
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اعتبار خبر واحد در مباحث غیر فقهی
 

 اکبر کالنتریعلی
  دانشگاه شيراز دانشكدة ادبياتادیار تاس

 چکیده
السالم(  بال  در عرصة پژوهشهای دینی، احادیث و روایات منقول از ائمة معصومين)عليهم      

دانيم بخش قابل می رود. چنان ک از مهمترین ادل  و مستندات ب  شمار می« خبر واحد»صورت 
توجهی از این روایات، ناظر ب  احكا( غير فقهی از قبيل مسائل اعتقادی، علو( و معارف قرآنی، 

 امور تاریخی و مانند آنهاست.
از سوی دیگر، ظاهر بلك  صریح عبارات برخی از عالمان اسممی، حجت نبودن خبر واحالد در 

 ت آن ب  احكا( فقهی و تعبدی است.این گون  موارد و اختصاص داشتن اعتبار و حجي
رو، ضمن نقد و بررسی این دیدگاه و تببين اشالكاتت آن، بالر شالمول حجيالت خبالر مقالة پيش

ورزد و آن واحد و فراگيری اعتبار آن نسبت ب  موارد یادشده)غير از مسائل اعتقادی  تأکيد مالی
 رساند.را ب  اثبات می

عد( حجيت، سيره عقم، روایات فقهالی، روایالات  حجيت،خبر واحد،  کلید واژه ها:       
 .غيرفقهی

                                                      
 . 10/7/1386تاریخ تصویب نهایی: ؛10/8/1385تاریخ وصول:*.
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 مقدمه
دانيم در کاوشهای دینی و مطالعات اسممی، اخبار و روایات رساليده چنان ک  می

از مهمترین منابع و مسالتندات مسسالوم مالی شالود. از  -عليهم السم(-از پيشوایان دین

عات فقهالی و تعبالدی سوی دیگر، همة این اخبالار و روایالات، بيالانگر احكالا( و موضالو

نيست؛ بلك  حجم قابل توجهی از آنهالا، نالاظر بال  امالوری ماننالد: علالو( قرآنالی، نكالات 

تفسيری، امور تاریخی و مسائل اعتقادی است و از طرف دیگر، بيشتر این روایات، خبر 

واحد و غيرمتواترند و آن گون  کال  ظالاهر عبالارات و کلمالات برخالی از عالمالان علالو( 

نشان می دهد، برخی از ایشان، ب  طالور کلالی،  -در گذشتة دور ب  خصوص  -اسممی 

دانند و در ميان آنان ک  خبالر واحالد را حجالت و خبر واحد را حجت و قابل استناد نمی

خوریم ک  ب  صراحت یا اشاره، حجيت آن دارای اعتبار می دانند نيز گاه ب  کسانی برمی

. با توج  ب  این امور، بسث پيرامالون اندرا ب  احكا( تعبدی و مباحث فقهی مسدود کرده

ک  آیا حجيت آن، اختصاص ب  خبری دارد ک  مفالاد آن، مسدودة اعتبار خبر واحد و این

ک  حجيت آن، نسبت ب  هرگون  خبالر واحالد، شالمول داردز از حكم شرعی باشد یا این

 شود.پژوهی مسسوم میمباحث بنيادین و حائزاهميت در حوزة دین

 
 ائل اعتقاديخبر واحد و مس

ب  تصریح بسياری از عالمان فق  و اصول، هر گون  ظن از جمل  خبر واحالد، در 

مباحث اعتقادی و مسائل کممی، فاقد اعتبار و حجيت است و نمی توان در این عرص ، 

، مصببح  اصوب  ؛ خالویی، 170و  77ب  چيزی جز علم استناد نمالود. )ر.:: انصالاری

 . برخی نيز مانند آیالت ا  خالویی، در ایالن 3/324، و  ف ائد اص، نائينی، 2/236-238

« وجوم معرفت»زمين ، قائل ب  تفصيل شده و در اموری مانند: شناخت خدا ک  در آنها 

مطرح است، ظن را فاقد اعتبار می دانند و در مسائلی مانند: جزئيات برزخ و معاد، امور 

 مدنظر است،« تسليم و انقياد»ها   صراط و ميزان و رخدادهای قيامت ک  در آنالمربوط ب
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  .238-2/236، مصبح  اصو  اند)خویی، ظن خاص را معتبر دانست 

ب  برخی دیگر نيز در این بام، اقوال ودیدگاههای دیگری نسبت داده شده است 

گانة زیالر را در  . ب  طور کلی می توان از عبارتهای آنان، اقوال شش172-169)انصاری، 

 ج نمود:این زمين  استخرا

 لزو( تسصيل  علم از طریق اندیش  و استدتل -1

 معتبر بودن علم، هر چند از راه تقليد حاصل شود -2

 کافی بودن هرگون  ظن -3

 کافی بودن ظنی ک  از راه اندیش  ب  دست آید -4

 کفایت نمودن ظنی ک  از راه خبر حاصل شود -5

؛ 172-169و  77)انصالاری،  ا  خویی نقل نمودیمقول ب  تفصيل ک  از آیت -6

، المحصب  ، سالبسانی، 237-2/236، مصبح  اصوب  ؛ خویی، 158-2/152خراسانی، 

  .3/324، ف ائد اصو  ؛ نائينی، 3/308

ها، خارج از حوصاللة بدیهی است بررسی این اقوال و غور و درنگ در دتئل آن

ی اسالت. همننالان کال  این مقال  است و نيازمند نگارش مقال  بلك  مقاتت مستقل دیگر

مخالفتهای ب  گونالة غيرتبالاین »، «رابطة احادیث عرض با خبر واحد در مسائل غيرفقهی»

بررسی تطبيقی دیالدگاههای عالمالان اهالل سالنت در ایالن گونال  »، «در احادیث غيرفقهی

و... از موضوعات جالب توجهی است ک  باید ضمن مقالاتت متعالدد، بال  آنهالا « مباحث

تنها ب  بررسی ارزش و اعتبار خبر واحالد در مباحالث غيرفقهالی و  پرداخت. این نوشتار،

 مسائل غيراعتقادی از قبيل: علو( قرآنی، نكات تفسيری و مانند آنها می پردازد.

