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ABSTRACT 
Based on Shi'a thought, the practical tradition is one of the 

sources of inference that has not been considered by scholars 

due to the lack of explanation of the foundations and methods 

of its use. One way to increase the use of the practical tradition 

of inference is to explain the beliefs that their acceptance 

brings more effective practice. The present research has 

attempted to explain a fundamental belief based on the 

implications of the practical tradition based on an analytical-

exploratory method and, by explaining the consequences of its 

adoption, to develop methods of deduction from the current 

tradition. Believing in the independent signification of the 

practical tradition is one of the effective presuppositions in the 

development of an inference from the practical tradition, the 

result of which is the extension of the methods of deduction 

from the practical tradition in two ways: one: the extraction of 

the dominant principle and the two: revitalization 
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 یاستنباط از سنت فعل یشناسروش توسعه

 
 (       mardani1400@gmail.com ،قم قرآن و حدیثدانشگاه  از) مردانی گلستانیمهدی 

 

 چکیده

عدم  لیلدبهاست که  ینید یهااز منابع استنباط آموزه یکی یفعل سنت عه،یش شهیاند هیبرپا

قرار نگرفته  شمندانیاندمورد توجه  دیبا که چندان ،آن یریارگکبه یهاوهیشو  یمبان حیتنق

شیپ نییتب، ینید یهاآموزه در استنباط یفعلت سن از یریگبهره شیافزا یاهراه از یکیاست. 

-یم در استنباط یسنت فعل شتریب یکارآمدموجب  ،آنها رشیاست که پذ ییباورهاو  هافرض

 د. شو

که  دینما ریتقر را نیادیباور بن کی یاکتشاف - یلیتا به روش تحل دیکوشپژوهش  نیا

از  استنباط یهاروش ،آن رشیپذ مدِایپ نییو با تب استده شستوار ا یسنت فعل داللت هیبرپا

مؤثر در  یها فرضشیپاز  ،یسنت فعل یداللت استقالل. باور به توسعه بخشدرا  یفعل سنت

به  یسنت فعل استنباط از یهاروش گسترش ،آنمد ایپاست که  یفعل سنتاز توسعه استنباط 

 .است یازسیعصراستخراج اصل حاکم و  دو روش
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 لهئمس انیب

 سنت یمدآکار زانینظران درباره معمده اختالف صاحب
 شانیا یهافرضشیپ، به تفاوت در استنباط یفعل
 نیااز  یبرخ رشیعدم پذ ای رشیکه با پذ گرددیبرم

ت نس یِحداقل ای یل به کارکرد حداکثرئقا ها،فرضشیپ
توسعه کارکرد  یبرا، نیابراساساند. در استنباط شده یفعل

است  ی، ضرورینید یهاآموزه در استنباط یسنت فعل
مؤثر  یهافرضشیپو  شهیآن اند نیادیبن ینسبت به باورها

 . شود نییتب یسنت فعل ییکارا شیافزا در
نت ساستنباط از توسعه  در مهم یهافرضشیپاز  یکی
، رایز ؛است« یسنت فعل یداللت استقالل»، باور به یفعل

مورد استناد قرار  یفعل سنت یهاگزارهاز  تاکنون آنچه
قول معصوم  یاست که از همراه یقیمصادگرفته است، 

ست ا یدر حال نیا .ن بوده استئو معتضد به قرابرخوردار 
 داللت زین ین قولئراو مستقل از ق ییبه تنها یسنت فعلکه 

محسوب  انیب ینید یاههآموزبه واند نسبت تیمدارد و 
 شود. 
رهد تا دامنه بهشویمسبب  نیادیبن باور نیا رشیپذ

نباط است یاهشروکند و  دایتوسعه پ یسنت فعلاز  یریگ
 دهیکوش مقاله نیا رو،نیااز .ابدی شیافزا یفعل سنتاز 

 فرضشیپ ،لیذ یاهشپرس پاسخ بهتا از رهگذر  است
 یفعل سنت ایآکه نیارا به اثبات رساند؛ مد آن ایو پشده ادی

داللت همراه با  نیا ایداللت دارد؟ آ شانیهمچون قول ا
 امدیپ نه؟یبه قر ازیبه نحو مستقل و بدون ن ایاست و  نهیقر

  ت؟سیچ یفعل سنت یداللت استقالل رشیپذ جهیو نت
 انیب به که یاپراکنده یهانگاشته از ریغ باره، نیدر ا

ست دبه یند، اثر مستقلاهپرداخت معصومان رهیس یهاآموزه
 نیمسائل ا یبه بعضا ههنامانیاز پا یبرخ تنها. است امدهین

 در یفعل سنت نقش یبررس به و داده نشان توجه پژوهش
در  یفاطمه اردستاننمونه  یند؛ برااهنباط احکام پرداختاست
 بذاهم در ادهتاج در( )صربامیپ لعف شقن»نامه انیپا

شئون »نامه انیآصف آگاه در پا یمحمدرضدیسو  «یالماس
 یسنت فعل یشناسگونه به« معصوم و نقش آن در استنباط

 ؛نداهدیکاو را یفقه احکام استنباط در آن ریثأپرداخته و ت
 ،مسئلهشده به جهت ادیپژوهش با آثار  نیتفاوت ا اما

 یاهشپژوه مسئلهروش و دامنه کامال مشهود است؛ چه، 
 یاصل ئلهمسدر استنباط است و  یسنت فعل کارکرد نیشیپ
ش ؛ رودر استنباط یسنت فعلعه کارکرد توس مقاله نیا

ت و اس یلیتحل-یفیتوص هعمدطوربهشده ادی یاهشپژوه
و دامنه  ؛است شناسانههینظر مقاله نیروش حاکم بر ا

و  است نیقیفر یسابق، آثار و آرا یاهشهدر پژو قیتحق
 دارد. هیتک هیامام عهیبر منابع و مدارک ش مقاله نیا

 

 یمفهوم شناس - 1
 توسعه .1 – 1

خروج از پوشش، وسعت دادن،  یمعنادر لغت به  توسعه
( 1389، دی؛ عم1385 ن،ی)معفراخ کردن و بهتر شدن است 
ار رفته کبهکه در آن  ییاهشو در اصطالح، به حسب دان

جه اما با تو ؛است یگوناگون میو مفاه فیتعار یدارا ،است
-توسعه، ناظر به اهداف و اقتضائات دانش فیبه آنکه تعار

 است بوده یاسیس و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس یها
 فاصله قیتحق نیبا مفهوم مورد نظر در ا (1379 ،یری)قد

 کمکواژه  نیا فیارائه تعر یوان از آنها براتیمدارد و ن
فهوم م شتریگفت که مراد از توسعه، ب دیبا ،رونیفت. ازاگر

بسط، گسترش و  مانند یآن است که با کلمات یواژگان
از  یکی ینیع یهاتیقابل شبردیمعناست و پهم شیافزا

