تعییه مظئولیت اشتزاک در قتل
تازیخ دزیاـت3198/7/31 :

تازیخ تأیید3198/5/4 :

*
علی محمذی جورکویه
**

___________________________________________ محظه کزاوی

چکیذه
در قتل اشتزاکی که قتل عمذ هستًذ به دو یا چًذ يفز است قصاص شزکا يیاسهًذ پزداختت االتل
دیه است و یا ایًکه در هىارد قتل خطا و شبه عمذ دیه بیى چًذ يفتز قسستین هتیشتىد .در کیفیتت
کزدهايذ وبزخی هیشاو قأثیز هز شخص در قتل را هعیار هستوى یت او شتخص دايستتهايتذ .در ایتى
هسا ه سعی شذه است هىاد هزقبط با کیفیت قعییى هسوى یت هطزح شىد و اقىال اسهاء و هستًذات
اسهی هسوله بیاو شىد و در يهایت با هخذوش دايستى اطالق هستًذات قسسین هسوى یت به قعتذاد
اازاد و بیاو بزخی اد ه هسیذ ،بزازض وجىد اطالق ،قائل به قفصیل بیى هتىارد اهکتاو ق تخیص و
غیز هىارد اهکاو ق خیص شذه که در هىارد عذم اهکاو ق خیص ،يظزیه قسى یه و در هىارد اهکتاو
ق خیص ،يظزیه هسوى یت به هیشاو قأثیز پذیزاته شذه است.
واژگان کلیذی :لماو يسبی ،قتل ،قعییى هسوى یت ،شزکت ،جًایت ،دیه ،قصاص.

* اظتتتت ادیاز گتتتتسقه ـمتتتت ق زمتتتتفق نگقوؽتتتت اه ـسوًتتتت ق ايدیؽتتتت اظتتتت هی  /يف یعتتتتًده هعتتتت ف
(.)amg134325@yahoo.com
** دايػنگقه هدزظ عالی ـم ق علفم اظ هی (.)M.Karani@gmail.com
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پزداخت دیه یا االل دیه يظزات اسها هتفاوت است بزخی هعیار قسستین دیته را قعتذاد ااتزاد بیتاو
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مقذمه
یکی اش هبازث هفزد تفخ دز ـم ق زمفق کیفسی ،هعت ل ؼتسکت دز ختسم اظتت کت عبتاز
اظت اش دخالت دق یا چًد يفس دز عملیا اخسایی (عًفس هادی) خسم ب يسفی ک خسم هً عت بت

آيها گسدد (ز.کّ :
هاده ?<;ق.م.ا.).

اشخمل هفازد ؼسکت دز خسم ،اؼ ساک دز ل ل اظت ک ازکام خاؾ خفد زا دازد ق اش ههم سیى
ازکام ؼسکت دز ل ل هع ل کیفیت تعییى هع فلیت ؼسکا هیباؼد ک هفلتف ایتى يفؼت از اظتت.
دزهفزد ی ک ل ل ب بیػ اش یک يفس هع ًد باؼد ق وم ی دز ل ل ؼسکت داؼ باؼًد چًايچت ل تل
عمدی باؼد ّ
قلی دم ،بعد اش نسداخت ـالل دی ی هؽازکیى دز ل ل ،يعبت ب تماهی اـتسادی کت دز
ل ل ؼسکت داؼ ايد ق ل ل ب آيها هع ًد بفده اظت زك لفاؾ دازد ق اگتس يوفاوتد لفتاؾ کًتد
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هیتفايد اش تماهی اـسادی ک دز ل ل ؼسیک بفدهايد دزخفاظت دی کًد ق اگس ل ل ؼب عمد ق یا خىا
باؼدّ ،
قلی دم ـمه زك هىالب دی دازد.

