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اعتبار کارشىاسی پسشكی در اثبات دیهی مىفعت عضى ،از مىظر فقه
واکاوی شرط
ِ
امامیه

1

محمذ حكیم

2

ٕلبه صىفه ػلمیه لن و ػاييزىی ػکتـی فمه و هبايی صمىق امالهی ،ػاييگاه تهـاو ،تهـاو ،ایـاو
حبیب اله طاهری

3

ػاييیاؿ ػاييکؼه الهیات پـػیل فاؿابی ،ػاييگاه تهـاو ،تهـاو ،ایـاو

چكیذه

ْ
تغََی ىؼو ػلىم و ْ
تأهل ػؿ تأحیـ آو ػؿ ارتهاػْ ،
تأحیـ يظـیهی
اهمیت واکاوی هـچه
بیيتـ رایگاه و ّ
ّ
ّ
ْ
هتغٌَ ،اف رمله اهل عبـهای هضنىب
کاؿىًامی ؿا ػؿ فمه و صمىق امالهی ؿوىى هیمافػ .پقىکاو
ْ
هیىىيؼ که احـگؾاؿی يظـیهی کاؿىًامی آياو ػؿ ابىاب هغتلف و هنائل هتؼؼػ ،واّش و چينگیـ امت.
اهـوفه ،اهکاو کيف صمیمت با اهکايات ػايو پقىکی و آفهایوهای رؼیؼ و ػلیك آو و بهویژهْ ،
تىره به
ّ
ّ
ْ
افقوو ایى ػايو ،ػاهًهی بضج اف کاؿکـػهای يظـیهی کاؿىًامی پقىکی ؿا ػؿ فمه و
تغََی ىؼو ؿوف ّ
هًفؼت ػْى
صمىق ،بنیاؿ گنتـػه و فـاگیـ ماعته امت .ػؿ يىىتاؿ پیو ؿو ،ایى تأحیـ ػؿ احبات ػیهی
ّ
ّ
ْ
ػیات فوال ػمل و صىاك بیًایی،
احبات
ػؿ
پقىکی
هَاػیك تأحیـ کاؿىًامی
واکاوی ىؼه و ّمى تبییى
ّ
ّ
ّ
ىًىایی ،بىیایی و چيایی ،ػیؼگاههای اٍىلی ػؿ ىـٓ اػتباؿ کاؿىًامی بـؿمی گـػیؼه امت .ػو ػیؼگاه
ْ
ٓ
اػتباؿ فمهی کاؿىًامی ،ػیؼگاه ىهاػتايگاؿی کاؿىًامی و اىتـ ّآ ػؼالت و تؼؼػ ػؿ آوF
هٖـس ػؿ ىـٓ
ّ
ُ
میًاو ػمالیی امت Fو ػیؼگاه اول ،ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى اف
و ػیؼگاه کفایت
ّ
صَىل وحىق و إ ّ
ىهـت فمهی بـعىؿػاؿ امت .همالهی صاّـ ،به بافپژوهی گفتاؿ ٕـفؼاؿاو ػو ػیؼگاه پـػاعته Fو با تبییى
ّ
ّ
ُ
ْ
یت يظـ اهل عبـه بـ اماك میـهی ػمالیی Fو يیق
تفاوت هاهىی ىهاػت و يظـیهی کاؿىًامی و صز ّ
ْ
ْ
هنتمـ ،ػیؼگاه ػوم ؿا بـگقیؼه
اصتمال اىتباه به ػًىاو هالک ایى میـهی
هؼـفی تضَیل إمیًاو و الغای
ّ
ّ
امت.
کلیذواژهها :کاؿىًامی ،اهلعبـه ،کاؿىًامی پقىکی ،فمه پقىکی ،ىهاػت ،إمیًاو.
; .تاؿیظ وٍىل F;=C@/?/=; :تاؿیظ تَىیب9396/9/4 :
< .پنت الکتـويیک ٕهنؤول هکاتباتٔKhak_mohammad@yahoo.com :
= .پنت الکتـويیکhtaheri@ut.ac.ir :
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 .1مقذمه
تىره به مـػت ْ
ْ
امتًبآ فمهی و صمىلی،
تغََی ىؼو ػلىم و تأحیـ ؿوفافقوو آو ػؿ
ّ
ّ
تأحیـ يظـیهی
پژوهيگـاو فمه و صمىق امالهی ؿا به واکاوی هـچه بیيتـ رایگاه و ّ

کاؿىًامی اهل عبـه ؿهًمىو عىاهؼ ىؼ .اها هباصج هـبىٓ به کاؿىًامی ،ػؿ فمه و اٍىل
اهاهیه بهٕىؿ پـاکًؼه و ؽیل ػًىاو Eاهل عبـه Dػؿ ابىاب و هنائل ْ
هتؼؼػ و هغتلف هٖـس
ىؼه و اف ایىؿو ،يیافهًؼ تًمیش ،تبییى و ٕـس هنتمل امت.
ّ
ُ
ّ Eعبـه ;Dػؿ هفهىم لغىی ،ػباؿت امت اف :ػايو و آگاهی ينبت به کًه ىیء با اعتباؿ

و آفهایو Fپیبـػو به اٍل و هاهیت اىیا ،آوگىيه که هنتًؼ Fو ػلن و هؼـفت ينبت به
هنتلقم هؼـفت و ىًاعت اهىؿ ظاهـی يیق عىاهؼ بىػ.
فوایای هغفی و بإًی اهىؿ که
ّ

ٕفـاهیؼی9291 ،ق ،د F458ً ،2وامٖی فبیؼی9292 ،ق ،د F345ً ،6ػنگـی،
 ،9363د F444ً ،9ؿاغب اٍفهايی9294 ،ق F473ً ،ػهغؼا ،9339 ،د،99

کاؿىًاك اهل ؿأی و ارتهاػ،
ً ٔ458ػؿ اٍٖالس فمهی -اٍىلیE ،اهل عبـه <Dبه ػًىاو
ّ
هايًؼ پقىکاو و ههًؼماو
ٍاصباو و ػاؿيؼگاو اعتَاٍات ،فًىو و ههاؿتها و ًٍاػتهاّ ،

و یا عبـگاو ػؿ مایـ اهىؿ ،و به ػًىاو یکی اف ؿاههای احبات هىّىع اصکام ىـػی ػؿ ابىاب
هغتلف فمهیْ ،
هؼـفی ىؼه امتٕ .بزًىؿػی ،بیتا ،د F85ً ،4تضنیى9248 ،ق،
ً F99هاىمی ىاهـوػی9246 ،ق ،د ٔ734 -739ٌٍ ،9بؼیهی امت ،ؿوه ىًاعت
تيغیٌ هىّىػاتی که ىاؿع ػؿباؿهی آوها يظـی يؼاىته و فمٔ ،صکن آوها ؿا بیاو کـػه
و
ّ
َُ
ً
امت ،ؿوىی ػمالیی امت Fو لٖؼا ؿرىع به اهل عبـه ٕکاؿىًاكٔ ،یکی اف ؿاههای آو
عىاهؼ بىػ .ػؿ هفهىم و اٍٖالس صمىلی ،هٖابك با هاػهی  226ق.آ.ػ.م .اهل عبـه و
کاؿىًاك ،کنی امت که به هًامبت عبـهبىػو ػؿ ْفًی ْ
عاً ،هیتىايؼ ػؿ هنائل هـبىٓ به
ّ
ْ
فى عىیو به ػًىاو ٍاصبيظـ ،اظهاؿ يظـ کًؼ Fو ٕبك هاػهی  83ق.آ.ػ.ک .ولتی اف اهل
1. Expertise
2. Experts

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه ;;/
واکاوی ىـٓ
ّ

هؼلىهات
عبـه ػػىت به ػمل هیآیؼ که اظهاؿ يظـ آوها اف رهت ػلمی و یا ْفًی و یا
ّ
هغَىً ،الفم باىؼ .بًابـایى «کاؿىًامی ،Dتضمیمی به ىماؿ هیؿوػ که ػاػگاه به هًظىؿ
ْ
ْ
تمیق صك یا تمهیؼ همؼهات آو ،به ػهؼهی ىغٌ ٍالصیتػاؿی به يام Eکاؿىًاك Dهی-
يهؼ و اف او هیعىاهؼ که ْإالػات ْ
ػمتـك ػاػگاه يینت،
ػؿ
که
ا
ؿ
ای
صـفه
یا
ػلمی
و
ی
فً
ّ
ػؿ اعتیاؿ ػاػؿك لـاؿ ػهؼ و یا امتًبآ و اػتماػ عىػ ؿا اف لـائى ْفًی و ػلمی بیاو کًؼF
ٕکاتىفیاو ،9388 ،د F996ً ،4همى ٔ398-397ٌٍ ،9383 ،و اگـ کاؿىًاك بـای
اظهاؿ يظـ کاؿىًامی عىیو ،ارافهياههی ػولتی ػاىته باىؼ ،او ؿا Eکاؿىًاك ؿممیD
گىیًؼٕ .رؼفـی لًگـوػی ،9391 ،د ٔ4988 ً ،2اف آورا که هىّىع کاؿىًامیْ ،
تمیق
هىؿػ يقاع امتٕ ،کاتىفیاو ،9388 ،د ٔ943ً ،4کاؿىًاك
هنائل هاهىی و هاػی ّ
مپـػو تيغیٌ اهىؿ صکمی به
ٍالصیت اظهاؿ يظـ ػؿ اهىؿ صکمی ؿا يغىاهؼ ػاىت و
ّ
وی ،به هؼًای واگؾاؿی ٍالصیت لْاوت به کاؿىًاك امت که پؾیـفتًی يینت.

ٕهیـىکاؿیٔ271ً ،9395 ،
ْ
هتغٌَ ،اف رمله اهل عبـهای هضنىب هیگـػيؼ که احـگؾاؿی يظـیهی
پقىکاو
ْ
کاؿىًامی آياو ػؿ ابىاب هغتلف و هنائل هتؼؼػ فمهی و صمىلی ؿوىى و چينگیـ امت.
با تىره به تىاياییها و پیيـفتهای ؿوفافقوو ػايو پقىکی ،تىمؼه و پیيـفت ابقاؿهای آو و
هغتلف رقئی و
ػلیك پقىکی ،و گنتـه تأحیـ آو ػؿ هنائل
ّ
اهکاياتی چىو آفهایوهای ّ
ّ
ْ
کلی فمهی ،اف ابىاب ػباػات تا صؼوػ و ػیات ،و بهویژه ػؿ ػوؿاو هؼاٍـ و با ػًایت به
ًْ
ْ
هٖمئًا ػاهًهی بضج اف کاؿکـػهای يظـ کاؿىًامی پقىکی
تغََی ىؼو ایى ػايو،
ً
بنیاؿ گنتـػه و فـاگیـ عىاهؼ بىػ Fو لٖؼا واکاوی ایى تأحیـ ػؿ احبات ػیهی هًافغ اػْا _به
ْ
هتؼؼػ کاؿىًامی پقىکی_ بغيی اف ایى گنتـه ؿا ْ
هؼـفی
هَاػیك
ػًىاو یک هَؼاق اف
ّ
ّ
عىاهؼ يمىػ.
ْ
ػؿ هًابغ فمهی و اٍىلی اهاهیه ،يظـیهی اىتـآ تؼؼػ و ػؼالت ،که يياوػهًؼهی
ٓ
کفایت صَىل إمیًاو و وحىق
ىهاػتايگاؿی يظـیهی کاؿىًامی امت Fو يیق يظـیهی
ّ
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يفل Fػو ػیؼگاه ػمؼه و امامی ػؿ ىـٓ اػتباؿ يظـیهی کاؿىًامی امت که ػؿ هَاػیك
ْ
هتؼؼ ّػ ؿرىع به اهل عبـه هٖـس ىؼه امت .ایى تفاو ّت ػیؼگاه ،ػؿ هنألهی همالهی صاّـ
يمىػ ؿوىى ػاىته و گـوهی اف فمیهاو با Eبیًه Dػاينتى کاؿىًامی پقىکاو ،تأحیـ آؿای
يیق ّ
ّ
ْ
آياو ػؿ احبات ػیات هًافغ اػْا ؿا هًىٓ بـ اصـاف ػو ىـٓ امامی ىهاػت _یؼًی تؼؼػ و
ػؼالت_ هیػايًؼ Fو ػؿ همابل ،گـوهی اف فمیهاو به کفایت صَىل وحىق و إمیًاو اف يظـ
کاؿىًامی پقىکاو صکن کـػهايؼ.
هنألهی اٍلی ایى هماله ،واکاوی ىـٓ اػتباؿ يظـ کاؿىًامی ػؿ هَاػیك ػیهی
ْ
هًفؼت ػْى ٕفوال ػمل و صىاكٔ و اػتباؿمًزی اىتـآ تؼؼػ و ػؼالت ػؿ کاؿىًامی
امت .ػؿ ؽیل ،پل اف تبییى رایگاه يظـ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی فوال ػمل و
صىاك ،به واکاوی ىـایٔ هٖـوصه پـػاعته ىؼه امت و ّمى تبییى يظـیات هىافمیى و
هغالفیى هـکؼام اف ایى ىـایٔ ،هیقاو اػتباؿ هـکؼام ؿوىى هیىىػ.
ّ
 .2مصادیك تأثیر کارشىاسی پسشكی در اثبات دیهی مىفعت عضى
ػؿ بـؿمی و واکاوی اصکام ػیهی هًفؼت اػْا با هىاؿػ فـاوايی هىارهین که تأحیـ و کاؿکـػ
ایٔ ایى کاؿىًامی ،به تفَیل لابل ٕـس و
يظـ کاؿىًامی پقىکاو ػؿباؿهی آو و للمـو و ىـ ّ
ْ
ُ
تبییى امت .هىاؿػی هايًؼ :هًفؼت يٖك و تکلنٕ Fىهیؼ حايی9293 ،ق ،دF299ً ،95
مبقواؿی9293 ،ق ،د ٔ475ً ،49هًافغ اػْاء ػاعلی ،هايًؼ کلیههإ Fمبقواؿی،
9293ق ،د ٔ487ً ،49تىايایی رماع و ايقالٕ Fيزفی9212 ،ق ،دF394ً ،23
ْ
مبقواؿی9293 ،ق ،د F484ً ،49اهام عمیًی ،9379 ،د ٔ594ً ،4تىلف يبْات
للب ٕمکتهی للبیٔ و بافگيت آوٕ Fمبقواؿی9293 ،ق ،د ٔ486ً ،49تىايایی ؿّاع و
ىیـ هاػؿٕ Fمبقواؿی9293 ،ق ،د F483ً ،49اهام عمیًی ،9379 ،دٔ484ً ،4
ْ
ْ
ْ
ْ
ملل و ايمٖاع بىلٕ Fهضمك صلی9218 ،ق ،د F457ً ،2ػالهه صلی9293 ،ق ،د،3
ً F689ىهیؼ حايی9291 ،ق ،د F462ً ،91يزفی9212 ،ق ،د F392ً ،23اهام

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه ;=/
واکاوی ىـٓ
ّ

عمیًی ،9379 ،د ٔ594ً ،4و  ...ػؿ هاػهی  679ق.م.اْ .
هَىب  9394به ٍـاصت،
ْ
ْ
اػلهی احبات ػیهی هًافغ اػْا ْ
هؼـفی ىؼه امتF
لىل Eکاؿىًاك هىحك Dبه ػًىاو یکی اف
ْ
ٕهَىب  ٔ9371هـرغ تيغیٌ فوال یا يمَاو بـعی هًافغ
لکى ػؿ لايىو هزافات پیيیى

به ػهؼهی Eػو يفـ عبـهی ػاػل Dگؾاىته ىؼه بىػٕ .هیـىکاؿی ٔ71ً ،9395 ،بـ همیى
اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ پژوهيی
اماك ،ىاینته و باینته امت که ایى للمـو و ىـٓ
ّ

