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چکیذه
٨٭یهاو جهاهیه بك ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق جلبیى ق٨حى هك ؾو بیٕه جشما ٞؾجقيؿ .باوشىؾ جیاى ،چگاىيگی جىلیا ٟؾیاه هیااو ؾو
هعلجؼحال ٦جوث .هٍهىق ٨٭یهاو ،هىحًؿ به ٠مىهات يااٜك باك جًّای ٧ؾیاه ؾق جٕ٠اای لوز و بكؼای قوجیاات
ِ
بیٕه
ؼاَ ،به بكجبكی ؾیۀ آيها ٬اتل هىحًؿ؛ ولی ؾیگكجو بهؾلیل بكؼی جؼشاق که جکىیى ٨كليؿ قج جل هًا ٟ٨بیٕۀ چ جىِای٧
جظاؾید ياٜك بك ٬اىل
يمىؾهجيؿ ،ؾیۀ بیٍحكی يىشثبه بیٕۀ قجوث ؾقيٝك گك٨حهجيؿ .بكقوی جؾله جل ٔ ٧١وًؿی و ؾاللی
ِ
جؼیك ظکایث ؾجقؾ؛ همچًیى ،جيحىاب ٨كليؿآوقی به کاقکكؾ بیٕۀ چ جليٝك پمٌکی ذابث يٍؿه جوث.
باوشىؾ جیى٬ ،ايىو هصالجت جوالهی ؾق هاؾۀ  ،665ؾققجوحای جٙاب ٫با ٨حىجی جهام ؼمیًی  ،جل ؾیؿگاه ٤یكهٍهىق
جش١یث يمىؾه جوث .ؾق يىٌحاق پیًِقو ٔمى کاوي ؾق هىحًؿجت ٨٭هی هىثله ٧١ٔ ،هشًایی ٬ايىو و ج٬حشان يا ُ٬آو
جل ٨حىجی جهام

کاویؿه ٌؿه جوث.

کلیذواژگاو :ؾیۀ جٕ٠ای لوز ،ؾیۀ بیٕه ،شًایث ٠لیه جماهیث شىمايی٨ ،٭ه جهاهیه٬ ،ايىو هصالجت جوالهی.

* جوحاؾیاق ؾجيٍکؿۀ ظ٭ى ٪ؾجيٍگاه ٬ن
جاقیػ ؾقیا٨ث1396/11/15:
جاقیػ جاییؿ1396/17/27:

r.akrami@qom.ac.ir

همذهه

بًابك ٬ىج٠ؿ ياٜك بك باب ؾیات ،جلبیى بكؾو هك ٕ٠ى ؾوجایی هىشب ذشىت ؾیۀ کاهل و جلبیى
هرش ِث يّ ٧ؾیه جوث .بیٕهها يیم ،بهً٠ىجو یکی جل هّاؾی ٫جٕ٠اای
بكؾو یکی جل آوؾو ِ
لوز ،هٍمىل همیى ٬ا٠ؿهجيؿ؛ بهگىيهجیکه  ٟٙ٬هصمى ٞآيها ؾیۀ کاهال ؾجقؾ .جیاى ظکان
جشما٠ی بىؾه و هىحٝهك بك قوجیات ٠ام هحٕمى ٬ا٠ؿه و بكؼی يّىَ ؼاَ جوث ،هايًؿ
٨كجل «و جلشیٕحیى أل ٧ؾیًاق» ؾق ِعیعۀ یهويش ٔکلیًای ٓ384-383َ :٪1429 ،یاا کاالم
جهام ِاؾ ٪ؾق ِعیعۀ صلبی هشًی بك «و ٨ی جلشیٕاحیى جلؿیاة» ٌٔایػ ٘ىوای٪1417 ،
جل.ٓ245َ :٧
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باااوشىؾ جیااى٨ ،٭یهاااو ؾقباااقۀ ٌاامىل ٬ا٠ااؿه جلشهااث جًّاای ٧ؾیااه هیاااو ؾو بیٕااه
جؼحال٦يٝك ؾجقيؿ .هٍهىق ٨٭یهاو بیٕه قج جل ٌمىل ٬ا٠ؿه جوحرًا يًمىؾه و هماو ظکان قج
ِ
شاقی هیؾجيًؿ؛ جها بكؼی ؾیۀ بیٕۀ چ قج بیً جل ؾیۀ بیٕۀ قجوث هیؾجيًاؿ٬ .ااتالو باه
ج٩اوت ؾق ؾیه جلشهث ه٭ؿجق ؾیه هىٔا ٟیکىاايی يؿجقياؿ .باهجكجیب ؾق بیٕاۀ چا و بیٕاۀ
قجوث٠ ،ؿهجی ؾو ِوىم و یکوىم ،بكؼی ؾو ِوىم و يّ ،٧و بٕ١ی ؾیۀ کاهل و يّا ٧ؾیاه
قج ذابث هیؾجيًؿ .جؼحال ٦همبىق ياٌی جل وشىؾ جؼشاق ه١اقْ ؾق جیى لهیًه جوث .بٕ١ای جل
آيها ظکایث جل آو ؾجقيؿ که جکىیى ٨كليؿ جل کاقکكؾهای بیٕۀ چ جوث.
هاؾۀ ٬ 665ايىو هصالجت جوالهی جل يٝكیۀ جرلید ؾیه جش١یث يمىؾه جوث؛ ؾیؿگاهی که
پیًقو گىیای ٔا ٧١هشاايی آو جواث؛ ٠االوه باك جیاىٌ ،ایىۀ
جحش ٟجيصامگك٨حه ؾق يىٌحاق ِ
جي١کان جیى يٝكیه ؾق هاؾه يیم ؾ٬ی ٫يشىؾه و جبهاهاجی ؾقپی ؾجقؾ.
ؾق جیى يىٌحاق جالي هیٌىؾ ظکن ؾیۀ بیٕهها با جىشه باه هًااب٨ ٟ٭هایجی کاه هأؼاف
٬ايىيگفجق ؾق ؤ ٟآو بىؾه ،جعلیل ٌىؾ .جلجیىقو ،يؽىث ،هىٔى ٞقج ؾق ٨٭ه جهاهیه بكقوی
کكؾهجین ٔبًؿ جولٓ؛ وپه هىٔ ٟيٝام کی٩كی هىٔى٠ۀ کٍاىقهاو قج ي٭اؿ يماىؾهجیان ٔبًاؿ
ؾومٓ.

 .1يظزگاه فمه اهاهیه

بههًٝىق بكقوی ٨٭هی هىثله ،يؽىث ،يٝكیات ٨٭هی قج جشییى کكؾهجین؛ وپه هىاحًؿجت
و جؾلۀ آيها قج هٙكض يمىؾهجین؛ ؾقپایاو ،ؾالیل هٙكضٌؿه قج جقلیابی کكؾهجین.
 .1-1فتىاهای فمهی

جوح٭ّا ؾق آقجی ٨٭یهاو جهاهیه ؾقباقۀ ؾیۀ جل بیى بكؾو بیٕه گىیای وشىؾ پًس يٝكیه هیاو
جیٍاو جوث.
 .1-1-1يظزیه تًصیف دیه
هٍهىق ٨٭یهاو ؾیۀ بیٕهها قج بكجبك و بكجی هكیک جل آيها يّ ٧ؾیه ٬اتلجياؿ ٌٔایػ ٘ىوای،
152َ :٪1387؛ هماااى769َ :٪1411 ،؛ جبىلهاااكه ظلشااای418َ :٪1417 ،؛ هع٭ااا ٫ظلااای،
252َ :٪1418؛ ٠الهاااه ظلااای241َ :٪1411 ،؛ هماااى212َ :٪1411 :؛ هماااى:٪1421 ،
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َ597؛ ٌااهیؿ جول281َ :٪1411 ،؛ ٌااهیؿ ذااايی436َ :٪1413 ،؛ ظىاایًی ٠اااهلی ،باایجااا:

َ447؛ ؼىتی.ٓ389َ :٪1422 ،

 .2-1-1يظزیه ثبىت دوسىم دیه در بیضۀ چپ و یکسىم دیه در بیضۀ راست

بىیاقی جل ٨٭یهاو به ذشىت ؾو ِوىم و یکوىم ؾیاه باهجكجیب ؾق بیٕاههاای چا و قجواث
3
2
٬اتلجيااؿ ٌٔاایػ ِااؿو299َ :٪1418 ،٪؛ ٌاایػ ٘ىواای ٪1417 ،ب259َ :؛ وااالق ؾیلماای،
244َ :٪1414؛ جبىظممه ٘ىوای451َ :٪1418 ،؛ جبىوا١یؿ ظلای144َ :٪1394 ،؛ ٠الهاه
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جوحًاؾجت جیى يٝكیه ٠شاقتجيؿ جل :جشما ٞو ٜاهك قوجیات ذشىت ؾیۀ کاهال ؾق ؾو بیٕاه
1
که ظىب جِل ج٬حٕا ؾجقؾ بهِىقت هىاوی هیاو ؾو بیٕه ج٭ىین ٌىؾ ٔجقؾبیلی:٪1413 ،
َ412؛ ظىاایًی ٠اااهلی ،باایجااا446َ :؛ ِاااظب شااىجهكٓ271َ :٪1414 ،؛ ٠مااىم ِااعیعۀ
هشامبىصالن و ِؿق ِعیعۀ ابىصًاو ؾق ذشىت يّا ٧ؾیاه ؾق هكیاک جل جٕ٠اای لوز؛
ه١حشكۀ ظریف؛ هإیؿججی چىو هكولۀ دػائن اّلصالم و قوجیث رؼفریاف.
ً
جیى جوحًاؾجت ب١ؿج بكقوی ؼىجهًؿ ٌؿ.

ظلی399َ :٪1413 ،؛ ِاظب شىجهك271َ :٪1414 ،؛ جهام ؼمیًی583َ :1379 ،؛ وشموجقی،
231َ :٪1413؛ بهصاااث542َ :٪1426 ،؛ ٨أااال لًکكجيااای ٪1418 ،ب198َ :؛ هٍاااکیًی،
532َ :٪1418؛ ٠لىیگكگايی521َ :٪1426 ،؛ گكجهی ٬مای641َ :1391 ،؛ جكظیًای ٠ااهلی،

.ٓ641َ :٪1427
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٠الوه بك جؾ٠ای جشما ٞبك جیى ظکن ،به ـیل ِاعیعۀ ابىصهًاو ،هٙااب ٫ي٭ال شهدخ
ؼوصی ؾق تیهی  ،ؾقکًاق هإیؿججی چاىو هك٨ى٠اۀ ابهییضدهی واصهؽی و قوجیاث فمههالرظها
جظحصاز ٌؿه و آو قج هؽُّ ٠مىهات وجقؾه ؾجيىحهجياؿ .ؾلیال چًایى ج٩ااوجی ؾق ؾیاۀ ؾو
بیٕه يیم ؾق هًا ٟ٨هح٩اوت آيها بیاو ٌؿه جوث؛ به جیى ٌكض کاه چاىو هًای ،کاه هىشاب
ٌکلگیكی ٨كليؿ هیٌىؾ ،ؾق بیٕۀ چ واؼحه هیٌىؾ ،ؾیۀ بیٕۀ چ بیً جل ؾیۀ بیٕۀ
قجوث جوث ٔ٠الهه ظلی.ٓ399َ :٪1413 ،
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ج٨موو بكجیى ،بكؼی جل ٬اتالو ؾیؿگاه همبىق ظکن جرلید ؾیه قج ؾق ٨كٔی ؾجيىحهجياؿ کاه
ؾو بیٕه یکباقه  ٟٙ٬يٍىيؿ ،ج٠ن جل آيکه ؾق ؾو هكجشه بهؾوث یک یا چًؿ ي٩ك جلبیى بكويؿ؛
٨كْ جلبیى ق٨حى آيها بهیکباقه ؾیۀ کاهل ذابث جوث ٔواشموجقی.ٓ231َ :٪1413 ،
ولی ؾق ِ
جعؿیؿ يٝكیۀ جرلید ،بهِىقجی که بیٕهها ؾق ؾو هكجشه ٙ٬اٌ ٟاىيؿ ،هىاحلمم جیاى يحیصاه
ؼىجهؿ بىؾ که ؾیۀ آيها ؾق  ٟٙ٬ؾ١٨ی بكجبك جوث .جیى ؾق ظاالی جواث کاه يّاىَ ج٘اال٪
ؾجقيؿ و جل جیى شهث٨ ،ا٬ؿ هكگىيه جّ٩یلجيؿ.
 .3-1-1يظزیه ثبىت دوسىم دیه در بیضۀ چپ و يصف دیه در بیضۀ راست

ؾوواىم ؾیاه و بیٕاۀ قجواث
لاظی ابىبراد ؼرابلضی ه١ح٭ؿ جوث جلبیى بكؾو بیٕۀ چا
ِ
يّ ٧ؾیه ؾجقؾ ٔجبى بكجز .ٓ481 :1416 ،بكؼی جل ه١اِاكجو جیاى هىٔا ٟقج پفیك٨حهجياؿ ٔهاؿيی
کاٌايی ٓ243َ :٪1418 ،و ٠ؿهجی آو قج هىج ٫٨جظحیاٖ هیؾجيًاؿ ٔؼمیًای583َ :1379 ،؛
٨أل لًکكجيی ٪1418 ،ب198َ :؛ وشعايی.ٓ1391 :
هشًای چًیى يٝكی قج بایؿ ؾق آو ؾجيىث که ج٬حٕای ٬ا٠ؿۀ ذشىت يّ ٧ؾیه ؾق هكیک
جل بیٕه ها جوث؛ بًابكجیى ،ؾق جظکام ؼال٬ ٦ا٠ؿه بایؿ به ٬ؿق هحی٭ى جکح٩اا يماىؾ .جل هًٝاك
ً
٬اتالو به جیى ؾیؿگاه يیم ِك٨ا ؾلیل ٬ابلِججکایی که بحىجيؿ ٠مىهات وجقؾه قج جؽّیُ بميؿ،

