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 اخز ثِ ؿفقِ چيؼت؟ 

 

 وليبت

 ٍاطُ ؿفقِ _ 1

ؿفقِ ثِ ضن ؿيي ثش ٍصى فقلِ اص سيـِ ؿفقت وزا ثىزا اتخبر گشديذُ اػت ٍلتي وِ چيضي سا ثب چيض 

ًوَدم ديگش رفت ٍ پيَػت ًوبيٌذ هي گَيٌذ : ؿفقت وزا ثىزا يقٌي آى ؿئي سا ثب فالى ؿئي پيَػت 

الجتِ هشا هغلك پيَػتي ًيؼت ثلىِ آى گبُ وِ ثب ايي پيًَذ تمَيت ٍ افبًتي حبكل گشدد , اص ايي ٍاطُ 

اػتفبدُ هي ؿَد ٍاطُ ّبي ؿفبفت ٍ ؿفيـ ًيض اص ّويي سيـِ ّؼتٌذ صيشا ؿفيِ ثب ؿفبفت خَيؾ هـفَؿ 

 سا تمَيت ٍ افبًت هي ًوبيذ.

ثِ حبلتي اعالق هي ؿَد وِ وؼي ػْن ؿشيىؾ سا اخز ٍ  ؿفقِ ثِ اخز ًيض حمَلي ٍ فمْي اكغالح دس 

ثؼْن خَد پيَػت ّذ ٍ ثش هبل خَيؾ ثيفضايذ لزا ثش خالف آى چِ وِ ثقضي پٌذاؿتِ اًذ سيـِ لغَي 

 ؿفقِ يه هقٌي ثيـتش ًذاسد.

ّش چٌذ هٌجـ هَحمي وِ ثيبًگش رضئيبت هَضَؿ ؿفقِ لجل اص علَؿ اػالم ثبؿذ دس دػت ًيؼت ٍلي ًؾش 

ثِ ايٌىِ يىي اص هٌبثـ حك ؿفقِ لبفذُ ًفي اضشاس ثِ غيش اػتَ ّوبى عَس وِ دس ثحج لَاؿ فميِ ريل 

لبفذُ ال ضشس هتزوش ؿذُ اين لبفذُ ًفي ضشس لجل اص ّش چيض هتىي ثِ حىن فمل هي ثبؿذ. لزا ؿبيذ 

َق اػالهي ثتَاى ًتيزِ گشفت وِ هَضَؿ اخز ثِ ؿفقِ ثب حذٍد ٍ ضَاثظ خبكي وِ ّن اوٌَى دس حم

هغشح اػت اص احىبم تبػيؼي ثبيذ هحؼَة گشدد , صيشا حك ؿفقِ ٍ ضَاثظ خبكي ثش آى حبون اػت 

وِ اي ثؼب ثب لبفذُ الضشس هٌغجك ًوي ثبؿذ هَاسدي اص فذم اًغجبق ؿفقِ ثش آى حبون اػت وِ اي ثؼب 

شس دس هجبحج آتي ثب لبفذُ الضشس هٌغجك ًوي ثبؿذ. هَاسدي اص فذم اًغجبق ؿفقِ يب لبفذُ ًمي ض

 هَسد ثحج لشاس خَاّذ گشفت.

 ؿفقِ دس حمَق فشاًؼِ _ 3

دس حمَق لذين فشاًؼِ ثِ پيشٍي اص حمَق سم , ؿفقِ داهٌِ ٍػيقي داؿتِ ٍلي دس حمَق فقلي آى 

 دسثبسُ ؿفقِ ثِ ػِ هَسد ريل هحذٍد ٍ هٌحلش گشديذُ اػت :

 ؿفقِ دس هَسد دفَي _ 1

 ؿفقِ دس اؿبفِ _ 2

 اؿبفِ ؿفقِ دس _ 3

 ؿفقِ دس هَسد دفَي _الف 

ثِ عشف دفَي حك دادُ اػت وِ چٌبًچِ عشف همبثل , هبل  1699لبًَى هذًي فشاًؼِ ثِ هَرت هبدُ 

هَسد ًضاؿ سا دس همبثل ثِ غيش هٌتمل ًوبيذ ثب تبديِ ليوت ٍالقي هخبسد لبًًَي ٍ خؼبست ٍاسدُ ثِ 



 

 

گيشي اص سثبخَاسي ٍ ػَ اػتفبدُ وؼبًي اػت وِ خشيذاس هبل سا توله ًوبيذ فلؼفِ ايي حك ؽبّشاً رلَ

 ثب هقبهلِ هَسد دفَي ثبكغالح ؿشخشي هي ًوبيٌذ.

 ؿفقِ هشثَط ثِ اسث _ة 

ايي حك اص حمَق سم لذين اتخبر ؿذُ ٍ دس حمَق اهشٍصُ ثيـتش وـَسّبي غشثي ؿٌبختِ ؿذُ اػت 

يت خبًَادگي اػت ثِ هَرت هبدُ ؽبّشاً فلؼفِ آى حفؼ اهَال ٍ اػشاس خبًَادُ ٍ اص آحبس فشٌّگ هبلى

لبًَى هذًي فشاًؼِ ٍ سحِ حك داسد وِ ّشگبُ يىي اص آًبى ػْن االسث هـبؿ خَد سا اص تشوِ وِ ثِ  841

ارٌجي اًتمبل دّذ ٍرْي سا وِ هٌتمل اليِ پشداختِ , ثِ ٍي ثپشداصد ٍ حلِ سا توله ًوبيذ ٍ ارٌجي سا 

 خبًَادُ عشد ًوبيذ. اص ؿشوت دس هبتشن ٍ دس ًْبيت دخبلت دس اهش

 ؿفقِ اؿبفِ _د 

لبًَى هذًي فشاًؼِ ثِ صى حك دادُ ؿذُ اػت وِ چٌبًچِ صى ٍ ؿَّشي دس هبل  1448ثِ هَرت هبدُ 

غيش هٌمَل هـبؿ ؿشوت داؿتِ ثبؿٌذ هَلـ اًحالل لشاسداد هبلي صٍريي , صٍرِ ثتَاًذ هبل غيش هٌمَل 

 سا ثب پشداخت ليوت ثِ ًفـ خَد توله ًوبيذ .

 خالف اكل ثَدى ؿفقِ _ 4

اخز ثِ ؿفقِ خالف اكل اػت يقٌي اكل تؼليظ ٍ هبلىيت التضب داسد وِ ّشگًَِ تلشفي ثشاي غيش 

هبله هوٌَؿ ثبؿذ ٍ لزاايي حمي سا وِ لبًَى ثشاي ؿشيه لبئل ؿذُ اػتخٌبيي اػت وِ ثش اكَل اٍليِ 

يـ ثشاي تَريِ ايي تمبسى هي ٍاسد ؿذُ اػت اص آى رب وِ هحمك دس ؿشايـ كبحت رَاّش دس ؿشح ؿشا

فشهبيذ : ايي ًىتِ ثذاى رْت اػت وِ اخز ثِ ؿفقِ ّوبًٌذ اػتخٌبيي هي ثبؿذ وِ ثش فوَم حشهت اخز 

 هبل غيش ثِ كَست لْشي ٍاسد آهذُ اػت.

 دالئل هـشٍفيت ؿفقِ _ 5

د دليل خشٍد ؿفقِ اص فوَم هضثَس وِ دس ٍالـ دليل هـشٍفيت حك اخز ثِ ؿفقِ هحؼَة هي گشد

اروبؿ ٍ ػٌت ٍاكلِ هي ثبؿذ وِ اص عشيك خبكِ ٍ فبهِ ثِ كَست تَاتش ٍ اكل ؿذُ اػت ؛ وِ دس ريل 

هجبحج آيٌذُ ثِ آى اؿبسُ خَاّذ ؿذ ّش چٌذ دس هَسد ؿفقِ ٍ ؿشايظ تحمك آى دس هيبى سٍايبت 

 بًذ.تفبٍت ّبيي ًيض ٍرَد داسد , ٍلي دس احجبت اكل ؿفقِ دس هَاسد هـتشن تشديذي ثبلي ًوي ه

 هحذٍديت ؿفقِ _ 6

ثب تَرِ ثِ خالف اكل ثَدى ؿفقِ , فمْب تٌْب دس هَاسد هتميمٌِ فتَي ثِ اخز ثِ ؿفقِ دادُ ٍ دس هَاسد 

 هـىَن عجك اكَل ٍ فوَهبت ًوَدُ ٍ ثب اخز ثِ ؿفقِ هَافمت ًٌوَدُ اًذ.

 ؿفقِ دس هزاّت اػالهي _ 7

ٍ تَػظ ّيچ يه اص فمْب هَسد تشديذ ٍ اًىبس  اكل اخز ثِ ؿفقِ دس هيبى توبم فشق اػالهي سايذ اػت

لشاس ًگشفتِ اػت فمظ اص ربثشثي صيذ ٍ اثبثىش اكن ًمل ؿذُ اػت وِ ايٌبى هٌىش چٌيي اكل حمَلي 

ثَدُ ثب ايي تَريِ وِ ؿفقِ اضشاس ثِ اسثبة اهالن اػت. صيشا هـتشي چٌبًچِ ثذاًذ وِ اص اٍ خَاٌّذ 



 

 

عشفي ؿشيه ّن هوىي اػت هجبدست ثِ هقبهلِ ًىٌذ ٍ يب اّوبل گشفت الذام ثِ هقبهلِ ًوي وٌذ ٍ اص 

 ٍسصد ٍ دس ًتيزِ هبله هتضشس گشدد.

دس هيبى لَاًيي هٌي هوبله اػالهي تٌْب لبًَى هذًي ػَسي اص ًؾشيِ هٌىشيي ؿفقِ ًوَدُ ٍ آى سا ًفي 

 وشدُ اػت.

ي هبًذ ٍ تشديذي دس ٍرَد ٍلي ثب تَرِ ثِ اروبؿ ٍ ًلَف هؼلن, افتجبسي ثشاي لَل هخبلفيي ثبلي ًو

حك اخز ثِ ؿفقِ دس ؿشيقت اػالهي ًيؼت ٍ لزا ّوبًغَس وِ اؿبسُ ؿذ ّيچيه اص فمْبي هقتجش ّل 

 ػٌت ٍ يب فميْبى ؿيقِ دس اكل آى تشديذي ًىشدُ اًذ.

 ؿفقِ دس لبًَى هذًي ايشاى

 تقشيف ؿفقِ _ 1

احىبم ٍ ًتبيذ ؿفقِ وتفب گشديذُ اػت.  دس لبًَى هذًي ايشاى تقشيفي ثشاي ؿفقِ ًيبهذُ ٍ تٌْب ثِ روش

ٍلي دس وتت فمْي چٌيي تقشيفي ؿذُ اػت وِ ثب تَرِ ثِ احىبم هزوَسُ دس لبًَى هذًي ّن ّويي 

تقشيف هؼتفبد هي گشدد : ) الـفقِ ّي اػتحمبق الـشيه اللحِ الوجيقِ في ؿشوتِ( يقٌي ؿفقِ 

ديگش اػت اص تقشيف فَق اػتٌجبط وِ  اػتحمبق توله يىي اص دٍ ؿشيه اص حلِ فشٍختِ ؿذُ ؿشيه

ؿفقِ حمي اػت لبًًَي ثشاي يىي اص دٍ ؿشيه وِ ثذٍى سضبيت هـتشي ثشلشاس گشديذُ ٍ اخل دس 

 فمَد ٍ هقبهالت ٍ ػبيش اػجبة توله ًوي ثبؿذ.

لبًَى هذًي فٌَاى لؼوت ػَم اص وتبة دٍم سا حك ؿفقِ لشاسدادُ ٍ دس اػجبة توله اخز ثِ ؿفقِ سا 

 احيب اساضي هَات ٍ حيبصت اؿيب هجبحِ ٍ فمَد ٍ تقْذات ٍاسث داًؼتِ اػت. دس سديف

هىىي اػت دس ثبدي اهش اص ايي تشتيت چٌيي اػتٌجبط گشدد وِ دس حميمت ػجت ػَم توله حك ؿفقِ 

اػت ٍلي ثبيذ تَرِ داؿت وِ حك ؿفقِ كشفبً يه حك لبًًَي اػت ٍ ًوي تَاى آى سا اص اػجبة توليه 

ٌذ ٍلي دس هَسد ؿفقِ پغ اص آى وِ ؿفيـ حك خَيؾ سا افوبل ًوَد توله حبكل ٍ توله هي ثبؿ

 هيگشدد . ٍ لزا دس فجبست فمْب ؿفقِ كشفبً )اػتحمبق( تفؼيش ٍ تقشيف ؿذُ اػت.

