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ارزیایب داللت واژۀ «لعن» بر تحرمی
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ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

در روایات فراوانی ،از واژۀ «لعن» استفاده شده است .اندیشمندان فقه و اصول در
داللت این واژه بر حرمت بر سه باورند :اشتراک معنوی لعن میان حرمت و
کراهت ،تفصیل میان إخبار از لعن و انشای لعن و ظهور لعن در حرمت .در مقالۀ
حاضر ،دیدگاه اشتراک معنوی و دیدگاه تفصیل مورد مناقشه قرار میگیرد و با
توجه به معنای لغوی لعن ،موارد استعمال آن در قرآن و روایات و اینکه روایات
مشتمل بر لعن در کلمات فقها به عنوان دالیل حرمت ذکر شدهاند دیدگاه سوم
پذیرفته شده است .به طور کلی ،با بررسی آثار متقدمان آشکار میشود که ظهور
لعن در حرمت نزد آنان از مسلمات بوده و در موارد زیادی با استناد به روایات
لعن ،فتوا به حرمت دادهاند و تشکیک در داللت لعن بر حرمت معموالً در آثار
متأخران ،پس از شیخ انصاری آغاز شده است.
واژگان کلیدی :لعن ،حرمت ،ظهور.
تاریخ تأیید0988/70/70 :
ALIJAFARI@UT.AC.IR

DEHGHAN.MOSTAFA@UT. AC.IR

141

مقدمه

با توجه به اینکه آیات و روایات ،رکن رکین در احکام فقهی هستتدند اهمیت و نقم محاح

الفاظ در استتدنحا قابل انکار نیستتت .از مواردی که مناستتا استتت در محاح الفاظ مورد
برر سی قرار گیرد داللت واژۀ «لعن» بر حرمت ا ست .این واژه در بع ضی از روایات به کار
رفده است و دلیل لفظی در بعضی از محاح فقهی ،منحصر به روایاتی است که این واژه در
آنها ا سدفاده شده ا ست .از این رو برر سی مفاد لعن و داللت آن بر حرمت ،بحثی مهم و
ً
دارای آثار قابل توجهی است .با این حال ،معموال پرداخت به این موضوع به صورت پراکنده
در محاح مخدلف فقهی مانند غنا و نجم مشتتاهده میشتتود و نگاشتتهای که موضتتوع را به
طور جامع ومسدقل بررسی کرده باشد نگارش نشده است.

1

بازخوانی دیدگاهها و دالیل هر یک -که در البهالی عحارات مدقدمان و مدأخران بازگو شده
است ،-بررسی عملکرد فقها در مواجهه با روایات لعن در ابواب مخدلف فقه و نیز ارزیابی
سندی و داللی روایات لعن -که در موارد غیر حرام صادر شدهاند -مسیری است که محقق
را به دیدگاه درست رهنمون میکند.

مفهومشناسی
لعن در لغت

سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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به معنای تعذیا ،2طرد و دور کردن از خیر ،3دور کردن از رحمت ،4طرد همراه

با غضتتا 5و مطلق طرد 6آمده استتت .با توجه به منابع مهم لغت ،به نظر میآید معنای اصتتلی
لعن ،طرد و ابعاد باشد و تعذیا ،معنای مسدقلی در قحال این معنا نیست ،تا به ا شدراک لفظی
قائل شویم ،بلکه عذاب کردن یکی از م صادیق طرد و دور کردن ا ست؛ همانطور که صحاح

در معنای لعن آورده استتت« :اصتتل لعن به معنای طرد استتت و در موضتتع دشتتنام و تعذیا
 .1تنها بخشی از مقالۀ «بازشناسی معانی الفاظ پرکاربرد در آیات و روایات» به بررسی مفاد لعن پرداخده است.
 .2فراهیدی ،العین ،ج ،2ص.000
 .3جوهری ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربیة ،ج ،0ص2080؛ اسماعیلبنعحاد ،المحیط فی اللغة ،ج،2
ص07؛ ابنفارس ،معجم مقائیس اللغة ،ج ،0ص.202
 .4طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،0ص.978
 .5راغا اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص.000
 .6فیومی ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ،ج ،2ص.000

ا سدفاده می شود 1».در بین لغت شناسان ،راغا اصفهانی قیدی در معنای لعن آورده است که
در کالم ستتایر لغویان بیان نشتتده استتت و آن طرد با غضتتا استتت .2به نظر میآید این قید
تو ضیحی ا ست و معنای جدیدی به این واژه ا ضافه نمیکند؛ چه اینکه از خود واژۀ طرد که در
کالم غالا لغویان آمده ،ناراحدی ،غضتتا و ستتخا استتدفاده میشتتود ،جز آنکه راغا به آن
تصتترین نموده استتت .در ندیجه معنایی که ایشتتان رکر کرده استتت با معنایی که ستتایر لغویان
گفدهاند مدفاوت نیستتت .به دیگر ستتخن ،طرد گاهی از روی رضتتایت و گاهی از روی غضتتا
نیست تا گفده شود غالا لغویان ،لعن را مطلق طرد و راغا طرد مقید به غضا میداند؛ بلکه
طرد همی شه همراه با غ ضا و ناراحدی ا ست و با توجه به و ضوح آن ،غالا لغویان آن را رکر
نکردهاند .ندیجه آن که لعن در لغت به معنای ابعاد و طرد است.

بازخوانی دیدگاهها و دالیل هر یک

در یک نگاه کلی درمی یابیم تعداد قابل توجهی از محققانی که داللت لعن بر حرمت را از
منظر تئوری واکاو یدهاند به اشتتدراک لعن بین حرمت و غیر حرمت باور یافدهاند .در مقابل،
بعضتتی از فقها مانند امام خمینی و میرزا جواد تحریزی داللت لعن بر حرمت را برگز یدهاند.

در این م یان برخی نیز به تفصتت یل م یان اخحار و انشتتتا تن دادهاند .در ادامه دالیل هر یک
بازنگری خواهد شد.

