
 حقوق معاصر فقه و اختصاصى ـ علمى نامه فصل دو
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 73 تا 55صفحات

 1یالهیقب نظام و عاقله ضمان

 2یپورمحمد رضا

 3آهنگران رسول محمد

 دهیچک

 آن به یاسالم مجازات قانون 314 تا 305 ماده که است یبحث ،یخطائ قتل در عاقله ضمان 
 یالهیقب نظام به اختصاص عاقله ضمان ایآ که ستا نیا باشد یم مطرح که یسوال. است پرداخته
 یخاص طیشرا به مختص نکهیا ای و بود نخواهد یجار حاضر زمان در و دارد شیپ سال هزار
 ندارد وجود آن در یا لهیقب یزندگ سبک گرید که یکنون جامعه در یحت اعصار همه در و نبوده

 از یبعض اما دارد انیجر اعصار یتمام در هعاقل حکم معتقدند فقهاء مشهور. است قیتطب قابل زین
 روش با نگارنده. دانند یم یخاص شرابط به محدود را یشرع حکم نیا یاسالم شمندانیاند
 تیمسئول بودن یشخص اصل و یا لهیقب نظام عاقله، ضمان تیماه یبررس یط یلیتحل یفیتوص
 .ندارد تیمشروع یفعل زمان در که بوده شارع ییامضا احکام از عاقله ضمان که کند یم ثابت

 ت،یمسئول بودن یشخص اصل متقابل، مهیب ،یا لهیقب نظام عاقله، ضمان :واژگان کلیدی

 بهاء خون عرب،
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 تهران.
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 مقدمه

 را قیتحق اهل و حقوقدانان ذهن که است یزیبرانگ بحث  یها نهاد  از عاقله یحقوق نهاد
 تعارض یمدع ی،گروه یکنون رفع با آن انطباق عدم از نظر صرف. است کرده مشغول خود به
 از یکی صرفا عاقله حکم که ورزند یم اصرار و باشند یم "تیمسئول بودن یشخص اصل " با آن

 روابط که معاصر زمان در و است جنگجو عرب یا لهیقب نظام یبرا شارع ییامضا احکام
 باشد یم روعمش نا ستین اسالم صدر با سهیمقا قابل یحت و دهیرس ممکن حداقل به یشاوندیخو
 کی عنوان به بلکه ندارد  را قبل سال هزار دو  گاهیجا تیمسئول بودن یشخص اصل یطرف از و

 را عاقله ضمان امثال یاجرا به مجال که باشد یم مطرح جهان و یاسالم حقوق در مسلم اصل
 314 تا 305 ماده و دانند یم یجار زین یکنون طیشرا در را حکم فقهاء مشهور لکن دهد ینم

 عاقله، ضمان اتیروا از فقهاء مشهور. است کرده یرویپ مشهور نظر از زین یاسالم مجازات قانون
. اند داده میتعم زین یفعل عصر به را آن دامنه واسطه نیبد و کرده استنباط را تیمشروع مناط
 جامع ،یعامل) جرم وقوع از یریشگیپ را عاقله ضمان تیمشروع مالک ; ییبها خیش مثال یبرا

 وندیپ در عاقله ضمان ریتاث به معتقد 4 یمجلس عالمه و یکاشان ضیف ،یثان دیشه و( 453،یعباس
 ضیف ؛511 ،15 االسالم، عیشرا شرح یف االفهام ،مسالکیثان دیشه. )هستند ها خانواده انیم

 (.154ات،ید و قصاص و حدود ،رسالهیمجلس ؛157 ،2ع،یالشرا حی،مفاتیکاشان

 نظام همان به مختص که است یاحکام از عاقله ضمان ایآ که است نیا پژوهش یاصل سوال
 ارتباطات نیتر رنگ کم با افرادش که یفعل جوامع یبرا یحت نکهیا ای و باشد یم عرب یا لهیقب

 به را موضوع سه دیبا ابتدا سوال، نیا به پاسخ یبرا ؟ است یجار زین کنند یم یزندگ یخانوادگ
 :میده قرار یسبرر و لیتحل مورد کامل طور

  عاقله ضمان تیماه نییتب.1

 تیجاهل عرب یزندگ سبک و  یا لهیقب نظام نییتب.2

 عاقله ضمان حکم و یزندگ سبک آن نیب ایآ که مینیبب دیبا مطلب دو نیا لیتحل از پس
 ؟یا رابطه نوع چه هست اگر و هست یا رابطه

  تیئولمس بودن یشخص اصل با عاقله ضمان تعارض عدم ای و تعارض.3
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 عاقله ضمان تیماه لیتحل: اول مبحث

 نیالع ،یدیفراه) بستن و( 1769 ،5 ، الصحاح ،یجوهر) ینه یمعنا به ،(عقل) ماده از عاقله 
 که است آن نام نیبد شاوندانیخو هیتسم وجه اول یمعنا بنابر. است شده استعمال( 159 ،1 ،
 و اند بوده یناه جرم وقوع اصل از یحت ای و اند کرده یم ینه قاتل کشتن از را دم یول شانیا

 عنوان به شتر نوعاً زمان آن در چون ، آنها توسط ها شتر بستن خاطر به اند گفته دوم یمعنا بنابر
 یم مقتول یول خانه مقابل در را ها شتر آن قاتل یها لیفام  چون و شد یم پرداخت بهاء خون
 زین یبعض(. 159 ،1ن،یالع ،یدیفراه ؛1769 ،5ح،الصحا ،یجوهر. )خوانند یم عاقلة را آنها بستند
 کنندگان پرداخت به لذا بندد یم یجان یرو را مقتول اءیاول زبان ه،ید پرداخت با چون اند گفته

 (230ه،ید س،یادر احمد. )اند گفته عاقله هید

 گفته یپدر شیخو هر به عاقله. است واضح بایتقر یمعن فقهاء اصطالح در باشد که هرچه اما
 قواعد ،یحل عالمه ؛317 ،10ة،یالبه الروضة ،یثان دیشه) نبرند ارث او از بالفعل نکهیا ولو شود یم

 مانند( 540 ،42المنهاج، تکملة ی،مبانیی؛خو 711 ،4االسالم، عیشرا ،یحل محقق ؛770االحکام،
 طور به یشخص اگر که است شکل نیا به فقه در آنها ضمانت و نهایا فرزندان ای و برادر ، عمو
 نکهیا اال کنند پرداخت هید سال سه یط دیبا او عاقله شود جراحت ای قتل مرتکب یخطائ کامال

(. 140 ،43الکالم، جواهر ،ی؛نجف1053االسالم، عیشرا ،یحل محقق. )باشند نداشته یمال استطاعت
 .اشدب دیمف اریبس تواند یم مهیب سازمان با آن سهیمقا ، نظام نیا بهتر هرچه نییتب یبرا

