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 چکيذُ
 ّؽم ةَ ٌیؽ آن ةا ىتارزه و اؿث زِان کٌٍّی قؼایي در ةكؼی زاىَْ ىِو ىْىالت از یکی ىعغر ىّاد

 ، اؿث قغه ةیٍی پیف کَ ُایی ىسازات از یکی ىعغر ىّاد زؼایو در . اؿث ٌیازىٍغ زِاٌی اراده و

 ىّاد زؼایو در اّغام ىسازات ةَ اّحلادی ُا ّرکك از ةؼظی صلّكغاٌان ُؼچٍغ . ةاقغ ىی اّغام ىسازات

 ىْغوم فؼد ةـحگان ةؼای را دیگؼی فاؿغ جّانی ةـا چَ و اؿث اٌـان یک از صیات صق ؿهب کَ ىعغر

 در ؿٍث کحاب در قؼّی ىتٍای ُیچ ةاورٌغکَ ایً ةؼ فلِا از جْغادی چٍیً ُو و ٌغارد آورد ىی ةار ةَ

 ىّاد زؼایو ىؼجکتیً كتال در اّغام ىسازات جّزیَ در ٌیؽ فلِا از ای ّغه ونی ، ٌغارد وزّد ةاره ایً

 ىی اؿحفاده ةازدارٌغه ُای ىسازات و جْؽیؼات ، االرض فی افـاد ، ىضارةَ : كتیم از ىّاردی ةَ ىعغر

 ىعحهف زىاٌِای در ٌیؽ و قغه ةیٍی پیف فْهی كّاٌیً در ُو و ؿاةق كّاٌیً در ُو ىسازات ایً کٍٍغ

 آؿیب و  ُا وؼةَ ةا انيههی ةیً ةضؼان یک ٍّّان ةَ اىؼوزه ىعغر ىّاد ی پغیغه .اؿث گؼدیغه ازؼا

 کَ ای گٌَّ ةَ ، قغه اىؼ ایً ىحّنیان افکار زهب ةاّخ ، ةكؼی ىعحهف زّاىِ ّهیَ ظّد زغی ُای

 . اؿث داده اظحناص ظّد ةَ را ُا کكّر کیفؼی رؿانث از ُّیيی ةعف ، ةؽرگ ىكکم ایً ةا ىتارزه

 و جْؽیؼقؼّی ، صکّىحی صکو ًؼیق ؿَ جٍِا ، ىّوّع ایً صلّكی و فلِی جّزیَ در کهی ّرً ةَ

 ىّاد ، اونیَ اصکام جتییً زىان در و اؿالم مغر در کَ داٌیو ىی اىا . اؿث پػیؼ اىکان االرض فی افـاد

 پیغایف ةا ةْغا . گؼدیغ ىی ٌازل آیَ ان ىّرد در ةـا چَ ، ىیغاقث اگؼ و ٌغاقحَ ىضهی ىنغاق ىعغر

 در کَ اٌسا از و اؿث قغه جْییً ىسازات ان ةؼای جلهیغ ُّام ىؼازِ و فلِا جّؿي ةكؼی زّاىِ در ان

 ان پای رد ةایغ ، اؿث ٌغاقحَ ای ؿاةلَ ایً از پیف و رود ىی قيار ةَ زغیغ ىّوّع یک ىعغر ىّاد

 کؼد . ـحسّز ، اٌغ قغه ىٌؼح زغیغا کَ ىّوّّاجی یٍْی ىـحضغدَ ىّوّّات ىیان در را
 .صلّكی اصکام -فلِی ىتاٌی -ىعغر ىّاد -اّغام ىسازات :ٍاشگبى کليذي
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 همذهِ         
 رواةي جٍُیو و اىٍیث صفٍ ةؼای ىلؼراجی ایساد و ٌُو وزّد ةَ اصحیاج کَ ازحياّی ُای جكکم ٌعـحیً جاؿیؾ ةغو از

 ةا ( ُا ىسازات) ُا جىيیً ّيغه ، ٌعـحیً زّاىِ در ، انحَ . اؿث ةّده ٌُؼ ىغ ٌیؽ جٍُیيی ىلؼرات ازؼای وياٌث ، قغ اصـاس ازحياّی

 رجتَ در ُيّاره اّغام ىسازات کَ ةّد قغه زاىَْ ووِ از صيایث یا و ؿؽادُی ، ّغانث ازؼای ، زّیی اٌحلام كتیم از ىحفاوجی ُای اٌگیؽه

 اّيال ىحفاوجی روقِای ، ىسازات ایً ازؼای ٌضّه نضاظ از ، نو ىکا زىان جغییؼ ةا اگؼچَ ( 1357، ّالیی اىیؼ ) داقث كؼار ُا ىسازات اول

 ةٌّر ، ُا کكّر از ةؼظی در .قغ ىحؽنؽل اّالم ىسازات ىكؼوصیث ، کیفؼی ؿیاؿث از گاه ُیچ ، پیكیً دَُ جا ، صال ایً ةا ، قغه ىی

 صغاكم ةَ را آن ازؼای قيار ٌیؽ ةؼظی و غدرآى ىحؼوك كاٌّن ةنّرت ٌیؽ دیگؼ ةؼظی در و قغ گػاقحَ کٍار ُا ىسازات فِؼؿث از کهی

 كاٌّن ؿّی از قغه ةیٍی پیف ُای ىسازات از ، اّغام ىسازات ، ایؼان صلّكی ٌُام در ایً وزّد ةا (1365 ، آٌـم ) دادٌغ کاُف ىيکً

 ةا اّغام ىسازات . اؿث نرواٌگؼدا و ىعغر ىّاد ةَ ىؼةّط زؼائو اؿث قغه ووِ آن ةؼای ُا ىسازات ایً کَ زؼائيی از یکی . اؿث گػار

 ىّاد ةَ ىؼةّط ةْغی كّاٌیً در ؿپؾ و قغ ایؼان ىعغر ىّاد صلّق وارد 31/3/1338 ىنّب جؼیاك اؿحْيال و ظكعاش کكث ىٍِ كاٌّن

 ىسازات ازؼای و ىّكّفی ازازه و ظكعاش کكث ىٍِ كاٌّن امالح كاٌّن در ىٍغرج زؼائو امهی ىؼجکتان جكغیغ كاٌّن زيهَ از ىعغر

 ةَ ، اؿالىی اٌلالب جا جؼ جيام چَ ُؼ قغت ةا 1353 ؿال از َاُؼ ةَ و اؿث قغه اةلا 1348 ظؼداد 31 ىنّب یادقغه زؼائو یؼىؼجکتانؿا

 .) اؿث قغه صفٍ ىسازات ایً ، ىعغر ىّاد ةَ ىؼةّط كّاٌیً در ٌیؽ کٍّن جا اٌلالب از ةْغ . اؿث قغه ازؼا ٌُاىی ُای دادگاه وؿیهَ

 (3 ،1394 ، کاَيی ىـّْد

 

  هسئلِ بيبى

 فلِای ٌُؼ ًتق و ظّرد چكو ةَ زؼائو ایً در اّغام ی ؿاةلَ ىعغر ىّاد ىسازات ةا درراةي كّاٌیً جنّیب و اّحیاد رواج آغاز از

 ٌُؼیات ةَ َفل ، ىٍاةِ ةَ اؿحٍاد ةا فلِا از ُؼکغام و اؿث گؼدیغه اةؼاز ىحفاوجی ٌُؼات اّغام ىاُیث ةا راةي در کٍّن جا دیؼةاز از اؿالم

