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چکیده
ً
هجرای اصىل عملیه ،فمداو دلیل برای حکن شرعی است؛غالباهؤدای اصىل ،حکن شرعی استت
و با اثبات حکن شرعی ،لىازم آو يیس ثابت هیشىد ،اها گتاهی برایاثبتات هىوتىح حکتن شترعی
يیسبهاصىل عملیهاستًاد هیشىدکهآيها را اصىل هىوىعی هیياهًد؛ هايًد استصتاا هىوتىعی.
والعی هىوىح ثابت يمیشىد؛ زیرا ایى اهررًبه تکى یًی داشته ولابل رعل يیست ،بلکته ازرهتت
ً
ترتب آثار و احکام شرعی ،تعبدا هىرىد فرض شده و حکن شرعیآو ثابت هیشىد .حتال اگتر آو
هىوىح لىازم عملی وعادی داشته و برآو حکن شرعی هترتب باشد ،با رریاو اصل،آو لىازم ثابتت
يشده و بهتبع ،حکن شرعی هترتب برآو يیسثابت يمتیشتىد؛ زیترا لتىازم عملتی وعتادی هىوتىح
(هستصاب) که اهری والعیهستًد ،تابع ورىد والعی هىوىحايد ،يه ورىد تعبدیآو .ایى بات
باعًىاو «اصل ُهثبت» هطرح است؛ اصىلیىو هعتمديد اصل ،هثبت لىازم عملتی وعتادی هىوتىح
خىد و حکن شترعیآو يیستت .ایتى هىوتىح یکتی ازهستالل ههتن وکتاربردی اصتىل فمته بتىده
و بسیاردلیك وظریف است به گىيهای که عدم دلت کافی همکى است هىرب اشتباه شىد .در ایتى
هماله تالش کردهاین برخی از ههمتریى هىارد کاربرد ایى لاعده در فمه و حمىق هىوىعه را بررسی
وتالیل کًین؛ هىاردی که بر هبًای حجیت اصل هثبت وعدم آو ،حکن آو هتفتاوت خىاهتد بتىد.
ازرمله ،اختالف درتاریخ فىت هتىر  ،آثتار يرریته کشتف حکمتی درعمتد فوتىلی ،اختتالف
دروماو تلف هال در ید دیگری و...
واژگان کلیدی :هؤدای اصىل عملیه ،هصادیك اصل هثبت ،اصل ستببی و هستببی ،اختتالف در
تاریخ فىت هىر  ،اثبات اذو هرتهى در بیع هال هرهىيه.
* ؾايٍیاق گكوه ظمىق ؼّىِی و اوالهی ؾايٍگاه جهكاو (.)makazemy@ut.ac.ir

دمىق اسالهی /سال هجذهن  /شماسه  / 68بهاس 1400

در فرویکه هؤدای اصل استصاا  ،هىوىح حکن شرعی است بتا رریتاو استصتاا ورتىد
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مقدمه
 .1ػلن اِىل به «لىاػؿی که بكای اوحًباٖ اظکام ٌكػی بهکاق هییقوؾ» جؼكیی ٌیؿه اویث
(ق.ک :ظىیًی هیاليی 93َ ،1241 ،بهبؼؿ) .اِىل فمه همايًؿ هًٙك ،یک ػلن آلی اوث و بهػًىاو
ابماقی بكای اوحًباٖ اظکام ٌكػی (فمه) بهکاق هیقوؾ (ؼمیًیی ،1211 ،ز /24َ ،2يصفیی،1219 ،

َ .)14بهایىؾلیل بایؿ ػلن اِىل قا هًٙك فمه ياهیؿ (ِؿق ،1291 ،ز24َ ،1ی .)24هىٔىع ػلین
اِىل ،اؾلهای اوث که ؾق ػلن فمه بكای اوحًباٖ اظکام هىقؾ اوحًاؾ لكاق هیگییكؾ ،الشهیث هییماو
ظصیث و وًصً اػحباق و يعىه اوحًاؾ به آيها (هماو).
 .4هىٔىع فمه ،اوحًباٖ اظکام ٌكػی ال قوی اؾله جفّیلیآيىث؛ اؾله اوحًباٖ اظکیام ؾقفمیه
234

اهاهیه هعؿوؾ به کحاب ،وًث ،اشماع و ػمل اوث ،اها همکى اوث ؾقهىاقؾی ظکن ییک هىٔیىع

دمىق اسالهی /هذمىد کاظمی

هٍؽُ يبىؾه و اهکاو اوحًباٖ آو ال قوی اؾله فىق وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ؛ ػؿم اهکاو اوحًباٖ ظکین
یک هىٔىع ،ياٌی ال فمؿاو ؾلیل ،اشمال ویا جؼاقْ بیىاؾله اوث (هظفیك ،1914 ،ز.)441َ ،4
ؾقچًیى فكٔی بكای قفغ ٌک وجكؾیؿ وجؼییى ظکن ٌكػی ،هصحهؿ به اِىلی هكاشؼه هییکًیؿ کیه
اِٙالظا «اِىل ػملیه»« ،لاػؿه اِىلیه» یا «ؾلیل فمیاهحی» ياهییؿه هیٌیىؾ (همیاو)443َ ،؛
بكایىاوان هصكای اِىل ػملیهٌ ،ک يىیبث بیه ظکین والؼیاویث و بیاوشىؾ ؾلییل ،اییى ٌیک
بك٘كف ٌؿه ،هىشبی بكای شكیاو اِل بالی يمیهايؿ (ايّاقی[ ،بیجا] ،ز911َ ،1ی.)913

1

 .9اِىل ػملیه که به٘ىق هؼمىل ؾق جمام ابیىاب فمیه شیاقی هیٌیىيؿ ػباقتايیؿ ال :بكائیث،
جؽییك ،اظحیاٖ واوحّعاب (هماو /911َ ،هظفك ،)443َ ،1914 ،اها اِىل ؾیگكی وشىؾ ؾاقيؿ
که ؾق ابىاب ؼاَ شاقی هىحًؿ؛ هايًؿ اِالة الٙهیاق (ؾقٌیبهات ظکمییه و هىٔیىػیه) ،اِیالة
العلیه و( ...هظفك ،1914 ،ز.)1۷۲َ ،4
 .2ظىب ایًکه ظکن ٌكػی بهوویله اؾله ٌكػی ذابث ٌىؾ یا اِىل ػملیه ،به ظکین والؼیی و
ظاهكی جمىین هیٌىؾ؛ ظکن والؼی ،ظکمی اوث که بكای هىٔىػات بیا هالظظیه وشیىؾ والؼیی
آيها جىوٗ ٌاقع شؼل و اػحباق ٌؿه؛ بهػباقت ؾیگك ظکمی که بؿوو هالظظه شهل به ظکن والؼیی
ُ ٌ
 .1هؼكوف اوث که ،االِل ؾلیل ظید الؾلیل.

شؼل ٌؿه اوث (آٌیحیايی ،1219 ،ز .)9َ ،4اییى ظکین ال٘كییك اؾلیه اظکیام ٌیكػی اویحًباٖ
هیٌىؾ 1.اها ظکن ظاهكی ظکمی اوث که ؾق هىقؾ شهل به ظکن والؼی و بهوویله اِیىل ػملییه
ذابث هیٌىؾ .بهػباقتؾیگك ،هصكای اظکام ظاهكی وشىؾ ٌک يىیبث بیه ظکین والؼیی اویث و
اظکام ظاهكی ؾق هكجبه هؤؼك بكاظکیام والؼیی لكاقؾاقيیؿ (ايّیاقی[ ،بیجیا] ،زِ /913َ ،1یؿق،

 ،1291ز.)141َ ،1
 .1ظکن ظاهكی که ؾقظالث شهل به ظکن والؼی جصىیم هیٌىؾ ،يىػی شؼل ظکین ؾق لبیال
ظکن والؼی يیىث واال هىشب «جّىیب» هیٌىؾ؛اهكی که ؾقهفهب اهاهییه با٘یل اویث .بلکیه
ظمیمث ظکن ظاهكی آو اوث که ٌاقع ؾق همام شهل به ظکن والؼی اهیكی قا کیه وشیؿايا هعیكل
والغ يیىث ،جؼبؿا هعكلآو هیؾايؿ ،چًايکه ؾق اهاقات چًیى اوث؛ یا بیؿوو ایًکیه والیغ قا اظیكال
کًؿ ،جؼبؿا آذاق اظكال والغ قا باق هیکًؿ و همايًؿ هىقؾی که وشىؾ هىٔىع والؼا اظكال ٌؿه ،ظکین
آو قا اػحباق هیکًؿ؛ ؾق هیىقؾ اِیىل ػملییه ؤیؼیث چًیىاویث (يیاییًی ،1941 ،ز.)911َ ،1
بهػًىاو هرال ؾق اوحّعاب هىٔىػی ،اگك وشىؾ هىٔىع (هحیمى وابك) ؾقلهیاو ظأیك ،وشیؿايا
ؾلیلی بكای ال بیى بكؾو ٌک يؿاٌحه باٌین ،اِل اوحّعاب به ها ایى اهکاو قا هیؾهؿ که هىٔیىع
(هحیمى وابك) قا جؼبؿا هىشىؾ فكْ کكؾه و ظکن ٌكػی هكجب بیكآو قا ذابیث يمیائین .ظکمیی کیه
ؾقاذك اػمال اِل اوحّعاب ،ذابث هیٌىؾ «ظکن ظاهكی» ياهیؿه هیٌىؾ .بك ایى اوان ؾق جمام
هىاقؾ ظکن ظاهكی يىػی جؼبؿ و جًمیل وشىؾ ؾاقؾ؛ یؼًی جؼبؿا هىٔىػی قا به لعا ٚاظکام ٌیكػی
ؾق ظکن هىشىؾ ؾايىحه ،یا به هًمله هىشىؾ فكْ هیکًین؛ به جؼبیك ؾیگك اظکام ظاهكی بیه جّیكف
ؾق هكظله اظكال بك هیگكؾيؿ (هماو).
 .4هصكای اِىل ػملیه ؾائما اظکام ٌكػی اوث؛ به ایى هؼًا که یا هؤؾای آوها هىحمیما ظکین
ٌكػی اوث یا اگك هىٔىع اوث ،ال آو شهث که بكآو هىٔىع ،ظکن ٌكػی بیاق هیٌیىؾ ،هحؼلیك
 .1ظکن والؼی ؾو لىن اوث :يؽىث ،ظکن اولی؛ یؼًی ظکمی که با هالظظیه هىٔیىع بیهػًىاو اولییهی آو شؼیل
هیٌىؾ (آٌحیايی ،1219 ،ز)9َ ،4؛ هايًؿ ظکن ػمؿ که با هالظظه ػًىاو ػمؿ ،وشىب وفا به هفیاؾ آو اویث؛
ؾوم ،ظکن ذايىی؛ یؼًی ظکمی که با هالظظه وػكوْ ػًاویًی ؾیگك يظیك وفكٔ ،كق ،هكْ و ...شؼل هیٌیىؾ
(هماو) .هرال اگك ػمؿ بیغ هحٕمى ٔكق به هٍحكی باٌؿ ،به ؾلیل هؼیىب بىؾو هبیغ ،ػًىاو ذايىیهی «ٔكقی» پیؿا
هیکًؿ و به اػحباقآو ،ظکن «لموم وفای به آو» بكؾاٌحه ٌؿه ،شایم الىفا هیٌىؾ.

دمىق اسالهی /جایگاه اصل ُهثبت دس فمه اسالهی و دمىق هىضىعه ایشاو

اظكال ٌىؾ ،ظکن ٌكػیآو يیم ذابث هیٌىؾ ،اها اگیك ؾق وشیىؾ آو ؾق لهیاو ظأیك ٌیک کًیین و
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اِىل ػملیه لكاق هیگیكؾ واال شكیاو اِىل ؾق هىٔىػات اهكی لغى ؼىاهؿ بىؾ (ايّاقی[ ،بیجیا]،

ز .)911َ ،1جىٔیط آيکه هصكای بكؼی اِىل ػملیه هايًؿ بكائیث ،اظحییاٖ ییا جؽیییك ،هىیحمیما
اظکام ٌكػی اوث .ؾق هىقؾ اوحّعاب ،اگكچه هؤؾای اوحّعاب همکیى اویث هىٔیىع ظکین
ٌكػی باٌؿ (اوحّعاب هىٔىػی) همچًیى هصكای اِىلی يظیك اِالة الٙهاق یا اِالة العلیه یا
اِالة الّعه و ...هىٔىػات اوث ،اها ایى اِىل يیم ال ایى شهث هىٔىع فمه و اِیىل فمیه لیكاق
هیگیكيؿ که ؾق اویحًباٖ ظکین ٌیكػی هؤذكيیؿ و هیؿف ال اػمیال آوهیا ،اظیكال ییا جؼیییى ظکین
ٌكػیاوث (هماو) .ؾلیل ایى اهك قوٌى اوث؛ لیكا جًها اظکام ٌكػی هىحًؿ کیه ال ياظییه ٌیاقع
لابل شؼل و جًمیل و اػحباقيؿ و وشىؾ و ػؿم آيها به ؾوث ٌاقع اوث؛ «هىٔىػات» اهىق جکیىیًی
ووالؼی هىحًؿ که وشىؾ وػؿم آيها جابغ والؼیث ؼاقز اوث و ٌاقع ؾقآيها ؾؼل وجّكف يمیکًیؿ
(ظائكی یمؾی[ ،بیجا] ،ز /111َ ،1بصًىقؾی[ ،بیجا] ،ز .)214َ ،4بهػًىاو هریال اگیك لییؿ ليیؿه
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يباٌؿٌ ،اقع يمی جىايؿ او قا ليؿه يمایؿ و با فكْ ٌاقع يیم او ليؿه يمیٌىؾ ،ولی ٌاقع هیجىايیؿ ال
جكجب اظکام ٌكػی ظیات ،او قا ؾق ظکن ليؿه فكْکكؾه ،اظکیام ٌیكػی هحكجیب بیك ظییات او قا

