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 چکیده:
نامیم. فهم متون  در راه فهم روایات، نیاز به روش صحیح علمی وجود دارد که آن را فقه الحدیث می

یکی داشت. خواهد و انحراف را در پی برداشت غلط ، امکان مبانی مورد نیاز، بدون توجه به احادیث
مهم و اساسی دارد، توجه به از اموری که در جامعیت و پربار شدن و به روز بودن فقه الحدیث نقش 

های احادیث است. محقق حدیث که در پی فهم صحیح از روایات است، نباید تنهاا باه    انواع داللت
اند از:  های معتبر را نیز مدنظر قرار دهد که عبارت داللت مطابقی احادیث اکتفا کند بلکه سایر داللت

ره. در این صورت اسات کاه تماام مطالا      منطوق، مفهوم، داللت اقتضا، داللت تنبیه و داللت اشا
هاای   خاود باه داللات    مستخرج از سخنان معصومان را مورد توجه قرار داده است. معصاومین 

ها و دلیل لزوم عنایت و درنظرگرفتن  اند. این مقاله به بررسی اقسام داللت مختلف کالم توجه داشته
 پردازد. ها در تفسیر روایات می آن

 روایت، حدیث، فقه الحدیث. داللت، ها: کلیدواژه
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مقدمهوطرحمسئله.1 
 و صحیح معنای فهم صدد در حدیث لغات شرح بر عالوه که است علمی الحدیث فقه

 (2ص ش،7711 چی، شانه مدیر.)باشد می حدیث از جدید مطالبی استنباط و عمیق
 فراگیری منبع دومین حدیث زیرا است، اسالمی علوم ارزشمندترین از الحدیث فقه

 فقهه . شناخت را اسالم توان نمی روایات از آگاهی بدون و شود می محسوب اسالم دین
: انهد  فرمهوده  صهاد   جعفهر  امام. سازد می آشنا حدیثی متون معنای با را ما الحدیث

 از باشهد،  نمهوده  تحصهی   را آن علهوم  و باشد کرده بسیار حدیث روایت که شخصی»
 (77ص ،7 ج  ،7171 مجلسی،)«.است بهتر باشد، نداشته روایت و فقه که عابدی هزار

 فقهه  بهه  ورود حهدیث در هنگهام   محقهق  کهه  اسهت  آن تحقیق این در اصلی سؤال
 ذهنهی  و فکهری  زمینه   های حدیث باید توجهه کنهد تها    نوع از داللت چه به الحدیث،
صهورت   به متون حدیثی از بتواند تا کند  کمک او به آورد و فراهم وی برای را مناسب
نماید؟ اهمیت این بحث از آن جهت است که بدون توجهه بهه    استفاده درست کام  و

پی برد و بخشی از مهراد   توان به عمق کالم معصومین های حدیث نمی تمام داللت
ماند، زیرا آن بزرگواران تمام مطالب خود را به صورت داللهت   آنان بر محقق مخفی می
ها نیز در راستای افادۀ مقصود خود بهره  ه از سایر داللتاند، بلک مطابقی کالم بیان نکرده

حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیرٌ مِهن  ََل ه ت تَر وِیههِ وَ لَها     »: ندفرمود در این باره امام صاد اند.  برده
لَتَن صَهرِفُ  یکونُ الرَّجُ ُ مِن کمْ فَقِیهاً حَتَّى یعْرِفَ مَعَارِیضَ کلَامِنَا وَ إِنَّ ال کلِمَةَ مِهن  کلَامِنَها   

 / صهدو ، 781، ص2 ج ، 7147)مجلسی، 7.«عَلَى سَبْعِینَ وَجْهاً لَنَا مِن  جَمِیعِهَا ال مَخ رَج
 (2، ص 7147

  «مُسْتَصْعَب. صَعْبٌ حَدِیثَنَا إِنَّ»دند:  رسیده است که فرمو همچنین از امام صاد 
 ( 1 ، ص7144)صدو ، 

های مختل  آن است  توجه به داللتیکی از عوام  مشک  بودن حدیث همانا عدم 
 وگرنه در اکثر موارد، توجه به داللت مطابق کالم آن بزرگواران چندان سخت نیست.

داللتوانواعآن.2
داللت عبارت است از آنکه یک چیز دارای ویژگی خاصی باشد، به طوری که ذههن از  

 (14صتا،  ، بیمظفرعلم به وجود آن، پی به وجود شیء دیگر ببرد.)
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این انتقال ذهنی ناشی از ارتباطی است که در ذهن بین آن دو شهیء وجهود دارد و    
این ارتباط نیز از تالزمی که در جهان خارج از ذهن بین آن دو موجهود اسهت، نشه ت    

گیرد. این مالزمه ممکن است ذاتی یا طبعهی یها ا هر یهک و هع و اهرارداد باشهد          می
 شود: رو داللت به سه نوع تقسیم می ازاین
. داللت عقلی نظیر داللت معلول بر وجود علت خود مانند داللت دود بهر وجهود   7
 آتش. 
. داللت طبعی یعنی داللت ا ر طبیعی یک شیء بر وجود آن نظیر داللت سرفه بهر  2

 سرماخوردگی.
شده بر یک شهیء خهاص. منشه      . داللت و عی  یعنی داللت عالئم خاص تعیین7

ت دیگر ارار دادن یک شیء به عنوان عالمت بر شیء دیگهر  این داللت و ع و به عبار
است. یکی از مصادیق این نوع، داللت الفاظ بر معانی است. مثالً چون در زبان عربهی،  

برای مایع نوشیدنی خاص و ع شده است، فرد بها شهنیدن ایهن وابه بهه آن     « ماء»لفظ 
 شود.  مایع منتق  می

 شود:  داللت الفاظ خود به سه اسم تقسیم می
ال . داللت مطابقی که عبارت است از داللت لفظ بر تمام معنای آن ماننهد داللهت   

 بر معنای مدرسه. « مدرسه»وابۀ 
ب. داللت تضمنی که عبارت است از داللهت لفهظ بهر جزئهی از معنهای آن ماننهد       

ای مدرسهه، متضهمن معنهای    بر کالس درس به جهت آنکهه معنه  « مدرسه»داللت لفظ 
 باشد. کالس می

ج. داللت التزامی که عبارت است از داللت یک لفظ بر معنایی که خارج از معنهای  
له، با تصور آن معنها یهک نهوع تهالزم      آن است، ولی تصور معنای مو وع« له  مو وع»

ز بهه  ذهنی دارد، به طوری که با تصور معنای وابه، خود به خود این معنای التزامهی نیه  
بهر  « امهام خمینهی  »بر دیوار و پایه یا داللت لفظ « سق »آید  مانند داللت لفظ  ذهن می

 (11ه73تا، ص ، بیمظفررهبری انقالب اسالمی ایران.)برای مطالع  بیشتر ر.ک: 

.داللتمنطوقومفهوم1ـ2
 رساند و لفظ سخن، االهب آن  مقصود از منطو ، حکمی و معنایی که لفظ ذاتاً آن را می
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کنهد. بهه    است به طوری که به محض شنیدن لفظ، آن معنا به ذهن شنونده خطهور مهی   
عبارت دیگر، منطو  همان معنای مطابقی کالم است  خواه این معنا حقیقهی باشهد یها    

 مجازی.
مراد از مفهوم حکمی است که لفظ بر آن داللت دارد ولی نه در محدودۀ نطق و بهه  

(، لکن به اعتبار آنکه نسبت به مفاد جمله 71، ص7 ، ج 7141محض شنیدن)مجلسی، 
شهود  بنهابراین مفههوم همهواره      است، از جمله فهمیده مهی « الزم بین بالمعنی األخص»

 مدلول التزامی کالم است. 
شود: موافق و مخال . مقصهود از مفههوم موافهق     مفهوم خود به دو دسته تقسیم می

فاَل تَقُلْ لَهُما »وافق باشد مانند داللت آی  مفهومی است که از نظر نفی و ا بات با منطو  م

هها را   ( بر اینکه نباید به پدر و مادر ناسزا گفهت و نبایهد آن  27اسراء: «)أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما
جها( اسهتفاده کنهیم،     همهان «)وَ قُلْ لَهُما قَواْلً کریما»کتک زد. ولی اگر همین مطلب را از 
گفتار لطی  و سهنجیده و بزرگوارانهه   »گوید:    میمفهوم مخال  خواهد بود زیرا منطو

 « ها را کتک نزن. ها ناسزا نگو و آن به آن»ولی مفهوم آن چنین است: .« بگوپدر و مادر به 
های فراوانی دارند کهه کهدام نهوع از جمهالت      هرچند عالمان اصول در اینجا بحث

صهغروی بهرای   دارای مفهوم است و کدام یک دارای مفهوم نیسهت ولهی ایهن بحهث     
همه در اص  حجیت مفهوم در صورت وجود  تشخیص موارد وجود مفهوم است، بااین

آن)بحث کبروی( همگی توافق دارند، زیرا در عرف محاوره، مفهوم موافهق و مخهال ،   
 شود. مدلول ظاهری سخن و مراد گوینده شمرده می

از ااسهام منطهو    عالوه بر انواع مذکور، سه نوع دیگر از داللت وجود دارد کهه نهه   
 اند از: ااتضا، تنبیه و اشاره. شود و نه از مفهوم. و عبارت شمرده می

.داللتاقتضا2ـ2
داللت ااتضا عبارت از آن است که جمله داللت بر معنایی کنهد کهه گوینهده بهرای آن     
لفظی ذکر نکرده، ولی اطعاً مورد نظر گوینده بوده است زیرا صهد  و صهحت سهخن،    

یا عرفاً یا عادتاً متوا  بر تقدیر آن لفظ و درنظرگرفتن معنهای آن اسهت.    شرعاً یا عقالً
( 772، ص7 ، ج7737، مظفرنامنهد.)  داللت کالم بر چنین معنایی را داللت ااتضها مهی  

 احادیث ذی  دربردارندۀ داللت ااتضا است:
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/ 287، ص 7147صهدو ،  )2.«لَا  َرَرَ وَ لَا  ِرَارَ فِی ال إِسْهلَام : »ال . پیامبر اکرم 
/ ابهن حجهر،   778، ص2، ج7174/ ابوداود، 118و  742، ص78، ج 7171بروجردی، 

 (282، ص2تا، ج بی
صد  این حدیث متوا  بر آن است که احکهام و آ هار شهرعی در تقهدیر بهوده و      

احکام و آ ار شرعی »آن است که:  مورد نفی ارار گرفته باشد، یعنی مراد رسول اکرم
زیرا  رر و  رار در بین مسلمین نیز وجهود دارد.  « الم نیست. رری و  راری در اس
/ 211، ص2 ج  ،7147مجلسی، «)مُؤ مِن یلَا  َرَرَ وَ لَا  ِرَارَ عَل»این حدیث به صورت 

( نیز نق  شده و مهراد از آن نیهز نفهی احکهام و آ هار      754، ص7 ج ش،7784حکیمی، 
 شرعی  رری و  راری بر مؤمن است.

