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 لت سکوت بر اراده دال
 

 ٢٭پرستیونس یزدان ١،محمدعادل ضیائی
  واحد مهابادستادیار دانشگاه آزاد اسالمیا٢ ،استادیار دانشگاه تهران١

 )٢٣/٤/١٣٨٨ :يریخ پذیرش نهای تاـ ١٥/١١/١٣٨٧ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
توان  ه بدون آن نمياي ک آید، به گونه اراده، اساس و بنیان عقود و تصرّفات به شمار مي

مکان اراده، قلب است و به . بر هیچ عقد و تصرّفي آثار شرعي و حقوقي مترتب کرد
توان هیچ امري به آن نسبت داد مگر اینکه اراده،  نمي که دلیل منزلت واالي اراده است

سکوت یکي از طرق اظهار اراده است که همچون . اي اظهار و علني گردد به گونه
فقها : عبیر از اراده یعني لفظ، کتابت، فعل و اشاره، داراي احکامي استوسایل دیگر ت

توان سکوت مجرّد را معبّر از اراده دانست، ولي در صورت وجود  اتفاق نظر دارند که نمي
نص شرعي یا قانوني، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصّي، با سکوت، تعبیر از 

جهت تشخیص . کند  صورت صریح یا کنایه بروز سکوت ممکن است به. گردد اراده مي
کند با سکوتي که معبر از اراده نیست و آثاري و تفکیک سکوتي که تعبیر از اراده مي

شود معیارهایي همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد بر آن مترتب نمي
 .اندگیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصي مبین ارادهنظر قرار می

 
 .قرینه ـ رضا ـ داللت ـ اراده ـ سکوت  هاد واژهکلی

 

  طرح مسألهـ ١
. گردانـد   يز مـ  یر موجـودات متمـا    یل مسائل، انسان را از سـا      یه و تحل  یقدرت تفکر و تجز   

 بـر  ،گیرد، قبـل از اظهـار آن    که از قلب او نشأت ميي آدمي درونيها خواسته الت و یتما
 اما ؛پردازند يق الفاظ میش از طریبیان ارادۀ خوها معموالً به  انسان. ده استیگران پوشید

. ردیپـذ   يق فعل، نوشتار، سکوت و امثال آنها صورت مـ         ین کار از طر   یدر برخي از موارد، ا    
.  سـکوت اسـت    ،ت، کمتر بدان پرداخته شـده     ین اهم یر اراده که در ع    یل تعب ی از وسا  يکی
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 ٨٠ 

 يوت در جوامـع کنـون     مهم است که کاربرد سک     ژه از آن جهت   ی به و  ،ن موضوع ی ا يبررس
 . قیتحق  پژوهش وۀستیاد، شایل وجود ابهامات زیتر از قبل است و به دلدهیچیشتر و پیب

 
 ف واژگانی تعرـ ٢
 سکوت که خالف نطق و کالم است، در لغت به معناي ترک کالم، سکون،: سکوتـ ١ـ٢

، ي راز؛٣/١٠٤، يحی ش؛٢٠٤٧ ،٣/٢٠٤٦منظور،  ابن : ـنک( و صمت است نفرونشست
 به ، عاميدر معنا: اندکردهف ی، فقها آن را به دو معنا تعريو از لحاظ اصطالح) ١٢٩

، ي؛ قلعج١٥٩، يجرجان : ـنک(شود  يان اطالق میترک کالم در حالت داشتن قدرت ب
 ،٢/٢٧٢، يف مرتضی؛ شر٢/٢٥٠، ریفتح القد، ي؛ شوکان٢٩٤ ،٧/٢٩٢؛ قرطبي، ١/٢٤٧

ف فقط شامل سکوت مجرّد است؛ و در ین تعریکه ا) ٤/١٠٨٦، ي و طاهريانصار ؛٢٧٣
شود که  ي اطالق مين مقاله است، به موقف سلبی مورد نظر در اي خاص، که معنايمعنا

ا اوصاف یا وجود قرائن یل و یاز با دلی نيها ست و فقط در حالتیهمراه قول و فعل ن
 .)٥٢دراز،  : ـنک(کند  ي همچون عرف، داللت بر اراده ميشرع
ئت، قصد، ی مشيرود، رودًا که به معنیمصدر باب افعال است از راد،  :اراده ـ٢ـ٢
 راد :شود ي گفته ميو زمان) ٢/٤٧٨، يجوهر : ـنک(ل است یکردن و اظهار تما آهنگ

ز از لحاظ یفقها ن) ٢/٣٥٨دي، یزب : ـنک( تالش کند يزی طلب چيفالنٌ که شخص برا
ز منظور از ی نيدر موارد. دانند ي ميزین چ قصد و آهنگ کرديمعنا  آن را به،ياصطالح

 .)٣/٥، ي؛ تهانو٢/٣٢٢، يم مصریابن نج : ـنک(ل است ی فقط قصد و تما،ف بنابر عر،اراده
 راء، و رضواناً، ه رضا، با کسره و ضمّيرضی ي مصدر رض،از دیدگاه سیبویه: رضاـ ٣ـ٢

ب، ی طي به معنا و استتی سرور قلب و ضد سخط و کراهي به معنا،با کسره و ضمّه
 آن يعنی: ت الشيءیرض. رود ار هم به کار ميی اختيز به معنایاح نفس و نی و ارتيراحت

 از ،و بنابر قول جمهور فقها) ١/٢٤٦، يومی؛ ف١٩/١٦٦٣ابن منظور،  : ـنک(ار کردم یرا اخت
  از اکراه داشتهيا چ شائبهینکه هی بدون ا، از قصد فعل است رضا عبارتيلحاظ اصطالح

 ).١١٨، ي؛ أنصار٥/٩، ي؛ فرش٤/٢٤٥حطاب،  : ـنک(اشد ب
 ت کردنی ارشاد و هدايدلُ است که به معنای مصدر دلَّ ،از لحاظ لغوي:  داللتـ٤ـ٢
تر  حی با فتح فصيح، ولی تلفظ آن با فتح و کسر دال، هر دو صح،يدر زبان عرب. است
ن یمتکلّم ،گاه اهل منطقدی داللت از دي اصطالحيمعن). ١١/٢٤٧منظور،ابن : ـنک( است

-يم ان ذکریف اصولیبه تناسب موضوع، تعر  حاضرۀاصولیین، تفاوت دارد که در مقالو 
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٨١

 که در صورت علم بدان، علم به يزیا عبارتي از چی يزی از چيزی فهم چهبکه  شود
، يغزّال ؛١/١٧٠، االصوليمنتقم، یحک  :ـنک(گردد  شود، اطالق مي يگر حاصل می ديزیچ
 ).١١٧ـ١/١١٦، يداغستان؛ ١/٤٠

