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Abstract  
The purpose of the present study is to elaborate on the place of science in governmental 

jurisprudence and jurisprudential systems. Using an analytical method, this research has 

dealt with the essence, levels, issues, principles, methodology and outcomes of the theory 

of the origin of issuance. According to the results of the study, it can be asserted that the 

first level of theology is designated to “revelation and exegeses of the infallible 

interpreters” and the second level to the “accurate”, “comprehensive”, “systematic”, and 

“governmental” inference of the Islamic jurist based on religion. This theory holds that all 

scientific issues including cosmology and its prescriptions exist in the Noble Qur’an. Some 

of the most significant results of the theory of the origin of issuance involve achieving the 

governmental jurisprudence and its jurisprudential systems such as economy, politics, 

security, art, media, and so on.  
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 چکیده

های فقهی آن است. این پژوهش با روش تحلیلی، به  فقه حکومتی و طراحی نظامهدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه علم در تدوین 
توان گفت سطح  های پژوهش می شناسی و آثار نظریه منشاء صدور پرداخته است. براساس یافته چیستی، سطوح، مسائل، مبانی، روش

و « سیستمی»، «جانبه همه»، «دقیق» بوده و سطح دوم آن، استنباط« وحی و تفسیرهای مفسران معصوم وحی»نخست علم دینی 
از دین است. این نظریه بر این باور است که همه مسائل علوم اعم از توصیفات هستی و تجویزات آن در قرآن موجود  فقیه« حکومتی»

ت، هنر و رسانه های فقهی آن همچون اقتصاد، سیاست، امنی ترین آثار نظریه منشاء صدور دستیابی به فقه حکومتی و نظام باشد. مهم می
 های فقهی است. و سایر نظام
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 . مقدمه1

اند. در این  کشورهای اسالمی و اندیشمندان آنان در قرون اخیر، با تمدن غرب مواجهه شده

  ،م، پایبند به سنت ششتهای از نخبگان جهان اسال ها، رویکردهایی به وجود آمده است، عده مواجهه

 ( و برخی دیگر از اندیشمندان، این192ص  :19۳2نصر، اند ) و با تجددشرایی مبارزه نموده

 اند و بهترین راه توسعه کشورهای اسالمی را پذیرش تجدد و تمدن غربی تجدد را پذیرفته

ندیشمندان سعی (. از سوی دیگر، برخی دیگر از این ا9۳: ص 1921اند )خاکبان،  قلمداد نموده

 اند میان سنت و تجدد آشتی برقرار کنند و با پاالیش تراث سنتی اسالمی توسط تمدن نموده

(. در قرن بیستم و با رخ 041: ص1921فاروقی، )غرب، به نوعی جمع میان سنّت و تجدد نمایند 

یشمندان دادن انقالب اسالمی ایران، دوشانگی سنت و تجدد به اوج خود رسیده و برخی از اند 

(. 02: ص 1912اند )میرباقری،  ایرانی درصدد استحاله تمدن غرب در درون تمدن اسالمی برآمده

یابی به تمدن اسالمی در مقابل تمدن غربی را  اما،م خمینی و مقا،م معظم رهبری بهترین راه دست

 :1912اند )مشکانی،  تدوین فقه حکومتی یا همان نگرش حکومتی به فقه جواهری دانسته

 (.110ص 

اما نکته آنجا است که برای دستیابی به فقه حکومتی باید پارادایم علمی حاکم به آن تولید 

افزاری تولید علم از سوی مقا،م معظم  رو، در دهه هفتاد شمسی مسأله جنبش نر،م شردد. از این

ظا،م و افزار اسالمی، ساختار ن ( تا توسط این نر،م11: ص 192۳زاده،  رهبری مطرح شردید )قربان

شاه با تحقق دولت و جامعه اسالمی، تمدن اسالمی در ایران به  دولت اسالمی طراحی شردد و آن

 (.10: ص 1910منصه ظهور برسد )رهدار و همکاران، 

توان به ساختار نظا،م اسالمی دست  اما سؤال اساسی این است که با چه پارادایم علمی می

اند، در پاسخ به این سؤال  شگاهی در ایران تالش نمودهرو، اندیشمندان حوزوی و دان یافت؟ از این

های متفاوتی از علم دینی ارائه دهند تا بر پایه این نظریات، بتوان ساختار نظا،م اسالمی را  نظریه

 (.01 ـ 12: ص 1914زاده،  طراحی نمود )قربان

 .کند تعبیر می «رصدو اءمنش»نگارنده نیز دیدشاه جدیدی در علم دینی ارائه نموده که از آن به 

توان به  شردد و با تکیه به این نظریه می عنوان نظریه پایه فقه حکومتی مطرح   تواند به این نظریه می
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های آن همچون فقه اقتصاد، فقه سیاست، فقه هنر و رسانه و... دست یافت.  فقه حکومتی و نظا،م

شناسی  وح، مسائل، مبانی، روشنگارنده با روش تحلیلی بعد از تعریف علم و دین، به چیستی، سط

 های موجود علم ترین نوآوری این نظریه نسبت به نظریه و آثار نظریه خواهد پرداخت. مهم

ها و بایدها( در  دانستن علم دینی و دیگر باور به وجود همه علو،م )هست« تشکیکی»دینی، نخست 

 قرآن است.

 . چیستی علم2

 یرامونشده پ  معرفت اثبات یکعلم را « ارسطو» وجود دارد؛، تعاریف شوناشونی درباره علم

و  یدسته عقالن علو،م را در دو «یاکام یلیا،مو»(؛ 00: ص 1911داند )حمداللهی،  یم یاءاش علل

 ییبودن با استقرا یعلم 1«یکنب یسفرانس». در نظر (142ص : 1929دهد )میثمی،  یم یجا یواقع

نگارنده  .(14ـ 19: ص1914یراوند، شده، زا )کرباسی بودن روش معرفت موردنظر همراه است

«. انسانهای  پاسخ مدلل و موجه به پرسش»عبارت است از  دهد که تعریف دیگری از علم ارائه می

 شیرد. قرار می بحث موردابعاد شکلی و محتوایی این تعریف در ادامه 

 علم شکلی یفتعر .2-1

ها  آموزه و سپس تما،م این تک  وجود آمده های شوناشون به  هر رشته علمی در ابتدا از تک آموزه

 و ءبتوانیم اجزاچنانچه  بر این اساس، قابل تحلیل به اجزاء و عناصر خاص خودشان هستند.

