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 چکیذُ
ٝ  آٖ، طدٔات ٘اشی اش رثساٖ ٚ رسٕا٘ی تٕأیت ػّیٝ رسایٓ تا ٔماتّٝ ٞایزاٜ اش ىیی اسئت،   دیئات  یٔسئلّ

دز فسع تؼئدد طئدٔات ٚازدٜ تئس     دیات تؼییٗ ٔٛػٛع دازد، ٚرٛد دیات تحج دز وٝ ٞاییپیچیدٌی اش ىیی

حىٓ تٝ پسداخت دیٝ دز ٔٛازدی وٝ طدٔات ٔتؼددی تئٝ شئ ض ٚازد شئدٜ ٚ دز ٘تیزئٝ     . استٔزٙی ػّیٝ 

ٔٙافغ ٔتؼددی اش ٚی شایئُ شئدٜ ٚ شئ ض دز ٟ٘ایئت     ظدْٚ ٚ یا اػؼای ٔتؼددی اش تدٖ ایشاٖ ٔزسٚح ٚ ٔ

تاشد؛ ایٙىٝ دز ایٗ ٔٛزد حىٓ تٝ یه دیٝ ٚ آٖ ٘فس ٔی تس فٛت وسدٜ است، اش ٔٛازد تؼدد رٙایت تس اؿساف ٚ

فمٝ دز ، اش ٔسائّی است وٝ دز ٌسدددیٝ ٘یص تٝ ػّّت تؼدد طدٔات، ٔتؼدد تاید یا ٚ ٘فس دادٜ شٛد  یٞٓ دیٝ

ٖ اختالف شیادی ٚرٛد دازد. تثییٗ فسٚع ایٗ ٔسلّٝ ٚ ایٙىٝ دز چٝ ٔٛازدی ٔی تٛاٖ حىٓ تٝ تداخُ ٔٛزد آ

تئا یئه ػئستٝ     خٛاٜ دیٝ داد، ٔٛزد اٞتٕاْ ٍ٘از٘دٌاٖ تٛدٜ است. دز ایٗ ٔٛزد تاید ٌفت وٝ دز تؼدد طدٔات،

ٝ   ایزاد شدٜ تاشد یا تا ػستات ٔتؼدد، چٙا٘چٝ ٔسي دز ؿَٛ رٙایات دیٍس تاشد، ح ٘فئس   یىٓ تئٝ یئه دیئ

طدٔات ػالٜٚ تس دیٝ یؼٙی دیٝیحىٓ تٝ تؼدد دیٝ  وافی است ٚ چٙا٘چٝ ٔسي دز ػسع رٙایات دیٍس تاشد،

تاشد، وٝ آٔدٜ است ٔی 24:3 دز لاٖ٘ٛ ٔزاشات اسالٔی٘فس الشْ است. ایٗ حىٓ ٔٛافك آ٘چٝ تٝ دزستی  ی
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 همذهِ

ت ٔتؼددی تس ش ض ٚازد شدٜ ٚ ش ض دز ٟ٘ایئت فئٛت   چٍٍٛ٘ی تؼییٗ دیٝ دز ٔٛازدی وٝ طدٔا

تداخُ دیات خئٛد   ی ٔسلّٝ وسدٜ، اش ٔسائّی است وٝ ٔٛزد اختالف فمٟا تٛدٜ ٚ ٘یاش تٝ تسزسی دازد.

ی ردا تحت ػٙئٛاٖ  تاشد. ایٗ تحج ٔی تٛا٘د دز دٚ ٔمِٛٝیه تحج ٔفظُ ٚ دازای اتؼاد ٔ تّف ٔی

ی اؿساف دز یىئدیٍس  ٔئٛزد تسزسئی لئساز     تداخُ دیٝ -3ی ٘فس ٚ ی اؿساف دز دیٝتداخُ دیٝ -2

پئسداشیٓ ٚ آٖ  ی ٘فس ٔئی اؿساف دز دیٝ یدز ایٗ ٔماِٝ تٝ تحج تداخُ یا ػدْ تداخُ دیٝ ٌیسد. ٔا

دیٝ دز شٔا٘ی وٝ تٝ ش ض ٔیصاٖ چٍٍٛ٘ی تؼییٗ ِرا دٞیٓ. فمٟی ٚ حمٛلی لساز ٔیتسزسی زا ٔٛزد 

 اسئت، ٔٛػئٛع   تٝ دادٌاٜ ٔسائُ ٔثتال وٝ اشوٙد،  ایت فٛت ٔیدز ٟ٘ اٚطدٔات ٔتؼددی ٚازد شدٜ ٚ 

ی تظادْ تاػج شىستٍی ٍِٗ، پاٞا ٚ شٚاَ تسخی  تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ شٔا٘ی وٝ سا٘حٝتاشد، ایٗ تحج ٔی

اش ٔٙافغ ش ض ٌسدیدٜ ٚ دز احس آٖ ش ض دز تیٕازستاٖ تستسی شدٜ ٚ دز احس ِ تٍی خٖٛ دز زیٝ 

ٓ  تٝ دیٝ چٍٛ٘ٝ خٛاٞد تٛد؟ آیا تا حدٚث ٔسي حىٓ تٝ یه دیٝ ٘اشی اش تظادف فٛت ٔی وٙد، حى

ٝ  ی ٘فس وافی است یا دیٝٚ آٖ ٞٓ دیٝ ی ٘فئس الشْ اسئت؟  دز ق.ْ.ا    ی طدٔات دیٍس ػالٜٚ تس دیئ

ٖ 2481) ساتك حىئٓ ایئٗ    24:3ٌئراز دز ق.ْ.ا   ( حىٓ طسیحی دز ایٗ ٔٛزد ٚرٛد ٘داشت، أا لئا٘ٛ

 ٞای ایٗ لاٖ٘ٛ دز ایٗ شٔیٙٝ است.ش ٘ٛآٚزیٔٛازد زا طسیحا ٔش ض وسدٜ، وٝ ا

تسیٗ سؤاِی وٝ دز ایٗ ٔماِٝ دز پی پاسخ تٝ آٖ ٞستیٓ، آٖ است وئٝ شٔئا٘ی وئٝ    تٙاتسایٗ اطّی

تؼدد طدٔات، ٔسي ٔزٙی ػّیٝ زا دز پی دازد، دز حاِی وٝ تٟٙا تسخی اش طدٔات ٔٙزئس تئٝ ٔئسي    

ی ٘فس سدٜ ٚ حىٓ تٝ یه دیٝ ٚ آٖ ٞٓ دیٝتداخُ و ی ٘فس ی طدٔات دز دیٝٚی شدٜ ا٘د، آیا دیٝ

  ٝ ٝ   وافی است، یا دیٝ ٘یص تٝ ػّّت تؼدد طدٔات ٔتؼدد ٔی شٛد ٚ ػالٜٚ تئس دیئ ی ی ٘فئس  تایئد دیئ

دز ٔسلّٝ فٛق دٚ حاِئت ٔتظئٛز اسئت; یئا ٔئسي دز ؿئَٛ       طدٔات غیس ٔسسی ٘یص پسداخت شٛد؟ 

ٜ ٘اشی شدٜ ٚ ٔستثؾ تس آٟ٘است یا دز رٙایات دیٍس لساز دازد، تٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ ٔسي اش طدٔات ٚازد

ػسع رٙایات دیٍس، تٝ ایٗ ٔؼٙا وٝ رٙایات یا طئدٔات دیٍئس دز حئدٚث ٔئسي تئ حیسی ٘داشئتٝ ٚ       

 ٞسیه ٔستمُ اش دیٍسی ٞستٙد.  

ٔا دز ایٗ ٔماِٝ اتتدا تٝ تسزسی ٔمتؼای اطُ اِٚی ٚ اطُ ػّٕئی دز ٔسئلّٝ تئداخُ دیئات ٔئی      

صی ٘یاش تٝ دِیُ دازد؟ تداخُ یا ػدْ تئداخُ؟ ٚ ایٙىئٝ دز ٔئٛازد    پسداشیٓ تا اٚال زٚشٗ شٛد، چٝ چی

شئٛد   ٔشىٛن چٝ تاید وسد؟ سپس تٝ ایٗ ٔٛػٛع پسداختٝ خٛاٞد شد وٝ تؼدد چٝ ٔٛلغ ٔحمك ٔی

چسا وٝ تا تؼدد ٔحمك ٘شٛد تحج اش تداخُ ٚ ػدْ تداخُ ٘یص تیٟئٛدٜ خٛاٞئد تئٛد، دز پایئاٖ طئٛز      

ٔـسح، ٚ سپس ادِٝ  ٚ ٘ظسیات فمٟی آٖ ٔٛزد ٘مد ٚ تسزسئی لئساز    ٔساِٝ تا تٛرٝ تٝ ٔٛاد لا٘ٛ٘ی آٖ

 خٛاٞد ٌسفت.
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 . تذاخل اسببة ٍ هسبّببت1

لثُ اش ٚزٚد تٝ تحج اطّی اتتدا تاید  ٔمتؼای اطُ اِٚی زا دز  لاػدٜ تداخُ یا ػدْ تداخُ دیات تٝ 

چئسا وئٝ   ٔی تاشئد،   ایٗ أس ٔستّصْ تحج اطِٛی دز زاتـٝ تا تداخُ اسثاب ٚ ٔسثثات. دست آٚزیٓ

تاید دز دیات ٘یئص اطئُ زا تئس ػئدْ     دز ٘تیزٝ اٌس تٝ اطُ ػدْ تداخُ اسثاب ٚٔسثّثات لائُ شٛیٓ، 

تداخُ ٌراشت. تٙاتسایٗ اتتدا تاید اش ٔٛازد تداخُ اسثاب ٚ ٔسثّثات تحج وٙیٓ، تا زٚشٗ شئٛد وئٝ   

 اطُ دز ایٗ ٔٛازد چیست. 

 

 ذاخل اسببة  ت .1.1

دز لسٓ تداخُ یا ػدْ تداخُ اسئثاب ٚ ٔسئثّثات شئسػی اسئت، )٘سالئی،      تحج تداخُ دیات داخُ 

(. تداخُ اسثاب دز اطـالح فمٟا تٝ ایٗ ٔؼٙاست وٝ دٚ یا چٙئد سئثة ٔمتؼئی ٔسئثّة     21; 2519

ٍٕٞی سثة پیدایش یه ٔسثّة ٌسد٘د ٚ ػدْ تداخُ تٝ ایٗ ٔؼٙاست وئٝ ٞئس سئثة     ٚاحد شٛ٘د ٚ

 (.  273; 2496ظازی ٚ غیسٜ، )ا٘ دز ٔسثّة خاصّ خٛد ٔؤحّس ٚالغ شٛد

تاشد، تٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ ٞئس  تداخُ اسثاب ٔی یٔسلّٝ دز اطَٛ فمٝ اش ِٛاحك تحج ٔفْٟٛ شسؽ

ٔسئثّة زا ٘یئص دازد    ٌاٜ شسؽ ٔتؼدد ٚ رصا ٚاحد تاشد، آیا تؼدد شسٚؽ ٚاسثاب ٔمتؼای تؼدد رصا ٚ

. تٙئاتس ٔثئاحخی وئٝ    فی اسئت أتخاَ یه رصا ٚ یه ٔسثّة وا یا ایٙىٝ شسٚؽ ٔتؼدد تداخُ وسدٜ ٚ

 پیسأٖٛ ایٗ ٔسلّٝ طٛزت ٌسفتٝ، اطُ ػدْ تداخُ  ٞئٓ دز اسئثاب ٚ ٞئٓ دز ٔسئثثات رازیسئت     

 (.  297; 2524)ٔشىیٙی، 

را ٔسثّة است ٘یئص ٔتؼئدد   آیا تا تؼدد اسثاب دیٝ، دیٝ وٝ دز ایٗتٙاتسایٗ ٔٛػٛع ایٗ است وٝ 

ؼددی ٚازد شدٜ یئا ٔٙئافغ ٔتؼئدد ش ظئی اش     شٛد یا خیس، یؼٙی  شٔا٘ی وٝ تس ش ظی رسٚح ٔتٔی

 ایٗ اسثاب تا یىدیٍس تداخُ وئسدٜ آیا سثثی تسای ٚرٛب دیٝ ٞستٙد،  ،تیٗ زفتٝ وٝ ؿثیؼتاً ٞس یه

ٛ  دز ٘تیزٝ دز حىٓ یه سثة فسع ٔی شٛ٘د ٚ دز ٟ٘ایت  ٚ د یئا چٙئدیٗ   یه دیٝ ٘یص الشْ ٔئی شئ

 دیٝ؟  

ا ػدْ تداخُ اسثاب ٚازد شدٜ تاشد، تاید شىی ٘یست وٝ ٞس ٌاٜ دِیُ خاطی تس تداخُ اسثاب ی

تٝ ٕٞاٖ دِیُ خاص ػُٕ وٙیٓ. تٙاتسایٗ دز ٔخاَ تاال اٌس زٚایتی خاص یا دِیّئی خئاص ٔثٙئی تئس     

   ٝ تئس  پیچیئدٜ  یتداخُ ایٗ اسثاب یافتیٓ تاید تٝ آٖ ػُٕ وٙیٓ ٚ لائُ تٝ یه دیٝ شئٛیٓ. أئا ٔسئلّ

دز ایٗ ٔٛازد لاػئدٜ چئٝ    ، حاَٚازد ٘شدٜ تاشدشٔا٘ی است وٝ دِیُ خاطی تس تداخُ یا ػدْ تداخُ 

تئا شٔئا٘ی    دز ایٗ ٔٛزد تاید ٌفئت  خٛاٞد تٛد؟ آیا لاػدٜ، تداخُ اسثاب است یا ػدْ تداخُ اسثاب؟

