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 چکیده
ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی  یاستدالل برپایه

پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و 

بر  خود،شود، تفسیرگر تأکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می

سوژه متکی است. پژوهش حاضر که با رویکرد  -مفسر رویکرد تفسیریِ

شان ای انجام شده، نتوصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه

رویکردهای تفسیری نبوده  یهمه یدهد چنین نگرشی دربرگیرندهمی

ا رتفسیری محل استناد باشد؛ زی -ی اصولیاعنوان قاعدهتواند بهو نمی

نامیدن یک های متفاوت از مفهوم نص، چگونگی نصجدای از برداشت

مصداق در مقام اثبات نیز محل اختالف است. همچنان که باید میان 

اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص هم تفکیک 

هر حکمی دائرمدار علتی است که بر اساس »اصولیِ  یقایل شد. قاعده

ممنوعیت اجتهاد در  یمحدودیت کاربست گزاره« ده استآن وضع ش

شود؛ مانند عدم قطع دست سارق در سال برابر نص را موجب می

 .قحطی و تأخیر در اجرای حد سرقت در موارد دیگر

 
 

 .، اصولگراییاجتهاد، نص، تفسیر، صورتواژگان کلیدی: 

 

  
Abstract 

The argument based on the prohibition of ijtihād 

against naṣṣ emphasizes the existence of a prior, 

explicit, certain, definite, conclusive and meaning 
independent from the reader and interpreter. What 

is presented in the form of this proposition relies 

on the interpretive approach of the subject-
interpreter. This article research, which was 

conducted with a descriptive-analytical approach 

and reliance library sources, shows that such an 
attitude does not include all interpretive 

approaches and cannot be cited as a principle-

interpretive rule, because apart from the different 
impressions of the concept of naṣṣ, the way to call 

a referent (miṣdāq) in terms of proof is also a point 

of disagreement. Similarly, a distinction should be 

made between ijtihād against the appearance and 

ijtihād against the spirit and the intension of the 

text. The uṣūlī principle, “every ruling is based on 
a reason on which it was devised” limits the 

application of the prohibition of ijtihād against 

naṣṣ; e.g., not cutting off a thief’s hand in a year 
of famine and delaying the implementation of 

legal punishment of theft in other cases. 
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 طرح مسأله

های ن عددی از آنم خوانش را در قالبتوان آنسیی ک  م نیگرایییکی از رویکردهای تفسیییریم ن  

 گرایانم وگرایی روحگرایی ننشیییاگرام ن  گرا )ظاهرگراییِ تفسییییریمم ن  گرایی صیییور چون ن  

ان ظ و واژگگرام ظاهر الفابندی  رد. در خوانش صور گرایانم دسی مگرایی تحولنقصیدگرایانم و ن  

اده واژگانی از ن   ار -لغ ینورد تا ید بوده و تحول نعنایی آنها پذیرف م نشیییده و گاه نفهونی فرهن 

اج ماعی پیدایش ن   نورد توجم نبوده و بر آن اس   م -ها و شرایط تاریخیشیود و بس ر و زنینمنی

ایانم در قالب دو نگاه  شف نراد ن   را جدای از شرایط پیرانونی آن تفسیر نماید. در خوانش نقصدگر

 پردازد. خوانش ننشاگرایانممی ن  م بم  نکاش در نورد نعنای ن   نین   یا اس خراج ننظور آفریننده

ول ها در طدرپی  شیف آن نعنایی اس   م واعِِ ن   در اب دا قصد  رده اس . در خوانشی دیگرم واژه

را در ا نونی  در زنان حالم بم گذش م احالم دادک بلکم آن شوند و نباید فهم ن   رازنان دچار تحول نی

های نص اسیی   م بم روش -ها در نحوری  ن  ی اسییاسییی تمانی ای  خوانشتفسیییر  رد. هسیی م

ی اسییاسییی در تمانی ای  گوناگونم تفسیییرگر درپیِ  شییف نعنای آن اسیی . بم همی  جه م نسییالم

های نخ لفی برای نیل بم ای  نفهوم در پیوند اس  و روشو آثار ای  « نص»شناسی ها با نفهومخوانش

دم شوچیزی  م نص نانیده نیننظور نعرفی شیده و در همی  راس ام جدای از تعریفم تعیی  نصدا  آن

نظر اسی . یکی از نساللی  م در همی  ارتبا  نورد بحث قرار گرف م اس   م بم نحل بحث و اخ الف

توان قایل بم نعنای اول و دوم توان نص قلمداد  ردم آیا نیا ن نی را نی م چم واژه یفرض ثبو  و ای 

گونم  م پیداس م حکم فقهیم پایم در ن   ی نعنام همانشیناسی ی  ن   بود  جدای از نسالمدر نفهوم

ی هر حکم در ی  اصطالح یا های نفهونی دارد و بر ای  اسیا،م از آناا  م ریشمو واژگان و تر یب

 م آیا در برابر یا در  نار حکمی  م ی نفهونی اسی م اگر فرض را بر وعوح نعنایی بگیریمم ای گزاره

های توان اج هاد  ردم خود نوجب طرح ایدهدسیی  آنده اسیی م نیاز طریق ای  آشییکارگی نعنایی بم

فقهی شیده اسی . در همی  راس ام برخی بر نمنوعی  اج هاد در برابر نص چون ی  -نخ لف اصیولی

شیییودم با وجود ی نمنوعی  اج هاد در برابر نص نانیده نی نند. طرح آنچم قاعدهقیاعده اسییی ناد نی

سنای و نطلوبی  اج هاد در اخ الفی  م در تعریف نص وجود داردم خودم اخ الفاتی را در نورد انکان
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دنظر دارد بم دو برابر یا در  نار نص نوجب شییده اسیی . بم نظر طرفداران ای  قاعدهم آنچم ن   فقهی ن

یا  و -بخش صیری  و ییرصیری  تقسییم شده اس  و بیان از آن اس   م در اولی اج هاد جایز نیس 

توان بم  نکاش در نراد و در دونیم بر اسییا، رویکردهای نخ لف تفسیییریم نی -ح ی نمنوع اسیی 

دهد یا در قالب ی  یبودن در نعنای واژگانی خود را نشان ن م آیا نصپرداخ . در همی  ارتبا م ای 

تواند نحل تانل باشید. پرسیشی  م فراروی ای  برداش  وجود  ندم خود نیی نفهونی جلوه نیگزاره

دهیمم اثبا   رد  آیا نعنام در فرایند توانیم نعنایی را  م بم ن   نسیییب  نیدارد ای  اسییی  چگونم نی

  م  م آیا نز آن وجود دارد  همچنی م ای شود یا نس قل اخواننده و ن   ایااد نی -ارتباطی تفسییرگر

ر دهد از دیگ م نعنای خود را در ا نونی  نشییان نیای دارد یا ای شییدهنعنای پیشییینی و از قبل تعیی 

نوعیوعا  نحل بحث اس  و بحث از تراوش نفهوم و نعنای ن   در پیوند تفسیرگر و ن نی  م تفسیر 

ر در ای  حوزه اسیی . در همی  راسیی ا و در جه  تحلیل شییودم خود از دیگر نسییالل نهم اثرگذانی

سینای نیزان اس ناد و بررسی اطال  آنم در آیاز از آن ی نمنوعی  اج هاد در برابر نص و انکانگزاره

بودن اسی م نفاهیم و تعاریف نخ لف از نص بیان خواهد شد. سس،م از ی آن  م در نصجه   م پایم

اس م بم بررسی چگونگی تفسیر و  شف یا آفرینش نعنا پرداخ م شده آناا  م اج هادم  نشیی تفسیری 

و در نهای م جایگاه ای  گزاره در چهارچوب اصیولم قواعد و نعیارهای اساسی تفسیر بررسی خواهد 

 شد. 

 ی آشکارگیِ معنا و ناروشنی داللت شناسی نص؛ در میانه(مفهوم1

نعنای  یشناسی نص اس   م برپایمنصم نفهوم ی اساسی در بحث نمنوعی  اج هاد در برابرنسالم

آنم ای  قاعده یا گزاره نطرح شیده اس ک بم همی  جه م شناخ  چهارچوب نفهونی آنچم نص نانیده 

بودن ی   م نوعوع اساسی ای  بحث در خصوصی  نصشیودم از اهمی  برخوردار اسی ک چم ای نی

  گزاره نمنوع اس م نم اج هادم بلکم اج هاد در برابر گزاره اس  و نم نمنوعی  اج هادک آنچم از ننظر ای

ی ای  گزارهم عموم اج هاد پذیرف م شییده و بحث در نورد خصییو  آن نص اسیی  و در واقِم بر پایم

اسی . در ارتبا  با نفهوم نص بیان شیده اسی  نصم لفظی اس   م خودم  اشف نعناخی خودس اس  و 
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ای  م هیچ اح مالخدیگریس در نعنای نقصییود وجود نداشیی م مگونشییودم بمنرادخن کلمس از آن فهم نی

 ند و در  نار ای م عنصر ها تعریف نیواژهت بودن را در م ای  تعریفم نص01: 8102باشید.)الشانیم 

تفسییرگر را  م ر نورد توجم قرار داده و بر اسیا، خوانش  شیف نعنا اس وار اس . در تعریفی دیگر 

م ای  دیدگاهم نعنای نص را نم 80: 0281همان   اب و سن  اس .)الفضلیم بیان شده اس  نص شرعی 

 ار برده اس  و هم احکام را و هم دیگر نوعوعا  را شانل در نفهوم خا م بلکم در نعنای عام آن بم

های فو  بیان شده شود. از دیگر تعاریفی  م در ارتبا  با نفهوم نص و در همان چهارچوب تعریفنی

ی نعنا ای اسیی   م بدون هیچ اح مالیم خودم افادهان بم نوارد زیر اشییاره  رد: نصم واژهتواسیی  نی

م همچنی  بیان شییده اسیی  نصم لفظی اسیی   م در آن اح مال تاویل 615: 0201 ند.)اب  قدّانمم نی

اشیی م بودن را در قالب نعنای حقیقی واژه در نظر دم ای  تعریفم نص22-22تا: وجود ندارد.)یزالیم بی

