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اجتهاد در سیره امام صادق

1

فزيثا افضلي
پضٍّشگز

چکيذُ
رٍايات شيؼي اس عَيي حالل ٍ حزام هحوذي را تِ رٍس لياهت پيًَذ هيدّذ ٍ اس عَيي
ديگز جاٍداًگي ّز پذيذُ را تِ ّوگًَي هذاٍم آى تا اػظار هٌتغة هيدارد .تٌظين هذػاي
رٍايات عثمِ ًخغت تز پايِ هفاد رٍايات عثمِ دٍم ٍ تز اعاط تفکيک ٍظايف طَرت
هيگيزد .ايي رٍايات الماي اطَل را تِ ػْذُ ائوِ ٍ ،تفزيغ فزٍع را تز ػْذُ راٍياى حذيث
هيگذارًذ .ايي ّواى اجتْاد اعت کِ لثاط جاٍداًگي تز لاهت شزيؼت هحوذي هيپَشاًذ.
ايي ًَشتار اجتْاد را در ػظز هؼظَهاى ػليْنالغالم ٍ تِ عَر خاص در دٍراى اهام
طادق

هَرد تحميك لزار دادُ ٍ پظ اس تياى هَلؼيت سهاًي آى ػظز ،تِ شکلگيزي

هذّة تشيغ در هماتل ًحلِّاي هختلف اشارُ هيکٌذ ٍ عيزُ اهام طادق

را در ارتثاط

تا هغؤلِ اجتْاد ٍ ًيش شيَُّاي اجتْادي ايشاى ٍ اطحاتشاى را هَرد کٌکاػ لزار
هيدّذ.

ٍاصگاى کليذي
اجتْاد ،هزجؼيت ،لَاػذ فمْي ،فتَا ،اعتٌثاط ،حجيت ظاّز

1ـ وبس اسصيبثي ايي همبلِ دس تبسيخ  85/11/8آغبص ٍ دس تبسيخ  85/11/15ثِ اتوبم سػيذ.
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هَلؼيت ارتْبد ًؼجت ثِ احىبم اػالهي هخل ايي اػت وِ اص يه ًشف هَاد خبم سا
هيگيشد ٍ دس وبسخبًِ اًذيـِ ثب ػوليبت فىشي ٍ ارتْبدي هيپشٍساًذ ٍ ػشاًزبم ثِ
كَست هحلَل ٍ هلٌَع تحَيل ربهؼِ اػالهي هيدّذ .اص ّويي سٍ ثشخي اص
هتفىشاى اػالهي هبًٌذ اػتبد هٌْشي(سُ) آى سا ثِ «هَتَس حشوت اػالم» تـجيِ
ًوَدُاًذ .ارتْبد ،داؿتي اًذيـِ پَيب ٍ ػويك ٍ طسفًگشي اػالهي اػت ،ثيآًىِ
اًؼبى ثخَاّذ اًذيـِّبي ديگشاى سا ًشد وٌذ (ػميمي ثخـبيـي ،ثيتب ،ف .)65فمِ ؿيؼي
دس دٍساى اهبم كبدق

تذٍيي ،تذٍيت ٍ تٌظين گشديذُ ٍ دس آى فمِ اسصًذُ ،اكَل ٍ

لَاػذي هٌشح ؿذُ وِ لبثليت اًؼٌبف ٍ اًؼىبع ٍ تبة تحول ثبسّبي گًَبگَى ٍ
ػٌگيي سا داسد؛ لزا ثش آى ؿذين وِ ثب ثشسػي هجٌبيي ،هفَْم ٍ ربيگبُ ارتْبد دس ػلش
هؼلَهبى ػليْنالؼالم ٍ ًـَ ٍ ًوبي ثٌيبىّبي ارتْبد سا ثخلَف دس صهبى اهبم
كبدق

ثيبى ًوبيين.

ارتْبد دس هفَْم ػبم ػجبست اػت اص لذست ٍ تَاى اػتٌجبى ،اص ّش هلذس ٍ هٌجغ
تـشيؼي وِ هزتْذاى آى سا هؼتجش هيداًٌذ .ارتْبد ثِ هؼٌبي خبف ػجبست اػت اص
ارتْبد دس هَاسدي وِ اص ربًت ؿبسع ٍ ؿشع همذع ًلي دسثبسُ آى ٍرَد ًذاسد.
ثِ ػجبست ديگش ،ارتْبد دس هفَْم ػبم يؼٌي ارتْبد اص هٌبثغ هؼتجش ؿشػي وتبة ٍ
ػٌت ٍ ارتْبد ثِ هفَْم خبف يؼٌي ارتْبد اص ساُ فىش ٍ سؤي ؿخلي (رَاّشي،1381 ،

ف.)34
هفتَح ثَدى ثبة ارتْبد ٍ حك آصادي اًذيـِ دس احىبم ،حمَق ٍ هؼبهالت اػالهي،
ػبهل پَيبيي ٍ تحشن دس اػالم اػت ٍ تحَالت تىبليف الْي سا هتٌبػت ثب ّش ػلش ٍ
صهبًِاي هيؼش هيًوبيذ.

هثاًي ٍ لَاػذ اجتْادي در ػظز پياهثز ٍ اهاهاى
پغ اص ّزشت پيبهجش

هؼظَمػليْنالغالم

ثِ هذيٌِ ٍ آهبدُ ؿذى صهيٌِ هٌبػت ؿشيؼت ٍ پيذايؾ

ػلل ٍ ػَاهل تـشيغ ،آيبتي دس صهيٌِ احىبم الْي ٍ فشاين ديٌي ثش آى حوشت ًبصل
ؿذ وِ ًضديه ثِ يه ػَم لشآى سا تـىيل هيداد .ايي آيبت ،ثيبًگش اكَل ّوِ احىبم
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ارتْبدي ٍ لَاًيي ٍ لَاػذ ولي اػتٌجبى ؿشػي ثَد .ثش ايي هجٌب اكَل ٍ لَاػذ هضثَس
اص هجبدي ارتْبد ثِ ؿوبس هيسًٍذ ٍ ّش هزتْذي هيتَاًذ هؼبئل فشػي ،تبصُ ٍ
پذيذُّبي رذيذ سا ثِ آى اكَل پبيِ ػَدت دادُ ،لَاػذ ولي آًْب سا ثش هلبديك
خبسري هٌٌجك ػبصد .اص ايي آيبت وِ احىبم ؿشػي دس ّوِ اثؼبد ٍ صهيٌِّبي هختلف
صًذگي اًؼبًْب دس آًْب ثيبى ؿذُ ثِ «آيبت االحىبم» تؼجيش هيؿًَذ .ثِ ايي تشتيت
هذيٌِ سا هي تَاى ثِ ػٌَاى ًخؼتيي پبيگبُ تـشيغ احىبم ٍ تـىيل حىَهت اػالهي
داًؼت وِ خَد صهيٌِػبص دٍسُ توْيذ هجبًي ارتْبد ًيض ثِ ؿوبس هيسٍد.
دس رَاهغ حذيخي ؿيؼِ احبديخي ديذُ هيؿَد وِ ساٍيبى آًْب هؼبئلي سا دس هَسد
ػٌبكش هـتشن ارتْبد اص اهبهبى ػليْنالؼالم پشػيذُ ٍ پبػخ آًْب سا دسيبفت
داؿتِاًذ .ايي هٌلت ًوبيبًگش آى اػت وِ ايـبى لَاػذ ارتْبدي سا ثِ گًَِ وبهل ثيبى
هيوشدُاًذ.

تظزيح داًشوٌذاى تِ ٍجَد اجتْاد در ػظز ائوِ ػليْنالغالم
اص هيب ى فمْب ،هزتْذاى ،هشارغ ثضسي ،اًذيـوٌذاى ٍ پظٍّـگشاى وِ اػتمبد ثِ ٍرَد
ارتْبد دس ػلش هؼلَهبى ػليْنالؼالم داسًذ ،ػجبسات گشٍّي سا روش هيوٌين:
اهام خويٌي(رُ) ـ ارتْبد ثِ هؼٌبي هتؼبسف صهبى هب دس صهبى اهبهبى ػليْنالؼالم
هتؼبسف ثَدُ ٍ ثٌبي ػَام ثش سرَع ثِ فمْب دس آى صهبىّب ًيض ثَدُ اػت ٍ اهبهبى ًيض
ػَام سا ثش فمْبي اكحبة اسربع هيدادُاًذ (الوَػَي الخويٌيّ1385 ،ـ ،د ،2ف .)175
اعتاد شْيذ هغْزي(رُ) ـ هؼلوبًبى اص لشى اٍل ثِ ارتْبد پشداختٌذ .ارتْبد ثِ
هفَْم كحيح اص لَاصم ديٌي هبًٌذ اػالم اػت .ثشخي هيپٌذاسًذ وِ ارتْبد هيبى
اّلتؼٌي دس لشى اٍل پيذا ؿذٍ ،لي هيبى ؿيؼِ دس لشى ػَم؛ ػلت تإخش ؿيؼِ دس
فمِ سا ثيًيبصي ؿيؼِ اص ارتْبد ثِ ٍاػٌِ حوَس ائوِ اًْبس هؼشفي هيوٌٌذ .اهب
ايي ًظش اؿتجبُ اػت؛ فمِ ثِ هؼٌبي في اػتٌجبى ٍ اػتخشاد ٍ تٌجيك اكَل ٍ وليبت ثِ
رضئيبت ،اص كذس اػـالمّ ،ن دس هيبى ؿيؼِ ٍرَد داؿتِ اػت ٍ ّن دس هيبى اّلػٌت
(هٌْشي  ،1362ف.)424
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آيتاهلل عيذ هظغفي خويٌي(رُ) ـ ثذٍى ؿه اكحبة پيبهجش پغ اص استحبل
حوشت هشارغ هؼلوبًبى ؿذًذ .ايـبى ثِ ؿْشّب هيسفتٌذ ،ارتْبد هيوشدًذ ٍ
فتَا هيدادًذ .اهبهبى ّن ثِ ّويي وبس فشهبى هيدادًذ ٍ هجبدي اكَل سا ثِ ؿبگشداى
خَد آهَختِ ،ايـبى سا تـَيك هيوشدًذ وِ دس هؼزذ ثٌـيٌٌذ ٍ ثشاي هشدم فتَا

