
   

 

 یوفد  لبعدذ   كیتطب در مؤثر یفمه یمببو هییتب
 خبوًادٌ یفمه مسبئل بر عسريحرج

  30/4/96 :سٕٔتأ دٔتبض                                                            17/11/95: بفتٔزض دٔتبض

 مهذی سجبدی امیه
 ـ  َٕئت ٖلمٓ مطکع تحقٕقبت ظن ي ذبوًازٌ ًًٖ

 دهیچک
 ذـبوًازٌ،  ٓفقُـ  مؿـبل   زض آن بنٔرط ٖؿطيحطد، ٓوف ِقبٖس مُم ْکبضثطزَب اظ

 ي ٓرىؿــ اضتجــبٌ عانٕــم ظيد، تٕــقًام حًــبوت، ه،ٕرىــ ؾــقٍ َــ، ، اظرملــٍ
ٍ  زاضز زاللـت  هٔـ ا ثـط  َـم  قبٖـسٌ  هٔا. اؾت ٓفطظوسذًاوسگ  َىگـب   ذسايوـس  کـ

ٍ  ضا ٓحکم مکلفبن فٔيْب ٕٔتكط  رٗـ   قـًز،  آوـبن  سٔقـس  مكـقت  مًرـت  کـ
 احکـب   ٓثطذـ  امتخـب   اگـط  زَـس ٓ م وكبن ْحبوً قبٖسِ کٔ ٖىًان  ٍث َم ي وکطزٌ
 آوـبن  ُٖـسِ  اظ ثبقـس،  آيض حـطد  مکلفـبن  ٓثًٗـ  ْثـطا  ذـبل  ٍٔقطا زض ٓقطٖ

ٍ  ؾطتبؾـط  زض قبٖـسٌ  هٔا. اؾت قسٌ ثطزاقتٍ ٍ  فقـ ٌ  مؿـبل   اظرملـ  بنٔـ رط ذـبوًاز
 چـبلف  ثـب  ضا قفٔمهبز ثط قبٖسٌ هٔا قٕتُج ًٖام ، ٓثطذ ٓيل زاضز؛ ْطٕچكمگ

 زاوـبن  حقـً   ي ُـبن ٕفق ٓثطذ قًزٓ م سٌٔز پطقمبض مًاضز زض. اؾت ٌکطز ضيٍ ضيث
ٕ  ضا ٍٕـ ايل حکم قبٖسٌ، هٔا ٍث اؾتىبز ثب ٌ  ضفـ ٍ  ظيد، اضازِ يرـًز  ثـب  مـخ،ا  ي کـطز  ثـ

 َـ،   ي طفتٍٔوپص ضا ْاٍ ٔضي هٕچى گطٔز ْا ٖسٌ ٓيل کىىس؛ٓ م حکم ظيرٍ َ، 
 ،ٔٓقًـب  محـبکم  زض ٓگبَ هٔا طث افعين. زاوىسٓ وم ْربض قبٖسٌ هٔا ٍث اؾتىبز ثب ضا
ــٍ اؾــتىبز ثــب ، مــًاضز زض قبٖــسٌ، هٔــا ث  قــًز؛ٓ مــ نــبزض ٓمتفــبيت احکــب  مكــبٍث
 زضذًاؾـت  تًاوـس ٓ مـ  ذـبل  مـًضز  هٔا زض بٔآ زاوسٓ وم ظيرٍ مخ،ا کٍْ ا گًٍو ٍث

 قٕـ تُج زض وٓـط  اذـت،   وـٍ   بٔـ  بثسٔٓ م تحقق اي ذًاؾتّ ي زَس حًبوت بٔ َ، 
 ٓفقُـ  ٓمجـبو  زض وٓـط  اذـت،   تـط،  مُم َمٍ اظ کٍ اؾت ْامًض مٗلً  قبٖسٌ، هٔا
ٍ  تًرٍ. اؾت قبٖسٌ هٔا ٍ ٔا ثـط  افـعين  ٓمجـبو  هٔـ ا ثـ  هٔتـسي  زض ضا گـصاض  قـبوًن  ىکـ

ب  ضفٕ مًرت ي کىس مٓ ْبضٔ حٔنط ي قفب  هٕقًاو  قـًز، ٓ م ٓقبوًو مًاز زض اُث
ٍ  مـًاضز  ثـط  قبٖـسٌ  هٔـ ا قٕتُج زض ْا قٍٕؾل ثطذًضز مبوٕ  هٔـ ا ضز. گـطزز ٓ مـ  مكـبث
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ٍ  اؾـت  قـسٌ  احجبت ي ٓثطضؾ قبٖسٌ، هٔا بنٔرط زض مؤحط ٓفقُ ٓمجبو پػيَف،  کـ
 ي ٓرؿـم  حـطد  اظ اٖـم  ي ٓقرهـ  ٓفٗلـ  حـطد  قبٖسٌ، هٔا زض حطد اظ مقهًز

ٗ  لحبِ ثب ٖط  حطد، تحقق مٕتكر ْثطا م،ک ي بضٕمٗ. اؾت ٓضيح  تٕييـ
ً  احکـب   ثـط  افـعين  قبٖـسٌ  هٔـ ا بنٔـ رط. اؾت مکلف ٓارتمبٖ ي ْفطز  ،ْزيرـ

 ،(محطمـبت  ي يارجـبت ) ٓفـ ٕتکل احکـب   هَٕمچى ي قسٌ عٕو ٖٓسم احکب  قبم 
. طزٕـ گٓ م ثط زض آن تٕاَم تٔضٖب ثب ضا گطانٔز حقً  ٍث مطثًٌ احکب  ي ٓييٗ

ٍ  ٓاؾـتقجبل  ٓقُٗ َْب حطد ي ٓفٗل َْب حطد تىُب قبٖسٌ هٔا ثب  ي قـًز ٓ مـ  ثطزاقـت
    .ؿتٕو ْربض گصقتٍ َْب حطد زضثبضِ

 ي: واژگان كلید
 .ٔٓقًب َ،  ذبوًازٌ، ٓفقُ مؿبل  ذبوًازٌ، ٖؿطيحطد، قبٖسِ

. بیبن مسئل1ٍ
َطچىس قبٖسِ وفٓ حطد اظ قًاٖس پطکبضثطز زض مؿـبل  فقُـٓ ذـبوًازٌ اؾـت؛ يلـٓ اذـت،        
ثؿٕبضْ زض فُم ي زاللت آن يرًز زاضز کٍ زض ثطذٓ مًاضز، کٕفٕت رطٔـبن ي تُجٕـق آن ضا   

زاوبن ثب اؾتىبز ثٍ أـه   ز ثؿٕبضْ، گطيَٓ اظ فقُٕبن ي حقً زچبض چبلف کطزٌ اؾت. زض مًاض
اْ زٔگـط   زاوىس؛ يلٓ ٖسٌ کىىس ي مخ،ا َ،  قًبٔٓ ضا ربضْ مٓقبٖسٌ، حکم ايلٍٕ ضا ضفٕ مٓ

ٔب ان  َ،  ثب اؾتىبز ثٍ أه قبٖسٌ ضا قجً  وساضوس ي ٔب زض کٕفٕت ي مـًاضز تُجٕـق آن زچـبض    
تـطٔه   ض تُجٕـق أـه قبٖـسٌ ثـط مؿـبل  ذـبوًازٌ کـٍ اظ مُـم        وٓط ز اقکب  ي تطزٔسوس. اذت، 

َـبْ متفـبيت اظ مفـبز أـه قبٖـسٌ،       مهبزٔق رطٔبن آن اؾت، ثـٍ امـًضْ َمچـًن ثطزاقـت    
تًرُٓ ثٍ انً  کلٓ زض تسئه قًاوٕه ثط اؾبؼ قًاٖس حـبوًْ ي وساقـته وگـبٌ رـبمٕ ثـٍ       ثٓ

ٓ   َمّ اثٗبز أه قبٖسٌ َىگب  تُجٕق ثط مهبزٔق آن زض محـبکم   گـطزز. اظ َمـٍ    قًـبٔٓ ثـبظ مـ
ٓ  تط اذت،  مُم قـًز. ثـب    وٓط زض مجبوٓ فقُٓ اؾت کٍ ثبٖج اذت،  زض تُجٕق أه قبٖسٌ مـ

 1130تًرٍ ثٍ أىکٍ مًاضز تُجٕق أه قبٖسٌ ثـط مؿـبل  ذـبوًازٌ ثـٍ مـًاضز ٔبزقـسٌ زض مـبزِ        
تت زض آضاْ ثطيظ تكقًز، تفبيت زض مجبوٓ فقُٓ، اظ ؾًٔٓ مًرت  قبوًن مسوٓ محسيز ومٓ

ثب اؾتىبز ثـٍ   -محبکم قًبٔٓ زض مًاضز وجًز يحست ضئٍ اؾت؛ ظٔطا ممکه اؾت ٔک قبيٓ
حکم ايلٍٕ ضا زض ٔک وعأ ذـبوًازگٓ ضفـٕ ي ثـط اؾـبؼ حکـم حبؤًـٍ حکـم         -فتًاْ فقُٕٓ

حکـم ايلٕـٍ ضا    -ثب اؾتىبز ثٍ فتـًاْ فقٕـٍ زٔگـطْ     -کىس؛ يلٓ قبيٓ زٔگطْ زض مًضز مكبثٍ 
ٌ   ثبقٓ ثساوس.  َـب زض يْٕفـّ    اظ ؾًْ زٔگط اذت،  زض مجبوٓ فقُٓ ثبٖـج ؾـطزضگمٓ ذـبوًاز
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حکم ايلٍٕ ثطزاقـتٍ   -ثط َجق قبوًن ي تكرٕم قبيٓ  -ثؿب زض مًضزْ  قطٖٓ اؾت؛ ظٔطا چٍ
قًز ي مخ،ا ثٍ رسأٓ ظيرٕه حکم قًز؛ يلٓ ثط اؾبؼ وٓـط مطرـٕ تقلٕسقـبن، حکـم ايلٕـٍ      

افعين ثط أه، اذت،  مجبوٓ فقُٓ زض تُجٕق قبٖـسِ   ثبقٓ ي ثٍ ثقبْ ظيرٕت آوبن حکم قًز.
کىس؛ ظٔطا احجبت حطد زض اغلت مًاضز ثب مكـک    وفٓ حطد، امىٕت قًبٔٓ ضا زچبض چبلف مٓ

زاوىـس آٔـب ثـب تحقـق      َب ومٓ ئػٌ ظيرٍ زض مطارٍٗ ثٍ زازگبٌ ضيؾت ي زضوتٕزٍ ظيرٕه ثٍضيثٍ
يلٕـٍ ي مـخ،ا زضذًاؾـت َـ،  ي     ف،ن مًضز، ٖؿطيحطد حبن  قسٌ ي امکـبن ضفـٕ حکـم ا   

ضؾٕسگٓ ثٍ آن يرًز زاضز ٔب وٍ  زض أه پػيَف ثب تجٕٕه مجبوٓ فقُٓ مؤحط زض تُجٕـق قبٖـسٌ   
وفٓ حطد ثط مؿبل  فقُٓ ذبوًازٌ، کًقٕسٌ قسٌ ثٍ مًاضزْ کٍ قبوًن ثٍ ثـبظوگطْ ي انـ،    

ضا ثـطاْ ضؾـٕسن ثـٍ     وٕبظ زاضز، اقبضٌ قًز؛ َمچىٕه ثب ثٕـبن مجـبوٓ أـه قبٖـسٌ ثتـًان قبيـٕبن      
چٍ ثط مًاضزْ کٍ زض قبوًن آمسٌ ي چٍ مـًاضزْ کـٍ زض    -يحست ضئٍ زض تُجٕق أه قبٖسٌ 

ٔبضْ کطز ي زضوتٕزٍ گـبمٓ زض ضاؾـتبْ کـبَف اذت،فـبت زض تُجٕـق       -قبوًن تهطٔح وكسٌ 
 أه قبٖسٌ ثطزاقت.

فُـً  ي  ثطاْ ضيقه قسن زٔسگبٌ زضؾت زض ضاثٍُ ثب ان  قبٖسِ وفٓ حـطد، َمچىـٕه م  
اْ کٍ أه قبٖسٌ ثط آوُب اؾتًاض اؾت، مطارٍٗ کطز. ثسُٔٓ اؾت  گؿتطِ آن ثبٔس ثٍ مجبوٓ ازلٍ

کٍ زٔسگبٌ فقٍٕ ثٍ مفًُ  ي قلمطي أه قبٖسٌ، تأحٕط مؿـتقٕم ثـط کٕفٕـت تُجٕـق آن زض مـًاضز      
     ٓ تـًان تٗـبضو زٔـسگبٌ     گًوبگًن اظرملٍ مؿبل  ذبوًازٌ ذًاَس زاقـت. افـعين ثـط أـه مـ

زاوبن ضا زض تُجٕق أه قبٖسٌ کكف کطز ي ثٍ حـ  آن پطزاذـت. زض ازامـٍ ثـب      ن ي حقً فقُٕب
وگبَٓ ثٍ مفبز ي مسضک قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، مجبوٓ فقُـٓ مـؤحط زض تُجٕـق آن ثـط مؿـبل       

 فقُٓ ذبوًازٌ ثطضؾٓ قسٌ اؾت.

 . مفبد لبعذ  وفی عسريحرج2
تىبز قسٌ، ٖىبئىٓ َمچًن حـطد، ٖؿـط   اْ کٍ ثطاْ احجبت قبٖسِ وفٓ حطد ثٍ آوُب اؾ زض ازلٍ

، 2 ، د1404فـبضؼ،  )اثـه ي انط آمسٌ اؾت. حطد زض لغت ثٍ مٗىبْ يـٕق، تىگـٓ ي گىـبٌ    
ي زض  )َمـبن( آمسٌ ي ثط َجق مٗىبْ انلٓ ثٍ مٗىـبْ ارتمـبٔ ي اوجـًَٓ قـٓت اؾـت       (50ل

کىس کٍ اظ تکلف ي تحم  مكـقت ظٔـبز زض وفـؽ ي     اوؿبن، حبلتٓ مٗىًْ ي ضيحٓ أزبز مٓ
 ٓ آٔـس ي اظ آحـبض آن، تىگـٓ، حٕـطت ي ايـُطاة اؾـت ي زض مقبثـ  آن        نسض اوؿبن پسٔس مـ

. ٖؿـط  (189-188، ل2، د1374)مهـُفًْ،  ضيز  وٕىٍ ي قط  نسض ثٍ کبض مٓيؾٗت، َمأ
ثطذـٓ  مٗىب قـسٌ اؾـت.   (235، ل3، د1367احٕط،  )اثهزض لغت ثٍ نًٗثت، مكقت ي قست 
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اوـس کـٍ گًٔـب تىُـب قـبم  مكـقت ي ؾـرتٓ مـبزْ          اْ مٗىب کطزٌ گًوٍ  قىبؾبن ٖؿط ضا ثٍياغٌ
ٓ    مٓ (326، ل1 ، د1410احمس،  ثه )ذلٕ  ضؾـس ثـب تًرـٍ ثـٍ مـًاضز       قًز؛ يلٓ ثـٍ وٓـط مـ

)مهـُفًْ،  کبضثطز، ياغِ ٖؿط، َم قبم  مكقت مبزْ ي َم مكقت مٗىًْ ي ضيحٓ اؾـت  
، 7 ، د1410احمـس،   ثـه  )ذلٕـ  . انط زض لغت ثٍ مٗىبْ ؾىگٕىٓ (126-125، ل8، د1374
آمسٌ ي مقهًز اظ آن، َـط کـبض    (110، ل1 ، د1404فبضؼ، )اثهي حجؽ کطزن  (147ل

 ؾىگٕىٓ اؾت کٍ اوؿبن ضا اظ فٗبلٕت ثبظ زاضز.
وتٕزٍ گطفت کٍ ثـٕه ٖؿـط، حـطد ي انـط اظ     تًان چىٕه  قىبؾبن مٓ اظ مزمًٔ آضاْ ياغٌ

ــساضز    ــساوٓ يرــًز و ــبيت چى ، 1 ، د1417)حؿــٕىٓ مطاغــٓ، رُــت قــست ي ؾــرتٓ، تف
؛ رع أىکٍ ٖؿط َم مطثًٌ ثٍ ؾرتٓ ثسوٓ ي َم ضيحٓ اؾت؛ يلٓ حطد زض ؾرتٓ (285ل

ي فٕعٔکـٓ اَـ،    ضيز. زض مًاضزْ کٍ حطد ثط فكبضَبْ رؿمٓ  ي مكقت ضيحٓ ثٍ کبض مٓ
قًز؛ ثىبثطأه اگط فطو  ضيؾت کٍ فكبضَبْ رؿمٓ مًرت فكبضَبْ ضيحٓ مٓاظآن  قسٌ،

 قًز فكبضَبْ رؿمٓ مًرت فكبض ي ؾرتٓ ضيحٓ وكًز، نس  ٖىًان حطد محطظ وٕؿت.
زض انُ،  فقُٓ ي حقـًقٓ، مقهـًز اظ قبٖـسِ ٖؿـطيحطد، ثطزاقـته تکـبلٕفٓ اؾـت کـٍ         

ف اؾت؛ ثٍ ثٕبن زٔگـط مـطاز اظ وفـر حـطد، وفـر يـٕق ي       مًرت مكقت ي ؾرتٓ ثطاْ مکل
مٗىـب کـٍ اوؿـبن وجبٔـس     قًز؛ ثـسٔه  تىگر اؾت ي ثط اؾبؼ آن، َطگًوٍ حطد ذبضرر وفٓ مٓ

ٖملر ضا ثط زٔگطْ تحمٕ  کىس کٍ اي ضا زض تىگىب قطاض زَس. ثط َجق أه قبٖسٌ، ذًز قبضٔ ي 
کىس ٔب ثـط امـطك کـٍ     قًز، ييٕ ومٓگصاض وٕع احکبمر کٍ ثبٖج يٕق ي تىگر مکلفبن  قبوًن

    ٓ / 194، ل1د، 1376)مطٖكـٓ قًقـتطْ،   گـصاضز   مًرت يٕق ي حـطد ثبقـس، نـحٍ ومـ
 .(60ل ، 1417وطاقٓ، 

 زض ضاثٍُ ثب مهسا  تکلٕف حطرٓ زض قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد ؾٍ احتمب  اؾت:
مٗىـب کـٍ ٖمـ  حطرـٓ، ٖملـٓ اؾـت کـٍ        . ٖملٓ کٍ ثطاْ اوؿبن مقسيض وٕؿـت؛ ثـسٔه  1

مقسيض اوؿبن وجبقس. قٕد حـط ٖـبملٓ مقهـًز اظ وفـٓ حـطد زض آٔـبت ي ضيأـبت ضا مزمـ          
مٗىـب کـٍ ثـب أـه ازلـّ      تٕقه آن، ٔٗىٓ تکبلٕف وبمقسيض گطفتـٍ اؾـت؛ ثـسٔه   زاوؿتٍ ي ثٍ قسض م