 
 هاديدگاه

 همان طور ک  اشاره شد، علمای اسممی از دیرباز دربالارة اصالول حجيالت خبالر

 شيخ مفيد، سيدمرتضی، ابن ادریس،انند الاند. ب  برخی مدی نداشت الاه واحالواحد، دیدگ
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قاضی ابن براج و طبرسی، عد( حجيت ب  گونة مطلق و فراگير نسبت داده شالده اسالت 

 رف نظر ازالص –ی نيز ال . گروه162،الم جز؛ سبسانی، 2/79؛ خراسانی، 69اری، ال)انص

 اند.حجيت آن را پذیرفت  -اختمفات جانبی 

ف )حجيت و عالد( حجيالت روایالات بنابراین طبيعی است ک  این بسث و اختم

ک  ظاهراً بيشتر عالمان علالو(  -غيرفقهی  را باید تنها در حيطة کلمات و آثار گروه دو( 

اند، ولالی جستجو کرد. در ميان ایشان نيز، همگی وارد این بسث نشده -اسممی هستند 

زیالر را اند، س  قول می توان از مجموع کلمات کسانی ک  ب  نوعی ب  این بسث پرداخت 

 استخراج نمود: 

 عدم حجیت -1

در ميان عالمان پيشين شيع ، می توان بال  حسالب ظالاهر، ایالن قالول را بال  شاليخ 

اشد الع مفسالر بالالد مرجالالتوانال  میالدربارة آنن التبيحنة الطوسی نسبت داد. وی در مقدم

 نویسد:می

سزاوار است ب  دليل های صسيح عقلی یالا شالرعی از قبيالل اجمالاع یالا روایالت »

ر از کسانی ک  پيروی از سخنانشان واجب است رجوع نمود و ب  خصوص در این متوات

مورد اگر از مواردی باشد ک  راه شناخت آن علم است، خبر واحالد پالذیرفتنی نيسالت و 

هرگاه تأویل نيازمند بال  شالاهد ليالوی باشالد، تنهالا شالاهدی پالذیرفتنی اسالت کال  ميالان 

ی واحدی کال  در قالالب روایالات شالا  و شناسان معلو( و شایع باشد و اما طریق هاواژه

آور نيستند و نمی توان آنها را گواه بر کتام خدا گرفت و الفاظ نادر دیده می شود، قطع

  .1/7طبری، «)سزاوار است در آنها توقف کرد

در ميان عالمان پسين نيز می توان برخی از کلمات مسقق نائينی را اشاره ب  ایالن 

»حجيت خبر واحد با واسط  مالی گویالد: قول دانست. وی هنگا( بسث از 

 ؛ خبالر، 2/106، اج دالتقريرات)نائينی، « 

 «.تنها آنگاه مشمول دليل حجيت است ک  دارای اثر شرعی باشد
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 را اشالاره بال  الميزانهمننين می توان برخی از عبارت های عممة طباطبایی در 

وحی شدن ب  »همين دیدگاه دانست. از جمل ، وی در اشاره ب  روایاتی ک  دربارة مسئلة 

ایالن »وارد شالده، مالی نویسالد: « وجود ميالوة غيرموسالمی در مسالرام مالریم»و « عمران

روایات، هر چند خبر واحدند و خالی از ضعف نيستند و یك مسقق، ملز( نيست حتمالاً 

ا احتجاج کند، ولی اگالر دقالت و توجال  در آیالات ب  آنها تمسك جوید و ب  مضامين آنه

قرآنی، این مضامين را ب   هن نزدیك کرد، چرا آنها را نپذیریمز و از آن روایات، آننال  

« نقل شده، مشتمل بر هيچ مطلب خمف عقلی نيست -عليهم السم(-از امامان اهل بيت

  .3/185)طباطبایی، 

»وی پس از نقل دو دست  روایت در  یل آیة 

هر دو دست ، خبرهای واحدنالد و پالذیرفتن و »  نيز می نویسد: 259)بقره، « 

عمل ب  خبر واحد، واجب نيست. افزون بر این، سند روایت نيالز تالا حالدودی ضالعيف 

  .2/378طباطبایی، «)است و هيچ شاهدی از ظاهر آیات بر طبق آنها نيست

از بسثهای پيشين دانستی ک  ما بر خبرهالای واحالد »ی نویسد: در جای دیگری م

و در موضع دیگری پس از نقل  . 3/59طباطبایی، «)در غير احكا( فرعی، تكي  نمی کنيم

فرض کنيم این روایت، در حكم مرفوع  است، ولی حدیث مرفالوع »روایتی می نویسد: 

  .14/206، طباطبایی«)و حتی حدیث صسيح نيز در غير احكا( حجيت ندارد

 حجیت -2

اند. در چنان ک  گفتيم، همة طرفداران حجيت خبر واحد در این بسث وارد نشده

، البيبحننفيسا  خویی نا( بالرد کال  در کتالام ميان ایشان، می توان از اصولی بزرگ، آ

نخست ب  تقریر سخن کسانی می پردازد ک  در شمول حجيت خبالر واحالد، نسالبت بال  

گيالری از ل کرده اند، سپس ب  ردّ اشكال آنان پرداختال  و بالا بهالرهروایات تفسيری اشكا

 ترین دليل حجيت خبر واحد یعنی سيرة عقم، بر شمول حجيت آن تأکيد می کند.مهم

 مجموعة عبارت وی در این بام چنين است:
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گاهی در حجت بودن خبر واحدی ک  راوی مورد وثوق دربارة تفسالير قالرآن از »

نقل می کند اشكال می شالود و وجال  اشالكال، آن اسالت کال   -(عليهم السم-معصومين

معنای حجتی ک  برای خبر واحد یا دیگر دليل های ظنالی ثابالت شالده، ایالن اسالت کال  

واجب است در صورت جهل ب  واقع، آثار عملی خبر واحد یا هر دليل ظنی دیگر را بر 

ش را بالر آن بالار مالی آن بار کنيم، همننان ک  اگر ب  واقع، قطع پيدا مالی نمالودیم، آثالار

و این امر، تسقق پيدا نمی کند مگر وقتی ک  مفاد خبالر، حكالم شالرعی باشالد یالا  کردیم

موضوعی باشد ک  شارع بر آن حكم شالرعی بالار نمالوده اسالت و ایالن شالرط، در خبالر 

 نقل می شود، یافت نمی گردد. -عليهم السم(-واحدی ک  در زمينة تفسير از معصومين

است، زیرا چنان ک  در مباحالث علالم اصالول توضاليح  این اشكال، خمف تسقيق

داده ایم، معنای حجيت در امارة ناظر ب  واقع، این است ک  آن اماره، بال  حسالب حكالم 

شارع، علم تعبدی قرار داده می شود. در نتيج ، طریق معتبر )مثل خبر واحالد  فالردی از 

  بر قطع بار می شالود، افراد علم است ولی فرد تعبدی ن  وجدانی. بنابراین همة آثاری ک

بر چنين علمی نيز بار شده و می توان طبق آن خبر داد، همان گون  ک  مالی تالوان طبالق 

علم وجدانی، خبر داد و این خبر دادن، سخن بدون علم نيست و دليل بر این امر، سيرة 

ق عقم است، زیرا آنان، با طریق معتبر، معاملة علم وجدانی می کنند و ميان آثار آنها فالر

نمی گذارند؛ مثمً از نظر عقم، ید، امارة مالكيت صالاحب یالد بالر امالوالی اسالت کال  در 

اختيار او قرار دارد و آنها بر چنين یدی آثار مالكيت بار مالی کننالد و از مالالك بالودن او 

خبر می دهند. کسی این امر را انكار نمی کند و از جانب شارع هم ایالن ساليرة عقمئيال  

  .423، 422، البيحن )خویی،« تمردود شناخت  نشده اس

رجوع ب  علالم رجالال، »یكی از فقهای معاصر نيز در اثر رجالی خود می نویسد: 

اختصاص ب  روایات فقهی ندارد، بنابراین همان گون  کال  فقيال  بالرای شالناخت روایالت 