ثذٌّذ (الوَػَي الخويٌيّ1418 ،ـ ،د  ،1ف.)8
آيت اهلل گلپايگاًي(رُ) ـ دس اػلبس ائوِ ًبّشيي ،خَد اهبهبى ػْذُداس ثيبى احىبم
الْي ثَدًذ .ايي هَهَع ثِ ػْذُ اكحبة ٍ ؿبگشداى هخلَكي ّن گزاؿتِ هيؿذ.
هشدم فبهل ٍ هبيِداسي هبًٌذ صساسُ ثي اػيي ،هحوذ ثي هؼلن ،اثَ ثليش ٍ اثبى ثي
تغلت هؼبئل حالل ٍ حشام ٍ احىبم ديي سا دس اختيبس هشدم هيگزاؿتٌذ ٍ خَد ائوِ
هشدم سا ثِ آًبى اسربع هيدادًذ (گلپبيگبًيّ1411 ،ـ ،د ،1ف.)4
عَْلت اجتْاد در ػظز اهاهاى هؼظَم ػليْنالغالم
ارتْبد دس ػلش هب ثب ارتْبد دس ػلش اهبهبى هؼلَم ػليْنالؼالم ثِ يه هؼٌبػت
ٍ تفبٍت هبَّي ًذاسد؛ تفبٍت كشفبً دس آػبًي ٍ ػبدگي ارتْبد دس ػلش ائوِ ٍ
پيچيذگي ٍ ػختي آى دس صهبى هبػت .داليل آػبى ثَدى ارتْبد دس ػلش اهبهبى
هؼلَم ػليْنالؼالم سا هيتَاى دس هَاسد صيش خالكِ وشد:
ـ استجبى هؼتمين اّل ارتْبد دس ػلش اهبهبى ػليْنالؼالم ثب اّلثيت ػلوت ٍ
ًْبست وِ آحبس ٍ فَايذ فشاٍاًي داؿت؛ ّن چَى آگبّي ثيـتش ايـبى ثِ لَاػذ
ٍ لَاًيي ارتْبدي يب آگبّي ثْتش ثِ ًشيمِ اػتٌجبى كحيح اص هٌبثغ ٍ پبيِّبي ؿٌبخت
هؼتجش ؿشػي ثِ دليل ًضديه ثَدى ثِ صهبى ًضٍل آيبت ٍ استجبى ثب اهبهبى
ػليْنالؼالم .آگبّي ثيـتش آًبى ثِ ٍيظگيّبي هٌبثغ ارتْبد ثخلَف ٍيظگيّبي
هٌجغ اكلي وِ وتبة خذاػت؛ اص لجيل داًؼتي صهبى كذٍس آيبت لشآًي وِ ثب فمِ لشآًي
استجبى داسد ٍ ًيض داًؼتي هىبى كذٍس ٍ ؿإى ًضٍل ٍ دػتشػي ثِ لشايٌي وِ ثِ
ؿٌبخت ػلت كذٍس ٍ تؼييي هؼبًي الفبٍ ووـه هيوشد ،يؼٌي ؿٌبخت ثْتش ػٌت ثِ اهلل
ٍ ثخلَف ػٌت اهبهبى ػليْنالؼالم.

032

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /بهار و تابستان  /8316سال دوازدهم /شماره 46ـ 45

ـ ارتْبد ثذٍى گشفتبس ؿذى دس پيچ ٍ خنّبي رشح ٍ تؼذيل ٍ تؼبسهبت ٍ تضاحن
هتٌي ٍ ػٌذي آػبى كَست هيگشفت ٍ چٌذاى ًيبصهٌذ ػلَهي اص لجيل ػلَم سربل،
حذيج ،لغت ٍ حتي اكَل فمِ ًجَد؛ هخالً دس صهبى اهبهبى هؼلَم ػليْنالؼالم ثش
اػبع آًچِ اص ظَاّش وتبة ٍ ػٌت هيفْويذًذ ،فتَا هيدادًذ .پغ ظَاّش دس آى صهبى
حزت ثَدُ اػتٍ ،لي ًيبصهٌذ ػلن سربل ًجَدًذ؛ چَى يب خَد سٍايت سا اص اهبم
هؼلَم ػليْنالؼالم ؿٌيذُ ثَدًذ ،يب ثب ساٍيبى هؼبكش خَد آؿٌب ثَدًذ .دس ارتْبد
آى صهبى ّن ،هخل صهبى هب دسن هفبّين ٍاطُّب ٍ لغبت الصم ثَد ،اهب دس ايي هَسد
هيتَاًؼتٌذ اص هحوش اهبم هؼلَم ػليْنالؼالم اػتفبدُ وٌٌذ .اگش گشفتبس تؼبسم ٍ
تضاحن سٍايبت هيؿذًذً ،يض اهىبى ثْشُگيشي اص اهبهبى ثشاي آًبى ٍرَد داؿت.
ـ دس آى صهبى ،پذيذُ ّب ٍ سٍيذادّبي پيچيذُ ٍ هجْن ٍ حَادث هـىل ّن چَى صهبى
هب ٍرَد ًذاؿت؛ لزا آًْب دس همبم ارتْبد ثب ػختي ٍ هـىل هَارِ ًويؿذًذ.
ـ هجبحج دس آى صهبى هحذٍد ثَد ٍ ثِ فشاٍاًي ،پشاوٌذگي ،تشاون ٍ تَػؼِ صهبى هب
ًجَد .دس احىبم ًيض توبسة آساء تب ايي حذ ًجَد؛ لزا رّي هزتْذ هـَة ًويگـت ٍ ثِ
كشف هشارؼِ ثِ هبيِّبي اكلي اػتٌجبى ،حىن سا اػتخشاد هيًوَد (رٌبتي،1372 ،

ف.)99

کيفيت فتَا در ػظز اهاهاى هؼظَم ػليْنالغالم
اكحبة ائوِ دس فتَاي ؿشػي ٍ ثيبى احىبم دس ثؼيبسي اص هَاسد ثِ روش اكل
حذيج اوتفب هيوشدًذ ٍ دس همبم ثيبى فتَا هتي حذيج ٍ ػيي ػجبست ٍ الفبٍ آى سا
هيآٍسدًذ؛ صيشا دس آى سٍصگبس ثيبى فتَا ٍ احىبم ثِ ايي ويفيت هتذاٍل ثَدُ ٍ هتي
حذيج ّن دس ثيـتش هَاسد پبػخگَي سخذادّب ٍ هَهَػبت ًَيي آى سٍصگبس ثَد ٍ
هؼبئل هؼتحذحِ ًيض فشاٍاى ٍ هتٌَع ًجَدُ .افتبء دس آى ػلش ثب ًمل حذيج ٍ ثب روش
ػٌذ ؿشٍع ؿذ ٍ ثب ًمل حذيج ثذٍى روش ػٌذ يؼٌي فتَا ثِ ًق حذيج ثذٍى روش ػٌذ
اداهِ يبفت .ػپغ هتي حذيج ًمل ثِ هؼٌب ؿذ ٍ ػشاًزبم ثِ آًزب سػيذ وِ خالكِ ٍ
ًتيزِ سٍايبت دس فشٍع هختلف ثِ كَست فتَاي هزتْذ ثيبى گشديذ .حتي هشحلِ اخيش
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ا فتبء يؼٌي ثيبى حىن ؿشػي ٍالؼِ ثب تؼجيش خبف خَد ثب آًچِ اص ساُ ارتْبد دس دايشُ
ًق ثِ آى هيسػيذًذ ،دس ػلش ائوِ ػليْنالؼالم ٍرَد داؿتِ اػت (رَاّشي،1381،

ف.)148
ػظز اهاهاى هؼظَم ػليْنالغالم

ٍضؼيت فزٌّگي ،عياعي ايي دٍرُ
خليفِ دس اػالم ػالٍُ ثش ػيبػت ،هتىفل اهَس ديٌي هشدم ٍ پيـَاي هزّجي آًبى
ًيض ثَد .ايي حميمت هؼلن هَرت هيؿذ وِ پغ اص ًخؼتيي ػلؼلِ خلفبي اػالهي،
صهبهذاساى ثؼذي وِ اص آگبّيّبي ديٌي ثؼيبس ون ثْشُ داؿتٌذ ٍ گبُ ثِ ولي ثيثْشُ
ثَدًذ ،دس كذد ثش آيٌذ وِ ايي ووجَد سا ثِ ٍػيلِ سربل ديٌي ٍاثؼتِ ثِ خَد تإهيي
وٌٌذ ٍ ثب الحبق فمْبي هضدٍس ثِ دػتگبُ حىَهت خَيؾ ،ايي دػتگبُ سا ثِ تمليذ اص
خلفبي ًخؼتيي تشويجي اص ديي ٍ ػيبػت ٍاًوَد وٌٌذ .فبيذُ هْن ديگشي وِ ٍرَد
ػٌبكش ؿشيؼت هأة دس دػتگبُ حىَهت ثشاي خلفب داؿت ،آى ثَد وِ ايـبى ًجك هيل
ٍ فشهبى صهبهذاساى خَد ثِ آػبًي هيتَاًؼتٌذ احىبم ديي سا ثِ التوبي هلبلح
حىَهتي تغييش دٌّذ ٍ دس پَؿـي اص اػتٌجبى ٍ ارتْبد وِ ثشاي هشدم ػبدي لبثل
تـخيق ًجَد ،حىن خذا سا ثِ خبًش خَد دگشگَى ػبصًذ .تغييش احىبم الْي ثِ ًفغ
هلبلح حىَهتي ٍ ثب تىيِ ثش سؤي ٍ ارتْبد ثبة خٌشًبوي ثَد وِ پغ اص سحلت سػَل
خذا

تَػي خلفبي ًبحك ثش سٍي فمِ اػالهي گـَدُ ؿذ ٍ اص هؼيش آى ثؼيبسي

اص ًظشّب ٍ فتبٍاي حىَهتي تحت ػٌَاى احىبم الْي ػجَس وشد (سفيؼي ،1374 ،ف .)201
تفبٍتي وِ ثيي خلفبي ًخؼتيي ٍ ثؼذ اص آًْب ٍرَد داؿت ،ايي ثَد وِ پيـيٌيبى خَد
ايي وبس سا هيوشدًذٍ ،لي خلفبي ثؼذي تَػي فميْبى هضدٍس ٍ ٍاثؼتِ ثِ حىَهت،
ًوًَِّبي صيبدي اص رؼل حذيج سا وِ غبلجبً دػت لذستّبي ػيبػي دس آى ًوبيبى
ثَد ،ثِ رب گزاؿتِاًذ .ايي وبس وِ تب اٍاخش لشى اٍل ّزشي ثيـتش ؿىل سٍايت ٍ
حذيج داؿت ،ونون ؿىل فتَا ًيض يبفت ٍ دس اٍاخش دٍساى ثٌياهيِ ٍ اٍايل حىَهت
ثٌيػجبع فمْبي ثؼيبسي پذيذ آهذًذ وِ ثب اػتفبدُ اص ؿيَُّبي ثذػتآهيض ّن چَى
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ليبع ٍ اػتحؼبى احىبم اػالهي سا ًجك ًظش خَد وِ ّوبى ًظش لذستوٌذاى حبون ثَد
كبدس هيوشدًذ (خبهٌِاي ،1383 ،ف .)89
دس دٍساى اهبم كبدق