 اَِار آن ةّدن قؼّی ةا راةٌَ در و اٌغ آورده دؿث ةَ را ٌحایسی و گػاقحَ ةؼرؿی و ةضخ ةَ زؼایو ایً در را اّغام و پؼداظحَ ىعحهفی

 . اؿث گؼدیغه فؼاواٌی و ىحفاوت ٌُؼُای

 

   تحميك ّذف
 . اؿث کكّر ىّوّع صلّق و اؿالم فلَ ىٍُؼ از ان جتییً و اّغام ىسازات ىاُیث ةؼرؿی جضلیق ایً از ُغف

  : جضلیق ؿّاالت

 دارد؟ قؼّی ىتٍای اؿالم فلَ در ىعغر ىّاد زؼایو اّغام ىسازات آیا -1

 ؟ دارد ىاُیحی چَ ىعغر ىّاد زؼایو اّغام ىسازات آیا -2

 ؟ اؿث ةّده ةازدارٌغه ىعغر ىّاد زؼایو اّغام ىسازات آیا -3

 ٌغارد؟ ىٍْی یا ةاقغ ىی ىيٍّع قؼع در رىعغ ىّاد زؼایو اّغام ىسازات ازؼای آیا -4

 

 تحميك رٍش
 اةحغا ىلاالت و کحب از اّو اؿحفاده ىّرد ىٍاةِ و ةاقغ ىی ( ای کحاةعاٌَ روش ) اؿٍادی و جّمیفی مّرت ةَ صاوؼ جضلیق روش

 . اؿث قغه ىٍْکؾ جضلیق ىحً در ٌِایث در و گؼفحَ كؼار جضهیم و جسؽیَ ىّرد ؿپؾ و قغه اوری زيِ

 

 ّينهفب

 حذ
 آن ازؼای کیفیث و ىیؽان.ٌّع.ىّزب کَ قّد ىی گفحَ ىسازاجِای ةَ.صغ 1392 ىنّب اؿالىی ىسازات كاٌّن 15 ىاده ةؼاؿاس

 و قغه جْییً ىلغس قارع ًؼف از زؼایو از ةْىی ةؼای کَ اؿث ُایی ىسازات صغود ُای ىسازات .اؿث قغه ىكعل ىلغس قؼع در

 .کٍغ زیاد یا کو را آن ردٌغا صق کؾ ُیچ و ٌغارد اکذؼ و اكم
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  تعسیر

 ةَ کَ جادیتی نػا اؿث ةازداقحً و زهّگیؼی ىٍْای ةَ امم در جْؽیؼ اؿحّ جادیب و ةؽرگغاقث کؼدٌّ یاری ىٍْای ةَ نغث در

 فلِای زا ةؼظی ٌُؼ ةَ کَ ُياٌٌّر.قّد ىی زؼم جکؼار از ىسؼم ةازداقحً ةاّخ کَ چؼا قّد ىی ٌاىیغه جْؽیؼ.ةاقغ صغ از کيحؼ مّرت

) ةازدارد ىيٍّع ّيم ارجکاب جکؼار از را صؼام ّيم ىؼجکب ایٍکَ ىٍُّر اةتیٍغ ة ىنهضث صاکو کَ آٌچَ ةَ جادیب از اؿث ّتارت جْؽیؼ اؿالم

 در اىا..اؿث ٌكغه ىْییً قؼع صاکو جّؿي آن اٌغازه و چگٌّگی و گؼدد ٌيی دیَ و كناص و صغ قاىم فلِا امالح در (5.ج.انسؽیؼی

 در کَ (اؿالم قؼایِ .صهی ىضلق) ةاقغ ىی جْؽیؼ آن غیؼ و اؿث صغ ٌاىف.داقث ىْیٍی ىسازات کَ آٌچَ ُؼ اؿالم فلِای از یکی جْؼیف

 و دارٌغ ىكعنی زؼم ُو اؿالم كّاٌیً در كناص و  دیَ ُياٌٍغ زؼایو کَ چّن ٌیـث اغیار ىاٌِ کَ چؼا  ٌیـث کاىم جْؼیف ظّد زای

 ٌله و قؼّی ىضؼىات ارجکاب ىّزب کَ ىیغاٌغ ىّاردی در را جْؽیؼ 1392 اؿالىی ىسازات كاٌّن 18 ىاد .دارٌغ ىْیٍی ىسازات ُو

 ىی جلـیو درزَ ُكث ةَ جْؽیؼ 19 ىاده در ُيچٍیً و .گؼدد ىی جْییً كاٌّن ىّزب ةَ آن ىلؼرات جياىی و ةاقغ صکّىحی ىلؼرات

 .گؼدد

 

 اعذام 

 کكحً.گكحً ٌایاب.کؼدن ٌاةّد .قغن جِیغؿث .گؼداٌیغن ٌیـث :چّن اگٌّیگٌّ ىٍْای ةَ نغث در و اؿث ّؼةی وازه اّغام

 جؼیً کًِ زؽء ُيچٍیً و گؼدد ىی ىضـّب کیفؼ جؼیً قغیغ ( .1.189.فارؿی نغث فؼٍُگ) اؿث قغه اؿحْيال ىسازات ٍّّان ةَ کـی

 و وؿٌایی كؼون اروپا در ىٍحِا و  روم صلّقّ آجٍ و کؼد پیغا راه ّتؼی صلّق در ؿپؾ و انٍِؼیً ةیً در آن جاریعی اّغام .کیفؼُاؿث

 زؼایو کیفؼ ٍّّان ةَ آؿیا و زٍّةی آىؼیکای و آفؼیلایی ُای کكّر در کياکان اىا رؿیغ پایان ةَ ةیـحو ای ؿغه در کیفؼ ایً ؿؼاٌسام

  ىّرد ٌُاىی زؼایو و اىٍیحی و غرىع ىّاد زؼایو ةؼای انعنّص ّهی و ایؼان زيهَ از ُا کكّر از ةؼظی در گؼددو ىی اؿحفاده ٌاةعكّدٌی

 را ىسؼم ةازپؼوری ىؼگ کیفؼ و کٍغ ىی زهّگیؼی زؼایو گٌَّ ایً ىسؼىان ةازپؼوری از ىسازات ایً اؿث اىا گؼفحَ كؼار گػار كاٌّن اؿحفاده

 (.93.188.ُانّی گاةؼیم)کٍغ ىی رد پیكیٍی ًّر ةَ
 

 هخذر هَاد

 زیؼ ىْاٌی ةَ ظغر کهيَ اىا و. آیغ ىی ؿـحی و وْف و جٍتهی ىٍْای ةَ اؿث هقغ گؼفحَ ظغر کهيَ از ىعغر ىّاد نغّی ىٍْای

 .ُا ةؽدنی ایً ُيَ کَ قغن زایگؽیً -6 چیؽی گؼفحً الزم -5 ؿؼدی -4 پّقی چكو -3 ؿیاصث و ؿیؼ -2جاریکی  -1 گؼدد ىی اًالق

 ىٍْای در.اؿث زيِ ىْحاد فؼد یک در ٌگارٌغه ٌُؼ ةَ ُا ىٍْا ایً جيام و دارد دٌتال ةَ را غیؼجی ةی و.کّدٌی . ؿؼگؼداٌی. ىاٌغگی ّلب

 اّحیاد ایساد ةاّخ و قغه ىغؽ ُّقیاری ؿٌش در دگؼگٌّی ةاّخ کَ گؼدد ىی اًالق گیاُی و قیيیایی ىاده گٌَّ ُؼ ةَ ىعغر ىّاد ىنٌهش