هنتمل و گنتـػه هىؿػ واکاوی لـاؿ گیـػ .اها _با تىره به گنتـػگی هباصج_ ػؿ ایى هزال،

فوال صىاك و ػمل
به تضلیل و بـؿمی کاؿکـػ يظـیهی کاؿىًامی پقىکاو ػؿ احبات ػیهی ّ
ْ
پـػاعته ىؼه و اػتباؿ ىـایٔ ىهاػت ٕتؼؼػ و ػؼالتٔ ػؿ آو واکاوی گـػیؼه امت.
 .1.2دیهی زوال عقل
به ػلیل اهمیت ؽاتی ػمل و يمو امامی ایى ػًَـ ػؿ فيؼگی ايناو ،چگىيگی ربـاو
ّ
ػًىاو
لٖمهی واؿػ بـ آو ،اف اهمیت فـاواو بـعىؿػاؿ امت .بـ ایى اماك ،ػیهی ػمل به
ّ
یکی اف هَاػیك اٍلی ػیهی هًافغ هٖـس هیىىػٕ .هیـىکاؿی ٔ69ً ،9395 ،ػؿ فمه
اهاهیه ،تأحیـ يظـیهی کاؿىًامی پقىکاو ػؿ حبىت ػیهی فوال ػمل پؾیـفته ىؼه Fو ػؿ آحاؿ
ْ
اواو ایى احـگؾاؿی و تفاٍیل اصکام آو ،اىاؿه ىؼه امت.
هتؼؼػ فمهی به رًبههای فـ ّ
فوال ػمل گـػػ ،بـ اماك ؿوایات هؼتبـ و يیق ارماع فمیهاو،
هًگاهی که رًایتی هنتلقم ّ
ّ
پـػاعت ػیهی کاهل بـ رايی وارب هیىىػٕٕ Fىمی9217 ،ب ،د F432ً ،5همى،
ْ
ْ
9387ق ،د F947ً ،7ابى صمقه ٕىمی F223ً ،9218 ،هضمك صلی9218 ،ق ،د،2
ْ
ْ
ً F452ػالهه صلی9293 ،ق ،د F682ً ،3همى9292 ،ق ،د F475ً ،4همى،
 ،9241د F618-617ٌٍ ،5ىهیؼحايی ،9299 ،د F452ً ،91همى ،9293 ،د،95
ٌٍٕ F222-223بإبایی ،بیتا ،د ٔ553ً ،4و ایزاػ يمٌ ػؿ ػمل ،هنچًیى ایزاػ
يمَاو صافظه و اعتالل ؿوايی ،اؿه ؿا حابت هیکًؼ .حبىت اؿه ػؿ
رًىو اػواؿی ،فوال و
ّ
ّ
ایى هىاؿػ ،به عإـ آو امت که يمیتىاو هیق ّاو يمَاو ؿا بهٕىؿ ػلیك تؼییى کـػٕ .گـری،
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 F997ً ،9381هیـىکاؿی ٔ74ً ،9395 ،اصکام یاػىؼه ،ػؿ هاػهی  675ق.م.ا ;.و
ْ
تبَـهی آو و يیق ػؿ هاػهی  676ق.م.ا .هىؿػ تَـیش لـاؿ گـفته امت Fو بـعی هضمماو ػؿ
تؼییى هیقاو فوال يالٌ ػمل ،ػو هؼیاؿ ْ
هؼـفی يمىػهايؼ که یک هؼیاؿ ،بـؿمی فهايی هیقاو
ّ
ّ
کاؿکـػ ػمل امتٕ .هیـىکاؿی،9395 ،
يمَاو
بـؿمی
ػوم،
هؼیاؿ
و
ػملF
بـ
واؿػ
يمَاو
ّ
ًٔ74
هىرب فوال ْلىهی ػالله تَـیش ىؼه و البته
ػؿ ؿوایات هؼتبـ ،به حبىت ػیه ػؿ رًایت
ّ
تأکیؼ گـػیؼه امت که بایؼ تا گؾىت یک مال اف رًایت و فوال ػمل ،هًتظـ هايؼ و ػؿ
ٍىؿت ػؼم بافگيت ػمل پل اف گؾىت فهاو ْ
همـؿ ،ػیه اف رايی اعؾ هیىىػٕ .کلیًی،
9217ق ،دٍ F345ً ،7ؼوق9293 ،ق ،دٕ F939ً ،2ىمی9217 ،الف ،د،91
ً
ًْ F453
صـ ػاهلی9219 ،ق ،د ٔ366ً ،49ظاهـا _چًاو که بـعی اف فمیهاو بیاو
کـػو فهاو به یک مال،
کـػهايؼ_ ٕمبقواؿی9293 ،ق ،د ٔ452ً ،49هضؼوػ
ّ
هىّىػیت يؼاىته و ایى تؼییى فهاو ،تًها بـای اصـاف فوال کاهل ػمل امتٕ .گـری،
ّ
 ٔ998ً ،9381بًابـایى ،اگـ فوال ػمل با ومایل رؼیؼ و یا با يظـ اهل عبـه ٕپقىکاؤ
بؼهکاؿ ػیه هیىىػ و
اصـاف ىىػ _هـ چًؼ که کمتـ اف یک مال مپـی ىؼه باىؼ_ رايی،
ّ
ايتظاؿ تا یک مال ،الفم يینتْ .
البته بـعی اف فمها با ػمل به ایىگىيه ؿوایات ،صکن به
ْ
ايتظاؿ یک ماله يمىػهايؼٕٕ .ىمی9211 ،ق F779ً ،ابى اػؿیل صلی9291 ،ق ،د،3
ّ
ْ
ً F396ىهیؼ اول9292 ،قٔ296ً ،
بافگـػايؼو ػیه و
ٍىؿت بافگيت ػمل پل اف اعؾ ػیه ،ػالوه بـ اصتمال
فمهیاو ػؿ
ّ
ّ

اصتمال ػؼم
اعؾ اؿه _چًاوکه ػؿ هاػهی  679ق.م.ا <.ایى ػیؼگاه بـگقیؼه ىؼه امت_
ّ
هـرىع ىؼو آو ؿا يیق هٖـس يمىػه Fو چًیى امتؼالل کـػهايؼ که ػیه ػؿ همابل فوال ػمل
ّ
بافگيت ػمل
وارب ىؼه امت ،هـچًؼ فوال ،ػؿ فهايی هضؼوػ والغ گـػیؼه باىؼ Fو
ّ

; .ق.م.اْ .
هَىب  :9371هاػه .222
< .ق.م.اْ .
هَىب  :9371هاػه .227

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه ;?/
واکاوی ىـٓ
ّ

ػٖیهی الهی رؼاگايه امتٕ .گـری F999ً ،9381 ،هیـىکاؿیٔ75ً ،9395 ،
بـعی اف ؿوایات يیق بـ ایى اصتمال ػاللت هیکًؼٕٕ .ىمی9217 ،الف ،دF454ً ،91
ْ
صـ ػاهلی9219 ،ق ،د ٔ367ً ،49تأحیـ ػیؼگاه کاؿىًامی پقىکاو ػؿ هـ ػو اصتمال
هؾکىؿ ،ؿوىى امت.
ػؼم ورىب
هيهىؿ فمها ،ػؿ
بـ اماك ػیؼگاه
ّ
بافگيت ػمل پل اف پـػاعت ػیه ،به ّ
ّ
ْ
ْ
اؿراع ػیه صکن هیىىػ .هضمك صلی ػؿ ایىباؿه هیيىینؼE :اگـ بـ احـ رًایت ،ػمل اف بیى
ّ
ؿوػ و ػیه [تىمٔ رايی] پـػاعت گـػػ ،ولی ػمل بافگـػػ ،ػیه هـرىع يمیىىػ Fفیـا
ْ
ِ
هزًیػلیه ػٖا کـػه امتٕ .Dهضمك
بافگيت ػمل هؼیهای امت که عؼاويؼ ػوباؿه به
ّ
ْ
ْ
ْ
صلی9218 ،ق ،د ٔ455ً ،2اها ػالهه صلی با ايؼکی تفاوت و اؿائهی تفَیل ،چًیى
ْ
هتغٌَ
فوال ػمل ػؿ ٍىؿتی امتمـاؿ هییابؼ که پقىکاو
ػیؼگاهی اؿائه هیکًؼE :ػیه ػؿ ّ
صکن کًًؼ که فوال ػمل ،همیيه بالی امت و ایى ػاؿّهی رًایی فائل يغىاهؼ ىؼْ Fاها اگـ
ِ
هزًیػلیه ٍبـ هیىىػF
ىؼو صال
پقىکاو به فوال ػاؿّه [ػؿ آیًؼه] صکن کًًؼ ،تا ظاهـ ّ
ْ
هتَىؿ امت :اگـ فوال ػمل امتمـاؿ یابؼ ،ػیه وارب عىاهؼ
و پل اف آو فهاو ،مه صالت
ِ
اؿه رقایی; هٖالبه هیىىػ Fو
ىؼ Fاگـ لبل اف امتیفای ػیه ،ػمل هزًیػلیه بافگـػػ ،تًها ّ

ػؼم
اگـ پل اف پـػاعت ػیه ػمل بافگـػػ ،به
اؿراع ػیه هضکىم هیىىػ ،هـچًؼ صکن به ّ
ّ
ً
ْ
ِ
هزًیػلیه ػاػه
بافگـػايؼو ػیه يیق هضتمل امت Fفیـا هؼیهای امت که عؼاويؼ هزؼػا به
ْ
ْ
امتٕ .Dػالهه صلی9293 ،ق ،د F682ً ،3هنچًیى ؿک .ىهیؼ حايی9291 ،ق ،د،91
ْ
ً F452ىملالؼیى صلی9242 ،ق ،دٔ593ً ،4
اؿه رقایی ،ػؿ وره ػوم ،چًیى تىریه ىؼه امت که با بافگيت ػمل ،ػؼم
هٖالبهی ّ

امامی آو ظاهـ هیىىػ ،و ؿوىى هیگـػػ که تًها هايؼی ػاؿُ بىػه امت Fو ػؿ ایى
فوال
ّ
ْ
هزًیػلیه ْ
ِ
صـ
اؿه رقایی -صکىهت :اگـ ػؿ رـاصاتی که ىـع بـای آوها ػیهی همؼؿ ػاؿػ ،رـهی ٍىؿت گیـػ و
;ّ .
ْ
صـ باىؼ ،فـُ هی کًًؼ اگـ او ػبؼ بىػٍ ،ضیش و هزـوس او چه اؿفىی ػاىت Fتفاوت ػو اؿفه ؿا ّـب ػؿ اؿفه
ٍضیش هیکًًؼ ،اؿه رقایی به ػمت هیآیؼ ٕ .ؿک .رؼفـی لًگـوػی ،;=C: ،د=ٔ;A?>ً ،
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هنأله تفاوتی يمیکًؼ که ػؼم امتیفای ػیه ،لبل و یا پل اف هؼتی باىؼ که پقىکاو بـای
بافگيت ػمل تؼییى کـػهايؼٕ .ػاهلی9299 ،ق ،د ٔ257ً ،91ػؿ ایى هنأله ،با اؿائهی
ّ

یک تفَیل ،تأحیـ ؿأی پقىکاو ؿوىى ىؼه امت :اگـ پقىکاو به ػؼم بافگيت ػمل پل اف
ْ
ْ
هؼت ْ
هؼیى صکن يمایًؼ ،بافگيت هزؼ ّػ آو ،هؼیهای هنتمل اف رايب عؼاويؼ
مپـی ىؼو ّ
امت و ػیه _ػؿ ٍىؿت اعؾ_ هـرىع يمیىىػٕ Fاؿػبیلی9213 ،ق ،دF247ً ،92

تـػیؼ پقىکاو
ػاهلی9299 ،ق ،د ٔ258ً ،91ولی ػؿ ٍىؿت ؿأی به اهکاو بافگيت و یا ّ
ْ
هتغٌَ ،ػؿ ٍىؿت بافگيت ْ
اؿه
و
ىؼه
بـگـػايؼه
ػیه
ػیه،
اعؾ
اف
پل
ػالله
ی
ه
لى
ّ
رقایی حابت هیىىػ Fاها ػؿ همابل ،ػؿ ػیؼگاه بـعی فمیهاو اگـ اهل عبـه _بؼوو تؼییى
ً
ْ
هؼت ع ْ
اٍی بـای بافگيت ػمل_ ٍّـفا به بافگيت آو صکن کًًؼ ،ػیهی کاهل اعؾ هی-
ىىػ Fفیـا ػؿ غیـ ایى ٍىؿت ،به ممىٓ ْ
صك هًزـ عىاهؼ ىؼٕ .ػاهلی9299 ،ق ،د،91
ّ
ْ
ً ٔ258ىیظ هضمؼصنى يزفیٍ ،اصب الجىاهش ،پل اف بیاو ػیؼگاه ػالهه ،هبًی بـ
ْ
ْ
ػؼم اؿراع ػیه ػؿ ٍىؿت بافگيت ْلىهی ػاللهٕ ،ػالهه صلی9293 ،ق ،دٔ682ً ،3
أی
امتًبآ عىیو ؿا ،هنتًؼ به إالق ؿوایات ،چًیى بیاو هیکًؼ:
هاػاهی که _هـ چًؼ با ؿ ّ
ْ
بافگيت ػمل يیافتهاین ،ػیه به ػلیل إالق اػله ،حابت امتٕ .يزفی،
اهل عبـه_ ػلن به
ّ
9212ق ،دٔ496ً ،23
ػؿ ىـایٔ اػتباؿ يظـ کاؿىًامی پقىکاو ،ػو ػیؼگاه امامی هٖـس امت :ػیؼگاه اول
که اف ىهـت بـعىؿػاؿ امتٕ ،مبقواؿی9293 ،ق ،د ٔ456ً ،49بـ ىهاػتايگاؿی
ْ
يظـیهی کاؿىًامی و اػتباؿ ىـایٔ Eبیًه_ Dیؼًی تؼؼػ و ػؼالت_ امتىاؿ امت Fو ػیؼگاه
صَىل وحىق و إمیًاو اف ؿأی پقىک صکن هیکًؼ .ایى ػو ػیؼگاه ػؿ
ػوم به کفایت
ّ
هَاػیك هغتلف يمایاو امت :گـوه اول ،به ػلیل ْبیًه ػاينتى اهل عبـه ،ىـائٔ ىهاػت ؿا
ّ
ػؿ پقىکاو يیق هؼتبـ هیػايًؼ Fو بـ همیى اماك ،ػؿ هنألهی اعتالف يظـ رايی و ولی
ِ
يالٌ ػمل ،ػالوه بـ آوکه هـرغ تيغیٌ ؿا
فوال کاهل یا
هزًیػلیه ،و يقاع آياو ػؿ ّ
ّ
ْ
ْ
ْ
هٖلك
پقى ّ
کاو هتغٌَ هؼـفی کـػه و لىل ایياو ؿا صزت هیػايًؼ ،ػؿ پقىکاو يیق هايًؼ ّ

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه ;A/
واکاوی ىـٓ
ّ

ْ
ْبیًه ،تؼؼػ و ػؼالت ؿا ىـٓ و هؼتبـ ػاينتهايؼٕ .يزفی9212 ،ق ،د ٔ456 ً ،49اف
ِ
رمله ایى فمیهاو ،اهام عمیًی امت که ػؿ هنألهی اعتالف رايی و ْ
هزًیػلیه _ػؿ
ولی

