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ده یچک
ور ایشـان  ی سنت، آن است که رفتـاری در حضـ  گانهی یکی از اقسام سهتقریر معصوم(ع) به مثابه

اتخاذ شود که حاکی از رضایت است. مسائل یانجام شود، و با وجود امکان ردع از سوی ایشان، موضع
شناسی تقریر اسـت کـه بـدان    ھا، گونهمختلفی در باب تقریر معصوم(ع) مورد عنایت است؛ یکی از آن

ـ درجات یر، بررسین مراتب تقرییحاضر به منظور تبپرداخته نشده است. نوشته یابیـ و مصـداق یدالل
ییشناسایھال ھشت عنوان، گونهیافته است که در ذین یفقه مذاھب خمسه، تدوانواع آن در محدوده

ـ تقریھـا شود. گونـه یق آن پرداخته میمصادیشده و به نقد و بررسیگردآوریریسنت تقریشده ر ی
امـر  -۴رکت معصـوم(ع) در عمـل،   مشا-۳فاعل، یمدح و ثنا-۲ا فعل، یق قول یتصد-۱عبارتند از: 

-۷سکوت ھمراه بـا تبسـم/ خنـده    -۶ج حاصل از فعل، یت به نتایرضا-۵ا فعل، یکردن به لوازم قول 
صرف سکوت.-۸ب آن، یا تکذیق یبازگوکردن کالم، بدون تصد

، فقه، عدم ردع.ر، سکوت، سنت، معصومیتقر:ھاواژهدیکل

.٢٠/٠٩/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٠/٠٤/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

اسالمی داشته باشد، تصدیق خواھد کرد کـه قسـمت اعظـم    اندک آشنایی با فقه،ھر فردی
فقه، بر اساس سنت و روایات حاکی از سنت، شکل گرفته است. بنابراین شناخت ابعاد سنت و 

آن، تأثیر به سزایی در فرآیند استنباط احکام شرعی، به جای خواھد گذاشـت. سـنت   یھاگونه
یکـه مجموعـه  یعبارتند از: سنت قولشود کهیم میحضرات معصوم(ع) خود به سه نوع تقس

ھـا  اعمـال و افعـال آن  یکـه در بردارنـده  یشان است؛ سنت فعلـ یث صادر از ایسخنان و احاد
یدهیـ ا عقیـ شان در برابـر قـول، فعـل و    یاست که ایکه شامل مواردیریباشد و سنت تقریم

ل فرد مذکور و شان از عمیت این سکوت کاشف از رضایفرمودند و ایمخاطب خود سکوت م
دال بر جواز و صحت آن عمل است.

ـ از انواع سنت در عرض قول و فعل معصـوم(ع) از حج یکیر به عنوان یتقر ت برخـوردار  ی
رود.یشمار ماستنباط در باب اجتھاد، بهاز ادلهیکیبوده و به عنوان 

ـ یـ ر در ابتدا چنان بـه نظـر رسـد کـه تقر    یبه بحث تقریسطحید با نگاھیشا رادف بـا  ر مت
ن یبیم که رابطهیابییتر موضوع، درمقیعمیك نوع است. اما با بررسییسکوت و صرفاً دارا

ح ین دو مفھـوم، صـح  یـ ن ایبـ یر، عموم خصوص من وجه بوده و تصور تساویسکوت و تقر
باشد.ینم

تعریف تقریر
ن واژه، یـ ایثابت کردن و مستحکم نمودن است. از جمله معـان یر، مصدر قرّر به معنیتقر«

مرکـز معجـم   » (باشـد. یصادر شده، میگریت نسبت به آنچه از دید، موافقت و رضایان، تأکیب
)۱۲۱؛ فتح اهللا، ۷۸۷، یفقھ

معنای اصطالحی تقریر تفاوتی با معنای لغوی آن ندارد و در حقیقت، یکی از مصـادیق آن  
رود. به شمار می

ته از تعاریف اشاره کرد:توان به دو دسبه طور کلی در مورد تقریر می
ر به سکوت:  یف تقریتعر-١
انجـام دھـد و   یکـار یدر حضـور و یآن اسـت کـه کسـ   (ع)، ر معصـوم یـ مقصود از تقر«

مشروط دینماکه به آن کار توجه دارد و از آن آگاه است، نسبت به آن سکوت معصوم(ع) با آن
را متنبـه  یبـود، بتوانـد و  باشد که اگر فعل آن شـخص خطـا  یطیکه معصوم(ع) در شرانیبه ا
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یزیـ ان چیـ ا از بیش را متذکر گردد. سکوت کردن معصوم(ع) از بازداشتن فاعل ینموده و خطا

محمـد رضـا   » (شـود. یده مـ یـ آن نامیا امضـا یا اقرار بر آن یر یح آن، تقریدرباره موضوع تصح
)۴۹۵، یقمیرزایز ر.ك: میو ن۶۲-۲/۶۱مظفر، 

خواھد شد، تعریف تقریر به سکوت، تعریف بـه اخـص اسـت و    البته ھمان گونه که اشاره 
نسـبت بـه آن   «رد. درست تر آن است که به جای عبـارت  یپذیتقریر صرفاً با سکوت انجام نم

»نسبت به آن موضعی اتخاذ کند که نشان از رضـایت ایشـان باشـد   «گفته شود: » دیسکوت نما
ر آن.یخواه با سکوت خواه با غ

عدم ردع:ر به یف تقریتعر-۲
ا از انجـام فعـل توسـط    ییا جماعتیکه معصوم از اعتقاد شخص نیر عبارت است از ایتقر«

ن حال) عملشان را انکار ننمـوده و  یابد (و در عیی، آگاھیھا بر عملره آنیان سیا از جریشان یا
)۱۴۲، ینیمشک» (د.یره) منع نفرمایا سیا عمل یده یشان را از آن (عقیا

د اذعان یبرخوردار است اما بایشتریت بیف قبل، از عمومیه نسبت به تعرف گرچین تعریا
ت بـودن  یرضانشانهیعنیر یتقریر نبوده و مشخصه اصلی، دال بر تقریداشت که ھر عدم ردع

د در آن لحاظ شود.یز باین

معیار تمایز تقریر از قول و فعل
با یک رفتار و در برابـر قـول و   ر، با سکوت معصوم در مواجھه یگرچه در اغلب موارد، تقر

سـت. از  یاز وجـه ن یز خـال یر با قول و فعل نییابد؛ اما تصور تحقق تقرده، تحقق مییفعل و عق
ا یـ اگر بـا قـول   یر حتیرسد چرا که در تقریز موجَّه به نظر میم سنت به سه قسم نیتقسیطرف

کـه داللـت بـر    یکاریواسطهم نبوده، بلکه به یان حکم به صورت مستقیابد، اما بیفعل تحقق 
ابد. ییکند (اعم از قول و فعل و سکوت)، تحقق مید مییتأ

تا کنون برای تشخیص سنت قولی و فعلی از تقریری معیاری مشاھده نشده است اما شـاید  
بتوان گفت: در حقیقت در سنت قولی و فعلی، عبارات حاکیه به طور مطابقی یا تضمنی داللت 

اما در سنت تقریری، حکم شرعی، مـدلول مطـابقی یـا تضـمنی عبـارت      بر حکم شرعی دارند
نیست و این مدلول به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاکی از تأیید و امضاست اما ایـن امضـا بـه    



99شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی94
١دھد.داللت التزامی، حکم شرعی را نشان می

شـوند در ضـمن سـنت قـولی جـای      تذکر: مفاھیم نیز که مدلول التزامی کالم محسوب می
ھا با سنت تقریری آن است که در مفاھیم، مدلول مطابقی کالم نیز حکـم  گیرند و تفاوت آنمی

شرعی است بر عکس سنت تقریری که تنھا مدلول التزامی آن حکم شرعی است.

ر و فعلیتقر
فعـل  ز در زمـره یـ ر را نیـ بـوده و تقر یو فعلـ یمعتقدند که سنت بر دو قسـم قـول  یاعده

م فعل ندانسته بلکه فعـل را مَقسَـم   یر را قسیگر، تقریآورند. به عبارت دیممعصوم(ع) به شمار
اند:ر قرار دادهیتقر

تقریر، چیزی جز "ترک رَدع فعل غیر" از سوی معصوم نیسـت، پـس اقـرار نـوعی تـرک      «
گونه که ترک، جزء فعل قلمداد شده است تقریر نیز بایـد جزئـی از سـنت فعلـی     است و ھمان

نباید آن را در عرض فعل، نوع مستقلی از سنت به شمار آورد؛ از این رو تقسیم انگاشته شود و
)  ۱۸(رشاد، ».نمایدسنت به سه قسم قول و فعل و تقریر چندان موجه نمی

ا فعـل از معصـوم صـادر    یـ آنچه از قول «اند: ف کردهین تعرین گروه از افراد، سنت را چنیا
) ۴/۱۴۴؛ العطار، ۲۶۳/ ۲، ی(سبک» شده است.

شان قول را یچرا که ااند؛ف سنت، به افعال معصوم اکتفا نمودهیز درتعریان نیاز اصولیبرخ
)۲۲۳/ ۲ر الحاج، یاند. (ابن امفعل به شمار آوردهیز نوعین

اند. از اشکال نبوده و مورد اعتراض واقع شدهیت، خالیل عدم جامعیف به دلین تعاریالبته ا
) ۴۶به نقل از راشد، ۱۲۰صر المنار، (ابن قطلوبغا، شرح مخت

داننـد، سـنت را بـر    یر را به لحاظ جوارحی فعل میکه تقرییھاآنید متذکر شد که حتیبا
ت یـ را ماھیندارند؛ زین دو با ھم منافاتیدھند و ایم فعل قرار میر را قسیسه قسم دانسته و تقر

ان یـ ، بـر ب یاست که بـا مـدلول التزامـ   یر، فعلیر با فعلِ مصطلح، متفاوت است چرا که تقریتقر
ان یـ آن، بیا تضـمن یو یکه مدلول مطابقیکند؛ بر خالف فعل اصطالحیداللت میحکم شرع
است.  یحکم شرع

ای غیر شرعی است که داللت التزامي اول آن تأیید و داللت التزامي ثانوي، بیان حکم است. مثالً کسی که با نیزه واره مسـجد  طابقي آن، تأیید نبوده بلکه مسألهغیر مستقیم، یعني داللت م-١

بیان امری غیر شرعی است؛ اما داللت التزامی بر تأیید و در نھایت در این جا مدلول مطابقی نه حکم شرعی است و نه تأیید بلکه » ات باش.مواظب سر نیزه«فرمایند: شده و معصوم به او می

وده باشد که البته ممکن است در این مثال، معصوم در مقام بیان حکم جواز ادخال سالح به مسجد نبوده و فقط حفظ جان نماز گزاران مورد عنایت ایشان ببر جواز آوردن نیزه به مسجد دارد.

