
 69 -96حات، صف69بهار و تابستان، چهاردهم، شماره هشتم، سال فقه و حقوق اسالميپژوهشي  -علمي نشريه

 04/07/96 :سبضٗد دصٗطـ ًْبٖٗ 23/08/95 سبضٗد زضٗبفز:

 
 

حدودتعددکیفزگذاریوانگاریجزم

2931اسالميمجاساتقانونوامامیهفقهدر
 1ساداتی هحوذهْذی سیذ
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 چکیذُ

ٖ  1392ؾ٘بؾز ػٌبٖٗ اٗطاى زضثبضٓ سقسز حسٍز زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ  ّتبٕ   ـ زؾتشرَـ زرطرتًَ
اًگبضٕ ٍ و٘فطرصاضٕ سقسز حسٍز زض لتَاً٘ي ؾتبثك    هَضز چطاٖٗ ػطمفطاٍاى قسُ اؾز. زل٘ل اٗي اهط، اثْبم زض 

ثَزُ اؾز. ّوچٌ٘ي اٗي اثْبم، ٗىٖ اظ زالٗل فسٍل سقسز ػطائن سقعٗطٕ اظ هالن سقسز حسٍز زض لبًَى ػسٗتس  
ثبظركتشِ   1352إ وِ سقسز ػطائن سقعٗطٕ فٌ٘بً ثِ لبًَى هؼبظار فوتَهٖ   رًَِ ثبقس؛ ثِ هؼبظار اؾالهٖ هٖ

سَن٘فٖ ٍ ثب اؾشفبزُ اظ وشت، انَل ٍ لَافس فمْتٖ زض نتسز سج٘ت٘ي ٍ     -لصا اٗي همبلِ ثب ضٍـ سحل٘لٖاؾز. 
 ثركٖ ثِ لَافس هطثَط ثِ سقسز افشجبضٕ ٍ هبزٕ ػطائن حسٕ اؾز.  اًؿؼبم

ٗبفشٔ اٗي همبلِ حبوٖ اظ آى اؾز وِ سقسز افشجبضٕ زض حسٍز لبثل سهَض ثَزُ، ّوچٌت٘ي زض سقتسز حتسٍز    
ّب اؾز. ّسف زض هؼبظارِ حسٍز هشقسز ً٘ع زض ٍّلٔ اٍل  الٌبؼ، هبًٌس لصف، انل ثط ػوـ هؼبظار كًبؽط ثِ ح

ؾعازّٖ ً٘ؿز، ثلىِ ّسف سغْ٘ط ثعّىبض اؾز. اظ اٗي ضٍ، سساذل هؼبظار زض ػطائن هكبثِ حسٕ ذالف انل 
ؾبؼ ًؾط فمْبٕ قتبفقٖ،  رصاض ثطذالف اػوبؿ فمْبٕ اهبهِ٘ ٍ سٌْب ثط ا قَز. ّوچٌ٘ي لبًَى  فسالز سلمٖ ًوٖ

ّب زض هطحلٔ اػطإ احىبم ثب  حٌفٖ، هبلىٖ ٍ حٌجلٖ، ٍ ثب سمل٘س اظ حمَق و٘فطٕ ههط، حىن ثِ سساذل هؼبظار
 زازُ اؾز. « ّب ػوـ ًؿجٖ هؼبظار»فٌَاى 

 سساذل هؼبظار، سقسز افشجبضٕ، سقسز حسٍز، سقسز هبزٕ، ػوـ هؼبظار.ٍاصگاى کلیذی: 

                                                           
 mohamad.sadati@yahoo.com  )ًَٗؿٌسُ هؿئَل( ق٘طاظ زاًكگبُ ؾ٘بؾٖ فلَم ٍ حمَق زاًكىسٓ اؾشبزٗبض.  1

 sadeghi@shirazu.ac.ir ق٘طاظ زاًكگبُ ؾ٘بؾٖ فلَم ٍ حمَق زاًكىسٓ زاًك٘بض.  2

 forughi@yahoo.com ق٘طاظ زاًكگبُ ؾ٘بؾٖ فلَم ٍ حمَق زاًكىسٓ زاًك٘بض.  3
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 همذهِ

ُ دبضازاٗن اًمالة  ّتبٕ ٍح٘تبًٖ ثتَزُ اؾتز.      اؾالهٖ ازاضٓ ظًسرٖ زًَٕ٘ ثط اؾبؼ آهتَظ
ّتب اؾتز. ػتطائن زض حمتَق      ّبٕ ظًسرٖ زً٘تَٕ ػتطائن ٍ هؼتبظار    سطٗي ػٌجِ لبفسسبً اظ هْن

قًَس. زض ػٌبٗبر، لهبل ٍ  ثٌسٕ ولٖ ثِ ػٌبٗبر ٍ غ٘ط آى سمؿ٘ن هٖ اؾالهٖ زض ٗه سمؿ٘ن
ي حبل، هٌبثـ اؾالهٖ زض ثبة لهتبل ٍ زٗتبر   قًَس. زض ف٘ زٗبر، ٍاوٌف ػعاٖٗ قوطزُ هٖ

 الٌبؼ ثَزُ ٍ اظ احىبم هشمي ٍ هٌؿؼوٖ ثطذَضزاض اؾز. اغلت ًبؽط ثِ حك

ٖ   حسٍز ٍ سقعٗطار ً٘ع اظ ظهطٓ ػطائن غ٘طػٌبٖٗ ثِ آٌٗتس. اّو٘تز حتسٍز اظ آى     حؿتبة هت
ٕ    ضٍؾز وِ انل زض حسٍز آى اؾز وِ اٗي زؾشِ اظ ٍاوتٌف   ّتبٕ و٘فتطٕ، اٍالً اغلتت زاضا

ّبٕ سقعٗطٕ ٍ انغ٘بز لَافس  اللْٖ ّؿشٌس، زٍم اٌٗىِ هقوَالً الگَٖٗ ثطإ هؼبظار ػٌجٔ حك
قًَس. ثِ فجبضر زٗگط، حسٍز ٍ لَافس آى، اظ  ّب ثِ سقعٗطار هحؿَة هٖ فمْٖ ثطإ سؿطٕ آى

ػولِ لَافس هطثَط ثِ سقسز ػطم، ثِ زل٘ل همسض ثتَزى آى اظ ؾتَٕ قتبضؿ همتسؼ، ثتِ ثتبٍض       
 ّبٕ سقعٗطٕ اضائِ زّس.  اًس هق٘بض هٌبؾجٖ ثطإ سسٍٗي ٍ سٌم٘ح هؼبظارسَ ثؿ٘بضٕ هٖ

رصاض زض لتبًَى   رًَِ ًجَزُ اؾز ٍ لبًَى ل٘ىي زض ذهَل لَافس هطثَط ثِ سقسز ػطم اٗي
ـ، ثتِ زالٗلتٖ چٌتس اظ    1370ـ، ثطفىؽِ لبًَى هؼبظار اؾتالهٖ  1392هؼبظار اؾالهٖ 

ل سقسز حسٍز سٌؾ٘ن قسُ ثَز، فتسٍل وتطزُ ٍ   لَافس هطثَط ثِ سقسز سقعٗطار وِ ثطاؾبؼ هس
ثبظركشِ اؾز. اٗي اهط وِ زل٘تل   1352فٌ٘بً ثِ هؼبظار سقسز ػطم زض لبًَى هؼبظار فوَهٖ 

رتصاض اظ لتَاً٘ي ٍ لَافتس     سَاًس رتَاُ سی٘٘تط ضٍٗىتطز لتبًَى     ضٍقٌٖ هكرم ً٘ؿز هٖ آى ثِ
 اؾالهٖ سلمٖ قَز. 

اًس اظ: فسم  ػطم زض سقسز ػطائن سقعٗطٕ فجبضر ثطذٖ اظ زالٗلِ فسم اؾشفبزُ اظ لَافس سقسز
اًگبضٕ ٍ و٘فطرصاضٕ ٍ  سج٘٘ي نح٘ح فلؿفٔ سقسز حسٍز، هجْن ثَزى سقسز حسٍز زض ظهٌ٘ٔ ػطم

ّبٕ ًبؽط ثِ سقسز ػطم زض لبًَى هؼتبظار   ّوچٌ٘ي ٍػَز ثطذٖ هكىالر زض اػطإ هؼبظار
 ـ.  1370اؾالهٖ 

ؾبم ػعاٖٗ اؾالم هجشٌٖ ثط فمِ قت٘قِ ثتبظ   ضطٍضر اٗي ثحض ً٘ع ثِ لعٍم سج٘٘ي نح٘ح ً
إ وِ ثب هغبلقٔ هَاز هطثَط ثِ سقتسز حتسٍز زض لتبًَى هؼتبظار اؾتالهٖ،       رًَِ رطزز؛ ثِ هٖ
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ِ  إ وِ لبًَى سَاى ثِ آى ؾ٘بؾز ػٌبٖٗ ًوٖ زًجتبل آى   رصاض ٗب قبضؿ زض هؼبظار سقسز حسٍز ثت
 ضاحشٖ دٖ ثطز.  ثَزُ اؾز، ثِ

ّبٕ انلٖ اٗتي همبلتِ آى اؾتز وتِ اٍالً سقتسز       شِ، دطؾفرف ثب سَػِ ثِ سَض٘حبر د٘ف
وٌتس  زٍم اٌٗىتِ حؼ٘تز     اًگبضٕ ٍ و٘فطرصاضٕ اظ چِ لَافسٕ سجق٘ز هٖ حسٍز زض ظهٌ٘ٔ ػطم

هتَاز هطثتَط ثتِ     1392قطفٖ لَافس ٗبزقسُ چ٘ؿز  ؾَم اٌٗىِ آٗب لبًَى هؼبظار اؾالهٖ 
 سقسز حسٍز ضا ثط اؾبؼ اٗي لَافس سٌؾ٘ن وطزُ اؾز 

سَن٘فٖ ٍ ثب اؾشفبزُ اظ وشت، انتَل ٍ لَافتس فمْتٖ زض     -اٗي همبلِ ثب ضٍـ سحل٘لٖلصا 
ثركٖ ثِ لَافس هطثَط ثِ سقسز حتسٍز اؾتز. ّوچٌت٘ي اٗتي دتػٍّف       نسز سج٘٘ي ٍ اًؿؼبم

ر٘طٕ ثطذالف ًهتَل ٍ احبزٗتض    ( زض نسز هَضـ1393ثطذالف آطبض فلوٖ زٗگط )احوسٕ، 
اؾز. ّوچٌ٘ي ثِ زل٘ل سغج٘متٖ ثتَزى هَضتَؿ     نح٘ح ٍاضزُ زض ذهَل سقسز حسٍز ًجَزُ

ر٘طٕ الظم، زض ّتط ثحتض    ؾقٖ قسُ اؾز، دؽ اظ ث٘بى هغبلت هطثَط ثِ فمِ اهبهِ٘ ٍ ًش٘ؼِ
هَاز هطثَط ثِ لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ً٘ع سج٘٘ي ٍ سحل٘ل رطزز. افعٍى ثط اٗي، زاللز لفؾتٖ  

 از لبًًَٖ اؾز. ّبٕ اٗي همبلِ ثطإ سحل٘ل لَافس فمْٖ ٍ هَ ً٘ع ٗىٖ اظ ضٍـ

 آطتبض  حتسٍز،  افشجبضٕ سقسز هبًٌس هَضَفبر اظ ثطذٖ اظ لحبػ ازث٘بر فلوٖ سحم٘ك ً٘ع زض
ٕ  ٍ سق٘٘ي هبًٌس ً٘ع همبلِ هَضَفبر ؾبٗط زض. ذَضزًوٖ چكنثِ چٌسٕ فلوٖ  هؼتبظار  اػتطا
ٕ هحتسٍزٗز  ثتب  ّبآى ّبٕٗبفشِ وِ قسُ ًگبقشِ همبالسٖ ٍ وشت حسٍز، هبزٕ سقسز  ظٗتط  ّتب
  :اؾز ثطٍضٍ

 «   ًمس ؾ٘بؾز ػٌبٖٗ حسٍز هحَض زض همطضار سقسز ٍ سىطاض زض حمتَق و٘فتطٕ اٗتطاى »
(. ًَٗؿٌسُ زض اٗي همبلِ ثِ سجق٘ز اظ سقعٗتطار ثتِ حتسٍز زض لَافتس     1384)دَضثبفطاًٖ، 

عَض ذبل هغبلقِ ًىطزُ  سقسز ػطم ذسقِ ٍاضز ًوَزُ ٍ هجبحض سقسز ػطائن حسٕ ضا ثِ
 ـ اؾز.1370ؽط ثِ لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ههَة اؾز. ّوچٌ٘ي اٗي اطط ًب

 «(. 1393)احوتسٕ،  « ّبٕ آى ّب زض سقسز ػطاٗن هؿشَػت حس ٍ چبلف سساذل هؼبظار
فطو اٗي همبلِ آى اؾز وِ ًهَل ٍاضزُ زال ثط سساذل هؼتبظار سقتسز حتسٍز     د٘ف

حلٖ ثَز وِ ّن ذتالف ًهتَل    زًجبل ضاُ هكبثِ، ذالف انل فسالز ثَزُ، لصا ثبٗس ثِ
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فول ًكَز ٍ ّن هؼبظار سقسز حسٍز هكبثِ ثب انل فسالز ؾبظربضٕ ث٘كشطٕ زاقتشِ  
حبلٖ وِ زض ذالف فسالز ثَزى لَافس هطثَط ثِ سقسز حتسٍز هكتبثِ، سطزٗتس     ثبقس. زض

ٍػَز زاضز ٍ ذَز اٗي رعاضُ ثبٗس اطجبر قَز. ثب ٍػَز اٗي، ًَٗؿٌسُ ً٘ع اٗي سهَض ذتَز  
 ًوَزُ اؾز.فطو   قسُ فٌَاى انلٖ طبثز ضا ثِ

: 1391؛ ظًؼتبًٖ،  229: 1390ثحض سقسز اؾجبة ً٘تع )لغفتٖ،    زض وشت لَافس فمِ ٍ شٗل
ّتب سٌْتب    ه٘بى آهسُ، ل٘ىي اٗي ثطضؾٖ ( زض هَضز فلز سكطٗـ هؼبظار سقسز حسٍز ؾري ث83ِ

ًبؽط ثِ ًحَٓ سق٘٘ي ٍ اػطإ هؼبظار سقسز حسٍز ثَزُ ٍ فبضك اظ هَضتَؿ و٘فطرتصاضٕ سقتسز    
ـ ٍ زٗگط هجبحض حمَق 1392ؾٌؼٖ آى، هَضَفبر لبًَى هؼبظار اؾالهٖ  ىحسٍز ٍ اهىب

 ػعإ فوَهٖ هبًٌس سقسز افشجبضٕ اؾز. 

