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 چکیده
 استفاده یگرید نام هر از شیب قرآن، و کتاب نام دو از نیمسلم مقدس متن بر داللت یبرا یوح اتیآ در

 اند.نشده برده کار به گریکدی یجا به داشته، گریکدی از متفاوت یمیمفاه ،یمصداق یهمپوش وجود با که شده

 دو نیا ن،یمسلم یآسمان  مقدس متن یعنی یشرع لیدل نینخست بر داللت یبرا زین اصول علم خیتار طول در

گاهانه، نام، دو نیا اصول، علم در ایآ که پرسش نیا به پاسخ اند.بوده هانام نیپرکاربردتر نام  با و هدفمند آ

 که پرسش نیا زین اند،داشته زیآممسامحه و یاقهیسل یکاربرد ای اندرفته کار به یمفهوم یهاتفاوت به توجه

 یریگشکل یبرا یازهیانگ دارد میکر قرآن در هانامنیا مفهوم با یارتباط چه اصول علم در مذکور نام ود مفهوم
 مفهوم با اصول علم در قرآن و کتاب یهانام میمفاه ارتباط یبررس اساس نیا بر است. بوده رو شیپ پژوهش

گاه ضمن در میکر قرآن در هانام نیا  را رو شیپ پژوهش رسالت ان،یصولا فیتعار یچگونگ و ییچرا از یآ

ب به حاصل جینتا است. داده شکل  از فیتعر ارائه در مؤثر و شتازیپ یعلم اصول، علم که دهدیم نشان یخو

 در و معنادار و هدفمند یصورت به قرآن و کتاب یهانام و ارائه متعدد، یفیتعار آن در بوده، نیمسلم مقدس متن

 .اندشده استفاده میکر قرآن در هاآن مفهوم با ارتباط
 

 .یمفهوم یهاتفاوت اصول، علم قرآن، کتاب، قرآن، یهانام ها:کلیدواژه

                                                 
 .05/09/1397: یینها بیتصو خی؛ تار25/03/1397وصول:  خی*. تار

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract  

In revelation verses, in order to indicate the Muslims' holy text, the two names of the 

Book and Quran are used more than any other name; despite the extensional overlap 

of the two names, they have different meanings and have not been used 

interchangeably. Furthermore, throughout the history of the Usul science, in order to 

indicate the first religious proof i.e. the Muslims' heavenly text, these two names have 

been the most widely used names. Answering the question of whether these two 

names have been used consciously, purposefully and according to their conceptual 

differences or have been applied arbitrarily and tolerantly, in addition to the issue of 

the relation between the meanings of these two names in the Usul science and their 

meanings in the Holy Quran have been an incentive to the formation of the present 

research. Accordingly, studying the relation of the meanings of the names of  the 

Book and Quran in the Usul science with their meanings in the Holy Quran, in 

addition to realizing why and how the Usulis have defined them, have constituted the 

mission of the present research. The results clearly show that the Usul science is a 

leading and effective science in defining the Muslims' holy text, several definitions 

have been given therein and the names of the Book and Quran have been used in a 

purposeful and meaningful way in connection with their meanings in the Holy 

Quran. 
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 مقدمه

قرآن به روشنی گویاای آنناد کاه هار یاا از ایان دو باا داشاتن آیات متعدِد دربردارنده دو نام کتاب و 
مفهومی مختص به خود، کاربردی متفاوت از یکدیگر داشته است. به عنوان مثال در قرآن کریم، به نام قرآن 

؛ کهاف: 88ا  41ا  9؛ اسراء: 3؛ یوسف: 37؛ یونس: 19)برای نمونه: انعام: « هذا»با اسم اشاره نزدیا 
؛ عنکباوت: 2اشاره شده است )برای نمونه: بقاره: « تلا»و « ذلا»تاب با اسماء اشاره دور ( و به نام ک54
( نیز اتصاف به عربیت، اغلا  در ماورد قارآن باه کاار رفتاه و 1؛ حجر: 1؛ رعد: 1؛ یوسف: 1؛ یونس: 51

؛ طه: 2خورد )برای نمونه: یوسف: اصراری نسبت به اثبات عربیت و نفی عجمیت برای کتاب به چشم نمی
(. این تفاوِت کاربرد، ناشی از مفاهیم مختلفی است که اولین مخاطبان قارآن از 3؛ فصلت: 28؛ زمر: 113
اند. به دلیل وجود متون مقدسی چون تورات، انجیل، زباور و یسانا داشته« ق ا را ء»و « ت ا ب -ک»ماده 

هاا در هاایی از آنوی دیگار بخششادند و از ساکه از سویی به عنوان احکام و قوانین خداوناد معرفای می
؛ 313-332؛ کریستنسان، 113شاد )پاورداوود، ها، کلیساها و معابد به عنوان ِورد و ذکر قرائات میکنیسه

(، در ذهن اعرابی که در آستانه نزول قرآن و در ارتباط با مسیحیان و 52/ 1؛ رابرتسون و دنیس، 64دقیقیان، 
ت نسبت به متن مقادس وجاود داشاته اسات. نخسات ماتن مقدسای اند، دو نوع برداشزیستهیهودیان می

شده و دوم دستورمحور، مشتمل بر قوانین و احکام الزم االجرا که از جان  خداوند، نازل و کتاب نامیده می
(. Jeffery,245شاده اسات )متن مقدسی ملموس، در دسترس، قابل قرائت و خواندن که قریانا نامیده می

نی اعراب با این دو مفهوم و این دو نام سب  شد در آیات نیاز، جنباه تشارفی و فرماانی آشنایی و پیشینه ذه
حم. َو اْلکَتاِب اْلُمِبین. »بودن کتاب و نیز جنبه ملموس بودن قرآن و ارتباط آن با مخاط  لحاظ شود. آیات 

ُه ف کْم َتْعِقُلوَن. َو ِإنَّ َعلَّ ا َجَعْلَناُه ُقْرَءاًنا َعَرِبیا لَّ ( باه خاوبی 1ا  4)زخارف: «  َحکایم   اْلکَتاِب َلَدیَنا َلَعلیی ُأم  ِإنَّ
تابانند. در این آیات ضمن آنکه کتاب و قرآن دو روی یاا گفته در مورد کتاب و قرآن را باز میمفاهیم پیش

ظر باه اند، کتاب، ناظر به وجهی است که ارتباطی مستقیم با رب العالمین دارد و قرآن، ناسکه معرفی شده
ها، ذهنیت نخستین مخاطبان قرآن شده، ملموس و تحققی دانسته شده است. ریشه این تداعیصورت نازل

توانسته است آنان را به دور از قرآن به عنوان یا متن در دسترس و مورد نیاز برای مراسم مذهبی است که می
که آنان نسبت به جنباه تشارف و فرماانی  یکدیگر جمع و با آنان ارتباط برقرار کند. نیز نهفته در تلقی است

 ، جلسه هشتم(.2گفتار تاریخ قرآن اند )پاکتچی، درسبودن کتاب و صدور از باال به پایین آن داشته
هایی در مورد کتاب و قرآن در تاریخ فرهنگ اسالمی تا چه میازان حال پرسش آن است که چنین انگاره

تاوان م اسالمی که به دلیل فراوانی هر دو نام کتاب و قارآن در آن میاند؟ یکی از علوم مهثابت یا متغیر بوده
پاسخ این پرسش را در آن جستجو کرد، علم اصول فقه است. چه اینکه در دیگر علوم اسالمی یا یکی از این 
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ر دو نام، موضوعیت داشته یا اساسًا از نام دیگری غیر از این دو استفاده شده است. همچون علوم قرآنی که د
 الله از فراوانی و موضوعیت بیشتری برخوردار است.آن، نام قرآن و علم کالم که در آن نام کالم

های مذکور در علم اصول، ابتدا از میزان گرایش اصولیان باه در پژوهش حاضر و در راستای مطالعه نام
در تعااریف هاای کتااب و قارآن تعریف متن مقدس مسلمین، سخن به میان آماده، ساپس موضاوعیت نام

ها با های کتاب و قرآن و ارتباط آنهای مفهومی ناماصولیان دنبال شده و در پایان با تکیه بر تعاریف، تفاوت
بایست به دنبال پاسخ به ایان های مذکور رصد شده است. حال در نخستین گام میها از نامنخستین انگاره

 اند؟س مسلمین ارائه کردهپرسش بود که آیا اصولیان اساسًا تعریفی از متن مقد
 

 رویکرد عدم ارائه تعریف از متن مقدس مسلمین

رویکرد نخست، مربوط به اصولیانی است که گرچه تعاریفی از سنت، اجماع، قیاس و اصطالحاتی از 
اند. باید گفات ایان گرایشی نشان نداده 1اند؛ اما به معرفی صریح و مستقل متن مقدساین دست ارائه کرده

 از دیرباز طرفداران قابل توجهی داشته است. رویکرد
 . امامیه1

شده در نیماه دوم قارن چهاارم و قارن پانجم هجاری، در نخستین آثار اصولی امامیه یعنی آثار نگاشته
خورد )مفید؛ سید مرتضی؛ طوسی؛ سراسر آثار( همچنین در تعریف مشخصی از متن مقدس به چشم نمی

( 331/ 1شم تا هشتم هجری نیز جز در یا اثار )عالماه حلای، نهایاه، آثار مهم اصولی مربوط به قرون ش
تعریفی مشخص ارائه نشده است )محقق حلی؛ عالمه حلی، تهذی ؛ عالمه حلی، مبادی، سراسار آثاار(. 