درك ماهیت و چیستی علم دشواری ، تشخیص دهیمعلمی را  هآموز دهنده یک تک عناصر تشکیل

اش  دهنده د آن را به اجزاء تشکیلعنوان نمونه برای درك ماهیت ساختمان، بای به د.شرد هموار می

نگر، آن را توصیف نماییم. برای  و تحلیل کنیم و سپس با نگاه کل  )همچون آجر و سیمان( تجزیه

نگری، به ماهیتش  و تحلیل نماییم و آنگاه با نگاه کل درك علم نیز در ابتدا باید اجزاء آن را تجزیه 

 یابیم. دست 

مطرح پرسش  این در ابتدا آموزه علمی، تک یک دهنده تشکیل و ابعاد عناصر ء،اجزا دركبرای 

                                                           

1. Francis Bacon 



 11 و نسبت آن با فقه حکومتی نظریه منشاء صدور در علم دینی

مسائل و »و « نیاز»، «کنجکاوی». غالباً سه منشاء «شود؟ علم چگونه تولید می»که  شردد می

 شردد. سبب تولید علم می« مشکالت

ها، پیرامون  ها برای دستیابی به پاسخ مرحله دو،م تولید علم، پاسخ به سؤاالت است، انسان

وشو و تضارب علمی به پاسخ درخوری  کنند و سپس با شفت آزمایش، تحقیق و مطالعه میمسائل 

 یابند.  می  دست

است؛ اما نکته اینجاست که هر پاسخی « پاسخ به پرسش»رو، دومین بخش تولید علم  از این

. باشد« مبرهن، مدلل و موجه»مورد قبول بشریت نیست، بلکه پاسخی از اعتبار برخوردار است که 

 است. 1«دلیل»در نتیجه سومین مرحله تولید علم، 

شیرد، آنگاه  آموزه علمی شکل می ای است که یک تک با تکیه به این فرایند سه مرحله

های آنان، هر  ها برای دستیابی به پاسخ آید و انسان های دیگری در آن موضوع به وجود می پرسش

آیند؛  های علمی بسیاری به وجود می آموزه که  نمایند. در اینجا است می  سه مرحله شذشته را طی

ها یا براساس وحدت در موضوع و یا براساس وحدت در غایت، در کنار  در نهایت همه این آموزه

شیری علم اقتصاد،  آید، چنانچه در شکل شوند و ساختار یک علم به وجود می دیگر جمع می یک

 فته است.یا  سیاست، پزشکی و سایر علو،م، این فرایند تحقق

 تعریف محتوایی علم .2-2

آنچه تاکنون شذشت، تعریف شکلی و صوری علم بود. سپس باید به تعریف محتوایی علم نیز 

یابیم. علم بر دو نوع است، برخی علو،م مفید هستند و برخی دیگر غیرمفید. آن علمی مفید  دست 

شو باشد، و آن  ان را پاسخهای برخواسته از نیازهای صادق جامعه و انس است که بتواند پرسش

های کاذب انسان را پاسخ دهد، غیرمفید است. البته به دسته دو،م نیز علم اطالق  علمی که پرسش

 شردد، ولی این دسته از علو،م، علو،م غیر مفید هستند. می

چه در جدول ذیل  شود؛ چنان نیازهای انسان بر سه دسته مادی، اخالقی و متعالی تقسیم می

 نیازها ذکر شده است.برخی از این 

                                                           

1. Justification 
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 نیازهای انسانی -1جدول

 نیازهای متعالی نیازهای اخالقی نیازهای مادی ردیف

 من کیستم؟ صداقت هوا 1

 ام؟ از کجا آمده عدالت آب 2

 در کجا هستم؟ رحمت غذا 3

 هدف از این آمدن و رفتن چیست؟ انصاف دارو 4

 میل به خداشناسی مدارا پوشاك 5

 یبه خودشناس یلم احترام مسکن 6

 و خلود یبه جاودانگ یلم محبت بهداشت 7

 ینشآفر هبه درك فلسف یلم وفای به عهد یخانگ  لوازم 8

 به لقاء و وصال و فناء یلم تعاون یجنس یزهغر 9

 و... عفو و گذشت نقل( و  حمل یلمرکب )وسا 11

  و... و... 11

با نیازهای حقیقی انسان ارائه دهد، علو،م های صادقانه و متناسب  آن علومی که بتواند پاسخ

های آن، برخواسته از نیازهای غیرحقیقی انسان باشد، غیرمفید خواهد  مفید هستند، ولی اشر پاسخ

 بود.

مشروبات  و مواد مخدرو  ینیازهای صادق انسانترین  مهمغذا از ، هوا و ، آبنمونه عنوان  به

 و روحی یحیات جسمو  تهدید سالمتای که باعث  هشون انسانی هستند، بهالکلی نیازهای کاذب 

در نتیجه آن دسته از علومی که در راستای تحقق نیازهای صادق انسان تولید  .شوند ها می انسان

شود و آن دسته که در راستای پاسخ به نیازهای کاذب انسانی تولید  شردد، علو،م مفید شمرده می

ه این بحث خواهیم پرداخت که معتبرترین منبع باشند. در ادامه ب شوند، علو،م غیرمفید می

 شویی به نیازهای صادق انسان، دین است. پاسخ

 . چیستی دین0

های نظری و عملی که از طرف خداوند متعال توسط انبیاء برای  ای از آموزه دین یعنی مجموعه

د( و های نظری در این تعریف شامل حوزه اندیشه )عقای است. آموزه شده  نازلسعادت بشر 

شود. سپس خداوند توسط  های عملی، شامل بایدها و نبایدهای دین )احکا،م و اخالق( می آموزه
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ها با عمل به این دستورات به سعادت  ها فرستاده است تا انسان ها را برای انسان پیامبران این آموزه

 دنیوی و اخروی دست یابند.

