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 بگار آ ۀنامقانون آبگار  ۀنامقانون 

 ینايراترين قانون کيفر کهن
 ی منزو نقیعلی  دکتر

  –   440  یها، برگه1972، نوامبر  1392، شوال  1351، آذرماه  44، شمارۀ ردیف  پنجم   ۀ، مونيخ، سال دهم، شمار کاوه  مجلۀ

446 

 ی نايراترين قانون کيفر کهن  ،1آبگار  نامۀ قانون 

 یـ تاريخ یحقوق بحثی
 باشد؟ ی م یساسان ۀن در اواخر دور ایرا  ی جزای از قوانين   یشيعه بخش ی یجزا ی احکام امضای آیا 

 مقدمه 

رفع سوء تفاهم بگویم که طبق نظر فقيهان، احکام اسالم به دو بخش بزرگ تقسيم  ی باید برا  ،ن پرسش ایپيش از پاسخ به 

 :گرددیم

 ؛  که پيغمبر اسالم وضع نموده است یهای حکم   ییعن  ، اول: احکام تأسيس  -

ها را تأیيد و امضاء آن   اسالمگذاران  که پيش از اسالم نيز وجود داشته و قانون   یهای حکم   ی یعن   ی،م: احکام امضایود  -

  ی اقوانين جز   ییعن   ،اسالم   2ی ضایاز احکام ام  یاند. بحث در این مقال راجع به بخش کوچک نموده و داخل قوانين اسالم کرده

راه    یتأیيد شده و سپس از کتب شيعه به داخل فقه سن   ی یعن   ، امامان شيعه امضا ۀم( به وسيل8  ق / 2)   ۀ شيعه است که در سد

 یافته است. 

 
1 Abgar . 

2  Z:  آواخوانی واژۀ تأسيسی:  :  یدکتر منزو  یسنو دستDatistan  چنين آواخوانی واژۀ امضایی:  در پهلوی ساسانی است. همKartax   یاد شده

 است )مقالۀ منصور شکی(.
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 یو جزاي یمدن قوانين آبگار  ۀنامقانون 
ها را از  بلکه وضع آن   ؛ددانستن ی نم  یآسمان  ی،و جزای  یاصوال قوانين را اعم از مدن  ی ملل آریای  1طور که گفته شد   همان 

سریانيان و عرب بودند که    ،چون یهود  ،ی سام  مللان  ایشدر برابر   ، ولی دشمردن ی قوم م  یعقال  ی یف حکما و فالسفه، یعن وظا

. گرچه پس از برخورد این  نددآور یدانسته، در نتيجه غير قابل تکامل و تغيير و نسخ ناپذیر به شمار م  ی قوانين را آسمان  ۀهم

م( به  8  ق /2)   ۀ سد  خاورميانه در   ۀدر جامع  این دو نظریه  ی امانده ليکن ته   ؛هم آميختدر ان نيز  ایشیکدیگر، افکار    با ا  هملت

. فقيهان  گردیدنخستين بار، به صورت مفصل تدوین    ی نوبنياد، برا  امعۀج   ی و جزای  ی . در این قرن قوانين مدنخورد ی چشم م

  نگاشتند.   ،معروف شد  «اصل »  چهار صدا به نام  که بعده  یهایوهو شيعيان جز   تدوین کردند  «مسند»به نام    یهای کتاب  یسن 

ها  آن  ،م( 11 ق / 5)  سدۀ هایها بيش از کتاب محتویات آن  یاشراق ی هاها و جنبه« اصل »لفان این ؤم  یو کرد ی فارس  یهانام 

 ن ارزش بسيار دارد. ایرا وق تاریخ حق  ۀمطالع ی. از این رودهدی ن پيش از اسالم نشان مایرارا نزدیک به افکار 

رن بعد را نداشته و مسایل  يب کتب فقه یک قليکن نظم و ترت  ؛ نيستنداز نظم    ی هرچند خال  ، ها«اصل »ها و  «مسند »  ین ا

 . شود یهم آميخته دیده مها به صورت در در آن  هیفق

 تنظيم  دورۀ
 ۀ استفادمورد    «مسند »و چندین    « صحيح»منظم و مّبوب به نام    یهابه صورت کتاب   یسن   یها«مسند »م(  9  ق /3)   ۀدر سد

 . باشدی ان مایشمفتيان 

 
  ی ها، برگه1971، اوت  1391  الثانیی، جماد 1350سال نهم، مرداد    ،36  ۀشمار   يخ،، مونکاوه  مجلۀ  ؛219  ،36شماره    مونيخ،  ،هکاو  مجلۀ  1

 .یمنزو ينقیعل  ،یو نبوت اسراييل یشراق هندوايرانا، 224 – 218
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  ۀها در سدآن   ۀمانده است، بقي   یخود مستقل باق   یکه به صورت اول   اصل   ز چندبه ج  ،یشيع  ۀ گانصد چهار   ی ها«اصل »  از آبگار  ۀنامقانون 

و    استبصاردیگر  م( دو کتاب  11  ق /5)   ۀسپس در سد  ،جمع شده  1ه الفقيهمن اليحضر و    ی کافم( در دو کتاب بزرگ  10  /  ق4) 

 . باشد ی مراجع م ۀاستفادمورد  «اصل »کتاب و چند جمله تنها این چهار  ها افزوده گشت. امروز از آن ان بد تهذيب 

ق /  460د: )  ی شاپور در بغداد زیر نظر شيخ طوس ۀ م( در کتابخان11  / ق 5)  ۀ بيشتر این چهار صد اصل تا سد های نسخه 

  ق / 447رد آورده است. این کتابخانه در سال  گ    استبصار و    ب تهذي ها را در کتاب خود  آن   از  ی م( موجود بوده، که مقدار1068

 کرد.   فرار  به نجف  1056 ق / 448در  سی شيخ طو قيان آتش زده شد، و م به دست سلجو1055

تأليف کرده    اهآن   یسندگان نو   یژۀو  یفهرست   2ی ضایر غبوده است، و    ین ایرارخان حقوق  ؤمورد توجه م  « اصل»این چهار صد  

 بوده است.  

