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 دهچکی

ص مالک یبررس و یفقه مصطلح و پرکاربرد واژگان از یکی عنوانبه معتوه و عته یمعنا نییتب  نیا تشخَّ
 است. شده انتخاب ارنوشت نیا هدف عنوانبه که است یضرور یامر آن، قیمصاد نییتع جهتبه مفهوم

 و اتیروا نیا یسبرر لیذ فقها کالم لیتحل و موجود اتیروا یابیارز ،یاصطالح و یلغو فیتعار یبررس
 ۀشاخص عنوانبه جنون مفهوم تنها انتخاب است. گرفته قرار امر نیا نیتدو ۀشاکل جنون، و عته ۀرابط کشف

 چنداندو را فقه در جنون نیقر عنوانبه عته یشناسمفهوم ضرورت قانون، کتاب در یفریک مجازات عدم

 با آن نسبت که است «عقل نقصان» یکل عنوان با معتوه فیتعر به افتنیدست ق،یتحق نیا ثمرة .اندینمایم

 فعل ۀنیزم در زیتم ۀقو و یعقالن یقوا در اختالل سبب که یدرون ۀعارض )هر یفقه مصطلح یمعنا در جنون

 همچون معتوه عنوانتحت یروان اختالل دچار یگروه لذا است؛ وجه من صخصو و عموم شود(، یارتکاب

 .دنشویم خارج مجازات اعمال و فیتکل شمول از شارع طرف از شدهمشخص مالک اب مجنون،
 

 .معتوه ضمان عقل، نقصان سنت،اهل و عهیش فقه مجنون، معتوه، ها:کلیدواژه
 

 

                                                 
 .93/51/0931: یینها بیتصو خی؛ تار50/50/0931وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Semantics of “the Mentally-disordered Person” in the Jurisprudence 

of Shiite and Sunni and His Liability in the Penal Code 
Mina Saeedi, M.A Graduate of  Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law, 

University of Qom 

Abstract  

Explanation of the meaning of mental disorder and the mental disordered person as a 

widely used word and a jurisprudential term and examining the criterion of the 

distinction of this concept in order to identify its examples is a necessary task selected 

as the purpose of this paper. Examining the literal and terminological definitions, 

evaluation of the existing narrations and analyzing the jurists’ opinions when they 

considered these narrations and discovering the relationship between mental disorder 

and insanity form the main topics of this study. Section of the concept of as the only 

standard of non-application of penal punishment in the Penal Code, doubles the 

necessity of semantics of mental disorder as the counterpart of insanity in 

jurisprudence. The outcome of this research is achieving the definition of mentally 

disordered person under the general title of “intellectual deficiency” whose 

relationship to insanity in the jurisprudential terminological meaning (any internal 

problem which causes disturbance (disappearance or deficiency) of intellectual 

abilities or cognitive power concerning the committed act) is generality and 

peculiarity in some respect; therefore, a group of mental disorders under the title of 

mentally disordered are excluded from the scope of duty and execution of 

punishment according to the criterion specified by the lawgiver, the same as insanity. 

 

Keywords: mentally disordered, Shiite and Sunni jurisprudences, intellectual 

deficiency, liability of the mentally disordered person. 
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 مقدمه

د شارع و استنباط حکم است. معتوه ترین گام در جهت کشف مراشناسی واژگان فقهی، ابتداییموضوع
عنوان یکی از ارکان تکلیف و تبع آن عجین و مورد بحث با عقل بهیکی از واژگان قرین با مبحث مجنون و به

 باشد.مجازات می
اربوواب لغووت از ایوون واژه بووا عنوواوین ؛ ذیوول عتووه(، عبادبناسووت )صوواحب« ُعِتووه  »معتوووه از ریشووۀ 

 1«مدهوش ِمن غیر  مرو ج ونرو »، ذیل عته؛ فیروزآبادی، ذیل عته( نیرمصباح المال، )«العقلناقص»
( و 2/297حطواب، ؛ 2/792، )صواوی« العقلضرعی ( »8/261عباد، بن)فراهیدی، ذیل عته؛ صواحب

، )دهخدا« خردسبک»و « عقلبی»این واژه در زبان فارسی به  .برندعته( نام می ذیل، منظور)ابن« مجنو »
 معتوه( ترجمه شده است. واژۀ ذیل، )عمید« عقلکم»ه( یا معتو واژۀ ذیل

همراه مفهوم مجنون در متن روایات اسوتفاده شوده صورت مستقل و یا بهمفهوم معتوه در موارد متعدد به
توجهی کسب کرده و در مووارد متعودد است. این ویژگی سبب شده تا در آثار فقهی جایگاه مناسب و شایان

صوورت مختصور و در پرداخته شود. لیکن بررسی مفهوم و حدود آن در کتب فقهی، بهبه بررسی احکام آن 
وجود این قصور و عدم یکرنگی، این مبحث  نظرات متفاوت همراه است. باحد تعریف لفظی و البته با نکته

خصوص فقه شیعه جایگاه مستقلی نداشوته و گهگواه در ضومن مباحوث دیگور در مطالعات فقهی متأخر به
بواره ضورورتی اینصورت گذرا، توضیحی در این ضمن ارائه شده است؛ لذا بررسوی دقیوق و گسوترده دربه

 انکارنشدنی است. 
سنت، رو با بررسی این مفهوم در آثار فقهی روایی و با مطالعۀ تطبیقی آن در فقه شیعه و اهل مقالۀ پیش

هوم عته، تعیوین موالک تموایز و رابطوۀ عتوه بوا صدد تالشی مؤثر در تبیین دیدگاه فقه اسالمی پیرامون مفدر
 جهت کشف جایگاه اختالالت روانی میانی در فقه و قانون مجازات کیفری است.جنون، به

 
 سنتمعتوه از منظر اهل

نظر بسیاری در فقه موضوع معتوه ازجمله مباحثی است که در تفسیر معنا و تعیین محدودۀ آن، اختالف
 سنت وجود دارد.اهل

هووا مفهوووم پرکوواربردترین آنکرشووده بوورای معتوووه، سوونت از میووان معووانی لغوووی ذمنووابع فقووه اهلدر 
؛ 21/271 الملقون،؛ ابن17/171؛ کرموانی، 4/74الملوک، ؛ ابن4/147است )مظهوری، « العقلناقص»

؛ زیلعووی حنفووی، 6/279عابوودین، ؛ ابن2/619؛ افنوودی، 8/418، سوونیکی مصووری ؛ 8/146قسووطالنی، 

                                                 
 شخص بیهوشی که مجنون نیست؛ مس=جنون. .0
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 (.7/279؛ ابومالک، 8/97؛ مغربی، 24/211 ،عمدة القاری ؛ عینی،17/771رماوی، ؛ بِ 1/177
سنت از اهداف اصولی فقهوا و مؤلفوان بودین شور: اسوت  های فقهی اهلاتفاق کتاببهدر اکثر قریب

کشف رابطۀ دو مفهوم جنون و عته و تعیین مرز هریک، تعریف معتوه، تفسویر روایوات مربووط بوه معتووه و 
ها معتوه با موالک مجنوون و رابطوۀ بوا آن سونجیده ن سایر مباحث مربوط به آن. در گروهی از کتابهمچنی

 شود. در این زمینه چهار نظریه وجود دارد می
دانند و شمول هر یک از این دو کلمه نسبت به مصوادیقش را می« مجنو »گروهی معتوه را همان   .1

نخب  ی، ؛ عین19/17؛ ساعاتی، 2/112، ؛ کشناوی9/194، 7/149اثیر، گیرند )ابنمساوی با یکدیگر می
آبوادی، ؛ عظیم1/26، القبدرر فبی ؛ هموو، 2/211، التیسیر؛ مناوی، 8/188؛ حسنی، 16/716  األفکار،

معنای مجنون یوا (. این گروه یا معتوه را به9/2741؛ طیبی، 4/711، جزري، به نقل از ؛ مبارکفوری7/248
کنند. دلیل اکثر قائالن به این تعبیر می« مجنون مصاب به عقله»ه عقلش آفتی رسیده، معنای مجنونی که ببه

القلم و روایت عدم جواز طالق معتوه است. هرچند در بعضی آثار نیوز در نظریه نیز استدالل به روایت رفع
به جوای یکودیگر بوه اند، اما در بیان احکام، لفظ معتوه و مجنون را تعریف معتوه این مماثلت را ذکر نکرده

 (.2/642، اند )سغدیکار برده
ای دیگر معتقدند که این دو مفهوم دقیقًا بوه یوک معنوا و از نظور مصوداقی مسواوی یکودیگر عده  .2

 فبی ای ذیل مجنون است )کشمیری هندی، نیستند، بلکه معتوه از درجات خفیف مجنون بوده و مجموعه
 (.1/18و  1/777؛ رملی، 226، الوجیز؛ غزی ابوالحارث، 1/181 ،الباری
کلی جودای از را برای معتوه برگزیده و آن را بوه« العقلمختل»و « العقلناقص»گروه سوم معنای  .7

؛ 1/18؛ رملووی، 747؛ رفعووت عثمووان، 4/162و  7/24داننوود )بخوواری حنفووی، مجنووون و قسوویم آن می
 (.4/198؛ بهوتی، 6/279عابدین، ابن

به مفهوم عوامی کوه را برگزیده اما معتقدند معتوه باتوجه« العقل ناقص»گروه چهارم همان معنای  .4
، االثبار مشبک ؛ طحواوی، 7/491حوزم، شوود )ابندارد شامل مجنوون، طفول و شوخص مسوت هوم می

؛ ابومالوک، 24/211 ،عمدة القاری، ؛ عینی8/146؛ قسطالنی، 2/472، العلماء اختالف؛ همو، 12/241
 (.4/711، ؛ مبارکفوری، به نقل از جاحز17/771؛ ِبرماوی، 8/418؛ انصاری، 8/97؛ مغربی، 7/279

