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 چى٘ذُ

ثٮ٬٢ پٮَ ٕقاك تالٍ ؿاكؿ ثب ىلم١ـاٟ اًت، ٙقا ٍب٤١ٟرـا٭٬ ٣اٙـ٭٠ ٤ٝرت ىل٣پب٬ُ پ٢ب٧ٖب٥ 

٨١بؿ٧ب٫ ٍب٬١٤١ ٝب٢١ـ عضب١ت ٣ ٝالٍبت آحبك ٤ًء ١ب٬ُ ام ص٢ٮ٠ اضٞغال٬ٙ كا ث٦ عـاٍ٘ 

ثلًب١ـ. ؿك ا٭٠ كاًتب ث٦ اًت٢بؿ ٤ٔٝثبت ٍب٬١٤١، ٤ّؿُ ٣ ٣اٙـ مٮلعبض٠ عٌ ؿاك١ـ عجٌ 

ا١ٖبك٫ ٣اٙـ عبض٠ ام ٝالٍبت ا٭ِبٟ رلٛتٔٞٮٜ ٍضب٭٬ ثب ٧ٜ ٝالٍبت ؿاُت٦ ثب٢ُـ ٣ ٝٞب١قت 

كا  َ٭ؽ٤ لعبض٠ٮ٤ّؿُ عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ م ب٭٦ّ آُـ٥ اًت. ٌٝئ٦ٚ ا٬ٚٓ َٝب٦ٙ ا٭٠ اًت 

٤ُؿ؟ ؿك  ٠ٮتأٝ ٫ثلعله ُـ٥ ٣ ٝٔبٙظ ٣ ٣٫ ٣٬ فبعي ٬ك٣ع ٫بم٧بٮ١ تٮتلت ث٦ ا٭٠ؿاكؿ تب 

 ؟اًتبت ثب ٤ّؿُ ْٝٚو ث٦ ٝالٍ لعبض٠ٮ٣اٙـ م ب٭٤ّؿُ آ ٫عٌ ثلا ٠٭ا ٭٤ٓ٬كت ٢ُبًب

كعٜ، ٍبفـ٥ ا٫ ٧ٞض٤ٟ ٙن٣ٛ تلثٮت فبعي٬، ٣ر٤ة ٦ٚٓ ثل اؿ٦ٙ ؿ٧ـ ث٢ب٧ب ١ِبٟ ٬ٝثلك٬ً

الضلك فال٥٣ ثل آ٦ْ١ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٣ ٤ّؿُ عٌ ؿاك١ـ ثب ٭ْـ٭ٖل ٝالٍبت ؿاُت٦ ثب٢ُـ، ٣اٙـ 

اك ت٨٢ب ٕق مٮلعبض٠ ْٝٚو اًت ثب ٤ّؿُ ٝالٍبت ثلٍلاك ٢ّـ. ١تب٭ذ عب٬ّ ام آٟ اًت ٦ّ ٍب٤١ٟ

ام ما٣٭٦ ع٤ًَ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٤ٝض٤ؿ ٝالٍبت ١ٖب٥ ّلؿ٥ ٣ تْٚٮو ا٣ كا ١بؿ٭ـ٥ ٕلىت٦ 

١بپق٭ل ٍغـ اكتجبط ٧ٞٮ٬ِٖ ٭٬ْ ام ٣اٙـ٭٠ ثب ٤ّؿُ  اًت. ٙقا ثب ت٤ر٦ ث٦ آحبك ٨ٕٖب٥ رجلاٟ
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١ؾل ٕلىت٠ مجغ٦ ٤ّؿُ، تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ١ٮن ث٦ ت٤ٔ٭ت  ٤ُؿ ض٠ٞ ؿكپٮ٨٢ِبؿ ٬ٝ

ا١ٖبك٫ ُـ٥ رلٛ« اٙتقن٭ل ثٞب ٭لا٥ اٙغبّٜ»فـٛ ا١زبٛ تْٚٮو ٝق٤ّك ثب اًت٢بؿ ث٦ ٍبفـ٥ كًٮـ٥ ٣ 

 ثلٍلاك٫ اكتجبط ثب ٤ّؿّبٟ ٤ُؿ. ٧ب٫ ٨ٝبكتص٢ٮ٠ ْٝٚو ث٦ ُلّت ؿك ّالى٣ ٧ٜ

 عٌ ٝالٍبت، عضب١ت ٤ّؿُ، ٣اٙـ عبض٠، ٣اٙـ مٮلعبض٠.ٍاصگاى ول٘ذٕ: 

 

 سزآغاس

ّب٤١ٟ كُـ، تقب٬ٙ ٣ تلثٮت ا١ٌبٟ ؽ٤ٔٓبً ؿك ؿ٣كاٟ ف٤٢اٟ پ٢ب٧ٖب٥ ٣  ٨١بؿ ؽب٤١اؿ٥ ث٦

ثؾ٬ِ ٣ ت٢ؾٮٜ ك٣اثظ ؽب٤١اؿ٬ٕ ام ا٫ ثلؽ٤كؿاك اًت. ٙقا ا١ضجبط٤ّؿ٬ّ، ام ا٧ٞٮت ٣٭و٥

عل٭ٌ ٣ضـ ٤ٍا١ٮ٠ ٣ ض٤اثظ ربٝـ ٣ ّبٝ٘، ثب ٧ـه عٞب٭ت ام ع٤ًَ افضب٫ آٟ، 

جـ آٟ ٠٢َٝ ث٦ ت ؽ٤ٔٓبً ٤ّؿّبٟ، اٝل٫ ضل٣ك٫ اًت. ؿك ٧ٞٮ٠ كاًتب ُبكؿ َٝـى ٣ ث٦

تِل٭ـ ٣ ٣ضـ ٤ٍا١ٮ٠ ٣ َٝلكات٬ ؿك ع٤م٥ ع٤ًَ ٤ّؿُ پلؿاؽت٦ ٣ تْبٙٮي٬ ٝب٢١ـ 

)ا١ٔبك٫ ا١ـ عضب١ت، ٣ال٭ت ٣ تلثٮت عي٘ كا ثل ف٨ـ٥ ٧ل ٭ِ ام ٣اٙـ٭٠ ٍلاك ؿاؿ٥

إلص٦ ث٦ ؿٙٮ٘ ٝٔبٙظ ٝٚن٦ٝ، ٝغ٤ٚة ُبكؿ ٣ ٠٢َٝ آٟ اًت (. 267: 3 ً، د 1429ُٮلام٫، 

ؽب٤١اؿ٥ ٣ ؿك ٢ّبك ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ كُـ ٣ ٤ٞ١ ٭بث٢ـ اٝب ؿك ثلؽ٬ ٤ٝاٍـ  ٦ّ ىلم١ـاٟ ؿك ٝغٮظ

رـا٭٬ م٣رٮ٠ ام ٭ْـ٭ٖل ١بٕن٭ل اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ ٧ٞٮ٠ ٣اٍقٮت ُبكؿ ٣ ٠٢َٝ ؿك 

كاًتب٫ تلثٮت ٤ّؿُ ٣ تأٝٮ٠ ٝٔبٙظ ٫٣ ؿك ىلٕ رـا٭٬ م٣رٮ٠ ١ٮن تْبٙٮي٬ ثل ف٨ـ٥ 

٤ّؿُ ؿك َِّْٞ رـا٭٬ ٣اٙـ٭٠ ٣  ٣ًٮ٦ٚ ا١ـ تب ث٦ ا٭٠ ٧ل ٭ِ ام ٣اٙـ٭٠ َٝلك ّلؿ٥

٤ؿ ٣ ع٤ًَ ٣ ٝٔبٙظ فبٙٮ٦ مٮبة ٧ل ٭ِ ام آٟ ٫٣ تضٮٮـ ٤ِ١ؿ. ا٧ٞٮت ا٭٠  ٧ب ك٧ب ١ِ

٤ٝض٤ؿ تب ث٦ عـ٫ اًت ٦ّ تْبٙٮو َٝلك٥ ؿك ىلٕ رـا٭٬ م٣رٮ٠ ١ٌجت ث٦ مٝب٬١ ٦ّ 

 ٭بثـ.تل٫ ٢ّ٬ٝـ ٤ٞ١ؿ ثٮِتل ٣ ثلرٌت٤ّ٦ؿُ ثب ٧ل ؿ٫٣ ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ م١ـ٬ٕ ٬ٝ

ؿك ىلٕ رـا٭٬  1169كاًتب٫ ٝغبٙت ى٤ً ثب٭ـ ٕيت ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿك ٝبؿ٥ ك ؿ 

م٣رٮ٠ ام ٭ْـ٭ٖل، ٧ل ٭ِ ام ٣اٙـ٭٠ كا تب كًٮـٟ ٤ّؿُ ث٦ ٠ً كُـ )ٝبؿك تب ٧يت 

ًب٬ٖٙ ٣ پـك ام ٧يت ًب٬ٖٙ تب ٠ً كُـ ٤ّؿُ(، ْٝٚو ث٦ عضب١ت ٣ ١ٖب٧ـاك٫ 

٣اٙـ عبض٠ م١ـ٬ٕ  ث٢بثلا٭٠ ؿك ىلٕ رـا٭٬ م٣رٮ٠، ٤ّؿُ ثب اًت؛ عي٘ ؿا١ٌت٦
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 ؽ٤ا٧ـ ّلؿ ٣ ام عض٤ك ٭٬ْ ام ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ٭ق٬٢ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝغل٣ٛ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.

ثب ت٤ر٦ ث٦ تغَٮَبت ف٤ٚٛ تلثٮت٬ ٣ فٜٚ ك٣ا٢ِ١ب٬ً ٌٜٝٚ اًت ٦ّ ثلا٫ تلثٮت ٣ كُـ 

ث٨تل ٤ّؿُ ؽ٤ٔٓبً تلثٮت فبعي٬، ٫٣ ثب٭ـ ام عض٤ك ٧ل ؿ٫٣ ٣اٙـ٭٠  ٧ل ص٦ ثٮِتل ٣

(. عبٗ ؿك ىلٕ رـا٭٬ م٣رٮ٠ ام ٭ْـ٭ٖل ٦ّ 139: ٣1388 ُل٭ي٬،  پ٢ب٬٧ث٨ل٥ ثجلؿ )

٤ّؿُ ام عض٤ك ٭٬ْ ام ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ٭ق٬٢ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝغل٣ٛ اًت ا٭٠ پلًَ 

٤ُؿ ٦ّ آ٭ب ٤ّؿُ عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ؽ٤٭َ كا ؿاكؿ تب ث٦ ا٭٠ ٝغلط ٬ٝ

٤ُؿ؟ ؿك ٤ٓكت تلتٮت ١ٮبم٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ فبعي٬ ٫٣ ثلعله ُـ٥ ٣ ٝٔبٙظ ٫٣ تأٝٮ٠ 

٢ُبًب٭٬ ا٭٠ عٌ ثلا٫ ٤ّؿُ آ٭ب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ْٝٚو ث٦ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ اًت؟ ث٦ 

ت٤اٟ ثٮبٟ ؿ٭ٖل آ٭ب ؿك كاًتب٫ تأٝٮ٠ ٝٔبٙظ ٤ّؿُ ٣ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ٣ ك٣ع٬ ٫٣، ٬ٝ

٣اٙـ مٮلعبض٠ كا ْٝٚو ث٦ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ؿا١ٌت عت٬ إل ُؾْ ٫٣ ٝالٍبت ثب 

اًبًبً تٞب٭٬ٚ ث٦ ا٭٠ ٝالٍبت ١ـاُت٦ ثبُـ؟ ثلك٬ً ارٞب٬ٙ  ٤ّؿُ كا ٝغبٙج٦ ٢ْ١ـ ٣ ٭ب

ؿ٧ـ عٌ ٝالٍبت ٣اٙـ مٮلعبض٠ ثب ٤ّؿُ ٣ ٤ٍا١ٮ٠ ع٤م٥ ؽب٤١اؿ٥ ٣ ٤ّؿُ ١ِبٟ ٬ٝ

٧ٞض٢ٮ٠ تْٚٮو ٣اٙـ عبض٠ ث٦ فـٛ ٝٞب١قت ام ا٭٠ ٝالٍبت ٣ ىلا٧ٜ آ٣كؿٟ ُلا٭ظ ٣ 

ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب َٝـٝبت آٟ، ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٠٢َٝ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ثب ا٭٠ عبٗ عٌ 

٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ؽ٤ٔٓبً ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٠٢َٝ ٍلاك ١ٖلىت٦ اًت. ٧ٞض٢ٮ٠ 

تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ٣ ضٞب١ت ارلا٫ ا٭٠ تْٚٮو ١ٮن ٤ٝكؿ 

 ميٚت ٠٢َٝ ٣اٍـ ُـ٥ اًت.

 ٝغٚت ى٤ً ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٧تٞبٛ ُبكؿ ٣ ٠٢َٝ ١ٌجت ث٦ ٙن٣ٛ تأٝٮ٠ ٝٔبٙظ فبٙٮ٦

پق٭ل ث٤ؿٟ ٫٣ ؽ٤ٔٓبً ؿك ىلٕ رـا٭٬ ٣ اؽتاله ٣اٙـ٭٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ آًٮت ٤ّؿُ ٣

ٝغ٘ تأٝ٘ رـ٫ اًت، م٭لا ٝٔبٙظ فبٙٮ٦ ٤ّؿُ ٣ ٙن٣ٛ تلثٮت فبعي٬ ٫٣ اٍتضب ؿاكؿ 

٦ّ عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ثلا٫ ٫٣ ث٦ كًٞٮت ٢ُبؽت٦ ٤ُؿ. ص٦١٤ٖ ٠ْٞٝ اًت ٦ّ 

ك٣ؿ عٌ ٝالٍبت ثب بك ٬ًٝبٗ ث٦ ُٞ ٠٢َٝ ثلا٫ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٦ّ ٭ِ ُؾْ ثنكٓ

٤ّؿُ كا ٢ُبًب٭٬ ٢ّـ اٝب فٚٮلمٜ ١ٮبم٧ب٫ فٞٮٌ ك٣ع٬ ٣ فبعي٬ ٤ّؿُ ث٦ اكتجبط ٝإحل 
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(، عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ كا 14: 1380آثبؿ٫، ٙغو٣ ٝـا٣ٛ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤٭َ )

 ثلا٫ ٤ّؿُ ث٦ كًٞٮت ٢ِ١بؽت٦ اًت؟!

ثب تتجق٬ ربٝـ ؿك ٢ٝبثـ ؿك كاًتب٫ ٝغبٙت فّلُـ٥، َٝب٦ٙ عبضل ؿك ثؾَ ١ؾٌت 

 آٮ٘ ى٦َ اٝبٝٮ٦ ث٦ ِّو ٣ اعلام ٌٝت٢ـات ٣ ٝجب٬١ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب اًت٢بؿ ث٦ اؿ٦ٙ

فال٥٣ فجبكات ى٨َب٭٬ ٝب٢١ـ فال٦ٝ ع٬ٚ، ٓبعت  ّتبة، ٢ًت ٣ فَ٘ پلؿاؽت٦ اًت. ث٦

ف٤٢اٟ ٝإ٭ـ٫ ؿك احجبت عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ  ر٤ا٧ل ٣ ٨ُٮـ حب٬١ كا ث٦

ض٠ ث٦ ٝالٍبت ثب عي٘ ثلك٬ً ّلؿ٥ اًت. ؿك ثؾَ ؿ٣ٛ َٝب٦ٙ ١ٮن ث٦ ثلك٬ً مٮلعب

٤ٝضـ ١ؾبٛ ع٬ٍ٤َ ا٭لاٟ پٮلا٤ٟٝ ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ پلؿاؽت٦ ُـ٥ تب ض٠ٞ ِّو ٤ٝضـ ٠٢َٝ 

٧ب٫ ٍب٬١٤١ ٢ٝبًج٬ كا ؿك كاًتب٫ كىـ ؽأل٧ب٫ ٍب٬١٤١ ٤ٝر٤ؿ ؿك  ؿك ا٭٠ ثبك٥، پٮ٨٢ِبؿ

 ٣ ث٦ ثغج، تقّل ا٭٠ ١ْت٦ ضل٣ك٫ اًت ٦ّ عٌ اٙجت٦ ٍج٘ ام ٣ك٣ؿ ا٭٠ مٝٮ٦٢ اكائ٦ ٢ّـ.

 عله، ٭ِ ثلاى عٌ احجبت ث٢بثلا٭٠ ٓله ٝتضب٭و ٣ ٝتالمٛ ٧ٌت٢ـ؛ ٝي٤٨ٛ ؿ٣ تْٚٮو

 عَى ؿ٭ٖلى ثل ُؾ٬ٔ ١ـاكؿ ٝق٢ى. اًت َٝبث٘ عله ثلاى تْٚٮو احجبت ٌٝتٚنٛ

ث٦ كفب٭ت عٌ ُؾْ  تْٚٮو ٣ تق٨ـ٫ ١ـاُت٦ ٣ ٝٚنٛ عله َٝبث٘، اٝب ثبُـ، ؿاُت٦

عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ١ٮن ام  (.10: 2 : د1382ٝٔجبط ٭نؿ٫، عٌ ١جبُـ )ف٫

٫ تضب٭ي٬ ٌٝت٢خ٬ ١ج٤ؿ٥ ٣ ثب تْٚٮو ٣اٙـ٭٠ ث٦ ٝالٍبت ثب عي٘ كاثغ٦ تالمٛ ا٭٠ ؽٔٮ٦ٔ

٣ تضب٭و ؿاكؿ. ٙقا ثب احجبت ٣ ٢ُبًب٭٬ عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ثلا٫ ٤ّؿُ، ا٭٠ تْٚٮو 

ٕٮلؿ تب ض٠ٞ كفب٭ت ض٤اثظ ٣ ٙـ مٮلعبض٠ ٍلاك ٣٬ٝاٙـ٭٠ ؽ٤ٔٓبً ٣ا ثل ف٨ـ٥

 ُلا٭ظ ؽب٬ٓ ٤ّؿُ ؽ٤ؿ كا ٝالٍبت ٢ّـ.

 

 ضٌاسٖ هصطلحات. هفَْم1

 ٤ُؿ.ؿك ا٭٠ ثؾَ، ٝي٤٨ٛ آغالعبت پلّبكثلؿ تجٮٮ٠ ٬ٝ 
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 وَدن -

: 11 ، د1373ؿ٧ؾـا، ا١ـ پٌل ثبُـ ٭ب ؿؽتل )٤ّؿُ كا ٤ّصِ ٣ عي٘ تقل٭و ّلؿ٥

٤ٝض٤ف٦، عي٘ ُؾ٬ٔ اًت ٦ّ ث٦ ث٤ٚك ١لًٮـ٥ ثبُـ ٣ ٠ً ث٤ٚك (. عجٌ ٤ٍا١ٮ٠ 16481

تـٍٮٌ ؿك ٤ٍا١ٮ٠  1ؿك پٌل پب١نؿ٥ ًبٗ تٞبٛ ٍٞل٫ ٣ ؿك ؿؽتل ٦١ ًبٗ تٞبٛ ٍٞل٫ اًت.