دمىق اسالهی /هذمىد کاظمی

ذابث کًؿ (هىوىی جبكیمی.)111َ ،1943 ،
 .4ؾق فكٔی که هحؼلك اِىل ػملیه هىحمیما ظکن ٌكػی اوث ،با اػمال اِل ػملیی ،جؼبیؿا
ظکن ٌكػی ظاهكی ذابث هیٌىؾ واگك ایى ظکن ؾاقای لیىالهی باٌیؿ ،ا ػین ال ٌیكػی ،ػملیی و
ػاؾی ،آوها هن ذابث هیٌىيؿ ،اهیا اگیك هحؼلیك اِیىل ػملییه هىٔیىع ظکین ٌیكػی باٌیؿ ،ؾق
ؼّىَ للمكو اذباجی اِىل ،اؼحالف يظكهای لیاؾی وشیىؾ ؾاقؾ .جكؾییؿی يیىیث کیه بیا اذبیات
ظاهكی وجؼبؿی هىٔىع ،ظکن یا اظکام ٌكػی بیواوٙه هحكجب بكآو هىٔىع يییم ذابیث هیٌیىؾ.
بهػًىاو هرال اگك لیؿ هؿجی غایب ٌؿه و ؾق ظییات و همیات او جكؾییؿ باٌیؿ ،بیا اویحًاؾ بیه اِیل
اوحّعاب ،ظیات اوکه لبل ال غیبث ،یمیًیًا هىشىؾ بىؾه ،ذابث ٌؿه وبا اذبات ظییات ظیاهكی او،
ظکن ٌكػی بیواوٙه هحكجب بكآو (يظیكهمًىػیث جمىین اهىال او ،یا ػؿم شیىال الؾواز همىیك او
و )...يیم ذابث هیٌىؾ ،اها اگك ایى هىٔىع ،لىالم ػملی و ػاؾی ؾاٌحه باٌؿ و بك آو لیىالم ػملیی و
ػاؾی ،اظکام ٌكػی هحكجب باٌؿ ،آیا اِل اوحّعاب جىايایی اذبات اظکام ٌكػی هحكجب بك لىالم
ػملی و ػاؾی قا ؾاقؾ؛ بهػباقتؾیگكآیا اِل هىٔىػی ،جًها اظکیام ٌیكػی بییواویٙه هىٔیىع قا
ذابث هیکًؿ یا اظکام ٌكػی با واوٙه هحكجب بك آو قا هن ،ذابث هیکًؿ .ؾق هرال لبل ،هكگاه همىك
ٌؽُ غایب قابٙه ياهٍكوع با هكؾ اشًبی بكلكاقکًؿ اللهیه ػملیی ظییات لییؿ ،آيىیث کیه قابٙیه

ياهٍكوع همىك وی با غیك ،قابٙه لو ٌىهكؾاق جلمی ٌىؾ وظکن ٌكػی آو ،قشن اویث ،اهیا اِیل
اوحّعاب جىايائی اذبات آو قا يیؿاقؾ .بیا شكییاو اوحّیعاب اگكچیه ظییات ظیاهكی لییؿ ذابیث
هیٌىؾ ،اها اللهه ػملیآو ،قابٙه ياهٍكوع لو ٌىهكؾاق ،ذابث يٍؿه ،ؾق يحیصه ظکن ٌكػی هحكجب
بكآو هن (قشن) ذابث يمیٌىؾ .ایى بعد ،یک بعد ظكی و بىیاق ؾلیك و ؾق ػیى ظیال پیچییؿه
اوث و فهن کلیات و جٙبیك آو بك هىاقؾ ؼاَ ،يیالهًؿ جمكکم و ؾلث کافی اوث.
 .1ایى بعد يؽىحیى باقجىوٗ ٌیػ ايّاقی به جفّیل ؾق ػلن اِىل جٍكیط وجبییى ٌیؿ ،هیك
چًؿ جاقیػ ٘كض آو به لهاو لبل ال وی بكهیگیكؾؾ .ال اییى بعید ،بیاػًىاو «اِیل ُهربیث ظصیث
يیىث» یا «اِل ،هربث لىالم ػملی و ٌكػی هحؼلك ؼىؾ يیىث» ،ییاؾ هیکًًیؿ وگیاه بیه اؼحّیاق
«اِل ُهربث» ياهیؿه هیٌىؾ .ؾقایى لهیًه بیى اِىلیىواؼحالف يظكاوث؛ ؾقظالیکه ؾقگفٌیحه آو
قا ظصث هیؾايىحًؿ ،هحأؼكاو به ویژه ال لهاو ٌییػ ايّیاقی بهبؼیؿ ،هؼحمیؿ بیه ػیؿم ظصییث آو
هىحًؿ.
 .3ایى بعد ؾق هىقؾ جمام اِىل ػملیه واؾله جًمیلی که هحؼلك آوها هىٔىع ظکن ٌكػی اوث
اوحّعاب هٙكض کكؾه ،هحأؼكاو اِىلی يیم ایى بعد قا ؾق هىقؾ اِل اوحّعاب هٙكض کكؾهايؿ،
ولی يحیصه بعد هك چه باٌؿ ؾق هىقؾ وایك اِىل ػملیه و به٘ىق کلی ؾق هكهىقؾی که ؾلیلی هبحًی
بك شؼل و جًمیل باٌؿ و جؼبؿا اهكی قا ؾق ظکن اهكی ؾیگیك ییا بیه هًملیه اهیك ؾیگیك بؿايیؿ ،هٙیكض
هیٌىؾ.
 .11هفهىم ،هبايی واؾله ػؿم ظصیث اِل هربث ؾق یک هماله شؿاگايه جىوٗ يگاقيیؿه بكقویی
ٌؿه اوث (کاظمی441َ ،1931 ،ی .)431ؾقایى هماله بكآيین که با بكقوی بكؼی ال فكوػات ههین
وکاقبكؾی ایى لاػؿه اِىلی ،شایگاه آو ؾق فمه اوالهی وظمىق هىٔىػه اییكاو قا بكقویی وجعلییل
کكؾه و هحفکكٌیىین کیه غفلیث ال اییى بعید چگىيیه هیجىايیؿ ؾق اویحًباٖ ظکین ییک هىٔیىع
هؤذكباٌؿ؛ الب حه قاهًما وجمكیًی بكای فهن ایى لاػیؿه اِیىلی و هیىاقؾ کیاقبكؾ آو بیكای پژهٍیگكاو
ؼىاهؿ بىؾ .وئىال بًیاؾیى آيىث که آیا اِل ُهربث بهػًىاو یک لاػؿه اِىلی ،ؾقظمیىق هىٔیىػه
يیم کاقبكؾ ؾاقؾ ،یا ؼیك؛ يحیصه وذمكه ػملی ایى بعید ؾقظمیىق هىٔیىػه وفمیه چیىیث .فكٔییه
يگاقيؿه آيىث که بعد «اِل ُهربث» یک بعد اِىلی هعٓ که ِیكفا شًبیه يظیكی ؾاٌیحه ،ییا
ذمكه آو هعؿوؾ به بؽً ػباؾات باٌؿ ،يبىؾه بلکه هّیاؾیك ػملیی آو ؾق ظمیىق هىٔیىػه بىییاق
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هٙكض هیٌىؾ ،اها به پییكوی الٌییػ ايّیاقی کیه آو قا يؽىیحیى بیاق بیه جفّییل ؾق هیىقؾ اِیل
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اوث .ؾق ایى هماله جالي کكؾهاین با بكقوی وجعلیل يمىيههای ػیًی ،کاقبكؾ اییى لاػیؿه قا ؾق فمیه
وظمىق هىٔىػه بیاو کًین.

 .11ؾقهحىو فمهی ،فكوع هؽحلفی وشىؾ ؾاقؾ که هصكای اِل ُهربث اوث؛ بكؼی الایى فكوع ؾق
لهاو لبل ال ٘كض بعد «اِل ُهربث» ؾق اِىل فمه ،هٙكض بىؾه اوث و فحیاوای فمیهیاو يییم بیؿوو
جىشه به آو بیاو ٌؿه و بهایىؾلیل ،بؼؿ ال ٘كع ایى بعد فحىای هحأؼكاو جغییكکكؾه اوث ،اهیا بكؼیی
فكوع هكبىٖ به لهاو بؼؿ ال٘كض آو بىؾه و ؾقکحیب هحیأؼكاو آهیؿه اویثٌ .ییػ ايّیاقی ؾقکحیاب
الكوائل بؼؿ ال٘كض وبكقوی «اِل ُهربث» هّاؾیمی ال کاقبكؾ ایى اِل ؾقکحب فمیهیاو هحمیؿم قا

بیاو کكؾه اوث (ايّاقی[ ،بیجا] ،ز .)444َ ،4به ػالوه اِیىلیىو ؾیگیك يییم بیه هًاویبث ٘یكض
هىٔىع ،هّاؾیمی الآو قا بیاو کكؾهايؿ (ؼى یی ،ب ،1244 ،ز 141َ ،9بهبؼؿ) .همچًیى هىیائل و
فكوع ههن ظمىلی وشىؾ ؾاقؾ که ظکن آيها بك هبًای ظصییث وػیؿم ظصییث اییى اِیل ،هحفیاوت
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ؼىاهؿ بىؾ..
وؼی ها بكآو بىؾه که فكوػی قا بكقوی کًین که شًبه فمهی ی ظمىلیؾاٌیحه و کیاقبكؾی هىیحًؿ
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واال هّاؾیك ِكفا فمهی که ؾقباب ػباؾات هٙكض هیٌىيؿ ،بىیاقيؿ وجعلیل وبكقوی جمام آيهیا ؾق
یک هماله همکى يیىث.

اختالف درتاریخ فىت مىرث
ٌؽُ هىلمايی فىت ٌؿه اوث؛ وقذه او هًعّك به ؾو فكليؿ هىحًؿ که هیكؾو جیاله هىیلماو
بىؾه و جاقیػ هىلماو ٌؿو آوها هحفاوت اوث؛ بهػًىاو هرال یکی ؾق ّاول هاه ٌؼباو و ؾیگكی ؾق هاه
قهٕاو هىلماو ٌؿه .هكگاه آو ها ؾق ؼّىَ جاقیػ فىت هىقخ ؼىؾ اؼیحالف پییؿا کًًیؿ؛ یکیی
هؿػی باٌؿ که هىقخ ؾق هاه ٌؼباو فىت کكؾه ،په بكاؾق ؾیگكکه ؾق هیاه قهٕیاوایماو آوقؾه ،اقخ
يمیبكؾ ،چىو ؾق لهاو فىت هىقخ ،هىلماو يبىؾه اوث و بكاؾق ؾیگك هؿػی باٌؿ که هىقخ ؾق هیاه
قهٕاو فىت کكؾه و او يیم اقخ هیبكؾ ،وؾلیلی که لىل یکی قا جأییؿ کًؿ وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ،اِیل،
چه الحٕائی ؾاٌحه وهؤیؿ کؿام یک الآوها اوثٌ .ییػ ايّیاقی بؼیؿ ال بییاو اییى فیكع ؾق کحیاب
ّ
الكوائل ،اظهاق ؾاٌحه که هعمك ظلی با اوحًاؾ بیه «اِیل بمیای ظییات هیىقخ» فكليیؿ ؾوم قا يییم
هىحعك اقخ ؾايىحه و بكؼی ال هحمؿهاو و هحأؼكاو هعمك ،يیم ؾق اییى فحیىی بیا وی هین ػمیؿهايیؿ
(ايّاقی[ ،بیجا] ،ز.)444َ ،4

 .1پیشیىه ایه فرع در فقه و فتاوای فقیهانمتقدم
جا آو شاکه يگاقيؿه جعمیك کكؾه ایى فكع يؽىحیى باق جىویٗ ٌییػ ٘ىویی ؾقکحیاب المبىیىٖ
ّ
ّ
هٙكض ٌؿه اوث (٘ىوی ،1914 ،ز 1.)449َ ،1ویسه هعمیك ظلیی ؾق ٌیكایغ (هعمیك ظلیی،
ّ
ّ
 ،1211ز ،)111َ ،2ػالهه ظلیی ؾق جعكییك و لىاػیؿ (ػالهیه ظلیی ،1241 ،ز /411َ ،1همیى،
 ،1219زٌ ،)211َ ،9هیؿ ذايی ؾقهىیالک (ٌیهیؿ ذیايی ،1219 ،ز ،)124َ ،12فأیل هًیؿی
ؾقکٍ اللرام (فأل هًؿی ،1214 ،ز )441َ ،11آو قا هٙكض کكؾه و شملگی بیك هبًیای «اِیل
بمای ظیات هىقخ جا لهاو اوالم فكليؿ ؾوم (هاه قهٕاو) » به وقاذث هك ؾو فكليیؿ فحیىی ؾاؾهايیؿ.
ّ
ِاظب شىاهك يیم په ال يمل ایى فكع ال هعمك ظلی اگكچه آو قا جأییؿ کیكؾه اهیا اویحؿالل وی بیا
وایك فمیهاو هحفاوت بىؾه واو بكهبًای وشىؾ همحٕی وػیؿم هیايغ آو قا ذابیث کیكؾه اویث (يصفیی،

 ،1212ز114َ ،21ی.)114

2

ٌیػ ايّاقی ؾق کحاب الكوائل ٔمى يمؿ وجعلیل يظیك فمیهیاو هحمیؿم ،ؾقيهاییث يظكآيیاو قا
هكؾوؾ ؾايىحه اوث .وی ؾق ّقؾ اوحؿالل آوها هیيىیىؿ ،وقاذث ،هحكجب بیك هیىت هیىقخ و وشیىؾ
ؼىیً هىلماو ؾق لهاو فىت اواوث .بمای ظیات هىقخ جا هاه قهٕیاو ،کیه بیا اِلاوحّیعاب
ذابث هیٌىؾ ،فی يفىه ُهربث هىت ٌؽُ هىقخ ؾقلهاو اوالم واقخ (هاه قهٕاو) يبیىؾه ،بلکیه

ایى اهك هّؿاق اِل ُهربث اوث (ايّاقی[ ،بیجا] ،ز .)444َ ،4هفاؾ وؽى ٌییػ آو اویث کیه
هىٔىع ظکن ٌكػی جىاقخ ،هكکب ال ؾو چیم اوث« :هىت هیىقخ» و «ولیىع آو ؾقلهیاو ظییات
 .1ػباقت ٌیػ ؾق المبىىٖ ایًىث ..« :فأها إو اجفما ػلی ولث إوالههما و اؼحلفا فی ولث هىجیه و هیى و ظیؿهما
ولن فی غك ٌؼباو و ولن آؼك فی غك قهٕاو و ولن األب و هات ،و اؼحلفا؛ فمال هى ویلن فیی غیك ٌیؼباو:
هات بی فی ٌؼباو لبل إوالهک یها األغ ،فالمیكاخ کله لی؛ و لال اآلؼك :بل هات فی قهٕیاو فیالمیكاخ بیًًیا؛
فالمىل لىل هى یؿػی هىجه فی قهٕاو و یکىو المیكاخ بیًهما يّفیى ،ألو األِل ،العیى ظحی یؼلن لوالها».
ِ .2اظب شىاهك په ال يمل ایى ظکن ال کحاب ٌكایغ ؾق ٌكض آو ،اػالم ؾاٌحه که ؾق ایى ظکین ؼیالف واٌیکالی
وشىؾ يؿاقؾ .وی با آگاهی ال هفهىم اِل هربثٔ ،مى جأییؿ يظك اکرك فمیهاو هحمؿم به يمؿ اویحؿالل آيهیا پكؾاؼحیه
اوث .او اظهاق ؾاٌحه که اذبات اقخ بكای فكليؿ ؾوم کیه ؾق جیاقیػ هیأؼك (هیاه قهٕیاو) اویالم آوقؾه بیك هبًیای
اوحّعاب ظیات هىقخ جا آو لهاو يیىث ،جا هّؿاق اِل ُهربث بىؾه ،قؾ ٌىؾ؛ بلکه بیك هبًیای وشیىؾ همحٕیی
ؼالف و ال إٌک ٍال و إو کاو المؿقک ُػًؿيا ػیؿم ذبیىت المیايغ،
وػؿم هايغ اوث؛ ؾقآيصا که همكقؾاٌحه ...« :بال
ٍ
ًئف بعاله ،ال اوحّعاب العیا  ،فحأهل شیؿا» (يصفی ،1212 ،ز.)114َ ،21
فالممحٕی ظی ٍ
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239