باره گردآوری شده است. این روناد نظرات اصولیان اهل سنت در این« نهایة الوصول»در این دوران، تنها در 
قرن یعنی در فاصله قرون نهم تا اواخر قرن دوازدهم هجری ادامه یافته )فاضل مقداد؛ شاهید  تا حدود چهار

کاشفة »شهید ثانی؛ تونی؛ فیض کاشانی؛ وحید بهبهانی، سراسر آثار( و در طول این دوران جز در ثانی؛ ابن
نهاا تعااریفی باه ( کاه در آ167)شایخ بهاایی، « زبدة االصول»( و 105جمهور احسایی، ابی)ابن« الحال

ای مستقیم به تعریف متن مقادس در آثاار اصاولی امامیاه باه صورت نقل قول از پیشینیان ذکر شده، اشاره
خورد. تا آنکه از اواخر سده دوازدهم، تحاولی در ایان زمیناه باه وجاود آماده و در برخای آثاار، چشم نمی

گردآوری و نقل قول از آثار اصولی اهل سنت خورد که البته صرفًا تعاریفی چند از کتاب و قرآن به چشم می
( ضمن آنکه در بیشتر این آثار، معرفی متن 43؛ همو، تجرید، 186ا  183المجتهدین، است )نراقی، انیس 

                                                 
 استت  شده یسع مذکور، اصطالحات ردکارب در دقت ضرورت نتیجه در و قرآن و کتاب هاینام داشتن موضوعیت دلیل به نوشتار، این . در1

 هو بما قرآن منظور که دیگر، موارد در و شود استفاده قرآن و کتاب نام دو از هستند اصطالحات همین نگارنده منظور دقیقاً که مواردی در تنها
 .نگیرد تصور مبحث خلط تا شود استفاده مقدس متن یعنی آن اختصاری صورت یا مسلمین مقدس متن عنوان از است قرآن
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مقدس، در ضمن دیگر مباحث مطرح شده و بخشی مستقل را به خود اختصاص نداده است )میرزای قمی، 
/ 2؛ جاابلقی، 273؛ موساوی قزوینای، 125ئری اصفهانی، ؛ حا327؛ طباطبایی المجاهد، 482و  409
ی در این زمینه به چشم می218 خورد؛ اما باز هم (. هرچند از اواخر قرن دوازدهم در آثار امامیه تحولی کم 

در برخی آثار مهم قرون متأخر و معاصر، تعریف مشخصی از متن مقادس ارائاه نشاده اسات )انصااری؛ 
 ؛ خویی، سراسر آثار(.آخوند خراسانی؛ مظفر؛ صدر

 . اهل سنت2
رویکرد عدم ارائه تعریف، در میان اصولیان اهل سنت نیز رواج قابل توجهی داشته است. چنانکه تقریبًا 

شاوند، تعریفای از در نیمی از آثار اصولی آنان که برخی جزو آثار مهم و برجسته این علم نیز محساوب می
ین آثار مدون بازمانده اصولی از نیمه دوم قرن دوم تا اواخر ساده خورد. در نخستکتاب و قرآن به چشم نمی

چهارم، تعریفی مشخص از متن مقادس ارائاه نشاده اسات )شاافعی؛ شاشای؛ جصااص، سراسار آثاار(. 
که از سده پنجم تا اواخر قرن ششم هجری یعنی همزمان با ارائه نخستین تعاریف از ماتن مقادس همچنان

آثار مهم اصولی، تعریفی ذکر نشده است )عکبری؛ بصری؛ قاضای اباویعلی؛ در علم اصول نیز، در برخی 
ابواسحاق شیرازی، التبصره؛ همو، اللمع؛ جاوینی، البرهاان؛ هماو، التلخایص؛ هماو، الورقاات؛ غزالای، 

معافری، المحصول؛ فخررازی، المحصول؛ ورجالنی، سراسر آثار(. حتی در برخای از عربیالمنخول؛ ابن
هایی به متن مقدس اختصاص یافته، تعریفی در این زمیناه باه چشام وجود آنکه بخش یا بخشاین آثار، با 

عقیل بغدادی، سراسر آثار(. نیز از قرن هفتم هجری، یعنی از زماان طارح یکای از خورد )عکبری؛ ابننمی
اناد بارهتعاریف مهم متن مقدس در علم اصول، تعدادی از آثار اصولی باز هم فاقد تعریفی مشخص در این

تیمیه، سراسر آثار(. باید افزود که در میان برخی آثاار اصاولی معاصار اهال سانت نیاز هماین )قرافی؛ ابن
 رویکرد دنبال شده است )عثیمین، االصول؛ زاهدی؛ قادر باکستانی؛ سلمی، سراسر آثار(.

 
 دالیل عدم ارائه تعریف

اهمیات اختصااص روناق و کمآثار اصاولی کمچنان که پیداست نبود تعریفی از کتاب و قرآن، تنها به 
توجهی نویسندگان دانست؛ بلکاه عادم اقادام باه تعریاف در دقتی و کمنداشته تا بتوان دلیل آن را صرفًا بی

شاوند. اگرچاه ممکان آثاری صورت گرفته است که بعضًا از آثار مهم و برجسته علم اصاول محساوب می
نام در میان دیگر علوم اسالمی، خود را ملزم به ارائاه تعریاف از  است اصولیان به دلیل مشترک بودن این دو

کتاب و قرآن ندیده و آنها را جهت معرفی، به علمی دیگر همچون علوم قرآنای کاه باه صاورت تخصصای 
تری نیز در عدم تمایل به ارائه تعریف دخیال باوده دار مباحث قرآنی است سپرده باشند؛ اما دالیل مهمعهده
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 از:که عبارتند 
 انگاری دو نام کتاب و قرآن. بدیهی1

تواند آن باشد که دو نام کتاب و قارآن همچاون وااگاان اجمااع و استصاحاب جازو نخستین دلیل می
هاایی آشانا در فرهناگ هاا از دیربااز ناماند؛ بلکه این ناماصطالحات تخصصی علم اصول به شمار نیامده

تی اگار ایان دو ناام از ساوی اصاولیان باه دیاده اصاطالحاتی اند. حاسالمی با تمام گستره و وسعتش بوده
نیااز از هرگوناه اناد کاه بیآشانا و مشاهور بودهتخصصی در علم اصول نیز نگریسته شده باشند، چناان نام

اند و از این نظر با اصطالحاتی نوپدیاد، دیریااب و نیازمناد باه تعریاف قابال مقایساه تعریف دانسته شده
همین رو است که محقق کتاب االحکام آِمدی، ذیل تعریف وی از کتاب و قرآن، این دو را اند. شاید از نبوده

سوادان و کسانی کاه در ابتادای راه ساوادآموزی هساتند نیاز مفهاوم آن را وااگانی واضح دانسته که حتی بی
سیله قیود دیگر دانند. از نظر وی تعریف چنین وااگانی که مفهومی پیچیده نداشته و نیازمند توضیح به ومی

جا و پیروی از سیره و مسلا علمای منطق است که در ذهن بسیاری از علما رسوخ کرده نیستند، تکلفی بی
(. صنعانی نیز معتقد است مراد از قارآن در علاوم اساالمی منطباق باا هماان فهام و 160/ 1است )آمدی، 

ر از قرآن نیست، قرآن هرگز با غیار تر و مشهورتبرداشت همگانی است و از آنجا که هیچ اصطالحی واضح
 (.64شود تا نیازمند به تعریف داشته باشد )صنعانی، خود اشتباه نمی

شاود کاه نیازمناد پژوهان نیز قرآن از اصطالحات مشهور و واضحی دانسته میباید افزود در میان قرآن
دارد که حتی ارائه تعریفای ای وجود ( نسبت به صفات آن، چنان اشراف و احاطه25تعریف نبوده )مطیری، 

پژوهان معاصر بر ایان باورناد کاه (. در همین راستا برخی قرآن22کوتاه از آن، اتالف وقت است )کفافی، 
کناد و ای پیچیده تبدیل میتوضیح مشهوراتی چون نماز، زکات و قرآن، مطلبی ساده و قابل فهم را به مسأله

پژوهاان، بعیاد نیسات چناین جود چنین تفکاری در میاان قرآن(. با و22افزاید )طیار، بر علم، چیزی نمی
 ذهنیتی در میان اصولیان نیز از دیرباز تاکنون وجود داشته باشد.

یف2  ناپذیری دو نام کتاب و قرآن. اعتقاد به تعر
شواهد نشان از آن دارد که برخی اصولیان به دلیل َعَلم دانستن کتاب و قرآن، از تعریاف ایان دو سارباز 

ای میان کتاب در عرف نحویان و کتاب در عرف اصولیان بار َعَلام بالغلباه باودن اند. تفتازانی با مقایسهزده
کید کرده، می کتاب اگرچه در لغت، اسمی برای هر نوع مکتوب است؛ اما ایان اصاطالح »نویسد: کتاب تأ

در عرف اصولیان و فقها نیاز  گونه که در عرف نحویان صرفًا برای داللت بر کتاب سیبویه کاربرد دارد،همان
شود و به عبارتی دیگر کتاب در این معنا تنها از آن، کتاب خداوند که در مصاحف، مکتوب شده فهمیده می

َعَلم شده است. از نظر وی قرآن نیز اگر چه در لغت باه معناای قرائات اسات؛ در عارف عاام چیازی جاز 
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/ 1همچون کتاب در این معنا علم شده است )تفتازانی، ای معین از کالم خدا از آن فهمیده نشده و مجموعه
/ 1؛ شاوکانی، 13ا  12/ 2امیار الحااج، اناد )ابن(. اصولیان دیگری نیز شبیه همین مطل  را بیان کرده46
86.) 