 فلؼفِ ؿفقِ _ 2

دس هيبى ؿبسحيي لبًَى هذًي ايشاى چٌيي هشػَم اػت وِ دس همبم ؿشح ايي لبًَى, ّوبًٌذ ػبيش 

ِ ٍ تحليل ًؾش لبًًَگزاس ٍ غشم ٍ ّذف ٍضـ ٍ رقل لبًَى ٍ ؿٌبخت فلؼفِ آى لَاًيي ثِ تزضي

پشداختِ ٍ اگش ليذ ٍ ؿشط ٍ تَػقِ ٍ تضييمي دس لبًَى هالحؾِ وٌٌذ ثِ ّوبى ديذ ثِ ثحج ٍ ثشسػي 

هي پشداصًذ ٍلي ليبع لبًَى هذًي ثب ػبيش لَاًيي فبدي ٍ هلَثبت پبسلوبًي اؿتجبّي ٍاضح اػت, 

ػت وِ لبًَى هذًي ايشاى اص فمِ اهبهيِ اتخبر گشديذُ ٍ حتي تجَيت اثَاة ٍ تٌؾين ٍ تشتيت صيشا هؼلن ا

هَاد آى ّن فيٌبً ثِ تشتيت وتت فمِ اهبهيِ تذٍيي يبفتِ اػت . ثشاي ًوًَِ اگش ّويي وتبة ؿفقِ ثب هٌبثـ 

ثِ احجبت خَاّذ ٍ هتَى فمْي هبًٌذ هختلش فالهِ ٍ يب ؿشايـ هحمك همبيؼِ ؿَد ثِ خَثي هذفبي هب 

 سػيذ.



 

 

ثب تَرِ ثِ ايي ًىتِ يبفتي غشم لبًًَگزاس ثشاي اضبفِ ؿذى فالى ؿشط ٍ ليذ ٍ يب اًگيضُ اػتخٌب ٍ خشٍد 

 هَسدي اص هَاسد وبس ثيَْدُ اػت.

لبًَى هذًي دس روَْسي اػالهي ايشاى , وِ الجتِ دس همبيؼِ ثب گزؿتِ چٌذاى تغييشي ّن دس آى ايزبد 

كل هَاد ٍ تَػقِ ٍ تضييك ٍ اػتخٌب ٍ ؿوَل تبثـ فمِ ثذػت آٍسد . احىبهي ّن وِ اص ًگـتِ , اص ًؾش ا

ايي هٌبثـ تَػظ كبحت ًؾشاى اػتٌجبط هي گشدد ٍ دس دػتشع هب لشاس هيگيشد ثيـتش اٍلبت ّيچگًَِ 

تَريْي ثشاي آى ًـذُ اػت. هخالً اگش دس هٌبثـ فمْي اص ًؾش سثب هيبى اؿيب هىيل ٍ هَصٍى ثب اؿيب 

هقذٍد تَفيش ًْبدُ ؿذُ , ّيچگًَِ تَضيحي دس هَسد فلؼفِ ايي تفبٍت ثوب ًذادُ اًذ ٍ اگش اؿيب ّن دس 

تَريِ ايي احىبم هغبلجي ثٌؾش هي سػذ ًوي تَاى ثغَس لغـ آًْب سا فلت رقل حىن اص ػَي ؿبسؿ 

ل الضشس ٍ الحشد ٍ داًؼت ٍ ثش هذاس آى تقوين ٍ يب تفييذ ًوَد الجتِ ثشخي اص احىبم ثش لَافذي اص لجي

اهخبل آى هتىي اػت ٍ ًيض ًلَف ٍ سٍايبتي ّن دال ثش آى اػت وِ ثغَس كشيح فلت رقل سا تَضيح 

 هي دّذ, وِ دس ايي سٍايبتي هَاسد عجك همشسات ٍ اكَل فمْي تقوين هي يبثٌذ.

حك ؿفقِ دس هَسد ؿفقِ ثقضي اص حمَق داًبى هقبكش دس ؿشح لبًَى هذًي چٌيي پٌذاؿتِ اًذ وِ هٌـب 

لبفذُ ال ضشس اػت ٍلي ثغَسي وِ دس همذهِ تَضيح دادُ ؿذ , هٌـب ايي حك , اروبؿ ٍ ًلَف 

هتَاتشُ اي اػت وِ اص هقلَهيي )ؿ( ٍاكل گشديذُ اػت . الجتِ دس ثقضي ًلَف ثِ لبفذُ الضشس 

ي ثش ايي اؿبسُ ؿذُ اػت ٍلي ايي غيش اص آى اػت وِ هٌـب حك لبفذُ الضشس ثبؿذ, ٍ آحبس فولي صيبد

 دٍ ثيبى ثبس هيگشدد.

هب دس آيٌذُ خَاّين گفت وِ ضشسي وِ دس ًلَف ثِ آى اؿبسُ ؿذُ ٍ ؿفقِ ثِ هٌؾَس رلَگيشي اص آى 

ٍضـ گشديذُ هزول اػت ٍ هقلَم ًيؼت وِ هٌؾَس وذاهيي ضشس اػت؟ آيب ضشس ؿشوت اػت يب ضشس 

 ايي اص وذام ّش وِ ؟…ٍ يب هحتولي وِ دس احش دسخَاػت تمؼين ٍ افشاص هوىي اػت حبكل گشد 

 .داؿت خَاّذ ثش دس فمْي ًؾش اص ًتبيزي هحتوالت

 ؿفقِ ثِ اخز ؿشايظ _ 3

 ؿشيه دٍ اص يىي ٍ ثبؿذ هـتشن ًفش دٍ ثيي تمؼيوي هٌمَل غيش هبل ّشگبُ:  هذًي لبًَى 848 هبدُ

هـتشي دادُ  وِ سا ليوتي داسد حك ديگش ؿشيه وٌذ هٌتمل حبلخي ؿخق ثِ ثيـ للذ ثِ سا خَد حلِ

 اػت ثِ اٍ ثذّذ ٍ حلِ هجيقِ سا توله ًوبيذ ايي حك سا حك ؿفقِ ٍ كبحت آى سا ؿفيـ هي گَيٌذ.

 ايي هبدُ ثشاي ثَرَد آهذى حك ؿفقِ ؿشايظ صيش سا هتزوش ؿذُ اػت :

 هبل غيش هٌمَل ثبؿذ. _الف 

 هبل لبثل تمؼين ثبؿذ. _ة 

 دٍ ًفش ؿشيه ثبؿذ ًِ ثيـتش _د 

 بؿذ ثِ ًحَ اؿبفِ ًِ هفشٍص .هبل هـتشن ث _د 

 اًتمبل ثِ ٍػيلِ فمذ ثيـ كَست گشفتِ ثبؿذ. _ُ 



 

 

 ايٌه ثِ ثحج دس هَسد ّش يه اص ؿشايظ فَق هي پشداصين:

 غيش هٌمَل ثَدى هبل _الف 

دس هَسد ٍرَد ؿفقِ دس خلَف اهَال غيش هٌمَل , دس فمِ ّيچگًَِ ًؾش هحبلفي اثشاص ًـذُ اػت ٍ 

لي دس هَسد اهَال هٌمَل هَضَؿ هَسد اختالف اػت. گشٍّي اص فمْب اص رولِ تشديذي دس آى ًيؼت, ٍ

هشحَم ؿيخ عَػي هفيذ ٍ كذٍق ٍ ثؼيبسي ديگش ًؾش ثِ ؿوَل ؿفقِ ثش اهَال هٌمَل ًيض دادُ اًذ اص 

فميْبى اّل ػٌت ًيض حىبيت ؿذُ اػت وِ ثقضي هقتمذًذ ؿفقِ دس وليِ اهَال هـبفي , افن اص هٌمَل ٍ 

 ل رشيبى داسد.غيش هٌمَ

هشحَم هحمك دس ؿشايـ ًخؼت ثِ ًفـ پيشاهَى ًؾشيِ ؿوَل ؿفقِ دس اهَال هٌمَل دٍ دليل ثِ ؿشح صيش 

 ثيبى ًوَد؛ ّش چٌذ وِ ًْبيتبً آى سا ًپزيشفتِ ٍ لَل هخبلف سا تمَيت وشدُ اػت:

ا وِ هـتشي ثِ عَس ولي رقل ٍ ٍضـ لبًَى ؿفقِ ثِ خبعش رلَگيشي اص يه ضشس هحتول اػت . صيش _ 1

يقٌي ؿشيه رذيذ , هوىي اػت اص حك هبلىيت خَيؾ اػتفبدُ وشّذ ٍ دسخَاػت تمؼين ٍافشاص ًوبيذ 

ٍ ايي تمؼين ٍ افشاص هَرت ٍسٍد ضشس ٍ خؼبست ثش ؿشيه ؿَد. لزا ؿبسؿ همذع ثب ٍضـ حك اخز ثِ 

مَل ٍ غيش هٌمَل ؿفقِ اص ايي ضشس هحتول رلَگيشي ًوَدُ اػت. ثذيْي اػت وِ ايي رْت دس اهَال هٌ

 هـتشن الَسٍد اػت. هب ايي تَريِ سا دس ريل ؿشط دٍم ًمذ ٍ ثشسػي خَاّين وشد.

يًَغ اص ثقضي هـبيخ خَيؾ ًمل هي وٌذ وِ اص حضشت كبد )ؿ( ػئَال ؿذ :  _سٍايت يًَغ  _ 2

ؿفقِ ثشاي چِ وؼي اػت ؟ ٍ دس رِ چيضي ًيؼت ٍ چِ وؼي كالحيت افوبل آى سا داسد؟ آيب دس 

اًبت ؿفقِ ٍرَد داسد يب خيش ؟ ٍ اگش ٍرَد داسد چگًَِ هي ثبؿذ؟ آى حضشت دس پبػخ فشهَد : حيَ

ؿفقِ دس ّوِ چيض ربئض اػت افن اص حيَاى , صهيي ٍ هتبفْبي ديگش, آى گبُ وِ ثيي دٍ ًفش ؿشيه فمظ 

گش ؿشوت ثبؿذ ٍاحذ اص ؿشيىيي ًليت خَيؾ سا ثِ فشٍؽ سػبًذ, ؿشوت ديگش حك اٍلَيت داسد ٍ ا

 ثيؾ اص دٍ ؿشيه ثبؿٌذ ثشاي ّيچ يه حك ؿفقِ ٍرَد ًذاسد.

ًؾشيِ ايي دػتِ تَػظ گشٍُ وخيشي اص فمْب هشدٍد ؿٌبختِ ؿذُ ٍ آًبى ؿفقِ سا فمظ دس اهَال غيش 

هٌمَل ربسي داًؼتِ اًذ ثضسگبًي چَى عجشػي , ساًٍذي , ػالس , ؿْيذيي ٍ حتي ثِ لَل فالهِ دس 

هَافك ايي ًؾشيِ هي ثبؿٌذ. ايي دػتِ فمْب پغ اص تضقيف سٍايت هَسد تزوشُ هـَْس فمْبي اهبهيِ 

اػتٌبد دػتِ ًخؼت ٍ اؽْبس تشديذ دس هؼئلِ هي گَيٌذ : چَى هَضَؿ ؿفقِ خالف اكل اٍليِ يقٌي 

فذم تؼليظ ثش اهَال ديگشي هي ثبؿذ , لزا فمظ ثبيذ ثِ هَضَؿ هتيمي اوتفب ًوَد ٍ هَاسد تشديذ سا 

 يِ داًؼت.هحىَم ثِ حىن اٍل

اص فمْب اّل ػٌت اثَ حٌيفِ , ؿبفقي ٍ احوذ ثي حٌجل ؿفقِ سا دس اهَال هٌمَل حبثت ًذاًؼتِ اًذ. ٍ اص 

هبله آسا هتفبٍت ًمل ؿذُ ٍ گبّي ساي ثِ ؿفقِ دس توبم اهَال دادُ اػت لبًَى هذًي ايشاى ثِ پيشٍي 

 اص هـَْس اهبهيِ غيش هٌمَل ثَدى سا ؿشط داًؼتِ اػت.