ِ
هزًیػلیه_ هـرغ ؿا اهل عبـه ٕپقىکاؤ ػاينته و بًابـ
فوال کاهل یا يمَاو ػمل ػؿ
ّ
ْ
اصىٓ ،تؼؼػ و ػؼالت ؿا ىـٓ هیػايؼٕ .اهام عمیًی ،9379 ،دٔ588 -587ٌٍ ،4
پقىکی هؼاٍـ و تکاهل ایى ػايو و فـاوايی
بـعی لائالو ایى ػیؼگاه ،با اؽػاو به ویژگی
ّ

ابقاؿ و اهکايات آو ػؿ ایى ؿوفگاؿ ،و تَـیش به ؿرىع به پقىک ٕکاؿىًاكٔ ػؿ ٍىؿت
ْ
همتْی اػتباؿ تؼؼػ و ػؼالت ٕىـوٓ ْبیًهٔ ػؿ
اعتالف و تًافع ػؿ ایىگىيه هىاؿػ ،اصتیآ ؿا
ّ
اهل عبـه ػاينتهايؼٕ .فاّل لًکـايی9298 ،قٔ443ً ،
هىؿػ ػیگـی اف کاؿبـػ يظـ کاؿىًامی پقىکاو ػؿ ایى هنأله چًیى ٕـس ىؼه امت:
ِ
ِ
اگـ ِّ
هزًیػلیه فائل گـػیؼه امت و بـ ایى
هزًیػلیه ْاػػا کًؼ که ػؿ احـ رًایت ،ػمل
ولی
ً
هخال ْ
صل ىًىایی
اماك ،ػیهی کاهل ؿا هٖالبه کًؼ Fو ػؿ ٕـف همابل ،رايی ْاػػا کًؼ که
ِ
هزًی ػلیه اف بیى ؿفته ،يه ػمل او Fو يَف ػیه وارب ىؼه امت Fػؿ ایى
یکی اف ػو گىه
ْ
ْ
ْ
کاؿىًامی ایياو ،با ؿػایت تؼؼػ و
هـرؼیت ػاؿيؼ و گفتاؿ
يقاع يیق پقىکاو هتغٌَ
ّ
ْ
ػؼالت ،صزت امتٕ .مبقواؿی9293 ،ق ،د ٔ456ً ،49ػؿ همابل ،بـعی اف فمها اکتفا
به صَىل إمیًاو ػمالیی ؿا _هـ چًؼ بـ عالف هيهىؿ امت_ وریه ػاينتهايؼٕ .هماؤ
 .2.2دیهی زوال ّ
حس بیىایی
بیًایی ػو چين ،و يَف ػیه ػؿ یک چين ،اف اصکام ارماػی
ورىب ػیهی کاهل ػؿ فوال
ّ
ْ
ْ
امتٕ .ابى صمقه ٕىمی9218 ،ق F226ً ،هضمك صلی9218 ،ق ،دF456ً ،2
ٕبإبایی ،بیتا ،د ٔ552ً ،4بـعی اف فمها ػؿ ایى فهیًه به ارماع به يضى هٖلك اىاؿه
ْ
ْ
يمىػهٕ ،ػالهه صلی9241 ،ق ،د F479ً ،4هًؼی9296 ،ق ،د F298 ً ،4اؿػبیلی،
9213ق ،د ٔ369ً ،92بـعی ػیگـ به ارماع هیاو تماهی هنلمیى ٕيزفی9212 ،ق،
د F986ً ،23ىهیؼ حايی9293 ،ق ،د ٔ511ً ،4و بـعی يیق به هـ ػو يىع ارماع
ّ

 /;Bهبايى فمهى دمىق اسالهى ،مال ػهن ،ىماؿه بینتن ،پاییق و فهنتاو 9396

ْ
هضَل و هًمىل تَـیش کـػهايؼٕ .يزفی9212 ،ق ،د ٔ319ً ،23اصاػیج هؼتبـ يیق ػؿ
ایى هىؿػ فـاوايًؼٕ .کلیًی9217 ،ق ،دٕ F399ً ،7ىمی9217 ،الف ،دF425ً F91
ْ
صـ ػاهلی9219 ،ق ،د ٔ485 -482ٌٍ ،49ایى ػیؼگاه ػؿ هاػهی  689ق.م.ا ;.هىؿػ
تَـیش والغ ىؼه امت.
ػؿ فمه اهاهیه ،هـرغ تيغیٌ فوال بیًایی ػؿ احـ رًایت ،اهل عبـه ٕپقىک
ْ
ْ
یت يظـ کاؿىًامی وی هىؿػ تأکیؼ والغ ىؼه امتٕ .مبقواؿی،
هتغٌَٔ بىػه و صز ّ
9293ق ،د ٔ462ً ،49ػؿباؿهی تأحیـ يظـ کاؿىًامی پقىکاو ػؿ تيغیٌ فوال ْ
صل
بیًایی و احبات ػیه ،و ىـایٔ و اصکام هغتلف آو ،هباصج گىياگىيی ػؿ هًابغ فمهی واؿػ
هزًیػلیه ػؿ اف بیى ؿفتى ْ
ِ
صل بیًایی
گـػیؼه امت .یکی اف هىاؿػ ههن ایى هنأله ْاػػای
امت _ػؿ صالی که ػیى چين او مالن و باف امت_ و ػؿ ایى هىّىع با رايی اعتالف يظـ و
تًافع ػاؿػ .ػؿ ایى ٍىؿت بـای ؿامتیآفهایی به پقىک ؿرىع هیىىػ.
ْ
هتغٌَ ىاهؼ ػاينته ىؼه و ىـائٔ
ػؿ ػیؼگاه بـگقیؼهی بـعی فمیهاو ،پقىک
ْ
ْ
ِ
هزًیػلیه اػػا کًؼ که
ىهاػت یؼًی :ػؼالت و تؼؼػ ،ػؿ او هؼتبـ امت .بـ ایى اماك ،اگـ
بیًایی وی اف بیى ؿفته امت و رًایت ػمؼی باىؼ ،به ػو پقىک ػاػل ؿرىع
ػؿ احـ رًایت،
ّ

هیىىػ Fو اگـ رًایت عٖایی باىؼ ،هیتىاو به یک هـػ و ػو فو ؿرىع ىىػٕٕ .ىمی،
ْ
ْ
9387ق ،د F947ً ،7ػالهه صلی9293 ،ق ،د F686ً ،3همى9241 ،ق ،د،5
ٌٍ F691-619ىهیؼ حايی9293 ،ق ،د ٔ228ً ،95بـ ایى اماك ،اگـ اهل عبـه
ِ
هزًیػلیه بالی امتْ ،اػػای وی مالٔ هیىىػ Fو اگـ ػو پقىک ػاػل
بیًایی
گماو کًًؼ که
ّ
فوال بیًایی او صکن ػاػيؼ ،اف ایياو ػؿ هىؿػ اهیؼ به بافگيت بیًایی مؤال هیىىػ و آياو
به ّ
هزًیػلیه ؿا هؼایًه هیيمایًؼ :اگـ ػو پقىک به ػؼم اهیؼ به بافگيت ْ
ِ
صل بیًایی ؿأی
چين
ّ
هنتمـ هیىىػ Fو اگـ به اهیؼ به بافگيت ْ
ْ
صل بیًایی بؼوو تؼییى فهاو
ػهًؼ ،لَاً و ػیه
ْ
هيغَی صکن کًًؼ ،ػؿ ایى ٍىؿت يیق یا ػیه و یا لَاً وارب هیگـػػٕٕ .ىمی،
; .ق.م.اْ .
هَىب  :;=A:هاػه .>?A

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه ;C/
واکاوی ىـٓ
ّ

9387ق ،د ٔ947ً ،7بـ ایى اماك ،تًها ػؿ ٍىؿتی که پقىکاو فهاو ػلیمی ؿا بـای
بافگيت ْ
صل بیًایی ْ
هؼیى کًًؼ ،به پـػاعت ػیه و لَاً صکن هیىىػ.
ِ
هزًی ػلیه غیـهمکى
فمهی اهاهیه ،الاههی ْبیًه بـ ایى ْاػػای
البته ػؿ بـعی هًابغ
ّ
ػاينته ىؼه و صکن به ىهاػت ػو هـػ یا ػو فو و یک هـػ ؿا به ىافؼی ينبت هیػهًؼ.
ْ
ؿوه همابله با عىؿىیؼ و
ٕهمى9217 ،بَ ،د ٔ435ً ،5ػؿ ؿامتیآفهایی ایى اػػاّ ،
مپل امتظهاؿ به ایماو ٕمىگًؼها -لناههٔ ،به فمهای ْ
اهاهیه ينبت ػاػه ىؼه امت،
ْ
ٕٕىمی9217 ،ب ،د F435ً ،5ابى اػؿیل صلی9291 ،ق ،د F381ً ،3و يیق ؿک.
رقیـی9299 ،ق ،د ٔ292ً ،5که هبتًی بـ ؿوایت امتٕ Fکلیًی9217 ،ق ،د،7
ًٍ F343ؼوق9293 ،ق ،دٕ F99ً ،3ىمی9217 ،الف ،د ٔ468ً ،91و البته
بـعی اف فمها به ّؼف آو صؼیج تَـیش يمىػهايؼٕ .ىهیؼ حايی9293 ،ق ،د،95
ًٕ F228بإبایی ،بیتا ،دٔ512ً ،96
ْ
ْ
ػالهه صلی ػؿ ایى هنأله ،هزمىػهای اف اصکام ؿا ٕـس ،و کاؿبـػ يظـ کاؿىًامی
ْ
هتغٌَ صکن ػهًؼ که تىايایی ػیؼو ،پل اف
پقىکاو
پقىک ؿا ػؿ آو ؿوىى هیمافػ :اگـ
ّ
هؼتی باف هیگـػػ ،تا ايمْای آو هؼت ٍبـ هیىىػ .اگـ پل اف ايمْای هؼ ّت تؼییى ىؼه
ْ
ْ
اؿه رقایی وارب
صل بیًایی بافيگيت ،ػیه وارب هیگـػػ و اگـ صل بیًایی بـگيتّ ،
عىاهؼ ىؼ Fو اگـ اهل عبـه ػؿ بافگيت ْ
صل بیًایی پل اف ايمْای هؼت ،اعتالف يظـ
ْ
ِ
ِ
هزًیػلیه
هزًیػلیه به همـاه لنن او ،همؼم و پؾیـفته هیىىػ .اگـ بیًایی
پیؼا کًًؼْ ،اػػای

ِ
هزًیػلیه ؿا لبل
فائل ىىػ و پقىکاو به بافگيت آو صکن کًًؼ ،ولی ىغٌ ػیگـی ،چين
ْ
هتَىؿ امت :اگـ
اف گؾىت فهاو تؼییى ىؼه تىمٔ اهل عبـه ،اف را بکًؼ ،ػو صالت
ْ
پقىکاو ػؿ ػؼم بافگيت بیًایی وی اتفاق يظـ ػاىتهايؼ ،ػیه بـ رايی اول وارب امت و بـ
رايی ػوم فمٔ ػیهی چين يابیًا ٕیؼًی حلج ػیهی چين مالن و ٍضیشٔ وارب هیىىػF
ْ
اها اگـ پقىکاو اتفاق يظـ پیؼا کًًؼ که يىؿ چين او بـهیگـػػ ،بـ رايی ػوم ٕکه چين ؿا
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ِ
هزًیػلیه ؿا يابیًا کـػه امتٔ اؿه
کًؼه امتٔ ػیه وارب ىؼه و بـ رايی اول ٕکه تًها
ْ
ْ
رقایی الفم هیىىػٕ .ػالهه صلی9293 ،ق ،دٔ686ً ،3
ْ
ْ
هتغٌَ ػؿباؿهی بافگيت بیًایی
هضمك اؿػبیلی ػؿ اىاؿه به کاؿکـػ يظـ پقىکاو
هیيىینؼE :اگـ اهل عبـه لائل به اػاػهی بیًایی باىًؼ و يىؿ چين بافگـػػ ،ػؿ ایى ٍىؿت
تًها اؿه الفم بىػه و ػؿ غیـ ایى ٍىؿت ٕیؼًی اگـ ْ
صل بیًایی باف يگـػػٔ ،ػیه وارب
عىاهؼ ىؼ ٕ .Dاؿػبیلی9213 ،ق ،دٔ369ً ،92

ِ
هزًیػلیه لبل اف ايمْاء
يزفی ٍاصب الجىاهش با اؿائهی تفَیلی ػؿباؿهی هـگ
ْ
ِ
هزًیػلیه لبل اف مپـی ىؼو هؼت
هؼت تؼییى ىؼه تىمٔ اهل عبـه هیيىینؼE :اگـ
ْ
هنتمـ هیىىػ Fفیـا اٍل بـ
بمیـػ و یا ایىکه ىغٌ ػیگـی چين او ؿا اف را بکًؼ ،ػیه
بافگيت بیًایی حابت هیىىػ .ولی اصتمال
ػؼم
ّ
ػؼم بافگيت بیًایی بىػه و ػیه به هىرب ّ
ّ
ْ
ػاؿػ پل اف صکن پقىکاو هتغٌَ به بافگيت بیًایی ،ػیگـ ػیه امتمـاؿ يیابؼ Fفیـا فوال
ْ
ػائمی ْ
صل بیًایی ،که هًآ و هالک حبىت ػیه امت ،تضمك يیافته امتٕ .يزفی9212 ،ق،
دٔ319ً ،23
تفاوت ػو ػیؼگاه امامی ػؿ ىـایٔ اػتباؿ يظـیهی کاؿىًامی پقىکاو ٕ .9اػتباؿ
ْ
ىـایٔ ىهاػت ،یؼًی تؼؼػ و ػؼالت .4 Fکفایت وحىق و إمیًاؤ ػؿ ایى هنائل يیق هٖـس
امت .اهام عمیًی ػالوه بـ هـرغ بىػو اهل عبـه ،به اىتـآ ىـوٓ ىهاػت ٕػؼالت و
ْ
تؼؼػٔ ػؿ تيغیٌ فوال یا بمای ْ
صل بیًایی تَـیش ،و بـ امتمـاؿ ػیه ػؿ هىاؿػ ؽیل تأکیؼ
ْ
ػؼم اهیؼ به
هیکًؼ :الف .صکن ٍـیش پقىکاو هتغٌَ به ّ
فوال بیًایی و صکن به ّ
بافگيت ْ
صل بیًایی Fب .اهیؼواؿی اهل عبـه به بافگيت بیًایی ،ولی ػؼم تؼییى ولت Fد.
ػؼم بافگيت ْ
صل بیًایی پل اف مپـی ىؼو ولت ْ
هتؼاؿف هيغٌ ىؼه تىمٔ
هؼیى و
ّ
پقىکاوٕ .اهام عمیًی ،9379 ،دٔ589 ً ،4
بـعی اف فمیهاو يیق ػؿ تبییى صکن بافگيت ْ
صل بیًایی ،با ىهاػتايگاؿی يظـ
ِ
هزًیػلیه بافگـػػ Fو پقىکاو "ىهاػت"
بیًایی ىغٌ
پقىکاو تَـیش هیکًًؼ که Eاگـ
ّ

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه <;/
واکاوی ىـٓ
ّ

ػهًؼ که ایى بافگيت کاىف اف ایى امت که يابیًایی به ػلیل هايؼی ػاؿّی بىػه و اآلو آو
اؿه رقایی عىاهؼ بىػ Fفیـا ػؿ چًیى ٍىؿتی ،ػیه
هايغ فائل ىؼه امت ،تؼاؿک
يابیًایی با ّ
ْ
ْ
اف اماك همؼؿ ييؼه امت و اػلهی حبىت ػیه ،اف ایى فـُ ايَـاف ػاؿػٕ .Dتبـیقی،
9248ق ٔ456ً ،اها ػؿ همابل ،ػؿ ػیؼگاه بـعی اف فمیهاو ،اگـ اف يظـ کاؿىًامی پقىک،
ْ
همام ػلن امت_ صاٍل ىىػ ،تؼؼػ و ػؼالت ىـٓ
ػلن یا إمیًاو _که يقػ ػمال ،لائن ّ
يینت Fو تًها ػؿ غیـ ایى ٍىؿت ،یؼًی :ػؿ ٍىؿت ػؼم صَىل ػلن یا إمیًاو اف ؿأی
کاؿىًاماو ،ػیه با ىهاػت ػو هـػ ػاػل اف اهل عبـه یا یک هـػ و ػو فو حابت هیىىػ.
ٕفاّل لًکـايی9298 ،قٔ434ً ،
 .3.2دیهی زوال ّ
حس شىىایی

