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چکیده
تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضـرات معصـوم بیـان شـود، یـا 

رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد کـه ای در برابرشان ابراز گردد، و بهسر زند، یا عقیدهرفتاری در حضور ایشان
حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده 

د.روشمار میو به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، به
ها، بررسی قلمرو داللی این قسـم از سـنت مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آن

است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین ایـن گسـتره و قلمـرو، بـه بررسـی 
ت.داللت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته اس

تقریر، سنت تقریری، سکوت، عدم ردع، حکم تکلیفی، حکم وضعی.:هاواژهکلید
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مقدمه

توجهی اصولیان شیعه به بحث سنت تقریری و عـدم غنـای کتـب های اصولی، بیانگر کمبررسی نوشته
رداخته، ای که تا حّدی مبسوط به بحث در این باب پایشان در پرداختن به جزئیات این امر است. تنها نوشته

) که ایشان نیز بعضـًا در مـواردی بـه ٢٩٢-٢٨٧کتاب مفاتیح االصول مرحوم مجاهد است (باب التقریر، 
اند؛ از این رو مقاله حاضر با الهام از منابع اصولی اهل سنت، به بحث داللت آرای اهل سنت استناد نموده

پژوهش، مخالف آرای اهل سنت بوده تقریر بر احکام شرعی روی آورده است؛ لیکن فرضیه موجود در این 
و بنابراین، با نگاهی انتقادی نسبت به مبانی اهل سنت، با ارائه مصادیقی از روایات، اعم از شیعی و سـنی، 

در جهت اثبات نظر مختار برآمده است.

اهمیت سنت در استنباط احکام
که قسمت اعظم فقه، بر اساس هر فردی، اندک آشنایی با فقه اسالمی داشته باشد، تصدیق خواهد کرد 

سنت و روایات حاکی از سنت، شکل گرفته است؛ بنا بر این، شناخت ابعاد سنت و وجوه حجیت و قلمـرو 
رغم اینکـه اعتبار آن، تأثیر به سزایی در فرآیند استنباط احکام شرعی، به جای خواهـد گذاشـت؛ زیـرا علـی

دهـد، ولـی در ایـن میـان، سنت [و عقل] تشـکیل میاساس و زیربنای تمام دستورهای اسالمی را قرآن و«
احتیاج مسلمانان نسبت به سنت، بیش از [بقیه] است؛ چرا که آیاِت مربوط بـه قـوانین و احکـام در قـرآن، 
بسیار محدود و بنا بر قول مشهور، پانصد آیه است و اکتفا نمودن به ایـن آیـات بـدون مراجعـه بـه سـنت و 

ها لیل که اوًال، این آیات، دارای اجمال، اطالق و... بوده که توضیح و تبیین آنحدیث، کافی نیست؛ به این د
کـه آیـاتدر سنت و احادیث موجود است؛ ثانیًا، احکام و قـوانین اسـالم بسـیار گسـترده اسـت، در حالی

ایی االحکام بسیار محدود بوده و در نتیجه جوابگوی آن احکام گسترده نخواهـد بـود؛ [و عقـل نیـز بـه تنهـ
انـد کـه عقیدهتواند پاسخ تمام مسائل تعّبدی را بیابد]؛ از این رو دانشمندان شیعه و سنی در این باره همنمی

حدیث صحیح، بر تمام مسلمانان حجت است و مانند قرآن، متابعت از آن بر هر مسلمانی واجـب اسـت. 
یاز نیامده؛ از طرف دیگر، مواردی هم از یک طرف، در قرآن همه امور مورد ن«گوید: شافعی در این باره می
ها نیازمند بیان و تبیـین اسـت؛ (و در ایـن جهـت، فرقـی بـین عبـادات و معـامالت که آمده، بسیاری از آن
» ) و اگر به کلی سنت را مردود بشماریم، به مشکل بزرگی گرفتار خواهیم آمد٣٣-٣٢نیست)،... (شافعی، 

ر حجیت سنت، انکار ضروریات دین است، [بدین لحاظ که انکـار اند: انکا) لذا گفته٢١٧-٢١٦(والیی، 
ایم] و بـا کسـی کـه سنت، در تالزم با انکار خود معصوم است که با ادله قطعی، مأمور به تبعیت از آن شده

؛ خضـری، ١٢٦منکر ضروری دین باشد، حسابی نخواهیم داشت؛ چرا که خارج از اسالم است (حکـیم، 
٢٣٩.(
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ا کنون در باب قلمرو تقریر، کار درخوری صورت نپذیرفته است و نگارنـدگان بـر ایـن رسد تبه نظر می

باورند که تالش پیش رو، کاری است که چندان مسبوق به سابقه نیست.
بحث پیش رو راجع به سنت تقریری و بررسی انواع دالالت این قسم از سنت است؛ بنـا بـر ایـن، اگـر 

شمار آوریـم، پرسـش پژوهشی به-، این کار را در رده تحقیقات علمیبخواهیم بر مبنای مسئله محور بودن
اصلی این تحقیق، بیان نحوه داللت تقریر بر احکام شرعی خواهد بود.

تعریف تقریر
توان به دو دسته از تعاریف اشاره نمود:به طور کلی در مورد تقریر می

١اول: سکوت

معصوم کاری انجام دهد و یا سـخنی دربـاره یـک سنت تقریری، آن است که کسی در منظر و مسمع«
زبان آورد و یا اعتقاد خاصی را بیان کند و معصوم با علم و التفات، سکوت نمـوده و جلـوی حکم شرعی به

این عمل یا گفتار یا پندار را نگیرد؛ این سکوت به معنای صحه گذاشتن و امضای آن فعل، قول و یـا عقیـده 
).٩٧/ ١؛ صدر، ٤٩٥ز ر.ک: میرزای قمی، و نی١١١/ ٣(محمدی، » است

دوم: عدم ردع
تقریر، عبارت است از اینکه معصوم از اعتقاد شخص یا جماعتی یا از انجام فعل توسط ایشـان یـا از «

ها بر عملی، آگاهی یافته [و در عین حال] عملشان را انکار ننموده و ایشان را از آن [عقیـده، جریان سیره آن
ای وجود نداشته باشد. [عدم ردع معصـوم در منع نفرماید؛ [البته به شرطی که] ترس یا تقیهعمل و یا سیره] 

ها صادر شده و حجت و دلیل بر صحت آن عقیده و جـایز بـودن اینجا] به منزله تقریر چیزی است که از آن
).١٤٢(مشکینی اردبیلی، » آن اعمال و عادات است

ز عمومیت بیشتری برخوردار است، اما باید اذعان نمـود کـه این تعریف گرچه نسبت به تعریف قبل، ا
هر عدم ردعی، دال بر تقریر نبوده و مشخصه اصلی تقریر، یعنی نشانه رضایت بودن نیز بایـد در آن لحـاظ 

شود.
نسبت تقریر با قول و فعل

یر با قول: نسبت تقر
ور نباشـد و آن دو، بیگانـه از هـم ای جـز تبـاین متصـگرچه شاید در ظاهر امر، بین قول و تقریر، رابطه

شود؛ و استعمال تعـابیری انگاشته شوند، اما باید اذعان نمود که در مواردی، تقریر به وسیله قول، محقق می

در این رابطه مطالبی را یادآور گشته و پـس از آن بـه » تقریر در فقه مذاهبشناسی گونه«نگارندگان نوشته حاضر، در مقاله دیگری با عنوان -١
).١١١-٩٩، صص ١٣٩٣، زمستان ٩٩اند. (مطالعات اسالمی: فقه و اصول، سال چهل و ششم، شماره پیاپی بحث از انواع تقریر پرداخته
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و عبـاراتی از ایـن قبیـل در کـالم ائمـه » قال بٍخ بٍخ «، »قال صدق«، »قال بارک الله«، »قال احسنت«مانند 

توان نسبت منطقی عام و خاص من وجه را بـین قـول و تقریـر در دیگر میمؤید چنین ادعایی است. به بیان 
نظر گرفت.