، :31; :252ی،زٙئٛزد )ت وٝ دِیُ خاطی ٚرٛد ٘داشئتٝ تاشئد، اطئُ ػئدْ تئداخُ اسئثاب اسئت       

  .(21; 2519٘سالی،  ،411ٔشىیٙی، پیشیٗ; 
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 سبّببت. تذاخل ه2.1

ٔتؼدد تٛدٖ اسثاب ٚ ػئدْ تئداخُ آٟ٘ئا آیئا     تا ٚرٛد پسداشیٓ وٝ، دز تداخُ ٔسثّثات تٝ ایٗ أس ٔی

وٙٙد، تا دز ا٘زاْ آٖ تئٝ یئه ٔسئثّة    حمیمت ٔشتسوٙد، تا یىدیٍس تداخُ ٔی ٔسثّثات وٝ دز ٘ٛع ٚ

 اسئت  ؼئددٜ ش وفایئت ٔسئثّة ٚاحئد اش اسئثاب ٔت    ااوتفاء وٙیٓ؟ تٙاتسایٗ تئداخُ ٔسئثّثات ػثئازت    

تاید ٌفت وٝ لاػدٜ ٚ اطُ دز تداخُ یئا ػئدْ تئداخُ ٔسئثّثات، ػئدْ       .(321; :252)اِثزٙٛزدی، 

تداخُ است. سس ٔـّة آٖ است وٝ سالؾ شدٖ چٙدیٗ ٚارة تا ا٘زئاْ دادٖ یىئی اش آٖ ٞئا، ٞئس     

ثات اٌس دِیُ خاص تس تداخُ ٔسئثّ  ٚ ٞا تاشد ٘یاش تٝ دِیُ خاص دازدچٙد تٝ ٘یت أتخاَ تٕأی آٖ

تٛاٖ تئا أتخئاَ یئه     ؿّثد ٚ ٕ٘یٚازد ٘شدٜ تاشد دز ایٗ طٛزت ٞس ٚرٛتی أتخاَ خاص خٛد زا ٔی

پس تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ دز دیات، اٌس رسٚح ٔتؼددی تئٝ شئ ض    ٘یاش شد.ٞای دیٍس تیٚرٛب اش أتخاَ

ت وئسد ٚ  تٛاٖ تٝ یه دیٝ وفایئ آیا تا ٚرٛد اسثاب ٔتؼدد ٔی تاشٙد،ٚازد شدٜ است وٝ ٔستّصْ دیٝ 

اطُ تس ػئدْ   وٙد ٚلائُ تٝ تداخُ دیٝ شد؟ تاید ٌفت وٝ دز ایٙزا ٔسثّة وٝ دیٝ تاشد، تداخُ ٕ٘ی

 تداخُ دیات است.

تئٝ ػثئازت دیٍئس    تٙاتسایٗ ٔمتؼای اطُ اِٚی، دز تداخُ اسثاب ٚ ٔسثّثات، ػدْ تداخُ اسئت،   

ٜٚ تس ایٗ ٔمتؼئای اطئُ   ػالٔمتؼای تؼدد اسثاب، تؼدد ٔسثثات ٚ دز تحج حاػس تؼدد دیات است.

 ػّٕی دز ایٗ ٔسلّٝ ٘یص تاید ذوس شٛد.

  

 تذاخل اسببة ٍ هسبّببت ی. همتضبی اصل ػولی در هسئل3.1ِ

ٗ  دز ایٗ لسٕت اش ایٗ أس تحج ٔی وئٝ اطئُ   وٙیٓ، وٝ اٌس ٘ٛتت تٝ شه زسید، یؼٙی دِیّی تئس ایئ

(، یا دز 325; 2498افتیٓ )ٔظفس، تداخُ اسثاب ٚ ٔسثّثات است یا ػدْ تداخُ اسثاب ٚ ٔسثّثات ٘ی

ا٘د یا خیس، حىٓ لؼیٝ چٝ خٛاٞد تئٛد؟ دز  ٔماْ ػُٕ شه وسدیٓ وٝ اسثاب ٚ ٔسثّثات تداخُ وسدٜ

ایٗ ٔٛزد تاید ٌفت ٔمتؼای اطُ ػّٕی دز تداخُ اسثاب، تداخُ است. یؼٙی دز ٔماْ ػُٕ ٞس وزا 

ٌٛیئد تئداخُ وئسدٜ    اطُ ػّٕی ٔی وٙٙد یا ٘ٝ؟ شه وسدیٓ وٝ اسثاب ٔتؼدد دز یىدیٍس تداخُ ٔی

ا٘د ٚ تٟٙا شه دز ایٗ است وئٝ  ا٘د، شیسا دٚ سثة )شسؽ( یمیٙاً یه تىّیف زا تسای ٔىّّف حاتت وسدٜ

آیا تىّیف شائدی ػالٜٚ تس تىّیف اَٚ تسای ٔىّّف ٚرٛد دازد یا ٘ٝ؟ دز چٙیٗ ٔئٛازدی وئٝ شئه دز    

 .شٛداطُ تىّیف است، اطُ تسائت رازی ٔی

تداخُ اسثاب است، یؼٙی ٔمتؼای اطُ ػّٕئی   یتداخُ ٔسثّثات تس ػىس ٔسلّٝ یأا ٔسلّٝ
ٝ     « ػدْ تداخُ»تٝ ٍٞٙاْ شه دز تداخُ ٔسثّثات  خئاؿس ػئدْ   است. شیئسا ٚلتئی اسئثاب ٔتؼئدد تئ

تداخُ دز یىدیٍس تىاِیف ٔتؼدد زا حاتت وسد٘د، شه ٔی شٛد وٝ آیا تئا ا٘زئاْ یئه ػٕئُ تىئاِیف      
ٌسد٘د یا ایٙىٝ ٞس تىّیفی ٘یاش تٝ یه ػٕئُ ٔسئتمُ دازد؟ دز   سالؾ ٔیٔتؼددی وٝ حاتت شدٜ تٛد، 
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اشتغاَ رازی ٔی شئٛد ٚ تئٝ ػئدْ     یچٙیٗ ٔٛازدی وٝ شه دز سمٛؽ تىاِیف ٔتؼدد است، لاػدٜ
 (.  417شٛد )ٕٞاٖ; تداخُ حىٓ ٔی

تداخُ اسثاب ٚ ٔسثّثات تیاٖ شد، تٟتئس اسئت    یحاَ وٝ ٔمتؼای اطُ اِٚی ٚ ػّٕی دز ٔسلّٝ
 ٝ تثییٗ ٔٛازد تؼدد رسْ تپسداشیٓ.ت

  

 . تؼذد جرم2
تاشد یا خیس، اتتدا تاید تؼدد رسْ ٚ ا٘ئٛاع آٖ  تسای ایٙىٝ زٚشٗ شٛد وٝ ػّٕی ٔظداق تؼدد رسْ ٔی

تحج ٔا تئداخُ  وٝ چسا  تٛا٘د ذیُ آٖ لساز ٌیسد تحج وٙیٓ.زا تشٙاسیٓ ٚ سپس اش ٔظادیمی وٝ ٔی
ی ٔؼٙا دازد وٝ تؼددی دز واز تاشد، تٙاتسایٗ ٔئا اتتئدا تایئد    دیات است ٚ زٚشٗ است وٝ تداخُ ٚلت

اش تئداخُ   سپسشٛد،  تؼدد رسْ ٚ ٔٛازد تؼدد زا تشٙاسیٓ ٚ پی تثسیٓ وٝ چٝ ٔٛلغ تؼدد ٔحمك ٔی
 یا ػدْ تداخُ ٔزاشات آٖ تحج وٙیٓ.

تؼدد رسْ حاِت فسدی است وٝ ٔستىة اػٕاَ ػدیدٜ شدٜ یا افؼئاِی زا تئسن وئسدٜ اسئت وئٝ      
وٝ ٔستىة ػُٕ ٚاحدی شئدٜ وئٝ   ٞا رسْ تاشد ٚ یا ایٗتك لاٖ٘ٛ، ازتىاب آٖ اػٕاَ ٚ یا تسن آٖٔـا

وٝ ٘سئثت تئٝ ٞئیک یئه اش رئسایٓ ازتىئاتی       ٔٙـثك تا ػٙاٚیٗ ٔزسٔا٘ٝ ٔتؼدد تاشد، ٔشسٚؽ تٝ ایٗ
 .٘شدٜ تاشد لـؼی طادزحىٕی 

 

 . اًَاع تؼذد1.2
 تؼسیف، تؼدد رسْ دٚ ٘ٛع است; تستٙا 
شٛد وٝ فسدی ٔستىة دٚ یا چٙد فمئسٜ رئسْ ٔسئتمُ،     ٚلتی ٔحمك ٔی ،ادی یا ٚالؼیتؼدد ٔ -2

 ٔش ض ٚ ٔزصا شدٜ ٚ ٘سثت تٝ ٞیک یه اش رسایٓ ٚی حىٓ لـؼی طادز ٘شدٜ تاشد.

ٚ آٖ شَٕٛ چٙد ٚطف رصایی تس فؼُ ٚاحد است، تٝ ایٗ ٔؼٙی وئٝ   ٔؼٙٛی یا ػٙٛا٘ی، تؼدد -3 
ٛا٘یٗ ویفسی ٔحسٛب شدٜ ٚ تئٝ ٘ظئس چٙئیٗ ٔئی زسئد وئٝ       چٙدیٗ ٔادٜ اش ل غٌاٜ فؼُ ٚاحد، ٘م

 .(333; 2498)ازدتیّی،  ا٘درسایٓ ٔتؼددی ازتىاب یافتٝ

ایٗ وٝ تؼدد چٝ  ،وٝ تؼدد رسْ ٚ ا٘ٛاع آٖ زا شٙاختیٓ تاید ٔٛازد تؼدد زا ٘یص ٔش ض وٙیٓحاَ
 شٛد؟ ٔٛلغ ٔحمك ٔی

 

 . هَارد تؼذد2.2
وٝ آیا طسف تؼدد فؼُ ٔٛرة تؼدد رسْ است؟ دز طٛزتی وٝوٙیٓ دز ایٗ ٌفتاز اش ایٗ أس تحج ٔی

تٛا٘د ٔظداق تؼدد رسْ لساز ٌیسد؟ آیا حىٓ تئٝ  فؼُ ٚاحد ٘تایذ ٔتؼددی دز پی داشتٝ تاشد، آیا ٔی
 تؼدد دز حدٚد ٚ لظاص ٚ دیات ٚ تؼصیسات ٔتفاٚت است؟
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فؼُ شدٜ است یا  دز ٚالغ چٙد فسع دز تحج ٚرٛد دازد، تٝ ایٗ تستیة وٝ ٔتٟٓ یا ٔستىة یه
افؼاَ ٔتؼدد، دز طٛزتی وٝ ٔستىة یه فؼُ شدٜ تاشد دٚ حاِت ٔتظٛز است، یا فؼُ ٚاحد اٚ یئه  
٘تیزٝ دز پی داشتٝ است یا ٘تایذ ٔتؼدد، دز طٛزتی وٝ یه ٘تیزٝ تٝ د٘ثاَ داشئتٝ تاشئد، اش تحئج    

ٝ تاشد ، اختالف است تؼدد خازد است، أا دز طٛزتی وٝ فؼُ ٚاحد ٘تایذ ٔتؼددی زا تٝ د٘ثاَ داشت
 وٝ ػُٕ، ٔظداق تؼدد ٔادی است یا خیس؟

أا اٌس افؼاَ ٔتؼددی زا ا٘زاْ دادٜ تاشد تاش یا افؼاَ ٔتؼدد اٚ یئه ٘تیزئٝ زا تئٝ د٘ثئاَ داشئتٝ      

است یا  ٘تایذ ٔتؼددی. دز ایٙىٝ ایٗ حاِت ٞا ٘یص ٔظداق تؼدد رسْ لساز ٔی ٌیس٘د یئا خیئس تحئج    
 دٚ ػٙٛاٖ پی تٍیسیٓ;تا زا  ٔٛػٛعاست. تٙاتسایٗ تاید 

 

وٝ لثالً تٛػیح دادٜ شد، تؼدد رسْ ٚلتئی ٚالؼئی یئا ٔئادی     چٙاٖ تؼدد تس ٔثٙای تؼدد فؼُ; -2

است وٝ ػأُ رسْ، ٔستىة چٙد فؼُ یا تسن فؼُ ٔزسٔا٘ٝ شدٜ تاشد. حاَ آیا ٕٞیشٝ تؼئدد فؼئُ   

تٛا٘ئد ٔظئداق تؼئدد    ٔٛرة تؼدد رسْ است؟ دز ایٗ خظٛص تاید ٌفت وٝ ٕٞیشٝ تؼدد فؼُ ٕ٘ئی 

وٝ اػٕاِی رسْ ٚاحد یا ٔتؼدد تاشد تستٍی تٝ ٘ٛع ٚ ٔاٞیت رسْ ازتىاتی دازد. ایٗ رسْ لساز ٌیسد ٚ

ای اش رسایٓ تسویثی اش افؼاَ ٔتؼدد، أئا تسخئی اش رئسایٓ سئاختازی سئادٜ ٚ      چٝ ساختاز ٔادی پازٜ

ٞا تىساز شٛد ٚ تسخی ظس ٔادی آٖشٛ٘د، وٝ ػٙای اش اػٕاَ ٚلتی رسْ ٔحسٛب ٔیتسیؾ داز٘د. پازٜ

دیٍس ٘یاش داز٘د تا دز شٔاٖ ٔتؼازفی استٕساز داشتٝ تاشٙد. تسخی اش اػٕاَ اٌسچٝ خٛد رسْ ٞسئتٙد،  

ٞا ٘یص ػٙٛاٖ رصایی خاطی دازد ٚ تسخی اش رسایٓ دز ازتثاؽ تا یىدیٍس ٚالغ ٔی شئٛ٘د  أا ٔزٕٛع آٖ

 (.  431; 24:1)٘ٛزٚشی فیسٚش، 

تاشئد، أّئا   ید ٌفت وٝ ٞسچٙد وٝ تؼدد افؼاَ یىی اش شئسٚؽ تؼئدد رئسْ ٔئی    تٝ ؿٛز خالطٝ تا

تٛاٖ حىٓ تٝ تؼدد رسْ داد، چساوئٝ تئٝ ػٙئٛاٖ ٔخئاَ دز تسخئی اش      ٕٞیشٝ تٝ طسف تؼدد فؼُ ٕ٘ی

ٔتؼدد، ٔظداق رسْ ٔسوّة یا رسْ تئٝ ػئادت یئا رئسْ رٕؼئی       یٔٛازد ٕٔىٗ است، افؼاَ ٔزسٔا٘ٝ

شٛد ٚ ػُٕ ٔظئداق تؼئدد   تؼدد رسْ اػٕاَ ٕ٘ی یدز ایٗ ٔٛازد لاػدٜ ٔتّحدإِمظد لساز ٌیس٘د، وٝ

 رسْ ٘ ٛاٞد تٛد.

