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 . مقدمه1

 . بیان مسئله تحقیق1-1

سیر شى تف صولم روش داراى قرآنم داد ابكمبادىم ا ات مرتبط تلوم و  ا ام  صول فقه ا در حقیقت  ن مچون تل  ا

سره سیر قرآن یری  دیاطماک پیش داد صحیح هه ای  م تف سیرت مرربر و  شک یه هکون آدیا تف ات دخوا کها آمکن یک  اط  د

مفس ِّر قرآن هه آن دیاطماک اات تل  اصول فقه ااتن ای  تل  یه هاتث پویای  فقه شکه ااتم در پویا یردن و تلوم  یه 

ترمیه تفستتیر قرآن دیم دقش آفری  ااتتتن ای  دادش  یار هخش دارد: مباحث الفاالم متطمال تقلیهم مباحث ح ت و 

رداطد و اصول فقه در تفسیر قرآن هپ« مباحث ح ت»ش هخش اصول تملیهن ای  دوشرار هه ددبال آن اات یه هه هررا  دق

 اط ای  طریه مشخص یاک یه  ریك اط مباحث ح یت اصول فقهم  توده در تفسیر دقش آفری  ااتن

 

 . اهمیت و ضرورت1-2

تکوی  ای  دوشتترار جیت خله یك تفستتیر مرربر و دقیه وطم و یتترورت ااتتتن هه تتوهم ااتترفاده اط ای  پژو ش 

یرف تتشموجب م  سیرت و دقاط  سیارت اط خقا ات تف شاای  ها شود یه ه اای  گرددن  اادچهم آ شاا سیرت   ات تف

ران در تفستتیر دظر اى اخرتا هرخ  اط در ادرخاب مریار و مت  توادک ای  اثرت مى   و تریگیرد طیرا می  قرار مفستتِّ

 ات تربار هخشتت  هستتیارت اط مااهو و روشد ک و اتشتتکی  م « ح یت»تری  مباحث تل  اصتتول رام مباحث ااتتااتتى

اتک د کم ابب خله قوتفسیرت در گرو یاریرد ات مباحث ح یت ااتن  مچای م مباد  یه مباحث ح یت هه مفسر م 

 گرددنجکیک تفسیرت م 

 

 . پیشینه تحقیق1-3

( و در 184-7: 3م ج1430طور مفص  هحث شکه اات )مظفرم  ات اصول  ههدر یراب« مباحث ح یت»در مورد 

 ا و مقاول هه طور پرایاکه و هه ماااتتبتم هه آن پرداخره شتتکه ااتتت خصتتوص ارتباط آن ها تفستتیر در هرخ  اط یراب

(ن  مچای  درهاره 14-5م صصم 1389؛ مصباح یمدتم 1382؛ شایرم 1383؛ رجب م 1م ج1387)ریای  اصفیاد م 

( ول  تایاون هقور جامو 1391  صورل گرفره اات )صادق م  ایارتباط اصول فقه و تفسیر قرآن هه طور یل  پژو ش

 هه ای  مویو  پرداخره دشکه اات یه ای  مقاله در پ  آن ااتن

 

 . مفهوم شناسی2

 مررف  گردد:« تفسیر»و « اصول فقه»م «ح یت»قب  اط ورود هه هحث وطم اات یه مفا ی  

ات  یمى  ر آن اط تبارل لوویی  م دمد«ح ت»واژه  اط خصومت مقام در دارد صتحیت یه ا  دیترى تلیه آن تو

اه  ماظورم  ؛169م ص2م ج1368مصقفوتم آیک ) دات هه پیروطى آن وایله خصومتم هه  اتام شود و در احر اج

 هه و یاک اثبال را مررلقش یه  یمى  ر»اما در اصتتقتح اصتتولیانم ( 93صم 1379م ؛ قل  طاده228م ص2جم 1414



اک ققو درجه صول موجب یراى ؛«در شود را  خود مررله هه ققو ح   یمى  ر ح ت»دیترم  هیادى گویاکن هه« ح ت»د

 ( 14م ص3م ج1430مظفرم ) «نیاک اثبال را آن یه اىگوده هه هاشک دیترى  یم اط حایى و یاشف یه اات

بارل اط ت ول  مشیور هی  اصولیان ای  اات یه تل  اصول فقه هرات تل  اصول فقه تراریف مراوت  ریر شکه اات

شرتى فرتى اط ادله آن اراباط احکام  ات یه ا ات قواتکى ا شکه ا اراباط یه دری ه آن قواتکم در راه ام فرا     ات ا

م 1قم ج1430؛ قم م 11م ص1321؛ شتتتیاه م 47قم ص1412گردد )رن : حیکرتم احکام شتتترت  ااتتترفاده م 

 (ن33ص

َسرَ هه مراات یشف مراات لفظ و اایار و آشکار یردن آن )طریح م  ( و آشکار 38م ص3م ج1375تفسیر اط ریشه فَ

م 1414دادک )( و اه  ماظور تفستتیر را یشتتف مراد لفظ م 636م ص1م ج1412یردن مراات مرقول )راغب اصتتفیاد م 

 راک مراات اصل  آن آشکار ااخر  ااتن(ن هه دظر م 55م ص5ج

ات )طباطبای م امِّا  صک و مکالی  آن ا شف مقا صقتح هه مراات هیان مراد  آیال قرآن و ی سیر در ا م 1م ج1417تف

 (ن7ص

اتن لذام  سیر مؤثر ا شرار هه ددبال هیان دقش مباحث مباحث ح یتم در مباد  و مااهو تف صول فقه  «ح یت»ای  دو ا

 ات تیا  و تمل  ای  مباحث در تفسیر را دشان د کن مچای  قصک دارد هرخ  اط یارهرد هاشک و در تفسیر قرآن م 

 قرآن. 3

شرت م قرآن ا  م  یک  اط ادله  صول فقه هرر ات یه ح یت آن در ا  رگیه هیان قرآن یری  آیات  اط شود ویری  ا

شر هراى خکاودک قوادی  صکر ه اتم م صلى و ا اراباط مابو ا اتمى شریرت احکام ا شکمى ا  ااهوم اتربار و ح یتن ها

 نشودمى آهیارى ار شمه آن اط و راکمى قرآن تق م هه و اجما  و ااِّت دیترم ماداک

 تدول جیت اط ااتتتم اما صتتکور ققرى داحیه اط تایاهه دلی  دق  مرواترم ح یت آنم  یری  قرآن یه دادستتت هایک اما

 ااتتتم یراى دص هرخى دیمم محکمال نااتتت محک  هرخى و مرشتتاهه آن اط هرخى دیستتتم طیرا ققرى قرآن آیال  مه

ات و ققرى دحو هه دولرش ات اا ر هرخى ا شروط ح یت آن و ا سر  ح ت هه م شک یه در مورد آن مى اوا ر داد ها

اط اوى دیترم در قرآن دااخ و ماسوخم تام و خاصم مقله و مقیکم و م م  و مبیِّ  وجود دارد و  اخرتا وحود داردن

(ن در ای  55و54م صص3م ج1430ارى اط آیال قرآن غیر ققرى هاشک )مظفرم گردد یه دولت هسی ا موجب مى مه ای 

 پرداطی :شود یه در ری  هه آدیا م طرح م « ح ت»م در مباحث «دسخ»و « ح یت اوا ر»میانم مباحث 

 

 . حجیت ظواهر قرآن3-1

 هاشکنم « ح یت اوا ر»یک  دیتر اط مباحه  یه در اصول فقه و تفسیر مقرح هوده ااتم هحث 

در مقکمه ای  مقاله گذشتم اما « ح یِّت»تشکی  شکه ااتن مراات « اوا ر»و « ح یِّت»دو واژه  اط« ح یِّت اوا ر»

 :دیست خارج حال دو اط گویاکه مقصود هر لفظى  ر هایک گفتم دولت« اوا ر»در خصوص مراات 

 نگویاکم  «دصِّ» را هکون احرمال ختام یه آن روش  و صریح طورهه مراى یك هر لفظ دولت -1



 گویاکن دیست یه آن را اا ر م  مارفى دیم ختا احرمال یه اات اىگوده هه دولت -2

صولى یراى ح یت « ح یت اوا ر» صقتح ا ا  اتربار ایور الفاالن هه تبارت  دیترم ح یت اوا ر در ا یرا  هرر

شار مکلول لووى در ای  صود  صکرم  یه  مان مکلول لووى مق ات ) ییح آدکه ایور یا  مان 89: 1م ج1405ا (ن تو

 دولت هر اه قس  اات:

 شودن تام  ایور تصوِّرىم ویو و ااررمال ااتنهه دولت لووى یا ترفى مفردال یتم گفره مىن ایور هکوت یه 1

 دولت ها یتم تمام دولت گا ى پس ؛ اى یتم ااتتتالفاال و دستتبت ةمکلول م موتیه  ایور تصتتکیقى اول ن2

 داردن موایرل گا ى و دارد توافه آن مفردال

و ماظور اط ایور در ایا ام ایور  تبارل ااتتتت اط ایور یتم در مراد واقرى مرکلِّ یه  ایور تصتتتکیقى دوم ن3

 (ن 89و 88م صص1م ج1405؛ صکرم 200م ص1382تصکیق  دوم یا  مان مراد جکت گویاکه اات )ر : شایرم 

(ن 144م ص3م ج1430دکم هایک دلیل  محک  هرات اثبال ح یت آن آورد )مظفرم اط آد ا یه اوا ر الفاال ا  آور

(ن 152داداک ) مانم صمى تقت هااى در ماحصر را آن هرخى دارد؛ وجود  یستم اخرتا اوا ر ح یت دلی  ایاکه در

داک یاک و  مچای  ااِّتم مام  هرخ  تتوه هر هاات تقتء دویل  اط قرآنم ماداک آیات  یه ادسان را هه تکِّهر در قرآن دتول

شرِّته )رن : مررفتم  ایره مر صص1م ج1418احادیث ترض روایال هر قرآن یا حکیث ثقلی  و حر   ؛ 86و  83م 

 دلی  گویاکمى دیتر یااک و هرخى( را ریر م 145م ص1م ج1428؛ ادصتتتارتم 262و261تام صتتتصخوی م ه 

 ناات قریاه تکم اص  اوا ر ح یِّت

ااتتت یه ح یِّت اوا ر هه طور مقله مورد قبول  متان ااتتت و آدچه اخرتا ااتتتم جمثیات  اط آن وطم هه ریر 

 (ن91م ص2م ج1352اات ماداک ح یت اوا ر قرآن )خوث م 

 

 . کاربرد حجیت ظواهر در تفسیر3-1-1

 شود:ای  مبحث در تفسیر قرآن دارات یاریرد ات میم  اات یه در ری  هه آدیا اشاره م 

ه اط احادیثم اارفاد هکون گردد یهآیک و تکم اترقاد هه آن موجب م اوا رم یک  اط مباد  تفسیر هه شمار م ح یت 

حویمىم  ثرا« الهقلی  دور» و هحرادى محکث اثر« البر ان» تفاایرم ماداک هرخى گیرى شک ن مقالب اا ر قرآن ممک  دباشک

 رد( روایال و آیال اوا ر) دقلى قراث  اط تایا ده هپذیرد را راوا  قرآنم ح یت مفستتتر اگرن ااتتتت مباا هوده  می  هر

 در ویژههه رداطد؛پمى قرآن اجریادى تفسیر هه و گیردمى یمك آیال فی  در دیم تقلى قراث  اط هلکه یاکمى اارفاده تفسیر

ااس هر شودم هلکهدمى مروقف دکارد وجود روایرى آیه ری  یه مواردى سیر اوا رم هه ح یت ا یاک ىم اقکام آیه اا ر تف

 (ن 134و133م ص1م ج1387)ریای  اصفیاد م 

 ات تفسیر دیم یارآی  داردن ایاق یه یک  اط قواتک ای  هخش اط اصول فقهم تتوه هر مباد  تفسیرم در قواتک و روش

ایاقم (م در واقوم قریاه417آیک ) مانم صخاص تفسیر هه شمار م  اى ااى هراى فی  و تفسیر آیال قرآن ااتم  ون 

ایاق اط طرفى هه ح یت اتم پس دلی  و مریار ارطش  سرفاد اط ایور تبارال قرآن ا گردد ) مانم ایور قرآن هاطمى م



ر قرآن هه قرآنم مروقف هر آن اات  ات تفسیر هه ای  صورل اات یه جواط تفسی(م اما هیان یارهرد آن در روش427ص

 (ن61م ص2یه اا ر قرآنم ح ِّت هاشک و مفسِّر هروادک در تفسیرم هه اوا ر قرآن اارکول یاک ) مانم ج

هاط  گرای  افراط  م  مادو اط  تکه  قا هه ای   جه  مانم ج مچای م تو بارت هرخ  219م ص1شتتتود )  ( و ه  اتر

سیرت یه هه اا ر قرآن توجه دمروش ات هه تأوی  قرآن م   ات تف شر  قراث  تقل  و دقل  د داک را طیااک یا هکون دا

 (ن259و  257م ص2یاکم ماداک روش تفسیر اشارت دظرت و روش تفسیر اشارت هاطایه ) مانم جاثبال م 

 گردد و در واقوم مباحث الفاالمدر پایان هایک گفتم در مباحث الفاال اصتتول فقهم اوا ر هر تت  الفاالم مشتتخص م 

هاشکن اط آد ا یه دصوص  یه دولرشان ققر  ااتم در قرآن صورات اصالت ایور  سراک و ح یِّت اوا رم یبرات آن م 

ست )مظفرم  اات دی شودم م ال  هرات اخذ یراب و  ارفاده د اتم پس اگر اط اوا ر ا سیار ادک  ا اات ه م 3م ج1430و 

یوه امر ایور در وجوب دارد )صورت( و اگر ایور ح یت شود یه ص( ؛ هرات مهالم در مباحث الفاالم اثبال م 144ص

 توان اارااد یرد؛ لذا اثبال ح یِّت ایورم هراتفایکه خوا ک هود و هه آدیا در تفسیر قرآن دم  ا ه دکاشره هاشکم آن هحث

