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 )74 -57صفحات ( ر ديد مفسران شيعه و اهل تسننمطالعه تطبيقي مفاد آيه عرف د

  مطالعه تطبيقى مفاد آيه عرف در ديد مفسران شيعه و اهل تسنن

  *كاوس روحى برندق

 **وانين زادهمحمد حسين خ

  دهكيچ

گزاره های فقهى ، عرف را در حوزه تعيين مفاهيم، به اتفاق، دانشمندان شيعه اماميه

، و بنا بر نظـر برخـى از اصـوليان و فقهـای بـزرگ، دارای اعتبار و حجت مى دانند

، در مقابـل. در حـوزه تشـخيص مصـاديق نيـز حجـت اسـت، عرف افزون بر ايـن

به عنـوان منبعـى از منـابع ، منكر كارآيى عرف، احتدانشمندان شيعه اماميه به صر

، ىدرونـ یاما مذاهب اهل تسنن با وجود اختالف هـا. فقه و استنباط احكام هستند

به عنوان يكى از منابع فقه در كنار ساير منابع و مصادر معتبـر ، ش عرف رايم و بك

لُْعْرِف َو َأْعـِرْض َعـِن ُخـِذ الَْعْفـَو َو ْأُمـْر بِـا«: سـورة اعـراف 199ه يـآ. پذيرفته انـد

ت يـحجّ  یدانشمندان اهل تسنن برا، است كه ىات قرآنين آيتر از مهم، »نَ يالْجاِهلِ 

اين مقاله با روش كتابخانه . اند و اعتبار استقاللى عرف بدان استناد و استدالل كرده

در نقل ديدگاه ها و روش تحليـل محتـوا ، در گردآوری مطالب و شيوه اسنادی، ای

ه يژه مفسران اهل تسنن را در زمينه مفاد آيديدگاه مفسران به و، تحليل داده هادر 

مـورد ، به عنوان منبعـى مسـتقل از منـابع فقـه، از جهت افاده حجيت عرف، عرف

، ه عرفيدر آ، و به اين نتيجه دست يافته است كه و نقد قرار داده بررسى و تحليل

،  كيـا خصلت نيبلكه كار و ، ستين ىاساسًا عرف اصطالح، مراد از عرف و معروف

  .اثبات شده است، ا شرعيك بودن آن از راه عقل و يمراد است كه ن

  .حجيت عرف، آيه عرف، معروف، عرف :دىيلكهاى  واژه

                                                 
 k.Roohi@modares.ac.ir)نويسنده مسئول(ث دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه علوم قرآن و حدي *

 .استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسالمى دانشگاه عالمه طباطبايى **
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  طرح مساله

از ميـان  .متفـاوتى ذكـر شـده اسـت ىاربردهـا و معـانك، های معتبـر برای واژه عرف در فرهنگ

: در آيه مورد بحث همخوانى دارد، معانى زير با مفهوم عرف، ژه عرفمتفاوت وا ىاربردها و معانك

، 374ص ، 12ج : بـى تـا، ؛ زبيـدی236ص ، 9ج : بى تا، ابن منظور( هم آمدن ىتتابع و در پ )1

 و در نهايت به معنای اسم مفعـولى )شناختن یبه معنا( ركضّد ريشه نُ  )2 ؛)»ـ رـ ف ع«ل ماّده يذ

بـى ، ابن منظور( يكمعروف و هر گونه كار ن )3 ؛)97ص ، 8 ج: 1360، مصطفوی( )شناخته شده(

ـ  ع«ل ماّده يذ، 374ص ، 12ج : بى تا، ؛ زبيدی122ص، 2ج : بى تا، یدي؛ فراه236ص ، 9ج : تا

كـه در  یا كـردار و تـرك امـريه عبارت است از سخن و ك، اما معنای اصطالحى عرف .)»رـ ف

بـر آن اسـتقرار و ، در عمل، آنان ىر عمليها رسوخ كرده و س ها شناخته شده و در دل ذهن انسان

اّمـا « )1: ماننـد، گوناگون از آن پرده بـرداری شـده اسـت یه با عبارت هاك، افته استياستمرار 

مة بـالقبول يالنفوس واستحسنته العقول وتلّقتـه الطبـاع السـل ىالعرف عند الفقهاء فهو ما استقر ف

: ك.ز ريـن. 53ص ، 1ج : بى تـا، شثری( ».هيعة وأقّرتْهم عليتّرده الشره مّما ال يواستمّر الناس عل

ان قوًال أو فعـًال كسواء ، هيالعرف ما تعارف جمهور الناس وساروا عل« )2و  )52ص : بى تا، عوض

عـاداتهم و  ىه النـاس فـيـمـا تعـارف عل« )3و  )3ص ، 1ج : بـى تـا، مدرس اعظمى( ».اً كأو تر

 ف جامعيو تعر .برگرفته از معنای دوم مى باشد )595ص ، 5ج : بى تا، ...مصطفى و( ».معامالتهم

النفوس وتعارفه الناس وسـاروا  ىما استقر ف: العرف«اين است كه  از، افراد و مانع اغيار آن عبارت

ود است و يق ىتمام یه داراك با توجه به آن، فين تعريا. ».كه من قول أو فعل أو تريواستمّروا عل

ه هر دو گونه ك ژه آنيبه و، جامع و مانع مى باشد، ر نشده استكل در عرف در آن ذير دخيامور غ

و  ىعـرف ذهنـ، گـرير ديـو به تعب، یا رهيو س يىعرف بنا )2و ، یازكعرف ارت )1 ىعني: ی عرف

اما مراد از عرف مورد نزاع ، گوناگون دارد یاربردهاكو عرف اگرچه  ١.رديگ ىرا در برم ىعرف عمل

طعا مواردی را كه واژه عرف در مورد عرف اديان و يا عرف متشـرعه اسـالمى و عـرف ق، فريقين

منحصرا شامل ، عرف متنازع فيه، بر اين اساس. شامل نمى گردد، عقالء و عرف شرع به كار رفته

  .موارد كاربرد عرف در عرف عام و عرف اهل زبان خواهد بود

                                                 
ص  :ش١٣٨٦، دوسـتيعل: ك.ر، دييـو جهت تأ ٣٠ص  :ش١٣٧٨، ماسوله ىگلباغ: ك.ر، ن بارهيجهت نقد در ا. ١

 )همان صفحه) ٢( ىد بر پاورقكيبا تأ، ٦١
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دارای ، زه تعيين مفـاهيم گـزاره هـای فقهـىعرف را در حو، دانشمندان شيعه اماميه به اتفاق

عرف افـزون بـر ايـن در ، و بنا بر نظر برخى از اصوليان و فقهای بزرگ، اعتبار و حجت مى دانند

ص : 1410، ؛ خراسانى189ص ، 4ج : بى تا، بروجردی( .حجت است، حوزه تشخيص مصاديق نيز

، ى؛ اصـفهان7ص ، 2ج : 1373، ؛ نـائينى123ص : 1417، ؛ خويى78ص : 1407، ؛ خراسانى385

، 2ج : 1423، ى؛ بهائ448، 366ص ، 3و ج  362، 289ص ، 1ج : 1416، ؛ حكيم151ص : 1415

بـه ، دانشمندان شيعه اماميه به صراحت منكر كـارآيى عـرف، در مقابل )410ص ، 3؛ ج 140ص 

، یوركـ؛ د2778ص ، 5شـماره : بى تا، شمام( عنوان منبعى از منابع فقه و استنباط احكام هستند

ش يم و بـكـ، ىدرونـ یبا وجود اخـتالف هـا، اما مذاهب اهل تسنن )2830ص ، 5شماره : بى تا