 کی در حوزه نیا نظران صاحب.  دانست مهیب یها شاخه از توان یم واقع در را عاقله نهاد
 :اند کرده میتقس یکل نوع دو به را مهیب ،یبند میتقس

 یم متعهد آن قبال در و کند یم اخذ گذار مهیب از را ینیمع مبلغ گر مهیب: یکیتمل مهیب( 1
 طرف مهیب نوع نیا در. بپردازد را خسارت ینیمع فسق تا حادثه فالن وقوع صورت در که شود

 کار در یشراکت گذاران مهیب ریسا و او انیم ابدا  و است گر مهیب همان تنها گذار مهیب حساب
 (20مه،یب حقوق ،ییبابا. )ییسودجو قصد با نفره دو معاهده کی تنها. ستین

 یهاشم)گذار مهیب هم و ندهست گر مهیب هم ن،یطرف مهیب از قسم نیا در: متقابل مهیب( 2

 گر¬مهیب که شکل نیا به( 189 ،یاسالم المعارف رةیل،دایبر ؛215 ،2فقه، ،فرهنگیشاهرود

 هم گذار¬مهیب عوض در و رساند یاری را گذار مهیب حادثه فالن وقوع صورت در شود یم متعهد

 تیمز مهیب نوع نیا. دبشتاب گذار¬مهیب یاری به حادثه همان مانند وقوع در متقابال تا است متعهد
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 فراهم گرانید فقر یبها به که جویی¬سود قصد گونه هر از فاقد رایز دارد را خود به مخصوص
 چشم به آن در یطلب منفعت و معامله روح اصالً و( 101 ،یسازمان مهیب گرنت،) باشد یم شود
 آن از هدف هک میهست مواجه دوستانه نوع هم یاجتماع حرکت کی با ما نجایا در. خورد ینم

 تین هر فاقد که است یرساندن یاری و کمک واقع در و است یخاط فرد یمال تیمسئول کاهش
 حادثه وقوع زمان و نشده آورده بر شیپ از خسارت  که است خاطر نیهم به و یباشدم انهیسودجو

 انتقال به تعهد ،یکیتمل مهیب در تر، قیدق عبارت به. گرددیم یاقدام یجمع جبران و نیتام به
 ،یلوریگ مک.)باشد یم جمع نیب خسارت عیتوز متقابل، مهیب در یول است گر مهیب به خسارت

 شراکت نوع کی افراد انیم متقابل مهیب در که است نیا گرید یاساس فرق( 240 مه،یب نیقوان

 باشد شتریب تیجمع چه هر لذا کنند¬یم جبران را خسارت باهم همه که شکل نیا به دارد، وجود
 و گر مهیب شخص دو نیب معامله کی فقط که یکیتمل مهیب خالف به شد، خواهد کمک هترب

 مهیب با آن انعقاد تیفیک اما دآی¬یم شمار به متقابل مهیب اقسام از عاقله ضمان. است  گذار مهیب
 .است متفاوت یکم جیرا یها

 متعهد شیخو ادهار به تنها شخص هر که است نیا اراده تیحاکم و جینتا نتریمهم از یکی
 اند داشته میمستق دخالت آن انعقاد در ای که است یکسان به محدود عقد اثر و شود یم یامر به
 حفظ یول( 103 ،1قراردادها، یعموم قواعد ان،یکاتوز. )شوندیم محسوب نیطرف مقام قائم ای

 به. باشد تیثراک تابع تیاقل امور، اداره در که کند یم جابیا یانسان یها گروه تمام در نظم
 اراده یگاه زین ها قرارداد در است شده ناچار یعرف و یشرع قانونگذار که است لیدل نیهم
 تیسرا همه به اند بسته گروه نیا که را یمانیپ آثار و کند لیتحم آن یاعضا تمام بر را تیاکثر
 امتم یبرا یعموم مجمع یاعضا ای رانیمد میتصم ،یتجارت یها شرکت در چنانکه دهد،
 .کند یم التزام جادیا کانیشر

 در. است دانسته معتبر آن در را یجمع اراده عرف، ای شارع که است یعقود از عاقله ضمان
 مهیب در اما کند یم امضاء را مهیب قرارداد خودش قصد و تیرضا با گذارمهیب ،یعاد یها مهیب

 متولد صرف به شخص، که صورت نیا به. ردیگ یم صورت یقهر صورت به امضاء نیا عاقله،
 شاوندانش،یخو توسط یخطائ قتل وقوع صورت در که شود یم متعهد قهراً  قوم، فالن در شدن
 گفته که همانطور. رسانند یاری را او مشابه طیشرا در هم آنها نکهیا مقابل در کند تیحما را قاتل
 یاریاخت ریغ طور به بلکه کند ینم ینهاد نیچن در تیعضو به اقدام رسما شخص عاقله در شد
 که همانطور. شد خواهد یاجتماع نهاد نیا از یعضو له،یقب و قوم آن در آمدن ایدن به صرف به
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 قهرا آمدن ایدن به صرف به شخص و ستین یاریاخت یامر هم گذاشتن ارث به ای بردن ارث
 .شد خواهد مال انتقال نهاد نیا با متعهد

 عاقله ضمان باب اتیروا لیتحل

 27 مجوعاً. است مشهود کامالً متقابل مهیب با عاقله ضمان شباهت ات،یروا به مراجعه با
 شده یگردآور باب 15 قالب در است آمده عهیالش وسائل فیشر کتاب «العاقله أبواب» لیذ تیروا

 به یزود به که است ثیحد دو تنها آنها نیتر مهم که( 391 ،29الشیعة، حرعاملى،وسائل) است

 به آنها ی¬¬همه که است نیا اتیروا لیتحل در توجه قابل نکته. پرداخت میخواه آنها لیتحل
 فالن قاتل، شخص از چون ندیفرما یم یعنی دارند عاقله ضمان بودن یمعاوض به اشاره ینوع

 است نیا گرید نکته. کند مشارکت هید پرداخت در دیبا او پس است دهیرس یم عاقله به منفعت
 بر نیمسلم نیب یقطع اجماع کی عاقله، باب اتیروا بودن خدشه بلقا و لیتاو قابل رغم یعل که

 المبسوط ،یطوس ؛301الفروع، و االصول یف هیالهدا صدوق،. )دارد وجود عاقله ضمان تیمشروع

 و الفائده مجمع ،یلیاردب محقق ؛1053االسالم، عیشرا ،یحل محقق ؛173¬،7ه،یاالمام فقه یف

 احتمال البته( 523¬،2له،یالوس ریتحر ،ینیخم ،140 ،43کالم،ال جواهر ،ینجف ؛282¬،14البرهان،
 آن در که کند مطرح را اجماعات بودن یالمدرک محتمل ای بودن یمدرک یادعا یکس دارد

