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 چکیده

مباحث مهم و اثرگذار در عرصه های بحث ازخبر واحد و حجیت آن یکی از 

مختلف علوم دینی است. یکی از این عرصه ها تفسیر قرآن است. صاحب نظران 

حوزه تفسیر قرآن دیدگاه های مختلفی درباره حجیت خبرواحد دارند. برخی آن را 

حجت دانسته و برخی به عدم  حجیت آن باور دارند. بعضی نیز راهی میانه در 

ش حجیت آن را به قیودی منوط کرده اند. در این نوشتار به پیش گرفته و پذیر

به حجیت اخبار آحاد در حوزه تفسیر پرداخته شده تحلیل تفاوت دیدگاه های قایالن 

است. و پس از بیان دیدگاه ایشان و نتیجه اثرگذارآن دیدگاه پذیرفتنی تر را معرفی 

 کرده است.

 مقدمه

حجیت خبرواحد در میان اندیشوران ما از دیرباز مورد اختالف بوده است. 

درحالی که شیخ صدوق بیشتر معارف اعتقادی را با خبرواحد ثقه ثابت می 

آن « اخبار االحاد التوجب علما و ال عمال»کرد.]ر.ک التوحید[ شیخ مفید با تعبیر

وم شیخ طوسی نیز [ و مرح321ص  3را برنمی تابد]ر.ک مصنفات شیخ مفید ج 

برخالف نظر سید مرتضی حجیت خبرواحد را پذیرفته اما در قبول حجیت گرچه 



وال یجوز الحد ان یقلدا احدا » خبرواحد تفسیری همراه نبوده و صراحتا گفته اند:

 منهم بل ینبغی ان یرجع الی االدله الصحیحه : 

عمن یجب االتباع قوله اما العقلیه او الشرعیه من اجماع علیه او نقل متواتر به 

«.والیقبل فی ذلک خبرواحد  

تقلید کند بلکه باید به دالیل صحیح جایزنیست که کسی در تفسیر ازآنها )مفسران( 

عقلی و شرعی مراجعه کند که عبارتند از اجماع)معتبر( یا نقل متواتراز کسی که 

واحد پذیرفته  تبعیت کالم او الزم است )پیامبر و امام معصوم( و در این باره خبر

[4ص  3نمی شود.]التبیان فی تفسیر القران ج   

ح بوده است. آنچه در این مقاله و معاصرین نیز این بحث مطر درمیان متاخرین

پیگیری می شود توجه به اختالف مبانی و نحوه تحلیل هر یک از علما درباره 

پی آمدهای بحث حجیت خبر واحد ثقه در زمینه تفسیر آیات قرآن کریم و آثار و 

هریک و قضاوت نهایی درباره این دیدگاه هاست. سه نفر ازکسانی که در دوران 

معاصر بر نظریه حجیت خبرواحد در تفسیر تاکید دارند آیت هللا خویی و آیت هللا 

معرفت و آیت هللا فاضل لنکرانی هستند. البته ضمن اتحاد در نظریه اختالفاتی در 

نی و دالیل دارند.و طرح مبانحوه تقریر دیدگاه   

 

مطلقا : قایلین به حجیت خبر واحد  

 

.آیت هللا خویی3  



دانند چنانچه در کتاب  ایشان به صراحت خبرواحد در حوزه تفسیر را حجت می

حجیت خبرواحد تفسیری را اینگونه طرح اشکال مخالفین  البیان ابتدا

گاهی درباره حجیت خبرواحد ثقه که از معصومین در تفسیر قرآن آمده »میکنند:

است اشکال می شود. وجه اشکال آن است که معنای حجیتی که برای خبرواحد 

ثابت شده است وجوب ترتیب آثار در صورت جهل به واقع به صورت عملی 

ت که مفاد خبرواحد حکم شرعی باشد یا موضوعی که است ... و این درجایی اس

در  که از معصومن مترتب است و این شرط در خبرواحدی حکم شرعی برآ

[222البیان ص «]وجود نداردآمده  تفسیر  

مراد ایشان اینست که جعل شرعی جایی ست که به نوعی به شارع ارتباط پیدا 

کرات یا موضوعی که کند.یعنی درمورد حکم شرعی باشد مثل حرمت شرب مس

حکم شرعی دارد مثل حد ترخص برای مسافر؛ ولی اگر در روایت تفسیری آمده 

باشد که حضرت یوسف چند سال در زندگی کرده است یا دلیل ابتالی یعقوب چه 

بود ، چه اثرشرعی برآن مترتب می شود ؟ هیچ اثر . و در نتیجیه دلیلی بر 

ت آن نیست .حجی  

تعبیر آخوند خراسانی هم با بیانی دیگر با طرح اشکال فوق هماهنگ است؛چون 

ایشان مفاد حجیت را منجزیت ، در صورت تطابق مفاد خبر با واقع و معذریت ، 

[ ؛ حال در مثال های 222در صورت عدم تطابق با واقع می داند.]کفایه ص 

جز فوق، اگر گزاره های تفسیری مطابق واقع بود چه وظیفه ای داریم که بر ما من

 شده است؟ و اگر مخالفت واقع بود چه خطایی از ما سر زده که ما معذوریم؟



آیت هللا خویی در پاسخی کوتاه به مبنای خود و الزمه آن در باب تفسیر اشاره می 

معنای حجیت خبرواحد در امارات ناظر به واقع و جعل آنها » کند.وی می نویسد:

ن طریق معتبر فردی از افراد به صورت علم تعبدی در حکم شارع است .پس آ

علم است ؛ولی فردی تعبدی است نه وجدانی.پس هر آنچه بر قطع مترتب است 

پس می توان براساس آن خبر داد؛ چنانکه در موارد علم برآن هم مترتب می شود.

