بررسي ديدگاه هاي مختلف در ضمان عاقله
دکتر صادق مرادی
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چكيده
ديدگاه هاي مختلفی در طرح و اجراي ضمان عاقله مطرح شده است .عده اي به لحاظ شرايط زمانی در صدر اسالم و غيييالر
ويژگی ها و خصوصيات آن ،در زمان حاضر حكم ضمان عاقله را منتفی می دانند .هر چند در غما اين نظرات به اصل وجود ايالن
حكم در احكا اسممی اذعان شده است .اما بررسی ابعاد و زواياي اين حكم و شرايط و خصوصيات آن نشان می دهد:
الف -در صورت غبيين كامل و صحيح ابعاد مختلف حكم ضمان عاقله ،ديدگاههاي مختلف روشن وغوضيحی بر نظريه هالايی
خواهد بود كه امروزه طرح و اجراي حكم ضمان عاقله را بعيد می دانند.ب -اجرا و عملی نمودن اين حكم موجب كاهش جرايم
وحل مشكمت از جمله كاهش آمار زندانيان ،غامين ديه مقتول ،مانع افزايش بی سرپرستی خانواده ها و در نهايت موجب نظالارت
عمومی خواهد شد.
واژههای کليدی :ضمان عاقله ،صدر اسم  ،عصر حاضر ،مسئوليت جبران خسارت ،ياري خويشان.
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مقدمه
احكا اسممی منشاء وحيانی و الهی دارند .يك دسته از احكا كه سابقه در جامعه بشري نداشالته و ابتالداًاو وضالع و
غشريع شده اند به احكا غأسيسی معروف هستند .دسته ي ديگر از احكا كه در جامعه به صورت عرف عقميی وجالود
داشته و رسول اكر صلی اهلل عليه وآله آن ها را با غييير و يا غكميل ،غاييد و غقرير نموده است«،احكالا اماالايی» ناميالده
می شوند.آيا احكامی كه در صدر اسم براي غنظيم روابط اجتماعی وضع شده و با غوجاله باله خصوصاليات زنالدگی آن
عصر كاربرد داشته است ،با غييير شرايط اجتماعی ،آنها نيز غييير می كنند يا نه؟
اين نكته روشن است كه احكا بر اساس موضوعات وضع و غشريع شده اند و با غييير يا انتفاي آنها ،احكا نيز غييير
می كنند .اما استنباط حكم جديد از منابع اوليه وغطبيق آن با مصاديق و شرايط جديد ،منافالات بالا اصالول كلالی واحكالا
اوليه ندارد .اما صادق عليه السم فرموده«:علينا القاء االصول و عليكم التفريع» يعنی بيان اصول و كليالات بالر ماسالت و
غفريع و غطبيق جزييات با آنها بر عهده ي شماست( .فيض عليرضا ،مبادي فقه و اصول ،ص )651
از جمله احكامی كه امروزه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ،حكم ضالمان عاقلاله اسالت .بالر اسالاس ايالن حكالم
مسئوليت خويشاوندان مرغكب قتل خطايی محض ،در جبران خسارت و پرداخت دياله ي مقتالول ،جالايگزين مسالئوليت
قاغل خطايی شده است.
ديدگاههاي مخالف و مختلفی در موضوع حكم ضمان عاقله مطرح شده است .از جمله آن كاله چالرا بايالد كسالی در
مقابل جنايت كس ديگر مجازات شود؟ (رهنمون،مرعشی سيد محمد حسن ،ش 7ص )94بعای نيز آن را در جايی قابل
قبول می دانند كه قبايل و عشاير با هم قرارداد و پيمان داشته و عرف قبيله اي بر آن حالاكم اسالت(.موسالوي بجنالوردي
محمد ،رهنمون ،ص  )699در نتيجه گفته اند :امكان عملی نمودن و اجراي آن در زمان حاضر وجود ندارد.
در اين كنكاش و بررسی عموه بر غبيين اثرات مثبت حكم ضمان عاقله ،علت نفی و مخالفت نافيالان نيزمعلالو شالده
است .طوري كه اين حكم در جامعه ي امروزي مورد نياز بوده و امكان غحقق دارد .در اين مقاله با غوجه به معانی ليوي
و اصطمحی عاقله و اجزاي غشكيل دهنده ي آن ،عد ميايرت حكم ضمان عاقله با اصول و قواعد حقالوقی ،شالرايط آن
در جامعه قبيله اي و وجود شرايط آن در حال حاضر روشن شده است.
قبل از ورود به بررسی نظرات مختلف ،معانی ليوي و اصطمحی ضمان عاقله را به طور خمصه مورد بررسالی قالرار
می دهيم.

گفتار اول :معنای لغوی عاقله
در معناي ليوي عاقله به چند معنی آن از منابع مختلف اشاره می شود.
 -6ابن اثير گفته «:عقل به فتح عين و سكون قاف يعنی ديه و منظور اين است كه وقتی قاغل ،شخصالی را (باله طالور
خطاي محض) به قتل می رساند ،خويشان وي ديه را از شتران جمع كرده و به آستان ي در اولياي مقتول می بسالتند .يالا
اينكه زانوي شتران را می بستند غا غحويل اولياي مقتول بدهند»( .جزري محمد ،نهايه ،ج 3ص  .)872يعنی كسالانی كاله
اين شتران را جمع كرده و به عنوان ديه و خون بهاي مقتول به اوليائ مقتول غحويل يا به هر طريقی به آنهالا مالی دادنالد