ا مربوط کردن، ی افزودن يزی را به چيزی چيعنیءِ ياز قرن الشيءَ بالش: نهیقرـ ٥ـ٢
ن حج یکردن بک طناب و مانند ارتباط و جمعیمانند بستن دو شتر با . گرفته شده است

ا بر ی است که به مطلوب اشاره کرده ي امري به معنا،ي از لحاظ اصطالح،نهیقر. و عمره
 .)٣٦٢، ي قلعج؛٥٦٠، يراز(ح باشد ینکه صریکند، بدون ا يراد داللت مم

 
 ر از ارادهیل تعبیان وسایگاه سکوت در می جاـ ٣

اراده،  ت صاحبیافتن به نیبردن بدان و دستي است و پي ذاتاً امري نفسي و درون،اراده
از . ف کندرا کش فردي ها، نیّت  آنۀلی است که شخص به وسيل و ابزاریازمند وساین

ال ی افکار، امياازمند است تا بگونهی ن،شی خويان مکنونات قلبی بي برايشخصهر  يطرف
 .گران انتقال دهدی خود را به ديهاو خواسته

ز با توجه ی در درون انسان است و ني امري پنهان و مخف،با تأمل در این امر که اراده
، ين امر مخفینکه ایئل شد مگر ا قايگاهیچ جایتوان براي آن ه ن نکته که نميیبه ا

 آن امر ي آشکارسازي برايراه، سکوتاز موارد  ايگفت که در پارهتوان ، ميآشکار گردد
 . استيمخف

 بعد از لفظ، ،ر از ارادهی تعبۀلین وسی است، پنجميک موقف سلبی سکوت که اصوالً
 ،يگر به صورت مخفیر دیا به تعبی يجابي است که به صورت داللتیکتابت، اشاره و فعل ا

ل به صورت معمول ابراز اراده یگر وسایسازد؛ چرا که سکوت برخالف دياراده را آشکار م
ن برخالف یعمال فکر و استنتاج است و اإ بلکه غالباً محتاجِ ؛شود يده نمیاز آن فهم

 .از به تفکّر، اراده از آن قابل فهم استینم و بدون یح است که به صورت مستقیر صریتعب
 
 سکوت از ارادهمعبّر بودنِ ل ی دالـ٤

 نظر دارند که  است، بر این امر اتّفاقيک موقف سلبیاساس که سکوت  فقها بر این
  رايچ قولیو هکرد ر از اراده محسوب یل تعبیدر ابتداي امر، جزء وسا سکوت را توان نمي
 اما با) ٢/٩٧٢، يغدا ؛ قره٢/٢٦٨، يحلّ محقّق : ـنک(توان به شخص ساکت نسبت داد  نمي

  به صورتيگردد که شارع مقدس در موارد  این امر استنباط مي،يبررسي نصوص شرع
 .کند يم داللت بر اراده که سکوت کردهانی بيصورت ضمن از نصوص بهيح و در برخیصر
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 ٨٢ 

 وجود ،ر اراده استی تعبيح مبني بر اینکه سکوت از جمله ابزارهای صريدر قرآن نص
 جهت اظهار يا ح، سکوت را به عنوان وسیلهی به صورت صريثیسنّت، احاداما در . ندارد
ستأمر النساء ی )ص (هللا ا رسولیقلت : عن عائشة قالت«: مانند. کند ان و ثابت ميیاراده ب

سکوتها إذنها، و :  فتسکت، قالي فأن البکر تستأمر فتستح: أبضاعهن؟ قال نعم، قلتيف
إذنها :  قالیيان البکر تستح: البکر تستأذن، قلت: )ص (هللا قال رسول: ة قالتی روايف

ت، ی با وجود اختالف روا،ن نصوصیا) ٥/٣٩٤کلیني،  : ـ نک؛٦/٢٥٤٧ ،يبخار(» صماتها
 .گردد جش تلقي ميی تزويت او برای بر رضا،سکوت دختر باکره دارند که داللت صریحي

 نطق ۀرا به منزل سکوت ،ثي وجود دارد که به صورت ضمنيیات و احادین آیهمچن
 ).١٨/١٤٧، ي جواهر؛١/٢٤٠ ،يابن سعد : ـنک(کنند  يمحسوب م

 ساکت قول و يالینسب ال"  جهت استنباط احکام سکوت، قاعدۀ،لیگر از دالی ديکی
:  ـه و نکی مجله االحکام العدل٦٧مادۀ ( باشد ي م"انیلکن السکوت في معرض الحاجه ب

 از مذاهب ، متعددي فقهيها حکم در کتاب  اساس استنباط،ن قاعدهی ا.)١٦٤، يرشت
ن ی بيا  که واسطهيا گردد؛ به گونه  اجتهاد محسوب ميي برايمختلف قرار گرفته و ابزار

 م، سنت و عقل است؛ی بر نصوص قرآن کري مبتن،ن قاعدهیا.  و حکم استيل شرعیدل
 قول و چین است که اصل در داللت سکوت، آن است که هیانگر ایقسمت اول قاعده، ب

 بنابر قسمت دوم ي ول؛ ندارديچ داللتیشود و سکوت ه ي به ساکت نسبت داده نميفعل
 :ـ نک( گردد ير از اراده می سکوت تعب،ازی در صورت ن، قسمت اول استيکه استثنا

 ).١/٢٧٣ زرقاء، ؛١/١٤١، يزدی ؛١/٢١٠، ينی نائ؛١٢٤، يانصار
  همچون، متعددي کشورها است که در حقوقيالهأ مس،تیداللت سکوت بر رضا

  که به صورت مَثَل در آمده وياگونهه  ب؛ت استی رضاهز نشانیره نیفرانسه و آلمان و غ
 .)١/٢٦٣ ان،یکاتوز (١ت استی رضاۀسکوت نشان: اندگفته

 
 ي احکام سکوت در فقه اسالمي استقراـ٥

ت ی و رضار ارادهی جهت تعبيا لهی وسيط خاصیهر چند فقها بر این که سکوت با شرا
 به ،اکنون. زان احتجاج و اعتبار آن نزد فقها متفاوت استی مي ول،نظر دارند است اتفاق

 : شود موارد احتجاج فقها نسبت به سکوت پرداخته مي ازي به بیان برخ،صورت مختصر
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٨٣

 مانند سکوت ؛شود يت میر به اراده و رضایه معتقدند که سکوت تعبیه و امامیدیز
شرائع ، ٢/٥٦٨، السرائر، ي؛ حل٤/٢٢٤ّ، ي ابن مرتض:نکـ (ج وي یباکره در موقع تزو

 ۀار، اگر در فسخ عقد مسامحه کند، سکوت او به منزلیز صاحب خین). ٣/٥٦، األسالم
 ٤٣٥ و ٤٢٠ و ٤٥١مواد ( است] ما وقع او نسبت به يو رضا[ش یانصراف از حق خو

 ). ١/٢١١ ،ي و خوانسارينینائ:  ـو نک .م.ق
 عالوه بر اینکه ،" ساکتٍ قولينسب الیال" هل قاعدی در ذ، حنفیّهياز فقها ،میابن نج

پردازد، در سي  مي گاه سکوت در فقهیه در مورد جای به بیان دیدگاه حنف،به طور خالصه
 از ؛که سکوت همانند نطق محسوب خواهد شد کند مواردي را بیان مي،و هفت مورد

ز سکوت یل و مقر خواهد بود و نییرش قول وک داللت بر پذ،ل و مقرلهیسکوت وک: جمله
م، ینج ابن : ـنک(گردد  ي ميد و فروش طفل، اذن تلقی در موقع خر،سرپرست طفل عاقل

 .)١٨٢ـ١٧٩
ها سکوت محال  آن:  از جمله؛نظر دارند از موارد با حنفیّه اتّفاقياریز در بسیه نیمالک

، يصاو : ـنک(دانند ي مي ويضا بیانگر ر،هیعل را در حواله به نسبت محال) محتال(
٢/٦٦١(. 

