چکیده
درقرآن کریم جمله « ال اله اال 38 »...بار به کار رفته است که در ساختار کالمی «ال اله اال اهلل»« ،ال اله
اال هو»« ،ال اله اال انا» و «ال اله اال انت» «ال اله اال الذی» است .در ترکیب ادبی این نوع کالم بهویژه
ساختار «ال اله اال اهلل» ،بین صاحب نظران اختالف وجود دارد که این اختالف ناشی از نوع خبر مقدری
است که در ترکیب جمله اتخاذ میشود .این اختالف ،سبب شده در مفهوم این کالم الهی تعدد معنایی به
وجود آید .این مقاله با هدف جمع بندی نظرات متخصصان درنوع خبر مقدر و به کمک بررسی تفاسیر،
کتب ادبی ،فقهی ،اصولی ،کالمی و نقاط قوت وضعف هرکدام از نظرات شکل گرفته است .مقاله حاضر در
ابتدا انواعِ خبر مقدر که برای این جمله گفتهاند را ذکر میکند و سپس دالیل و ردیههای وارد بر هر کدام
از آنها را ارائه میدهد و بعد از آن به نوع خبرمقدر مختار اشاره میکند و دالیل خود را ذکر مینماید.
کلمات کلیدی
کلمه طیبه«ال اله اال اهلل» ،الی نفی جنس ،خبرمقدر.

مقدمه
در زبان عربی برای نشان دادن نفی جنس از حرف «الی نفی جنس» استفاده میشود .این حرف در قرآن کریم نیز
آمده و از جمله کاربرد آن در کلمه «ال اله اال اهلل» میباشد که ۲مرتبه در قرآن تکرار شده است.

[ إِنَّهُمْ کانُوا إِذا قیلَ لَهُمْ ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ یَسْتَکْبِرُونَ1و فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَ
لِلْمُؤْممِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَکُمْ وَمَثْواکُمْ]۲.
کلمه «الاله اال اهلل» مورد توجه علمای نحو ،فقه و اصل و ...قرارگرفته است و ثمره آن توجه تالیف رسالههای
جداگانهای مانند رساله ابن هشام ورساله زرکشی در مورد این کلمه طیبه است .درخالل این مباحث اختالف در
نوعِ خبر مقدر موجود دراین کالم باعث ایجاد تفاوت نظر بین مفسران و فقهاء و نحویون و  ...شده است .ثمره این
اختالف به وجود آمدن تفاوت در برداشت از معنای این کالم میباشد.
در این مقاله با بررسی کتب تفسیری ،نحوی ،فقهی ،اصولی و ...در زمینه نوع خبر مقدر و دالیل و نقاط ضعف
هریک ازآنها به یک جمع بندی در زمینه اقوال موجود در نوع خبر مقدر و دالیل و نقدهای موجود بر هریک ازآن
دست یافته شده تا در اثر این دستهبندی تشخیص نوع خبر مقدر صحیح برای مخاطب آسان گردد.
با توجه به بررسیهای انجام شده پیرامون نوع خبرمقدر کلمه طیبه«ال اله اال اهلل» تحقیقات جامعی صورت نگرفته
است و کتاب های بالغی ونحوی مانند المطول و حاشیة الصبان و ...و اصولی مانند إرشاد العقول الى مباحث
األصول و فقهی مانند الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -کالنتر) وتفسیری مانند المیزان و
التحریروالتنویر و روح المعانی و ...به بررسی نوع خبر مقدر به صورت پراکنده پرداختهاند و از زرکشی رسالهای به
نام« معنی ال اله اال اهلل» و از ابن هشام انصاری رسالهای به نام«اعراب ال اله اال اهلل» واز ابراهیم ابن حسن کورانی
رسالهای به نام« انباه االنباه علی تحقیق اعراب ال اله اال اهلل» که هم اکنون در دسترس نیست و از ابن سلطان القاری
رسالهای به نام «التجرید فی اعراب کلمة التوحید وما یتعلق بمعناها من التمجید» درزمینه اعراب این کلمه طیبه
تالیف شدهاست .عالوه بر این موارد ،کتابهایی مانند«معنی ال اله اال اهلل و مقتضاها وآثارها فی الفرد و المجتمع» اثر
دکترصالح بن فوزان و«ال اله اال اهلل» اثرمحمد ابن ابراهیم الحمد و«کلمة التوحید ال اله اال اهلل فضائلها و مدلولها و
شروطها ونواقضها» اثرعبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر و  ...به صورت مجزا به تحلیل این کلمه طیبة پرداختهاند.
همچنین از استاد حسین ختالن البکری مقالهای دربارهی این کلمه طیبه با عنوان«کلمة التوحید"ال اله اال اهلل"بین
النحویین واألصولیین » به رشتهی تحریر درآمده است.
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در مقاله ی حاضر سعی شده است که با بهره گیری از منابع موجود ،نظرات موجود در نوع خبر مقدر و دالیل
هریک ازآنها ونقدهای وارد شده بر آنها از جهت ادبی-کالمی بررسی شده و به صورت دستهبندی و به شکل جامع
تری به تصویر کشیده شود.
مقاله حاضر از دو بخش اصلی تشکیل شدهاست که عبارتند از :الف) بررسی اسلوب نحوی _ بالغی و ویژگی
جامعه مورد مخاطب کلمه طیبه ال اله اال اهلل ،ب) بررسی نظرات و دالیل و نقدهای وارد شده برآنها .ودر قسمت
بیان نوع خبر مقدر ،هفت نظر همراه با نقاط قوت و ضعف بیان شدهاست.

الف) بررسی اسلوب ادبی الی نفی جنس و ویژگی جامعه مخاطب
در این بخش به قواعد و کاربری «الی نفی جنس» در ادبیات عرب بررسی میشود .ابتدای به اسلوب نحوی و
سپس به شیوه کاربری آن در بالغت اشاره میگردد و همچنین با توجه به اینکه کشف معنای مورد نظر از کلمه طیبه
«ال اله اال اهلل» ارتباط بسیار زیادی با جامعه مخاطب خود دارد به ویژگی جامعه مخاطب کلمه «الاله االاهلل» نیز
پرداخته میشود
 .1بررسی اسلوب نحوی
النفی جنس جزء حروف ناسخهای 3است که برسر جمله اسمیه میآید 4.نام دیگر الی نفی جنس ،الی التبرئه
است 5.این حرف ناسخه نیاز به خبر دارد 6.حرکت اسم این نوع ال درصورتی که مبتدای جمله اسمیه مضاف و یا
شبهمضاف 7است منصوب ودر صورتی که مفرد 8است مبنی برفتح است.

9

. 3تعریف حروف ناسخه و انواع آن :هی کلمات تدخل على الجملة االسمیّة و تنسخ إعراب رکنیها و تحدث معنىً جدیداً فیها .فللنواسخ عمالن:
األوّل :لفظی :و هو نسخ إعراب المبتدأ و الخبر ،و إیجاد إعراب جدید لهما.
الثّانی :معنوی :و هو إحداث معنى جدید فی الجملة االسمیّة.
و النواسخ على نوعین« :الفعلیّة» و «الحرفیّة».
فالفعلیّة :هی األفعال الناقصة و أفعال القرب و أفعال القلوب.
و الحرفیّة :هی الحروف المشبّهة ب «لیس» و الحروف المشبّهة بالفعل و «ال» النافیة للجنس .بداءة النحو،ص1۲8
. 4الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة،ص۲5۰
 .5الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة،ص۲5۰
. 6البهجة المرضیة علی الفیة ابنمالک،ص133
 .7تعریف شبه مضاف :و المراد من «شبه المضاف» هو النکرة الّتی ارتبطت بما بعدها إمّا بالعمل بأن تکون ما بعدها معمولًا لها ،نحو« :ال حسناً وجهه موجود» و «ال
مکرَّماً أجداده موجود» و «ال طالعاً جبلًا موجود» و «ال ساکناً فی الدار موجود» أو بکونه متبوعاً ،نحو« :ال تلمیذاً و معلّماً موجودان» و «ال تلمیذاً مُجِّداً موجود»
و ...بداءة النحو  ،ص153

شرایط الزم برای عمل کردن الی نافیه جنس عبارت است از:
الف) قصد نفی جنس به صورت تنصیص؛ ب) داخل نشدن حرف جر در ابتدای ال؛ ج)نکره بودن اسم و خبر .د)عدم
فاصله بین حرف ال با اسم.