 (577 ، ص7172)حلی، 7.«لَا طَلَا َ وَ لَا عَتَا َ فِی إِغ لَا ٍ: »ب. پیامبر اکرم
نفی صحت طال  و آزاد کردن بهرده در حهال اجبهار و تحهت      مراد رسول خدا

 ها در جامعه ه است. فشار دیگران ه و نه نفی وجود آن
.داللتایمایاتنبیه3ـ2

صد  و صحت کهالم   این داللت چون داللت ااتضا مشروط به اصد عرفی است، ولی
کنهیم کهه    ای است کهه یقهین مهی    متوا  بر این داللت نیست، بلکه سیا  کالم به گونه

گویندۀ آن الزم را نیز اراده کرده است. فر  داللت ایما با ااتضا در همین نکتهه اسهت،   
شوده و  چراکه در داللت ایما، صحت کالم متفرع بر معنایی که با داللت ایما فهمیده می

باشد ولی در ااتضا، صد  و صحت سخن، متوا  بهر تقهدیر ایهن     آن معناه نمیتقدیر 
، مظفرشهود.)  داللت و مواوف بر معنایی است که با داللت ااتضا از کالم برداشهت مهی  

 ( 777، ص7 ، ج7737
رسد آن ایهد علهت    که به نظر می داردایدی  ی است کهکالمهای آن،  یکی از نمونه

مَنِ ابْتُلِی بِال قَضَهاءِ فَلَها   : »نبوی مانند حدیث  شد کر می ذبایست  حکم است و گرنه نمی
( 55، ص7 ، ج7147/ سهیوطی،  77، ص7 ج  ،7177)صهدو ،  «یق ضِینَّ وَ هُوَ غَض بَان

شود که علهت   یعنی اا ی نباید در حال عصبانیت حکم دهد. از این عبارت فهمیده می
ای است کهه   در این حدیث، سیا  کالم به گونه عصبانیت است. حکم نکردن، خشم و
یابیم که آن معنا مورد نظر گوینده بوده است یا بعید است کهه آن را   با توجه به آن درمی
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 مدنظر نداشته باشد. 
از دوستان  یکیشان عرض کرد: یکه به ا یدر جواب شخص همچنین امام کاظم
م و پهول آن را بهه   یاو را بفروشه خوان  زکان آوازهیت کرده که کنیشما فوت کرده و وص

ن مهال نهدارم و   یه بهه ا  یازیه رش آن پول فرمودند: من نیم،  من رد پذیم کنیشما تقد
، 5 ، ج 7141 )کلینهی، 1«تَعْلِیمَهُنَّ کف رٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِن هُنَّ نِفَا ٌ وَ  َمَنَهُنَّ سُهحْتٌ »افزودند: 

ن یه ( ا744، ص2 ، ج 7172 / محقق حلی،81، ص72ج  ،7143حر عاملی،  /724ص
خهوانی زنهان در مجهاله لههو و      ث داللت دارد بر اینکه اص  این کار یعنهی آوازه یحد

زان یه ن اخبار آن است که فروش کنیلعب، حرام و گناه است. ااب  ذکر است که ظاهر ا
شدند حرام است، مانند  یم داده میمجاله لهو و لعب آماده  و تعل یکه برا یخوان آوازه
، خوییشهدند)  یز وارد میبود و در مجاله مردان ن یکه حرفه آنان رااص یا رااصهزنان 

بهه و هوح اسهتفاده     ت امام هشهتم ین مطلب از روایچنانکه ا (713ص ،7 ج تا، یب
ه یه زکهان مغن ید کنیه شهان در مهورد خر  یکه از ا یشود. آن حضرت در جواب شخص یم

اسهت کهه از راه    ید ماننهد پهول  یآ یکه از راه فروش آنان بدست م ید، فرمود: پولیپرس
ةِ یه سُ ِ َ ََبُو ال حَسَنِ الرِّ َا ع عَن  شِهرَاءِ ال مُغَنِّ »د و حرام است: یآ یفروش سگ بدست م

 «وَ مَا  َمَنُهَا إِلَّا  َمَهنُ کَل هبٍ وَ  َمَهنُ ال کَل هبِ سُهحْتٌ      هِیتُل هِةُ یکُونُ لِلرَّجُ ِ ال جَارِیفَقَالَ اَدْ 
 (.12، ص7 ج  ،7734، ی)طوس

سَه َل تُهُ عَماها   »آمهده اسهت:    کهاظم  از برادرش امهام علی بن جعفر های  در سؤال
)مجلسهی،  5.«اَالَ صَیدُهُ ذَکاتُهُ لَا بَ  س ؟ََصَابَ ال مَجُوسُ مِنَ ال جَرَادِ وَ السامَک ََیحِ ُّ ََکلُهُ

صیاد، در صهید  شود که مسلمان بودن  از پاسخ امام استفاده می (211، ص74 ج ، 7147
 دانند. شرط نیست برخالف ذبح حیوان که مشهور فقها اسالم را در ذابح شرط می

داللتاشاره.4ـ2
به حسب آنچه میان و سخن متکلم است،   داللت اشاره عبارت است از معنایی که الزم

آن  ولهی  نیستاراده و اصد گوینده مورد نظر و  ،گو متعارف استو مردم در مقام گفت
آنچهه مها   یا  هرچند متکلم آن را اصد نکرده باشداوست، ل به نظر عق  الزم کالم مدلو
در . رسیم به آن مفهوم میاو ولی از جمع دو کالم  ،مقصود متکلم نیست م اصالًیفهم می

ه شرط است که به حسب عهرف، مقصهود نباشهد     ه برعکه دو داللت سابق این داللت
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خواه این مدلول از کالم واحد وی اسهتنباط   ولی مدلول آن، الزم  سخن گوینده است، 
متفهاوت آمهده    ۀکه در دو سوررا  زیر  واتی دو آی ال:مث برای شود و خواه از دو کالم 

متکلم ، هرچند فهمیم که اا  حم  شش ماه است از آن می ،دهیم کنار هم ارار میاست 
 در مقام بیان این نبوده است:

دَیهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرْهااً وَ وَََاتَتْهُ کرْهااً وَ حَمْلُاهُ وَ فِهاالُهُ      وَ وَصَّینَا الْإِنْسانَ بِوالِ» -

 (75احقاف: )«.ثاَلثُونَ شَهْراً
 ماه است.  مجموع دوران حاملگی و از شیر بازگرفتن فرزند، سیدر آیه آمده که 

 (277: بقره)«وَالْوالِداتُ یرَِْتْنَ أَواْلدَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَین» -
بر فرزند او بیان رنج مادر و حق  است،نخست مقصود   از آی ،به حسب عرف آنچه
ااه  مهدت     ل کهودک اسهت و مسه    یبیان زمان شیرخوارگ م،دو  از آی مقصوداست و 

با هم در نظهر  را چون این دو آیه  ولیمقصود نیست  ،از این دو آیهدر هیچ یک  ،حم 
 ،فا ه  مقهداد  «)مهاه باشهد.   مدت حم  باید شهش اا  » کند که عق  حکم مى بگیریم،
 (78، ص7 ، ج 7141/ مجلسی، 777ه 774 ، ص 7147

هها   های روایی آن، دستوراتی است که در احادیهث صهادر شهده و اجهرای آن     نمونه
مبتنی بر انجام و ایجاد مقدمات آن است. مثال روایاتی دستور به انجهام حهج یها جههاد     

 ، 7784طبرسهی،  «)جَاهِهدُوا تَغ نَمُهوا وَ حُجاهوا تَسْهتَغ نُوا    »: اال رسول اللَّه دهد نظیر: می
 (11 ، ص7177 مفید،...«)حُجاوا اَبْ َ ََن  لَا تَحُجاوا»: اَالَ (  عن الصاد 723ص

انجام حج و جهاد مبتنی بر ایجاد مقدمات آن نظیر حرکت به سوی مکهه یها منطقه     
دستور حج و جهاد به داللت اشهاره، انجهام   جنگی، تهی  لوازم حرکت و... است. همان 

المقدمه واجب گردد، از  کند. در تمام مواردی که یک ذی ها را هم واجب می این مقدمه
توان وجوب مقدمه را نیهز فهمیهد زیهرا وجهوب مقدمهه، الزمه         آن به داللت اشاره می

المقدمه است. به همین سبب، علمهای اصهول وجهوب مقدمهه را وجهوب       وجوب ذی
المقدمه، مقصود اصلی گوینده در کالم اسهت   نامند زیرا وجوب ذی ه می ه نه اصلی یتبع

 (775، ص7 ، ج7737شود.)مظفر،  و وجوب مقدمه، به داللت اشاره فهمیده می
.فرقداللتالتزامیباداللتاشاره1ـ4ـ2

هها   زمهشود گاهی لوازمی دارد که میزان این مال معنایی که از کلمه یا کالمی استفاده می
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ها مالزمه بین مدلول کالم و الزم آن  از نظر ظهور و خفا متفاوت است. در برخی از آن 
به ادری شدید و ظاهر است که با تصور معنای وابه، الزم آن خود بهه خهود بهه ذههن     

بر شهاعریت  « سعدی»بر رسالت ایشان و داللت  آید مانند داللت حضرت محمد می
و داللت لفهظ بهر ایهن لهوازم را     « بین به معنای اخص»حاً گونه لوازم را اصطال وی. این