بع ضی از فقها لعن را م شدرک معنوی بین حرمت و کراهت میدانند 3و برخی دیگر ،م شدرک

معنوی بین حرمت ،کراهت و اباحه دانسدهاند .4طحق این دیدگاه لعن در حرمت ظهور ندارد.
برای اثحات این دیدگاه دو دلیل مطرح شده است:

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

 .1دیدگاه اشتراک معنوی

 .1اسماعیلبنعحاد ،المحیط فی اللغة ،ج ،2ص.07
 .2راغا اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص.000
 .3بحرانی ،الحدائق الناظرة فی أحكام العترة الطاهرة ،ج ،2ص07؛ عراقی ،شرح تبصره المتعلمین ،ج،0
ص020؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص207؛ امام خمینی ،مستند تحریر الوسیلة ،ج ،0ص.900
 .4ایروانی ،الصول فی علم الصول ،ج ،2ص.200
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 .1/1مقتضای معنای لغوی لعن

معنای لغوی لعن ،بعد و دوری از رحمت خداوند استتت و دور شتتدن از رحمت پروردگار

همانطور که با محرمات حاصل میشود با مکروهات نیز مهیا میگردد1؛ بلکه همانطور که
گذشتت برخی فراتر رفده ،به اشتدراک بین حرمت ،کراهت و اباحه ملدزم شتدهاند .2بنابر این
لعن اعم از حرمت است.
بررسی :تمسک به معنای لغوی لعن برای نفی ظهور این واژه در حرمت با دو اشکال
مواجه است:

اشکال اول :معنای لغوی لعنُ ،بعد و دور شدن نیست ،بلکه ابعاد و دور کردن استُ .بعد

ندیجۀ ابعاد است .بنابر این وقدی این واژه به خدا اسناد داده میشود؛ مانند «من فعل کذا فعلیه
لعنة الله» به معنای ابعاد و طرد خداوند است؛ یعنی خدا شخصی را از درگاه خود دور کند و
براند و در صورتی که فعل محاح باشد و یا حدی اگر مکروه باشد دلیلی ندارد که خداوند فاعل
را از درگاه خود دور کند و طرد نمایدُ .بعدی که ناشی از طرد شدن فاعل از درگاه خداوند باشد
با فعل محاح و مکروه محقق نمیشود .از همین رو آیتالله تحریزی در اشکال به اسددالل فوق
فرمودهاند« :لعن ،مطلق ُبعد و دوری از خداوند نیست؛ بلکه دوری حاصل از طرد و غضا
است ک ه جز با حرمت فعل حاصل نمیشود3».

اشکال دوم :این دلیل منحصر به تحلیل معنای لغوی لعن است و نهایت داللت اسددالل
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

مذکور این است که معنای لغوی لعن ،اعم از حرمت است؛ اما این مطلا نفی نمیکند که
واژۀ لعن ،با توجه به دالئلی که در تحیین دیدگاه سوم خواهد آمد ظهور در حرمت داشده باشد.
به عحارت دیگر ،یکی از مناشئ ظهور ،وضع است و دلیل مذکور فقا وضع لعن برای حرمت
را نفی می کند و نفی وضع ،برای اثحات عدم ظهور در حرمت کافی نیست .چنانکه صیغۀ امر
به نظر بعضی از اندیشمندان برای وجوب وضع نشده است و به حسا معنای لغوی اعم از

 .1بحرانی ،الحدائق الناظرة فی أحكام العترة الطاهرة ،ج ،2ص07؛ مجلسی ،بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار
ائمة الطهار ،ج ،00ص.008
 .2ایروانی ،حاشیة المكاسب ،ج ،0ص08؛ نیز همو ،الصول فی علم الصول ،ج ،2ص.200
 .3تحریزی ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسب ،ج ،0ص.000
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وجوب است؛ ولی با این حال در وجوب ظهور دارد .1بر همین اساس است که بعضی از
محققان پس از بح از معنای حقیقی صیغۀ امر و اثحات اینکه صیغۀ امر برای وجوب وضع
شده است به بررسی این موضوع پرداخدهاند که اگر صیغۀ امر برای وجوب وضع نشده باشد
آیا ظهور در وجوب دارد یا خیر؟ 2بررسی ظهور صیغۀ امر در وجوب با این فرض که صیغه
برای وجوب وضع نشده است ،حاکی از آن است که وضع نشدن لفظ برای یک معنا مسدلزم
این نیست که ظهور در آن معنا نداشده باشد.
ندیجه آنکه دلیل فوق فقا اثحات میکند که واژۀ لعن برای حرمت وضع نشده است؛ ولی
با توجه به دالیلی که در تحیین دیدگاه سوم خواهد آمد -این مطلا با سخن قائالن به ظهورلعن در حرمت تنافی ندارد .از این رو حدی با پذیرش آن و چشم پوشی از اشکال اول ،ثابت
نمیگردد که از واژۀ لعن حرمت اسدفاده نمیشود.
 .1/2استعمال لعن در غیر محرمات

واژۀ لعن در روایات ،همانطور که در مورد محرمات اسدعمال میشود ،در غیر محرمات نیز
به طور شایع ا سدعمال شده ا ست .بنابر این در روایاتی که از مع صومان نقل شده ا ست
ظهوری در حرمت ندارد و برای فهمیدن معنای آن به قرینۀ معینه نیاز استتتت .بعضتتی از
محققان به چنین محنایی ملدزم شدهاند .3محقق خویی در تحیین این دلیل فرمودهاند:
یکی بر دیگری نیاز به قرینۀ معینه دارد؛ چه آنکه لعن در روایات زیادی بر فعل مکروه
وارد شده است .از جمله ،در وصیت پیامحر به امیر المؤمنین است که فرمودند:
«یا علی خداوند سه گروه را لعنت کرده است :کسی که توشهاش را تنها میخورد و کسی
که به تنهایی بیابان را میپیماید و کسی که در خانه تنها میخوابد».

4

اسددالل فوق محدنی بر دو مقدمه است:

