واگ، مفستران از بستیاری اصولی اصطالب
قترآن  ار مجمتل وجوا مدعی و براه کاره ب خوا اصولی مفهو  بهقرآنی  عبارات
 بته ملقب األصبهانی خلف بن علی بن ااوا نا ه ب فرای سده همان ار اما؛ شدند
 4.شدقرآن  ار مجمل وجوا عد  مدعی 1(ق211-211) راهری
 کته شتواآشکار متی سلفیون تفسیری و اصولی آثار و کنونی آثار ار تتبعی با
 متوارا و مجمتل از اصتولی تعتاریف تنتافی بتهقرآن  مجمالت بیان ار کدا هیچ

 برختی ار ربارباییعالّمه مرحو   نمونه عنوان به ؛اندنکراه اشارهقرآن  ار مجمل
 بته ،مجمتل تعریتف ار امتا 5، کتراه اشاره گوییمجمل بر گوینده قصد به وارام

 ،بنتابراین 6.استت شده قائل گوینده مقصوا بوان مبهم بر مبنی آن اصولی تعریف
هتای هنمون تباین آن رهگذر از تا ،نگریسته موضود بهنو  منظری از حاضر تحقیق

 ــــــــــ
  .61  ، 2ج، معانی القرآن .1
 .152 ، 2 ج، األصول علم فی اراساتخویی، سید ابوالقاسم،  .2
 .411 ، 1 ج، والتعدیل الجرب، رازی، عبدالرحمان بن محمد حاتمابن ابی .1
 .41  ، 2 ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .4
 .211   1ج، نآفی تفسیر القر المیزانبنگرید به: رباربایی، سید محمدحسین،  .5
 .14  ، 1ج، همان .6
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 . شوا ثابت آن اصولی تعریف باقرآن  ار مجملة شد ااعا

 مسئله ضرورت

اما  1؛اصولیون معتقدند که هیچ ثمرة عملی بر مباحث مجمل مترتب نیست
زیرا اعتقاا  است؛ یبیان و بررسی این بحث بسیار ضرور، قرآن ار حوزة علو 

ناستازگاری اصل فصاحت و بالغت قرآن  با ،به وجوا مجمل اصولی ار قرآن
 . اارا
 و بررستی و ستویتک از مجمل حیاصطال و لغوی معنایای ریشه شناخت با
 تتوان، متیایگتر ستوی ازقرآنتی  عبارات و آیات ار اجمال اسباب و وجوه نقد
 استتاویز توانتدمتی کته مبتاحثی ؛زاوا اجمتال مباحث از را آمیزشبهههای هآرای

قرآن  بالغت و فصاحت اصل ار راهر به ،گشتهقرآنی  پراازانشبهه برای مناسبی
 . کند ایجاا اختالل

 شناسیواژه

 ایتدگاه آن رهگتذر از تتا پرااختته «مجمتل»ة واگ شتناخت به مبحث این ار
 .آشکار گرااقرآن  ار معنایی اجمال وجوا مدعیان
 کمتک آن ضتدّ معتانی از یتا ،مجمتل تعریتف بترای اصولیون و شناسانلغت
 . اارند هم افتراقی نقا  که انداانسته ایگر مفاهیم مشابه را آن یا ،اندگرفته

 اضداد کمک به مجمل تعریف. 1
 : است شده پرااخته تعریف مجمل به منظر او از بر این اساس،

 کلیتات بته و نبتواه آن ار تفصیلی که شوامی گفته کالمی به مجمل گاهی -

 ــــــــــ
، خمینتی ؛121 ، 1جتحقیق محسن عراقی و منتذر الحکتیم، ، مقاالت األصول، الدین ضیار، عراقی .1

 .225 ، 6ج، تحریرات فی األصول، مصطفى سید
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 معنتای از وجته این 1.بپراازا آن جزئیات بهآنکه  بدون، کراه اشاره موضود یک
  2.است مفصّل مقابل ار ،مجمل

 ،که روشن و رسا بیتان نشتده استمجمل کالمی مراا از ایگر،  ار وجه -

 4اراین وجه، مجمل ار مقابل مبیّن تعریف شده استت. 1االلت  واضح نباشد.
به این وجته اشتاره کتراه  «ة ّ لخمغیر  ةثیركأشیار  ة م » عبارتراغب با 
 5است.

   مشابه مفاهیم کمک به مجمل تعریف. 2
 شتبیه متؤول و متشتابه، مجهتول، عا ، مبهم هیممفا به را مجمل ،منظر این از
  ند.اهشد قائل آن برای مفترقاتی اما ؛انداانسته

 احتمتال او آن معنتای بترای کته گوینتد لفظی را مجمل اصولیون از بسیاری
متتکلم  که نماند ناگفته البته 6.ندارا رجحان ایگری بر یکی که شده اااه مساوی

 که است آن مجمل ،عبارتی به. است ارااه کراه را احتمال یک، احتمال او این از
گونته این مخارتب نتزا ولتی، استت مشخص و نمعیّ متکلم نزا خوا خوای به
 :شتوامتی گفته وقتی مثال عنوان به 1؛است لفظ جانب از تعیین عد  این و ستنی

 ــــــــــ
 .212  ، المفراات فی غریب القرآن، محمد بن حسین، اصفهانى راغب .1
 بتن محمتد التدین تقتی، فتوحی ؛111  ،2ج، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، مصطفو  .2