1۰

در صورت تکرارشدن این حرف ،عمل کردن این حرف جایز است و درصورت عدم تکرار عمل کردن آن واجب
است 11.خبر این حرف مقدم بر اسم آن نیست حتی اگر ظرف و یا جارومجرور است 1۲.در حرکت تابع اسم ال هم
امکان تبعیت کردن از محل اسم ال و هم اعراب فعلی آن وجود دارد(یعنی هم میتواند مرفوع استعمال شود وهم
منصوب) ودر این حرکت فرقی بین آمدن آن تابع قبل و بعد از خبر نیست مانند :ال رجلَ ظریفٌ فی الدار.

13

در صورتی که خبر این حرف دانسته شود{به وسیله قرینه}در بسیاری از استعماالت به شکل محذوف میآید که این
حذف شدن دربین حجازیین جوازی ودربین تمیمین و طائیین وجوبی است مانند :وَ لَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ ،14
قالُوا ال ضَیْرَ15؛ اما اگر دانسته نشود در نزد همه واجب است که ذکر شود و دراین وجوب فرقی بین ظرف و
غیرظرف بودن خبر نیست.

16

در موارد اندکی اسم این حرف محذوف است ولی خبر باقی میماند مانند :ال علیک یعنی ال بأس أو ال جناح  ،اما
امکان ندارد که هردوآنها حذف شوند.
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 .2بررسی اسلوب بالغی

 .8تعریف مفرد در الی نفی جنس :المراد من «المفرد» ما لم یکن مضافاً أو شبیهاً بالمضاف و إن کان مثنّى أو مجموعا .بداءة النحو،ص153
 .9جامع المقدمات،الفوائدالصمدیة،ص576
 .1۰الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة،ص۲5۰
 .11الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة،ص۲51
 .1۲مغنی اللبیب،ج،1ص۲39
 .13مغنی اللبیب،ج،1ص۲39
 . 14سبأ 51
 15الشعراء 5۰
 .16حاشیة الصبان على شرح األشمونى على ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی،ج،۲ص۲6
 .17الحدائق الندیة فی شرح فوائد الصمدیة،ص ۲58

«ال» نافیة للجنس داللت برنفی خبر از جنس اسم به نحو استغراق و عمومیت علی التنصیص میکند یعنی بدون نیاز
به قرینه استغراق( عمومیت) را می رساند برخالف الی شبیه به لیس یعنی اگر گفته شود :الرجلَ فی الدار بل رجالن
نادرست است ولی اگر گفته شود:الرجلٌ فی الدار بل رجالن صحیح است.

18

درصورتیکه اسم این نوع «ال» مثنی یا جمع استعمال شود «،ال» داللت بر نفی تمام موارد دوتاییها و جمعها
میکند.
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جمع کردن نفی و اثبات برای رساندن معنای حصر بلیغ ترین روش برای بیان حصر است.
حصر(قصر) داخل این کلمه طیبة ازنوع حصر حقیقی تحقیقی ۲1است.

۲۰

۲۲

علت به کار برده شدن کلمه اله به جای آلهة این است :هدف از کلمه طیبة نفی الوهیت ۲3دیگران و اثبات آن به
صورت خاص درخداوند است که این هدف با آوردن کلمه آلهة درنقش اسم الی نفی جنس تحقق نمییافت زیرا
دراین هنگام خدایانی که به صورت گروهی پرستش میشدند از مقام الوهیت خلع میشدند[زیرا دراین صورت
صحیح است که گفته شود :ال آلهةَ بل إله فی الوجود].

۲4

علت اینکه درکلمه طیبة ابتدا نفی استفاده شده وسپس اثبات بااینکه دراعتقاد بعضی از متکلمین تصورعدم مجرد از
اثبات ۲5امکان پذیر نیست این است که تاکید نفی الوهیت و واجب الوجود بودن از دیگران وسپس اثبات آن برای

 .18شرح الرضی علی الکافیة،ج،۲ص،155مغنی اللبیب،ج،1ص،۲37حاشیة الصبان على شرح األشمونى على ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی،ج،۲ص3
 .19الحدائق الندیة فی شرح فوائد الصمدیة،ص۲49
 .۲۰معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص83
. ۲1معرفی انواع حصر:
الف)تقسیم اول :و القصر(حقیقى و غیر حقیقى) الن تخصیص الشىء بالشىء اما ان یکون بحسب الحقیقة و نفس االمر بان ال یتجاوزه الى غیره اصال و هو الحقیقى او
بحسب االضافة و النسبة الى شىء آخر بان ال یتجاوزه الیه و هو غیر حقیقى بل اضافى الن تخصیصه بالمذکور لیس على االطالق بل باالضافة الى معین آخر
کقولک ما زید اال قائم بمعنى انه ال یتجاوز القیام الى القعود و نحوه ال بمعنى انه ال یتجاوزه الى صفة اخرى اصال .کتاب المطول،ص۲۰4
ب)تقسیم دوم :القصر الحقیقى نوعان احدهما الحقیقى تحقیقا و الثانى الحقیقى  .....والفرق بین القصر الغیر الحقیقى و القصر الحقیقى مبالغة و ادعاء .کتاب المطول،
ص۲۰6
.۲۲المطول،ص378
.۲3معنای الوهیت :ألَهَ إِالهَةً و أُلُوهَةً و أُلُوهِیَّةً :عَبَدَ عِبادَةً ،و منه لَفْظُ الجاللِة  .القاموس المحیط  ،ج ، 4ص۲9۰
 .۲4معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص9۰
. ۲5تصورعدم مجرد از اثبات یعنی درابتدا باید چیزی را اثبات کرد سپس از آن مواردی را نفی کرد.

اهلل تعالی بیشتر است و اهل معنا نیز به این صورت دلیل آن را بیان میکنند :مقصود از اینگونه بیان این است که دل
از غیر خدا خالی شود وآماده برای پذیرش توحید شود.

۲6

 .7تفاوت معنایی (ال اله اال اهلل) با(ما من اله اال اهلل) با اینکه هردو نفی استغراقی را میرسانند این است که در الی
نفی جنس مقصود نفی ذات است زیرا خبر آن درموارد زیادی محذوف است که همین حذف میرساند که مقصود از
نفی آن اسم است نه خبر ولی در مای نافیه همراه من زائده مقصود نفی خبر است حال چون مقصود اصلی در کلمه
توحید نفی ذات اله بودن غیر اهلل تعالی است ازترکیب النافیه جنس استفاده شدهاست.

۲7

درکلمه طیبة (ال اله اال اهلل) دو ویژگی وجود دارد که عبارتند از:
الف)تمام حروف آن جوفی ۲8است و هیچگونه حرف شفهی(شفوی) ۲9داخل آن به کار گرفته نشده است که این امر
نشان از این است که این کالم باید از قلب گفته شود نه اینکه فقط از زبان خارج شود.
ب)تمام حروف آن بدون نقطه است که نشان ازاین است که باید از تمام معبودهای غیر اهلل تعالی دوری جست.