ای صورت گرفته اسـت؛ شاهد مثال فقهی این مطلب، تقریری است که از سوی پیامبر نسبت به معامله
الله دیناری به من داد تااز عروه بارقی نقل شده که گفت: رسول«خوانیم: آنچنان که در حدیث مشهوری می

برای ایشان گوسفندی بخرم. من دو گوسفند خریدم و یکی از آن دو را به دیناری فروختم و بـا یـک دینـار و 
یک گوسفند نزد پیامبر بازگشتم؛ سپس آنچه را برایم اتفاق افتاده بود، برای پیامبر بازگوکردم؛ پس حضرت به 

). در این مورد از آنجـا ٣٦٥/ ٢مذی، ؛ تر٢٤٦/ ١٣(نوری، »من فرمودند: خداوند به معامله تو برکت دهد
توان آن را در شـمار سـنت قـولی حسـاب کـرد؛ و چـون که مدلول مطابقی کالم، حکم شرعی نیست، نمی

مدلول مطابقی آن تأیید و امضا، و مدلول التزامی آن، حکم شرعی است، در زمره سـنت تقریـری محسـوب 
٢شود.می

اند (عالمه حلی، نهایـة االحکـام بیع فضولی استناد کردهفقیهان نیز به این روایت برای جواز و صحت
/ ٢؛ خـویی، ٣٤٥/ ٢، شرح ضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدایهمو، ؛ ٤٧٥/ ٢فی معرفة االحکام، 

٧٣٨.(
یر با فعل: نسبت تقر

سکوت یا خودداری یا امساک معصوم از انکار نمـودن قـولی کـه «بیان شد که تقریر، عبارت است از: 
) کّف و امسـاک و سـکوت بـه معنـای واحـد ١٤٣٥/ ٣(مرداوی، ». گفته شده یا فعلی که انجام شده است

).٦٤٦/ ٢هستند (فاروقی، 
اصولیان در اینکه آیا تقریر، فعلی از افعال است یا نه، بر دو قول اختالف نظر دارند:

قول اول: کّف، فعلی از افعال و نوعی فعل جوانحی است و این قـول بسـیاری از اصـولیان اهـل سـنت 
) این گروه بـر ١٤٠/ ١الفحول، ؛ شوکانی، ارشاد ٧٤/ ٢، سبکی؛ ١٤٢/ ٣همام، ابن؛ ١٠/ ٢اسنوی، است. (

اند:مطلوب خویش چنین استدالل نموده
نکٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما کاُنوْا یْفَعُلوَن «أ) آیه  )؛ خداوند، نهی نکردن ایشان ٧٩(مائده/» کاُنوْا َال یَتَناَهْوَن َعن مُّ

).٢٠٩؛ عبدالقادر، ٤٦/ ١از منکر را فعل نامیده است (شنقیطی، 
ْحَت َلِبـْئَس َمـا کـاُنوْا یْصـَنُعولَ «ب) آیه  کِلِهُم السُّ اِنیوَن َو األَْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اِإلْثَم َو َأ بَّ » َن ْو َال یْنَهاُهُم الرَّ

نامد و ُصنع همان فعل و بلکـه )؛ خداوند، ترک نمودن نهی در برابر منکر توسط علما را صنع می٦٣(مائده/

آمد.توضیح بیشتر این مطلب، در بیان معیار تمایز تقریر از قول و فعل خواهد-٢
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شود که مستقّر، استوار و ثابت زیرا فعل، تنها زمانی صناعت نامیده می)؛٤٦/ ١اقوی از آن است (شنقیطی، 

).٤٠-٣٩/ ١٢گردد (فخر رازی، 
؛ »مسلمان، کسی است که مسلمانان از دست و زبان وی در امـان باشـند«ج) قول پیامبر که فرمودند: 

حـدیث تـرک آزار و ) در ایـن ٤٨/ ١؛ مسلم بن حجاج، ٨/ ١؛ بخاری، ١١٣/ ١؛ مجلسی، ٢٣٤/ ٢(کلینی، 
).٤٧/ ١اذیت، اسالم نامیده شده است (شنقیطی، 

آنچه از قـول یـا فعـل از معصـوم «اند: ای از اصولیان، سنت را چنین تعریف کردهبر طبق این نظر، عده
).١٤٤/ ٤عطار، ؛ ٢٦٣/ ٢سبکی، » (صادر شده است

با این توجیه که ایشـان قـول را نیـز برخی از اصولیان نیز در تعریف سنت، به افعال معصوم اکتفا نموده
).٢٩٧/ ٢همام، ابناند (شمار آوردهنوعی فعل به

خالصة االصـول،فوزان،؛ ٥٨/ ٤اطبی، قول دوم: اکثر اصولیان شیعه و برخی از اصولیان اهل سنت (ش
.اند)، سنت را بر سه قسم دانسته و فعل و تقریر را قسیم یکدیگر و در عرض هم قرار داده٤/ ١

شاید برای این قول بتوان چنین استدالل نمود که: کّف، انتفای محض است، پس فعل نیسـت (آمـدی، 
).٤١٩/ ٤ی، اطب؛ ش١٤٧/ ١

این احتمال نیز وجود دارد که شاید اصولیان از باب اهمیت و توضیح بیشتر، تقریر را بـه عنـوان قسـم «
احکام، با تقریر ثابـت شـده اسـت؛ و نیـز در اسـتقالل اند؛ زیرا بسیاری از مستقلی از انواع سنت بیان کرده

ای است به اینکه برای معصوم جایز است امانتی را که بر عهده اوست و امر به تبلیغ آن شده، به تقریر، اشاره
هر شکلی بپردازد؛ در نتیجه سکوت ایشان خالی از فایده نیست.

کوت ایشان به منزلـه سـخن گفـتن اسـت و یعنی س» و صمته لسان«گونه که امام علی فرمودند: همان
). و به همـین دلیـل، اصـولیان در تعریـف سـنت، ٩٦، خطبه ٦٩/ ٧الحدید، ابیخالی از فایده نیست (ابن

).٤٦(راشد، » اندای ذکر نمودهتقریر را به عنوان قسم جداگانه
یر از قول و فعل ٣معیار تمایز تقر

نت تقریری معیاری ارائه نشده اسـت، امـا شـاید بتـوان تا کنون برای تشخیص سنت قولی و فعلی از س
های حاکی از سنت، به طور مطـابقی یـا تضـمنی و گـاهی گفت: در حقیقت، در سنت قولی و فعلی، گزاره

التزامی (مانند داللت تنبیه و ایماء) داللت بر حکم شرعی دارنـد؛ امـا در سـنت تقریـری، حکـم شـرعی، 
ست و این مدلول، به طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم حـاکی از تأییـد و مدلول مطابقی یا تضمنی عبارت نی

، »شناسی تقریر در فقـه مـذاهبگونه«در ارتباط با معیار تمایز تقریر از قول و فعل، در مقاله پیشین به تفصیل توضیحاتی بیان شده است. -٣
.٩٩-٩٣، صص ١٣٩٣، زمستان ٩٩مطالعات اسالمی: فقه و اصول، سال چهل و ششم، شماره پیاپی 
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٤دهد.امضاست، اما این امضا به داللت التزامی، حکم شرعی را نشان می

داللت تقریر بر احکام تکلیفی و وضعی
ترین مطلـب بعـد از اثبـات حجیـت تقریـر، شاید بتوان چنین ادعا نمود که در باب سنت تقریری مهم

وه داللت آن بر احکام شرعی است؛ از این رو ضروری است تا با بررسی داللت تقریر بر انـواع بحث از نح
احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی بحث را دنبال نماییم؛ البته باید اذعـان نمـود کـه اصـولیان در ایـن 