 دینجود دارد. منظور از )به صورت تشکیکی( از دین و حداکثری وحداقلی دو سطح 

. طبق دیدشاه رایج شیرد می، برداشتی است که از متون مقدس، یعنی کتاب و سنت، صورت حداقلی

ق: 1401علوى، ) ، اخالقیات و احکا،مات: حوزه اعتقاددارد، دین سه بخش های علمیه در حوزه

و  ی، اخالققادیابعاد اعتتما،م  ،رایج است ی علمیهها . بر مبنای آنچه در حوزه(۳4، ص 1ج

البته این روش اجتهادی صرفاً به  )همان(. ، باید مبتنی بر یک روش اجتهادی باشدی دیناحکام

یا نظریه  اندیشه کالمیبلکه یک  شردد، احکا،م یا فقه به معنای خاص یا متداول منحصر نمی

 ستیایو موضوعی که منتسب به دین است، ب مبحثواقع هر  شود. در اخالقی را نیز شامل می

ق: 1411، هروی) قبول و قابل دفاع باشد  قابل مند، نظا،م شده،  مبتنی بر یک روش اجتهادی شناخته

که هنگا،م طرح یک نظریه کالمی هم باید دیدشاه طراح آن مبتنی بر یک مبنای  . چنان(100 ص ،0ج

آن را  و کارشناس دین هستند، شناس ینروشمند اجتهادی و تخصصی باشد تا جامعه حوزوی که د

 بپذیرند.

ادراکی،  های یتاقلی از نوع حصولی است و در علم حصولی هم محدودحدمعرفت در دین 

، حضور فعال و چشمگیر دارد. تالش برای فهم و بیان آنچه خداوند شناس اسال،م معرفتی و روشی

 اما این تالش روشمند لزوماً انسان را به لوح محفوظ ،بیان کرده، تالشی مقدس و پاك است

کامالً نادرست باشد و هیچ ربط و  شناس اسال،م . ممکن است در مواردی نتایج تالشرساند ینم

نسبتی با لوح محفوظ نداشته باشد. در مواردی هم امکان دارد ماحصل فعالیت ما با لوح محفوظ 

 منطبق باشد.

وظ آنچه در لوح محف وجود دارد که آن عبارت است از حداکثری از دین از سوی دیگر سطح

در حوزه اخالقیات و چه در حوزه  یاباشد،  کال،مدر حوزه  خواه؛ شردد دین قلمداد می، ششتهثبت 

)مجلسی،  است (ع)صرفاً در اختیار معصو،مبه صورت علم حضوری احکا،م. این درجه از دین 

با دینی که یک مجتهد و  ، کند یعرضه م (ع)دینی را که معصو،م رو ینا از (.2۳: ص1910

کند،  زیرا دینی را که یک مجتهد عرضه می ،، قطعاً تفاوت خواهد داشتکند یعرضه م شناس اسال،م

، همانند علم حصولی است که یگرد  عبارت  های معرفتی و ذهنی او است و به تابع محدودیت
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 شود. طور کامل منطبق بر واقعیت نمی به

 ،امکان ندارد)ع( معصو،م دستیابی به دین ناب، حقیقی و راستین بدون بهره بردن ازبنابراین، 

ها، مطالب از صافی  زیرا حتی در صورت رجوع به آیات و احادیث، برای برداشت و استفاده از آن

ها دخالت  خود را برای فهم آن یها برداشت یجهنت در کند، یعبور م شناس اسال،ممعصو،م  یرذهن غ

 .دهد یم

زیرا حداقل ، نیست یرپذ امکان فرض یشبدون پ یذهنمعرفت شایان توجه است که 

شود. البته این  دانستن معانی واژشان است که خود نوعی ابزار و فیلتر محسوب می ها، فرض یشپ

اما آن دیدشاه خا،م و  یافت،  به معرفت دینی دست توان ینم وجه یچه  مطلب مبیّن این نیست که به

به حقیقت دین  توان ی،م ممعصو یرانگارانه را هم باید کنار شذارد که تصور کنیم با ذهن غ ساده

اند که  . البته علمای بزرگ اسال،م و فقهای بزرگ دین پیوسته به این نکته اذعان داشتهیافت  دست

 ،0ج : 1942 یدمرتضی،س) نه مصوبه ،زیرا فقهای ما مخطئه هستند ،ها بوده است نشانه درایت آن

 انجا،ممعرفتی خود را . فقها سعی و تالش (402ص  ،1ج ق: 1410 ی،آخوند خراسان ؛۳02 ص

که حاصل زحماتشان صددرصد  کنند یادعا نم ،لذا .اما ممکن است به حقیقت دین نرسند دهند، یم

اند که به  و مقلدانشان هم مکلف دانند یولی در پیشگاه خدا خود را معذور م ،مطابق با واقع است

دین ، بنابراین .کنند عدولو حق ندارند از آن  رده، عمل کاند یافته  ها دست همان چیزی که آن

 .شود محقق می)ع( صددرصد مطابق با واقع، فقط با حضور معصو،م

 . چیستی نظریه منشاء صدور و سطوح آن4

و در « تشکیکی»بر این باور بوده که دینی بودن علم یک امر « منشاء صدور»نگارنده در نظریة 

حاق و حقیقت »قی دینی است که به رو، آن علمی به معنای حقی دو سطح قابل ترسیم است. از این

« قدسی و غیر بشری»یک امر « حاق و حقیقت دین»چون  و تر، بلکه عین آن باشد نزدیک« دین

باشد و « عصمت ذاتی معرفتی»ای است که مبتنی بر  نظریه« ترین نظریة علم دینی ناب»است، لذا، 

بیت  ، یعنی اهل «حیخود وحی و تفسیرهای مفسران معصو،م و»مصداق چنین معرفتی، فقط 

 عصمت و طهارت)ع( هستند.

در سطح دو،م، مصداق دیگر علم دینی، فهم و برداشت روشمند و متفقهانة فقه قرآنی فقیه  
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فلوالنفر من کل فرقة »عنوان یک بستة معرفتی است:  است. منظور از فقه قرآنی، تفقه در کل دین به
با رویکرد حکومتی به « منشاء صدور نظریة»قیه در ف (.100)توبه،  «منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین

 یازد. جانبه و سیستمی از علو،م دست می شناخت دقیق، همه

خداوند متعال عالوه بر کلیات امور دنیوی، جزئیات و تفصیل مطالب را نیز در طبق این نظریه، 

 آنجا ژه دارد. ازاختیار بشر قرار داده است؛ اال اینکه درك و فهم آن نیاز به تخصص و طهارت وی

لذا در عصر حضور، انبیای  ،و اوصیای ایشان است ءکه اوج این تخصص و طهارت در اختیار انبیا

اخروی هستند، در  یعظا،م و اولیای شرا،م عالوه بر آنکه مرجع علمی همه نیازهای کلی و جزئ

 ما در عصر غیبت، هرا .اعتمادند  زمینه علو،م دنیوی نیز، اعم از کلیات و جزئیات، تنها مرجع قابل

های وحیانی در راستای پاسخ به نیازهای  تواند از آموزه میش )فقاهت( کس به میزان تخصص

در نتیجه براساس این نظریه، عالوه بر کلیات، جزئیات علو،م نیز در قرآن معرفتی استنباط کند. 

