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 داوشگاه مازودران یحقوق اسالم یاستاد گروه فقه و مباو. 1

 قم یۀعلم ۀفقه و اصول و مدرض حوز یدکتر. 2

 (10/6/94 :پزٔشؽخ ٔ؛ تبس8/11/93بفت: ٔخ دسٔ)تبس

 ذهیچك

وٍ دس سيص مبٌ مجبسن سموبن ثب َمؼشؽ مزبمٔت وىذ، مشدد  ْداس اص گىبَبن َمچًن مزبصات مشد سيصٌ ٓمزبصات ثشخ

اػت.  ٔشاص فمُب تٔض ٕبسْوِش ثؼ ثٍ ٔگشَب ممذسوذ ي اص ًشف د دػتٍ اص مزبصات ٔها ٓاص ًشف ٔشااػت؛ ص ٔشحذ ي تٔض ٕهث

ُ  ٔبنحمشات ؿب ٔش،تٔض ٔبٓىًان حذ  ثٍ بندػتٍ اص گىبَ ٔهمزبصات ا ٕٕهتٔ ٔىىٍثب تًرٍ ثٍ ا َمچوًن ٓوذج روًاص     ٓتوًر

 ٔوشات، ثوبة حوذيد ي تٔض   ٓاص احىوبج اختلبكو   ٔگشد ٕبسْثؼي ٓذج وفبلت دس حذيد ي  ٔمٕهؿفبٓت دس حذيد، ٓذج 

وگبسووذگبن پوغ اص    ٔوش  تٔض ٔب ؿًوذٓ مزوًس حذ دس وِش گشفتٍ م َْب مزبصات ٔبمـخق ؿًد وٍ آ ٔذخًاَذ داؿت، ثب

مضثوًس ثوب تًروٍ ثوٍ      َْوب  وٍ مزبصات اوذ ٕذٌسػ ٕزٍوت ٔهثٍ ا ٔتدس وُب ٔش،اص حذ ي تٔض ٔهَش  ٕتمبَ ٕلٓتفل ػٓثشس

سا  ٔوش مموذس ي تٔض  َْوب  ي حوذ سا مخوتق ثوٍ مزوبصات     ٔشووذ حوذ ي تٔض  ٕتمبَ ٕهتمبثل ث وىىذِ ٕبنوٍ ث ٔبدْص ٔبتسيا

 ٕبسْاػت. مىتُب ثب دس وِش گشفته آتمبد ثؼو  مىلشف ْحذ َْب ثٍ مزبصات داوىذ،ٓ م ٕشممذسغ َْب اختلبف ثٍ مزبصات

موزوًس ؿوه    َْوب  ثًدن مزبصات ٔشْتٔض ٔبحذ  ِدسثبس ٍوٓ َب، دس كًست دػتٍ اص مزبصات ٔهثًدن ا ٔشْاص فمُب دس تٔض

ٍ گفت  تًانٓ ي مؼبمحٍ ي احتشاج خًن مؼلمبن، م ٕفَب ثش تخف مزبصات ْثب تًرٍ ثٍ اثتىب سػذٓ وِش م ثٍ ٔذ،يرًد آ ثٍ  وو

 .ؿًدٓ م ْربس ٔشاص حذ ي تٔض ٔهَش  ٓاختلبك ٓدس َش مًسد حىم اسفبل

   یدیواشگان کل

 .ٔشمـتجٍ حذ ي تٔض ٔكمؼبله، ملبد ٓ،حبو ٕذؿُ ٓ،حذ، حىم اسفبل ٔش،تٔض

                                                           
 Email: mojtaba@writeme.com 09111138591؛ تلفه: * ؤًؼىذٌ مؼئًل

فموٍ رضأوٓ الىتشيوٕوه )مٌبلٔوّ موًسدْ لوًادْ، محبسثوٍ ي        »أه ممبلٍ مؼتخشد اص ًشح پظيَـٓ پؼب دوتشْ  -

 مبصوذسان اػت.ملًة ؿًساْ پظيَـٓ داوـگبٌ « افؼبد، ػشلت ي لتل(

 1394 تبثؼتبن، 2ِ ، ؿمبس11ِ ديسَبْ فمُٓ، پظيَؾ
 258-229بت كفح



232 1314 تابستان، 2 ، شمارۀ11 های فقهی، دورۀپژوهش 

 

 مقذمه

 مزوبصات  َمچًن-وذ َب سا ثب يرًد أىىٍ ممذس حبوٓ ي تٔذادْ اص فمُب ثٔوٓ اص مزبصات ذؿُٕ

  ٍ كوًست ٓشٔوبن ثوب ٔىوذٔگش      صن ي مشدْ وٍ ثب ٔىذٔگش وبمحشج ثبؿىذ يدس لحبف ياحوذْ ثو

اص فمُب پغ اص آيسدن تٔشٔف محموك حلوٓ    وٍ أه دػتٍ ًًسْ داوىذ ثٍ تٔضٔش مٓ -وىىذارتمبّ 

 اووذ  ، آن سا مبوْ اغٕبس وذاوؼتٍ(136: 4، د 1408)حلٓ،  «كل وا لّ عقُتٕ وقدزٔ ٘سىى حدا»اص حذ

ٓ     اص َب سا  ي أه دػتٍ اص مزبصات  : 14، د 1413)ٓوبملٓ،   داوىوذ  موًاسد ومون أوه تٔشٔوف مو

ثب تًروٍ ثوٍ أىىوٍ ثشسػوٓ ي     (. 39-37: 1427؛ گٕالوٓ، 427: 2، د 1429؛ ٓبملٓ، 226-327

 يروًد لٕوذ   اص رُوت  -تجٕٕه أه ثحج ي احجبت مبوْ اغٕبس ثًدن تٔشٔف محمك اص تٔشٔف حذ

َوب   ػًْ تٔضٔشات ي مـخق وشدن أوه دػوتٍ اص مزوبصات    ثب وؼجت ثٍ -دس مٔشِّف آن« ممذس»

َٕوت حوذ ي   مٔلك ثش ؿىبخت وبمول مب  ،ٓىًان تٔضٔش ٔب حذ ي تمشٔجبً ًشح تمبمٓ مٌبلت آن ثٍ

كًست مختلش مبَٕت حذ ي تٔضٔش  لجل اص يسيد ثٍ ثحج اثتذا ثٍ ثبٔذتٔضٔش دس والج فمُبػت، 

َوب   تٕٔوٕه أوه دػوتٍ اص مزوبصات    ي پغ اص آن ثحج مًسد وِش سا مٌشح وىوٕم.   مـخق ؿًد

ٓىًان حذ ٔوب تٔضٔوش، اص اَمٕوت ثؼوضأٓ ثشخوًسداس اػوت ي حموشِ آن دس اروشاْ احىوبج           ثٍ

 كًست دلٕك ثشسػٓ ؿًد. ؿًد، پغ ثبٔذ أه مؼئلٍ ثٍ تٔضٔش سيؿه مٓاختلبكٓ حذ ي 

 ن مفهوم حذییتب. 1

 لغوی معنای حذ تبیین. 1 .1

ٓ  اص رملّ آوُب مٓدس وتت لغت ثشاْ حذ مٔبوٓ صٔبدْ ومل ؿذٌ اػت وٍ  مىوْ ي   تًان مٔوبو

 ، 1410سا ووبج ثوشد )فشإَوذْ،    وُبٔت ي مىتُبْ َش چٕوضْ   تأدٔت ي ي ثٕه دي ؿٓء، فلل

؛ 116:1979؛ صمخـشْ، 221:1412؛ ساغت اكفُبوٓ، 462: 2، د 1418؛ رًَشْ، 19: 3د 

ٓ  140: 3، د 1414مىًِس،  اثه ٓ   ؛ فٕوشيص 124: 2توب، د   ؛ فٕوًمٓ، ثو ؛ 113: 3توب، د   آثوبدْ، ثو

گفت:  تًان رً دس وتت لغًْ مٓ ي ثبٔذ داوؼت وٍ ثب رؼت(. امب 410: 4، د 1414ياػٌٓ، 

ٓ   ،حذ دس لؼبن ٓشة داساْ چىذ مٔىبْ لغوًْ ثبؿوذ   ًًِس وٕؼت وٍ ياط أه توًان   ثلىوٍ مو
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 ،، ثٍ مٔىوبْ مىوْ ثشگشداووذ   اوذ آيسدٌثضسگبن ٓلم لغت  ثشاْ حذ سا وٍ ؿذٌ روشتمبمٓ مٔبوٓ 

حذ دس لغوت ٓوشة داساْ ٔوه مٔىوب ثٕـوتش       ِتًان گفت وٍ ياط گٕشْ مٓ لزا دس ممبج وتٕزٍ

اػت رىجٍ اص آن  ؛ؿًد ثٕه دي چٕض حذ گفتٍ مٓ« حبرت ي حبرض»اگش ثٍ  مخبل: شاْث. وٕؼت

ٗ  »اگش حذ دس مٔىوبْ   .ؿًد مٓالى آن دي چٕض تمبوْ اخ وٍ حبرض ثٕه دي چٕض، َ  ءآخرس الیر

ٓ  « ءآخش الـٓ»اػت وٍوِش اص آن  ؛اػتٔمبل ؿذٌ« ءوٍتٓٗ الیٗ ووٍ   ءٔٔىٓ آن لؼومتٓ اص ؿو

امتىبّ داسد ووٍ اص آن ومٌوٍ اداموٍ ٔبثوذ. َمچىوٕه       ٕؼت يثب ؿمب و ءپغ اص آن دٔگش آن ؿٓ

مبوْ اص آن اػت وٍ اي ٔوب   گىبَىبسدٔت أتاص رُت أىىٍ  -«دٔتأت»مٔبوٓ دٔگش وٕض َمچًن 

ٓ       -دٔگشان ديثبسٌ مشتىت آن گىبٌ ؿوًوذ  )سن:  ؿوًد  دس تموبمٓ آوُوب مٔىوبْ مىوْ دٔوذٌ مو

ٓ 352: 1توب، د   احٕش، ثٓ اثه؛ 43: 3، د 1414مىًِس،  ؛ اثه462: 2، د 1418رًَشْ،   ،؛ فٕوًم

 (.125: 2تب، د  ثٓ

 . تبیین اصطالحی معنای حذ2 .1

 دس اكٌالح فمُب حذ ثٍ دي مٔىب تٔشٔف ؿذٌ اػت.

دس تٔشٔوف حوذ   لوشاس داسد،  محموك حلوٓ   تٔشٔف ايل: گشيَٓ اص فمُب وٍ دس سأع آوُب 

، 1408)حلوٓ،  « ؿًد حذ وبمٕذٌ مٓ ،َش چٕضْ وٍ ثشاْ آن مزبصات مٕٔىٓ ثبؿذ»اوذ:  وگبؿتٍ

 (.136: 4د 

(، ؿوُٕذ  327: 4، د 1404تٔشٔف ديج: گشيٌ دٔگشْ اص فمُب اص رملٍ ػًٕسْ )ػًٕسْ، 

(؛ ػووٕذ ٓلووٓ 415: 2، د 1429(، ؿووٕخ ثُوبٔٓ )ٓووبملٓ،  325: 14، د 1413حوبوٓ )ٓووبملٓ،  

حذ اص رُت » :ذاو ( دس تٔشٔف حذ چىٕه ثٕبن وشد433ٌ: 15، د 1418ًجبًجبٔٓ )ًجبًجبٔٓ، 

ؿشّ، ٓمًثت خبكٓ اػت متٔلك ثٍ آصاس ثذن وؼٓ ووٍ گىوبَٓ اص اي كوبدس ؿوذٌ ثبؿوذ ي      

 «.ؿبسّ رُت آن گىبٌ، ممذاسْ مٕٔه وشدٌ ثٍ حؼت َش فشدْ اص افشاد

وٍ تٔشٔف ديج وبُش ثوٍ   دس حبلٓ ،تٔشٔف ايل وبُش ثٍ رشج اػت ًًس وٍ پٕذاػت، َمبن

َوبْ فمُوٓ مٌوشح     ًًس ٓمذٌ دس وتوبة  تٔشٔف وٍ ثٍ دي ثًدٌ ي ثش َش ٔه اص أهمزبصات 

 . ، أشادَبْ فشاياوٓ ياسد ؿذٌ اػتاوذ ؿذٌ
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َوب ي   ياػوٌّ تٔلوك گوشفته دسد ي أوالج ثوٍ ثوذن، دسد       اهلل گلپبٔگبوٓ مٔتمذ اػت وٍ ثٍ آٔت

 ٓ وشٔموٓ  ؿوًوذ )  أالمبت سيحٍٕ ي ػت ي لٔه ي حجغ ي امخبل آن اص تٔشٔف حذ خبسد مو

 ؿبٔذسيحٓ  ي أالمبت گًوٍ وبساحتٓ وٍ َش سػذ وِش مٓ (. مىتُب ث20ٍ: 1، د 1412، رُشمٓ

ي چٍ ثؼب أىىٍ حتوٓ دس ثؼوٕبسْ اص    وبساحتٓ ي دسد ي هٔف رؼمٓ سا دس پٓ داؿتٍ ثبؿذ

دسد ي  َبْ سيحٓ وؼجت ثٍ خًد ووبساحتٓ رؼومٓ،   وبساحتٓ -ثلىٍ دس تمبمٓ مًالْ -مًالْ

آيسوذ وٍ الجتٍ احشاص چىٕه مٌلجوٓ   ثبس مٓ ثشاْ ؿخق ثٍ هٔف رؼمٓ ؿذٔذتشْ ساسوذ ي 

ن دس بمتخللو  پضؿوىبن ي  پضؿوىبن ي سيان ؛ ٔٔىٓ اػتمشا ي ثب مشارٍٔ ثٍ اَل خجشٌ ّياػٌٍ ث

ٓ أىىٍ وفبسات مبلٓ ي دٔبت وٕوض   ثب تًرٍ ثٍأه فه مخفٓ وٕؼت.  مًروت توؤٕف    گوبَ

ٓ   َبْ ؿخلٕت ي آثشيْ ؿخق ي وبساحتٓ َوبْ رؼومٓ    سيحٓ ي دس وتٕزٍ ثوشيص ووبساحت

الزملٍ ثش وفبسات مبلٓ ي دٔوبت   تًان گفت وٍ أه تٔشٔف اص حذ فٓ ؿًوذ، دس وُبٔت مٓ مٓ

َوبٔٓ َمچوًن تجٕٔوذ ووٍ ٓمًثوت       ياػٌّ أوه لٕوذ، مزوبصات    َمچىٕه ثٍ وٕض كبدق اػت.