خارج  بودگیرا از نصو بر ای  سییا  بیان گردیده اس   م تا ید بر تاویل در شناخ  نعنای نصم آن

ای نواردم نعنای ییرظاهریم نعنای حقیقی ی  واژه  م در پارهسیی   م دسیی  ند و ای  در حالینی

راس ای تعریف نص  در 0 ند.اس ک چرا م واژه در بس رها و درون ی  باف ار نعنای خود را آشکار نی

 ار رف م در قرآن و سیین  از حیث آشییکارگیِ دمل  نعنایی بم دو بیان شییده اسیی  الفاظ و واژگان بم

الدملةک  م در فهم ننظور آن یا انطبا  بر وقایِم بم چیزی دیگری خارج از اند: واع بخش تقسییم شده

طبیق بر وقایِم بم چیزی خارج از خود نیاز الدملةک  م برای فهم ننظور آن یا تخود نییاز نیدارد و نبهم

ای نمگوی یکسان از وعوح نبوده و بلکم نراتبی را دارا هس ندک بمالدملةم دارای درجمدارد. الفاظ واع 

 الدملة نیز دارای نراتب ن فاوتیتر هس ند. همچنی  واژگان نبهم م برخی از آنها از بعضیی دیگر واع 

لة الدماژگان از حیث وعوح نعنایی بم ظاهرم نصم نفسر و نحکم و الفاظ نبهمهس ند. از نگاه احناف و

شوند. ییر احنافم واژگان را از جه  وعوح نعنایی بم بم خفیم نشیکلم نامل و ن شیابم تقسییم نی

د اند.)صال م المالالدملة را بم نامل و ن شیابم تقسیم  ردهاند و واژگان نبهمظاهر و نص تقسییم  رده

فقهیم نعنای یکسان از نص ننظور نیس .  -م بر ای  اسا،م در نذاهب نخ لف اصولی020-021انیمالث

                                                           
شود و نعنای خود را آشکار نی. در تعریف دیگر آنده اس : نصم لفظی اس   م در قرآن و سن  آنده اس   م در جه  حکم اشیاء و اعمال بم آن اس ناد 0 

م نص بم نعنای لفظی اس   م خود لفظ  اشف از نعنای خود 28: 0211حزمم  ند. ناملم لفظی اس   م با  م  ی  واژه دیگر نیازنند تفسیر اس .)اب نی

 م116تا:  م اح مال نعنای دیگری وجود داش م باشد.)المازریم بیباشد بدون ای 
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ود. شظاهر لفظی اس   م بم نحض شنیدن آنم بدون تانلم نعنای آن شناخ م نی»در اصیول فقم حنفی 

 -یس ن م در خود لفظ نیز  -اینصم از ظاهر بیش ر وعوح نعنایی دارد و ای  وعوح با تکیم بر قرینم

 ای روش  وگونم ند. نفسیرم لفظی اسی   م نراد از آن بماسی   م نعنای نورد نظر گوینده را بیان نی

آشیکار اسی   م اح مال تاویل در آن وجود ندارد. نحکمم لفظی اس   م اح مال نسو و تبدیل در آن 

اقسام وعوح  م دق  در ای  نک م عروری اس   م بحث از056-051: 0202وجود ندارد.)السرخسیم 

های نفهونی  م اصییومم ی واژه اسیی  و نم تر یبنعنایی در ای  دیدگاه و ننابِ دیگر اصییولیم برپایم

ع  ند. در تعریف انوای نفهونی اسیی فاده نیی خود از ی  گزارهگوینده یا نویسیینده برای بیان اندیشییم

رم لفظی اس   م بم نحض خواندن الدملم در اصول فقم احناف همچنی  بیان شده اس  ظاهالفاظ واع 

شییود بدون آنکم نیاز باشیید بم ی  راهنمای خارج از یا شیینیدن آنم نعنای لغوی آن بم نه  ن بادر نی

اه  ند همرواژه تکیم  رد. نصم لفظی اس   م در چهارچوب سیا  خود بر نعنای نقصود خود دمل  نی

 ند م برای آن در نظر گرف م شده اس م دمل  نیبا اح مال تاویل آن. نفسر لفظی اس   م بر نعنایی  

و وعیوح آن بم حدی اسی   م اح مال تاویل در آن وجود ندارد ولی اح مال نسو آن در عهد رسال  

وجود دارد. نحکم لفظی اسیی   م بر نعنای نقصییود خود دمل  دارد و اح مال تاویل در آن نیسیی  و 

م در عی  حال باید در نظر داشیی  50-26: 0212نیم اح مال نسییو هم در زنان رسییال  ندارد.)الدری

نعنای لغوی و اصیولی اصیطالح نص ن فاو  اسی . در ارتبا  با نفهوم نصم سم برداش  نورد اشاره 

یچ ای  م اح مال هگونم م بر نعنای خود بم صیور  قطعی دمل  داش م باشد بمای »قرار گرف م اسی ک

ای اس   م بر نعنای خود بم صور  اد. گف م شده اس  نص واژهنعنای دیگری نداش م باشدم همانند اعد

های جمِ در الفاظ عام  م قطعی دمل  داردم اگرچم اح مال نعنای دیگری هم داده شودم همانند صیغم

طور قطِ دمل  دارد و اح مال اسییی غرا  در آن هم وجود دارد. همچنی  گف م بر  م ری  نیزان جمِ بم

یم قراف«) م بر نعنایی دمل  دارد و ای  برداش  در نیان فقهام بیش ر اس .شیده اسی  نص آن اسی  

شییودک انا م در برداشیی  اخیرم هر ن نی  م بر نعنایی دمل  داشیی م باشییندم نص خوانده نی15: 0282

شییناخ ی و شییودم در خوانش هر نفسییر و بر اسییا، نبانی هسیی ینعنایی  م از آن برداشیی  نی
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را بم ن   ی او ن فاو  و اصوم هر ن نی دارای نعنایی اس ک نعنایی  م یکی آنشناخ ی و تفسیرنعرف 

نفهوم   ردنی ن   و آن یکی بم نفسر ن  . در راس ای نضیقرا بم آفرینندهدهد و دیگری آننسب  نی

ای اس   م در نعنای خود صری  اس ک نصم بیان شیده اسی  نص در اصیطالح فقها و اصولیی م واژه

ی نعنای خود صییری  اس م بم ای  نعنا  م نص در افادهزم بخش ناب هر چیزی اسی  و ای صیری  نی

: 0201رود )الطوفیم اسیی   م در دمل  بر آن خالص اسیی  و اح مال دمل  نعنایی دیگر در آن نمی

مک انا صیراح ِ نعناییم انری نطلقم ح می و قطعی نیسی  و عالوه بر آنم در طول زنانم ان ساب 662

توان تواند ن غیر باشد. در همی  ارتبا  نینعنا بم ی  ن  م نسب  بم ی  شخص و نفسر خا  نیی  

بودنم حال ی ان زاعی داشی م و یا ن کی بر نواردی نشخص بوده شیده از نصگف  عموم تعاریف نطرح

  یابند. از دس اندم بر تعریفی  م بر تمانی نوارد شمول داش م باشدم دام از تعاریف ن وانس ماس  و هیچ

جملم بیان شیییده اسییی  لفظ از نظر نعناییم یا نعنایی ن عی  دارد  م اح مال ییر آن نعنا در آن وجود 

 م لفظ نردد نیان دو نعنا یا بیشیی ر اسیی   م شییود یا ای ندارد  م در ای  حال  نبی  و نص نانیده نی

. اگر نعنا در یکی از اح مام ِ ترجیحی برای یی  نعنیا بر دیگری وجود نیدارد  م نامل خواهد بود

م در 11تا: شود.)یزالیم بیگونم نباشدم ظاهر نانیده نینعنایی ظهور داش م باشد و در دیگر اح مال ای 

های را در قالب گزارهجویی  نیم یا آنبودن را در واژگان پی یم نیا نفهوم نص نیار ای  تعیاریفم ای 

ای تواند برص اثرگیذار خواهد بودک چرا م واژه بم تنهایی نمینفهونی جسییی او  نیمم خود در تعریف ن

بر ای   شود.ی نفهونی بیان نی ار گرف م شیود و بلکم هر نقصودی از طریق ی  گزارهان قال نفاهیم بم

م  اربردن آنها نورد توج نیم باید نیان واژگان و نعنایی  م در بمبودن صحب  نیاسیا،م وق ی از نص

ها بیان شده اس  و پیوند نیان آنها و واژگان و ارتبا  نعنایی و شرایط و بس ری  م گزاره بوده و زنینم

بم بعدم  051: از 0151 ند)رشید رعام گونم  م رشیید رعیا بیان نیآفرینند توجم داشی . همان م نی

وجود  در قرآن  ریم 0ی نفهونی و نصداقی آیا  نحکما  و ن شابها بحث و اخ الف در نورد داننم

دهد و در همی  ارتبا  بیان دارد و هر نفسییر و اندیشییمندیم برای آن نعیارها و نصییادیقی را ارالم نی

                                                           
شود  م دارای افراد یا نصادیق ن عدد یا اجزایی بوده  م برخی از آنها شبیم بعضی دیگر هاس اطال  نیلغوی بر خواژه یا تر یبی از واژه . ن شابمم از ننظری0 

 م051: 0151شود. در قرآن  ریمم خآیا س نحکم و ن شابم وجود دارد.)رشید رعام شودم اطال  نیبوده و بر هرآنچم نوجب ال با، نی
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تمانی نصو  قرآن و سن  خ م نراد تمام آیا  و احادیث اس س دارای ویژگی قطعی  خدر »شده اس : 

یاری لی در بسنعنا و در دمل س نیسی ک درسی  اس   م نصو    اب و سن  قطعی الثبو  هس ندم و

الدملة هس ند. نصو  سن  نیز در صور  ن واتر بودنم قطعی الثبو  هس ندک نواردم ای  نصیو  ظنی

شود. بر همی  اسا،م نصو  زیادی در دمل  خود در و ن واتر ای  نصیو م تعداد  می را شانل نی

الدملة تواند ظنیو نیالثبو  اس  نرزهای ظنی بودن هسی ند و هرآنچم از سن   م ن واتر نیس م ظنی

م باتوجم بم آنچم بیان شدم نفهوم نص در تعریف اصولیان ییر احناف با 21: 0201)صال م « هم باشید.