هوای فقهوی آن را بورای ای از کتابنیز تفسیری است کوه پواره« العقلمغلوب»و « مغلوب علی عقله»
(. ایون عوده 2/421، عرف الشبیی، هندی؛ کشمیری 4/133مبارکفوری، اند )توضیح مفهوم معتوه برگزیده

دارای معنایی عام است که قابلیت تعریوف واژۀ معتووه را دارد و بوا « مغلوب علی عقله»ند که عبارت معتقد
 (.4/147، ماوردیشود )العقل و... میعمومیتش شامل مجنون، معتوه، سکران، هر نوع مریضی زائل



            44                        در قانون مجازات یو ضمان و نیقیمعتوه در فقه فر یشناسمفهوم                     0011بهار 

 نیافتن بوه نظوریخوبی بیانگر تشتت آرا و دستسنت بهاندکی دقت در جایگاه عته و معتوه در فقه اهل
جامع در این مبحث است. آنچه بعد از کنکاش و تحقیق پیرامون این مفهوم در تمامی مذاهب اسوالمی بوه 

تواند شامل دیوانگان و... از افوراد باشد که با شمولش میدست آمد، ارادۀ معنایی عام و گسترده از معتوه می
شوود. در باره منجر میلف دراینمبتال به نقصان عقل شود. آگاهی از این مطلب به حل تعارض نظرات مخت

 تر از این معنای عام سخن خواهیم گفت.صورت گستردهحیطۀ فقه شیعه به
ها، رجوع به روایات است. شایسوته اسوت کننده برای درک مفاهیم و احکام آنیکی از ابزارهای هدایت

سنت دربوارۀ شده در فقه اهلنظر و معنای واقعی کلمه، به روایات ذکریافتن به علت این اختالفپیرِو دست
 معتوه بپردازیم.

 
 روایات مرتبط با معتوه

 القلمأ. رجایت رفع
ترین روایات در حیطۀ رفع تکالیف و از روایات مورد بحث ذیل معنوای معتووه و مجنوون، یکی از مهم

سوند آن ای را در عودم صوحت گونه شبههالقلم است. روایتی که کثرت نقل و تمسک به آن هیچروایت رفع
الشأن اسالم)ص( در باب رفع قلم از سه گروه کودک، خوواب، کند. این روایت بیان پیامبر عظیمایجاد نمی

 باشد.مجنون )یا معتوه( می
روایت مذکور در منابع عامه به دو صورت بیان شده اسوت؛ در یوک صوورت قوول پیوامبر)ص( بودون 

تری شود و صورت دوم که جایگاه وسویععایشه بیان میگونه تفصیل و حکایتی از زبان امام علی)ع( یا هیچ
هوای فقهوی بوه خوود اختصواص داده اسوت، نقول کوالم پیوامبر از قوول صوورت اول در کتابرا نسبت به 

مؤمنان)ع( به هنگام مشاهدۀ حکم عمر به رجم زنی مجنون یا معتوه اسوت کوه حضورت بوا ذکور ایون امیر
 کردند. روایت از اجرای حد بر آن شخص جلوگیری

شوود. در های فراوانی در بسیاری از آثار فقهی، اصولی، قواعد فقه و حقوقی دیوده میاین روایت با نقل
 بعضی از این اسناد، از فرد معتوه رفع قلم شده است.

رفع القلم عون ثالثو ، »یکی از این اسناد روایت عایشه از پیامبر در مسند احمد و سنن الدارمی است  
 حنبول،؛ ابن147 دارمب،،« )یحتلم، و عن النائم حتی یستیقیظ، و عن المعتوه حتی یعقولعن الصبی حتی 

6/141.) 
رفع القلم عن ثالث ، عن النوائم حتوی »کند  گونه ذکر میحنبل در جای دیگر از امیرمؤمنان)ع( اینابن

 .(1/118« )یستیقظ، و عن المعتوه أو قال  المجنون حتی یعقل، و عن الصغیر حتی یشب  
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العقول توسوا امیرمؤمنوان یکی دیگر از این اسناد )که ماجرای جلوگیری از سنگسار زن دیوانه یا ناقص
سبن  ایب، و  سبن  الکببریهای ظبیان با دو سلسله سند متفاوت در کتابدارد( قول ابیعلی)ع( را بیان می

یسوتیقظ، و عون المعتووه حتوی رفوع القلم عن ثالث ، عن الغالم حتی یبلغ، و عن النائم حتی »است   داوود
 (.8/464 ،ییهق،« )یبرأ

رفوع القلم عن ثالث ، عن الصبي حتی یبلغ، و عن النائم حتی یسوتیقظ، و »در سند دیگری آمده است  
 (.4/1144داوود، )ابو« عن المعتوه حتی یبرأ

رفوع القلوم »د است  طبرانی موجومسند الشامی  القلم با عنوان معتوه نیز در بیاِن دیگری از روایت رفع
فی الحد عن الصغیر حتی یکبر و عن النوائم حتوی یسوتیق  و عون المجنوون حتوی یفیوق و عون المعتووه 

 (.4/144« )الهالک
، حنبوول؛ ابن141و  4/144)ابوووداوود،  «مجنررو »هووای مختلووف دیگوور واژگووانی چووون در نقل

حنبول، )ابن« 1مبتلی»(، 2/68ی، حاکم نیشابور، 464تا8/417؛ بیهقی، 7/178ماج ، ؛ ابن141تا6/144
مجنرو  مللروع یلری »(، 464توا8/417؛ بیهقی، 2/68؛ حاکم نیشابوری، 7/178ماج ، ؛ ابن6/144

؛ بیهقوی، 7/142؛ دارقطنی، 6/74؛ شافعی، 1/787؛ حاکم نیشابوری، 6/417، 4/144)ابوداوود، « یقله
( به جوای واژۀ معتووه ذکور شوده 1/116حنبل، )ابن« مصاع»( و 24/214 ،عمدة القاری، ؛ عینی4/727

 است.
ضومیمۀ جوواز نقول دلیل وجوود واژگوانی چوون مجنوون و معتووه بههای بیانی در روایت رفع بهتفاوت

العقول و... مضمون، حاکی از این مطلب است که در زموان تشوریع، در الفواج مجنوون، معتووه، مغلوببه
رفته است. گوویی در آن کار میای یکدیگر و به یک معنا بهنظر وجود داشته است و این الفاج به جاختالف

رسد که راوی، معنای گونه به نظر میزمان نیز مجنون و معتوه با معانی عام و خاص استعمال شده است. این
ز را بهمرفوع عنوان مقصود حضرت یا مقصود ناقل حدیث ایشان درک کرده و بوا بودن قلم از فاقد درک و تمی 

چون معتوه و مجنون که شباهت زیادی در این زمینوه دارنود، بیوان کورده اسوت، ضومن اینکوه موا واژگانی 
عنوان واژگان صادره از پیوامبر )بودون دلیول( تورجیح دهویم. توانیم از میان این اقوال صحیح یکی را بهنمی

 جود داشته است.نتیجه اینکه این دگرگونی و اختالف رأی در معنای معتوه و مجنون در صدر اسالم نیز و

                                                 
ابراز الحکم من حدیث رفعع مبتلی اگر چه از حیث وضع اعم از مجنون و معتوه است ولی مراد روایت معنای اعم آن نیست. مؤلف کتاب  .0

داند که مبتلی غیر از جنون نیست، ایشان اطالق مبتلی به مجنون را دلیل این اطالق را داللت بقیه روایات بر این مطلب و اجماع بر آن می القلم
 (.30، داند )سبکیاطالق ممکن و صحیحی می



            43                        در قانون مجازات یو ضمان و نیقیمعتوه در فقه فر یشناسمفهوم                     0011بهار 

گیری کرد که مراد از رفع قلم از مجنوون، معنوای عوامی اسوت کوه گونه نتیجهتوان اینبا این تفاسیر می
ز و ادراک میهای عقلی مختلشامل سایر عارضه هوای فراوانوی از ایون روایوت بوا شود. ذکور نقلکنندۀ تمی 

 های معتوه و مجنون مؤید این مطلب است.عنوان
آوری، صوورت گسوترده بوه جموعکه به« ایراز الحکم م  حدرث رفع القلم»بکی در کتاب سالحسنابو

های مختلف روایت، به این بررسی و تحلیل مباحث پیرامون حدیث رفع پرداخته است، پس از بیان صورت
ر معنا و موافوق یکودیگرسد که تمامی این کلمات )معتوه، مجنون، مغلوب علی عقله، مبتلی( همنتیجه می
 (.28/712 إثیوبی،؛ 59سبک،، هستند )

مجنون و معتوه در این جایگاه یکی هستند، اگرچه لغویوون در معنوای معتووه »نویسد  وی در ادامه می
ت خطاب بوده و ایون نقصوان العقل را اطالق کردهمفهوم ناقص اند. مراد از نقص عقل، نقصان عقل از اهلی 

بنا بر نظر اهل عرف عدم کمال نیست؛ چراکوه ایون مطلوب در  همان جنون است؛ پس مراد از نقصان عقل
 )همو(.« واقع کمال عقل است

بودن لفظ مجنون و معتوه ندارد، بلکه نشوانگر ایون القلم داللت بر یکیرسد روایت رفعالبته به نظر می
د  و حودود های گوناگونی کوه عورف از ایون واژگوان دارد، حودلیل برداشتاست که واژۀ مجنون و معتوه به

 اند.مشخصی نداشته
 ع: رجایت یدم وواز طالق معتوه

 یکی دیگر از مواردی که مفهوم معتوه در سخنان پیامبر)ص( ذکر شده، مبحث طالق معتوه است. 
هریره ثبت شده که در سلسله سند هور دو، عباس و مرتبۀ دیگر با نقل ابیمرتبه با نقل ابناین روایت یک

شود؛ لیکن بحث عودم جوواز طوالق عجالن وجود دارد که سبب ضعف روایت میبنشخصی به نام عطاء
( و بوه ایون 9/417بطوال، ؛ ابن4/111سنت اسوت )نجودی، معتوه و مجنون، محل اجماع تمام فقهای اهل