    ً ج اػوت، اص  رشأمٓ َمچًن محبسثٍ ثًدٌ ٔب صوذان اثذْ وٍ ٓمًثوت ػوشلت دس مشتجوّ ػو

َب ؿىٓ يرًد وذاسد.  وٍ دسثبسِ حذ ثًدن أه مزبصات ؿًوذ، دس حبلٓ تٔشٔف حذ خبسد مٓ

ٍ  آم اص للبف وفغ ٔب ٓوً دس ؿشّ مٔوٕه   گزؿتٍ اص أىىٍ للبف وٕض، َموشاٌ   ثوًدٌ ي ثو

يلوٓ ثوش   گٕوشد،   دسدْ اػت وٍ چٍ ثؼب دس ثؼٕبسْ اص مًاسد ؿذٔذتش اص حذ ثٍ ثذن تٔلك مٓ

 .آٔذ ؿمبس مٓ وٍ ثش اػبع أه تٔشٔف، للبف حذ ثٍ دس حبلٓ ،ؿًد ومٓآن اًالق حذ 

َوبٔٓ َمچوًن    ياػٌّ أه لٕوذ، مزوبصات   اهلل گلپبٔگبوٓ َمچىٕه مٔتمذ اػت وٍ ثٍ آٔت

ٓ ؿًوذ ) صوذاوٓ ي تجٕٔذ وٍ رضي حذيد وٕؼتىذ، خبسد مٓ (. 20: 1، د 1412، وشٔمٓ رُشمو

ٓ  حؼت مٔمًل، ثًًٍس وٍ گزؿت؛ ايالً: حجغ ي تجٕٔذ ثش  َمبن َوبْ سيحوٓ    َمشاٌ ووبساحت

َمشاٌ داسد؛ حبوٕوبً:   َبْ رؼمٓ سا ثٍ َبْ سيحٓ وٕض دس غبلت مًاسد، وبساحتٓ اػت ي وبساحتٓ

َبٔٓ َمچًن تجٕٔذ، ٓمًثت ثشخٓ رشأم َمچًن محبسثٍ اػت، پغ يرُٓ ثوشاْ   مزبصات

 اخشاد آن وٕؼت. 
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ٍ   تٔشٔف،ثب تًرٍ ثٍ أه  ٓلوت مـوخق ثًدوـوبن، ثبٔوذ اص حوذيد       وفبسات مبٓل ي دٔبت وٕوض ثو

ْ  حوبرٓ دٌ ) آٔىذ ؿمبس ومٓ وٍ مؼلمبً حذ ثٍ دس حبٓل ،ؿمشدٌ ؿًوذ ص گزؿوتٍ ا  (.26: 1378، آثوبد

ً   ،أىىٍ يلوٓ ثوش آن اًوالق حوذ      دس ؿوشّ مٔوٕه اػوت    ،للبف آم اص للبف وفغ ٔوب ٓوو

ٓ  ٔف، للبف حذ ثٍوٍ ثش اػبع أه تٔش دس حبٓل ،ؿًد ومٓ (. 39: 1427)گٕالووٓ،   آٔوذ  ؿمبس مو

ٍ حوذ،  ثش أه تٔشٔف ياسد اػت أىى َب تشٔه اؿىبٓل وٍ دس سأع تمبمٓ أه اؿىبل َمچىٕه مُم

وٍ مٌبثك ثب أوه تٔشٔوف، حوذ خوًد روشج       ، دس حبٓلوٍ رشج ؿًد محؼًة مٓيكف مزبصات 

 (.19: 1، د 1412، وشٔمٓ رُشمٓ؛ 7: 1422؛ فبهل لىىشاوٓ، 38ؿًد )َمبن:  محؼًة مٓ

 نظریۀ مختار .2 .2 .1

ثُتوش   ،ٔبدؿذٌ ملًن ثمبووذ  َبْ ثشاْ أىىٍ تٔشٔف حذ دس فمٍ، اص اؿىبل گبناص وِش وگبسوذ

روشح ي   حذ، مزبصاتٓ اػت وٍ ؿبسّ ثشاْ استىبة مٔلٕتٓ غٕش»اػت چىٕه تٔشٔف ؿًد: 

ْ آن پوغ اص احجوبت، تىُوب    ممذاس ي وًّ آن سا مـوخق وموًدٌ اػوت ي اروشا     ،آػٕت ثذوٓ

 .«گٕشد حىًمت كًست مٓ ّيػٕلٍ ث

 َبْ مبوْ اغٕبس ثًدن أه تٔشٔف ي ربمٕٔت آن وؼجت ثٍ تٔشٔف ػجتلًٕد احتشاصْ وٍ 

 ٓجبستىذ اص: ،ذوؿً گزؿتٍ مٓ

 گٕشد، دس تمبج مًاسد، دس ممبثل افٔبل حشاج كًست مٓحذيد ارشاْ  مٔلٕت: صٔشا( الف

دس  لوزا آمٕض وجبؿذ،  دس لجبل افٔبل مٔلٕت ؿبٔذ ارشاْ آن اص تٔضٔشات وٍ تٔذادْثش خالف 

؛ حلٓ، 144-142: 2تب، د  )ٓبملٓ، ثٓ دوشتًان تٔضٔش  دًٔاوٍ ٔب وبثبلغ سا مٓ ثؼٕبسْ اص مًاسد

1403 :473.) 

صٔوشا  ؛ ؿًد احتشاص اص للبف ي دٍٔ مٓ مًرتأه لٕذ وٕض  غٕش رشح ي آػٕت ثذوٓ:( ة

ٓ دس للبف ي دٍٔ، رشمٓ وٍ مًرت أه دي مزوبصات   أزوبد   ،، دس تموبمٓ موًاسد  ؿوًد  مو

آم اص أىىٍ أوه رشاحوت    اػت،ٓلٍٕ ٌ ربوٓ ثش ثذن مزىٓ ّرشاحت ٔب آػٕت ثذوٓ اص وبحٕ

 ٓلٍٕ ؿًد ٔب أىىٍ مًرت مشي اي وـًد.ٌ ػلت حٕبت مزىٓ ػجت
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ُبْ حىفٓ مزَت ثوشاْ احتوشاص اص   اص فم ،الذٔه ػشخؼٓ روش اػت وٍ ؿمغؿبٔبن الجتٍ 

دس ؿشّ حذ اػم اػت ثشاْ مزبصاتٓ وٍ مموذاس  » للبف، حذ سا چىٕه تٔشٔف وشدٌ اػت:

 ٍ ٍ  ،اهلل ثوًدن  رُوت حوك   آن مـخق اػت ي يارت اػت ثو َموٕه دلٕول تٔضٔوش سا حوذ      ثو

ثشاْ أىىٍ للوبف   ؛گًٔىذ چًن ممذاس آن مـخق وٕؼت، ي للبف سا حذ ومٓ ؛وبمىذ ومٓ

الىوبع دس اكول ثبثوت رجوشان      دلٕل دٔگش أىىٍ يرًة للبف ثبثت حوك  ،اػتالىبع  حك

ٓ     امب آن چٕضْ وٍ ثبثوت حوك   گٕشد ي خؼبست اوزبج مٓ ثوشاْ   ،ؿوًد  اهلل تٔوبلٓ ياروت مو

صٔشا خذايوذ ثشتش اص آن اػت وٍ وملوبن   ؛پٕـگٕشْ اص اوزبج ػجت آن مٔلٕت ي رشج اػت

)ػشخؼوٓ،  « مق ي خؼبست دس حك اي ثـوًد ثش اي ملحك ؿًد، تب أىىٍ محتبد ثٍ رجشان و

 (.36: 9تب، د  ثٓ

الىبػٓ يروًد   حك ّثبٔذ دس وِش داؿت وٍ دس حذيد وٕض دس حذ لزف ي حذ ػشلت رىج 

 ؿذٌ تمبج وٕؼت. تفبيت روش پغ ،داسد

 (ثش خالف تٔضٔشات؛ صٔشا وًّ ي ممذاس تمبمٓ حذيد )تٕٕٔه وًّ ي ممذاس آن دس ؿشّ( د

 مموذس  ،ٔوه اص تٔضٔوشات   َٕچ ،ٍ ثٔذاً سيؿه خًاَذ ؿذى)چىبو دس ؿشّ مـخق ؿذٌ اػت

 .(پزٔش اػت تٔضٔش ممذس ؿذٌ، تًرٍٕ اص وِش ثؼٕبسْ اص فمُب مًاسدْ وٍ ي ٕؼتىذؿشٓٓ و

لتول   ِحىًمت: ثب أه لٕذ وٕض وفبساتٓ َمچًن وفوبس  ّيػٕل ارشاْ پغ اص احجبت تىُب ثٍ( د

صٔوشا اگشچوٍ ؿوبسّ مموذع دس      ؛ؿًوذ افٌبس سيصٌ ي ... اص تٔشٔف حذ خبسد مٓ ِٓمذ ي وفبس

مٔبكٓ غٕشرىبٔٓ وفبساتٓ سا الصج داوؼتٍ ي حتٓ ووًّ ي مموذاس   دادن ثشاْ اوزبج  ،ثٔوٓ اص مًاسد

دس  ،خًد مشتىت مٔلٕت اػت وٍ حىًموت  ِوفبسٌ ثش ُٓذدادن اوزبج  ،آن سا وٕض ثٕبن وشدٌ اػت

اقاورٕ  »دس سيأوبت آموذٌ اػوت:    ؿًد، پوغ   محؼًة مٓحىًمت  ّيُٕف وٍ ارشاْ حذيد حبٓل

 (.27: 1378، آثبدْ حبرٓ دٌ) «(49: 28، د 1409)حش ٓبملٓ،  الحدَد اٗل وً الّٙ الحکه

ْ ٔووٍ دس ثٔووٓ اص روشا    ثبٔذ روش ؿوًد أوه اػوت    اْ وٍ دس أىزب ىتٍو مبوىوذ   ،م حوذ

 ثب تًرٍ ثٍ سيأوبت )لتل مزشج(  ارشاْ حذ، ي مـبَذِ صيرٍ دس حبل صوبثب ارىجٓ الىجٓ ػت

ؿخق وٕض ياگزاس ؿذٌ  ُِٓذ ش( ث134: 29ي د  213-212: 28، د 1409)سن: حش ٓبملٓ، 
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ؿوخق محوًل    ُِٓوذ  شثبٔذ دس وِش داؿت وٍ اگشچٍ دس أه مًاسد ارشاْ حذ ث ، امباػت

 ذ،وىو رشج مًسد وِش سا دس ووضد حوبوم ؿوشّ احجوبت      ثبٔذؿخق پغ اص ارشاْ حذ  ،اػت

چٍ ثؼب أىىوٍ دس ممبثول فٔلوؾ مزوبصات      ،رشج سا احجبت وىذآن ًًسْ وٍ اگش وتًاوؼت  ثٍ

وىذ ي اگش احٕبوبً  لزا دس وُبٔت ارشاْ حذ دس مًاسد مزوًس وٕض ثٍ حىًمت ثشگـت مٓ ،ؿًد

ًوًس   تًان حذ سا أوه  فًق مٓ ّثشاْ سَبٔٓ اص مىبلـ ،دس وپزٔشفته أه مٌلت پبفـبسْ ؿًد

مزبصاتٓ اػت وٍ ؿبسّ ثشاْ استىبة مٔلٕتٓ غٕوش روشح ي آػوٕت     حذ،» :تٔشٔف وشدَم 

 ًًسْ وٍ اروشاْ آن پوغ اص احجوبت، ثوش     ثٍ ،ثذوٓ، ممذاس ي وًّ آن سا مـخق ومًدٌ اػت

 .«ثبؿذ گشدن دٔگشْ مٓ

 تعزیر تبیین مفهوم. 2

  . معنای لغوی تعزیر1 .2

ٍ   دػت مٓ دس وتت لغت، ثٍ« تٔضٔش»ياطِ  ثب ثشسػٓ ْ مٔوبوٓ مختلفوٓ   اداس أوه ياطٌ  آٔوذ وو

، دٔوت أت، اؿذّالووشة ، الحوذ  هوشة دين توًان ثوٍ مٔوبوٓ سد ي مىوْ،      مٓوٍ اص رملٍ  اػت

دن ثوب  ووش ولشت ي ٔوبسْ  ، ثضسي داوؼته ي اداْ احتشاج وؼجت ثٍ فشدْ، ػشصوؾ ي مالمت

ْ اؿبسٌ ووشد )سن:   ...ي  صثبن ي ؿمـٕش ْ ؛ 351: 1، د 1410، فشإَوذ : 2، د 1418، روًَش

؛ 228: 3توب، د   ثٓ احٕش، اثه؛ 564: 1412؛ ساغت اكفُبوٓ، 311: 4، د 1404فبسع،  ؛ اثه744

؛ ياػٌٓ، 400: 3، د 1416؛ ًشٔحٓ، 407: 2تب، د  ؛ فًٕمٓ، ث561ٓ: 4، د 1414مىًِس،  اثه

صٔوشا مٔوبوٓ    ؛گشدووذ  دس وُبٔت ثٍ مٔىبْ ولشت ثشمٓ ،تمبمٓ أه مٔبوٓ(. 212: 7، د 1414

ثب وًٓى ولوشت   َمگٓ ػشصوؾ ي مالمت، دٔت،أت الحذ، اؿذّالوشة، دين هشة سد ي مىْ،

. تىُب تفبيت أه مٔبوٓ ثب ولشت دس آن اػت وٍ دس مٔىبى ولشت ثب لٌوْ  َمشاَىذ ي ٔبسى

وٍ دس أه مٔبوٓ ثب لٌْ آصاسَبى اي اص موشدج،   وىٕم، دس حبلٓ ومىؾ مى ،آصاسد آوچٍ اي سا مى

ٍ ساغوت  ىو چىبو، گشدووذ  أه مٔبوٓ وٕض ثٍ مٔىبْ ولشت ثشمٓدس وتٕزٍ  ؿتبثٕم. ثٍ ومىؾ مى

قال: اٌصس أخرا  االىراو َ وومُوراوا قرال     » اكفُبوٓ وٕض ثشاْ تإٔٔذ أه اسربّ ثٍ حذٔج وجًْ
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تمؼه ( 405: 3تب، د  )فٕن وبؿبوٓ، ثٓ «اٌصسِ وومُواو فکٙف اٌصسِ االىا؟ فقال كفّّ عً الومه

 (.564: 1412)ساغت اكفُبوٓ،  وشدٌ اػت

 . معنای اصطالحی تعزیر2 .2

ٓ   دس اكٌالح فمُٓ، فمُبٔٓ َمچًن تٔضٔوش سا اص آوزوب ووٍ دس ثٔووٓ اص موًاسد       ؿوُٕذ حوبو

ثٍ أىىٍ آن مزبصات ٓمل ٔب گفتبسْ اػت وٍ حذ  اوذ ممذاسؽ مـخق اػت، تٔشٔف وشدٌ

(؛ 226: 14، د 1413)ٓوبملٓ،   اػوت  خبكٓ ثشاْ غبلت ملبدٔك آن تٕٔوٕه وـوذٌ   ِي اوذاص

؛ َمبن، 327: 4، د 1404، ػًٕسْ؛ 136: 4، د 1408ٔىٓ ثش خالف ثؼٕبسْ اص فمُب )حلٓ، ٔ

، 1418، ًجبًجبٔٓ ؛407: 10، د 1416، فبهل َىذْ ؛5: 5، د 1407؛ حلٓ، 338: 2تب، د  ثٓ

ثبٔذ دس وِش داؿت وٍ ثوب تًروٍ    اوذ. يلٓ سا دس تٔشٔف تٔضٔش آيسدٌ« غبلجبً» ( لٕذ433: 15د 