خويشاوندان ذكور پدري قاغل بودند كه عاقله ي وي محسوب می شدند.
 -8راغب اصفهانی گفته« :عقل به فتح عين و سكون قاف به معنی امساك ،وضع شده و به معنی بستن شتر با طناب
نيز گفته می شود و به معنی ديه نيز آمده است»(.راغب اصفهانی ،مفردات 6318 ،ص  )398در اقرب الموارد چنين آمالده
است« :عاقله از واژه ي عقل(به فتح عين و سالكون قالاف)گرفتاله شالده و باله معنالی حالبس كالردن و نگاله داشالتن زبالان
است»(.شرغونی ،ج 3ص )844
 -3در مجمع البحرين نيز آمده است«:عقل به ضمتين وسكون الثانيه جمع العقال(به كسر عين) و هو الحبل الذي يشدّ
به البعير»(طريحی فخرالدين ،مجمع البحرين ،ج  5ص  )987به معنی طنابی كه با آن شتر را می بندند و چالون خويشالان
قاغل شتران را به آستانه ي خانه بازماندگان مقتول می بستند،از اين جهت به ايشان عاقله گفته اند.
 -9ابن منظور در لسان العرب(ج 64ص  )987عقل را چنين معنی كرده است« :العقل(به فتح عين و سكون قاف) فی
كم العرب ،الدية .» ...عقل در زبان عرب به معنی ديه است .چون ديه در زمان جاهلی در نزد عرب عبارت از شتر بالود
و اغلب اموال و دارايی آنها را شتر غشكيل می داد و ديه ي مقتول را نيز با آن می پرداختند .بنابراين قاغل و خويشاوندان
وي موظف بودند ديه (شتران) را به در اولياي مقتول برده و غحويل ورثه ي مقتول بدهند يا در دسالترس آنهالا قالرار مالی
دادند .به همين جهت پرداخت ديه را عقل(به فتح عين و سكون قاف) می گويند.
 -5فيروز آبادي در قاموس المحيط(ص  )458عقل(به فتح عين و سكون قاف) را به معنی ديه و حصالن و ملجالاء و
لباس قرمزي  -هودج شتر را غزيين می كنند -معنی كرده است.
با غوجه به معانی مذكور از واژه ي عَقل ،چند نكته در مورد معناي آن حاصل می شود.
الف -در صورغی كه عاقله از ريشه ي عقل(به فتح عين و سكون قاف) به معنی ديه باشد ،عاقله باله معنالی پرداخالت
كننده ي ديه يا ديه پردازان خواهد بود .چون خويشان قاغل ،ديه و خون بهاي مقتول را كه غالباو شتر بود جمع كرده و به
بازماندگان قربانی غحويل می دادند.
ب -اگر واژه ي عاقله از ريشه عقل(به فتح عين و سكون قاف) به معنی منع مشتق شده باشد ،عاقله به معنالی منالع
كننده خواهد بود .چون خويشان قاغل ،او را از غعرض اولياي مقتول حفظ می كردند و اين ممانعالت بعالد از غأييالد ايالن
حكم در اسم با پرداخت مال و ديه ي مقتول ،غثبيت شد ،از اين جهت اين افراد را عاقله گويند .يعنی به جاي حفظ و
حمايت با اسلحه و شمشير كه در دوران جاهليت انجا می شد ،عاقله با اعطاي مال و ديه به اولياي قربانی ،مرغكب قتل
خطايی را حفظ و حمايت می كردند.
ج -اگر عاقله از عقل(به ضم عين وسكون قاف) باشد به معنی بستن است و به طنابی كه بالا آن زانالوي شالتر را مالی
بستند نيز گفته می شود .چون همان طور كه بيان شد ،شتران را از باب ديه به آستانه ي در خويشان و اوليالاي قربالانی و
جان باخته كه مستحق دريافت ديه بودند ،بسته و از باب ديه غسليم آنها می كردند ،يا اينكه با دادن ديه ،زبان بازماندگان
جان باخته و مقتول را از بيان حرفهاي ناروا می بستند.

گفتار دوم :معنای اصطالحي عاقله:
عاقله به بستگان (خويشان) ذكور پدري و مادري يا پدري به غرغيب طبقات ارث گفته می شالود(مالاده ي 307قالانون

مجازات اسممی) و شامل پدر و پسر و برادران و عموها و فرزندان آنها است.
در معناي اصطمحی عاقله ،فقهايی مانند شيخ مفيد ،آن را به عصبه يعنی خويشان پدر و مادري يا پدري قاغالل معنالی
كرده است(.مقنعه ،ص )735شيخ طوسی به همين نحو بيان نموده است .اما پدر و فرزندان قاغل را جزء عاقله نمی داند.
(مبسوط ،ج  7ص  )673ابن براج گفته « :عاقله كسانی هستند كه ديه می پردازند( »...مهذب ،ج 8ص  )503و آنها را باله
خويشان قاغل نسبت داده است .محقق حلی مالی فرمايالد « :عاقلاله عبالارت اسالت از عصالبه يعنالی خويشالاوندان پالدري
قاغل(.»...شرايع ،ج 9ص  )6053همچنين مرحو نجفی (جواهر الكم  ،ج  93ص  )963و اما خمينی(غحريرالوسيله ،ج
 8ص  )544نيز عاقله به اين غرغيب غعريف نموده اند.
بنابراين ،عاقله خويشاوندان مرد مرغكب قتل خطايی هستند كه ديه مقتول را به غرغيب طبقات ارث به طالور مسالاوي
می پردازند(.ماده  307قانون مجازات اسممی)

گفتارسوم :دیدگاه های سلبي در ضمان عاقله:
 -6يكی از نويسندگان كه به بحث ضمان عاقله و مسئوليت آنها ،در پرداخت ديه غوجه نموده ،در ضمن مطالب خود
چنين اظهار كرده است« :اين مساله هرچند درزمان پيامبر(صلی اهلل عليه و آله) ودر بين اعراب اشكالی را به وجالود نمالی
آورد .اما در جامعهي ما قابل پياده كردن نبوده و غاكنون ديده وشنيده نشده است كه كسالی يالا كسالانی باله عنالوان عاقلاله
محكو به پرداخت ديه شده باشند(».رهنمون،مرعشی سيد محمد حسن ،ش  7ص  ،92سال )78
و چنين ادامه داده« :در كشور ما نيز زندگی قبيله ي وجود ندارد و الز نيست مباحث پيرامالون آنالرا مطالرح و بحالث
نماييم كه آيا مسئوليت عاقله مسئوليت غكليفی است يا وضعی؟ و هر كدا از افراد عاقلاله چاله مبليالی را بايالد پرداخالت
كنند؟ آيا عاقله را بايد در دادگاه احاار كرد يا نه ؟ و چالرا بايالد كسالی در مقابالل جنايالت ديگالري مجالازات شالود؟»
(همان،ص )94
با دقت در اين مطالب روشن می شود كه :نويسنده ،اصل حكم ضمان عاقله در عصر رسول اكر (صلی اهلل علياله و
آله) را قبول دارد و شرايط زندگی و نظا قبيلگی را هم عامل مهم در بيان و اجراي اين حكم و هم در مسالئوليت عاقلاله
نسبت به پرداخت ديه ي قتل خطاي محض می دانند و نتيجه می گيرند ،چون نظا قبيله اي اآلن حالاكم نيسالت و نظالا
سياسی به شكل قبيله ،در جامعه وجود ندارد ،پس مسئوليت عاقله نيز منتفی است .مانند حكمی كاله موضالوع آن از بالين
رفته و موجب انتفاي حكم شده باشد.
اما اين ديدگاه قابل قبول نيست .زيرا:
الف -با ظهور اسم هرچند سنت ها وعرف هاي جاهلی در هم ريخت ولی عرفهاي زيادي نيز كه عقميالی بودنالد ،بالا
اصمح وغيييراغی پذيرفته شد و به عنوان حكم و قانون اسممی اراًه گرديد .همهي احكا اماايی چنين هستند ودر آنها هيچ
اشاره اي به موقتی يا محلی و منطقه اي بودن حكم ،وجود ندارد .بلكه باغوجه به خاغميت وجهان شمول بودن احكا اسممی،
معصومين عليهم السم با صراحت و قاطعيت آنها را بيان نموده و هيچ اشاره اي به عرف هاي حاكم و ويژگی هاي منطقه اي
نكرده اند.
بنابراين اسم مسئوليت خويشاوندان را در پذيرفتن جبران خسارت در ارغكاب قتل خطاي محض  -عيناو همانطالور