، 5ج ، طيجعـ( .در كنار ساير منابع و مصادر معتبر پذيرفته اند، عرف را به عنوان يكى از منابع فقه

؛ 2777ص، 5شـماره : بـى تـا، ؛ شـمام2809ص ، 5ج ، ی؛ دوكور30ص ، دوستي؛ عل2443ص 

شـماره : بى تا، ؛ شمام2763ص، 5شماره : بى تا، ؛ دونمز2444-2443ص، 5شماره  :بى تا، طيعج

  .)2777ص، 5

ات ين آيتر از مهم، »نَ يُخِذ الَْعْفَو َو ْأُمْر بِالُْعْرِف َو َأْعِرْض َعِن الْجاِهلِ «: سوره ی اعراف 199ه يآ

سـتقاللى عـرف بـدان اسـتناد و ت و اعتبـار ايـحجّ  یبـرا، است كه دانشمندان اهل تسنن ىقرآن

ج ، ؛ محمد عبده عمر94ص ، 1ج ، یاسمر: ك.ز رين. 2390ص ، 5ج ، سيالم( .اند استدالل كرده

   )326ص ، 2ج : . ق1423، بةي؛ ابن عج301ص ، 5ج : 1415، ىطي؛ شنق2833و  2811ص ، 5

عـرف در ابـواب رد كاركـنه دارد و يشـيپ، نه فقهيشيبه اندازه پ، اگرچه استفاده از عنصر عرف

زان دخالت عـرف در يامًال مشهود است و بحث در مكفقه  ىخيدر ادوار مختلف تار، گوناگون فقه

ر توسـط يا مناقشه قرار گرفته است و به ويژه در سده اخيرش و يمورد پذ ىل فقهياز مسا یا پاره

ن يكلـ، ١رامون عرف در فقـه انجـام گرفتـه اسـتيپ یريقابل تقد یها از محققان پژوهش ىبرخ

                                                 
 یرأ ىن؛ العـرف و العـادة فـيابن عابد، بناء بعض االحكام على العرف ىنشر العرف ف: اند از از آنها عبارت یا پاره .١

 ىد صـالح عـوض؛ منزلـة العـرف فـيتور السكلدى، ع اِإلسالميالتشر ىابوسنة؛ أثر العرف فى، احمد فهم، الفقهاء

های متعـدد مجلـد پـنجم مجلـه مجمـع الفقـه  الهخ محمد عبده عمر؛ و مقاالت و رسـيالشى، ع اإلسالميالتشر

بـر  یمنتشـر شـده اسـت؛ درآمـد ىالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم ىكه توسط مجمع الفقه اإلسالمى، اإلسالم

ل يـخل، ة االسـتنباطيعمل ىة العرف و دورها فية حول نظريماسوله؛ دراسة موضوع ىجبار گلباغ ىد عليس، عرف

كه بدون اغراق در ميان تاليفاتى كـه پيرامـون عـرف نگاشـته ، دوستيالقاسم علابو، ؛ فقه و عرفیرضا منصور

ب يآسـ: ماننـد(اسـت  نيز در اين زمينه مقاالت متعدد در مجالت مصوب بـه چـاپ رسـيده) بهترين است، شده

دو چاپ شـده در ى، عليبا حاجيفر، انيميد رحيسعى، نوشته فاطمه قدرت، نيد ىر عرف در ساحت فقهيتاث ىشناس

ام كـ؛ اح٨٣ص ، ١٣٩١بهـار و تابسـتان ، ١شـماره ، سال چهـل و پـنجمى، حقوق اسالم ىفصلنامه فقه و مبان
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مسـاله پـيش روی پژوهش فراگيری در زمينه خصوص آيه عرف صورت نگرفته است؛ از اين رو 

، ه عرف از جهت افاده حجيت عرف به عنوان منبعى مستقل از منابع فقهيل مفاد آيتحل، اين مقاله

ى اثبات ناكارآمدی استدالل به اين آيه برای اعتبـار عـرف منبعـ، از ديدگاه مفسران و هدف از آن

  .مى باشد

  مفسران در باره مفاد عرف در آيه عرف ديدگاه. 1

  :عبارت است از، مفّسران در باره مفاد عرف در آيه مورد بحث یها دگاهيمجموعه د

  نيكى و احسان. 1. 1

، 4ج : م1993، ىوطيس( »المعروف«به طور مجمل به ، رياز تفاس یا ه در پارهيمطرح در آ» عرف«

، ی؛ بخــار532ص ، 3ج : 1420، ريــثك؛ ابــن 139ص ، 3ج : 1413، هيــ؛ ابــن عط394، 392ص 

، ی؛ طبـر160ص ، 3ج  :بى تا، ىوطيو س، ى؛ محل948ص ، 1ج ، ى؛ ثعالب237ص، 15ج : 1407

 )823ص ، 2ج  :1424، ى؛ ابــن العربــ75ص ، 3ج : 1404، ی؛ ابــن جــوز331ص ، 13ج : 1420

  .ر شده استيتفس

  

                                                                                                                   
 یهـاه آمـوزه يچاپ شده در نشـريك، ن یاحمد ید مهدينوشته سى، ا فرازمانيبا عرف زمان  يىهم سوى، فقه

امـام  یشه هـايبر اند یرديكگاه عرف در حقوق با روي؛ جا١٧١ص ، ١٣٩١بهار و تابستان ، ٥شماره ى، فقه مدن

؛ عـرف و ١٣٩ص ، ١٣٩١ز ييپـا، ٥٦شـماره ، نيپژوهشـنامه متـ، مونا احمـدلو، زاده كمه مليفه، )س( ىنيخم

؛ ٧٣-٤٥صـص  ١٣٨٨زمسـتان ، ١ شمارهى، مطالعات فقه و حقوق اسالمى، ام شرعكگاه آن در استنباط احيجا

، ١٦٥شـماره ، ماهنامه معرفـت، گانيمحمود را، ب هايسته ها و آسيبا: ىبه عرف در فقه و حقوق اسالم ىنگاه

فصـلنامه ى، نيبر ابوالحسـكا ىترعلكد، امكص موضوع واستنباط احي؛ نقش عرف درتشخ٥٣ص  ١٣٩٠ور يشهر

ام كـره در اسـتنباط احي؛ نقش عرف و سـ٨١ص  ١٣٨٥ تابستان، ٤شماره ى، فقه و حقوق اسالم یپژوهش ها

ق يـت عـرف در تطبيـ؛ مرجع٢٤٩ص  ١٣٨٥بهار ، ٤٥شماره ، تيفصلنامه فقه اهل بی، جعفر ساعد، عهينزد ش

ا عنصر ي؛ عرف ١١ص  ١٣٨٣ز ييپا، ٢شماره ى، فصلنامه حقوق اسالم، دوستيابوالقاسم عل، قيم بر مصاديمفاه

گـاه ي؛ جا٢٩ص  ١٣٨٣تابسـتان ، ٦٤شماره ى، فصلنامه مطالعات اسالمی، زديا ىنتر ناصر سلماكد، فقه يىايپو

تابسـتان ، ١٦شماره ، نيپژوهشنامه متی، بجنورد ید محمد موسويس، ن الملل و حقوق اسالميعرف در حقوق ب

ت يـو مرجع ٥ص  ١٣٧٩تابستان ، ١٥شماره ، فصلنامه قبساتى، د محمد واسعيس، ؛ فقه و عرف٢٣ص  ١٣٨١

 ١٣٨٣ز ييتابسـتان و پـا، ١١شـماره ، مـتكپژوهشنامه نور حی، ريتقد ىعلى، دگاه مذاهب اسالمياز د» فعر«