اوس، ثطزاقتٍ قـسٌ اؾـت. زلٕـ  أكـبن أـه       قطٖٓ، فقٍ احکبمٓ کٍ اظ َبقت مکلفبن ذبضد
   ٍ اـ ثطزاقـتٍ قـسن    اؾت کٍ اگط مفبز أه ازلٍ، ثطزاقتٍ قسن َط حکم حطرـٓ ثبقـس، الظمـ

)حـط ٖـبملٓ،   اوس قطٖٓ زاضاْ ؾرتٓ ي مكقتَمّ تکبلٕف قطٖٓ اؾت؛ ظٔطا َمّ تکبلٕف 
 .(626، ل1، د1376
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پصٔطفتىٓ وٕؿت؛ ظٔطا ايالا أه مٗىب ثط ذ،  لغـت ي متجـبزض اظ مٗىـبْ فقُـٓ      أه احتمب  
اؾت. اظ وٓط لغًْ ي فقُٓ، امط حطرٓ ٔٗىٓ امطْ کٍ اوزب  آن اظ وٓط ٖقلٓ ممکـه اؾـت؛   

حبوٕبا ذسايوـس زض   (114–113، ل5، د1362)وزفٓ، يلٓ زض اوزب  آن ؾرتٓ ي مكقت ثبقس 
ثطزاقـتٍ اؾـت ي اظآوزبکـٍ امـط      مقب  امتىبن ثٍ امت اؾ، ، احکـب  حطرـٓ ضا اظ ُٖـسِ آوُـب    

يرٍ قبث  امتخب  ي اتٕبن وٕؿت ي تکلٕف ذسايوس ثٍ آن محب  اؾت، مٗىب وساضز  َٕچ وبمقسيض ثٍ
امتىبن ثٍ ضفٕ أه امًض نًضت ثگٕطز. ثٍ ثٕبن زٔگط ثب تًرٍ ثٍ أىکٍ قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد اظ 

بقـس کـٍ قـبضٔ ثـٍ ؾـجت      قًاٖس امتىبوٓ اؾت، ثبٔس مًئً آن قبث  ٖم  ي مقسيض مکلـف ث 
امتىبن ي تؿُٕ  ثط مکلفبن آن ضا ثطزاقتٍ اؾت. ثىبثطأه ثطزاقتٍ قـسن تکـبلٕف وبمقـسيض، ثـٍ     

 حکم ٖق  ي قجح تکلٕف ثمبالُٔب  اؾت؛ وٍ قبٖسِ وفٓ حطد.
. ٖملٓ کٍ نطفبا زاضاْ ؾرتٓ ي مكقت ثبقس؛ َطچىس اوسک ي رعلـٓ. أـه احتمـب  وٕـع ثـب      2

ؿت ؿـت؛ ظٔـطا زض أـه نـًضت      اَ،قف وبپصٔطفتىٓ ٕو ؛ چطاکٍ اظ وگبٌ ٖطفٓ، َط مكقتٓ حـطد ٕو
گًٍو کٍ اظ وب  تکلٕف ضيقه اؾت، تکلٕف ٔٗىـٓ   َمّ تکبلٕف قطٖٓ حطرٓ ذًاَىس ثًز. َمبن

ٖملٓ کٍ زاضاْ کلفت ي مكقت اؾت ي اگط مقهـًز اظ حـطد، نـط  مكـقت ي ؾـرتٓ ثبقـس،       
ٍ  اـ أه اؾت کٍ ثب تمؿک ٍث أه قبٖسٌ َمّ ا الظمٍ وـًٖٓ َمـٍ ثـب مكـقت ي      حکب  قطٖٓ کـٍ ثـ

 گمبن ثبَ  اؾت. اوس، ثطزاقتٍ قًز ي أه ثط ذ،  يطيضت فقٍ ي ثٓ ؾرتٓ َمطاٌ
گفتـٍ، أـه احتمـب      . ٖملٓ کٍ زاضاْ مكقت قسٔس اؾـت. ثـب ثُـ،ن زي احتمـب  پـٕف     3

قًز کٍ مقهًز اظ حطد زض قبٖـسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد، احکـبمٓ اؾـت کـٍ زاضاْ        تقًٔت مٓ
ؾرتٓ قسٔسوس؛ ثىبثطأه َط ٖملٓ کٍ ثبٖج حطد قسٔس مکلفبن قـًز ي اوزـب  آن    مكقت ي

، 1، د1384)أطياوـٓ،  فطؾب ثبقس، زض قطٔٗت اؾ،  وفٓ قـسٌ اؾـت    ثطأكبن ؾرت ي َبقت
. ثب أه ثٕبن، قبٖسِ وفـٓ حـطد، مُلـق مكـقت ي ٖؿـطْ ضا کـٍ زض ثٕكـتط تکـبلٕف         (175ل

ٍ      مًرًز اؾت، قبم  ومٓ ًَضمٗمـً  زض مبوىـس آن فٗـ      قًز؛ ثلکـٍ مكـقت قـسٔسْ کـٍ ثـ
 مًضزوٓط اؾت. قًز، تحم  ومٓ

اوس: مقهًز اظ وفٓ احکـب  حطرـٓ،    ثطذٓ زض مقب  تجٕٕه مٕٗبضْ ثطاْ مكقت قسٔس گفتٍ
احکبمٓ اؾت کٍ مكقت ي ؾـرتٓ آوُـب ثـٕف اظ مكـقتٓ اؾـت کـٍ ثـطاْ َجٕٗـت تکـبلٕف          

ٓ     قطٖٓ ثبلىؿجٍ ثٍ اوؿبن )وطاقـٓ،  ثطوـس   َبْ ثب تًاوبٔٓ متًؾٍ ثبقس کٍ زض ؾـ،متٓ ثـٍ ؾـط مـ
. زض مجبحج آٔىسٌ ذًاَس آمس کٍ مٕٗـبض تحقـق ٖؿـطيحطد، ٔـک مٕٗـبض      (189 ، ل1417

ٓ     قرهٓ اؾت، وٍ وًٖٓ ي وؿج تـًان ٔـک    ت ثٍ افطاز مرتلـف، متفـبيت اؾـت؛ ثىـبثطأه ومـ
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 مٕٗبض ي م،ک کلٓ ثطاْ َمّ مًاضز آن ثٕبن کطز.

 . مذرن لبعذ  وفی عسريحرج3
َبْ متفبيتٓ زاضوس. ثطذٓ أـه قبٖـسٌ ضا اظ    فقُٕبن زض ضاثٍُ ثب قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد زٔسگبٌ

ٓ زاوىس کٍ ٖقـ  ثـٍ نـًضت مؿـتق  آن ضا      مؿتق،ت ٖقلٍٕ مٓ ٍ   زضک مـ يرـٍ   َـٕچ  کىـس ي ثـ
. ثطذٓ زٔگـط أـه قبٖـسٌ ضا    (90، ل2، د1383)محقق زامبز، تًان آن ضا ترهٕم ظز  ومٓ

 ٓ تـًان أـه قبٖـسٌ ضا ٔـک      زض حس ٔک ان  ٖملٓ اظ ثبة ان  ثطالت زاوؿتٍ ي مٗتقسوس ومـ
امبضٌ ٔب زلٕ  مؿتق  زاوؿت کٍ فقٍٕ ثتًاوس اظ آن زض تمب  مًاضز حطد اؾتفبزٌ کىـس. ثىـبثطأه   

طد َمچًن ان  ثطالت، فقٍ زض مًاضزْ کٍ زلٕلٓ ثطاْ تکلٕـف حطرـٓ يرـًز    قبٖسِ الح
. ثطذٓ زٔگط مقهًز اظ وفـٓ حـطد زض   (190 ، ل1417)وطاقٓ، وساضز، قبث  اؾتسال  اؾت 

   ٌ اوـس   آٔبت ي ضيأبت ضا مزم  زاوؿتٍ ي ثٍ قسض متٕقه آن، ٔٗىٓ تکبلٕف وبمقـسيض اذـص کـطز
.(626، ل1، د1376)حط ٖبملٓ، 

ثطاْ ضيقه قسن زٔسگبٌ زضؾت زض ضاثٍُ ثب ان  أه قبٖسٌ ي َمچىٕه مفًُ  ي گؿـتطِ  
اْ کٍ ثطاْ احجبت أه قبٖسٌ اقبمـٍ قـسٌ، مطارٗـٍ کـطز ي ثـب ثطضؾـٓ آوُـب ثـٍ          زلٍآن ثبٔس ثٍ ا

زٔسگبٌ نحٕح زؾت ٔبفت. ثطاْ احجبت قبٖسِ وفٓ حطد ثٍ ازلّ اضثٍٗ، ٔٗىـٓ کتـبة، ؾـىت،    
 ٖق  ي ارمبٔ اؾتىبز قسٌ اؾت. اظ مٕبن آٔبت قطآن، ثط چُبض آٍٔ ثٕكتط تأکٕس قسٌ اؾت:

( ي زض زٔه ثط قمب ؾـرتر قـطاض   78)حذ: « ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ حَسَجٍَ ها جَؼَلَ ». آّٔ حطد: 1
 وسازٌ اؾت.

ه الُٓ اؾت، مٗلً  مٓ« مب رٓٗٓ »ثب تًرٍ ٍث  قًز أـه آٔـٍ وـبْط     کٍ وبْط ٍث حًظِ رٗ  ي قًإو
ه اؾ،  اؾت ي ٍث ثطذر احکب  ئػٌ اذتهبل وساضز ي مىًٓض اظ آٔـٍ أـه اؾـت کـٍ      ٍث کلّٕ قًإو

ه اؾ، ، زؾتًضَبْ حطرٓ ي مكقتذس ثبض رٗـ  وکـطزٌ اؾـت.     ايوس زض مقب  رٗ  احکب  ي قًإو
َب اظ مؿٕط ٖجًزٔت ي اوزب  تکبلٕف قطٖٓ کـٍ   َطچىس ثطوبمّ ذسايوس ثطاْ ٍث کمب  ضؾٕسن اوؿبن

گصضز؛ يلٓ اگط اوزب  تکبلٕف ثطاْ ثطذٓ مکلفـبن   ٖمستبا مطاتجٓ اظ مكقت ي ؾرتٓ ضا زاضوس، مٓ
قسٔس زاقتٍ ثبقس ي مکلف ثط احط ٖم  ٍث احکب  ي العامـبت قـطٖر، زض ٖؿـطيحطد ياقـٕ     مكقت 

َب ورًاؾتٍ اؾت ي أه احکـب    قًز، ثبٔس ثگًٕٔم ذسايوس چىٕه احکبمٓ ضا رٗ  وکطزٌ ي اظ اوؿبن
ي العامبت اظ ُٖسِ اي ثطزاقتٍ قسٌ اؾت. وفٓ حطد زض أه آٔـٍ، َـم قـبم  انـ  حکـم قـطٖٓ       

ٓ اؾت ي َم حطرٓ ک  ، 1417سحؿـٕه َجبَجـبٔٓ،   )ؾٕسمحمقـًز   ٍ ثط احکب  قطٖٓ ٖبضو مـ
 .(82، ل2، د1383/ محقق زامبز، 412، ل14د



 

39

( ذسا ثطاك قمب آؾـبور  185)ثقطٌ: « يُسيدُ اللَّهُ تِىُنُ الْيُسِسَ ٍَ ال يُسيدُ تِىُنُ الْؼُسِسَ». آّٔ ٖؿط: 2
 ذًاَس. ذًاَس ي ثطاك قمب زقًاضك ومر مر

يظٌ اقـبضٌ کـطزٌ ي ؾـپؽ    أه ثرف اظ آٍٔ زض شٔ  آٔبتٓ شکـط قـسٌ کـٍ ثـٍ يرـًة ض     
َبْ ثٕمبض، مؿبفط ي وبتًان ثطزاقتٍ اؾت. اظ أه رملٍ ممکـه اؾـت    يرًة ضيظٌ ضا اظ اوؿبن

َبك الُر مبوىس فطمبن حبکمبن ؾتمگط وٕؿت؛ ثلکٍ زض مًاضزك  چىٕه ثطزاقت قًز کٍ فطمبن
ٓ      کٍ اوزب  آن مكقت قسٔس زاقتٍ ثبقس، يْٕفـّ آؾـبن   . گـصاضز  تـطك ضا ثـط ُٖـسِ مکلـف مـ

ثىبثطأه حکم ضيظٌ ضا ثب تمب  اَمٕتر کٍ زاضز، اظ ثٕمـبضان، مؿـبفطان ي افـطاز وـبتًان ثطزاقـتٍ      
. شکط أه ثرف اظ آٔـٍ زض شٔـ  آٔـبت نـً ،     (627، ل1، د1371)مکبض  قٕطاظْ، اؾت 
مٗىب وٕؿت کٍ ذسايوس فقٍ زض ضيظٌ، ثىسگبوف ضا ثٍ ظحمت وٕىساذتٍ اؾت؛ ثلکـٍ اضازٌ   ثسٔه

قًاض ٖمًمٕت زاضز ي زض أه مًضز، تُجٕق کلٓ ثط ٔک مًضز ذبل اؾـت ي  وکطزن احکب  ز
ثٍ تٗجٕط ٖلم انً ، تُجٕق ٔک قبٖسِ کلٓ زض ٔک مًضز ذبل ثبٖج اذتهـبل آن قبٖـسٌ   

ٍ  قًز. ثسٔه ثٍ آن مًضز ومٓ تىُـبٔٓ زض وٓـط گطفتـٍ قـًز، ثـط       تطتٕت اگط أه ثرف اظ آٔـٍ ثـ
مٗىـب کـٍ ذسايوـس زض مطحلـّ رٗـ  ي تكـطٕٔ        ٖلٕت حطد ثطاْ وفٓ حکم زاللت زاضز؛ ثسٔه

احکب  ورًاؾتٍ مکلفبن ضا زض تىگىب ي زقـًاضْ قـطاض زَـس ي أـه ثـب ٖلٕـت تىبؾـت زاضز؛ اظ        
ؾًْ زٔگط، اضازٌ وکطزن احکب  زقًاض، َمطاٌ ثب ضيظِ مؿبفط شکط قسٌ ي ضيقـه اؾـت کـٍ    

 ً زن زاللـت زاضز؛  ضيظِ مؿبفط، َمٕكٍ حطرٓ وٕؿت؛ زضوتٕزٍ أه ثرف اظ آٍٔ ثط حکمت ثـ
قًز: ضيظِ مؿبفط ثٍ زلٕ  حطرٓ ثًزن، يارـت وٕؿـت؛ يلـٓ     وٍ ٖلٕت ي مٗىبْ آٍٔ چىٕه مٓ

 أه رملٍ مفًُ  وساضز کٍ گفتٍ قًز: پؽ َطرب کٍ حطرٓ وٕؿت، مؿبفط ثبٔس ضيظٌ ثگٕطز.
هِيْ لَثِلٌِا زَتٌَّا ٍَ ال تُحَوِّلٌْا هاا ال  زَتٌَّا ٍَ ال تَحِوِلْ ػَلَيٌِا إِصِساً وَوا حَوَلْتَهُ ػَلَى الَّرييَ ». آّٔ انـط:  3

ـ  286)ثقطٌ: « طالَةَ لٌَا تِه کـٍ ثـط    [ مـب مگـصاض؛ َمچىـبن    ( پطيضزگبضا! َٕچ ثبض گطاوـر ثـط وزي
[ کؿبور کٍ پٕف اظ مب ثًزوـس، وُـبزك. پطيضزگـبضا! ي آوچـٍ تـبة آن وـساضٔم، ثـط مـب          وزيـِ

 تحمٕ  مکه.
ي حـجؽ کـطزن    (147ل 7 ، د1410احمـس،  ثـه )ذلٕ انط زض لغت ثٍ مٗىبْ ؾىگٕىٓ 

آيض ي  آمسٌ ي زض أه آٍٔ ثٍ مٗىبْ تکبلٕف ؾىگٕه، يٕق (110، ل1 ، د1404فبضؼ،  )اثه
اؾت. زض أه آٍٔ تهطٔح قـسٌ احکـب  حطرـٓ     (88، ل1، د1371)قطقٓ ثىبثٓ، ثبض  مكقت

احکـبمٓ يرـًز زاقـتٍ     کٍ زض قطإٔ گصقـتٍ چىـٕه   زض قطٔٗت اؾ،  ثطزاقتٍ قسٌ؛ زضحبلٓ
 .(537- 536، ل1296َجبَجبٔٓ، ٖلٓ )محمسثهاؾت 
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زض قت مٗطاد اظ ذسايوس ذًاؾتٍ  َبْ تفؿٕطْ آمسٌ اؾت کٍ پٕبمجط اؾ،  زض کتبة
)ؾـٕس  ز زاقتٍ، اظ مؿلمبوبن ثـطزاضز  َبك پٕكٕه يرً امًض مًرت انط ي مًٕقٍ ضا کٍ زض امت

َـبْ گصقـتٍ،    . مقهًز اظ انـط زض امـت  (16-15، ل13 ، د1417محمسحؿٕه َجبَجبٔٓ، 
ثؿتط وكسن ثب ظوـبن حـبٔى ي قُـٕ آن ثرـف اظ لجـبؼ افـطاز       ، َممؿبللر مبوىس حطمت غىبٔم

. محقق وطاقـٓ وٕـع زض کتـبة    (300، د ، ل1364طَجٓ، )ققس  ثًزٌ کٍ ثٍ وزبؾت آلًزٌ مر
ثب اؾتىبز ثٍ ضيأبتٓ، امًضْ َمچًن ذًاوسن ومبظ قـت، لـعي  ذًاوـسن ومـبظ زض      االٔب  ًٖالس
آيضْ قـمطزٌ   گبوٍ ضا اظ تکـبلٕف ؾـرت ي مكـقت    َبْ پىذ َبْ ذبل ي يرًة ومبظ مکبن

)وطاقـٓ،  قـتٍ قـسٌ اؾـت    کٍ زض قـطإٔ گصقـتٍ يرـًز زاقـتٍ؛ يلـٓ اظ قـطٔٗت اؾـ،  ثطزا       
 .(181–178 ، ل1417
کؽ ضا رع ثـٍ قـسض    ( ذسايوس َٕچ286)ثقطٌ: « ال يُىَلِّفُ اللَّهُ ًَفْساً إِالَّ ٍُسِؼَها». آّٔ يؾٕ: 4 

 کىس. اـ تکلٕف ومر تًاوبٔر
قىبؾبن ثٍ َط زي مٗىب ي ثطذٓ ثٍ ٔکـٓ  زي مٗىب شکط قسٌ کٍ ثطذٓ ياغٌ« يؾٕ»ثطاْ ياغِ 

 اوس: اظ آن زي اقبضٌ کطزٌ
؛ ٔٗىٓ فٗلٓ کـٍ مقـسيض اوؿـبن    (109، ل6 ، د1404فبضؼ، )اثهالف( َبقت ي قسضت 

مٗىب اگط فٗلٓ مقسيض اوؿبن وجبقس ي اظ وٓط  اؾت ي ثط آن قسضت ي تًاوبٔٓ زاضز. ثط اؾبؼ أه
 آٔس. يرٍ وتًاوس آن ضا اوزب  زَس، ذبضد اظ يؾٕ ثٍ قمبض مٓ َٕچ ٖقلٓ، ثٍ