كه در جامعه ي عرب و نظا قبيلگی بود -نپذيرفت بلكه طوري اصمح و غنظيم نمود كه قابل انطباق بالا هالر جامعاله اي
باشد .باغوجه به معناي عاقله و كاربرد آن در روايات معلو میشود كه منظور از عاقله در بيان حكم آن ،غما افراد قبيلاله
نبوده و نيستند .بلكه منظور از عاقله ،پدر ،پسر ،برادر ،عمو و فرزندان آنهاست .اينها براي هر فردي و در هالر جامعاله اي
قابل غصور است .اين افراد هم در زندگی نظا قبيلگی قابل غصور هستند و هم در زندگی و دنياي امروز وجالود دارنالد.
به همين جهت است كه ،قبل از صدور حكم در مسئوليت عاقله بايد ،رابطه و نسبت بين فرد مرغكب قتل خطئی و افراد
مسئول،احراز شده وسپس عاقله بودن آنها اعم شود.
ب -بيان اينكه امروز حكم مسئوليت عاقله ،موضوعيت ندارد ،قابل قبول نيست .چون منظالور از عاقلاله از نظالر مالا
همانطور كه در معنی ليوي واصطمحی آن بيان شده است ،شامل خويشاوندان ذكور پدري ومادري ويا پدري است كاله
ارث بر هم هستند(.ماده  307قانون مجازات اسممی) اين خويشاوندان هم چنان درهرجامعه اي براي هالر كسالی وجالود
دارند و درصورت فقدان اين خويشان و يا عد غوانايی مالی به طبقه اي ديگر از افراد عاقله منتقل می شود ،غالا باله امالا
عليه السم و حاكم (كه مرحلهي آخر و زير مجموعهي عاقله است) منتهی شود(.جواهرج 93ص )963
به نظر ما ايراداغی ،نظير اينكه ضمان عاقله ،در عصر و زمان ما قابل طرح وغحقق نيست ،يك نزاع صيروي اسالت و
به خاطر عد غصور صحيح از عاقله اين اشكال مطرح شده است.در صورت طرح معناي صحيح عاقله معلو خواهد شد
كه موضوع حكم ضمان و مسئوليت عاقله امروزه هم وجود دارد و با غحقق موضوع آن و امتيازاغی كه براي طالرح نظالا
عاقله قابل ذكراست.در اين صورت ،بايد امكان عملی شدن آنرا فراهم آورد.
ج  -وقتی رسول اكر (صلی اهلل عليه و آله) و ديگر معصومين عليهم السم احكا الهی و اسممی را بيان می كردند،
آن حكم اختصاص به شنونده و مخاطب نداشت ،وحكم بيان شده صرفاو براي مرد حجاز يا عراق نبود .هم چنين امالا
صادق واما باقر عليهمم السم كه حكم مسئوليت عاقله را بيان می فرمودند ،غوجه داشتند كه قلمرو مسلمانان در دنياي
آن روز،بخش قابل غوجهی از كره زمين را شامل می شد وغا شرق و غرب ادامه داشت .چگونه قابل قبول است كه امالا
عليه السم در چنين شرايطی حكمی را بيان كند و آن حكم مربوط به نظا قبيلگی و محدود به شالرايط خاصالی باشالد.
هرچند از نظر ظاهري اًمه معصومين عليهم السم در اكثر زمانها قدرت اجرايی نداشالتند ،امالا هالمچنالان سرچشالمه ي
احكا و قوانين اسممی بودند.البته در زمان اما علی عليه السم نيز اين حكم مكرر در احاديث مختلف از آن حارت
ذكر شده است(.وسايل ج  64ابواب عاقله حديث اول وكتاب عتق باب  34حديث اول)در حالی كه قلمرو حكومالت آن
حارت غنها اختصاص به حجاز و عراق هم نداشت.در غما اين بيانات ،هيچ دليلی اراًه نشده اسالت كاله نظالا قبيلگالی
شرط يا قيد براي حكم يا موضوع ضمان عاقله غلقی شود.
د -معموالو استبعاد نويسنده ي محتر و ديگران به جهت اجرايی كردن آن است .در صورغی كه در حكم ضالمان عاقلاله،
اعم از صدور يا اجراي آن ،وجود جامعه قبيله اي شرط نيست .از طرف ديگر ،اگر ما در اصل يك حكالم شالرعی و قالانونی
اطمينان داشته باشيم و با دليل و حجت شرعی ثابت شده باشد ،میغوان با غنظيم آييننامههايی ،نسبت به اجرايی كردن آنهالا
اقدا و راه حلهاي مختلفی اراًه نمود .به خصوص درپذيرفتن مسئوليت عاقله و وضع چنين قانونی در هر جامعاله ،موجالب
افزايش امنيت روحی و روانی براي افراد آن می شود .وجود اين امنيت براي هر كس در جامعه مفيد و ارزشمند اسالت .در
اين صورت هر فردي ،همواره احساس آرامش نموده وآسوده خاطر خواهد بود ،كاله اگالر اغفاقالاو حادثاله اي (بالهطورخطالاي