اند.ای ارائه ننمودهبخش از مباحث، دچار اختالف نظر گشته و نظر یکپارچه
کند یا احتمال داللـت بـر سـایر ی در اینجا این است که آیا تقریر، فقط بر اباحه داللت میپرسش اصل

احکام تکلیفی و وضعی را نیز دارد؟ در این مسئله پنج قول وجود دارد:
سریج در کتاب الودائع بـر خـالف قـول و شود؛ ابنقول اول: تقریر پیامبر فقط بر استحباب، حمل می«

).٢٧٠/ ٣زرکشی، » (ریری به این نظر معتقد استفعل، در باب سنت تق
/ ٣(همـان، شود؛ و این نظر اکثر اصـولیان اسـت.حمل می٥قول دوم: تقریر، بر اباحه [به معنای اعم]

)٦٣/ ١حمید، ؛ ابن٢٧١
ظاهرًا مفاد تقریر و امضا از طرف پیامبر و به طور کلی معصوم، نسـبت «نویسد: حکیم، در این باره می

ی بیشتر از جواز و اباحه به معنای عام کلمه نخواهد بود،... البته بیـان فـوق، در صـورتی اسـت کـه به عمل
ای برای تعیین نوع حکِم عمل انجام شده وجود نداشته باشد؛ ولی به هر حال، اقرار مردم بر ترک فعـل قرینه

ه اباحه بـه معنـای خـاص داللـت تواند بتواند داللت کند و نیز تقریر نمینیز به بیشتر از عدم وجوب، نمی
).٢٣٧-٢٣٦(حکیم، » گانه، محتاج دلیل است...کند؛ چون تعیین آن در میان احکام پنج

نصر بن قشیری ذکر کرده و قول اباحه را ترجیح داده است؛ چرا که زرکشی نیز این مسئله را به نقل از ابی
جام فعل یا تقریر، آن اسـت کـه فعـل، حـرام نباشـد داند؛ زیرا قدر متیقن از انوی بنای اصل را بر اباحه می

).٢٧١/ ٣زرکشی، (
کنـد اقرار پیامبر بر آنچه بدان علم یافته وآن را انکار ننموده، فقط آن شی را مباح می«گوید: حزم میابن

ه کـه و به وی خبر داد٦گرداند؛ زیرا خداوند، تبلیغ را بر پیامبر واجب گرداندهو آن را واجب یا مستحب نمی

ها با سنت تقریـری، آن اسـت گیرند و تفاوت آنشوند در ضمن سنت قولی جای میکالم محسوب میتذکر: مفاهیم نیز که مدلول التزامی -٤
که در مفاهیم، مدلول مطابقی کالم نیز حکم شرعی است؛ بر خالف سنت تقریری که تنها مدلول التزامی آن، حکم شرعی است.

این معنا عالوه بر مباحات بـه معنـای اخـص، شـامل مسـتحبات و شود. اباحه بهگاهی به آن ترخیص در مقابل وجوب و حرمت گفته می-٥
).١٤٧/ ١اند (صدر، ها در الزامی نبودن، مشترکگردد؛ چون همه اینمکروهات نیز می

ک«-٦ بِّ ْغ َما ُأنِزَل ِإَلیک ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ ).٦٧(مائده/» یا َأیَها الرَّ
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و تبیین آنچه که بر مردم نازل شده را بر ایشان واجب گردانـده ٧دارد؛او را از خطرات احتمالی مردم نگاه می

که ادعا نماید که ایشان به منکری علم پیدا کرده ولی آن را انکـار ننمـوده، مرتکـب کفـر پس کسی٨است؛
/ ٢حزم، (ابن» أمور بوده ابالغ کرده است...شده است؛ زیرا منکر گشته که ایشان [آن حکم را] آن گونه که م

١٣٩-١٣٨.(
نقلـی در ایـن رابطـه «نویسد: ؛ ُسبکی در رّد اباحه بالمعنی االعم می٩قول سوم: اباحه به معنای اخص

گر حکم استحباب و کراهت نیز باشد؛ خود او در این پذیرد که تقریر، عالوه بر اباحه، داللتو نمی» نیافتم
).٧٠/ ٢صرف اباحه بالمعنی االخص است (عطار، قضیه قائل به

شود به اینکه مباح، واجب و یا مستحب باشـد. ایـن نظـر قاضـی قول چهارم: توقف، یعنی حکم نمی«
).٢٧١/ ٣(زرکشی، » باقالنی است

قول پنجم: تقریر بر جمیع احکام شرعی خمسه تکلیفیه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) 
).٢٩٠تواند داللت داشته باشد (طباطبائی، ه میو احکام وضعی

نویسـد: عبارتی از مرحوم اصفهانی به این مطلب اشعار دارد؛ آنجا که در کتـاب الفصـول الغرویـه می
را به قصد شرعی بـودن آن انجـام دهـد، بـه ١٠اگر فردی در محضر معصوم، عملی از عبادات یا معامالت«

کنـد بـر اینکـه علم یابد و آنجا مانعی از انکار نبوده باشد، داللـت میای که معصوم به عمل و نیت او گونه
).٣١٥اصفهانی، » (کرد...عمل، مشروع و صحیح بوده است؛ چرا که در غیر این صورت آن را انکار می

هرگاه تقریر با شرایطش تحقـق پـذیرد، مسـلمًا در آنجـا کـه «فرماید: مرحوم مظفر نیز در این رابطه می
که در آنجا کـه عبـادت یـا معاملـه اسـت رود، ظاهر در جواز فعل خواهد بود؛ چنانمت آن میاحتمال حر

ظاهر در مشروعیت و صحت فعل است؛ زیرا اگر آن عمل در واقع، حرام باشـد یـا خلـل و نقصـانی در آن 
گاهانـه وجود داشته باشد، معصوم وظیفه دارد که از باب امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که فاعل آ

که فاعل، جاهـل بـه حکـم آن مرتکب آن شده باشد، وی را نهی کند و از ارتکاب آن باز دارد؛ و در صورتی
).٧٠/ ٣(مظفر، » باشد، این وظیفه از باب وجوب تعلیم جاهل خواهد بود

آید اثبات حکم تکلیفی و وضـعی بـه وسـیله تقریـر بـه اما آنچه از عبارت صاحب فصول به دست می

اِس «-٧ ).٦٧/(مائده» َو الّلُه یْعِصُمک ِمَن النَّ
َل ِإَلیِهْم «-٨ اِس َما ُنزِّ کَر ِلُتَبیَن ِللنَّ ).٤٤(نحل/» َو َأنَزْلَنا ِإَلیک الذِّ
/ ١شـود (صـدر، آید و از آن به مساوات فعل و ترک در نظر مـولی تعبیـر میاباحه به معنای اخّص، نوع پنجم احکام تکلیفی به حساب می-٩

١٤٧.(
ای کـه در مـرآی و منظـر عامله، عالوه بر مشروعیت و حلیت، داللت بر صحت آن نیز دارد و اگر معاملهباید توجه داشت که تقریر یک م-١٠

کرد، در مورد باطل بودن نیز بیان شود باطل باشد، همان وظیفه تبلیغی که در صورت نامشروع بودن معامله، بیان را ایجاب میمعصوم انجام می
کند.را ایجاب می



111شمارةفقه و اصول58
الجمله است. اما اینکه آیا سایر احکام تکلیفی و وضعی نیز قابلیـت اثبـات بـه وسـیله تقریـر را فیصورت 

رسد که از این جهت هیچ تفاوتی میان صحت و سـایر احکـام وضـعی یـا حتـی تکلیفـی دارند، به نظر می
، چـه بـوده باشـد؛ وجود نداشته باشد و اینکه چه حکمی از تقریر مستفاد شود، بسته به این است که مقٌر به

