سبّالًبیّ،جرهیّهستقلّ
یا هصذاقی ازّجرمّارتذاد ّ
تاعیز صعیافت1931/1/6 :

تاعیز تأییض1933/4/02 :

*
ّ___________________________________ ّهحمذعلیّحاجیّدهّآبادی ّ
**
رحماوّصبىحی
***

ههذیهّههذیسادّپایذار

چکیذه ّ
هقاله حاضز درصذد بزرسی فقهی ایى هىضىع است که آی ا حک ن ب ه هز اسات

س ا الًبی

به اثبات ارتذاد يیست .بسیاری اس فقهای ضیعه بزایىباوريذ که هزاسات سب حذی اس حذود اله ی
است و حکن به

سا يیش بهدلیلی غیز اس ارتذاد سا هیباضذ ،درحالیکه ب ز اس اص دی ذگاه

فقهی بزخی دیگز اس فقها هزاسات سب بهعلت خزوج فزد سا اس دیى است که هًزز ب ه ص ذور
حکن به ارتذاد وی هیضىد .در ایى هیاو بزخ ی اس فقه ا يی ش دی ذگاه هیاي های را در پ یص گزف ه و
هع قذيذ که هیبایست باتىجه به الفاظ بهکار رف ه اسسىی سا  ،ائ به تمیش ضذ .ايىيگذار ای زاو
در ايىو هزاسات اسالهی هصى  ۲۹۳۱دیذگاه يخست را اي خا کزده است .ایى دیذگاه اگزچه
اس حیث فقهی پذیزف ه ضذه است ،لکى بهيظز هیرسذ پذیزش آو بهصىرت هطلق صحیح يبىده و
اس چًذ حیث هح ایزاد است.
واژگاوّکلیذیّ:سبالًبی ،سب االئمه ،ارتذاد ،ذف،

.

* صايلیاع گغوه دمىق جؼا و جغهلًاؿی صايلکضه دمىق صايلگاه لن ٕ.ٔdr_hajidehabadi@yahoo.com
**صايلجىی صکتغی دمىق جؼا و جغهلًاؿی صايلگاه لن /يىیـًضه هـئىل ٕ.ٔsaboohi.rhaman@yahoo.com
*** صايلجىی صکتغی دمىق کیفغی و جغهلًاؿی صايلگاه آػاص تهغاو هغکؼ
ٕ.ٔmahdiye_paydar@yahoo.com
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بهعلت ارتذاد سا است و یا آيکه حذ سبالًبی ،جزم حذی هس قلی است و هزاسات آو هً ى
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هقذهه ّ
ْ
ؿبالًبی یا صكًام ولیخ به پیاهبغ اػجمله جغایم ی اؿ ت ک ه ٗلی ه همضؿ اال اؿ هی ب هکاع
هیعوص و صع بـیاعی اػ کتب فمه عوایی و فمه اؿتضاللی ،صع باب دضوص و صع طیل بذج لظف هِغح
كضه و اػ صیضگاه فمها يیؼ دکن ؿ ْب پی اهبغ لت ل اؿ ت .صعسو ىم ؿ ْبالًبی يشـ تیى هـ ئله
چاللی ،بذج صعسوىم لؼوم یا ٗضم لؼوم لٌاهًضی و بهت٘بیغ صیگغ اطو اهام صع اجغای هج اػاال
ْ
ؿابالًبی اؿت .ایى هىًىٕ صع پژوهلی هـتمل هىعص بغعؿی لغاع گغفت ه و صع پای او يی ؼ ایىگىي ه
يتیجهگیغی كضه اؿت که بهعغن صیضگاه اکخغیت فمها هبًی ب غ ٗ ضم ل ؼوم اطو اه ام صع لت ل ؿ اب،
اهغوػه باتىجه كکلگیغی هبادج يى یى دمىق ٗمىهی ،بغلغاعی ئن و لىاٗ ض آه غه و ك کلگی غی
صولتها بههً٘ای اهغوػی سىص و همچًیى كغایَ داکن بغ جىاهٖ بلغی کًىيی ،هضاسله سىص ؿغايه
افغاص تىجیه هًِمی يضاعص ٗ .وهبغایى باتىجه به ایًکه بـیاعی اػ فمها اجغای دضوص و ادکام ايتٔاهی
214

اؿ م عا بغٗهضه اهام ه٘وىم بهًٗىاو داکن اؿ هی و صع غیاب آياو ،فمیه جاهٖاللغایَ صايـتهايض<

دمىق اسالهی /هذمدعلی داجیده آبادی ،ردماو صبىدی و ههدیه ههدیشاد پایدار

بهعؿمیت كًاستى دك ايذواعی داکمیت صع ت٘میب جغم و اج غای هج اػاال هج غهیى عا ؿ بب
بغلغاعی بهتغ و کاهلتغ ٗضالت هیصايًض بهویژه آيکه صعسوىم جغم ْ
ؿبْالًبی تل شین ك غایَ و
لیىص ایى جغم اغلب اػ ٗهضه افغاص ساعد اؿت ٕهاكمی و ه بىدی ،1936 ،م .ٔ116 169صوه یى
هىًىٗی که هیتىاو صعایىسوىم هِغح يمىص ،بذج اؿتم ل ی ا وابـ تگی دک ن ب ه هج اػاال
ؿابالًبی اؿت که بغسی اػ فمها اٗن اػ كی٘ه و ْ
ؿًی ه٘تمضيض که هج اػاال ؿ ْ
ْ
اب عیل ه صع دک ن
اعتضاص فغص صاعص و هضوع دکن هجاػاال لتل يیؼ بهجهت سغود وی اػ صیى اؿت.
پغؿق اهلی پژوهق آو اؿت که آیا هجاػاال ْ
ؿبالًبی دضی اػ دضوص الهی اؿت که هـ تمل
اػ اعتضاص اؿت و یا آيکه هجاػاال او بهجهت اعتضاص وی اؿت؟ صعایىسوىم صیضگاه فمها چیـت و
چه اصلهای صع ایى عابِه وجىص صاعص؟ فغى ایى هـئله آو اؿت که ْ
ؿبالًبی دضی هـتمل اػ اعت ضاص
ً
غالبا بغ همیى هبًا اؿت که ْ
ؿبالًبی ج غم و هج اػاتی هـ تمل
هذـىب هیكىص و صیضگاه فمها يیؼ
اؿت ،لیکى بغسی فمها بغایىباوعيض که ْ
ؿب هًجغ به اعتضاص هیكىص ،بغایهخال بغسی فمها اعت ضاص عا

هذمك صايـتهايض به هتک دغهت ػبايی همچىو ْ
ؿب سضاوي ض ،ايبی ا و غی غه ٕيجف ی ،1400 ،د،4

م .ٔ411به بیاو صیگغ هىع تذمك اعتضاص عا ٗباعال صايـتهايض اػ 1 ،ايکاع ًغوعی صیى  0تذم ك
کفغ  9سغود اػ اؿ م  4اهايت به همضؿاال اؿ م  ۵پظیغف آيچه ک ه جؼی ی اػ صی ى يیـ ت
ٕاصیبیههغ ،1910 ،م.ٔ10

پژوهق داًغ با عو یکغصی تذلیلی تىهیفی کىكیضه اؿت ایى هىًىٕ عا هىعص بغعؿ ی ل غاع
صهض< صع ابتضا باتىجه به لؼوم تبییى هشتواال هفهىهی بذج صع هبذج يشـت ب ه تبی یى و تل غیخ
اب٘اص ایى هىًىٕ پغصاسته اؿت .ؿپؾ به بغعؿی صیضگاه هىافك با اعتضاص ْ
ؿاب و الىال هت٘ضص فمیه او
پغصاسته و صع هبذج ؿىم به بغعؿی اصله هىافك با اؿتم ل ْ
ؿاب صع صو بشق ٕاصله عوای ی و اجم إ
فمهأ پغصاسته و صع هبذج چهاعم تأحیغ اؿتم ل یا وابـتگی دض ْ
ؿب اػ اعتضاص صع ل ىايیى هىً ىٗه
ایغاو پغصاسته هىعص بغعؿی لغاع گغفته اؿت.

ّ.1تبییىّهىضىع ّ
 1هىًىٕ بذج ایى اؿت که آیا هجاػاال ْ
ؿابالًبی آوگىيه که بغس ی فمه ا همچ ىو هغد ىم
كیز هفیض و كیز هغتٌی ٗمیضه صاعيض بهصلیل اعتضاص و س غود ؿ ْ
اب اػ صی ى اؿ ت ٕهفی ض،1419 ،

ْ
ؿب اػ عیله ْ
ؿب َب بههً٘ای صك ًام آه ضه اؿ ت و بغس ی آو عا ت٘بی غ کغصهاي ض ب ه ;الل تن
0
الىجیٖ ،صكًام صعصياکٕ ،عاغب اه فهايی ،1410 ،م ٔ931دکن ْ
ؿب پیاهبغ اؿ م بً ا ب غ اجم إ

فمها و هـتًض به عوایاال هت٘ضص فمهی اٗضام اؿت و هغکؾ پی اهبغی عا ؿ ْب کً ض کل ته ه یك ىص:
ٕيجف ی ،1426 ،د ،16م /1۳د ْغ ٗ اهلی ،1423 ،د ،01م ٔ019و صعسو ىم ؿ ْب اهاه او
ه٘وىم يیؼ عوایاال هت٘ضصی وجىص صاعص که دکن به اٗضام ْ
ؿاب اهام صاعص که اػجمل ه هیت ىاو ب ه