  .٣ص 



  مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفرسان شیعه و اهل تسنن

         61 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

  

  سخن و خصلت نيكو، كار. 2. 1

المعـروف و « )الـف: ر شـده اسـتياين عبارات تفس رينظ ىبا عبارات» عرف«، رياز تفاس یا هدر پار

؛ 29ص ، 6ج : 1422، انيـابوح( »المعـروف مـن االفعـال و األقـوال« )ب ؛»ل من االفعاليالجم

، ى؛ طبرســــ313ص ، 1ج : 1420، حــــقيلو: ك.ز ريــــن. 327ص ، 2ج : 1407، یزمخشــــر

ل المستحسـن مـن يـالجم« )ج؛ ) 439ص ، 1ج : تـا ىبـ، لىي؛ اردب491ص ، 1ج  :ش1377

 )د ؛)356ص ، 4ج ، ىحق( ».رير نكيبة من قبول الناس من غيألنّها قر«ل كه ين تعليبا ا »األفعال

  .)787ص ، 4ج ، ىطبرس( »دةيكل خصلة حم«

  نيك از نظر شرع. 3. 1

: ن شده اسـتيير و تبيت تفسل اين عباراياز قب ىبا عبارات، فهيه شريعرف در آ، رياز تفاس ىدر برخ

نكـره النـاس مـن يمـا ال « )ب؛ )1758ص ، 1ج ، یطنطاو( »الشرع ىالمعروف حسنه ف« )الف

  .)823ص ، 2ج  :1424، ىابن العرب( ».ها الشرائعياتّقفت عل ىالمحاسن الت

  نيك از نظر شرع يا عقل. 4. 1

 ىكّل مـا حسـن فـ« )الـف .ر شده استيه به اين صورت تفسيعرف مطرح در آ، ريتفاس ىدر برخ

من اّهللاٰ عزوجل و كّل  ىو هو ما عرفته بالوح، كّل ما أمرك اّهللاٰ به« )ب ؛»الشرع ىالعقل فعله أو ف

   .)43ص ، 2ج ، ات االحكاميشرح آ ىفقه القرآن ف: ك.ر( »عرفه الشارعيما 

  يكىق نياز مصاد ىبرخ. 5. 1

بـه ، )ص( ث منقـول از رسـول اكـرميژه بر اساس حـدير به ويتفاس ىدر برخ، هيعرف مطرح در آ

و  »وتَِصَل َمْن قطعك وتعفَو عَمن َظلََمـك، َمن َحَرَمك ىأن تُعط«: ىعنـي، از مكارم اخالق یا پاره

، هيـابـن عط( .ق آن ذكر شده استيمصاد ىبرخ، یق و جرير و در واقع از باب تطبيتفس،  ر آنيغ

، یطبـر: ك.ز ريـن. 89ص ، 2ج ، ىالب؛ ثع531ص ، 3ج : 1420، ريثك؛ ابن 139ص ، 3ج : 1413

از  )823ص ، 2ج : 1424، ى؛ ابـن العربـ18ص ، 3ج : تا ىب، ىاالهراسكي؛ 330ص ، 13ج : 1420

بـه دور از ، ق خـاصيد عرف به مصـادياند كه تحد به حق متذكر شده، از مفسران ىبعض، ن رويا

چنين ، قابل توجه است كه» یرطب«ان متن ين مياز ا. اند م آن را خواستار شدهيصواب بوده و تعم

، أمر الناس بالعرفيأن  )ص( هيإن اّهللاٰ أمر نب: قاليذلك أن  ىو الصواب من القول ف«: مى نويسد
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كّل ، ته ُعرفًا و عارفًا و عارفةً يأول: قالي. المعروف: ىمعن ىمصدر ف، كالم العرب ىو هو المعروف ف

و إعطـاء ، ن المعروف صلة رحم َمـْن قطـعفم، العرف ذلك ىفإذا كان معن. المعروف: ىذلك بمعن

و لـم . فهو مـن العـرف، هيو العفو عمن ظلم و كل ما أمر اّهللاٰ به من األعمال أو ندب إل، من َحرم

أمر عباده يأن  )ص( هيقد أمر اّهللاٰ نب: قاليه أن ي؛ فالحق فىدون معن ىخصص اّهللاٰ من ذلك معني

  .)331ص ، 13ج : 1420، یطبر( ».ه دون بعضيال ببعض معان، بالمعروف كله

  نيك شناخته شده از نظر عقل يا شرع . 6. 1

؛ »عةيكّل ما عرفته النفوس مّما ال ترّده الشـر« )الف: ر بهيتفاس ىه در برخيعرف مطرح شده در آ

ابـن ( ر شده اسـتين دو تفسير اينظ ىا عباراتيو  »كّل امر مستحسن تعرفه العقول وتدركه« )ب

ا بـه يـو  ؛)346ص ، 3ج ، ؛ قطـب88ص ، 3ج ، یعمـاد: ك.ز رين .139ص ، 3ج : 1413، هيعط

  :مشابه از آن پرده برداشته اند یها صورت

ها العقل و يرتضيل من االفعال؛ أو هو كّل خصلة يبالمعروف و الجم» َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ « )الف

   ؛)407ص ، 1ج ، ىنسف( ».قبلها الشرعي

 ىالعقـل فعلـه أو فـ ىو هو كل ما حسن ف، بالمعروف ىنعي» َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «و قوله « )ب

؛ 62ص ، 5ج : 1383، ىطوسـ( ».حـًا عنـد العقـالءيكـن منكـرًا و ال قبيو لم ، الشرع

   .)788ص ، 4ج : . ق1372، ىطبرس

  ج در ميان مردم يا راير يخ یارهاك. 7. 1

المعروف وهو افعال  )الف: ر مطرح شده استيدو احتمال ز، رامون مفهوم عرفير پيتفاس ىدر برخ

ت يـمورد استناد و استدالل احتجاج بـه حجّ ، كه احتمال دوم. ن الناسيب یالعرف الجار )ر؛ بيالخ

  .)326ص ، 2ج : ق1423، بةي؛ ابن عج326ص ، 2ج : ق1423، بةيعجابن ( عرف است

  بايدستور دادن به صورت ز. 8. 1

ت گرفتـه يسبب» باء«بلكه ، الصاق» باء«ه را نه فيه شريدر آ »بِالُْعْرفِ «ش از يپ» باء«اساسًا  ىبرخ

: 1424، ىابن عرب( ».ليبالوجه الجم یا» َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ ««: اند ر كردهيگونه تفس نيفه را ايه شريو آ

   .)446ص ، 1ج 
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در  يىعالمـه طباطبـا، موجب شـده اسـت كـه، )8احتمال ( ا مطرح شدن احتمال گذشتهيگو

، در مقابـل وجـوه گذشـته ىت و وجهيرا نه به عنوان مستفاد از باء سببآن ، زانيف المير شريتفس

  : كرده و بگويد ىق معروف تلقّ ياز مصاد ىكيبلكه 

ـيو العرف هو ما » َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «: و قوله« لـة ير الجميعرفه عقالء المجمتع مـن السـنن و الس

و ، من األعمال النادرة الشـاذة ىالجتماعنكره العقل اينكره المجتمع و يبخالف ما ، نهمية بيالجار

و ، أمر به مـن المتابعـةيكون نفس اآلمر مؤتمرًا بما يمن المعلوم أن الزم األمر بمتابعة العرف أن 

أمر يـأن » َو ْأُمـْر بِـالُْعْرفِ «: قوله ىفمقتض، ر منكريكون نفس أمره بنحو معروف غيمن ذلك أن 

ص ، 9ج : 1393، طباطبـايى( ».وجه منكر ىلمعروف علكون نفس األمر بايو أن ال ، بكل معروف

379(.   