ِعیعۀ ابىصًاو جوث .ؾق جیى ؼشك بك جًّی ٧ؾیۀ جٕ٠ای لوز جأکیاؿ ٌاؿه و ٨٭اٗ ؾیاۀ
بیٕۀ چ جوحرًا گكؾیؿه جوث .په ؾق ؾیۀ بیٕۀ قجوث بایؿ و٠ ٫٨مىهاات ٠مال يماىؾ و
يمیجىجو به جوحًاؾ یک قوجیث ٤یكه١حشك ٔهك٨ى٠ۀ واصؽیٓ جل ٨حىجی هٍهىق بك ذشىت يّ٧
ؾیه ؾق بیٕۀ قجوث چٍن پىٌیؿ که هشحًی بك يّىَ ِعیطجلىاًؿ جواث ٔهاؿيی کاٌاايی،
.ٓ243َ :٪1418
 .4-1-1يظزیه ثبىت دیه کاهل در بیضۀ چپ و يصف دیه در بیضۀ راست

ػالهه صلی ؾق ه تلف الشدؼه جل ابىرًدد اصکافی ي٭ل هیکًؿ که جو ه١ح٭ؿ به ذشاىت ؾیاۀ
کاهل ؾق  ٟٙ٬بیٕۀ چ و يّا ٧ؾیاۀ کاهال ؾق جلبایى باكؾو بیٕاۀ قجواث جواث ٔ٠الهاه
ظلی.ٓ399َ :٪1413،

 .5-1-1يظزیه تفصیل

شیدد اول ؾق غایة المراد جل لؽ الدیى راويدی ي٭ل هیکًؿ که جو هیااو ج٨اكجؾ واالؼىقؾۀ
ياجىجو شًىی و ج٨كجؾ شىجو ٬اتل به جّ٩یل ٌؿه جوث :ؾق ؾوحۀ يؽىاث باك ذشاىت يّا٧
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بهيٝك بكؼی ،هشًای ٨حىجی ابىرًدد هشًی بك ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق بیٕاۀ چا  ،وظاؿت
هً١٩ث جًاول ؾق بؿو جوث که جل ٠ملکكؾ جیى بیٕه پؿیؿ هیآیؿ و با جلؾوث ق٨حى آو بایاؿ
ؾیۀ کاهل ذابث ٌىؾ ،همايًؿ هىجقؾی که ٔكبه هىشب ج١فق جهکاو ه٭اقباث یاا جيامجل هًای
هیٌىؾ ٔجبى٨هؿ ظلی345َ :٪1417 ،؛ ٌهیؿ ذاايیٓ436َ :٪1413 ،؛ جلجیاىقو ،وی جشحهااؾ
ؾقه٭ابل يُ کكؾه جوث ِٔاظب شاىجهك272َ :٪1414 ،؛ ظىایًی ٌایكجلی71َ :٪1419 ،؛
جكظیًی ٠اهلی.ٓ641َ :٪1427 ،
ً
بهيٝك هیقوؿ جیى جوحٝهاق پفیك٨حًی يیىاث؛ لیاكج ٜااهكج ابىرًدهد ،همايًاؿ هٍاهىق
٨٭یهاو ،قوجیث ٠ام هشًی بك يّ ٧بىؾو ؾیۀ هكکؿجم جل بیٕهها قج پفیك٨حه و جیى ٬ا٠ؿه قج به
ً
جوحًاؾ ِعیعۀ ابىصًاو ِك٨ا ؾقباب بیٕۀ چ جؽّیُ لؾه جوث .باوشىؾ جیى ،چاىو
ظؿید جؼیك به ؾو ٌکل هح٩اوت ي٭ل ٌؿه جوث ،جیٍاو هىج ٫٨ي٭ل شدخ کلدًهی ؾق کحااب
کافی ظکن ؾجؾهجيؿ که هٍ١ك بك ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق بیٕۀ چ جوث.

014

ؾووىم ؾیه ؾق بیٕۀ چا و یکواىم ؾیاه ؾق
ؾیه ؾق هكکؿجم جل بیٕهها و ؾق ؾوحۀ ؾوم به ِ
بیٕۀ قجوث ٨حىج ؾجؾه جوث ٌٔهیؿ جول.ٓ541َ :٪1414 ،
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٨حىجی راويدی ،همايًؿ ٬اتالو يٝكیۀ ؾوم ،بك ٨كجل جؼیك ِعیعۀ ابىصهًاو و هك٨ى٠اۀ
واصؽی هشحًی جوث ،با جیى ج٩اوت که چىو ؾق جیى قوجیات ٠لاث ج٨امجیً ؾیاۀ بیٕاۀ چا
بااه شهث جکااىو ٨كليااؿ جل آو ؾجيىااحه ٌااؿه جوااث ،بًااابكجیى ،بااا ٨٭ااؿجو چًاایى شهحاای ؾق
وال ؼىقؾگايی که ؾیگك جهیؿ ٨كليؿآوقی يؿجقيؿ ،بایؿ ظىب ٠مىهات به جًّای ٧ؾیاه ٬اتال
ً
ِك٦يٝك جل ٬ابلیث جوحًاؾی جؾلۀ ياٜك بك جرلید ؾیه که ب١ؿج بكقوی ؼىجهًؿ ٌؿ ،بایاؿ
ٌؿِ .
گ٩ث ظىب ه٭حٕای ج٘ال ٪قوجیات و جیًکه ؾیۀ بیٕه بك ي٩ه بیٕه و يه هً١٩ث آو ج١ل٫
گك٨حه جوث ،هٍؽُ يیىث ١٨لیث ٨كليؿآوقی ٌكٖ جًصم ظکن باٌؿ و چهبىا هصكؾ ٬اىه
و ٬ابلیث جيحىاب ٨كليؿآوقی به بیٕۀ چ ؾق ذشاىت ظکان ک٩ایاث کًاؿ .چاه ،ؾق ٤یاك جیاى
ِىقت ،هىحرًی يمىؾو ِك ٦والؼىقؾگاو وشاهحی ياؿجقؾ؛ بلکاه بایاؿ جیاى جماایم هیااو
هٙل ٫ج٨كجؾی که جىجيایی ؾجقج ٌؿو ٨كليؿ قج يؿجقيؿ با ؾیگكجو بك٬اكجق باٌاؿ؛ ؾقظالیکاه جیاى
يٝكیه چًیى ج٬حٕایی يؿجقؾ .جل همیى قووث که جیى ظکن قج ٌاهل ج٨كجؾ ًِّ ٠یى يیم هیؾجيًؿ
ِٔاظب شىجهك272َ :٪1414 ،؛ ظىیًی ٌیكجلی.ٓ71َ :٪1419 ،
 .2-1هستًذات فمهی

با جحش ٟؾق هّاؾق ٨٭هی ؾقباقۀ ؾیۀ جل بیى بكؾو بیٕه بهؾوث هیآیؿ که ؾو ؾلیال جشماا ٞو
قوجیات ؾق جیى لهیًه ٬ابلِجوحًاؾيؿ .جلجیىقو ،ؾق جیى ٬ىمث ؾالیل هىشىؾ قج ٘اكض يماىؾه و
ؾقجؾجهه آيها قج جقلیابی هیکًین.
 .1-2-1اجماع

جل ؾالیلی که ؾق ؾیۀ بیٕهها به آو جوحًاؾ ٌؿه ،جشما ٞجوث .شهدخ ؼوصهی ؾق خهال باك
ؾووىم ؾیاه ؾق بیٕاۀ چا باه جشماا ٞجواحًاؾ
يٝكیۀ ذشىت یکوىم ؾیه ؾق بیٕۀ قجوث و ِ
هیکًؿ ٌٔیػ ٘ىوی ٪1417 ،ب .ٓ259َ :ؾقه٭ابل ،صدد ابوالمکارم ابى ههره يیام ؾق غًدهه
په جل بیاو ظکن ؾیۀ شًایات بك بكؼای جل جٕ٠اا ،جلشملاه ذشاىت يّا ٧ؾیاه ؾق هكکاؿجم جل

بیٕهها ،ؾق ٠شاقجی کلی همۀ جیى جظکام قج هؿلل بك جشما ٞهیؾجيؿ ٔجبىلهكه ظلشی:٪1417 ،

َٓ419؛ جهكی که وشب ٌؿه بكؼی جل ٜاهك ٠شاقجت غًده چًیى جواح٩اؾه يمایًاؿ کاه ؾیاۀ
بیٕه ها یکی جل هىٔى٠اجی جوث که جیى جشما ٞبك آو ج١ل ٫یا٨حه جوث ٔ٘شا٘شاتی:٪1418 ،
َ479؛ ظىاایًی ٠اااهلی ،باایجااا446َ :؛ ِاااظب شااىجهك271َ :٪1414 ،؛ ِاااي١ی:1389 ،

َ.ٓ617
 .2-2-1روایات

٠مؿه ؾلیل ٬ابلِجوحًاؾ ؾقباقۀ ؾیۀ بیٕه بكؼی جل جؼشاق وجقؾه جوث .جیى قوجیات ٠شاقتجيؿ جل:
 .1-2-2-1صحیحه هشامبىسالن

هشامبىصالن جل ظٕكت جهام ش٩١اك ِااؾ ٪چًایى ي٭ال هایکًاؿ« :کال هاا کااو ٨ای
ً
جإليىاو ئذًیى٩٨ ،یهما جلؿیة و ٨ی ئظؿجهما يّ ٧جلؿیة و ها کاو وجظؿج ٩٨یاه جلؿیاة» ٌٔایػ
ِؿو :٪1413 ،٪ز.ٓ133َ ،4

ؾق تیهی الصکام ؼشكی جل ػبداللهبىصًاو ي٭ل ٌؿه که جل ظٕكت جهام ش٩١ك ِااؾ٪
قوجیث هیکًؿ:
«٬ال :ها کاو ٨ای جلصىاؿ هًاه ئذًااو ٩٨یاه يّا ٧جلؿیاة ،هرال جلیاؿیى و
جل١یًیى؛ ٬لث٨ :كشل ٨٭ثث ٠یًه؟ ٬ال :يّا ٧جلؿیاة؛ ٬لاث قشال ١ٙ٬اث
یؿه؟ ٬ال٨ :یه يّ ٧جلؿیة؛ ٬لث ٨كشل ـهشاث جظاؿی بیٕاحیه؟ ٬اال :ئو
کاو جلیىاق ٩٨یها ذلرا جلؿیة؛ ٬لث و لن؟ ألیه ٬لث ها کاو ٨ی جلصىاؿ هًاه
ئذًاو٩٨ ،یه يّ ٧جلؿیة؛ ٬ال ألو جلىلؿ هى جلشیٕة جلیىكی» ٌٔایػ ٘ىوای،
 ٪1417جل.ٓ251َ :٧
ؾق ي٭ل شدخ کلدًی ؾق کحاب کهافی ،ؾق ٨اكجل «ئو کااو جلیىااق ٩٨یهاا ذلراا جلؿیاة» وجژۀ
«ذلرا» وشىؾ يؿجقؾ ٔکلیًی.ٓ394َ :٪1429 ،



نقدی فقهی بر هاده  666قانون هجازات اسالهی

 .2-2-2-1صحیحه عبداللهبىسًاو
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بیٍحك هحأؼكجو جیى قوجیث قج باهؾلیال وشاىؾ ابراهدنبىهاشهن ؾق واًؿ آو ،کاه جىذیا٫
يگكؾیؿه ،ظىًه هیؾجيًؿ ٔهع٭ ٫ظلی252َ :٪1418 ،؛ ٠الهه ظلی411َ :٪1413 ،؛ هماى:
597َ :٪1421؛ ِاایمكی458َ :٪1421 ،؛ ٌااهیؿ ذااايی435َ :٪1413 ،؛ جقؾبیلاای:٪1413 ،
َ412؛ ٠الهااه هصلىاای533َ :٪1416 ،؛ ؼىجيىاااقی241َ :٪1415 ،؛ ٌىٌااحكی:٪1416 ،

َ .ٓ417باوشىؾ جیى ،بایؿ جبكجهینبىهاٌن قج کاه ٠ماؿه قوجیاات ٨كلياؿي ،ػلهیِ ،ااظب
ج٩ىیك ه١كو ،٦جل وی ي٭ل ٌؿه قج ذ٭ه ؾجيىث .ؾالیل هح١ؿؾی يیم باك جیاى جهاك ج٬اهاه ٌاؿه
4
جوث .جلجیىقو ،بیٍاحك ه١اِاكجو قوجیاث قج ِاعیعه هایؾجيًاؿ ٔ٨أال جِا٩هايی:٪1416 ،
َ396؛ ٘شا٘شااااتی479َ :٪1418 ،؛ ؼاااىتی389َ :٪1422 ،؛ واااشموجقی231َ :٪1413 ،؛
هؿيی کاٌايی241َ :٪1418 ،؛ جشكیمی198َ :٪1428 ،؛ ٨أال لًکكجيای  ٪1418ب197َ :؛
017
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 .3-2-2-1هعتبره ظریف
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یکی ؾیگك جل قوجیاجی که ؾق بعد جل ؾیۀ بیٕهها به آو جوحًاؾ ٌؿه ،به ٨كجلی بكهیگكؾؾ که
ؾق کحاااب فههرائط ٜٔكیاا ٓ٧بااهي٭اال جل تیهههی شههدخ ؼوصههی آهااؿه جوااث .هٙاااب ٫آو
یويشبىػبدالرصماو و صضىبىػلیبىفعال جأییؿیۀ جِالث کحااب فهرائط قج جل ظٕاكت
جهام قٔا گك٨حهجيؿ .ؾق جیى ٨كجل آهؿه جوث٨« :ی ؼّیة جلكشل ؼمىاماته ؾیًااق» ٌٔایػ
٘ىوی ٪1417 ،جل .ٓ317َ :٧همااو٘اىق کاه ؾق هفتهاس الکراههه بیااو ٌاؿه ،جیاى قوجیاث
ج٘ال ٪ؾجقؾ ٔظىیًی ٠اهلی ،بیجاا ٓ447َ :و هٙاب ٫آو هكکؿجم جل بیٕهها يّ ٧ؾیۀ کاهال
ً
قج ؾجقيؿ و ؾیۀ آيها بكجبك ؼىجهؿ بىؾ .جلجیىقو ،جیى قوجیث کاهال ي٭ٙۀ ه٭ابل يٝكیاۀ ؾوم جواث
که ؾق یک بیٕه ذلد ؾیه و ؾق ؾیگكی ؾو ِوىم ؾیه قج ذابث هیؾجيؿ.
قوجیث ،هٙاب ٫وًؿی که باه جبىٕ٨اال ؼاحن هیٌاىؾ ،ه١حشاك جواث ٔؼاىتی:٪1422 ،
َ391؛ واااشموجقی231َ :٪1413 ،؛ جشكیااامی198َ :٪1428 ،؛ ظىااایًی قوظاااايی:٪1412 ،

َ .ٓ291باوشىؾ جیى ،بایؿ جىشه ؾجٌث که ٨كجل جوحًاؾٌؿه ،ؾق ي٭ل شهدخ کلدًهی ؾق کهافی
يیاهؿه جوث.