بودن آنان ن فاو  اسی  و از دیگر سوم در نیان اصولیان دارای دمل  نعنایی یکسانی نیس . اگر نص

 نیم  م نعنایی قطعی را افاده  رده و اح مال ای را نص قلمداد را در قیالیب واژه تعریف  نیم و آن واژه

ی هاصور م واژه بدون  اربرد در جملم و گزارهتاویل و نعنایی دیگر از آن وجود نداش م باشدم در ای 

بودن اصوم در ی  تر یب نفهونی نعنا  م نصنفهونیم دمل  بر نعنایی خا  نخواهد داش ک چم ای 

بودن ی  تر یب در عالم نظر نشیییخص و ح ی نورد پذیرش ای نصبودن و نعیارهیابد و اگر نصنی

همگان باشدم در نصدا  نص و اینکم  دام تر یب نفهونیم نصداقی از آن اس م نوعوعم نحل اخ الف 

ها و پیشانفهونی آن اس . بر ای  اسی  و پذیرش آنم ننو  و نب نی بر شرایط شکلیم فرایندها و رویم

بودن اسیی م جدای از تعریفم در نصییدا م خود نحل زاره  م نصی اسییاسییی ای  گاسییا،م هسیی م

ر دام خواندن هی نصنظر اس  و اگر نشکل نربو  بم تعریف نص را نیز نادیده انگاش م نسالماخ الف

ای روبرو باشد. بر ای  اسا،م های نظری و عملی عمدهتواند با چالشاز آنچم ادعا شود نص اس م نی

ای اسیی   م نعنایی نعی  و نشییخص نزد فرد دارد و از را تعریف  نیمم گزاره اگر از ننظری فردی نص

ای اس   م همگان برداش ی واحد یا نزدی  بم هم از آن دارند و ای  انرم فردیم نصم گزارهننظری نیان

تواند تنهام در فرایند ی  گف گو و آشییکارگی نعنا برای آنانی اسیی   م در ای  فرایند حضییور دارند نی

بودگیم خصوصی  ی  ن   در آشکارگی نعنام برای نخاطب عنا داشی م باشد و بم عبارتی دیگرم نصن

 ن   اس .   
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 (متن و تفسیرگر؛ آفرینش مفهوم یا کشف و استخراج معنا 8

ارد. تفسیرگر تا ید د -ی نمنوعی  اج هاد در برابر نصم بر وجود نعنایی نسی قل از خوانندهگزاره

برای بررسی ای  نبنای اس دملی بم بررسی ای  نوعوع پرداخ م خواهد شد  م نعنای بم همی  ننظور و 

 م در پیوند خواننده و ن   اسییی   م نعنا تراوش و ن  م آیا بدون وجود تفسیییرگرم وجود دارد یا ای 

ز ا م اسی ناد بم ای  گزاره در صورتی خواهد بود  م آشکارگی نعنام نس قل تبلور خواهد یاف ک چم ای 

 نفسر باشد. 

 ( فرایند تفسیر و آفرینش معنا 2-1

تفسیر قانون یا هر ن   یا عمل یا  نش یا دیگر نوعوعا م فرایندی اس   م در قالب دو رویکرد 

 -ری تفسیری نفسرا شیوهتوان آن شف نعانی یا آفرینش نفاهیم نورد توجم اس . در رویکردی  م نی

اسیی خراج نعنی آن برای تعیی  »قانون یا ی  ن   عبار  اسیی  از سییوژه یا ن   نام نهادم تفسیییر ی  

م در ای  رویکردم ن   نعنایی نسی قل از تفسیرگر 012: 0111)اسی فانی و دیگرانم « قلمرو اِعمال آن.

را اسی خراج  رد و ای  نعنا را الب م باید بم ن   یا نویسنده یا گوینده نسب  دادک انا باید دارد  م باید آن

 جس اوی نعنای قاعده اس م نم فقط»صیرفا شناخ  نعنا و نفهوم ی  ن   نیس ک بلکم  فسییرگف  ت

ی بُرد قاعده را بم آن نعنایی  م اح مام ناآشیییکار اسییی  و در قاعده وجود داردم بلکم نعنایی  م همم

 ک گر اسش ند. بنابرای م هر تفسییری آفریندهد و در نیان نعانی نمک  دیگرم قاعده را عادمنم نینی

م در ای  حال م نفسیر بر اسیا، روح و نقصد آن 12: 0111)نَنیانم « افزاید.یعنی چیزی بم قاعده نی

درون  را درگزیند و آنرا سازگار با نبانی و اصول نماید برنیتواند تفسیر از آنقاعدهم نعنایی را  م نی

ی از تفسیر را نوجب شود. اگرچم در دهد تا ساخ ارنندی درونیِ نوعوعای یکسارچم قرار نیسیانانم

 ردم  را  شفشوند  م باید آنگرا و یا ح ی قصیدگرام واژگان حانل نعنایی دانس م نیی  رویکرد ن  

را  ها و نعناهای ی  ن  داده نیس م بلکم تصمیمی اس   م دمل تفسییرم توصییف نعنای ازپیش»انا 

پژوهانم ای  نیس   م نعنای ازپیش نوجود واه دانشسیازد.  ار تفسییر نندگان )خواه دادرسانم خنی

نا را تنها نعاسیی . تفسیییر نندگان نم ها را فقط توصیییف  نندم  ار آنان سییاخ   چنی  نعناهایینقرره

شده درون اج ماع شیده در  اربرد زبان و سییاخ مهای گنااندهرا با توجم بم دمل سیازندم بلکم آننی
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سیانم تفسییرم نوعی آفرینشیگری نعنایی اس  و م بدی 85-82)اَویال: « ند. ننیز نی زبانیم بازسیازی

دهد و در روشینی یا یموض و ابهام و اجمال و ایهامم نوعوعی اس   م بعد از تفسیر خود را نشان نی

شود ن   تا چم نیزان نعنا و نفهوم نحصلم نعی  و امنهانی اسی   م نشیخص نیوگوی بی ی  گف 

هیچ ن نی بدون خوانندگانش وجود نخواهد داشیی . نا صرفا »  هم بدان عل  اسی   م این یق  داردک 

: 0211م )برند«  نیمم نوعییوع اصییلی ن نند.ها و تغییراتی  م تاربم نیخوانیمم بلکم برداشیی را نمیآن

آن  یمان ازنانیمم چیزی نیس م جز بازتفسیر و سناش تفسیر یا تفسیرهای اولیمم آنچم نا تفسیر نی88

 نیم. در واقِم انگار نا در برخورد را ارالم نین   و در هر قرال یم نم خود آن ن  م  م تفسیییرنان از آن

را گزینیم و آنها را برنییمیان با ی  ن  م نیان تفسییییرهای نخ لفی  م از آن داریمم یکی از آناولییم

 م بعضیییی تفاسییییر از برخی دیگرم ای نانیمک چم تر نیتر ییا نوجمتر ییا نعقولبیاورپیذیرترم عقالنی

تواند نحل اس ناد در ترند یا برخی درسی  هسی ند و برخی نادرسی  و در ای  نیانم آنچم نیدرسی 

 شییناخ ی وهای تفسیییری و پیروی از اصییول زباننظریمتوجیم ی  تفسیییر باشیید همراهی آن با  الن

ن ارزشمندی لفظ در همراهی لفظ با آ»م داش  های نعنایابی اس . در تفسیر باید بم ای  نک م توجشیوه

م ای  نوعوع نیز بر ای  پایم ن کی اس  25تا: )الارجانیم بی« نعنایی اسی   م باید بازگوی آن باشد.

م و ناتی  ندارد و 68: 0281)الشاطبیم « هاس نقصود نبودهظاهر خالفاظ و واژگانس در خطاب خگزاره» م 

یر از نعنای اِفرادی واژگان باشیییدم نعنای افرادی نورد توجم نخواهد اگر نفهوم تر یبی یی  گزاره ی»

بود. بیاید فهم نعنای خطاب را نورد توجم قرار دادک چرا م نعنای خطابم هدف و نراد بوده و خطاب 

م بر ای  اسییا، هر واژه در ی  تر یب نفهونیم 860: 0281)الشییاطبیم « شییود.اب دا بر آن اب نا نی

ای آن  م نعنهای آن گزاره اس   م  موش  ندارد و بلکم در نسب  آن با دیگر بخشنس قیما نعنایی ر

 شود. برای خواننده یا شنونده روش  نی

ها و زنینمگیرد و بسییی رها و الذ ر تفسییییر هر ن   در خو صیییور  نمیبیاتوجم بم نطالب فو 

دن ن ناهی بو»بیان شده اس  شیوند. در همی  راس ا های نفسیر در تفسییر او نرثر واقِ نیفرضپیش

اربرد دنبال  شود. نعنا بمصور  تدریای خلق نیباز اس  و بمنعنا د  رینی اسی   م نعنا همیشیم ب 
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واند ت م نمی ردن آن وجود داشیی م باشیید و یا ای تواند پیش از  اربرد و برای هدای آیدم پ، نمینی

ای  نهم نیز  م15: 0112)بلور در حیدریم  «عمل  ند.ی واقعی ی نسیی قل برای نقایسییم  اربرد ننزلمبم

م رودک چشودم از لزوم اس دمل برای ان ساب ی  نعنا سخ  نیبدان عل   م هرجا از تفسییر بحث نی

تفسیر از ی  ن   در پرتو  م01: 0122تبارم )جعفری.« آناا  م نعنی هسی م تفسییر هم هس » م ای 

. در همی  ارتبا  بیان شده اس : وعِ الفاظ نیازی اج ماعی برای های بنیادی  آن اس فلسفم و ارزش

فهمیدن و فهماندن اسی . نسییمیا  نادی ناگزیر از تغییر و تبدل بر اسیا، نیازهای ناشییی از تحول و 