ٕقاك ت٨٢ب ٤ّؿُ  ؿ٧ـ ٍب٤١ٟٝلث٤ط ث٦ ٤ٝض٤ؿ عضب١ت ٣ ث٦ تجـ آٟ ٝالٍبت ١ِبٟ ٬ٝ

ا١ـ ٣ ىلؿ ثبٙل ٧لص٢ـ ؿ٭ق٬٢ ىلؿ٫ كا ٦ّ ث٦ ٠ً ث٤ٚك ١لًٮـ٥ اًت تغت عضب١ت ٬ٝ

ك٣ ١ٮن ث٦ ثب ٭٬ْ ام ٣اٙـ٭٠ م١ـ٬ٕ ٢ّـ ؿ٭ٖل تغت عضب١ت ا٣ ١ٮٌت. ؿك ٤١ُتبك پٮَ 

تجقٮت ام ٍب٤١ٟ ٢ٝؾ٤ك ام ٤ّؿُ تغت عضب١ت، ىلؿ مٮلثبٙل اًت ٧لص٢ـ ثلا٫ ىلم١ـ 

٢ّـ ٍبئ٘ ُـ ٣ آٟ ت٤اٟ عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٫ ٦ّ ثب ا٣ م١ـ٬ٕ ٬ٞ١ثقـ ام ث٤ٚك ١ٮن ٬ٝ

 ْٝٚو ؿا١ٌت تب ث٦ ؿ٭ـاك ىلم١ـٍ ثل٣ؿ. ٣اٙـ كا

 

 هاللات -

ك٣ ُـٟ، ٭ْـ٭ٖل كا ؿ٭ـٟ ٣ ؿ٭ـاك ّلؿٟ ا١ـ ثب ٬ٌّ ك٣ث٦ؿك تقل٭و ٝالٍبت ٕيت٦

( ٝالٍبت 4333: 1354ٝقٮ٠،ك٣ ُـٟ ثب ٬ٌّ، ؿ٭ـاك ٬ٌّ ّلؿٟ )ث٦(، ك1845٣: 1372فٞٮـ،)

٦١ ٓله ؿ٭ـاك ّلؿٟ ث٦ْٚ ؿك ا٭٠ ٤١ُتبك ١ٮن ؿك ٝق٢ب٫ ٙن٫٤ آٟ ث٦ ّبك كىت٦ اًت اٝب 

ف٤٢اٟ َٝـ٦ٝ ٣ارت ٝـ١ؾل اًت. ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل ٣اٙـ ْٝٚو اًت ض٠ٞ ٝالٍبت ٣ ؿ٭ـاك  ث٦

ثب ىلم١ـٍ ث٦ ا٤ٝك تلثٮت٬، ىلؿ٫، آ٤ٝم٬ُ ٣ ... ٤ّؿُ ١ٮن كًٮـ٬ٕ ٢ّـ. ٝالٍبت ثب 

ا٫ ثلؽ٤كؿاك ٤ّؿُ ٝضبه ثل ا٭٦ْ٢ ٤ٝض٤فٮت ؿاكؿ ٣ ٓله ؿ٭ـاك ثب ا٣ ام ا٧ٞٮت ٣٭و٥

 ا٫ ثلا٫ ًل ٣ ًبٝبٟ ؿاؿٟ ث٦ ا٤ٝك ٤ّؿُ اًت.عل٭َٮت ١ٮن ؿاكؿ ٣ ٣ًٮ٦ٚ اًت،

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ 1209 . ٝبؿ1٥
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 حعاًت -

عضب١ت ؿك ٙنت ث٦ ٝق٬٢ پل٣كؿٟ اًت ٣ ؿك آغالط فجبكت اًت ام ٨ٖ١ـاك٫ ٝبؿ٫ 

٣ ٝق٫٤٢ عي٘ ت٤ًظ ٌّب٬١ ٦ّ ٍب٤١ٟ َٝلك ؿاُت٦ اًت ٣ ٍبئٜ ث٦ اكّبٟ ف٭٘ اًت: اٙو: 

اًت ٣ ثٮ٠ أٍلثبء كفب٭ت عجَبت اكث عضب١ت ٝؾ٤ّٔ أث٤٭٠ ٣ أٍلثبء عي٘ 

٤ُؿ. ة: ١ٌجت ث٦ ٝٞت٢ـ ام ٨ٖ١ـاك٫ عي٘، عضب١ت تْٚٮو اًت ٣ ١ٌجت ث٦  ٬ٞ١

ؿ٭ٖلاٟ عٌ اًت. د: عيؼ ٝبؿ٫ )رٌٜ( ٣ تلثٮت اؽال٬ٍ ٣ ٝق٫٤٢ عي٘ ٢ٝبًت 

 (.216: ٢ٙ1387ٖل٣ؿ٫، ُإؤٟ ا٣ )

 

 ٍالذ حاظي ٍ غ٘زحاظي -

عضب١ت ٣ ٨ٖ١ـاك٫ عي٬ٚ ٦ّ اث٤٭٠ ا٣ رـا ام  ٍب٤١ٟ ٝـ٬١، ثلا٫ 1169ث٦ اًت٢بؿ ٝبؿ٥ 

٢٢ّـ ٝبؿك تب ٠ً ٧يت ًب٬ٖٙ ا٤ٙ٣٭ت ؿاكؿ ٣ پي ام آٟ ثب پـك ٭ْـ٭ٖل م١ـ٬ٕ ٬ٝ

ثل عْٜ ٍب٤١ٟ ٣ تٔٞٮٜ ٍبض٬ عضب١ت ٣ ٨ٖ١ـاك٫ ٤ّؿُ ث٦ ا٣  اًت. ٣اٙـ٫ ٦ّ ث٢ب

ًپلؿ٥ ُـ٥ اًت ٣اٙـ عبض٠ اًت ٣ ؿك َٝبث٘ ٣اٙـ٫ ٦ّ تْٚٮو عضب١ت كا ثل ؿ٣ٍ 

اكؿ، ٣اٙـ مٮلعبض٠ اًت ٦ّ ت٨٢ب تْٚٮو عضب١ت ام ف٦ٝ ا٣ ثلؿاُت٦ ُـ٥ اًت ٣ ١ـ

٣ اٙجت٦ ٠ْٞٝ اًت ؿك ٭ِ ثل٦٧ مٝب٬١  ف٨ـ٥ ا٣ اًت؛ ا٤ٓالً ًب٭ل تْبٙٮو ٣اٙـٕل٫ ثل

٭٬ْ ام ٣اٙـ٭٠، عبض٠ ثبُـ ٣ ؿ٭ٖل٫ مٮلعبض٠ ٣ ؿك ثبم٥ مٝب٬١ ؿ٭ٖل٫، ١ََ ا٭ِبٟ 

 تنٮٮل ٭بثـ.

 

 لات وَدن ٍ تىل٘ف ٍالذ غ٘زحاظي. هستٌذات فمْٖ حك هال2

ثب  ٤ّؿُ ؿك ؿ٣كاٟ م١ـ٬ٕ م١ب٤ُ٭٬ِ ٣اٙـ٭٠ ؽ٤٭َ عٌ ؿاكؿ، ؿك ٢ّبك ا٭ِبٟ ثبُـ ٣

٤ّؿُ ثب  ا٭ِبٟ ٝالٍبت ٌٝتٞل ؿاُت٦ ثبُـ ٖٝل ُلا٭ظ اًتخ٢ب٭٬ ٣اٍـ ٤ُؿ. عٌ ٝالٍبت

٤ُؿ. ٤ّؿّبٟ پي ام رـا٭٬ ٣اٙـ٭٠ پي ام رـا٭٬ ا٭ِبٟ ١ٮن ام ٤ّؿُ ًٚت ٬ٞ١

ِبٟ ١ٮن عٌ ؿاك١ـ ثب ا٭ِبٟ افٜ ام ٣اٙـ عبض٠ ٣ مٮل عبض٠ ٝالٍبت ٌٝتٞل ٭ب ٣اٙـ٭٢
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ٝت٢ب٣ة ؿاُت٦ ثب٢ُـ. ثلك٬ً ا٧ٜ آ٭بت ٣ ك٣ا٭بت ٣ ًب٭ل اؿ٦ٙ ى٬٨َ ٝخجت عٌ ٝالٍبت 

٤ّؿُ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤٭َ امر٦ٚٞ ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ثل 

 ٕٮلؿ.ـات ى٬٨َ ٤ٝكؿ ثلك٬ً ٍلاك ٬ٝثلٍلاكًبم٫ اكتجبط ثب ٤ّؿُ اًت. ثلؽ٬ ام ٌٝت٢

 

 . ٍخَب تزت٘ت عاطف2-1ٖ

 1429)ا١ٔبك٫ ُٮلام٫، ٣ ٢ٝبثـ ى٬٨َ  (401: 1، د ً 1414)اث٠ ٢ٝؾ٤ك، ثلك٬ً ّتت ٙنت 

تلثٮت ث٦ ٝق٢ب٫ ع٠ٌ ٍٮبٛ ث٦ ُئ٤ٟ ٝؾتٚو م١ـ٬ٕ »ؿ٧ـ ٦ّ ١ِبٟ ٬ٝ( 260: 3 د، ً

٧ب كُـ ٭بثـ ٣  فٜٚ ٣ فَ٘ آٟا٫ ٦ّ رٌٜ، اعيبٗ ٣ تـثٮل ا٤ٝك آ١بٟ اًت ث٦ ٦١٤ٕ

ثل ا٭٠ اًبى ام ٢ٝؾل ى٦َ اٝبٝٮ٦ تلثٮت «. ٝٔٚغت آ١بٟ ؿك ؿ١ٮب ٣ آؽلت تأٝٮ٠ ٕلؿؿ

ؿاكا٫ ًبعبت ٝؾتٚي٬ ام ر٦ٚٞ تلثٮت ر٬ٌٞ، ا٭ٞب٬١ ٣ افتَبؿ٫، ف٬َٚ، ك٣ع٬ ٣ 

فبعي٬ اًت ٦ّ ٝجت٬٢ ثل اؿ٦ٙ ارت٨بؿ٫ ام ّتبة، ٢ًت، فَ٘ ٣ ارٞبؿ ؿك ثلؽ٬ ٤ٝاكؿ، 

(. ٤ٝض٤ؿ 260: 3 د، ً 1429ا١ٔبك٫ ُٮلام٫، ؿك ثلؽ٬ ٤ٝاكؿ، ٌٝتغت اًت )٣ارت ٣ 

ثغج َٝب٦ٙ عبضل ٭ق٬٢ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤٭َ، اكتجبط ٣حٮ٬َ ثب تلثٮت 

پلؿام٭ٜ. ؿك تجٮٮ٠ ٝي٤٨ٛ تلثٮت فبعي٬ ؿاكؿ ٙقا ث٦ ا٭٠ ًبعت ام ًبعبت تلثٮت ٬ٝ

٣ ٝجب٬١ تلثٮت٬، ١ٮبم ث٦ ٨ٝلثب٬١ ٣  ٢ُبؽت٬ثب٭ـ ٕيت عجٌ ٢ٝبثـ ٝقتجل ك٣اٟ فبعي٬

)ىل٨ٝٮ٬٢ ىلا٧ب٬١ ٣ ف٤اعو تبٛ ٭٬ْ ام ١ٮبم٧ب٫ ثِل، ثؾ٤ّٔ ؿك ؿ٣كاٟ ٤ّؿ٬ّ اًت 

فبعي٬، ث٦ ٝق٢ب٫ اتؾبف تـاثٮل َٝتض٬، ر٨ت ىلا٧ٜ  تلثٮت .(55: 1397ؽ٤ا٥، كض٤اٟ

ث٦ ٭ب  ًبؽت٠ ُلا٭ظ ٌٝبفـ ثلا٫ كُـ ف٤اعو ٝخجت ٣ ٢ّتلٗ ٣ ٧ـا٭ت ف٤اعو ٢ٝي٬

جبكت ؿ٭ٖل ث٦ ٝق٢ب٫ ٤ُْىبًبم٫ ف٤اعو ثب كا٢٧ٞب٭٬ فَ٘ ٣ ُلؿ اًت تب ر٫٤ٚ ف

ٙقا ٤َٔٝؿ ا٬ٚٓ ٣ ٝغ٤ك  (.15: 1392)٫٤ً٤ٝ،  ٧ب٫ فبعي٬ ٕلىت٦ ٤ُؿاىلاط ٣ تيل٭ظ

فٞـ٥ ؿك تلثٮت فبعي٬، ت٤ر٦ ٣اٙـ٭٠ ث٦ ف٤اعو ىلم١ـاٟ ٣ ٌٝئ٤ٙٮت آ١بٟ ؿك ٍجبٗ كُـ 

اٙز٦ٚٞ ثل ٣ر٤ة ا٭٠ ٤١ؿ اؿ٦ٙ ارت٨بؿ٫ ى٬ .(62: 1380ٝغ٨ل٫، ) فبعي٬ ىلم١ـاٟ اًت

 ٤ُؿ.ام تلثٮت ؿالٙت ؿاك١ـ ٦ّ ث٦ ا٧ٜ ا٭٠ اؿ٦ٙ ارٞبالً اُبك٥ ٬ٝ
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 6تل٭٠ آ٭٦ ؿك ؽ٤ّٔ ٣ر٤ة تلثٮت امر٦ٚٞ تلثٮت فبعي٬ آ٭٦  ٨ٜٝ آِٗ ٍلاِٗ:

ا١ـ ث٦ تلثٮت ىلم١ـاٟ ؽ٤ؿ ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ تغل٭ٜ اًت. عجٌ ا٭٠ آ٭٦ ُل٭ي٦ ٣اٙـ٭٠ ْٝٚو

٢٢ّـ تب ىلم١ـاٟ ٝلتْت ٝغلٝبت ٣ تلُ ٣ارجبت ا٬٨ٙ ١٤ِ١ـ ٣ ث٦ ا٭٠ تلتٮت ام ا٧تٞبٛ 

٤ٕ٭٬ ث٦ ١ٮبم فبعي٬ ىلم١ـاٟ كا٬٧ اًت ٦ّ  ام آ١زب ٦ّ پبًؼ آتَ ؿ٣مػ عيؼ ١٤ُـ.

ت٤اٟ ام ا٭٠ عل٭ٌ ىلم١ـ كا ث٦ عبفت ا٬٨ٙ ٣اؿاُت ٣ ام ٝغلٝبت ا٬٨ٙ ؿ٣ك ّلؿ ٙقا ٬ٝ

، اثلام ٝغجت ٣ فال٦ٍ ث٦ آ١بٟ ٣ارت ؽ٤ا٧ـ ؿك كاًتب٫ عيؼ ىلم١ـاٟ ام آتَ ؿ٣مػ

ث٤ؿ. اٙجت٦ تٌِٞ ث٦ ا٭٠ آ٭٦ ؿك احجبت ٣ر٤ة تلثٮت فبعي٬ ثب ا٭٠ اُْبٗ ٤ٝار٦ اًت 

م٭لا ا٭٠ آ٭٦ ٓلىبً ٣ر٤ة آٟ ٝٮنا٬١ ام اثلام ٝغجت كا حبثت  ٦ّ اؽْ ام ٝـفبًت؛

ـ ٣ ٝغٌٚ ٢ّـ ٦ّ ٝإحل ؿك عبفت ىلم١ـ ام ؽـا١٣ـ ٣ ؿ٣ك٫ ٫٣ ام ٝقٔٮت ا٬٨ٙ ثبُ ٬ٝ

ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل ٢ّـ. اثلام ٝغجت ٣ پبًؾ٤ٖ٭٬ ث٦ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ىلم١ـاٟ كا احجبت ٬ٞ١

ت٤ر٬٨ ث٦ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ىلم١ـاٟ ٤ٝرت ٤ُؿ ٦ّ ىلؿ ؿصبك اؽتالٗ ٣  ٧لٕب٥ ث٬

١ب٢٧زبك٫ ُؾٔٮت٬ ُـ٥ ٣ ؿك ٝقٔٮت ا٬٨ٙ ٣ ا١غلاىبت ٍلاك ثٖٮلؿ ث٦ عْٜ آ٭٦ ٣ٍب٭٦ 

٤ُؿ ؿك مٮل ا٭٠ ٤ٓكت إل فـٛ اثلام ٝغجت  ارت ٬ٝتأٝٮ٠ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ٫٣ ٣

ٓلىبً ٝب١ـ ام ّٞبٗ ُؾٔٮت ٫٣ ٤ُؿ اٍـاٛ ث٦ تأٝٮ٠ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ٫٣ ٌٝتغت 

 (.1388افلاى٬، )ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ 

ف٤٢اٟ ٦١٤ٞ١  ك٣ا٭بت ٝتقـؿ٫ ثل ٙن٣ٛ تلثٮت فبعي٬ ىلم١ـاٟ ؿالٙت ؿاكؿ، ث٦ رٍاٗات:

الٛ ىل٤ٝؿ١ـ اٝبٛ ٓبؿً فٚٮ٦  (.449: 11ً، د  1429)ّٚٮ٬٢، « ٤ا اِّٙٔجٕٮٓبَٟ ٣ٓ اكٕع٧٤ٜٕٔٞٓٔأَعِجُّ»اٌٙ

ّٚٮ٬٢، ) «  ئَِّٟ ا٦َّٚٙٓ َٙٮٓلْعٜٓٔ ا٤ْٙٓاِٙـٓ ِِِٙـ٩َِّ عٔج٦ِِّ ٤َِٙٓٙـ٥ِ»ؿك ك٣ا٭ت ؿ٭ٖل٫ ام پٮبٝجل اّلٛ ١َ٘ ُـ٥ 

 ث٦( ؿ) ٬ً٤ٝ ؿك ك٣ا٭ت ؿ٭ٖل٫ ص٢ٮ٠ آٝـ٥ اًت ٦ّ عضلت(. 449: 11ً، د  1429

 ؿاُت٠ ؿ٣ًت: ىل٤ٝؿ اًت؟ ّـاٛ ت٤ ١نؿ افٞبٗ ثلتل٭٠! ؽـا٭ب: ّلؿ ٝتقبٗ فلٕؽـا١٣ـ 

 ث٦ ثٞٮلا١ٜ، كا ٧ب آٟ إل ٣ اٛآىل٭ـ٥ ؽ٤٭َ ت٤عٮـ٫ ىغلت ثل كا ٧ب آٟ ٠ٝ م٭لا ٤ّؿّبٟ؛

(. ؿك عـ٭ج ؿ٭ٖل٫ ١َ٘ 293: 1ً، د  1371ثل٬ٍ، ) «٬ٜٝ٢ّ1 ٣اكؿ ث٨ِت ث٦ ؽ٤ؿ كعٞت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 أَٝٓت٨ُّٜٕٔ ىَاِْٟ ت٤َٕعِٮـ٫ِ ف٬َٚٓ ىَغَلْت٨ُٜٕٔ ىَا٬ِّ١ِ اْٙأَعْيَبِٗ عٔتُّ ٍبَٗ ف٢ِْـُٓ أَىْضَُ٘ اْٙأَفٕٞٓبِٗ أ٫َ كٓة ٭ب( ؿ) ٬ًٓ٤ٝ ٍبَٗ». 1

 «.ثِلَعٕٞٓت٬ِ ر٢َّٓت٬ِ أَؿٕؽَْٚت٨ُٜٕٔ
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 ثلا٫ ا٫ؿكر٦ ا٫ث٦ً٤ ٧ل ثلا٫ ٦ّ ؿكًت٬ ث٦ ثج٤ًٮـ، م٭بؿ كا ؽ٤ؿ ىلم١ـاٟ»ُـ٥ اًت ٦ّ 

(. 485: 21ً، د  1409عل فب٬ٚٝ، ) «1ث٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ًبٗ پب١ٔـ ٌٝٮل ا١ـام٥ ث٦ ث٨ِت ؿك ُٞب

بٟ ٝق٤ٔٝٮ٠ ١ٮن ف٬ٚٞ ائ٦ٞ ًٮل٥  ١ٮبم تلثٮت فبعي٬ ىلم١ـ ٣ ث٦ اًالٛ ٣٭و٥ ت٤ر٦ ؿ٢٧ـ١ِ٥

٦ ؿك . اًت ٫٣ ث٦ ٝغجت ٣اٙـ٭٠ اًب٬ً الٛ ص٢ٮ٠ ثٮبٟ  اٝبٛ ٓبؿً فٚٮ٦ ًٮل٥ص٢ب١ْ اٌٙ

 كا ا٣ صَـك ا٭ِبٟ پلًٮـ١ـ: ام ّلؿ،٬ٝ ٝغجت ثٌٮبك ؽ٤٭َ ىلم١ـ ث٦ ُـ٥ ٦ّ ا٭ِبٟ

 كا ٝغجتٜ تب ثبُٜ ؿاُت٦ ؿ٭ٖل٫ ىلم١ـ ١ـاكٛ ؿ٣ًت ٦ّ ا٫ا١ـام٥ ث٦: ىل٤ٝؿ ؿاك٭ـ؟ ؿ٣ًت

 (.315: 1تب، د ئث٠ أث٬ ؿ١ٮب، ث٬) «٢ّ2ٜ تٌَٮٜ ٧ب آٟ ثٮ٠

ا٭٠ ك٣ا٭بت ام عٮج ٢ًـ ٝقتجل ٧ٌت٢ـ اٝب ام عٮج ؿال٬ٙ ثل ٝـفب٫ ٝب إلص٦ 

م٭لا ا٭٠ ك٣ا٭بت ٓلىبً ثل كرغبٟ ٨ٝل٣كم٫ ث٦ ٤ّؿُ ؿالٙت ؿاك١ـ  ؿالٙت تب٬ٝ ١ـاك١ـ؛

اٙجت٦ ٝجت٬٢ ثل ا٭٠  (1388افلاى٬، )٧ب ٍبث٘ اًت٢جبط ١ٮٌت  ٣ ٣ر٤ة تلثٮت فبعي٬ ام آٟ

 اؿ٦ٙ اًتغجبة تلثٮت فبعي٬ حبثت اًت.

ث٦ عْٜ فَ٘ تلثٮت ىلم١ـاٟ ؿك تٞب٬ٝ ًبعبت ٣ر٤ؿ٫ آ١بٟ ٣  حىن عمل:

)ا١ٔبك٫ ٧ب ام ٧ل ٦١٤ٕ ضلك افٜ ام ٝبؿ٫ ٣ ٝق٫٤٢ ثل ٣اٙـ٭٠ ٣ارت اًت  ٝغبىؾت آٟ

ام آ١زب ٦ّ فـٛ ا٧تٞبٛ ث٦ تلثٮت فبعي٬ ىلم١ـاٟ ٕب٧بً  (.315: 3: د ً 1429ُٮلام٫، 

لم١ـاٟ ث٦ ٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت ٙقا تلثٮت ١بپق٭ل٫ كا ثلا٫ ك٣ط ٣ ك٣اٟ ىؽٌبكات رجلاٟ

 فبعي٬ ٣ تأٝٮ٠ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ آ١بٟ فَالً ٣ارت ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.