حمىق اسالهی /علی هحمدی جىرکىیه و هحسى کزايی

هع ل ای ک دز ایًدا يیاشهًد تأهل اظت کیفیت لماو اـساد ه عدد دز نسداخت دی اظت چساک
هفسقق هع ل  ،اؼ ساک دز ل ل اظت ق ل ل ب اـساد ه عدد هع ًد هیباؼتد ق دز بعتیازی اش هتفازد
هیصاو تأثیسگرازی اـساد یکعاو يیعت .دز چًیى زال ی ک اثسگرازی اـساد ه فتاق اظتت هعت فلیت
ایى اـساد بس چ اظاظی تعییى هیؼفد ق وسیک اش اـساد هؽازک دز ل ل چ همداز هع فلیت خفاوًتد
داؼت؟ وماووفز ک خفاود آهد دزایىبازه دق يظسی قخفد دازد Fاش ایى زق بسث زا دز چهاز هستفز
هم مای لاعده ،يظسی تعییى هع فلیت بس اظاض تعداد اـساد ،يظسی تففیل بیى هفازد اهکاو ق هفازد
عدم اهکاو تؽویؿ ق تعازق هفاد لايفيی هفزد بسزظی لساز خفاوین داد.
گف ًی اظت ایى بسث اخ فاؾ ب ل ل يدازد ق دز هىلك خًایت اعتن اش ل تل ق ؼیتس ل تل ایتى
ظؤا هىسذ خفاود بفد قاخ فاـی ب هؽازکت چًد ايعاو دز ل ل يدازد .چ بعا ايعتاو ومتساه بتا
عفاهل دی سی ؼسیک دز ل ل باؼد .اها ب خاوس ایًک بسزظی هىلك خًایت اعن اش ل ل ق ؼیس ل ل ق
هىلك ؼسکت اعن اش ؼسکت ايعاو ق ؼیس ايعاو اش هدا همال خازج اظت ،ـمه ـسق اؼ ساک چًد
ايعاو دز ل ل زا بسزظی هیکًین.

 .1مقتضای قاعذه
لبل اش بیاو ق بسزظی دیدگاه ـمها ،ب يظس هیزظد هًاظ باؼد هم مای عمفها ق لاعده بیتاو
ؼفد .چساک بیاو هم مای لاعده کمک هیکًد دزـفز ـمداو دلیتل ختاؾ ،عتدم ؼتمف دلیتل
خاؾ ق یا ؼک دز ؼمف دلیل خاؾ دز بسخی اش هفازد ،ظساغ عمفها زـ ق ناظخ هع ل زا بیاو
کًین.
دز خای خای ـم  ،دز هع ل لماو دز اهفا ق هع فلیت دز يفط ق اعما ،ـمها هىسذ کسدهايتد
ک هم مای لاعده ایى اظت ک اگس کعی لسز هالی یا خايی ب کعی قازد کسد ،خفد ؼتوؿ بایتد

ّ
لسز زا خبساو کًتد ق خبتساو ایتى لتسز ق یفت کعتی دی تس يیعتت (ع هت زلتی ،343۱ ،ج?;،

ؾ; /<:عاهلی ،ؼهید ثايی ،3431 ،ج= ،ؾ< />:يدفی ،34۴4 ،ج;> ،ؾ . )<>Cز ی دز عبتادا
ون ایى اـل هىسذ ؼده اظت ک ویچ کط ق یف يدازد هع فلی ی کت خداقيتد بتس گتسدو دی تسی
يهاده اظت بس دقغ بکؽد ه س هفازدی ومچفو لمای يماش ندز تفظه نعس بصزگ س ک دلیل ختاؾ
يیص يعبت ب ایى لاعده بیاو ؼده اظت .اشخملت آیتاتی ومچتفو َ Eو ال تَز رِر وز رزَرٌ رو رزَر ُ رْز ( Dايعتام:
>@;) ایى آی ب ـسازت بیاو هیکًد ک دز شهیً وای هو لؿ کعی هعت فلیت دی تسی زا ه سمتل
ّ
يمی ؼفد ق وسکط باید باز هع فلیت اـعا ق زـ از خفدغ زا بت دقغ بکؽتد (ع هت زلتی،343۱ ،