تکانل اسی . نراد در تسمیمم یای  ی  شیء اس  و نم شکل و صور  آن. باید توجم  رد  م نعیارم 

 م لفظ بر صورتی واحد جمود داش م باشدک الب م لفظ در هدف اس  و نم ای  اش مال نصدا  بر یای  و

نا  خود دارای جمود نیس م بلکم عاد  و ان، خبم ی  نعنا و  اربرد آنسم نا را از ای  تحول خنعناییس 

 ایابند و در حقیق  خای  آیا  و نعانی آنهگونم  م برخی بر ظواهر آیا  قرآن جمود نی ند. آنننِ نی

نیسی ند  م دارای جمود باشندس بلکم جمود در عادا  و ان، در تشخیص نصادیق اس   م خود دارای 

جمود شییده اسیی . تکیم و اع ماد بر ان، و عاد  در فهم نعانی آیا م باعث تشییویش در نقاصیید آن 

   نعنایی  م نم ای 00-01تا:  ند. )الطباطباییم بیشیییود و فراینید فهم نعیانی را دچار اخ الل نینی

ب دهد نوج م در فرایند فهم اس   م تفسیر خود را نشان نیی نفسر دارد یا ای دادهنسی قل و ازپیش

ای ابژه در باب تاویل افسانم -نوعوع/سوژه -طرح ای  نوعیوع شده اس   م بیان شود الگوی فاعل

ساخ م     م در تفکر انعکاسیی فهم گرف م نشدهم بلکم الگویی اسگرایانم اسی . ای  الگو از تاربمواقِ

ناسایی عنوان فاعل ششده و سس، در پش  نوقعی  تاویلی قرار گرف م اس . چنی  نیس   م چیزی بم

م نوعِ وجود داش م باشد. فهعنوان فهم بینوعیِ وجود داش م باشد و لذا چنی  نیس   م چیزی بمبی

 م 825-826: 0128گیرد. )پالمرم قرار نی ی نفروعی در تاریوهمواره دارای نوعِ اس ک فهم در نقطم

 مندی متن و اکنونیت شناخت (تاریخمندی فهم و نازمان2-2

 م گذارندک ح ی آنانیفهم انسیییان از پیرانون خودم نحیدود اسییی  و عوانل ن عددی بر آن اثر نی

. آنچم پیداس   نندم ای  ایدهم ناظر بر ی  نسیالم اسی   م در پیرانون وجود داردای نو نطرح نیایده

شییود. در واقِ دهد و چون همراه با تاربم اسیی م پیوسیی م دگرگون نیفهم در زنان و ا نونی  رخ نی
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نندی ن  م نورد توجم اس . در نندی فهم و نم تاریونند نیس ند و تاریونند و نانکانهای نا نازنانفهم

ی باشد و تواند نطلق و قطعنعنا بم آن نمی م تفسیر ی  ن   و ان ساب همی  راس ا هگل با تا ید بر ای 

بلکم اصیل بر عدم قطعی  نعناسی م بیان از آن دارد هم تعریفی  م قانونگذار از ی  نوعوع اج ماعی 

ی در قانون ندنیم همم» م دارد و هم برداشیی ی  م قاعییی از ن   قانون داردم نسییبی اسیی ک چم ای 

ای  نوعوع نیز بدان عل   م خود قانونگذار در  م82: 0112)بم نقل از هگلم « ها تقریبی اس .تعریف

قالب ی  تفسیر از وععی  اج ماعی بم وعِ قانون پرداخ م اس  و برداش ی  م او از واقعی ی  م وجود 

قانون را عیروری سیاخ م اسی م نسبی اس  و در  نار ای م تفسیر قاعیان و دیگر  نشگران حقوقیم 

ن در ی اسیی   م از قانونم نبانی و اصییول حقوقی و ها و آزنینمها و پیشفرضانری نحدود بم پیش

 ی تفسیر ن ون  م برخی ازتلقی  السیی  و سن ی درباره»هدف آن قانون دارند. برخالف ای  دیدگاهم 

شد تا سرحدّ  و نندم بر آن اس   م نفسر در فرایند خواندن و قرال  ن   نیآن بم دیدگاه  سی تعبیر نی

و اولیم ن  م  م قصد و نراد نرلف و صاحب اثر اس  را بازتولید  ندک بم بیان دیگرم انکانم نعنای اصلی 

م 81: 0211)واعظیم « نفسیر و خواننده سعی دارد ی   سی دقیق از نعنای نوردنظر نرلف عرعم  ند.

ویژه از آن جه   م قانون نحصیییول قصیییدی  جمعی دهیمم بمنعنیایی را  یم نا بم قانون نسیییب  نی

ران اسی  و ای  قانونگذاران در هر دوره ن فاو  هسی ند و از طرف دیگرم ح ی نسب  بم ی  قانونگذا

قانونگذار واحد و ثاب م باز باید اعالم  ند  م چم چیزی را قصد  رده بوده اس م خود برداش ی تفسیری 

نه    ر درداردم همانی بوده اسیی   م پیشیی م ب وان گف  آنچم قانونگذار ا نون بیان نیاسیی  و نم ای 

م گونآورد. هماننیداشی م اس . بر ای  اسا،م قانونگذار واحد در ا نونم بم بازتعریف قصد خود روی 

های نفهونی را ننظور واژگان و گزاره م پیداسیی  قانونگذار در وعییِ قانون هدفی داشیی م و بم همی  

ر ها تا چم نیزان توانس م اس م بیانگ م آن واژگان و گزاره ار گرف م اس ک ای برای بیان نقصود خود بم

 ند و نم خود قانونگذار. بم همی  جه م اب دا باید ننظور او باشدم انری اس   م نخاطب ن   تعیی  نی

نقصیود قانونگذار دانسی م شیود و سیس،م تحلیل شیود  م ن  م چقدر توانس م اس  گویای آن نعنا و 

 ند. بم یم دونی را هم با نشکل در اثبا  روبرو نینقصیود باشد. انری  م بم عل  عدم وعوح در اول
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ی  م قصیید قانونگذار در ای  نقرره ای  بوده اسیی م نم در نرحلمهمی  جه  باید دید آیا بحث از ای 

ویژه پذیر اس   بر ای  اسا،م باید ن   را در ا نونی  آن فهم  ردک بمثبو م  م در نرحلم اثبا م انکان

های پیچیده تفسیری هم نبود و در عی  حال بودم نیازی بم بحثگذار روشی  نیآنکم اگر نقصیود قانون

باید ای  نک م را نورد تا ید قرار داد  م انکان و اح مال وجود تفسیرهای ن عددِ ن فاو  از ی  ن  م بم 

 های ن فاو ای  اف راء رایج  م طرفداران انکان قرال »ی آنها نیسییی  و بودن همیمنعنیای پیذیرف نی

ها صحی  اس   انال دور از واقعی  اس . ی قرال گویند هر ، هرگونم خواس  قرال   ند و هممنی

اعالم  شود و باطلگونم قرال   م از اسی دمل  افی برای قبول شدن برخوردار نشود  نار گذاش م نیآن

رای  ار شود و بنابتواند از اسی دمل  افی برای قبول شدن برخوردگرددم ولی بیش از ی  قرال  نینی

داران توانند طرفهای نقبول نیتواند درس  )قابل قبولم باشد و هر دام از قرال بیش از ی  قرال  نی

 م80: 0121)نا هد شبس ریم « خود را داش م باشد.

 گرایانه از تفسیر(ممنوعیت اجتهاد در برابر نص و برداشتی صورت3

نند باشد و بم همی  جه م نند و نکانتواند زنانم نیدی م انری فراتاریخی اسی م ولی فهم از آن

ی های انسان در گس رهرا فراتر از نحدودی ای فقهی یا اصیولی وعیِ شیده باشیدم نباید آناگر قاعده

ی زنان و نکان قرار داد. در همی  ارتبا  بیان شیده اس  از حقایق نسلم تاریخی ای  اس   م اندیشم

ینی خو نم خود دی  یا شیریع سم همانا نحصییول طبیعی شرایط تاریخی و ی دبشیری از جملم اندیشیم

ی خویش اسیی . تفکر دینی از قوانی  عمونی حا م بر حر   فکر بشییری جدا حقایق اج ماعی زنانم

م بر ای  851: 0121های آن اس  را ندارد. )زیدم نیسی ک زیرا قداسی  و نطلق بودن دی   م از نرلفم

م آیدم باید در نظر داش   ودن نمنوعی  اج هاد در برابر نص صحب  بم نیان نیباسا، وق ی از قاعده

ی رویکردهای تفسیری ی بشری اس  و از دیگر سوم جانِ هممسیو نحصول اندیشمای  قاعدهم از ی 

ی نبالغم»نیس م همچنی م نح وای قاعده از جه  دمل  نعنای اصطالح نصم با اخ الف روبرو اس  و 

)الشییانیم « شییود.ی م اج هاد نِ النصم باعث وارونگی اج هاد و تعطیل و الغای آن نیقاعدهدر تعمیم 

های اساسی  م در اس ناد بم ای  ها و  اسی یم در همی  راسی ا و در جه  تبیی  نحدودی 11: 8102

 قاعده وجود داردم بم بررسی جایگاه آن در تفسیر پرداخ م خواهد شد. 
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 شناسی احکام و اجرای صرف ی تعلیل و علت( بحث از حکم در میانه3-1

شیناسیی احکام در قالب دو رویکرد توصیفی و تاویزی نورد بررسی قرار گرف م اس ک در حال  عل 

توصیفیم صرفا بیان از آن شده اس   م هر حکمی عل ی دارد و در برداش ی تاویزی از آنم بم بررسی 

اسیی وار  سیییر و اجرای آن نیز پرداخ م شییده اسیی ک هر دو خوانش بر ای  قاعدهآثار عل  حکم بر تف

قرآن  ریم و سیین  »اند  م هر حکمی دالرندار عل ی اسیی   م نبنا و سییبب وعییِ آن اسیی . گشیی م

)اب  قیمم « ها و نصال  نندرج در احکام اس رسیول) م سیرشیار از توجم بم عل  احکام و حکم 

