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 دین و سیاست در مذهب شیعه عهیدر مذهب ش  استیو س نید
 1نقی منزویدکتر علی 

 امام   ؛ یا فره ایزدیعصمت

 گانهمعصومان چهارده 
 اهل حل و عقد   یتقوا  ه،یعصمت امام، عدالت فق  ( 1

امور کشور را اداره کند، بدون شک مذهب و سیاست    باشد وس مدینۀ فاضله  أگانه در ر گاه یکی از معصومان چهارده هر    ( الف

 یک جا در اختیار او خواهد بود.  

 
 
ه« و »حق مسئول اجرای »حق   معصوم حق دارد منحصرا

ّ
الناس« هر دو باشد. روند کارها در زمان ختمی مرتبت )ص( و  الل

 حضرت امیر )ع( چنین بوده است.  

 
1  Z:    .چند سطری در گوشۀ سیاهۀ   یادداشتیدر    لواسانیسپاس از آقای مهندس فریدون لواسانی برای بازنویسی سیاهۀ این مقاله ارزشمند

خ در  1380: توضیح فریدون لواسانی: این مقالۀ ارزشمند را در سال  که اسکن آن را در دسترس من گذاشته است  نویس مقاله نوشته استدست

اطر حفظ آن از مفقودشدن؛  ها و مجالت یافته و به خنویس در میان انبوهی دیگر از کتابکتابخانۀ دژ که هنوز سروسامانی نیافته بود، به صورت دست

 یا معدوم شدن، بازنویسی نمودم.

آقای مهندس لواسانی افزون برآن، آن را تایپ کرده در دسترس خاندان منزوی و سایت ایشان گذاشتند. من تایپ ایشان را با سیاهۀ رونویسی 

 شده برابرخوانی نمودم.
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ْم   : األمر در آیۀ مبارکی وجوب اطاعت مطلق از اول عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ُ
ْمِر ِمنک

َ
ْوِلي األ

ُ
 َو أ

َ
ُسول  الَرّ

ْ
ِطیُعوا

َ
 الله َو أ

ْ
ِطیُعوا

َ
 1( 58، آیۀ  4  سورۀ ،  قرآن)   أ

 ، تبیانال  ، کتابطوسی  :تا به امروز مخصوص معصومان است. نک  2نابر تفسیر همۀ فقیهان و مفسران شیعه از شیخ طوسی ب

 . 3اند مفسران نیز برخالف او نرفته، هیچ یک از فقیهان و 236برگۀ  ، 3م. ج1958چ.نجف 

به بعد که غیر معصوم در رأس امور کشور است، چنان که خواهیم دید، مراجع    ق329دوران غیبت کبری امام از سال  در    ( ب

ه«مذهبی شیعه »حق 
ّ
به نام »ولی فقیه«    ، در اختیار تعدادی افراد نامحدود  یعنی امور مذهبی که نیاز به تمرکز نداشته عمال    ، الل

 
 الله وَ :  59، نساء، آیۀ  4قرآن کریم، سورۀ شمارۀ    1

ْ
ِطیُعوا

َ
 أ

ْ
ِذیَن آَمُنوا

َّ
َها ال ُیّ

َ
 وَ   َیا أ

َ
ُسول  الَرّ

ْ
ِطیُعوا

َ
ی   أ

َ
وُه ِإل ُرُدّ

َ
ِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء ف

َ
ْم ف

ُ
ْمِر ِمنک

َ
ْوِلي األ

ُ
أ

ُتْؤِمُنوَن ِباللِه وَ   الله وَ  ُسوِل ِإن ُکنُتْم  َیْوِم اآلِخ   الَرّ
ْ
ِلَك َخْیٌر وَ ال

َ
ِویال  ﴿  ِر ذ

ْ
َتأ ْحَسُن 

َ
و    امبریو پ  دیخدا را اطاعت کن  د،یاآورده   مانیکه ا  یکسان  یا /    ﴾59أ

 خدا و سنت   آن را به کتاب  د،ی دار  مانیا  نیاگر به خدا و روز بازپس  د،یافتیاختالف نظر    ی پس هر گاه در امر   د؛یاطاعت کن  ز یامر خود را ن  یایاول

 .ستا ترفرجامکیبهتر و ن  نیا د،ی بداراو عرضه  امبریپ
ها کتاب و رساله است که تنها دو تای آن یکی: نویسندۀ ده   م(،1068  -  995ق /  460  -   385محمد فرزند حسن )  ی ابوجعفرطوس   الطائفهخیش   2

َْحکام
ْ

و   1317شیرازی و باقر قوچانی، تهران،  م(، تصحیح احمد 1068ق /  460، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د: تَْهذیُب اْل

اکبر غفاری، اسالمیه، الدین، بیروت؛ تصحیح علیق؛ تصحیح محمدجعفر شمس1382  –  1378خ؛ تصحیح حسن موسوی خرسان، نجف،  1318

 حیو تصح  قی، تحقم(1068ق / 460)د:    یالطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوس   خیش اختلف من األخبار،    ما یاْلستبصار ف  ؛ و دیگری:تهران

 خ 1348آیند. جشن هزارۀ او در سال ، جزو چهار اصل شیعه به شمار می ق 1390تهران، چاپ اول،  ه،یخرسان، دار الکتب السالم یحسن موسو 

وی چاپ   التبیانبرگزار شدو یادنامۀ او در سه جلد به چاپ رسید و رسالۀ آقابزرگ دربارۀ شیخ طوسی به نام حیاة الشیخ الطوسي که در مقدمۀ  

 شده بود، دوباره برای هزارۀ شیخ طوسی، جداگانه به چاپ رسید. 
و    یرازیش   آقایم(، به کوشش عل1068  -   995ق /  460  -  538محمد فرزند حسن )  ابوجعفر  یطوس   الطائفهخی، ش القرآن  ریفي تفس  انیالتب  3

آقابزرگ    ۀمقدم  ر، یقص  بیو احمد حب  یاحمد شوق  حیتصح  ؛م1958چ.نجف  دیگر:  ق؛  1365  ،یچاپ سنگ  ،یاصفهان  زادهیعبدالرسول روغن

 ق.1409قم،  ،یالتراث العرب اءی خ(، داراح1348  – 1255) یتهران



 

 

 

 ست؟ ی ک هی . فقالف ه ی فق تیول 

 

3 

   اتاختیار   از است  رالیزم  ت سان  بودن و نیازمندالناس« را که مستلزم یکسان اند. »حق نهاده  عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ّ

و تابع    اند و عقد« شمرده   »اهل حل

ْمرِ  آیۀ مبارک »
َ ْ
ْمُرُهْم ُشوَری وَ و » 1( 3:159 قرآن « ) َو َشاِوْرُهْم ِفي األ

َ
 دانند. می 2( 42:83 قرآن« ) أ

 اینک ولی فقیه کیست؟  

 و اهل حل و عقد کیانند؟ 

 والیت فقیه 
 والیت فقیه ( 2

 ؟  کیستفقیه   .الف
ه کسی است که در مسایل مذهبی مجتهد باشد. برای رسیدن به درجۀ اجتهاد، حّداقل تحصیالت در حدود چهار سال  ی فق

یید و گواهی چند  أ)ابتدائی( چهار سال تحصیل سطح )متوسطه( و چهار سال خارج )دانشگاه( لزم است که به تمقدمات  

مستقل است و جنبۀ رهبری مقلدان خود را دارد، ولی در مسایل  مجتهد رسیده باشد. مداخلۀ ولی فقیه در مسایل مذهبی  

 شهادت او برابر شهادت یک شاهد است.   مثال   ،الناس و اجتماعیات مانند بقیۀ افراد جامعه است حق 