نخواھد بود.در این صورت دال بر تقریر
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ر و قولیتقر

گیرد و معصوم با بیان عبـارتی، رضـایت خـود را ابـراز     گاھی تقریر با سکوت صورت نمی
شان یشود و ایسؤال میا(ع) راجع به حکم مسأله، از معصومینماید؛ برای نمونه، در مواردمی

ند کـه دال بـر موافقـت حضـرت بـا آن      یفرمایان میبیبدون تعرض به اصل مورد سؤال، پاسخ
کننـد و  یچھارپـا در سـفر سـؤال مـ    یاست. مثالً از معصوم راجع به خواندن نماز نافله بـر رو 

ل ین صورت در ذیان حکم به ایا بیآکهنیندارد". حال ایند: "اشکالیفرمایحضرت در پاسخ م
ز اسـت: از  ین مورد دو وجـه جـا  ی، محل تأمل است. در ایریا سنت تقریگنجد یمیسنت قول

است؛ چون ھر پاسخی خودِ سـؤال را نیـز در تقـدیر دارد؛    یگر سنت قولانیظاھر امر، بیطرف
ك جـواب  یب کوتاه و ك جوایتوان پاسخ داد: یوه میکه به ھر سؤال به دو شح مطلب آنیتوض

پاسخ کوتاه به پرسش فرد سـؤال کننـده محسـوب    ق در زمرهیگونه مصادنیقت ایبلند و در حق
توان پاسخ حضـرت  یر دارد؛ مثالً در مثال باال میز در تقدیشده و در ضمن خود مورد سؤال را ن

ـ با اندارد؛یچھارپا در سفر اشکالین بسط داد که خواندن نماز نافله بر رویرا چن ن حسـاب  ی
ل بیـان نشـدن حکـم در    یـ گر به دلیدارند؛ و از طرف دیجایل سنت قولیدر ذین مواردیچن

نمایـد، بایـد کـالم ایشـان را تقریـر      که کالم ایشان صرفاً داللت بر تأیید میکالم حضرت و این
محسوب کنیم.

ح بـوده و  گیـرد، مطلـب واضـ   اما در مواردی که تأیید، با عبارات تحسین آمیز صورت مـی 
سـت  ین مطلب نیاز ایزیتقریر به حساب آورد؛ و از این رو گربدون شک، باید آن را در زمره

که از خـوردن  یشود؛ به طور نمونه امام صادق(ع) به فردیر صرفاً با سکوت محقق نمیکه تقر
نجـا کـه   . در ایـن مـورد از آ  تو"ن بریآفرامتناع نموده بود، فرمودند: "یھود و نصارییحهیذب

توان آن را در شمار سنت قـولی حسـاب کـرد و    ست، نمییمدلول مطابقی کالم، حکم شرعی ن
سـنت  چون مدلول مطابقی آن تأیید و امضا، و مدلول التزامی آن، حکم شـرعی اسـت در زمـره   

شود.تقریری محسوب می
بـل اسـتخراج   ر با قول، سه وجـه قا یامکان تحقق تقرنهیتوان گفت در زمطور کلی میاما به

است:
رِ یـ ر و قول تضاد وجود داشته و تصـور تقر ین تقریافته و بیر صرفاً با سکوت تحقق یأ) تقر

، محال است.یقول
ت یاز رضـا یداشته و آن عبارت اسـت از اتخـاذ موضـعی ناشـ    یمشخصیر معنایب) تقر
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واه بـا صـرف   د اسـت؛ خـ  ییـ دال بـر تأ یبه که با داللت مطابقی یا تضـمن معصوم نسبت به مقَرٌّ

ا فعل.یابد خواه با قول یسکوت تحقق 
ر به یز باشد، تقریت نیرضاینشانهیکه حتیشود اما ھر قولیز محقق میر با قول نیج) تقر

معصـوم یتمندانهیکه اگر قول رضانین ایل قائل شد بید تفصیگر بایرود. به عبارت دیشمار نم
و اگـر ابتـدائاً و بـه عنـوان     یسـنت قـول  در زمـره باشـد،  کنندهپرسشدر قالب پاسخ به سؤال 

د. بـه  یـ آیبه شمار میریالعمل در برابر قول و فعل و اعتقاد فرد مخاطب باشد، سنت تقرعکس
ر به شـمار  یال" در جواب سائل، تقرس به بأس" و "یال بأس به"، "لمانند "یریطور نمونه تعاب

صـادر  یا فعلـ یـ تَ" که از معصوم در برابر قول مانند "احسنْتَ"، "صدقْیریروند؛ اما تعابینم
شوند.یمحسوب میریشود، جزء سنت تقر

انواع سکوت
)۲۳۱فتح اهللا، ؛ ۲۵۶/ ۱، ی(جوھر» ترك کالم با وجود قدرت بر سخن گفتن«یعنیسکوت 

که ھر سکوتی لزوماً داللت بـر تقریـر و تأییـد نـدارد، ایـن پرسـش مطـرح        با توجه به این
توان از سکوت، تأیید و امضا را برداشت نمود و نیز در مواردی که شک گونه میشود که چمی

توان گفـت: اصـل آن اسـت کـه سـکوت،      داشته باشیم اصل را چگونه باید ترسیم کنیم. آیا می
رضایت باشد؟ینشانه

م که در این بحث، مقصود ما، سکوت معصوم است و از این یشویاین نکته را نیز متذکر م
دھیم.ت افراد غیر معصوم را مورد بحث قرار نمیرو سکو

که خـالف آن ثابـت شـود. بـرای     ادعا این است که سکوت داللت بر رضایت دارد مگر این
تبیین این قاعده، الزم است تا ابتدا انواع سـکوت از جھـت داللـت بـر رضـایت و عـدم آن را       

د:توان چندین نوع سکوت را برشمربررسی نماییم. از این جھت می
)۲۷۶/ ۳، یسکوت به جھت عدم وجود حکم یا انتظار وحی (زرکش

ه یـ داننـد، عدل یاز حکـم مـ  یع را خـال ی، که وقـا یب اشعریقائالن به تصودهیبر خالف عق
شان خلوّ واقعه از حکـم ممتنـع اسـت؛    یھر مسأله بوده و طبق نظر ایمعتقد به وجود حکم برا

) اما ۴/۲۳۰، ی؛ عراق۲/۱۴۵، ی؛ انصار۵۴۶اصفھانی، ؛ رازی ۳۴۷، ی؛ استر آباد۱۸۰-۱۷۹، ی(تون
ـ انتظار وحی را تنھا در مورد پیامبر(ص) می رسـد در تمـام   بـه نظـر مـی   یتوان مطرح نمود؛ ول
انـد کـه سـکوت    کـرده اند به طور صریح اعالم مـی مواردی که پیامبر(ص) چنین سکوتی داشته
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ود دارد کـه نشـان از عـدم وحـی     ایشان به جھت نیامدن وحی است؛ یا دست کم شواھدی وج

تـوان سـکوت را   و در غیر این صـورت نمـی  ٢ز به سوى آسمان)یھاى انتظارآماست؛ (مثل نگاه
رسـد در مـورد   حمل بر عدم وحی نمود. اگر نتـوان ایـن فرضـیه را اثبـات کـرد، بـه نظـر مـی        

دیگری اثبـات  که این مطلب با دلیل توان سکوتی را دال بر رضا دانست مگر آنپیامبر(ص) نمی
ست.یگردد. البته این تردید در مورد سکوت سایر معصومان(ع) از این جھت مطرح ن

سکوت به جھت احترام به گوینده
یکی از آداب اسالمی، گوش دادن به سخن مخاطب است و پیامبر(ص) نیز این ویژگـی را  

/ ۹، یی(طباطبـا ٣انـد. های که ایشان را متھم به اُذُن بودن کـرد در حد بارزی داشته است به گونه
جه این احتمال مطرح است که سکوت ایشان در برابر اظھـار یـک   ی) در نت۶۹/ ۵، یطبرس؛۳۱۴

سخن باطل، نه به جھت رضایت بلکه به جھت احترام به گوینده باشد.
اما این مطلب درست نیست؛ چرا که احترام شخص تـا جـایی اسـت کـه سـخن بـاطلی را       

توسـط  یاگر سکوت معصوم در برابر افراد، منجر به وقوع فعـل حرامـ  مطرح نکرده باشد؛ ولی 
ت، خلـط  یاز رضـا یفه حضرت، ابراز انکار است تـا بـا سـکوت ناشـ    یفرد مخاطب گردد، وظ

نگردد.
سکوت به جھت عقوبت یا نھی از منکر

اگرچه نھی از منکر با سکوت جایز است، اما اگر این سکوت، منجر به تقویت باطلی گردد 
شود؛ بنابراین در این موارد سـکوت جـایز   مصداق منکر است که معصوم مرتکب آن نمیخود،

ھای واضحی باشد که دال بر نارضایتی و ناخرسـندی معصـوم   که ھمراه با نشانهنیست مگر این
است که در این صورت، از محل بحث خارج است؛ زیرا محل بحث سکوتی است که ھمراه با 

اگر سکوت منجر به تقویت باطل گردد، نھی از منکـر یـا عقوبـت    قراین نباشد. در ھر صورت
ابد.یباید به شکل دیگری صورت 

سکوت به جھت صبر و برای کنترل خشم و عصبانیت
این مورد نیز مثل مورد قبلی است؛ و سـکوت بـه جھـت خشـم معمـوالً ھمـراه بـا قـراین         

ارج است؛ اما اگر حقیقتاً ایـن  دھد؛ از این رو از محل بحث خیواضحی بوده و خود را نشان م
سکوت ھمراه با عالیم خشم و نـاراحتی نباشـد و بـرای مخاطـب معلـوم نگـردد کـه از روی        

).١٤٤(بقره/» قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاء«-٢

).٦١(توبه/» وَمِنْھُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَیِقُولُونَ ھُوَ أُذُنٌ«-٣
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رضایت است یا خشم، بر معصوم است که حکم را بیان نموده و از سکوت اجتناب ورزد چـرا  

گردد.که منجر به تقویت باطل می
سکوت به جھت تقیه

شود؛ چرا که تقیه بر پیامبر(ص) جایز نیست. مبر(ص) مطرح نمیاین مورد اوالً در مورد پیا
) در مورد معصومان(ع) نیز اصل عدم تقیـه وجـود   ۱۸۹، ید ثانی؛ شھ۱۰۶-۱۰۵/ ۴، ی(علم الھد