أا تؼدد افؼاَ تٝ ٔؼٙای خاص، یؼٙی تؼدد ػستات دز لظاص ٚ دیات ٔٛرة حىٓ تٝ تؼدد رسْ 

٘یص دز ایٗ خظٛص تٝ ؿٛز طسیح ٞٓ دز لظاص ٚ ٞئٓ دز دیئات حىئٓ     3:ٌراز خٛاٞد تٛد ٚ لاٖ٘ٛ

ٚاحئد شئٛ٘د، وئٝ دز ایئٗ      یسدٜ است. ٍٔس ایٙىٝ تؼدد افؼاَ ٔزٕٛػاً، ٔٛرة ٘تیزٝتؼدد زا ٔمسّز و

ایٗ  657ٚ  ::3 ٔٛاد دا٘د. دز ایٗ خظٛصٌراز ٘یص اػٕاَ لٛاػد تؼدد رسْ زا الشْ ٕ٘یلاٖ٘ٛ طٛزت

   تاشد تٝ تستیة دز تاب لظاص ٚ دیات لاتُ ذوس ٔی لاٖ٘ٛ 
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اٌس وسی تا ػئستٝ ٞئای ٔتؼئدد ػٕئدی، ٔٛرئة      » ;دازد ی لظاص ٔمسز ٔی دز شٔیٙٝ ::3 ٔادٜ

لتُ ٘یص ٔشَٕٛ تؼسیف رٙایت ػٕدی تاشد، چٙا٘چٝ تسخی  رٙایات ٔتؼدد ٚ لتُ ٔزٙی ػّیٝ شٛدٚ

اش رٙایت ٞا ٔٛرة لتُ شدٜ ٚ تسخی دز ٚالغ شدٖ لتُ ٘مشی ٘داشئتٝ تاشئٙد. ٔستىئة ػئالٜٚ تئس      

ت حیسی دز لتُ ٘داشئتٝ اسئت،    رٙایت ٞایی وٝ یلظاص ٘فس، حسة ٔٛزد، تٝ لظاص ػؼٛ یا دیٝ

ٔحىْٛ خٛاٞد شد. ِىٗ اٌس لتُ تٝ ٚسیّٝ ی ٔزٕٛػٝ رٙایات پدیئد آٔئدٜ تاشئد، دز طئٛزتی وئٝ      

ػستات تٝ طٛزت ٔتٛاِی ٚازد شدٜ تاشد دز حىٓ یه ػستٝ است، دز غیس ایٗ طٛزت تٝ لظئاص یئا   

 « د.ػؼٛی وٝ رٙایت تس آٖ ٔتظُ تٝ فٛت ٘ثٛدٜ است، ٘یص ٔحىْٛ خٛاٞد ش یدیٝ

، احىئاْ تؼئدد رئازی    ٌئسدد چٙا٘چٝ تؼدد افؼاَ ٔٛرة ٘تایذ ٔتؼئددی   پس تس اساس ایٗ ٔادٜ

 .٘ ٛاٞد ٌسدید، احىاْ تؼدد رازی دی ٚاحدی شٛ ٔٙزس تٝ ٘تیزٝٚ چٙا٘چٝ  شٛد، ٔی

ٞای ٔتؼئدد  ٞس ٌاٜ دز احس زفتازٞای ٔتؼدد آسیة» ;دازد ی دیات ٔمسز ٔی ٘یص دز شٔیٙٝ 657ٔادٜ

 «رداٌا٘ٝ خٛاٞد داشت. یس آسیثی دیٝایزاد شٛد، ٞ

پسداشیٓ تا تثیٙیٓ وئٝ  حاَ وٝ تؼدد تس ٔثٙای تؼدد فؼُ زا تٛػیح دادیٓ، تٝ تحج تؼدد ٘تایذ ٔی

آیا تؼدد ٘تایذ ٘اشی اش فؼُ ٚاحد دز تؼصیسات ٚ ٔ ظٛطاً دز لظاص ٚ دیئات ٔشئَٕٛ لٛاػئد تؼئدد     

است یه ٔزاشات ٘یص تیشتس تس ػٕئُ تئاز ٕ٘ئی   رسْ لساز ٔی ٌیسد یا خیس، تٝ دِیُ ایٙىٝ فؼُ ٚاحد 

ٔتؼددی اش آٖ ٘اشی شدٜ تاشد، ٚ تٝ ؿٛز وّّی ایٙىٝ آیا تؼدد ػئالٜٚ   یشٛد، ٞس چٙد ٘تایذ ٔزسٔا٘ٝ

 تس تؼدد فؼُ تس ٔثٙای تؼدد ٘تیزٝ ٘یص ٔحمك ٔی شٛد یا خیس؟

 

ٝ آٚ; ٌاٞی فؼُ ٚاحد، ٘تایذ ٔتؼددی تٝ تاز ٔییزٝتؼدد تس ٔثٙای تؼدد ٘ت. 3 ػٙئٛاٖ ٔخئاَ   زد، تئ

ش ظی تا یه ػستٝ تٝ سس دیٍسی سثة ٔی شٛد ػمُ، شٙٛایی، تیٙایی ٚی اش تیٗ تسٚد یا ش ظی، 

ای ٔی شٛد. دز ایٗ فسٚع ػُٕ ٔستىة یه فؼئُ اسئت   تا پستاب ٘از٘زه ٔٛرة ٔسي یا رسح ػدّٜ

سْ زا ٘اظس تس تؼدد ای است. دز ایٙزا اٌس تؼدد رأا ٘تایذ ٔتؼدد حاطُ اش آٖ ٞس وداْ رسْ رداٌا٘ٝ

افؼاَ تدا٘یٓ، رص یه رسْ ٔحمك ٘شدٜ است ِٚی اٌس تٙای تؼدد تس ٚلئٛع ٘تئایذ ٔتؼئدد ٞئٓ تاشئد،      

 چٙد رسْ ٚالغ شدٜ است.

تایست، ٔـاتك لٛاػئد تؼئدد ػٙئٛا٘ی ٔزئاشات     آید وٝ تؼدد ٘تایذ زا ٔیحاَ ایٗ سؤاَ پیش ٔی

ٝ دز خظئٛص   2481دز لئاٖ٘ٛ   .ٕ٘ٛد یا ایٙىٝ ٔٛزد اش ٔظادیك تؼدد ٚالؼی ٔی تاشد ی ٔئٛزد   ٔسئلّ

د، تا ایٗ ٚرٛد ػدْ ذوس طسیح حىٓ ایٗ ٔسلّٝ، دز لظاص ٚ دیئات  تیاٖ ٘شدٜ تٛطسیحی حىٓ ٘صاع 

وسد ٚ حمٛلئدا٘اٖ حىئٓ    تٝ ایٗ دِیُ وٝ ٔثتٙی تس ٘ظٛص شسػی ٞستٙد، اختالف شیادی ایزاد ٕ٘ی

ٔزئاشات   ٔزاشات اشد ٚ دز دیات رٕغ لظاص دز تسخی ٔٛازد رٕغ ٔزاشات ٚ ٌاٞی اػٕاَآٖ زا دز 

 3:تئا لثئُ اش تظئٛیة لئاٖ٘ٛ       ٞا ٔی دا٘ستٙد أا دز تؼصیسات سثة اختالف ٘ظس حمٛق دا٘اٖ تئٛد. 
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( تؼئدد ٘تئایذ ٘اشئی اش    2485; پیٕئا٘ی،  :249، شأثیاتی، 2491دا٘اٖ )تاٞسی ٚ داٚز، تیشتس حمٛق

 حىٓ آٖ دز تؼصیئسات اػٕئاَ ٔزئاشات اشئد    فؼُ ٚاحد زا اش ٔظادیك تؼدد اػتثازی ٔی دا٘ستٙد، وٝ 

ٖ  اسئت، دز ایٗ ٔٛزد ٘یص زفئغ اخئتالف شئدٜ     24:3. حاَ دز لاٖ٘ٛ تٛد ٌئراز تؼئدد ٘تئایذ دز    لئا٘ٛ

تؼصیسات زا ٘یص اش حیج ٔزاشات تاتغ تؼدد ٚالؼی رسْ وسدٜ است ٚ تٙاتسایٗ تاید ٌفت وٝ تؼدد ٘تایذ 

لٛاػد تؼدد ٚالؼی رسْ اسئت، تٙئاتسایٗ تؼئدد     ٚ دیات تاتغ چٝ دز تؼصیسات ٚ چٝ دز حدٚد ٚ لظاص

 تٛا٘د ٔظداق تؼدد رسْ لساز ٌیسد.٘تایذ ٞٓ ٔی

 آٔدٜ است; 24:3ق. ْ.ا. 245دز خظٛص تؼدد ٚالؼی دز تؼصیسات دز ٔادٜ 

اِف; دز رسایٓ ٔٛرة تؼصیس ٞس ٌاٜ رسایٓ ازتىاتی تیش اش سٝ رسْ ٘ثاشد دادٌاٜ تئسای ٞئس   »

شات ٔمسّز زا ٔٛزد حىٓ لساز ٔی دٞئد ٚ ٞسٌئاٜ رئسایٓ ازتىئاتی     یه اش آٖ رسائٓ حداوخس ٔزا

تیش اش سٝ رسْ تاشد، ٔزاشات ٞس یه زا تیش اش حداوخس ٔزاشات ٔمسّز لئا٘ٛ٘ی تؼیئیٗ ٔئی    

٘ظف آٖ تزاٚش وٙد. دز ٞس یه اش ٔئٛازد فئٛق فمئؾ     یوٝ اش حداوخس تٝ اػافٝوٙد، تدٖٚ ایٗ

اشد تٝ یىی اش ػُّ لا٘ٛ٘ی تمّیُ یاتد یئا تثئدیُ   ٔزاشات اشد لاتُ ارساء است ٚ اٌس ٔزاشات 

 ٌسدد...یا غیس لاتُ ارساء شٛد، ٔزاشات اشد تؼدی ارساء ٔی

ٔزسٔا٘ئٝ ٔتؼئدد حاطئُ شئٛد تساتئس       یذٚاحئد ٘تئا   یوٝ اش زفتاز ٔزسٔا٘ٝ یدز طٛزت -2تثظسٜ 

 «.ٔمسّزات فٛق ػُٕ خٛاٞد شد

ٚ  حىٓ تؼتا طساحت شٛد، ایٗ تثظسٜ وٝ ٔشاٞدٜ ٔیچٙاٖ آٖ  دد ٘تایذ دز تؼصیئسات زا ٔشئ ض 

زا ٔشَٕٛ لٛاػد تؼدد ٚالؼی رسْ وسدٜ است، اِثتٝ الشْ تٝ ذوس است وٝ سیستٓ اػٕاَ ٔزئاشات دز  

تغییس وسدٜ است ٚ دیٍس لاػدٜ رٕغ  2481٘سثت تٝ لاٖ٘ٛ  24:3تؼدد ٚالؼی دز تؼصیسات دز لاٖ٘ٛ 

ٗ دِیُ وٝ ٔثتٙی تس ٘ض شسػی است، حىئٓ  شٛد. دز لظاص ٚ دیات ٘یص تٝ ایٞا اػٕاَ ٕ٘یٔزاشات

تاشئد. تئٝ ػٙئٛاٖ    رٕغ ٔزاشات ٞئا ٔئی   یٕچٙاٖ ٔشَٕٛ لاػدٜٚ ٞتؼدد ٘تایذ تغییسی ٘ىسدٜ است 

 دازد; ٔمسّز ٔی :49ٕ٘ٛ٘ٝ دز تاب لظاص ٔادٜ 

ٞای ٔتؼددی دز یه یا چٙد ػؼئٛ تئٝ ٚرئٛد آیئد، حئك      اٌس تٝ ػّّت یه یا چٙد ػستٝ رٙایت»

تؼؼی تا ٔستىة  ییت تٝ ؿٛز رداٌا٘ٝ حاتت است ٚ ٔزٙی ػّیٝ ٔی تٛا٘د دزتازٜلظاص تسای ٞس رٙا

دز تاب دیات ٘یص ٔٛاد ٔتؼددی ٘ئاظس تئس    ٚ« ٔظاِحٝ ٘سثت تٝ تؼؼی ٌرشت ٚ تؼؼی زا لظاص وٙد

ٝ    فؼُ ٚاحد ٚ ٘تایذ ٔتؼدد ٔی  799ا٘ئد، اش رّٕئٝ ٔئٛاد    تاشٙد، وٝ ٔشَٕٛ رٕئغ دیئات لئساز ٌسفتئ

 دازد;  ٔمسّز ٔی 655دٜ ٔا.  ٚ.. 652ٚ 655ٚ

ٞس ٌاٜ دز احس یه یا چٙد زفتاز، ٔٙافغ ٔتؼدد شایُ شئٛد، ٔا٘ٙئد ایٙىئٝ دز احئس ػئستٝ تئٝ سئس،        »

 «رداٌا٘ٝ خٛاٞد داشت. یتیٙایی، شٙٛایی ٚ ػمُ وسی اش تیٗ تسٚد یا وٓ شٛد، ٞس یه دیٝ
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ٓ تؼئدد لئساز ٌسفتئٝ    تاشد، وٝ ٔشَٕٛ حىئ ایٗ ٔادٜ دلیماً ٘اظس تس فؼُ ٚاحد ٚ ٘تایذ ٔتؼدد ٔی

 است.