 تمؼين ثَدى هبللبثل  _ة 



 

 

دس هَسد ايي ؿشط هيبى فمْب اختالف ًؾش ٍرَد داسد. گشٍّي اص آًبى هبًٌذ هحمك حلي دس هختلش 

الٌبفـ , ٍ ثقضي ديگش اص لذهب ٍ هتبخيشيي اهبهيِ ٍ ثقضيبص فلوبي اّل ػٌت ايي ؿشط سا پزيشفتِ اًذ ٍ 

 :ثِ كشاحت ثش افتجبس آى تٌليق ًوَدُ اًذ. دليل آًبى چٌذ چيض اػت

سٍايبتي وِ دس ايي ثبة ٍاسدُ ؿذُ , كشفبً دس آًْب هَضَفبتي هـخق سا ًبم ثشدُ ٍ اص آًْب ؿفقِ  _ 1

سا ًفي ًوَدُ اػت هبًٌذ ًْش , عشيك حوبم , آػيبة ٍ اهخبل آًْب ٍ ّش چٌذ آى هَضَفبت سا ثِ غيش 

ي دػتِ فمْب لبثل تمؼين ثَدى تَكيف ًىشدُ اػت ٍلي ايي فٌَاى ٍرِ هـتشوي اػت وِ تَػظ اي

 ثشداؿت ؿذُ , ٍ ثٌؾش آًبى تٌْب ٍرِ هـتشوي اػت وِ هي تَاًذ ٍرَد داؿتِ ثبؿذ.

سٍايت ًجَي ربثش وِ اص عشيك فبهِ ًمل گشديذُ وِ سػَل اهلل )ف( فشهَد : ) اًوب رقلت الـفقِ  _ 2

 فيوبلن يمؼن( يقٌي ؿفقِ دس چيضّبيي اػت وِ لؼوت ًـذُ اػت.

 ثِ ؿشح صيش اػت: ثيبى اػتذالل ة حذيج فَق

ّويـِ والم )لن( دس هَاسدي اػتقوبل هي ؿَد وِ اهىبى احجبت ثبؿذ ٍ اص ايي رْت ثب )ال( تفبٍت داسد 

ٍ ثِ فجبست ديگش )لن( دس هَاسد ًفي ثِ كَست فذم ٍ هلىِ اػتقوبل هي ؿَد ٍلي )ال( ثِ هقٌبي ػلت 

هىبى احجبت ٍرَد داؿتِ ثبؿذ ٍ لزا هغلك اػت هٌؾَس اص ػلت ثِ كَست فذم ٍ هلىِ هَاسدي اػت وِ ا

ّيچگبُ ًوي گَيٌذ ) الؼيف لن يمؼن( يقٌي ؿوـيش تمؼين ًـذُ اػت , ثلىِ هي گَيٌذ : )الؼيف 

اليمؼن( صيشا ؿوـيش ؿئي غيش لبثل تمؼين اػت ثٌبثشايي فجبست سػَل اهلل )ف( سػبًٌذُ آى اػت وِ 

ص ثِ حبل اؿبفِ ثبلي هبًذُ ثبؿذ ًِ ؿفقِ دس خلَف اهَالي اػت وِ لبثل لؼوت ثَدُ ٍلي ٌَّ

 آًْبيي وِ اكالً لبثل لؼوت ًوي ثبؿٌذ.

اػتٌبد ثِ اكل : تَضيح ايي وِ ّوبًغَس وِ دس همذهِ گفتِ ؿذ , اكل اٍليِ ايي اػت وِ تلشف دس  _ 3

اهَال ديگشاى ثذٍى سضبيت كبحت هبل هوٌَؿ اػت ٍ چَى ؿفقِ يه هَضَؿ خالف اكل اػت 

ثِ هَاسد هتميي اوتفب ًوَد ٍ دس هَاسد هـىَن هغبثك اكل فول وشد الجتتِ ثب تَرِ  ثٌبثشايي فمظ ثبيذ

ثِ ضقيف ثَدى دٍ دليل لجل , هْوتشيي هؼتٌذ اوخش فمْبيي وِ چٌيي ًؾشي سا دادُ اًذ ّويي دليل 

 اخيش اػت.

دس هؼتٌذات گشٍُ ديگشي اص فمْب ًؾشُ لبثل تمؼين ثَدى هبل سا هشدٍد داًؼتِ ٍ ثب ٍاسد ػبختي خذؿِ 

آى ثب توؼه ثِ فوَهبت ٍاكلِ دس هَضَؿ ثِ فوَم ٍ ؿوَل ؿفقِ ًؾش دادُ اًذ. ايي گشٍُ سٍايبت 

هَسد اػتذالل هخبلفيي سا ثِ ضقف ػٌذ ٍ داللت هخذٍؽ ًوَد ٍ هي گَيٌذ , سٍايبت دػتِ اٍل ثِ ّيچ 

ي اص هَضَفبت وِ ؿفقِ دس ٍرِ سػبًٌذُ ايي ًىتِ ًوي ثبؿذ , صيشا وِ ٍال دس ايي سٍايبت كشفبً هَاسد

آى رشيبى ًذاسد ًبهجشدُ ؿذُ ثذٍى آًىِ رْت ٍ فلت فذم رشيبى سا تَضيح دّذ ثٌبثشايي ًوي تَاًذ 

دال ثش آى ثبؿذ وِ فلت فذم رشيبى ؿفقِ , غيش لبثل تمؼين ثَدى هبل اػت حبًيبً هَاسد اؿبسُ ؿذُ دس 

حوبهْب ٍ ًْشّبي وجبس ٍرَد داسد وِ اهىبى سٍايبت اص ًؾش ًَفي , خَد لبثل ثحج اػت صيشا چِ ثؼب 

لؼوت دس آًْب هتلَس اػت ٍ لزا ثب تَرِ ثِ ايٌىِ دس سٍايبت ثغَس هغلك آهذُ ٍ فقِ سا دس آًْب ًفي 



 

 

 ًوَدُ اػت لزا هي تَاى ٍرِ آى سا كشفبً فذم اهىبى لؼوت داًؼت.

ُ ٍلي هشحَم هحمك دس ؿشايـ هشحَم ؿْيذ اٍل دس هتي وتبة لوقِ ايي هؼئلِ سا ثِ تشديذ ٍاگزاس وشد

 هؼئلِ سا ايي چٌيي هغشح ًوَدُ اػت:

) دس حجَت ؿفقِ دس ًْشّب ٍ ساّْب ٍ حوبهْب ٍ آًچِ لؼوت ؿذى آًْب هَرت ضشس ٍ خؼبست اػت , 

تشديذ ٍرَد داسد ٍلي الَي آى اػت وِ ثگَئين ؿفقِ دس ايي گًَِ هَاسد ًيؼت , هملَدهبى اص ضشس 

 ذى لبثل اػتفبدُ ًجبؿذ(.آى اػت وِ ثقذ اص لؼوت ؿ

 ًمذ ٍ ثشسػي

ثب اهقبى ًؾش دس والم هشحَم هحمك دس ثيبى ؿشط لجل ٍ ًيض دس هَسد هب ًحي فيِ, چٌيي هقلَم هي 

گشدد وِ ثِ ًؾش ايي ثضسگَاس اٍال فلؼفِ رقل ٍ ٍضـ لبًَى ؿفقِ رلَگيشي اص ضشس هحتول اػت ٍ حبًيبً 

قٌي ؿشيه رذيذ , ثب اػتفبدُ اص حمَق لبًًَي خَد هٌؾَس اص ضشس هحتول ايي اػت وِ هـتشي , ي

دسخَاػت افشاص ٍ تمؼين ًوبيذ ٍ ايي هش هَرت ضشس ٍ خؼبست ثش ؿشيه ديگش خَاّذ ثَد. لزا ثِ ًؾش 

هحمك دس ثحج ػبثك الزوش ّويي دليل هي تَاًذ هخجت ؿوَل ٍ ػشيبى اخز ثِ ؿفقِ دس اهَال هٌمَل 

مؼين اػت, ثِ ًحَي وِ اگش تمؼين گشدد اص حيض اًتفبؿ ػبلظ گشدد ٍ دس هَاسدي وِ فيي غيش لبثل ت

خَاّذ ؿذ ٍ ثِ ّويي دليل ّيچگبُ هٌتمل اليِ هجبدست ثِ چٌيي اهشي ًخَاّذ وشد , ايـبى هقتمذًذ وِ 

 ؿفقِ دس ايي گًَِ اهَال هٌتمي اػت.

ز ٍ هٌجـ ؿشفي ثٌؾش هي سػذ ايي تَريِ ثب تَرِ ثِ اكَل ٍ هجبًي فمِ اهبهيِ ًوي تَاًذ ثذٍى هبخ

هَسد پزيشؽ ثبؿذ صيشا وِ دس ايي كَست ثِ اكغالح فمْي , دليل اػتحؼبًي خَاّذ ثَد وِ اص ًؾش 

فمْبي اهبهيِ ٍربّتي ًذاسد. ٍ لزا ثبيذ هبخز ٍ هٌجـ اػتٌجبعي هشحَم هحمك هـتخق ؿَد وِ چِ هي 

خبلذ اػت وِ ٍي اص ثبؿذ . تٌْب هبخزي وِ ثشاي اػتٌجبط هشحَم هحمك هي سػذ سٍايت فمجِ ثي 

 حضشت كبدق )ؿ( ًمل هي وٌذ وِ آى حضشت فشهَد:

 ارا لبثل ٍ ضشاس ال ٍ الضشس لبل ٍ الوؼبوي ٍ االسم في الـشوب ثيي لـفقِ ثب( ف) …)لضي سػَل اهلل

 دس ؿشوب ثيي دس وشد لضبٍت ؿفقِ ثِ( ف) اهلل سػَل يقٌي( ؿفقِ فال الحذٍد حذدت ٍ االسف سفت

غ فشهَد الضشاس ٍ ًيض فشهَد ٍلتي وِ ديَاس ثٌذي ٍ حبئل گزاسي ؿذ ٍ حذٍد ػپ ٍ هؼبوي ٍ صهيي

 هقلَم گشديذ ديگش ؿفقِ ًيؼت.

ٍلي ثب دلت دس سٍايت فَق چٌيي اػتٌجبط هي گشدد وِ ّش چٌذ سٍايت هضثَس دال ثش آى اػت وِ رقل 

وِ ضشس هحتولي ؿفقِ ثِ هٌؾَس سفـ ضشس هحتول ثَدُ اػت , ليىي دس ايي سٍايت هـخق ًـذُ اػت 

 وِ ؿفقِ ثِ هٌؾَس پيـگيشي اص ٍسٍد آى ٍضـ گشديذُ , وذام ضشس اػت؟

ٍ دليلي ًذاسين وِ ثش ضشس هَسد ًؾش هشحَم هحمك حول ًوبئين هضبفبً ثِ ايي وِ اكَالًؿشوت ثِ 

خلَف تزذيذ ؿشيه خَد ضشسي لبثل تَرِ هي ثبؿذ ٍ احتوبل آى وِ ّويي ضشس هَسد تَرِ سػَل 

م )ف( ثَدُ ثبؿذ , چٌذاى ثقيذ ًيؼت , ثلىِ آى چِ هي تَاًذ ايي احتوبل سا تمَيت ٍ گشاهي اػال



 

 

تبئيذ ايي اػت وِ حك ؿفقِ ثب اًتمبل هله اص ؿشيه ثِ هـتشي ثَرَد هي آيذ, پغ ضشسي وِ هالن 

رقل ؿفقِ هي تَاًذ ثبؿذ ثبيؼتي ًبؿي اص ّويي رْت ثبؿذ ٍ حبل آًىِ احتوبل دسخَاػت تمؼين 

, ػبثك ثش اًتمبل ثَدُ ًِ ًبؿي اص اًتمبل. صيشا وِ ّوبى ؿشيه ػبثك ّن لجل اص اًتمبل چٌيي  هَسد ًؾش

دسخَاػتي سا هي تَاًؼت ثٌوبيذ , ٍ فلي ول ثشاي ٍي چٌيي حمي ٍرَد داؿتِ اػت ثِ فجبست ديگش , 

ثِ ؿخق حك دسخَاػت افشاص اص لَاصم ؿشوت اػت , ًِ اص لَاصم اًتمبل ٍ فشٍؽ حلِ احذ اص ؿشيىيي 

 حبلج ؛ تب ؿفقِ ثخَاّذ رلَگيشي اص چٌيي ضشسي ثٌوبيذ.