3۰

 .3ویژگی جامعه مخاطب کلمه طیبه ال اله اال اهلل
کشف معنای مورد نظر از کلمه طیبه «ال اله اال اهلل» ارتباط بسیار زیادی با جامعه مخاطب خود دارد زیرا یکی از
ویژگیهای قرآن کریم بالغت 31آن است که دراثر رعایت آن متکلم باید با مقتضای مخاطب خود سخن بگوید.
باتوجه به اینکه قرآن به شرایط مخاطب توجه دارد باید مخاطب این کلمه طیبه را بشناسیم تا در سایه این شناخت
به معنای مورد نظر آن دست بیابیم.
درنوع شرک مردم زمان حضرت رسول اکرم(ص) دو نظروجود دارد:

 .۲6معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص81
 .۲7معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص88
 .۲8تعریف حروف جوفی :جوف دراصطالح قرائت عبارت است از فضای خالی حلق و دهان و محل خروج حروف مدی است از این رو به حروف مدی حروف
جوفیة نیز گفته میشود .روانخوانی و تجوید قرآن کریم
 .۲9تعریف حروف شفوی :شفتان در لغت و دراصطالح قرائت عبارت است از دولب و محل خروج حروف«فاء،باء،میم،واو» است از این رو به این حروف حروف
شفوی یا شفهی گفته میشود .روانخوانی و تجوید قرآن کریم
.3۰معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص8۲
.31تعریف بالغت در کالم :البالغة فی الکالم مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة الکالم .مختصر المعانی (تفتازانی) ،ص۲۰

الف) مردم آن زمان دچار شرک درتوحید ذاتی 3۲بوده اند یعنی عرب جاهلی به این اعتقاد داشت که در کنار اهلل
تبارک وتعالی ،خدایان دیگری نیز وجود دارد و پیامبر اکرم(ص) برای از بین بردن این شرک ،از جانب اهلل تبارک و
تعالی فرستاده شدهاند.
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ب) مردم آن زمان دچار شرک در توحید عبادی 34بودند به عبارت دیگر عرب جاهلی از سه جهت موحد بود که
عبارت است از:توحید ذاتی ،توحید خالقی 35و توحید ربوبی 36ولی آنها از جهت عبادت مشرک بودن یعنی اعتقاد
داشتند که بتها بندگان مورد اکرام واقعشدهی خداوند هستند که به وسیله عبادت آنها میتوانند به خداوند تقرب
بجویند اما پیامبر اکرم(ص) از جانب خداوند فرستاده شدن تا این عقیده را باطل کرده و توحید درعبادت را نیز
مخصوص خداوند گردانند.

37

تعیین نوع شرک مردم زمان نزول قرآن تاثیر مستقیم با نوع خبر مقدر دارد زیرا همانطور که بیان شد بالغت قرآن
اقتضاء می کند ویژگی مخاطب کالم لحاظ شود در اینصورت اگر معتقد باشیم در زمان نزول مردم به شرک ذاتی
مبتال بودند باید خبری در تقدیر بگیریم که با معنای خود این نوع شرک را باطل کند و همچنین اگر معتقد باشیم
مردم مبتال به شرک در عبادت بودند باید خبری را مانند مستحق للعبادة در تقدیر بگریم تا این نوع شرک را باطل
کند تا با کمک رعایت حال مخاطب  ،بالغت قرآن کریم حفظ شود.
باتوجه به آیاتی مانند (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ)
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و (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِیَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ
هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنی بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ یَتَوَکَّللُ الْمُتَوَکِّلُونَ) 39و (وَ لَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزیزُ الْعَلیمُ) 4۰و (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ
سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَأأَنَّى یُؤْفَکُونَ) 41فهمیده می شود که مردم مخاطب قرآن کریم از جهت توحید ذاتی

 .3۲توحید ذاتی :عدم شباهت چیزى به خداى یگانه در ذات و صفات.فرهنگ قرآن  ،ج، 9ص16۲
. 33الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -کالنتر)؛ ج ،1ص۲۲9 :
. 34توعید عبادی :خداوند یکتا ،تنها معبود شایسته براى عبادت .فرهنگ قرآن ،ج، 9ص165
 .35توحید خالقی :ناتوانى غیر خدا ،از هرگونه خلق و ایجاد .فرهنگ قرآن ،ج، 9ص13۰
.36توحید ربوی :تدبیر امور انسانها ،از سوى پروردگار یگانه  .فرهنگ قرآن  ،ج 9؛ ،ص135
. 37إرشاد العقول الى مباحث األصول ،ج45۰ ،۲
 . 38لقمان ۲5
 . 39الزمر38
 . 4۰الزخرف9
 . 41العنکبوت61

و توحید خالقی موحد بودند در نتیجه قول اول که میگوید مردم در توحید ذاتی کافر بودن اشتباه است و قول دوم
صحیح است.
ب) دیدگاههای علما در نوع خبر مقدر و ادله آنها
در این بخش نظرات موجود در نوع خبر مقدر همراه با دالیل(نقاط قوت) و ردیههای(نقاط ضعف) هریک از نظرات
باهدف تجمیع نظرات و آسان شدن مقایسه و انتخاب نظر مناسب ،ارائه میشود .بنابراین از دیدگاه علمای خبر مقدر
در «الاله اال اهلل» عبارتند از
« .1فی الوجود (موجود)»
برخی از علما خبر مقدر را واژه «فی الوجود» یا «موچود» دانستهاند .در ذیل به دالیل این گروه پرداخته و بررسی
میگردد.
اندلسی چنین میگوید:
معنای اصلی کلمه تهلیل [ال إله حقیقة إال من له الخلق واألمر] است و چون در کالم مورد نظر الهها(خدایان) نفی
شدهاست پس باید خدایان دیگری در جامعه مخاطب خود وجود داشته باشد تا کالم صحیح شود.
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اندلسی از نفی داخل کالم استفاده کرده و نتیجه میگیرد که حتما باید خدایان دیگر وجود خارجی داشته باشند تا
کالم صحیح شمرده شود.
مرحوم آخوند خراسانی در اثبات اینکه خبر مقدر ،موجود است میفرماید:
مراد از کلمه اله واجب الوجوب است و نفی ثبوت آن و وجود خارجی آن جنس و اثبات فردی از آن که اهلل تعالی
است داللت میکند که به وجود آمدن واجب الوجود دیگری در خارج ممتنع است و همچنین داللت دارد که امکان
به وجود آمدن واجب الوجود دیگری نیز نیست چون اگر ممکن باشد حتما در خارج به وجود میآید چون واجب
الوجود است پس باید خبر را موجود در تقدیر گرفت چون این کلمه داللت (از نوع داللت مطابقی) میکند که اهلل
تعالی اکنون موجود است و همچنین داللت (از نوع مالزمت) میکند بر امکان نداشتن وقوع واجب الوجود دیگری
زیرا لو کان ممکناً باإلمکان العام لکان موجوداً بالضرورة لضرورة وجوده و وجوبه.

. 4۲رساله ابن هشام،ص54
 . 43کفایه االصول،ج  ،3ص ۲54
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ابن عاشور در تفسیر آیه وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ  44میگوید:
جمله ال اله اال اهلل به قصد بیان توحید45نازل شدهاست زیرا این کالم حقیقت الوهیت را از غیر اهلل تعالی نفی میکند.
خبرفی الوجود(موجود) محذوف است .دلیل خبر بودن موجود این است که :هر سامعی به تبادر 46متوجه میشود،
مقصود از آیه مورد نظر نفی همان حقیقت است درنتیجه تقدیر عبارت اینگونه است :ال إله موجود إلّا هو .در ادامه
برای جواب دادن به اشکال وارد شده بر خبر مقدر مذکور مبنی بر اینکه تقدیر گرفتن موجود باعث تصور امکان
به وجود آمدن خدایی در آینده میشود [یعنی :نفی فی الوجود ،نفی فی االمکان را بدنبال نمیآورد] میگوید:
مقصود از این کالم باطل کردن وجود اله غیر اهلل تعالی است تا عقیده کسانی که خدای موجود در زمان حال را
پرستش میکنند باطل کند و باید دقت کرد که نفی وجود اله(خدا) در آینده واضح است زیرا اجناسی که اکنون
وجود ندارند امید به وجود آمدنشان در آینده نیز وجود ندارد زیرا کسانی که خدایان دیگری را میپرستیدند اعتقاد
داشتند آنها قدیم 47نیز هستند و ثمره اعتقاد به قدیم بودن خدایان ،اعتقاد به عدم امکان افزایش خدای دیگری
است.
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افرادی اعتقاد دارند که مخاطبان کالم مذکور خدایان دیگری را میپرستیدن و خداوند با نزول این کالم قصد داشت
اعتقاد آنرا باطل بشمارد و دعوت به پرستش خدای یکتا کند که در این صورت باید خبر «موجود» گرفته شود
تاکالم مذکور مطابق با جامعه مخاطب خود واقع شود.