گـردد؛ همچنـین اگر مردم، عملی را واجب بدانند و معصوم آن را تقریر نماید، وجوب آن عمل مسـتفاد می
که مقٌربه، قـرار ای را صحیح یا الزم بدانند. پس تمامی احکام تکلیفی و وضعی در صورتیاست اگر معامله

ر مسئله تقریر، بسیار اهمیت دارد ایـن اسـت کـه بایـد باشند. البته آنچه دگیرند، از تقریر، قابل استفاده می
دقیقًا بتوان احراز کرد که مقرٌّ به چه بوده است و اگر نتوان به این مسئله پی برد، از آنجا کـه تقریـر در شـمار 

)، باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود؛ یعنی در مورد حکم تکلیفـی ٦٠٥شود (انصاری، ادله لّبیه محسوب می
به، فعل باشد، باید حکم مستفاد از تقریر را اباحه دانست و چنانچـه مقـرٌّ بـه، تـرک باشـد، حکـم اگر مقرٌّ 

کراهت قابل برداشت است؛ و در مورد حکم وضعی (مثًال صحت و بطالن)، در صورتی که مقـرٌّ بـه، فعـل 
ضـعی نداشـته و باشد، قدر متیقن، صحت عمل، و در صورت ترک بودن مقرٌّ به، تقریر، داللتی بـر حکـم و

تواند به حکم تکلیفی کراهت اشاره داشته باشد.تنها می
رسد که قول پنجم قابل تأیید است.از مجموع مطالب فوق چنین به نظر می

مثال برای هر یک از احکام خمسه تکلیفیه و احکام وضعی:
داللت بر وجوب:

عنا که مردم یا به تعبیری همان مقرٌّ له، آن در مورد برخی از آداب و رسوم که جنبه الزامی دارند، به این م
داده و یا اعتقاد به وجوب آن داشته باشد، در ایـن صـورت، تقریـر نمـودن عمل را به عنوان واجب انجام می

معصوم، نسبت به آن امور، بیانگر الزامی بودن آن خواهد بود. به عبارت دیگر، هرجا که مقرٌّ به، وجوب یک 
کند. این مسئله به دو صورت قابل تصور است:داللت بر وجوب میچیز باشد، این تقریر 

صورت اول اینکه مقرٌّ له، اعتقاد به وجوب آن عمل داشته باشد. در این صورت، این تقریر، در حقیقت 
کند.تقریر آن اعتقاد، یعنی وجوب آن عمل است و از این رو داللت بر وجوب می

وب یک چیز تردید دارد و به نحو پرسش، از وجوب آن سؤال کرده صورت دوم اینکه مقرٌّ له در مورد وج
کند و حضرت با تقریر خود، بـر یا به نحو تردید، اعتقاد دیگران نسبت به وجوب آن را برای معصوم نقل می

گذارند.وجوب آن عمل یا صحت آن اعتقاد صحه می
وم، این است که احراز گـردد مقـرٌّ شود که شرط استفاده وجوب از تقریر معصاز عبارات باال روشن می

تـوان از ِصـرف تقریـر، به، وجوب آن چیز بوده است و بنا بر این، اگر نتوان چنین چیزی را احراز کـرد، نمی
چنین چیزی را برداشت کرد. برای نمونه، اگر معصوم، فعلی که توسط دیگران انجام شده تقریر نمـوده و مـا 
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دانیم کـه بـه عنـوان داده یا خیر، و یـا اگرچـه مـینوان واجب انجام میدانیم که آن شخص، فعل را به عنمی

دانیم که آیا تقریر معصوم، (عالوه بر تقریر نفس عمل)، شـامل تقریـر وجـوب داده اما نمیواجب انجام می
توان از مجرد تقریر، حکم وجوب استفاده کرد.شود یا خیر، در این صورت نمینیز می

یر بر وجوب در ذیل، بیان گردیده است:مصادیقی از داللت تقر
وی از امام هادی در مورد «شجاع نیشابوری روایت کرده که: علی بنشیخ در تهذیب از محمد بن-١

مردی سؤال نمود که از طریق شغلش به مقدار صد کّر گندم دست پیدا کرد. یک دهم (ده کّر) آن را به عنوان 
اسطه تعمیرات، هزینه کرد و برایش شصت کّر باقی مانـد. [سـپس از زکات پرداخت کرد و سی ُکر آن را به و

امام سؤال نمود:] چه مقدار، حق واجب شما است؟ و آیا برای اصحاب نیز حق واجبی [نسبت به آن مـال] 
وجود دارد؟ پس امام در نامه نوشتند: یک پنجم از مقداری که از هزینه آن اضافه آمده بود را برای مـن قـرار 

).١٦/ ٤سی، (طو» ده
شـود این حدیث در گرفتن یک دهم از تمام محصوالت زمین، و اینکه هزینه، فقط بعد از آن خارج می

کننده بود، اّما امام آن را تقریـر نمـوده و انکـار نفرمودنـد؛ و صراحت دارد؛ اگرچه این مطلب در کالم سؤال
).١٢٤/ ١٢تقریر ایشان نیز اجماعًا حجت است (بحرانی، 

ه به توضیحات باال، باید گفت از آنجا که در این حدیث، مقرٌّ له در کالم خود تصریح به وجوب با توج
آن کرده، مقرٌّ به، وجوب آن عمل است.

مردی از امیر مؤمنان سؤال کرد: من در حال احرام بودم که مـاده شـتر مـن، تخـم «روایت شده که: -٢
ی است؟ حضرت فرمودند: در این مورد از پسـرم حسـن سـؤال اشترمرغی را زیر پا، له کرد. آیا بر من کفاره

شنید. پس مرد به سوی امام حسن روی آورد و این کن؛ و خود حضرت در جایی بود که سخن پسرش را می
هـایی کـه بر تو واجب است که شتر نر را به تعـداد تخم«مطلب را از ایشان سؤال نمود؛ حضرت فرمودند: 

امام علی به ». هانی و بچه شترهای حاصل از آن را برای خانه خدا قربانی کنیشکسته شده، بر شتر ماده بج
اش را دانـی کـه شـاید شـتر، بچـهکـه میپسرم، چگونه این مطلب را گفتی در حالی«امام حسن فرمودند: 

چـه بسـا تخـم، «امام حسن فرمودند: » افکنده باشد یا در او چیزی بوده که موجب افتادن بچه شده باشد؟
سـپس ایـن آیـه را » گـویی پسـرمراسـت می«؛ امیر مؤمنان لبخند زدند و به امام حسن فرمودند: »ه باشدتبا

یًة بعضها ِمن َبْعٍض َو الّلُه َسِمیٌع َعِلیٌم «تالوت نمودند:  ؛ ٣٥٥-٣٥٤/ ٥(طوسی، تهذیب االحکام، ١١»ُذرِّ
).٥٣/ ١٣حّر عاملی، 

(دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت،) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند، شنوا و داناست (و ها فرزندان وآن-١١
گاه است). (آل عمران/های آناز کوشش ).٣٤ها در مسیر رسالت خود، آ
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و تأیید آن است و از آنجا که مقرٌّ به، وجـوب پرداخـت تصدیق امام علی نشانه درستی کالم امام حسن 

کند. فقها به این تقریر در همـین مسـئله (وجـوب پرداخـت باشد، این تقریر داللت بر وجوب میکفاره می
؛ صـاحب جـواهر، ٤٣٧–٤٣٦اند (برای نمونه ر.ک: مفیـد، المقنعـه، کفاره به نحو مذکور)، استناد نموده

٢١٣/ ٢٠.(
مت:داللت بر حر

در مواردی ممکن است مخاطـب معصـوم (ع)، عملـی را حـرام بدانـد و معصـوم (ع) وی را بـر ایـن 
اعتقادش تقریر نماید؛ و یا معصوم (ع) جز از طریق قول صریح، حرمت عملی را یادآور شود.