ول و لکن السکوت في معرض الینسب لساکتٍ ق «ه قاعديان معنای در ب،هیشافع
خ در ی مانند قرائت بر ش؛دانند ي رضا مۀ سکوت را نشان،در موارد متعدّدي» انیالحاجة ب

 نطق وي  رضاي او کرده و همانندث در حالت سکوت وي که داللت بریت حدیروا
 .)١٨٤ـ١٨٣، يوطیس : ـنک(  بوداهدخو

ز با توجه به مطالب ذکر شده، در ارتباط با سکوت، اختالف نظر یدر مذهب حنابله ن
 از ساقط يافتن به معامله که نمادی يع بعد از آگاهی مانند سکوت شف؛ وجود ندارديادیز

 لساکت ال یُنسَبُ« مشهور ۀولي آنان قاعد) ٦/٤٩٣ابن قدامه، ( اش است شدن حق شفعه
: دیگو ي که ابن قدامه ميا  به گونه؛پذیرند را به جز در موارد محدود و اندك، نمي» قول

 بنابراین، زبان در هر ؛اي جهت بیان اموري است که در قلب وجود دارد زبان، وسیله«
 ،ي بنابر عوارض،ز که سکوتیارزش و ناچ اء کمیر به اذن، به جز در اشی جهت تعبيموضع
 .)٦/٤٩٣همان، (» . معتبر است،شود ي من زبانیجانش

: دیگو يابن حزم م: دانند ي سکوت را معبّر از اراده م، فقط در دو موضع،هیظاهر
 : ت استی رضاۀسکوت فقط در دو مورد نشان«

اند که سکوت در این مورد،   در آن مورد، سکوت فرموده)ص (مواردي که پیامبر: اوّل
 .مورد عفو و جائز است
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 ). ٩/٤٤٤حزم،  ابن(» ... دختر باکره در نکاح وي به خاطر نص وارده سکوت: دوّم
 

  شروط سکوت معبّر از ارادهـ٦
 براساس شرایط ذیل، ،گردد که سکوت ف سکوت، چنین استنباط ميیبراساس تعر

 :ان اراده خواهد بودی بي برايا لهیوس
ن یند؛ چرا که در ا که داللت بر اراده کيهمراه نبودن سکوت با قول و فعل: شرط اوّل

 . به داللت سکوت نیست و سکوت فاقد اعتبار استيازی ن،حالت
چ عنوان ی محض است، به هيک موقف سلبی ،سکوت مجرّد که در اساس: شرط دوّم

 ياوصاف و قرائنوجود ا یل و ی با دل،ازی در حالت ن؛ اماشود ينممحسوب از اراده معبر 
 ي برا او،تیا عدم رضایت و ی بر رضايمبن،  را ساکتۀ ارادتوان، ميهمراه سکوت

ا ی مطابق نص شارع مقدس ،ن اوصاف و قرائنی البته ا کرد؛ معلوم و مشخص،انمخاطب
 .شود ي حاصل م،له توافق متعاقدانیوسا بهیج و یا براساس عرف رایگذار و  قانون

  است کهيتی صالح،ت اداءیاهل. ت اداء داشته باشدید اهلیساکت با: شرط سوّم
 .  خواهد شدي و شرعي آثار حقوقي دارا اشخاص، آن تصرّفاتۀلیبوس

 تذکره الفقهاء،، يحلّ : ـنک( وب باشدید سالم از عی ساکت، باۀاراد: شرط چهارم
٢/٤٥٢.( 

 . ساکت، عالم به موضوع مسکوتٌ عنه باشد: شرط پنجم
 

  انواع سکوت معبّر از ارادهـ٧
 این امر استنباط ، سکوت در فقه اسالمي احکامي نصوص وارده و استقرايبا بررس

توان تعبیر   حکم آن سکوت شده است و این سکوت را ميۀگردد که اموري که دربار مي
 :ستا   دو نوعکرد،به اراده 

 
 ) سکوت موصوف(ا عرف یداللت سکوت براساس نص  ـ١ـ٧

اتّفاق ا یا عرف و ی يا قانونی يگردد که براساس نص شرع ير به اراده می تعبيسکوت
 بروز ،ا در مقام عدم رضا و ردی در مقام رضا و قبول و ،ن واقع شده باشد که ارادهیمتعاقد
ن است یه آن، ایشود و وجه تسم يز خوانده مین سکوت، سکوت موصوف نیا . کردخواهد

ف آن، به تبویب احکام مربوطه نیز پرداخته ی عالوه بر توص،ين وضعیگذارِ قوان که قانون
:  ـنک(ن است یا اتّفاق طرفیا عرف ی يا قانونی يا بنابر نص شرعیف ی توصنیاست که ا
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 ،شتر سکوت موصوفیف بیتوص). ٢١١ـ٢١٠ ،ي و خوانسارينی نائ؛٢/٩٨٠، يداغ قره
 :ص آن استی تشخيارهایان معیازمند بین

 فقه يها ست؛ چرا که در کتابی نيا  سکوت موصوف، امر سادهيارهایان معیب
ن حال تتبع در کتب ی با ا؛ پرداخته نشده استيبحث، به طور اختصاصن ی به ا،ياسالم
 :رساندي ميجی، ما را به نتاي و قواعد فقهي، اصوليفقه

 است ي، لفظيمنظور از نص شرع: ا قانونيی ي براساس نص شرع،داللت سکوت: اوّل
ل امر و تواند شام ين لفظ میا. ندک معنا ۀکه در قرآن و یا سنّت بیان شده است و افاد

 )١/١٦٩، يداغستان : ـنک(ره باشد ید، مجمل و مبین و غی، عام و خاص، مطلق و مقينه
قت هر یدر حق. ستید توجه داشت که مراد از آن، نص مقابل ظاهر و مفسّر و محکم نیبا

ص ی تشخيارهای از معيکیسکوت باشد، داللت انگر یم و سنّت که بیلفظ قرآن کر
 .ده استر کننده از ارایسکوتِ تعب