 .411  ، 1 ج، المنیر شرب الکوکب، أحمد
 .41  ، 2ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .1
 .141  ، 5ج، مجمع البحرین، الدین فخر، رریحى .4
 .212  ، المفراات فی غریب القرآن، محمد بن حسین، اصفهانى راغب .5
 بن القاار عبد، امشقی ؛641   ،2ج، شرب مختصر الروضه، القوی عبد بن سلیمان، صرصری روفی .6

 ؛261  تحقیق عبداهلل بن عبدالمحسن الترکی، ، المدخل إلى مذهب اإلما  أحمد بن حنبل، بدران
، تحقیق احمد عزو عنایه، لإرشاا الفحول إلی تحقیق الحق من علم األصو، علی بن محمد، شوکانی
 . .و..12  ، 2 جزر

 .155 ، مباائ الوصول إلى علم االصول، یوسف بن حسن الدین جمال، حلی .1
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 1.است نبواه خاصی مرا، متکلم منظور زیرا ؛نیست آن ار اجمالی «رجالً اضرب»
  2.است ابها  اارای که شوامی گفته لفظی به مجمل، تعریف این اساس بر

 کته گفت باید اما. است متشابه همان مجمل که معتقدند نهاوندی مانند برخی
 ار ؛ نیستت فحتص از قبتل و ابتتدایی صتورته ب ولو رهوری هیچ مجمل برای
 هب را مجمل ،هرحال به 1است. متزلزل و مضطرب رهوری اارای متشابه که حالی
 4 شوا.نمی فهمیده که اانندمی متشابه مانند الیل این

 گتاهی ،ایگتر تعبیتر بهاند. کراه تعریف فعلی و کالمیة اامن او ار را مجمل
 5. است عمل و فعل ار گاهی و کال  و لفظ ار اجمال

 .کنتد مقیتد را مجمتل تعریتف تواندمی که شده بیان مجمل برای ییهاویوگی
 هتر زیرا ؛نیست احتمال او بین ترایدی، مخارب فهم را اختالف علت به گاهی

 و مجمتل کدا هیچ نزا صورت این ار. کندمی ااعا را احتمال یک رهور مخاربی
 6. است متفاوت هرکدا  نزا احتماالت رهور گرچه، نبواه مبهم

 یکی، تأمل از بعد زیرا ؛شوانمی گنجانده مجمل تعریف ار نیز ابتدایی اجمال
 «المسجد فی إال المسجد لجار ةصال ال» :روایت مانند ،یابدمی رهور احتماالت از

 إال ةصوال ال» روایتت کته حتالی ار ،کنتدمتی نفی را نماز کمال، تأمل از بعد که
 1اارا.اشاره  نماز صحت نفی به «الکتاب ةبفات 
 اجمتالة اایتر از را کتال  نیتز رتاهرة اراا بر االّ خارجیة قرین وجوا به علم

 ــــــــــ
، تحقیق احمد عزو عنایته، األصول إرشاا الفحول إلی تحقیق الحق من علم، علی بن محمد، شوکانی .1

 .12  ، 2 جزر
 .همان .2
 .21  ، 1 ج، فی علو  القرآن ةالتفسیر المناهج ، جعفر، سبحانی .1
 .1 ، 16 ج، علو  القرآن، رباق محمد، حکیم .4
 .115 ، قوانین االصول، ابوالقاسم میرزا، قمی .5
 .142 ، همان .6
 .115  ، همان .1
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  1.کندمی خارج
 : است چنین مجمل از یااشده تعاریف مشترک قدر

کنتد، ولتی مجمل لفظ یا عملی است که متکلم به قصد تفهیم مطلبی ارهار می»
ای االلت آن را واضتح قرینه ،مقصوا گوینده یا عامل برای مخارب ابها  ااشته

 «نکراه باشد.

 همچنین، نااربمخ نزا احتماالت از یک هر رهور و نامخارب فهم ار اختالف
 از را متوارا برخی که است قیوای از، کال  ار تأملة واسطه ب ابتدایی اجمال رفع

  کند.می خارج مجمل تعریف
های شایسته است ایدگاه، مجمل از نظرانصاحب تعریف تفصیلی بیان از بعد

 . شوا نقد و بررسی وحی کال  اجمال ارائه شده اربارة

 دیدگاه نخست

 قترآن ار مجمتل وجتوا بته قائتل پووهتانقترآن و اصتولیون مفسران،بیشتر 
 .شوامی پرااخته آنها شواهد نقد و شرب بهار ااامه  .باشندمی

 شواهد نقد و شرح

 تتوان، متینآقتر ار اجمتال وجوا مدعیمفسران  و اصولیون کتب ار عتتبّ با
 واوجت بتر حتاکیقرآنی  شاهد: کرا بیان عنوان سه نظر آنان را ذیل مورا شواهد
 .اجمال موارا اجمال؛ اسباب ؛قرآن ار اجمال

 قرآنی شاهد نقد و بررسی. 1
 : کنندذیل را به عنوان شاهد یاا می آیه، نآقر ار اجمال وجوا مدعیان