صسيح از روایت نامعتبر، چاره ای جز رجوع ب  این علالم نالدارد، بالر مسالدم و مالورخ 

 جب است در بررسی قضایای تاریخی و رخدادهای دردنا: یا سرورانگيزاسممی نيز وا
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  .490، کليحت فی علم الرجح )سبسانی، « 1ب  علم مزبور مراجع  نماید

 
 تفصیل براساس مبانی در معناي حجیت -3

ا  خویی را صاحب این نظری  دانست، زیرا هنگا( بسث از حجيالت  توان آمی

 ظن می گوید: 

کال  ک  مربوط ب  امور تكالوینی یالا تالاریخی باشالد؛ مثالل ظالن بال  اینو اما ظنی »

زیرزمين یا در آسمان، فمن چيز یافت می شود و مانند ظن بال  رویالدادهای مربالوط بال  

مردمان گذشت  و چگونگی زندگی آنان و... در صورتی ک  دليالل خاصالی بالر اعتبالار آن 

این گون  مسائل، فاقد حجيالت در  -ک  از آن ب  ظن مطلق تعبير می کنيم  -یافت نشود 

است و اگر چنانن  از ظنهای خاص باشد، تز( است ميان مسلك ما و مسلك صالاحب 

ک  می گویيم معنای حجيت این است ک   -کفای  فرق گذاشت، زیرا براساس مسلك ما 

ظن مزبور، ب  اعتبار اثر آن )جواز خبر دادن از  -غيرعلم، علم تعبدی قرار داده می شود 

ش  حجت خواهد بود، و در نتيج  اگر ظالن خاصالی بالر یالك قضالية تالاریخی یالا متعلق

ب  مقتضای حجيت ظالن مزبالور، از آن قضالي  خبالر داد، زیالرا تكوینی پيدا شد، می توان 

 جواز خبر دادن از چيزی، در گرو پيدا نمودن علم ب  آن است و فرض این است ک  ما،

 ایم.ب  تعبد شرعی، بدان علم پيدا کرده

ک  می گوید: جعل حجيت برای یك چيالز، بال   - ةيکفحمسلك صاحب  برخمف

زیرا این امالر معقالول نيسالت مگالر در مالورد  -معنای منجز و معذر بودن آن چيز است 

چيزی ک  مفاد آن دارای اثر شرعی باشد و چنين چيزی در اینجا منتفی اسالت، چالرا کال  
                                                      

فسران ب  اصالول مخصالوص توجهی برخی از مورخان و مآمدهای بیسخن زیر، از ابن خلدون در اشاره ب  پی . 1
مورخان و مفسران و پيشوایان نقل، در بيان حكایات و رخدادها، دچار »خبرشناسی نزدیك ب  همين عبارت است: 

اعتمالاد کالرده و آن را بالر اصالولش  -اعم از صسيح و سالقيم  -اند، زیرا ایشان بر صرف نقل اشتباهات زیادی شده
  .9)ابن خلدون، « اندشده، در وادی وهم و اشتباه، حيران گشت اند. از این رو، از حق گمراه عرض  نداشت 
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ک  ظالن مربالوط بال  آن، موجودات خارجی و قضایای تاریخی، دارای اثر شرعی نيستند 

  .2/239، مصبح  اصو  )خویی، « منجز و معذر باشد

 
 بررسی نظرية نخست

مسقق نائينی، دليلی روشن بر آنن  از وی نقل نمودیم، اقام  نمی کنالد، ولالی بالا 

ا  خوئی نقالل شالد، روشالن دقت در پاره ای از کلمات وی و تأمل در سخنی ک  از آ

ب اشكال نمودن ایشان در شالمول حجيالت خبالر واحالد می شود آن نكتة اساسی ک  سب

نسبت ب  غير احكا( شرعی شده این است کال  حجيالت خبالر واحالد از دیالدگاه شالارع، 

نيست و پر واضح است ک  جعل چنالين حكمالی آنگالاه « وجوم تصدیق آن»چيزی جز 

عبارت مسقق نائينی در ادامة اشكال ب  معنادار و معقول است ک  دارای اثر شرعی باشد. 

 حجيت اخبار با واسط  چنين است:

در مثل خبر با واسط ، آنن  بر آن اثر بار می شود. خبالری اسالت کال  حالاکی از »

سخن اما()ع  باشد ک  آن هم ثابت نيست و آنن  برای ما ثابت است؛ مثمً خبر شاليخ از 

قول مفيد، اثر شرعی بر آن بار نمی شود. بنابراین می توان گفت خبری ک  تسقالق دارد، 

)نالائينی، « ثر بر آن بار نمی شود و خبری کال  بالر آن اثالر بالار مالی شالود، تسقالق نالداردا

  .2/106، اج دالتقريرات

تنهالا بالا ایالن  -در صورتی ک  آن را تمالا( بالدانيم  -ب  نظر می رسد این اشكال 

فرض وارد است ک  در اثبات حجيت خبر واحد، ب  دليلهای نقلی مانند آیال  نبالأ و پالاره 

را اثبالات کناليم، « وجوم تصدیق خبر عالادل»تمسك کرده و با آنها حكم  ای از روایات

ولی اگر ب  سراغ دليل مهمی مانند سيرة عقم رفتيم، دیگر زمينال  ای بالرای ایالن اشالكال 

باقی نمی ماند، زیرا چنان ک  در جای خود گفت  شده، نقش شارع در ایالن فالرض، تنهالا 

 است.« عد( ردع»تأیيد سيرة عقم، آن هم ب  صورت 

 ال را واردالول، این اشكالای اصالضی از علمالت نيز، بعالسالر فرض نخالابالحتی بن
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 اند. اما( خمينی)ره  در این باره می گوید: ندانست  و ب  آن پاسخ داده

مالردود اسالت، زیالرا در « خبر منقول ب  قول شيخ، دارای اثر نيست»این ایراد ک  »

رای اثر عملی باشالد؛ بلكال  مالم: در صست متعبد شدن ب  خبر، تز( نيست آن خبر دا

ليویتی تز( نياید چنان کال  صست آن این است ک  در اعمال تعبد یا امضای بنای عقم، 

یا امضای بنای عقم، امالر ها اینجا چنين است، زیرا جعل حجيت برای هر یك از واسط 

  .2/194)اما( خمينی، « ليوی نيست

مالنقح عممال  نالائينی، سالخن عممال  تر از سخن نال  چنالدان ب  نظر می رسد مهم

طباطبائی است ک  ب  طور روشن در مواضع متعددی بر دیدگاه خود پای فشالرده اسالت. 

ف آن در تثبيت دیالدگاهش لبا بررسی جلدهایی از کتام الميزان، ب  دو استدتل مهم مؤ

 برخوردیم.