تدوین گردیده که فرمانروایان    یا هبيشتر در دور   ، کيل دادهن پس از اسالم را تشایراها که پایه و اساس حقوق  « اصل »  این 

ناقص    ی. فهرست آمدکار    ی نيان روایرابا نفوذ بيشتر    عباسی خورد ميان خویش بوده و دولت بن گرفتار زدو  ی و عباس  یعرب، امو 

تاریخ حقوق    ی توجه کرس  . سزاوار است که اصل موضوع مورد شودی دیده م  3ذریعه در    اه «اصل»قابل مطالعه از این  یو تحليل

 ها بنمایند.  ختم تحصيل مأمور تحقيق در اطراف آن   یهارساله  ۀتهي   ی را برا  ن دای نظر عرب ن قرار گيرد و دانشجویان صاحب ایرا

اصول    یوجود دارد و آن پرمایگ یاساس م( یک فرق  10،  9 / ق4،  3)  ۀددر س  ی شيع اصول و کتب  ی سن  اصول کتب  ميان 

 باشد.  یگير م چشم  ی سن  اصول کتب   ی و سادگ ی آن روز است که در برابر کم مایگ ۀز جامعقوانين مورد نيااز نظر مواد و  یشيع

 
1  Z:  یۀ قتل یک صد شتر قبل از اسالم بود، پيامبر آمده است: د  78، برگۀ  4، جمن اليحضره الفقيهطبق حدیثی که در  :  یتر منزودک  یسنو دست

 ها یک هزار دینار؛ یا ده هزار درهم بدهند. ده است و علی )ع( دستور داد که روستایيان جنس بدهند و شهرنشينآن را تأیيد کر 
 . م در گذشته است1020ق / 411و در  بوده  یاست که اهل ر یطوس شيخ ز استادان ا یگر، نام یکضایر معرب کاسهغ 2
 . 761  -125،  2، جالذريعة إلی تصانيف الشيعة 3
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 دو برابر احکام در کتب سن  ی شيع اصول احکام مندرج در کتب  ۀاز نظر کميت شمار  آبگار  ۀنامقانون 
ً
   .1ست ا یتقریبا

ن مقال د که در ای قرار دارن   ی تریعال سطح  در    یتر و از نظر تاریخ تطور و تکامل قضایپيشرفته  یشيعاز نظر کيفيت، قوانين  

 قرار گرفته است.  یآن مورد بررس   ۀفقط یک نمون

 2ديت و   قصاص
 کيفرها نزد ملل قدیم بوده است.   ۀافتادکار، از انواع عقب بزه  ی یا مجازات بدن  «قصاص »

محفوظ اخير    ی هاقرن   ون را تا این قان   ،هابودن قوانين و غير قابل نسخ بودن آن   هی ال   ودیان به سبب همان اعتقاد به هی

 ایش. و در قوانين  3داشتندیم
ً
 .4شودی دیده نم ،است  تریاست که از قصاص مترق ی که مجازات مال « دیت»از  ی نام ان ابدا

. در 5آن بر دین یهود شمرده است   یسالم و برتر زات دین امي  عباس از م  ابن  ( رادیت)قصاص( به کيفر )   ی بدن  کيفر تبدیل

 .6ت رده شده اس قتل نام ب دیت و آیت از قرآن در د

 
1  Z:  ق، تهران؛ 1388، چاپ  است  کافیهای کتاب  پانزده هزار و یک صد و هفتاد شش شمارگان حدیث   15176:  یدکتر منزو نویس  دست

ق(، نوشتۀ محمدحسين  1329  –  1255ی )آخوند خراسان،  219، برگۀ  ةفي شرح الكفاي  ةالدراي  ةنهاياب  ، در کتکافیهای کتاب  شمارگان حدیث

صحيح های کتاب  شانزده هزار و یک صد و نود و نه حدیث است. شمارگان حدیث   16199ق،  1374  غروی اصفهانی، موسسۀ سيد الشهداء، قم،

  شود.حدیث است و بدون تکرار چهار هزار حدیث می   7275و پنج  ها هفت هزار و دویست و هفتاد، به همراه تکراریبخاری
 ؛ و یا کشتن یک فرد است.ن یک اندامبرای از دست داد کيفر مالیزات چشم در برابر چشم است و دیت قصاص مجا 2
 . 219، برگۀ 36  ۀشمار  ،کاوه مجلۀ  3
4 Z: بخش آغازین بحث مانوی(4انند )الحيوان، جاحظ، جدمانویان برعکس ایشان، قصاص را حرام می : یدکتر منزو یسنو ستد ، 
 .127، 4ج  ،2193  اپ. چیصحيح بخار 5
6  Z:   ؤ    . و  92آیت    ،4، شمارۀ  نساء  ۀسور م  ان  ل  ا ک  ن   م 
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له أم( این مس 10،  9  ق / 4،  3)   یها در سده   ی شيع  اصول و کتب    ی سن   اصول ان کتب  ي گير در ماز موارد اختالف چشم   کی ی آبگار  ۀنامقانون 

در کتب    « دیت»م( موارد مربوط به  9  /   ق3)   ۀ در سد  و   اندکردهیبيشتر تکيه م  «ت ید»و شيعيان به    « قصاص» است که سنيان به  

و عرب جستجو نمود که پس    ی نایرادو طرز فکر    ۀماندسبب آن را باید در همان ته   ،است   ین در کتب س  آن ین برابر  ندچ  یشيع

 مانده است.  یاز در آميختن دو ملت بدین شکل باق

 و کمبود حکم یاعتقاد  خالء

در   یرا نوع سردرگم  ین امور دی  ی پشت سرهم اختراعات جدید، اوليا  ایش در اثر پيد قرن بيستم،    ۀکه در نيم  طورن هما

گونه، در  همين  ، به شمردندی حرام م  یمباح و برخ   یبرخرادیو را    مثالً   ،آن مخترعات دست داده بود  یبرا   ی حکم شرععيين  ت

  ی یا افکار فلسف  ؛که در عقاید  ییرا به اصولدر خود احساس کردند، ز   عقيدتیخالء    ی ن، تازیان نوعایراهنگام هجوم تازیان به 

ب با مسا   شدند ی رو مروب  بود،  سابقهی آنان ب  ی رادیگران که  آن دچار تردید    ی و در حکم شرع  کردند ی برخورد م  ی لئو در فروع 

 . شدندیم

ب بسيار  ر در کتا. شادروان سيد حسن صدکردندی حل م  ی چنان که خواهيم دید، این مشکل را به آسان  ی شيع  نيان ایرا 

اند در حدود اطالعات زمان  ها بوده آن   ۀعه ایجاد کنندموارد را که شي   یبرخ   1یگذاران فنون اسالمشيعه بنيان  نفيس خود به نام 

  ۀ کدنيز ترجمه شده، و سزاوار است که دانشجویان دانش  ی این کتاب به فارس  ه قرار داده است. خوشبختان  یخود مورد بررس