دس رًاة مىبلـبت ؿُٕذ حبوٓ ثش تٔشٔف محمك حلٓ اص حذ كًست مفلل  ثٍثٍ مٌبلجٓ وٍ 

ؿذٌ دس أه مىبلـبت تٔضٔش دس وِش گشفتٍ  َبْ مٕٔه ؿًد وٍ مزبصات خًاَذ آمذ، سيؿه مٓ

 .  ؿًوذ ؿمشدٌ مٓؿبسّ  َّب حذ خبكٓ اص وبحٕ ثلىٍ أه مزبصات ،ؿًوذ ومٓ

 بررسی مصادیق مشتبه حذ و تعزیر. 3

آن اػت وٍ اص مٕبن لًٕد احتشاصْ دس تٔشٔف حوذ،   گشفت،وِش دس اْ وٍ دس أىزب ثبٔذ  وىتٍ

 ػًْ تٔضٔش )ثب وؼجت ثٍ تشٔه لًٕد احتشاصْ اص مُم« مٕٔه ثًدن وًّ ي ممذاس آن دس ؿشّ»لٕذ

اووذ، رووش    اص وبحّٕ تمبمٓ فمُبٔٓ وٍ حذ سا تٔشٔف ووشدٌ آٔذ وٍ  مٓ ؿمبس ثٍ( حذ دس تٔشٔف

 اص فمُوب ًًسْ وٍ حتٓ ثؼوٕبسْ   اوذ، ثٍ وشدٌ ثحج بسْ اصآوُب وٕض دسثبسِ آنثؼٕ ؿذٌ اػت ي

تىُوب   دس أوه مموبج   اووذ ي  فمي ثٍ يرٍ تمبٔض ثٕه حذيد ي تٔضٔشات پشداختٍ دس تٔشٔف حذ،

: 4، د 1408)سن: حلوٓ،   اوذ احتشاص اص تٔضٔش دس تٔشٔف حذ آيسدٌ سا ثشاْ« عقُتٕ وقدزٔ»لٕذ

لزا الصج اػت ووٍ وموٓ دس   (. 407: 10 ، د 1416؛ فبهل َىذْ، 5: 5 ، د 1407؛ حلٓ، 136

موبوْ اغٕوبس ي لٕوذ احتوشاصْ اص      ،دس ٕٓه ربمْ افشاد ثوًدن  وٍ آٔب ،مًسد أه لٕذ ثحج ؿًد

  خٕش ؿًد ٔب مٓتٔضٔش دس وِش گشفتٍ 
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اص ( ي ثوٍ تجوْ يْ ثٔووٓ دٔگوش اص فمُوب،      327-226: 14، د 1413، ٓبملىؿُٕذ حبوٓ )

( ي اص 39-37: 1427 گٕالوى،( ي ؿفتٓ گٕالوٓ )427: 2، د 1429 ٓبملٓ،ثُبٔٓ )ؿٕخ رملٍ 

دس رٔول ػوخه   ( 21-20: 1، د 1412اهلل گلپبٔگبوٓ )مًػًْ گلپبٔگبوٓ،  فمُبْ مٔبكش آٔت

دس ممبج مىبلـوٍ ثوش أوه    ( 136: 4، د 1408)حلٓ،  «٘سىٗ حداو ٔوقدز ٕكل وا لّ عقُت» محمك

)اص أىىٍ تموبمٓ   ؿًد اگشچٍ ربمْ افشاد دس وِش گشفتٍ مٓوًس مزوٍ تٔشٔف  مٔتمذوذهبثٌٍ 

موبوْ اغٕوبس    ، اموب ي َٕچ حذْ دس ؿشّ وٕؼت وٍ مموذس وجبؿوذ(   سوذحذيد اص وِش ؿشّ ممذ

 وٍ ٓجبستىذ اص: اوذ صٔشا دس ؿشّ ثٔوٓ اص الؼبج تٔضٔشات وٕض ممذس ؿشٓٓ ؛ؿًد ومٓمحؼًة 

َمؼوشؽ مزبمٔوت وىوذ،     يصٌ اػت، ثوب . اگش مشدْ دس سيص مبٌ سموبن دس حبلٓ وٍ س1

 ؿًد.   پىذ تبصٔبوٍ تٔضٔش مٓ ي كًست ثٕؼت وٍ ؿًَش دس أهىذ فمُب لبئل ثٍ آو

اْ داؿوتٍ ثبؿوذ ي دس ٓوٕه    ٌ شوٍ اگش ؿًَشْ صن حو  ىذ. فمُب دس ثبة وىبح لبئل ثٍ آو2

ثوذين  ؿوًَش   حبل اگش اؽ اربصٌ ثگٕشد.ٌ شحبل ثخًاَذ ثب وىٕضْ اصدياد وىذ، ثبٔذ اص صن ح

ٓ  وىذثب اي دخًل  اؽ ثب وىٕضْ اصدياد ي اربصٌ گشفته اص صن حشٌ مموذاس   ؿوًد ي  ، تٔضٔوش مو

وٍ دياصدٌ ي وٕم تبصٔبوٍ اػت، لزا أوه تٔضٔوش َوم    خًاَذ ثًد َـتم حذ صاوٓ  ٔه تٔضٔش وٕض

 .ؿًد حؼًة مٓممذس ؿشٓٓ م

ن أىىٍ ٓمول  ثذي رمْ ؿذٌ ثبؿىذ،ي اگش دي اوؼبن ثشَىٍ دس صٔش ٔه لحبف خًاثٕذٌ  .3

ووٍ تبصٔبووٍ    ي ثوٕه ػوٓ توب ووًد     بنمزبصاتـ ،ثش لًل ثٔوٓ اص فمُب خالفٓ اص آوُب ػش صوذ، ثىب

 يوٍ تبصٔبوٍ اختٕبس وىذ.   ٔب ثٕـتش اص وًد ٔٔىٓ حبوم ؿشّ وجبٔذ ومتش اص ػٓ تبصٔبوٍ ؛اػت

 شد ي)وٍ مشثًى ثٍ حىم ارتمبّ مو  ؿُٕذ حبوٓ وٍ خًاَذ آمذ پىزم ّمىبلـ ّالجتٍ ثٍ لشٔى

 ّدس أوه مىبلـو  « المزتمٔوبن »اص  ؿًد ووٍ موشاد   صن ثشَىٍ دس لحبف ياحذ اػت( سيؿه مٓ

 وذاؿتٍ ثبؿذ.  مىبفبتٓ پىزم  ّتب ثب مىبلـ اػت ارتمبّ دي مشد ٔب دي صن ػًج،

حوٕن اي سا   اْ سا ثب اوگـت خًدؽ افتوبم وىوذ )مزوشاْ ثوًل ي    . اگش وؼٓ صن ثبوش4ٌ

صدٌ اي لبئل ثٍ آن اػت وٍ ثوٕه ػوٓ توب َفتوبد تبصٔبووٍ ثوٍ        ،ؿٕخ ًًػٓ دس أه مًسد ٔىٓ وىذ(
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دس  (785: 1413)ثغوذادْ،   ي ؿٕخ مفٕذ وٕض حىم اي سا ػٓ تب َـتبد تبصٔبوٍ داوؼتٍ اػت1ؿًد مٓ

 (.449: 3، د1406)حلٓ،  ؿًد ادسٔغ لبئل اػت وٍ ثٍ اي تب وًديوٍ تبصٔبوٍ صدٌ مٓ وٍ اثه حبٓل

ٍ   . صن ي مشدْ وٍ ثب ٔىذٔگش وبم5 كوًست ٓشٔوبن ثوب     حشج ثبؿىذ يدس لحوبف ياحوذْ ثو

أه مٌلت سا ؿٕخ مفٕذ فشموًدٌ   ؿًوذ. دٌ تب وًد ي وٍ تبصٔبوٍ تٔضٔش مٓ ىذ،وىٔىذٔگش ارتمبّ 

لبئل ثوٍ آن اػوت ووٍ َوش دي      صمٕىٍي ؿٕخ ًًػٓ وٕض دس أه  (774: 1413)ثغذادْ،  اػت

وٕض وگبؿتٍ اػت وٍ اكحبة ي دس وتبة خالف ( 690-689: 1400)ًًػٓ،  ؿًوذ تٔضٔش مٓ

 (.373: 5، د 1413)ًًػٓ،  اوذ )كذ تبصٔبوٍ( سا سيأت وشدٌ حذ صاوٓ ،مب دس أه مؼئلٍ

تٔضٔوش   گبووٍ، دس ؿومبس   أه مىبلـوبت پوىذ  دس  َب سا اگشچٍ تٔذاد صٔبدْ اص فمُب مزبصات

 تحلٕول وِش ي سيأوبت دس أوه صمٕىوٍ سا     دس ممبج ثشسػٓ ثبٔذ اص أه الًال كشف ،اوذ داوؼتٍ

ؿبٔبن روش اػت وٍ ثشسػٓ َش ٔه اص أوه مىبلـوبت، ثؼوٕبس ًوًالوٓ اػوت ي خوًد        د.وش

كًست خٕلٓ خالكوٍ ياسد وموذ ي    وٕبصمىذ تحمٕك مفللٓ خًاَذ ثًد. لزا مب دس أه ممبج ثٍ

 ؿًٔم. ثشسػٓ سيأبت مٓ

ٓ  اػوت، ؼوتىذ أوه فوشّ    اص سيأتٓ وٍ م تًان گفت: ايل مٓ ّدس رًاة مىبلـ توًان   ومو

 :اػتصٔشا مؼتىذ أه فشّ سيأت صٔش خًاَذ ثًد؛ تٔضٔش  اػتفبدٌ وشد وٍ مزبصات وبمجشدٌ

المَّرِّ تٕرًِ   ؤحٓىَّدٔ تًُٕ ٘ٓعٕقُُبٓ عًْٓ عٓمِِّٗ تًِٕ ؤحٓىَّدِ تًِٕ تٍْٔدٓازٓ عًْٓ إِتٕسَاِْٙهٓ تًِٕ إِسٕحٓاقَ الْأَحٕىٓسِ عًْٓ عٓثٕدِ 

ُٓ لْأٌَْصٓازِِّٖ عًِٓ الْىٔفَضَّلِ تًِٕ عٔىٓسَ عًْٓ أَتِٗ عٓثٕدِ المَِّّ ع فِٗ زٓجٔلٍ أَتَى اوٕسَأَتَّٔ َٓ ِْرٗٓ َٓرامِىٕٓو َٓ ْٔر   حٓىَّادٍ ا

َٓ  -ٓٓرا كَفَّرازٓٔو  َٓ إِيْ )كَاٌَتٕ طَآَعٓتّْٔ( فَعٓمَِّٕٙ كَفَّازٓٔو َٓ عٓمَٕٙ -قَالَ إِيْ كَايَ اسٕتَکْسَْٓٓٓا فَعٓمَِّٕٙ كَفَّازٓتَايِ -َٓامِهٌ

َٓ إِيْ كَاٌَرتٕ طَآَعٓتْرّٔ ضُرسِبٓ خَىٕسٓرٕو َٓ      -فَعٓمَِّٕٙ ضَسْبٔ خَىٕسًَِٙ سُٕٓطاو ٌِصٕفِ الْحٓردِّ  -إِيْ كَايَ أَكْسَْٓٓٓا

 (.337: 28، د 1409)حش ٓبملٓ،  َٓ ضُسِتٓتٕ خَىٕسٕٓو َٓ عِیْسًَِ٘ سُٕٓطاو -عِیْسًَِ٘ سُٕٓطاو

                                                           

مىتُب ممذاس تبصٔبوٍ دسأه وتبة تب ؿلت ي  ،ؿٕخ ثٕبن ؿذٌ ّ. ثبٔذ دس وِش داؿت وٍ أه حىم فمي دس وتبة وُب1ٔ

ممذاس تٔضٔش سا  ًًػٓ، ثٍ ومل اص ؿٕخؾ دس وتبثكبحت رًاَش  (.699 :1400ًًػٓ، سن: اػت )تبصٔبوٍ  ّوٍ هشث

 (.371: 41تب، د  وزفٓ، ثٓ سن:وىذ ) روش مٓ تب َفتبد ي َفت تبصٔبوٍ
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ّ ٔىوٓ اص ر  داسد:ًس دي حىوم  مضثو  ّمؼوئل  سيأت،دس أه   وِوش وفوبسٌ ي دٔگوشْ اص    ىجو

دس موًسد مزوبصات    اموبج . (اػت)اص آوزب وٍ ثحج مب دس مًسد مزبصات  مزبصات ؿشٓٓ

داسؽ سا دس مبٌ سموبن اووشاٌ ثوش رموبّ وىوذ، پىزوبٌ       اگش ؿًَش صن سيصٌ فشمبٔذ: ؿشٓٓ مٓ

امب اگش صن ثب مٕل ي سغجت خوًد ثوٍ أوه     ،ؿًد تبصٔبوٍ وٍ ولف حذ صوبػت، ثٍ يْ صدٌ مٓ

 خًسوذ. َش وذاج اص آن دي پىزبٌ تبصٔبوٍ مٓ ،ٓمل سهبٔت دادٌ ثبؿذ

ْ  ٔه اص لؼومت  دس َٕچ، ؿًد مالحٍِ مٓ سيأتىٍ دس أه چىبو  «تٔضٔوش » ّآن ولمو  َوب

ٓ  ) تًان أه مزوبصات سا تٔضٔوش وبمٕوذ    مٓ گًوٍوبس وشفتٍ اػت دس وتٕزٍ چ ثٍ ، فبهول لىىشاوو

فَعٓمَٕٙرِّ ضَرسْبٔ   » پىزبٌ تبصٔبووٍ سادس ٓجوبست   امبجچًن گفتٍ ؿًد وٍ  ؿبٔذالجتٍ (. 9: 1422

مجّٕه آن ثبؿذ ووٍ أوه مزوبصات     ؿبٔذولف حذ لشاس دادٌ اػت، « خَىٕسًَِٙ سُٕٓطاو ٌِصٕفِ الْحٓدِّ

 صمبوٓ وٍ حذ وجبؿذ، حتمبً تٔضٔش اػت. پغ ،لٌٔبً حذ وٕؼت

الوف ي الج روىغ   « الحوذ »ّ وٍ الوف ي الج دس ولمو  ٓ ؿًد: دس كًست دس رًاة گفتٍ مٓ

امب الف ي الج دس أىزوب الوف ي    خًاَذ ثًد،وىىذٌ  فشمبٔؾ كحٕح ي لبوْ محؼًة ؿًد أه

 )كذ تبصٔبوٍ( وٍ دس ثبة صوب مُٔوًد ثًدٌ وٍ مشاد اص آن حذ مخلًكٓ  اػتالج ُٓذ رَىٓ 

الج روىغ ثبؿوذ، ؿوبمل تموبمٓ     صٔشا اگش الف ي الج دس أىزب الوف ي  ؛ ؿذٌ اػت ي ؿىبختٍ

تبصٔبووٍ اػوت ووٍ دس     ّؿًد وٍ مزبصات آن َـتبد هوشث  حذيد اص رملٍ حذ ؿشة خمش مٓ

ثلىوٍ   جوًدٌ، مىًِس ولف مٌلوك حوذ و   پغ ،كًست پىزبٌ تبصٔبوٍ ولف آن وخًاَذ ثًد أه

ثًدن حذ ؿذٌ  . مًُٔد ي ؿىبختٍػتٔٔىٓ حذ صوب ؛ؿذٌ ولف حذ خبف ي مًُٔد ي ؿىبختٍ

 ّلوزا أوه پىزوبٌ هوشث    ، لٍ ثب صووب داسد ئمىبػجتٓ اػت وٍ أه مؼ دلٕل ثٍ« الحذ» ّلمو صوب دس

 حذْ دس وِش گشفتٍ ؿًد وٍ اص ًشف ؿبسّ ثشاْ گىبٌ مضثوًس مموشس ؿوذٌ ثبؿوذ    ثبٔذ تبصٔبوٍ 

 )فبهل لىىشاوٓ، دسع خبسد فمٍ الحذيد(.