 روایت با وجود ضعف سند در بسیاری از آثار فقهی عمل شده است.
مبنوای عمول »گویود  ضوعف سوند حودیث میبعد از ذکر  شرح سن  ترمییمحمد انور کشمیری در 

 (.2/489)کشمیری هندی، « اصحاب مطابق روایت است و طالق معتوه مغلوب علی عقله را قبول ندارد
 اند از این دو روایت عبارت

؛ 2/489 ، فی  البباری،هندی )کشمیری« کل طالق جایز االطالق المعتوه المغلوب علی عقله» (1
عقلی که قوای عقالنی وی مغلووب گشوته، جوایز هر طالقی جز طالق کم( 11/268 ،نخ  االفکار، عینی

 است.
؛ 9/2741 ؛ طیبب،،4/147 ،مظهبری« )کل طالق جایز االطالق المعتوه و المغلوب علی عقلوه» (2
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 عقل و شخصی که قوای عقالنی او مغلوب گشته، جایز است.(؛ هر طالقی جز طالق کم1/2141 قاری،
یح نوع عطف در روایت دوم، مغلوب علی عقله را عطف تفسیری بورای صاحب مرقاة المفاتیح در توض

 (.1/2141کند )قاری، شمارد و مؤید این مطلب را نقل دیگر روایت )بدون واو( ذکر میمعتوه می
عنوان تعریف و صفت مجنون به کار برده شوده و ای از آثار دینی بهدر پاره« مللوع یلی یقله»مفهوم 

 نون عمومیت دارد. نسبت به معتوه و مج
عنوان صوفتی کاشوف معرفوی ، مفهوم مغلوب علی عقله را بهالتنورر شرح جامع الصغیرصاحب کتاب 

معنوای ایون واژه را  که شار: دیگر جوامع صوغیر اسوت، التیسیر (. صاحب کتاب8/188، کند )حسنیمی
یر نیز از این واژه تعبیر بوه (. فی  القد2/211داند )حدادی، شمارد که مفهوم گفتۀ خود را نمیشخصی می

 (.1/26 کند )حدادی،شخصی کرده که چیزی از آموزش را تحصیل نمی
)ابون الملوک، « العقرلناقص»سنت در توضیح این حدیث نیز برای لفظ معتوه از مفاهیم علمای اهل

؛ 2/211، التیسبیر حودادی، ؛همبا )حسنی،  «مجنو »( یا 1/2141؛ قاری، به نقل از زین العرب، 4/74
 اند.( استفاده کرده9/2741؛ طیبی، 1/26، القدرر فی همو، 

دادن القلم، عالوه بر نشوانمشاهدۀ مباحث پیرامون این روایت با وجود ضعف سند، همانند روایت رفع
دهندۀ تبع آن نشانهای زیاد این دو مفهوم در صفات و بهنظر پیرامون عته و جنون، حاکی از شباهتاختالف

 با هر دو واژه است.امی مشابه دررابطهاحک
م(، مصونف ق211الزم به ذکر است که در مصادر حدیثی متقدم چوون مصونف عبودالرزاق صونعانی )

م(، چند روایت در باب طالق معتوه از برخی صوحابه ق721م( و شر: مشکل اآلثار )ق271شیبه )ابیابن
، 97، 4/92شویبه، ابی؛ ابن9/98، ببدالرزا مصنف عازجمله حضرت علی)ع( ذکر شده است )صنعانی، 

 (.12/241، مشک  اآلثار؛ طحاوی، 1/411
های طالق معتوه و طالق مجنون موجود اسوت. ، دو باب مستقل با ناممصنف عبدالرزا برای مثال در 

ال یجووز ححموق المعتووه الوذاهب »در بخش طالق معتوه دو روایت با ایون مضوامین ذکور شوده اسوت  
 همان(.صنعان،، « )الیجوز ححمق فاسد»و .« ...العقل

برای معتوه نیز مؤید مطالوب گذشوته ازجملوه « احمق فاسدالعقل»و « العقلذاهب»استفاده از صفات 
الجملوه یکسوانی احکوام و قرابت معنایی جنون و عته، نبود مرز مشخص برای هرکدام از این مفواهیم و فی

 اشد. بها میحقوقی مربوط به آنمسائل فقهی
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 تعریف استقرائی معتوه

شوند. تعریوف بوا تمامی تعاریفی که از دو واژۀ ُعته و جنون ذکر شد، جزء تعاریف لفظی محسوب می
وز رسان مناسبی باتوجهتواند در این آشفتگی آرا، یاریروش استقرایی می به درک عمومی هور دوره بورای تمی 
 د.خصوص جنون باشهای عقلی بهعته از سایر عارضه

عنوان امتیواز و خصوصویت ممثول بیوان هایی از ممثل )عتوه( بوهدر این نوع تعریف، مصادیق و ویژگی
 شود تا مخاطب، مفهوم کلی ممثل را انتزاع و استنباط کند.می

اند؛ این نوع تعریف در آثار فقهی سنت برای تعریف معتوه از این روش استفاده کردهجمع کثیری از اهل
 قالب رواج پیدا کرده است سنی مذهب در دو 

معتوه شخصی است که فهمش اندک، کالمش مختلا و تدبیرش فاسد است، جز اینکه او هماننود  .1
 عووده،؛ 1/177 ،دبیوانی ؛2/619 افنودی،؛ 7/1714 دهود )سوغناقی،دیوانگان ضورب و شوتم انجوام نمی

 عة الفقهیبة الکورتیبة،؛ الموسبو474 البرکتوی، مجوددی؛ 2/479 زاده،شویخی؛ 8/87 نجیم،ابن؛ 1/189
 (.1/171 زیلعی حنفی،؛ 19/74

؛ 2/479زاده، عنوان تفسویر احسون بیوان شوده اسوت )شویخیاین تعریف از سوی چنودین کتواب بوه
 (.1/171زیلعی حنفی، ؛ 19/74 ؛ الموسوعة الفقهیة الکورتیة،8/87نجیم، ابن

بش دچوار اخوتالط کوالم شوود، پوس صواحاست و موجب خلل در عقول می 1آفتی که ناشی از ذات 
 الموقوت،طوری که کالمش گاهی شبیه کالم عاقالن و گاهی شوبیه کوالم دیوانگوان اسوت )ابنشود، بهمی

الموسبوعة الفقهیببة ، 2211توا1/2214 ،سوغناقی؛ 2/779 تفتوازانی،؛ 1/774، ، المهبی النملو  ؛2/196
 (.2/77 ،حدادی؛ 277 ،شاذلی؛ 9/162 ،الکورتیة

العقول را دارد. تعاریف استقرائی برای عته ذکر شده، قابلیت انطباق بوا معنوای ناقصهایی که در ویژگی
طور که گذشت، در تعاریف لفظی نیز این مفهوم رأی اکثریت را به خود اختصاص داده، هرچند قوول همان

خوص معنای امقابل آن نیز دارای قدرت باالیی است اما آنچه مسلم اسوت، میوان واژۀ مجنوون و معتووه بوه
 خورد هایی به چشم میتفاوت
، معتوه عقل دارد؛ لیکن از جهت ادراک و فهم خطاب ضعیف است اما مجنون عقل ندارد )النملو  .1

 (.1/771المهی ، 
ز و گاهی غیرممیز است، بر .2 ز میمعتوه گاهی ممی   (.هما باشد )خالف مجنون که همیشه غیرممی 
 (.هما یست )معتوه برخالف مجنون، مصاحب هیجان و اضطراب ن .7

                                                 
 د.باشکنندگان میهای عارضی مثل مستکردن آفت ناشی از سببجهت خارجذکر آفت ناشی از ذات، به .0
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چنود ایون ضوعف گوردد، هرشود اما عته منجربه ضعف عقل فورد میجنون منجر به زوال عقل می .4
 (.1/189، شود )عودهدارای درجاتی متفاوت است اما ادراک او به میزان فرد رشید عاقل نمی

صواب نیست، اما معتووه سوخن و رفتوارش مخوتلا، گواهی مجنون سخن و رفتارش صحیح و به  .1
 (.627، و گاهی خطا است )سودونیصواب 
باشد )سوغناقی، منزلۀ اوایل حاالت کودکی میعته شبیه اواخر حاالت کودکی است، ولی جنون به .6

 (.2211تا1/2214
 

 سنتحکم معتوه از منظر اهل

 اند سنت در بررسی حکم کلی معتوه به پنج نظر متفاوت نائل آمدهعلمای اهل
است )همانند آخرین ایام کودکی( و هر دوی این افراد دارای نقصان  . حکم معتوه همانند کودک عاقل1

عقل هستند؛ بنابراین عبادات وی صحیح است، اگرچه واجب نیست، اموا عقوبوات از او رفوع شوده اسوت 
؛ 179؛ خوالف، 2/196الموقوت، ؛ ابن299نجویم، ؛ ابن477؛ دبوسوی حنفوی، 779-2/774)تفتازانی، 

؛ 4/294)مختار خوود کتواب(؛ بخواری حنفوی، موتن مواتن،  19/74، 16/77 ،موسوعةغزی ابوالحارث، 
 و...(.2/218عابدین، ؛ ابن8/87نجیم، ابن

وز . گروهی دیگر معتوه را هنگامی در حکم کودک ممیز به شمار می2 آورند که معتوه مقیود بوه قیود تمی 
ز همانند جنون و در  ، معتوه را در صورت شدت نقص عقلالفقه االسالم، و ادلتهباشد. در کتاب  و عدم تمی 

(. در کتواب 4474 ،4/2716زحیلب،، دانود )بودن میزان نقص عقلی همانند کوودک ممیوز میصورت کم
ز مینیز معتوه االحکامدرر ز است را در حکم کودک ممی   (.2/614شمارد )افندی، ای که دارای قدرت تمی 

ز تلقی می. گروه دیگر اساسًا معتوه را غیرمکلف دانسته و د7 ، کنند )زاملر حکم دیوانه و کودک غیرممی 
لبناربه شبرح ا ی،؛ عین1/777، عوده ؛اشاره به قول جمهور فقها، 95/972، الموسوعة الفقهیة الکورتیة؛ 91