درواقع، منظور  دهد.یمشناخت )فعل( را نشان  نیمنابع د
 ییهاروش یفیک و یکمّ گسترش قیتحق نیاز توسعه در ا

 شده فیتعر ینید یاههاستنباط آموز یتاکنون برا است که
 یفعل سنتصورت مشخص در استنباط از به و است

 دهد.یم شنهادیرا پ دیمعصوم دو روش جد
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 روش .2 – 1
 وهیو ش قیچون راه، طر یدر لغت، مترادف واژگان روش

 یمتفاوت ی( و در اصطالح، در معان1376 ،یاست )خداپرست
 یونه ابزار مناسب براار رفته است؛ از جمله هرگکبه

روش خوانده شده است و به مجموعه  ،به مقصود دنیرس
 زیکند نیم تیکه انسان را به کشف مجهوالت هدا یطرق

که هنگام  یروش اطالق شده است و مجموعه قواعد
 ستا شده گفته روش زیروند نیمار کبهو پژوهش  یبررس

 نیامقصود از روش در  یول ؛(24: 1، ج1380 ،ی)ساروخان
 ینید منابع از شارع مرادِ فهم/ کشف یچگونگ ق،یتحق

 .است( یفعل)سنت 
 استنباط .3 – 1

کن و در چاه دنیبه آب رس یاستنباط در لغت به معنا
)دهخدا، آشکارشدن مجهول است  یاصطالح عام، به معنا

واژه در اصطالح فقها، به  نیا .(1390 ،یپوری؛ صف1364
ار رفته کبهادله آن از  یآوردن احکام شرعستدبه یمعنا

 یو به معنا (490: 1ج، 1387 ،یشاهرودیم)هاشاست 
 شده فیتعر زیاز نصوص با قوه ذهن ن یاستخراج معان

 زیاستنباط که معادل واژه اجتهاد ن .(1370 ،ی)جرجاناست 
 جاستخرا و کشف یمعنا به قیتحق نیرود، در ایمار کبه

( ی)سنت فعل ینید منابع از ـ آن اعم یمعنا به ـ احکام
 .است

 فرضشیپ .4 – 1
انگاره، مبنا، شیچون پ یریدر لغت معادل تعاب فرضشیپ
 یرود و در اصطالح، به معنایمار کبه... و نیادیاور بنب
 استوار آن بر علم کی مسائل که است ینظر رساختیز

که  ییباورهابه  نیهمچن .(87: 1417 ،ی)سبزوار است
دهد ـ خواه مورد یمخود قرار  یاصل برا کیمحقق بسان 

 شده فیتعرـ  ردینگ قرار خواه و ردیگ قرار گرانید رشیپذ
 نیدر ا فرضشیپاما مقصود از  ؛(30: 1390)راد،  است
ه است که نسبت ب یمعناشناخت -یاصول یباور ق،یتحق

معصوم اتخاذ و موجب توسعه  یرفتارشناخت یهاگزاره
 د.شویمدر استنباط  یسنت فعلکارکرد 

 
 یفعل سنت یداللت استقالل: رضفشیپ. 2
 معصوم، اثبات یفعل سنت لیتحلاز مسائل مهم در  یکی

بات اث یربنایز ،بودن فعل است که درواقع انیداللت و ب
د. داللت در لغت به شویمحسوب م یفعل سنت یکارآمد

است و در اصطالح، به  یت و راهبری، هداییمعناى راهنما
ء یسبب علم به ششود که ء گفته مىیک شیحالتى در 

ء دوم را مدلول ید؛ شىء اول را دالّ و ششوگر مىید
 ا داللت جاى پا بریمانند داللت دود بر آتش و  ؛ندیگومى

: 2ج، 1418، صدر؛ 49: 1ج، 1419 ،یمومن قم) رونده
 .(168: 5ج، 1422 ،ییخو؛ 179

و  یداللت خود بر دو قسم داللت لفظ گر،ید یسو از
 بر ظلف داللت یعنیاللت لفظى ؛ داست یلفظریداللت غ

به ؛باشد واضع وضعِ داللت، منشأ که صورتى در معنا
دن لفظ، معناى آن به ذهن شنونده یکه به مجرد شناىگونه

جاد معنا در ذهن یرلفظى، اید و مراد از داللت غیایب
خواه واسطه  ؛مخاطب، بدون واسطه قراردادن لفظ است

ى و یم راهنمائلت عالمانند دال ؛ان باشدیرلفظى در میغ
 نیاى در برانندگى بر مقصود واضع آنها، و خواه واسطه

ا بر معانى خود در یمانند داللت وجود خارجى اش ؛نباشد
؛ مجتهد 27: 1393 ،یراز نیالدقطب)ذهن مخاطب 

افزود که بحث  دیبا ح،یتوض نیا با .(18: 1340 ،یخراسان
باره ت که دراس یلفظری، از نوع داللت غیفعل سنتداللت 

 اختالف شمندانیاند انیم در آن حدود ایاصل وجود و 
 یدگاهید به چند، یاادله هیپا بر کیهر و دارد وجود نظر
 ند.اهشد لیمتما

 مستقلریداللت غاول:  دگاهید. 2-1

 ،یفعل سنتنظران معتقدند که داللتِ از صاحب یگروه
که  نآ یبرا یعنیاست؛  نهیقر ازمندیمستقل بوده و نریغ

از  دیباشد با یمشخص یمعنا دیبتواند مف یسنت فعل
، آنهاد. در باور شومند بهره گرید یانهیقر ایقول  یهمراه

 یمعنا یبرا تا ستندین یداللت وضع یافعال مانند الفاظ دارا
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 عیشا فرد و اطالق یدارا نه فعل شوند؛ داده قرار یخاص
 که است یعام غهیص یدارا نه و ابدی ظهور آن در تا است
؛ 226: 1418 م،یحک) کرد استظهار را تیعموم آن از بتوان

را مجمل و  یسنت فعل، لیدل نیبه هم ؛(20: 1975 ه،یمغن
در  نیا .دانندیم یابراز معنا به شکل استقالل ییفاقد توانا

است که اثبات داللت افعال، منوط به احراز داللت  یحال
 یرگید رشیموجب عدم پذ یکیتا نبود  ستین یوضع
 تاس یو عقل یبلکه داللت افعال از نوع داللت ذات ؛دشو

 .(239: 1ج، 1415 ،ینیامام خم)
 هدگاید نیاز باورمندان به ا یکه بعض یگرید لیدل
م معصو افعالاز  یبودن بعض یند، اختصاصاهکرد مطرح

را انجام دهد که  یفعل ،است. به گمان آنان، اگر معصوم
 دیپد دیترد نیباشد، ا یقولریغ ای یقول نهیفاقد هرگونه قر

 یفیتکل و بوده عصمت یاقتضا به عمل آن ایآ که دیآیم
 و بوده یعموم یعمل ای و شودیم محسوب یاختصاص