بو شک و هالردم   ا در اصول فقه مقرحدمایک و در واقوم اگر ای  هحث دبودم آنهیره هردارت اط مباحث ممهور یرورت م 

 اوا ر قاه  اارااد دبودن

 

 

 . حجیت سنّت4

ااِّت م  شودم هحث  ات هه آن پرداخره  صول فقهم یه وطم ا سیر و ا شرر  در تف ااِّتاط دیتر مباحث م شکن   در ها

ساکیکه لوتم طریهم روشم روش صفیاد م  دوام و ها پ ات )راغب ا م 6م ج1375؛ طریح م 429م ص1م ج1410ا

صقتح در ااِّت (م اما268ص سراک یه حکمى  ر ااِّتم یراى -1: شودمى اطتق مراى  اک هه ا صول هه م  شریرت ا

شکم در سرحب در مرااى هه ااِّت -2ن هکتت مقاه  ها  مواابت آن فر  هر 9پیامبر یه آدچه -3واجبن  و مقاه  فرض م

 اصقتح ای  ماشأ -4فقیات ا   اات(ن  یرددک )دیکگاه اصولیی  ومى تر  تذر هکون ایشان آدچه یه تر  و یرددکمى

 ىاو اط احکام اط حکمى یااکه هیان یه  یمى خصوصااتم هه یرده امر خویش اات اط پیروى هه 9پیامبر یه اات آن

 یرامامیهم اات را تبارل اط گفرار یا رفرار یا تقر فقیاى اما نتقریر یا رفرار یا هاشک گفرار شودم خواهمى اراده اات 9پیامبر

سره ات )مظفرم  :ادکم طیرا مررقکدک قولم فر  و تقریر  مه مرصومی مرصوم داد شریو ا صکر ت م 3م ج1430ح ت و م

  (ن344-343م صص1م ج1379؛ ملک  اصفیاد م 64ص

 گرددنها توجه هه ترریف  یه صورل گرفتم اات شام  فر م تقریر و قول مرصوم م 

 

 . حجیت سنت4-1

( و دویل  اط قرآنم تق م اجما  قول  109م ص1321ادک )شیاه م پیامبر را ح ت دادسره ااتاصولیونم هه اتفاقم 

یه اط جمله آیال قرآن آیات  ااتتت( ؛ 123-119قم ص1418ادک )حکی م و تمل  مستتلمادان هر اثبال آن اراثه یرده



و َ أَطِيعُوا وَ اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»د ک ماداک آیه: ارجا  م  9مردم را هه دحوت هه ح تترل راتتول  أُولِي وَ الرَّسُُُ

ساءم « مِنْکُمْ... الْأَمْرِ ُسو ُ آتَاکُمُ مَا ...وَ»( و آیه 59)د « الْعِقَابِ... َشدِيدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاکُمْ مَا وَ فَخُذُوهُ الرَّ

( یه ای  آیه ح یت 44)دح م « يَتَفَکَّرُونَ... لَعَلَّهُمْ وَ إِلَيْهِمْ نُزِّ َ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّکْرَ إِلَيْکَ أَنْزَلْنَا ...»یا آیه ( و 7)حشتتترم 

ات ادله یاکن و اط جمله ادله تقل مرا مبیِّ  آیال قرآن مررف  م  9یاکم طیرا پیامبردر تفسیر را دیم اثبال م  9اات پیامبر

ات صمت پیامبرا اات قول م فرل  و تقریرت پیامبر را اثبال م  9یه هر ت اتم ای  دوی  ح یت  شکه ا کن لذا یاااقامه 

م اهتغ وح  قرآد  اات و 9تایا وایفة پیامبرو مررقکدک یه داداک هرخ  ماداک قرآدیون یه اات قول  را ح ت دم اخ  

دکارد؛ طیرا او هشتترت  مچون  هاشتتکم ح ِّیِّر  قرآن غیر اط 9مواردت یه اتتخ  پیامبرغیر اط آنم وح  وجود دکارد و در 

سان ( صحیح دیست و ها 179-153م صص1392)داصحم  رود اات و امکان صواب و خقا در یتم او م اایر اد

 قرآن و تق  داااطگار ااتن 

صومی  اات مر شیرهم  صولیون  اات پیامبر :هه تتوهم ا سره و هرات آن دویل  اط یرابم تق  و  9را ماداک  ح ت داد

( ول  اط آد ا یه روایال و احادیث راه و طریه اثبال اتتات  ستتراک وطم 185-143ادک ) مانم صاتتات اراثه یرده

 پرداخره شودن« خبر» درهاره هحث ااِّتم هه هاب در اات یه

 

 . حجیت روایات4-2

 گرددک:  م اخبار هاا هر یك تقسی  هاکت هه اه داره تقسی

ات ترتیب هه دیترى اط هرک یکى لوتم آمکن در اخبار مرواتر: تواتر-1 صقتحم خبر در ون ا ات تبارل مرواتر ا  اط ا

 اطمیاان ادسان هراى یههاشکم  اکان محال تادتا یذب هر آدان ترمک و تبادى یه جماترى یه در یهرل هه حکت رایکه خبر

گردد )هروجردت  حاصتت  آن دراتترى هه ققرى جمم یرده و هرطرا را شتتکِّى  ر یه اىگوده هه آیک پکیک آن صتتحت هه

 (ن 71م ص3م ج1430؛ مظفرم 180م ص1387؛ ووی م 486م ص1415د ف م 

 نشودمى تقسی  اجمالى و لفظىم مراوى قس  اه هه مرواتر خبر

 فرهگ دراکم مسرفیض یا مشیور تواتر حکِّ هه یه اىگوده هه اات فراوان آن راوى یه خبارىاخبار آحاد مسرفیض: ا -2

ادک هیش اط یك راوت داشتتتره هاشتتتک ول  هه حک تواتر دراتتتک ( و هرخ  گفره168م ص3م ج1430شتتتود )مظفرم مى

شکیا  اردهیل م  صولیون159م ص1396)م شرر ا شکم دب یمرر دفر اه اط طبقه  ر راویان ترکاد هایک مررقکدک (ن اما هی ا

(ن 309م ص1م ج1379؛ ملک  اصتتفیاد م 487م ص1415شتتود )هروجردتم مى مستترفیض غیر واحک وگردهم خبر

اصتتولیون مررقکدک یه ای  دو  خبر ح ت ااتتت و اط ااتتباب ترجیح دادن یك خبر هر خبر مرارض ها آن ااتتت )مظفرم 

 (ن381م ص2م ج1428م مکارم شیراطتم 168م ص3م ج1430

خود  -کم هاش یمرر دفر اه اط طبقه  ر راویان ترکادراک و دمى تواتر حکِّ هه اخبارت یه اخبار آحاد غیر مسرفیض: -3

خواه تارت اط قراث  هاشتتتک یا دارات -هه دو داتتتره خبر واحک محفوا هه قراث  ققر  و خبر واحک هکون قراث  ققر ؛ 

تام شتتتییک ثاد م ه ) (1)م یه ایهر اصتتتولیی  در ح یت خبر واحک محفوا هه قراث  ققر  اتفاق دظر داردک-قراث  اا 



ات اط هاوتر  کفى ح یت درو  شودم  آن صکق هه تل  موجب(م  ون 88ص ست )حکی م  تل  هه یاهىد م 1418دی

(م اخرتا یه وجود داردم مرهوط هه 462قم ص1296؛ طباطبای  الم ا کم 242م ص1م ج1428ادصتتتارتم  ؛197ص

 ح یت خبر واحک م رد اط قراث  ققر  ااتن

 

 خبر واحد. حجیت 4-2-1

 دارد: وجود در مسئله ح یت خبر واحکم اه دیکگاه

 و اتتیِّک مرت تتى ح یت دکارد یه تبارتاک اط: مقلقا قریاه اط م رد واحک گویاک یه خبرمى دادشتتماکان اط گرو ى ن1

 ( 158م ص1415؛ تود م 74م ص3م ج1430 (م3) )مظفر( 2) ادریس اه  و طبراى و ط ره اه  و البرِّاج اه  قایى

اتم تلماى اط دیترى گروهن 2 سراک اخباریی  مرأخری  تمکتا یه ا  رروفهم یرب در یه روایاتى گویاک یه تماممى  

 مققو  تمام اواربصارم و الفقیهم الریذیب یح ره و م  (مرویه و اصولم فرو ) الکافى ارهرهم یراى یرب ویژههه حکیهى

؛ طباطبای  117م ص3م ج1387 ستتتراک )محمکتم  ح ت روایال ای  یلیه و آوردک یقی  ما هراى و هوده الصتتتکور

 نادکدموده تفریط تکه ( ای 329قم ص1296الم ا کم 

اره دو مقاه  ن در3 شیور قب  د  تح ی خاص ا  هاب اط ققریه قراث  اط م رد واحک خبر: گویاکمى شیره فقیاى م

 مخالف یه آدیا ااتتترهااى هه -ارهره یرب در موجود روایال تمام مررقکدک ادک: هرخىداتتتره  اک  اای  خود و دارد

 هه ا ِّ حصتتول صتترا یا و راوى وثاقت یا و راوى تکالت آدیا اتربار در ادک یه مت گفره اىتکهن ح ِّراک -مشتتیوردک

 (م گرو  74م ص3م ج1430هاشک )مظفرم  مرربر راوى در خاصى صفت آدکهااتم هى[ 7مرصوم اط] روایت صکور

 حاباصتت تم  آدیا اتربار در مت  و مرربر  ستتراک یه اصتتحاب هه آدیا تم  یرده هاشتتاک روایات  اط یرب ارهره مررقکدک

 دیم دیترى  اىتفصی  (ن147م ص1423آیک )حل م مى هکات مرارج در محقه اط شکهدق  تبارل اط قول ای  ااتن

 (ن118و117صم 3م ج1387؛ محمکتم 166م ص1415اات )تود م  شکه داده مسئله در

م 1م ج1417داداک )طواتتت م م  واحک رام هه صتتتورل یل م ح ِّت هه  ر حالم ایهر تلمات شتتتیره و اتتتا م خبر

  (ن110قم ص1377؛ اهوط رهم 189تام صه م (4) شییک ثاد  ؛99ص

يا »دبأ:  آیه و اجما  اارااد شکه ااتن آیال مورد اارااد ماداک:( 5) هه آیال و روایالم ایره تقت واحک خبر ح یِّت هر

بِ َِنَبَفَ فَتَبَيَّنُوا  کُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ کَافَّةً لِيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ کانَ ما وَ»(م آیه دفر: 6)ح رالم  «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسُُُِ

 إِنَّ»(م آیه حرمت یرمان: 122)توهه: « يَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذا قَوْمَهُمْ لِيُنْذِرُوا وَ الدِّينِ فِي لِيَتَفَقَّهُوا طائِفَةِ مِنْهُمْ فِرْقَةَ

اتتتات  (ن159)هقره: « ...اللَّهُ يَلْعَنُهُمُ أُولئِکَ الْکِتابِ فِي لِلنَّاسِ ََيَّنَّاهُ ما ََعْدِ مِنْ الْهُدى وَ الْبَيِّناتِ مِنَ أَنْزَلْنا ما يَکْتُمُونَ الَّذِينَ

دولت  تادل ثقة خبر یا ح یِّت و شیره خبر م ح یِّتتادل قول م ح یِّتثقه قول ح یِّت هر مورد اارااد ماداک اخبارت یه

م (6) ؛ شییک ثاد 139-103م صص2م ج1352؛ خوث م 477-437م صص2م ج1423یااک )ابحاد  تبریمتم م 

 (ن193-189تام صصه 



مررله هه راوت ااتتتن آن شتترایق  یه هی  اصتتولیی  مشتتیور ااتتت تبارتاک اط:  تم  هه خبر واحک شتترایق  دارد یه

(ن در لموم ایمان )شیره هودن( و تکالت و یفایت و ثاقت و 203-199تام صصتکلیفم ااتم و یبط )شییک ثاد م ه 

 (ن166م ص1415؛ تود م 372-357قم صص1296تکم وجود تکالت اخرتا وجود دارد )طباطبای  الم ا کم 

تم  هه خبر واحک شتترایق  دارد یه مررله هه راوت ااتتتن آن شتترایق  یه هی  اصتتولیی  مشتتیور ااتتت تبارتاک اط: 

(ن در لموم ایمان )شیره هودن( و تکالت و یفایت و ثاقت و 203-199تام صصتکلیفم ااتم و یبط )شییک ثاد م ه 

قم 1296؛ طباطبای  الم ا کم 154-148م صتتتص1م ج1417تکم وجود تکالت اخرتا وجود دارد )طواتتت م 

 ( 203-199تام ص؛ شییک ثاد م ه 372-357صص

 

 . حجیت خبر واحد در تفسیر4-2-1-1

هاشتتک؛ حال هایک دادستتت یه محکوده مرلوم شتتک یه خبر واحکم اط هاب ا  خاصم در میان تموم تلماءم ح ت م 

مرارا غیر تمل  ماداک اترقادال و مستتاث  ح یت خبر واحک  یستتتن آیا تایا در احکام تمل  ح یت دارد یا شتتام  

صولیی م ح یت خبر واحکم ف تاریخ  دیم م  شیور هی  ا ات یه در آدیا تربک جریان شود؟ م ال ملهم در احکام تمل  ا

صولیی  در اثبال ح یت خبر واحک هه آدیا تمسك دموده شر  تل م هه  مان دویل  یه ا  ادکم مادو ح یت آنداردم لذا دکا

ستن  سئلهدی ستم م سیر قرآن  ی صوص تف صولیی  در مورد ح یت اخبار آحاد در مرارا دیتر هه خ ت ااما ایاکه دظر ا

 شودناات یه ایاون هه آن پرداخره م 

شرت  دپرداخره یو  ح یت اخبار آحاد در غیر احکام  صولیی م هه مو سیارت اط ا صتً دپرداخرادکم البره تکهه  ادکهات ا

ادکن هرات مهالم هرخ  در پااخ هه ماکری  ح یت خبر واحک در خصوص هه طور یما  مقالب  گفرهات دیترم و تکه( 7)

ادک یه ای  آیال در مورد اصتتتول اترقادت ااتتتت )آخودک یااکم مرقوم فرمودهآیات  یه دولت هر دی  پیروت اط ا  م 