ثب ايي ثيبى هقلَم ؿذ وِ ضشس ًبؿي اص دسخَاػت افشاص ًوي تَاًذ هالن رقل ٍ ٍضـ لبًَى ؿفقِ ثبؿذ 

ثلىِ ضشس هَسد ًؾش سػَل اهلل )ف( ثِ احتوبل ثؼيبسي لَي ّوبى پذيذاس ؿذى ؿشيه رذيذ ثشاي 

ِ ثِ آى وِ افوبل حك ؿفقِ ّيچگًَِ ضشسي ثشاي فشٍؿٌذُ ايزبد ًوي وٌذ ؿشيه ػبثك اػت. ٍ ثب تَر

 لزا اػالم ايي سا ثشاي ؿشيه ديگش لشاس دادُ اػت.

 فذم صيبدُ ثش دٍ ؿشيه _د 

لبًَى هذًي ثِ كشاحت اػتفبدُ هي ؿَد وِ ثَرَد آهذى حك ؿفقِ هجتٌي ثش آى اػت وِ  848اص هبدُ 

ؿذ ثٌبثشايي ّشگبُ تقذاد ؿشوب ثيؾ اص دٍ ًفش ثبؿٌذ , ثِ هَرت هبل هـتشن ثيي دٍ ؿشيه ثيـتش ًجب

 ايي لبًَى ّيچ يه اص ؿشوب ًوي تَاًٌذ ادفبي حك ؿفقِ ًوبيٌذ.

 هجٌبي فمْي ؿشط فَق :

ايي هَضَؿ وِ ؿفقِ دس هَاسدي وِ تقذاد ؿشوب ثيؾ اص دٍ ًفش ثبؿٌذ لبثل ادفب ٍ افوبل ًيؼت, هجتٌي 

ٍ دليل آى ّن سٍايت كشيحي اػت وِ دس ايي ثبة ٍاسد ؿذُ ٍ ثِ كشاحت ثش فتَاي هـَْس اهبهيِ اػت 

سػبًٌذُ ؿشط اػت هخال دس سٍايت علحِ ثي صيذ ثِ كشاحت آهذُ اػت )فبى صاد فلي احٌيي فال ؿفقِ ( 

 يقٌي ٍلتي وِ ؿشوب اص دٍ ًفش ثيـتش ؿذًذ ديگش ثشاي ّيچيه ؿفقِ ًخَاّذ ثَد.

 ًؾشيِ فبهِ دس هَسد تقذد ؿشوب

خش فبهِ ٍ افشاد لليلي اص فمْب اهبهيِ ثشخالف هـَْس ًؾش دادُ اًذ. هبًٌذ ايي رٌيذ دس اًتلبس وِ او

ؿفقِ سا دس فمبس ثشاي ثيؾ اص دٍ ًفش ًيض ربسي هيذاًذ. ّشچٌذ ثٌؾش ٍي دس اهخبل حيَاى , ّوبًٌذ 

يت ػىًَي ٍ علحِ فتَاي هـَْس, ثشاي ثيؾ اص دٍ ًفش ؿفقِ هٌتمي اػت. هؼتٌذ ايي دػتِ تٌْب دٍ سٍا

 ثي صيذ اػت وِ اهبم )ؿ( فشهَدُ اػت:

 )الـفقِ فلي فذد الشربل ٍ فلي الشربل( يقٌي ؿفقِ ثِ فذد افشاد اػت.

 الوزلِ هيض , ؿفقِ ثب تقذد ؿشوب سا پزيشفتِ اػت : 1413دس هبدُ 

 الحلق( ) ارا تقذدت الـفقب يقتجش فذد الشٍع ٍ اليقتجش همذاس الؼْبم يقٌي ال افتجبس لومذاس

 يقٌي ّشگبُ ؿفقب هتقذد ثبؿٌذ ثشاػبع تقذاد ؿشوب هحبػجِ هيـَد ٍ همذاس ػْبم اسصؿي ًذاسد.

 ًمذ ٍ ثشسػي

ّوبًغَس وِ هالحؾِ هيـَ ثب تَرِ ثِ كشاحتي وِ دس سٍايبت دػتِ ًخؼتيي ٍرَد داسد وِ حتي دس 



 

 

قٌي پغ اگش ؿشيىْب ثيؾ اص ثقضي هَاسد ثِ عَس كشيح آهذُ اػت : ) فبى صاد فلي احٌيي فال ؿفقِ( ي

دٍ ًفش ثبؿٌذ ديگش دس آى حبل ؿفقِ ٍرَد ًذاسد , هي تَاى تقجيش هٌذسد دس فجبست هقبسم سا هغبثك 

ثب ًق هضثَس تفؼيش وشد ٍ تقبسم هٌتمي داًؼت. صيشا دس سٍايت ػىًَي ثيؾ اص ايي ًيبهذُ وِ : ؿفقِ 

ًٌذُ ايي هغلت ثبؿذ وِ اگش دس هبلي ػْبم ثش فذد ؿشوب اػت ٍ ػْبم آًبى ايي هضوَى هي تَاًذ سػب

ثيي ؿشوب هتؼبٍي ًجَد, حك ؿفقِ ثشاػبع افشاد ايي افشاد ثِ ٍرَد هي آيذ ًِ ثشاػبع ػْبم , ٍ لضٍهبً 

ًويشػبًذ وِ دس هَاسد ثيؾ اص دٍ ؿشيه ًيض ؿفقِ ثبيذ ٍرَد داؿتِ ثبؿذ, ٍ لزا ثب تَرِ ثِ ٍرَد 

ِ ثبيذ ٍرَد داؿتِ ثبؿذ , ٍ لزا ثب تَرِ ثِ ٍرَد سٍايبت دػتِ سٍايبت دػتِ ثيؾ اص دٍ ؿشيه ًيض ؿفق

 اٍل هي گَئين : ؿفقِ حتوبً دس هَاسد دٍ ؿشيه اػت ّش چٌذ ػْبم آًبى هختلف ثبؿذ.

الصم ثِ روش اػت وِ هؼئلِ اص ايي رْت فشلي ًوي وٌذ وِ فشٍؿٌذُ يه ًفش ٍ ؿفيـ هتقذد ثبؿذ يب 

ٌفش ثبؿذ يقٌي چٌبًچِ هخال ؿشوب ػِ ًفش ثبؿٌذ, ّش چٌذ وِ دٍ ًفش آًىِ فشٍؿٌذُ هتقذد ثبؿذ ٍ ؿفيـ يى

آًبى هجبدست ًوبيٌذ ثبص ّن ؿفقِ هٌتمي اػت صيشا ؿشط ثَرَد آهذى حك ؿفقِ ٍرَد تٌْب دٍ ؿشيه 

 اػت ٍ ؿشوب ثيؾ اص دٍ ًفش هبًـ اص پذيذ آهذى حك ؿفقِ هيگشدد.

 1هؼئلِ 

هـتشن ثيي دٍ ؿشيه احذ اص ؿشيىيي ثِ ثيـ لؼوتي  ثيـ رضيي اص حلِ تَػظ ؿشيه : ّشگبُ دس هبل

 اص حلِ ) ًِ توبهي آى ( هجبدست ًوبيذ, آيب حك ؿفقِ ثشاي ؿشيه ديگش ثَرَد هي آيذ يب خيش؟

لبًَى هذًي هوىي اػت چٌيي اػتٌجبط ؿَد وِ دس ايي گًَِ هَاسد ؿفقِ هٌتمي  848اص فجبست هبدُ 

ِ خَد سا ثِ للذ ثيـ ثِ ؿخق حبلخي هٌتمل ًوبيذ( ٍ دس حل ؿشيه دٍ اص يىي …اػت صيشا هي گَيذ :)

 داسد حلِ توبهي دس ؽَْس روالت ايي وِ …. ) ًوبيذ توله سا هجيقِ حلِ …آخش هبدُ هي گَيذ : ) 

 ًخَاّذ ؿفقِ,  گيشد لشاس ثيـ هَسد حلِ اص لؼوتي وِ كَستي دس وِ وٌذ هي داللت آى هفَْم ٍ

 .داؿت

ؿت هحمك گشدد, ثٌبثشايي ؿشط ديگشي ثِ ؿشٍط اخز ثِ ؿفقِ اضبفِ ثشدا ايي هذًي لبًَى اص اگش

 خَاّذ ؿذ ٍ آى ثِ ايي كَست اػت وِ توبهي حلِ ثبيذ هَسد ثيـ لشاس گيشد.

ٍلي ايي ًؾشيِ سيـِ فمْي ًبسد ٍ ّيچيه اص فمْب ثش آى فتَي ًذادُ اًذ ٍ كبحت رَاّش لجَل ًؾش 

ًوَدُ ٍ هي گَيذ ) ال اؽي احذاً يلتضهِ( يقٌي گوبى ًذاسم فَق سا تَػظ احذي اص فمْب ثب اػتٌىبس تلمي 

وِ ّيچ وغ ثِ آى هلتضم گشدد. ثٌبثشايي ثشاي ايي اؿتشاط ّيچگًَِ تَريِ فمْي ٍرَد ًذاسد ٍ اگش 

وؼي ثخَاّذ هَضَؿ سا چٌيي اػتذالل ًوبيذ وِ دس كَست ٍلَؿ ثيـ رضئي اص حلِ تقذاد ؿشوب 

زا ؿفقِ هٌتمي هيگشدد, ثبيذ گفت چٌيي تَريْي وبهال هشدٍد اػت. هتزبٍص اص دٍ ًفش خَاّذ ثَد ٍ ل

صيشا پشٍاضح اػت وِ هٌؾَس اص تقذد ؿشوب هغَسحِ دس فمِ وِ هبًـ ثَرَد آهذى حك ؿفقِ هي ثبؿذ , 

تقذد ػبثك ثشثيـ اػت ًِ الحك .دس كَستي وِ دس ايي هَسد پغ اص ثيـ ؿشوب اص دٍ ًفش تزبٍص ًوَدُ 

 ى ٍ لزا ًوي تَاًذ ايي هَضَؿ تَريْي ثشاي تفليل فَق ثبؿذ.اػت ٍ ًِ لجل اص آ



 

 

 2هؼئلِ 

تقذد هـتشي: اگش يىي اص ؿشيىيي حلِ خَد سا يىزب يب تذسيزبً ثِ چٌذ ًفش ثفشٍؿذ آيب حك ؿفقِ ثشاي 

ؿشيه ٍرَد داسد يب خيش؟ ٍ اگش ٍرَد داسد ثِ چِ ثِ ًحَ اػت ؟ آيب ًؼجت ثِ توبهي حلِ ثغَس ول 

يب اختيبس افوبل آى ًؼجت ثِ ثقضي اص خشيذاساى ٍ فذم افوبل ًؼجت ثِ هبثمي ًيض ثشاي حك اخز داسد 

 اٍ ّؼت؟

تشديذي ًيؼت وِ ثشاي ؿشيه حك ؿفقِ ٍرَد داسد صيشا هحذٍديت ؿشوب لجل اص اًزبم هقبهلِ هحمك 

 ثَدُ اػت ٍلي ػخي دس ًحَُ افوبل ٍ حذٍد اختيبسات اٍ اػت.

ؿفقِ دس ايي هؼئلِ دٍ لَل اػت : لَل اٍل ايٌىِ ؿفيـ ًوي تَاًذ  دس فمِ ًؼجت ثِ ًحَُ افوبل حك

ًؼجت ثِ ػْويِ يىي اص هـتشيبى اخز ثِ ؿفقِ ًوبيذ ٍ هب ثمي سا كشف ًؾش وٌذ, ثلىِ ثبيؼتي ػْبم ّوِ 

سا اخز يب آًىِ اص ّوِ كشف ًؾش ًوبيذ. لَل دٍم ايٌىِ ؿفيـ هي تَاًذ ػْبم ثقضي اص هـتشيبى سا اخز 

ي كشف ًؾش وٌذ. فمْبي هقبكش ًؾش دٍم سا الَي داًؼتِ اًذ. ايي ثضسگَاساى تفبٍتي ّن ٍ اص ديگش

 هيبى فشٍؽ يىزب يب دس چٌذ هقبهلِ لبئل ًيؼتٌذ.