نامند. عرفاً این دسته از لوازم، مدلول کالم و مهراد گوینهده محسهوب     داللت التزامی می
 آید.  شود، زیرا با توجه به کالم، این لوازم نیز به همراه مدلول مطابقی آن به ذهن می می

و اوت نیسهتند کهه بها تصهور مهدلول       برخی دیگر از لوازم در این مرحله از ظهور
کالم، آن الزم نیز به ذهن آید بلکه برای پی بردن به آن، عالوه بر تصهور معنهای کهالم،    

گونهه لهوازم را    ها و مدلول کهالم نیهز الزم اسهت. ایهن     تصور آن لوازم و نسبت بین آن
 ر بهه نمهاز  نامند. مانند استفادۀ وجوب و هو از امه   می« بین به معنای اعم»اصطالحاً را 

)اایموا الصلوة( که په از تصور وجهوب نمهاز، وجهوب مقدمهه آن)و هو( بهه ذههن        
 المقدمهه)نماز( و تصهور وجهوب مقدمهه     آید، بلکه ذهن په از تصور وجوب ذی نمی

 رسد.  ها، به وجوب مقدمه)و و( می )و وء( و تصور نسبت آن
ی دارد به طوری کهه  نوع سومی از لوازم وجود دارد که از نوع دوم نیز خفای بیشتر

تصور معنای کالم و این لوازم و نسبت بین آن دو کافی نیست و ذهن بهه مالزمهه پهی    
شهود، بلکهه بهرای ا بهات مالزمهه، بهه دلیه  و         نبرده و به تبع آن به الزم نیز منتق  نمی

استدالل نیازمند است. مثالً مساوی بودن مجموع زوایای یک مثلث با مجموع دو زاوی  
های مثلث و دو زاوی  اائمهه و   های مثلث است ولی با تصور زاویه ز لوازم زاویهاائمه، ا

شود بلکه باید برههان هندسهی    نسبت بین آن دو، علم به مالزمه برای ذهن حاص  نمی
نامند. داللت کالم بر دو نوع اخیر را  می« غیر بین»بر آن ااامه کرد. این دسته از لوازم را 

 نامند.  داللت اشاره می
داللت ااتضا و تنبیه، در عرف محاوره از ااسام داللهت لفظهی و ظهواهر محسهوب     

ه  شود زیرا توجه داشهتن مهتکلم   شود، ولی داللت اشاره مقصود متکلم محسوب نمی می
بهه   1ه در هنگهام گفتهار محهرز و اطعهی نیسهت.      به این دو دسته اخیر از لوازم کالمش

توان  آید، لذا نمی شنیدن نیز به ذهن شنونده نمی ها در هنگام عالوه، این دو نوع از الزمه
آن دو را از ظواهر کالم به دست آورد و در مجموعه حجیت ظهواهر اهرار داد ولهی از    
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باب مالزم  عقلیه، حجت و ااب  پذیرش است چنانچه شخص مُقِر به لهوازم ااهرارش    
باشد یا منکر آن شود هرچند آن را لوازم را در نظر نگرفته و اصد آن نکرده  محکوم می

 (731ه737ش، ص7787/ رجبی، 775، ص7 ، ج7737باشد.)مظفر، 

هادرفقهالحدیث.لزومتوجهبهانواعداللت3
در آغاز این بخش الزم است یک نکته مورد بحث ارار گیرد و آن اینکه حجیت ظواهر 

دلی   الفاظ و کالم یک اص  عقالیی است. دلی  بر حجیت ظواهر، بناء عقالست و این
 شود که نتیج  اطعی و جزمی آن حجیت ظواهر است. از دو مقدمه یقینی تشکی  می

  مقدم  اول: سیره و بناء عقال به طور اطع و یقین در محاورات و در تفهیم و تفهاهم 
مقاصدشان این است که به ظاهر کالم اعتماد و منویات خهود را بها ظهواهر کلماتشهان     

ن نیستند که باید کالم، نصّ و صهریح در مهراد باشهد و    کنند و هرگز در پی آ تفهیم می
 احتمال خالف در کار نباشد.

رو، ظاهر کالم هم برای متکلم و ههم بهرای مخاطهب اعتبهار دارد و مهتکلم و       ازاین
توانند علیه هم به ظواهر کالم احتجاج نمایند  برای مثهال در ااهرار،    مخاطب هر دو می

 کنند. به لوازم آن ملزم میظاهر کالم را اخذ و شخص مقر را 
مقدم  دوم: شارع مقدس یکی از عقالست و با بقی  عقهال در بنها و روش مهذکور،    

مسلک بوده و در تفهیم مقاصد و فرامین خود و نیز در فهم مقاصد دیگهران، همهان    هم
روش مزبور را پیش  خود ارار داده و به طور یقین و جزم بناء عقال، مهورد تصهویب و   

شارع مقدس خواهد بود، زیرا از ناحی  شارع، ردع و منعی از بنای مذکور  ابت امضای 
 نشده است.

 شهود.  په از  بوت این دو مقدم  اطعی، حجیت ظواهر به صورت اطعی  ابت مهى 
 (718ه711، ص1و7 ، ج7737)مظفر، 

ها به جز داللهت اشهاره،    گوییم تمام داللت با توجه به اص  حجیت ظواهر اکنون می
شود ولی داللت اشاره از ااسام داللت عقلهی   اسام داللت و عی لفظی محسوب میاز ا

باشند، زیرا هم  معهانی   ها ااب  استناد و استدالل می داللت  کالم است  درنتیجه تمام آن
 ها یا از باب حجیت ظواهر و یا از باب مالزم  عقلیه های مستفاد از این داللت و مدلول

 از کالم گوینده ااب  برداشت است. )در خصوص داللت اشاره( 
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در حجیت استدالل به منطو  روایات، بین تمام محققان حدیث اتفا  نظهر وجهود    
دارد زیرا در عرف محاوره، منطهو ، مهدلول ظهاهری سهخن و مهراد گوینهده شهمرده        

شهود و   ههای حجیهت ظهواهر محسهوب مهی      شود، بنابراین منطو ، از زیرمجموعهه  می
 سلم عقالیی است.حجیت ظواهر یک اص  م

همچنین مفهوم نیز از باب حجیت ظواهر، ااب  استناد است زیرا در عرف محهاوره،  
مفهوم خواه موافق و خهواه مخهال ، مهدلول ظهاهری سهخن و مهراد گوینهده شهمرده         

های فراوانی دارند که کدام نوع از  شود. هرچند عالمان اصول در مورد مفهوم، بحث می
کدام یک دارای مفهوم نیست، ولی این بحهث صهغروی    جمالت دارای مفهوم است و

همه در اص  حجیت مفهوم در صهورت   برای تشخیص موارد وجود مفهوم است، بااین
 وجود آن)بحث کبروی( همگی توافق دارند.

شود، زیهرا در عهرف محهاوره     داللت ااتضا و تنبیه نیز از ظواهر سخن محسوب می
شود. بنهابراین،   مورد عنایت متکلم شمرده میاین دو داللت نیز مدلول ظاهری سخن و 

 مانند منطو  و مفهوم از باب اص  حجیت ظواهر ااب  استناد هستند. 
تنها داللت اشاره از ظواهر کالم نیست، ولی چون از لوازمات سخن گوینده اسهت،  

 ااب  استناد است.
خنان او این شیوۀ عقالیی است که هم به ظواهر سخن یک گوینده و هم به لوازم س

کنند و شرع اسالم نیز از آن نهی نکرده است و دلیلی بهر عهدم حجیهت ایهن      توجه می
اند که خود  ها استدالل کرده خود به انواع داللت شیوه وجود ندارد، حتی معصومین

های مختله  روایهات در    رو فقها به داللت هاست. ازاین دلی  دیگری بر حجیت داللت
 هایی از آن را نق  خواهیم کرد. و ما نمونه اند مقام فتوا استناد جسته

هها   بنابراین، محقق حدیث باید برای درک کام  از مراد روایهات بهه ااسهام داللهت    
هایی را که بر طبق اصول محهاوره از روایهت    توجه داشته باشد و سعی کند تمام داللت

ههای   داللهت  ااب  برداشت است دریابد و تنها به داللت مطابقی اکتفا نکند بلکهه سهایر  
شهناس چهون شهیخ مفیهد)ر.ک: راونهدی،       معتبر را نیز مدنظر ارار دهد. عالمان حدیث

(، محقق بحرانهی)ر.ک:  1، ص7 ، ج 7734(، شیخ طوسی)ر.ک: 751، ص2 ، ج7145
چهون عالمهه مجلسهی و دیگهران)ر.ک:      استبصار( و شارحان 58ه51ص، 7 ج ، 7145
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 ه17، ص7147و  775ه748ص، 2 ، ج 7148/ جزائری، 71، ص7 ، ج 7141مجلسی،  
(، بر این نکته ت کید ورزیده و بهه انهواع مختله     785، ص7 ، جتا بی ی،عامل/ علوی 11

 اند. ها در فهم روایات و نیز تفسیر آیات ارآنی توجه کرده داللت

هـایوعلمایاسالمیبهانواعداللتهاییازتوجهمعصومیننمونه.4
روایاتوآیات

.توجهبهمفهوماولویتدرروایات1ـ4
. در روایات اسالمی، دربارۀ نصاب زکات شتر مقادیری تعیین شده اسهت  مهثالً   7ه7ه1

شتر دارد باید یک بیت مَخاض)شتری که یک سهال آن تمهام شهده و     21اگر شخصی 
د شتر دارد بای 71وارد در سال دوم گردیده است.( به عنوان زکات پرداخت کند  و اگر 

شهتر بایهد حِق)ه)شهتر     11ساله( بدهد  و در صورت داشتن  یک بنت لَبون)شتر دو تا سه
شتر باشد باید یک جَذَع)شتری که داخ  سال  17سه تا چهارساله( بدهد  و اگر دارای 

 پنجم شده باشد( تسلیم نماید. 
بدههد یها بهه جهای      بنت لبون ،بنت مخاضحال شخص دهندۀ زکات اگر به جای 

بدهد اشکالی ندارد بلکه بهتر اسهت، زیهرا    جذع ه،حق)ه بدهد یا به جای ، حق)بنت لبون
و دلی    اسالمی به این مطلب فتوا دادهبهتر از مورد واجب را تحوی  داده است. علمای 
 (774، ص8 ، ج 7172اند.)حلی،  آن را فحوی الخطابِ روایات نصاب زکات دانسته

 فو ، در حدیث ذی  مهورد پهذیرش پیهامبر   استدالل به مفهوم اولویت در مس ل  
 وااع شده است:

آوری زکات فرستاد. وی نزد شترداری آمهد   را برای جمع َبی بن کعبرسول خدا »
و نصاب وی را در حد بنت مخاض)شتر دوساله( یافت. از صاحب شتران آن را طلبیهد  

شهتر   ای نیافهت. مالهک حا هر شهد بهه جهای       ولی در میان حیوانات وی، شتر دوساله
دوساله، یک شتر جوان و بزرگ تحوی  دهد ولی َبی از پهذیرفتن آن خهودداری کهرد.    