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

لعن همانطور که با حرمت جمع میشود با کراهت نیز جمع میشود .بنابر این ترجین

 .1بروجردی نجفی ،نهایة الفكار ،ج ،0ص002؛ سححانی ،تهذیب الصول ،ج ،0ص.270
 .2آخوند خراسانی ،کفایة االصول ،ص.02
 .3عراقی ،شرح تبصرة المتعلمین ،ج ،0ص.020
 .4خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص.207
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مقدمۀ اول :در روایاتی که از معصومان نقل شدهاند ،واژۀ لعن به طور شایع در غیر
محرمات اسدعمال شده است.
مقدمۀ دوم :اسدعمال شایع لعن در غیر محرمات دلیل بر آن است که این واژه ظهوری در
حرمت ندارد.
بررسی مقدمۀ اول :این مقدمه قابل مناقشه است:
اشکال اول :اسدعمال روایی شایع لعن در غیر محرمات ،یک ادعاست و ثابت نشده است.
اثحات شیوع اسدعمال لعن در غیر محرمات ،به اسدقصای روایات مشدمل بر لعن و بررسی
آنها بسدگی دارد .در این صورت است که مشخص میشود از مجموع روایات معدحر مدضمن
لعن ،چه تعدادی مشدمل بر لعن در غیر حرام است .از کالم برخی از محققان اسدفاده میشود
که برخالف ادعای فوق ،اسدعمال لعن در غیر محرمات شایع نیست.1
بعضی از روایات لعن بر مکروه از نظر سند ضعیف هسدند و صدور آنها به حجت معدحر
ثابت نشده است .از جمله وصیت پیامحر به امیر المؤمنین- که محقق خویی آن را به
عنوان شاهد رکر کردهاند -ضعیف السند است .این روایت را صدوق از حمادبنعمرو و
انسبنمحمد نقل کرده است 2و محقق خویی در بررسی سند صدوق به حمادبنعمرو و
انسبنمحمد آورده است« :طریق به واسطۀ وجود چند فرد مجهول ،ضعیف است».3
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عالوه بر این ،برخی از روایاتی که به عنوان شاهد بر لعن در غیر محرمات وارد شدهاند از
ً
نظر داللی قابل مناقشهاند و در واقع در مورد عمل حرام هسدند .مثال روایت ریل حاکی از
َ
ُ َّ
َ
لعن در مورد بعضی از آرایمهای رایج بین بانوان است« :ل َع َن َر ُسول اللهَّ النام َصة
ْ ََ ْ
ْ
ََ
َ
َوال ُم ْن َدم َصةَ ...وال َواصلة َوال ُم ْس َد ْوصلة» .4طحق این روایت زنی که ابرو بر میدارد و زنی که
ابرویم برداشده میشود و زنی که موی کسی را به شخصی دیگر وصل میکند و زنی که این
کار بر روی او انجام میشود مورد لعن پیامحر هسدند؛ با اینکه حدی کراهت این اعمال
معلوم نیست .هر چ ند این روایت مطلق است و شامل همۀ موارد برداشدن ابرو و وصل کردن
 .1امام خمینی ،المكاسب المحرمة ،ج ،2ص99؛ سححانی ،المواهب في تحریر أحكام المكاسب ،ص.909
 .2شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،0ص.902
 .3خویی ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات روات ،ج ،0ص 000و ج ،0ص.290
 .4همان ،ج ،00ص.099
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مو میشود؛ اما به قرینۀ سایر روایات معلوم میشود که منظور حضرت فعل حرام بوده است.
به عنوان مثال ،به قرینۀ روایت سعد اسکاف ،منظور از واصله و مسدوصله ،زانی و قواد
است .مطابق روایت ،سعد از امام باقر سؤال میکند :برای ما اینگونه نقل شده است که
پیامحر واصله و موصوله را لعن کردهاند  .امام در جواب فرمودند :منظور از واصله و
مسدوصله ،زنی که چیزی برای زینت به موی خود وصل میکند ،نیست ،بلکه منظور از آن
زنی است که در جوانی اهل زنا است و وقدی پیر میشود قیادت میکند و زن و مرد زناکار را
به هم میرساند ،چنین زنی واصله و مسدوصله است.1

َ
ُ
همچنین صدوق در روایدی از امام صادق روایت کرده است« :ل َع َن َر ُسول
ْ ََ ْ
َّ َ ْ َ
ََ
الزان َیة َو الق َّو َاد َة؛ پیامحر واصله و مسدوصله را لعن نمود .منظور
ال َواصلة َو ال ُم ْس َد ْوصلة َی ْعني
َّ

الله

از آنها زانیه و قواده است 2».واژۀ «یعنی» در روایت یا کالم امام است و یا کالم راوی و
قرینهای بر فهم معنای روایت است.
حاصل اشکال اول آن که اسدعمال شایع لعن در غیر حرام یک ادعاست .بعضی از روایاتی
که به عنوان لعن بر افعال مکروه یا محاح شمرده شده است از نظر سند ضعیف هسدند و صدور
آنها از معصوم ثابت نشده است و برخی از آن روایات از نظر داللت قابل مناقشهاند .در
ندیجه ،ورود لعن در موارد مکروه و محاح به نحو شایع مسلم نیست.
بررسی مقدمۀ دوم :این مقدمه نیز قابل مناقشه است:
دیگر منافات داشده باشد الزم است ملدزم شویم صیغۀ امر ،در وجوب ظهور نداشده باشد؛
زیرا اسدعمالم در غیر وجوب بسیار شایع است .3گسدرۀ اسدعمال صیغۀ امر در غیر وجوب
به حدی است که بعضی از محققان ادعا کردهاند که اسدعمال صیغۀ امر در غیر وجوب بیم
از اسدعمال آن در وجوب است4؛ اما با این حال در وجوب ظهور دارد .بنابر این کثرت

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

اشکال اول (اشکال نقضی) :اگر اسدعمال شایع واژهای در یک معنا ،با ظهور در معنای

 .1حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،00ص.092
 .2شیخ صدوق ،معانی الخبار ،ص.207
 .3حسنبنزید ،معالم الدین و مالذ المجتهدین ،ص00؛ آخوند خراسانی ،کفایة االصول ،ص02؛ حسینی
میالنی ،تحقیق االصول ،ج ،2ص.09
 .4آملی ،بدائع الفكار فی الصول ،ص.209
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اسدعمال لعن در موارد مکروه نمی تواند دلیل بر عدم ظهور این واژه در حرمت باشد.
اشکال دوم (اشکال حلی) :اسدعمال لعن در غیر موارد حرمت به معنای عدم ظهور در
حرمت نیست؛ چه اینکه اسدعمال اعم از ظهور است .به تعحیر دیگر ،وقدی کلمهای در یک
معنا اسدعمال میشود ممکن است آن کلمه فینفسه در آن معنا ظهور داشده باشد و ممکن
است ظهور نداشده باشد که در این صورت بر مدکلم الزم است با نصا قرینه ،مخاطا را از
مقصود خود آگاه کند .با توجه به این نکده میتوان پذیرفت که صیغۀ امر به نحو شایع در
مسدححات و صیغۀ نهی در مکروهات اسدعمال میشوند و این اسدعمال منافات با ظهور آنها
در وجوب و حرمت ندارد .محقق خراسانی در مورد اسدعمال صیغۀ امر در غیر واجحات
فرموده است« :اسدعمال صیغۀ امر در غیر وجوب هر چند بسیار شایع است؛ اما چون همراه
با

قرینه است منافاتی با ظهور صیغه در وجوب ندارد1».