ر اسـت كـه يـعبـارت اخ، ىكـين یمعروف به معنـا یدر ضمِن معنا، )8( وجه گنجاندن وجه

َو ْأُمـْر «: قولـه ىفمقتضـ، ر منكـريـكون نفس أمره بنحو معروف غيو من ذلك أن «: ديفرما ىم

  ».وجه منكر ىس األمر بالمعروف علكون نفيو أن ال، أمر بكل معروفيأن » بِالُْعْرفِ 

  سته يبا يكار نك. 9. 1

ر شـده يفه به ايـن صـورت تفسـيه شريمفهوم عرف در آ، ع و پرگسترهيوس ىليك احتمال خيدر 

ر يـو أّن وجـوده خ، ان بـهيو العرف و العارفة و المعروف هو كّل امر عرف أنّه البّد من االت«: است

   .)49 ص، 4ج ، یشابورين: ك.ر( ».من عدمه

  ل و نقديتحل. 2

عمـده مفسـران ، د كهيآ ىبرم »َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «فه يه شريل آيدر ذ، مفّسران یرهاياز مجموعه تفس

اتفاق نظـر ، كردن است ىكيو ن ىكيمعروف و احسان و ن یفه به معنايه شريدر آ، كه عرف نيبر ا

شـامل  )2ا يك است؛ و يو افعال نخصوِص اعمال  )1: ات معروفيكه آ نيبا صرف نظر از ا، دارند

 ىكـين نيـكننده ا كـه مشـخص نينظر از ا ز صـرفيـگردد؟ و ن ىم  زين ىها و صفات نفسان خصلت

چه كه حداقل مخالفت با شـرع  هر آن )3ا يشرع اسالم؛ و  )2ا يع؛ و يان و شراياد )1: ايست؟ آيچ

حـداقل عقـل آن را انكـار  )5ا يـو  انگارد؛ ىك ميچه عقل آن را ن كه آن نيا )4ا ينداشته باشد؛ و 

اسـت كـه عقـل و شـرع هـر دو آن را  یزيـآن چ ىكيكه ن نيا )6ا يانگارد؛ و  ىنكرده و زشت نم
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كـه در  نيا )8ا يـدكننده آن هستند؛ و يدو مستقًال مشخص و تحد نياز ا ىكي )7ا يپسندند؛ و  ىم

  كند؟ ىبدان حكم م یزيه چكه چ نينظر از ا صرف، ه استيهر حال ضرورت انجام آن قابل توج

ر يـتـوان در سـه مـورد ز ىم، از عـرف را ىر ارزشـين تفسيمقابل و مخالف با ا یها رياما تفس

  :خالصه كرد

از دو احتمـال و البتـه  ىكيكه به عنوان  )7( وجه دوم احتمال .1احتمال مخالف 

حتمـال عتًا كمتر از ايارزش آن طب، تيب اهميكه بنابه ترت( به عنوان احتمال دوم

ن و درست در نقطه ييتب »ن الناسيب یالعرف الجار«مفهوم عرف به ، )اول است

از  یا ذكـر پـاره، مقابل احتمال اول قرار داده شده است؛ وگرنـه اگـر مـراد از آن

متمركـز ، بود ىرش عقول انسانيمورد پذ یها د بر معروفيق معروف و تأكيمصاد

 )ريـافعـال الخ( مقابل احتمال نخستدر ، شدن بر آن و ذكر آن به عنوان احتمال

عرف عـام  ىعني، آن ىن درست همان عرف به مفهوم اصطالحيو ا. معنا نداشت

  . است... ره متشّرعه ويس، عقالء یز از بنايمتما

كّل مـا عرفتـه النفـوس مّمـا ال تـرّده «ر عبارت ينظ ىعبارات .2احتمال مخالف 

هـا  شناسد و نـزد آن ىآن را م ىچه نفوس انسان عرف به آن، كه در آن »عةيالشر

ن مالحظه كـه اگرچـه عـدم ير شده است؛ با ايتفس، شناخته شده و معروف است

معرفت و شناخت نفوس ، كن در هر حاليل، د شده استيمخالفت با شرع در آن ق

ن حـال بـر يشده است و در ع ىارزش و اعتبار مستقل تلقّ  یدارا، در عرض شرع

ن مدرك مستقل در عرض و يتا معلوم گردد كه ا ز نشده استيمعرفت عقول ترك

ن يـعبـارات ا ىبرخالف آنچه كـه در برخـ. گريز ديعقل است و نه چ، برابر شرع

كـّل امـر «: ر اسـتيگونـه تفسـ نيمسأله به صراحت ذكر و گفته شده و عـرف ا

   ».مستحسن تعرفه العقول وتدركه

در عرض شرع  ىن حال امر مستقليدر ع ر از عقول ويغ یاگر مراد از نفوس را امر، ن اساسيبر ا

 نـوع  نيا، مير كنيتفس، كه ذكر شد ىگونه عبارات را به صورت نيو ا ىر مخالف با آن تلقيو البته غ

  .عرف خواهد بود ىاصطالح یز درست مطابق با معنايرها از عرف نيرها و تفسيتعب

ه و روش اعمـاِل ه به نحويدر آ »بالعرف«كه اساسًا  نياحتمال ا .3احتمال مخالف 

  .مطرح است )8( كه در احتمال چنان، امر و دستور ناظر باشد و نه متعلّق آن

بـه ، ن استدالليتر یكه محور، فهية شرين آيقتًا استدالل به ايد كه حقيروشن گرد، لين تحليبا ا

چنـان  ز آنيـان اهـل تسـنن نيـدر م ىحتـ، رديگ ىه آن شكل ميعرف بر پا ىت استقاللينفع حجّ 
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در علـم ، اند ه نگاشـتهيـن آيـير در تبيچه را كه در كتب تفسـ ن بزرگان آنيا ايدار ندارد و گوطرف

نكـرده و در ادامـه بـه  یش اقدام بـه داوريشاپيما پ، ن حاليبا ا. اند فراموش كرده ىاصول به كل

  .ميپرداز ىها م و نقد داده ىبررس

ر عـرف بـه يتفس ىعني، احتمال اول، ان سه احتمال ذكر شده در برابر احتمال نخستياما از م

فه بـه يه شـريدر آ، رين تفسيرا بر اساس ايمردود است؛ ز ىبه روشن ،»ن الناسيب یالعرف الجار«

دسـتور ، است یو سار یان مردم جاريچه در م به آن، دستور داده شده است كه )ص( امبر اكرميپ

ن اسـتدالل را بـه يم اياگر بخواه .ستيع و ارسال ُرُسل سازگار نيبا هدف تشر ىن به كليدهد و ا

  :مييبگو يىاس استثنايم به صورت قيتوان ىم، ميسامان ده ىاس منطقيصورت ق

ع و ارسـال يتشـر، ان مردم باشـديدر م یعرف جار، فهيه شرياگر مقصود از عرف در آ. 1

  .ُرُسل لغو خواهد بود

  .باطل است )ع و ارسال ُرُسليلغو بودن تشر( ىروشن است كه تال. 2

ان مـردم يدر م یعرف جار، فهيه شريم كه مقصود از عرف در آيريگ ىم  جهين نتيبنابرا. 3

  .نخواهد بود

م يخـواه ىن اسـتدالل را در ادامـۀ بحـث پـيـح ايتوض. ميكن ىن مقدار بسنده ميجا به هم نيدر ا

  .گرفت

بـه ، زيت ندر نزد مردم اس یزير عرف به مورد پسنِد بودن چياما احتمال دوم كه مفاد آن تفس