ْ
عوایت ٗاهن ؿجـ تايی ٕکل ی[ ،ب یت ا] ،د ،0م /694 690کلیً ی ،142۳ ،د ،7م /9۳6د ْغ
ٗاهلی ،1423 ،د ،03م ،ٔ092هِغبىاعلن ٕکلیًی ،142۳ ،د ،۳مْ /063
دغ ٗاهلی ،1423 ،د،01
مُ /014ىؿی  ،142۳د ،12م ٔ16و هذم ضبىه غاػم ٕکلیً ی ،142۳ ،د ،۳م /1۳د ْغ ٗ اهلی،

 ،1423د ،01م ٔ016اكاعه يمىص .اکخغیت فمهای كی٘ه ه٘تمض ب ه الذ اق ايبی ای اله ی ب ه پی اهبغ
اؿ م هـتًض و صع ایى هیاو بغسی همچىو هغدىم ابىػهغه لائل به اجمإ صع ای ى هـ ئله هـ تًض
ٕدلبی ،141۳ ،م ٔ441بغسی صیگغ الذاق ايبیا عا به ایى صلیل که ت٘ٔ ین و اک غام آوه ا جؼئ ی اػ
ؿب آوها عا هىجب اعتضاص ْ
ًغوعیاال صیى اؿ م اؿت ،بـیاع لىی هیصايًض و ْ
ؿابالًبی ه یصايً ض
ٕٗاهلی ،1412 ،د ،3مُ /13۵ 134باُبایی دائغی ،1411 ،د ،16م.ٔ۵6
 3اعتضاص اػ عیله ;عصه :و بههً٘ای عجىٕ اؿت و صع فمه يیؼ به هً٘ی عجىٕ اػ صیى اؿ م پ ؾ

دمىق اسالهی /سبالًبی ،جزهی هستمل یا هصدالی اس جزم ارتداد

م ٔ۳49یا همچًاوکه که اکخغیت فمهای كی٘ه و بغسی اػ فمه ای اه ل تـ ًى ه٘تمضي ض هج اػاال
اٗضام بغای ْ
ؿابالًبی دضی هـتمل اػ اعتضاص اؿت؟
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اػ ایماو به آو اؿت و به صو يىٕ فِغی و هلی تمـین هیكىص .هغتض فِغی کـی اؿت ک ه وال ضیًق
هًگام اي٘ماص يِفه وی هـلماو بىصه و اػ ایى عو او يیؼ هـلماو اؿت ؿپؾ اػ صیى ساعدكضه اؿ ت
ٕبًا بغ لىل هلهىعٔ .دکن هجاػاال ایى ّلـن اػ اعتضاص لتل هغتض اؿت ٕبًا بغ لىل هل هىع تىب ه وی
پظیغفته يمیكىصٔ .هغتض هلی به فغصی اُ ق هیكىص که صع هًگام اي٘م اص يِف ه غیغهـ لماو ب ىصه
ؿپؾ هـلماو كضه و ب٘ضاػآو صوباعه اػ اؿ م باػگلته و به کفغ عوی آوعصه باكض .ایى لـ ن اػ هغت ض
اؿتتابه صاصه هیكىص ٕبًا بغ لىل هلهىع ؿه عوػ به اوا ههلت صاصه هیكىصٔ اگغ تىبه يمىص و به اؿ م
باػگلت آػاص هیكىص صع غیغ ایى هىعال به لتل هیعؿض< بً ابغایى اه ل صع اعت ضاص س غود اػ صی ى
اؿت ،اؿباب اعتضاص با اف٘الی همچىو جذض و ايکاع یکی اػ ًغوعیاال صیى هخل اي ضاستى ل غآو صع
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آتق ،ايکاع ودی ،ايکاع ٗومت ه٘وىهیى و ...هذمك هیك ىص ،همچً او ک ه صع بغس ی عوای اال
َ َ ٓ َ
اػجمله عوایت ٗماع ؿاباُی بیاو كضه اؿت که; :کل ُه ٓـ ّلن َب ی َى ُه ٓـ ّل ّمی َى ٓاعت ض ٗ ى ّاْل ٓؿ ّم َو
ّ
َج َذ َض ُه َذم ًضاُ ي ُبى َت ُه َو کظ َب ُه َفئو َص َه ُه ُه َب ِاح ل َم ٓى َؿم َٖ َطلک ه ًٓ ُه َو ٓاه َغ َأ ُت ُه َبائ ًَ ِة ه ًٓ ُه ٕی ٓى َم ٓاع َت ضٔ وَ
ّ
ّ ّ
ّ ّ ّ
ّ
ی ٓم َـ ُن َه ُال ُه َٗ َلی َو َع َحته َو َت ٓ٘ َتض ٓاه َغ َأ ُت ُه ٗض َة ٓال ُم َت َىفی َٗ ًٓ َها َػ ٓو ُج َها َو َٗ َلی ٓاْل َهام َأ ٓو ی ٓم ُت َل ُه َو َال ی ٓـ َتتی ُبهُ:
ّ
ّ
ّّ
ّ ّ
ٕ ْ
دغ ٗاهلی ،1423 ،د ،01م .ٔ904بغسی فمها ه٘تمضي ض ايک اع ً غوعی صی ى چی ؼی اؿ ت ک ه
ايکاعکًًضه به حبىال آو صع صیى یمیى صاكته باكض هغچًض به حبىال يغؿیضه باكض ٕاعصبیل ی ،1429 ،د،9

م /63فاًل هًضی ،1416 ،د ،12م ٔ6۵1همچًیى اعتضاص با کاعهایی که بغ اؿتهؼا و اهايت به صیى
و عویگغصايی اػ آو صاللت کًض يیؼ هذمك هیكىص ٕهاكمی كاهغوصی ،1406 ،د ،1م.ٔ942

ّ.2ادلهّهىافقّباّارتذادّسابّالًبی ّ
بغسی اػ فمها بغ ایى باوع هـتًض که ؿاب الًبی هغتض اؿت و دکن به اٗضام وی ب ه صلی ل س غد
وی اػ صیى اؿت .به بیاو صیگغ ،ایى صؿته اػ فمها ؿب عا دکن هـتملی اػ اعتضاص يضايـته و لتل ؿاب
عا به جهت هغتض بىصو ؿاب الًبی هی صايًض .صالیل فمهایی که لائل به ایى ئغ هـتًض عا هی ت ىاو صع
صو صؿته س هه يمىص< يشـت اعتضاص ؿاب اػ دیج کفغ ؿاب الًبی و صوم اصله عوایی هىی ض دک ن
اعتضاص ؿاب الًبی< که صع طیل بضاو پغصاسته كضه اؿت.

بهجهتّکفر ّ
1ـ .2ارتذادّسابّ ّ
اػ صیضگاه بغسی اػ فمها هتمضم ْ
ؿابالًبی هغتض اؿت و هجاػاال وی بهجهت کفغ و ٗویاو وی

اؿت .بغایهخال هغدىم كیز هفیض صع الممً٘ه بیاو هیصاعص; :هى ؿ ْب عؿ ىل الل ه او اد ض ائم ه
الم٘وىهیى فهى هغتض ٗى االؿ م فبضعالی لتله و یتىلی طلک االهام فاو ؿم٘ه ه ى غیغااله ام فب ضع
الی لتله ٗوی الله و لن یکى ٗلیه لىص و الصیهٕ :هفیض ،1419 ،م ٔ۳49یً٘ی; :هغکؾ عؿ ىل س ضا
یا یکی اػ اهاهاو ه٘وىم عا ْ
ؿب کًض ،پؾ او بغ اؿ م هغتض كضه و او عا بکلیض و هتىلی [هـئىل] آو

اهام اؿت< و اگغ کـی غیغ اػ اهام ْ
ؿب عا كًیض پؾ او عا بکلض ػیغا که او بغ سضاويض ك ىعیضه و ي ه
ً
اوال اعتضاص ْ
ؿاب اػ ب اب
لواهی بغ اوؿت و يه صیه :اػ ک م هغدىم كیز هیتىاو يتیجه گغفت که:
ً
حايیا لتل ْ
ؿاب يیاػ به اطو اهام صاعص 1هغدىم ٗ هه صع تفـ یغ ای ى ئ غ صع هشتل
کفغ وی اؿت و
اللی٘ه ه٘تمض اؿت; :آيچه كیز صع لؼوم اطو اهام بیاو صاكته اؿت بهصلیل اجغای دض ْ
ؿب اؿت که
اػ دضوص الهی اؿت و دضوص يیؼ به یض اهام اؿت و عوای ت ٗاه ن ؿجـ اتی يی ؼ صالل ت ب غ ای ى
ْ

هىًىٕ صاعص ٕٗ :هه دلی ،1419 ،د ،3م ٔ462به ٗ وه ایلاو صع هًتهیالمِل ب بی او هیکً ض،
;ؿب پیاهبغ و اهام هىجب لتل اؿت ،ػیغا او به ؿبب آو کافغ كضه و هغتض اؿت پؾ لتل او واج ب

ْ
اؿت و جمهىع فمها ه٘تمضي ض ک ه اؿ تتابه صاصه و ت٘ؼی غ هیك ىص  ٕٗ :...ه ه دل ی ،1410 ،د،1۵

ایى صیضگاه هىعص پظیغف بغسی اػ فمه ای ه٘اه غ يی ؼ ل غاع گغفت ه اؿ ت ،بغایيمىي ه آیتالل ه
هىؿىی اعصبیلی بیاو کغصه اؿت; :ف ْ
ـبالًبی و ٗیبه و الىلی٘ة فیه ْعصة ه ى المـ لن ب ك ک و
ْ
ْ
سغود ٗى الملة ،و المغتض یمتلٕ :هىؿىی اعصبیلی ،7427 ،د ،0م.ٔ406
بغسی فمها صع پاؿز به ایى پغؿق که دکن اعتضاص تًها استوام به هـ لماو صاعص ،صعدالیک ه