)۶۰۲/ ۱، یشود. (انصاردارد و موارد مشکوک حمل بر عدم تقیه می
یتوجھی، پریشانی، و سایر رذایل اخالقسکوت به جھت استھزاء، بی

این احتمال در مورد معصوم به جھت برخورداری از عصمت کالً منتفی است.  
سکوت به جھت رضایت

ت باشـد و سـایر   یماند این احتمال است که سکوت به جھت رضـا تنھا موردی که باقی می
باشند و یا مرجوح و ضعیفند و عقال در حالت عادی بـه احتمـاالت   احتماالت یا کالً منتفی می

دارنـد. بنـابراین   ھا دسـت از احتمـاالت قـوی بـر نمـی     دھند و به خاطر آنت نمیمرجوح اھمی
توان گفت در مواردی که سکوت معصوم ھمراه با شواھد و قراینی دال بر رضایت یـا عـدم   می

ست، اصل آن است که دال بر رضایت باشد مگر خالف آن ثابت گردد.یرضایت ن
بیعت افراد نیز دانست چرا که طبیعت انسان، آن توان این اصل را مؤید به ظاھر حال و طمی

دھد و حتی گاھی ایـن  است که در برابر اموری که نسبت بدان ناخوشایند است، واکنش نشان 
ھا غیر ارادی و ناآگاھانه ھستند (نظیر تغییر رنگ چھره و...) و از این رو اگـر سـکوت،   واکنش

گردد.دن میھمراه با عالیم نارضایتی نباشد، حمل بر مرضی بو
الینسـب  «فقھـی  یاشکال: ممکن است این پرسش مطرح شود که مطلـب فـوق بـا قاعـده    

م، احکام را فقط بر افعال و اقـوال  یشارع حکدر تناقض است. بر اساس این قاعده» لساکت قول
کـه  یجه نسبت دادن کالم بـه شخصـ  یکند؛ در نتیمترتب نمیمعلق نموده و بر سکوت، حکم

ن قاعده اسـتثنا نمـوده و   یباشد؛ جز آنچه خود ایح نمیان نکرده، صحیبیسخنسکوت نموده و 
ا یاست که فرد در مقام قبول یز دانسته و آن موقعیانتساب قول به فرد ساکت را جایدر موارد

ن سکوت داللت ید، اید، سکوت نماید سخن بگویکه بایتیکه در موقعیاست؛ مادامیزیردّ چ
)۴۱۵،؛ غزالی۱۳/۲۷۲، ین حجر عسقالنکند.(ابیبر موافقت م

ت باشـد؛ چـرا   یل بر رضایتواند دلینمینیقین قاعده، سکوت به طور یطبق نظر قائالن به ا
ز در آن وجـود دارد.  یاز دو احتمال بوده و احتمال خالف نیکیت حاصل از سکوت، یکه رضا
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ل یـ ا دالیـ تعجب، انکار ، استھزاء،یتوجھیفکر، بیل آشفتگیمثالً ممکن است که سکوت به دل

باشد.یگرید
پاسخ: این قاعده به فرض پذیرش مخصوص مواردی است که متکلم در صدد بیان نبوده و 
نیازی به بیان وی نباشد اما در مواردی که بیان شارع مورد نیاز بوده و عدم بیان، منجر به کتمان 

دیگـری مطـرح   ن مـورد، قاعـده  باشد. در ایحکم الھی یا تغییر آن شود، این قاعده صحیح نمی
ح کـه ین توضی)؛ با ا۱۶۲/ ۱،(زحیلی» السکوت فی معرض الحاجة، بیان«است با این عنوان که 

به حکم عقل، تأخّر بیان از وقت حاجت، قبیح است؛ زیرا موجـب فـوت مصـلحتی از مصـالح     
ـ   می وعی بیـان  شود؛ بنابراین ھر گاه شخص عاقلی در مقام بیان، سکوت کند، ایـن سـکوت را ن

گذار نیز در سِمت وضع قـانون، مرتکـب قبـیح    اند؛ از آنجا که قانونتلقی کرده و حجّت دانسته
شود، ناگزیر باید برای سکوت او معنای متناسب با مقام در نظر گرفت.نمی

گیـرد؛ زیـرا در بحـث    این مسأله در اصول فقه نیز در بحث اطالق مورد اسـتفاده قـرار مـی   
تـوان از سـکوت و قیـد    شود که اگر متکلم در صدد بیان نباشد، نمـی میمقدمات حکمت گفته

نزدن وی اطالق برداشت کرد؛ ولی اگر در صدد بیـان باشـد، سـکوت وی داللـت بـر اطـالق       
)  ۳۷۵؛ حسینی فیروز آبادی، ۷۱؛ خمینی، ۱۴۵/ ۳نماید. (روحانی، می

قتـی حـاکی از رضـایت    یابد، این است که سـکوت معصـوم و  آنچه که در اینجا اھمیت می
کند و از این روست کـه تقریـر در شـمار منـابع احکـام      ایشان باشد داللت بر حکم شرعی می

که چگونه عـدم ردع و رضـایت معصـوم داللـت بـر حکـم       شود. در استدالل به اینشمرده می
ھا عبارتند از: ترین آنتوان مبانی مختلفی را ذکر کرد که مھمکند میشرعی می

)، ٣/٧٠؛ مظفـر،  ٤٩٥، یقمـ یرزای؛ م٣١٥، یاز منکر (اصفھانیبه معروف و نھوجوب امر
ع ی)، حرمـت بـدعت و تشـر   ٣/٧٠؛ مظفـر،  ٣١٥، یه برخطـا (اصـفھان  یـ لزوم ارشاد جاھل و تنب

)، ٣/٥٨٧، یفـ یوان کیـ ان (ایـ )، وجـوب ب ٧٤عت (محاسن، یغ شری)، وجوب تبل٣١٥، ی(اصفھان
، یقمیرزای)، حرمت تعاون بر گناه (م٨٤-٨٠حاسن، ان از وقت حاجت (میر بیعدم جواز تأخ

ت بـه فعـل حـرام، عـدم     ی)، حرمت افترا بر خداوند، عدم جواز نقض غرض، حرمت رضا٤٩٥
)، حرمت اغرای بـه جھـل، حرمـت اضـالل،     ٢/٢١٢ر، یل حرام (دردیم حالل و تحلیجواز تحر

حرمت کتمان حق و وجوب اظھار حق.

ر با سکوتیتقررابطه
انـد کـه بـه    ز اھل سنت در بیان تفاوت تقریر با سکوت به چنـد نکتـه اشـاره کـرده    برخی ا



99شمارةفقه و اصول- مطالعات اسالمی100
پردازیم:ھا میبررسی آن

ـ ابـد؛ ز ییسکوت تحقق نملهیابتداءً به وسیشود ولیر حاصل میبه مجرد تقر٤انیب. «۱ را ی
دریل انتظـار نـزول وحـ   یسکوت وجود داشته باشد؛ از قبیز براینیگریل دیممکن است دال

)۶۵(راشد، » وجود ندارد.یای حکمکه در مسألهیموارد
اند که: برخی نیز در این زمینه اظھار داشته

که از سـکوتِ در برابـر سـؤال،    یاباحه قابل استخراج است در حالیفیر، حکم تکلیاز تقر«
ا از آن یـ را سکوت بر عدم وجود حکم داللت دارد چرا کـه سـؤال   یشود؛ زیحاصل نمیحکم

افته و سؤال کننده منتظر حکم آن یاست که تحقق نیا از آن موردیاست که واقع شده و یزیچ
شود، بنابراین متوقـف، بـاقی   یده می، عدم حکم فھمیه است و از سکوت در برابر سؤال ویقض
ماند؛ به خالف کسی که قصد انجام کاری را دارد که معتقد به مبـاح بـودنش اسـت، اینجـا،     می

)۱۸۳-۱۸۲/ ۲، یحه است. (سبکسکوت، مفید ابا
بـه نـام   یدوسـت یبـرد. و ینه میبود که اُسرا را از مکه به مدیمرثد فردیمرثد بن اب«مثال: 

ا بـا عنـاق ازدواج کـنم ؟ حضـرت از     یـ د: آیشان پرسیامبر(ص) رفت و از ایعناق داشت. نزد پ
ه یـ کـه آ نیـ نگفتند تا ایزیدند و چیپاسخ دادن امتناع ورز        

ه را یـ ن آی. پس انازل شد٥
)۴۵۵/ ۱(ابو داود، » ازدواج نکن.یمن خواندند و فرمودند: با ویبرا

رسد:نقد به نظر میاما این سخن اخیر قابل 
کند و خود سکوت گاھی شرایط تقریر را داراست و از این جھت ھیچ تفاوتی با تقریر نمی

تواند دال بر حکم شود و از این رو حتی سکوت در برابر سؤال نیز مینوعی از آن محسوب می
افرت توانم در مـاه رمضـان بـه مسـ    پرسد که آیا من میشرعی باشد مثل کسی که از معصوم می

کنند که دال بر رضایت باشد.بروم تا روزه نگیرم و حضرت در برابر وی سکوتی می
اما سکوت بما ھو سکوت یعنی سکوتی که شرایط تقریر را نداشته باشد؛ ظاھراً داللـت بـر   
ھیچ حکمی ندارد اما این نیز بدان معنا نیست که در واقع، ھیچ حکمی وجود نداشته باشد چرا 

خلوّ واقع، از حکم است که قبالً بطالن آن اثبات شد.که این مستلزم 
شود بلکه تمامی احکام تکلیفی و وضـعی  از طرفی، از تقریر، صرفاً حکم اباحه استفاده نمی

)۲۶/ ۲؛ سرخسي، ۲/۶ته است. (جصاص، آشکار و واضح کردن معني براي مخاطب به صورت مفصل، از آنچه بدان پوشانده شده و به خاطر آن مشتبه گش-٤

)۳(نور/» آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است!کند و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرك، به ازدواج خود درنمیمرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرك ازدواج نمی«-٥
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را حـرام شـمرده و از آن   یدر محضر معصوم فعلـ یقابل برداشت است. مثالً ممکن است فرد

رد یصورت گیاا معاملهیند و یر نمایتقرن ترك فعل حرام یرا بر اید و حضرت ویاجتناب نما
و حضرت از آن مطلع گردند و فاعل را به صحت آن معامله آگاه گردانند.