هذيٌِ ٍ وَفِ دٍ هشوض هْن فمبّت ثِ ؿوبس هيسفت .دس

ايي هيبى هذيٌِ ثِ ػٌَاى پبيگبُ ػلن ٍ هشوض تزوغ اكحبة پيبهجش

ٍ خبًذاى آى

حوشت ٍ ًيض تبثؼبى ،اص ربيگبُ هوتبصي ثشخَسداس ثَد ٍ هشدم اص ػش تب ػش ثالد
اػالهي ثشاي فشاگيشي هؼبئل سٍصهشُ ٍ هَسد اثتالي خَد ثذاًزب هشارؼِ هيوشدًذ ٍ
اص فمْب وؼت تىليف هيًوَدًذ .آًبى ًيض ًجك فتَا ٍ سؤي خَد هؼبئل سا پبػخ
هيدادًذ .تفبٍت هْن ٍ اػبػي وِ ثيي فمْبي حزبص ٍ ػشاق ٍرَد داؿت ،ايي ثَد وِ
فمْبي حزبص ّن چَى هبله ،ؿبفؼي ٍ احوذ ثي حٌجل دس فتَاّبي خَد ثيـتش ثش
احبديج تىيِ هيوشدًذ ٍ اص ايي سٍ اكحبة حذيج ًبهيذُ هيؿذًذ؛ ٍلي فمْبي ػشاق
هخل اثَحٌيفِ ،اثَيَػف لبهي ،هحوذ ثي حؼي ؿيجبًي ٍ  ...هجٌبي فتبٍاي خَد سا
ليبع ٍ اػتحؼبى لشاس دادُ ثَدًذ ٍ اص ايي سٍ ثِ اكحبة سؤي هؼشٍف ؿذًذ .ثذيي
تشتيت دٍ رٌبح ػوذُ فمْي دس ربهؼِ پذيذ آهذ .اختالف ٍ وـوىؾ ثيي ايي دٍ رٌبح
ثمذسي ؿذيذ ثَد وِ ّش يه ديگشي سا هتْن ثِ وفش ٍ ثيديٌي هيوشد .رْتگيشي
ػوَهي هؼلىْبي فمْي هَرَدٍ ،اثؼتِ ثَدى ّوِ آًْب ثِ دػتگبُّبي حىَهتي
غبكت صهبى خَد ٍ هذيت ثب هىتت فمْي اّلثيت ثَد .دس همبثل رشيبى فمْي ٍاثؼتِ
يبد ؿذُ هؼله اكيل ٍ اهيي ديگشي ثِ هشرؼيت الْي اهبم كبدق

دس رشيبى ثَد

وِ ثِ ّيچ تـىيالت ػيبػي ٍاثؼتِ ًجَد ٍ ّيچ هللحتي سا ثش هللحت تجييي
خذاپؼٌذاًِ احىبم الْي همذم ًويداؿت؛ اص ايي سٍ ثيـتش اٍلبت ،ؿىل پٌْبًي ٍ
غيشسػوي داؿت.
اهبم كبدق

ثب تالؿي پيگيش فمِ اػالم ًبة سا ثِ كَست هٌؼزن ٍ هٌظن دس آٍسد

ٍ ثشاي آى اكَل ٍ هجبًياي لشاس داد وِ پبيِ ٍ اػبع ثؼيبسي اص لَاًيي ٍ فشٍع
فمْي گشديذّ .ن اوٌَى ثيؾ اص يىلذ ٍ پٌزبُ لبػذُ فمْي ٍ اكَلي ٍرَد داسد وِ
هَسد اػتٌبد فمْبي ؿيؼِ دس اثَاة ٍ وتبةّبي هختلف فمْي ٍ اكَلي لشاس هيگيشد ٍ
ّضاساى هؼإلِ ٍ فشع فمْي اص آى اػتخشاد هيگشدد .ثيـتش ايي لَاػذ تَػي اهبم
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كبدق

ػشهِ ؿذُ اػت .ثِ ػلت هزبّذتّبي اهبم كبدق

دس تجييي اػالم ًبة

ٍ گؼتشؽ فمِ ؿيؼِ ،هزّت ؿيؼِ سا هزّت رؼفشي ٍ فمِ آى سا فمِ رؼفشي هيًبهٌذ.
فؼبليت ّبي اهبم دس ايي صهيٌِ دٍ ثؼذ داؿتً :خؼت ثيبى حميمت فمِ اػالهي دس
اثَاة هختلف فمِ ػجبدات ٍ هؼبهالت ،پبػخ ثِ ًيبصّب ٍ پشػؾّب ٍ هشارؼبت اهت
اػالهي ثِ ػٌَاى تٌْب هشرغ كالحيتداس ٍ هَسد اػتوبد هشدم .ديگش ،هَهغگيشي
ػليِ دػتگبُ خالفت ٍ فميْبى ٍاثؼتِ ثِ آى .ثٌبثشايي ،فمِ رؼفشي دس ثشاثش فمِ ديگش
فميْبى سػوي سٍصگبس اهبم كبدق

فمي يه اختالف ػميذُ ػبدُ ًجَد؛ ثلىِ دس ػيي

حبل دٍ هووَى هتؼشهبًِ سا ثب خَد حول هيوشدً .خؼت احجبت ثيًليجي دػتگبُ
حىَهت اص آگبّيّبي ديٌي ٍ ًبتَاًي آى اص اداسُ اهَس فىشي هشدم ٍ دس ًْبيت ػذم
كالحيتؾ ثشاي تلذ ي همبم خالفت اػالهي ٍ ،ديگش هـخق ػبختي هَاسد تحشيف
دس فمِ سػوي وِ ًبؿي اص هللحت اًذيـي فميْبى دس ثيبى احىبم فمْي ٍ
هالحظِوبسي آًبى دس ثشاثش تحىن ٍ خَاػت لذستّبي حبون ثَد .اهبم كبدق

ثب

ػشهِ فمِ ؿيؼي ٍ گـَدى ثبة ارتْبد ٍ ثبص داؿتي يبساى خَد اص ػول ثِ ليبع ٍ
اػتحؼبى ٍ اخجبس غيشكحيح ٍ  ...ػوالً ثِ هجبسصُ ثب دػتگبُ خالفت ٍ فمِ حىَهتي
ثشخبػت ٍ ثذيي ٍػيلِ توبم تـىيالت هزّجي ٍ فمبّت سػوي سا وِ يه سوي هْن
حىَهت خلفب ثِ ؿوبس هيآهذ ،تخٌئِ وشد ٍ دػتگبُ حىَهت سا اص ثؼذ هزّجي تْي
ػبخت (سفيؼي ،1374 ،ف.)202

ظَْر هکاتة هختلف فمْي
هذيٌِ وِ وبًَى ػلن ثَد ٍ اكحبة پيبهجش ،تبثؼبى ٍ اّلثيت ػليْنالؼالم دس آى
صًذگي هيوشدًذ ،هشوض فتَي ثِ ؿوبس هيآهذ ٍ هشدم هؼلوبى دس هؼبئل هْن فمِ ٍ
لبًًَگزاسي ثِ آى ؿْش هشارؼِ هيوشدًذ .گؼتشؽ ًْوت ػلوي دس سٍصگبس ػجبػيبى
اهشي ًجيؼي ثَد؛ صيشا ػلَم دس ػبيِ التذاس آًبى ،وِ خَد سا ثِ دليل اًتؼبة ًؼجـبى
ثِ پيبهجش اػالم

هؼتحك اهبهت ٍ خالفت هيداًؼتٌذ ،ؿىَفب ٍ پَيب گشديذ.

ػجبػيبى ادػب هيوشدًذ وِ هيخَاٌّذ ثش ٍيشاًِ حىَهتي وِ دس ًظش اّل تمَي ثِ وفش
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ٍ ثيديٌي هتْن ثَدً ،ظبهي ثش اػبع ػٌت ًجَي ٍ احىبم ديي الْي ثٌيبد ًٌْذ .اّلثيت
ػليْنالؼالم ٍ ديگش ػبلوبى ٌّگبهي وِ هؼلوبًبى سا داساي آصادي فىش ٍ سؤي يبفتٌذ،
ًْوت ػلوي خَيؾ سا آغبص وشدًذ ٍ ًبلجبى ػلن ًيض ثشاي آًىِ داًؾ سا اص ػشچـوِ
صالل آى فشا گيشًذ ،پيشاهَى اّلثيت گشد آهذًذ .دس آى احَال اهبم كبدق
ثشرؼتِتشيي ٍ هـَْستشيي ؿخليتي ثَد وِ دس پيـبپيؾ حشوت ػلوي رْبى
اػالم هيدسخـيذ .داًؾدٍػتبى اص دٍستشيي ًمٌِ ًضد اٍ هيآهذًذ .داًـگبُ اهبم
كبدق

