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چکیده
ی این نظریه ھای خطایبا پذیرش مسئولیّت عاقله در قتل۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوّب 

چنـین  ۴۶۸منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه مذکور ذیل مـاده  ۴۶۳را در ماده 
عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پـدری و مـادری، یـا پـدری بـه ترتیـب       «مقرر نموده است: 
».طبقات ارث است

بـا وجـود عاقلـه    «باشد. ایشان معتقدند: یمفاد ماده اخیر مستظھر به موافقت مشھور فقھای امامیه م
باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسـبی(= عاقلـه) تأدیـه    اَقرَب، عُھده عاقله اَبعَد مشغول نمی

مستند عمده ایشان ». باشدترین اقارب به حسب طبقات ارث میخون بھاء و پرداخت دیه بر ذمّه نزدیک
...استظھار از آیه              ...     و نیز روایـات نـاظر بـه مسـأله

باشد.گفته میپیش
یابـد. وی پـس از   داند و استدالل به آن روایات را تام نمـی نگارنده استظھار از آیه فوق را تمام نمی

ت دیه قتل خطـایی، رعایـت ترتیـب بـین     در پرداخ«گیرد که: نقد مستندات قول مشھور چنین نتیجه می
ایـن  ». بـر نباشـند  الفـوت ارث عاقله الزم نبوده و ھمگی ایشان مسئول پرداخت دیه ھستند؛ اگرچه حین

را با خود موافـق نمـوده اسـت؛ مضـافاً بـه      فقھانظریه اگرچه خالف قول مشھور است؛ لیکن برخی از 
دارد.که اطالقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاءاین

ق.م.ا۴۶۸قتل خطایی، عاقله، توزیع دیه، قول مشھور، ماده :ھاکلیدواژه

.٣٠/٠٧/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٢/٠٥/٢١٣٩خ وصول:ی*. تار

.نویسنده مسئول١
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مقدمه

باشد که قبل از شریعت اسالم وجـود داشـته، و   داری میضمان عاقله، سنّت دیرینه و ریشه
ھاى اسالمی و حقـوق  شاید بتوان گفت نوعی بیمه به مصطلح امروزى است (منتظری، مجازات

یت نھاد عاقله به طور اجمال مورد تأیید و امضاى شارع اسالم بـوده و حکـم   ). مشروع٥٢بشر، 
آن مورد اتفاق ھمه فقھاى اسالمی است و میان شیعه و اھل سنّت در این مسأله اختالفی نیست 

).٢٢؛ مدني کاشاني، کتاب الدیات، ٤٣/٢٥(ر.ک: نجفی، جواھرالکالم، 
دلیـل مـا بـر    «نگـارد:  دیـه از عاقلـه مـی   از باب نمونه شیخ طوسی در باب مشروعیت اخذ

چنین اجماع امّت اسالمی مشروعیت نھاد عاقله اجماع فقھای امامیه و روایات موجود است، ھم
). ابن قدامه از فقھای حنبلـی، در تأییـد اتفـاقی    ٥/٢٧٦(خالف، » بر این امر اقامه گردیده است

رای این قول که دیه قتل خطا بـر عھـده   در میان اھل علم مخالفی ب«نویسد: بودن این نظریه می
).٩/٤٩٨(مغني، » شناسمعاقله است نمی

قطع نظر از سیر تاریخی عاقله و شبھاتی که امروزه پیرامون آن وجود دارد، نوشتار حاضر با 
گویی به این پرسش است که توزیـع دیـه   با فرض حجیّت و مشروعیّت این نھاد، درصدد پاسخ

کند؟ آیا ھمه آنانی که عنوان عاقله بر آنان منطبق است بـه یـک   روی میبر عاقله از چه اصلی پی
که بـا قبـول رابطـه طـولی     میزان و در عرض یکدیگر مسئول تأدیه خسارت خواھند بود؟ یا این

تر، عُھده خویشان دورتر مشغول نخواھد شد؟ میان اقارب، با وجود عاقله نزدیک
کتب مرسوم فقھی امامیه منعکس شـده اسـت.   در پاسخ به سؤال فوق دو رویکرد عمده در

با اختیار وجه اخیر، رعایت ترتیب میان اقـارب را الزم دانسـته، و در نقطـه مقابـل     فقھامشھور 
اند. ناگفته نماند بـر خـالف   نوادری از قدماء و معاصران قائل به توزیع دیه بر تمامی عاقله شده

گفتـه نبـوده، و   منحصـر در دو قـول پـیش   چه از کتب فقھی نقل شده است، موضـع فقیھـان   آن
دست یافته است که در متن مقاله بـدان  فقھانگارنده به استناد تتبع خویش به مواضع دیگری از 

اشاره خواھد رفت.
مقصـود  » عاقلـه «در ابتدای بحث و قبل از ورود به آن مناسب دیده شد با تعریف اصطالح 

فقیھان تبیین و مصادیق آن تعیین گردد.
م عاقلهمفھو

مفھوم عاقله در لغت
عاقله اسم فاعـل از واژه  «در لسان العرب و تاج العروس در تعریف عاقله چنین آمده است: 
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باشد، و آنان خویشاوندان پدری ھستند که دیـه قتـل   عقل است، و منظور از آن ھمان عصبه می

لبحرین و النھایـه  ). صاحب مجمع ا١٥/٥٠٩؛ واسطی، ١١/٤٦٠(ابن منظور، » پردازندخطا را می
قاتل مکلّف بود دیـه  «اند: عاقله را از عقل به معنای دیه دانسته و در مورد وجه تسمیه آن نوشته

شـد  گفتـه مـي  » عقـال «ھا را با طناب که بدان (شتران) را به آستانه منزل اولیاء مقتول ببرد، و آن
).٣/٢٧٩؛ ابن اثیر، ٥/٤٢٧(طریحی، » ببندد، و به ورثه مقتول تحویل دھد

ابن فارس و جوھری نیز عاقله را به گروھی که از بستگان پدری ھستند، و دیه جنایت قتل 
). ٥/١٧٧١؛ الصـحاح،  ٤/٧٠اند (معجم مقائیس اللغه، کنند تعریف نمودهخطایی را پرداخت می

کند که عاقلـه خصـوص خویشـان ذکـور از     لذا مجموع کلمات لغویان به این معنا بازگشت می
باشند.پدر میجانب 

مفھوم عاقله از منظر فقیھان
عاقله کسانی ھستند که از طـرف پـدر، خویشـاوند    «نویسد: شھید ثانی در تعریف عاقله می

ھا؛ اگرچـه ھنگـام پرداخـت دیـه     شوند؛ مانند برادران و عموھا و فرزندان آنقاتل محسوب می
وانـه یـا فقیـر اسـت، عاقلـه      وارث نباشند؛ البته زن، کودک و کسی کـه در سـر رسـید دیـه، دی    

).٢/٤٤٦(الروضه البھیه، » شودمحسوب نمی
مواجه شده است (مجلسی، حدود و قصاص و دیات، فقھااگر چه این تعریف با اقبال اکثر 

در تعریف عاقله متفاوت بوده و در بعضی موارد رسـا  فقھا)؛ لکن کلمات ٢/٥٤٠؛ خویی، ١٥٥
ترین تعاریف از آنِ مرحوم مشکینی است که در تعریـف  نیست. به نظر نگارنده بھترین و کامل