ــط   ــهة( يــس يــٕق ي ٖؿ ــبضؼ، )اث ــًَطْ، 109، ل6 ، د1404ف ، 3 ، د1410/ ر
تًاوـس آن ضا اوزـب  زَـس.     ن، ثسين ظحمت ي مكقت مٓ؛ ٔٗىٓ مقساض فٗلٓ کٍ اوؿب(1298ل

آٔـس ي زضوتٕزـٍ ثـب أـه آٔـٍ       َجق أه مٗىب اگط فٗلٓ حطرٓ ثبقس، ذبضد اظ يؾٕ ثٍ قمبض مٓ
 قًز. وفٓ مٓ

مٗزـم  فـبضؼ زض  گًوـٍ کـٍ اظ ٖجـبضات اثـه     ضؾـس، مٗىـبْ انـلٓ يؾـٕ، َمـبن      ثٍ وٓط مٓ
تًاوـس آن ضا ثـسين    ٕ ٔٗىٓ آوچٍ اوؿبن مٓقًز، مٗىبْ زي  اؾت. يؾ اؾتفبزٌ مٓ اللغٍ مقبٕٔؽ

َب ثـطاْ اوزـب     مكقت ي ؾرتٓ ثؿٕبض اوزب  زَس؛ ثب أه تًيٕح کٍ قسضت ي اؾتُبٖت اوؿبن
 تکبلٕف ثٍ زي گًوٍ اؾت:

کىس؛  . اؾتُبٖت ٖقلٓ: ربٔٓ کٍ ٖق  ثٍ اؾتُبٖت ي تًاوبٔٓ ثط اوزب  تکلٕف حکم م1ٓ
فطؾب ثبقس ي زض ٖط ، چىٕه ٖملـٓ   زقًاض ي َبقتَطچىس اظ وٓط ٖطفٓ، اوزب  آن کبض ثؿٕبض 

يرـٍ   َـٕچ  وبمقسيض قمطزٌ قًز. وقٕى اؾتُبٖت ٖقلٓ، زض ربٔٓ اؾت کٍ اوزب  آن ٖم  ثٍ
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پصٔط وجبقس؛ مبوىس تکلٕف اوؿبن ثٍ أىکٍ ثب گًقـف ثجٕىـس ٔـب ثـب چكـمف ثكـىًز ٔـب ثـب          امکبن
 متًلس قًز ي ... . رؿمف زض ظمبن ياحس زض زي مکبن ثبقس ٔب زي ثبض اظ يالسٔىف

ع ٍث تًاوبٔٓ ي قـسضت مکلـف ثـط اوزـب      2 . اؾتُبٖت ٖطفٓ: ربٔٓ کٍ افعين ثط ٖق ، ٖط  ٕو
کىس. وقٕى اؾـتُبٖت ٖطفـٓ زض رـبٔٓ اؾـت کـٍ قـرم گطچـٍ اظ وٓـط ٖقلـٓ           ٖم  حکم مٓ

 ضؾس. ممکه اؾت ٖملٓ ضا اوزب  زَس؛ يلٓ اظ وٓط ٖط ، اوزب  چىٕه ٖملٓ وبممکه ٍث وٓط مٓ
ه أه زي اؾتُبٖت زض مخب  ضيظٌ زض مبٌ ضمًبن زض ضيظَبْ ًَالوٓ تبثؿتبن ٍثتفبيت  ئـػٌ   ٕث

قـًز. َطچىـس ضيظٌ گـطفته زض چىـٕه ييـٕٗتٓ اظ وٓـط ٖقلـٓ         َبْ ثؿٕبض گط  ضيقه مٓ زض مکبن
تًاوىس زض تمب  ًَ  ضيظ زض مکبن ذىـک ثمبوىـس ي اظ    ثطاْ ثؿٕبضْ اظ افطاز ممکه اؾت ي افطاز مٓ

 آٔس. وس؛ يلٓ اظ وٓط ٖطفٓ، ضيظٌ زض چىٕه ييٕٗتٓ وبمقسيض ٍث قمبض مٓآن ذبضد وكً
َـب وفـٓ    ثبض ضا اظ اوؿبن أه آٍٔ زض ؾٕب  آٔبتٓ اؾت کٍ تکبلٕف ؾرت، حطرٓ ي مكقت

َـب قـسضت ٖقلـٓ     مٗىب کٍ َطچىس اوؿبن قًز؛ ثسٔه اوس ي زض قمبض آٔبت امتىبوٓ ياقٕ مٓ کطزٌ
اضوس؛ يلٓ ذسايوس ثط آوبن آؾبن ي ؾُ  گطفتٍ ي اوزب  ثبض ز ثط اوزب  تکبلٕف ؾرت ي مكقت

 .(26 ، ل1400)ملکٓ مٕبوزٓ، چىٕه تکبلٕفٓ ضا اظ آوبن ثطزاقتٍ اؾت 
تًان چىٕه وتٕزٍ گطفت کٍ َطچىس زض ثطذٓ اظ أه آٔبت، وفـٓ   اظ مزمًٔ أه آٔبت مٓ

ٖىًان حکمت رٗ  ثٕبن قسٌ اؾت؛ يلٓ ثـب تًرـٍ ثـٍ أىکـٍ       حطد زض رٗ  احکب  قطٖٓ ثٍ
، وـبْط ثـٍ   أه حکمت وبْط ثـٍ کٕفٕـت رٗـ  اؾـت ي افـعين ثـط أـه، ثطذـٓ اظ أـه آٔـبت          

 تًان حکم قطٖٓ ضا زأط مساض آن زاوؿت. اوس، مٓ ٖلٕت
افعين ثط أه آٔبت، حسيز ؾٕعزٌ ضيأت، ٖس  رٗ  احکب  حطرٓ ضا زض قطٔٗت اؾ،  

اوس. زض ربْ ذًز ثٍ ثحج تفهٕلٓ اظ ؾىس ي زاللت أه ضيأـبت پطزاذتـٍ قـسٌ     مُط  کطزٌ
تـًان چىـٕه    ًَض ذ،نٍ مٓ قًز؛ امب ثٍ  مٓ کٍ ثٍ رُت اذتهبض، اظ شکط آوُب زض أىزب پطَٕع

گفت کٍ اظ أه ؾٕعزٌ ضيأت، ثٕف اظ وـٍ ضيأـت اظ اٖتجـبض ؾـىسْ ثطذًضزاضوـس. اظ رُـت       
 تًان أه ضيأبت ضا ثٍ ؾٍ زؾتٍ تقؿٕم کطز: زاللت وٕع مٓ

گٕـطْ ذسايوـس زض رٗـ  احکـب  اقـبضٌ زاضوـس؛        ًَضکلٓ ثٍ ان  آؾبن . ضيأبتٓ کٍ ث1ٍ
 ، 1420حىجـ ،  / احمـسثه 528 ، ل1414)ًَؾـٓ،  «  تالحٌيفية السوحة السهلة تؼثت»مبوىس 

، 1، د1363ثبثًٔـٍ،  )اثـه «  فَإِىَّ أَحَةَّ دِيٌِىُنِ إِلَى اللَّهِ الْحٌَِيفِيَّةُ السَّوِحَةُ السَّاهِلَةُ »؛ (266، ل5د
لَّا ».. ؛(16،  12ل . ٍَ وَرَلِهَ إِذَا ًَظَسْتَ فِي جَوِيغِ الْأَشْيَاءِ لَنِ تَجِدِ أَحَداً فِي ظِيكٍ ٍَلَنِ تَجِدِ أَحَداً إِ

ءٍ لَا  يِءٍ أُهِسَ الٌَّاسُ تِهِ فَهُنِ يَسَؼَُىَ لَهُ ٍَوُلُّ شَ ٍَلِلَّهِ ػَلَيِهِ الْحُجَّةُ ... ٍَهَا أُهِسٍُا إِلَّا تِدٍُىِ سَؼَتِهِنِ ٍَوُلُّ شَيِ
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 .(4،  164، ل1 ، د1407)کلٕىٓ، ...« يَسَؼَُىَ لَهُ فَهََُ هََِظَُعٌ ػٌَْهُنِ ٍَلَىِيَّ الٌَّاسَ لَا خَيِسَ فِيهِنِ 
 مفبز أه ضيأبت َمبوىس ثطذٓ اظ آٔبت گصقتٍ اؾت ي ثٍ ثطضؾٓ ؾىسْ وٕبظ وساضز.

اوس کٍ رٗ  آوُب ثـط پبٔـّ وجـًز     هطٔح کطزٌ. ضيأبتٓ کٍ ثب اقبضٌ ثٍ ثطذٓ احکب  ايلٍٕ ت2
ػَيِ الْوُحِسِمِ  سَأَلَ زَجُلٌ أَتَا ػَثِدِ اللَّهِ»حطد ي مكقت ثط مکلفبن ثًزٌ اؾت؛ مبوىس مٗتجطِ َٕخم: 

ءٍ ها جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي  لَيِسَ تِشَيِ»يُسِيدُ إِسِثَاؽَ الَُْظَُءِ، فَتَسِمُطُ هِيْ لِحِيَتِهِ الشَّؼِسَةُ أٍَِ الشَّؼِسَتَاىِ؟ فَمَالَ: 
لُلْتُ لِأَتِي »تصيس:  ؛ ٍهَثمة اتي(97591، ح971، ص91ق، ج9041)حس ػاهلي، « الدِّييِ هِيْ حَسَجٍ

 -يَىَُىُ إِلَى جَاًِةِ الْمَسْيَةِ فَتَىَُىُ فِيهِ الْؼَرِزَةُ  -فَسُتَّوَا تُلِيٌَا تِالْغَدِيسِ هِيَ الْوَطَسِ  -سَافِسُإًَِّا ًُ ػَثِدِ اللَّهِ
 -ءٌ فَمُلْ هَىَرَا  إِىْ ػَسَضَ فِي لَلْثِهَ هٌِْهُ شَيِ»فَمَالَ:  -ٍَتَثَُلُ فِيهِ الدَّاتَّةُ ٍَتَسٍُثُ -ٍَيَثَُلُ فِيهِ الصَّثِيُّ

فَإِىَّ الدِّييَ لَيِسَ تِوُعَيِّكٍ، فَإِىَّ اللَّهَ يَمَُلُ: ها جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ  -يَؼٌِِي افْسِجِ الْوَاءَ تِيَدِنَ ثُنَّ تَََظَّأْ 
 .(404،  163، ل1)َمبن، د« هِيْ حَسَجٍ

ثب اؾتىبز ثٍ آّٔ حطد ي مبوىس آن، احکب  ايلٍٕ ضا ثـٍ   . ضيأبتٓ کٍ زض آوُب مٗهًمبن3
      ٌ اوـس؛   ذبَط ٖبضو قسن حطد ثط آوُب ثطزاقتٍ ي زض مًضز آوُـب، حکمـٓ حـبوًْ رٗـ  کـطز

ظُفُسِي فَجَؼَلْاتُ   ػَثَسْتُ فَاًْمَطَغَ: لُلْتُ لِأَتِي ػَثِدِ اللَّهِ»مبوىس نحٕحّ ٖجساالٖلر مًلر آ  ؾـب :  
يُؼِسَفُ هَرَا ٍَأَشْثَاهُهُ هِيْ وِتَابِ اللَّهِ ػَزَّ ٍَجَلَّ ها جَؼَلَ »ػَلَى إِصِثَؼِي هَسَازَةً فَىَيِفَ أَصٌَِغُ تِالَُْظَُءِ؟ لَالَ: 

 .(4،  33، ل3 ، د1407)کلٕىٓ، « ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ حَسَجٍ اهِسَحِ ػَلَيِه
ثط قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد زاللت زاضوس؛  ضيقىٓ اظ مٕبن أه ضيأبت، ضيأبت زؾتّ ؾً  ثٍ

ٖىًان ٔک قبٖسِ حبوًْ مُط  کطزٌ کـٍ ثـب اؾـتىبز ثـٍ آن، حکـم        ظٔطا وفٓ ٖؿطيحطد ضا ثٍ
قـًز. ضيأـبت زؾـتّ زي ، زض     ايلٍٕ ثب ٖبضو قسن حطد، ضفٕ قسٌ ي حکم زٔگطْ رٗ  مٓ

ْ وگبٌ اثتسأٓ ثٍ مح  ثحج اضتجبَٓ وساضوس؛ ظٔطا حکمـت رٗـ  احکـب  ايلٕـٍ ض      ا ؾـرتگٕط
مٗىب کٍ زض رٗ  حکم، أه مهلحت کٍ مطز  ثـٍ ظحمـت   اوس؛ ثسٔهوکطزن ثط مکلفبن زاوؿتٍ

ي مكقت وٕفتىس، مسوٓط ثًزٌ اؾت؛ يلٓ حکم، زأط مساض حکمت وٕؿت؛ ثىـبثطأه اگـط ٖـس     
أه حکم ثطاْ قرم ذبنٓ مًرت ظحمت وجبقس، ثبظ َـم ثبٔـس َمـبن حکـم ٖمـًمٓ ضا      

تط ثٍ أه ضيأـبت، َمبوىـس ضيأـبت زؾـتّ ورؿـت،       الجتٍ ثب وگبَٓ زقٕق مٕٗبض ٖم  قطاض زَس.
تًان ثٍ قبٖسِ کلٓ ي ٖمًمٓ زؾت ٔبفت کٍ قبضٔ مقسؼ زض َٕچ مًضزْ ثٍ حسيث ٔـب   مٓ

گًوـٍ کـٍ انـ  رٗـ       ثقبْ حکم حطرٓ ثطاْ مکلفبن ضايٓ وٕؿت؛ ثٍ تٗجٕـط زٔگـط َمـبن   
 ٕع وجبٔس مؿتلع  حطد ي مكقت ثبقس.احکب  ثط پبّٔ حطد وجًزٌ، ثقب ي اؾتمطاض آوُب و
( 229 ، ل 1425/ آقـتٕبوٓ،  174 ، ل1417افعين ثط آٔبت ي ضيأبت، ٍث ارمبٔ )وطاقـٓ،  
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ع ثطاْ قبٖـسِ  286، ل1 ، د1417/ حؿٕىٓ مطاغٓ، 229 ، ل1425ي زلٕ  ٖق  )آقتٕبوٓ،  ( ٕو
ب زض أىزب ذً وفٓ ٖؿطيحطد اؾتسال  قسٌ کٍ  ؿت ي اظ شکط آُو  قًز. ززاضْ مٓپصٔطفتىٓ ٕو

 . تأثیر مببوی فمهی در تطبیك لبعذ  وفی حرج بر مسبئل خبوًاد4ٌ
رطٔبن قبٖسِ وفٓ حطد زض مًاضز گًوبگًن اظرملٍ مؿـبل  ذـبوًازٌ، مجتىـٓ ثـط چىـس مجىـبْ       

 قًز: تطٔه آوُب اقبضٌ مٓ فقُٓ زض وحًِ ثطزاقت اظ مفبز أه قبٖسٌ اؾت کٍ زض أىزب ثٍ مُم

 یی بب استىبد بٍ لبعذ  وفی حرج. ثبًت طالق لضب4 -1
اظ وگبٌ فقُٕبن، رًاظ َ،  ظيرٍ، ثسين ضيبٔت ظيد ي تًؾـٍ حـبکم قـطٔ مٗمـًالا زض فـطو      
ذًززاضْ ظيد اظ پطزاذت وفقّ ظيرٍ ٔب گم قسن ظيد مًضز پصٔطـ اؾت؛ يلـٓ َـ،  حـبکم    

 اهلل آٔـت وٓـط اؾـت. ثطذـٓ َمچـًن      ثط اؾبؼ قبٖسِ ٖؿطيحطد زض مٕبن فقُٕـبن محـ  اذـت،    
ٓ زٔگـط  قست آن ضا اوکبض کطزٌ ي ثطذ ٍث (381، ل2ي د 384، ل1، د1385)تجطٔعْ، تجطٔعْ

ٓ  ؾـٕس کـبْم ٔـعزْ     اهلل آٔتمخ   )فبيـ   فبيـ  لىکطاوـٓ    اهلل آٔـت ، (75، ل1تـب، د  )ٔـعزْ، ثـ
 ، 1424ٕطاظْ، )مکـبض  قـ  مکـبض  قـٕطاظْ    اهلل آٔـت ي  (422، ل1، د1383مًحسْ لىکطاوٓ، 

ٓ   (264، ل1 ، د1427/ َمـً  104، ل5د زاوىـس. زض پطؾـف ي پبؾـرٓ کــٍ اظ     آن ضا رـبٔع مـ
حًطت امب  ذمٕىٓ نًضت گطفتٍ، أكبن ثط حجًت َـ،  حـبکم زض فـطو ٖؿـطيحطد ظيرـٍ      

ثبؾمٍ تٗبلٓ. َطٔق احتٕبٌ آن اؾت کٍ ظيد ضا ثب وهـٕحت، ياال ثـب الـعا     »اوس:  تأکٕس کطزٌ ي گفتٍ
ٍث َ،  ومبٔىس ي زض نًضت مٕؿط وكسن، ٍث اشن حبکم قطٔ َ،  زازٌ قًز ي اگط رطلـت   يازاض

 .(244، ل1372)مُطپًض، « تط اؾت ثًز، مُلجٓ زٔگط ثًز کٍ آؾبن
أىزـب  قـسوٓ اؾـت کـٍ اظ شکـط تفهـٕلٓ آن زض       ان  َ،  حبکم ثب ازلّ فـطايان احجـبت  

تـًان گفـت افـعين ثـط زاللـت ثطذـٓ آٔـبت ي ضيأـبت          ارمب  مٓ قًز؛ امب ثٍ وٓط مٓ نط 
     ٓ تـًان   ذبل ثط رًاظ َ،  حبکم، ثب اؾتىبز ثٍ ذهًل قبٖسِ اليـطض ي وفـٓ حـطد وٕـع مـ

َ،  حبکم زض فطو يطض ٔب حطد ظيرٍ ضا احجبت کطز؛ ثب أه تًيٕح کٍ اؾتٕ،ْ ظيد ثـط  
ي امتىبٔ اظ اوزـب  يْـبٔف ذـًز، مىكـأ يضيز يـطض ي زض ثطذـٓ       َ، ، حتٓ زض فطو وكًظ 

مًاضز، حطد ي مكقت ظٔبز ثط ظيرٍ اؾت ي قبٖسِ وفٓ يطض ي وفٓ حطد، ٖس  رٗـ  چىـٕه   
احکبمٓ اؾت. ثىبثطأه اؾتٕ،ْ تب  ي اوحهبضْ قًَط ثط َ،  زض رـبٔٓ کـٍ َـ،  وـسازن     

ارطاْ َـ،  ثـط قـًَط الـعا       مؿتلع  يطض ي حطد ظيرٍ اؾت، وفٓ قسٌ ي زض مطحلّ اي ،
قًز ي زض نًضت امتىبٔ يْ اظ َ، ، حبکم ثٍ ٖىًان يلٓ ممتىٕ، َ،  ضا ارـطا ذًاَـس    مٓ

کطز؛ ثٍ ٖجبضت زٔگط َطگبٌ قًَط اظ اوزب  يْبٔف ذًز امتىبٔ يضظز ي الـعا  يْ ثـسٔه امـط    
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ثـطزن   ٕهثـطزن يـطض ي حـطد، زذبلـت حـبکم ي اظثـ       ممکه وجبقس، تىُب ضاٌ ممکه ثطاْ اظثٕه
پـصٔط وٕؿـت    ؾجت ي مىكأ يطض ي حطد اؾت کٍ أه امط، رع ثب َ،  اظ وبحّٕ حـبکم امکـبن  

 .(302 ، ل1414)ؾٕؿتبوٓ، 
قبٔبن شکط اؾت کٍ ارجبض ثط َ،  اظ حقً  ظيرٍ وٕؿت؛ يلٓ أه امط اظ حقً  حـبکم  

ضيز؛ ظٔطا اي مؿئً  حفّ وٓم ي اوتٓب  ربمٍٗ اؾت ي زضحقٕقـت َـ،  ارجـبضْ     ثٍ قمبض مٓ
. ثـب  (198 ، ل1415)حلٓ، اظ حقً  ربمٍٗ اؾت کٍ زض اذتٕبض حبکم قطاض زازٌ قسٌ اؾت 

ٍ   تًان گفت ثٓ ثٕبوٓ زٔگط وٕع مٓ ئـػٌ حقـً  ظيرـٕه     گمبن قبضٔ ثٍ ضٖبٔت َمّ حقـً  ثـ
اَتمــب  زاضز ي َــٕچ اغمــبو ي تؿــبمحٓ ضا زضثــبضِ ظٔــط پــب وُــبزن حقــً  يارــت َــطفٕه   

پصٔطز ي ثب تًرٍ ثٍ أىکٍ حبکم قطٔ، مؿئً  ي حـبفّ مهـبلح ارتمـبٔ ي وٓـم ي اوتٓـب        ومٓ
يطيضْ اؾت کٍ اگط قًَط تکبلٕف ذًز زض قجب  َمؿطـ ضا وبزٔـسٌ ثگٕـطز،   ربمٍٗ اؾت، 

حبکم قطٔ ثٍ زضذًاؾت ظن، زض مطحلّ ورؿت اي ضا ثٍ ضٖبٔت حقـً  ظيرـٍ الـعا  کىـس ي     
زض نًضت امتىبٔ، اي ضا ثٍ َ،  ظيرٍ يا زاضز ي اگط اظ َ،  ذًززاضْ کىس، ذـًز حـبکم   

 ثٍ ٖىًان يلٓ ممتىٕ، ظيرٍ ضا َ،  زَس.