ت بَققق ْكَر له ب قققره َو أَنََّْلنَقققا إهلَْيقققَ  القققذ ه ققق نَ ي ه ـبهاْلبَي هنَقققاته َو الَّو ْ  َو لَعَلَّه  َل إهلَقققيهه لنَّقققاسه َمقققا ن قققَّ ه ْ  له
ونَ   .(44نحل/) يَتَفَكَّر 

 ــــــــــ
 .252  ،  وأل ا ةفا كآخوند خراسانی، محمدکارم بن حسین،  .1
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ت بَ  اربارة را ذیل احتماالت مفسران َل إهلَيهه ْ  نَ ي ه ـله لنَّاسه َما ن َّ ه  اند: کراه ذکر له

و از اند اانستته رستول توسطقرآن  مجمالت بیان را «تبیّن»مفسران،  بیشتر -

قترآن  ار کا اح از بسیاری که اندشمراه ااعا این بر شاهدی را مزبورة آیرو، این
 . است شده اجمال رفع اکر  رسول بیان با و آمده مبهم و مجمل صورته ب

شتده  نتازل آیتات ترتیب و تنظیمبه معنای ، اکر  رسول توسطقرآن  تبیّن -

  1.است آمده مجاهد از نقل به احتمال این. استآن حضرت  توسط

 2.است مرا  برقرآن  قرائت معنای به نتبیّ -

 شتده نتازلآنچه را که بتر او  اکر  پیامبر ، یعنیاست تعرّف نایمع به تبین -

 1.کند معرفی مرا  برای
 اند: آوراه را ذیل معانی «نتبیّ» و «بیان»های واگه برای نیز شناسانلغت

 ؛4اتضاب -

 ؛5للنفس المعنى إرهار -

 گفتن سخن و نطق از اعم، بیان. است چیزی از برااشتن پراه معنای به بیان -

  6.است اشاره و نوشتن، بیان ایگر هایشکل. باشدیم
 و آیتات ستیاق بته توجته بتا و هآمتد نحلة سور ار آیه اینکه یاا شد، چنان
 مکته ار استال  احکتا  از بسیاری اگرچه 1.است مکی قطعاً نظرانصاحب ایدگاه
 اًیقینت اما، آمدمی میان به سخن این اصول اثبات بارةار بیشتر و بوا نشده تشریع

 ــــــــــ
 ابتن ؛116 ، 1ج، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتتاب العزیتز، غالب بن عبدالحق، اندلسى عطیه ابن .1

 .421  ، 1ج، التسهیل لعلو  التنزیل، احمد بن محمد، ارىغرن جز 
 .215  ، 2 ج، بحر العلو ، محمد بن نصر، سمرقند  .2
 .1  ، 14ج، جامع البیان فی تفسیر القرآن، جریر بن محمد، ربر  .1
 .166  ، 1ج، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، مصطفو  .4
 .218  ، 6ج، مجمع البحرین، الدین فخر، رریحى .5
 .156 ، المفراات فی غریب القرآن، محمد بن حسین، اصفهانىراغب  .6
 .115  ، 5ج، الحدیث التفسیر، عزت محمده، اروز .1
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 تتوانمتی بنابراین. بوا شده تشریع نماز خصوصاً، این فرعیات و احکا  از برخی
 احکتا  و فترود و اصتول از اعتم آیتاتة همت ار را اکر  پیامبر تبیین از منظور
 و اانسته فروعات و احکا  مجمالت ار را رسول خدا تبیین 1برخی اگر. اانست
 معطتوف معتاا و نبوت چون اصولی به سابق آیات به توجه با را تبیین این برخی
 متورای بته تبیتین خصوصیت برای قرینه هیچ زیرا ؛اندرفته خطا به ره ،2اندکراه
 ار تبیین چرا که اینجاست نکته اما. اارا اشارهقرآن  کل به و نداشته االلت خا 
 است؟! شده اااه قرار اصولی اجمال مقابل ،آیه این

 فهتم ستطح ار اختتالف بته توجته بتا را قترآن آیاتة هم پیامبر اکر  آری!
 فهتم نیازمنتداز مخاربتان  برختی. انتدکراه بیتان مختلتف هایگونه به نامخارب
 بته نیازمنتد، فهمتی کتج یتا اقتی کم به سبب برخی و بواه آیات بارنیهای هالی

 از برختی ار خداونتد همچنتینانتد. بتواهآن حضرت  توسط آیات رواهر تبیین
 متراا بنابراین است. ااشته را گوییاجمال قصد هاییحکمت و االیل بر بنا، آیات
 امتا ،بگیترا خوا به مختلف معانی و مصاایق، متفاوت آیات ار تواندمی تبیین از

 قترار مجمتل اصتولی تعریتف مقابتل ار ،معتانی و مصاایق، حاالت از کدا هیچ
 .گیرانمی

 قرآن  در اجمال اسباب .2
 ار کتهاند اانسته موارای از را بیان ار تکلمم قصور سبب به اجمال، اصولیون

 .ندارا راهیقرآن 
 آمااگی برای تمهیدی و 1اجمالی بیان ار مصلحتی وجوا، شنونده ااراک قوت

 ــــــــــ
 .21  ، 21ج، مفاتیح الغیب، عمر بن محمد، راز  فخر .1
 .تصرف و تلخیص با، 181-181  ، ارآمدی بر معنا شناسی قرآن، جعفر، نکونا  .2
، تحقیق علی حستین البتواب، إیضاب البیان عن معنى أ  القرآن، القوی عبد بن سلیمان، لیحنب روفی .1