ْ
ؿابالًبی هیتىايض هـلماو یا کافغ باكض ،ایىگىيه پاؿز هیصهًض; :طه ی ه ىهى يب ىصه اؿ ت ک ه
ؿپؾ کافغ كىص ،بلکه کفغ او همضم اؿت ،اها ایى [ ْ
ؿبالًبی] اگغچه اعتضاص يیـت ،اها يمي دک ن
[پیماو] اؿت و وهى صیى و هىل٘یت آو و پیغواو آو اؿت و با بغسی اػ ایًها سىو او دفْ ك ضه ک ه
صع ایى هًگام سىيق اػ ایى دیج د ل هیكىصٕ :كغی هغتٌی ،141۵ ،م.ٔ410
ْ
بغسی صیگغ اػ فمهای ه٘اهغ يیؼ صعسوىم هجاػاال ؿبالًبی ه٘تمضيض که ؿ ابالًبی هغت ض
اؿت و صع پاؿز به ایى پغؿق که صعهىعال هغتض بىصو ْ
ؿاب آیا ادکام اعتضاص بغ وی باع هیكىص ی ا

سیغ ،بیاو کغصهايضْ ; :
ؿابالًبی هغتض اؿت و صع آو تفاوتی هیاو هلی یا فِغی بىصو آو وجىص يضاعص:
 .7صعسوىم لؼوم یا ٗ ضم ل ؼوم اطو اه ام ع .ک .ب ه :هاك می ،ؿیضدـ یى و عدم او ه بىدی ،1936 ،پیل یى،
م.111-1۳4
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ٕهکاعم كیغاػی ،7427 ،د ،0م ٔ۵24بغسی صیگغ يیؼ صع پاؿز به ایى پغؿق که آی ا دک ن ب ه لت ل
ْ
ؿابالًبی بهجهت کفغ و اعتضاص اوؿت یا ٗویاو وی؟ پاؿز هیصهًض ک ه; :ؿ ب پی اهبغ هىج ب

کفغ و اعتضاص اؿت و ْ
ؿابالًبی هغتض اؿت و ادک ام اعت ضاص ٗلی ه او اج غا ه یك ىصٕ :گلپایگ ايی،

 ،1423د ،9م ٔ021آیتالله هًتٔغی يیؼ صع پاؿز به ایى پغؿق ک ه آی ا ي ضاهت لب ل اػ ه ضوع
ؿبالًبی تأحیغی صع دکن آو صاعص یا سیغ ،بیاو هیکًض; :اگغ ْ
دکن ْ
ؿب ب ه هغدل ه اعت ضاص و ايک اع
اهل يبىال ،اػ عوی ًٗاص بغؿض ،تىبه هغتض اگغچه همبىل س ىص و س ضای اف اؿ ت ل یکى صع هغت ض
فِغی پؾ اػ حبىال يؼص داکن كغٕ با بیًه ،دض بایض اجغا كىص ولی اگغ با الغاع حابت كىص داکن ك غٕ
هیتىايض بًا بغ هوالخ گظكت کًض و دکن اجغا كىص< ولی اگغ ْ
ؿب به هغدله اعتضاص بغؿ ض ،لب ل اػ
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حبىال يؼص داکن اگغ تىبه کًض ،تىبه او لبىل اؿتٕ :هًتٔغی ،1491 ،د ،0م.ٔ۵40
ً
غالبا ْ
ؿابالًبی عا هغتض هیصايًض ،با ایى تفاوال که ایلاو هی او هـ لماو و
فمهای اهل ؿًت يیؼ
طهی لائل به تمییؼ هـتًض و ه٘تمضيض که اگغ ْ
ؿابالًبی هـلماو باكض و كتن یا ٗیب پی اهبغ عا بکً ض
پؾ هغتض اؿت بغایهخال ابىلـن ،اػ لىل اهام هالک بیاو هیکًض; :هى كتن الًبی ه ى المـ لمیى،
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لتل و لن یـتتب و هى كتن الًبی هى الیهىص او يو اعا لت ل اال او یـ لن ٕ :...ؿ یض هغتٌ ی،141۵ ،

م ٔ411ابىهًظع هن اػ كاف٘ی ،ادمض دًبل و غیغه يیؼ يمل هیکًض که ایى دکن صع دك یهىصی او و
اهخال آيها هن هضق هیکًض ولی ولیضبى هـلن اػ اوػاٗی و هالک يمل هیکً ض ک ه آيه ا ٕیهىصی اؤ
هغتض هـتًض و بایض تىبه صاصه كىيض و اػ کىفییى يیؼ يمل هیکًض که اگغ ْ
ؿابالًبی طهی باك ض ،ت٘ؼی غ
هیكىص و اگغ هـلماو باكض هغتض اؿت ٕهغٗلی يجفی ،141۵ ،د ،1م.ٔ901
بهئغ ؿیضهغتٌی صلیل ایى ئغ صع تمیؼ صاصو هـلماو اػ طهی صع عوایتی اؿت که الؼه غی اػ
ٗایله يمل هیکًض که صع آو عوػی لىهی اػ یهىصیاو بغ پیاهبغ واعص كضيض و ٗ غى کغصي ض ;الـ ام
ً
ٗلیکن :و ه٘تمضيض صعهىعتیکه اگ غ هـ لماياو ایىگىي ه پی اهبغ عا ؿ ْب ک غصه بىصي ض لِ٘ ا هغت ض
هذـىب و به لتل هیعؿیضيض ٕبشاعی ج٘فی ،140۳ ،م ٔ395 936ك اف٘ی يی ؼ هیگىی ض ،ك غٍ
اؿت بغ هوالذهای که کفاع با هـلمیى کغصهايض اگغ هلخ سىص عا يمي کًًض هخل ایًکه بغ هذاعبیى
کمک کًًض یا لِٖ ُغیك هـلمیى عا بکًًض سىيلاو د ل اؿت پؾ اگ غ ه٘اه ضهای يبـ ته باك ًض
سىيلاو يیؼ د ل يیـت صع والٖ بهئغ ایلاو ،يؼص اهاهیه بیى هـلماياو و طهی تفاوتی وجىص ي ضاعص
ٕؿیض هغتٌی ،7475 ،م.ٔ410

2ـّ.2ادلهّروایی ّ
بغسی فمها با اؿتًاص به عوایاال عؿ یضه اػ ه٘و ىهیى ه٘تمضي ض ک ه ؿ ْ
ابالًبی هغت ض اؿ ت.
بغایهخال ٗ هه یىؿ بىادمض بذغايی صع عوایتی اػ اهام ج٘ف غ ه اصق يم ل هیکً ض; ،ه غکؾ
اهاهی اػ ائمه عا ايکاع کًض و اػ او بغائت جىیض ،هغتض اؿت ػیغا اهام اػؿىی سضاؿت و صی ى او صی ى
سضاؿت و هغکؾ اػ صیى سضا بغائت جىیض ،پؾ سىيق د ل اؿت ٕبذغايی[ ،بیتا] ،م.ٔ196
بغسی فمها يیؼ ْ
ؿب پیاهبغ عا صع دکن يوب 1آيها هیصاي ض و ه٘تمضي ض ک ه آيه ا همچ ىو کف اع
يجؾ هـتًض ٕيجفی ،1400 ،م ٔ960ایلاو با اؿتًاص به عوایاتی همچىو عوایت ابىبو یغ اػ اه ام
هاصق 2ه٘تمضيض لتل ْ
ؿابالًبی بهجهت اعت ضاص و کف غ آيه ا اؿ ت ي ه اػ جه ت د ض و ایىگىي ه
اؿتضالل هیکًًض که يوب پیاهبغ و ه٘وىهیى هتک دغهت صیى اؿت و هغکؾ که صیى عا هتک
کًض پؾ کافغ اؿت و ایى صلیل عا هى یض دکن اعتضاص ْ
ؿابالًبی هیصايًض که بهئغ هیعؿض ای ى ئ غ

باتىجه به صیضگاه آو صؿته اػ فمهایی که ه٘تمض به کفغ ْ
ؿابالًبی هـتًض و ادتغام به همضؿاال صیًی عا

ّ.3ادلهّهخالفّباّارتذادّسابّ ّ
اػ ئغ اکخغ فمهای كی٘ه و بغ اؿاؽ ين و فتاوی هلهىعْ ،
ؿاب پیاهبغ اؿ م هذک ىم ب ه لت ل

اؿت ٕ ْ
دغ ٗ اهلی ،1423 ،د ،01م /019ي ىعی ،1421 ،د ،11م /126 12۵کلیً ی ،142۳ ،د،۳

ً
م ٔ06۳و بشق لابل تىجهی اػ ادکام ْ
ؿبالًبی صع کتاب دضوص و هلشو ا ب اب ل ظف هِ غح