سیره عقال ست که آنها هم با طریق وجدانی می توان خبر داد. دلیل این مطلب 

ی می کنند و بین آثار آن فرق نمی گذارند.]البیان ص معتبر معامله علم وجدان

[22و1  

آیت هللا خویی تا حدودی دیدگاه استاد خود مرحوم نایینی را تایید می کند و مفاد 

حجیت را جعل علم تعبدی ) تتمیم کشف ( می داند، یعنی شارع در موارد 

و همچنان که خبرواحد ثقه می گوید من این فرد نزدیک به علم را علم قرار دادم 

می توان بر موارد علم وجدانی از آن خبر داد و به آن اعتقاد پیدا کرد ، در اینجا 

 نیز اخبار از علم تعبدی جایز است.

. آیت هللا معرفت2  

ایشان ضمن نقل دیدگاه های مختلف درباره حجیت و عدم حجیت خبرواحد ، در 

ر می دانند و مستند آن را نهایت ، خبرواحد ثقه را در همه حوزه ها دارای اعتبا

سیره عقال می دانند ؛ اما نه آن چنان که مرحوم آیت هللا خویی آن را تعبد عقالیی 

نامیدند ؛ بلکه اصوال این نوع اعتبار را بدون هرگونه تعبدی می دانند و برای 

خبرواحد ثقه کاشفیت و طریقیت ذاتی عقالیی قایل است و شارع نیز همان طریق 

امضا کرده است . ایشان می فرماید:را تایید و   



، آن است که حجیت خبر واحد جامع شرایط مستند به آنچه برای ظاهر می شود »

دلیل تعبدی نیست ) که شارع ما را به آن متعبد کرده باشد( ، بلکه مستند به 

سیره عقال ست که عموم آنها بر اساس آن طی طریق می کنند و شارع 

حکیم با آنان همراهی کرده است. پس تعبدی نیست که به دنبال اثر عملی یا 

ی باشد، بلکه این همراهی با عقال در شیوه های آنان برای اهداف تکلیف

پیگیری تنظیم امور زندگانی شان است...و آنچه از آیات و روایات آمده 

اخبار ثقه آمده است امضا و موافقت با این شیوه است و آنچه در اعتبار 

است ، شواهدی براین امضا و موافقت است . پس در حقیقت ، آن ارشاد به 

 3بار عام است و تکلیف به تعبد نیست.]التفسیر االثری الجامع جآن اعت

[321و322ص  

.آیت هللا فاضل لنکرانی1  

 ابتداءا متن ایشان در مدخل را به صورت کامل می آوریم

 

دجخ فٝ ِمبَ وؾف ِشاد ّللّا  -ٔج١ّب وبْ اٚ اِبِب -ال اؽىبي فٝ اْ لٛي اٌّؼقَٛ»

اٌؼض٠ض، ٚ آ٠بد لشآٔٗ اٌّج١ذ، ٌّب ثجذ فٟ ِذٍّٗ ِٓ رجبسن ٚ رؼبٌٝ ِٓ اٌفبظ وزبثٗ 

ب االِبَ فالٔٗ أدذ اٌثم١ٍٓ اٌز٠ٓ اِشٔب ثبٌزّغه : دج١ّخ لٌٛٗ ِّ ب إٌجٝ فٛاضخ، ٚ ا ِّ ا

ثّٙب، ٚ االػزقبَ ثذجٍّٙب، فشاسا ػٓ اٌجٙبٌخ، ٚ اجزٕبثب ػٓ اٌضالٌخ، فّغ ثجٛد 

َ ال ؽجٙخ فٟ ٌضَٚ االخز لٌٛٗ فٝ ِمبَ اٌزفغ١ش، ٚ ٚضٛح فذٚسٖ ػٕٗ ػ١ٍٗ اٌّغال



ثّٕضٌخ لش٠ٕخ فبسفخ، ٚ  -فٟ اٌذم١مخ -ثٗ، ٚ اْ وبْ ِخبٌفب ٌظب٘ش اٌىزبة، الْ لٌٛٗ

ب ثبٌزٛارش، اٚ ثبٌخجش اٌّذفٛف ثبٌمش٠ٕخ اٌمطؼ١خ ِّ .ٌىٓ رٌه ِغ ثجٛد لٌٛٗ ا   

ٚ لذ ٚلغ االؽىبي ٚ اٌخالف فٝ أٗ ً٘ ٠ثجذ لٌٛٗ ِٓ طش٠ك خجش اٌٛادذ، اٌجبِغ 

، ٌم١بَ اٌذ١ًٌ  ٌٍؾشائظ، ّٝ اٌّؼزجش فٟ ِب ارا اٌخجش ػٓ اٌّؼقَٛ ثذىُ ؽشػٝ ػٍّ

اَ ال؟ اٌمبطغ ػٍٝ دّج١زٗ، ٚ اػزجبسٖ   

سثّب ٠مبي ثؼذَ اٌثجٛد فٝ ِمبَ اٌزفغ١ش، ٚ اْ وبْ ٠ثجذ ثٗ فٝ ِمبَ ث١بْ االدىبَ 

رفغ١ش اٌفم١ٙخ، ٚ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّّخ، ففٟ اٌذم١مخ ارا وبْ لٌٛٗ إٌّمٛي ثخجش اٌٛادذ فٝ 

ب ارا وبْ ِٛسد اٌزفغ١ش آ٠خ ال رزؼٍّك ثذىُ  ِّ آ٠خ ِزؼٍّمخ ثبٌذىُ ٠ىْٛ دجخ ِؼزجشح، ٚ أ