. البته درك حصولی یابد تواند به جزئیات علو،م دست  موجود است و عالوه بر معصو،م، فقیه هم می

فقیه از قرآن با درك حضوری معصو،م متفاوت است و به طور تشکیکی، به این برداشت فقیه نیز 

شود. منظور از منشاء صدور، منبع دستیابی به علم است. براساس این نظریه،  علم دینی اطالق می

. وانگهی اندیشمندانی ها است ها و باید قرآن به عنوان کتاب آسمانی، منبع همه علو،م اعم از هست

دانند، ولی از دیدشاه آنان، در قرآن کلیات علو،م  همچون عالمه طباطبایی نیز قرآن را منشاء علو،م می

ولی  (،904ص ، 10: ج 1912آمده و جزئیات آن به عقل بشری سپرده شده است )طباطبایی، 

مه علو،م )کلی و جزئی نظریه منشاء صدور براساس مبانی قرآنی و روایی بر این باور است که ه

آن( در قرآن موجود است، در این صورت، معصومان)ع( به صورت مستقیم و فقها به صورت غیر 

جانبه و سیستمی و حکومتی، علو،م را از قرآن استخراج  مستقیم و براساس شناخت دقیق، همه

 نمایند. می

 شناخت دقیق .4-1

تواند با اکتفاء به برخی از ادله   فقیه نمیشناخت فقیه از دین باید دقیق باشد، بدین معنا که 

قرآنی و روایی به استنباط کامل از دین دست یابد. بلکه فقیه بایستی عمو،م و خصوص، اطالق و 

رجالی، تاریخی و حدیثی را در استنباط دین لحاظ تقیید، ناسخ و منسوخ و سایر قواعد اصولی، 
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که فقها براساس همین  ا استنباط نماید، چنانهای دینی ر صورت منضبط آموزه شاه به نماید، آن

؛ اما،م 09ص ، 1ج ق: 1410 ی،آخوند خراساناند ) های دینی را استنباط نموده انضباط فقهی، آموزه

 (.11 ص ،1ج ق: 1414خمینی، 

 جانبه و سیستمی همه .4-2

ءنگری جانبه فقیه از دین است، در فقه سنتی اساساً جز ، نگرش سیستمی و همه دومین شاخصه

های خُرد قرار داده است،  در مسائل موضوعیت دارد و فقیه رسالت خود را در پاسخ دادن به مسأله

که  رود. در حالی  ای سراغ سایر مسائل و ابواب فقهی نمی رو، فقیه برای پاسخ به یک مسأله از این

ای در  مسأله شیرند و پاسخ دادن به یک مسائل هر علمی، در ساختار نظامند همان علم شکل می

های  نمودن سایر مسائل وابسته در آن علم است و بدون در نظر شرفتن همه ساحت شروه لحاظ 

 توان مسائل خُرد آن علم را پاسخ داد. یک علم، نمی

عنوان نمونه فقیه در پاسخ به یک مسأله اقتصادی باید همه مسائل و ساختار علم اقتصاد را  به

فتی، غایات و مقاصد اقتصادی دین و سایر مسائل پیرامونی. لحاظ نماید، همچون مبانی معر

چه فقیه بدون لحاظ همه ساختارهای وابسته به یک مسأله، استنباط خود را مجزی بداند،  چنان

تواند به  داری اسالمی، فقیه زمانی می عنوان مثال در موضوع بانک دهد، به فقهی ناکارآمد ارائه می

و  د که موضوع بانک را در کالن ساختار اقتصاد اسالمی تجزیه ساختار بانک اسالمی دست یاب

شناسی، مسائل و غایات آن، کامالً برشرفته  ای که در این موضوع مبانی، روش شونه تحلیل نماید، به

از دین باشد، در نتیجه اشر فقیه به این سیستم توجه نکند و فقط رسالت خود را به حل مسائل 

شناسی و غایات( نظا،م  در این صورت در ساختار )مبانی، مسائل، روشخُرد بانک معطوف نماید، 

ق: 1404صدر، دهد ) کند و قهراً خوانش غیرواقعی از دین ارائه می اقتصادی تمدن غرب حرکت می

(. بر این اساس اولین نگرش سیستمی به دین، معطوف به تما،م مسائل و ساختارهای 44 - 49ص 

 علم خواهد بود.در همان   وابسته به یک مسأله

ای در دین است، بر این اساس عالوه بر  رشته دومین نگرش سیستمی به دین ناظر به علو،م میان

نگرش فقیه در درون یک علمی )همچون اقتصاد( باید سیستمی باشد و مسائل آن علم را  این که

لو،م لحاظ نماید، و نظامند لحاظ نماید، باید رابطه این علم را با سایر ع پیوسته هم  صورت به به
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عنوان نمونه برای کشف ساختار اقتصادی دین، باید رابطه اقتصاد را با ساختار سیاسی، اجتماعی،  به

ای، به استنباط جامع از اقتصاد  رشته شاه بر پایه این نگرش میان فرهنگی و امنیتی دین بسنجد، آن

شردد. همچون فقه  مطرح می های فقهی در فقه حکومتی دینی دست یابد. این نگرش در همه نظا،م

 های فقهی. سیاست، فقه هنر و رسانه، فقه مسکن و معماری و سایر نظا،م

جانبه و سیستمی سراغ قرآن و روایات رفته و با  بر این اساس فقیه با رویکرد دقیق، همه

 یازد، البته این نوع قرائت از دین، با قرائت استفاده از این روش منضبط به علم دینی دست می

طور که در سطوح دین نیز شذشت، فقیه چون شرفتار عصر  معصو،م از دین تفاوت دارد، همان 

کند. طبیعتاً این قرائت از  های خود است، دین را با علم حصولی خود قرائت می فرض غیبت و پیش

ا دین با قرائت معصو،م)ع( تفاوت دارد، اما به این معنا نخواهد بود که استنباط فقیه، حجیت خود ر