(. این گروه وجه مشترک معتوه و دیوانه را ضعف عقل از ادراک اموور و فهوم خطابوات ...و31/211، الهداره
 (.14 الجامع، همو،؛ 1/711 ، المهی ،د )النمل کننشارع معرفی می

باشوند. ایون قوول در اکثور مووارد بوودن معتووه میسنت قائول بوه مکلف. گروه اندکی از علمای اهل4
جهت وجوب دفع زکوات و قیموت امووال بودن بهبیان شده است و دلیل این گروه را مکلف« قیل»صورت به

کنند. این دسته، در مورد مجنوون نیوز قائول بوه هموین اد معرفی میشده و ارش جنایات در ذمۀ این افرتلف
 (.299نجیم، ؛ ابن1/711المهی ،  باشند )همو،حکم می
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است که قائل به رفع تکلیوف « زیدالدبوسی»مذهب به نام . نظر آخر مربوط به یکی از علمای حنفی1
احتیاط را در پویش گرفتوه و بور ایون عقیوده  باشد. وی در این زمینه مسیراز معتوه در غیر از امور عبادی می

الموسبوعة الفقهیبة  ؛1/711المهی ،  طلبد )النمل ،است که عبادات، احتیاط بیشتری نسبت به غیر آن می
 (.16/77، الکورتیة

سنت را به خود اختصاص داده اما در هر پنج صورت مذکور، نظر اول و سوم، اکثریت آرای فقهای اهل
رسود نظور دوم شوده اسوت؛ هرچنود بوه نظور میت حدی و قصاص از معتوه برداشته قلم عقوبت و مجازا

سبب محصورنبودن معنای معتوه در یکی از دو قسِم فقدان یا نقصان عقل، وجه امتیاز بیشتری نسوبت بوه به
 دیگر نظرات داشته باشد.

اتفاق بوهکثور قریبسنت، وجوب مجازات از معتوه برداشته شوده اسوت و در اگفته شد که از منظر اهل
آثار، در انواع مختلف حدود و مبحث قصاص از وی رفع تکلیف شده است. برای نمونه به چنود سوخن از 

 کنیم گسترۀ مباحث مطروحه در این باب، اشاره می
بورد )همچوون معتووه و مجنوون( رفوع شوده أ( اجرای حد در مورد شخصی که از قصور عقلی رنج می

از بوین رفتوه « بازداشتن جانی از انجوام دوبوارۀ جورم»نظر از شرعیت عقوبت یعنی است؛ زیرا معنای مورد
 (.78، است )شاذلی

 (.2/1146 ، الکاف،،عبدالبرشود )ابنب( قتل معتوه و مجنون، قتل خطئی حساب می
ج( معتوه و مجنون در حال جنون، در جنایت بر نفس و مادون آن قصاص ندارند و دیه بر عهودۀ عاقلوه 

 (.4/477 ،)شیبانیاست 
ز )در جرم سرقت( قطع نمی شود؛ زیرا حالت جنوون، عتوه و د( دست مجنون یا معتوه یا صغیر غیرممی 

، عوودةشوود )شود ولی امتناع قطع دسوت، موانع از عقوبوت تعزیور نمیصغر سبب رفع عقوبت جنایی می
 (.614و2/647

شدن این است که عارضم و حقوق جزایی با مجنون و معتوه در مبحث احکانکتۀ حائز اهمیت دررابطه
هوای فقهوی شوود و در کتاباختالل عقل )جنون یا عته( بر انسان، سوبب رفوع عقوبوت تعزیور از وی نمی

سنت در موارد مختلفی چون قتل، سرقت، زنا و قذف بعد از رفع حکم قصاص یا حد از معتوه یا دیوانوه اهل
اند )قیروانی، دن دوبارۀ عمل مجرمانه، عقوبت تعزیر را معین کردهنداسبب انجامدر صورت امید به تأثیر به

؛ 181توا7/184؛ دمیری شافعی، 17/216، به نقل از شافعی، البنارة؛ عینی، 614تا2/647، عودة؛ 17/146
 و 14/174؛ ورغموی تونسوی، 9/746؛ نوووی، 19/277رفعه، ؛ ابن1/168؛ رافعی قزوینی، 9/747بغوی، 

.)... 
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 منظر تشیعمعتوه از 

ترین نکته در تبیین و درک صحیح مفهوم عتوه یوا در جایگاه بررسی این مفهوم در حیطۀ فقه شیعی مهم
تواند در مووارد مختلوف، متورادف و باشد که میمعتوه کشف معنایی عام و فراگیر با جوهرۀ نقصان عقل می

 ماندۀ ذهنی شود.ول در عرف و عقبمعنای عام متداجایگزین واژگانی چون دیوانه، احمق، ابله، سفیه به
در برخی اسناد، حدیث رفع قلم به جای واژۀ مجنون از معتوه استفاده شوده اسوت. در برخوی روایوات 
دیگر نیز این واژه، مشمول آثار کیفری مشابه با جنون قرار گرفته و در این روایات گاه معتوه در کنار مجنون و 

 گاه مستقل از آن ذکر شده است.
همراه دیوانه و نابالغ دارای حکمی واحد اسوت. وفور بهفهوم در آثار فقهی و در مباحث مختلف بهاین م

 (.1/68طالق معتوه را هم حکم مجنون آورده است )المبسوط، برای مثال شیخ طوسی در کتاب 
 (.741، داند )طوسی، عتق معتوه و مجنون را صحیح نمیالوسیلةحمزه در ابن

جای مجنون استفاده شده و از عنوان معتوه به فقه الرضاو  م  الرحضره الفقیهمانند حتی در بعضی آثار 
یایوربه، مب  الرحضبره ای در این دو کتاب در مبحث طالق، فصلی با عنوان طالق معتوه تقریر شده است )

 (.241؛ فقه الرضا، 7/647الفقیه، 
شویم. یت رفع، با دو حدیث دیگر مواجه میدر زمینۀ روایات استنادشده در احکام کیفری به غیر از روا

امیرمؤمنوان)ع( »فرماینود  باشود کوه میمسولم از اموام بواقر)ع( میبنیکی از این روایات صحیحۀ محمد
، مب  بابویوه)ابن« دادند، حال ایون جنایوت خطوا باشود یوا عمودجنایت معتوه را بر عهدۀ عاقلۀ او قرار می

 (.14/277 ، تهیر ،طوسی؛ 127، نع، المقهمو؛ 4/141 الرحضره الفقیه،
عنوان ادلوۀ عودم قصواص مجنوون اسوتفاده شوده اسوت )شوهیدثانی، از این روایت در آثار متعددی به

؛ 1/776، مرعشوی نجفوی، 72؛ مودنی کاشوانی، 28/277، سبزواری، 42/199؛ مرعشی نجفی، 2/449
 (.162تا 161فاضل لنکرانی، 

عنوان دلیل رفع قلوم عقوبوت از مجنوون شده اما در آثار فقهی بهدر متن حدیث، از کلمۀ معتوه استفاده 
الله مرعشی نجفی بعد از نقل روایت، معتوه را به جنون تفسویر کورده اسوت )مرعشوی بیان شده است. آیت

درس خبار  دانود )الله مکارم نیز حکم مستفاد از حدیث را صریحًا درباره مجنون می(. آیت1/144نجفی، 
 (.www.hozeh.tebyan.net، مبحث درات، انواع قت ، 18ارم شیرازی، جلسۀ فقه آرت لله مک

علوی)ع( در موورد مجنوون و »از امیرمؤمنوان)ع( بودین شور: اسوت   قر  االسبنادروایت دیگری در 
کند و کودکی که بالغ نشده، قائل است که عمد آن دو خطا است و عاقله، متحمل ای که افاقه پیدا نمیمعتوه

 (.27/74، ، حر عاملی111، )حمیری« شود و قلم از آن دو رفع شده استیآن )دیه( م
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موورد رفوع قصواص و  شوند، دارای حکمی واحود درای که هوشیار نمیدر این روایت مجنون و معتوه
 تعلق دیه به عاقلۀ جانی هستند.

معنوای فاقود عقول و باشد، بلکه مجنون بهمعنای مجنون نمیرسد که معتوه در این روایت بهبه نظر می
معنای شخصی که دچار نقصان عقل شده، بیان شده است؛ هرچند هر دو در حکم مشترک هستند. معتوه به

معنای دیوانوۀ صددرصود و معتووه را بوه البختوری، مجنوون را بوهالله مکارم در ضمن بیوان روایوت ابیآیت
 (.، هما شیرازی مکارم) العقل تعبیر کرده استناقص
، شوشتری ؛7/282انصاری، )اند د اشکال سندی در روایت، آثار متعددی به آن استناد کردهرغم وجوبه

 (.1/197، نائینی؛ 6/244شیرازی،  حسینی؛ 247، شیرازی مکارم؛ 11/269
اگرچه معتوه در بعضی شرایا دارای حکمی یکسان با دیوانه است اما از نظر مفهوم و مصداق، متفاوت 

 باشد.با دیوانه می
وز نون در معنای عام فقهی بهمج معنای هر نوع عارضۀ عقلی درونی است که سوبب فقودان ادراک و تمی 

جهت نبود قصد و ای که فعل صادره بهگونهشود، بهبودن به احکام شریعت مینیاز برای مکلف میزان موردبه
به این شرایا، در دایرۀ افراد  درک، قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت؛ لذا تمامی بیماران روانی متصف

وز محوروم بووده یوا اینکوه در تواننود بوهگیرند. این اشوخاص میمجنون قرار می کلی از قودرت عقول و تمی 
هایی از سازمان روانی ذهنشان دچار نقصان و فساد باشند. جنون در این معنا از نظور شوکل و منشوأ، بخش

 های متفاوتی را در خود جای داده است.گونه
معنای نقصان عقل وضوع شوده و شوامل تموامی افورادی عتوه نیز واژۀ عامی است که در اصل کلمه بهم