ِٓ االدىبَ اٌؼ١ٍّّخ، فال ٠ىْٛ خجش اٌٛادذ اٌذبوٝ ٌٗ ثذّجخ افال ٚ رٌه الْ ِؼٕٝ 

دّج١خ خجش اٌٛادذ، ٚ وزا وً اِبسح ظ١ٕخ ٠شجغ اٌٝ ٚجٛة رشر١ت ا٢ثبس ػ١ٍٗ فٝ 

  ِمبَ اٌؼًّ

اٌذّج١خ ػجبسح ػٓ إٌّجض٠خ فٝ فٛسح اٌّٛافمخ، ٚ اٌّؼزس٠ّخ فٝ : بسح اخشٜٚ ثؼج

ال رثجزبْ ااّل فٝ ثبة اٌزىب١ٌف  -اٜ إٌّجض٠خ ٚ اٌّؼّزس٠خ -فشك اٌّخبٌفخ ٚ ّ٘ب

فبرا وبْ ِفبد اٌخجش دىّب ؽشػ١ّب اٚ ِٛضٛػب ٌذىُ  -فؼال اٚ رشوب -اٌّزؼٍمخ ثبالػّبي

ٝ ٘زٖ اٌقٛسح ثٛفف إٌّجض٠ّخ ٚ اٌّؼّزس٠خ، ٚ ؽشػٝ ٠ىْٛ اٌخجش دّجخ، الرقبفٗ ف

ب ارا ٌُ ٠ىٓ وزٌه ِّ فٙزا اٌّؼٕٝ غ١ش ِزذمّك، ٌؼذَ رؼمً ٘زا اٌٛفف  -وّب فٝ اٌّمبَ -ا

فٝ غ١ش ثبة االدىبَ، ارْ فال ِذ١ـ ػٓ االٌزضاَ ثؼذَ دّج١خ خجش اٌٛادذ فٝ رفغ١ش 

 آ٠خ ال رزؼٍك ثذىُ ػٍّٝ افال

 



ذّج١خ ٚ االػزجبس ث١ٓ اٌمغ١ّٓ، ٌٛجٛد اٌّالن فٝ وٍزب أٗ ال فشق فٝ اٌ: ٚ اٌزذم١ك

:اٌقٛسر١ٓ   

٠غزٕذ فٝ ثبة دّج١خ خجش اٌٛادذ اٌٝ ثٕبء اٌؼمالء ٚ اعزّشاس  -ربسح -أٗ: رٛض١خ رٌه

ٚ  -ػٍٝ ِب دمّك ٚ ثجذ فٝ ِذٍّٗ -ع١شرُٙ ػٍٝ رٌه، وّب ٘ٛ اٌؼّذح ِٓ ادٌّخ اٌذّج١خ

اٌىزبة ٚ اٌغّٕخ ٚ االجّبع، ٌٛ فشك دالٌزٙب اخشٜ اٌٝ االدٌخ اٌؾشػ١خ اٌزؼجّذ٠خ ِٓ 

.ػٍٝ ث١بْ دىُ رؼجذٜ رؤع١غٝ  

 

ي ّٚ ال ثذ ِٓ ِالدظخ اْ اػزّبد اٌؼمالء ػٍٝ خجش اٌٛادذ، ٚ  -ثٕبء اٌؼمالء -فؼٍٝ اال

االعزٕبد ا١ٌٗ ً٘ ٠ىْٛ فٝ خقٛؿ ِٛسد ٠زشرت ػ١ٍٗ اثش ػٍّٝ، اٚ أُّٙ ٠ؼبٍِْٛ 

ػ١ٍٗ؟ اٌظب٘ش ٘ٛ اٌثبٔٝ فىّب أُٔٙ إرا لطؼٛا ِؼٗ ِؼبٍِخ اٌمطغ فٝ ج١ّغ ِب ٠زشرت 

ثّجٟ ء ص٠ذ ِٓ اٌّغفش ٠قّخ االخجبس ثٗ ػٕذُ٘، ٚ اْ ٌُ ٠ىٓ ِٛضٛػب الثش ػٍّٝ ٚ 

ٌُ ٠زشرت ػٍٝ ِج١ئٗ ِب ٠زؼٍّك ثُٙ فٝ ِمبَ اٌؼًّ، ٌؼذَ اٌفشق ِٓ ٘زٖ اٌجٙخ ث١ٓ 

االخجبس ثٗ ثجٛد اٌّجٟ ء ٚ ػذِٗ، فىزٌه إرا أخجشُ٘ ثمخ ٚادذ ثّجٟ ء ص٠ذ ٠قخ 

ػٕذُ٘، اعزٕبدا إٌٝ خجش اٌٛادذ، ٚ ٠جشٜ ٘زا االِش فٟ ج١ّغ االِبساد اٌّزٝ 

  اعزّّشد

ّْ ا١ٌذ أِبسح ٌذ٠ُٙ ػٍٝ ٍِى١ّخ فبدجٙب، ف١ذىّْٛ ِؼٙب  -ِثال -ع١شح اٌؼمالء ػ١ٍٙب، فئ

ثٛجٛد٘ب، وّب إرا وبٔٛا لبطؼ١ٓ ثٙب، فىّب أُٔٙ ٠شرجْٛ آثبس اٌٍّى١خ فٝ ِمبَ اٌؼًّ 

فىزٌه ٠خجشْٚ ثبٌٍّى١خ اعزٕبدا إٌٝ ا١ٌذ -ِثال -ْٚ ِٕٗف١ؾزش . 