 پغیغ آیٍغه در وآٌچَ فْهی ىعغر ىّاد جياىی قاىم جْؼیف ایً .قّد ىی ٌاىیغه ىعغر ىاده گؼدد ىی ىنؼفی ىاده ةَ واةـحگی و درفؼد

 (1391.67.86.كؼةاٌی)قّد ىی ىیآیغ
 

  فمِ دیذگبُ از رٍاًگرداى ٍ هخذر هَاد استعوبل تبریخچِ  -1
 ُـحٍغ ىعغر ىّاد صؼىث ةؼ كایم کَ فلِایی دیغگاه از کحاب فلِی ىتاٌی

 انيضـٍیً یضب اهلل ان اصـٍّا و انحِهکَ انی ةایغیکو الجهلّا و اهلل ؿتیم فی واٌفلّا

 دادن كؼار -4 کؼدن ةؼجاب  -3ً  اٌغاظح رو ةیف- 2 اٌغاظحً-1 اؿث رفحَ کار ةَ ٌؽدیک ىٍْای چٍغ در ّؼةی زةان در <انلاء>

 راغب:1.1157ج.1403 ظّری:15:255ج.1405.ىٍُّر اةً (کؼدن جّمیف-7 رؿاٌغن -6 دادن كؼار ةاییً ةَ رو را چیؽی -5

 .6ىائغه) كؼآٌی اؿحْياالت و14040:550) و امفِاٌی راغب ّؼةی زةان در ُو <یغ>  کهيَ و )2:78 ج.جا یة.آنّؿی:1404:453.امفِاٌی

 .ىتاقؼت -6یاری -5  ٌْيث -4آوردن دؿث ةَ -3ٌیؼو -2دؿث ٌُیؼ -1 ثاؿ رفحَ کار ةَ ىٍْا درچٍغ .10فحش:237.ةلؼه

 -1:266:2ج.1408. ززاج ُالك -1 . اؿث ىحفاوت ةیان در اآٌِ جْتیؼ گؼچَ  .اٌغ کؼده ىٍْی ُالکث .ُا ةیكحؼنغّی را جِهکَ

 قّد ىی ُالکث ةَ ىٍسؼ ُؼچ5:377َ( 3-ج.1405.فؼاُیغی:196:جا ةی.زةیغی))اؿث ُالکث ّاكتف کَ کاری ُؼ(

 ُالکث ىیان جفاوت .ٌیـث ُالکث ىٍْای ةَ جِهکَ زیؼا اؿث ظّد زان اٌغاظحً ظٌؼ ةَ جضؼیو ىلام در آیَ ایً)  (2:617ج:1405.اةیاری)

 انلاءدر ىنادیق از را ؿو ةا وظّدکكی گػاقحَ جفاوت جِهکَ در انلاء و ىؼگ ىیان وی .یافث ٌسفی ىؼصّم کالم در جّان ىی را جِهکَ و

 . كؼاردادن ىؼگ ىْؼض در را ظّد ٌَ .اؿث کكحً را ظّد . ظّردن ؿو کَ چؼا( 275؛25، ج  1404ٌسفی))داٌغ ٌيی جِهکَ

 ایً ىّیغ قؼیفَ آیَ کَ اؿث ایً دٍُغه ٌكان ظّد کَ  اٌغ رؿاٌغه را ىٍُّر ایً فلِی فؼوّات ةَ جيـک اة ؿٍی و قیَْ فلِای 

 ةٍاةؼیً.رؿغ ٌيی صغ ایً ةَ جا کَ زـياٌی وؼرُای و ىؼگ از اّو اؿث اىؼی آن ىٍْای ةهکَ .ٌیـث ُالکث . جِهکَ انلاءدر کَ ىیتاقغ
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 چَ و ةؼؿغ ُالکث و ىؼگ صغ ةَ چَ کٍغ ىی ظّد اٌغاظحً ظٌؼ ةَ صؼىث ةؼ دالنث ووّح ةَ <انحِهکَ انی ةایغیکو الجلهّا و> کؼیيَ آیَ

 کَ اؿث ّيهی ُؼ ارجکاب از ٌِی ىلنّد ىلنّد و دارد اًالق قؼیفَ آیَ .ًتاًتایی ّالىَ جْتیؼ ةَ و( 2 :143ج.1410.گهتایگاٌی)) ٌؼؿغ

 (1:64ج .ش1346.ًتاًتایی)) قّد اٌـان ٌاةّدی و ُالکث ىّزب

 اقاره آن ةَ اّحیاد و ىعغر ىّاد اؿحْيال ةَ جّان ىی.گؼدد آیَ ایً در صکو ىكيّل جّاٌغ ىی کَ اّيال گٌَّ ایً زيهَ از

 ةا ىٌهب ایً و اؿث جغریسی ٌاةّدی و ُالکث ةارز ازىنادیق رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد اؿحْيال کَ ٌیـث ةّقیغه کـی ةؼ اىؼوزه زیؼا:کؼد

 ةغن وارد جغریر ةَ کَ ُـحٍغ ظٌؼٌاکی ؿو صکو در ىعغر ىّاد.اؿث قغه داةث ىعغر ىّاد ىنؼف جاریط ًّل در ةكؼی جهط ُای جسؼةَ

 .قٌّغ ىی ىٍسؼ . قغیغ زیان و وؼر یا و او ٌاةّدی و ُالکث ةَ ٌِایث در و قغه اٌـان

 

 )22 ًسبء (رحيوب بکن کبى اهلل اى اًفسکن التملَا -2

 ةَ ٌـتث ظغاوٌغ ُياٌا ٌکكیغ را ظّدجان و ةاقغ روایث روی از جسارجی آٌکَ ىگؼ.ٌعّریغ اصقٌ ةَ را یکغیگؼ اىّال ایيان اُم ای

   .دیغ ةایغ کَ ةاقغ ىی اٌفـکو والجلحهّا  فلؼه .قّد ىی اؿحفاده کؼیيَ آیَ ایً از آٌچَ.اؿث ىِؼةان قيا

 کَ آیغ ىی دؿث ةَ چٍیً آٌِا ىسيّع از  کَ اٌغ کؼده اؿحغالل آیَ ایً ةَ فلِی فؼوّات ةؼظی در ٌیؽ ؿٍث اُم و قیَْ ّهيای

 ةَ فلِا فلِی ىحّن در اؿث ىّاردی.آن قاُغ.اٌغ فِيیغه را آن از جؼ وؿیِ ىٍْایی ةهکَ اٌغ ٌغاده اظحناص>>كحم<< را آن ىٍْای ایكان

 .1405.ٍُغی فاوم:2ج و1:135ج. 1333.صهی)اٌغ کؼده اؿحغالل ُو ّؼض در اٌفـکو والجلحهّا جِهکَ انی ةایغیکو والجلهّا آیَ دو

 .1410.صـیً ةً یضیی9:35ج 7:85ج و6:158ج. جا ةی.ٌّوی اةً:5:102ج. 1404. ٌسفی:4:176ج. 1409.ةضؼاٌی:1:143ج

 (.1411:208ًؼاةهـی ةؼاج اةً :1:265ج . جا ةی.كغاىَ .كغاىَ 7:279ج و59ك1ج و406ك2ج

 ةٍا صحی .جّان ىی ةؼظی ٌُؼ ةَ .ىعغر ىّاد ىْىم یٍْی  .لیقجض ایً در ةضخ ىّرد ىّوّع ةا راةٌَ در.قغ گفحَ آٌچَ وزّد ةا