مراد از عصبه که پرداخت دیه جانی بر عھده ایشان است، ھر فـردی اسـت   «عاقله آورده است: 
که از طریق پدری، و یا پدری و مادری، با جـانی خویشـاوندی دارد، ماننـد بـرادران پـدری و      

و جد پدرى؛ اگرچه باالتر روند، و اوالد ذکـور؛  مادری، یا برادران پدری، و اوالد ایشان، و پدر 
). ایشان با ذکر اصناف متعدد خویشاوندان اعم از اقارب عمـودی و  ٣٦٤» (تر رونداگرچه پایین

واسطه و..... تعریف جامع و مانعی ارائه نمـوده اسـت   اطرافی، صعودی و نزولی، با واسطه و بی
شود.که مشابه آن در سایر کتب مشاھده نمی

آیـد و برخـی از ایشـان نیـز بـدان تصـریح       بدسـت مـی  فقھاگونه که از تعاریف بته ھمانال
چیـزی جـز   فقھـا ) اصطالح عاقله در لسـان  ٢٦/٣٧٦اند(ر.ک: روحاني، فقه الصادق(ع)، نموده

چون بسـیاری از واژگـان کـاربردی در    باشد. به عبارت دیگر عاقله ھمھمان معنای لغویش نمی
عرفی است که شرع درباره آن تأسیسی نداشته و در تبیین مـدلول آن تـابع   محاورات، از مفاھیم
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ارتکاز عرفی بوده است.

کلمات فقھا
کـه اقـوال موجـود در مسـأله را منحصـر بـه دو قـول        فقھـا برخالف نقل رایج از عبـارات  

چھار رویکرد قابل استظھار است:فقھااند، از تتبع و مداقّه در آرای دانسته
اند.ھای متقدم اصوالً متعرض مسأله نشده و به سکوت از کنار آن گذشتهبرخی از فق-۱
بعـد از بیـان دو دیـدگاه موجـود، در حکـم مسـأله توقـف        فقھـا تعداد قابل توجّھی از -۲
اند.نموده
قائل به لـزوم رعایـت ترتیـب میـان عاقلـه جـانی، براسـاس طبقـات ارث         فقھامشھور -۳
اند.شده

اند.ه را وظیفه تمامی افراد عاقله به نحو برابر دانستهپرداخت دیفقھاتعداد کمی از -۴
و نیز ادلّه و مستندات ادعایی، به تفکیـک بـه مواضـعِ    فقھادر ابتدا با نقل کلمات و عبارات 

پردازیم.گفته پرداخته، سپس به نقد مستندات آن اقوال میپیش
رویکرد اول: سکوت در مسأله 

انـد؛  مسأله نشده و در این بحث نظری ابـراز نداشـته  برخی از فقھای متقدم اصوالً متعرض
که شیخ مفید در مقنعه صرفاً به بیان این امر که دیه قتل خطای محض از عاقلـه جـانی،   چنانھم

). نمونه دیگر مرحوم شیخ صدوق ٧٣٥شود، بسنده نموده است (و در ظرف سه سال گرفته می
نھا به بیان تکلیف عاقلـه در پرداخـت دیـه    روایی خویش است. ایشان نیز ت-در دو کتاب فقھی

قتل خطاء پرداخته و از ذکر نحوه توزیع و کیفیت آن خودداری ورزیـده اسـت. (ر.ک: ھدایـه،    
).٥٣٦؛ مقنع، ٣٠١

دیه الخطـأ علـی العاقلـه و عاقلـه الحـر المسـلم       «ابوالصالح حلبی در این بحث به عبارت: 
ه، و صاحب مراسم نیز نظر روشنی در ایـن زمینـه   )؛ بسنده نمود٣٩٢(الکافي في الفقه، » عصبته

)٢٣٩نداده است. (سلّار دیلمی، 
ھـا را موافـق یـا مخـالف نظـر      تـوان رأی آن اند و نمـی نظری ابراز نداشتهفقھااین گروه از 

ھـا  توان نظر ایشان را موافق با مشھور دانست که سکوت آنمشھور دانست؛ تنھا در صورتی می
گونه برداشت، مخدوش اسـت؛ زیـرا   با رأی مشھور در نظر بگیریم، که اینرا به معنای موافقت

».اذا جاء االحتمال بطل االستدالل«اند سکوت اعمّ از رضاست؛ و گونه که گفتهھمان
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رویکرد دوم: توقف در مسأله

اند که به رغم تعرض به مسأله و حتـی ذکـر آراء موجـود، از اختیـار رأی     گروه دوم فقھایی
اند. شـھید ثـانی از ایـن    ورزیده و یا حداقل از ابراز رأی مختار خویش دوری جستهخودداری

دسته فقھاست که در روضه به ذکر اقوال موجود در مسأله بسنده نموده و حتی به استناد عمـوم  
ادلّه، رأی غیر مشھور را محتمل دانسته است؛ لکن معین نساخته است که مختـار خـود ایشـان    

کند که شھید ثانی در مسالک نیز به فتوای خود تصریح نمی. نکته جالب آن)٢/٤٤٧کدام است (
).١٥/٥١٩کند (و با ذکر اقوال موجود ھر قول را به قائالنش منتسب می

)؛ در عبـاراتی  ٢/١٥٦)؛ و فیض کاشانی در مفـاتیح الشـرایع (  ٩٦جزائری در التحفه السنیه (
که نظر صریح خـود  اند، بدون اینمسأله بسنده نمودهتقریباً مشابه صرفاً به بیان اقوال موجود در

را در مسأله ابراز دارند.
خالف اسـت  «در بحث مذکور اکتفا نموده است: فقھامجلسی دوم نیز به بیان اختالف آراء 

اند: به نزدیك و دور که آیا ترتیبی در میان آن جماعت ھست در حواله کردن یا نه؟ بعضی گفته
تـر را مقـدم   کـه نزدیـك  انـد بـه آن  به یك نسبت، و اکثر علمـاء قائـل شـده   کنندھمه حواله می

).١٥٧(حدود و قصاص و دیات، » دارندمی
)؛ نیـز  ٢/٦٨٥)؛ و فاضل آبی در کشف الرمـوز ( ٥/٤٢٠جمال الدین حلی در مھذّب البارع (

اند.مودهاند؛ لکن نظر خویش را ابراز ننکه اقوال موجود در مسأله را ذکر نمودهبه رغم آن
، با فقھای دسته اول که در مسأله سکوت فقھاالزم به ذکر است که وجه افتراق این گروه از 

نموده بودند در این است که گروه اخیر اقوال موجود در مسأله را ذکر نموده؛ لیکن خود فتوای 
ه ای از متقـدمان کـه اصـوالً متعـرض مسـأل     اند؛ بر خـالف پـاره  صریحی در بحث مذکور نداده

اند.نگردیده و بحث را مسکوت نھاده
رویکرد سوم: توزیع دیه به ترتیب طبقات ارث (قول مشھور)