بؼوو هیچ اعتالفی ػؿ هًابغ فمهی و ٕبك هاػهی  684ق.م.ا ،;.ػؿ رًایت بـ گىه و یا
لنمت ػیگـی اف بؼو که هًزـ به اف بیى ؿفتى ْ
صل ىًىایی ىىػ ،ػیه حابت هیىىػٕ .ابى

صمقه ٕىمی9218 ،ق F225ً ،ىهیؼ ْاول F483ً ،9291 ،ىهیؼ حايی9293 ،ق،

د F226ً ،95هًؼی9296 ،ق ،دٕ F219ً ،99بإبایی ،بیتا ،د F552ً ،4اهام
عمیًی ،9379 ،د ٔ588ً ،4ػؿ احبات ػیه بـای فوال ْ
صل ىًىایی به ؿوایات هؼتبـ
امتًاػ گـػیؼه امتٕ .کلیًی9217 ،ق ،د 399ً ،7و ً ٕ F344ىمی9217 ،الف،
دْ F462ً ،91
صـ ػاهلی9219 ،ق ،دٔ357ً ،49
ىًىایی یک گىه
بًابـایى ،اگـ ىًىایی هـ ػو گىه فائل ىىػ ،ػیهی کاهل و اگـ تًها
ّ
اف بیى ؿوػ ،يَف ػیه حابت هیىىػ Fو اگـ همؼاؿی اف ْ
ىًىایی هـ ػو و یا یک گىه
صل
ّ
اؿه رقایی اعؾ ىىػ و پل اف هؼتی ىًىایی
فائل گـػػ ،به ينبت هضامبه هیگـػػ Fو اگـ ّ

اؿه اعؾ ىؼه هـرىع گـػػ .هنچًیى هٖابك با هاػهی 683ق.م.ا.
بافگـػػ ،الفم يینت که ّ
; .ق.م.اْ .
هَىب  :9371هاػه .229
< .ق.م.اْ .
هَىب  :9371هاػه .229

<
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بـػو ىًىایی گىه ىًىای ىغَی که یکی اف گىههای او يمیىًىػ ،هىرب يَف
اف بیى ّ

ػیهی کاهل امت .بـ اماك ایى هاػه ،يمیتىاو گىه ؿا با چين هماینه کـػ و گفت :هماو-
بـػو چين مالن کنی که ػاؿای یک چين امت ،هىرب حبىت ػیهی کاهل
ٕىؿ که اف بیى ّ

امت ،ػؿ گىه هن چًیى صکمی راؿی امت Fفیـا لیاك ػؿ ػیؼگاه اهاهیه بإل امت.

ٕگـری ٔ411ً ،9381 ،ػؿ تمام اصکام هؾکىؿ ،تأحیـگقاؿی يظـ کاؿىًامی پقىکاو هىؿػ
ْ
هتغٌَ ػؿ بـعی
تأکیؼ والغ ىؼه امت .البته بـعی اف فمها ،هىؿػ کاؿبـػ يظـ پقىکاو

اصکام ؿا تًها ػؿ ٍىؿت تَؼیك ه ِ
زًیػلیه تىمٔ رايی هیػايًؼ .ىیظ ٕىمی ػؿ ٍىؿت
هزًیػلیه هبًی بـ فوال ْ
ْ
ِ
هتَىؿ هیػايؼ:
صل ىًىایی بـ احـ فؼل رايی ،ػو صالت ؿا
ْاػػای
الفٔ اگـ رايی او ؿا تَؼیك کًؼ ،به اهل عبـه ؿرىع هیىىػ .اگـ ایياو به ياىًىایی
ً
ِ
ىایی او يؼاىتًؼ ،ػیه فىؿا اف رايی اعؾ
هزًیػلیه صکن يمىػه و هیچ اهیؼی به بافگيت ىً ّ
هیىىػ Fولی اگـ پقىکاو گفتًؼ تا فالو هؼت بایؼ ٍبـ کـػ ،بایؼ تا ؿمیؼو فهاو ْ
همـؿ
ايتظاؿ کيیؼ و اگـ تا آو فهاو يیق ىًىا ييؼ ،ػیه امتمـاؿ هییابؼ .بٔ اگـ رايی او ؿا تکؾیب
بلًؼ غافاليه و یا هًگام ؿػؼ و بـق و  ...هىؿػ ؿامتیآفهایی لـاؿ
کًؼ ،با اهىؿی هايًؼ فـیاػ ّ

هیگیـػٕٕ .ىمی9387 ،ق ،دٔ946ً ،7
ػؿ امتمـاؿ ػیهی ْ
صل ىًىایی تفاوتی يؼاؿػ که فمٔ احـ و هًفؼت ىًىایی اف بیى ؿفته

باىؼ و یا ػؿ گىه پاؿگی به ورىػ آهؼه باىؼ که هايغ اف ىًیؼو ىىػ Fفیـا ػؿ ایى ٍىؿت يیق
ْ
بٖالو و فوال ْ
رقئی
یا
ی
کل
صل ىًىایی ٍؼق هیکًؼ .ػؿ ػايو فمه ،ؿاه تيغیٌ بٖالو
ّ
ْ
ْ
هتغٌَٔ ْ
هؼـفی گـػیؼه امت .اگـ آياو
صل ىًىایی ،يظـ کاؿىًامی اهل عبـه ٕپقىکاو

صکن کـػيؼ که تا فالو فهاوْ ،لىهی ماهؼه باف هیگـػػ ،تا فـاؿمیؼو فهاو ْ
همـؿ ايتظاؿ
ِ
هزًیػلیه بـگيت ،بـ رايی تًها صکىهت ٕاؿه رقاییٔ الفم
کيیؼه هیىىػ Fاگـ ىًىایی
هیىىػ Fولی اگـ بافيگيت و اف آو يااهیؼ ىؼيؼ ،ػیهی کاهل هنتمـ هیگـػػٕ .اؿػبیلی،
9213ق ،دٔ231ً ،92

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه <=/
واکاوی ىـٓ
ّ

فمیهاو ،هـرغ تيغیٌ اهکاو ىفا و هؼت ايتظاؿ بـای بافگيت ْ
صل ىًىایی ؿا يیق
ْ
هتغٌَ ّ ػاينتهايؼ و ػؿ ٍىؿت بافگيت ْ
صل ىًىایی ػؿ فهاو تؼییى ىؼه ،به
پقىکاو
ورىب اؿه رقایی ٕصکىهتٔ صکن هیکًًؼٕ Fهغًیه9249 ،ق ،د ٔ359ً ،6و بـای
ىهاػت کاؿىًاماو پقىکی به
احبات ػیه ػؿ رًایتی بـ گىه که هًزـ به فوال ىًىایی ىىػ،
ّ
ْ
اهیؼ اهل
ػؼم اهیؼ به بافگيت صل ىًىایی ىـٓ ػاينته ىؼه امت .بـ ایى هبًا ػؿ ٍىؿت ّ
ّ
ْ
عبـه به بافگيت صل ىًىایی پل اف هؼتی ،تا ايمْای آو فهاو هًتظـ هیهايین و فمٔ اگـ
ْ
پل اف مپـی ىؼو فهاو تؼییى ىؼه يیق ْ
صل ىًىایی بـيگيت ،ػیه امتمـاؿ هییابؼٕ .هضمك
ْ
صلی9218 ،ق ،دٔ455ً ،2
هنچًیى اف هًظـ فمه اهاهیه ،ػؿ ٍىؿت بافگيت ْ
ِ
هزًیػلیه
صل ىًىایی و یا فىت
لبل اف ؿمیؼو هؼت تؼییى ىؼه تىمٔ پقىکاو ،اؿه رقایی ٕصکىهتٔ حابت هیىىػ Fو
ْ
ْ
اگـ لبل اف ؿمیؼو هىػؼ ْ
همـؿ بمیـػ ،ػیه امتمـاؿ عىاهؼ یافتٕ Fػالهه صلی9293 ،ق ،د،3
ً ٔ685فیـا ػؿ ایى ٍىؿت ،اف بیى بـػو ْ
صل ىًىایی تىمٔ رايی و ػؼم بافگيت آو
ّ
ٍؼق هیکًؼٕ .ػمیؼی9296 ،ق ،د ٔ793ً ،3ػؿ همابل ،اصتمال ػؼم ػیه يیق اف رايب
هزًیػلیه لبل اف ؿمیؼو ولت ْ
ِ
هؼیىىؼه
بـعی فمها هٖـس ىؼه امت Fفیـا ػؿ ٍىؿت فىت
تىمٔ پقىکاو ،ينبت به مبب هىرب ػیه ٕیؼًی فوال ّ لٖؼی ْ
صل ىًىاییٔ ػلن ورىػ
يؼاؿػ ،و بـ همیى اماك يمیتىاو به ْ
هنبب ٕػیهٔ صکن يمىػ .پل تًها صکىهت ٕاؿه
ْ
رقاییٔ وارب هیىىػ Fفیـا لؼؿ هتیمى امت و همؼاؿ فائؼ اف آو ٕیؼًی ػیهی کاهلٔ
ْ
ْ
هيکىک و هضل ارـای اٍالت ػؼم امتٕ .فغـالمضممیى صلی9378 ،ق ،دٔ716ً ،2
ِ
هزًیػلیه
يزفی ٍاصبالزىاهـ يیق با ورىػ ٍضیشتـ ػاينتى ورىب ػیه ػؿ ٍىؿت فىت
ْ
هتغٌَ_ اصتمال ػؼم ورىب ػیه ؿا
_لبل اف پایاو یافتى فهاو تؼییى ىؼه تىمٔ پقىکاو
ْ
کاؿىًامی
يیق هٖـس هیکًؼ Fفیـا فوال ػائن هضمك ييؼه امت Fبه ویژه که ٕبك يظـ
ّ
پقىکاو ،ایى ْ
صل باف عىاهؼ گيتٕ .يزفی9212 ،ق ،د ٔ498ً ،23وی هنچًیى،
ّمى اىاؿه به اصتمال عٖای اهل عبـه ػؿ هيغٌ کـػو هضؼوػهی فهايی بـای بافگيت
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صل ىًىایی ،هیيىینؼE :اگـ پقىکاو به اهیؼ به بافگيت ْ
ْ
صل ىًىایی ؿأی ػهًؼ ،اها
اػتباؿ تؼییى
هؼت هيغَی ؿا تؼییى يکًًؼ ،باف هن ػیه امتمـاؿ هییابؼ Fفیـا بًابـ اىتـآ و
ّ
ً
هؼت هيغٌ ،ممىٓ ػیه ّـوؿتا هًىٓ به تؼییى هؼت عىاهؼ بىػ Fو اگـ ػؿ هؼت تؼییى
ْ
اؿه رقایی حابت هی-
ىؼه و هنچًیى پل اف مپـی ىؼو آو ،صل ىًىایی بافگـػػ ،تًها ّ
ىىػ Fفیـا ظاهـ هیگـػػ که ْ
صل ىًىایی به ٕىؿ کاهل و ػائمی اف بیى يـفته بىػه امت.D
ٕهماؤ

هنچًیى ،ػؿ ٍىؿتی که پقىکاو به بافگيت ْ
صل ىًىایی ػؿ هؼتی ْ
هؼیى صکن کًًؼ،
ّ

ػؼم ورىب ايتظاؿ ،هـ ػو هضتمل امت :اگـ ايتظاؿ
ؿمیؼو آو فهاو و یا ّ
ورىب ايتظاؿ تا فـا ْ ّ
وارب باىؼ ،ػیه هؼلك ىؼه و پل اف ػؼم بافگيت ىًىایی تا ؿمیؼو فهاو هيغٌىؼه،
هنتمـ هیگـػػ .ایى اصتمال ،همتْای فتىای فمها و هيهىؿ هیاو ْ
ْ
اهاهیه امت .ػؿ
ػیه
ْ
ِ
هنتضك ػیه هیىىػ Fایى
هزًیػلیه بؼوو هیچ تأعیـی
اصتمال ػوم ،ايتظاؿ وارب يینت و
اصتمال ،همتْای إالق ؿوایات امت .ولی هیتىاو با تضلیل و تفَیل ػؿ هًيأ ياىًىایی،
همتْی ىًیؼو
ىؼو
اصتمال اول ؿا بـگقیؼ :گاهی ياىًىایی ،ػؿ احـ رًایت ،به ػلیل هؼؼوم ّ
ّ
ً
امت Fهخال گىه ايناو به ٍىؿتی تغییـ کًؼ که ْلىهی ماهؼه اف آو فائل گـػػ Fو یا ایىکه
هايؼی همیيگی ػاؿُ ىىػ Fگاه يیق هًيأ ياىًىایی ،آفت و هيکلی امت که بـ اماك يظـ
ْ
پقىکاو ،ػؿ هؼتی ْ
هؼیى هـتفغ هیىىػ .ؿوایات ػال بـ حبىت ػیه ،اف هًيأ ْاول هًَـف
هنتًؼ Fو بـ ایى اماك ،هماو اصتمال ْاول ،یؼًی ورىب ايتظاؿ ٍضیش امتٕ .هؼيی
کاىايی9218 ،قٔ468 –469ٌٍ ،
ْ
ػؿ ػیؼگاه بـعی فمها ،اگـ با ىهاػت پقىکاو هتغٌَ ،اصتمال بافگيت ْ
صل
ىًىایی پل اف هؼتی ورىػ ػاىته باىؼ ،با بافگيت آو ػؿ فهاو تؼییى ىؼه ،اؿه رقایی
ٕصکىهتٔ وارب هیىىػ Fولی اگـ با ىهاػت اهل عبـه حابت ىىػ که ایى بافگيت ،هؼیه-
مبب همتْی
ای الهی و هنتمل بىػه امت ،هماو ػیه امتمـاؿ هییابؼ ٕيه صکىهتٔ Fفیـا ّ
ِ
هزًیػلیه ػؿ هؼ ّت ايتظاؿ فىت
بـای ػیه ،یؼًی فوال ممغ ورىػ ػاىته امت .هنچًیى اگـ

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه <?/
واکاوی ىـٓ
ّ

کًؼ ،به ػلیل امتَضاب بمای هًيأیت تا آعـ هؼت ،ػیه وارب هیىىػ Fو ػؿ ایىرا ،اٍل
ػؼم اىتغال ْؽههی رايی به بیيتـ اف صکىهت ،یؼًی ػیهی کاهل راؿی يمیىىػ Fفیـا اٍل
ْ
امتَضاب بمای هًيأ همؼم امت Fهـچًؼ که هَالضه ،به اصتیآ
هىّىػی ،یؼًی
ّ
يقػیکتـ امتٕ .مبقواؿی9293 ،ق ،دٔ459ً ،49
اعتالف ػیؼگاه فمهی ػؿ ىـایٔ اػتباؿ يظـ کاؿىًامی ػؿ ایىرا يیق يمىػ ػاىته و ػؿ
ْ
ٓ
ػیؼگاه هيهىؿ ،یؼًی ىهاػتايگاؿی کاؿىًامی و اىتـآ تؼؼػ و ػؼالت ػؿ آو،
همابل
ّ
ّ
بـعی اف فمها ػالوه بـ تَـیش به ْ
صزیت يظـ کاؿىًاماو و اىتـآ ىـوٓ ىهاػتE ،اکتفا
به صَىل إمیًاو ػمالیی Dؿا هىره هیػايًؼٕ .مبقواؿی9293 ،ق ،د F459ً ،49فاّل
لًکـايی9298 ،قٔ445ً ،
 .4.2دیهی زوال ّ
حس بىیایی