 1. 
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 ذکراز اسباب اجمال ار قرآن  ،1 موضود تفصیلی بیان پذیرش تسهیل ار مخارب
 و گنجتدمتین اجمال اصولی تعریف ار یااشده موارا از کدا هیچ اما ؛است شده
 تفاهم چنین اجمالی به ،بنابراین. است شده بیان گوییاجمال مصالح عنوان به تنها
 .است ااشته گویی مجمل بر بنای خوا متکلم زیرا رساند؛آسیبی نمی تخارب ار

 آنها تفصیلی و اجمالی نقد وقرآن  در اجمال موارد .1
 ذکر قول ار اجمال و فعل ار اجمال وجه او ار اجمال مواراکه یاا شد چنان
  2است. شده

 ار اجمتال. است جمله باتترکی ار گاهی و مفراات ار گاهی قول ار اجمال
 اشتتراک ستبب بته استم ار اجمتال .باشدمی حرف و فعل، اسم از اعم ،مفراات
 ذکر 4لفظ غرابت و ضمیر مرجع ار اختالف، منقول قلب، 1معنوی اشتراک، لفظی
 . است شده

 6حتذف الیتل بته اجمتالو  5نق  ار اجمال چون جوهیو نیز حرفی اجمال
 .اارا

، 1مصتداق ار اجمال ات جمله،ترکیب ار اجمال برای شده ذکر وجوه ترینمهم
 8تتأخیر و تقدیم ار اجمال و حاضر حال ار استعمال کثرت عد  علت به اجمال

 ــــــــــ
 .11  ، 2 ج، الفصول فی األصول، علی بن حمدا، جصا  رازی .1
 .115 ، قوانین االصول، ابوالقاسم میرزا، قمی .2
 .همان .1
 .41  ، 2 ج ،فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .4
تحقیتق عبتداهلل بتن ، المدخل إلتى متذهب اإلمتا  أحمتد بتن حنبتل، بدران بن القاار عبد، مشقیا .5

 .261  عبدالمحسن الترکی، 
 .41  ، 2 ج ،فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .6
، الفصول فی االصول، علی بن أحمد، جصا  رازی ؛116  ، قوانین االصول، ابوالقاسم میرزا، قمی .1

 .12  ، 2ج
 .41  ، 2 ج ،فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .8
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 .است
 نزا مجمل تعریف از که شوامی اشاره اصولی به ابتدا، مذکور موارا نقد یبرا

 متوارا نقتد و بررستی بترای مبنتایی اصتول این زیرا. گراامی استنبا  اصولیون
 .باشدمی یااشده

   مجمل تعریف از شده استنباط اصول یادآوری. الف
 اشتاره ذیتل اصتول بته توانمی ،شد ذکر تری پ که مجمل تعریف به توجه با
 : کرا

 تتواننمتی را متوارای چنتین. است ایجازگویی متکلم هدف گاهی اصل یک.
 تفهتیم متتکلم کته است آمده مجمل تعریف ار زیرا ؛گنجاند مجمل تعریف ذیل
 را آن مخارتب، لفتظ ار ابهتا  علتت بته ولتی، کراهقصد  مخارب به را اینکته

 1.است نفهمیده
 مراتتب ار اختالف علت به و ااشتهرا اربر احتمال چند که موارای اصل او.

 مجمتل تعریتف ذیل، شده است متفاوتآنها،  انز احتماالت رهور، نامخارب فهم
 . گنجدنمی

 ار، شتوامی برررف تأمل از پس و ااشته ابتدایی اجمال که موارای .اصل سه
 . شوانمی گنجانده مجمل تعریف

 قرآن  در اجمالهای هنمون نقد ب.
 بته آنچته که اریافت توانمی مجمل تعریف ار هشد مطرب اصول به استناا با
 قالتب ارذیتل  االیتل از یکتی بنتابر شتده بیانقرآن  ار اجمالهای هنمون عنوان
 : گیرانمی قرار مجمل تعریف

 ــــــــــ
 .151 ، مباائ الوصول إلى علم االصول، یوسف بن حسن الدین جمال، حلی .1
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 احتمال یک ظهور *
 .گنجدنمی مجمل تعریف ار بنابراین ؛اارا احتمال یک ار رهور، موارا برخی

 استته ایتن از ااعای اجمتالی شتده، آن مصداق ار که «قرر»ة واگ نمونه عنوان به
رباربتایی  مق ع    کتهچنان ؛شوامی ارالق پاکی زمان به امامیه بیان ار قرر. است
 جمتع رحتم ار ختون پتاکی زمتان ار زیترا 1،اارامی اذعان رهر ار را آن رهور
 اهل و ابوحنیفه مذهب ار ولی ،اندعقیده این بر نیز حجاز اهل و شافعی. شوامی

 از یتک هر نزا حتمالا یک رهور بنابراین 2.است حیض معنای بهاین واگه  ،عراق
 .کندمی خارج اجمال از را واگه، فِرَق