بح از تشخیص ظواهر و حمل لفظ بر معنای ظاهر در جایی معنا دارد که قرینهای بر خالف
ظاهر نحاشد .بنابر این موارد اسدعمال لعن در مکروهات به کمک قرائن نمیتواند دلیل قابل قحولی
برای اثحات ظهور آن در یک معنا یا نفی ظهور در معنایی دیگر باشد؛ بلکه الزم است ظهور آن
فینفسه بررسی شود تا کالم در مواقعی که هیچ قرینهای وجود ندارد بر معنای ظاهر حمل شود.
اگر ثابت شد که لفظ لعن فینفسه در حرمت ظهور دارد و بر حرمت عمل داللت میکند
باید بررسی شود که در لعن وارد بر عمل مکروه ،الزم است به قرینۀ مکروه بودن عمل ،از
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

ظهور لعن در حرمت ،رفع ید کرد یا به قرینۀ واژۀ لعن که داللت بر حرمت میکند آن فعل را
بر فعل حرام حمل نمود .محقق خویی با قحول اینکه لعن فینفسه در حرمت ظهور دارد در
موارد لعن بر فعل مکروه ،لعن را حمل بر کراهت نموده و فرمودهاند« :در صورتی که در سایر
روایات ،لعن بر کار مکروه وارد نشده باشد ،خدشهای به ظهور لعن در حرمت وارد نیست2».

از این عحارت اسدفاده میشود که ایشان پذیرفدهاند که لعن فینفسه در حرمت ظهور دارد؛ اما
به دلیل ورود لعن بر مکروهات از ظهور لعن در حرمت رفع ید نمودهاند .در مقابل ،بعضی
ً
از فقها و محدثین ،به قرینۀ لعن ،فعل مکروه را حمل بر حرام نمودهاند .مثال در روایت ریل،
 .1آخوند خراسانی ،کفایة االصول ،ص.07
 .2خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص.007
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ْ ٌ ْ ٌ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ
لعن بر تأخیر نماز عشا وارد شده استَ « :مل ُعون َمل ُعون َم ْن أخ َر العش َاء إلی أن تش َدحك النج ُوم؛
ملعون است هر کس نماز عشا را تا موقع هویدا شدن سدارگان آسمان به تأخیر اندازد 1».این
روایت در کالم بعضی از فقها بر موردی حمل شده است که تأخیر به جهت اسدخفاف و سحک
شمردن نماز باشد .2نیز شیخ حر برای روایت فوق چند محمل رکر کرده است؛ مانند اینکه
مورد روایت ،شخصی است که معدقد به وجوب تأخیر نماز عشا است.3
 .2دیدگاه تفصیل میان انشای لعن و اخبار از لعن
اگر لعن به صورت اخحار با شد مانند «ملعون من فعل کذا» بر حرمت داللت نمیکند؛ زیرا
ممکن استتت منشتتأ ملعون و دور بودن از خداوند ارتکاب مکروهات باشتتد؛ اما اگر لعن به
صورت انشا به کار رود ،مثل «من فعل کذا فعلیه لعنة الله» بر حرمت داللت میکند.
محقق خویی در توضین تفصیل بین اخحار به لعن و انشای لعن مینویسد:
انشای لعن مؤمن حرام است و صدورش از معصوم محال است .بنابر این وقدی معصوم
کسی را بر فعلی لعن کند کشف میکنیم که آن فعل حرام است و موجا فسق میشود.
چنین لعنی با اخحار از لعن و دور بودن عحد از موال مانند «ملعون من أخر الصالة»
مدفاوت است؛ زیرا اخحار به لعن حاکی از ُبعد عحد از ساحت موال است و ارتکاب

داللت میکند.4

در اسددالل فوق ،دو مقدمه مفروض دانسده شده است :اول :انشای لعن مؤمن حرام است
و دوم :انشای لعن مؤمن فاسق جایز است.
بررسی :این تفصیل با اشکاالتی روبهروست:
اشکال اول :این دو مقدمه با یکدیگر ناسازگارند؛ چه اینکه اگر طحق مقدمۀ اول ،لعن مؤمن

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

مکروهات نیز گاهی اوقات موجا دور شدن از خداوند میشود؛ اما انشای دعا به لعن
ً
مؤمن قطعا جایز نیست .بنابر این لعن بر یک عمل به داللت الدزامی بر حرمت عمل

 .1حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،0ص.270
 .2تحریزی ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسب ،ج 0،ص.000
 .3حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،0ص.272
 .4خویی ،محاضرات فی الفقه الجعفری ،ج ،0ص.200
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حرام است ،با توجه به اینکه فسق ،سحا خروج فاسق از ایمان نمیشود ،لعن مؤمن فاسق نیز نحاید
جایز باشد؛ در حالی که طحق مقدمۀ دوم لعن مؤمن فاسق جایز است .مگر آنکه مراد محقق خویی
از مقدمۀ اول حرمت لعن مؤمن عادل باشد که در این صورت تناقض دو مقدمه رفع میشود.
اشکال دوم :مقدمۀ دوم قابل مناقشه است و حدی با فدوای خود محقق خویی سازگار نیست
که لعن مؤمن را جایز نمیدانند ،حدی اگر فاسق باشد.1
اشکال سوم  :توضیحی که در مورد اخحار به لعن مطرح شده با آنچه که در مورد انشای
لعن بیان شده با هم سازگاری ندارند؛ چه اینکه اگر لعن به معنای مطلق ُبعد از خداوند است

و ُبعد از خداوند با عمل مکروه نیز حاصل میشود؛ چرا در مورد مکروهات انشای لعن جایز
نیست و با فرض جواز ،دلیلی ندارد که انشای لعن را کاشف از حرمت بدانیم و اگر لعن
مرتحهای از ُبعد از موال است که فقا در مورد فعل حرام واقع میشود -و لذا انشای لعن توسا
معصوم کاشف از حرمت عمل است -چگونه در ارتکاب عملی مکروه ،معصوم اخحار از
مرتحهای از ُبعد میدهد که فقا با عمل حرام حاصل میشود .بنابر این در صورتی که لعن،
مطلق دوری از موال باشد که با فعل مکروه نیز حاصل میشود ،همانطور که اخحار از لعن
کاشف از حرمت عمل نیست ،انشای آن نیز کاشف از حرمت عمل نیست و در صورتی که
لعن مرتحهای از ُبعد است که فقا با فعل حرام حاصل میشود ،همانطور که انشای لعن
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

حاکی از حرمت فعل است ،اخحار از لعن هم حاکی از حرمت فعل خواهد بود.
اشکال چهارم :لعن ،مطلق ُبعد از موال نیست؛ بلکه همانطور که آیتالله تحریزی
فرمودهاند دوری ناشی از طرد و غضا را لعن گویند .لذا ملعون بودن به معنای طرد شدن
و رانده شدن از سوی خداوند است و طرد شدن از سوی موال و مورد غضا پرودگار واقع
شدن فقا در فرض حرمت فعل اتفاق میافدد .بنابر این چه لعن به صورت اخحار باشد و
چه به صورت انشا ،مالزم با حرمت فعل است؛ چه آنکه در غیر این صورت ،فاعل ،مسدح ق
لعن و طرد شدن از سوی خداوند نیست .بنابر این لعن در روایت تأخیر نماز بر فرض حرام
حمل میشود؛ مانند موردی که تأخیر نماز به جهت اسدخفاف و سحک شمردن نماز باشد.2