 تشویق شوند.   ، یآن رادمرد و تکميل راه و  کار  ی ات به تعقيب علمالهي 

 
1  Z:  یکاظم   یعامل  یموسو   ینابومحمد حسن صدرالد  يدس   اللهیتآپيمان پدرم  ، همتأسيس الشيعة لفنون االسالم:  یمنزو  دکترنویس  دست 

ق  1375اش آن را در سال نواده ه،یسندو پس از درگذشت نو  يدرسان  یانق به پا1330سال  آن را در ق 1354 – 1272 ی فرزند محمدعل ی فرزند هاد

صفحه   150و با    يداق در شهر ص 1331در سال     و فنون االسالم  يعهش با نام    يزآن را ن  ۀشد. کوتاهيدچاپ رسان  آقابزرگ به  يخق( با کمک ش1370)

:  دیگو   يعهالذرهفتم هجرت است. صاحب    ۀسد  یانتا پا  يعيانش   يانفنون و دانش در م  گذاربنياندانشمندان    يوگرافیب  يرندۀبه چاپ رساند که دربرگ

 يس رجال التأس  يصفي تلخ  يسدّر النفو برآن نام    یدمخودم برگز  یوربهره   یاز آن را برا  ییهابخش  يستأس کتاب  از چاپ    يدشدنمن پس از نوم

 گذاشتم .
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  یها«اصل »م( نویسندگان  8  /  ه2)   ۀسدنوبنياد آن روز    ۀجامع  ی و جزای  ینين مدن تکميل قوا  ییعن   ، ما  بحث در مورد    اما آبگار  ۀنامقانون 

  ی نا ایر بيشتر    ، ان پيدا استایش   ی اهناماز  به بهترین شکل ممکن انجام دادند. این نویسندگان همان طور که  را  آن    چهارصدگانه

  ۀخواج» کيسانيان    ۀو به گفت   « امام زمان » ام  ده به نگذار زن همواره قانون   1هی« ال  ض دوام في »  ی اند و طبق اصول عقاید اشراقبوده 

  یبا امضا  رفتهتر گملل متمدن از  و یا    ؛برین به تدریج قوانين مورد نياز جامعه را وضع کردهبنا؛  داشتندی در ميان خود م  2«زروان 

ه و تمدن اسالم را  در آورداسالم    ی امضای  و قوانين ها را جز . و بدین طریق آن رسانيدند ی م  ش خوی  ی نده و رسم گذاران ز قانون 

 کردند. ی و مشکل کمبود حکم را حل م ساختهی م تریغن 

رابط  اما براساس اصول خود،  از مرگ محمد قطع شده م  ۀ سنيان چون  را پس  انسان  و  بنا بر طرز فکر    تند، نسدای خدا 

بسنده    ،کردندی ر نقل ماز پيغمب شمار که  چند حکم انگشت ناچار به همان    ،3شمردند ی را حق خاص خدا م  ی گذارقانون   ی،سام

 . گذاردندی حل ناشده، مسکوت م  « توقف»باصدور حکم   ار  ی عقيدت کرده و مشکل خل 

که   یبود، هنگام  ی سمانپيش اسالم قدم و حدوث کتب آ   یو یهود   ی از موارد اختالف ميان فکر هند  یکینمونه:    برای 

و هندیان کتب مقدس را الهام    يان نایراو یا مانند    ؛م قدیم خدا بشمارندرا مانند یهود کال  قرآناعراب وارد شدند، در این که آیا  

ل  ئه حدوث کالم قاه و بص کرد. شيعيان زودتر موضع خود را مشخ دفيلسوفان بشمارند آورند، دچار اختالف شدن   ۀخدا و ساخت 

قا  ی ان برخاما سنيّ   ، شدند یهود  برخئ مثل  و  پيغمبر چنين  : چ تندمانند احمد حنبل گف  ی ل به قدم کالم شده  ون در زمان 

 به سکوت برگزار کرد. آن را پس حکم ندارد و باید  ، طرح ناشده یالهأمس

و    ید قوانين مدن که مستلزم طرح و ایجا  یه تمدن و علف شبه جزیر   آبی ب   یاحکام، چون در مدینه و صحرا کمبود  مورد    در

   ، گردد  یجزای 
ً
تا پيغمبر جواب گوید، به ناچار کتب    کردندی مطرح نم   یهایروز چنين پرسش ب آن  اعرا   وجود نداشت و اصوال

 
در   و قدر  قضا ۀمقال  ، 1972/ اوت  1392لثانی ا/ جمادی  1351(، مردادماه 42و  41شمارۀ ردیف دوم و سوم )شماره ل دهم، سا ،کاوه مجلۀ  1

 . I – XIV ، برگۀادبيات فارسی
ز  ني  یصفو  ۀ م( در ميان مسلمانان رایج بوده است و در دور 12ق /  6)  ۀنسبت به زروان تا سد  :برآیدوی    انسابدر کتاب    یچنان که از سمعان  2

 . شودی دیده م یدوران در شعر فارس  ۀزروان به صورت خواج ۀخواج
 .ی و نبوت اسراييل یهندوايراناشراق ، 224  – 218 ۀبرگ، 1350، مرداد 36 ۀشمار سال نهم،  ،کاوه مجلۀ  3
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 متمد  ۀ جامع  یکه نيازمند  ی از احکام  ی سن   اصول  آبگار  ۀنامقانون 
ً
دامان   ست به گاه دبود. گه   ی خال  ،م( را برآورد10،  9  /   ه 4،  3)   ۀ سد  تر ن نسبتا

 .  کردندی مل را اقتباس ئمسا یزده و برخ ی عنيان شي ایراحقوق  

ليکن منظور من نمایاندن    ؛اندبوده  ین ایرانيز    یسن   اصول از تدوین کنندگان    یارد که بسي کن است گفته شودر این جا مم

 کار ندارم.   ثناییدو طرز فکر است و با اشخاص است 

 ديت  قانون 
 پرمابروزگار منا  آن   در  یشيع  اصول که کتب    گفتم 

ً
مورد ه  ک  باشد ی م  یمال   یهامجازات   ی برا  ی از موارد قانون  ی ایه ع نسبتا

)قصاص( نهاده    ی بدن  یکيفرها   یها بيشتر تکيه خود را رومعاصر آن   یکه کتب سن   یده است، در صورت وز بوآن ر   ۀنياز جامع

که کتب فقه    بينيم ی ناچار م  د، گردییایان عرب آشکارتر م انرو فرم  یبرا   ی،برکيفر بدن  یبودند. و چون روز به روز رجحان کيفر مال