49

آلوسی در جواب اشکاالت وارد شده بر این نوع خبر مقدر میگوید:
این کالم در مقابل مشرکینی نازل شده است که اعتقاد داشتند خدایان دیگری در خارج وجود دارد و همچنین در
جامعه انسانی مخاطب آیه نفی وجود داشتن آن خدایان  ،نفی امکان تحقق خدایی غیر اهلل تعالی را به دنبال دارد و
نفی امکان تحقق خدایی غیر اهلل تعالی اثبات وجود بالفعل برای اهلل تعالی را به دنبال دارد.
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 . 44البقره 163
 45معنای توحید :واحد دانستن
. 46تبادر :هو فی االصطالح عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعة ،فإن کان ذلک من نفس اللفظ بال معونة قرینة کان ذلک عالمة کون ذلک
اللفظ حقیقة فی ذلک المعنى و موضوعا له بوضع تخصیصی أو بوضع تخصصی ،لبداهة أنه لو ال وضعه له لما تبادر ذلک منه و لما انسبق ،فإذا سمعت قول المولى
جئنی بأسد و استبق إلى ذهنک من الکالم وجوب اإلتیان بالحیوان المفترس قلت إن هیئة األمر حقیقة فی الوجوب و کلمة أسد حقیقة فی الحیوان المفترس و هکذا.
اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،ص93
47

.معنای قدیم بودن :المحدث هو الّذی وجوده مسبوق بالغیر أو بالعدم ،و القدیم بخالفه .الباب الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب ،النص

،ص1۰
. 48التحریر و التنویر،ج،۲ص74
. 49الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -کالنتر)،ج ،1ص ،۲۲9روح المعانی،ج،1۲ص ،81معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص ،74پاورقی۲
 . 5۰روح المعانی،ج،1۲ص81

عالمه طباطبایی در ذیل آیه شریفه و إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ 51میفرمایند:
ال از نوع نفی جنس است و مراد از اله چیزی است که صدق کلمه اله برآن حقیقةً و واقعاً امکان پذیر است درنتیجه
جایزاست خبر موجود یا کائن ویا افعال عموم 5۲دیگری در تقدیرگرفته شود تا در اثر آن اصل کالم میشود :ال إله
بالحقیقة و الحق بموجود .نوع اال داخل کالم استثنائیه نیست بلکه از نوع وصفیة به معنای غیر است که باعث شده
لفظ جالله مرفوع شود نه منصوب .قبال روشن شد آیه ال اله اال هو نازل شدهاست برای نفی غیر اهلل از خدایان وهم
شده نه برای نفی غیر اهلل تعالی و اثبات وجود اهلل تعالی همانطور که اکثرا دچار این اشتباه شدهاند .دلیل این نظر هم
این است که اثبات وحدانیت در الوهیت فقط نیازمند نفی است نه اثبات ونفی زیرا قرآن کریم اصل وجود خداوند را
از بدیهیات میداند که فهم آن نیاز به تصدیق عقلی ندارد و همت خود را فقط صرف اثبات صفات خداوند میکند
مانند وحدت  ،فاطریت ،علم و قدرت و  . ...گاهی بر این نوع تقدیر خبر خدشه وارد میشود از این جهت که
تقدیر موجود و هم معناهای آنها در خبرفقط اثبات نفی وجود غیر اهلل تعالی میکند نه نفی امکان آن را و پاسخ به
اشکالت مطرح شده اینگونه است:
 .1ال معنى لفرض موجود ممکن مساوی الوجود و العدم ینتهی إلیه وجود جمیع الموجودات بالفعل و جمیع شئونها.
 .۲عده ای هم برای فرار از وارد شدن اشکال ،کلمه حق را در تقدیر میگیرند تا معنای عبارت اینگونه شود :ال
معبود حق إال هو.

53

عالمه کافیجی در باطل دانستن این نوع تقدیر گرفتن میگوید:
 -1قرینه براین نوع خبر در تقدیر گرفتن وجود ندارد .
 -۲توحید اثبات وجود اهلل تعالی و نفی خدایان دیگر است نه اثبات امکان و نفی امکان ازغیر اهلل تعالی.
-3بالغت قرآن اقتضا میکند موجود در تقدیر گرفته شود زیرا مخاطبان آیه اعتقاد داشتند خدایان متعددی در
خارج وجود دارد.
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شیخ انصاری درجواب افرادی که به موجود گرفتن خبر اشکال وارد میکنند ،میگویند :

 51.البقرة 163
. 5۲تعریف افعال عموم :یسمى االفعال الدالة على الحدث المطلق فی االصطالح باالفعال العموم کما قال الشاعر الفارسی:
افعال عموم نزذ ارباب عقول

کون است و جود است و ثبوت است و حصول

المدرس األفضل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطول ،ج، 4ص1۲8
. 53المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،1ص395
. 54معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص ،74پاورقی،۲التجرید فی اعراب کلمة التوحید و مایتعلق بمعناها من التمجید،ص۲۰

هدف از کلمه طیبة«ال اله اال اهلل» نفی خدایان موجودی است که مشرکین پرستش میکردند و حصر کردن خدا
بودن در اهلل تعالی است بع عبارت دیگر هدف از این کالم نفی فعلیت از خدایان دیگر و اثبات آن برای اهلل تعالی
است و همچنین کالم مذکور درصدد نفی امکان خدا بودن از دیگران نیست و باید نفی امکان را از آیات دیگری
مانند(لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ) و (وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ
إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَال بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ) بدست بیاوریم.
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این نظریه دارای اشکاالتی است که عبارتند از:
ابن عاشور در اثبات نظریه خود از تبادر استفاده کرد اما تبادر در اصول فقه روشی برای فهم معنای موضوع له است
و اگر از تبادر استفاده شود معنای کالم مورد نظرمخالف با توحید خواهد شد درنتیجه نباید از تبادر استفاده شود و با
توجه به بیان افرادی که معتقد بودند مخاطب کالم مذکور دچار شرک در عبادت بودند مناسب ترین خبری که باید
در تقدیر گرفته شود تا اعتقاد آنها را باطل کند کلمهای میباشد که نفی عبادت غیر کند نه نفی وجود خدایان
همین ایراد نیز بر نظر شیخ انصاری وارد است و همچنین آلوسی با بیان خود به بعضی از اشکاالت وارد شده بر این
نوع خبر مقدر جواب دادهاست اما هنوز اشکال عدم مطابقت کالم مذکور با مخاطب خود درصورت مقدر
گرفتن«موجود» به عنوان خبر پابرجا است درحالیکه بالغت قرآن کریم مطابقت آیههای خود را با مخاطب همان
آیهها الزم میداند.
مرحوم عالمه در کالم خود اشارهای به مطابقت با فضای نزول قرآن نکردهاند و ایشان درجواب اشکاالت وارد شده
بر این نوع خبر مقدر دو روش را بیان کردهاند درحالیکه روش دوم ،خود بیان نظریه مقدر گرفتن «مستحق للعبادة»
به عنوان خبر است پس مرحوم عالمة طباطبایی ناخود آگاه اشکاالت وارد شده بر این نوع خبر را پذیرفتهاند و
اثبات نظریه دیگران کردهاند.
نظر عالمه کافیجی از چند منظر دارای ضعف است:
الف)قرینهای برمقدر گرفتن موجود به عنوان خبر نیز وجود ندارد.
ب)وقتی مخاطبان این کالم به چند خدا اعتقاد داشتند بالغت قرآن اقتضاء میکند خداوند برای باطل کردن همین
عقیده آیه مورد نظر را بیان کند تا در سایه آن مستحق بودن غیر اهلل تعالی در خدا بودن را باطل کند نه اینکه بگوید
خدایی غیر اهلل تعالی وجود ندارد.
ج)وقتی خبر موجود گرفته شود کالم کذب میشود زیرا در خارج خدایان دیگری مورد پرستش واقع میشدند.