اند که بر اماور جزئای و شخصای های خاصی دانسته شدهبدین ترتی  قرآن و کتاب، اسامی عَلم و نام
یافته با ساوره نااس، قیقت قدیم ازلی و خواه کالم منزِل آغازشده با سوره فاتحه و پایانداللت دارند. خواه ح

شاوند. ایان هر یا از این دو که مفهوم کتاب و قرآن باشند تشخص داشته و جزئی و شخصی محسوب می
زئای، در حالی است که بر اساس قواعد تعریف در منطق صوری، تنها امور کلی قابل تعریف بوده و امور ج

بایست به وسیله عوارض وجود خارجی یاا از طریاق حاواس، مانناد اشااره بردار نیستند و صرفًا میتعریف
؛ عالماه حلای، جاوهر النضایذ، 56/ 1؛ فخررازی، شرح عیاون، 171سینا، شناخته و شناسانده شوند )ابن

231.) 
نیاز، جایگااهی مهام دارد. پژوهان معاصار گفتنی است این دلیل، حتی در زمان حاضر و در میان قرآن

چنانکه برخی از آنان، همین دلیل را عامل اصلی اختالف علما در جواز یا عدم جواز تعریاف ماتن مقادس 
( و برخی دیگر نیز به همین دلیل به این پرسش که آیا اساسًا امکان تعریاف منطقای 20دانسته )ابوسلیمان، 

(. از نظار ایان 46؛ زرزور، 16؛ قطاان، مباحاث، 43 اند )دراز،متن مقدس وجود دارد، پاسخی منفی داده
پژوهان تعاریفی نیز که اصولیان از قرآن و کتاب به مثابه یکی از حقایق کلیه و به شکل منطقای دسته از قرآن

اند، صرفًا به منظور تقری  معنای قرآن و کتااب و جادا سااختن و ظاهرًا متشکل از جنس و فصل ارائه کرده
ها مشارکت دارند. همچاون ساایر کتا  بوده است که در اسم ولو به صورت فرضی با آن این دو از مواردی

الهی، احادیث قدسی و برخی احادیث نبوی که با قرآن و کتاب در وحی بودن مشترکند و ممکن است ایان 
تا با برشماری اند ها اشتراک دارند. به همین دلیل علما بر آن شدهگمان را به وجود آورند که در اسم نیز با آن

/ 1برخی صفات ممیزه، اختصاص این اسم را به قرآن و کتاب نشان دهند )مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه، 
 (.41ا  40

یف3  . فقدان ابزار مناسب برای تعر
تواند پرهیز برخی اصولیان از ارائه تعریف قرآن و کتاب را توجیه کند آن است کاه ای دیگر که میفرضیه

اناد از تعریاف منطقای به دلیل عدم تناس  این دو مفهوم با چارچوب منطق صوری، تارجیح دادهاصولیان 
برای معرفی این دو استفاده نکنند. چه اینکاه مفااهیم قارآن و کتااب در فضاای طبیعای شاکل گرفتاه و باا 

د متفاوت مفاهیمی که از همان ابتدا در فضای علم منطق با تعریف و چینش جنس و فصل تکوین یافته بودن
 رسیدند.به نظر می



 120 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          16

گیری مفاهیم تفاوتی اساسی وجاود توضیح بیشتر آنکه میان زبان صوری و زبان طبیعی از جهت شکل
دارد. در زبان صوری، مفاهیم با تعریف و با چینش جنس و فصل در کنار یکدیگر ایجااد شاده، تاریخمناد 

ها هستند. تاریخمند و حاصل تجربه زیسته انسانگرفته در دنیای طبیعی، نیستند؛ در حالی که مفاهیم شکل
که اساسًا مفهومی تاریخمناد نیسات و انتظاار تغییار و « مربع»به همین دلیل است که برای تعریف مفهوم 

کاه « زیبایی»توان به زبان منطقی و صوری روی آورد؛ اما برای مفهوم اختالف در مورد آن محدود است می
توان چنین تعریفی ارائه داد. حتی جربه زیسته و انباشت اطالعات افراد است نمیکاماًل تاریخی و مرتبط با ت

اند اند دست به یا مهندسی معکوس زده و ساعی داشاتهتعریف ارائه کرده« زیبایی»کسانی که برای مفهوم 
صاوری  مفهومی را که تکوین و رشد آن در فضای زبان طبیعی بوده را از زبان طبیعی خارج کرده و در قالبی

گرفته در فضای طبیعی و تاریخی باید با زبان خود و نه بر اسااس بازتعریف کنند. در حقیقت مفاهیم شکل
؛ هماو، 116/ 1شاناختی،   زبان صوری و حد و رسم شناخته و شناسانده شوند )پااکتچی، الزاماات زبان

 درس گفتار رو  تحقیق، جلسه چهارم(.
اند تا مانند برخی دیگار، تعریفای منطقای از ماتن ن امکان را داشتهبرخی اصولیان نیز، با وجود آنکه ای

ای دیگر شکل دهند. چونان اند معرفی خود را به گونهمقدس ارائه کنند؛ لزومی به این کار ندیده، سعی کرده
اناد کاه اصاولیان صااح  هایی سخن باه میاان آوردهکه گاه در ضمن بیان برخی مباحث اصولی، از مؤلفه

اند که این خاود، ناوعی معرفای کتااب و قارآن ها برای تعریف خود استفاده کردهیز از همان مؤلفهتعریف ن
بدون ارائه تعریف منطقی و چیدن جنس و فصل در کنار یکدیگر بوده است. برای نمونه ابواسحاق شایرازی 

ن دانسته که مانع ضمن بحث از عدم جواز َنسخ قرآن توسط سنت، مؤلفه اعجاز را ویژگی منحصر به فرد قرآ
 (.268شود )التبصره، از نسخ قرآن به وسیله سنت می

 
 رویکرد ارائه تعریف از متن مقدس مسلمین

چنانکه گذشت رویکرد عدم گرایش به تعریف متن مقدس در میان برخی اصولیان رواج داشته؛ اما این 
تاوان گفات کاه مورد اهل سانت می هرگز به معنای فراگیر بودن آن در میان اصولیان نبوده است. حداقل در

ای که نه فقط یا یا رویکرد گرایش به تعریف نیز به موازات رویکرد عدم گرایش وجود داشته است. به گونه
دو نفر از اصولیان و نه تنها در یا برهه زمانی مشخص، بلکه در طول تاریخ علم اصاول، حادود نیمای از 

اند دست به تعریف متن مقادس زده و أثیرگذار در این علم بودهاصولیان که برخی نیز از علمای برجسته و ت
اند. تعدد و تناوع ایان تعااریف چناان باوده اسات کاه اصاولیان تعاریف مختلف و متنوعی از آن ارائه کرده
؛ 184ا  183/ 1؛ نراقی، انیس المجتهدین، 167اند )شیخ بهایی، متعددی به گردآوری این تعاریف پرداخته

پژوهان معاصر را نیز متقاعد ساخته تا در ضمن آثاار قرآنای (. این تعدد و تنوع، برخی قرآن86/ 1شوکانی، 
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/ 1ها بپردازند )زرقانی، ترتی  داده، به بررسی آن« تعاریف قرآن از دیدگاه اصولیان»خود، بخشی را با عنوان 
بال توجاه ایان تعااریف، (. همچنین تعداد قا101؛ حمدی زقزوق، 13/ 1؛ زحیلی، 22ا  21؛ ابوشهبه، 12

پژوهان معاصر را بر آن داشته تا چهار طیف از علمای اسالمی، یعنی اصولیان، فقیهاان، برخی دیگر از قرآن
( 8؛ صاابونی، 20/ 1( و یا سه گروه اصولیان، فقیهان و نحویان )سالمه، 20نحویان و متکلمان )جریسی، 

و البته اصولیان را در صادر ایان دساته از علماای علاوم دهندگان تعریف از متن مقدس معرفی کرده را ارائه
هاای علاوم قرآنای نیاز بایش از آنکاه ساخن از گونه که پیداست حتی در خود کتاباسالمی قرار دهند. آن

شده از سوی آنان باشد، سخن از اصولیان و تعاریف آنان از متن مقادس اسات. پژوهان و تعاریف ارائهقرآن
کننادگان تعریاف پژوهان نیز به عنوان ارائهپژوهی معاصر، در کنار اصولیان، از قرآنآنتنها در یکی از آثار قر

 (.305یاد شده است )مجیدی، 
 

 های تعریفگونه
یف برآمده از آیات و روایات1  . تعار

باا اساتفاده از آیاات و روایاات اسات.  ، تعریافتعریف متن مقدس توسط اصوویان  هاییکی از گونه
ز آثار اصولی سده پنجم آمده است: القول فی االصل االول: وهو الکتاب. قال الله تعاالی: چنانکه در یکی ا

( و قال الله 42و انه لکتاب عزیز ال یاتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من حکیم حمید )فصلت: 
العزیاز الحمیاد  تعالی: کتاب انزلناه الیا لتخرج الناس من الظلمات الای الناور بااذن ربهام الای صاراط

پژوهان نیز به وفاور یافات (. این نوع معرفی در آثار قرآن194ا  193/ 1( و ... )خطی  بغدادی، 1)ابراهیم: 
پژوهای (. در برخای از آثاار قرآن22ا  21؛ ابوشهبه، 9؛ جدیع، 7-6شود )عثیمین، اصول فی التفسیر، می

حابه و تابعان نیز برای معرفی قارآن اساتفاده شاده معاصر، افزون بر تمسا به قرآن و روایات، از سخنان ص
(. یادکرد این نکته ضروری است که گرچه این نوع از تعااریف کتااب و قارآن، خاود 25است )دی  البغا، 

تواند بخشی از تاریخ تعاریف موجود در این علم محسوب شود؛ اما از آنجا کاه در ایان ناوع تعااریف، می
ای از ضیح و بیان دلیل انتخاب استفاده شده، این نوع معرفی، صرفًا مجموعاهآیات و روایاتی بسیار بدون تو

هیچ هدف علمی خاصی، تنها بر اساس ذوق و سلیقه و به دلیل تبرک و رسد که بیآیات و روایات به نظر می
ا تواند چندان که بایاد بارای پاژوهش معناادار و راهگشاتیمن در معدودی از آثار اصولی جای گرفته و نمی

 باشد.
یف منطقی2  . تعار

تاوان ای کاه میبه گونه اند.هایی است که به شکل تعاریف منطقی رخ نمودهدومین نوع معرفی، معرفی
هاا و باه عباارتی دیگار، جانس و فصلشاان را از یکادیگر های آندهنده این تعاریف و مؤلفهعناصر تشکیل
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ما نقل الینا بین دفتای المصااحف علای االحارف الله تعالی: کتاب»تفکیا کرد. همچون این تعریف که: 
 (.21)دبوسی، « السبعة المشهورة نقاًل متواترًا.