كضه اؿت ٕبغایهخال ،ع.ک :هغٗلی يجف ی ،141۵ ،د ،1م 902بهب٘ ضٔ .اصل ه فمه ی فمه ا صع ب اب
 .7يوب صع لغت بههً٘ای آهاع صاكتى چیؼی ،ب و ٗظاب اؿت و صع اهِ ح ٗب اعال اؿ ت اػ صك مًی ب ا ائم ه
ه٘وىهیى و دٌغال ٗلیٕٕٔ اؿت آهضه اؿت .ياهبیىو يام گغوهی اػ هـلماياو اؿت که با اهیغالمؤهًیى صكمًی
وعػیضه و ایلاو عا ْ
ؿب و ل٘ى هیکًًض ٕصهشضا ٔ937-7792/33 :7344 ،و همچًیى بغس ی بی او صاك تهايض ک ه
ً
ياهبی يام فغلهای سام يیـت بلکه به گغوهی اػ هـلماياو گىیًض که با ٗلیٕٕٔ صكمًی صاعيض که غالبا اػ سىاعد
هـتًض ٕكغی یذیی.ٔ422 :7378 ،
 .2صع عوایت ابىبویغ يمل كضه اؿت که اهام هاصق صع پاؿز به ایى ؿئىال که آیا يوب و صك ًام ٗل یٕٕٔ همچ ىو
يوب و صكًام پیاهبغ اؿت؟ ایىگىيه پاؿز هیگىیض که ;به سضا ؿىگًض صع صیى هغکؾ صیگغی عا يوب کً ض هخ ل
ایى يیـت که ٗلیٕٕٔ عا يوب کًض [دکن يوب و ْ
ؿب ٗلی با صیگغاو هتفاوال اؿت و يوب ٗل ی] ،همايً ض آو
اؿت که عؿىل الله عا يوب کغصه اؿتٕ :بغلی.ٔ785 /7 :7377 ،
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اؿتم ل ْ
ؿابالًبی عا هیتىاو صع هىاعص ػیغ تمـین يمىص:

بهصىرتّهطلق ّ
1ـّ.3اجماعّفقهاّدرّحکنّقتلّسابّ ّ
یکی اػ ههنتغیى اصله اؿتم ل دکن ْ
ؿبالًبی اػ دکن اعتضاص اصٗای اجمإ اؿت ک ه فمه ایی
ؿاب هِغح هیکًًض و صعسوىم لؼوم لتل ؿ ْ
همچىو هغدىم ابىػهغه صعسوىم لتل ْ
ابالًبی و

ْ
ؿاب االئمه بههىعال هِلك اصٗای اجمإ هیکًًض .ایلاو با طکغ ٗباعال; :یمتل هى ؿ ْبالًبی و
غیغه ...بضلیل إجمإ الِائفة :هضٗی اؿت که صعسوىم لتل ْ
ؿاب اجمإ فمها وجىص صاعص ٕدلبی،
 ،141۳م .ٔ421اصٗای اجمإ ایلاو اگغچه بهئغ هیعؿض يآغ بغ دکن فمهی ؿ ْ
ابالًبی ،یً٘ ی

هجاعاال لتل باكض ،لکى بغسی فمها با اؿتًاص به صیضگاه هادب غًی ه آو عا صلیل ی ب غ هشالف ت ب ا
اعتضاص ْ
ؿابالًبی صايـتهايض< بغایهخال آیتالله لًکغايی صع هشالف ت ب ا صی ضگاه فمه ایی همچ ىو
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ؿابالًبی بیاو هیکًض ک ه ...; :اگغبپ ظیغین ک ه ؿ ْ
كیز هفیض صعسوىم دکن اعتضاص ْ
ابالًبی
ً
هغتض اؿت ،هیبایـت تفاوال بیى هغتض فِغی و هلی عا يیؼ اجغا کًین و ایى صعد الی اؿ ت ک ه اوال
ً
هادب غًیه اصٗای اجمإ صعسوىم لتل ْ
ؿابالًبی يمىصه اؿ ت و حايی ا ؿ ْب االيبی ا همچ ىو

ؿب پیاهبغ اؿ م اؿ ت و لت ل ؿ ْ
ْ
ابالًبی صع ه غ ه ىعال واج ب اؿ ت ٕلًکغاي ی ،7427 ،د،1
م .ٔ412هغدىم آیتالله گلپایگايی يیؼ صعایىسوىم هتظکغ هیكىص که صع لتل ْ
ؿابالًبی هغدىم
ابىػهغه اصٗای اجمإ يمىصه اؿت و به ٗ وه بغ اؿاؽ عوایت فٌلبىدـى ُبغؿیْ ،
ؿب االيبی ا

هىجب لتل ْ
ؿاب اؿ ت ک ه باتىج ه ب ه اُ ق ي ن و فت ىی و همچً یى آيچ ه اػ عؿ ىل اک غم

صعسوىم ْ
ؿب فغص یهىصی گفته كضه اؿت که سىو او هضع اؿت< فغلی هیاو هـ لماو و ک افغ صع
ْ
ؿب وجىص يضاعص ٕگلپایگايی ،1410 ،د ،0م ٔ0۵۳ 0۵6بغسی هذممیى ه٘تمضيض که هف اص عوای اال
ؿاب پیاهبغ و اهام صاللت بغ آو صاعص که لتل ْ
بغ لتل ْ
ؿاب هتىل بغ تذمك اعتضاص آيها يیـت ،اگغچ ه
با ْ
ؿب پیاهبغ اعتضاص هن هذمك هیكىص ،لیکى به يف ؾ ًٗ ىاو ؿ ْبالًبی ف غص هج اػاال هیك ىص:
ٕكاهغوصی ،1410 ،د ،1م ٔ966بغسی صیگغ اػ فمها يیؼ بههىعال ً مًی دک ن ؿ ْ
ابالًبی عا اػ
هغتض جضا هیصايًض و لتل او عا هًىٍ به دکن و ئغ صاصگ اه هیصايً ض ٕلًکغاي ی ،1401 ،د ،1م/۵21

گی يی ،1492 ،د ،4م ٔ461که ایى هـئله سىص يلاو صهًضه تف اوال هی او ؿ ْب و اعت ضاص اػ صی ض
ایلاو اؿت.

هىیض ایى صیضگاه که دکن ْ
ؿابالًبی بههىعال هِلك بیاو كضه اؿت و ایى اهغ صاللت ب غ ٗ ضم

اعتضاص وی صاعص< هفهىم هشالفی اؿت که اػ ک م فمها صعسوىم هغت ض ب ىصو ل اطف الًب ی وج ىص
صاعص .با ایى تىًیخ که غالب فمهای كی٘ه لظف هاصع پیاهبغ ٕ ْامالًبیٔ عا بههىعال هِل ك هًج غ ب ه
دکن اعتضاص صايـتهايض .اػ آو جمله كهیض اول با طکغ ٗباعال ; َو َلاط ُف ُأم الًبی ُه ٓغ َتض ی ٓم َت ُل َو َل ٓى َت َ
اب
ّ
ّ
َ ٓ ٓ َ َ َ ٓ
ُ
ل ٓن یم َبل ّإطا کاو ٗ ٓى ّفِ َغة ،:لاطف الًبی عا هغتض هیصايض که صعهىعال فِغی بىصو تىب ه وی پظیغفت ه

يمیكىص ٕٗاهلی ،1412 ،م ٔ0۵3هغدىم هذمك کغکی يیؼ لظف هاصع یا صست غ پی اهبغ ی ا ه اصع و
صستغ اهام عا ؿبب اعتضاص هیصايض ٕهذمك کغک ی ،ب هيم ل اػ :يجف ی ،142۳ ،د ،41م ٔ491هغد ىم
ٗ هه يیؼ لاطف الًبی عا هغتض هیصايض و با طکغ ٗباعال; :فئو أؿلن لن یلؼهه كی و ادتمل المتل ألو
دض لظف الًبی المتل و دض المظف ال یـمَ بالتىبة  :...دض لظف پیاهبغ عا لتل هیصايض که با تىبه
ْ

يیؼ ؿالَ يمیكىص ٕدلی ،1402 ،د ،۵م.ٔ412
يکته الػم به طکغ ایى اؿت که فمها يیؼ به هغادت بیاو کغصهايض ک ه يم یت ىاو ای ى دک ن عا ب ه
ُ
پیاهبغ ؿغایت صاص< بغایهخال هغدىم كهیض حايی صع تذغیغ الغوًه دک ن اعت ضاص عا س ام ا ُْم الًب ی

كضیضتغ و دکن ْ
ؿبالًبی صع هغ دال لتل اؿت ٕهىؿ ىی اعصبیل ی ،140۳ ،د ،0م .ٔ491ب ه بی او
ؿاصهتغ هغدىم هىؿىی اعصبیلی ه٘تمض اؿت که که بهصلیل تب٘یت دکن ْ
ؿب بـتگاو پی اهبغ ٕل ظف
ْامالًبیٔ اػ ْ
ؿب پیاهبغ ،يمیتىاو دکن به اعتضاص لاطف عا هًىٍ به اعتضاص يمىص.

2ـّ.3ادلهّروایی ّ
عوایاال هت٘ضصی وجىص صاعص که بیايگغ اؿتم ل دکن ْ
ؿبالًبی اػ اعتضاص اؿت ،ب ه گىي های ک ه
دکن به هجاػاال ْ
ؿابالًبی عا بضوو اصسال صع دکن اعتضاص وی صايـتهايض .که هیت ىاو ب ه بغس ی اػ
آيها اكاعه يمىص:
ً
 7كیز ُىؿی با اؿتًاص به عوایتی اػ پیاهبغ اکغم که هیفغهایضَ ; :هى ْ
ؿب ٗلی ا فم ض ؿ ْبًی و
ؿب الله و ْ
ؿب الله و هى ْ
َهى ؿبًی فمض ْ
ؿب يبیه فمض کفغ و یجب لتله :بی او هیکً ض; :ه ى ؿ ْب
االه ام ال٘ اصل وج ب لتل ه ایٌ ا لم ىل الًب یُٕ :ىؿ ی ،142۳ ،د ،۵م 2 .ٔ16عوای ت
هذمضبىهـلن اػ ابی ج٘فغ; :هغصی اػ لبیله هظیل هـتمغًا عؿىل اللهْ 
ؿب هیيم ىص پ ؾ سب غ
عؿیض به پیاهبغ ،پیاهبغ فغهىص :چه کـی به دـاب ایى هغص هیعؿض؟ پؾ صو يفغ اػ ايواع گفتًض :ه ا
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هیصايض که به پیاهبغ و ائمه ؿغایت يمیکً ض ٕٗ اهلی ،1412 ،د ،3م ٔ136و آیتالل ه هىؿ ىی
اعصبیلی يیؼ به هغدىم ٗ هه ایغاص گغفته اؿت که لظف پیاهبغ ب ه ؿ ْب او ب اػ هیگ غصص ،بلک ه ؿ ْب