   جامع ایجاز *
 الفتاظ ولی ،کراهرا قصد  مطلبی تفهیم متکلم که است آمده مجمل تعریف ار
 را اجمتال متتکلمیااشده،  موارا از برخی ار ولی ،هستند مبهم، مفاهیم تفهیم ار

 از ،ایگتر تعبیتر بته. گنجاندب مختصری الفاظ ار را متعدای مفاهیم تا کراه قصد
قدَة  النه َكقاحه  یالَّذه  ار اجمال ااعای .است کراه استفااه جامع ایجاز صناعت ُْ  بهيَده ه ع 
 یتک رهتورار اینجتا مفسران  از بسیاریکه این با. است نمونه این از (211/ه)بقر

 ااعتا ایتن شاهد .اانست جامع ایجاز نود از را آن توان، می1اندپذیرفته را احتمال
ا اْلفَْضَل بَْينَك  ْ الَ  عبارت  اارا. تأکیتد احستان و فضل رعایت بر که باشدمی  تَْنَسو 
 شتمول. باشتد ولی سوی از هم و زوج سوی از هم تواندمی احسان و فضل این

عالّمته  کتهچنان ؛باشتدمی احسان و فضل ازتری کامل مصداق، او هر بر عبارت
 بتر خداوند تأکید و نیامده بر احتمال او این از یکی تاثبا صدا ار نیز رباربایی

 ــــــــــ
 .211 ، 2ج، فی تفسیر القرآن المیزان، محمدحسین سید، رباربایى .1
 .26  ، 5ج، قاموس قرآن، اکبرعلى سید، قرشى .2
، بن عمتر محموا، زمخشر  ؛511  ، 2ج، فی تفسیر القرآن مجمع البیان، نحس بن فضل، ربرسى .1

، 6ج، مفاتیح الغیتب، عمر بن محمد، راز  فخر ؛286 ، 1ج، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل
 . .و..481  
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  1.است نمواه معرفیتر پررنگ را احسان
 حالی ار ،است مجمل «الخیر» که شده ااعا نیز الخيرا وافعلوة قرآنی گزار ار
 از منقول روایتی. شوامی شامل را مصاایقة هم، جامع ایجاز صناعت با مطابق که

  2.ااعاست ینا بر شاهدی مجمع البیان

   آن بر غریبه احتماالت تحمیل و آیات از ناروا تفاسیر *
 آن ستیاق و آیتات نزول زمانی و مکانی موقعیت، کلمات چین  اوقات گاهی

 بته را الفاظ، نامربو  احتماالت چین  بامفسّر  اما ؛است احتمال یک بیانگر خوا
 ذکر احتماالتی نسارة ورس 24ة آی ذیل مثال عنوان به؛ اهدمی سوق ابها  و اجمال
 4.است کراه اذعان احتماالت این بوان عجیب به نیز عالمهمرحو   که 1است شده
ك ق ْ  ار شده ااعا اجمال 4.است لَّ لَك ْ  َمقا َوَراَء ذَله ة آیت بته توجته بتا (24)نسار/ أ حه

 کراه ذکر قبلة آی ار که را موارای نداشت وجهی زیرا پیشین آن پذیرفته نیست؛
ایتن  بیان ارصدا و بواه نخستة آیة تکمل ار او ة آی واقع ار. کند رارتک اوباره
 گفتته قبتلة آیت ار که زنانی آن مگر است حالل شما بر زنانة هم که استحکم 
 از نیتز هستتند یمتین ملک که شوهرااری زنان البته. اارند شوهر که زنانی و شد
 را آیته این شده گفته آیه این بارةار که احتماالتی و تفاسیر. مستثناست قاعده این
 .است خوا گویای خوا آیه اال   و، کراه مبهم اجمالی اچار

   شرعی حقایق از اجمال نفی *
قرار « حقایق شرعی»عنوان  ذیلاند کراه ذکر اجمال برای که موارای بیشترین

، نآقر ار الفاظ این که اعتقااند این بر، شرعی حقیقت وجوا مدعیان اما گیرا؛می

 ــــــــــ
 .245  ، 2ج، المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین سید، رباربایى .1
 .154  ، 1ج، ن فی تفسیر القرآنمجمع البیا، حسن بن فضلربرسی،  .2
 .5  ، 1جبنگرید به: همان،  .1
 .268  ، 4ج، المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین،  سید، رباربایى .4
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استت  نهفتته آن ار حقیقت ازهایی هنشان زیرا کند؛اچار مشکل نمی را انزب اهل
 لغوی معنای که «وةص » مانند ؛کندمی متباار ذهن به را آن اصطالحی معنای که
 همچنتین1. استت جمع قابل شالغوی معنای با آن شرعی اصطالب و اعاست آن

 غیتر ار زیترا ؛تاس ااشته وجوا اششرعی یا لغوی معنای وضع از قبل، موضود
 شرعیه حقایق ،ایگر عبارتی به2. گیرانمی صورت تخارب ار تفاهم صورت این
قرآنی،  نزول از قبل الفاظ این زیرا ؛بواه فهم قابل کامالً نزول عصر نامخارب برای
 الفتاظ آن از کریمته آیتات ستپس. استت شده واقع استفااه مورا ،پیامبر توسط
 تعریتف بتا منطبتق اجمتالی گونههیچ شرعی حقایق ار بنابراین 1.کندمی حکایت