ها کاماًل روشن اسات این نوع از تعاریف که تعدادی فراوان و تغییراتی معنادار داشته و هدفمند بودن آن
 توان به سه دوره تقسیم کرد.را با توجه به محتوا و تاریخ تعاریف می

های محاوری ت سده پنجم تا نیمه نخست سده هفتم: در این دوره تعاریفی مبتنی بار مؤلفاهدوره نخس
ان الحجج الشرعیة الموجباة »اند. مانند اولین تعریف دبوسی که به این شرح است: نقل و کتابت ارائه شده

الله تعالی: اع...کتابالله تعالی و خبر الرسول المسموع منه و المروی بالتواتر عنه واالجمللعلم اربع: کتاب
(. تعااریف 21)دبوسای، « ما نقل الینا بین دفتی المصاحف علی االحرف السابعة المشاهورة نقاال متاواتراً 

اند )سرخسای، های مذکور ارائه شادهدیگری نیز با مقداری تغییر؛ اما با دربرداشتن همین دو مؤلفه در سده
 (.81/ 1؛ غزالی، المستصفی، 29/ 1؛ سمعانی، 279/ 1

های محاوری کاالم، دوره دوم از سده هفتم تا نیمه دوم سده نهم: در این دوره تعاریفی مبتنی بار مؤلفاه
اند. تنها در یکی از تعاریف این دوره، تعریف با مؤلفه منزل به تنهایی و بدون مؤلفاه منَزل و معِجز ارائه شده

اند. گانه به هماراه یکادیگر ذکار شادههای سه( و در سایر تعاریف مؤلفه159/ 1اعجاز به کار رفته )آمدی، 
االدلاة الشارعیة: الکتااب و السانة و االجمااع و القیااس و »ق(:  646حاجا  )مانند ایان تعریاف از ابن

« االستدالل وهی راجعة الی الکالم النفسی...الکتاب: القرآن، وهو الکاالم المنازل لالعجااز بساورة مناه.
های نیز با اندکی تغییر؛ اما با دربرداشتن هماین ساه مؤلفاه در ساده (. تعاریف دیگری457/ 1)اصفهانی، 

(. گفتنای اسات در برخای 3/ 2؛ فنااری، 190/ 1؛ سابکی، االبهااج، 5/ 2اند )طاوفی، مذکور ارائاه شاده
نیز بر پیکره تعاریف اضاافه شاده اسات. مانناد ایان تعریاف از سابکی: « المتعبد بتالوته»تعاریف، مؤلفه 

« آن، و المعنی به هنا: اللفظ المنزل علی محمد )ص( لالعجاز بسورة منه، المتعباد بتالوتاهالکتاب: القر»
ها از این مؤلفه در تعریاف اساتفاده شاده ( و نیز تعاریف پس از وی که در آن177)سبکی، جمع الجوامع، 

 (.70لحام، ؛ ابن54/ 1است )زرکشی، البحر المحیط، 
اند: تعااریف دوران معاصر: تعاریف این دوره به سه گونه قابل تقسایمدوره سوم از نیمه دوم سده نهم تا 

 تکراری و گزینشی، تعاریف تلفیقی و تعاریف تجمیعی.
منظور از تعاریف تکراری، تعاریفی هستند کاه از میاان تعااریف پیشاین انتخااب شاده و عیناًا تکارار 

األصول فأربعة: الکتاب والسنة »کرده است: ق( ارائه  1119الله بهاری )اند. مانند این تعریف که مح شده
ف القرآن بالمنزل لالعجاز بسورة منه. )سهالوی، « واإلجماع والقیاس..... األصل األول الکتاب: القرآن وعر 

؛ 51اناد )باا، (. همچنین تعاریف مشابهی که در حقیقت انتخاب از میان تعاریف پیشاین بوده2-10/ 3
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 (.5؛ کافی اقحصاری، 63ا  62نی، ؛ صنعا1238ا  1237/ 3مرداوی، 
اناد های قدیم و جدیاد شاکل گرفتهمنظور از تعاریف تلفیقی نیز تعاریفی هستند که با ترکیبی از مؤلفه

های و مؤلفه« متواتر»و « منزل»، «لفظ»های از پیش موجود همام حنفی که در آن از مؤلفهمانند تعریف ابن
ادلاة االحکاام الشارعیة »به ایان ترتیا  اساتفاده شاده اسات: « کرمنزل برای تدبر و تذ»و « عربی»جدید 

)الکتاب والسنة واالجماع والقیاس(...فنقول )الکتاب( هو )القرآن( تعریفاا )لفظیاا( فانهماا مترادفاان بنااء 
علیان کاًل منهما غل  فی العرف العام علی المجموع المعین من کالم الله تعالی المقروء علی السنة العباد 

استعمال القرآن فی هذا المعنی اشهر من لفظ الکتاب واظهر )و هو( ای القرآن )اللفاظ العربای المنازل ثم 
 (.213ا  212/ 2امیرالحاج، )ابن للتدبر والتذکر المتواتر(

های پیشین یاا برخای تعاریف تجمیعی نیز تعاریفی هستند که بر اساس جمع و گردآوری تمامی مؤلفه
االدلة المتفق علیها: کتاب و سنت و اجمااع و »اند. مانند این تعریف: د شکل گرفتههای از قبل موجومؤلفه

الله تعالی المنزل علی رسول باللسان العربی لالعجاز قیاس...االدله االصلیه: اواًل: القرآن العظیم: هو کالم
سورة الفاتحاه المختاوم باقصر سورة منه المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته المبدوء ب

( و تعاریف مشابه دیگار کاه ترکیبای از 22ا  18)جیا ، « الله تعالی بنظمه و معناهبسورة الناس. فهو کالم
؛ قطاان، تااریخ 16/ 1؛ حفنااوی، 65ا  62های از پیش موجود هستند )شنقیطی، تمامی و یا اغل  مؤلفه

 (.34ا  24؛ زحیلی، الوجیز، 40التشریع، 
 

 در ارائه تعاریف صولیانهدفمندی ا

به دلیل شباهت برخی از این تعاریف به یکدیگر، شاید چنین باه نظار برساد کاه ارائاه ایان تعااریف، 
دهنده هدفمنادی اصاولیان در ارائاه ایان تر، نشاانهدف صورت گرفته است؛ اما بررسی دقیقتکراری و بی

اساتمرار حضاور تعااریف در آثاار اصاولی  توان به دالیلی همچونتعاریف است. برای اثبات این مدعا می
و نقش مبتکرانه و مؤثر اصولیان در ارائه تعاریف  مختلف هایقرون متمادی، تغییر و تحول تعاریف در دوره

 استناد کرد.
در حقیقت این تعاریف نه فقط در مقطعی کوتاه از تاریخ علم اصول؛ بلکه در مدت زمانی طاوالنی باا 

گیری داناش اصاول های اوجاین تعاریف از سده پنجم هجری یعنی از آغازین سال اند.این علم همراه بوده
 اند.( در کت  اصولی گنجانده شده296/ 9فقه )پاکتچی، اصول فقه، 

اند؛ بلکه با افزایش و کاهش قیود همراه همچنین این تعاریف، در قرون مختلف یکسان و همگون نبوده
پژوهان معاصر، به هنگام بحث از تعاریف اصولیان، اند. برخی قرآنیر یافتهای به گونه دیگر تغیبوده، از گونه
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 (.210اند )حفیان، از مناقشه و اختالف میان اصولیان پیرامون تعاریف سخن گفته
نیز این تعاریف، نخستین تعاریف از متن مقدس مسلمین در آثار اساالمی هساتند. در ابتادا و قبال از 

دار رسد که این تعاریف، از آثار علوم قرآنی ا که اختصاصًا عهدهچنین به نظر می بررسی منابع علوم قرآنی،
دهاد ایان تصاور، اند؛ اما تمرکز بر منابع علوم قرآنای نشاان میمباحث قرآنی است ا وارد آثار اصولی شده

ر قارن شده از ماتن مقادس، در علام اصاول و ددرست و مطابق با واقع نیست. یعنی نخستین تعاریف ارائه
مانده از سده اول تا پنجم، فاقد تعااریفی از جانس تعااریف علام پنجم ارائه شده و آثار علوم قرآنی برجای

رسد؛ زیرا از قرن اول تا پانجم اصول هستند. البته این فقدان با توجه به نوع این آثار کاماًل طبیعی به نظر می
وین در زمینه علاوم قرآنای، آثاار قرآنای باه صاورت و به ویژه از قرن سوم تا پنجم یعنی دوران شکوفایی تد

اند )پاکتچی، ماهیت و ساختار علوم قرآنای، نگاری و موضوعی و نه به صورت جامع به نگار  درآمدهتا
توان انتظار داشت در این گونه آثار کاه پیراماون موضاوعی خااص شاکل ( و طبیعی است که نمی77ا  74