 :اػتتًان گفت وٍ مؼتىذ أه فشّ سيأت صٔش  دس رًاة ومن ديج وٕض مٓ

عٓرًْ   ؤحٓىَّدٔ تًُٕ ٘ٓعٕقُُبٓ عًْٓ عٓمِِّٗ تًِٕ إِتٕسَاِْٙهٓ )عًْٓ أَتِِّٙ( عًْٓ َٓالِحِ تًِٕ سٓعِٙدٍ عٓرًْ تٓعٕر ِ إََٔرحٓاتٍَِا   

 -سٕرتَأْوِسْْٓا  ٘ٓوٍْٓصُٔزِ تًِٕ حٓاشِنٍ عًْٓ أَتِٗ عٓثٕدِ المَِّّ ع قَالَ: سٓأَلْتُّٔ عًْٓ زٓجٔلٍ تَصَََّجٓ ذِوَِّّٕٙو عٓمَى ؤسٕمِىٍٕٓ َٓ لَهٕ
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ثُىًُٔ حٓردِّ الصَّاٌِرٗ َٓ ْٔرُٓ     -قَالَ ٌَعٓهٕ اثٍَْا عٓیَسَ سُٕٓطاو َٓ ٌِصٕفٌ -قَالَ قُمْتٔ: فَعٓمَِّٕٙ أَدٓبٌ -قَالَ ٘ٔفَسَّقُ تٍَٕٓٙٓٔىٓا

قَالَ لَا ٘ٔضْرسَبٔ َٓ لَرا ٘ٔفَرسَّقُ     -لَتٓعٕدٓ وٓا كَايَ فَعٓ -قُمْتٔ فَئِيْ زٓضِٙٓتِ الْىٓسْأَُٔ الْحٔسَُّٔ الْىٔسٕمِىُٕٓ تِفِعٕمِِّ -َٓاغِسو

 (.151: 28، د 1409)حش ٓبملٓ،  ٘ٓثٕقَٙٓايِ عٓمَى الٍِّکَاحِ الْأَََّلِ -تٍَٕٓٙٓٔىٓا

مشدى وٍ ثب داؿته صن مؼولمبن، ثوب    ِدسثبس اص امبج كبدق»گًٔذ:  مٓثه حبصج  مىلًس

حووشت   ي پشػوٕذج  ،صوى رمّى اصدياد وشدٌ ي اص صن مؼولمبوؾ وِشخوًاَى وىوشدٌ اػوت    

پشػٕذج: آٔب أه مشد ثبٔذ ادة ؿوًد  حووشت فشموًد:     .ؿًوذ فشمًد: أه دي اص َم رذا مى

ؿوًد.   َـتم حذ صوبوبس، ثب خًاسى ثش اي صدٌ موى  ٔٔىٓ ٔه ؛تبصٔبوٍ ّآسى، دياصدٌ ي وٕم هشث

پشػٕذج: اگش صن آصاد مؼلمبن ثٍ وبس ؿًَشؽ پغ اص اوزبج آن ساهى ثًد  حوشت فشموًد:  

 «.مبوىذ ؿًوذ ي ثش َمبن اصدياد وخؼتٕه مى ؿًد ي أه دي اص َم رذا ومى د صدٌ ومىمش

ٍ  ثٍ «ادة»ِ دس أه سيأت مشػلٍ ياط، ؿًد ىٍ مالحٍِ مٓچىبو  وبس سفتٍ اػت وٍ ثب تًرو

موذٓبْ ثوذين    مٔىوبْ تٔضٔوش اص آن،   ِٓمًمٕت أه ياطٌ ثٕه دي مٔىبْ حذ ي تٔضٔش، اساد ثٍ

اكوٌالح  « ادة»ؿًد، اموب ولمُوّ    اكٌالحٓ ؿشٓى محؼًة مٓ« ٔشتٔض»؛ صٔشا اػت ٓدلٕل

ؿوًد   ؿشٓى وذاسد، پغ ثٍ َمبن مٔىبى ٓبج خًدؽ ثبلى اػت. اص سيأت َم اػوتفبدٌ وموى  

 (.9: 1422، فبهل لىىشاوٓ)  مٔىبى تٔضٔش اػت وٍ ادة ثٍ

 ، أه مؼئلٍ خًد متـىل اص دي فشّ اػت: دس رًاة ومن ػًج وٕض ثبٔذ گفت وٍ

ّ   يل: ارتمبّ دي مشد دس لحوبف ياحوذ.   فشّ ا ، سيأوبت متٔوذد دس أوه    مؼوتىذ أوه فوش

اْ اص سيأبت، مزبصات سا دس أه  ؿًوذ؛ ًبٔفٍ وٍ دس مزمًّ ثٍ دي ًبٔفٍ تمؼٕم مٓ اوذ صمٕىٍ

ٍ  .(90-89: 28، د 1409اوذ )حوش ٓوبملٓ،    مًسد، ومتش اص كذ هشثٍ تبصٔبوٍ داوؼتٍ اْ  ًبٔفو

 85-84داوىذ )َمبن:  هشثّ تبصٔبوٍ مٓ 100ارشاْ حذ وبمل؛ ٔٔىٓ  وٕض،حىم مؼئلّ مضثًس سا

 (.89ي 

اختالف موبمٕه أه دي ًبٔفٍ سيأبت، مًرت ؿذٌ اػت وٍ الًال متٔذدْ دس أه صمٕىوٍ  

ؿىل ثگٕشد، مىتُب دس ممبج دايسْ ثبٔذ گفت: ايالً: تىُوب تٔوذاد اووذوٓ اص سيأوبت ًبٔفوّ ايل،      

( آتجوبس ػوىذْ داسووذ، دس    89: 28، د 1409ن )حوش ٓوبملٓ،   ثه ػوىب  َمچًن كحٕحّ ٓجذاهلل
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، د 1413وٍ دس ًبٔفّ ديج اوخشٔت سيأبت اص وِش ػىذ كحٕح اػت )مًػوًْ اسدثٕلوٓ،    حبلٓ

ٔه اص فمُبْ ٓبموٍ دس أوه    (؛ حبوٕبً: ًبٔفّ ايل ثب سأْ فمُبْ ٓبمٍ مًافك اػت؛ صٔشا َٕچ87: 2 

اْ وٕؼت وٍ دس ممبج تٔبسم ثٕه أوه دي دػوتٍ    فشم ثٍ ارشاْ حذ مٔتمذ وٕؼتىذ، پغ چبسٌ

 ٍ تجوْ آن اروشاْ حوذ      اص سيأبت، مٌبثك ثب مومًن سيأبت ًبٔفّ ديج ٓمل ؿًد )َمبن( ي ثو

: 1415هشثٍ تبصٔبوٍ سا مًافك ثب سأْ فمُبٔٓ َمچوًن ؿوٕخ كوذيق )لموٓ،      100وبمل؛ ٔٔىٓ 

اص متأخشٔه دس أه فشّ وتٕزوٍ  ( 412ي  411: 14، د 1413( اص لذمب ي ؿُٕذ حبوٓ )ٓبملٓ، 433

 ؿًد. هشثّ تبصٔبوٍ ثش مزشج ارشا مٓ 100گشفت، لزا دس أه فشّ حذ رلذ ٔٔىٓ 

اوذ  ، سيأبت متٔذد دس أه صمٕىٍمؼتىذ أه فشّفشّ ديج: ارتمبّ دي صن دس لحبف ياحذ. 

ُوب ثوش   اْ اص سيأوبت ووٍ تى   ؿًوذ؛ ًبٔفّ ايل: ًبٔفٍ وٍ دس مزمًّ ثٍ چُبس ًبٔفٍ تمؼٕم مٓ

وىىذ، ثذين أىىوٍ مزوبصات آن سا ثٕوبن وىىوذ )حوش ٓوبملٓ،        ٓذج رًاص أه ٓمل داللت مٓ

اْ اص سيأبت وٍ مزبصات أه ٓمل سا ومتوش اص حوذ    (؛ ًبٔفّ ديج: ًبٔف347ٍ: 20، د 1409

اْ اص سيأوبت   (؛ ًبٔفّ ػًج: ًبٔف89ٍ: 28داوىذ )َمبن، د  هشثّ تبصٔبوٍ مٓ 100وبمل؛ ٔٔىٓ 

ٍ   90اووذ )َموبن:    هشثّ تبصٔبوٍ مٌشح ووشدٌ  30ت سا وٍ مزبصا اْ اص  (؛ ًبٔفوّ چُوبسج: ًبٔفو

ٍ     سيأبت وٍ مزبصات أه ٓمل سا ارشاْ حذ وبمل مٓ اووذ ي   داوىوذ، أوه سيأوبت مؼتفٕوو

 (.85-84ثؼٕبسْ اص آوبن اص حٕج ػىذ وٕض اص آتجبس ثشخًسداسوذ )َمبن: 

ٔذ گفت وٍ ًبٔفّ چُبسج اص آوُوب گزؿوتٍ   دس ممبج تٔبسم ثٕه أه ًًأف اص سيأبت، ثب

ٔوه اص فمُوبْ    اص داؿته آتجبس خبف دس ػىذ، ثب اوِبس فمُبْ ٓبمٍ مخبلف اػت؛ صٔشا َوٕچ 

ٓبمٍ دس آن مًسد ثٍ حذ لبئل وٕؼتىذ، لوزا دس مموبج تٔوبسم ثوش ًًأوف دٔگوش اص سيأوبت        

ٔه گىوبٌ، مًافوك ثوب    (. دس وتٕزٍ مزبصات ا133: 2 ، د 1413سرحبن داسوذ )مًػًْ اسدثٕلٓ، 

( 433: 1415( ي ؿٕخ كذيق )لمٓ، 197: 9، د 1413رىٕذ )حلٓ،  سأْ فمُبٔٓ َمچًن اثه

هوشثٍ   100( ارشاْ حذ تبصٔبوٍ ٔٔىٓ 416ي  412-411: 14، د 1413ي ؿُٕذ حبوٓ )ٓبملٓ، 

 100ؿالق اػت. ثش أه اػبع مزبصات دس أه دي فشّ، اروشاْ حوذ وبمول تبصٔبووٍ ٔٔىوٓ      

 اػت وٍ تٔضٔش. هشثٍ ؿالق
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 أه فوشّ سا اص فمُب مزبصات دس ثؼٕبسْ اگشچٍ  دس رًاة اص ومن چُبسج وٕض ثبٔذ گفت:

تًان تٔضٔشْ ثًدن مزوبصات سا اػوتىتبد ووشد؛     سيأبت ومٓ ثشسػٓپغ اص  ،اوذ تٔضٔش داوؼتٍ

 وىىذِ مزبصات أه ٓمل َؼتىذ، ٓجبستىذ اص: صٔشا سيأبت ياسدٌ دس أه فشّ وٍ ثٕبن

تًِٕ سٓعِٙدٍ عًِٓ اتًِٕ أَتِٗ عٔىٕٓٙسٍ عًِٓ اتًِٕ سٍَِايٍ ٘ٓعٍِٕٗ عٓثٕدٓالمَِّّ  تًُٕ الْحٓسًِٓ تِئِسٍَٕادِِِ عًِٓ الْحٔسًِٕٓٙ دٔؤحٓىَّ .1

)حوش   الْحٓردَّ قَالَ عٓمَٕٙٓٓا الْىٕٓٓرسُ َٓ تُضْرسَبٔ    -َٓ غَٕٙسِِِ عًْٓ أَتِٗ عٓثٕدِالمَِّّ ع فِٗ اوٕسَأٍَٔ اقْتَضَّتٕ جٓازِٕ٘ٓو تِٙٓدِْٓا

 .(144: 28ٓبملٓ، د 

عًِٓ اتًِٕ وٓحٕثٔرُبٍ عٓرًِ اتٕرًِ سِرٍَايٍ عٓرًْ أَتِرٗ        تً سعٙد الحسً تئسٍادِ عً الحسًٙ وحىدتً .2

 .()َمبن قَضَى تِرَلِكٓ َٓ قَالَ تُجٕمَدٔ ثَىٓاًٌَِٙ أَيَّ أَوِٙسَالْىٔؤْوًٍَِِٙ المَِّّ عٓثٕدِ

تًِٕ سٍَِايٍ  ٌَجٕسَايَ عًْٓ عٓثٕدِالمَِّّ تًِٕ إِتٕسَاِْٙهٓ عًْٓ أَتِِّٙ عًِٓ اتًِٕ أَتِٗ تِئِسٍَٕادِِِ عًْٓ عٓمِِّٗ تً الحسً وحىد .3

 .()َمبن قَالَ: قَالَ عٓمَٕٙٓٓا وٕٓٓسُْٓا َٓ تُجٕمَدٔ ثَىٓاًٌَِٙ -فِٗ اوٕسَأٍَٔ اقْتَضَّتٕ جٓازِٕ٘ٓو تِٙٓدِْٓا عًْٓ أَتِٗ عٓثٕدِالمَِّّ

سػذ وٍ سيأبت ياسدٌ دس أه صمٕىٍ، ثٕؾ اص ٔوه سيأوت وٕؼوت؛ صٔوشا سايْ      وِش مٓ ثٍ

ثه ػىبن اػت وٍ ثٍ ًوشق مختلفوٓ اص يْ    دس تمبمٓ أه سيأبت، ٓجذاهلل سيأت اص امبج

    ٍ  دلٕول  ومل سيأت ؿذٌ ي اختالف اوذوٓ وٍ دس مومًن أه سيأوبت يروًد داسد، فموي ثو

 اوٓ، دسع خبسد فمٍ الحذيد(.اختالف دس ومل اػت )فبهل لىىش

 اموبج  ّوبحٕو ؿًد، ايالً: َوٕچ ثٕوبوٓ اص    ًًس وٍ دس تمبمٓ أه سيأبت مالحٍِ مٓ َمبن

ٓ   ثٍ أه ٓمل مجىٓ ثش أىىٍ مزبصاتاػت وشػٕذٌ  فبهول  ) ؿوًد  ٓىًان تٔضٔش دس وِش گشفتوٍ مو

ؿًد وٍ مزبصات،  مٓ(؛ حبوٕبً: ثب امٔبن وِش دس تمبمٓ أه سيأبت سيؿه 12-11: 1422، لىىشاوٓ

اْ وٕؼت وٍ مٌبثك ثب سأْ فمُوبٔٓ َمچوًن ٓالموٍ     هشثّ تبصٔبوٍ اػت، لزا چبسٌ 80مٕٔه دس 