إرا وبْ اٌّغزٕذ فٟ ثبة دّج١خ خجش اٌٛادذ ٘ٛ ثٕبء اٌؼمالء، ال ٠جمٝ فشق : ٚ ثبٌجٍّخ

ِؼٗ ث١ٓ ِب إرا أخجش ػبدي ثبْ اٌّؼقَٛ ػ١ٍٗ اٌّغالَ فّغش ا٠٢خ اٌفال١ٔخ ثّب ٘ٛ خالف 

د١ًٌ ػٍٝ اػزجبس٘ب ااّل ثٕبء اٌؼمالء ػٍٝ ظب٘ش٘ب، ٚ ث١ٓ ٔفظ ظٛا٘ش اٌىزبة، اٌزٝ ال 

اٌؼًّ ثظٛا٘ش اٌىٍّبد، ٚ رؾخ١ـ اٌّشاداد ِٓ طش٠ك االٌفبظ ٚ اٌّىزٛثبد، فىّب 

أٗ ال ِجبي ٌذػٜٛ اخزقبؿ دّج١خ اٌظٛا٘ش ِٓ ثبة ثٕبء اٌؼمالء، ثّب ارا وبْ 

ىزٌه اٌظب٘ش ِؾزّال ػٍٝ افبدح دىُ ِٓ االدىبَ اٌؼ١ٍّخ، ثً اٌظٛا٘ش ِطٍمب دجخ، ف

ال ٠ٕجغٝ رُّٛ٘ اخزقبؿ اػزجبس اٌشٚا٠خ اٌذبو١خ ٌمٛي اٌّؼقَٛ ػ١ٍٗ اٌّغالَ فٟ ثبة 

اٌزفغ١ش، ثّب ارا وبْ فٟ ِمبَ ث١بْ اٌّشاد ِٓ آ٠خ ِزؼٍمخ ثذىُ ِٓ االدىبَ اٌؼ١ٍّخ ثً 

اٌظب٘ش أّٗ ال فشق ِٓ ٘زٖ اٌجٙخ ث١ٓ ٘زٖ اٌقٛسح ٚ ث١ٓ ِب ارا وبْ فٟ ِمبَ ث١بْ 

غ١ش ِشرجطخ ثبالدىبَ افال، ٚ ػ١ٍٗ فال خفبء فٟ دّج١خ اٌشٚا٠خ اٌّشاد ِٓ آ٠خ 

.اٌّؼزجشح فٟ ثبة اٌزفغ١ش ِطٍمب   

فبٌظب٘ش ا٠ضب ػذَ  -اٌزٞ ٠ىْٛ اٌّغزٕذ ٘ٝ االدٌخ اٌؾشػ١خ اٌزؼجذ٠ّخ -ٚ ػٍٝ اٌثبٔٝ

ٚ ِب ٠ؾبثٙٗ دزٝ ٠فّغش « اٌذّج١خ»االخزقبؿ، فبٔٗ ١ٌظ فٟ ؽٟ ِٕٙب ػٕٛاْ 

س٠خ اٌثبثزز١ٓ فٟ ثبة اٌزىب١ٌف اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ، فبْ ِثً ِفَٙٛ آ٠خ ثبٌّٕجض٠ّخ ٚ اٌّؼزّ 

إٌجؤ ػٍٝ رمذ٠ش ثجٛرٗ ٚ دالٌزٗ ػٍٝ دج١خ خجش اٌٛادذ، ارا وبْ اٌّخجش ػبدال ٠ىْٛ 

ِشجؼٗ اٌٝ جٛاص االعزٕبد ا١ٌٗ، ٚ ػذَ ٌضَٚ اٌزج١ٓ ػٓ لٌٛٗ، ٚ اٌزفذـ ػٓ فذلٗ، 

 ٚ ١ٌظ ف١ٗ ِب ٠خزـ ثجبة االػّبي

 

 



ال ِذ١ـ ػٓ االٌزضاَ ثبالخزقبؿ، ثّب ارا وبْ ٌٗ اسرجبط ثبٌؾبسع، ٚ اضبفخ ٔؼُ 

 رجبسن ٚ ا١ٌٗ ثّب أٗ ؽبسع ٚ ٌىٓ رٌه ال ٠غزٍضَ خشٚج اٌّمبَ، فبْ االعٕبد اٌٝ ّللّا 

رؼبٌٝ ٚ رؾخ١ـ ِشادٖ ِٓ اٌىزبة اٌؼض٠ض، ٚ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ِزؼٍمب ثآ٠خ اٌذىُ، ثً 