 ًؾش لبًَى هذًي

ٍ ػبيش  815,  848ّش چٌذ لبًَى هذًي ثغَس كشيح هتقشم هَضَؿ ًـذُ اػت ٍلي اص هزوَؿ هَاد 

مٌي لبًَى هٌي حك ؿفقِ سا ثِ هَاصات ّش يه پذيذُ ثيـ هحمك هَاد هشثَعِ چٌيي ثٌؾش هيشػذ, وِ ه

 هي داًذ ٍ لزا دس هَضَؿ فَق ثبيؼتي ؿمَق هختلف تلَس وشد ثِ ؿشح صيش:

ّشگبُ يىي اص ؿشيىيي حلِ خَد سا دس هقبهلِ ٍاحذ ثِ چٌذ ًفش ثفشٍؿذ چَى ثيـ ٍاحذ ٍالـ ؿذُ ّش 

د هي آيذ ٍ ثبيذ يب ًؼجت ثِ ّوِ حلِ ؿشيه چٌذ وِ خشيذاساى هتقذدًذ , لزا يه حك ؿفقِ ثَرَ

افوبل ؿَد يب آًىِ اص ايي عشيك كشف ًؾش گشدد , صيشا دس حميمت افوبل ؿفقِ دس هَسد ػْن يه 

 هوٌَؿ اػت. 815هـتشي ثِ هقٌبي ارشاي حك ًؼجت ثِ يه لؼوت اص هجيـ خَاّذ ثَد وِ ٍفك هبدُ 

هـتشيبى هتقذد ثفشٍؿذ دس ايي كَست اگش حك ٍلي اگش ؿشيه حلِ خَد سا ثِ هَرت چٌذ هقبهلِ ثِ 

دس هَفذ ارشا گشدد ٍ ثب تبخيش اًزبم ًـَد هخل آًىِ ؿفيـ غبئت ٍ يب ثي اعالؿ  821ؿفقِ عجك هبدُ 

ثَدُ اػت پغ اص آًزبم هقبهالت هتقذدُ ؿفيـ هي تَاًذ ّش يه اص هقبهالت سا وِ هي خَاّذ ثِ ؿفقِ 

هقبهلِ همذم ػبلظ وٌذ دس هقبهلِ ثقذي حك ؿفقِ ًخَاّذ توله وٌذ ٍلي اگش حك خَد سا ًؼجت ثِ 

داؿت چَى ؿشوب ثيؾ اص دٍ ًفش خَاٌّذ ثَد ثْشحبل ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ّش ثيـ يه حك ؿفقِ ًؼجت ثِ 

ول هجيـ ثْوشاُ داسد, دس ثيـ ّبي هتقذد ثب سفبيت ػبيش ؿشايظ افوبل ؿفقِ ًؼجت ثِ ّش يه اص ؿفيـ 

 ثخَاّذ ربيض اػت.

 هـتشن ثِ ًحَ اؿبفِ ثبؿذ ًِ هفشٍصهبل  _د 

ايي ؿشط هَسد اروبؿ فلوبي اهبهيِ هي ثبؿذ ٍ لزا ّشگبُ دٍ ًفش وِ هبلـبى كشفبً دس رَاس يىذيگش 

لشاس گشفتِ ٍ يب آًىِ لجال هـتشن يب هـبؿ ثَدُ ٍ ثقذاً تمؼين ؿذُ ثبؿذ ٍ ّش لؼوت ثِ يىي اص ؿشيىيي 



 

 

 ي , ثِ ؿخق حبلج , حك ؿفقِ هٌتمي اػت.اختلبف يبفتِ دس كَست فشٍؽ يىي اص ؿشيىي

تَريِ ايي ؿشط فالٍُ ثش داللت ًلَف ٍاسدُ, وِ دس آى ثِ كشاحت هتزوش ؿذُ وِ ؿفقِ ٍلتي 

ثَرَد هي آيذ وِ هبل تمؼين ًـذُ ثبؿذ ٍ پغ اص تمؼين ديگش ؿفقِ ثَرَد ًخَاّذ آهذ ثؼيبس سٍؿي 

 ًحي فيِ ؿشوتي ًيؼت تب ؿفقِ هغشح گشدد. اػت. صيشا وِ اكَالً ؿفقِ دس هَسد ؿشوت اػت ٍ دس هب

الجتِ ّوبًغَس وِ گفتين , ًؼجت ثِ ايي هؼئلِ اتفبق ًؾش ثلىِ اروبؿ اػت ٍلي تٌْب هخبلف اص فمْبي 

اهبهيِ اثي فميل اػت وِ ٍي لبئل ة حجَت ؿفقِ دس هبل همؼَم ؿذُ ٍ هي گَيذ ثشاي ّوؼبيِ حك اخز 

 اي ديگش اص فلوبي فبهِ ّن ثِ ًؾشيِ فَق لبئل هي ثبؿٌذ.ثِ ؿفقِ ٍرَد داسد. فمْبي حٌفي ٍ فذُ 

ثقضي اص پيشٍاى ايي ًؾشيِ چٌيي تَريِ هي ًوبيٌذ وِ ّوؼبيِ غبلجبً ػجت هضاحوت ثشاي هزبٍسيي هي 

گشدد ٍاي ثؼب ثِ فلت ثبص ًوَدى پٌزشُ هـشف ثِ هٌضل هزبٍس يب ثبال ثشدى ديَاس فوبست خَد ٍ 

اٍ ٍافوبلي ًؾيش اثٌْب ػجت آصاس ٍ اريت ّوؼبيِ هيگشدد , لزا ػضاٍاس  رلَگيشي اص تبيؾ ًَس ثِ خبًِ

اػت ثب تَرِ ثِ فلؼفِ ؿفقِ ٍ حىوت ٍضـ حك اخز ثِ ؿفقِ وِ ّوبًب رلَگيشي اص ضشس هحتول اػت دس 

هَسد هزبٍست ًيض وِ اگش احتوبل ضشس دس آى ثيـتش ًجبؿذ ووتش ّن ًيؼت , ؿفقِ لبثل افوبل ثبؿذ 

ىِ احتشام ثِ حمَق ّوؼبيِ عجك ًلَف ٍاسدُ اص ػَي پيـَايبى هزّجي اص هؼلوبت هضبفبً ثِ ايٌ

اػالهي اػت. ٍلي ايي تَريْبت لبثل پزيشؽ ًيؼت , صيشا ضشسي وِ حىوت ٍضـ ؿفقِ هي ثبؿذ ٍ دس 

ًلَف ثِ آى اؿبسُ ؿذُ , ضشس ًبؿي اص ؿشوت اػت ًِ هزبٍست , ٍاًگْي هَضَؿ ؿفقِ اػبػبً 

ٍ دس هزبٍست اكَالً ؿشوت هٌتفي اػت ٍ ًوي تَاى ثخبعش ضشس يب ضشسّبيي وِ پيشاهَى ؿشوت اػت 

احيبًبً هوىي اػت ّوؼبيِ ايزبد ًوبيذ ثِ هـتشي فقلي ضشس هؼلن ٍاسد ػبخت ٍ حك هبلىيت ٍ ػلغٌت 

 اٍ سا ثش هبليؾ تضييك ًوَد.

 هزَص ؿفقِ گشدد.سٍايبت ٍ ًلَكي ّن وِ دس هَسد حمَق ٍ احتشام ّوؼبيِ ٍاسد ؿذُ , ًوي تَاًذ 

 ؿشايظ پٌزن , اًتمبل اص عشيك ثيـ _ُ 

اگش حذ ؿشيىيي حلِ خَيؾ سا اص عشيك ّجِ , كلح , كذاق لشاسدادى ثِ اهخبل آًْب ثِ ؿخق حبلخي 

هٌتمل ًوبيذ ثشاي ؿشيه ديگش حك ؿفقِ ثَرَدًخَاّذ آهذ . ايي هَضَؿ هَسد اتفبق فمْب هي ثبؿذ ٍ 

بؿ هي ؿَد ٍ هخبلف ايي ًؾش ّن ًبدس اػت وِ ثقذاً ثِ والم آًْب اص والم ؿيخ عَػي اػتـوبم ارو

 اؿبسُ خَاّين وشد.

هؼتٌذ ايي ؿشط سٍايبت ٍ ًلَف ٍاسدُ دس ثبة اػت اص رولِ آى وِ حضشت كبدق )ؿ( فشهَدُ اًذ: ) 

يش الـفقِ في الجيَؿ ( وِ هفَْم آى داللت ثش اًحلبس ؿفقِ دس هقبهالت ًبللِ اص عشيك ثيـ داسد ًِ ػب

 …هقبهال . ٍ ًيض سٍايبت ديگشي وِ دس همبم ثيبى هحَس پذيذ آهذى حك ؿفقِ چٌيي تقجيش هي وٌذ )

 . ثفشٍؿذ سا خَيؾ حلِ ؿشيىيي اص يىي يقٌي( ًليجِ ّوب احذ فجبؿ

 هخبلف ًؾشيِ

 ٍ هقَم اص افن, ّجِ حتي اًتمبالت وليِ دس ٍي وِ اػت رٌيذ ايي هشحَم لذهب اص هؼئلِ ايي هخبلف



 

 

هقَم , ؿفقِ سا ربسي داًؼتِ اػت ثذيي اػتٌبد وِ حىوتي وِ ثبفج تـشيـ حك ؿفقْذس ثيـ ؿذُ  غيش

 اػت دس ػبيش اًتمبالت ًيض ٍرَد داسد.

هشحَم ؿْيذ حبًي دس وتبة هؼبله ٍػقت ًؾش اثي رٌيذ سا چٌذاى لبثل پزيشؽ ًذاًؼتِ ٍ هي گَيذ 

تلبف ثِ فمَد هقبٍضي هيذاد ؿبيؼتِ تش ثَد؛ اگش اٍ ًيض ّوبًٌذ ثقضي اص فلوبي فبهِ حك ؿفقِ سا اخ

صيشا اخز ؿفيـ هبل هََّة ثذٍى فَم سا ثؼيبس ثقيذ اػت ٍاًگْي ثب التضبي اخز هٌبفبت داسد. يقٌي 

چگًَِ هوىي اػت ؿبسؿ تقذيل حك ّجِ ثذٍى فَم سا اص هبله حلِ هٌـ ًوَدُ ٍ اربصُ ًذّذ وِ 

شدي وِ هَسد ًؾش اٍػت ثجخـذ , ٍ اگش چٌيي وشد ؿشيه هبل خَيؾ سا ثب ّشگًَِ غشم فماليي ثِ ف

ؿشيه ديگش حك داؿتِ ثبؿذ وِ ثذٍى پشداخت چيضي هبل سا اػتشداد ًوبيذ ؟ ايي هَضَؿ ثب اكل ؿفقِ 

 وِ ثشاي رلَگيشي اص ضشس ٍضـ گشديذُ هٌبفبت داسد صيشا وِ خَد ضشسي اػت ثيي ديگشي.