مام خمیا م 295م ص1409خرااتتتاد م  اتتتبحاد  تبریمتم ؛ 165م ص1415؛ تود م 275م ص1م ج1415؛ ا

شود یه در مساث  اترقادتم تل  ( یه اط آن فیمیکه م 391م ص2م ج1428؛ مکارم شیراطتم 219م ص3م ج1414

 و یقی  وطم اات و خبر واحک  ون مفیک تل  دیست پس در آدیا ح ت دیستن

سئله پرداخره ساد  یه هه ای  م سراک طیرا آدچهایهر ی سیر دی   هه ویژه در مرارا غیر تمل ادکم قاث  هه ح یت آن در تف

 هاشاکندمایکم تل  و ققو اات و مقله ااون خاصه اطجمله خبر واحکم در ای  طمیاه فاقک ح یت م تقایکم یرورت م 

 

 . حجیت قول صحابه و تابعین4-3

 را هررا  یرد:( 10) و تاهران( 9) اتربار روایال صحاهه( 8) در پایان وطم اات

 

 ه و تابعین در احکام عملی. حجیت قول صحاب4-3-1



ارااد هه پیامبر ایرم  هی  تلما اخرتا 9در مورد قول صحاهه )فروات صحاهه( در احکام تمل  هه طور مقله و هکون ا

 اات:( 11)

( اط جمله تلمات شتتیره )حل م حستت  ه  261م ص1م ج1417؛ طواتت م 233م ص1428مشتتیور )هکرتم 

افم  شییک ثاد م 421م ص4م ج1425یو اط ا   ( 12) ( و جماتر 341م ص1412؛ حیکرتم 278ص م1416؛ 

داداکم هر ى )فخر راطتم م  ح ت آن را مقلقاً( 13) اات مررقکادک یه اقوال آدان در ای  هاب مقلقاً ح یت دکاردم هرخ 

م 1406داداک جمر  )طحیل م مى ح ت را «تمر» و «اهوهکر» مذ ب قطف( 234م ص1428م هکرتم 129م ص6تام جه 

فت صتتتورل در را ( آن852ص م2ج خال یاس ها م تکهمى ح ت ق اکم   ؛ مریم129م ص6تام جاى )فخر راطتم ه داد

اتمىم  مکار  و اطتتال شکی  خلفاى دظر فقط( 410م ص1389ا سئله در یه صورتى در را را  دمایاک اتفاق ها   اىم

 داداکنهه قیاس ح ت م  ( آن را در صورل اد مام852م ص2م ج1406داداک و هرخ  )طحیل م مى ح ت

 

 . حجیت قول صحابه در تفسیر4-3-2

ر تفسیر اقوال صحاهه د در مسأله اتربار اقوال صحاهه در مورد تفسیر قرآن و روایال تفسیرت آدیا هایک گفت یه گا  

اول خکا اتم یرا  مقالب  یه اط ر سیرت ا سیر آیه یا آیات  اط قرآن دق  یرده 9قرآنم روایال تف و گا   اقوال  ادکدر تف

 (ن181م ص1م ج1387آدیا در ای  هاب آرات تفسیرت ااتم یرا  مقالب  یه اط خود آدیا دق  شکه اات )هاهای م 

در مورد روایال تفسیرت صحاهه هایک گفت یه جمیور ا   تسا  روایاتى را یه ها طریه صحیح اط  ر یك اط صحاهه 

شک مرربر مى شکه ها اى تکدق   صحاهه را وطم دمىداداک و فحص و هرر داداک؛ طیرا مررقکادکم یه  مه آدان الت و وثاقت 

ات تادل هوده شاک و ممک  ا ات تادل و موثه ها سلمادان ممک  ا اایر م صحاهه دیم ماداک  شیره اترقاد دارد یه  ادک ول  

ت اتم یرا  اگر شرایط ح یروم میمان اتربار  ای  روایات  ماداک اایر روایال افااه و غیر موثه هاشاک ) مان(م اط ای 

 توان هه آن اارااد یردندر آن جمو شکم م 

م 2م ج1421م اتتیوط م 96م ص1تام جاما در مورد آرات تفستتیرت آدیا هایک گفت یه هرخ  اط ا   اتتات )ر ب م ه 

قاث   (14)تر( آدیا را ح ت میکاداک و مررقکادک یه هایک در تفسیر قرآن هه اقوال صحاه  رجو  یردم ول  هرخ  دی443ص

هه تفصتی   ستراکم هه ای  صتورل یه آرات تفستیرت آدیا را در ااتباب دمول و  ر  یمت یه م ال ر ت در آن دیستتم 

 ح ت میکاداک و در غیر ای  صورل قاث  هه ح یت آن دیسراکن

م 1425؛ حل م حستت  ه  یواتتفم 261م ص12م ج1417اما در مورد دیکگاه شتتیره هایک گفت یه هرخ  )طباطبای م 

داداک و هرخ  دیتر ( اقوال صتتتحاهه غیر مرصتتتوم را ح ت دم 188و 183م صتتتص1م ج1387؛ هاهای م 422م ص4ج

هاشتتاک هه ای  صتتورل یه مواردت ماداک لوال و  ر  یمت یه قاه  ( قاث  هه تفصتتی  م 305م ص1م ج1418)مررفتم 

 دیتر آرات آدیا مرربر دیستن هاشاک ول هاشک ماداک ااباب دمول و شأن دمول ح ت م ( 15) مشا که

ات؛  ر ثاهت اولى طریه هه تاهران مورد در شک گفره صحاهه اقوال ح یت تکم مورد در یه مقالبى  ای  رد یه  اک ا

 اط ماو ااتا   هرخى ادکم هلکهیرده تفسیر در آدان اقوال( 16) ح یت تکم هه تصریح شیره و ااتا   اط هسیارى مورد



؛ طریشتت م 129-128م صتتص1تام ج؛ ر ب م ه 111م ص1م ج1387ادک )ریتتای  اصتتفیاد م یرده آدان هه رجو 

 (ن158م ص2م ج1410

 

 . کاربرد حجیت سنت در تفسیر4-4

  ا و قواتک تفسیرت دارد یه در ری  هه توییح آن خوا ی  پرداخت:ای  هحث یارهرد طیر هاای  در مااهوم روش

سرتى دارد یه اط راهمان دقت و اتربار آگا  شااخت صحیح و یام   ر مویو م هه می  اى مخرلف درهاره آن  ایى ه

ارا  ر ادکاطه هه مااهو غاىمویو  هه دات مى شااخت دقیهتر و مقمئ آیکن در ای  را شی م  شره ها ترى ترى دارراى دا

ات مىهه صک و مفا ی  آیال قرآن آوری ن هرد شااخت مقا ااسم فی  و  آگا ى دقیه اط مااهو مرربرى یری  دیاطماک ای  ا

شت داروا اط آیال مى ابب هردا ات یه غفلت اط آدیام  سیارى اط دکرها یرد و گ اى قرآدى مورد غفلت قرار مىشود و یا ه

گردد؛ هراى مهال اگر قرآن هه تاوان یکى اط مااهو تفستتیر اتتبب تکم جامریت و دقت تفستتیر و اتتقحى دترى در آن مى

اى  شود و پااخ هسیارى اط پراشده شودم در اى طیادى اط مرارا قرآن فراروى مفسِّر گشوده مىشااخره و اط آن اارفا

ش  مى شکهم هه آن  :یه اگر روایال ا   هیتگردد؛  اانمرهوط هه آیال رو شااخره  سیر  هه تاوان یکى دیتر اط مااهو تف

شودم مقالب فراوادى در ارتباط ها محرواى آیه رگرى و طمیاه راهی  روش ت یه دات ا خوا ی  یافمراجره  سِّ هه  یاهى مف

صک آیال در طمیاه صص 1383)رجب م  آورد اى مخرلف را فرا   مىمقا اات 208-207م  سلماً اگر ح یت  ( م

شود دم   روم یارهرد ات مخرلف  یه اات هه تاوان یك مابو وتوان آن را هه تاوان مابو تفسیر قلمکاد یردم اط ای اثبال د

سیر قرآن دارد اط جمله:  اهمار ییح آیهدر تف سیر و تو صکاق خاصم تف هیان م هیان جمثیال آیال اوحکامم تقبیه آیه هر م

سوخ در احادیث اخ و ما شأنم آیال دا آموطش روش م هیان هق  و تأوی  آیال در احادیثم دمول آیال در احادیثهیان 

م 2م ج1387)ریتتای  اصتتفیاد م  هیان مرارا قرآنم هه قرآنهیان  تودتى روش تفستتیر قرآن م صتتحیح تفستتیر قرآن

 ات قرآنم تبیی  و تفستتیر قرآن و ( و خکمال اتتات هه قرآن یه در اتته محور تقریر و تأییک آموطه115-108صتتص

( 353م ص1386 ای  یه در قرآن مارکس دشکه اات(م قاه  طرح اات )دصیرتم دوگسررت )اراثه آن داره اط آموطه

 ثبال ح یت آن ااتنماوط هه ا

اات م  سیر روای  مروقف هه اثبال ح یت  سیر روای م دقش مباای  دارد طیرا روش تف شکن های  هحث در روش تف ا

هحث ح یت اتتات تتوه هر دقش آفریا  در مابو و روش تفستتیرم در قواتک تفستتیر دیم هه دحوت مؤثر ااتتتم تویتتیح 

ات یه هایک هایاکهم  سیر ای  ا صورل گیرد یه ققرى و یقیاى و یا در حک   ریکى اط قواتک تف سراکاتى  ااس دوی  و م ا

م هرخ  «ح یت اات»( یه هحث 164م ص1383)رجب م  هاشک« تلمى»یا « تل »امور یقیاى و هه اصقتح تل  اصول 

را  -مه  خبر واحک -« تلم »و  -اط جمله خبر مرواتر و خبر مشتتیور و خبر واحک محفوا هه قرای -« تل »اط مصتتادیه 

شخص م یاک و میمان اتربار آنتریی  م  صادیه دیاطماک مقالره و  ا را م ارفاده اط ای  قاتکه در هرخ  م یاکم هااهرای م ا

اات»رتایت مبحث  اتن هرات مهال: در « ح یت  در ای  « فَاطَّهَّرُوا»( واژه 6)ماثکهم « ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...»آیة ا

( تبیی  شکه اات و  تودت  آن توییح داده شکه ااتن 229م ص2م ج1409وایله اخبار واحک )حرتامل م هآیهم ه



اتن  ییح قاه  پذیرش ا سراکم ای  تبیی  و تو شرت    شیور یه قاث  هه ح یت خبر واحک در احکام  ااس قول م هرا

َ وَ» مچای م در آیة  َا إِلَيْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِن م 1م ج1407( در روایت واحکت )یلیا م 52)شتتتورتم « ...اکَذلِکَ أَوْحَيْن

ااتن هاا هر  :هود و ها اثمه 9ات همرگرر اط جبرثی  و میکاثی  اات و ها راول اهللآفریکه« روح»( آمکه اات یه 273ص

فایت ی  ام ایمان اجمال قول یساد  یه قاث  هه ح یت خبر واحکت در تفسیر  سراک یه در مورد مساثل  اات یه در آن

ساد  یه آن را ح ت دم یاکم م م  ارفاده یرد اما هاا هر قول ی سیر آیه ا ارفتوان اط ای  حکیث در تف اده اط داداک و یا ا

هیره « روح»توان اط ای  حکیث هرات تریی  مراد خکاودک اط پذیردکم دم آن را در تفسیر تایا هه صورل اارااد احرمال  م 

 ورد ح یت اات و محکودة ای  ح یت در تفسیر قرآن یارهردت مباای  داردنهردن لذا اتخار مویو در م

هه تاوان  توادکدر پایان وطم هه ریر ااتتت یه پذیرفر  اتربار اقوال صتتحاهه و تاهران هه ای  مراااتتت یه اقوال آدیا م 

( 443صم 2م ج1404؛ ایوط م 157-156م صص2م ج1410مابو تفسیر قلمکاد شود  اادچه هرخ  )طریش م 

صریح یردهاط ا   سیر اات ت اتن لذا هه ای  دحو ای  هحث در تف سیر ا صحاه  اط امیال مااهو و مآخذ تف ادک یه قول 

 لَا ا َقَ ذُرِّيَّتىِ مِن وَ قَا َ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُکَ إِنىّ قَا َ فَأَتَمَّهُنَّ َِکلِمَاتَ رََُّهُ إَِْرَاهِمَ اَْتَلىَ إِذِ وَ»یارهرد داردم هرات مهال: در آیه 

 (ن124)هقرهم  «الظَّالِمِينَ عَهْدِى يَنَا ُ

؛ ایوط م 380-377م صص1م ج1372طبرا م اقوال و دظریال مررکدت )« یل مَالٍ»در ای  آیه مراا و مراد واژه 

م هیان شتتکه ااتتت یه هرخ  اط ای  اقوال ماستتوب هه صتتحاهه و تاهران ااتتت؛ هرات مهال( 112-111م صتتص1404

ات هه اه  تباس یه ماظور اط  سوب ا ابی م م م هم « یل مَالٍ»ما ات ماداک یوتاه یردن  ده خصلت در مورد طیارل ا

ران یه آرات تفسیرت صحاهه و تاهها توجه هه ای   مان(مااراشاقم مسوا  طدن وننن  می  قول هه قراده دیم ماسوب اات )

توان اط ای  اقوال هه تاوان قریاه یا مابو جیت روشتت  یردن ااتتتم دم اتتات فاقک اتربار ات اط ا  اط دظر شتتیره و تکه

 مراات واژه مورد دظر اارفاده یردن هااهرای   ای  تفسیر ای  راتا مرربر دیستن
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 اط دیتر مباحه  یه در اصول فقه و تفسیر هه آن پرداخره شکه ااتم هحث ح یت قول لوت شاااان ااتن

رک اط اث  یک در مورد تریی  مراات واژهه ها فاالم  یه اط راهبال ایور ال هه  ا هحث دمود  هکانم رجو   یاه    ات داتتتر