از اولین فقیھانی که متعرض این بحث شده و به صراحت معتقد است کیفیـت توزیـع دیـه    
باشـد. دلیـل وی نیـز بـر مختـار      مبتنی بر رعایت اقربیّت ورثه است شیخ طوسی در خالف می

...یــه اولواالرحــام: خــویش عمومیــت آ                   ...
انـد، و مطـابق   است که در آن بعضی خویشاوندان بر بعضی دیگر برتری داده شده١)٧٥(انفال: 

).٥/٢٨٢گیرد. (خالف، دیدگاه ایشان مورد بحث را نیز در بر می

».خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامی که خداوند مقرّر داشته، (از دیگران) سزاوارترند: «٧٥انفال/١
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س از تصریح به این امر که در مسأله دو قول وجود دارد، اشبه در مسـأله  محقق در شرایع پ

). وی در مختصرالنافع نیز بر این نظر تأکیـد  ٤/٢٧٣داند (را قول به رعایت ترتیب در توزیع می
)٢/٣١٦» (و یبدأ بالتقسیط علی األقرب فاألقرب«کند: می

)؛ و ٥/٦٤٣؛ تحریراألحکـام ( )٢/٢٣٠عالمه حلی در کتـب مختلـف خـود، ارشـاداالذھان (    
)؛ بر نظر مشھور صـحّه گذاشـته، و فخـرالمحققین در ایضـاح الفوائـد      ٩/٣٠٣مختلف الشیعه (

کند.)؛ سخن والد خویش را تأیید می٤/٧٤٨(
دلیـل  ٢صاحب کشف اللثام و صاحب ریـاض پـس از رجحـان دادن بـه دیـدگاه مشـھور       

(فاضـل  ٢روایت بزنطی و ابوبصیر-٢اولواالرحام؛عمومیّت آیه-١اند:مشترک برای آن ذکر نموده
).٢/٥٦٧؛ حائری طباطبایی، ١١/٥١٥ھندی 

امام خمینی نیز در تحریرالوسیله پس از تصریح به وجود دو رویکرد در مسـأله، از دیـدگاه   
).٢/٦٠١کند. (تحریرالوسیله، یاد می» اوجه«اوّل با عبارت 
شود، ایشان عمدتاً برای اثبـات مـدعای   تنتاج میچه از کلمات فقھای این گروه اسمطابق آن

انـد.  خویش به عموم آیه اولواالرحام، و احیاناً روایاتی که در مسـأله وجـود دارد اسـتناد نمـوده    
کـه قـول   بسیاری از فقھای این گروه نیز به بیان ادله مختار خویش نپرداخته و صرفاً به ذکر این

اند.تر است بسنده نمودهمشھور قوی
یکرد چھارم: توزیع دیه بر تمامی عاقله (قول غیر مشھور)رو

گونه کـه گذشـت، رعایـت ترتیـب در توزیـع را الزم      شیخ طوسی اگرچه در خالف، ھمان
و ٣رسد وی در مبسوط از دیدگاه اوّلیـه خـویش رجـوع نمـوده،    دانسته است؛ لیکن به نظر می

ته است؛ البته وی دلیلی بر مختار اخیر قائل به تقسیم دیه مذکور در بین عاقله قریب و بعید گش
)٧/١٧٨خویش ارائه ننموده است. (

نویسـد:  جـا کـه مـی   صاحب جامع الشرایع نیز در مسأله مذکور با شیخ ھـم رأی اسـت، آن  
» یقسم اإلمام الدیه علی العاقله بحسب ما یرى من غنی أو دونه... و القریب و البعید فیھا سـواء «

).٥٧٦(ابن سعید حلی، 
طور که نقل شده اسـت جـز   ی اخیر شیخ، متروکِ فقیھان بعد از وی واقع گشت، و ھمانرأ

که آقای خویی آن را تقویت کرد.ابن سعید حلی کسی با آن موافقت ننمود، تا آن

ور خواھد آمد.شرح روایات مذکور در نقد قول مشھ٢

در این کتاب اسامی فقیھان مخالف را نخواھم آورد؛ مبادا کتاب به درازا انجامد، و اسامی ایشان را در «نویسد: تاریخ تألیف مبسوط متأخر از خالف است؛چرا که شیخ در مقدمه مبسوط می٣

).١/٣» (اممسائل کتاب خالف به طور مستوفا یاد کرده
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ایشان در مبانی تکمله المنھاج با طرح این سؤال که آیا خویشان نزدیک و دور ھمگی جـزء  

ایـن  فقھـا نظـر مشـھور   «نویسـد:  شود، میھا رعایت میتیب بین آنکه ترباشند؛ یا اینعاقله می
ھا الزم است؛ ولی این نظر اشـکال دارد، و اقـرب آن اسـت کـه     است که رعایت ترتیب بین آن

).٢/٥٥٩» (باشندخویشان نزدیک و دور ھمگی داخل در عاقله می
انـد.  م رأی شـده بسیاری از شاگردان محقق خویی در کتب فتوایی خود با استاد خویش ھـ 

؛ ٣/٥٩٥دانند (منھـاج الصـالحین،   وحید خراسانی و محقق کابلی مختارِ خویی را اظھر اقوال می
)٧٥٠رساله توضیح المسائل، 

صاحب فقه الصادق(ع) و فاضل ایروانی نیـز در عبـاراتی مشـابه بـا مناقشـه در ادلّـه قـول        
رداخت دیه را بر عھده عاقله نھاده اسـت،  مشھور، اظھر در مسأله را، با توجه به عموم ادلّه که پ

شود، عدم اعتبار ترتیـب در بـین   و لفظ عاقله نیز ھمگی خویشاوندان قریب و بعید را شامل می
).٣/٣٥٣؛ دروس تمھیدیه في الفقه االستداللي، ٢٦/٣٨٢اند (روحانی، طبقات دانسته

ای که مسئولیت قتل خطـائی  در اثبات مدعای خویش عمدتاً به اطالق ادلهفقھااین دسته از 
جا که لفظ عاقله بر نزدیکان دور و نزدیک بـه طـور   را بر عھده عاقله نھاده استناد نموده و از آن

کند، در نتیجه قائل شدن به رعایت ترتیـب در توزیـع دیـه را فاقـد وجاھـت      یکسان صدق می
اند.شرعی دانسته

بررسی ادّله و مستندات
مقتضای قواعد اولیه

، عدم اعتبار رعایت ترتیـب بـین عاقلـه قریـب و بعیـد      رسد مقتضای قواعد اولیّهظر میبه ن
باشد؛ در نتیجه جمیع عاقله نسبت به پرداخت دیه خطای محض مسئولیت دارنـد. بـه عبـارت    
دیگر موضوع وجوب دیه در قتل خطایی عنوان عاقله بوده و این عنوان به اطـالق خـود شـامل    

شود. باید گفت ھرچنـد عاقلـه دارای مراتـب و طبقـات     ری جانی میھمه مردان خویشاوند پد
دیگر متفاوت اسـت؛ لکـن   باشند و استحقاق ایشان در برخی ابواب مثل ارث با یکمختلفی می

ادعای اشتراط رعایت ترتیب در پرداخت دیه، مطـابق بـا طبقـات ارث، محتـاج دلیـل معتبـر و       
صیص عمومات و اطالقات ادلّه را داشـته باشـد؛ و   باشد که صالحیت تخمؤونه زایدهِ موجّه می