 
آیۀ  عمرانآل ،  3قرآن کریم، سورۀ شمارۀ    1 ُهْم وَ   :159، 

َ
ل ِلْنَت  ِه 

َّ
الل ِمَن  َرْحَمٍة  ِبَما 

َ
وَ   ف َعْنُهْم  اْعُف 

َ
ف ِمْن َحْوِلَك  وا  ْنَفضُّ

َ
ِب ل

ْ
َقل

ْ
ال  

َ
ا َغِلیظ ظًّ

َ
ف ُکْنَت  ْو 

َ
  ل

ُهْم وَ 
َ
ِلیَن ﴿ اْسَتْغِفْر ل ُمَتَوکِّ

ْ
َه ُیِحبُّ ال

َّ
ِه ِإنَّ الل

َّ
ی الل

َ
 َعل

ْ
ل َتَوکَّ

َ
ا َعَزْمَت ف

َ
ِإذ

َ
ْمِر ف

َ ْ
مهر شدی و اگر  رحمت الهی با آنان نرمخو و پر باپس /  ﴾159َشاِوْرُهْم ِفي األ

 
 
  هر گاه واه و در کارها با آنان مشورت کن و  شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخاز پیرامون تو پراکنده می  تندخو و سختدل بودی قطعا

 .داردکنندگان را دوست می زیرا خداوند توکل ؛تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن
ِهْم وَ   وَ   :38  یۀ ، آشوری،  24  ۀشمار   ۀ سور   م،یقرآن کر  2 ِذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِّ

َّ
َة وَ   ال

َ
ال اُموا الصَّ

َ
ق

َ
ْمُرُهْم ُشوَری َبْیَنُهْم وَ   أ

َ
َناُهْم ُیْنِفُقوَن ﴿ِممَّ   أ

ْ
و  /    ﴾38ا َرَزق

 . کنندانفاق می ،ایمچه روزیشان داده  اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنکسانی که ندای پروردگارشان را پاسخ داده و نماز برپا کرده 



 

 

 

 و عقد 
ّ

 ست؟ ی چ  دی . اجتهاد و تقلب اهل حل
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 اجتهاد و تقلید چیست؟    .ب عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ولی برای    ،د تقلید کند از یک مجته ین مسایلی در چن   بایدبر هرکسی که در مسایل مذهبی به درجۀ اجتهاد نرسیده باشد،  

ه و مذهبی از دیگری پیروی کند، بلکه باید  یعنی هیچ مجتهدی حق ندارد در مسایل حق   ،1تقلید حرام است   ، خود مجتهد
ّ
الل

الناس، حقوق مدنی و سیاست بر هر مجتهد عقال واجب است که مانند دیگران از  به اجتهاد خود عمل کند. اما در مسایل حق 

 عقد پیروی کند تا نظم عمومی مختل نگردد. مصوبات اهل حل و

 
 

 و عقد  اهل حل

 نخبگان جامعه
3)  

 
 و عقد کیانند؟  اهل حل

ی دربرگیرندۀ نخبگان و دانشمندان می
ّ
 و عقد را در هر جامعه، به طور کل

ّ
ای فراگیر  گونه به  دانستند و  پیشینیان گروه حل

چون کدخدایان، رییسان عشایر و قبایل  ، هم ر و بدوزان بُ بِ سپیدان و  همۀ ریش  ی و سردمداران و گاه ان حاکم ، ن روایافرمانهمۀ 

و    شهرستان  ،بخش   ،دیه   ایل،   ادارۀ امور   دست اندر کارکه  شود  گفته می  ن، وزیران و شهریاران دهقانان بزرگ، امیران، شهردارا

 . بودند  و سرزمین یا کشور  شهرهای بزرگ و 

(  ق1329  –  1255خ /  1290 –  1218)   ی مال محمدکاظم هروچون آخوند خراسانی خواه، هم از دیدگاه روحانیون مشروطه

،  الملة  هی األمة و تنز  هی تنب نگارندۀ کتاب ارزشمند    ( خ1315  –   1238ق /  1355  –   1276)   ی ن ی نائ  ن ی محمدحس  رزا ی الله م  ت یآ   و

نهاد و همۀ بخشداران، شهرداران، فرمانداران،  های مردم نمایندگان انتخابی مردم برای مجلس شورای ملی و اعضای سازمان 

 
 له تصریح شده است.أاین مس ،یمراجع صاحب فتو همۀ  عملیۀ هایدر آغاز همۀ رساله  1



 

 

 

 و عقد 
ّ

 جامعه   نخبگان اهل حل
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 و عقد به شمار خواهد  ادارۀ گوشه ای در وزیران، وکیالن و هر آن کسی که به گونه  عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ّ

ای از هر سرزمین دستی دارد، جزو اهل حل

 .1آمد 

 ؟ فرق ولی فقیه با اهل حل و عقد. 4
دارای ویژگی عدالت و داشتن  قابل تقلید است که    یعادل بودن او شرط است، یعنی مجتهد  ،برای تقلید از هر مجتهد   الف.

 شکنی از او سر نزند، ولی معصوم بودن شرط نیست. باشد و کارهای عدالت  بودن عادل صفت 

 برای احراز مقام   .ب
ّ

 نامی و تقوای سیاسی بسنده است و نیازی به عدالت شرعی ندارد.  و عقد« خوش  »اهل حل

 
ّ

م عمومی و عقد واجب عقلی و تعهد اجتماعی است که عدم آن موجب اخالل به نظ  اطاعت از مصوبات قانونی اهل حل

 آن،  در مقابل    ، ولی 2است و در نتیجه حرام شرعی خواهد بود 
ّ

مانند همۀ    ،و عقد که مجتهد نباشند   بر هر یک از افراد اهل حل

ه« از یک تن از »ولی فقیه«های بی واجب است که در مسایل »حق  ، مردم غیر مجتهد
ّ
 شمار تقلید کند. الل

 گردد؟ احکام مذهبی چگونه اجرا می. 5
سال  چنان   از  پس  گذشت،  است ق  329که  معصوم  امام  کبری  غیبت  حق   عمال    ،که  دستۀ  دو  به  و  احکام  مذهبی  ه 

ّ
الل

ه تقسیم شده است ق( حق آدمی و حق 598  -  543ادریس ) و یا به گفتۀ ابن   ؛سیاسیالناس مدنی حق 
ّ
بویه  مثال در دورۀ آل   ،3الل

ه پیرو روحانیانیق( مردم در حق 447  -  334) 
ّ
سید مرتضا    ،ق( 413  -   336شیخ مفید )   ،ق( 381  -   305شیخ صدوق )   چون   ، الل

بویۀ شیعی بودند که در عین حال با  الناس تابع دولت آل ... بودند و در حق   ق( و 460  -   385شیخ طوسی )   ، ق( 436  -   335) 

 
 خ.1334ق(، تصحیح محمود طالقانی، تهران 1355  - 1276السالم )، میرزا حسین نائینی، شیخالملةاْلمة و تنزیهتنبیهکتاب  ← نک:  1
 همان کتاب.  2
  -   543)  یِعجل  یحل  سیمحمد فرزند منصور فرزند احمد فرزند ادر  س،یادرابن  ،م(1192ق /  588)نگارش:    يالفتاو  ری لتحر  يسرائر الحاوال  3

 ، بقم المشرفه  نیمؤسسة النشر السالمي التابعة لجماعة المدرس  تصحیح ناشر: ؛ دیگر: 23، س  197 ۀبرگ ،ق 1270، تهران، چاپ سنگی، ق(598

 برگه. 659ق،  1410، چاپ دوم، قم، مؤسسة النشر السالمي التابعة لجماعة المدرسین  قیلجنة التحق

 



 

 

 

 و عقد 
ّ

 جامعه   نخبگان اهل حل

 

6 

های  حکومت از سمت کاری داشتند. خود آن فقیهان بزرگ نیز در آن خالفت عباسی )علیه شیعیان تندرو خراسان و مصر( هم  عهیدر مذهب ش  استیو س نید

 رسمی قضایی و تدریس برخوردار بودند.  