 استدالل نخست عالمه

»عمم ، هنگا( بسث از آیة شریف  

را نوعی استدتل  تسليلی دارد ک  می توان آن  7)آل عمران/...« 

بردیدگاه مزبور دانست. وی در پاسخ کسی ک  ممكن است ب  این آیة شریف  استدتل 

  را برای صساب  انجا( داد و آن جنام، این کار )»کرده و بگوید: 

تابعين هم از صساب  گرفتند. آنن  صساب  و تابعين از رسول خدا)ص  برای ما نقل 

اعتنایی نموده و   حكم قرآن نمی توان ب  آن بیالاند، بيانی است نبوی ک  بکرده

 نویسد:، می«اش گرفتنادیده

ليم عبارت اسالت از هالدایت شأن پيامبر در این مقا(، تنها تعليم کتام است و تع»

معلمی خبير، نسبت ب   هن متعلم و کار معلم این است ک   هالن مالتعلم را بال  معالارفی 

یابی ب  آن برایش دشوار است و نمی توان گفت تعليم عبارت است ارشاد کند ک  دست

از ارشاد ب  فهم مطالبی ک  بدون تعليم، فهميدنش مسال باشد، زیرا تعليم، آسالان کالردن 

 و نزدیك کردن مقصد است، ن  ایجاد راه و آفریدن مقصد...راه 
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  ...  و آیة )ب  حكم این آیات )

رسول خدا)ص  تنها چيزی از کتام را ب  بشر تعليم می داده و برایشان بيان می کرده 

است  است با سخن خود آن را ک  خود کتام بر آن دتلت می کند و خدای سبسان خو

یابی ب  آن برای بشر ممكن است، ن  چيزهایی ک  بشر راهی ب  ب  بشر بفهماند و دست

سوی فهم آنها ندارد و ممكن نيست آن معانی را از سخن خدای تعالی استفاده کند. 

  و آیة 3  )فصلت/چنين چيزی با امثال آِیة )

  سازگاری ندارد... افزون بر اینك  اخبار متواتری از 103  )نسل/)

آن جنام رسيده ک  امت را ب  تمسك ب  قرآن و اخذ ب  آن سفارش می کند و این ک  

گر با قرآن مطابق بود، هر روایتی از آن جنام ب  دستشان رسيد، ب  قرآن عرض  کنند؛ ا

وقتی معنا دارد ک  بتوان  ب  آن عمل کنند و گرن  ب  دیوارش بزنند، و این سفارشها

  .87-3/84)طباطبایی، « تمامی مضامين احادیث نبوی را از قرآن کریم درآورد

هایی از عبارت عمم ، مشاب  سخن ابن جریر طبالری اسالت کال  در مقدمالة بخش

 تفسير خود می گوید: 

وا نيست خداوند، از خلق خود کسی را مورد خطام قرار دهد، مگر ب  بيالانی ر»

ک  مورد فهم مخاطب است و ب  سوی یكی از خلق خود رسولی نمی فرسالتد، مگالر بال  

زبان و بيانی ک  مورد فهم مرسل الي  است، زیرا در صورتی ک  مخاطب و مرسل الي ، از 

چيزی نفهمد، حال پيش از خطام شالدن  آنن  بدان خطام گردیده یا ب  او ارسال شده

و رسالت یافتن او با حال پس از خطام شدن و رسالت یافتن او فرقی نمالی کنالد و بالا 

این فرض، خطام و رسالت، چيزی از جهالالت او را برطالرف نكالرده و خداونالد  جالل 

فایده کند یالا بال  سالوی شخصالی، رسالول  کره[ برتر از این است ک  ب  کسی خطام بی

رستد، زیرا اگر چنين کاری از ما سر زند، ناشی از کاستی و بيهالودگی اسالت و فایده فبی

»خداوند تعالی از این امور، برتر و منزه است و بدین جهالت در قالرآنش فرمالوده: 

»و ب  پيامبرش خطام کرده: « 
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  .1/5)طبری، « 

 در بررسی سخن عمم ، نكات زیر قابل طرح است:

مدعای ایشان این است ک  خبر واحد، در غير از ابالوام فقال ، فاقالد حجيالت  -1

است و ب  تعبير وی، عمل ب  مفاد خبر واحد در غير احكا( فقهی واجب نيست و حالال 

تنها ناظر ب  حجت نبودن خبر واحد در روایات تفسيری است و آن ک  بيان پيشين وی، 

ب  هيچ وج  روایات مربوط ب  اسبام نزول، فضایل قرآن، شبهة تسریف قرآن و اخباری 

ک  در بام اعتقادات یا در امور تاریخی وارد شده را شامل نمی گردد. پس دليالل ایشالان 

 اخص از مدعاست.

متشابهاتی وجود دارد ک  تأویل آنها را جز  براساس آیات قرآن، در این کتام -2

  .7اند نمی دانند )آل عمران/خدا و کسانی ک  در علم راسخ

و بنابر روایات فراوانی، مقصود از راسخان در علم، معصومان)ع  هسالتند. بالرای 

 نمون ، در روایتی ب  نقل از اما( صادق)ع  آمده است:

 ، راسخان در علم 18/132)حرعاملی، « »

 مایيم و تأویل قرآن را ما می دانيم.

»در روایالالت دیگالالری بالال  نقالالل از آن حضالالرت آمالالده اسالالت: 

 )همان مدر: .« 

بر این اساس، در امر تأویل قرآن و تفسير متشابهات آن، چاره ای جز رجوع بال  

ت ایشان نداریم. لزو( این کار دست کم در پاره ای از متشابهات قرآن قابالل انكالار روایا

نيست. مگر اینك  بگویيم در تفسير متشابهات، تنها ب  سراغ روایات متواتر می رویم کال  

 التزا( ب  این امر نيز ب  سبب ندرت روایات متواتر، بسيار مشكل است.

قرآن، سربست  و بدون شرح و بسط در تردید بسياری از احكا( شرعی در بی -3

 اند:آیاتی مانند آیات زیر بيان شده

» ، 110و 83، 42)بقره/« »



 79شمارة                                                               مطالعات اسالمی                               208

  .141)انعا(/ «»  ، 91)آل عمران/  «

ن این گون  احكا( ب  جهت ویژگی تعبدی و توقيفی بالودن، بالدون دليالل بی گما

نقلی از معصو( قابل تبيين و تفسير نيستند و چون روایات متواتر و اجماعات علمالا کال  

دارای شرایط ویژة خود باشد در این بام نادر و ناچيز است، چالاره ای جالز رجالوع بال  

 ریم.اخبار واحد در تبيين و شرح این گون  آیات ندا

یابی ب  آن برای بنابر نوشتة عمم ، تعليم تنها در زمينة معارفی است ک  دست -4

متعلم دشوار باشد، ن  حقایقی ک  بدون تعليم فهميدنش مسال باشد. ب  نظالر مالی رسالد 

و مسدود کردن گسترة مفهومی آن است، بی آنكال  « تعليم»این سخن، تصرف در معنای 

م بر آن اقام  کرده باشد. با تتبعی هم کال  در بعضالی از شاهدی از ليت و نثر و نظم عر

کتابهای مهم ليت ب  عمل آمد، هيچ شاهدی بر این تضييق نيافتيم. در استعمالهای رایال  

 نيز گستردگی مفهو( این واژه، ب  خوبی نمایان و غيرقابل انكار است.

