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همذهه
لتل فشصوذ تىعو والذیه اصرمله فزایْی اعت که گاهی دس رامْه به ولىُ میپیىودذد .بدا ایده
صال لاوىن مزاصات رمهىسی اعالمی ایشان به تبْیت اصفمه امامیه پذس سا مغتضك لقاؿ وذاوغته و
لکه ایه صکم سا دسمىسد مادسی که مشتکب لتل ّمذ میؽىد راسی میداوذ .پژوهؼ صامدش پدظ
اص بشسعی مفقل کتب فمهی امامیه به ایه وتیزه میسعذ که اگشچه اکخشیت ّالمان ؽیْی مْتمذ بده
ایه تفاوتاوذ لکه دسممابل ،بشخدی دیگدش اص فمهداق ّمیدذه بده تغداوی والدذیه دس ّدذا لقداؿ
دسفىست استکاب لتل ّمذ داسوذ.
بىابشایه بایذ آساق و وَشات هش دو گشوه مىسد بشسعی و اسصیابی لشاس گیشد .تا ایده بده ایده پشعدؼ
پاعخ داده ؽىد که آیا امکان ّذا لقاؿ مادس ویض ورىد داسد یا خیش؟
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مىافمان لقاؿ مادس بشای احبات مذّای خىد به اىاللات آیات و سوایات لقاؿ و ویض ارمداُ
و ؽهشت تمغک ومىدهاوذ .که ایه وىؽتاس پظ اص ّسد ایه دالئل ،به تمىیت دیدذگاه ممابدل پشداختده و
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پظ اص رکش ادله و ؽىاهذ مختلف به ایه وتیزه میسعذ که میتىان اص ّمىمدات و اىاللدات بیداوگش
لقاؿ ،بگىوه ای بشداؽت ومىد که مادس اص تضت آن خاسد ؽذه ومؾدمىل صکدم لقداؿ وؾدىد،.
افضون بش ایه ،ارماُ و ؽهشتی که لائلیه به ّذا لقاؿ بده آن تمغدک ومىدهاودذ ویدض اص اعدتضکاا
کافی بشخىسداس ویغت .همچىیه بشسعیهای فىست گشفته صاکی اص آن اعت که اگش ادله اسائه ؽدذه
اص راوب مخالفان لقاؿ مىسد لبىل والِ وؾىد الالل میتىاوذ ؽبههای ردذی بدش عدش ساه لقداؿ

سوذشهاب هوسو يژاد

مادس ایزاد ومىده و آن سا بش اعاط لاّذه الضذود تذسأ بالؾبهات اص مادس عالو ومایذ .وویض باتىره به
ایىکه دلیلی لابل اتکاق اص راوب لائلیه اسائه وؾذه و سوؽه اعت که تىها دسفىست ورىد دلیل متمه
میتىان صکم به چىیه مزاصاتی که عالب صیات اعت فادس ومىد ،بایذ باتىره به لاّذه اصتیداه دس
دماق و وفىط ،مْتمذ به ّذا لقاؿ مادس ؽذ.
بشایهاعاط پژوهؼ پیؼ سو دس دو بخؼ ىشس بضج ومدىده کده دس بخدؼ اول دیدذگاه و ادلده
مىافمان لقاؿ مادس سا مىسد اسصیابی لشاس داده و عپظ دیدذگاه مخالفدان لقداؿ مدادس سا بشسعدی
میومایذ.

 .1ادله هىافماو لصاص هادر
دیذگاه مؾهىس فمیهان امامی ایه اعت که مادس ،دسفىست کؾته ّامذاوه فشصوذ خىیؼ مضکىا
به لقاؿ اعت .مهمتشیه دالئلی که بش ایه سأی الامه ؽذه سا میتىان دس دو گشوه اسائه ومىد:
 .5اىاللات آیات و سوایات  .6رماُ وؽهشت داوغت .کده ریدال بده ومدذ وبشسعدی یده دالئدل
خىاهیم پشداخت البته فمهاق دسایه لىل یکقذا وبىده وهمانىىسی که مشصىا فیل دسمفاتیش بده آن
اؽاسه فشمىدهاوذ (فیل کاؽاوی ،5847،د ،6ؿ= )56مخالفاوی دسایه صمیىه ورىد داسد کده بده ادلده
آوها ویض خىاهیم پشداخت.

۱ـ .۱ػمىهات آیات لصاص و روایات
مهمتشیه دلیلی سا که لائلیه به لقاؿ مادس رکش ومىدهاوذ تمغدک بده اىدالق آیدات کشیمدهای
اعت که دسآوها خذاووذ ،مغئله لقاؿ ساتؾشیِ فشمىده 1ایه بیان که:
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بشفشدی بی گىاه واسد ومایذ ،میتىان هماوىذ آن سفتاس سا بش وی ارشا کشد ولزا لاتلیه ،بده مدشو وعدایش
راویان به لقاؿ یا دیه ( دسفىست تشامی بش دیه دسرىایات ّمذی و لضوا پشداخت دیه دسرىایدات
غیشّمذ) مضکىا میؽىوذ .اصایه صکم به وعیله سوایدات مْقدىمیه مدىاسدی اعدتخىاق ؽدذه کده
بارغتاس دس کتب سوائی ،دلیلی بشخشود مادسی که فشصوذ خىیؼ سا بهلتل سعاوذه یافدت ومیؽدىد@
بىابشایه باتىره به ّذا ورىد وـ ودلیل لاوِ کىىذه بشخشود مدادس اص تضدت ّداا ،وی ویدض هماوىدذ
عایش مشتکبیه رىایت به لقاؿ مضکىا خىاهذؽدذ .مشصدىا ّالمده دسمختلدف بده همدیه دلیدل
ّ

تمغک کشدهاوذ (ّالمه صلی ،5857 ،د= ،ؿ.)895
 ،فها ال مو ما و و

مضمك اسدبیلی ویض دسایه باسه ایىگىوه فشمىدهاودذ? :و ّأما ل يال قتال البناب نا
ال خصا م مااب ي ار مما ص ااريح و ک ا ال قتاال البم ن اااى و ال م ا > (اسدبیلددی ،5847 ،د ،58ؿ)5:

ایؾان ابتذا دلیل صکم کؾتهؽذن فشصوذ به خاىشلتل پذس سا ّمىمات و اىاللدات بیدان مدیومایدذ و
ِ
صا م
ِ ا اب نِ ا
َ ? .5و کتَْبانَا َل َاي ِه ْم فِي َها أَ ان ال اناا ْ َ نِا ناا ْ ِ َو ال َْماي َب نِا َْمي ِب َو ال ْ َنْا َ نِا ْ َنْ ِ َو ال ْ َ َ َن نِا ْ َ َ ِن َو ال ا
ْصا َارو َ ق َ
ِا اب َو ال َ
ااه ِر
ْح َار َالم نِ ش ْ
ص اا َق نِ ِو فَا َها َ ک ا ا َ َاوَ َو َم ْاب َ ْام ي ْح ْام نِ َوا أَنْا َاَ َل ال ااوَ فَکو ُاُ َى َام ال ُاا ِ َو َن> (مائدذه? .)89 :ال ش ْ
فَ َو ْب تَ َ
ااه َر ال َ
ِ
ِ
ِِ
ْح َرَم ا َ
وق َ
َو ا ال أَ ان ال اااوَ َم ا َ
ْحا َار ِالم َو ال َ
ال َ
ص ا م فَ َو ا ِب ال ْلتَ ا َا َل َ اي ْم فَ ْلتَ ا َاوال َل َي او نوثْا ِال َم ا ال ْلتَ ا َا َل َ اي ْم َو التاا َق ا ال ال اااوَ َو ال ْل َ
ِ
ال َْوتاقي َب> (بمشه.)5=8 :
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اصدیذگاه لشآن کشیم هشکظ ،دیگشی سا ّامذا بهلتل بشعاوذ یدا ایده کده رىدایتی سا اص سوی لقدذ

عپظ اص همان ّمىمیت بشای ماوضه فیه کمدک گشفتده ومدادس سا ویضدسفدىست کؾدته فشصودذ خدىد
مغتضك مشو میداوذ .مشصىا فامل هىذی (فامل هىذی ،585: ،د ،55ؿ;=) ،عیذّلی ىباىبایی
فاصب سیاك (ىباىبایی ،585< ،د ،5:ؿ )694واصمْافشیه مشصىا آیده اللده تبشیدضی (تبشیدضی،

 ،586:ؿ )589سا میتىان اصرمله افشادی بشؽمشد که به ّمىمات ادله متمغک ؽذهاوذ.
همچىیه اص دیگش دالیلی که مغتذلیه میتىاوىذ بده آن تمغدک ومایىدذ ّمىمدات سوایدات بداب
لقاؿ اعت که ایه سوایات سا مشصىا ؽیخ ّ
صش ّاملی دسبداب =5اصابدىاب کتداب المقداؿ گدشد

آوسی کشدهاوذ ( ّ
صش ّداملی ،584= ،د= ،6ؿ )97به ّىىان مخدال دس سوایتدی ّبذاللهبهعدىان اصامداا

فادق سوایت میکىذ :که ایؾان فشمىدوذ :هشکظ مىمىی سا اص سوی ّمدذ بدهلتل بشعداوذ لقداؿ
میؽىد مگش ایىکه اولیاق ممتىل سمایت دهىذ یا ایىکه دیه سا بپزیشوذ که دسایه فىست اگش آوها سامی
به دسیافت دیه باؽىذ ولاتل هم آن سابپزیشد ،لاتل مضکىا به پشداخت دیه خىاهذ ؽذ).
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ميابك ایه سوایت صکم لتل ّمذ ،لقاؿ اعت و اىالق آن ؽامل هشکغی میؽىد کده دعدت
به چىیه رىایتی صده واصىشفی دیگش دلیلی دسدعت ویغت که داللت بدش خدشود مدادس اصایده صکدم
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داؽته باؽذ بىابشایه دسچىدیه مدىسدی بایدذ بهلدذس متدیمه اکتفدا ومدىده (ؽدهیذ حداوی ،5857 ،د،59