ای پناهنده شده  ق( که از مصر اسماعیلی به بغداد بویه 418  -  370علی ) سید مرتضا در پاسخ به وزیر مغربی حسین ابن 

 .  1نگاشت  ایه رسال ،اعتراض داشت  غاصبان عباسی خالفتامامیان با بود و به همکاری دوازده 

 . 2چاپ شده است ،  98 -  97برگۀ  2ج:  ،قم  رجایی،   ،رسایل مرتضیاین رساله در مجموعۀ 

 مرز اختیارات ولی فقیه و اهل حل و عقد. 6
ه« که در اختیار ولی فقیه است با مرز »حق اینک ببینیم مرز »حق 

ّ
الناس« که در اختیار اهل حل و عقد است چگونه معین الل

 شده است.  

 
آیا شاه  / مسأله  الظالم  مسألة في الولیة من قبل السلطان الجائر و   :5636  ۀ شمار   ،398،  20ة، ج عیذرال  1 ای دربارۀ موضوع ولیت و این که 

  ق( 436)د:  الهدی  نجارشی این رساله را در کتاب خودشناسانده است و آن را از آِن سید شریف مرتضی علمپیشه ولیت بر مردم دارد؟  و ستم  ستمگر

یکم  جمادی دانسته است. سید مرتضی این رساله را به دنبال گفتگو در بارۀ ولیت در انجمنی با شرکت وزیر ابوالقاسم حسین فرزند علی مغربی در ماه  

 . نوشته است 415سال 
 ق؛  1405الهدی، تحقیق سید مهدی رجایی، دارالقران الکریم، قم، سید مرتضی علم، الشریف المرتضیرسائل  2

ق( در علم اصول  436  -  355)  یالهدعلم  یمرتض  فی معروف به شر  ،یبغداد  یموسو   نیبن حس  یابوالقاسم عل  ،یالمرتض  فیسائل الشرر   دیگر:

وقفه به    ی پس از مدت  و   شد  ی شروع به جمع آور ق  1385در سال    ینیحساشکوری  احمد    دیو س   ی حامد واعظ  خیتاب توسط عالمه ش این ک  .است

ق قسمت 1405سال    در  که در ابتدا سه مجلد از آن چاپ شده است.  نیتا ا  افتهیمجددا ادامه    یگانیالله گلپا  ةیحضرت آ  غیدریب  یهاتیسبب حما

 مه یو به آن ضم  ی وجود داشته است و بعدها به صورت مجلد چهارم گردآور  یجزائر  یمحمد موسو   دیها در کتابخانه عالمه س کتاب  نیاز ا  یگرید

 اند. چاپ شده  امیالشهداء و خدیدر چاپخانه س   1410 دوم یق و جلد چهارم در جماد 1405جلد اول در سال  سه شده است.
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ه« استمسایل به اتفاق نظر همۀ روحانیان قدیم و امروز در شمار »حق برخی از   عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ّ
مانند اعتقادات و عبادات مذهبی، برخی    ،الل

د شروطهم«  ن رود، مانند معامالت که طبق اصل »المؤمنون عالناس« به شمار میدیگر از مسایل نیز به اتفاق همگان از »حق 

 .  1شودپیاده می 

 
 به علی اللزوم غیر واحٍد منهم المحّقق األردبیلي قدس   سلم: »المؤمنون عند شروطهم«. و  و  آله   و  علیهالله منها: قوله صلی  و  1

ّ
سره بناء  قد استدل

   لو ابتداء  من غیر ربٍط بعقٍد آخر، فإّن العقد علی هذا شرٌط، فیجب الوقوف عنده و اللتزام و علی أّن الشرط مطلق اإللزام و
ّ

یحرم التعّدي عنه، فیدل

ُعُقوِد﴾.علی اللزوم  
ْ
ِبال وا 

ُ
ْوف

َ
الله جوادی آملی  بحث دربارۀ ادلۀ اصالت اللزوم است که مضمون فارسی آن از درس فقه آیت  بالتقریب المتقّدم في ﴿أ

َبیَع( و آیه )ِتجاَرة  َعْن َتراٍض چنین است: 
ْ
ُه ال

ّ
 الل

َّ
َحل

َ
ُعُقوِد( و آیه )أ

ْ
وا ِبال

ُ
وا بعد از نقل چهار دلیل قرآنی یعنی آیه )َْوف

ُ
ُکل

ْ
( که در سوره »نساء« بود )َو ل َتأ

ْم( که در سوره
ُ
ک

َ
ْموال

َ
مسلم« بود یکی »الناس مسلطون« سوم هم    رء»بقره« بود به چهار دلیل روایی هم تمسك شده یکی »ل یحل مال ام  ٴمبارکه  ٴأ

  است خدا خواهد آمد. مرحوم آقا سید محمد کاظم »المؤمنون عند شروطهم« چهارم هم بحث »البیعان بالخیار« و نصوص مانند آن است که به خو 

شروطهم« »من اقوی الدلة علی    عندفرماید این »المؤمنون  )رضوان الله علیه( همان طور که مالحظه فرمودید در بحث روز چهارشنبه گذشت می

اعم از آن است که ضمنی باشد یا ابتدایی. مقدمه  داند. مقدمه اولی این است که شرط زیرا شرط هر دو مقدمه را ایشان ثابت می  ؛لزوم العقد« است

چه را که مرحوم شیخ فرمودند شرط   آن  هدوم آن است که این جمله خبریه مفید انشا است و مفید لزوم و وجوب تبیین این دو مقدمه به این بود ک

 لغوی خبیر در مورد استعمال است  تعهد ضمنی است از قاموس نقل کردند و از دعای توبه و ندبه نقل کردند همه اینها مورد نق
 
د قرار گرفت که اول

 قول لغوی مفید حصر نیست. 
 
 نه در تشخیص وضع و ثانیا

 ست ی ن  یشرط اصطالح  ستین  یعام است شرط منطق  یبه شرطش عمل بکند. حال شرطش هم معن  دیمومن با  یعنیالمومنون عند شروطهم  

 جبیالمومن عن شروطهم    یاشرط است هر معاهده   یضمان است گاه  یاست گاه  قاءیا  یمعاهداتش عمل بکند. گاه  هیبه کل  دیمومن با  یعنی

به ان قلت قلت داشته   اجیاحت  نکهیاست بدون ا  یواضح  یمعن  کی  نیعمل بکند به معاهداتش عمل بکند و ا  طشیمومن به شرا  نکهیو وضعا ا  فایتکل

 باشد.
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از اختیارات    ی از اختیارات ولی فقیه و گاه  ی گاهکه    د که مورد اختالف میان دو سو است ن شوی نیز یافت م  هاحق از  برخی   عهیدر مذهب ش  استیو س نید

 
ّ

حتا در مورد سرپرستی  (  ق1281  -   1214)   شوشتری   مثال عالمه شیخ مرتضای انصاری  ،و عقد« به شمار آمده است  »اهل حل

   .1محجوران نیز برای »ولی فقیه« امتیازی بر دیگران قایل نیست 

 جمع میان دو مقام »ولی فقیه« و »اهل حل و عقد« )فقیه حاکم( . 7
کار دارد و دومین به    و  های این دو مقام که نخستین با روابط میان خدا و انسان سرلیت ئوای میان مسریشه اختالف    .الف

نماید.  ازد بسیار دشوار می ها را در یک تن غیر معصوم اگر ممتنع نسکند، جمع آن ها با یکدیگر رسیدگی می روابط میان انسان 

که در آن مسئولیت هر دو رابطه را یک جا بر    پیش آید  که معصوم نباشد،   فرض نیز که چنین تعهدی غیر طبیعی برای کسی 