سنيان   ی نظر  اصول اند که نه تنها در کتب  را مطرح کرده   « دیت »ه باب  وط بمرب  ی لئم( مسا12،  11  /   ه 6،  5)   ی هاان در سده ایش 

نيز وجود ندارد و    شوندی مشناخته    1«الخراج  کتاب»خلفا که به نام  ی و ادار  یلمبلکه در کتب ع شود؛ی سوم دیده نم  ۀدر سد

در    ی الدین سمرقندعالء   اند. مثالً کرده  ی ته داخل فقه سن رفگ  ین ایرا   یپنجم از منابع شيع  ۀ پيدا است که در سد  ی درست به  

کم12/    ه 6)   ۀ سد بار   یم(  است   « دیت»  ۀدر  نموده  مال  ؛بحث  مجازات  مقدار  تعيين  در  نيز  او  جا  ی ليکن    نقد،مبلغ    ی به 

آن مبلغ   شيعه سه قرن پيش از  اصول که در کتب    ی داده است، در صورتو گوسفند را ميزان قرار    شتر   چون   یجنس  ی مقدارها

 .  3و دینار( تعيين شده است  2)درهم یج را به پول نقد

 
  ۀ نسخ  ،1076  ۀکویرلو شمار   ۀکتابخان  ی خط  ۀ نسخ  ،پنجم  ۀمنزل  ،م( باب دهم709  / ق  294  يرامون، قدامه بن جعفر )پالخراجمانند کتاب    1

 . شده استچاپ 1892ليدن  این کتاب در  ،11باب  ،دانشگاه تهران  یعکس
2  Z:  درهم در قانون:  یر منزودکت  یسنو دست 

ً
 نبودن درهم دليل است که قانون در مشرق ناماوال

ً
ه نيامده، فقط به دینار معين شده است؛ ثانيا

 ایران رایج بوده است.ایران وضع نشده است. دینار فقط در روم و غرب 
 ه شود. دید 210 -  142 ،3ج  ،م1959م(، چ 1144  /ق 539)د:  ی، عالءالدین سمرقند تحفة الفقهاء 3
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 یآبگار یکيفر ۀامنقانون  آبگار  ۀنامقانون 
م( به تدوین  8  /  ه 2)   ۀجامعه در سد  های ی رفع نيازمند  یاکتفا ننموده، برا  ی سيسأبه قوانين ت  ینيان شيعایراشد که    گفته

 :رودی ها اشارت مقانون  از این  یبه یک  نمونه  ی . در این جا براکردندی اقدام م یقوانين امضای 

قانون  یک م   ی متن  دست  پيرامون    باشدکه یدر  شامل  1500در  و  است  حکم،  کلمه  احکام  آن  موارد  پنجاه  به  مربوط 

رسانيده،    ی به تن دیگر   ی که کس  ی اهیا صدم  ؛ زهابت ب  ات که باید ب ه، مبلغ مجاز نامقانون است، در این    « دیت »  ی مال  یهامجازات 

 صورت ریز و دقيق تعيين گردیده است.   به یج زمان و ل نقد راها با پوت. این مجازات بپردازد، قيد شده اس

 ه به قرار زير است: نام قانون   ينا  ۀ عمد  هایعنوان 

 بدین تفصيل: ی ردن عضویا فاسد ک  ء؛از اعضا  یسقط جنين، نابود کردن یک مجازات

دان، گردن،  و، گونه، سر، دنزبان، پلک، ابر   ی، تناسل  ها، پشت، آلت لب   ی،پا   ی، بينای  ی، دست، شنوای،  1صدا   هازج  بينی،

  پا، کف   پا، مچ  پستان، نشيمنگاه، ران، زانو، ساق)مچ(، کف دست، انگشت، سينه، پهلو،    2دست   شانه، بازو، ساق دست، گردن  

 پا.  پا، انگشت

رهم و  پول نقد رایج زمان )دا  ب   یانسان مجازات   ی یا ناقص کردن هر یک از این اعضا  ؛ردن نابود ک  ی نامه، برااین قانون   در

و بزرگ  1/ 3دیده، کوچکترین مجازات  دینار( معين گر  آن دینار  برابر مجازات قتل نفس    6000ها  ترین  دینار است که شش 

 . باشد یم

را به  ۀ حواس، صدم  ۀ بار   در  شش درجه تقسيم    وارد شده 
ّ

تعلق م  ی دیت   کرده، مبلغ کل آن  به  بر شش بخش    گيردی که 

 را.  دیتششم ششم آن یک یک  ی و برا گيردی را م دیتششم سه  ی،یا شنوای  ؛یبينایفاسد شدن نيم   ی ن، برایابنابر   ؛نموده

 
 ها، حنجره و تارهای صوتی است. دربرگيرندۀ: زبان، دندان  آوا ۀندساز  یهااندامجهاز صدا:  1
خلق از کتاب    60،  4ج  م،1971ق /  1390اپ  چ  ،من اليحضردر    یفارس همين صورت  ه  م( ب991  ق /381د:  بابویه )را ابن  واژۀ »گردن  دست«  2

انسان    یراجع به اعضا   ی به فارس   ییک فرهنگ عرب  ی اید کتاب تيزاننهاده است و ش   یوسغ عرب  ۀرابر کلمنقل کرده و آن را در ب  یليف تيزانأت  ناالنسا

 بوده است. 
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  که آن را   یوجه است و در مواردرا معين کرده که جالب ت   یهایایش گواهان، آزم  هی گوا  اثبات دعوا اضافه بر   ۀادل  ۀبار   در آبگار  ۀنامقانون 

م،  چش  یگوش، یا بينای   یششم شنوای جشدن پن فاسد  ی برا  مثالً   ،معين کرده است  یدانگ  شش ۀ  ندانسته، قسام  ایشقابل آزم

 را دریافت دارد. دیت ششم ها یک قسم یاد کند و یک ششم آن یک ی و برا بگيردرا  دیتششم باید پنج سوگند یاد کند و پنج 

ب  در جا  یادآواین  جماید  سياق  در  که  شوم  به    یبندله ر  مربوط  بخش  بخش   «قسامه» این  دیگر  نامه قانون   نای  یهابا 

نيز آمده است، شاید بتوان حدس زد که این    ی در کتب سن   ی در اخبار نبو  « قسامه»چون موضوع    شود،ی دیده م  ی ناسازگار

 بخش بر متن قانون آبگار افزوده شده باشد. 

   :گويدی دندان م  ديتمورد    در
ً
این فرق    ی . ولنهادند ی جلو( فرق م  یهاو دندان   هانيش   ها،ی)کرس   هاميان دندان   سابقا

آن را    یدانسته، در پاورق  قوانين  یبا عقيدت تغيير ناپذیر  ی این نوع بيان مطلب را مناف  یچاپ  ۀ.. و مصحح نسخبرداشته شد . 