زض وشت حمَق ػعإ فوَهٖ ً٘ع سٌْب زض حس چٌس نفحِ )زٍ ٗب ؾِ نفحِ( ٍ ثِ نَضر 
  ٖ آًىتِ هجتبًٖ    سَن٘فٖ، هَاز لبًَى هؼبظار اؾالهٖ زض ثحض سقسز حسٍز ث٘بى قسُ اؾتز. ثت

؛ اضزث٘لتٖ،  202-204: 1393رصاقشِ قتَز )الْتبم، ثطّتبًٖ،    طثَعِ، ثِ ثحض ٍ فحم هَاز ه
 (. 1395؛ ثؿبهٖ، 71-74: 1395االؾالهٖ،  ؛ ق٘د178-177: 1393

ّتبٕ هغتط ، هغبلتت اٗتي      رفشِ، ثطإ ثطضضؾٖ زل٘ك دطؾف ثب سَػِ ثِ سَض٘حبر د٘ف
ستطٗي   ّتط ثرتف، هْتن    همبلِ زض زٍ ثرف سقسز افشجبضٕ ٍ هبزٕ حسٍز رٌؼبًتسُ قتسُ ٍ زض  

 ّبٕ هغط  ثحض ٍ ثطضؾٖ قسُ اؾز.  دطؾف

 حذٍد تعذد اعتثاری. 1

ستط،   ثِ فجتبضر ؾتبزُ   سقسز افشجبضٕ، سقسز فٌبنط لبًًَٖ ًبؽط ثِ فٌهط هبزٕ ٍاحس اؾز.
فجبضر اظ آى اؾز وِ ٗه ضفشبض هكوَل فٌتبٍٗي هؼطهبًتِ هشقتسز     1سقسز افشجبضٕ ٗب فٌَاًٖ

(. زض هَضز سقسز افشجبضٕ زض حسٍز، زٍ ًؾط ٍػَز زاضز؛ ؾتىَر  410 :1384لطاض ر٘طز )ًَضثْب، 
 لبًَى هؼبظار ٍ اقبضُ هجْن لبًَى. 

                                                           
ضؾس چَى اٗي ًَؿ سقسز ًبؽط ثِ سقسز  ًؾط هٖ اًس. ثِ ًبه٘سُ« ضٍاًٖ»ٗب « هقٌَٕ»زاًبى ثِ اقشجبُ اٗي ًَؿ اظ سقسز ضا  . ثطذٖ اظ حمَق1

سَاى  س. ثب اٗي اؾشسالل، سقسز افشجبضٕ ضا هٖهَاز لبًًَٖ ثَزُ ٍ لبًَى ً٘ع افشجبضٕ اؾز، لصا ثبٗس اٗي ًَؿ اظ سقسز ضا سقسز افشجبضٕ ًبه٘
 (. 10: 1382ًٖ ً٘ع ذَاًس )ضاٗؼ٘بى انل، سقسز فٌَا



 

 

 

 

 65 ... حدود تعدد کیفزگذاری و انگاری جزم

 

، سقسز 1لبًَى هؼبظار اؾالهٖ 131زاًبى ٍ ثب سَػِ ثِ سهطٗح هبزٓ  ثِ ًؾط ثطذٖ اظ حمَق
افشجبضٕ سٌْب ًبؽط ثِ ػطائن سقعٗطٕ زاًؿشِ قسُ ٍ لبًَى هؼتبظار اؾتالهٖ زض ظهٌ٘تٔ سقتسز     
افشجبضٕ حسٍز ؾىَر اذش٘بض وطزُ اؾز. لصا ثب اٗي ل٘س، ػطائن هؿشَػت حس، لهتبل ٍ زٗتِ   

 قًَس.  هكوَل لَافس سقسز افشجبضٕ ًوٖ

ضؾتس اقتبضاسٖ هتجْن زض     ًؾط هٖ ثب ٍػَز اٗي، نطف ًؾط اظ ؾؿشٖ زالٗل اٗي ضٍٗىطز، ثِ
ثطذٖ اظ ههتبزٗك   لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ًبؽط ثِ سقسز افشجبضٕ حسٍز ٍػَز زاضز ٍ ّوچٌ٘ي

 سَاى زض فمِ اهبهِ٘ ٗبفز. اٗي اهط ضا هٖ

 . هصادیك تعذد اعتثاری در حذٍد1.1

زض فمِ اهبهِ٘، هجحض ٍ وشبة ذبنٖ ثِ سقسز ػطم، اظػولِ سقسز افشجبضٕ، ًذطزاذشِ اؾز. 
قَز. زض ف٘ي حبل، ثب زلز زض هَاز هطثَط ثِ  ل٘ىي ههبزٗك اٗي اهط زض احىبم فمْٖ زٗسُ هٖ

 سَاى ثطقوطز: هؼبظار اؾالهٖ ثطذٖ اظ ههبزٗك سقسز افشجبضٕ ضا هٖ لبًَى

 . جزائن حذی هَجة تعشیز 1.1.1

ًجبٗس اظ اٗي ًىشِ غفلز وطز وِ ربُ هؼبظار ػطائن هَػت حس ٗب لهبل ثتِ ّتط زل٘لتٖ    
ػبٕ هؼبظار حس ٗب لهبل ٍ ٗب زض سىو٘تل   رًَِ هَاضز، ثِ رصاض زض اٗي قًَس ٍ لبًَى  اػطا ًوٖ

رًَتِ ػتطائن سقعٗتطٕ     زٍ هؼبظار، هؼبظار سقعٗطٕ ضا سَنِ٘ ًوَزُ اؾز. لصا ارطچِ اٗياٗي 
ّب سقعٗط اؾز ٍ انَالً ثِ ّوت٘ي زل٘تل    ً٘ؿشٌس، ل٘ىي هؼبظار ػبٗگعٗي حس ٍ لهبل زض آى

ِ   131رصاض، آربّبًِ ٗب ًبآربّبًِ، زض هبزٓ  اؾز وِ لبًَى ػتبٕ اؾتشفبزُ اظ انتغال      لتبًَى ثت
 اؾشفبزُ وطزُ اؾز.« ػطائن هَػت سقعٗط»ظ فجبضر ا« ػطائن سقعٗطٕ»

لتبًَى، ثطذتٖ اظ    131ثٌبثطاٗي، سقسز افشجبضٕ زض ػطائن حسٕ ً٘ع هشهتَض اؾتز ٍ هتبزٓ    
ر٘طز ٍ آى ظهبًٖ اؾز وِ هؼبظار سقعٗطٕ ػبًك٘ي ٍ ٗتب هىوتل    ثط هٖ ػطائن حسٕ ضا ً٘ع زض

ن ثتب د٘كتٌْبز زازرتبُ    اػتطإ ضػت   ثَزى ىيوهًبزضنَضر هؼبظار حسٕ اؾز. ثطإ ًوًَِ، 
چٌبًچِ ػطم ثب ثٌِ٘ طبثتز قتسُ ثبقتس،     ،ِ٘ٗلضب ٓحىن لغقٖ ٍ هَافمز ضئ٘ؽ لَ ٓنبزضوٌٌس

                                                           
 قَز. هشقسز ثبقس، هطسىت ثِ هؼبظار اقس هحىَم هٖ ٔزض ػطائن هَػت سقعٗط ّطربُ ضفشبض ٍاحس زاضإ فٌبٍٗي هؼطهبً: 131 ٓهبز. 1
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نَضر هَػت نس ضطثِ قالق  هَػت افسام ظاًٖ هحهي ٍ ظاًِ٘ هحهٌِ اؾز ٍ زضغ٘ط اٗي
لصا هؼبظار نس ضطثِ قالق ثطإ حس ضػوٖ وِ ثتب التطاض    .(225)هبزٓ  ثبقس ٗه هٖ ثطإ ّط

ز قسُ ٍ اهىبى اػطإ آى ٍػَز ًساضز، ًَفٖ هؼبظار سقعٗطٕ اؾز وِ ػبًك٘ي هؼتبظار  طبث
، نس ضطثِ قالق ًؿتجز  «الشقعٗط زٍى الحس»حسٕ اؾز. سقعٗطٕ اؾز ظٗطا ثط اؾبؼ لبفسٓ 

 قَز.  ثِ حس ضػن، زٍى الحس قوطزُ هٖ

ٍ هضبػقِ،  إ وِ اهىبى اػطإ ضػن زض آى ٍػَز ًساضز، ّوطاُ ثب سمج٘ل لصا ظًبٕ هحهٌِ
لتبًَى،   131ر٘طز. هؼبظار اٗتي سقتسز ً٘تع ثتط اؾتبؼ هتبزٓ        هكوَل سقسز افشجبضٕ لطاض هٖ

هؼبظار اقس اؾز. ثٌبثطاٗي، سقسز افشجبضٕ سٌْب هرشم ػطائن سقعٗطٕ ً٘ؿز ٍ ػطائن حتسٕ  
سَاًس هىول هؼبظار حسٕ ثبقس  ر٘طز. ّوچٌ٘ي هؼبظار سقعٗطٕ هٖ ٍ سقعٗطٕ ضا ً٘ع زضثط هٖ

 اهٔ همبلِ ثِ آى ذَاّ٘ن دطزاذز.وِ زض از

 عٌَاى یک ٍالعِ . تلمی هجوَعۀ رفتارّا ت2.1.1ِ

ّوچٌ٘ي ًَؿ زٗگطٕ اظ سقسز افشجبضٕ زض هَضز ػطائن حسٕ لبثل سهتَض اؾتز؛ ثتِ اٗتي     
 اضسىبثٖ ثقضٖ نَضر وِ زٍ ٗب چٌس ػطم حسٕ هطسجظ ثب ٗىسٗگط ٍالـ قًَس. لصا ّطربُ ػطائن

 فٌَاى ذتبل  ً٘ع زاضإ ّب آى هؼوَؿ ٍ آٗس قوبض ثِ آى لَاظم اظ ٗب ٍ ثبقس زٗگط ثقضٖ همسهِ

ٕ  وِ قَز هٖ زازُ ػطهٖ ثبقس، هَضَؿ اظ ههبزٗك سقسز افشجبضٕ ثَزُ، هؼبظار ػعاٖٗ  ػتعا

 آٍضزُ اؾز: 132هبزٓ  2اؾز. لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ً٘ع زض سجهطٓ  آى اقس

 اقتس  هؼتبظار  فمظ ثبقٌس، ٍِالق ٗه زض ٍ ّن ضاؾشبٕ زض حسٕ ػطم چٌس ٗب زٍ چٌبًچِ»
 «.قَز هٖ اػطاء لَاط هؼبظار سٌْب وِ لَاط ٌّگبم زض سفر٘ص هبًٌس قَز؛ هٖ اػطاء

ٔ  ؾتطلز  لَاظم اظ افطاز هٌبظل ثِ غ٘طهؼبظ ٍضٍز چَى ثٌبثطاٗي  ٍ لتَاظم  اظ هكتطٍة  ٍ سْ٘ت
 هحىتَم  ذوط قطة ٍ ٗب ؾطلز هؼبظار ثِ سَاى هٖ فمظ ضا اؾز، هطسىت آى قطة همسهبر