وقاص نقل شده که گفت: بیمار شدم؛ کسی را پیش پیامبر فرستادم؛ گفتم: مرا رهـاابیاز سعد بن«-١
خواهم تقسیم کنم؛ قبول نکرد؛ گفتم نصف مالم را؟ نپذیرفت؛ گفتم: کن (اجازه بده) تا مالم را هر طور می

) سکوت حضرت، بیانگر حکم عدم جواز وصیت به ١٣٤مبارک، (ابن».یک سوم؟ پس ایشان سکوت نمود
به حکم وضـعی بطـالن تواند ناظربیش از یک سوم اموال، در مرض منجر به مرگ است. البته این مثال می

تصرفات مریض در بیش از ثلث نیز تلقی شود.
یعفور، در سفر بـا هـم همـراه أبیخنیس و ابنعبدالله نقل شده که گفت: معلی بناز حسین بن«-٢

یعفـور) از خـوردن آن أبیشدند؛ پس یکی از ایشان (معلی) از ذبیحه یهود و نصاری خـورد و دیگـری (ابن
هر دو نزد امام صادق گرد آمده و بـه ایشـان [از آنچـه اتفـاق افتـاده بـود] خبـر دادنـد؛ امتناع ورزید. سپس

؛ ٢٣٩/ ٦(کلینـی، » یک از شما از خوردن ابا نمود؟ گفتم: من، فرمودند: آفرین بر توحضرت پرسید: کدام
).٦٤/ ٩طوسی، تهذیب االحکام، 

ه و داللت ضمنی بر عدم تجویز عمل معلی یعفور، عمل وی را تأیید نمودابیتحسین امام نسبت به ابن
) این روایت را به عنوان یکی از ادله قـائالن بـه ٢٩دارد. همانگونه که شیخ مفید (حرمة ذبائح اهل الکتاب، 

).٢٠تحریم ذبائح اهل کتاب ذکر کرده و این نظر را به جمهور شیعه منتسب دانسته است (همان، 
یعفور را تحسین کردند و معلی را توبیخ نفرموده و در مـورد ابیها ابنالبته شاید بتوان گفت اینکه امام تن

عمل وی سکوت نمودند، نشان از این باشد که عمل معلی حرام نبوده است و از این رو، از این تقریر، تنهـا 
شود.استحباب اجتناب از ذبائح اهل کتاب استفاده می

ی بن جعفر گفـتم: مـا حـدیثی از حضـرت صـادق به امام موس«سلیمان بن خالد روایت کرده که: -٣
روایت کردیم، دوست دارم که آن را از (زبان) شما بشنوم. حضرت فرمودند: کدام حدیث؟ گفتم: حـدیث، 

ای را قطع کرده بود، فرمودند: پیـامبر در ایـن گونه به من رسیده که ایشان در مورد فردی که سر مرد مردهاین
وند نسبت به مسلمان مرده، همان چیزی را حرام کـرده کـه نسـبت بـه مسـلمان اند که: خدامورد بیان داشته
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زنده، حرام است؛ پس هر کس نسبت به میت، عملی را انجام دهـد کـه بـه وسـیله آن، نفـس زنـده از بـین 

/ ١٥(شهید ثانی، شرح، » رود، بر عهده او دیه خواهد بود. حضرت فرمودند: امام صادق راست گفت...می
٤٩١.(

در این حدیث، امام کاظم کالم منقول از پدرشان را تأییـد فرمودنـد کـه در آن اشـاره بـه حرمـت قطـع 
اعضای بدن شخص مرده شده و گویا این حکم تحریمی و ضمان شخص جـانی، مـورد تقریـر واقـع شـده 

است.
داللت بر استحباب:

روزی پیـامبر مـردی را «فتنـد: گکند که شنیدم حضرت میجابر بن یزید جعفی از امام باقر نقل می-١
دیدند که از بامداد تا شامگاه دنبال دیگری بود، سپس پیامبر نزد ایشان آمده و فرمودند: چـه چیـزی شـما را 
اینجا نشانده است؟ یکی از آن دو گفت: ای رسول خدا، من حقی بر گردن او دارم. دیگری گفت: ای پیامبر 

سر هستم و به خدا سوگند که چیزی ندارم. پیامبر در بـاب مهلـت خدا او بر گردن من حقی دارد، اما من مع
مرد با شنیدن این کالم حضـرت، گفـت: یـک سـوم ١٢دادن به معسر (در پرداخت دینش) حدیثی فرمودند؛

مال را به تو بخشیدم؛ یک سوم آن را تا سال دیگر برایت به تأخیر انداختم؛ و یک سوم را به مـن بـده؛ پیـامبر 
).٣٠٦–٣٠٥/ ١٨؛ بروجردی، ٤١١/ ١٣نوری، » (ار خوبیفرمودند: چه ک

حضرت، با تحسین مرد طلبکار، عمل وی را که فراتر از سفارش حضرت در به تأخیر انـداختن طلـب 
بود، تأیید نمودند. از طرفی باید توجه داشت که به اتفاق فقها، بخشیدن طلب یا قسمتی از آن، وجوب ندارد 

(که در حقیقت تقریر مجموع عمل آن شخص، اعم از به تـأخیر انـداختن ثلـث، و و از این رو تقریر پیامبر
بخشیدن ثلث دیگر و مطالبه ثلث آخر بود) داللت بر استحباب آن عمل دارد.

گوید: غالمی که به سن بلوغ نرسیده بود، نزد رسـول اللـه عطسـه سکونی به نقل از امام صادق می-٢
).٦٥٥/ ٢ی فرمودند خداوند به تو برکت دهد (کلینی، نمود و الحمدلله گفت؛ حضرت به و
در زمانی که حمد خداونـد را بـر » بارک الله فیک«غالم با عبارت ١٣این روایت، بر استحباب تسمیت

) این داللت، از باب داللت فعل معصوم است.٩٦/ ٩رانی، حکند، داللت دارد. (بزبان جاری می
گفتن پس از عطسه داللت دارد که این داللـت از بـاب تقریـر همچنین این روایت، بر استحباب حمد

باشد؛ زیرا پیامبر با گفتن بارک الله وی را تشویق کردند. البته داللت آن بر استحباب از آن رو اسـت کـه می
در این مورد، تحسین معصوم داللت بر ترجیح فعل دارد و عدم بلوغ شخص (یـا اجمـاع بـر عـدم وجـوب 

شدت گرمای ساطع از جهنم، حفـظ نمـوده و ای جز سایه پروردگار وجود ندارد، ازهر کس بخواهد که خداوند وی را در روزی که سایه-١٢
بر وی سایه افکند، به معسر (در پرداخت دینش) مهلت داده، یا به وی ودیعه دهد.