لیت نخواهد بود ]که همانند آب و روغن غیر قابل آمیزش هستند و تنها در  ئو، باز هم سبب آمیختگی آن دو مسدوش کشد

 [ .ها را آمیخته نشان داد و به مجرد باز ماندن از حرکت، آب از روغن جدا خواهد شدتوان آن ت ابزار میزمانی معین و با حرک

ه »ولی فقیه« دیگر  لیت حق ئوگاه حق نخواهد داشت که در اختیارات و مسفرضا به قدرت برسد هیچ ولی فقیه   که آن  . ب
ّ
الل

 زیرا که تقلید بر مجتهد حرام است.  ؛متناع از فتوایی واداردیا به ا  ؛مداخله نماید که او را به دادن فتوایی مجبور

و یا یکی   ؛ تواند از اختیارات مخصوص به معصوم استفاده کندو یا ولی فقیه به حکومت رسیده نمی ؛ فقیه حاکم گاه هیچ  . ج

 به مورد اجرا گذارد.   ،از »احکام اربعه« که مخصوص به زمان حضور معصوم من آل محمد است

 احکام شرعی چهارگانه .8
   . یعنی یکی از چهارده معصوم است ، ها مشروط به حضور معصومچهار حکم که اجرای آن 

«  استبصار  و   تهذیب ها » ها تألیف بزرگ که دوتای آن صاحب ده   ( ق460د:) ابوجعفر محمد بن حسن طوسی    ة فئشیخ الطا

حدود و  .3  ؛قضای شرعی.2  ؛جهاد. 1  ه دربرگیرندۀ:ک  چهار بخش از چهل بخش فقه   دربارۀ  در شمار چهار اصل شیعه است

 
ق؛ دیگر: تصحیح 1300،  تهران  ،یچاپ سنگ  ق(،1281  –  1214شیخ مرتضی انصاری شوشتری )،  مکاسبباب مکاسب محرمه از کتاب    1

تبریز   لواسانی،  حسینی  تعل  قیتحق  ؛یاألنصار   ی مرتض،  المکاسبکتاب  ق؛  1374محمد  کالنتر  قیو  الد،  محمد  النجف  نجف،    ة، ینیجامعة 

 وزیری. جلد 9ق.، 1393
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شده،  برده    فرمایند که اجرای چهار حکم نام تصریح می است،  های سیاسی )جمعه و عیدین(  عبادت .4  ؛ های بدنیمجازات  عهیدر مذهب ش  استیو س نید

 متوقف بر حضور امام معصوم من آل محمد است.  

 همین باور را به گونۀ فتوا داده است.  197، 191،  161، 156، 151،  70، 63برگۀ   سرائرادریس در  چنین ابن هم 

ْشَعثِاْبن 
َ
تنها سه حکم   ،نوشته است ق  314تاریخ  آن را در که  اشعشیاتمؤلف  یمحمد بن محمد بن اشعث کوف ،یابوعل ، ا

یس  ادراشعث و طوسی و ابن ابن پس از    ،1ه و سخنی نگفته است نامی نبرد  ، چهارم که جهاد است  دربارۀ حکم و    ه است را یاد کرد

 
ْشَعث،ِاْبن  اشعثیات، جعفریات،(.  221ق. برگۀ  1271چاپ سنگی تهران    ،قرب اْلسنادمجموعۀ    1

َ
  یمحمد بن محمد بن اشعث کوف  ،یابوعل  ا

  .م 1951/ق 1370 ، چ. تهران،السناد با قرب  همراه ق(،314)ز: 

ْرُب اإلْسناد
ُ
)ع( تیلباؤسسه آلم  ، سه جلد؛ دیگر:در تهران   نواین  یفروش کتابق( شاگرد امام یازدهم،  304قمی )ز:    یریعبدالله بن جعفر حم   ، ق

 برگه. 543، ق 1413خ / 1371، قم، التراث اءیإلح

دارای هزار حدیث فقهی در بخش    که الجعفریات نیز گفته شده استاألشعثیات    کتاب  :436، شمارۀ  111  – 108، 2چنین نک: الذریعة، ج هم

های مرجع و اصل شیعه، معروف به چهارصد اصل شیعه از کتاب  اء سنن و آداب است وطهارت، نماز، زکات، روزه، حج، طالق، نکاح، حدود، دع

از ابن  خاتمة المستدركاست. آموزگارم شیخ نوری در کتاب   یا نبودن آن گفتگو کرده است و  طاوس سندی بر اصل بودن آن  دربارۀ اصل بودن 

ات آن از راه اسماعیل فرزند امام کاظم )ع( از پدرشان و از امام جعفر صادق )ع( و اند. روایآورد. نجاشی و طوسی در فهرست خود از آن یاد کرده می 

اشعث محمد نویسندۀ اشعثیات با روایت از ابوالحسن گویند. زنجیرۀ روایت راویان از ابوعلی ابن  جعفریاترو، بدان  کند. ازاینپدرانشان روایت می

أخبرنا عبدالله گوید و آن: »انجامد. او زنجیرۀ دیگر روایت را بازمیشود و به پدر و نیایش می ی موسی فرزند اسماعیل فرزند امام کاظم )ع( آغاز م

ق( بوده که به  371)د:  السقاابنه أبومحمد عبد الله بن محمد بن عبدالله بن عثمان معروف ب« منظور از عبدالله، أخبرنا محمد حدثني موسی إلخ

السقا از رسد. تاریخ روایت ابنماعیل و پدرش امام کاظم )ع( و زنجیرۀ امامان دیگر تا پیامبر )ص( میاشعث و ابوالحسن موسی و پدرش اس ابن

اشعث با تاریخ اجازۀ برد که از ابناز شیخ تلعکبری نام می   السقاابنق است که در آن یادشده است. محدث نوری به جز  314اشعث نیز سال  ابن

 کنند. اشعث را با دیدی نه چندان مثبت نگاه می کند. گویا این نسخۀ نوری در دسترس مجلسی و حرعاملی نبوده است که ابنق روایت می 313

سن رویانی، عبدالواحد فرزند اسماعیل فرزند احمد کتاب الجعفریات نوشتۀ قاضی ابوالمحا:  436  ۀ، شمار 111،  5ج   عة،ینک: الذر  نی چنهم

گفت. فداییان تندرو اسماعیلی الموت در آشوب رویان کشتند. صاحب ق( از شیعیانی است که با پوشش شافعی سخن می 502  –  415فرزند محمد )
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/   ق1241  -  1166)  الدین ، احمد فرزند زین احساییشیخ شمار چون به جز چند تن انگشت   ،اندهمۀ فقها این نظر را پذیرفته عهیدر مذهب ش  استیو س نید

/    ق1260  -   1175  )   محمدباقر بیدآبادی رشتی ساکن اصفهان   شفتی   اللهآیت   و گذار گروه شیخیه  بنیان (  خ1204  –   1132

 .  است  ( خ1223 –  1140

 ، هیچ کسی مخالف توقف آن تا حضور امام معصوم نبوده است. دربارۀ حّد چنین هم 

 ها موقوف به حضور امام معصوم از آل محمد )یکی از چهارده معصوم( است: اینک چهار حکم که اجرای آن 

 نخست جهاد الف( 
ه به کشور جهاد 

ّ
با زور نظامی مسلمانان  است که اقدام آن  دیگر    هایبه معنی جنگ برای صادرکردن کلمۀ طیبۀ ل اله ال الل

 .  های دیگر استساکن در سرزمین  کردن نامسلمانان مسلمان نهایی  منظور  است و خدف و 

جنگ    ،استثناطوسی و تمام علمای بعد از وی مشروط به حضور پیشوای معصوم است و همگان بی شیخ  جهاد به تصریح  

 .  اند یزنبودن جهاد فتوا داده و به حرمت و جا  دانندغیر دفاعی را حرام می 

   .1دهدشمرد و بیم کیفر می کار می گناه  ، ادریس کسی را که در دوران غیبت زیر پرچم غیر معصوم بجنگدابن 