دس چٌيي ؿشايٌي گـَدُ ؿذ ٍ تؼذاد ؿبگشداى هٌؼَة ثِ حَصُ ػلوي

حوشت ثِ چْبس ّضاس تي سػيذ .حَصُ ػلوي پش ًـبى اهبم ثش دٍلت ًَثٌيبد ػجبػي
وِ ثذٍى هزَص ؿشػي ثش ٍيشاًِ دٍلت اهَي پذيذ آهذُ ثَدً ،بگَاس ثَد .اثَالؼجبع
ػفبح تَاًؼت ثب تشدػتي دلّبي هشدم سا ثِ خَد ًضديه وٌذ .ثِ صػن ػجبػيبى ،ػشة
ًشفذاس آلػلي ثَدًذ ًِ آلػجبع .ثِ ّويي دليل دس آغبص وبس ايـبى دس ايشاى ّش وغ
ثِ ػشثي ػخي هيگفت ،وـتِ هيؿذ .ػفبح دس گزؿت ٍ هٌلَس ثِ ربي اٍ ثِ خالفت
ًـؼت .اٍ آٌّيي هشدي ثَد وِ خٌش ًويؿٌبخت ٍ اص خًَشيضي ثيوي ًذاؿت ٍ دس
ساُ تمَيت ٍ اػتحىبم حىَهتؾ ّيچ هبًغ ديٌي ػذ ساّؾ ًجَدٍ .لتي اهَاد خٌش اٍ سا
اص ّش ػَ دس ثش گشفتِ ثَد ،دػت ثِ ًبثَدي اّلثيت ػليْنالؼالم ٍ ثؼيبسي اص
ػجبػيبى صد؛ ػبلوبى هذيٌِ سا تجؼيذ وشد ،ايشاًيبى سا تمَيت ًوَد ٍ دس ايي هيبى ًضاع
ًيشٍهٌذي تحت ػٌَاى ًضاع «اّل حذيج» ٍ «اّل سؤي» پذيذ آٍسد .فميْبى ػشاق سا وِ ثِ
ليبع اػتمبد داؿتٌذ ،ثِ خَد ًضديه وشد ٍ ثب ػٌبيت ثِ آًبى وَؿيذ وِ تَرِ هشدم ثِ
فميْبى رلت ؿَد .ثِ ّويي دليل هٌضلت ػبلوبى هذيٌِ سا وِ اّل فتَي دس ػبليتشيي حذ
خَد ثَدًذ ٍ رْبى اػالم اص آًبى پيشٍي هيوشد ٍ حبهالى حذيج ٍ هَسد اػتوبدتشيي
هحذحبى ثَدًذ ،وبّؾ داد .اّل حذيج ثش اّل سؤي خشدُ هيگشفتٌذ وِ ثِ اػتٌبد ليبع،
حذيج سا ًبديذُ هيگيشًذ؛ حبل آًىِ ديي ثب سؤي هجتٌي ثش ليبع ػبصگبس ًيؼت .ايٌبى
سا اّل سؤي ًبهيذُاًذ؛ صيشا ثب اتخبر ٍرَّي اص ليبع ٍ هفبّيوي وِ دس اػتٌجبى احىبم
احش داسًذ ،ثِ تفؼيش ٍ تؼليل احىبم ًَيي هيپشداختٌذ ٍ دس ايي هؼيش چِ ثؼب ليبع
آؿىبس سا ثش خجشّبي ٍاحذ تشريح هيدادًذ .آًبى هؼتمذ ثَدًذ وِ دس رؼل احىبم
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ؿشػي ،اّذاف ٍ هلبلحي هٌظَس ؿذُ ٍ ثِ خبًش تحمك آًْب احىبم تـشيغ ؿذُ اػت،
دس ًظش آًبى هبدام وِ ًلي دس وتبة ٍ ػٌت دسػت ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ ،تَرِ ثِ آى
هلبلح ٍ اّذاف يىي اص ادلِ دس اػتٌجبى احىبم اػت؛ ّش چٌذ وِ چٌيي هَاسدي اًذن
ثبؿذ .ػلت پيذايي آًْب ايي ثَد وِ اص صادگبُ حذيج فبكلِ داؿتٌذ .اّل حذيج دس همبثل،
ليبع ٍ سؤي سا رضء ادلِ اػتٌجبى احىبم ًويداًؼتٌذ .ثذيي تشتيت اهت اػالهي ًيض ثِ
دٍ دػتِ اّل حذيج ٍ اّل سؤي تمؼين ؿذًذ .تالؽ ٍ گؼتشُ ػلوي داهٌِ ثؼيبس يبفت.
دس ّش ؿْش پيـَايي ثَد وِ هزّجي هٌؼَة ثِ خَد پذيذ آٍسدُ ثَد .تؼذاد هزاّت
هٌؼَة ثِ ؿْشّب ٍ ًبحيِّب افضٍى ؿذًذ؛ اهب اوخش ايي هزاّت دٍام چٌذاًي ًيبفتٌذ ٍ
دس ًْبيت فمي چْبس هزّت هبلىي ،حٌفي ،ؿبفؼي ٍ حٌجلي دس اّل ػٌت هبًذ (حيذس،

 ،1369ف .)203

اجتْاد شيؼي در هماتل ًحلِّا
اّلثيت ػليْنالؼالم ،وؼبًي ّؼتٌذ وِ خذاًٍذ آًبى سا اص ّش پليذي پبن ٍ خبلق
وشدُ اػت .هزّت ايـبى اص ًظش ػبثمِ وْيتشيي هزاّت اػالهي ٍ دس حَصُ ػول اص
ًيشٍهٌذتشيي هزاّت ثَدُ ،لشآى ٍ ػٌت دٍ هٌجغ پش ثشوت ايي هزّت اػتً .خؼتيي
وؼي وِ ثزس آى سا وبؿت ٍ هشدم سا ثِ آى تَرِ داد ،ؿخق پيبهجش

ثَد.

ايي هزّت سا «هزّت رؼفشي» گَيٌذ؛ چَى دس فبكلِ اًمشام اهَيبى ٍ لذست
يبفتي ػجبػيبى ٍ ًيض دس دٍساى ؿىلگيشي ػلؼلِ اخيش ،اهبم كبدق

اهىبى ٍ

فشكت آى سا يبفت وِ ثِ گؼتشؽ ػلن ٍ سًٍك احىبم الْي دػت صًذٍ .ي دس ؿشايٌي
وِ ربهؼِ اص ػبًؼَس ٍ وٌتشل اهَيبى ٍ فبكلِاي وِ ثيي اّلثيت ػليْنالؼالم
ٍ هشدم پذيذ آٍسدُ ثَدًذ آصاد هيؿذ ،وَؿيذ تب آهَصؽّبيي سا وِ اص ًشيك پذسؽ ٍ
اٍ اص رذؽ ٍ اٍ اص سػَل خذا
كبدق

آهَختِ ثَد ،اًتـبس دّذ .دس چٌيي احَالي اهبم

ثِ ؿْشت سػيذ ٍ اهىبى اظْبس ًظش پيذا وشد ٍ تَاًؼت اص يىؼَ آصاداًِ ثِ

ًمذ ٍ ثشسػي هؼبئل ديٌي ثپشداصد ٍ اص ػَي ديگش چْشُ ػٌت سا اص گشد ٍ غجبس ٍ
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صًگبسّب ٍ آساي ًبدسػت يب ؿجًِْبن پبن گشداًذ .ثذيي گًَِ ثَد وِ ًبلجبى ػلن اص
ربي ربي رْبى اػالم ثِ هذيٌِ ّزشت وشدُ دس حَصُ دسع اٍ گشد آهذًذ.
دس ايي دٍساى ،اهبم كبدق

ثِ گؼتشؽ ػلَم ٍ ًـش هؼبسف اػالهي دس هيبى

ًجمبت هختلف هشدم اّتوبم ٍسصيذ ٍ هشدم ًيض اص حَصُ دسع ٍ هىتت اٍ اػتمجبل
وشدُ ،اص چـوِ فيبم تؼبلين اٍ ػيشاة ؿذًذ ٍ اص خَسؿيذ ًَساًي ػلَم اٍ وؼت ًَس
وشدًذ .تؼذاد ًبلجبى ػلن سا وِ اص ػشاػش رْبى اػالم ثِ حَصُ اهبم پيَػتٌذ ،چْبس
ّضاس تي گفتِاًذ ،پيـَايبًي چَى اثَحٌيفِ ،هبله ،ػفيبى حَسي ،اثي ػييٌِ ،اػوؾ ٍ
ديگش سّجشاى فشلِّب ٍ چْشُّبي ثشرؼتِ فمِ ٍ حذيج دس صهشُ ؿبگشداى اهبم ثَدًذ.
دس سٍصگبس اهبم كبدق

تإليفبت صيبدي ؿذ ٍ فمِ ٍ حذيج اّلثيت ػليْنالؼالم ثِ

كَست گؼتشدُ تذٍيي گـت .ثِ ّش حبل هزّت اّلثيت ػليْنالؼالم وْيتشيي هزّت
اػت وِ توبهي هَاًغ ٍ هـىالتي سا وِ اهَيبى دس فشا ساُ آى پذيذ آٍسدُ ثَدًذ ،پـت
ػش گزاؿت (حيذس ،1369 ،ف .)285

عيزُ اهام طادق

در ارتثاط تا هغؤلِ اجتْاد

دس ايي لؼوت ثِ ؿيَُ تشغيت اهبم ثِ ارتْبد ؿيؼي دس همبثل ًحلِّب ٍ هىبتت
هختلف فمْي ،سٍؽّبي ارتْبد ٍ ويفيت اػتفبدُ اص لَاػذ ٍ اكَل ولي وتبة ٍ ػٌت
ثب اػتٌبد ثِ احبديج ٍ سٍايبت اؿبسُ هيًوبيين:
1ـ تشَيك تِ هزجؼيت
دػتَس كذٍس فتَا ثِ اكحبة اص ًبحيِ ائوِ هؼلَم ػليْنالؼالم ًَػي دػَت ثِ
ارتْبد ثَد وِ صهيٌِ سا ثشاي هشرؼيت فمْبي اكحبة فشاّن هيًوَد.
اثبى ثي تغلت هيگَيذ وِ ثِ اهبم كبدق

ػشم وشدم هي دس هؼزذ هيًـيٌن ٍ

هشدم هيآيٌذ ٍ اص هي ػؤال هيوٌٌذ .اص هي ًويپزيشًذ ٍ هي وشاّت داسم وِ ثٌب ثِ لَل
ؿوب ٍ آًچِ اص ربًت ؿوب آهذُ ،پبػخ آًبى سا ثذّن .اهبم فشهَد :دلت وـي ،آًچـِ
هيداًي وِ اص لَل آًْبػت ،ثِ آى خجشؿبى دُ (الوزلؼيّ1403 ،ـ ،د ،2ف.)80
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ايي سٍايت هشرؼيت اثبى سا احجبت هيوٌذ .اٍ هشرغ ػوَم هؼلوبًبى ثَدّ .ن ؿيؼيبى
ثشاي اػتفتبء ًضد اٍ هيآهذًذ ٍ ّن اّلػٌت اص اٍ ػؤال هيوشدًذ .اٍ هزتْذي آؿٌب ثِ
ًظشات ّش دٍ هزّت ثَد ،ايي ػوك ارتْبد ٍ گؼتشدگي داًؾ اٍ سا هيسػبًذ (رَاّشي،

 ،1382ف  .)154هؼبر ثي هؼلن ًحَي اص اكحبة اهبم ثبلش ٍ اهبم كبدق ػليْوب الؼالم
هيگَيذ اهبم كبدق