ن احتمـال بـا يـرا تنهـا تفـاوت ايز، ر سرنوشت احتمال مخالِف نخست مواجه استينظ ىسرنوشت

، در فكر و نظر عرف عام، رش بودن عرفين وجه بر مورد پذيدر ا، احتمال گذشته در آن است كه

تفـاوت ، ن تفـاوتيـان مـردم و ايـآن در م ىان عمليد شده است و در احتمال نخست بر جريتأك

بـا اسـتدالل گذشـته مـردود ، عرض ها به صورت هم ن احتمالينخواهد بود؛ بلكه هر دو ا ىاساس

عبـارت  یبـه جـا» پسند مردم«عبارت  یم استدالل گذشته را با جاسازيتوان ىخواهند بود و ما م

  .ميز اقامه كنين احتمال نيه اينًا عليع، و عوض كردن حّد وسط» ان مردميدر م یجار«

ن احتمـال مخـالف را كـه يسته است سوميشا، مين نكته بپردازيح ايكه به توض ش از آنياما پ

، ر كـرده بـود و نـه متعلـق آنيه را به نحوه اِعمال امر و دستور تفسيدر آ »بِالُْعْرفِ «اساسًا عبارت 

  . ميمورد توجه قرار ده
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عبـدالرزاق  ،تر قيـر دقيـا بـه تعبيـو  ىابن عرب( از مفّسران ىكي ین احتمال كه تنها از سويا

 ىر ابـن عربـير خود كه بـه تفسـيدر تفس -بنا بر اختالف در زيستگاه ايشان –يا كاشانى  ىقاسان

تواند در برابر نظر عمده مفسـران مقاومـت  ىچ وجه نميبه ه، مطرح شده است )معروف شده است

  :رايز ؛كند

ر شـده يتفسـ ىكيعرف در واقع به معروف و ن، زير نين تفسيدر ا، ميخوب دقت كناگر . 1

از نظـر مفسـران ، ن اسـت كـهيـدگاه عموم مفسـران در اياست و تنها تفاوت آن با د

 یباء بـه معنـا، دگاهين ديدر ا ىول، است »َو ْأُمرْ «متعلق و مفعول با واسطه  »بِالُْعْرفِ «

كن با يكو دستور بده؛ لين است كه به نحو نيه اين مفهوم آيت گرفته شده و بنابرايسببّ 

مفهوم عـرف همـان ، تيا سببيا الصاق و يآ، ستيچ» باء« یكه معنا نيز انظر ا صرف

دگاه عمـوم مفسـران يـن نظـر بـا ديز از اين مفّسر نيدگاه اياست و د ىكيمعروف و ن

  .ستيمخالف ن

ن احتمال است؛ يمخالف ا، ات امر به معروفيز آيات معروف و نياق آيس، نيافزون بر ا. 2

كه مترادف با عرف است و همراه با حـرف جـّر » معروف«ها واژه  از آن ىرا در برخيز

چ وجـه ياسـت و بـه هـ» امـر«قطعًا متعلّـق و مفعـول بـا واسـطه ، آمده است» باء«

  .ميريت بگيسبب» باء«ها  را در آن» باء«م يتوان ىنم

  زان ذكـر كـردهيدر الم يىكه عالمه طباطبا یبه نحو، امكان دارد نظر مفّسر مذكور را. 3

م يريم اگر عرف را متعلق با هم بگيين كرده و بگويتأم )ن گذشتيش از ايپكه ( ،است

مطلـق  یعرف به معنا، ن صورتيرا در ايگردد؛ ز ىكو ميو ن شامِل امر به نحو معروف

، زيكو نيوه نيك و با روش و شيمعروف خواهد بود و ارائه و عرضه معروف به صورت ن

  .ق معروف استياز مصاد ىكي

دگاه عمـوم مفّسـران تـاب مقاومـت را نـدارد؛ لـذا يدر برابر د، تمال سوِم مخالفاح، بين ترتيبد

بر معرفـت و  یگرين الناس و ديب یبر عرف جار ىكيكه ، گريم به دو احتمال مخالف ديپرداز ىم

اس يـك اسـتدالل بـه شـكل قيـبنابر ، ميدر رّد آن گفت، د كرده بودند كهيپسند نفوس مردم تأك

  :تتوان گف ىم يىاستثنا

ان يـدر م یو سـار یا جاريامور مورد پسند مردم و ، فهيه شرياگر مقصود از عرف در آ. 1

  .ع و ارسال ُرُسل لغو خواهد بوديتشر، ها باشد آن

  .به وضوح باطل است )ع و ارسال ُرُسليتشر لغو بودن( ىتال. 2
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 یه معنـاتوانـد عـرف بـ ىچ وجه نميفه به هيه شريمراد از عرف در آ: ميريگ ىجه مينت. 3

  .ان مردم باشديدر م یا جاريمورد پسند و  امور

 یقًا مرزبنـديم برداشت خود را دقيفه مجبوريه شريدر برداشت از مفهوم عرف در آ: كه ح آنيتوض

بـه ، در لغـت» عـرف«كه گذشـت  چنان: مييگو ىلذا م، مينشو يىگو م تا دچار مغالطه و گزافهيكن

ن واژه به ذهن هر عـرب يكه از ا ىاست و برداشت اول» ف ـ ـ ر ع«شه ياسم مفعول از ر یمعنا

» متعـارف«، »معروف« ین است كه آن را به معنايا، كند ىن واژه تبادر ميهنگام استعمال ا ىزبان

گر كـه در اسـتعمال در يد یها تيهرگونه خصوص، نيكنند و بنابرا ىم ىتلق» امر شناخته شده«و 

  .رج از موضوٌع له آن خواهد بودخا، گردد ىن واژه ميعارض ا، موارد خاص

بار ، بين ترتياست و بد» امر شناخته شده« عبارت از» عرف«موضوٌع له واژه ، ن اساسيبر ا

ن پرسـش مطـرح يـجا اسـت كـه ا نيا. خارج از موضوٌع له آن است، بر آن ىك امر ارزشيكردن 

 یبـه معنـا، اسـت »امر شناخته شـده«شود كه چرا عموم مفسران عرف را كه موضوٌع له آن  ىم

 ین نوع مجاز از نوِع مجاز در كلمه است و برايدا است كه اياند؟ و ناگفته پ دانسته ىكياحسان و ن

. بـود )هيـموضـوٌع لـه و مسـتعمٌل ف ین معنـايعالقه و ارتباط مـاب( رابطه و مجّوز ىد در پيبا آن

موضوٌع له  یان معنايم، وانت ىم ىو با چه ارتباط ین است كه چرا و با چه مجّوزين سؤال ايبنابرا

رابطـه ، اسـت ىكـيكه احسان و ن، ه آنيمستعمٌل ف یواژه عرف كه امر شناخته شده است و معنا

 ىكين یه مورد بحث به معنايه عموم مفسران كه عرف را در آيچه مسلّم است نظر برقرار كرد؟ آن

ه ارتبـاط يكه به بحث از آ ىكن سؤالياست؛ ل ىو علم ىه ادبيتوج یدارا، اند ر كردهيو احسان تفس

ه يـدر آ» امر به عـرف و معـروف«ن است كه چرا در مورِد يا، جا مطرح است نيد دارد و در ايشد

رش استعمال لفـظ يعموم مفسّران خود را به پذ، ات امر به معروفيات معروف و آيمورد بحث و آ

موضـوٌع لـه را در  یاند معنـا دهاند؟ بلكه حاضر نش تن در داده، ر ما ُوضع له و مجاز در كلمهيدر غ