ؿ; )59وباتىره به سوایات الیماد تىها پذسسا اصتضت ّاا خاسد کشد .ميلب دیگدشی کده مدیتدىان
دسایهصمیىه بیان داؽت ایه اعت که خىد سوایات الیماد که صکم به خشود پذس اصتضت ّمىا صکدم
لقاؿ میکىىذویض میتىاو ذ مىسد اعتذالل لائلیه به لقاؿ مادس باؽذ به ایده بیدان کده بادلدت دس
الفاً واسده دسایه اصادیج اصلبیل والذ ،سرل و أب 1،ایه وکته بذعت میآیذ که ایه واژگدان مغدلما

سوذشهاب هوسو يژاد

دسمىسد پذس بهکاس سفته اوذ و دلیلی بشاعتْمال ایه لغات دسمىسد مادس ورىد وذاسد بىا بشایه تىهدا پدذس
اعت که اص ایه صکم مغتخىی ؽذه و مادسبایذ ميابك افل ولاّذه ،لقاؿ ؽىد.
دس ّسد ایه عخه میتىان گفت :واژه والذ اصصیدج لغدت دسمدىسد مدادس ویدض بدهکاس سفتده اعدت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ? .5م َح او َانبي ْم َق َ َل ْاب َم َح اواانبي ْحياى َل ْاب أ ْ
ِا ِبنب َم ْحبَ
َح َو َانب َم َح اواا َو َل ْاب َل ينبإِنْا َارالىي َم َل ْاب أَنِياو َجويما َلا ِب ال َ
ْح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحاى َو ع قَ َلَ :ب ي َق َل َوال ا نَِ َاهَ -و ي ْقتَ َل الْ َ َ َا إِ َال قَاتَ َل َوال َاهَ>.
أَي َ ال ْ َخ ارال ِز َل ْب َح ْو َرال َن َل ْب أ َ
د ? َلب َل ِي َلب أَنِي ِو َل ِب النبأَنِي لَوير َلب ح اوا ل َلا ِب ال ْح َبِاي َلاب أَنِاي َلب ِاا ال ا ِاو ع قَا َلَ :اکَْتَوَ َلا ِب ال ارج ِال ي ْقتَال النانَاوَ أَ ي ْقتَال نِاوِ
َ ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ َ
ْ
ْ
َ
قَ َل َب>.
ِ
َحو َانبمح اوا َلاب َل ِاينبال ْح ِم َلاب َل ِينبأَنِاي حواََ َلاب أَنِاي ن ِ
صاير َل ْاب أَنِاي َل ْب ِاا ال ا ِاو ع قَا َل:
َ
ََْ ْ
ْ
َ
ْ
د ? َو َل ْب َم َح اوانبي ْحيى َل ْب أ ْ َ َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب ي ْقتَ َال ال ْ َ َ نِ نْنااو إِ َال قَاتَا َاوََ -و ي ْقتَا َال البنْ َاب نِکَنِياو إِ َال قَاتَ َال أَنَا ه> (صددش ّدداملی ،584= ،د= ،6ؿ<; ،ابددىاب لقدداؿ
َل ْاب أَنِاي

وفظ ،باب.)76

(فشاهیذی ،5854 ،د< ،ؿ );5بىا بشایه مىْی وذاسد که لغت یاد ؽذه دس سوایدت ،مدادس سا ویدض دس بدش
بگیشد .ؽاهذ بشایه مذّا کالمی اعت اصمشصىا ؽیخ فذوق که دس مه ال یضندشه الفمیده بْدذ اص
رکش صذیخی اص اماا ّلی که به بیان فشائل واصکاا صزب پشداختهاوذ میفشمایىدذَ ? :و َب ي ْح َصابَا َه ْم
َل ِب ال ثُّا َ ِ
اِ إِاب ال ْ َ َا َا َو ال ْ َ ال ِا َا ،به ىشس اؽکالی پشداخته وپاعخ آن سا ویض مدیدهىدذ :فَاِ ْن قَا َل قَ لِال إِنا َوا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ا
کر َو ال ْ َنْاثَاى@ اگدش
قَ َل َوال ا َو ْ
َم ي َق ْل َوال َاي ِب َو َب قَ َل َوال َا قي َل َوَ َى َ ال َج لَ َ
کو ي َق َل َوَا يا ْا َخ َل فياو ال ا َ

لائلی بگىیذ او ?والذ> سا گفته و وه والذیه ،به وی گفته میؽىد ایه بیان رائض اعت و ?والذ> ؽامل

هش دو (پذس و مادس) میؽىد همچىانکه که گفته میؽدىد ?ولدذ> و ؽدامل دختدش و پغدش (مدزکش و
مؤوج) میؽىد> (فذوق ،5857 ،د ،8ؿ=.)69
بیان اؽکالی که مشصىا فذوق ميشس میکىذ ّباست اص ایه اعت که دس سوایدت ؽدشیف اص واژه
والذ اعتفاده ؽذه که دسمىسد پذس بهکاس میسود و عخىی دسمىسد والدذیه یدا والدذر دس کدالا امداا

ویغت تا صکم مزکىسؽامل مادس هم باؽذ .ایؾان دس رىاب مدیگىیىدذ همانگىوده کده گداهی واژه
(ولذ) بهکاس میسود ولی مشاد اص آن فشصوذان رکىس وإواث اعت ،ماوْی وذاسد که لغت والذ بهکاس سود
همچىیه دس ادامه میفشمایىذ:
گاهی اولات ویض مادس سا والذ میوامىذ وآن دسهىگامی اعت که با پذس رمِ بغته ؽىد وهمچىیه
به همیه دلیل او سا أب ویض میوامىذ ،دلیدل ایده ميلدب کدالا خذاوودذ اعدت کده فشمدىده الىفدی
للىالذیه واأللشبیه وویض فشمىده ? :ن يو ل والحا منهو ال ِاا > بىابشایه خذاووذ متْدال او سا والدذ
ّ
وامیذه همانگىوه که وی سا أب داوغته اعت .ایه وکته بایذ مذ وَش باؽذ که رىاب ؽدیخ فدذوق دس
رىاب کغی ایه عخىان سا ایشاد داؽته اعت که بیان میداؽت چشا صکم مزکىس دس سوایت سا ؽدامل
پذس ومادس میداویذ دس صالی که دسمته عخه اماا تىها کلمه والذ بهکاس سفته اعت.

1

وتیزه عخىان فىق ایه اعت که اص صیج لغت واعتْمال ماوْی بشای اىالق والذ بش مادس وردىد
وذاسد .همچىیه دسمىسد سوایتی که واژه سرل دس آن بهکاس سفته اعت بایدذ گفدت ایىگىوده ویغدت کده
ِ
اع َما َ ال ْ َ ِ َِقا ْ ِل ال ا ِاو َلا اَ َو َجا الَ -و ِ َنَا َ يا ِو ِ ا ال و
الجتَ َو َم ْ
ِا اوى أَنا إِ َال ْ
ِ اوىُّ ال م َوال اال إِ َال َج َو ْمتَا َه َما َ ال ْ َ ِ َ
کوا تَ َ
َ ? .5و قَ ْا تَ َ
ِ ِ
َحا َا ال ْ َنَا َ ي ِب ِىاي ال ْ َُّم َو قَا ْا ََا او َى ال ااوَ َلا اَ َو َجا ال أَنا ِحاي َب َج َو َم َها َما َ ال ْ َ ِ َو کا َ ُِ
ک
ف
?
)
55
(وغداق:
>
ا
ِ
ال
ََ
الحا م ْنا َه َو ُّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کوا ََا او َى أَنا َو
قَ َل ال ْ َ يةَ ْ ال َاي ِب َو ال ْ َقا َْرنِيب> (بمشه? .)5<4 :فَک َ
َح َا ال ْ َ ال َاي ِب ىي ال ْ َُّم َو قَ ْا ََ او َى ال ااوَ َلا اَ َو َجا ال َوال ااال َ
ِ
ْح ْو َا ِا ِو> (فذوق8۱89 ،ق ،د ،۱ؿ.)۹۵3
َى َ ال َوالضح نَيب َو ال َ
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و مشاد اص آن پذس و مادس باؽذ وچىیه اعتْمالی رایض وخالی اص اؽکال اعت.
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هشکزا ایه لغت دس لغان سوایات بهکاس سود صکم واسده مختـ به مشدان باؽذ صیشا وَایش ایه کدالا
دس وقىؿ سوائی صیاد به چؾم میخىسد که ساوی لفدٌ (عدألته ّده سردل) سا اعدتفاده کدشده ولدی
صکمی که تىعو اماا بیان گشدیذه ؽامل صوان هم میؽىد بده ّىدىان مخدال? :لاب ل ينبجم ار لاب
ِِ
ِ
ضا ٌ قَا َل إِ َال َکاُ
ال َل َيا ِو َو َ
أخيو م َينبجم رََ کَْتَوَ َل ْب َ َجل يتا َئ في ال َْو ِْصا فَ ََل ي ْا ِي نَ َم أ َْم َب َى ْ
ضا ٌ> (ّشینی ،8۱13 ،ؿّ )649لیبهرْفش اص امداا هفدتم دسمدىسد مدشدی عدؤال
فَا َي َ َل َي ِو َو َ

کشدهاوذ که دسمغزذ اعت و تکیه صده ولی ومیذاوذ که خىاب بش او غلبه پیذا کدشده یدا خیدش@ دس ایده

فىست آیا بایذ ومى بگیشد یا وه؟ که اماا فشمىدوذ دسچىیه صالتی اگش ؽک دس ّاسكؽذن خىاب و
بيالن ومى پیذا کشده لضومی به گشفته ومىی مزذد ویغت.
همانگىوه که پیذاعت عؤال دسمىسد ؽک دس اصبیهسفته ىهاست عابك اعت که صکدم آن ّدذا
اّتىاق به ؽک میباؽذ و با ایىکه ساوی میگىیذ (عألته ّه سرل) اصدذی لائدل بده اختقداؿ ایده
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صکم به مشدان بهدلیل بهکاسسفته واژه خاؿ وخشود صوان اص تضت ایه صکم ویغت.
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?لب أني نصيرق لََ :کَْتَوَ َل ْب َ َجل ک َن فِي ََ َ رَ ،و ک َن َم َموَ َما ٌ ،فَانَ ِِايوَ َو تَاي او َم َو َا ّى ،ثَا ام َک َار أَ ان
ْع؟ قَ َلَ ََ ُ? :ي ِو أَ ْن يتَا َ ا
ص ََل َ> (کلیىی ،586= ،د ،9ؿ.)5=6
ضکََ ،و ي ِمي َا ال ا
ج ال ْ َ ق َ
َم َموَ َم ٌ قَا ْب َل أَ ْن ي ْخ َر َ

دس صذیج فىق ویض ساوی اص لفٌ (عألته ّه سرل) اعتفاده کشده واص اماا عؤال میکىدذ اگدش آب

همشاه داؽته باؽذ ولی فشامىػ کىذ بشای ومى اص آن اعتفاده کىذ و با تیمم وماص بخىاوذ و بْذ اص وماص
و لبل اص اتماا ولت وماص به یاد بیاوسد که به همشاه خىد آب داؽته صکم وماص عابك او چه خىاهذ بدىد
که اماا دسرىاب میفشمایىذ بایذ ومى گشفته و دوباسه وماص بخىاوذ.