تاشئد؛ ٞئس   اػٕاَ لٛاػد تؼدد رسْ ٔی ، تاید ٌفت وٝ تؼدد ٘تایذ ٘یص ٔٛرة تؼدد رسْ ٚتٙاتسایٗ

طئسیحاً حىئٓ تؼئدد     3:ٌئراز  ٔثٟٓ تٛد، لاٖ٘ٛ 2481چٙد وٝ حىٓ ایٗ ٔٛزد دز تؼصیسات دز لاٖ٘ٛ 

لؼی رسْ دا٘ستٝ اسئت. اش ؿسفئی   ٘تایذ دز تؼصیسات زا ٘یص اش حیج تؼییٗ ٔزاشات تاتغ لٛاػد تؼدد ٚا

، دز ایٙىٝ تؼئدد ٘تئایذ دز لظئاص ٚدیئات ٔشئَٕٛ      2481دا٘اٖ تا تٛرّٝ تٝ لاٖ٘ٛ ٞیک یه اش حمٛق

تؼدد ٚالؼی ٚرٕغ ٔزاشات ٞاست اختالفی ٘داز٘د، فمؾ دز تسخی اش ٔٛازد خاص دز تاب لظئاص یئا   

است وٝ آٖ ٞٓ ٔستٙد تئٝ دِیئُ    ٌراز تؼدد ٘تایذ زا ٔٛرة تؼدد لظاص یا دیٝ ٘دا٘ستٝدیات لاٖ٘ٛ

 خاص ٔی تاشد.

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌسفت وٝ ٔی 399ٚ  :49ٚ  563ٚ  565ٚ  543ٚ  576تٝ ؿٛز وّی تس اساس ٔٛاد...

٘یص اطُ تس تؼدد دیات تٛدٜ اسئت ٚ فمئؾ دز سئٝ ٔئٛزد اسئت وئٝ تؼئدد ٘تئایذ زا          2481دز ق.ْ.ا 

چشٓ ٚ شٚاَ حس  یٔٛزد وٙدٖ حدلٝدز  569ٚ  485ٔشَٕٛ تؼدد دیات ٘داستٝ ٚآٖ ٞٓ دز ٔٛاد 

دز ٔئٛزد تسیئدٖ شتئاٖ ٚ شٚاَ حئس      578 یشئٛد ٚ ٔئادٜ  تیٙایی است وٝ تٟٙا یه دیٝ تؼییٗ ٔئی 

 چشایی وٝ دز ایٗ طٛزت ٘یص فمؾ یه دیٝ تؼییٗ ٔی شٛد.

٘یص تؼدد ٘تایذ چٝ دز تؼصیسات ٚ چئٝ دز حئدٚد ٚ لظئاص ٚ دیئات ٔشئَٕٛ       24:3ؿثك ق.ْ.ا 

ی رسْ لساز ٔی ٌیسد، أا دز ٞس وداْ تٙاتس ٘ظاْ خاص خٛد اػٕئاَ ٔزئاشات ٔئی   تؼدد ٚالؼ یلاػدٜ

 یٚ دز حدٚد ٚ لظئاص ٚ دیئات ٔشئَٕٛ لاػئدٜ     245وٝ دز تاب تؼصیسات ٔشَٕٛ ٔادٜ شٛد، چٙاٖ

 ٞا ٔی شٛد، ٍٔس دز تسخی اش ٔٛازد خاص.تؼدد ٚ رٕغ ٔزاشات

ٞای شٛد، آٖ است وٝ رسْسْ تسداشت ٔیردا اش ایٗ دٚ لاٖ٘ٛ ٘یص تاید ٌفت وٝ آ٘چٝ اش تؼدد ر

تٛا٘د ٘اشی اش افؼاَ ٔتؼدد تاشد، یا ٘اشی اش ٞای ٔتؼدد ٔیٔتؼددی اتفاق افتادٜ است، حاَ ایٗ رسْ

وئٝ ٞئس   شٛد، دز حاِیٔتؼدد حاطُ ٔی ی٘تایذ ٔتؼدد؛ چساوٝ ٚلتی اش فؼُ ٚاحد ٘یص ٘تایذ ٔزسٔا٘ٝ

ٗ  ِت ٘یص تؼدد رسْ طدق ٔییه اش ٘تایذ رسْ ٔستمّی است، دز ایٗ حا وئٝ تؼئدد   وٙد. تٙئاتسایٗ ایئ

٘تایذ ٘اشی اش فؼُ ٚاحد زا اش ٔظادیك تؼدد اػتثازی تدا٘یٓ، حئسف طئحیحی ٘ ٛاٞئد تئٛد ٚ تؼئدد      

٘تایذ ٔٛرة شَٕٛ حىٓ تؼدد ٚالؼی رسْ ٘سثت تٝ ٔستىة ٔی شٛد، وٝ دز ٞس یئه اش تؼصیئسات ٚ   

 ظٛص تٝ خٛد زا دازد.حدٚد ٚ لظاص ٚ دیات سیستٓ اػٕاَ ٔزاشات ٔ 

تٙاتسایٗ دا٘ستیٓ وٝ تؼدد ٞٓ تس ٔثٙای تؼدد فؼُ ٚ ٞٓ تس ٔثٙای تؼدد ٘تیزئٝ ٚالئغ ٔئی شئٛد     

ٍٔئس   ٚٔشَٕٛ لٛاػد تؼدد ٚالؼی رسْ لساز ٔی ٌیسد ٚ اطُ ٘یص دز تداخُ دیات، ػدْ تداخُ اسئت، 

ٔا ٕٞئیٗ ٔئٛازد    دز ٔٛازدی وٝ تا دِیُ شسػی خالف آٖ حاتت شٛد، حاَ دز تحج تؼدد دیات تحج

خاص است یؼٙی دز وداْ ٔٛازد است وٝ تا تٛرّٝ تٝ دالیُ ٔٛرٛد ٔی تٛاٖ حىٓ تئٝ تئداخُ دیئات    
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وسد. تٙاتسایٗ اتتدا ٘ىاتی زا دز ٔٛزد تحج تداخُ دیات ذوس ٔی وٙیٓ تئا رایٍئاٜ آٖ زٚشئٗ شئٛد ٚ     

زٙئی ػّیئٝ زا   سپس تٝ تسزسی حىٓ تداخُ یا ػدْ تداخُ دیٝ دز شٔا٘ی وٝ طدٔات ٔتؼدد ٔسي ٔ

 دز پی داز٘د ٔی پسداشیٓ.

 

 بحج ی. تبییي داه3ٌِ

تاید ٌفت وٝ تحج تداخُ دیات دز رایی اسئت وئٝ دٚ یئا چٙئد     اَٚ دز زاتـٝ تا ٔٛػٛع ٔٛزد تحج 

، حسئیٙی زٚحئا٘ی،   73; 2478٘زفئی،  ، 2495;471حاری دٜ آتئادی. ) اطّی تاشٙد ٘ٝ تظاِحی دیٝ

٘شد٘د. تٝ ػثازت دیٍس تحج تئداخُ دیئات، دز رٙایئاتی     ی فمٟا ٔتروس آٖ ٌسچٝ ٕٞٝ .(35; 2525

ٔـسح ٔی شٛد وٝ ٔزاشات اطّی ٚ اِٚیٝ ی آٖ دیٝ تاشد، یؼٙی دز رٙایت شثٝ ػٕد، خـای ٔحغ 

رٙایت ػٕدی وٝ أىاٖ لظاص ٞست، أئا تئٝ ػّّئت ٔظئاِحٝ     وٝ اطاِتا دیٝ حاتت است. تٙاتسایٗ دز 

شئٛد، دزایئٗ ٔئٛزد    شدٜ است، تحج تداخُ ٔـسح ٕ٘ئی  را٘ی تا ٔزٙی ػّیٝ یا ِٚی دْ اٚ، دیٝ حاتت

ٚ اش ؿسفئی احىئاْ تئداخُ دز     تاید تٝ آ٘چٝ ٘سثت تٝ آٖ ٔظاِحٝ طٛزت ٌسفتٝ اسئت، تٛرّئٝ ٕ٘ئٛد   

اش ػثازت فمٟئا، تئٝ خظئٛص فمٟئای     وٝ ٌٕٛ٘ٝٞاٖچٙیٗ ٞٓلظاص ٚ دز دیات تاٞٓ ٔتفاٚت است.. 

دز تحج تئداخُ دیئات تایئد ٘ئٛع     ( 3:1; 2524، ػٛدٜ،239; 2526 )حظفىی، آیداُٞ سّٙت تس ٔی

پس اٌس دٚ رٙایت یىئی   ٞا یىساٖ تاشد، تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ ٚ دز تحج ٔا ٞس دٚ غیسػٕد تاشٙد،رٙایت

ػٕد ٚ دیٍسی خـایی تاشد، دیٍس طحثتی اش تداخُ دیات ٘یست، چسا وٝ ٞئس وئداْ از رٙایئت ٞئا     

ٚ طحثت اش تداخُ یا ػدْ تداخُ آٖحىٓ خاص خٛد زا خٛاٞٙد داشت، وٝ تا دیٍسی ٔتفاٚت است 

ایٗ تحج، دز رایی ٔـسح ٔی شٛد، وٝ را٘ی ٚاحد تاشد، چسا وئٝ دز طئٛزت   دْٚ ; ٞا ٚرٟی ٘دازد. 

-افؼاَ آٟ٘ا دز یىدیٍس تحخی ٕ٘ئی  یتؼدد فاػُ، ٞس یه ّٔصْ تٝ فؼُ خٛد ٔی تاشد ٚ اش تداخُ دیٝ

زا دز تحج اش تداخُ دیٝ ذوس وسدٜ "ٚاحداًِٛواٖ اِزا٘ی "شٛد، ٕٞاٖ ؿٛز وٝ اوخس فمٟا ایٗ ػثازت 

ٝ  (. حاِخاً دز طٛزتی وٝ تسخی اش طدٔات تٟثٛد یافتٝ تاشئٙد، 73; 2478)٘زفی،  .ا٘د -طئدٔات  ی دیئ

، چساوٝ تئا تٟثئٛدی رساحئت حىئٓ آٖ ٔسئتمس شئدٜ ٚ       تٟثٛد یافتٝ ػالٜٚ تس دیٝ ی ٘فس الشْ است

، ازدتیّئی،  394; :247، أئاْ خٕیٙئی،   323; 2521)ٔئد٘ی واشئا٘ی،    شٛدی آٖ استظحاب ٔی دیٝ

( ٚ تحج تداخُ دز ایٗ ٔٛزد ٘یص ٔـسح ٕ٘ی شٛد. تٙاتسایٗ حىٓ تداخُ یا ػدْ تئداخُ  :23; 2527

دز فسػی وٝ طدٔات ٔتؼدد غیسػٕدی تس ش ض ٚازد شدٜ ٚ لثئُ اش تٟثئٛدی، شئ ض فئٛت     ، دیٝ

 وسدٜ است زا تسزسی ٔی وٙیٓ.

تئٛاٖ ٔٛػئٛع زا دز دٚ فئسع    ٔئی ٘ظسات ٚ الٛاَ دز ٔسلّٝ  تا تٛرٝ تٝ تسای پاسخ تٝ ایٗ سؤاَ،

تٙئاتسایٗ حىئٓ ایئٗ     ٔئی تاشئد،  لتُ ٔـسح وسد، ٚ آٖ دز ؿَٛ یا دز ػسع تٛدٖ رٙایات ٘سثت تٝ 

 وٙیٓ. تسزسی ٔی فسعٔٛػٛع زا دز دٚ 
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 در طَل جٌبيبت ديگر فرض ًخست لتل .1.3

اش آٖ ٚ ٔتستئة   ش دیٍئسی ٚ ٔسئثة  وٝ دٚ رٙایت یىی ٘اشئی ا ٚلتی دٚ رٙایت دز ؿَٛ یىدیٍس٘د 

( یىی تٝ د٘ثاَ دیٍسی حادث شئدٜ ٚ تئیٗ آٟ٘ئا تمئدْ ٚ     486; 2495 )حاری دٜ آتادی، ،تسآٖ تاشد

تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ شٔا٘ی وٝ ش ظی دست دیٍسی زا لـغ ٔی وٙد ٚ تأخس شٔا٘ی دز حدٚث ٚرٛد دازد، 

، چئسا وئٝ   ست لساز دازدایٗ لـغ سسایت وسدٜ ٚ سثة ٔسي ٔی شٛد، ٔسي دز ؿَٛ رٙایت لـغ د

 ٔسي تٝ د٘ثاَ لـغ دست حادث شدٜ ٚ ٔتستة تسآٖ است.