آورد و گفت: مهن شهتر دوسهاله نداشهتم ولهی در       صاحب شتر آن را نزد رسول اهلل
ام که ارزشهمندتر و دارای کهارایی بیشهتر و     عوض شتری جوان و چا  و بزرگ آورده

بنت مخاض)شتر دوسهاله( واجهب اسهت نهه     فرمود: بر تو دادن  بهتری است. پیامبر
پذیریم، خداوند به  بیشتر ولی اگر خودت حا ری شتر بهتری تحوی  دهی ما از تو می
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( 777هه 774، ص5 ، ج 7171همهو،   /777ه774، ص8 ، ج 7172حلی، «)تو اجر دهد. 
 در این حدیث به مفهوم اولویت استدالل شده است.

ر گاه شخصی خانهه بخهرد و بنها کنهد     پرسیدند: ه . از امام جعفر صاد 2ه7ه1
ای از آن زمین بماند و آن را به صورت انبار غله بسهازد،   خانه از برای خودش و عرصه

تواند بر مسجد وا  نماید؟ حضرت در جواب فرمودنهد: مجهوس واه      آیا آن را می
 اش هتَرَی  رَجُه ٌ  لَهُ اُل تُ اَالَ عَبْدِاهللِ ََبِی عَن  الصاحَارِی ََبِی عَن »کردند بر خانه آتش: 

 وَاَفُهوا  ال مَجُوسَ إِنَّ فَقَالَ ال مَسْجِدِ عَلَی یواِفُهُ ََ ه غَلَّةٍ بَیتَ فَبَنَاهَا عَر صَةٌ فَبَقِیتْ فَبَنَاهَا دَاراً
 (232ص ،5 ج  ،7143 عاملی، حر«)النَّار. بَیتِ عَلَی

و   اسهتفاده کهرده  شیخ حر عاملی و مجلسهی اول از مفههوم اولویهت ایهن حهدیث      
اند: مراد امام آن است که هرگاه مجوس بر آتشکده وا  کنند، بر شما به طریهق   فرموده

 ،7 ج  ،7171 جا/ مجلسی، اولی جایز است که بر مسجد و خانه خدا وا  کنید.)همان
 (214ص

پرسهید: مهوش و سهگ نهانی را      از برادرش امهام کهاظم   علی بن جعفر. 7ه7ه1
اند(. آیا این نان ااب  خهوردن اسهت؟ امهام     اند)و با آن تماس داشته دهاند یا بو کر خورده

 عَلِهی »شود:  شود و مابقی خورده می اند دور ریخته می جواب داد: بخشی را که بو کرده
 ََوْ ال خُبْهزَ  ََکلَها  إِذَا ال کل هبِ  وَ ال فَه  رَةِ  عَنِ سَ َل تُهُ اَالَ جَعْفَرع بْنِ مُوسَی ََخِیهِ عَن  جَعْفَرٍ بْنِ

 (223ص ،7 ج  ،7141طوسی، «)بَقِی. مَا یؤ ک ُ وَ شَمااهُ مَا یط رَحُ اَالَ یؤ ک ُ ََ شَمااهُ

عالمه مجلسی از مفهوم اولویت این حدیث استفاده کرده و فرموده اسهت: امهام در   
پاسخ خود از اک  سگ و موش سخن به میان نیاورد و فقط از بو کهردن آن یهاد کهرد،    

شود. هرگهاه بخشهی را کهه ایهن دو حیهوان بهو        حکم اک  به اولویت مشخص می زیرا
اند باید دور ریخت، مشخص است که بهه طریهق اولهی بخشهی کهه دههان زده و        کرده

 (51ص ،11 ج  ،7147مجلسی، )اند باید دور ریخته شود. نیمخور کرده
  ،7141)کلینهی،  1«اَل غَضَبُ مَمْحَقَةٌ لِقَل بِ ال حَکیمِ.»فرمودند:  امام صاد  . 1ه7ه1

 (  745ص ،2 ج
عالمه مجلسی از مفهوم اولویت در این حدیث استفاده کهرده کهه غضهب، الهب و     

بهه  « محهق »کند.  برد و نااص می عق  شخص غیر حکیم را نیز به طریق اولی از بین می
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کند که غضب الب حکهیم را   بیان می رگاه اماممعنای ابطال و از بردن نور است. ه 
برد، حکم الب شخص غیر حکیم که دارای نهور نیسهت،    که دارای نور است از بین می

 (751ص ،74 ج  ،7141شود.)مجلسی،  به طریق اولی روشن می
اهرار   .  استدالل به مفهوم اولویت در حدیث ذی  مورد توجه امام صاد 5ه7ه1

ََدْنَهی  »( فرمهود:  27اسهراء:  «)فاَل تَقُلْ لَهُماا أُفٍّ »ا اشاره به آی  گرفته است. آن حضرت ب
، 2 ، ج7141)کلینهی،  8«ال عُقُو ِ َُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ َّ شَی اً ََهْهوَنَ مِن ههُ لَنَهَهی عَن ههُ.    

 (  718ص
.توجهبهمفهومشرطدرروایات2ـ4

به مفهوم شرط  شود معصومین ها فهمیده می نروایات زیادی در دست است که از آ
 اند از: ها عبارت اند، برخی از آن در کالم الهی استناد جسته

(: امهام  17)انبیهاء:  «بَلْ فَتَلَهُ کبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا ینْطِقُونَ». در تفسیر آی  7ه2ه1
ها را نشکسته بود و ابراهیم ههم درو  نگفهت، زیهرا     بت بزرگ، بت»فرمود:  صاد 

ها ادرت بر سخن گفتن دارند بت بزرگ آنهان را   )شرطیه( فرمود: اگر بت"اِن"ابراهیم با 
)صدو ، 3«شکسته است. و اگر اادر بر تکلم نیستند بت بزرگ کاری انجام نداده است.

 / شهبر، 111، ص7 ج ، 7171طریحی، / 747ص  ،7141/ جرائری، 274 ، ص7147
تعبیهر خهالف وااهع     و مسلماً (828، ص7 ج ، 7172/ بحرانی، 245، ص1 ج ، 7141

به   » . بنهابراین ها سر زده بود از آن یگفتند و نه چنین کار یها سخن م نبود، زیرا نه بت
بیرهم ب  فعله ک» آیه چنین است: تقدیرو « ان کانوا ینطقون»مقید است به « فعله کبیرهم

 ،در اضهیه شهرطیه   درو  نیست چونتعلیق کالم به شرط محال، و « ان نطقوا فاس لوهم
 .حقق طرفین آن الزم نیستت

ود: مه دربارۀ نفر و کهو  کهردن از منهی در مراسهم حهج فر      امام صاد  .2ه2ه1
)بقهره:  "تَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ عَلَیاهِ فَمَنْ تَتَجَّلَ فِی یوْمَینِ فاَل إِثْمَ عَلَیهِ وَ مَنْ "خداوند فرموده است: »

بر او نیست، و  ی)و ذکر خدا را( در دو روز انجام دهد، گناه هرکه شتاب کند (:247
اگهر خداونهد سهکوت     بر او نیست. یهرکه ت خیر کند،)و سه روز انجام دهد نیز( گناه

را بیان کهرده بهود( همهه در دو     هِفَمَنْ تَتَجَّلَ فِی یوْمَینِ فاَل إِثْمَ عَلَیکرده بود)و تنها جمله: 
وَ مَانْ تَاأَخَّرَ   شدند ولی خداوند فرمود:  کردند و از منی خارج می روز اعمال را تمام می
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 (524، ص1 ج ، 7141 / کلینی،215، ص2 ج ، 7147)مجلسی، 74.« فاَل إِثْمَ عَلَیه 
اسهت  « یِ لِمَنِ اتَّقا  عَلَیه وَ مَنْ تَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ»سخن امام اشاره به مفهوم شرط در جمل  

است که در حال  یکس یبرا شود که تخییر بین دو روز و سه روز، که از آن استفاده می
 تقهوا  منظهور از  ، زیرادپرهیز کرده باش جنسی(صید و آمیزش محرمات احرام)احرام از 

است، یعنهى کسهانى کهه بهه      و آمیزش)یا تمام محرمات احرام( در اینجا پرهیز از صید
توانند بعد از عید اربان،  اند، مى هنگام احرام، پرهیز از صید یا از تمام تروک احرام کرده

الزم نیسهت در روز   آورند و یاد خدا کننهد و  منى بمانند و مراسم آن را بجا دو روز در
و آن مراسم را اما کسانى که پرهیز نکرده باشند باید سه روز بمانند  سوم در منی باشند،

 (17ه14، ص2 ، جش7711)مکارم، بجا آورند و ذکر خدا کنند.
( 785بقهره:  «)فَمَنْ شَهِدَ مِنْکمُ الشَّاهْرَ فَلْیهُامْهُ  »در تو یح آی   . امام صاد 7ه2ه1

آن : آیه بسیار رسا و گویاسهت،  مَا ََبْینَهَا مَن  شَهِدَ فَل یصُمْهُ وَ مَن  سَافَرَ فَلَا یصُمْه»فرمود: 
باشهد روزه   مسافرروزه بدارد، و آن که که باید باشد  وطنکه که در ماه رمضان در 