د داسد ٍلي ًؾش اٍ سا دس هخبلفت ثب هـَْس دس هشحَم ؿْيذ ّش چٌذ اص رْت فَق ثِ اثي رٌيذ ايشا

هَسد فمَد هقَضِ لبثل تَريِ هي داًذ تب آًزب وِ هي گَيذ :) الدليل كشيح للوـَْس( يقٌي هـَْس 

دليل كشيحي ثِ ًؾش خَيؾ ًذاسًذ صيشا اٍال ّش چٌذ سٍايبت ٍ ًلَف هتزوش )ثيَؿ( ؿذُ ٍ ثب ولوِ 

ايي گًَِ ولوبت اػتفبدُ حلش ًويگشدد ٍ ثِ تقجيش ديگش احجبت )ثبؿ( ؿفقِ سا هغشح ًوَدُ اًذ ٍلي اص 

ؿئي ًفي هبفذا ًوي وٌذ . يقٌي داللت ًذاسد وِ دس غيش هَسد ثيـ ٍرَد ًذاسد ٍ حبًيبً حىوت رقل ٍ 

ٍضـ ؿفقِ, يقٌي رلَگيشي اص ضشس, دس فمَد غيش ثيـ ًيض ٍرَد داسد ثٌبثشايي فلي المبفذُ ثبيذ ؿفقِ 

 ػشيبى ٍ رشيبى داؿتِ ثبؿذ. دس هَسد آًبى ًيض

 ًمذ ٍ ثشسػي

ثٌؾش هي سػذ وِ والم هشحَم ؿْيذ لبثل پزيشؽ ًيؼت ٍ ًؾش هـَْس وبهالً هَرِ ٍ هٌغمي اػت صيشا 

اٍال ّوبًغَس وِ گفتِ ؿذ دس ًلَف چٌيي تقجيش ؿذُ اػت وِ : ) الـفقِ في الجيَؿ( يقي ؿفقِ دس 

ًْبد لضيِ ثلَست هقشف يقٌي ثب الف ٍ الم ثيبيذ , ؽَْس  ثيقْب اػت , ٍ اص ًؾش ادثي ّشگبُ هؼٌذ يقٌي

دس حلش داسد يقٌي عالق تٌْب ثذػت هشداى اػت حبًيبً ّوبًغَس وِ هىشس گفتِ ؿذ , هَضَؿ ؿفقِ 

ّوبًٌذ هؼتخٌي ٍ خشٍري اػت اص لَافذ وليِ اٍليِ ًؾيش لبفذُ تؼليظ فذم رَاص تلشف دس اهَال 

چ ًيبصي ثِ ادٍات ديگشي دال ثش حلش دس هَسد احؼبع ًوي ؿَد ديگشاى ثذٍى سضبيت آًبى ٍ لزا ّي

ٍ ثِ يميي هَاسد ديگش خبسد اص هؼتخٌي لشاس خَاٌّذ گشفت حبلخبً وبفي اػت وِ ؽَاّش ًلَف هَرت 

 تشديذ گشدد ٍ ثب تَرِ ثِ خالف اكل ثَدى هَضَؿ ًوي تَاًذ اص هتميي خبسد ٍ تَػقِ ٍ ؿوَل يبثذ.

 ًؾش فمْبي اّل ػٌت

اص فمْبي اّل ػٌت هَافك ًؾشيِ هـَْس اهبهيِ هي ثبؿٌذ . ٍلي فلوبي حٌفي ٍ حٌجلي دس ثقضي 

هقبهالت هبلي هقَضِ وِ دس حىن ثيـ هيجبؿذ , هبًٌذ كلح ٍ ّجِ هـشٍط , ؿفقِ سا حبثت هي داًٌذ ٍ دس 

كيت , هَاسد كذاق ٍ يب كلح ديِ ًفي هي وٌٌذ. اهب فلوبي هبلىي تٌْب دس اًتمبالت ثالفَم هبًٌذ ٍ

 كذلِ , هيشاث ؿفقِ سا ًفي ًوَدُ ٍ دس ػبيش هقبهالت افن اص هبلي ٍ غيش هبلي حبثت داًؼتِ اًذ.



 

 

الوزلِ آهذُ اػت : ) الـفقيِ التخجت االثقمذ الجيـ( يقٌي ؿفقِ حبثت ًوي گشدد اال ثِ  1421دس هبدُ 

 فمذ ثيـ.

ن الجيـ( يقٌي ّجِ ؿشط فَم دس الوزلِ آهذُ اػت : ) الجِ ثـشط القَم في الحى 1422ٍ دس هبدُ 

 حىن ثيـ اػت هَاد فَق ثب فمِ حٌفي هٌغجك اػت.

 .ثبؿذ ليوي حوي كَستيىِ حىن _تجلشُ 

 دادُ هـتشي وِ سا ليوتي داسد حك ديگش ؿشيه …) اػت آهذُ 848 هبدُ يل دس وِ گشديذ هالحؾِ

هي گشدد وِ ؿفيـ صهبًي هي  هؼتفبد چٌيي فجبست ايي اص( وٌذ توله سا هجيقِ حلِ ٍ ثذّذ اٍ ثِ اػت

تَاًذ اخز ثِ ؿفقِ وٌذ وِ هوبحل ليوتي سا وِ هـتشي پشداختِ اػت ثَي ثپشداصد حبل ايي ػخي هغشح 

هيگشدد وِ چٌبًچِ حوي اؿيب هخلي ثبؿذ ,هبًٌذ عال ٍ ًمشُ ٍ ػبيش اؿيب هخلي , پشداخت ليوت وبهالً 

ٌذ حيَاى , لجبع , فشؽ ٍ اهخبل آًْب, چگًَِ آػبى ٍ ػْل اػت ٍلي چٌبًچِ حوي اؿيب ليوي ثبؿذ هبً

ليوتي سا وِ هـتشي پشداختِ اػت هي تَاًذ ثِ ٍي ثپشداصد ؟ گشٍّي اص فمْب گفتِ اًذ اكَال دس ايي 

گًَِ هَاسد ؿفقِ ػبلظ اػت صيشا ؿفيـ هَؽف اػت هوبحل ليوتي سا وِ هـتشي پشداختِ اػت ثِ ٍي 

تَػظ هـتشي ؿئي ليوي ثبؿذ ثِ فلت فمذاى هوبحل  ثپشداصد ٍ دس هَاسدي وِ حوي پشداخت ؿذُ

پشداخت غيش هوىي خَاّذ ثَد. هخال چٌبًچِ هـتشي دس همبثل حلِ هجيقِ يه ساع اػت ٍ يب يه ًفش 

ؿتش پشداختِ ثبؿذ ؿفيـ ًوي تَاى آى سا رجشاى ًوبيذ, صيشا هوىي اػت هـتشي يب خشيذاس ثشاي 

 ِ ثْشحبل اهشٍص هوبحل فبلذ آى خلَكيت ّب خَاّذ ثَد.حيَاًبت هضثَس ٍيظگيْبي خبكي لبئل ثبؿذ و

هؼتٌذ ايي ًؾش فالٍُ ثش اػتذالل فَق, سٍايتي اػت وِ فلي ثي سحبة اص حضشت اهبم كبدق )ؿ( ًمل 

هي وٌذ وِ آى حضشت دسثبسُ هشدي وِ خبًِ اي سا دس همبثل پشدُ اي ٍ همذاسي اهتقِ ديگش خشيذاسي 

ًخَاّذ داؿت هشحَم ؿيخ عَػي دس خالف ٍ فالهِ دس هختلف  وشد فشهَد ّيچىغ دس آى حك ؿفقِ

ٍ هحمك وشوي دس ربهـ الومبكذ ٍ ثؼيبسي ديگش اص فمْب ثشاثش فميذُ اًذ ٍ اص هتبخشيي ًيض هحمك دس 

 ؿشايـ ّويي فميذُ سا پيشٍي ًوَدُ اػت.

ب ليوي اػت دس همبثل ايي ًؾشيِ گشٍّي ديگش هقمتذًذ وِ دس هَاسدي وِ حوي پشداخت ؿذُ اص اؿي

ؿفيـ هي تَاًذ ثب پشداخت ليوت ّن فشم ثِ هـتشي حلِ ٍيشا توله ًوبيذ الجتِ دس ايٌزب ثقضي ليوت 

 حيي فمذ ٍ دػتِ اي ليوت ٌّگبم اخز ٍ ثقضي افلي المين اص ٍلت فمذ تب صهبى اخز سا هقيي ًوَدُ اًذ.

ثب هَاصيي ؿشفي ثيـتش هٌغجك  ثِ ًؾش هيش ػذ وِ ًؾشيِ ػمَط ؿفقِ دس هَاسد فَق ) ليوي ثَدى حوي(

اػت صيشا فالٍُ ثش سٍايت كشيحِ اي وِ هتي آى گزؿت اص ًلَف ديگش ًيض هي تَاى ّوبى ًتيزِ سا 

ثذػت آٍسد , هخال دس تقجيش )الـشيه احك هي غيشُ ثبلخوي( يقٌي ؿشيه ثِ پشداخت حوي ػضاٍاستش 

داخت هخل دس اكغالح حوي تحَيل هي اػت اص ديگشاى پشٍ ٍاضح اػت وِ دس هَاسد اؿيب هخلي ثب پش

 گشدد ٍلي دس اؿيب ليوي ايي چٌيي ًوي ثبؿذ.

گزؿتِ اص ايي ّوبًغَس وِ هىشس گفتِ اين ؿفقِ سا هؼبئل خالف اكل اػت ٍ وبفي اػت وِ ثِ اًگيضُ 



 

 

هٌغمي ثشاي هب ايزبد تشديذ ؿَد دس ايي حبلت ثبيذ ثِ اكَل ٍ لَافذ حبون فول ًوَدُ , ٍ لزا ؿفقِ سا 

 ػبلظ ثذاًين.

 ًؾش لبًَى هذًي

دس لبًَى هذًي دس هَسد ايي هؼئلِ ثغَس كشيح اؽْبس ًؾشي ًـذُ ٍلي هي تَاى اص فجبست ريل هبدُ 

ّويي ًىتِ سا اػتٌجبط ًوَد وِ هتجبدس اص ٍاطُ )ليوت( ّوبى چيضي اػت وِ فشفبً ثِ فَم اؿيب  848

 هخلي اعالق هيگشدد.

 ويػمَط حك ؿفقِ ثب فزض اص پشداخت ح

 اػت دادُ هـتشي وِ سا ليوتي داسد حك ديگش ؿشيه …لبًَى هذًي وِ هي گَيذ ) 848اص ريل هبدُ 

 اخز ٍ ؿفقِ حك افوبل ديگش ؿشط وِ ؿَد هي اػتفبدُ چٌيي( وٌذ توله سا هجيقِ حلِ ٍ ثذّذ اٍ ثِ

 ػبلظ اٍ حمَق پشداخت اص فزض كَست دس ٍ ثبؿذ حوي پشداخت ثِ لبدس ؿشيه وِ اػت ايي آى

 هيگشدد.

اص لبًَى هذًي دس تفليل هؼبلِ ثيؾ اص ايي ًوي تَاى اػتفبدُ وشد ٍلي دس وتت فمْي ؿمَلي سا 

 هغشح ػبختِ اًذ وِ ّوگي اص هتي حذيج ايي هؼبلِ هؼتفبد هيگشدد.

فلي ثي هْضيبس هي گَيذ وِ اص حضشت ثبلش )ؿ( ػئَال وشدم : دسثبسُ ؿخلي وِ ؿفقِ صهيٌي سا 

دًجبل تْيِ حوي سفتِ اػت ٍلي ًتَاًؼتِ حوي آى سا تْيِ ًوبيذ, آيب ؿشيه كبحت  دسخَاػت وشدُ ٍ ثِ

دس كَستي وِ ثخَاّذ هبل خَيؾ سا ثفشٍؿذ چِ ثبيذ ثىٌذ ؟ آيب هي تَاًذ ثفشٍؿذ يب ثبيذ كجش وٌذ تب 

 ؿشيه اٍ )ؿفيـ( ثيبيذ تب حوي سا پشداخت ًوبيذ ٍ يب اگش ًتَاًؼت آًگبُ ثفشٍؽ ثشػبًذ؟ حضشت ثبلش

)ؿ( پبػخ فشهَد: اگش دس ّوبى ؿْش ثِ دًجبل تْيِ حوي هي گشدد اٍ سا ػِ سٍص هْلت هي دٌّذ دس 

كَست پشداخت حوي دس اختيبس اٍ لشاس هيگشدد ٍ گشًِ كبحت صهيي هبل خَيؾ سا ثِ ّش وغ وِ 

خَاػت هي تَاًذ ثفشٍؿذ ٍ حك ؿفقِ ػبلظ هيگشدد ٍلي اگش ؿفيـ ثشاي تْيِ حوي هحتبد اػت وِ 

لي سا اص ثلذ ديگش حول وٌذ, ثشاي رْت اػتوْبل ًوبيذ دس ايي كَست ثِ همذاس سفت ٍ ثشگـت حول هب

هبل هضثَس ثبضبفِ ػِ سٍص ثِ ٍي هْلت هي دٌّذ اگش پشداخت وشد هبل ثِ ٍي تحَيل ٍاال حك ؿفقِ ٍي 

 ػبلظ هيگشدد.