 (.73: 1381)ههالحٖ،  1الىلٖ هَاز ذطٗس ٍ ؾطلز ٍ افطاز هٌعل ثِ ٍضٍز هؼبظار ثِ ًِ ٍ وطز

ٕ  سقتسز  ضا ػتطم  زٍ رفشِ اٗطاز رطفشِ قسُ اؾتز وتِ زض آى، اضسىتبة    ثِ ًؾط د٘ف  هقٌتَ

                                                           
 1367س٘ط  14هَضخ  928/7. ًؾطٗٔ هكَضسٖ قوبضٓ 1
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فٌَاى )ل٘بؾٖ ٍ ٗبٍضٕ،  زٍ ٍ ّؿش٘ن ضٍثطٍ فول ٗه ثب هقٌَٕ زض سقسز وِ زضحبلٖ اًس، زاًؿشِ
قَز وِ زض حمتَق و٘فتطٕ رتبُ هؼوَفتٔ      رًَِ دبؾد زازُ هٖ قىبل اٗي(. اٗي ا167: 1394

قَز ٍ هجٌبٕ اٗي اهط ً٘ع فطف ٗب لبًَى اؾز. لتصا   ٍلبٗـ ٍ ضفشبضّب، ٗه ٍالقٔ فٌٖ٘ سلمٖ هٖ
وتِ زض ػتطم    سَاًتس ٗته فوتل سلمتٖ ًوبٗتس. چٌتبى       فطف هؼوَؿ اٗي افوبل اضسىبثٖ ضا هٖ

ٖ  والّجطزاضٕ ثب اؾشفبزُ اظ ؾٌس هؼقَل وِ  : 1392قتَز )حؿتٌٖ٘،    سقسز افشجبضٕ قتوطزُ هت
(، فطف ٍ لبًَى هؼوَفٔ اٗي افوبل ضا ٗه فول زاًؿشِ ٍ لصا اٗي ًَؿ اظ والّجتطزاضٕ ضا  23

رًَِ اؾز؛ دؽ سفر٘ص  هكوَل سقسز هبزٕ ًساًؿشِ اؾز. زض هَضز ػطائن حسٕ هطسجظ ً٘ع اٗي
فشجبضٕ ثبقٌس. لصا ثطذالف ًؾتط  سَاًٌس زض ضاؾشبٕ ّن نَضر رطفشِ، ههساق سقسز ا ٍ لَاط هٖ

رصاض ثطإ ثطذٖ اظ ههتبزٗك سقتسز افشجتبضٕ زض لتبًَى هؼتبظار       زاًبى، لبًَى ثطذٖ اظ حمَق
 ثٌٖ٘ وطزُ اؾز.  اؾالهٖ، هؼبظار هطثَعِ ضا د٘ف

 . عول ٍاحذ 3.1.1

هبًٌتس   افعٍى ثط ههبزٗك ٗبزقسُ، سقسز افشجبضٕ زض ٗه ضفشبض ؾبزُ ً٘ع لبثل سهَض اؾتز؛ 
هٌؾَض همبثلِ ثب اؾبؼ ًؾتبم ػوْتَضٕ اؾتالهٖ     فطزٕ ثب لهس اٗؼبز ًباهٌٖ رؿشطزُ ثِاٌٗىِ 

( اؾتز، ّتن   286 ٓاالضو )هتبز  جطز. اٗي ضفشبض ّن هكوَل فٌَاى افؿبز فٖثزؾز ثِ اؾلحِ 
وتِ  قرهٖ ثِ نتَضسٖ لتَازٕ ثٌوبٗتس    (. ٗب اٌٗىِ 287 ٓ( ٍ ّن ثیٖ )هبز279 ٓهحبضثِ )هبز
اظ عطٗتك   ثتطإ هظتبل   ؛(286 ٓاألضو ثبقتس )هتبز   افؿبز فٖ فحكب ٍ ٓرؿشطز ٔههساق اقبف

ٗب اٌٗىِ  (.43: 1395ًػاز،  فطز ٍ حؿ٘ي )اٗعزٕ اًساظٕ ؾبٗز اٌٗشطًشٖ السام ثِ لَازٕ ًوبٗس ضاُ
 ،قرهٖ ثب لهس اذالل رؿشطزُ زض اهٌ٘ز زاذلٖ ٍ ذبضػٖ وكَض، السام ثِ ؾبة الٌجٖ وتطزُ 

... هٌشكط ًوبٗس. فول ٍٕ هكوَل فٌَاى هؼطهبًتِ  آى ضا اظ عطٗك فضبٕ هؼبظٕ، هبَّاضُ ٍ 
  االضو ذَاّس ثَز. ؾبة الٌجٖ ٍ افؿبز فٖ

إ اؾز وِ هَػت اٗؼتبز ًتباهٌٖ رتطزز. اٗتي      هظبل زٗگط زض اٗي ظهٌِ٘، ؾطلز هؿلحبًِ
  ٖ . زض اٗتي هتَضز   1سَاًتس ثبقتس   ضفشبض ٍاحس، ّن هكوَل فٌَاى ؾطلز حسٕ ٍ ّن هحبضثتِ هت

                                                           
(، سقسز 135، ل1388ً٘ؿز )ل٘بؾٖ،  سهَض لبثل چٌساى ًش٘ؼِ سقسز حسٍز، ثبة زاًبى وِ هقشمسًس زض لصا ثطذالف ًؾط ثطذٖ حمَق. 1

 ًش٘ؼِ زض حسٍز ً٘ع لبثل سهَض اؾز. 



 

 

 

 

68 69ستاى تاب و بهارهن، چهارد ، شوارههشتنپژوهشي فقه و حقوق اسالهي، سال  -علوي نشزيه 

 

 .1قَز ٍ ّن حس ؾطلز حس هحبضثِ ػبضٕ هٖدطؾف آى اؾز وِ آٗب ّن 

رًَِ ً٘ؿز وتِ   اٗي (155: 1393زاًبى )فجبؾٖ،  ًش٘ؼِ آًىِ ثطذالف ًؾط ثطذٖ اظ حمَق
ِ ن هؿشَػت حتس، لتبًَى هؼتبظار اؾتالهٖ     ئزض ذهَل سقسز افشجبضٕ زض ػطا عتَض ولتٖ    ثت

 ًسازُ ثبقس. حىوٖ ؾىَر وطزُ ٍ 

 حذٍد ٍ تعشیزات . تعذد 4.1.1

 ن حسٕ ٍ سقعٗطٕ، ؾِ فطو لبثل سهَض اؾز:ئافشجبضٕ ػطا زض هَضز سقسز

 سمج٘تل  ثطإ هظتبل  ثبقس؛ حسٕ ػطم همسهٔ سقعٗطٕ ػطم  ِ ٖ  وت ِ  هٌشْت . قتَز  ظًتب  ثت
ٖ  وطزُ اؾز، هكرم نَضر ثِ اٗي ضا اهط اٗي حىن رصاض لبًَى ِ  زضنتَضس  ػتطم  وت
 سىتت هط ظًتب،  اظ ووشتط  ًبهكتطٍؿ  ضٍاثظ ٍ ظًب هبًٌس ثبقس، سقعٗطٕ ػطم ػٌؽ اظ حسٕ
ٖ  ؾتبلظ  سقعٗطٕ هؼبظار ٍ قَز هٖ هحىَم حسٕ هؼبظار ثِ فمظ  سجهتطٓ ) رتطزز  هت
 ػتطم  اضسىتبة  ٍ( سقعٗتطار  لبًَى 634 هبزٓ) لجط ًجف ثعٓ هَضز زض(. ا.م.ق 135 هبزٓ
 .اؾز قسُ زازُ ّب هؼبظار ػوـ ثِ حىن ً٘ع( 222 هبزٓ) ه٘ز ثط حسٕ

 هكطٍثبر فلٌٖ اؾشقوبل ٍ قطاة ًَق٘سى هبًٌس ثبقس؛ سقعٗطٕ ػطم همسهٔ حسٕ ػطم 
ٕ  سقسز ههساق اهط اٗي ارطچِ(. سقعٗطار لبًَى 701 هبزٓ) الىلٖ ٖ  اؾتز،  افشجتبض  ٍلت
 . اؾز زازُ ػطم زٍ هؼبظار ّط ػوـ ثِ حىن رصاض لبًَى

 قت ٗه زض وِ هبًٌس قرهٖ ثبقٌس؛ هكبثِ هبزٕ فٌهط زاضإ حسٕ ٍ سقعٗطٕ ػطم 
ِ  ضثبٗتس  هٖ اض هبل زٍ ٍ وطزُ ؾطلز ثِ السام هٌعل ٗه اظ ٖ  وت ٕ  ؾتطلز  ٗىت  ٍ حتس

 ٗته  هطسىت ٍٕ آٗب وِ اؾز اٗي دطؾف حبل. اؾز سقعٗطٕ ؾطلز هكوَل زٗگطٕ
 ػتطم  ثتَزى  ّوؼتٌؽ » فجتبضر  ثتطزى  وبض ثِ ثب رصاض لبًَى ؾطلز  زٍ ٗب قسُ ؾطلز
 .اؾز زاًؿشِ اػطا لبثل هَاضز اٗي زض ضا حسٕ هؼبظار سٌْب ،«سقعٗطٕ ٍ حسٕ

 

                                                           
زاًؿز،  هٖ افشجبضٕ سقسز ههبزٗك اٗي ًَؿ سقسز ضا اظ زض رصقشِ لضبٖٗ . هوىي اؾز اٗي ًَؿ سقسز، سقسز ًش٘ؼِ سلمٖ رطزز. ض1ٍٔٗ

  ـ سقسز ًش٘ؼِ ًَفٖ سقسز هبزٕ سلمٖ قسُ اؾز.1392ٍلٖ زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ 
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  ی حذٍدتعذد اعتثار . هجاسات2.1

ن حسٕ ئاؾبؾٖ اٗي اؾز وِ هؼبظار اٗي ػطا ّبٕ دطؾفرفشِ،  ّبٕ د٘ف هَضز هظبلزض 
هؼبظار اقتس افوتبل    ٓن ّن لبفسئقَز  آٗب زض سقسز افشجبضٕ اٗي ػطا چگًَِ سق٘٘ي ٍ اػطا هٖ

  ّبٕ زٗگطٕ ضا ػؿشؼَ وطز  ٗب اٌٗىِ زض اٗي ظهٌِ٘ ثبٗس لبفسُ قَز  هٖ

 لاًَى. سکَت فمِ اهاهیِ ٍ 1.2.1

هطسىت ًبرعٗط  هؿشلعم حسٍز، ثطإ سق٘٘ي هؼبظارِ ئنزض سقسز افشجبضٕ ػطاثطذٖ هقشمسًس 
حىن لتبًًَٖ،   ًجَز ثب سَػِ ثِثبٗس ثِ اثَاة هطثَعِ زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ هطاػقِ وطز ٍ 

لبًَى اؾبؾٖ حىتن لضتِ٘ ضا اظ هٌتبثـ اؾتالهٖ ٗتب فشتبٍٕ هقشجتط         167ثب اؾشٌبز ثِ انل ٍ 
  .زًوَ اؾشٌجبط

 . تعییي ضاتطِ در فمِ اهاهی2.2.1ِ

ؾىَر لبًَى هؼبظار اؾالهٖ زض ظهٌ٘ٔ سقسز افشجبضٕ زض حسٍز ً٘ع ثِ آى زل٘ل اؾز وتِ  
ارطچِ احىبم ذبنتٖ ً٘تع زض    ؛ثٌٖ٘ ًكسُ اؾز زض اٗي ظهٌِ٘ د٘ف فبهٖ هٌبثـ فمْٖ حىنزض 

اًتس. زض   ى ذتَززاضٕ ٍضظٗتسُ  اٗي ظهٌِ٘ ٍػَز زاضز وِ ثِ زل٘ل ضقف ؾٌس، فمْب اظ اؾشٌبز ثِ آ
  ٖ ستَاى اظ احىتبم    ف٘ي حبل، ثطذٖ ضَاثظ زض ظهٌ٘ٔ سق٘٘ي هؼبظار سقسز افشجبضِٕ حتسٍز ضا هت

 دطاوٌسٓ فمْٖ انغ٘بز ًوَز:

 الف( تشذیذ هجاسات تز اساط خاص تَدى جزم

زض سق٘٘ي هؼبظار سقسز افشجبضٕ حسٍز ثبٗس سَػِ زاقز وِ قبضؿ زض ثطذٖ اظ هَاضز، فقتل  
ضا وِ هَضَؿ زٍ فٌَاى هؼطهبًِ ثَزُ ثب هؼبظار قتسٗسسطٕ هتَضز حىتن لتطاض زازُ     ٍاحسٕ 

اؾز. ثطإ ًوًَِ، ارط قرهٖ زؾز ثِ ؾطلز هؿلحبًِ حسٕ ثعًتس، هؼتبظار اٍ زض هطسجتٔ    
اٍل سٌْب لغـ زؾز ضاؾز اؾز. ل٘ىي ارط اٗي اهط هَػت اذبفِ ً٘ع ثكَز، حشتٖ ارتط لهتس    