 .1خویی ،صراط النجاة ،ج ،9ص .289
 .2تحریزی ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسب ،ج ،0ص.000
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 .3دیدگاه ظهور لعن در حرمت
مالحظۀ مع نای لغوی لعن و بررستتی موارد استتدع مال آن و همچنین مالحظۀ فهم فق ها و
محققان ما را به این دیدگاه رهنمون میسازد .این شواهد ممکن است هر کدام به تنهایی قابل
نقد باشند؛ اما ضمیمۀ آنها باع اطمینان میشود.
 .3/1معنای لغوی

همانطور که گذشت معنای لغوی واژۀ «لعن» ،طرد و ابعاد همراه با غضا و ناراحدی است.
در مورد این واژه حقیقت شرعیه یا مد شرعیهای ثابت نی ست تا در آیات و روایات بر آن معنا

حمل شود؛ از این رو واژۀ لعن بر معنای لغوی حمل میشود.
طرد شدن از درگاه خداوند و رانده شدن از محضر او با حرمت عمل مالزم است؛ چه
اینکه اگر شخص مرتکا عملی شده باشد که موال خود اجازۀ ارتکاب آن را داده است ،دلیلی
ندارد تا مورد غضا واقع شده و از درگاه او رانده شود .بنابر این -بر خالف دیدگاه اول-،
معنای لغوی لعن ،نه تنها هیچ تناسحی با کراهت ندارد ،بلکه ممکن است گفده شود معنای
لغوی لعن از حرمت و محغوضیت شدید عمل نزد خداوند حکایت دارد که منجر به طرد شدن
عامل از درگاه موال میشود؛ همانطور که لعن در اسدعماالت عرفی نیز چنین جایگاهی دارد؛
لذا در مواردی که شخص از عملی مدنفر است و از ارتکاب آن به شدت ناراحت میشود فاعل
اصراری بر داللت لعن بر حرمت شدید ندارد و فقا امکان چنین برداشدی را دور از واقعیت
نمی داند .به هر حال با توجه به معنای لغوی ،همانطور که بعضی از فقها فرمودهاند داللت
لعن بر حرمت ثابت است.1

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

را لعن میکند ،نه اینکه در هر فعل ناپسندی از لعن اسدفاده کند .الحده نگارنده در این مقام

 .3/2موارد استعمال لعن

َّ َّ َ
این واژه در قرآن کریم در مورد محرمات شتتتدیدی از قحیل کفر در مانند آیۀ :إن الل َه ل َع َن
ِّ ْ
َ َّ َ
ْ َ
ً
ْ َ
الکافر َین َو أ َعد ل ُه ْم َس تعیرا ،2نفاق و شتترک در مانند آیۀَ  :و ُی َعذ َب ال ُم َنافق َین َو ال ُم َنافقات َو

 .1همان.
 .2سورۀ احزاب ،آیۀ .64
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َّ َ َ
َّ ِّ َ َّ
َ
ْ ْ
ْ ْ َ
الست ْوء َع َل ْیه ْم َدائ َر ُة َّ
الله َظ َّن َّ
الست ْوء َو غضت َا الل ُه عل ْیه ْم َو
ال ُمشترک َین َو ال ُمشترکات الظانین ب
َ َ َّ َ
َ ْ َ َّ
ً
ُ
ْ
َّ
َ َ
ل َعن ُه ْم َو أعد ل ُه ْم َج َهن َم َو َس َاءت َمصیرا ،1ظلم در مانند آیۀَ  :ی ْو َم ال َینف ُع الظالم َین َم ْعذ َرت ُه ْم
َّ َّ
ُ َ َّ
َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ
وء الدار ،2اریت کردن پیامحر  در مانند آیۀ :إن الذ َین ُی ْؤرون الل َه
و لهم اللعنة و لهم ست
َ
َ
َ
َّ
ً
ً
َّ
ُّ
ْ
َ
َ
َ َ َ
َو َر ُسول ُه ل َعن ُه ُم الل ُه في الدن َیا َو اآلخ َرة َو أعد ل ُه ْم عذابا ُمهینا 3و امثال این محرمات اسدفاده
شده است و همانطور که در بررسی معنای لغوی رکر شد به نظر میرسد واژۀ لعن با گناهان
و محرمات بزرگ تناسا دارد و در مورد هر حرامی اسدفاده نمیشود.
امام خمینی در مورد موارد اسدعمال لعن در قرآن فرمودهاند« :مادۀ لعن نزدیک به چهل
مرتحه در قرآن کریم اسدفاده شده است و حدی یک مورد آن در مکروهات یا شخصی که
مرتکا مکروه شده باشد نیست ،بلکه اکثر موارد اسدعمالم در مورد تشدید بر محرمات،
مرتکحان کارهای حرام ،کفار ،منافقان ،شیطان و امثال اینهاست .بنابر این شکی نیست که
لعن ظاهر در حرمت است» .4نیز آیت الله سححانی با عنایت به موارد اسدعمال لعن در قرآن
و روایات فرمودهاند« :لعن در قرآن و حدی مدوجه کفار ،منافقان و مشرکان شده است؛
لذا بعید است بدون قرینه لعن را

حمل بر کراهت کنیم5».

بنابر این اسدعماالت فراوان لعن در قرآن کریم در مورد افعال حرام است و حدی در
یک مورد هم در مکروه به کار نرفده است .در نقد دیدگاه اول گذشت که تعدادی از روایات
لعن بر غیر محرمات ضعف سند دارند و مراد در تعدادی نیز به قرینۀ سایر روایات و توجه
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به مجموع دالیل ،عمل حرام است ،نه مکروه .هم چنین با توجه به ظهور لعن در حرمت،
قابل حمل بر عمل حرام هسدند که دو نمونه از اینگونه روایات گزارش شد.
 .3/3فهم فقها و محققان از واژه لعن

مرور عحارات فقها در ع صور مخدلف ن شانگر آن ا ست که در نگاه اکثر آنها لعن بر حرمت
داللت میکند .الحده -همانطور که اشتتتاره شتتتد -محاح نظری پیرامون داللت لعن بر