).١١١الله، [و امثاله]. (فتح» یرحمک الله«تسمیت العاطس: القول لمن عطس -١٣
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کند.ای است که آن عمل، واجب نیست و از این رو این تقریر، داللت بر استحباب میهتحمید) خود، قرین

ای ای از مـا روزه گرفتـه و عـدهانس (بن مالک) نقل کرده که: ما با پیامبر به سفر رفتیم؛ پـس عـده-٣
یوطی، ؛ سـ١٣٨/ ٢سعد، ؛ ابن٥٣٨/ ١یک را سرزنش ننمودند (ابوداود، دیگر، افطار نمودند؛ حضرت هیچ

١٩٠/ ١.(
اســت [نــه ١٤افطـار نمــودن روزه در ســفر، رخصـت«نویســد: عالمـه حلــی در ذیــل ایـن روایــت می

که برای او افطار جایز باشد، همچنین برایش جایز است که ماننـد شـخص مـریض بـا ]؛ و کسی١٥عزیمت
آن را حمل بـر توان از باب جمع بین ادله، مشقت روزه بگیرد؛ و به عالوه در صورت صحت این حدیث می
که بر افضلیت یکی از فعل یا ترک، اتفـاق روزه مستحبی نمود؛ زیرا تخییر با افضلیت منافات دارد، در حالی

).١٥٤/ ٦(عالمه حلی، تذکرة الفقها، » نظر وجود دارد؛ اگرچه در تعیین فرد افضل اختالف است...
داللت بر کراهت:

به ایشان گفتم: فدایتان شوم رأی شـما در «کند که: ل مییونس بن عبدالرحمن از امام رضا چنین نق-١
هایشـان بـه صـورت شـبانه چیسـت؟ مـردم هایشان و حیوانات وحشی در النهباره شکار پرندگان در آشیانه

/ ٤(طوسـی، االستبصـار، ». نسبت به چنین عملی کراهت دارند. حضرت فرمودند: این کار اشکالی نـدارد
چیزی که بـر نهـی از شـکار حیوانـات وحشـی در «نویسد: این روایت می) مرحوم خوانساری در ذیل٦٥
هایشان داللت کند جز آنچه مستفاد از تقریر امام است نیافتیم؛ امام کراهت شناخته شـده بـین مـردم را النه

».بودنفی ننمودند و نفی بأس تنها در برابر حرمت بوده؛ چرا که در غیر این صورت نفی کراهت نیز الزم می
) بنا بر این، حکم کراهت مورد تقریر امام واقع شده است.١١٣/ ٥(حسینی خوانساری، 

عبدالله راجع به ذبایح اهل بر اساس روایتی که در ذیل مصادیق حکم تکلیفی حرمت از حسین بن-٢
کتاب ذکر گردید، شهید ثانی برای استنباط حکم کراهت به آن حدیث استناد نموده با این بیان که:

[نوع برخورد امام با معلی] ظهور در کراهت عمل وی دارد؛ چرا که در غیر این صورت حضرت، برای «
فرمود و وی را از تکرار آن عمـل، نهـی شخصی که ذبیحه اهل کتاب را خورده بود، حکم حرمت را بیان می

» تری هستند...واضحتر و دارای داللتنمود؛ عالوه بر این، اخبار داّل بر حلیت، از لحاظ سند، صحیحمی
).٤٦٥/ ١١(شهید ثانی، شرح 

گویـد در باب حکم پوشاندن قبر با لباس، جعفر بن کالب در روایتـی بـه نقـل از امـام صـادق می-۳
شود. [این در حالی شود، اما قبر مرد پوشانده نمیقبر زن با لباس پوشانده می«شنیدم که حضرت فرمودند: 

).٤٠٦/ ٢رخصت به معنای جواز ترک است (بجنوردی، حسن، منتهی االصول، -١٤
عزیمت، یعنی وجوب و لزوم ترک و عدم جواز فعل (همان).-١٥
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» لباسی کشیده شد و پیامبر این صحنه را دیدند، لیکن آن را انکار و منع نکردندبود که] بر قبر سعد بن معاذ 

).۴۱۰-۴۰۹/ ۳(بروجردی، 
نهی پیامبر به واسطه جمله خبریه در مقام انشاء، همراه با عدم ردع، ظهور در کراهت عمل انجام گرفته 

تـوان از ایـن )؛ هر چنـد می۱۸۲/ ۴دارد و گویا حضرت، عمل مکروهی را تقریر نمودند (ر.ک: سبزواری، 
تقریر، حکم اباحه و حتی استحباب را نیز برداشت نمود.

داللت بر اباحه:
علت جواز قول یا فعل مقرٌّ به، آن است که معصـوم، از اینکـه «گفتنی است که طبق نظر اکثر اصولیان، 

؛ »مایـد، مصـون اسـتخود، مرتکب فعل منکری شود و نیز اینکه فردی را بر انجام فعـل منکـری تقریـر ن
در نتیجه، تقریر ایشان ) «٨١/ ١؛ همو، تیسیر الوصول، ٦٣/ ١جمع المحصول، فوزان، ؛ ٢٣٥/ ٣(جصاص، 

/ ٣زرکشـی، ؛٢٣٥/ ٣جصـاص، ؛٧٠/ ٣؛ مظفـر، ٢٣٣/ ١(صدر، » دال بر جواز (اباحه) فعل یا قول بوده
؛ امـام ٧٠/ ١تیمیـه، کنـد (ابنداللت میداند، )، و نیز بر رفع حرج، نسبت به چیزی که آن را جایز می٢٧٠

.)١٨٧/ ١الحرمین، 
شب سردی در غزوه ذات سالسل محتلم شدم و ترسیدم اگر «عاص نقل شده که گفت: از عمرو بن-١

غسل کنم از سرما هالک شوم؛ پس تیمم نمودم و [به عنـوان امـام جماعـت] نمـاز صـبح را بـا همراهـانم 
کـه جنـب بـودی بـا پیامبر نقل کردند؛ حضـرت فرمودنـد: آیـا در حـالیخواندم. همراهانم قضیه را برای

که مرا از غسل کردن منع کرده بود، خبر دادم و گفتم مـن شـنیدم همراهانت نماز خواندی؟ من هم از کسی
امبر خندیدنـد و پـس پیـ١؛»َو َال َتْقُتُلوْا َأنُفَسکْم ِإنَّ الّلَه کاَن ِبکـْم َرِحیًمـا«فرماید: جّل میوکه خداوند عّز 
).١٨٧/ ١(دارقطنی، » چیزی نگفتند

کند.سکوت توأم با خنده پیامبر، داللت بر رضایت و صحت عمل انجام یافته می
).٣٧٣/ ١داند (عالمه حلی در کتاب منتهی المطلب این روایت را دال بر جواز می

حنظلـه نقـل ز علـی بـنحجـاج االرحمن بنبرقی در کتاب المحاسن از پدرش از صفوان از عبد-٢
سؤال کردم؛ حضرت فرمودند: در این مورد افراد ٢ای به نام ربیثااز امام صادق در باره ماهی«کرده که گفت: 

گویـد برگشـتم و افراد دیگری نیز از من سؤال پرسیدند که در مورد صفت آن اختالف نظر داشـتند. راوی می
سؤال را پرسیدم و حضرت دوبـاره همـان جـواب را سپس ماهی را در ظرفی نزد ایشان آوردم و دوباره همان

تکرار فرمودند. من به حضرت گفتم: ماهی را که برایتان آوردم! حضرت هم خندیدند و فرمودنـد: اشـکالی 

).٢٩و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. (نساء/-١
است که در مناطق گرمسیری، آن را ماهی اشته خوانند (دهخدا).های ظریف کوچک دارای پولکماهی ربیثا نوعی -٢
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–٣٧٦/ ١٦) (برای مصادیق بیشـتر ر.ک: همـان، ١٤٢-١٤١/ ٢٤؛ ُحّر عاملی، ٢١١/ ٦٢(مجلسی، » ندارد
٣٧٧.(

دلیل جواز اکل این نوع ماهی است.١ایشان،خنده امام و نفی بأس توسط 
شدیم. نوعی عطـر از عایشه نقل شده که گفت: ما همراه پیامبر [از مدینه] به سمت مکه خارج می«-٣

کـرد، بـر روی صـورتش جـاری هایمان زدیم؛ هر گاه یکی از ما عـرق میخوشبو را قبل از احرام به پیشانی
).٤١١/ ١(ابوداود، » نمودی نمیدید و نهشد. پس پیامبر آن را میمی

مانـده کند بر اینکه بوی خوِش باقیبر اساس مفاد این روایت، سکوت و نهی ننمودن پیامبر، داللت می
).١٩٤/ ٥آبادی، کند (عظیمبر لباس، قبل از احرام، مشکلی برای پوشیدن آن لباس بعد از احرام ایجاد نمی