ىب٠بد اٚ غ١شّ٘ب ِٓ اٌؾئْٛ اٌزٝ ٠ذّي ػ١ٍٙب ثبٌّٛاػع ٚ إٌقبئخ اٚ اٌمقـ ٚ اٌذ

اٌىزبة اِش ٠شرجظ ثبٌؾبسع ال ِذبٌخ، ف١جٛص االعٕبد اٌٝ ّللّا رؼبٌٝ ثبٔٗ اخجش ثؼذَ 

وْٛ ػ١غٝ ػ١ٍٗ اٌّغالَ ِمزٛال، ٚ ال ِقٍٛثب، ٚ اْ ٌُ ٠ىٓ ٌٙزا اٌخجش اسرجبط ثجبة 

ادذ فٟ ثبة اٌزفغ١ش اٌزىب١ٌف افال، ٚ ثبٌجٍّخ الِجبي ٌالؽىبي فٟ دّج١خ خجش اٌٛ

.ِطٍمب   

ثؼذ االرفبق ػٍٝ  -ٔؼُ لذ ٚلغ إٌضاع فٟ جٛاص رخق١ـ ػَّٛ اٌىزبة ثخجش اٌٛادذ

ػٍٝ الٛاي ٚ د١ث اْ اٌّغؤٌخ ِذّشسح فٟ االفٛي ال دبجخ اٌٝ  -ػذَ جٛاص ٔغخٗ ثٗ

ّْ اٌمبئً ثبٌؼذَ فش٠ك ِٓ ػٍّبء اٌغّٕخ ػٍٝ اخزالف  اٌزؼشك ٌٙب ٕ٘ب، ِضبفب اٌٝ ا

«ا٠ضب، ٚ ادٌّزُٙ ػٍٝ رٌه ٚاضذخ اٌجطالْ، فشاجغث١ُٕٙ   

:ٔکبد لٛي آ٠ذ ّللا فبضً  

دج١ذ لٛي اِبَ دس رفغ١ش چشاکٗ اِبَ ٠کی اص ثم١ٍٕی اعذ کٗ ثٗ رجؼ١زؾبْ اِش .1

 ؽذ٠ُ ، ثشخالف  آ٠ذ ّللا فبدلی رٙشأی

خجش ٚادذ ِذفٛف ثٗ لش٠ٕٗ لطؼ١ٗ ٠ب ِزٛارش ثٗ ؽشط ٚضٛح فذٚس اص اِبَ ٚ .2

.ثٗ خالف آ٠ذ ّللا ِقجبح.  اعذ« الصَ االخز»دجذ ٚ  ی ،رفغ١شجب٠گبٖ   

ا٠ؾبْ ِٛسد اخزالفی سا خجش ٚادذ جبِغ اٌؾشا٠طی ١ِذإٔذ کٗ ؽبسع آْ سا ِؼزجش . 3

: ِی گ٠ٕٛذ ( ظب٘شا ِشدَٛ آخٛٔذ)عپظ دس ِمبَ رمش٠ش اؽکبي ِغزؾکً . کشدٖ 



چْٛ ِفبد دج١ذ خجش ٚادذ ِؼزس٠ذ ٚ  ِٕجض٠ذ اعذ پظ فمظ ا٠ٓ دج١ذ دس جب٠ی 

ب ِٛضٛع دکُ ؽشػی، چشا کٗ ِفبد خجش ٠ب دکُ ؽشػی ثبؽذ ٠اػّبي ِی ؽٛد کٗ 

.ثی ِؼٕبعذ( ِثً رفغ١ش)ِؼزس٠ذ ٚ ِٕجض٠ذ دس غ١شا٠ٓ فٛسد  

پبعخ ا٠ؾبْ ا٠ٓ اعذ کٗ اگش ِغزٕذ دج١ذ خجشٚادذ ع١شٖ ػمال ثبؽذ کٗ آٔٙب دس .4

اػزجبس ثخؾی خجشٚادذ فشلی ث١ٓ خجشی کٗ ِفبد آْ دکُ ؽشػی ٠ب ِٛضٛع دکُ 

رز١ُّ )ب خجشٚادذ ِؼبٍِٗ ػٍُ ِی کٕذچشاکٗ ثؽشػی ثبؽذ  ٠ب ٔجبؽذ ّٔی گزاسٔذ 

.ٚ دج١ذ لطغ رفق١ً ثشداس ١ٔغذ( کؾف  

ادٌٗ ؽشػی ثبؽذ ثبص فشلی ١ِبْ خجشٚادذی کٗ ثّشٖ ػٍّی اگش ُ٘ ِغزٕذ دج١ذ ، 

ؽشػی داسد ثب خجشی کٗ ثّشٖ ٔذاسد ، ١ٔغذ ؛ چشا کٗ دس ادٌٗ ؽشػی کٗ دج١ذ 

ثگ١٠ُٛ ِفبد دج١ذ ِؼزس٠ذ ٚ ١ٔبِذٖ رب « دجذ»خجش ٚادذ سا ِؼزجش ِی کٕذ ، کٍّٗ 

.ِٕجض٠ذ اعذ ٚ کزا ٚ کزا ؛ ثٍکٗ دج١ذ خجشٚادذ ِغزفبد اص ا٠ٓ ادٌٗ اعذ  

خجشٚادذ اسرجبطی ثب ؽبسع داسد ٔبگض٠ش ثب٠ذ لب٠ً ثٗ اخزقبؿ دس جب٠ی کٗ . 5

اعٕبد ، چشاکٗ اِب ا٠ٓ اخزقبؿ خبسج اص ِمبَ ِب ١ٔغذ . ج١ذ خجشٚادذ ؽ٠ُٛ د

آ٠بد خجش ثٗ خذا ٚ رؾخ١ـ ِشاد خذا اص لشآْ ٌٚٛ ِذً کالَ افال ِزؼٍك ثٗ 

االدکبَ ٔجبؽذ ، اِشی عذ کٗ ثٗ خذا ِشثٛط اعذ ِثً ا٠ٕکٗ خذا دس لشآْ ثگ٠ٛذ 

ػ١غی ػ١ٍٗ اٌغالَ ِمزٛي ٚ ِقٍٛة ١ٔغذ ؛ کٗ دس ا٠ٕجب ثب ا٠ٕکٗ ِغ١ٍٗ ، دکُ 

پظ ١٘چ . ظ ِؾکٍی پ١ؼ ّٔی آ٠ذؽشػی ١ٔغذ اِب چْٛ اسرجبط ثب ؽبسع داسد پ  

.اؽکبٌی دس دج١ذ خجشٚادذ ثٗ فٛسد ِطٍمب ثبلی ّٔی ِبٔذ  

 



:آ٠ذ ّللا فبضً ٚ آ٠ذ ّللا خ٠ٛی رفبٚد ٘بی ٔظش   

ػذَ طشح رؼجذ ػمال٠ی دس د١ًٌ ع١شٖ ػمال ثشخالف آ٠ذ ّللا خ٠ٛی.1  

د٠گشثشِجٕبی ادٌٗ ( دس غ١ش آ٠بد االدکبَ)لجٛي دج١ذ سٚا٠بد ثمٗ رفغ١شی .2  

 