آور خوانده   که شارع مقدس آن را الزاميا لهیش را با وسی خوۀ که اراديهر شخص
 ين اساس، زمانیبر ا. له، حجّت بوده و قابل استناد استیند، آن وسکاست، بیان و ایراد 

کند،  ، داللت بر رضاي ظنّيا نهینان با وجود قریا اطمیکه سکوتِ ساکت بطور جزم 
 ي به شرط، اما این امر؛ دالّ بر رضا موجود نباشديا نهیي اگر قر حتّ؛سکوت، حجّت است

 بر عدم رضا وجود نداشته باشد؛ چرا که در این صورت، الّ ديا نهینافذ است که قر
دال بر عدم کند و ا ظن ینان یا اطمی علم ۀ افاديقرائناگر اما . ذن استإسکوت، کاشف 
ن یگر دالّ بر عدم رضا باشد، ای ديقرائن دالّ بر رضا و ي قرائنيز حتّیرضا باشد و ن
 .)١/٤٠٦ ،يانصار : ـنک(دگاه است ین دیصاحب جواهر قایل به ا. ستیسکوت حجّت ن

 در امر ي سکوت دختر باکره در استئذان و، از موارد بارز در فقهيکیدر این زمینه، 
  .شدان ی که قبالً ب)ص (امبریثي است از پی حد ،ج است که اساس استدالل در آنیتزو
ن یکند که ا ي داللت بر رضا م، است که سکوت دختر باکرهآنانگر یح، بین نص صریا

ا و ید؛ چرا که بنابر حیان گردیف سکوت بیل است که در تعریاز با ذکر دلیهمان حالت ن
ن همان رفع حرج و ی سخت است که ا،تش با لفظی که باکره دارد، اعالن رضايآزرم
 آن را ، همچون حنفیّه،گری دي گروهيولکند؛  يد میرا تأی است که شریعت آن يمشقت

 ).٣٠٧ـ٢/٣٠٦، ي خوئ؛١/١٠٣ر حاج، یابن ام : ـنک (١دانند يضرورت م

_____________________________________________________________ 
 نظام ، به نحوي که اگر فوت شود؛ مصلحتي است که زندگي مردم و قوام جامعه متوقف بر آن است،ضرورت. ١ 

 امري است که مردم براي رفع حرج و مشقت بدان نیازمندند و اگر آن ،امّا نیاز یا حاجتشود؛ زندگي مختل مي
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ه قائلند یه، حنابله و ظاهریه، شافعیه، حنفیّه، مالکیامامفقهاي  ،جمهور فقها از جمله
ده، سکوت وي ار کری سکوت را اخت،ج خویشی که در استئذان تزويا که دختر باکره

ر ی است که داللت بر تعبيثیحد ز نصّیها ن ل اصلي و مهم آنیاست و دل او ي رضاۀنشان
مختلف ، ي حل؛٢/٥٦٩، السرائر، يس حلّیادرابن : ـنک(کند  يسکوت باکره بر رضا م

؛ ٤/١٥٠، يواسی؛ س٥/٢ المبسوط،، ي؛ سرخس١١٩ فقعاني، ي؛ ابن ط٧/١١٣، عهیالش
اي از  عده). ٩/٤٤٤حزم،  ؛ ابن٦/٤٩٣قدامه،  ؛ ابن٣/١٥٠، يرازی؛ ش٢/٢٢٧، يدسوق
و ) ٩/٤٤٤حزم،  ابن: نکـ (دانند  ي دختر باکره ميانگر رضای فقط سکوت را نما،هیظاهر
نظر  و صاحبي از موارد زندگياری آگاه بر بس،يل که دختران امروزیز به این دلی نيبرخ
 رضا دانست و ۀها را نشان ن سکوت آنتوا يشتر امور خود هستند، معتقدند که نمیدر ب

 ناظر بر ، متقدميث نبویبه اعتقاد آنها حد.  عدم رضا باشدۀچه بسا این سکوت نشان
 .عرف آن زمان است

؛ براي رفته شده استی از قبول پذيا به عنوان نشانه،ز سکوتین نی از قوانيادر پاره
ان مدت اجاره، یرا پس از پاد مستأجر ی يسکوت مؤجر بر ابقا. م. ق٥٠١ همادنمونه، 

 .داندين میشی پي اجاره بهاي بر پرداخت اجرت المثل بر مبنايجاب ضمنیا
 ،ن سکوتیی در تعيار عمده و بارزیعرف نقش بس: داللت سکوت براساس عرف: دوّم

 در جامعه وجود دارد که افراد يجهت رضا و عدم رضا دارد؛ چرا که امروزه موارد متعدّد
ن به ی طرفين برایکنند و ا يار میود در عقود و تصرّفات، سکوت اختدر تعامالت خ

 .شود ير به رضا می، تعبي از هر گونه ابهاميار واضح و خالی بسيا گونه
 عرف هژیگاه ویاند که بیانگر جا ن قواعدي پرداختهینه به تدوین زمیز در ایفقها ن

 )١/٢١ة، یاز مجلة األحکام العدل ٤٤ماده  (»المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً«: مانند ؛است
، يسرخس(» الثابت بالعرف کالثابت بالشرط«و » المعلوم بالعرف کالمشروط بالنص «:زیو ن

 لومگاه بارز عرف و عادت در سکوت، مشهود و معین اوصاف، جایبا ا) ١٥/١٧١، المبسوط
 . بنابراین، همانند شرط، قابل احتجاج و استناد است؛است

دانند که به صورت قطع   سکوت را زماني حجت مي،گر فقهایمانند د ه،هی اماميفقها
ن یها ا ل آنی دل.دی باشد که داللت بر رضا نماي ظنّيا مقرون به قرائنیداللت بر رضا کند 

  کهتوان چنین نتیجه گرفت ي بنابراین، م؛دانند هاي عرف مي کوت را از نشانهساست که 
                                                                                                                             

) ٣٧٩ـ٨٠زیدان، (گیرند  اما مردم در سختي و مشقت قرار مي؛شود نظام زندگي مختل نمي،نیاز برآورده نشود
  .بنابراین شدت نیاز در ضرورت، بیش از حاجت است



 

 داللت سکوت بر اراده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٨٧

د محسوب ی جدهی اوّلۀد و دلیل و نشانرسان يت را می قطع،براساس عرف، سکوت
مثالً ) ١٦٤ ،يرشت؛ ١/١٤٢، يزدی ؛١/٤٠٥، يانصار : ـنک(س را برساند یشود تا تأس ينم

اما در ارتباط با پرداخت ثمن که به کند؛   اقدام ميي از کشاورزيی، به خرید کااليتاجر
 نوع ۀکنند نییتع ،ن حالت، عرفیکنند که در ا يدار، سکوت م ا مدّتیصورت نقد باشد 