( ي محموك خؤًٓ )مًػوًْ    125: 9، د 1410( ي ؿُٕذ حبوٓ )ٓبملٓ، 20: 9، د 1413)حلٓ، 

 هشثّ تبصٔبوٍ ثذاوٕم. 80(، مزبصات أه گىبٌ سا ارشاْ 340-339: 41، د 1422خًٔٓ، 

دس ساثٌٍ ثب مىبلـّ پىزم وٕض ثبٔذ گفت: سيأوبت ياسدٌ دس أوه صمٕىوٍ ثوٍ دي ًبٔفوٍ      امب 

: 28داوىذ )حوش ٓوبملٓ، د    هشثّ تبصٔبوٍ مٓ 99اْ مزبصات سا ارشاْ  ؿًوذ؛ ًبٔفٍ تمؼٕم مٓ

هوشثٍ ؿوالق    100اْ وٕض مزبصات سا ارشاْ حذ وبمل تبصٔبوٍ؛ ٔٔىوٓ   (. ًبٔف90ٍ-89ي  85
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(. تٔبسم ثٕه أه دي دػتٍ اص اخجبس ػجت ؿذٌ اػت ووٍ الوًال   90ي  85اوذ )َمبن:  داوؼتٍ

متٔذدْ دس رمْ ثٕه أه اخجبس ؿىل ثگٕشد ي ثٍ تجْ آن فتبياْ فمُب وٕض مختلوف ؿوًد ووٍ    

  ٍ كوًست خٕلوٓ خالكوٍ ثبٔوذ      ومذ ي ثشسػٓ آن اص حًكلّ أه ثحج خبسد اػت، يلوٓ ثو

ٓ    حمل وشدٌ گفت: گشيَٓ اص فمُب، سيأبت ًبٔفّ ديج سا ثش تمٍٕ : 41توب، د   اووذ )وزفوٓ، ثو

: 5، د 1413(. يلٓ ثبٔذ داوؼت ثش حؼت ُبَش ٓجبسات ؿٕخ دس خالف )ًًػٓ، 290-291

تًان يرُٓ ثشاْ أه رموْ   ( فمُبْ ٓبمٍ دس أه مًسد لبئل ثٍ تٔضٔشوذ، پغ وم373-374ٓ

تُوزٔت  (. گشيَٓ وٕض اص رملٍ ؿوٕخ ًًػوٓ دس   298: 1 ، د 1413ٔبفت )مًػًْ اسدثٕلٓ، 

ٓ 44: 10، د 1407)ًًػٓ،  ؿوًد ووٍ    ( مٔتمذوذ وٍ سيأبت ًبٔفّ ديج، حمل ثش كًستٓ مو

 ، 1413آمٕضؿٓ وٕض كًست ثگٕشد، امب َٕچ ؿبَذْ ثش أه مذٓب وٕؼوت )مًػوًْ اسدثٕلوٓ،    

( رمْ دٔگشْ وٕض دس أوه  44: 10، د 1407(. َمچىٕه ؿٕخ دس تُزٔت )ًًػٓ، 299: 1 د 

ؿًد ووٍ أوه    آن أىىٍ ًبٔفّ ديج اص سيأبت، ثش كًستٓ حمل مٓ مًسد ثٕبن فشمًدٌ اػت ي

فٔل دس مشتجّ ايل اوزبج گشفتٍ ي حبوم وٕض آوُب سا تأدٔت وشدٌ ثبؿذ، مىتُب ثبص َم أوه فٔول   

هشثّ تبصٔبووٍ   100تًاوذ ثش آوُب ثٍ ارشاْ  كًست مٓ اص آوُب تىشاس ؿًد وٍ حبوم وٕض دس أه

وٕض گزؿوتٍ اص وجوًدن ؿوبَذ ثوشاْ أوه رموْ، ثبٔوذ گفوت         حىم وىذ. دس ومذ دلٕل مزوًس 

، د 1413ممتوبْ ُبَش ثؼٕبسْ اص سيأبت ثب أه رمْ وبػبصگبس اػت )مًػوًْ اسدثٕلوٓ،   

 100(. گشيٌ دٔگشْ اص فمُب وٕض َمچًن ؿٕخ ًًػٓ دس وتبة خوالف، ثوٍ اروشاْ    300: 1 

دَىوذ   مبّ اػت، وؼجت مٓهشثّ تبصٔبوٍ مٔتمذوذ ي آن سا ثٍ سيأت اكحبة وٍ مـٔش ثٍ ار

 (.374-373: 5، د 1413)ًًػٓ، 

ٓ   وِش مٓ ثٍ توًان وِشٔوّ اخٕوش سا كوحٕح ؿومشد ي       سػذ وٍ ثب تٔمك دس أه سيأوبت مو

هوشثٍ تبصٔبووٍ    100مزبصات أه گىبٌ سا مٌبثك ثب مومًن سيأبت ًبٔفّ ديج، اروشاْ حوذ   

دس چىوٕه موًلٕٔتٓ آمٕوضؽ    ًًس مٔمًل ي دس غبلوت موًاسد، اص صن ي موشد     داوؼت؛ صٔشا ثٍ

كًست ٓبدْ ٓلم ثٍ يلًّ صووب ثوٕه آن دي حبكول     گٕشد، لزا ثش حؼت ٓشف ثٍ كًست مٓ

ؿًد وٍ َمٕه ممذاس؛ ٔٔىٓ كشف يرًد ممذمّ وضدٔه ثٍ ٓمل دس ارشاْ حذ رلذ وبفٓ  مٓ
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اػت، امب اص أىىٍ دس سيأوبت گفتوٍ ؿوذٌ ووٍ الصج اػوت دٔوذن أوالد ي اخوشاد آن َوم          

ك كًست ثگٕشد، فمي دس مًسد صوبٔٓ اػت وٍ مزبصاتؾ سرم ي آذاج ثبؿوذ،  كًست دلٕ ثٍ

، 1409الـٍٕٔ )حش ٓوبملٓ،   اص اثًاة حذ صوب دس يػبئل 12چىبوىٍ ثب مشارٍٔ ثٍ سيأبت ثبة 

؛ 83-82: 16، د 1406توًان أوه وىتوٍ سا احوشاص ووشد )مزلؼوٓ ديج،        ( م97ٓ-94: 28د 

 (.300: 1  ، د1413مًػًْ اسدثٕلٓ، 

 100تًان گفت وٍ دس مىبلـّ پىزم، مزبصات ارشاْ حوذ   ىبثشأه ثب تحمٕك دس أه مؼئلٍ مٓث

هشثّ تبصٔبوٍ اػت وٍ تٔضٔش، حتٓ اگش مومًن سيأبت ًبٔفّ ايل سا َم ثپزٔشٔم، ثبص َم دس أوه  

 هشثّ تبصٔبوٍ ثوب دس  99اْ ثٍ تٔضٔش وـذٌ اػت، ثلىٍ ثب مٕٔه ثًدن مزبصات دس  سيأبت َٕچ اؿبسٌ

ي حوذ سا ثوٍ    ووذ مبَٕوت حوذ ي تٔضٔش  مٕوبن  تمبثول   ِوىىوذ  سيأبت صٔوبدْ ووٍ ثٕوبن   وِش گشفته 

ٓ مخوتق  َوبْ غٕشمموذس    َبْ ممذس ي تٔضٔش سا ثٍ مزبصات مزبصات )سن: حوش ٓوبملٓ،    داوىوذ  مو

 تًان مزبصات مضثًس سا حذ داوؼت وٍ الجتٍ تجٕٕه أه مٌلت خًاَذ آمذ. مٓ (371: 28، د 1409

 تًان گفت: ؿذٌ مٓ مٌشحتًرٍ ثٍ تمبمٓ مٌبلت  ثب ثش أه اػبع

ٓىًان تٔضٔش يروًد ووذاسد، ثلىوٍ     َبْ مزوًس دس أه مىبلـبت ثٍ دلٕلٓ ثش ثًدن مزبصات

هشثّ تبصٔبوٍ ثش مزوشج   100ؿذٌ دس مؼئلّ ػًج ي پىزم وٍ ارشاْ  َبْ مؼبئل ثٕبن مزبصات

ثمٍٕ ي َمچىٕه مزوبصات  ؿًد ي دس  ًًس وٍ گزؿت، حذ محؼًة مٓ ثًد، ثذين ؿه َمبن

 ؿذٌ دس مىبلـّ پىزم )الجتٍ ثوش مجىوبْ أىىوٍ موومًن سيأوبت ًبٔفوّ ايل سا ثپوزٔشٔم         ثٕبن

ٍ   99ي مزبصات سا    ي تلوشٔحٓ دس سيأوبت   َوٕچ دلٕول   هشثٍ تبصٔبوٍ ثذاوٕم( اص آوزوبٔٓ وو

ٍ اص آن ر سا َوب  أه مزبصاتتٔضٔش ثًدن آوُب يرًد وذاسد، ثش  ٍ ثوٍ  ثوب تًرو  ) ووٍ ممذسووذ   ىجو

َبْ ممذس  ي حذ سا ثٍ مزبصات وذتمبثل ثٕه مبَٕت حذ ي تٔضٔش ِوىىذ سيأبت صٔبدْ وٍ ثٕبن

مىلوشف  َوبْ حوذْ    ثوٍ مزوبصات   (1داوىوذ  مٓمختق َبْ غٕشممذس  ي تٔضٔش سا ثٍ مزبصات

 آنؿبسّ ممذع دس موًسد   ّذ وٍ اص وبحٕوؿً ٓىًان حذ خبكٓ دس وِش گشفتٍ مٓ ي ثٍ داوؼت

                                                           
 .375ي  371: 28، د 1409حش ٓبملٓ، سن:  .1
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ؿبٔذ ثٍ َمٕه دلٕل ثبؿذ ووٍ ثٔووٓ اص فمُوب ثوٍ ؿوُبدت مشحوًج        1.ػتگىبٌ تٕٕٔه ؿذٌ ا

ٓ   َبْ مضثًس سا حذ تلمٓ وشدٌ كشاحت مزبصات كبحت رًاَش، ثٍ : 41توب، د   اوذ )وزفوٓ، ثو

255.) 

َب، ممذس ثًدن آوُوب سا دس سيأوبتٓ    الجتٍ ثٔوٓ اص فمُب پغ اص تٔضٔش داوؼته أه مزبصات

اص ثبة مخوبل ي ثٕوبن ٔىوٓ اص ملوبدٔك     ؿًوذ،  گشفتٍ مٓ وٍ مؼتىذات دي مىبلـّ ايل دس وِش

؛ َمبن، دسع خبسد فموٍ الحوذيد   11: 1418، مىبسج ؿٕشاصىداوىذ ) َبْ آن گىبٌ مٓ مزبصات

َب وجبٔذ ثٍ تمذٔشْ محذيد ؿًوذ وٍ دس سيأبت ؿذٌ اػت. مىتُوب   ي التٔضٔشات(. لزا مزبصات

ٓ  ممتوبْ ُبَش سيأبتٓ وٍ مؼتىذات دي مىبلـّ ايل  ؿوًوذ، مموذس ثوًدن     دس وِش گشفتوٍ مو

ثٕوبن   َب ي اوحلبس آن دس مًسدْ اػت وٍ دس سيأبت روش ؿذ ي اگش مشاد اموبج  مزبصات

دس پبػوخ ثوٍ ػوتاالت، دس     َبْ آن گىبٌ ثبؿذ، اص آوزب وٍ امبج ٔىٓ اص ملبدٔك مزبصات

ٕؼوت ووٍ مٌوبثك ثوب     اْ و ، لزا چبسٌوشدوذ اوذ، حتمبً ثٍ آن اؿبسٌ مٓ ممبج تجٕٕه مزبصات ثًدٌ

َب سا ثپزٔشٔم؛ صٔشا ُبَش حزت اػت ي  ممتوبْ ُبَش أه سيأبت، ممذس ثًدن أه مزبصات

ووٍ   ساحتٓ ممىه وٕؼت، مگش أىىٍ دلٕلٓ ثش خالف آن ثبؿذ، دس حبلٓ گزؿته اص وىبس آن ثٍ

َوب اؿوبسٌ    كًست كشٔح ثٍ مخبل ثوًدن مزوبصات   ٔه اص مؼتىذات أه دي مىبلـٍ، ثٍ دس َٕچ

َب ي وجًد دلٕول ثوش تٔضٔوشْ ثوًدن آوُوب،       ـذٌ اػت، حبل ثب احجبت ممذس ثًدن أه مزبصاتو

                                                           
 ثلىوٍ ثٕـوتش اص آن موًاسد    ٕؼت،وّ مزوًس دس والج ؿُٕذ حبوٓ گبو وٍ مىبلـبت مىحلش ثٍ مًاسد پىذؿبٔبن روش اػت . 1

)ؿفتٓ گٕالووٓ،   ؿذٌ اػتروش « الحذيد فٓ َزٌ األٓلبس ّممبلّ فٓ تحمٕك إلبم»الجتٍ ثٔوٓ اص آوُب دس وتبة  وٍاػت، 

چشا وٍ مزبصات ؿًَشدس أىزوب وٕوض   ، ؿًَشْ وٍ دس صمبن حٕن َمؼشؽ ثب يْ رمبّ وىذ»( اص رملٍ:38-40: 1427

ٍ  ّصٔشا مزبصات يْ دس أه فشم سثْ حذ صاوٓ ٔٔىٓ ثٕؼت ي پوىذ هوشث   ؛«ثبؿذ ممذس مٓ اص رُوت أىىوٍ ثوش     -تبصٔبوو

: 28، د 1409حوش ٓوبملٓ،   امب ثب مشارٍٔ ثٍ مؼوتىذات سيأوٓ )   .ثًدخًاَذ  - خالف وتبة ي ػىت آمٕضؽ وشدٌ اػت

ٓ  ؿًد وٍ اص أه فشّ وٕض َمچًن مىبلـّ ديج موزوًس دس ووالج ؿوُٕذ حوبوٓ،      ( داوؼتٍ م377-378ٓ اص  دس َوٕچ لؼومت

ووٍ اص آن   ووبس ثوشدٌ اػوت    سا دس والج خًد ثٍ« ادة» ِياط تىُب ٍ سايْىثلٌ، اص تٔضٔشوبمٓ ثشدٌ وـذ ،آن مؼتىذات سيأٓ

اػت. ثش أوه   َم ؿبمل تٔضٔش مٔىبْ ٓبمٓ داسد وٍ َم ؿبمل حذ ي« ادة» ِصٔشا ياط ؛دوشتًان تٔضٔش سا اػتفبدٌ  ومٓوٕض 

 دس والج ؿُٕذ حبوٓ، دس أه فشّ وٕض ربسٔؼت.ؿذٌ دس ساثٌٍ ثب مىبلـّ ديج مزوًس  اػبع تمبمٓ تًرُٕبت مٌشح
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ٍ حوذ سا  تًان ثوب دس وِوش گوشفته سيأوبتٓ ووٍ       مٓ َوبْ مموذس ي تٔضٔوش سا ثوٍ      مزوبصات  ثو

 َب سا اػتىتبد وشد. دَىذ، حذْ ثًدن أه مزبصات اختلبف مَٓبْ غٕشممذس  مزبصات

بلـبت ؿُٕذ حبوٓ گفتٍ ؿوًد ووٍ سيأوت حمّوبدثه ٓخموبن،      ؿبٔذ ثٍ دفبّ اص ثٔوٓ مى الجتٍ