 رفبٚد ٘بی ٔظش آ٠ذ ّللا فبضً ٚ آ٠ذ ّللا ِؼشفذ

ػذَ طشح رؼجذ ػمال٠ی دس د١ًٌ ع١شٖ ػمال ثش خالف آ٠ذ ّللا خ٠ٛی ، رقش٠خ ثٗ .1

 ػذَ رؼجذ ػمال٠ی ، ثشخالف  آ٠ذ ّللا فبضً

ادػبی آ٠ذ ّللا ِؼشفذ ِجٕی ثش ا٠ٕکٗ اگش سٚا٠بد رفغ١شی دجذ ٔجبؽذ ، ٌغ٠ٛذ  .2

.آ٠ذا٠ٓ سٚا٠بد پ١ؼ ِی   

 

 

افٌٛی جب٠گبٖ دج١ذ خجشٚادذ ثشسعی  

 

ع١شٖ ػمال.1  

:سعذ ػجبسرٕذ اص ٔکبری کٗ پ١شاِْٛ ا٠ٓ لغّذ ثٗ ر٘ٓ ٔگبسٔذٖ ِی  

کٗ ثٕبء ػمال فشلی ١ِبْ خجشٚادذ رٚاثشؽشػی ػٍّی ٚ ظب٘شا فذ١خ اعذ  (اٌف

ظب٘شا ا٠ٓ ُ٘ دسعذ غ١ش آْ ّٔی گزاسٔذ ٚ ٘شدٚ سا ِؼزجش ِی دإٔذ ؛ ٚ ّ٘چ١ٕٓ 



ػمالء دس دج١ذ ظٙٛس فشلی ١ِبْ ظٙٛسی کٗ اثش ػٍّی ؽشػی داؽزٗ ثبؽذ ٚ کٗ 

.ظٙٛسی کٗ چ١ٕٓ اثشی ٔذاؽزٗ ثبؽذ ، ّٔی گزاسٔذ  

رفغ١ش کشد ؛ دس  ثشخالف ظب٘ش ، ساآ٠ٗ  ب عٛاي پ١ؼ ِی آ٠ذ کٗ اگش سٚا٠زیدس ا٠ٕج

عٛ  ا٠ٕجب ػمال چٗ ِی کٕٕذ؟ اص ٠ک عٛ ظٛا٘ش سا دجذ ِی دإٔذ ٚ اص ٠ک

 خجشٚادذ سا ؛ دس ا٠ٕجب ثب٠ذ کذاَ سا ِمذَ کشد؟

ثٗ ٔظش ِی سعذ کٗ ٠کی اص ُِٙ رش٠ٓ ٔمبط اخزالف کٗ ثب٠ذ ثش آْ ربًِ کشد ، دذٚد 

.ع١شٖ ػمالء دس ِٛاجٙٗ ثب خجشٚادذ اعذ  

 آ٠ب ػمالء ِٛاجٙٗ ٠کغبٔی دس ِٛاسد لطغ ٚ ظٓ دبفً اص خجش ٚادذ ثمٗ داسٔذ؟

 ٔٗ ٔجبؽذ، ٌٚی چْٛ ا٠ٓ ِٛاجٙٗ ِزفبٚد کُ اعذ ، ثؼضب  آ٠ذ ا٠ٓ گٛثٗ ٔظش دل١ك ِی

کٗ خجش ثمٗ ثشخالف  کٕذا٠ٓ رفبٚد دسجب٠ی ّٔٛد ٚاضخ پ١ذا ِی. ذٖ ّٔی ؽٛدد٠

ثبؽذ ، ػمالء دس ا٠ٕجب ثٗ دٔجبي لطغ ػشفی ٠ب ّ٘بْ اط١ّٕبْ ٘غزٕذ ٚ ثٗ  آ٠ٗ ظب٘ش

: ثٗ رؼج١ش ِشدَٛ اِبَ خ١ّٕی . فشف خجشٚادذ کفب٠ذ ّٔی کٕٕذ   

ِؼزّذاالفٛي ] « .ٚادذغ١ش اٌؼبد٠خ ال٠کزفی ف١ٙب ثبخجبساٌ إْ اٌّذغٛعبد اٌغش٠جخ» 

[454، ؿ 1، ج  

اص ا٠ٕشٚ ِی ؽٛد گفذ ٔٛػی رغبِخ لبثً رٛجٗ دس ػًّ ثٗ خجشٚادذ ث١ٓ ػمالء 

اِب چْٛ ا٠ٓ ِغئٍٗ غبٌت ١ٔغذ ، اِثبي آ٠ذ ّللا ِؼشفذ ػًّ ثٗ . ٚجٛد داسد

.ٚ دس ّ٘ٗ فشٚك لجٛي ِی کٕٕذخجشٚادذ ثمٗ سا ثٗ فٛسد ِطٍك   



ؽشط ػًّ ثٗ خجشٚادذ رفغ١شی ػذَ ٚجٛد ظٓ ػشفی پظ ٔز١جٗ خٛا١ُ٘ گشفذ کٗ 

٠ب ّ٘بْ ظٙٛس الٛی اعذ ، دبي ا٠ٓ ظب٘ش چٗ ظب٘ش دبي ثبؽذ چٗ ظب٘ش ِمبي ، 

فشلی ّٔی کٕذ ؛ اگش دج١ذ خجشٚادذ اص ع١شٖ ػمالء اخز ؽذٖ ثبؽذ کّب٘ٛ اٌذك، 

.ذ سا ِم١ذ ثٗ ٔجٛد ظٙٛس الٛی کشدػ خجشٚادثب٠ذ اػزجبس ػشفی پز٠ش  

عٛسٖ ثمشٖ اؽبسٖ کشد؛ 26ثٗ ػٕٛاْ ّٔٛٔٗ ِی ؽٛد ثٗ سٚا٠ذ رفغ١شی ر٠ً آ٠ٗ   

دذثٕی اثی ػٓ إٌضش ثٓ ع٠ٛذ ػٓ اٌمبعُ ثٓ ع١ٍّبْ ػٓ اٌّؼٍی ثٓ خ١ٕظ ػٓ اثی 

اْ ٘زا اٌّثً ضشثٗ ّللا ال١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ، فبٌجؼٛضٗ : ػجذّللا ػ١ٍٗ اٌغالَ 