 شخصی یب وًعی بًدن عسريحرج .4د2
زضثبضِ قلمطي قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، أه پطؾف مُط  قسٌ کٍ آٔب حطرٓ کـٍ َجـق قبٖـسٌ    
مىفٓ اؾت، حطد قرهٓ اؾت ٔب وـًٖٓ  اگـط مٕٗـبض زض رطٔـبن أـه قبٖـسٌ، حـطد وـًٖٓ         

   ٌ اْ ثبقـس کـٍ وـًٔ     ثبقس، رطٔبن أه قبٖسٌ زض نًضتٓ ذًاَس ثًز کٍ مٕعان حـطد ثـٍ اوـساظ
ــٕه ييــٕٗتٓ ضا زقــًاض ي مكــقت  ــبثطأه زض مًيــًٔ حــق   مــطز ، تحمــ  چى ــبض ثساوىــس؛ ثى ث

زضذًاؾت َ،  ثطاْ ظيرٍ زض فطو ثطيظ مكک،تٓ اظ ؾًْ ظيد َمچًن ؾًتمٗبقـطت،  
الٗــ،د ي ضَــب کــطزن ظوــسگٓ مكــتطک، زض نــًضتٓ  َــبْ نــٗت اٖتٕــبز، اثــت، ثــٍ ثٕمــبضْ

ىـٕه قـطأُٓ ضا ثطوتبثىـس؛ يلـٓ اگـط مٕٗـبض،       پصٔط ذًاَس ثًز کٍ غبلت مطز ، تحم  چ امکبن
حطد قرهٓ ثبقس، ٖط  ثب تًرٍ ثٍ ييٕٗت ضيحـٓ ي ارتمـبٖٓ ظيرـٍ ثـٍ حطرـٓ ثـًزن       

 زاوس. آيض ومٓ کىس ٔب تحم  چىٕه ييٕٗتٓ ضا ثطاْ اي حطد ثقبْ ظوسگٓ ثطاْ اي حکم مٓ
ٍ وفـٓ  ضؾس، پؽ اظ يضيز ثٍ أه ثحج الظ  اؾت ثٍ أه وکتٍ تًرـٍ زاقـت کـ    ثٍ وٓط مٓ

حطد زض آٔبت ي ضيأبت، گبٌ ثٍ ٖىًان حکمت رٗ  احکب  ثٕـبن قـسٌ ي گـبَٓ ثـٍ ٖىـًان      
ٖبم  ضفٕ احکب  حطرٓ اظ آن ٔبز قـسٌ اؾـت. ثـط اؾـبؼ ثطذـٓ آٔـبت ي ضيأـبتٓ کـٍ زض         
گصقتٍ ثٕبن قس، ذسايوس زض مقب  رٗ  احکب ، زؾـتًضَب ي قـًاوٕىٓ ضا کـٍ ثـطاْ وـًٔ مـطز        



 

45

قـًز.   ي زضحقٕقت وفٓ چىٕه حطرٓ حکمت تكطٕٔ قلمساز مٓ ثبض اؾت، رٗ  وکطزٌ مكقت
مٗىب کٍ َطچىـس   زض أه مقب ، م،ک رٗ  وکطزن احکب  حطرٓ، وًٖٓ ثًزن آوُبؾت؛ ثسٔه

ان  حجًت تکبلٕف ثط ُٖسِ ثىسگبن ثبٖج ضقس ي کمب  آوُب قسٌ ي مُلًة اؾت؛ ذسايوـس  
ب ثٍ ؾرتٓ ي حـطد قـسٔس گطفتـبض    ثبض اؾت ي اظ اوزب  آوُ احکبمٓ ضا کٍ ثط ؤً مطز  مكقت

اْ کٍ زض آوُـب قهـط ومـبظ مؿـبفط، ثطزاقـتٍ قـسن ضيظِ اي،        قًوس؛ رٗ  وکطزٌ اؾت. ازلٍ مٓ
ثطذر ذٕبضات مطثًٌ ثٍ مٗبم،ت، انبلت نـحت، ٖفـً زأـّ َفـ  اظ تُُٕـط لجـبؼ ذـًز،        

ايلٍٕ، اييـبٔ  اوس. ذسايوس زض مقب  رٗ  احکب   تكطٕٔ تقٍٕ ي ... ثٕبن قسٌ، مطثًٌ ثٍ أه مقب 
زَىس، لحبِ کطزٌ ي ثط  َب ضا تكکٕ  مٓ َبْ متٗبض  ي متًؾٍ کٍ ثٕكتط اوؿبن ي احًا  اوؿبن

)ض.ک: حؿـٕىٓ مطاغـٓ،   اؾبؼ تًاوبٔٓ ي َبقت آوُب، احکـب  قـطٖٓ ضا رٗـ  کـطزٌ اؾـت      
امتخب  مکلفبن، ثٍ أه وکتٍ تًرـٍ  حب  ذسايوس زض مقب   ؛ زضٖٕه(299-294، ل1 ، د1417

آيض وٕؿت، ممکه اؾـت اوزـب     زازٌ کٍ َمٕه تکبلٕفٓ کٍ رٗ  قسٌ ي ثطاْ ؤً مطز  حطد
ثبض ثبقس کٍ زض أه نًضت ثـب   آوُب ثٍ ؾجت ثطذٓ ًٖام ، ثطاْ ثطذٓ افطاز، ؾرت ي مكقت

زض مقـب   قًز. مٕٗبض ضفـٕ تکلٕـف حطرـٓ     قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، چىٕه احکبمٓ ثطزاقتٍ مٓ
امتخب ، حطد قرهٓ اؾت؛ ظٔطا اگط مٕٗبض قبٖسِ وفٓ حـطد زض أـه مقـب  وٕـع حـطد وـًٖٓ       

کٍ ؤً مطز  اظ حکمٓ زچبض مكک  قـسٔس قـسوس،    اـ أه اؾت کٍ زضنًضتٓ ثبقس، الظمٍ
اوس؛ زضمقبثـ    قًز؛ حتٓ اظ کؿبوٓ کٍ زچبض حطد وكسٌ آن حکم اظ َمّ مکلفبن ثطزاقتٍ مٓ

وزب  تکلٕفٓ زچبض ؾرتٓ قسٔس قس، تـب أـه حکـم ثـطاْ ٖمـً  مـطز        اگط کؿٓ زض مًضز ا
قـًز؛ يلـٓ اگـط مٕٗـبض      ؾبظ وكسٌ ي رىجّ ٖمًمٓ وٕبفتٍ، اظ آن قرم وٕع ثطزاقتٍ ومٓ مكک 

ضفٕ تکلٕف زض أه قبٖسٌ، حطد قرهٓ ثبقس، م،ک حجًت ي ضفـٕ تکلٕـف، ييـٕٗت َـط     
 قرم ثٍ ًَض رساگبوٍ اؾت.
 ، 1425)آقـتٕبوٓ،  ي مـ،ک تحقـق حـطد، قرهـٓ اؾـت      ثٍ وٓط مكـًُض فقُـب مٕٗـبض    

. قـبٔ،ن ثـٍ وـًٖٓ ثـًزن حـطد، ثـٍ ثطذـٓ        (237، ل1، د1377/ ثزىًضزْ، 249ي 147ل
ًَضکلٓ ثطزاقتٍ قسٌ ي مكطيٌ ثـٍ تحقـق    اوس کٍ زض آوُب حکم حطرٓ ثٍ آٔبت اؾتىبز کطزٌ

ًوٍ ذسايوـس حکـم يرـًة ضيظٌ ضا    تک اقربل وكسٌ اؾت؛ ثطاْ وم ٖؿطيحطد ثطاْ تک
اظ ثٕمبض ي مؿبفط ثطزاقتٍ ي ٖلت ضفٕ حکم ضا ٖـس  رٗـ  احکـب  حطرـٓ اظ ؾـًْ ذسايوـس       

(. ثىبثطأه َطچىس ثـطاْ ثٕمـبض ٔـب مؿـبفط، ضيظٌ گـطفته حـطد       185زاوؿتٍ اؾت )ض.ک: ثقطٌ: 
 وساقتٍ ثبقس، حکم يرًة آن ثطزاقتٍ قسٌ اؾت.
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  ٍ ٍ  اقکب  ثٍ أه اؾتسال  ثب تًرـٍ ثـ اْ کـٍ زض آغـبظ أـه مجحـج ثٕـبن قـس، ضيقـه         وکتـ
قًز. ثب أه تًيٕح کٍ ثبٔس مٕبن ٖس  ٖؿطيحطد زض مقب  تكطٕٔ ثـب ٖـس  ٖؿـطيحطد زض     مٓ

مقب  امتخب  فط  گصاقت؛ چطاکٍ مٕٗبض ٖس  حطد زض مقب  رٗ  ي تكطٕٔ، وـًٖٓ ثـًزن ي زض   
اوـس کـٍ ذسايوـس     أه وکتٍمقب  امتخب ، قرهٓ ثًزن حطد اؾت ي چىٕه آٔبتٓ زض نسز ثٕبن 

زض مقب  تكطٕٔ ي رٗ  احکب ، ثىب ثط ؾرتگٕطْ ي رٗ  احکـب  حطرـٓ وساقـتٍ ي اظآوزبکـٍ     
ضيظٌ گــطفته زض اغلــت مــًاضز ي وًٖــبا ثــطاْ مؿــبفط، ؾــرت ي زقــًاض اؾــت، حکــم آن ضا  

تـک افـطاز، مؿـتلع  حـطد ثبقـس ٔـب        ًَضکلٓ اظ َمّ مکلفبن ثطزاقتٍ اؾت؛ چٍ ثطاْ تـک  ثٍ
ٔ ثِکُمٔ الْٕٔؿٕطَ يٓال ٔٔطٔسٔ ثِکُمٔ الْٗٔؿٕط»ثىبثطأه ٖجبضت وجبقس.  ٖلت وٕؿت؛ ثلکـٍ حکمـت   « ٔٔطٔسٔ اللٍَّ

. ضيقـه  (251 ، ل1425)آقـتٕبوٓ،  اؾت ثطاْ ٖس  ٖؿـطيحطد زض مقـب  رٗـ  ي تكـطٕٔ     
اؾت کٍ ضفٕ حکم ايلٍٕ )يرًة ضيظٌ( زض ذهًل ثٕمبضْ ي مـطو، اظ ثـبة قبٖـسِ وفـٓ     

  ٓ قـًز کـٍ    حطد ٔب قبٖسِ اليطض ي مطثًٌ ثٍ مقب  امتخب  اؾت ي زضوتٕزٍ زض نًضتٓ ضفـٕ مـ
ٍ ثبقس. ثىبثطأه يرًز حـطد وـًٖٓ ثـطاْ ضفـٕ تکلٕـف اظ      حطد ٔب ظٔبن قرهٓ يرًز زاقت

 ثٕمبضْ کٍ ثبلفٗ  زاضاْ حطد وٕؿت، کبفٓ ورًاَس ثًز.
 تًان اؾتىبز کطز: ثطاْ قرهٓ ثًزن حطد زض قبٖسِ وفٓ حطد ثٍ چىس زلٕ  مٓ

. قکٓ وٕؿت کٍ قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد اظ قًاٖـس امتىـبوٓ اؾـت ي ثـب تًرـٍ ثـٍ يـمٕط        1
أه امتىبن ٔب ثٍ زاللت مُبثقٓ ي ٔب ثب اذص ثٍ « جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ حَسَجٍها »زض آّٔ « کُم»

 ٓ قـًز. ثىـبثطأه اگـط زض فطيـٓ کـٍ حـطد، فقـٍ         م،ک احکب ، قبم  اقربل مکلفبن مـ
قرهٓ ثبقس، وٍ وًٖٓ، ثٍ ٖس  رطٔبن أه قبٖسٌ قبٔ  ثبقٕم، ثـب ٖمًمٕـت آن مىبفـبت زاضز    

. پؽ ثبٔس أه قبٖـسٌ زض حـق َطٔـک اظ    (146 ، ل1425)ض.ک: فبي  مًحسْ لىکطاوٓ، 
 ٓ آوبن ربضْ زاوؿت.اقربل مکلفبن ي ثب تًرٍ ثٍ ييٕٗت قره

. مىبؾجت حکم ي مًئً ثب وًٖٓ ثًزن ٖؿطيحطد مىبفـبت زاضز؛ ثـب أـه تًيـٕح کـٍ      2
ثبض اؾـت. ثـب يرـًز     گمبن م،ک قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، ثطزاقته احکب  ؾرت ي مكقت ثٓ

چىٕه م،ک ي مٕٗبضْ، چىسان مًرٍ وٕؿت کٍ تکلٕفٓ کـٍ ثـط مـه ؾـرت وٕؿـت، ثطزاقـتٍ       
ثـٍ ٖلـت    -ثبض ثًزن تکلٕفٓ ثطاْ مـه   ٔ مطز  حطرٓ ثبقس ٔب ثب مكقتقًز؛ َطچىس ثطاْ وً
 .(250 ، ل1425)ض.ک: آقتٕبوٓ، َمچىبن ثط ُٖسِ مه ثبقٓ ثمبوس  -وًٖٓ وجًزن مكقت 

اوس، مبوىس ٖىًان يطض ي اؾتُبٖت، ُْـًض   . مقهًز اظ ٖىبئىٓ کٍ زض قطٔٗت شکط قس3ٌ
تک افطاز مکلفبن مىحـ    َبْ قرهٓ زاضوس، وٍ وًٖٓ؛ ظٔطا ذُبثبت قطٍٖٕ ثٍ تک زض ٖىًان
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گٕطز. حب  اگط مٕٗبض ضفٕ تکلٕف، حـطد   ن تٗلق مٓقسٌ ي تکبلٕف قطٍٖٕ ثٍ اقربل مکلفب
وًٖٓ ثبقس، اذت،  زض متٗلّق تکلٕف ضخ زازٌ ي نحٕح وٕؿت؛ ثـٍ ثٕـبن زٔگـط ضفـٕ حکـم      

گًوٍ اؾت. ثب تًرـٍ ثـٍ أىکـٍ تٗلـق      قطٖٓ ثٍ َمبن کٕفٕتٓ اؾت کٍ تٗلق حکم قطٖٓ ثسان
 مطثًٌ اؾت. گٕطز، ضفٕ آن وٕع ثٍ قرم مکلف حکم قطٖٓ ثٍ قرم مکلف تٗلق مٓ

. ثب زقت زض ضيأبت گصقتٍ کٍ مجبوٓ قبٖسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد قلمـساز قـسٌ ي زض مقـب       4
قًز کٍ حطد مًضز ؾؤا  کٍ ثـٍ اؾـتىبز    تُجٕق أه قبٖسٌ ثط مًضزْ ذبل َؿتىس، ضيقه مٓ

َبك قرهـر اؾـت؛ مبوىـس ضفـٕ      وفر قسٌ اؾت، اظ حطد« ها جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ حَسَجٍ»
 حکم ييً ي تزًٔع تٕمم ثط رجٕطٌ، وفر حکم رُبز اظ ؾبلمىسان ي ثٕمبضان ي ... .