 از مجلة ٤٤ماده (» نهمین التجار کالمشروط بیالمعروف ب«پرداخت است؛ چرا که 
) هیلإ مسلم و مسلم( که عاقدان ي در موقع،ا مثالً در عقد سَلَمی) ١/٢١ة، یاألحکام العدل
ن ی هم در اي و قانونيچ نص شرعیار کنند و هی سکوت اخت،هیف ل مسلمیدر مکان تحو

، يعامل(باشد  يه میف م مسلمی مکان تسلۀکنند نیینه موجود نباشد، عرف تعیزم
وانات یز مانند سکوت در برابر استفاده حیو ن.) م.  ق٣٧٥ ه، ماد٣/٧ شربیني، ؛١٠٦ـ١٠٥

ره که ی از او و غیيرای مهمان در پذۀا در برابر استفادی که مالک دارند و یياز آب نهرها
 .گردد  تلقي ميي اذن لفظۀ، به منزليبراساس اذن عرفن سکوت ی ا،در چنین مواردي

 
 )بسسکوت مال(داللت سکوت براساس قرائن  ـ٢ـ٧

 ساکت ۀ اراد، است که براساس قرائن و ظروف موجوديگري از سکوت، سکوتینوع د
ن سکوت، یا. شود معلوم و مشخص ،عنه ا عدم رضا نسبت به مسکوتٌی بر رضا و يمبن

که به  ي با قرائن،ن است که سکوتیه آن، ایشود و وجه تسم يده میسکوت مالبس نام
 پوشش  بر آن مترتّب خواهد شدي و شرعيگردد و آثار حقوق يها اراده ظاهر م  آنهلیوس

 ).٣٥٧دراز،  (یافته است
 به امري معلوم ، را از امري مجهولي، قاضي است که در قانون وضعيا لهی، وس نهیقر
، قابل استناد و استدالل  نهی کشورها، قرين تمامی در قوانباًی تقر.کند يت و ارشاد میهدا
نه ی قر،ي قانون مدن١٠٩ ۀ به طور مثال در ماد؛رانی اين وضعیاز جمله در قوان. است

ن دو ملک واقع ی که ما بيوارید«: داردين ماده ابراز می ا؛استقرار گرفته یید أمورد ت
 بر يلیا دلینه ینکه قری مگر ا؛شودين دو ملک محسوب مآن صاحب ی مشترک ما ب،است

 ..)م. آ د.  ق٢٢٤ هماد:   ـز نکیو ن( »خالف آن موجود باشد
است؛ بلکه نکرده شارع، قرائن، دالئل و احوال را لغو : دیگو ينه مین زمیم در ایقابن

به ها را   آن،عتیگردد که شر  چنین برداشت مي،با استقراء شرع در مصادر و موارد آن
م یق ابن(کند  ي ميها مترتّب خواهد شد، معرف  معتبر که احکام نیز بر آنيواهدعنوان ش
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 ٢٧ و ٢٦، ١٨ات ی که آيا  مشروع است؛ به گونه،عت اسالمینه از نظر شریقر) ٤ه، یجوز
 .ستان مطلب ید ایوسف مؤی هسور

 در صورت ،ين حقی با وجود علم به داشتن چن، صاحب حضانتهکسالیسکوت 
 از ساقط شدن حق حضانت ي طفل را به عهده دارد، نمادي سرپرست کهيازدواج زن
 .)٢/٥٣٠ ،يدسوق: نکـ (گردد   بر رضا تلقي مييا نهیرا سکوت وي قریاست؛ ز
 يه وی شناخته و حکم بر علي نکول وهه را نشانی علي سکوت مدع، از فقهايبرخ
 يانهیه را قری علي، سکوت مدعيل نقلی با وجود داشتن دال،دگاهین دیکنند، ايصادر م

 .)٣٩٣٨، ٨/٣٩٣٥ ،يکاسان ؛٨/٣٨٠ ،عهیمختلف الش ،يحل( داندي ميبر صدق مدع
 ار سکوت مالبسی معـ١ـ٢ـ٧

آید و  ص سکوت مالبس به حساب ميیار تشخین معیتر ي، اساس احوالوجود قرائن و
 "انی معرض الحاجة بي ساکتٍ قول و لکن السکوت فينسب الیال" ي فقهۀطبق قاعد

 که تکلّم بدان لزوم ياز، سکوت در موردین نی اۀلیگردد که به وس نین استنباط ميچ
 از رضا، قبول، ي نماد،يان، در مواردین بیشود که ا ان محسوب ميیابد، اقرار و بی يم

باشد که براساس قرائن  مي... و  هم انکار، رد، عدم رضاياست و در موارد... اقرار، اجازه و
 ،ين موارد در فقه اسالمیص ای تشخي برا.شود ي نوع اراده استنباط مو مالبسات مربوطه،

 :  ار وجود داردیدو مع
 خویش را بنابر شرم و ي ساکت، رضا،يدر موارد: ا و شرم از اظهار رضایح: اوّل

 او تلقي گردد يتواند دلیلي بر اظهار رضا ينه مین قریکند و ا يي که دارد، کتمان میایح
 باعث ، به علت شرم وي،واج یعتقدند که سکوت باکره در امر تزو فقها م جهتنیو بد

 . وي را استنباط کرديتوان رضا شود و از این امر مي يم او يکتمان رضا
ر به اذن به قبض ی تعب، سکوت دختر در قبض مهر وي توسط پدرش،بر این اساس

ي و گرفتن ج ویوه در امر تزوی امّا سکوت زن ب.)١٥٤م، ینجابن(محسوب خواهد شد 
ن شرم و حیا در او وجود ندارد که رغبت یرا ایمهرش اجازه محسوب نخواهد شد؛ ز

شرائع ، ي؛ حل٥/١٦ّ؛ األم، ٢/٢٤٢، ي؛ کاسان٤٩٥ـ٦/٤٩٣قدامه، ابن(ش را پنهان کند یخو
ل شرم ی به دل،شود يا هبه داده می که به او صدقه يز سکوت کسیو ن) ٢/٢٧٨، األسالم

 . اوستي از رضايادوي در قبول آن، نم
 از مردم در مواقعي خاص، ي احوال برخۀز مشاهدی و ني مسائل فقهي برخيبا بررس

 از گفتن بله ،دنیل خجالت کشی به دل،گردد که بسیاري از مردم این مطلب استنباط مي
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ه، یعل له، مکفول  ه، موهوبیعل  مثالً شخص متصدق؛ورزند يح به قبول، امتناع میو تصر
 نوعي ،ها نکه عملکرد طرف مقابل آنیل ای به دل،يدر موارد متعدّد...  و هیعل مضمون

ان قبول آن امتناع ی از ب،ایل شرم و حجب و حی، به دلشود لطف و منّت محسوب مي
 ،لی ندارند و در صورت تماي در ابراز رد و عدم قبول، شرم،ن افرادی همي ول؛ورزند يم