ئه شده باشد )برای اطالع از آثار نگاشته شاده در قارون ساوم و چهاارم: اند تعریفی از متن مقدس اراگرفته
جا و در قال  یا (. حتی در قرن ششم نیز که مباحث مختلف قرآنی به صورت یا58ا  41ندیم، نا: ابن

( بااز هام تعااریفی از ناوع 77ا  74علم مورد بررسی قرار گرفته )پاکتچی، ماهیت و ساختار علوم قرآنی، 
 جوزی، سراسر آثار(.عربی معافری، قانون؛ ابنخورد )ابنوجود در علم اصول به چشم نمیتعاریف م

پژوهاان متاأخر را نقش علم اصول در معرفی صریح و مستقیم متن مقدس چنان بوده که ناه تنهاا قرآن
بلکاه ( 446/ 10؛ قوناوی، 13/ 1نسبت به این نقش پررنگ به اذعان و اعتراف واداشته )زحیلای، التفسایر، 

ای که در برخی آثاار آناان، ابتادا از آنان را به استفاده از این تعاریف در آثار خود ترغی  کرده است. به گونه
هایی دیگر شده از سوی اصولیان برای معرفی قرآن سخن گفته شده و در مرحله بعد، مؤلفههای مطرحمؤلفه

از آثاار قرآنای نیاز تعریاف قارآن، بار اسااس (. در برخی دیگار 11ا  9بدان افزوده شده است )قابل نصر، 
 (.11؛ عتر، 370/ 1؛ رضوان؛ 387/ 1های اصولیان شکل گرفته است )طنطاوی، تجمیعی از مؤلفه

ها دنباال با وجود این تعاریف، حال سؤال این است که اصولیان قرون مختلف چه اهدافی را از ارائه آن
 اند؟کردهمی

 
 یفاهداف اصولیان از ارائه تعار

 . تمایز دادن علم اصول از علم کالم1
اند که متن مقدس مورد بحث آنان در علم اصاول، دهند اصولیان نگران این مسأله بودهشواهد نشان می

شود. از آنجا کاه تر در علم کالم بررسی میهمان متن مقدسی دانسته نشود که در دیگر علوم و از همه مهم
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مفهوم متن مقدس از اصطالحات مشترک یعنای قارآن و کتااب اساتفاده  در هر دو این علوم برای داللت بر
توانساته اسات جادی و مهام باشاد و اصاولیان را نااگزیر از تفکیاا کناد. شده، طبیعتًا این نگرانی میمی

دهد. زرکشی در این باره های برخی اصولیان متمایل به ارائه تعریف، به خوبی این نگرانی را نشان مینوشته
و یطلق القرآن، والمراد به المعنی القائم بالنفس الذی هو صفة مان صافاته و علیاه یادل هاذا »د: نویسمی

المتلو وذلا محل نظر المتکلمین، و اخری و یراد به االلفاظ المقطعة المسموعة و هو المتلو و هاذا محال 
« ین و اللغاویین و هاو مرادناانظر االصولیین و الفقهاء و سائر خدمة االلفاظ کالنحاة و البیانیین و التصریفی

 (.177/ 2)البحر المحیط، 
( اصولیان معاصر نیز همین دغدغه 105زرعه عراقی، ؛ ابی458/ 1افزون بر اصولیان متقدم )اصفهانی، 

متکلماان، »اند. چنانکه در یکی از آثار اصولی معاصر آمده است: های اصولی خود منتقل کردهرا در کتاب
یان با آنکه همگی معتقدند قرآن کالم الهی اسات کاه بشار از آوردن مانناد آن نااتوان اصولیان، فقها و نحو

اند. دلیل این اختالف آن اسات کاه متکلماان از قارآن، کاالم است؛ اما تعاریف متفاوتی از قرآن ارائه کرده
موضوعیت داشته،  کنند. چرا که برای آنان لفظنفسی و اصولیان، فقها و نحویان از آن کالم لفظی را افاده می

 (.16/ 1آورند )حفناوی، با استفاده از آن، احکام را استنباط و بر مراد فقهی یا نحوی خود دلیل می
یف کاربردی2  . نیاز علم اصول به تعار

از آنجا که هر علم نیازهای خاص خود را دارد و مباحث و محتویات موجود در هر علم و حتی کااربرد 
گیرد، اصطالحات به ظاهر مشابهی که در علوم ا اقتضائات آن علم صورت میاصطالحات در آن متناس  ب

روند نیز به مثابه اصطالحی نوپدید هستند که نیازمند تعریف و شناساندند. دو اصطالح مختلف به کار می
اند؛ اماا باه عقیاده اصاولیان قرآن و کتاب نیز گرچه به صورت مشترک در علوم اسالمی به کار گرفتاه شاده

تواند مانع از تعریف دو اصطالح ماذکور در علام اصاول تمایل به تعریف، این اشتراک لفظی نباید و نمیم
ای متفااوت باه ماتن مقادس نگریساته و از باه کاارگیری آن باشد. چه اینکه در هر یا از این علوم از زاویه

اند تا متن مقدسی را که در بوده اهدافی متفاوت دنبال شده است. از این رو این دسته از اصولیان به دنبال آن
 گیرد و متناس  با اهدف و نیازهای این علم است معرفی کنند.علم اصول مورد بحث و بررسی قرار می

شاود. به متن مقدس در علم اصول، صرفًا به عنوان یا کل و یا مجموعه کامل و متعین نگریسته نمی
شود و بار اسااس هماین نیااز، تاا تاا حکم بحث می زیرا در این علم، از متن مقدس به عنوان دلیلی بر

شوند. همین نیاز متفاوت سب  شده اسات کاه مفهاوم آیات، مهم و قابل اعتنا بوده و متن مقدس نامیده می
متن مقدس در علم اصول با مفهوم آن در علم کالم متفاوت باشد و افزون بر مجموع آن، تا تاا آیاات را 

برخی اصولیان، تعریف متن مقدس را در علم اصول ضروری دانسته و بار آن نیز در برگیرد. بر همین اساس 



 120 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          22

های مورد استفاده در آن، این تفاوت را بازتابانند. چنانکه تفتازانی در اند تا از طریق نوع تعریف و مؤلفهشده
ً من الکتاب و القرآن یطلق عند االصولیین علی المجموع، و علی »نویسد: باره میاین کل جزء مناه، ان کال 

النهم انما یبحثون عنه من حیث انه دلیل علی الحکم و ذلاا ایاة ایاة ال مجماوع القارآن، فاحتااجوا الای 
 (.46/ 1)تفتازانی، « تحصیل صفات مشترکة بین الکل و الجزء مختصة بهما.

 . مرزبندی با دیگر ادله شرعی3
بدان معناست که کتااب در علام اصاول، در علم اصول، کتاب در کنار دیگر ادله قرار گرفته است. این 

ای مشترک با دیگر ادله داشته و از این رو ضروری است، مرزهای آن با دیگر ادله شرعی کاماًل تفکیا حوزه
توانسته است این هدف را به خوبی تأمین کند. وجوه مشترکی که اصاولیان، شود که البته معرفی مستقیم می

دهد یکای از دالیال ارائاه اند به خوبی نشان میو دیگر ادله ذکر کرده قبل از تعریف متن مقدس میان کتاب
اند. به ویژه آنکه در میان ادله، سانت، تعریف از سوی آنان، همین وجوه مشترکی بوده که میان ادله قائل بوده

ته و ضرورت این مرزبندی را دو چندان کرده است. معرفای کتااب و تری با کتاب داشمرزهای بسیار نزدیا
سنت به عنوان وحی، معرفی هر دو به عنوان دالیل ظهور و بروزیافته به وسیله قول رسول، معرفی هار دو باه 
عنوان اصل ادله شرعی و مرجع دیگر دالیل و معرفی این دو به عنوان حجت، همگی نشان از آن دارد که این 

؛ 97/ 1حازم اندلسای، ؛ ابن158/ 1اند )آمادی، گاه اصولیان به یکدیگر بسیار نزدیا دانساته شادهدو در ن
(. با این اوصاف، یکی از نتایج طبیعی فاصله نزدیا میان کتاب و 212/ 2امیرالحاج، ، ابن32/ 1سمعانی، 
ی به دلیل وجود مرزهای توانسته است تبادر به ذهن یکی از این دو هنگام شنیدن دیگری باشد. یعنسنت می

هاا مشترک قابل توجه میان کتاب و سنت این امکان وجود داشته که به هنگام کاربرد اصطالح کتاب، ویژگی
و مفاهیم مشترک یادشده میان این دو، پیش از مفاهیم اختصاصی کتاب به ذهن خطور کارده و گماان شاود 

تواند از ایان اصاطالح ه از جنس وحی است میمنظور از آن، دلیل شرعی خاصی نبوده است؛ بلکه هر آنچ
برداشت شود. امکان رخداد همین تلقی یعنی انتقال مفاهیم مشترک به ذهان قبال از مفااهیم اختصاصای، 
اصولیان را ناگزیر از آن ساخت تا با ارائه تعریف، مراد حقیقی خود را نمایانده و ذهن را از این دست مفاهیم 

 ها از اصطالح کتاب سوق دهد.ت مفاهیم اختصاصی مورد نظر آنمشترک منصرف داشته و به سم
گانه مذکور ارائه تعریف متن مقدس مسلمین، کارکردها و فوایدی نیز داشته اسات. عالوه بر اهداف سه

شاده در علام اصاول گیری از تعااریف ارائهتوان به مستندسازی برخی مباحث فقهی با بهرهاز آن جمله می
اثبات برخی احکام فقهی کاماًل در گرو پاسخ به این پرسش اسات کاه ماتن مقادس دقیقاًا اشاره کرد. زیرا 