 . بود خواهند خدشه قابل زین اجماعات صورت،

 اقلهمع شود واقع خطا قتل اگر ذمّه اهل میان: فرمود صادق امام: گوید والّد ابو : اول تیروا

 و جرح، در چه و قتل در چه خویشانش، نه است قاتل مال در و ستانندمى شخص خود از و نیست
 زیرا بپردازد، باید او و گردد می باز مسلمین امام به جنایت ةدی باشد نداشته مالى ذمّى چنانچه
 موالیش به را تعهّدش برده که همچنان پردازند،مى را جزیه او حساب به آنان

 (391¬،29الشیعة، رعاملى،وسائلح)میدهد

 را هید شرع حاکم که است امر نیا کننده انیب یخوب به «الْجِزْیَةَ إِلَیْهِ یُؤَدُّونَ لِأَنَّهُمْ» عبارت
 در یعنی است کرده پرداخت -کفار اهل یاختصاص اتیمال-هیجز یذم کافر چون پردازد یم

 لِأَنَّهُمْ» عبارت. است هید پرداخت به متعهد شرع حاکم است، داده یم انجام او که یکار عوض
 پرداخت شرع، حاکم توسط هید پرداخت منحصره علت که است نیا در ظاهر «الْجِزْیَةَ إِلَیْهِ یُؤَدُّونَ

 حکومت به هیثانو نیعناو به توجه با یذم کفار یطیشرا در اگر لذا. است یذم کافر توسط هیجز
 مسئله نیهم. ستین واجب هید پرداخت شرع حاکم بر متقابال کنند، ینم پرداخت هیجز یاسالم

 کی هید پرداخت به نیطرف تعهد که انیب نیا به است طرح قابل هم مسلمانان عاقله ضمان در
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 ملتزم آمره نیقوان طرهیس تحت و اراده بدون نیطرف که چند هر است متقابل مهیب و معاوضه نوع
 . باشند یم نهاد نیا از یرویپ به

 را بود شده یخطائ قتل مرتکب که یشخص کُهَیْل بْنِ سَلَمَةَ از هعطی بن مالک :دوم تیروا

 نیا در تو کانینزد و اقوام یکسان چه»: ندیفرما یم 7 حضرت. آوردند 7 نیرالمومنیام خدمت
 کجا اهل»: فرمودند7 حضرت. ندارم یکانینزد و اقوام شهر نیا در من: گفت «هستند؟ شهر
 آنجا در من تیب اهل اقوام و و ام شده متولد آنجا در و هستم صلمو اهل من گفت «؟یهست

 تفحص قاتل اوضاع مورد در»: سندینو یم نامه موصل حاکم به 7 نیالمومن ریام سپس... هستند
 آمده ایدن به آن در که یا خانواده انیم از موصل در اگر کن، جستجو را یو مسلمان اقوام و کن

 ست،ین او بردن ارث از یمانع و برد¬یم ارث قاتل از قرآن احکام طبق که دارد وجود یمرد است

 (398¬،29الشیعة، حرعاملى،وسائل)« ...کن هید پرداخت به ملزم را او

 قَرَابَتِهِ  مِنْ  أَحَدٌ مِیرَاثِهِ  عَنْ یَحْجُبُهُ لَا الْکِتَابِ فِی سَهْمٌ لَهُ یَرِثُهُ مِنْهُمْ  رَجُلٌ کَانَ فَإِنْ» عبارت در
 بردن ارث بر معلق هید پرداخت به عاقله التزام که است نیا در هیشرط جمله ظهور «الدِّیَةَ لْزِمْهُفَأَ

 نیبد( 114 ،2االصول، علم یف دروس صدر، ؛198االصول، هیکفا ،یخراسان آخوند) است عاقله
 یم هک چرا. دارد وجود هید پرداخت به التزام و بردن ارث انیم معاوضه و تقابل ینوع که صورت
 فوتش از قبل یا لحظه که است یکس همان قاتل رایز کند کمک را قاتل دیبا عاقله دیفرما

 . آورد یم در عاقله کیتمل به را اموالش

 عرب یزندگ سبک و یا لهیقب نظام یبررس: دوم مبحث

 سازمان یها یشاوندیخو قالب در معاصر یبدو ملل یتمام بایتقر»:سدینو یم ترنر رالف
 اصطالح به که یشاوندیخو سازمان نیا اما( 249 شده، یآور جمع یها نوشته ترنر،). «اند افتهی

 به است، بوده موجود ممکن حالت نیتر منسجم به جنگجو عرب انیم در مییگو یم لهیقب را آن
 واقع نیتوه مورد ای و دانست یم خودش وجود را شیعمو پسر وجود له،یقب کی عضو که یطور
 دیآ یم شیپ که یسوال حال( همان.)داشت را لهیقب تمام به اهانت حکم له،یقب از یعضو شدن

  است؟ بوده قبائل افراد نیب یباورنکردن انسجام و اتحاد نیا سبب زیچ چه که است نیا

 نیا یریگ شکل سبب عرب تیشخص و ییایجغراف تیموقع عنصر دو یخیتار شواهد بنابر
 .است شده نظام
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  ییایجغراف تیموقع

 احاطه ایدر لهیبوس جانب سه از که است یپهناور نیسرزم ، اعراب ستیز محل ، عربستان
 ایتانیبر وسعت برابر هشت  یعنی است، مربع لیما ونیلیم کی بر بالغ رهیجز شبه نیا. است شده
 است شده واقع یبشر یها تمدن نیتر یمیقد از کشور دو نیب که یبزرگ یصحرا. کایآمر مین و
 یحت نیالنهر نیب و مصر ،ییایجغراف یانزوا و عربستان ییهوا و آب صخا طیشرا بخاطر اما

 اعراب( 194ص ،2،یسعود عربستان خیو،تاریلیوس. )فتادندین اعراب به حمله فکر به هم یا لحظه
 یم خود فینح احشام با علوفه و آب هیته یبرا لهیقب هر و کردند یم یزندگ یا لهیقب صورت به

 حتاجیما به اجیاحت و بار مشقت یزندگ. بودند سرگردان عربستان مهلک یها ابانیب در و دهیکوچ
 (همان. )بود ساخته فعال و یقو یمردامن  آنان از ه،یاول

 هم یطرف از و بود ناممکن صحراء در تیجمع تمرکز هرگونه هیاول منابع فقدان علت به
 نیا سر تا سر پراکنده یها لهیقب قالب در اعراب لذا ستین نفر دو یکی کار کوچ خطرات با مقابله