داللت  توانیرو، نمنیااز است؟ نافذ زین گرانید درباره
: 2ج، 1413 ،یغزال) ل شدئقا یفعل سنت یرا برا یمستقل

 کهاست  آنگفت  وانتیم لیدل نینقد ا در آنچه .(17
 هیقت در که یافراط کردیرو همچون استدالل، نین به اقائال
 ،یفروشان یصفر) است داشته وجود اتیروا یانگار

 زین یسنت فعلخواندن  یدر اختصاص ،(251-253: 1381
ز ا یاست که شمار یهیبد رایز ؛نداهشد یدچار نگاه افراط

و  یسأت تیبوده و قابل شانیمعصوم مخصوص ا افعال
 نیمطلب بد نیا ولی ؛ندارد را گرانید یبرا یالگوبردار

 صادر معصوم از که یافعال از کیکه در هر ستیمعنا ن
 یاصاختص افعال زیرابودن برود؛  یگمان اختصاص ،شودیم

 افعال گریاز د یراحتمعصوم محدود و مشخص بوده و به
  است. زییقابل تم شانیا

 داللت) هینظر نیان از طرفدارا یبرخ گر،ید یاز سو
: 5ج، 1419 ،یالثان دیالشهابن) (یفعل سنت یراستقاللیغ

 ند کهاهاستناد کرد یتیبه روا (24-1: 1385سمنون،  ؛222
 دستورات از یرویپ به را خود روانیدر آن معصوم پ

 اشتهد باز شانیتن به افعال اسیارجاع داده و از نگر )ع(ائمه
 : است

شوم! شما  تیع( عرض کردم فدا: به امام رضا)دیگو یراو

در رکعت اول و سوم سر  یکه وقت دمیرا در حال نماز د

 د،یزیخیمرا نشسته و سپس بر یمدت د،یداریماز سجده بر

فرمود: به آنچه من انجام  م؟یهمچون شما رفتار کن زیما ن ایآ

 دیعمل کن دیاه! به آنچه که امر شددیدهم نگاه نکنیم

  .(347: 6ج، 1409 ،یحرعامل)

به  ی، ارتباطثیحداین است که مفاد  یدر حال نیا
ظر مورد ن یگرفته ندارد و نسبت به مدعا صورت برداشت

که رطوهمان رایز ؛مستقل بودن داللت فعل( نارساستری)غ
از  زیامام، پره یمقصود از نه ،است آورده یطوس خیش
 بلکه مراد، توجه مخاطب به عدم ؛ستین یسنت فعل یرویپ

  ؛(83: 2ج، 1407 ،یطوس) است بوده شانیافعل وجوب 
 ناظر به باور )ع(وجود که سخن امام زیاحتمال ن نیالبته ا

 انیآن را ب هیتق طیمخاطب بوده و حضرت با توجه به شرا
 یمجلس عالمه و یکاشان ضیکه فطورنهما؛ ه باشندفرمود

؛ 726: 8ج، 1406 ،یکاشان ضی)ف نداهکرد ریتفس نیچن نیا
 .(547: 3، ج1406 ،یمجلس

 داللت مستقلدوم:  دگاهید .2-2

ستقل م ،یفعل سنتکه داللت باورند  نیا بر گریداما گروه 
 ندازمیعلم به مدلول خود، ن جادیافاده معنا و ا یو برا است

که طور؛ همان(432: 2ج، 1425 ،یحل) ستین نهیقر
نمودند  نیینماز و حج را با فعل خود تب )ص(امبریپ
 زیو اصحاب ن( 215/ 198: 1ج، 1405هور، جمیابابن)

، 1410 ،یکراجک)فرا گرفتند  )ص(امبریپ عمل با را وضوء
مانند  یعرف افعالاز  یتعداد نیهمچن .(161: 1ج

 تیدهنده رضانشان)که  یااجاره لیسوارشدن در وسا
 ذاغ سفره سر بر نشستن(، است اجاره پرداخت به راکب
 هک ییکاال گرفتن و( رددا طعام اکل جواز بر داللت)که 

 یشترم تیدهنده رضا)نشان شده نوشته آن یرو بر متشیق
 فعل دهدیم نشان که است ییهانمونه جمله از( متیق به
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مستقل بوده و  کامالً فاعل، مراد یفایا و معنا یالقا یبرا
 یکی اما ؛(20: 1975 ه،یمغن) ندارد دیو مو نهیبه قر ازین
سنت  ی)داللت استقالل قول نیا نکه قائال یلیاز دال گرید

ر اگ یعنی ؛است افعال ظهور تیند، حجاهاقامه کرد (یفعل
 نیا -که دارد  -باشد  ییو عقال یظهور عرف یفعل دارا

 باشدیظهور نزد عقالء معتبر بوده و قابل استناد م
 .(304: 1ج، 1427 ،یرازیشینیحس)

 آمده فقها لسان در که است یشواهد مطلب، نیا دیمؤ
ان که در باب مکچنان ؛نداهشد مترتب یفقه آثار آن یبرا و

-چون مهمان یند اگر درب اماکن عموماهنمازگزار گفت

عمل داللت بر جواز  نیو... باز باشد، ا هاها، حمامخانه
 یاماکن نیو نماز گزاردن در چن کندیدخول بدون اذن م

 ،دیآیم شماربه  هین حالئقرا ءجز که نمونه نیااست.  زیجا
 ،یبروجرد نیحسدیس مانند یبزرگان یتوسط برخ

 و هگرفت قرار دییتا مورد ینیخم امام و میمحسن حکدیس
 ،یزدی) معتبر شمرده شده است ،عمل نیا یفعل ظهور
قبول  مانند یگریموضوعات د نیهمچن .(375: 2ج، 1419

 یاجازه فعل ،(129: 2ج، 1408 ،یمحقق حل) معامله یفعل
 گریاز د زین( 20: 2ج، 1415 ،یانصار خیش) یدر عقد فضول

 نییتب یظهور فعل است که در کتب فقه تیحج قیمصاد
 ه است. شد دییو تا

باره اقامه کرد،  نیدر ا توانیکه م یاادله گریاما از د
 ؛دهدیخبر م یسنت فعلاست که از داللت مستقل  یاتیروا

، از 96در خطبه  بلند یریدر تعب )ع(نیرالمومنیکه امچنان
کرده و در وصف آن  ادی «زبان»به  )ص(امبریسکوت پ
 «.لِسَان انٌ وَ صَمْتُهُیکَلَامُهُ بَ» فرمودند:

البالغه، سكوت نهج شارحان از یبرخ دگاهید هیبرپا
آنكه  نخستد: شویمان محسوب یاز دو جهت ب )ص(امبریپ
پس  ؛دکرسته گفتن نبود خوددارى مییان آنچه شایاز ب )ص(امبریپ

ه رامون موضوعی کید پیافتند که نبایمردم از سكوت حضرت درمی
زنند و دوم آنكه اگر صحابه طبق بسكوت کرده حرفی  )ص(امبریپ