 .1حمل بر تقيه نموده است 

 هنامقانونکهن اين  هاینسخه
ليکن   ؛دست نيست قل درکهن و مست  ۀنسخ ،رودی شمار مه ب  یچهارصدگانه شيع ی ها«لاص » ه که جزو نامقانون از متن  

  ق / 329  د:)   یبه طور کامل و یک جا آورده است و کلين ،  2ه من اليحضر   م( در کتاب991  /  ق381د:  ویه ) ين آن را ابن باب ع

اما تاریخ    ، اندر پراکنده گنجانيده به طو  4تهذيب م( در کتاب  1068  ق / 460د:  )   ی و نيز شيخ طوس  3الكافي م( در کتاب  940

و    من اليحضرو    یکاف  یهاتر از تاریخ نسخه تازه   ی به خاطر دارم همگ  فعالً   متن تا آن جا که  قل اینو مست   ی خط  یهانسخه 

 . باشندی م تهذيب 

 
 .یو نبوت اسراييل یاشراق هندوايران، 224 – 218 یها، برگه 1350، مرداد 36 ۀشمار سال نهم،  ،کاوه مجلۀ  1
 .66-54، 4ج  ،م1971ق /  3901، چاپ تهرانبابویه، شيخ صدوق، ابن يه،من الیحضره الفق 2
 . 340  – 323،  7ج  م،1971ق /  1391 ، تهران اپچ شيخ کلينی، ي،کافال 3
 . 10ج ، األحكام تهذيب 4
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 ه نامقانون اين   لفانمؤ آبگار  ۀنامقانون 
 ابجر منسوب شده است.  به ابن  1يات دال کتاب ه نام ب ذريعهدر  ی این متن قانون

را ؤم( م1058  /  ق 450د:  ) یجاشن آن  سعيد مشهو   لف  پسر  ابن عبدالله  به  گر  ناميده  ا ابجر  کوفه وید: خاندان  در  بجر 

)   کردند، ی م  ی پزشک نام    ی م( زنده بوده است. و او کتاب854  /   ق 240و عبدالله تا سال  دارد که آن را کتاب    يات د الکتاب  به 

 ند.  نام نيز  عبدالله ابجر 

   .2ست است( نيز عرضه داشته ا  یش روایت کرده و متن آن را بر رضا )مقصود امام هشتم شيعهآن را از پدران خو یو

کرده و    وایتاین کتاب را محمد پسر عبدالله از پدرش ر   :گويدی م  3رجال ( در کتاب  م1068  ق /460د:  )  یطوس  شيخ

نيز    ديات ظريفاب به نام کتاب  این کت   هیاست. به همين سبب گا به نام ظریف ناصح آن را از محمد روایت کرده    ی شخص

 . 4اند ه ناميد

 
  1232شمارۀ  ابجرابن  الدياتهستند. کتاب  الديات همگی کتاب  1245  -1227  هایره ، شما288 – 862  ،8، ج الذريعة إلی تصانيف الشيعة 1

 است. 286برگۀ 
 .عبدالله  ۀواژ ،ينحرف ع ،ینجاش  فهرست 2
 . محمد ۀواژ ،حرف ميم ،یيخ طوس ش  رجال 3
4  Z:  است: حسن بن علی فضال از  ، شيخ صدوق بدین گونه آمده  من اليحضره الفقيهنامه در کتاب  سند این قانون:  یدکتر منزو  یسنو دست

له. قال: نعم. کان  عبداليب: عرضت هذه الروایة علی أبيعمير عبدالله طبن رواسی از محمد بن ابیظریف بن ناصح از عبدالله بن ایوب از حسي

ه.   رواه الصدوق بإسناده عن الحسن   ـ و   4  ، باب دیات أشفار العين و الحاجب و الصدغ29، حر عاملی، جوسائل الشيعة؛  [  35643]  علّي یأمر عماله ب 

ناصح  یف، عن ظربن فضال  یبن عل أ  ،بن  بن  الحسیوبعن عبدالله  أبيالرواس   ين، عن  قالي، عن  المتطبب،  الروا: عرضت هعمرو  علی   یةذه 

و    (؛ 194|   54  ، 4ج   ،يهالفق  من اليحضره )  بطوله  یث ذکر الحد ، ثّم عماله بذلک یأمر (  )ع  ينالمؤمنير حق وقد کان أم  ي ه  .: نعمعبدالله )ع( فقاليأب

الله طبيب یاد کرده  ف از عبدالله بن ایوب از ابوعمر عبدحدیث را سهل بن زیاد از حسن بن ظری  2|    330،  7، جالكافي  در سند کلينی در کتاب

لحسن بن فضال عن اروی ابن و : کافینقل از کتاب  161، 2، جذريعهدر این موضوع آورده است. سند در   4باب ، 1  یثحداست و نيز آن را در ذیل 

 . الكافيفي  السالم فقال لي اروه فإنه صحيح کما ليهالحسن الرضا عالجهم قال عرضته علی أبي 
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 انون اين ق  واضعان آبگار  ۀنامقانون 
جز قصاص    ی حکم  ، یاد شده در باال  یهاعباس، یهود در مورد بزه و با تایيد روایت یاد شده از ابن یان  به شهادت تاریخ اد

از پيغمبر اسالم حکم   یاند. در روایات سن نداشته بار بدین تفص  ینيز  ترین  . و قدیم شودی نم  کوچک دیده  یهادیت   ۀيل در 

 ش نقل کرده است.  انز پدر ه است که ابجر انامن نوقا ها، تنها همين آن حکم  ۀمدرک هم

عرضه   ی، منان علؤبر اميرم  ی جایدیگر  بر امام کاظم و در    دیگر  ی این نامه بر امام رضا و در جا  :گويدی در يک جا م  یکلين

  ه نامقانون   این، متن این بنابر   ؛ن خویش فرستاده بوده استفرماندها  یرانامه( بآن را )به صورت بخش   یداده شده است و عل

به رسميت شناخته   یچند امام وقت شيعه رسيده و در ميان قوانين شيع  یپشت روایت شده و با امضا  ابجر پشت بهدر خاندان  

 .1اند وارد ساخته ی ن فقه سن مواد آن را به درو یان دویست سال بعد برخشده و سپس سنيّ 

  Abgar/  آبگار  /ابجر   اندانخ
  « یکنان »لف این کتابچه را  ؤن فهرست خود که از آن نقل کردم مما در ه  یبجر کيانند؟ نجاشببينيم خاندان پزشکان ا  اینک