ؼىیً هىلماو ،لهاو اوالم آوقؾو وقذه ؾوم» .ؾق ایى فكع آيچه با وشؿاو و ؾلیل والؼی ذابث ٌؿه،
هىت هىقخ اوث؛ با اوحًاؾ به اِل اوحّعاب ،جًها ظیات هىقخ جیا هیاه قهٕیاو ،لهیاو اویالم
آوقؾو فكليؿؾوم ،قا ذابث هیکًین ،اها «ولىع هىت ؾق لهاو اوالم واقخ ؾوم» که شمء ؾوم هىٔیىع
ظکن ٌكػی جىاقخ اوث ،اللهه ػملی هىحّعب ،بمای ظیات جا هاه قهٕاو ،اوث کیه بیا اِیل
اوحّعاب ذابث يمیٌىؾ .په ،چىو هىٔىع ظکن ٌكػی ذابث يٍؿه ،ظکین ٌیكػی جیىاقخ کیه
هحكجب بكآو اوث ،يیم ذابث يمیٌىؾ؛ لیكا اذبات ایى ظکن با اوحًاؾ به «اِل بمای ظیات هىقخ جا
لهاو اوالم فكليؿ ؾوم» هّؿاق اِل ُهربث اوث که ظصث يیىث (همیاو)؛ بكایىاویان فكليیؿی
که ؾقهاه قهٕاو اوالم آوقؾه ،اقخ يمیبكؾ هگكآو که هىت والؼیی هیىقخ ؾق هیاه قهٕیاو ،لهیاو
اوالم فكليؿ ؾوم ،با ؾلیل ذابث ٌىؾ.
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ٌاگكؾاو ٌیػ ايّاقی که ؾق اِىل و هىئله «ػؿم ظصیث اِل ُهربث» پیكو قوي او بىؾهايیؿ،
ّ
يیم ایى فحىی قا الهعمك ظلی يمل کكؾه وآيكا هّؿاق «اِل ُهربث» و بیاػحبیاق ؾايىیحهايؿ (ػكالیی،
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[بیجا] /411َ ،قٌیحی ،1211 ،ز .)912َ ،4هٍهىق فمیهاو هحأؼك و هؼاِكاو يییم بكهبًیای ػیؿم
ّ
ظصیث اِل ُهربث يظك هحمؿهاو وبكؼی هحیأؼكاو الشملیه هعمیك ظلیی قا قؾ کیكؾه ويظیك ٌییػ
ايّیییاقی قا جأیییییؿ کكؾهايیییؿ (٘با٘بیییایی ییییمؾی ،1212 ،ز /114َ ،4گلسایگیییايی ،1219 ،ز،4

َ413ی /441ظىیًی ٌیكالی ،1241 ،ز .)944َ ،4با جىشه به وکىت لايىو هؿيی همیى يظیك ال
ؾیؿگاه ظمىلی لابل جأییؿ اوث.

اختالف در ػلت فىت مجىیػلیه بؼد از اصابت ضربه (گلىله) به او
 .1طرح مىضىع
ؾق ایى هىقؾ ؾو فكع هؽحل ؾق فمه هٙكض ٌؿه که ظکن آوها یکىاو اوث؛ يؽىیث ،هیىقؾی
اوث که ٌؽّی به ؾیگكی ٔكبهای لؾه ،او قا هصكوض هیکًؿ و بؼؿا ٌؽُ هّؿوم فىت ٌیؿه و
جكؾیؿ هیٌىؾ کیه آییا او ؾق اذكویكایث شًاییث فیىت ٌیؿه ،ییا ػلیث فیىت او چیمؾیگیكی (يظییك
ؼىؾکٍی ،وکحه و )...بىؾه اوث .فكع ؾیگیك ،فكٔیی اویث کیه بیمیاقی ؾق لییك لعیاف ؼىابییؿه
وؾیگكی به او ٌلیک هیکًؿ .بؼؿا جكؾیؿ هیٌىؾ که آیا او ؾق لهاو ٌلیک گلىله ليؿه و وبب لحیل او
اِابث گلىله به او بىؾه ،یا لبال هكؾه وگلىله به ٌؽُ هكؾه ٌلیک ٌؿه و ٔاقب لاجل يیىث .هكگاه

ؾلیل و بیًهای بكاذبات هیچ یک ال ؾو اظحمال وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ،اِل چه الحٕا ؾاقؾ.

 .2وقد وتحلیل ایه فرع
ؾق جعلیل ایى فكع بایؿ گفث ؾق ایى شا ؾو اظحمال وشىؾ ؾاقؾ و هكگاه با هیس ؾلیل وبیًه ٌیكػی
يحىاو یکی الؾو اظحمال قا ذابث کكؾ ،هصكای ؾواِل ال اِىل ػملیه ؼىاهؿ بىؾ .ال یک ویى ،اِیل
بكائث (ػؿم ٔماو) به يفغ شايی اوث و بكهبًای آو ،بایؿ لىل او قا همؿم ؾاٌیث؛ ال ویىی ؾیگیك،
ٌ
هصًیػلیه ؾق لهاو اِابث گلىله ،همحٕیی آيىیث کیه ویؽى اولییای ؾم همیؿم
اِل بمای ظیات
ؾاٌحه ٌؿهٔ ،اقب لاجل هعىىب ٌىؾ.
آو گىيه که ٌیػ ايّاقی يىٌحه اوث ،ال بیاو ٌیػ ٘ىوی ؾق المبىىٖ اوحًباٖ هیٌىؾ که وی
ّ
ؾق ایى لهیًه هكؾؾ بىؾه و فحىی يؿاؾه اوث (ايّاقی[ ،بیجا] ،ز .)449َ ،4هعمك ظلی ؾق ٌكایغ،
به قغن ابكال جكؾیؿ ؾقهىئله ،ؾق يهایث بكهبًای «اِل ػؿم ٔماو» ،لىل شايی قا بكاولیای ؾم همیؿم
ّ
َ .)444ػالهه ظلی ؾق کحاب جعكیك ،بؼؿ ال جكشیط لىل شايی بكاولیای ؾم ،بكهبًای «اِل ػیؿم

ّ
ٔییماو» ،اظهاقؾاٌییحه« :ؾق ایییى هىییئله يظییك [جكؾیییؿ] هىییث» (ػالهییه ظلییی ،1241 ،ز،1

َ1.)142همچًیى ٌهیؿ ذايی ؾق هىالک يظك هعمك قا جأییؿ کكؾه اوث (ٌهیؿ ذیايی ،1219 ،ز،11

َ.)911
ّ
ٌیػ ايّاقی ،بؼؿ ال يمل وؽى ػالهه ظلی ؾق ایى هىقؾ ،هیگىیؿ :هًظیىق ػالهیه ال ػبیاقت
«وفیه يظك» آيىث که ؾق ػؿم ٔماو شايی بكهبًای «اِل ػؿم ٔماو» جكؾیؿ اویث ،و شهیث آو،
اوحّعاب بمای ظیات ٌؽُ ؾق لهاو اِابث گلىله اوث؛ بًابكایى «اِل ػؿم ٔیماو» شیاقی
يمی ٌىؾ و همیى اهك هبًای جكؾیؿ ٌیػ ٘ىوی و شمؼی ال فمیهیاو ؾق جیكشیط یکیی ال ؾو اظحمیال
بىؾه اوث (ايّاقی[ ،بیجا] .)449َ ،وی ؾقاؾاهه اظهاقؾاٌحه ،اوحًاؾ به «اِل اوحّیعاب بمیای
ظیات ٌؽُ جا لهاو ٌلیک گلىله» و ؾقيحیصه اذبات لحل ،هّؿاق اِل ُهربث بىؾه و هعکىم به قؾ
اوث (هماو).
ؾق جىٔیط يظك ٌیػ بایؿ گفث ؾق ایًصا اگكظکن ٌكػی قا «لّاَ» بؿايین ،هىٔىع آو« ،لحل
«.1وفیه يظك».
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ّ
ؾاٌحه وآيها قا هؿػی فكْ کیكؾه و ظکین بیه بكائیث شیايی ؾاؾه اویث (هعمیك ظلیی ،1211 ،ز،2
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ػمؿ» اوث .بكای اذبات لحل ػمؿ بایؿ ذابث ٌىؾ که گلىله بیه ٌیؽُ ليیؿه اِیابث کیكؾه و او قا
کٍحه اوث که ؾق فكْ هىئله ؾلیلی بكآو وشىؾ يؿاقؾ و ها يىبث به ظیات همحىل ؾق لهاو اِیابث
گلىله ٌک ؾاقین ،اها چىو لبل الآو ،ليؿه بىؾه با اوحًاؾ به اِیل اوحّیعاب ،بمیای ظییات او جیا
لهاو ٌلیک گلىله قا ذابث هیکًین؛ اگكچه اللهه ػملی بمای ظیات ٌؽُ ؾق لهاو ٌلیک گلىلیه،
«اِابث گلىله به ٌؽُ ليؿه» وجعمك لحل ػمؿ اوث ،وظکن ٌكػی آو يیم لّاَ ؼىاهؿ بیىؾ،
اها اِل اوحّعاب جىاو اذبات ایى «اللم» قا يؿاٌحه ،ؾق يحیصه ظکین ٌیكػی لّیاَ هین ذابیث
يمیٌىؾ؛ یؼًی هىقؾ ،هّؿاق اِل ُهربث اوث.
لابل ـکك اوث که ایى اٌکال هىقؾ جىشه ِاظب شىاهك ،که همؿم بك ٌیػ ايّاقی واویحاؾ وی
بىؾه ،لكاقگكفحه وایٍاو هؼحمؿاوث که اوحًاؾ لحیل بیه ٌیلیک کًًیؿه ،بكهبًیای اوحّیعاب ظییات
1
همحىل ،هّؿاق اِل ُهربث بىؾه ،ظصث يیىث (يصفی ،1212 ،ز.)213َ ،24
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ایى فكع ؾقکحب فمیهاو هؼاِك يیم هٙكض ٌؿه و يىػا اذبیات لحیل بكهبًیای اوحّیعاب ظییات
همحىل جا لهاو ٌلیک گلىله قا هّؿاق «اِل ُهربث» ؾايىحه وآو قا قؾ کكؾهايؿ (ؼىیی ،ال ،1244 ،

دمىق اسالهی /هذمىد کاظمی

ز /41َ ،24وبمواقی ،1219 ،ز /11َ ،43فییاْ کیابلی[ ،بیجیا] ،ز /914َ ،9جبكییمی،1244 ،

َ /994ؼى یی ،ب ،1244 ،ز .)112َ ،9لايىو هصالات اوالهی ؾق ایى ؼّىَ ویاکث اویث
وهمیى ظکن قا بایؿ ؾقظمىق هىٔىػه هن جأییؿ کكؾ.

تلف مال غیر در ید دیگری و اختالف مالک و ذی الید در ضمان آن
 .1طرح مىضىع
فكْ کًیؿ ٌؽّی بكهال غیك ،جّكف (یؿ) ؾاٌحه وآو هال بؿوو جمّیك او جل هیٌیىؾ؛ اگیك
یؿ او اهايی باٌؿ ٔاهى يیىث (م491 .ق.م ).و چًايچه یؿ او ٔمايی باٌؿ ،او ٔاهىاویث (هیىاؾ

 911 ،911و 911ق.م .).هكگاه بیى هالک وـی الیؿ ؾق ؼّىَ ٔماو هال ،اؼحالف ٌیىؾ و اهیايی
 .1وی بؼؿ ال بیاو ؾو اظحمال ؾقؼّىَ ایى فكع ،هیيىیىؿ« :الجكشیط الظؿهما ػلی االؼك یمحٕی االِیىل؛ الو
اوحّعاب ظیاجه الیمحٕی ايه ّلؿه ظیا ،اال باالِل ُ
ظیًئف هىجه
المربث ،الفی هى غیك ظصۀٍ؛ کما جمكق فی هعله؛ و
ٍ
ّ
آؼك غیكهما» .يگاقيؿه ؾق ٘كض
بالمؿ او
بىبب آؼك بالًىبة الی االِىل ،ػلی ٍ
ٍ
ظؿ وىاء؛ فالمحصه الكشىع الی اِلّ ٍ
ایى فكع فمهی ،بكای جٙبیك بهحك آو با هىٔىػات قول ظمىلی ،هؼاؾل واژه ػكبی «لؿ» ،واژه «ٌلیک» قا گفاٌث ،و
ّ
اال «لؿ» به هؼًای «بكیؿو» و «يّ کكؾو» اوث ،يه ٌلیک گلىله.