محض) روي دهد ،حامی وپشتيبانی دارد.
ه -غقرير اين حكم به عنوان حكمی از احكا شريعت ،به نحو متفاوت از آنچه در عصر جاهليت بوده صورت گرفته
است .يعنی ،اين حكم« مسئوليت عاقله »در مورد خاصی است .از جمله عبارت است از:
اوالو :عاقله فقط در قتل خطاي محض ،يا جراحات موضحه و بيشتر از آن كه به طالور خطالاي محالض اغفالاق افتالاده
باشد ،مسئوليت دارند .بنابراين در قتل عمد وشبه عمد خود مرغكب ،مسئول و ضامن است.
ثانياو :مسئوليت عاقله در قتل خطاي محض نيز محدود به موردي است كه ارغكاب آن ،با بينه ثابت شود .اگر با اقالرار
قاغل ثابت شود ،عاقله ضامن نخواهد بود .هم چنين در صورت مصالحه بر ديه ،عاقله مسئوليتی نخواهد داشت.
با بيان اين شرايط در ضمان عاقله -كه آن را مشخص و محدود نموده -چگونه مالی غالوان حكالم آن را مخالتص نظالا
قبيلگی دانست؟ در حالی كه منظور از عاقله ،بستگان مرد از جانب پدر هسالتند ناله همالهي عشاليره و قبيلاله .چالون در ايالن
صورت ،اگر چه فرد در قبيله زندگی كند ،مسئوليت پرداخت ديه ،متوجه همهي افراد قبيله نيست.زيالرا درغعريالف ليالوي و
اصطمحی واژه ي عاقله ،روشن شد كه عاقله شامل بستگان ذكور پدر و مادري يا پدري ،مرغكب قتل هستند .اگالر در روح
حاكم بر اين حكم ،قبيله و زندگی در آن موثر بود وغشريع آن حكم ،اختصالاص باله عصالر ظهالور اسالم داشالت ،بايالد در
پرداخت ديه نيزآن را بر غما افراد قبيله غقسيم می كردند ،در حالی كه در ضمان عاقله فقط بستگان ذكالور قاغالل كاله ارث
بر ،بوده و داراي شرايطی مانند غوانايی مالی و بلوغ هستند ،مسئول اند.
ثالثاو :در روايتی از اما صادق عليه السم نقل شده است كه اما علی عليه السم پرداخت ديه قتلالی را كاله غوسالط
شخص مجنون اغفاق افتاده بود بر قو وي قرار داد(.وسايل الشيعه ج  64ابواب عاقله باب يازده حديث)5از طرف ديگر
چون عمد و خطاء مجنون يكسان بوده و عاقله ي وي ضامن هستند ،پس میغوان گفت :منظالور از واژه ي قالو  ،عاقلاله
مجنون بوده كه ديه فعل ارغكابی اورا ضامن هستند .بنابراين ،اين روايت نيز نمیغواند مؤيّد قول كسالانی باشالد كاله مالی
گويند ضمان عاقله اختصاص به نظا قبيلگی دارد.
در نتيجه غشريع حكم ضمان عاقله در اسم با آنچه كه در نظا قبيلگی عرب مرسو بوده است غفاوت هاي زيالادي
دارد و نمیغوان آن رامختص نظا قبيلگی دانست.
 -8نويسنده ي ديگر ،با اندكی غفاوت ،درمورد مسئوليت عاقله چنين غوضاليح داده اسالت «:در جوامالع قبالل ازاسالم
عرف قبيلهاي حاكم بوده ومطابق اين عرف ،ديه برعهده ي عاقله بوده است .با ظهور دين مقدس اسم چالون در منطقاله
ي نجد وحجاز ،در بعای از مناطق عربی عرف قبيلهاي حاكم بود و قطعاو نزد عقم ،امري نيكو به حساب می آمد ،اسم
نيز اين معنی را پذيرفت واماا كرد .سپس نتيجه می گيرد ،در هر جامعه اي كه زندگی بهصورت قبيله اي و عشاليره اي
باشد و با قرار داد و پيمان عهده دار پرداخت ديه ،از طرف افراد و اقوا مرغكب جنايت شوند اين حكم ثابت است .امالا
در جامعه اي كه عرف قبيلهاي حاكم نيست و افراد به صورت قبيله و عشيره نيستند و در مواردي هم هيچ گونه ارغبالاط
نزديك ميان آنان نيست ،صرف پسر عموبودن دو نفر بايكديگر موجب نمی شود كه ما ملتز به مفهو عاقله شالويم .باله
چه عنوان بايد بدين مطلب ملتز شويم و عاقله بايد عهده دار ديه شالود اصالمو ايالن مسالأله عقميالی نيسالت»(.رهنمالون،
موسوي بجنوردي محمد ،ش  7ص 698سال )78
درقبال اين اظهار نظر در مورد مسئوليت خويشان مرغكب قتل خطايی محض باله چنالد نكتاله اشالاره مالی كناليم :اوالو،