ص هـتشي اػتوْبل ًوبيذ هـَْس فمْبي اهبهيِ ثبػتٌبد ثِ حذيج فَق گفتِ اًذ: دس كَستيىِ ؿفيـ ا

هـتشي هَؽف اػت عجك تفليلي وْذس سٍايت فَق آهذُ اػت ثِ ٍي هْلت دّذ ٍ پغ اص اًمضبي 

 هْلت همشسُ ٍ فذم پشداخت حوي, حك ؿفقِ اٍ ػبلظ هيگشدد.

 ًمذ ٍ ثشسػي

ثِ الجتِ فمْبي اهبهيِ, هَضَؿ فَق سا ثغَس هغلك فتَي ًذادُ ثلىِ هقتمذًذ وِ چٌيي اهشي هميذ اػت 

آًىِ اداي هْلت ثِ ؿفيـ , هَرت ٍسٍد خؼبست ثِ هـتشي ًگشدد, ٍگشًِ چٌيي حمي ثشاي ؿفيـ 

هتلَس ًخَاّذ ثَد. ٍ ؿشيه هَؽف ثِ لجَل اػتوْبل ًيؼت ثلىِ ثالفبكلِ دس كَست فَق ٍ ثب تَاًبئي 



 

 

 ؿفيـ هي تَاًذهجبست ثِ هقبهلِ ًوبيذ.

ػت وِ ؽبّش آى دال ثش آى اػت وِ هَسد ػئَال ًمغِ اثْبهي وِ دس سٍايت هزوَس ٍرَد داسد ايي ا

هشثَط ثِ لجل اص ثيـ ٍ اًتمبل حلِ ؿشيه هي ثبؿذ ٍ حبل آًىِ هَضَؿ ؿفقِ ؿمَق هٌذسد دس حذيج 

فتَي دادُ اًذ, هَسد فتَاي آًبى ّوبى ؿفقِ لغَي ٍ اكغالحي اػت يقٌي ثقذ اص اًتمبل ٍ ًِ لجل اص 

قضي گفتِ اًذ وِ فمْب اص عشيك افوبل يه ليبع خفي چٌيي ٍلَؿ هقبهلِ. دس ساثغِ ثب ايي اثْبم ث

 فتَايي دادُ اًذ سيبم گفتِ اػت اص لجيل تٌفيح هٌبط لغقي اػت )ًِ ليبع خفي(.

ٍلي ايي گًَِ تَريْبت لبثل پزيشؽ ًيؼت صيش وِ ّيچيه اص فمْب لبئل ًيؼتٌذ وِ لجل اص ثيـ حك ؿفقِ 

زض ؿفيـ ػبلظ هي ؿَد, ثِ عَسي وِ اگش پغ اص فشٍؽ ؿفيـ ثب اداي هْلت ػِ سٍصُ تَػظ ثبيـ ٍ ف

لبدس ؿَد ًتَاًذ اص هـتشي اخز ثِ ؿفقِ ًوبيذ ثب ايي حبلت دس ايي هَسد ) اكل( ٍرَد ًذاسد تب ثتَاى 

)فشؿ( سا ثش آى ليبع ًوَد ٍ يب اص آى هَاسد ديگشي سا تٌفيح هٌبط وشد. دس حبلي وِ دس فول )ليبع( 

 ٍرَد داؿتِ ثبؿذ آًگبُ فشفي سا ثش آى ليبع ًوَد. ًخؼت الصم اػت اكل هؼلوي

 ؿشط اػالم

دس وتت فمْيِ يىي ديگش اص ؿشائظ حك ؿفقِ سا هؼلوبى ثَدى ؿفيـ داًؼتِ ٍ گفتِ اًذ چٌبًچِ هـتشي 

هؼلوبى ٍلي ؿفيـ غيش هؼلوبى ثبؿذ , ؿفقِ حبثت ًوي ثبؿذ ٍلي اگش ّش دٍ غيش هؼلوبى ثبؿٌذ ٍ يب 

 وبفش ثبؿذ حك ؿفقِ هتلَس اػت. هـتشي هؼلوبى ٍ ثبيـ

 هـَْس فمْبي اهبهيِ , ثب ايي ًؾش هَافك ثَدُ ٍ هؼتٌذ خَد سا چٌيي روش هي وٌذ:

آيِ ؿشيفِ ) لي يزقل اهلل للىبفشيي فلي الوَهٌيي ػجيال( يقٌي خذاًٍذ ّيچ ًَؿ ػلغِ اي ثِ ًفـ  _ 1

ذ يىي اص لَافذ فمْي تحت لبفذُ وبفشيي فليِ هَهٌيي لشاس ًذادُ اػت. ثِ هَرت ايي آيِ وِ هؼتٌ

ًفي ػجيل لشاس گشفتِ , فمْب هقتمذًذ وليِ حمَلي وِ تَػظ ؿبسؿ ثشاي افشاد فليِ يىذيگش لشاس دادُ 

ؿذُ دس هَاسدي وِ ريحك غيش هؼلوبى ثبؿذ هشفَؿ داًؼتِ ؿذُ اػت ٍ چَى ؿفقِ ًيض اص چٌيي حمَلي 

 اػت لزا دس هب ًحي فيِ ٍضـ ًوي گشدد.

وِ اص سػَل اوشم )ف( اص عشيك فبهِ ٍاكل ؿذُ اػت؛ آى حضشت فشهَدُ ال ؿفقِ لزهي  سٍايتي _ 2

فلي هؼلن( يقٌي ؿفقِ ثشاي رهي فليِ هؼلوبى ًوي ثبؿذ ثٌبثشايي ثِ هَرت ايي سٍايت كشيحبً ؿفقِ 

 ثشاي غيش هؼلوبى ًفي گشديذُ اػت.

يَْد ٍ الٌلبسي ؿفقِ( يقٌي ثشاي اص حضشت اهبم كبدق )ؿ( سٍايت ؿذُ اػت وِ فشهَد : ) ليغ لل _ 3

 يَْد ٍ ًلبسي ؿفقِ ًيؼت.

ؿفقِ يه ًَؿ توله ثذٍى اػجبة توله اػت ٍ هبًٌذ احيب اساضي هَات هي ثبؿذ ٍ لزا ّوبًغَس وِ  _ 4

 وفبس ًوي تَاًٌذ ثب احيب اساضي هَات هبله آى ؿًَذ هبله هبل هَسد ؿفقِ ًيض ًوي تَاًٌذ ثـًَذ.

ه ٍ اٍصافي گفتِ اًذ وِ ثشاي وفبس ًيض ّوبًٌذ هؼلوبًبى حك ؿفقِ ٍرَد داسد اثَحٌيفِ ٍ ؿبفقي ٍ هبل

صيشا وِ ؿفقِ خيبسي اػت وِ ثشاي ؿفيـ ثِ خبعش ًفي اضشاس رقل گشديذُ ٍ هؼلوبى ٍ وبفش دس آى 



 

 

هؼبٍيٌذ . اػتذالل فَق اص ػَي فمْبي اهبهيِ هشدٍد ؿٌبختِ ؿذُ صيشا وِ ؿفقِ سا خيبس ًذاًؼتِ ثلىِ 

يه توله لْشي هي داًٌذ ثٌبثشايي ثِ اػتٌبد آيِ ؿشيفِ هـبس اليْب ثشاي وبفشيي چٌيي حمي حبثت  آى سا

 ًوي ثبؿذ.

فتَاي فمْبي هقبكش ًيض ثش فذم حك ؿفقِ ثٌفـ توله هي داًٌذ ثٌبثشايي ثِ اػتٌبد دادگبّْب ثبيذ ثْويي 

ثبؿذ اص وبفش , ثٌبثشايي  هٌَال ثبؿذ دس هؼئلِ فشلي ًوي وٌذ وِ ؿخق هؼلوبى اص هؼلوبى خشيذُ

چٌبًچِ ؿفيـ ٍ ثبيـ ّش دٍ وبفش ٍلي هـتشي هؼلوبى ثبؿذ ؿفقِ ٍرَد ًذاسد ٍلي ّوبًغَس وِ گفتِ 

 ؿذ اگش ثبيـ ٍ هـتشي وبفش ٍلي ؿفيـ هؼلوبى ثبؿذ ؿفقِ حبثت اػت.

 لضٍم هبلىيت ؿفيـ اص ثيـ ٍ ثمب آى تب ٌّگبم اخز

اػتٌجبط وشد وِ لجل اص اًزبم هقبهلِ ؿشيه هبلىيت ؿفيـ لبًَى هذًي چٌيي هي تَاى  848اص هبدُ 

ثبيذ هحمك ثبؿذ تب ثتَاًذ اخز ثِ ؿفقِ ًوبيذ ٍ دس غيش ايي كَست چٌبًچِ پغ اص اًزبم هقبهلِ ؿشيه 

ؿفيـ هبله حلِ هـبفِ ؿذُ ثبؿذ حك ؿفقِ ثشاي ٍي هتلَس ًيؼت ايي هَضَؿ اص سٍايبت ٍ ًلَف 

 بد هيگشدد ٍ فمْب ثش آى اتفبق ًؾش داسًذ.ٍاسدُ دس هَسد ؿفقِ وبهال هؼتف

فالٍُ ثش ٍكف , هؼتٌجظ اص لبًَى هذًي چٌيي اػت وِ هبلىيت ؿفيـ ثبيذ تب ٌّگبم اخز اداهِ ٍ ثمب 

داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ اخز ثِ ؿفقِ ًوبيذ ٍ چٌبًچِ لجل اص اخز ثِ ؿفقِ ػْن خَيؾ سا فشٍختِ ٍ يب ٍلف 

 ثِ ؿفقِ ًوبيذ.يب ّجِ وشدُ ثبؿذ ًوي تَاًذ اخز 

الجتِ دس هَسدي وِ ؿفيـ لجل اص اخز ثِ ؿفقِ هجبست ثِ فشٍؽ حلِ خَد ًوبيذ ثيبى فمْب اختالف ًؾش 

ٍرَد داسد . ثقضي ثيي حبلتي وِ ؿفيـ اص ثيـ ػْن ديگش هغلـ ثَدُ ثب ٍلتي وِ اص آى ثي اعالؿ ثَدُ 

يگش ثَدُ هقْزا پغ اص اًزبم تفبٍت لبئل ؿذُ اًذ: دس كَست اٍل وِ ؿشيه فبلن ثِ فشٍؽ ػْن د

هقبهلِ الذام ثِ ثيـ حلِ خَيؾ ًوَدُ اػت فول اٍ سا افشام اص حك تلمي ًوَدُ ٍ اص هلبديك اػمبط 

ضوٌي هحؼَة داًؼتِ اًذ دس كَست دٍم وِ ثذٍى اعالؿ اص فشٍؽ ػْن هـتشن تَػظ ؿشيه ٍ ايزبد 

ًذاًؼتِ اًذ. صيشا وِ اػتحمبق اٍ ثِ حك ؿفقِ هجبدست ثِ فشٍؽ ػْن خَد ًوَدُ , ؿفقِ اٍ سا ػبلظ 

اخز ثِ ؿفقِ لجل اص ػْن خَد ايزبد گشديذُ اػت ٍ چَى ثذٍى اعالؿ اص ثيـ الذام ثِ فشٍؽ ًوَدُ 

فول اٍ سا وِ ربّالً اًزبم گشفتِ اػت ًوي تَاى افشام تلمي ًوَد صيشا وِ دس افشام فٌلش فوذ 

رشيبى اػتلحبة اػت ٍلي ثقضي ديگش اص فمْب  هلحَػ هي ثبؿذ ٍ ثب تشديذ دس ثمب ح طق ٍي ّن هزل

چٌيي تفليلي سا ًپزيشفتِ اًذ دس ّش دٍ كَست ؿفقِ سا ثبلي هي داًٌذ ٍ اص هتَى فتبٍاي فمْبي هقبكش 

ّن ًؾشيِ دٍم اػتؾْبس هي گشدد ّش چٌذ وِ دس كَست الذام ثفشٍؽ ثب فلن ٍ آگبّي هؼئلِ ثشاي 

 آًبى سٍؿي تش اػت.