یا ٔمايی بىؾو یؿ هٍؽُ يباٌؿ ،اِل چه الحٕا ؾاقؾ .ؾق ایى فكع ؾق ظمیمث اؼیحالف ال آو شیا
ياٌی ٌؿه که هالک هؿػی اوث ـی الیؿ بؿوو اشاله ،هال او قا جّكف کكؾه و یؿ او ٔمايی اویث
و او ٔاهى جل آيىث ،اها ـی الیؿ اؾػا هیکًؿ که آو قا با اـو هالک جّكف کیكؾه و ییؿ او اهیايی
اوث و او ٔاهى جل آو يیىث .هٍهىق فمیهاو ،ؾق ایى هىقؾ ظکن به ٔماو ـی الیؿ ؾاؾه ايؿ ،ولی
ؾق يعىه اوحؿالل ،اؼحالف ؾاٌحه و بكؼی هؼحمؿيؿ اذبات ٔماو ـی الیؿ ،هبحًی بكاِل ُهربث اوث
که ظصث يیىث (ؼىیی ،ب ،1244 ،ز.)114َ ،9

 .2وقد وتحلیل ایه فرع
ؾق ایى فكع ال یک وى ،اِل ػؿم اـو به يفغ هالک شاقی اوث و هؤؾای آؤ ،مايی بیىؾو ییؿ
ـی الیؿ اوث؛ ال وىی ؾیگك ،اِل ػؿم ٔماو و بكائث ـهیه ،بیه يفیغ ـی الییؿ شیاقی هیٌیىؾ و
هؤؾای آو ،ػؿم ٔماو ـی الیؿ اوث ،هگك آيکه ؼالف آو ذابث ٌىؾ؛ اها چًايکه آیث اللیه ؼیىئی
هٙابك یک جعلیل هبًای يظك هٍهىقآيىث که چىو اِل ،ػؿم اـو هالک اوث ،با شكییاو آو،
ٔمايی بىؾو یؿ ـی الیؿ ذابث ٌؿه ،يىبث به شكیاو «اِل ػؿم ٔماو» يمیقوؿ (هماو) .ؾق والغ
هًٍأ جكؾیؿ ؾق ٔماو ـی الیؿ ،شكیاو ٔماو یؿ ،جكؾیؿ ؾق اـو وػؿم اـو هالیک اویث؛ بیا شكییاو
«اِل ػؿم اـو» ،اِل وببی ،وذبىت «ػؿم اـو»ٌ ،ک ؾق ٔماو ـی الیؿ ،هىبب ،ال بیى هیقوؾ
و يىبث به شكیاو «اِل ػؿم ٔماو» ،اِل هىببی ،يمیقوؿ؛ بهػباقتؾیگك «اِل وببی» ظاکن
بك «اِل هىببی» اوث.
اها هبًای ؾیگك يظك هٍهىقآيىث که «یؿ» همحٕی ٔماو اوث؛ یؼًی اِل ،بك ٔیمايی بیىؾو
یؿ اوث و اهايی بىؾو یؿ ،هايغ شكیاو ٔماو یؿ اوث؛ ال وىی ؾیگك ٌكٖ جعمك هايغ ،اهايی بىؾو
یؿ ،ؾق ایى فكْ اـو هالک اوث و چىو اِل بكػؿم اـو هالک اوث« ،اِل ػیؿم هیايغ» شیاقی
ٌؿه ،ظکن ٔماو ذابث هیٌىؾ (هماو).
ُ
ؾق ِىقجی که هبًای يظك هٍهىق ،جعلیل يؽىث باٌؿ ایى هىقؾ ،هّؿاق اِیل هربیث اویث؛
لیكا با شكیاو اِل ػؿم اـوِ ،كفا «ػؿم اـو هالک » ذابث هیٌىؾ و ٔمايی (ػؿوايی) بىؾو ییؿ،
اللهه ػملی «ػؿم اـو هالک» اوث و ظکن ٌكػی ٔماو يیم هبحًی بك ػؿوايی بىؾو یؿ اوث؛ اگیك
با جمىک به اِل «ػؿم اـو هالک»« ،ػؿوايی بىؾو یؿ» قا ذابث وظکن به ٔماو ـی الیؿ يمیایین،
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يىٌحهايؿ ،هٍهىق فمیهاو ٔماو ـی الیؿ قا جكشیط ؾاؾهايؿ (هماو).

243

هّیییؿاق اِیییل ُهربیییث ؼىاهیییؿ بیییىؾ (ؼیییىیی ،ب ،1244 ،ز /114َ ،9ؼیییى یی ،1213 ،ز،2

َ144ی /144ػاهلی ،2335 ،ز111َ ،2ی /111قوظايی ،1219 ،ز442َ ،4ی.)441
ایى جعلیل هىقؾ ايحماؾ بكؼی ال فمیهاو لكاقگكفحه و ایى هىقؾ قا هّیؿاق اِیل ُهربیث يؿايىیحه،
هؼحمؿيؿ ٔماو ـی الیؿ ذابث اوث ،بؿوو يییال بیه جمىیک بیه اِیل ُهربیث (يیاییًی ،1941 ،ز،4
َ٘ /249با٘بایی ظکین ،1211 ،ز .)211َ ،4به يظك آوها هىٔىع ظکین ٔیماو ،هكکیب ال ؾو
چیم اوث :اوحیال و یؿ بك هال غیك؛ و ػؿم اـو هالک ،غیكاهايی ی ػؿوايی بىؾو یؿ .ؾق فكْ هىیئله
قکى اول با ؾلیل لٙؼی و وشؿايی ذابث اوث؛ یؼًی فكْ هىیئله اویحیالی ـی الییؿ بیك هیال غییك
اوث؛ قکى ؾوم ،ػؿم اـو هالک ،يیم بهوویله «اِل ػؿم» و به٘ىق جؼبؿی ذابث هیٌىؾ؛ بؿیًىیاو
هىٔىع ٔماو یؿ ،بؿوو يیال به اِل ُهربث ،ذابث هیٌىؾ (هماو) 1.چًايکه ؾیؿین ؾوث کن هٙابك
یک يظك ایى هىقؾ ،هّؿاق اِل ُهربث اوث.
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اختالف راهه و مرتهه در وقىع بیغ مال مرهىوه با اذن مرتهه

دمىق اسالهی /هذمىد کاظمی

 .1طرح مىضىع
جّكف قاهى ؾق هال هكهىيه بؿوو اـو هكجهى ؾق ِىقجی که هًافی ظمىق او باٌؿ ،همًىع اوث

(يصفی ،1212 ،زّ /131َ ،41
هاؾه 432ق.م .).هٙابك يظك هٍهىق ولكیب اجفیاق فمیهیاو بییغ هیال

هكهىيه جىوٗ قاهى ال هّاؾیك جّكفات هًافی ظمىق هكجهى بىؾه و بؿوو اـو او يافف يیىث .2ظیال
اگك هكجهى بكای فكوي هال هكهىيه به قاهى اـو ؾهؿ و وسه ال اـو ؼیىؾ قشیىع کًیؿ و قاهیى هیال
هكهىيه قا بفكوٌؿ و بیى او و هكجهى ؾقجمؿم «قشىع الاـو» و «بیغ هال هكهىيه» ،اؼحالف يظك پییً

 .1بكای هٙالؼهی يمؿ و جعلیل ایى يظك هیكلای يائیًی ،قي :ویؿهعىى ظکین1211 ،هی ق ،ز.441َ ،4
 .2ؾق ؼّىَ ؤؼیث بیغ هال هكهىيه ،بؿوو اـو هكجهى ،ؾق ظمىق هىٔىػه و قوییه لٕیائی اییكاو اؼیحالف يظیك
لیاؾی وشیىؾ ؾاقؾ وبیه قغین ِیؿوق ق ی وظیؿت قوییهی ٌیماقه  441ؾق ویال  ،1944کماکیاو اییى اؼیحالف
پابكشاوث؛ ؾق ظالی که بكؼی آو قا ِعیط هیؾايًؿ ،ػؿهای هؼحمؿ به ػؿم يفىـ بىؾه و ظحی ػیؿهای آو قا با٘یل
هیؾايًؿ .يظك هٍهىق ؾق فمه اهاهیه ػؿم شىال بیغ هال هكهىيه جىوٗ قاهى ،بؿوو اشاله هكجهى اویث وظحیی ٌییػ
ايّاقی ال لىل ٌیػ ٘ىوی يمل اشماع کكؾه و هؼحمؿ اوث که ؾق ػؿم شىال بیغ هال هكهىيه بؿوو اشیاله هیكجهى،
جكؾیؿی وشىؾ يؿاقؾ ،اها ؾق ایًکه ایى بیغ الاِل با٘ل اوث ،یا غیكيافیف بیىؾه و بیا اشیاله هیكجهى يافیف هیٌیىؾ،
اؼحالف يظك اوث (ق.ک :ايّاقی ،1291 ،ز /119َ ،2هكوز شمایكی ،1219 ،ز219َ ،4ی.)212

آیؿ؛ یؼًی هكجهى هؿػی باٌؿ که لبل ال بیغ ،ال اـو ؼىؾ قشىع کكؾه و بیغ بؿوو اـو او والغ ٌیؿه و
با٘ل اوث ،اها قاهى هؿػی باٌؿ که بیغ ،لبل ال قشىع ال اـو والغ ٌؿه و يافیف اویث و هییچ ییک
ؾلیلی يؿاٌحه باٌؿ ،اِل ،چه الحٕائی ؾاقؾ؛ ِعث بیغ؛ یؼًی ولىع بیغ لبیل ال قشیىع ال اـو ،ییا
فىاؾ بیغ؛ یؼًی قشىع ال اـو لبل ال ولىع بیغ؛ هٍهىق فمیهاو اهاهیه به فىاؾ بیغ و بمیای قهیى يظیك
ؾاؾهايؿ (يصفی ،1212 ،ز.)442َ ،41

1

 .2وقد وتحلیل ایه فرع
ّ
هعمك ظلی ؾقٌكایغ اظهاق ؾاٌحه که هك ؾو اؾػا همىًگ بىؾه و هیچ یک بكؾیگیكی جكشیعیی
يؿاقؾ ،اها همحٕای «اِل بمای وذیمه» ،آيىث که بیغ فاوؿ بىؾه و وذیمه همچًاو بالی باٌؿ؛ یؼًیی
ّ
ّ
جمؿم لىل هكجهى بك قاهى (هعمك ظلی ،1211 ،ز .)44َ ،4ػالهیه ظلیی يییم ؾقکحیاب جعكیكلیىل
ّ

هكجهى قا همؿم ؾاٌحه ،بؿوو ایًکه اوحؿاللی بیاو کًؿ (ػالهه ظلی ،1241 ،ز.)231َ ،4
ؾاٌحه ایى ؾو ؾػىی همىًگ بىؾه ،هیچ یک بك ؾیگكی جكشیعی يؿاقؾ و وذیمه بالی هیهايؿ ،قا بیاو
کكؾه اوث .به اػحماؾ وی ،قاهى هؿػی جمؿم «بیغ» بك «قشىع هكجهى الاـو» اوث واِل ،ػؿم جمؿم
آو اوث؛ ال وىی ؾیگك هكجهى يیم هؿػی جمؿم «قشىع او ال اـو» بك «بیغ» اوث ،بال هن اِل ،بیك
ػؿم جمؿم قشىع اوث؛ ایى ؾو اِل ،همىًگ هن بىؾه ،هیس یک بك ؾیگیكی جكشیعیی يیؿاقؾ و بیا
یکؿیگك جؼاقْ يمىؾه ،والٗ هیٌىيؿ؛ و «بمای قهى» اوحّعاب ٌیؿه وکمیا فیی الىیابك بیالی
هیهايؿ (ٌهیؿ ذايی ،1219 ،ز .)44َ ،2وی وسه به يمؿ وؽى هعمك پكؾاؼحیه وؾق قؾ آو يىٌیحه
اوث که ،اِل بمای قهى با اِل ِعث بیغ هن ،هؼاقْ اوث؛ لیكا همايٙىقکه ولىع قهى هىیلن
اوث ،ولىع بیغ يیم هىلن اوث؛ ها ؾق ِعث بیغ جكؾیؿ ؾاقین و اِل ِعث بیغ ،جكؾییؿ قا ال بییى
هیبكؾ؛ ظحی ؾق ِىقت جىالٗ ایى ؾو اِل ،چىو هالکیث قاهى يىبث به هال هكهىيه بیالی هايیؿه
اوث يحیصه آو ِعث و يفىـ جّكفات اووث 2.ایٍیاو بؼیؿ ال ؾفیغ و ؾؼلهیای هحؼیؿؾی کیه بیك
 .1ایٍاو جمؿم لىل هكجهى بك قاهى قا يظك هٍهىق ؾايىحه و ال بیاو هعمك کكکیی ،ؾق شیاهغ المماِیؿ يمیل اشمیاع قا
اوحًباٖ کكؾه اوث.
 .2بكای هٙالؼه يمؿ و جعلیلها و پاوػهایی که ٌهیؿ ذايی ؾق قؾ ایكاؾات اظحمالی قاشغ به ایى جعلیل ،هٙیكض کیكؾه
اوث ،قيٌ :هیؿ ذايی 1219 ،هی ق ،ز 44َ ،2بهبؼؿ.
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ٌهیؿ ذايی ؾق کحاب هىالک با جفّیل به جعلیل هىٔىع پكؾاؼحه و وشه وؽى هعمك که همیكق
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هٙلب فىق واقؾ کكؾه ،ؾق يهایث همكق ؾاٌحه که به٘ىق هىلن قاهى يمیجىايیؿ بیؿوو اـو هیكجهى ؾق
هال هكهىيه جّكف کًؿ ،و چىو ؾق وشىؾ اـو هكجهى ؾق لهاو ولىع بییغٌ ،یک ؾاقیین ،ؾق والیغ ؾق
جعمك ٌكٖ ِعث بیغ هال هكهىيهٌ ،ک ؾاقین ،يه ؾق وشىؾ هايغ ،و بكای ایًکه «ٌكٖ» هىذك بیىؾه
وهىشب ِعث هٍكوٖ باٌؿ ،بایؿ ػلن به ظّىل آو ؾاٌحه باٌین هكچًؿ به هیؿؾ اِیل ،يیه ػیؿم
ػلن به ايحفاء یا ػؿم وشىؾ آو .ؾق هىقؾ بعد« ،قهى» که هايغ ِعث بیغ هال هكهىيه اویث ،یمیًیا
وشىؾ ؾاٌحه واالو يیم وشىؾ آو اوحّعاب هیٌىؾ ،اها ٌیكٖ اللم بیكای ِیعث بییغ؛ یؼًیی اـو
هكجهى ،اگكچه یمیًا هىشىؾ اوث ولی ولىع آو ؾق لهاو بیغ ،يه به٘ىق یمیًی ذابث اوث و يه جؼبیؿی
و به هؿؾ اِل اوحّعاب؛ بًابكایى بمای وذیمه و ػؿم ولىع بیغ ِیعیط قا باییؿ جیكشیط ؾاؾ (ٌیهیؿ

ذايی ،1219 ،ز.)41َ ،2
ؾو لكو بؼؿ ال ٌهیؿ ذايیٌ ،یػ یىو بعكايی ال فمیهاو لكو ؾوالؾهن ،به اوحؿاللهای ػملیی
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و بیاو فكوْ هؽحل جؼاقْ اِىل و ؾفغ و ؾؼلهای همؿق ـکك ٌؿه ال وىی ٌهیؿ ذیايی ،ؼیكؾه
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گكفحه و به ؾلیل فمؿاو يُ ،هىئله قا هعل اٌکال ؾايىیحه ،و جمىیک بیه جؼلیلهیا واویحؿاللهای
ػملی که هكیک ؾاقای هؼاقْ و لابل ّقؾ اوث قا شایم يؿايىحه اوث .به اػحماؾ وی هىحًبٗ ال آیات
و قوایات آيىث که اؾله اظکام ٌیكػی هًعّیك بیه کحیاب و ویًث اویث (بعكايیی ،1211 ،ز،41

َ419ی2.)412ؾق يهایث ایٍاو ؾق ایى ؼّىَ ِكاظحا اظهاقيظك يکكؾه اوث.
ِاظب شىاهك ال فمیهاو لكو ویمؾهن با جأییؿ يظكهٍهىق و جمؿم لىل هكجهى بك قاهى ،بیه ػیؿم
ِعث بیغ ظکن کكؾه اوث (يصفی ،1212 ،ز .)442َ ،41ایٍاو با جأییؿ يظك ٌهیؿ ذیايی و بؼیؿ
ال اذبات جؼاقْ بیى اِل «ػؿم جمؿم قشىع بكبیغ» و اِل «ػؿم جمیؿم بییغ بیك قشیىع» و جىیالٗ
آوها ،اِل «بمای قهى» قا بؿوو هؼاقْ ؾايىحه و آيكا بالی و بییغ قا فاویؿ ؾاویحه اویث (همیاو).
ایٍاو به ػالوهٌ ،بهه جؼاقْ بیى ایى اِل و اِیل «ِیعث بییغ» قا بییهیىقؾ ؾايىیحه و بیا اییى

 .1ایٍاو ال بمقگاو ػلمای اؼباقی ،با هٍی هؼحیؿل بیىؾه و ؾق جمیىی و ؾايیً ووییغ ،لبیايمؾ ؼیاَ وػیام اویث.
هصاؾالت و هباظرات ػلمی وی با وظیؿ بهبهايی ،وكؾوحه و قئیه اِىلیىو ؾق لكو ؾوالؾهن ،هٍهىق اوث.
 .2ایٍاو ؾق ایى ؼّىَ همكق ؾاٌحهايؿ ..« :وبالصملة فالمىألة هعل اٌک ٍال لؼؿم الًُ فیها ،و الكشىع الیی هیفه
الحؼلیالت الؼملیة ،ویما هغ جؼاقٔها و جؿافؼها غیك شائم ػًؿی؛ لما ؾلث ػلیه اآلیات و الكوایات هى ايعّاق ؾلة
األظکام الٍكػیة فی الکحاب و الىًة ،و ألِعابًا فی هفا الباب فكوع کركوا فیها هى البعد٘ ،ى یًا ـکكها فی هفا
الکحاب لما ـکكياه و الله الؼالن بعمائك ظکاهه ،و يىابه المائمىو بمؼالن ظالله و ظكاهه».