زٍ ػطم هحبضثِ ٍ ؾطلز حسٕ قسُ اؾز. زض اٗي نتَضر،  اذبفِ ضا ً٘ع ًساقشِ ثبقس، هطسىتِ 
ثط اؾبؼ ًؾط ق٘د عَؾٖ، هؼبظار ٍٕ سكسٗس قسُ، زؾتز ضاؾتز ٍ دتبٕ چتخ ٍٕ لغتـ      

(. لصا سقسز افشجبضٕ زض حسٍز 325: 3، ع1382قَز )الؼجقٖ القبهلٖ،  رطزز ٍ ًفٖ ثلس ً٘ع هٖ هٖ
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هظتبل ٗبزقتسُ ضا ًتَفٖ سقتسز     قَز. ثٌبثطاٗي، زضنَضسٖ وِ  1سَاًس هَػت سكسٗس هؼبظار هٖ
؛ ضحوسل، 177: 1394ًش٘ؼِ ثساً٘ن ٍ سقسز ًش٘ؼِ ضا ًَفٖ سقسز افشجبضٕ لحبػ وٌ٘ن )فطٍغٖ، 

سَاى ًش٘ؼِ رطفز وِ سقتسز افشجتبضٕ ٍ سقتسز ًش٘ؼتِ زض حتسٍز، ثتطذالف        (، ه124ٖ: 1390
سٗس (، هَػتت سكت  57: 1394الٌبؼ اؾز )ثؿبهٖ ٍ ٍضٍضاٖٗ،  لهبل ٍ زٗبر وِ ًبؽط ثِ حك

 قَز، ًِ ػوـ هؼبظار. هؼبظار هٖ

سَاًس حىتن ثتِ اػتطإ هؼتبظار      ّبٕ سق٘٘ي هؼبظار زض سقسز افشجبضٕ هٖ لصا ٗىٖ اظ ضاُ
فٌَاى هؼطهبًٔ ذبل ثبقس. ثب اٗي سَض٘ح وِ زض ثطذٖ هَاضز فول ٍاحس هكوَل زٍ فٌتَاى  

ّوچٌت٘ي  سَاى لبًَى ذبل ضا ثتط فتبم همتطض زاقتز.      قَز وِ هٖ هؼطهبًِ فبم ٍ ذبل هٖ
ٖ   ثطذالف ًؾط ثطذٖ اظ حمَق وٌٌتس   زاًبى وِ اٗي هَضز ضا اظ ههبزٗك سقسز افشجبضٕ ذتبضع هت

سَاًس اظ ظهطٓ ههبزٗك سقسز افشجبضٕ ثبقس؛ چطاوتِ   (، اٗي هَضز ً٘ع ه71ٖ-72: 1392)ظضافز، 
ر٘طز، ذَاُ فٌَاى هؼطهبًِ  سقسز افشجبضٕ ٗقٌٖ فول ٍاحس هكوَل زٍ فٌَاى هؼطهبًِ لطاض هٖ

بل ٗب فبم ثبقس. فبم ٗب ذبل ثَزى فٌَاى هؼطهبًِ سٌْب ثتطإ ٗتبفشي هؼتبظار هشٌبؾتت     ذ
 وبضثطز زاضز.

 الٌاط تَدى جزم ب( تشذیذ هجاسات تز اساط حك

الحتسٍز هجٌ٘تِ   »انتغ٘بزٕ   ٓن حسٕ ثِ زل٘ل لبفتس ئضؾس زض سقسز افشجبضٕ ػطا ًؾط هٖ ثِ
فمْتٖ   ٍٓ لبفس« الحسٍز هب اؾشغقشنزفـ » (،222: 1391 ،)ظًؼبًٖ «فلٖ الشرف٘ف ٍ الشؿبهح

ثبٗتس حىتن ثتِ    (، 41: 4، ع1391؛ هحمك زاهبز، 114: 1395)ؾبزاسٖ، « زضء الحسٍز ثبلكجِْ»
ِ    اػطإ هؼبظار اذفّ زاز. عتَض   ثطإ ًوًَِ، ارط قرهٖ ؾال  ثىكس ٍ اهٌ٘تز زاذلتٖ ضا ثت

هكوَل فٌَاى رؿشطزُ هرشل وطزُ، هَػت ًباهٌٖ رؿشطزُ زض ػبهقِ قَز، فول ٍاحس اٍ ّن 
االضو. زض اٗي هَضز، ثط اؾبؼ لَافتس ٗبزقتسُ ثبٗتس حىتن ثتِ       هحبضثِ اؾز ٍ ّن افؿبز فٖ
 سَاًس ًفٖ ثلس ثبقس.  هؼبظار هحبضثِ زاز وِ هٖ

اهلل ً٘ؿشٌس وِ هكتوَل لَافتس فمْتٖ     هوىي اؾز رفشِ قَز وِ ّؤ حسٍز ًبؽط ثِ حك

                                                           
. هكرم اؾز وِ سكسٗس هؼبظار ثب هؼبظار اقس هشفبٍر اؾز. هؼبظار اقس هقوَالً زض سقعٗطار وِ حسالل ٍ حساوظط آى ثِ ًؾط 1

 قسٓ لبًًَٖ ٗب قطفٖ اؾز. همساض سق٘٘يلبضٖ اؾز، لبثل اػطاؾز. اهب سكسٗس هؼبظار ًبؽط ثِ فطاسط ضفشي اظ 
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هَضز ػٌبٗتز فل٘تِ سوبه٘تز ػؿتوبًٖ     االضو زض  رفشِ قًَس. ثطإ ًوًَِ، حس افؿبز فٖ د٘ف
الٌبؼ ثبقس. لتصا   سَاًس ًبؽط ثِ حك افطاز ٗب اذالل زض ًؾبم الشهبزٕ وكَض، هبًٌس حس لصف، هٖ

الٌبؾتٖ اؾتز، ثبٗتس     رًَِ هَاضز وِ ػطم زاضإ ػٌجتٔ حتك   ثط اؾبؼ ًؾطٗٔ ثبظزاضًسرٖ زض اٗي
 هؼبظار اقس افوبل قَز. 

 (victimless crimeزٗسُ زاقشي ٗب ًساقشي ػطم ) زض اٗي ظهٌِ٘ ثبٗس سَػِ زاقز وِ ثعُ
ًمف هْوٖ زض سق٘٘ي هؼبظار سقسز ػطم زض حمَق و٘فطٕ اؾالم زاضز. زض حمَق اؾالم انل 

اهلل ضا  اًگبضٕ زاهٌٔ ٍؾ٘قٖ زاقشِ، ضطض ثِ ذَز ٍ حشٖ ضطض ثِ حتك  فٌَاى هجٌبٕ ػطم ضطض ثِ
ّتبٕ زٗگتط ثتب     طض، ضطض ثتِ اًؿتبى  قَز. زض ف٘ي حبل، زض ه٘بى اًَاؿ هشقلك ض ً٘ع قبهل هٖ

قسٗسسطٗي ٍاوٌف ضٍثطٍ قسُ اؾز. اظ ّوت٘ي ضٍ زض لهتبل ٍ زٗتبر انتَالً لبفتسٓ ػوتـ       
ّتب ً٘ؿتز. ثتِ     الٌبؼ هؼبلٖ ثطإ ازغتبم هؼتبظار   قَز؛ چطاوِ زض حك ّب افوبل هٖ هؼبظار

ػوتـ   زٗسٓ آى اًؿبى زٗگطٕ اؾز، انل ثط الٌبؼ وِ ثعُ فجبضر زٗگط، زض ػطائن ًبؽط ثِ حك
 ّب اؾز.  هؼبظار

ّب اؾز، ثِ  لصا ثب اٌٗىِ لصف ٗىٖ اظ حسٍز ثَزُ ٍ زض حسٍز هكبثِ انل ثط سساذل هؼبظار
 قَز. ّب زض آى ػبضٕ هٖ الٌبؼ اؾز، لبفسٓ ػوـ هؼبظار زل٘ل آًىِ لصف ًبؽط ثِ حك

ًش٘ؼِ آًىِ ثط اؾبؼ سٌم٘ح هٌبط سقسز ػتطم زض ػتطائن هٌهتَل قتطفٖ هبًٌتس حتسٍز،       
اهلل ٍ  سَاى رفز وِ زض سقعٗطار ً٘ع ثبٗتس ه٘تبى سقعٗتطار ًتبؽط ثتِ حتك       ٗبر هٖلهبل ٍ ز

الٌبؼ، ثبٗس انل  الٌبؼ سفى٘ه لبئل قس؛ ثِ اٗي نَضر وِ زض سقسز سقعٗطار ًبؽط ثِ حك حك
ّب ثبقتس. هٌؾتَض اظ    اهلل، انل ثط سساذل هؼبظار ّب ٍ زض سقعٗطار ًبؽط ثِ حك ثط ػوـ هؼبظار

 اهلل ػطائوٖ اؾز وِ هشقلك آى، ضطض ثِ ذَز ٍ ٗب زٗي اؾز.  سقعٗطار ًبؽط ثِ حك

 . تعذد هادی حذٍد2

ّتبٕ   سقسز هبزٕ ػطم زض حسٍز فجبضر اؾز اظ اضسىبة ػطائن هشقسز ثسٍى آًىتِ هؼتبظار  
اػطا رصاقشِ قسُ ثبقس. زض سقسز هبزٕ حسٍز، هتالن زض سوتبٗع سىتطاض ٍ سقتسز،       قسُ ثِ سق٘٘ي

ن لغقٖ. اٗي اهط ثِ آى زل٘ل اؾز وتِ ػتطائن حتسٕ، رٌتبُ     اػطإ حس اؾز ٍ ًِ نسٍض حى
 رطزز.  قًَس ٍ لصا هؼبظار اظ ثبة هؿجت ثَزى ثبفض سغْ٘ط فطز رٌبّىبض هٖ  وج٘طُ سلمٖ هٖ
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ثٌبثطاٗي زض حمَق ػعإ اؾالهٖ ث٘كشط ثط حبلز ذغطًبن هؼتطم سوطوتع قتسُ اؾتز ٍ     
ٕ  حبلٖ وِ ثط اؾبؼ هجبً ّسف زض ٍّلٔ اٍل ؾعازّٖ ً٘ؿز. زض  ٖ حمَق ػعإ فطفتٖ، فتطز

ِ  قسُ اؾتز، لبثتل   هطسىت ضا ػطم ٗه فمظ وِ فطزٕ قسُ ثب هطسىت سقسز ػطم وِ  همبٗؿت

 (.177: 1392فطز ثبقس )ػقفطٕ،  اٗي اًشؾبض زض ث٘كشطٕ هؼبظار ً٘ؿز ٍ ثبٗس

 . تعییي هجاسات 1.2

نتَل  زض فمِ اهبهِ٘، هؼبظار حسٍز هكبثِ ٍ غ٘طهكبثِ ثتب ٗىتسٗگط هشفتبٍر اؾتز ٍ اظ ا    
ّتب زض ذهتَل ّتط وتسام      سطٗي دطؾتف  وٌس وِ زض اٌٗؼب ثِ ثطذٖ اظ هْن ذبنٖ د٘طٍٕ هٖ

 دطزاظٗن. هٖ

 . هجاسات حذٍد هشات1.1.2ِ

زض ذهَل ػطائن حسِٕ هكبثِ ٗقٌٖ ظهبًٖ وِ ػطائن اضسىتبثٖ اظ ًؾتط ًتَؿ ٍ هؼتبظار     
اػطا  هطسىت ثِ ٗىؿبى ثبقٌس، انل ثط سساذل اؾز؛ ثِ اٗي هقٌب وِ سٌْب ٗه هؼبظار زض هَضز

زض ػطاٗن هَػت حس، سقسز ػتطم  »زاضز:  لبًَى همطض هٖ 132رصاض زض هبزٓ  زضذَاّس آهس. لبًَى
ّتب ٗىؿتبى    هَػت سقسز هؼبظار اؾز هگط زض هَاضزٕ وِ ػطاٗن اضسىبثٖ ٍ ً٘ع هؼتبظار آى 

 «.ثبقس

َاضزٕ رصاض زض شٗل هبزُ ثِ لطٌٗٔ نسض هبزُ ث٘بى زاقشِ اؾز؛ هگط زض هت  زضحم٘مز لبًَى
ّب ٗىؿبى ثبقس وِ زض اٗي نَضر سقتسز ػتطائن هَػتت     وِ ػطائن اضسىبثٖ ٍ ً٘ع هؼبظار آى

 قَز. حس، هَػت سقسز هؼبظار ًوٖ

ثٌبثطاٗي ارط قرم چٌسٗي فمطُ ػطم ظًب ضا هطسىت قسُ ثبقتس، سٌْتب ٗته هؼتبظار زض     
هتب ه٘تعاى   قَز. الجشِ ثبٗس سَػِ زاقتز ارتط فٌتَاى ػتطائن ٗىتٖ ثبقتس، ا       هَضز ٍٕ اػطا هٖ