٣ر٤ة عضب١ت ٣ ا١يبً ثل ا٣الؿ اٍتضب ؿاكؿ ٦ّ تلثٮت فبعي٬  ل٘اط اٍلَٗت:

م٭لا ٣ر٤ة عضب١ت ٣ ا١يبً ثل اعيبٗ، ثب ٧ـه  ىلم١ـاٟ ث٦ عل٭ٌ ا٬ٙ٣ ٣ارت ثبُـ؛

٬ ٤ّؿُ ٣ضـ ُـ٥ اًت. ا٭٠ ؿك عب٬ٙ اًت ٦ّ اٍـاٛ كىـ ١ٮبم٧ب٫ ٝبؿ٫ ٣ رٌٞب١

٣اٙـ٭٠ ث٦ تلثٮت فبعي٬ اعيبٗ ًجت ّٞبٗ ُؾٔٮت عي٘ ٣ ؿك ١تٮز٦ ؿًتٮبث٬ ٫٣ ث٦ 

 ًقبؿت ؿ١ٮ٫٤ ٣ اؽل٫٣ ٣ ك٧ب٭٬ ام ٨ٝبِٙ ؿ١ٮب ٣ آؽلت ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 «.فٓبٍٛ ؽٌَِِٕٞٞبئَ٪ِ ٌِٝٓٮل٩ََ اْٙز٢َّٓ٪ِ ى٬ِ ؿٓكٓرٓ٪ً ٍُجَٕٚ٪ٍ ثِِّْ٘ َْٜٕٙ ىَاَِّٟ أ٣ََٕٙبؿِّٜٕ ٍُجَٕٚ٪ِ ٠ِْٝ أَّخِل٣ُا». 1

َ َُـِ٭ـاً عٔجّبً ٭غج٦ُّٔ اث٠ٌ ٝٔغَٓٞـّ ث٠ِٕ ِٙزٓقٕيَلِ ّبَٟ». 2  «.عج٬ِّ ى٬ِ ٦َٙٔ ىَٮ٢ِِْلُ آؽَل اث٠ٌ ٬ِٙ اَٟ اَعٓتَّ ٝٓب: ٍَبَٗ ٦َٙٔ؟ عجُِّ ثَٓٚلَ ٝٓب ىََِ٘ٮ
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تب ث٦ ا٭٠ رب ثب اًت٢بؿ ث٦ اؿ٦ٙ ارت٨بؿ٫ احجبت ُـ ٦ّ ؿك ى٦َ اٝبٝٮ٦ تلثٮت فبعي٬ ٣ 

اٙز٦ٚٞ ٣ارت اًت. ؿك ا٭٢زب فّل ا٭٠ ١ْت٦ عبئن تأٝٮ٠ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ىلم١ـاٟ ى٬

ا٧ٞٮت اًت ٦ّ تْٚٮو تلثٮت ىلم١ـ امر٦ٚٞ تلثٮت فبعي٬ ٫٣ ت٨٢ب ثل ف٨ـ٥ پـك ٍلاك 

١ـاكؿ ٣ ٝبؿك ١ٮن ٤ٝكؿ ؽغبة ا٭٠ تْٚٮو ث٤ؿ٥ ٣ ٝٚنٛ ث٦ تلثٮت ىلم١ـ ؽ٤ؿ اًت. 

ٮت ىلم١ـاٟ، ام ًٮبً اؽجبك ٣اكؿ٥ ؿك ا٭٠ ثبك٥ ٍب٘ث اُتلاُ پـك ٣ ٝبؿك ؿك تْٚٮو ث٦ تلث

م٭لا إل ا٭٠ تْٚٮو اؽتٔبّ ث٦ پـك ؿاُت ٍغقبً ؿك ك٣ا٭بت ث٦ ا٭٠  اًت٢جبط اًت؛

)عل ُـ؛ ص٢ب٦ْ١ ؿك ك٣ا٭بت، تْٚٮو ا١يبً عي٘، ٢ٝغٔلاً ثل ف٨ـ٥ پـك ١ْت٦ تٔل٭ظ ٬ٝ

كضبؿ، ٢ٝغٔلاً ثل ف٨ـ٥ ٣ تْٚٮو  (120: 5، د 1407؛ ع٬ً٤، 526: 21، د ً 1409فب٬ٚٝ، 

 ؛(455: 5، د 1410؛ ٨ُٮـ حب452،٬١: 21، د ً 1409فب٬ٚٝ، ٝبؿك ٨١بؿ٥ ُـ٥ اًت )عل 

ث٢بثلا٭٠ فـٛ تٔل٭ظ ث٦ اؽتٔبّ تْٚٮو تلثٮت ث٦ پـك ؿك ك٣ا٭بت، ؿالٙت ثل اُتلاُ 

تْٚٮو تلثٮت ىلم١ـاٟ ثٮ٠ پـك ٣ ٝبؿك ؿاكؿ. ثقال٥٣ فـٛ ًإاٗ كا٣٭بٟ ؿك ا٭٠ ثبك٥ 

٢ّـ ٦ّ اُتلا٬ّ ث٤ؿٟ تْٚٮو تلثٮت ثٮ٠ پـك ٣ ٝبؿك ١نؿ آغبة ائ٦ٞ ِّو ٬ٝ

ف٦٢ ث٤ؿ٥ اًت، م٭لا ؿك مٮل ا٭٠ ٤ٓكت، عجٌ ك٣ٍ ٝق٤ٞٗ ؽ٤ؿ، اٌٙالٛ ٝيل٣ك فٚٮ٨ٜ

ّلؿ١ـ. ٧ٞض٢ٮ٠ ًٮل٥ اٌٙالٛ ٌّت تْٚٮو ٬ٍٝغقبً ؿك ا٭٠ ثبك٥ ١ٮن ام ٝق٤ٔٝٮ٠ فٚٮ٦

اًت ٦ّ ٧ل ؿ٫٣ ٣اٙـ٭٠ ْٝٚو ث٦  ٝتِلف٦ ام ٕقُت٦ تب٤٢ّٟ ثل ا٭٠ اٝل حبثت ث٤ؿ٥

تلثٮت ىلم١ـاٟ ؽ٤٭َ ٧ٌت٢ـ ٣ كؿف٬ ام ٫٤ً ُبكؿ ١ٌجت ث٦ ا٭٠ ًٮل٥ ٌٝتٞل٥ ٣اكؿ 

 (.318: 3، د ً 1429)ا١ٔبك٫ ُٮلام٫، ١ِـ٥ اًت 

ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙت ى٤ً ؿك تجٮٮ٠ ٣ر٦ اًتـالٗ ث٦ ٣ر٤ة تلثٮت فبعي٬ ؿك احجبت 

ت فبعي٬ ىلم١ـاٟ ٝب٢١ـ ًب٭ل ًبعبت عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ٭٠ ثب٭ـ ٕيت تلثٮ

تلثٮت٬ ٣ارت ث٤ؿ٥ ٣ ٧ل ؿ٫٣ ٣اٙـ٭٠ افٜ ام پـك ٣ ٝبؿك ْٝٚو ث٦ اتٮبٟ ا٭٠ تْٚٮو 

اتٮبٟ ا٭٠ تْٚٮو ام ٫٤ً ٣اٙـ  ٧ٌت٢ـ. ام آ١زب ٦ّ ؿك ىلٕ عالً م٣رٮ٠، الم٦ٝ

٦ مٮلعبض٠، ٝالٍبت ثب ىلم١ـاٟ ٣ اكتجبط ٝإحل ٣ ٝـا٣ٛ ثب آ١بٟ اًت ٙقا ام ثبة َٝـٝ

 ٣ارت، ٝالٍبت ثب آ١بٟ ١ٮن ٣ارت ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.
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 . ٍخَب صلِ رحن2-2

عت٬ ؿك اًتيتبئبت ؿك پبًؼ ث٦ ا٭٠ ًإاٗ  (1394)ر٤اؿ٫ آ٬ٚٝ، ٦ٚٓ كعٜ ٣ارت اًت 

٤ُؿ ١ٮن ٣ارت اًت؟ ٦ّ آ٭ب ٦ٚٓ كعٜ ثب ؽ٤٭ِب١٣ـ٫ ٦ّ ّبىل ٭ب ٝلتـ ٝغ٤ٌة ٬ٝ

٣ ٣ٍت٬ ٦ّ ٦ٚٓ كعٜ  (487ً:  1422)ؽٞٮ٬٢، ا١ـ: ٦ٚٓ كعٜ ٝغَٚبً ٣ارت اًت. ىل٤ٝؿ٥

اىلاؿ٫ (. 1397)٨ُٮـ٫، ٣ارت اًت فلىبً اُْب٬ٙ ١ـاكؿ ث٤ٖ٭٢ـ ٍغـ كعٜ علاٛ اًت 

ؿك َٝبث٘ ١ج٬ ْٝلٛ اًالٛ  1ٝٚق١٤ٮ٠ ؿك ٍلآٟ ّل٭ٜ ٧ٌت٢ـ  ٢٢ّـ امر٦ّ٦ٚٞ ٍغـ كعٜ ٬ٝ

 2ا١ـ)ّ( ح٤اة ٦ٚٓ كعٜ كا ثلا٫ ىلؿ٫ ٦ّ ث٦ آٟ پب٭ج٢ـ اًت ح٤اة ٓـ ٨ُٮـ ؿا١ٌت٦

كعٜ ٭٬ْ ام ٌٝت٢ـات ى٨َب ؿك ع٤م٥ ٣ر٤ة ٦ٚٓ (.412: 9، د ً 1409ل فب٬ٚٝ، )ع

احجبت عٌ ٤ّؿُ ٝج٬٢ ثل ٝالٍبت ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝج٬٢ ثل 

ؿك ٣اٍـ ٣اٙـ  (.292 :31، د 1404 ،١٬زي)ىلا٧ٜ ّلؿٟ ُلا٭ظ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ اًت 

مٮلعبض٠ ؿك ر٨ت ا١زبٛ تْٚٮو ٦ٚٓ كعٜ كا٬٧ ١ـاكؿ ٖٝل ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ، ٙقا ام 

ا٭٠ ٢ٝؾل ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ إل ٦ّ ٣ارت ١ي٬ٌ ١جبُـ، ٣ر٤ة مٮل٫ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. 

اٙجت٦ ٠ْٞٝ اًت ا٭لاؿ ٕلىت٦ ٤ُؿ ٦ّ ٦ٚٓ كعٜ ٝلاتت ؿاكؿ ٣ ت٨٢ب ٝالٍبت ١ٮٌت ث٦ْٚ 

اٝب ؿك پبًؼ ثب٭ـ ٕيت  ت٤ا١ـ ام ٤ٝرجبت ٦ٚٓ كعٜ ثبُـ؛٬ٝثلٍلاك٫ تٞبى تٚي٬٢ ٧ٜ 

٦١٤ٕ ٦ّ ٦ٚٓ كعٜ ٝلاتت ؿاكؿ، ٍغـ كعٜ ١ٮن ١ٌجت ث٦ اكعبٛ ٝؾتٚو اًت ٣ ٧ٞبٟ

٦ٚٓ كعٜ ٣ ٭ب ٍغـ آٟ ث٦ ١ٌجت مٝبٟ، ْٝبٟ ٣ ٝلاتت اكعبٛ ٝتيب٣ت اًت ٣ ثب٭ـ ؿك 

ـ ثبُـ اٝب ؿك ١ؾل ؿاُت ٦ّ ُب٭ـ ف٬ٚٞ ١ٌجت ث٦ ٭ِ كعٜ ١نؿ٭ِ ٝب٢١ـ ىلم١ـ ٍغ

٣ ثب  (147: 1383)ؿًتنٮت، ثلاثل ىلؿ ؿ٭ٖل ٣ كعٜ ؿ٣كتل ٍغـ كعٜ ٝغ٤ٌة ٤ِ١ؿ 

ت٤ر٦ ث٦ تٞبٛ تْبٙٮي٬ ٦ّ ٣اٙـ عت٬ مٮلعبض٠ ثل ف٨ـ٥ ؿاكؿ ٝب٢١ـ تلثٮت ٦ّ ث٦ تئٮ٘ 

ت٤اٟ اففبٟ ؿاُت ٕلص٦ فـٛ ٝالٍبت ٌٝتٞل ثب ثلؽ٬ ام اكعبٛ ثلك٬ً ؽ٤ا٧ـ ُـ، ٬ٝ

 اٝب ١ٌجت ث٦ ىلم١ـ ٍغـ كعٜ ٣ علاٛ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ثل ا٭٠ٍغـ كعٜ ٝغ٤ٌة ٤ِ١ؿ 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (٣24  23. )ٝغٞـ/ 1

 رَّٓ٘ ٣ٓ فٓنَّ ا٦َّٚٙٔ أَفٕغَب٥ٔ -كٓع٦ِٓٞٔ ِٙٮَِٓٔ٘ ٝٓب٦ِِٙ ٣ٓ ث٢َِي٦ٌِِْ ٍَلَاثٓ٪ٍ ف٫ِ ئَِٙى َِٝٓى ٠ْٓٝ ٣ٓ: ٍَبَٗ ا٢َْٓٞٙب٬ِ٧ عٓـِ٭جِ ى٬ِ ّ ا٢َّٙج٬ِِّ . ف2ِ٠ٓ

 ٨َُِٮـٍ. ِٝبئَ٪ِ أَرٕلَ
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اًبى ٣اٙـ مٮلعبض٠ ْٝٚو اًت ام ثبة پل٧ٮن ام علاٛ ٣ ا١زبٛ ٣ارت پب٭ج٢ـ ث٦ 

 ٝالٍبت عض٤ك٫ ثب ٤ّؿُ ؽ٤٭َ ثبُـ.

 

 . لاعذُ الظزر2-3

عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت ٤ّؿُ ام عل٭ٌ 

٦ّ ثپق٭ل٭ٜ ٍبفـ٥  ١ٮن ٍبث٘ احجبت اًت؛ اٙجت٦ ا٭٠ اٝل ٤٢ٝط اًت ثل ا٭٠ ٍبفـ٥ الضلك

الضلك، فال٥٣ ثل ١ي٬ عْٜ ضلك٫، ت٤اٟ رق٘ ٣ احجبت عْٜ كا ١ٮن ؿاكاًت. ت٤ضٮظ 

آ٦ْ١ ؿك ثٮ٠ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ اؽتالى٬ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٦ّ اعْبٛ ٣ر٤ؿ٫ ٤ِٞٝٗ ٍبفـ٥ الضلك 

ف٤٢اٟ  بٗ ْٝٚو ثبُـ ٍبفـ٥ الضلك ث٧٦ٌت٢ـ. ٙقا ص٢ب١ض٦ ٭ِ عْٜ ُلف٬، ٝضل ث٦ ع

اٝب ٤ٝض٤ؿ ٝغ٘ اؽتاله ا٭٠ اًت ٦ّ  ؿاكؿ؛٭ِ عْٜ حب٫٤١ آٟ عْٜ ضلك٫ كا ثل٬ٝ

ت٤اٟ ثب اًت٢بؿ ث٦ ٍبفـ٥ ص٢ب١ض٦ ام فـٛ ٓـ٣ك ٭ِ عْٜ، ضلك٫ ٝغٌَ ٤ُؿ آ٭ب ٬ٝ

الضلك ا٭٠ عْٜ كا ٣ضـ ّلؿ ٭ب ؽٮل؟ ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل آ٭ب ٍبفـ٥ الضلك ٓلىبً كاىـ ا٤ٝك 

 ت٤ا١ـ ٤ٝرـ اٝل فـ٬ٝ ١ٮن ثبُـ؟ر٤ؿ٫ اًت ٭ب ٣٬ٝ

ؿك پبًؼ ث٦ پلًَ ى٤ً، ثلؽ٬ ام ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ امر٦ٚٞ ٝغٌَ ١بئٮ٬٢ ٝقتَـ١ـ ٦ّ 

ٍبفـ٥ الضلك ٍبؿك ث٦ احجبت عْٜ ٣ر٤ؿ٫ ١ٮٌت. ؿك عَٮَت ام ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥، ٍبفـ٥ 

ـ٥ الضلك ٢ٝغٔل ث٦ ١ي٬ عْٜ ضلك٫ اًت ٣ ت٤اٟ احجبت عْٜ ٣ر٤ؿ٫ كا ١ـاكؿ. فٞ

تل٭٠ علىـاكاٟ ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥ ثل ؿ٣ َٝـ٦ٝ ٨ٜٝ  ف٤٢اٟ ٭٬ْ ام ٨ٜٝ اًتـالٗ ٝغٌَ ١بئٮ٬٢ ث٦

اًت٤اك اًت: ا٣الً ا٭٦ْ٢ ؿك اؿ٦ٙ ٍبفـ٥ الضلك، َٝتض٬ احجبت عْٜ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٭ق٬٢ 

آ٭بت ٣ ك٣ا٭بت ثبة الضلك ٝغٌٚ ١ٮٌت٢ـ ٣ ٓلىبً ث٦ ٤ٝض٤ؿ كىـ عْٜ ٤ٝر٤ؿ٫ ٦ّ 

؛ حب١ٮبً ٝب١ـ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، ٭ق٬٢ احجبت عْٜ ام عل٭ٌ ٤ٝرت ضلك اًت اؽتٔبّ ؿاكؿ

كمٜ ؿ٭ـٕب٥ ف٬ٚ (.160: 1، د 1406)ٝغٌَ ؿاٝبؿ، ٍبفـ٥ الضلك ٌٝتٚنٛ تِل٭ـ اًت 

ٝق٤ّك، ثلؽ٬ ام ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ثب اًت٢بؿ ث٦ ؿال٭٬ٚ ٝب٢١ـ فَ٘، تجبؿك ٣ ى٨ٜ فلى٬ ٝقتَـ١ـ 

، 1417ٓـك، ) احجبت عْٜ ١ٮن اًت٦ّ ٍبفـ٥ الضلك فال٥٣ ثل ١ي٬ عْٜ ضلك٫، ٍبؿك ث٦ 

ثلؽ٬ ام علىـاكاٟ ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥ ٝقتَـ١ـ  (.318: 1، د ً 1417؛ ٝلام٬، 495تب  491: 5د 
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اعْبٛ فـ٬ٝ ث٦ اعْبٛ ٣ر٤ؿ٫ ثبمِٕت ؿاكؿ ٣ ٍبفـ٥ الضلك ا٭٠ ٍبثٚٮت كا ؿاكؿ ٦ّ 

٬ ٦ّ ص٢ب٦ْ١ ام ٢ٝؾل ٝغٌَ ؽ٤٭٬، ؿك ٤ٓكت (.90تب  85: 1411)ُٮلام٫، احجبت عْٜ ٢ّـ 

٤ُؿ ٣ عْٜ ١ْلؿٟ  ٭ِ عْٜ فـ٬ٝ ضلك٫ ثبُـ ثب اًت٢بؿ ث٦ ٍبفـ٥ الضلك ثلؿاُت٦ ٬ٝ

ُبكؿ ث٦ ضٞبٟ ٧ٞبٟ عْٜ ث٦ فـٛ ضٞبٟ اًت. ؿك ٣اٍـ عْٜ فـ٬ٝ ث٦ عْٜ ٣ر٤ؿ٫ 

ث٢بثلا٭٠ تيب٣ت٬ ثٮ٠ اعْبٛ ٣ر٤ؿ٫ ضلك٫ ٣ اعْبٛ فـ٬ٝ ضلك٫  ثبمِٕت ؿاكؿ؛

ىـاكاٟ ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥ ١ٮن ٝقتَـ١ـ ١يي ١ج٤ؿٟ ثلؽ٬ ام عل(. 574 : 3، د 1417)ؽ٤٭٬، ١ٮٌت 

ع٬ْٞ ام ٫٤ً ُبكؿ كا ٦ّ ٝب١ـ ضلك ثبُـ، ًجت ضلك٫ اًت ٦ّ ت٤ًظ ٍبفـ٥ الضلك 

اهلل ٝغٌَ ؿاٝبؿ ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ ٝقتَـ١ـ  آ٭ت (.292ً:  1414)ًٮٌتب٬١،  ٍبث٘ كىـ اًت

ؽبّ ٣ر٤ؿى ت٤اٟ ثب٣ك ّلؿ ٦ّ ؿا٭ل٥ ٍبفـ٥ ال ضلك، ٝغـ٣ؿ ث٦ كىـ اعْبٛ ٣ اىقبٗ  ١ٞى

٤ُؿ ١َِى  ثبُـ ٣ ١ٌجت ث٦ ٤ٝاكؿى ٦ّ ؽأل ٍب١٤١ى ٤ٝرت ٣ك٣ؿ م٭بٟ ٣ ؽٌبكت ٝى

ا٭يب ٢ْ١ـ، ثب ا٭٠ ت٤رٮ٦ ٦ّ ص٢ب١ض٦ فـٛ رق٘ عْٜ ام ١بعٮ٦ ُبكؿ ٤ٝرت ضلك ثل 

ث٢ـٕبٟ ٤ُؿ، ٣ك٣ؿ ضلك ٣ م٭بٟ ٢ٝتٌت ث٦ ُبكؿ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ تب الضلك آٟ كا ٝلتيـ 

ٕقاكى ث٦ رٞٮـ ُئ٤ٟ، ٝغٮظ ع٤ْٝت ُلؿ َٝـى  ًبمؿ، م٭لا ٝغٮظ تِل٭ـ ٣ ٍب٤١ٟ

ع٤ك ٦ّ رق٘ ٍب٤١ٟ ٠ْٞٝ اًت ثلاى ىلؿ ٭ب ربٝق٦ م٭بٟ ؿاُت٦ ثبُـ،  اًت ٣ ٧ٞبٟ

٤ًْت ٣ فـٛ رق٘ ١ٮن ص٦ ثٌٮبك م٭بٟ ٣ ؽٌلاٟ ث٦ ثبك آ٣كؿ. ٣ٍت٬ ع٤ْٝت٬ ١ؾبٛ 

٬ ربٝق٦ ٣ ٝٚت٬ كا ث٦ ؿًت ؿاكؿ ٧ل ٦١٤ٕ ٤ًء رل٭بٟ ؿك ك٣اثظ ع٬ٍ٤َ ارتٞبف٬ ١بُ

ام فـٛ تـثٮل ا٣ًت ؽ٤ا٥ ١ب٬ُ ام ٣ضـ َٝلكات ١بٝغ٤ٚة ثبُـ ؽ٤ا٥ ١ب٬ُ ام ٣ضـ 

 (.160: 1ً، د  1406)ٝغٌَ ؿاٝبؿ، ٧ب٫ المٛ  ثٮ٬٢ َٝلكات ٣ ا١زبٛ ١ـاؿٟ پٮَ

ٝجت٬٢ ثل ت٤ضٮغبت ى٤ً ثب٭ـ ٕيت ص٢ب١ض٦ ث٦ پٮل٫٣ ام ى٨َب٭٬ ٦ّ ٍبئ٘ ث٦ ت٤اٟ 

ت٤اٟ ٍـكت احجبت٬ ثلا٫ ٍبفـ٥ الضلك ثبُٮٜ ٬ٝاحجبت٬ ثلا٫ ٍبفـ٥ الضلك ٧ٌت٢ـ ٝقتَـ ث٦ 

ؿك احجبت عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت ثب عي٘ ؿ٣ ١غ٤ ام 