 .4-2-2-1هرفوعه ابییحیی واسطی

شدخ صدوق ؾق فمده چًیى ؼشكی ي٭ل يمىؾه جوث:
«٠ى هعمؿ بى هاقوو ٠ى أبی یعیی جلىجوٙی ق١٨ه ئلای أبای ٠شؿجللاه
٬ال :جلىلؿ یکىو هى جلشیٕه جلیىكی٨ ،اـج ١ٙ٬ث ٩٨یها ذلراا جلؿیاة ،و ٨ای
جلیمًی ذلد جلؿیة» ٌٔیػ ِؿو :٪1413 ،٪ز.ٓ152َ ،4
 .5-2-2-1روایت جعفریات

ؾق کحاب رؼفریاف جل ظٕكت جهیكجلمإهًیى جهاام ٠لای ي٭ال ٌاؿه کاه ٨كهىؾياؿ٨« :ای
جلشیٕحیى جلؿیة و ٨ی کل وجظؿ هًهماا يّا ٧جلؿیاة و هماا واىجء» ٔهعاؿخ ياىقی:٪1418 ،
َ .ٓ336وًؿ قوجیات ش٩١كیات ج٠حشاق يؿجقؾ .باوشىؾ جیى ،بهً٠ىجو يٝكیاۀ جًّای ٧ؾیاۀ ؾو
بیٕه ٬ابلِجوح٩اؾه ؼىجهؿ بىؾ.
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 .6-2-2-1هرسلۀ دعائن اإلسالم

 .7-2-2-1روایت فقهالرضا

ؾق کحاب فمه الرظا آهؿه جوث« :جلشیٕحاو أل ٧ؾیًاق و ٬ؿ قوی أو أظؿهما جٕ٩ل ٠لی
جألؼكی و ئو جل٩ألة هی جلیىكی لمىٔ ٟجلىلؿ» ٔهعؿخ يىقی.ٓ362َ :٪1418 ،
جلشهث بكقوی جٙشی٭ی ،جٌاقه به جیى يکحه بی٨ایؿه يیىث :ؾق هًاب ٟقوجیی جهل جىًى،
بیٍااحك جظاؾیااد وجقؾه بااك جًّاای ٧ؾیااه ؾاللااث ؾجقيااؿ .یکاای جل جیااى قوجیااات ،ظااؿید
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ؾق دػائن الصالم جل ظٕكت جهیكجلماإهًیى جهاام ٠لای ي٭ال ٌاؿه کاه ٨كهىؾياؿ٨« :ای
جلشیٕحیى جلؿیة و ٨ی ئظؿجهما يّا ٧جلؿیاة و هماا واىجء» ٔهمااو .ٓ362-361َ ،بهواشب
هكول بىؾو جؼشاق کحاب دػائن ،قوجیث همبىق ظصیث يؿجقؾ؛ هگك جیًکه بهً٠ىجو هإیؿ جل آو
جوح٩اؾه ٌىؾ .هكچًؿ با جىشه به ٌشاهث هٕمىو هكوله با قوجیث رؼفریاف ،بهيٝك هیقوؿ
جِل هك ؾو یک قوجیث بىؾه که ؾق رؼفریاف آهؿه جوث؛ چىو دػائن کحااب ٠ملای ٨٭های
بىؾه که کحاب رؼفریاف جل هّاؾق آو بىؾه جوث ٌٔشیكی ليصايی.ٓ1576َ :٪1419 ،

ػاصنبىظمره بهي٭ل جل ظٕكت جهام ٠لی جوث که ٨كهىؾهجيؿ٨« :ی ئظؿی جلشیٕاحیى
جلًّااأ »٧بیه٭ااای .ٓ377َ :٪1432 ،بااااوشىؾ جیاااى ،ؾق شاااای ؾیگاااكی جل ظٕاااكت
ؾووىم ؾیه قج ؾق بیٕۀ چ و یکوىم قج ؾق بیٕۀ
جهیكجلمإهًیى ي٭ل کكؾهجيؿ که جیٍاو ِ
قجوث ظکن ٨كهىؾهجيؿ و ؾلیل جیى جهك قج ؾق جيحىاب ٨كليؿآوقی باه بیٕاۀ چا ؾجيىاحهجياؿ
ٌٔىکايی .ٓ535َ :٪1426 ،همچًیى ،به ي٭لهای هؽحل٩ی جل صؼددبىهضهد  ،جل ٨٭یهااو
ؾووىم ؾیه ؾق بیٕۀ چ و یکوىم ؾیه ؾق بیٕۀ قجوث
وش١ه ،ي٭ل ٌؿه که ٬اتل بك ذشىت ِ
ٌؿه جوث ٔکى٨ی ٠شىی381-381َ :٪1419 ،؛ بیه٭ی.ٓ379َ :٪1432 ،
 .3-1ارزیابی ادله
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ؾق بكقوی ؾلیل جشما ٞبایؿ ظکن به بیج٠حشاقی آو ؾجؾ ،لیكج جشما ٞهمبىق هً٭اىل باىؾه کاه
ظصیث ياؿجقؾ؛ ٔامى آيکاه ،ؾو جشماا ٞهؽاال ٧هان ؾق جیاى لهیًاه ي٭ال ٌاؿه جواث کاه
هیچکؿجم ٬ابلیث جمىک يؽىجهًؿ ؾجٌث ،لیكج ظحی جگك صددابى هره ؾقه٭ام ج١مین ؾلیال
جشما ٞبه هىٔى ٞؾیۀ بیٕهها يشىؾه باٌؿ ،ؾق جیى جكؾیاؿی يیىاث کاه هاك ؾو ٬اىل هیااو
ً
پیٍیًیاو کاهال هعل جؼحال ٦جوث .بًابكجیى ،جع٭ ٫جشما ٞؾق جیاى لهیًاه هًح٩ای جواث؛
هىقؾجؾ٠ای شدخ ؼوصهی کاه ه٥اایك يٝكگااه هٍاهىق ٨٭یهااو جواث ،و ؼاىؾ
بهویژه جشماِ ٞ
جیٍاو يیم ،شام ؾق کحااب خهال  ،ؾق ؾیگاك جّاايی ،٧يٝیاك يیایهه ٌٔایػ ٘ىوای:٪1411 ،
َ ٓ769و هشىىٖ ٔهمى ٓ152َ :٪1387 ،بكؼال ٦آو ٨حىج ؾجؾهجيؿ٠ .الوه باك آيچاه گ٩حاه
ٌؿ ،يٝك بك وشىؾ قوجیات ياٜك بك هىٔى ٞؾیۀ بیٕهها ،جشما ٞهىقؾِجؾ٠اا هاؿقکی و هىاحًؿ
يیم هىث؛ بًابكجیى ،به جیى ج٠حشاق يیم ظصیث يؿجقؾ.
بًابكجیىٕ٬ ،اوت پیكجهىو يٝكیات هٙكض ؾقگكو بكقوی قوجیات جوث.
ً
جًها قوجیحی که ؾ٬ی٭ا بك ذشىت ؾو ِوىم ؾیاه ؾق بیٕاۀ چا و یکواىم ؾق بیٕاۀ قجواث
ؾاللث ؾجقؾ ٔهؿ٠ای ٬اتالو باه يٝكیاۀ ؾومٓ ،هك٨ى٠اۀ واصهؽی جواث .جیاى قوجیاث جل يٝاك
وًؿی با جٌکاالجی قوبهقو جوث :يؽىث آيکه ،جليٝك ججّال هك٨ى٠ه جواث؛ ؾیگاك جیًکاه،
جليٝك وًؿی ٔ١ی ٧جوث .بهق٤ن جیًکه هضمدبىاصمد جل ذ٭اات شلیالجل٭اؿق جواث ،ولای،
هماوگىيه که يزاشی بیاو کكؾه جوث ،ابىولدد قوجیات هضمدبىاصمد جل ابویضدی واصؽی

ِعیعۀ ٠شؿجللهبىوًاو هحٕمى ؾو ٬ىمث جوث :ؾق ِؿق آو بك ذشىت يّ ٧ؾیه ؾق
هك یک جل جٕ٠ای لوز جّكیط ٌؿه جوث ،که جیى ٠مىم بیٕهها قج يیم ٌاهل هیٌىؾ؛ و ؾق
ـیل آو بك ذشىت ؾیۀ بیٍحك ؾق بیٕۀ چ بهؾلیل جيحىاب جکىیى ٨كلياؿ باه آو جأکیاؿ ٌاؿه
جوث .بًابكجیى ،همکى جوث جیى ٌشهه بهوشىؾ بیایؿ کاه ٠ماىم ِاؿق قوجیاث هإیاؿ يٝكیاۀ
يؽىث و ظکن ـیل آو هإیؿ يٝكیات ياٜك بك ٠ؿم بكجبكی ؾیاۀ بیٕاههاواث کاه چاه بىاا
بؽىجهًؿ بك هشًای جش١یٓ ؾق ظصیث به آو جوحًاؾ کًًاؿ .بااوشىؾ جیاى ،بایاؿ گ٩اث جّاىق
ج١اقْ هیاو ِؿق و ـیل قوجیث جىشیهپفیك يیىث ،لیكج باوشىؾ ظکن ؼاَ هًؿقز ؾق ـیال
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و هضمدبىهاروو قج جوحرًا يمىؾه جوث ٔيصاٌیٓ348َ :٪1417 ،؛ يکحهجی کاه باك ٔا٧١
قوجیث جٌ١اق ؾجقؾ .هضمدبىهاروو کاه ؾق ولىالۀ قوجت ظٕاىق ؾجقؾ ،ؾق بىایاقی جل هًاابٟ
قشااالی ٔاا١ی ٧ؾجيىااحه ٌااؿه جوااث ٌٔاایػ ٘ىواای438َ :٪1427 ،؛ ٠الهااه ظلاای:٪1381 ،
َ .ٓ254ابویضدی واصؽی یا هماو وهیلبىلیاؾ يیام جىذیا ٫يٍاؿه و جبىٕ٤ااتكی ؾقبااقۀ
جیٍاااو گ٩حااه جوااث« :ظؿیرااه ی١ااك ٦جاااقه ،و یًکااك جؼااكی» ٔجبااىٕ٤اااتكی ،باایجااا.ٓ66َ :
بههكِىقت ،قوجیاث جليٝاك واًؿ ٔا١ی ٧جواث ٔؼاىتی391َ :٪1422 ،؛ جشكیامی:٪1428 ،
َ.ٓ198
ً
قوجیث فمهالرظا يیم ؾاللحی بك جرلید ؾیه يؿجقؾ و ِك٨ا ياٜك بك کلیث بیٍاحك باىؾو ؾیاۀ
بیٕۀ چ يىشثبه بیٕۀ قجوث جوث .جؾ٠ای جيحىاب کحااب فمههالرظها باه ظٕاكت جهاام
قٔا به٘ىق شؿی هعلِجكؾیؿ بىؾه و بىیاقی جل ٨٭یهاو آو قج هكؾوؾ ؾجيىحهجيؿ .باهویژه،
ؾق همیى ٨كجل هىقؾِبعد بایؿ گ٩ث ج١شیك «٬ؿ قوی» هًا٨ی آو جوث که ؼىؾ جهاام آو قج
يگاٌحه باًٌؿ .جلجیىقو ،جگكچه بٕ١ی آو قج باه شهلمغايی و ٠اؿهجی باه ػلیبىبابویهه ٔپاؿق
ِاك٦يٝاك جل
شدخ صدوقٓ يىشث هیؾهًؿ 5،بهيٝك کحابی ٨٭هی جوث .ؾقهكظال ،قوجیاث
ِ
ً
آيکه ه٭ؿجق ؾیۀ بیٕهها قج ؾ٬ی٭ا هٍؽُ يًمىؾه ،بهؾلیل هكوله بىؾو ،جليٝك وًؿی ٨ا٬اؿ
ً
ج٠حشاق جوث ،و جِال چهبىا هًٝىق آو جل «قوجیث ٌاؿه» ،همااو هك٨ى٠اۀ واصهؽی باٌاؿ و
هحٕمى ؼشك هىح٭لی يشاٌؿ .بههكظال ،جل جیى هًٝك که ِااظب کحااب فمههالرظها بیٍاحك
بىؾو ؾیۀ بیٕۀ چ قج با ج١شیك «٬ؿ قوی» آوقؾه ،هیجىجياؿ ؾاللاث باك جٕا١ی ٧جیاى ؾیاؿگاه
جليٝك هإل ٧آو باٌؿ.