اوحؿالل که «اِل ِعث» هحكجب بك «ولىع بیغ با اـو هكجهى» اویث1و ولحیی هؼحمیؿ بیه ػیؿم آو
باٌین ،اهکاو اوحًاؾ به اِل ِعث وشىؾ يؿاقؾ ،ؾقيحیصه ،اِل «بمایوذیمه» بؿوو هؼاقْ بیالی
هیهايؿ ،اوحًاؾ به اِل «ِعث بیغ» قا هكؾوؾ ؾايىحه اوث (يصفی ،1212 ،ز)441َ ،41؛ لییكا
شكیاو اِل «بمای وذیمه» هٍكوٖ به «وبك قشىع ال بیغ» يیىث ،بلکه «بیغ لبیل القشیىع » هیايغ
آيىث که فكْ ،ػؿم آيىث ،و ؾوث کن به ولىع آو ػلن يؿاقین و ایى کافی اوث (هماو).
ِاظب هّباض الفمیه ال فمیهاو هحأؼك (هحىفای 1944ق) ٔمى جأییؿ يظك هٍیهىق و اػحمیاؾ بیه
فىاؾ بیغ ،جمؿم لىل هكجهى ،هیيىیىؿ همکى اوث ،بكهبًای اِل «بمای اـو هكجهى» جا لهاو ولىع
بیغ ،ظکن به ِعث بیغ يمىؾ ،ولی ؾق ایى ِىقت هّیؿاق اِیل ُهربیث اویث (همیؿايی،1214 ،
ز)411َ ،12؛ لیكا ٌكٖ ِعث بیغ هال هكهىيه ،ولىع آو با اـو هكجهى اوث؛ ایى ٌكٖ یا به٘ىق
وشؿايی (والؼی) وبه هؿؾ اؾله ٌكػی ،ذابث هیٌىؾ؛ یا بایؿ به٘ىق جؼبؿی و به هؿؾ اِیل ػملیی،
وشىؾ آو قا اظكال کكؾ؛ ؾق هىقؾ بعد ،ؾلیلی بك اظكال ایى ٌكٖ وشىؾ يؿاقؾ .ال وىی ؾیگك بكهبًای
اِل اوحّعاب يیم يمیجىاو آيكا ذابث کكؾ ،هگك آيکه هؼحمؿ به ظصیث اِل ُهربث باٌین (هماو).
هیٌىؾ؛ اگكچه اللههی ػملی آو ولیىع بییغ بیا اـو هیكجهى اویث ،ولیی اییى اهیك بهووییله اِیل
اوحّعاب ذابث يمیٌىؾ ،هگك بكهبًای ظصیث اِل ُهربث 2.ؾق ظالی که اگك ؾق اِیل قشیىع ال
اـو ،جكؾیؿ بىؾ ،با اوحّعاب بمای اـو ،هیجىايىحین ظکن بیه ِیعث بییغ کًیین وهّیؿاق اِیل
ُهربث يبىؾ (هماو) .ؾق يهایث ،ایٍاو بك هبًای ػؿم ظصیث اِل ُهربث ،به فىاؾ بیغ ظکن هیکًیؿ.
با فمؿاو يُ لايىيی همیى ظکن قا بایؿ ؾق ظمىق هىٔىػه جأییؿ کكؾ.

ػدم احبات لىازم ػقلی مترتب برمالکیتت و زوجیتت در ػقتد فلتىلی،
 .1یؼًی جا لهايی که یمیى به ولىع بیغ هكهىيه ،با اـو هكجهى يؿاٌحه باٌین ،بكای ِعث بیغ يمیجىايین به اِل ِعث
اوحًاؾ کًین .چًايکه ؾق بیغ فٕىلی ،هاؾام که ذابث يٍىؾ بیغ با اشاله هالک والغ ٌؿه ،اوحًاؾ به اِل ِعث هصال
يیىث .همچًیى ؾق هىقؾ هبه که ؾقآو لبٓ اظكال يٍؿه اوث؛ لیكا ایى اهىق ٌكٖ جعمك ػمؿ هىحًؿ و بایؿ با ؾلیل
اظكال ٌىيؿ ،و بؿوو اظكال آيها ػمؿ والغ يمیٌىؾ (ؼى یی ،1214 ،ز441َ ،2ی .)443بهػباقتؾیگك بیا اِیل
ِعث يمیجىاو ٌكایٗ ِعث ػمؿ قا که ؾق وشىؾ آو جكؾیؿ اوث ،اظكال کكؾ.
 .2هىحّعب :بمای اـو هكجهى جا لهاو بیغ اللهه ػملی آو :ولىع بیغ با اـو هالک  ظکن ٌكػی هحكجیب بیكآو:
ِعث بیغ؛ ها با اِل اوحّعاب جًها هىحّعب قا هیجىايین ذابث کًین .اذبات اللم ػملی آو (ولىع بییغ بیا اـو
هكجهى) و بهجبغ آو ،ظکن ٌكػی ِعث بیغ ،ذابث يمیٌىؾ ،هگك با اػحماؾ به ظصیث اِل ُهربث.
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ؾق جىٔیط وؽى وی بایؿ گفث با اِل اوحّعاب ،بمای اـو هكجهى جا لهاو ولیىع بییغ ذابیث
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مطابق وظریه کشف حکمی
 .1طرح مىضىع
چًايکه هیؾايین ؾق هؼاهله فٕىلی ،ؾق ؼّىَ اذك اشاله هالک ،و ایًکه ػمؿ قا ال لهاو ايؼماؾ
يافف هیکًؿ یا اللهاو اػالو اشاله ،ؾقفمه وظمىق هىٔىػه ؾیؿگاههای هؽحلفیی وشیىؾ ؾاقؾ (ق.ک:
ايّییاقی ،1291 ،ز /933َ ،9ؼمیًییی ، 1241 ،ز 414َ ،4بهبؼییؿ /ؼییى یی ،1942 ،ز199َ ،2

بهبؼؿ /کاجىلیاو ،1944 ،ز 144َ ،4بهبؼؿ) .یکیی ال آو هیا ،يظكییه «کٍیفی ظکمیی» اویث کیه
٘كفؿاقاو لیاؾی ؾاقؾٌ .یػ ايّاقی بؼؿ ال ايحماؾ به يظك اکرك فمیهاو هحمؿم که «کٍی ظمیمیی» قا
پفیكفحهايؿ ،و ؾقجؼؿیل آو ،يظكیه «کٍ ظکمی» قا هًاوبجك به لىاػؿ واؼباق ؾايىحه ،آو قا هٙكض
وجأییؿکكؾه اوث (ايّیاقی ،1291 ،ز211َ ،9یی1)213و فمیهیاو بؼیؿ الٌییػ ال يظیك او پییكوی
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کكؾهايؿ .ظاهكا لايىو هؿيی يیم ال همیى يظكیه پییكوی کیكؾه اویث (م411 .ق.م /.کاجىلییاو،1944 ،
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َ .)144يظكیه «کٍ ظکمی» بؿیى هؼًاوث که اگكچه هالکییث هبییغ بیه٘ىق والؼیی ال لهیاو
اػالو اشاله به هٍیحكی هًحمیل هیٌیىؾ ،اهیا بیه٘ىق جؼبیؿی ،آذیاق هالکییث ال لهیاو ولیىع ػمیؿ
ایصاؾٌىؾ؛ یؼًی هالکیث هًحمل الیه يىبث به هبیغ ،الشهث آذاق و اظکام ٌكػی هحكجب بكآو ،جؼبؿا
ال لهاو ػمؿ ایصاؾٌىؾ .بهػباقتؾیگك او قا ال لهاو ػمؿ به هًمله هالک هبیغ بیؿايین وآذیاق ظمیىلی
وٌكػی هالکیث قا جا ظؿ اهکاو ال آو لهاو ایصاؾ کًین .اها «کٍ والؼیی» بیه اییى هؼًاویث کیه
هالکیث هٍحكی به٘ىق والؼی ال لهاو ايؼماؾ ػمؿ ایصاؾ ٌىؾ وجمام آذاقآو يیم پفیكفحه ٌىؾ.
ظال ایى وئىال هٙكض اوث که جؼبؿ به «ايحمال هالکیث هبیغ ال لهاو ػمیؿ» جیا چیه ظیؿ هًٍیأ
اذكاوث؛ بهػباقتؾیگك آذاق هالکیث جا چه هیماو ال لهاو ػمیؿ ایصیاؾ هییٌیىؾ .بیه٘ىق لٙیغ آذیاق
ٌكػی بیواوٙه هحكجب بك هالکیث هٍحكی ال لهاو ػمؿ ایصاؾ هیٌىؾ ،اهیا اظکیام ٌیكػی کیه بیا
واوٙه هحكجب بكهالکیث ايؿ ،يیم ذابث هی ٌىؾ؛ به ػباقت ؾیگكهكگاه «هالکیث هبیغ ال لهاو ػمؿ»
ؾاقای آذاقو لىالم ػملی بىؾه ،وبكآوها اظکام ٌكػی هحكجب باٌؿ ،آیا با جمىیک بیه يظكییه «کٍی
ظکمی» و جؼبؿ به وشىؾ هالکیث ال لهاو ػمؿ ،آو لىالم ػملی وػیاؾی هالکییث و اظکلین ٌیكػی
هحكجب بك آو يیم ذابث هیٌىؾ.
 ...«.1و لؿجبیى هى جٕاػی کلماجًا :و االيىب بالمىاػؿ والؼمىهات هىالًمل ،ذن بؼؿه الکٍ العکمی .»...

ایى هىقؾ يیمهصكای اِل ُهربیث اویث و پیفیكي و ّقؾ آو هىیحلمم اػحمیاؾ بیه ظصییث و ػیؿم
ظصیییث آو اوییث (يییاییًی ،1214 ،ز /239َ ،2همییى ،1219 ،ز /31َ ،4اقاکییی ،1211 ،ز،1

َ٘ /991با٘بایی یمؾی ،1243 ،ز)119َ ،4؛ لیكا چًايکه گفحه ٌؿ ،هصكای «اِل ُهربیث» جًهیا
اِل اوحّعاب یا اِىل ػملیه به هؼًای ؼاَ يیىث ،بلکه ؾق هك هىقؾ که ؾلیلی هبحًی بك شؼیل

و جًمیل بىؾه و يىػی جؼبؿ ؾقآو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ یؼًی هىٔىػی که وشىؾ يؿاقؾ ،جؼبؿا و ال ظید
جكجب اظکام ٌكػی ،به هًمله هىشىؾ فكْ ٌىؾ ،بعد اِل ُهربث هٙكض اوث و ایى وئىال هٙكض
هیٌىؾ که بهوویله ؾلیل جؼبؿی ،لىالم ػملی و ػاؾی آو هىٔىع و اظکام ٌكػی هحكجیب بیكآو يییم
ذابث هیٌىؾ یا ؼیك.

 .2وقد وتحلیل ایه فرع
هٙابك يظكیه «کٍ ظکمی» ،هالکیث يمائات و هًافغ هبیغ که یک ظکن ٌكػی ،و بیواوٙه
يیىث واگك شم ایى بىؾ بك يظكیه کٍ ظکمی اذكی هحكجب يبىؾ و ؾق والغ هماو يظكیه يمل بىؾ ،اها
آیا بكهبًای کٍ ظکمی ،لىالم ػملی هحكجب بكهالکیث ػیى واظکام ٌكػی آو هن ذابث هیٌیىؾ.
بهػًىاو هرال هكگاه هال کىی به٘ىق فٕىلی فكوؼحه ٌىؾ وهًحمیل الییه بؼیؿ ال ايؼمیاؾ ػمیؿ و لبیل
الاشاله هالک ،ؾق هىٔىع هؼاهله جّكفی ايصیام ؾهیؿ هیرال ال آو بهیكه ببیكؾ اییى الیؿام او ظیكام و
غیكهصال اوث ،و ٔمايث اشكای جّكف ؾق هال غیك قا به ؾيبال ؾاقؾ واشاله بؼیؿی هالیک هىشیب
اباظه آو يمیگكؾؾ (اقاکی٘ /994َ ،1211 ،با٘بیایی ییمؾی ،1243 ،ز /112َ ،4ظیائكی ٌییكالی،

 ،1241ز)921َ ،4؛ ؾق ظالیکه اللهه ػملی جىكی هالکییث بیه لهیاو ػمیؿ (ؾقفیكْ اشیاله)،
اباظه جّكفات هًحمل الیه ؾقآو اوث؛ لیكا اللهه ػملی اذبات هالکییث هًحمیل الییه ال لهیاو ػمیؿ،
آيىث که جّكف هًحمل الیه ؾقهبیغ ،جّكف ؾق هلک ؼىؾي باٌؿ ،وظکن ٌكػی هحكجب بیكآو يییم
اباظه و شىال اوث؛ په با جىكی اذك اشاله به لهاو ػمؿ باییؿ جّیكفات او هبیاض باٌیؿ ،اهیا ؾلییل
«کٍ ظکمی» آيكا ذابث يمیکًؿ ،هگك بكهبًای ظصیث اِل ُهربث؛ لیكا ؾلیل «کٍ ظکمیی»
هالکیث والؼی هًحمل الیه ال لهاو ػمؿ قا ذابث يمیکًؿ ،بلکه ال لعا ٚاظکام ٌكػی هحكجب بیكآو،
آيكا جؼبؿا به هًمله هىشىؾ ؾق آو لهاو ،فكْ کكؾه وبه گفٌحه جىكی هیؾهؿ ،پیه لیىالم ػملیی کیه
هحكجب بك وشىؾ والؼی هالکیث هىحًؿ ،ذابث يٍؿه واظکام ٌكػی هحكجب بكآو يیم ذابیث يمیٌیىؾ