کند؛ زیرا وی بـر باطـل سـکوت اقل، داللت بر جواز فعل میتوان گفت سکوت پیامبر حددر اینجا می
٢کند.نمی

داللت بر صحت:
در گندم و جو و روغن، در کیـل ٣ما به طریقه مردم شام«اوفی نقل شده که گفت: از عبدالله بن ابی-١

نـزد او بـود که مال سـلم در دادیم. به وی گفته شد: آیا با کسیمعلوم تا زمان معین، معامله سلف انجام می
).٤٤/ ٣(بخاری، » پرسیدیمکردید؟ گفت: از آنان در این باره نمیچنین می

، اسـتفاده »پرسـیدیماز آنـان در ایـن بـاره نمـی«حجر از جمهور علما نقل کرده که: مراد از عبارت ابن
وقـت است و تقریر رسول الله داللت بر جواز و صحت بیع سلم در چیزی که در٤حکم، از عدم استفصال

؛ شوکانی، نیـل ٢٥٢/ ٩آبادی، ؛ عظیم٣٥٧-٣٥٦/ ٤حجر عسقالنی، کند (ابنمعامله موجود نیست، می
).٣٤٥/ ٥االوطار، 

سلیمان بن خالد از امام صادق نقل کرده که: امام علی در باره سه نفر که بـا زنـی در ُطهـر واحـد «-٢
م)، چنین عمل فرمود: بین آن سه نفر، قرعـه مجامعت نمودند (مربوط به دوران جاهلیت قبل از ظهور اسال

انـد: بـوده، اشـاره بـه تقریـر معصـوم (ع) نموده» ال بـأس«همانگونه که فقها نیز در مواردی بعد از استناد به احادیثی که در بردارنده تعبیـر -١
].۸۰-۷۹/ ۱۶؛ سبزواری، ۱۶۵-۱۶۴/ ۲؛ میالنی، ۳۸۲/ ۱[اصفهانی (مجلسی اول)، 

رسد این موارد تمامًا از نوع اباحه به معنای اعم باشند؛ اما اینکه حکم آن عمل، کدام یک از چهار حکم تکلیفی دیگر باشد، البته به نظر می-٢
جه جمع بین این دو اند، وای که از چنین عملی منع کردهباید به سایر ادله مراجعه شود؛ کما اینکه خود عالمه در مورد مثال اول، با توجه به ادله

/ ١دسته ادله را حکم به کراهت امام شدن شخص متیمم برای شخص متوضی دانسته است. (عالمه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 
گیرد (که رسد اثبات اباحه به معنای اخص با تقریر، ممکن نباشد؛ زیرا اثبات این معنای اباحه یا با تصریح صورت می). اساسًا به نظر می٣٧٣

آید.های سنت قولی است) و یا با نفی چهار حکم تکلیفی دیگر که این نیز از سنت تقریری به تنهایی بر نمیاز ویژگی
حجـر نبیط اهل شام، قومی از اعراب بودند که داخل عجم و روم شدند و انسابشان مختلط گردیده و زبانشان از فصاحت خارج شـد. (ابن-٣

).٣٥٦/ ٤عسقالنی، 
های مختلف یک مسئله هنگام بیان حکم.عدم ذکر صورت-٤
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انداخت و فرزند را به کسی داد که قرعه به نام او افتاده بود؛ و دو سوم دیه را برای دو نفر دیگـر، بـر عهـده او 

هایشان پدیدار گشت و فرمودند: در این بـاره چیـزی جـز ای که دندانقرار داد. پس پیامبر خندیدند به گونه
).٣٧٣/ ٤حنبل، ؛ ابن١٧١/ ٢١(ُحّر عاملی، » دانمنمود، نمیآنچه علی قضاوت

گرچه فعل امام علی به جهت عصمت و امامت، به تنهایی برخـوردار از حجیـت اسـت، ولـی در ایـن 
توان به تقریر پیامبر نیز، استناد نمود.مسئله می

گیرينتیجه
تی، تقریر نبـوده و هـر تقریـری رابطه تقریر با سکوت، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی هر سکو

شود.الزامًا با سکوت محقق نمی
های دیگر تقریر، غیر از سکوت نیز بر اثبات احکام شرعی داللت دارند.گونه

که مقٌر به، قرار گیرند، از تقریر، قابـل اسـتفاده تمامی احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی در صورتی
باشند.می

منابع
یم ناصر مکارم شیرازی.، ترجمه قرآن کر

یر و التحبیرهمام، محمد بن عبدالواحد،ابن ق.١٤١٧بیروت، دار الفکر، ابن امیرحاج، محمد بن محمد، التقر
جا، دار إحیاء الکتب العربیة، عیسی البابی الحلبـی و ، بیشرح نهج البالغهالحدید، عبدالحمید بن هبةالله، ابیابن

م.١٩٦٢شرکاه، چاپ اول، 
تا.دار الکتاب العربی، بیجا،، بیالمسودة فی اصول الفقهتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن
، اسماعیل البخـاریعبدالله محمد بنفتح الباری بشرح صحیح االمام ابیحجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن

تا.لبنان، دار المعرفة للطباعة و النشر، چاپ دوم، بی-بیروت
تا.جا، زکریا علی یوسف، بی، بیاالحکام فی اصول االحکامد، حزم، علی بن احمابن
تا.نا، بیجا، بی، بیالشرح علی شرح جالل الدین المحلی للورقاتحمید، احمد، ابن
تا.لبنان، دار صادر، بی-، بیروتالمسندحنبل، احمد بن محمد، ابن
تا.، بیروت، دار صادر، بیالطبقات الکبریسعد، محمد بن سعد، ابن
لبنـان، دار الکتـب –، بیـروت مسند عبدالله بن المبارک و یلیه کتاب آلبـر و الصـلةمبارک، عبدالله بن مبارک،ابن

ق.١٤١١العلمیة، چاپ اول، 
.ق١٤١٠، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، داودسنن ابیابوداود، سلیمان بن اشعث، 
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الوصول الی علم االصول و علیه حاشیة سلم الوصـول نهایة السول شرح منهاج اسنوی، عبدالرحیم بن حسن،

ق.١٤٢٠لبنان، دار الکتب العلمیة، چاپ اول،-بیروتمحمد بخیت مطیعی،،لشرح نهایة السول
ق.١٤٠٤، قم، دار احیاء العلوم االسالمیة، الفصول الغرویة فی اصول الفقهیةاصفهانی، محمدحسین،

ق.١٤١٨لبنان، دار الکتب العلمیة، –بیروت،البرهان فی أصول الفقهامام الحرمین، عبدالملک بن عبدالله،
، موسی بن جعفر تبریزی، قـم، انتشـارات کتبـی اوثق الوسائل فی شرح الرسائلمحمد امین، انصاری، مرتضی، بن

.١٣٦٩نجفی، 
ق.١٤٠٢جا، المکتب اإلسالمی، چاپ دوم، ، بیاالحکام فی اصول االحکامآمدی، علی بن محمد، 

تا.نا، بیجا، بی، بیمنتهی االصولبجنوردی، حسن، 
جـا، مؤسسـة النشـر اإلسـالمی التابعـة ، بیالحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد، 

تا.لجماعة المدرسین بقم المشرفة، بی
ق.١٤٠١، بیروت، دار الفکر، صحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعیل، 

یعةدی، حسین، بروجر ق.١٣٩٩نا، ، قم، بیجامع االحادیث الشیعه فی احکام الشر
.ق١٤٠٣، بیروت، دار الفکر، الجامع الصحیح و هو سنن الترمذیترمذی، محمد بن عیسی، 

ق.١٤٠٥نا، جا، بی، بیاصول الجصاص المسمی: الفصول فی االصولجصاص، احمد بن علی،
یعةالشیعةوسائل حّر عاملی، محمد بن حسن،  لبنـان، دار احیـاء التـراث -، بیـروتالـی تحصـیل مسـائل الشـر