 برند.توجه قوای عقالنی و ادراکی رنج میشود که نسبت به شخص عاقل از کمبود شایانمی
های فقهی مذهب جعفری معانی مختلفی برای مفهوم معتوه بیان شده اسوت کوه از آن جملوه در کتاب

 ان به موارد زیر اشاره کرد تومی
 (؛2/497شخصی که عقلش دچار نقصان شده است )عبدالرحمن، 

 (؛1/746شخصی که عقل او مختل شده است )انصاری شیرازی و دیگران، 
 (؛24 کمتر از جنون )سبحانی،

 (؛16/112 ،فخر معنای فقدان عقل نیز هست )وجدانیتر از جنون، گفته شده بهخفیف
 (؛61، گذارد )حسنیتأثیر میه عقلش اصابت کرده و احیانًا عقل او را تحتشخصی که خللی ب

 (؛4/718، کاشف الغطاءواسطۀ بین عاقل و مجنون )مراد از مجنون در اینجا معنای خاص آن است( )
 (.7/424 ، مالذ األخیار،العقل )مجلسیمجنون یا ناقص
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ف معتوه نیز در کتابذکر مفهوم دیوانه به های فقهی موجود است، لیکن ارادۀ این معنا بعد از عنوان معر 
تنهایی یا در کنار لفظ مجنون به کار رفته باشد. در این جایگاه، ذکر روایتی است که این واژه در آن روایت به

 معنای جنون تفسیر شده است.واژۀ معتوه بر اساس حدیث به
بیان توضیح احادیث مربووط بوه طوالق ، ضمن در القصاص عل، ضوء القرآ  و السنةالله مرعشی آیت

 (.1/41نجفی،  کند )مرعشیمعنای مجنون تعریف میمجنون و معتوه، واژۀ معتوه را به
در همین بحث، از معتوه بوه مجنوون یوا غیرمجنوون تعبیور کورده اسوت  الفرا  مرحوم آخوند در کتاب

 (.44، خراسانی )آخوند
منزلوۀ فوردی وط به پرداخت جزیۀ معتووه، وی را بهعالمه محمدتقی مجلسی در ضمن بیان روایت مرب

(. ایشوان در 7/6، روضبة المتقبی ، مقصوودبنمجلسی، محمدتقی؛ 6/28 ،لوامعنماید )دیوانه تعریف می
از حضرت امام جعفر صوادق)ع( منقوول اسوت کوه سونت نبوی)ص( »نویسد  گونه میتوضیح حدیث این

این بود و در زمان آن حضرت چنین مقرر بود که جزیوه  چنین جاری شده است؛ یعنی، دأب آن حضرتاین
 همان(.لوامع، « )ای است که عقل نداشته باشد، نگیرندمنزلۀ دیوانهرا از دیوانه و از کسی که به

و « العقولناقص»البختری در باب قتل، از معتوه با دو عنوان الله مکارم به هنگام بررسی روایت ابیآیت
 (.214، شیرازی تعبیر کرده است )مکارم «من یلحق به )مجنون(»

یکی از دالیل وجود معانی و مصادیق گوناگون برای لفظ معتوه استفاده از روایات مربووط بوه معتووه در 
وال  »باب طالق و بیع است   ْقوِل. ق  اِهُب اْلع  وُق الوذَّ ْحم 

 
وا ُهوو   ُقْلوُت  اْح ال   و  م  ق  ْعُتوِه ف  ِق اْلم  ال  ْن ط  ْلُتُه ع  أ    س 

ُجوُز  از امام صوادق)ع( (. »141تا7/144م  الرحضره الفقیه،  بابویه،ابن؛ 8/97، تهیر )طوسی، ...« الی 
در مورد طالق معتوه پرسیدم، پس حضرت فرمودند  او کیست  گفتم  احمقی که عقلش زایل شده اسوت. 

 «.حضرت فرمودند  جایز نیست
بصویر خوالف ایون فقوا در روایتوی از أبی 1ست،روایات متعددی به این مضمون در کتب فقهی آمده ا

ال   »مطلب ذکر شده است   ق  ْقِل. ف  اِهُب اْلع  ُق الذَّ ْحم 
 
ُقْلُت  اْح ا ُهو   ف  ال   م  ق  ُقُه  ف  ال  ُجوُز ط  ْعُتوِه ی  ِن اْلم  ُسِئل  ع 

ْم  ع  دربوارۀ جوواز طوالق (، از امام 7/141 م  الرحضره الفقیه،بابویه، ؛ ابن7/742، ، االستبصار)طوسی« ن 
معتوه سؤال شد. امام فرمود  چه کسی است  پس گفتم احمقی است که عقلش زایل گردیوده اسوت، پوس 

 فرمودند  بلی، جایز است.
در سلسله سند آن، ضعف سندی داشته و معتبر نیست؛ زیرا حمواد « حماد»جهت وجود این حدیث به

                                                 
( و از امام صادق)ع(: 7/097از جمله از امام صادق)ع(: هر طالقی جایز است مگر طالق معتوه یا کودک یا مبرسم یا دیوانه یا مکره )کلینی،  .0

فرمایند: در بعاب طعالق معتعوه، ( و امام صادق)ع( می7/090اش برطبق سنت او را طالق دهد )کلینی، معتوهی که طالق او نیکو نیست، ولیّ
 (.7/097بینم )کلینی، منزلۀ امام میدهد، همانا من او را بهاش او را طالق میولیّ
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در طریق شیخ نیز تنها از نوام حمواد  1ضعیف است. باشد که یکی از این افرادمشترک بین دو شخصیت می
توانیم به صحت سند استفاده شده است؛ با وجود این احتمال، اعتباری به سند حدیث نیست، اگرچه ما می

 (.1/214، الدالئ  ،قمی ملتزم شویم )طباطبایی الفقیهروایت شیخ صدوق در کتاب 
که ولوی  از طورف او طوالق دهود، حمول کورده و در شیخ صدوق و شیخ طوسی روایت را به هنگامی 

؛ 7/141، مب  الرحضبره الفقیبهبابویوه، داننود )ابنصورت اقدام مستقیم خود معتوه، طوالق را جوایز نمی
 (.8/91، تهیر  ؛ همو،7/742، استبصارطوسی، 

احتمال دارد که روایت »دارد  را نیز بدین نحو بیان میاحتمال دیگری  االستبصار شیخ طوسی در کتاب
کلی فاقود عقول باشود. همانوا کسوی کوه حمل بر شخصی شود که دچار نقصان عقل است، نه کسی که به

شود، پس طالقش متصف به این صفت است، ازجمله کسانی است که بین بسیاری از امور تفاوت قائل می
، ، استبصبار)طوسوی« شوودچیوز معتورف نیسوت، واقوع نمیهیچ شود، اما طالق شخصی که بوهواقع می

7/742.) 
بورخالف ایون قوول « االحموق الوذاهب العقول»رسد این حمل صحیح نباشد؛ زیرا عبارت به نظر می

 دهد.شهادت می
باوجود منافشه در نظر شیخ، باز هم حمل ایشان بر مراد ما از تبیین معنای معتوه داللت خواهد داشت. 

 کند.معتوه مذکور در روایت، فرض نقصان عقل را در مقابل فقدان کلی قوای عقالنی انتخاب می شیخ برای
مجمبع العقول در بعضوی آثوار ازجملوه استفاده از روایات مذکور، سبب تعریف معتوه به احمق ذاهب

برای الله روحانی سه معنا ( است. آیت22/711)روحانی،  فقه الصاد )ع(( و 6/712)طریحی،  البحرر 
جهتی غیور از جنوون کند  احمق ذاهب العقل؛ مدهوش من غیر موس جنوون )کسوی کوه بوهمعتوه بیان می

 العقل.مدهوش گردیده است(؛ ناقص
(، اما اسوتدالل بوه روایوت هما اند )جهت پرسش امام در روایات بیان کردهایشان ذکر تفسیر اول را به

م طوالق معتووه، خواسوتار توضویح شخصویت معتووه و گونه است که امام)ع( در پاسوخ سوؤال از حکواین
کننده در پاسخ به آن از وی به احمقی که عقلش زایل شده، چگونگی نقصان عقلی آن شخص است و سؤال

بودن معانی قابل صدق بر لفوظ معتووه اسوت و کند. سؤال و جواب مذکور، خود حاکی از متفاوتتعبیر می
شود )اگرچه اهول لغوت بیشوتر استعمال می« فاقد العقل»و « العقلصناق»اینکه این واژه در هر دو معنای 

تبع میزان نقصان عقل اند(. همچنین احکام مربوط به این مصادیق نیز بهمعنای نقصان عقل را انتخاب کرده
 متفاوت است.

                                                 
 مراد حماد جهنی است. .0
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عصوفور، بوه ایون اسوتدالل متوذکر شوده اسوت )آل رةضبالحبدائ  النا کتوابدر شیخ یوسف بحرانی 
21/118). 

شده از معتوه و عته متفاوت است. تعدادی از همان طور که مالحظه شد در صدر اسالم نیز معانی اراده
ز و درک و عودم رشود دسوتگاه عقلوی خوود، گشتن و ازبینسبب مغلوبفهم بهاین افراِد کم رفتن قدرت تمی 

گور بواوجود کمبوود قووای شوند؛ اموا گروهوی دیمحکوم به دخول در معنای عام دیوانگان و غیرمکلفان می
عقالنی که سبب اختالل اندک حوواس، اخوتالل در قودرت فهوم و یوادگیری، ضوریب هوشوی پوایین و... 