دمىق اسالهی /جایگاه اصل ُهثبت دس فمه اسالهی و دمىق هىضىعه ایشاو

بكهالکیث ػیى هحكجب اوث ،ال لهاو ػمؿ به هًحمل الیه ،هٍیحكی ،هًحمیل هیٌیىؾ و جكؾییؿی ؾقآو
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(اقاکی٘ /994َ ،1211 ،با٘بایی یمؾی ،1243 ،ز /112َ ،4ياییًی ،1214 ،ز.)239َ ،2
بهػًىاو هرال اگك لهاو ايؼماؾ ػمؿ فٕىلی اول هاه بىؾه و لهیاو اشیاله هالیک قول ؾهین ،هكگیاه
هٍحكی يفق کكؾه که اگك اول هاه هىٔىع هؼاهله قا هالک ٌىؾ ،لكبیايی هیکًیؿ ،بیا پیفیكي يظكییه
کٍ ظکمی يفقاو واشب يمیٌىؾ؛ لیكا هىٔىع يفق« ،هالکیث» هى ظید هى يیىث کیه ٌیاهل
هالکیث جًمیلی هن بٍىؾ بلکه هحؼلك آو ،هالکیث والؼی اویث (اقاکیی٘ /991َ ،1211 ،با٘بیایی

یمؾی ،1243 ،ز.)119َ ،4
بكایىاوان جّكفات ظمىلی و هؼاهالت هًحمل الیه فٕىلی ؾق هبیغ کیه بؼیؿ ال ػمیؿ و لبیل ال
اشاله هالک والغ ٌؿه ،يبایؿ با اشاله بؼؿی هالک يافف گكؾؾ ،یا ظیؿاکرك باییؿ ال لهیاو اشیاله يافیف
باٌؿ؛ لیكا يفىـ هؼاهالت هًحمل الیه هًىٖ به آيىث که هؼاهله يىبث به هلک او باٌؿ ،ؾق ظالی که
يه با ؾلیل وشؿايی ،يه ؾلیل جؼبؿی ذابث يٍؿه که هؼاهله يىبث به هلک هؼاهیل والیغ ٌیؿه اویث؛
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ایى اهك اگكچه اللهه ػملی پفیكي هالکیث هًحمل الیه ال لهاو ػمؿ فٕىلی اوث ،ولی چًايکه گفحه
ٌؿ ؾلیل کٍ ظکمی یاقای اذبات ایى اللم قا يؿاقؾ .ایى ظکن ال يظكیه فمیهیاو قاشیغ بیه يظكییه
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«کٍ ظکمی » و جفاوت آو با «کٍی

ظمیمیی» لابیل اویحًباٖ اویث (اقاکیی/991َ ،1211 ،

ياییًی ،1214 ،ز ،)239َ ،2اها لايىو هؿيی ایكاو ،به٘ىق هٙلك همكق ؾاٌیحه کیه ؾقِیىقت ولیىع
هؼاهالت هحؼؿؾ يىبث به هال غیك ،با اشاله هالک يىبث به هكهؼاهله ،آو هؼاهله وهؼاهالت بؼیؿی
يافف هیگكؾؾ (م414 .ق.مِ .).كف يظك ال ابهاهی که ؾق ایى هاؾه وشىؾ ؾاقؾ چیه ،اییى هیاؾه لهیاو
يفىـ هؼاهالت قا بیاو يکكؾه اوث که آیا لهاو ولىع ػمؿ اوث یا لهاو جعمك اشاله ،بیا جىشیه بیه آو
چه گفحه ٌؿ به يظك هیقوؿ بایؿ آوها قا ال لهاو اشاله يافف ؾايىث.

 .3وقد وتحلیل فرع دیگر ـ مرتبط با مىضىع
ؾقایى ؼّىَ فكع ؾیگكی ؾق فمه هٙكض اوث که جعمك اِل ُهربث قا آٌکاقجك هیکًؿ .هكگیاه
ٌؽّی ؼايمی قا به٘ىق فٕىلی به لوشیث هكؾی ؾقآوقؾ و لبل الاشاله وجًفیف ػمؿ يکاض ال شايب
او ،با هكؾ ؾیگكی قابٙه ياهٍكوع بكلكاق يمایؿ و بؼؿ الآو ،ػمؿ يکیاض جًفییف گیكؾؾ؛ ؾق اییى فیكْ
اگكهؼحمؿبه يظكیه «کٍ » باٌین ،آیا بایؿ قابٙه ياهٍكوع ؼاين ،قا قابٙیه لو ٌیىهكؾاق (هعّیًه)
ؾايىحه ،او قا هىحعك قشن بؿايین ،یا قابٙه ياهٍكوع لو بؿوو ٌىهك (غیكهعّیًه) .ؾق اییى فیكْ
اگك يظكیه «کٍ ظمیمی» قا بسفیكین ،چىو با اػالو اشاله ،ػمؿ يکاض ال هماو ابحؿا ظمیمحیا والیغ

هیٌىؾ و لوشیث او ال لهاو ػمؿ ایصاؾ ٌؿه و او والؼا ال همیاو لهیاو ٌیىهكؾاق هیٌیىؾ ،اللهیه
ػملی آو ،آيىث که قابٙه ياهٍكوع او با هكؾ اشًبی قابٙه لو ٌىهكؾاق بىؾه وظکین ٌیكػی هحكجیب
بكآو؛ یؼًی قشن ،يیم ذابث هیٌىؾ ،اها اگكاذك اشاله قا «کٍ ظکمی» بؿايین ،پاوػ هًفی اویث؛
لیكا چًايکه گفحه ٌؿ ،هؼًای «کٍ ظکمی» آيىث که هیا لوشییث قا ال لعیا ٚاظکیام ٌیكػی،
جؼبؿا ال گفٌحه ،لهاو ػمؿ ،هىشىؾ فكْ هیکًین؛ اذك ایصیاؾ جؼبیؿی هىٔیىع ،ؾق ظیؿوؾ اظکیام
ٌكػی اوث که بیواوٙه بكآو هحكجب اویث .ؾقایًصیا اظکیام ٌیكػی کیه بییواویٙه بیك «ذبیىت
لوشیث» ،هحكجب هیٌىؾ اوحعماق لو يىبث به يفمه و وایك آذاق يکیاض اویث ،اهیا ظکین ٌیكػی
قشن ،هىٔىػً «بكلكاقی قابٙه ياهٍكوع با لو ٌىهكؾاق» اوث و اگیك چیه وشیىؾ اییى هىٔیىع،
اللهه ػملی اذبات «لوشیث لو ال لهاو ػمؿ» اوث ،ولی ؾلیل «کٍ ظکمی» یاقای اذبیات آو قا
يؿاقؾ (ياییًی ،1214 ،ز 1.)239َ ،2بهػباقتؾیگك ها با ؾلیل جًمیل ،لوشیث والؼی ؼاين ال لهاو
ایصاب و لبىل ػمؿ قا ذابث يمیکًین جا آذاق ػملی هحكجب بك آو هن ذابث ٌیىؾ ،بلکیه آيیكا ال لعیاٚ
آذاق ٌكػی ؾقظکن هىشىؾ ؾايىحه و جؼبؿا آو قا ال لهاو ػمؿ هىشىؾ فكْ هییکًین (اقاکیی،1211 ،

 ...«.1وکفا الکالم فی باب االشال  ،بًاءػلی الکٍ العکمی؛ فئو هؼًی الکٍ العکمیی هیى جكجییب ؼّیىَ
اآلذاق المحكجبة ػلی جعمك الملکیة اوالموشیة هى لهاو الؼمؿ ؾوو ها یاللم جلک اآلذاق ،فالیكشن المايی بالمك لبیل
ّ
االشال بؿػىی :يه یکىو هى لياء بفات البؼل؛ الو االشال جکٍ ػى کىو المك کايث لوشة للمصیم هیى ظییى
الؼمؿ .فاو االشال بًاء ػلی کٍ العکمی الجمحٕی لیؿ هى جكجیب آذاق الموشیة هى لهاو الؼمؿ ،و ها کىو المك
ـات بؼل ی لیکىو الميا بها لياء ـات بؼل ی فهى هما الجمحٕیه االشال  ،اال ػلیی المیىل بالکٍی العمیمیی ،فحأهیل
ٍ
ٍ
شیؿا»؛ همچًیى قي :هیكلای يیائیًی1219 ،هیی ق ،ز /31َ ،4اقاکیی1211 ،هیی ق« :921َ ،و الحعمییك او
لىاو الحًمیل ٌ
لاِك ػى اذبات اللىالم الؼملیۀ و الؼاؾیۀ و اآلذاق الٍكػیۀ المحكجبۀ بحىوٙها ،و یىمىو االِل الصاقیۀ
ٌ
الذباجهاُ ،هربث».
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َ /921ياییًی ،1214 ،ز)239َ ،2؛ بكایىاوان ؾلیل کٍ ظکمی ایى اللم و بیهجبغ آو ،ظکین
ٌكػی قشن که هحكجب بكآو اوث قا ذابث يمیکًؿ هگك آيکه هؼحمؿ به ظصیث اِل ُهربث باٌین.
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اختالف در ماهیت حقىقی رابتطه بتیه مالتک ػتیه و مىت تغ :اجتاره یتا
ػاریه؟
 .1مبىای اختالف وظر
هكگاه ٌؽّی با اـو هالک ،ال هال او هًحفغ ٌىؾ ،وسه بیى او و هالک اؼحالف ٌیىؾ؛ هالیک
هؿػی باٌؿ که او ؾق لالب اشاقه هًحفغ ٌؿه و بایؿ اشكت بسكؾالؾ ،اها هًحفیغ هیؿػی ػاقییه بیىؾه و
هؼحمؿ باٌؿ يبایؿ چیمی به هالک بؿهیؿ؛ ؾق ِیىقجی کیه ؾلیلیی وشیىؾ يؿاٌیحه باٌیؿ اِیل ،چیه
الحٕائی ؾاقؾ .ایى هىئله ؾق فمه ـیل فكع «ايحفاع ال هكکب غیك» هٙكض ٌؿه اوث.
ٌیػ ٘ىوی ؾق کحاب ؼالف هؼحمؿ اوث بكهبًای اِل بكائث بایؿ ظیك قا بیه قاکیب (هًحفیغ)
ؾاؾ ،وهالک قا هلمم کكؾ جا بیا ؾلییل ،وشیىؾ اشیاقه قا ذابیث کًیؿ (٘ىویی ،1214 ،ز.)911َ ،9
ّ
هعمك ظلی ؾقکحاب ٌكایغ ،ابحؿا با يظك ٌیػ هىافمث کكؾه ،اهیا ؾق اؾاهیه يظیك هؽیال قا جیكشیط

1
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ؾاؾه ،هؼحمؿ اوث که لىل هالک ؾق ػؿم ػاقیه ،همؿم اوث ،اها هًحفغ بایؿ اشكت المرل بسیكؾالؾ يیه
ّ

اشكت المىمی (هعمك ظلی ،1211 ،ز .)193َ ،4ایٍاو ؾلیلی بك يظك ؼىؾ الاهیه يکیكؾه اویث.
ّ
ّ
ػالهه ظلی يیم ؾق جفکكه بؿوو اوحؿالل يظك ٌیػ قا جأییؿ کیكؾه اویث (ػالهیه ظلیی ،1212 ،ز،14
َ.)134
ٌهیؿ ذايی ؾقکحاب هىالک ،به جعلیل هبًای يظك ٌییػ و پییكواو او پكؾاؼحیه وبییاو ؾاٌیحه کیه
٘كفیى ؾق اِل اوحعماق و شىال ايحفاع جىوٗ هًحفغ ،اجفاق يظك ؾاقيؿ ،اها هالک هیؿػی اویث کیه
بایؿ ػىْ آيكا بسكؾالؾ و او هًکكآيىث؛ چىو اِل ،ػؿم وشىب پكؾاؼث ػىْ و بكائث ـهه هًحفغ
اوث؛ ایى هالک اوث که بایؿ ؾلیل الاهه کكؾه و وشىب پكؾاؼث ػىْ قا ذابث کًؿ (ٌیهیؿ ذیايی،

 ،1219ز142َ ،1ی ،)141اها ؾق اؾاهه ال ایى يظك ٌیػ ايحمیاؾ کیكؾه و همیكق ؾاٌیحه ،چیىو هًیافغ
اهىال ،همايًؿ اػیاو باالِاله به هالک جؼلك ؾاقؾ ،په اؾػای هًحفیغ ؾق اویحعماق ايحفیاع هصیايی،
بكؼالف اِل ػؿم جبكع و اظحكام هال غیك اوث (هماو) .ایٍاو بكؼالف گفٌیحگاو ،اظهیاق ؾاٌیحه
که ،بكهبًای اِل ػؿم ػاقیه (ػؿم هصايیبىؾو ايحفاع) همکى اویث ،اؾػیای هًحفیغ قؾ ٌیىؾ ولیی
 .1ایٍاو ؾق کحاب هماقػه ال هماو کحاب ؼالف ،ؾق هىقؾ اؼحالف بیى ِاظب لهیى و هماقع ،هبًی بك ػاقیه یا اشاقه
بىؾو قابٙهی آوها ،هؼحمؿ اوث که بایؿ لكػه ايؿاؼث (٘ىوی ،1214 ،ز)141َ ،9؛ ابىاؾقیه ال فمیهاو بؼؿ
ال ٌیػ يیم هؼحمؿ به لكػه اوث (ابىاؾقیه ،1211 ،ز.)294َ ،4

اؾػای هالک هبًی بك وشىؾ اشاقه هن ذابث يمیٌىؾ (همیاو)؛ 1بًابكایى هًحفیغ باییؿ اشیكت المریل
بسكؾالؾ ،يه اشكت المىمی (هماو) ،اها ؾق فكٔی که اؾػای هالک هبًی بك اشكت المىمی کمحیك ال
اشكت المرل باٌؿ ،به يظك ٌهیؿ ذايی هٍکل اوث بحىاو هًحفغ قا به پكؾاؼث اشكت المرل هعکیىم
کكؾ؛ لیكا ؼىؾ هالک هؼحكف به ػؿم اوحعماق ؼىؾ يىبث به لائؿ بك اشكت المىمی اوث.