 . نمایندخود را اعالم مي يو عدم رضا کرده ار راحت ابراز ردیبس
شود  ير به اراده می تعبهما ین حی از عدم رضا است که اي نماد، نیز شرميدر موارد

 .سّر خواهد بودینه می بنابر قر ـا قبولی رد  ـ نوع ارادهيو فهم از آن برا
داللت حال ساکت که معلوم و مشخص جهت  به ،يدر موارد: انیدفع ضرر و ز: دوّم

ن یر به قول و فعل خواهد شد و از ای ندارد و سکوت او تعبيموقف سلباست، سکوت او 
آید   نطق به حساب ميۀ به منزل،جهت سکوت او به شرطي که مانعي وجود نداشته باشد

 .ه استی و احوال شخصين عملکرد، دفع ضرر در روابط مالیان ایو اساس و بن
جهت دفع  به نها، سکوت، است که در آي موارد متعدّدگر نشان،ي ابواب فقهيبررس

 : از جمله؛ر از اراده خواهد شدی تعبضرر،
 در صورت علم به معامله و عدم وجود مانع، به ،ع در طلب حق شفعهیسکوت شف

ل دفع ضرر از ی اساس این امر، به دل. از بین رفتن حق شفعه محسوب خواهد شديمعنا
 بر ملک، مطلق يف مشتر شفعه، تصرّاز بین نرفتن حق است؛ چرا که در صورت يمشتر

کند  يل داشته باشد، تصرّف او را لغو می در هر لحظه که تما،عینکه شفیا اینخواهد بود و 
 که سکوت شفیع در ه بر این امر قائلندی حنابله و امام،هی شافع، جمهور حنفیّه از این روو

؛ ٢/٤٠٨، ينی؛ شرب١٨٠م،ینج ابن : ـنک (شودطلب حق شفعه، موجب زوال حق شفعه مي
 ..)م.  ق٨٢١ ه، ماد٢/٢٤، ي؛ عامل٥/٤٢٥قدامه،  ابن

ک گفتن به یموارد، سکوت زوج در هنگام تولد فرزند وي و تبراین گر از ی ديکی
دگاه جمهور حنفیّه، ی دلیلي بر اقرار به نسب محسوب خواهد شد و بنابر دست کهاو

 يتواند ادعا ي نم بعداً،وجه، زیي از مذهب حنابله و امامیه، رأید شافعیه و قول جدیمالک
ان و ی فرزند از جانب او، موجب ضرر و زي و قبول نفي ويرا استماع ادعای ولد کند؛ زينف

؛ ٥/٢١٦، ي؛ کاسان.م . ق٨٢١  ه ماد٢/٢٤، يعامل : ـنک(ظلم به زوجه و فرزند خواهد بود 
 ).٢/١٥٠، ين بن علیالد نی؛ ز٤٢٥ و ٧/٤٢٤قدامه،  ؛ ابن٣/٤٨٠، ينی؛ شرب٤/١٣٦حطاب، 

 .به عالوه آنکه انکار بعد از اقرار مسموع نخواهد بود
در مورد مواد قبل، «: ندک يح می به این موضوع تصر١١٦٢ ۀز در مادی نيقانون مدن

 ولد از او ي نفيا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعوایحاً یهر گاه شوهر صر
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ا او را ی خود را پدر طفل ،يا سندیه  ضمن نام،مثالً اگر شوهر» .مسموع نخواهد بود
افته و با یشگاه حضور ی در زا، پس از تولد او و اگرحیفرزند خود خوانده باشد، اقرار صر

 ي، اقرار ضمن باشد خود را از والدت طفل اعالم داشتهيم دسته گل به مادر، رضایتقد
 .)٣٠٨ـ٣٠٧، ي و اماميصفائ( خواهد شد يتلق

، به شرط آنکه خبردهنده  آنوب بودنیقع خبر دادن از مع در مو،عیسکوت قبل از ب
ه قائلند که اگر ی چون حنفيالبته گروه. شود يب محسوب می به عيعادل باشد، رضا

ن یب ایع اریرا از موارد بطالن خیشود؛ ز يخبردهنده فاسق هم باشد، رضا محسوب م
 ؛١٥٥م، یابن نج (ندکا خبر دادن بر آن، سکوت یب ی بعد از اطالع بر عياست که مشتر

 .)١/١٠٩ ،يعامل
 
 ر از سکوت یتعبانواع  ـ٨

 به ،ر از ارادهیل تعبی وساۀی همچون کلّ،ان و ابراز ارادهی بۀلیک وسیسکوت به عنوان 
 کند داللت بر اراده يا  که سکوت به گونهيه وجود دارد، در صورتیح و کنایصورت صر

 ؛شود يح نامیده مین سکوت، صریگردد، ااستنباط ناز آن  يگریچ معنا و مفهوم دیکه ه
شود  يه نامیده مین سکوت، کنای از آن برداشت گردد، اي متعدّدي که معانياما در صورت

 به ، گاهي ممکن است سکوت متعدّد استيز احتمال وجود معانیو اصل در سکوت ن
گر یا رد و دی ، انکار، موافقت، تعجّب،ا استهزاءیا عدم توجه ی يجیکردن یا گ آگاهيمعنا
ل داشتن یبنابراین، به دل) ٤٣٦ـ٨/٤٣٥؛ ابن حزم، ٢/٢٤٢، يکاسان: ـ نک( باشد يمعان
 در ي ول" ساکتٍ قولينسبُ الیال ":  گفته شده است،در سکوتفراوان  ي احتماليمعان

و آن هست  واحد يک معنایل، احتمال وجود یاز با وجود دلیموقع نمانند  ،يموارد
 .ت اس"انیحاجة ب معرض اليالسکوت ف"

توان به سکوت باکره در امر ازدواج  يشود م يح میر صری که از سکوت، تعبياز موارد
 ر به رضای تعب،ل وجود نص بر آنی اشاره کرد که به دلش توسط پدر، ويو گرفتن مهر

 .شود مي
ح، سکوت بنابر اتّفاق متعاقدان است که سکوت را یر صریگر تعبین از موارد دیهمچن

دانند؛ چرا که اساس عقود و  ير به رضا می تعب، براساس اتّفاق خودشان،يرددر موا
یا ایها الذین آمنوا ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان  (:هفیۀ شریتصرّفات براساس آ

 دو طرف يضار)  و ال تقتلوا انفسکم ان هللا کان بکم رحیمامتکون تجارة عن تراض منک
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 معتبر )ص (امبریث پی بر اساس حد،ر به رضای بر تعبيها مبن  شرط آنو) ٢٩/نساء(است 
 » شروطِهم الّا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حالالًي علالمسلمون«: دیفرما ياست که م

  .)١٨/١٧، يحر عامل : ـ نک؛٧/٢٤٨، يهقیب(
 است که در عرف وجود دارد؛ چرا که يح، سکوتیر به صریگر موارد سکوت تعبیاز د