 باشند.شود، همچنان مکلف به احکام الهی و مخاطب اوامر و نواهی او میمی
ا بیوع و ای که عقلش از بین رفته اسوت، آیودر مورد زن معتوه»کند  حلبی از امام صادق)ع( روایت می

 (.8/219، تهیر ؛ طوسی، 6/171)کلینی، « اش جایز است  حضرت فرمود  خیرصدقه
برای معتوه استفاده شوده اسوت و عودم جوواز بیوع و صودقۀ « ذاهب العقل»در این حدیث نیز از صفت 

 گشته است. « از بین رفتن عقل»فهم در روایت، منوط به صفت شخص کم
اند )موسوی اردبیلی، ین رفتن عقل، مقصود از معتوه را مجنون دانستهدر بعضی آثار به قرینۀ صفت از ب

 (.298؛ ستایش، 2/194
البته از نظر بسیاری از اصولیان و فقیهان، مفهوم وصف حجت نیست و با اتصاف مفهوومی بوه صوفتی 

محول شوند، اما آموختیم کوه خاص، مابقی افراد غیرمت صف به این وصف از دایرۀ حکم مذکور خارج نمی
گردد که آیا قیود مسوتفاد از وصوف، نزاع دربارۀ اعتبار و عدم اعتبار مفهوم جملۀ وصفیه به این مطلب برمی

مربوط به خود حکم است )به این معنا که حکم منوط و وابسته و دایرمدار وصف باشد(  در ایون صوورت 
ق موصوف خواهد بود جملۀ وصفیه مفهوم دارد یا اینکه قید مزبور مربوط به موضوع و خود موصو ف یا متعل 

(. در اینجا با استفاده از روایوات دیگور و 191تا1/194که در این صورت جملۀ وصفیه مفهوم ندارد )مظفر، 
گواه هسوتیم؛ لوذا استمداد از لغت و عرف به اهمیت قید فقدان عقل در تعیین تکلیف شرعی افراد کم خرد آ

 این صفت ازجمله مصادیق قید حکم است.
معنای عوام در میوان عورف نوه معتوه در آثار فقهی و زبان عربی به معانی دیگری ازجمله سفیه )به واژۀ

سفیه شرعی(، ابله، احمق و حتی مردی که از قوای جنسی محروم بوده و نیوازی بوه جونس مخوالف نودارد 
 ( نیوز بیوان شوده اسوت. عتوه هماننود جنوون مفهوومی تشوکیکی اسوت کوه در152، الدین کیدری)قطب
ف معانی گوناگون و با دایرۀ مصادیق متنوع است.جایگاه  های مختلف، معرِّ

شومرد را، معتووه و احموق بور می« ُبلوه»یکوی از الفواج نزدیوک بوه  موسوعة الفقه االسالم، در کتاب
(7/97.) 
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)ع( زید از امام صوادقبنهنگام بحث از روایت طلح ارائۀ مفاهیمی چون ابله یا سفیه از معتوه بیشتر به
شوود از معتوه و شخصی که عقلش مغلووب شوده، جواری نمی 1سنت بر این جاری است که جزیه»است  

 (.4/114، تهیر ؛ طوسی، 7/169کلینی، ؛ 2/12، ، م  الرحضره الفقیهبابویه)ابن
 سبرائرو  نهاربة، مبسوطکه در شاید مراد از معتوه در روایت چنان»نویسد  باره میجواهر دراینصاحب

خرد تفسیر شده است، مگور آنکوه بگوویی ( به بیشرائع االسالمده، شخص ابله است؛ اگرچه در اینجا )آم
خرد است؛ بلکه همین مراد اسوت. اند کسی باشد که کمگونه که دیگران بدان تصریح کرده مراد از آن همان

معنای احموق عورف موردم بوهآمده که تعبیر به سفیه مراد اصلی است و سفیه در  وسیلهاز آنچه که در کتاب 
است نه سفیه شرعی، در مورد سفیه شرعی بر اساس عموم ادله، اختالفی در سقوط جزیه از او نیسوت؛ اموا 
در مورد اول )احمق و سفیه عامیانه( سقوط جزیه از او بعید نیست به اعتبار اینکه )سفاهت یا حماقوت( در 

 (.21/279جواهر، )صاحب« حقیقت نوعی جنون است که خود انواعی دارد
عنوان معادل لفظ معتوه، در قالب نظر ذیل بحث از روایت مذکور، سفاهت به رراض المسائ در کتاب 

 (.8/78ای از فقها بیان شده است )طباطبایی، عده
بیان و از آن به احمقوی « العقلابله ضعیف»مراد از معتوه را  شرح تبصرة المتعلمی مرحوم آقا ضیاء در 

 (.4/711تر از سفیه شرعی قرار دارد، تعبیر کرده است )عراقی، تب پایینکه در مرا
(؛ 9/117، از نظر این عده ظاهر عطف معتوه بر المغلوب علی عقله، عطف مغوایرت اسوت )منتظوری

اما گروه دیگری ازجمله مجلسی اول، عالمه مجلسی، مرحوم سبزواری و طباطبایی، این را عطف تفسویری 
، ؛ مجلسوی7/112، ، روضة المتقبی آورند )مجلسیا ازجمله مصادیق مجنون به شمار مینامیده و معتوه ر

؛ طباطبوایی، 196توا11/191؛ سوبزواری، 122توا16/121 ، مبرآة العقبو ،مجلسی؛ 6/741، مالذ االخیار
8/78.) 

و  توان به این نتیجه رسید که رابطۀ دو مفهوم مجنوونپس از توضیحات مذکور و سخنان بزرگان فقه می
اند و بعضی از دیگر است؛ به این صورت که بعضی از افراد مجنون معتوه« وجهعموم خصوص من »معتوه 

کوه بعضوی انود؛ درحالیطور در مورد معتوه، بعضی افراد معتووه، مجنونافراد مجنون، معتوه نیستند؛ همین
 باشند.افراد دیگر آن، مجنون نمی

دچار نقص شده که شخص قوادر بوه تشوخیص خووب و بود  حدیکه دستگاه عقلی معتوه بهدرصورتی
معنای عوام اعمال نباشد و اعمال را بدون فکر و توجه به ماهیت آن انجام دهد، ازجمله مصادیق مجنون بوه

 قرار خواهد گرفت.

                                                 
 (.01شوند )عاملی، مقابل حکومت اسالمی ملتزم به پرداخت آن میوسیلۀ عقد مخصوصی در مالی که کافران ذمی به .0
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کنود  چنوین بیوان میدانسوتن معتووه را اینموالک مجنون تیکرة الفقهاء و مفتاح الکرامبة هایکتابرد
 (.27/71؛ عاملی، 417)عالمه حلی، « که عقل ندارد در حکم مجنون است ایمعتوه»

 
 جایگاه معتوه در قانون مجازات اسالمی

انتقاد اکثریوت های حقوقی و مقاالت موجود، بههنگام بررسی کتابدر ابتدای ورود به این موضوع و به
الالت روانوی میوانی )کوه در فقوه محققان فعال در این زمینه در باب قصوور قوانون از تبیوین جایگواه اخوت

 شود.شود( و نارسایی کاربرد معنای جنون برخورد میبرده میکار عنوان معتوه به تحت
شومارد. ای را رافع مسئولیت کیفوری می، جنون به هر درجه1794قانون مجازات اسالمی سال 11مادۀ

کید به دارای درجوه و بودن مفهوم جنون در رفع تاین ماده بر اساس متون فقهی به مالک کلیف و عقوبت، تأ
 پردازد.بودن برای مجانین میانواع
 بودن و کوتاهی در تصریح حکم اختالالت روانی میانی شده بود.، محکوم به مبهم11مادۀ 

های مختلوف اسوتعمال، جنون همانند عته عنوان عام دربرگیرندۀ مصادیق گوناگون است که در جایگاه
و مطالعات علمی کاربردهای متفاوتی دارد، اما در اصطال: فقهی، مفهومی تشوکیکی  در تعامالت عامیانه

ز خوب و بد می ای گونوهباشد، بهاست که شامل گروهی از اختالالت مختل و فاسدکنندۀ درک و قدرت تمی 
ی که فعل صادرشده قابلیت انتساب به شخص را نخواهد داشت. این اختالل و فساد با شاخصۀ مذکور دارا

عنوان عته و نقصان عقل در دایرۀ مصوادیق جنوون نیوز تر آن تحتدرجات مختلفی است که درجات خفیف
 گیرد.قرار می

توان نتیجه گرفت کوه معنای مقصود فقه از عنوان جنون، میبه شناسی واژۀ معتوه و باتوجهپس از مفهوم
گونوه بورای قاضوی و خبورۀ در فقوه هیچقانون صادره با مالک قرار دادن جنون و مشخص بودن ایون مفهووم 

کوتاهی در ابراز حکم افراد مبتال به اختالالت روانوی نداشوته اسوت. شواید از نگواه عمووم موردم، قوانونی 
شناسوی اموروزی برانگیز و مجمل به نظر آید؛ چراکه نوه در طوب قودیم و نوه در علوم پزشوکی و روانابهام

دلیل ه است؛ اما گفتیم که ارادۀ مفهوم جنوون در کتواب قوانون بوهتفسیری واحد دربارۀ این واژگان ایراد نشد
مشخص و رایج بودن این مفهوم در فقه، مالک رفع مسئولیت در اختالالت روانی را به قاضی ارائوه کورده و 

عالوۀ اینکوه تصورشودنی نیسوت. بوهعقول )معتووه( گونوه کوتواهی در بیوان احکوام افورادی چوون کمهیچ
ی کتب قانونی، اختصار و اکتفا به اصول مهم، اساسوی و پرهیوز از تفسویر و توضویح خصوصیت بارز تمام

 باشد.بیهوده می
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، موادۀ 1772شده پیرامون این ماده سبب شد تا قانونگذار در تصویب قانون مجازات سالسخنان مطر:
نظور فقوه و حقووق  قانونی مذکور را با تفسیر معنای مراد فقه از جنون، تبدیل به احسن کرده و بوه شوفافیت

 های عقالنی و احکام آن کمک فراوانی نماید.اسالمی در مورد عارضه
هرگواه مرتکوب در »دارد  در مقام تعریف جنون اذعان موی 147ذیل مادۀ 1772قانون مجازات اسالمی

وز باشود، مجنوون محزمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده، به ۀ تمی  سووب نحوی که فاقد اراده و یا قو 
 «.شده و مسئولیت کیفری ندارد