ة آیت نزول از قبل ید قطع چگونگی مثال عنوان به ؛ندارا وجوا مجمل اصطالحی
يَه َما قَة  فَاْقَطع وا أَْيده  زیرا؛ است بواه روشن نزول عصر مرا  برای َوالسَّاره   َوالسَّاره
 از نقتل بتهکته چنان ،نتدبوا اااه قرار ید قطع را ازای مجازات پیشین شرایع ار

 کتراهمتی تعیین، سارق برای را مجازاتی چنین لبعبدالمطّ که است آمده یعقوبی
 صتحه آن بتر نیز خداوند و شدهمی اجرا جاهلیت ار مزبور حکم بنابراین 4.است
 ار «یتد»ة واگ معنتای ار اجمتال یتا ید قطع کیفیت سر بر اختالفات. است نهااه
 ایجاا شده است! نظرانصاحب و فقها سطتو نزول از بعد هایاوره

 مجمل از غریب تفکیک *
 کبرا جانب او از بیان این بر. است اانسته اجمال سبب را لفظ غربت سیوری

؛ گنجانتد اجمتال تعریف ار را غرابت تواننمی تعبیری به. است مسئله غرایص و
 احتمتالی چهتی، لفظ غرابت ار ولی ،است احتمال اوتراید میان ، اجمال ار زیرا

 ــــــــــ
 .164  ، مباائ الوصول إلى علم االصول، یوسف بن الحسن الدین جمال، حلی .1
 .همان .2
، مظفتر ؛151  حمتد استحاق فیتاض، تحقیق م، محاضرات فی أصول الفقه، بوالقاسمسید ا، ییخو .1

 .26  ، 1 ج، أصول الفقه، رضا محمد
 .11  ، 1 ج، التاریخ االسالمی ة وسمو، محمدهاای، غروی یوسفی .4
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 اجمتال تعریتف ار متوارای چنتین بنتابراین. استت نشتده ارااه، لفظ بیان برای
 . گنجدنمی

 .است «تعضلوهن فال»ة گزار اجمال مورا ار سیوری ااعای نیز مسئله صغرای
 آشتنا اصتطالب این با جاهلی عرب که اریافت توانمی جاهلی اشعار ار تتبعی با
کنتد نقتل می ازهریکه چنان ؛برامی کاره ب اراشو و سخت معنای به را آن و بوا
ل»عبارت  عرب کال  ار عَض ه   1.است کار رفتهبه «امرأَة م 

   متصلهۀ قرین وجود *
ة اایتر از، شوا احتمال یک رهور سبب که بیایدای قرینه همراه به لفظی هرگاه
 چنتد ا بتوان میتانمترا معنای به مجمل لفظ زیرا ؛شوامی خارج مجمل تعریف
 .است احتمال
 پاستخ ااا بایتد، باشدمی خوا خوای به لفظ اجمال، منظور که شوا گفته اگر
 فهتم بترای بلکه شوا،نظر نمی – نفسه فی - لفظ به تنها، معنا با کال  یک ار که

 کال  فهم برای است کال  ار که قرائنی عمالً بنابراین. نگرندمی کال  همة به کال 
 «عستعس» فعتل ار اجمتال ااعتای استاس همتین بر. راگیمی قرار استفااه مورا

 میتان لفظتی شتترکم» فعل این. پذیرفته نیست آن مانند موارای و (11 )التکویر/
 رهتور «اابتر» ار و الصقبح اذا تقنفس: بعدة آیة قرین به اما است،« اابر» و «اقبل»

 .اارا
 مجمتل ذیتل آنچته کته رستید نتیجته ایتن بته تتوانمی ،شد گفته آنچه بر بنا

را  آنهتا مجمتل اصتطالحی تعریتف و گرفته قرار ایگرهای قالب ار ،اندگنجانده
 ،ایگتر تعبیری به ندارا. وجواقرآن  ار اصطالحی مجمل بنابراین. گیرانمی اربر
 خلتل تخارتب ار تفاهم اصل ار و نرسانده را متکلم قصد که مبهم و گنگ کال 

 ــــــــــ
 .451  ، 11ج، لسان العرب، مکر  بن محمد، منظور ابن .1



 11 1111 زمستان 111شمارة    

 آمتده اجمتالی بیانتات ابارهتقترآن  ار اما ؛ندارا راهیقرآن  ار، باشد کراه وارا
 بستزایی کمتک کتال  بالغت به بلکه، نبواه مبهم و گنگ تنها نه که بیاناتی ؛است
 و شتاخ و کشتیدمتی ارازا به سخن بوا این از غیر اگر کهای گونه به ،است کراه
 مستتور و مبهم، کال  بر  و شاخ زیر متکلم قصد و کال  اصل و گرفتمی بر 
 . ماندمی

   دوم یدگاهد

قترآن  ار مجمتل وجتوا عتد  متدعی ستلف نظترانصتاحب از شمار اندکی
. کترا ااعتایی چنین که بوا کسی اولین راهری اصفهانی خلف بن ااوا .باشندمی
 ستبب نیتز مبین با آن همراهی و نداراای فایده بیان بدون اجمال که بوا معتقد او

 معنایی اجمال» که معتقدند نیز رمعاص پووهانقرآن از برخی 1.شوامی کال  تطویل
 الجملهفی مصداق  جزئیات و اجزار که لفظی. ندارا وجوا قرآن ار ذاتی رور به