221

یا عؿىل الله ،پؾ پیاهبغ صعسىاؿت آوها عا اجاب ت ک غص و آوه ا دغک ت کغصي ض . ...و گ غصو او عا
ػصيض :صع ایى عوایت هذمضبىهـلن اػ اهام ج٘فغ هاصق صعباعه هغصی که اکًىو پیاهبغ عا ؿ ْب کً ض

ؿىال هیکًض ،و ایلاو پاؿز هیصهًض; :اگغ بغ جايت يم یتغؿ ی پ ؾ او عا بک قٕ :د ْغ ٗ اهلی،

 ،7439د ،28م /273ي ىعی ،7438 ،د ،78م /736 735کلیً ی ،7437 ،د ،7م.ٔ267
ٗ وهبغایًها عوایاال هت٘ضص صیگغی يیؼ وجىص صاعص که به لتل ْ
ؿابالًبی بههىعال هِلك اك اعه ک غصه

1

ايض 2بغ ایى هبًا ایى عوایاال فمهایی همچىو هادب جىاهغ ه٘تمضايض که ٓاهغ ين و فتاوی صاللت
بغ وجىب لتل ْ
ؿاب پیاهبغ و اهاهاو ه٘وىم صاعص و تىبه او يیؼ [بیتا]حیغ اؿ ت و صع اصاه ه ب ا عص
صیضگاه فمهایی که دکن اعتضاص عا به ْ
ؿابالًبی ؿغایت هیصهًض تاکیض هیکًض که; :لیض اعت ضاص ب غای
لاطفالًبی سام دکن لاطف الًبی 3اؿت ،ؿغایت دکن اعت ضاص ب ه ؿ ْب پی اهبغ عا عص هیکً ض:

ٕيجفی ،142۳ ،د ،41م.ٔ491
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صع هجمىٕ آيچه گفته كض< هیتىاو يتیجهگیغی يمىص که اػ صیض فمهایی همچىو هادب جىاهغ،
ادتغام به بـتگاو و بهویژه هاصع پیاهبغ بهجهت آيکه اػجمله ًغوعیاال صیى اؿت و ت٘ٔین و تک غین

دمىق اسالهی /هذمدعلی داجیده آبادی ،ردماو صبىدی و ههدیه ههدیشاد پایدار

آيها جؼیی اػ صیى اؿت ،الؼاهی اؿت و صعهىعتیکه لظف آيها ب ه پی اهبغ ب اػگغصص هـ تلؼم ه ضوع
دکن اعتضاص اؿت و دکن آو عا صع هغ دال لتل هیصايًض ،چه تىبه کًض و چ ه يکً ض< و صع غی غ ای ى
هىعال به هغف لظف بىصو آو به هجاػاال لظف هذکىم هیكىص 4و ایل او ؿ ْب پی اهبغ عا اٗ ن اػ
 .7ایى عوایت بهت٘بیغ بغسی فمها لىی همچىو ً٘ی اؿتٕ ،هجلـ ی ٔ737 /73 :7436 ،و بغس ی صیگ غ اػ آو ب ه
هذیذه یاص کغصهايض ٕهىهى لمی.ٔ495/7 :7389 ،
 .2اػجمله هیتىاو به عوایت ٗاهن ؿجـتايی ٕ ّکلی[ ،بیتا] ،د ،0م - 694 -690کلیًی ،142۳ ،د ،م،9۳6
دغ ٗاهلی ،ٔ092 ،03 ،1423 ،هِغبى اعلن ٕکلیًی ،۳ ،142۳ ،مْ <063
ْ
دغ ٗ اهلی ،1423 ،د ،01م.014
ُىؿی  ٔ16 ،12 ،142۳و هذمضبىهغاػم ٕکلیًیْ <1۳ ،۳ ،142۳ ،
دغ ٗاهلی ٔ016 ،01 ،1423 ،اكاعه يمىص.
 .3غالب فمهای كی٘ه لظف پیاهبغ و هاصع ایلاو ٕام الًبیٔ عا بههىعال هِلك هًجغ به دک ن اعت ضاص صايـ تهايض .اػ آو
َ ُ ُ
ٓ
ُ
َُٓ َُٓ َ َٓ َ َ َ ٓ ٓ َ َ
اب ل ٓن یم َبل ّإطا کاو َٗ ٓى ّفِ َغة ،:ل اطف الًب ی عا
جمله كهیض اول با طکغ ٗباعال ; َو ل ّاطف أم الً ّبی هغتض یمتل و لى ت
هغتض هیصايض که صعهىعال فِغی بىصو تىبه وی پظیغفته يمیكىص ٕٗاهلی ،1412 ،مٔ0۵3
 .4صع ْ
هاصه  060ق .م .ا .هوىب  1930گفته كضه اؿت; :هغکؾ پیاهبغ اٗٔن هلیاللهٗلیهو آلهوؿلن و یا هغیک اػ
ايبیا ٗٔامالهی عا صكًام صهض یا لظف کًض ْ
ؿابالًبی اؿت و به اٗضام هذکىم هیك ىص .تبو غه ل ظف هغی ک اػ
ائمه ه٘وىهیى ٗلیهن الـ م و یا دٌغال فاُمه ػهغا ؿ م الله ٗلیه ا ی ا صك ًام ب ه ایل او صع دک ن ؿ ْب يب ی
اؿت :.صع همیى عاؿتا ئغیه هلىعتی كماعه  ۳ ،30 ،1311هىعر  14 ،12 ،1930اصاعه کل دم ىلی ل ىه لٌ ائیه
بیاو هیکًض:
ْ
ْ
 .1باتىجه به ایًکه صع هاصه  060لايىو هجاػاال اؿ هی هوىب  0 1930هو ضاق ب غای ;ؿ ب يب ی :بی او ك ضه

لظف و غیغ لظف لتل هیصايًض .به گىيهای که ایلاو با طکغ ٗباعال; ،الیشفی ٗلی ک ه ٘ىبة إلاه ة
الضلیل ٗلی ب٘ي األدکام المؼبىعة سوىها ب٘ض ٗضم الذکن باالعتضاص بما ولٖ ه ى ل ظف ٗائل ة
وهی ػوجة الًبی بل لض یلکل جغیاو دکن المغتض ٗلی لظف الًبی الظی یغجٖ إلی ْ
ؿبه ال ظی
لض ٗغفت أو دکمه المتل ٗلی کل دال ،ي٘ن ها ال یغجٖ هًه إلی الـب یتجه فیه طلک :ایى ادتمال
که لظف هاصع پیاهبغ به پیاهبغ باػيگغصص عا ً٘ی هیصايًض ٕهماؤ.

ّ.4تأثیرّحکنّهسئلهّدرّقىايیىّکیفریّایراو ّ
 7چًايچه ْ
ؿب عا اػ هواصیك اعتضاص بضايین ،چاللی که صع واصی لىايیى بضاو بغ سىاهین سىعص،
آایى اؿت که صع لىايیى هىًىٗه ایغاو دض اعتضاص پیقبیًیيلضه اؿ ت< و ای ى صعد الی اؿ ت ک ه
فمهای كی٘ه و ْ
ؿًی اعتضاص عا اػجمله دضوص هیصايًض ٕجؼیغی ،1413 ،د ،5م ٔ962 9۵3و بغس ی

ْ
صیگغ همچىو هغدىم هذمك دلی آو عا اػجمله ت٘ؼیغاال بغكمغصه ك ضه اؿ ت ٕدل ی ،1421 ،د،4