 در یشاوندیخو یها¬ گروه قالب در که اند¬بوده مجبور اعراب. کردند¬یم یزندگ رهیجز شبه
 اشتراک و بهم وابسته ولد و زاد قیطر از و لیتبد لهیقب به خود وسعت حد در خانواده و ند،یآ

 در هم تهاجمات نقش( 50 اسالم، از قبل یامپراطور و عرب شر،یف. )شدند یم متحد هم با منافع
 و گرید قبائل کودکان و زنان گرفتن ریاس احشام، غارت است، مهم نینش هیباد عرب یزندگ

 یزندگ کل گردد، یخون یها جنگ باعث که ادیز یزیخونر از اجتناب و متخاصم لهیقب مرجحا
 (همان. )است داده یم لیتشک را نینش هیباد یآرمان

 میتقس ثابت ی قاعده مطابق حاصله، غنائم و شدند یم فروش و دیخر ر،یاس کودکان و زنان
 تحقق یبرا یلیوسا تدارک الجرم که آن، تیثیح حافظ و لهیقب سرپرست یعنی خیش. دیگرد یم
 بر انیز هنگام گرید یسوئ از و شد یم صاحب را میغنا از یا عمده سهم داشت ازین را امر نیا
 نیا در مشارکت انتظار زین خیش از و هستند انیز جبران به مکلف همگان ، شده غارت لهیقب
 و شود پرداخت یبهائ خون نه یخون نه چنانچه گرید قبائل تهاجم مرحله در رایز رفت، یم فیتکل
 المعارف رةیل،دایبر. )انجامدیب لهیقب انهدام به است ممکن حاصله یزیخونر شود، رفتهیپذ نه

 (189 ،یاسالم

 با توأم صحرا بار مشقت یزندگ. است اعراب یگروه یزندگ از یقیدق شرح شد، گفته آنچه
 هر اعضاء یوستگیپ و اتحاد باعث صرفا ،یزیخونر و تهاجمات از یناش افروزانه جنگ تیموقع
 رةیل،دایبر. )شد فرد کی بمثابه یزندگ از آنان یذهن برداشت که حد آن به شده، گریکدی با گروه
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 همچون گروه ، آن هیپا بر که است یگانگی و اتحاد یلعا نمونه نیا و( 189 ،یاسالم المعارف
 از فرد کی فقدان فقط، نه یاجتماع واحد نیا تیوضع نیا در و کند یم عمل یاجتماع واحد کی

 جز یزیچ که دینما یم عهیضا جبران به اقدام رأسا بلکه داند یم خود یتمام فقدان را خود اعضاء
 .ستین مهیب

 عرب تیشخص لیتحل

 یزیخونر و ها جنگ ات،یروح نیا بیترک که داشت یتیشخص یژگیو سه تیجاهل عرب
 :گذاشت ادگاری به شانیبرا یریناپذ جبران یها

 تعصب از یناش اتحاد هیروح. أ

 و شود یم اجتماع شرفتیپ باعث حق، و عدالت از تیحما یمبا بر و تفکر یرو از اتحاد
 و عقائد یکسری بخاطر یگانگی و اتحاد نیا گرا اما ندارد را متحد جامعه با افتادن در تاب یاحد

 خیتار و قبیله یبررس در. کند یم یمتالش داخل از را جامعه زود ای رید باشد، جا یب تعصبات
 را لهیقب بستگی هم قوام و مشترک نقطه که ایمؤلفه. کرد اشاره «تعصب» به دیبا تیجاهل
 یتوانم را تیجاهل دوران در هاانسان از روهگ نیا اتیخصوص و هایژگیو از یاریبس. دادیم لیتشک
 حاضر یحت آنان( 38 پ،یلیف ،یحت نوشته عرب خیتار.)داد قرار مطالعه مورد مقوله نیا پرتو در

 یلگیقب نظام روح( 200 ،4 نوشته، تمدن خیدورانت،تار.)کنند فدا زین را خود جان راه نیا در بودند
 سر بر تعصبات نیهم خاطر به آنان. بود ماندن سر بر جنگ و نزاع ت،یجاهل دوران در یبدو

 نیا. دنجامیا یم طول به هاسال دیشا که انداختندیم راه به یبزرگ هایجنگ یمسائل نتریکوچک

 خیفروخ،تار.)افتی¬یم ادامه زین سال چهل تا آنان از یبرخ که انددهینام «العرب امیا» را هاجنگ
 آنها و حمله گرید یها لهیقب نیسرزم به تیجاهل دوران در عرب لهیقب کی(  105 ـ 77، ةیالجاهل

 زبان جز و شناخته¬ینم یمرز و حدّ غارت و مردم اموال به یدراز دست در. کردیم غارت را

 آن برابر در جز و شناختند¬ینم را زور و قدرت جز یزیچ آنان. دانستندینم یگرید زبان ریشمش
 اساس همان بر را عدالت و کرده نییتع را حق هیپا نیهم بر یجاهل اعراب. کردندینم خضوع

 از قبل یامپراطور و عرب شر،یف.)سرودند¬یم زین شعر باره نیا در یحت آنان. دادندیم قرار
 (97 اسالم،
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 یطلب انتقام هیروح.ب

 انتقام( همان. )داشت پرستبت عـرب وجـدان بـر یمیعظ ی طرهیس و نفوذ انتقام، به التزام
 خواب از یخاط فرد د،یگردینم تیتبع اگر که شدیمـ یتلق یاتیح ضرورت کی مچونه آنان نزد
 ذاتاً  انتقام، عطش( 58عرب، اتیادب خیکلسون،تارین. )دیگردیم محروم سالمت و خوراک و

 در یطلبانتقام حس. سازد فروکش آنرا توانستینم خـون جـز زیچـ چیه که بود دیشد آنچنان
 یباال بر یعقاب بصورت و ندارد آرام مقتول، روح کـه بـود اعتقاد نیا از یناش خود، شدت تیتمام
 بیترت نیبـد و( همان) «دیکـن رابیسـ مرا قاتلم خون از»: کشدیم ادیفر و شده ظاهر خود گور

 دو هـر یسـو از ییهایزیخونر سلسله کی به یموارد در بعضاً لکن افت،ییم صلهیف کار انتقام
 .دیگردیم منجر مسئله ریدرگ طـرف

 د،یانـجام مـخاصمه طرف دو هر انهدام به و داشت ادامه سال چهل مدت که بَسوس جنگ
 خود برادرزن یسرمست و غرور کمال در لهءتقلبیقب سیرئ. است بوده یخون انتقام پنـدار از یناش

 ی¬عهده بر مانتقا به مباشرت چون برساند،و قـتل بـه را بیکل تا داشت آن بر را جاس
 لهیقب از یجوان او لذا بود او بـرادر کـس نیترکینـزد هیقض نیا در بود، او شیخو نیترکینزد