یو یراب اان و شاا ات یه لوت  ار اتربار و یا تکم اتربار مراای  ا اتن اما مریم هحث هر  اان ا شاا  ات لوت و لوت 

 یای  )هرات مهال وقر  یه لوویی  هر مراای مى تم  خودیقی   یای م هه پیکا یقی  لووى قول ققرا آد ا یه اطادکن دموده

ات ) شفیت ققو رات  ا شاک(  ون ح یت و یا شره ها  ولى( 21م ص2م ج1405صکرم هرات یك لوت خاصم اتفاق دا

یه آیا دلی  مرربرت هرات ح یت آن وجود دارد یا خیر؟  ون قاتکه اولیه در ا   ااتتت هحث مح  هاشتتک آورگمان اگر

ات یه شکن ) ای  ا شره ها ست متر ایاکه دلیل  در تأییک آن وجود دا ات و  یچ اا  مرربر دی بحاد  اتم  هه آن حرام ا

 ( 155م ص1387تبریمتم 



 و تمام لووى قول ح یِّت طرفکاران  رگاه دوی  هایک گفتهاتوجه هه دو دیکگاه ح یت و تکم ح یت قول لووتم 

 نده الِّا و هود خوا ک ح ِّت لووى هاشکم قول یافى

م 1428مکارم شیراطتم مشیور اصولیی  مررقکدک یه قول لووت ح یت دارد و حر  در مورد آن ادتات اجما  یرددک )

 تمکه( 173م ص1م ج1428؛ ادصتتارتم 191م ص1412؛ حیکرتم 286م ص1409؛ آخودک خرااتتاد م 352م ص2ج

شام  قول  و تمل  و یرورل رجو  هه ا   یااک تبارتاک اط: اجدویل  یه قاثلی  هه ح یت قول لووت اراثه م ( 17) ما  

هاب تل  و تلم  ) اات تقتء و ادستتتکاد  بای م 249م ص1م ج1415خمیا م خبره هر ااتتتاس ه باط م 3م ج1414؛ ط

 ( 174م 173م صص1م ج1428؛ ادصارتم 94م ص3م ج1417؛ هروجردت د ف م 187 -183صص

 ىهرا دلی  تال  را هه تاوان هیرری  هه جا   رجو  هر مباى تقت هااى و تق  حک ( ره) مظفر در ای  میانم مرحوم

 ات هر آن وارد دشکه ااتنپذیرد و مررقک اات تایاون خکشهلووى م  قول ح یِّت اثبال
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سیر قرآن دارات « ح یت قول لووت»مبحث  اتم در تف شکه ا صول فقه هه آن پرداخره  اتیه در تل  ا  یارهرد ای  ا

 آیک:یه در ری  م 

ر هاشکم اط اوت دیت کا اط تفسیر قرآنم آشکار یردن مراد ااررمال  و مراد جکت یلمالم ترییبال و آیال قرآن م 

آیال قرآن اط ترییب واژگان تره  تشکی  شکه ااتن لذا اط اولی  اقکامال یك مفسرم هررا  واژگان آیال و تریی  مراد 

یارهرد ات مخرلف آن ااتم هه خصوص یه یشف مراا و ااررماول واژه در طمان دمول مورد دظر اات و ااررمال  و 

شودم  ش  د سأله ح یت اقوال آدیا رو شک حال اگر م اان میبا شاا ایکن هه ای   کام رجو  هه اقوال لوت  سلماً راه ر م

 مروقف خوا ک شکن تفسیرت صحیح و مرربر شک  دخوا ک گرفت و در واقو در  مان مراح  اولیه

سیر هاط مى اتای  مقلب در حقیقت هه مبحث مبادى تف دیم  مگرددم یه جواط رجو  و اخذ قول لووى در فی  آیال ا

بو در  ر صتتورل اط ای  مباا و مام لوت ااتتتم گردد یه اط مااهو فرتى یا اهمار اى تفستتیرهه مبحث مااهو تفستتیر هاط مى

م 1م ج1387ریتتای  اصتتفیاد م ) گیردیبراى ااتتراباط اط آیال قرآن قرار مىآیک یه فرتىم یك قاتکه هه داتتت مى

 (ن338ص

فسیر یکى اط امور المامى در ت طیراای  هحث تتوه هر یارهرد در مباد  و مااهو تفسیرم در قواتک تفسیر    یارهرد دارد 

د؛ دات آیک و تفسیر هراااس آن صورل گیرتری  آدیا ها اارفاده اط مااهو مرربر ههآن اات یه مرااى  ر واژهم حرى ااده

سادى یه ها مرون ترهى ممارات داردکم دمى ااسم ترب طهادان و یا ی تواداک مرادى خاصى را یه در مورد واژگان هر ای  ا

راکم مبااى تفسیر قرار د اک و آیال شریفه در ر   آدان مرتکم شکه اات و  اتام خوادکن یا شایکن آدیا هه ر اشان مى

ات آن مراا اى ارتکاطىم در طماند را اط مراجره هه مااهو مرربر لووى هىخو  اى مرأخِّر اط دمول دیاط هکاداک؛ طیرا ممک  ا

یه در طمان رفره ااتتت و یا در تی  آنقرآن پکیک آمکه هاشتتک و در تصتتر دمولم ای  یلمال در مرااى دیترى هه یار مى

ات و اترماد و ایرفاى دمولم آن مرااى ارتکاطى هراى مردم مقرح ه شره یه در آیه هه یار رفره ا ودهم مرااى دیترى دیم دا



ققرا اگر ح یت قول  (ن64م ص1383رجب م ) مفستتر هه مرااى ارتکاطى اتتبب اشتترباه او در فی  آیال شتتریفه گردد

 تاوان مابر  مرربر هه یار هردن توان آن را ههلووت اثبال دشودم دم 

 

 . اجماع6

ات ) اتفاق آمکه هه مراات تمم و لوتم در اجما  صص8م ج1414اه  ماظورم ا صقتح در اجما  و( 58م 57م   ا

 :جمله اط ادکیرده هیان مخرلف  اىتبارل ها را خاص اتفاق اصولیی ن خاص اتفاق یراى

 نشرتى حک  هر مسلمی  فقیاى اتفاق -

 نشرتى حک  هر مسلمی  اط تقک و ح  ا   اتفاق -

 (ن102م ص3م ج1430شرتى )مظفرم  حک  هر 9محمک ح رل امت اتفاق -

 اتفاق اجما  ح یِّت در داردکم ولى اجما  اصتتقتحى تفستتیر و تویتتیح در یه تراهیرى اخرتا رغ تلى اتتاِّتا  

اراباط مااهو و ادله اایر ردیف در را اجما  و داردک سرق  مااهو اط یکى را آن و د اکمى قرار احکام ا ایکن هراى م  هه ر

شره فراتر را پا هرخى حرى و داداکمى شرتى حک  سر مقکِّم را ااتم اجما  و یراب و اجما  ترارض مقام در و گذا  هداد

 (ن27م ص1م ج1379اصفیادىم  ملکى) ادکدادسره یافر و گمراه را آن مخالف حرى و

 یه جیت ای  اط تایا را اجما  ایشتتانن داداکدمى اتتاِّت و یراب ترض در مستترقلى دلی  را اجما  شتتیره تلماى ولى

شف صوم قول اط ی ات ااِّت هه مرهوط ح یِّت حقیقت داداکم درمى یاکم ح ِّتمى مر شف اجما  یه ا ات آن یا  ههن ا

 وممرص قول اط یشف ی  اتفاق ای  یه صورتى یاکم درمى اطتق دیم ادک  جماتت اتفاق هر را اجما  شیره خاطر  می 

صقتح در یاکم  ر اک شف یه را اجماتى و دتویاک اجما  را اتفاقى  ای  ا صوم قول اط ی گویاکم دمى دکاکم اجما  مر

 ( 111م 110م صص3م ج1430مظفرم ن )گویاک اجما  آن هه دیم اصقتح در و هاشک طیاد    م مری  ترکاد  ر اک

 ریر طریه دواطده تا هرخىن ااتت شتکه ریر مررکدى  اىققرىم راه صتورل هه اجما  اط مرصتوم قول یشتف هراى

 طریقه-3 لقف قاتکه طریقه-2ن حس طریقه-1: اط تبارتاک مظفر مرحوم دق  هر هاا  اراه ای  تری می  ادکم ولىیرده

 تقریرن طریقه-4 حکس

هایک ها توجه هه اقسام آن و طرق رایکن هه آن هررا  یرد یه در ری  اجماو هه توییح آدیا خوا ی   ح یت اجما  را

 پرداخت:

ات وقرى اکوتى اجما  :صریح هودن اجما  اکوتى یا -الف  فقیاى ی ه فروا و هک اک فروایى فقیه  اک یا یك یه ا

شر طمان آن  ىاجمات  ای ن دامایاک مخالفت آن ها و دکااک ادکار را آن فقیا اط یکام یچ هتذردم ولى    مکِّتى و شود مار

ست ) ح ِّت شیره دمد اات دیم مورد اخرتا  (ن227مم ص1975موایهم دی  مچای  ح یت ای  اجما  در میان ا   

 ( 551م ص1م ج1406طحیل م اات )

در آنم  هه دادن فروا شتتترتىم هکون امر یك در م ریکی  تم  تملىم یراى اجما  :تملى یا قول  هودن اجما  -ب

م 29م ص1م ج1379اصفیادىم  )ملکىشرتىن  حک  هر فروا در م ریکی  اجما  و مقاه  آن اجما  قول  اات یرا  اتفاق

30 ) 



 تداهه فقیا آراى تربِّو حسم ها طریه اط فقیه یه اات اجما  محص  اجماتى یا ماقول هودن اجما :( 18) محص  -ج

س  آوردم ای مى اتم و ح ِّت تلماء  مه تحقهم دمد صورل در اجما  اط ق ات ممک  غیر تقریبا آن تحقه لیک  ا  نا

 اجما  ح یِّت تکم و ح یِّت در نهیشرر یا دفر هاشک یك یااکهدق  خواه یاک؛ دق  دیترى هراى شخصى یه اات اجماتى

  ست: قول اه ماقول

ات مقلقاً ح ِّت: الف ست مقلقاً ح ِّت: بن ا شکم هه  اطمان تمام در فقیا تمام اجما  دق  اگر: جن دی  یه صورتى ها

سان صوم دخول هه حکسم تل  راه اط اد ات؛ یاکم ح ِّت پیکا م مری  یم  در مر شک طریه ای  اط غیر اگر ولى ا  ها

 داداک و ایهرهه  ر حالم ایهر مرقکمی  آن را ح ت م  ندیستتت ح ِّت صتتورل ای  لقفم در قاتکه هر مبراى اجما  ماداک

لذا دظر مشتتتیور  مان تکم  (م294م 293م صتتتص1م ج1387محمکتم داداک )مرأخری  آن را هه طور مقلهم ح ت دم 

 ( 310م ص1379مواوت ه اوردتم هاشکن )ح یت اجما  ماقول هه خبر واحک م 

شودن ها توجه هه   ا   سیر دیم هرر ات ح یت اجما  آن در تف شکم وطم ا پس اط ایاکه ح یت اجما  در فقه هحث 

داداکم هه دظر راب و اتتتات م ( اجما  را دلیل  مستتترق  در مقاه  ی102م ص3م ج1430ایاکه ا   اتتتات )مظفرم 

رت هه یه: هسیاداداکم اما هر اااس مباات شیره مقلب طور دیترت ااتن توییح آنراک در تفسیر    آن را ح ت م م 

(م آیت اهلل مررفت 6م ص1تام جدادک )طوا م ه ادکم البره شیخ طوا  اجما  را در تفسیر مرربر م ای  مویو  دپرداخره

(م دیرر شایرم 59م ص1م ج1418داداک )مررفتم مى مرربر را مرشاهیال مورد در امت حهم اجما  مکت  اات یه ا  

 قراث  را اط ( و هرخ  اجما 107م ص1382آورد )شتتایرم اط مکار  مرربر در تفستتیر هه شتتمار مىرا اجما  محصتتِّ  

 (ن160م ص1383آوردک )رجب م مى شمار هه آیال تفسیر در داپیواره

 نآ ح یِّت هر دلیلى هودم  ون دخوا ک ح ِّت مقلبى هر ااتتتم تلماى یا مردم اتفاق وجود ققرا صتترادری ه آدکه: 

شان توادکدمى افراد دیکگاه صرا و دکاری  شک؛ دی  دظر د اکه د شکم اطهلکهم  مان ها  شیرهم  اتامى ماظر طور یه هیان 

ات ح ِّت اجما  شف یه ا صوم قول اط یا شک مر شف اجما  یه  اتامى نها صوم قول اط یا  واحک خبر هودم دوتى مر

 اط اجما  هااهرای م اگرن اات روایال اط یاشف دیستم هلکه روایال ترض در اىقریاه خود در واقوم اجما  نشک خوا ک

 مامو ت دکارد؛ جکیک دلی  هه دیاط و ااتتت واحک خبر اتربار دوی   مان دیم آن اتربار هاشتتکم دلی  واحکم ح ِّت خبر هاب

سیر در اجما  پسم اگر نشودمى مقرح دیم ایا ا در شک مقرح آن محکوده و واحک خبر ح یِّت مورد در یه مباحهى  تف

 هاشک احکو خبر هاب اط آدکه فرض هر) آن اتربار دلی  یه طورااتم  مان لب ِّ دلی  اجما  یهای  هه توجه هاشکم ها ح ِّت

 تح ِّ آیال  مه در اجما  آیا یای  شتتك یه داردم  اتامى مریق  قکر و ااتتت لب ِّ دیم( ااتتت تقت هااى آن اتربار دلی 

 شتتایک نااتتت اوحکام آیال  مان یه یای مى اخذ را آن مریق  ااتتتم قکر ح ِّت اوحکام آیال مورد در فقط یا ااتتت

صود اى شیخ مق سیر اجما م  می  ح یِّت اط طو شکن در حقیقتم تمام مباحه  یه در ح یت خبر واحک در تف فره گ ها

 (ن100-99م صص1م ج1387شکم در مورد اجما  مرربر    جارت اات )ریای  اصفیاد م 
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سیر ا  مبا  هر ح یت اجما  در تف شیخ طو شک -اط هیان   توجه دمور دیرهاط آیک یه اجما م اطهرم  -یه در هاو ریر 