گیرد. آیا دامنه متن مقدس، در برگیرنده بسمله، ترجمه و برخی قرائاات ای را در بر میچیست و چه محدوده
نموناه آیاا  کند. بارایشاذ صحابه نیز هست و آیا احکام مربوط به متن مقدس بر موارد مذکور نیز صدق می
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خواندن ترجمه قرآن و یا قرائات شاذ در نماز صحیح است و آیا قرائت بسمله همچون قرائت سوره حماد در 
های فقهی پاسخ داد که پایش از آن، گساتره و توان به این پرسشنماز واج  است؟ طبیعی است زمانی می

اصاولیان ناه باه »نویسد: ر این باره میمحدوده متن مقدس، تبیین و تعریفی از آن ارائه شده باشد. زحیلی د
جهت جهل نسبت به قرآن و نه به دلیل عدم شناخت مردم از آن، بلکه به دلیل تعیین دقیق حدود و ثغور متن 
مقدس مسلمین دست به تعریف زده تا از این طریق مرزهای آن چیزی که قرار است بارای اساتنباط احکاام 

(. 13/ 1)زحیلی، التفسایر، « نماز صالحیت داشته باشد را بنمایانند.شرعی، بیان حالل و حرام و قرائت در 
اناد، باه از همین روست که در ادامه اغل  آثار اصولی متقدم و متأخر که تعریفی از متن مقدس ارائاه کرده

؛ 83ا  82/ 1بحث بسمله، ترجمه و قرائات نیز پرداخته شده است )برای نمونه نا: غزالی، المستصافی، 
 (.68ا  67، شنقیطی

 
 موضوعیت کتاب و قرآن در تعاریف

اجمااًل دانستیم که اصولیان با ارائه تعاریف گوناگون از متن مقدس، به معرفی و شناساندن آن پرداخته و 
اند. حال سؤال این است که اصاولیان دقیقاًا باه معرفای برای این منظور دو نام رایج کتاب و قرآن را برگزیده

اند؟ آیا آناان صارفًا باه معرفای ماتن ای قرآن، پرداخته و تعاریف را برای کدام نام ارائه کردههکدام نام از نام
مقدس مورد بحث در علم اصول پرداخته یا ضمن تحقاق ایان هادف، اصاطالحات کتااب و قارآن را نیاز 

تعاریف را  توانسته است مورد توجه اصولیان بوده باشد؛ زیرا آنان،اند؟ هدف نخست، قطعًا میتعریف کرده
اند. اماا در ازای هر اصطالحی اعم از کتاب یا قرآن که قرار داده باشند در نهایت متن مقدس را تعریف کرده

کننده تعریف، در گامی افزون بر تعریف متن مقدس، هدف دوم را نیز داشته و حقیقتاًا اینکه آیا اصولیاِن ارائه
ند یا نه، نیازمند تحقیق و بررسای بیشاتری اسات. پاساخ ادر اندیشه تعریف دو اصطالح کتاب و قرآن بوده

دهاد اصاولیان دقیقاًا دربااره کتااب و قارآن چگوناه صحیح به این پرسش از آن رو مهم است که نشان می
 اند.اندیشیدهمی

 . نگاه بدوی: عدم موضوعیت دو اصطالح کتاب و قرآن1
ب و قرآن و نه اصطالح دیگری را به کاار از آنجا که اصولیان برای تعریف متن مقدس، دو اصطالح کتا

رسد که آنان از ارائه تعاریف، افزون بر هدف نخست هدف دوم را نیز دنبال اند، در ابتدا چنین به نظر میبرده
اند. اما باید گفت صرف به کارگیری این دو اصطالح در کرده و در صدد تعریف این دو اصطالح نیز بودهمی

ای گرفت؛ بلکه قراین دیگری الزم اسات توان چنین نتیجهاللت بر متن مقدس نمیتعاریف اصولیان برای د
ای مطمئن، توجه اصولیان به هادف دوم را اثباات کارد. از جملاه آنکاه هار یاا از ایان دو تا بتوان به گونه
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د. اصطالح، تعاریف مشخص و مربوط به خود را داشته باشند و تعاریف یکی برای دیگری به کار نرفته باش
های یکسان و مشابهی در تعریف هار دو اصاطالح ارائاه نشاده باشاد؛ بلکاه برخای به عبارت دیگر مؤلفه

کارگیری یکی از این دو ها برای قرآن به کار رفته باشد. همچنین پس از بهها برای کتاب و برخی مؤلفهمؤلفه
استفاده نشده باشد و کاربرد هر اصطالح برای تعریف، در توضیحات پیرامونی تعریف نیز از اصطالح دیگر 

توان نسبت به اتخااذ یا از این دو اصطالح با یا رویه ثابت همراه باشد. خالصه آنکه تنها در صورتی می
هدف دوم از سوی اصولیان اطمینان حاصل کرد و بر این باور شد که تعریف و تمایز دو اصاطالح کتااب و 

ار اصولیان بوده است که این دو، در تعاریف، بسایار دقیاق و قرآن افزون بر معرفی متن مقدس، در دستور ک
دهنده دقات و شده به کار رفته باشند. اما باید گفت شواهد ظاهری موجود در تعاریف، نه تنها نشانحساب

ریزبینی در به کارگیری این دو اصطالح نیست؛ بلکه حاکی از اعمال ذوق و سلیقه در کااربرد اصاطالحات 
ز هست. گویی اصولیان فارغ از عنوان کتاب یا قرآن، تنها به دنباال تعریاف ماتن مقادس در کتاب و قرآن نی
اند و بر اساس ذوق و سلیقه خود، گاه از اصطالح کتاب و گاه از اصطالح قرآن و حتای گااه علم اصول بوده

اصاطالح بارای آنهاا  رسد که ایان دواند. به عبارت دیگر چنین به نظر نمیاز ترکیبی از این دو استفاده کرده
تواناد چناین تصاوری را باه شده است. آنچه میموضوعیت داشته و از گزینش آنها هدف خاصی دنبال می

 وجود آورد شواهد زیر است:
یف هرر دو اصرطالح: استفاده از مؤلفه اصاولیان بارای اصاطالح کتااب و قارآن های مشابه در تعر

ها ای از هماین مشاابهتتواند نموناهاند. این سه تعریف میدههایی همانند به کار برتعاریفی مشابه و مؤلفه
 باشد:
الکتاب: القرآن، و المعنی به هنا: اللفظ المنازل علای محماد )ص( لالعجااز بساورة مناه، المتعباد »

(. 3/ 2)فنااری، « الکتاب: وهو الکالم المنزل المعجز سورة مناه.(. »305/ 1)زرکشی، تشنیف، « بتالوته.
ل لالعجاز بسورة منه، او اقل منها، المتعبد بتالوته.القرآن هو: »  (.88)نمله، « الکالم المنزَّ

برخی اصولیان در تعریف خود از یاا اصاطالح و تسامح در کاربرد دو اصطالح به جای یکدیگر: 
اند. به عنوان مثال دبوسی در تعریف کتاب در توضیحات پیرامونی تعریف، از اصطالحی دیگر استفاده کرده

کتاب الله تعالی: ما نقل الینا باین دفتای المصااحف علای االحارف السابعة المشاهورة نقااًل »نویسد: یم
فاذا الدلیل علی القرآن النقل المتواتر ال دفات »نویسد: اما در ادامه با استفاده از اصطالح قرآن می« متواترًا.

المصاحف بعد حفظ القلوب اال لیصونوه  المصاحف؟ قلنا: ان الصحابة رضی الله عنهم ما اثبتوا القرآن فی
هاا ماا تاواتر بها عن الزیادة و النقصان، حتی کرهوا التعاشیر و کتابة رأس السورة و امروا بالتجرید فاثبتوا فی

(. شوکانی نیاز ابتادا 21)دبوسی، « الیهم نقله و اطبق علیه اهله و شهدت به نسخة رسول الله )ص( و نظمه
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هو کالم الله المنزل علی محمد المتلو المتواتر، وهذا ال یرد علیه ما ورد علی »د: نویسدر تعریف کتاب می
/ 1)شاوکانی، « اختلف فی المنقول احادا هال هاو قارآن ام ال.»گوید: و سپس در ادامه می« الحدود فتدبر.