/ مشهههدی، 227، ص7 ، ج 7171/ فههیض، 721، ص1، ج 7141کلینههی، .«)گیههردن
 (211، ص2 ، جش7718
در این آیه استفاده کرد که شخصهی کهه در    (مَن  شَهِدَ مِن کماز مفهوم شرط) امام

 بگیرد.سفر باشد نباید روزه 
چون هشام بن حکم به مفههوم شهرط اسهتدالل     برخی از بزرگان اصحاب ائمه

گفهت.   اند  وی با یکی از مخالفان تشیع دربارۀ حکمیت در جنگ صفین سخن می کرده
کرد و معتقهد   (، دفاع میشعریاعمرو بن عاص و ابوموسى آن فرد از حکمَین در صلح)

اند، ولی هشهام آن دو را خواسهتار صهلح     بود هر دو اصد صلح بین امت اسالمی داشته
إِنْ »دانست. و چون آن فرد از هشام طلب دلی  بر مدعای خود کرد هشهام بهه آیه      نمی

( استدالل کرد. هشام گفت: در این آیه خداونهد  75)نساء: «یرِیدا إِصاْلحاً یوَفِّقِ اللَّهُ بَینَهُما
 ینهد میهان آن دو، سهازگار   اصد اصالح داشته باشهند خداو حکمین اگر فرموده است: 

یابیم  . لذا چون حکمین در صفین به اتفا  نظر و سازش نرسیدند ما درمیکند یایجاد م
 (522، ص7 ، ج 7177اند.)صدو ،   که اصد اصالح نداشته

هشام در این استدالل، به مفهوم شرط استناد جسهت و چهون از بزرگهان اصهحاب     
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دههد مسهلمانان اولیهه و     به مها نشهان مهی    اعتنا و پذیرش است و است، نظری  وی ااب  
جسهتند.)بحرانی،   ، در عصر حضور آنان به مفههوم تمسهک مهی   اصحاب معصومین

 ( 53، ص7 ، ج 7145
یا برخی از اصحاب آنان، به مفهوم شهرط   هرچند در روایات مذکور، معصومین
تهه را اسهتفاده   ها ایهن نک  توان از آن اند ولی می در آیات ارآنی و کالم الهی استناد جسته

بنهابراین مها    دانسهتند.  مفهومِ شرط را حجت و ااب  اسهتناد مهی   معصومین کرد که
  عالوه بر ارآن، در فهم کالم آن بزرگواران باید به آن توجه کنیم.

انهد.   علما و شارحان حدیث در کتب فقه الحدیث نیز به مفهوم شرط توجهه داشهته  
 های آن عبارت است از: برخی از نمونه

 لِ َحَهدت  ذَلِهک  لَهیهَ  بِالنَّهاسِ  جَماعَ ال  َمْصَارِ مِنَ ال خَلِیفَةُ مِصْراً اَدِمَ إِذَا :عَلِی عَن »ه 
 (21ص ،7 ج  ،7141طوسی، .«) غَیرِه

فرماید: اگر خلیفه معصوم باشد جایز نیسهت   فیض کاشانی در شرح این حدیث می
گر خلیفه ظالم باشد، تقدم بهر او  که از مردم بر او در امامت جمعه تقدم جوید و ا هیچ

افزاید: از مفهوم)شرط(  موجب فتنه و فساد است)و از باب تقیه جایز نیست(. سپه می
تواننهد   ای نباشد، مردم مهی  شود که اگر امام معصوم در منطقه در این حدیث استفاده می

، 8 ج،  7141)فیض کاشهانی،  نماز جمعه را به امامت فرد غیر معصوم برگهزار نماینهد.  
  (7772ص

 وَ ظَهْهرِهِ  عَلَهی  یبَهالُ  ال بَیهتِ  عَهنِ  جَعْفَهرٍ  بْنَ مُوسَی ََخَاهُ جَعْفَرٍ بْنُ عَلِی سَ َلَ»ه 
 فَلَها  جَهرَی  إِذَا فَقَالَ لِلصالَاةِ بِهِ فَیتَوَ َّ َ مَائِهِ مِن  َیؤ خَذُ ال مَطَرُ یصِیبُهُ  ُما ال جَنَابَةِ مِنَ یغ تَسَ ُ
  (8، ص7 ، ج 7177)صدو ، 77«بِه. بَ  سَ

مرحوم محمدتقی مجلسی فرموده است: این حهدیث بهه حسهب مفههوم شهرط)اذا      
کند چنهین جهایی را کهه بهول      کند که اگر باران جاری نشود پاک نمی جری( داللت می

 (271ه275، ص7 ، ج 7171)مجلسی، کرده باشند.
تا بهاران از نهاودان    و شیخ طوسی به این حدیث استدالل کرده و فتوا داده است که

شیخ  (172ه177 ص ،7 ج  ،7141کند.)طوسی،  روان نشود، جایی و چیزی را پاک نمی
 نیز از مفهوم شرط در این حدیث بهره برده است.
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 72«ء. شَهی  ینَجِّسْههُ  لَهمْ  کهر   اَهدْرَ  ال مَاءُ کانَ إِذَا یقُولُ»فرمودند:  حضرت صاد   ه 

 ( 2ص ،7 ج ،7141)کلینی، 

اند که  مرحوم مجلسی اول، علمای اسالم از منطو  این حدیث استفاده کرده به گفت 
شهود، و اکثهراً از    هرگاه آب به مقدار یک کر باشد، بر ا ر مالاات با نجاست نجه نمی

)مجلسهی،  شود. اند که اگر آب کمتر از کر باشد نجه مهی  مفهومش چنین استنباط کرده
،  7141م آن را پذیرفتهه است.)طوسهی،   شیخ طوسی نیز مفهو ( 221، ص7 ، ج 7171

 (223، ص7 ج
.توجهبهداللتمفهوموصفدرروایات3ـ4
شود، ولی ایهن حکهم    در اسالم غیبت از محرمات و گناهان کبیره محسوب می  .7ه7ه1

در برخی از موارد استثنا شده و به عبارت دیگر غیبت برخی حرام نیست  یکی از ایهن  
را دلیه  بهر ایهن حکهم      ا مو قه سماعه از امام صهاد  افراد شخص ظالم است. فقه

 که آن حضرت فرمود:  (715، ص71، ج 7175نراای، دانند) می
کهانَ   مَن  عَامَ َ النَّاسَ فَلَمْ یظ لِمْهُمْ وَ حَدا َهُمْ فَلَمْ یکذِبْهُمْ وَ وَعَهدَهُمْ فَلَهمْ یخ لِف هُهمْ   »

، 72 ج ، 7143حههر عههاملی،  /273، ص2 ج ، 7141)کلینههی، 77«.مِماههن  حَرُمَههتْ غِیبَتُهههُ

تهوان اسهتفاده کهرد     مهی  فَلَمْ یظ لِمْهُمْ از مفهوم  (271 ،12 ج ، 7147مجلسی،  /213ص
 غیبت ظالم، حرام نیست. 

فیض کاشانی از مفهوم وص  در این حدیث استفاده کرده است که کسی که به این 
عدم خل  وعده( مت)ص  نباشد، ها)عدم ظلم در معامله، عدم کذب در سخن و  ویژگی

 ، 7141برادری با وی واجب نیست و حقو  برادری بر انسهان مهؤمن نهدارد.)فیض،    
 (513، ص5 ج

عَن  لَیثت » در حدیث« وَ هِی طَامِثٌ خَطَ ً». شیخ طوسی به مفهوم جمل  حالی  2ه7ه1
عَلَى امْرَََتِهِ وَ هِی طَامِثٌ خَطَ ً اَهالَ:   عَن  وُاُوعِ الرَّجُ ِ ال مُرَادِی اَالَ: سَ َل تُ ََبَا عَبْدِاهللِ

کند و معتقد  ( استناد می771، ص7  ، ج7734)طوسی، «ءٌ وَ اَدْ عَصَى رَباهُ لَیهَ عَلَیهِ شَی
اطالع است و بها او عمه  جنسهی انجهام دههد       است اگر شوهر از حائض بودنِ زن بی

مه  بهر او حهرام بهوده و دارای     گناهی ندارد، ولی اگر علم به حائض بهودن زن دارد ع 
( ااب  ذکر است که جمل  حالیه در حدیث فهو  در حکهم   775کفاره است.)همان، ص
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 جمل  وصفیه است. 
،  7171)طوسهی،  .«عُقُوبَتَههُ وَ  لَی الواجِدِ یحِ ُّ عِر  َههُ »اند:  فرموده پیامبر اکرم  ه
انهد کهه مطالبهه از     استفاده کهرده  در این حدیث« واجد»فقها از مفهوم وص   (524ص

شخصی که عاجز از ادای دین است و نیز حبه کردن او حرام است و مهلت دادن بهه  
شود که در صورت دارا بودن، مطالب  دین جایز  او واجب. البته از منطو  آن استفاده می

/ شههید  هانی،   51، ص2 ، ج 7173)فا   مقداد، و مجازات)حبه( او نیز جایز است.
 (728، ص1 ، ج 7177
شیخ طوسی و فیض کاشانی و شیخ حر عاملی از محد ان بزرگ شیعه و مشههور    ه

: دانند و به مفهوم حدیث امام بهاار  فقهای شیعه، ابض در ارارداد رهن را شرط می
/ 817، ص78  ، ج7141/ فهیض،  711، ص1 ، ج 7141طوسهی،  «)إِلَّا مَق بُو اً  لَا رَهْنَ»

کنند و عقهد   اشتراط ابض در رهن استدالل می( بر 787، ص78  ، ج7143حر عاملی، 
 (14، ص2 ج  ،7173دانند.)فا   مقداد،  رهن را بدون ابض صحیح نمی

  َلَا َهةَ  بِال خِیهارِ  ال مُش هتَرِی  ال حَیوَانِ صَاحِبُ» رسیده است که فرمود: ه از امام ر ا
فِهی  »ود: روایت است که فرمه  م صاد ( و از اما11ص ،1 ج  ،7141طوسی، .«) ََیام