به عقل و شـرع ، شده ىكياز به ذكر منشأ احسان و نين يىذكر كنند و اگر جا ىكيكناِر احسان و ن

  اند؟ دهيد ورزيتأك

ن عرف و معـروف و امـر شـناخته يشد كه ا ىمعلوم نم، شد ىن مين است كه اگر چنيا جز ايآ

 ىكـه تلّقـ نيا جـز اير آن؟ و آيا غيعقل و شرع و ا از يدا كرده است؟ آيارزش پ ىاز چه راه، شده

بر  ىر عمليكه پسند عموم مردم نه به لحاظ عقل و شرع و س ین بوده است كه موارديمفسران ا
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هرگـز ، گر از عقل و شرع موجب پسند و عمل آنان شده استيو عوامل د، اساس آن را در بردارد

  د؟تواند به عنوان مدرك و منبع مستقل مطرح گرد ىنم

فه آن است كه در ذهـن يه شرين برداشت عموم مفسران از آيل ايرسد دل ىبه نظر م، نيبنابرا

هرگونـه ، مين مسأله متبادر بوده است كه اگر عرف را صرفًا به امر شناخته شده معنا كنـيايشان ا

 ىتـالن يـفاسـد دارد و ا ىن تـاليو ا، رديگ ىز در برميامر شناخته شده و مورد پسند عرف عام را ن

  . باشد ىع و ارسال ُرُسل ميلغو تشر، ميب داديكه ما ترت يىاس استثنايكه در ق چنان، فاسد

و  ىپسند قلب، عيكه مالك در تشر ىن است كه روشن است در صورتيا ىح فساد تالياما توض

محور  ىن شرعيچ وجه قوانيبه ه، آنان باشد ىا عملكرد اجتماعيعموم مردم و عرف عام و  ىذهن

ر ييـكـه در تغ ىگر عناصر و عواملينخواهند داشت و وابسته به زمان و مكان و د یو استوار ثابت

ر خواهند يرپذييتغ، دهند ىل مياحكام و مقّررات در نظر مردم نقش دارند و بستر عرف عام را تشك

محور جعـل احكـام ، پسند و عملكرد مردم، گردد كه اگر قرار بود ىن سؤال مطرح ميگاه ا آن بود؛

، فـا كنـديان ايـن ميـرا در ا ىكند و شرع نقش فرعـ یرا باز ىقرار گرفته و عرف آنان نقش اصل

ن ي؟ بـدىن احكام الهييشارع مقدس و ارسال ُرُسل و تب یع احكام از سويبه تشر یازيگر چه نيد

در استنباط احكام جز حذف شرع ، د بر نقش مستقل عرفيگردد كه تأك ىبه وضوح روشن م، سان

ا حـداقل عـدم يدو و  از آن  ىكيا يرش شرع و عقل و ير پذيناگز، ن روياز ا. نخواهد بود از صحنه

در مفهـوم ، انـد از آن دو را ذكـر كرده ىكـيا يمخالفت مسأله مورد تسالم عرف با شرع و عقل و 

  .اند عرف گنجانده

ستدالل بـه ا، از محّققان از اهل سنت گفت كه ىصدا با برخ توان هم ىبه صراحت م، نيبنابرا

 ىعـرف اصـطالح، مقصـود از عـرف در آن، تواند درست باشد كـه ىم ىزمان »َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «ه يآ

: بـه نقـل از، 2655ص ، 5ج ، االشـقر( ستين ىعرف اصطالح، هيكه مقصود در آ ىدر حال، باشد

  .)216ص ، 3ج: 1399 ،یجزر

بلكـه ، سـتيان از اهـل سـنت ناز محّققـ ىتنها سخن برخـ، ن تفاوت كه مورد استشهاديبا ا

ه يـل آيـسخن عموم مفسران در ذ، گفته شد ین در بحث لغويش از ايز پينك و نيا  كه هم چنان

  .ن استيفه هميشر

ر يـه زيـسـه نظر، فهيه شـرياز مفهوم عرف در آ، اگرچه در نظر نخست، چه گفته شد بنابر آن

  :گردد ىمطرح م
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  ف عام؛امور شناخته و ستوده شده نزد عر =عرف . 1

  امور شناخته و ستوده شده نزد عقالء بما هم عقالء؛ =عرف . 2

  .امور شناخته و ستوده شده نزد شرع =عرف . 3

روشـن ، استدالل گذشته ىاد شده طي ىنه عقليز قريفه و نيه شرياق آيكن با تأّمل و دقت در سيل

ان يـست و امـا از ميم نيقابل انتساب به ساحت مقدس قرآن كر چ وجهيشد كه احتمال اول به ه

امور شناخته و ستوده =  3( و )امور شناخته و ستوده شده نزد عقالء بما هم عقالء=  2( دو احتمال

ان مطـرح يـدر م یگـريبلكه احتمـال د، ندارد یگريبر د ىحيك وجه ترجيچ يه، )شده نزد شرع

نـده ياحتمـال آه يـن صورت مفهوم عرف در آيدر ا. است )3( و )2( ان احتمالياست و آن جمع م

  :فهيه شرينكه در آياست و آن ا

  .امور شناخته و ستوده شده نزد عقل و شرع =عرف . 4

امـور شـناخته و سـتوده شـده نـزد =  2( یت عرف به معنايمراد و مقصود است كه بازگشت حجّ 

عقـالء بمـا هـم  یبنـا یت عرف به معنايبه حجّ ، است )4( یكه جزو معنا )عقالء بما هم عقالء

، ده نمانـده اسـتياز مفّسران ـ خواسته و ناخواسته ـ پوش یاريكه از نظر بس یا است؛ نكته عقالء

امور = 4( یگر معنايز جزو دين )امور شناخته و ستوده شده نزد شرع=  3( یكه بازگشت معنا چنان

اعـم از كتـاب و  ىت امور ادله لفظـيحجّ  یبه معنا، است )شناخته و ستوده شده نزد عقل و شرع

  .است سنت

ب از يـن ترتيح داشـته و بـديتـرج )4( و )3( بر احتمـال )2( احتمال: د بتوان گفتيهرچند شا

اراده شـده باشـد و ، كه مردم بما هم عقالء بر آن اتفاق دارند یفه خصوِص اموريه شريعرف در آ

، كـردهچه خود بدان امر  را بر دستور به آن )ص( رسول خدا، هين آيخداوند در ا یبنابر احتمال قو

نـزد ، اسـت كـه یبلكه مراد امـور »أمر بما أمرك اّهللاٰ «ن شود كه يه ايآ یدهد تا معنا ىدستور نم

كه عقل مردم بماهم عقـالء بـدان حكـم  یبلكه امور، یالبته نه هر امر، مردم شناخته شده است

امور  یفه به معنايه شريد كه مراد از عرف در آيده و بگويهمچنان اصرار ورز ىو اگر كس. كند ىم

ست تـا يه در مقام حصر نين صورت آيو در ا، ىكين یشناخته شده در نزد مردم است و نه به معنا

ن نكته است كه به آنچه يان ايبلكه در مقام ب، فقط به آنچه نزد مردم معروف است امر كرده باشد

 ،آنهـا ندارنـداز  ىشناخت، كه مردم ىفيع امور توقين با تشريو ا. دستور ده، ن مردم معروف استيب

ع و ياز آن لغـو تشـر، نيـبنـا بـر ا. منافـات دارد )ىاحكام وضع ىز برخيو ن... مانند نماز و روزه و(
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ه يـبر انصراف از اطـالق آ ىلينكه دلين است كه مضافاّ بر ايپاسخ ما ا، ديآ ىخالف شرع الزم نم