86.) 
یح به عاان برخی اصولیان در ابتدای تعااریف خاود باه ایان نکتاه اذ: یکسان بودن دو اصطالح تصر

قدامه مقدسی گفتار کسانی را اند که کتاب همان قرآن است و میان این دو، تفاوتی نیست. چنانکه ابنداشته
اند نفی کرده و در جهت اثبات این گزاره که کتااب هماان قارآن اسات باه دو که کتاب را غیر از قرآن دانسته

بودن کتاب و قرآنند و دوم اجماع مسلمین.  کند. نخست آیاتی که به زعم او دال بر یکیدلیل مهم استناد می
کید بر یکی بودن کتاب و قرآن و تال  بارای اثباات گازاره ماذکور باه 198/ 1قدامه مقدسی، )ابن (. این تأ

وسیله آیات و اجماع، در منابع اصولی دیگر نیز تکرار شده است. جیزانی تعدادی از آثار اصولی که باه ایان 
 (.102ده است )جیزانی، را برشمر اندمطل  پرداخته

 نگاه ثانوی: موضوعیت دو اصطالح کتاب و قرآن. 2
بنابر آنچه گذشت ظاهرًا دو اصطالح کتاب و قرآن برای اصولیان موضوعیت چندانی نداشته و صرفًا باه 
دلیل رواج نام قرآن در فرهنگ عامه و نام کتاب در علم اصول از این دو اصطالح اساتفاده شاده اسات؛ اماا 

های ایان نتیجاه اولیاه را سسات کارده و زوایاای دیگاری را از چرایای و تواند پایهی وجود دارد که مینکات
چگونگی کاربرد دو اصطالح کتاب و قرآن در این تعاریف بگشاید. برای اشاره به این نکات، مروری کوتااه 

 بر سیر تاریخی کاربرد دو اصطالح کتاب و قرآن در این تعاریف ضروری است.
یمه نخست قرن پنجم، یعنی دوران ظهور نخستین تعاریف اصولی از متن مقادس، هام اصاطالح در ن

اند. از نیمه دوم قارن پانجم تاا نیماه دوم قارن چهااردهم، تعااریف کتاب و هم اصطالح قرآن تعریف شده
ف،همگی معادل اصطالح کتاب قرار گرفته در صادر  اند و تنها در قرن پانزدهم است که قرآن به عنوان معارَّ

تعاریف قرار گرفته است. در طول ُنه قرن صدرنشینی اصطالح کتاب یعنی از نیمه دوم قرن پنجم تا نیمه دوم 
اند. نخست تعااریفی بادون اساتفاده از اصاطالح قارآن قرن چهاردهم نیز، تعاریف به دو شکل به کار رفته

و دوم « الحرف السبعة المشهورة نقاًل متواتراً الله تعالی ما نقل الینا بین دفتی المصاحف علی اکتاب»مانند: 
المکتوب فای دفاات الکتاب: هو القرآن المنزل علی رسول الله »تعاریفی با استفاده از اصطالح قرآن مانند 

 «المصاحف المنقول الینا علی االحرف السبعة المشهورة نقال متواترا.
دد اصولی از یا سو و نوع کاربرد کتااب و حضور این تعاریف در طول تاریخ علم اصول و در آثار متع

دهنده تعریف، این اصاطالحات را دهنده آن است که اصولیان ارائهقرآن در این تعاریف از سوی دیگر نشان
اند، بلکه آنان در پاس صرفًا از روی ذوق و سلیقه و یا رواج این اصطالحات در فرهنگ اسالمی به کار نبرده
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اند نمایاناده هایی را نیز که از کتاب و قرآن در ذهن داشتهف متن مقدس، انگارهتعاریف خود، افزون بر تعری
های اصولی با درج دو اصطالح کتاب نامهاند. فرهنگو به نوعی به معرفی دو اصطالح کتاب و قرآن پرداخته

اصاول،  دهند که در علمو قرآن در کنار دیگر اصطالحات تخصصی این علم و نیز تعریف این دو نشان می
ها به دیده اصطالحات تخصصای نگریساته شاده اسات )والیای، های مذکور موضوعیت داشته و به آننام

 (.629و  665؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، 282و  265
دهد که آنان میان کتااب و قارآن از حیاث مفهاومی تفااوت قائال تعاریف اصولیان به خوبی نشان می

ان نیز مبنی بر یکی بودن کتاب و قرآن، ناظر به یکی بودن این دو از حیث اعتبار اند. گفتار برخی اصولیبوده
و مفهوم نبوده؛ بلکه مراد آنان یکی بودن کتاب و قارآن از نظار حقیقات و مصاداق اسات. اماا اینکاه ایان 

اریف نمایانند مستلزم بررسی دیگرباره تعتعاریف، چه تفاوت مفهومی را میان دو اصطالح کتاب و قرآن می
 است.

 
 های ارائه تعاریف از متن مقدس مسلمینقالب

بررسی تعاریف ارائه شده از متن مقدس که در بازه زمانی طوالنی در علم اصول رواج داشاته و در آنهاا 
از هر دو اصطالح کتاب و قران استفاده شده، حااکی از آن اسات کاه ایان تعااریف از دو قسامت تشاکیل 

ه متن مقدسی است که دلیل شرعی است و قسمت دوم ناظر به متن مقدسی اند: قسمت نخست ناظر بشده
های مختلفی از جمله منقاول متاواتر، مکتاوب و اعجااز است که در دسترس و قابل اشاره است و با ویژگی

من االدلة الشرعیه: الکتاب: القرآن و هو ما نقل الیناا »توصیف شده است. به عنوان مثال در این تعریف که 
ناظر به متن مقادس باه مثاباه « االدله الشرعیه»قسمت نخست یعنی «  متواترًا مکتوبًا فی المصاحفمنقوالً 

ناظر به متن مقادس « هو ما نقل الینا منقواًل متواترًا مکتوبًا فی المصاحف»دلیل شرعی و قسمت دوم یعنی 
 به مثابه شیئی ملموس و محسوس، در دسترس و قابل اشاره است.

است که در این تعریِف دو قسمتی، برای داللت بر هر یا از مفاهیم ماتن مقادس، از جال  توجه آن 
اصطالحی جداگانه استفاده شده است. به عبارتی برای داللت بار ماتن مقادس باه مثاباه دلیال شارعی از 
اصطالح کتاب و برای داللت بر متن مقدسی که همه ماردم آن را باه عناوان ماا باین الادفتین و کاالم اللاه 

توان گفت اصولیان نوعًا این دو اصطالح را شناسند از اصطالح قرآن استفاده شده است. بدین ترتی  میمی
اند و با وجود اعتقاد به همپوشی مصداقی این دو، از کاربرد هر یاا، مفهاومی به جای یکدیگر به کار نبرده

، مفهوم اختصاصی آن را در علم کنند. به عبارت بهتر آنان هنگام کاربست اصطالح کتابخاص را اراده می
اصول و هنگام کاربست اصطالح قرآن، مفهوم عماومی آن را در نظار دارناد. از آنجاا کاه تفکیاا ایان دو 
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اصطالح برای داللت بر دو مفهوم مذکور از متن مقدس در مدت زمانی طوالنی از نیمه دوم سده پانجم تاا 
 تفاوت این دو در اذهان اصولیان اطمینان حاصل کرد.های متوان از انگارهسده چهاردهم رواج داشته می

 
 گیرینتیجه

ناپاذیری ایان دو و های کتاب و قرآن، اعتقاد به تعریفانگاری نامبا آنکه برخی اصولیان به دلیل بدیهی
اند؛ اما برخی دیگر باه هادف تماایز علام اصاول از علام فقدان ابزار مناس ، تعریفی از این دو ارائه نکرده

، نیاز علم اصول به تعاریف کاربردی، تعیین حدود و ثغور متن مقدس و مرزبندی با دیگر ادله شارعی کالم
پژوهاان اند. تعدد و تنوع تعاریف، چنان بوده که در برخی آثاار قرآنتعاریف متنوع و متعددی را مطرح کرده

لیان باه عناوان نخساتین و شاکل گرفتاه و اصاو« تعاریف قرآن از دیدگاه اصولیان»معاصر، بخشی با عنوان 
اناد. ایان تعااریف دو اند که تعریفی از متن مقدس مسالمین ارائاه کردهمؤثرترین اندیشمندانی شمرده شده

هایی از آیات و روایات شکل گرفته و بیشتر متکی بار ذوق و اند: نخست تعاریفی که بر اساس انتخابگونه
هاا دهنادگان آننطقی و مرک  از جنس و فصال باوده، ارائهاند و دوم تعاریفی که دارای شکلی مسلیقه بوده

اند در اند. این تعاریف که تعدادی بیشتر و تغییراتی معنادار داشتههای خود ذکر کردهدالیلی را برای انتخاب
اند. دوره نخست از سده پنجم تا نیمه نخست سده هفتم کاه در طول تاریخ علم اصول سه دوره را طی کرده

اند. دوره دوم از سده هفتم تا نیمه دوم ساده های محوری نقل و کتابت ارائه شدهفی مبتنی بر مؤلفهآن، تعاری
اند. دوره سوم از نیماه دوم های محوری کالم، منَزل و معِجز ارائه شدهنهم که در آن تعاریفی مبتنی بر مؤلفه

اناد. در نگااه فیقی و تجمیعای بودهسده نهم تا دوران معاصر که تعاریف به سه شکل تکراری و گزینشی، تل
های مشاابه در تعریاف دو اصاطالح کتااب و قارآن، تساامح در کااربرد و بدوی، به دلیل استفاده از مؤلفه

رسد کاه اصاولیان منظاور خاصای از چنین به نظر می یکسان بودن دو اصطالح، تصریح برخی اصولیان به
ها در فرهنگ اسالمی از و صرفًا به دلیل فراوانی این نامکاربرد اصطالحات کتاب و قرآن در تعاریف نداشته 

های اصولی باا درج دو اصاطالح کتااب و قارآن در کناار یکادیگر، نامهاند. اما فرهنگاین دو استفاده کرده
هاای ماذکور دهناد کاه در علام اصاول، ناماصطالحات تخصصی این علم و نیز تعریف این دو نشاان می

ها به دیده اصطالحات تخصصای نگریساته شاده اسات. همچناین حضاور ایان موضوعیت داشته و به آن
تعاریف در تاریخ علم اصول و در آثار متعدد اصولی از یا سو و نوع کاربرد کتاب و قرآن در ایان تعااریف 

دهنده تعریف، این اصطالحات را بدون هادف باه کاار دهنده آن است که اصولیان ارائهاز سوی دیگر نشان
پس تعاریف خود، افزون بر تعریاف ماتن مقادس، باه معرفای دو اصاطالح کتااب و قارآن نیاز  نبرده و در

 اند.پرداخته
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دهد که آنان میان کتاب و قرآن از حیث مفهاومی تفااوت همچنین تعاریف اصولیان به خوبی نشان می
قسمت نخسات نااظر اند: شده از سوی آنان، از دو قسمت تشکیل شدهاند. چه اینکه تعاریف ارائهقائل بوده