در زمان   یلو،  د ندکر مشروط به حضور امام زمان    اهن ت  ار   اجماع همۀ علمای شیعی، وجوب جهاد  تف گ  ن اوتی م  ،ور ن یااز 

، جز به صورت دفاع، حمل سالح، نه واجب؛ بلکه هرگاه موجب تخویف دیگران شود، جایز هم  مو صعم  ما ما  دوب ن  رد  و  کنونی

 
بیشتر روایاتی  النوادر    در کتابش  یراوندار آورده است.  به شم(  ق 548ز:  شهرآشوب )ابن   که آموزگار  یالله راوندفضلالریاض او را از شیعیان و آموزگار  

 کند.بهره برده از آموزگار خود قاضی رویانی شهید روایت می اشعثیاتمعروف به  جعفریاترا که از 

با همین زنجیرۀ  اشعث این هزار حدیث را  کند که از آن اسماعیل فرزند امام کاظم )ع( است و ابندیگری را معرفی می  الجعفریاتآقابزرگ کتاب 

طاوس نماید. جعفریات دیگر از ابنروایتی و با یک سنداز ابوالحسن موسی از پدرش اسماعیل از پدرش امام کاظم )ع( از امام صادق )ع( بازگو می

 یاد کرده است. مستدرك الوسائل و دیگران را محدث نوری در 

ْشَعث،ِاْبننوشتۀ  ص(  )  اللهمن آل رسول روایة األبناء عن اآلباء  کتاب:  1576  ۀ، شمار 258،  11ج  ،عةیالذرنک:    نی چنهم
َ
محمد بن   ،یابوعل  ا

 است.  ق(314)ز:  یمحمد بن اشعث کوف
 . 151 ۀ. برگق 1270 .چ ،سرائر 1
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و؛ یا سه منطقۀ »دار السالم«، »دار الحرب«،  خواهد بود؛ بنابراین، تقسیم جهان به د  ی ند وشخب ان   ی هان گ  و   م ار ح  ه کلب  ؛ هدوب عهیدر مذهب ش  استیو س نید

  ه ک   یبوده، نه عملی و مربوط به سه قرن اول اسالم است نه امروز و اعالم جهاد»دار الصلح« از نظر شیعه بحثی نظری می 

شاه همگی  علیهایی که در زمان فتحست، مانند کتاب دربارۀ جهاد دفاعی درست ا  ا هن ت، دی هد ا و ت فمجتهد    کی  د نا وت ب  نکمم

برای تحمیل    دن او ت ب  هک  تسا   یبه صورت  هن  و  در اد  جهان   ۀجو ، نه  دن اه دش   وگز ا ی  ذریعهو در  تنها برای جنگ دفاعی قفقاز تألیف  

 . 1د ن هدب  یش ر وی  ر وت سد ، دین بر دیگران 

 قضای شرعی و دادگستری مدنیدوم، ب( 
شرع شدن هر  حکم ابالغ به قاضی شرع از سوی امام معصوم؛ و یا نایب خاص او؛ البته نه نایب عام، نخستین شرط قاضی 

 . 2خواهد این سمت را به دست گیردکسی است که می 

بنابراین، همۀ قضات در دوران غیبت کبرای امام زمان )ع(، قاضی عرفی؛ یا مدنی؛ یا همان تشکیالت دادگستری کنونی  

 .3مدني  حینئدالقضاء   :ادریسو نه قاضی شرعی که به گفتۀ ابن  ما هستند 

ها در دوران غیبت امام، دارای حکم عرفی هستند و نه حکم شرعی، ولی چون بیشتر این احکام  همۀ احکام صادره از دادگاه 

احکام عرفی نیز از طرف مقامات  ها درآمده بودند، صادر شده است و اجرای این به دست و قلم روحانیانی که به خدمت دولت 

 الجرا اعالم شده بود. روحانی و فقیهان غیر دولتی نیز به منظور حفظ نظم و جلوگیری از ایجاد اخالل در نظم عمومی، واجب 

چنین از سوی دیگر کاربرد واژۀ قاضی شرع از یک سو برای مردم و از سوی دیگر برای همین قضات و دولتی که ایشان  هم 

بود که پسوند شرع را برای قاضی گذاشت تا بیشتر مورد تأیید و پسند مردم عوام شود و گر نه  آیندتر میکرده، خوش   را منصوب

ی ندارد و در ضمن بازهم  همگان می 
ّ
دانستند که شرط امضای امام معصوم برای قضاوت شرعی لزم است و هیچ کس در آن شک

 امام زمان نیستند.   همگان بر این باور بودند که این قاضیان منصوب

 
 . 298  - 296،  5، جةعیرذلا 1
 . 191 ۀ. برگق 1270 .چ ،سرائر 2
 . 203همان جا، برگۀ  3
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 ج( سوم، اجرای حدود شرعی و مجازات بدنی عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ادریس، محمد  ق( و ابن 460خ( و شیخ طوسی )د:  314اشعث، محمد )ز:  های فقهی، از ابن در آغاز هر باب »الحدود« کتاب

از سوی امام   ق( تا امروز تصریح شده است که اجراکردن حّد متوقف بر حکم قاضی شرعی است که598 – 543فرزند منصور ) 

 معصوم برگمارده شده باشد. 

 مدنی را اجرا کند و حق اجرای هیچ گونه حّد شرعی را ندارد. ها احکام عرفی ن ت  ،قاضی عرفی حق دارد

های دیگر کیفر ای کیفر بدنی است و »دیت« که کیفر مالی است به همراه »قصاص« و »تعزیر« که گونه »حدود« که گونه 

ن را از بقایای  خاورشناسان غربی، آ .دن اه دش یاد    یهقف یاهب ات ک  یدر بخش حقوق جزا   هک  دهندبدنی مذهبی را تشکیل می 

قوانین مسیحی قلمداد    حّد   ار   ن آ  و   دنا رسوم عربی جاهلیت دانسته »نرمش«  یهودی و  قوانین  وسطی در میان »خشونت« 

و    ،دن اکرده هندوایرانی(  فرهنگ  )مرکز  یمن  و  یهودیت(  )مرکز  فلسطین  میان  در  حجاز  جغرافیایی  وضع  که  صورتی  در 

 اند. زدهده که تنها رنگ روغن یهودی بدان میگرفتن حقوق اسالم در بغداد با وسایل ایرانی بوشکل

شاید بتوان برخی از انواع »دیت«های جنسی، مانند گاو و شتر را که در میان ُسنیان رایج بوده، از بقایای احکام جاهلیت  

معروف    دیات  قانونهای نقدی که با »دینار« وجه رایج در غرب ایران و »درم« وجه رایج در شرق ایران در  عرب شمرد؛ لیکن دیت 

تواند از جاهلیت عرب مانده باشد؛  دارد، به هیچ وجه نمیهای فارسی را در برمی « آمده و برخی واژه دیات ناصح بن ظریف به »

آمده است که این قانون در خاندان آبگار، شاهان    44مارۀ  چنان که در مقالۀ »قانون آبگار« منتشر در مجلۀ کاوه، شبلکه هم 

ن و رایج بوده و در سدۀ اول اسالم به عربی ترجمه شده و پس از عرض بر امام شیعی و تصویب ایشان به  محلی کردستان تدوی 

 .1اند صورت قانون امضایی وارد مذهب شیعه شده و سپس ُسنیان از ایشان واگرفته

شمرد، پس از نیمۀ قرن سوم  ه نمایندۀ امام حاضر باشد، مشروع می شیعه حدود و قصاص را تنها به دست قاضی شرعی ک

  ها که اجرای حّد دارد و نه کیفر مذهبی، اما نقل برخی داستان هجری به علت فقدان آن شرط، نه قضای شرعی سراغ می