سوذشهاب هوسو يژاد

چىانکه مؾاهذه میؽىد دساصادیج فىق و سوایات فشاوان دیگش که دس مىدابِ سوائدی رکدش ؽدذه،
ساوی اص واژه ?سرل> اعتفاده کشده ولی صکمی که بیان ؽذه مختـ به مشدان وبدىده ودسمدىسد صودان
هم راسی اعت@ بىابشایه میتىان ایه سوایات سا لشیىهای داوغت بش ایىکه سوایت اعتخىاق کده دس آن اص
واژه (عألته ّه سرل) اعتفاده ؽذه ویض مشاد اختقاؿ آن صکم به پذس ویغت.
همچىیه بشخی مْتمذوذ که باتىره به عؤال ورىاب مزکىس دسمته سوایدت مدیتدىان گفدت کده
اماا باتىره به عؤال ساوی که دسمىسد پذسی اعت که فشصوذ خدىد سا کؾدته اعدت ایىگىوده ردىاب
دادهاوذ .و دلیل ایىکه عائل اصصکم لتل فشصوذ تىعو پذس میپشعذ ایه اعت که دس اغلب اولات ایه
ّمل تىعو پذسفىست میگیشد وىبیْی اعت که ولتی دسباسه پذس عؤال میؽىد پاعخ ویدض بایدذ دس
همیه صمیىه باؽذ (صائشی و مشادی گلغتاوی ،8938 ،ؿ.)55

اما دسمىسد سوایتی که دسآن اص لغدت ?أب> اعدتفاده ؽدذه کده تىهدا دس یدک صدذیج بده چؾدم
میخىسد بایذ گفت که أوال بهدلیل ّلی ابهصمضه بيائىی مبتال به مْف دس عىذ اعت (ابهغنائشی،

 ،89۳۱د ،5ؿ /<7خى یی ،897۹ ،د ،56ؿ )68:و حاویا ?أب> مْىای وعیْی داؽدته و بده هدشکظ
که اعاط و سیؾه چیضی باؽذ یا وٍیفه تشبیت و مشبیگشی فشدی سا بشّهدذه بگیدشد اىدالق واژه أب
فادق اعت (ابهمىَىس ،5858 ،د ،58ؿ<)@ بىابشایه باتىره به ایه عخه و بش فشك تغلیم فدضت
سوایت میتىان مادس سا ویض داخل ایه صکم داوغت و اگش گفته ؽىد که لذس متیمه اص اىالق أب پدذس
اعت ،دسرىاب گفته میؽىد :سرىُ بهلذس متیمه دس مىاسد ورىد ارمال اعت وده دس مدىاسد وردىد
اىالق و فذق ّىىاوی بش اعاط مْىای لغىی ،بْالوه که بشخی اص فمها اص ایه لذس متیمه ّبىس کدشده
و ارذاد سا ویض أب داوغتهاوذ (ىبشعی ،5854 ،د ،6ؿ )74:که دسایه فىست اىالق ایده لغدت بدش
رذ وّذا اىالق آن بشمادس تشریش بال مشرش میباؽذ منافا که فیىمی اىالق أب بش ردذ سا مزداص
میداوذ (فیىمی ،8۱8۱ ،د ،6ؿّ )6الوه بش ایه ميالب دس همیه سوایت اص واژه ابهاعتفاده ؽذه که
مْمىال دسمىسد فشصوذ رکىس وپغش بهکاس میسود وصال آوکه صکم مْافیت پذس اختقاؿ بده کؾدته
لزا ایه اعتْمال میتىاوذ لشیىه بشایه باؽذ که أب اگش چه به پذس اىالق میؽىد ولی اختقداؿ بده
او وذاسد (لذستی و صاریْلی ،8938 ،ؿ )56و مشاد اصآن مْىای اّم اعت همانگىوه که دسلغدت ویدض
به آن تقشیش ؽذه اعت.
اص آوچه گزؽت میتىان دسمىسد اعتذالل به اىالق آیات لدشآن گفدت :باتىرده بده ؽدمىل ادلده
اعتخىا وغبت به مادس ایه ادله خاؿ بىده و بش ّمىمات و ميلمات ممذا هغدتىذ و یدا ال الدل ایىکده
تمغک به ّمىا آیات ،اؽکال تمغدک بده ّداا دس ؽدبهه مقدذالیه سا دس پدی داسد (روالفماسىلدب و

رمالی ،8931 ،ؿ )81۵به ایه بیان که بىابش مفاد آیات لشآن کشیم ،صکم لقاؿّ ،اا بىده و ؽامل
همه رىایتکاسان میؽىد و به وعیله دلیل خاؿ و سوایات ?الیماد> که عابما به آن اؽاسه ؽذ والدذ اص
تضت ّاا خاسد ؽذ ،صال وغبت به مادس ؽک داسیم که آیا اص مقدادیك والدذ اعدت کده بىعدیله آن
سوایات خاسد گشدد یا ایىکه اص مقادیك ّاا بىده ومؾمىل صکم لقاؿ اعدت دس ایىزدا کده ؽدبهه
مقذالیه مخقـ و دلیل خاؿ اعت ومیتىان به ّمىا ّاا تمغک ومىد.
وتیزه مباصج فىق ایه اعت که وه تىها ومیتدىان بده ّمىمدات آیدات و سوایدات بدشای مدذّای
مؾهىس تمغک ومىد بلکه میتىان اص سوایات اعتخىاق به گىوهای بشداؽت کشد که مادس ویض دس تضت آن
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فشصوذ پغش وذاسد وکغی لائل به ایه ویغت که اگش پذسی دختش خىد سا بهلتل بشعاوذ بایذ لقاؿ ؽىد
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لشاس گشفته و مخقـ اىاللات و ّمىمات باؽذ.

2ـ .1اجماع و شهرت
لائلیه دیذگاه فىق مْتمذوذ که ارماُ ّلمای مزهب رْفشی بشآن لشاس گشفته اعت کده مدادس سا
دسفىست کؾته ّمذی فشصوذ بایذ لقاؿ ومىد@ همانگىوده کده ؽدیخ ىىعدی (ىىعدی584; ،ق،

د ،9ؿ )596دس خالف به آن اعتىاد کشده اعت فاصب ردىاهش ویدض دس ایده ميلدب ادّدای ّدذا
خالف ومىده اعت (وزفدی ،5848 ،د ،86ؿ )5;4همچىیه فامل هىذی دسکؾدف اللخداا (فامدل

هىذی ،585: ،د ،55ؿ;=) ایه عخه سا پزیشفته وّالمه دس مختلف ،ایه لىل سا به مؾدهىس ّالمدان
ّ

ؽیْی وغبت داده اعت (ّالمه صلی ،5857 ،د= ،ؿ.)895
دس بشسعی ایه دلیل بایذ گفت ؽهشتی سا که دس سابيه لقاؿ مادس ادّدا ؽدذه اص لغدم ؽدهشت
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فتىائی اعت صیشا سوایتی دس ایه سابيه ورىد وذاسد کده فمهداق ميدابك آن فتدىا داده و ؽدهشت ّملدی
مضمك ؽذه باؽذ .وؽهشت فتىائی ویض فالدذ اّتبداس اعدت کمدا ایىکده مشصدىا آخىودذ خشاعداوی بده
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فشاصت دس ایه باسه میفشمایذ :والیغاّذه دلیل (آخىوذ خشاعاوی ،584= ،ؿ )6=6دسمىسد ارمداُ
ویض میتىان گفت که تضمك چىیه امشی مىسد اؽکال اعت چشا که دس ایه مغئله ابدهرىیدذ مخدالف
بىده ولائل به ّذا لقاؿ مادس اعت چىانکه ّالمه دس مختلف اص لىل وی چىیه مدیگىیدذ? :قا ل
النبال صنيا :و ب يق ل وال ا و ب وال ا و ب ج ّا و ب ج ّا
ّ
(ّالمه صلی ،5857 ،د= ،ؿ.)895

بم ن ا و ب و ا و ا إ ال قت و لوااال>
و ب ال ّ
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همچىیه مشصىا فیل کاؽاوی بْذ اص ایىکه دسمىسد ّذا لقاؿ پذس به وـ و ارماُ اعدتذالل
میکىذ دسمىسد صکم مادس دسفىست لتل فشصوذ تقشیش مدیومایدذ کده امامیده دس ایده ميلدب آساق
مختلف داؽته و لىل واصذی دسایه مىسد وذاسد (فیل کاؽاوی[ ،بیتدا د ،6ؿ; )56عیذمشتنی ویض
دس کتاب خىد ?اإلوتقاسفی إوفشادات اإلمامیه> که به گشدآوسی اصکامی که مختـ به ؽدیْه بدىده و
دسآن متفك المىل هغتىذ پشداخته ،ایه مغئله سا رکش وىمىده اعت .ميلب دیگش ایه اعت که ارمداُ
یاد ؽذه مذسکی یا صذالل مضتمل المذسک اعت به ایه بیان که فمها باتىره به سوایات واسده دسمدىسد
مْافیت پذس ،صکم به لقاؿ مادس ومىدهاوذ که دس ایه فىست ارمداُ ومیتىاودذ بده ّىدىان دلیدل
ميشس باؽذ@ بىابشایه ارماُ و ؽهشتی که بشای لقاؿ مادس ادّا ؽذه اعت لابل پزیشػ ویغت.
همچىیه اص دیگش ادلهای که ممکه اعت بشای ّذا مْافیت مادسمىسد تىره لشاس بگیدشد تمغدک