[22رفغ١ش اٌمّی ، ؿ .] ١شاٌّؤ١ِٕٓ ٚ ِب فٛلٙب سعٛي ّللا اِ  

ِمبَ پ١بِجش اعالَ ٚ  رٛجٗ ثٗ ِجّٛػٗ آِٛصٖ ٘بی د٠ٕی ِشثٛط ثٗا٠ٓ اخجبس ثب

، عبصگبس ١ٔغذ ٚ ١ّ٘ٓ ٔبعبصگبسی ثبػث خذؽٗ دس دالٌذ سٚا٠ذ ٚ ا١ِشاٌّؤ١ِٕٓ 

.ؽٛدِیعبلظ دج١ذ  ظٙٛس ِذٌٌٛی ِی ؽٛد ٚ ٔز١جزب  اص دسجٗ ػذَ أؼمبد  

 

خجشٚادذ دس رفغ١ش ُ٘ دجذ اعذ ٚ فشلی  آ٠ذ ّللا فبضً فشِٛدٔذ ّ٘بٔگٛٔٗ کٗ(ة

دسدب١ٌکٗ اص آْ ثب٠ذ ِؾخـ ؽٛد  ٔکزٗ ای کٗ ، اِب١ِبْ فمٗ ٚ ثب غ١ش فمٗ ١ٔغذ 

 غفٍذ ؽذٖ ا٠ٕغذ کٗ ِفبد ا٠ٓ دج١ذ چ١غذ ؟

ٚ  اددج١ذ أِبس دادٖ ؽٛد کٗ ِٕظٛس اص ِفبداجّبٌی رٛض١خ دس اثزذاثب٠ذ ٠ک 

.رمغ١ّبد آْ چ١غذ  



کغبٔی کٗ دس افٛي فمٗ لبئً ثٗ دج١ذ خجشٚادذ ؽذٖ أذ دس ا٠ٕکٗ ِفبد ا٠ٓ دج١ذ 

:چ١غذ ، اخزالف کشدٖ أذ ٚ ٔٙب٠زب ثٗ عٗ ٔظش ٚ ِغٍک سع١ذٖ أذ کٗ ػجبسرٕذ اص   

 

ثب داؽزٓ ؽشا٠ظ دج١ذ ، دجذ ؽذ ، ثٗ ٚلزی خجش ٚادذی :  ِؼزس٠ذ ٚ ِٕجض٠ذ.1

ا٠ٓ خجش اگش ٚالؼب ِطبثك ثب دکُ ّللا ٚالؼی ثبؽذ ِٕجض ٚ ثبثذ ا٠ٓ ِؼٕی اعذ کٗ 

اعذ ٚ اگش دس ٚالغ ِطبثك ٔجبؽذ ا٠ٓ خجش ثبػث ِی ؽٛد کٗ ِب دس ِمبثً ؽبسع 

دس ا٠ٓ فٛسد ثب خجشٚادذ ِؼبٍِٗ لطغ . ػزس داؽزٗ ثبؽ١ُ ٚ افطالدب ِؼزس اعذ

کفب٠خ .)ؽٛدّٔی  

ِبسح ثٗ دکُ ٚالؼی دعذ ٠بثذ ، دس فٛسری کٗ ِکٍف ثٗ ٚع١ٍٗ ا: ر١ُّ کؾف . 2

چْٛ ثٗ دکُ ٚالؼی ظٓ پ١ذا ِی کٕذ ، پظ ٚالغ ثٗ ِمذاس ص٠بدی ثشای اٚ کؾف ِی 

لغ ، خطب کشدٖ ثبؽذ گشدد ؛ اِب ادزّبي کّی ُ٘ دادٖ ِی ؽٛد کٗ دس دعذ ٠بثی ثٗ ٚا

؛ فٍزا ؽبسع آْ ادزّبي ضؼ١ف سا ثش١ِذاسد ٚ آْ کؾف ظٕی اص ٚالغ سا رز١ُّ ِی 

کٗ دس ا٠ٓ فٛسد ثب خجشٚادذ  .کٍف سا ثٗ ادشاص رؼجذی ثٗ ٚالغ ِی سعبٔذکٕذ ٚ ِ

ؽٛد پظ رّبَ آثبس ٚ ٌٛاصَ ا٠ٓ خجش دجذ ِی ِؼبٍِٗ لطغ ِی

( 23، ؿ  2فذس،ِذّذثبلش، دسٚط فی ػٍُ االفٛي ج).ؽٛد  

دس ا٠ٓ فٛسد ؽبسع ثشای خجشٚادذی کٗ دجذ اعذ ٠ک : جؼً دکُ ِّبثً .3

ٍف ثب ػًّ ثٗ آْ گ٠ٛب ثٗ ّ٘بْ دکُ ّللا ٚالؼی ػًّ دکُ جؼً ِی کٕذ کٗ رب ِک

( 55، ؿ  2فذس،ِذّذثبلش، دسٚط فی ػٍُ االفٛي ج.) کشدٖ اعذ  

 