 اؿث ایً .اّحیاد صانث ةَ دظاٌیات ُيچٍیً و ىعغر ىّاد اؿحْيال از صامم ٌحیسَ زیؼا.آورد دؿث ةَ را ىّاد ایً صؼىث صکو اصحيال ةؼ

 ظّدکكی ٌیؽ ىعغر ىّاد اؿحْيال نػا:ددگؼ ىی ای ٌاةّدکٍٍغه و ؿعث ةیياری ةَ جتغیم و قّد ىی ایساد ٌفؾ در صؼارجی آن از کَ

 ؿتضان ظغاوٌغ كّل ایً ىكيّل ىْحاد فؼد راؿحی ةَ رو ایً از .ةاقغ جّاٌغ ٌيی دیگؼی چیؽ . ةّد ظّاُغ دٍُغه ززؼ ةیكث و اؿث جغریسی

 و انٍاس ىٍافِ و کتیؼ واد فیِيا كم ىیـؼ و انعيؼ ًّ یـئهٌّک( 7:91فاًيَ .روایی .اصيغ ؿیغ .ىیؼظهیهی) ٌکكیغ را ظّد: فؼىّده کَ

 . ةؼؿٍغ ىی كيار و قؼاب درةاره جّ از جحفکؼون نْهکو االیات نکو اهلل یتیً کػانک انْفّ كم یٍفلّن ىاذا یـئهٌّک و ٌفِْيا ىً اکتؼ اديِيا

 (.219 ةلؼه. ) اؿث ةیكحؼ ىٍافْكان از آٌِا گٍاه ونی اؿث ىؼدم ةؼای ىٍافْی و ةؽرگ گٍاُی آٌِا در ةگّ

 وازه ذیم.دُعغا ٌاىَ نغث اؿث ةّقاٌغن و ؿحؼ ىٍْای ةَ نغث در ظيؼ زیؼا: قّد ىی اًالق ای کٍٍغه ىـث ىاده ُؼ ةَ ظيؼ

 ىكؼوةات قؼیفَ آیَ ایً ةؼاؿاس .گؼدٌغ ىی ةغ و ظّب جكعیل ىاٌِ و قٌّغ ىی ّلم زوال و ؿحؼ ةاّخ ُا کٍٍغه ىـث جياىی و  ظيؼ

 و قغه جفکؼ و فِو و ادراك و اٌـاٌی ؿهیو ّلم زوال ةاّخ و اؿث ةیكحؼ ىٍفْحكان از ٍاُكانگ و وؼر چّن رواٌگؼدان ىعغر ىّاد و انکهی

 ىی کؼیو كؼآن در ُو  صؼاىٍغ ظغاوٌغ زِث ةغیً کٍٍغ ىی صاکو اٌـان ازحياّی و فؼدی ُای رفحار و اّيال ةؼ را زودگػر و کاذب قِّات

                                                        32اّؼاف.  صق ةغیؼ وانتغی االدو و ًٌة ىا و ىٍِا َِؼ ىا انفّاصف رةی صؼم اٌيا كم :فؼىایٍغ

 او رؿیغن ىاٌِ و اٌساىغ ىی اٌضٌاط ةَ را اٌـان کَ دارد آوری زیان ّيم ُؼ قاىم و دارد وؿیْی ىٍْای قؼیفَ آیَ ایً در ادو

 کَ کؼد ادّا جّان ىی صحی و صؼاىٍغ ٌحیسَ در و ةّده دوادو ُؼ ىعغر ىّاد و ظيؼ کَ ٌغارد وزّد قکی زیؼا قّد ٌیک ةاداش و دّاب ةَ

 ایً اؿحْيال صؼىث در جؼدیغی رو ایً از .اؿث انکهی ىكؼوةات از جؼ قغیغ ىؼاجب ةَ ُؼوئیً ىذم ىعغر ىّاد از ةْىی ؿّء آدار و ىىؼات

 اؿث صؼام .ديٍَ صؼم قیئا صؼم اذا اهلل ان كاّغه ةؼاؿاس آٌِا شفؼو ظؼیغو و ٌغارد وزّد ُـحٍغ اٌـاٌیث و اٌـان ّهیَ زغی ىّاد كتیم

   .ٌیایغ وزّد ةَ زاىَْ در فـادی جا گیؼد مّرت دونث جّؿي ةایغ انتحَ کَ ةاقغ ّلالیی و صالل ىٍافِ در اؿحفاده كنغ ةَ کَ آن ىگؼ

 ٌیـحٍغ ىعغر ىّاد صؼىث ةؼ كائم کَ فلِایی دیغگاه از کحاب ادنَ

 157/اّؼاف .انعتادات ّهیِو یضؼم و اتانٌیت نِو ویضم

 دارد رواج ىؼدم ّاىَ ةیً در کَ چؼا . ٌیـث ظتادات زؽء ىـهياٌان درةیً ىعغر ىّاد کِچّن آٌٍغ ةَ كائم ٌُؼیَ ایً ًؼفغاران

 و ىیتاقغ دارو و ظّب دیاةحی افؼاد ةؼای جؼیاك یا و  ُـث ٌیؽ ىفیغ ةهکَ ٌیـث ىىؼ جٍِا ٌَ ؿال پٍساه ةاالی افؼاد ةؼای جؼیاك کَ

 .دارد ىؼدم ةیً در ىعغر ىّاد ةّدن ظتادات ظؼوج ةؼ دالنث ٌُؼ ایً ةَ كائهیً ةیً در  ..... و كهتی ةیيار افؼاد ةؼای ُيیٌٍّر

 ةاقغ ىی فایغه ىكيّل وكحی ىؽةّر اؿحغالل  ٌفْيا ىً اکتؼ اٌيا و انٍاس ىٍافِ و کتیؼ ادو فیِا كم و انعيؼوانيـیؼ ًّ ؿیهٌّک

 ُؽاران و  كهب و اّناب ةؼای جؼیاك ىؼدم ةیً در وكحی کَ چؼا ةّد ىعغر ىّاد صؼىث ةَ كائم ةحّان جا ةاقغ وؼرش کيحؼ آن افِىٍ کَ

 ةیً در ىٌيٍْا گؼدد ىی ظالمَ ... و مّرت ؿیاُی ، ةّدن الغؼ ، چكو گّدی در فلي وؼرش و ةكاد ىی ىفیغ دیگؼی ةیياری و ىؼض
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 چؼا گؼدد ٌيی ىضـّب كٌْی دنیم و ةاقغ ىـیؼ و ظيؼ ةا راةي ةؼ قؼیفَ آیَ کَ اؿث ان امهی دنیم و قّد ىی دیغه کيحؼی وؼر ىؼدم

 . کٍغ ٌيی ایساد صؼىث كیاس چّن ُيَ ىكاةَ ىّارد ةَ ...... کَ

 ..... انی ةایغکو جلهّا ال و جِهکَ 

 ةَ رو ؿال 60 یا 50 از پؾ ىْحاد افؼاد کَ اچؼ کٍغ ٌيی مغق اٌغازد ىی ُالکث ةَ را اٌـان ىعغر ىّاد کَ اؿحغالل ایً وزّد

 دارد پی در قغیغی ّّارض ىعغر ىّاد از اؿحفاده ُؼچٍغ ةیٍغازد ُالکث ةَ را آٌِا ىلغىَ ةغون و یکغفَْ ٌَ روٌغ ىی ةیياری و ُالکث