که منابع روایی شیعه  اند، چنان از دست بدهد، بلکه امامان معصو،م، استنباط فقها را نیز حجت دانسته

تی َعَلیکْم »اند،  بر این حجیت صحه شذاشته ُهْم ُحجَّ ا اْلَحواِدُث اْلواِقَعُة َفاْرِجعُوا فیها ِإلی ُرواِة َحدیِثنا، َفِإنَّ َأمَّ
ُة الّلِه َعَلیِهْم   (.011ق: ص 1411طوسى، ) «َوَأَنا ُحجَّ

 رویکرد حکومتی به فقه .4-0

جانبه و سیستمی است،  یه عالوه بر اینکه برای فهم درست دین، نیازمند شناخت دقیق، همهفق

 یاندر مباحث فقهى و ب یکردرو ینطبق ا یازد.  باید با رویکرد حکومتی به استنباط فقهی دست

در نظر شرفته  یاز شهروندان حکومت اسالم ین فردعنوا ها به انسان بایست یافعال مکلفان، م

از فقه،  یعنوان بخش نه به یفقه حکومت ،جدا از اجتماع و حکومت. لذا یعنوان مکلّف شوند، نه به

براساس فقه اداره نظا،م  بایست یم یفقه های تنباطبلکه به معناى نگرش حاکم بر کل فقه بوده و اس

 .(111: ص 1914)ایزدهی،  به اداره کشور باشد ابواب فقه ناظر یبوده و تمام یاسیس

و غفلت از رویکرد حکومتی، فقیه به تصور دقیقی  شرایی با تکیه به نگرش فردشرایی و جامعه

شناسی فقیه از استحکا،م  از موضوعات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... دست نخواهد یافت و موضوع

نگری، فردشرایی و  ی، تالش فقیه فقط به جزءالز،م برخوردار نخواهد بود. در نتیجه در فقه سنت

شرایی، سیستمی و حکومتی در این استنباط  جانبه نگری در مسأله معطوف شده و ابعاد همه جامعه

 توان به ساختار نظا،م اسالمی دست یافت. مغفول مانده است. بنابراین، با چنین استنباط فقهی نمی
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 . مسائل نظریه5

دین این است که اما،م معصو،م)ع( به علو،م مورد نیاز هدایت  تلقی رایج در نگرش سنتی به

. همچنین فقیه نیز در استنباط (901: ص 19۳0 یرازی،مکار،م شبشریت علم دارد، نه تمامی علو،م )

 شناسی حکم، برعهده فقیه نخواهد خود، فقط درصدد کشف حکم الهی است و حیطه موضوع

هر علمی است و فقیه با تکیه به  ال و متخصصانشناسی علو،م برعهده عق رو موضوع بود. از این

با که   (. در حالی100: ص 1921نماید )نوایی،   کارشناسی کارشناس، حکم الهی را استخراج می

مراجعه با تراث دینی، این نوع برداشت از دین صحیح نخواهد بود، براساس آیات و روایات، همه 

اما،م معصو،م نیز به همه این علو،م علم دارد. علو،م )طبیعی و انسانی( در قرآن موجود است و 

ها در شروه شناخت کامل اما،م معصو،م از همه علو،م است تا  وانگهی هدایت مادی و معنوی انسان

ها پاسخ درخور دهد. سپس فقیه نیز  بر پایه این شناخت به نیازهای مادی، اخالقی و متعالی انسان

که در  ـشناسی خاصی  ه کتاب و سنت و براساس روشتواند با مراجعه ب  به تبع امامان معصو،م، می

ها در دو عرصه توصیفات و تجویزات دست  به علو،م مورد نیاز انسان ـ شود ادامه بدان اشاره می

 یازد.

تنهایی و با تکیه به تجربه صرف   ها و ضعف معرفتی خود، به نیز با توجه به محدودیت  انسان

صورت   اش به علو،م، به و کامل دست یابد. بلکه دستیابی صورت جامع تواند به همه علو،م به نمی

است و   بُعدی( خواهد بود. بلکه خداوند حکیم که خالق جهان و انسان ناقص و یک بُعدی )تک

بخش  تواند بهترین قوانین سعادت شناسد، فقط می های وجودی آفرینش خود را می همه ابعاد و الیه

تواند علم به همه  ظیم نماید. همچنین فقط اوست که میها تن دنیوی و اخروی را برای انسان

ها بیاموزد. در اینجا است که خداوند در ابتدای خلقت انسان، همه علو،م  واقعیات عالم را به انسان

َم »عن أبي العباس عن أبي عبد الله)ع( سألته عن قول الله »را به حضرت آد،م)ع( سپرد،  ْسماَء   آَدمَ   َو َعلَّ
َ
اْْل

ها ما ذا علمه قال: اْلرضین و الجبال و الشعاب و اْلودیة، ثم نظر إلی بساط تحته فقال: و هذا البساط مما « ُکلَّ
البته با توجه به شرائط زمان، مکان و فهم مخاطب، حضرت  (.90، ص 1 ج: 1922، عیاشی) «علمه

اء أمرنا أن نکلم الناس علی قدر إنا معاشر اْلنبی»آد،م و سایر پیامبران)ع(، بسیاری از علو،م را ارائه ندادند: 
عنوان دین جامع و   سپس خداوند دین اسال،م را به»(، 09، ص 1ج ق: 142۳)کلینی،  «عقولهم

ای مهیاء  شونه ها عرضه داشت. البته دوباره شرائط زمان، مکان و فهم مخاطب، به کامل، به انسان
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سند. وانگهی مشکل از قابلیت قابل نگردید تا علو،م پیامبر اسال،م و جانشینانش به منصه ظهور بر

 «.بود و نه فاعلیت فاعل!