ت٤اٟ ص٢ٮ٠ اثلام ؿاُت ثب ت٤ر٦ ث٦ ثبمِٕت اًتـالٗ كا اكائ٦ ّلؿ. ؿك اًتـالٗ ١ؾٌت ٬ٝ

ب ٣اٙـ٭٠ اعْبٛ فـ٬ٝ ث٦ اعْبٛ ٣ر٤ؿ٫، عْٜ ١ْلؿٟ ُبكؿ ث٦ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ث

ؽ٤ؿ ٝب٢١ـ عْٜ ث٦ فـٛ عٌ ٝالٍبت عي٘ ٣ عْٜ ١ْلؿٟ ث٦ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ 
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ٝالٍبت عي٘ ٝب٢١ـ عْٜ ث٦ فـٛ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت اًت ٣ ام آ١زب ٦ّ 

٧ل ؿ٫٣ ا٭٠ اعْبٛ ٭ق٬٢ عْٜ ث٦ فـٛ عٌ ٤ّؿُ ث٦ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ٣ عْٜ ث٦ فـٛ 

ت عي٘، ٤ٝرت اضلاك ث٦ ٤ّؿُ اًت اعْبٛ ٝنث٤ك ثب تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍب

٤ُؿ. ؿك اًتـالٗ ٤ُؿ ٣ عٌ ٝالٍبت ثلا٫ ٤ّؿُ احجبت ٬ٍٝبفـ٥ الضلك ثلؿاُت٦ ٬ٝ

ت٤اٟ ٕيت ٤ًْت ُبكؿ ؿك ؽ٤ّٔ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ٣ فـٛ رق٘ ا٭٠ ؿ٣ٛ ١ٮن ٬ٝ

عٌ ثلا٫ عي٘ ٣ فـٛ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت ثب عي٘ ٤ٝرت اضلاك ث٦ 

ؿُ اًت ٣ ٙقا ثب ٍبفـ٥ الضلك ا٭٠ ضلك ثلؿاُت٦ ُـ٥ ٣ عٌ ٝالٍبت ثلا٫ ٤ّؿُ ٣ ٤ّ

 ٤ُؿ.تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت ثب عي٘ حبثت ٬ٝ

 

 . لاعذُ ٍخَب دفع ظزر اس هسلو٘ي2-4

كا ٭٬ْ ام ٝٔبؿ٭ٌ « ؿىـ ضلك ام ٌٝٚٞٮ٠»ثٌٮبك٫ ام ىَٮ٨بٟ تغت ف٤٢اٟ ٭ِ ٍبفـ٥ ٬ّٚ، 

؛ ٝغٌَ حب٬١، 315: 1ً، د  1424؛ ع٬ٚ، 9ً:  1414)فال٦ٝ ع٬ٚ، ا١ـ ٣ارت ّيب٭٬ ؿا١ٌت٦

ؿك ّٚٞبت ا٭ِبٟ ٝٔبؿ٭ٌ  (483: 1380؛ فلا3/9،٬ًٍ:  1413؛ ٨ُٮـحب٬١، 367ً:  1414

ٝتقـؿ٫ ص٤ٟ مقا ؿاؿٟ ث٦ ٕل٢ًٖبٟ، ِّٞ ث٦ اىلاؿ ١ٮبم٢ٝـ ٣ اىلاؿ٫ ٦ّ ؿكؽ٤اًت ِّٞ 

ٞغََٮ٠، ا١ـ ّلؿ٥ ّلؿٟ مٜ ٣ ا١ـ٥٣ اُؾبّ ؿك عـ ت٤ٟا ، ثلعله (350: 1، د 1387)ىؾل ٙا

ثٮبٟ ُـ٥ اًت. ؿك ٝغ٘ ثغج ث٦ ٢ٝؾ٤ك احجبت عٌ ٝالٍبت  (315: 1ً: د  1424)ع٬ٚ، 

٤ّؿُ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝج٬٢ ثل ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ثب٭ـ ٕيت ام آ١زب ٦ّ فـٛ 

 ت٤ا١ـ ضلك٧ب٫ ٝق٫٤٢ ىلا٣ا٬١ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ٣ تأٝٮ٠ ١ٮبم٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ فبعي٬ ٫٣ ٬ٝ

كا ث٦ ُؾْ، ؽب٤١اؿ٥ ٣ عت٬ ربٝق٦ تغٞٮ٘ ٢ّـ، ٝجت٬٢ ثل ٍبفـ٥ ٣ر٤ة ؿىـ ضلك ام 

ٌٝٚٞبٟ، عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ثلا٫ ٤ّؿُ احجبت ُـ٥ ٣ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ْٝٚو اًت 

ض٠ٞ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ٣ عيؼ اكتجبط ٝإحل ثب ٫٣، ١ٮبم٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ فبعي٬ ٫٣ كا تأٝٮ٠ 

٧ب٫ فٞٮٌ ك٣ع٬ ٣ فبعي٬ ٓٮب١ت ٢ّـ. اثل آًٮتّلؿ٥ ٣ ث٦ ا٭٠ تلتٮت ام ٤ّؿُ ؿك ثل

ُب٭بٟ فّل اًت إلص٦ ٣ر٤ة ؿىـ ضلك ام ٌٝٚٞبٟ، ٣ارت ّيب٭٬ اًت اٝب ؿك ثغج 

ت٤ا١ـ رب٭ٖن٭٠ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ؿك تأٝٮ٠ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ، ام آ١زب ٦ّ ٧ٮش ُؾ٬ٔ ٬ٞ١
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عبض٠ ؿك ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ٤ّؿُ ٤ُؿ ثقٮـ ١ٮٌت ٦ّ ثت٤اٟ اؿفب ّلؿ ٦ّ تْٚٮو ٣اٙـ مٮل

 ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ام ٤١ؿ ٣ر٤ة فٮ٬٢ اًت.

 

 . عمل2-5

ك٣ؿ. ام ث٦ ُٞبك ٬ٝ عْٜ ُلف٬ ام اؿ٦ٙ اًت٢جبط ارٞبؿ ٣ ٢ًت ،ٍلآٟ ؿك ٢ّبك ٘ؿٙٮ٘ فَ 

: 2، د ً 1430)ٝؾيل، ٢ّـ ٍجظ ؽٜٚ اًت ٦ّ فَ٘ ث٦ آٟ عْٜ ٬ٝ تل٭٠ ٍضب٭ب٭٬ثـ٭٬٨

٦ّ ؿك كاًتب٫ احجبت عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت ثب  (261

ت٤اٟ ث٦ آٟ تٌِٞ ّلؿ. ت٤ضٮظ آ٦ْ١ ٝغل٣ٛ ّلؿٟ عي٘ ام ٝالٍبت ٣ ؿ٭ـاك ثب ٫٣ ٬ٝ

٣ا٬١ ىلا٣ا٬١ كا ثلا٫ ٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ ك٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ افٜ ام عبض٠ ٭ب مٮلعبض٠، آًٮت

٤ّؿّبٟ تِ ٣اٙـ تغت ىِبك  ؿ٧ـ٬ٝغبٙقبت ١ِبٟ ٤ّٝؿُ ث٦ ؿ١جبٗ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت؛ 

١لٛ  ٣پ٢ز٦ ؿًت ٫بكٮثٌ ٫ثب ؿ٤ُاك ٬ارتٞبف ٬ؿك م١ـٕ ٣ ٍلاك ؿاك١ـ ٫بكٮثٌ ٬ك٣ا١

 ٧٫ٌت٢ـ افتٞبؿ ث٦ ١يي ّٞتل ٕٮلتل ٦ُ٤ٕ تل،٤ّؿّبٟ ١ٖلاٟ ل٭ًب ب٭ ٦ٌ٭. ؿك َٝب٢٢ّـ ٬ٝ

ا٣ تلى ام علؿ ُـٟ ٣  ٧ب١٬٫ك٧ب ٢ّـ ث٦ تٞبٛ ١ٖلا ّبٝالًا٣ كا  ت٭ؿاك١ـ ٣ إل ٣اٙـ مب

 ثؾِـ٬ٝ ُـتكا  ٬ك٣ع ٧٫بتٮ٣ آً ٤ُؿ٬اىن٣ؿ٥ ٝ نٮ١ ٠ام ؿًت ؿاؿٟ ٣اٙـ عبض

ت٤ا١ـ ا٫ اًت ٦ّ ٬ٝ ٦١٤ٕ ٧ب ث٦ا٭٠ آًٮت (.٣29  26 :1396 ،ا٫اه٥ ؛٢٬ٮعبد عٌ ؛٬)اًالٝ

١بپق٭ل٫ كا ثلا٫ كا تغت تأحٮل ٍلاك ؿاؿ٥ ٣ تجقبت ٢ٝي٬ رجلاًٟل٤١ُت ٣ آ٭٢ـ٥ عي٘ 

ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ؽ٤ؿ ُؾْ، ؽب٤١اؿ٥ ٫٣ ٣ ربٝق٦ ث٦ ؿ١جبٗ ؿاُت٦ ثبُـ. ثل ا٭٠ اًبى ٬ٝ

ٝغل٣ٛ ّلؿٟ عي٘ ام ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ٤١ف٬ ؽٜٚ اًت. ام آ١زب ٦ّ ؽٜٚ ث٦ عْٜ 

٣ٛ ّلؿٟ عي٘ ام ٝالٍبت ثب ٤ُؿ ٦ّ ٝغلٓل٭ظ فَ٘ ٍجٮظ اًت؛ ا٭٠ ١تٮز٦ عبٓ٘ ٬ٝ

٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ٣ فـٛ اٍـاٛ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ٍجٮظ اًت. ث٦ ا٭٠ تلتٮت 

ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ث٦ عْٜ فَ٘ ١ٮن عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ افٜ ام عبض٠ ٣ مٮلعبض٠ ٬ٝ

 ثلا٫ ٤ّؿُ حبثت اًت ٣ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ١ٮن ْٝٚو ث٦ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ؽ٤٭َ اًت.
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 فمْا )عثارات فمْا( . والم2-6

ت٤اٟ ثب تٌِٞ ث٦ آٟ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ كا ا٫ ٦ّ ٬ٝ٭٬ْ ؿ٭ٖل ام اؿ٦ٙ

احجبت ّلؿ فجبكات ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ اًت. إلص٦ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ثل عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب 

ا١ـ؛ اٝب فجبكات٬ ؿك ّالٛ آ١بٟ ؽ٤ٔٓبً ؿك ثغج ع٤ك ٓل٭ظ تأّٮـ ١ْلؿ٥ ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ث٦

ت٤اٟ ا٭٠ ٝغٚت كا ٤ُؿ ٦ّ ام ٝز٤ٞؿ ا٭٠ فجبكات ٤ّ٬ٝؿُ ٝالعؾ٦ ٬ٝ عضب١ت

اًت٢جبط ّلؿ ٦ّ ام ٢ٝؾل ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ٤ّؿُ عٌ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ كا ؽ٤ا٧ـ 

ت٤ا١ـ ا٣ كا ام ؿاُت ٣ ٧ٮش ُؾ٬ٔ امر٦ٚٞ ٣اٙـ٭٠ ا٣ افٜ ام عبض٠ ٣ مٮلعبض٠ ٬ٞ١

٭٬ ٝب٢١ـ فال٦ٝ ع٬ٚ ؿك ا٭٠ عٌ ٌٜٝٚ ؽ٤٭َ ٝغل٣ٛ ٢ّـ. ثلك٬ً فجبكات ى٨َب

تغل٭لاالعْبٛ، ٓبعت ر٤ا٧ل، ٨ُٮـ حب٬١، فال٦ٝ ثغلا٬١ ٣ ٓٮٞل٫ ٝغٚت ى٤ً كا 

 ٢ّـ؛ ٙقا ؿك اؿا٦ٝ ث٦ ثلك٬ً ٤ُْٝبىب٦١ ا٭٠ فجبكات ؽ٤ا٧ٮٜ پلؿاؽت.حبثت ٬ٝ

ا١ـ ٦ّ پـك ١جب٭ـ اٙقّل ثب فجبكات ِٝبث٬٨ ث٦ ا٭٠ ١ْت٦ تٔل٭ظ ّلؿ٥ تٞب٬ٝ ى٨َب٫ ى٤ً

ف٤٢اٟ ٝخبٗ ٨ُٮـ حب٬١ ؿك  ٣آٝـ ثب ٝبؿك ؽ٤ؿ ٢ٝـ ٢ّـ. ث٦ ٍبت، اكتجبط ٣ كىت٤ّؿُ كا ام ٝال

٭٢جن٬ »ا١ـ:  ٌٝبِٙ، ٓبعت ر٤ا٧ل ٣ ًٮـ ثغلا٬١ ثب فجبكات ِٝبث٬٨ ؿك ا٭٠ مٝٮ٦٢ ىل٤ٝؿ٥

ب ى٬ فِٙ ٠ٝ ٍغـ اٙلعٜ ٧ٞٮ٠ ٝق٢ب ثب «. أّٟ ال ٭٢ٞـ ا٤ٙٙـ ٠ٝ م٭بكت٨ب ٣ االرتٞبؿ ث٨ب ٞٙ

ثل ا٭٠  (.13 : 4 : د1420)فال٦ٝ ع٬ٚ، ٦ٝ ع٬ٚ ثٮبٟ ُـ٥ اًت تقجٮل ؿ٭ٖل٫ ؿك ّالٛ فال

ُـ٥ ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ ُلا٭ظ ٣ ر٢ٌٮت ٤ّؿُ، ُلا٭ظ ٝالٍبت ٫٣  اًبى ضل٣ك٫ ؿا١ٌت٦

٦ّ ٤ّؿُ ث٦ ٝالٍبت ٝبؿك ثلؿ٥ ٤ُؿ ٭ب ٝبؿك ث٦ ٝالٍبت  ثب ٝبؿك ىلا٧ٜ ٤ُؿ؛ افٜ ام ا٭٠

ُلا٭ظ ؽب٬ٓ ٝب٢١ـ ثٮٞبك٫  ٤ّؿُ ثٮب٭ـ. ربٙت ت٤ر٦ اًت ٦ّ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ؿك

، د 1413؛ ٨ُٮـ حب٬١، 292: 31: د 1404)١زي٬، ٤ّؿُ ٤ٝكؿ تأّٮـ ثٮِتل٫ ٍلاك ٕلىت٦ اًت 

ُب٭بٟ فّل اًت ٦ّ فٚت ا٬ٚٓ ا٭٠ ٝغٚت علٝت ٍغـ  (.341: 10تب، د ؛ ثغلا٬١، ث426٬: 8

بعت ف٤٢اٟ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ثٮبٟ ُـ٥ اًت. ٧ٞض٢ٮ٠ ٓ كعٜ ٣ اضلاك ث٦ ٤ّؿُ ٣ ٝبؿك ث٦

ىلٝب٭٢ـ ٝلاؿ ٣ ٤َٔٝؿ ا٬ٚٓ، فـٛ ٢ٝـ اكتجبط ٌٝتٞل ٣ ٝإحل ٤ّؿُ ثب ٝبؿك ر٤ا٧ل ٬ٝ

 (.292: 31، د 1404)١زي٬، ؽ٤ؿ ت٤ًظ پـك اًت 
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ت٤اٟ ا٭٠ ١ْت٦ كا اًت٢جبط ّلؿ ٦ّ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ام فجبكات ى٤ً ٬ٝ

ت آٟ ىلا٧ٜ ٤ُؿ. اٙجت٦ ا١ـ ٦ّ ثب٭ـ ُلا٭ظ ٣ َٝـٝبكا عٌ ٬ٌٞٚٝ ثلا٫ ٤ّؿُ ؿا١ٌت٦

٠ْٞٝ اًت اُْبٗ ٤ُؿ ٦ّ فجبكات ى٤ً ٢ٝغٔلاً ث٦ ثغج عٌ ٝالٍبت ٝبؿك ثب عي٘ 

ا٫ ١ـاكؿ. ثقال٥٣ ثل ىلٕ ٧ٜ ٦ّ ثغج عٌ اُبك٥ ؿاكؿ ٣ ثل عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ اُبك٥

ٝالٍبت ٤ّؿُ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ى٨َب ٍلاك ٕلىت٦ ثبُـ ثبم ٧ٜ ٓلىبً ثغج عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ 

ع٤ك ٝغٌٚ ٦ّ ٧ل  ت٤اٟ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ كا ث٥٦ ٣ ام ا٭٠ ١ْت٦ ٬ٞ١ثب ٝبؿك ٙغبػ ُـ

 ؿ٫٣ ٣اٙـ٭٠ كا ُبٝ٘ ٤ُؿ اًت٢جبط ّلؿ.

ؿك پبًؼ ث٦ اُْبٗ ١ؾٌت ثب٭ـ ٕيت فجبكات ى٨َب ؿا٭ل ٝـاك عي٘ ٣ ٤ّؿُ ث٤ؿ٥ ٣ 

اٙقّل ثٮبٟ ُـ٥ ٦ّ ٙقا ٤ّؿُ ىبف٘ ر٦ٚٞ ٍلاك ٕلىت٦ اًت؛ ص٢ب٦ْ١ ؿك فجبكت ى٤ً

؛ عبٗ آ٦ْ١ إل ٝلاؿ عٌ ٝالٍبت ٝبؿك ث٤ؿ «٤ُؿثب ٝبؿكٍ ٢ٝـ ٬ٞ١ ٤ّؿُ ام ٝالٍبت»

ُـ. ثقال٥٣ ؿك ّالٛ ى٨َب ٙن٣ٛ ٝالٍبت عي٘ ثب ٝبؿك ثب٭ـ ٝبؿك ىبف٘ ر٦ٚٞ ٣اٍـ ٬ٝ

ا٫ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ثل ا٭٠ ؽ٤ٔٓبً ؿك عبٗ ثٮٞبك٫ ٤ّؿُ ٭ب ٝبؿك ٤ٝكؿ تأّٮـ ٣٭و٥

م٭لا ت٨٢ب ُلا٭ظ ثٮٞبك٫  جبط اًت؛اًبى عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٤ٍت ثٮِتل٫ ٍبث٘ اًت٢

ٝبؿك ٙغبػ ١ِـ٥ اًت تب ٕيت٦ ٤ُؿ ٦ّ ّالٛ ى٨َب ام ر٨ت عٌ ٝالٍبت ٝبؿك ثب ٤ّؿُ 

ث٤ؿ٥ اًت ث٦ْٚ تأّٮـ ثل ٝالٍبت ٝبؿك ثب ٤ّؿُ ؿك ٣ضقٮت ثٮٞبك٫ عي٘ ١ِبٟ ام ٙغبػ 

ٝٔبٙظ ٤ّؿُ ؿاكؿ، ؽ٤ٔٓبً ٦ّ ثٮبٟ ُـ٥ ٦ّ ؿك ا٭٠ ٣ضقٮت ٝبؿك ١ٌجت ث٦ عبٗ 

ؿ٤ٌٙمتل اًت. ٧لص٢ـ ٦ّ ٓله تٔل٭ظ ث٦ ٙن٣ٛ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٝبؿك ؿك ٤ّؿُ 

ىلٕ ثٮٞبك٫ ٝبؿك ١ٮن ّبى٬ ؿك احجبت عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤٭َ اًت. ثب ا٭٠ 

٣ر٤ؿ تأّٮـ ى٤ً ٝـفب٫ َٝب٦ٙ عبضل ٝج٬٢ ثل عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ كا 

 ٢ّـ.ثب ٤ٍت ثٮِتل٫ احجبت ٬ٝ

اُْبٗ ؿ٣ٛ ١ٮن ثب٭ـ ٕيت إلص٦ ؿك فجبكات ى٤ً ٢ٝغٔلاً ثغج ؿك پبًؼ ث٦ 

ٝالٍبت عي٘ ثب ٝبؿك ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍلاك ٕلىت٦ اًت اٝب ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ اؽتٔب٬ٓ ث٦ ٝبؿك 

ت٤اٟ ا٭٠ ٝغٚت كا ؿك ٤ٝكؿ ٝالٍبت عي٘ ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ افٜ ام پـك ٣ ١ـاكؿ ث٦ْٚ ٬ٝ

٤ٝض٤ؿ ثغج ٣ ثٌتل٫ ٦ّ  ٝبؿك ٓبؿً ؿا١ٌت. ؿك احجبت ا٭٠ ٝغٚت ثب٭ـ ٕيت ا٣الً
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ٝجبعج ى٤ً ٝغلط ُـ٥ ثغج عضب١ت عي٘ ث٤ؿ٥ اًت. ؿك عَٮَت ٤ٝض٤ؿ ثغج، عٌ 

ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ مٮل عبض٠ ١ج٤ؿ٥ اًت ث٦ْٚ ثغج ام ٤ًَط عضب١ت ٝبؿك ؿك 