غوضيح داده شد كه در حكم ضمان عاقله وجود جامعه ي قبيله اي شرط نيست .ثانياو ،فاصاللهي مكالانی زنالدگی افالراد از
همديگر به عنوان مانع طرح و غحقق ضمان عاقله نمیباشد .زيرا ،امروزه با امكانالاغی كاله انسالانها دراختيالار دارنالد ايالن
مشكل منتفی است واگر منظور ارغباط كم افراد باهمديگر به خاطر مشيله وگرفتاري آنها در شهر هاي بزرگ باشد ،بايالد
همين مشكل را در ارث نيز مطرح كرد.
همان طور كه افراد درصورت مطرح بودن مسأله ي ارث ،حاضرند براي گرفتن سهم خود فاصله هاي طوالنی را طی
كنند و براي اخذ آن ،اعم حاور نمايند .در چنين مواردي ،ارغباط كم ومعاشرت محدود ورثه با مورث ،ناله غنهالا مالانع
نيست ،بلكه در بعای موارد براي مطالبه ي سهم خود ،حاضرند به مراجع قاايی مراجعه كنند.
بنابراين در موردي كه قانوناو مسئوليتی بر عهده ي هر يك از افراد عاقله است ،فاصلهي مكانی در زندگی ها و ارغباط
كم آنها در معاشرت ،مانعی براي انجا آن محسوب نمی شود .ازطرف ديگر ،حكم اسم وغشريع آن ،نياز به قالرار داد و
پيمان بين افراد ندارد .طوري كه نويسنده ي محتر  ،عد آن را موجب عد امكان غحقق عاقله دانسته است.
قبل از غقرير ضمان عاقله در اسم شايد اين بحث معقول بود ،طوري كه ضمان عاقله براساس پيمان و قراردادهالاي
قبيلگی بوده است .ولی بعد از آن كه حكم ضمان عاقله به صورت يك حكم الهی و اسممی در آمده است ،مشروط باله
قبيله ،عشيره وپيمان هاي آنها نيست.
همين نويسنده درقسمت ديگر چنين بيان كرده است:
«ضمان عاقله مستند به عرف قبيلهاي بود وعقم آن را نيكو می شمردند .پس در جامعه اي كه عرف قبيلالهاي نباشالد،
نمی غوانيم به مفهو عاقله ملتز شويم( ».رهنمون ،موسوي بجنوردي محمد ،ش  7ص 698سال  )78اما در غوضيح ايالن
قسمت بايد گفت :در همه احكا اماايی اسم به نوعی عرف ها ي اجتماعی حاكم بودند.عرف هاي عقميی پذيرفتاله
شده ،بعد از غقرير غوسط شارع به صورت حكم شرعی در می آيند و اين دليل منطقه اي و موقتی بودن حكم شالرعی و
اسممی نيست و محدود به جامعه و مكانی خاص نمی شود.براي نمونه اصل حكم ديه جزء احكا اماالايی اسالت و در
بين اعراب جاهلی قبل از ظهور اسم متداول بود .اما بعد از ظهور اسم و غكميل و اصمح آن ،به صورت يالك حكالم
اماايی پذيرفته شده است .در مقابل اين نظريه بايد اين سوال را مطرح نمود ،آيا حكم ديه در مقابل قتالل و جراحالات،
اختصاص به منطقه ،نظا قبيله ي و عصر ظهور اسم دارد وامروزه قابل طرح نيست ؟
در حالی كه هيچ محققی غا كنون اين موضوع را عنوان نكرده است كه ديه مختص عصر ظهور اسم يا قبالل از آن
بوده است .پس چگونه اگر حكمی در ادامه ي همين بحث براي عاقله غعلق می گيرد ،آن را اختصاص به نظالا قبيلگالی
می دانند .عرف پرداخت ديه در قتل ،غوسط افراد قبيله درجاهليت ،بعد از اصمح و غكميل آن به عنوان حكالم اسالممی،
غقرير وغشريع گرديد و بعد از آن ،همه افراد قبيله و عشيره ،عاقله ي قاغل خطايی محسوب نمی شدند .يعنی اگر فالردي
از خويشاوندان نزديك قاغل نباشد جزء عاقله ي وي به حساب نمی آيد .چون صرف هم قبيله بودن موجالب احتسالاب
او از عاقله نيست .از نظر اهل ليت نيز عاقله و عصبه به معنی قبيله وعشيره نيسالت بلكاله داراي ويژگيهالا وخصوصالياغی
است .كسانی كه غوانايی مالی دارند و از شرايط عامه غكليف برخوردارند و از خويشاوندان ذكور قاغل هستند ،عاقله قاغل
محسوب می شوند .بنابراين صرف هم قبيله بودن موجب نمیشود كه آن شخص از افراد عاقله ،به شمار آيد.
ايشان در قسمت ديگر ضمان عاقله را غشبيه به فصل عشايري نموده اند .يعنی« در بعای مناطق افالراد اختمفالات را،

بر اساس عرف خود ،حل و فصل می كنند .اگر قتلی واقع شده باشد ،پول مالی دهنالد يالا وصاللت مالی كننالد و خمصاله
براساس عرف جامعه و با پيروي از پيمان و قرار داد ،اختمفات حل وفصل می شود .نويسنده ي محتالر نتيجاله گرفتاله
«در جامعه اي كه چنين نيست به چه عنوان بايد عاقله را عهده دار ديه بدانيم ؟ »((رهنمون ،موسالوي بجنالوردي محمالد،
ش  7ص 693سال )78
در جواب اين بيان بايد گفت ،اين گونه حل وفصل اختمفات شايد مشالابهتی از جهالت مشالاركت در غالأمين دياله ي
مقتول داشته باشد ،ولی از جهت اينكه اين عين ضمان عاقله است كاممو غير مرغبط و متفاوت است .چون ضمان عاقلاله
غفاوت هايی با فصل عشايري دارد .از جمله اين غفاوغها عبارغند از:
الف -فصل عشايري میغواند در هر نوع قتلی مطرح شود ،درحالی كه مسئوليت عاقله فقط در قتل خطالاي محالض
است و در غير آن مسئوليت ندارد.
ب -درعشيره و قبيله ممكن است افراد آن به هر دليلی كمك كنند ،ولی جزء عاقله بهشمار نمی آيند ،امالا در عاقلاله بايالد
نسبت بين مرغكب قتل خطايی و خويشان ثابت شود.
ج -پرداخت ديه درفصل عشايري ممكن است به صورت عرف درآمده باشد .اما به وجود آمدن عرف بالا پيمالان و
قرار داد ،نيست واصوالو اين دو ،متفاوت از همديگر هستند .درنتيجه مسئوليت عاقله و اينكه عاقلاله شالامل چاله كسالانی
است غير از مواردي است كه در زندگی قبيله اي ،طبق عرف و رسو قبيلهاي انجا می شود.
د -هرگاه ضمان عاقله با شرايط وغرغيبات خاص همانند ارث ،برافراد معين ،غحميل شود مزايا ومصالحی براي افالراد
وجامعه خواهد داشت و رعايت مصلحت ،محور وضع احكا و قوانين است .چون طوري كه بيالان شالد ايالن ضالوابط و
شرايط در مقايسه با فصل عشايري غفاوت هاي زيادي دارد .اختصاص ضمان عاقله به قتل و جراحت خطالاي محالض و
عد اختصاص فصل عشايري به آن ها ،از جمله ي آن غفاوت ها است.
با غوجه به اين غفاوت ها نمیغوان فصل عشايري را با ضمان عاقله كه داراي ويژگالی هالاي خاصالی اسالت ،يكسالان
لحاظ نمود.
 -3بعای به طور غلويحی با بيان ديدگاه هاي مخالف وموافق از فقها و نويسندگان به اراًه ي نظر و ديدگاه خود نيز
پرداخته اند .ازجمله با بيان دو منظر غوجيهی وانتقادي در مورد ضمان عاقله به طرح سوال پرداختاله انالد كاله« آيالا عامالل
همياري در قبيله و يا كثرت افراد عاقله در آن از عوامل مهم و غاثير گذار در ضمان عاقله بوده اسالت يالا ناله؟ يعنالی هالم
ياري افراد نسبت به هم ديگر و كثرت آنها در غحقق آن مدخليت داشته است .در نهايت اين پرسش را مطرح نموده كاله
آيا ويژگی هاي همياري و غناصر وكثرت افراد عاقله ،در حكم ضمان عاقله به عنوان قيد موضوع ويا علت حكم هستند؟
يا اينكه حداقل با حكم،ارغباطی داشته و در غشريع آن مدخليت دارند يا نه؟» (حسينی منش محمد علی،ضمان عاقلاله از
دو منظر غوجيهی و انتقادي ،نشريه دانشكده الهيات دانشگاه غهران دفتر  79سال )28
مطلب فوق را با بيان چند نكته بررسی می كنيم.
الف -غوجه به ديدگاه هاي انتقادي درحكم ضمان عاقله نشان می دهد ،انتقادكنندگان (محمدموسالوي بجنالوردي ،ساليد
محمد حسن مرعشی) غالباو به مشكمت اجرايی آن غوجه نموده اند و به بيان مزيت ها و امتيازات كمتر غوجاله شالده اسالت.
اين سوال قابل طرح است كه اگر حكمی داراي امتيازات و ويژگی هايی باشد و براي غأمين امنيت روحالی و روانالی كمالك