قَز ٍ ثبظ ّتن سقتسز ػتطم     ّب ثب ّن ػوـ ًوٖ ّب هشفبٍر ثبقس، زض اٗي حبلز هؼبظار هؼبظار
ّب اؾز؛ هبًٌس قرهٖ وِ هطسىت ٗه ػطم ظًبٕ هَػت قالق ٍ ٗته   هَػت سقسز هؼبظار

 ّب ٍػَز زاضز:  ظًبٕ هَػت افسام قسُ ثبقس. زض اٗي هَضز سٌْب زٍ اؾشظٌب ثط ػوـ هؼبظار

 ٕثبقٌس ٍالقِ ٗه زض ٍ ّن ضاؾشبٕ زض هرشلف ػطائن وِ اؾز ظهبًٖ اٍل اؾشظٌب  ِ  وت
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ٖ  ػتطم  هؼبظار وِ اقس هؼبظار سٌْب ّب، هؼبظار ػوـ ػبٕ ثِ نَضر اٗي زض  ٍ ًْتبٗ
 (.132 هبزٓ 2 سجهطٓ) آهس زضذَاّس اػطا ثِ اؾز، ّسف ػطم

 ٕسجهتطٓ  زض رصاض لبًَى ّطچٌس لصف ػطم زض. اؾز لصف ػطم ذهَل زض زٍم اؾشظٌب 
 چٌتس  ٗتب  زٍ ثبقتس،  ًفط ٗب چٌس زٍ ثِ ًؿجز لصف، چٌبًچِ» :زاضز هٖ همطض 132 هبزٓ 4

 هغلتك  نتَضر  ثِ هَضز اٗي زض وِ اؾز آى رَٗبٕ اهط اٗي ٍ. «قَز هٖ اػطا هؼبظار
ٖ  اػطا ّب هؼبظار ػوـ ّن ثبظ اؾز، هكبثِ هؼبظار ٍ ػطم ّطچٌس  ثبٗتس  اهتب  قتَز،   هت
ٖ  ٍ هطسىجتبى  سقتسز  ثحض آى ٍ ززاض ٍػَز هشفبٍر حىوٖ لسف زض وِ رفز  چگتًَگ
. اؾتز  رصاض سأط٘ط آى اػطإ ٍ حىن ثط هَاضز اٗي سوبهٖ وِ اؾز قىبٗز ًحَٓ ٍ لصف
 4 سجهتطٓ  هج٘ي فٌَاى ثِ ضا اؾالهٖ هؼبظار لبًَى 257 ٍ 256 هَاز ثبٗس ضاؾشب اٗي زض

 .زاز لطاض ًؾط هس 132 هبزٓ

 . هجاسات حذٍد غیزهشات2.1.2ِ

ثبة آى اؾز وِ انل زض سق٘٘ي هؼبظار سقسز هبزٕ حسٍز چ٘ؿز. دطؾف هغط  زض اٗي 
ّب ثب ٗىسٗگط ػوـ قَز. لصا هطسىتت زض نتَضر اضسىتبة     انل زض حسٍز آى اؾز وِ هؼبظار

چٌسٗي ػطمِ هؿشَػت حس، هكوَل هؼبظار ّؤ ػطائن اضسىبثٖ ذَاّتس ثتَز )هحمتك حل تٖ،     
 (.144ٍ  143: ق1432

ً٘تع ٗتبز قتسُ اؾتز )فو٘تس      « ل االؾجبة فٖ القمَثبرفسم سساذ»فٌَاى  اظ اٗي لبفسُ ثِ
(. هٌشْب اٗي انل زض ثطذٖ هَاضز هبًٌس هكبثِ ثَزى ػطم ٍ هؼبظار حسٕ 83: 1391ظًؼبًٖ، 

 103: 1، ع1391قَز )ذَٖٗ،  ، زض اٗي نَضر سٌْب ٗه هؼبظار افوبل ه1ٖسره٘م ذَضزُ
هبهِ٘ ٍ ثط اؾبؼ ًؾط فمْتبٕ  (. زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ً٘ع ثطذالف اػوبؿ فمْبٕ ا144ٍ 

ّب دصٗطفشِ قسُ اؾز وِ زض ازاهٔ همبلِ ثِ  فبهِ، سساذل ثطذٖ حسٍز زض هطحلٔ اػطإ هؼبظار
 دطزاظٗن.  آى هٖ

زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ، سقسز ػطائن هَػت حسٍز، هَػت سقسز هؼبظار اؾز هگتط زض  
 (؛ لصا: 132بزٓ ّب ٗىؿبى ثبقس )ه هَاضزٕ وِ ػطائن اضسىبثٖ ٍ ً٘ع هؼبظار آى

                                                           
 ذم لس ٍ فبم هي هب . 1ٍ
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 ظًتب  ثطإ قالق حىن هؿشَػتِ حسٕ ؾطلز ٍ غ٘طهحهٌِ ظًبٕ ذوط، قطة اضسىبة -
 .  اؾز حسٕ ؾطلز ثطإ زؾز لغـ حىن ٍ ذوط، قطة ٍ

ِ  هبًٌتس  ًجبقتس؛  ًتَؿ  ٗه اظ ّب هؼبظار ثَزُ، ٗىؿبى ػطائن ارط - ٖ  آًىت  ّتب  آى اظ ثقضت
ِ  حسّ ظاًٖ ضػن  اظ د٘ف نَضر اٗي زض ثبقس، ضػن ثقضٖ ٍ سبظٗبًِ هؿشَػت  ثتط  سبظٗبًت

 .(335: 41ع ،1981 ًؼفٖ،) قَز هٖ ػبضٕ اٍ

ّب زض حسٍز، ثبٗس ثِ انَل فمِ و٘فطٕ هطاػقِ وطز. انتل زض   زض ث٘بى فلز ػوـ هؼبظار
(. زض اٗتي هقٌتب ؾتجت،    229: 1390حسٍز آى اؾز وِ ّط ؾججٖ زاضإ هؿججٖ اؾز )لغفتٖ،  

عَض وِ اؾجبة اظالٔ عْبضر زضنَضسٖ وتِ   بىرٌبُ ثَزُ ٍ هؿجت، ّوبى هغِّْط اؾز. دؽ ّو
هكبثِ ثبقس، سٌْب ً٘بظ ثِ ٗه هؿجت زاضز، زض اٗي نَضر زض سقسز ػطائن حسٕ ً٘ع ارط ػتطائن  

ٗبفشِ هكبثِ ثبقس، هؼبظار ً٘ع وِ ّوبى هغِّْتط اؾتز، ٗىتٖ ذَاّتس ثتَز. لتصا        حسِٕ اضسىبة
ي ثتبض سىتطاض قتسُ ثبقتس،     زضنَضسٖ وِ ٗه ًَؿ ػطم، هبًٌس ظًب، د٘ف اظ اػتطإ حتس چٌتسٗ   

ِ  ثؿ٘بضٕ اظ فمْب ثِ سساذل هؼبظار اًتس )ًؼفتٖ،    ّب لبئل قسُ، اػطإ ٗه حس ضا وبفٖ زاًؿتش
(. اظ ّو٘ي ضٍ، زضنَضسٖ وِ ؾبضق زؾشگ٘ط قسُ ثبقس ٍ ؾطلز هؿتشَػت  334: 41، ع1981

ستط   قَز ٍ ؾذؽ ارط اطجبر رتطزز وتِ ٍٕ دت٘ف    حس اٍ طبثز قَز، زؾز ضاؾز ٍٕ لغـ هٖ
ٖ     ؾطلز قتَز   ّبٕ زٗگطٕ ضا هطسىت قسُ وِ وكف ًكسُ اؾز، دبٕ چتخ اٍ ّتن لغتـ هت
 (.144: 1، ع1391)ذَٖٗ، 

اٗي اهط ثِ آى زل٘ل اؾز وِ زض و٘فطّبٕ اؾتالهٖ، ّتسف سغْ٘تط رٌبّىتبض اؾتز. لتصا       
اّساف زٗگط، هبًٌس اضفبة، ثبظزاضًسرٖ ٍ انال  ضفشبضٕ ّسف انلٖ ً٘ؿتشٌس. هفْتَم سغْ٘تط    

 اظ انال  ضفشبضٕ اؾز.هفَْهٖ فطار٘طسط 

 الٌاط تَدى حذ اهلل یا حك . حك3.1.2

الل ِ ثتب   ًىشٔ ثقس اٗي اؾز وِ زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ، لَافس سقسز حسٍز هطثَط ثِ حك
الٌتبؼ   الٌبؼ هشفبٍر اؾز. سٌْب حسٕ وِ زض فمِ اهبهِ٘ هطثَط ثتِ حتك   حسٍز هطثَط ثِ حك

بظار، ٍلَؿ ػطم ً٘ؿز، ثلىِ ثِ زل٘ل آًىتِ  ثَزُ، حس لصف اؾز. زض حس لصف، سٌْب ؾجت هؼ
الٌتبؼ، ضؾت٘سرٖ لضتبٖٗ سٌْتب ثتب قتىبٗز هتسفٖ         الٌبؼ اؾز ٍ زض حتك  ػطم ًبؽط ثِ حك
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افشس، قىبٗز ً٘ع ػعء اؾجبة هؼبظار اؾز. لصا ارط قرهٖ، ػوبفشٖ  ذهَنٖ ثِ ػطٗبى هٖ
 ٖ قتَز. ٍلتٖ    ضا ثب لفؼ ٍاحس لصف وٌس ارط ّوگٖ ثب ّن قىبٗز وٌٌس، سٌْب ٗه حس ػبضٕ هت

ٖ   ارط ّط وسام ػساربًِ قىبٗز ًوبٌٗس، ثطإ ّط قىبٗز حس ػساربًِ قتَز   إ ثط اٍ ػتبضٕ هت
(. زض ف٘ي حبل، ارط آى قرم، افطاز آى ػوـ ضا ػساربًِ لصف وٌس، 123: 1، ع1391)ذَٖٗ، 

الٌتبؼ   قَز. ًش٘ؼِ آًىتِ ؾتجت زض حتسِ ًتبؽط ثتِ حتك       ثبثز ّط لفؼ ٗه حس ثط اٍ ػبضٕ هٖ
اهلل، سٌْتب اضسىتبة ػتطم     ػطم ٍ قىبٗز اؾز؛ زضحبلٖ وِ ؾجت زض حسِ ًبؽط ثِ حكسطو٘جٖ اظ 

 اؾز.

اهلل هبًٌس ؾطلز ً٘ع قىبٗز هتسفٖ   ثب ٍػَز اٗي، زض ثطذٖ احبزٗض، زض حسٍز ًبؽط ثِ حك
فٌَاى ٗه ؾجت زض وٌبض ؾجت ٍلَؿ ػطم، هؿتشلعم سحمتك هؿتجت     ذهَنٖ ٍ البهٔ ثٌِ٘ ثِ

س اٗي لَل حسٗظٖ نح٘ح اظ اهبم ػقفط نتبزق )ؿ( اؾتز وتِ    )و٘فط( زاًؿشِ قسُ اؾز. هؿشٌ
 فطهبٗس: هٖ

اذطٕ ٍلن ٗمسض فلِ٘، ٍؾتطق هتطٓ اذتطٕ،     ًُْفٖ ضػل ؾطق فلن ٗمسض فلِ٘، طن ؾطق هط»
 ًِْ، فمبل: سمغتـ ٗتسُ ثبلؿتطل   ًُْاالذ٘ط ًِْاالٍلٖ ٍالؿطل ًِْفكْسٍا فلِ٘ ثبلؿطل ًِْفأذص فؼبءر الجٌ٘

، فم٘ل لِ: ٍو٘ف شله  لبل الى الكَْز قْسٍا ػو٘قب ًُْاالذ٘ط ًِْطلاالٍلٖ ٍال سمغـ ضػلِ ثبلؿ
االٍلٖ، ٍلَ أى الكَْز قتْسٍا   ًِْلجل اى ٗمغـ ثبلؿطل ًُْاالٍلٖ ٍاالذ٘ط ًِْفٖ همبم ٍاحس ثبلؿطل

لغقتز ضػلتِ    ًُْاالذ٘تط  ًِْاالٍلٖ طن اهؿىَا حشٖ ٗمغـ، طن قْسٍا فلِ٘ ثبلؿتطل  ًِْفلِ٘ ثبلؿطل
 (.263: 28ق، ع1414ٖ، )حط فبهل« ال٘ؿطٕ

قَز وِ دؽ اظ اػطإ حس ؾطلز، سٌْتب زض نتَضر اطجتبر      اظ اٗي حسٗض ً٘ع اؾشٌجبط هٖ
قَز. ثٌبثطاٗي، ارط اٗتي    ٍؾ٘لٔ ثٌِ٘، حس ػسٗس اػطا هٖ ٍلَؿ ؾطلز حسٕ لجل اظ اػطإ حس ثِ