( از منطهو   77، ص78 ، ج 7143حر عهاملی،  .«)ال حَیوَانِ کلِّهِ شَر طُ  َلَا َةِ ََیامٍ لِل مُش تَرِی
شود که خریدار در معامل  حیوان حق خیار فسهخ تها سهه روز     این احادیث استفاده می

 به وسائ شود که بایع خیار فسخ ندارد. مرحوم صاحب  دارد و از مفهوم آن استفاده می
مفاد این حدیث فتوا داده و عنوان بابی که این حدیث را در آن آورده، چنهین انتخهاب   

حر عاملی، «)خَاصاةً. لِل مُش تَرِی ََیامٍ  َلَا َةَ ...کلِّهِ ال حَیوَانِ فِی ال خِیارِ  ُبُوتِ بَابُ»کرده است: 
خیهار حیهوان را   ( مشهور فقها نیز بر مفاد این حدیث فتوا داده و 74ص ،78 ج  ،7143

 (24، ص73 ، ج 7145دانند.)بحرانی،  مخصوص مشتری می
.توجهبهداللتاقتضادرروایات4ـ4

فرمهود:   است. رسول خهدا « رفع»ه نمون  روشنی از داللت ااتضا حدیث معروف به 
لَا یطِیقُونَ وَ مَا لَا یعْلَمُهونَ وَ  فِعَ عَن  َُماتِی تِسْعَةٌ ال خَطَ ُ وَ النِّسْیانُ وَ مَا َُکرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا رُ»

مَا ا  طُرُّوا إِلَیِه َو ال حَسَُد َو الطِّیهرَُة َو التَّفَکهُر ِفهی ال وَسْوََسهِة ِفهی ال خَل هِق َمها َلهْم ین ِطهق           
، 2 ج  ،7147همهو،   /757تها، ص  ، بهی صدو / 117، ص2 ج  ،7141)کلینی، 71.«بِشَفَة
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 ( 171ص 
عهذاب   ها نیست بلکه رفع ا ر و عقاب و ص  وجود آنمقصود از این حدیث، نفی ا

گان  مذکور است، زیرا این امور به طور گسهترده در بهین امهت     از امور نهو بازخواست 
بسیار روشن است کهه در امهت آن حضهرت، یعنهی مسهلمانان،      اسالمی موجود است. 

فهو  را بهه    به همین سبب فقها و اصولیون، روایهت  وجود دارد. و... اشتباه و فراموشی
،  7174، ه/ شیخ الشهریع 575، ص 7231، یی)طباطبااند. معنای رفع ا ر و عقاب گرفته

 (25ص
پرسید: زنی از طرف شهوهرش سهه بهار     حسن بن زیاد صیق  از امام صاد   - 

 ۀطال  داده شده، بعد به ازدواج موات مرد دیگری درآمده است. آیا په از اتمهام دور 
 تواند به عقد شوهر سابقش درآید؟ این ازدواج موات، می

امام صاد  به داللت ااتضا در آی  سورۀ بقره استدالل کرده و فرمودند: تحلیه  بعهد   
  فَاإِنْ »از طال  سوم باید به عقد دائم باشد نه به عقد منقطع زیرا خداوند فرموده اسهت:  

( یعنی اگر محله  زن را طهال  داد، شهوهر    274بقره: «)اطَلَّقَها فاَل جُناحَ عَلَیهِما أَنْ یتَراجَت
دانیم که در عقد منقطع، طال  نیسهت.   اولی حق ازدواج با او را دارد. از سوی دیگر می

الصاهیقَ ِ، عَهن  ََبِهی      عَهنِ ال حَسَهنِ  »شود که تحلی  باید با ازدواج دائهم باشهد:    معلوم می
ةٌ طَلَّقَهَا رَجُ ٌ  َلَا اً فَتَزَواجَتْ زَوْجاً بِال مُت عَةِ، ََ تَر جِعُ إِلَى زَوْجِهَها  عَبْدِاهللِ، اَالَ: اُل تُ لَهُ: امْرَََ

طَلَّقَها فاَل تَحِ ُّ لَهُ   ال  َوالِ؟ اَالَ: لَا، حَتَّى تَدْخُ َ فِی مِث  ِ مَا خَرَجَتْ مِن هُ  فَإِنَّ اللَّهَ یقُولُ: فَإِن 
طَلَّقَها فاَل جُناحَ عَلَیهِمها ََن  یتَراجَعها وَ ال مُت عَهةُ لَهیهَ       وْجاً غَیرَهُ فَإِن مِن  بَعْدُ حَتَّى تَن کحَ زَ

 (215، ص7 ، ج 7734طوسی، .«) فِیهَا طَلَا ٌ
، 85 ، ج 7147 )مجلسهی، 75.«رِالفهاجِ   َل ه خَ لوةَال صَه »انهد:   فرموده امام ر ا -
دانهیم   است، زیرا مهی « صحیحة»( صد  این سخن متوا  بر تقدیر گرفتن وابۀ 12ص

صهحت نمهاز    کنند، په مهراد امهام ر ها    بسیاری از مردم به امام فاجر نیز ااتدا می
 است.

بهه   (77ص ،7 ج  ،7177صهدو ،  «)بِطَهُهور.  إِلَّا صَلَاةَ لَا»اند:  فرموده ه امام باار
د گفت  مرحوم مجلسی اول، مراد از نفی در این حدیث نفی صحت است)نه نفهی وجهو  

طههور بها اهدرت بهر      و نه نفی کمال( چون اجماع مسلمانان بر آن است کهه نمهاز بهی   
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لَا صَلَاةَ لِجَارِ ال مَسْهجِدِ  »تحصی  آن نماز نیست. ولی در گفت  رسول گرامی که فرمودند:  
( مهراد  713، ص84 ، ج 7147/ مجلسهی،  1، ص7 ، ج 7141طوسی، «)إِلَّا فِی ال مَسْجِدِ

 (757، ص7  ، ج7171ال آن است.)مجلسی، از نفی نماز نفی کم
هاییازتوجهبهمفهومایمادرروایاتنمونه.5ـ4

 های فراوانی از داللت ایما در روایات وجود دارد نظیر: نمونه
احادیثی که دربارۀ لزوم اعادۀ نماز یا و و یا غس  یها سهعی در حهج در مهوارد      -

یعِیهدُ  » (،281، ص74 ج  ،7147مجلسی، «)الصالَاةَیعِیدُ »خاصی وارد شده است  مانند: 
سَ َل تُ »(، 283، ص7 ج همان،«)وءَ ُیعِیدُ الوُ»(، 288، ص7 ج  ،7781صدو ، «) ال غُسْ 

( از پاسخ 587، ص2 ج همان،«.)عَن  رَجُ ٍ بَدَََ بِال مَر وَةِ اَبْ َ الصافَا اَالَ یعِید ََبَا عَبْدِاهللِ
ود که اعمال مذکور باط  است زیهرا شهرایط الزم را نداشهته    ش استفاده می معصوم

، 74 ج  ،7147مجلسی، «): نمازش را اعاده نکند.لَا یعِیدُ صَلَاتَهُ»است. همچنین حدیث 
 ( داللت دارد بر اینکه نمازش صحیح است.285ص

تواند برخی از مناسک حج  سؤال کرد: آیا فرد می از امام کاظم علی بن جعفر -
 ، 7147)مجلسهی،  71«جهایز نیسهت.  »را بدون داشتن و و انجام دهد؟ امام پاسخ داد: 

شود که داشتن طهارت شرط صهحت اعمهال    ( از جواب امام استفاده می212، ص74 ج
 حج است. 

کهردم زیهرا در   من خود و همسهرم را نهابود   فردی اعرابی نزد پیامبر آمد و گفت:  -
ای  بهرده  :ََعْتِق  رَاَبَةً»روز رمضان و در حال روزه با او همبستر شدم. آن حضرت فرمود: 

( دستور به دادن کفهاره، داللهت ایمها    771ه775، ص2 ، ج 7177)صدو ، 71«آزاد کن.
  علت وجوب کفاره است. جنسی، مجامعت دارد بر اینکه

پاسهخ   . آن حضهرت ام خواندهناپاک  بدنبا : نماز را گفت ه امام صاد بزراره  -
 ر جوابدامام حکم واوع  (78، ص7 ج ، 7141)کلینی، .«وَ ََعِدْ صَلَاتَک ..غ سِ  .اِ: »داد

طهالن و علهت   ه بموجب حکهم به   ،در نماز بدندارد که ناپاک بودن ایما داللت  ،سؤال
ه حکهم به  ایهن  گهوییم:   مهی  ییح مناط اطعقباب تنز په ا است آن گشته ۀوجوب اعاد

و در ههر   فردهر در  بدنهمان شخص و همان وااعه اختصاص ندارد بلکه ناپاک بودن 
  ست.ا آن ۀموجب بطالن نماز و علت اعاد ،زمان
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عرض کرد:  مشابه روایت فو ، حدیث معاویة بن عمار است که به امام صاد  
ک لَوْ کن تَ غَسَل تَ ََن تَ ََعِدْ صَلَاتَک ََماا إِنَّ»با لباس نجه نماز خواندم. حضرت فرمود: 

که ناپاک بر این داردایما داللت  امام، جواب( 51، ص7 ، ج)همان78.«ء عَلَیک شَی  لَمْ یکن 
 است. آن گشته ۀطالن و علت وجوب اعاده بموجب حکم ب ،در نماز بدنبودن 
 عهن النبهى  »کند نظیهر:   ظروف طال و نقره نهی می ت از اک  و شرب دراروای -

مْ اال: لَا تَش رَبُوا فِی آنِیةِ الذَّهَبِ وَ ال فِضَّةِ وَ لَا تَ  کلُوا فِی صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِی الدان یا وَ لَک
اسههتعمال  ( 111حلههی)م  قههق( مح512، ص17 ج  ،7147)مجلسههی، 73.«فِههی ال ههَخِرَة

نیهز حهرام    مصهارف  امیدن بلکهه در سهایر  شآو خوردن  درتنها  ظروف طال و نقره را نه
، 7 ، ج 7141محقق حلهی،  ت مهذکور دانسهته اسهت.)   شمرده و آن را داللت تنبیهِ روای