 ًمذ ٍ ثشسػي

سػذ گزؿتِ اص هَضَؿ اػمبط حك ؿفقِ دس هَسد فَق هؼتٌجظ اص ادلِ ٍ ًلَف ؿفقِ ػمَط  ثٌؾش هي

حك دس ّش دٍ هَسد اػت صيشا ادلِ هضثَس داللت ثش لضٍم هبلىيت ؿفيـ تب ٌّگبم اخز ثِ ؿفقِ سا داسد. 



 

 

 ثِ فجبست ديگش )ؿشيه( حك اخز ثِ ؿفقِ داسد ٍ ؿشيه وؼي اػت وِ دس ٌّگبم اخز هبله حلِ هـتش

وِ ثبؿذ ٍ چٌبًچِ لجل اص اخز, هجبدست ثِ فشٍؽ ًوَدُ ثبؿذ , ديگش ثش اٍ كذق ؿشيه ًخَاّذ وشد ٍ 

 لزا اخز ثِ ؿفقِ ًوي تَاًذ ثٌوبيذ.

ٍاًگْي چٌبًچِ حىوت رقل ؿفقِ دفـ ضشس ثبؿذ دس چٌيي كَستي وِ ثب ػلت هبلىيت اص ؿشيه ضشس 

 هٌتمي اػت , هَسدي ًذاسد.

ًوي ثبؿذ؛ صيشا اص ؿشايظ رشيبى اػتلحبة ثمب هَضَؿ اػت, دس حبلي وِ اػتلحبة ّن لبثل رشيبى 

دس هب ًحي فيِ هَضَؿ )ؿشيه( فَم ؿذُ ٍ لزاًوي تَاى حىن ػبثك )ٍرَد حك ؿفقِ( سا اػتلحبة 

 ًوَد.

ثب تَرِ ثِ هغبلت هبسالزوش هقلَم هي گشدد وِ ثِ ّيچ ٍرِ فلن ٍ رْل دخبلتي دس هؼئلِ ًذاسد ٍ ًوي 

 ي سا وِ دػتِ اٍل اص فمْب لبئل ؿذُ اًذ پزيشفت.تَاى تفليل

هشحَم هيشصاي لين دس وتبة ؿشيف ربهـ الـتبت پغ اص عشح هؼئلِ ٍ ًمل ًؾشيبت هختلف آٍسدُ اًذ : 

)اؽْش ػمَط آى اػت دس كَست فلن ٍ رْل ّش دٍ چٌبًىِ هزّت فالهِ ٍرْي اػت ثِ رْت آًىِ 

اص هله ٍ ثمبي آى ٍ حذيج ؿشيفِ ) ال ؿفقِ اال ثمبي هله رض ػجت اػت پغ ػجت اخز هشوت اػت 

لـشيه غيش همبػن( چَى هـتك حميمت ٍ هتلجغ ثِ هجذا اػت ٍ ثش ايي كذق ًوي وٌذ, دس ايي حبل 

 ؿشيه غيش همبػن ٍ رْل ٍ فلن اٍس ا دس احىبم ٍضقي هذخليتي ًيؼت(.

 _ 1هشوت اػت اص : ثيبى هشحَم هيشصا ايي اػت وِ : ػجت ثشاي ثَرَد آهذى حك اخز ثِ ؿفقِ 

ثمبي هبلىيت تب صهبى اخز ٍ چٌبًچِ رضيي اص ػجت هفمَد ثبؿذ دس ايي كَست حك  _ 2هبلىيت ؿشيه 

 ؿفقِ پذيذاس ًخَاّذ گـت.

هشحَم هيشصا هَضَؿ فَق سا اص فجبست ٍ هتَى سٍايبت اػتؾْبس فوَدُ ٍ هي گَيٌذ : دس سٍايبت ثش 

ؿشيه( اعالق ًوَدُ ٍ ايي لفؼ هـتك اػت اػتقوبل ؿخلي وِ هي خَاّذ اخز ثِ ؿفقِ وٌذ ٍاطُ )

حميمي الفبػ هـتك آى اػت وِ دس هقٌبي ثبلفقل ٍ ثِ افتجبس صهبًي تلجغ ثِ هجذا اؿتمبق ثىبس سٍد. 

ّيچ وبُ ثِ وؼي وِ صهبًي داًـزَ ثَدُ ٍ ّن اوٌَى اػتبد اػت , ًوي گَيٌذ داًـزَ ٍ اگش ثگَيٌذ ثي 

. ّوچٌيي ثِ وؼي وِ دس صهبى ػبثك ؿشيه ثَدُ ٍ اوٌَى ثب اًتمبل گوبى اػتقوبل هزبصي خَاّذ ثَد

حلِ خَيؾ ؿشوت سا سّب وشدُ , ٍاطُ ؿشيه اعالق ًوي گيشد . هشحَم هيشصا دس پبيبى ًؾشؽ اضبفِ 

 هي ًوبيذ وِ احش فلن ٍ رْل دس هؼبئل تىليفي اػت ٍ هذخليتي دس احىبم ٍضقيِ ًذاسد.

اص ايي فميذُ پيشٍي ًوَدُ ٍ دس كَستي وِ ؿفيـ اص اخزثِ ؿفقِ اص فمْبي هقبكش ربهـ الفشٍؿ ًيض 

 ًليت خَد سا ثفشٍؿذ فبلوبً يب ربّالً ًؾش ثِ ػمَط حك ٍي دادُ اػت.

اص فلوبي فبهِ اص سدالوختبس ًمل ؿذُ اػت وِ اگش ؿفيـ هله خَيؾ سا وِ دس آى حك ؿفقِ داؿتِ لجل 

ي گشدد, خَاُ هَلـ فشٍؽ هله خَد اص ٍلَؿ اص توله هبل هـفَؿ , ثفشٍؿذ حك ؿفقِ اٍ ػبلظ ه

هقبهلِ اي وِ ثشاي اٍ ايزبد حك ؿفقِ ًوَدُ اعالؿ داؿتِ ٍ خَاُ ثي اعالؿ ثَدُ ثبؿذ ٍ دس حىن 



 

 

 فشٍؽ اػت ٍلتي وِ هله خَد سا ٍلف ًوَدُ ٍ يب هؼزذ لشاس دادُ ثبؿذ.

مَط حك ؿفقِ سيه پغ اص الذام ثِ ضوٌبً ايي ًىتِ سا ثبيذ اضبفِ ًوَ وِ ثٌبثش ًؾش اتخبر ؿذُ هجٌي ثش ػ

هقبهلِ لجل اص اخز ثِ ؿفقِ ثبيذ گفت وِ هـتشي اٍل هي تَاًذ ثب هشارقِ ثب هـتشي دٍم هغبلجِ ٍ 

هَاخز ؿفقِ سا ثٌوبيذ, صيشا وِ پغ اص هقبهلِ ًخؼتيي خشيذاس اٍل ثب فشٍؿٌذُ دٍم ؿشيه ؿذُ اػت ٍ 

 يذاس رذيذ حك ؿفقِ سا افوبل ًوبيذ.لزا هي تَاًذ پغ اص اًزبم هقبهلِ دٍم دسثبسُ خش

 هقبهالت غيش ًبللِ ؿفيـ

الصم ثِ روش اػت وِ آى چِ گفتِ ؿذ هشثَط ثِ هقبهالت ًبللِ ثَد , ٍ چٌبًچِ ؿفيـ هجبدست ثِ هقبهالت 

غيش ًبللِ ثٌوبيذ هخل آًىِ پغ اص ٍلَؿ هقبهلِ تَػظ ؿشيه حلِ خَد سا ثِ سّي ٍاگزاس چٌيي هقبهلِ 

ك ؿفقِ ٍي ًوي ؿَد صيشا ايي گًَِ هقبهالت تضلضلي دس هبلىيت فبهل ثَرَد ًوي اي هَرت ػمَط ح

 آٍسد ٍ كذق ؿشيه ثش ٍي لبثل تشديذ ًيؼت .

ّشگبُ هبلىيت ؿفيـ ًؼجت ثِ هله هـتشن ثِ هَرت فمذي ثبؿذ وِ دس آى فمذ ثشاي يىي  _ 1هؼئلِ 

هلِ ؿشيه ديگش حك خيبس هٌمضي اص هتقبهليي يب ّش دٍ عشف خيبس فؼخ ثبؿذ ٍ دس ٌّگبم ٍلَؿ هقب

ًـذُ ثبؿذ , خيبس فؼخ هبًقي ثشاي ثَرَد آهذى حك ؿفقِ ًخَاّذ ؿذ صيشا خيبس هبًـ اص هبلىيت 

ًيؼت , ٍ ّوبًغَس وِ دس ربي خَد ثحج ؿذُ, اًتمبل اص صهبى هقبهلِ كَست هي گيشد پغ هبلىيت 

 364ثبؿذ لبًَى هذًي ًيض دس هبدُ ؿفيـ هحمك اػت ّش چٌذ وِ لضٍم آى هٌَط ثِ التضبي صهبى خيبس 

 …همشس داؿتِ اػت وِ: ) دس ثيـ خيبسي هبلىيت اص حيي فمذ ثيـ اػت ًِ اص تبسيخ اًمضبخيبس

 ٍ گشدد فؼخ خيبس كبحت ػَي اص هقبهلِ وٌذ ؿفقِ ثِ اخز ؿفيـ آًىِ اص پغ چٌبًچِ فَق فشم دس

ِ ثِ آًىِ خيبس هقبهلِ سا اص حيي تَر ثب ؿَد تلمي يىي لن وبى هـبفِ حلِ ثِ ًؼجت ؿفيـ هبلىيت

افوبل هٌحل هي ػبصد , ثبيذ گفت وِ حلِ اخز ؿذُ اص آى ؿفيـ اػت ًِ هـتشي هزذداً هي تَاًذ 

اػتشداد ًوبيذ ٍ ًِ كبحت خيبس ًؼجت ثِ حلِ اخز ؿذُ حمي خَاّذ داؿت . صيشا اٍال ؿفيـ دس صهبى 

خَاّذ ثَد ٍ هَرجي رْت اػتشداد هـتشي  هبلىيت خَد حلِ هضثَس سا اخز وشدُ ٍ ثٌبثشايي هبل اٍ

ٍرَد ًذاسد ٍ حبًيبً اًتمبل حلِ ثوَرت اخز ثِ ؿفقِ ثَدُ ٍ ثِ لبئن همبم كبحت خيبس كَست ًگشدُ تب 

 كبحت خيبس ادفبي حمي داؿتِ ثبؿذ.

ّشگبُ هبلىيت ؿفيـ ثش اػبع فمذي ثبؿذ وِ تحميك آى هجتٌي ثش تٌفيز ثبؿذ هبًٌذ ثيـ  _ 2هؼئلِ 

ٍ ثب ثيـ هىشُ, چٌبًچِ لجل اص تٌفيز , ؿشيه ديگش هجبدست ثِ هقبهلِ حلِ خَيؾ ًوبيذ تحمك فضَلي 

ؿفقِ هٌَط اػت ثِ ايي وِ اربصُ وبؿف ثبؿذ يب ًبلل؛ چٌبًچِ اربصُ وبؿف ثبؿذ, اص آى ربئي وِ دس 

ًين ًوي صهبى ٍلَؿ هقبهلِ ؿفيـ هبله ثَدُ اػت ق ؿفقِ خَاّذ داؿت ٍلي چٌبًچِ اربصُ سا ًبلل ثذا

تَاًذ ثِ ؿفقِ ًوبيذ چَى هبلىيت ٍي هحمك ًجَدُ اػت. ٍلي اگش لجل اص اًزبم هقبهلِ تَػظ ؿشيه 

تٌفيز اص ػَي هبله يب لبئن همبم لبًًَي ٍي كَست گشفتِ ثبؿذ ثي تشديذ ؿفيـ حك اخز ثِ ؿفقِ سا 

 خَاّذ داؿت ٍ ربي گفتگَيي ٍرَد ًذاسد.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهیِ کٌٌدُ:بهٌام اسدی

 گرایش داًشجَی هقطع کارشٌاسی ارشد

 حقَق خصَصی داًشکدُ تحصیالت تکویلی 
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