به مفهىا مخالف سوایات ?الیماد> اعت دسصالی که چىیه ميلبی فضیش ویغت صیشا رمدالت یداد
ؽذه دس سوایات ،ؽشىیه یا وففیه ویغتىذ تا داسای مفهىا باؽىذ بلکه وهایتا دال بشحبىت لقاؿ بشای
مادس اص ساه مفهىا لمب باؽىذ که مفهىا لمب ویدض مْتبدش ویغدت (صدائشی و مدشادی گلغدتاوی،8938 ،

ؿ )56البته ممکه اعت گفته ؽىد که واژه ?والذ> که دس بشخی اص سوایات رکش ؽذه وفف اعدت و
دسفىستی که ؽامل مادس وؾىد با مفهىا مخالف ?بيقتال ال ال اا ن ااه> کده ّبداست اعدت اص? :يقتال

ال ال اا ن ااى > میتىاوذ بش ّذا مْافیت مادس داللت داؽته باؽذ که دسرىاب گفته میؽىد لائالن به
مفهىا وفف ،وفف مْتمذ بش مىفىف سا داسای مفهىا داوغدته وغیدشآن سا داخدل دس مفهدىا لمدب
میداوىذ (همان) و عشایىکه وفف بایذ مىفىفؼ دس کالا رکش ؽذه باؽذ ،ایه اعت که اگدش رملده
وففی بخىاهذ داللت بش مفهىا بىمایذ ،بایذ مىمىُ و مىفىفی باؽذ که دس هدش دو صالدت (یْىدی
دسصال ورىد وفف و ّذا وفف) حابت باؽذ تا ما بضج کىیم که آیا با اوتفای ایه وفف بداص هدم
صکم بشای مىفىف بذون وفف حابت اعت یا خیش (البته مشاد ىبیْیالضکم اعت) .اما اگدش تمداا
المىمىُ ،خىد وفف بىد ،دیگش باسفته وفف ،مىمىّی ویغت تا ما بضج کىیم که مفهىا داسد یدا
همچىیه ممکه اعت گفته ؽىد ّلت ّذا لقاؿ پذس وارشای ایه صکم دسصك مدادس بده ایده
دلیل اعت که ایه دو دسبشخی اصکاا فمهی مشبىه به فشصوذ با یکذیگش متفاوتىذ وایه خىد میتىاودذ
ؽاهذی بش فضت مذّای فىق باؽذ .دس پاعخ به ایه عخه میتىان گفت أوال دلیلی بشایه ميلدب
ورىد وذاسد که تفاوت دس ایه صکم به خاىش ّذا مغاواتؾان دس بشخی اصکاا مشبىه به فشصوذ اعت
وحاویا ّلت لشاس دادن ّذا مغاوات پذس ومادس دس بشخی اص اصکاا ؽشّی مشبىه به فشصوذ بشای احبات
ّذا یکغاوی دس مزاصات فشصوذکؾی رض اص ىشیك لیاط مغتىبو الْله امکان پزیش وخىاهذ بدىد کده
ایه ميلب اصدیذگاه امامیه فالذ اّتباس اعت (گلباغی ماعىله ،8911 ،ؿ<.)5
ماصقل مباصج فىق ایه اعت ک ه بشای پزیشػ دیذگاه لقاؿ مادس دس لتل فشصودذ دلیدل لابدل
اتکائی ورىد وذاسد.

 .2ادله هخالفاو لصاص هادر
اگشچه مؾهىس فمهای امامیه لائل به لقداؿ مادسهغدتىذ وایده صکدم سا ميدابك لاّدذه وافدل
لقاؿ میداوىذ ولی همانگىوه که اص بشخی داوؾمىذان ومل ؽذ لدىل واصدذی دسایده مدذّا وردىد
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وذاسد مگش اص باب عالبه به اوتفای مىمىُ (مضمذی ،57<9 ،د ،5ؿ=.)65
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وذاؽته ومخالفداوی دسایده بداب وردىد داسد (فدیل کاؽداوی[ ،بیتدا  ،د ،6ؿ; .)56دس بدیه لدذما
ابهرىیذ ميابك کالمی که اص وی ومل ؽذه ،اصرمله مخالفان ایه سأی بهؽماس مدیسود .1وی مْتمدذ
اعت که دسفىست لتل ّمذی فشصودذ ،پدذس ،مدادس ،اردذاد وردذات مدادسی وپدذسی سا ومیتدىان
لقاؿ ومىد .ایؾان دس کتاب مزمىّه فتاوی دلیل بشایه مذّا سا ایىگىوه بیان میکىذ کده مدادس ویدض
همچىن پذسیکی اص والذیه اعدت فلدزا بایدذ دسایده صکدم بدا او مغداوی باؽدذ (اعدکافی،585: ،

ؿ= .)75ایه عخه رىاب ابهرىیذ مىسد لبىل داوؾمىذان فمه امامیه والِ وؾذه ،ورىاب ّالمده دس
ّ

بشابش ایه کالا مىمِ گشفته اعت (ّالمه صلی ،5857 ،د= ،ؿ )895و بشخی دیگش عخه او سا صمل
بشپیؾیىه مزهبی وی کشده و سأی او سا فالذ اّتباس داوغتهاوذ@ به ّىىان مخال مشصىا آید اللده مشّؾدی
دسایه باسه میفشمایذ که اصفمهای امامیه ابهرىبذ اعکافی مخالف با لقاؿ مادساعت که البتده او اص
ّامه و اهل عىت بىده و دس اواخش ّمش و وضدیک به هؾتاد عالگی مغتبقش ؽدذه کده دس ایده مدذت
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ىىالوی رهه و افکاس وی با لیاط آمیخته ؽذه اعت فلزا ومیتىان به لىل وی اّتماد ومىد (مشّؾدی

وزفی ،5859 ،د ،5ؿ;.)7:
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همچىیه مشصىا آی الله تبشیضی ویض به اختالف ابهرىیذ با سأی مؾهىس اؽاسه کشده ومدیفشمایدذ:
? اام يحااُ ال خااَلا ّإب لااب البَ ا في فِنّااو والفااع ال م ّمااة ف اي لااام قتاال البم ن اااى إ ح ق ا ه ا ن ا

>

(تبشیضی ،586: ،ؿ )58:و دس ادامه میفشمایىذ که ایه عخه مْیف اعت .چشاکده لقداؿ مدادس
به خاىش ّمىا آیه الىفظ بالىفظ میباؽذ که اص آن فمو پذس به وعیله سوایات و ارماُ خاسد ؽذه و
مادس دس تضت ّمىا صکم لقاؿ بالی میماوذ .همانگىوه که فشصوذ ویض دسفىست لتدل مدادس بایدذ

سوذشهاب هوسو يژاد

لقاؿ ؽىد .آی اللده عیذ فدادق سوصداوی ویدض دلیدل لدىل اعدکافی سا تبْیدت اص ّلمدای ّامده و
مبتالؽذن به لیاط میداوىذ (صغیىی سوصاوی ،5856 ،د ،6:ؿ.)95
اص فمهای مْافش ویض مشصىا مشّؾی وزفی سا میتىان اصرمله ىشفذاسان ّذا لقاؿ مادسؽمشد
(مشّؾی وزفی ،5859 ،د ،5ؿ<.)7:
به هشصال هذف اص پشداخته به ميالب فىق بیان ایه وکته اعت که وه دیذگاه مىافمان ،وَش تمداا
فمهای ؽیْه اعت و وه لىل به ّذا لقاؿ ،عخىی غشیب دسبیه امامیه میباؽذ .دسادامه دالیلی که
میتىاوذ مغتمغک بشای ّذا لقاؿ مادس باؽذ ومل و بشسعی خىاهذ ؽذ.
ّ .5المه دس مختلف دیذگاه وی سا ایهگىوه بیان میکىذ? :و قا ل النابال صنياا :و ب يقا ل وال اا و ب وال اا و ب جا ّا و ب جا ّا
ّ
بم ن ا و ب و ا و ا إ ال قت و لواال> (ّالمه صلی ،5857 ،د= ،ؿ.)895
وب ّ

1ـ .2روایات الیماد
الفاً واسده دسایه سوایات به وضىی داسی ؽمىل اعت که مداوْی ودذاسد کده مدادس سا ویدض دس بدش
بگیشد .دس ایه باسه دس ابتذای بضج و دس ریل اعتذالل بشای لقاؿ مادس ميالبی به میان آمدذ کده اص
تکشاس آن فشف وَش میؽىد .البته ممکه اعت دس ایىزا اؽکالی ميشس گشدد که الصمده ایده عدخه
اعتْمال لفٌ دس اکخش اص یک مْىی اعت لکه باتىره به ایىکه اص ایه الفاً مْىای ّاا اعتفاده ؽدذه
و مىْی وذاسد که دس لغتی ماوىذ (والذ) رىظ اساده ؽذه باؽذ ؽبهه فىق مشتفِ خىاهذ ؽذ.
وَیش ایه ميلب هم دس سوایات به چؾم میخىسد همانگىوه کده سوایداتی ميدشس ؽدذ کده ساوی
میگىیذ (عألته ّه سرل) دس صالی که فمهاق صکم سا دسمدىسد مدشدان و صودان مغداوی داوغدتهاوذ و
کغی هم ایه اؽکال سا ميشس وىمىده و یا ایىکه دس سوایات (الیماد) لغات (ولذ و إبه) بدهکاس سفتده و
صال آوکه کغی اص فمهاق مْتمذ به ایه ویغت که ایه صکدم دسفدىست لتدل دختدش رداسی ویغدت و
اؽکال اعتْمال لفٌ دس اکخش اص یک مْىی سا هم ميشس وکشدهاوذ.
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ویض اص پیامبش اکشا ویض ومل ؽذه اعت و رمهدىس (اکخشیدت لشیدب بده اتفداق) فمیهدان اهدل عدىت
بشداؽتان ایه اعت که سوایت ؽامل پذس و مادس ليْا میؽىد .به ّباست دیگش اعدتَهاس آوهدا اص واژه
?والذ> پذس و مادس هش دو میباؽدىذ (ابدهّابدذیه ،8۱83 ،د ،81ؿ /899ودىوی ،8۱87 ،د ،7ؿ/98

کاعاوی ،8۱87 ،د ،۳ؿ /۹7۱ابهلذامه ،8۱8۳ ،د ،88ؿ 97۵و.)...