کـه  یزیـ ست بلکه عالوه برآن، چیر، تنھا به خاطر سکوت در برابر انکار نیت تقریحج. «۲
را ھـر  یـ ت آن مؤثر اسـت؛ ز یز در حجیشود نیر واقع شده، شاملش میرضایت به امر مورد تقر

» بـود. ه باشد دال بر اقرار خواھد ین حالیکه محفوف به قرایست و فقط سکوتیر نیتقریسکوت
) ۱۹۳(محاسن، 

ت است.یرضانشانهیریت بوده اما ھر تقری. سکوت اعم از رضا۳
گیـرد  که تقریر گاھی با سکوت صورت مـی با توجه به نکاتی که قبالً اشاره شد مبنی بر این

توان گفت:باشد، میرضایت نمیر آن؛ و نیز این نکته که سکوت گاھی نشانهو گاھی با غی
ر نبوده و یالزاماً تقریھر سکوتیعنیر با سکوت عموم خصوص من وجه است؛ یتقررابطه

توانـد دال بـر   یمـ یحتینیسکوت، ھمراه با قرایست.گاھیسکوت نوهیصرفاً به شیریھر تقر
یتیکند و در واقع رضـا یه میتقیط خاصیکه فرد تحت شراییجاز باشد؛ مانندیت نیعدم رضا

ر یـ و...؛ و تقریمثل خشم و ناراحتیا سکوت به ھمراه عالماتیبه عمل صورت گرفته ندارد و 
ا تبسـم و  یـ ق فاعل ین و تصدیز متصور است؛ مانند تحسیر از سکوت نیغیگریھم به صور د

مشترک این دو و سکوت دال بر خشم یا تقیـه و  . سکوت تقریری وجه یخنده در برابر عمل و
باشد.ھا مینیز تقریر قولی وجه افتراق آن

ر معصوم(ع)یتقریھاگونه
پردازیم؛ آنچه ھای تقریر میمایه اصلی مقاله یعنی گونهپس از بیان مبادی بحث، اینک به بُنْ

و فقھی فریقین بـه  شود حاصل استقصای نسبی منابع حدیثی، تاریخیدر این قسمت مطرح می
ھـا و انـواع اظھـار    که بر اساس آن، گونـه ٦ھای موجود در این زمینه استویژه برخی از نوشته

البته فقیھان به برخی از موارد مذکور، اسـتناد  تقریر از سوی معصومان(ع) گردآوری شده است. 
انـد و نویسـندگان بـا    ھای مختلف تقریر تبیـین نشـده  اند، اما معموالً در این استنادھا گونهکرده

طبیعی اسـت کـه   اند. ھا را ذیل ھر دسته جای دادهھای مختلف، آنشناخت خود نسبت به گونه

،اشـقر، محمـد سـلیمان   ؛ دراسـات اصـولیة فـي السـنة التقریریـةمحاسن حسن الفضـل، عبـداهللا،   ؛ لتھا علي االحکاماّهللاٰ علیه و سلم و دالتقریرات الرسول صليراشد، ایاد محمد، -٦

.افعال الرسول و تقریراته و داللتھا علي االحکام الشرعیة؛ ابو عمشه، مفید محمد؛ هیشرعالامکاالحیلا عھتو داللملو سهیلعهلالیلصولرسالالعاف



99شمارةفقه و اصول- مطالعات اسالمی102
ایم تا دلیل تقریر را از ابھام، غرابـت  ما در این مرحله، تنھا به دنبال استقصای موارد کاربرد بوده

ھـا،  دی و داللـی آن ھا و بررسی اتقـان و صـحت سـن   و محجوریت در آوریم؛ تحلیل این گونه
طلبد.مجالی دیگر می

ر استخراج شد ی، ھشت نوع از مراتب تقریثی، اصولی و حدیبه منابع مختلف فقھیبا نگاھ
شود.یھا پرداخته ممختصر داللت آنیھایی برای ھر مورد به بررسان مثالیل، با بیکه در ذ

)۲۳۵محاسن، ؛۱۲۹(راشد، ا فعل یق قول یتصد
ا یـ قریر، تقریر قول و فعل است به این ترتیب که معصوم(ع) به درسـتی قـول   اعالی تنقطه

دا کرده است، حکم کند. یشان بدان علم پیافته، و ایا انجام یشده گفتهیکه در محضر ویفعل
ر گفته شد، تقریر معصوم(ع) یا نسـبت  یف تقریگونه که در تعرالبته باید توجه داشت ھمان

تـاً بـه   ینداشـته و نھا یتقاد است اما از آنجا که اعتقاد، مستقالً نمود ظـاھر ا اعیا فعل و یبه قول 
ا فعـل حمـل   یـ ر را بـر قـول   یر گرفته و تقریگردد، آن را در تقدیدار میا فعل پدیصورت قول 

م.  یکنیم
د و یرفتند. زمـان نمـاز فرارسـ   ینقل شده که: دو مرد به سفرید خدریاز ابو سع-۱مثال: 

تیمم کرده و نمـاز گزاردنـد. بعـد از اتمـام وقـت      یھمراه نداشتند پس بر خاك پاکبه یھا آبآن
نمـازش را اعـاده   یگریاز آن دو نمازش را پس ازگرفتن وضو اعاده و دیکیافتند؛ ینماز، آب 

کـه  یامبر(ص) آمدند و قضیه را برای ایشان تعریف کردند. حضرت به کسـ ینکرد. سپس نزد پ
کنـد و بـه   یت میو نمازت کفایبود، فرمودند: بر طبق سنت عمل نمودنمازش را اعاده نکرده

تـو دو اجـر وجـود دارد.   یبـود، فرمودنـد: بـرا   که وضو گرفته و نمازش را اعاده کـرده  یکس
)  ٤٨/ ٨، ی؛ طبران١/١٩٠، ی(دارم
امبر(ص) نسبت به فعل ھر دو نفر است.یر پین حدیث، تقریا

تخـم  ،کرد: من در حال احرام بودم کـه مـاده شـتر مـن    ر مؤمنان(ع) سؤالیاز امیمرد«-٢
ن مـورد از  یـ در ا«است؟ حضـرت(ع) فرمودنـد:   یاا بر من کفارهیر پا له کرد. آیرا زیشترمرغ

د. پس مرد یشنیبود که سخن پسرش را مییو خود حضرت در جا» .پسرم حسن(ع) سؤال کن
بر تو واجب است که شـتر  «رمودند: شان فید؛ ایپرسیآورد و از ویامام حسن(ع) رویبه سو

حاصـل از آن را  یھـا و بچه شـتر یکه شکسته شده بر شتر ماده بجھانییھانر را به تعداد تخم
ن مطلـب را  یـ پسـرم چگونـه ا  «شان فرمودند: ی(ع) به ایامام عل.» یکنیخدا قربانیخانهیبرا
بوده که موجـب  یزیا در او چیاش را افکنده باشدد شتر، بچهیکه شایدانیکه میدر حالیگفت
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ر یـ پـس ام » تبـاه باشـد.  ،چـه بسـا تخـم   «پس امام حسن(ع) فرمودند: » ؟ده باشدافتادن بچه ش

ه را یـ ن آیـ سپس ا» .پسرمییگویراست م«منان(ع) لبخند زدند و به امام حسن(ع) فرمودند: مؤ
/ ٥ب االحکـام،  ی، تھـذ یطوس(٧»نمودندتالوت 

)١٧٢١٧، ٥٣/ ١٣، ی؛ حر عامل١٢٣١، ٣٥٥–٣٥٤
فقیھان بـه  باشد.ید آن مییکالم و قول امام حسن(ع) و تأیدرستامبر(ص) نشانهیق پیتصد

)۲۱۳/ ۲۰،؛ صاحب جواھر٤٣٧–٤٣٦د، یمفاند. (این تقریر در ھمین مسأله، استناد کرده
د و ییسـرا یدم که شـعر مـ  ی(ع) شنیت کرده که از امام علیروایداهللا انصارجابر بن عب«-٣

ست/ توسط او ینی(ص) ھستم، در نسب من شکیمن برادر مصطف«کرد: یامبر(ص) گوش میپ
ـ او، فرزندان من ھستند// جد من و جـد رسـول اهللا   یافتم و دو نوهیت یترب ك نفـر اسـت/ و   ی

خداست کـه  یسان کم عقل نیست.// پس سپاس برافاطمه(س) ھمسر من است و این سخن ان
ست/ خدایی که بـه بنـدگانش نیکوکـار اسـت و ھمـواره بـاقی و فناناپـذیر        یاو نیبرایکیشر

-٣٨٠/ ١٠،ی(مجلسـ .» یعلیایفرمودند: راست گفتیامبر(ص) لبخند زدند و به ویپ٨»است.
٣٨١(

شـعر امـام را تقریـر و تأییـد     ، قول و»راست گفتی ای علی«ی پیامبر(ص) با لبخند و جمله
فرمودند.

)۲/۱۰۰؛ اشقر، ۲۳۴؛ محاسن،۱۳۳(راشد، فاعلیمدح و ثنا
ف و یتعرینبوده و اگر از کسیل عصمت، اھل تملق و چاپلوسیحضرات معصوم(ع) به دل

شان نسبت به عمل او بوده است.یت ایو رضایوستهیل رفتار شاینمودند دلید میتمج
یبـه مـن داد تـا بـرا    ینارینقل شده که گفت: رسول اهللا(ص) دیی بارقهاز عرو«-۱مثال: 

ك یـ فروختم و با یناریاز آن دو را به دیکیدم و یبخرم. من دو گوسفند خریایشان گوسفند
امبر(ص) یـ پیاو اتفاق افتاده بود را برایامبر(ص) بازگشتم.آنچه برایك گوسفند نزد پینار و ید

(محدث نـوری،  » تو برکت دھد.یفرمودند: خداوند به معاملهیوباز گو کرد؛ پس حضرت به
)۳۶۵/ ۲، ی؛ ترمذ۱۳/۲۴۶

اند که به روشنی داللت بر حجیـت  فقیھان به این روایت برای جواز بیع فضولی استناد کرده

ھا در مسیر رسـالت خـود،   ھاى آنبعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند، شنوا و داناست (و از کوششھا فرزندان و (دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت،) آن«-٧

.)٣٤(آل عمران/»باشد).آگاه می

شکرا ال شریك له / البر بالعبد والباقي بالفاطمة زوجتي ال قول ذي فند // فالحمد هللاسبطاھما ولدي// جدي وجد رسول اهللا منفرد / وأنا أخو المصطفی ال شك في نسبي / معه ربیت و«-٨

.»أمد
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فخـر  ؛۲/٤٧٥،امکاالحرفـة عمیفامکایـة االح ھنتقریر در نزد آنان دارد. (عالمه حلی،  