سران اتم  هوده دیم قرآن مف اتم اط مااهو مرربر در هه  ر حال اجما  ها ا شکه ا صول هراى آن ریر  شرایقى یه در یرب ا

توان گفت یه اجما  مرربرم در تفستتیر آیال پس م  (ن107م 106م صتتص 1382شتتایرم ) ااتتراباط احکام شتترتى ااتتت

ساب م  اره هه ح سرق ( و یك قریاه غیر پیو ارات د آیک و هه تبو آنم در گرایش فقی اوحکام هه تاوان یك مابو )غیر م

 یارهرد ااتن 

البره اجما  دمد ا   اتتات هه تاوان مابو مستترق  و قریاه داپیواتتره در فی  آیال )ات  اط آیال اوحکام و غیر آیال 

شکم هرات مهال در تریی  مک  یا مکد  هودن آیهاوحکام( م  ارااد یردن هرات مهات م توادک دقش آفری  ها ال: توان هه آن ا

یة  َا »در آ يدُونَ وَ م َاةَ تُرِ َا آتَيْتُمْ مِنْ زَک َّهِ وَ م ْدَ الل َّاسِ فَالَ يَرَُْو عِن ًا لِيَرَُْوَ فِي أَمْوَا ِ الن ِکَ هُمُ آتَيْتُمْ مِنْ رَِ َأُولئ َّهِ ف ْهَ الل وَج

عِفُونَ یه مک  ااتتتت )طباطبای م 39و38)رومم « الْمُضُُُْ اا هر اجما  ماقول ای  آ یه ه دک  قکا م 16م ج1417( هرخ  مرر

توان هه ای  واتتیله مک  هودن آیه را اثبال یه اجما  ماقول در تفستتیر ح ت دیستتتم دم (م اما ها توجه هه ای 185ص

 اط مراات شرت  خود خارج شکه و هه مراات لووت حم  شودکن« طیال»و « رها»دمود یه در دری ه آن مراات 

شتتیره  یمت جم خبر واحک دیستتتم پس  مان دقش خبر  در پایان وطم هه ریر ااتتت یه اط آد ا یه اجما  مرربر دمد

 واحک در تفسیر را خوا ک داشت یه در جات خود هیان شکن
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م 4م ج1414؛ اه  ماظورم 340م ص3م ج1375طریح م ) حالت روشم  یئتم اتتتات و مراى هه لوت اتتتیره در

ات( 390ص صقتح در و ا صول ا سرمرِّه رویِّه فقهم هر ا سبت مردم تملى هااء و م شود مى اطتق فر  تر  یا فر  هه د

  یمى تر  یا اد ام هر آدیا تملى تبادى و مردم تادل هه تبارل دیترم ااتتترمرار (ن148م ص2م ج1362محقه دامادم )

 (ن176م ص3م ج1430مظفرم اات )

 و شودمى مسلمی  غیر و مسلمی  شام  یه اات مذ بى و ملت  ر اط تام ترا و تقت جمیو م یا«مردم» اط مقصود

 اط مقصود ای اات و «تقت هااء»مرأخرم  اصولیی  دمد در شایو تربیر و شودمى دامیکه «تقتثیه ایره» صورل ای  در ایره

اات  ماظور امامیه مه  خاص مذ ب یك ا   خصوص یا هاشکم ومى -ادکمسل  یه حیث آن اط -مسلمادان مردمم جمیو

شرته ایره» صورل ای  در ایره و اتمى ایره» یا «شرتیه ایره» یا( 19) «مر م 3م ج1430مظفرم شود )مى دامیکه «ا

ِّه (ن176ص هه روی ِّه آن غیر و مستتتلمی  اط ات  خردماکان تملى هه تبارل دیترم  هه روی اک و   تملى اتتتیره تقت گوی

سلمادان شرته گویاک ) امامیِّه ماداک فرق هر ى گا ى و م ااد م 148م ص2م ج1362دامادم محقه ایره مر ؛ یاام  خرا

اوت رفرار مریا  هکون ای  (ن192م ص3م ج1376 شک  گیرت آن دقش مهبر  یرا  گرایش تموم تقت هه  شر  در  یه 

کرم صداشره هاشک را ایره تقت گویاک و اگر شک  گیرت آن هر اااس رفرار مرشرتی  هاشکم آن را ایره مرشرته گویاک )

را تقت اط ای  دظر ( 20) در حقیقتم اگر رفرارت (م363م ص2م ج1387؛ ااتتتم م 113م ص2و ج 98م ص1مم ج1405



یه تقت  سراکم اد ام د اکم هه آن ایره تقت گویاک و اگر مرشرته اط ای  دظر یه مرشرته  سراکم اد ام د اکم هه آن ایره 

 (ن137م ص3م ج1417هروجردت د ف م مرشرته گویاک )
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 یه  را ااتتت یکى تقت مستتلك ها شتتار  مستتلك یهااتتت ای  هر دظر در هحث ح یت اتتیره تقت هایک گفت یه یا

داردم  وجود تقتم مادرى ها شار  مسلك  ما اتى هراى یه دیستم  را ای  هه دظر یا و دکارد وجود امر ای  در محظورى

 وا کدخ وجود ایره در ح یِّرى هراکم ققرا ایره هه تم  در مارى شار  داحیه اط یه صورتى هاشکم در اول صورل اگر

شت ات مسلك   تقت ها شار  یه شودمى مرلوم درایکم پس شار  اط مارى اگر ون دا تقتم  اط یکى خود شار  طیرا ا

ات آدان رثیس هلکه یى اگر لذان ا سلك هه را ساکیکم حرمادمى خود هراى را آدان شیوه و دبود تقت م  را تمخالف ای  پ

 هخصوص یرد؛مى مقرح آدان مسلك ه اى را خودش مسلك و یردمى ماو روش  یه داردک اط را تقت و یردمى آشکار

 قتت ایره جریان یا: هاشک دوم صورل اگر و ناوا ر و ثقه واحک خبر مه  شودمى تم  هه آدیا تقت دمد در یه اماراتى در

ات مرلوم شرتیه امور در ایره ای  هه تم  در صحاب مه  ا ار ست مرلوم امر ای  یا و ا  رد خبره ا   هه رجو  مه  دی

 امر ی ا  ونن اات تقتم یافى ها شار  موافقت اارکشاا هراى( ماو) رد  ثبول تکم صرا فرض اول درن لوال اثبال

 شار  ح ور در امر ای  یهدرحالى -دبود آن هه رایى اگر لذا ند کمى ا میت و دارد تاایت آن هه شار  یه اات  یمى

ات اادیکمى آدان هه طریه  ر هه را خودش دیى و یردمى ماو را تقت هایک حرماً -شاودمى را آن و ا  (دوم) فرض اگر نر

 رد  ولثب تکم شار م صرا موافقت یشف هراى صورل ای  در -دباشک مرلوم شرتیه امور در ایره ثبول یراى -هاشک

ست شار م یافى سا ه طیران دی ات یرده ماو شرتیه امور در ایره اجراء اط را تقت او ه  ای و ادکدکرده توجه آدان ولى ا

ست شار  وایفه صورل ای  در یه ادکدکرده اجرا شرتیه امور در را ایره آن تقت خود شایک  در را ایره اگر -یه دی

ساکددمى شرتیال شف هراى پس نیاک ماو دیم شرتیه امور غیر در آن اجراء اط -پ یایت ی  اجراء هر موافقرش و شار  ر

 (ن178م 177م صص3م ج1430مظفرم شود ) اقامه مقلب ای  هر ققرى خاص دلی  هایک شرتیالم حرماً در ایره

توان گفت یه ح یت هااء تقت هه طور مقله ح ت دیست هلکه واهسره هه شرایق  اات هااهرای  هه طور ختصه م 

 اط یاشتتف یقیااً یه آد ا متر هاشتتک دلی  توادکدمى تقت ول  هه طور یل  هااء (م21) دیستتت یه در هی  تلما مورد اجما 

م 2م ج1362؛ محقه دامادم 177م ص3م ج1430مظفرم هاشتتتک ) تقت طریقه هه دستتتبت او ام تتتاى و شتتتار  موافقت

  نشود ماریى یقی  هه ح ِّرى هایک  ر ح یِّت  ون (م149ص
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 یکى دیم 7مرصوم یه اىهه گوده اات هوده جارى دیم :مرصومی  تصر ایرهم در هحث ح یت ایره مرشرته اگردر 

شکى آن یااکه تقریر یا ایره ای  هه تاملی  اط اتم  ست ا ات و شار  موافقت هر ققرى ح ت یه دی  دلی  خودش لذا ا

 فقتموا اارکشاا در هرآن اترماد هراى جایى گردد ول  در صورل شك یا تل  هر ختا آنم دیترمى محسوب حک  هر



؛ یاام  237م ص4م ج1417؛ تبکالستتتاترم 179م ص3م ج1430مظفرم ) ندکارد یقیاى وجود و ققرى دحوهه مرصتتتوم

 ( 192م ص3م ج1376خراااد م 

ایره ات یه  شرتهم در وطم هه ریر ا شکم دیایت ح ت یه صورتى ات  اط تقتی  یا مر  اتا ای  دارد اقر ا آدچه ها

شک فر  هر ایره یه صورتى در -آن حرمت تکم و فر  مشروتیت هر یه  تکم و تر  مشروتیت هر یا ون یاک دولت -ها

شک تر  هر ایره یه صورتى در -فر  وجوب ارفاده امِّا دمایک و دولت -ها  ک ح یا فر م و هر ایره اط وجوب حک  ا

ات تر م  یمى هر ایره اط حرمت ارحباب یاکم هلکهدمى اقر ا را آن راتاً ایره خود یه ا  ارفادها آن اط دیم یرا ت و ا

ات م م  راته حک فى تم  طیرا شوددمى شرر هر دولرى و ا شروتیت اط هی م 3م ج1387محمکتم دکارد ) تر  یا فر  م

 (ن152م ص2م ج1362؛ محقه دامادم 282-281صص
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ارتکاط »تواط هرخى اط اااتیک اصول فقه در تصر حایر رایج شکه ااتم هه دام وطم اات گفره شود یه اصقتح  

شرته سبت هه دو  «مر ساس تمیقى د ایره هر فر  یا تر   یمىم اح ات یه تتوه هر وجود  شان ای  ا م و اا را مراد ای

 (ن194م ص1418حکی م حک  وجود داشره هاشک؛ گر ه مصکر و ماشأ آن داشااخره هاقى همادک )

شرته هایک گفت یهدر  صومی  مورد ح یت ارتکاط مر صکور آن در طمان مر ات یه   : ای  ارتکاطى وقرى ح ِّت ا

شک ) شرواده آن ها شان پ صحاب ای شکم دو  حک  را اط جیت  مان(ن ثاهت و اقرار ا صورت  یه مرربر ها شرته در  ارتکاط مر

  مان(نیاک )وجوب و حرمت و اارحباب وننن مشخص مى
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شودم مبحث  ابت دارد در ایا ا هه آن پرداخره  صول فقه ها تراریف « ترا»یک  اط مباحه  یه ماا اتن ترا در ا ا

 ر ت رفرارم یا گفرارم یا  رول  هیرری  ترریف اط ااراد خلِّاا دق  شکه اات یه تبارل اات اط ( 22) مررکدت آمکه اات

هاتوجه هه اقسام ترا یه تبارتاک اط (ن 405 مانم صیااک ) تم  آن اااس هر و هشااااک را آن مردم یه رفرارى و گفرار

شرته ) اکم ترا قول م ترا تمل م ترا مر صحیحم ترا فا صفیاد م ترا تامم ترا خاصم ترا  م 1379ملک  ا

اک یه ترا ات  و یل هه دظر م ( 830م ص2م ج1406؛ طحیل م 386م ص1ج ایره تقتی  ر اتم یرا   ایره ا تر اط 

 هاشاکنره مرشرته جمث  اط ترا م و ای

 ا   اط آیک و هرخىمى حساب هه شرتى ااتم اماره ا   در خصوص ح یت ترا دیم هایک اشاره یرد یه ترام دمد

م 2م ج1379ادک )ملک  اصتتتفیاد م داده قرار خود فقیى احکام اط هستتتیارى مالکیهم آن را مبااى و حافیه ماداک تستتتا 

اک شود مادادک یه آدچه ها ترا ثاهت م یه هرخ  اط آدیا گفرهدادسرهم  اان ح ِّت آن رادر غیر مویو دصم ( و 390ص

 خاصى موارد هه آن اتربار و ح یت شیره دمد (ن ولى273قم ص1377شود )اهوط رهم  یمت اات یه ها دص ثاهت م 

ات محکود ارقتلى ح یت هرخى در یه دارد یلى یارهرد اه شیره ترام دمد نا  اات تاوان تحت هرخى در و دارد ا



سرتى وى رد  تکم یا و شار  ام اى هه آن ح یت گیردم طیرامى قرار ییح آن ه اه یه تراداردن تو   یل دقش دارات 

 اات: 

ارفاده ترا اط شرتى حک  یراىن دارد را شرتى حک  یاشف دقش ترا گا ى -1 ارابا ابب یرا ن شودمى ا  طا

 هاشکن دکاشره وجود دصى مسئله در یه اات مواردى در ای  و گرددمى شرتى حک 

 هه را مویتتوتال و مفا ی  آن تحکیک و ترریف شتتار  یه رفره مویتتوتاتى و مفا ی  روى شتترتى احکام گا ى -2

ات یرده واگذار ترا یو ن ا  فَتَيَمَّمُوا» آیه در «صریک» لفظ مرااى تبیی : دمایکم مه مى تبیی  را شرتى حک  یرا م مو

 نشودمى مخرلف دیم ترام حک  اخرتا ها و  سراک مویوتال تاهو موردم احکام ای  در( 43دساءم ) ن«طَيِّباً صَعِيداً

 اخر ا روش  و تاقیح یرا  هراى نگیردمى قرار مرکل  مقصود یشف مریار و ترفىم مت  فی  و ترا دیم گا ى -3