  2«.نیستقرآن  ار، نباشد مشخص

 آن نقد وقرآن  در مجمل وجود عدم شواهد
 : کرا خالصه ذیل موارا ار توانمی را او  ایدگاه االیل ترینمهم
 کتال  ،ایگتر تعبیر به. رساندآسیب می تخارب را تفاهم اصل به اجمال الف.
 1.نیست روا بنابراین ؛شوامی مخارب سرگراانی و حیرت سبب، مجمل
ل، مبتیِّن راقترآن  که ستهقرآن  از آیاتی ب. . نامتدمتی تبیتان و بیتان، مفصتِّ
 مصدر از افعالی و صفات بار سی از بی ، کریمقرآن  ار تر یاا شد،پی  کهچنان
 شتده ذکترقترآن  آیتات اربتارة «تفصیل» مصدر از مشتقاتی بار شانزاه و« تبیین»

 مجمتلقترآن  سورة نحل، 44ة آی با مطابق که شد مدعی تواننمی بنابراین ؛است

 ــــــــــ
 .255 ، 2ج، وأنبار أبنار الزمان وفیات األعیاناحمد بن محمد، ، خلکان بنا .1
 .112  ، نآارآمدی بر معناشناسی قر، جعفر، ا نکون .2
 .211 ، 1 جتحقیق ره جابر فیاض العلوانی، ، المحصول فی علم األصول، عمر بن محمد، رازی .1
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 1.اارانیاز  اکر  پیامبر بیان به و بواه
 : است توجه خور ار ذیل نکات مذکور االیل نقد ار
 یتاا شتد، اجمتال متوارا بتا آن تطبیتق و مجمتل تعریف ار آنچه با مطابق -

 مجمتل وجتوا استباب و اول ایتدگاه متدعیان ااعتای ار عمیق تتبع با همچنین
ار تخارتب  تفتاهم اصتل بتا راقترآن  ار مجمتل وجتوا انآنت که گفت توانمی

، نآقتر ار مجمتل وجتوا مدعیان از یک هیچ ،ایگر تعبیر به. اندناسازگار ندانسته
 بتا، وحتی کتال  اجمتال بته اعتقاا بنابراینند. انبواه آن اصطالحی تعریف پایبند
 . ناسازگاری نداراقرآن  بالغت

 تتوانمتی اند،اانستته نمبتیّ و لمفصتّ  راقترآن  کته آیاتی ار تأملی اندک با -

 اهتل، یقتین و علتم صاحب که دناار کسانی با سخن روی آیات این که اریافت
 تحلیتل از برااشت ابلقة نکت. هستند این کسب ار تالش و جهد و تفقه و تذکر
 نستبی امتری ختوا نامخاربت بترایقترآن  روشتنگری که است این فوق مفاهیم
 ستطح یتک ار راقترآن آیتات ة همت، نامخاربتة همت ،ایگتر تعبیتر بته. باشدمی
 ارقترآن  به نسبت یقین و باورمندی و تأمل، تفکر، علم چون عواملی. فهمندنمی

 اجمال، نامخارب نود به توجه با اساس همین بر. استقرآن تأثیرگذار  روشنگری
 ااعتای اثبات برای، مجمل وجوا نایمدع که موارای. است نسبی امری، قرآن ار
 ار اختتالف زیترا ؛استتقترآن  ار اجمال بوان نسبی بر شاهدیاند، آوراه خوا
 نتزا و بواه مجمل افراای نزا، الفاظ که شده سبب ایمان و تأمل، علم، فهم سطح
 چنتین نیتز نتزول عصتر نامخارب. باشد ااشته احتمال یک ار رهور ایگر برخی
 بتواه رستا و مبتین، بواند یقین و تعقل، تفکر، علم اهلکه آنان برای. قرآن بواند
 رستاند؛آسیبی نمی تخارب ار تفاهم اصل به، نآقر روشنگری بوان نسبی. است
 به بلکه ،نیست نامخارب از برخی برایقرآن  مطلق ابها  مفهو  به نسبیت این زیرا

 ــــــــــ
 .112  ، نآمعناشناسی قر ارآمدی بر، جعفر، نکونا  .1
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 ختواة مرتبت اقتضای به هرکس ولی، فهمیدندمی راقرآن  همگان که معناست این
 . رسیدمی فهم این به یقین و ایمان و تفقه و عقل و علم ار

 ؛پتذیرفت کامل رورهب راقرآن  ار مجمل وجوا عد ة نظری تواننمی سانبدین
 هتایگروه بترایقترآن  ریبیانگ تخصیص به قائل، ایدگاه اینقرآنی  شواهد زیرا
 . است شده نامخارب ازای ویوه

  سوم دیدگاه

 آنة بینانت واقتع شناخت و ایدگاه او هر ار گرفته صورت نقدهای بر تکیه با
 هایتدگااو  ار موجتوا نتواقص تتا ارائه کترا، مانع و جامع ایهنظری توانمی او

 نیتز مخارتب تفهتیم اصتل وقترآن  بالغتت هب ،برآن افزون، شده مزبور برررف
 . ای وارا نشواخدشه