جیى ؼشك ،وؽى جل ج١مین ِؿق قوجیث بك بیٕهها وشهی يؽىجهؿ ؾجٌث؛ بلکه جیى هؽُّ
هىقؾبعاد قج يمایؾهاؿ .پاه قوجیاث
هحّل جشالۀ جوحًاؾ به ٠مىم ِؿق قوجیث ؾق شًایاث ِ
هحٕمى ؾو ظکن يیىث که بحىجيؿ هصكجی جمىک به هشًای جش١یٓ ؾق ظصیاث باٌاؿ .ؾق
ـیل ِعیعه ،به٘ىق شؿجگايه ؾیۀ هكکؿجم جل بیٕهها بكقوی هیٌىيؿ:
بكقوی ؾاللث ِ
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الف .دیۀ بیضۀ راست :قوجیث ظکن ؼاِای قج ؾقبااقۀ ؾیاۀ بیٕاۀ قجواث بیااو يًماىؾه
جوث .بٕ١ی ؾیۀ آو قج هٍمىل ٠مىم ِؿق قوجیث و ؾیگك قوجیات ياٜك بك جًّی ٧هیؾجيًاؿ
ٔيٝكیات وىم و چهاقمٓ .بكؼی ؾیگك بهؾلیل هًحس ٌاؿو جیاى جواحًشاٖ باه جصااول ؾیاۀ ؾو
بیٕه جل ؾیۀ کاهل ،که بكؼال ٦يّىَ وجقؾه و ٬ىل هعل جىالن ٨٭یهاو جوث ،با جوح٩اؾه
جل هإیؿججی چىو هك٨ى٠ۀ واصؽی ؾیۀ آو قج یاکواىم ؾجيىاحهجياؿ ٔيٝكیاات ؾوم و پاًصنٓ.
بهيٝك هیقوؿ هك ؾو هىٔ ٟهمبىق هعل ؼؿٌه جوث ،لیكج ذشىت ذلد ؾیه ؾق بیٕاۀ قجواث
يه ؾق ِعیعۀ ابىصًاو جّكیط ٌؿه و يه هیچ قوجیاث ٬ابلِجواحًاؾ ؾیگاكی باك آو ؾاللاث
ؾجقؾ .جیًکه جلحمجم به آو قج ياٌی جل ٔكوقت ٠ؿم جصاول ؾیۀ بیٕهها جل ؾیۀ کاهل باؿجيین ،باا
ؾو جٌکال قوبهقووث :جل یک وى ،ظىب قوجیث ،جهام ؾق ه٭اام بیااو بىؾهجياؿ :جیٍااو،
يؽىث ،ذشىت يّ ٧ؾیه قج ؾق هك ٕ٠ى لوز جّكیط ٨كهاىؾهجياؿ ،و ؾقبااقۀ چٍان و ؾواث
به٘ىق هٙل ٫بك ذشىت يّ ٧ؾیه ؾق آيها جأکیؿ هی٨كهایًؿ .ؾقجؾجهه ،قجوی به٘اىق هٙلا ٫جل
ؾیۀ بیٕهها هیپكوؿ .جیًکه ظٕكت ٨٭ٗ بیٕۀ چا قج جل ٬ا٠اؿه هىاحرًا ٨كهاىؾهجياؿ،
٬كیًه بك ٠ؿم ذشىت ذلد ؾیه ؾق بیٕۀ قجوث جوث.
ً
جل وىی ؾیگك٬ ،اتل ٌؿو به ذلد ؾیه ؾق بیٕۀ قجوث ِك٨ا بكجوان جعلیلی ًٜای کاه
يحیصۀ آو هؽاالِ ٧اعیعۀ هشهام و ه١حشاكۀ ظریهف جواث ،پفیك٨حاه يیىاث؛ هگاك آيکاه
بؽىجهین ٘ش ٫هك٨ى٠ۀ واصؽی ظکن يمایین .چًیى ظکمی يیام باا جٌاکاالجی قوبهقوواث،
لیكج جگك شدخ صدوق ظؿید قج بؿوو ـکك وًؿ بیاو هیکكؾٌ ،ایؿ جهکاو جواحًاؾ باه آو باك
ً
هشًای ج٠حشاق جؼشاق هكول جیٍاو وشىؾ هیؾجٌث؛ ولی ٜاهكج شدخ صدوق باا آوقؾو ج١شیاك
«٨ی قوجیة »...وؽى هًىىب به جهام قج به٘ىق شمم به جیٍاو يىشث يؿجؾه جوث .ج٨اموو
بك جیى ،ظٕىق هضمدبىهاروو و ابویضدی واصؽی ؾق وًؿ قوجیث وشب ٔ ٧١آو جوث کاه
ً
٬شال بكقوی ٌؿ .ج٠كجْ هٍهىق پیٍیًیاو جل ٠مل به قوجیث يیم هإیؿ ؾیگكی بكجی جٕ١ی٧

قوجیث جوث؛ بهویژه ج١ابیك کىايی يٝیك شدخ هفدد که ٬ىل هىج ٫٨هٕمىو هك٨ى٠ه قج ٨ا٬اؿ
پٍحىجيۀ قوجیی ِعیعی هیؾجيًؿ .جها جؼحیاق ذشىت يّ ٧ؾیه ؾق بیٕاۀ قجواث ؾق ٌاكجیٙی
که بكجی بیٕۀ چ ؾو ِوىم ؾیه قج ج٠حشاق يمایین ،ؼال ٦جشماا٨ ٞ٭یهااو جٍای ٟو جىاًى ؾق
ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق هصمى ٞبیٕههاوث؛ ظکمی که هىٔى ٞقوجیات هح١ؿؾی جوث .به جیى
ٌشهه چًیى پاوػ ؾجؾه ٌؿه که ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق هىجقؾی جوث که هاك ؾو بیٕاه باا هان
جلبیى بكويؿ ،جها جٌکالی يؿجقؾ که ؾق جلبیى بكؾو یکی جل آيها هايًاؿ ؾیگاك هاىجقؾ باه چًایى
ظکمی هلحمم ٌىین ٔهؿيی کاٌايی .ٓ243َ :٪1418 ،بكؼی يیم ه٭حٕای جظحیااٖ قج ق٠ایاث
چًیى ظکمای ،باهویژه ؾق هاىجقؾی ؾجيىاحهجياؿ کاه شًایاث ؾق ؾو هكجشاه جلواىی ؾو شاايی
هؽحل ٧وجٌ ٟ٬ؿه باٌؿ ٔ٨أل لًکكجيی ٪1418 ،ب .ٓ198َ :جیى پاوػ يیم هعلِجأهل جوث،
قوجیات ياٜك بك ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق هصمى ٞبیٕهها و يیام جؼشااق هحٕامى
لیكج هك ؾو ؾوحه
ِ
جرلید ؾیه ج٘ال ٪ؾجقيؿ و چًیى جّ٩یلی يهجًها هىحٝهك بك ؼشك ِعیطجلىًؿی يیىث ،که
جلوىی هٍهىق ٨٭یهاو يیم هكؾوؾ ؾجيىحه ٌؿه جوث.

نخست ،هماو٘ىق که جٌاقه ٌؿِ ،عیعۀ ابىصًاو به ؾو ِىقت ي٭ل ٌؿه جوث :ؾق
ي٭ل شدخ ؾق تیهی بك ذشىت ؾو ِوىم ؾیه ؾق بیٕۀ چا جّاكیط ٌاؿه جواث ٌٔایػ ٘ىوای،
 ٪1417جل ٓ251َ :٧و ؾق ي٭ل شدخ کلدًی ؾق کافی ،ؾق ٨اكجل «ئو کااو جلیىااق ٩٨یهاا ذلراا
جلؿیة» وجژۀ «ذلرا» وشىؾ يؿجقؾ ٔکلیًی ٓ394َ :٪1429 ،که ؾاللاث باك ذشاىت ؾیاۀ کاهال ؾق
بیٕۀ چ ؾجقؾ .جلجیىقو ،ج١ؿجؾی جل پیٍیًیاو ٘ش ٫ي٭ل تیهی ٨حىج ؾجؾهجيؿ ٔيٝكیاات ؾوم
و وىمٓ و بكؼی هىج ٫٨ي٭ل کافی ظکن کكؾهجيؿ ٔيٝكیاۀ چهااقمٓ .باا جىشاه باه جؼاحال ٦ؾق



نقدی فقهی بر هاده  666قانون هجازات اسالهی

ب .دیۀ بیضۀ چپِ :عیعۀ ابىصًاو ؾق باقۀ ؾیۀ بیٕاۀ چا ظکان باه جصااول ؾیاه جل
يّ ٧ؾجؾه جوث که ؼال٠ ٦مىم ِعیعۀ هشام جوث .ؾق جیى قجوحا گ٩حه ٌؿه ظکن ٠اام
جا لهايی ٬ابلِجوحًاؾ جوث که ظکن ؼاِی وجقؾ يٍؿه باٌؿ؛ بًابكجیى٠ ،مل به ياُ ؼااَ
هًا٨اجی با قوجیات ٠ام ياؿجقؾ ٔجبى٨هاؿ ظلای .ٓ344َ :٪1417 ،پاه ؾق جیًصاا باه جؽّایُ
قوجیات ٠ام با يُ ؼاَ جوحًاؾ ٌؿه جوث؛ بهویژه که قوجیث ؼاَ هحٕمى ج١لیل جواث.
پاوػ همبىق ؾقِىقت وشاهث يُ ؼاَ و ٠ؿم ج١اقْ باا ياُ ؼااَ ؾیگاك ٬ابالِ٬شىل
هیيمایؿ ،جها ظ٭ی٭ث آو جوث که جیى ظکن ؾق هك ؾو ٬ىمث پفیك٨حًی يیىث:
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ي٭لها چهبىا بحىجو گ٩ث هیچکؿجم جل آيها ذابث يمیٌىؾ .بكؼی با جیى جوحؿالل کاه «٬اؿق
وىم ؾیگك جكؾیؿ جیصاؾ
هحی٭ى هك ؾو قوجیث ،ذشىت ِ
ؾووىم ؾیه ؾق بیٕۀ چ جوث ،و ؾق یک ِ
ِ
هیٌىؾ» ،با جوحًاؾ به جِل بكجتث جل پكؾجؼاث هاالجؾ جل یاکواى ،و بكجاكی جظحماال جل ٬لان
ج٨حاؾو ل« ٛ٩ذلرا» ؾق کافی يىشثبه جظحمال ج٨موؾه ٌؿو جیى ل ٛ٩ؾق ي٭ل تیهی جل وىی
ؾیگك ،ؾو ِوىم ؾیه قج هح١یى ؾجيىاحهجياؿ ٔهاؿيی کاٌاايی .ٓ243-242َ :٪1418 ،ؾقبااقۀ جیاى
ً
کالم جأهالجی وشىؾ ؾجقؾ :جول جیًکه ،جواوا ؾق ه٭ام ه٭ایىۀ کافی با تیهی  ،ج٭ؿم باا ي٭ال
شدخ کلدًی جوث؛ لیكج جیٍاو ٔشٗ و ؾ٬ث باالجكی يىشثبه شهدخ ؼوصهی ؾجٌاحه جواث.
کركت جٌح٥ال و ـوً٨ىو بىؾو شدخ ؼوصی جل یکوى 6،ج٭ؿم لهاايی ّ٠اك شهدخ کلدًهی و
جیًکه کحاب کافی جل هّاؾق تیهی شدخ ؼوصی جوث ،جل وىی ؾیگك ،و همچًیى ،کراكت
ً
جیكجؾجت هىشىؾ ؾق هحى کحاب تیهی  7وشب ٌؿه ٠مؿجا ٨٭یهاو بك جكشیط ي٭ل شدخ کلدًی
بااهشهث جٔااشٗ بااىؾو جیٍاااو يٝااك ؾهًااؿ ٔبهشهااايی231َ :٪1417 ،؛ کاٌاا٧جلٙ٥اء ،بیجااا:
َ237؛ ٌكی ٧کاٌايی .ٓ288َ :٪1428 ،يکحۀ ؾوم جیًکه جگك بًای بك جؼف ٬ؿق هحی٭ى ياٌی
جل ج٠مال جِل بكجتث باٌؿ ،يٝك بك ج١اقْ جیى قوجیث با ه١حشكۀ ظریف ،بایؿ بك ذشىت يّا٧
ؾیه و يه ؾو ِوىم يٝك ؾجؾ.
ْ
گ٩حًی جوث ي٩ه ِعیعۀ ابىصًاو ؾق ٬ىمث ؾیۀ بیٕۀ چ ِ ،كِ٦يٝك جل ي٭لهای
ظکماث بیٍاحك باىؾو ؾیاۀ بیٕاۀ
هؽحل ٧آو ،با جٌکاالت ؾیگكی همكجه جوث .ؾق قوجیث،
ِ
چ ؾق جيحىاب ٨كليؿآوقی ،کاقکكؾ جیى بیٕه ؾجيىحه ٌؿه جوث .بكؼی گ٩حهجيؿ جیًکه هًاٟ٨
بیٕهها هح٩اوت باًٌؿ ،ؾلیلی بك ج٩اوت ؾق ه٭ؿجق ؾیۀ آيها يؽىجهؿ بىؾ؛ هماو٘ىق کاه ؾیاۀ
ؾوث يیكوهًؿ جل ؾوث ٔ١ی ٧بیٍحك يیىث یا ؾق ؾیگك جٕ٠ا هايًؿ چٍن يیم جیىگىيه جوث
ٌٔاهیؿ جول541َ :٪1414 ،؛ ٌااهیؿ ذااايی .ٓ436َ :٪1413 ،جیااى جٌااکال وجقؾ يیىااث ،لیااكج
ْ
ي٩ه ج٩اوت ؾق هًا ٟ٨ؾو بیٕه ٠لث ظکن يیىث؛ بلکاه هٙاكض ٌاؿو آو بهوجواٙۀ ه٩ااؾ
قوجیاجی چىو ِعیعۀ ابىصًاو جواث ،کاه ؾق ؼاىؾ آيهاا هىشاب جماایم ؾیاه گٍاحه جواث
ٔجقؾبیلاای413َ :٪1413 ،؛ ظىاایًی ٠اااهلی ،باایجااا446َ :؛ ِاااظب شااىجهكٓ271َ :٪1414 ،؛
به٠الوه آيکه٬ ،یان ج٩اوت ياؾقی که جأذیكی هن ؾق ج٨مجیً یا کاهً ؾیه يؿجقؾ با هىٔىٞ
هىقؾبعد وشهی يؿجقؾ ٔ٨أل ه٭ؿجؾ .ٓ514َ :٪1414 ،جها جیكجؾ جِلی که بكؼی جل ٨٭یهااو
ِ