ثِ هي فشهَد :ثِ هي گضاسؽ سػيذُ وِ دس هؼزذ هيًـيٌي ٍ

ثشاي هشدم فتَا هيدّي .ػشم وشدم للذ داؿتن پيؾ اص ايٌىِ ثشٍم ،دس ايي هَسد اص
ؿوب وؼت تىليف وٌن؛ هي دس هؼزذ هيًـيٌن ٍ وؼي هيآيذ ٍ اص هي ػؤال هيوٌذ:
اگش ثذاًن اٍ اص هخبلفبى ؿوب اػت ثِ گًَِاي وِ آًبى ػول هيوٌٌذ ثِ ٍي پبػخ
هيدّن ٍ اگش ثذاًن اص دٍػتبى ؿوبػتً ،ظش ؿوب سا ثشاي اٍ ثبص هيگَين ٍ اگش آى
هشد سا ًـٌبػن هيگَين اص ثشخي ايي گًَِ ًمل ؿذُ ٍ اص ثشخي ديگش ايي گًَِ؛ آساي
هختلف سا ثشايؾ ثيبى هيوٌن ٍ ًظش ؿوب سا دس ثيي گفتِّب هيگٌزبًن حوشت فشهَد
ّويي ؿيَُ سا پيـِػبص وِ هي ًيض ايي گًَِ ػول هيوٌن (الوزلؼيّ1403 ،ـ ،د ،2

ف .)237
دس ايي سٍايت ،اهبم ؿيَُ هؼبر دس ثيبى فتَا سا پزيشفتِ ،تإييذ هيوٌذ ٍ دس پبيبى ثِ
اداهِ فتَا دادى فشهبى هيدّذ .ايي سٍايت دس ػيي حبل اص ػلن گؼتشدُ هؼبر ٍ ؿٌبخت
اٍ اص اختالف آساي ٍ الَال ٍ ًيض تَاًبيي اٍ دس فتَا دادى ٍ ًجؼبً سػيذى ثِ همبم
ارتْبد خجش هيدّذ .ؿيَُاي وِ هؼبر داؿت ٍ دس ايي سٍايت آهذُ فمي وبس فميِ ٍ
هزتْذ اػت (هٌتظشيّ1408 ،ـ ،د ،2ف.)95
ّـبم ثي ػبلن هيگَيذ :اهبم كبدق

فشهَد :ثش هبػت وِ اكَل احىبم سا ثيبى

وٌين ٍ ثش ؿوب الصم اػت وِ فشٍع تبصُ سا ثِ اكَل پبيِ ثبص گشداًيذ ٍ فشٍع سا اص
اكَل اػتخشاد ٍ اػتٌجبى وٌيذ (اهييّ1403 ،ـ ،د ،1ف .)104اػتبد ؿْيذ هٌْشي(سُ)
هؼتمذ اػت وِ ايي سٍايت ثيبًگش ٍرَد ارتْبد دس ػلش ائوِ ٍ لضٍم ارتْبد ٍ اػتٌجبى
اػت ٍ ٍظيفِ فمْبي اكحبة سا ارتْبد هيداًذ (هٌْشي ،1358 ،ف .)133
اهبم خويٌي(سُ) ثِ دًجبل روش ايي سٍايت هيًَيؼذ ,ثذٍى ؿه تفشيغ ثش اكَل ّوبى
ارتْبد اػت ٍ ارتْبد دس صهبى هب رض ّويي تفشيغ ثش اكَل ًيؼت؛ هخالً «ال تنقض اليقيي
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بالشک» يه اكل اػت ٍ احىبهي وِ هزتْذاى اص آى اػتٌجبى هيوٌٌذ تفشيؼبت اػت.
تفشيغ حىن ثِ اؿجبُ ٍ ًظبيش هخل ليبع ًيؼت؛ ثلىِ اػتٌجبى هلبديك هتفشع ثش
وجشاّبي ولي اػت (الوَػَي الخويٌيّ1385 ،ـ ،د ،2ف.)125

 -2تحزين فتَا دادى تذٍى ػلن
احبديج فشاٍاًي دس خلَف ًفي فتَاي ثذٍى ػلن ٍ ًىَّؾ آى ٍاسد ؿذُ وِ هب
ثِ ًوًَِاي اص هَاسد هضثَس اؿبسُ هيًوبيين .حوضُ ثي حوشاى هيگَيذ :اهبم
كبدق

فشهَد ّش وغ ثب ػلن خَد سٍصي ثخَسد ،فميش ٍ ًيبصهٌذ گشدد .گفتن دس

هيبى ؿيؼيب ى ؿوب لَهي ّؼتٌذ وِ حبهل ػلَم ؿوب ّؼتٌذ ٍ آى سا دس ثيي ؿيؼيبى
ؿوب هٌتـش هيوٌٌذ ٍ ثشّ ٍ كلِ ٍ اوشام ؿيؼيبى سا ّن ًفي ٍ سد ًويوٌٌذ .اهبم فشهَد
ايٌبى سٍصي خَسًذگبى ثب ػلن ًيؼتٌذ .آًْب وؼبًي ّؼتٌذ وِ ثذٍى ػلن ٍ ّذايت الْي
فتَا هيدٌّذ تب حكّب سا ثب آى ثِ ًوغ ًؼوتّبي دًيب ثبًل وٌٌذ (الحشالؼبهلي ،ثي تب ،د،18

ف.)102
اهبم كبدق

فشهَد :اگش اص آًچِ ًويداًي ػؤال ؿذي ثگَ ًويداًن .گفتي ًويداًن

ثْتش اص فتَا دادى اػت (الوزلؼيّ1403،ـ ،د ،2ف.)119
اهبم خويٌي(سُ) ايي سٍايبت سا ثشاي احجبت هتذاٍل ثَدى ارتْبد دس ػلش ائوِ آٍسدُ
ٍ هؼتمذ اػت وِ سٍايبت ًْي اص فتَاي ثذٍى ػلن ،ظَْس دس رَاص فتَا دادى ثب ػلن داسد
ٍ فتَا رض ثب ارتْبد ٍ تفمِ هوىي ًيؼت (الوَػَي الخويٌيّ1385 ،ـ ،د ،2ف.)126
آخًَذ خشاػبًي دس ثحج ارتْبد ٍ تمليذ «وفبيِ االكَل» هيًَيؼذ :ثؼوي اص اخجبس
ثب هفَْم ثش رَاص فتَا دادى داللت داسد .هخل سٍايبتي وِ ثش هوٌَػيت اص فتَا ثذٍى ػلن
داللت داسد (آخًَذ خشاػبًيّ1412 ،ـ ،د ،2ف.)436
3ـ آهَسػ شيَُّاي اجتْاد
ائوِ دس ثؼيبسي اص سٍايبت ؿخلبً ساُ ارتْبد كحيح سا ثش اػبع هٌبثغ هؼتجش
ؿشػي پيوَدُاًذ ٍ ايي ساُ سا ثِ ؿيَُّبي صيش ثِ اكحبة خَيؾ ًيض آهَختِاًذ.
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الف ـ آهَسػ لَاػذ
هٌظَس اص لَاػذ فمْي فشهَلّبي ثؼيبس ولي اػت وِ هٌـإ اػتٌجبى لَاًيي
هحذٍدتش ّؼتٌذ ٍ اختلبف ثِ يه هَسد خبف ًذاسًذ؛ ثلىِ هجٌبي لَاًيي هختلف ٍ
هتؼذد لشاس هيگيشًذ .لَاػذ لوبيبي وليِاي ّؼتٌذ وِ حذٍد ووي ٍ ويفي احىبم وليِ
سا ثيبى هيوٌٌذ؛ ثذيي هؼٌب وِ ٌّگبهي وِ دليل حىوي سا حبثت وشد ،آى حىن هٌبثك
ًجيؼت هؼيي خَد اص حيج ػوَهيت ٍ رشيبى تخجيت هيگشدد.
اهبم كبدق

دس ثؼيبسي اص هَاسد ؿيَُ ارتْبد ثش اػبع لَاػذ فمِ سا ثيبى

هيًوبيٌذ وِ هب ثِ ثؼوي اص ايي لَاػذ ٍ سٍايبت اؿبسُ هيًوبيين:
لاػذُ ًفي ػغز ٍ حزج ـ آيِ «ها جعل عليکن في الديي هي حرج» (حذً ،)78 ،بظش ثِ وليِ
لَاًيي اػالم اػت ٍ اختلبف ثِ ثشخي احىبم ٍيظُ ًذاسد .هٌظَس اص آيِ ايي اػت وِ
ّش گبُ دس احش ػول ثِ احىبم ٍ الضامّبي ؿشػي ،هىلف دس ػؼش ٍ حشد ٍالغ ؿَد ،ايي

احىبم ٍ الضامّب اص ػْذُ اٍ ثشداؿتِ هيؿَد.
اهبم كبدق

فشهَدّ :ش چيضي وِ هشدم ثذاى هإهَس ؿذُاًذ همذٍس آًْبػت ٍ

ّش چيضي وِ اص تحت لذست آًْب خبسد ثبؿذ ،اص ػْذُ تىليفـبى ػبلي اػت (الوزلؼي،

ّ1403ـ ،د ،5ف.)301
ثضًٌي هيگَيذ :اص هؼلَم

پشػيذم هشدي وِ ثِ ثبصاس هيسٍد ٍ لجبػي اص

پَػت خش هيخشد وِ ًويداًذ تضويِ ؿذُ يب ًِ ،آيب هيتَاًذ ثب آى ًوبص ثخَاًذ؟ آى
رٌبة فشهَد :ثلِ الصم ًيؼت ثپشػيذ .اثَ رؼفش فشهَد خَاسد ثش احش رْبلتؿبى خَد
سا دس تٌگٌب لشاس هيدادًذ .ثذسػتي وِ ديي خذا فشاتش اص ايي گًَِ توييمبت اػت (ًشالي،

 ،1375ف .)58ػلي ثي حؼي ثي سثبى ًمل هيوٌذ وِ ػجذ االػلي هَلي آل ػبم گفت ثِ
اهبم كبدق

ػشم وشدم دس احش لغضيذى ٍ ثِ صهيي افتبدى ًبخٌن لٌغ ؿذُ ٍ ثش آى

پبسچِاي ثؼتِام؛ ثشاي ٍهَ چِ وٌن؟ اهبم فشهَد :حىن ايي هؼإلِ ٍ اهخبل آى اص وتبة
خذا ؿٌبختِ ٍ فْويذُ هيؿَد ،خذاًٍذ هيفشهبيذ دس ديي اػالم حىن ػٌگيي
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ًبلتفشػب ٍ ػخت لشاس ًذادُ اػت (حذ .)78 ،پغ ثش ّوبى پبسچِ هؼح وي (الحشالؼبهلي،