ق.١٤٠٣العربی،
م.١٩٧٩، چاپ دوم، مؤسسة آل البیت للطباعة و النشر، االصول العامه للفقه المقارنحکیم، محّمدتقی، 

ق.١٣٨٩جا، المکتبه التجاریه الکبری، چاپ ششم، ، بیاصول الفقهخضری، محمد، 
.تا، قم، مکتبة الداوری، چاپ اول، بیمصباح الفقاهة فی المعامالتقاسم،خویی، ابوال

.ق١٤١٧لبنان، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، -، بیروتسنن الدارقطنیدارقطنی، علی بن عمر، 
.١٣٧٧تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ،لغت نامهدهخدا، علی اکبر، 
یرات الرسول صلی اراشد، ایاد محمد،  ، عمـان، دار : دراسـة مقارنـةلله علیه و سلم و داللتها علی االحکـامتقر

.ق١٤٢٨الفاروق، چاپ اول، 
ق.١٤٢١بیروت، دار الکتب العلمیة، -، لبنانالبحر المحیط فی اصول الفقهزرکشی، محمد بن بهادر، 

ق.١٤١٣، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، مهذب األحکامسبزواری، عبداالعلی، 
االبهاج فی شـرح المنهـاج علـی منهـاج: الوصـول الـی علـم االصـول القاضـی ، علی بن عبدالکافیسبکی، 

ق.١٤١٦، بیروت، دار الکتب العلمیة، اللبیضاوی
لبنان، دار المعرفـة للطباعـة و النشـر، -، بیروت الدر المنثور فی التفسیر بالماثوربکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی

تا.بی
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یول الشات فی اصقوافالمی،وسم بن مراهیی، اباطبش تا.بیروت، دار المعرفة، بی،هعر

تا.لبنان، المکتبة العلمیة، بی-، بیروتالرسالهشافعی، محمد بن ادریس، 
ق.١٤١٤، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، اصول السرخسی،احمداالئمه سرخسی، محمد بنشمس

م.٢٠٠١، مدینه منوره، مکتبة العلوم و الحکم، چاپ پنجم، رة فی اصول الفقهمذکشنقیطی، محمد امین، 
دار الکتـاب العربـی، چـاپ جـا،، بیارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم االصولشوکانی، محمد بن علی،

ق.١٤١٩اول،
بنـان، دار الجیـل، ل–، بیـروتنیل االوطار: شرح منتقی االخبار من احادیث سید االخیـار______________، 

م.١٩٧٣
، قم، مؤسسة المعارف اإلسـالمیة، چـاپ مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالمالدین بن علی،شهید ثانی، زین

ق.١٤١٣اول، 
، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چـاپ جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمصاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 

.تادوم، بی
١٤٠٦لبنان، دار الکتاب اللبنانی/ مکتبة المدرسة، چاپ دوم، –، بیروت دروس فی علم االصول،اقرصدر، محّمد ب

ق.
تا.جا، مؤسسه آل البیت، بی، بیمفاتیح االصولطباطبائی، محمد بن علی،
.١٣٦٣، تهران، دار الکتب االسالمیة، االستبصار فیما اختلف من االخبارطوسی، محمد بن حسن،

.١٣٦٤، تهران، دار الکتب االسالمیة، تهذیب االحکام______، _________
، جـّده، دار المجتمـع افعال الرسول صلی الله علیه و سلم و داللتها علـی االحکـام،عبدالقادر، محمد عروسی

ق.١٤١١للنشر و التوزیع، چاپ دوم، 
ع فـی اصـول الفقـه حاشیة العطار علی شرح الجـالل المحلـی علـی جمـع الجوامـعطار، حسن بن محمد،

تا.بیدار الکتب العلمیة،جا،بی، الشافعی
لبنـان، دار الکتـب العلمیـه، چـاپ -، بیروتداودعون المعبود: شرح سنن ابیآبادی، محمداشرف بن امیر،عظیم
ق.١٤١٥دوم، 

ن فخـرالمحققین، قـم، سد بن حمح، مایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدعالمه حلی، حسن بن یوسف، 
ق.١٣٨٧نا، بی

.تاضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، بیمنشورات المکتبة المرتجا،، بیتذکرة الفقها__________________، 
ق.١٤١٢، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب__________________، 
، مؤسسة إسماعیلیان للطباعـة و النشـر و التوزیـع، نهایة االحکام فی معرفة االحکام__________________، 

ق.١٤١٠
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م.١٩٩١لبنان، مکتبة لبنان، چاپ سوم، -، بیروتلقانونیالمعجم افاروقی، حارث سلیمان، 

.ق١٤١٥نا، چاپ اول،جا، بی، بیمعجم الفاظ الفقه الجعفری،الله، احمدفتح
تا.نا، چاپ سوم، بیجا، بی، بیتفسیر کبیر مفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر،

تا.نا، بیجا، بی، بیل و معاقد الفصولتیسیر الوصول إلی قواعد األصو ،فوزان، عبدالله بن صالح
تا.نا، بیجا، بی، بیجمع المحصول فی شرح رسالة ابن سعدی فی األصول______________، 

تا.نا، بیجا، بیبی،خالصة االصول، ______________
.١٣٦٣، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ پنجم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

لبنـان، مؤسسـة -، بیـروتبحار االنوار: الجامعة الدرر اخبار االئمـه االطهـاردباقر بن محمدتقی، مجلسی، محم
ق.١٤٠٣الوفاء، چاپ دوم، 

، دوم، قـم، مؤسسـه فرهنگـی روضة المتقین فی شرح من ال یحضـره الفقیـهمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، 
ق.١٤٠٦اسالمی کوشانبور، 

یةدر محاسن حسن الفضل، عبدالله،  یر ق.١٤٢٩، ریاض، مکتبة الرشد، اسات اصولیة فی السنة التقر
.١٣٨٧، دهم، قم، دار الفکر، شرح اصول فقهمحمدی، علی، 

یر فی اصول الفقه الحنبلیمرداوی، علی بن سلیمان،  ریـاض، مکتبـة -، اول، عربستان سـعودیتحبیر شرح التحر
ق.١٤٢١الرشد، 

.تار الفکر، بی، بیروت، داصحیح مسلممسلم بن حجاج، 
.١٣٧١، پنجم، قم، نشر الهادی، اصطالحات االصول و معظم ابحاثها، مشکینی اردبیلی، علی

تا.، قم، مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة، بیاصول فقهمظفر، محمدرضا، 
اعة المدرسین بقـم المشـرفة، چـاپ دوم، ، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجمالمقنعهمفید، محمد بن محمد، 

ق.١٤١٠
یم ذبائح اهل الکتاب_____________، لبنان، دار المفید للطباعة و النشر و التوزیع، چـاپ دوم، –، بیروت تحر

ق.١٤١٤
ق.١٤٠٥تهران، مکتبه الصدوق، ،جامع المدارک فی شرح المختصر النافعموسوي خوانساري، احمد، 

تا.نا، بیجا، بی، بیقوانین االصولقاسم بن محمد حسن، میرزای قمی، ابوال
، مشهد، مؤسسـه چـاپ و نشـر دانشـگاه کتاب الزکاة-محاضرات فی فقه اإلمامیة میالنی، محمدهادی حسینی، 

ق.١٣٩٥فردوسی، چاپ اول، 
ث، چـاپ دوم، ، بیروت، آل البیت الحیاء التـرامستدرک الوسایل و مستنبط المسائل،نوری، حسین بن محمدتقی

ق.١٤٠٨
یحی اصطالحات اصولوالیی، عیسی،  .١٣٧٤، تهران، نشر نی، چاپ اول، فرهنگ تشر