ت با توج  ب  آنن  گذشت می توان گفت: مقصود طبری هم نفی حجيالت روایالا

گویی ب  کسانی است ک  حجيت ظالواهر قالرآن را تفسيری نيست؛ بلك  او در مقا( پاسخ

اند، ب  گواه اینك  خالود وی، نفی کرده و آن را بدون رجوع ب  روایات، قابل فهم ندانست 

فراوان ب  این گون  روایات رجوع کرده و اساساً کتام او از تفاسير مهم روایی مسسوم 

 می شود.

 استدالل دوم عالمه

 می توان این عبارت کوتاه عمم  را نيز اشاره ب  استدتل دیگر وی بر عد(

 حجيت خبر واحد در غير احكا( شرعی دانست:

معنا ندارد شارع » ؛ 1/366)طباطبایی، « »

 «.حكم کند ب  اینك  غير علم، علم است

ک  پاليش از ایالن، « »ظاهر عبارت 

 از شيخ طوسی نقل نمودیم نيز می تواند اشاره ب  همين استدتل باشد.
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ب  هر حال، مقصود این دو مسقق از عبارتشان چندان روشن نيست. ولالی شالاید 

حاصالل اسالتدتل  بتوان با تكي  بر آنن  ک  از علما دربارة امارات غيرعلمی معهود است،

 ایشان را چنين تقریر کرد:

حداکثر نتيج  ای ک  خبر واحد ب  دست می دهد، ظن و گمان است ک  ب  لساظ 

 اصل اولی، استناد ب  آن در احكا( شرعی، حالرا( و مالورد نهالی اسالت. از سالوی دیگالر،

معنای حجت قرار گرفتن ظن از جانب شارع این است ک  ما ب  حكم وی و بنابر تعبالد، 

آن ظن، معاملة علم کنيم و پيدا است ک  شارع، تنها در اموری می تواند چنالين نقشالی  با

قرار داشت  باشد. بنابراین، تنهالا  -ب  عنوان این ک  شارع است  -ایفا کند ک  در حيطة او 

روایات مشتمل بر احكا( فرعی، مشمول دليل یا دليلهای حجيالت خبالر واحالد خواهنالد 

 بود.

ترین پاسخ این است کال  گرچال  ممكالن اسالت باشد، ساده اگر مراد ایشان همين

براساس برخی از دليل های حجيت خبر واحد ایالن اشالكال وارد باشالد، ولالی براسالاس 

دليل آن یعنی سيرة عقم، این اشكال نالاوارد و قابالل  -و در نظر بعضی تنها  -ترین مهم

ی کنند، هيچ گون  دفع است، زیرا براساس دليل مزبور، نصوصی ک  از پيروی ظن نهی م

 اصطكاکی با عمل ب  خبر ثق  ندارند.

، در اشالاره بال  ایالن هکفحيبعمم  شيخ مسمدحسين اصفهانی در حاشية خود بالر 

 نویسد:نكتة ظریف می

نياز نمی کند، لسان نهی از پيروی ظن و اینك  ظن، ما را ب  هيچ وج  از حق بی»

ست؛ بلك  از بالام موکالول نمالودن لسان متعبد کردن ب  کاری برخمف شيوة عقمیی ني

کار ب  عقل مكلف است از این جهت ک  نمی توان بر ظالن بمالا هالو ظالن اعتمالاد کالرد. 

کننده از عمل طبق ظن، ب  آننال  ساليرة عقالم بمالا هالم بنابراین می توان گفت آیات نهی

عقم بر آن استقرار یافت ، نظری ندارد و سيرة ایشان بر پيروی از خبر، بال  خالاطر اینكال  

پرساليدند، خبر ثق  است استقرار یافت  است، و ب  همين جهت راویان از وثاقت راوی می
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« قطعالی بالود -بالا فالرض وثاقالت او  -زیرا در نظر آنان، لالزو( پيالروی از روایالت ثقال  

  . 3/14)اصفهانی، 

 تر می گوید:مسقق نائينی نيز در بيانی صریح

ی شود، زیرا در طریقة عقم، کننده از عمل طبق ظن، شامل خبر ثق  نمآیات نهی»

عمل کردن ب  خبر ثق ، عمل ب  غيرعلم نيست؛ بلك  عمل ب  خبر ثق ، از افراد  عمل بال  

علم است. بدین سبب ک  عقم ب  مخالف بودن خبر با واقع، التفات نمی کنند و طبيعالت 

ثق ، از و عادت ایشان بر این امر استقرار یافت  است. در نتيج  باید گفت عمل طبق خبر 

 . 3/195، ف ائد اصو  )نائينی، « عمل طبق ظن، خروج موضوعی دارد

ناگفت  نماند، برخمف دیدگاهی ک  از عمم  طباطبائی دربارة روایالات غيرفقهالی 

اعتنا باشد؛ بلك  نگالاهی نقل کردیم، چنين نيست ک  ایشان نسبت ب  روایات تفسيری بی

گون  روایالات، تالوجهی در خالور ک  ب  این سنگ وی نشان می دهدگذرا ب  تفسير گران

 دارد و بخش مهمی از این تفسير را بسثهای روایتی تشكيل می دهد.

 می نویسد: الميزانایشان در مقدمة 

و بيانالات تفساليری، بسالث هالایی هالا در هر چند آی ، پس از تمالا( شالدن بسث»

م از طریالق گوناگون از روایات نقل شده از رسول خدا)ص  و امامان اهالل بيالت)ع  هال

ایم و اما آن روایاتی ک  از مفسران صساب  و تابعين چيزی عام  و هم خاص ، ایراد نموده

نظر از اینك  روایالاتی اسالت بال  هالم نقل می کند، در این کتام نقل نكردیم، زیرا صرف

  .1/11)طباطبایی، « ریخت ، سخن صساب  و تابعين برای مسلمانان حجيت ندارد

شاید ب  دليل استسكا( و استواری دیدگاه مقابل و قابل و  -باتتر از هم  

خود عمم  نيز در موارد زیادی در تفسيرش، ب  بررسی رجالی  -اغماض نبودن آن 

احادیث تفسيری می پردازد. برای مثال، هنگا( بسث از روایتی در  یل آیة )

  پس از نقل حدیثی ک  اسماعيل بن مسمد در 183بقره/...  )

 سند آن است، می نویسد:
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است. و ایالن  1این روایت ب  دليل وجود اسماعيل بن مسمد در سند آن، ضعيف»

معنا در روایتی دیگر نيز آمده ک  آن هم مرسل است و ب  نظر می رسالد هالر دو روایالت 

  .2/26)طباطبایی، « یكی باشد

 قابل توج  است: الميزانمون  های زیر در عموه بر این، ن

  400: )همان مدر:، ص 

  7/67: )همان مدر:، 

 . 153: )همان مدر:، 

 
 بررسی سیرة عقال

حالد و شالمول چنان ک  گذشت، بيشتر تكية ما بر گستردگی دایرة حجيت خبر وا

آن نسبت ب  روایات غيرفقهی، سيرة عقم است. از این رو، مناسب ب  نظر مالی رسالد در 

مفاد این دليل، غور بيشتر کرده، ب  اشكاتتی ک  پيرامون آن طالرح شالده یالا قابالل طالرح 

 است پاسخ گویيم.