تفسییری نقاصید شریع  قابل توجیم اس . اهمی   -ی اصیولیدر پرتو نظریم م ای  نهم نیز101تا: بی

شود و اندیشمندان ن عددی چم پیش و چم پ، از اوم در ی نقاصید  م با نام شیاطبی شناخ م نینظریم

با نگاهی جدید بم اصولم نا را از زندان »اند در آن اس   م او های ای  نظریم سیهیم بودهگسی رش افق

را بم دنیای نقاصد و نصلح  ارتبا  دهد نص خچون انری صیرفاس واژگانی آزاد ساخ  تا آن خنگاه بمس

م در واقِم 651: 8111)الاابریم « تری قرار گیرد.ی گسیی ردهو درپی آنم فراروی عقل و اج هادم پهنم

م بر 21: 8111)الشرفیم « انکان فرارف   از فهم ظاهری نص اس .»ی اساسی در تئوری نقاصد نسالم

ای  اسیییا،م هر واژه نب نی بر نبیانی یی  ن   و در چهیارچوب روح و اهداف آن و در ی  تر یب 

یِ در ن   باید تفسیییر شییود. از نگاهی نقاصییدیم نعنای ن  م در درون ن   نفهونی و در قالب واژه

روح و  ای در طول م در ای  حال م ن  م واجد هس یگرددک چم ای شناسی نیشود و عل جس او نی

توان گف  بیشیی ر بر نعنا و حکم  و عل م نی 0نقاصیید حا م بر  ل آن اسیی . در نورد دمل  نص

ویژه در دمل  بر نعنا و احکام خودم ظنی هس ند. اگر برخی از نصو  در دمل  تشریعی بم»نصو  

ی م اج هاد بر نعنا قطعی هسی ندم در دمل  عموم آن بر تمانی افراد در شیمول آن ظنی هس ند. قاعده

 م در صورتی اس   م در دمل  بر نعنا و حکم  و عل  آن نِ النص الخا   م در برابر نص عام اس

                                                           
عنا  م نبحث از نص بودنم در نعناس  و نم در لفظک آنچم  م اع بار دارد نعنا و حکم  نوجود در آن بر اسا، شرایط نیل اس : ای جم داش  . باید تو 0

عبث  را انرینای  م آگونم م ابطال لفظ و تغییر و تخصیییص آن نباید نوجب ابطال  لی لفظ باشیید بمو حکم  بر اسییا، دلیلی نقبول نع بر باشیید و ای 

مک چرا م اصل در 820: 8110 م بم هر صور  آن را اجرا  رد )ابونرن،م م و اصیل در نص تحقیق اراده شیارع اس  نم ای 811: 8110نماید.)ابونرن،م 

 ی شارع اس  و شارع از هر نصم نقصودی را ننظور داش م اس .نصم نعناس  و نعنا نیز بر اسا، اراده
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خطاب شارع بر »م ای  نوعیوع نیز نب نی بر ای  انر اسی   م 826: 8110)ابونرن،م « قطعی باشید.

حسب اوعاع و احوال نوجود در ی  شخص یا وجود ی  نوقعی  بوده اس  و چنانچم ای  شرایط و 

ربردن ای  خطاب در ییر نورد آن شییرایطم نانون نخواهد  ااوعییاع و احوال وجود نداشیی م باشییدم بم

م ای  نهم نیز بر ای  ایده اس وار اس   م هر نصی درون ی  زنان 818-811: 8118)الشیاطبیم « بود.

 ند نی اقدام بم تفسیر ن   - م خود فرازنانی و فرانکانی نیس  -گیرد و تفسییرگر نیزو نکان قرار نی

نند از خود را نوجب نندیم فهمی زنانصوصیا  ن   اس   م در عی  نازنانو بر ای  اسا،م ای  از خ

ی نزول آیا  در شیود. توجم بم تفاو  شیرایط زنانی و نکانی و چگونگی انطبا  قواعدم در شیوهنی

تفاو  آیا  نکی و ندنی نیز از ای  ننظر تفسیر شده اس  »عصیر رسال  نیز نورد توجم بوده اس  و 

ی تاریخی و ی سییییاسیییی نعی م در نحدودهدنیم برای نظم بخشییییدن بم ی  جانعم یم در نرحلم ن

 «جغرافیایی نشیخصم نیاز بم ننطبق سیاخ   آن اصیول و نسیالل  لی بر شرایط خارجی بوده اس .

 -ی نحکما  و ن شابها بندی قرآنی از آیا  بم دو دسی مم در همی  ارتبا  تقسییم51: 0120)نعیمم 

ی احکام شرعی بم دو دس م»از ای  جه  تفسیر شده اس   م   -ما  و ن شابها فارغ از نصدا  نحک

احکام اصییلی یا فراتاریخی )حنحکما م و احکام فرعی یا اشیی قاقی یا تاریخی)ح ن شییابها م قابل 

هام هام نکانی زنانای اسیی   م در همماند. احکام اصییلی دی م همان احکام نطلق و جاودانمتقسیییم

ال قابل اجراسی ک انا احکام فرعی در حقیق  از رهگذر تطبیق احکام اصلی بر اوعاعم اوعیاع و احو

شناسی احکام م در راس ای توجم بم عل 266: 0118آیند. )فناییم دس  نیاحوال و شرایط تاریخی بم

ی  صور   السو انکان بحث از تغییر و تحول در برخی از آنهام توجم بم تمایز نیان سیین  و سیره بم

نورد نظر بوده و در همی  راس ا بحث از الزانی بودن تبعی  از سن  و تقریری بودن آن و الگوگیری از 

سیییره نحل تا ید بوده اسیی  و ای  خود بر نبنای تفکیکی اسیی   م نیان انر ثاب  و انر ن غیر هم در 

 م پیانبر) م اناام ه. م باید نیان  ارهایی  522ناهی  و هم روش وجود دارد. از نگاه قرافی )ن وفی 

عنوان قضاو  اناام داده و نیان آنچم در قالب ف وا بوده و بی  آنچم اند تمایز قایل شدک بی  آنچم بمداده

 رد از عنوان نثالم ارسییال لشییکر برای ق الم چگونگی هزینمدر چهارچوب نقش انام بوده اسیی . بم

های خلیفم و انام اعظم اس . ان از جملم نقشالمالم قضیاو   ردنم تقسییم ینالم و نعاهده با ننیبی 
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اند را چون نوعوع ی آنچم ایشان اناام دادهتوان هممم بر ای  اسیا،م نمی161-161: 0112)القرافیم 

هایی  م نقشی ییر از نقام رسال  را تعریف  ردک در حال  - م انری ثاب  و فراتاریخی اس  -رسال 

غییر و تحول احکام ناظر بر آن حال  شیییدک چرا م انری فراتاریخی و توان قالل بم تانیدم نیایفیا  رده

ی حضیر  رسول) م نورد توجم قرار فرانکانی نبوده اسی  و همی  بخش اسی   م در قالب سییره

 شناخ ی دارد. گرف م و با سن  ایشانم تمایز  ار ردی و عل 

 های وضع احکام و نقش آنها در اجرای آن( بسترها و زمینه3-2

ث از اسباب نزول آیا  قرآن  ریم و تمایز اسباب از عل  و حکم  و آثار ای  نسالم بر اجرای بح

ی اساسی ای اس   م در نیان نفسران نورد توجم بوده اس . هس منصو م ازجملم نوعوعا  دیرینم

  ای  نوعیوع نیز انکان اثرگذاری بسی رها و شرایط نزول بر اجرای حکم اس . ای  انر سبب طرح ای

نوعیوع شیده اسی  چنانچم سببی  م نوجب نزول حکم شده اس  نوجود نباشدم آیا حکم را در هر 

 اند یا سبب آن وشیرایطی باید اجرا  رد و آیا شرایطی  م در آن حکم وعِ شده اس م عل  حکم بوده

 ر م صییرفا بسیی ری برای اعالم حکم هسیی ند  بر ای  اسییا،م پذیرش هر رویکردیم آثاری را دیا ای 

چگونگی پیوند نیان احکام و اوعیاع و احوال پیرانونی آن خواهد داشی . در همی  ارتبا  بیان شده 

 -گونم  م فطر  انسانی بر ای  انر دمل  داردهمان -نصوصی  م با ن غیرا  دنیوی نرتبط اس »اس  

  م عبار  ناتی  نداشی م و بلکم آنچم در ای  نصو  نورد توجم اس  عللم یایا  و نقاصد آن اس 

صور  وجودی و هم عدنیم اسی  تحقق نقاصید بندگانک احکام نسی نبط از ای  دس م نصو  هم بم

نیاز ن ون دینی بم »م بر ای  اسییا، 818)الشییقوریم « اسیی . -نصییلح  -دالرندار عل  یایی آن

گیرد  م دی  نظروفی اس  قدسی و آسمانی  م در فرض سیرچشیمم نیی فرهنگی از ای  پیشترجمم

شیییود و لذام تقد،م جاودانگی و ابدی  نظروف را نباید بم ظرف آن رفی عرفی و زنینی ریخ یم نیظ

سیرای  داد. ای  ظرف چیزی نیس  نگر فرهن م آداب و رسومم عقالنی  و اخال  نخاطبان نخس ی  

فرض ترجمم فرهنگی ن ون دینی ای  اسییی   م ای  ن ون همواره احکام دی  وحی. بم بیان دیگرم پیش

شده بر  نند و بخشیی از آنچم در ای  ن ون آنده احکام تاریخی و تطبیقنطلق و فراتاریخی را بیان نمی

دنیای  ه  اسی  و نخاطب نخسی ی  ای  احکام نیز انسان تاریخی اس  نم انسان فراتاریخی. بنابرای م 



 44/  0410 پاییز و زمستان -دومشماره  -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

   داد. بلکم سا نانتوان بم جهان ندرن سرایای  احکام را با حفظ قیود شیرایط و خصوصیا  آنها نمی

در  ی نخس ی  گانی تلقی  نند  مجهان ندرن باید بم ای  احکام بم چشم الگو بنگرند و آنها را بم نثابم

عنوان ی عادل و انسیانی نمک  بود برداش م شود بنگرندم نم بمآن برهم از تاریو برای تحقق ی  جانعم

ی  نهم نیز بدان عل  اس   م بیان شده اس  م ا268-260: 0118)فناییم « آخری  گام در ای  نسییر.