ج?; ،ؾ; /<:ؼهید ثايی ،3431 ،ج= ،ؾ< />:يدفی ،34۴4 ،ج;> ،ؾ . )<>Cومچًتیى بعتیازی
اش آیاتی ک هیـسهایًد خداقيد ب کعی لن يمیکًد ق خداقيد زا ناک ق هًصه اش لن هیدايًتد .اگتس
خداقيد ه عا بوفاود بدقو ویچ دلیلی هع فلیت کعی زا بس عهتده دی تسی ب ترازد ق ؼوفتی زا
يعبت ب کاز دی سی هع ف بدايد ایى لن اظت ق خداقيد ه عا هبسای اش لتن اظتت (يعتا />: :

یفيط />> :ـوسالمسممیى ،3187 ،ج> ،ؾ?<>) .
اشخمل هفازدی ک ـمها ب هم مای لاعده اقلی اؼازه کسدهايد دز بسث ل ل خى تی اظتت کت
ـسهفدهايد هم مای لاعده ایى اظت اگس کعی خًای ی زا هستک ؼفد خفد اق باید ناظتو ف باؼتد ق
يمیتفاو هع فلیت خًایت زا بس دقغ دی سی يهاد .اها ایًک چسا دز ل ل خى ی دی بتس عهتده عاللت

ّ
اظت ب خاوس ادل خاـی ک دز ایى بسث بیاو کسدهايد (ـوسالمسممیى ،;=BA ،ج> ،ؾ /A>Aزلی

ظیفزی ،;>:> ،ج> ،ؾ;=? /ـالل لًکسايتی ،;>;B ،ؾ= .)=:وسچًد بسخی خسقج لماو عالل زا
خسقخی توففی دايع ق اش اب دا هؽمف لاعتده قشز يمتیدايًتد تتا يیتاشی بت توفتیؿ باؼتد

حمىق اسالهی /تعییى هع فلیت اؼ ساک دز ل ل

قخفد دازد ق هع فلیت ب دی سی هسف ؼده باؼد (کلیًی;>:A ،ق ،ج> ،ؾ=<;)  .ادل هو لفتی
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(زاخیدهآبادی ،3191 ،ؾ . )Cدز بسث لفاؾ ،شو زاهلت يیتص تتا شهتاو قلت زمتل لفتاؾ
يمیؼفد چساک خايی ،هادز اظت ق هادز ،باید هع فلیت خًایت زا بسعهتده ب یتسد .وسچًتد ـسشيتد
ياهؽسق باؼد ،يمیتفاو ب خاوس خًایت هادز هع فلی ی زا ه فخ ـسشيد کسد .ز ی بعد اش تفلد وتن
اگس زیا ـسشيد ه فلؿ بس زیا هادز باؼد باید لفاؾ زا ب تاخیس ايداخت ،تا شهايی ک خىتسی
زیا ـسشيد زا ب خاوس ـمداو هادز تهدید يکًد (هديی کاؼايی ،;>;: ،ؾ< .);Bومچًیى دز لتسز
هالی ک ب دی ساو قازد ؼده اظت ـمها بیاو يمفدهايد Fوسکط اگس هالی اش دی سی تلؿ کتسده اظتت
خفدغ هف ؿ اظت خبساو کًد ق بس عهده دی سی يیعت (تبسیتصی ،3169 ،ؾ . )><Aدز عبتادا
ون ـسهفدهايد وسکط هف ؿ اظت عبادتی ک بس عهده اق يهاده ؼتده اظتت ختفدغ ايدتام دوتد ق
دی سی ویچ گفي هع فلی ی يدازد ه س دز هفازدی هثل ادای يماش لمای ندز تفظه نعس بصزگ تس کت
دز وماو بسث يیص ـمها با تاکید بس لاعده اقلی ایى هفزد زا اظ ثًا هیدايًد (وماو /ؼهید اق ،;>;C ،
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ج< ،ؾ />>Bهیسشای لمی ،;>;A ،ج? ،ؾ .)>;Aبت وسزا اـتل ؼوفتیبفدو هعت فلیت هتفزد
نریسغ ـمیهاو بفده اظت ق دز هفازد ـساقاو ب آو اظ ًاد کسدهايد.