۲ـ .۲آیات وجىب احساو و يیکی به والذیى
اصرمله ادلهای که بشای مْافیت مادس اص لقاؿ میتىان ّىدىان کدشد آیداتی 1اعدت کده بیداوگش
اصتشاا ویژه و صائذ الىفف بشای والذیه اعت به وضىی که خدذای متْدال بْدذ اصامدش بده اىاّدت و
گشفته ّهذ وپیمان بش پشعتؼ خىد دعتىس به سّایت صمىق والذیه و لضوا ویکی به آوهدا مدیدهدذ و
بذیهی اعت که دسفىست ارشای لقاؿ بش مادس ایه صشمت اص بیه خىاهذ سفت وارشای ایه صکم
با َّمت رایگاه وی عاصگاس ویغت .بشخی اص فمیهان اهل عىت با اعتىاد بده آیده  8۵عدىسه لممدان

2

? .5واللباااوال الو و ب تشاارک ال نااو ک ايُ و ن ال ااايب الحِ ا ن > (وغدداق? .)7: :و ال أخ ا ن ميث ا ق نن اي الَ ارالليل ب تمباااون إب الو

ون ال ايب الحِ ن > (بمشه.)<9 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل َم ْاب أَنَا َ إَ ااي ثَا ام
َ .6وإ َِ ْن َج َى َا َ
َى أَ ْن تَ ْش ِر َك نِي َم َْي َ َ
الك َل ٰ
َك نو ل ْم فَ ََل تَط ْم َه َو َو َ ح ْبا َه َو في ال ُّانْايَ َم ْم َروف َوالتاب ْ ََب َ

زموق اسالهی /زکن لتل فشصيذ توسط هادس دس فمه اهاهوه

دس ایىزا تزکش ایه وکته خالی اص فائذه ویغت که سوایت ?بيق ل ال ال اا ن ااه> دس مىابِ اهل عىت

تقشیش کشدهاوذ که لقاؿ مادس اص مقادیك ّذا ّمل به صکم ورىب اصغان به پذس و مادس اعدت
(فابىوی ،8۱11 ،د ،۹ؿ.)۹۱۳
اما ایه اعتذالل به وَش فضیش ومیشعذ صیشا ایه آیات فشفا بیاوگش ورىب اصغان بشآوهاعت وده
چیضدیگش .به ّباست بهتش ،آیات ؽشیفه بیاوگش ایه ویغت که ایده اصتدشاا همیؾده وردىد داسد صتدی
دسفىستی که مشتکب لتل فشصوذ خىد ؽىوذ صیشا دسایه فىست خىد فشد مىرب اص بیهسفدته اصتدشاا
وَّمت خىیؼ سا فشاهم آوسده اعت بْالوه که دسهمیه آیات خذاووذ همچىان که دعتىس بده ویکدی
کشدن به پذس ومادس میدهذ أمش به اصغدان بده وضدیکدان وخىیؾداووذان وهمغدایگان ویدض مدیدهدذ
وبذیهی اعت که اگش کغی اص ایه افشاد مخال فشدی بش همغایه خىد رىایتی واسد کىذ ومیتدىان گفدت
چىن خذاووذ دس لشآن امش به ویکی با همغایگان کشده پظ راوی مْاف اص لقاؿ اعت.

3ـ .2اهمیت بیشتر حك هادر بهػًىاو هؤیذ يظریه «ػذم لصاص هادر»
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ؽایذ بتىان دس ایىزا ميلب سا به گىوهای ميشس کدشد کده سوایدات و آیداتی کده بدشای صدك مدادس
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اولىیت لائل میؽىوذ به ّىىان مىیذ وَش ّذا لقاؿ مادس دس بشابش رىایت بش فشصودذ ،مدىسد تىرده
لشاس داد .سوایات وغبتا صیاد و همچىیه لشآن کشیم که اکشاا و ویکی به والذیه سا تىفیه مىکذ میکىدذ
و بهىىس خاؿ مادس سا تأکیذ بیؾدتشی مدیومایدذ .سوایداتی کده دس بشخدىسداسی اص تىرده و اصتدشاا
فشصوذان ،مادس سا ممذا میؽماسد .ممه ایه که دس اصکاا متفاوت مادس و پذس اص هدم ردذا ویغدتىذ.
بشخی فمهای مْافش ویض به مىمىُ بیؾتش بىدن صك مادس وغبت به پذس بشای ّذا تفاوت بدیه پدذس و

سوذشهاب هوسو يژاد

مادس دس ّذا لقاؿ لتل فشصوذ ،بده ّىدىان یدک مىیدذ تقدشیش مدیکىىدذ (س.ک :فداوْی،8917 ،

ؿ /9۹8تمشیشات دسط خاسد لقاؿ مماا مَْم سهبشی).
خذاووذ متْال دس آیه  8۱عىسه لممان میفشمایذ :ما بده اوغدان دس بداسه پدذس و مدادسػ عدفاسػ
کشدیم .مادسػ او سا با صصمت سوی صصمت صمل کدشد ،و دوسان ؽدیشخىاسگی او دس دو عدال پایدان
مییابذ ،و به او تىفیه کشدیم که بشای مه و بشای پذس و مادست ؽکش به ردا آوس ،کده باصگؾدت همده
ؽما به عىی مه اعت.

1

بشخی اص مفغشیه دس ریل آیه فىق ایه بشداؽت سا داؽتهاوذ که :خذاووذ ،پدظ اص ایىکده اوغدان سا
َي َم ْرِج َم َك ْم فَکَنَاباَُ َك ْم نِ َو َكْنتَ ْم تَا ْم َو َ َن (لممان.)8۵ :
إِ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ? .5و َو ا ينَ البنِ َن ن ال َايو َح َو َْتوَ الَُّموَ َو ْىن َل ي َو ْىب َو فص َوَ في ل َمي ِب الَن ال ْک ْر ي َو ال َايُ الَي ال َْوصي َر>.

به اىاّت اص پذس و مادس و مهشباوی وغبت بده آوهدا عدفاسػ مدیکىدذّ ،
اهمیدت ّ
مضبدت بده مدادس سا
اهمیت داؽته فشاوان ّ
رذاگاوه متزکش میؽىد .ایه به رهت ّىایت بیؾتش و ّ
صك مادس اعت (ّلدىان،
8333ا ،د ،۹ؿ @898کاؽاوی ،89۳9 ،د ،7ؿ.)۹11
همچىیه به یک سوایت دس ایىزا اؽاسه میؽىد:
سوایتی اص اماا فادق ومل ؽذه اعت که فشمىدوذ:
مشدی خذمت پیامبش آمذ و گفت:ای سعىل خذا به چه کغی ویکی کىم؟ فشمىد :به مادستّ ،شك
کشد ،بْذ اص او به چه کغی؟ فشمىد :به مادست ،گفت :عپظ به چه کغی؟ فشمىد :به مادست .عىال
کشد :عپظ به چه کغی؟ فشمىد :به پذست.

بىابشایه مادس ویض ماوىذ پذس و بلکه باالتش میتىاوذ مؾمىل اصکاا خاؿ ؽىد و ایده صکدم ّدذا
لقاؿ ؽامل مادس ویض بؾىد .فمیهان ویض دس فشوّات فمهی اص ایده دعدته سوایدات اولىیدت مدادس سا
اعتىباه کشدهاوذ@ بشای ومىوه صنشت مشصىا عیذابئالضغه اففهاوی دس بضدج اعدتضباب ّيیده و
هبه وغبت به اسصاا میفشمایذ? :وبَيو البَ ّم ال تي يتککا ّنرى و ا ته أزياا ماب ال

@ بدىیژه مدادس کده

اخباس دس ایه سابيه که مادس ممذا اعت بغیاس صیاد اعت (اففهاوی ،893۹ ،د ،۹ؿ.)8۵3
البته بشخی اص فمهیان باتىره به بیؾتش بىدن صك مادس وغبت بده پدذس تقدشیش کشدهاودذ کده ایده
مىمىُ ومیتىاو ذ دلیلی بش الضاق مادس به پذس دس صکم مْافیت اص لقاؿ باؽذ .باتىرده بده ایىکده
دلیل مخقـ وغبت به ّمىمات باب لقاؿ ؽامل مادس ومیؽىد (س.ک :فامدل لىکشاودی،8۱۹8 ،

ؿ )8۵۱اما به وَش مخقـ مضل بضج بغتگی به بشداؽت اص ?الىالذ> دس سوایت داسد که میتىاوذ
ؽامل مادس ویض بؾىد .ممه ایه که مىاسد رکش ؽذه دس ایىزدا بده ّىدىان مىیدذ دس بشداؽدت اص دلیدل
مخقـ و ؽمىل آن وغبت به مادس میباؽذ.

4ـ .2تمریر
بشسعی متىن فمهی بشراماوذه اصفمهای اهل عىت وؾان میدهذ که داوؾمىذان هم ّقش امامدان
ؽیْه به یکغاوی صکم پذس ومادس دس مزاصات رشا فشصوذکؾی باوس داؽتهاوذ واص دیگش عى بشسعدی
سوایات مْقىمیه وؾاوگش ایه صمیمت اعت که دسهیچ سوایتی عخىی دسباسه صکدم مدادس مشتکدب
رشا فشصوذکؾی ومیتىان یافت ،چه به فىست ابتذائی وچه به فىست پاعخ به پشعدؼ وایده خدىد
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ویکی و فله وغبت به او وغبت به پذس بیؾتش مىسد تأکیذ لشاس گشفته اعت> دس ادامه ویض تأکیذ میکىذ
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تأییذ و امنائی اعدت بدشصکم ّدذا لقداؿ مدادس ،چدشا کده اگدش مْقدىمیه سا دسبداسه مزداصات
مادسمشتکب رشا فشصوذکؾی باوسی خالف ّمیذه سایذ بىد میبایغت که با سدُ ّمیذه سایذ ،به دفِ
دیذگاه یکغان اوگاسی پذس و مادس دس ایه مزاصات الذاا ومایىذ بىابشایه ّذا سدُ ومىِ دیدذگاه سایدذ
اص عىی امامان احبات کىىذه دیدذگاه پیدشوان ّدذا لقداؿ مدادس اعدت (گلبداغی ماعدىله،8911 ،