داران و اعالم از دیالن -سيرة عقالم »در تقریر این دليل می نویسد:  کفحيهصاحب 

برعمل نمودن بر طبق خبر ثق ، استقرار یافت  است و این ساليره، تالا زمالان مالا  -ها غير آن

انالد، از آن ردع ننموده -عليهم السم(-استمرار پيدا کرده و هيچ یك از پيامبران و اوصيا 

زیرا اگر از ناحية آنان، ردعی صورت می گرفت، خبالر آن آشالكار شالده و مشالهور مالی 

  .2/98، ةلفقو   االم جز فی ا)سبسانی، « گردید
یكی از مسققان معاصر نيز ضمن مقایس  ميان خبر واحالد و قيالاس مالی نویسالد: 

سيرة عقم در همة امور، بر عمل ب  خبر واحد استقرار یافتال  و شالارع اقالدس، بالا ایالن »

                                                      
روشن نيست چرا عمم ، وی را ضعيف شمرده با اینك  او ب  احتمال زیاد یا اسماعيل بالن مسمالد بالن اسالساق  . 1

 ، 1/264؛ زنجالانی، 31و  29است یا اسماعيل بن مسمد بن اسماعيل ک  هر دو نيز ثق  می باشالند )ر.:: نجاشالی، 
 اند ک  آنان نيز غالباً مورد وثوق و اعتماد هستند.لبت  افراد دیگری نيز ب  این نا( معرفی شدها
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کال  مخالفالت او بالا قيالاس سيره مخالفت نكرده و گرن  مخالفت او آشكار می شد. چنان

کننده بر طبالق خبالر کننده بر طبق قياس، بسيار کمتر از عمل  عملمعلو( گردیده. با اینك

ثق  است. اما روایاتی ک  از عمل بر طبق قياس منع می کند، ب  باليش از پانصالد روایالت 

رسيده و حتی یك روایت ک  از عمل ب  خبر ثق  منع کند، وارد نشده و ایالن بال  خالوبی 

)روحانی، ساليد مسمدصالادق، « تکشف می کند ک  سيرة مزبور، مورد امضای شارع اس

3/158.  

مورد توج  تمالا(  -با مدلول گستردة آن  -توان گفت تكي  بر بنا و سيرة عقم می

انالد کسانی قرار گرفت  است ک  ب  نسوی در مقا( استدتل بر حجيت خبالر واحالد برآمده

؛ روحالالانی، 2/134؛ حكالاليم، سيدمسسالالن، 2/200؛ امالالا( خمينالالی، 2/321)اجتهالالادی، 

اجب د ؛ نالائينی، 2/92؛ مسقق حلالی، 3/251؛ غزالی، 3/137؛ طوسی، 4/303د، سيدمسم
  .3/194، التقريرات

؛ حكالاليم، 100کالال  در برخالالی از کتالالب اصالالولی نيالالز آمالالده )انصالالاری، البتالال  چنان

  استدتل ب  سيرة مزبور، ب  حسالب ظالاهر بالا ایالن 2/99خراسانی،  ؛2/134سيدمسسن، 

تالوان   ردع نشدن آن توسط شارع است و میاشكال مواج  است ک  حجيت آن، منوط ب

 کننده از عمل ب  ظن را رادع آن دانست.آیات و روایات نهی

تر گذشت، این دسالت  از آیالات و روایالات، شالامل خبالر ولی همان گون  ک  پيش

واحد ثق  نمی شوند، زیرا در طریقة عقم، عمل نمودن ب  خبالر ثقال ، عمالل بال  غيالرعلم 

قم، ب  احتمال مخالف بودن خبر با واقالع التفالات نمالی کننالد، نيست و ب  لساظ اینك  ع

عمل ب  خبر ثق ، در تلقی آنان، عمل ب  علم مسسوم می شود و از عمل بر طبالق ظالن، 

 خروج موضوعی دارد.

انالد )خراسالانی، افزون بر این، چنان ک  برخی از عالمان اصول نيالز اشالاره کالرده

تيج  باطالل اسالت، زیالرا ردع کالردن آیالات و  ، اشكال یاد شده مستلز( دور و در ن2/99

روایات یاد شده از سيرة مزبور، منوط ب  این است ک  سيره، مخصص آنها نباشالد، زیالرا 
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در صورتی ک  مخصص آنها باشد، رادع بودن آنها، منتفی است و مخصص نبودن ساليره 

کنندة آنهالا دعکنندة سيره باشند، زیرا اگر رنسبت ب  آنها، منوط ب  این است ک  آنها، ردع

نباشند، سيره، مخصص آنها خواهد بود پس رادع بودن ایالن آیالات و روایالات از ساليرة 

  .4/517مزبور، متوقف بر رادع بودن آنها از آن است )ر.:: مروج، 

صاحب کفای ، عموه بر اینك  اشكال فوق را بال  سالبب دوری بالودن آن، مالردود 

ن آیات و روایات، ارشالاد بال  کالافی نبالودن دانست ، ب  این امر اشاره می کند ک  هدف ای

ظن در اصول دین است و بنابراین اختصالاص بال  مسالائل اعتقالادی دارنالد. )خراسالانی، 

 ، ولی باید گفت اختصاص دادن آنها ب  اصول دین، فاقد دليل ب  نظر مالی رسالد و 2/99

، های اعتقالادی آمالده اسالتصرف اینك  شماری از این آیات و روایات، در سياق آموزه

 دليل بر این نمی شود ک  اطمق آنها را ب  این بام مسدود نمایيم.

 -از جملال  متشالرعين و مساللمانان  -ب  هر حال، شمول و گستردگی سيرة عقم 

ها و ابالوام گونالاگون و مالردود اعالم( در عمل نمودن و اعتماد ب  خبر واحد در عرص 

بل استناد بودن خبر واحالد در ترین دليل بر قانشدن این سيره توسط شارع مقدس، متقن

 ها است.علو( قرآنی، نكات تفسيری، حقایق تاریخی و مانند آن

کال  در جاهالای بل ، ممكن است گفت  شود سيرة عقم، دليالل لبّالی اسالت و چنان

 ، تز( است در مالواردی 206-5/192، مححضراتمختلف اشاره شده )از جمل : خویی، 

 در یقينی آن تمسك نمود.ک  شمول دليل لبّی مشكو: است، ب  ق

ولی پر واضح است با وجود ارتكازی و فطری بالودن و گسالتردگی مالدلول ایالن 

سيره، تردیدی در شمول آن نسبت ب  موارد یاد شده و جایی برای تمسك ب  قدر یقينی 

آن باقی نمی ماند و صرف اینك  شمار اندکی از عالمان، حجيالت خبالر واحالد در امالور 

اند، موجب شك در شمول آن نسبت ب  این امور نمی شود و گرنال  غيرفقهی را نپذیرفت 

کال  مالی باید خبر واحد نسبت ب  امور فقهی و تعبدی را نيز حجت ندانست، زیالرا چنان

را دانيم عالمان مشهوری مانند سيدمرتضی، ابن ادریس حلّی و ابن قبة رازی، خبر واحد 
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؛ 46اند )ر.:: ابالن ادریالس، دانست چنانن  مفيد علم نباشد، ب  طور مطلق، فاقد حجيت 