) ۷۳۸/ ۲؛ خویی، ۳۴۵/ ۲، المحققین
شـش را زرد  یوارد شد کـه ر بر رسول اهللا(ص) ین گفت: مردیبن حسیمحمد بن عل«-۲
که با ی. پس از مدتی نزد حضرت آمد در حالیفرمودند: چه کار خوبیبود؛ حضرت به وکرده

است. پـس از  یکین بھتر از آن یامبر(ص) لبخند زدند و گفتند: ایبود. پحنا (آن را) سرخ کرده
دنـد  یامبر(ص) خندیپبوداه خضاب کردهیکه با رنگ سیشان رفت در حالیش ایگر پیآن، بار د

)۲/۹۰، ی(حر عامل» ھاست.آنیکوتر از ھر دوین نیو فرمودند: ا
عفـور در سـفر بـا    ییس و ابن ابیبن خنین بن عبداهللا نقل شده که گفت: معلیاز حس«-٣

از خـوردن آن  یگـر یخـورد و د یھود و نصـار یحهیشان از ذبیاز ایکیھم ھمراه شدند. پس 
د: یآمده و به حضرت خبـر دادنـد. امـام(ع) پرسـ    دو نزد امام صادق(ع) د. سپس ھر یامتناع ورز

)٢٤/٥٠، ی(حرّ عامل» ن بر تو.یك از شما از خوردن ابا نمود؟ گفتم: من، فرمودند: آفریکدام 
ای نزد پیامبر(ص) عطسه کرد و سپس الحمـد هللا گفـت؛   در برخی روایات آمده که بنده-٤

) ١٢/٩٢، ی؛ حـر عـامل  ٢/٦٥٥، ینـ یه تـو برکـت دھـد. (کل   فرمودند: خدا بـ یپیامبر(ص) به و
امبر(ص) داللت بـر اسـتحباب دعـا    ین کالم پینویسد: ات میین روایل ایدر ذالحدائقصاحب 

جـه بـاکی در   ی) و در نت٩٦/ ٩،الناضـرة حدائقال، یکند؛ (بحرانینمودن شخص، ھنگام عطسه م
عمل به این حدیث، نیست.  

)۲/۱۰۰؛ اشقر، ۲۳۶؛ محاسن، ص۱۳۶(راشد، صمشارکت معصوم(ع) در عمل
منع یرا از عملیھای اھل سنت آمده که ھر گاه معصوم (ع) نه تنھا فرددر برخی از نوشته

د، روشـنگر  یـ مشارکت نماینکرده، بلکه در آن عمل به او مساعدت نموده و در انجام آن، با و
نـدارد.  یوده و حـداقل منـع شـرع   بدون اشکال بـ ین عملیبود که انجام چنن مطلب خواھد یا

(ھمان)
اند، امـا  ر برشمردهیاز انواع تقریانقد: گرچه اھل سنت، مشارکت معصوم را به عنوان گونه

یز خالیر محسوب کردن آن نیتر است؛ البته تقركیل عنوان فعل، به واقع نزدیاحتساب آن در ذ
معصوم با این عمل به طور ضمنی کـار انجـام شـده توسـط دیگـران را      ست؛ چرا که یاز وجه ن

ن گفت که در این جا دو گونـه مبـین حکـم وجـود     یتوان چناست و در حقیقت میتأیید کرده 
دارد: یکی فعل معصوم، اگر آن را به طور مستقل مورد توجه قرار دھیم، و دیگری تأیید عملـی  

یل اقـو یـ فعـل بـودن بـه عنـوان دل    ین مـوارد یه در چنـ فعل دیگران؛ اما در ھر حال از آنجا ک
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ر بودن آن غلبه دارد. صـرف نظـر از   یبر تقریسنت فعلشود، احتساب آن در زمرهیمحسوب م

متبـادر  یر از معنـا یـ غیمطالب مذکور، ممکن است مراد قائالن این سخن از مشارکت، مفھوم
آن باشد.یعرف

کـه  یدم در حالیخودم دیهللا(ص) را بر در حجرهرسول ایگوید: روزشه مییعا«-۱مثال: 
ش پوشاند و فرمـود  یامبر(ص) مرا با ردایکردند و پیمیشان در مسجد بازیھاان با سالحیحبش

)۱/۱۱۷، ی(بخار» ھا نگاه کن.آنیبه باز
با سالح بـرای آمـادگی   یمباح و جواز بازیل بر جواز نگاه کردن به سرگرمین نقل، دلیو ا

، عورت مردان است. (ابن حجـر یبه ما عدایز جواز نگاه کردن زن اجنبیمسجد و نجنگی در 
)۲/۳۷۱و ۴۵۷/١

نقد: این روایت، در مشارکتی که داللت بر جواز کند، چندان صراحتی ندارد؛ چرا کـه اگـر   
ن صورت معصوم با سکوت خود یبا سالح در مسجد باشد، در ایر نمودن جواز بازیمراد، تقر
تـوان  د نموده نه با مشارکتش؛ و اگر منظور، مشارکت در نگاه کردن باشد، اگرچه مـی ییآن را تأ

تـوان امـر   رسد در اینجا نیـز ھمچـون مـورد قبلـی، مـی     به نوعی آن را پذیرفت ولی به نظر می
به شمار آورد و از ایـن رو بـا وجـود سـنت قـولی،      یحضرت به نگاه کردن را، جزء سنت قول

رسد.   ت تقریری نمینوبت به استناد به سن
ییامبر(ص) ھنگام ظھـر نـزد مـا آمـد پـس وضـو      یفه نقل شده که گفت: پیجحیاز اب«-۲

کشـیدند. سـپس   گرفتنـد و بـر خـود مـی    آب وضـوی ایشـان مـی   یگرفت و مردم از باقیمانده
)۵۵/ ۱، ی(بخار» غمبر(ص) دو رکعت نماز ظھر و دو رکعت نماز عصر را اقامه نمود.یپ

ن یـ شـان را از ا یشان تبرك جسته و ایایدادندکه افراد از آب وضویت اجازه مکه حضرنیا
ھا است.شان به عمل آنیت ایل رضایفرمودند، دلیعمل منع نم

اگر چه برخی این مثال را ذیل عنوان مشارکت معصوم در عمل ذکـر کـرده اسـت، (راشـد،     
کت نیست؛ زیـرا پیـامبر(ص) در آن   رسد این نمونه، مثال مناسبی برای مشار) اما به نظر می۱۳۷

ھشـتم (صـرف   تواند مثـال خـوبی بـرای گونـه    کار، آنان را ھمراھی نکردند. البته این مورد می
ا فعل) باشد.یقول لهیت به وسیسکوت بدون اظھار رضا

صبح جز نافلهیکند، نمازیکه فجر طلوع میھنگام«در مجامع روایی اھل سنت، آمده: -۳
ن زمان (نه مقارن ین اوقات خواندن نوافل مربوط به قبل از ای) در ا۸۹/ ۸(متقی، »وجود ندارد.

ھا وجود ندارد، مکروه است اما خواندن نوافل فوت شده آنیبرایاند وسبببا آن)که فوت شده
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قائـل بـه   ی) شافع۸۰/ ۱، تذکرة الفقھاء،یعالمه حل(؛نداردین زمان کراھتیسبب در ایو دارا

د که بعد از نماز صبح دو رکعت یس بن فھد را دیامبر(ص) قیپ«ن مستند که: یست با ان نظر ایا
س پاسـخ داد: دو رکعـت نافلـه   ین دو رکعت چه بود؟ قـ ید ایپرسینماز خواند. حضرت از و

امبر(ص) سکوت نمودند؛ بعد از نماز عصر بر امّ سلمه وارد شـدند و  یصبح را نخوانده بودم. پ
ن دو رکعت چـه بـود؟ حضـرت پاسـخ دادنـد: دو      ید: ایند. امّ سلمه پرسدو رکعت نماز خواند

» خواندم تا این کـه ورود مھمـان، مـن را از آن بـاز داشـت.     یبود که بعد از نماز ظھر میرکعت
)١٦٨، یھمو، مسند االمام الشافع؛٥٠٤ث، ی، اختالف الحدی(شافع
ین مطلب است کـه نھـ  یبر ایلیس، دلیشان در برابر عمل قیامبر(ص) و سکوت ایرفتار پ«

و واجـب  یر مسـتحب یـ غیھـا حضرت از خواندن نماز بعد صبح و عصر، فقط در مـورد نمـاز  
)  ١٠٧/ ٤، یم آبادی(عظ» است.

یا عمـل و یـ ن کـار گو یـ س، رفتـار نمـوده و بـا ا   یامبر(ص) مشابه عمل قیث پین حدیدر ا
در عمل، با او مشارکت نموده است.یو به نوعر فرمودهیز تقرینماز نافله) را نی(خواندن قضا

)۲۳۵؛ محاسن، ۱۳۷(راشد، ی قول یا فعلامر کردن به الزمه
سخن گفتن راجع به حکم فعـل صـادره و اظھـار    یحضرات معصوم(ع) به جایدر موارد

نمودند.یج آن، امر میاز عمل صورت گرفته، مخاطب را به نتایتیا نارضایت یرضا
زه یـ مواظب سـر ن «فرمودند: یامبر(ص) به ویداخل مسجد شد؛ پیازهیبا نیمرد-۱مثال: 

)۳۳/ ۸؛ مسلم بن حجاج، ۳۰۸/ ۳(ابن حنبل، ». باش
ن یرا حضرت ایر واقع شده؛ زیث، جواز داخل کردن سالح در مسجد مورد تقریدر این حد

ر را به دقت در نگـه داشـتن سـ   یعمل را بر کسی که آن را مرتکب گردید، منع نکردند بلکه و
)۲۳۵زه امر نمودند. (محاسن، ین

ص بن قاسم نقل یار از صفوان ازعیبن مھزین بن محمد از عبد اهللا بن عامر از علیحس-٢
نماز یگریھا در لباس شخص ددم که مدتیپرسیمردکرده که گفت: از امام صادق(ع) درباره

دلیل نجاست، در دھد آن لباس نجس است و او بهخبر مییخوانده، سپس صاحب لباس به و
)٤٠٤/ ٣، ینیست. (کلیھا ننمازبه اعادهیازیخوانده است. حضرت فرمودند: نآن نماز نمی

آن را کـه  نمازھـا نیسـت، الزمـه   که لزومی به اعـاده در این حدیث، امام(ع) با اعالم به این
صحت نمازھای خوانده شده در لباس نجس است، تقریر فرمودند. 