شف: رودم ماداکمى یار هه الفاال ایور شیود یامت الفاال مباحث در مقلب ای ن شار  غیر و شار  اط ات  مرکل  مراد ی  م

 گیرد؛مى قرار ااتتترکول مبااى ترفى یردهم ایور هیان مرکل  یه مقلقى الفاال مرادى فی  الفاالم هراى مباحث درن ااتتتت

شک شار  مرکل  یه یاکدمى    فرقى شرهم تام و امر هحث در تلما مهتن شار  غیر یا ها ننن و واحک خاصم خبر و دیىم م

 ( 389-388م صص2م ج1379؛ ملک  اصفیاد م 409-408م صص1418حکی م ) نیااکمى اارااد ترفى ایور هه

 تکم یا و ام ا هرآنم هه تتوه آخر مورد داردم اما هسرتى  مرصوم طمان تا ترا اارمرار هه اخیر مورد دو در ح یت

اتمىم  مکار  و اطتتال مریم) نگیردمى قرار اات ح یت تاوان حقیقتم تحت در و دارد دیاط دیم وى رد  م 1389ا

 ( 570ص

صودم ح یِّت اگر یه مررقکدک شیره در واقوم تلماى شکم و یلى موجبة و یلى صورل هه ترا مق  انتاو هه ترا ها

  ِّتح تواره ای  ها و هود دخوا ک قبول شودم مورد داده قرار شرتى حک  ااراباط ادلة اایر ردیف در مسرق  اص  یك

ستم و صوو دی ص  یك تاوان هه ترا ا سرق  ا ست ح ِّت م ص م ام ا یك تاوان هه را ترا دیم شار  و دی  کتأیی و ا

ات؛ هلکه دکرده ات داده قرار تأییک مورد را ترفى احکام اط هرخى شار  ا سا ه و ا  شار  طرا اط یه ترفى احکام ه

 رات یا اات ماداک مورد اول و ح ِّت ایره تاوان هه ترام یا یه گرفت دری ه توانمى هااهرای  ناات شکه اتتم مردود

شخیص هراى تایا یو  یا حک  ت اومن ح ِّت ااِّت صوراى مو اتم ماداک مورد دوم و  ص  ا صورلم ترام ا  در ر

 وارد ار ش اوى اط آن اثبال و دفى هر دلیلى یه هاشک مواردى اط ترا اگرن دیست اصول اایر مقاه  در مرربرى مسرق 

شکه شکم محکوم د ات اا رى اهاحه هه ها سیارى در  رحالم  ر اکههن ا  مرامتل هحث در هخصوص فقیى مباحث اط ه

 دیستتت مستترق  اصتت  یك تاوان هه و مقله صتتورل هه ترا ح یِّت مرااى هه ای  ولى دارد اىویژه جایتاه فقهم ترا

 (ن155م ص2م ج1379ملک  اصفیاد م )
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ایره هه صورل دترفرهم حال آنمبحث  سیر  ای  توجی   ات اما در تف شکه ا صول فقه هحث  سرقی  در ا ه یطور م

  آیک در تفسیر مؤثر اات:دحو غیر مسرقی  اط آن هیره هردارت شکه و در موارد مخرلف  یه در ری  م هه



حر  هخشتت  اط آن ماداک ارتکاط مرشتترتهم اتتیرهم ماداک اتتات فرل  و تقریرت در یشتتف مراد خکاودک مؤثر ااتتت و 

توادک قرار د کن ااتترفاده اط اتتیرهم ققراًم در تفستتیر آیال اطتتات  هیش اط اتتات فرل  و تقریرت در اخریار مفستتر م 

 اوحکام یارهرد داردن

اتتت هه ه ااتتیره تتوه هر ایفات دقش مابر  و تولیک یا تأییک اطتتالم در ح یت هخشتت  دیتر مااهو    دارات فایک

ش  مباای   اتن در دری ه اط ای  طریه دارات دق ایله هاات تقتء قاه  اثبال ا طورت ح یت اوا ر و خبر واحک وننن هه و

 هاشکن و غیر مسرقی  در تفسیر م 

اتم  سیار حاثم ا میت ا اررمال  و مراد جکت یلمال و ترییبال ه در پایان هایک گفت یه دقش ترا در تریی  مراد ا

 اى ترفىم ادهىم تلمىم  اک ااحرىم  اک ویه )هقون(م گا ى طهان یه ترییبى اط ان قرآنم طهان ترا خاص ااتطیرا طه

ات شایى و تمهیلى ا صفیاد م ) رممىم یاایىم م اطىم اخبارى و اد یای  ا شخیص  ؛( 166م ص1م ج1387ر پس در ت

ْشرِکَاتِ حَتَّى يُ وَ﴿مراد  هرخ  یلمال یا ترییبال هایک هه ترا طمان دمول توجه یردن هرات مهال: در آیة  ؤْمِنَّ الَ تَنْکِحُوا الْمُ

رِکِينَ رِکَةَ وَ لَوْ أَعْبَبَتْکُمْ وَ الَ تُنْکِحُوا لْمُشُُْ ( هایستتر  گفت یه در ترا 11)هقرهم  ﴾...وايُؤْمِنُحَتّي  وَ لَأَمَةِ مُؤْمِنَةِ خَيْرِ مِنْ مُشُُْ

شریی »طمان دمول واژه  شریی  فقی  یرا  « ا   یراب»مقاه  « م شام  م م 1362طالقاد م شک )دم « ا   یراب»هود و 

یه در ایا ا ماظور اط مشتتر م ا   یراب دیستتراک و هه تبارت   مان ات ااتتت هرات ای ( و ای  خود قریاه129م ص2ج

اتن یا در آیة  شر  مورد دظر ا ِسهِ. کُلُّ﴿مراات لووت م ْسرَائِيلُ عَلَى نَفْ ْسرَائِيلَ إِالَّ مَا حَرَّمَ إِ  )آل ﴾..الطَّعَامِ کَانَ حِالًّ لِبَنِي إِ

 ادکم اما اط آد ا یه در ترا طمانتفسیر یرده« ها  ااراثی »را هه «  ااراثی»( هرخ  اط مفسری  در ای  آیه واژه 93تمرانم 

م 3م ج1417توان تفستتیر آن مفستتران را پذیرفت )طباطبای م دمول آیهم  ای  ااتتررمال  واقو دشتتکه ااتتت در دری ه دم 

 (ن347ص

یااکم  مچای  مى ااتتترااد ترفى ایور ههننن و واحک خاصم خبر و دیىم مشتتترهم تام و امر هحث در هه تتوهم تلما 

ف  ابی  »مه  تشخیص مصادیه ( 389م ص1م ج1379ملک  اصفیاد م یارهرد ترا در تشخیص مصادیه مویوتال )

 :یاکم  اا ه هخش طیادت اط روایال تفسیرت ا   هیتدر آیال قرآنم خودم هه توییح و تبیی  آیال قرآن یمك م « اهلل

توجه هه  ق(م لذا1416هحراد م ق؛ 1415م حویمتادک )ر : سیر مصکاق  پرداخرهداار هه ای  هخش اات و در واقو هه تف

 ای  مسئله در تصرت یردن تفاایر دقش میم  داردن

 

 . عقل8

صولى تلماى سراکم یهمى مرروا دلی   یار در ماحصر را شرتى احکام مرقکمی م ادله اط ما ا  دلی  آدیا  یارمی  داد

 توانمى و یاکمى در  را آن تق  یه ااتتت اىق تتیه  ر (م23) تقلى دلی ( 128م ص3م ج1430مظفرم ااتتتم ) تقلى

اراباط آن اط را شرتى حک   تقلى دلی  اط مراد یه دارد صتحیت هه تبارت  آدچه (ن147م ص2م ج1405صکرم یرد ) ا

شکم تبارل ااِّت و یراب هراهر در ات ها  یهق  یرا   ر شود شرتى حک  هه ققو موجب یه تق  هراى حکمى اط  ر ا

اط یه تقلى ای  شرتى حک  هه ققرى تل  هه آن تو صریح مراا هکی  مرأخر محققی  اط جماترى و هر مظفرم ادک )یرده ت



 هحث نیبروى هار دیتر و ااتتتت صتتتوروى هحث هار یك تقلى  اىق تتتیه گودهای  اط هحث (ن133م ص3م ج1430

ااً آیا یه ای  و] تقلى ق یه صحت  ای  هه صوروىم مرهوط اا  دیایت و حکِّ و[ ده یا دارد وجود تقلى ادرا   ای  ا

 هه راجو یبروى هحث ااتتت و [ااى یا ااتتت تق م ققرى ادرا  و تق  حک  آیا یه ای  و] آن هه دستتبت تق  ادرا 

اط  تقلى متطمال در( 128م ص3م ج1430؛ مظفرم 147م ص2م ج1405صتتتکرم ) نااتتتت تقلى ادرا   ای  ح یت

 هحث شک و در ای  هاب هایک در مورد ح یت تق  هحث شودم یرا  در ایا ا هحثم یبروت ااتن تق  ح یت صوریال

 :دارد وجود دظریه اه شرتى احکام ااراباط در تقلى مکریال ح یِّت تکم و ح یِّت در

 اخریار  ستتتراک؛ «ر ى» طرفکار یه اتتتاِّت ا   اط گرو ى را دظریه ای ن ااتتتت مرربر جا  مه در تق  مکریال -1 

 ( 111م ص2م ج1362؛ محقه دامادم 396م ص1م ج1379ملک  اصفیاد م ) نادکیرده

 «حکیث اصتتحاب» هه یه اتتاِّت ا   اط گرو ى و شتتیره اط اخباریی ن دیستتت مرربر ی ا  یچ در تق  مکریال -2

 ( 543م ص3م ج1428؛ مکارمم 112م ص2م ج1362محقه دامادم ) ن سراک دظریه ای  داردکم طرفکار شیرل

شیور -3 صولیون م شاکم )شیرهم قاث  هه ح یت تق  م  ا م 3م ج1430؛ مظفرم 146م ص1387ابحاد  تبریمتم ها

حک   موجب ققو هه  ون دلی  تقلى  یمى اات یه( 283م ص1418؛ حکی م 197م ص2م ج1405؛ صکرم 137ص

شودن و  ون  ای  ا ستم  را یه ح یت  ر ح رى هه آن مىشار   اکم  را یه ققو راتا ات ح رى پس اط ققو دی ر

 و یقیاى در حقیقتم ادرایال (ن137م ص3م ج1430مظفرم ح ِّت ااتتت و جکا شتتکن ح یت اط آن دامرقول ااتتت )

دیست  اترماد قاه احکامم  ااراباط در تق  یقیاى غیر ادرایال و اات ح ت شرتى احکام ااراباط حوطه تق م در ققرى

 (ن197م ص2م ج1405صکرم )
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اثبال ح یت تق م طیر هاات یارهرد ات تق  در تفسیر ااتم هه تبارت  دقش ای  هحث حک  یبرت هرات یارهرد ات 

سیر م  ات یه هه هرخ  اط یارهرد ات تق  در تف شکن ا میت ای  هخش وطم ا شکن هرات دمایان  شها سیر ا اره تق  در تف

 شودن

وان هه تهایک گفت یه گا   اداریال تقل  در تفستتیر یاهرد دارد یه اط جمله یاهرد ات ادرایال تقل  در تفستتیر م 

 موارد طیر اشاره یرد:

 الف( در جمو هی  آیال؛ یراى در تفسیر قرآن هه قرآن؛

 ب( در جمو هی  روایال و رفو ترارض آدیا در تفسیر روایى؛ 

 گیرى اط آدیا؛هاکى اقوال مفسِّران و دری هدر جمو ج( 

شرتى اط آدیام و اط ای  اراباط احکام  ات د( در جمو هی  آیال و روایال مرهوط هه آیال اوحکام و اجریاد و ا رو ا

ط پادصک آیه ا یه آدیا را هیش -یه ما مررقکی   ر مفسِّر هایک در تل  فقهم م ریک هاشک تا هروادک در هرخورد ها آیال اوحکام

 هروادک دظر تفسیرى دیایى خود را هیان یاک؛ -ادکدادسره



 ه( فی  و تفسیر آیاتى یه روایرى ری  آن حکایت دشکه اات؛

  ا؛و( فی  مقاصک آیال قرآن و اوره

ه اى تبرل ا و پیامط( فی  درس صِّ ااخر  آدیا اط طمان و مکان و تقبیه قواتک و مآموط ق واتظ  اى قرآدى و م رِّد 

 آن هر طدکگى امروط هشرم هراى روش  ااخر  راه صحیح طدکگىن هراى مهال وقرى قرآنم دااران طدکگى ح رل یواف 

شیک یه اگر در د ک یه مراقب حیلهیاکم هه جوادان پیام مىرا هیان مى شما را هه هیاده هاطى دبردک و موااب ها شیک یه   ا ها

 مچون یوافم مقاومت یایک تا ارادتماک و پیروط شویک وننن؛شرایط اخت  جاگ  شیول قرار گرفریکم  

 ح( فی  اهراد ات اط قرآن )ات اط هتغىم تلمى وننن(ن

سیر دقش آفریا  م  ارفاده اط قراث  و هر انتتوه هر آنم طماد  ادله و ق ایات تقل  در تف ل  در  ات تقیاک ماداک ا

 ( 164و163م صص2م ج1387ریای  اصفیاد م تفسیر )

 

 نتیجه  

 ات مورد اارفاده در تفسیر م در در  مراد جکت خکاودک مؤثر هوده و یک  اط گوده«دسخ»آگا   و رتایت مبحث  ن1

هاشکم طیرا هر   اط آیال قرآن ماسوخ شکهم اگر مفسِّر آدیا را دشاااک و یا  اتام تفسیر قرآن هه قرآن و قرآن هه اات م 

ود شاشرباه خوا ک دتاشتن  مچای م آگا   اط حک  دسخ ها ادوا  ااتم ابب م هه آدیا توجه دکاکم تفسیرت داقص و یا 

 یه اط اات هه تاوان یك مابوم درات اارفاده شودن

ااخت« ح یت اوا ر»مبحث  ن2 سیر هه یک  اط طیر  ات و در واقو یک  اط مباد  تف سیر قرآن ا  ات می  در فی  تف