همچىو دك بغ آػاصی اكشام صع ايتشاب صیى ،اهل همًىٗی ت تفت یق صع ٗمای ض صیگ غاو ٗ ،ضم
اکغاه صع پظیغف صیى و ...عا هن هیتىاو بیاو کغص ٕاصیبیههغ ،7382 ،م ٔ30 11صعهغه ىعال چ ه
اعتضاص عا دض و چه ت٘ؼیغ بضايین صع اهل جغم ايگاعی آو صع فمه تغصیضی وجىص يضاعص اه ا لايىيگ ظاع
بًابغ صالیلی اػ پظیغف آو صع لىايیى هىًىٗه هغف ئغ کغصه اؿت.
بغای پاؿز به ایى چالق چًض يکته گفتًی اؿت< يشـت آيکه لايىيگظاع ایغاو يشـتیى باع ب٘ ض
اػ پیغوػی ايم ب اؿ هی ایغاو صع الیذه لايىو هِبىٗ اال ک ه صع ه غصاص  19۵1صع ك ىعای ٗ الی
اؿت ،یً٘ی ;لظف :و ;صكًام .:صكًام بههً٘ای يام ػكت ،فذقًُ٘ ،ه ،بهتاو و ل٘ى اؿت بًابغایى هغ گفت اع ی ا
يىكتهای که صاللت بغ ایى ه٘ايی صاكته باكضْ ،
ؿب هذـىب هیكىص.
ؿب يبی هذـىب يمیكىص و چًايچه هوضاق بًض  1باكضْ ،
 .0هغ اهايتی ْ
ؿب يبی هذـىب هیگغصص.
 .9وه ;ٗٔام 1 :وه ادتغاهی اؿت و كاهل کلیه پیاهبغاو الهی هیگغصص.
ْ
ْ
 .4صع هىاعصی که هِالب اهايت آهیؼ به پیاهبغ اؿ مٕمٔ و یا ايبیا صیگغ اػ هواصیك ؿب يباكض هِابك هاصه ۵19
لايىو هجاػاال اؿ هی هوىب  19۳۵ت٘ییى هجاػاال هیگغصص
 . ۵صكًام یکی اػ هواصیك تىهیى و اسن اػ آو اؿت و هفهىم آو به ك غح بً ض  1اؿ ت و تل شین آو ب ا لذ اّ
ٗغفیاال جاه٘ه و با صع ئغ گغفتى كغایَ ػهايی و هکايی و هىل٘یت اكشام به ٗهضه لاًی عؿیضگیکًًضه اؿت.
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م ،ٔ1۳2به همیى جهت اؿت که بغسی صع اهل دض یا ت٘ؼیغ بىصو اعتضاص ك بهه واعص ک غصه و ای ى
ً
كبهه عا غالبا اػ دیج هاهی ت اعت ضاص صايـ تهايض ٕيىبه اع ،7393 ،م ٔ1۵۵اگغچ ه صالی ل صیگ غی
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ايم ب اؿ هی توى یب كض ،بغای اهايت به صیى اؿ م هج اػاال د بؾ اػ ك ق ه اه ت ا صو ؿ ال
ت٘ییى گغصیض و صع ؿال  1964صع ْ
هاصه  06لايىو هِبىٗاال هم غع صاك ته اؿ ت; :ه غکؾ بهوؿ یله
هِبىٗاال به صیى هبیى اؿ م و همضؿاال آو اهايت کًض صعهىعتیکه ب ه اعت ضاص هًج غ ك ىص دک ن
اعتضاص صع دك وی هاصع و اجغا و اگغ به اعتضاص يی ايجاهض ُبك ئ غ د اکن ك غٕ ب غ اؿ اؽ ل ايىو
ت٘ؼ یغاال با وی عفتاع سىاهض كض :بًابغایى صع ػهاو توىیب ایى لايىو که همچًاو به لىال سىص بالی
اؿت ،اگغچه جغم اعتضاص پیقبیًی يلضه بىص ،لیکى دکن به هذکىهیت اعتضاص بههىعال کلی وجىص
صاكته اؿت.

1

صوم آيکه صع ْ
هاصه  ۵19ل ايىو ت٘ؼ ی غاال هو ىب ؿ ال  19۳۵بی او ك ضه ب ىص ک ه ;ه غکؾ ب ه

همضؿاال اؿ م و یا هغیک ايبیای ٗٔام یا ائمه ُاهغیى یا دٌغال هضیمه ُاهغه اهايت يمایض،
اگغ هلمىل دکن ْ
ؿابالًبی باكض اٗضام هیكىص و صع غیغ ای ى ه ىعال ب ه د بؾ اػ  1ت ا  ۵ؿ ال
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هذکىم سىاهض كض :ایى ْ
هاصه صع كغایِی دکن به اٗضام ْ
ؿابالًبی هاصع يمىصه ب ىص ک ه هیچگىي ه
همغعه لايىيی صع آو ػهاو صع کتاب دضوص وجىص يضاكته ٗ وه بغ آيکه ْ
ؿب بهًٗىاو یک دض صع کتاب
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ت٘ؼیغاال ٗلی الماٗضه يمیبایـت ج غم ايگ اعی هیك ض و ؿ الها ب٘ ض هم ًى صع ؿ ال  1930ب ا
توى یب لايىو هجاػاال اؿ هی ایى جغم عا بهًٗىاو یکی اػ جغاین دضی صع فول پًجن آو توى یب
يمىص و صع ْ
هاصه  061ایى لايىو بیاو کغص; ،هغکؾ پیاهبغ اٗٔن و یا هغیک اػ ايبی ا ٗٔ ام اله ی عا

صكًام صهض یا لظف کًض ْ
ؿبالًبی اؿت و به اٗضام هذکىم اؿ ت :اػ هجم ىٕ آيچ ه ک ه بی او ك ض
هیتىاو يتیجه گغفت صعهىعتی که لائل به ٗضم اؿتم ل دض ْ
ؿب اػ اعتضاص باكین چالق ٗضم ج غم
ايگاعی اعتضاص عا هیتىاو با کـب تجىیؼ ْ
هاصه  002لايىو هج اػاال اؿ هی صع عج ىٕ ب ه فم ه صع

هىاعص ؿکىال لايىو ُٕبك اهل  16۳لايىو اؿاؿیٔ بغ ُغف يمىص.

 .7گفتًی اؿت که هممى صع بغسی لىايیى هذکىهیت به جغم اعتضاص عا ؿبب همًىٗیت اػ بغسی هلاغل صايـته اؿ ت،
بًگغیض بهْ :
هاصه ; 73لايىو اه ح لايىو تل کی ال ك ىعاهای اؿ هی کل ىعی و ايتشاب اال ك ىعاهای هؼب ىع:
هوىب  7365هجلؾ كىعای اؿ هی< همچًیى ْ
هاصه ; 32لايىو ايتشاب اال هجل ؾ ك ىعای اؿ هی :هو ىب
 7362هوىب هجلؾ كىعای اؿ هی< و یا آيکه هذکىهیت به ایى جغم عا اػ هىايٖ صعیافت دم ىق باػيلـ تگی،
وٓیفه و هـتمغیبگیغاو ؿپاه پاؿضاعاو ايم ب اؿ هی صايـ ته اؿ ت بًگغی ض ب ه :ه ْاصه ; 797ل ايىو هم غعاال
اؿتشضاهی ؿپاه پاؿضاعاو ايم ب اؿ هی :هوىب  7373هجلؾ كىعای اؿ هی< که باتىجه به ٗضم وجىص ي ن
لايىيی صعایىسوىم و به تبٖ آو ت٘غی صلیمی اػ آو ،پیق بیًی ایى كغٍ صع لىايیى هظکىع ب هئغ س ف اه ل
لايىيی بىصو جغم و هجاػاال اؿت.

ً
 2چًايچه هجاػاال ْ
ؿب عا هـتمل اػ اعتضاص بضايین و بغای آو كأو هـتملی لائل كىین هـ لما
با چالق فىق هىاجه يشىاهین كض ،لیکى باتىجه به اهل لؼوم تفـیغ لىايیى به يفٖ هتهن ،لاً ی صع
همام هضوع دکن با كغایِی همچىو هغص یا ػو بىصو هتهن ،فِغی یا هلی ب ىصو هغت ض و ب ه تب ٖ آو
اؿتتابه یا ٗضم پظیغف آو ،صع کًاع كغایَ حبىتی و احباتی ؿشت اعتضاص ،هىاجه اؿ ت ک ه ای ى س ىص
هیتىايض به يفٖ هتهن باكض .به گىيهای که هجاػاال ْ
ؿبالًبی صع هغ دال هـ لماو ی ا غی غ هـ لماو
ٕبًا بغ یک ئ غٔ لت ل اؿ ت .ب ه ٗ وه آيک ه بذ ج صعسو ىم يی اػ ب ه اطو د اکن ی ا ٗ ضم آو
ً
صعایىسوىم هیتىايض هىحغ صع هىًىٕ باكض ،با ایى تىًیخ آيکه اوال< جمٖ کخیغی اػ فمهای كی٘ه
ُ
لائل به ٗضم اكتغاٍ اطو اهام صع لتل ْ
ؿابالًبی هـتًض که صع هیاو ایلاو هادب غًیه اصٗای اجمإ
کغصه اؿت ٕابىػهغه ،141۳ ،م ٗ ،ٔ441وهبغایًکه هادب عیاى ُٕباُبایی دائغی ،1411 ،د،16

م ٔ۵6و هادب جىاهغ ٕيجفی ،1424 ،د ،41م ٔ491و ٗ هه کاك

الغِ ا ٕيجف ی،1911 ،

د ،1م ٔ4۳6يیؼ ه٘تمض به هلهىع بىصو ایى ئغیه هـتًض .كیز ُىؿی يیؼ ه یفغهای ض ; َه ى ؿ ْب
االهام ال٘اصل وجب لتله بضوو اطو االهامُٕ :ىؿ ی ،142۳ ،د ،۵م ٔ942اؿ تضالل ای ى صؿ ته اػ
كکلگیغی هبادج يى یى دمىق ٗمىهی ،بغلغاعی ئن و لىاٗض آهغه دم ىق و ك کل گی غی صولته ا
بههً٘ای اهغوػی سىص و همچًیى كغایَ داکن بغ جىاهٖ بلغی کًىيی ،هضاسل ه س ىص ؿ غايه اف غاص
تىجیه هًِمی يضاعص و هًِمیتغ آو اؿت که اجغای آو عا همچىو ؿ ایغ هجاػااله ا اػ هـ یغ اه ل
لٌایی بىصو پیگغی يمایین.
حايی ًا< اػ دیج لايىيی همًى صع ْ
هاصه  920ق .م .ا .بیاو هیکًض; ،صعهىعتیکه هجًیٗلی ه صاعای
یکی اػ داالال ػیغ باكض هغتکب به لوام و پغصاست صیه هذکىم يمیكىص ،ال

هغتک ب ج غم

دضی که هـتىجب ؿلب دیاال اؿت<  :...و صعهىعتیکه هغتکب با اٗتماص ب ه ههضوعال ضم ب ىصو
یٗلیه هغتکب جًایت ٗلیه وی كىص و ایى اٗتماص او صع صاصگاه حابت ك ىص ،بغاؿ اؽ ه ْاصه 929
هجً ً
ق .م .ا .به جای لوام هذکىم به پغصاست صیه و هجاػاال ت٘ؼ یغی هیك ىص .جم ٖ ای ى صو هم غعه
یً٘ی  1اٗتماص به ههضوع الضم بىصو ٗام فغص ْ
ؿاب و  0اجغای هجاػاال هغتک ب ب ضوو اطو اه ام
بهًٗىاو تًها دضی که صع فمه اهاهیه صاعای ایى و یژگی اؿت و هًجغ ب ه س غود هىً ىٗی اعت ضاص اػ
يتیجه بذج هیكىص چغا که اػ صیض فمها اجغای هجاػاال هغتض همچىو ؿایغ دضوص تًها با اطو اه ام
و داکن همکى اؿت< هیتىاو گفت هغتض صايـتى ؿاب ،فاع ٙاػ هذیخ یا غلَ بىصو دک ن فمه ی
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فمها عوایت ٗبضاللهبىؿلیماو و سبغ هل امبىؿ الن اؿ ت ك ایض بت ىاو گف ت ک ه اه غوػه باتىج ه
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آو ،صع هجاػاال فغص هىحغ سىاهض بىص.