های سیانان یاف م نیسی م بلکم شریع  و نیز قانونم شیریع  فقط یکسیری واژگان یا جمال  و گزاره

 م بیانگر نقصود از تشریِم دمم  و نفاهیمی هسی ند  م بیانگر قصد شارع در هر نص اس ک همچنان

م ای  نوعوع نوجب تا ید بر 28: 0212)الدرینیم شود. چیزی اسی   م حکم  تشیریِ نانیده نیآن

 ها و بسیی رها پیوند دهد وتواند ن   را بم پیرانون آن و عل ای  نک م خواهد شیید  م تفسیییر لفظی نمی

های قرآنی بر اسیییا، نعانی تفسییییر واژه»را بم نوعیییوعی ناردِ از واقعی  تبدیل خواهد  رد و آن

: 0151)رشید رعام «  م حصر و احصای آن سخ  خواهد بود.اصطالحیِ خودم ننشا اش باهاتی اس  

شود خحنصو  قرآن و سن س  نص در اسا، ی  م وق ی از نص و نصیو  در شیریع  بحث نی018

انر لغوی و واژگانی اس  و بر ای  اسا، تابِ قواعد و نعیارهای حا م بر زبان و لغ  اس . از آناا  م 

 -ای واژگان اس   م در ی  نقامر نصیی تر یبی از ناموعمنصم ابزاری برای بیان نقصیود اسی  و ه

وانیم تجویدم نا نمیای از نعانی از آن بهره نیوعیعی  بیان شده و گوینده در راس ای تعبیر از ناموعم

 نعنای نص را بم درس ی دریابیم نگر از خالل تدرج در سم سط :

لغ ی آن و در ای  حال  نعموم نعنای فرهن ها در سیییط  اِفرادی آن از طریق فهم م برخورد با واژه0

 ای نعانی ن عددی دارد. هر واژه

ها در قالب تر یبی آن و ای  نیز خود در دو نحور خواهد بود: تحدید نعنای  ار ردی م تعانل با واژه8

های ی  ن   خواهد بود یا و  یاربردی آن  م ای  نیز خود از طریق تحدید قرای  و سییییا  نیان واژه

ی نهم در ای  نوع تعانل با نصم حصر نعانی الفاظ در نحدودتری  حال  عیی  نعنای دملی آن. نسالمت

ای لغوی از لفظ اسیی . بعد از شییناخ  نعنای لغوی و نیز نمک  اسیی  از طریق تقوی  نعنا یا نعانی

 ی واژهم نعنای لفظی یا نعنای نقالیم برای نا ایااد شده اس .نعنای  ار ردگرایانم

ی حاصل از در  نارهم قراردادن قرال  حالیم در سیا  م انا فهم  انل نص بدون شناخ  نعنای نقانیم1

قرال  نقالیم نمک  نیسیی  تا درپیِ ای م نعنای دملی ن   حاصییل شییود. بر ای  اسییا،م نعنای دملیم 
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 را همراهی  رده ای اس   م خطابنحصول تر یب نعنای  ار ردی همراه با نعنای لغوی با قرال  حالیم

شده در بیش ر نواردم ظنی خواهد بود. بم همی  جه  گف م شده اسی . با ای  وصیفم نعنای اسی نبا  

در آن  م ر اس . )جغیمم  -بم نعنای اصولی آن -اسی   م بیشیر  الم عرب از قبیل ظاهر اس  و نص

ایی بم آنم باید واژگان و م بر ای  اسا،م برای فهم نعنای ی  گزاره یا نسب  دادن نعن21-20: 0288

ی گیری ن  م خصوصی  گویند و ویژگای  م از آنها تشکیل یاف م اس  را در  نار بس رهای شکلگزاره

هر ن   در ی  باف ار اج ماعی سییانان  زنان باید در نظر داشی نخاطب ن   و تفسییرگر قرار داد. هم

لیل اصل در ختعانل باس نصو  تع»ر ای  اسا،م یاف م اس   م در تعیی  نعنای آن باید نورد نظر باشد. ب

آن  م قرخو خوانش علی از آنس اس ک ای  انر دلیلی آشکار بر نعقول بودن نصو  قرآنی اس م چم ای 

وجود »م در همی  ارتبا  مزم بم ن ر اس  11: 0281)الدرینیم «  ند.خود فرص  اج هاد را فراهم نی

بم نعنای عدم نیاز بم اج هاد نیسییی ک اج هاد در فهم نص برای  الثبو مالیدملم و قطعییی  نص قطعی

 )عمارهم« توان در آن تردید  رد.گونم  م بایسی م اسی  اجرا شودم انری اس   م نمی م آن نص آنای 

 -م نصییوصییی  م در ارتبا  با تحقق نصییال  بندگان در فروعا  ن غیر دنیوی آنده اسیی 81: 8111

خودم ناتی  نداش م و خود نص نقصود نبوده اس  و بلکم آن  - ندایید نیگونم  م فطر  انسان تهمان

خاطر علل و یایا  و اهداف و نقاصید آن  م تحقق نصییلح  بندگان اسیی م وعِ شده اس . نص بم

نانم در دف ر ثب  اسنادم آیا شرایطی  م در قدیم عنوان نثال با ثب  وصیی م بم81-88: 8111)عمارهم 

ی دومم سییهم نرلفم  م خلیفمنانم بیان شیده اسیی  عیروری خواهد بود  یا ای ی در نورد   اب  وصی

قلوبهم را بم عل  توجم بم هدف اسیاسیی آیا م اعطا نکرد یا در سال قحطی حکم بم عدم اجرای قطِ 

شده و ن غیرم تاثیر های حادثها و وععی نوقعی »دسی  سیار  دادند. ای  نهم نیز بدان عل  اس  

ای گونمازسیازی عل  حکم  م در اصل ای  عل  سبب تشریِ آن حکم بوده اس م داردک بمزیادی در ب

یابد و با ننا  اصلیِ عانی  م بر اسا، اش ننا  خاصیی نیه م واقعی  جدید بم اوعیاع و احوال تاز

های  م آن ننا  اولیمم بم وعیییعی آن حکم برای آن تشیییریِ شیییده بودم ن فیاو  اسییی  بدون ای 

صور  اگر عل  تشریِ و م در ای 55: 8101)ابونرن،م « ی جدید توجهی داشی م باشید.هشیدحادث
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وعیِ حکم تغییر  رده باشد و آن عل  انکان تحقق نداش م باشدم بحث از بازنگری در حکم بر اسا، 

دس م از نوعوعا  زندگی انسانی عل  نورد توجم خواهد بود. در واقِ اگر حکمیم ننشا و نبنا در آن

 تواند ثاب  باشد.شودم ای  حکم نمی م باشد  م در اثر زنان و نکانم ن حول نیداش

 ممنوعیت اجتهاد در برابر نصی اجرایی گزاره -ی مفهومی(گستره3-3

ناهول و ناشناخ م اس  و « النصم اج هاد نِ»ی برخی بر ای  باورند  م ننشیا و سیرآیاز قاعده

م در ارتبا  با چگونگی 0در چم حال ی باید اج هاد  رد  )سییانو: اگر همراه با نص اج هاد نشییودم پ، 

نویسیییی و ای از قانون م تاربم« ی احکامنالم»برجسییی یم  ردن اسییی نیاد بیم ای  گزاره باید گف  

یی نویسی اروپای قانونها بودم در اب دا بم تبعی  از شییوهنانمنگاری چون  دهای قانونی و قانونقانون

« امنور بمقاصدها»آن آنده بود  م  8ی شد. در نادههای اخ صاصی تشکیل نیاز  لیا  و سس، بخش

با نقصود آن انر  شودم بایدو ای  ناده بدان نعنا بود  م حکمی  م در ارتبا  با ی  نوعیوع صادر نی

همخوانی داشی م باشد و نفسرم جدای از فهم نقاصد  لیم نقاصد ناظر بر هر حکم را بشناسد و نواد را 

های بنیادینی  م آن حکم و قاعده بر آن نب نی اسیی  تفسیییر  ند و در ای  نیان جایگاه در پرتو ارزش

لغوی را آگاه باشیید و هم حقیق   حکم و قاعده را از هم بازشییناسیید. بم همی  جه م هم باید حقیق 

عرفی را و هم حقیق  شرعی و هم حقیق  ن شرعم راک و عم  توجم بم باف ار ن  م شرایط پیرانونی و 

چرایی وعِم آثار و پیاندهای تفسیری خود را  م اصوم باید در خدن  نقاصد باشد نورد توجم قرار 

در تفسییر قراردادها نهم اس  نقاصد و نعانی  داشی   م آنچمبیان نی 1ی دهد. در همی  راسی ا ناده

داش  اصل در نعنای  الم خو نم واژگانس نعنای بیان نی 08ی هسی ند و نم الفاظ و واژگان آن. در ناده

بندی  لیا  و جزلیا  توجم دارد در نویسی  م بم تقسیمی قانونحقیقی آن اسی . در راسی ای شییوه

چنان  م پیداس  داش م بود: م نساغ لالج هاد فی نورد النص. آننقرر  02بخش  لیا  خود و در ناده 

نویسیی ندرن در نیان نسلمانان دانس  با ی قانونرا اولی  تاربمتوان آنی حقوقی  م نیای  ناموعم

ی فقم حنفی وعییِ شییده بود و از ای  جه م نعنای نص در ای  نادهم نفهونی بوده اسیی   م پشیی وانم

نراد از نص در ای  ناده قرآن  ریم و سن  »اند و در  نار ای  بیان شده اس   ردهنی احناف از آن اراده

م همچنی  بیان شیده اس  قاعده م اج هاد نِ 11-18: 0281)حیدرم« یا همان احادیث شیریفم اسی .
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ی الفاظ شییارع جای النصم دال بر ای  اسیی   م باید نراتب دمل  الفاظ را نورد توجم قرار دادم همم