« ثٌِ٘»قَز؛ چطاوِ هفَْم هض٘ك ٍاغٓ  ؾطلز ثب الطاض ؾبضق طبثز رطزز، حس ػسٗس ػبضٕ ًوٖ
هَػت لبفسٓ الحسٍز سسضأ ثبلكجْبر، اػطإ  ًبؽط ثِ قْبزر قَْز اؾز ٍ ًِ ّط زل٘لٖ. لصا ثِ

هؼسز حس زض اٗي هَاضز، سٌْب ًبؽط ثِ اطجبر ػطم ؾطلز ثب قْبزر قَْز اؾز ٍ ًِ ؾبٗط ازلِ 
 سَاًس زض وٌبض اضسىبة ػطم، ؾجت هؼبظار سلمٖ رطزز. هبًٌس الطاض. لصا قىبٗز قبوٖ ربّٖ هٖ
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 . تشذیذ هجاسات حذٍد هتعذد4.1.2

ّوطاُ ػطائن هؿشَػت زِٗ ٍ لهبل آى اؾتز   ارطچِ انل زض حسٍزِ هشفبٍر ٗب حسٍز ثِ
سَػِ آى اؾز وِ زض ثطذٖ حسٍز هبًٌس  قَز، ًىشٔ لبثل وِ سقسز ػطم هَػت سقسز هؼبظار هٖ

ٖ  هحبضثِ، هؼبظار هطثَعِ هشٌبؾت ثب ؾبٗط ػطائن اضسىبثٖ سی٘٘ط هٖ انتل ثتط ػوتـ     وٌس، ٍلت
سَاًس ثبقس: افتسام، نتلت، لغتـ     هؼبظار ً٘ؿز. سَض٘ح آًىِ هؼبظار هحبضة چْبض چ٘ع هٖ

(. زض فت٘ي حتبل، اًشرتبة ّطٗته اظ اهتَض      282زؾز ضاؾز ٍ دبٕ چخ ٍ ًفتٖ ثلتس )هتبزٓ    
 (.283چْبضربًٔ ٗبزقسُ ثِ اذش٘بض ٍ نالحسٗس لبضٖ ٍارصاض قسُ اؾز )هبزٓ 

ِ  ل٘ىي اٗي اهط ثط اؾبؼ ًؾط ثط عتَض وبهتل ثتِ     ذٖ فمْبٕ اهبهِ٘ هبًٌس ق٘د عَؾتٖ، ثت
 ًوبٗ٘ن: ّبٕ هرشلف اٗي اهط ضا ثطضؾٖ هٖ لبضٖ ٍارصاض ًكسُ اؾز. حبلز

   ٖ قتَز   الف( ارط وؿٖ ثِ لهس سطؾبًسى هطزم ؾال  ثىكس، سٌْب ثِ ًفٖ ثلتس هحىتَم هت
 (.  150: 1، ع1391)ذَٖٗ، 

ًرؿز ثبٗس ثبثز ػتط  ٍاضز  ة( ارط وؿٖ دؽ اظ وك٘سى ؾال ، قرهٖ ضا ظذوٖ وٌس، 
 ّب اؾز.  آٍضزُ، لهبل قَز ٍ ؾذؽ ًفٖ ثلس رطزز. زض اٗي ػب انل ثط ػوـ هؼبظار

ع( ارط وؿٖ ّن ؾال  ثىكس ٍ ّن ؾطلز وٌس، ثِ ّتط زٍ هؼتبظار هحبضثتِ ٍ ؾتطلز     
ّب ثَزُ، ٗقٌٖ هحبضثٖ  قَز. ثِ فجبضر زٗگط زض اٗي هَضز، انل ثط سساذل هؼبظار هحىَم ًوٖ
قتَز.   هحىَم هٖ« لغـ زؾز ضاؾز ٍ دبٕ چخ»ثِ ؾطلز ظزُ اؾز، ثِ هؼبظار وِ زؾز 

رًَِ ً٘ؿز وتِ زض ّوتِ هتَاضز     حىن اٗي اهط زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ً٘بهسُ اؾز. لصا اٗي
 ر٘طز.  قَز، ثلىِ ربّٖ سساذل ً٘ع نَضر هٖ هؼبظار حسٍز هشفبٍر ثب ٗىسٗگط ػوـ 

هؼطٍ  وطزُ، زؾز ثِ ؾطلز ثعًس، ل٘ىي  ز( ارط وؿٖ ؾال  ثىكس، وؿٖ ضا هضطٍة ٍ
وؿٖ ضا ًىكس، دؽ اظ لهبل ثبثز ضطة ٍ ػط  ٍاضزُ، ثط اؾبؼ نالحسٗس لبضٖ، ثِ ٗىٖ 

 سَاًس هحىَم قَز. اظ ؾِ هؼبظار افسام، نلت ٗب لغـ زؾز ضاؾز ٍ دبٕ چخ هٖ

( ارط وؿٖ هحبضة ثبقس ٍ زؾز ثِ لشل ً٘ع ثعًس، ٗه هؼبظار ٗقٌٖ افسام هَضز حىتن  ّ
 وٌس.   ّب سساذل د٘سا هٖ طاض رطفشِ، هؼبظارل
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ٍ( ارط وؿٖ هحبضة ثبقس ٍ زؾز ثِ لشل ٍ ؾطلز ّن ثعًس، اهبم زؾز ضاؾتز اٍ ضا ثتِ   
    ٖ قتَز ٍ لتصا    زل٘ل ؾطلز لغـ وطزُ، ؾذؽ ثبثز لشل اظ ؾَٕ ذتبًَازٓ همشتَل لهتبل هت

ثِ هبًٌس ًفٖ ّبٕ هحبض سٌْب ثِ هؼبظار لشل زض اٗي هَضز هحىَم قسُ، ؾبٗط هؼبظار هحبضة
 ٖ قتَز. زض فت٘ي حتبل، ارتط       ثلس، لغـ زؾز ضاؾز ٍ دبٕ چخ ٍ نلت زض هَضز اٍ ػبضٕ ًوت

، 1391ذبًَازٓ همشَل هحبضة ضا ففَ وٌس، اهبم ثبٗس اٍ ضا ثبثز هحبضثِ افتسام ًوبٗتس )ذتَٖٗ،    
 (.150: 1ع

ػوـ ّبٕ هشفبٍر،  عَض وِ هالحؾِ قس، هؼبظار سقسز ػطم حشٖ زض حبلز ثٌبثطاٗي، ّوبى
ّب ً٘ؿز، ثلىِ ربّٖ هؼبظار حسٍزِ هرشلف ػوـ ًكسُ، ثلىِ ثب ٗىسٗگط سساذل د٘تسا   هؼبظار

  وٌٌس. هٖ

ًىشٔ هْن زٗگط آى اؾز وِ زض نَضر سقسز ػتطم هحبضثتِ ثتب ؾتبٗط ػتطائن، لبضتٖ زض       
سَاًس ٗب حىن ثتِ افتسام    اًشربة هؼبظار هطثَعِ زاضإ اذش٘بضار ظٗبزٕ اؾز؛ چطاوِ ٍٕ هٖ

ب زض ثطذٖ هَاضز ثِ لغـ زؾز ضاؾز ٍ دبٕ چخ حىن زّس. اٗي اذش٘بض لبضٖ فمتظ  زازُ، ٍ ٗ
ّب اؾز. لغقبً ضبثغٔ هَضزًؾط ثطإ اٗي اًشرتبة   زض هَاضز سقسز ػطم هحبضثِ ثب ؾبٗط هؼبظار

 قٌبؾٖ، ه٘عاى حبلز ذغطًبن فطز هؼطم اؾز.  انغال  ػطم لبضٖ، سَثِ ٍ انال  ٍ زض 

 . للوزٍ تعذد حذٍد5.1.2

ـ، هق٘بض سقسز حسٍز زٍ اهط ثتَز: فتسم اػتطإ    1370لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ههَة زض 
هؼبظار ٍ اطجبر سوبهٖ ػطائن. لصا ارط دؽ اظ اػطإ حس، طبثز قَز وِ فطز حتس زٗگتطٕ ثتط    
شهِ زاضز وِ ثِ آى الطاض ًىطزُ ٍ ٗب طبثز ًكسُ اؾز، ثبثز آى ػتطمِ حتسٕ زٍثتبضُ هؼتبظار     

 ؾتبضق  زؾز اًگكشبى ّطربُ -202هبزٓ »فسُ ً٘ع همطض قسُ ثَز: قَز. ثب سَػِ ثِ اٗي لب هٖ

ٕ اػتطا  اظ لجتل  ؾبضق وِ رطزز طبثز اٍ اظ زٗگطٕ ؾطلز حس، اٗي اػطإ اظ دؽ ٍ قَز ثطٗسُ
 «.قَز هٖ ثطٗسُ اٍ چخ دبٕ اؾز قسُ هطسىت حس

إ ًكسُ ٍ ؾتىَر اذش٘تبض قتسُ     ـ ثِ اٗي لبفسُ اقبض1392ُزض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ 
إ اظ  اًس، ٍلٖ ؾِ ًؾط زض اٗي ظهٌِ٘ ٍػَز زاضز. فتسُ  فمْب زض اٗي ظهٌِ٘ اػوبفٖ ًساقشِ اؾز.

(؛ ثطذتٖ زٗگتط هبًٌتس قت٘د     165: 4، ع1373اًتس )حلتٖ،    فمْب زض هؿئلٔ ٗبزقسُ سَلف وطزُ
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( ٍ ً٘تع  231، 230: 9، ع1376(، اثي ازضٗؽ ٍ فالهتِ حلتٖ )حلتٖ،    38: 8، ع1351عَؾٖ )
اًتس؛ ٍ   ( ثِ فسم لغتـ فشتَا زازُ  201-202: 10ق، ع1412بعجبٖٗ، الوؿبئل )عج نبحت ضٗبو

( ٍ نتبحت هْتصة االحىتبم )ؾتجعٍاضٕ،     144: 1، ع1391اهلل ذَٖٗ ) سٌْب فمْبٖٗ هبًٌس آٗز
( لبئل ثِ لغـ زض نَضر وكف ػطم حسٕ هكتبثِ دتؽ اظ اػتطإ حتس     111: 28ق، ع1417
 اًس.  قسُ

احش٘بط ٍ ثب سَػتِ ثتِ لتَل ث٘كتشط فمْتب،       ضؾس ثط اؾبؼ انل احش٘بط زض زهبء، ًؾط هٖ ثِ
قَز؛ افن اظ اٌٗىِ  للوطٍ سقسز ػطائن هؿشَػت حس، قبهل سوبهٖ ػطائن د٘ف اظ اػطإ حس هٖ

 وكف قسُ ٗب ًكسُ ثبقس.

 . اجزای هجاسات2.2

ـ زض ذهتَل سقتسز ػتطم، ه٘تبى هطحلتٔ      1392رصاض زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ  لبًَى
(. زض ذهَل سقسز حتسٍز ً٘تع   134ٍ  132ٍر قسُ اؾز )هبزٓ سق٘٘ي ػطم ٍ اػطا لبئل ثِ سفب

 رًَِ اؾز.  ّو٘ي

الجشِ اٗي اهط ثسٍى هجٌب ٍ سَػِ٘ هكرهٖ زض فمِ اهبهِ٘ سق٘٘ي قسُ اؾز. اػوبؿ فمْتبٕ  
اهبهِ٘ ثط آى اؾز، زضنَضسٖ وِ هؼطم ثِ ػلس ٍ ضػتن هحىتَم قتَز، ًرؿتز حتسٕ اػتطا       

؛ 105: 1، ع1391ز زٗگتط اظثت٘ي ًتطٍز )ذتَٖٗ،     قَز وِ ثب اػطإ آى، اهىبى اػطإ حسٍ هٖ
 اًس اظ: (. زالٗل اٗي حىن فجبضر466: 2، ع1379؛ ذوٌٖ٘، 335: 41، ع1981ًؼفٖ، 

 حضتطر  اظ حسٗظٖ. حسٍز سقغ٘لٖ فسم ٍ حسٍز اػطإ ثَزى فَضٕ ثط انل  ٖ ( ؿ) فلت
ٕ  هتي  حسا فغل هي هحوس ٗب»: اؾز قسُ ًمل ٖ  فمتس  حتسٍز  ثتصله  ٍعلتت  فبًتسً

 .(13: 28ع ق،1414 فبهلٖ، حط) «هضبزسٖ
 ِ٘اٗتي  زض اػوتبؿ  ًَفٖ ٍ اًس ًساقشِ هربلفشٖ ّ٘چ حىن اٗي ذهَل زض فمْبٕ اهبه 

 (.105: 1ع ،1391 ذَٖٗ،) زاضز ٍػَز ظهٌِ٘
 اػشوقز ضػل أٗوب»: اؾز قسُ ًمل( ؿ) نبزق اهبم اظ ظضاضُ نح٘حٔ زض  ِ  حتسٍز  فل٘ت