رًایت اف بیى
بؼوو هیچگىيه اعتالفی بیى فمیهاو ،و به تَـیش هاػهی  693ق.م.ا ;.ػؿ
ّ
ّ
بـيؼهی ْ
پـػاعت ػیه وارب هیىىػ Fو با فوال بىیایی اف هـ ػو مىؿاط بیًی ػؿ
صل بىیایی
ّ
ْ
ْ
احـ رًایت ،ػیهی کاهل و اف یک مىؿاط ،يَف ػیه وارب هیگـػػٕ .هضمك صلی،
9218ق ،د F457ً ،2ىهیؼ حايی9291 ،ق ،دٕ F469-459ٌٍ ،91بإبایی ،بیتا،
ْ
ِ
هزًیػلیه
بىیاییٕىاههٔ،
د ٔ555ً ،4ػؿ ٍىؿت اعتالف يظـ ػؿ اف بیى ؿفتى صل
هىؿػ آفهایو ،با اىیاء ػاؿای بىػ تًؼ و ىؼیؼ ،اف بىهای عىب و بؼ والغ هیگـػػ .ؿوایاتی
يیق ػؿ هًابغ اهاهیه ػؿ ایى فهیًه واؿػ ىؼه امتٕ .کلیًی9217 ،ق ،دٍ F343ً ،7ؼوق،
9293ق ،دٕ F99ً ،3ىمی9217 ،الف ،دْ F9153ً ،91
صـ ػاهلی9219 ،ق ،د،49
ْ
ُ
ً ٔ362ایى ىیىهی آفهایو ػؿ کتب فمهای ْ
اهاهیه _اف لؼها تا هتأعـاو و هؼاٍـاو_ بیاو
گـػیؼه امتٕ .مبقواؿی9293 ،ق ،د F474 -473ٌٍ ،49اهام عمیًی ،9379 ،د،4
ًٔ599
; .ق.م.اْ .
هَىب  :9371هاػه .264

@< /هبايى فمهى دمىق اسالهى ،مال ػهن ،ىماؿه بینتن ،پاییق و فهنتاو 9396

ْ
هتغٌَ و ىـایٔ آو ػؿ ایى فهیًه ،ػؿ هنائل
ػؿ فمه اهاهیه ،کاؿکـػ يظـ پقىکاو
ْ
ْ
بیًی
هتؼؼػ ٕـس ىؼه امت :اگـ پقىکاو به بافگيت صل بىیایی صکن کًًؼ و بًا بـ پیو ّ
آياوْ ،
ْ
هزًیػلیه بافگـػػ ،ػؿ ایى ٍىؿت اؿه رقاییٕصکىهتٔ وارب هیىىػ Fو
ىاههی
هزًیػلیه لبل اف بافگيت ْ
ِ
ىاهه و لبل اف فـا
ػؿ غیـ ایى ٍىؿت ،ػیه امتمـاؿ هییابؼ .اگـ
ْ
ْ
ؿمیؼو هىػؼ ْ
همـؿ تىمٔ پقىکاو فىت کًؼ ،ػیه وارب هیىىػٕ .ػالهه صلی9293 ،ق،
ْ
هتغٌَ صکن کًًؼ که هیچ اهیؼی ينبت به
د ٔ688ً ،3هنچًیى اگـ پقىکاو

هزًیػلیه ورىػ يؼاؿػ و ػیه اف رايی گـفته ىىػ ولی ْ
بافگيت ْ
ِ
صل بىیایی
صل بىیایی ػؿ
ِ
هزًی-
بافگـػػ ،ػیه پل ػاػه يمیىىػ Fفیـا هؼیهای هنتمل اف رايب عؼاويؼ امت که به
ْ
ْ
ػلیه ػٖا ىؼه امتٕٕ .ىمی9217 ،ب ،د F438ً ،5ػالهه صلی9293 ،ق ،د،3

ً ٔ688البته بـعی اف فمها ،ایى فـاف اعیـ ؿا به ٍىؿتی که عٖا و اىتباه پقىکاو ػؿ صکن
هقبىؿ حابت ييىػْ ،
همیؼ هیکًؼٕ .يزفی9212 ،ق ،د ٔ399ً ،23ػیگـ هَؼاق يظـ
کاؿىًامی پقىکاو ػؿ ایى هنأله که تىمٔ فمها هٖـس گـػیؼه ،ػباؿت امت اف ایىکه اگـ
تمام ْ
صل ب ىیایی اف بیى ؿوػ ،ولی پل اف فهايی که اهیؼ به ىفا ورىػ ػاىت ،بافگـػػ ،اؿه

رقایی ٕصکىهتٔ حابت هیىىػ ،يه ػیه Fو تفاوتی يمیکًؼ که بافگيت ْ
ىاهه لبل اف
ّ
پـػاعت ػیه باىؼ و یا بؼؼ اف آو Fفیـا اف بافگيت ْ
ِ
صل بىیایی کيف هیىىػ که هزًیػلیه
ْ
هنتضك اؿه رقایی بىػه امت .پل اگـ ػیه ؿا اف رايی
اف ابتؼا امتضماق ػیه ؿا يؼاىته و تًها
ْ
هتغٌَ ،ایى
گـفته باىؼ ،به ياچاؿ بایؼ آو ؿا پل بؼهؼ .اها اگـ به ىهاػت پقىکاو
ً
ىـػا ػیه ْ
همـؿ و وارب هیىىػ ،يه صکىهت.
بافگيت ،هؼیهای الهی و هنتمل باىؼ،
ٕمبقواؿی9293 ،ق ،دٔ479ً ،49
بـعی اف فمیهاو ،با تأکیؼ بـ ایىکه ػؿ ؿوفگاؿ هؼاٍـ اهکاو کيف صمیمت با ػايو،
ْ
ومایل و آفهایوهای رؼیؼ و ػلیك پقىکی ورىػ ػاؿػ ،اػتباؿ و اىتـآ تؼؼػ و ػؼالت
ٕىـایٔ ىهاػتٔ ؿا ػؿ ؿرىع به پقىکاو عبـه ،هٖابك اصتیآ ػاينتهايؼ Fچًاوکه گؾىت،
ػیؼگاه ىهاػتايگاؿی يظـیهی کاؿىًامی ،ػیؼگاه هيهىؿ ػؿ فمه اهاهیه امت .ػؿ همابل،

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه <A/
واکاوی ىـٓ
ّ

ْ
گـوهی اف فمها ػالوه بـ اؽػاو و تَـیش به صزیت ػیؼگاه کاؿىًامی پقىکاو ،ػؿ ْاػػای
هزًیػلیه هبًی بـ فوال ْ
ِ
ِ
هزًیػلیه ػؿ
صل بىیایی ،و هنچًیى ػؿ اعتالف يظـ رايی و
بافگيت ْ
هٖلك
آفهایی او بهومیلهی بى و اهخال آو ،ػؿ ایىگىيه هىاؿػ،
ىاهه ،ػالوه بـ ؿامتی
ّ
ّ
وحىق و إمیًاو ؿا کافی هیػايًؼٕ .مبقواؿی9293 ،ق ،د F474 -473ٌٍ ،49فاّل
لًکـايی9298 ،قٔ439ً ،
 .5.2دیهی زوال ّ
حس چشایی

ْ
هتغٌَ ػؿ فوال مایـ
غالب ػیؼگاههای هٖـس ىؼه ػؿباؿهی تأحیـ و کاؿکـػ يظـ پقىکاو
صىاك ،ػؿباؿهی فوال ْ
صل چياییٕؽائمهٔ يیق لابل ٕـس بىػه و ػؿ کتب فمهی به آوها

اىاؿه گـػیؼه امت .بـعی فمیهاو ،ورىب ػیه ؿا ػؿ فوال ْ
صل چيایی ػؿ احـ رًایت ،حابت
صل بیًایی و ْ
ػاينتهايؼ Fفیـا ؽائمه يیق هايًؼ ْ
صل ىًىایی یکی اف هًافغ بىػه که ػؿ آو ػیه
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
هنتمـ امتٕ .هضمك صلی9218 ،ق ،د F457ً ،2ػالهه صلی9293 ،ق ،د،3
ً F688ىهیؼ ْاول9291 ،ق F483ً ،يزفی9212 ،ق ،د ٔ399ً ،23بًابـایى ،ػلت
ورىب ایى ػیه ػباؿت اف ایى امت که ایى ْ
صل ،هًفؼت فباو به صناب آهؼه و رايی ایى

هًفؼت ؿا بإل کـػه امت و ػؿ رای عىػ حابت ىؼه امت که ػؿ فباو ،ػیه وارب امت و
ػلیل ىـػی يیق بـ آو ػاللت هیکًؼٕ .اؿػبیلی9213 ،ق ،د ٔ224ً ،92ولی هٖابك با

يمَاو آو هىرب اؿه عىاهؼ بىػ ،يه ػیهF
هاػهی  695ق.م.ا ;.اف بیى بـػو صل چيایی و
ّ
ْ
فیـا ػلیل ؿوایی عاً و هؼتبـی ػؿ ایىباؿه ورىػ يؼاؿػ ،و اػلهی ػام يیق اف صل چيایی
ايَـاف ػاؿيؼٕ .گـریٔ417ً ،9381 ،
ً
ْ
هتغٌَ ػؿ تيغیٌ فوال ْ
صل
بـعی اف فمها ٍـاصتا به بیاو تأحیـ يظـ پقىکاو
ْ
هتغََیى ؿا ،اٍل هیػايًؼٕ .مبقواؿی،
چيایی پـػاعته و ػؿ ایىگىيه هىاؿػ ،ؿرىع به
ْ
9293ق ،د ٔ476ً ،49اهام عمیًی تؼؼػ و ػؼالت ؿا ػؿ ایى هنائل ػؿ پقىکاو هؼتبـ
; .ق.م.اْ .
هَىب  :9371هاػه .266
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ػاينته و تَـیش هیکًؼ که اگـ تيغیٌ فوال ْ
صل چيایی با ومایل رؼیؼ همکى باىؼ،
به ػو ىاهؼ ػاػل اف اهل عبـه ؿرىع هیگـػػٕ .اهام عمیًی ،9379 ،دٔ594ً ،4
 .3شرط فقهی اعتبار وظریهی کارشىاسی
ْ
ىـػی يظـ اهل عبـه به ػًىاو اهـی حابت ،بهىماؿ
ػؿ هًابغ فمهی و اٍىلی ىیؼه ،صزیت
ّ
ُ
آهؼه امتٕ Fعىیی9299 ،ق ،د ٔ964ً ،3فیـا میـهی ؿایذ و ْ
هنمـ هیاو ػمال هبًی بـ
ؿرىع هـ راهلی به اهل عبـه ،ػؿ رمیغ اػَاؿ راؿی و حابت بىػه و هىؿػ اهْای ىاؿع
ْ ّ
ْ
ُ
همؼك والغ ىؼه امت Fو بـ همیى اماك ،ایى بًای ػمالیی صزت عىاهؼ بىػٕ .صکین
ٕبإبایی9218 ،ق ،د ٔ95ً ،4ایى میـه ،ػؿ رمیغ ىئىو و اصىال ايناو ،ػؿ ايىاػی اف
اهىؿ ػیًی و ىـػی ،و ػـفی و ػيیىی بـلـاؿ امت که به هیچوره يمیتىاو ينبت به آو اهمال
يظام راهؼه و رهاو
و کىتاهی ػاىت و ػؼم ؿرىع به کاؿىًاك ػؿ آو اهىؿ ،باػج اعتالل ّ

عىاهؼ ىؼٕ .بزًىؿػی ،بیتا ،د F634ً ،4صیؼؿی9294 ،ق 396ٌٍ ،و ٍ F398ؼؿ،
ً
9297ق ،د ٔ423ً ،2اف ایى ؿوُ ،ػمال ْ
ظى کاؿىًاماو ؿا که غالبا هٖابك با والغ امت،
ْ
ْ
صزت هیػايًؼٕ .آىتیايی9213 ،ق ،د ٔ46ً ،9بـ همیى اماك ،صزیت ؿأی کاؿىًاك
ُ
يقػ ػمال ،هىّىع صکن ػمل و اهـی ػمالیی امت که بؼؼ اف ػؼم ؿػع تىمٔ ىاؿع ،به
ْ
هـصلهی تًزق ؿمیؼه Fو رؼل تأمینی يؼاىته ،بلکه اؿىاػی و اهْایی امتٕ .ايَاؿی،
9296ق ،د F492ً ،9اهام عمیًی ،9385 ،د ٔ955ً ،4هنچًیى ،ؿرىع به لىل اهل
عبـه و ػمل به آؿای کاؿىًامی آياو ،به ػًىاو ٕـیمی به والغ و کاىف اف آو ْ
هؼـفی ىؼه
امتٕ Fاهام عمیًی ،9384 ،د F411ً ،3همؼايی ٔ949ً ،9377 ،بًابـایى ،هًگاهی
که کاؿىًاك به لٖغ و یا ْ
ظى غالب ؿمیؼه باىؼ ،يظـیهی کاؿىًامی وی بـای ؿرىعکًًؼه
ْ
به وی ،صزت عىاهؼ بىػٕ .تبـیقی ،بیتأ76ً ،
چًاوکه ػؿ همؼهه هٖـس ىؼ ،بافپژوهی ػو ػیؼگاه ػمؼه و امامی ػؿ ىـٓ اػتباؿ
يظـیهی کاؿىًامی ،ػؿ هًابغ فمهی و اٍىلی اهاهیه اف اهؼاف ایى هماله امت .بـعی اف

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه <C/
واکاوی ىـٓ
ّ

ْ
ْ
هضمماو ،اػتباؿ کاؿىًامی ؿا هًىٓ بـ اصـاف ػو ىـٓ امامی ىهاػت ،یؼًی تؼؼػ و ػؼالت
ْ
ػاينته Fو ػؿ همابل ،بـعی اف فمها تؼؼػ و ػؼالت ؿا ػؿ اهل عبـه هؼتبـ يمیػايًؼ و به کفایت
صَىل وحىق اف ػیؼگاه کاؿىًامی صکن هیکًًؼ .بؼوو تـػیؼ ،هیقاو تىره و ػًایت به
ْ
ػًىاو ػلیل صزیت يظـ اهل عبـه و هالک ایى میـه و یا غفلت اف ػلیل و
میـهی ػمال به ّ
هالک ،ػؿ اؿائهی ىـایٔ اػتباؿ يظـیهی کاؿىًامی ،تأحیـ فـاواو ػاىته امت.
ّ
 .1.3دیذگاه اشتراط عذالت و تعذد