ثيتب ،د ،1ف .)327
اهبم خويٌي(سُ) سٍايت هزوَس سا اص اخجبسي هيداًذ وِ هتذاٍل ثَدى ارتْبد دس
ػلش هؼلَهبى ػليْنالؼالم سا حبثت هيوٌذ ٍ پغ اص آٍسدى سٍايت هيفشهبيذ وِ آيب
ايي رض ارتْبد اػت (الوَػَي الخويٌي ،1385 ،د ،2ف.)128
آيت اهلل ًبكش هىبسم ؿيشاصي هؼتمذ اػت وِ ػخي اهبم دس ايي سٍايت ،اكحبة سا
ثِ ثْشُثشداسي اص وتبة ػضيض ٍ اكَلي وِ دس ػٌت ٍاسد ؿذُ ،ثيـتش اص آًچِ هشدم
هيؿٌبػٌذ ،دػَت فشهَدُ اػت (هىبسم ؿيشاصيّ1416 ،ـ ،د ،1ف.)13
اهبم كبدق

دس ايي سٍايت ًحَُ اػتخشاد لبػذُ ولي ًفي حشد سا اص ظَاّش لشآى

آهَصؽ هيدٌّذ.
فويل هيگَيذ :اص اهبم كبدق

ػؤال ؿذ رٌت غؼل هيوٌذ ٍ آة اص صهيي ثِ

ظشف پبؿيذُ هيؿَد .اهبم فشهَد :ػيجي ًذاسد؛ ايي اص چيضّبيي اػت وِ خذاًٍذ هتؼبل
فشهَدُ دس ديي وبس ػٌگيي ٍ ػختي ثش ؿوب لشاس ًذادُ اػت (الوزلؼيّ1403 ،ـ ،د،2

ف .)274روش آيِ پغ اص «ال بأس» آهَصؽ اػت وِ حىن ايي هؼإلِ اص آيِ لشآًي لبثل
اػتخشاد اػت ٍ ثيبًگش لبػذُ ولي ًفي حشد اػت.
لاػذُ ال ضزر ـ دس حمَق ٍ ثٌَس ػوَم دس فمِ اػالهي حىن هشسي ٍهغ ًـذُ
ٍ ّش حىوي وِ اكل ٍرَد يب وـؾ آى هؼتلضم هشس ٍ هشاس ثَدُ ثبؿذ دس اػالم

هٌفي اػت.
ػجذاهلل ثي ثىيش اص اهبم كبدق

ًمل هيوٌذ وِ ايـبى اص سػَل خذا

سٍايت

هيوٌٌذ« :ال ضرر و ال ضرار في االسالم» (الىليٌيّ1401 ،ـ ،د ،5ف.)292
لاػذُ شزٍط ـ ٍفبي ثِ ّوِ ػمَد ،هَسد اهش ٍ دػتَس الْي لشاس گشفتِ اػت.
ػجذاهلل ثي ػٌبى اص اهبم كبدق

ًمل هيوٌذ :هؼلوبًبى دس لجبل ؿشًٍي وِ هتؼْذ

هيؿًَذ ،هؼؤٍلٌذ ،هگش آًىِ هخبلف وتبة خذا ثبؿذ (ّوَّ1402 ،ـ ،د ،2ف.)169
لاػذُ لزػِ ـ سٍؿي اػت ثشاي سفغ تحيش ٍ تشديذ ٍ اهىبى تلوين دس ربيي وِ
تشريحي دس ثيي ًجبؿذ .اهبم كبدق

هيفشهبيذّ :يچ لَهي لشػِ ًويوـٌذ ٍ اهَس سا
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ثِ خذاًٍذ تفَين ًويًوبيٌذ ،هگش آًىِ ًبم كبحت حك ثِ حىن لشػِ خبسد هيگشدد

(الحش الؼبهلي ،ثيتب ،د ،27ف.)259

ب ـ آهَسػ هثادي ػلن اطَل
اكَل فمِ كٌبػتي اػت وِ ثِ ٍػيلِ آى لَاػذي ؿٌبختِ هيؿًَذ وِ هوىي اػت
دس ساُ اػتٌجبى احىبم لشاس گيشًذ يب دس همبم ػول ػشاًزبم ثِ آًْب توؼه ؿَد (آخًَذ

خشاػبًيّ1412 ،ـ ،ف ّ .)9وبى ًَس وِ اؿبسُ وشدين ،ثش خالف ايي ًظش وِ اكَل فمِ
ؿيؼِ سا هؤخش اص اّلتؼٌي هيداًذ احجبت حزيت ٍ يب ًفي حزيت ثؼيبسي اص لَاػذ
اكَلي هؼتٌذ ثِ سٍايبت اهبم كبدق

اػت .هب دس ايٌزب ثِ ثؼوي اص ايي سٍايبت

اؿبسُ هيًوبيين:
اطل تزائت ـ دس هَلغ تشديذ وِ ّيچ گًَِ دليلي ٍظيفِ هـىَن سا حبثت ًىٌذً ،جك
ايي اكل ،ؿخق هضثَس هىلف ثِ آى تىليف هَسد احتوبل ًيؼت.
صوشيب ثي يحيي اص اهبم كبدق

ًمل هيوٌذ وِ فشهَد :آًچِ سا وِ ثٌذگبى ثِ آى

ػلن پيذا ًىٌٌذ ،خذاًٍذ اص آى اهَس سفغ تىليف هيوٌذ (الىليٌيّ1402 ،ـ ،د ،2ف.)463
اطل احتياط ـ اهبم كبدق

فشهَد :تَلف دس ؿجْبت ثْتش اػت اص ٍالغ ؿذى دس

ّالوت (ّوَّ1401 ،ـ ،د ،1ف.)50
اطل اعتظحاب ـ حىن ثِ اثمبي حىن ؿشػي اػت وِ ػبثمبً يميٌي ثَدُ اػت .هحوذ
ثي هؼلن اص اهبم كبدق

ٍ ايـبى اص اهبم ػلي

ًمل هيوٌذ وِ فشهَد :وؼي وِ ثِ

چيضي يميي داسد ٍ ػپغ ؿه هيوٌذ ،ثِ ؿه اػتٌب ًٌوبيذ؛ چشا وِ ؿه ًويتَاًذ يميي
سا صايل ًوبيذ (هظفشّ1405 ،ـ ،د ،2ف.)267
تخييز ـ حبسث ثي هغيشُ اص اهبم كبدق

ًمل هيوٌذ وِ فشهَدّ :ش گبُ سٍايبتـي

ثِ تَ سػيذ وِ ساٍيـبى آى حمِ ثَدًذ ،پغ هخيش هيثبؿي دس اخز ّش يه اص آًْب (ّوَ،

ف.)210
حجيت ػام پظ اس تخظيض ـ ثب آٍسدى اػتخٌبي لبًًَي اص دايشُ ٍ هحذٍدُ
حىن ػبم وبػتِ هيؿَد.
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هحوذ ثي ًيبس هيگَيذ اص اهبم كبدق

پشػيذم :صوبة ثِ چِ چيضّبيي تؼلك

هيگيشد؟ فشهَد :ثِ  9چيضً :الً ،مشُ ،گٌذم ،رَ ،خشهب ،وـوؾ ،ؿتش ،گبٍ ٍ گَػفٌذ.
پغ سػَل خذا

صوبة ثميِ چيضّب سا ػفَ ًوَد .گفتن ًضد هب همذاس صيبدي ثشًذ

هيثبؿذ ،آيب ثِ آى ّن صوبة تؼلك هيگيشد؟ اهبم فشهَد :هي هيگَين سػَل اهلل
صوبة سا اص ثميِ ػفَ ًوَد ،ثبص هيپشػي ثِ ثشًذ صوبة تؼلك هيگيشد؟ (ًَػي ،1363 ،د،2

ف.)4
هفَْمگيزي ـ يؼٌي ػول ثِ هذلَلي وِ دس والم ًيؼتٍ ،لي اص هٌلت اػتٌجبى
هيؿَد.
پشػيذم اص حىن گَػفٌذي وِ رثح هيؿَد ٍ

اثَ ثليش هيگَيذ اص اهبم كبدق

ّيچ حشوت ًويوٌذ ٍ خَى صيبد خبلق ٍ تبصُ اص اٍ هيسيضد؛ اهبم فشهَدً :خَس؛ وِ
ػلي

هيفشهَد اگش پب سا رٌجبًذ ٍ تىبى داد يب چـن سا حشوت داد ٍ ثشگشداًذ ،آى گبُ

ثخَس (هظفشّ1405 ،ـ ،د ،1ف.)108
اجواع ـ يىي اص هٌبثغ اػتٌجبى هحؼَة هي ؿَد ٍ ثِ هؼٌبي اتفبقًظش دس حىوي اص
احىبم ؿشػي تَػي وؼبًي اػت وِ اتفبق آًبى هؼتجش ٍ داساي اسصؽ اػت.
يًَغ ثي ظجيبى اص اهبم كبدق

ًمل هيوٌذ وِ فشهَد :ؿيؼِ اگش اروبع ًوبيٌذ ثش

تشن ًوبصّ ،وبًب ّالن گشدًذ ٍ اگش ثش تشن صوبة اروبع وٌٌذّ ،الن گشدًذ ٍ اگش ثش
تشن حذ اروبع ًوبيٌذ؛ ّالن ؿًَذ (الىليٌيّ1402 ،ـ ،د ،2ف.)451
ايي لجيل سٍايبت دس سد اروبػبتي اػت وِ ثِ دخَل هؼلَهبى ػلْينالؼالم دس آى
اًويٌبى ًجبؿذ.
اعتٌثاط اس کتاب ٍ حجيت ظَاّز ـ هفول ثي ػوش هيگَيذ اص اهبم كبدق
ؿٌيذم وِ فشهَد :وؼي وِ ثِ ؿه يب ظٌؾ تىيِ وٌذّ ،وبًب ػولؾ صايل گشدد؛ چشا وِ
حزت خذا ٍاهح ٍ سٍؿي اػت (الوزلؼيّ1403 ،ـ ،د ،27ف.)40
هحوذ حلجي ًيض هيگَيذ اهبم كبدق

دسثبسُ ػخي خذاي تؼبلي وِ هيفشهبيذ :اقن

الصلوة لدلوک الشوس الي غسق الليل و قرآى الفجر اىّ القرآى الفجر کاى هشهودا؛ «ًوبص سا اص ٌّگبم ظْش
تب ًْبيت تبسيىي ؿت ثش پب داس ٍ ّوچٌيي لشآى فزش سا ،وِ لشآى فزش هـَْد اػت»
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(اػشاء)78 ،؛ فشهَد :دلَن ؿوغ صٍال خَسؿيذ اػت ٍ غؼك الليل ًلف ؿت اػت ٍ
لشآى الفزش دٍ سوؼت ًوبص كجح اػت (الوزلؼيّ1403 ،ـ ،د ،83ف.)67
اهبم كبدق