)۲۳۵؛ محاسن ۱۰۱/ ۲؛ اشقر،۱۳۷(راشد، حاصل از فعلج یرضایت به نتا
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ن بـدان مفھـوم   یـ ش را ابـراز دارد، ا یت خـو یعملـی، رضـا  جهیاگر معصوم(ع) نسبت به نت

ح بوده است.یشان صحیز از منظر ایخواھد بود که اصل عمل ن
را ا آنیـ کـه در یایھـا از مـاھ  ھـا، آن ده آمده: در یکی از سریهیث ابو عبیدر حد-۱مثال: 

اگر «امبر(ص) خبر دادند؛ حضرت فرمودند: یه را به پین قضیرون انداخته شده بود، خوردند. ایب
)۷/۲۰۸، ی(نسائ» د.یمانده آن را به نزد ما بفرستیش شما باقیپیزیچ

ا آن را بیـرون انداختـه باشـد، تقریـر     یـ ث، مباح بودن ماھی را در صـورتی کـه در  یاین حد
٩کند.می

شد یامبر(ص) رھسپار سفریاز اصحاب پینقل شده که گفت: فردیخدرد یاز ابو سع-۲
ای کـه بـود،   لهیش زد. به ھـر وسـ  یای از قبایل عرب وارد شد. ماری، رییس قبیله را نو بر قبیله

مردم، مار ریـیس مـا را نـیش    ینداشت. پس گفتند: ایادهیاقدام نمودند اما فاینجات ویبرا
ھست (که یزیا نزد شما چیجه نداد، آیم نتیکه تالش کردیھر نحونجات او به یزده و ما برا

دھم، لکن سوگند به خدا تا مـزدی  شان گفت: بله من حرزی به شما مییاز ایمؤثر باشد)؟ فرد
از گوسفند با ھم مصالحه کردند. سپس نزد او رفت و آب یاندھید، حرز را ندھم؛ پس بر گله

ن را قرائت نمـود. ناگھـان ریـیس قبیلـه ھماننـد      یرب العالمافکند و الحمدهللایدھانش را بر و
امبر(ص) نقـل  یـ پین واقعه را بعـداً بـرا  یش بلند شد. ایش رھا شود، از جایکه بند از پایشتر

شان فرمودند: از کجا دانستید که آن، حِرز است؟ سپس فرمود: حق با شـما بـود (کـار    یکردند. ا
دنـد.  یو سھم مرا نیز بدھید! سـپس حضـرت(ص) خند  شما درست بود) آن مال را تقسیم کنید 

)۶/۱۲۴، یھقی؛ ب۳/۵۳، ی(بخار
امبر(ص) به گرفتن پول در برابر دادن حرز و حـالل بـودن آن مـال، نـزد     یر پیث بر تقریحد

کند.یحضرت داللت م
)۱۳۷؛ ابو عمشه، ۲/۱۰۱؛ اشقر، ۲۳۴؛ محاسن، ۱۳۹(راشد، سکوت ھمراه با تبسم (خنده) 

معصوم(ع) در برابر یک عمل، که حاکی از رضایت بدان کار ه تبسم و خندهروشن است ک
پذیرد نه در برابر محرمات؛ بنا بر ایـن، وجـود چنـین    است، در امور شرعی و مباح، صورت می

ھایی، حاکی از حُسن و جواز آن عمل خواھد بود.  نشانه

گردد؛ امـا از آنجـا کـه تقریـر دلیـل لبّـي اسـت،        تذکر این نکته الزم است که ظاھر این تقریر (در فرض صحت سند) مطلق است و شامل این فرض که ماھی در دریا مرده باشد نیز می-٩

) مـاھي بـه   ۳) ماھي در ساحل مرده باشـد؛  ۲) ماھي در دریا مرده و سپس بیرون انداخته شده باشد؛ ۱نمود. در این مثال سه فرض وجود دارد: ) باید در آن به قدر متیقن اکتفا ۶۰۵(تبریزي، 

و سپس بیرون انداخته شده و در خشکی مرده بوده طور زنده صید شده و بعداً مرده باشد. قدر متیقن از حلیت ماھی در صورتي که دریا آن را بیرون انداخته باشد، این است که در دریا زنده

توان حکم به حلیت آن نمود.باشد و از این رو در صورتي که در دریا مرده باشد، نمي
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ران را) به جنـگ بـا مشـرکان    گیکه (دیامبر(ص) آمد در حالیمقداد بن اسود نزد پ-۱مثال: 

د و (بـا آنـان)   یـ تـو و پروردگـارت برو  «م ییگـو ینمـ یخواند گفت: ما ھمانند قوم موسیمفرا
م. پـس  یجنگـ یبلکه از سمت راسـت و چـپ و جلـو و عقـب شـما (بـا آنـان) مـ        ١٠»دیبجنگ

)١/٣٩٠؛ ابن حنبل، ٤/ ٥، ید و شاد شد. (بخاریدم که صورتش درخشیامبر(ص) را دیپ
پیامبر(ص) بر حُسن و حقانیت سخن مقداد، داللت دارد.چھرهشادی

ذات سالسل محتلم شدم یدر غزوهیاز عمرو بن عاص نقل شده که گفت: شب سرد-٢
مم نمـودم و نمـاز صـبح را بـا ھمراھـانم      یدم اگر غسل کنم از سرما ھالك شوم؛ پس تـ یو ترس

کـه جنـب   یا در حـال یـ حضرت فرمودند: آامبر(ص) نقل کردند؛ یپیه را برایھا قضخواندم. آن
که مرا از غسل کردن منع کرده خبـر دادم و  ی؟ من ھم از کسیبا ھمراھانت نماز خواندیبود

...د: یـ فرمایجـل مـ  ودم کـه خداونـد عـز   یگفتم من شـن 
١/١٨٧، یقطننگفتند. (داریزیدند و چیامبر(ص) خندیپس پ١١(

کند.یت و صحت عمل میداللت بر رضا،شانیاسکوت توأم با خنده
یسه نفر که با زن(ع) در بارهیمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده که: امام علیسل«-٣

ن آن سه نفر قرعه انـداخت و فرزنـد را   ین عمل فرمود: بیچن١٢در طُھر واحد مجامعت نمودند،
او قـرار داد.  گر بـر عھـده  یدو نفر دیه را برایسوم دداد که قرعه به نام او افتاده و دویه کسب

ن بـاره  یـ دار گشـت و فرمودنـد: در ا  یشان پدیھاکه دندانیادند به گونهیامبر(ص) خندیپس پ
)٤/٣٧٣؛ ابن حنبل، ٢١/١٧١، ی(حرّ عامل»دانم.ی(ع) قضاوت نمود، نمیجز آنچه علیزیچ

چه فعل امیرمؤمنان(ع) به جھت عصمت و امامت، به تنھایی برخوردار از حجیت است، گر 
توان بر تقریر پیامبر(ص) ھم، استناد نمود.ولی می

)۱۴۵(راشد، بازگوکردن کالم بدون تکذیب یا تصدیق آن
ده یل بر صدق و صحت آن شنین دلید، ایناً تکرار نمایده، عیرا که شنیاگر معصوم(ع) مطلب

کـه  نیکند نه اینده را از گفتن آن نھیبود، شایسته بود گویح نمیرا اگر آن مطلب، صحیرد؛ زدا
د. یز آن را بازگو نمایخود ن

امبر(ص) آمد و گفت در خـواب  ینزد پیگوید: مرداز ابن عباس نقل شده که می«-۱مثال: 
دم کـه  ید و شـن من سجده نمـو سجدهیخوانم. پس درخت براینماز میدم که پشت درختید

.)٢٤(مائده/« فَاذْھَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِال «-١٠

).۲۹(نساء/.» و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مھربان است«-١١

به دوران جاھلیت قبل ازظھور اسالم است.این قضیه مربوط -١٢
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عندك ذخراً و تقبلھا یبھا وزراً، و اجعلھا لیبھا عندك اجراً، و ضع عنیاللھمّ اکتب ل«د: یگویم
دم که مثـل  یامبر(ص) سجده نمود و شنیابن عباس گفت: پس پ» کما تقبلتھا من عبدك داودیمن

)۱/۲۸۲مه، ی(ابن خز» گفت.یآنچه را مرد از قول درخت خبر داده بود در سجده م
ن دعـا در سـجده   یـ ت خوانـدن ا یو صحت خبـر او و مشـروع  رث، بر صدق مخبِیاین حد

فرمودند.یمیز نبود، حضرت از آن نھین کار جایرا اگر ایکند، زیداللت م
دم در یـ امبر(ص) را در روز جنـگ خنـدق د  یـ از براء بن عازب نقل شده کـه گفـت: پ  «-۲

یوهیشـان بـه شـ   یاش را در آن دفـن کنـد؛ و ا  نهیسـ یمـو که نیزد تا ایکه خاك را کنار میحال
١٣خواند.یعبداهللا بن رواحه رجز م

)۴/۲۵، ی(بخار» از اصحاب بازگو نمودند.یگروھیامبر(ص) کالم ابن رواحه را برایپ
گفتـه بـود، باطـل    یوچهکند زیرا اگر آنیاین روایت، بر صدق سخن ابن رواحه داللت م

کردند.یتکرار نمامبر(ص) آن رایبود، پ
) ۱۰۲/ ۲اشقر، ؛۱۴۷(راشد، ا فعلیقول لهیت به وسیصرف سکوت بدون اظھار رضا

باشـد، آن  یر در اذھـان عمـوم  یـ ن نـوع تقر یترد متداولیھای تقریر که شااین قسم از گونه
دھنـد،  است که معصوم(ع) در برابر رفتاری که یک فرد یـا افـرادی در حضـور وی انجـام مـی     

ند به نحوی که از این سکوت، رضایت ایشان کشف گردد. البتـه بایـد توجـه نمـود،     سکوت ک
چه این سکوت در برابر یک رفتار عمومی از سوی عقال و یـا متشـرعان باشـد، بـه دلیـل      چنان

کند؛ چرا که دلیل سیره در حجیت خـود،  ی متشرعه) ارتباط پیدا میی عقال و سیرهسیره (سیره
ع) است. گاھی نیز، سکوت معصوم(ع) در برابر رفتار یک فرد یـا گـروه   نیازمند تقریر معصوم(

ھای این قسمت، ھمه از این قبیل ھستند.است نه روش عمومی مردم. مثال
یھا و معامالتعیبکند؛ مانند مشاھدهیر میا فعل، داللت بر تقریسکوت شارع در برابرگفته «