ها، قوانین و دستوارت دین اسال،م نیز همه  بودن انسان  و چند الیه  با توجه به چند بُعدی

شود و این دین است که نیازهای صادق  های مادی، اخالقی و متعالی بشریت را شامل می جنبه

شردد. نظریه منشاء  و مفید از سوی دین به بشریت عرضه میدهد و علم حقیقی  انسانی را پاسخ می

مایه دین، براساس پاسخ به تمامی مسائل مادی،  صدور نیز بر همین باور استوار است که درون

ترین منبع دستیابی به علو،م موردنیاز  شده است و بهترین و خالص ها تعبیه  اخالقی و متعالی انسان

توان به دو شونه از مسائل علم دست  این نظریه، از طریق دین میها، وحی الهی است. طبق  انسان

یافت، نخست، علومی که درصدد کشف واقعیات هستی )توصیفات( است، بدین معنا که از طریق 

توان به همه واقعیات عالم دست یافت. دسته دو،م نیز علومی است که ناظر به قوانین و  قرآن می

شردد. وانگهی  )تجویزات(. ادله این ادعا در ادامه ذکر میها است  دستورات مورد نیاز انسان

توانند با تکیه به خرد بشری خود به علو،م توصیفی  های غیرمعصو،م و غیرفقیه نیز می انسان

ها( و تجویزی )بایدها و نبایدها( دست یازند و به این دسته از علو،م نیز علم اطالق  )هست

رو، چه بسا دستاوردهای بشر غیر  نه علو،م دینی. از این شود، ولی این علو،م، علو،م بشری هستند می

معصو،م و غیر فقیه با دستاورد حاصل از دین یکی باشد، ولی به این دستاوردهای بشری، علم دینی 

شود، بلکه آن دسته از علو،م دینی هستند که مستندشان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم  اطالق نمی

 به وحی باشد.

 روایی نظریه. مبانی قرآنی و 6

 یرهایو تفس یوح»نظریه منشاء صدور در بخش نخست تعریف خود بر این باور است که 

دربردارنده همه علو،م )توصیفات و تجویزات/ کلیات و جزئیات علو،م  «یمفسران معصو،م وح

رو معصومان)ع( این توانایی را دارند که همه علو،م را از قرآن  از این . دنیوی و اخروی( هستند

 :به آیات زیر اشاره نمود توان یازجمله آیات مورد استناد م راج نمایند.استخ

ْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِتْبَیاًنا ِلُکِلّ َشْيء  . »1  (.9۸)نحل، « َوَنَزّ
عنوان مبنای نظریه منشاء صدور نا،م برد، آیه  توان به آن تمسک جست و به ای که می اولین آیه
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کننده همه  آیه فوق، قرآن کریم بیانحقیقی مسّک به معنای ظاهری و قرآن است. با ت« بودن تبیان»

صورت مطلق ذکر شده و مقیّد به قید خاصی  در این آیه به« ء یش»امورات است. با توجه به اینکه 

خداوند حکیم در مقا،م بیان بوده است « مقدمات حکمت»نیز نشده است، از سوی دیگر طبق قاعده 

 ،1ج ق: 1421کرد )بجنوردی،  مدنظر او بود، بایستی آن را بیان می قید خاصی چه اشر و چنان

شود. بر این اساس دست کشیدن از  ، اطالق آن فهمیده می«ء یش» نشدن یدمقرو از  (. از این۳1ص 

آخوند اطالق این آیه و حمل آن بر برخی موارد نیازمند قرینه لفظیه، حالیه یا مقامیه است )

که در این آیه نه قرینه لفظیه وجود دارد و نه حالیه و  ؛ در حالی (04۳ص ق: 1410 ی،خراسان

 کار برد. مقامیه! در نتیجه باید به اطالق این آیه تمسّک نمود و معنای حقیقی آن را به

عنوان  اند. به روایات ذیل آیه نیز بر این مدعا داللت دارند و همین قرائت از آیه را ارائه داده

ها حسرت نخواهند خورد که چرا فالن نکته  شاه انسان یچقسم خوردند که ه )ع(اما،م صادقنمونه: 

حتی والّله ما ترک شیئا یحتاج « تبیانا لکّل شیء»إّن الّله عّزوجّل أنزل فی القرآن » :در قرآن ذکر نشده است
ق: 142۳ى، )کلین «فیه ااّل و قد أنزله الله« لوکان فی القرآن هذا»الیه العبد، حتی والّله ما یستطیع عبد أن یقول 

 (.11 ص ،1ج 

و تفصیل و توضیح روایات ذیل آن، این مبنا « تبیاناً لکل شیء»در نتیجه با توجه به اطالق آیه 

در عالم است. البته آیه « علو،م»و « امور»کننده و دربردارنده همه  شردد که قرآن کریم بیان اثبات می

که چه کسانی نیز  کننده همه امور در عالم است، اما این صرفاً بر این معنا داللت دارد که قرآن بیان

قرآن و حقایق آن را دارند، نیازمند ادله دیگری است و این آیه در مقا،م ذکر   توان فهمیدن کُنه

 مفسران قرآن نیست.

ْطَنا ِفي اْلِکَتاِب ِمْن َشْيء  » .2  (۸9 ،امنعا)« َما َفَرّ
ْطَنا ِفي »ای نظریه منشاء صدور مطرح شردد، آیه عنوان مبن تواند به ای که می دومین آیه َما َفَرّ

چه بسیاری از مفسران  باشد. چنان می «قرآن» آیه، این در الکتاب از است. منظور «اْلِکَتاِب ِمْن َشْيء  

طور که  (، همان401، ص 4: ج 1920طبرسی، اند ) ترجمه نموده« قرآن»در این آیه را به « کتاب»نیز 

روایاتی نیز در ذیل این آیه،  متبادر است.« قرآن»صورت اولیه نیز همین معنای  ن، بهبه ذهن مخاطبا

(. همچنین بسیاری از ۳14ص ، 1ج : 1929اند )حویزی،  ترجمه نموده« قرآن»را به معنای « کتاب»
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ه اند، در نتیج آیه را زائده شرفته« من»صورت عا،م تفسیر کرده و  در این آیه را به« من شی»مفسران، 

 (. با توجه به مباحث02ص  ،4: ج 1920)طبرسی،  «ما فرطنا شیئاً »شردد:  این آیه چنین تقریر می

«. ایم هرا فروشذار نکرد یزچ یچه قرآنما در »پیرامون الفاظ این آیه، معنای آیه چنین خواهد بود: 

 (.19، ص 0۳ جق: 1421حر عاملی، است )روایات ذیل این آیه نیز همین عمومیت را اراده نموده 

صورت شفاف داللت دارد که همه امور عالم در قرآن وجود دارد  این آیه و روایات ذیل آن به 

چه از آیه  آن و هیچ قیدی نیز در این آیه وجود ندارد تا بتوان از اطالق آن دست کشید. بنابراین،

 .ستا ها این است که قرآن بیانگر همه علو،م و دانش باشد استفاده می قابل

یافتیم که همه علو،م )توصیفات و تجویزات(   ای که شذشت، به این مبنا دست توجه به ادله با