 . 55مطارح األنظار ( طبع جدید )  ،ج ، ۲ص1۰8

آقای سبحانی در رد کالم آخوند میفرمایند:
أنّ اإلله إمّا بمعنى المعبو د ،کما هو المشهور أو یساوق مفهومه مفهوم لفظ الجاللة ،غیر أنّ األوّل کلّی ،و اآلخر علم
شخصی فما یتبادر من لفظ«اللّه»هو المتبادر من لفظ«اإلله»بحذف التشخّص ،و أمّا کونه بمعنى واجب الوجود فلم
یثبت .نعم هو من لوازم وجود اإلله الواقعی.
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فخر الدین الرازی در بیان اشکال این نوع خبر مقدر میگوید:
اگر موجود به عنوان خبر گرفته شود کالم مورد نظر داللت دارد بر اینکه امکان وجود خدای مستحق غیر اهلل تعالی
وجود دارد اما باید توجه داشت این مطلب کفر است وخالف مقصود از نزول این کالم است.
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و همچنین در جای دیگر میگوید:
الی نفی جنس معنای عامی دارد و این نوع خبر معنای عام آن حرف را از بین می برد .

آقای سبحانی در ذیل آیه مذکور از گروهی نقل میکنند:
مقصود از کالم مذکور حصر کردن عبادت در اهلل تعالی است نه اثبات وجود ایشان زیرا عرب جاهلی از سه منظر
که عبارتند از :توحید ذاتی،توحید خالقی و توحید ربوبی موحد و یکتاپرست بودهاند اما آنها از جهت عبادت
مشرک بودن،به همین علت مردم بت ها را با اعتقاد به اینکه آنها بندگان خاص خداوند هستند که مورد فضل
خداوند واقع شدهاندو به وسیله عبادت آنها میتوان به خداوند تقرب جست ،میپرستیدند ولی پیامبر(صلی اهلل علیه
و آله) ارسال شدند تا اعتقاد آنها را باطل اعالم کنند و اعالم کنند که باید در عبادت نیز موحد بودیعنی انّه ال
معبود إلّا اللّه،با این توضیحات متوجه میشویم مقصود از آیه مورد نظر حصر عبادت در اهلل تعالی است نه اثبات
وجود ایشان.
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به اعتقاد افرادی از جمله شهید ثانی مقصود از کلمه طیبه ال اله اال اهلل سه مورد است که این موارد در نوع خبرمقدر
تاثیرگذار است:
الف:داللت کردن بر اثبات اله واحد واجب الوجود.59
 . 56إرشاد العقول الى مباحث األصول ،ج ،۲ص 45۰
 .57رساله ابن هشام ،ص ،54إرشاد العقول الى مباحث األصول،ج،۲ص451و448
 . 58إرشاد العقول الى مباحث األصول،ج،۲ص45۰
. 59تعریف واجب الوجود :ان الموجودات على أربعة انحاء :موجود فی نفسه لنفسه بنفسه و هو واجب الوجود ،و موجود فی نفسه لنفسه بغیره و هو الجوهر کالجسم
و النفس ،و موجود فی نفسه لغیره بغیره و هو العرض ،و موجود فی غیره و هو أضعفها و هو المعنى الحرفى المعبر عنه بالرابط .فاالقسام الثالثة االولى الموجودات
المستقلة ،و الرابع ،عداها الذی هو المعنى الحرفى الذی ال وجود له اال وجود طرفیه .أصول الفقه ( با تعلیقه زارعى ) ،ص 33

ب:داللت کردن بر نفی امکان شریک برای اهلل تعالی.
ج:داللت کردن بر نفی وجود شریک برای اهلل تعالی.
درصورتی که «موجود» به عنوان خبر گرفته شود یعنی تقدیر عبارت شود:ال اله موجود اال اهلل داللت بر نفی امکان
شریک نمیکند و اگر ممکن در تقدیر گرفته شود یعنی گفته شود :ال اله ممکن اال اهلل داللت بر اثبات اله واحد واجب
الوچود نمیکند زیادر این صورت معنای کالم اینگونه است :ال یکون اإلمکان ثابتا لغیر اللّه واین معنا داللت بر وجود
فعلی خداوند نمیکند .واگر برای خبر لفظ مستحق للعبادة درتقدیرگرفته شود معنای کالم اینگونه میشود :ال إله
مستحق للعبادة إال اللّه اما این نوع خبر مقدر نیز داللت برنفی شریک مطلق نمیکند زیرا معنای کالم اینگونه است:
نفی آلهة مستحقین للعبادة سوى اللّه اما از جهت نفی آلهة غیر مستحقین مسکوت است.
باتوجه به همین علل مذکور است که شهید ثانی در ترکیب آیه مورد نظر میفرماید:
وجه اول:این جملة نیاز به تقدیر گرفتن کلمهای به عنوان خبر ندارد زیرا اصل کالم اهلل اله (مبتدا و خبر) است
سپس اراده حصر در مسند اله شده(اهلل) ،برای اجرای این اراده خبر مقدم می شود در حالی که مقرون به نفی
شدهاست سپس مبتداء مأخّر میشود در حالی که مقرون به اال است  .به سبب این جابجایی اجزاء  ،کالمی حاصل
شده است[ال اله اال اهلل مانند ما قائم اال زید که اصل آن زید قائم است] که معنای آن چنین است ؛ نفی کل إله و
معبود سوى اللّه نفیا مطلقا ،سواء النفی اإلمکانی ،والنفی الفعلی.
وجه ثانی :این کالم داللت میکند برنفی الشریک ،إمکانا و وجودا ،و إثبات الوجود وجوبا هلل تعالى ،زیرا معنای
مذکور ثمره داللت شرعی است یعنی شارع کالم مذکور را به معنای ذکر شده نقل داده است واگر جه بحسب لغة
داللت برآن معنا نمیکند.

6۰

 .2لنا
برخی از علما خبر مقدر را واژه «لنا» دانستهاند .در ذیل به دالیل این گروه پرداخته و بررسی میگردد.
علی ابن سطان القاری در کتاب خود پس از نقل کالم گروهی از نحویین در مورد مقدر گرفتن موجود به عنوان
خبر و نقل نظر فخررازی و زمخشری[درقسمت 5به آنها اشاره خواهد شد] درمورد اینکه الزم به تقدیر لفظی به
عنوان خبر نیست بلکه مبتدا و خبر در کالم وجود دارند ،میگوید:

. 6۰الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -کالنتر)،ج،1ص۲۲9

اگر قرار است چیزی در تقدیر گرفته شود کلمه «لنا» به عنوان خبر درتقدیر گرفته میشود تا هم قواعد لغت عرب
را مراعات کرده باشیم وخبری در تقدیر بگیریم و هم مراعات نظر فخررازی وزمخشری را کرده باشیم زیرا نظر
این دو دارای دقت و تحقیق است.
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این نظریه دارای اشکاالتی میباشد که عبارتند از:
همانطور که در قسمت اول از قول عالمه طباطبایی بیان شد قرآن درصدد اثبات وجود خدا نمیباشد بلکه درصدد
بیان اوصاف او است درحالیکه این نوع خبر مقدر بیان وجود خدا میکند.
فخر رازی در باطل شمردن این نوع خبر مقدر میگوید:
در صورت مذکور کالم مطابقت با توحید مطلق 6۲نمیکند زیرا در این صورت معنای کالم این است که خدای ما
مسلمانان واحد است ولی داللت بر واحد و یکتا بودن خدای همه مردم ندارد .
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مرحوم کالنتردر رد این نظر میگوید:
در صورت مقدر گرفتن لنا به عنوان خبر ،کالم مورد نظر داللت بر نفی تعدد خدایان به صورت مطلق نخواهد
کرد.
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 .3کائن(ممکن)
برخی از علما خبر مقدر را واژه «کائن» یا«ممکن» دانستهاند .در ذیل به دالیل این گروه پرداخته و بررسی
میگردد.
عالمه طباطبایی در ذیل آیه شریفه و إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ 65میفرمایند:
ال از نوع نفی جنس است و مراد از اله چیزی است که صدق کلمه اله برآن حقیقةً و واقعاً امکان پذیر است درنتیجه
جایزاست خبر موجود یا کائن ویا افعال عموم 66دیگری در تقدیرگرفته شود تا در اثر آن اصل کالم میشود :ال إله
بالحقیقة و الحق بموجود .نوع اال داخل کالم استثنائیه نیست بلکه از نوع وصفیة به معنای غیر است که باعث شده
. 61التجرید فی اعراب کلمة التوحید و مایتعلق بمعناها من التمجید،ص۲1
 . 6۲منظور از توحید مطلق در کالم مورد نظر این است :واحد بودن خداوند بین همه مردم
. 63التفسیر الکبیر للرازی،ج،3ص196
. 64الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -کالنتر)؛ ج ،1ص۲۲9 :
 65.البقرة 163
. 66تعریف افعال عموم :یسمى االفعال الدالة على الحدث المطلق فی االصطالح باالفعال العموم کما قال الشاعر الفارسی:
افعال عموم نزذ ارباب عقول