 ار رف مم بر ی  اندازه نبوده و برخی جای تاویل دارند. تیاوییل نیدارد )همیانند نصمک چرا م الفاظ بم

م نحدود  ردن 02ی رسیید هدف از ن ر ای  گزاره در نادهنظر نیم در  نار ای م بم011م 8101)الم قیم 

 نانم بوده باشد. قدر  قاعیان در تفسیر نوسِ از نواد نوجود در آن قانون

ی اصیولیِ تفسیری باید گف م ی  قاعدهم یا عنوان ی  قاعدهنانیدن ای  گزاره بم ر ارتبا  با قاعدهد

ی رویکردهای تفسیییری اسیی . در  م جانِ هممیابد و یا ای در درون ی  خوانش خا  جایگاه نی

 از نمنوعی  صور  باید گف م بحثای باید جانِ تمام جزلیا  خود باشید. در ای  نار ای م هر قاعده

های جزلی خود نیس  و نوارد ن عددی از نصو  قطعی الثبو  و اج هاد در برابر نصم جانِ تمام فرع

هسیی   م در آنها اج هاد شییده اسیی . از طرف دیگرم چون نراد از نص و نصییدا ِ نصم  ةقطعی الدمل

 م و نصدا  نص روبروتواند نحل تفسییر باشید و نا الزانا با برداش ی یکدس  و یکنواخ  از نفهونی

در ی  نعنای حداقلیم اگر  0های ن عدد و نخ لف روبروسیی .نیسیی یمم ندلول ای  قاعدهم با برداشیی 

رسید نحدود باشد بم نمنوعی  اج هاد در برابر ثواب  نظر نیبخواهیم اطال  ای  قاعده را نقید  نیمم بم

  اخ الف حیداقل  م ر از اخ الف در دی ک هرچنید در نیدلول ثوابی  نیز اخ الف وجود داردم ولی ای

ی عبادا  و نیز اخالقیا  ویژه در حوزهتوان انور ثاب  ن عددی را بمندلول و نصییدا  نص اسیی . نی

  اند. در  نار ایهای نخ لف ثاب  بودهپذیرند و در زنانفردی و اج میاعی نیام برد  م رن  تغییر نمی

و ای  قاعده « الحکم یدور نِ العلة وجودا و عدنا»   م ی اصییولی دیگر نیز توجم داشییباید بم قاعده

چنی  همشیناسی احکام و تا ید بر رویکردی ییرظاهرگرایانم از تفسیر اس . خود درپی تانل در عل 

                                                           
نی ب در حدیث م یصیلی  ححد العصر ام فی بنی قریظمم اصحاب بم نسب  ای  حدیث چند برداش  داش ندم برخی گف ند باید نماز عصر را در جایی  م -0 

الع ی  نوعوع بم اط نیمم و ننعی از اقانم نماز نشده اس . ارسیم اقانم  نیم و برخی دیگر نیز گف ند بم نحض آیاز زنان عصرم نماز را اقانم نیقریظم نی

های اج هادی در فقم نصو  و  یفی  و  دام را سرزنش نکردند. ای  روای م بیانگر تاییدی بر ختعددس روشحضیر  رسول) م رسانده شد و ایشان هیچ

مام  برای ترجی  یکی از اح  های ظاهری ن  های اح مالی آن اس  و بر نشروعی  اس ناد دیدگاهی  م بر یکی از قرال  و نشانمچگونگی تعانل با صیغم

علیم بر اسا، ننطو   الم ای  م حکم را بر ظاهر ندلول م ای  روای  بر صیحی  دانس   دو شیوه تعانل با نصو  دمل  دارد: شیوهدمل  دارد. همچنان

م یا 01: 8102یابد. )الشانیم و ایماهای آن نی ای  م نب نی بر نعنا و فحوی عبار  اس   م نقصود را از طریق روح نص و اشارا دهد و شییوهقرار نی

م بیده عقده النکاحم نردد بی  زوج و 811ی ی بقره آیمدر نواردی چون رحی الشهر  م نعنای ناازی نحل توجم اس  و شهرم قابل رؤی  نیس . در سوره

 ولی اس . 
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دارند اگر نصیییی وجود نداشییی م  نند و بیان نیایراد وارد نی« م اج هاد نِ النص»ی برخی بر قاعده

م در 65: 8111بدیهی اسی  و نهم اج هاد با وجود نص اسیی . )شییحرورم اج هاد  ردن انری طبیعی و 

 توان اج هاد  ردکدر قطعیا  نمی»نقابل بیان شیده اس  نح وای ای  قاعده نحدود بم قطعیا  اس  و 

م قرعییاوی در ای  گزارهم 828: 8110)قرعییاوی بم نقل از ابونرن،م « امج هاد نِ القطعیا  م فیها.

م بر نمنوعی  اج هاد با وجود نص تا ید داردم خوانشییی دیگر ارالم داده اسیی  و آنچم نعمول اسیی   

دسیی م از نصییو  را نورد تا ید قرار داده اسیی   م نعنای آنها نماید و بم نوعی آنبحث از قطعیا  نی

قطعی باشییید و باید گف  ای  نعنام در درون ن   و باتوجم بم اصیییول و قواعد و نفاهیم  لی آن و در 

الدملة اسیی  هم تعداد نحدودی را گردد. انا آنچم قطعیچوب ی  تفسیییر نوعییوعی پدیدار نیچهار

شود و هم اگر نفهونام بر نواردی از انر قطعی توافق وجود داش م باشدم در تعیی  نصادیِق آن شانل نی

ها قرار ی بحث عل  وعیییِ آننظر وجود دارد و عالوه بر ای م ای  انور قطعیم خود در نییانیماخ الف

  گیرد.نی

حکام روش قرآن  ریم در بیان ا» م عرور  تفسیر و بازتفسیر ن   روش شود باید گف  برای ای 

 «ای  لی وعیِ  رده اسی  و جز در نوارد حداقلیم تفصییلی نیسیی .ای  اسی   م احکام را بم شییوه

چرایی وعِ برخی احکام ی وعِ آیا  ن شابها  و م بر ای  اسا،م باید بم فلسفم12: 0281)الدرینیم 

جمود و دگماتیسیم فقهی و تعصب نذهبیم با نق ضای »صیور   لی توجم  رد و باید توجم داشی  بم

م آنچم تح  عنوان اج هاد در 15: 0281)الدرینیم « نقاصیید شییریع  و اهداف آن ناسییازگار اسیی .

شناسی آنها و عل اج هاد در نصو  »توان نطرح باشید بر سیم گونم اسی کی نرتبط با نص نیحوزه

ی احکام در نعانال  خییر  م ای  انرم یای  هممبرای آشییکار  ردن و نیل بم نقصیید شییارعک چم ای 

عبادا س اسی . اج هاد در تطبیق و اجرای نصم عیم  توجم بم شرایط و اوعاع و احوال زنان اجرا و 

راس ام نصطفی ابراهیم زلمیم  م در همی 11: 0281)الدرینیم « اج هاد در نواردی  م نصی وجود ندارد.

عنوان نثالم یکی از  ندک بماحکیام نوجود در قرآن را بیم دو بخش نربد و دالمی و نوق  تقسییییم نی

ی نب نی بر دسییی م از احکام اسییی   م در وعیییعی  زنانی ان قال از جانعمهای احکام نوق  آننمونم

و   1عنوان نمونم آیا  داری بوده اس ک بمبرده ها و الغایی نب نی بر آزادی انسیانداری بم جانعمبرده



 

 تفسیر از گرایانهصورت خوانشی یا قاعده نص؛ برابر در اجتهاد ممنوعیت / 45

 

آورد  م ای  آیا  و دیگر آیا  نرتبط با شرایط و اوعاع و عنوان شاهد نثال نیی نساء را بمسوره 86

داری الغا شییدم نورد اجرا داریم بعد از پایان قرن اول هاری  م نظام بردهی نب نی بر بردهاحوال جانعم

م نیز بم عل  انطبا  با ای  قاعده اسیی   م اگر حکمی بر اسییا، ی  هدفی وعییِ قرا نگرف ند. ای  نه

» شیده باشدم در صورتی  م هدف نبنای حکم وجود نداش م باشدم عمل بم آن حکم ن وقف خواهد شد

م. او بیان 18-10: 8102)زلمیم « ان الحکم انا شرع لغرضم ی وقف العمل بهذا الحکم عند تنفیذ الغرض

توان در دو دسیی م  لیم دی  و شییریع  تقسیییم  رد و دی م احکام نوجود در قرآن را نیدارد  م نی

عبار  از ناموعم احکانی اس   م بم آنچم بم حیا  اخروی انسان چون ایمان بم خداوند و فروعا  

گیرد و از سوی دیگرم شریع م عبار  اس  از احکام شرعی ننصو  در شود را دربرنیآن نرتبط نی

: 8102نند ساخ   حیا  دنیوی انسان اس . )زلمیم بخشی و قاعدهسمانی  م  ار رد آن نظمرسیال  آ

توان همچون آیا  نرتبط با شییریع  اجرا  رد و بلکم م بر ای  اسییا،م آیا  نرتبط با دی  را نمی88

یز ن چون فلسفم و نقصد و نصلح  ای  دوم تا آن اندازه  م روش  اس م ن قاو  اس م آثار ن فاوتی را

 در پی خواهد داش .