2

 .2وقد وتحلیل ایه فرع
به يظك هیقوؿ يظكیههای هٙكض ٌؿه ؾق ایى ؼّىَ هبحًی بیك پیفیكي اِیل ُهربیث بیىؾه و
فمیهاو هحمؿم ؾق جعلیل ایى فكع ياؼىاوحه ،ؾق ؾاهى «اِل ُهربث» ومىٖ کكؾه ايؿ .چًايکیه بكؼیی
ال هحأؼكاو به ایى يکحه اٌاقه کكؾهايؿ .جىٔیط آيکه ؾق هىقؾ بعد ،يماع اِلی بیى ٘كفیى ؾق هاهیث
وبب وهًٍأ اوحیالی هًحفغ بك هال غیك اوث؛ هالک آيكا اشاقه و هًحفغ آيكا ػاقیه هیؾايؿ .ؾق ایى شا
هعل شكیاو ؾو اِل هحؼاقْ اوث؛ ال یک وى ،اِل «ػؿم اشاقه» ،به يفغ هًحفغ شاقی اوث ،ال
اوث؛ شكیاو اِل «ػؿم ػاقیه» ولحی ؾق اذبات اؾػای هالک ،اشاقه ،هىذك اوث که یا ػمیؿ اشیاقه
ذابث ٌىؾ ،یا ظكهث هًافغ بهػًىاو هال هالک؛ اها اذبات آوها بهوویله اِل «ػؿم ػاقیه» هّؿاق
«اِل ُهربث» بیىؾه و يمیجیىاو هلحیمم بیه آو ٌیؿ ،هگكبكهبًیای اػحمیاؾ بیه ظصییث اِیل ُهربیث
(يصنآبیاؾی)291َ ،1241 ،؛ لیكا چًايکه ؾق شای ؼىؾ ذابث ٌؿه ،وؾق جعلیل فكوػات لبلیی يییم
هٍاهؿه ٌؿ ،اذبات یکی ال ٔؿیى ال ٘كیك يفی ٔؿ ؾیگك ،هّؿاق اِل هربث اویث (3ايّیاقی،

 ،1291ز /441َ ،2قٌحی ،)123َ ،1214 ،اها يحیصه «اِل ػؿم اشاقه» که به يفغ هًحفغ شیاقی
هیٌىؾ يیم ،اذبات ػمؿ ػاقیه ،یا ػؿم ٔماو هًحفغ يیىث؛ لیكا «ػؿم ٔماو» ،اذیك «اـو ؾق ايحفیاع
هصايی» ،ػاقیه ،اوث و ایى اهك اگكچه اللهه ػملی «ػؿم اشاقه» اوث ،ولی اِل ػؿم اشاقه ،آيیكا
ذابث يمیکًؿ ،هگك بكهبًای اِل ُهربث (يصنآباؾی.)293َ ،1241 ،
 .1به يظك هیقوؿ ،ایى يظكٌهیؿ ذايی ،ؾق ظمیمث هبحًی بك ػؿم ظصیث اِل ُهربث اوث ،اگكچه ٌهیؿِیكاظحا آيیكا
بیاو يکكؾه اوث ولی هبًای وؽى وی هماو اوث.
 .4ایٍاو ؾق اؾاهه ،اوحؿاللها و يمؿهای ؾیگكی قا هٙكض هیکًؿ که چىو ال بعد ؼاقز اوث ،ال ـکك آو ؼىؾؾاقی
هیٌىؾ .بكای هٙالؼهی آو به کحاب هىالک ،ز 141َ ،1بهبؼؿ قشىع ٌىؾ .جمؿم لىل هالک بیك هًحفیغ ال ویىی
ِاظب شىاهك يیم جأییؿ ٌؿه اوث (يصفی ،1212 ،ز 134َ ،44بهبؼؿ).
ُ
«.3اذبات الٕؿ بًفی ٔؿه االؼك ،اِل ُهربث».

دمىق اسالهی /جایگاه اصل ُهثبت دس فمه اسالهی و دمىق هىضىعه ایشاو

وىی ؾیگك اِل «ػؿم ػاقیه» به يفغ هالک شكیاو ؾاقؾ .هؿلىل ایى ؾو اِیل بیا یکیؿیگك هحفیاوت
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هّاؾیك شكیاو اِل ُهربث ؾق فمه اوالهی و ظمىق هىٔىػه هحؼؿؾ اوث؛ بكؼیی ال آوهیا بیه
ِكاظث ال وىی هحأؼكاو بیاو ٌؿه هكچًؿ ؾق کحب هحمؿهاو ،به آو جّكیط يٍیؿه اویث .بكقویی
وجعلیل جمام آو ها ؾق یک هماله همکى يیىث و ؼىايًؿگاو قا بیه آو هًیابغ اقشیاع هییؾهین (ق.ک:

ايّاقی[ ،بیجا] ،ز 444َ ،4بهبؼیؿ /ؼیى یی ،ب ،1244 ،ز 141َ ،9بهبؼیؿ) ،اهیا بیؿوو بكقویی
وِكفا ال باب یاؾآوقی ،بكؼی هّاؾیك ؾیگك ایى هىئله که ؾق ظمىق هىٔىػه يیم هٙیكض اویث ؾق
ـیل بیاو هیٌىؾ:
 1ی با ِؿوق ظکن هىت فكٔی غایب هفمىؾاألذك ،او ؾقظکن هحىفی فكْ ٌیؿه ،اهیىال او بییى
وقذهاي جمىین هیٌىؾ ،ولی باوشىؾ ایًکه قها ٌیؿو لوشیه و اهکیاو الؾواز هصیؿؾ او يییم اللهیه
ػملی هكگ ٌىهكاوث ،با ظکن هىت فكٔی ذابث يمیٌىؾ ،هگك بكهبًای اِل ُهربیث .بیهایىؾلیل
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ؾق فمه وظمىق هىٔىػه همكقٌؿه که لوشه غایب هفمىؾاألذك ،ظحی ؾقِىقت ِؿوق ظکین هیىت
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ٌ
هصًیػلیه و جكکه اوث ،ولی اهکاو اوماٖ آو لبل ال فىت ،بیا وشیىؾی
وِایای او ،ؾق ظکن اهىال
که اللهه ػملی آيىث ،ذابث يمیٌىؾ ،هگك بكهبًای اِل ُهربث.

فكٔی ،اگك بؽىاهؿ الؾواز هصؿؾ کًؿ بایؿ ٘الق بگیكؾ (هىحًبٗ ال ّ
هاؾه 1143ق.م.).
ٌ
هصًیػلییه باییؿ ال هعیل آو پكؾاؼیث ٌیىؾ و يییم اشیكای
 4ی ؾیه همحىل ،الشهث ایًکه ؾیىو

 9ی هكگاه هكؾی غایب ٌىؾ و ظیات و همات او هٍؽُ يباٌؿ ،با اوحّعاب بمای ظییات ،او
قا ليؿه فكْ هیکًین و اظکام ظمىلی وٌكػی بیواویٙه هحكجیب بكظییات او يییم ذابیث هیٌیىؾ؛
الشمله اهىال او جمىین يمیٌىؾ و لوشه او ظك الؾواز هصؿؾ يؿاقؾ هگك بؼیؿ ال ٘یالق؛ ولیی اگیك
لوشه قابٙه ياهٍكوع با غیك بكلكاقکًؿ ،قابٙه او ،قابٙه لو ٌىهكؾاق (هعًّه) يیىث ،هگك بك هبًای
اِل ُهربث؛ لیكا ایًکه اقجباٖ لو غایب هفمىؾاألذكبا هیكؾ اشًبیی ،قابٙیه لو ٌیىهكؾاقجلمی ٌیىؾ،
اللهه ػملی اوحّعاب ظیات غایب هفمىؾاألذك اوث که با اِل اوحّعاب ذابث يمیٌىؾ.
 ۴ی هكگاه ؾو يفكکه بیى آيها قابٙه ؼىیٍاويؿی وجىاقخ وشیىؾ ؾاقؾ ،فیىت کًًیؿ و جیاقیػ فیىت
یکی هؼلىم وؾیگكی هصهىل باٌؿ ،بكؼیی فمیهیاو بكهبًیای اِیل جیأؼك ظیاؾخ ،ظییات ٌیؽُ
هصهىل الحاقیػ قا جا لهاو فىت هؼلىم الحاقیػ اوحّیعاب کیكؾه ؾق يحیصیه ،وقاذیث او ال هحیىفی قا
ذابث هیؾايًؿ (ظىیًی ػیاهلی[ ،بیجیا] ،ز /414َ ،4آٌیحیايی /۴۷1َ ،23۳3 ،ویبمواقی،1219 ،

ز٘ /1۳5َ ،3۲با٘بایی ظکین ،2۴2۳ ،ز /521َ ،1فأل لًکكايی .)۴33َ ،2۴12 ،لايىو هیؿيی

يیمؾق هاؾه  1۷۴الایى يظك پیكوی کكؾه اوث؛ اها به يظك هیقوؿکه هىقؾ ،هّؿاق اِل ُهربث بىؾه و
وقاذث هییچ کیؿام ال یکیؿیگك ذابیث يمییٌیىؾ (اقاکیی ،1211 ،ز /3۴1َ ،2قٌیحی ،2۴۲2 ،ز،1

َ)3۲5؛ لیكا آو چه هىٔىع ظکن اقخ اوث« ،فىت هىقخ ؾق لهاو ظیات واقخ» اوث ،اهیا بیا
اوحّعاب جًها «ظیات ٌؽُ» ذابث هیٌىؾ و اللهه ػملی ظییات ٌیؽُ« ،فیىت هیىقخ ؾق
لهاو ظیات او» اوث ،اها اِل اوحّعاب جىاو اذبیات آو قا يیؿاقؾ هگیك بیك هبًیای اِیل ُهربیث
(قٌحی ،2۴۲2 ،ز.)3۲5َ ،1

وتیجه
به عنوان نتيجه از مباحث مطرح شده بايد گفت:
 .2هؤؾای اِىل ػملیه شؼل وجؼبؿ به وشىؾ ظکین اویث ،يیه اذبیات والؼیی آو؛ بكایىاویان
هصكای اِىل ػملیه اظکام ٌكػی هىحًؿ؛ لیكا جًها اظکام ؾق اؼحییاق ٌیاقع بیىؾه و لابیل شؼیل و
به هؼًای جكجب آذاق و اظکام ٌكػی هكجب بكآو هىٔىع اوث يه اذبیات ییا ایصیاؾ والؼیی هىٔیىع؛
بهػباقتؾیگك با پفیكي اظکام ٌكػی هحكجب بكآو هىٔىع ،آو قا به هًمله هىشىؾ فكْ هیکًًؿ.
 .1بك ایى اوان هؿلىل ولؿقت اذباجی اِىل ػملییه هعیؿوؾ بیه همیاو اذیك ٌیكػی اویث کیه
بیواوٙه بكآو هىٔىع هحكجب هیٌىؾ؛ هكگاه آو هىٔىع ؾاقای اللم ،هلموم یا هاللم ػملیی وػیاؾی
باٌؿ ،اِل ػملیی لیؿقت اذبیات آو قا يیؿاقؾ ،ؾق يحیصیه اظکیام ٌیكػی کیه بیه واویٙه آو لیىالم
وهلموهات بك هىٔىع هحكجب هیگكؾيؿ يیم ،ذابث يمیٌىؾ.
 .3ؾلیل ایى ظکن به هؤؾی وهفهىم اؾله اِىل ػملیه وهبًای پفیكي ظصیث آوها بیكای اذبیات
ظکن ٌكػی بكهیگكؾؾ .هبًای پفیكي اِىل ػملیه ،جؼبؿ اوث و چىو ،یک اهك اوحرًایی وؼیالف
اِل اوث؛ یؼًی اِىل شم ؾق هىقؾی که ؾلیلی بك اػحباق آوها وشىؾ ؾاقؾ ،ظصث يیىحًؿ ،جؼبیؿ قا
ّ
بایؿ ؾقظؿ اهکاو وجا آو ظؿ که ؾق اؼحیاق شاػل وهحؼبؿ اوث ،ظصث ؾايىث.
 .۴لىالم و هلموهات ػملی و ػاؾی یک هىٔىع ،اهكی اػحبیاقی يیىیحًؿکه الویىی ٌیاقع و بیا
جًمیل وجؼبؿ به وشىؾ هىٔىع آوها (هؤؾای اِل) جؼبؿاپفیكفحه ٌىيؿ .ایى لىالم ؼىؾ هىٔىع ظکین
ٌكػی هىحًؿ واِىال هىٔىػات ،لابل شؼل ال وىی ٌیاقع يیىیحًؿ ،بلکیه ٌیاقع ِیكفا الشهیث
جكجب اظکام ٌكػی هحكجب بك آو هىٔىػات ،آوها قا به هًمله هىشىؾ فیكْ هیکًیؿ؛ بكایىاویان،
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اػحباقيؿ ،اها اِىل ػملیه همکى اوث ؾق هىٔىػات يیم بهکاق قويؿ؛ شكیاو اِیىل ؾق هىٔیىػات
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ایى لىالم ،يه ظکن ٌكػی هىحًؿ که هحكجب بكهىٔىع باًٌؿ وبه آو اػحباق جؼبیؿا ذابیث ٌیىيؿ و يیه
بهػًىاو یک هىٔىع ظکن ٌكػی ،ؼىؾ هىحمال هحؼلك وهؤؾای ییک اِیل ػملیی لكاقگكفحهايیؿ کیه
جؼبؿا و بكای اذبات ظکن ٌكػی ،هىشیىؾ فیكْ ٌیىيؿ .بًیابكایى بیا شكییاو اِیل اوحّیعاب ؾق
هىٔىع ،جًها اظکام ٌكػی که بیواویٙه لیىالم و هلموهیات ػملیی و ػیاؾی ،بیكآو (هىحّیعب)
هحكجب هىحًؿ ،جؼبؿا ذابث هیٌىؾ ،اها آو ؾوحه ال اظکام ٌكػی که با واوٙه آو لیىالم وهلموهیات
ػملیوػاؾی بك هىٔىع (هىحّعب) هحكجب اوث ،ذابث يمیٌىؾ.
 .5ایى لاػؿه ؾقگفٌحه بكای فمیهاو ياًٌاؼحه بىؾه ،ؾقکحب آوها هٙكض يٍؿه اوث .يؽىحیى باق
ٌیػ شؼفكکاٌ الغٙاء ؾق لكو  19آو قا هٙكض کكؾه و بؼؿا جىوٗ ٌیػ ايّاقی ؾقکحاب الكویائل
بهػًىاو یکی الهباظد اِىلی هٙكض و ٌكض بىٗ ؾاؾه ٌؿ .اِىلیىو بؼؿ ال ٌیػ ايّاقی يیم ال او
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پیكوی کكؾه و اکًىو بهػًىاو یک لاػؿه اِىلی یکی ال هباظد اِىل فمه قا جٍکیل هیؾهؿ .اگكچه
ؾق بیى هحمؿهاو فكوػی وشىؾ ؾاقؾ که فمیهاو به گىيهای فحىی ؾاؾهايؿ که اذكآو پفیكي اِیل ُهربیث
اوث ،ولی فحاوائی هن وشىؾ ؾاقؾ که ظاکی ال آو اوث که فمیهاو هحمؿم ،به ویژه ال لهاو ٌیهیؿیى،
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به ایى لاػؿه جىشه ؾاٌحهايؿ ،هك چًؿ آيكا به لباو يیاوقؾهايؿ.
 .4ایى بعد بىیاق ظكی  ،ؾلیك وپیچیؿه اوث و باجىیلٗ بیكآو و فهین هبیايی آو ،بىییاقی ال
اظکام وفكوػات فمهی– ظمىلی که ؾق گفٌحه هىلن فكْ ٌؿه ،لابل يمؿ به يظك قویؿه والحمام به آو
اظکام هىحلمم پفیكي اِل هربث اوث .فكوع فمهی ی ظمىلی لیاؾی هٙكض اوث که هّؿاق اِل
هربث اوث وظکن آوها بؼٕا بؿوو جىشه به ایى اهك و بك هبًای ظصیث اِل هربث بیاو ٌؿه که بیا
اػحماؾ به ػؿم ظصیث آو ،جغییكهیکًؿ .ؾق والغ ؾق بىیاقی ال هىاقؾ ِاظب يظكاو به ؾلییل غفلیث
ال ایى بعد ياؼىاوحه ؾق ؾاهى اِل هربث افحاؾهايؿ .ؾق ایى هماله چًؿیى فكع ههن وکاقبكؾی ؾق فمه
وظمىق هىٔىػه بكقوی وجعلیل ٌؿه که هٙالؼه آوها هىشب قوٌى ٌؿو لوایای هبهن ایى بعید
هیٌىؾ و جمكیًی بكای فهن بهحك ایى لاػیؿه ال ویىی لٕیات و ظمىلیؿاياو ظىاهیؿ بیىؾ .اؼیحالف
ؾقجاقیػ فىت هىقخ و ؾق يحیصه وقاذث واقخ جاله هىیلماو ٌیؿه ،اؼیحالف ؾق هیىقؾ ویبب فیىت
ٌ
هصًیػلیه بؼؿ ال اِابث ٔكبه (گلىله) به او وایى که به وبب اِابث گلىله بیىؾه ییا ػلیث ؾیگیك،
جل هال غیك ؾق یؿ ؾیگكی و اؼیحالف هالیک و ـی الییؿ ؾق ٔیماو وػیؿم آو ،اؼیحالف ؾق هیىقؾ
هاهیث ظمىلی قابٙه بیى هالک ػیى و هًحفغ وایى که اشاقه یا ػاقیه اوث و اؼحالف ؾق ِعث بییغ
هكهىيه ال وىی قاهى به ؾلیل اؼحالف ؾق اـو هكجهى و ...هىاقؾی اوث که ؾق ایى هماله بیه جفّییل