ۀ تمیز شوود، فورد  همان طور که مشاهده شد مطابق این ماده، هرگونه اختاللی که سبب فقدان اراده و قو 
 دهد.مبتال را در دایرۀ دیوانگان و افراد فاقد مسئولیت قرار می

شرِت گذرای خوود بوا مطابق قانون، اگر قوای عقالنی شخصی کاماًل مغلوب نشده و عرف مردم در معا
او متوجۀ نقصان ادراکی او نشوند، بلکه با معاشورت طووالنی یوا دقوت کارشناسوانه و تخصصوی در رفتوار 

ز وی در جنبه ای از دسوتگاه فکوری و عملوی او مشوخص و در هموان جنبوه صادرشده، فقدان ادراک و تمی 
 ازات خواهد شد.مرتکب جرمی شود، محکوم به دیوانگی و عدم تکلیف و درنتیجه منع مج

پایه از آزار دیگران، شخص بیمار که رفتارش از جهات دیگر کاماًل عادی و برای مثال در جنون ترِس بی
آمیزی کند که شخص معینی درصدد آزار و شکنجۀ اوست؛ در چنین حالت جنوونبهنجار است، تصور می

ساند. در این مثال، جنون و فقدان شعور ممکن است بیمار برای مقابله با دشمن خیالی خود، او را به قتل بر
 (.141برد )صانعی، شکل خاص و محدودی دارد ولی به هر صورت مسئولیت جزایی را از بین می

 
 نتیجه

تواند در شناسی معتوه در ارادۀ معنایی عام و فراگیر با جوهرۀ نقصان عقل است که می. شالودۀ موضوع1
معنای عام متداول در عرف( انی چون دیوانه، احمق، ابله، سفیه )بهموارد مختلف، مترادف و جایگزین واژگ

 شود.باره منجر میماندۀ ذهنی شود. آگاهی از این مطلب به حل تعارض نظرات مختلف دراینو عقب
نظر وجود داشته و این الفاج بوه العقل و... اختالفدر زمان تشریع نیز در الفاج مجنون، معتوه، مغلوب

رفت. این دگرگونی و اختالف رأی در معنای معتوه و مجنون در صودر و به یک معنا به کار می جای یکدیگر
اسالم نیز وجود داشته اسوت. گونواگونی کاربردهوای معنوایی عتوه و جنوون ناشوی از عمومیوت معنوایی و 

 باشد.گستردگی مصادیق این الفاج می
لی درونی اسوت کوه سوبب فقودان ادراک و معنای هر نوع عارضۀ عق. مجنون در معنای عام فقهی به2

ز به جهت نبوود ای که فعل صوادره بوهگونهشود، بهبودن به احکام شریعت مینیاز برای مکلفمیزان موردتمی 
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قصد و درک، قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت؛ لذا تمامی بیماران روانی متصف بوه ایون شورایا در 
ز محروم بوده یا اینکه در توانند به. این اشخاص میگیرنددایرۀ افراد مجنون قرار می کلی از قدرت عقل و تمی 

هایی از سازمان روانی ذهنشان دچار نقصان و فساد شده باشند. جنون در ایون معنوا از نظور شوکل و بخش
 های متفاوتی را در خود جای داده است.منشأ، گونه

ی نقصان عقل وضوع شوده و شوامل تموامی افورادی معنامعتوه نیز واژۀ عامی است که در اصل کلمه به
برنود. رابطوۀ دو توجه قووای عقالنوی و ادراکوی رنوج میشود که نسبت به شخص عاقل از کمبود شایان می

انود و است؛ به این صورت که بع  افراد مجنوون، معتوه« وجهعموم خصوص من »مفهوم مجنون و معتوه 
انود، طوور در موورد معتووه، بعضوی افوراد معتووه مجنوند. همینباشونبعضی دیگر افراد مجنون معتوه نمی

 که بعضی افراد دیگر آن، مجنون نیستند.درحالی
حدی دچار نقص شود که شخص قوادر بوه تشوخیص خووب و بود که دستگاه عقلی معتوه بهدرصورتی

معنای عوام نون بوهاعمال نباشد و اعمال را بدون فکر و توجه به ماهیت آن انجام دهد، ازجمله مصادیق مج
 قرار خواهد گرفت.

. مطابق دیدگاه فقه و قانون اسالمی در باب اختالالت روانی، هرگونه عملی که شخص بیمار درنتیجۀ 7
عنوان جنوون یوا اختالل قوای ادراکی و زوال عنصر اراده و قدرت تشخیص خوب و بد مرتکب شود، تحوت

 شود.ضمان کیفری از شخص می عته یا هر عنوان دیگری که قرار گیرد، سبب رفع
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 تا.، مصر  مکتب  صبیح، بیشرح التلورح عل، التوضیحعمر، تفتازانی، مسعودبن
، قوم  دائورة ییبت)ع(موسوعة الفقه االسالم، طبقاً لمبیه  اه جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، 

 ق.1427، بیت)ع(المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل
 ق.1411، بیروت  دارالکتب العلمی ، المستدرک عل، الصحیحی عبدالله، نبحاکم نیشابوری، محمد

 ق.1722جا  المطبع  الخیری ، ، بیالجوهرة النیرة عل، مختصر القدوریعلی، حدادی، ابوبکربن
 ق.1447البیت، آل وسائ  الشیعة، قم:حر عاملی، محمد، 

 تا.، بی  منشورات مکتب  هاشم، بیروتنظررة العقد ف، الفقه الجعفریحسنی، هاشم معروف، 
 تا.، تهران  منشورات اعلمی، بیارصا  المطل  ال، المکاس حسینی شیرازی، محمد، 

 ق.1412جا  دارالفکر، ، بیمواه  الجلی  ف، شرح مختصر خلی محمد، حطاب، محمدبن
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 ق.1417البیت، ، قم  آلقر  االسنادجعفر، بنحمیری، عبدالله
 تا.جا  مکتب  الدعوة، بی، بیلم اصو  الفقهعخالف، عبدالوهاب، 

 ق.1419، بیروت  دارالکتب العلمیه، سن عمر، بندارقطنی، علی
 ق.1474، بیروت  دارالبشائر، سن عبدالرحمان، بندارمی، عبدالله

 ق.1421جا  دارالکتب العلمی ، ، بیتقورم األدلة ف، أصو  الفقهعمر، بندبوسی حنفی، عبدالله
 ق.1472، ریاض  مکتب  الملک فهد الوطنی ، المعامالت المالیه اصالة و معاصرة، دبیان، دبیانی

 ق.1421، جده  دارالمنهاج، النجم الوها  ف، شرح المنها موسی، دمیری شافعی، محمدبن
 ش.1741، تهران  دانشگاه تهران، لغتنامه دهخدااکبر، دهخدا، علی

 ق.1419، بیروت  دارالکتب العلمیه، عزرز شرح الوجیز شرح الکبیرالمحمد، بنرافعی قزوینی، عبدالکریم
 ق.1411جا  دارالبیان، ، بیالنظام القضار، ف، فقه االسالم،رفعت عثمان، محمد، 

 ق.1444، بیروت  دارالفکر، نهارة المحتا  ال، شرح المنها رملی، محمد، 
 ق.1412، قم  مدرسۀ امام صادق)ع(، فقه الصاد )ع(روحانی، صادق، 

 ق.1422، ریاض  داراطلس الخضراء، شرح القواعد السعدرةزامل، عبدالمحسن، 
 تا.، دمشق  دارالفکر، بیالفقه االسالم، و ادلتهزحیلی، وهبه، 

، قواهره  المطبعو  الکبوری احمیریو ، تبیی  الحقائ  شرح کنز الدقائ  وحاشیة الشبلب،علی، بنزیلعی حنفی، عثمان
1717. 

 تا.، بیروت  داراحیاء التراث العربی، بیحنب ی الفتح الریان، لترتی  مسند االمام احمد ساعاتی، احمد،
 ق.1414، قم  مؤسسۀ امام صادق، نظام الطال  ف، الشررعة االسالمیة الغراءسبحانی، جعفر، 

 ق.1417، قم  المنار، مهی  االحکام ف، ییا  الحال  و الحرامسبزواری، عبداالعلی، 
 ق.1412، بیروت  دارالبشائر، ایراز الحکم م  حدرث رفع القلم سبکی، علی،

 ق.1421، قم  دفتر تبلیغات اسالمی، رسائ  ف، والرت الفقیهستایش، محمدکاظم، 
. صوال: الودین النواهی، اردن  موسسوه الرسوال ، النتف ف، الفتباویسغدی، أبو الحسن علی بن الحسین. 

 ق.1444
 ق.1422جا  مکتب  الرشد، ، بیح البزدویالکاف، شرعلی، بنسغناقی، حسین
 ق.1426، ریاض  مکتب  الرشد، تحفة الباری، منحة الباریمحمد، ، زکریابنسنیکی مصری
ا، بنسودونی، قاسم غ  ب   ق.1474، سوریه  دارالنوادر، قطلویغای مجموع رسائ  العالمة قاسمُقْطُلْو
جوا  دارالکتواب ، بیسة مقارنة یبی  الفقبه االسبالم، و القبانو الجنارات ف، الفقه االسالم، دراعلی، شاذلی، حسن
 تا.الجامعی، بی

 ق.1447بیروت  دارالفکر،  کتا  االم،ادریس، شافعی، محمدبن
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 ق.1414، قم  کتابفروشی داوری، الروضه البهیه ف، شرح اللمعه الدمشقیهعلی، بنالدینشهیدثانی، زین
 ق.1446، تهران  کتابفروشی صدوقی، لمعةالنجعة ف، شرح الشوشتری، محمدتقی، 

 تا.، کراچی  إدارة القرآن والعلوم اإلسالمی ، بیاالص  شیبان،حسن، شیبانی، محمدبن
 تا.جا  دارإحیاء التراث العربی، بی، بیمجمع االنهر ف، شرح ملتق، االیحرزاده، عبدالرحمان، شیخی