 العمل عکس اما است بیکل جـان بـا برابر جوان آن قتل که تصور نیا به رساند قتل به را جاس
 بوده بیکل کفش ـندب ارزش حـد در جـوان،فقط آن جان: شد گفته متقابالً که بود نیا باراهانت
 و گـرفت خـود به یحاد شکل هیقض بیترت  نیبد( 58عرب، اتیادب خیکلسون،تارین. )است
 .بود آن آمدیپ نیخون یجـنگ

 خشونت هیروح.ج 

 که بـودند، جنگجو و مقاوم شجاع، یمردم اعراب نازپرورده، و البال فارغ مردم برخالف

. ساختندیم ظاهر ها¬تهاجم در را صـفات آن و تندداش غارت و یماجراجوئ به یوافر اقیاشـت
 یا چاره که بود آورده بار به یطور را مردم نیا ،یزندگ سخت طیشرا و عربستان سوزان یگرما
 داشت زالل آب از استفاده و شتریب یزندگ حق یا لهیقب تنها. نداشتند بودن رحم یب و کشتن جز
 (140 اسالم، از قبل یامپراطور و عرب شر،یف. .)باشد تر خونخوار و تر یوحش که

 ساخت یم اریع تمام یکش آدم نیماش کی عرب یها لهیقب تکاتک از هیروح سه نیا بیترک
 از تیحما یبرا بودند حاضر و داشتند قرار یبستگ هم و اتحاد اوج در نیماش نیا اجزاء که
 . لهیقب کی عام قتل یحت بزنند یکار هر به دست -ناحق به ولو- گریکدی
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 «عرب یزندگ سبک /یا لهیقب نظام» و «عاقله ضمان» نیب رابطه یبررس

 و تیشخص نیا با قوم نیا که میرس یم جهینت نیا به یجاهل عرب تیشخص لیتحل در
 قدرتمند قدر چه که کند ینم هم یفرق و باشد کشتار و کُشت حال در دائماً دیبا دارد که یاتیروح
 لهیقب به و شودند مسلح پا تا سر از لهیقب تمام ،یقتل هر وقوع صورت در باشد قرار اگر یول. است

 یم هالکت به همه زود ای رید و دیکش نخواهد را آرامش طعم یکس هرگز کنند، حمله گرید
 اریبس عوارض و آثار نیا از اجتناب یبرا صرفا و بود مسئله نیا متوجه هم عرب خود. رسند

 رفتهیپذ تاوان عنوان به شتر و آمد ـدیپد بهاخـون ـتپرداخ رسم که بود سهمناک و ناهنجار
 و سـاخت خـاموش را هاجنگ شعله سیتاس نیا و( 105 ـ 77، ةیالجاهل خیفروخ،تار)د؛یگرد

 و نهاد مرهم را متخاصم نیطرف جراحات و نمود برقرار جنگ در یهالهیقب انیم را صلح و سازش
 یشانیپ: دارد وجود شاعر «بشامه» اثر در تیجاهل عصر شـعر در یخـاص اشاره به بارهنیا در

 با کـه را یهائزخـم ما چون است، گسترده همواره مانیهام،سفرهیاسرافراخته و گشاده
 نوشته عرب یباستان خیتار.) میبخشیم امیالتـ مانیهانهیگنج با میاآورده بوجود مانیهادست

 (18 ال،یل

 و نظر همان از یحـاک کـه میخوریم بر ریزه از معلقه کی هب یازعد ینقل به عـالوه بـه
 (146، 9،ی،اغان الفرج ابـو.) است یخون انتقام خصوص در احساس

 از معتبر، خیتوار نقل حـسب کـه دارد «سبع معلقات» انیم در یاژهیو یجا معلقه نیا
 امن حرم و مقدس مکان در و ودهب عکاز بـازار در شـده گـذاشته شینما بـه اشـعار نیتربرجسته
 انیدب لهیقب از لهیقب سیرئ دو یجوانمرد شاعر، معلقه نیا در. است شدهیم ـزانیآو مـکه در کعبه

 بلکه نکردند، یانـتقام یزیخونر به اقدام که دیستایم را سـنان بـن حازم و عوف بن حارث یعنی
( 34هجرت، تا آغاز از اسالم خیتار ،یدوان. )برند انیپا به را( سیداه)جـنگ تـا پرداختند بهاخون
 ،یآربر). «رفتیپذ امیالت وان،یح صدها عرضه با جراحات آن»:اسـت سـروده نیچن شاعر آن

 (115سبع، معلقات

 بوده تیجاهل دوره جیرا وجـه عـنوان به که است، شتر به اشاره( وانیح) واژه شعر نیا در
 یزخـم ـای کشته گرید لهیقب از یعـضو تـوسط لهیقب از یعضو کـه یحـالت در قـاعده نیا. است

 .است دهیگردیم اعمال زین شودیم
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 انتقام، به مـباشرت ی فهیوظ. ردیگـ انتقام او لهءیقب از ای قاتل از که داشت حق مقتول لهیقب
 آن مرجع»: وات ی گفته به گرچه. بود مقتول شیخو نیکترینزد عهده بر لهیقب کمک به البته
 لکن شود، اعمال بـوده جـراحت ـای قـتل بـاعث که قاتل شخص بر مجازات کـه بـوده
 ةیالجاهل خیفروخ،تار). «شود وارد قاتل یبجا قاتل کالن ای لهیقب اعضاء از کیهر بـر توانستهیمـ
( جراحت ای قـتل) لعـم نـفس تیمسئول هم که شودیم معلوم» آخر در بیترت نیبد( 105 ـ 77،
 در نکاح و یشاوندیت،خویاسم). «اسـت داشـته یکـمون و یاجـتماع جنبه انتقام اعمال هم و

 ( 299م،یقد عربستان

 هیتأد را بهاخون بوده موظف لهیقب کل که بوده نیا یباستان اعراب انیم در غـالب رسـم
 پرداخت در دیبا لهیقب کل مییگو یم نکهیا( 140 اسالم، از قبل یامپراطور و عرب شر،یف. .)دینما
 در ییبها خون اگر رایز. دانست لهیقب مردان بر یکلفت را آن دینبا هرگز باشند، داشته شراکت هید

 گرید قوم هجوم و حمالت برابر در نفسشان نیآخر تا ستیبا یم مردان نیهم کیکای نبود کار
 است یعوض واقع در دیبده بهاء خون کردن دفاع یبجا مییگو یم که حاال  و کردند یم دفاع
 .بدهند دیبا جنگ از یریجلوگ یبرا همه که

 یزندگ یاجتماع طیشرا در تیجاهل عرب که شد منقح مطلب نیا نیشیپ مقدمات به توجه با
 وجود به یزیخونر از یریجلوگ و هید پرداخت یبرا ینهاد دیطلب یم خود به خود که کرد یم
 طیشرا آن نکهیا بر هستند لیدل نیبهتر یخیتار شواهد که گرفت نظر در دیبا را نکته نیا. دیآ