که اطالقات و عمومات ادله با نفی قیود ادعایی، داللـت بـر مسـئولیت ھمگـانی عاقلـه      حال آن
دارند.
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در مقام تمسّک به اصل عملی نیز باید گفت با شک در اشتراط رعایت ترتیب، اصل، عـدم  

ه، شک در اشتغال ذمه عاقله بعید داریـم،  اشتراط چنین امری است. اگر اشکال شود که در مسأل
باشد؛ در نتیجـه رعایـت ترتیـب در تأدیـه دیـه      و اصل مناسبِ مقام، اصالت برائت ذمه وی می

شود گفت با فرض تمامیّت تمسک به اطالقات ادلّه، اشـتغال  باشد؛ در پاسخ اشکال میشرط می
که گفته شد در این حالـت اصـلِ   طور عاقله ثابت بوده، شک در شرطیّت امر زائد است و ھمان

عدم اشتراط جاری است. به عبارت دیگر منشاء شک در اشتغال و یا عـدم اشـتغال ذمـه عاقلـه     
بعید، شک در اشتراط ترتیب است و با احراز عدم اشتراط (اصـل سـببی) از بـاب تقـدّم اصـلِ      

ماند.یسببی بر اصلِ مسببی، موضوعی برای شک در عدم اشتغال (اصل مسببی) باقی نم
مفاد ادلّه قول مشھور

اند. مشھور برای اثبات مدعای خود به سه دلیلِ کتاب، سنت و اجماع استناد نموده
دلیل کتاب: استدالل به آیه اولوا االرحام

...انـد، عمـوم آیـه    ای که قائالن قول مشھور بدان استناد نمودهیکی از ادلّه      
             .../شـیخ و فاضـل ھنـدی بـه     فقھا) است. از میان ۷۵(انفال ،

دلیلنـا علـی أنـه یبـدأ بـاألقرب      «اند: صراحت، عموم آیه مذکور را مستند مختار خویش دانسته
...فاألقرب قوله تعالی:                    ... و ذلك عام في ،

إذا اجتمع في العاقله القریب و البعید فإنّـه یأخـذ الدیـه مـن     ). «۵/۲۸۲(خالف، » جمیع األشیاء
...القریب... لقوله تعالی:                    ...   لعمومـه فـي ،

).۱۱/۵۱۵للثام، (کشف ا» جمیع األشیاء
تقریب استدالل به این نحو است که در آیه مذکور برخی از خویشـاوندان  تقریب استدالل:

اند، و قیدی نیز در آیه وجود نـدارد تـا از آن خصـوص ارث و    بر برخی دیگر برتری داده شده
تـر  مانند آن فھمیده شود؛ از طرف دیگر ھم اولویت خویشاوندان دورتـر بـر خویشـان نزدیـک    

خالف حکم قطعی عقل است؛ بنابراین با توجه به عموم و نیز اطالق آیه اولوا االرحـام، مـورد   
برند؛ بدین صورت کـه بـا وجـود خویشـان     شود که از متوفّی ارث میآیه ھم شامل افرادی می

برد؛ و ھم آیه شامل افرادی است که در صورت قتل خطایی تر، خویش دورتر ارث نمینزدیک
تـر عاقلـه دورتـر    باشند؛ بدین نحو که با وجـود عاقلـه نزدیـک   خت دیه قاتل میمؤظف به پردا

ای در قبال پرداخت دیه قاتل ندارند.وظیفه
رسد استناد به عموم و اطالق آیه محل تأمل و خدشه باشد؛ لیکن به نظر مینقد و بررسی:
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نـی ھنگـامی کـه قـرار     چرا که آیه تنھا در مقام بیان احکام ارث و نحوه توارث ورّاث است؛ یع

که مسأله ما نحوه پرداخت دیه اسـت؛  است ورثه میّت چیزی از مال او را به ارث ببرند؛ حال آن
یعنی ھنگامی که قرار است چیزی از عصبه فرد گرفته شود، و پر واضح است که میـان ایـن دو   

تفاوت عمده وجود دارد. 
بـری  ه است در زمان جاھلیّت ارثچه در تفاسیر آمددر توضیح مطلب باید گفت مطابق آن

ھا تنھا منحصر به فرزنـدان پسـر   از طریق نسب (در نزد آن-۱اعراب از یکی از این سه راه بود: 
از -۳از طریق تبنی؛ یعنی پسر خواندگی؛ -۲بود و کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند)؛ 

آغاز اسالم که ھنوز قانون ارث نـازل  کردند. درمی» والء«طریق عھد و پیمان، که از آن تعبیر به 
جاى آن را گرفت، » اخوت اسالمی«شد؛ امّا به زودى مسأله نشده بود، به ھمین روش عمل می
بردنـد،  دیگـر ارث مـی  دیگر پیمان اخوّت بسته بودند، از یـك و تنھا مھاجران و انصار که با یك

انتقال بـه خویشـاوندان نسـبی و    پس از مدتی که اسالم گسترش بیشترى پیدا کرد، ارث مذکور 
سببی پیدا کرد، و حکم اخوّت اسالمی در زمینه ارث منسوخ گشت، و قانون نھایی ارث در آیه 

؛ فـیض کاشـانی،   ۱۱/۲۶۷مذکور نازل گشت (ر.ک: مکارم شـیرازی و دیگـران، تفسـیر نمونـه،     
).۱/۴۴۷تفسیر صافی، 

باشد این است که در صدد بیان آن میو مفسران چیزی که آیه مذکور فقھامطابق با دیدگاه 
وارث شخص متوفّی فقط ارحام او ھستند، نه دیگران، و در میان ارحـام ھـم بعضـی از بعـض     

برند؛ مثالً با وجود اوالد، فرزنـدان  دیگر برترند، و با وجود ارحام نزدیك، ارحام دیگر ارث نمی
کـه  ؤمنـان و مھـاجران و دیگـران بـا آن    برند؛ ماوالد، و با وجود برادران، برادر زادگان ارث نمی

اند، باز حقّی در ارث ندارند؛ و به طور کلـی ترکـه فقـط    دوست و رفیق و برادر پیمانی شخص
برد (فاضـل مقـداد، کنـز العرفـان،     مال ارحام است، و با وجود ایشان شخص دیگری ارث نمی

).۲/۳۲۵؛ راوندي، فقه القرآن، ۲/۳۲۴
رسول خـدا  «کند که ابن عباس گوید: قرآن از درّ المنثور نقل ميصاحب المیزان فی تفسیر ال

(ص) میان صحابه برادرى افکند و گفت که بعضی از بعضی ارث ببرند تا این آیه نازل شـد:  
...                   ...بـری ؛ و با نزول آیه مذکور و نسخ ارث

).۹/۱۲۸(طباطبایی، » صحابه، توارث با نسب برقرار گردید
دیگـر ارث  در مجمع البیان از امام باقر (ع) نقل شده که برخی از اصحاب با برادرى از یـک 

).۳/۴۲۷که با نزول آیات مذکور این عمل نسخ گردید. (طبرسی، بردند تا اینمی
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آید این است که آیات مذکور فقـط  میالذکر فرا دستچه از مجموع مطالب فوقبنابراین آن