ؿًد. مومًن أوه   هشثّ تبصٔبوٍ، تٔضٔش محؼًة مٓ 40ممتوٓ آن اػت وٍ مزبصات ومتش اص 

 پشػٕذج: تٔضٔش چٍ اوذاصٌ اػوت   اص امبج كبدق» ثه ٓخمبن گًٔذ: حمّبدسيأت چىٕه اػت: 

ٍ    حوشت فشمًد: ومتش اص حذ. حمّبد گًٔذ: پشػٕذج: ومتش يلوى   اص َـتبد  حووشت فشموًد: وو

ومتش اص چُل؛ چشا وٍ چُل، حذ ثشدٌ اػت. حمّبد گًٔذ: پشػٕذج: آوچٍ اوذاصٌ اػت  حوشت 

مللحت ثذاوذ، اص رُت ممذاس گىوبٌ ي اص رُوت    يالٓفشمًد: ثٍ َش اوذاصٌ وٍ  فشمًد: ٓلى

 (.375: 28، د 1409)حش ٓبملٓ،  «قآن ؿخ ي لذست ثذوٓ ممذاس تًان

ٍ  ّممذاس تٔضٔش ومتش اص چُل هوشث  ،ؿًد ًس وٍ دس أه سيأت مالحٍِ مًٓ َمبن  تبصٔبوو

 ّومتوش اص چُول هوشث   ؿذٌ دس مؼتىذات مىبلـوّ ايل ي ديج،   َبْ ثٕبن مزبصات چًن اػت،

 وذ.ؿً اص ملبدٔك تٔضٔش دس وِش گشفتٍ مٓ، ثب تًرٍ ثٍ سيأت فًق اوذ تبصٔبوٍ

َبْ متٔذدْ داد ووٍ اص   تًان پبػخ مٓ« لشخٕلٓ مخت» كًست دس رًاة اص ؿُٕذ حبوٓ ثٍ

ٓ  ،اص وِش ػىذْ مزوًس سيأتاگشچٍ آوُب أىىٍ  ّرمل   ؿوًد  سيأت خًثٓ دس وِش گشفتٍ مو

دس  هوشثّ تبصٔبووٍ تٔضٔوش اػوت،     40ي مومًوؾ وٕض ممتوٓ آن اػت وٍ مزبصات ومتوش اص  

شخًسداسووذ ي  ث ٓوٍ تمشٔجبً اص ػوىذ خوًث   يرًد داسددي سيأت دٔگش وٕض  ممبثل أه سيأت،

 ٓجبستىذ اص:

ثشاى يالى وٍ ثوٍ خوذا ي سيص لٕبموت أموبن داسد،     »فشمًد:  سيأت ايل: سػًل خذا

رض دس حذ ي ثشاى ادة وشدن ثشدٌ اص ػٍ توب پوىذ    ،حالل وٕؼت وٍ ثٕـتش اص دٌ تبصٔبوٍ ثضوذ

 (.375)َمبن: تبصٔبوٍ اربصٌ دادٌ ؿذٌ اػت 

تبصٔبووٍ   َّش مزبصاتٓ وٍ ثٕـتش اص دٌ هشث ،ؿًد دس أه سيأت مالحٍِ مًًٓس وٍ  َمبن

دي مىبلـوّ  وٍ ممذاس مزوبصات دس   دس حبلٓ  ،ؿًد وٍ تٔضٔش داؿتٍ ثبؿذ، حذ دس وِش گشفتٍ مٓ

 .اػتتبصٔبوٍ  ّثلىٍ تمبمٓ مىبلـبت ثٕؾ اص دٌ هشث مضثًس،
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ؿوًد اص مشػوالتٓ   ٓ ؿبٔبن روش اػت وٍ أه سيأت اگشچٍ مشػلٍ مشػولٍ محؼوًة مو   

اػت وٍ ؿٕخ كذيق ثٍ وحً رضج ي ٔموٕه )ٔٔىوٓ ثوب الفوبُٓ َمچوًن لوبل ووٍ سيْ( ثوٍ         

ؿًد وٍ يى ثٍ يحبلت سائبوى  دَذ ي اص اػىبد رضمى كذيق وـف مى اػىبد مى مٔلًج

اوذ، آتمبد داؿتٍ اػت؛ صٔشا مشحوًج ؿوٕخ كوذيق دس     ثًدٌ وٍ ياػٌّ ثٕه اي ي مٔلًج

وىذ وٍ اگشچٍ ػىذ ثشخٓ سيأبت سا وٕبيسدٌ، ثٍ  حوشٌ الفمٍٕ تلشٔح مٓممذمّ وتبة مه الٔ

وىوذ ي آوُوب    كحت ي دسػتٓ آوچٍ آيسدٌ آتمبد داؿتٍ اػت ي ثش اػبع آوُب حىم كبدس مٓ

(. پغ صمبوٓ ووٍ أـوبن ثوب آن    3-2: 1، د 1413ثٕه خذايوذ ي اي حزت اػت )سن: لمٓ، 

ًًسْ وٍ ثضسگبن ؿٍٕٔ اص يْ ثوٍ ؿوٕخ ي فمٕوٍ    ثٍ  -ٍ ممبج ؿبمخ ٓلمٓ ي تمًا ي دٔبوتَم

المحذحٕه ي حبفَ احبدٔج ي وبلذ اخجوبس ي ثلوٕش ثوٍ سروبل تٔجٕوش       اكحبة امبمٍٕ ي سئٕغ

( لوبًْ  439 : 1427؛ ًًػٓ، 444 تب:  ؛ ًًػٓ، ث390ٓ ي  262: 1407وىىذ )سن: وزبؿٓ،  مٓ

 مٔلوًمٕه  )َمچًن سيأت مًسد ثحوج( ٔوب دٔگوش   اهلل ي كشٔح سيأت سا ثٍ سػًل

تًان وتٕزٍ گشفت ووٍ اؿوخبف ثوٕه اي ي مٔلوًج، اص اؿوخبف مًحوك        دَذ، مٓ وؼجت مٓ

اوذ، يگشوٍ ثب ٓذج حجًت كذيس حذٔج اص مٔلًج، اگش آن سيأت سا ثٍ رضج ي ٔمٕه ثوٍ   ثًدٌ

؛ ػوٕذ اثوه   105: 1، د 1414مٔلًج وؼجت دَذ، ثب يحوبلتؾ مىبفوبت داسد )مزلؼوٓ ايل،    

(. أه وحًِ اسػبل ووٍ تًحٕوك ػوىذ    497: 3، د 1417ذث وًسْ، ؛ مح120: 1368ًبييع، 

آٔذ ي مٔتجش اػوت؛ صٔوشا دس تًحٕوك ػوىذ الصج      ؿمبس مى  مالصج ثب آن اػت، تًحٕمٓ ارمبلى ثٍ

وٕؼت وٍ ؿخق، سائبن يالْ دس ػىذ سا ٔىى پغ اص دٔگوشى ثٕوبيسد ي تًحٕوك وىوذ، لوزا      

يق مبوىوذ تًحٕموبت وزبؿوى اػوت،     گًوٍ مشػالت اص آن رىجٍ ووٍ تًحٕموبت ؿوٕخ كوذ     أه

مٔتجشوذ. پغ أه سيأت اص وِش ػىذ داساْ آتجبس اػت )فبهول لىىشاووٓ دسع خوبسد فموٍ     

 (.92-89: 1تب، د  الحذيد؛ َمبن، ثٓ

ال وشدج مجىٓ ثش أىىٍ تػ اص امبج مًػٓ وبُم :گًٔذ ثه ٓمبس مٓ اػحبق سيأت ديج:

ثوٕه دٌ ي ثٕؼوت    كًست ي آن ساثٍ« ٓـشثؤّ »: حوشت فشمًد ممذاس تٔضٔش چمذس اػت 

 (.375: 28، د 1409)حش ٓبملٓ،  تبصٔبوٍ تفؼٕش وشد
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رموْ   ت تبصٔبوٍ ثب ٔىذٔگش متٔبسهوىذ ي ومّٕ مزوًس اص وِشػٍ سيأت  ىٍأىثب تًرٍ ثٍ 

 ،ؿًوذ وىبسگزاؿتٍ مٓ، وذاسوذتشرٕحٓ  َْٕچ وذاج وٕض ثش دٔگش ثٕه آوُب وٕض ممىه وٕؼت ي

وٍ دس دي سيأوت   سداْ يرًد دا بد هبثٌٍوىتٍ الصج اػت وٍ دس سيأت حمّ تًرٍ ثٍ أه امب

ثٍ َش اووذاصٌ ووٍ    ؛عٓمَى قَدٕزِ وٓا ٘ٓسَأِ الُْٓالِٗ وًِْ ذٌَْةِ السَّجٔلِ َٓ قَُُِّٔ تٓدٌِِّٓ»دٔگش وٕؼت ي آن ٓجبست 

« قآن ؿخ ي لذست ثذوٓ مللحت ثذاوذ، اص رُت ممذاس گىبٌ ي اص رُت ممذاس تًانيالٓ 

وٍ مومًوؾ ٕٓه ٓجبست محمك حلٓ اص تٔشٔوف تٔضٔوش   ؿًد  مٓلزا أه هبثٌٍ اخز  اػت،

 )فبهل لىىشاوٓ، دسع خبسد فمٍ الحذيد(. اػت

وول موب   »اْ دس احتشاصْ ثًدن لٕذ گًوٍ ؿه ي ؿجٍُ َٕچ ،َب ثب يرًد أه پبػخ دس وتٕزٍ

ٓ   يرًد وذاسد اص تٔضٔش« لٍ ٓمًثّ ممذسِ ي  مبووذ  ي ربٔٓ ثشاْ مىبلـبت ؿُٕذ حبوٓ ثوبلٓ ومو

ثلٍ دس ثًدن أه لٕذ  والج محمك حلٓ دس تٔشٔف حذ ثب وؼجت ثٍ تٔضٔشات مبوْ اغٕبس اػت.

 خًاَذ ثًدگً ي ٓىًان لٕذ احتشاصْ اص للبف ي دٔبت يوفبسات مبلٓ ربْ ثحج ي گفت ثٍ

ٍ  َمبن ،وٍ ثىب ثش وِش مختبس ىوًان لٕوذ احتوشاصْ اص للوبف ي     ٓ ًًس وٍ گزؿت، أه لٕذ ثو

 ؿًد.   ومٓدٔبت ي وفبسات مبلٓ دس وِش گشفتٍ 

 . ثمرۀ بحث در مصادیق مشتبه حذ و تعزیر 4

ؿوُٕذ   ّگبوو  ؿذٌ دس مىبلـوبت پوىذ   َبْ مٌشح تٕٕٔه مزبصات)أه ثحج  ِثبٔذ داوؼت وٍ حمش

 ؿًد. سيؿه مَٓش ٔه اص حذيد ي تٔضٔشات 1دس احىبج اختلبكٓ ٓىًان حذ ٔب تٔضٔش( حبوٓ ثٍ

ٓ    اص ثبة ومًوٍ ٍ   ، ثش ؿخلٓ وٍ حذ ثش اي روبسْ ؿوذٌ اػوت، ومو ٓىوًان اموبج    توًان ثو

ؿذٌ دس مىبلـوبت ؿوُٕذ حوبوٓ، حوذ دس      رمبٓت التذا وشد. حبل اگش مزبصات گىبَبن مٌشح

َوب ثوش ؿخلوٓ روبسْ ؿوًد، دٔگوش        وٍ ٔىٓ اص آن مزوبصات  وِش گشفتٍ ؿًوذ، دس كًستٓ

                                                           
، ٓوذج  اروشاْ لبٓوذٌ دسأ  ، ٓذج رًاص ؿوفبٓت دس حوذيد  َمچًن ٓذج رًاص التذا ثٍ ؿخلٓ وٍ حذ صدٌ ؿذٌ، . 1

، 1412مًػًْ گلپبٔگوبوٓ،   سن:يد، ٓذج ٔمٕه دس حذيد ي ٓذج رًاص تأخٕش دس ارشاْ حذيد ي ... )وفبلت دس حذ

 .(15: 1418 ؛ مىبسج ؿٕشاصْ،12 :1422فبهل لىىشاوٓ،  ؛9 :1417 ،تجشٔضْ؛ 22-21: 1 د 
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َوب تٔضٔوش محؼوًة     ي حبل آوىٍ دس َمٕه فشم اگش آن مزوبصات تًان ثٍ اي التذا وشد  ومٓ

 (.22-21: 1، د 1412، وشٔمٓ رُشمٓتًان ثٍ آن ؿخق التذا وشد ) ؿًوذ، مٓ

   ٓ : 41توب، د   ومًوّ دٔگش أىىٍ ؿفبٓت ي وفبلت دس ثبة حذيد ربٔض وٕؼوت )وزفوٓ، ثو

سْ وووٍ ًووً ؛ َمووبن، دسع خووبسد فمووٍ الحذيد(.ثوو217ٍ-216: 1417؛ تجشٔووضْ، 394-395

كبحت رًاَش َش گًوٍ اختالف وِشْ سا دس پزٔشفتٍ وـذن وفبلت دس حذيد مىتفٓ داوؼت 

محول   دس ثبة تٔضٔشات وٍ دس رشٔبن ؿفبٓت ي وفبلت ( دس حبل395ٓ: 41تب، د  )وزفٓ، ثٓ

اهلل فبهل لىىشاووٓ )فبهول لىىشاووٓ،     ثحج ي اختالف اػت؛ ثشخٓ اص ثضسگبن َمچًن آٔت

اوذ، دس ممبثل  مٔبكش لبئل ثٍ پزٔشفتٍ وـذن ؿفبٓت دس تٔضٔشات ؿذٌ( اص فمُبْ 219: 1422

( ثٍ پزٔشفتٍ 85-83تب:  اهلل كبفٓ )كبفٓ گلپبٔگبوٓ، ثٓ تٔذادْ دٔگشْ اص فمُب اص رملٍ آٔت

مًػوًْ   اهلل ؿذن ؿفبٓت دس ثبة تٔضٔشات مٔتمذوذ. َمچىٕه تٔذادْ اص فمُب َمچًن آٔت

( لبئل ثٍ پزٔشؽ وفبلت 35: 2ُٓ دس امًس وٕفشْ، د اسدثٕلٓ )مزمًٍٓ وِشٔبت مـًستٓ فم

 ٓ اهلل ؿوٕشاصْ   ووٍ گوشيٌ دٔگوشْ اص فمُوب اص رملوٍ آٔوت       دس ثبة تٔضٔشات َؼتىذ، دس حوبل

ٍ  236تب:  )ؿٕشاصْ، ثٓ اووذ.ثش فوشم پوزٔشؽ رشٔوبن      ( وفبلت دس تٔضٔشات سا روبٔض وذاوؼوت

ؿوذٌ دس مىبلـوبت    حَوبْ مٌوش   وٍ مزبصات ؿفبٓت ي وفبلت دس ثبة تٔضٔشات، دس كًستٓ

َوب   ؿُٕذ حبوٓ حذ دس وِوش گشفتوٍ ؿوًوذ، ٓوذج روًاص ؿوفبٓت ي وفبلوت دس آن مزوبصات        