كند «ولو با صرف هزينه» آيا ارزش طرح و پياده نمودن را دارد يا نه؟
ما معتقديم مسئوليت عاقله نبايد غنها از جهت پرداخت ديه غوسط خويشان پدري و مادري يا پدري قاغل خطايی مالورد
غوجه باشد .بلكه بايد به حفظ خانواده ي كسی كه بدون قصد رفتاري را مرغكب شده ،هم غوجه شود ،زيرا امكالان دارد بالر
اثر غحمل و پرداخت ديه ي مقتول دچار مشكمت جدي اقتصادي شود و يا روانه ي زندان گردد .اگر وي پشتوانه و غالأمين
مالی نداشته باشد ممكن است خانواده ي مقتول هم با از دست دادن عاوي از اعاالا dخالانواده دچالار گرفتالاري شالود و
وصول ديه هم ممكن نباشد .عد امكان پرداخت ديه غوسط قاغل و يا با عد امكان دسترسالی خالانواده ي مقتالول باله دياله،
معامت بيشتر و بزرگ غري براي خانواده ها و در نتيجه براي جامعه ،بهوجود می آيد .بنابر اين نبايد به عنوان اينكاله آيالا
موضوع همياري و غناصر ادامه دارد يا نه ؟ اين حكم را زير سوال برد و يا اينكه افراد عاقله در عصالر غشالريع حكالم ،زيالاد
بودند واكنون به همان شكل وغعداد نيستند .اين سواالت نمیغواند ،موضوع مهم ومفيد ضمانت ومسالئوليت خويشالان را در
قبال خسارت بهوجود آمده ،كم اهميت نشان دهد .نبايد منافع و امنيت اقتصادي و روحی خانواده هالاي آساليب ديالده را در
غحقق اين حكم ناديده گرفت.
از طرف ديگر با وجود انواع بيمه ،اين مشكل به طور مطلوب حل نشده است و وجود افراد متعدد با آمار گوناگون و
ناراحت كننده در زندان ها ،به علت عد غوانايی در پرداخت ديه ،مزيت و لزو اجراي اين حكم را نشان می دهد.
ب -بعای با بيان شرايط زمان غشريع ضمان عاقله و مقايسه آن با شرايط اجتماعی فعلالی سالعی نمالوده انالد امكالان
اجرايی شدن آن را نفی كنند .درحالی كه امكانات دنياي امروز و ارغباطات و غكنولالوژي ،امكالان اجرايالی نمالودن آن را
فراهم آورده و غسهيل نموده است.
هم چنين مسئوليت عاقله يك مسئوليت مدنی وحقوقی است و به همين جهت ،هيچ ميايرغی با اصل شخصی بالودن
مجازات نداشته و قبول وزر( سوره ي انعا آيه )619ديگري هم نيست .بنابر اين شالارع آن را باله عنالوان يالك حكالم در
جبران خسارت ،بيان كرده و غيييرات اجتماعی و وضع ظاهري و مادي جامعه ي امروزي نه غنها مانع غحقق ايالن حكالم
نيست ،بلكه ضرورت وجود آن را نشان می دهد .زيرا هم شناسايی و هم برقالراري ارغبالاط ميالان اعاالاي عاقلاله ،بالراي
مشاركت در جبران خسارت در هر جايی كه زندگی می كنند ،ممكن است.
هم چنين ،در ابواب وموضوعات فقهی نيز فقها ضمان عاقله را به عنوان حكمی از احكا اسالممی ،در پايالان بخالش
مربوط به ديات آورده اند و هيچ فقيهی به قرار داد ،در بين افراد قبيله درضمان عاقله اشاره نكرده است.
ج -همياري كه در بين خويشان در عاقله مطرح است ،همواره وجود داشته و اآلن نيز عاقله شامل افالرادي از جملاله
پدر و فرزند و برادر و فرزندان آنها می باشد .اينها در مواقع گرفتاري و نياز ،همديگر را ياري و مساعدت می كنند.
الزا اعااي عاقله در صورت غوان مالی براي كمك و مساعدت ،هماهنگ با خواسته ي آنهاست وبا غوجه به مصاللحت
وضع اين حكم ،الزا عاقله از باب ياري وغعاون مالی ،نوعی بيمه ي اجباري خانوادگی خواهد بود .اين هالميالاري همالواره
مطلوب است.
د -در ضمان عاقله عموه بر اينكه غناصر و همياري بين خويشان مطالرح اسالت ،از جهالت غالاثير افكالار عمالومی در
رعايت احتياطات نيز موثر است .زيرا افراد همواره يكديگر را به رعايت احتياط غوصيه خواهند كرد .چون عد غوجه يالا
كم غوجهی هر فرد به آنچه در اطراف خود می گذرد ،موجب بهوجود آمدن حوادثی خواهد شد ،كه خالود در جبالران آن

بايد شركت كنند.
امروزه مشاركت افراد در جامعه از آرمانهاي قانون گذاران است وسعی دارند شهروندان را به نالوعی در امالور مربالوط باله
جامعه شركت دهند و از ياري و مساعدت آنها بهره گيرند .ضمان عاقله در غحقق اين آرمان می غواند باله عنالوان يالك طالرح
جديد مطرح شود.
ه -امروزه زندگی اجتماعی و ماشينی شدن آن ،عواطف بشري را غحت الشعاع قرار داده است و بالا وجالود امكانالات
رفاهی مشكمغی را هم بهوجود آورده است .براي حل اين مشكل و غقويت عواطف بايد به پيوند خانواده هالا و ارغبالاط
بين آنها و صلهي ارحا بين خويشاوندان غوجه نمود .طرح موضوع ضمان عاقله می غواند موجب غقويت هالمبسالتگی و
پيوند ميان خانواده ها باشد ،زيرا كمك مالی در صورت غمكن مالی خويشان ،موجب حمايت از فرد گرفتار خواهد شد.
ضمن اين كه فرد مرغكب نيز در بروز آن خسارت ،هيچ نوع سوءنيتی نداشته است.
در نتيجه،اين ياري ومساعدت ،هم موجب نجات مرغكب قتل خطايی خواهد بود و هم بالا غوجاله باله مؤجالل بالودن
پرداخت ديه غوسط عاقله ،مشقتی بر آنها نخواهد داشت .بنابراين ضمان عاقله هم ياري و مساعدت براي قاغالل خطالايی
خواهد شد و هم موجب پيوند بين خانواده هالا و غقويالت روابالط مالی گالردد .بالدين غرغيالب انسالانها و خالانواده هالا ،از
گسيختگی ،غفرقه و فاصله گرفتن از هم نجات پيدا می كنند و هم بستگی اجتماعی و صلهي ارحا غحقق می يابالد .ايالن
ها اموري هستند كه اسم هم برآنها غاكيد دارد.