وجقؾ کكؾهجيؿ آو جوث کاه هان ؾق ٠لان پمٌاکی ٬اؿین ٌٔاهیؿ جول ٓ541َ :٪1414 ،و هان
شؿیؿ ٔظاٌیۀ هكظىم کاليحك بك قؤاه ؾقٌ :اهیؿ ذاايی237َ :٪1411 ،؛ ِااي١یٓ617َ :1389 ،
يٍثث گك٨حى جکىیى ٨كليؿ جل ٠ملکكؾ بیٕۀ چ ي٩ی ٌؿه جوث .بكؼی پاوػ ؾجؾهجيؿ جيکاق
پمٌکاو يمیجىجيؿ جيحىاب ؾیؿگاه ج٩اوت ؾق هًا ٟ٨به هّ١ىم قج ؼؿٌهؾجق کًؿ و جلجیىقو،
بایؿ ٘ش٨ ٫كهىؾۀ هّ١ىم ظکن ؾجؾ ٔ٨أل ه٭ؿجؾ ،همااو؛ جبى٨هاؿ ظلای،346َ :٪1417 ،
٨أل جِ٩هايی397َ :٪1416 ،؛ جكظیًی ٠ااهلی .ٓ641َ :٪1427 ،جها باهيٝك هایقواؿ جیاى
وؽى وجقؾ يیىث ،لیكج جِل جيحىاب کالم به هّ١ىم ی٭یًی يیىاث ،و جل ٘ك٨ای جذشاات
٠لمی ج٥ایك جهكی با وجْ ،ٟ٬
ؼىؾ ؾلیل بك هًحىب يشىؾو وؽى به هّ١ىم جوث.

به هك ِىقت ،بهق٤ن ِعیعه بىؾو قوجیث ،يمیجىجو بكجی آو ظصیحی ٬اتل ٌؿ؛ لیاكج
ظصیث ؼشك وجظؿ و کلیۀ جهاقجت هًىٖ به آو جوث که بكؼال ٦آو ٠لن و ج٘میًاو يؿجٌاحه
باٌین .جیى ؾق ٌكجیٙی جوث که ٠لث ـکكٌؿه ؾق قوجیث ؾق ٠لن پمٌکی ٬ؿین جا جهكول ذابث
يٍااؿه جوااث ِٔاااي١ی617َ :1389 ،؛ و يیاام ق.ک :جشكیاامی198َ :٪1428 ،؛ ظىاایًی قوظااايی،
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بكؼی جیى جظحمال قج بیاو کكؾهجيؿ که همکى جوث کاقکكؾ ٨كليؿآوقی ،بهٌکل ٤الشی و
٬ابالشمٟ
ِ
يه هٙل ،٫به بیٕۀ چ بكگكؾؾ جا جل جیى قجه ،هٕمىو قوجیات با يٝكیاۀ پمٌاکاو
ٌىؾ ٔجقؾبیلی415َ :٪1413 ،؛ ظىیًی ٠اهلی ،بیجا .ٓ447َ :جیى جظحمال ٬ابلجأییؿ يیىاث،
لیكج ج٬حٕای يُ و يیم يٝكیۀ پمٌکی هكؾو ج٘ال ٪ؾجقيؿ .گ٩حًی جوث شیدد اول ؾق غایهة
المراد بهي٭ل جل راصظ ؾق کتاب الضدواو آوقؾه جوث :جیى يٝك که ٨كليؿ جل بیٕۀ چ ٌکل
هیگیكؾ وؽًی جوث که ؾق ـهًیث ٠ىجم وشىؾ ؾجقؾ ٌٔهیؿ جول .ٓ541َ :٪1414 ،ؾق هًابٟ
قوجیی جهل وًث يیم ٌکلگیكی ٨كليؿ جل بیٕۀ چ ؾق کالم صؼددبىهضد ي٭ل ٌاؿه کاه
گ٩حه جوث «٨ی جلیىكی هى جلشیٕحیى ذلرا جلؿیة ،ألو جلىلؿ هى جلیىكی؛ و ٨ی جلیمًی ذلد
جلؿیة» ٔکى٨ی ٠شىی381-381َ :٪1419 ،؛ بیه٭ای .ٓ379َ :٪1432 ،جٌاکال ؾیگاكی کاه
بكؼی جل ه١اِكجو بك ِعیعۀ ابىصًاو گك٨حهجيؿ جیى جوث که جِل جکاكجق پكواً جل ؾیاۀ
جٕ٠ای لوز بكجی باق ؾیگك ؾقباقۀ بیٕهها جل ٌؽّیحی هايًؿ ػبداللهبىصًاو ؾق شایی که
کشكجی کلی و جٙشیا ٫آو باك ؾو ٕ٠اى ٔچٍان و ؾواثٓ قج جل جهاام ٌاًیؿه جواث ،ب١یاؿ
هیيمایؿ ِٔاي١ی.ٓ617َ :1389 ،

ٓ291َ :٪1412؛ بًابكجیى٠ ،مل به آو با جبهام قوبهقووث .جل جیى قو جوث کاه ابىادریهش
صلی ؼشك ياٜك بك ٬ىل جرلید ؾیه قج ٨ا٬ؿ پٍحىجيۀ جوحؿاللی ٬لمؿجؾ يمىؾه جواث ٔجبىجؾقیاه
ظلی .ٓ393َ :٪1411 ،شدخ هفدد يیم ؾق همًؼه وشىؾ قوجیث ِعیعی قج کاه بحىجياؿ هرشاث
جیى يٝكیه باٌؿ ،ي٩ی يماىؾه جواث ٌٔایػ ه٩یاؿ .ٓ755َ :٪1413 ،صهاص رهواهر واؽى
ً
همبىق قج به آو هً١ا ؾجيىحه که ٜاهكج شهدخ هفدهد باه جیاى قوجیاث ؾوحكوای يؿجٌاحه جواث
ِٔاظب شىجهك .ٓ271َ :٪1414 ،جها با وشىؾ چًیى ؼشكی ؾق شىجه ٟقوجیی ه٭اؿم باك ّ٠اك
8
شدخ هفدد ٠ؿم جلح٩ات جیٍاو بك آو ب١یؿ بهيٝك هیقوؿ.
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بكؼی ه١ح٭ؿيؿ ِاعیعه باىؾو ؼشاك ابىصهًاو جل يٝاك شهدخ هفدهد ذاباث يٍاؿه جواث
ً
ٔظىیًی ٠اهلی ،بیجا .ٓ447َ :باوشىؾ جیى ،بهيٝك هیقوؿ ِعث قوجیث جل يٝك ٬اؿها ِاك٨ا
هعؿوؾ به وًؿ آو يیىث؛ بلکه ؼشك ِعیط جليٝك جیٍاو قوجیحی جوث که هماكجه باا ٬اكجتى
ِاك٦يٝاك جل ج٠حشااق
١ٙ٬ی جوث ٌٔىٌاحكی .ٓ417َ :٪1416 ،بًاابكجیى ،ب١یاؿ يیىاث کاه
ِ
وًؿی قوجیث ،شدخ هفدد آو قج ٬ابلِجوحًاؾ يؿجيىحه باٌؿ .ظحی با ٨كْ ِعیط بىؾو جیاى
ً
قوجیث جليٝك شدخ هفدد ،هؿلىل آو با يٝكیۀ جرلید جيٙشا ٪کاهلی يؿجقؾ ،چىو ِك٨ا بك ذشىت
هىقؾبعاد،
ؾووىم ؾیه ؾق بیٕۀ چ جٌاقه ؾجقؾ؛ جها ؾقبااقۀ بیٕاۀ قجواث ،باكؼال٬ ٦اىل ِ
ِ
٠مىم ِؿق جیى ؼشك ه٭حٕی ذشىت يّ ٧ؾیه ؾق آو جوث .همکى جوث شدخ هفدد ،يٝك به
ؾووىم ؾیه ؾق بیٕۀ چ  ،ي٭ل شدخ ؼوصی قج بهؾلیل ج١اقْ با کحااب کهافی
همیى ذشىت ِ
ه١حشك يؿجيىحه باٌؿ؛ لیكج ؾق ي٭ل شدخ کلدًی بكجی جیى بیٕه ؾیۀ کاهل ه٭اؿق ٌاؿه جواث.
جلجیىقو ،جیى کالم جیٍاو قج يمیجىجو بك ٠ؿم و٬ى ٦بك ؼشك ابىصًاو ظمل يمىؾ.
دوم اینکهِ ،كِ٦يٝك جل جیكجؾجت هعحىجیی ـیل ِعیعۀ ابىصًاو که ٬ابلیث جؽّیّی
آو قج با جبهام قوبهقو هیکًؿ ،بایؿ به ج١اقْ آو با ه١حشاكۀ ظریهف جٌااقه يماىؾ ،کاه قوجیاث
رؼفریاف يیم هإیؿ آو جوث .ؾق جیى قجوحا یا بایؿ بكهشًای ٠مل هٍهىق بهگىيهجیکه بیٍاحك
پیٍیًیاو هٙاب ٫آو ٨حىج ؾجؾهجيؿ ،ه١حشكۀ ظریف قج قشعاو ؾجؾه و ج٠كجْ هٍهىق جل ٠مال
به ـیل ِعیعۀ ابىصًاو ٔظىیًی ٠اهلی ،بیجا ٓ447َ :قج هىشب بیج٠حشاقی آو باؿجيین یاا
با جع٭ ٫ج١اقْ هیاو آيها هٙاب٬ ٫ا٠ؿه و و٠ ٫٨مىهاجی هايًؿ ِعیعۀ هشهام ،ظکان باك
جًّاای ٧ؾیااه ؾهااین ٔؼااىتی391َ :٪1422 ،؛ جشكیاامی198َ :٪1428 ،؛ ظىاایًی قوظااايی،

 .ٓ291َ :٪1412بهویژه آيکه جِل بكجتث جل پكؾجؼث هاالجؾ باك يّا ٧ؾیاه ؾق بیٕاۀ چا
ٔظىیًی ٠اهلی ،بیجا ٓ447-446َ :يیم جیى ؾیؿگاه قج ج٭ىیث هیکًؿ.
بىؾو ج١ؿجؾ قوجیات ياٜك بك يٝكیۀ جًّی ٧قج يیم ؾلیلی شهاث ج٭ىیاث
شیدد حايی بیٍحك ِ
آو هیؾجيؿ ٌٔهیؿ ذايیٓ436َ :٪1413 ،؛ ولی همدس اردبدلی ؾق هزمغ الفائده با ي٭ؿ کالم
شیدد ،قوجیات ياٜك بك يٝكیۀ ؾوم قج بیٍحك ؾجيىحه و بكجی يٝكیۀ يؽىث ٨٭ٗ باه ِاعیعۀ
هشام جٌاقه کكؾه جوث ٔجقؾبیلی .ٓ414-413َ :٪1413 ،جیى ؾق ظالی جوث که قوٌاى ٌاؿ
بهشم ِعیعۀ هشام ،ه١حشكۀ ظریف و قوجیث رؼفریاف يیم بك جیى يٝكیه ؾاللث ؾجقياؿ .جهاا
بهيٝك هیقوؿ ظ ٫قج بایؿ به صاص هفتاس الکراهه ؾجؾ که ٬اتل به بكجبكی هك ؾو ؾیؿگاه ؾق
ٌهكت قوجیی جوث ،ولی قوجیات يٝكیۀ يؽىث قج با ٌهكت ٠ملای هماكجه هیؾجياؿ ٔظىایًی
٠اهلی ،بیجا.ٓ447َ :
 .2جحلیل هىضىع در حمىق کیفزی هىضىػه

هٙاب ٫هاؾۀ  141هشعد ؾیات ٬ايىو هصالجت جوالهی هّىب  ٟٙ٬« 1361هصماىٞ
ً
ؾو بیٕه ؾ١٨حا ؾیۀ کاهل و  ٟٙ٬بیٕۀ چ ؾو ذلد ؾیه و  ٟٙ٬بیٕۀ قجوث ذلد ؾیه ؾجقؾ».
همیى هٕمىو ؾق هاؾۀ ٬ 435ايىو هصالجت جوالهی هّىب  1371جکكجق ٌؿ .جیى وااب٭ه
گىیای جؼحیاق يٝكیۀ ٨٭هی ؾوم جلوىی ٬ايىيگفجق کی٩كی ؾق کٍىق جوث.
ؾق قجوحای جِالظات جؼیك ٬ايىيگفجقی ،هصلاه ٌاىقجی جواالهی جّامین گك٨اث باا
ج٥ییك قویۀ وااب ،٫ؾیاؿگاه هٍاهىق ٨٭یهااو هشًای باك جًّای ٧ؾیاه قج بكگمیًاؿ .ؾق هّاىبۀ
کمیىیىو ٕ٬ایی هصله به جاقیػ  1388/5/27چًیى ه٭كق ٌؿ ٟٙ٬« :و جلبیى بكؾو ؾو
بیٕه هىشب ؾیۀ کاهل و هكکؿجم جل آيها هىشب يّ ٧ؾیۀ کاهال جواث .»...پاه جل جقشااٞ
هّىبه به ٌىقجی يگهشاو به جاقیػ  1389/9/1جیى جٌکال گك٨حه ٌؿ که جیى هاؾه ؼاال٦
٨حىجی ظٕكت اهام جوث ٔپژوهٍکؿه ٌىقجی يگهشاو.ٓ226َ :1395 ،
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هىٔى ٞؾیات ،باه٘اىق کلای ،و ؾیاۀ بیٕاه ،بهٌاکل ؼااَ ،ؾق ٬اىجيیى پایً جل جي٭االب
جوالهی هٙكض يشىؾه جوث .جیى ٠كِه يؽىحیى باق ؾق وال  1361هىقؾ ج٭ًیى ٬كجق گك٨ث.