ؿ.)68

ممکه اعت دس ّسد ایه اعتذالل گفته ؽىد که تمشیش مؾشوه به ّشمه به اماا بدىده و ّمدل بایدذ
دس مضنش مْقىا والِ ؽىد که دس ّسد ایه ایه اعتذالل مدیتدىان گفدت الصا ویغدت کده فْدل دس
مضنش مْقىا استکاب ؽىد بلکه اگش به گىوهای باؽذ که مْقدىا بده آن ّلدم پیدذا کىدذ و عدایش
ؽشوه تمشیش ویض تماا باؽذ بشای صزیت تمشیش کفایت میکىدذ .همانگىوده کده مشصدىا عدیذمضمذ
مزاهذ به ایه ميلب تقشیش ومىده اعت (ىباىبایی ،56=: ،ؿ.)6=4
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همچىیه ومیتىان پزیشفت که اصادیج (الیماد) سدُ بش تمشیش باؽذ صیشا الفاً بهکاس سفته دس ایده
اصادیج بگىوهای اعت که میتىاوذ مْىای ّامی سا دس بش گشفته و ؽامل مادس ویض ؽىد.
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همچىیه ممکه اعت گفته ؽىد که بىای أئمه بش ایه وبىده که متْشك تماا اصکاا خالف ّقدش
خىد ؽىوذ که دس پاعخ میتىان گفت که اص باب أمش به مْشوف و وهی اص مىکش بش مْقدىا واردب
اعت که ولتی اکخشیت رامْه ساه خالفی سا میپیمایىذ آوان سا متىره اؽتباه خىد ومىده و یا دیگشان سا
اصسفته به آن ساه مىِ ومایىذ .بْالوه که میداویم صفٌ دماق و وفىط اصرمله مغائلی اعت کده ؽداسُ
ممذط بش صفٌ آن اهتمامی ویژه داؽته و اص ایه رهت با دیگش اصکداا متفداوت اعدت .بده ّبداست
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دیگش اگش بپزیشیم که متْشكؽذن مْقىمیه به همه اصکاا خالف ّقش خدىد واردب وباؽدذ دس
ایه مغئله که مشبىه ران اوغان هاعت و ؽاسُ دسباسه آن تأکیذ داسد ومیتىان ایه عخه سا پزیشفت.

5ـ .2تمسک به لیاس اولىیت
مشصىا ؽهیذ حاوی و بشخی اصفمهای امامیه هىگاا بشسعی صکم لتدل فشصودذ تىعدو پدذس ،دلیدل
مْافیت وی سا ایىگىوه بیان مدیکىىدذ ? :ن ال ال اا َابو وجا ل ال اا ،فاَل يحِاب أن يصاير ال اا َابب
ممااام ااو ،و ب ي ياع ااُ نحرمااة ال نا ّ  ،و رل ياة حرمتااو اام يحا ّا ق فااو> (ؽددهیذ حدداوی ،5857 ،د،59
ؿ )599مشصىا ّالمه دستضشیش ویضپظ اصصکم به ّذا ارشای لىد دسصك والدذ دلیدل آن سا ؽدشافت
ّ
ابىت داوغتهاوذ (ّالمه صلی ،5864 ،د ،9ؿ.)8:4

همانگىودده کدده مؾدداهذه مددیؽددىد ایدده فمهدداق پددذس سا عددبب ورددىد وهغددتی فشصوددذ داوغددته و
میفشمایىذکه ؽایغته ویغت که اوالد ،مىربات اص بیهسفته پذس سا فشاهم ومایذ صیشا مىافی بدا اصتدشاا
مماا او میباؽذ وبه خاىش همیه صشمت اعت که لقاؿ اص او وفی ؽذه اعت .همچىیه ایه صکم
سا به ارذاد ویض تغشی داده و دلیل ایه أمش سا ورىد ممتنی که همان سابيه ابىت واصتدشاا ایده ممداا
اعت رکش کشدهاوذ .با ایه ورىد دسمىسد مادس صکم به لقاؿ ومىدهاوذ.
دسصالی که دسمىسد مادس ویض میتىان همیه بیان سا اسائه داد صیشا کده او ویدض عدبب وردىد فشصودذ
اعت و اگش سّایت اصتشاا مماا پذس باّج گشدد که اص وی وفی لقداؿ ؽدىد بده ىشیدك أولدی بایدذ
دسمىسد مادس ویض ایه عخه سا بایذ گفت چشا که دس تىفیههای دیىی به سّایت اصتشاا مدادس عدفاسػ
بیؾتشی ؽذه اعت.
به ّىىان مخال دس صذیخی اماا سما ابتذا دعتىس بده اىاّدت وتىامدِ و فشوتىدی دس بشابدش پدذس
میدهىذ چشا که پذس افل و سیؾه فشصوذ اعت و میفشمایىدذ کده ردان ومدال خدىیؼ سا بده ایؾدان
ببخؾیذ ،و دسادامه تىفیههایی دسایه باسه میفشمایىذ وعپظ بیان میداسوذ? :و الل ام أن حاع ال م أ اَم

(فمهالشما ،584: ،ؿ @)778بىابشایه اگش دلیل ّدذا لقداؿ دسمدىسد پدذس ؽدشافت ایده ممداا و
سّایت اصتشاا او اعت به ىشیك اولی ایه دلیل دسمىسد مادس ویض فادق اعت وبایذ به همیه دلیدل اص
وی وفی لقاؿ ؽىد.

6ـ .2تمسک به حذیث تذرأ الحذود بالشبهات
یکی اص ادلهای که لائلیه به ّذا لقاؿ مادسمیتىاوىذ به آن تمغک کىىذ ،لاّدذه (دسأ) اعدت.
مفاد لاّذه ایه اعت که دس مىاسدی که ولىُ رشا یا اوتغاب آن به متهم و یدا مغدئىلیت و اعدتضماق
مزاصات وی ،به رهتی مضل تشدیذ و ؽک باؽذ@ به مىرب ایه لاّدذه بایغدتی مزداصات سا مىتفدی
داوغت .لبل اص بیان وضىه اعتذالل به ایه سوایت الصا اعت وکاتی سارِ بده عدىذ وداللدت آن بیدان
وماییم.
1ـ6ـ .2سًذ حذیث
ایه صذیج سا مشصىا ؽیخ فذوق اص سعىل گشامدی اعدالا وامیدش مؤمىدان ومدل ومدىده اعدت
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ال حق ق و أوجبها > یْىی بذان وآگاه باػ که سّایت صمىق مادسوارب تشاعت اص سّایت صدىق پدذس
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(فذوق ،5857 ،د 8ؿ /;8همى ،5859 ،ؿ; )87ميلبی که دس ایه باسه ورىد داسد ایده اعدت کده
ایؾان سوایت سا مشعال ومل کشدهاوذ دسصالی که ىبك مىاصیه صذیخی ،صذیج مشعل اصرملده الغداا
سوایات مْیف بىده وبه همیه خاىش فالذ اّتباساعت اصایهسو داوؾمىذان دس فذد بشآمذهاودذ تدا بده
اوضائی ایه مؾکل سا مشتفِ ومىده و ساه سا بشای اعتذالل به آن همىاس ومایىذ.
1ـ1ـ6ـ .2بررسی هرسالت صذوق

اگشچه رىاب ؽیخ فذوق سوایت سا مشعل ومل کشده ولی ایىگىوه سوایات مىمىل اص راوب ایؾان
هماوىذ اصادیج مغىذ و داسای عىذ اعت .صیشا ولتی که ایؾان با داؽته مشاتدب اّدالی ّلدم وتمدىا
کالمی سا بهىىس فشیش به پیامبش اَّم واماا ّلی وغدبت داده ومیفشمایدذ? :قا ل َا لالو يا قا ل

أميرال واممنيب> ایه عخه صاکی اصآن اعت که اؽخاؿ ما بیه او ومْقىا افشادی حمه ومىسد اىمیىان
بىده اوذ که به مىَىس اختقاس اص رکدش وداا آوهدا خدىد داسی ؽدذه اعدت (مضمدك دامداد ،584: ،د،8
204

ؿ;.)8
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2ـ1ـ6ـ .2ػمل فمها

وحىق به فذوس خبش گاه اص ساه ّذالت ساوی به احبدات مدیسعدذ وگداه اصّمدل افدضاب وفمهداق
ميابك آن اگش دیذیم که همۀ فمها بش ىبك یک سوایت ّمل کدشده و ميدابك آن فتدىی دادهاودذ و ایده
رمِ اص اؽخاؿ لشیب الْقش اماا مْقدىا هغدتىذ ،وحدىق صافدل میؽدىد .اص ایده رملهاودذ
ّلیبهبابىیه و کلیىی و لذیمیه و فذولیه و ؽیخ مفیذ و عیذمشتنی و ؽیخ ىىعی که ولتی بده
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سوایتی ّمل کشدوذ وحىق پیذا میؽىد که سوایت مشبىىه فادسه اص مْقىا اعت .دسمدا وضده فیده
ویض تمامی فمها به ایه صدذیج اعدتىاد کدشده و بدش اعداط آن فتدىا داده و بدذیه تشتیدب آن سا مغدلم
داوغتهاوذ و بىابشایه دسایه صمیىه ؽهشت ّملی آن مضمك اعت (بزىىسدی ،5845 ،د ،5ؿ.)5;9
3ـ1ـ6ـ .2هتى روایت

مفاد و مضتىای ایه اخباس اص چىان تفکش باال و اسصؽمىذی بشخىسداس اعت که خىد وؾداوگش ایده
اعت که گىیىذه آن اص مماا بلىذ مْىىی و ّقمت الهی بشخىسداس بىده اعت (مضمدك دامداد،584: ،