 و ّّارض ىكحؼك ُای ؿؼٌگ از هاؿحفاد یا و زاىغ ُای دارو و ىّاد جؽریق یا و ىحضؼك جؽریق ویژه ةَ وریغ یک از ىکؼر اؿحفاده ُيچّن

 ( 381 ص ، گّدرزی فؼاىؼز .)گؼدد ٌيی ةاره یک ُالکث ىّزب دارد اىا پی در فسیْی ُای ةیياری

 از ، اؿث صالل رزق از ظارج ىعغر ىّاد کارگیؼی ةَ کَ اٌسایی از و صالل رزق کـب ةا راةي در دارد وزّد کؼیو كؼان از آیاجی

 آیَ ُیچگاه آن ىنؼف در اىا آىغه دؿث از ىال صؼىث ةَ ىٍسؼ کَ جّزیِ و ظؼیغ و فؼوش وفلي  نکو اُم انیّم  ةاقغ ىی ىيٍّع قؼع ٌُؼ

          ٌغارد دالنث صؼىث ةؼ ىؽةّر

 

  رٍایبت هخذردر هَاد فمْی هببًی -3
 فلغکفؼ انتٍر انػٌب اصحلؼ ىً(  3.145ج.ق1408.ًتؼؿی ٌّری)  -1-3

 . اؿث قغه کافؼ ، اردةكي ؿتک را ةٍگ اؿحْيال گٍاه ُؼکؾ

 انٍتر آکم جـهيّا ال و انٍناری و انیِّد ؿهيّاّهی ُيان -2-3

 .ٌکٍیغ ؿالم کٍغ ىی اؿحْيال را ةٍگ کَ کـی ةؼ ونی کٍیغ ؿالم ٌناری و یِّد در

  کَ آیغ ىی ص اؿالم پیاىتؼ از دیگؼ روایاجی در

 و ىنفا ؿتْیً اصؼق ٌتیا ؿتْیً کاٌيا و ىلؼةا ىکال ْیًؿت كحم کاٌيا و ىؼه ؿتْیً انکْتَ ُغم فکاٌيا انٍتر آکم ىً -3-3

 وانٍيام انؽاٌی و انؼةا آکم و انعيؼ قارب ىً اهلل رصيَ ىً ُؼنْغ و صسؼا ؿتْیً اهلل انی رىی کاٌيا

 و کكحَ را ظغا ىلؼب ُفحاد و اؿث کؼده ظؼاب ةار ُفحاد را کْتَ ظاٌَ کَ اؿث کـی ُياٌٍغ کٍغ اؿحْيال ةٍگ ُؼکؾ

 از ظغا رصيث و ؿّزاٌغه را كؼآن ُفحاد اؿث ىـی ُيچّن و اؿث رؿاٌغه كحم ةَ را ىؼؿم پیاىتؼ ُفحاد .....از کـی چٍیً ، ُيچٍیً

 .اؿث جؼ دور ُو چیً ؿعً و زاٌی ، ظّار رةا ، ظّار قؼاب

 ٌِی ىعغر ىنؼف ةا راةي در کؼدن ٌِی از را ىؼدم ىـکؼ از غیؼ ای ىاده ةا راةي در کؼدن ٌِی ةْغاز اؿالم پیاىتؼ ةؼظی از ٌلم ةَ

   (.11:91 روایی .ظهیهی ىیؼ. )دارد رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد ىنؼف ٌِی ةؼ دالنث روایات وایً اٌغ کؼده

 

 هخذر هَاد حرهت بب رابط در شيعِ فمْبي دیذگبُ

 و قیَْ ىْامؼ فلِای از ةؼظی اىا ةّد ٌگؼدیغه ٌازل مؼیضا ىعغر ىّاد جضؼیو ةا راةي در ای آیَ گٌَّ ُیچ کَ دیغیو كتم در

 ىلغىَ.ّغوان و ادو ةؼ اّاٌث صؼىث.الوؼر:ُيچّن اٌغ كّاّغی ٌيّده اؿحٍتاط کهی كّاّغ از اؿحفاده ةا راةي در را ُایی فحّا ُّام ىؼازِ

 .ٌيّد اؿحٍتاط را فّق ىّوّع جکهیفی و ووْی صکو.كّاّغ ایً جٌتیق ةا رو ایً از و ؿتیم ٌفی.غؼور. صؼام

 

 استفتبئبت

 قؼع در جّاٌغ ٌيی چیؽی ُيچیً و کؼده ظارج اٌـاٌیث از را اٌـان ىعغر ىّاد کَ ىْحلغٌغ ایكان:ه(ر(نٍکؼاٌی فاوم اهلل آیث 

 ( صّزه رؿاٌی اًالع پایگاه) اؿث الزم آن از واصحؼاز ٌتاقغ زایؽ قؼّا  ُؼوئیً و جؼیاك ىنؼف رو ایً از و.ةاقغ داقحَ ىسّزی اؿالم

 .  اؿث داقحَ اّالم صؼام آن رؿاٌغن وؼر و ةؼوزؼدی اهلل آیث فحّای اؿاس ةؼ ٌیؽ ؼزِى ایً:ؿتضاٌی اهلل آیث

 از را آن کٍٍغگان ىنؼف وصحی اٌغ کؼده اّالم صؼام را ...و کكث و اؿحْياالت و ىْاىالت جياىی ایكان:قیؼازی ىکارم اهلل آیث

 .)1371قیؼازی ىکارم) اؿث پٍغاقحَ ةغجؼ ُو ظّار قؼاب

 ىی ٌیؽ زاىَْ در فـاد ةَ ىّزب کَ چؼا دارد جؼ ةؽرگ گٍاه ةهکَ ٌیـث دیگؼ گٍاُان ردیف در ىعغر ىّاد گٍاه :ْیماٌ اهلل آیث

 صّزه رؿاٌی اًالع پایگاه .گؼدد

 کَ چؼا قيارٌغ ٌيی زایؽ را ٌیؽ آن ةَ از ارجؽاق و ٌیـث زایؽ ٌیؽ ىّادىعغر ةَ اؿحْيال کَ فؼىایٍغ ىی ٌیؽ )ره( ظيیٍی اىام

 .ُيان قيارٌغ ىی ُا ٌـم قغن فاؿغ و ُا ّلم گكحً یجِ ةاّخ

 .ُيان صؼام را گٌَّ ُؼ ةَ ىعغر ىّاد اؿحْيال ٌّع ُؼ : ای ظاىٍَ اهلل آیث
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  فمْب دیذگبُ از اعذام هجبزات هبّيت بررسی -4

  : داًٌذ هی االرض فی افسبد ببة از را اعذام هجبزات کِ آًْبیی دالیل -4-1

 از ىسازات ایً ىْحتؼ فلِی روایات اؿحٍاد ةَ ةهکَ ٌتّده جْؽیؼ اؿحٍاد ةَ ىعغر ىّاد زؼایو در اّغام زاتىسا فلِا ایً ّلیغه ةَ

 و ُـحٍغ االرض فی ىفـغ ىعغر ىّاد كاچاكچیان فلِا ایً ةاقغ ىی االرض فی افـاد ةاب از ، ةّده زىیً در فـاد اقاَّ ىّزب کَ اٌسایی

 جکؼارا ادؼ در ىعغر ىّجغ ىسيّع چِارم ىؼجتَ در کَ امالصی 1376 ىنّب ىعغر ىّاد ةا ىتارزه كاٌّن 9 ىاده اؿحٍاد ةَ اٌان ّلایغ ُيؼاُان