 .1سورۀ فدن ،آیۀ .6
 .2سورۀ غافر ،آیۀ .52
 .3سورۀ احزاب ،آیۀ .55
 .4امام خمینی ،المكاسب المحرمة ،ج ،2ص.99
 .5سححانی ،المواهب في تحریر أحكام المكاسب ،ص.909
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ً
حرمت ،سابقۀ طوالنی ندارد و غالحا در بع ضی از حوا شی مکا سا داللت لعن بر حرمت
ً
مورد بح و در بع ضی عحارات مورد ت شکیک قرار گرفده ا ست و سابق بر آن ،تقریحا اثری از
تشتتکیک در این مورد وجود ندارد؛ به این معنا که داللت لعن بر حرمت مستتلم بوده و آن را
بینیاز از دلیل می دانسدند .لذا بسیاری از فقها با اسدناد به روایات لعن به حرمت فدوا دادهاند
که نمونههایی از آن در ادامه نقل و بررسی میشود.
ً
روایات مشدمل بر لعن عموما در چند موضوع فقهی مورد اسدناد فقها قرار گرفدهاند:
الف .حرمت اسدمنا :شیخ طوسی ،قطا الدین راوندی و عالمه حلی روایت مشدمل بر
لعن اسدمنا کننده را مسدند فدوای به حرمت اسدمنا رکر کردهاند.

1

ب .حرمت یادگیری غنا و کسا مغنیه :بعضی از محققان و فقها مانند محقق حلی ،عالمه
َََ
ْ َ ُ ْ ٌَ ْ ٌ
حلی ،صاحا ریاض و امام خمینی با اسدناد به روایت «ال ُمغ ِّن َیة َمل ُعونة َمل ُعون َم ْن أ کل
َ
ک ْس َح َها» 2تعلم غنا و کسا مغنیه را حرام میدانند.3
َ ْ َ َ َّ َ
ْ ٌ
ج .وجوب تحصیل رزق :عالمه حلی با اسدناد به حدی « َمل ُعون َم ْن ألقی کل ُه َعلی
َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ ٌ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ول»5
َّالناس» 4و صاحا مهذب الحارع با اسدناد به حدی «ملعون ملعون من ضیع من یع
تحصیل رزق بر شخص محداج را واجا دانسدهاند.6

 .1شیخ طوسی ،المبسوط فی فقه االمامیة ،ج ،0ص202؛ راوندی ،فقه القرآن ،ج ،2ص000؛ عالمه حلی،
تذکرة الفقهاء(ط .القدیمة) ،ص.000
 .2حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،02ص.90
 .3محقق حلی ،نكت النهایه -النهایه و نكتها ،ج ،2ص077؛ عالمه حلی ،مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة،
ج ،0ص27؛ همو ،تذکرة الفقهاء(ط .الحدیثة) ،ج ،02ص007؛ همو ،منتهی المطلب في تحقیق المذهب،
ج ،00ص900؛ کاظمی ،مسالک الفهام الی آیات االحكام ،ج 9ص27؛ حائری طحاطحائی ،ریاض
المسائل ،ج ،9ص000؛ امام خمینی ،المكاسب المحرمة ،ج ،0ص.900
 .4کلینی ،الكافی ،ج ،0ص.02
 .5شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،9ص.009
 .6عالمه حلی ،تذکرة الفقهاء (ط .الحدیثه) ،ج ،02ص020؛حلی ،المهذب البارع ،ج ،2ص.990
 .5کلینی ،الكافی ،ج ،0ص.000
 .8عالمه حلی ،منتهی المطلب في تحقیق المذهب ،ج ،00ص099؛ فخر المحققین ،إیضاح الفوائد في شرح

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

د .حرمت احدکار :بسیاری از فقها مانند عالمه حلی ،فخر المحققین ،شهید اول ،فاضل
ْ
ٌ
مقداد ،محقق کرکی ،شهید ثانی و صاحا مفداح الکرامه به اسدناد حدی «ال َجال ُا َم ْر ُزوق
ْ
ْ
َو ال ُم ْح َدک ُر َمل ُعون» 5احدکار را حرام دانسدهاند 8و صاحا ریاض روایت را صرین در حرمت
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توصیف کرده است . 1قابل توجه اینکه محقق بحرانی که به اسدناد معنای لغوی لعن ،داللت
آن را بر حرمت رد کرده است ،در بح احدکار با رکر چند روایت از جمله روایات لعن
محدکر مینویسد« :همۀ

این اخحار یا صرین و یا ظاهر در تحریم هسدند2».

ظهور لعن در حرمت تا آنجا مورد پذیرش فقهاست که حدی فقیهانی که در مقام نقد
روایت مذکور بر آمدهاند به اشکال سندی اکدفا کردهاند 3که خود به معنای تأیید ضمنی داللت
ً
آن است؛ چه اینکه اگر داللت روایت اشکالی داشت آن را هم رکر میکردند؛ مثال حلی دو
َّ َ
َّ
ْ ٌ
ٌ ْ ْ
ْ َ
َ ْ
روایت «ال َیح َدک ُر الط َع َام إال خاطئ» و «الجال ُا َم ْر ُزوق َو ال ُمح َدک ُر َمل ُعون» را به عنوان مسدند
فقها بر حرمت احدکار رکر میکند و در مقام اشکال مینویسد« :روایت اول داللت بر حرمت
نمی کند و روایت دوم ضعف سند دارد4».

هت .حرمت خوردن از سفرهای که در آن شراب وجود دارد :جمع زیادی از فقها با اسدناد
َ َ ً َ
َ ْ
َ ْ َ
ْ ٌ
به روایت « َمل ُعون َم ْن َجل َس طائعا َعلی َمائد ٍة ُیش َر ُب َعل ْی َها الخ ْم ُر»5خوردن از سفرهای که در
در آن شراب وجود دارد را حرام دانسدهاند.6
َ ُ َ ْ
و .حرمت نظر به عورت دیگران :بعضی از فقها روایت نحوی « َیا َعل ُّي إ َّیاك َو ُدخول ال َح َّمام
ْ ُ َ
َ َ ْ
َ
َ
ْ ٌ
َ َّ
بغ ْیر م ْئ َز ٍر فإن َم ْن َدخل ال َح َّم َام بغ ْیر م ْئ َز ٍر َمل ُعون َّالناظ ُر َو ال َم ْنظ ُور إل ْیه» 5را به عنوان یکی از
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مشكالت القواعد ،ج ،0ص078؛ عاملی ،غایة المراد في شرح نكت اإلرشاد ،ج ،2ص0؛ فاضل مقداد ،کنز
العرفان في فقه القرآن ،ج ،2ص09؛ محقق کرکی ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،0ص07؛ شهید
ثانی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،ج ،9ص288؛ همو ،مسالک الفهام إلی تنقیح شرایع
ّ
االسالم ،ج ،9ص080؛ عاملی ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة ،ج ،02ص.902
 .1حائری طحاطحائی ،ریاض المسائل ،ج ،9ص.299
 .2بحرانی ،الحدائق الناظرة فی أحكام العترة الطاهرة ،ج ،09ص.00
 .3عالمه حلی ،مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة ،ج ،0ص.98
 .4حلی ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع ،ج ،2ص.909
« .5هر کس بر سفره ای که در آن شراب نوشیده میشود بنشیند ملعون است» .حر عاملی ،تفصیل وسائل
الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،20ص.292
 .6شهید ثانی ،مسالك الفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،ج ،02ص000؛ مقدس اردبیلی ،مجمع الفائدة و
البرهان في شرح إرشاد الذهان ،ج ،00ص990؛ محقق سحزواری ،کفایة االحكام ،ج ،2ص028؛ فیض
کاشانی ،مفاتیح الشرایع ،ج ،2ص220؛ فاضل هندی ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد الحكام ،ج،8
ص992؛ سحزواری ،مهذب االحكام فی بیان الحالل و الحرام ،ج ،29ص.099