ّ :ش رب دس آيبت لشآى حىوي ثب حشف «يب» آهذ ،يؼٌي هىلف دس آى

حىن هخيش اػت (ّوَ ،د ،96ف.)336
ج ـ آهَسػ راُ حل اعتٌثاط اس رٍايات هتؼارع
هشرحبت رْت سفغ تؼبسم ساّگـب هيثبؿٌذ ٍ هٌظَس چيضّبيي اػت وِ دليلي سا
ثش دليل ديگش ثشتشي ٍ تشريح هيدٌّذ ٍ تؼبسم سا اص ثيي هيثشًذ ٍ .ثذيي گًَِاًذ وِ
ثِ اختلبس اؿبسُ هيوٌين:
 1ـ ؿْشت؛ ػجبست اػت اص فتَا يب سٍايتي وِ ثيي ػلوب هـَْس ثبؿذ .اگشچِ خَد
رْت ًيؼت ٍلي گبّي هيتَاًذ هشرح يىي اص دٍ سٍايت هتؼبسم ثش ديگشي ثبؿذ.
 2ـ هَافمت ثب لشآى؛ ّش گبُ خجشي ثب ًق لشآى هخبلف ثبؿذ ثبًل ٍ ثيَْدُ اػت لزا
اص ثيي دٍ خجش هتؼبسم وِ يىي هَافك ثب ظبّش لشآى اػت ٍ ديگشي هخبلف ،آًىِ ثب
ظبّش لشآى هَافك اػت ثش ديگشي هشرح ٍ ثشتش اػت.
 3ـ هخبلفت ثب ػبهِ؛ ّش گبُ اص دٍ خجش هتؼبسم يىي ثب هزّت ػبهِ هَافك ٍ خجش
ديگش ثب آى هخبلف ثبؿذ ،اص آًزب وِ دس هَسد خجش هَافك احتوبل تميِ هيسٍد ٍ ايي
احتوبل دس ديگشي هٌتفي اػت خجش هخبلف ػبهِ هشرح اػت (هظفشّ1405 ،ـ ،ف  .)209وِ
دس ايٌزب ثِ چٌذ هلذاق آى اؿبسُ هيًوبيين .اهبم كبدق
اهش ؿذيذ خالف سٍايبت اّلػٌت ػول ًوبييذ؟ چَى اهبم ػلي

فشهَد :آيب هيداًيذ چشا
ثب ّيچ اهشي ثِ خذا

ًضديه ًـذ ،هگش آًىِ اهت دس آى ثب اٍ هخبلفت ًوَدًذ ،اص اهبم ػلي

دس خلَف

هؼبئلـبى ػؤال هيًوَدًذ ٍ ثش خالف آًچِ هيگفت ،ػول هيوشدًذ (الحش الؼبهلي ،ثي تب،

د ،1ف .)80هحوذ ثي حؼي ًَػي اص اهبم كبدق

ًمل هيوٌذ وِّ :ش گبُ حبدحِاي ثش

ؿوب اتفبق افتبد ٍ حىن هب سا دس آى ًذاًؼتيـذ ٍ سٍايبتي ثش خالف آًچِ هب گفتين ثِ
دػتتبى سػيذ ،ثِ آًچِ اص اهبم ػلي
هيگَيذ ثِ اهبم كبدق

سٍايت ؿذُ ػول وٌيذ (ّوَ ،د ،27ف .)106ػوبػِ

ػشم وشدم وِ اگش دٍ سٍايت داؿتين ،يىي هب سا اهش ثِ
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اًزبم ًوَد ٍ ديگشي ًْي اص ػول ،چِ وٌين؟ فشهَد ثِ آًچِ هخبلف ثب ًظش ػبهِ اػت
ػول ًوب (هظفشّ1405 ،ـ ،د ،2ف.)214
د ـ رد شيَُّاي اعتٌثاط هکاتة هخالف
دس سٍايبت هتؼـذد ،ائوِ ثِ ًْي اص سٍؽّبي هتذاٍل اػتٌجبى دس ثيي هىبتت هختلف
پشداختِ ٍ اص ايي ًشيك ثِ سٍؽ كحيح اػتخشاد حىن اص هٌبثغ اكلي اؿبسُ
هيًوَدًذ وِ دس ايٌزب ثِ يه ًوًَِ اؿبسُ هيًوبيين.
لياط ٍ ػول تِ رأي شخظي ـ اثي ؿيجِ خشاػبًي هيگَيذ اص اهبم كبدق
ؿٌيذم وِ فشهَد :اكحبة ليبع ،ػلن سا اص ساُ ليبع ًلت هيوٌٌذ؛ دس حبلي وِ ليبع
فمي آًبى سا اص حك دٍس هيًوبيذ (الىليٌيّ1402 ،ـ ،د ،1ف.)56
ثِ هي فشهَد :اص دٍ كفت ثپشّيض وِ

ػجذالشحوي ثي حزبد هيگَيذ :اهبم كبدق

ّش وغ ّالن ؿذ ،اص ايي رْت ثَد .ثپشّيض اص ايٌىِ ًجك ًظش ٍ سؤي خَيؾ ثِ هشدم
فتَا دّي (ّوَ ،ثيتب ،د ،1ف .)42
تؤييذ اطل اجتْاد تَعظ اهام طادق
كبدق

ـ داٍٍد ثي فشلذ هيگَيذ ؿٌيذم وِ اهبم

فشهَد :ؿوب ٌّگبهي وِ هؼبًي والم هب سا ثذاًيذ ،فميِتشيي هشدم خَاّيذ ثَد؛

صيشا ػخي ثش ٍرَُ ٍ احتوبالت هتؼذد لبثل اًلشاف اػت ٍ اگش اًؼبى ثخَاّذ
هيتَاًذ والهؾ سا ثِ ّش ًحَي وِ ثخَاّذ هٌلشف وٌذ ٍ دسٍؽ ًگَيذ (الوزلؼي،

ّ1403ـ ،د ،2ف.)184
اهبم خويٌي(سُ) دس تَهيح ايي حذيج هيفشهبيذ ؿٌبخت ٍ فْن هؼبًي والم ائوِ اص
ثيي ٍرَُ هختلف خجش ،رض ثب ارتْبد ٍ تفحق اص فتبٍاي ػبهِ ٍ ػشهِ اخجبس اهبهبى
ثش اخجبس ػبهِ ٍ فتبٍاي آًبى ٍ ثش وتبة ٍ غيش ايٌْب اص آى چِ ثيي اّل ارتْبد هتذاٍل
اػت ،اهىبى پزيش ًيؼت (الوَػَي الخويٌيّ1385 ،ـ ،د ،2ف.)126
آيت اهلل ًبكش هىبسم ؿيشاصي ًيض ايي سٍايت سا دليل گـبيؾ ثبة ارتْبد ثش ؿيؼيبى
اص ًشف اهبهبى هيداًذ (هىبسم ؿيشاصيّ1416 ،ـ ،د ،1ف.)12

041

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /بهار و تابستان  /8316سال دوازدهم /شماره 46ـ 45

ػوش ثي حٌظلِ اص اهبم كبدق

ػؤال وشد وِ اگش دس ثيي ؿيؼيبى ؿوب اختالفي

دسثبسُ لشم ٍ ثذّي يب هيشاث سٍي دّذ ،ثشاي حل اختالف ثِ چِ وؼي هشارؼِ وٌٌذ؟
آيب هيتَاًٌذ ثِ حىَهت ٍ ػلٌبى يب لوبت آًبى سرَع وٌٌذ؟ اهبم اص هشارؼِ ثِ
ًبغَت ٍ لوبت ًبغَتي ًْي وشدًذ.
ػوش ثي حٌظلِ گفت :پغ چِ وبس وٌٌذ؟ اهبم فشهَد :هشارؼِ ٍ ًظش وٌٌذ ثِ ؿخلي
اص خَد ؿوب وِ حذيج هب سا سٍايت وٌذ ٍ دس حالل ٍ حشام هب دلت ٍ ًظش وٌذ ،كبحت
ًظش ٍ داًبي ثِ احىبم ٍ لَاًيي هب ؿذُ ٍ احىبم هب سا ؿٌبختِ ثبؿذ ٍ هشدم ثِ حىويت
اٍ ساهي ؿًَذ؛ صيشا هي اٍ سا ثش ؿوب حبون لشاس دادم؛ اگش ًجك دػتَس هب حىن داد ٍ
يىي اص آًبى اص اٍ ًپزيشفت ّوبًب حىن خذا سا ػجه ؿوشدُ ٍ هب سا سد وشدُ اػت ٍ
آًىِ هب سا سد وٌذ خذا سا سد وشدُ ٍ ايي دس هشص ؿشن ثِ خذا اػت.
ػوش ثي حٌظلِ گفت :اگش ّش يه اص آى دٍ ،يىي اص اكحبة هب سا اًتخبة وشدُ ،ثِ
ًظبست اٍ دس حك خَيؾ ساهي ؿذ ٍ آى دٍ دس حىن اختالف پيذا وشدًذ ٍ اختالف
ّش دٍ دس حذيج ؿوب ثَد؟ اهبم فشهَد حىن دسػت آى اػت وِ ػبدلتش ٍ فميِتش ٍ
ساػتگَتش دس حذيج ٍ پشّيضگبستش آًبى كبدس وٌذ ٍ ثِ حىن ديگشي ًجبيذ اػتٌب ؿَد
(الوزلؼيّ1403 ،ـ ،د ،2ف.)128
ػيذ هحؼي اهيي دس «اػيبى الـيؼِ» ثؼذ اص ًمل همجَلِ هيفشهبيذ وِ ّش وغ ايي
كفت سا داؿتِ ثبؿذ ،اٍ فميِ هزتْذي اػت وِ ػول ثِ فتَاي اٍ ٍ تحبون ثِ ػَي اٍ
ربيض اػت (اهييّ1403 ،ـ ،د ،1ف.)269