که: جز خویشاوندان و اولوا االرحام کس دیگـری از ورثـه   در صدد بیان دو امر ھستند؛ اوالً این
بـری الزم  برد؛ ثانیاً: رعایت ترتیب بین خویشاوندان، از حیث اقربیّـت، در ارث متوفّی ارث نمی

برند؛ امّا آیات مذکور ھیچ داللتی بر نحوه و کیفیت خود ارث میاست، و ایشان به ترتیب طبقه
توزیع دیه بر عاقله جانی در قتل خطای محض نخواھند داشت، و آیات از این جھـت در مقـام   

باشند.بیان نمی
و شاید با مالحظه ھمین جوانب است که صاحب تفصیل الشریعه اگرچـه قـول مشـھور را    

) در داللـت آیـه مـذکور تردیـد     ۳۰۹(لنکرانـی،  » ي دالله اآلیـه تأمـل  ف«پذیرد؛ امّا با عبارت می
کند.می

که عین این اشکال در کالم آقای تبریزی (تنقیح مبـاني األحکـام (کتـاب الـدیات)،     کما این
).۲۶/۳۸۲) و نیز آقای روحانی آمده است. (فقه الصادق، ۳۶۷

دلیل روایات
مرسله یونس بن عبدالرحمان

کند از احد الصادقین (علیھما السالم) درباره مردی کـه مـرد   حمان نقل مییونس بن عبدالر
أنّ «دیگری را به خطا بکشد و قبل از پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول، بمیرد، حضرت فرمودند: 

؛ ۱۰/۱۷۲(طوسی، تھـذیب،  » الدیه علی ورثته، فإن لم یکن له عاقله، فعلی الوالي من بیت المال
).۲۹/۳۹۷حرعاملی، وسائل، 

؛ طباطبایی، ریاض ۴۳/۴۳۷این روایت مورد استناد برخی از متأخران (نجفی، جواھرالکالم، 
) قرار گرفته است.۲/۵۶۷المسائل، 

تقریب استدالل چنین است که روایت مذکور دیه قتل خطـا را بـر عھـده    تقریب استدالل: 
باشـد؛  ت چیـزی جـز عاقلـه نمـی    ورثه دانسته، و منظور از ورثه نیز با توجه به فراز بعدی روای

ھـا نیـز بایـد بـر     بنابراین مطابق روایت مذکور عاقله در حکم ورثه ھستند، و توزیع در بـین آن 
اساس حکم ورثه باشد.

لیکن باید توجه داشت استدالل به روایت مزبور ھم از جھت سند و ھـم از  نقد و بررسی:
ه کسی این سوال را از امـام پرسـیده و   نظر داللت مخدوش و ناتمام است؛ زیرا معلوم نیست چ

جواب امام (ع)را برای یونس نقل نموده است؛ لذا روایت مذکور به جھـت ارسـال آن ضـعیف    
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توان بدان اعتماد نمود.) و نمی۱۶/۳۵۱است. (ر.ک: مجلسی، مالذ األخیار، 

معتقدند ضعف سندی روایت با عمل اصحاب جبران شده اسـت: (لنکرانـی،  فقھابرخی از 
)؛ اما باید اذعـان نمـود   ۲۹/۳۵۵؛ سبزواري، مھذب األحکام، ۴۳/۴۳۸؛نجفی، جواھرالکالم، ۳۰۹

باشـد  نظریه جبران سند با عمل مشھور خود مبنایی است که محل مناقشه بسیاری از فقیھان می
که استناد مشھور نیز به خبر یونس، ) ؛ مضافاً به این۲۰۳-۲/۲۰۱(ر.ک: خویی، مصباح االصول، 

مسلّم نیست.
امّا از جھت داللت نیز با توجه به قرائن موجـود در روایـت کـه در مـورد فـردی کـه فـرد        
دیگری را بکشد؛ لیکن قبل از پرداخت دیه به اولیاء دم وی، بمیرد، وارد شده است (فمات قبل 

رسد مفروض و مورد روایت مربوط بـه جـایی  أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیه)؛ بنظر می
است که پرداخت دیه اوالً و بالذات بر خود جانی واجب بوده باشد، و تنھـا در صـورت مـرگ    

کـه از روایـت   چنـان دار آن خواھنـد بـود؛ یعنـی آن   وی، و عدم تأدیه دیه است که عاقله عھـده 
شود مورد روایت قتل شبه عمد بوده، و منظور از خطای بـه کـار رفتـه در روایـت،     استظھار می

باشد، و ربطی به مانحن فیـه کـه در مـورد پرداخـت دیـه قتـل خطـای        ه عمد میخطای شبیه ب
محض، که اوّالً و بالذات بر عھده عاقله اسـت، نخواھـد داشـت. (ر.ک: خـویی، مبـانی تکملـه       

).۵۵۹و۲/۵۴۲المنھاج، 
دو روایت ابوبصیر و ابو نصر بزنطی

دو آن شخصـی اسـت کـه    دلیل دیگر مورد استناد مشھور، دو روایتی است که موضوع ھـر  
؛ فاضـل ھنـدی،   ۴۳/۴۳۸میرد. (نجفی، ھمـان،  کند و سپس میفردی را به قتل رسانده، فرار می

). متن دو خبر چنین است:۱۱/۵۱۵ھمان، 
گوید از امام صـادق(ع) دربـاره مـردى پرسـش نمـودم کـه       ابو بصیر می:٤روایت ابوبصیر

باشد، ر نموده و امکان دسترسی به وى نمیگاه مبادرت به فراشخصی را از روى عمد کشته، آن
شود، و اگر نـدارد، از  اگر مال و دارایی دارد، دیه از اموال او برداشت می«که حضرت فرمودند: 

دارند، و اگر داراى خویشـاوند نیسـت،   ترین خویشان وى، االقرب فاألقرب، دریافت مینزدیك
(طوسـی،  » گاه پایمال نخواھد شدھیچکند؛ چرا که خون شخص مسلمانامام آن را پرداخت می

).۷/۳۶۵؛ کلینی، ھمان، ۱۰/۱۷۰ھمان، 

بِي بَصِیرٍادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحُمَیْدُ بْنُ زِیَ-٤
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گوید از امام جواد(ع) در مورد مردي سؤال نمـودم کـه   بزنطی می:٥روایت ابو نصر بزنطی

که مرده است، کـه حضـرت   اند، تا اینعمداً دیگرى را کشته، و سپس فرار کرده، و وی را نیافته
(طوسـی، ھمـان،   » ان له مالٌ أُخذ منه، و إال أُخذ من األقرب فـاألَقرب إن ک«در جواب فرمودند: 

).۴/۱۶۷؛ صدوق، من الیحضره الفقیه، ۱۰/۱۷۰
تقریب اسـتدالل چنـین اسـت کـه چـون روایـات مـذکور در مقـام بیـان          تقریب استدالل:

ه خویشاوندان اطالق نداشته؛ بلکه در صورت فقدان مال برای قاتل، پرداخـت دیـه را بـر عھـد    
ای کـه  اند؛ یعنی مطابق با طبقات ارث؛ بـه گونـه  اقربای وی، با رعایت االقرب فاالقرب گذاشته

شود، و اگـر از طبقـه اول مـثالً    ھا به تساوی تقسیم میاگر مثالً طبقه اول چند نفر باشند بین آن
ه است؛ گونفقط یک نفر باشد باید تمام دیه را بپردازد، و وضعیت طبقات دوم و سوم نیز ھمین

گردد که در مـانحن فیـه نیـز بایـد ترتیـب بـین عاقلـه        بنابراین از مفاد روایات مزبور آشکار می
رعایت گردد.