کننده نوع اراده بر قبول  نیی تع، عرف،ن حالتیکه در ا»  عرفاً کالمشروط شرطاًالمعروف«
نکه در ارتباط با ی بدون ا،شود ي مي سوار تاکسينکه کسی مانند ا؛و عدم پذیرش است

ت ی رضاۀسکوت راننده و مسافر نشان  این حالت،؛ دردیتوافق نمابا راننده پرداخت اجرت 
ن نوع رضا که ید ای مؤ،را عرفیگردد؛ ز محسوب مي المثل بر پرداخت اجرتيحیصر

در ؛ اما شود يح میر به صری سکوت موصوف، تعب،جهیدر نت .باشد يهمانند شرط است، م
 متعدّد از سکوت يل وجود قرائن و شواهد، احتمال وجود معانی به دل،سکوت مالبس

 اما ؛نباط گردد ساکت استۀد براساس قرائن موجود، ارادین منظور بایبد. وجود دارد
ت صاحب آن معلوم و مشخص باشد و ی به این شرط که ن،هیبرخي از فقها قائلند که کنا

؛ ٣٦٩، يوطیس : ـنک(ابد ی ي م  صاحب آن موجود باشد، لزومهت و ارادیا داللت حال بر نی
 .)١/١٨٨اصول السرخسي، ، يسرخس

 بر يکوت مشتر از فقها به آن قائل هستند، سي که برخياز جمله سکوت مالبس
یعني  اش کند و هیچ مانعي براي ابراز اراده يدا میع است که بدان علم پیب مبیع

 يراض« قولِ ۀن حالت، سکوت وي به منزلیعیب وجود ندارد که در ا استفاده از خیار
قدامه،  ؛ ابن٤/٤٧، يرمل(گردد  تلقي مي» ا حق ارش و فسخ را از خود ساقط کردمیهستم 

ر بر اراده داللت ی تعبه هنگامي به صورت لزوم ب،رسد سکوت مالبسيبه نظر م) ٤/١٦٠
نکه عرفِ حاکم، یا ای موجود باشد و   بر آنيا نصی بر آن توافق کنند ،دارد که متعاقدان

 . را معبّر از  اراده بداند آن
 
 جهینت
 .سکوت به عنوان یکي از وسایل تعبیر از اراده حجیّت داردـ ١
 .کردتوان تعبیر به اراده  ميسکوت مجرّد را نـ ٢
 توان تعبیر بـه      شرعي یا قانوني و یا براساس عرف، مي        سکوت موصوف را براساس نصّ    ـ  ٣

 . کرداراده
 .گرددنه، تعبیر از اراده ميی قرۀسکوت مالبس به وسیلـ ٤
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 ٩٢ 

 .کردتوان استناد   مي،ا دفع ضرری به دلیل وجود حیا و شرم ،به سکوت مالبسـ ٥
 .، معبّر از اراده خواهد بودن دیگر وسایل، به صورت صریح و کنایه همچو،سکوتـ ٦
تعبیر از سکوت مالبس،    ؛ اما   باشد   به صورت صریح مي    ، تعبیر از سکوت موصوف    ،غالباًـ  ٧

 .به صورت کنایه است
 

 فهرست منابع
 ؛میقرآن کر. ١
، ينشر اسالم مؤسسة السرائر،ن محمد بن منصور، یعبدهللا فخرالد ، ابويس حلیابن ادر. ٢

 ق؛ .  ه١٤١١دوّم، چاپ قم، 
 ؛١٣١٦جا،  ياوّل، بچاپ ة، یری األمي، المطبعة الکبرریر و التحبیالتقررالحاج،  یبن اما. ٣
 ق؛.   ه١٤٢روت، یة، بیدارالکتب العلم ،تحفة المحتاج ن،یالد ، شهابيتمیابن حجر ه. ٤
 ق؛.   ه١٣٨٩، قاهره، يد العرب، داراألتحايالمحلّد، ی سعنبن احمد ب  يابن حزم، عل. ٥
 (www.alwarag.com): ت الورق به آدرسی، برگرفته از ساجمهرة اللغةد، یابن در. ٦

 ؛٢٧/٣/١٣٨٦خ یدر تار
، ر کالم المنّانی تفسيم الرحمن فیر الکریسیت، عبدالرحمن بن ناصر، يابن سعد. ٧

 ق؛ .    ه١٤٢٠جا،  يعبدالرحمن بن معال، مؤسسة الناشر، اوّل، ب: قیتحق
 تا؛ يجا، ب ي، چاپ المنار، بي، المغنابن قدامة، عبدهللا بن احمد بن محمّد. ٨
اسة ی السية فیالحکم الطرق محمّد بن أبوبکر،  ن ابوعبدهللایالد ، شمسیةم جوزیابن ق. ٩

 ؛١٩٩٥اوّل، چاپ روت، یة، بیالعلم، دارالکتب ةیالشرع
  ق؛ .  ه١٣٦٦دوّم، چاپ روت، الرساله، ی بر،البحر الزخا، یيحی، احمد بن يابن مرتض. ١٠
 ي عل عبدهللا: قی، تحقلسان العرب مکرم منظور، نن محمّد بیالد ابن منظور، جالل. ١١

 ؛تا ي، دارالمعارف، قاهره، بير و محمّد احمد و هاشم محمّد شاذلیالکب
 تا؛ يروت، بیب دارالمعرفة، ،البحر الرائقم، ین بن ابراهیالد نی، زيم مصریابن نج. ١٢
 ق؛. .  ه١٤٢٤روت، یة، بی، المکتبة العصراألشباه و النظائرهمو، . ١٣
محمّد : قی، تحقالدر المنضود، ي عاملين ابوالقاسم علیالد نی، زي فقعانيابن ط. ١٤

  ق؛ .  ه١٤١٨اوّل، چاپ راز، یة، شیبرکت، مکتبة مدرسة امام العصر العلم
چاپ ، قم، ي، مجمع الفکر األسالمسرةیة المیقهالموسوعة الف، ي، محمّدعليانصار. ١٥

  ق؛  .  ه١٤١٥اوّل، 



 

 داللت سکوت بر اراده 
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٩٣

  ق؛.  ه١٤١٤، مکتبة دارالباز، مکّه، ي الکبريهقیسنن البن، ی، احمد بن حسيهقیب. ١٦
 ؛١٩٧٢ة العامة للکتاب، مصر، یالمصر ئةیاله ،کشاف مصطلحات الفنون، يتهانو. ١٧
ت یالب مؤسسه آل :ق و نشری، قم، تحقعهیشل وسائل الیتفصحسن، ، محمّدبنيحرعامل. ١٨