 آیال اط تظیمى هخش تفستتیر و فی  قرآنم در اوا ر ح یت پذیرش تکم و پذیرش یه ااتتت آیکن روشتت شتتمار م 

 اااس ره د کم ومى اوق محض رواثى تفسیر اوىهه را قرآن اوا رم تفسیر ح یت پذیرش تکم یه طورىمؤثرااتم هه

 نیرد اارفاده قرآن اا ر مقالب اط تواندمى احادیث مباام هکون ای 

اتم  ن3 اات مقرح ا اه محور تقریر و تأییک یارهرد ات مخرلف  یه هرات  اات هه قرآن یه در   مراه ها خکمال 

  ای  یه در قرآن مارکس دشکه ااتم قاه  ات قرآنم تبیی  و تفسیر قرآن و دوگسررت یرا  اراثه آن داره اط آموطهآموطه

یر روای  سطرح ااتم ماوط هه اثبال ح یت آن ااتن ای  هحث در روش تفسیر روای م دقش مباای  دارد طیرا روش تف

هاشتتکن  مچای  ای  هحث تتوه هر دقش آفریا  در مابو و روش تفستتیرم در قواتک مروقف هه اثبال ح یت اتتات م 

 تفسیر دیم هه دحوت مؤثر ااتن

کى اط ی هحث ح یت قول لووت تتوه هر یارهرد در مباد  و مااهو تفستتیرم در قواتک تفستتیر    یارهرد دارد طیرا ن4

سیر ااده امور المامى در تف ات یه مرااى  ر واژهم حرى  سیر آن ا ات آیک و تف ارفاده اط مااهو مرربر هه د تری  آدیا ها ا

 نهراااس آن صورل گیرد



ص  م اط آدچه در مبحث اجما  هیان گردیک ای  ن5 سیر آیال اوحکام هه تاوان گوده حا شود یهم اجما  مرربرم در تف

اره هه  سرق  و یك قریاه غیر پیو ساب م یك مابو غیر م اتن البره ح آیک و هه تبو آنم در گرایش فقی  دارات یارهرد ا

 اات و شیره هه دحوت یه هیان گردیک مخرلف ااتنیارهرد اجما  دمد ا  

ایره تتوه هر ایفات دقش مابر  و تولیک یا تأییک اطتتالم در ح یت هخش  دیتر مااهو    دارات فایکه اات هه  ن6

احک وننن هه واتتیله هاات تقتء قاه  اثبال ااتتتن در دری ه اط ای  طریه دارات دقشتت  طورت یه ح یت اوا ر و خبر و

 هاشکنمباای  و غیر مسرقی  در تفسیر م 

اثبال ح یت تق م طیر هاات یارهرد ات تق  در تفستتتیر ااتتتتم هه تبارت  دقش ای  هحث حک  یبرت هرات  ن7

سیر م  شکن یارهرد ات تق  در تف شکن هرات دمایان  ات یه هه هرخ  اط یارهرد ات تق  در ها ا میت ای  هخشم وطم ا

 تفسیر اشاره شودن

 

 

 

  



 هاشتیاددا
 داداکنگویک یه قوم  آن را مفیک تل  دم م  88ن شییک ثاد  در مرال  الکی  و متر الم ریکی  صفحه 1

ات یه اا ر2 ی  تود  مررقک ا شیخ اه  یلمال ن فا اى هاهویهم محقهم  ات ایهر تلمات  تکم دیم طو ات او قاث  ا ح یت خبر واحک ا

 هاشاکنشیره مررقک هه تکم ح یت  سراک ول  اط دظر ایشان حه ها مرأخری  اات یه قاث  هه ح یت آن م 

م 3م ج1430)مظفرم  ناات اآلخر ماققو فقیا اصقتح هه و دکاشره طرفکارى دظریه ای  تا امروط ادریس اه  اط ن ایشان مررقک اات یه هرک3

 ( 74ص

 داداکن ن ایشان مررقک اات یه ایهر مرأخری  آن را ح ت م 4

 ( 472ن امام خمیا  مررقک اات یه دلی  تمکه هلکه تایا دلی  هر ح یت خبر واحکم ایره تقت ااتن )الریذیبم ص5

ثقه و مشیور هودن  مهحث در یریف متصر مرصومی  را مبا  هر اخذ روایال آحاد و تفحص در رد و قبول آدیان ایشان تم  اصحاب   6

 (ن191داداکن )شییک ثاد م صآدیا را دیم اط ادله ح یت خبر واحک م 

ن هرخ  اط مااهر  یه مراجره شتتک و مقلب  در ای  هاب یافت دشتتک: تل  الیکتم الذریره ال  اوصتتول الشتتریرهم مظفرم اصتتول الفقهمم 7

 اوصولنهروجردتم دیایه اوصولم اه  شییک ثاد م مرال  

اتم وطم دیکی  یه هه هررا  8 شکه ا ارفاده  ایر ا سیار در تفا اات دیست ول  اط آد ا یه ه ن البره مقاهه قول مشیور اقوال صحاهه جمء 

 اتربار آن هپرداطی ن

 ایةیواتف حل م دی ه  ؛ حست 532اخرتفات  وجود دارد )رن : مریم اطتتال و مکار  ااتتم م پیشتی ن ص« صتحاهه»ن در ترریف 9

گویاک یه در حال ایمان راول خکا را ( ول  مشیور اصولیون مررقکادک یه صحاهه هه یساد  م 475م ص3األصولم پیشی ن ج تل  الى الوصول

ساد  را  شیور ا   حکیث ی صقتح م شک و در ا شان ها ه یگویاک یه یه پیامبر را در حال « صحاهه»متقال یاک و مکل طمان طوود  متطم ای

ن :  ماشی  پیامبر هاشک )ر -طوود  یا یوتاه–یاک یه  ه مکل یه مسلمان اات اط ددیا هرود و فرق  دم اات متقال یاک و در حال مسلمان 

 ( 850م ص1ج مو به طحیل م پیشی 

داشره  صاحبتشود یه راول خکا را دکیکه هاشاک ولى در حال ایمان هه آن ح رل ها صحاهى آن ح رل من تاهرانم هه یسادى گفره مى10

 (م البره در ترریف تاهران دیم اخرتفات  وجود دارد )رن :  مان( 189م ص1م ج1387هاشاک و در حال ایمان اط ددیا رفره هاشاک )هاهای م 

صحاهه11 صحاه  هرات آن  اات اتفاق وجود دارد یه فروات  ست و اخرتا در ن هایک گفت یه هی  ا    سراکم ح ت دی ات یه م ریک  

هاشاکم البره تلمات شیره مررقکدک یه اط میان صحاههم اقوال ا   هیت تصمت هرات اایر دن آن هرات تاهران و م ریکی  هرک اط آدیا م ح ت هو

 (ن 421ن ص4م ج1425یوافم  ه  صحاهه ح ت اات )رن : حل م حس 

 ه  یک  اط اقوالشم طحیل  )رن : حل م حس م احمک ه  حاب  در تتت قول راجح او تتتن ماداک اشاترهم مررملهم شافر  در قول جکیکش 12

 ( 129م ص6تام ج(م فخر راطت )فخر راطتم ه 857م 851م صص1406؛ طحیل م 422م ص4م ج1425یوافم 

م اهوط ره )رن : تتتتقول راجح  و احمک ه  حاب  در یک  اط اقوالش تتتت ام مالك ه  ادسم شافر  در قول قکیمش ن ماداک هرخ  حاف 13

(م  مچای م هرخ  ماداک اهوط ره مررقکادک 212م ص1377؛ اهوط رهم 851م ص1406؛ طحیل م 422م ص4م ج1425یوافم  ه  حل م حس 

اات و اجما  صر در یرابم  ات )اهوط رهم  مان( لیک  هایک گفت اط آد ا یه هه جم اا ریه یه مااهو اجریاد را ماح  یه ای  قول جمیور فقیا ا

صحاداداک و حاف م  صحاهه داداکم هقیه فقیات ا  هه را هه طور مقله اط مااهو اجریاد م  ا یه اقوال  شرایق  و ده هه طور مقله اقوال  اات ها 

 راکم دیکگاه اهوط ره اشرباه هاشکن (م لذا هه دظر م 265م ص1387شااااک )رن : ووی م را هه تاوان یک  اط مااهو اجریاد هه رامیت م 

م 1421؛ ایوط م 95-94م صص1تام ج  دیشاهورتم و هرخ  اط حااهله ماداک اهو خقاب )رن : ر ب م ه ن ماداک اه  صتحم دووتم حای14

 ( 444م ص2ج



ات یه تبارل 15 اات ای  ا صی  ا    صی  ها تف شک»ن تفاول ای  تف صیتل«  ر  یمت یه م ال ر ت در آن دبا  شام  مقالب  ماداک تف

 یه تصریح در اارااد ای  مقالب هه پیامبر دشکه هاشکتوان تا طماد یه دم شودم در حال دیم م  قیامت یه را   هرات ر ت و اجریاد در آن دیست

سیر را هیان مىدم  صحاهى تف ات یه وقرى  ص  ای  ا شییک ثاد  ا ستن هه تربیر  سبت دمى 9یاک و هه راول خکاتوان آدیا را مرربر داد د ک اط د

 (ن183م 1م ج1387خود او هاشک )رن : هاهای م 

ن 1ام جتادک یه ایهر مفستتتری  قاث  هه ح یت اقوال تاهری  در تفستتتیر  ستتتراک )رن : ر ب م ه ن البره هرخ  اط ا   اتتتات ادتا یرده16

ادک )رن : طریش م  ایش خود حکایت یرده(م هه  ر حال آدچه مشخص اات ای  اات یه هسیارت اط مفسری  اقوال آدیا را در یراب128ص

 داداکنن و شایک  می  ایره تمل  مفسری  ابب شکه یه هرخ  ادتا یااک گه ایهر مفسری  اقوال آدیا را ح ت م (158م ص2م ج1410

ادک یه تبارل ااتت اط: اترماد هه قول لووت اط هاب خبر ثقه )مصتکاق  اط خبر واحک( هاا هر اتیره تقت ن هرخ  دوی  دیترت ریر یرده17

شیراطتم  شک )هروجردت د ف م (م  353م ص2م ج1428)مکارم  ( و حک  94م ص3م ج1417مان دویل  یه هرات ح یت خبر واحک اقامه 

 (ن150م ص3م ج1430تق  مبا  هر رجو  جا   هه تال  )مظفرم 

طور یه مرحوم مظفر    اشتتاره شتتود ماظور  می  اجما  محصتت  ااتتتم  مان ات اصتتول  وقر  اط مقله اجما  هحث م ن در یراب18

 (ن120م ص3م ج1430رم ادک )مظفیرده

ایره هه طور مقله م ن هه دظر م 19 صول   رگاه  ات )ر : هروجردت د ف م راک یه در یرب ا شرته ا ایره مر م 3م ج1417آیک ماظور 

 (ن192م ص3م ج1376م یاام  خراااد م 137ص

داداکم  ر اک هرطبه آن تقتیى دیم مىن هرخى اتتیره تقتیى را فراگیرتر اط اتتلو  و رفرار خارجى دادستتره و آن را شتتام  مرتکمال 20

 (ن234م ص4م ج1417گوده تملى صورل دتیرد )صکرم مرتکمالم در خارج  یچ

ایره تقت جم 21 سراکم مررقکدک یه ح یت  ص  هرات هاات تقت   ارتاه خا ن هرات مهال هرخ  مرحوم داییا  ها توجه هه ایاکه قاث  هه خا

(ن 193م ص3م ج1376د هلکه تکم رد  شار  هرات احراط موافقت شار  یاف  اات )یاام  خراااد م در مرامتل دیاط هه ام ات شار  دکار

 :تقسی  یرددک گودهاه تقتیى را هه هرخ  دیتر ماداک مرحوم صکر ایره

 اات؛ ح ت مسرق  طورهه تقت ایره اط دو  ای  یاک؛مى ماقح را شرتى حک  مویو  یه اىایره -1

 اات؛ 7مرصوم طمان ها آن هودن ایرهم مراصر اط قس  ای  ح یت شرط ااطد؛مى ماقح را دلی  ایور یه اىایره -2

 :دارد هسرتى  یم دو هه آن ح یت شودم یهمى فیمیکه شرتى حک  آن اط یه اىایره -3

 ؛7مرصوم طمان ها ایره هودن مراصر اثبال(  

 ( 238-234م صص4م ج1417هاشک )صکرم  داشره ایره آن ام اى هر دولت یه اىگودهم هه7مرصوم اکول( ب

 حیکر تلى ااتتراد نگویاک ترا یرده قبول را آن اتتلی  طبو یافرهم یا ااتترقرار دفوس در تق  ىداحیه اط یه را آدچه: گویکمى ن دستتفى22

ات  یمى تادل: گویکمى اقه هه یه ا ارقرار دفوس در تکرار وا  مرااى هه ترا: گویکمى اپس وىن یاکمى قبول را آن الی  طبو و یافره ا

 اط ات  را هرخىم تادل دادک ولى مچای  طحیل     ترا را تادل جماتت م  ندادکمى تادل  مان را ترا دیم اللِّوال یامن ااتتتت تادل

سیارى یه مررقکدک و داداکمى ترا سراک ترا  اتادل اط ه شکال دو ترریف دو ای  هرن دی شیادل دو ای  در - 1:شکه وارد تمکه ا  ترریفم 

 مکادى و طمان در ترا هستتا ه و یاکمى توییر مخرلف مکادیاى و طمادیا در ترا یه حالى شتتکهم در لحاال مفیوم در اتتلی  طبو قبول و تق 

ساکد را  یمى ااس هر و هپ ساکد را آن دیترى مکان یا طمان در یاکم و تم  آن ا  اخذ ترا ترریف در الی  طبو قبول و تق  شیادل اگر ندپ

 آیا نشودمى تقسی  فااک و صحیح قسمت دو هه ترا یه داردک قبول  مه -2نشود توض دیم الی  طبو و ترام تق  توییر ها هایک شودم پس

؛ ملک  405م ص1418)حکی م  نپذیرددمى را فااک ترا الی  طبو و تق  مسلما اات؟ الی  طبو و تق  قبول مورد دیم ترا اط فااک قس 