 ق،1414 فبهلٖ، حط) «شله ثقس لٗمش طن المشل زٍى ّٖ الشٖ ثبلحسٍز ٗجسأ المشل فْ٘ب
  .(325: 18ع
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 زض ٍ زاضز ضا ذتَز  هؿتجت  ؾججٖ ّط چطاوِ اؾز؛ ؾجت زٍ ثِ فول همشضٖ حىن اٗي 
 .ًساضز ٍػَز ً٘ع اؾجبة سساذل هَضز، اٗي

إ اؾز وِ ثبٗس ًؿجز ثتِ   ّب سمسم ٍ سأذط اػطإ هؼبظار هؿئلِ زض نَضر ػوـ هؼبظار
ثتط اؾتبؼ ًتَؿ هؼتبظار همتطض       132ض سجهطٓ ٗه هتبزٓ  رصاض ز آى سق٘٘ي سىل٘ف قَز. لبًَى

چٌبًچِ هطسىت ثِ افسام ٍ حجؽ ٗب افسام ٍ سجق٘س هحىَم رطزز، سٌْتب افتسام اػتطا    »زاضز:  هٖ
إ وِ زض ذهتَل ػتطائن    ضا زض شٗل هبزُ 132رصاض سجهطٓ ٗه هبزٓ  ّطچٌس لبًَى«. قَز هٖ

رصاض ثتطإ   هَن٘شٖ ًساقشِ، لبًَىضؾس، ػطائن حسٕ ذ ًؾط هٖ هَػت حس اؾز، آٍضزُ، اهب ثِ
 (.186: 2، ع1393سوبهٖ ػطائن اٗي لبفسُ ضا ٍضـ ًوَزُ اؾز )الْبم ٍ ثطّبًٖ، 

رصاض سٌْب زض حبلز ػوـ افسام ثب حجؽ ٍ افسام ثب سجق٘س، حىن ثِ اػطإ افتسام زازُ   لبًَى
( 229َؿ هبزٓ اؾز. ثٌبثطاٗي، ظهبًٖ وِ افسام ثب قالق ٗب سطاق٘سى هَٕ ؾط )هبًٌس ػطم هَض

 ّب حىن زازُ قَز. هَضز حىن لطاض ر٘طز، ثبٗس ثِ ػوـ هؼبظار

ثب لَ٘ز ث٘كتشطٕ نتَضر ػوتـ ه٘تبى      132هبزٓ  3رصاض زض سجهطٓ  زض ّو٘ي ضاؾشب، لبًَى
ارتط هتطز ٍ ظًتٖ    »افسام ٍ قالق ٗب ضػن ٍ قالق ضا هَضز حىن لطاض زازُ ٍ همطض وطزُ اؾز: 

س، چٌبًچِ هؼبظار افسام ٍ ػلس ٗب ضػن ٍ ػلس طبثتز ثبقتس.   چٌس ثبض ثب ٗىسٗگط هطسىت ظًب قًَ
ضؾس اٗي حىن سٌْب ظهبًٖ لبثل اػطا  ًؾط هٖ ثِ«. قَز سٌْب افسام ٗب ضػن حؿت هَضز اػطاء هٖ

اؾز وِ عطف٘ي ػطم هطسىت چٌسٗي فمطُ ظًب قسُ ثبقٌس وِ زض ثطذٖ نتَض، اٗتي هؼتبظار    
 َػت قالق.هؿشَػت افسام ٗب ضػن اؾز ٍ زض ثطذٖ هَاضز هؿش

اهب زضنَضسٖ وِ عطف٘ي ػطم هشفبٍر ثبقٌس؛ ثطإ هظبل فطزٕ هطسىت ظًتبٕ هؿتشَػت   
ّتب ثتب ٗىتسٗگط ػوتـ      افسام ٍ ظًبٕ هؿشَػت قالق قسُ ثبقس، زض اٗي نَضر اٗي هؼتبظار 

 (.186: 2، ع1393ذَاٌّس قس )الْبم ٍ ثطّبًٖ، 

نتَضر ػوتـ هؼتبظار     زض ف٘ي حبل، ثطذالف فمِ اهبهِ٘، زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ زض
، سٌْب هؼبظار ضػن اػتطا  1قالق حسٕ ٍ ضػن ًبقٖ اظ چٌسٗي ظًب اظ ؾَٕ ٗه هطز ٍ ٗه ظى

                                                           
 سٌْب ثبقس، طبثز ػلس ٍ ضػن ٗب ػلس ٍ افسام هؼبظار چٌبًچِ قًَس، ظًب هطسىت ٗىسٗگط ثب ثبض چٌس ظًٖ ٍ هطز : ارط132هبزٓ  3. سجهطٓ 1

 .قَز هٖ اػطاء هَضز حؿت ضػن ٗب افسام
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قَز؛ زضحبلٖ وِ هجٌبٕ فمْٖ اٗي اهط هكرم ً٘ؿز ٍ ذالف اػوتبؿ ثتَزى آى هحتطظ     هٖ
 (. ّوچٌ٘ي اٗي اهط ثِ هقٌٖ سقغ٘لٖ حسٍز الْٖ اؾز. 132هبزٓ  3اؾز )سجهطٓ 

وـ ػلس ٍ ضػن زض هَضز ظاًٖ هحهي ٍ هحهٌِ هَضز سأٗ٘س فمْتبٕ  اظ عطف زٗگط، فسم ػ
وتِ هجشٌتٖ ثتط     1( ٍ زض حمَق ههتط 50: 5ق، ع1419قبفقٖ، حٌفٖ ٍ هبلىٖ اؾز )ػعٗطٕ، 

رفشِ زض هطحلٔ اػطا دصٗطفشِ قتسُ اؾتز    هصاّت اّل ؾٌز اؾز، سساذل حسٍز زض هَاضز د٘ف
 (.322: 1390)والًشطٕ ٍ ػقفطٗبى ؾَسِ، 

چٌبًچِ هطسىت ثِ افسام ٍ حجؽ ٗب افسام ٍ سجق٘س هحىَم وِ رفشِ قس،  ّوچٌبى ثب اٗي حبل،
(. زض ذهَل اٗي حىن ً٘ع فمْبٕ اهبهِ٘ لبئتل  132هبزٓ  1قَز )سجهطٓ  رطزز، سٌْب افسام اػطا هٖ

ثِ ػوـ حسٍز ّؿشٌس، ل٘ىي فمْبٕ قبفقٖ، حٌجلٖ ٍ هبلىٖ افشمبزٕ ثِ ػوتـ حتس سجق٘تس ٍ افتسام     
 ًساضًس.

لبًَى هؼبظار اؾالهٖ، ًِ ثتط   132هبزٓ  3ٍ  2، 1ّبٕ  قَز، سجهطُ ض وِ هكبّسُ هٖعَ ّوبى
ٖ  هجٌبٕ فمِ اهبهِ٘، ثلىِ ثط اؾبؼ فمِ فبهِ وِ هقشمس ثِ ػوـ ًؿجٖ هؼبظار ثبقتٌس ًگبقتشِ    ّب هت

ل انتل ضا زض     رفشِ ث٘بًگط آى اؾز وِ لتبًَى  ّبٕ د٘ف قسُ اؾز. ثطضؾٖ سجهطُ رتصاض زض ًگتبُ ٍا
ّبٕ حسٕ رصاقشِ اؾز، ل٘ىي اٗي اهط سٌْتب زض   ّبٕ هشفبٍر ثط ػوـ هؼبظار ٕ هؼبظارحسٍزِ زاضا

عتَض وتِ زض سقتسز هتبزٕ ػتطائن       رتصاض ّوتبى   هطحلٔ سق٘٘ي هؼبظار اؾز. ثِ فجبضر زٗگط، لبًَى
سقعٗطٕ، زٍ هطحلٔ سق٘٘ي هؼبظار ٍ اػطٕا هؼبظار ضا لطاض زازُ، ثطٕا سقسز هبزٕ ػطائن حسٕ ً٘تع  

ضا ثِ ًَفٖ زض هشي هَاز لبًًَٖ رٌؼبًسُ اؾز؛ زضحبٖل وِ هجٌتبٕ فمْتٖ اٗتي اهتط      اٗي زٍ هطحلِ
ػبٕ آًىِ اظ حسٍز زض سقعٗطار سٌم٘ح هٌتبط ثگ٘تطز،    رصاض ثِ هكرم ً٘ؿز. ثِ فجبضر زٗگط، لبًَى

 اظ سقعٗطار زض حسٍز الْٖ سٌم٘ح هٌبط رطفشِ اؾز.  

ّب اؾتز، لت٘ىي ثتط اؾتبؼ      هؼبظارلصا زض هطحلٔ سق٘٘ي هؼبظار حسٍز هشفبٍر، انل ثط ػوـ 
 وٌٌس: ّب زض هؼبظار قسٗسسط سساذل د٘سا هٖ لبًَى هؼبظار اؾالهٖ، زض هطحلٔ اػطا، ثطذٖ هؼبظار

 وٌس هٖ د٘سا سساذل افسام هؼبظار زض سجق٘س ٍ حجؽ. 

                                                           
 ههط فمَثبر لبًَى 38 سب 33 . هَاز1
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 وٌسهٖ د٘سا سساذل ظى ٍ هطز ٗه هىطض ظًبٕ اظ ًبقٖ ضػن ٗب افسام هؼبظار زض قالق. 
 وٌس هٖ د٘سا سساذل ٗىسٗگط ثب هكبثِ حسٍز اظ ًٖبق هكبثِ هؼبظار. 

لصا ثب سَػِ ثِ اٗي ؾِ هَضز، زض هَاضز ظٗط حتسٍز زض هطحلتٔ اػتطا، ػوتـ قتسُ، ّوگتٖ اػتطا        
 قًَس:  هٖ

 قَز هٖ ػوـ سجق٘س ٗب حجؽ ٗب افسام هؼبظار ثب قالق. 
 قَز هٖ ػوـ سجق٘س ثب حجؽ            . 
 چٌتس  ثتب  ظى ٗه ٗب ظى چٌس ثب هطز ٗه هىطض ظًبٕ اظ ًبقٖ ضػن ٗب افسام هؼبظار ثب قالق 

 .  قَز هٖ ػوـ هطز

« زض ػطائن هَػت حس، سقسز ػطم، هَػت سقسز هؼبظار اؾتز »ًش٘ؼِ آًىِ اٗي رعاضُ وِ 
فٌَاى ٗه انل زض سقتسز ػتطائن حتسٕ     نطاحز ثِ لبًَى هؼبظار اؾالهٖ ثِ 132ٍ زض هبزٓ 

 آى ضا هقشجط زاًؿز.سَاى  آهسُ، اظ لحبػ فمْٖ فبم ًجَزُ، لصا ًوٖ

ّبٕ حسٕ هشفبٍر، ثب اٗي اقىبل ضٍثطٍؾز وِ زضنتَضسٖ   ًىشٔ آذط اٌٗىِ ػوـ هؼبظار
وِ هؼطم هطسىت چٌسٗي ػطم حسٕ هؿشَػت قالق رطزز، ثطإ هظبل قطة ذوط، لَازٕ ٍ 

ضطثِ ثبٗس هشحول قَز وِ اٗي اهط ذبضع اظ سَاى ثكطٕ ثَزُ ٍ هوىتي اؾتز    255ظًب، ػوقبً 
حبلٖ وِ هؼبظار ٍٕ قالق اؾز ٍ ًِ افتسام. دتؽ    ِ هطي هؼطم هٌؼط قَز؛ زضاػطإ آى ث
ثبٗس همطض رطزز وِ زض سقسز هؼبظار ػلس، زض ّط « هٌـ فؿط ٍ حطع»ٍ « الضطض»ثٌب ثِ لبفسٓ 

ًَثز سٌْب هؼبظار ٗه ػطم حسٕ اػطا قَز ٍ ًَثز ثقسٕ هٌَط ثِ ثْجَزٕ هؼتطم دتؽ اظ   
 اػطإ حىن قالق ؾبثك اؾز.  