ه  نامقانون و این    اندبوده   کنانه  ۀمتعلق به قبيل  یم( از موال 9  /  ق3)   ۀپزشک در سد   ۀکه این خانواد  داردی خوانده است و معلوم م

از فلسفه و    ی علم پزشک  ، که در آن روزگار  دانيم ی . و مکنندی یت مبلکه از پدران پزشک خود روا  ؛ش ا، نه از اربابان جاهل خویر 

 نداشته است.   یجدای ، حقوق

ليکن یک قرن پيش   ؛شناسيم یه و پدرانش نمنامقانون را جز صاحب این  یکس  آبگار  م( از خاندان ابجر:9 / ه 3) ۀسد  در

  ، او را به عنوان ي غاناأل کتاب    م( در 966  ق / 356د:  )   ی نوالفرج اصفهاباز آن، با یک هنرمند از همين خاندان رو به رو هستيم. ا 

بوده است و ابوطالب عبيدالله   کنانه ۀقبيل  ینيز از موال  یکه و کندیم ی ابجر )آبگار( معرف ۀ یک خواننده و موزیسين از خانواد

 
منزوی:دست  1 دکتر  )  نویس  /  256  –  194بخاری  کتاب  870  –  809ق  در  ج  صحيحم(  برگۀ  4خودش،  مصر،  14،  چاپ  بودن  1932،  از  م 

 طالب یاد کرده است.ن ابیای راجع به جراحات نزد علی بکتابچه
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و بسيار ثروتمند شده    گشت م( وابسته  744  /  ق126  :)ک  یامو  ۀحمد قاسم ناميده شده و به دربار وليد بن یزید خليف پسر م آبگار  ۀنامقانون 

 وده است.  ب

 اند.  عجل بوده  ۀقبيل یخوانده شده و از موال   یمسيح ی که همگ بردی اول از چند ابجر نام م  ۀنيز در سد 1یطبر

طالب در گذشته است،  ی بن اب   یو در شب قتل عل   شده یناميده م  ی جابر عجل  بوده و ابجر بن  یان که مرد به نامایش  زا   ییک

پيش از اسالم    اما   ، یاد نموده است  2معجم البلدانو داستان اسارت او را یاقوت در    سير گشته است با اعراب جنگيده و ا  ی زمان

اطراف آن بيش از سه قرن )از  ( و  Edesseبوده، و حکومت شهر رها )ادیسه    یاز اشراف کردستان غرب   Abgarخاندان ابجر 

است 217تا    مپ 99 بوده  خاندان  آن  دست  به  پادشاه ایش.  م(  نوادگان  از  را  خود  اشکانان  پارت   یان  ارشاک  فرزندان    ی و 

 . شودی قيون خوانده منهر دیسان واقع بوده که امروز در کشور ترکيه به نام قره  ر. شهر ادیسه در کناشمردند یم

دیصان وف بزرگ کرد ابن آبگار نهم، فيلس  بوده و در زمان   ی کردستان ثنو  ۀ ه کرد و در آن زمان مانند هماین سامان هم  مردم

Bardaisan   (154  - 222در حمایت دربار )ثالوث را مطرح کرد.    یثنو یتلفيق ۀ او نظری ، م 

  ، یمانو   ،ی مرقيون  یهادر کنار مذهب   نهسيزدهم در خاورميا  ۀ بود و تا سد  یو مسيح  یاز زردشت   یترکيب   یمذهب دیصان

تاریخ ابن  ی اب محققانهورس کتارایج بوده است. اخير دکتر دریج    اسالم و مسيحيت  و دیصانيان منتشر ساخته  دیصان  در 

 .  3است 

  یدور   یگری و یهود  یم( از دیصانيت خبر نداشتند، هرکس را که از مسلمان7  /  ه 1)   ۀدور نيست که چون تازیان در سد

  ؛خوانده باشند  د، نصارا کنانه و عجل در آمده بودن  ۀقبيل ی را به قيد موالی ی دیصان ۀ این خانواد ، ندند خوا ی م ی راننص  جستیم

 ناچار این سمت را پذیرفته بودند.   ،4اهل ذمه استفاده نمایند  ی توانند از شرایط ارفاقاین که ب  یخانواده نيز برا  البته این 
 

 .3460  ،1ج  ،چ اروپا  ،یتاريخ طبر 1
 . «صمد طلح» ۀشناس  ،معجم البلدان ق(،627حموی )د:  قوتیا 2

3 BARDAISAN OF EDESSA BY DR. H. J.W. DRIJVERS. 1966. ASSEN . 

 لف را جبران نماید.ؤ م ی خویش، اندک دور یسالمو ا یرانیباید که با اطالعات ا یمترجم  یول ،درآید یبسيار الزم است که این کتاب به فارس 
 . شودی دیده م221  ،36  ۀار شم ،کاوه مجلۀ  4
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تا    13 یهاآبگار پنجم معروف به آبگار سياه که در سال   ی وغن بزنند برا این که تاریخ خویش را رنگ و ر  ی مسيحيان نيز برا آبگار  ۀنامقانون 

رها )ادیسه( دعوت کرده است  با مسيح مکاتبه کرده، مسيح را به شهر خود    ی ه وساختند ک  یاومت کرده است، افسانه م حک 50

کرده و   یها خال ه از زیر این افسانه اکنون شان یتاریخ علم کن لي  ؛خواندند ی او را نخستين پادشاه مسيح  ،ين افسانههم و بنابر

 به دست نياورده است.  ، ثالوث آميخته شده باشد دیصان با ن به و مردم رها پيش از ان خانوادآن که ثنویت ای   یبرا  یهيچ دليل

  ی خورین   ی موس  ۀاند و بنا به گفت را در دست داشته   ی کردستان غرب  ۀرها و منطق  ی محل  هیهرحال این خانواده پادشا   به

م در  ان به دست لشکریان روایشکه حکومت  اند، تا آن  کرده   ی روایتن از این خانواده بر آن منطقه حکم   29  ی خ بزرگ ارمن ر ؤم

 م سرنگون گردیده است. 217

  یدور نيست که ابجرها   ،داشته است   ی اشراف جا  ه و هنر در آن روزگار، در خاندان فلسف  ،در نظر داشتن این نکته که علم   با

  ، زیسته ی در کوفه م  ی مان علباشند که در ز  یم( و از فرزندان اسيران 8/    ه 2)   ۀ هنرمند سد  ۀ از همان خانواد  م( 9  /  ه 3)   ۀ سد