يتیجه ّ
هماوگىيه که بیاو كض دکن ْ
ؿب اػ صیضگاه غالب فمه ای اهاهی ه لت ل اؿ ت و ای ى دک ن يی ؼ
ْ َ
بههىعال هِلك صع بیاو هجاػاال ْ
ؿاب االئمه صع ؿ یاق ٗب اعتی همچ ىو ;ؿ ْبالًبی
ؿابالًبی یا
ههضوعالضم هِلك اؿتٕ :هاكمی كاهغوصی ،د ،60م ٔ193گفته كضه اؿت .صع ای ى هی او بغس ی
ؿاب پیاهبغ اؿ م و ؿایغ پیاهبغاو الهی لائل به اعتضاص ؿ ْ
فمها صعسوىم ْ
ابالًبی ك ضهاي ض ل یکى
اجغای آو عا هلغوٍ به اؿتتابه یا ٗضم اؿتتابه يضايـتهايض و ایى صعدالی اؿت که اعتضاص صعدالت هغص
و فِغی بىصو لتل اؿت ،اها اگغ هغتض ػو باكض ٕفِغی یا هلیٔ یا هغص باكض ٕهلیٔ هجاػاال تا ػه او
تىبه هغتض ػو و اؿتتابه صع ههلت ؿه عوػ صع هغتض هغص هلی ،به ت٘ىیك هیافتض .اگغچ ه هیت ىاو ای ى
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ادتمال عا صاص که صیضگاه ایى صؿته اػ فمها يآغ بغ يىٗی اػ هجاػاال لتل اؿت که هبًای آو س غود اػ
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صیى بهصلیل اهاي ت ب ه پی اهبغ و اتب اٗهن اؿ ت ول ی صع وال ٖ ایل او صع هم ام بی او دک ن اعت ضاص
صعسوىم ْ
ؿابالًبی يبىصهايض ،بلکه همام بیاو ایلاو لبخ ٗمل فغص صكًام صهًضه بىصه که هـاوی ب ا
ْ
سغود وی اػ صیى هذـىب كضه اؿت< صع فغى هخال ،بهُىعی که گظكت ٗ ،هه دلی صع تفـ یغ
صیضگاه كیز هفیض که لائل بغ اعتضاص ْ
ؿابالًبی كضه اؿت ،ه٘تمض اؿ ت ک ه هج اػاال ؿ ْب د ضی
هـتمل اػ دضوص اؿت و اُ ق لفْ اعتضاص صع ک م كیز هفی ض عا صع هم ام بی او يضايـ ته و آو عا صع
باب دض هـتمل تأویل هیکًض.

پظیغف هغ کضام اػ ایى صو صیضگاه یً٘ی اؿتم ل و ٗضم اؿتم ل دض ؿ ْب اػ اعت ضاص صع ل ىايیى

هىًىٗه ایغاو هیتىايض هًجغ به صو يتیجه هتفاوال گ غصص .صعه ىعتیکه صی ضگاه يشـ ت ٕاؿ تم ل
ً
هجاػاال ْ
ؿب اػ اعتضاصٔ عا بپظیغین يتیجه آو اؿت که< اوال بغسی ٗب اعاتی ک ه هو ضاق ؿ ْبالًبی
هذـىب هیكىص ،صع ٗمل اػ هىجباال اعتضاص اؿت که صع ایى هىعال هضوع دک ن ب ه ؿ ْ
ابالًبی
بىصو هغتکب و صع يتیجه لتل وی بغ ایى اؿاؽ بغس ف هىاػیى فمهی و دمىلی اؿ ت< ػی غا دک ن
به اعتضاص ،هماوگىيه که غالب فمها بیاو کغصه ايض ،يشـت آيکه هًىٍ به تذمك كغایَ آو یً٘ی بلى،ٙ
ٗمل ،استیاع و لوض اؿت ٗ ،وهبغایًکه کفغ و هىجباال آو بایض همغاه با جذض و ايکاع اهغ ً غوعی
صیى باكض .بًابغایى ئغ به كغایَ ؿشت احباال آو هضوع دکن به اعتضاص به يفٖ فغص هتهن اؿت و صوم
آيکه لاًی صع هضوع دکن به هجاػاال اعتضاص هکل به عٗایت كغوٍ حبىتی همچىو بل ىٗ ،ٙم ل،

استیاع و تذمك ٗىاهل اعتضاص ٕايکاع همغاه با جذضٔ ٕكاهغوصی[ ،بیت ا] ،م ٔ447و ك غایَ احب اتی
همچىو پظیغف تىبه صع هغتض هلیٗ ،ضم اج غای هج اػاال لت ل صع هغت ض ػو و ل ؼوم لٌ اهًضی صع
اجغای هجاػاال هغتض ٕهجلـی صوم[ ،بیتا] ،م ٔ49اؿت ،كغایِی که صع ْ
ؿبالًبی وجىص يضاعص ک ه

اػ ایى دیج هن لائل به هغتض كضو ْ
ؿاب به يفٖ هغتک ب اؿ ت .ای ى صالی ل و صالیل ی صیگ غی ک ه
تفویل آو اػ دىهله ایى بذج ساعد اؿت ،يلاو هیصهض پظیغف صیضگاه هشال ٕٗ ضم اؿ تم ل
هجاػاال ْ
ؿبٔ صع لايىو هجاػاال اؿ هی اػ ایى جهاال هیتىايـت به يفٖ فغص باكض .اگغچه باتىجه
به ٗضم جغم ايگاعی اعتضاص صع لىايیى هىًىٗه ایغاو ،پظیغف ایى صیضگاه هیتىايض هىعص يمض لغاع گیغص
که صع پاؿز هیتىاو به عاهکاع ْ
هاصه  002لايىو هجاػاال اؿ هی هوىب  1930صعسو ىم ل ؼوم
اعجإ به هًابٖ ه٘تبغ فمهی صع هىاعص ؿکىال لايىو اكاعه يمىص .هماوگىيه که اهغوػه يیؼ صع بٌ٘ی اػ
لىايیى همچىو لايىو هِبىٗاال هجاػاال اعتضاص پیق بیًی كضه اؿت.

ایى صعدالی اؿت که اعتضاص صاعای هغاتب و هىعی اؿت که هغیک اػ آيه ا ادک ام س ام س ىص عا
صاعص و همکى اؿت دکن ْ
ؿابالًبی که اػ صیض بـیاعی اػ فمها لتل اؿت ،هًجغ به هجاػاال صیگ غی

بلىص .دتی بـیاعی اػ فمها با اؿتًاص به عوایاال هت٘ضصی ه٘تمضيض که لتل ْ
ؿابالًبی يیاػ به اطو اه ام
و صؿتىع داکن يیؼ يضاعص که اػ همیى ؿشى هیتىاو اؿتًباٍ يمىص که ْ
ؿب اػ اعتضاص هـ تمل اؿ ت،
ػیغا هماوگىيه که بغسی فمها اكاعه يمىصهايض لتل هغتض بضوو اطو اهام همکى يیـت ٕگی يی،1492 ،

د ،4م /461لًکغايی ،1401 ،د ،1م.ٔ۵21
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اػ هجمىٕ آيچه گفته كض بهئغ هیعؿض که هیتىاو اػ دیج فمهی لائ ل ب ه اؿ تم ل هج اػاال
ً
ْ
اوال بـیاعی اػ فمهای كی٘ه بغای ْ
ؿبالًبی و ائمه كأو هـتملی لائ ل
ؿابالًبی اػ اعتضاص كض< ػیغا
ً
حايیا فمهایی که ؿشى اػ اعتضاص ْ
ؿابالًبی يمىصهايض ،بههىعال هِلك آو عا بیاو يمىصهايض و
كضهايض و
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هًابع ّ
ّ
 .7اصیبیههغ ،هذمض< ;بغعؿی فلـفه دکن اعت ضاص و للم غو آو صع دم ىق ج ؼای اؿ م،:
ايدیشه دمىلی< ف،4پاییؼ  ،7382م.732 87
 .2اعصبیلی ،ؿیضٗبضالکغین< فمهالذددود والتزشیدزا ؛ چ ،2ل ن :ايتل اعاال هؤؿـ ة الًل غ
لجاه٘ةالمفیض1402 ،ق.
 .3اهفهايی ٕهجلـی صومٔ ،هذم ضبالغبىهذم ضتمی< دددود ،لصداو و دیدا ؛ ته غاو:
هؤؿـه يلغ آحاع اؿ هی[ ،بیتا].
 .4اهفهايی ،دـیىبىهذمض عاغب< هفزدا ألفاظالمزآو؛ توذیخ هفىاو ٗ ضياو صاوصی<
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لبًاو :ايتلاعاال صاعال٘لن الضاعاللاهیه7472 ،ق.
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 .5بذغاي ی ٕآلٗو فىعٔ ،یىؿ