 ىضحؼم قّرای ٌُؼیَ ةَ جيـک ةا ُيچٍیً و قّد ىی ىضکّم اّغام ىسازات ةَ و االرض فی ىفـغ صکو در ىؼجکب ف ةؼؿغ گؼم 30 ةَ

 اقاَّ ىّزب کَ گـحؼده و وؿیِ ؿٌش در ىعغر ىّاد كاچاق ایٍکَ و 1361 لؿا در (ره) راصم اىام اؿحفحای و 13/6/1361 ىّرخ ٌگِتان

 (54 .1394 ، ىعغر ىّاد ىٌانْات فنهٍاىَ .(اٌغ داٌـحَ االرض فی افـاد را گؼدد فـاد
 

 : داًٌذ هی تعسیر ببة از را اعذام هجبزات کِ اًْبیی دالیل -4-2

 جّان ىی آن ىّافلیً از کَ ( ٌیـث ةؼدار جٌْیم صغود  كاّغه کٍٍغ ىی اؿحٍاد آن ةَ ٌُؼیَ ایً ًؼفغاران کَ دنیم جؼیً ىضکو

 فی افـاد ةاب از را ىعغر ىّاد زؼایو در اّغام اگؼ کَ 1388،284 ، داىاد ىضلق )ةؼد ٌام ظّیی اهلل آیث و (ره) ظيیٍی اىام ازّاُؼ، ماصب

 ......و جعفیف و ٌضّ كاةم صغود 1392 اؿالىی ىسازات اٌّنك 219 ىاده ىٌاةق کَ ....و ٌيّد و جعفیف ىّرد چؼا پؾ ةاقغ ىی االرض

 .گیؼد ىی كؼار ٌیـحٍغ

 جكعیل ىنّةَ ىّرد در جعفیف اّيال12/5/1370 ىّرظَ 7/2398 قياره ةَ كىاییَ صلّكی اداره ٌُؼیَ ًی ُيچٍیً

 افـاد ةاب از اّغام ایً ، اؿث اقکال ةال عغرى ىّاد كاچاكچیان اّغام ىسازات جعفیف کَ اؿحغالل ایً ةا فهػا اؿث اقکال ةال ٌُام ىنهضث

 ( 57 ،1394 ىعغر ىّاد ةا ىتارزه ىٌانْات فنهٍاىَ) .ةاقغ ىی جْؽیؼ ةهکَ ٌتّده االرض فی

 

 :داًٌذ هی هحبربِ ببة از را هخذر هَاد در اعذام هجبزات کِ آًْبیی دالیل -4-3

 زؼایو ةَ کَ را کـاٌی ىائغه ؿّره 33 آیَ ةَ جيهک ةا کَ اؿث ایً کٍٍغ ىی ٌُؼیَ ایً ًؼفغار فلِای کَ اؿحٍادی جؼیً ىِو

 قؼایي ةَ جّزَ ةا اوال چؼاکَ ٌغارد مضث فّق ٌُؼیَ ةؼدن ةکار در دنیم ایً اىا داٌٍغ ىی ىضارب را کٍٍغ ىی ىتادرت ىعغر ىّاد ارجکاةی

 صحی کَ مّرجی در فهػا گؼدد ىی ضـّبى اؿاؿی قؼایي از ىؼدم اٌغاظحً وصكث ةَ و جؼؿاٌغن كنغ و ؿالح کكیغن ىضارب زؼم

 ىّاد ةا ىتارزه كاٌّن در ىحْغد ىّاردی در ةهکَ قٌّغ ىی ىضـّب ىضارب کٍٍغ ایساد اظافی ةتؼٌغ ؿالح ةَ دؿث ٌیؽ ىعغر ىّاد كاچاكچیان

 ةؼ ٌیؽ ةتؼٌغ ؿالح ةَ دؿث ؽٌی مّرجی در و ٌتّده زؼم قؼایي از ةؼدن ؿالح ةَ دؿث ُیچگاه اىا دارٌغ اّغام ىسازات ارجکاةی زؼائو ىعغر

 . ىعغر ىّاد زؼایو ٌَ قٌّغ ىی ىسازات 281 یا و 280 ، 282 ، 279 ىاده اؿاس

  :داًٌذ هی ببزدارًذُ ّبي هجبزات ببة از را هخذر هَاد جراین در اعذام هجبزات کِ آًْبیی دالیل  -4-4

 از مالح ذی ىؼازَْ گؽارش اؿاس ةؼ ، ائال کَ چؼا اؿث يغه کاىال راُی زاىَْ ةازدارٌغگی زٍتَ اؿاس ةؼ اّغام ىسازات ازؼای

 ةهکَ اؿث قغه کيحؼ قٌّغ ىی اّغام ةَ ىٍسؼ کَ ىعغری ىّاد زؼایو آىار جٍِا ٌَ ایؼان کیفؼی كّاٌیً در اّغام ىسازات کارگیؼی ةَ زىان

 (.1379آىاری، ؿانٍاىَ (اؿث داقحَ چكيگیؼی رقغ

 جلٍیٍی زٍایی ؿیاؿث از دورجؼی فامهَ کكّر ّانی دیّان و ب اٌلال ُای دادگاه ّنچ ُو ىؼازْی كىایی زٍایی ؿیاؿث ، دوىا

 ٌله ؿیاؿث کكّر ّانی دیّان كىات اىا ٌيّده ووِ گؼاٌَ ؿؼکّب ؿیاؿث اؿاس ةؼ كّاٌیً در را اّغام ىسازات جْغاد ىلًٍ کَ چؼا اؿث

 صتؾ اىّال ىنادره ىسازات ةکارگیؼی از ٌیؽ اٌلالب ُای دادگاه كىات و اؿث پؼداظحَ دىاء در اصحیاط نؽوم ُيچّن دالیهی ةَ اّغام اصکام

 یک صػف ةا چؼاکَ اؿث اّغام ىسازات ٌتّدن ةازدارٌغه دٍُغه ٌكان رو پیف رویَ(139: 4، کاَيی ىـّْد (دارٌغ ةیكحؼی جيایم ، قالق و

 . ٌيّد جضيیم زاىَْ ةؼ اّغام ىسازات ةازدارٌغگی آدار جّان ٌيی ىسؼم

 

 رٍاًگرداى ٍ هخذر هَاد هعبهلِ ٍ بيع -5

 از ىٍُّر کَ ةّد آن ةؼ ةایغ اؿث ىيٍّع كاٌٌّا آن فؼوش و ظؼیغ کَ چیؽی ةیِ ىغٌی كاٌّن((  348))  ىاده ّتارت ةَ جّزَ ةا

 اىاىی) ةاقغ ٌکؼده ىٍِ كاٌّن آٌؼا از اٌحفا کَ اؿث ىٍفْحی ىكؼوع ىٍفْث ةٍاةؼایً ةاقغ ٌٍيّده ىٍِ آٌؼا كاٌّن کَ اؿث چیؽی ىكؼوع کهيَ

 (. 260، 1 ج ،

 افؼاد از ةْىی ةَ ٌـتث آن از اؿحفاده کَ ىانی اىا ةاقغ ىی ىكؼوع وٌا ىيٍّع كاٌٌّا ان ةیِ کَ اىّانیـث زيهَ از ٌیؽ ىعغر ىّاد

 و ىعغر ىّاد از ْىیة ةیِ و اؿحفاده کَ چؼا( 260، 1 زهغ ، ُيان .(اؿث اقکال ةال ان ىْاىهَ ةاقغ ىساز دیگؼ ةْىی ةَ ٌـتث و ىيٍّع
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 کٍحؼل جضث ةایغ و ةاقغ ىی ؿِیو و ىساز دونث ةا یا و یکغیگؼ ةا دارویی ظنّمی ُای قؼکث ةیً دارٌغ دارو ىنؼف کَ رواٌگؼدان