ْ
ايگاؿی يظـیهی کاؿىًامی ،لؼؿ هتیمى اف ؿرىع به اهل عبـه ؿا
بـعی اف اٍىلیاو ،با ىهاػت
ّ
ْ
ػؿ ٍىؿت ارتماع تؼؼػ و ػؼالت ،بهػًىاو ىـایٔ ىهاػت ػاينتهايؼٕ Fايَاؿی9296 ،ق،
ّ
د F75ً ،9هيکیًی اؿػبیلی9293،ق ،د F447ً ،3صائـی اٍفهايی9212 ،ق،
ْ
ً ٔ245ػؿ ایى ػیؼگاه ،ػالوه بـ يظـ و ؿأی و ارتهاػ ،ػؼالت و تؼؼػ يیق ػؿ اهل عبـه
ْ
ىـٓ امت .ىیظ ايَاؿی به ػًىاو یکی اف ٕـفؼاؿاو ایى ػیؼگاه ،هؼتمؼ امت که لؼؿ هتیمى
ْ
ْ
َاو باؿف ًٍایغ هغتلف ،همـاه با
اف اتفاق و بًای ػمال بـ ؿرىع به اهل عبـه و هتغَ ّ
ْ
هٖلك ؿرىع Fفیـا به ػًىاو هخال،
ارتماع ىـایٔ ىهاػت ،اف لبیل تؼؼػ و ػؼالت امت ،يه
ّ
ً
اکخـ ػلمای ْ
اهاهیه ػؼالت ؿا ػؿ اهل عبـهی ػايو ؿرال ،هؼتبـ هیػايًؼ و هنچًیى ظاهـا
ّ
ْ
ْ
فمهای ىیؼه بـ اىتـآ تؼؼػ و ػؼالت ػؿ اهل عبـهی تمىین و هايًؼ آو ،اتفاق يظـ ػاؿيؼ.
ٕايَاؿی9296 ،ق ،دٔ75ً ،9
ايکاؿ تفاوت هیاو بیًه و يظـ اهل عبـه ،يظـیهی کاؿىًامی و
ٕـفؼاؿاو ایى ػیؼگاه ،با ّ

ىهاػت ؿا ػاؿای هاهیتی یکناو ػاينتهايؼ .ػؿ ایى ػیؼگاه ،هًگاهی که صؼك ،يقػیک به
ْ
صل باىؼ ،يظـ اهل عبـه يیق هیتىايؼ ػاعل ػؿ باب ىهاػت لـاؿ گیـػ و تفاوت ّاعباؿ
ْ
صنی و یا صؼمی ،باػج رؼایی ایى ػو باب اف یکؼیگـ يمیىىػ و تًها ػؿ ٍىؿتی که
ً
ْ
صزت بىػه و يقػیک به ْ
صل باىؼ ،لٖؼا اف باب ىهاػت هتمایق امت.
صؼك اهل عبـه
ّ
ً
ولی ایى تبَـه يیق هىؿػ ْ
تأهل و اىکال امت Fفیـا لٖؼا يظـی اف اهل عبـه که هنتًؼ به
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صزیت لىل فمیه و هزتهؼ بـای ْ
صؼك هضِ باىؼ ،اػتباؿی يؼاؿػ .هىاؿػی هايًؼ ْ
ػاهی
ْ
بىػو هزتهؼ_ حابت هیىىػ که لؼؿ هتیمى اف
يیق ،با ػلیل هؼتبـ و عاً _غیـ اف اهل عبـه ّ
ْ
ٍىؿت اىتمال بـ ىـایٔ ىهاػت امتٕ .يائیًی9297 ،ق ،د،3
صزیت لىل آياو ،ػؿ
ّ
ً ،924پاوؿلی  ،9ػیؼگاه ْ
همـؿ :هضمؼػلی کاظمیٔ البته بـعی اف اٍىلیاو ،ػؿ يظـ اهل
ّ
ْ
عبـه بـای ىًاعت هزتهؼ هٖلك ،ىـایٔ ىهاػت ٕتؼؼػ و ػؼالتٔ ؿا اف صیج عبـه بىػو
ىـٓ ػاينتهايؼ ،يه به ػلیل عإً .صائـی اٍفهايی9212 ،قٔ245ً ،
ْ
وقذ شهادتاوگاری کارشىاسی
 .2.3دیذگاه کفایت وثىق و اطمیىان؛ و ِ
ْ
بنیاؿی اف اٍىلیاو ،تؼؼػ و ػؼالت ٕىـایٔ ىهاػتٔ ؿا ػؿ اهل عبـه هؼتبـ يؼاينتهايؼF
ٕيزفی اٍفهايی9293 ،ق F519ً ،عـامايی9219 ،ق F487ً ،تبـیقی ،بیتا،
هتغََاو و عبـگاو ًٍایغ و فًىو ؿا ،ػؿ ْ
ْ
تغََياو
ً ٔ66و بهٕىؿ هٖلك ،هـارؼه به

ُ
ػؿ آو ًٍؼت و ػايو ،هىؿػ اتفاق يظـ ػمالی ػالن ػؿ تماهی اػَاؿ ،و ٍضیش هیػايًؼ.
ٕهزاهؼ ٕبإبایی9396 ،ق 64ً ،به يمل اف :مبقواؿیْ ،
هضمؼبالـ ،سساله فى الغًاء ،بی-
ُ
إمیًاو ػمالیی ينبت به يظـیهی
وحىق يفل و
تا ،ينغهی عٖیٔ ػؿ ایى ػیؼگاه،
ّ
ّ
کاؿىًامی اهل عبـه کفایت عىاهؼ کـػٕ .فیـوفآباػی صنیًی ،9211،د-921ٌٍ ،3
ّ
 F929هماو ،د F498ً ،6هظفـ ،بیتا ،د F924ً ،4صیؼؿیF999 ً ،9294 ،
ؿوصايی ،9293 ،د F439ً ،2آهلی9395 ،ق ،د F935ً ،3صکین9248 ،ق ،د،3
ً ٔ653وحىق ػؿ ایى ػیؼگاه ،بؼیى هؼًی امت که إمیًاو ورىػ ػاىته باىؼ که کاؿىًاك
يهایی عىػ ؿا بؼوو هیچ تناهضی بیاو
أی
ػؿ همام ّا ّ
ػمال عبـویت عىیو بىػه و يظـ و ؿ ّ
ّ

هیکًؼٕ Fصکین9248 ،ق ،د ٔ653ً ،3و هـاػ اف وحىق ،وحىق يىػی عىاهؼ بىػ ،يه وحىق
ُ
ىغَیْ F
ٕهـود رقایـی9295 ،ق ،د ٔ333ً ،2فیـا اف آورا که يىع ػمال ػؿ ؿرىع به
ُ
إمیًاو يفل هیؿمًؼ ،میـهی ػمالیی يیق بـ اماك وحىق يىػی امتمـاؿ یافته و
اهل عبـه به
ّ
همیى صَىل إمیًاو ،هًآ میـه امت.

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه =;/
واکاوی ىـٓ
ّ

به تؼبیـ ػیگـ ،بًای ػمال ػؿ ؿرىع به اهل عبـه ،با ورىػ ىک و ػؼم وحىق ىکل
يگـفته امت و بایؼ اف لىل اهل عبـه ،هـچًؼ بؼوو اىتمال بـ ىـایٔ ىهات ،إمیًاو
ْ
ْ
صزیت آو به هالک صزیت لٖغ و ْ
ظى امتF
صاٍل ىىػ .إمیًاو و وحىق ،صزت بىػه و
ْ
ْ
فیـا ،بهػًىاو هخال هماوگىيه که صزیت ظىاهـ و هنچًیى صزیت عبـ حمه ػؿ يقػ ػمال ،اف
ْ
ً ُ
باب إمیًاو امت و اٍال ػمال ػؿ ایى هىاؿػ ،با ایىکه آوها ؿا صزت هیػايًؼ ،صَىل
َُ
رقم و لٖغ ؿا به يضىی که هیچگىيه اصتمال عالفی ػؿ اؽهاو ایياو عٖىؿ يکًؼ ػمالیی
ْ
یت لىل اهل عبـه يیق وحىق و إمیًاو
يمیػايًؼٕ ،ؿوصايی9293 ،ق ،د ٔ439ً ،2ػؿ صز ّ
ؿا کافی هیػايًؼ .چًاوکه ٕـفؼاؿاو ایى يظـیه هٖـس يمىػهايؼ ،بـای احبات ػیؼگاه ػوم به
ػالیل و ىىاهؼ فیـ امتًاػ هیىىػ:
ُ
 .1.2.3سیرهی عقال

ْ
میـهی ػمال ػؿ تماهی اهىؿ ،بـ ػمل هٖابك با إمیًاو امتمـاؿ یافته و لؼؿ هتیمى اف میـهی
ّ
ػمال ػؿ ؿرىع به کاؿىًاك يیق ػؿ رایی امت که Eوحىق و إمیًاو Dصاٍل ىىػٕ Fػـالی،
9297ق ،د F95ً ،3اٍفهايی9244،ق ،د F288ً ،9عمیًی9298 ،ق ،د،6
ً ٔ327ایى میـهی ػمالییْ ،
تىمٔ هؼَىهیىٕعٔ يیق هـػوع يگـػیؼه و کاىف اف اهْای

ىاؿع ينبت به میـهی ػمال بـ ػمل هٖابك با إمیًاو امت .میـهی ْ
هتيـػه يیق هـچًؼ بـ
ْ
ػمالییه امت ،يه به ػلت
ؿرىع به اهل عبـه راؿی امت ،اها ایى میـه يیق اف باب بًای
ْ
ْ
ورىػ ػلیل ىـػی هنتملٕ .يائیًی ،9368 ،د ٔ95ً ،4إمیًاو يیق هايًؼ ػلن ،صزت

امت و گاه به يام Eػلن ػاػی Dو Eلٖغ هناهضی Dياهیؼه هیىىػٕ .فیـوفآباػی صنیًی،
ْ
9211ق ،د F921-939ٌٍ ،3هظفـ ،بیتا ،د F924ً ،4ؿوصايی9293 ،ق ،د،2
ْ
صزت ْ
تؼبؼی ىـػی Dهًامبت
ً ٔ439اف ػیگـ مى،
اػتباؿ ػؼالت و هايًؼ آو ،تًها با ّ E
ّ
ػاؿػ ،اها بًای ػمال بـ اعؾ ْ
صَىل وحىق و إمیًاو اف لىل اهل عبـه
تؼبؼی هضِ و بؼوو
ّ
ّ
ىکل يگـفته امتٕ Fکاىايی F948ً ،9368 ،ػـالی9297 ،ق ،د ٔ95ً ،3و ػؿ تماهی
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صَىل وحىق هؼتبـ امتٕ .يائیًی ،9368 ،د F96ً ،4هًتظـی،
هىاؿػ بًای ػمالیی،
ّ
ّ
9219ق ،د ٔ365ً ،8بهػًىاو هخال ،ػمال به عبـ حمه ػؿ ٍىؿتی که هىرب وحىق و
إمیًاو هیىىػ ،ػمل هیکًًؼ Fولی به عبـ ػؼل _با تماهی ىـایٔ ػؼالت_ اگـ هىرب
وحىق و إمیًاو يگـػػ ،اػتًایی يغىاهًؼ کـػْ ٕ .
هـود رقایـی9295 ،ق ،د ٔ515ً ،8ػؿ
ُ
يگاه ػمالیی ،تًها چیقی که بؼؼ اف اصـ ّاف عبـویت ىـٓ امتE ،وحىق Dامت و ػمال ػؿ
ؿرىع به کاؿىًاماو ،صتی امالم و ایماو ؿا ىـٓ يمیػايًؼ ،چه ؿمؼ به ػؼالتٕ Fيزفی
اٍفهايی9293 ،قْ F519ً ،
هـود رقایـی9295 ،ق ،د ٔ322ً ،2بلکه هًگام ػوؿاو
کاؿىًاك کافـ ،عبـه-
اهـ هیاو ػو کاؿىًاك ،که یکی کافـ و ػیگـی هؤهى ػاػل امت ،اگـ
ّ
ّ
ْ
تـ و ػؿ ػايو یا ًٍؼت عىیو ػلیكتـ باىؼ ،ؿرىع به او ؿا همؼم هیػاؿيؼٕ .يزفی
ْ
اٍفهايی9293 ،ق ٔ519ً ،هىاؿػ هتؼؼػی اف ؿرىع به اهل عبـه ؿا هیتىاو بـىمـػ که
بؼوو ْ
تفضٌ ػؿباؿهی ػیى و اػتماػات ،به آوها هـارؼه هیىىػ ،هايًؼ :پقىک صاؽق و

ْ
هتغٌَ Fاهل عبـه ػؿ ىًاعت امکًاك یا مکههای اٍلی و باکیفیت اف يمىػ بیکیفیت
هْـ Fؿرىع به ْ
یا رؼلی Fتيغیٌ و تمییق ػاؿوهای هفیؼ اف ْ
ٍـاف ،ػاؿوعايه یا پقىک

تمىین عايه Fؿرىع به فمیه رهت بیاو
ػاؿوماف Fؿرىع به ههًؼك و
کاؿىًاك اهالک رهت ّ
ّ
ِ
اصکام Fؿرىع به لغىی رهت تؼیییى هىّىعلهٕ Fيزفی اٍفهايی9293 ،ق-519ٌٍ ،
 F591عىیی9299 ،ق ،د ٔ937ً ،3البته بـعی اف اٍىلیاو بـ همیى اماك ،لغتىًاك
ؿا اهل عبـه ػؿ تؼییى وّغ الفاٗ بهىماؿ يمیآوؿيؼ Fفیـا اف يظـ لغىی ،وحىق يفل و
إمیًاو ينبت به اوّاع الفاٗ صاٍل يمیىىػٕ .عـامايی9219 ،قٔ487ً ،
بـ ایى اماك ،هیتىاو Eتضَیل إمیًاو و الغای اصتمال عالف و اىتباه Dؿا هًآ و
ُ
کاؿىًامی اهل عبـه با والغ،
هالن ػؿ ؿرىع ػمال به کاؿىًاماو ػاينت .هغالفت يظـیات
ّ
َ
اىتباه ایياو ػؿ هنائل يظـی و يیق اػمال ًٍؼتی و ْفًی ،بنیاؿ بهيؼؿت اتفاق هیافتؼ ،به
و
ّ
ُ
اصتمال عالف و اىتباه اػتًا يمیکًًؼ Fیؼًی يظـ اهل عبـه
گىيهای که ػمال به ایى ايؼافه اف
ّ
باػج ػلن ػـفی و هىرب إمیًاو يفل هیگـػػ و همیى الغای اصتمال عالف به ػلیل

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه ==/
واکاوی ىـٓ
ّ

ُ
يؼؿت هغالفت با والغ ،اماك اکخـ میـهها و بًاهای ػمالیی ؿا تيکیل هیػهؼ و اف ایى
ّ
َ
َ
ْ
صیج ،هايًؼ ػمل به اهاؿات ،اٍالت ٍضت ،لاػؼهی یؼ و ...امت Fبه ػباؿت ػیگـ ،ػلیل
ْ
ٕـیمیت ػالن به مىی والغ و کيف او اف والغ امت و هًيأ ایى
ؿرىع ػالن به راهل،
ْ
ٕـیمیت ،الغای اصتمال عالف امتٕ .اهام عمیًی ،9384 ،د 974ً ،3و د،3