 ًتیجِ

ـ زؾشرَـ 1392ؾ٘بؾز ػٌبٖٗ اٗطاى زض هَضز سقسز حسٍز زض لبًَى هؼبظار اؾالهٖ 
اًگتبضٕ ٍ   ّبٕ فطاٍاى قسُ اؾز. ٗىٖ اظ زالٗل اٗي اهط، اثْبم زض هَضز چطاٖٗ ػتطم  زرطرًَٖ

و٘فطرصاضٕ سقسز حسٍز زض لَاً٘ي ؾبثك ثَزُ اؾز. اٗي اثْبم، ذَز ٗىٖ اظ زالٗل فسٍل سقسز 
بط ٍ هالن سقسز حسٍز زض لبًَى ػسٗتس هؼتبظار اؾتالهٖ ثتَزُ اؾتز؛      ػطائن سقعٗطٕ اظ هٌ

إ وِ سقسز ػطائن سقعٗطٕ فٌ٘بً ثِ لَاً٘ي دت٘ف اظ اًمتالة اظػولتِ لتبًَى هؼتبظار       رًَِ ثِ
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 ـ ثبظ ركشِ اؾز. 1352فوَهٖ 

زاًتبى، سقتسز افشجتبضٕ     ٗبفشٔ اٗي همبلِ حبوٖ اظ آى اؾز وِ ثطذالف ًؾط ثطذٖ اظ حمَق
هَض ثَزُ، افعٍى ثط ٍػَز ثطذٖ اظ ههبزٗك زض فمِ اهبهِ٘ )هبًٌس ؾتطلز حتسٕ   حسٍز لبثل س

هؿلحبًِ وِ زاضإ زٍ فٌَاى ؾطلز حسٕ ٍ هحبضثِ اؾز(، ثقضٖ اظ فجبضار زض هتَاز لتبًَى   
ٍ ّوچٌت٘ي ثطذتٖ اظ هتَاز لتبًًَٖ     «( ػطاٗن هَػت سقعٗتط »هؼبظار اؾالهٖ )هبًٌس فجبضر 

 سَاًس ًبؽط ثِ سقسز افشجبضٕ حسٍز ثبقس. ( ه135ٍٖ سجهطٓ هبزٓ  132هبزٓ  2)سجهطٓ 

ٖ   اهلل ٍ حتك  ثٌسٕ حسٍز ثِ حسٍز ًبؽط ثِ حك ّوچٌ٘ي ثب سمؿ٘ن ستَاى ثتِ اٗتي     الٌتبؼ هت
ّتب   الٌبؼ هبًٌس لصف، انل ثط ػوـ هؼبظار ًش٘ؼِ زؾز ٗبفز وِ زض سقسز حسٍز ًبؽط ثِ حك

الٌبؼ  قَز وِ ًبؽط ثِ حكٖ ّب حىن ه اؾز. زض لهبل ٍ زٗبر ً٘ع اظ آى ضٍ ثِ ػوـ هؼبظار
ّؿشٌس. فالٍُ ثط اٗي، ّسف زض هؼبظار حسٍزِ هشقتسز زض ٍّلتٔ اٍل ؾتعازّٖ ً٘ؿتز، ثلىتِ      
ّسف سغْ٘ط ثعّىبض اؾز. اظ اٗي ضٍ، سساذل هؼبظار زض ػطائن هكتبثِ حتسٕ ذتالف انتل     

 قَز.   فسالز سلمٖ ًوٖ

طإ هؼبظار، افتعٍى ثتط   رصاض ثب سفى٘ه هطحلٔ سق٘٘ي هؼبظار ٍ اػ ًىشٔ زٗگط آًىِ لبًَى
ّب زض هطحلٔ سق٘٘ي حىن هبًٌس حسٍز هكبثِ، حىتن ثتِ ستساذل     حىن ثِ سساذل ثطذٖ هؼبظار

 (.132هبزٓ  3ٍ  2، 1ّب زض هطحلٔ اػطإ حىن ً٘ع زازُ اؾز )سجهطٓ  هؼبظار

ّب زض هطحلٔ اػطإ حىن وِ ثطذالف اػوبؿ فمْبٕ اهبه٘تِ اؾتز،    هجٌبٕ سساذل هؼبظار
ّب زض هطحلٔ  قٖ، حٌفٖ، هبلىٖ ٍ حٌجلٖ اؾز. فمْبٕ فبهِ اظ سساذل هؼبظارًؾط فمْبٕ قبف

ٖ « ّب ػوـ ًؿجٖ هؼبظار»اػطإ احىبم ثب فٌَاى  ّتب زض   وٌٌتس. ػوتـ ًؿتجٖ هؼتبظار     ٗبز هت
 حمَق و٘فطٕ ههط دصٗطفشِ قسُ اؾز.

نطاحز ثِ سقسز افشجتبضٕ حتسٍز اذشهتبل زازُ،     رصاض ثبٗس هَازٕ ضا ثِ ًش٘ؼِ آًىِ لبًَى
هؼبظار آى ضا ثط اؾبؼ هٌبثـ فمْٖ سق٘٘ي وٌس ٍ زض هَاضز هؿشحسطِ ثط اؾبؼ فشبٍٕ فمْبٕ 

ضٍقٌٖ زض هَاز لبًًَٖ هكرم ؾبظز. اظ عطف زٗگط، ثب سَػِ  الكطاٗظ حىن هطثَعِ ضا ثِ ػبهـ
ثِ فسم اػوبؿ فمْبٕ ق٘قِ ثط سساذل حسٍز زض هطحلٔ اػطإ هؼبظار ٍ ّوچٌ٘ي فتسم ػتَاظ   

 ؿجز ثِ حصف هَاز هطثَعِ السام قَز.سقغ٘لٖ حسٍز، ً
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 زاًف. 

 ّاِ همال -

ٕ  چتبلف  ٍ حس هؿشَػت ػطاٗن سقسز زض ّب هؼبظار سساذل»(، 1393احوسٕ، ظّطا ) .10  ،«آى ّتب
 . 55-74، ل97، ؾبل چْل ٍ قكن، قوبضٓ هطالعات اسالهی، فمِ ٍ اصَل

ٖ »(، 1395ًتػاز، هؼشجتٖ )   اوجتط ٍ حؿت٘ي   فطز، فلٖ اٗعزٕ .11 ٖ  ثطضؾت ٖ  افؿتبز  فمْت  الضوا فت
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 .29-56، ل44ّبٕ فمِ ٍ حمَق اؾالهٖ، ؾبل زٍاظزّن ، ـ دػٍّف ،«اٌٗشطًشٖ

ِ  ًشتبٗغ  سقتسز »(، 1394ثؿبهٖ، هؿقَز ٍ ٍضٍاٖٗ، اوجتط )  .12 ِ  زض هؼطهبًت ٕ  حمتَق  ٍ فمت  و٘فتط
 . 35-62، ل13، ؾبل ّفشن، قوبضٓ هطالعات فمِ ٍ حمَق اسالهی ،«اٗطاى

 زض سىتطاض  ٍ سقتسز  همتطضار  زض هحتَض  زحسٍ ػٌبٖٗ ؾ٘بؾز ًمس»(، 1384دَضثبفطاًٖ، حؿي ) .13
 .27-46، ل49، قوبضٓ 11، زٍضٓ ًاهۀ  هفیذ ،«اٗطاى و٘فطٕ حمَق

ٖ  هؼتبظار  ػسٗتس  لبًَى زض آى آطبض ٍ ػطم سقسز»(، 1392ػقفطٕ، هؼشجٖ ) .14  ههتَة ) اؾتاله
 .175-196، ل5، ؾبل زٍم، قوبضٓ پضٍّش حمَق کیفزی ،«(1392

 ثتب  اٗتطاى  و٘فطٕ لَاً٘ي زض ػطم سقسز لبفسُ سحَالر ثطضؾٖ»(، 1392حؿٌٖ٘، ؾ٘س ضضب ) .15

 .17-23، ل99، قوبضٓ دادرسی ،«اؾالهٖ هؼبظار لبًَى ثِ ضٍٗىطز

فصلٌاهۀ  ،«آى ّبٕ زقَاضٕ ٍ ػطم سقسز همطضار ثط سحل٘لٖ»(، 1382ضاٗؼ٘بى انل، هْطزاز ) .16

 .  9-37، ل29ٍ  28، قوبضٓ ّای حمَلی دیذگاُ

، قتوبضٓ  ، تحمیموات حموَلی آساد  «هشقسز هحىَه٘ز احىبم ازغبم»(، 1390ضحوسل، هٌهَض ) .17
 .120-141، ل12

، فصلٌاهۀ حمَق ،«هكبثِ فٌبٍٗي اظ ػطائن هقٌَٕ سقسز حبلز سوبٗع»(، 1392ظضافز، فجبؼ ) .18
 .69-87، ل3، قوبضٓ 43زٍضٓ 

 هؼبظار لبًَى ٍ اهبهِ٘ فمِ زض زضأ لبفسُ افوبل قطاٗظ»(، 1395ؾبزاسٖ، ؾ٘س هحوسهْسٕ ) .19
 .113-146، ل14، ؾبل ّكشن، قوبضٓ لعات فمِ ٍ حمَق اسالهیهطا ،«اؾالهٖ

ٕ  سقسز اضظٗبثٖ»(، 1394اهلل ٍ ضح٘و٘بى، ضضب ) فطٍغٖ، فضل .20 ٕ  ػتطاٗن  هتبز  لتبًَى  زض سقعٗتط
 .171-203، ل4، قوبضٓ 7، زٍضٓ هطالعات حمَلی ،«1392 اؾالهٖ هؼبظار

ِ  قتسز س حبلتز  زض ػطم سقسز ٗب ٍحسر ثطضؾٖ»(، 1388السٗي ) ل٘بؾٖ، ػالل .21 حموَق   ،«ًش٘ؼت

 . 133-148، ل20، ؾبل دٌؼن، قوبضٓ اسالهی

ٕ  ػتطاٗن  زض هتطسجظ  ػتطاٗن  حىن»(، 1394ل٘بؾٖ، ػالل السٗي ٍ ٗبٍضٕ، احؿبى ) .22  ،«سقعٗتط
 . 155-179، 2، ؾبل قكن، قوبضٓ پضٍّشٌاهۀ حمَق کیفزی
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ٖ  هؼتبظار  لتبًَى  زض ػتطم  سقسز همطضار ثط ًمسٕ»(، 1393فجبؾٖ، انیط ) .23  ،«1392 اؾتاله
 .155-178ل ،(7) 6 قوبضٓ ػسٗس، ٓ، زٍضتعالی حمَق ۀفصلٌاه

ٖ  هؼتبظار  لتبًَى  هٌؾتط  اظ ػتطم  سقسز زض هطسىت هؼبظار»(، 1394)فجبؾٖ، انیط  .24  اؾتاله
 .7-13(: 109) 19 قوبضٓ  ،دادرسی ۀهاٌّاه ،«1392 ههَة

ٕ  افك»(، 1390والًشطٕ، وَ٘هطص ٍ ػقفطٗبى ؾَسِ، ؾ٘س حؿي ) .25  سقتسز  زض و٘فتط  افوتبل  ّتب
تحمیموات   ،«ههتط  ٍ اٗتطاى  حمتَق  ثتط  سأو٘س ثب( هشفبٍر فٌبٍٗي هرشلف، افقبل) ػطم هبزٕ

 .307-332، ل56، قوبضٓ حمَلی

 عزتی ب(

 ، ث٘طٍر: لجٌبى. 5ػلس  ،الفمِ علی الوذاّة االرتعِ ق(،1419الطحوي ) ػعٗطٕ، فجس .26

 ػلتس  ،عٍِسائل الشیعِ إلی تحصیل هسائل الشیق(، 1414ثي حؿي ) حط فبهلٖ، ق٘د هحوس .27

 .هؤؾؿٔ آل الج٘ز فلْ٘ن الؿالم إلح٘بء الشطاص :لن، ، چبح زٍم18ٍ28

، چتبح ؾتَم، لتن: هؤؾؿتِ     4ػلتس   ،شوزائع االسوالم  ـ(، 1373ثتي الحؿتي )   حلٖ، ػقفط .28

 اؾوبف٘ل٘بى.

ِ ـ(، 1376ثي َٗؾف ) حلٖ، حؿي .29 ، هطوتع الٌكتط لوىشتت االفتالم     9ػلتس   ،هختلف الشویع

 االؾالهٖ.

 ، لن: زاضالقلن.2ػلس  ،تحزیز الَسیلِـ(، 1379اهلل ) ذوٌٖ٘، ؾ٘س ضٍ  .30

 :سْتطاى چتبح زٍم،  ، 1ٍ2ػلتس   ،هثواًی تکولوِ الوٌْوا    (، ـ1391ذَٖٗ، ؾ٘س اثَالمبؾتن )  .31

 .اًشكبضار ذطؾٌسٕ

، چبح چْبضم، لتن: زفشتط   28، ع هْذب االحکامق(، 1417هَؾَٕ ؾجعٍاضٕ، ؾ٘س فجسالقلٖ ) .32
 اهلل القؾوٖ ؾجعٍاضٕ.  آٗز

 ، ث٘طٍر: زاض الْبزٕ.10ع ، ریاض الوسائلق(، 1412)عجبعجبٖٗ، ؾ٘س فلٖ  .33

 ، سْطاى: الوىشجِ الوطسض8َِٗػلس  ،الوثسَط ـ(، 1351ثي الحؿي ) عَؾٖ، هحوس .34
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ًؼتف   ،شزائع اإلسالم فی هسائل الحالل ٍ الحوزام ق(، 1432ثي حؿي ) هحمك حلٖ، ػقفط .35

 اقطف: ضٍ  األه٘ي.

 :، ث٘تطٍر 41لس ػ ،االسالم شزح شزائع جَاّزالکالم فی(، 1981ثي ثبلط ) ًؼفٖ، هحوسحؿي .36

 .زاض إح٘بء الشطاص القطثٖ