 ( 155م ص2م ج1362؛ محقه دامادم 828م ص2م ج1406؛ طحیل م 385م ص1م ج1379اصفیاد م 

ش  صورل هه تق  ن دلی 23 شکه ریر مااهو اط یکام یچ در ماقِّح و رو اتم هه د  ا راو هه را تقلى دلی  ىدایره تلما هرخى یه اىگوده ا

مسرق م   دلی تاوان هه تقلى دلی  هه ارتباطى و اات ایور ح یِّت هحث هه مرهوط موارد ای  آدکه حال و ادکهداد تواره دیمننن و مفیوم و لفظى



( اما مرحوم مظفر در ای  هاره هقور مبسوط هحث دموده ااتن هرات آگا   395م ص1م ج1379)ملک  اصفیاد م  ندکارد ااِّت و یراب مقاه 

 (ن129م ص3م ج1430اط ای  مبحث هه آد ا مراجره شودن )مظفرم 

  



 منابع
 «قرآن کریم»

 م هیرولم دار صادرنلسان العربق(م 1414اه  ماظورم محمک ه  مکرم ) ن1

 م هیرول: دار الفکر الرره ناصول الفقهق(م 1377اهوط رهم محمک ) ن2

 هواران یرابم چ پا  ن ق : (ماألصول تل  ف  دروس شرح و )ترجمه استنباط کلى قواعد(م 1387ااتم م ریا ) ن3

 ق م چ دی نم األصول فرائدق(م 1428محمک امی  ) ه  ادصارتم مرت ى ن4

م ق م روش شننناسننی تفسننیر قرآن(م 1387م رب  روحاد  رادم طیر دظر محمود رجب  ) غتمرل  تمیمت ییا و و هاهای م تل  ایبر ن5

 نپژو شتاه حوطه و دادشتاه تیرانم ااطمان امت

قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة م هه یوشش: تفسیر القرآنفی البرهان(م 1374الیمان ) ه   اش  هحرادىم ایک ن6

 .مؤسسة البعثةن ق : البعثة

 چ اولن المشرق للهقافه و الاشر: م تیران:معجم مفردات أصول الفقه المقارنق(م 1428هکرىم تحسی  ) ن7

 ن ق : دفرر ادرشارال ااتم : چ اومن1قس  4ج(، )تقریرال ییاء الکی  تراق م نهایه االفکار( ق1417هروجردت د ف م محمک تق  ) ن8

 م مو الفکر اواتم : چ دومن : ن ق الفقه أصول فی الوافیة(م 1415محمک ) ه  تود م تبکاهلل ن9

 م ق م إاراءنتسنیم تفسیر قرآن کریم(م 1378جوادت آمل م تبک اهلل ) ن10

 نق1404 دار اوحیاء الرلوم اواتمیه: اول:: ق  نالفقهیة األصول فی الغرویة الفصولتبکالرحی م  ه  اصفیادىم محمکحسی  حاثرى ن11

 ق1409: اول: :م ق : مؤاسة آل البیت:م هه یوشش: مؤاسة آل البیتوسائل الشیعهحر تامل م محمک ه  حس م  ن12

 : دومن :ق : م مو جیاد  ا   هیتم اصول العامه فی الفقه المقارنق(م  1418حکی م محمک تق  ه  محمک اریک ) ن13

 ناول :7مواسه اومام تل  :م لاکناألصول معارج(م ق1423حس  ) ه  جرفرحل م  ن14

 اولن: ق : المقبره الرلمیهم األصول علم إلى الوصول مبادیق(م 1404یواف ) ه  حلىم حس  ن15

 ناول: ق م  اپ ناألصول علم الى الوصول نهایة (مق1425تتتتتتتتتتتتتتت ) ن16

 هه یوشش:  اش  راول  محتت م ق : ااماتیلیان:  یارمن نور الثقلینق(م 1415حویمتم تبکتل  ه  جمره ) ن17

 ق : ل اه اداره الحوطه الرلمیه: اولن ناصول االستنباطق(م 1412حیکرتم تل  دق  ) ن18

 اولن: :البیت ق : مواسه آلم األصول کفایةق( 1409حسی  ) ه  یاا  خراااد م محمک ن19

 ق : مواسه تاظی  و دشر آثار امام خمیا  )ره( : اولنم مناهج الوصول الی علم االصولق(م 1415اهلل ) خمیاىم روح ن20

 : ق نالخوثى اومام آثار احیاء مواسة نالقرآن تفسیر فی البیانتا(م خوی م اهو القاا  )ه  ن21

 مقبره الررفان: اول:ن :تقریرال محمک حسی  داثیا (م ق )م التقریرات أجود(م 1352خوی م اهو القاا  ) ن22

ا م خوثى ن23 ایک اهوالقا سىم  ش  طاده  ری ش م  ا صادقم د مىم  ا سائل کلى قرآنم محمک  شادم بیان در علوم و م تیرانم م وطارل ار

 ن1382

 م هیرول: دار احیاء الرراث الرره نالتفسیر و المفسرونتا(م ر ب م محمک حسی  )ه  ن24

فاظ القرآنق(م 1410راغب اصتتتفیادىم حستتتی  ه  محمک ) ن25 الدار  -م هیرولم دار القل داوودىم صتتتفوان تکدانم مفردات أل

 نالشامية

 نو دادشتاهق م پژو شککه حوطه م روش تفسیر قرآن(م 1383) رجب م محمود ن26

 نم ق م مریم هی  الملل  ترجمه و دشر المصقف منظق تفسیر قرآن(م 1387) ریای  اصفیاد م محمک تل  ن27



 دمشه: دارالفکرنم اصول الفقه االسالمیق(م 1406طحیل م و به ) ن28

ولم ا خمیا  )ره( :ن تیران: مواتتستته تاظی  و دشتتر آثار امام األصننول تهذیب)تقریرال روح اهلل خمیاى(م جرفرم تبریمتم  اتتبحاد  ن29

 نق1423

 اول: ق  (نفقییة و اصولیة قواتک) األربع الرسائلق(م  1414تتتتتتتتتتتتتتت ) ن30

 :  یارد  ن 7مواسه اومام الصادق: ق  نالفقه أصول فی الموجز (م1387تتتتتتتتتتتتتتت ) ن31

سی فهم آن(م 1383اتریکت روشت م محمک هاقر ) ن32 شنا سه تیرانم م تحلیل زبان قرآن و روش  اِّ پمو شتتاه فر اگ و ادکیشتهم مؤ

 پژو ش  حوطه و دادشتاه

 د فىن مرتشى اهلل آیة م ق : یراهخادهالمأثور تفسیر فى المنثور الدرق(م 1404ایوط م جتل الکی  تبک الرحم  ه  اهوهکر ) ن33

 نالرااله و داشرم م هیرولم مواسه االتقان فی علوم القرآن(م ق1421) ایوط م جتل الکی  تبکالرحم  ه  اه  هکر ن34

 م ق م مریم جیاد  تلوم ااتم نهای تفسیریمبانی و روش(م 1382شایرم محمک یاا  ) ن35

 ن1321 فر م  :م تیران: وطارل فر اگ و ارشاد ااتم م ااطمان  اپ و ادرشارالاصول تقریراتشیاهىم محمودم  ن36

 تبلیوال ااتم م اولنق : دفرر م تمهید القواعدق(م 1416شییک ثاد م طی  الکی  ه  تل  ) ن37

 م ق : دفرر ادرشارال ااتم م چ دی نمعالم الدین و مالذ المجتهدینتا(م ه تتتتتتتتتتتتتتت ) ن38

 ن ق : مواسه آموطش  پژو ش  امام خمیا  )ره(ندرآمدی بر نقش دانش اصول فقه در قرآن(م 1391صادق م حس  ) ن39

 دارالمارظر: اولن: هیرولم األصول علم فی دروسق(م 1405هاقرم ) صکرم محمک ن40

 م تیران: شریت ایام  ادرشار:  یارمنپرتوی از قرآن(م 1362طالقاد م ایک محمود ) ن41

 ن ق : ااوهنهایى از علوم قرآنىدرس( 1377طا رتم حبیب اهللم ) ن42

 م اولن:مواسه آل البیت :ن ق األصول مفاتیحق(م 1296تلى ) ه  محمکطباطبای  الم ا کم  ن43

 نم ق : مواسه الماارم اولالفقه أصول فی المحکمق(م 1414محمکاریک )طباطبای  حکی م  ن44

 ن ق م دفرر ادرشارال ااتم  جامره مکرای  حوطه تلمیه ق م المیزان فی تفسیر القرآن(م ق1417) طباطباث م محمک حسی  ن45

 ن تیران: داصرخسروم اومنمجمع البیان فی تفسیر القرآن(م 1372طبرا م ف   ه  حس  ) ن46

 نم تیرانم یراهفروش  مرت وتمجمع البحرین(م 1375) فخرالکی طریح م  ن47

 اولن محمک تق  تتقباکیان: :ن ق الفقه أصول فی ةالعُدق(م 1417حس  ) ه  طواىم محمک ن48

 نالرراث الررهى ن هیرول: دار الحیاءالتبیان فی تفسیر القرآن (متاه تتتتتتتتتتتتتتتت ) ن49

 ناول الکار اواتمیه: :هیرول ناألصول علم فی بحوثصکر(م  هاقر محمک(م )تقریرال ق1417تبک الساترم حس  ) ن50

دادشتاه تیران مؤاسه ادرشارال و  تیران: نالذريعة إلى أصول الشريعةش(م 1376حسی  ) ه  الیکىم تلى تل  ن51

  اولن:  اپ

 ااتم نم تیران: وطارل فر اگ و ارشاد هاى تفسیر قرآنمبانى و روش(م 1373تمیک طد اد م تباارل  ) ن52

 هیرول: مؤاسه الراالةنم المستصفی من علم االصولق(م 1417غمال  طوا م محمکه  محمک ) ن53

صول الفقه (متافخر راطتم اهوتبکاهلل محمک ه  تمر )ه  ن54 صول فی علم ا شش: طه جاهر فیاض الرلواد م ه المح سه  جا:م هه یو ا مو

 الراالهن

 دشر   رلم  کومن ق :م کتاب العینق(م 1409فرا یکىم خلی  ه   حمک ) ن55

 ناول:  ات تلم  فر ات  دور اوصفیاءهایاد پژو ش م تیران:فقه اصول اصطالحات شناسى واژهش(م 1379طادهم احمک ) قلى ن56



 داجام ه م ه قوانین االصول(م تاه )قم م اهوالقاا م  ن57

 جامره مکرای  حوطه تلمیه ق م اولن: ن )تقریرال محمک حسی  داییا (م ق االُصول فوائد(م 1376یاام  خراااد م محمک تل  ) ن58

 ن یارمم : هه یوشش: تل  ایبر غفارت و محمک آخودکتم تیران (ماإلاتمیة -ط) الکافیق(م 1407یرقوب ) ه  یلیاىم محمک ن59

 م تیران: مریم دشر تلوم ااتم : دواطد  نقواعد فقه(م 1383محقه دامادم مصقف  ) ن60

 م تیران: مریم دشر تلوم ااتم : اولناصول فقهمباحثی از (م 1362محقه دامادم مصقف  ) ن61

 ق : دارالفکرم  فر نم شرح رسائلش(م 1387محمکىم تلى ) ن62

صول فقه(م 1389ااتتمى ) مکار  و اطتتال مریم ن63 م ق : پژو شتتاه تلوم و فر اگ ااتتم م دفرر تبلیوال ااتتم  فرهنگ نامه ا

 حوطه تلمیهم چ اولن

 میرم اولن :ق م الفقه أصول فی المعالم تحریرق(م 1396) مشکیا  اردهیل م تلى ن64

 ن14-5م 152م مررفتم «تفسیر قرآن حجیت خبر واحد در»(م 1389مصباح یمدتم محمک تق  ) ن65

 خمیاى )ره(م ق : دومن امام و پژو شى آموطشىم مؤاسه قرآن شناسی(م 1380تتتتتتتتتتتتتت ) ن66

 وطارل فر اگ و ارشاد ااتم م تیران: اولنم التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(م 1368مصقفوتم حس  ) ن67

 م پا  نمواسه الاشر اواتم  الراهره ل ماته المکرای  هق  :ق م الفقه أصولق(م 1430ریا ) مظفرم محمک ن68

 م دومنمؤاسة الاشر اواتمىم ق : التمهید فی علوم القرآن(م ق1415مررفتم محمک  ادت ) ن69

 اواتمیهم مشیک: اولن للرلوم الریویه الجامعةم المفسرون و التفسیرق(م 1418مررفتم محمک  ادت ) ن70

 هیرول: دار الرل  للمتیی م اولنم علم أصول الفقه فی ثوبه الجدیدم(م 1975موایهم محمک جواد ) ن71

 ق : دارالکرب اإلاتمیهم اولنم تفسیر نمونه(م 1428مکارم شیراطتم داصر ) ن72

 تالمهم اولن: ق م اصول اصطالحات فرهنگ(م 1379ملک  اصفیاد م م ربى ) ن73

 م اولنمواسه تاظی  و دشر آثار امام خمیا  )ره(م مواسه  اپ و دشر تروج تیران:م اصول علم(م 1379ه اوردىم محمک ) مواوى ن74

 م پژو شاامه مرارا قرآد ن«های قرآنی و حدیثی قرآنیون اهل سنتبررسی و نقد دیدگاه»(م 1393داصحم تل  احمک ) ن75

 م تیرانم پژو شتاه فر اگ ادکیشه ااتم : اولنرابطه متقابل کتاب و سنت(م 1386دصیرتم تل  ) ن76

 نش1384م ق : ایک مرت  م اولم األصول تجریدررم اهى ه  میکى دراقىم محمک ن77

ارور ) ن78 سودتم محمِّک  سیا  هی صولق(م 1417واتظ ح صباح اال اوت خوث م ق م م م ا  مو ایک اهوالقا  مکتبةتقریرال درس 

 الکاورتن

  تیران: دشر د م شش نم فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول(م 1387ووی م تیس  ) ن79

 