 .ةگیؼد مّرت اىؼ ایً ىحعننیً

 

  اهبهيِ فمِ در تعسیري اعذام هجبزات هٌع -6

 صتیب، ك.ر ) اؿث گؽدیغه اةؼاز جْؽیؼی زؼایو در  کؼدن اّغام و ؼگى کیفؼ ةا راةي در ىعحهفی ٌُؼات اىاىیَ فلِای ةیً در

 (1392:9، پّر، ّهی.، زاده

 ، اؿث ىعحار کاىال ُا ىسازات اّيال در را  قِؼ صاکو(( انضاکو یؼاه ةيا انحْؽیؼ از )) كاّغه ةَ اؿحٍاد ةا اىاىیَ افلِای ای ّغه اىا

 زّاز ّغم و اؿالىی قؼیْث در اٌـان صیذیث و ىال و زان صؼىث امم(( انضغ انغون ْؽیؼانح))   كاّغه ىاٌٍغ دیگؼ روایات كّاّغو جّؿي

 اؿالىی ّلّةات ازؼای در جساوز و جْغی ّغم ىّرد در فلِا از ةـیاری کَ اؿث ایً ی دٍُغه ٌكان اصادیخ و اظتار و صلّق ایً ةَ جْغی

 . اؿث ظّرده جعنیل اٌغ، ٌيّده ةیان

 جْؽیؼ جكؼیِ و زْم فهـفَ ةا کَ ةاقٍغ ُایی مفث ةَ ىّمّف ةایغ ُا ىسازات ایً ، جْؽیؼ ووِ فهـفَ ةَ جّزَ ةا دیگؼ ؿّی از

 ، دنیم ةِيیً و ٌغاقحَ زایی جْؽیؼات در ىؼگ ىسازات ٌیؽ امّل ّهو ٌُؼ از .ةاقٍغ ىسؼم پؼوری ةاز ةؼای ىٌيئً ًؼیلی و ةّده ىحٍاؿب

 .ىیؼؿغ ٌُؼ ةَ وؼوری رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد کیفؼی كّاٌیً در ةازٌگؼی و نؽوم
 

 هجذد تعسیري اعذام فمْی هببًی

 ىی ىسغد جْؽیؼی اّغام اصکام ازؼای در ىكؼوّیث اؿث گؼفحَ كؼار صلّق و فلَ ةؼرؿی و ةضخ ىّرد اظیؼا کَ ىتاصذی از یکی

 صاکو ٌاصیَ واز  دارد ىنغاق رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد زؼایو در ةیكحؼ کَ اؿث صیات ؿانب ُای ىسازات  اكـام از یکی جْؽیؼی اّغام.ةاقغ

 ازؼا ٌیؽ مادره صکو و اؿث گؼفحَ اٌسام رؿیغگی جكؼیفات جياىی و اؿث گؼدیغه اّغام ةَ ىضکّم ىسؼم ایٍکَ یٍْی.گؼدد ىی جْییً

 صیات ىغجی از پؾ اىا ىیکٍغ جاییغ را او ىؼگ ٌیؽ كاٌٌّی پؽقکی و اؿث گؼدیغه فّت اّغام صکو ازؼای ًی در ٌیؽ قعل و اؿث گؼدیغه

 ظیؼ؟ یا گؼدد ىی ازؼا ىسغدا او درةاره صکو آیا صال . اؿث ةازگكحَ ظاص و ٌادر ًّر اوةَ
 

 :هجذد تعسیري اعذام هشرٍعيت ًظریِ دالیل

  اةان روایث -3  زاىَْ ٌُو صفٍ كاّغه -2 انضلیلَ امانَ -1: ُيچّن دالیهی ةَ جيـک ةا ٌُؼیَ ایً ًؼافغاران
 

 :ببشذ هی شرح بذیي پردازاى ًظریِ استذالل ًحَُ
 ةؼده کار ةَ صلیلی ىٍْای در را آن ىلغس قارع داٌیو ٌيی کَ نفُی ةا راةي در قک ىّار در انضلیلَ امانَ ةَ جيـک ةا  کَ چؼا

 کَ آن صلیلث ةؼ غةای قغه ازؼا اّغام ىٍْای  کَ کٍٍغ ىی اؿحغالل ًؼافغاران ُو ایٍسا  در و گػاریو ىی صلیلث ةؼ را امم ىسازی یا اؿث

 از :فؼىایٍغ ىی <ره>ٌسفی صـً ىضيغ ةؽرگّار فلیَ و .ةاقغ ىی صلیلیف ىٍْای کَ ةاقغ ىی ىسازات وؿیهَ ةَ ىضکّم زان گؼفحً

 یٍْی اؿث ىؼدم اظؼوی و دٌیّی ؿّدُای و ىنانش ةؼای آن غیؼ و وىْاىالت ُا وؿحغ داد ُيَ قّد ىی فِيیغه فلِیان ؿعٍان و اظتار

 وزّب ًّؿی قیط و اىام ُياٌٍغ فلِایی و( 21.404.انکالم زّاُؼ))اؿث قغه جكؼع .قّد ىی ٌاىیغه ؿّد و ىنهضث .ّؼف ُؼٌ از آٌچَ

 اّغام کَ کٍٍغ ىی اؿحغالل گٌَّ ایً ًؼفغاران) 3.271انيتـّط/2.461.انتیِ)(داٌٍغ ىی صکّىث ةؼكؼاری و جكکیم الزىَ را ٌُو صفٍ

 اّغام ةا زاىَْ ٌُو دوةاره و ةّده ٌُو صفٍ ةؼای ىاٌْی ٌكغن اّغام ایً و گؼدد ىی ووِ زاىَْ ؼایة ظٌؼٌاك و ىعؼب زؼایو در جْؽیؼی

 ظالفث زىان در کَ ىیتاقغ مّرت ةغیً روایث ىىيّن کَ اةان روایث ةَ وُيچٍیً .ةاقغ ىی ىاٌِ ةؼای رافْی اّغام و گؼدد ىی ةاز ىسغد

 کَ ای وؼةَ اول کَ کٍغ ىی صکو ّهی صىؼت س قّد ىی زٌغه فؼد و ىیكّد ازؼا وا یؼادر جّؿي فؼدی ازؼا كناص صکو ظٌاب اةً ّيؼ

 کَ کٍٍغ ىی اؿحغالل (126-29.125.انكیَْ وؿایم))ٌكغ ازؼا دیگؼ كناص جؼجیب ةغیً و ةکٍٍغ ٌفؾ كناص ةْغ و كناص را ظّرده او

 قّد ازؼا کَ اٌغ فؼىّده ىّال را صکو ؿپؾ و کٍٍغ كناص ةایغ اول

 

 :هجذد تعسیري اعذام هشرٍعيت عذم یًِظر دالیل

 ؿلّط جْيیو -4ٌفّس و دىاء در اصحیاط امم -3اٌـاٌی کؼاىث مما -2دراء فلِی كاّغه -1 ةَ اؿحٍاد ةا ٌُؼیَ ایً ًؼفغاران

 ایساد قتَِ .... و ىّوّع صکو قؼایي از ُؼزا در کَ دراء كاّغه ةَ اؿحٍاد ةا ىلاةم ةغر ٌُؼیَ ایً غارانفًؼ ىضنٍَ زٌای در رزو صکو