)؛ روایـت ابوبصـیر را   ۱۶/۳۴۸باید گفت اگرچه مجلسی در مـالذ األخیـار (  نقد و بررسی:
ایـراد  رسـد ھـر دو خبـر دارای    صحیح، و روایت بزنطی را مؤثق دانسته است؛ لیکن به نظر می

اند؛ زیرا روایت ابوبصیر به علت وجود احمد بن حسن میثمی در سلسـله روات آن، کـه   سندی
باشـد؛ لـذا شـھید ثـانی در مسـالک      )؛ ضعیف مـی ۴۶۸(ر.ک: کشی، رجال، ٦فردی واقفی است

). در روایت بزنطی نیز که وی حدیث مذکور را ۱۵/۲۶۲حدیث مزبور را ضعیف دانسته است (
نقل نموده است اگرچه محتمل است مراد امام جـواد(ع) باشـد (کـه در ایـن     »ابی جعفر(ع)«از 

؛ تفرشـی، نقـدالرجال،   ۷۵صورت بزنطی حضرت را درک نموده است) (ر.ک: نجاشی، رجـال،  
)؛ امّا این احتمال نیز وجود دارد که منظور امام باقر(ع) باشد، و در این صورت روایت با ۱/۱۴۸

تواند به طور مستقیم از امام باقر(ع) روایـت کنـد؛   یرا بزنطی نمیارسال روبرو خواھد گردید؛ ز
کند این است که اطالق ابی جعفر در روایت منصرف بـه امـام   چه احتمال اخیر را تقویت میآن

شـود. و شـاید بـدین    باقر(ع) بوده، و از امام جواد (ع) در روایات تعبیر به ابی جعفر الثانی مـی 
)۲/۴۱۷شرح لمعه حدیث مذکور را مرسل دانسته است. (وجه است که شھید ثانی در 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)-٥

گذاران این مذھب نمایندگان خودِ حضرت بودنـد  اى از شیعه ھستند که امام موسی بن جعفر(ع) را آخرین امام دانند، و گویند او زنده است، و ھم او مھدى منتظر باشد. بنیانیّه فرقهواقف-٦

امام وفات یافت نزد خود گفتند: اگر به امامت حضرت اعتراف کنند بایستی ھمه اموال را ھا گرد آمده بود و چونکه در دورانی که امام در زندان ھارون بود اموال فراوانی از خمس برگرد آن

).١٠/٢٩٨ھا را بر آن داشت که منکر امامت وى شده دست از دین بکشند و خود و گروھی را به الحاد و زندقه سوق دھند. (دشتی، معارف و معاریف،به وی تسلیم کنند، طمع مال دنیا آن
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رسـد از ایرادھـای   در ھرحال حتی اگر از سند روایات مذکور نیز چشم بپوشیم، به نظر مـی 

چنان که معلوم است مـورد روایـات قتـل عمـد     توان به راحتی گذشت؛ زیرا آنھا نمیداللی آن
باشـد، و علـت   بـر عھـده خـود جـانی مـی     باشد؛ و در قتل عمد پرداخت دیه اوالً و بالذاتمی

بـری ایشـان از جـانی بـه     پرداخت دیه قتل وی توسط وراث، االقرب فاالقرب نیز محتمالً ارث
باشد؛ و از این جھت تسرّی دادن حکـم روایـات   جھت فوت وی که در روایت قید گردیده می

داخت دیـه ھسـتند، در   مذکور به قتل خطای محض که در آن عاقله اوّالً و بالذات مکلّف به پر
شـدت از قیـاس و   نماید؛ خاصّه در مذھب امامیّه که در آن بهغایت بعد و غیر قابل پذیرش می
استحسانات ظنی نھی شده است.

)؛ روایات مذکور را در بـابی تحـت   ۴/۲۶۱شایان توجه است که شیخ طوسی در استبصار (
کند، و در توجیـه مفـاد   ؛ ذکر می»و ال صلحٌباب أَنّه الیجب علی العاقله عمدٌ و ال إقرارٌ«عنوان: 

ھا را به حالتی که عاقلـه  دانند، آنروایات، که برخالف قاعده، پرداخت دیه را بر عھده عاقله می
فالوجه في ھذین الخبرین أن نحملھما علـی الحـال   «کند: جانی ضمانت وی را نمایند حمل می
فیھا علی القاتلِ؛ إمّـا لھربـه؛ أو لموتـه؛ فإنّـه یُؤخـذُ مـن       الّتي تضمَّناهُ؛ و ھي الحال الّتي ال یُقدرُ

)۴/۲۶۲» (عاقلته
قد تقـدَّم أنَّ العاقلـه ال تضـمن    «نگارد: شیخ حر عاملی پس از نقل روایات مذکور چنین می

)۲۹/۳۹۶(وسائل الشیعه، » ةصّه الشیخ و غیره بغیر ھذه الصورعمداً، و قد خ
الظاھر ثبوت الدیه في ماله ال غیر، فلو لم یکن له مال «نویسد: مجلسی در شرح احادیث می
)۲۴/۱۹۴(مرآه العقول في شرح أخبار آل الرسول، » سقطت، و ھذا مختار المتأخرین

باشـند؛ حـال   شود روایات مزبور از اثبات مفاد خود نیز قاصر مـی گونه که مشاھده میھمان
روایات ثبوت دیه بر عاقله در قتل خطای محض اند با استناد به این خواستهفقھاکه برخی از آن

را اثبات نمایند.

دلیل اجماع
انـد. صـاحب مھـذّب    مستند مختار خود را وجـود اجمـاع در مسـأله دانسـته    فقھابرخی از 
). ناگفتـه نمانـد   ۲۹/۳۵۵(سبزواری، » علی المشھور؛ بل ادّعي علیه اإلجماع«نویسد: االحکام می

)۵/۲۸۲ف چنین ادعایی را طرح نموده است. (قبل از وی جناب شیخ در خال
لیکن ادعای اجماع در مسأله از جھت صغری و کبری مسموع نیست؛ زیـرا  نقد و بررسی:
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در ابتدای مقالـه دانسـته شـد، بسـیاری از سـابقان بـر شـیخ        فقھاگونه که از عبارات : ھماناوالً 

انـد، و یـا   متعرض مسأله نشـده طوسی، مانند صدوق و شیخ مفید و نیز الحقان شیخ، یا اصوالً
شـود  اند؛ بنابراین چگونه مـی صرفاً به نقل اقوال موجود بسنده نموده و خود نظری ابراز ننموده

در چنین حالتی مختار این افراد را تحصیل کرده و ادعای اجماع در مسأله نمود؟ 
اننـد یحیـی بـن    مفقھـا شود با وجود تصریح به مخالف از سوی برخـی از  : چگونه میثانیاً 

که مدعی وجود چنین اجماعی جناب تر آنسعید، ادعای اجماع محصل در مسأله نمود؟ عجیب
شیخ در خالف است، و مخالف در مسأله نیز جناب وی در مبسوط!