 ؛ ش.   ه١٣٧٢. / ق.   ه١٤١٤دوم، چاپ اء التراث، یألح
 ق؛ .   ه١٣٢٩، دارالسعادة، مصر، مواهب الجلیل محمّد مغربي، ن حطاب، محمّد ب.١٩
 ق؛ .  ه١٤١٦دوم،  چاپ  جا،يب ،ي، هاد االصوليمنتقد عبدالصاحب، یم، سیحک .٢٠
، مؤسسة نشر مختلف الشیعهمطهر اسدي، بنیوسفبنبو منصورحسنا، )عالمه(ي لح. ٢١

 ق؛ .   ه١٤١٥اسالمي، چاپ اوّل، 
   ق؛  ه١٣٨٩، چاپخانة اآلداب، نجف، شرائع األسالمجعفر بن حسن، ، )محقق(حلي . ٢٢
  تا؛ي، تهران، بيدری، چاپخانه ح الطالبةیمن، يموس ،يخوانسار. ٢٣
  ق؛ .  ه١٤٠٧، قم، يدار الهاد، النکاح، ي، محمد تقيخوئ. ٢٤
 حلّ جمع يالبدر الطّالع ف، ي بن محمّد محمّدي علي، ابوفداء مرتضيداغستان. ٢٥

 ؛٢٠٠٥ /   ه١٤٢٦اوّل، چاپ ، مؤسسة الرسالة الناشرون، دمشق، الجوامع
، دارالجامعة ي الفقه األسالمي األحکام فيالسکوت و أثره عل، ي محمّدعليدراز، رمز. ٢٦

 ؛٢٠٠٤ه، ی للنشر، اسکندردةیالجد
 تا؛ ي، چاپ األستقامه، قاهره، بية الدسوقیحاش، محمّدبن عرفه، يدسوق. ٢٧
 ق؛.   ه١٤٢٠روت،یة، بیالمکتبة العصر ،المحصولن محمّد بن عمر، ی، فخرالديراز. ٢٨
 ؛ي، بي تا، چاپ سنگاجارهب هللا، یرزا حبی، حاج ميرشت. ٢٩
با  ة المحتاج،ینهان، یالد والعباس احمد بن شهابن محمّد بن ابیالد ، شمسيرمل. ٣٠

  ق؛ .  ه١٤٢٤روت، سوّم، یة، لبنان، بی، دارالکتب العلميدی و رشية شبراملسیحاش
 ؛٣اصدار افزار المکتبه الشامله، موجود در نرم ،هیشرح القواعد الفقهاحمد،  زرقا،. ٣١
 ؛١٣٨٥ احسان، ، تهران، نشر اصول الفقهيز فیالوجم، یدان، عبدالکریز. ٣٢
ابووفاء : قیتحق، يأصول السرخس ابوسهل، ن احمد بن، ابوبکر محمّد بيسرخس. ٣٣

 ؛٢٠٠٥/  ه١٤٢٦دوّم، چاپ روت، یة، بی، دارالکتب العلميافغان
 ق؛ .   ه١٣٣١السعادة، قاهره،  روت، افست چاپخانهی، دارالمعرفه، بالمبسوط همو،. ٣٤
 ق؛ .   ه١٤٠٥جا،   دارالقرآن، بي،رسائل المرتضي شریف، سیدمرتضي،. ٣٥
 تا؛ يدوّم، بچاپ روت، ی، دارالفکر، بریشرح فتح القد، محمّد بن عبدالواحد، يواسیس. ٣٦
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 ٩٤ 

 سوّم، چاپ روت،یب دارالفکر، ،األشباه و النظائرن عبدالرّحمن، یالد جالل ،يوطیس. ٣٧
 تا؛ يب
  ق؛..  ه١٣٢١ه، ة، قاهری، دارالمصراألم، يشیس قری ادرن، محمّد بيشافع. ٣٨
علي محمّد : قی، تحق المحتاجيمغنب، ی محمّد خطنن محمّد بیالدّ ، شمسينیشرب. ٣٩

  ق؛.  ه١٤٢١روت،یة، بیمعوّض و عادل أحمد عبدالموجود، دارالکتب العلم
: ، ترجمههیلمعة دمشق، ي عاملين مکّیالدّ  جمالنن محمّد بیالدّ د اول، شمسیشه. ٤٠

 ؛١٣٨٣ست و دوّم، یب ان، دارالفکر، قم،یو و محسن غريروانی شيعل
 تا؛ يروت، لبنان، بی، دارالمعرفة، بفتح القدیر بن محمّد، ي علن، محمّد بيشوکان. ٤١
، موجود در ر الخازنی تفسم بن عمر،ی بن محمّدبن ابراهيحي، ابوالحسن علیش. ٤٢

 ؛١٨/٢/٨٦خ ی به تار(www.altafsir.com)ت یسا
چاپ روت، ی، دارالمعرفة، بالمهذّب، يروزآبادی ف يم بن علیبراه، ابواسحاق ايرازیش. ٤٣

  ق؛  ه١٤٢٤اوّل، 
 تا؛ ي، قاهره، بي البابي حلبيسیع: ، نشربلغة السالک محمّد، ن، احمد بيصاو. ٤٤
 ق؛.   ه١٣٢٢اوّل، چاپ ه، مصر، یری، اميالمستصف محمّد، ن، ابوحامد محمّد بيغزّال. ٤٥
  حلبي، مصر، بي تا؛ي، نشر مصطفریالمصباح المن، ، احمد بن محمّديومیف. ٤٦
  ق؛ .  ه١٣٥٧جا،  ي، بير القرطبیتفس، ين محمّدبن احمد اندلسیالد ، شمسيقرطب. ٤٧
روت، یة، بی، دار البشائر األسالم العقوديمبدأ الرضا ف، ين علیالد محیي  ي، عليداغ قره. ٤٨

 ؛ ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣دوّم، چاپ 
 ؛١٣٧٢تهران،  مدرس، ،) قراردادهايقواعد عموم( يقوق مدنح ناصر، ان،یکاتوز. ٤٩
 ؛١٩٨٢دوّم،چاپ لبنان،  ،يدارالکتاب العرب ،عیبدائع الصنا، ين حنفیعالءالد ،يکاسان. ٥٠
چاپ ة، ی، دارالکتب األسالمياکبر غفار يعل: قی، تحقيالکاف،  ، محمدبن یعقوبينیکل. ٥١

 ؛١٣٧٦جا،  يسوّم، ب
، نشر نورمحمّد، ةیمجلة األحکام العدل، يفقها زمان خالفت عثمان از علما و يگروه. ٥٢

 تا؛ ي ب ،يکراتش
 ؛١٣٨١ان، تهران، دوازدهم، ، دوريقانون مدنمنصور، . ٥٣
 ؛١٣٦٥دوم، چاپ ه، ی، دار الکتب االسالمجواهر الکالم ، محمد حسن،ينجف. ٥٤
، ي نشر اسالم، تهران، مرکزسؤال و جواب ،یيد محمد کاظم طباطبای، سيزدی. ٥٥

١٣٧٦. 