الجتٍ ثطاْ تكرٕم مهـسا  حـطد ثبٔـس تًرـٍ زاقـت کـٍ ثـب قبٖـسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد،           
ٓ   تکبلٕفٓ ثطزاقتٍ مٓ قـًوس؛   قًز کٍ ؾرتٓ ي قست آوُب ثٍ حسْ ثبقس کٍ ٖبزتبا تحمـ  ومـ

تًان تکبلٕفٓ ضا کٍ ؾـرتٓ يـٕٗفٓ زاضوـس ي ٖبزتـبا چىـٕه       ثىبثطأه ثب اؾتىبز ثٍ أه قبٖسٌ ومٓ
ٓ   ؾرتٓ قـًوس، ثطزاقـت؛ زضوتٕزـٍ يـبثٍُ زض      َبٔٓ زض ضاؾتبْ امتخب  احکب  الُٓ تحمـ  مـ

قبٖسِ وفٓ حطد، مُلق مكقت ي ٖؿط مًرًز زض ثٕكتط تکبلٕف وٕؿت؛ ثلکٍ مكقت قسٔسْ 
ؾت. ثـط َمـٕه اؾـبؼ فقُٕـبن     قًز، مًضزوٓط ا ًَضمٗمً  زض مبوىس آن فٗ  تحم  ومٓ کٍ ثٍ

، 1362)وزفٓ، زض مقب  تُجٕق أه قبٖسٌ ي وفٓ احکب  حطرٓ، تٗبثٕطْ َمچًن حطد قسٔس 
ٌ  (28، ل3 ، د1412)ٖ،مٍ حلٓ، ٔب حطد فبحف  (114-113، ل5د اوـس.   ضا ثٍ کبض ثـطز

اوس کـٍ زض تكـرٕم ٖؿـطيحطد َـط زي رىجـّ       زاوبن وٕع ثٍ أه وکتٍ تًرٍ زاقتٍ ثطذٓ حقً 
لحـبِ رُـت   قرهٓ ي وًٖٓ ثبٔس مسوٓط قطاض گٕطوس؛ مخ،ا زض َ،  ثٍ مًرت ٖؿطيحطد، 

قرهٓ آن، اظ أه وٓط اؾت کٍ زض َط ازٖبٔٓ، ييٕ ذبل ظن ي قًَط ي اييـبٔ ظوـسگٓ   
قًز ي لحبِ رُت وًٖٓ آن، اظ أه وٓط کٍ ظيرـٍ، اوؿـبوٓ    ظوبقًٔٓ آوبن زض وٓط گطفتٍ مٓ

   ٓ گٕـطز. ثىـبثطأه ظوـسگٓ زض نـًضتٓ حطرـٓ       متٗبض  اؾت ي َبقت اي مًضز وٓـط قـطاض مـ
ثـبض ثبقـس؛ يگطوـٍ ظن     فطؾب ي مكقت ٓط ٖط  وٕع ازامّ ظوسگٓ َبقتقًز کٍ زض و قلمساز مٓ

ٓ     وبظک ٓ   زلٓ کٍ ثٍ اوسک وبم،ٔمتٓ کبؾـّ نـجطـ لجطٔـع مـ ٍ    قـًز، ومـ َـبْ   تًاوـس ثـٍ ثُبوـ
وبمتٗبض  اظ قًَطـ زضذًاؾت َ،  کىس. زضوتٕزٍ ثبٔس زض رطٔبن أه قبٖسٌ، ٖؿـطيحطد  

 .(343، ل1، د1388)کبتًظٔبن، طز اوؿبوٓ متٗبض  زض آن ييٕٗت ذبل مسوٓط قطاض گٕ
ىذ مًضز ثٍ ٖىًان مهبزٔق ٖؿطيحطد ظيرٍ آمسٌ کٍ ثط قبوًن مسوٓ، پ 1130زض تجهطِ مبزِ 
ضيؾـت کـٍ يقـًٔ     تًاوس زضذًاؾت َ،  زاقتٍ ثبقـس. شکـط أـه مـًاضز اظآن     اؾبؼ آن مٓ
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قًز ي انُ،حبا اظ امبضات وًّٖٕ حطد اؾت. زض  چىٕه مًاضزْ مٗمًالا ؾجت حطد ظيرٍ مٓ
 ضاثٍُ ثب أه تجهطٌ، تًرٍ ثٍ زي وکتٍ الظ  اؾت:

بت وساقته مهبزٔق مصکًض زض تجهطٌ ثب مًاضز زٔگط: اگط مًاضز زٔگط َمچًن الف( مىبف
تىفط ي کطاَت اظ قًَط، ٖقٕم ثًزن ظيد ٔب وبتًاوٓ ظيد زض اضتجبٌ رىؿٓ ثبٖج ٖؿطيحطد 

ثـبض ثبقـس، رـًاظ زضذًاؾـت َـ،  ضا ثـٍ زوجـب          ظيرٍ قًز ي ازامّ ظوسگٓ ثطاْ اي مكـقت 
 ذًاَس زاقت.

ض أه تجهطٌ شکط قسٌ ثب مًاضز زٔگط زض أـه اؾـت کـٍ اگـط ظيرـٍ      تفبيت مٕبن امًضْ کٍ ز
ازٖبْ يرًز ٔکٓ اظ امًض ٔبزقسٌ زض تجهطٌ ضا زاقتٍ ثبقس، قبيٓ پؽ اظ احجـبت يرـًز آوُـب، ثـٍ     
ؿـت؛ ثلکـٍ    بظ ٕو َ،  حکم ذًاَس کطز ي زٔگط ٍث احجبت تحقق ٖؿطيحطد ظيرٍ زض آن مًاضز ٕو

ازٖب کىس کٍ ظيرٍ زض أه مًاضز زض حطد وجـًزٌ، ثبٔـس آن ضا   احطاظ آن ثب زازگبٌ اؾت ي اگط ظيد 
احجبت کىس؛ ظٔطا قًلف ثط ذ،  امبضِ وًٍٖٕ اؾت. امب اگـط ظيرـٍ ازٖـبْ ٖؿـطيحطد زض مـًاضز      
زٔگط زاقتٍ ثبقس، ثبٔس افعين ثط احجبت آن مًضز، احجبت کىـس کـٍ يرـًز آن، مًرـت ٖؿـطيحطد      

ع اؾت تب قبيٓ ثتًاوس زض آن مًضز ث ٍ َ،  حکم کىس. زض أه مًاضز، زازگبٌ ثـب مطارٗـٍ ثـٍ    يْ ٕو
َــب ي ييــٕٗت ذــبل ظيرــٍ، ؾــجت  يرــسان ٖــط  ي ٖمــً  افــطاز ي َمچىــٕه لحــبِ ئػگــٓ

  ٓ کىـس. ثىـبثطأه اگـط اظ وگـبٌ ٖطفـٓ ازٖـبْ        ٖؿطيحطد ضا احطاظ کطزٌ، حکم َ،  ضا نـبزض مـ
اْ وجبقس کٍ ٖؿـطيحطد   ًٍوگ ٍث ـ   ثب تًرٍ ٍث ييٕٗت ظيد ي ظيرٍ -ظيرٍ ثط تحقق ٖؿطيحطد 

 تًان زضذًاؾت َ،  اي ضا پصٔطفت. اي احطاظ قًز، ومٓ
     ٍ قـسٌ زض أـه تجهـطٌ اظ      ة( لعي  تحقق فٗلٓ حطد ظيرـٍ زض أـه مـًاضز: مـًاضز گفتـ

 ٓ تًاوـس ثـب يرـًز آوُـب زضذًاؾـت       امبضات وًٍٖٕ ثط تحقق حطد زض ظوسگٓ ظيرٍ اؾت ي مـ
حطد قرهٓ زض قبٖسِ وفٓ حطد، الظ  اؾت ظيرـٍ   َ،  کىس؛ يلٓ ثب تًرٍ ثٍ لعي  تحقق

مٗىب  زض أه مًاضز ثبلفٗ  زچبض ٖؿطيحطد وٕع ثبقس تب َ،  اي اظ وٓط قطٖٓ وبفص ثبقس؛ ثسٔه
ٍ  اگط ظيرٍ ثب يرًز أه مًاضز، ثٍ ْ  ضاؾتٓ ي ثـ ذـًز زض مكـقت ي حـطد وجبقـس، قـطٖبا       ذـًز

ٍ زض زازگـبٌ، ثـط اؾـبؼ أـه     تًاوس ثط اؾبؼ ٖؿطيحطد اظ َمؿط ذًز رسا قـًز؛ گطچـ   ومٓ
 امبضات وًٍٖٕ، حکم َ،  اي ربضْ قسٌ ثبقس.

 شمًل لبعذ  وفی عسريحرج برای احکبم عذمی .4د3
ؿت کٍ قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، احکبمٓ ضا کٍ اظ يرًز آوُـب حـطد ي مكـقت قـسٔس ثـط       قکٓ ٕو

بض ؾـطز کـٍ   زاضز؛ ثطاْ ومًوـٍ يرـًة ييـً گـطفته زض َـًاْ ثؿـٕ       قًز، ثط مٓ مکلفبن أزبز مٓ
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      ٓ مبضْ اؾت، ثب اؾـتىبز ثـٍ أـه قبٖـسٌ ثطزاقـتٍ مـ مبضْ ٔب ًَالوٓ قسن ٕث )محقـق  قـًز   مًرت ٕث
قبٖـسٌ ثـطاْ    ؛ يلٓ زضثبضِ قـمً  أـه  (113، ل5، د1362/ وزفٓ، 39، ل1 ، د1408حلٓ، 

   ٓ ب حطد قسٔس ثطاْ مکلفـبن أزـبز مـ قـًز،   احکب  ٖسمٓ، ٔٗىٓ احکبمٓ کٍ اظ تكطٕٔ وكسن آُو
وٓط يرًز زاضز؛ ثطاْ ومًٍو زض ظوسگٓ ظوبقـًٔٓ، ثطذـٓ قـطأٍ َمچـًن ثـساذ،قٓ ي       اذت، 

قًز ظيرٍ زض حطد ي مكقت قسٔس ياقـٕ قـًز؛ حـب  اگـط زض أـه       ؾًت مٗبقطت ظيد ثبٖج مٓ
ظ وگبٌ فقُٓ، ثطاْ غٕطظيد حق َـ،  وجبقـس، اظ ٔـک حکـم ٖـسمٓ، ٔٗىـٓ ٖـس  حـق         اييبٔ، ا

 قًز. َ،  ثطاْ غٕطظيد، حطد ي مكقت قسٔس ثطاْ ظيرٍ حبن  مٓ
زضثبضِ قمً  قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد ثطاْ احکـب  ٖـسمٓ زي وٓطٔـٍ يرـًز زاضز. ثطذـر      

قـٍ قـبم  احکـب     فقُب مٗتقسوس قًاٖسْ َمچًن قبٖسِ اليطض ي قبٖسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد، ف  
تًان احکب  ٖسمٓ ضا وفٓ کطز. ثـطاْ أـه وٓطٔـٍ ثـٍ چىـس       يرًزك اؾت ي ثب أه قبٖسٌ ومٓ

زلٕ  تمؿک قسٌ اؾت کٍ ثطذٓ اظ آوُب وـبْط ثـٍ قبثلٕـت وساقـته قبٖـسِ وفـٓ حـطد ثـطاْ         
 قمً  احکب  ٖسمٓ اؾت ي ثطذٓ زٔگط وبْط ثٍ يرًز مبوٕ ثطاْ أه قمً  اؾت.

ٍ مفبز قبٖسِ وفٓ ٖؿـطيحطد قبثلٕـت قـمً  احکـب  ٖـسمٓ ضا      زلٕ  ورؿت أه اؾت ک
اوـس؛ يلـٓ ٖـس      وساضز؛ ظٔطا أه قبٖسٌ زض نسز وفر احکبمٓ اؾت کٍ مؿتلع  حطد ي مكقت

حکم، ٔک حکم قطٖر وٕؿت تب زض فطو اؾتلعا  ثب حطد، ثب اؾتىبز ثٍ أه قبٖسٌ ضفٕ قـًز؛  
الحکـم، ذـًز اظ    قـطٔ اؾـت ي ٖـس     ثٍ ثٕبن زٔگط، زلٕ  الحطد وبْط ثـٍ احکـب  مزٗـً  زض   

 .(294، ل1، د1373 )وبلٕىر،احکب  مزًٗ  وٕؿت تب مكمً  زلٕ  الحطد قًز 
أه زلٕ  پصٔطفتىٓ وٕؿت؛ ظٔطا ايالا آٔـبت ي ضيأـبتٓ کـٍ زض نـسز وفـٓ حکـم حطرـٓ        

     ٓ اوـس کـٍ    َؿتىس؛ زضحقٕقت زض مقب  ثٕبن زٔسگبٌ ي مًقـف قـطٔٗت زض قجـب  حـطد ي مكـقت
        ٍ ٍ   ممکه اؾت ثـٍ زٔـه ٔـب قـطٔٗت وؿـجت زازٌ قـًز ي ثٕبوكـبن ثـ اْ اؾـت کـٍ حـطد     گًوـ

ي قطٔٗت وفٓ قسٌ اؾت؛ چٍ أه حطد اظ احکب  يرًزْ حبنـ  قـًز    ًَضمُلق اظ زٔه ثٍ
ها جَؼَالَ  »َبْ گًوبگًوٓ َمچًن  ي چٍ اظ وجًز ٔک حکم زض قطٔٗت. يقتٓ قبضٔ ثب ٖجبضت

سِسَ ٍَال يُسيدُ يُسيدُ اللَّهُ تِىُنُ الْيُ»؛ «ها يُسيدُ اللَّهُ لِيَجِؼَلَ ػَلَيِىُنِ هِيْ حَسَج»؛ «ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ حَسَجٍ
  الدِّييَ» ي  «لَيِس تِوَعِيك  الدِّييَ  إِىَ»؛ ّ« فَإِىَّ أَحَةَّ دِيٌِىُنِ إِلَى اللَّهِ الْحٌَِيفِيَّةُ السَّوِحَةُ السَّهِلَةُ»؛ «تِىُنُ الْؼُسِسَ

ذًاَس اظ ٖس  حطد، ؾرتٓ ي مكقت زض زٔه ذجـط زَـس، زضحقٕقـت ثـٍ      مٓ « ذَلِه  هِيْ  أٍَِسَغُ
  ثٕبن مًقف، ربٔگبٌ ي زٔسگبٌ قطٔ زض قجب  وفٓ احکب  حطرٓ اؾت؛ ثٍ ثٕـبن زٔگـط اظ   زوجب

گبٌ مًيـٕ ي زٔـسگبَٓ    قًز کٍ قبضٔ زض مقب  تكطٕٔ احکب ، َٕچ َب اؾتفبزٌ مٓ أه ٖجبضت
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ؾجت آن ثط مکلفبن، ؾرتٓ ي مكقت ياضز قـًز ي َطرـب ثـط احـط      گٕطز کٍ ثٍ  ضا زض پٕف ومٓ
حکم ي قبوًن ٔب ٖس  آن ضوگ حـطد ثـٍ ذـًز ثگٕـطز، چىـٕه       ًٖاضو ذبضرٓ، يرًز ٔک

َـب، گًٔـبْ    زض أـه ٖجـبضت  « زٔه»تًان ثٍ قطٔٗت اؾتىبز زاز؛ ثىبثطأه تٗجٕط  اْ ضا ومٓ اوسٔكٍ
أه اؾت زض مزمًّٖ حسيز، قطإٔ ي مًاقف قطٖٓ، حکمٓ وٕؿت کٍ ثٍ زٔـه وؿـجت زازٌ   

ًز؛ چـٍ اظ أـه حکـم ثـٍ حکـم      کٍ التـعا  ثـٍ آن مًرـت حـطد ي مكـقت قـ       قًز؛ زضحبلٓ
 يرًزْ تٗجٕط قًز ي چٍ ثٍ حکم ٖسمٓ.

با زض مًاضز ثؿٕبضْ ثبظگكت احکب  ٖسمٓ ٍث احکبمٓ يرًزْ اؾت؛ َطچىس ممکه اؾـت   حبٕو
بن زٔگط احکب  ٖسمٓ ثب وگبَٓ ربمٕ ثـٍ تكـطٔٗبت الُـٓ ثـٍ      ب ٍث امًض ٖسمٓ تٗجٕط قًز. ٍث ٕث اظ آُو

ًَضمؿتق  ي ثسين تًرٍ ٍث زأطِ احکـب  قـطٖٓ لحـبِ قـسٌ      آٔىس؛ ٍو أىکٍ ذًزقبن ٍث زؾت مٓ
ٖس  رٗ  حق َ،  ثطاْ غٕطظيد زض فطو ٖؿـطيحطد ظيرـٍ،   »قًز:  ثبقىس؛ مخ،ا اگط گفتٍ مٓ
مٗىبؾت کٍ اوحهبض ي اذتهبل حق َ،  ثـطاْ ظيد،   زضحقٕقت ثسٔه« ٔک حکم ٖسمٓ اؾت

ي ضاَـٓ ثـطاْ ضَـبٔٓ وـساضز،     َبٔٓ کٍ ضفتبض ظيد مًرت ٖؿطيحطد ثـط ظيرـٍ اؾـت     زض حبلت
ثبض اؾت. ٍث تٗجٕط زٔگط حکم ٍث ثقبْ ظيرٕـت زض أـه فـطو کـٍ ٔـک       حکمٓ حطرٓ ي مكقت

 حکم قطٖٓ اؾت، مؿتلع  حطد اؾت؛ پؽ ثبٔس ثب أه قبٖسٌ وفٓ قًز.
زيمٕه زلٕ  ثط أه مسٖب أه اؾت کـٍ اگـط قًاٖـسْ َمچـًن قبٖـسِ اليـطض ي الحـطد        

ه مٗىبؾت کٍ فقٍ رسٔسك تأؾـٕؽ قـسٌ کـٍ ثـط اؾـبؼ آن،      قبم  احکب  ٖسمر قًوس، ثسٔ
، 1373)وـبلٕىر،  قـًز   ثؿٕبضك اظ امًض ح،  زٔه، حطا  ي ثؿٕبضك اظ امًض ممىـًٔ، مزـبظ مـر   

تـًان مىبقكـٍ کـطز؛ ظٔـطا ايالا ازٖـبْ لـعي  تأؾـٕؽ فقـٍ          . زض أه زلٕ  وٕع مٓ(294، ل1د
گـبٌ زلٕـ  مٗتجـطْ ثـط      قًز؛ يلٓ َٕچ رسٔس، ازٖبْ ثسين زلٕ  ي قٗبضْ اؾت کٍ تکطاض مٓ

مُلـت، ثـٍ اقـًا  فقُٕـبن ثعضگـٓ      قًز. ذًز محقـق وـبلٕىٓ پـؽ اظ شکـط أـه       آن اقبمٍ ومٓ
  ٍ اوـس؛   َمچًن ؾٕس کبْم ٔعزْ اقبضٌ کطزٌ کٍ قمً  أه قبٖسٌ ضا ثط احکب  ٖـسمٓ پصٔطفتـ

 ٓ آٔـس ي نرـط     ثىبثطأه اظ پصٔطـ ٖمًمٕت أه قبٖسٌ ثط احکب  ٖسمٓ، فقٍ رسٔس الظ  ومـ
 قًز. مٗطي  وجًزن أه مجىب زض مٕبن فقُٕبن وجبٔس مبوٕ تمؿک ثٍ ٖمً  مفبز ضيأت

حبوٕبا اگط زض مًضزْ ياقٗبا پصٔطـ أه قبٖسٌ ثطاْ احکـب  ٖـسمٓ، ثـط ذـ،  ارمـبٔ ٔـب       
تًان زض آن مًضز ذبل، اظ ٖمًمٕت أه قبٖسٌ زؾـت ثطزاقـت؛ وـٍ     يطيضت فقٍ ثبقس، مٓ

 ًَضکلٓ قمً  أه قبٖسٌ ضا ثطاْ احکب  ٖسمٓ وفٓ کطز. أىکٍ ثٍ
ِ وفـر ٖؿـطيحطد، ثـٍ احکـب  يرـًزْ      زضمقبث ، ثطذـٓ فقُٕـبن مٗتقسوـس قلمـطي قبٖـس     



 

51

، 5 ، د1427)حؿـٕىٓ قـٕطاظْ،   گٕـطز   اذتهبل وساضز ي احکـب  ٖـسمر ضا وٕـع زض ثـط مـر     
ــعْ،  132ل ــجحبوٓ تجطٔ ــسض، 109، ل2 ، د1415/ ؾ ــٕس (491، ل5 ، د1417/ ن . ؾ

تهطٔح کطزٌ اؾت کٍ اگط ثقبْ ظيرٕـت مًرـت ٖؿـطيحطد     تکلمّ ٖطيٌکبْم ٔعزْ زض 
تًان رًاظ َ،  ضا ثطاْ حـبکم قـطٔ    بقس، ثب تمؿک ثٍ قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد مٓثط ظيرٍ ث

. يْ زض مًضزك کٍ ظيد کمتط اظ چُـبض ؾـب    (33،  75، ل1تب، د )ٔعزْ، ثٓحبثت زاوؿت 
مفقًز ثبقس ٔب مفقًز وجبقس؛ يلٓ تًاوبٔٓ پطزاذت وفقـّ ظيرـٍ ضا وساقـتٍ ثبقـس، ٖـس  رـًاظ       

طد ي يطض ظيرٍ زاوؿتٍ ي ثٍ اؾتىبز قبٖسِ وفـر حـطد، آن   َ،  اظ ؾًك حبکم ضا مًرت ح
 ظٔبن ضا وفر کطزٌ اؾت.