)  9( رسول خدا ىكاست با چه مال ىن پرسش همچنان باقيز اين صورت نيدر ا ىحت، وجود ندارد

ا يـو ، ا به صرف لحاظ پسند مردميآ: مامور است به آنچه نزد مردم شناخته شده است دستور دهد

  كند؟ ىآنان بدان حكم م یندارينكه ديا به لحاظ ايو ، كند ىبه لحاظ آنكه عقل آنان بدان حكم م

  گيری نتيجه

  :ن است كهيدهنده ا نشان، حاصل بحث از مفاد آيه

ا يـبلكـه كـار و ، سـتين ىاساسًا عرف اصـطالح، عرف مراد از عرف و معروفه يدر آ. 1

  .ا شرع اثبات شده استيك بودن آن از راه عقل و ين، مراد است كه  كيخصلت ن

بلكـه ، باشـد ىاستدالل به عرف از آن جهت كه عرف اسـت نم، ه عرفياستدالل به آ. 2

اگـر اسـتدالل ، است كه در واقعا عرف مؤمنان و متشّرعه ياستدالل به عرِف عقالء و 

ما ُقِصد لم «، نيبنابرا. ر از عرف خواهد بوديغ یگريز ديمثبِت چ، ها درست باشد به آن

  .»قصديوما َوقع لم ، قعي

بطـالن ، عـرف ىت اسـتقالليـفاسـد اثبـات حجّ  ىتال، ارائه شده ىل عقليبر اساس دل. 3

  .ع استيتشر

عـرف بـه  ىت اسـتقالليـان حجّ يـه در صدد بچ وجيفه به هيه شريآ: نتيجه كلى آنكه. 4

ا كتـاب و يعقالء و  یت بنايان حجّ يبلكه در صدد ب، ستياز منابع فقه ن ىعنوان منبع

ه بـه يـبـر اسـتعمال عـرف در آ ىو اگر كسـ. ها است ان آنيجامع م یا معنايسنت و 

ان گفت تو ىم، اصرار بورزد، ىكين یامور شناخته شده در نزد مردم و نه به معنا یمعنا

دستور داده شـده اسـت  )ص( فه در صدد ارجاع به عرف است و به رسول خدايه شريآ

تـوان  ىم، امكان ندارد ىبا توجه به آنكه حمل آن بر عرف منبع، كه به عرف فرمان ده

ان يـدر موضـوعات نـه در احكـام و بـه ب، ىه ارجاع به عرف اسـت ولـيگفت مفهوم آ

ص يم و حداكثر تشـخيات احكام و شناخت مفاهتر در شناخت موضوعات و متعلق عيوس

از موضوعات و متعلقات احكـام و  یموارد، فهيه شرين سان آيبد. ق و نه احكاميمصاد

 یحكم آن از سـو، گردد كه ىق را شامل ميص مصاديم و حداكثر تشخيشناخت مفاه

، جـز احكـام ىا هر مفهوميا متعلق حكم و يموضوع و ، ىشارع مشخص شده است ول

ه به رسول خدا دسـتور ين آياخذ شده است كه با ا ىفقه یها ه هر حال در گزارهكه ب

ان مردم و اهـل زبـان متـداول و شـناخته شـده ين موارد به آنچه ميشود در ا ىداده م
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م ين مفـاهييروشن است كه از ارجاع به عرف در تع، در هر حال ىول. فرمان ده، است

  .عرف را به دست آورد ىمنبعو  ىت استقالليتوان حجّ  ىچ وجه نميبه ه

  منابع 

  ها تابك )الف

 الطبعـة، لبنان، روتيب، ةيتب العلمكدار ال، احكام القرآن: محمد بن عبد اّهللاٰ  ىالقاض، ىابن العرب :

 . م 2003 -هـ  1424، الثالثة
 ةيتـب اإلسـالمكالم، ريعلـم التفسـ ىر فيزاد المس: ىعبد الرحمن بن عل أبو الفرج، یابن جوز ،

 .1404، الطبعة الثالثة ،روتيب
 ق1423دوم ، ةيتب العلمكدار ال، روتيب، ديالبحر المد: أحمد بن محمد، بةيابن عج . 
 اء يـدار اح، روتيب، رباب ىمصطف: قيتحق، ىر ابن عربيتفس: نيالد يىابوعبداّهللاٰ مح، ىابن عرب

 . ق1422، اول، ىالتراث العرب
 ز يالمحرر الوج، روتيب، محمد ىم عبد الشافعبد السال: قيتحق، عبد الحق بن غالب، هيابن عط

 . ق1413، اول، ةيتب العلمكدار ال، زيتاب العزكر اليتفس ىف
  ىسـام: قيـتحق، )ريثكر ابن يتفس( مير القرآن العظيتفس: ىل بن عمر الدمشقيإسماع، ريثكابن 

 .ق1420، دوم، عيبة للنشر والتوزيدار ط، جا ىب، بن محمد سالمة
 بى تا، اول، دار صادر، بيروت، لسان العرب: رمكبن ممحمد ، ابن منظور .  

 ىخ علـيالشـ، خ عادل أحمد عبـد الموجـوديالش: قيتحق، طير البحر المحيتفس، محمد، انيابوح 

، الجمـل ىأحمـد النجـول.د، ىد النـوقيـا عبـد المجيركز.د: قيمحمد معوض مشاركت در تحق

 . 1422، اول، ةيتب العلمكال، روتيب
 ابوالسعود( ميا الكتاب الكريمزا ىم اليارشاد العقل السل: یمد بن محمد العمادمح، السعود ىأب( ،

 . ىاء التراث العربيدار إح
 تهـران،  ام القـرآنكـأح ىان فيزبدة الب: ) ىليمعروف به مقدس اردب( احمد بن محمد، لىياردب ،

 . تا ىب،  اول، ةياء اآلثار الجعفرية إلحيتبة الجعفركالم
 اعتنى بإخراجهـا، ةية على منظومة القواعد البهيمجموعة الفوائد البه: محمد صالح بن، یاسمر :

 . ق1420، اول، عيللنشر و التوز ىعيدار الصم، جا ىب، ديمتعب بن مسعود الجع
 دفتـر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه جامعـه ، قـم، صالة المسـافر:  د ابو الحسنيس، اصفهانى

  . ق1415،  اول، هين حوزه علميمدرس
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 ريثكدار ابن ، روتيب، ب البغايمصطفى د: قيتحق، یح بخاريصح، ليمحمد بن إسماع، یبخار ،

 . ق1407، سوم
 تا ىب، ىمؤسسة النشر االسالم، بى جا، اركة االفينها: ىمحمد تق، یبروجرد . 
 اول، مرصـاد، قـم، ميق فارس حسون كريتحق، زبدة االصول:  ن عاملىيمحمد بن حس، بهائى ،

  . ق1423

 روتيـب، )ىر الثعـالبيتفسـ( ر القـرآنيتفس ىالجواهر الحسان ف: عبدالرحمن بن محمد، ىبثعال ،

 .روتيب، للمطبوعات ىمؤسسة األعلم
 طاهر أحمد : قيتحق، ث واألثريب الحديغر ىة فيالنها: بن محمد كأبو السعادات المبار، یجزر

  . 1399ة يتبة العلمكم، روتيب، ىالزاوى و محمود محمد الطناح

 ق1416، اول، ريمؤسسة دار التفس، قم،  العروة الوثقى كمستمس:  د محسنيس، مكيح .  