گفتار چهارم :دیدگاه های ایجابي :
در اين قسمت ديدگاه هايی كه در جهت اثبات حكم ضمان عاقله مطرح شده ،بيان میشود.
 -6نويسنده اي در جهت اثبات اينكه حكم ضمان عاقله حكم الهی است و ساختار نظا قبيلهاي در آن لحاظ نشده،
بلكه حكمی است عا  ،و شامل همهي جوامع در همهي ازمنه وامكنه است چنين غوضيح داده است.
«اسم اهم غشريعاغش مانند حج ،نماز ،جهاد ،انفاق ،قاا ،قصاص،ديات وبهطور كلی غقواي دينی وعدالت اجتمالاعی
را بر شالوده اجتماع نهاده است و به يقين در مساله «ديه بر عاقله » نيز اين ممك ملحوظ است .احتمال اختصاص حكالم
مزبور به جامعه اي كه ساختار نظا قبيلهاي دارد و با احتمال حمايت قو از قاغل باشد ،احتمال ضعيف است و با انالدك
غأملی از بين می رود( ».محمدي گيمنی محمد،رهنمون ،شماره  7ص  ،635سال )78
نويسنده در اراًه ي نظر خود به ابعاد اجتماعی احكا اسممی غوجه نموده است و اهميتی كه اسم باله اجتمالاع داده
است و احكامی مانند نماز ،حج ،جهاد ،انفاق ،قاا ،قصاص و ديات را كه در ابعاد اجتماعی آنها ،غاكيالدات فراوانالی در
رابطه با اجتماع بيان شده است ،ضمان عاقله نيز از همين قبيل است و جهات اجتماعی آن داراي اثرات مهالم و زيالادي
است و مورد غوجه شارع می باشد .اختصاص چنين حكمی به يك جامعه اي خاص « جامعه اي با نظالا قبيلاله اي »
احتمالی ضعيف است.
ضمان عاقله از ديدگاه وي حكمی از احكا اسممی است مانند ساير احكا  ،كاله در امالوال اغنيالاي بالراي ديگالران
بخصوص نيازمندان و افرادي كه گرفتار باشند حقی نهاده شده است .مثل نفقه ي اقارب يالا امالر باله صالدقه و احسالان و
انفاق كه بايد اغنياي در اموال خود به نيازمندان و فقرا و مساكين اختصاص دهند.

حاصل آنكه غحمل ديهي قتل خطايی غوسط عاقله از قبيل حقوقی است كه خداوند حكيم براي بعاالی بنالدگان بالر
بعای ديگر ايجاب فرموده است و اين غدبير حكيمانه از باب عقوبت انسان به جنايت ديگري نيست .عقوبت وكيفالر بالا
ايجاب ديه بر عاقله كاممو متفاوت است بلكه حكمی است عا كه شامل همة جوامع مسلمان در همالهي ازمناله و امكناله
شده است .منشا اين حكم هرچند به خاطر ارغكاب قتل خطايی غوسط يك نفر است ولی مسئوليت جبران آن برعهده ي
جمع نهاده شده وحكم براي آن جمع ،غشريع شده است .اين وزر ديگري نيست بلكه به عبارغی مسئوليت خود آن جمع
است.
 -8نويسنده ي ديگر ،در بيان حكم ضمان عاقله ،ساختار نظا قبيله را به عنوان عامل مهم و اصلی در غشريع ضالمان
عاقله قبول ندارد ،البته در اماايی بودن آن اغفاق نظر وجود دارد.
وي ابتدا موقعيت و اوضاع عصر قبل از غشريع حكم ضمان عاقله را بيان نموده و غوضيح می دهد كه «:زنالدگی بشالر
در شبه جزيره ي عرب به صورت قبيلهاي بوده وغعصب قبيلهاي ،آنان را وا می داشت كه ازجانی باله طالور مطلالق دفالاع
كنند ،خواه قاغل ،مرغكب قتل عمدي شده باشد يا غير عمدي ،وخواه جنايت براعااي باشد ،خواه بالر امالوال واعالراض
صورت گيرد.اما اين اشكال كه ضمان عاقله مقتااي ساختار زندگی بشر آن موقع است و اختصاص به آنهالا دارد ،ايالراد
كاممو سطحی است(».سبحانی جعفر ،رهنمون ،شماره  7ص  ،685سال )78
در بررسی اين ديدگاه ابتدا ،غفاوغهاي ضمان عاقله را در دوره ي قبل از ظهور اسم و بعد از آن مورد ممحظه قالرار
داده و سپس با غوجه به غوضيحات زير معلو می شود كه اسم آن را با غيييرات قابل غوجه ،غقرير و اماا نموده است.
از جمله ي آن غفاوت ها عبارت است از:
الف -درست است كه در عصر جاهلی عشيره ي فرد جانی به دفاع از وي بر می خواست ،ولی دفاع آنالان فاقالد هالر
گونه قيد و شرط بود .اسم در باره ي آن يك رشته قيودي اغخاذ نموده وحكم را به صالورت عقالل پسالند وخالرد پالذير
درآورد و آن را در دايرهي محدود غري قرار داد.
ب -گفته شد كه ،ديه در جاهليت و نظا قبيلگی برغما افراد قبيله غقسيم می گرديد .در حالی كه بعد از غقرير آن به
اقرباي ذكور پدر و مادري يا پدري اختصاص پيدا كرد .بنابراين نبايد حكم عاقله را برگردان حكم جاهلی دانست و بالين
دو رسم و روش ،در دو زمان و دوره ي زندگی كاممو غفاوت وجود دارد .هم چنالين غشالريع اسالممی در ايالن مالورد بالر
اساس يك نوع غعاون وكمك به ارحا وخويشان استوار است.
 -3نويسنده ي ديگر در غعلق ديه بر عاقله در قتل خطاي محض می گويد « :همهي علماي شيعه و سالنی درايالن مسالئله
متفق القول هستند كه ديه در قتل خطاي محض بر عهده عاقله است ،روايات منقول از اًمه ي معصومين (علاليهم السالم ) در
اين مورد متاافر و بلكه متواغر هستند .دراين روايات اكثراو اصحاب اًمه ي معصومين عليهم السم از شاخ و بالرگ موضالوع
عاقله سوال كرده اند واز اصل عاقله كمترسوال مطرح شده است .اين قبيل سواالت وحرفها نشالان مالی دهالد ،اصالل مسالأله «
ضامن بودن عاقله » به قدري مسلم بوده است كه نياز به سوال از آن نبوده است( ».مكار شيرازي ناصالر ،بحالوث فقهياله ،ص
 860سال )78
نويسنده ي محتر در اين نوشته نتيجه گرفته ،موضوع ضامن بودن عاقله ،در جامعه آن روز در بين اصحاب بهقالدري
مسلم و پذيرفته شده بود كه حتی اصحاب سوال نكرده اند چرا مسئوليت عمل چنين فردي ،غوسط ديگران جبالران مالی