006

007


سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار 6931

جٌکال ٌىقجی يگهشاو باك هااؾه جىشیهپافیك يیىاث ،لیاكج هّاىبۀ کمیىایىو ٕ٬اایی
هًٙش ٫با يٝكگاه هٍهىق ٨٭یهاو جوث و هماو٘ىق که بكقوی ٌاؿ ،جل هشاايی هعکانجاكی
يىشثبه ؾیگك ؾیؿگاهها بكؼىقؾجق جوث و ج٠كجْ جل آو بالوشه هیيمایؿ .همکى جوث گ٩حه
ٌىؾ چىو هالک بكقوی هّىبات ،جل هًٝك جٙاب ٫یا ج٥ایك با ٌاك٨ ،ٞحااوجی صعهرف اههام
خمدًی جوث ،جٌکال ٌىقج جل جیى شهث وجقؾ جوث .جیى پاوػ يیم پفیك٨حًی يؽىجهؿ بىؾ،
چااىو جحشاا ٟؾق وااىجب ،٫جش١یااث ؾ٬یااٌ ٫ااىقجی يگهشاااو جل جیااى هشًااا قج يٍاااو يمیؾهااؿ؛
بهگىيهجیکه ظحی گاه که هّىبۀ کمیىیىو با ٨حاىجی اههام همىاى باىؾه ،جلواىی ٌاىقج
ً
ؼالٌ ٦ك ٞجل٭ی ٌؿه و جّعیط آو جل کمیىایىو ؼىجواحه ٌاؿه جواث .هارال هااؾۀ 499
هّىبه ٔهاؾۀ ٬ 495ايىوٓ جٌ١اق هیؾجٌث« :هكگاه پمٌک ؾق ه١الصاجی که جيصام هیؾهؿ
هىشب جل ٧یا ِؿهه بؿيی گكؾؾٔ ،اهى ؾیه و ؼىاقت جوث ،هگاك آيکاه ٠مال جو هٙااب٫
ه٭كقجت پمٌکی و هىجلیى ً٨ای باىؾه و ٬شال جل ج٬اؿجم باه ه١الصاه جل هاكیٓ بكجتاث گك٨حاه
باٌؿ .»...جیى ه٭كقه هًٙش ٫با جیى ٨حىجی اهام جوث که جگك بیماق یا ولی جو به پمٌکی که
جليٝك ٠لمی ظاـ ٪بىؾه و ؾق ٠مل يیم ؼشكه باٌؿ ،جشالۀ ٘شابث ؾهؿ و بكجذك ه١الصه شًایحی
بك بیماق وجقؾ ٌىؾ٬ ،ىل ٬ىیجك ٔماو ٘شیب جوث ٔؼمیًای ٓ942َ :1379 ،کاه ؾقِاىقت
جبكجی ٬شل جل ٠الز ،بكجتاث ظاِال ؼىجهاؿ ٌاؿ ٔؼمیًای .ٓ456َ :٪1426 ،بااوشىؾ جیاى،
جٜهاقيٝك هىقغ  1389/9/1ؾقباقۀ جیى هااؾه ج٠االو ؾجٌاحه« :جل جیاى
ٌىقجی يگهشاو ؾق
ِ
شهث که ٔماو ٘شیب ؾقِىقت ٠ؿم ّ٬ىق و ج٭ّیك ؾق ٠لن و ٠مل ،ؾق ٨كْ ٠ؿم جؼاف
بكجتث ،ذابث هیهايؿ ،ؼال ٦هىجل یى ٌكًٌ ٞاؼحه ٌاؿ» ٔپژوهٍاکؿه ٌاىقجی يگهشااو:1395 ،
َٓ176؛ جٌکالی که ؾقيهایث ،وشب جِالض هّىبه و جلعا ٪جشّاكهجی باا جیاى هٕامىو
ٌؿ« :ؾقِىقت ٠ؿم ّ٬ىق یا ج٭ّیك پمٌک ؾق ٠لن و ٠مل بكجی وی ٔماو وشىؾ ياؿجقؾ،
هكچًؿ بكجتث جؼف يکكؾه باٌؿ» .ؾقباقۀ جیى هىٔ ٟکاه باا ٬اىل ٌااـی جل ابىادریهش صلهی
هماهًگ بىؾه ٔجبىجؾقیه ظلی ،ٓ373َ :٪1411 ،بىیاقی جل ٨٭یهاو جشمأ ٞجبىلهكه ظلشی،
جج٩ااا٪يٝك ٔهع٭اا ٫ظلاای ٓ421َ :٪1412 ،بااكؼال ٦آو قج جؾ٠ااا
 ٓ411-411َ :٪1417و
ِ
کكؾهجيؿ .جیى بؿجو هً١ا جوث که ٌىقج ؾق یک شا هّىبۀ هًٙش ٫با يٝاك هٍاهىق ٨٭یهااو قج
ً
ِك٨ا بهؾلیل ه٥ایكت با ٨حىجی اهام جأییؿ يمیکًؿ و ؾق شای ؾیگك هّىبۀ هًٙش ٫با يٝاك

ً
هىقؾ٬شىل
اهام ٔکه جج٩ا٬ا همىى با ٬ىل هٍهىق يیم هىثٓ قج بك هشًای ؾیؿگاهی ٌاـ که ِ
ج٬لیث جوث ،ه٥ایك ٌك ٞهیؾجيؿ .جیى جهك يٍاوؾهًؿۀ آو جوث که ٨حاىجی اههام باه٘اىق
کاهل وًصۀ بكقوی هّىبه يشىؾه جوث.
جٌحكجٖ ذشىت ظؿ ٬حل ٨ا٠ل لىجٖ به جظّاو هىٔاى ٞهااؾۀ  ،234ذشاىت ظاؿ ٬حال ؾق
هّك ٦هىکك به جکكجق ؾق هكجشۀ چهاقم ظىب ج٘ال ٪هااؾۀ  ،136پافیكي ٔاماو شم١ای
وشب و هشاٌك ؾق شًایات هىٔى ٞهاؾۀ  526و ٔماو بیثجلمال يىشثبه ؾیاۀ هعکاىم باه
ً
ج١میكی که بهوجوٙۀ جشكجی کی٩ك هیهیكؾ ؾق هااؾۀ ِ 485اك٨ا بؽٍای جل جظکاام ٨كجوجيای
جوث که ؾق ٬ايىو هصالجت جوالهی بكؼال٨ ٦حىجی صعرف اهام خمدًی جًٝین ٌؿهجياؿ
و باوشىؾ جیى ،جأییؿ ٌىقجی يگهشاو قج يیم بهؾوث آوقؾهجيؿ.
ِك٦يٝك جل آيچاه گ٩حاه ٌاؿ ،هح١ا٬اب جٌاکال گك٨حاهٌاؿه ،ظکان ؾیاۀ بیٕاه
باقیِ ،
ؾقيهایث ؾق ٬الب هاؾۀ  665به جیى ٌکل جّىیب و جأییؿ ٌاىقج قج گك٨اثٙ٬« :ا ٟؾو بیٕاه
یکباقه ؾیۀ کاهل و  ٟٙ٬بیٕۀ چ  ،ؾو ذلد ؾیه و  ٟٙ٬بیٕۀ قجوث ،ذلد ؾیه ؾجقؾ».

ؾق هاؾه ؾو ظالث پیًبیًی ٌؿه جوث ٟٙ٬ :ؾ١٨ی ؾو بیٕه و  ٟٙ٬شؿجگايۀ آيها٬ .ىل
ً
جرلید ؾیه ِك٨ا ؾق ظالث جؼیك پیًبیًی ٌؿه جوث .جیى ؾق ظالی جوث که ٨حاىجی اههام
هشًی بك ذشىت ؾو ِوىم ؾیه ؾق بیٕۀ چ و یکوىم ؾیه ؾق بیٕۀ قجوث ج٘ال ٪ؾجٌحه و هك
ؾو ظالث  ٟٙ٬ؾ١٨ی و شؿجگايۀ بیٕهها قج ؾقبك هیگیكؾ٨ .كْ کًیؿ شايی باه ٙ٬ا ٟبیٕاۀ
شًایاث وجظاؿی هاك ؾو بیٕاۀ هصًای٠لیاه قج جلبایى
قجوث کىی جکكجه ٌاىؾ .جو ؾق جذًاای
ِ
هیبكؾ .چًايچه  ٟٙ٬بیٕۀ قجوث به جکكجهکًًؿه جيحىاب یابؿ ،جیى وإجل هٙكض هیٌىؾ که
چه ه٭ؿجق ؾیه بابث بیٕۀ چ بك٠هؿۀ شايی ذابث هیٌىؾ؟ ؾق جیًصاا ٘شاٜ ٫ااهك ٬اايىو،
شايی هکل ٧به پكؾجؼث ئّ ٧و يه ؾو ِوىمٓ ؾیاه جواث؛ جیاى ؾق ظاالی جواث کاه ٨حااوجی



نقدی فقهی بر هاده  666قانون هجازات اسالهی

٘كل يگاقي هاؾه با ٨حىجی جهام والگاقی يؿجقؾ .اههام ؾق تضریرالوصهدله های٨كهایاؿ:
«٨ی جلؽّیحیى جلؿیة کاهلة٨ ،هل لکل وجظؿه يّ٩ها أو للیىاكی ذلرااو و للیمًای جلرلاد؟
جألوشه جلرايی ،و جألظىٖ جلرلرااو ٨ای جلیىاكی و جلًّا٨ ٧ای جلیمًای لاى ٬ل١حاا ؾ١٨حایى»
ٔؼمیًی.ٓ583َ :1379 ،
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٨٭یهاو ،جلشمله اهام  ،به جش١یث جل يّىَ٠ ،اقی جل چًیى جّ٩یلیجيؿ.
اهام جًها ؾق ٬ىل جظحیا٘ی ؼىؾ هشًی بك ذشىت ؾو ِوىم ؾیه ؾق بیٕۀ چ و يّ ٧ؾیه
ؾق بیٕۀ قجوث٬ ،یؿ  ٟٙ٬شؿجگايۀ بیٕهها قج آوقؾهجيؿ ،که هشًاای آو هان ؾق شلاىگیكی جل
جصاول ؾیۀ هصمى ٞبیٕهها جل ؾیۀ کاهل جوث.
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به٠الوه ،يٝك بك ٔكوقت شاه١یث ٬ايىو ،ظال که يٝكیۀ جرلید پفیك٨حه ٌؿه جوث ،بایؿ
جکلی ٧ؾیۀ جلبیى بكؾو بیٕۀ کىايی که ٨٭ٗ یک بیٕه ؾجقيؿ ،ج١ییى هایٌاؿ .ظاال آيکاه
جگك يٝكیه جًّی ٧قج هیپفیك٨حین ،ظکن بك ذشىت يّ ٧ؾیه ؾجؾه هیٌاؿ ٔظىایًی ٌایكجلی،
ً
ٓ71َ :٪1419؛ جها ؾق جیًصا بهيٝك هیقوؿ جگك ٨كؾ واب٭ۀ ٨كليؿآوقی ؾجٌحه باٌؿٜ ،ااهكج
بایؿ ؾو ِوىم ؾیه قج ذابث ؾجيىث و ؾق ٤یك جیى ِىقت ،ه٭حٕای جِل بكجتث ذشىت ذلاد ؾیاه
جوث .به هك ِىقت٬ ،ايىو بایؿ جل جیى يٝك يیم قوٌى باٌؿ.
يحیجهگیزی

سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار 6931

 .1بًا باك ٬ا٠اؿۀ جولیاۀ جِاٙیاؾی جل يّاىَ ٠ااهی چاىو ِاعیعۀ هشامبىصهالن،
هكکؿجم جل بیٕهها يّ ٧ؾیه قج ؾجقيؿ .ج٠مال چًیى ٬ا٠ؿهجی ؾقباقۀ بیٕههاا هىاحٝهك باك
ه١حشكۀ ظریف و هإیؿججی چىو قوجیث رؼفریاف و هكولۀ دػائن الصالم جواث کاه هٍاهىق
٨٭یهاو آيها قج پفیك٨حهجيؿ.
 .2يٝكیۀ ٤یكهٍهىق به ج٩اوت ه٭ؿجق ؾیۀ ؾو بیٕه ٬اتل جوث .هىحًؿ جیٍاو ِاعیعۀ
ابىصًاو و هك٨ى٠ه ابییضدی واصؽی جوث .هك٨ى٠ۀ واصؽی که ؾاللاث باك ذشاىت ؾو ِواىم
ابلجواحًاؾ يیىاث ،لیاكج
ؾیه ؾق بیٕۀ چ و یکوىم ؾق بیٕۀ قجوث ؾجقؾ ،جليٝك واًؿی ِ ٬
٠الوه بك هك٨ى٠ه بىؾو ،ظٕىق قجوی ٔ١ی٩ی يٝیك هضمدبىهاروو و يیم ابویضدی واصهؽی
که جىذی ٫يٍؿه جواث ،هىشاب ٔا١ی ٧ؾجيىاحى قوجیاث ٌاؿه جواث٨ .اكجل جؼیاك ِاعیعۀ
ابىصًاو که بیٍحك بىؾو ؾیۀ بیٕۀ چ قج ه١لل بك جيحىاب ٨كليؿآوقی به آو ؾجيىحه جوث،
به ؾو ِىقت هح٩اوت ي٭ل ٌؿه جوث .ؾق ي٭ل کافی بكجی بیٕۀ چا ؾیاۀ کاهال و ؾق ي٭ال
تیهی ؾو ِوىم ؾیه بیاو ٌؿه جوث .جیى هىثله وشب جؼحالِ٦يٝك هیاو ٨٭یهااو ٌاؿه و باا
جیى ؤ١یث هیچکؿجم جل جیى ي٭لها ذابث يمیٌىؾ .به٠الوه آيکه ،ج١لیال هافکىق ؾق آو جل