بىادم ضبىاب غاهین< األيددىار الذیز ی د واأللمددار البدر ی د

األدمدی <ايتلاعاال كبکه جهايی آلٗوفىع[ ،بیتا].
 .6بش اعی ج٘ف ی ،هذمضبىاؿ ماٗیل ابىٗبضالل ه< صددذیخ بردداری؛ عی اى :ايتل اعاال
صاعالِىق7427 ،ق.
 .7بغضاصی ٕهفیضٔ ،هذمضبىي٘ماو ٗکبغی< الممًز ؛ ل ن :ايتل اعاال کًگ غه جه ايی ه ؼاعه
كیز هفیض1419 ،ق.
 .8جؼیغیٗ ،بضالغدمى< الفمه علی هذاهب أربز < جلض پًجن ،بی غوال :صاعالکت ب ٗلمی ه،
7479ق.
 .9جم٘ی اػ پژوهلگغاو ٕػیغئغ آیتالله ؿ یضهذمىص هاك می ك اهغوصیٔ< فزهًد

فمده

هطابك هذهب اهل بیت <لن :هؤؿـه صائغةالم٘اعف فمه اؿ هی7426 ،ق.
 .73دائغی ،ؿیضٗلیبىهذمض< الشزحالصغیز فی شزح هرتصزالًافع د ددیم المؤهًیى؛ ل ن:
ايتلاعاال کتابشايه آیتالله هغٗلی يجفی7439 ،ق.
 .77دائغی ،ؿیضٗلیبىهذمض< ر یاضالمسائل فی تذمیك األدکام بالدالئل؛ ل ن :ايتل اعاال
هؤؿـه آلالبیت1411 ،ق.
 .72دائغی ،ؿیضٗلیبىهذمض< ر یاضالمسائل فی تذمیك األدکام بالدالئل< ل ن :ايتل اعاال

هؤؿـه آلالبیت1411 ،ق.
 .73دلبی ٕابىػهغهٔ ،دمؼهبىٗلی< غًی الًشوع إلی علمیاألصدىل والفدزوع< ل ن :ايتل اعاال
هؤؿـه اهام هاصق141۳ ،ق.
ْ
 .74دلی ٕابىاصعیؾٔ ،هذمضبىهًوىعبىادمض< السزائزالذاوی لتذز یزالفتداوی< چ ،2ل ن:
صفتغ ايتلاعاال اؿ هی وابـته به جاه٘ه هضعؿیى دىػه ٗلمیه7473 ،ق.
ْ
ْ
 .75دل ی ٕٗ ه ه دل یٔ ،دـىبىیىؿ بىهِهغ< تذز یزاألدکدددام الشدددزعی علدددی
هذهباإلهاهی < لن :ايتلاعاال هؤؿـه اهام هاصق7423 ،ق.
ْ
ْ
 .76دلی ٕٗ هه دلیٔ ،دـىبىیىؿ بىهِهغ< هرتلفالشیز فدی أدکدامالشدز یز < چ،2
لن :صفتغ ايتلاعاال اؿ هی وابـته به جاه٘ه هضعؿیى7473 ،ق.
ْ
ْ
 .77دلی ٕٗ هه دل یٔ ،دـىبىیىؿ بىهِهغ< هًتهدیالمطلدب فدی تذمیدكالمدذهب<
هلهض :هجمٖالبذىث اْلؿ هیه7472 ،ق.
ْ
ْ
 .78دلی ٕهذمك دلیٔ ،يج نال ضیى ج٘فغبىدـ ى< شدزائعاإلسدالم فدی هسدائل الذدالل
 .79كاهغوصی ،هذمضابغاهین< ادوار فمه و کیفیت بیاو آو< تهغاو :ايتلاعاال کیهاو.7357 ،
 .23كاهغوصی ،ؿیضهذمىص و جم٘ی اػ پژوهلگغاو< هىسىع الفمهاإلسالهی طبمدا لمدذهب

أهلالبیت <لن :هؤؿـه صائغةالم٘اعف فمه اؿ هی بغ هظهب اهل بیت1409 ،ق.
 .27كغی هغتٌیٗ ،لیبىدـیى< اإليتصدار فدی إيفدزادا اإلهاهید < ل ن :ايتل اعاال صفت غ
ايتلاعاال اؿ هی وابـته به جاه٘ه هضعؿیى دىػه ٗلمیه7475 ،ق.
ُ .22ىؿ ی ،اب ىج٘فغ هذمضبىدـ ى< الرددال < تو ذیخ ٗل ی سغاؿ ايی ،ؿ یضجىاص
كهغؿتايی ،ههضی ُه يج و هجتبی ٗغال ی< ل ن :ايتل اعاال صفت غ ايتل اعاال اؿ هی
وابـته به جاه٘ه هضعؿیى دىػه ٗلمیه7437 ،ق.
ٗ .23اهلی ٕ ْ
دغ ٗاهلیٔ ،هذمضبىدـى< وسدائلالشدیز ؛ تو ذیخ گ غوه پ ژوهق هؤؿـ ه
آلالبیت <لن :هؤؿـه آلالبیت1423 ،ق.
ٗ .24اهلی ٕكهیض اولٔ ،هذمضبىهکی< اللمز الدهشمی فی فمهاإلهاهی ؛ بیغوال :صاعالت غاث
الضاعاْلؿ هیه7473 ،ق.
ٗ .25اهلی ٕكهیض حايیٔ ،ػیىالضیىبىٗلی< الزوضد البهی فدی شدزح اللمز الدهشدمی < ل ن:
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والذزام< چ ،2لن :ايتلاعاال هؤؿـه اؿماٗیلیاو7438 ،ق.
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ايتلاعاال کتابفغوكی صاوعی7473 ،ق.
ٗ .26اهلی ٕكهیض حايیٔ ،ػیىالضیىبىٗلی< هسالکاألفهام إلدی تًمدیخ شدزائعاإلسدالم< ل ن:
ايتلاعاال هؤؿـة الم٘اعفاْلؿ هیه7473 ،ق.
ْ .27لمی ،هذمض< هبايی تذز یزالىسیل د کتاب الذدود< تهغاو :ايتلاعاال هؤؿـه تًٔین و يلغ
آحاع اهام سمیًی7422 ،ق.
ْ
 .28کل ی ،اب ىٗمغو هذمضبىٗمغبىٗب ضال٘ؼیؼ< رجددال الکش دی< ل ن :ايتل اعاال هؤؿـ ه
آلالبیت[ ،بیتا].
 .29کلیًی ،ابىج٘فغ هذمضبىی٘مىب< الکافی؛ توذیخ ٗلیاکبغ غفاعی< چ ،4لن :ايتلاعاال
صاعالکتب اْلؿ هیه7437 ،ق.
 .33گلپایگايی ،ؿیضهذمضعًا< هجمعالمسائل؛ چ ،0لن :صاعالمغآو الکغین7439 ،ق.
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 .37گلپایگايی ،ؿیضهذمضعًا< الدرالمًضىد فدی أدکدامالذددود< ل ن :صاعالم غآو الک غین،
 7472ق.
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 .32هغٗلی يجفی ،ؿیضكهابالضیى< المصداو علدی ضدىقالمزآو والسدً < ل ن :ايتل اعاال
کتابشايه آیتالله هغٗلی يجفی7475 ،ق.
 .33همضؿی ،بىهذمض هىفكالضیى ٗبضالله< المغًی إلبىلداه < هکتبة الماهغة 7388 ،ق.
 .34هک اعم ك یغاػی ،ياه غ< اسددتفتائا جدیددد< چ ،0ل ن :ايتل اعاال هضعؿ ه اه ام
ٗلیبىابیُالب140۳ ،ق.
 .35هًتٔغی ،دـیً٘لی< استفتائا ؛ جلض صوم ،يلغ تفکغ 7373 ،ف.
 .36يجفی ٕهادب جىاهغٔ ،هذمضدـ ى< جدىاهزالکالم فدی شدزح شدزائعاإلسدالم< چ،۳
بیغوال :ايتلاعاال صاع إدیا التغاثال٘غبی7437 ،ق.
 .37يجفی ٕکاك الغِا ٔ ،دـىبىج٘فغبىسٌ غ< أيىارالفماهد د کتداب الطهدار < يج

:

هؤؿـه کاك الغِا 7422 ،ق.
 .38يجفی ٕکاك الغِا ٔٗ ،لیبىهذمضعًابىهاصی< يىرالساطع فیالفمده الًدافع؛ يج

:

ايتلاعاال هِب٘ةاآلصاب7487 ،ق.
 .39يجفی ٕهوذخٔ ،هذمضهه ضی< صذیف الزضدإ هًـ ىب ب ه اه ام عً ا <ٔهل هض:
ايتلاعاال کًگغه جهايی اهام عًا7436 ،ق.

 .43يىبهاع ،عدین< ;جـتاعی صع صالیل يملی تمـینبًضی دض ت٘ؼیغ  ،:فصدلًاهه تذمیمدا

دمىلی< ف ،67پاییؼ  ،7393هن764-735 :
 .47يىعی ٕهذضثٔ ،هیغػادـیى< هستدرکالىسائل و هستًبطالمسدائل؛ بی غوال :ايتل اعاال
هؤؿـه آلالبیت7438 ،ق.
 .42هاكمی ،ؿیضدـیى و عدماو هبىدی< ;هـتًضاال فمهی اهل لايىوهًضی و لٌ اهًضی
صع جغم ْ
ؿبالًبی ،:پژوهشًاهه دمىق کیفدزی دايشدهاه الدیالو< ف ،75به اع و تابـ تاو
 ،7386هن.116 169:
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