 (155ه151ص
.توجهبهداللتاشارهدرروایات6ـ4

اند کهه بهه    داللت اشاره را نیز مورد توجه ارار داده و به آن استدالل کرده اه  بیت
 شود: ها اشاره می برخی از آن

 در آغاز سورۀ حمد، آن را به معنای توحید« رب العالمین»در شرح  ه امام ر ا
)یکتا دانستن( و تحمید)ستایش کردن( و اارار به آن دانسهت کهه خداونهد تنهها خهالق      

ربّ »توحیهد ربهوبی را الزمه  مفههوم      مالک است نه غیر او. به عبارت دیگر امهام 
موجودات است، الزمه  آن    هم شمرد، زیرا اگر خداوند رب تمام جهانیان و« العالمین

توحید ربوبی است یعنی رب دیگری وجود ندارد وگرنه خداوند رب تمام موجهودات  
 (54، ص7 ، ج7172گردید.)بحرانی،  نمی

 (217، ص7 ، ج7177 صهدو ، )«مَن  َحْیا َرْ اً مَواتاً فَهِی لَههُ »ه روایاتی با مضمون 
سبت به زمین مواتِ احیا شهده  ها ملکیت شخص محیی ن در دست است. از منطو  آن

شود ولی میرزای امی با استناد به داللت اشاره این روایات، ملکیهت محیهی    استفاده می
 (211، ص7 ج ،7177 ،امی یمیرزا)داند. را بر حریم آن ارا ی نیز  ابت می

را  (11)حجهر:  «ادْخُلُوها بِساَلمٍ آمِنینَ»رسول خدا به ابی بن کعب دستور داد که آی  ه 
ورود است و در بهر او بسهته اسهت     ۀدر حال نماز برای فردی که پشت در منتظر اجاز

ن مَه  یله عَ ةِراءَقِه ال  حِت فَبِ یاًبََُ رَمَََ بیالنَ نَّإِ»بخواند و بدین وسیله به او اذن ورود دهد: 
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 ه774 ، ص7147، مقداد/ فا   171و  215، ص7 ، ج7144 ،ولاشهید .«)یهِلَعَ جاتَارْ 
777) 

شود که اگر نمازگزار در حین ااام  نمهاز بهه    از داللت اشاره این حدیث استفاده می
و ههدفش ههم   « ادخلوهها بسهالم آمنهین   »شخصی که اصد ورود بر او را دارد بگویهد:  

و هم امر به ورود و اذن به دخول در منزل باشهد، نمهازش باطه  نیسهت،      ارآنتالوت 
ه اصد مذکوره مبط  بود، پیامبر چنین دستوری زیرا اگر ارائت آی  فو  در حال نمازه ب

 (171و  215، ص7 ، ج7144 ،ولاشهید داد.) به ابی نمی
یا »ه آیات و روایاتی که بحث از اضاوت به عدل و به حق را مطرح کرده ]نظیر آی  

روایتی کهه در   ( و21ص: «)داوُدُ إِنَّا جَعَل ناک خَلِیفَةً فِی ال  َرْضِ فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ بِال حَق
هُوَ إِمَامٌ تَقِی نَقِی سَارٌّ مَر  ِی هَادت مَهْدِی یحْکمُ بِال عَهدْلِ  »گوید:  مورد حضرت مهدی می

([ به داللت اشاره بهه چیهزی فراتهر از اضهاوت     12، ص7 ج ،7718صدو ، «)وَ ی  مُرُ بِه
ر سهای   ای از آن اسهت، زیهرا اساسهاً د    یعنی به حکومت اشاره دارند که اضاوت گوشه

پهذیر   حکومت طاغوت که براساس ظلم و جور اسهتوار اسهت، اضهاوت بحهق امکهان     
 نیست.

ههای   همچنین روایات فراوانی که به ااام  حدود الهی اشهاره دارد و حهدود جهرم     ه
کند، به داللت اشاره بر تشکی  حکومهت اسهالمی داللهت دارد     مختل  را مشخص می

( و تنها 773، ص 7143 پذیر نیست)حلی، مکانچون بدون اجراکنندۀ حدود، ااام  آن ا
  تواند حدود را اجرا کند. حکومت است که می

گیرینتیجه
. محقق حدیث که در پی فهم صحیح از روایات است نباید تنهها بهه داللهت مطهابقی     7

انهد از:   های معتبر را نیز مدنظر ارار دهد که عبارت احادیث اکتفا کند، بلکه سایر داللت
هوم، داللت ااتضا، داللت تنبیه و داللت اشاره. در این صورت، تمام مطالهب  منطو ، مف

 مستخرج از سخنان معصومان را مورد توجه ارار داده است.
. منطو  و مفهوم احادیث، از باب حجیت ظواهر ااب  استناد است، زیرا در عرف 2

و مهراد  محاوره، منطو  و مفهوم خواه موافق و خواه مخال ، مهدلول ظهاهری سهخن    
 شود.  گوینده شمرده می
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شهود و ماننهد    . داللت ااتضا و تنبیهِ روایات، نیز از ظهواهر سهخن محسهوب مهی    7 
 منطو  و مفهوم از باب اص  حجیت ظواهر ااب  استناد است.

آید و  . داللت اشاره هرچند از ظواهر سخن نیست، از لوازمات کالم به حساب می1
 گیرد.الحدیث مدنظر ارار  باید در فقه

 

ها:نوشتپی
سهت کهه ههزار    ا درستى درک کنهى، بهتهر از آن  ه خوبى بفهمى و عمق آن را به اگر یک حدیث را ب. 7

شوند مگهر   مقام فقاهت و شناخت دین نائ  نمیه ب ق  نمایى، و پیروان مکتب اه  بیتنحدیث را 
گهردد کهه    بر هفتاد وجه منطبق مهى اى از کالم ما  فحوا و مراد کالم ما را دریابد، و کلمهکنایات و آنکه 

 . همه صحیح خواهد بود
 .  نه زیان دیدن است و نه زیان رسانیدن ی،در آیین مسلمان. 2
 . طال  و عتا  )آزاد کردن برده( در حال اجبار وجود ندارد.  7
و خوان، کفر)عملی( است و گوش دادن به خوانهدن ایشهان نفها      خوانی به زنان آوازه یاد دادن آوازه. 1

 درآمدشان حرام است.
. از حضرت سؤال کردم: آیا اگر شخص مجوسی ملخ یا ماهی بگیرد، خوردن آن حهالل اسهت؟ امهام    5

 جواب داد: صید آن تزکیه آن است، )خوردن آن( بالاشکال است.
کالم در هنگام شنیدن به ذهن شهنونده    در داللت اشاره، الزم  یعنی. البته مقصود عرف محاوره است 1

نده معصوم باشهد، ممکهن اسهت    یداند، هرچند اگر گو یآید و شنونده آن را از لوازم کالم متکلم نم نمی
 نده بدان توجه داشته باشد.یشخص گو

 کننده و از بین برندۀ الب)و عق ( شخص حکیم است. . غضب نااص1
 چیهزی  خداوند نزد گردد، اگر می عا  آن به سبب آدمی که است چیزهایی ترین کوچک از اف . گفتن8
 فرمود. می جلوگیری و نهی آن از هرآینه بود، تر کوچک و تر پست( مادر و به پدر)اف گفتن از
: مَا فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ وَ مَا کَذَبَ إِبْرَاهِیمُ ع فَقی َ وَ کَی َ ذَلِهکَ؟ فَقَهالَ إِنَّمَها اَهالَ إِبْهرَاهِیمُ      عَنِ الصاادِ ِ .3

مَا ا ین طِقُونَ فَإِن  نَطَقُوا فَکَبِیرُهُمْ فَعَ َ وَ إِن  لَمْ ین طِقُوا فَکَبِیرُهُمْ لَمْ یف عَ   شَی اً فَمَا نَطَقُوا وَ فَسْ َلُوهُمْ إِن  کانُو
 .  کَذَبَ إِبْرَاهِیمُ

لَیهِ وَ مَن  تَه َخَّرَ فَهال إِ  همَ    فَمَن  تَعَجا َ فِی یوْمَینِ فاَل إِ  مَ عَ»: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَ َّ یقُولُ: عَنِ الصاادِ ِ .74
 فَلَوْ سَکَتَ لَمْ یبْقَ ََحَدٌ إِلَّا تَعَجا َ وَ لَکِنَّهُ اَالَ وَ مَن  تَ َخَّرَ فاَل إِ  مَ عَلَیه.« عَلَیهِ
ای بول کنند یها غسه     سؤال کرد که هرگاه بر پشت بام خانه علی بن جعفر از برادرش امام کاظم. 77

توان و و ساخت؟ حضرت فرمودنهد: هرگهاه    آید، آیا از آن آب باران برای نماز می جنابت نمایند و باران 
 کند و آب آن نیز پاک است(.   باران آن مقدار بیاید که جاری شود باکی نیست )و بام را پاک می
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 کند. ک کر باشد چیزی آن را نجه نمی. هرگاه آب به ادر ی72 
. کسی که در معامله با مردم، به آنان ظلم نکند و در سخن گفتن با آنان درو  نگوید و هنگام وعهده  77

 دادن به مردم خل  وعده ننماید، از کسانی است که غیبت او حرام است.  
را کهه   یاند، چیز آن اجبار شدهکه بر  ی، چیزینه چیز از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموش. 71
اند، حسد، فهال بهد، اندیشهه     که به آن ناچار گردیده یفرساست، چیز دانند، چیزى که بر آنان طاات ینم

 مردم تا واتى که به زبان نیاورند. ۀبد دربار
 . نماز جماعت با ااتدای به امام گناهکار وجود ندارد.75

ا سَ َل تُهُ عَنِ الرَّجُ ِ هَ   یصْلُحُ ََن  یق ضِی شَی اً مِنَ ال مَنَاسِکِ وَ هُوَ عَلَى غَیرِ وُ ُهوءت اَهالَ لَها یصْهلُحُ إِلَّه      .71
 عَلَى وُ ُوء. 