ت آن بـوده  ی، دال بر مشـروع ین عملیبرابر چندھند. سکوت دریان خود انجام میکه مردم در م
زان االصول، ی، می(سمرقند» حساب خواھد آمد.ن عمل بهیاز جانب معصوم(ع) بر ایریو تقر
)۱۹۳به نقل از محاسن، ۱۲۷/ ۱، العدة، یعلیی؛ اب۴۶۱

یکند: ھنگامیاز عبد الرحمن بن عبداهللا بن کعب بن مالك از پدرش نقل میزھر-۱مثال: 
شـد،  امبر(ص) به ھمراه مسلمانان از جنگ خندق بازگشت و ھراس از دوشـش برداشـته   یه پک

گـزاردیم). فـأنزل   دادیم و نه نماز مییافتیم و نه زکات میال تصدقنا و ال صلینا (سوگند به خدا که اگر او نبود ما ھدایت نمیواهللا لوال اهللا ما اھتدینا / و«خواندند این بود: رجزی که می-١٣

ھای ما را به ھنگام مالقات دشمن، ثابت فرمود). إن االعداء قد بغوا علینا/ إذا أرادوا فتنة أبینا (دشمنان بـر مـا   ھای ما آرامش فرو فرستاد و گام(خدا بر دلسکینة علینا/ و ثبت االقدام إن القینا 

»ای بودند که ما از آن ابا داشتیم)ستم کردند آن ھنگام که به دنبال فتنه
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ظاھر گشت و گفت: ھنوز ھول و ھراس از تو برداشته یل بر ویغسل نمود و حمام کرد؛ جبرئ

ت نمـاز عصـر را تـا    یـ د و اعـالم کـرد کـه جمع   یامبر(ص) ھراسان از جا پرینشده است! پس پ
د یکـه خورشـ  نیدند تا ایظه نرسیقریانند. مردم سالح بربستند و به بنظه نخویقریدن به بنیرس

گفتند: رسـول خـدا(ص) بـه مـا     یاگر نزاع کردند. عدهیکدیھا با در حال غروب کردن بود. آن
شـان  یم ایو تصـم یم و ما فقط بر اساس ارادهیظه برسیقریم تا به بنیاعالم کرد که نماز نخوان

فـه)  ینمـاز را از روی تردیـد (نسـبت بـه وظ    یاست. پـس عـده  ینیھم و بر ما گنایکنیعمل م
کـه بـه   ید غروب کرد و ھنگامیکه خورشنیھا نماز را ترك نمودند تا ااز آنیاخواندند و عده

ك از آن دو گـروه را  یـ چیامبر(ص) ھـ یـ دند آن نماز را با تردید خواندند. پـس پ یظه رسیقریبن
)  ٢٢٧/ ١، یخار؛ ب٢٠/٢١٠،ی(مجلسسرزنش ننمودند. 

کننـد، اسـتدالل   یکه اجتھاد میث برگناه نکردن کسانین حدیجمھور فقیھان اھل سنت، به ا
ین کار گنـاھ یك از افراد دو گروه را سرزنش نکردند و اگر در ایچیامبر(ص) ھیرا پیاند؛ زکرده

)۱۴۷داشتند. (راشد، یشان را از گناه باز مید ایبود بایم
رغـم  قائالن به تصویب، ھر یک از مجتھدان، علـی ان نمود که طبق عقیدهبه عالوه باید اذع

غیـر  «) زیـرا  ۳۱۵/ ۷رسیدن به نتایج مختلف در فروع دین، مصیب خواھند بـود؛ (ابـن حجـر،    
ممکن نیست که چیزی در حق یک فرد، صواب و در حق دیگری خطا باشد؛ بنابراین کسی که 

به حلیت چیزی منجر شده، در حلیت آن مصیب بوده و ای اجتھاد کرده و اجتھاد ویدر مسأله
ب خواھـد  یمصـ آنز در حرمـت  یـ نیو،را اثبات نمودهآن کس که اجتھادش، حرمت آن چیز

)  ۶/۲۶۴، ینی(ع.» بود
نـه) بـه سـمت مکـه خـارج      یامبر(ص) (از مدیشه نقل شده که گفت: ما ھمراه پیاز عا«-۲

از مـا عـرق   یکـ یم؛ ھرگـاه  یمان زدیھایشانیم به پعطر خوشبو را قبل از احرایم. نوعیشدیم
(ابـو  » کـرد. ینمـ ید و نھـ یدیامبر(ص) آن را میشد. پس پیمیصورتش جاریکرد، بر رویم

)۱/۴۱۱،۱۸۳۰داود، 
خـوش  یکـه بـو  کنـد بـر ایـن   امبر(ص) داللـت مـی  یـ بر اساس مفاد این روایت، سکوت پ

کنـد.  یجـاد نمـ  یدن آن لباس بعد از احرام ایپوشیبرایمانده بر لباس قبل از احرام، مشکلیباق
)۵/۱۹۴(عظیم آبادی، 

را بـه  ین(ع) دسـت دزد یر المـؤمن یسماعة بن مھران از امام صادق(ع) نقل کرده که: ام«-٣
ـ ا ایـ نار است. گفـتم آ یمت تخم مرغ ربع دیقطع کرد... و فرمود: قیدن تخم مرغیخاطر دزد ن ی
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)٤/٢٣٩، االستبصار، ی(طوس» ضرت سکوت نمودند.ن حد سارق است؟ پس حیمقدار کمتر

سؤال سماعه است.  پاسخ حضرت بهبودنمثبت شان، نشانهیسکوت ا
افتـه محسـوب   یت نبوده و مجـوز عمـل انجـام    یز سکوت دال بر رضاینیدر مواردتذکر:

و یمانند رنجـش و نـاراحت  یتیم نارضایکه سکوت ھمراه با اظھار عالییشود. ازجمله: جاینم
سکوت صورت گرفته باشد.یگریل دیا به دالیخشم و کراھت باشد 

...ه یاصحاب آیامبر(ص) برایامبر(ص) در برابر اقرع بن حابس؛ پیسکوت پ-۱مثال:  
...را تالوت نمودند. اقرع بن حـابس بلنـد   ١٤

اعـراض نمـود تـا    یامبر(ص) از پاسخ دادن بـه و یا رسول اهللا؟ پیا در ھر سال ید: آیشد و پرس
کـه جـانم در دسـت    یقسم بـه کسـ  «د پس حضرت فرمودند: ین سؤال را پرسیکه سه بار انیا

ـ  ۲۲۵/ ۱۰، ی(بروجـرد » د.یسـت یشود و شما قـادر ن یم بله، واجب میاوست، اگر بگو ی؛ ابـن اب
)٢٥٥/ ١ل، ابن حنب؛ ۸۶-۸۵/ ۲جمھور، 

ل بـر کراھـت   یاعراض پیامبر(ص) از پاسخ دادن و سکوتشان، به جھت تأیید نبوده، بلکه دل
شان بوده است.یا

د. او چنین گفت: یتبوك تخلف ورزکه از غزوهیسکوت در برابر کعب بن مالك ھنگام-۲
گزاردم و در بـازار  ھا بودم؛ پس با مسلمانان نماز میان آنین فرد در میترین و قویترمن جوان«
امبر(ص) یـ گفـتم: کـاش پ  شان سالم کردم؛ پس با خـودم  یامبر(ص) آمدند پس به ایگشتم. پیم

)۳/۴۵۸(ابن حنبل، » امبر(ص) سکوت نمودند.ید و جواب سالمم را بدھد، اما پیزبان بگشا
واب د توجه نمود کـه گرچـه جـ   یرفتار اشتباه او بود. باجهیشان در برابر کعب، نتیسکوت ا

از منکر، از ردّ سالم او یو به عنوان نھیتیابراز نارضایسالم، واجب است، اما پیامبر(ص) برا
امتناع ورزیدند. 

گیریجهینت
ـ ، تقریھرسکوتیعنیر با سکوت عموم خصوص من وجه است؛ یتقریرابطه-۱ ر و ھـر  ی

ست.یبه شکل سکوت نیریتقر
قرار گرفت، البته ممکن است بـا  ییمورد شناسار یتقریھامجموعاً ھشت قسم از گونه-۲
آن یز بـرا یـ نیگریعه و اھل سنت، انواع دیشیثیات موجود در منابع حدیتر رواقیعمیبررس

)۹۷(آل عمران/» ھا که توانایی رفتن به سوى آن دارند.نه (او) کنند، آنو براى خدا بر مردم است که آھنگ خا«-١٤
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نـه  ین زمیـ تعمق و غور بیشتر محققان در ایحاضر راه را براجه نوشتهیقابل فرض باشد؛ در نت

باز گذاشته است.  
فاعـل، مشـارکت   یا فعـل، مـدح و ثنـا   یـ ق قـول  یتصـد ر عبارتنـد از:  یـ تقریھـا گونه-۳

ج یا فعل، بدون تعرض به اصـل عمـل، رضـایت بـه نتـا     یمعصوم(ع) در عمل، امر به لوازم قول 
ت)، بـازگوکردن کـالم شـنیده شـده،     یم رضایحاصل از فعل، سکوت ھمراه با تبسم/خنده (عال

ب آن، صرف سکوت.یا تکذیق یبدون تصد
، فقھـی و  یحدیثی، تاریخکه ذکر شد، از طریق استقصای کتبایگانهھای ھشتگونه-۴

که ھای تقریر بود. اما اینھا، تنھا بیان توصیفی گونهاصولی، گردآوری شدند و غرض از ذکر آن
ھای مزبور تا چه اندازه، از بار داللی در اثبات احکام شـرعی برخوردارنـد، مجـالی دیگـر     گونه
طلبد.می

منابع
.یرازیجمه ناصر مکارم ش، ترمیقرآن کر

ـ هینیث الدیاالحادیه فیزیالعزیاللئالیعوالن، ید الدیجمھور، محمد بن زیابن اب نـا، چـاپ   ی، قم، ب
ق.۱۴۰۳اول، 
ق.۱۴۰۳ه، چاپ دوم، یجا، دار الکتب العلمی، بریر و التحبیالتقرن محمد، یر الحاج، شمس الدیابن ام

ـ ب،یح بخـاریبشرح صـحیالبارفتح ، ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی ، دار المعرفـة  لبنـان -روتی
تا.یب،چاپ دومللطباعة و النشر، 

تا.یلبنان، دار صادر، ب-روتی، بالمسندابن حنبل، احمد بن محمد، 
ح یالمختصر المختصر من المسـند الصـحیمه المسمیح ابن خزیصحمه، محمد بن اسحاق، یابن خز
تا. یلبنان، دار المعرفة للطباعة و النشر، چاپ دوم، ب-روتیبه و سلم،یاّهللاٰ علیصلیعن النب