و شاید به دالیل فوق است که آقای خویی ادعای جزم بـه عـدم وجـود اجمـاع در مسـأله      
).۲/۵۵۹(مبانی تکمله المنھاج، » جزماًفإنّ اإلجماع غیر محقّق«نموده است: 

با فرض قبول اجماع و تسامح در صغرای استدالل، به دلیل مدرکی بودن و یا حـداقل  ثالثاً:
محتمل المدرکیه بودن اجماع، کاشفیت آن به شدّت محل تردید خواھد بود؛ لذا چنین اجماعی 

حجیّت اجماع به واسطه کشف قول اند گونه که اصولیان گفتهاز حجیّت ساقط است؛ زیرا ھمان
باشـد، وی  جا که مستند اجماع مدرکی معلوم و در دسترس فقیـه مـی  معصوم(ع) است، و از آن

تواند بدان مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وى معتبر باشد، طبق آن فتوا دھد؛ و گرنـه آن را  می
ن اعتبـار بیشـترى نـدارد.    ردّ کند. ارزش اجماع مدرکی ھمانند ارزش مدرك آن است، و جـز آ 

)۴/۳۸۶؛ جزائری، منتھی الدرایه، ۲/۵۶(سبحانی، الوسیط، 
گـردد کـه ادلّـه    ھایی که در نقد قول مشھور بیان شد به خوبی آشکار میاز مجموع استدالل

برد؛ بنابراین ادلّـه مـذکور صـالحیت تخصـیص     ھای آشکاری رنج میاستنادی ایشان از ضعف
باشند، و عاقله نیز اند، دارا نمیقرار داده» عاقله«موضوع وجوب دیه را عمومات و اطالقاتی که 

در عرف متشرّعه عبارت است از عصبه و خویشاوندان ذکور جانی ھرچند در مراتب و طبقات 
مختلفی باشند؛ لذا به استناد عمومات و اطالقات وارده در بـاب و بـه اقتضـاء قاعـده اولیـه در      

و جبران خسارت جانی در قتل خطایی بر عھـده و ذمـه تمـامی ایشـان     مسأله، وظیفه تأدیه دیه 
است.

گیرینتیجه
شود که آیا با وقوع قتل خطایی تمـامی  با فرض مشروعیت نھاد عاقله این پرسش مطرح می

دیگر، مسئول تأدیـه خسـارت و تـأمین درک جنایـت     افراد عاقله به یک میزان و در عرض یک
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د عاقله رابطه طولی برقرار بوده و با وجود طبقات نزدیـک ذمـه افـراد    که میان افراھستند؟ یا آن

باشد؟دور مشغول نمی
پرداخت دیه را االقرب فاالقرب، مطابق طبقات ارث، بر عھده عاقله دانسـته و  فقھامشھور 

...اند. ایشان برای مدعای خویش به اطالق آیـه :  قائل به نظریه ترتیب گردیده      
             ... و نیز سه روایت مرسله یونس، خبر ابوبصیر و حدیث ابو

اند.نصر بزنطی و البته اجماع منقول از شیخ تمسک جسته
لکن نگارنده تأکید دارد مقدمات تمسّک به اطالق ذیل آیه تام نبوده، و آیه مـورد اشـاره در   

احکام ارث و اخذ مال است. روایـات مـورد اسـتناد نیـز عـالوه بـر ضـعف سـندی،         مقام بیان 
باشـد، در ایـن   موردشان قتل عمد و شبه عمد است، که پرداخت دیه بر عھده خود جـانی مـی  

که محل نزاع ؛ حال آن»اخذ من االقرب فاالقرب«حالت و با فرض موت قاتل امام فرموده است 
رأساً مسئول پرداخت دیه ھسـتند، و از ایـن جھـت تسـرّی     خطای محض بوده که در آن عاقله

دادن حکم روایات مذکور به محل نزاع، مصداق قیاس ظنی است. اسـتدالل بـه اجمـاع نیـز بـا      
از جھت صـغری محقـق   فقھاو نیز مخالفت برخی دیگر از فقھاوجود سکوت تعداد کثیری از 

در عـرض سـایر ادلّـه نظیـر آیـه و      که حجیت و کاشفیت این اجمـاع کـه  نیست؛ مضافاً به این
روایات آمده است نامعلوم است. بنابراین نویسنده معتقد است با فرض عدم تمامیّت مسـتندات  
قول مشھور، و به استناد قواعد اولیه باب، در قتل خطایی تمامی عاقلـه بـه یـک میـزان مسـئول      

باشند.جبران خسارت جانی می

منابع 
شیرازی.قرآن کریم، با ترجمه مکارم
تا.، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، بیفي غریب الحدیث و األثرةالنھایابن اثیر، مبارك بن محمد، 
ق.۱۴۱۳، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، من الیحضره الفقیهابن بابویه، محمّد بن علی، 
نشر صدوق، چاپ اول، ، ترجمه علی اکبر غفارى، تھران، من الیحضره الفقیه_______________، 

ق.۱۴۰۹
ق.۱۴۱۵، قم، مؤسسه امام ھادى(ع)، چاپ اول، المقنع__________________، 
، قم، مؤسسه امام ھـادى(ع)، چـاپ اول،   في األصول و الفروعةالھدای__________________، 

ق.۱۴۱۸
ق.۱۴۰۵، قم، مؤسسه سیدالشھداء، چاپ اول، الجامع للشرائعابن سعید، یحیی بن احمد، 
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ق.۱۴۰۴، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، ةمعجم مقائیس اللغابن فارس، احمد بن فارس، 

، قم، دفتر انتشارات اسـالمی،  المھذب البارع في شرح المختصر النافعابن فھد حلّی، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۷چاپ اول، 

تا.االمام، چاپ اوّل، بیةمطبعمصر،، با تصحیح محمدخلیل ھراس، المغنیابن قدامه، عبداهللا بن احمد، 
ق.۱۴۱۴، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

، اصـفھان، کتابخانـه امیرالمـؤمنین(ع)، چـاپ اول،     الکـافي فـي الفقـهابوالصالح حلبی، تقی بن نجم، 
ق.۱۴۰۳

ق.۱۴۲۷، قم، چاپ دوم، ذھب الجعفريفي الفقه االستداللي علی المةدروس تمھیدیایروانی، باقر، 
، قم، دفتـر انتشـارات اسـالمی، چـاپ     کشف الرموز في شرح مختصر النافعآبی، حسن بن ابی طالب، 

ق.۱۴۱۷سوم،
، چـاپ اول،  ةالشـھید ةکتـاب الـدیات، قـم، دار الصـدیق    -تنقیح مباني األحکامتبریزى، جواد بن علی، 

ق.۱۴۲۸
ق.۱۴۱۸قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ،نقد الرجالتفرشی، مصطفی بن حسین، 
ق.۱۴۰۹، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ةوسائل الشیعحرّ عاملی، محمد بن حسن، 