حمىق اسالهی /علی هحمدی جىرکىیه و هحسى کزايی

بًابسایى لاعده ق اـل اقلی ایى اظت ک وسکعی باید باز هع فلیت زـ از خفدغ زا تسمل يماید
ق اگس ـسدی  <:دزـد ق دی سی  B:دزـد دز ل ل هفثس بفده اظت وسکط ب هیتصاو اثتس گترازی دز
ل ل لاهى خفاود بفد ق لمايت ?:دزـدی بسای وسیتک خت ؾ هم متای اـتل ؼوفتیبفدو
هع فلیت قلاعده قشز خفاود بفد.

 .2وظزیه تعییه مظئولیت بز اطاص تعذاد افزاد
بعیازی اش ـمها ذیل هع ل اؼ ساک دز ل ل ،هع ل هفزد بسث زا هىتسذ کسدهايتد ق ب ـتسازت
بیاو هیکًًد ک وسچًد همداز خًایت ه فتاق باؼتد اهتا دز لتماو ،تعتداد اـتساد هت ک اظتت ق
اخ ؾ همداز خًایت اـساد ه عدد ،دز هیصاو لمايت هفثس يبفده ق باید دیت هم تف بتیى ؼتسکا بت
ـفز هعاقی تمعین ؼفد (هفید ،;>;= ،ؾ?> /Aظتید هستمتی ،;>;? ،ؾ==? /وفظتی،;=BA ،
ّ
ّ
ج ،Aؾ=; /ابىبساج ،;>:@ ،ج< ،ؾ=@> /هسمك زلتی ،;>:B ،ج> ،ؾ /;BAع هت زلتی،;><; ،
ؾ== /هسمتتك ازدبیلتتی ،;>:= ،ج=; ،ؾ />?Aيدفتتی ،;>:> ،ج<> ،ؾ /A:هؽًیتت  ،;><; ،ج@،

ؾ=;= /خفئی ،;>;: ،ؾ?@ /خمیًی ،ج< ،ؾ.)?;A

1ـ .2ادله وظزیه میعاربودن تعذاد افزاد
عمده دلیلی ک ـمها دز ایى هع ل بیاو کسدهايد تمعک ب او ق ادلت هؽتازکت دز ل تل اظتت
(ظبصقازی ،3431 ،ج ،<Bؾ /<:Cتبسیصی ،34۱6 ،ؾ . )@Bادل هو لفی دز هع ل اؼ ساک دز ل ل،
تفظه ـمها بیاو ؼده اظت اها عمده ادل ای ک اش زیث ظًد ق داللت هفزد نریسغ ـمها لساز گسـت
چهاز زقایت هع بس اظت ک بیاو خفاوین کسد.
1ـ1ـ .2صحیحه دواودبهطزحان
ال ی رقزتَ ََل رِ ِر رِ ََزا َُ رلزا زَرْ رقت ر
زول َو یز َ ُّد َعلَز َُ رللر رِ َْزا ردیزة
َع رن َُبری عبدزهلل فری َرجلَی رن قَزتَ ََل َرج اَل فَز َق َ
َ
َ
ور
زحز َدٌ :اهام ـادق دزهفزد دق هسدی کت هتسد دی تسی زا کؽت ًد ـسهفديتد :اقلیتای هم تف اگتس
َ
خفاظ ًد هی تفايًد یک دی ب اقلیای هم ف نسداخت کًًد ق اش وسدق لاتل لفتاؾ کًًتد (وفظتی،

 ،319۴ج> ،ؾ< /<Bومف ،34۴7 ،ج ،;:ؾ / <;Bـدقق ،;>;= ،ج> ،ؾ;;;).