ً F497همى ،9385 ،دٔ931ً ،4

ْ
بًابـایى ،بًای ػمال ػؿ ؿرىع به کاؿىًاك ،بؼوو اػتباؿ ػؼالت و تؼؼػ ىکل گـفته و
ْ
تؼؼػ ىـٓ امت ،با ػلیل عاؿری ْ
عاً هؼتبـ گـػیؼه امتF
ػؿ بـعی هىاؿػ که ػؼالت و یا
ّ
ْ
هىاؿػ ؿرىع به اهل عبـه ،که تؼؼػ و ػؼالت
ٕعىیی9299 ،ق ،د ٔ937ً ،3ػؿ ایىگىيه ّ
ػؿ آو اػتباؿ ىؼه ،اف باب ْ
تَـف ىاؿع ػؿ آو بىػه و يىػی ىهاػت ،للمؼاػ گـػیؼه امتF
هايًؼ هنألهی تمىین که بـ اىتـ ّآ ىـایٔ ىهاػت ػؿ آوْ ،اػػای ارماع گـػیؼه امت.
ٕيزفی اٍفهايی9293 ،ق ٔ591ً ،هنچًیى ،ایى اىتـآ ػؿ بـعی اهىؿ ،هايًؼ باب
ػیب ،به ایى ػلیل امت که ایىگىيه هىاؿػ اف هىاؿػ تـافغ و تًافع امت که ػؿ آو ،بـ اماك
َٓ
ْ َّ َ َ ٓ
َ َ ُ ٓ َٓ َ
ات َو اْل َیم ّاوٕ ،Dکلیًی ،9217 ،دF292ً ،7
ؿوایت يبىی ّ Eإيما أل ّْي بیًکن ّبالبیً ّ
ٕىمی9217 ،الف ،دْ F449ً ،6
صـػاهلی9219 ،ق ،دْ E ٔ434ً ،47بیًه Dهؼتبـ
ً
امت Fيه به ایى ػلیل که هٖلما ػؿ ؿرىع به اهل عبـه ،ىـایٔ ىهاػت هؼتبـ باىؼٕ .يائیًی،
 ،9368دٔ95ً ،4
 .2.2.3تفاوت ماهىی شهادت و ّ
وظریهی کارشىاسی
ِ
ً
ْ
ْ
ىهاػتّ ،اعباؿ صنی و کاؿىًامی ،ػمؼتا عبـ صؼمی و هتْمى ّاػمال يظـ و ؿأی امتF
و هیاو آو ػو تفاوتی آىکاؿ ورىػ ػاؿػٕ .هزاهؼ ٕبإبایی9396 ،ق F215ً ،کاىايی،
 F948ً ،9368يائیًی9297 ،ق ،د 924ً ،3و ً ٔ928بًابـایى ،باب اهل عبـه و
هباصج هـبىٓ به اػتباؿ يظـیهی کاؿىًامی ،هتفاوت اف باب ىهاػت و بیًه امتٕ .يائیًی،
ْ
یت ّاعباؿ اف هضنىمات ،ىـایٔ باب ىهاػت هؼتبـ امتF
9297ق ،د ٔ924ً ،3ػؿ صز ّ
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ْ
ْ
صؼمیات _که هؼـفت و اػؿاک آو يیافهًؼ ّاػمال يظـ و کاؿىًامی
یت ّاعباؿ اف
ولی ػؿ صز ّ

امت_ بایؼ تفَیل ػاػ :اگـ ػؿ هىاؿػ تـافغ و تًافع باىؼ ،ىـایٔ ىهاػت هؼتبـ امت Fولی
عبـ
ػؿ غیـ تـافغ و تًافع ،ىـایٔ ىهاػت هؼتبـ يینتٕ .همى ،9368 ،د ٔ96ً ،4ػؿ ّ
ْ
صؼمیات ،ػؿ غیـ اف هىاؿػ تـافغ و تًافع ،آوچه اػتباؿ ػاؿػ ایى امت که يظـ
کاؿىًاك اف
اهل عبـه هفیؼ هـتبهای اف وحىق و إمیًاو باىؼ که باػج تنکیى يفل گـػػ Fاها بؼوو
ْ
ْ
افاػهی وحىق و إمیًاو ،ػلیلی بـ صزیت آو ورىػ يؼاؿػ Fفیـا بًا و میـهی ػمال اف اػلهی
ُ
ْ
إالق لابل اعؾ يؼاؿػ Fپل بهياچاؿ بایؼ به لؼؿ هتیمى که هىؿػ
ل ْبی امت که ػمىم و یا
ّ
صَىل وحىق و إمیًاو امت ،اکتفا يمىػ .بـ همیى اماكُ ،ػمال هًگاهی که اف ْ
صنی و یا
صؼمی بىػو عبـ ،ياآگاه باىًؼ ،اف ایى تفاوت و ویژگی -که آیا ْ
صنی امت و یا صؼمی؟ٖ -
ّ
ْ
تفضٌ و ْ
تتبغ يمیکًًؼٕ .ایـوايی ،9371 ،دٔ64ً ،4
 .3 .2 .3وقذ تفصیل بیه باب تخاصم و سایر ابىاب
اؿائهی تفکیک هیاو باب عَىهت اف ػیگـ ابىابٕ ،عىیی9299 ،ق ،د ٔ937ً ،3با
گقاؿههایی ايتماػی هىاره امت که ػؿ ؽیل هٖـس هیىىػ:
صؼك هضِ هبتًی باىؼ ،هـ چًؼ هيتمل بـ ىـایٔ
الفٔ يظـ کاؿىًاك ،اگـ بـ
ّ
ْ
ىهاػت ،یؼًی ػؼالت و تؼؼػ گـػػ ،هیچ اػتباؿی يغىاهؼ ػاىت و ػؿ ایى هٖلب ،تفاوتی
هیاو باب فَل عَىهت و مایـ ابىاب ورىػ يؼاؿػ .ػؿ يگاه بـعی فمیهاو يیق ،اگـ يظـیهی
کاؿىًامی ،هبتًی بـ صؼك يقػیک به ْ
صل باىؼ ،با اػتباؿ و ؿػایت ىـایٔ ىهاػت ،هؼتبـ
امت Fفیـا ػؿ ّابٖهی ىهاػت هًؼؿد هیىىػ و ػؿ ایى اػتباؿ يیق ،فـلی هیاو باب فَل
تفاوت
عَىهت و غیـ آو ورىػ يغىاهؼ ػاىت .بـ ایى اماك ،بؼؼ اف اػتـاف به اهتیاف و
ّ
هاهىی يظـ اهل عبـه با ىهاػت ،ػیگـ ورهی بـای لىل به تفَیل و اػتباؿ ىـایٔ ىهاػت
ػؿ باب عَىهت بالی يمیهايؼ Fهگـ ایىکه ارماػی ْ
تؼبؼی بـ لقوم اىتمال ؿأی اهل عبـه

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه =?/
واکاوی ىـٓ
ّ

بـ ىـایٔ ىهاػت ،ػؿ باب عَىهت و یا بابی ػیگـ ،ػؿ هیاو باىؼٕ .ػـالی9297 ،ق ،د،3
ًٔ95
َ َ ُ ٓ ٓ َ ْ َ َ ٓ ََ
َّ َ َٓ
ات و اْلیم ّاوٕ ،Dکلیًی9217 ،ق،
بٔ امتًاػ به صؼیج يبىی ّ Eإيما أل ّْی بیًکن ّبالبیً ّ
دٕ F292ً ،7ىمی9217 ،الف ،دْ F449ً ،6
صـ ػاهلی9219 ،ق ،دٔ434ً ،47
اٍٖالصی
تًها ػؿ ٍىؿتی ٍضیش امت که فـُ ىىػ ْ Eبیًه Dػؿ ػـف و لغت ،به هؼًای
ّ
ؿایذ هیاو فمها به کاؿ ؿفته باىؼ و صال آوکه اصتمال ػاؿػ ْبیًه ػؿ ػـف و لغت ،به هؼًای
ُ ُّ َ َ َ ْ ُ َ َ
لًاػت
Eکل ها یتکفل البیاو Dبه کاؿ ؿفته امت و اػتباؿ آو ػؿ لْا ،ػؿ لبال اػتماػ بـ ّ E
ىغَی لاّی Dامت و ایى لًاػت ىغَی ،ياىی اف رهات صؼمی ْ
عاً او هیباىؼ.
ّ
ّ
ً
ػؿ ایى ٍىؿت ،هـاػ اف ایى صؼیج ایى امت که لْا ،صتما و به ياچاؿ بایؼ به مىگًؼ ٕیمیىٔ
ُ
و یا چیقی که هنتلقم ظهىؿ صك ػؿ يقػ ػمال امت ،هنتًؼ ىىػ Fبًابـایى ٍضیش يینت که
لْا ،هنتًؼ به ػلن ىغَی لاّی باىؼ.

ْ
هتأعـ ،هیاو اعباؿ ْ
صنی و ّاعباؿ صؼمی گـػیؼه
دٔ آوچه باػج تفَیل ػلمای
ّ
امت ،امتخًای باب ىهاػت امت Fفیـا ػؿ اعباؿ ْ
صنی ،اگـ لائل به ػؼم کفایت عبـ واصؼ
ّ
ً
ْ
ػؿ هىّىػات ىىین ،صتما بایؼ ىـایٔ بیًه ؿا ػؿ لبىل ىهاػت ،لضاٗ کًینٍٕ .ؼؿ،
ْ
9218ق ،د ٔ461ً ،4پل بًا بـ ػؼم صزیت عبـ واصؼ ػؿ لْایای رقئی ،اف لبیل
هىت و صیات ّیک ىغٌ عاً ،ایى گماو بـای ایى ػمته اف ػلما پیو آهؼه امت که
ْ
ْ
بىػو عبـویت امت Fو صال
هیقاو و
ّ
هؼیاؿ فاٍل ػؿ میـهی ػمالییه ،صنی و یا صؼمی ّ
ْ
ْ
والؼی تفَیل
هًآ
آوکه چًیىگمايیٍ ،ضیش يینت Fبلکه لْایای ػام و عاً ،هالک و ّ
ّ
ػام
هنتًؼ .هیقاو و هؼیاؿ فاٍل ،ایى امت که رهت و مىی ّاعباؿ ،هـبىٓ به یک هٖلب ّ
صیاتی باىؼ که امتیؼاب و فهن عَىٍیات آو ،يیافهًؼ ههاؿتْ ،
ْ
عبـویت امت
تغٌَ و
و به همتْای لايىو کاؿ ػؿ هیاو ايناوها ،بـای هـ یک اف ایى اهىؿ ْ
ػام و صیاتی ،ػؼهای ػؿ
ّ
ْ
ْ
همام ْ
عبـویت صؼمی و یا صنی هیباىًؼ Fو
تتبغ و تضَیل هنائل و لْایای آو و کنب
ّ
ْ
ْ
همیى يکته امت که ػؿ لْایای ػام هـبىٓ به صیات بيـی ،ايناو ؿا به ممت تغٌَ و
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ْ
عبـویت و يیق ؿرىع به کاؿىًاماو مىق هیػهؼ Fبـعالف رهات ْ
رقئیهای هخل صیات
ّ

فیؼ ،هىت بکـ و یا ورىػ و غیاب او ػؿ عايه ،که اف اهىؿ هضنىك به صناب آهؼه و إالع
بـ آوها  ،هیچ اصتیاری به ْ
ْ
ػمالییه
تغٌَ و عبـویت يؼاؿػ .بًابـایى ،تفَیل ػؿ میـهی
رقئی Dامت ،يه هیاو صؼك و ْ
هیاو Eلْایای ْ
ْ
صل .و بـ همیى اماك ،ػمال ػؿ
ػام و
ػاهی که يیافهًؼ ْ
لْایای ْ
کاؿىًامی اهل عبـه ؿرىع
تغٌَ و عبـویت امت ،به يظـیهی
ّ
هیکًًؼ و هیچ تفاوتی لائل يینتًؼ که آیا ایى يظـیهی کاؿىًامی بـاماك صؼك و یا
بـاماك ْ
صل امتىاؿ امت Fو ػؿ لْایای رقئی هضنىك ،ػمال به کالم کنی که اف ؿوی
صؼك عبـ هیػهؼ ،اػتًا يمیکًًؼٕ .هماؤ
 .4وتیجه
همالهی صاّـ ػهؼهػاؿ واکاوی تأحیـ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًافغ اػْا _به
ْ
هَاػیك هتؼؼ ّػ کاؿىًامی پقىکی_ بىػه امت .ػؿ فمه اهاهیه ،تأحیـ يظـیهی
ػًىاو یکی اف
ّ
کاؿىًامی پقىکاو ػؿ حبىت ػیهی فوال ػمل و صىاك بیًایی ،ىًىایی ،بىیایی ،چيایی و
ْ
اواو ایى احـگؾاؿی،
مایـ هًافغ اػْا پؾیـفته ىؼه Fو ػؿ آحاؿ هتؼؼػ فمهی به رًبههای فـ ّ
پـػاعته ىؼه امت .ػؿ ىـایٔ اػتباؿ کاؿىًامی پقىکاو ،ػو ػیؼگاه امامی هٖـس امت:
ػیؼگاه اول که اف ىهـت بـعىؿػاؿ امت ،بـ ىهاػتايگاؿی يظـیهی کاؿىًامی پقىکی و
ْ
صَىل
اػتباؿ ىـایٔ امامی بیًه ،یؼًی تؼؼػ و ػؼالت امتىاؿ امت Fو ػیؼگاه ػوم به کفایت
ّ
وحىق و إمیًاو اف ؿأی پقىک صکن هیکًؼ .ایى ػو ػیؼگاه ػؿ هَاػیك هغتلف يمایاو
امت .اف آورا که هضل اٍلی يقاع ػؿ هًابغ اٍىلی امت ،بـای ؿمیؼو به ػیؼگاه بـگقیؼه و
اػتباؿ يظـ کاؿىًامی
اؿائهی پامظ به هنألهی اٍلی ایى يىىتاؿ ،یؼًی واکاوی ىـٓ
ّ
پقىکی ػؿ هَاػیك ػیهی هًفؼت ػْى ،ػیؼگاه اٍىلیاو ىیؼه ػؿ ٕـفؼاؿی اف هـ ػو ػیؼگاه
هٖـس و بـؿمی گـػیؼ.

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه =A/
واکاوی ىـٓ
ّ

ايکاؿ تفاوت هیاو بیًه و يظـ اهل عبـه،
ٕـفؼاؿاو
ّ
ػیؼگاه ىهاػتايگاؿی کاؿىًامی ،با ّ
يظـیهی کاؿىًامی و ىهاػت ؿا ػاؿای هاهیتی یکناو ػاينتهايؼ .اها ػؿ همابل با ْ
تمنک به
ْ
میـهی ػمالیی که ػؿ تماهی اهىؿ ،بـ ػمل هٖابك با إمیًاو امتمـاؿ یافته و لؼؿ هتیمى اف
ّ
میـهی ػمال ػؿ ؿرىع به کاؿىًاك يیق ػؿ رایی امت که Eوحىق و إمیًاو Dصاٍل ىىػ،
ػیؼگاه ػوم هٖـس ىؼه امت .ػؿ میـهی ػمال ،اػتباؿ ػؼالت و هايًؼ آو ،تًها با ْ
تؼبؼ ىـػی
ّ
هًامبت ػاؿػ ،اها بًای ػمال بـ اعؾ ْ
صَىل وحىق و إمیًاو اف لىل
تؼبؼی هضِ و بؼوو
ّ
ّ
اهل عبـه ىکل يگـفته امت Fو تضَیل إمیًاو و الغای اصتمال عالف و اىتباه ،هًآ و
ّ
ُ
کاؿىًامی اهل
يظـیات
هغالفت
که
را
و
آ
اف
باىؼ.
هالک ػؿ ؿرىع ػمال به کاؿىًاماو هی
ّ
عبـه با والغ ،و اىتباه ایياو ػؿ هنائل ْ
تغََی ،بنیاؿ بهيؼؿت اتفاق هیافتؼ ،بهگىيهای که
ّ
ُ
اصتمال عالف و اىتباه اػتًا يمیکًًؼ ،يظـ کاؿىًامی باػج ػلن ػـفی
ػمال به ایى ايؼافه اف
ّ
يؼؿت هغالفت با
و هىرب إمیًاو يفل هیگـػػ و همیى الغای اصتمال عالف به ػلیل
ّ
ُ
والغ ،اماك اکخـ میـهها و بًاهای ػمالیی ؿا تيکیل هیػهؼ .اف ػیگـ مى ،ىهاػتّ ،اعباؿ
ً
ْ
ْ
هتْمى ّاػمال يظـ و ؿأی امت Fو هیاو آو ػو
صنی و کاؿىًامی ،ػمؼتا عبـ صؼمی و
تفاوتی آىکاؿ ورىػ ػاؿػ .بًابـایى ،باب اهل عبـه و هباصج هـبىٓ به اػتباؿ يظـیهی
کاؿىًامی ،هتفاوت اف باب ىهاػت و بیًه امت .بـ ایى اماك ،ػیؼگاه کفایت صَىل وحىق
ْ
ػؼالت پقىکاو ،هنچىو کاؿىًامی
اػتباؿ تؼؼػ و
و إمیًاو اف کاؿىًامی پقىکی ،بؼوو
ّ
ّ
مایـ اهل عبـه ،بـگقیؼه هیىىػ.
ّ
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امالهی9291 ،ق.
ابىصمقه ٕىمیْ ،
هضمؼ بى ػلی ،الىسیله إلى يیل الفضیله ،چاپ اول ،لن ،کتابغايه آیتالله هـػيی،
9218ق.