در آن باره  )ص(امبریدادند و پعادت مرسوم خود کارى انجام می

فرمود، کرد و آنها را از ارتكاب نهی نمیار مییسكوت اخت
پس سكوت  ؛ز استیادند که انجام چنان کارى جیفهممی

 ثم،ی)ابن م ان عمل مجاز بودیبراى آنها در حكم ب )ص(امبریپ
: 2ج، 1376 ،ى؛ شوشتر195: 1367 ،یهقی؛ ب402: 2، ج1362

203). 
 یبرا معصوم یعمل اقدام از که یثیاحاد نیهمچن
آن است  ازنشان  دهد،یخبر م ممی، نماز و توضو آموزش

وده و و رسا ب یافک معصوممقصود  انیدر ب یفعل سنتکه 
که چنان ؛است کردهیمداللت شده ادیبر اعمال  ییبه تنها

نشان دادن نحوه  یبرا )ع(طبق گزارش زراره، امام باقر
  عمل اقدام به گرفتن وضو کردند:در ، )ص(امبریپ یوضو

 :ندفرمود )ع(امام باقر
نکنم؟  تیحکا تانیرا برا )ص(رسول خدا یا وضویآ 

شتى آب برداشت و صورت خود آنگاه با دست راست، مُ

بعد، با دست چپ مشتى آب برداشت و دست  ؛را شست

سپس با دست راست، مشتى آب  و راست خود را شست

آنگاه، با رطوبت  ؛برداشت و دست چپ خود را شست

، 1407 ،ینی)کل دیها، سر و پاها را مسح کشمانده دستیباق

 .(24: 3ج

جاع ار یفعل سنتکه در آن به  یثیاحاد گر،ید یاز سو
استناد شده  شانی، به عمل اپرسش داده شده و در پاسخ

 ی. برادیآیم شمارداللتِ مستقل فعل به  ازنشان  زیاست ن
د، پرسیم ریاز حکم خوردن پن یکه راو ینمونه، هنگام

د و با توجه به داللت آن نکمیخود استناد فعل به  )ع(امام
  :دهدیپاسخ م

رمود: ف دم،یپرس ریدرباره پن )ع(باقر امام از: دیگو یراو

دارد، یکه مرا به شگفت وام یسوال کرد ییدرباره غذا

 یریما پن یداد و فرمود: برا یآنگاه به خادم خود درهم

با  زیکن. سپس درخواست چاشت نمود و ما ن یداریخر

آوردند و حضرت از آن  یری. پس پنمیهم غذا شد شانیا

 از میز چاشت فرغ شدکه ا ی. وقتمیخورد زیخورد و ما ن

 ای: آفرمود ست؟یچ ریسوال کردم: نظرتان درباره پن شانیا
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 .اما دوست دارم از شما بشنوم !که خوردم! گفتم بله یدیند

 هک یزیدهم، هر چیمآن خبر  ریو غ ریفرمود: به تو از پن

مگر آنکه  ،است حالل تو بر باشد حرام و حالل آن در

 ار آن دیبا[ صورت نیار ]د که یبشناس نهیحرام را  به ع

  .(339: 6ج، 1407 ،ینیکل) یکن رها
 تیاز کفا« أَکَلْتُهُ یأوَ لَمْ تَرَنِ»با عبارت  )ع(امام ،درواقع

سخن گفته و مخاطب را نسبت به  شیخو یعمل نییتب
 ،ییبه تنها )ع(عمل امام ؛ زیراندکردآگاه  مسئلهپاسخ 

 یو برا ( کردهریداللت بر مدلول خود )جواز خوردن پن
 گرینداشته است. نمونه د یگفتار دییأبه ت یازیافاده آن ن

و  )ع(باقر امام یهاناخن کردن رنگ از که است یتیروا
  :دهدیخبر م یراو پرسش و پاسخ

ر دم که حنا بید: امام باقر )ع( را دیگوبه یحکم بن عت

 درباره نظرت: فرمود من به پس. بود نهاده شیهاناخن

 میبگو توانممى چه: کردم عرض ست؟یچ کار نیا

! ولى در ]فرهنگ[ ما جوانان دیاهکه شما انجام دادیحالدر

نوره به ناخن  یحکم! وقت یکنند. امام فرمود: ایم نیچن

 هیدهد تا آنجاکه شبیم رییها برسد، ]رنگ[ آن را تغ

 با را آن[ یحال نیشود، پس ]در چنیممرده  یهاناخن

  .(509همان: ) ده رییتغ حنا

هِ وَ یتُ أَنْ أَقُولَ فِیمَا عَسَ»عبارت  زین ثیحد نیدر ا
فعل نشان از آن دارد که از نگاه مخاطب، « أَنْتَ تَفْعَلُهُ

 داللت بر مدلول یمعنا بوده و برا دیمف ییبه تنها )ع(امام
نیاست. ازا کردهیم تیخود )جواز رنگ کردن ناخن( کفا

مدلول،  یهت القاگفت که افعال معصوم به ج دیبا ،رو
 .باشدینم دیمو ای نهیقر ازمندیمستقل بوده و ن

مورد  یروذکر شده ازآن یاههنمون که است ذکر انیشا
و  یسنت فعل یگرکه اصل داللت دنریگیماستناد قرار 

 اما نسبت ؛دهدیمرا نشان فعل آن نسبت به مفاد  ییرسا
ه اشتند یبه وجه داللت فعل و حکم مستفاد از آن رهنمون

آنکه داللت  برافزونجهت مورد نظر نبوده است.  نیو از ا
مال عدم استع یمفهوم به معنا کیبر  یفعل سنتمستقل 

؛ کندیمن یفعل با قول را نف یو همراه ستیآن با قول ن
داشته  یداللت مستقل یدر موضوع یسنت فعلچه بسا  رایز

با  دیجد یتیافاده خصوص ایو  شتریب نییتب یاما برا ؛است
که از  یتیکه رواطورهمان ؛است دهشهمراه  یقول نئقرا

 نشایا یقول دییأو ت دنیدر نوره کش )ع(امام صادقفعل 
( خبر ورعفی ی)عبداهلل بن اب ینسبت به فهم و برداشت راو

الّ د ییبه تنها یسنت فعلدهد، نشان دهنده آن است که یم
رفع  یبرا اگرچه ؛ستیقول ن ازمندیافاده معنا ن یبوده و برا
 همراه زیمخاطب، با قول نبرطرف کردن شبهه  ایابهام و 

  :است هدش
زراره  م کهینه بودید: در مدیعفور گویعبداللّه بن ابى

دنش با من بحث یر بغل و تراشیدر مورد کندن موى ز

دنش بهتر است و زراره یپس من گفتم تراش ؛کردیم

جازه پس، از امام صادق)ع( ا ؛گفت: کندنش بهتر است

که در م. حضرت اجازه فرمود درحالىیمالقات گرفت

نمود. پس به زراره ر بغل نوره استعمال مىیحمّام بر ز

؟ دىکرفعل امام)ع( حرف مرا[ قبول  دنیگفتم: ]با د

 لى انجامیلدبهن کار را ید آن حضرت ای! شاخیرگفت: 