٤ٓكت كًٮـٟ عي٘ ث٦ ٠ً ؿ٣ ًب٬ٖٙ ث٤ؿ٥ اًت ٣ ث٦ ىلاؽ٤ك ٝغٚت، ى٨َب٫ فؾبٛ ث٦ 

ٓله ٤ًَط عضب١ت ١جب٭ـ ٝب١ـ ام اكتجبط ٝإحل ٣ ٌٝتٞل ا١ـ ٦ّ ا٭٠ ٝغٚت ت٤ر٦ ّلؿ٥

ف٤٢اٟ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٤ُؿ ٣ ٝالٍبت عي٘ ثب ٝبؿك ض٠ٞ ىلا٧ٜ  ٤ّؿُ ثب ٝبؿكٍ ث٦

ّلؿٟ ُلا٭ظ ٢ٝبًت ثلا٫ ا٭٠ ٝالٍبت، َٝـ٦ٝ ٣ارت ثلا٫ تغٌَ ا٭٠ اكتجبط ٝإحل ٣ 

ٌٝتٞل عي٘  ت٤اٟ ٕيت ٝالُ، اكتجبط ٝإحل ٤ُ٣ؿ. ثل ا٭٠ اًبى ٬ٝٝـا٣ٛ ٝغ٤ٌة ٬ٝ

ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ث٤ؿ٥ اًت ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٭٦ْ٢ ؿك ٙن٣ٛ ا٭٠ اكتجبط، ٝبؿك ؽ٤ٔٓٮت٬ 

ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ٓلىبً ١ـاُت٦ ٣ ا٭٠ ٝالُ ؿك ٤ٝكؿ ٧ل ؿ٫٣ ٣اٙـ٭٠ ٝغٌَ اًت ٙقا ٬ٞ١

-عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٝبؿك ٍبث٘ اًت٢جبط اًت ٣ عٌ ٝالٍبت ٫٣ ثب پـك اًت٢جبط ٬ٞ١

ف٤٢اٟ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ى٨َب ٍلاك ٕلىت٦ اًت ٣  ك ث٤ُ٦ؿ. ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل ٝبؿ

٤ُؿ، ٝبؿك ؿك ا٭٠ ثغج ٣٭و٬ٕ ؽب٬ٓ ١ـاكؿ رن ا٭٦ْ٢ ٫٣ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝغ٤ٌة ٬ٝ

ٙقا ىلٝب٭َ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ؿك ٤ٝكؿ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٝبؿك، عٌ ٝالٍبت ٫٣ كا ثب 

 ٢ّـ.٣اٙـ مٮلعبض٠ احجبت ٬ٝ

ر٦ ث٦ ٣ال٭ت پـك ثل ٤ّؿُ ٦ّ ام ٙغؾ٦ ت٤ٙـ عي٘ كًـ ثب ت٤ثقال٥٣ ث٦ ١ؾل ٬ٝ

٤ُؿ ٙقا ٠ْٞٝ اًت پـك ثقـ ام ٤ًَط عٌ عضب١ت ٝبؿك، ث٦ ًجت رٞـ ٝغٌَ ٬ٝ

ُـٟ ؿ٣ ف٤٢اٟ ٣ال٭ت ٣ عضب١ت ؿك پـك ٣ فـٛ ٣ر٤ؿ ٧ٮش ف٤٢ا٬١ ثلا٫ ٝبؿك افٜ ام 

ثب  ٣ال٭ت ٣ عضب١ت، ٤ّؿُ كا ام اكتجبط ثب ٝبؿك ؽ٤ؿ ٢ٝـ ٢ّـ؛ ٙقا ثغج ٝالٍبت عي٘

ٝبؿك پي ام ٤ًَط عضب١ت ٝبؿك ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٣٭و٥ ى٨َب ٍلاك ٕلىت٦ اًت اٝب ثب ت٤ر٦ ث٦ 

٣ال٭ت پـك ٣ اؽتٮبكات ٌٕتلؿ٥ ٫٣ عت٬ إل ٝبؿك عبض٠ ٤ّؿُ ثبُـ ثغج ام ٝٞب١قت 

ف٤٢اٟ ٣اٙـ مٮلعبض٠ رب٭ٖب٬٧ ١ـاُت٦ اًت. ث٦ ثٮبٟ  ٝبؿك ام ٝالٍبت عي٘ ثب پـك ث٦

ت٨٢ب ٝؾتبك اًت ث٦ْٚ ْٝٚو اًت ٦ّ عي٘  ٭ت ؽ٤ؿ ٦١ؿ٭ٖل پـك ؿك پ٬ افٞبٗ عٌ ٣ال

ف٤٢اٟ ٣اٙـ عبض٠ عٌ ٢ٝـ پـك كا ام  ّي عت٬ ٝبؿك عي٘ ث٦ كا ٝالٍبت ٢ّـ ٣ ٧ٮش



 
 ...عٌ ٤ّؿُ ٣ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝج٬٢ ثل ثلٍلاك٫ 53

ٝالٍبت ىلم١ـ ١ـاك١ـ. ٧لص٢ـ ث٦ عٌ ثب٭ـ ٕيت ٦ّ علط عٌ ٝالٍبت عي٘ ثب پـكِ 

 ٤ُؿ.مٮلعبض٠ ٝغٚج٬ اًت ٦ّ ؽأل آٟ ؿك ّالٛ ى٨َب اعٌبى ٬ٝ

ت٤اٟ اًت٢جبط ّلؿ ٦ّ ام ٢ٝؾل ٦ّ ؿك ّالٛ ى٨َب ثٮبٟ ُـ٥ ٣ ام آٟ ٬ٝٝغٚت ؿ٭ٖل٫ 

ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ٭٬ْ ام ع٤ًَ ٌٜٝٚ ٤ّؿُ اًت ٙن٣ٛ عبضل ّلؿٟ 

: 3، د 1420)ٓٮٞل٫، عي٘ ؿك ٝلاًٜ تِٮٮـ ؿك ٤ٓكت ى٤ت ٧ل ٭ِ ام ٣اٙـ٭٠ اًت 

؛ 426 : 8، د 1413؛ ٨ُٮـ حب٬١، 292 : 31، د ١1404زي٬،  ؛ 342: 10تب، د  ؛ ثغلا٬١، ث178٬

ؿك ثٮبٟ ُٮ٥٤ اًت٢جبط عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب٭ـ ٕيت ثب  (.13: 4، د 1420فال٦ٝ ع٬ٚ، 

٦ّ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ى٤ت ّلؿ٥ ٣ ام ا٭٠ ر٨ت ام ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ١يق٬  ت٤ر٦ ث٦ ا٭٠

ت ٤ُؿ ٦ّ ا٭٠ ٝغٚت ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝٔبٙظ ٤ّؿُ ٣ ثب ٙغبػ عٌ ٝالٍبثلؿ اًت٢جبط ٬ٞ١٬ٝ

ت٤اٟ عٌ ٫٣ ٤ٝكؿ تأّٮـ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ثقال٥٣ ثب تٌِٞ ث٦ ٍٮبى ا٤ٙ٣٭ت ١ٮن ٬ٝ

ٝالٍبت ٤ّؿُ كا اًت٢جبط ّلؿ. ثب ا٭٠ ت٤ضٮظ ٦ّ ؿك ٤ٓكت٬ ٦ّ ٭٬ْ ام ٣اٙـ٭٠ ى٤ت 

٢ّـ ٤ّؿُ عٌ ؿاكؿ ٦ّ ٣اٙـ ؽ٤ؿ كا ٝالٍبت ٢ّـ ٣ ثب ٫٣ ثلا٫ آؽل٭٠ ثبك ٣ؿاؿ ٢ّـ ث٦ 

 ٧ب كا ؿاكاًت. عٌ ٝالٍبت ثب آٟ عل٭ٌ ا٬ٙ٣ ؿك مٝبٟ عٮبت آ١بٟ

 

 . ٍخَب تأه٘ي هصالح عالِ٘ وَدن2-7

ل ام ا٧ـاه ا٬ٚٓ تِل٭ـ ُل٭قت ٣  تأٝٮ٠ ٝٔٚغت ؿ١ٮ٫٤ ٣ اؽل٫٣ آعبؿ ربٝق٦ ِث

٫ ٕب٨ُ٦١ٮـ ا٣ٗ ض٠ٞ اُبك٥ ث٦ ٝٔبٙظ پ٢ذ .(344: 22، د 1404)١زي٬، اكًبٗ كً٘ اًت 

عيؼ ؿ٭٠، ١يي، فَ٘، ١ٌ٘ ٣ ٝبٗ، ٝقتَـ اًت ٧ٮش ُل٭قت٬ تِل٭ـ ١ِـ٥ ٖٝل ثلا٫ 

ٙقا ؿك كاًتب٫ اؿاك٥ ربٝق٦ اًال٬ٝ، ا٭٠  (.38: 1تب، د )٨ُٮـ ا٣ٗ، ث٬عيؼ ا٭٠ ٝٔبٙظ 

٧ب٫ ٝتنٮل ٓالعٮت ث٦ عبّٜ ؿ٭٬٢ افغب ُـ٥ تب ؿك كاًتب٫ پبًؾ٤ٖ٭٬ ث٦ ١ٮبم٧ب ٣ ر٢ج٦

بٟ، اعْبٛ ع٤ْٝت٬ كا ثل عٌت ١ٮبم٧ب ٣ َٝتضٮبت ٧ل ؿ٣ك٥، ٝجت٬٢ ثل آ٘  م١ـ٬ٕ ا١ٌ

ٕقاك٫ ٢ّـ ٦ّ ث٦ عْٜ ا٬ٙ٣ ٣ضـ ص٢ٮ٠ َٝلكات٬ ٠ْٞٝ ١ٮٌت  ، ٍب٤١ٟ«ٝٔٚغت»اًب٬ً 

ٕقاك٫ ٝجت٬٢ ثل ٝٔٚغت ؿك ع٤م٥  ٍب٤١ٟ (.261: 1380؛ ؿاك٭566،٬٢: 1390)فٚٮـ٣ًت،

٦ّ ا٧ٞٮت  ٢بٟا٫ ثلؽ٤كؿاك اًت. صع٤ًَ ٤ّؿُ ت٤ًظ عبّٜ اًال٬ٝ ام ا٧ٞٮت ٣٭و٥
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تأٝٮ٠ ٝٔبٙظ ٤ّؿُ ًجت ُـ٥ تب تأٝٮ٠ ٝٔٚغت، ٍٮـ ثٌٮبك٫ ام اعْبٛ ٝلث٤ط ث٦ ع٤ًَ 

: 12ً، د  1418)عجبعجب٭٬، عضب١ت  (،159تب: )١زي٬، ث٤ّ٬ؿُ امر٦ٚٞ ؿك ثغج ٣ال٭ت 

ا٫ ٦ّ ؿك ٤ٓكت ٍلاك ٕٮلؿ ث٦ ٦١٤ٕ (247: 1ً، د  1429)ا١ٔبك٫ ُٮلام٫، ٣ كضبؿ  (144

غت، َٝٮـ ٭ق٬٢ افٞب٬ٙ ٦ّ ؿك آٟ ٝٔٚغت ٤ّؿُ كفب٭ت ١ِـ٥ اًت ا١تيب٫ ٍٮـ ٝٔٚ

١٤ـ  ٣ ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ ث٦ ؽ٤ث٬ ا٧تٞبٛ ُبكؿ كا ث٦ ٙن٣ٛ  (116: 1382)ك٧جل، ٓغٮظ ت٬َٚ ١ِ

ؿ٧ـ. ث٦ ت٢بًت ثغج ثب٭ـ ٕيت عت٬ إل ؿك ؿالٙت اؿ٦ٙ تأٝٮ٠ ٝٔبٙظ ٤ّؿُ ١ِبٟ ٬ٝ

پق٭لٍ ٍلاك ١ٖٮلؿ؛ اٝب ا٭٠ ١ْت٦ ا٣ٙٮ٦ ثل عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ تلؿ٭ـ ٤ُؿ ٣ آٟ اؿ٦ٙ ٤ٝكؿ 

ٌٜٝٚ اًت ٦ّ ٝٔٚغت ٝلاٍجت ك٣ع٬ ام ٤ّؿُ ٣ تأٝٮ٠ ١ٮبم٧ب٫ فبعي٬ ٫٣ ٣ ٙن٣ٛ 

تأٝٮ٠ اكتجبط ٓٞٮ٬ٞ ثب ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿ ؿك ع٤ٗ ؿ٣كاٟ كُـ اٍتضب ؿاكؿ ٦ّ عبّٜ اًال٬ٝ 

ٝجت٬٢ ثل اؽتٮبكات ؽ٤٭َ ٣ ٌٝت٢ـ ث٦ آ٘ ٝٔٚغت اٍـاٛ ث٦ ٣ضـ ا٭٠ عٌ ثلا٫ ٤ّؿُ 

 ؿك ٧ٞٮ٠ كاًتب ٣اٙـ مٮلعبض٠ كا ث٦ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ تْٚٮو ٢ّـ. ٢ّـ ٣

 

 . حك هاللات وَدن )تىل٘ف ٍالذ غ٘زحاظي( در لَاً٘ي هَظَع3ِ

پي ام ثلك٬ً ى٦َ ٣ احجبت عٌ ٤ّؿُ ؿك ؽ٤ّٔ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٣ تْٚٮو 

پلؿاؽت  ا٭ِبٟ ثل ٝالٍبت ثب ٣ٙـ ؽ٤٭َ، ثب٭ـ ث٦ ثلك٬ً ٤ٍا١ٮ٠ ٤ٝض٤ف٦ ؿك ا٭٠ ع٤م٥

٣ ؿك پ٬ ٭بىت٠ پبًؼ ث٦ ا٭٠ ًإاٗ ث٤ؿ ٦ّ آ٭ب ٤ٍا١ٮ٠ ١ٮن ثل تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ثل 

ا١ـ ٣ آ٭ب ؿك ٤ٓكت فـٛ ا١زبٛ تْٚٮو ؽغٮل ٝق٤ّك اْٝبٟ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ تأّٮـ ؿاُت٦

 اٙناٛ ٭ب ٝزبمات ٣اٙـ مٮلعبض٠ پٮَ ثٮ٬٢ ُـ٥ اًت.

 

 . لاًَى هذ3-1ًٖ

ثبة ؿ٣ٛ ام ّتبة ٧ِتٜ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ثب ف٤٢اٟ ١ٖب٧ـاك٫ ٣ تلثٮت اعيبٗ ض٠ٞ 

آالعبت ٝتقـؿ تالٍ ؿاُت٦ اًت ٧لص٢ـ ٝؾتٔل ٣ ٧لص٢ـ ٬ّٞ ٝج٨ٜ تْٚٮو 

١ٖب٧ـاك٫ ام ٤ّؿّبٟ كا ؿك ع٤ٗ م١ـ٬ٕ م١ب٤ُ٭٬ ٣ تْٚٮو عضب١ت ام ٤ّؿّبٟ كا پي 
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 1169ت٢بؿ ٝبؿ٥ ام رـا٭٬ ٣اٙـ٭٠ ِٝؾْ ٢ّـ. ؿك ؽ٤ّٔ ٌٝئ٤ٗ عضب١ت ث٦ اً

ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ٝبؿك تب ٠ً ٧يت ًب٬ٖٙ ا٤ٙ٣٭ت ؿاكؿ ٣ پي ام آٟ عضب١ت ٣ ٨ٖ١ـاك٫ ثب 

پـك اًت. ؿك ؽ٤ّٔ ٠ً عضب١ت ١ٮن ؿك عبٗ عبضل عضب١ت تب ٠ً ث٤ٚك اًت ث٦ 

 15ًبٗ تٞبٛ ٍٞل٫ اًت ٣ پٌل تب ٠ً  9ثٮبٟ ؿ٭ٖل ٠ً عضب١ت ثلا٫ ؿؽتل تب ٠ً 

٤ؿ ٣ ثقـ ام ؽل٣د ام ٠ً عضب١ت، م١ـ٬ٕ ؿك ًبٗ تٞبٛ ٍٞل٫ تغت عضب١ت ؽ٤ا٧ـ ث

 (.377: 1398)ت٢ّ،٬ّٚ٤بك پـك ٭ب ٝبؿك ث٦ ا١تؾبة ىلم١ـ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ 

ع٤ك ٣٭و٥ َٝلك ؿاُت٦  ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ث٦ 1174اٝب ؿك ؽ٤ّٔ ٤ٝض٤ؿ ٝالٍبت ٝبؿ٥ 

ر٨ت ؿ٭ٖل أث٤٭٠ عي٘ ؿك ٭ِ ٢ٝنٗ  اًت ؿك ٤ٓكت٬ ٦ّ ث٦ فٚت عالً ٭ب ث٦ ٧ل

٧ل٭ِ ام اث٤٭٠ ٦ّ عي٘ تغت عضب١ت ا٣ ١ٮٌت عٌ ٝالٍبت ١٤ًْت ١ـاُت٦ ثب٢ُـ 

عي٘ ؽ٤ؿ كا ؿاكؿ. تقٮٮ٠ مٝبٟ ٣ ْٝبٟ ٝالٍبت ٣ ًب٭ل رنئٮبت ٝلث٤ع٦ ث٦ آٟ ؿك 

ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل إلص٦ عٌ ٝالٍبت ام ت٤اثـ  ٤ٓكت اؽتاله ثٮ٠ اث٤٭٠ ثب ٝغ٦ْٞ اًت.

ًتيبؿ٥ ام ت٤ا١ـ ثب ٤ًءا٣اٙـ عبض٠ ٬ٞ١ ١ٖب٧ـاك٫ ٣ تغت ٢ّتلٗ عبض٠ اًت اٝب

٣٭و٥ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٣ ؿ٭ٖلاٟ كا ام  ٤ٍٝقٮت ؽ٤ؿ ٤ّؿُ كا ام ٝالٍبت ؿ٭ٖلاٟ ث٦

٣٭و٥ آ٦ْ١ ٤ّؿُ ثقـ ام رـا٭٬ ٣اٙـ٭٠ ث٦ ١بصبك ام  ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ٝغل٣ٛ ٢ّـ. ث٦

ٙقا ثب ت٤ر٦ ث٦  (.385: 1387)ّبت٤م٭بٟ، ٝالٍبت ٌٝتٞل ٭٬ْ ام ٣اٙـ٭٠ ١بّبٛ ٝب١ـ٥ اًت 

مر٦ٚٞ ع٤ًَ ىغل٫ اث٤٭٠، ٤ّؿُ ٣ عت٬ ارـاؿ پـك٫ ٣ ٝبؿك٫ ا٭٦ْ٢ عٌ ٝالٍبت ا

١بپق٭ل٫ كا ث٦ ؿ١جبٗ ٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ ر٬ٌٞ ٨ٕٖب٥ رجلاٟاًت ٣ فـٛ ت٤ر٦ ث٦ آٟ آًٮت

)ٓيب٭٬، اٝب٬ٝ، ت٤ا١ـ ٤ّؿُ ٣ ؿ٭ٖلاٟ كا ام ١ٮ٘ ث٦ ا٭٠ عٌ ثبمؿاكؿ ؿاكؿ، ٣اٙـ عبض٠ ٬ٞ١

٬١ عٌ ٝالٍبت ٣اٙـ مٮلعبض٠ كا ٤ُؿ ٍب٤١ٟ ٝـع٤ك ٦ّ ِٝب٧ـ٥ ٧٬ٝٞبٟ (.365: 1390

ث٦ ت٤ٔ٭ت كًب١ـ٥ ؿك عب٬ٙ ٦ّ ؿّتل٭٠ ع٬ٍ٤َ عٌ ٤ّؿُ كا ثلؿاُت ّلؿ٥ ٣ ث٦ آٟ 

ا١ـ ٣ ؿك ا٭٠ كاًتب ت٨٢ب ثل تْٚٮو ٣اٙـ عبض٠ ث٦ ىلا٧ٜ ّلؿٟ ُلا٭ظ ٝالٍبت ت٤ر٦ ّلؿ٥

 ا١ـ.ّـاٛ ثل تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ اٙتيبت٬ ١ـاُت٦ تأّٮـ ؿاُت٦ ٣ ث٦ ٧ل عبٗ ٧ٮش

ت٤اٟ اؿفب ّلؿ ك ٝٮبٟ تٞبٛ ٤ٔٝثبت ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿك ع٤م٥ عضب١ت ٣ ٝالٍبت ٬ٝؿ

٧ب اًت. تل٭٠تل٭٠ ٭ب عـاٍ٘ ٭٬ْ ام ٨ٜٝؿاكؿ ٨ٍٜٝب٤١ٟ ٝـ٬١ َٝلك ٬ٝ ٦ّ1178 ٝبؿ٥ 
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ؿاكؿ، أث٤٭٠ ْٝٚو ٧ٌت٢ـ ؿك عـ٣ؿ ت٤ا١بئ٬ ؽ٤ؿ ث٦ تلثٮت اعيبٗ ٝبؿ٥ ٝق٤ّك َٝلك ٬ٝ

٧ب كا ٨ٝٞ٘ ثٖقاك١ـ. ؿك ا٭٠ ٝبؿ٥ ث٦  ١جب٭ـ آٟؽ٤٭َ ثلعٌت َٝتض٬ اٍـاٛ ٢٢ّـ ٣ 

ؿك ٣اٍـ ٧ل ص٢ـ م٣رٮ٠ ثقـ ام رـا٭٬  1ؿكًت٬ ام ٣اه٥ أث٤٭٠ اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت.