د ،8ؿ;.)8

2ـ6ـ .2داللت روایت
دسایه باسه پشعؾی که ميشس میؽىد ایه اعت که ایه لاّذه به چه وضى دس بداب لقداؿ مدىسد
اعتفاده لشاس میگیشد وصال آوکه باتىره به مته ایه صذیج که فشمىده الضذود تذسأ بالؾبهات بایذ دس
باب صذود بهکاس گشفته ؽىد به بیان بهتش آیا دامىه ؽمىل ایه لاّذه لقاؿ سا ویض دس بدش مدیگیدشد یدا
خیش؟
بشخی اص وىیغىذگان مْافش (همان ،ؿ )<5دسایه صمیىه میفشمایىذ? :بده وَدش بشخدی اص فمهدا،
ّ
چىن لقاؿ اصرمله صمىق الىاط بىده و مبىای صمىق الىاط ویض مذالده اعدت ،اصایدهسو چىاوچده
ؽبههای دس باب لقاؿ ّاسك ؽىد ،ومیتدىان بده ایده لاّدذه تمغدک ومدىد .بده ّدالوه ،افدىل
ّمالیی ،چىن افل ّذا وغیانّ ،ذا خيا و غفلتّ ،ذا اؽتباهّ ،ذا اکشاه و وَایش آن راسی ؽدذه،
ماوِ رشیان لاّدذهی مدىسد بضدج میؽدىد .اص ىدشف دیگدش ،ایده افدىل دس بداب صدذود رداسی
ومیؽىوذ@ چشا که صذود الهی مبىی بش تخفیف و تغامش اعدت@ امدا دس لقداؿ کده ردضق صمدىق
خىاه وضد صاکم و خىاه وضد متهم و یا وضد هش دو ،صاکم بایذ افىل ّمالیی فىق سا راسی عاصد@ یْىی
وبایذ به مزشد صقىل ؽبهه ،لقاؿ سا که اص صمىق ّالىداط اعدت عدالو بذاودذ@ بىدابشایه ،رشیدان
افىل مضبىس ماوِ رشیان لاّذهی مىسد بضج دس باب لقاؿ میؽىد .دسممابل ،بْنی گفتهاوذ که
ّ
لقاؿ هم دس والِ اص صمشهی صذود الله اعت (بزىدىسدی ،5845 ،د ،5ؿ )5<8صیدشا صدذود الهدی
مىضقش دس تاصیاوه ویغت ،بلکه هش کیفشی که اص راوب خذاووذ متْال مْیه ؽذه باؽذ ردضو صدذود
ّ
الله اعت .لقاؿ ویض اص ایه لبیل اعت>.
البته اصدیذگاه ایؾان لقاؿ اص صمىق الىاط میباؽذ یْىی صمی اعت کده ؽدشُ بدشای ربدشان
خغاست رىایت دیذه ومِ ومىده که می تىاوذ اص ایه ىشیك ربشان ؽىد یا با گشفته ّىك مالی و یدا
بذون آن دسگزسد@ ولی دس ّیه صال لقداؿ مؾدمىل لاّدذهی دسأ اعدت و دس مدىاسد ؽدبهه عدالو
میگشدد به رهت آوکه دس مغئله لقاؿ ،پای ران و ومـ ّندى دس کداس اعدت و اص ایده رهدت،
صاکم بایذ دس صمایت اص صك مضبىس وهایت دلت سا به خشد دهذ و دس مىاسد ورىد هش گىوه تشدیذ ،اص
ارشای آن رلىگیشی ومایذ.
مفاد لاّذه ی دسأ چیضی رض ایه ویغت که دس مىمىُ ران آدمی و ومـ ّنى ،لاّذهی اصتیاه
راسی میؽىد و ماداا که اص هش رهت ،صاکم به ورىد صك ميمئه وباؽذ ،اراصه ارشای آن سا فادس
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الىاط اعت ایه گىوه ویغت@ بلکه ویاص به دلت داسد@ بىابشایه ،دس هش مىسد کده ادّدای ؽدبهه ؽدىد،
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وخىاهذ کشد و اص ران ؽهشووذان مضافَت خىاهذ ومىد.
ّ
ممکه اعت گفته ؽىد که صذود الله بش تغامش و تخفیدف بىدا ؽدذه و افدىل ّمالیدی دس آوهدا
رشیان وذاسد و بشّکظ دسمىسد لقاؿ ،افىل ّمالیی راسی میؽدىد .دس پاعدخ بایدذ گفدت کده
دسخقىؿ لقاؿ هم افىل ّمالیی راسی ومیؽىد@ صیشا دسعت اعت که صمىق الىاط مبىی بش
ّ
مذاله اعت ،اما ایه دلت وَش مشبىه به مغائل صمىلی و مالی اعت@ ولی دس دماق و وفىط ،آوچه اص
سوایات کخیشه و تغالم افضاب و مزاق ؽشُ اعتفاده میؽىد ،ایه اعت که تا آوزدا کده امکدان داسد
بایذ اصتیاه ومىد و دس رشیان لقاؿ دلت بیؾتشی اوزاا داد (همان).
افضون بشایه مزلغی دس سومه المتمیه تقشس میکىىذ که لفٌ صذ دسایه سوایت ؽامل لقداؿ
ویض میؽىد (مزلغی ،584: ،د ،54ؿ=.)66
همچىیه فمهاق اص ایه لاّذه دس باب لقاؿ ویضاعتفاده کشدهاوذ وایده خدىد مىیدذی اعدت کده
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میتىان اص ایه لاّذه دسباب لقاؿ اعتفاده ومىد.
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3ـ6ـ .2تمریب استذالل به لاػذه درأ برای ػذم لصاص هادر
بشخی اص مْتمذیه به دیذگاه ّذا لقاؿ مادس دس لتل ّمذی فشصوذ بشایه باوسودذ کده اگدش ادلده
ابشاص ؽذه اص ىشف آوان مىسد پزیشػ لشاس وگیشد ال الل میتىاوذ ؽبههای ردذی دس ایده بداسه ایزداد
کشده و عذ ساه لقاؿ مادسؽىد چشا که دسایه مىاسد باتىره به لاّذه دسأ و اهتماا ؽداسُ ممدذط بدش
صفٌ دماق و وفىط وایىکه بغیاس مضتمل اعت که مادس ویض همچىن پذس مْداف اص مزداصات باؽدذ،

سوذشهاب هوسو يژاد

بایذ اص ارشای ایه صکم فشف وَش کشد .مشصىا آی الله وزفی مشّؾی اص فمهائی هغتىذ که ایه وَش
سا بشگضیذهاوذ .ایؾان اگشچه دس ابتذا لىل به لقاؿ مادس سا مىره داوغتهاوذ لکده اص ایده لضداً کده
دالیل ابشاصی مىرب ایزاد ؽبهه میگشدد ،دیذگاه ّذا لقاؿ سا مىافك با اصتیاه میداوىذ (مشّؾی

وزفی ،5859 ،د ،5ؿ<.)7:

7ـ .2تمسک به لاػذه احتیاط در دهاء و يفىس
دیگش دلیلی که میتىان بشای مْافیت مادس اص لقاؿ ابشاص داؽت تمغک بده لاّدذه اصتیداه دس
دماقو وفىط اعت به ایه بیان که تىها دسفىستی صکم مزاصات عالب صیات فادس میؽىد که دلیل
ليْی بشآن الامه گشدد و صال آوکه بش ىبك آوچه که گفته ؽذ دلیل متمىی کده بتىاودذ مغدتمک مدا دس

ارشای ایه صکم باؽذ ورىد وذاؽته وادله لائلیه به لقاؿ ویض مىسد پزیشػ ویغت بىابشایه بهتدش آن
اعت که اص باب اصتیاه صکم لقاؿ سا دسمىسد مادس راسی وىمىده و او سا ویض همچىن پدذس مْداف
اص ایه کیفش داوغت.

8ـ .2تمسک به تراکن ظًىو درهىرد استثًای هادر از ػمىهـات و االاللـات بـاب
لصاص
باتىره به الغای خقىفیت اص والذ و تىمیش مىاه به وَش ّشف و ایىکه مْیداس والدت و دخالدت
دس پیذایؼ و عببیت دس به دویا آمذن فشصوذ اعت و ایىکه هش چىذ صیات مْلدىل لقداؿ اعدت ? َو
َ ْم فِاى ال ِقصا ِ
م َحيا >ّ ،اما ّفى و لقاؿ وىمىدن هم خیش اعت و ایىکه دس دماق بایذ اصتیاه ومدىد

و به ایىکه با فشك ّاتفاق ّلمای ّ
ّامه اص آواوی که لائل به ّذا لقاؿ والذ به ولذ هغدتىذ ،بده ّدذا
لقاؿ مادس و سدُ (مىِ) وىمىدن ائمه و عؤال وىمىدن مضذحان هم اص مغدئله ،بدا فدشك ایىکده اص

تمییذ می خىسد (س.ک :فاوْی ،8917 ،د ،7ؿ765د.)766

يتیجه
اص آوچه بیان ؽذ مؾخـ میؽىد که اگشچه اکخشیت فمهای امامیه لائل به لقاؿ مادس دس لتدل
ّمذی فشصوذ هغتىذ لکه ممه ّسد ادله ابشاص ؽذه اص راوب آوان میتىان دیذگاه مخدالف لقداؿ سا
بشگضیذ وآن سا مىافك اصتیاه داوغت که بش ایه مذّا میتىان اص دو ساه بهشه رغت:
 .5تمغک به لاّذه الضذود تذسأ بالؾبهات به ایه بیان که بشفشك ّدذا پدزیشػ ادلده مخالفدان
لقاؿ مادس ایه دالئل ال الل دس ساه ارشای ایه صکم ؽبهه ردذی ایزداد کدشده و بدا وردىد ؽدبهه
ومیتىان ایه صکم سا به ارشا دسآوسد.
 .6تمغک به لاّذه اصتیاه دس دماق و وفىط :چشا که بشای اردشای صکدم لقداؿ کده مىردب
علب صیات اص مادس می گشدد بایذ دلیل ليْی دس دعت داؽت و اصىشفی ادله لائلیه لقداؿ مدىسد
لبىل والِ وؾذ فلزا دس ایه صالت بایذ ساه اصتیاه پیمىده و مادس سا ویض دس ّذا لقاؿ ملضك به پذس
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لقاؿ فشصوذ دس بشابش لتل مادس عؤال ؽذه ،همه و همه ،اگش الىائیت ّذا لقاؿ دس مادس سا حابدت
ّ
وىمایذ ،صذالل اص ایىکه مىؾدأ ؽدبهه اعدت و ّدذا لقداؿ ،خدالی اص ورده ویغدت و ّمىمدات و
ّ
اىاللات لقاؿ با ورىه مزکىس و تشاکم ٍىىن که صزیتؼ ودضد ّمدال بْیدذ ویغدت ،تخقدیـ و
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ومىد@ بىابشایه به وَش میسعذ که ؽایغته اعت مزلظ ؽدىسای اعدالمی دس لدىاویه مقدىب خدىد
تزذیذ وَش کشده و دس سووذ لاوىوگزاسی به لىل مخدالف کده داسی اعدتضکاا بیؾدتشی اعدت تىرده
ومىده ومادس سا ویض همچىن پذس و رذ پذسی مْاف اص لقاؿ اّالا ومایذ.
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هًابغ
 .5آخىوذ خشاعاوی ،مضمذکاٍم@ کفایةاألصول@ لم :مؤعغه آلالبیت584= ،ق.
 .6ابهبابىیه لمی (فذوق) ،مضمذبهّلی@ الممتع؛ لم :مؤعغه اماا هادی5859 ،ق.
 .7ابهبابىیه لمی (فذوق) ،مضمذبهّلی@ هى الیسضشهالفموهه@ چ ،6لدم :دفتدش اوتؾداسات
اعالمی رامْه مذسعیه5857 ،ق.
 .8ابهّابذیه ،مضمذ امیهبهّمشبهّبذالْض یض ّابذیه@ سدالمستاس علهی الهذسالمختاس@ چ،6
بیشوت :داسالفکش5856 ،ق.
 .9ابهغنائشی ،ابىالضغه اصمذبهابدیّبذاللده@ کتهاب الضهففا (سردال ابدهغندائشی)@