ست انجام دهم. حضرت یز نیدهد که براى من جامى

د؟ عرض ییگوزى سخن مىیفرمود: شما در مورد چه چ

ر بغل و یدن موى زیکردم: زراره با من در مورد تراش

د. حضرت فرمود: تو به سنّت دست نککندنش گفتگو مى

دن دنش بهتر از کنیافتى و زراره خطا رفته است. تراشی

 ،1407 ،ینی)کلدن یدنش بهتر از تراشیاست و نوره کش

 .(508:  6ج
 

 یفعل سنت توسعه روش استنباط ازمد: ایپ .3
 یداللت استقالل فرضشیپ رشِیپذ یمدهاایاز پ یکی

از  یریگبهره شیافزاو توسعه روش استنباط  ،یسنت فعل
 یاهبا استنباط رابط. چه، مقوله داللت است یسنت فعل

 یگرداللت به منوط منبع کیدارد و استنباط از  هیدوسو
رو، اگر نیآن است. ازا یدهمعنا یهاتیقابل و بعمن آن
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 یقول نئه قراب ازیو بدون ن ییبه تنها یسنت فعلکه  میریبپذ
ز برداشتِ ا یهاروش دیبا است، برداشت و فهم قابل زین

استنباط از آن  نینو یاههویو ش یطراحباز زیفعل ن
افزود که نگرش غالب  دی، بااینبراساس .دشو فیتعرباز

از فعل  میمستق یریگ، بهرهیسنت فعلاستنباط از  در روش
 دهشکه سبب  یاست؛ نگرش یسنت فعل نیبه ع یسأو ت

ارند از ند میمستق یرویپ تیکه قابل یافعال است تا اوالً
ستفاده از ا زانیم اًیخارج شوند و ثان استنباطگردونه 

 یاشهیروش متداول و کل کیتنها به  یفعل سنت یهاگزاره
 یهاوهیش فیاست که با تعر یدر حال نی. ادشومحدود 

ه ظاهر که ب استفاده کرد یاز متون توانیم ،استنباط دیجد
 تنباطاس قیندارند و از آنها در طر میاستعداد برداشت مستق

منظور، دو روش از  نیا یبهره گرفت. برا ینید یهاهآموز
مورد بحث قرار  یسنت فعلاستنباط از  نینو یاهشرو

 شده ارائه آن از منبعث یقیتطب یاههنمون یرخگرفته و ب
 .است

به  ،فهومم کیکه داللت مستقل فعل بر  افزود دیبا البته
فعل با  یو همراه ستیعدم استعمال آن با قول ن یمعنا

 یچه بسا فعل معصوم در موضوع رایز ؛کندیمن یقول را نف
 افاده ایو  ترشیب نییتب یاما برا ،داشته است یداللت مستقل

 ؛است دهشهمراه  زین یقول نئبا قرا دیجد یتیخصوص
 دنیکه از رفتار امام صادق)ع( در نوره کش یتیکه رواچنان

 بن )عبداهلل ینسبت به برداشت راو شانیا یقول دییأو ت
دهنده آن است که فعل کند، نشانیم تی( حکاعفوری یاب

اما  ؛به قول دالّ بوده است ازیو بدون ن ییمعصوم به تنها
 زیرفع ابهام و برطرف کردن شبهه مخاطب با قول ن یبرا

 .(508: 6. ج1407 ،ینیشده است )کل ههمرا
 استخراج اصل حاکمروش اول:  .3-1

 سنتاز  یریمرسوم و متداول در بهره گ یهاوهیاز ش یکی
 ؛است ممعصو سنتاز  یقیو تطب می، استفاده مستقیفعل
و  ردیرار گمورد توجه ق یسنت فعل نیصورت که ع نیبد

 یکه برخشود؛ چنان یبرابر الگوبردار به صورت کامالً

آداب خورد و نوش  نهیدر زم )ص(خدا که از رسول یافعال
آب با سه  دنیدر غذا، نوش دنینقل شده است مانند ندم

، 1394 ،یشهر یر ی)محمدداغ  ینفس و نخوردن غذا
 نیا اما ؛روش است نیا قیاز جمله مصاد( 511ـ493: 2ج
از افعال معصوم صدق نکرده، نسبت  یشماردرباره  وهیش

 که،چنان ؛ندارد ییمعصوم کارا اتیبه شئون مختلف ح
در مورد گرو  )ص(خدا رسولفعل که از  ییهاگزارش

( 91: 1413 ،یری)حم دهدیخبر م یهودیگذاشتن زره نزد 
از حرکت اصحاب در پشت سرشان  شانیاز امتناع ا ایو 

از جمله ( 206: 73، ج1403 ،یس)مجل کندیم تیحکا
 الگو توانینم قیدق نییتب و لیتحل بدون که است یقیمصاد
 هاآن به یسأت امکان که است ییهاروش ازمندین و داد قرار

  .دینما هموار را
 ،یسنت فعلکارآمد در استنباط از  یهااز روش یکی
و استخراج اصل حاکم بر آن فعل از  تیخصوص یالقا

 و یخیتار اتیخصوص یکه با القا قیطر نیبد ؛است
تخراج اس معصوم فعل، اصل حاکم بر یسنت فعلاز  یطیمح

 ،سخنگرید. بهشودیداده م قیتطب دیجد قیو بر مصاد
ست ا ریو فراگ یاصل کل کیگاه دربردارنده  یسنت فعل

 اما آنچه توسط ؛برخوردار است زین یفراوان قیکه از مصاد
ل و افراد آن اص قیاز مصاد یکیتنها  ،ردیگیمعصوم انجام م

ته در نهف یهایژگیو لیتا با تحل کوشدیروش م نیاست. ا
و  دیرا استخراج نماآن ، ابتدا اصل حاکم بر یسنت فعل

را بر  آن افته،ینمونه تحقق اتیسپس با شناخت خصوص
 لیلدبه. درواقع، دینما قیتطب گرید یهاو نمونه قیمصاد
ر فعل، صدو یقتضائات فضابا ا یسنت فعل یدگیتندرهم

 یسأبه مصداق انجام گرفته وجود ندارد و ت یسأامکان ت
آمد روز قیاصل مستخرج بر مصاد قیتطب قیتنها از طر

 . دشویم سریم
، ییا)طباطباست  «اتقان» اصلِ استنباط، روش نینمونه ا

به  )ص(خداوارده، رسول اتیمطابق روا .(65-72: 1394
 ه،یبابو)ابنو سعد بن معاذ  میراههنگام دفن فرزند خود اب
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 قبر وارهیاز د یبخش یدگید بیبا آس( 310: 1، ج1385
 هیسنگ و گل ته یپس دستور دادند تا مقدار ؛مواجه شدند