  203؛ عراقالی، 2/517، الذريعبه؛ همالو، 21، نحوبريحت؛ همو، 82، انتصحرسيدمرتضی، 

  188الالدین، بلك  این قول، از ابن زهره و ابن سرّاج نيز نقل شده است )حسن بالن زین

  .28و حتی شاید بتوان آن را ب  شيخ مفيد نيز نسبت داد. )ر.:: مفيد، 

 

 گیري نتیجه
نظر از دیدگاه صاحب کفای  در حجيالت و بالدون براساس آنن  گذشت و صرف

 -در نظر گرفتن تفصيل آیت ا  خویی ک  براساس نظریة صاحب کفایال ، ابالراز داشالت 

چون از نظر ما، دیدگاه مشهور در حجيت، تما( است و دليلی بر عدول از آن و پذیرش 

در درستی و استواری نظریة دو( بالاقی نمالی  ، تردیدی -نظریة صاحب کفای  نمی بينيم 

ماند، زیرا چنان ک  اشاره شد و بنابر آنن  بسياری از علمای اصول گفتال  و بالر آن پالای 

ترین یا تنها دليل بر حجيت خبر واحد، سيرة عقم است ک  شارع هالم آن اند، مهمفشرده

ظ مفالاد و مضالمون شك این سيره، ب  لساکم رد نكرده است و بیرا امضا کرده و دست

 خبر، گسترش دارد و ب  هيچ وج  ب  اخبار مربوط ب  احكا( شرعی اختصاص ندارد.

عمده دليالل »مسقق نائينی در اشاره ب  اهميت سيرة عقم در این بام می نویسد: 

ای ک  اگر ب  فرض، دیگر دليلها، قابالل بر حجيت خبر واحد، طریقة عقم است، ب  گون 

ک  مبتنی بر اعتماد و تكي  بر خبر ثقال  در مسالاورات ایشالان  -ریق  مناقش  باشند، این ط

  .2/92؛ ر.:: مظفر، 3/194، ف ائد اصو  )نائينی، « قابل مناقش  نخواهد بود -است 

و شاهد بر استواری نظریة دو(، نصوص فراوانی اسالت کال  در ابالوام گونالاگون 

لت دارند؛ مانند ثابت شدن وارد شده و بر ثابت شدن برخی موضوعات با خبر واحد دت

وقت با ا ان گفتن شخص ثق  و ثابت شدن عزل وکيل با خبر ثقال  و جالواز نزدیكالی بالا 

کنيز در صورتی ک  فروشندة آن عادل باشد و ب  استبراء آن خبر دهالد )ر.:: حرعالاملی، 

  .285و  13/38و  4/618
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الی آنهالا را شاهد دیگر، برخی از امور و قضایای تاریخی است ک  اما( مسمد غز

متواتر دانست  و مجموع آنها را دليل دو( بر حجيت خبر واحد قالرار داده اسالت. امالوری 

آوری و دریافت زکات مرد( یمن و مانند: مأموریت معا  از سوی پيامبر)ص  برای جمع

نيز مأموریت یافتن افرادی مانند قيس بن عاصم، و مالك بن نویره، و زبرقان بن بالدر، و 

 ، و عمروبن عاص، و عمروبن حز(، و اسام  بن زیالد، و عبالدالرحمن بالن زید بن حارث

عوف و ابوعبيده بن جراح برای دریافت صدقات و زکات مناطق گونالاگون، و تردیالدی 

اند و وجوم پذیرش سخن آنان، جز در بوده« واحد»نيست ک  هر یك از این اشخاص، 

 «.سایة حجيت خبر واحد نبوده است

 سخن خود می افزاید:غزالی در تأکيد بر 

نظر دارند ک  پيامبر)ص ، مرد( مناطق گونالاگون را نویسان بر این امر اتفاقسيره»

و واليان خود ملز( می داشالت و اگالر نيالاز بالود  ب  پذیرش سخن رسوتن و فرستادگان

شمار هر فرستاده ب  عدد تواتر برسد، تمامی اصسام او برای این کار کفاف نمالی داد و 

د مدین  از اصسام و یارانش خالی شود و دشمنانش مانند یهود و غير ایشان تز( می آم

بر آن مسلط گردند و بدین ترتيب، نظا( جامعة اسممی و تالدبير آن، دسالتخوش تبالاهی 

  .1/151)غزالی، « می گردید

با توج  ب  اشكاتتی ک  بر دیدگاه نخست وارد شد و نيز با عنایالت بال  آننال  در 

نظریة دو( گفتيم، روشن می شود ک  حجيت خبر واحالد، بال  روایالات تأیيد و استواری 

فقهی اختصاص ندارد؛ بلك  غير آنها یعنی روایات مربوط ب  امور تاریخی، علو( قرآنالی، 

 گيرد.نكات تفسيری و مانند آنها را نيز در برمی

 و بر همين اساس است ک  همواره شاهد استناد عالمان مسلمان ب  روایات

ایم. برای مثال، جرح و تعدیل اسناد آنها در ابوام گوناگون علو( قرآنی بوده غيرفقهی و

 های زیر یاد کرد:می توان از نمون 

  34-1/33؛ سيوطی، 1/207شناخت اسبام نزول )زرکشی،  -1
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مباحث مربوط ب  چگونگی نزول قرآن، مانند بررسی داستان ورق  بن نوفل و  -2

؛ 23/50؛ رازی، 6/318؛ ابن عساکر، 7/139، ب التهذيبتهذيداستان غرانيق )ابن حجر، 

  .1/187، التمهيد؛ معرفت، 2/125قاضی عياض، 

  .13و  1/9؛ سيوطی، 1/187های مكی و مدنی )زرکشی، شناخت سوره -3

  .1/10ها )سيوطی، اسامی سوره -4

، البيبحن؛ خویی، 219-3/218، لسحن الميزانناسخ و منسوخ قرآن )ابن حجر،  -5

275-378.  