، تھران، محقق کتاب، چاپ اول، ةالمحسنیةفي شرح النخبةالسنیةالتحفبن نور الدین، جزائرى، عبداللّه
تا.بی

، بیروت، دارالعلم للمالیـین، چـاپ   ةصحاح العربیوةتاج اللغ-الصحاحجوھرى، اسماعیل بن حماد، 
ق.۱۴۱۰اول، 

ق.۱۴۲۱، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، ةتحریرالوسیلخمینی، روح اللّه، 
ق.۱۴۲۲، قم، مؤسسه إحیاء آثار الخوئي، چاپ اول، المنھاجةمباني تکملخویی، ابوالقاسم، 
النجـف،  ةواعظ حسینی بھسـودی، نجـف، مطبعـ   د، تقریر سیدمحمّمصباح االصول__________، 

ق.۱۳۷۷
.۱۳۸۵، تھران، مؤسسه فرھنگی آرایه، چاپ چھارم، معارف و معاریفدشتی، مصطفی، 

ق.۱۴۱۲، قم، مدرسه امام صادق(ع)، چاپ اول، فقه الصادق(ع)روحانی، محمدصادق، 
ق.۱۴۱۸، ، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قمالوسیط فی اصول الفقهسبحانی، جعفر، 

، قم، منشـورات الحـرمین، چـاپ    ةو األحکام النبویةالمراسم العلویسالّر دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، 
ق.۱۴۰۴اول، 

ق.۱۴۱۴، قم، دارالکتاب الجزائرى، ةمنتھی الدرایشوشتری، محمد جعفر، 
ق.۱۴۱۲، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول،ةالبھیةالروضشھید ثانی، زین الدین بن علی، 
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المعـارف  ة، قـم، مؤسسـ  مسالك األفھام إلی تنقـیح شـرائع اإلسـالم__________________، 

ق.۱۴۱۳اإلسالمیه، چاپ اول، 
ق.۱۳۹۳، بیروت، مؤسسه اعلمی، چاپ سوم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

ق.۱۴۱۸البیت، چاپ اول، ، قم، مؤسسه آل ریاض المسائلبن محمد علی، طباطبایی کربالیی، علی
چـاپ سـوم،   ، تھران، انتشـارات ناصرخسـرو،   مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 

۱۳۷۷.
ق.۱۴۱۶، تھران، کتابفروشی مرتضوى، چاپ سوم، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین بن محمد، 

ق.۱۳۸۷، چاپ سوم، ةرتضویالمة، تھران، المکتبالمبسوط في فقه اإلمامیهطوسی، محمد بن حسن، 
، تھران، دارالکتـب اإلسـالمیه، چـاپ اول،    االستبصار فیما اختلف من األخبار______________، 

ق.۱۳۹۰
ق.۱۴۰۷، تھران، دارالکتب اإلسالمیه، چاپ چھارم، تھذیب األحکام______________، 
.ق۱۴۰۷، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، الخالف______________، 

، قم، دفتر انتشارات اسـالمی، چـاپ   ةفي أحکام الشریعةمختلف الشیععالمه حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.۱۴۱۳دوم، 

، قـم، مؤسسـه امـام    ةعلـی مـذھب اإلمامیـةتحریر األحکام الشـرعی__________________، 
ق.۱۴۲۰صادق(ع)، چاپ اول، 

، دفتر انتشارات اسـالمی، چـاپ   ، قمإرشاد األذھان إلی أحکام اإلیمان__________________، 
ق.۱۴۱۰اول، 

ق.۱۴۲۵، قم، انتشارات مرتضوى، چاپ اول، کنز العرفان في فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبداهللا، 
، قم، دفترانتشارات اسـالمی،  کشف اللثام و اإلبھام عن قواعد األحکامفاضل ھندى، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۱۶چاپ اول، 
، قم، مؤسسه اسـماعیلیان،  إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعدبن حسن، فخر المحققین، محمد

ق.۱۳۸۷چاپ اول، 
، قم، انتشارات کتابخانـه مرعشـی، چـاپ    مفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 

تا.اول، بی
رات ، با تحقیق حسین اعلمی، تھران، انتشاتفسیر صافی____________________________،

ق.۱۴۱۵الصدر، چاپ دوم، 
ق.۱۴۲۶، قم، انتشارات مجلسی، چاپ اول، رساله توضیح المسائلفیاض کابلی، محمداسحاق، 

ق.۱۴۰۵، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، چاپ دوم، فقه القرآنقطب راوندى، سعید بن ھبه اهللا، 
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ق.۱۴۹۰، مشھد، مؤسسه نشر دانشگاه مشھد، رجال الکشيکشّی، محمدبن عمر، 

ق.۱۴۰۷، تھران، دارالکتب اإلسالمیه، چاپ چھارم، الکافيکلینی، محمد بن یعقوب، 
، تھران، دارالکتب اإلسالمیه، العقول في شرح أخبار آل الرسولةمرآتقی، باقر بن محمدمجلسی، محمد

ق.۱۴۰۴چاپ دوم، 
عشـی نجفـی،   ، قم، کتابخانـه مر مالذ األخیار في فھم تھذیب األخبار___________________، 

ق.۱۴۰۶چاپ اول، 
، تھران، مؤسسه نشر آثـار اسـالمی، چـاپ    حدود و قصاص و دیات___________________، 

تا.اول، بی
، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیـه، چـاپ   ةالمختصر النافع في فقه اإلمامیمحقق حلّی، جعفر بن حسن، 

ق.۱۴۱۸ششم، 
، قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان،    الحالل و الحـرامشرائع اإلسالم في مسائل _________________، 

ق.۱۴۰۸چاپ دوم، 
ق.۱۴۰۸، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، کتاب الدیاتمدنی کاشانی، رضا، 

، بیـروت، دارالفکـر، چـاپ اول،    تاج العروس من جواھر القـاموسمرتضی زبیدى، محمد بن محمـد،  
ق.۱۴۱۴

، قم، کتابخانه مرعشـی نجفـی، چـاپ    ةلقرآن و السنالقصاص علی ضوءامرعشی نجفی، شھاب الدین، 
ق.۱۴۱۵اول، 

تا.جا، بی، بیمصطلحات الفقهمشکینی اردبیلی، علی، 
ق.۱۴۱۳، قم، کنگره جھانی ھزاره شیخ مفید، چاپ اول، ةالمقنعمفید، محمّد بن محمد، 
سـالمیه، چـاپ یـازدھم،    ، به ھمراه نویسندگان، تھران، دارالکتب االتفسیر نمونهمکارم شیرازى، ناصر، 

۱۳۶۸.
ق.۱۴۰۷، قم، دفتر انتشارات اسالمی، فھرست أسماء مصنفي الشیعه-رجالنجاشی، احمد بن علی، 

، بیروت، دارإحیاء جواھر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، محمدحسن بن باقر، )صاحب جواھرنجفی (
ق.۱۴۰۴التراث العربي، چاپ ھفتم، 

ق.۱۴۲۸، قم، مدرسه امام باقر(ع)، چاپ پنجم، لصالحینمنھاج اوحید خراسانی، حسین، 