-دج١ذ سا ِؼزس٠ذ ٚ ِٕجض٠ذ ِی ِفبدِشدَٛ فبضً فمظ لٛي ِٛدَٛ آخٛٔذ کٗ 

دأغزٕذ سا سد فشِٛدٔذ ٌٚی اؽبسٖ ٔفشِٛدٔذ کٗ خٛدؽبْ دج١ذ خجشٚادذ سا کٗ 

، دس لبٌت رز١ُّ کؾف ِی ث١ٕٕذ ٠ب جؼً دکُ ِّبثً ٠ب  ػمالء اعذِغزفبد اص ع١شٖ 

.اِش د٠گشی  

دس ِبٔذٓ ف١ٗ کٗ ثذث ثش عش دج١ذ خجشٚادذ دس رفغ١ش اعذ ، ِغٍک جؼً دکُ 

ِخقٛؿ ػًّ ؽشػی اعذ کٗ دکّی  ّٔی ؽٛد ، ص٠شا ا٠ٓ ِٛسد ِّبثً ٚج١ٗ

رب ِکٍف ثب ػًّ ثٗ  ِّبثً دکّی کٗ ِفبد خجش اعذ ثشای ِکٍف ثبثذ ِی ؽٛد

اص آٔجب٠ی کٗ ِغٍک ؛ پظ  خجشٚادذی کٗ ػٕذاٌؾبسع ِؼزجش اعذ ثٗ ٘الکذ ١ٔبفزذ

دس سد  ّ٘بٔگٛٔٗ کٗجؼً دکُ ِّبثً ثشای خقٛؿ ادکبَ ؽشػی ٚضغ ؽذٖ ٚ 

ػمالء ث١ٓ خجشٚادذی کٗ اثش ؽشػی داؽزٗ ثبؽذ ٚ  ِؼزس٠ذ ٚ ِٕجض٠ذ گفزٗ ؽذ کٗ

پظ اص عٗ ِغٍک ِٛجٛد ، جؼً دکُ ِّبثً خبسج  .ٔذاؽزٗ ثبؽذ فشلی ّٔی گزاسٔذ

.ِی ؽٛد  

اگش ثگ١٠ُٛ ِفبد دج١ذ خجشٚادذ دس فٛسری کٗ خجش ِشثٛط ثٗ د١طٗ ػًّ ثبؽذ ، 

، ٠ؼٕی اگش  رز١ُّ کؾف اعذ ٠ؼٕی ثب خجشٚادذ ِؼبٍِٗ ػٍُ ٚجذأی ِی ؽٛد

خجشٚادذ ثمٗ ای ثگ٠ٛذ ّٔبص جّؼٗ ٚاجت اعذ ِثً ا٠ٓ اعذ کٗ خٛد ثذاْ لطغ ٚ 

٠م١ٓ داس٠ُ ؛ ٚ اص آٔجبکٗ دج١ذ لطغ راری اعذ پظ ٚجٛة ّٔبص جّؼٗ دجذ ِی 

الء ٚ ثٗ رجغ پظ دس فٛسد ِخبٌفذ ثب اِش ثٗ ّٔبص جّؼٗ ِغزذك ِزِذ ػم ؽٛد

ِفبد دج١ذ خجشٚادذ ِؼزس٠ذ ٚ ػزاة ؽبسع اعذ ؛ ّ٘چ١ٕٓ اعذ اگش ثگ١٠ُٛ 

.ِٕجض٠ذ اعذ  



اِب دس فٛسری کٗ خجش دس د١طٗ ػًّ گٕجبٔذٖ ٔؾٛد ، ثٍکٗ ِثال دس ِٛسد رفغ١ش 

ٚ سثطی ثٗ ٚادی ػًّ ٔذاؽزٗ ثبؽذ ٚ ِخزـ ثٗ اٌزضاَ ٚ ػم١ذٖ ثبؽذ ، آ٠ب ثبص  ثبؽذ ،

ا٠ٓ اخشی آ٠ب دس لطغ ِغزذك ػمبة ِی ؽٛد ؛ ثؼجبسح دس فٛسد ِخبٌذ اٌزضاِی ثب

؟ اعذ کٗ ِشدَٛ آ٠ذ ّللا فبضً فشِٛدٔذ« الؽجٙٗ فی ٚجٛة اخزٖ» ِٛسد ُ٘   

٠جٕذ ثبؽٕذ ثؼ١ذ اعذ خٛد ثٗ ِشدَٛ آ٠ذ ّللا فبضً ثٗ ا٠ٓ الصَ اص کالَ اص خ٠ٛؼ پب

.عذجب٠ض ا دس ِخبٌفذ اٌزضاِی اعذ کٗچشا کٗ دس افٛي ِغٍُ   

ٚ ّ٘چ١ٕٓ اص آٔجبکٗ پظ اص آٔجب کٗ ِخبٌفذ اٌزضا١ِٗ ثب خجشٚادذ جب٠ض اعذ ، 

رٛاْ ٔز١جٗ گشفذ سٚا٠بد رفغ١شی رمش٠جب ّ٘ٗ آٔٙب دس د١طٗ اٌزضاَ لٍجی اعذ ؛ ِی

کٗ ٔٗ رٕٙب اخز ثٗ خجشٚادذ رفغ١شی ٚاجت ١ٔغذ ثٍکٗ ِخبٌفذ ثب ا٠ٓ سٚا٠بد ١ٔض 

.دشاَ ١ٔغذ  

:ٔز١جٗ  

ٛٔٗ خجش ٚادذ سٚا٠ی ٔٗ آٔگٛٔٗ اعذ کٗ ثب٠ذ ثٗ کً د٠ذٖ ٔؾٛد ٚ طشح ؽٛد ٚ ٔٗ آٔگ

رٛأذ اص ا٠ٓ ٘ب ثٗ ػٕٛاْ ِؤ٠ذ ٚ اعذ کٗ اٌزضاَ ثٗ آْ ٘ب ٚاجت ثبؽذ ٚ ِفغش ِی

ٚ ١ّ٘ٓ اػبٔخ ثٗ ١ًٔ ثٗ ِمقٛد . کّک کٕٕذٖ ثٗ سع١ذْ ثٗ ِشاد اال٘ی اعزفبدٖ کٕذ

.اعذ کٗ ا٠ٓ سٚا٠بد سا اص ٌغ٠ٛذ خبسج ِی کٕذ  

 

  

 



 