کون است و جود است و ثبوت است و حصول

المدرس األفضل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطول ،ج، 4ص1۲8

لفظ جالله مرفوع شود نه منصوب .قبال روشن شد آیه ال اله اال هو نازل شدهاست برای نفی غیر اهلل از خدایان وهم
شده نه برای نفی غیر اهلل تعالی و اثبات وجود اهلل تعالی همانطور که اکثرا دچار این اشتباه شدهاند .دلیل این نظر هم
این است که اثبات وحدانیت در الوهیت فقط نیازمند نفی است نه اثبات ونفی زیرا قرآن کریم اصل وجود خداوند را
از بدیهیات میداند که فهم آن نیاز به تصدیق عقلی ندارد و همت خود را فقط صرف اثبات صفات خداوند میکند
مانند وحدت  ،فاطریت ،علم و قدرت و  . ...گاهی بر این نوع تقدیر خبر خدشه وارد میشود از این جهت که
تقدیر موجود و هم معناهای آنها در خبرفقط اثبات نفی وجود غیر اهلل تعالی میکند نه نفی امکان آن را و پاسخ به
اشکالت مطرح شده اینگونه است:
 .1ال معنى لفرض موجود ممکن مساوی الوجود و العدم ینتهی إلیه وجود جمیع الموجودات بالفعل و جمیع شئونها.
 .۲عده ای هم برای فرار از وارد شدن اشکال ،کلمه حق را در تقدیر میگیرند تا معنای عبارت اینگونه شود :ال
معبود حق إال هو.
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همچنین عالمه طباطبایی در حاشیه خود بر کفایه میگویند:
غرض از کالم مذکور سلب الوهیت از هر چیزی غیر اهلل تعالی است و اثبات الوهیت برای اهلل تعالی مقصود از آیه
مورد نظر نیست زیرا وجود ایشان و امکان الوهیت او مسلم و قطعی است پس خبر باید ممکن باشد تا نفی امکان
الوهیت از هر چیزی غیر اهلل تعالی حاصل گردد.

این نظریه دارای اشکاالتی میباشد که عبارتند از:

. 67المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،1ص395
 . 68حاشیة الکفایة ،ج ،1ص159 ،

68

در قسمت اول(صورتی که موجود به عنوان خبر مقدر گرفته میشود) اشکالی که بر کالم عالمه طباطبایی وارد است
بیان شد و همچنین ردیه شهید ثانی بر این نوع خبر مقدر نیز بیان شد.
مرحوم کالنتر در رد این نوع تقدیرگرفتن میگوید:
تقدیر مذکور داللت بر وجود اهلل تعالی بالفعل را نمیکند وهمچنین منافات با فضای نزول کالم مورد نظر دارد زیرا
این کلمه طیبه در جامعهای که مردم خدایان دیگریرا پرستش مینمودند نازل شده است به همین علت آیه مورد
نظر با هدف باطل کردن اعتقاد آنها نازل شده است و هرگز به دنبال نفی امکان وجود خدایان دیگر نبوده است.
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الی نفی جنس معنای عامی دارد و این نوع خبر معنای عام آن حرف را از بین می برد .

آقای سبحانی در ذیل آیه مذکور از گروهی نقل میکنند:
مقصود از کالم مذکور حصر کردن عبادت در اهلل تعالی است نه اثبات وجود ایشان زیرا عرب جاهلی از سه منظر
که عبارتند از :توحید ذاتی،توحید خالقی و توحید ربوبی موحد و یکتاپرست بودهاند اما آنها از جهت عبادت
مشرک بودن،به همین علت مردم بت ها را با اعتقاد به اینکه آنها بندگان خاص خداوند هستند که مورد فضل
خداوند واقع شدهاندو به وسیله عبادت آنها میتوان به خداوند تقرب جست ،میپرستیدند ولی پیامبر(صلی اهلل علیه
و آله) ارسال شدند تا اعتقاد آنها را باطل اعالم کنند و اعالم کنند که باید در عبادت نیز موحد بودیعنی انّه ال
معبود إلّا اللّه،با این توضیحات متوجه میشویم مقصود از آیه مورد نظر حصر عبادت در اهلل تعالی است نه اثبات
وجود ایشان.

7۰

آقای سبحانی در ارشاد العقول میفرمایند:
شکی در ابن مطلب نیست که ال نفی حنس اسم خود را منصوب و خبر را مرفوع میکند و همچنین خبرش در
بسیاری از موارد به صورت محذوف میآید مانند(قالُوا ال ضَیْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ)71و(وَ لَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ
وَ أُخِذُوا مِنْ مَکانٍ قَرِیبٍ )7۲ولی بحث سر نوع خبر ال اله اال اهلل است زیرا اگر خبر ممکن گرفته شود نتیجه آن
«:کان اعترافاً بإمکان المستثنى ،ال لوجوده» میشود و اگر موجود گرفته شود ،نتیجه آن«:کان اعترافاً بنفی وجود
اآللهة ،ال نفی إمکانه» میشود درحالیکه هردو معنا مخلف با معنای قصد شده از کالم مذکور هستند زیرا مطلوب از
این کالم دو مورد است:
.1اعتراف به وجود مستثنی بالفعل و رساندن این مطلب در گرو تقدیر موجود برای خبر است نه ممکن.
.۲انکار امکان آلهة و امتناع آن و رساندن این مطلب در گرو تقدیر ممکن برای خبر است نه موجود.
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.الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -کالنتر)؛ج،1ص۲۲9

 . 7۰إرشاد العقول الى مباحث األصول،ج،۲ص45۰
 . 71الشعراء 5۰
 . 7۲سبآ 51

در نتیجه«فکلّ من الخبرین صالح من جهة و غیر صالح لجهة أُخرى.
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عالمه کافیجی در باطل دانستن این نوع تقدیر گرفتن میگوید:
 -1قرینه براین نوع خبر در تقدیر گرفتن وجود ندارد .
 -۲توحید اثبات وجود اهلل تعالی و نفی خدایان دیگر است نه اثبات امکان و نفی امکان ازغیر اهلل تعالی.
-3بالغت قرآن اقتضا میکند موجود در تقدیر گرفته شود زیرا مخاطبان آیه اعتقاد داشتند خدایان متعددی در
خارج وجود دارد.
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.4فی نفس االمر
برخی از علما خبر مقدر را واژه «فی نفس االمر» دانستهاند .در ذیل به دالیل این گروه پرداخته و بررسی میگردد.
فخر الدین الرازی در بیان اشکال این نوع خبر مقدر میگوید:
اگر موجود به عنوان خبر گرفته شود کالم مورد نظر داللت دارد بر اینکه امکان وجود خدای مستحق غیر اهلل تعالی
وجود دارد اما باید توجه داشت این مطلب کفر است وخالف مقصود از نزول این کالم است.
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و همچنین در جای دیگر میگوید:
الی نفی جنس معنای عامی دارد و این نوع خبر معنای عام آن حرف را از بین می برد .