 هرگز عرب دیشا نبود ها یریگ انتقام و ها یزیخونر همه آن اگر و آورد بوجود را نهاد نیا خاص،
 نیا ستمیس تصرف، یاندک از پس مقدس شارع هم آخر در و. افتاد ینم نهاد نیا لیتشک فکر به

 از( 195 ،1ن،ید از انسان قرائت از یتامالت ،یشبستر مجتهد.)نمود امضاء و هدانست مشروع را نهاد
 :کرد اشاره موارد نیا به توان یم شارع تصرفات

 .بدهند هید دیبا پدر از منسوب مردان تنها مشروع، عاقله ضمان در.1

 به باشد یخطائ کامال صورت به دیبا گرفته صورت جراحت ای قتل مشروع ضمان در. 2
 پرداخت را او هید سپس و کشتند یم عمد یرو از را یشخص بسا چه که تیجاهل عصر خالف

 .کردند یم

 .است دهیبخش عاقله ضمانت شارع که است ییها یژگیو از ماه 36 بر هید طیتقس. 3
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 یا لهیقب ضمان در اما شود ینم مطالبه قاتل از هید یفرض چیه در عاقله ضمان در. 4
 . است بوده هیبق از تر رنگ پر هید پرداخت در قاتل شراکت

 علت که میکرد ثابت را مطلب نیا نجایا به تا است نیا باشد یم مهم اریبس که گرید مسئله
 به خودش بقاء یبرا که است بوده تیجاهل عرب یزندگ سبک عاقله، ضمان نهاد لیتشک یاصل
 .دیبخش تیمشروع هادن نیا به تصرف یکم با هم اسالم ها بعد و. بود آورده یرو ینهاد نیچن

 بودن یشخص اصل با عاقله ضمان تعارض عدم ای و تعارض: سوم مبحث

 تیمسئول

 تاریخ در هامجازات بودن شخصى اصل. 1

 دو حدود. بود فرما حکم جمعى مسئولیت االیام قدیم در که دهدمى نشان تاریخى مطالعات
 روى بر کرده، اعالم را حمورابى القوانین مجمع بابل، پادشاه مسیح، میالد از پیش سال هزار
 تمدن، خیدورانت،تار. .)داد قرار مردم دید معرض در و نمود حک بابل شهر مرکز در سنگى قطعه

 و سومرى قوانین یعنى ترقدیمى قوانین از مجموعه، این مورخین؛ ىگفته به بنا( 301 ،1

 شده اقتباس بوده، رابىحمو از قبل قرن دو شاید که (Eshnunna) اشنونا قوانین ىمجموعه
 موارد، برخى در آن موجب به که خوردمى چشم به احکامى مجموعه، این در( همان. )است

 استحکام خانه، ساختن در معمارى اگر نمونه، براى شدند؛مى مجازات وى جاى به مجرم فرزندان
 به معمار شد،مى کشته آن اثر در خانه صاحب و ریختمى فرو خانه و کردنمى رعایت را الزم
 مرگ به محکوم معمار فرزند شد،مى کشته خانه صاحب فرزند چنانچه. شدمى محکوم اعدام کیفر
 اثر در و شدنمى موفق مریض معالجه به جراح اگر بود؛ پزشکى امور در دیگر ىنمونه. شدمى

. دشمى محکوم قتل کیفر به جراح فرزند رسید،مى هالکت به بزرگى شخص فرزند او، عمل
 .گرفتندمى قرار کیفر معرض در مجرم گناهبى فرزندان االیام قدیم در ترتیب، بدین( همان)

 ایران در حمورابى، قوانین با باستان ایران قوانین مشابهت به توجه با که معتقدند مورخین
 مسئولیت داراى نیز مجرم خانواده اعضاى داشته، وجود دیگران اعمال از مسئولیت نیز باستان
 شدمى شناخته مجرم پادشاه نظر در کسى اگر( 430 ،2باستان، رانیا خیتار ا،یرنیپ. )اندبوده کیفرى
 باستان دوران و االیام قدیم در گیتى سراسر در متأسفانه. کردندمى پیدا مسئولیت هم او فرزندان

 رسم ژاپن در یالدیم 1721 سال تا یحت نداشت وجود اثرى مجازات بودن شخصى اصل از
 نواحى، بیشتر در. بودند یکدیگر اعمال مسئول جمعا خانواده اعضاى ىهمه که بود این بر دینى
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 بر را یکدیگر مسئولیت همه که دادندمى قرار خانواده پنج از متشکل گروه یک جزو را خانواده هر
 ظهور با( 10 ،1الوضعى، القانون و االسالمیه الشریعة بین الجسدیة د،العقوبةیابوز.)داشتند عهده
 .شد منسوخ و مردود جمعى مسئولیت برقرارى اسالم، مبین دین بویژه الهى، ادیان

 اسالم در هامجازات بودن شخصى اصل. 2

 به توجه با. است مجازات بودن شخصى اصل حاکمیت اسالم کیفرى نظام خصایص از یکى
 شخصى مسئولیت قبول است، قائل قضایى امنیت و فردى آزادى براى اسالمى نظام که اهمیتى
 قرآن که شودمى قلمداد اسالم در کیفر جوهرى عناصر از یکى اصل این. است ناپذیراجتناب

 حدود اسالم قضایى نظام که است توجه شایان. کند یم اشاره اصل نیا به حیصر طور به میکر
 ال وَ» ىشریفه آیه جمله از مجید قرآن از چند آیاتى نزول با غرب، قضایى نظام از پیش قرن 12
 .است نموده عمل آن به پذیرفته، را مترقى اصل این ،( 164:انعام) «أُخْرى ِوزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ

 حسین امام و حسن امام به خطاب ملجم، ابن دست به خوردن ضربت از پس یعل امام
 این( 978:البالغه نهج...«.) شود کشته من قاتل جز دیگرى کس نباید که بدانید»: فرمودند8

 دیگران مجرم، جز اصل، این اساس بر. است اسالم در کیفر بودن شخصى اصل حاوى فرموده
 در مسئولیت بودن شخصى اصل البته. گیرند قرار مؤاخذه مورد نباید و ندارند کیفرى مسئولیت

 سایر ها،مجازات بودن شخصى اصل بر عالوه که است وسیعى شمول قلمرو داراى اسالمى نظام
 .گیردمى بر در را اجتماعى و دینى تکالیف و هامسئولیت

 اصل حاکمیت و استقرار ات،یروا و قرآنى آیات از الهام با اسالم جهان در ترتیب، بدین
 یمدن و کیفرى اساسى قوانین در که است برخوردار بسزایى اهمیت از هامجازات بودن شخصى