 

 ػرض جٌبيبت ديگر . فرض دٍم لتل در2.3

ٚلتی دٚ رٙایت دز ػسع یىدیٍس٘د وٝ ٞس یه اش آٟ٘ا ٔستمُ اش دیٍسی تاشد، یىی ػّّت دیٍئسی ٚ  

ٔخاَ شٔا٘ی وٝ ش ظئی تئٝ   آحاز دیٍسی ٘یست، دٚ رٙایت ٔستثؾ تٝ یىدیٍس ٘یستٙد. تٝ ػٙٛاٖ  یا اش

تس احس آٖ تیٙایی، تٛیایی، ٚ ٌٛیایی دیٍئسی اش تئیٗ ٔئی    خـا ػستٝ ای تٝ سس دیٍسی ٚازد ٔی وٙد ٚ 

زٚد، تدیٟی است وٝ ایٗ رٙایات ٞس یه ٔستمُ اش دیٍئسی ٞسئتٙد ٚ دز ٚالئغ رٙایئاتی دز ػئسع      

یىدیٍس ٔحسٛب ٔی شٛ٘د.فسع وٙید ش ظی تا یه ػستٝ سثة لـغ دست ٚ پئای دیٍئسی شئدٜ    

 ی ٚ دز ٚالغ دز ػسع یىدیٍس ٞسئتٙد است، تدیٟی است لـغ دست ٚ پا دٚ رٙایت ٔستمُ اش دیٍس

دز ؿَٛ رٙایت لـغ  لتُٔزٙی ػّیٝ شٛد،  لتُٚ دز ایٗ فسع اٌس لـغ دست سسایت وٙد ٚ سثة 

دست لساز دازد، أا ٘سثت تٝ لـغ پا رٙایاتی دز ػسع ٔحسٛب ٔی شٛد، چساوٝ لـغ پا دخاِتی دز 

 ٘داشتٝ ٚ ایٗ دٚ رٙایت تٝ یىدیٍس ٔستثؾ ٘یستٙد. لتُ حدٚث

 

 بررسی حکن تذاخل يب ػذم تذاخل ديِ. 4

اش دٚ حاِت خازد ٘ ٛاٞد تٛد، یا دز ٘تیزٝ ٚ دز ؿَٛ طدٔات دیٍس لساز دازد یا  ٘سثت  لتُ دز ٚالغ

تاشئد،پس تئٝ تسزسئی حىئٓ دیئٝ دز ایئٗ دٚ        تٝ رٙایت دیٍس ٔستمُ ٚ دز ػسع رٙایات دیٍس ٔئی 

 فمٝ ٚ لاٖ٘ٛ ٔی پسداشیٓ. ٔتٖٛ طٛزت دز

    

 در طَل جٌبيبت ديگر للت .حذٍث1.4

 دازد;ق.ْ.ا ٔمسّز ٔی :64یٔادٜٚ تداخُ ٚ ػدْ تداخُ دیٝ، دز زاتـٝ تا طٛزت ٔٛزد تحج 

ٞسٌاٜ ٔزٙی ػّیٝ دز احس سسایت طدٔٝ یا طدٔات غیس ػٕدی فٛت ٕ٘اید یا ػؼئٛی اش اػؼئای   »

 اٚ لـغ شٛد یا آسیة تصزٌتسی تثیٙد تٝ تستیة ذیُ دیٝ تؼییٗ ٔی شٛد ;

٘فس یا ػؼٛ یا آسیة تصزٌتس حاتئت   یطٛزتی وٝ طدٔٝ ٚازد شدٜ یىی تاشد ، تٟٙا دیٝاِف( دز 

 ٔی شٛد.
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دز طٛزت تؼدد طدٔات چٙا٘چٝ ٔسي یا لـغ یا آسیة تیشتس، دز احس سسایت تٕئاْ طئدٔات    ب(

شٛد ٚ اٌس ٔئسي یئا لـئغ ػؼئٛ یئا آسئیة       ٘فس یا ػؼٛ یا آسیة تصزٌتس حاتت ٔی یتاشد، تٟٙا دیٝ

٘فس یا ػؼٛ یا آسئیة   یطدٔات ٔسسی دز دیٝ یاحس سسایت تسخی اش طدٔات تاشد، دیٝ تصزٌتس دز

 «   طدٔات غیس ٔسسی ، رداٌا٘ٝ ٔحاسثٝ ٚ ٔٛزد حىٓ ٚالغ ٔی شٛد. یوٙد ٚ دیٝتصزٌتس تداخُ ٔی

ات دیٍئس  یئ ٔئسي دز ؿئَٛ رٙا  لتُ یا تٝ تؼثیس لاٖ٘ٛ ٌئراز  دز ٔٛزد ٔس ِٝ تاید ٌفت وٝ ٚلتی 

یٗ حىٓ دیٝ اختالفی ٘یست ٚ دز ایٙزا حىٓ تٝ یه دیٝ ی ٘فس وئافی اسئت. چساوئٝ    تاشد، دز تؼی

دز ایٗ فسع رٙایات ٚازدٜ ٔزٕٛػاً ٔٙزس تٝ یه ٘تیزٝ ٚ آٖ ٞٓ ٔسي شدٜ ا٘ئد ٚ تٙئاتسایٗ دیئٝ ی    

وٙد وٝ رٙایات اِٚیٝ دز ػسع ٞٓ ایزاد شدٜ ٕٞاٖ ٘تیزٝ ٘یص الشْ است ٚ دز ایٗ فسع تفاٚتی ٕ٘ی

ؿَٛ ٞٓ ٚ تؼداد ػستات ٘یص ت حیسی دز حىٓ ٘دازد. تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ شٔئا٘ی وئٝ ش ظئی     تاشٙد یا دز

ػستات ٔتؼددی تٝ دیٍسی ٚازد ٔی وٙئد ٚ سئثة رساحئت دسئت، سئس ٚ پئای دیٍئسی ٔئی شئٛد          

)رٙایات ػسػی( ٚ سپس ش ض دز احس ایٗ رٙایات فٛت ٔی وٙد، یا شٔا٘ی وئٝ دز احئس یئه ػئستٝ     

د ٔی شٛد ٚ ٔٛرة ٔسي ٚی ٔی شئٛد، دز دٚ ٔخئاَ تٟٙئا دیئٝ ی     رساحت رائفٝ ای تٝ دیٍسی ٚاز

تٝ د٘ثاَ ٚ ٔسثة اش آٟ٘ا حادث شئدٜ   ٘فس الشْ است، چسا وٝ ٔسي دز ؿَٛ ایٗ رٙایات ٚ دز ٚالغ

. حىٓ ایٗ ٔسلّٝ زا دز فمٝ دز ٔٛازد تحج فمٟا دز شٔا٘ی وٝ رٙایات ٔتؼدد غیسػٕدی سئسایت  است

ٔی تٛاٖ یافت. چسا وٝ ٚلتی دز احس سسایت رٙئایتی، رٙایئت   شدٜ است،  لتُ تٝ ٘فس وسدٜ ٚ سثة

دیٍس تٝ ٚرٛد ٔی آید، رٙایت الحك دز ؿَٛ رٙایت دیٍس لساز دازد، تٝ ایٗ دِیُ وٝ رٙایت الحئك  

اش آٖ است. دز ایٗ فسع تٝ اتفاق فمٟا حىٓ تٝ یه دیئٝ ٚ آٖ  ٔسثة اش آحاز رٙایت ساتك ٚ دز ٚالغ 

شئدٜ ا٘ئد،   لتئُ  ٝ طدٔات ٔتؼدد، ٔٙزس تٝ یئه ٘تیزئٝ ٚ آٖ ٞئٓ    ٘فس وافی است، چساو یٞٓ دیٝ

٘فس تداخُ ٔی وٙد، اػٓ اش ایٙىٝ طدٔات ٔتؼدد تا یه ػئستٝ ایزئاد    یتٙاتسایٗ دیٝ ی آٟ٘ا دز دیٝ

شدٜ تاشٙد یا تا ػستات ٔتؼدد. تٝ ؿٛز ٔخئاَ شٔئا٘ی وئٝ دز سئا٘حٝ تظئادف،رساحات ٔتؼئددی تئس        

ٔسي زا خٛ٘سیصی ٘اشی اش رساحات ٔی دا٘د، دز ایئٗ ٔئٛزد    ش ض ٚازد شدٜ ٚ پصشىی لا٘ٛ٘ی ػّّت

حىٓ تٝ یه دیٝ ی ٘فس وافی است. ٕٞیٗ حىٓ شٔا٘ی رازی خٛاٞد تٛد وٝ ش ض تٝ ؿٛز خـا تا 

وٙد،ٚ ش ض دز احس تٕاْ ػستات یئا رساحئات   ػستات ٔتؼدد رساحات ٔتؼددی زا تس دیٍسی ٚازد ٔی

الٛاَ فمٟای شیؼٝ ٚ سّٙی )فمٝ حٙثّی; اتٗ لدأئٝ، تئی   وٙد. دز ایٗ ٔس ِٝ اختالفی دز تیٗ فٛت ٔی

فمئٝ حٙفئی;    -521تئا;  فمٝ ٔاِىی; اطثحی، تئی  -87; 2488فمٝ شافؼی; شستیٙی خـیة،  -497تا; 

ٚرٛد ٘دازد. تٝ ؿٛز وّی دز طٛزتی وئٝ رٙایئت تئس     24:3( ٚ ٕٞچٙیٗ ق.ْ.ا 274; 2528ؿٛسی، 

ٝ   دیٍس تسای د،اػؼا ٚ ٔٙافغ، تٝ ٘فس سسایت وٙ ای الشْ ٘یسئت. تایئد   رٙایت تس ػؼٛ یا ٔٙفؼئت دیئ

طٛز، تحج تداخُ دیٝ دز فسػی است وٝ را٘ی ٚاحد تاشئد، أّئا دز    یٔتروس شد وٝ ٌسچٝ دز تمیّٝ

ٝ   یوٙد وٝ را٘ی ٚاحد تاشد یا ٔتؼدد، دز ٞس طٛزت دیٝایٗ طٛزت فسلی ٕ٘ی اػؼا ٚ ٔٙئافغ دز دیئ
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٘فئس ٔحىئْٛ ٔئی شئٛ٘د. دز ایئٗ       یٝ پسداخت یه دیٝوٙد ٚ را٘ی یا را٘یاٖ ت٘فس تداخُ ٔی ی

ٚاحد است،وٝ چٙا٘ىٝ لثالْ ٔتئروّس   یٔٛزد تاید ٌفت،ایٗ طٛزت دز ٚالغ، ٔظداق تؼدد فؼُ ٚ ٘تیزٝ

شدیٓ، ایٗ طٛزت اش ٔٛازد تؼدد، ٕ٘ی تاشد، تٙاتسایٗ طئحثت اش تؼئدد دیئٝ یئا تئداخُ آٖ دز ایئٗ       

ٝ  طٛزت ٚرٟی ٘دازد. فمیٟاٖ ٔراٞة اسالٔی ٘ ٚاحئد دادٜ   ییص تٝ دزستی دز ایٗ ٔٛزد حىٓ تئٝ دیئ

; 2526، حظئفىی،  37، حسیٙی زٚحئا٘ی، پیشئیٗ;   :23; 2527، ازدتیّی، 2:7; 2528ا٘د )ؿٛسی، 

  .(498، اتٗ لدأٝ، پیشیٗ; 521، اطثحی، پیشیٗ; 239

 

 ردر ػرض جٌبيبت ديگ لتلحذٍث  .2.4

 ی دازد;ٔمسّز ٔ 24:3ق.ْ.ا :64دز ایٗ زاتـٝ  تٙد ب ٔادٜ 

دز طٛزت تؼدد طدٔات چٙا٘چٝ ٔسي یا لـغ یا آسیة تیشتس، دز احئس سئسایت تٕئاْ طئدٔات     »

شٛد، أا  اٌس ٔسي یا لـغ ػؼئٛ یئا آسئیة    تس حاتت ٔی٘فس یا ػؼٛ یا آسیة تصزي یتاشد تٟٙا دیٝ

ة ٘فس یا ػؼٛ یا آسئی  یطدٔات ٔسسی دز دیٝ یتس دز احس سسایت تسخی اش طدٔات تاشد،دیٝتصزي

 «شٛد.طدٔات غیسٔسسی رداٌا٘ٝ ٔحاسثٝ ٚ ٔٛزد حىٓ ٚالغ ٔی یوٙد ٚ دیٝتس تداخُ ٔیتصزي

وئٝ رٙایئات   دز ٚالغ ٔحُ تحج اش  تداخُ یا ػدْ تداخُ دیٝ ایئٗ فئسع اسئت. یؼٙئی شٔئا٘ی     

ٔتؼددی تس فسد ٚازد شدٜ، ٚ تٟٙا تسخی اش آٟ٘ا سسایت تٝ ٘فس وئسدٜ ا٘ئد ٚ تمیئٝ دز حئدٚث ٔئسي      

اشتٝ ا٘د. دز ایٙىٝ دز ایٗ فسع دیٝ ی رٙایات یا طدٔاتی وٝ دز ػسع ٔسي لساز داز٘د ٚ دخاِتی ٘د

دز ٚالغ دخاِتی دز ٔسي ٘داز٘د، دز دیٝ ی ٘فس تداخُ ٔی وٙد، یا دیٝ ی ایئٗ رٙایئات ػئالٜٚ تئس     

 دیٝ ی ٘فس الشْ است اختالف ٚرٛد دازد.