 )رها و نصيبين( بوده باشند.   ستان همان خاندان اشراف کرد  ۀنبالد ییعن 

این   مسلمان نامقانون متن  از  پس  تا  کرده  منتقل  پشت  به  پشت  را  گر ه  و  ش  ایششدن  ب  یگریعي به  را  تصدیق  آن  ه 

 د.  ن قرار داده باش یگذاران شيعه رسانيده و جزو منابع حقوق اسالمقانون 

 یبه زبان سريان  ینايرا فلسفۀ 
 پدران ما   ینهم ميالد  ۀگونه که پس از سددر پایان باید به مناسبت مقام، به این نکته توجه شود که همان 

ً
همه چيز را تقریبا

  ی به زبان مذهب   ،که مورد بحث ما است   ی د، پيش از آن تاریخ نيز در کردستان غرب نوشتن   ی عرب  ی یعن   ، حاکم   ی به زبان مذهب 

)   ،است   یبه زبان سریان  ی ان همگایش  ۀ ماند  ی آثار باق  هک  خاصه دیصانيان   ، نوشتندی م  ی سریان آثار کورش افرام    –   3؟6مثاًل 

ن را در خود محفوظ داشته ایرا یثنو  ۀ ح فلسفاست و اگرچه این آثار با ثالوث آميخته شده و ليکن باز رو  ی همه سریان  1( م376

  ۀاند، ترجمجبران کمبود منابع که ما را دچار آن کرده   ی ها و براپيش از به آتش کشيدن آن   ن ایرا  ۀاطالع از فلسف  ی است و برا

 دو کتاب    ،باشدی ها بسيار الزم مآن   یفارس
ً
ن بعد از  ایرا حقوق  سينا و  ابن   قدرکتاب  باید با    یدیصانابن   قانونو    قدرمخصوصا

 
1 Z :متن مقاله خالی است و در هيچ منبعی یافت نشد.صد و اندی، سال زاده شدن کورش افرام در  ای دهگان سيج 
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اعتماد داشت    ، باشند  دو متجد  ی گرچه اروپای  ، مسيحيان   یهاترجمه   به   توان ی اما متاسفانه در این مورد نم   ،اسالم مقایسه شود  آبگار  ۀنامقانون 

 اند. نگذارده ی را از آن باق ی است که گویا امروز چيز ی و این کار نيازمند عشق و دلسوز در آورد یبه فارس  ی و باید از متن سریان
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 نامه کتاب آبگار  ۀنامقانون 

 نمايۀ کتاب و مقاله
به   م(.10۶8  ق / 4۶0:  )د  الطائفه  يخ ش،  یطوس  يخشابوجعفر محمد فرزند حسن  ؛  ما اختلف من االخبار  ي االستبصار ف

 ق. 1۳90 ية،الکتب االسالمخرسان، تهران، دار  ی کوشش حسن موسو

نقيطی،  ، پژوهش محمد شم( 966  ق / 356د: )   ی قرش  ی محمد امو  فرزند   ين حس فرزند   یعل  ی ایوالفرج اصفهان،  يغاناأل 

 م. 1906ق / 1334قاهره، 

لل ، تصحيح ق(   5۶2  -  50۶  /  م11۶۶  -   111۳) مروزی    یحمد سمعانم  فرزند  یم ابوسعد، عبدالکر ،  يسمعان األنساب 

 . م1962  ق /1382، ، دکن، هند، مجلس دائرةالمعارف عثمانية، حيدرآبادمعلمی یمانی، بن یحيی عبدالرحمان  

ِل و اال م    يخ  تار   ،ی تاريخ طبر س  لو الر  لوك   يخ  تار،  كِم و الم  ِم و الم    یر جر ،  ی طبر  یزید  فرزند   یرجر  فرزند ابوجعفر محمد  ،  اال م 

فرهنگ    يادبن   ؛1352،  فرهنگ  يادانتشارات بن جلد،    15  ینده ابوالقاسم پا، برگردان  م( 92۳  -   8۳9/    ق۳10  -  224)   یطبر

 . خ1۳۶5تا    1۳۶2  ،يرانتشارات اساط ؛  جلد  1۶ ، 1۳5۳سال ،

  – 1272 ی محمدعلفرزند  یفرزند هاد  یکاظم یعامل یموسو  ینابومحمد حسن صدرالد، لفنون االسالم  تأسيس الشيعة

ق( با  1370ق ) 1375اش آن را در سال  نواده   یسنده،و پس از درگذشت نو  يدرسان  یان ق به پا 1330ل  سا  آن را در  ق1354

 .  يد آقابزرگ به چاپ رسان يخکمک ش

چاپ دیگر: دارالکتب  ؛  م1959  اپم(، چ 1144ق /  539)د:    ، محمد فرزند احمدی، عالءالدین سمرقندتحفة الفقهاء 

 م. 1985ق /  1405، بيروت، العلمية

 . پيامبر یهودیان  ( عضرت موسی ) ، حتورات 

احمد   يحتصح ،ق( 460فرزند حسن )د:  ، ابوجعفر محمد  یطوس  يخش،  في شرح المقنعة للشيخ المفيد  األحكام تهذيب

،  ، تهران پژوهش حسن خرسان و محمد آخوندی، دارالکتب االسالمية  خ؛ دیگر:1۳18و    1۳17، تهران،یو باقر قوچان  يرازیش

 . ق1۳82-  1۳78
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 . انسان  ی راجع به اعضا یبه فارس  ی هنگ عربفر  ، یتيزان آبگار  ۀنامقانون 

 م. 19۳8  ،قاهره ،ی مکتبه حلب ، هارون السالم عبدتصحيح جاحظ،   ، يوانالح

  1076  ۀ کویرلو شمار   ۀ کتابخان  یخط   ۀ پنجم )نسخ  ۀم( باب دهم منزل97= ق  294  يرامون قدامه بن جعفر )پ،  الخراج کتاب  

   چاپ شده است(. 1892این کتاب در ليدن   11تهران. باب دانشگاه  ی عکس ۀ نسخ

ابراهيم؛الخراج: کتاب  الخراجموسوعة   فرزند  ابویوسف یعقوب  ی؛ سليمان قرش   فرزندآدم    فرزند  یحيیالخراج،    کتاب  ، 

وت،  ، تصحيح صدیق عبدالله محمد و شاکر احمد محمد، دارالمعرفة، بير رجب حنبلیالخراج، ابن حکام  ل   کتاب االستخراج