لل قبر پرداختند و خ میشود و با دستان مبارک خود به ترم
فعل  نیپس از انجام ا شانیکردند. اآمده را اصالح دیپد

  رمودند:خطاب به اصحاب خود ف
را که هرگاه  یاهدارد بندیمدوست  یتعال یخدا»

 ،ی)طوس «دهد آن را استوار انجام دهدیمرا انجام  یعمل

  .(263: 3، ج1407 ،ینی؛ کل428: 1414

 یزیچ به مرمت در عمل )ص(امبریپ ث،یحد نیمطابق ا
ارزش دقت و اهتمام را نداشت و  اقدام نمود که اصالتاً

 اما ؛دشیوباره فرسوده و خراب مزود د ای رید دیشا
ند که القا کرد نیچن یاصل رفتار کیحضرت با استناد به 

استوار  دیبا -الزوال  عیهرچند زودگذر و سر - یهر کار
در آن  یدقتیو ب یانگارو از سهل ردیو محکم انجام گ

 )ع(مبرایپ فعلشود. درواقع، استخراج اصل حاکم بر  زیپره
تا بُرد فعل  دشویمموجب  (یو استوارساز )اتقان

 رگیبر د ود وفراتر ر فعلاز زمان و مکان آن  )ص(امبریپ
که چنان؛ دشوقابل انطباق  زیو موضوعات ن قیمصاد

پزشکان و معلمان، کشاورزان و  ع،یصاحبان مشاغل و صنا
فعل  نیاز ا توانندیاقشار جامعه م گرین و دادامدار

ارها در ک یاستوارو  تیو به جد بگیرندالگو  )ص(امبریپ
 اهتمام ورزند. 

ه است ک «یگرپسندید» اصلِ روش، نیا از گرینمونه د
نامور است  نیبه قاعده زر یاخالق یهادر پژوهش

 یاگونهبه دیاصل، شخص با نیمطابق ا .(1386 ،ی)اسالم
 طیدر شرا گرانیرفتار کند که دوست دارد د گرانیبا د

 دینبا قاعده( و کل مثبتگونه رفتار کنند )شاو آنمشابه با 
نه با گورفتار کند که دوست ندارد آن گرانیبا د یاگونهبه

از  یاصل رفتار نی(. ایمنف یاو رفتار شود )شکل
 برخوردار است ییو روا یاخالق ،یمتعدد عقل یهاپشتوانه

. از آنهاست یکیمعصوم  یو رفتارشناخت رهیکه متون س
ه ناول خرما بودند کمشغول ت )ص(امبریپ یمثال، روز یبرا

خراب برخوردند. حضرت آن را در دست  یخرما کیبه 
 نیب نید. در انندازیآن را دور ب خود نگه داشتند تا بعداً

 ()صامبریپ به بود هیقض نیا شاهد که اصحاب از یکی
ر د )ص(امبری. پدیخراب را به من بده یکه آن خرما گفت

  پاسخ فرمودند:
 دارمیم بد خود یبرا هک شومینم یزیبه چ یمن راض

  .(69، نامه البالغهنهج؛ 393: 1، ج1410سعد، )ابن

در نگه  )ص(امبریپفعل معلوم است که  یبه روشن
فعل  کی گران،یآن به د ندادنفاسد و  یداشتن خرما

همگان قابل  یبرا ،یهمان نیاست که به شکل ا یاخالق
 دیمؤ را کهفعل اصل مستخرج از  توانیم ؛ اماستین یرویپ

ها و موضوعات نمونه گریاست بر د دهش زیبه گفتار ن
 نمود.  قیمرتبط تطب

 یسازیعصرروش دوم:  .3-2

، یسنت فعلاستنباط از  یهااز روش گرید یکی
مطابق  یسنت فعلاست.  آنو روزآمدکردن  یسازیعصر

شکل گرفته است  شیدوره خو یجامعه و فضا طیبا شرا
. شودیم دهیو فهم لیتحل طیمتناسب با آن شرا عتاًیو طب

 یطیمح یهایژگیرو، اگر زمان، مکان، فرهنگ و ونیازا
شود.  فیبازتعر دیجد یالزم است مطابق فضا ،کند رییتغ
نت ساست تا ابتدا روح حاکم بر  ستهیمنظور شا نیا یبرا
ن، و اقتضائات زما طیاستخراج و سپس مطابق شرا یفعل

و  بر ظاهر متون هیتک امر، با نید. البته اشو یسازیعصر
ست. مرتبط ا یارهایمع فیتعر ازمندیو ن دیآینم دیپدفعل 

 است که با )ص(امبریگانه پپنج افعالروش،  نینمونه ا
  شده است: ادیعنوان سنت از آنها 

 سازمینم رها را آنها مرگ لحظه تا که است زیپنج چ

 یرو بر بردگان با خوردن غذا: گردد من از بعد سنت تا

 دنیوشپ بز، ریش دنیدوش پاالن،یب االغ بر سوارشدن ن،یزم

: 1376 ه،یبابو)ابن و سالم کردن بر کودکان یمپش لباس

 . (271:  1، ج1362 ه،ی؛ ابن بابو72
آخر )سالم بر کودکان( که محدود به فعل از  ریبه غ
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عه تنها در بستر جام افعال هیبق ست،ین یزمان و مکان خاص
ر فرهنگ مردم آن زمان قابل تحقق و د )ص(امبریدوره پ
ه ک یافراد یبز برا ریش دنیدوش برای مثال، ؛ زیرااست
 یلباس پشم دنیندارد و پوش ییدارند معنا یشهر یزندگ

 کنندیم یزندگ ریکه در مناطق گرمس یکسان یبرا
که با توجه به  رسدیرو به نظر منیازا ست؛ین ریپذامکان

شده وجود ادی افعالبه  یسأامکان ت ،ینبو تیظاهر روا
مکن م )ص(امبریمخاطبان پ ریغ یاز آنها برا یرویندارد و پ

 اذعان نمود که با توجه به روش مورد نظر دیبا؛ اما ستین
 گفتهپیش افعالاز  یریگ، راهکار بهره(یسازی)عصر

 گرید یهاانسان یبرا یریوجود دارد و فرصت الگوگ
 ییکه با شناسا قیطر نیفراهم است؛ بد زین خیاعصار تار
افعال روح حاکم بر  توانی، م)ص(امبریپ افعالحکمت 

امکان  ر،گید قیآن بر مصاد قیرا کشف نمود و با تطب شانیا
  .کرد ایتحقق روزآمد آن را مه

ت سدبه نیچن )ص(امبریچهارگانه پ افعال لیبا تحل
و روح  یحضرت فروتن افعال یکه حکمت اصل دیآیم

ن غذا خورد ؛ زیراتواضع است )ص(برامیپ افعالحاکم بر 
 ینیحاکمان و سالطفعل اشاره به  نیزم یبا بردگان بر رو