القبرنن مب   ةن ويح؛ معرفت، 264-254، ، البيحنشبهة تسریف قرآن )خویی -6
  .238-226، التحريف

  .155-123، البيحن ،؛ خویی144های قرآنی)حجتی، قرائت -7

؛ ساليوطی، 2/286و  1/193، لسحن الميبزاناحادیث فضائل القرآن)ابن حجر،  -8

  .1/78؛ قرطبی، 2/155، اصتقحن

  .136-113تفسيری)کمنتری، احادیث  -9

  .202-156؛ کمنتری، 79شناخت اسرائيليات )روحانی، سيد مسمدصادق،  -10

 
 منابع

 .ق1410، قم، نشر اسممی، چاپ دو(، سرائرمسمد،  ،حلی ابن ادریس

، بيروت، مؤسسالة اعلمالی، چالاپ دو(، لسحن الميزان احمدبن علی،  ،عسقمنیابن حجر

 .ق1390

 .ق1327، بيروت، دارلصادر، التهذيبهذیب ، تالالالالالالالالال الالالال

 .تا، مصر، طبع عبدالرحمن، بیمقدمة تحريخابن خلدون، عبدالرحمن، 

، اتسم ا ، تهران، امعحلم الدي  و مالذ المجتهدي ابن زین الدین،حسن،  

 ق.1378
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 .تا، بیاتسم ، تهران، بةاسد الغحابن عساکر، علی بن حسن،  

 .ق1397، قم، دارالنشر، اصو   ةيالمأم   فی شر  کفح ةينهحاجتهادی، مسمدعلی، 

 تا، اصفهان، انتشارات مهدوی، چاپ سو(، بیةيالدرا ةينهحاصفهانی، مسمدحسين، 

 .تا، قم، اسماعيليان، چاپ سنگی، بیفرائد اصو  انصاری، مرتضی، 

مؤسسالة انصالاریان، چالاپ اول،  ، قم،اصو   ةيعلی کفح ةشيححبروجردی، سيدحسين، 

 .ق1412

، تهالران، انتشالارات اسالوه، چالاپ دو(، ای بر تفسير قرننمقدمهحجتی، سيد مسمدباقر، 

 .ش1373

، بيالروت، داراحيالاء التالرام العربالی، چالاپ وسحئل الشبيعهحرعاملی، مسمد بن حسن، 

 .ق1391چهار(، 

سالممي ، چالاپ اول، ، تهالران، انتشالارات علميال  ااصوب   ةيکفحخراسانی، مسمدکاظم، 

 .ش1363

 تا.، قم، دارالفكر، چاپ اول، بیتهذيب اصو  خمينی، روح ا ،  

، نجالف، مطبعال  اادام، چالاپ دو(، البيبحن فبی تفسبير القبرننخویی، سيدابوالقاسم، 

 .ق1385

 .ق1409، چاپ اول، ا ، قم، امصبح  اصو  ، الالالالالالالالالالالالالالال 

 .ق1410، قم، دارالهادی للمطبوعات، رات فی او   الفقهمححض، الالالالالالالالالالالالالالال 

 تا، بيروت، داراحياء الترام العربی، چاپ دو(، بیالتفسير الكبيررازی، فخرالدین، 

، دمشق، نشر دارالقلالم، چالاپ اول، واثرهح فی کتب التفسير اصسرائيليحترمزی، نعناع ، 

 .ق1390

 .ق1412، چاپ اول، ا ، قم، ااصو   ةزبدروحانی، سيد مسمدصادق، 

 .ق1414، المطبع  امير، چاپ اول، منتقی اصو  روحانی، سيدمسمد، 

 ،، مصر، داراحياء الكتب العر م القرننبحن فی علبالبرهدا ، الشی، مسمد بن عبالزرک
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 .ق1376چاپ اول، 

 .ق1394، قم، چاپخانة پيروز، چاپ اول، الجحمع فی الرجح زنجانی، موسی، 

، قم، مرکز مدیریت حوزة علمي ، چالاپ سالو(، ةلفقالم جز فی او   اسبسانی، جعفر، 

 .ش1373

، قم، مرکز مدیریت حالوزة علميال ، چالاپ سالو(، کليحت فی علم الرجح ، الالالالالالالالالالالال 

 .ش1369

 .ق1414، قم، مؤسسة اما( صادق)ع ، المحص   فی علم اصو  ، الالالالالالالالالالالال 

 .تاحجازی، بی ، قاهره، فی عل م القرنناصتقحن سيوطی، جمل الدین، 

 .ق1250، قم، انتشارات شریف رضی، اصنبيحء ةيتنز علی بن حسين، سيدمرتضی،

 .ق1415، قم، نشر اسممی، چاپ اول، انتصحر، الالالالالالالالالالالالالالال 

 .ق1405، دارالقرآن، نحوريحت، الالالالالالالالالالالالالالال 

 .تا، تهران، چاپ دانشگاه تهران، بیةيعالی او   الشر عةيالذر، الالالالالالالالالالالالالالال 

 تا، قم، النشراتسممی، بیالميزانطباطبایی، سيد مسمدحسين، 

 تا.، قم، مؤسسة آل البيت)ع ، بیحقحئق اصو  طباطبایی حكيم، سيدمسسن، 

، مؤسسة المنالار، چالاپ اول، لفقةالمحكم فی او   اطباطبایی حكيم، سيد مسمدسعيد، 

 ق.1414

 .ق1339، اتسم ا ، تهران، لبيحنمجمع اطبرسی، 

مصطفی البابی،  ، مصر، جحمع البيحن ع  تأويل نی القرننطبری، مسمد بن جریر، 

 .ق1373چاپ دو(، 

، بيالروت، داراحيالاء التالرام العربالی، التبيحن فی تفسير القرننوسی، مسمد بن حسن، الط

 .تابی

 .ق1371العلمي ،  نجف، ا، اصفكحر ةينهحعراقی، ضياء الدین، 

 ، قم، مكتب اتعم(   الی علم اصو  بمبحدی ال ون بن یوسف، الحسمم  حلی، الع
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 .ق1404اتسممی، چاپ سو(، 

 .ق1322، چاپ اول، اتمير ، مصر، االمستصفی م  علم اصو  غزالی، مسمد، 

وزآبالادی، چالاپ ششالم، ، قالم، انتشالارات فيراصوب   ةي عنحفيروزآبادی، سيدمرتضی، 

 .ش1368

 .ق1409، بيروت، دارالفكر، الشفح بتعريف حق ق المصطفیقاضی عياض، 

، مصر، دارالكاتب العربی، چالاپ سالو(، الجحمع صحكحم القرننقرطبی، مسمد بن احمد، 

 .ق1378

، قالم، بوسالتان کتالام، نقش دانش رجح  در تفسير و عل م قرننبیکمنتری، علی اکبر، 

 .ش1384چاپ اول، 

البيالت)ع ، چالاپ اول، ، قالم، مؤسسالة آلمعحرج اصوب   جعفربن حسن، مسقق حلی،

 .ق1403

 .ق1386، نجف، دارالنعمان، چاپ دو(، او   الفقهمظفر، مسمدرضا، 

، قم، مرکز مدیریت حوزة علميال ، چالاپ التمهيد فی عل م القرننمعرفت، مسمدهادی، 

 .ق1408دو(، 

 .ق1413، قم، نشر اسممی، چاپ اول، تحريفالقرنن م  ال ةنويح، الالالالالالالالالالالالال 

 .ق1414، بيروت، دارالمفيد، چاپ دو(، بحو   الفقه ةالتذکرمفيد، مسمد بن نعمان، 

 .ق1409، چاپ دو(، قم، مطبع  امير، ةيمنتهی الدرامروج، سيد مسمدجواد، 

 .ق1352العرفان، چاپ اول،  ، صيدا، اج د التقريراتنائينی، مسمدحسين، 

 ق1409، قم، مؤسس  النشر اتسممی، چاپ اول، ف ائد اصو  ، الالالالالالالالالال الالال

 .ق1416، قم، نشر اسممی، چاپ پنجم، رجح احمدبن علی، نجاشی، 
 