 گیرینتیجه

نند  ردن و روشمند  ردن تفسیر و اس نبا  حکم از ننابِ حکم اس  و بم .اصول فقمم دانش نظام0

گونم  م در نباحث نرتبط با دانش اصول فقم همی  جه م در خدن  نقاصد شریع  و فقم اس . همان

اند ف یا تعیی  دمل  الفاظ از هم بازشناخ مهای نخ لف و ن عددی را در  شنطرح اس  اصولیان روش

ها با هم توافق داشیی م باشییندم در بازشناسی و در ای  نیانم اگر در نفهوم بیشی ر اصیطالحا  و روش

نظر وجود دارد. بر ای  اسییا،م در صورتی نصیادیق و حمل نصیدا  بر نفهوم تنوع دیدگاه و اخ الف

ی رویکردهای نظریم جانِ همم واند در قالب ی   النی اصیییولی صیییحب   رد  م بتوان از قاعدهنی

ای خواهد شد  م بر اسا، نبانی صور م نحدود بم چهارچوب نظریمنخ لف اصولی باشد و در ییر ای 

 بودن ی  گزاره داش م اس . شناخ ی خودم بیان از قاعدهشناخ ی و نعرف هس ی
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شیییودم نیز باید گف م ای  رابر نص نانیده نیی نمنوعی  اج هاد در ب.در ارتبیا  بیا آنچم قاعده8

شیییناخ ی  م بم نقاصییید و اهداف و یایا  توجهی ی ییر عل گرایانمقاعده فقط در ی  خوانش ن  

ای تردیدهای جدی  م در انکان عملی اجرای چنی  قاعدهتواند قابل پذیرش باشیییدک چم ای نداردم نی

بودن ی  واژه یا تر یب نفهونی نحل لول و هم نصدا  نصویژه آنکم هم نفهوم و هم ندوجود داردک بم

 -اخ الف اسی  و هم نوارد ن عددی از اج هادم در قالب تاخیر احکام از آیازی  روزهای فقم اسالنی 

وجود دارد  م اصحاب و تابعان و  -ی تدوی چم در عصری  م در قالب فقم تدوی  نشده و چم در دوره

قیق در عل  وعِ حکم پرداخ م و نب نی بر آنم در اجرای ظاهر ن  م اج هاد م بم تدنایمهم فقهای گران

 ی ای  اج هادا م در قالب ی  رویکرد تفسیری نقاصدی قابل بحث اس . اند  م جانِ همم رده

.با وجود قطعی ی  م در ثاب  بودن برخی احکام و دالمی بودن آنها وجود دارد و در  لیا  و اصییولم 1

 بودن ای هام نصاید در آنها اج هاد  ردک انا در برخی دیگر از فروعا  یا در برخی گزارهتوان و نبینمی

نم گونظر یا اجماع تفسییری در ی  زنان و نکان خا  اس  و ای ی ی  اتفا ها نیز خود برپایمن  

رم نعنایی یبودن پیش از تفسیی م نصنیسیی   م نعنایی ثاب  و ایسیی ا ب وان برای آن تعیی   رد و یا ای 

ثبا  با ی اپذیر باشدم در نرحلمی ثبو  نیز ای  انر انکانپیشیینیِ آشکار داش م باشد و اگر در نرحلم

 های ن عدد تفسیری روبرو خواهد بود. چالش

 منابع

روعییم الناظر و جنم المناظر فی اصییول الفقم علی نذهب امنام م. 0201اب  قدّانمم عبداهلل ب  احمد. )

. تحقیق شیعبان نحمد اسیماعیلم الازء امول. الطبعم امولی. بیرو : نرسسم حنبلاحمد ب  

 الریان. 

. الازء امول. بیرو : امحکام فی اصول امحکامم. 0211نحمد علی ب  احمد ب  سیعید. )حزمم ابیاب 

 داراآلفا  الادیده.

بعم امولی. بیرو : المر ز الثقافی . الطنفهوم النصک دراسم فی علوم القرآنمم 8102ابوزیدم نصرحاند. ) 

 العربی. 
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العصییر الحدیثک دراسییم اصییولیم اشییکالیم النص وامج هاد بالرحی فیم. 8101ابونرن،م رالد نصییری. )

. ویرجینیا: المعهد العالمی 15. نالم امسیالنیم المعرفم. السنم الرابعم والعشرون. العدد تحلیلیم

 للفکر امسالنی.

. جلد اول. ترجمم حس  حقو  جزای عمونیم. 0111ژرژ لواسور و برنار بولوک. )  اس فانیم گاس ون و

 دادبان. چاپ اول. تهران: دانشگاه عالنم طباطبایی.

 ی علی شااعی. چاپ اول. تهران: سم .. ترجممی اصول حقوقینظریمم. 0111اَویالم اونبِرتو. ) 

 درآندی وی پرویز شریفیِ. ترجمما  تا دریداعشق داناییک حیا  فلسفم از سقرم.  0211برندم روی. )

 آف اب پیرزاده نهوجی. چاپ دوم. تهران: ثالث.

ی نحمدسیعید حنایی  اشانی. چاپ دوم. تهران: نشر . ترجممعلم هرننوتی م. 0128پالمرم ریچارد ا. )

 هرن،.

تحقیق نحمود نحمد شا ر. جده:  اسرار البالیم.تام. بی)الارجانیم عبدالقاهر ب  عبدالرحم  ب  نحمد. 

 دار المدنی.

 . چاپ اول. تهران: شر   سهانی ان شار.ی تفسیری حقو فلسفمم. 0122تبارم حس . ) جعفری

 . الطبعم امولی. بیرو : دارالنفال،.طر  الکشف ع  نقاصد الشارعم. 0288جُغیمم نعمان. ) 

تعریب فهمی الحسینی. المالد امول. بیرو :  .دُرر الحکام شیرح نالم امحکامم. 0281حیدرم علی. ) 

 دار عالم الک ب.

 . چاپ اول. تهران: ان شارا  تیسا.و واقعی  نظریمم. 0112حیدریم آرش و همکاران. ) 

. الطبعم الثالثم. ال شییریِ امسییالنیالمناهج امصییولیم فی امج هاد بالرحی فیم. 0212الدرینیم ف حی. )

 بیرو : نرسسم الرسالم. 

. الازء امول. الطبعم الثانیم. بیرو : بحوث نقارنم فی الفقم امسالنی و اصولمم. 0281یییییییییییی . )

 نرسسم الرسالم.
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هره: الازء الثالث. الطبعم الثالثم. القا تفسیر القرآن الحکیم )تفسیر المنارم.ه. م. 0151رشید رعام نحمد. )

 دارالمنار. 

 . الطبعم امولی. تهران: نشر احسان. م الشریعمفلسفم.  8102زلمیم نصطفی ابراهیم. )

. دمم  النصو  و طر  اس نبا  امحکام فی عوء اصول الفقم امسالنیم. 8102ییییییییییییی . ) 

 الطبعم امولی. تهران: دار احسان. 

. ترجمم حس  یوسفی اشکوری و نحمد جواهر الم. چاپ نقد گف مان دینیم. 0121زیدم نصیر حاند. )

 هران: نشر یادآوران.دوم. ت

. م اجیی ییهییاد نییِ الیینییص قییاعییده نییاییهییولییمسییییانییوم قییطییب نصییییطییفییی. 

https://islamonline.net/archive/%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%

 %D9%84%D8%A7-B3%D8%A7%D9%86%D9%88

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-

%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-

%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/ 

. تحقیق ابوالوفاء امفغانی. اصول السرخسیم. 0202ب  ابی سهل. )بکر نحمد ب  احمد السیرخسیم ابی

 الازء امول. حیدرآباد: لانم احیاء المعارف العثمانیم.

. نالم  لیم الدراسا  العلیا. المناهج المعاصیره للفقم امسیالنیم. 8102الشیانیم عبدالرقیب صیال . ) 

 . سودان: جانعم النیلی .08. نالد8-26العدد

نالم اآلداب و  قاعده ماج هاد فی نورد النصک دراسم و تقویما.م. 8102بدالرقیب صیال . ) الشیانیم ع

 . جانعم المنیا:  لیم اآلداب.21العلوم امنسانیم. عدد

الفکر امج هادی بی  قاعدتی: م اج هاد نِ النص والحکم یدور نِ العلم م. 8112الشییقوریم بشییری. )

مم السیینم الرابعم. العدد الرابِ عشییر. قم: جانعم المصییطفی نالم الحیاه الطیب وجودا و عدنا.

 العالمیم.

تفسییر النصیو  فی الفقم امسیالنیک دراسم نقارنم لمناهج العلماء فی  م.0201صیال م نحمد ادیب. ) 

 . المالد امول. بیرو : المک ب امسالنی. اس نبا  امحکام ن  نصو  الک اب والسنم

https://islamonline.net/archive/%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%84%D8%A7
https://islamonline.net/archive/%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%84%D8%A7


 

 تفسیر از گرایانهصورت خوانشی یا قاعده نص؛ برابر در اجتهاد ممنوعیت / 44
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 المدرسی  فی الحوزه العلمیم فی قم المقدسم.

 تحقیق عبداهلل عبداهلل ال ر ی. الازء امول. الطبعم شییرح نخ صییر الروعییم.م. 0201الدی . )الطوفیم نام
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 نهضم نصر.
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 . الطبعم الثانیم. بیرو : الغدیر.لنصو  الشرعیمالوسیط فی قواعد فهم ام. 0281الفضلیم عبدالهادی. )

. چاپ دوم .شیناسییک پژوهشی در نبانی نعرف ی و اخالقی فقماخال  دی  م.0118. )فناییم ابوالقاسیم

  .نشر نگاه نعاصرتهران: 

شیرح تنقی  الفصول فی اخ صار المحصول م. 0282الدی  ابوالعبا، احمد ب  ادری،. ) القرافیم شیهاب

 بیرو : دارالفکر. ل.فی امصو

. تحقیق عادل احمد عبدالموجود و نفال، امصیول فی شرح المحصولم. 0205الدی . )القرافیم شیهاب

 علی نحمد نعوض. المالد ال اسِ. ندینم ننوره: نک بم نزار نصطفی الباز. 

برهان  ایضیییاح المحصیییول ن تام. عبیداهلل نحمدب  علی ب  عمر ب  نحمد ال میمی. )بیالمیازریم ابی

 . تحقیق عمار الطالبی. بیرو : دارالغرب امسالنی. امصول

. نالم الدراسا  امسالنیم. قاعده م اج هاد نِ النص دراسیم تحلیلیم نقدیمم. 8101الم قیم عبدالعالی. )

 العدد الثان . نغرب: جانعم اب  زهر  لیم الشریعم.

 . چاپ اول. تهران: نشر نی. ی از دی تانالتی در قرال  انسانم. 0121نا هدشبس ریم نحمد. )
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  .ان شارا  فرهن  و اندیشم
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