به متن مقدسی است که دلیل شرعی است و قسمت دوم ناظر به متن مقدسی است که در دساترس و قابال 
های مختلفی از جمله منقول متواتر، مکتوب و اعجاز توصایف شاده اسات. در ایان اشاره است و با ویژگی

ی جداگاناه اساتفاده شاده تعریِف دو بخشی، برای داللت بر هر یا از مفاهیم ماتن مقادس، از اصاطالح
است. به عبارتی برای داللت بر متن مقدس به مثابه دلیل شرعی از اصطالح کتاب و برای داللات بار ماتن 

شناسند از اصاطالح قارآن اساتفاده شاده مقدسی که همه مردم آن را به عنوان ما بین الدفتین و کالم الله می
یمه دوم سده پنجم تا سده چهاردهم حااکم باوده و در است. این تفکیا، در مدت زمانی طوالنی یعنی از ن

خاورد. در های مفهومی است که در آیات قارآن، میاان کتااب و قارآن باه چشام میارتباط با همان تفاوت
حقیقت دلیل استفاده اصولیان از اصطالح کتاب برای داللت بر حکم شرعی و دلیل شارعی، الهاام گارفتن 

در قرآن یعنی معنای فرض و واج  کردن بوده است. « کتَ ا َب »های ماده ترین کاربردآنان از یکی از مهم
های متقدم، فقه رایاج را بیشاتر در آیاات گیرد که آنان، به ویژه در دورهجا نشأت میگیری نیز از آناین الهام

های االحکام اصطالحی منحصر دانسته و کمتر به دنبال استنباط احکاام از آیااتی خاارج از حاوزه آیاات فق
ای روشان و در اند. همچنین استفاده آنان از اصطالح قرآن، باه هنگاام صاحبت از مجموعاهمصطلح بوده

در آیات، اغل  « َق ا َر ا أَ »هایی چون نقل، کتابت و اعجاز به این دلیل بوده است که ماده دسترس با مؤلفه
 محور متن مقدس بوده است.ناظر به وجه تحققی و مخاط 
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یم،طنطاوی، محمد،   تا.قاهره: دار نهضة مصر للطباعة و النشر، الطبعة األولی، بی التفسیر الوسیط للقرآن الکر
 ق. 1417قم: محمدتقی عالقبندیان، چاپ اول،  العدة فی اصول الفقه،حسن، طوسی، محمد بن
الرساله، الطبعة األولی، جا: مؤسسةعبد المحسن ترکی، بیعبدالله بن مختصرالروضه،الدین، نجمطوفی صرصری، 

 ق. 1407
جا: مرکاز الدراساات و المعلوماات القرآنیاة بمعهاد االماام بی المحرر فی علوم القرآن،سلیمان، طیار، مساعد بن

 ق. 1429الشاطبی، الطبعة الثانیة، 
یم،علوم القرآعتر، نورالدین،   ق. 1414دمشق: مطبعة الصباح، الطبعة األولی،  ن الکر

 ق. 1422جا: المکتبة اإلسالمیة، الطبعة األولی، بی التفسیر، اصول فیصالح، عثیمین، محمد بن
 ق. 1426الجوزی، جا: دار ابنبی االصول من علم االصول،______________، 

عبد القاادر موفاق، مکاة المکرماه: المکتباة المکیاه، الطبعاة ابن رسالة فی اصول الفقه،شهاب، عکبری، حسن بن
 ق. 1413االولی، 

لنادن:، موسساة اماام علای )ع( ، چااپ اول،  تهذیب الوصول الی علم االصرول،یوسف، حلی، حسن بنعالمه 
1380. 

ید منصیر الردین الطوسری(،______________،  محسان بیادارفر، قام:  جوهر النضید فی شرح منطق التجر
 .1371ارات بیدار، چاپ پنجم، انتش

 ق. 1404قم: المطبعة العلمیة، چاپ اول،  مبادی الوصول الی علم االصول،______________، 
 ق. 1425قم: موسسة االمام الصادق )ع(، چاپ اول،  نهایة الوصول الی علم االصول، ______________،

یعة،الهدی، علی بن حسین، علم یعة الی اصول الشر  .1376ن، موسسه انتشارات و چاپ، چاپ اول، تهرا الذر
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 ق. 1413جا: دارالکت  العلمیة، الطبعة األولی، محمد عبدالشافی، بی المستصفی،بن محمد، غزالی، محمد
محمدحسن هیتو، بیاروت: دار الفکار المعاصار، الطبعاة  المنخول من تعلیقات االصول،______________، 

 ق. 1419الثالثة، 
قام: کتابخاناه حضارت آیات اللاه  نضد القواعد الفقهیه علی مرذهب االمامیره،عبدالله، داد بنفاضل مقداد، مق

 .1361العظمی مرعشی نجفی )ره(، چاپ اول، 
 ق. 1418جا: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، طه فیاض العلوانی، بی المحصول،عمر، فخررازی، محمد بن

جازی و احمد سقا، تهران: موسساة الصاادق )ع( ، چااپ محمد ح شرح عیون الحکمه، _______________،
 تا.اول، بی

اسماعیل محمدحساین، بیاروت: دار الکتا  العلمیاة،  فصول البدائع فی اصول الشرائع،حمزه، فناری، محمد بن
 ق. 1427الطبعة األولی، 

 .1380اپ اول، مشهد: دانشگاه فردوسی، چ الفقهیه، االصول نقدفیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، 
ید غایةقابل نصر، عطیه،   تا.نا، الطبعة السابعة، بیقاهره: بی التجوید، علم فی المر

دار الخاراز، الطبعاة االولای، جاا: بی من اصول الفقه علی مرنهج اهرل الحردیث،غالم، قادر باکستانی، زکریا بن
 ق.1423

علی المبارکی، ریاض: جامعة الملا محمد بن بناحمد  العدة فی اصول الفقه،حسین، قاضی ابو یعلی، محمد بن
 ق. 1410الطبعة الثانیة،  ،سعود االسالمیة
 ق. 1421جا: جامعة ام القری، حسین فعر، بیحمزة بن الفصول، تنقیح شرح من جزءادریس، قرافی، احمد بن

یع االسالمی،خلیل، قطان، مناع بن یخ التشر  ق. 1422، جا: مکتبة وهبة، الطبعة الخامسةبی تار
 تا.بیروت: مؤسسة الرساله، الطبعة الثالثة، بی مباحث فی علوم القرآن، ____________،
بیروت: دار الکتا  العلمیاة، الطبعاة األولای،  حاشیة القونوی علی تفسیر البیضاوی،محمد، قونوی، اسماعیل بن

 ق. 1422
 تا.، بیناجا، بیبی سمت الوصول الی علم االصول،کافی اقحصاری، حسن، 

 .1332ترجمه رشید یاسمی، تهران: صدای معاصر،  ایران در زمان ساسانیان،کریستنسن، آرتور، 
 تا.بیروت: دار النهضة العربیه، بی فی علوم القرآن دراسات و محاضرات،کفافی، محمد و شریف عبدالله، 

 ق. 1421ساله، الطبعة األولی، بیروت: مؤسسة الر تلقی النبی مص( ألفاظ القرآن،مجیدی، عبدالسالم مقبل، 
 ق. 1423لندن: موسسه امام علی )ع( ، چاپ اول،  االصول، معارجحسن، محقق حلی، جعفر بن 

یر فی اصول الفقه،سلیمان، مرداوی، علی بن عبد الارحمن جبارین و دیگاران، ریااض: مکتباة  التحبیر شرح التحر
 ق. 1421الرشد، الطبعة األولی، 

قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی )معاونت پژوهشی  نامه اصول فقه،فرهنگرک اسالمی، مرکز اطالعات و مدا
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 .1389، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(
ین،مرکز الثقافة و المعارف القرآنیه،   .1375قم: مکت  االعالم االسالمی، چاپ اول،  علوم القرآن عند المفسر

یم فی القرن الرابع عشر الهجری والررد علیهرا، دعاویمطیری، عبدالمحسن،  بیاروت:  الطاعنین فی القرآن الکر
 ق. 1427دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة األولی، 

 .1375قم: اسماعیلیان، چاپ پنجم،  الفقه، اصولمظفر، محمدرضا، 
 ق. 1413، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، مختصر التذکرة بأصول الفقهمحمد، مفید، محمد بن

 ق. 1420جا: مکتبة العبیکان، چاپ اول، محمد سدحان، بیفهد بن اصول الفقه،مفلح، مقدسی، محمد بن
 .1371قم: مؤلف، چاپ اول،  االصول، ضوابطموسوی قزوینی، ابراهیم، 

 ق. 1378نا، چاپ دوم، تهران: بی االصول، قوانینمحمدحسن، میرزای قمی، ابوالقاسم بن
 .1388قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ اول،  المجتهدین فی علم االصول،انیسذر، ابینراقی، محمد بن

ید االصول_____________،   .1384، قم: سید مرتضی، چاپ اول، تجر
ریاض: مکتبة الرشاد،  الجامع لمسائل اصول الفقه و تطبیقاتها علی المذهب الراجح،علی، نمله، عبدالکریم بن

 ق. 1420الطبعة األولی، 
یه، الفوائدوحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل،   ق. 1415قم: مجمع الفکر االسالمی، چاپ اول،  الحائر

عماان: وزارة االوقااف والشاؤون  العدل و االنصاف فی معرفة أصرول الفقره و االخرتالف،ورجالنی، ابویعقوب، 
 م. 2011الدینیة، 

یحی اصطالحات اصول،والیی، عیسی   .1387نی، چاپ ششم، تهران:  فرهنگ تشر
Jeffery, A; The Foreign Vocabulary of the Cor'ān; London, Baroda, 1938. 

 