ف٨ـ٥ ١ـاك١ـ اٝب ثلؽ٬ ام تْبٙٮو ٝب٢١ـ كامؿاك٫  ثٌٮبك٫ ام تْبٙٮو م١ب٤ُ٭٬ كا ثل

ف٨ـ٥ ا٭ِبٟ ثب٬ٍ  ثل ا١ـ،١ٌجت ث٦ آ١ض٦ ام ٭ْـ٭ٖل ؿك ع٤ٗ م١ـ٬ٕ م١ب٤ُ٭٬ اعالؿ ٭بىت٦

ٝب١ـ. ٭٬ْ ؿ٭ٖل ام تْبٙٮو ٝق٤ّك، تْٚٮو ثل تلثٮت اًت. ث٦ ٧لعبٗ ا٭ِبٟ ثب ٧ٜ ٬ٝ

ا١ـ ٣ تْٚٮو ثل تلثٮت ىلم١ـ َٝٮـ ث٦ م١ـ٬ٕ تٔٞٮٜ ثل ت٤ٙـ ىلم١ـ ٭ب ىلم١ـاٟ ٕلىت٦

ِٝتلُ ١ٮٌت ٣ ٧لص٢ـ ؿ٭ٖل ثقـ ام رـا٭٬، اعالً م٣رٮ٠ ثل ا٭ِبٟ ٓغٮظ ١ٮٌت اٝب 

ت٢ـ ٣ رـا٭٬ ٣ عالً فبٝ٘ اًَبط ًٞت ٝق٤ّك ٣ تْبٙٮو ٝتج٤ؿ آٟ ٤٢٧م أث٤٭٠ ٧ٌ

ٕقاكؿ ٦١ ف٨ـ٥ أث٤٭٠ ٬ٝ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ٙقا ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ث٦ ؿكًت٬ تْٚٮو ثل تلثٮت كا ثل

م٣رٮ٠ ٣ ّبٝالً فٮبٟ ٣ ك٠ُ٣ اًت ٦ّ تب ٝالٍبت ٣ ؿ٭ـاك٧ب٫ ٢ٝؾٜ ٣ ٝت٢ب٣ة ٣ر٤ؿ 

١ؾ٤ا٧ـ ٕلىت. ٙقا ٣اٙـ مٮلعبض٠  ١ـاُت٦ ثبُـ، تلثٮت ٣ تأحٮل ثل تلثٮت٬ ٧ٜ ٤ٓكت

اٙقّل ؿك اثتـا ْٝٚو اًت ث٦ تق٨ـ ٍب٬١٤١ ٣ ُلف٬ ؽ٤ؿ ر٨ت پب٭ج٢ـ٫ ث٦ تْٚٮو ى٤ً

٤ُؿ ٢ٝؾ٤ك ام ؿك ثلٍلاك٫ ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ پب٭ج٢ـ ثب٬ٍ ثٞب١ـ. ؿك ا٭٢زب ٭بؿآ٣ك ٬ٝ

ثل تٔٞٮٜ عبّٜ ُلؿ ث٦ ٓالط  ٝالٍبت ٤ّؿُ ٣ ٣اٙـ مٮلعبض٠، ٝالٍبت٬ اًت ٦ّ ث٢ب

٤ّؿُ ثبُـ ث٦ ع٤ك٫ ٦ّ ؿك ٤ٓكت فـٛ ٝالٍبت ا٤ٝك ىلؿ٫ ٣ ارتٞبف٬ ٤ّؿُ 

٤ُؿ، ٦١ آ٦ْ١ ٓله ٝالٍبت ٨ٜٝ ثبُـ، عت٬ ؿ٭ـاك ثب ٣اٙـ مٮل عبض٬٢ ٦ّ ؿاك ٬ٝؽـ٦ُ

ت٨٢ب تأحٮل ٝخجت ثل تلثٮت ٣ آ٭٢ـ٥ ٤ّؿُ ١ؾ٤ا٧ـ ٕقاُت ث٦ْٚ ٠ْٞٝ اًت ٝالٍبت ثب  ٦١

ُـ. ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل كفب٭ت مجغ٦ ٤ّؿُ ؿك ا٣ ثلا٫ رٌٜ ٣ ك٣ط ٤ّؿُ ؽغل١بُ ١ٮن ثب

٧ب ؿك ر٨ت ىلا٧ٜ ّلؿٟ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ١ٮن ا٤ٙ٣٭ت ٍلاك ؿاكؿ ٣ تٞبٛ تالٍ

ث٦ ٢ٝؾ٤ك ت٤ر٦ عـاّخل٫ ث٦ ٝٔٚغت ٤ّؿُ اًت ٣ إل ا٭٠ ٝالٍبت ث٦ ٝٔٚغت 

 ١جبُـ، ٢ّبك ٕقاُت٦ ؽ٤ا٧ـ ُـ.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ 1178. ٝبؿ٥ 1
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 . لاًَى حواٗت خاًَاد3-2ُ

ت٤ٔ٭ت ُـ٥ اًت. ٍب٤١ٟ عٞب٭ت  ٣1391  ٧1353ب٫ ًبٍٗب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ؿك 

٤ٍا١ٮ٠ ٤ٌ٢ٝػ كا تٔل٭ظ ّلؿ٥ ٣ ًؾ٬٢ ام ٍب٤١ٟ  58ؿك ٝبؿ٥  1391ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة 

ث٦ ٝٮبٟ ١ٮب٣كؿ٥ اًت. ٙقا ر٨ت ثلك٬ً ّبٝ٘ عٌ  1353عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة 

 ٝالٍبت ؿك ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ثب٭ـ ؿك ٧ل ؿ٣ ٍب٤١ٟ ٝق٤ّك تـٍٮٌ ّلؿ.

ؿاؿٕب٥ كا ْٝٚو ث٦ تقٮٮ٠ ُلا٭ظ ٝالٍبت ٤ّؿُ  11353ام ٍب٤١ٟ ٤ٔٝة ٥12 ٝبؿ

َٝلك ّلؿ٥ اًت ٦ّ إل ؿاؿٕب٥ تِؾٮْ ؿ٧ـ ٬ٌّ ٦ّ عضب١ت  ٢ّ142ـ ٣ ؿك ٝبؿ٥ ٬ٝ

 ٤ُؿ ا٣ كا ثلا٫ ٧لعٌ ٬ٝعي٘ ث٦ ا٣ ٝغ٤ٗ ُـ٥ اًت ٝب١ـ ٝالٍبت عي٘ ثب اُؾبّ ف٫

٧ناك ك٭بٗ ٣ ؿك ٤ٓكت تْلاك ث٦ عـاّخل  ثبك تؾٚو ث٦ پلؿاؽت ٝجٚن٬ ام ٧ناك ك٭بٗ تب ؿ٥

عٌ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝجٚل ٝق٤ّك ٝغ٤ْٛ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ. ثـ٣ٟ تلؿ٭ـ ٭٬ْ ام اُؾبّ ف٫

٤ٔٝة ّلؿ٥ اًت ٧لٕب٥ ٌٝئ٤ٗ  1391ص٢ٮ٠ ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ؿك ًبٗ اًت. ٧ٜ

عٌ عضب١ت ام ا١زبٛ تْبٙٮو َٝلك ؽ٤ؿؿاك٫ ٢ّـ ٭ب ٝب١ـ ٝالٍبت عي٘ ثب اُؾبّ ف٫

ثلا٫ ثبك ا٣ٗ ث٦ پلؿاؽت رنا٫ ١َـ٫ ؿكر٦ ٧ِت ٣ ؿك ٤ٓكت تْلاك ث٦ عـاّخل ٤ُؿ 

اٙقّل ٝٞب١قت ىلؿ ى٤ً 14ؿك ا٭٠ ٝبؿ٥ ١ٮن ٧ٞض٤ٟ ٝبؿ٥  ٤ُ3ؿ.ٝزبمات ٝق٤ّك ٝغ٤ْٛ ٬ٝ

عٌ ٧ٞض٤ٟ ٣اٙـ عبض٠ افٜ ام ٣اٙـ ٭ب ٧ل ىل ؿ٭ٖل٫ ام ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب اُؾبّ ف٫

ؿك ض٠ٞ تجٮٮ٠ رنئٮبت كأ٫  29ؿاُت. ٝبؿ٥  مٮلعبض٠، ٝزبمات ا٣ كا ث٦ ؿ١جبٗ ؽ٤ا٧ـ

ؿاكؿ ؿاؿٕب٥ ؿك ض٠ٞ كأ٫ ؽ٤ؿ )كأ٫ عالً( ؿاؿٕب٥ ؿك ؽ٤ّٔ عالً م٣رٮ٠، َٝلك ٬ٝ

ت٬ٖ فبعي٬ ٣ ٝٔٚغت عي٘، تلتٮت، مٝبٟ ٣ ْٝبٟ ٝالٍبت ٫٣ ثب  ثب٭ـ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣اٌث

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ٝالٍبت اعيبٗ كا ثلا٫ علىٮ٠ ٝقٮ٠ ص٢ٮ٠ تلتٮتؿاؿٕب٥ ٧ٜ: ..... 1353ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة  12. ٝبؿ٥ 1

 .٭ب ٝبؿك ث٦ تِؾٮْ ؿاؿٕب٥ ثب ًب٭ل اٍلثب ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ پـك ى٤ت ٭ب٢ّـ عٌ ٝالٍبت ثب عي٘ ؿك ٤ٓكت مٮجت  ٬ٝ

٦ّ عضب١ت عي٘ ث٦ ا٣  ٬ؿ٧ـ ٌّ ْٮؽب٤١اؿ٥ تِؾ٧لٕب٥ ؿاؿٕب٥ : 1353ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة  14. ٝبؿ٥ 2

كا  ا٣ ٤ُؿ عٌ ف٫عي٘ ثب اُؾبّ  ٝالٍبت ٝبـ١ ب٭ّلؿ٥  ٫ٝلث٤ط ث٦ عضب١ت ؽ٤ؿؿاك وٮتْبٙ ا١زبٛ ٝغ٤ٗ ُـ٥ ام

 ٝق٤ّكث٦ عـاّخل ٝجٚل  تْلاك ٣ ؿك ٤ٓكت بٗ٭تب ؿ٥ ٧ناك ك بٗ٭ام ٧ناك ك ٧٬ل ثبك تؾٚو ث٦ پلؿاؽت ٝجٚن ٫ثلا

 ؽ٤ا٧ـ ّلؿ. ٝغ٤ْٛ

 .1391ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة  54ٝبؿ٥  .3
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تٖبٟ كا تقٮٮ٠ ٢ّـ. ُب٭ـ ثت٤اٟ اؽ٨بك ؿاُت ٍب٤١ٟ اك ٣ٍت ؿك ا٭٠ ٕق پـك ٣ ٝبؿك ٣ ًب٭ل ٌث

ٕقكا ٣ ٦١ آُْبكا ث٦ عٌ ٤ّؿُ ٝج٬٢ ثل ٝالٍبت اُبك٥  ٝبؿ٥ ّبٝالً ض٬٢ٞ ٣ ث٦ ٤ٓكت

٧ب ثقـ ام ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿاُت٦ اًت. ٍبث٘ ت٤ر٦ اًت ٦ّ ٤ٍا١ٮ٠ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٧لص٢ـ ًبٗ

ا١ـ اٝب ٧ٞض٤ٟ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٣ اٍلثب٫ ؿ٭ٖل كا ؿك ٝالٍبت ث٦ ت٤ٔ٭ت كًٮـ٥

ا١ـ. ٙقا ؿا٢١ـ ٣ ٓلاعتبً ًؾ٬٢ ام عٌ ٤ّؿُ ؿك ا٭٠ ع٤م٥ ث٦ ٝٮبٟ ١ٮب٣كؿ٬ٝ٥عٌ ف٫

ت٨٢ب ث٦ تْٚٮو ٣اٙـ  تل٭٠ ٤ٍا١ٮ٠ ٝلث٤ط ث٦ ع٤م٥ ؽب٤١اؿ٥ ٦١ ت٤اٟ اففبٟ ؿاُت ؿك ٨ٜٝ ٬ٝ

مٮلعبض٠ اُبك٥ ٭ب تٔل٭ظ ١ِـ٥ اًت ث٦ْٚ ام عٌ ٤ّؿُ ٧ٜ ؿك ثلٍلاك٫ ٝالٍبت 

٭ب ض٢ٞبً ام ٢ٝبثـ ى٬٨َ ٍب٘ث اًت٢جبط ٣ اًتؾلاد پ٬ُ٤ ُـ٥ اًت، اٝل٫ ٦ّ ٓل٭غبً  صِٜ

اًت ٣ ث٦ ٓلاعت ٝت٤ٟ ٍب٬١٤١ ت٨٢ب عٌ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٤ٝكؿ ف٢ب٭ت ٍلاك ٕلىت٦ ٣ ث٦ 

 ت٤ٔ٭ت كًٮـ٥ اًت.

 

 ًاهِ اخزاٖٗ لاًَى حواٗت خاًَادُ. آٗ٘ي3-3

ف٭٘ ٝجغج ٧يتٜ ثب ف٤٢اٟ  ١1393ب٦ٝ ارلا٭٬ ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة ؿك آ٭ٮ٠

عضب١ت ٣ ٨ٖ١ـاك٫ اعيبٗ، تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ كا ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍلاك ١ـاؿ٥ اًت ٣ ث٦ 

 ٘ٮ٦ّ عي٘ ث٦ ٧ل ؿٙ ٫ؿك ٤ٝاكؿٝٞب١قت عي٘ ام ٝالٍبت ؿٍت ؿاُت٦ ٣ َٝلك ّلؿ٥ اًت 

 امر٦ٚٞالمٛ  لٮثب ؿاؿٕب٥ تـاث ٬ثب ٧ٞب٢٧ٖ ـ٭اعْبٛ ثب ٫، ارلا٢ّـ ٬ٝام ٝالٍبت اٝت٢بؿ 

عي٘ ث٦  ٘٭رٚت تٞب ٫ٝلّن ِٝب٣ك٥ ؽب٤١اؿ٥ ثلا ب٭ ٬اكربؿ ٤ٝض٤ؿ ث٦ ٝـؿّبك ارتٞبف

ٝالٍبت اتؾبف ٢ّـ. إل ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ؾل ِٝب٣ك ك٣ا٢ِ١بى ٝلّن ى٤ً ٣ ٍلائ٠ ٤ٝر٤ؿ 

 ٣٫ ٬ٝالٍبت ٤ّؿُ ث٦ ًالٝت ك٣ا١ ب٭عْٜ عضب١ت  ٫ؿاؿٕب٥ ٝغلم ٤ُؿ ارلا ٫ثلا

ثب ٌّت ٤ٝاىَت ؿاؿٕب٥ تب ىلا٧ٜ ُـٟ  ت٤ا١ـ ٬ٝاعْبٛ  ٣٫اكؿ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ، ارلا تٮآً

 1ا١ـامؿ. لٮعْٜ كا ث٦ تأؽ ٫عي٘، ارلا ٬آٝبؿٕ

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ١ب٦ٝ ارلا٭٬ ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥آ٭ٮ٠ 23. ٝبؿ٥ 1
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ث٦  لاٟ٭ا ٬اًالٝ ٫ٍب٤١ٟ اربم٥ اٙغبً ؿ٣ٙت ر٤٨ٞكؿ٣ٙت ر٤٨ٞك٫ اًال٬ٝ ا٭لاٟ عجٌ 

ث٦ ٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ ٝق٤ّك پٮ٤ًت٦ اًت، ٙقا ث٦ اًت٢بؿ  ٤ٔٝ1372ة  ع٤ًَ ٤ّؿُ ٤ٟٮ٤٢ّا١ٌ

٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ ض٠ٞ ت٤ر٦  9ام ٝبؿ٥  3االرلا اًت. ث٢ـ ، ٝيبؿ آٟ الم1ٍٛب٤١ٟ ٝـ٬١ 9ٝبؿ٥ 

ث٦ ٝٔٚغت ٣ ٢ٝبىـ ٤ّؿُ، ثب ٓلاعت ّبٝ٘، عٌ ا٣ كا ٝج٬٢ ثل ثلٍلاك٫ تٞبى ٣ 

٤ِّك٧ب٫ عله ٢ّـ، ٤ٔٝة ٬ٝ اكتجبط ثب ٣اٙـ٭٠ ثقـ ام رـا٭٬ ا٭ِبٟ كا ٝتقّل ُـ٥ ٣

عيؼ ك٣اثظ  كا ٝج٬٢ ثل رـاُـ٤٢ّ٥ا١ٌٮ٤ٟ عٌ ٤ّؿ٬ّ ٦ّ ام ٭٬ْ ٭ب ٧ل ؿ٣ ٣اٙـ٭٠ 

٤ٝاكؿ٫ ٦ّ  كفب٭ت ؽ٤ا٢٧ـ ّلؿ ٖٝل ؿك ٢ٝؾٜ ع٤ك ث٦ُؾ٬ٔ ٣ تٞبى ٌٝتَٮٜ ثب ٣اٙـ٭٠ 

٤ّؿ٬ّ ٦ّ َٝلك ؿاُت٦ اًت  2ؿك ث٢ـ  10ص٢ٮ٠ ٝبؿ٥ . ٧ٜا٭٠ اٝل ٝنب٭ل ٢ٝبىـ ٤ّؿُ ثبُـ

اًتخ٢ب٭٬ ث٦  ٢٢ّـ عٌ ؿاكؿ ٕقُت٦ ام ُلا٭ظ ٙـ٭٢َ ؿك ٤ِّك٧ب٫ رـإب٦١ م١ـ٬ٕ ٣٬ٝا

٢ٝؾ٤ك ثلا٫ ا٭٠ ؽ٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ.  ٣اٙـ٭٠ ثبع٤ك ٢ٝؾٜ ك٣اثظ ُؾ٬ٔ ٣ تٞبى ٌٝتَٮٜ 

 ، ٤ِّك٧ب9٫ٝبؿ٥  ٣2 ٝغبثٌ ثب تق٨ـات ٤ِّك٧ب٫ عله ٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ تغت پبكإلاه 

٤ِّك ؽ٤ؿُبٟ ٣  ر٦ٚٞ ٠ٝتلُ ٧ل ٤ِّك  ٣ ٤ّؿُ ثلا٫  عله ٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ عٌ ٣اٙـ٭٠

٦ّ ٤ِّك٧ب ْٝٚو ٧ٌت٢ـ ث٦ ٢ٝؾ٤ك  إل .٤ِّكُبٟ كا ٝغتلٛ ؽ٤ا٢٧ـ ُٞلؿ ٣ك٣ؿ ث٦

ك٣اثظ ُؾ٬ٔ ٢ٝؾٜ ٝٮبٟ ٤ّؿُ ٣ ٣اٙـ٭٠ ُلا٭ظ ٣ك٣ؿ ٣ ؽل٣د ا٭ِبٟ كا ٨ً٘ ٣ 

آًبٟ ٢٢ّـ ث٦ عل٭ٌ ا٬ٙ٣ ثب٭ـ ث٦ ثلٍلاك٫ كاثغ٦ ُؾ٬ٔ ٢ٝؾٜ ٭ب ٧ٞبٟ ٝالٍبت ٝٮبٟ 

 ٣اٙـ )٣اٙـ٭٠( ا٣ ١ؾبكت ؿٍٮٌ ؿاُت٦ ٣ ثل تغٌَ آٟ ا٧تٞبٛ ٣٭و٥ ث٤كمؿ. ٤ّؿُ ٣

ؿاكؿ: ٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ ع٤ًَ ٤ّؿُ َٝلك ٬ٝ 3ام ٝبؿ٥  2ث٢ـ اٙقّل فال٥٣ ثل ٤ٝاكؿ ى٤ً

٧ب٫ المٛ كا ثلا٫ كىب٥ ٧ب ٣ ٝلاٍجت١٤ُـ عٞب٭ت٤ِّك٧ب٫ عله ٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ ٝتَج٘ ٬ٝ

٧ب٫ ٍب٬١٤١ ٭ب ًب٭ل اىلاؿ٫ ٦ّ ٧ب، ٍٮٜ آٟ ٤ّؿّبٟ، ثب ت٤ر٦ ث٦ ع٤ًَ ٣ ٣ؽب٭و ٣اٙـ٭٠

ٍب١٤١بً ٌٝئ٤ٗ آ١بٟ ٧ٌت٢ـ، تضٞٮ٠ ٢٢ّـ ٣ اٍـاٝبت ارلا٭٬ ٣ ٍب٬١٤١ ٢ٝبًت كا ٤ٓكت 

٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ ع٤ًَ ٤ّؿُ ٤ِّك٧ب٫ عله ٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ عٌ  27ص٢ٮ٠ عجٌ ٝبؿ٥ ؿ٢٧ـ. ٧ٜ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ 9. ٝبؿ٥ 1
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٦ ر٬ٌٞ، تٞبٛ ٤ّؿّبٟ كا ١ٌجت ث٦ ثلؽ٤كؿاك٫ ام اًتب١ـاكؿ ٢ٝبًت م١ـ٬ٕ ثلا٫ ت٤ًق

٫ ٤ٝكؿ ١ؾل ٧ب٢ُب٢ًـ. عٞب٭تف٬٢٧ ٣ ك٣ع٬ ٣ اؽال٬ٍ ٣ ارتٞبف٬ كا ث٦ كًٞٮت ٬ٝ

٧ب٫ ٧ب ٣ ٝإًٌبت ؿ٣ٙت٬، ُبٝ٘ تق٨ـات ؿ٣ٙت٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ فال٥٣ ثل عٞب٭ت ٣٭و٥ اكٕبٟ

فض٤ امر٦ٚٞ ر٤٨ٞك٫ اًال٬ٝ ا٭لاٟ ث٦ ت٤ٔ٭ت ٤ٍا١ٮ٬٢ ٦ّ ع٤ٔٗ عـاّخل٫ 

ٙقا ًٮٌتٜ  (.62: 1395)فجب٬ً ّٚٮٞب٬١، ؿ ٧٤ُب٫ المٛ كا تضٞٮ٠ ٢ّـ، ٬ٝ عٞب٭ت

ٕقاك٫ ؿك ا٭لاٟ ْٝٚو اًت ؿك ٌٝٮل ت٢َٮ٠ ؿك ع٤م٥ ٤ّؿُ ٣ ؽب٤١اؿ٥ ث٦ ٤ٝض٤ؿ  ٍب٤١ٟ

٧ب٫ المٛ، ف٢ب٭ت عٞب٭ت ٣ ٝلاٍجت ام ٤ّؿُ ا٧تٞبٛ ٣٭و٥ ث٤كمؿ. ٭٬ْ ام عٞب٭ت

٣اٙـ ٕقاك ث٦ ثلٍلاك٫ اْٝبٟ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ٭٠ ثقـ ام رـا٭٬ ٣ ٤ٝؽو ّلؿٟ  ٍب٤١ٟ

 مٮلعبض٠ ث٦ ؿ٭ـاك٧ب٫ ٢ٝؾٜ ثب ٤ّؿُ ؽ٤٭َ اًت.