 شتواهد از کتدا هتیچ، شد گفته نخستة نظری نقد و بررسی ار که گونههمان
 ار مجمتل تعریتف به بنا اما. گنجدنمی مجمل اصطالحی تعریف ار ایدگاه این
 قترآن بالغتت بتا کته اارا وجتوا اجمتالی بیانتات وحی کال  ار، لمفصّ مقابل

تتر یتاا که پی  االیلی به خوا، متکلم عنوان به داوندخ زیرا ؛باشدنمیناسازگار 
 .است کراهقصد  را کال  ار اجمالشد، 
همه  زیرا ؛شد قرآن ار مجمل وجوا مدعی توانمی نیز کال  ِِنامخارب منظر از
، تفکتر، علتمة ارجة انداز به هریک و نیستند مرتبه یک ار کال  فهم ار نامخارب
 فهتم این. برامی کال  ازای بهره، کال  به نسبت شاباورمندیة مرتب و تفقه، تأمل

 ارتبتاری باشتدمتی منطقی لواز  مستلز  که کال  معناییهای هالی ارک با متفاوت
 181ة آیت ار خداونتد مثتال عنتوان بته ؛است شناختی زبانة حیط ار بلکه، ندارا
 تعیتین یبترا آیته این ار. است پرااخته روزه احکا  از برخی تبیین به بقرهة سور
 : است آمده روزه آغاز و سحر
 َن اْلفَْجره َن اْلَخْيطه اأْلَْسَوده مه  .ك ل وا َو اْشَرب وا َحتَّ  يَتَبَيََّن لَك    اْلَخْيط  اأْلَْبيَض  مه

 بتن نتافع اشتعار از عبتاس ابنکه چنان ؛ فهمیدمی را ترکیبی قالب این عرب
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 : است آوراه شاهد آن برای ارزق
 یض ضتور الصتبح منفلتقالخیط األب

 
 1و الخیط األسوا لون اللیتل مکمتو 

 آیته از کلیتاتی ارک بته هتاعرب از شمار اندکی که نیست واقعیت از اور اما 
 از ابهتا  این. باشند ااشته ابها  کال  عبارات و الفاظ از برخی ار ولی ،شوند نائل
 و اقتت عتد  وآنهتا  پتایین ارک بتا مرتبط که بواه نامخارب از معدوای جانب
آستیبی  وستیع و عتا  سطح ار کال  بالغت به ،بنابراین. باشدمی آیه ار تأملشان
 برااشتت چنتین عبتارت ایتن از حاتم ابن، سیوری از نقل بهکه . چنانرساندنمی
 پیتامبر ولتی. استت روزه آغاز زمان، سیاه و سفید نخ او تشخیص زمان که کراه
 ارک بته عبتارت ایتنة وستیله بت تا نمواه «الفجر من» عبارت متوجه را او اکر 
 شتاهدی آیه خواِ از عبارتی به اکر  پیامبر ااان توجه 2.برسد آیه ارست معنای
 نامخاربت بیشتتر و نبتواه مجمل به خوای خوا عبارت این که است کال  این بر
 قترائن بته که شوندمی پیدا نامخارب میان از هم افراای اما ؛فهمیدندمی را آن هم
 ار و انتدنداشته علم عرفی اصطالحات از برخی به یا نکراه توجه آیه ار واموج
 روشتنگری خداونتد ،استاس همتین بتر .انجامیتده استت آیه فهمی بد به نهایت
 و بتاور بتا ،کراه تأمل و تعقل، تفکر آیات  ار که ااندمی کسانی ةبهر را کالم 
 .نگرندمی آیات به یااآوری و تذکر قصد با و یقین

 ن پایانیسخ

 کته بتواه ایتدگاهیة ارائ «مجمل» واگة از اصولیون تعاریف ار تعمق وراآره
 عنتوان بته خداونتد که اجمالی اما اارا؛ وجوا اجمال کریمقرآن  ار است مدعی
 ار اجمتالی چنتین. استت نبتواهناستازگار  بالغتت با و کراهقصد  را آن، متکلم
 شتواهد عنتوان به که موارای همة همچنین. شوانمی گنجانده آن اصولی تعریف

 ــــــــــ
 .11  ، 1ج، تفسیر المأثورالفی  المنثور الدرّ، الدین جالل، سیورى .1
 .همان .2
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 گرچته بنتابراین. است خارج اجمال اصولی تعریف از، شده بیانقرآن  ار مجمل
انتد، پرااخته ییهاهنمون ذکر به «مجمل» اصولی تعریف ذیل، نظران صاحب بیشتر
 ار تفتاهم اصتل بتا کته اجمتالی ؛انتدنبواه معترفقرآن  ار اصولی اجمال به اما

 وجتوا عتد  یتا وجوا مدعیان میان رآرا تناقض بنابراین. ، ناسازگار باشدتخارب
 بتر ره لفظتی اختتالف همتین امتا. است لفظی اختالفة مقول از ،قرآن ار مجمل
 ضرورت بنابراین. آالیدمی راقرآن  مبین کال  و گشواه الهی کال  ار پراازانشبهه
 ارون یلفظت اختالفتات، ستلف نظرانصاحب ایدگاه واکاوی و بازخوانی با اارا
 پتراازان شتبهه بر الهی کال  از سوراستفااه راه تا گراا، برررف و شناسایی اینی
 .شوا بسته
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