، حىٓ تٝ یه دیٝ ٚ لتُتٝ ػّّت ٚلٛع  لاتُ تحج دز ایٙزا ایٗ است وٝ آیا دز ایٙزا ٘یص یٔسلّٝ

آٖ ٞٓ دیٝ ی ٘فس وافی است یا خیس؛ دیٝ ی طدٔات غیسٔسسی ٘یص ػئالٜٚ تئس دیئٝ ی ٘فئس الشْ     

است؟ تٝ ؿٛز ٔخاَ ش ظی تٝ خـا دست دیٍسی زا لـغ ٔی وٙد ٚ سپس ػستٝ ای تئٝ سئس اٚ ٚازد   

 ظی دچئاز  شىسئتٍی پئا ٚ    ی تظادف شٚی ٔی شٛد یا شٔا٘ی وٝ تس احس سا٘حٝ لتُوسدٜ ٚ سثة 

دست ٚ خٛ٘سیصی داخّی  شدٜ ٚ دز تیٕازستاٖ تستسی ٔی شٛد،أا دز ٟ٘ایت فٛت ٔی وٙد. پصشىی 

وٙئد. حئاَ تئا ایئٗ شئسایؾ دیئٝ ی        لا٘ٛ٘ی ػّّت ٔسي زا خٛ٘سیصی داخّی ٘اشی اش تظادف ذوس ٔئی 

دز دیٝ ٘فس  ش ض چٍٛ٘ٝ تاید پسداخت شٛد؟ شىی ٘یست دیٝ ی رٙایت اخیس وٝ ػّت ٔسي تٛدٜ

 أّا آیا  دیٝ ی شىستٍی پا ٚ  دست ٘یص  ػالٜٚ تس دیٝ ی ٘فس الشْ است؟ ،تداخُ ٔی وٙد

فمٝ ٚ لاٖ٘ٛ اختالف ٘ظس ٚرٛد دازد، ٚ ٔتٖٛ دز ٔٛزد تداخُ یا ػدْ تداخُ دیٝ دز ایٗ فسع دز 

سپس تئٝ   ُ ٘صاع،ٔی تٛاٖ سٝ ٘ظس زا دز ایٗ زاتـٝ ذوس وسد. تٙاتسایٗ اتتدا تٝ ذوس ایٗ ٘ظسات دز ٔح

 ی ٞس یه ٔی پسداشیٓ تا ٘ظسی زا وٝ تا اطَٛ ٚ لٛاػد ٔٙـثك تس است ات اذ وٙیٓ. ٘مد ادِْٝ
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 ی فمْی ًظريبت ٍ ادلِ. 5

 ًظريبت 1.5

ػئدْ تئداخُ دیئٝ     یئا دز تداخُ  ٘ظسیٝتٛاٖ ٌفت سٝ  ٚ لاٖ٘ٛ دز ایٗ ٔٛزد ٔیٔتٖٛ فمٝ تا تٛرٝ تٝ 

 ٚرٛد دازد.   

٘فئس   یؿسف دز دیٝ یماٌ; ٘ظس ٔشٟٛز فمٟا ایٗ است وٝ دز ایٙزا دیٝاَٚ; تداخُ ٔـّ ی ٘ظسیٝ

وٙد وٝ ٔئسي دز احئس سئسایت تسخئی اش     شٛد، فسلی ٕ٘یتداخُ ٔی وٙد ٚ تٟٙا یه دیٝ پسداخت ٔی

طدٔات تاشد یا تٕاْ آٟ٘ا. دز ٚالغ دز طٛزت حدٚث ٔسي، اػٓ اش ایٙىٝ ٔسي دز ؿَٛ رٙایات دیٍس 

حّی، ، 274; 2528شٛد )ؿٛسی، ا حىٓ تٝ یه دیٝ ٚ آٖ ٞٓ دیٝ ٘فس ٔیتاشد یا دز ػسع آٟ٘ا تٟٙ

   .(1:; 2538ِٙىسا٘ی، ،  7:; :252، ، شٟید حا٘ی73٘زفی، پیشیٗ;  ٘یص 88:; :251

دْٚ ; تفظیُ تیٗ یه ػستٝ ٚ چٙد ػستٝ، تسخی اش فمٟا ٔا٘ٙد آیت اهلل خئٛئی دز حىئٓ   ی  ٘ظسیٝ

ـٛف تٝ ػستات وسدٜ ا٘د ٚ دز ٔٛزدی وئٝ رئسح ٚ لتئُ تئا     تٝ تداخُ یا ػدْ تداخُ دیٝ، حىٓ زا ٔؼ

شدٜ تاشٙد، دز رایی وٝ دیٝ تاالطئاِٝ   لتُػستات ٔتؼددی طٛزت ٌسفتٝ تاشد ٚ تٟٙا تسخی ٔٛرة 

ٚاحد است زا ذوس وسدٜ ٚ آٖ زا خاِی اش اشئىاَ   یحاتت است؛ ٘ظس ٔشٟٛز وٝ تداخُ ٚ اوتفاء تٝ دیٝ

ُ (. تٙاتسایٗ لَٛ چٙا٘چئٝ  34; 23:7سب دا٘ستٝ است )خٛئی، ٘دا٘ستٝ ٚ لَٛ تٝ ػدْ تداخُ زا ال  لتئ

دز ػسع رٙایات دیٍس تاشد، دز طٛزتی وٝ رٙایات دیٍس اش ػستات ٔتؼدد تئٝ ٚرئٛد آٔئدٜ تاشئٙد،     

 رٙایات دیٍس ػالٜٚ تس دیٝ ی ٘فس الشْ است.  یدیٝ

زا ات اذ وسدٜ است، آٖ  24:3سْٛ; ػدْ تداخُ ٔـّماُ; ٔـاتك ایٗ ٘ظس، وٝ لاٖ٘ٛ ٌراز  ی ٘ظسیٝ

لساز داز٘د، ػالٜٚ تس دیٝ ی ٘فس الشْ  لتُوٝ دز ػسع  یطدٔات یدیٝ ،دز ٔٛزد ٔسلّٝ آٖ است وٝ

. تٝ ایٗ تٛػیح وٝ چٙا٘چٝ طدٔات ٔتؼددی ٘اشی اش یه یا چٙد ػئستٝ تسشئ ض ٚازد شئٛد ٚ    است

اشتٝ تاشٙد، دیئٝ  تسخی اش ایٗ طدٔات ٔٙزس تٝ حدٚث لتُ شٛ٘د، ٚ تسخی دز حدٚث آٖ دخاِتی ٘د

ی طدٔاتی وٝ ٔٙزس تٝ لتُ شدٜ ا٘د دز دیٝ ی ٘فس تداخُ وسدٜ، أا دیٝ ی طدٔاتی وٝ دخئاِتی  

ی ٘فس الشْ است، چسا وئٝ ایئٗ طئدٔات دز ػئسع لتئُ لئساز        ٘داز٘د، ػالٜٚ تس دیٝ دز حدٚث لتُ

وٙئد، خئٛاٜ    ی آٟ٘ا ٔـّما دز دیٝ ی ٘فئس تئداخُ ٕ٘ئی    داشتٝ ٚ ٔستمُ اش آٖ است ٚ تٙاتسایٗ دیٝ

 طدٔات ٘اشی اش یه ػستٝ تاشٙد یا ػستات ٔتؼدد.

 

 ادلِ. 2.5

دِیُ لائّیٗ تٝ تداخُ، ارٕاع است، تٝ ؿئٛز وّّئی ٔشئٟٛز فمٟئا دز      ی; ػٕدٜ٘ ست ی دالیُ ٘ظسیٝ

(. ػالٜٚ تس ارٕاع 39ٔد٘ی واشا٘ی، پیشیٗ; ، 274ؿٛسی، پیشیٗ; ) ،ا٘د ایٗ ٔٛزد ادػای ارٕاع وسدٜ

   .(274ٓ استٙاد شدٜ است )ؿٛسی، پیشیٗ; تٝ اطُ تسائت ٞ
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دْٚ ; لائّیٗ تفظیُ، ػالٜٚ تس استٙاد تٝ اطُ اِٚی وٝ ٕٞاٖ ػدْ تئداخُ اسئت،   ی  دالیُ ٘ظسیٝ

 ا٘د، آیت اهلل خٛئی دز ایٗ ٔٛزد ٔی ٘ٛیسد ;اتی ػثیدٜ ٘یص استٙاد وسدٜ یتٝ طحیحٝ

ستٝ تٝ وسی ٚازد وٙد ٚ آٖ ػستٝ ٞئا  دز ایٗ زٚایت أاْ طادق ٔی فسٔاید ; اٌس را٘ی دٚ یا سٝ ػ

ٞا ٞس چئٝ ٔئی خٛاٞئد    ٞا است، حاَ آٖ رٙایتٞایی زا ایزاد وٙد، را٘ی ّٔصْ تٝ آٖ رٙایترٙایت

تاشد وٝ دز ایٗ طٛزت را٘ی لظاص ٘فئس   لتُ تاشد، ٍٔس ایٙىٝ دز تیٗ آٟ٘ا، رٙایت تس ٘فس یؼٙی

دٞد ّٔئصْ تئٝ آٖ اسئت،    را٘ی ا٘زاْ ٔی ٔی شٛد. ایٗ زٚایت دالِت ٔی وٙد تس ایٙىٝ ٞس رٙایتی وٝ

ٍٔس ایٙىٝ ٔٙتٟی تٝ لظاص شٛد، وٝ دز ایٗ طٛزت تٟٙا لظاص ٘فئس طئٛزت ٔئی پئریسد ٚ تئالی      

ٞا وٙاز ٌرازدٜ ٔی شٛد. تس ایٗ اساس، چٖٛ دز تحج ٔا دٚ یا چٙئد رٙایئت تاػئج رساحئت     رٙایت

ه اش رٙایت ٞا ٔٙتٟی تئٝ  ػؼٛ ٚ لـغ آٖ ٚ ٔسي وٝ ٔستّصْ پسداخت دیٝ است شدٜ است ٚ ٞیک ی

ٞایش ّٔصْ ٔی شٛد ٚ ایٗ تٝ ٔؼٙای ػئدْ تئداخُ   لظاص ٘فس ٘شدٜ است، را٘ی تٝ ٕٞٝ ی رٙایت

  2٘فس است. یػؼٛ دز دیٝ یدیٝ

دز طٛزتی ارٕاع حزت است، وئٝ واشئف اش لئَٛ     دز ٘مد دِیُ ارٕاع تاید ٌفت دز فمٝ شیؼٝ،

ز ایٗ ٔٛزد ٚرٛد دازد، ایٗ ارٕاع شسایؾ واشئفیت  ٔؼظْٛ تاشد، وٝ تا تٛرّٝ تٝ اختالف ٘ظسی وٝ د

زا ٘دازد، چسا وٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ آیت اهلل خٛئی دز ٔٛزد ارٕاع ٔی ٘ٛیسد ; ایٗ ارٕاع، ارٕاع ٔٙمَٛ 

)خٛئی،  است ٚ ٔؼّْٛ ٘یست طحیح تاشد، شیسا ایٗ ٔس ِٝ دز والْ تسیازی اش ػّٕاء تیاٖ ٘شدٜ است.

ایٗ ارٕئاع زا ٘مئُ وئسدٜ    ( 35; :251ك )حّی، ج اش آ٘زا وٝ ٔحمطسفٝ ٘ظس اش ایٗ تح (34پیشیٗ; 

است، حتٕاً ارٕاػی ٔحمك تٛدٜ وٝ تٝ دست ٔا ٘سسیدٜ است، أا اش آ٘زا وٝ ارٕاع دِیُ ِثّی اسئت  

ی تٕاْ طدٔات تاشد، تٙاتسایٗ دز  تاید  لدز ٔتمیّٗ آٖ اخر شٛد ٚ آٖ رایی است وٝ ٔسي دز ٘تیزٝ
                                                           

ٌٛید; از أاْ تالس)ع( سؤاَ وسدْ ، ٔسدی تا ػٕٛد خیٕٝ تس سس ٔسد دیٍئسی یئه ػئستٝ شدٜ  ٚ سئس اٚ زا     اتی ػثیدٜ ٔی .2

حؼست )ع( فسٔٛد; اٌس ٔؼئسٚب دز  ]حىٓ لؼیٝ چیست؟[ زٚد.ٚ ػمُ اٚ اش تیٗ ٔی زسدشىافتٝ تا ایٙىٝ ػستٝ تٝ ٔغص ٔی

ٕ٘اش زا ٚ آ٘چٝ زا ٔی ٌٛید  ٚ تٝ اٚ ٌفتٝ ٔی شٛد، ٘فٟٕد ٚ دزن ٘ىٙد، یه ساَ تاید ٔٙتظئس شئد .    ]اٚلات[احس آٖ ػستٝ 

د تئٝ خئاؿس اش تئیٗ زفئتٗ ػمئُ      شٛد ٚ اٌس ٕ٘یسد ٚ ػمّش تسٍ٘سدد، ػازب تایاٌس دز ایٗ فاطّٝ تٕیسد، ػازب لظاص ٔی

 اٚ زا تدٞد. یٔؼسٚب اش ٔاِش دیٝ

را٘ی ٘یست؟ حؼست )ع( فسٔٛد٘ئد;   یٌٛید پسسیدْ آیا تٝ خاؿس شىافتٗ سس ٔؼسٚب چیصی تس ػٟدٜاتی ػثیدٜ ٔی

   ٝ  یخیس، شیسا را٘ی یه ػستٝ شدٜ ٚ آٖ یه ػستٝ تاػج دٚ رٙایت شدٜ است، دز ٘تیزٝ اٚ زا تٝ رٙایت شئدیدتس وئٝ دیئ

وأُ است، ّٔتصْ ٕ٘ٛدْ. اٌس را٘ی دٚ ػستٝ تص٘د ٚ دٚ ػستٝ دٚ رٙایت تٝ تاز آٚزد، را٘ی زا ػئأٗ ٞئس دٚ رٙایئت ٔئی    

دا٘ٓ، ٞس چٝ ٔی خٛاٞد تاشد، ٍٔس ایٙىٝ یىی اش دٚ رٙایت، ٔسي تاشد وٝ دز ایٗ طٛزت را٘ی لظاص ٘فس ٔئی شئٛد .   