2ـ1ـ .2صحیحه عبذاللهبهمظکان

اهام ـادق دز بازه دق هسدی ک هسد دی سی زا کؽ بفديد ـسهفديد :اگس اقلیای هم ف هیخفاوًد
وسدق زا لفاؾ کًًد باید یک دی کاهل نسداخت کًًد ق آيها زا لفاؾ کًًد ق ایى دی ب اقلیای دق
ـسدی ک لفاؾ ؼدهايد نسداخت هیؼفد ق اگس بوفاوًد یک يفس اش دق لاتل زا لفاؾ کًًد وماو
یک يفس زا لفاؾ هی کًًد ق دی سی ک لفاؾ يؽده اظت باید يفؿ دی ؼوفی زا ک لفتاؾ
ؼده اظت ب قزث ؼوفی ک لفاؾ ؼده اظت ،نسداخت کًد ق اگس ي یک دی نسداختت کسديتد
(تا اش وسدق لفاؾ ؼفد) ق ي یکی زا لفاؾ کسديد ،اقلیای دم هم ف  ،اش وسدق لاتل دی هم تف زا
لبف هیکًًد (وفظی ،319۴ ،ج> ،ؾ=@< /ومف ،34۴7 ،ؾ ،;:ؾ /<;Aکلیًتی;>:A ،ق،
ج ،Aؾ=)<B

ایى دق زقایتت اش يظتس ظتًدی ـتسیر وعت ًد (ز.ک :ختف یی ،;>;: ،ج<> ،ؾ )<Bق اش يظتس
داللت باید گفت :ایًک زمس دز زقایت يوعتت هیـسهایتد یتک دیت بت اقلیتای دق يفتسی کت
لفاؾ هیؼفيد نسداخت ؼفد یعًی ب اقلیای وسیک ،يفؿ دی ق یا دز زقایت دقم هیـسهاید اگتس
بوفاوًد یک يفس زا لفاؾ کًًد ؼوؿ دی س يفؿ دی زا بایتد نسداختت کًتد ایتى ـمتسه داللتت
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زد ُ رَوَری زا زَرْ رقتز ر
زول قَز رتزلَِ َْززا َُد روز ردی زةا ک راملَ زةا َو
َعز رزن َُبر زی عبززدزهلل فر زی َرجلَ زی رن قَ ززتَ ََل َرجز ازَل قَز َ
زال ِر رِ ُ ََر َ
َ
قَزتزلولْا و تَکوِ زَدیة بین َُوَریا ر زَرْ رقتوَی رن فَزرِ رِ َُرزدوز قَز رتزا ُ ر ر
ف
صز َ
َحزدل َْا فَز َقتَزلزوَ َُد زَ َرْ رت ز وک نر ر
ََ ر
َ َ
َ
َ
َ َ َ
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
صاحبه م رن کلَیِ َْزا:
َح َدل َْا قَب َا زَدیةَ َ
َم ی رقت را ُ َ
َم ی َؤد دیةَ ُ َ
َحدل َْا َو َ ر
زَدیة ِرَ َُ رل را زَ َرْ رقتول َو ِ رِ َ ر
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هیکًد ک دق يفسی ک لاتل بفديد ،وس کدام لاهى يفتؿ خًایتت وعت ًد .لتمايت بتیى دق يفتس
تًفیؿ ؼده اظت .ق بیى هفزدی ک تأثیسگرازی هؽازکیى هعاقی اظت ق هفزدی ک هعاقی يیعت
تففیل داده يؽده اظت.
3ـ1ـ .2صحیحه حلبی
زال ی َخیز َُ رلزا زَرْ رقت ر
زول فَز َیِ رم ََزا وز قَزتَزلزوز َو
شز ٌَ ز رَزتَز َکوز فرزی قَز رت رزا َرجزا قَ َ
َع رن َُبری عبدزهلل فرزی َع َ
َ
شا رر زَدیز رة :اهام ـادق دز بتازه ده يفتس کت هؽتازکت دز ل تل
ی ر رجع ُ رَوَریاؤَ َعلَ زَربَاقری َن برتر رس َع رة َُ رع َ
هسدی داؼ ًد ـسهفديد :اول هم ف اش وس کدام اش ده يفس بوفاوًد هیتفايًد لفاؾ کًًتد ق اقلیتای