َب، ؿفبٓت ي وفبلت دس آوُب پزٔشفتوٍ   وٍ ثب تٔضٔشْ داوؼته أه مزبصات ربسٔؼت، دس حبلٓ

 ؿًد. مٓ

 ّوبحٕو گًوٍ اختالفوٓ اص   ثذين َٕچ« تدزأالحدَد تالیثٓات»ءدس ِلبٓذاص دٔگش مًاسد أىىٍ 

ثذين دس پٕؾ گوشفته افوشاى ي تفوشٔي روبسْ      حذ ٓمالٔٓ ي فمُب دس ثبة حذيد ثب سٓبٔت

ٓ  586: 10، د 1416؛ فبهل َىذْ، 485: 3، د 1406)حلٓ،  ؿًد مٓ : 41توب، د   ؛ وزفوٓ، ثو

وِوش   دس تؼشْ أه لبٓذٌ ثٍ ثوبة تٔضٔوشات اخوتالف    امب (503: 1422؛ فبهل لىىشاوٓ، 481

( ي اص 229: 10، د 1406مُب َمچًن مزلؼوٓ ايل )مزلؼوٓ ايل،   يرًد داسد؛ گشيَٓ اص ف

 : 1، د 1382اهلل مىبسج ؿوٕشاصْ )مشووض تحمٕموبت فمُوٓ لوًِ لووبٍٕٔ،        فمُبْ مٔبكش آٔت
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وٍ گشيٌ دٔگشْ اص فمُب َمچًن  ( مٔتمذ ثٍ رشٔبن أه لبٓذٌ دس تٔضٔشاتىذ، دس حبل41-42ٓ

اهلل فبهل لىىشاوٓ )مشوض تحمٕمبت  ي آٔت (42: 7، د 1405اهلل خًاوؼبسْ )خًاوؼبسْ،  آٔت

حبل اوذ،  ( ارشاْ أه لبٓذٌ سا دس تٔضٔشات ربٔض وذاوؼت42ٍ: 1، د 1382فمُٓ لًِ لوبٍٕٔ، 

اص لًآوذ اختلبكوٓ ثوبة     دس ثبة تٔضٔشات روبسْ وـوًد ي  مزوًس  ِثش فشم أىىٍ لبٓذ

ؿُٕذ حبوٓ، دس موًاسد  ثب حذ داوؼته مزبصات مزوًس دس مىبلـبت  حذيد دس وِش گشفتٍ ؿًد،

تًان لبٓذِ دسء سا دس آوُب ربسْ وشد ي حبل آوىٍ ثوب تٔضٔوش    ؿجٍُ ثب سٓبٔت حذ ٓمالٔٓ مٓ

 تًان لبٓذِ دسء سا دس آوُب ارشا وشد. َب ومٓ داوؼته آن مزبصات

كًست رذاگبوٍ ي تفلٕلٓ دس ثشاثوش َوش    َبٔٓ وٍ ثٍ اص وِش وگبسوذگبن )ثب تًرٍ ثٍ پبػخ

ٍ  ثؼٕبسْ سيأبت دس وِش گشفتهثب ُٕذ حبوٓ گزؿت ي ٔه اص مىبلـبت ؿ دس مموبج تموبٔض    وو

مخوتق  َبْ غٕشممذس  َبْ ممذس ي تٔضٔش سا ثٍ مزبصات حذ سا ثٍ مزبصات ثٕه حذ ي تٔضٔش،

الصج اػوت ووٍ    َوم تًرٍ ثٍ أه وىتوٍ   ؿًوذ، امب َبْ مضثًس حذ تلمٓ مٓ ( مزبصاتداوىذ مٓ

 ،وٍ مشاد اص حذ، مٌلوك مزوبصات وجبؿوذ    خًاَذ داؿتحمشات مضثًس تىُب دس كًستٓ يرًد 

ٍ  تجٕٕه أه مٌلت ثٍ. َبْ ممذس ؿشٓٓ ثبؿذ ثلىٍ مشاد اص آن مزبصات  چىوٕه  كًست خالكو

 اػت:

َمچًن سيأبتٓ وٍ احىبج اختلبكٓ حوذيد  )ثبٔذ دس وِش داؿت وٍ دس سيأبت صٔبدْ 

سيأوبت سيؿوه   مشارٍٔ ثوٍ  َمچىٕه ثب ، ثٕبن ؿذٌ اػتثشاْ حذ احىبمٓ  (وىىذ سا ثٕبن مٓ

دس دي مٔىوبْ مٌلوك    َوبْ مموذس،   دس مزوبصات  حذ گزؿتٍ اص اػوتٔمبل آن  ِياط ؿًد وٍ مٓ

حبل ثب حفَ 1وبس سفتٍ اػت. ثٍوٕض َبْ غٕشمٕٔه  ي مزبصات مزبصات آم اص ممذس ي غٕشممذس

مٌلوك   ،وٍ آٔب موشاد اص حوذ دس أوه سيأوبت    اػت  أه ؿًد مٓالٓ وٍ مٌشح تأه مٌلت ػ

ؿبمل ؿًد  ٔوب أىىوٍ   تٔضٔشات سا َم ؿذٌ دس أه سيأبت  تب أىىٍ احىبج ثٕبن ثًدٌزبصات م

                                                           
ي ثشاْ اػوتٔمبل حوذ    5-1حذٔج 16-14: 28، د 1409ثشاْ اػتٔمبل حذ دس مٌلك مزبصات، سن: حش ٓبملٓ،  .1

َوبْ   ي ثشاْ اػتٔمبل حوذ دس مزوبصات   3حذٔج  371ي  3حذٔج  375َبْ مٕٔه ؿشٓٓ، سن: َمبن:  دس مزبصات

 .1، حذٔج371-370غٕشمٕٔه، سن: َمبن: 
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ي رشٔبن احىبج ٔبدؿذٌ دس أوه   ثًدٌمشاد اص حذ دس أه سيأبت فمي مزبصات ممذس ؿشٓٓ 

دس أه مًسد ػٍ احتمبل يروًد داسد:    َؼتىذخبكٓ  ّدس ثبة تٔضٔشات وٕبصمىذ ادل ،سيأبت

 ؛َوبْ مٔوٕه ثبؿوذ    حذ مـتشن لفِٓ ثٕه مٌلك مزبصات ي مزبصات ،أىىٍ ياطٌاحتمبل ايل 

َوبْ مموذس ي مزوبص دس     حذ حمٕمت ؿشٍٕٓ ٔب متـشٍٓ دس مزوبصات ، احتمبل ديج أىىٍ ياطٌ

ي  بؿوذ حمٕموت دس مٌلوك مزوبصات ث    ،مٌلك مزبصات ثبؿذ ي احتمبل ػًج أىىوٍ أوه ياطٌ  

ثبة اػوتٔمبل ولوٓ ي اوٌجوبق آن ثوش ٔىوٓ اص       اػتٔمبل آن دس مزبصات ممذس ٔب غٕشممذس اص

ٔوه اص أوه احتموبالت، دس     ثب پزٔشفته احتمبل ايل ي ديج ٔب ٓذج احشاص َٕچ .اػتافشادؽ 

َبْ ممذس اص ثبة لذس متٕمه ٔب اص ثبة يهوْ   مشاد اص حذ تىُب مزبصات كًست فمذان لشٔىٍ،

بت دس ثبة تٔضٔوشات روبسْ   سيأدس أه وبچبس احىبج ٔبدؿذٌ  وٍ ثٍ تجْ آن ثٍ اػتحمٕمٓ 

ه ثتًان حىم مًسد وِش سا ثوٍ مزوبصات   ٔش لشأدلٕل ايلًٔت ٔب ػب مگش أىىٍ ثٍ ،وخًاَذ ؿذ

َوبْ   مزوبصات  ،احىبج ٔبدؿذٌ دس سيأبت، مىتُب ثب پزٔشفته احتمبل ػًج ،تٔضٔشْ تؼشْ داد

ٓ  سا َم ؿوبمل تٔضٔشْ  ً 25-23: 1 ، د 1412مًػوًْ گلپبٔگوبوٓ،    سن:) ؿوًد  مو ْ ؛ مًػو

 ِوىىوذ  ووٍ ثٕوبن   ٓيلٓ ثبٔذ داوؼت وٍ ثب يرًد ثؼٕبسْ اص سيأبت(. 12: 2، د 1413اسدثٕلٓ، 

كًست لٌْ ي ٔمٕه لبئل ثٍ آن ؿوذ ووٍ    تًان ثٍ مٓ ، چگًوٍتمبثل ثٕه حذ ي تٔضٔشات اػت

ٓ   حذ ثشاْ مٌلك مزبصات يهْ ؿذٌ اػت ِياط ؿوًد ووٍ    ثب تتجْ دس ولمبت فمُب سيؿه مو

ٓ   اوذ احتمبل ػًج سا وپزٔشفتٍ ،اتفبق فمُباوخشٔت لشٔت ثٍ   ؛258-257: 41توب، د   )وزفوٓ، ثو

؛ َمبن، دسع خبسد فمٍ الحذيد(. چىبوىٍ كوبحت روًاَش دس مموبج    10–9: 1417 تجشٔضْ،

 ؤًؼذ: اػتىتبد اص أه مؼئلٍ مٓ

ؿبٔذ كًاة آن ثبؿذ وٍ دس احىبمٓ وٍ مخبلف ثب اكوًل ي ٓمًموبت اػوت، ثوٍ حوذ      

زبصات ممذس( اوتفب ؿًد، مگش أىىٍ فحًا ٔب لوشأه دٔگوش ثوش خوالف آن     مٔىبْ اخق )م ثٍ

ٓ   ثبؿذ ي اص أه أىزبػت وٍ للبف تحت اًالق حذ لشاس ومٓ : 41توب، د   گٕشد )وزفوٓ، ثو

257-258.) 
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َبْ مزوًس دس والج ؿوُٕذ   )ثًدن مزبصات أه ثحج ِحبل ثب حفَ تمبمٓ أه مٌبلت، حمش

ؿوًد   دس كًستٓ ُبَش مٓ ،بلًهًح ثب تًرٍ ثٍ مٌبلجٓ وٍ گزؿتث ٓىًان حذ ٔب تٔضٔش( حبوٓ ثٍ

 ٔه اص أه احتمبالت ؿًٔم. وٍ لبئل ثٍ پزٔشفته احتمبل ايل ي ديج ٔب ٓذج احشاص َٕچ

 . تحلیل نهایی5

ًًس وٍ  أىىٍ اگشچٍ َمبن اػت،اْ وٍ دس آخش أه تحمٕك اص اَمٕت خبكٓ ثشخًسداس  وىتٍ

ٍ   مىبلـوبت ؿوُٕذ حوبوٓ گزؿوت، أوه     َبْ تفلٕلٓ ثٍ  دس پبػخ ٓ   ًوًس ثو سػوذ ووٍ    وِوش مو

ووٍ ٓواليٌ ثوش ؿوُٕذ حوبوٓ       ثبٔذ دس وِش داؿت ،ؿًوذ َبْ مضثًس حذ محؼًة مٓ مزبصات

: 2، د 1429ؿٕخ ثُبٔٓ)ٓبملٓ، اص رملٍ  تٔذادْ اص فمُب( 327-226: 14، د 1413)ٓبملٓ، 

َوبْ موزوًس دس    حت مزوبصات كشاٍ ث ( ي ...39-37: 1427( ي ؿفتٓ گٕالوٓ )گٕالوٓ، 427

داوىذ ي دس ممبج تٔشٔف حذ ثب تًروٍ ثوٍ مموذس ثوًدن أوه       ؿُٕذ حبوٓ سا تٔضٔش مٓ مىبلـبت

ول موب لوٍ ٓمًثوّ    » َبْ تٔضٔشْ، پغ اص آيسدن تٔشٔف محمك حلٓ اص حذ دػتٍ اص مزبصات

د ومن أه َب سا مًاس ي أه دػتٍ اص مزبصات اوذ ، آن سا مبوْ اغٕبس وذاوؼتٍ«ممذسِ ٔؼمى حذا

دس « غٕش ممذس ؿوشٓبً »ًًس وٍ دس تٔشٔف تٔضٔش وٕض پغ اص آيسدن لٕذ  َمبن داوىذ. تٔشٔف مٓ

َوبْ مموذس، لٕوذ غبلجوبً سا پوغ اص آن رووش        يرًد أه دػوتٍ اص مزوبصات   دلٕل تٔشٔف آن ثٍ

ً تٔضٔش ثب دس وِش گشفته آتمبد ثؼٕبسْ اص فمُب دس  اص وِش وگبسوذگبن دس وتٕزٍ وذ.اٌ وشد دن ثو

ؿه َبْ مزوًس  مزبصات ْ ثًدنحذ ٔب تٔضٔش ثبسِوٍ دس َب، دس كًستٓ أه دػتٍ اص مزبصات

ثوب تًروٍ    -َبْ مضثًس سا حذ ٔب تٔضٔش داوؼت  يرًد آٔذ ي وتًان ثٍ هشع لبًْ مزبصات ثٍ

ثٍ يرًد حمشات صٔبدْ وٍ دس احىبج اختلبكٓ َش ٔه اص حذ ي تٔضٔش، َمچًن ٓذج رًاص 

الشاس )وٍ ثٕىوٍ(   ّياػٌٍ ٓفً وشدن امبج حذْ سا وٍ ثحذ صدٌ ؿذٌ اػت، التذا ثٍ ؿخلٓ وٍ 

ي ٓذج وفبلت ي ؿفبٓت ي ٓذج رًاص تأخٕش دس حذيد ي ثؼٕبسْ دٔگشْ اص  حبثت ؿذٌ ثبؿذ

: 1 ، د 1412مًػوًْ گلپبٔگوبوٓ،    سن:ؿًد ) احىبج اختلبكٓ حذيد ي تٔضٔشات، ُبَش مٓ

ٍ  -(15: 1418؛مىبسج ؿٕشاصْ، 12 :1422؛ فبهل لىىشاوٓ، 9 :1417 ،؛ تجشٔض21-22ْ وِوش   ثو

َب ثش تخفٕفبت ي مؼبمحٍ ي محمًوٕوت ي احتوشاج    مزبصات ْثىب دس وِش گشفتهسػذ وٍ ثب  مٓ
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تًان گفت دس َش مًسدْ حىم اسفبلٓ اختلبكٓ َشٔه اص حذ ي تٔضٔوش   مٓ ،خًن مؼلمبن

 ؿًد.   ربسْ مٓ

ًًس وٍ گزؿت، ثٍ اتفبق تمبمٓ فمُب  نَمب« تذسأالحذيد ثبلـجُبت»ءدس ِاص ثبة ومًوٍ لبٓذ

  ٓ ؛ فبهول َىوذْ،   485: 3، د 1406)حلوٓ،   ربسٔؼوت  دس ثبة حذيد ثب سٓبٔت حوذ ٓمالٔو

يروًد  وِوش    اخوتالف ثٕه فمُب دس تؼشْ أه لبٓذٌ ثٍ ثبة تٔضٔشات  (، امب586: 10، د 1416

ش فوشم  حوبل ثو  (. 42: 7، د 1405؛ خًاوؼوبسْ،  229: 10، د 1406داسد )سن: مزلؼٓ ايل، 