 .خورد یم چشم به  یاسالم ریغ و یاسالم کشورهاى

 یم ذهن به سوال نیا شد، مشخص اسالم در اصل نیا استوار پشتوانه و خچهیتار که نوناک
 که دیگو یم بودن یشخص اصل ست؟ین تعارض در مسلم اصل نیا با عاقله ضمان ایآ که رسد
 ریغ ما عاقله ضمان در کهیحال در ندارد یتیمسئول چیه یگرید و شود مجازات دیبا مجرم تنها
 (951 ،4االسالم، عیشرا ،یحل محقق. )میدان یم هید اختپرد مسئول را قاتل

 دیگرى و کندمى گناه کسى که است قضیه این در بارز مصداق عاقله ضمان یا عده پندار به
 ؛260 ،39الکالم، جواهر ،ینجف ؛24 ،8ة،یالبه الروضة ،یثان دیشه)کشد؛مى دوش به را او گناه بار
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 ممکن. اندگذاشته اىوازره عهده بر را دیگرى وزر یعنى( 457 ،11 الفائده، مجمع ،یلیاردب محقق
 به را آن که نیفتاده اتفاق گناهى خطاست، ارتکابى عمل چون عاقله ىقضیه در که بگویید است
 .بگذارند دیگرى گردن

 ضمان همه، دیات، که است این ما فرض زیرا کرد؛ مطرح گونه این را بحث نباید ما نظر به
 به دیگر، عمل هر بار یا جرم و گناه بار یعنى گیریم؛مى اعم معناى به را «ازرهو» ما. است مدنى
 کس هیچ وزر ىقاعده موجب به و ضمان؛ یا و است کیفر یا دارد، بارى عملى یک اگر کلى طور
 باید ظاهرا عاقله بر دیه مسأله وقت آن کردیم، معنا چنین اگر. بکشد دوش به را دیگرى بار نباید
 مدنى ضمان و خسارت دیه که است این دیات ىقضیه در ما مبناى( همان.)شود تلقى ااستثن یک
 سخن. کندمى مقابله آن با عقل و دارد روشنى بسیار قبح باشد مجازات اگر زیرا مجازات؛ نه است
 ىقاعده با صورت این در آیا است، مدنى ضمان یک دیه که کردیم قبول اگر که است این در
 نه؟ یا اردد مغایرت وزر

 در متقابل مهیب داماد، محقق) است متقابل مهیب قیمصاد از عاقله ضمان که میشو قائل اگر
 وزر قاعده با محض، خطاى ىدیه پرداخت به نسبت عاقله نهاد بودن متکفل(17 ،یاسالم نهیشیپ
 قبیله اعضاى چند هر یعنی. است اىقبیله نظام بر مبتنى تعهد یک که چرا بود نخواهد ریتغا در
 آنان بر را عهدى چنین قبیله عضویت ولى اند؛نشده متعهد را امرى چنین صریح صورت به

 یشخص اصل بر نه هاست قرارداد آثار تینسب اصل بر استثناء امر نیا و. است نموده تحمیل
 پذیرفته الزامات جدید، نسل بسا چه معاصر پیشرفته دموکراسى در که طور همان. تیمسئول بودن
 کشور شهروندى، و ملّیت حکم به اما است؛ نپذیرفته اختیار و اراده روى از را پیشینیان توسط
 .است یعقالئ کامالً امر کی نیا و است تعهد ایفاى به ملزم

 در محرومین و فقرا براى مقدس شارع که حقى مانند داریم؛ را آن نظایر اسالم شریعت در
 افراد خطاى جنایت ىدیه گرفتن عهده بر که گفت توانمى بنابراین. است شده قائل اغنیا اموال
 «أُخْرى وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ» ىآیه دلیل به زیرا ندارد؛ مغایرت وزر ىقاعده با قبیله و خانواده

 أَنْ  إِلّا أَهْلِهِ إِلى لَّمَةٌ مُسَ دِیَةٌ  وَ مُؤْمِنَة   رَقَبَة   فَتَحْرِیرُ خَطَأً  مُؤْمِناً  قَتَلَ مَنْ» ىآیه ظاهر و( 164:انعام)
 اى،قبیله داد قرار موجب به و شودمى مشغول قاتل خود ىذمه اول، درجه در( 92:انعام) «یَصَّدَّقُوا
 . است قاتل کردن الذمه برى به مکلف عاقله
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 عاقله ضمان ست،ین تعارض در بودن یشخص اصل با قطعا رهیجر ضمان که همانطور پس
 ضمانت به اقدام خودش قصد با ضامن ره،یجر ضمان در که فرق نیا با دارد را حکم نیهم هم
 .شود یم ضامن یقهر طور به و قصد بدون عاقله در اما کرد یم

 ایآ که میگرد یم بر بحث یاصل سوال به ، میکرد انیب مفصالً را مقدمه سه نکهیا از پس
 دارد؟ یا لهیقب نظام به اختصاص عاقله ضمان واقعا

 از قبل یامپراطور و عرب شر،یف)است شارع ییامضا احکام از عاقله ضمان که میدمعتق ما
 همان به مختص که( 195 ،1ن،ید از انسان قرائت از یتامالت ،یشبستر مجتهد ؛140 اسالم،
 :شرح نیبد ادعاء نیا بر لیدل. ندارد ییجا یکنون جامعه در و باشد یم عرب یزندگ نظام

 ینم یعنوان چیه به که است نید مسلمه قواعد و احکام از تیمسئول بودن یشخص اصل( أ
 و کنند یم ثابت را اصل نیا یقطع طور به اجماع و عقل قرآن، کتاب،. گذاشت کنار را آن توان
 محقق.)است عقل حکم گذاشتن پا ریز و ادله لسان ظاهر خالف اصل نیا صیتخص ای انکار
 (159 ،4فقه، قواعد داماد،

 خود که ستینهاد عاقله ضمان که میگفت عرب یزندگ سبک و مهیب تیماه لیتحل در( ب
 قتل وقوع صورت در تا شدند مانیپ هم لهیقب هر افراد یعنی. کردند آن یانداز راه به اقدام قبائل
 ؛105 ـ 77، ةیالجاهل خیفروخ،تار. )دهند یاری هید پرداخت در را او گرانید آنها، از کی هر توسط

 (140 اسالم، از قبل یورامپراط و عرب شر،یف

 تیمسئول رایز ندارد تیمسئول بودن یشخص اصل با هم یتعارض گرید عاقله ضمان جهینت در
 ، گرفته صورت تعهد ی واسطه به اما ردیگ یم تعلق قاتل همان به بالذات و اوالً هید پرداخت