ًوًَِّايي اس اجتْاد اطحاب اهام
ػجذاهلل ثي هغيشُ گفتِ اػت اص ػجذاهلل ثي ثىيش ػؤال وشدم دسثبسُ هشدي وِ صى
خَد سا يه ثبس ًالق دادُ ،اٍ سا تشن وشدُ تب اص ّن رذا ؿذُاًذ ٍ ػپغ ثب اٍ اصدٍاد
وشدُ چِ هي گَيي؟ گفت صى ثب هشد اػت ٍ دس اصدٍاد اٍػت .ثِ اٍ گفتن سٍايت سفبػِ
داسد وِ ثيي آى صى ٍ هشد ثبيذ هشد ديگشي ثبؿذ وِ ثب صى هٌلمِ اصدٍاد وشدُ ثبؿذ.
اثي ثىيش گفت :ايي هشد صٍد صى اػت .ايي ًظش چيضي اػت وِ خذاًٍذ اص سؤي ٍ فتَا
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سٍصي وشدُ اػت صهبًي وِ هشد صى سا يىجبس ًالق داد ٍ اص اٍ رذا ؿذ هشد ٍ ديگشي
اٍ سا ثِ ّوؼشي گشفت ٍ ًالق داد ٍ ّوؼش اٍل ثب اٍ اصدٍاد وشد پغ صى ًضد هشد
هخل ّوبى اٍل اػت ثِ اٍ گفتن ايي هٌلت سا ثب سٍايت چِ وؼي هي گَيي؟ گفت ايي
چيضي اػت وِ خذاًٍذ ػٌبيت وشدُ اػت (الىليٌيّ1401 ،ـ ،د ،6ف .)78دس ايي سٍايت
ػجذاهلل ثي هغيشُ اص اثي ثىيش اػتفتب وشدُ ٍ اثي ثىيش فتَا دادُ اػت (رَاّشي،1381 ،

ف .)295ػلي ثي حوضُ ًمل هيوٌذ وِ اثَ ثليش گفت :ػذُ صًي وِ ثِ حين ًشػيذُ ػِ
هبُ ٍ آًىِ اص حين پبن ؿذُ ػِ هبُ اػت ٍ اثي ػوبػِ ثش ايي اػبع هيگفت دس
وٌيضاى اگش ثِ حين ًشػيذُاًذ اػتجشاء الصم ًيؼت ٍ اهب حىن صًبى آصاد دس لشآى
ّؼت وِ اص صًبًتبى آًبى وِ اص ػبدت هبّبًِ هإيَػٌذ ،اگش دس ٍهغ آًبى اص ًظش
ثبسداسي ؿه وٌيذ ،ػذُ آًبى ػِ هبُ اػت ٍ ّوچٌيي آًبى وِ ػبدت هبّبًِ ًذيذُاًذ ٍ
ػذُ صًبى ثبسداس ايي اػت وِ ثبس خَد سا ثش صهيي ثگزاسًذ .هؼبٍيِ ثي حىين هيگَيذ
ثش آًبى ػذُاي ًيؼت ٍ آًچِ اثي ػوبػِ ثِ آى اػتٌبد وشدُ ،يؼٌي ثِ رولِ «اى ارتبتن»،

صهبًي اػت وِ سيجِ ثبؿذ دس ايٌىِ يبئؼِ ؿذُاًذ يب ًِ .اهب اگش اص حذ گزؿت ٍ ؿه ثش
ًشف ؿذ ،يب وٌيض ثِ حذ سػيذ ثش آًبى ػذُاي ًيؼت (الىليٌيّ1402،ـ ،د ،6ف  .)85ايي
سٍايت ثِ سٍؿٌي حبثت هيوٌذ وِ فتَا دادى دس هيبى كحبثِ سٍاد داؿتِ اػت؛ ثِ ايي
كَست وِ ّش يه فتَاي خبكي ،آى ّن دس پبسُاي هَاسد هختلف ثب ّن داؿتِاًذ
(رَاّشي ،1381 ،ف .)296

يافتِّاي تحميك
آًچِ دس ايي هزبل ثِ آى پشداختين ًمؾ ثؼضاي اهبم ؿـن

دس ثزسافـبًي لَاػذ

اكَلي ٍ هٌبلت ارتْبدي اػت .چشا وِ اهالي ػٌبكش ػوَهي اػتٌجبى ،تجييي ٍ تخجيت
لَاػذ هْن اكَل ٍ ٍهغ پبسُاي اص لَاػذ ػلن اكَل تَػي ايـبى ٍ تذٍيي آى لَاػذ
ٍ روغثٌذي آى تَػي اكحبثـبى كَست گشفت ،الجتِ ارتْبد اص ّوبى ػلش اّلثيت
ػليْنالؼالم هَسد تإييذ ثَدُ ٍ ّوَاسُ اهبهبى اكحبة خَيؾ سا ثِ دادى فتَا ثش
اػبع ادلِ ٍ هٌبثغ سٍايي تـَيك هيًوَدًذ؛ اگش چِ ثخبًش ؿشايي ٍ هَلؼيت صهبًي
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آى دٍساى ،ؿيَُ ارتْبد ثب ؿيَُ فؼلي هتفبٍت ثَدُ ٍ ثيـتش ثِ ًمل سٍايبت اص ائوِ
ػليْنالؼالم ثؼٌذُ هيًوَدًذ؛ ٍلي ايي هؼإلِ هيضاى تجحش ٍ ػلن آًبى ثِ هٌبثغ اكلي
اػتٌجبى احىبم سا صيش ػؤال ًويثشد .لٌؼبً ارتْبد ػلوبي پغ اص ػلش غيجت ًيض ثخبًش
تإػي ثِ ؿيَُ آًبى هَسد تإييذ ولي خَاّذ ثَد .ػبهل اػبػي دس پيـشفت آًبى ٍ
سّگـبي ػلوي ايـبى ارتْبد ثَدُ ٍ ػبهلي وِ هَرت سوَد آًبى گشديذُ ،دٍس ؿذى
ارتْبد اص كحٌِ ارتوبع هيثبؿذ.

هٌاتغ ٍ هآخذ
 المزآى الکزين
 آخًَذ خشاػبًي ،هحوذ وبظن ،کفايِ االطَل ،ثيشٍت ،هؤػؼِ آلالجيتّ1412 ،ـ
 اثي هٌظَس ،هحوذ ثي هىشم ،لغاى الؼزب ،ثيربً ،ـش ادة الحَصُ ،ثيتب
 اكفْبًي ،ساغت ،الوفزدات في غزية المزآى ،ثيرب ،دفتش ًـش الىتبة ،ثيتب
 اهيي ،هحؼي ،اػياى الشيؼِ ،تحميك حؼي اهيي ،ثيشٍت ،داسالتؼبسف للوٌجَػبت،
ّ1403ـ
 ثحشالؼلَم ،هحوذ ،االجتْاد اطَلِ ٍ احکاهِ ،ثيشٍت ،داسالضّشاّ1412 ،ـ
 رٌبتي ،هحوذ اثشاّين ،ادٍار اجتْاد اس ديذگاُ هذاّة اعالهي ،تْشاى ،ويْبى،
1372
 رَاّشي ،هحوذسهب ،اجتْاد در ػظز اهاهاى هؼظَم ػليْنالغالم ،لن ،ثَػتبى
وتبة1381 ،
 الحشالؼبهلي ،هحوذ تي حغيٍ ،عائل الشيؼِ الي تحظيل هغائل الشزيؼِ،
تحميك ػجذالشحين سثبًي ؿيشاصي ،ثيشٍت ،داس االحيبء التشاث الؼشثي ،ثيتب
 حيذس ،اػذ ،اهام طادق ٍ هذاّة چْارگاًِ ،تشروِ حؼي يَػفي اؿىَسي،
تْشاى ،ؿشوت ػْبهي اًتـبس1369 ،
 خبهٌِاي ،ػيذػلي ،پيشَاي طادق ،تْشاى ،ػيذ روبل1383 ،
 خشاػبًي ،هحوذ وبظن ،کفاية االطَل ،ثيرب ،وتبثفشٍؿي اػالهيِ ،ثيتب
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 سفيؼي ،ػلي ،سًذگاًي اهام طادق

 ،ثيرب ،كشيش للن1374 ،

ًَ ػي ،اثي رؼفش ،االعتثظار ،لن ،داس الىتت االػالهيِ1363 ،

 ػميمي ثخـبيـي ،ػجذالشحين ،اهام جؼفز طادق

پيشَا ٍ رئيظ هذّة ،لن،

دفتش ًـش ًَيذ اػالم ،ثيتب
 ػويذ صًزبًي ،ػجبػؼلي ،فمِ عياعي ،تْشاى ،اهيشوجيش1373 ،
 فين ،ػليشهب ،هثادي فمِ ٍ اطَل ،تْشاى ،ػوت1371 ،
 الىليٌي ،هحوذ ثي يؼمَة الکافي ،تلحيح ػلياوجش غفبسي ،ثيشٍت ،داساللؼت،
داسالتؼبسف للوٌجَػبتّ1401 ،ـ
 گلپبيگبًي ،هحوذسهب ،هجوغالوغائل ،همذهِ ػلي وشيوي رْشهي ،ثيرب ،داسالمشآى

الىشينّ1411 ،ـ
 الوزلؼي ،هحوذ ثبلش ،تحار االًَار الجاهؼِ لذرر اخثار االئوِ االعْار ،ثيشٍت،
هؤػؼِ الَفبءّ1403 ،ـ
 هٌْشي ،هشتوي ،اطَل فمِ ٍ فمِ (دٍرُ آشٌايي تا ػلَم اعالهي) ،لن ،كذسا،
1358
ّ وَ ،خذهات هتماتل اعالم ٍ ايزاى ،لن ،دفتش اًتـبسات ٍاثؼتِ ثِ ربهؼِ هذسػيي،
1362
 هظفش ،هحوذ سهب ،اطَل الفمْيِ ،ثيربً ،ـش داًؾ اػالهيّ1405 ،ـ
 هفيذ ،هحوذ ثي ًؼوبى ،االختظاص ،تلحيح ػلياوجش غفبسي ،لن ،اًتـبسات
اػالهي ،ثيتب
 هٌتظشي ،حؼيٌؼلي ،دراعات في ٍالية الفميِ ٍ فمِ الذٍلۀ االعالميۀ ،لن ،الوشوض
الؼلوي للذساػبت االػالهيِّ1408 ،ـ
 الوَػَي الخويٌي ،سٍح اهلل ،الزعائل ،لن ،هؤػؼِ هٌجَػبتي اػوبػيليبىّ1385 ،ـ
 الوَػَي الخويٌي ،هلٌفي ،تحزيزات في االطَل ،حممِ هحوذ الؼزبدي ،تْشاى،
ٍصاسة الخمبفة ٍ االسؿبد االػالهيّ1418 ،ـ
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 هىبسم ؿيشاصيً ،بكش ،المَاػذ الفميِ ،لن ،هؤػؼِ االهبم ػلي ثي اثي ًبلت،
ّ1416ـ
ً شالي ،احوذ ،ػَائذ االيام ،لن ،هىتت االػالم االػالهي1375 ،
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