شود که چه کسانی توانایی فهم کنه و حقایق  در قرآن وجود دارد، اینک این سؤال مطرح می

بیت عصمت و  شود که اهل موجود در قرآن را دارند؟ با مراجعه به ادله روایی چنین استفاده می

، جزئیات علو،م دنیوی و اخروی( را دارند و  هستند که توانایی فهم حقایق قرآن )کلیات (طهارت)ع

آنان قادرند که تفسیر صحیحی از قرآن ارائه دهند. نگارنده در بخش نخست تعریف نظریه منشاء 

صدور نیز بر همین نکته اشاره نموده است. روایاتی در کتب روایی شیعه وجود دارد که بیانگر این 

تواند مبین  کته است که اما،م معصو،م به اذن الهی عالِم به تما،م علو،م هستی بوده و اوست که مین

(. بر این اساس اما،م معصو،م، عالوه 012و  110، ص 1ج  ق:142۳کلینی، باشد )علو،م باطنی قرآن 

ات ها و واقعی علم داشتن به علو،م مورد نیاز هدایت بشریت )بایدها و نبایدها(، به همه هست بر

 عالم هستی علم لدنی و حضوری دارد.

جانبه،  در مرتبه بعدی فقیه نیز با تکیه به آیات قرآن و روایات و براساس شناختی دقیق، همه

که قرآن نیز به  تواند به نظا،م توصیفات و تجویزات دین دست یابد. چنان سیستمی و حکومتی می

. البته فقیه بر خالف «هم طائفة لیتفقهوا فی الدینفلوالنفر من کل فرقة من»این مدعا اشاره نموده است: 

 ها و بایدها از دین برود. ناچار باید با علم حصولی به سراغ استنباط هست معصو،م، به 

 شناسی نظریه . روش7

 شناسی منظور از روش شناسی خاصی استوار شده است. نظریه منشاء صدور بر پایه روش

های معرفتی  ت، این نظریه باید نسبت خود را با روشدر این نوشتار، روش معرفتی نظریه اس
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ها هم از حجیت  شهودی، تجربی و عقلی مشخص نماید. آیا در نظریه منشاء صدور، این روش

 برخورداند؟

توان به  های معرفتی عقلی، تجربی و شهودی، می این نظریه بر این باور استوار است که با روش

ن، این علو،م تولیدی را دینی دانست، بلکه باید آنان را علم توا یافت، ولی نمی تولید علم دست 

بشری برشمرد، زیرا این سه منبع معرفتی برشرفته از علم بشری است و طبیعتاً انسان به خاطر 

تواند به همه جوانب هستی دست یابد. بر این اساس شرفتار آزمون  های خاص خود نمی محدودیت

توان به همه  تفاده از وحی الهی و مفسران معصو،م آن، میو خطا است. در نقطه مقابل، با اس 

 یافت و این علو،م را دینی معرفی نمود.  های علمی هستی دست الیه

های معرفتی در راستای تولید علم دینی، استفاده  توان از این روش صورت ابزاری می وانگهی به 

انه فوق، به سراغ قرآن و سنت ش برد و آن در صورتی است که فقیه با استفاده از ابزارهای سه

جانبه و سیستمی و حکومتی(، به استنباط جامع از دین  صورت منضبط )دقیق، همه رود و به می

طور که شذشت، این نوع قرائت از دین حداقلی بوده و فاصله زیادی با  دست یازد، البته همان

 برداشت اما،م معصو،م از دین دارد.

ذیل، از ابزارهایی همچون عقل، تجربه و شهود استفاده کرده  نمودن مراحل معرفتی فقیه با طی 

 نماید. های دینی را از قرآن و سنت استنباط می و آموزه

دستاوردهای قطعی ناظر به محتوای قرآن: محکمات قرآن، عقل قطعی، سنت  ( مرحله اول،1

طعی متشرعه و ادبیات قطعی و ظنی معتبر، سیره ق قطعی، علم تجربی قطعی، سیره عقالی قطعی،

 واقعیت تاریخی قطعی.

 دستاوردهای ظنی قرآن. ( مرحله دوم:2

 دستاوردهای ظنی سنت.( مرحله سوم: 3

 دستاوردهای ظنی عقل. ( مرحله چهارم:4

 دستاوردهای ظنی علم تجربی.( مرحله پنجم: 5

 دستاوردهای ظنی قلبی )شهودی(. ( مرحله ششم:6

رود و سپس به علم دینی دست  معرفتی( به سراغ قرآن می فقیه با پیمودن این مراحل )ابزاری ـ

شود. این مرحله  یابد. در این مراحل، استفاده از قطعیات مرحله اول باعث تولید علم دینی می می
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(، مبنا، محک و داور نهایی میزان 1۳1 ق: ص1410 یدری،حخاطر حجیت ذاتی قطع ) خود به 

جا دستاوردهای  بنابراین، در این شود. احل برای فقیه میاعتبار دستاوردهای ظنی اجتهادی باقی مر

چه مرحله اول، این دستاوردها را تأیید  شردد، چنان ظنی قرآن )مرحله دو،م( به مرحله اول عرضه می

نمود، مرحله دو،م از حجیت برخوردار است. مرحله سو،م نیز در رتبه بعد، به مرحله اول عرضه 

ول، از حجیت برخوردار است، همچنین سایر مراحل نیز با شود و در صورت تأیید مرحله ا می

شیرند. سپس در تعارض یا تزاحم معرفتی این مراحل،  ترازوی مرحله اول مورد سنجش قرار می

شود. از  و تا مرحله ششم همین تقد،م رعایت می شردد مرحله اول بر دو،م، دو،م بر سو،م مقد،م می

ترین اعتبار معرفتی  فردی بودن آن، از ضعیفخاطر   رو، دستاوردهای ظنی شهودی، به این

 برخوردار است.