 نیا در یقهر تیعضو خاطر به هم یبعد یها نسل در و هستند آن پرداخت به ملزم گرانید
 را ما آن، در تیعضو با تا ستین کار در ینهاد و لهیقب که ما زمان در اما بپردازند هید دیبا نهاد،
 رایز میندار را تیمسئول بودن یشخص اصل از دنیکش دست حق بکنند، ضمانت نیا به ملزم قهراً
 موجود ضرحا حال در که بود یاجتماع توافق همان اصل نیا از یپوش چشم یبرا لیدل تنها
 هینظر نیا یا عده زین معاصر دانان حقوق و قیتحق اهل انیم از هینظر نیا به نیمعتقد از. ستین
 ؛34 ،2اسالم، در یفریک حقوق در نو یها دگاهی،دیشوشتر. )اند رفتهیپذ متفاوت یمبان بنابر را

 یحقوق یشناس جامعه در ی؛مباحث102 ،12-11،ییقضا و یحقوق مطالعات نامه ،فصلیبجنورد
 (326 ،6 ادلته، و یاالسالم ،الفقهیلیزح ؛86ص ران،یا
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 گیری جهینت

 یزندگ سبک» و «مهیب تیماه» لیتحل و «تیمسئول بودن یشخص اصل» قیدق یبررس با
 تیمسئول بودن یشخص اصل مخالف عاقله ضمان نظام اوالً که میرس یم نانیاطم نیا به «عرب
 لهیقب نظام در شدن متولد واسطه به که بوده یقهر تعهد کی حاصل نظام، نیا اًیثان و باشد ینم
 آن گرید و است رفته نیب از یا لهیقب یزندگ سبک که یکنون زمان در اما. شود یم جادیا یا

 یمکان در اگر بله. رسد ینم نظر به یمنطق عاقله ضمان به التزام ندارد، وجود یاجتماع توافق
 میکرد انیب که یاستحکام و یفیتعر آن با عاقله ظامن و بود رائج یا لهیقب یزندگ سبک هنوز
 .رفتیپذ را یقهر تعهد و عاقله ضمان یادعا توان یم داشت وجود
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 دارالمعرفه، انتشارات: لبنان -روتیب ،یالشافع االمام کتاب المختصر م،یابوابراه ،یالمزن -7
 .اول چاپ ،(1424)

 .ششمپچا،(1367) ،السالمیةا مکتب:  نتهر ،لشیعةا سائلو ،محمد ،عاملی حر -8

 .مسو پچا ،(1409)ن،سماعیلیاا مؤسسه:  قم م،السالا یعاشر،جعفر ،حلی -9 

 .اول پچا ،(1416) ،السالمیا لنشرا لموسسةا: قم م،الحکاا عداقو،حسن ،یحل -10
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»  مالفهاا مسالک« لدینا ینز ،عاملی جبعی: قم ،لبهیةا ضةرو ،لدینا ینز ،عاملی جبعی -12
 .اول پچا،(1419) ،السالمیةا رفلمعاا مؤسسة: قم

 پچا ،(1378) ،بیلعردارا مطبعة:  هقاهر ،سالمی الا لجناییا لتشریحا در،لقااعبد ده،عو -13
 .دوم

 کتب ینوتد و مطالعه نمازسا: انتهر ا،جز بخش – فقه عداقو ،خلیل ،خوئی اىقبله -14
 .نتابستا اول، پچا،(1380) ،نشگاههادا سانیـنا موـعل

 .اول پچا،(بیتا) ،السالمیةا لکتبدارا انتهر:  وتبیر ،ماجه بنا سنن،محمد ،ینیوقز -15

 پچا ،(1406) اء،الضودارا راتمنشو ، نلبنا – وتبیر ،افیک وعفر و لصو،امحمد ،کلینی -16
 .مسو

 ،نشدا کنج کتابخانه راتنتشاا:  انتهر ق،حقوژیترمینولو ،جعفر محمد ودى،لنگر -17 
 .اول پچا،(1378)

 ،(1383) ،سالمیا معلو نشر مرکز:  انتهر ،ییاجز فقه ه،عداقو،مصطفی د،مادا محقق -18
 . مسو پچا

 پچا ،(1378)س،ققنو راتنتشاا:  انتهر ،سالمیا زاتمجا نقانو حشرس،عبا ،عتزرا-19
 .اول

 .بیچا ،(بیتا) ن،لجنادارا راتنتشاا ن،لبناوت،بیر داوود، بیا سننن،سلیما،سبحستانی -20

 ،ششم پچا،(1382) ان،میز نشر: انتهر ،ختصاصیا ایجز قحقودى،ها محمد ،قیدصا -21
 . نمستاز

 پچا،(1406) اءالضودارا راتمنشو:  نلبنا – وتبیر ،یهلفقا هیحضر ال من،محمد وق،صد -22
 .مسو
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 پچا،(بیتا)،لمعرفهداراا نلبنا – وتبیران،لقرا تفسیر فی نلبیاامجمع،بوعلیا ،طبرسی -23
 .اول

 .مسو پچا،(1406) اءالضودارا راتمنشو:نلبنا – وتبیر م،الحکاا تهذیب ،محمد ،طوسی -24

 .مسو پچا(1406) اءالضودارا راتمنشو:ننالب – وتبیر ر،الًستبصا،،امحمد ،طوسی -25

 . دوم پچا،(1400) ، لعربیها لکتبدارا:  نلبنا – وتبیر م،الحکاا نهایه ،محمد ،طوسی -26 

 .ولالا بیع،ر(1382)،جا بی نتابا مطبعه f: انتهر ف،لخالا بکتا،محمد ،طوسی -27

 .بیجا ،(بیتا)آن،لقرا تفسیر فی نلتبیا،امحمد ،طوسی -28

 ،السالمیا لنشرا مؤسسه: قم ه،لفائدا و نلبرهاا مجمع ،حمدا ،بیلیدار سمقد -29
 .دوم پچا،(1425)

 .نمونه پچا،(1403) ت،للمطبوعادىلهادارا:قم ،لدمشقیها لمعه ،محمد،عاملی مکی -30

 ،(1403) ،لمستقیما اطلصردارا: نلبنا -وتبیر ،لوسیلها تحریر،هللا روح ،لخمینیا ىموسو -31
 .جا بی

 ،(بیتا) ،السالمیا لنشرا لموسسةا: قم م،الحکاا بمهذ،ألعلیابوا وارى،زسب ىموسو -32 
 .اول پچا

 .،(1367)السالمیةا لکتبدارا:  انتهر م،لکالا هراجو ،حسن محمد ، نجفی -33 

 ،(1373)،میرکبیرا راتنتشاا موسسه:  انتهر ،ختصاصیا ایجز قحقو،محمدصالح ى،لیدو -34
 .اول پچا

  

 