افالٝٮ٦ ر٨ب٬١ ع٤ًَ ٤ّؿُ ١ٮن  6اىن٣ٟ ثل ٤ٝاؿ ٤٢ّا١ٌٮ٤ٟ ع٤ًَ ٤ّؿُ، آ٘ 

 ٣  ٝغجت  ث٦ ١ٮبم  ُؾٔٮتَ  ٝتقبؿٗ ٣  ّبٝ٘  پل٣كٍ  ر٨ت  َٝلك ؿاُت٦ اًت، ٤ّؿُ

 ؿك  ٤ٓكت ٧ل  ث٦ ٣ ؽ٤ؿ  ٣اٙـ٭٠  ًلپلًت٬ ٣  ت٤ر٦  تغت  االْٝبٟ عت٬ ثب٭ـ ٣ ؿاكؿ  تيب٧ٜ

ع٤ك ٦ّ تٔل٭ظ ُـ٥ اًت ٧ٞبٟ .٭بثـ  پل٣كٍ ، ٝبؿ٫ ، اؽال٬ٍ  ا٢ٝٮت ؿك  پلٝغجت  ىضبئ٬

٤ّؿُ ر٨ت تْبٝ٘ ُؾٔٮت ٣ تأٝٮ٠ ١ٮبم٧ب٫ ٝبؿ٫ ٣ مٮلٝبؿ٫ ؽ٤٭َ ثب٭ـ تغت 

ت٤ر٦ ٣اٙـ٭٠ افٜ ام عبض٠ ٣ مٮلعبض٠ ٍلاك ٕٮلؿ ٣ علؿ ٤ّؿُ ام ٫٤ً ٣اٙـ 

 اٙقّل اًت.٦ ّٮيٮت پل٣كٍ ٤ّؿُ ؿك تَبث٘ ثب آ٘ ى٤ًمٮلعبض٠ ٣ فـٛ ف٢ب٭ت ث

 

 . ساٗز لَاً٘ي3-5

االرلا ٝب٢١ـ ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ ١ٮن ٧ٞض٤ٟ ٤ٍا١ٮ٠ ؿ٭ٖل ًب٭ل ٤ٍا١ٮ٠ ٤ٝض٤ف٦ المٛ

ا١ـ. ت٨٢ب ث٢ـ ػ ام ا٫ ١ـاُت٦ث٦ ٤ٝض٤ؿ تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ثل ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ اُبك٥

علؿ ُـٟ عي٘ ٣ ٤١ر٤اٟ ام  ٣1399 ٤١ر٤ا١بٟ ٤ٔٝة ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ام اعيبٗ  3ٝبؿ٥ 

آٝٮن ٦ّ ٤ٝرت ٝـاؽ٦ٚ ٣ عٞب٭ت ٍب٬١٤١ ام ف٤٢اٟ ٣ضقٮت ٝؾبعل٥ ٫٤ً ؽب٤١اؿ٥ كا ث٦

٤ُؿ، ٝقلى٬ ّلؿ٥ اًت. ُب٭ـ ثت٤اٟ تلُ ٭ِ على٦ ٝالٍبت ام ٫٤ً عي٘ ٭ب ٤١ر٤اٟ ٬ٝ

اًت ٣اٙـ مٮلعبض٠ كا ٦ّ ؿك آٟ ٧ٮش ت٤ر٬٨ ث٦ مجغ٦ ٣ ٝٔٚغت ٤ّؿُ ١ِـ٥ 
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ٝٔـا٬ٍ ام علؿ ُـٟ ام ٫٤ً ٣اٙـ ٣ ٤ٝرج٬ ثلا٫ ٝـاؽ٦ٚ ٍب٤١ٟ ؿا١ٌت. اٙجت٦ ثلؿاُت 

 ٝق٤ّك، ثلؿاُت٬ مٮلٌٝتَٮٜ ٣ ُب٭ـ عت٬ ٦١ ص٢ـاٟ ٝلتجظ ثبُـ.

 

 گذارٕ . خأل لاًَى3-6

رـا٭٬ ٣ ٝيبكٍت ٣اٙـ٭٠ ٧لص٢ـ ثب ؿال٭٘ ٤ٝر٦ ث٦ علم آُْبك٫ آحبك ٤ًء ٝتيب٣ت ٣ 

، ك٣ع٬ ٣ م١ـ٬ٕ ىلؿ٫ ٣ ارتٞبف٬ ٤ّؿُ ؽ٤ا٧ـ ٝتقـؿ٫ كا ثل ًالٝت ر٬ٌٞ

ٕقاُت، ام ٧ل عل٭ٌ ٣ ث٦ ٧ل ١غ٤ ٦ّ اْٝبٟ ؿاكؿ ثب٭ـ ام ٝٮناٟ ٣ ّٮيٮت آحبك ٤ًء 

ّبًت٦ ٤ُؿ. تغت عضب١ت ٍلاك ٕلىت٠ ٤ّؿُ ٣ ثلٍلاك٫ اْٝبٟ ٝالٍبت ثب ٣اٙـ 

٤ٔثبت ٕقاك ث٦ ؿكًت٬ ؿك ثٮ٠ ٝ مٮلعبض٠ ٭٬ْ ام ٤ٙامٛ ّبًت٠ آٟ آحبك اًت، ٙقا ٍب٤١ٟ

ٝتقـؿ ؿك ع٤م٥ ؽب٤١اؿ٥ ت٤ر٬٨ ٧ٜ ث٦ ٤ٝض٤ؿ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثقـ ام رـا٭٬ 

اٝب ؿك ا٭٠ ٝٮبٟ آ١ض٦ ٤ٝكؿ ف٢ب٭ت ٍلاك ٕلىت٦ اًت، عٌ  ٣اٙـ٭٠ ٝجق٣ٗ ؿاُت٦ اًت؛

٣اٙـ  ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٝج٬٢ ثل ٝالٍبت ثب ٤ّؿُ ٣ عٌ ٤ّؿُ ٝج٬٢ ثل ٝالٍبت ثب

٤ٓكت ٝٞب١قت ام ٝالٍبت ٝزبمات  مٮلعبض٠ اًت ٣ ت٨٢ب ٣اٙـ عبض٠ اًت ٦ّ ؿك

اٝب ام تْٚٮو اًب٬ً ٣ عٮبت٬ ٣اٙـ مٮلعبض٠ ؿك كاًتب٫ ثلٍلاك٫ ٝالٍبت ٣  ٤ُؿ؛٬ٝ

االرلا٫ ك٣ ثب٭ـ اؽ٨بك ؿاُت ٤ٔٝثبت المٛ پ٬ُ٤ ُـ٥ اًت. ام ا٭٠ؿ٭ـاك ثب ٤ّؿُ صِٜ

اً ا١ـ ٣ ٢ٝغٔلثقـ٫ ث٦ ٤ٝض٤ؿ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ؿاُت٦ ٤ٝر٤ؿ ١ٖب٥ تِ

٦١٤ٕ ف٢ب٭ت٬ ث٦ تْٚٮو ٣اٙـ ا١ـ ٣ ؿك َٝبث٘ ٧ٮشث٦ عٌ ٣اٙـ مٮلعبض٠ افت٢بء ّلؿ٥

ا١ٖبك٫ ؿك ٤ٓكت فـٛ اٙناٛ مٮلعبض٠، اٙناٛ ا٭ِبٟ ث٦ ا١زبٛ تْٚٮو ٝق٤ّك ٣ عت٬ رلٛ

٦ّ ٝغبٙقبت ١ِبٟ  ا١ـ، پي ؿك ا٭٠ ع٤م٥ ؽأل ٍب٬١٤١ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ؿك عب١٬ٙـاُت٦

ام ٣اٙـ٭٠ ؿك م١ـ٬ٕ ىلم١ـ، ٤ٝرت اىنا٭َ ِْٝالت ؿ٧ـ فـٛ عض٤ك ٌٝتٞل ٭٬ْ  ٬ٝ

٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١ ثلا٫ ٤ّؿُ ؽ٤ا٧ـ ُـ ٣ ؿك پ٬ آٟ ِْٝالت ر٬ٌٞ ٣ آُيت٬ٖ

تغٔٮ٬ٚ، پلؽبُٖل٫ ٣ كىتبك٧ب٫ ضـارتٞبف٬ كا ث٦ ؿ١جبٗ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت ٣ ؿك ٨١ب٭ت 

، ٝقتٞـ٫ ُبك٠ُْٞٝ اًت اكتْبة رلٛ ؿك ٢ًٮ٠ ٤١ر٤ا٬١ كا ث٦ ٧ٞلا٥ ؿاُت٦ ثبُـ )

 (.88: 1395ث٢بة، كثٮق٬، مجبك٫
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ُب٭بٟ فّل اًت ٌٝئ٦ٚ عٌ ٝالٍبت ٤ّؿُ پي ام ا١غالٗ ١ْبط ٧ٜ ؿك َٝبٛ ت٢َٮ٠ 

٧ب٭٬ اًت ٦ّ ؿك ٕناكٍ ثلك٬ً ال٭غ٦ ؽب٤١اؿ٥ ثب ٣ ٧ٜ ؿك ّٮيٮت ارلا امر٦ٚٞ آًٮت

ك٣٭ْلؿ عٞب٭ت٬ ث٦ ع٤ًَ ٤ّؿُ ٝـ٣ٟ ام ٫٤ً ىل٧ٮؾتٖبٟ ٣ اًتبؿاٟ ع٤م٥ ع٤ًَ 

: 1391)ٝلّن تغَٮَبت اًال٬ٝ ٝزٚي ٤ُكا٫ اًال٬ٝ، آٟ تٔل٭ظ ُـ٥ اًت  ؽب٤١اؿ٥ ث٦

ت٤اٟ اؽ٨بك ؿاُت ؿك َٝبٛ ، 1391٬ٝاٝب ثب ت٤ر٦ ث٦ ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة  (،28

 ت٤ٔ٭ت ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍلاك ١ٖلىت٦ اًت.

 

 اًگارٕ تىل٘ف ٍالذ غ٘ز حاظي. اهىاى خزم4

١ؾ٤ا٧ـ ّلؿ ٣ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍلاك ١ؾ٤ا٧ـ ٍب٤١ٟ ثـ٣ٟ ضٞب١ت ارلا، ر٢ج٦ ارلا٭٬ پٮـا 

 (.٣56  55: 1387)ّبت٤م٭بٟ، ثٮ٬٢ ّٮيل ٝتزب٣م اًت ٧ب٫ اٙناٛ اىلاؿ، پٮَٕلىت ٣ ام كا٥

)١زي٬، ٭٬ْ ام علً ّٮيل، تقن٭ل ٝتؾٚو ث٤ؿ٥ ٣ ثب اًت٢بؿ ث٦ اٙتقن٭ل ثٞب ٭لا٥ اٙغبّٜ 

٢ّـ ٣ اْٝبٟ تقٮٮ٠ ٝزبمات ثلا٫ آٟ ّي ٦ّ ام ٍب٤١ٟ ًلپٮض٬ ٬ٝ (169: 42، د ً 1404

اؽتاله ا٤ٍاٗ  ث٦ تْبٙٮو ٍب٬١٤١ ت٤ر٦ ١ـاكؿ، ٣ر٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ؿك تقل٭و تقن٭ل

٣ر٤ؿ ؿاكؿ اٝب ٤٨ِٝك ٝقتَـ١ـ تقن٭ل ف٤َثت٬ اًت ٦ّ ُبكؿ ا١ـام٥ ٝقٮ٬٢ ثلا٫ آٟ تقٮٮ٠ 

كمٜ اؽتاله ١ؾل٧ب ؿك ض٢ٮ٠ ف٧٬ٚٞ (.196: 1398ّال١تل٫ ٣ اّجل٫، ) ١ْلؿ٥ اًت.

ؽ٤ّٔ ٤١ؿ تقن٭ل، افتَبؿ ٤٨ِٝك ثل ا٭٠ اًت ٦ّ تقن٭ل ٝغـ٣ؿ ث٦ تبم٭ب٦١ ١ٮٌت ٣ 

)ْٝبكٛ عجي، تجقٮـ، تغَٮل ٣ اؽق پ٤ٗ )رنا٫ ١َـ٫( ١ٮن ام ٝٔبؿ٭ٌ تقن٭ل ٧ٌت٢ـ 

ٍب٤١ٟ  54ك٣ٍ ٝق٤ٞٗ ؿك ت٤ٔ٭ت ٤ٍا١ٮ٠ امر٦ٚٞ ت٤ٔ٭ت ٝبؿ٥  (.85ً:  1425ُٮلام٫، 

٣ تقٮٮ٠ ٝزبمات رنا٫ ١َـ٫ ثلا٫ ٣اٙـ عبض٠ ٝب١ـ ام  1391ب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة عٞب٭ت ؽ

-ٕقاك ١ؾل ٤٨ِٝك كا پق٭لىت٦ اًت. ٙقا ثب ٧ٞٮ٠ ؿ٭ـٕب٥ ٬ٝ ؿ٧ـ ٍب٤١ٟٝالٍبت، ١ِبٟ ٬ٝ

ت٤اٟ ٣اٙـ مٮلعبض٠ تبكُ ىق٘ ٝالٍبت كا ٦ّ ثقـ ام رـا٭٬ ام ٧ٌٞلٍ ت٤ر٬٨ ث٦ 

٧ل ص٢ـ ٤ّتب٥ كا ؿك ٢ّبك ا٣ ًپل٫ ٣ضقٮت ىلم١ـ ؽ٤٭َ ١ـاكؿ ٣ عبضل ١ٮٌت مٝب٬١ 

٢ّـ، ؿك اثتـا اٙناٛ ث٦ ثلٍلاك٫ ٝالٍبت ّلؿ ٣ ؿك ٤ٓكت تْلاك ثلا٫ ا٣ رنا٫ ١َـ٫ ؿك 
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ت٤اٟ ؿك ر٨ت ثلٍلاك٫ ص٢ٮ٠ ٬ٝا١ٖبك٫ ّلؿ. ٧ٜص٢ٮ٠ فٞ٘ ا٣ كا رلٛ ١ؾل ٕلىت ٣ ا٭٠

٧ب٫ اكتجبط ث٨تل ٝٮبٟ ٣اٙـ ٣ ىلم١ـ، ٣اٙـ مٮلعبض٠ كا ْٝٚو ث٦ ُلّت ؿك ّالى

 ٕٮل٫ ثب ٤ّؿّبٟ ّلؿ. آ٤ٝم٫ ٣ ُٮ٥٤ تلثٮت ٤ّؿُ ٣ ١غ٥٤ اكتجبط ٨ٝبكت

 

 فزخام سخي

 ٧ب٫ پو٧٣َ ٣ ٝغبٙقبت عب٬ّ ام آٟ اًت: ٭بىت٦

٨ٖ١ـاك٫ ام ٤ّؿُ ص٦ ؿك ؿ٣كاٟ م١ـ٬ٕ م١ب٤ُ٭٬ ٣ ص٦ ثقـ ام آٟ عٌ ٣ تْٚٮو  .1

عٌ ت٤ا١ـ ا٭ِبٟ كا ام افٞبٗ أث٤٭٠ اًت. ؿك ع٤ٗ م١ـ٬ٕ م١ب٤ُ٭٬، ىلؿ٫ ٬ٞ١

ت٤ا٢١ـ ٤ّؿُ كا ث٦ عبٗ ؽ٤ؿ ك٧ب ٢٢ّـ. ٤ٝض٤ؿ ؽ٤٭َ ثبمؿاكؿ، ا٭ِبٟ ١ٮن ٬ٞ١

ٕٮل٫  ص٢بٟ ٨ٜٝ اًت ٦ّ ثب٭ـ ٭٬ْ ام ٝغ٤ك٧ب٫ تٔٞٮٜ ٝلاٍجت ام ٤ّؿُ آٟ

 .ٝيبكٍت ثبُـ ٣اٙـ٭٠ ثلا٫ ؿ٣كاٟ

ثقـ ام ٝيبكٍت ٝٮبٟ ٣اٙـ٭٠، ٤ّؿُ ١نؿ ٣اٙـ عبض٠ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ ٣اٙـ مٮلعبض٠  .2

ات ث٦ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثٮب٭ـ ٣ ٤ّؿُ ١ٮن عٌ ؿ٭ـاك ثب ٣اٙـ عٌ ؿاكؿ عجٌ َٝلك

ت٨٢ب ْٝٚو اًت ُلا٭ظ ٝالٍبت كا ىلا٧ٜ  مٮلعبض٠ كا ؿاكؿ. ٣اٙـ عبض٠ ١ٮن ٦١

 .٢ّـ ث٦ْٚ ؿك ٤ٓكت ٝٞب١قت ٝزبمات ؽ٤ا٧ـ ُـ

عجٌ ٌٝت٢ـات ى٬٨َ ٧ٞض٤ٟ ٣ر٤ة تلثٮت فبعي٬، ٣ر٤ة ؿىـ ضلك، فَ٘ ٣  .3

ؿاك١ـ ثب ٧ٜ تٞبى ٣ ؿ٭ـاك ؿاُت٦ ثب٢ُـ ٣  ّالٛ ى٨َب ٣اٙـ مٮلعبض٠ ٣ ٤ّؿُ عٌ

ت٤ا١ـ ٝب١ـ ا٭٠ ٝالٍبت ٤ُؿ. ثل ّي عت٬ ٣اٙـ عبض٠ ثـ٣ٟ فقك ٤ٝر٦ ٬ٞ١ ٧ٮش

پب٭٦ ٌٝت٢ـات ى٬٨َ ٝق٤ّك ٦ّ عجٌ ٍب٤١ٟ اًب٬ً ثب٭ـ ٝج٢ب٫ ت٢َٮ٠ ؿك ١ؾبٛ 

ر٤٨ٞك٫ اًال٬ٝ ثبُـ، ٣اٙـ مٮل عبض٠ ْٝٚو اًت ثقـ ام رـا٭٬ ام ٧ٌٞل 

ث٦ فجبكت ؿ٭ٖل عالً ٣ رـا٭٬ ت٨٢ب ٤ٝرت تلُ  ٤ّؿُ ثل٣ؿ؛ؽ٤٭َ ث٦ ٝالٍبت 

ثلؽ٬ ٣ؽب٭و م١ب٤ُ٭٬ اًت اٝب ٤ٝرج٬ ثلا٫ تلُ تْبٙٮو ٣اٙـٕل٫ ١ٮٌت. پـك 

ت٤ا١ـ ث٦ ث٨ب٦١ ٝيبكٍت ام ٧ٌٞل ؽ٤٭َ ٣ ث٦ ث٨ب٦١ ا٭٦ْ٢ عضب١ت ٤ّؿُ ٭ب ٝبؿك ٬ٞ١
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ؿ كا ؿك ثب ؿ٭ٖل٫ اًت ث٦ ٬ّٚ ٣ؽب٭و ٨ٜٝ، ؽغٮل، اكم٢ُٞـ، ٍب٬١٤١ ٣ ُلف٬ ؽ٤

ٍجبٗ ٤ّؿُ ٣ ىلم١ـ ؽ٤٭َ ث٦ ىلا٬ُ٤ٝ ثٌپبكؿ ٣ ثـ٣ٟ ؿٙٮ٘ ٤ٝر٦ ٤ّؿُ كا ام 

٧ب٫ ١ب٬ُ ام عالً كا ٦ّ ؿك رٌٜ ٣ ك٣ط ٤ّؿُ  آًٮت عٌ ٝالٍبت ٝغل٣ٛ ٣

 كؽ٦٢ ّلؿ٥ اًت، ص٢ـ ثلاثل ٢ّـ.