ؿوخق دس ٔىوٓ اص    اگشدس ثبة تٔضٔشات ربسْ وـًد، ثبٔذ دس وِش داؿت مضثًس  ِأىىٍ لبٓذ

مخالً دس فشّ ديج ادٓوب وىوذ    ،ادٓبْ ؿجٍُ وىذ ّ مزوًس دس مىبلـبت ؿُٕذ حبوٓگبو فشيٓبت پىذ

وٕبصمىوذ ثوٍ    ،وٍ اصدياد ثب صن وبفش رمٓاػت داوؼتٍ  لٍ يالف وجًدٌ ي ومٓئحىم أه مؼ ثٍوٍ 

افشادْ دس وِش گشفتٍ ؿوًد ووٍ    ّاص رمل ،ًًسْ وٍ ؿخق مذٍٓٓ )ث ارن اص صن مؼلمبن اػت

ٓ أه ؿجٍُ ٓبدتبً دس حك يْ پزٔشفتٍ  ثوًدن  حوذ ٔوب تٔضٔوش    ؿوًد( ثوب تًروٍ ثوٍ ؿوه دس       مو

اسفوبق اص آن رُوت ووٍ اص     -ثٍ ثبة حوذيد  ءدس ِثب دس وِش گشفته اختلبف لبٓذ -مزبصاتؾ

ثب سٓبٔوت   ءدس ِي ثب تًرٍ ثٍ ممتوبْ لبٓذ سدسا دا مزبصات مزوًس حىم حذ حذ اػت، ّوبحٕ

)افشاى ي تفشٔي وىشدن دس ٓمل ثٍ أوه لبٓوذٌ( مزوبصات موزوًس اص يْ ػوبلي       حذ ٓمالٔٓ

 ؿًد. مٓ

ٓ  پزٔشفتٍ ومٓدس ثبة حذيد  ؿفبٓتي دٔگش أىىٍ وفبلت  ّومًو : 41توب،   ؿًد )وزفٓ، ثو

ٓ ؛ َمبن، دسع خبسد فموٍ الحوذيد(  217-216: 1417؛ تجشٔضْ، 394-395 ووٍ دس   دس حوبل

يروًد داسد )سن:  وِوش    اختالفثٕه فمُب دس ثبة تٔضٔشات  پزٔشفتٍ وـذن وفبلت ي ؿفبٓت

؛ مزمًٓوٍ وِشٔوبت مـوًستٓ    85-83توب:   ؛ كبفٓ گلپبٔگبوٓ، ث219ٓ: 1422فبهل لىىشاوٓ، 

ي وفبلوت   شؽفوشم پوزٔ  ثوش   حوبل (. 236تب:  ؛ ؿٕشاصْ، ث35ٓ: 2فمُٓ دس امًس وٕفشْ، د 

مزوًس دس ووالج   ّگبو َبْ پىذ ؿفبٓت دس مزبصاتي ، دس رشٔبن وفبلت دس تٔضٔشات ؿفبٓت

حىوم   :َب، ثبٔذ گفوت  ثًدن أه مزبصاتحذ ٔب تٔضٔش ؿه دس يرًد ثب تًرٍ ثٍ  ،ؿُٕذ حبوٓ

ٓ   ي )صٔشا وفبلت  تٔضٔش اػت ّوٍ اص وبحٕ ىجٍاسفبلٓ اص آن ر اص  ؿوفبٓت دس مزوبصات، اسفوبل
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ي ثوٍ تجوْ آن    سووذ َبْ مزوًس حىوم تٔضٔوش سا دا   مزبصات (اػتگىبَىبس  اْؿبسّ ثش ّوبحٕ

 .ؿًوذ پزٔشفتٍ مَٓب  وفبلت ي ؿفبٓت دس أه مزبصات

 گیری نتیجه

ّ  » لٕذتًان گفت وٍ  ؿذٌ، مٓ ثب تًرٍ ثٍ مٌبلت مٌشح  «مٕٔه ثًدن وًّ ي مموذاس آن دس ؿوش

دس تٔشٔف فمُبٔٓ َمچًن محمك حلٓ اص حذ، ؿبٔذ لٕذْ احتشاصْ اص تٔضٔش دس وِش گشفتوٍ  

َبٔٓ سا وٍ ؿُٕذ حبوٓ دس ممبج مىبلـٍ ثش تٔشٔف حوذ اص محموك حلوٓ ثٕوبن      ؿًد ي مزبصات

َوب دس ٓوٕه حوبل ووٍ ممذسووذ، تٔضٔوش محؼوًة         اص أىىٍ دس ؿشّ ثٔوٓ اص مزبصات-وشد 

ّ    م»لٕذ  ؿًوذ ي ثٍ تجْ آن مٓ دس تٔشٔوف حوذ لٕوذْ     «ٕٔه ثوًدن ووًّ ي مموذاس آن دس ؿوش

اص مًاسد ومون أوه تٔشٔوف ؿومشدٌ      -ؿًد احتشاصْ اص تمبمٓ تٔضٔشات دس وِش گشفتٍ ومٓ

ثٍ ُبَش مؼتىذات سيأٓ ووٍ ممتووٓ مموذس     ثب تًرٍَبْ مضثًس  وخًاَذ ؿذ، ثلىٍ مزبصات

مبَٕت  مٕبنتمبثل  ِوىىذ وٍ ثٕبنسيأبت صٔبدْ ثًدن آوُب َؼتىذ ي َمچىٕه ثب دس وِش گشفته 

مخوتق  َبْ غٕشمموذس   َبْ ممذس ي تٔضٔش سا ثٍ مزبصات ي حذ سا ثٍ مزبصات وذحذ ي تٔضٔش

َؼتىذ، لزا دس وُبٔت تٔشٔف محمك حلٓ اص حذ ثوب  َبْ حذْ  داوىذ، مىلشف ثٍ مزبصات مٓ

تًرٍ ثٍ يرًد  ؿًد. حبل ثب حفَ أه مٌلت ثب وؼجت ثٍ تٔضٔش، مبوْ اغٕبس دس وِش گشفتٍ مٓ

ٓذج حمشات صٔبد ي ؿبٔبن تًرُٓ وٍ دس احىبج اختلبكٓ َش ٔه اص حذ ي تٔضٔش، َمچًن 

اگشچٍ ثب تحمٕوك   -ؿًد  ي ٓذج رًاص تأخٕش دس حذيد، ُبَش مٓ وفبلت دس حذ ٓذج ٔمٕه ي

تًان حذْ ثًدن آن سا وتٕزٍ گشفت، ثب تًرٍ ثٍ يروًد ؿوجٍُ    گبوٍ، مٓ َبْ پىذ دس مزبصات

دس كًستٓ وٍ ؿه  -ؼئلٍ اص وِش آتمبد ثؼٕبسْ اص فمُب ثٍ تٔضٔشْ ثًدن أه مًاسددس أه م

َب حبكل ؿًد ي وتًان ثٍ هشع لوبًْ أوه موًاسد سا     دس حذ ٔب تٔضٔشْ ثًدن أه مزبصات

َب ثش تخفٕفبت ي مؼوبمحٍ ي   مزبصات ْثىب دس وِش گشفتهوِش مٓ سػذ وٍ ثب  ثٍحذ داوؼت، 

 تًان گفت دس َش مًسدْ حىم اسفبلٓ اختلبكٓ َوش  مبن مٓمحمًوٕت ي احتشاج خًن مؼل

 ؿًد.   ٔه اص حذ ي تٔضٔش ربسْ مٓ
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، ممبلّ فٓ تحمٕك إلبمّ الحذيد فٓ َوزٌ األٓلوبس  ق(. 1427) گٕالوى، ػٕذ محمذ ثبلشؿفتٓ  .20

 .دفتش تجلٕغبت اػالمىلم، 

 ، لم، داسالمشآن الىشٔم.الحذيد ي التٔضٔشاتوتبة تب(.  ؿٕشاصْ، ػٕذ محمذ )ثٓ .21

 وب.ٓ ث ،ربٓ ، ثالتٔضٔش، أحىبمٍ ي حذيدٌ. تب(ٓ )ث اهلل گلپبٔگبوى، لٌف ٓكبف .22

 .الجٕت آل  ّػؼتم ، لم،15د  ،سٔبم المؼبئلق(. 1418) ثه محمذ ًجبًجبٔٓ، ػٕذ ٓلٓ .23

 .مشتوًىوتبثفشيؿى تُشان، ، 3 ، دمزمْ الجحشٔه. (1416) ًشٔحى، فخشالذٔه .24

داسالىتوت  ، تُوشان،  10د  ،تُوزٔت االحىوبج  ق(. 1407ًًػٓ، اثًرٔفش محموذثه حؼوه )   .25

 .االػالمٍٕ

 .دفتش اوتـبسات اػالمٓ،لم، 5د  ،الخالفق(. 1413) وووووووووووووووووووووووووووووو .26

 .، لم، دفتشاوتـبسات اػالمىشربل. الق(1427) وووووووووووووووووووووووووووووو .27

 ، وزف، المىتجّ الشهًّٔ.الفُشػت تب(. ثٓ) وووووووووووووووووووووووووووووو .28

 .داسالىتت الٔشثٓثٕشيت، ، الىُبّٔق(. 1400) وووووووووووووووووووووووووووووو .29

ّ جالشيهوّ ال . (ق1410) ثوه ٓلوى   الوذٔه  صٔه ؿُٕذ حبوٓ، ٓبملى، .30 وتبثفشيؿوى  ، لوم،  9د  ،ُٕو

 .دايسى

مًػؼووّ ، لووم، 14د ، مؼووبله االفُووبج ق(. 1413) ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .31

 .المٔبسف االػالمٍٕ
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ٓ  . ق(1429) ثوه حؼوٕه   محموذ  ؿٕخ ثُوبٔٓ،  ٓبملٓ، .32 مًػؼوّ  ، تُوشان،  2د  ،روبمْ ٓجبػو

 .مىـًسات الفشاَبوٓ

 .وتبثفشيؿى مفٕذ ، لم،2د  ،المًآذ ي الفًائذتب(.  )ثٓثه مىى  محمذ ؿُٕذ ايل، ٓبملى، .33

 ،الحوذيد ي التٔضٔوشات(   خبسد فمٍ )دسع إٓٔه وٕفشْ اػالجتب(.  )ثٓ محمذفبهل لىىشاوٓ،  .34

 .ساًُب ّمشوض فمُٓ ائم، لم، 1ممشس: اوجش تشاثٓ ؿُشهبٔٓ، د 

ٍ  ق(. 1422) ووووووووووووووووووووو .35 لوم،   ،الحوذيد  -تفلٕل الـشّٔٔ فٓ ؿوشح تحشٔشالًػوٕل

 .مشوض فمُٓ ائمٍ اًُبس

مموشس: ػوٕذ مزتجوٓ     ،الحوذيد ي التٔضٔوشات   فمٍ دسع خبسد تب(،)ثٓ ووووووووووووووووووووو .36

 وظاد، وؼخّ خٌٓ. حؼٕه

 .دفتش اوتـبسات اػالمٓ، لم، 10د ، وـف اللخبجق(. 1416) فبهل َىذْ، محمذثه حؼه .37

 .الُزشِمىـًسات  ، لم،3ي  1د  ،وتبة الٕٔه(. 1410) ثه احمذ فشإَذْ، خلٕل .38

 .داسالزجل، ثٕشيت، 3ي  1د  ،لبمًع المحٕيتب(.  )ثٓ ثه ٔٔمًة فٕشيص آثبدْ، محمذ .39

، لوم،  3، د محزّ الجٕوبء فٓ تُوزٔت االحٕوبء  تب(.  ثه ؿبٌ مشتوٓ )ثٓ فٕن وبؿبوٓ، محمذ .40

 وب. ثٓ

 .مىـًسات داسالشهٓ، لم، 2د  ،الملجبح المىٕشتب(.  )ثٓ احمذثه محمذ فًّٕمٓ، .41

، لم، 1، د الٔحوشٌ الفمٍٕ. وتبة مه (ق1413) محمّذثه ٓلى ثه ثبثًٍٔ ؿٕخ كذيق، لمّى، .42

 دفتش اوتـبسات اػالمٓ.

 .امبج َبدى ّمتػؼلم، ، الممىْق(. 1415) ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .43

 وًؿبوجًس. ، لم، متػؼ10ٍ ، دسيهّ المتمٕه. ق(1406) تمى ايل، محمذٓ مزلؼ .44

 .اػمبٕٓلٕبن ّلم، متػؼ ،1د  ،لًامْ كبحجمشاوىق(. 1414)وووووووووووووووووووووو  .45

د  ،مالر األخٕبس فٓ فُم تُزٔت األخجوبس ق(. 1406) مزلؼى ديج، محمذ ثبلشثه محمذ تمى .46

 .اهلل مشٓـى تآٔ ّلم،وتبثخبو ،16

 .لم، متػؼٍ آل الجٕت ،3، د خبتمّ المؼتذسنق(. 1417) محذث وًسى، مٕشصا حؼٕه .47
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، مـًستٓ فمُٓ دس امًس وٕفشْ مزمًٍٓ وِشٔبت(. 1382مشوض تحمٕمبت فمُٓ لًِ لوبٍٕٔ ) .48

 وب. ، لم. ث2ٓد 

مذسػّ اإلمبج لم،  ،(وتبة الحذيد ي التٔضٔشات) أوًاس الفمبَّ(. 1418) مىبسج ؿٕشاصى، وبكش .49

 .ًبلت ثه أثٓ ٓلٓ

ٍ  دسع خوبسد  توب(، )ثٓ وووووووووووووووووو .50 مموشس: ػوٕذ مزتجوٓ     ،الحوذيد ي التٔضٔوشات   فمو

 وظاد، وؼخّ خٌٓ. حؼٕه

 .47 ي 46: 7مبسِ ايل، ؿ بلػ، مزلٍ وًسالٔلم تب(،)ثٓ وووووووووووووووووو .51

ٓ 2ي  1د  ،فموٍ الحوذيد ي التٔضٔوشات   . ق(1413) ػٕذ ٓجذالىشٔم مًػًْ اسدثٕلٓ، .52 روب،   ، ثو

 .مىٕهتامٕشالم مىتجّ

لم، متػؼوّ إحٕوبء    ،41د  ،مجبوٓ تىملّ المىُبدق(. 1422) مًػًْ خًٔى، ػٕذ اثًالمبػم .53

 .اإلمبج الخًئٓآحبس 

الذسالمىووًد فوٓ احىوبج الحوذيد )دسع     ق(. 1412ػٕذ محمذ سهوب ) ، مًػًْ گلپبٔگبوٓ .54
 .داسالمشآن الىشٔم،لم، 1، د ، ممشس: ٓلٓ وشٔمٓ رُشمٓ(الحذيد ي التٔضٔشات فمٍ خبسد

 .، لم، دفتش اوتـبسات اػالمىشربلالق(. 1407) ثه ٓلى وزبؿى، احمذ .55

 .داساحٕبء التشاث الٔشثٓ، ثٕشيت، 41د  ،رًاَشالىالجتب(.  )ثٓ ثه ثبلش وزفٓ، محمذ حؼه .56

 ، تبد الٔوشيع موه روًاَش الموبمًع    . (1414ياػٌى صثٕذى، ػٕذ محمذ مشتوى حؼٕىى ) .57
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