 فّق كاّغه اؿحاد ةَ جّان ىی و گؼفحَ مّرت صکو ىسغد ازؼای در قتَِ ُو زا ایً در و ةاقغ ىی ؿاكي كناص و جْؽیؼ و صغ گؼدد

 ظّد ىسازات ةَ فؼد ایً کَ چّن زّیٍغ جيـک ىی )7.اؿؼا( آدم ةٍی کؼىٍا نلغ آیَ ةَ اؿحٍاد ةا ُيچٍیً کؼدو ؿاكي را دوةاره ىسازات
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 کتیؼه گٍاه ىؼجک ىتادا کَ کؼد رّایث را الزم اصحیاط ةایغ او ٌفؾ ودر اؿث گؼفحَ كؼار جْانی صق رافث و نٌف قاىم دیگؼ و اؿث رؿیغه

 .ةؼداقث ةایغ او از را اّغام اصحیاط كاّغه اؿاس ةؼ فهػا و.گؼدیغ او ىسغد ىسازات ازؼای در ٌاةعكّدٌی

 او رُایی ةَ صکو را ةّد گكحَ رُا گّدال از زٌی کَ رزيی زٌای زؼم ىؼد در گؼدیغه روایث: (مادق اىام از دیگؼ روایحی در و 

 ىی دارا را ٌلغ كاةهیث اىا ىضحؼم ظّد زای در ٌُؼیَ دو ُؼ کَ ىیتاقغ قؼح ةغیً ىّوّع ةؼرؿی و ٌلغ اىا و (.28:101.انكیَْ وؿایم)(داد

 . رؿغ ىی ٌُؼ ةَ مضیش و اؿث جؼ ٌؽدیک دّاب ةَ اتىساز ازؼای ّغم ٌُؼیَ اىا و  (8.94.دیگؼان . ؿهٌاٌی ةَ ك.ر))ةاقغ
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  گيري ًتيجِ

 قؼّی صؼىث ةؼرؿی و وؿٍی قیَْ از اّو اؿالىی وفلَ ایؼان ىّوَّّ دركّاٌیً اّغام صلّكی و فلِی ىتاٌی ةَ زاىِ ٌگؼقی ةا

 ىيٍّع مؼاصحا کَ  رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد اؿحْيال صؼىث ةاب در ای آیَ گٌَّ ُیچ صال ةَ جا کَ رؿغ ىی ٌُؼ ةَ ٌحیسَ ایً ىٍْاّغام و

 كّاّغ ةاب از را رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد ىنؼف گػقث کَ ُياٌٌّر فلِا ةؼظی اىا و ظّرد ٌيی چكو ةَ روایات و آیات در ةاقغ گؼدیغه

 و جعفیف كاةم االرض فی افـاد صغ کَ چؼا ٌتّده االرض فی افـاد ةاب از اّغام ىسازات ایٍکَ و اٌغ کؼده اّالم صؼام .... و الوؼر فلِی

 اظافَ ایساد و ؿالح کكیغن کَ ىضارةَ ةؽه قؼایي کَ چؼا ٌتّده ىضارةَ ةاب از ُيیٌٍّر و ٌیـث و ٌتّده گؼدیغن ىحؼوك و ّفّ و جتغیم

 ىسازاجی اؿالىی ىسازات كاٌّن 14 درىاده و داده دؿث از را ظّد ةازدارٌغگی اؿاؿا ٌیؽ اّغام ایً و ةاقغ ٌيی ةّده اىٍیث زدن ُو ةؼ ةؼای

 جْؽیؼ كانب در را رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد  زؼایو در اّغام ىسازات کَ جّزیَ ایً ةا جّان ىی ىٍحِا ٌغارد وزّد ةازدارٌغه زؼایو ٍّّان جضث

 ىی ةاًم و صؼام اكاٌٌّ و ةّده ىيٍّع ٌیؽ رواٌگؼدان و ىعغر ىّاد فؼوش و ظؼیغ . قؼّی ىٍنّص ٌَ صکّىحی جْؽیؼات آٌِو و ٌيّد ةؼرؿی

 و ىٍِ و ىاُیث ةا رةاط ودر ٌغارد ىٍْی و ةّده زایؽ قّد گیؼی کار ةَ  مٍْحی ىنارف و دارو ىلنّد ةَ فؼوش و ظؼیغ ةؼای اگؼ اىا ةاقغ

 دّاب َة ٌكغٌف ازؼا ىسازات ایً کَ رؿغ ىی ٌُؼ ةَ گؼفحَ كؼار ٌُؼ اظحالف ىّرد اؿالم فلَ در ٌیؽ زؼایو ایً  ىسازات ای قؼّی زّاز

 اّغام پؼدازان ٌُؼیَ ةیً در اىا دارد ةار ةَ زاىَْ ةؼای را ىفاؿغی و ٌتّده ؿازگار كىایی زٍایی ؿیاؿث ةا ُو ان گؼدیغن ازؼا و ةّده

 جؼزیش دىاء صؼىث فلِی كاّغه اؿاس ةؼ ىٍِ ٌُؼ ةؼ كائهیً اىا دارد ُيؼاه ةَ را كّت و وْف ٌلات و ُا کاؿحی ةا ٌُؼات ىسغد جْؽیؼی

 .اؿث گٍاه ةی یک ٌكغن ىسازات از ةِحؼ گٍاُکار ُؽاران ٌکؼدن ىسازات : ىیفؼىایٍغ ّهی صىؼت ُياٌٌّر کَ ددار

 

 راّکبر

 و ٌكغ ازؼا 1361 ؿال جا کَ رؿیغ كاٌٌّگػار جنّیب ةَ 1339 ؿال در جؼةیحی و جاىیٍی اكغاىات ٍّّان جضث كاٌٌّی ایؼان در

 را جؼةیحی و جاىیٍی امالاكغاىات ٌعّاؿحٍغ امّال كاٌّن ایً کٍٍغگان جِیَ و گؼدیغ صػف کهی ةَ 1370 ؿال اؿالىی ىسازات دركاٌّن

 كاٌّن ُيچّن كٌّیٍی دوةاره اصیای ىعغر ىّاد ةا ىتارزه كاٌٌّی ُای راُکار از یکی ىیؼؿغ ٌُؼ َة 506.1390:روا.ٌّرةِا کٍٍغ قٍاؿایی

 ةؼای  : انسيهَ ىً ُای راُکار و گؼدد جغویً زاىْی كاٌّن كىایی جسارب و لیجٌتی ُای راُکار از و ةاش ىی جؼةیحی و جاىیٍی اكغاىات

 ةغون اةغ ُای صتؾ ٌُام. مٍْحی ىعغر ىّاد و ىـهضاٌَ و یافحَ ؿازىان یا و زیاد صسو ةا ىعغر ىّاد ...فؼوش و ظؼیغ و ٌگِغاری و كاچاق

 ةحّان ةـحَ مٍْحی و اكحنادی ىؼاکؽ وایساد زؽایؼ و مضؼاُا در افحاده دور ُای ىکان در و قاكَ اّيال ةا   .... و ّفّ و جتغیم و جعفیف

 ىسازاجِای گؼفحً ٌُؼ در ةا فّق زؼایو ىؼجکتیً از زغاگاٌَ ُای ىکان ایساد ؿتک ُای صتؾ ةؼای و ةاقغ پیكگیؼی و ىتارزه راُگكای

 .آىغ ةؼ فّق زؼایو ىؼجکتیً امالح راؿحای در الزم جکيیهی
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