 
نامۀ  قانون،  446  –   440های  ، برگه1972، نوامبر  1392، شوال  1351(، سال دهم، آذرماه  44، مونیخ، شمارۀ پنجم )چهل و چهارم  مجلۀ کاوه  1

 خ(.1389 – 1302نقی منزوی )، دکتر علیترین قانون کیفر ایرانیآبگار، کهن
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، آن هم به طور مخفیانه در زیر زمین، در فالن روزگار مخصوص انجام عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ّ

شده است، به هیچ    شرعی را به دست فالن شخص ُمال

نمی  باشد. وجه  قانون مذهبی عمومی  در  ازاین   تواند مالک  روحانی شیعه  نمایندگان  از تشکیل حکومت مشروطه،  رو، پس 

اند، و اجرای  ها بدان رای داده مجلس شورای ملی، در تصویب قوانین جزایی و مدنی شرکت جسته و مانند سوسیال دمکرات 

 دان مردم؛ یا حکومت لئیک سپردند.  سفی »حق الناس« را به دست ریش 

 .1لحدود في غیبة المام   ق( گوید:346 -  255الهدی )سید مرتضا، شریف علم 

شمار که خود را »باب خاص«؛ »رکن  ز چند تن انگشت های گذشته از روزگار غیبت کبرای امام زمان )ع(، جدر همۀ سده 

 شمردند، هیچ فقیهی به خود اجازه نداد که حدود شرعی را بر کسی اجرا کند. رابع« می 

قویونلو و صفویان به بعد بود، نیز چنین بوده  خان، سربداران، قره بویه، غازان هایی که حکومت به دست شیعیان آل در دوران 

 است. 

 یهای سیاستچهارم عباد د(
 
 
یا نایب خاص    ؛شهرت یافته نیز مشروط به حضور امام معصوم  2به نمازهای سیاسی  وجوب نمازهای جمعه و عیدین که اخیرا

ادریس آن را حرام  در غیر این صورت وجوب نماز جمعه به اجماع شیعه منتفی است و دانشمندانی بزرگ مانند ابن   ،او است

 داند.  حکومت شرعی می فانونی بودن زیرا آن را مستلزم اعتراف به  ؛3شمردند می

نماز    ،خان و سربداران بویه و غازان ق تا عهد صفوی، شیعیان ایران حتا در دوران آل 329به سال  امام زمان )ع(  از آغاز غیبت 

 کردند. جمعه برپا نمی 

 
 .298،  2ق، ج 1405، چ. رجایی، رسائل المرتضی، ة الحجةبیرسالة غ 1
 اصطالح »سیاسی« در فقه شیعه نیست و از مستحدثات و جدید است. این  2
 .63 ۀبرگ ادریس،، ابنسرائر 3
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 چگونه نماز جمعه به ایران بازگشت؟ . 9 عهیدر مذهب ش  استیو س نید
 م 1453 / ق857 قسطنطنیهسقوط  .الف

انجام    سلطان محمد دوم   یبه رهبر  یوسط ترکان مسلمان عثمان ت   1453مه    29/    857یکم  جمادی11در    هی سقوط قسطنطن 

آن را نابود کرده بودند.  ق 656عثمانی به فکر احیای خالفت سنی بغداد افتادند که مغولن در  پس از آن بود که ترکان  ، گرفت

سپاه ترکان عثمانی    ق941شیعیان ایران که دو قرن از ستم خالفت رها شده بودند، هنگامی احساس خطر کردند که به سال 

ام سنی مذهب بودند و در آذربایجان حکومت فئودالی سنی داشتند راهی برای  بغداد را اشغال کرد. صفویان که تا این هنگ

پس صفویان مذهب رفض را    ، رنگی با ایرانیان در رفض خالفت سنی ندیدندایستادگی در برابر سپاه ترک سنی خالفت جز هم 

ن کار توانستند جلو سیل سپاه ترک را  خود را از اولد موسی بن جعفر اعالم کردند و با ای   ای،نامهپذیرفتند و با ساختن نسب 

 بگیرند. 

 روی هم ایستادند.    مرز شده مسلحانه رو دراز این تاریخ دو مذهب سنی و شیعی در خاورمیانه هم 

 ب. رقابت برای اجرای نماز سیاسی 
این   تهمت جبهه در  به  را  ایرانیان شیعی هریک دیگری  و  ایدئولوژیک متهم میبندی عثمانیان سنی  از جمله های  نمود، 

 دانست.  گفتند به دلیل این که شیعه نماز جمعه را حرام میعثمانیان به ایرانیان »تارِک صالة« می 

 نصب امام جمعه پرداختند. ها عقب نشسته به  زاده بودند در برابر آن تهمت شاهان صفوی که خود سنی 

رَبعه آخرین تن از    و با درگذشت ق(  329  –   260)   ی صغر  بت ی گذار دوران غ  پس از 
َ
)د:    عمری   د ی سع  فرزند عثمان    که  ُنّواب ا

)د:    عثمان   فرزند محمد    ،ق( 267 عمری  سعید  حسق( 305فرزند  عل  1ق( 326)د:    نوبختی  روح  فرزند  ن ی ،  محمد    یو  بن 

 
خاندان   1 از  یکی  نوبختی،  ریشه خاندان  می های  کشیده  ساسانی  دوران  به  تبارشان  که  ایرانی  مقالۀ دار  نک:  شود. 

  ی محمدتق  ی به خواستار  رج،یا   ۀنامارج  ،یوز ن م  یقنی لع  ،عرب   یروز ی پ  ن یآغاز   ی هادر سده   یساسان  رانیبزرگ ا  یهاخاندان 
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و امام   ان ی عی ش ان ی که رابط م، یعنی آمدندبه شمار می )ع( زمان خاص امام  ب ی نابودند. هر چهار تن ایشان  ( ق329)د:  یَسُمر عهیدر مذهب ش  استیو س نید

فزونی داشت و از طرف خلیفه   اشها بر جنبۀ عبادتینماز جمعه و دو عید فطر و قربان را که جنبۀ سیاسی آن شیعیان   ،بودند

، یعنی اجرای آن را موکول به ظهور  ندالجرا اعالم نمود یاد شده، متوقف شد، مانند سه حکم سیاسی دیگر که در بال برگزار می 

 .  ندامام زمان دانست 

هایی که  م( به بعد تصریح شده است. در دوران 1068ق /  460های فقهی شیعه از شیخ طوسی )د:  این حکم در همۀ کتاب 

   بویه، ایلخانیان، آل  ت، مانند دوران فرمانروایی مذهب شیعه رسمیت داش 
 
سربداران و دورۀ اول صفوی، هیچ گاه این نماز رسما

اند، ولی پس از قیام شاه عباس  ها مقامی به نام »امام جمعه« در هیچ شهری منصوب نکردهبرگزار نشد، و هیچ یک از آن دولت 

برای پیروزشدن  های صوفی در قزوین و انتقال پایتخت از آن جا به اصفهان، شاید  م و کشتار مکتب 1593ق /  1002به سال  

کم به  گرایی و سالوسی که در میان اصفهان و استانبول به طور ناخودآگاه پدید آمده بود، دولت صفوی کم در مسابقۀ ُسنت 

ها کوشش  هایی در لزوم نماز جمعه نگاشتند، هر چند در آن رساله برقرارکردن »امام جمعه« در شهرها اقدام کرد، علما نیز رساله

بودن آن  جمعه را مستحب )نه واجب( اعالم کنند و از جنبۀ سیاسی آن کاسته برجنبۀ عبادتی و شخصی   شده است که نماز 

ایشان تحریک کرد. در    ضّد   هایی برها حّس ضّد سیاسی برخی از روحانیون دیگر را به نگاشتن رسالهبیفزایند، بازهم این رساله