اؿػبیلی ،اصمؼ بى ْ
هضمؼ ،هجمغ الفائذه و البشهاو فى ششح إسشاد األرهاو ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ
ايتياؿات امالهی9213 ،ق.

اٍفهايی ،میؼ ابىالضنى ،وسیله الىصىل الى دمائك االصىلْ ،
همـؿ :صنى میاػتی مبقواؿی ،چاپ
اول ،لنْ ،
هؤمنهی ايتياؿات امالهی9244 ،ق.
ْ
اهام عمیًی ،میؼ ؿوس الله ،تذشیش الىسیله ،چاپ اول ،لن ،هٖبىػات ػاؿالؼلن9379 ،ه.
همى ،تهزیب األصىلْ ،
همـؿ :رؼفـ مبضايی ،چاپ اول ،لن ،ػاؿالفکـ9384 ،ه.
همى ،الشسائل ،چ اول ،لن ،امماػیلیاو9385 ،ه.
ايَاؿی ،هـتْی ،فشائذ االصىل ،چاپ پًزن ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی9296 ،ق.
ایـوايی ،هیـفاػلی ،يهایه الًهایه فى ششح الکفایه ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ تبلیغات امالهی9371 ،ه.
بزًىؿػی ،میؼ صنى ،هًتهى االصىل ،چاپ ػوم ،لن ،کتابفـوىی بَیـتی ،بیتا.
ُ
ْ
ْ
تضنیى ،بؼؿی ،هؼجن هفشدات اصىل الفمه المماسو ،چاپ اول ،تهـاو ،الميـق للخمافه و الًيـ،
9248ق.
ْ
ّ
ْ
تبـیقی ،رىاػ بى ػلی ،تًمیخ هبايى األدکام(کتاب الذیات) ،چاپ اول ،لن ،ػاؿ الَؼیمه اليهیؼه
ٕكٔ9248 ،ق.
ّ
ُ
ُ
تبـیقی ،غالهضنیى ،اصىل ههزبه(خالصه االصىل) ،چاپ ػوم ،هيهؼ ،چاپغايه ٕىك ،بیتا.
ْ
ػبؼالـصمى و میؼ هضمؼ غـوی ،یامـ هافس ،الفمه ػلى المزاهب األسبؼه و هزهب أهل
رقیـی،
ً
ْ
البیت ،وفما لمزهب أهل البیت (ع) ،چاپ اول ،بیـوت ،ػاؿ الخملیى9299 ،ق.

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه =C/
واکاوی ىـٓ
ّ
رؼفـی لًگـوػیْ ،
هضمؼرؼفـ ،هبسىط دس تشهیًىلىژی دمىق ،چاپ پًزن ،تهـاو ،کتابغايه گًذ
ػايو9391 ،ه.
ُ
صائـی اٍفهايی ،هضمؼصنیى ،الفصىل الغشویه فى اصىل الفمهیه ،چاپ اول ،لن ،ػاؿ اصیاء الؼلىم
االمالهی9212 ،ق.
هضمؼ بى صنى ،وسائل الشیؼه ،چاپ اول ،لنْ ،
صـ ػاهلیْ ،
ْ
هؤمنهی آل البیت ٕعٔ9219 ،ق.
صکین ٕبإبایی ،میؼ هضنى ،دمائك االصىل ،چاپ پًزن ،لن ،کتابفـوىی بَیـتی9218 ،ق.
ُ
صکین ،میؼ ْ
هضمؼمؼیؼ ،الکافى فى اصىل الفمه ،چاپ چهاؿم ،بیـوت ،ػاؿ االهالل9248 ،ق.
ُ
صیؼؿی ،میؼػلیيمی ،اصىل االستًباط ،چاپ اول ،لن ،ىىؿای هؼیـیت صىفهی ػلمیه لن9294 ،ق.
عـامايی ،هضمؼکاظن ،کفایه االُصىل ،چاپ اول ،لنْ ،
هؤمنهی آل البیتٕعٔ9219 ،ق.
عمیًی ،میؼ هَٖفی ،تذشیشات فى االُصىل ،چاپ اول ،لنْ ،
هؤمنهی تًظین و ييـ آحاؿ اهام عمیًی،
9298ق.
ُ
همـؿ :میؼ ػلی هاىمی ىاهـوػی ،لنْ ،
عىیی ،میؼ ابىالمامن ،دساسات فى ػلن االصىلْ ،
هؤمنه
ػائـة المؼاؿف فمه امالهی9299 ،ق.
ػهغؼا ،ػلی اکبـ ،لغتياهه ،تهـاو ،ايتياؿات ػاييگاه تهـاو9339 ،ه.
ؿاغب اٍفهايی ،صنیى بى هضمىػ ،هفشدات ألفاظ المشآو ،چاپ اول ،بیـوت ،ػهيك ،ػاؿالؼلن ،الؼاؿ
الياهیه9294 ،ق.
ُ
ؿوصايی ،میؼ ْ
هضمؼ ،هًتمى االصىلْ ،
همـؿ :میؼ ػبؼالَاصب صکین ،چاپ اول ،لن ،چاپغايهی
اهیـ9293 ،ق.
ّ
مبقواؿی ،میؼ ػبؼاالػلی ،ههزب األدکام فى بیاو الذالل و الذشام ،چاپ چهاؿم ،لن ،هؤمنه
المًاؿ9293 ،ق.
ْ
ْ
ّ
ْ
ىملالؼیى صلی ،هضمؼ بى ىزاع ،هؼالن الذیى فى فمه آلیاسیى ،چاپ اول ،لن ،هؤمنه اهام ٍاػق
ٕعٔ9242 ،ق.
ّ
ْ
ّ
ّ
ىهیؼ ْاولْ ،
هضمؼ بى هکی ػاهلی ،اللمؼه الذهشمیه فى فمه اإلهاهیه ،چاپ اول ،بیـوت ،ػاؿ التـاث،
ْ
االمالهیه9291 ،ق.
الؼاؿ
همى ،غایهالمشاد فى ششح يکت اإلسشاد ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ تبلیغات امالهی9292 ،ق.
ّ
ْ
ْ
ّ
الذ ّ
الؼیى بى ػلی ػاهلی ،الشوضه ّ
هشمیه ،المضيی للکاليتـ،
البهیه فى ششح اللمؼه
ىهیؼ حايی ،فیى
چاپ اول ،لن ،کتابفـوىی ػاوؿی9291 ،ق.

 />:هبايى فمهى دمىق اسالهى ،مال ػهن ،ىماؿه بینتن ،پاییق و فهنتاو 9396
ْ
االمالهیه9293 ،ق.
همى ،هسالک األفهام إلى تًمیخ ششائغ اإلسالم ،چاپ اول ،لن ،هؤمنه المؼاؿف
ٍؼؿ ،میؼ ْ
هضمؼبالـ ،هبادج االُصىلْ ،
همـؿ :میؼ کاظن صائـی ،چاپ اول ،لن ،هکتب اإلػالم
االمالهی9218 ،ق.
ُ
ْ
همى ،بذىث فى ػلن االصىل ،همـؿ :میؼ هضمىػ هاىمی ،چاپ مىم ،لن ،هؤمنه ػائـة المؼاؿف فمه
امالهی9297 ،ق.
ٍؼوقْ ،
هضمؼ بى ػلی بى بابىیه ،هى ال یذضشه الفمیه ،چاپ ػوم ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی،
9293ق.

ٕبإبایی ،میؼ ػلی بى ْ
هضمؼ ،سیاض المسائل فى تذمیك األدکام بالذالئل ،لن ،هؤمنه آل البیت
ٕعٔ ،بیتا.

ٕىمی ،ابىرؼفـ ْ
هضمؼ بى صنى ،المبسىط فى فمه اإلهاهیه ،چاپ مىم ،تهـاو ،هکتبه المـتْىیه
الصیاء آحاؿ الزؼفـیه9387 ،ق.
همىّ ،
الًهایه فى ّ
هجشد الفمه و الفتاوی ،چاپ ػوم ،بیـوت ،ػاؿ الکتب الؼـبی9211 ،ق.
همى ،تهزیب األدکام ،چاپ چهاؿم ،تهـاو ،ػاؿ الکتب االمالهیه 9217 ،ق ٕالفٔ.
همى ،الخالف ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی 9217 ،ق ٕبٔ.
ػاهلی ،میؼ رىاػ ،هفتاح الکشاهه ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی9299 ،ق.
همـؿْ :
ػـالیّ ،یاءالؼیى ،يهایه األفکاسْ ،
هضمؼتمی بـورـػی ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی،
9297ق.
ػنکـی ،ابىهالل صنى بى ػبؼالله ،الفشوق اللغىیه ،هيهؼ ،آمتاو لؼك ؿّىی9363 ،ه.
ْ
ْ
صلی ،صنى بى یىمف بى ْ
هٖهـ ،تزکشه الفمهاء ،چاپ اول ،لن ،هؤمنه آل البیتٕعٔ9292 ،ق.
ػالهه
همى ،لىاػذ األدکام فى هؼشفه الذالل و الذشام ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی9293 ،ق.
همى ،تذشیش األدکام ،چاپ اول ،لن ،هؤمنه اهام ٍاػق ٕعٔ9241 ،ق.
ّ
ْ
ػمیؼالؼیى بى ْ
هضمؼ ،کًز الفىائذ فى دل هشکالت المىاػذ ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ
ػمیؼی ،میؼ
ايتياؿات امالهی9296 ،ق.
ّ
ّ
فاّل لًکـايیْ ،
هضمؼ ،تفصیل الششیؼه فى ششح تذشیش الىسیله(الذیات) ،چاپ اول ،لن ،هؤمنه
فمهی ْ
ائمه إهاؿ ٕعٔ9298 ،ق.
ْ
ْ
صلیْ ،
هضمؼ بى صنى ،ایضاح الفىائذ فى ششح هشکالت المىاػذ ،چاپ اول ،لن،
فغـالمضممیى
امماػیلیاو9378 ،ق.

اػتباؿ کاؿىًامی پقىکی ػؿ احبات ػیهی هًفؼت ػْى ،اف هًظـ فمه اهاهیه >;/
واکاوی ىـٓ
ّ
فـاهیؼی ،علیل بى اصمؼ ،کتاب الؼیى ،چاپ ػوم ،لن ،هزـت9291 ،ق.
ُ
ُ
فیـوفآباػی صنیًی ،میؼ هـتْی ،ػًایه االصىل فى ششح کفایه االصىل ،چاپ چهاؿم ،لن ،ايتياؿات
فیـوفآباػی9211 ،ق.
کاتىفیاو ،ياٍـE ،کاؿىًامی Fػلن و تزـبه ػؿ عؼهت ػؼالت ،Dهجلهی دايشکذه دمىق و ػلىم
سیاسى ،ه  ،64فهنتاو9383 ،ه.
همى ،احبات و دلیل احبات ،چاپ پًزن ،تهـاو ،بًیاػ صمىلی هیقاو9388 ،ه
کاىايی ،ػلی فـیؼه االمالم ،هجمغ الفشائذ ،چاپ اول ،لن ،چاپغايهی اهیـ9368 ،ه.
ْ
هضمؼ بى یؼمىب ،الکافىْ ،
کلیًی ،ابىرؼفـ ْ
هَضش :ػلیاکبـ غفاؿی ،چاپ چهاؿم ،تهـاو ،ػاؿ الکتب
االمالهیه9217 ،ق.
گـری ،ابىالمامن ،دیات ،چاپ اول ،تهـاو ،ايتياؿات ػاييگاه تهـاو 9381 ،ه.
هضمؼ ،هفاتیخ االُصىل ،چاپ اول ،لنْ ،
هزاهؼ ٕبإبایی ،میؼ ْ
هؤمنهی آل البیت ٕعٔ9396 ،ق.
ْ
ْ
ْ
هضمك صلی ،يزنالؼیى رؼفـ بى صنى ،ششائغ اإلسالم فى هسائل الذشام و الذالل ،چاپ ػوم ،لن،
امماػیلیاو9218 ،ق.
ّ
هؼيی کاىايی ،ؿّا ،کتاب الذیات ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی9218 ،ق.
ْ
هـود رقایـی ،میؼ هضمؼ رؼفـ ،هًتهى الذسایه فى تىضیخ الکفایه ،چاپ چهاؿم ،لن ،ػاؿ الکتاب
رقایـی9295 ،ق.
هيکیًی اؿػبیلی ،ابىالضنى ،دىاشى المشکیًى ػلى کفایه االصىل ،چاپ اول ،لن ،ايتياؿات لمماو،
9293ق.
ْ
ُ
هظفـْ ،
هضمؼؿّا ،اصىل الفمه ،لن ،امماػیلیاو ،بیتا.
هضمؼرىاػ ،فمه اإلهام ّ
هغًیهْ ،
الصادق(ع) ،چاپ ػوم ،لن ،ايَاؿیاو9249 ،ق.
هًتظـی ،صنیًؼلی ،هبايى فمهى دکىهت اسالهى ،هتـرن :هضمىػ ٍلىاتی و ابىالفْل ىکىؿی،
چاپ اول ،لن ،هؤمنهی کیهاو9219 ،ق.
هیـىکاؿی ،ػباك ،سسالهی ػملى دس هسؤولیت هذيى ،چاپ اول ،تهـاو ،ىـکت مهاهی ايتياؿ،
9395ه.
ْ
ْ
ياییًی ،هیـفا هضمؼصنیى ،أجىد التمشیشات ،همـؿ :میؼ ابىالمامن عىیی ،لن ،هَٖفىی9368 ،ه.
همـؿْ :
همى ،فىائذ االُصىلْ ،
هضمؼػلی کاظمی ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ ايتياؿات امالهی9297 ،ق.
هضمؼؿّا ،ولایه األرهاو ،چاپ اول ،لنْ ،
يزفی اٍفهايیْ ،
هؤمنهی آل البیتٕعٔ9293 ،ق.

<> /هبايى فمهى دمىق اسالهى ،مال ػهن ،ىماؿه بینتن ،پاییق و فهنتاو 9396
يزفیْ ،
هضمؼصنى ،جىاهش الکالم فى ششح ششائغ اإلسالم ،چاپ هفتن ،بیـوت ،ػاؿ اصیاء التـاث
الؼـبی9212 ،ق.

ْ
هضبالؼیى ،تاد الؼشوس هى جىاهش الماهىس ،چاپ اول ،بیـوت ،ػاؿ الفکـ،
وامٖی فبیؼی،
9292ق.
هاىمی ىاهـوػی ،میؼ هضمىػ و رمؼی اف پژوهيگـاو ،فشهًگ فمه هطابك هزهب اهل بیت (ع)،
چاپ اول ،لن ،هؤمنه ػائـه المؼاؿف فمه امالهی بـ هؾهب اهل بیت ٕعٔ9246 ،ق.
همؼايی ،ؿّا ،الفىائذ الشضىیه ػلى الفشائذ المشتضىیه ،چاپ اول ،تهـاو ،کتابفـوىی رؼفـی
تبـیقی9377 ،ه.
ّ
هًؼیْ ،
هضمؼ بى صنى ،کشف اللخام و االبهام ػى لىاػذ األدکام ،چاپ اول ،لن ،ػفتـ ايتياؿات
امالهی9296 ،ق.