 ...« .5هم شخصی که به عورت مکشوف دیگران نگاه میکند و هم کسی که به عورتم نگاه میشود ملعون
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دالیل حرمت نظر به عورت دیگران رکر کردهاند.

1

عالوه بر موارد فوق ،فقها در مسائل مدفرقۀ دیگری نیز با اسدناد به روایات لعن ،به حرمت
فدوا دادهاند؛ مانند حرمت سحر ،2حرمت نجم ،3حرمت جمع بین دو خواهر در ازدواج 4و
حرمت تنجیم.5
مالحظۀ سیرۀ عملی فقها در عصور مخدلف و در محاح گوناگون فقهی حاکی از آنست که
در نگاه آنها ظهور لعن در حرمت مسلم بوده و وقدی به روایات دال بر لعن برای اثحات حرمت
اسددالل میکردند ،نه تقریحی برای اسددالل رکر میکردند ،و نه هیچگونه تردید و ابهامی در
داللت بر حرمت ابراز میکردند .در مواردی هم که نقدی به اینگونه روایات بیان کردهاند در
سند روایات مشدمل بر لعن مناقشه کردهاند و نسحت به داللت آنها مناقشهای مطرح نمیکردند.
با بررسی معنای لغوی و موارد کاربرد و فهم محققان و فقها از واژۀ لعن شکی در ظهور
لعن در حرمت باقی نمیماند.

جمعبندی و نتیجهگیری

بح های نظری در مفاد و ظاهر واژۀ «لعن» در آثار فقهی و اصولی کمدر مطرح شده است.
از عحارات فقها در ع صور گوناگون ا سدفاده می شود که داللت لعن بر حرمت از امور م سلم
در بین اکثر آن ها استتتت ،بلکه این موضتتوع به حدی روشتتن بوده که آن را بینیاز از دلیل

لعن ،استت ددالل و به حر مت فدوا داده شتتتده استتتت و بل که برخی لعن را صتترین در
حرمت دانستتدهاند .از معنای لغوی این واژه نیز حرمت استتدفاده میشتتود .همچنین بررستتی
ً
موارد اسدعمال لعن ،مخصوصا در قرآن کریم ،ظهور این واژه در حرمت را تقویت میکند.

ارزیابی داللت واژۀ «لعن» بر تحریم

میدانستتدهاند .از این روستتت که در موارد فراوانی در آثار محققان و فقها به روایات دال بر