.ق۱۴۱۰روت، دار الفکر، چاپ اول، یبداود،یسنن ابمان بن اشعث، یابو داود، سل
، مکـه، جامعـة ام   ةیاالحکـام الشـرعیراته و داللتھا علیافعال الرسول و تقرد محمد، یابو عمشه، مف

ق.۱۳۹۷-۱۳۹۶، یالقر
ی، قم، مؤسسة النشر االسالمةیة و الشواھد المکیالفوائد المدنف، ین بن محمد شریحمد ام، میاسترآباد

ق.١٤٢٤ن بقم المشرفة، چاپ اول، یالتابعة لجامعة المدرس
، بیـروت،  هیشـرعالامکاالحی لا عھتو داللملو سهیلعهلالیلصولرسالال عاف، مانیسلمحمد، اشقر

ق.۱۴۱۷مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، 
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ـ ، قـم، دار اح ةیاالصول الفقھیة فیالفصول الغروم، یبن محمد رحن ی، محمد حسیاصفھان اء العلـوم  ی
ق.١٤٠٤ة، یاالسالم
ق.١٤١٩، ی، چاپ اول، قم، مجمع الفکر االسالمفرائد االصولن،  یبن محمد امی، مرتضیانصار

یمؤسسة النشـر اإلسـالم  ،جایب،ةفی احکام العترة الطاھرةالناضرحدائقالد، ماحنبفوس، ییرانحب
تا.ی، بن بقم المشرفةیالتابعة لجماعة المدرس

ـ  یدار إح،روتیب،یبخارح الیشرح صحیالقارةعمد،، محمود بن احمدینیبدر الع ،یاء التـراث العرب
تا.یب

ق.۱۴۰۱روت، دار الفکر، ی، بیح البخاریصحل، ی، محمد بن اسماعیبخار
ق.۱۳۹۹نا، ی، قم، بعةیاحکام الشریعه فیث الشیجامع االحادن، ی، حسیبروجرد

.تایروت، دار الفکر، بی، بیسنن الکبرن، ی، احمد بن حسیھقیب
.۱۳۶۹، ینجفی، قم، انتشارات کتبشرح الرسائلیاوثق الوسائل فعفر، بن جی، موسیزیتبر

.ق۱۴۰۳روت، دار الفکر، ی، بحیو ھو جامع الصحیسنن الترمذ، یسی، محمد بن عیترمذ
ق.۱۴۱۲، چاپ اول، یجا، مجمع الفکر االسالمی، بةیالواف، عبداهللا بن محمد، یتون

ـ  ی، باالصولیلفصول ف: ایاصول الجصاص المسم،یجصاص، احمد بن عل نـا، چـاپ اول،   یجـا، ب
ق.١٤٠٥
ن، یـی لبنان، دار العلم للمال-روتی، بةیالصحاح: تاج اللغة و صحاح العرب، ل بن حمادی، اسماعیجوھر

ق.۱۴۰۷چاپ چھارم، 
ـ ، بعةیوسائل الشـ، محمد بن حسـن،  یحُرّ عامل ـ لبنـان، دار اح -روتی ـ  ی ، چـاپ اول،  یاء التـراث العرب

ق.١٤٠٣
، یروزآبـاد ی، قـم، منشـورات الف  االصـولةاالصول فی شرح کفایةعنای،ی فیروز آبادی، مرتضیحسین

.۱۳۸۶–۱۳۸۵چاپ ھفتم، 
.١٣٦٧،چاپ سوم،انتشارات دار الفکر،قم،ب االصولیتھذروح اهللا، ،ینیخم

.تای، چاپ اول، بی، قم، مکتبة الداورمصباح الفقاھةابو القاسم، خویی،
.ق١٤١٧ة، چاپ اول، یلبنان، دار الکتب العلم-روتی، بیسنن الدارقطنبن عمر، ی، علیدارقطن

.١٣٤٦نا، ی، دمشق، بیسنن الدارم، عبداهللا بن عبد الرحمن، یدارم
تا.ة، بییاء الکتب العربی، دار إحبیروت،الشرح الکبیرر، احمد ابو البرکات، یدرد
، قـم، مؤسسـة   نیشرح معالم الدیفنیالمسترشدة یھدام، یبن محمد رحـ ی، محمد تقیاصفھانیراز

تا. ین بقم المشرفة، بیالتابعة لجامعة المدرسیالنشر االسالم
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، عمان، االحکام: دراسة مقارنةیه و سلم و داللتھا علیاّهللاٰ علیرات الرسول صلیتقراد محمد، یراشد، ا

.ق١٤٢٨دار الفاروق، چاپ اول، 
.۴۲-۹، صص۸۳، زمستان ۳، سال اول، شماره فقه و حقوقلنامهفص، »یسنت پژوھ«اکبر، یرشاد، عل

ق.١٤١٢،چاپ اول،مدرسة اإلمام الصادق (ع)،جایب،االصولةزبد،روحانی، محمد صادق
،چاپ اول،دار الفکر،دمشق،ةو تطبیقاتھا فی المذاھب االربعةالقواعد الفقھی،محمد مصطفی،زحیلی
ق.١٤٢٧
ق.١٤٢١ة، یروت، دار الکتب العلمیب-، لبناناصول الفقهیط فیالبحر المح، ، محمد بن بھادریزرکش
یعلم االصول للقاضیمنھاج الوصول الیشرح المنھاج: علیاالبھاج ف، یبن عبدالکافی، علیسبک
.ق١٤٠٤ة، چاپ اول، یروت، دار الکتب العلمی، بیضاویاللب

تا.ینا، بیبجا، ی، بثیاختالف الحدس، ی، محمد بن ادریشافع
.تایة، بیلبنان، دار الکتب العلم-روتی، بیمسند االمام الشافع______________، 

ـ ، بیاصول السرخسـ، محمد بن احمد،یشمس االئمه سرخس ة، چـاپ اول،  یـ روت، دار الکتـب العلم ی
ق.١٤١٤

ة اهللا یـ مکتبـة آ ، قـم،  االقتصـاد و العدالـةیمان مع رسـالتیق االیحقا، ین بن علین الدی، زید ثانیشھ
ق.١٤٠٩العامة، چاپ اول، یالنجفیالمرعشیالعظم

تھـران، دار الکتـب   ، ع االسـالمیشـرح شـرایجواھر الکالم ف، محمد حسن بن باقر، صاحب جواھر
.تادوم، بیچاپ ة، یاإلسالم
قـم،  هیعلمن حوزهیمدرسیجامعهی، قم، دفتر انتشارات اسالمزانیر المیتفسن، ی، محمد حسییطباطبا

ق.۱۴۱۷چاپ پنجم، 
ق.۱۴۱۵ع، ین للطباعة و النشر و التوزیجا، دار الحرمی، بالمعجم االوسطبن احمد، مان ی، سلیطبران
.١٣٧٢، تھران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ر القرآنیتفسیان فیمجمع الب، حسن بن فضل؛ یطبرس
.١٣٦٣ة، یدار الکتب االسالم، تھران،ما اختلف من االخباریاالستبصار ف، محمد بن حسن، یطوس

. ١٣٦٤ة، ی، تھران، دار الکتب االسالمب االحکامیتھذ______________، 
التابعـة لجماعـة   یقـم، مؤسسـة النشـر االسـالم    ،مباحث االلفاظیة االفکار فینھان، یاء الدی، ضیعراق

.۱۳۶۴ن بقم المقدسة، یالمدرس
تا.ینا، بیجا، بیب، جمع الجوامعیة العطار علیحاشالعطار، حسن، 

ه، یلبنان، دار الکتب العلم-روتی، بداودیعون المعبود: شرح سنن اب، محمد شمس الحق، یم آبادیعظ
ق.۱۴۱۵چاپ دوم، 

ة، یاء اآلثار الجعفریة إلحیمنشورات المکتبة المرتضو، جای، بتذکرة الفقھاء، فوسینبنس، حیلحهالمع
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ان للطباعـة والنشـر   یلیمؤسسة إسـماع ،امکاالحهرفعمیفامکاالحةایھن،_________________
.ق١٤١٠ع، چاپ دوم، یوالتوز

ان، چـاپ  یلی، قم، مؤسسة اسماعاالمامة و ابطال حجج العاملةیفیالشافن، یبن حسی، علیعلم الھد
ق.۱۴۱۰دوم، 

ق.١٤١٩، چاپ سومدار الفکر،دمشق،،المنخول من تعلیقات االصول، محمد بن محمد، یزالغ
.ق١٤١٥، نا، چاپ اولیبجا،یب، یمعجم الفاظ الفقه الجعفرفتح اهللا، احمد، 

ـ  ،ح مشکالت القواعـدایضاح الفوائد فی شر، نسحند بمح، منیققحمرالخف نـا، چـاپ اول،   یقـم، ب
۱۳۸۸.

.۱۳۶۳ة، چاپ پنجم، ی، تھران، دار الکتب االسالمیکافعقوب، ی، محمد بن ینیکل
ـ ، بسنن االقوال و االفعالیکنز العمال فن،یالدبن حسامی، علیمتق مؤسسـة الرسـالة،   لبنـان، -روتی

ق.١٤٠٩
ق.١٤٠٣لبنان، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، -روتیب،بحاراالنوار، ی، محمد باقر بن محمدتقیمجلس

اض، مکتبـة الرشـد، چـاپ اول،    ی، رةیریالسنة التقریة فیدراسات اصولمحاسن حسن الفضل، عبداهللا، 
ق.١٤٢٩

تا.ینا، بیجا، بی، بالمصطلحات،یمرکز معجم فقھ
.تایروت، دار الفکر، بی، بح مسلمیصحمسلم بن حجاج، 

.۱۳۷۱،ی، قم، نشر الھادحات االصولاصطال، ی، علینیمشک
ن بقـم المقدسـة،   یالتابعة لجماعـة المدرسـ  ی، قم، مؤسسة النشر االسالماصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

تا.یب
ق.۱۴۱۰، چاپ دوم، ی، قم، مؤسسة النشر اإلسالمةالمقنع، د، محمدبن محمدیمف
تا. ینا، بیبجا،ی، بن االصولیقوانبن محمدحسن، ، ابوالقاسمیقمیرزایم

.۱۳۴۸روت، دار الفکر، چاپ اول، ی، بیسنن النسائ، ی، احمد بن علیینسا
ق.۱۴۰۸بیروت، آل البیت الحیاء التراث، چاپ دوم، ، ، مستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمد تقی