  % 50ها پس از قرن دهم تألیف شده، و از این عده مؤلفان  آن   %90که    بینیم ما بیش از صد رساله دربارۀ نماز جمعه می   ذریعه

 .  1اند حرام و بدعت دانسته   % 20مباح  %30آن را واجب 

 

  بات ک  و  ؛754  –  743  ۀبرگ  ، 2خ، ج1377به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران،    ،ییخو   ابیو عباس زر  پژوهدانش 
 خ. 1357خ؛ چاپ دیگر: انتشارات طهوری، تهران، 1311خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی، تهران، چاپ اقبال، تهران، 

 
 . 82 -  52، 15، جالذریعة إلی تصانیف الشیعة 1
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ای در وجوب نماز جمعه رساله   1گرایی دولت صفوی به اوج رسیده بود، نه تنها مجلسی دوم هـ که ُسنت 12در آغاز سدۀ   عهیدر مذهب ش  استیو س نید

نیز به کشور عثمانی سفر کرده پس از گرفتن لقب »افندی« صدها نمونه، خطبۀ نماز جمعه   2نگاشت؛ بلکه مالعبدالله افندی

 . 3اند ای نیز در وجوب این نماز نگاشت که در ذریعه معرفی شده را در سه مجلد ِگرد آورده، رساله

شیعیان در دورۀ دوم صفوی باز هم وجوب نماز جمعه در میان شیعیان نماسیده، تاکنون نیز  گرایی  با این همه کوشش ُسنت 

گردد. تنها در برخی کشورهای عربی که شیعیان نیازی  در هیچ یک از مراکز شیعه: نجف، قم، مشهد مراسم آن نماز برگزار نمی 

کنند، ولی  فتاده، مثال  در بیروت آن را از رادیو نیز پخش می کنند، به تازگی این نماز، به راه ا نمایی احساس میتر به ُسنی بیش

 توان مرکز جهان تشیع به شمار آورد.پیدا است که بیروت را نمی 

  

 
با آوازۀ عالمه مجلسی و مجلسی دوم، محدث و فقیه بزرگ  1699  –  1628ق /  1110  -  1037مالمحمدباقر فرزند محمدتقی مجلسی )  1 م( 

 جامعۀ تشیع در ایران بود.
پژوه ُپر سفر شناس و دانشم( کتاب1718  -  1656ق /  1130  –  1066د صالح اصفهانی جیرانی افندی )میرزا عبدالله فرزند عیسی فرزند محم  2

 های گوناگون بود.برای یافتن کتاب
 . 319و   314: 11؛ ج 104،  3، جالذریعة إلی تصانیف الشیعة 3



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

17 

  عهیدر مذهب ش  استیو س نید

 نامه کتاب

 مقالهنمایۀ کتاب و 

ق /  646 -  577الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی اشرف یوسف شیبانی ) قفطی، جمال ابن ، إخبار العلماء بأخبار الحکماء 

إخبار العلماء،  ، برگردان پارسی  تاریخ الحکماء   ق؛ 1326م؛ دیگر: چاپ مصر،  1903 ،گلیپزی   ،چ. لیپرت م(،  1248  -   1167

 خ. 1347ق به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، تهران، 1099از ناشناسی در سال  

و    ق ی م(، تحق1068ق /  460)د:    ی الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوس  خ ی شاختلف من األخبار،    ما ی اْلستبصار ف

.  ند یآیبه شمار م  عهی ق، جزو چهار اصل ش1390تهران، چاپ اول،    ه،ی السالم  تبخرسان، دار الک  یوسو حسن م  حی تصح

 . خ1348او در سال    ۀجشن هزار 

َْشَعث 
ْ

ْل
َ
َجْعَفر   ای   اتی  ا

ْ
ل
َ
ْشَعث، ِاْبن   ، اتی  ا

َ
  . چ السناد،    با قرب   ق(، همراه 314)ز:    یمحمد بن محمد بن اشعث کوف  ، یابوعل  ا

 .  م 1951/ق 1370تهران،   ،ثةیالحد ینوی مکتبة ن

م(، به کوشش  1068  -  995ق /  460  -  385ابوجعفر محمد فرزند حسن )   یطوس  الطائفهخی شالقرآن،    ری في تفس  انی التب 

و    یحمد شوقا   حی م؛ تصح1958: چ.نجف  گریق؛ د1365  ،یچاپ سنگ  ،ی اصفهان  زادهیو عبدالرسول روغن   یراز ی ش  آقایعل

 ق. 1409قم،  ، یالتراث العرب اء ی خ(، داراح1348 –  1255)  ی آقابزرگ تهران ۀ مقدم ر،ی قص بی احمد حب 

َْحکام،    ُب یتَْهذ 
ْ

و باقر    یرازی احمد ش  حی م(، تصح1068ق /  460)د:    یالطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوس  خی شاْل

  حی ؛ تصحخ1362  ، ن ار هت  و   ؛ ق1382  –   1378خرسان، نجف،    یحسن موسو   ح ی تصح  خ؛1318و    1317تهران،    ، یقوچان

   . تهران  ه،ی اسالم ،ی غفار اکبری عل حی تصح روت؛ی ب  ن،ی الدمحمدجعفر شمس 

 . 436 ۀ، شمار 111، 5ج  ،ةعیر ذل ا ومستدرك الوسائل  ، یمحدث نور :کن اوسط ابن   اتیجعفرال
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َْشَعث   ا ی  ات ی  َجْعَفرلا عهیدر مذهب ش  استیو س نید
ْ

ْل
َ
ْشَعث، ِاْبن   ، اتی  ا

َ
السناد، چ.    با قرب   ق(، همراه 314)ز:    یمحمد بن محمد بن اشعث کوف  ، یابوعل  ا

 .  م 1951/ق 1370تهران،  

 436  ۀ، شمار 111،  5ج  عة،یالذرنک: فرزند امام کاظم )ع(  لی اسماع، اتیالجعفر

  عة، ینک: الذر(  ق502  –  415فرزند احمد فرزند محمد )   لی عبدالواحد فرزند اسماع  ، یانی ابوالمحاسن رو  یقاض  ،اتیالجعفر

 . 436  ۀ، شمار 111،  5ج

 . خ1348 ، ن ار هت و  م 1958 ف جن ،( خ1345 –  1255)  ی نار هت گر ز باق آ ، الطوسي  خی الش اةی ح

نوبختی  تهران،  خاندان  اقبال،  چاپ  تهران،  آشتیانی،  اقبال  عباس  تهران،  1311،  طهوری،  انتشارات  دیگر:  چاپ  خ؛ 

 خ. 1357

  ی محمدتق  ی به خواستار  رج، ی ا  ۀنامارج   ،یوز ن م  ی قنی لع  ،عرب   ی روزی پ  ن ی آغاز  یهادر سده   یساسان   ران یبزرگ ا  ی هاخاندان 

 . 754 –  743 ۀبرگ  ،2خ، ج1377به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران،  ،ییخو اب ی و عباس زر پژوهدانش 

خ(، مطبعه 1348  –   1255التحیه المبارکه، آقابزرگ تهرانی )   – ، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م.  1938ق / 1357خ / 1317الغری، نجف، عراق، 

مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعة الغری، نجف، عراق،  ایوان    –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

الزائریه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی،    -عشر، رساله آب حیات  ، الجزء الحادي الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1956 / ق 1376خ / 1335چاپخانه مجلس، تهران، 

زی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه  ساچینی –نامه ، الجزء الخامس، ثابت الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1944ق / 1363خ / 1323بانک ملی ایران، تهران،  

الشیعة،   تصانیف  إلی  الخامس الذریعة  به کوشش    –عشر، صابون  الجزء  تهرانی،  آقابزرگ  منزوی، دانشگاه    علینقیعیون، 

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  
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الشیعة عهیدر مذهب ش  استیو س نید تصانیف  إلی  الجزالذریعة  المجتبی  ،  العشرون،  چاپخانه    –ء  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المسبل، 

 م. 1970ق / 1390خ / 1349اسالمیه، تهران، 

 . خ 1342،  تهران  ،ی حل ، حسن جال ر

 .م ق ،ی مکتبة الداور ،ی احمد نجاش، رجال 

 . ق1405  ،ییچ. رجا ، یالحجة، رسائل المرتض ةب ی رسالة غ

ق(  436  -  355)   ی الهدعلم   یمرتض  فیمعروف به شر   ،ی بغداد  یموسو   نی بن حس  یابوالقاسم عل  ،ی المرتض  ف یرسائل الشر

و    دالشهداء ی چاپخانه س ،ق 1410 مر اهچ  دل ج  ؛1405 ،دل ج  ه س  ،ین ی حس یاحمد اشکور و   یحامد واعظدر علم اصول است.  