شود .در قسمت ديگر با نقل آرايی از فقها (مفتاح الكرامه ،عاملی) فرمالوده « :ايالن مسالئله در نالزد علمالا اغفالاقی و بلكاله
اجماعی است» .البته استناد اجماع كنندگان رواياغی هستند كه در دست رس ما نيز می باشند واجماع مدركی است.
 -9نويسنده اي ديگر ضمان عاقله را مربوط به همهي جوامع واماكن و همهي ازمنه واعصار دانسته و چنين اسالتدالل
نموده « :فتح باب مثل اين احتمال در مثل اين حكم كه اختصاص به زمانی دون زمان يا قبيلاله و مردمالی خالاص داشالته
باشد ،قابل غسري به بسياري از احكا است و با خاغميت اسم و جاوداناله بالودن ديالن حنيالف منافالات دارد(».صالافی
گلپايگانی لطف اهلل ،رهنمون،ش  7ص 635سال )78
بخش قابل غوجهی از احكا اسممی اماايی هستند .هم در باب معاممت و قرار داد ها وهم در باب مجازات ماننالد
قصاص و يا جبران خسارات مانند ديات.
اگر اختصاص اين احكا به جامعه قبل از اسم و ويژگی ها و خصوصيات ديگر موجب گردد كه اين احكالا قابالل
طرح نباشد ،بايد در مورد خيلی از آنها اين موضوع ،مطرح شود .در حالی كه ما معتقديم ،هر حكم و قانونی كه غوسالط
شارع بيان شده است اعم از اينكه اماايی باشد يا غاسيسی ،حكم قانون اسم را دارد و همواره استوار و پايالدار اسالت.
خاغميت اسم و جاودانه بودن آن اقتاا دارد ،احكا اسممی نيز آن ويژگی را داشته باشند .البته الز است غطبيق آن بالا
مصاديق و راه كارها و زمينه ي اجراي آنها در هر عصر و زمانی مهيا و آماده شود.

نتيجه
با بررسی و غوضيح نظرات مخالف و موافق در مورد حكم ضمان عاقله معلو شد كه ايالن حكالم در منالابع مكتالوب
فقهی موجود بوده و از احكا اسممی است .وجود نظا قبيله و شرايط زندگی در صدر اسم از علل و قيود اين حكالم
نيست .اعااي عاقله كه خويشاوندان ذكور و نسبی قاغل محسوب می شوند ،همالواره بالوده و هسالتند .بنالابراين ادعالاي
منتفی بودن موضوع حكم ضمان عاقله مردود است.
از طرف ديگر ،اين حكم داراي مزاياي فراوان در حل مشكمت اجتماعی است .حمايت از زيان ديده ،ياري مرغكالب
خطا با جبران خسارت ،كاهش جرايم خطايی با نظارت خويشان ،رهايی زندانيان مرغكب قتل خطايی ،از جمله آنهاست.
اين حكم در جهت مساعدت و ياري بی گناه با پشتوانه مطمئن در جبران خسارت است و با اصول حقوقی نيز منافالات
ندارد.
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 - 2سبحانی ،جعفر -مجله ي رهنمون ،شماره  7ص  ،685 -639سال 78
 -4شرغونی ،سعيد الخوري،اقرب الموارد،ج 3ص844
-60گرجی ،ابوالقاسم ،ديات ،انتشارات دانشگاه غهران،سال  6328ه ش
 -66صافی گلپايگانی ،لطف ا ،...مجله رهنمون،ش  7ص  ،635سال 78
 -68طوسی ،محمدبن حسن ،مبسوط،ج  7ص673
-63طريحی ،فخر الدين ،مجمع البحرين ،ج  5ص  987چاپ جديد
 -69فيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،قاموس المحيط ،ص 458
 -65فيض ،علی رضا ،مقارنه و غطبيق درحقوق جزاي اسممی ،ص 954
 -61فيض ،عليرضا ،مبادي فقه و اصول ،ص  651دانشگاه غهران،چاپ هشتم سال 6371
 -67مرعشی شوشتري ،سيد محمد حسن ،مجله ي رهنمون،ش  7ص  ،10-91مدرسه عالی شهيد مطهري
 -62مجمع البحرين ،فخر الدين طريحی ،چاپ دو  ،انتشارات مرغاوي ،غهران 6318،ه ش
 -64محقق حلی ،نجم الدين جعفر بن الحسن ،شرايع االسم ،ج 9ص ،6053قم ،مكتبه دار الهدي
 -80محمدي گيمنی ،محمد – مجله ي رهنمون ،شماره  7ص  – 635 -696مدرسه عالی شهيد مطهري
 -86موسوي بجنوردي ،محمد ،مجله رهنمون ،شماره  7ص  699-698سال  6378ه ش ،مدرسه شهيد مطهري
 -88راغب اصفهانی ،حسين بن محمد ،مفردات الفاظ قران ،چاپ دو  ،مرغاوي غهران  6318ه ش88-
 -83نجفی ،محمد حسن ،جواهر الكم  ،ج 93ص ،963چاپ ششم ،غهران ،سال6909
 -89حسينی منش ،محمد علی ،نشريه ي مقاالت و بررسيها ،دفتر  79سال  ،28دانشكده الهيات دانشگاه غهران 89
 -85حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسايل الشيعه ج ،64غحقيق شيخ محمد رازي ،چاپ ششم ،اسمميه ،غهران  6317ه
ش