هسدند» .حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،2ص.99
 .1محقق داماد ،کتاب الصالة ،ج ،0ص992؛ سحزواری ،مهذب االحكام فی بیان الحالل و الحرام ،ج،2
ص009؛ طحاطحائی قمی ،مبانی منهاج الصالحین ،ج ،0ص.200
 .2طحاطحائی قمی ،عمدة المطالب في التعلیق علی المكاسب ،ج ،0ص.220
 .3شیخ انصاری ،المكاسب ،ج ،2ص.00
 .4شهید ثانی ،مسالك الفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،ج ،0ص.900
 .5شیخ انصاری ،المكاسب ،ج ،0ص.270
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* قرآن کریم
 .0ابوالحسین ،احمدبنفارس ،معجم مقائیس اللغة ،قم :دفدر تحلیغات اسالمی قم ،چ0070 ،0ق.
 .2آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،کفایة الصول ،قم :موسسۀ آل الحیت ،چ0078 ،0ق.
 .9اسماعیلبنعحاد ،المحیط فی اللغة ،بیروت :عالم الکداب ،چ0000 ،0ق.
 .0آملی ،میرزا هاشم ،بدائع االفكار فی االصول ،نجف :المطحعة العلمیة ،چ0907 ،0ق.
 .0انصاری ،مرتضی ،المكاسب ،قم :مجمع فکر اسالمی ،چ0020 ،0ق.
 .0ایروانی ،علی ،الصول فی علم الصول ،قم :دفدر تحلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم ،چ0022 ،0ق.
 ،____ .0حاشیة المكاسب ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چ0070 ،0ق.
 .9بحرانی ،یوسفبناحمد ،الحدائق الناظرة فی أحكام العترة الطاهرة ،تحقیق محمد تقی ایروانی و
سیدعحد الرزاق مقرم ،قم :دفدر اندشارات اسالمی ،چ0070 ،0ق.
 .8بروجردی نجفی ،محمدتقی ،نهایة الفكار ،قم :موسسۀ اندشارات اسالمی ،چ0000 ،3ق.
 .07تحریزی ،جواد ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسب ،قم :موسسۀ اسماعیلیان ،چ0000 ،3ق.
 .00جوهری ،اسماعیلبنحماد ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربیة ،بیروت :دار العلم للمالیین،
چ0007 ،0ق.
 .02حائری طحاطحائی ،سیدعلی ،ریاض المسائل ،تصحین محمد بهرهمند ،محسن قدیری ،کریم
انصاری و علی مروارید ،قم :مؤسسۀ آل الحیت ،چ0009 ،0ق.
 .09حسنبنزینالدین ،معالم الدین و مالذ المجتهدین ،قم :قدس ،چ0900 ،8ش.
 .00حسینی میالنی ،سیدعلی ،تحقیق الصول ،قم :الحقائق ،چ0029 ،2ق.
 .00حلی ،فخر المحققین ،محمدبنحسنبنیوسف ،إیضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد،
تصحین سیدحسین موسوی کرمانی و همکاران ،قم :موسسۀ اسماعیلیان ،چ0990 ،0ق.
 .00حلی ،احمدبنمحمد اسدی ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع ،تحقیق مجدحی عراقی ،قم:
دفدر اندشارات اسالمی ،چ0070 ،0ق.
 .00حلی ،مقدادبنعحدالله سیوری ،کنز العرفان في فقه القرآن ،قم :اندشارات مرتضوی ،چ0020 ،2ق.
 .09خمینی ،سیدروحالله موسوی ،المكاسب المحرمة ،قم :موسسۀ تنظیم و نشر ،چ0000 ،0ق.
 .08خویی ،سیدابوالقاسم موسوی ،صرا النجاة (المحشی) ،قم :مکدا نشر المندخا ،چ0000 ،0ق.
 ،____ .27معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروات ،مرکز نشر الثقافة االسالمیة ،چ0009 ،0ق.
 ،____ .20محاضرات فی الفقه الجعفری ،تقریر شاهرودی ،تهران :دار الکداب االسالمی[ ،بیتا].
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 ،____ .22مصباح الفقاهة ،قم :مکدحه الداوری[ ،بیتا].
 .29راغا اصفهانی ،حسینبنمحمد ،مفردات الفاظ القرآن ،تحقیق صفوان عدنان داودی ،لحنان-
سوریه :دار العلم -الدار الشامیة ،چ0002 ،0ق.
 .20راوندی ،قطاالدین ،فقه القرآن ،قم :اندشارات کدابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،چ0070 ،0ق.
 .20سححانی ،جعفر ،المواهب في تحریر أحكام المكاسب ،قم :موسسۀ امام صادق ،چ0020 ،0ق.
 ،____ .20تهذیب الصول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چ0029 ،0ق.
 .20سحزواری ،سیدعحداالعلی ،مهذب الحكام فی بیان الحالل والحرام ،قم :المنار ،چ0009 ،0ق.
 .29صدوق ،محمدبنعلی ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،قم :دفدر اندشارات اسالمی ،چ0009 ،2ق.
 .28طحاطحائی قمی ،سیدتقی ،محانی منهاج الصالحین ،قم :منشورات قلم الشرق ،چ0020 ،0ق.
 ،____ .97عمدة المطالب في التعلیق علی المكاسب ،قم :کدابفروشی محالتی ،چ0009 ،0ق.
 .90طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تحقیق حسینی ،تهران :کدابفروشی مرتضوی ،چ0000 ،9ق.
 .92طوسی ،محمدبنحسن ابوجعفر ،المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تحقیق سیدمحمدتقی کشفی .تهران:
المکدحة المرتضویة إلحیاء آثار الجعفریة ،چ0990 ،9ق.
ّ
 .99عاملی ،سیدجواد ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة ،تحقیق محمد باقر خالصی ،قم :دفدر
اندشارات اسالمی ،چ0008 ،0ق.
 .90عاملی ،محمدبنحسن ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،قم :موسسۀ آل
الحیت ،چ0078 ،0ق.
 .90عاملی ،شهید اول ،محمدبنمکی ،غایة المراد في شرح نكت اإلرشاد ،تحقیق رضا مخداری ،قم:
اندشارات دفدر تحلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم ،چ0000 ،0ق.
 .90عاملی ،شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،تحقیق سید محمد
کالندر ،قم :داوری ،چ0007 ،0ق.
 ،____ .90مسالك الفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :موسسة المعارف االسالمیة ،چ0009 ،0ق.
 .99عاملی ،محقق ثانی ،علیبنحسین ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،قم :مؤسسۀ آل الحیت،
چ0000 ،2ق.
 .98عراقی ،ضیاءالدین ،شرح تبصرة المتعلمین ،قم :دفدر اندشارات اسالمی ،چ0000 ،0ق.
 .07عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،تذکرة الفقهاء (ط -الحدیثة) ،قم :موسسة آل الحیت إلحیاء
الدراث ،چ0000 ،0ق.
 ،____ .00تذکرة الفقهاء (ط -القدیمة) ،قم :موسسة آل الحیت إلحیاء الدراث ،چ0999 ،0ق.
 ،____ .02مختلف الشیعة فی احكام الشریعة ،قم :اندشارات اسالمی ،چ0009 ،2ق.

157

سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

158

 ،____ .09منتهی المطلب في تحقیق المذهب ،مشهد :مجمع الححوث االسالمیة ،چ0002 ،0ق.
 .00فاضل هندی ،محمدبنحسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد الحكام ،قم :دفدر اندشارات
اسالمی ،چ0000 ،0ق.
 .00فراهیدی ،خلیل ،العین ،تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ،قم :هجرت ،چ0007 ،2ق.
 .00فیض کاشانی ،محمدمحسن ،مفاتیح الشرایع ،قم :کدابخانه آیتالله مرعشی نجفی[ ،بیتا].
 .00فیومی ،احمدبنمحمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ،قم :منشورات دار الرضی،
[بیتا].
 .09قمی ،صدوق ،محمدبنعلیبنبابویه ،معانی الخبار ،قم :دفدر اندشارات اسالمی ،چ0079 ،0ق.
 .08کاظمی ،جوادبنسعد ،مسالک الفهام إلی آیات الحكام ،تهران :مرتضوی ،چ.0900 ،0
 .07کلینی ،محمدبنیعقوب ابوجعفر ،الكافی ،تصحین علی اکحر غفاری ،تهران :دار الکدا اإلسالمیة،
چ0070 ،0ق.
 .00مجلسی ،محمدباقر ،بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار ،بیروت :موسسة الطحع و
النشر ،چ0007 ،0ق.
 .02محقق حلی ،جعفربنحسن ،نكت النهایة -النهایة و نكتها ،قم :دفدر اندشارات اسالمی ،چ،0
0002ق.
 .09محقق داماد ،سیدمحمد ،کتاب الصالة ،قم :دفدر اندشارات اسالمی ،چ0000 ،2ق.
 .00محقق سحزواری ،محمدباقر ،کفایة االحكام ،قم :دفدر اندشارات اسالمی ،چ0029 ،0ق.
 .00مقدس اردبیلی ،احمدبنمحمد ،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الذهان ،قم :دفدر اندشارات
اسالمی ،چ0079 ،0ق.
 .00منافی ،سیدحسین ،بازشناسی معانی الفاظ پرکاربرد در آیات و روایات ( ،)1مجلۀ فقه ،شمارۀ ،09
قم ،دفدر تحلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم ،تابسدان .0987
 .00موسوی خمینی ،سیدمصطفی ،مستند تحریر الوسیلة ،تهران :موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
چ.0990 ،2