ضؾس قبٖسِ وفٓ ٖؿـطيحطد، َـم    ثب تًرٍ ثٍ اقکبالت ياضز ثط زٔسگبٌ ورؿت، ثٍ وٓط مٓ
گًوـٍ کـٍ گصقـت، ؾـٕب       قبم  احکب  يرًزْ اؾت ي َم احکب  ٖسمٓ؛ ظٔـطا ايالا َمـبن  

نسز ثٕبن مًقف ي مًيٕ زٔه زض قجـب  ثطزاقـتٍ قـسن    آٔبت ي ضيأبت ثٕبوگط أه قبٖسٌ زض 
اوس ي زض أه ضاؾتب تفبيتٓ مٕـبن حکـم يرـًزْ ي حکـم ٖـسمٓ وٕؿـت. حبوٕـبا         احکب  حطرٓ

        ٓ قـًز، ثـٍ احکـب  يرـًزْ      ثؿٕبضْ اظ احکب  قـطٖٓ کـٍ اظ آوُـب ثـٍ احکـب  ٖـسمٓ ٔـبز مـ
)ضيحـبوٓ،  ي زض مجبحج فقُـٓ   (52، ل1383)ؾجحبوٓ، ثبظگكت زاضوس. حبلخبا زض ٖلم انً  

، ثـب تمؿـک ثـٍ ازلـّ ٖقلـٓ ي      (517-516، ل1380/ مکبض  قـٕطاظْ،  41، ل1 ، د1418
   ٓ ٔـک اظ يقـبٕٔ    اوـس ي َـٕچ   ضيأبت فطايان احجبت قسٌ َمّ مًيـًٖبت، زاضاْ حکـم قـطٖ

ظوسگٓ اوؿبن ذبلٓ اظ حکم وٕؿت. ثىبثطأه مًاضزْ َمچـًن ٖؿـطيحطد ظيرـٍ زض فـطو     
    ٍ ازلـّ وفـٓ ٖؿـطيحطد کـٍ      ازامّ ظيرٕت وٕع زاضاْ حکم قطٖٓ ذًاَس ثـًز ي ثـب تًرـٍ ثـ

کىس، حکم أـه مـًاضز وٕـع کـٍ اظ آوُـب ثـٍ        َطگًوٍ مكقت ي حطرٓ ضا اظ ؾًْ زٔه وفٓ مٓ
 قًز. قًز، ضيقه قسٌ ي ثٍ ٖس  ٖؿطيحطد حکم مٓ احکب  ٖسمٓ ٔبز مٓ

 . شمًل لبعذ  وفی حرج برای احکبم تکلیفی ي يضعی4د4
وفٓ تکبلٕف حطرٓ زض ٖجبزات ٍث کـبض   قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد زض اغلت مًاضز زض متًن فقُٓ، زض

اوس، لؿبن ٖـب  ي مُلقـٓ زاضوـس ي زض     ضفتٍ اؾت؛ يلٓ آٔبت ي ضيأبتٓ کٍ أه قبٖسٌ ضا احجبت کطزٌ
ب وفؽ حکم حطرٓ ثطزاقتٍ قسٌ اؾت؛ اٖم اظ أىکٍ حکم اظ احکب  تکلٕفٓ ثبقس ٔـب ييـٗٓ؛    آُو

لفـبن ٔـب مًيـًٖبت ذـبضرٓ، ٖؿـط ي      احکبمٓ کـٍ متٗلـق ثـٍ افٗـب  مک     ثىبثطأه اگط زض مزمًٍٖ 
ـع َطرـب           مكقت يرًز زاقتٍ ثبقس، اظ ُٖـسِ مکلفـبن ثطزاقـتٍ قـسٌ اؾـت. زض مؿـبل  ذـبوًازٌ ٕو

   ٓ قـًز ي اگـط زض نـًضتٓ ثقـبْ      ضٖبٔت حکم لعيمٓ، ٍث حطد ي مكقت مىزط قـًز، ثطزاقـتٍ مـ
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ع ثب اؾتىبز ٍث أه قبٖـسٌ، ضفـٕ قـسٌ ي حـق زضذًاؾـت َـ،         ثـطاْ  ان  ظيرٕت حطرٓ ثبقس ٕو
ؿـت ي      ظيرٍ أزبز مٓ ع چًن فطظوسذًاوـسٌ، فطظوـس ياقٗـٓ ٕو قًز. زض مًئً فطظوسذًاوسگٓ ٕو

  ٓ قـًز، ٔکـٓ اظ    احکب  فطظوس ياقٗٓ اظ وٓط ضٖبٔت پًقف، وگبٌ ي تمبؼ ثسوٓ ثط آن متطتـت ومـ
ثحج، تحقـق ٖؿـطيحطد زض ضياثـٍ مٕـبن پسضذًاوـسٌ ٔـب مبزضذًاوـسٌ ٔـب          مجبحج مُم ي زضذًض 

ع ممکـه   اوسٌ اؾت؛ افعين ثط أىکٍ ان  آگبَٓ فطظوسفطظوسذً ذًاوسٌ اظ فطظوسذًاوسگٓ ذًز ٕو
 اؾت مًرت حطد ي مكقت ضيحٓ يْ قًز.

َبْ ثطذٓ فقُٕبن ثٍ ثطزاقتٍ قسن حکـم ييـٗٓ زض نـًضت حـطد تهـطٔح       زض ٖجبضت
زض ثحج ارٕطْ کٍ ثٍ حفط چبٌ متُٗس قـسٌ؛ يلـٓ ثـٍ     رًاَطقسٌ اؾت. ثطاْ ومًوٍ نبحت 

  نًٗثت ي ؾرتٓ ظمٕه، زچبض ٖؿطيحطد گطزٔسٌ، ثب اؾتىبز ثٍ قبٖسِ وفٓ ٖؿـطيحطد،  زلٕ
)وزفـٓ،  حکم حطرٓ ضا مطفًٔ کطزٌ ي ثٍ ضفٕ العا  ارٕط اظ ازامّ حفـط حکـم ومـًزٌ اؾـت     

ًَؾٓ زض مًضز قرهـٓ کـٍ ثـطاْ      . الجتٍ ثطذٓ فقُٕبن َمچًن قٕد(291، ل27، د1362
 ٍ ٓ  کىسن چبَٓ ارٕط قسٌ ي زض َىگب  کبض ثب ؾىگٓ ضيثـ ٓ  -قـًز   ضي مـ کـٍ امکـبن    زضنـًضت

العا  ارٕط ثـٍ اوزـب  تُٗـس حکـم کـطزٌ       ثٍ -کىسن ٔب حتٓ وقت ظزن ي زيض ظزن ؾىگ ثبقس 
. ٖ،مـٍ  (237، ل3، د1387ًَؾـٓ،  )ثـبض ثبقـس    اؾت؛ َطچىس اوزب  آن ثطاْ ارٕط مكـقت 

حلٓ زض وقس زٔسگبٌ قٕد ًَؾـٓ، الـعا  ارٕـط زض فـطو حـطد ي مكـقت ضا وپصٔطفتـٍ اؾـت         
 .(90، ل3، د1378)ٖ،مٍ حلٓ، 
ضؾس احکب  ييٗٓ، حقٕقتٓ فطاتط اظ احکب  تکلٕفٓ وساضوس ي احکب  ييٗٓ ثـٍ   ثٍ وٓط مٓ

د ضا زض احکـب  تکلٕفـٓ رـبضْ    گطزوس؛ ثىبثطأه اگط مب قبٖسِ وفٓ حـط  احکب  تکلٕفٓ ثبظ مٓ
ذًز قبم  احکب  ييٗٓ وٕع ذًاَس ثـًز. زض مًيـًٔ ٔبزقـسٌ، اگـط ارٕـط اظ       ثساوٕم؛ ذًزثٍ

َبٔٓ زض مؿٕط کىسن چبٌ آگبٌ ثًزٌ، ٖقس اربضٌ ثط لعي  ذًز ثـبقٓ اؾـت؛    يرًز چىٕه ؾىگ
َـبٔٓ   اْ ثط ُٖسِ مکلف اؾت؛ يلٓ اگط ٖبزتبا چىـٕه ؾـىگ   ٔٗىٓ يرًة يفب ثٍ چىٕه اربضٌ

ٍ     َب يرًز وساقتٍ ي کىسن چبٌ ثطاْ ارٕط، زقًاض ي مكـقت  زض آن ظمٕه اْ  ثـبض ثبقـس ٔـب َعٔىـ
گعا  ي غٕطمتٗبض  ضا ثط يْ تحمٕ  کىس، ثط َجق قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، لعي  ٖقس ارـبضٌ  

 تًاوس ٖقس ضا فؿد کىس. ثطزاقتٍ قسٌ؛ ٔٗىٓ يفب ثٍ چىٕه ٖقسْ ثط ارٕط يارت وٕؿت ي مٓ
اٖـم اظ   -تًرٍ ثٍ مؿتىسات قبٖـسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد، َمـّ احکـب  ي تکـبلٕف        ثىبثطأه ثب

کٍ اوزب  آوُـب مؿـتلع  حـطد ي مكـقت قـسٔس ثبقـس، مطفـًٔ         زضنًضتٓ -تکلٕفٓ ي ييٗٓ 
 -َـم زض احکـب  تکلٕفـٓ ي َـم زض انـ  ظيرٕـت        -اؾت. أه قبٖسٌ زض ضياثٍ ظيرٕه وٕـع 
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ًان ٔـک حکـم ييـٗٓ، تىُـب ثـب َـ،        رطٔبن زاضز؛ يلٓ ثٍ زلٕ  أىکٍ ان  ظيرٕت ثٍ ٖىـ 
کٍ ثقبْ ظيرٕت ثطاْ ظيرـٍ حطرـٓ ثبقـس، حـق زضذًاؾـت       پصٔط اؾت، زضنًضتٓ اوح، 

قًز. الجتٍ زض رطٔبن أه قبٖسٌ ثبٔس ورؿت ثب زقت کبفٓ، ثٍ حکمـٓ   َ،  ثطاْ اي أزبز مٓ
ب کٍ مًرت حطد قسٌ، زؾت ٔبفت ي ؾپؽ ثٍ ضفٕ آن حکم کطز؛ ثطاْ ومًوٍ اگط مـطزْ ثـ  

َمؿطـ، ؾًت مٗبقطت زاقتٍ ثبقس ي اي ضا مًضز يطة ي قتم قطاض زَـس ي ثـًزن َمؿـط زض    
مىع  قًَطـ مؿتلع  حطد ي مكقت ثبقس، زض أىزب حکم تکلٕفٓ ثٍ حطمـت ذـطيد ظن اظ   

قًز؛ وٍ ان  ظيرٕت کٍ ٔک حکم ييٗٓ اؾـت؛ ظٔـطا    مىع ، ثسين اشن قًَط ثطزاقتٍ مٓ
وٕؿت؛ ثلکٍ ثٍ ؾجت يرـًة تکلٕفـِٓ اَبٖـت اظ ظيد     أه حطد ثٍ ؾجت ثقبْ ٖلقّ ظيرٕت
 قًز. اؾت کٍ زض فطو حطد ثطزاقتٍ مٓ

پطؾف زٔگطْ کٍ زض ضاثُّ قمً  ي قلمطي قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد مُط  اؾـت، رطٔـبن   
گًوٍ کٍ اگط يرًة ٔک ٖم  ثطاْ  آن وؿجت ثٍ احکب  تحطٔمٓ اؾت؛ ثٍ ثٕبن زٔگط، َمبن

قًز، آٔب اگط تطک فٗ  حـطا  وٕـع حطرـٓ ثبقـس،      تٍ مٓمکلف حطرٓ ثبقس، العا  آن ثطزاق
تًان ثٍ قبٖسِ وفٓ حطد، حطمت آن ضا ثطزاقت ي ثٍ رًاظ اتٕبن فٗ  حـطا  حکـم کـطز      مٓ

گًوـٍ کـٍ قبٖـسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد ثـط احکـب  يرـًثٓ حکًمـت زاضز، ثـط احکـب              آٔب َمبن
ْ َمچـًن حطمـت   تحطٔمٓ وٕع حکًمت زاضز ٔب ذٕط  زض احکـب  ي مؿـبل  ذـبوًازٌ، امـًض    

  ٍ ٍ   ذطيد ظيرٍ اظ مىع  ثسين اشن قًَط، حطمـت ؾـق ئـػٌ رىـٕه وبقـٓ اظ ضياثـٍ      رىـٕه ثـ
وبمكطئ ٔب تزبيظ ثٍ ٖىف، حطمت وٓط ي لمؽ مٕبن فطظوسذًاوسٌ ي فطظوسپصٔطان اظ مًاضزْ 

 اؾت کٍ ثب رطٔبن قبٖسِ وفٓ حطد زض محطمبت اضتجبٌ زاضز.
ً    ثٍ ز زاضز: ثطذـٓ فقُٕـبن مٗتقسوـس قبٖـسِ وفـٓ      ًَضکلٓ زض أه مًيـًٔ زي وٓطٔـٍ يرـ

گًوـٍ کـٍ يارجـبت حطرـٓ ضا      حطد، َم قبم  يارجبت ي َم قبم  محطمبت اؾت ي َمـبن 
کىس. محقق ثزىًضزْ ثب پصٔطـ أـه وٓطٔـٍ،    کىس، محطمبت حطرٓ ضا وٕع مجب  مٓ مطتفٕ مٓ

( اؾتىبز کطزٌ 78)حذ: « يْ حَسَجٍَ ها جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِ»زض اؾتسال  ثط آن ثٍ ٖمً  آّٔ 
قبم  تمب  تکبلٕف، اٖم اظ يارجبت ي محطمبت قـسٌ ي  « فٓ السٔه»اؾت. زض أه آٍٔ ٖجبضت 

، 1377)ثزىـًضزْ،  اْ اظ احکب  زٔه ثط ذ،  ْبَط آّٔ قـطٔفٍ اؾـت    اذتهبل آن ثٍ پبضٌ
. زضمقبثــ ، ثطذــٓ فقُٕــبن قبٖــسِ وفــٓ ٖؿــطيحطد ضا قــبم  محطمــبت  (265-264، ل1د

 اوس: اوس. أه فقُٕبن ثط زي زؾتٍ وساوؿتٍ
الف( ثطذٓ مٗتقسوس کٍ قبٖـسِ الحـطد ثـط تمـب  تکـبلٕف، اٖـم اظ يرـًثٓ ي تحطٔمـٓ         
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تًان اذتهبل آن ثٍ يارجـبت ضا اؾـتىجبٌ کـطز؛ يلـٓ      رطٔبن زاضز ي اظ ازلّ ٖؿطيحطد ومٓ
قًز أه قبٖسٌ ضا زض محطمبت ربضْ وکىـٕم، أـه اؾـت کـٍ ثـب رطٔـبن أـه         آوچٍ ثبٖج مٓ

ز ذًاَس قس ي آحبضْ ضا زض پٓ زاضز کٍ َٕچ فقُـٓ ثـٍ   قبٖسٌ زض محطمبت، فقٍ رسٔسْ أزب
قًز َمـّ محـبض     آن ملتع  وٕؿت. ثب أه تًيٕح کٍ رطٔبن أه قبٖسٌ زض محطمبت ثبٖج مٓ

َبؾـت ي چـٍ آوُـبٔٓ کـٍ ثـٍ اٖـطاو ٔـب امـًا           چٍ آوُبٔٓ کٍ مطثًٌ ثٍ ربن اوؿـبن  -الُٓ 
ٍ   زض نًضت حطد ي مكقت، مجـب  ي رـبٔع قـ    -زٔگطان مطثًٌ اؾت  اْ  ًز کـٍ چىـٕه الظمـ

           ٓ زَـس   مؿتلع  فقٍ رسٔس اؾـت ي َـٕچ فقُٕـٓ ثـب اؾـتىبز ثـٍ أـه قبٖـسٌ، چىـٕه فتـبيأٓ ومـ
 .(24 -241 ، ل1425)آقتٕبوٓ، 
اْ زٔگط مٗتقسوس ازلّ الحطد فقٍ ثط يارجبت حکًمت زاضوـس ي َـٕچ وٓـبضتٓ ثـط      ة( زؾتٍ

 قًوس. ثطاْ أه مسٖب ثٍ زي زلٕ  اؾتىبز قسٌ اؾت: محطمبت وساضوس ي ان،ا قبم  آوُب ومٓ
وُتِاةَ  » ؛«حَاسَجٍ  ها جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ » زلٕ  ورؿت: زض آٔبت ي ضيأبتٓ َمچـًن 

متٗلق رٗ ، کتبثت ي ييٕ، ذًز فٗ  اؾت؛ وٍ  «ٍظغ ػي الحائط الصيام» ي« ػَلَيِىُنُ الصِّيامُ
حکم ي متفبَم ٖطفٓ اظ چىٕه تٗبثٕطْ، فٗ  يرًزْ اؾت، وٍ افٗب  ٖـسمٓ؛ ثـٍ ثٕـبن زٔگـط،     

اوـس ي   ًز ي ثـب تًرـٍ ثـٍ أىکـٍ محطمـبت اظ ؾـىد تـطيک       تًاوس متٗلّق رٗ  ياقٕ قـ  ٖس  ومٓ
، فقـٍ  «حَسَجٍ ها جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ »تطيک، ٖسمٓ َؿتىس، پؽ متٗلّق رٗ  زض ٖجبضت 

اوس؛ وٍ محطمبت کٍ ٖسمٓ َؿتىس. الجتٍ ممکه اؾت ثطذـٓ   يارجبت َؿتىس کٍ افٗب  يرًزْ
مٕمٍ کطزن يمبٔمٓ، رىجّ يرًزْ ثگٕطوس؛ مبوىـس  اظ تطيک ثٍ لحبِ ثطذٓ اٖتجبضات ي ثب ي