این نظریه دارای اشکاالتی میباشد که عبارتند از:
استدالل فخر رازی با کالم ابن عاشور که میگوید:
نفی وجود اله(خدا) آینده واضح است زیرا کسانی که خدایان دیگری را پرستش میکردند اعتقاد داشتند آنها قدیم
نیز هستند و ثمره اعتقاد به قدیم بودن خدایان ،اعتقاد به عدم امکان افزایش خدای دیگری است.
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قابل رد است و همچنین اشکاالت دیگری نیز بر او وارد است که عبارتند از:
الف)شما به چه دلیلی میگویید این نوع خبرمقدر ،معنای عام الی نفی جنس را ازبین میبرد زیرا خبر مقدر[موجود]
از افعال عموم است یعنی فقط اثبات بودن میکند بدون اینکه خصوصیات دیگری را برساند

 73إرشاد العقول الى مباحث األصول ،ج،۲ص448
. 74معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص ،74پاورقی،۲التجرید فی اعراب کلمة التوحید و مایتعلق بمعناها من التمجید،ص۲۰
 .75رساله ابن هشام ،ص ،54إرشاد العقول الى مباحث األصول،ج،۲ص451و448
. 76التحریر و التنویر،ج ،۲ص74

ب) طبق قواعدعرب الی نفی جنس نیاز به خبر دارد و هرخبری نیز[چه جزء افعال عموم باشد و چه جزء افعال
خاص باشد] عمومیت را محدود به معنای خود میکند حتی در صورتی که خبر جزء افعال عموم باشد و از نظر شما
برداشت میشود که ن باید حرف ال معنای عام خود را از دست بدهد ،در اینصورت نباید الی نفی جنس خبر بگیرد
زیرا درهر صورت معنای عام خود را ازدست خواهد داد.
القرافی پس از نقل کالم فخر رازی در کتاب االستغناء صفحه  395میگوید:
با اینکه نظرفخررازی دارای قوتی است ولی همین اشکال ایشان در تقدیر گرفتن فی نفس االمر به عنوان خبر نیز
پیش میآید. 77...

 .5درتقدیرچیزی وجود ندارد.
برخی از علما اعتقاد دارند خبری در کالم وجود ندارد .در ذیل به دالیل این گروه پرداخته و بررسی میگردد.
فخر رازی درتفسیر خود مینویسد:
گروهی از نحویون اعتقاد دارند در کالم رکنی حذف شدهاست اما این حذف شدن بیهوده است ومطابق با توحید
حق نیست زیرا اگر لنا به عنوان خبرفرض شود  ،مفهوم کالم این است که توحید (واحد بودن) ویژگی خدای ما
مسلمانان است نه اینکه خدای همه انسانها مطلق و واحد است و همچنین برای رساندن توحید الصرف واضح
است که نفی ماهیت قویتراز نفی الوجود است درنتیجه محذوف نگرفتن در کالم بهتر است.
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به اعتقاد افرادی از جمله شهید ثانی مقصود از کلمه طیبه ال اله اال اهلل سه مورد است که این موارد در نوع خبرمقدر
تاثیرگذار است:
الف:داللت کردن بر اثبات اله واحد واجب الوجود.79
ب:داللت کردن بر نفی امکان شریک برای اهلل تعالی.
ج:داللت کردن بر نفی وجود شریک برای اهلل تعالی.

. 77رساله ابن هشام،ص54
. 78التفسیر الکبیر للرازی،ج،3ص196
. 79تعریف واجب الوجود :ان الموجودات على أربعة انحاء :موجود فی نفسه لنفسه بنفسه و هو واجب الوجود ،و موجود فی نفسه لنفسه بغیره و هو الجوهر کالجسم
و النفس ،و موجود فی نفسه لغیره بغیره و هو العرض ،و موجود فی غیره و هو أضعفها و هو المعنى الحرفى المعبر عنه بالرابط .فاالقسام الثالثة االولى الموجودات
المستقلة ،و الرابع ،عداها الذی هو المعنى الحرفى الذی ال وجود له اال وجود طرفیه .أصول الفقه ( با تعلیقه زارعى ) ،ص 33

درصورتی که «موجود» به عنوان خبر گرفته شود یعنی تقدیر عبارت شود:ال اله موجود اال اهلل داللت بر نفی امکان
شریک نمیکند و اگر ممکن در تقدیر گرفته شود یعنی گفته شود :ال اله ممکن اال اهلل داللت بر اثبات اله واحد واجب
الوچود نمیکند زیادر این صورت معنای کالم اینگونه است :ال یکون اإلمکان ثابتا لغیر اللّه واین معنا داللت بر وجود
فعلی خداوند نمیکند .واگر برای خبر لفظ مستحق للعبادة درتقدیرگرفته شود معنای کالم اینگونه میشود :ال إله
مستحق للعبادة إال اللّه اما این نوع خبر مقدر نیز داللت برنفی شریک مطلق نمیکند زیرا معنای کالم اینگونه است:
نفی آلهة مستحقین للعبادة سوى اللّه اما از جهت نفی آلهة غیر مستحقین مسکوت است.
باتوجه به همین علل مذکور است که شهید ثانی در ترکیب آیه مورد نظر میفرماید:
وجه اول:این جملة نیاز به تقدیر گرفتن کلمهای به عنوان خبر ندارد زیرا اصل کالم اهلل اله (مبتدا و خبر) است
سپس اراده حصر در مسند اله شده(اهلل) ،برای اجرای این اراده خبر مقدم می شود در حالی که مقرون به نفی
شدهاست سپس مبتداء مأخّر میشود در حالی که مقرون به اال است  .به سبب این جابجایی اجزاء  ،کالمی حاصل
شده است[ال اله اال اهلل مانند ما قائم اال زید که اصل آن زید قائم است] که معنای آن چنین است ؛ نفی کل إله و
معبود سوى اللّه نفیا مطلقا ،سواء النفی اإلمکانی ،والنفی الفعلی.
وجه ثانی :این کالم داللت میکند برنفی الشریک ،إمکانا و وجودا ،و إثبات الوجود وجوبا هلل تعالى ،زیرا معنای
مذکور ثمره داللت شرعی است یعنی شارع کالم مذکور را به معنای ذکر شده نقل داده است واگر جه بحسب لغة
داللت برآن معنا نمیکند.

8۰

د) بانبوی میگوید:
کلمه ای را به عنوان خبردر تقدیر نگرفتن بهتراز درتقدیر گرفتن است زیرا ثمره تقدیر نگرفتن خبر  ،نفی ماهیت
است واین معنا در اثبات توحید بهتر از تقدیرگرفتن است زیرا درصورت درتقدیر گرفتن وجود نفی خواهد شد نه
ماهیت.
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زمخشری عالوه بر اینکه این نوع ترکیب را قبول دارد در جواب کسانی که می گویند در صورت مقدر نگرفتن لفظی
به عنوان خبر ،توسط معرفه خبر از نکره داده خواهد شد درحالیکه قواعد زبان عربی خبر دادن معرفه از نکره را
نفی می کند ،میگوید:

. 8۰الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى  -کالنتر)،ج،1ص۲۲9
. 81معنی ال اله اال اهلل للزرکشی،ص،75پاورقی۲

اصل کالم«اهلل اله» بودهاست و به قصد رد کردن اعتقاد افراد انکارکننده ،اله بر اهلل تقدیم پیدا کرده است،سپس
قصداثبات اهلل تعالی و نفی خدایان دیگر مورد توجه قرارگرفته است به همین منظور حرف ال درابتدای کالم و اال
در وسط کالم وارد شده است.