دیگشان@ لاهشه :داسالضذیج585: ،ق.
; .ابهمىَىس ،ابىالفنل رمالالذیه مضمذبهمکشا@ لساوالفشب؛ بیشوت :داسالفکش لليباّد
والىؾش والتىصیِ5858 ،ق.
< .اسدبیلی ،اصمذبهمضمذ@ هدمهعالفائهذ البشههاو فهی شهشذ إسشهاداألرهاو؛ لدم :دفتدش
اوتؾاسات اعالمی رامْه مذسعیه5847 ،ق.
= .اعکافی ،ابهرىیذ (مضمذبهاصمذ کاتب بغذادی)@ هدموعه فتا

ابىخًوذ@ لدم :دفتدش

اوتؾاسات اعالمی رامْه مذسعیه585: ،ق.
 .54اففهاوی (فامل هىذی) ،مضمذبهصغه@ کشفاللثام البهام عى لواعهذاألزکام؛ لدم:
دفتش اوتؾاسات اعالمی رامْه مذسعیه585: ،ق.
 .55بزىىسدی ،عیذمضمذبهصغه@ لواعذ فمهوه@ چ ،7تهشان :مؤعغه ّشود5845ق.
 .56تبشیضی ،رىادبهّلی@ تًمور هبهايیاألزکهام ه کتهاب الماها @ چ ،6لدم :داسالقدذیم
الؾهیذه586: ،ق.
 .57رددىهشی ،اعددماّیلبهصمدداد@ الاههساذ تاجاللغههة صههساذالفشبوة@ تقددضیش اصمددذ
ّبذالغفىس ّياس@ بیشوت :وؾش داسالْلم للمالییه8۱17 ،ق.
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تقضیش عیذمضمذسما صغیىی راللی@ لم :داس الضذیج.89۳۱ ،
ّ
 .:ابهلذامهّ ،بذاللهبهاصمذ@ المغًی هع الششذالکبوش؛ تضمیك مضمذ ؽشفالذیه خياب و
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 .58صائشی ،مضمذصغه و مشتنی مشادی گلغتاوی@ ?پژوهؾی فمهی دس مغئله لقاؿ مدادس
دس لتل فشصوذ> ،هطالفات اسالهی :فمه اصول@ ػ ،13تابغتان  ،57=5ؿ=<د.548
ّ .59
صش ّاملی ،مضمذبهصغه@ سائلالشوفة؛ لم :مؤعغه آلالبیت8۱8۳ ،ق.
 .5:صغیىی سوصاوی (لمی) ،عیذفادق@ فمهالاادق @لم :داسالکتاب مذسعه اماا فادق،
5856ق.
ّ
ّ
; .5صلددی (ّالمدده صلددی) ،صغددهبهیىعددفبهميهددش@ تسش یشاألزکههام الشههشعوة علههی
هزهبالهاهوه@ لم :مؤعغه اماا فادق5864 ،ق.
ّ
ّ
< .5صلی (ّالمه صلی) ،صغهبهیىعفبهميهش@ هختلفالشوفة فهی أزکهامالشهش یفة@ چ،6
لم :دفتش اوتؾاسات اعالمی رامْه مذسعیه5857 ،ق.
= .5خى یی ،عیذابىالماعم@ هفدن الشخالالسذیث تفاول طبمهاتالشخهال@ چ[ ،9بیردا :
210

[بیوا .897۹ ،
 .64روالفماسىلب ،مقيفی و مضمذ رمالی@ ?لقاؿ پدذس و مدادس دس بشابدش لتدل فشصودذ اص
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دیددذگاه مددزاهب اعددالمی> ،د فاههلًاهه فمههه همههاسو@ ػ ،۹پدداییض و صمغددتان ،57=6
ؿ=5د.554
 .65ؽیشواویّ ،لی@ تشخمه اصول فمه@ چ< ،لم :وؾش داسالفکش.57<< ،
 .66فابىوی ،مضمذّلی@ س ائعالبواو تفسهوش آیهاتاألزکهام@ چ ،7بیدشوت :مکتبد الغضالدی،
8۱11ق.
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 .67فداصببهّبدداد ،اعددماّیل بدده الْبدداد بده الْبدداط@ المسههوط فیاللغههة؛ بیددشوت :وؾددش
ّالمالکتاب8۱8۱ ،ق.
 .68ىباىبایی صائشی ،عیذّلیبهمضمذ@ س یاضالمسائل فی تسموك األزکام بالهذالئل@ لدم:
وؾش مؤعغه آلالبیت5865 ،ق.
 .69ىباىبایی ،عیذمضمذ@ هفاتوراألصول؛ لم :مؤعغه آلالبیت.56=: ،
 .6:ىبشعی ،فنلبهصغه (امیهاإلعالا)@ المؤتلف هىالمختلف؛ مؾهذ :مزمدِالبضدىث
اإلعالمیه5854 ،ق.
; .6ىىعی ،ابىرْفشمضمذبهصغه@ الخهال ؛ لدم :وؾدش دفتدش اعدالمی رامْده مذسعدیه،
;584ق.

<ّ .6املی (ؽهیذ حاوی) ،صیهالذیهبهّلی@ الش اةالبهوة فی ششذ اللمفةالذهشموة (با صاؽیه
کالوتش)@ لم :کتابفشوؽی داوسی5854 ،ق.
=ّ .6املی (ؽهیذ حاوی) ،صیهالذیهبهّلی@ الش اةالبهوة فی ششذ اللمفةالذهشموة (با صاؽیه
عليانالْلماق)@ لم :دفتش اوتؾاسات اعالمی رامْه مذسعیه5856 ،ق.
ّ .74املی (ؽهیذ حاوی) ،صیهالذیهبهّلی@ هسهال األفهام إلهی تًمهور ششائعالسهالم@ لدم:
مؤعغ المْاسفاإلعالمیه5857 ،ق.
ّ .75شینیّ ،لیبهرْفش@ هسائل علیبىخففش؛ لم :مؤعغه آلالبیت8۱13 ،ق.
ّ .76لىان ،وْمتاللهبهمضمىد@ الفواتراللهوة المفاتر الغوبوهة :المواهسة للکلهن المشآيوهة
السکن الفشلايوة؛ لاهشه :داس سکابی للىؾش8333 ،ا.

ّ .77لیبهمىعی( مىغىب بده امداا سمدا @)فمههالشاها @مؾدهذ :مؤعغده آلالبیدت،
584:ق.
 .78فشاهیذی ،خلیلبهاصمدذ@ کتهاب الفهوى؛ تقدضیش مهدذی مخضومدی @ چ ،6لدم :وؾدش
 .79فیل کاؽاوی ،مضمذ مضغهبهؽاه مشتنی@ هفهاتورالشهشائع؛ لدم :اوتؾداسات کتابخاوده
آیتالله مشّؾی وزفی ،بیتا.
 .7:فیىمی ،اصمذبهمضمذ@ هاباذالمًوش؛ لم :داسالهزشه8۱8۱ ،ق.
; .7لذستی ،فاىمه و فشیبا صاریْلی@ ? بشسعی مباوی فمهدی لقداؿ مدادس دس لتدل فشصودذ>،
هطالفات اسالهی :فمه اصول@ دوسه  ،۱۱ػ ،8بهاس  ،57=5ؿ;;د.544
< .7کاعاویّ ،القالذیه ابىبکشبهمغْىد@ بذائعالاًائع فی تشتوهبالشهشائع؛ لداهشه[ :بیودا ،
[بیتا .
= .7کاؽاوی ،فتشالله@ هًهحالاهادلوى فهإ إلهضامالمخهالفوى؛ تهدشان :کتابفشوؽدی اعدالمیه،
.89۳9
 .84کلیىی ،ابدىرْفش مضمدذبهیْمدىب@ الکهافی؛ لدم :وؾدش داسالضدذیج لليباّد والىؾدش،
=586ق.
 .85گلباغی ماعىله ،عیذّلی رباس@ ?بشسعی فمهدی ومدؼ تفداوت رىغدیت پدذس و مدادس دس
مزاصات رشا فشصوذکؾی دس فمه ؽیْه> ،فاهلًاهه فمهه هبهايی زمهوق@ دوسه  ،۵ػ،5:
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هزشت[ ،بیتا .
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تابغتان  ،8911ؿ=5د.565
 .86مزلغی ،مضمذتمی@ س اةالمتموى فی شهشذ ههى الیسضهشهالفموهه؛ چ ،6لدم :مؤعغده
فشهىگی اعالمی کىؽاوبىس584: ،ق.
 .87مضمك داماد یضدی ،عیذمقيفی@ لواعذ فمهه@ چ ،56تهدشان :مشکدض وؾدش ّلدىا اعدالمی،
.8919
 .88مضمذیّ ،لی@ ششذ اصول فمه@ چ ،54لم :وؾش داسالفکش.891۵ ،
 .89مشّؾی وزفی ،عیذؽهابالذیه@ الماا

علی اهو المشآو السهًة@ تمشیدش عدیذّادل

ّلىی@ لم :اوتؾاست کتابخاوه آیتالله مشّؾی وزفی5859 ،ق.
 .8:وزفددی ،مضمذصغدده@ خههواهشالکالم فههی شههشذ ششائعالسههالم؛ بیددشوت :داس إصیدداق
التشاثالْشبي[ ،بیتا .
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; .8وىوی ،یضییبهؽشف مضیالذیه ابىصکشیا@ س اةالطالبوى عمهذ المفتوى@ چ ،7دمؾدك:
المکتباإلعالمی8۱8۹ ،ق.
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