 م. 1979ق /  1399

 . کتاب المصادر  یسندۀنو ی تيزان  یبوعلا  خلق االنسان

 ق(. 216، اصمعی ابوسعيد عبدالملک فرزند قریب )د: خلق االنسان

 .ق( 521  :سين نيشابوری غزنوی )دح  فرزند ابوالحسن   فرزند محمود  الحقيان ب خلق االنسان، 

 . یخط  یعة، صاحب الذر ین اقابزرگ تهرا يخ ش ،يسرجال التأس يصفي تلخ يسدّر النف

 . 1232  ۀشمار ، 286،  8، جذريعهنک   ،ابجرن اب ، ياتالد

 . 161،  2، ج ذريعه، نک: ظريف ديات

جف، عراق،  ن  ی، مطبعة الغر   ی، مدائن، آقابزرگ تهران  یوان ا –و الغلول    ی السار ی،الجزء الثان ،الذريعة إلی تصانيف الشيعة

 . م1936ق / 1355خ / 1315

الثامن، دائره    ،يعةالش  يف تصان  ی إل  يعةالذر  آقابزرگ تهرانی،  د  - الجزء  س،  ، چاپخانه مجل به کوشش علينقی منزوییو، 

 . م1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

ابن  کتابالغضائريرجال  کتاب  کتاب   ،  و  فاء  ع  حس  الض ّ ح،  ر  عب   ين الج  ابراه  يداللهفرزند  /  411)د:    یغضائر  يم فرزند  ق 

 ق.  1422 ث،یدارالحد  یو فرهنگ ی قم، مؤسسه علم ی،جالل  ينیم(،محمدرضا حس1020
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ق؛ رجال 1415قم،    ی،اصفهان  يومی ق(، چاپ جواد ق460)د:    یفة ابوجعفر طوس الطائ  يخ، البواب، شالطوسي  رجال  آبگار  ۀنامقانون 

نجف،    يدریة،بحرالعلوم، مطبعة الحمحمدصادق آل   يح ق(، تصح460جعفر محمد فرزند حسن )د:  الطائفه ابو   يخ الطوسي، ش

 م 1961ق /  1381

االسالمو    ةيعشال صدرالد ابومحم،  فنون  حسن  هاد  یکاظم  یعامل  یموسو  یند  محمدعل  یفرزند    –   1272  یفرزند 

   .ق 1331  صيدا، ، ق1354

ْسن د الّصح  ، صحيح بخاری م 
ْ
جامع  ال

ْ
ل
 
ه  يح ا

ّ
سول الل مور ر 

 
ر ِمْن ا ْخت ص  م 

ْ
   ال

 
نه و ا ن    فرزندحافظ ابوعبدالله محمد    ،ّياِمه )ص( و  س 

 م. 1932 مصر،  اپ چ،  ( ق25۶–194)  یبردزبه بخار  فرزند يرةمغ  فرزند  يم ابراه  فرزند  يلاسماع

قق( 460)د:    حسن  فرزندمحمد    ی،طوسشيخ  ،  الفهرست  محمدجواد  کوشش  به  الفقاهة،    يومی،،  نشر  مؤسسة  قم، 

 ق. 1417

  يریشب   ی وسبه کوشش م  ،ق( 450  -   372)   ی عل  فرزند احمد    ی نجاشي،  نجاش الرجال    ،يعةالش  ي سماء مصنفأفهرست  

 . خ 1382/  ق1407  ،ير االسالمقم، مؤسسة النش ی،زنجان

  شمارۀ  پنجم،  شمارۀ  دهم،  سال  مونيخ،  ، کاوه  مجلۀ، منزوی نقی علیدکتر ،  ايرانی  کيفر  قانون  ترين کهن  ، آبگار  نامۀقانون 

 . 446 –  440  هایبرگه  ، 1972 نوامبر  ،1392 شوال  ، 1351 آذرماه  ، 44 ردیف

 (. ع) امبر اسالم پي محمد  ضرت ، حقرآن

بوجعفر  ا   ، متفرقه  یث شامل احاد   ی کاف  ی؛ روضه  فقه  یات روا   یحاو   ی کاف  ی؛ فروع اعتقاد  یات مل روا شا  ی اصول کاف:  الكافي

فرزند   اسحاق    یعقوب محمد  عل329:  )د  یراز   ينیکلاالسالم  ثقه فرزند  پژوهش  االسالم  ی، غفار  اکبر یق(،  الکتب   يه، دار 

 ق. 1379

 ق.1321، نجف،  ینآخوند خراسا ق( 1۳29 -  1255)  یم خراسان محمدکاظ  ،کفاية االصول 

  –   218  یها، برگه 1971، اوت  1391  الثانیی ، جماد1350، سال نهم، مرداد  36  ۀشمار سال نهم،    يخ،مون  کاوه،  مجلۀ

 .یمنزو ينقیعل ، یو نبوت اسراييل ی اشراق هندوايران، 224
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 برگۀ   ،1972/ اوت    1392الثانی  / جمادی   1351(، مردادماه  42و    41  ردیفدوم و سوم ) شماره  سال دهم،    ، کاوه  مجلۀ آبگار  ۀنامقانون 

I – XIV ،لينقی منزویع ، يات فارسیدر ادب قضا و قدر ۀمقال . 

  هایبرگه   ، 1972  نوامبر  ، 1392  شوال   ، 1351  آذرماه   ، 44  ردیف   شمارۀ   پنجم،   شمارۀ   دهم،  سال   مونيخ،   کاوه،   مجلۀ

 . منزوی نقیعلیدکتر   ایرانی،   کيفر قانون  رین تکهن   آبگار، نامۀقانون ، 446  –  440

ال شهاب 626  -   574)   یحمو   یاقوت ،  بلدانمعجم  روم  ینالد (  عبدالله  فرزند  ال   ی،ابوعبدالله  - 1873)   یپزیکچاپ 

و   یدست   یعو صنا ی فرهنگ  يراثپژوهشگاه سازمان م ی،منزو ينقیدکتر عل  ی م، برگردان به پارس1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را تا  1380حرف الف در سال  یان را تا پا  ی پارس به جلد اول برگردان   ی مته به وزارت ارشاد اسالوابس ی گردشگر

 يد خ به چاپ رسان1383حرف "ز" در سال  یان پا

   شناس پهلوی، ساکن پراگ خ(، زبان 1379)د:   یمنصور شکدکتر  ۀمقال

ن ال  ه  م  ر  ْحض  ق  ي  ق 1390،  هران چاپ ت،  م( 991ق /  381)د:    یقم   یهوباب   فرزند  ی عل  زندفر ابوجعفر محمد  شيخ صدوق،    ،يه  الف 

 . 66-54،  4ج  ، م1971 /
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