8۲

این نظریه دارای اشکاالتی میباشد که عبارتند از:
کالم فخر رازی دارای چندین اشکال است که عبارتند از:
الف) قواعد ادبیات عرب وجود خبر برای الی نفی جنس را الزم میدانند.
ب) کالم مورد نظر با هدف باطل کردن اعتقاد مخاطب خود نازل شده است و در تاریخ نقل شدهاست که عرب
جاهلی دچار شرک عبادی بودند و همچنین برای رعایت بالغت قرآن کریم الزم است کالم مطابقت کند با مخاطب
خود که در نتیجه آن باید خبری در تقدیر گرفته شود که نفی عبادت دیگران را برساند.
کالم شهید ثانی نیز دارای چندین اشکال است که عبارتند از:
الف)طبق فرمایش عالمه طباطبائی قرآن دنبال اثبات وجود اهلل تعالی نمیباشد زیرا وجود خداوند را از بدیهیات
میشمارد و قرآن کریم دنبال اثبات صفات خداوند میباشد.
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ب)نفی امکان نفی فعلیت را به همراه دارد یعنی فرض نفی امکان بدون نفی فعلیت امکان پذیر نیست.
ج) بنابر قواعد ادبیات عرب اسم الی نفی جنس نکره است پس فرض اینکه جمله اولیه ما «اهلل اله» بوده است
صحیح نمیباشد.
د) برای اثبات نقل شرعی کالمی ،دلیل باید وجود داشته باشد درحالیکه اگر دلیلی وجود داشت ادیبان و مفسران
بزرگ باید به آن اشاره میکردند و یا تاریخ دانان زمان پیامبر یا امامان این نقل را ذکر میکردند اما این نقل از
جانب این افراد بیان نشدهاست.
کالم بانوی نیز دارای اشکاالتی است که عبارتند از:
الف)طبق قواعد ادبیات عرب الی نفی جنس نیاز به خبر دارد.
ب)مقصود این کالم نفی پرستش غیر اهلل تعالی است نه اثبات وجود خداوند همانطور که عالمه طباطبایی به آن
اشاره فرمودند.
. 8۲التجرید فی اعراب کلمة التوحید و مایتعلق بمعناها من التمجید،ص18
. 83المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،1ص395

د)همانطور که بیان شدعرب جاهلی از نظر توحید ذاتی و خالقی دارای عقیده صحیح بودند اما از جهت عبادت دچار
انحراف شدهبودند
کالم زمخشری نیز دارای اشکاالتی است که عبارتند از:
الف) طبق قواعد ادبیات عرب اسم و خبر ال نفی جنس نمیتواند نکره باشد اما در عقیده زمخشری اسم این حرف
نکره است.
ب)همانطور که بیان شد قرآن درصدد اثبات وجود اهلل تعالی نمیباشد بلکه قصد اثبات صفات ایشان را دارد.
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ج)مخاطب این کالم خدایان دیگر را پرستش میکردند و هدف از نزول این کالم رد عقیده آن ها است اما درصورت
مقدر نگرفتن خبر ،مقصود از نزول این کلمه طیبه حاصل نمیگردد.
زرکشی در رد این نظریه میگوید:
تقدیر گرفتن أولی از تقدیر نگرفتن است زیرا در این صورت قواعد لغت عرب را رعایت کردهایم.
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حرف(ال نافیه للجنس) طبق قواعد ادبیات عرب نیاز به خبر دارد و ابن ابی الفضل المرسیّ در «ریّ الظمآن»
میگوید:
حکم به عدم تقدیر ناشی از عدم آگاهی به قواعد ادبیات عرب است زیرا اله بنابر نظر سیبویه در موضع مبتدا و
اسم ال بنابر نظرغیر سیبویه است و در هر دو صورت نیاز به خبر دارد.
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علی ابن سطان القاری در کتاب خود برای باطل شمردن اعتقاد به اقوی بودن نفی ماهیت از نفی وجود مینویسد:
غیر از معتزله کسی از اهل سنت و جماعت قائل نشدهاست که ماهیت بدون وجود امکان پذیر است در نتیجه نفی
ماهیت نفی وجود ونفی وجود نفی ماهیت را به دنبال خواهد داشت.
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اشکال گروهی از نحویون بر زمخشری:
الزمهی سخن شما مبنی شدن خبرالنفی جنس است درحالیکه این ویژگی[مبنی شدن] فقط در مبتدا الی نفی جنس
محقق میشود.
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. 84المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،1ص395
. 85معنى ال إله إال هلل للزرکشی،ص75
. 86التجرید فی اعراب کلمة التوحید و مایتعلق بمعناها من التمجید،ص35
. 87التجرید فی اعراب کلمة التوحید و مایتعلق بمعناها من التمجید،ص35
. 88شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد،ج، 3ص1433

 .6مستحق للعبادة(بحق) أو معبود
برخی از علما خبر مقدر را واژه «مستحق للعبادة» یا «معبود» دانستهاند .در ذیل به دالیل این گروه پرداخته و
بررسی میگردد.
آقای سبحانی در ذیل آیه مذکور از گروهی نقل میکنند:
مقصود از کالم مذکور حصر کردن عبادت در اهلل تعالی است نه اثبات وجود ایشان زیرا عرب جاهلی از سه منظر
که عبارتند از :توحید ذاتی،توحید خالقی و توحید ربوبی موحد و یکتاپرست بودهاند اما آنها از جهت عبادت
مشرک بودن،به همین علت مردم بت ها را با اعتقاد به اینکه آنها بندگان خاص خداوند هستند که مورد فضل
خداوند واقع شدهاندو به وسیله عبادت آنها میتوان به خداوند تقرب جست ،میپرستیدند ولی پیامبر(صلی اهلل علیه
و آله) ارسال شدند تا اعتقاد آنها را باطل اعالم کنند و اعالم کنند که باید در عبادت نیز موحد بودیعنی انّه ال
معبود إلّا اللّه،با این توضیحات متوجه میشویم مقصود از آیه مورد نظر حصر عبادت در اهلل تعالی است نه اثبات
وجود ایشان.
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القرافی در کتاب االستغناء صفحه  395پس از صحبت کردن پیرامون کالم فخررازی میگوید:
به علت اینکه در زمان نزول کالم ال اله اال اهلل خدایانی در خارج یافت میشدند مانند سنگ وچوب و  ...صحیح
نیست ما فی الوجود صرف را در تقدیر بگیریم بلکه بایدمستحق للعبادة را به عنوان خبر بگیریم تا هم تاکیدی باشد
بر این که خدایانی در خارج وجود داشتهاند وهم نفی عبادت آنها را کرده باشد.

9۰

زرکشی عالوه بر دلیل باال در کتاب خود دلیل دیگری را برای این نوع خبر ذکر میکند که عبارت است از:
این نوع خبر باعث میشود کالم مذکور  ،جامع لثبوت ما یستحیل نفیه ونفی ما یستحیل ثبوته را دربربگیرد.
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این نظریه دارای اشکاالتی میباشد که عبارتند از:
شهید ثانی همانطور که بیان شد به این نوع خبر مقدر اشکال وارد میکردند و همچنین ضعف نظر ایشان نیز بیان
شد.
مرحوم کالنتردر رد این نظر میفرماید:

 . 89إرشاد العقول الى مباحث األصول،ج،۲ص45۰
. 9۰رساله ابن هشام،ص54
. 91معنى ال إله إال هلل للزرکشی،ص75

در صورت گرفتن خبر به این شکل کالم مورد نظر داللت بر نفی تعدد خدایان به صورت مطلق نخواهد کرد.

9۲

همانطور که دانسته شد این اشکال مرحوم کالنتر قابل قبول نیست زیرا کسانی که معتقد به خدایان دیگری شده
بودند اعتقاد داشتند آن خدایان قدیم نیز هستند که ثمره این اعتقاد عدم امکان افزایش خدای دیگری است.
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نتیجهگیری
باتوجه به بررسی های انجام شده دانسته شد که الی نفی جنس نیاز به خبر دارد و اسم و خبرآن هم باید نکره باشند
و نیز دانستیم که مردم زمان حضرت رسول اکرم(ص) از جهت عبادت مشرک بودند و از جهت توحید ذاتی و خالقی
یکتا پرست بودن یعنی آنها در کنار اهلل تعالی کسانی دیگر را میپرستیدن و به خاطر همین اعتقاد فاسد بود که آیه
مورد نظر نازل شد تا آن اعتقاد را باطل کرده و اثبات کند که مردم باید در عبادت نیز تنها اهلل تعالی را پرستش کنند
پس باید کلمه «مستحق للعبادة» به عنوان خبر مقدر ،فرض گردد تا در سایه این نوع خبر مقدر گرفتن بالغت قرآن
حفظ شود زیرا از ارکان اصلی رعایت بالغت ،سخن گفتن طبق اعتقادات مخاطب است.
با توجه به مطلب گفته شده نتیجه میگیریم که اقوال دیگر موجود در زمینه نوع خبر مقدر قابل قبول نیستند.
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