بكقوی وجعلیل ٌؿه وبا لاػؿه «اِل هربث» جٙبیك ؾاؾه ٌؿه وظکن آو بك هبًای ػؿم ظصیث اییى
اِل بیاو ٌؿه اوث.
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مىابغ
 .1آٌحیايی ،هیكلا هعمؿظىیى؛ بذشالفىائـذ؛ ز ،9چ ،1لین :کحابؽايیه آییثاللیه هكػٍیی،
1219ق.
 .4آٌحیايی ،هیكلاهعمؿظىى؛ کتاب المضاء؛ چ ،1جهكاو :چاپؽايه يگیى23۳3 ،ق.
 .9اقاکی ،هعمؿػلی؛ کتاب البیع؛ ز ،1چ ،1لن :هؤوىه ؾق قاه ظك1211 ،ق.
 .2ايّاقی ،هكجٕی؛ فشائذاألصىل (الكویائل)؛ ز 1و  ،4چ ،1لین :هؤوىیه يٍیك اویالهی،
وابىحه به شاهؼه هؿقویى ظىله ػلمیه لن[ ،بیجا].
 .1بصًىقؾی ،ویؿظىى؛ هًتهیاألصىل؛ ز ،4لن :کحابفكوٌی بّیكجی[ ،بیجا].
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 .4بعكايی ،یىو ؛ دذائكالًاضشة فی أدکام العتشةالطـاهشة؛ جعمییك هعمیؿجمی ایكوايیی؛
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ز ،41چ ،1لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاهؼه هؿقویى1211 ،ق.
 .4جبكیمی ،شىاؾ؛ تًمیخ هبايیاألدکام ـ کتاب المصاص؛ چ ،4لین :ؾاق ِؿیمةالٍیهیؿ ،
1244ق.
 .1ظائكی ٌیكالی ،ویؿهعمؿکاظن؛ فمهالعمىد؛ ز ،4چ ،9لین :هصمیغالفکیك اإلویالهی،
1241ق.
 .3ظائمی یمؾی ،ػبؿالکكین؛ دسسالفشائذ (جمكیكات ؾقن اِىل وییؿهعمؿ فٍیاقکی)؛ ز،4
لن :ايحٍاقات ههك[ ،بیجا].
 .11ظىیًی ٌیكالی ،ویؿهعمؿِاؾق؛ التعلیمات علی ششائعاإلسـالم؛ چ ،9لین :ايحٍیاقات
اوحمالل1241 ،ق.
 .11ظىیییًی ػییاهلی ،ویییؿهعمؿشىاؾ؛ هفتاحالکشاهــف فــی شــشح لىاعذالعالهــف؛ ز ،4چ،1
بیكوت :ؾاق إظیاء الحكاخالؼكبی[ ،بیجا].
 .14ظىیًی هیاليی ،ویؿػلی؛ تذمیكاألصىل (جمكیكات اِىل آییثاللیه وظییؿ ؼكاویايی)؛
ز ،1چ ،4لن :ايحٍاقات ظمایك1241 ،ق.
ّ
ّ
 .19ظلی (ػالهه ظلیی) ،ظىیىبىیىوی ؛ تذش یشاألدکـام الرـشعیف علـی هزه اإلهاهیـف؛
جعمیك ابكاهین بهاؾقی؛ ز ،1چ ،1لن :هؤوىه اهام ِاؾق1241 ،ق.

ّ
ّ
 .12ظلی (ػالهه ظلی) ،ظىىبىیىو ؛ تزکشةالفمهاء؛ ز ،14چ ،1لن :هؤوىه آلالبییث،
1212ق.
ّ
ّ
 .11ظلی (ػالهه ظلی) ،ظىىبىیىو ؛ لىاعذاألدکام فی هسائل الذالل والذشام؛ جعمییك
گكوه پژوهٍی ؾفحك ايحٍاقات اوالهی؛ ز ،9چ ،1لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی1219 ،ق.
ّ
ّ
 .14ظلی (هعمك ظلی) ،يصینالیؿیى شؼفیكبىظىیى؛ ششائعاإلسـالم فـی هسـائل الذـالل
والذشام؛ جعمیك ػبؿالعىیى هعمؿػلی؛ ز ،2چ ،4لن :ايحٍاقات اوماػیلیاو1211 ،ق.
 .14ؼمیًی ،ویؿقوضالله؛ هًاهجالىصىل؛ ز ،1چ ،1جهكاو :هؤوىه جًظیین و يٍیك آذیاق اهیام
ؼمیًی1211 ،ق.
 .11ؼى یی ،ویؿابىالماون (ال )؛ هبايی تکملـفالمًها (هىویىػة اإلهیام الؽیىئی)؛ ز،24
چ ،1لن :هؤوىة إظیاء آذاق اإلهام الؽىئی1244 ،ق.
 .13ؼییى یی ،ویؿابىالماویین (ب)؛ هصباحاألصــىل؛ ز ،9چ ،1لیین :هؤوىییه يٍییك الفماهییه،
1244ق.
هاٌمی ٌاهكوؾی؛ ز ،2چ ،1لن :هؤوىه ؾائك المؼاقف فمه اوالهی1213 ،ق.
 .41قٌحی ،هیكلاظبییباللیه؛ فمهاإلهاهیـه (لىینالؽییاقات)؛ چ ،1لین :کحابفكوٌیی ؾاوقی،
1214ق.
 .44قٌحی ،هیكلاظبیبالله؛ کتابالمضاء؛ جعمییك وییؿاظمؿ ظىییًی؛ چ ،1لین :ؾاقالمیكآو
الکكین1211 ،ق.
 .49قوظايی ،ویؿهعمؿظىیى؛ هتتمیاألصىل (جمكیكات ؾقن اِىل)؛ جمكییك ػبؿالّیاظب
ظکین؛ ز ،4چ ،1لن :ايحٍاقات اهیك1219 ،ق.
 .42وییبمواقی ،ویییؿػبؿاألػلی؛ ههــزباألدکام؛ ز ،91چ ،2بیییكوت :هؤوىییة المًییاق،
1219ق.
ِ .41ؿق ،ویؿهعمؿبالك؛ دسوس فی علناألصىل؛ ز ،4چ ،1لن :هؤوىة الًٍیك اإلویالهی،
1291ق.
٘ .44با٘بییایی ظکییین ،ویؿهعىییى؛ دمائكاألصــىل؛ ز ،4چ ،1لیین :ايحٍییاقات بّیییكجی،
1211ق.
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 .41ؼى یی ،ویؿابىالماون؛ دساسـات فیاألصـىل (جمكییكات ؾقن اِیىل)؛ جمكییك وییؿػلی
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٘ .44با٘بایی ییمؾی ،وییؿهعمؿ کیاظن؛ تکملـف العشوةالـىىمی؛ جعمییك ویؿهعمؿظىییى
٘با٘بایی؛ ز ،4چ ،1لن :کحابفكوٌی ؾاوقی1212 ،ق.
٘ .41با٘بایی یمؾی ،ویؿهعمؿکاظن؛ داشـیف الکتـاب المکاسـ ؛ ز ،4چ ،4لین :هؤوىیه
٘یبة إلظیاءالحكاخ1243 ،ق.
٘ .43با٘بییاییظکین ،ویؿهعىییى؛ هستمســا العشوةالــىىمی؛ ز ،4چ ،1لیین :هؤوىییه
ؾاقالحفىیك2۴2۳ ،ق.
٘ .91ىوی ،ابىشؼفك هعمؿبىظىى؛ الخالف؛ جعمیك ػلی ؼكاوايی و همکاقاو؛ ز ،9چ،1
لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی1214 ،ق.
٘ .91ىوی ،ابىشؼفك هعمؿبىظىى؛ المبسىط فی فمـهاإلهاهیـف؛ ز ،1چ ،9جهیكاو :المکحبیة
المكجٕىیة إلظیاء اآلذاق الصؼفكیه1914 ،ق.
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 .94ػاهلی (ٌهیؿ ذايی) ،لیىالؿیىبىػلی؛ هسالااألفهام فـی تًمـیخ ششائعاإلسـالم؛ ز 1و
 ،12چ ،1لن :هؤوىة المؼاقفاإلوالهیه1219 ،ق.

دمىق اسالهی /هذمىد کاظمی

 .99ػییاهلی ،هیكلاهاٌیین؛ هجمعاألفکــاس (جمكیییكات ؾقن اِییىل)؛ جمكیییك هعمییؿػلی
اوماػیلپىق؛ ز ،2چ ،1لن :چاپؽايه ػلمیه2335 ،ق.
 .92ػكالی ،ویؿٔیاءالؿیى؛ کتاب المضاء؛ جّعیط هعمؿهاؾی هؼكفث؛ چ ،1لن :چاپؽايیه
ههك[ ،بیجا].
 .91فأل لًکكايی ،هعمؿ؛ تفصیلالرش یعف فی ششح تذش یشالىسیلف ،الطالق والمىاس یث؛ چ،1
لن :هكکك فمهی ائمه ا٘هاق2۴12 ،ق.
 .94فأل هًؿی ،هعمؿبىظىى؛ کرفاللثام واإلبهام عىالمىاعذ؛ جعمییك گیكوه پژوهٍیی
ؾفحك ايحٍاقات اوالهی؛ ز ،11چ ،1لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی1214 ،ق.
 .94فیاْ کابلی ،هعمؿاوعاق؛ هًها الصالذیى؛ ز[ ،9بیشا][ :بیيا][ ،بیجا].
 .91کاجىلیاو ،ياِك؛ دمىق هـذيی ،لىاعـذ عمـىهی لشاسدادهـا؛ ز ،4چ ،1جهیكاو :ايحٍیاقات
بهًٍك.1944 ،
 .93کاظمی ،هعمىؾ؛ «يظكیه اِل هربث :هٙالؼه للمكو اذباجی اِیىل ػملییه» ،پژوهٍیًاهه
ايحماؾی هٙالؼه هحىو و بكياهههای ػلىم ايىايی؛ ي،14لهىحاو 441َ ،1931ی.431
 .21گلسایگايی ،ویؿهعمؿقٔا؛ إفاضفالفىائذ؛ ز ،4چ ،1لین :ايحٍیاقات ؾاقالمیكآو الکیكین،

1211ق.
 .21هظفك ،هعمؿقٔا؛ أصىلالفمه؛ ز ،4چ ،4يص  :ؾاقالًؼماو1914 ،ق.
 .24هىوىی جبكیمی ،هیكلاهىوی؛ أوىكالىسائل فی ششحالشسائل؛ لن :ايحٍاقات کحاب يصفی،
.1943
 .29ياییًی ،هیكلاظىیى؛ أجىدالتمش یشات (جمكیكات ؾقن اِىل)؛ جمكیك ویؿابىالماون ؼى یی؛
ز ،4چ ،1لن :ايحٍاقات هّٙفىی.1941 ،
 .22ياییًی ،هیكلاظىیى؛ المکاس والبیع؛ ز ،4چ ،1لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی1219 ،ق.
 .21ياییًی ،هیكلاظىییى؛ فىائذاألصـىل (جمكییكات ؾقن اِیىل)؛ جمكییك ٌییػ هعمیؿػلی
کاظمی؛ ز ،2چ ،1لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی1214 ،ق.
 .24يصفییی ،هعمؿظىییى؛ جــىاهشالکالم فــی شــشح ششائعاإلســالم؛ ز 93 ،41و  ،21چ،4
بیكوت :ؾاق إظیاء الحكاخالؼكبی1212 ،ق.
 .24يصفی ،هعمؿقٔا؛ وفایفاألرهاو؛ چ ،1لن :هؤوىه آلالبیث1249 ،ه.ق.
آلأیاءالؿیى ػكالی)؛ چ ،1لن :هؤوىه هؼاقف اوالهی اهام قٔا1241 ،ق.
 .23همؿايی ،آلاقٔا؛ هصباحالفمیه؛ ز ،12چ ،1لن :هؤوىه يٍك اوالهی1214،ه.ق.
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 .21يصیینآبییاؾی ،هیییكلا ابىالفٕییل؛ الشســائلالفمهیف (جمكییكات ؾقون هیكلاظىیییى يییاییًی و
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