امْرَََتِهی    اَالَ ََتَیهتُ  فَقَالَ هَلَک تُ وَ ََهْلَک تُ فَقَالَ وَ مَا ََهْلَکَکَ عَن  ََبِی جَعْفَرٍ ع ََنَّ رَجُلًا ََتَى النَّبِی .71
 ََعْتِق  رَاَبَةً.... فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ََنَا صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِی

 . نمازت را اعاده کن، ولی اگر لباست را شسته بودی چیزی بر تو الزم نبود.78
ها)کفهار( در   آن. در خوردن و آشامیدن از ظروف طال و نقره استفاده نکنید، زیرا این وسهای  بهرای   73

 دنیا و برای شما در آخرت است.

 
  منابع

 .ارآن کریم .7
، عبهداهلل هاشهم یمهانی مهدنی    تحقیق  ،رایة فی تخریج َحادیث الهدایةالد، حمدعسقالنی، ابن حجر ا .2

 تا. بی ،دار المعرفة: بیروت

دار  :بیهروت ، 7تحقیق سعید محمهد اللحهام،     ،سنن ابی داود ،لیمان بن اشعثسسجستانی،  ابوداود .7
 م.7334 /7174الفکر، 

 ،انتشهارات اسهالمى  : ، اهم 7،  الحدائق النا رة فی َحکام العترة الطهاهرة  ،بحرانى، یوس  بن احمد .1
7145.  

  .7172، بیروت: دار الهادی، البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سید هاشم،  .5

 نشهر : اهم  ،سهماعی  معهزی  ا، بهه اهتمهام   حادیث الشیعةاامع ج، ییحسین طباطباآااحاج ، بروجردی .1
 .ش7712  /7171، المهر  چاپخان، مؤل  توسط

  .7141 ،اهلل مرعشى آیت  انتشارات کتابخان :، ام7،  النور المبین ،اهلل تجزائرى، سید نعم .1

  .7148 ،مؤسسة دار الکتاب :، ام7،  کش  األسرار فی شرح االستبصارهههههههههههههه ،  .8

 ،مؤسسهة األعلمهی   :، بیهروت 2،  حجیهة اهول المجتههد مهن األمهوات      منبع الحیاة وهههههههههههه ،  .3
7147.  



 5931بهار و تابستان م، ، سال هشتم، شماره پانزده پژوهی لنامه حدیثصفدو    65

  .، 7143مؤسسه آل البیت :، ام7،  وسائ  الشیعة ،حر عاملى، محمد بن حسن .74 

دفتهر   :احمد آرام، چاپ مکرر، تههران   ترجم ،الحیاة ، محمدر ا و محمد و علی،حکیمى (اخوان) .77
 ش.7784 ،نشر فرهنگ اسالمى

  .7143 ،هجرتنشر  :، ام2،  األلفین ،عالمه حسن بن یوس  ،حلى .72

 .  ،7171تحقیق و چاپ توسط مؤسسه آل البیت، 7  ،ام ،تذکرة الفقهاءههههههههههههه ،  .77

سهالمیة،  مجمهع البحهوا اال   :، مشههد 7،  منتهى المطلهب فهی تحقیهق المهذهب    ههههههههههههه ،  .71
7172.  

  .7178 مؤسسه آفا ،  :، ام 7، کتاب الطهارة،  الشیعةفقه ، یسید ابوالقاسم موسوی، یخو .75

افزار فقه اهه    تا )موجود در نرم ینا، ب یجا، ب ی، بجلد 1، )المکاسب(، مصباح الفقاهة ههههههههههههه .71
 .(2/7ت، نسخه یالب

 ،اهلل مرعشهی  تآیه  انتشهارات کتابخانهه   :، اهم 2،  فقه القرآن ،الدین سعید بن عبداهلل راوندى، اطب .71
7145.  

 ش.7787، ام: انتشارات مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، روش تفسیر ارآنرجبی، محمود،  .78
، بیروت: دار الفکهر،  7،  الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر ،الرحمنالدین عبد جالل، سیوطی .73

7147.  

  .7141 ،أللفینمکتبة ا :، کویت7،  الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ،شبر، سید عبداهلل .24
 : نشهر اهم ، 7  تصهحیح عبهدالهادی حکهیم،    ،القواعد و الفوائهد  ،عاملی  محمد بن مکى ،شهید اول .27

  .7144، افست از چاپ نج ، کتابفروشى مفید

مؤسسهة   :، اهم 7،  لى تنقیح شرائع االسهالم امسالک االفهام الدین بن على عاملى،  شهید  انى، زین .22
  .7177، المعارف االسالمیة

انتشهارات اسهالمى،    :، اهم 7،  ااعهدة ال  هرر   ،اهلل بهن محمهد جهواد    فتح ،الشریعة اصفهانىشیخ  .27
7174.  

  .7144 ،اعلمى :، بیروت5،  َمالیمحمد بن علی بن بابویه، صدو ،  .21

افسهت از نسهخه مکتبهة    : شهرف انجه    ،کتابفروشهى داورى  :، اهم عله  الشهرائع  ههههههههههههه ،  .25
  .7781، الحیدریة

  .7718، نشر جهان :، تهران  ،7عیون َخبار الر اههههههههههههه ،  .21

 ،دفتهر انتشهارات اسهالمى   : اهم تصحیح سید هاشم حسینی تهرانی،  ،کتاب التوحیدههههههههههههه ،  .21
 تا. بی

  .7147 ،دفتر انتشارات اسالمی: ، اممعانی األخبارههههههههههههه ،  .28

  .7177 ،انتشارات اسالمى م:، ا2،  من ال یحضره الفقیهههههههههههههه ،  .23



ها در فقه الحدیث لزوم توجه به انواع داللت 75  

 . 7144 ، بیروت: اعلمى،2  الصدو ، ههههههههههههه ، َمالی .74 

 . ، 7231البیت آل ام: مؤسسه ،7  ،األصول مفاتیح مجاهد، محمد سید طباطبایى، .77

، 7عابهدى،   احمهد    ترجمه  ،اآلداب الدینیة للخزانة المعینیة ،سالم فض  بن حسنمین االاطبرسى،  .72
 .ش7784 ،زائر : نشرما

  .7171 ،کتابفروشى مرتضوى :، تهران7،  مجمع البحرین ،طریحى، فخرالدین .77

 ه،سهالمی دار الکتهب اال  :، تههران 7،  االستبصار فیما اختل  مهن األخبهار   ،محمد بن حسن، طوسى .71
7734.  

  .7171 الثقافة، دار ، ام:7  ،األمالیههههههههههههه ،  .75

دار الکتهب   :ههران ت، 1  خرسهان، سهید حسهن موسهوی    تحقیهق   ،کامحتهذیب االههههههههههههه ،  .71
  .7141، االسالمیة

مؤسسهه   :ام، 7،  مناهج األخیار فی شرح االستبصار ،العابدین میر سید احمد بن زین ملى،عا علوى .71
 تا. بی ،اسماعیلیان

مجمهع جههانى   جها:   بی، 7،  العرفان فى فقه القرآن کنزالدین مقداد بن عبداهلل،  جمال ،فا   مقداد .78
  .7173تقریب مذاهب اسالمى، 

اسهالمى،   مهذاهب  تقریهب  جههانى  جها: مجمهع   بی ،7  ،القرآن فقه فى کنز العرفانههههههههههههه ،  .73
7173.  

اهلل مرعشهى   تکتابخانهه آیه  نشر  :، ام7،  مامیةالانضد القواعد الفقهیة على مذهب ههههههههههههه ،  .14
  .7147 ،نجفى

 ،الصهدر  ةمکتبه  :ههران ت ،2،  حسین اعلمهی تحقیق  ،التفسیر الصافی محمد محسن، فیض کاشانی، .17
7171.    

  .، 7141علی امیرالمؤمنین امام کتابخانه ، اصفهان:7  ،الوافیههههههههههههه ،  .12

    .7141 ،1  و  7788 ،سالمیةدار الکتب اال: تهران ،7 ، الکافی ،کلینى، محمد بن یعقوب .17

 دار: بیهروت ، 7،  محمدباار بهبودی و براهیم میانجیا سیدتحقیق  ،بحاراالنوار ،مجلسى، محمدباار .11
 .م7387 /7147 ،إحیاء التراا العربی

  .7141 ،دار الکتب االسالمیة :تهران، 2 ، مرآة العقول فی شرح َخبار آل الرسولههههههههههههه ،  .15
اهلل مرعشهى نجفهى،    تآیه   کتابخانه  :اهم ، 7 ، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبارههههههههههههه ،  .11

7141.  
: اهم ، 2 ، لوامع صاحبقرانی المشهتهر بشهرح الفقیهه   اصفهانى،  یبن مقصود عل ی، محمدتقیمجلس .11

  .7171 ،مؤسسه اسماعیلیان

  .7172 ،انتشارات اسالمى :، ام7،  نکت النهایة ،محقق حلى، جعفر بن حسن .18



 5931بهار و تابستان م، ، سال هشتم، شماره پانزده پژوهی لنامه حدیثصفدو    67

  .، 7141ید الشهداءس  مؤسس :، ام7،  المعتبر فی شرح المختصرههههههههههههه ،  .13 

 ش.7711، ام: انتشارات اسالمی، درایة الحدیثچی، کاظم،  مدیرشانه .54

انتشهارات   سازمان چهاپ و  :، تهران7،  کنز الداائق و بحر الغرائب ،مشهدى، محمد بن محمدر ا .57
 ش.7718 ،وزارت ارشاد اسالمى

 تا. ، بیسالمیمؤسسة النشر االام:  ،المنطق ،محمدر ا، مظفر .52

 م.7317 /7737، نج : دار النعمان، 7،  اصول الفقهههههههههههههه ،  .57

 . 7177 ،شیخ مفید ۀکنگر :، ام7،  َمالی المفید، مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى .51
 ش.7711 ،سالمیةدار الکتب اال :، تهران7،  تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی، ناصر .55

  .7177مؤسسه کیهان،  :، تهران7،  الشتاتجامع ، ابوالقاسم بن محمد حسن ،میرزاى امى .51

مؤسسهه آل  : ، اهم 7،  حکهام الشهریعة  امسهتند الشهیعة فهی    نرااى، مولى احمد بن محمد مههدى،   .51
  .  ، 7175البیت

 

 
 
 
 
 