ؼوؿ لفاؾ ؼده ب ي يفس بالی هايده هساخع کسده ق ي دون دی دزیاـتت هتیکًًتد (وفظتی،
 ،319۴ج> ،ؾ; /<Bومتتتف ،34۴7 ،ج ،;:ؾ /<;Bـتتتدقق ،3431 ،ج> ،ؾ@;; /کلیًتتتی،
;>:Aق ،ج ،Aؾ=.)<B
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ایى زقایت يیص اش يظس ظًد ـسیر اظت (ز.ک :تبسیتصی ،;><@ ،ؾ?@) ق دز ایتى زقایتت وتن
زمس بعد اش ایًک اخاشه هیدود ّ
قلی دم وس کدام اش ده يفتس زا کت بوفاوًتد هتیتفايًتد لفتاؾ
ُ
کًًد ،هیـسهاید اقلیای ؼوؿ لفاؾ ؼده يعبت ب ي دون دی ب بالی ؼسکا زخف هیکًًد ایتى
ُ
ُ
ک زمس ؼوؿ هم ؿ هً زا لاهى یکدون خًایت دايع ايد ق ي يفس دی س زا لتاهى يت دوتن
ایى بیاي س ایى اظت ک دی يعبت ب تعداد اـساد هؽازک دز ل ل تمعین ؼده اظت قیک يفس اش ده يفس
هع فلیت یک دون خًایت زا داؼ اظت.
4ـ1ـ .2صحیحه فضیلبهیظار
زال ِر رِ ََززا َ ُ رَوَری زاؤَ قَزتَزلززول رم
ش ز ٌَ قَزتَزلززوز َرجز ازَل فَز َقز َ
سززار قَز َ
زال :قزلر ز رََبرزی َج رع َض ز َ ع َ
َع ز رن زَرض َ زی رابنی َ
َج رْیعز زا َو َِ رم ززوز تر رس ز َزع ردیز زات َو ِر رِ ََ ززا وز تَ َخیز ز وز َرج ز ازَل فَز َقتَزل ززوَ َو َُد زَت رس ز َزعة زَربَززاقو َِِرَز ز َُ رل ز رزا
ر
ر
زَرْ رقت ز ر
زول رزَ رَْیز ز ر ع رشز ز زَدیز ز رة کز ز ُّا َرج ززا رمز ز رزِ رم قَز َ ر
س ززِ رم:
َ
َ
زال ا ززم ِِ زَر ز َزوزَی بَز رع ززد یلز زی ُ ََدبَزِ ز رزم َو َح رب َ

ـمیلبىیعاز اش اهام بالس ظفا نسظید دزهفزد زکن ده يفس ک یک هسد زا کؽت بفديتد زمتس
ُ
ـسهفديد :اقلیای دم اگس بوفاوًد هیتفايًد وم ده يفس زا بکؽتًد ق يت  ،دیت نسداختت کًًتد ق اگتس
ُ
بوفاوًد هیتفايًد یک يفس زا اي واب کًًد ق لفاؾ کًًد ق ي يفس بالی هايده وس کدام یک دون دی
زا ب قزث هم ف نسداختت کًًتد (وفظتی ،319۴ ،ج> ،ؾ; /<Bومتف ،34۴7 ،ج ،;:ؾ/<;A
کلیًی;>:A ،ق،

ج ،Aؾ=.)<B

دز ایى زقایت ـسیر (ز.ک :ظبصقازی ،;>;= ،ج ،<Bؾ )<:Aيیص اهام دز ـسق ایًک اقلیای

ُ
دم یک يفس زا لفاؾ کًًد ق بمی بوفاوًد ظهن خفد اش خًایت زا با دی خبساو کًًتد ـسهفديتدE :يت
يفس بالی هايده وس کدام یک دون بدوًد Dایى بیاو ون داللت دازد کت هعت فلیت وتس ـتسد بت وتفز
هعاقی یک دون بفده اظت.
چ بعا ب داللت ایى زقایا ایى گفي اؼکا ؼفد ک اگس دز ایى هفزد زکتن بت هعت فلیت بت
تعداد اـساد ؼده اظت ؼاید ب خاوس ایى بفده اظت ک قالعا وس کدام ظهمی هعاقی ظهن دی ساو اش
خًایت زا هستک ؼدهايد ق هیصاو اثس گرازی وس ـسد هعاقی با دی سی بفده اظت؟
ناظخ داده هیؼفد اگس بوفاوین زقایت زا بس ـسق تعاقی تأثیس ،زمل کًین زمل هىلك بس ـتسد
يادز اظت چساک قل ی دق يفس یا چًد يفس با ون کعی زا ب ل ل هیزظايًد هعمفال هیصاو اثتس گترازی
اـساد باتفخ ب همداز لدز بديی ق آل ی ک اش آو اظ فاده کسدهايتد ق ....ه فتاق اظتت ق دز ختای
خفد بسث ؼده اظت ک زمل هىلك بس ـسد يادز لبیر اظت (خفئی ،;><< ،ج<> ،ؾ /=:تبسیتصی،