 ق.1414، بیروت  عالم الکتاب، هالمحیط ف، اللغعباد، بنعباد، اسماعیلبنصاحب
 ق.1444، بیروت  داراالحیاء التراث، جواهرالکالم ف، شرح شرائع االسالمباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب

جوا  دارالمعوارف، بی یلغة السالک ألقر  المسالک )حاشیة الصاوی عل، الشرح الصغیر(،محمد، صاوی، احمدبن
 تا.بی

 ق.1447، هند  المجلس العلمی، مصنف عبدالرزا ، همامبنصنعانی، عبدالرزاق
 ق.1472، ریاض  مکتب  دارالسالم، التنورر شرح جامع الصغیراسماعیل، صنعانی، محمدبن

 ق.1427، قم  کتابفروشی محالتی، الدالئ  ف، شرح منتخ  المسائ طباطبایی قمی، تقی، 
 ق.1426، ، قم  قلم الشرقمبان، منها  الصالحی _____________، 

 ق.1418البیت، ، قم  آلرراض المسائ  ف، تحقی  االحکام یالدالر بن محمد، طباطبایی، علی
 ق.1441، بیروت  الرسال ، مسند الشامیی احمد، بنطبرانی، سلیمان

 ق.1411جا  الرسال ، ، بیشرح مشک  االثارمحمد، حمدبناطحاوی، 
 ق.1419  دارالبشائر اإلسالمی ، ، بیروتمختصر اختالف العلماء_______________، 

 ق.1416، ، تهران  مرتضویمجمع البحرر محمد، بنطریحی، فخرالدین
 ق.1774، تهران، دارالکتب االسالمی ، االستبصارحسن، طوسی، محمدبن

 ق.1449، قم  اسالمی، الخالف______________، 
 ق.1789لمرتضوی ، ، تهران  المکتب  االمبسوط ف، فقه االمامیة______________، 
 ق.1448، قم  کتابخانه آیت الله مرعشی، الوسیلة ال، نی  الفضیلة______________، 
 ق.1449، ، تهران  دارالکتب اإلسالمی تهیر  االحکام______________، 

 ق.1419، مکه  مکتب  نزار مصطفی الباز، شرح المشکاة للطیب، الکاشف ع  حقائ  السن طیبی، حسین، 
 ق.1417، قم  اسالمی، مفتاح الکرامة ف، شرح قواعد العالّمةجواد،  عاملی،

 ق.1417، بیروت  دارالبالغ ، االصطالحات الفقهیة ف، الرسائ  العملیةعاملی، یاسین عیسی، 
 تا.جا، بینا، بی، بیمعجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیةعبدالرحمن، محمود، 

 ق.1414، قم  دفتر انتشارات اسالمی  شرح تبصرة المتعلمیعراقی، ضیاءالدین، 
 ق.1411، بیروت  دارالکتب العلمی ، عو  المعبود وحاشیه ای  القیمآبادی، محمد اشرف، عظیم

 ق.1788البیت، ، قم  آلالقدیم الطبع  تیکرة الفقها، یوسف، بنعالمه حلی، حسن
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 ش.1791، تهران  امیرکبیر، فرهنگ عمیدعمید، حسن، 
 تا.، بیروت  دارالکتب العربی، بیالتشررع الجنار، االسالم، مقارنا یالقانو  الوضع،ر، عوده، عبدالقاد

 ق.1424، بیروت  دارالکتب العلمی ، البنارة شرح الهدارةاحمد، عینی، محمودبن
 ق.1427، قطر  وزارة احوقاف، نخ  األفکار ف، تنقیح مبان، األخبار ف، شرح معان، اآلثاراحمد، عینی، محمودبن

 تا.، بیروت  داراحیاء التراث العربی، بیدة القاری ف، شرح الصحیح البخاریعم_______________، 
 ق.1416جا  الرسال ، ، بیالوجیز ف، ارضاح قواعد الفقه الکلیةغزی ابوالحارث، محمد صدقی، 
 ق.1424، بیروت  الرسال ، الفقهیة موسوعة القواعدغزی ابوالحارث، محمد صدقی، 

 ق.1421، قم  مرکز فقهی، تفصی  الشررعة ف، شرح تحررر الوسیلة، القصاصل لنکرانی، محمد، فاض
 ق.1414، قم  هجرت، کتا  العی ، احمدبنخلیلفراهیدی، 

 تا.. قم  منشورات دارالرضی، بی1للرافعی. ج  المصباح المنیر ف، غرر  الشرح الکبیرفیومی، احمد بن محمد. 
 ق.1426، بیروت  الرسال ، قاموس المحیطیعقوب، حمدبنفیروزآبادی، م

 ق.1422، بیروت  دارالفکر، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییحمحمد، سلطانبنقاری، علی
 ق.1727، مصر  المطبع  الکبری احمیری ، ارشاد الساری، شرح صحیح یخاریمحمد، قسطالنی، احمد بن

 ق.1416، قم  امام صادق، باح الشیعة یمصباح الشررعةاصحسین، الدین کیدری، محمدبنقطب
مهبات  عبدالرحمان، الله بنقیروانی، عبد

م
، بیوروت  دارالغورب الّنوادر والّزرادات عل، ما ف، المدّونة م  غیرها مب  األ

 م.1777اإلسالمی، 
 .ق1422، قم  اسالمی، کشف الغطاء ع  مبهمات الشررعة الغراءخضر، الغطاء، جعفربنکاشف

 ق.1441، بیروت  دارإحیاء التراث العربی، الکواک  الدراری ف، شرح صحیح یخارییوسف، کرمانی، محمدبن
 ق.1421، بیروت  دارالتراث العربی، عرف الشیی شرح سن  الترمییکشمیری هندی، محمدانور، 
 تا.، بیروت  دارالکتب العلمی ، بیفی  الباری عل، الصحیح البخاری_________________، 

. بیروت  اسه  المدارک، شرح إرشاد السالک ف، میه  إمام األئمة مالککشناوی، أبوبکر بن حسن بن عبدالله. 
 تا.دارالفکر، چاپ دوم، بی

 ق.1449، تهران  دارالکتب االسالمیه، الکاف،یعقوب، کلینی، محمدبن
 ق.1417، بیروت  دارالکتب العلمی ، الحاوی الکبیرمحمد، بنماوردی، علی

. بیوروت  14. ج تحفبة األحبوذی یشبرح جبامع الترمبییمبارکفوری، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم. 
 ق.1428و  1424دارالکتب العلمی ، 

 ق.1449. کراچی  الصدف ببلشرز، قواعد الفقهمجددی البرکتی، محمد، 
 تا.، بیشر آثار اسالمی، تهران  مؤسسه نحدود و قصاص و دراتمحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن

 ق.1444، تهران  دارالکتب االسالمی ، مرآة العقو  ف، شرح اخبار الرسو ____________________، 
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 ق.1446، قم  کتابخانه آیت الله مرعشی، مالذ األخیار ف، فهم تهیر  األخبار_____________________، 
 ق.1414،   اسماعیلیان، قملوامع صاحبقران،مقصودعلی،  بنمجلسی، محمدتقی

، قوم  موسسوه فرهنگوی اسوالمی روضة المتقی  ف، شبرح مب  الرحضبره الفقیبه_____________________، 
 ق.1446، کوشانبور

 ق.1414، قم  اسالمی، کتا  القصاص للفقهاء و الخواصمدنی کاشانی، رضا، 
 ق.1411الله مرعشی، خانۀ آیت، قم  کتابالقصاص عل، ضوء القرآ  و السنةمرعشی نجفی، شهاب الدین، 

 ق.1474، قم  اسالمی، اصو  الفقهمظفر، محمدرضا، 
 ق.1477، کویت  دارالنوادر، المفاتیح ف، شرح المصاییحمظهری، حسین، 
 ق.1414جا  دارهجر، ، بیالبدر التمام شرح یلوغ المراممغربی، حسین، 

 ق.1421ابی طالب)ع(، بنرسۀ امام علی، قم  مدانوار الفقاهة، کتا  البیعمکارم شیرازی، ناصر، 
 ق.1448، ریاض  مکتب  اإلمام الشافعی، التیسیر یشرح الجام الصغیرعلی، بنمناوی، محمدعبدالرئوف
 ق.1716، مصر  المکتب  التجاری  الکبری، فی  القدرر شرح جامع الصغیرعلی، بنمناوی، محمدعبدالرئوف

 ق.1447. قم  کیهان، اسالم،مبان، فقه، حکومت منتظری، حسینعلی، 
 ق.1446البیت، ، مشهد  آلفقه الرضامنسوب به امام رضا، 

 ق.1429، قم  النشر لجامع  المفید، فقه الحدود و التعزرراتموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 
 ق.1417، قم  اسالمی، المکاس  و البیعنائینی، محمدحسین، 

 ق.1446جا، نا، بی، بی  االحکاماالحکام شرح اصومحمد، بننجدی، عبدالرحمان
 ق.1424، ریاض  مملک  الرشد، الجامع لمسائ  اصو  الفقه وتطبیقاتها عل، المیه  الراجحالنمل ، عبدالکریم، 
 ق.1424، ریاض  مکتب  الرشد، المهی  ف، علم اصو  الفقه المقار النمل ، عبدالکریم، 

 تا.کتب العلمی ، بی، بیروتدارالروضة الطالبی شرف، بننووی، یحیی
 ق.1426، قم  سماء قلم، الجواهر الفخررة ف، شرح الروضة البهیةالله، وجدانی فخر، قدرت

 ق.1471جا  مؤسسه خلف أحمد الخبتور لألعمال الخیری ، ، بیالمختصر الفقه،ورغمی تونسی، محمد، 
 ق.1429و1444طبع الوزارة،  ، کویت الموسوعة الفقهیة الکورتیةوزارة احوقاف والشئون اإلسالمی ، 
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 . www.hozeh.tebyan.net،1774اسفند  1مشاهده 
، 1774مهووور  11، تووواریخ مشووواهده 97، اسوووفند یحثببب، دریبببار  جنبببو  و مجبببرممرعشوووی، محمدحسووون، 

www.ghavanin.ir. 
 