 بـى جـا، ىد محمـد روحـانير بحـث خـارج سـيتقر-االصول ىمنتف: د عبدالصاحبيس، حكيم ،

  . ق1416، دوم، یالهاد

 مؤسسه چـاپ و ، تهران، الفرائد ىة عليالحاش ىدرر الفوائد ف: آخوند مال محمد كاظم، ىخراسان

  . ق1410، اول، ىزارت فرهنگ و ارشاد اسالمنشر و

 ق1407، اول، وزارت ارشاد، تهران، فوائد االصول: آخوند مال محمد كاظم، ىخراسان . 
 ر للطباعـة و النشـريالمن، بى جا، عةيفقه الش ىام الرضاع فكأح:  د ابوالقاسم موسوىيس، ىيخو ،

  . 1417، اول

 تبـة كم، ات االحكـاميـشرح آ ىفقه القرآن ف:  نيسد بن عبداّهللاٰ بن حين سعيقطب الد، راوندى

 . قم،  دوم،  ق. ه 1405، ىالنجف ىة اّهللاٰ المرعشيآ
 بى جـا، جمعى از محققين: قيتحق، تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد، زبيدی ،

 . بى تا، ةيدار الهدا
 سـوم، ىب العربـدارالكتـا، روتيـب، ليـشاف عن حقائق غـوامض التنزكال: محمود، یزمخشر ،

 . ق1407
 م1993ر كدار الف، روتيب، ل بالمأثوريالتأو ىالدر المنثور ف: نيجالل الد، ىوطيس . 
 ر كـدار الف، روتيـب، ضاح القرآن بـالقرآنيا ىان فياضواء الب: محمد بن محمد المختار، ىطيشنق

 .1415، عيللطباعة و النشر و التوز
 مؤّسسـة االعلمـى للمطبوعـات، روتيـب، ر القـرآنيزان فى تفسيالم: نيمحّمد حس، ىيطباطبا ،

 . ق1393
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 ابوالقاسـم : قيـح و تحقيتصـح، جوامع الجامع: الفضل بن الحسن ىن ابوعلين الديام، ىطبرس

 . ش1377، اول، ه قم و دانشگاه تهرانيت حوزه علميريمركز مد، تهران، ىگرج
 ناصـر ، تهـران، ر القرآنيتفس ىان فيمجمع الب: الفضل بن الحسن ىن ابوعلين الديام، ىطبرس

 . ق1372، سوم، خسرو
 أحمـد محمـد  محقـق، )یر الطبريتفس( ل القرآنيتأو ىان فيجامع الب: ريمحمد بن جر، یطبر

 . ق 1420، اول، مؤسسة الرسالة، ركشا
 یر طنطاويتفس( طير الوسيالتفس: ديمحمد س، یطنطاو( ،www.shamela.ws. 
 عبـد اّهللاٰ نـورانى: به اهتمـام، )رساله 20( ةياجوبة المسائل النصر: نير الديخواجة نص، طوسى ،

  . 1383،  اول،  پژوهشگاه علوم انسانى، تهران

 شـه يسـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اند، بى جـا، فقه و عرف: ابوالقاسم، دوستيعل

  . ش1386، سوم، ىاسالم

 بى تا، مصر ىدار االتحاد الجامع، بى جا، ىع اِإلسالميالتشر ىرف فأثر الع، د صالحيالس، عوض. 
 دار و ، جـا ىبـ ، ىم سـامرائيوإبراه ىمخزوم یمهد: قيتحق، نيالع: ل بن أحمديالخل، یديفراه

 . تا ىب، تبة الهاللكم
 ر الظالليتفس( ظالل القرآن ىف: ىن الشاربيم حسيد إبراهيس، قطب( ،www.shamela.ws. 
 تا ىب، نا ىب، جا ىب، احكام القرآن: ن بن محمديعماد الد، ىا الهراسكي . 
 مؤسسة الرسـالة، ر كالم المنّانيتفس ىم الرحمن فير الكريسيت: عبد الرحمن بن معال، حقيلو ،

 . ق1420، اول
 نير الجاللـيفسـت، بكـر ىن عبدالرحمن بـن ابـيجالل الد: ىوطيمحمد بن أحمد و س، ىمحل ،

  . تا ىب، اول، القاهرة ثيدار الحد، قاهره

 الـزواج ىفـ] فـاءةكال[د معنـى يتحد ىر العرف فيتأث: مروان محمد محروس، ىمدرس أعظم ،

النـدوة الثالثـة عشـرة لمجمـع الفقـه  ىن فـيو السادة الفخـام المنتـد، حضرات العلماء األعالم

 . www.shamela.ws، یالهند ىاإلسالم
 ش1360، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، كلمات القرآن ىق فيالتحق: حسن، یمصطفو .  

 دار : طيالمعجـم الوسـ محمـد، حامـد و النجـار، أحمد و عبـدالقادر، اتيم و الزيإبراه، مصطفى

  . بى تا، ةيق مجمع اللغة العربيتحق، الدعوة

 1373، اول، ةيتبة المحمدكالم، تهران،  اسبكة الميحاش ىلطالب فة ايمن،  نيمحمد حس، نىينائ 

 . ق
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 ىر النســـفيتفســـ( ليـــل وحقـــائق التأويـــالتنز كمـــدار: عبـــداّهللاٰ بـــن أحمـــد، ىنســـف( ،

www.shamela.ws. 
 ق يـتحق ،غرائب القرآن ورغائب الفرقـان: نين الحسن بن محمد بن حسينظام الد، یشابورين :

 . ق1416، اول، روتيب، رانيا عميركخ زيش

 مجالت )ب

 التـابع لمنظمـة المـؤتمر  ىمجمـع الفقـه اإلسـالم، قيـن الفقـه و التطبيمقاله العرف ب: االشقر

ــالم ــاملة ، ىاإلس ــدها للش ــ: أع ــو ف ــراء عض ــن الزه ــامة ب ــد ىأس ــل الح ــى أه ، ثيملتق

www.shamela.ws. 
 أعـدها للشـاملة ، ىالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم ىمجمع الفقه اإلسالم، مقاله العرف، طيجع :

 .www.shamela.ws، ثيملتقى أهل الحد ىأسامة بن الزهراء عضو ف
 أعدها للشاملة  ،ىالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم ىمجمع الفقه اإلسالم، مقاله العرف، یدوكور :

 .www.shamela.ws، ثيملتقى أهل الحد ىأسامة بن الزهراء عضو ف
 التـابع لمنظمـة المـؤتمر  ىمجمع الفقه اإلسالم، ىالفقه اإلسالم ىمقاله العرف ف :دونمز بى تا

ــالم ــاملة ، ىاإلس ــدها للش ــ: أع ــو ف ــراء عض ــن الزه ــامة ب ــل ىأس ــى أه ــد ملتق ، ثيالح

www.shamela.ws. 
 التابع لمنظمـة المـؤتمر  ىمجمع الفقه اإلسالم، قين الفقه والتطبيمقاله العرف ب: محمود، شمام

ــالم ــاملة ، ىاإلس ــدها للش ــ: أع ــو ف ــراء عض ــن الزه ــامة ب ــد ىأس ــل الح ــى أه ، ثيملتق

www.shamela.ws. 
 التـابع  ىمجمـع الفقـه اإلسـالم، ىع اإلسـالميالتشـر ىمقاله منزلة العرف ف: محمد عبده عمر

، ثيملتقى أهـل الحـد ىأسامة بن الزهراء عضو ف: أعدها للشاملة ، ىلمنظمة المؤتمر اإلسالم

www.shamela.ws. 
 أعدها للشـاملة ، ىالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم ىقه اإلسالممجمع الف، مقاله العرف، سيالم :

 .www.shamela.ws، ثيملتقى أهل الحد ىأسامة بن الزهراء عضو ف