 غذا خود انصار و اعوان کنار در فات،یتشر با که دارد
. اشتندد ابا جامعه نییپا طبقات با ینیهمنش از و خوردندیم

ا و همراه ب نیزم یبر رو یبا فروتن )ص(امبریپ رو،نیازا
 زیو از تکبر و تشبّه به پادشاهان پره خوردیبندگان غذا م

 زمان عرف در زیپاالن نیسوارشدن بر االغ ب .دکریم
 ؛دور از شأن حاکمان و دولتمردان بود یرفتار )ص(امبریپ

ه آنک یسو و آن سو، ب نیآنان به هنگام انتقال به ا زیرا
دهند، بر  یرا در کنار خود جا یاز مردم معمول یکس

و قدرت و شوکت  شدندیسوار م متیقگران یهااسب
ه به آنک یب )ص(امبریاما پ ؛دندیکشیخود را به رخ مردم م

 یمتیق یهاو از مرکب دنشیندیو تجمالت ب فاتیتشر
االن پیفروتنانه بر استر و درازگوشِ ب د،نیاستفاده نما

 دنی. دوششدینم لئخود قا یبرا یتفاوت چیو ه نشستیم

و  ریحق یبود و کار زانیان و کنخادم فهیوظ زیبز ن ریش
بود  یازمندانیپوشش ن ،یو لباس پشم آمدیم شمارساده به 
خنک و مناسب با  یهالباس نهیپرداخت هز ییکه توانا

 )ص(امبریرو، پنیحجاز را نداشتند؛ ازا نیگرم سرزم یهوا
در  یعس ازمندان،یو ن انینوایبا ب یبا التزام به آنها و همرنگ

 مردم داشت. انیتواضعانه در مم افعالتبلور 
 - یاجتماع رهیروش، مربوط به س نیا گرینمونه د

 ات،یاز روا یشمار هیاست. برپا )ص(امبریپ یاسیس
 زا ردوه ب و ساده اریدر ارتباط با مردم بس )ص(خدارسول

 از بست،ینم را منزلش درب کرد؛یم عمل فاتیتشر
 ودب رسدست در یسادگ به و کردینم استفاده نگاهبان

برآوردن  یبرا یحت شانیا .(174: 10، ج1424 ،یهقی)ب
نبال دبهو خود  کردیاقدام م ج مردم، شخصاًیحوا

: 1تا، جیب ،ی)ابوداود سجستان رفتیآنها م یهاخواسته
 تعامل وهیش نیا .(202: 7، ج1394 ،یاصبهان می؛ ابونع292

 یهایژگیبا و نهی، اگرچه در جامعه کوچک مد)ص(امبریپ
م عنوان حاکبه )ص(خدابود و رسول ریپذآن امکان ییابتدا

از افراد جامعه،  کیبا هر توانستیم یجامعه اسالم
ه آنان را ب یبرقرار و مشکالت شخص یخصوص یارابطه

اما در دوره معاصر که  ،کندبرطرف  میصورت مستق
 شیاو افز ییایقلمرو جغراف یبا گستردگ یحاکمان اسالم

ند، قابل اجرا همواج یاجتماع - یاسیل سها و مسائچالش
 )ص(امبریپ رهیس نیا از یریالگوگ امکان عملدر  و ستین

 یریگاست که روش بهره یرو، ضرورنیوجود ندارد. ازا
طابق م )ص(امبریپفعل و  ابدی رییتغ )ص(امبریپفعل از 
منظور، به  نیا ی. براشود یسازیعصر ن،یامروز طیشرا

، )ص(امبریپفعل  یهایژگیفاده از وکه با است رسدینظر م
 طهراب در لیتسه»را که  شانیا افعالبتوان روح حاکم بر 

استخراج ( 72-65: 1394 ،یی)طباطبااست  «مردم و حاکم
 یحاکمان و دولتمردان اسالم یعمل یعنوان الگونمود و به

 آسان و ساده ارتباط امکان که قیطر نیکرد؛ بد یمعرف
 یراحتبه بتوانند جامعه افراد و دیآ فراهم مردم و حاکم
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 مشکالت و بگذارند انیم در مسئوالن با را خود نظرات
 ،روش نیا به توجه با ن،یبنابرا. ندینما برطرف را خود

تحقق  زین )ص(امبریپ یاجتماع - یاسیس رهیس نیا به یسأت
 ریپذامکان )ص(امبریپفعل از  یریعمل الگوگدر و  ابدییم
 .دشویم

 

 یریگ جهینت

 لیذ شرح به قیتحق جیبا توجه به پژوهش انجام گرفته، نتا
 :است نییتب قابل
-شیپ رشیبر پذ یمبتن یسنت فعلتوسعه استنباط از  .1

بودن داللت افعال  یاست که استقالل ییهافرض
  ؛آنهاست نیترمعصوم از مهم

 وجود دارد جیرا دگاهیدو د یسنت فعلدرباره داللت  .2
ارد فشیم یپا یقول نئقرا بر داللت همراه با کیکه 

  ؛فعل اصرار دارد یاستقالل ریبر داللت غ یگریو د
سنت  ی)داللت استقاللنظر  مورد فرضشیپ رشیپذ .3

ت سناستنباط از  یاهشد تا روشویمموجب ( یفعل
 یریگبهرهبر  افزونو کرده  دایگسترش پ یفعل

 استخراج: کی روشدو به  یسنت فعلاز  میمستق
 ؛کند دایتوسعه پ یسازیعصر: دو اصل حاکم و

 یخیتار اتیخصوص در روش استخراج اصل حاکم، .4
 ،ماصل حاک القا و با کشف یسنت فعلاز  یطیو مح

روش  در. شودیمداده  قیتطب دیجد قیبر مصاد
 یسنت فعل ییمعناابتدا روح  زین یسازیعصر

و اقتضائات زمان،  طیاستخراج و سپس مطابق شرا
 .دشویمبروز 
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 منابع

 یف ةیزیالعز یاللئال یعوال ،(1405جمهور، محمد )یابابن 
 .دالشهدای، قم: دار سةینیالد ثیاألحاد

إستقصاء االعتبار  ،(1419محمد بن حسن ) ،یالثان دیالشه ابن
 .تی، قم: مؤسسه آل البشرح اإلستبصار یف

 .نی، قم: جامعه مدرسالخصال ،(1362) یعل بن محمد ه،یبابو ابن

 .ی، تهران: کتابچیاالمال  ،(1376) ________

 .ی، قم: داورعیعلل الشرا ،(1385) ________

 الکتب دار: روتیب ،یالکبر الطبقات ،(1410سعد، محمد )ابن 

 .هیالعلم

، قم: نشر شرح نهج البالغه ،(1362) یبن عل ثمیم ثم،یابن م

 الکتاب.