، سٝ رٙایت ایزاد وٙٙد اٚ زا ػأٗ سٝ رٙایت تٝ تاز آٔئدٜ ٔئی   اٌس را٘ی سٝ ػستٝ تص٘د، یىی پس اش دیٍسی ٚ سٝ ػستٝ

   ٝ آٖ  یدا٘ٓ ، ٞس چٝ ٔی خٛاٞد تاشد ، ٔاداْ وٝ دز ٔیاٖ ایٗ سٝ ػستٝ ، ٔسي ٘ثاشد وٝ دز ایٗ طٛزت رئا٘ی تئٝ ٚاسئـ

دز احئس آٖ   دا٘ٓ وٝلظاص ٔی شٛد. اٌس را٘ی دٜ ػستٝ تص٘د ٚ دٜ ػستٝ یه رٙایت ایزاد وٙد، اٚ زا ػأٗ آٖ رٙایت ٔی

 «دٜ ػستٝ پدید آٔدٜ است.
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دز احس تسخی اش طدٔات اتفاق افتادٜ، ٕ٘ی تٛاٖ تٝ استٙاد ارٕئاع حىئٓ    لتُٔٛزد تحج وٝ  ی ٔسلّٝ

 تٝ تداخُ داد.

ػالٜٚ تس ایٗ فمٟا دز تحج تداخُ لظاص ؿسف دز لظاص ٘فس ٘یص اختالف ٘ظس داز٘د ٚ دز آ٘زا 

٘یص ٘ظسات ٔ تّفی دز ایٗ ٔٛزد ذوس شدٜ، أّا دز آ٘زا ٔشٟٛز فمٟا تئٝ دِیئُ آیئات لئسآٖ اش رّٕئٝ      

لئَٛ ػئدْ تئداخُ لظئاص     « ٔٗ اػتدی ػّیىٓ فاػتدٚا ػّیٝ تٕخّٝ»ٚ ٕٞچٙیٗ « ٚح لظاصٚاِزس»

( فسق تئیٗ  512;  2492ؿسف دز لظاص ٘فس زا تسٌصیدٜ ا٘د. ػالٔٝ حّّی دز ٔ تّف اِشیؼٝ )حّی، 

دا٘د. دز ایئٗ  حىٓ دز دیٝ ٚ لظاص وٝ یىی تداخُ ٚ دیٍسی ػدْ تداخُ است زا ٕٞیٗ ٔٛػٛع ٔی

اٌسچٝ دز ٔٛزد لظاص ایٗ آیات ٚرٛد دازد، أئا ٔاٞیئت دیئٝ ٘یئص تئا لظئاص         وٝزاتـٝ تاید ٌفت 

ٔتفاٚت است، چسا وٝ لظاص تاتغ فؼُ ٚ ویفس فؼُ است، أا دیئٝ تئاتغ ٘تیزئٝ ٚ ػئسز اسئت، پئس       

ٚلتی ٘تیزٝ ٚ ػسز ٔتؼدد شد، دیٝ ٘یص تاید ٔتؼدد شٛد. ػالٜٚ تس ایٗ یىی اش خظٛطیات دیٝ رثساٖ 

الػسز زا ٘یص دازیٓ وئٝ تٙئا تئس آٖ،     یی تاشد؛ دز وٙاز ایٗ ٔٛازد ٔا دز فمٝ لاػدٜخسازت تٛدٖ ٘یص ٔ

ٞیک ػسزی ٘ثاید تدٖٚ رثساٖ تالی تٕا٘د. تٙاتسایٗ دیٝ ٘یص دز ایٙزا تاید ٔتؼئدد شئٛد تئا ػئسزٞای     

 ٚازدٜ زا رثساٖ وٙد.

ٌرشئت، ػئدْ   اِٚی دز ایٙزئا چٙا٘ىئٝ دز تحئج لثئُ      یدز ٘مد اطُ تسائت ٘یص تاید ٌفت لاػدٜ

ق.ْ.ا ٔمسز ٔی دازد; دز تؼدد رٙایئات اطئُ تئس تؼئدد دیئات ٚ ػئدْ        649ٔادٜ تداخُ دیات است. 

تٛػیح ایٙىٝ، اطئُ اِٚئی   تداخُ آٟ٘است، ٍٔس ٔٛازدی وٝ دز ایٗ لاٖ٘ٛ خالف آٖ ٔمسز شدٜ تاشد. 

ٙا٘چئٝ دز  تداخُ است، چٙا٘ىٝ دز اسثاب ٚ ٔسثّثات، ػدْ تئداخُ اسئت. أّئا چ    دیات، ػدْتؼدد دز 

ٔماْ ػُٕ شه شٛد وٝ، آیا اطُ تداخُ رازی ٔی شٛد یا خیس، تاید دید وٝ ٔسلّٝ اش تئاب تئداخُ   

اسثاب است یا تداخُ ٔسثّثات. دز طٛز ٔٛزد ٘صاع ٚ تٝ ؿٛز وّی دز تؼدد رٙایئت تئس ٔٙفؼئت ٚ تئس     

تئس   ٘فس تاید ٌفت وٝ ٔسلّٝ اش تاب تداخُ ٔسثّثات اسئت، چئسا وئٝ دز ایٙزئا طئدٔات ٔتؼئددی      

ش ض ٚازد شدٜ، تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ; شٚاَ تٛیایی، شٚاَ شٙٛایی،رساحت ٔٛػحٝ ٚ ٔسي، ٔی دا٘یٓ وئٝ  

ٞس یه اش ایٟٙا تٝ ؿٛز ٔستمُ، سثثی تسای ٚرٛب دیٝ )ٔسثّة( ٞستٙد، چسا وٝ شازع آٟ٘ا زا سئثة  

یئه اش ایئٗ   لساز دادٜ ٚلتی ٔی فسٔاید; فی اِشّٓ اِدیٝ ٚ فی اِسٕغ اِدیٝ ٚ... حاَ دز تحئج ٔئا ٞئس    

ا٘د، تٙاتسایٗ شئىی دز ػئدْ تئداخُ ایئٗ     ا٘د ٚ احس خٛد زا تس رسٓ ٔظدْٚ ٌراشتٝاسثاب ایزاد شدٜ

اتفاق افتادٜ ٕٔىٗ است شه شٛد، وٝ آیا تا حدٚث  لتُاسثاب ٘یست، أّا دز ایٙزا تٝ ایٗ دِیُ وٝ 

ا تٝ را تٍیسیٓ، زٚشٗ ٘فس وافی است یا خیس؟ اٌس ایٗ شه ز ی، اوتفا تٝ یه دیٝ ٚ آٖ ٞٓ دیٝلتُ

است وٝ ایٗ شه دز تداخُ یا ػدْ تداخُ دیٝ وٝ دز ایٙزا ٔسثّة است، ایزاد شدٜ ٚ چٙا٘ىٝ ذوئس  

تداخُ ٔسثّثات، ػدْ تداخُ است. دز ٚالغ دز طئٛز ٔئٛزد    یوسدیٓ، ٔمتؼای اطُ ػّٕی دز ٔسلّٝ

ٝ    یتحج یمیٙاً ٔی دا٘یٓ وٝ تىاِیف ٔتؼدد دز ایٙزا دیات ٔتؼدد تٝ ٚسیّٝ  یاسثاب ٔتؼئدد تئس ذٔئ
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وٙیٓ، وٝ آیا تا أتخاَ یه تىّیئف ٚ پسداخئت یئه دیئٝ،     شه ٔی لتُش ض آٔدٜ است، تا حدٚث 

ٝ ش ض تسی ٔی یذٔٝ اشئتغاَ   ییمیٙئی دازیئٓ، لاػئدٜ    یشٛد؟ دز ایٙزا وٝ احتیاد تٝ فساغت ذٔئ

سایٗ ٔسلّٝ اش تاب تداخُ یه تاز ا٘زاْ دادٖ اوتفاء ٕ٘ی شٛد.  تٙات تٝشٛد ٚ دز ٔماْ ػُٕ رازی ٔی

 اسثاب ٘یست، وٝ ٔحُ ارسای اطُ تسائت تاشد. 

تاید ٌفت اسئتدالَ   اتٛػثیدٜ ٘یص وٝ ٔستٙد آیت اهلل خٛئی لساز ٌسفتٝ است، ی دز ٔٛزد طحیحٝ

دز ایٗ فسع تا تٛرٝ تٝ زٚایت دٚز اش ذٞٗ است ٚ اٌسچٝ طئدز زٚایئت    تفظیُایشاٖ تسای حىٓ تٝ 

ػدْ تداخُ دیٝ است، أّئا فمئسٜ ٞئای تؼئد اش آٖ ٔ ظٛطئٌا دز رئایی وئٝ         دز ٔٛزد حىٓ تداخُ یا

حىٓ تئداخُ   لتُػستات ٔٙزس تٝ ٔسي ٔی شٛ٘د ٔستٛؽ تٝ تحج لظاص است ٚ دز طٛزت حدٚث 

 یا ػدْ تداخُ لظاص زا تیاٖ ٔی وٙد.  

سا وئٝ  شٛد، وٝ لائّیٗ تٝ ػدْ تداخُ تٟٙا ٔی تٛا٘ٙد تٝ اطُ اِٚی استٙاد وٙٙد، چئ ٘تیزٝ آٖ ٔی

ٝ  یدِیُ لائّیٗ تٝ ػدْ تداخُ یىی اطُ اِٚی وٝ لاػدٜ ػدْ تداخُ دیات است تٛد ٚ دیٍس طئحیح

اتٛ ػثیدٜ لاتُ استٙاد ٕ٘ی تٛا٘د تاشد ٚ اسئتدالَ آیئت    یاتٛ ػثیدٜ. دز ایٙزا ٌفتیٓ وٝ طحیحٝ ی

ٔا٘ئد، اش  اِٚئی ٔئی  اهلل خٛئی ٞٓ اش ایٗ طحیحٝ، دٚز اش ذٞٗ ٔی تاشد، تٙاتسایٗ تٟٙا استٙاد تٝ اطُ 

ؿسف دیٍس تٟٙا دِیُ لائّیٗ تٝ تداخُ ٘یص اطُ اِٚی ٔی تاشد، چسا وٝ لئائالٖ تئٝ تئداخُ تٟٙئا دٚ     

ٚزدٜ یىی ارٕاع ٚ دیٍسی اطُ تسائت ؛دِیُ ارٕاع وٝ زد شد، پس تٟٙئا، اش  آدِیُ تسای ادػای خٛد 

ٝ دِیُ خاطئی تئس تئداخُ ٚازد    دِیُ ٞس دٚ ٌسٜٚ استٙاد تٝ اطُ اِٚی ٔی ٔا٘د ٚ دز ٚالغ دز ایٙزا و

استٙاد وسد ٚ چٙا٘چٝ ذوس شد، ٔمتؼای اطُ، ػدْ تئداخُ  ادِٝ ٘شدٜ است، تاید تٝ اؿاللات ٚ ػْٕٛ 

٘فس است. أا دز ایٙىٝ آیا دز حىٓ تٝ تداخُ یئا ػئدْ تئداخُ تؼئداد      یاػؼا ٚ ٔٙافغ دز دیٝ یدیٝ

آٔدٜ احتیاد تٝ تسزسی دازد. دز ٚالئغ دز   ػستات ٚازدٜ ٔؤحس است یا آ٘چٝ وٝ اش ػستٝ یا ػستات پدید

ایٙزا ٔی خٛاٞیٓ تٝ ایٗ ٘تیزٝ تسسیٓ وٝ آیا تاید لَٛ آیت اهلل خٛئی ٔثٙی تس تفظیُ زا ات اذ وئسد  

٘ظئس اش تؼئداد   وٝ حىٓ تداخُ یا ػدْ آٖ زا دز طئٛزت تؼئدد طئدٔات طئسف     24:3ٚ یا لَٛ ق.ْ.ا 

اید ٌفت وئٝ تئسخالف لظئاص وئٝ ویفئس فؼئُ ٚ       ػستات تیاٖ وسدٜ است؟ دز پاسخ تٝ ایٗ ٔسلّٝ ت

٘تیزٝ است، دیٝ ٔاتٝ اشاء ٘تیزٝ ٚ ػسز است، ٚ تٙاتسایٗ دز رٙایئت غیئس ػٕئد ػئٕاٖ ٔؼـئٛف تئٝ       

٘تیزٝ است، پس ٞسٌاٜ لائُ تٝ تؼدد ٘تیزٝ شٛیٓ، دیٝ ٘یص تایئد ٔتؼئدد شئٛد. دز ٔثاحئج ٌرشئتٝ      

شٛد، ٚ تؼدد ٘تیزٝ ٘یص رایی تئٛد وئٝ اش   حاتت وسدیٓ وٝ تؼدد تس ٔثٙای تؼدد ٘تیزٝ ٘یص ٔحمك ٔی 

یه ػستٝ ٘تایذ ٔتؼددی حاطُ شٛد. تٙاتسایٗ دز حىٓ تٝ تداخُ ٚ ػئدْ تئداخُ فسلئی تئیٗ یئه      

ػستٝ ٚ چٙد ػستٝ ٘ ٛاٞد تٛد ٚ آ٘چٝ دز تؼییٗ حىٓ ٔؤحس است، ٘تیزئٝ ای اسئت وئٝ اش ػئستٝ یئا      

 ػستات تٝ ٚرٛد ٔی آید.  
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 گیریًتیجِ

ٚی  لتُدز ٔٛازدی وٝ تٝ ش ظی طدٔات ٔتؼددی ٚازد ٚ دز ٟ٘ایت ٔٙزس تٝ تسای تؼییٗ حىٓ دیٝ 

دز ایئٗ   ،ی ٘فس وافی اسئت ٝ یدز ؿَٛ رٙایات دیٍس تاشد، تٟٙا حىٓ تٝ د لتُدز طٛزتی وٝ  ،شدٜ