تًاوس متٗلّق رٗ  ي کتبثت  نً  کٍ ثٍ لحبِ وٕت، ٔٗىٓ کف وفؽ، رىجّ يرًزْ ٔبفتٍ ي مٓ
گًوٍ تٗبثٕط، ٔب ًُْض زض افٗب  يرًزك زاضز ٔب قسض متٕقه اظ آوُب افٗب   ياقٕ قًز. ثىبثطأه أه

طد ي اليـطض ثـٍ يارجـبت اذتهـبل     يرًزك اؾت ي زضوتٕزٍ قًاٖسْ َمچًن قبٖـسِ الحـ  
 .(2956، ل9 ، د1419)قجٕطْ ظوزبوٓ، ٔبثىس  مٓ

َب حطرٓ اؾت ي اگط قبٖسِ الحـطد   زلٕ  زي : تطک ثٕكتط محطمبت ثطاْ مٗمً  اوؿبن
ثتًاوس لعي  تطک محطمبت ضا ثطزاضز، ازلّ احجبت محطمبت لغً ذًاَىس قـس؛ ثـب أـه تًيـٕح     

زب  ثٕكتط محطمبت، َغٕبن ي غلجّ قًُت ٔب غًت اؾـت؛  کٍ ٖبم  محطک اوؿبن ثٍ ؾًك او
مبوىس ظوب، وگبٌ ثٍ وبمحط ، قت  ي غبضت ي زض اغلت مـًاضز حـٕه اضتکـبة ٖمـ  حـطا ، غلجـّ       
قًُت ي غًت زض حسك اؾت کٍ کف وفؽ ي رلًگٕطك اظ اضتکبة ٖم ، ثـطاك مٗمـً    

قـتٍ ثبقـس، الظ    َب حطرر اؾت، حب  اگط الحطد ثـط ازلـّ محطمـبت وٕـع حکًمـت زا      اوؿبن
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آٔس رٗ  کخٕط ث  اکخط محطمبت لغً گطزز. قبَس ثط حطرر ثًزن تطک امًضك َمچـًن   مر
َـب ثبأىکـٍ اظ ذُـطات،     ظوب، لًاٌ، وگبٌ ثٍ وبمحط ، قت  ي غبضت أه اؾت کـٍ ثطذـر اوؿـبن   

اوس، گبٌ چىبن قًُت ي غًت ثط يرًز آوُـب حـبکم    َبك قسٔس ي حسيز الُٓ آگبٌ مزبظات
ظوىس. ثىبثطأه اگط  کىس ي ثٍ اٖمب  ذ،  زؾت مر گًوٍ ذُطات اٖتىب ومٓ ثٍ أه قًز کٍ مٓ

اـ أه اؾت کٍ زٔه ارـبظِ تحقـق    گًوٍ محطمبت ثبقس، الظمٍ قبٖسِ الحطد ثتًاوس ضافٕ أه
     ٍ اْ افـعين ثـط أىکـٍ فقـٍ      أه مفبؾس ضا زض ثٕكتط مًاضز ثٍ َط اوؿـبوٓ ثسَـس کـٍ چىـٕه وٓطٔـ

ٓ   ز، ثٍ َطدرسٔسْ ضا زض پٓ زاض اوزبمـس ي َطکؿـٓ کـٍ مطتکـت أـه رىبٔـبت ي        يمـطد مـ
قًز، ثب اؾتىبز ثٍ حطد ي مكـقت قـسٔس زض تـطک آوُـب ذـًز ضا تجطلـٍ کـطزٌ ي         محطمبت مٓ

َـبْ   گمبن ثبَ  اؾت؛ ظٔطا وعي  کتبة کٍ أه ازٖب ثٓ ؾعاياض ٖقًثت ورًاَس ثًز؛ زضحبلٓ
ثٕت ثكط ي مُـبض کـطزن قـًاْ قـًُت ي     آؾمبوٓ ي ثٗخت پٕبمجطان ي رٗ  محطمبت، ثطاْ تط

قًز َمّ أه امـًض لغـً قـًز     غًت اؾت کٍ حبکمٕت قبٖسِ الحطد ثط محطمبت ثبٖج مٓ
 .(1473–1470، ل5 ، د1419)قجٕطْ ظوزبوٓ، 

  ٓ محطمـبت   تـًان قبٖـسِ وفـٓ حـطد ضا قـبم       أه ازلٍ زضذًض مىبقكٍ اؾت ي ثب آوُـب ومـ
َبْ فقُٕبن زؾتّ ورؿت شکط قـس، أـه ازٖـب ثـب      گًوٍ کٍ زض ٖجبضت وساوؿت؛ ظٔطا ايالا َمبن

هاا  »فطمبٔـس:   ٖمًمٕت ي اَ،  ازلّ وفٓ ٖؿطيحطد وبؾبظگبض اؾت. َىگبمٓ کٍ ذسايوس مٓ
ٓ   زؾتًض وبْط ثٍ مزمًٍٖ ،«حَسَجٍ جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ  ً  َبْ زٔىٓ اؾـت ي ومـ ان ثطذـٓ  تـ

 َب ي احکب  زٔه ضا اظ آن اؾتخىب کطز. زؾتًض
حبوٕبا ؾٕب  آٔبت ي ضيأبتٓ کٍ مؿتىس قبٖسِ وفٓ حطد َؿـتىس، ثـب ٖجـبضاتٓ کـٍ زض زلٕـ  اي       

الفبض  اؾـت؛ ثـب أـه تًيـٕح کـٍ کـبضثطز        اوس، متفبيت ي قٕبؼ آوُب ثب ٔکسٔگط مٕ شکط قسٌ
 َؿتىس: َبٔٓ َمچًن رٗ ، ييٕ ي کتبثت ثط زي گًوٍ ياغٌ

گٕطوس کـٍ زض أـه نـًضت ضيقـه      َب ثٍ ٔک فٗ  ي ٖم  ذبل تٗلق مٓ گبَٓ أه ياغٌ
اؾت کٍ آن فٗ  ي ٖم ، ٔک فٗ  يرًزْ اؾت کٍ متٗلّق حکم قطٖٓ ياقـٕ قـسٌ اؾـت؛    

زؾتًضَب ي احکب  زٔه اؾت کٍ زض أه نـًضت ثـب أـه     امب گبَٓ متٗلّق رٗ  الُٓ مزمًٍٖ 
قًز ي اٖم اظ احکب  يرًزْ ي ٖـسمٓ اؾـت.    زٔه اقبضٌ مٓ ياغٌ، ثٍ مًيٕ، مًقف ي وٓطّٔ

مٗىـب کـٍ    اظ أـه ؾـىد اؾـت؛ ثـسٔه     «حَسَجٍ ها جَؼَلَ ػَلَيِىُنِ فِي الدِّييِ هِيْ »زض مح  ثحج، آّٔ 
زؾـتًضَبْ زٔـه، اٖـم اظ ايامـط ي وـًآَ       ذسايوس ٖس  رٗ  حطد ضا ثٍ زٔه، ٔٗىٓ مزمًٍٖ 

ُْبضوٓط کلٓ، ثطذٓ احکب  قطٖٓ، ٔٗىـٓ محطمـبت ضا   تًان زض أه ا وؿجت زازٌ اؾت ي ومٓ
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فطمبٔس َطگبٌ زض التـعا  ي ٖمـ  ثـٍ زؾـتًضَبْ      ذبضد کطز. گًٔب ذسايوس زض أه ٖجبضت مٓ
زٔىٓ، احؿبؼ حطد ي مكقت قسٔس کطزٔس، چىٕه حکمٓ اظ ربوت مه ييـٕ وكـسٌ اؾـت؛    

 چٍ آن حکم، حکم يرًثٓ ثبقس ي چٍ حکم تحطٔمٓ.
مح  اذت،  اؾت کٍ آٔب احکب  تحطٔمٓ اظ ؾىد امًض ٖسمٓ َؿـتىس ٔـب    حبلخبا زض ٖلم انً ،

ٓ، ظرط اظ يرًز َجٕٗت اؾت کٍ زض رـبْ ذـًز    اظ امًض يرًزْ. ٍث وٓط مٓ ضؾس مٗىبْ نٕغّ ُو
، 1 ، د1428/ نـبفٓ گلپبٔگـبوٓ،   164، ل1 ، د1420،  )ض.ک: ذمٕىـر ٍث احجبت ضؾٕسٌ اؾت 

ً   (118-117، ل1385/ مٓفط، 317-316ل ض ٖـسمٓ  . ثط فطو کٍ احکب  تحطٔمـٓ اظ ؾـىد امـ
بن قس کٍ قبٖسِ الحطد قبم  احکب  ٖسمٓ مٓ ثبقىس، زض گصقتٍ ٍث قـًز ي ازلـّ قـبٔ،ن     تفهٕ  ٕث

 ٍث اذتهبل أه قبٖسٌ ٍث احکب  يرًزْ مًضز وقس ياقٕ قس.
َـب پـصٔطفتىٓ    ضاثٗبا َطچىس تحقق ٖؿطيحطد زض تـطک ثطذـٓ گىبَـبن ي ثـطاْ ثطذـٓ اوؿـبن      

كتط  كتط افطاز اؾت، يلٓ ازٖبْ تحقق آن زض تطک ٕث کٍ مًرت لغـً   اْ گًٍو ٍث -گىبَبن ي ثطاْ ٕث
ؿت؛ ظٔطا ثؿٕبضْ اظ اوؿبن  -قسن ازلّ محطمبت قًز  َب ثطاْ ضؾٕسن ثـٍ ؾـًز ي لـصت     پصٔطفتىٓ ٕو

كتط ٔب َمٕ ي حطل کىتط  ؿت کـٍ اوزـب  مٗهـٕت      وكسٌ، زچبض أه مٗبنٓ مٓ ٕث قًوس ي چىٕه ٕو
طک آن مًرت ٖؿطيحطد ثبقـس. زضمقبثـ ، ثؿـٕبضْ اظ    ثطاْ آوبن ييٕٗتٓ ضا ٍث پسٔس آيضز کٍ ت

ٓ     َب ي قًُت َب ثب مسٔطٔت ذًاؾتٍ اوؿبن کىىـس ي ازٖـبْ حـطد ي     َبْ ذـًز، گىبَـبن ضا تـطک مـ
ب زض تطک گىبَبن ٍث ع کـٍ ثـط أـه مـسٖب ثٕـبن قـس،        احجبت ومٓ ؾبزگٓ  مكقت آُو قًوس. قبَسْ ٕو

ؿت؛ ظٔطا اوؿبن ٓ     َب زض َىگب  ضئـبضئٓ ثـب گ   نحٕح ٕو قـًوس ي ثـٍ    ىـبٌ، مٗمـًالا زچـبض غفلـت مـ
ٓ   اوسٔكىس ٔب ٍث امٕس أىکٍ زؾتگٕط وكسٌ پٕبمسَبْ گىبَبن ومٓ تًاوىـس اظ قـبوًن ي مزـبظات     اوـس ي مـ

اللُـٓ زاضز، ثـٍ امٕـس آمـطظـ ي      قًوس ٔب زضثبضِ گىبَبوٓ کٍ رىجـّ حـق   ثگطٔعوس، مطتکت گىبٌ مٓ
َـب زض ثطاثـط گىـبٌ، حـبلتٓ      ن ازٖب کطز ٖمً  اوؿـب  تًان کىىس. ثىبثطأه ومٓ ثركف ذسايوس، گىبٌ مٓ

 آيض اؾت. ٔبثىس کٍ تطک گىبٌ ثطأكبن حطد مٓ
     ٓ تـًان حطمـت َمـّ گىبَـبن ضا      ذبمؿبا ان  أه ازٖب کٍ ثـب قبٖـسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد ومـ

پصٔطفتىٓ اؾت؛ يلٓ ثبٔس تًرٍ زاقت کٍ حجًت حکم محطمـبت ي ثطزاقـتٍ وكـسن     ثطزاقت، 
ٓ         حکم ايلٍٕ ثٍ أه زلٕ قـًز ي     وٕؿـت کـٍ مفـبز ازلـّ ٖؿـطيحطد فقـٍ قـبم  يارجـبت مـ

ٍ  محطمبت ضا زض ثط ومٓ ٍ   گٕطز؛ ثلکٍ ازلّ حجًت حکم حطمت ثطاْ ثطذٓ محطمبت ثـ اْ  گًوـ
تًان حطمت آوُب ضا ضفٕ کطز؛ مخ،ا ازلّ اثًاة زمبت ي فـطيد َمچـًن    ؾبزگٓ ومٓ اؾت کٍ ثٍ

ّ  اْ قسٔس گًوٍ  حطمت ظوب، لًاٌ، قت  ي ... ثٍ ٓ      ي غلـٕ قـًز کـٍ    اوـس کـٍ اظ آوُـب اؾـتفبزٌ مـ
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تًان ثب اؾتىبز ثٍ حـطد ي مكـقت قـسٔس، مطتکـت آوُـب قـس. زضوتٕزـٍ ازلـّ قبٖـسِ وفـٓ            ومٓ
کىـس؛ چـٍ حکـم يرـًثٓ ي چـٍ       ٖؿطيحطد، ٖمًمٕت زاضز ي َمّ احکب  حطرٓ ضا ضفٕ مٓ

فٓ حطد ثبٔس ثب حکم تحطٔمٓ. أه زض حبلٓ اؾت کٍ ثطاْ ضفٕ محطمبت ثب اؾتىبز ثٍ قبٖسِ و
مطارٍٗ ثٍ ازلّ قطٖٓ ي احکب  مؿلّم ٖقلٓ، مٕعان قجح محطمبت ي اوساظِ حـطد ي مكـقت زض   

کٍ مٕعان حطد، ثٕكتط اظ قجح فٗ  حطا  ثبقس، ثٍ رًاظ  تطک آن حطا  ضا ؾىزٕس ي زضنًضتٓ
قًز کٍ ثطذٓ محطمبت چىـبن   قًز. ثب مطارٍٗ ثٍ ازلّ قطٖٓ ضيقه مٓ اضتکبة آن حکم مٓ

ؾبزگٓ ثٍ ضفٕ آوُـب زض فـطو حـطد حکـم کـطز؛ ثىـبثطأه        تًان ثٍ اوس کٍ ومٓ س ي غلّٕقسٔ
ئـػٌ   تًان ثٍ زلٕ  حطرٓ ثًزن تطک أه محطمبت، ثٍ رًاظ اضتکبة آوُب حکم کطز؛ ثٍ ومٓ

قًز قبضٔ ثب ٖىبٔـت   ثب تًرٍ ثٍ گطفته ٖىًان حطد زض ثطذٓ محطمبت کٍ اظ آوُب فُمٕسٌ مٓ
 أه محطمبت، ثبظ َم ثط ضٖبٔت آوُب تأکٕس کطزٌ اؾت.ثٍ حطرٓ ثًزن امتخب  

 . لزيم فعلیت حرج یب کفبیت حرج شأوی4د5
َب زضثبضِ زاللت قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد أه اؾت کٍ آٔب ثطاْ رطٔبن أه قبٖـسٌ ي   ٔکٓ اظ پطؾف

ثطزاقتٍ قسن حکم قطٖٓ ايلٓ، الظ  اؾت حتمبا حطد ي مكـقت فٗلٕـت زاقـتٍ ثبقـىس ٔـب حکـم       
ٓ    َبْ ظمبن گصقتٍ ٔب حطد لٓ ٍث ؾجت حطدقطٖٓ اي آٔىـس وٕـع    َبٔٓ کٍ زض ظمبن آٔىـسٌ پسٔـس مـ

قًز  ثطاْ ضيقه قسن أه مًئً ثبٔس تًرٍ زاقت کٍ ظمبن تحقق حـطد ثـب ظمـبن     ثطزاقتٍ مٓ
ؿت:  ارطاْ قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد ي ثطزاقته حکم ايلٍٕ اظ ؾٍ حب  ذبضد ٕو

زض ظمبن گصقتٍ يرًز زاقـتٍ؛ يلـٓ مکلـف ثـٍ     . تحقق حطد زض ظمبن گصقتٍ: گبَٓ حطد 1
ذبَط وبآگبَٓ اظ رطٔبن قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، آن قبٖسٌ ضا ربضْ وکـطزٌ؛ ثلکـٍ ٖؿـطيحطد ضا    
متحم  قسٌ اؾت ي زض حب  حبيط، آن حطد ي مكقت يرًز وساضز؛ مـخ،ا ظيرـٍ زض گصقـتٍ ثـٍ     

  وکـطزٌ اؾـت ي زض   ؾجت ؾًت مٗبقطت ظيد زض ٖؿطيحطد ثًزٌ ي زض آن ظمبن زضذًاؾت َ،
ؿت. آٔب مٓ تًاوس اکىًن ٍث ؾـجت   حب  حبيط ظيد حؿه مٗبقطت زاضز ي ظيرٍ زض ٖؿطيحطد ٕو

 ٖؿطيحطرٓ کٍ زض گصقتٍ يرًز زاقتٍ، زضذًاؾت َ،  کىس 
زض أه نًضت قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد ربضْ وٕؿت؛ ظٔطا ثطاْ رطٔبن أه قبٖسٌ، فٗلٕـت  

، 1395)ض.ک: آملـٓ،  اؾـت ي زض ٖلـم انـً     ي يرًز مًئً آن، ٔٗىٓ ٖؿـطيحطد الظ   
احجبت قسٌ کٍ فٗلٕت حکـم، ثـط فٗلٕـت     (122-121، ل1 ، د1405/ نسض، 349، ل3د

متًقف اؾت ي تب ظمبوٓ کٍ مًئً، تحقق ثبلفٗ  وساقتٍ ثبقس، تٗلـق حکـم ثـٍ آن    مًئً 
مٗىبؾت. زض أىزب َطچىس مًئً زض ظمبن گصقتٍ فٗلٕت ٔبفتٍ؛ يلٓ چًن زض ظمـبن   لغً ي ثٓ
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تًان ثٍ اٖتجبض يرًز مًئً زض گصقتٍ، قبٖسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد ضا    حبيط فٗلٕت وساضز، ومٓ
َبْ حقًقٓ وٕع آمسٌ اؾت کٍ َس  زازضؾٓ، کٕفط ي  وًقتٍ زض ظمبن حبيط ربضْ کطز. زض

اْ ثـطاْ رجـطان يـطض ي حـطد      مزبظات قًَط ثٍ زلٕ  ضفتبض وبقبٔؿت اي زض گصقتٍ ي يؾٕلٍ
)کبتًظٔـبن،  وٕؿت؛ ثلکٍ َ، ، ضٔؿمبن ضَبٔٓ ي زفٕ يطض ي حطد زض ازامـّ ظوـسگٓ اؾـت    

 .(343، ل1، د1388
تطٔه مهسا  رطٔبن قبٖسِ وفٓ ٖؿـطيحطد، َمـٕه    . تحقق حطد زض ظمبن حب : ضيقه2