 ،اوددیسنن اب ،تا(یبن اشعث )ب مانیسل ،یابوداود سجستان

 .هیالعصر المکتبة: روتیب

 وطبقات اءیاألول ةیحل ،(1394احمد بن عبدالله ) ،یاصبهان میابونع
 ، مصر: السعاده.اءیاألصف

« و اخالق ثیدر حد نیقاعده زر» ،(1386حسن )دیس ،یاسالم

 .33-5، ص 46، شثیعلوم حد

 علی قةیالتعل یف ةیانوار الهدا ،(1415روح الله ) ،ینیامام خم
 .)ره(ینیم و نشر آثار امام خمیهران: موسسه تنظت ،هیالکفا

 دار: روتی، بیالسنن الکبر ،(1424) نیاحمد بن حس ،یهقیب

 .هیالعلم الکتب

 تی، قم: کتابخانه آالبالغةنهجمعارج  ،(1367) دیبن ز یعل ،یهقیب

 . )ره(ینجف یالله مرعش

، تهران: ناصر فاتیالتعر ،(1370بن محمد ) یعل ،یجرجان

 خسرو.

 إلی عةیالش وسائل لیتفص ،(1409محمد بن حسن ) ،یحر عامل
 .تی، قم: مؤسسه آل البعةیالشر مسائل لیتحص

، قم: دار األصول انیب ،(1427صادق )دیس ،یرازیش ینیحس

 االنصار.

عمل  یفرارو یاهشچال ا؛یپو رهیس» ،(1393) حامد ان،ینیحس

 مجموعه مقاالت سبك ،«و راه برون رفت از آن رهیبه س

 .116-94، ص 1، ج)ع(تیباهل یزندگ

 ،الفقه المقارن یاالصول العامة ف ،(1418) یدمحمدتقیم، سیحک

 .)ع(تیباهل یقم: مجمع جهان

 ،األصول علم الی الوصول ةینها ،(1425) وسفیحسن بن  ،یحل

 .(ع)قم: موسسه االمام الصادق

قم: مؤسسه  ،قرب اإلسناد ،(1413عبد الله بن جعفر ) ،یریحم

 .تیالب آل

فرهنگ واژگان مترادف و متضاد  ،(1376فرج الله ) ،یخداپرست
 .فارس دانشنامه: رازی، شیزبان فارس

، قم: محاضرات فی أصول الفقه ،(1422ابوالقاسم )دیس ،ییخو

 .یاء آثار اإلمام الخوئیمؤسسة إح

، تهران: دانشگاه نامه دهخدالغت ،(1364اکبر ) یدهخدا، عل

 تهران.

 کردیقرآن با رو ریدر تفس هیامام یکالم یمبان ،(1390) یراد، عل
 تهران: نشر سخن. ،یعسال و روم ،یذهب ینقادانه به آرا

لمعارف علوم اهریبر دا یدرآمد ،(1380باقر ) ،یساروخان
 .هانی، تهران: کیاجتماع

 قیو تعل حیتصح ،شرح المنظومة ،(1417) یهاد ،یسبزوار

 .ناب نشر: تهران ،یملآ هزاد حسن حسن

سنت  تیو حج عتیقلمرو شر» ،(1385) یسمنون، مرتض

 .24-1، ص8، ش معرفت نهییآ ،«یفعل

نهج  ادی، قم: بننهج البالغه ،(1372) نیبن حس یعل ،یرضدیس

 البالغه.

نهج  شرح یالصباغة فبهج  ،(1376) یمحمدتق ،یشوشتر
 .ریکب ری، تهران: امالبالغة

 عیلمکاسب المحرمة و البکتاب ا ،(1415) یمرتض ،یانصار خیش
 خ اعظم انصارى.ی، قم: کنگره بزرگداشت شاراتیالخ و

قم:  ،علم األصول یدروس ف ،(1418محمدباقر )دیصدر، س

 .یموسسه النشر االسالم

: ، قماستنباط در هینقش تق ،(1381نعمت الله ) ،یفروشان یصفر

 بوستان کتاب.
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، لغة العرب یاالرب ف یمنته ،(1390) میعبدالرح ،یپور یصف

 تهران: دانشگاه تهران.

 رهیقواعد استنباط از س» ،(1394محمدکاظم )دیس ،ییطباطبا

 .72-65، ص1، ج)ص(خاتم امبریپ رهیس ،«ینبو

، تهران: دار االحکام بیتهذ ،(1407محمد بن حسن ) ،یطوس

 .هیالکتب االسالم

 ، قم: دار الثقافه.یاالمال ،(1414) _______

 ، تهران: اشجع.دیعم یرهنگ فارسف ،(1389حسن ) د،یعم

 .هیمالعل الکتب دار: روتی، بیالمستصطف ،(1413محمد ) ،یغزال

، اصفهان: کتابخانه یالواف ،(1406محمد محسن ) ،یکاشان ضیف

 .(ع)نیرالمومنیامام ام

و ابعاد مختلف  میدر مفاه یریس» ،(1379) یمعصوم، مجتب یریقد

، ندانشگاه تهرا ینسانو علوم ا اتیدانشکده ادب مجله،«توسعه

 .16-1، ص156ش 

لوامع االسرار فی  ،(1393محمد بن محمد ) ،یراز نیالدقطب
 ، تهران: دانشگاه تهران.شرح مطالع االنوار

 ، قم: دار الذخائر.کنز الفوائد ،(1410) یمحمد بن عل ،یکراجک

، تهران: دار الکتب یالکاف ،(1407) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

 .هیاالسالم

، تهران: کتابخانه رهبر خرد ،(1340محمود ) ،یهد خراسانمجت

 .امیخ

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار  ،(1403محمد باقر ) ،یمجلس
 .یالعرب التراث اءیإح دار: روتی، باألئمة األطهار

، قم: األخبار بیتهذ فهم یف اریمالذ األخ ،(1406) _______

 .)ره(ینجف یمرعش الله  تیکتابخانه آ

مسائل  یشرائع اإلسالم ف ،(1408جعفر بن حسن ) ،یق حلمحق
 .انیلی، قم: اسماعالحالل و الحرام

 امبریپ رهیس ،(1394) گرانیمحمد و د ،یشهریر یمحمد
 .ثیدارالحد: قم ،یمسعود یعبدالهاد ه، ترجم)ص(خاتم

 ، تهران: راه رشد.نیمع یفرهنگ فارس ،(1385محمد ) ن،یمع

، دیثوبه الجد یعلم أصول الفقه ف ،(1975محمدجواد ) ه،یمغن

 .نییللمال العلم دار: روتیب

، قم: دفتر انتشارات االصول دیتسد ،(1419محمد ) ،یمومن قم

 .یاسالم

فرهنگ فقه مطابق  ،(1387محمود )دیس ،یشاهرودیمهاش
 .ی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالم)ع(تیمذهب اهل ب

 البلوى به تعم مایالوثقی فالعروة  ،(1419محمد اظم )دیس ،یزدی
 .ی، قم: دفتر انتشارات اسالم(المحشی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