٧ب٫ ى٬٨َ ٝالٍبت ٣ ؿ٭ـاك ثب ٤ّؿُ امر٦ٚٞ تْبٙٮو ٣اٙـ إلص٦ ثب اًت٢بؿ ث٦ آ٤ٝم٥ .4

ت٤ا١ـ ٝب١ـ ٝالٍبت ٤ّؿُ ثب ٣اٙـ ع٤ك ٦ّ ٣اٙـ عبض٠ ٬ٞ١اًت ٣ ٧ٞبٟمٮلعبض٠ 

ت٤ا١ـ ثـ٣ٟ ؿٙٮ٘ ٤ٝر٦ ٣ ثـ٣ٟ ؿك ١ؾل مٮلعبض٠ ٤ُؿ، ٣اٙـ مٮلعبض٠ ١ٮن ٬ٞ١

١ٔٮت ثٖقاكؿ؛ اٝب ؿك ٤ٍا١ٮ٠ ٕلىت٠ ٝٔٚغت ٤ّؿُ، ا٣ كا ام عٌ ٝالٍبت ث٬

٤ّؿُ ٣  ا٫ ٦ّ ٭بؿآ٣ك ع٦١٤ٌٕ َٝلك٤ٝ٥ض٤ف٦ ر٤٨ٞك٫ اًال٬ٝ ا٭لاٟ ٧ٮش

تْٚٮو ٣اٙـ مٮلعبض٠ ثبُـ ث٦ ت٤ٔ٭ت ١لًٮـ٥ اًت ٣ ت٨٢ب ام ثقـ عٌ ٣اٙـ 

ًبم٫ ُلا٭ظ تغٌَ  مٮلعبض٠ ٝج٬٢ ثل ٝالٍبت ٣ تْٚٮو ٣اٙـ عبض٠ ثل ىلا٧ٜ

ٝالٍبت ث٦ ٤ٝض٤ؿ ١ٖب٥ ُـ٥ ٣ ٓلىبً فـٛ ا١زبٛ تْٚٮو ام ٫٤ً ٣اٙـ عبض٠ 

، «قن٭ل ثٞب ٭لا٥ اٙغبّٜاٙت»ا١ٖبك٫ ُـ٥ اًت ؿك عب٬ٙ ٦ّ ث٦ اًت٢بؿ ٍبفـ٥ رلٛ

ٝزبمات ٣اٙـ مٮلعبض٠ ث٦ ؿٙٮ٘ فـٛ پب٭ج٢ـ٫ ث٦ تْٚٮو ؽغٮل ؽ٤٭َ ٭ق٬٢ ٍلاك 

 .پق٭ل اًتٝالٍبت ثب ٤ّؿُ اْٝبٟ

ا٫ ثب ا٭٠ ٤ُؿ تجٔل٥ثب ت٤ر٦ ث٦ تٞبٛ آ١ض٦ ث٦ كُت٦ تغل٭ل ؿكآٝـ، پٮ٨٢ِبؿ ٬ٝ .5

: ٣اٙـ اٙغبً ٤ُؿ 1391ٍب٤١ٟ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥ ٤ٔٝة  54ٝض٤ٟٞ ث٦ ف٭٘ ٝبؿ٥ 

مٮلعبض٠ ١ٮن ْٝٚو اًت ؿك ٤ٝافـ َٝلك ام ٫٤ً ؿاؿٕب٥ ث٦ ٝالٍبت ٤ّؿُ كىت٦ 

٣ إل ٦ّ ثـ٣ٟ ؿٙٮ٘ ٤ٝر٦ ٣ ثـ٣ٟ كفب٭ت ٝٔٚغت ٤ّؿُ ام ا١زبٛ تْٚٮو ٍب٬١٤١ 

ٝق٤ّك ًلثبم م١ـ ث٦ عْٜ َٝبٝبت ٓبٙظ اٙناٛ ٣ ؿك ٤ٓكت تْلاك ٝزبمات ؽ٤ا٧ـ 

٭ِ ٝزبمات تْٞٮ٬ٚ ٝب٢١ـ  ت٤اٟ ٍبض٬ كا ْٝٚو ث٦ افٞبُٗـ. ؿك ض٠ٞ ٬ٝ

٧ب٫ تلثٮت ىلم١ـ ّلؿ ٦ّ ؿك كاًتب٫ ا١زبٛ ٧لص٦ ث٨تل تْٚٮو ُلّت ؿك ّالى

 ٝالٍبت ثبُـ.
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 هٌاتع

 لزآى وزٗن 

 الف. فارسٖ

آهَساى ته اه٘ذ در ًگزش داًص( »1396ا٫، ر٤اؿ )عٌٮ٬٢، ٤ٔ٢ٝك٥؛ اه٥ اًال٬ٝ، ٝل٭ٜ؛ عبد

 .51 – 20 ْٓ ،2، ُٞبك٥ 13، ؿ٣ك٥ تزت٘تّٖإ ًَٗي اًذٗطِ، «ٍالذ؛ فزسًذاى طالق

( ؿك 1400/ 02/ 15)ِٝب٧ـ٥ ؿك تبك٭ؼ « ؿكى ؽبكد ى٦َ تل٭ت٬( »1388افلاى٬، فٚٮلضب )

http://www.eshragh-erfan.com) 

ّإ اخاللٖ ّوسزاى ٍ ًمص آى در تاٗستِ( »1388پ٢ب٬٧، ف٬ٚ اعٞـ؛ اعٞـعٌٮ٠ ُل٭ي٬ )

 .142تب  119، ْٓ 1ًبٗ ا٣ٗ، مٌٝتبٟ، ُٞبك٥ ، هدلِ هعزفت اخاللٖ، «تزت٘ت فزسًذ

 ، صبح ٧يـ٧ٜ، ت٨لاٟ: ْٝت٤ة آؽل.هختصز حمَق هذًٖ( 1398ت٬ّٚ٤، ٝغٞـ٨ٝـ٫ )

ّتبثؾب٦١  ، صبح ٤١مؿ٧ٜ، ت٨لاٟ:تزهٌَ٘لَصٕ حمَق( 1387) ٢ٖٙل٣ؿ٫، ٝغٞـرقيل رقيل٫

 ٢ٕذ ؿا١َ.

 ( ؿك 1400/ 02/ 15ك تبك٭ؼ ، )ِٝب٧ـ٥ ؿ«تمزٗزات درط خارج فمِ( »1394ر٤اؿ٫ آ٬ٚٝ، فجـاهلل )
https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/940706/%D9%88%D

8%AC%D9%88%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D8%
B1%D8%AD%D9%85 

 ،19 ٞبك٥ُ ،راّثزد فصلٌاهِ ،«آى فمْٖ خاٗگاُ ٍ هصلحت ٍاپضٍّٖ» (1380ف٬ٚ ) ؿاك٭٬٢،

 ْٓ245 - 264. 

ؿىتل ا١تِبكات  ، صبح ٧زـ٧ٜ، ٍٜ:گٌاّاى وث٘زُ( 1383اهلل ًٮـ فجـاٙغٌٮ٠ ) ؿًتنٮت، آ٭ت

 ٍٜ. اًال٬ٝ ٣اثٌت٦ ث٦ ربٝق٦ ٝـكًٮ٠ ع٤م٥ فٚٞٮ٦

 ، ت٨لاٟ: ٝإ٦ًٌ ا١تِبكات ٣ صبح ؿا١ِٖب٥ ت٨لاٟ.ًاهِ دّخذالغت( 1373اّجل )ؿ٧ؾـا، ف٬ٚ

ٍ  يٗهدلِ د، «ٍ اّل سٌت ِ٘هصلحت در فمِ اهاه گاُٗخا سِٗهما» (٫1382 )ك٧جل، ٨ٝـ

 .158 -107، ْٓ 17 ٞبك٥ُث٨بك ٣ تبثٌتبٟ،  ،ارتثاطات

 ِٝب٧ـ٥ ؿك «فمِتمزٗزات درط خارج »(، ٨ُ1397ٮـ٫، ٝغٞـت٬َ )
 https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shahidi/feqh/97/971025 

https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/940706/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/940706/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/feqh/94/940706/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D8%AD%D9%85
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، صبح ثٮٌت ٣ ٧يتٜ، ت٨لاٟ: هختصز حمَق خاًَادُ( 1390) ٓيب٭٬، عٌٮ٠؛ اٝب٬ٝ، اًـاهلل

 ٝٮناٟ.

الگَٕ هفَْهٖ تزت٘ت عاطفٖ تا ( »1397ؽ٤ا٥، ًٚٞبٟ )ىلٝٮ٬٢٨ ىلا٧ب٬١، ٝغ٠ٌ؛ كض٤اٟ

، 5، ًبٗ ٤ًٛ، ُٞبك٥ ّإ تزت٘تٖ در لزآى ٍ حذٗثآهَسُ، «الثالغِرٍٗىزدٕ تز ًْح

 ْٓ51 – 70. 

 ، ت٨لاٟ: ١ِل ٝٮناٟ.حمَق وَدن در ًظام حمَلٖ اٗزاى( 1395فجب٬ً ّٚٮٞب٬١، فبعي٦ )

 ىل٢٧ٔ پو٧٣ِٖب٥ ت٨لاٟ: ا١تِبكات ، صبح ؿ٣ٛ،هصلحت ٍ فمِ (1390) اث٤اَٙبًٜ فٚٮـ٣ًت،

 اًال٬ٝ. ا١ـ٭٦ِ ٣

 ، صبح ٨١ٜ، ت٨لاٟ: اٝٮلّجٮل.لفت ًاهِ عو٘ذ( 1372فٞٮـ، ع٠ٌ )

 ، صبح ُِٜ، ت٨لاٟ: ٝٮناٟ.دٍرُ همذهاتٖ حمَق هذًٖ خاًَادُ( 1387) ّبت٤م٭بٟ، ١بٓل

، صبح ُٔت ٣ همذهِ علن حمَق ٍ هطالعِ در ًظام حمَلٖ اٗزاى( 1387) ّبت٤م٭بٟ، ١بٓل

 ُلّت ٨ًب٬ٝ ا١تِبك.، تْزاى: ص٨بكٛ

للوزٍ اخت٘ار لاظٖ در اعوال هداسات تا ( »1398فجبى؛ اّجل٫، ٝغ٠ٌ )ّال١تل٫، 

ّإ فمِ ٍ حمَق فصلٌاهِ پضٍّص، «1392رٍٗىزدٕ تِ لاًَى هداسات اسالهٖ هصَب 

 .215 – 192، ْٓ 58، ُٞبك٥ ، ًبٗ ُب١نؿ٧ٜاسالهٖ

 ، ت٨لاٟ: ١ٌ٘ ٤ًٛ.عَاطف ٍ َّٗت ًَخَاًاى ٍ خَاًاى( 1380آثبؿ٫، عٌٮ٠ )ٙغو

، صبح ؿ٣امؿ٧ٜ، ت٨لاٟ: ٝلّن ١ِل ف٤ٚٛ لَاعذ فمًِ(  1406) ٝٔغي٬ ًٮـ ؿاٝبؿ،ٝغٌَ 

 اًال٬ٝ

٣ ١ٖبكٍ: ٝغٞـ٨ٝـى ١بؿكى  ٌتغَٮ ؛ّاچالص ٍ ّاواٍش (1382) ٝغٞـتَى نؿى،٭ٝٔجبط 

 .)كع٦ٞ اهلل( ؽٞٮ٢ىٝإ٦ًٌ آ٤ٝمُى ٣ پو٧٣ِى اٝبٛ : ٍٜ ،٢ىٮعٌ اثلا٧ٮٜ ًٮـ٣ 

 .119، ث٠ٞ٨، ُٞبك٥ هدلِ پ٘ام سى، «ٝغجت ١ٮبم اًب٬ً ٤ّؿّبٟ( »1380ٝغ٨ل٫، ٝغٞـكضب )

-ِْٝالت كىتبك٫ ؿا١َ( »1395ث٢ب٫، ثبٍل؛ كثٮق٬، فٚٮلضب )ٝقتٞـ٫ ُبكُ، ىلما٦١؛ مجبك٫

فصلٌاهِ سالهت ، «٧ب ٣اٙـ٫ ام ؿ٭ـٕب٥ ٝقٚٞبٟ آٟ ٣اٙـ٫ ٣ ؿ٣ ٧ب٫ تِآ٤ٝماٟ ؽب٤١اؿ٥

 .95 – 87، ْٓ 2 ٛ، ُٞبك٥، ؿ٣ك٥ ٤ًرٍاًٖ وَدن

 ، صبح ؿ٣ٛ، ت٨لاٟ: ا١تِبكات اٝٮلّجٮل.فزٌّگ هع٘ي( 1354ٝقٮ٠، ٝغٞـ )
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، ٍٜ: ا١تِبكات ٝـك٦ً االٝبٛ ف٬ٚ ث٠ أث٬ تعشٗز ٍ گستزُ آىً(  1425ْٝبكٛ ُٮلام٫، ١بٓل )

 عبٙت فٚٮ٦ اٌٙالٛ.

تلثٮت فبعي٬ ام ٢ٝؾل ٍلآٟ ٣ عـ٭ج ثب تأّٮـ ثل ٝغجت،  ٧ب٫ ( ك٫٤ً٤ٝ1392ٍ٣، ًٮـ كضب )

 َٝغـ ؿّتل٫، ؿا١ِْـ٥ ف٤ٚٛ عـ٭ج. ١ب٦ٝ، پب٭بٟؽِٜ ٣ تلى

 

 ٖت. عزب

 .1س  ؿاك اث٠ اَٙٮٜ،، ؿٌِٝ: الح٘التب( اث٠ أث٬ ؿ١ٮب، أث٤ثْل )ث٬

٢ِل ٣ ، صبح ٤ًٛ، ثٮل٣ت: ؿاك اٙيْل ٙٚغجبف٪ ٣ اٙلساى العزبً(  1414اث٠ ٢ٝؾ٤ك، اث٤اٙيض٘ )

 اٙت٤م٭ـ.

 ً( 1429) اٌٙالٛ ٣ پو٧٣ِٖلاٟ ٝلّن ى٨َى ائ٦ٞ اع٨بك فٚٮ٨ٜ ُٮلامى، ٍـكت اهللا١ٔبك٫ 

 .اٌٙالٛ ٝلّن ى٨َى ائ٦ٞ اع٨بك فٚٮ٨ٍٜٜ:  ،هَسَعٔ أحىام األطفال ٍ أدلتْا

األًَار اللَاهع فٖ ضزح هفات٘ح الطزائع تب( آٗ فٔي٤ك، عٌٮ٠ ث٠ ٝغٞـ )ث٬ ثغلا١ى،

 رٚـ، ٍٜ: ٝزٞـ اٙجغ٤ث اٙقٚٞٮ٪. 6، )للف٘ط(

 .2رٚـ، ٍٜ: ؿاك اْٙتت اإلًالٝٮ٪، س  2 الوحاسي )للثزلٖ(،ً(  1371ثلٍى، اعٞـ ث٠ ٝغٞـ )

، تفص٘ل ٍسائل الط٘عِ الٖ تحص٘ل هسائل الطزٗعًِ(  1409ٝغٞـ ث٠ ع٠ٌ )عل فب٬ٚٝ، 

 ٍٜ: ٝإ٦ًٌ آٗ اٙجٮت فٚٮ٨ٜ اٌٙالٛ.

جٮت فٚٮ٨ٍٜسائل الط٘عًٔ(  1409عل فبٝٚى، ٝغٞـ ث٠ ع٠ٌ )  .1اٌٙالٛ، س  ، ٍٜ: ٝإ٦ًٌ آٗ ٙا

ٍٜ:  ،ٗاس٘ي آل فمِ فٖ الذٗي هعالن ً( 1424َغّبٟ )اٙ ُزبؿ ث٠ ٝغٞـ اٙـ٭٠ ُٞي عّٚى،

 اٌٙالٛ. فٚٮ٦ ٓبؿً اٝبٛ ٝإ٦ًٌ

 -تحزٗز األحىام الطزع٘ٔ على هذّة اإلهاه٘ٔ )غ ً(  1420ى، فال٦ٝ، ع٠ٌ ث٠ ٭٤ًو )عّٚ

 ٝإ٦ًٌ اٝبٛ ٓبؿً فٚٮ٦ اٌٙالٛ.، ٍٜ: الحذٗثٔ(

 ،المَاعذ هطىالت ضزح فٖ الفَائذ إٗعاح (ً 1387ع٠ٌ ) ث٠ ٝغٞـ اٙٞغََٮ٠، ىؾل عّٚى،

 اًٞبفٮٚٮبٟ. ٍٜ: ٝإ٦ًٌ

، صبح پ٢زٜ، ٍٜ: ؿىتل ا١تِبكات اًال٬ٝ ٣اثٌت٦ ث٦ استفتائاتً(  1422اهلل )ؽٞٮ٬٢، ًٮـ ك٣ط

 ربٝق٦ ٝـكًٮ٠ ع٤م٥ فٚٞٮ٦ ٍٜ.
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 : ٝإ٦ًٌ ٓبعت االٝل )فذ(.ٍٜ – الْذاٗٔ فٖ األصَل ً( 1417) اث٤اَٙبًٜؽ٤٭ى، 

 ، ٍٜ: ؿىتل آ٭٪ اهلل ًٮٌتب١ى.لاعذٓ ال ظزر ٍ ال ظزارً(  1414ٮٌتب١ى، ًٮـ فٚى عٌٮ٢ى )ً

 .ـٮٝي ىل٬ُ٣ ّتبة :، ٍٜالمَاعذ ٍ الفَائذ تب(٬ )ث٬ا٣ٗ، ٝغٞـ ث٠ ْٝ ـٮ٨ُ

 :، ٍٜهساله األفْام إلى تٌم٘ح ضزائع اإلسالم ً( 1413ف٬ٚ )ث٠  اٙـ٭٠ م٭٨ُ٠ٮـ حب١ى، 

 .اٙٞقبكه اإلًالٝٮ٪ ٝإ٦ًٌ

 ، ٍٜ:الزٍظٔ الثْ٘ٔ فٖ ضزح اللوعٔ الذهطمً٘ٔ(  1410ث٠ فٚى ) اٙـ٭٠ ٨ُٮـ حب١ى، م٭٠

 ىل٬ُ٣ ؿا٣ك٫. ّتبة

 -، ٍٜ: ٝـك٦ً اٝبٛ اٝٮل اٙٞإ٢ٝٮ٠ المَاعذ الفمْ٘ٔ )لوىارم(ً(  1411ُٮلامى، ١بٓل ْٝبكٛ )

 اٌٙالٛ.فٚٮ٦ 

، صبح پ٢زٜ، ٍٜ: ٝإ٦ًٌ ؿائل٩ المَاعذ الفمًْ٘ٔ(  1417) ٓـك، ٨ُٮـ، ًٮـ ٝغٞـ ثبٍل

 اٌٙالٛ. اٙٞقبكه ى٦َ اًالٝى ثل ٝق٧ت ا٧٘ ثٮت فٚٮ٨ٜ

، ثٮل٣ت: ؿاك غاٗٔ الوزام فٖ ضزح ضزائع اإلسالمً(  1420ى، ٝيٚظ ث٠ ع٠ٌ )عٌٮ٠( )ٓٮٞل

 ا٨ٙبؿ٫.

ٝإ٦ًٌ آٗ اٙجٮت ٍٜ: ، الحذٗثٔ( -وسائل )غ رٗاض ال ً( 1418) عجبعجب٭ى، ًٮـ فٚى

 اٌٙالٛ. فٚٮ٨ٜ

ؿىتل ا١تِبكات اًالٝى ٣اثٌت٦ ث٦  ، ٍٜ:الخالفً(،  1407ى، اث٤ رقيل، ٝغٞـ ث٠ ع٠ٌ )ع٤ً

 ربٝق٦ ٝـكًٮ٠ ع٤م٥ فٚٞٮ٦ ٍٜ.

 اٙٞغجق٪ ٍٜ: ،الَثمى العزٍٓ ضزح فٖ الشلفى الوعالن (ً ١1380زيى ) ا٢ٙجى فجـ فلاٍى،

 اٙقٚٞٮ٪.

 اٌٙالٛ. فٚٮ٨ٜ اٙجٮت آٗ ٝإ٦ًٌ ٍٜ: ،الفمْاء تذوزًٓ(  1414فال٦ٝ ع٬ٚ )

 ف٬ٞٚ صبح ص٨بكٛ، ٍٜ: ٝإ٦ًٌ دارالحذٗث(، -الىافٖ )غً(  1429ّٚٮ٬٢، اث٤رقيل )

 اٙغـ٭ج. ؿاك ىل٬ٖ٢٧

 ، ٙج٢بٟ: ٝإ٦ًٌ اٙغجـ ٣ ا٢ِٙل.تحاراألًَارً(  1410) ٝز٬ٌٚ، ٝغٞـثبٍل

 :صبح ؿ٣ٛ، ٍٜ، خاهع الوماصذ فٖ ضزح المَاعذ ً( 1414) ٝغٌَ حب١ى، فٚى ث٠ عٌٮ٠

 .اٌٙالٛ ٝإ٦ًٌ آٗ اٙجٮت فٚٮ٨ٜ
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ٍٜ: ؿىتل ا١تِبكات اًالٝى ٣اثٌت٦ ث٦  العٌاٍٗي الفمْ٘ٔ،ً(  1417) ٝلامى، ًٮـ ٝٮل فجـ اٙيتبط

 ربٝق٦ ٝـكًٮ٠ ع٤م٥ فٚٞٮ٦ ٍٜ.

 .عجـ ا١تِبكات اًالٝى ، صبح پ٢زٜ، ٍٜ:أصَل الفمِ (ً 1430ٝغٞـكضب )ٝؾيل، 

، صبح خَاّز الىالم فٖ ضزح ضزائع اإلسالمً(  1404) ١زيى، ٓبعت اٙز٤ا٧ل، ٝغٞـع٠ٌ

 ٧يتٜ، ٙج٢بٟ: ؿاك ئعٮبء اٙتلاث اٙقلث٬.

 ّبُو ٝإ٦ًٌ ،الدعفزٗٔ الفَائذ رقيل، ث٠ ع٠ٌ ث٠ فجبى تب(اٙنغبء )ث٬ ّبُو ١زيى،

 اٙنغبء.
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