   .م ق ، امی خ

   . ق1405قم،   م، یدارالقران الکر ، ییرجا  یمهد  دی س  قی تحق ، یالهدعلم  یمرتض دی س ، یرتضالم  فیرسائل الشر

ْشَعث، ِاْبن   ،)ص(   اللهروایة األبناء عن اآلباء من آل رسول 
َ
  عة،یالذر  ، ق( 314)ز:    یمحمد بن محمد بن اشعث کوف   ،یابوعل  ا

 . 1576 ۀ ، شمار 258، 11ج

 .ی العرب دارالکتاب  ،روت ی ب ،ی ، محمدباقر خوانسار الجنات  روضات

الُفضالء،   ) ِریاُض الُعلماء و ِحیاُض  ق(، ذکاوتی  1130  -  1066عبدالله فرزند عیسی فرزند محمدصالح اصفهانی جیرانی 

 . ق 1401، قم  ،ین ی حس  یر وکشا و احمد  ی محمود مرعش کوشش  به  ؛خ1363قراگوزلو، نشر دانش، تهران،  

الحاوي لتحر ادر   س، ی ادرم(، ابن 1192ق /  588)نگارش:  الفتاوي    ر ی السرائر    س یمحمد فرزند منصور فرزند احمد فرزند 

مؤسسة النشر السالمي    حی : ناشر: تصحگری؛ د23، س  197  ۀق، برگ1270تهران،    ،یق(، چاپ سنگ598  -  543)   یِعجل  یحل

  ، .ي التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ دوممؤسسة النشر السالم  قی قبقم المشرفه، لجنة التح  ن ی التابعة لجماعة المدرس

 . برگه  659ق، 1410

الحاوي لتحر ادر   س، ی ادرم(، ابن 1192ق /  588)نگارش:    الفتاوي  ر ی السرائر    س یمحمد فرزند منصور فرزند احمد فرزند 

السالمي  مؤسسة النشر    حی : ناشر: تصحگرید  ؛23، س  197  ۀق، برگ1270تهران،    ،یق(، چاپ سنگ598  -  543)   یِعجل  یحل

 مؤسسة النشر السالمي التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ دوم،   ق ی قبقم المشرفه، لجنة التح  نی التابعة لجماعة المدرس
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طوسی  عهیدر مذهب ش  استیو س نید فرزن فهرست  حسن  الطائفة  شیخ   ، ( طوسی  محمد  اشپرنگر  460  -   385د  مولوی    A. Sprengerق(،  التبرولی،   ،

برگه مقدمه به زبان انگلیسی؛   4برگه همراه با    383م. در  1853ق /  1271عبدالحق، مولوی غالم قادر، کلکته، نخستین بار  

یار، هزارۀ شیخ طوسی،  م؛ محمود رام1960م؛ بحرالعلوم، نجف،  1937دیگر: تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، نجف به سال  

 گفتار.  برگه پیش  15برگه +   156 ، خ1351  دانشگاه مشهد، افست اشپرنگر،

 . 159 یۀ عمران، آ، آل 3 ۀ شمار   ۀسور  م،یقرآن کر 

 . 38  یۀآ  ،ی ، شور42 ۀ شمار   ۀسور  م،یقرآن کر 

 . 59  یۀ، نساء، آ4 ۀ شمار   ۀسور  م،یقرآن کر 

ْرُب 
ُ
:  گری در تهران، سه جلد؛ د  نوا ی ن  یش فروکتاب   ازدهم، یق( شاگرد امام  304)ز:    یقم  یری عبدالله بن جعفر حماإلْسناد،    ق

 .ق1413خ /  1371التراث، قم،  اء ی )ع( إلحتی الب مؤسسه آل 

ْرُب 
ُ
:  گری در تهران، سه جلد؛ د  نوا ی ن  یفروش کتاب   ازدهم، یق( شاگرد امام  304)ز:    یقم  یری اإلْسناد، عبدالله بن جعفر حم  ق

 برگه.   543ق، 1413خ /  1371التراث، قم،  اء ی )ع( إلحتی الب مؤسسه آل 

 .ق 1356، نجف  ،ین ی ام  ن ی عبدالحس کوشش  به  ،هیقولو  جعفر ابن  ،ارات یالز  کامل

تنز  اْلمةهی تنب   کتاب تصح1355  -   1276)   السالم خ ی ش  ، ین ی نائ  ن ی حس  رزا ی م  الملة،ه یو  طالقان  ح ی ق(،  تهران    ، یمحمود 

 خ. 1334

 .ق1331 درآباد، ی ح ،ی حجر عسقالناحمد ابن   ،زانی الم لسان

  440  ی ها، برگه1972، نوامبر  1392، شوال  1351(، سال دهم، آذرماه  44پنجم )چهل و چهارم    ۀ، مونیخ، شمار کاوه  ۀمجل

 خ(. 1389  – 1302)  یمنزو ینقیدکتر عل  ،یرانیترین قانون کیفر ا آبگار، کهن  ۀنامقانون   ،446 –

ْشَعث، ِاْبن   ات، ی جعفر  ات،ی . اشعث ق 1271تهران    یقرب السناد، چاپ سنگ  ۀمجموع
َ
محمد بن محمد بن اشعث    ،یابوعل  ا

 .  م 1951/ق1370السناد، چ. تهران،  با قرب  ق(، همراه 314)ز:   ی کوف

  ،عةی الذر   ،( ق436)د:    یالهدعلم   ی مرتض  ف یشر  دی س  ، ( 415نگارش:  )   مسألة في الوْلیة من قبل السلطان الجائر و الظالم 

 . 3656 ۀ ، شمار 398، 20ج
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؛ دیگر:  ق1321  و   ق 1319نجف    ق(،1320  -   1254محدث نوری، میرزاحسین ) ُمسَتدَرُك الَوسائل و ُمسَتنَبُط الَمسائل،   عهیدر مذهب ش  استیو س نید

 موسسة آل البیت علیهم السالم لحیاء التراث، قم.  

سنگ1281  –   1214)   یشوشتر   یانصار  ی مرتض  خ ی شمکاسب،  لا چاپ  د1300تهران،    ، یق(،  تصحگریق؛  محمد    ح ی : 

  ة،ی ن یمحمد کالنتر، جامعة النجف الد  ق ی و تعل  ق ی تحق  ؛ یاألنصار  یمرتض کتاب المکاسب،    ق؛1374  ز یتبر   ، یلواسان   ین ی حس

 . یر یجلد وز  9ق.، 1393نجف،  

 . 28-27/ 4، ق1382 ،روت ی ب ،ی محمد بجاو ی عل کوشش  به  ،ی محمد ذهب  ن ی الد، شمس العتدال  زان ی م

  ، ثی مؤسسه دارالحد   ، ( ق571  -   483)   یراوند   ین ی الله حسدی عب   د ن ز ر ف  یعل  د ن ز ر فالله  فضل   ن ی الد  اء ی ض  ابو الرضا   ، النوادر

 . خ 1377قم، 
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