سسایت تٕاْ طدٔات تاشد، حىٓ  لتُ، تٝ ایٗ تستیة وٝ اٌس ػّت ٕ٘ٛدتٛرّٝ  لتُٔٛازد تاید تٝ ػّّت 

دز ٔزٕئٛع  رساحئات ٔتؼئدد،    ،ی ٘فس وافی است، چسا وٝ دز ٔٛزد تحئج  ٓ دیٝتٝ یه دیٝ ٚ آٖ ٞ

دز حىئٓ   ،ی حاطّٝ الشْ خٛاٞد تٛد ی ٘تیزٝ ا٘د، تٙاتسایٗ دیٝ شدٜ لتُٔٙزس تٝ یه ٘تیزٝ ٚ آٖ ٞٓ 

ُ چٙا٘چئٝ  . أا اتفاق ٘ظس ٚرٛد دازد 24:3لاٖ٘ٛ ٔزاشات اسالٔی فمٝ ٚ ٔتٖٛ ایٗ ٔسلّٝ دز  دز  لتئ

سسایت تسخی اش طدٔات تاشد ٚ تسخئی دیٍئس   لتُ ٍس تاشد، تٝ ایٗ تستیة وٝ ػّت ػسع رٙایات دی

وٝ رٙایات ٔستمّی تس فسد ٚازد شدٜ تٝ ػثازت دیٍس دز رایی دخاِتی ٘داشتٝ تاشٙد، لتُدز حدٚث 

ٚ دز  )ی طدٔات غیسٔسسی دز ایٙىٝ دز ایٗ ٔٛزد تاید حىٓ تٝ تداخُ دیٝ وٝ یىی اش آٟ٘ا لتُ است،

ی ٘فس داد یا تٝ تؼدد دیٝ لائُ شد، اختالف  ، دز دیٝ(ٞستٙد لتُی طدٔاتی وٝ دز ػسع  ٚالغ دیٝ

ُ  ،تؼدد ٘تایذ زٚتسٚ ٞستیٓ، یه ٘تیزٝتؼدد فؼُ ٚ  دز ایٙزا تادز ٚالغ  ٘ظس ٚرٛد دازد. ٚ ٘تئایذ   لتئ

ی دز رٙایت غیسػٕئد وٝ تا تٛرٝ تٝ ایٗ ، ٚا٘دٝ دخاِتی ٘داشت لتُوٝ دز حدٚث است دیٍس طدٔاتی 

تسخالف حدٚد ٚ لظاص ٚ تؼصیصات وٝ ٔزئاشات ٔاتئٝ اشاء    ٚ ٔؼـٛف تٝ ٘تیزٝ است )ٔزاشات( ػٕاٖ

ٛ ٞسٌاٜ تٝ تؼدد ٘تیزئٝ لائئُ    . پسٔاتٝ اشاء ٘تیزٝ ٚ ػسز استفؼُ است، دیٝ  یٓ دیئٝ ٘یئص  تایئد    شئ

سی ی طدٔات غیسٔس دیٝ ،ی ٘فس ػالٜٚ تس دیٝ ،ٔٛزد تحج ی ٔسلّٝ دز ٚ تدیٗ تستیة، ٌسددٔتؼدد 

تس ٚ ٔٛافك تئا اطئَٛ ٚ لٛاػئد    طحیحاٖ٘ٛ فٛق زٚیىسد ات اذی دز ل تا ایٗ ٚطف ٘یص الشْ خٛاٞد تٛد.

ٜ است شیسا دز تحئج دیئات، تئٝ رئای     ٌراز تٝ دزستی، ٘تیزٝ زا ٔد ٘ظس لساز داداست. دز ٚالغ لاٖ٘ٛ

تئٝ ٘تئایذ    ،ٕایئد ٌراز تٛرٝ خٛد زا ٔا٘ٙد سایس رسایٓ ٔؼـٛف تٝ تؼدد افؼئاَ ٔستىئة ٘  وٝ لاٖ٘ٛایٗ

حاطّٝ اش زفتاز )خٛاٜ فؼُ ٚاحد یا افؼاَ ٔتؼدد( تٛرٝ داشتٝ است. ٕٞچٙاٖ وٝ ایٗ زفتاز اِٚیٝ ٘یئص  

تٙئاتسایٗ دز تؼئدد طئدٔات     تٛا٘د ػٕدی یا ٔثتٙی تس تمظیس تاشد،اػٓ اش فؼُ ٚ تسن فؼُ تٛدٜ ٚ ٔی

زٚ٘ئد. ٕٞچٙئیٗ   شئٕاز ٔئی  دد تٝتیٗ یه ػستٝ ٚ چٙد ػستٝ ٚرٛد ٘دازد ٚ ٞس دٚ اش ٔٛازد تؼ تفاٚتی

تٛرّئٝ وئسدٜ ٚ تئس اسئاس      فمٟی ٘اظس تٝ تحجٌراز دز ایٗ لاٖ٘ٛ تیشتس تٝ ٔثا٘ی تاید ٌفت وٝ لاٖ٘ٛ

تئٝ تئداخُ    ٘ظسیاتتٟٙا دِیُ لاتُ استٙاد ٞس یه اش ، ٕٞاٖ ٔثا٘ی حىٓ دادٜ است، دز ایٗ تحج ٘یص

ٚ اٌس ٘ٛتت تٝ  است ػدْ تداخُ ،اِٚیٔمتؼای اطُ  ی است ٚ، تٕسه تٝ اطُ اِٚدیٝیا ػدْ تداخُ 

اش . خٛاٞئد تئٛد  ٔمتؼای آٖ، تؼئدد دیئٝ   تاش ٞٓ  شٛد، وٝ اشتغاَ رازی ٔی اطُ ػّٕی تسسد، لاػدٜ

دز  ت ٚ ِئرا دیٝ ٘یص رٙثٝ رثسا٘ی داشتٗ اسئ ی اطّی  ػٕدٜ ٚ تّىٝ فّسفٝؿسفی یىی اش خظٛطیات 

اش  .رثساٖ تٕأی ػسزٞا دز شسع اسالْ استلاػدٜ الػسز ٚرٛد دازد وٝ ٔثٙای آٖ ِصْٚ ٘یص وٙاز آٖ 

حىٓ تئٝ تئداخُ دیئٝ    تس اساس آٖ تا تتٛاٖ  ،تا ٚرٛد ایٗ ادِٝ، احتیاد تٝ دِیُ ٔحىٕی است ایٗ زٚ



خل دهی  316 /  (95، )ایپپی  9316ان ستبهار و اتب ، اول اره، شمشتمژپوهشناهم حقىق کیفری / سال ه  ی نفسی اطراف رد دهیتدا

 

ٝ تٕسه تاید تٝ اؿاللات ٚ ػْٕٛ ادِّ ػالٜٚ تس ایٗ .ٚرٛد ٘دازدچٙیٗ دِیّی تحج  ػٛعداد، وٝ دز ٔٛ

دز ایٗ ٔٛزد تس خئالف ٘ظئس    24:3حىٓ ق.ْ.ا  ِرا .ػدْ تداخُ دیٝ است٘یص رست وٝ ٔمتؼای آٖ 

 تاشد. ٔیٔشٟٛز فمٟا أا ٔـاتك تا اطَٛ ٚ لٛاػد 

 

 هٌببغ

 دازاِىتة ػستی. تیسٚت; ،چاتی، :رّد  ،الوغٌی (،تاتی)اتٗ لدأٝ، ػثداهلل 

 تٟساٖ; ٔیصاٖ.، چاتی، 3رّد  ،حمَق جسا ػوَهی ،(2498) ازدتیّی، ٔحٕد ػّی

 .لٓ; رأؼة إِدزسیٗ ،چاج اَٚ ،هجوغ الفبيذُ ٍالبرّبى ،(2527ٔحمك ) ازدتیّی،

 .ٔظس; اِسؼادت ،هذًٍة الکبری (،تاتی)اطثحی، ٔاِه تٗ ا٘س 

 .تٟساٖ; ٘شس تشسی ،هببًی فمْی ٍحمَلی تؼذد جرم ،(2483) اِٟاْ، غالٔحسیٗ

   .اسالٔی ٔؼازف یػّی اسالٔی، لٓ; ٔؤسسٝ ،تحرير الَسیلِ، (:247أاْ خٕیٙی، زٚح اهلل )

 ،(2496سئئیدػّی اوثئئس ؿثاؿثئئایی ) ٚ اتئئساٞیٓ تٟشئئتی ،ٔحٕئئدرٛاد ا٘ظئئازی ،اهللا٘ظئئازی، لئئدزت

 .فسًٞٙ اسالٔی لٓ; پژٚٞشٍاٜ ػّْٛ ٚ ،چاج اَٚ ،تؼسيرات از ديذگبُ فمِ ٍحمَق جسا

َ  ،سا ػو َهی ج   ًگرشی بر حمَق ،(2491) ػّی اوثس خاٖ تاٞسی، ٔحّٕد ٚ داٚز، ٔیسشا  ،چئاج اٚ

 .ٔزدتٟساٖ; 

 لٓ; ٘شساِٟادی.  ،چاج اَٚ ،المَاػذالفمْیِ ،(:252) ٔیسشا حسٗ ی،تزٙٛزد

لٓ; ٔزتٕئغ آٔئٛش    ، تطبیمی لبػذُ تؼذد جرم بررسی تبريخی ٍ ،(2485) اِدیٗپیٕا٘ی، ػیاء

   .لٓ، ٔؼاٚ٘ت پژٚٞشی ػاِی

ژٚٞشئٍاٜ  تٟساٖ; سئاشٔاٖ ا٘تشئازات پ   ،چاج اَٚ ،لَاػذ فمِ ديبت ،(2495آتادی، احٕد )حاری دٜ

   .ی اسالٔیفسًٞٙ ٚ ا٘دیشٝ

ْ ، 37رّئد   ،فمِ الص بدق  ،(2525حسیٙی زٚحا٘ی، سید ٔحٕدطئادق )  ٝ   ،چئاج دٚ ی لئٓ; ٔؤسسئ

 .دازاِىتة

 .تیسٚت; دازاِفىس، چاج اَٚ ،درالوختبر ،(2526اِدیٗ )حظفىی، ػالء

بئل الح الل  شرايغ االسالم فی هس ،(:251)ٔحمك( ) اِدیٗ رؼفس تٗ اِحسٗحّی، اتٛاِماسٓ ٘زٓ

 تٟساٖ; استمالَ. ،چاج دْٚ، 5رّد  ،ٍ الحرام

 .لٓ; تٛستاٖ وتاب ،هختلف الشیؼِ، (2492حّّی، ػالٔٝ حسٗ تٗ یٛسف ٔـٟس )

 .دازاِٟادی یلٓ; ٔؤسسٝ ،چاج دْٚ ،هببًی تکولة الوٌْبج ،(23:7خٛئی، سید اتٛاِماسٓ )

 تٟساٖ; ٔزد. ،صدٞٓچاج شا٘، 3رّد  ،حمَق جسا ػوَهی ،(:249شأثیاتی، ٞٛشًٙ )
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 .دازاالحیاء اِتساث اِؼستی ،هغٌی الوحتبج ،(2488شستیٙی خـیة، ٔحٕد )

 .٘شس اسالٔی یلٓ; ٔؤسسٝ ،، چاج اَٚالخالف ،(2528ؿٛسی، اتی رؼفس ٔحٕد تٗ حسٗ )

 لٓ; ٟٔس.  ،چاج دْٚ، :3ٚ  3رّد ، ٍسبيل الشیؼِ ،(2525) ػأّی، حس

 .ی ٔؼازف اسالٔیلٓ; ٔؤسسٝ ،چاج اَٚ ،سبلک االفْبمه ،(:252ػأّی، شیٗ اِؼاتدیٗ ػّی )

 .تیسٚت; ٔؤسسة اِسساِة ،چاج دٚاشدٞٓ، التشريغ جٌبيی اسالم ،(2524) ػٛدٜ، ػثداِمادز

  .پاوستاٖ; إِىتثة اِحثیثیٝ ،چاج اَٚ ،بذائغ الصٌبئغ ،(:251واشا٘ی، اتٛتىس تٗ ٔسؼٛد )

چاج  ،کتبة المصبص ،شرح تحريرالَسیلِ تفصیل الشريؼِ فی ،(2538ِٙىسا٘ی، ٔحٕد فاػُ )

  .ی اؿٟازائٕٝ یٔسوص فمٟ ،سْٛ

 .ی ٘شس اسالٔیلٓ; ٔؤسسٝ ،چاج دْٚ ،کتبة المصبص ،(2521ٔد٘ی واشا٘ی، زػا )

 .لٓ; دفتس ٘شس اِٟادی ،چاج پٙزٓ، اصطالحبت االصَل ٍ هؼظن ابحبحْب، (2524) ٔشىیٙی، ػّی

َ  ،الرائك فی ش رح کٌ س ال ذلبئك   البحر  ،(2529ٔظسی اِحٙفی، اتٗ ٘زئیٓ )  تیئسٚت;   ،چئاج اٚ

  .ٔحٕدػّی تیؼٖٛ ،دازاِىتة ػّٕیٝ

 .لٓ; ا٘تشازات حمٛق اسالٔی ،دْٚرّد اَٚ، چاج   ،اصَل فمِ ،(2498) ٚ دیٍساٖ ٔظفس، ٔحّٕدزػا

  .تٟساٖ; دازاِىتة اسالٔیٝ، 53، رّد جَاّرالکالم ،(2478٘زفی، ٔحٕدحسٗ )

 .لٓ; اِغدیس ،چاتی ،َائذااليْبمػ، (2519) ٘سالی، ٔال احٕد

 .تٟساٖ; ٔیصاٖ ،چاج اَٚ، «هجبزات»حمَق جسا ػوَهی ، (24:1٘ٛزٚشی فیسٚش زحٕت اهلل )
 