 آثار نظریه .8

های اجتماعی دین  تواند به نظا،م جانبه و حکومتی از دین، می  فقیه براساس فهم دقیق، همه

های اجتماعی. بر  هایی همچون سیاست، اقتصاد، امنیت، هنر و رسانه و سایر نظا،م دست یابد، نظا،م

ن آثار این نظریه تدوین فقه حکومتی جهت دستیابی به تمدن نوین اسالمی تری این اساس مهم

ای  است. البته همان طور که شذشت، فقیه عالوه بر اینکه مسائل هر علمی را به صورت شبکه

تواند به  عنوان نمونه در صورتی می  های اجتماعی را کشف نماید، به کند، باید رابطه نظا،م لحاظ می

ای دانستن مسائل درونی اقتصاد، رابطه آن را با  ی دست یابد که عالوه به شبکهعلم اقتصاد اسالم

شاه از مجموعه ارتباط درون  علو،م وابسته نیز لحاظ نماید، علومی همچون سیاست، امنیت و...؛ آن

 یازد. ای اقتصاد، به علم اقتصاد اسالمی دست می و برون شبکه

 گیری . نتیجه9

شناسی و  و دین و همچنین چیستی، سطوح، مسائل، مبانی، روشدر این پژوهش، تعریف علم 

آثار نظریه منشاء صدور مورد تحلیل و بررسی قرار شرفت. بر این اساس سطح نخست علم دینی 

، «دقیق»شده و سطح دو،م آن، استنباط   معرفی« وحی و تفسیرهای مفسران معصو،م وحی»

معرفی شردیده است. این نظریه بر این باور است از دین  فقیه« حکومتی»و « سیستمی»، «جانبه همه»
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که همه مسائل علو،م اعم از توصیفات هستی و تجویزات آن در قرآن موجود بوده و آیاتی همچون 

و روایات ذیل، به عنوان مبنای این نظریه مورد « ما فرطنا فی الکتاب من شیء»و « تبیاناً لکل شی»

شناسی این نظریه بررسی شردید.  ر این پژوهش روشاستناد قرار شرفته است. سپس در بخش دیگ

شناسی، فقیه با ابزارهای معرفتی همچون عقل، تجربه و شهود به سراغ استنباط از  در این روش

های فقهی آن  ترین آثار این نظریه دستیابی به فقه حکومتی و نظا،م رود. مهم قرآن و سنت می

 های فقهی است. سایر نظا،مهمچون اقتصاد، سیاست، امنیت، هنر و رسانه و 
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 قم: دارالمعارف االسالمیه. .(اصول االستنباطاالجتهاد و التقلید )ق(. 1410ی )نق یعل یدری،ح .۳

 ی.اسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند. قم: ماجرایی جدایی حوزه و دانشگاه(. 1921خاکبان، سلیمان ) .2
 .1ینی، جو نشر آثار اما،م خم یمتهران: مؤسسه تنظ .مناهج الوصول (.1414اهلل ) خمینی، سید روح .1

افزار  نر،م ی؛فقه حکومت(. 1910بین، مهدی ) علی؛ مشکانی، عبدالحسین؛ نیک حمد؛ مشکانی، عباسرهدار، ا .12
 .02ـ  41: ص 0، یریتیمد یها اسال،م و پژوهشی. انقالب اسالم یتکامل یندجامعه در فرا یریتمد یینها

 .0، جاپانتشارات و چ :تهران .یگرج مصحح یعه.اصول الشر یال یعهالذر (.1942ی )عل یدمرتضی،س .11
 .مرکز األبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدرقم:  .اقتصادناق(. 1404سیدمحمدباقر ) صدر، .10
 .10. بیروت: مؤسسه اعلمی، جالمیزان فی تفسیر القرآن(. 1912طباطبایی، سید محمدحسین ) .19
 .4ب، ج. قم: مجمع جهانی تقریب مذاهالبیان لعلوم القرآن مجمع (. 1920حسن ) بن  طبرسی، فضل  .14
 احمد ناصح. قم: دارالمعارف االسالمیه. مصحح عباداهلل تهرانی، علی .هالغیبق(. 1411حسن ) محمد بن  طوسى، .11

 .1. قم: مرعشی نجفی، جالقول الرشید فی االجتهاد و التقلیدق(. 1401) علوى، سید عادل بن على بن الحسین .10
 .1لمطبعه العلمیه، جتهران: ا .تفسیر العیاشی(. 1922مسعود )  عیاشی، محمد بن .1۳

. تدوین و ترجمه مجید مرادی. قم: سازی معرفت توضیحاتی ناگریز در اسالمی(. 1921فاروقی، اسماعیل رجا ) .12
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 . قم: ادیان.ارزیابی ادله موافقان و مخالفان علم دینی(. 1914زاده، مهدی ) قربان .11

 . قم: پژوهشگاه علو،م و فرهنگ اسالمی.یاز نگاه مقام معظم رهبر یرافزا نهضت نرم(. 192۳زاده، مهدی ) قربان .02
 یمبان یقدر تطب یطیمح یستز یها بحران یعلل معرفت یینتب(. 1914) محسن یراوند،ش ی؛زاده، عل یکرباس .01

 .90ـ  11: ص 1۳، یستیاخالق ز. و مالصدرا یکنب یسفرانس یفلسف
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اکبر غفاری، محمد آخوندی. تهران: دارالکتب  لی. مصحح عکافیق(. 142۳یعقوب )  کلینی، محمد بن .00
 .1االسالمیه، ج

 . تهران: علمیه اسالمیه.حق الیقین(. 1910مجلسی، محمدباقر ) .09
ی. مقا،م معظم رهبر یدشاهاز د یبر فقه حکومت یدرآمد(. 1912علی؛ مشکانی، عبدالحسین ) مشکانی، عباس .04

 .124ـ  111: ص 02 ،یحکومت اسالم
 .11ـ  1: ص 1، معرفت(. قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن. 19۳0ر )مکار،م شیرزای، ناص .01
 .114ـ  19۳: ص 0، ناقدیی. شرا و در افکندن طرح تجربه یاکام یلیا،مو(. 1929یه )سا یثمی،م .00
. قم: تمدن نوین گام دوم یانیهب یها و راهبرد یماز مفاه یخوانش ید؛عصر جد(. 1912میرباقری، سیدمهدی ) .0۳

 .اسالمی
 .طه یمؤسسة فرهنگ :قم یانداری.ترجمه حسن م .به علم مقدّس یازن(. 19۳2نصر، سیدحسین ) .02
 :94 ،یاسالم یاجتماع یها پژوهش. و رابطه آن با علو،م یفقه یشناس موضوع(. 1921اکبر ) نوایی، علی .01

 .191ـ  124ص 
 .0، جطفى البازنزار مص . ریاض:لغریبین فی القرآن والحدیثا ق(.1411) أحمد بن محمد، هروی .92
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