ت فٗلٕت زاضز. زضثـبضِ رطٔـبن قبٖـسٌ زض أـه     فطو اؾت؛ ٔٗىٓ زض مًضزْ کٍ حطد ي مكق
نًضت قکٓ وٕؿت؛ مخ،ا زذتطْ اظ ضاٌ اضتجبٌ رىؿٓ وبمكطئ ي ثٍ ٖىف )ثسين ضيبٔت ي 
اظ ضيْ ارجبض ي اکطاٌ( ثبضزاض قسٌ ي ثقبْ رىٕه، َم زض ظمبن ثبضزاضْ ي َم پؽ تًلـس ثـطاْ   

 اي زقًاض ي زاضاْ حطد ضيحٓ اؾت.
: گبَٓ ممکه اؾت ٖم  ثٍ ٔـک حکـم قـطٖٓ زض ظمـبن     . تحقق حطد زض ظمبن آٔىس3ٌ

حبيط حطد ي مكقت وساقتٍ ثبقس؛ يلٓ اگط مکلف اکىًن ثٍ آن حکم پبٔجىـس ثبقـس ي آن ضا   
وفٓ وکىس، زض ظمبن آٔىسٌ زچبض ٖؿطيحطد ذًاَـس قـس؛ مـخ،ا ظوـٓ زض حـب  حبيـط ثـبضزاض        

َبْ پعقـکٓ،   آظمبٔفاؾت ي حطد ي مكقتٓ اظ حفّ ي وگُساضْ رىٕه وساضز؛ امب ثط اؾبؼ 
الرلقـٍ اؾـت ي زض آٔىـسٌ ي پـؽ اظ تًلـس زض وگُـساضْ ي مطاقجـت اي زچـبض          رىٕه اي وـبقم 

ٖؿطيحطد قسٔس ذًاَس قس. ضيقه اؾت کٍ پؽ اظ يلًد ي زمٕـسٌ قـسن ضي  زض رىـٕه،    
تًان ثطاْ ضفٕ حطد اظ ذًز، مطتکت قت  ي کكته رىٕه قـس؛   ؾقُف ربٔع وٕؿت؛ ظٔطا ومٓ

تًاوس ثٍ ؾـجت ٖؿـطيحطرٓ کـٍ زض آٔىـسٌ      اؾت کٍ آٔب زض حب  حبيط مٓيلٓ پطؾكٓ أه 
 قًز، رىٕه ضا پٕف اظ يلًد ضي  ؾقٍ کىس  ٖبضو مٓ

ثطذٓ اظ فقُٕبن ثطاْ رطٔبن قبٖسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد، فٗلٕـت حـطد زض ظمـبن حبيـط ضا       
تًان ثـب حـطد اؾـتقجبلٓ، حکـم فٗلـٓ ضا ثطزاقـت ي ثـط َمـٕه          زاوىس ي مٗتقسوس ومٓ قطٌ مٓ

 .(44، ل22، ـ1379)ذطاظْ، اوس  رىٕه ضا زض فطو ٔبزقسٌ ربٔع وساوؿتٍ ؾبؼ ؾقٍا
فطو تفهٕ  زاضز: الف( گبَٓ اوؿبن ثـٍ تحقـق حـطد زض ظمـبن     ضؾس ثبٔس ثٕه زي  ثٍ وٓط مٓ

تًان حکـم فٗلـٓ    آٔىسٌ ٔقٕه ي قُٕ وساضز؛ ثلکٍ نط  احتمب  اؾت کٍ زض أه نًضت ومٓ
رىٕه( ضا ثٍ ؾجت احتمب  حطد کٍ تحقق آن قُٗٓ وٕؿـت، ضفـٕ کـطز ي     )مبوىس حطمت ؾقٍ

 زض أه نًضت قبٖسِ وفٓ حطد ربضْ وٕؿت.
ٔبثس کٍ اگط ثٍ أه حکم  اؾبؼ ضأْ پعقکبن متُٗس، ٖلم ي قُٕ مٓ ة( گبَٓ مکلف ثط
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 ٓ تـًان   فٗلٓ پبٔجىس ثبقس، زض آٔىسٌ زچبض ٖؿطيحطد قسٔس ذًاَس قس کٍ زض أه نًضت مـ
حطد اؾتقجبلٓ ضا ثطاْ رطٔبن قبٖسِ ٖؿطيحطد کبفٓ زاوؿت؛ ظٔطا زض گصقتٍ ثٕبن قـس کـٍ   

ٓ مٕٗبض تكرٕم مهسا  ٖؿطيحطد، ٖط  اؾت ثب ضٖب َـب ي ذهًنـٕبت فـطزْ     ٔت ئػگـ
َبْ اؾتقجبلٓ ٔقـٕه پٕـسا قـًز، آن ضا زض حکـم حـطد       مکلف. زض ٖط ، اگط ثٍ تحقق حطد

کىىس؛ ثـٍ   قًوس، وفٓ مٓ زاوىس ي احکبمٓ ضا کٍ زض حب  حبيط ثط آن فٗ  متطتت مٓ فٗلٓ مٓ
ثطاثـط ٖـط ،   ثبٔـس کـطز. زض     پٕف اظ يقـًٔ آن   ياقٍٗ ضا  ثٕبن زٔگط ثط َجق وگبٌ ٖط ، ٖ،د

ٍ  مٓ  زچبض مكکلٓ  کؿٓ ضا کٍ ٓ   اظ آن  پـٕف   قًز کـ ٍ  مـ ضا ثگٕـطز،    رلـًْ مكـکلف    تًاوؿـت
ضٔعْ زضؾـت پـٕف اظ تحقـق ٔـک مكـک ،       کىىس کٍ ثبٔس ثب ثطوبمٍ ؾطظوف کطزٌ، تأکٕس مٓ

گًوٍ کٍ زض گصقتٍ ثٕبن قس، مکلف ثب اؾتىبز ثٍ قبٖـسِ وفـٓ    ثطاْ ضفٕ آن کًقٕس. الجتٍ َمبن
تًاوس مطتکت امًضْ قـًز کـٍ اظ محطمـبت قـسٔس      طاْ ضفٕ حطد اؾتقجبلٓ، فقٍ مٓحطد، ث

وجبقىس؛ ثىبثطأه اگط کؿٓ ٖلم زاضز کٍ زض آٔىسٌ ثٍ زؾت زقمه ؾتمکبض اؾٕط ذًاَس قـس ي  
تًاوس زض ظمبن حبيط ثٍ قت  وفؽ ي ذًزکكٓ اقـسا  کىـس؛ ظٔـطا     قًز، ومٓ قکىزّ قسٔس مٓ

 س اؾت.قت  وفؽ اظ محطمبت ثعضگ ي قسٔ

 . جریبن لبعذ  وفی حرج در حمًق دیگران6-4
ٔکٓ اظ ٖىبئه ضأذ ي قـبٕٔ زض فقـٍ، ٖىـًان حـق اؾـت ي مهـبزٔق ثؿـٕبضْ َمچـًن حـق          
حًبوت، حق ذٕبض، حق اثًت ي يالٔت پسض ثـط فطظوـس، حـق حـبکم ي حـق ظيد ثـط ظيرـٍ        

ط اؾـبؼ آن  قـًز ي ثـ   زاضز. حق زضياقٕ ؾلٍُ ي ؾلُىتٓ اؾت کٍ ثطاْ نبحت آن أزبز مٓ
ٔبثس. زضياقٕ حق مفًُمٓ اٖتجبضْ ي ٔکؿبن زاضز کٍ زض َـط   وؿجت ثٍ ثطذٓ امًض ايلًٔت مٓ

تـًان تفؿـٕط حـبثتٓ مىُجـق ثـط َمـّ        َبْ ذبل ذًز اؾت ي ومٓ مًضز، زاضاْ آحبض ي ئػگٓ
 مهبزٔق آن اضالٍ زاز.

کلٕفـر ضا  تًاوـس احکـب  ت   گًوٍ کٍ مر اکىًن پطؾف أه اؾت کٍ آٔب قبٖسِ الحطد َمبن
ضفٕ کىس، ضافٕ حقً  وٕع اؾت ٔب ذٕط  ثطاْ ومًوٍ زض مًاضزك کٍ ضٖبٔت حـق پـسض ي مـبزض    
مؿتلع  حطد ثبقس، ٔب اشن ي اربظٌ اظ پسض زض ٖقس زذتط ثبلغّ ضقٕسٌ مًرت حـطد ي مكـقت   
زذتط ثبقس، ٔب زض مًاضزك کٍ ضٖبٔت حق حًبوت، م،ظ  ثب حطد ثبقس؛ مخ،ا زض ظمـبوٓ کـٍ   

ثب پسض اؾت، مبزض کـًزک اظ زيضْ فطظوـسـ زچـبض حـطد ي مكـقت ضيحـٓ       حق حًبوت 
قًز ٔب اگط ضٖبٔت حق ظيد زضثبضِ اربظِ ظيرـٍ ثـطاك ذـطيد اظ مىـع ، حطرـر       قسٔس مٓ

    ٓ قـًز،   ثبقس ٔب ظيرٍ زض ضاثٍُ ثب تأمٕه وٕبظ رىؿٓ ظيد کٍ زض قبلت حـق تمکـٕه مُـط  مـ



  

 

60

تطک ضاثُّ رىؿـٓ اظ ؾـًْ ظيد ي   زچبض مكقت ي حطد رؿمٓ ٔب ضيحٓ ٔب َط زي ثبقس ٔب 
ثبض زض َط چُبض مبٌ َجق زٔسگبٌ مكًُض فقُٕبن( ثبٖج   کطزن ثٍ مقساض يارت آن )ٔک ثؿىسٌ

حطد ي مكقت ظيرٍ قًز ي وٕبظ اي ثٕف اظ أه مقساض ثبقس، آٔب  ثب اؾتىبز ثـٍ قبٖـسِ الحـطد،    
 قًز  أه ؤً اظ حقً  ؾبقٍ مر

، ٖىـًاوٓ  «حـق »ًضمؿـتق  َـط  کـطز کـٍ ٖىـًان      َ تًان ثٍ أه مجحج ضا زض نًضتر مٓ
مؿتق  ثبقس؛ يلٓ اگط گفتٍ قًز َمّ حقً ، اظ احکب  تکلٕفر اوتعأ قسٌ ي يرًز مؿـتقلٓ  
وساضوس، ثٍ أه مجحج وٕبظْ وٕؿت؛ ظٔطا زض گصقتٍ ثٕبن قس کـٍ قبٖـسِ وفـٓ ٖؿـطيحطد زض     

 احکب  تکلٕفٓ ربضْ اؾت.
  ٓ ٔـس کـٍ أـه قبٖـسٌ ضا زض حقـً  وٕـع رـبضْ        آ اظ ؾرىبن ثؿٕبضْ اظ فقُٕبن ثٍ زؾـت مـ

اوس کٍ اگط مـبزض ثـطاك قـٕط     زاوىس؛ ثطاْ ومًوٍ ثطذر اظ فقُٕبن زض ثبة حق حًبوت گفتٍ مٓ
زازن کًزک، ارطت َىگفتٓ زضذًاؾت کىـس، پـصٔطـ آن ثـط پـسض يارـت وٕؿـت؛ ثلکـٍ        

ع ؾبقٍ تًاوس کًزک ضا ثٍ زأّ زٔگطك تحًٔ  زَس. زض أه نًضت حق حًبوت مبزض وٕ مر
ٍ   مٓ اْ کـٍ ثـطاْ ؾـقًٌ حـق حًـبوت ثـٍ آن اؾـتىبز قـسٌ، قبٖـسِ وفـر            قًز. ٔکـٓ اظ ازلـ

ٖؿطيحطد اؾت؛ ثب أه تًيٕح کٍ قً  ثٍ ٖس  ؾقًٌ حق حًبوت مبزض، مؿتلع  ضرـًٔ ي  
ٍ   تطزز ي گطزـ کًزک اظ زأٍ ثٍ مبزض اؾت ي چٍ ضيظ  ثؿب أه تطزز ي گطزـ زض ٔـک قـجبو

َبك ورؿت کٍ کًزک وٕبظ ثٕكتطك ثٍ قـٕط زاضز ي   ئػٌ زض مبٌ س؛ ثٍَبك فطاياور ثبق زض مطتجٍ
پطيايح اؾت کٍ أه ٖم  اظ مهبزٔق ضيقه حطد اؾت. ثطذٓ اظ فقُٕبن َمچًن نـبحت  

، 31، د1362)وزفـٓ،   رًاَطنبحت ي  (154، ل12، د1382)َجبَجبٔٓ کطث،ٔٓ،  ضٔبو
ٌ  (300ل قبٖـسِ وفـٓ    -بت افـعين ثـط ثطذـٓ ضيأـ     -اوـس زلٕـ  ثـط أـه مـسٖب       تهطٔح کـطز

 ٖؿطيحطد اؾت.
قـًوس. ثـب    ضؾس حقً  ٖىبئه مؿتقلٓ وٕؿتىس؛ ثلکٍ اظ احکب  تکلٕفٓ اوتعأ مٓ ثٍ وٓط مٓ

تًرٍ ثٍ أىکـٍ احجـبت أـه مُلـت ذـبضد اظ مًيـًٔ أـه وًقـتٍ اؾـت، اظ شکـط آن پطَٕـع            
ٌ زض حقـً   قًز؛ ثىبثطأه ثب تًرٍ ثٍ رطٔبن قبٖسِ وفٓ حطد زض احکب  تکلٕفٓ، أه قبٖس مٓ

وٕع ربضْ اؾت. ثط فطو کٍ حقً ، ٖىبئه مؿتقلٓ ثبقىس، ثبظ َم قبٖسِ وفٓ حطد زض آوُـب  
ربضْ اؾت. الجتٍ زض ثبة تعاحم حقً  ثبٔس حقٓ کٍ اَم اؾت، مطاٖبت قـًز. قـبٔبن شکـط    
اؾت رطٔبن أه قبٖسٌ فقٍ وؿجت ثٍ حقًقر اؾت کـٍ زض قـطٔ اظ ؾـًْ قـبضٔ مقـسؼ ثـٍ       

قطٔٗت تكطٕٔ قسٌ اؾت؛ مبوىس حق حًبوت، يالٔت پسض ثط زذتط ثبلغّ ٖىًان مًيٕ زٔه ي 
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وٓـط اظ قـطٔٗت ي زٔـه     ضقٕسٌ ي حتر ضٖبٔت حق حبکم ي حق ظيد؛ امب اگط حقًقر ثب قُٕ
َبْ ٖق،ٔٓ کٍ زض مٕبن مطز  يرًز زاضز ٔب حق ذٕبض کٍ ثٍ  حبثت ثبقس، مبوىس تمب  اوًأ حق

ذٕبض مزلؽ کٍ ثبٔس متٗبقسٔه مًئً آن ضا أزبز  حتر -يؾٕلّ متٗبقسٔه أزبز قسٌ اؾت 
تًان قبٖسِ الحـطد ضا رـبضك کـطز؛ ثـٍ زلٕـ  آوکـٍ اظ قبٖـسٌ         زض چىٕه مًاضزك ومر -کىىس 

قًز قبضٔ مقسؼ ثٍ ٖىًان زٔه ي قطٔٗت، حکم ٔب حق حطرـر ضا رٗـ  وکـطزٌ     اؾتفبزٌ مر
، 1385)فبيـ  لىکطاوـٓ،   قـًز   اؾت ي أه قبم  حـق ذٕـبض ٔـب حقـً  حبثـت ٖق،ٔـر ومـر       

؛ مگط أىکٍ گفتٍ قًز ضٖبٔت حقً  ٖق،ٔٓ وٕع مًضز امًـب ي زؾـتًض قـبضٔ    (164-163ل
 وٕع ربضْ ذًاَس ثًز. اؾت کٍ زض أه نًضت، قبٖسِ وفٓ حطد زض آن مًاضز

 گیری وتیجٍ
قبٖسِ وفٓ ٖؿـطيحطد کبضثطزَـبْ ثؿـٕبضْ زض مؿـبل  فقُـٓ ذـبوًازٌ زاضز. گؿـتطزگٓ ي        
اوساظِ قمً  رطٔبن أه قبٖسٌ زض مًاضز گًوبگًن اظرملٍ مؿبل  ذـبوًازٌ ثـٍ امـًض ثؿـٕبضْ     

وٓـط زض   ت، زاوبن اؾت. اذ وٓط فقُٕبن ي حقً  ثؿتگٓ زاضز کٍ ثطذٓ اظ آوُب مًضز اذت، 
تـًرُٓ   َبْ متفبيت اظ مفبز أه قبٖسٌ، ثٓ تُجٕق أه قبٖسٌ، مٗلً  امًضْ َمچًن ثطزاقت

ثٍ انً  کلٓ زض تسئه قًاوٕه ثط اؾبؼ قًاٖس حبوًْ، وساقته وگبٌ ربمٕ ثٍ َمـّ اثٗـبز أـه    
قبٖسٌ َىگب  تُجٕق ثط مهبزٔق آن زض محبکم قًبٔٓ اؾت. آوچـٍ ثـٕف اظ ًٖامـ  زٔگـط زض     

وٓط زض مجبوٓ فقُٓ أه قبٖسٌ اؾت. تًرٍ ثـٍ أـه    ٕق أه قبٖسٌ تأحٕطگصاض اؾت، اذت، تُج
گـصاض ضا زض تـسئه قـًاوٕه قـفب  ي نـطٔح کمـک کـطزٌ ي         مجبوٓ، افعين ثط أىکـٍ قـبوًن  

ٍ    مًرت ضفٕ اثُب  زض مًاز قبوًوٓ مٓ اْ زض تُجٕـق أـه قبٖـسٌ ثـط      قًز، مـبوٕ ثطذـًضز ؾـلٕق
زض أه پػيَف، مجبوٓ فقُٓ مؤحط زض رطٔبن أـه قبٖـسٌ، ثطقـمطزٌ ي     گطزز. مًاضز مكبثٍ مٓ

ثطضؾٓ ي احجبت قسٌ اؾت کٍ مقهًز اظ حطد زض أه قبٖسٌ، حطد فٗلـٓ قرهـٓ ي اٖـم اظ    
حطد رؿمٓ ي ضيحٓ اؾت. مٕٗبض ي م،ک ثـطاْ تكـرٕم تحقـق حـطد زض ضٖبٔـت ٔـک       

تًرٍ ثٍ مًقٕٗت ظمبوٓ َبْ فطزْ ي ارتمبٖٓ مکلف ي  حکم قطٖٓ، ٖط  ثب لحبِ ئػگٓ
ي مکبوٓ ايؾت. رطٔبن قبٖسِ وفٓ ٖؿطيحطد، اٖم اظ احکب  يرـًزْ ي ٖـسمٓ ي َمچىـٕه    
اٖم اظ احکب  تکلٕفٓ )يارجبت ي محطمـبت(، ييـٗٓ ي احکـب  مطثـًٌ ثـٍ حقـً  زٔگـطان        

ٓ      َبْ فٗلـٓ ي حـطد   اؾت. ثب أه قبٖسٌ، تىُب حطد قـًز ي   َـبْ قُٗـٓ اؾـتقجبلٓ ثطزاقـتٍ مـ
 َبْ گصقتٍ ربضْ وٕؿت. حطد زضثبضِ
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