يٝك ٠لن پمٌکی ذابث يٍؿه جوث .بًابكجیى ،با جىشه به ٠مل هٍهىق جل یکواى و ٔاكوقت
قشى ٞبه ٬ا٠ؿۀ ٠ام ؾق ظالث ج١ااقْ بایى ِاعیعۀ ابىصهًاو و ه١حشاكۀ ظریهف ،ؾیاؿگاه
هٍهىق هح١یى هیٌىؾ.
 .3هاؾۀ ٬ 665ايىو هصالجت جوالهی به جأوی جل ٨حىجی اهام خمدًی کاه هًٙشا ٫باا
يٝكگاه ٤یكهٍهىق جوث ،جؿویى ٌؿه ،که ٔ ٧١هشايی آو بكقوای گكؾیاؿ .باه٠الوه آيکاه،
ْ
ٜاهك ٬ايىو ٬ىل جرلید ؾیه قج به٨كْ ٤ ٟٙ٬یكؾ١٨ی بیٕهها هعاؿوؾ يماىؾه جواث .جیاى
ظکن با هشًای ٨٭هی هاؾه ؾق تضریر الوصدله ه٥ایك جوث .ج٨مووبكجیى ،ؾق هاؾه ؾقباقۀ ظکن
جلبیى بكؾو بیٕۀ کىايی که جًها یک بیٕه ؾجقيؿ ،وکىت ٌؿه جوث.

پیيىضت:

 .1بهيٝك هیقوؿ جوح٩اؾه جل ٜاهك قوجیات هحٕمى ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق ؾو بیٕه شهث جذشات جىاوی ؾیۀ آيها جىشیهپافیك يیىاث،
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لیكج ظکن به ذشىت ؾیۀ کاهل ؾق ؾو بیٕه هًا٨ااجی باا ج٩ااوت ؾق ه٭اؿجق ؾیاۀ آيهاا ياؿجقؾ ٔؼىجيىااقی241-241 :٪1415 ،؛
پیًقو جل چًیى جظاؾیری ـیال هىاحًؿجت قوجیای واؽى باههیااو
هؿيی کاٌايیٓ242-241 :٪1418 ،؛ جلجیىقو ،ؾق يىٌحاق ِ

يیاهؿ.

ِؿوٓ511َ :٪1415 ،٪؛ جیى ج١شیك هیجىجياؿ هٍا١ك باك جٕا١ی ٧هىٔا ٟهمباىق جل ؾیاؿگاه جیٍااو و یاا ؾواثکن بیاايگك

جىٌ٧٬او ؾق هىثله باٌؿ؛ باوشىؾجیى ،يٝك بك ِكجظث ٠شاقت هدایه و جیًکه ؾق کحاب فمده ؾق باب ؾیۀ بیٕه جًهاا هك٨ى٠اۀ
واصؽی قج آوقؾهجيؿ کاه هحٕامى همایى ظکان جواث ٌٔایػ ِاؿو :٪1413 ،٪ز ٓ152َ ،4و جل ـکاك جظاؾیاد هؽاال٧
ؼىؾؾجقی يمىؾهجيؿ ،جؼحیاق همیى ؾیؿگاه جلوىی جیٍاو هٍؽُ هیٌىؾ؛ لیكج جیٍاو ،ظىب گ٩حۀ ؼاىؾ ،کحااب فمدهه قج باا
ً
جظاؾید وجقؾه ٨كجهن يکكؾهجيؿ ،بلکه ِك٨ا ؾقِؿؾ بیاو جؼشاقی بىؾهجيؿ که به ِعث آو ه١ح٭ؿ باىؾه و
هؿ ٦گكؾآوقی کلیه
ِ
بكجوان آو ٨حىج ؾجؾهجيؿ ٌٔیػ ِؿو :٪1413 ،٪ز.ٓ3-2َ ،1
 .3بهگ٩حۀ صاص هفتاس الکراهه ،ؾق يىؽهجی که جل کحاب هراصن ؾق ؾوث جیٍاو جوث ،والق ؾیلمی يٝكیۀ يؽىث قج پفیك٨حاه
جوث ٔظىیًی ٠اهلی ،بیجا.ٓ446َ :
 .4ق.ک :هعؿخ يىقی 33َ :٪1417 ،به ب١ؿ.
 .5ق.ک :جٌحهاقؾی.433َ :٪1417 ،
 .6یی الله برورردی ؾق ه٭ایىه ي٭ل شدخ کلدًی با شدخ ؼوصیٔ ،مى جأکیؿ بك جكشیط ي٭ل کافی٠ ،لث آو قج «کركة ئٌاح٥االت
جلٍیػ و و٨ىق جألی٩اجه و جًّی٩اجه» هیؾجيًؿ ٔ٘شا٘شاتی بكوشكؾیٓ177َ :٪1426 ،؛ یی اللهه فاظهل لًکرايهی يیام ؾق
تفصدل الشریؼه ي٭ل شدخ ؼوصی قج هكشىض ؾجيىاحه و ؾق جأییاؿ هىٔا ٟؼاىؾ هی٨كهایاؿ« :لکراكه ئٌاح٥االجه و جألی٩اجاه ٨ای
جلً٩ىو جلمؽحل٩ة جإلوالهیة بل له جألی٩ات هح١ؿؾه ٨ی ّ
٨ى وجظؿ کال٩٭ه» ٔ٨أل لًکكجيی ٪1418 ،جل.ٓ234َ :٧

نقدی فقهی بر هاده  666قانون هجازات اسالهی

 .2شدخ صدوق ؾق همًغ ذشىت ؾو ِوىم ؾیه ؾق بیٕۀ چ و یکوىم ؾیاه ؾق بیٕاۀ قجواث قج باا ج١شیاك «قوی» آوقؾه جواث ٌٔایػ

 .7هضدث بضرايی ؾق صدائك هًگام بعد جل کحاب تیهی باقها بك جیاى يکحاه جأکیاؿ يماىؾه جواث .ؾق یاک شاا هی٨كهایاؿ« :ال
یؽ٩ی ٠لی هى قجش ٟجلحهفیب و جؿبك جؼشاقه ها و ٟ٬للٍیػ هى جلحعكی ٧و جلحّعی٨ ٧ی جالؼشاق وًؿج و هحًا و ٬لماا یؽلاى
ظؿید هى أظاؾیره هى ٠له ٨ی وًؿ أو هحى» ٔبعكجيی156َ :٪1415 ،؛ و يیم ق.کٌ :یػجلٍكی١ه جِا٩هايی:٪1411 ،
کلیث بیٍحك باىؾو جٌاحشاه ؾق ي٭ال شهدخ ؾق
َ .ٓ112بكؼی جل ه١اِكجو ٔمى هشال٥هآهیم ؼىجيؿو ؾیؿگاه صاص صدائكِ ،
تیهی قج ؾق ه٭ایىه با هعؿذاو هح٭ؿم بك جیٍاو جّؿی ٫يمىؾهجيؿ ٔؼىتی254َ :٪1411 ،؛ ِا٨ی گلپایگاايی:٪1423 ،

َ.ٓ372
 .8ؾق هفتاس الکراهه ؾق جٕ١یِ ٧عیعۀ ابىصًاو جیاىچًایى آهاؿه جواث« :أٝ٠ان هاى ـلاک ئ٠كجٔاهن ً٠هاا ها ٟجٌاحهاقها
ً٠ؿهن و ي٭لهن لها ٨ی جلکحب جل٩كؤ »ٞظىیًی ٠اهلی ،بیجا.ٓ447َ :
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سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار 6931

کحابًاهه
 .1جبااىجؾقیااه ظلاای ،هعمااؿ ٔ ،ٓ٪1411الضههرائر الضههاوی لتضریهر الفتههاوی ،ز٬ ،3اان ،ؾ٨حااك جيحٍاااقجت
جوالهی ،چاپ ؾوم.
 .2جبىبكجز ٘كجبلىی٬ ،أی ٠شؿجل١میم ٔ ،ٓ٪1416المیههب ،ز٬ ،2ان ،ؾ٨حاك جيحٍااقجت جواالهی ،چااپ
يؽىث.
 .3جبىظممه ٘ىوی ،أبىش٩١ك هعمؿبى٠لی ٔ ،ٓ٪1418الوصدلة رلی يدل الفعدلة٬ ،ن ،هًٍاىقجت هکحشاه
آیةجلله جلمكٍ٠ی جلًص٩ی  ،چاپ يؽىث.
 .4جبىلهكه ظلشی ،ویؿ جبىجلمکاقم ظممهبى٠لی ٔ ،ٓ٪1417غًده الًهزوع رلهی ػلمهی الصهول و الفهروع،
٬ن ،هإوىه جهام ِاؾ٪

 ،چاپ يؽىث.
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 .5جبىو١یؿ ظلی ،یعیی ٔ ،ٓ٪1394يزهه الًاظر فی الزمغ بدى الشباه و الًظائر٬ ،ن ،هًٍىقجت قٔی،
چاپ يؽىث.
٬ن ،هکحشة جإلهام جلّ١ك ٔ٠سٓ جل١لمیة ،چاپ يؽىث.
 .7جبىٕ٤اتكی ،جبىجلعىى جظمؿ ٔبیجآ ،ررال٬ ،ن ،بیيا.
 .8جبى٨هؿ ظلی ،شمالجلؿیى جظمؿ ٔ ،ٓ٪1417المیهب البارع فی شرس الم تصر الًافغ ،ز٬ ،5ن ،ؾ٨حك
جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ يؽىث.
 ،ٓ٪1411ٔ _____________ .9الممتصر هى شرس الم تصر ،هٍهؿ ،هصم ٟجلشعاىخ جإلواالهیة،
چاپ يؽىث.
 .11جقؾبیلی ٔه٭ؿنٓ ،هىلی جظمؿ ٔ ،ٓ٪1413هزمغ الفائده والبرهاو فهی شهرس ارشهاداّلاهاو ،ز،14
٬ن ،هإوىة جلًٍك جإلوالهی ،چاپ يؽىث.
 .11جٌحهاقؾی٠ ،لیپًااه ٔ ،ٓ٪1417ههدارک الؼهروج ،ز ،2جهاكجو ،ؾجق جألواىة للٙشا٠اة و جلًٍاك ،چااپ
يؽىث.

نقدی فقهی بر هاده  666قانون هجازات اسالهی

 .6جبى٘ی ٨٭١ايی٠ ،لی بى ٠لی ٔ ،ٓ٪1418الدر المًعود فی هؼرفه صدغ الًداف و الیماػهاف و الؼمهود،

 .12بعكجيی ،یىو٧بىجظمؿ ٔ ،ٓ٪1415الضهدائك الًاظهرج فهی أصکهام الؼتهرج الؽهاهرج ،ز٬ ،3ان ،ؾ٨حاك
جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ يؽىث.
 .13بهشهايی ،هعمؿبا٬ك ٔ ،ٓ٪1428صاشهدة هزمهغ الفائهدج و البرههاو٬ ،ان ،هإوىاة جل١الهاة جلمصاؿؾ
جلىظیؿ جلشهشهايی ،چاپ يؽىث.
 .14بهصث ،هعمؿج٭ی ٔ ،ٓ٪1426راهغالمضائل ،ز٬ ،5ن ،ؾ٨حك هٝ١نله ،چاپ ؾوم.
 .15بیه٭ی ،جظمؿبىظىیى ٔ ،ٓ٪1432الضًى الکبدر ،ز٬ ،16اهكه ،بیيا ،چاپ يؽىث.
 .16پژوهٍکؿه ٌىقجی يگهشاو ٔ ،ٓ1395لايوو هزا اف اصالهی هصوب  1931در پرتو يظراف شهورای
جًٝین ٨هین هّ٩ٙیلجؾه ،جهكجو ،پژوهٍکؿه ٌىقجی يگهشاو ،چاپ يؽىث.
يایباو ،جهیه و
ِ

 .17جشكیمی ،هیكلج شىجؾ ٔ ،ٓ٪1428تًمدش هبايیالصکام :کتابالدیاف٬ ،ن ،ؾجق جلّؿی٭ة جلٍهیؿة ،چاپ
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يؽىث.
 .18جكظیًی ٠اهلی ،ویؿهعمؿظىیى ٔ ،ٓ٪1427الزبدج الفمیدة فی شرس الروظة البیدهة ،ز٬ ،9ان ،ؾجق
جل٩٭ه للٙشا٠ة و جلًٍك ،چاپ چهاقم.
 .19ظىیًی قوظايی ،ویؿهعمؿِاؾ ،ٓ٪1412ٔ ٪فمه الصادق
ِاؾ٪

 ،ز٬ ،26ن ،ؾجقجلکحاب هؿقواه جهاام

 ،چاپ يؽىث.

سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار 6931

 .21ظىیًی ٌیكجلی ،ویؿهعمؿ ٔ ،ٓ٪1419الفمه :کتاب الدیاف ،ز ،91بیكوت ،ؾجقجل١لىم ،چاپ ؾوم.
 .21ظىیًی ٠اهلی ،ویؿشىجؾ ٔبیجآ ،هفتاس الکراهة فی شرس لواػهد الؼالههة ،ز ،11بیاكوت ،ؾجق ئظیااء
جلحكجخ جل١كبی ،چاپ يؽىث.
 .22ؼمیًی ٔجهامٓ ،قوضجلله ٔ ،ٓ1379تضریرالوصدلة ،ز٬ ،2ن ،ؾجقجل١لن ،چاپ يؽىث.
 .23ؼىجيىاقی ،ویؿجظمؿ ٔ ،ٓ٪1415راهغ المدارک فی شرس ه تصهر الًهافغ ،ز٬ ،6ان ،جواما٠یلیاو،
چاپ ؾوم.
 .24ؼىتی ،ویؿجبىجل٭اون هىوىی ٔ ،ٓ٪1422هبايی تکملة المًیاد ،ز٬ ،42ن ،هإوىه ئظیاء آذاق جإلهام
جلؽىتی ،چاپ يؽىث.
 ،ٓ٪1411ٔ _____________ .25المؼتمههد فههی شههرس المًاصهه  ،ز٬ ،4اان ،هًٍااىقجت هؿقوااة
ؾجقجل١لن ،چاپ يؽىث.
 .26وشعايی ،ش٩١ك ٔ ،ٓ1391تمریراف خارد فمه ،رلضه .1931/7/9

 .27وااشموجقی ،واایؿ٠شؿجال٠لی ٔ ،ٓ٪1413هیهههب الصکههام فهی بدههاو الضههالل و الضههرام ،ز٬ ،29اان،
هإوىة جلمًاق ،چاپ چهاقم.
 .28والق ؾیلمی ،ظممهبى٠شؿجل١میم ٔ ،ٓ٪1414المراصن الؼلویة و الصکام الًبویهة فهی الفمهه الههاهی،
٬ن ،هًٍىقجت جلعكهیى ،چاپ يؽىث.
ٌ .29شیكی ليصايی ،ویؿهىوی ٔ ،ٓ٪1419کتاب يکاس ،ز٬ ،5ان ،هإوىاه پژوهٍای قأیپاكؾجل ،چااپ
يؽىث.
ٌ .31كی ٧کاٌايی ،هال ظشیبجلله ٔ ،ٓ٪1428هًتمد المًافغ فی شرس الم تصر الًهافغ کتهاب الؽیهارج،
ز٬ ،2ن ،ؾ٨حك جشلی٥ات جوالهی ،چاپ يؽىث.
ٌ .31هیؿ جول ٌٔمهجلؿیى هعماؿبىهکای ٠ااهلیٓ ٔ ،ٓ٪1411اللمؼهة الدهشهمدة فهی فمهه الهاهدهة،
بیكوت ،ؾجق جلحكجخ ،چاپ يؽىث.
 ،ٓ٪1414ٔ _____________ .32غایة المراد فهی شهرس يکه الرشهاد ،ز٬ ،4ان ،جيحٍااقجت ؾ٨حاك
جشلی٥ات جوالهی ،چاپ يؽىث.
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ٌ .33هیؿ ذايی ٔلیىجلؿیىبى٠لای ٠ااهلیٓ ٔ ،ٓ٪1411الروظهة البیدهة فهی شهرس اللمؼهة الدهشهمدة ،باا
ظاٌیه ویؿهعمؿ کاليحك ،ز٬ ،11ن ،کحاب٨كوٌی ؾجوقی ،چاپ يؽىث.
 ،ٓ٪1413ٔ _____________ .34هضال

الفیام رلی تًمدش شرائغ الصهالم ،ز٬ ،15ان ،هإوىاة

ٌ .35ىٌحكی ،هعمؿج٭ی ٔ ،ٓ٪1416الًزؼة فهی شهرس اللمؼهة ،ز ،11جهاكجو ،کحااب٨كوٌای ِاؿو،٪
چاپ يؽىث.
ج١لیا ٫أبىه١ااـ
ٌ .36ىکايی ،هعمؿبى٠لی ٔ ،ٓ٪1426يدل الوؼار هى أصرار هًتمهی الخبهار ،جع٭یا ٫و
ِ
٘اق٪بى٠اىْجللاه ،ز٬ ،8ااهكه و قیااْ ،ؾجق ئباى جل٭این للًٍاك و جلحىلیا ٟو ؾجق جباى ٩٠ااو للًٍاك و
جلحىلی ،ٟچاپ يؽىث.
ٌ .37یػ ِؿؤ ٪جبىبابىیه ٬می ،هعمؿبى٠لیٓ ٔ ،ٓ٪1413هى ّل یضعره الفمدهه ،ز 1و ٬ ،4ان ،ؾ٨حاك
جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ ؾوم.
 ،ٓ٪1415ٔ _____________ .38الممًغ٬ ،ن ،هإوىه جهام هاؾی

 ،چاپ يؽىث.

 ،ٓ٪1418ٔ _____________ .39الیدایة فی الصول و الفروع٬ ،ن ،هإوىه جهام هاؾی
يؽىث.

 ،چاپ
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جلم١اق ٦جإلوالهیة ،چاپ يؽىث.

ٌ .41اایػ ٘ىواای ٔهعمااؿبىظىااىٓ ٔ ،ٓ٪1387المبضههوغ ف هی فمههه الهاهد هة ،ز ،7جهااكجو ،جلمکحش اة
جلمكجٕىیة إلظیاء ج ذاق جلص٩١كیه ،چاپ وىم.
 ،ٓ٪1411ٔ _____________ .41الًیایة فی هزرد الفمه و الفتهاوی ،بیاكوت ،ؾجق جلکحااب جل١كبای،
چاپ ؾوم.
 ،ٓ٪1427ٔ _____________ .42ررال٬ ،ن ،ؾ٨حك جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ وىم.
 ٪1417ٔ _____________ .43جل ،ٓ٧تیهی الصکام ،ز ،11جهكجو ،ؾجق جلکحب جإلوالهیة ،چااپ
چهاقم.
 ٪1417ٔ _____________ .44بٓ ،ال ال  ،ز٬ ،5ن ،ؾ٨حك جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ يؽىث.
ٌ .45یػ ه٩یؿ ٔهعمؿبىهعمؿ ب٥ؿجؾیٓ ٔ ،ٓ٪1413الممًؼه٬ ،ن ،کًگكه شهاايی هامجقه ٌایػ ه٩یاؿ ،
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چاپ يؽىث.
ِ .46اظب شاىجهك ٔهعمؿظىاى يص٩ایٓ ٔ ،ٓ٪1414رهواهرالکالم فهی شهرس شهرایغ الصهالم ،ز،43
بیكوت ،ؾجق ئظیاء جلحكجخ جل١كبی ،چاپ ه٩حن.
ِ .47ا٨ی گلپایگايی ،ل٧ٙجلله ٔ ،ٓ٪1423فمه الضذ ،ز٬ ،3ان ،هإوىاه ظٕاكت هّ١اىهه

 ،چااپ

ؾوم.
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ِ .48اي١ی ،یىو ،ٓ1389ٔ ٧التؼلدمة ػلی تضریر الوصدلة ،ز ،2جهكجو ،هإوىة جل١كوز ،چاپ ؾوم.
٘ .49شا٘شاتی بكوشكؾی ،آ٬ا ظىیى ٔ ،ٓ٪1426تبداو الصالج ،ز٬ ،4ن ،گًس ٠ك٨او ،چاپ يؽىث.
٘ .51شا٘شاتی ،ویؿ٠لی ٔ ،ٓ٪1418ریاض المضائل ،ز٬ ،16ن ،هإوىه آل جلشیث

 ،چاپ يؽىث.

٠ .51الهه ظلی ٔظىىبىیىو ،ٓ٪1381ٔ ٓ٧ررال ،يص ٧جٌك ،٦هًٍاىقجت جلمٙش١اة جلعیؿقیاة ،چااپ
ؾوم.
 ،ٓ٪1411ٔ _____________ .52ررشهاد الاهههاو رلهی أصکههام الیمههاو ،ز٬ ،2ان ،هإوىااه جلًٍااك
جإلوالهی ،چاپ يؽىث.
 ،ٓ٪1411ٔ _____________ .53تبصرج المتؼلمدى فی أصکام الدیى ،جهكجو ،هإوىه چااپ و يٍاك
ولجقت ٨كهًگ و جقٌاؾ جوالهی ،چاپ يؽىث.
 ،ٓ٪1413ٔ _____________ .54ه تلف الشدؼة فهی أصکهام الشهریؼة ،ز٬ ،9ان ،ؾ٨حاك جيحٍااقجت
جوالهی ،چاپ ؾوم.

 .ٓ٪1421ٔ _____________ .55تضریر الصکام الشرػدة ػلی ههه الهاهدة ،ز٬ ،5ن ،هإوىاه
جإلهام جلّاؾ٪

 ،چاپ يؽىث.

٠ .56لىی گكگايی ،هعمؿ٠لی ٔ ،ٓ٪1426التؼلدمة ػلی تضریر الوصهدلة ،ز ،2جهاكجو ،هإوىاه جًٝاین و
يٍك آذاق جهام ؼمیًی  ،چاپ يؽىث.
٨ .57أل جِ٩هايی ،هعمؿ ٔ ،ٓ٪1416کشف اللخهام و البیهام ػهى لواػهد الصکهام ،ز٬ ،11ان ،ؾ٨حاك
جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ يؽىث.
٨ .58أل لًکكجيی ،هعمؿ ٔ ٪1418جل ،ٓ٧تفصدل الشریؼة فی شرس تضریر الوصهدلة :الضهذ ،ز٬ ،4ان،
هكکم ٨٭ه جأل تمه جأل٘هاق

 ،چاپ ؾوم.

 ٪1418ٔ _____________ .59بٓ ،تفصدل الشریؼة فی شرس تضریر الوصدلة :الدیاف٬ ،ان ،هكکام
٨٭هی جتمه ج٘هاق

 ،چاپ يؽىث.

٨ .61أل ه٭ؿجؾ ٔه٭ؿجؾبى٠شؿجلله ویىقی ظلیٓ ٔ ،ٓ٪1414التًمدش الرائغ لم تصر الشهرائغ ،ز٬ ،4ان،
کحابؽايه آیةجلله هكٍ٠ی يص٩ی  ،چاپ يؽىث.

016


 .61کاٌ ٧جلٙ٥اء يص٩ی ،ش٩١كبىؼٕك ٔبیجآ ،شهرس ؼیهارج لواػهد الصکهام ،يصا ،٧هإوىاه کاٌا٧
جلٙ٥اء.
 .62کلیًی ،أبىش٩١ك هعمؿبىی١٭ىب ٔ ،ٓ٪1429الکافی ،ز٬ ،14ن ،ؾجق جلعؿید للٙشا٠ة و جلًٍك ،چااپ
 .63کى٨ی ٠شىی٠ ،شؿجللهبىهعمؿ ٔ ،ٓ٪1419الکتاب المصًف فی الصادیج و اآلحار ،ز ،5بیكوت ،ؾجق
جلحاز ،چاپ يؽىث.
 .64گكجهی ٬می ،هعمؿ٠لی ٔ ،ٓ1391التؼلدمة ػلی تضریر الوصدلة ،ز ،2جهكجو ،هإوىاة جل١اكوز ،چااپ
يؽىث.
 .65هصلىاای ٔ٠الهااهٓ ،هعمااؿبا٬ك ،ٓ٪1416ٔ ،هههالا الخد هار ف هی فیههن تیهههی الخبههار ،ز٬ ،16اان،
کحابؽايه آیةجلله هكٍ٠ی يص٩ی  ،چاپ يؽىث.
 .66هع٭ ٫ظلی ٔيصنجلؿیى ش٩١كبىجلعىىٓ ٔ ،ٓ٪1418شرائغ الصالم فی هضهائل الضهالل و الضهرام،
ز٬ ،4ن ،جوما٠یلیاو ،چاپ ؾوم.
 .67هؿيی کاٌايی ،آ٬ا قٔا ٔ ،ٓ٪1418کتاب الدیاف٬ ،ن ،ؾ٨حك جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ يؽىث.
 .68هٍکیًی ،هیكلج ٠لی ٔ ،ٓ٪1418الفمه المأحور٬ ،ن ،جلهاؾی ،چاپ ؾوم.
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يؽىث.

 .69ؼمیًاای ٔجهااامٓ ،واایؿقوضجلله ٔ ،ٓ1379تضریههر الوصههدلة ،جهااكجو ،هإوىااه جًٝااین و يٍااك آذاااق جهااام
ؼمیًی  ،چاپ يؽىث.
 ،ٓ٪1426ٔ _____________ .71توظدشالمضهههائل ،جهاااكجو ،هإوىاااه جًٝاااین و يٍاااك آذااااق جهاااام
ؼمیًی  ،چاپ يؽىث.
 .71يصاٌی ،جبىجلعىى جظمؿ ٔ ،ٓ٪1417ررال٬ ،ن ،ؾ٨حك جيحٍاقجت جوالهی.
 .72يمالی جِ٩هايی ٌٔیػجلٍكی١هٓ٨ ،حطجلله ٔ ،ٓ٪1411رفاظهة المهدیر فهی أصکهام الؼصهدر٬ ،ان ،ؾ٨حاك
جيحٍاقجت جوالهی ،چاپ يؽىث.
 .73يىقی ٔهعؿخٓ ،هیاكلج ظىایى ٔ ،ٓ٪1418هضهتدرک الوصهائل و هضهتًبػ المضهائل ،ز ،18بیاكوت،
هإوىه آلجلشیث

 ،چاپ يؽىث.

 ،ٓ٪1417ٔ _____________ .74خاتمههه المضههتدرک ،ز٬ ،4اان ،هإوىااه آلجلشیااث
017


يؽىث.

 ،چاااپ
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