@<>; ،ؾ.)@B
باتفخ ب ایى تمسیبی ک اش ایى زقایا بیاو ؼد دز هفازد اؼت ساک دز ل تل ز تی دزهتفزدی کت
هع فلیت دازيد.

2ـ .2موضع قاوووگذار
اش هفاد ه عددی اش لايفو هداشا هففب ظا < ;=Cهیتفاو اظت فاده کتسد کت هعیتاز تعیتیى
هع فلیت ،دز ل ل اؼ ساکی تعداد اـساد اظت ي هیصاو تأثیسی ک وس ـسد دز خًایت داؼ اظت.
ّ
هاده ==?ق.م.ا .بیاو هیکًدE :وسگاه دق یا چًد يفتس بت يستف ؼتسکت ظتب قلتف خًایتت یتا
خعازتی بس دی سی گسديد ب وفزی ک آو خًایت یا خعاز ب وس دق یا وم ی هع ًد باؼد ،ب وفز
هعاقی لاهى هیباؼًد.D
دز ّ
هاده ?<Bق.م.ا .آهده اظت:
Eوسگاه دز اثس بسخفزد دق قظیل يملی شهیًی ،آبی یا وفایی ،زايًده یا ظسيؽیًاو آيها کؽت ؼتفيد یتا
آظی ببیًًد دزـفز اي عاب بسخفزد ب وس دق زايًده ،وسیک هعؤق يفؿ دیت زايًتده همابتل ق
ظسيؽیًاو وس دق قظیل يملی اظت ق چًايچ ظ قظیل يملی با ون بسخفزد کًًد وسیک اش زايًتدگاو
هعؤق یک ظفم دی زايًدهوای همابل ق ظسيؽیًاو وس ظ قظیل يملی هیباؼد ق ب ومتیى ـتفز
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هیصاو تأثیس اـساد ه فاق باؼد بس خ ؾ هم مای لاعده اقلی باید گفتت اـتساد بت ـتفز هعتاقی
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دز قظایل يملی بیؽ س ،هساظب هیؼفد ق وسگاه یکی اش وسـیى همفس باؼد ب گفي ای ک بسخفزد ب
اق هع ًد ؼفد ،ـمه اق لاهى اظت.D

ق ومچًیى دز ّ
هاده =-=Aق.م.ا .همسز هیدازد:

هدًی علی یا ّ
ٌ
قلی دم هیتفايد یکی اش ؼتسکا دز
Eدز هفازد ؼسکت دز خًایت عمدی ،زع هفزد،
خًایت عمدی زا لفاؾ کًد ق دی ساو باید ب ـاـل ظهن خفد اش دی زا ب لفاؾؼفيده بپسداشيد
ق یا ایًک وم ؼسکا یا بیػ اش یکی اش آياو زا لفاؾ کًد ،هؽسقن بس ایًک دیت هتاشاد بتس خًایتت
ندیدآهده زا نیػ اش لفاؾ ،ب لفاؾؼفيدگاو بپسداشد.

اگس لفاؾؼفيدگاو وم ؼسکا يباؼًد ،وس یک اش ؼسکا ک لفاؾ يمیؼفد يیص باید ظهن ختفد اش
دی خًایت زا ب يعبت تعداد ؼسکا بپسداشد.D

يهایت آو ک ّ
هاده =?>ق.م.ا .همسز هیدازد:
190

وسگاه دق یا چًد يفس ب يسف اؼ ساک هستک خًایت هفخ دی گسديد ،زع هفزد وسیک اش ؼتسکا
ّ
یا عالل آيها ب وفز هعاقی هکلؿ ب نسداخت دی اظت.

حمىق اسالهی /علی هحمدی جىرکىیه و هحسى کزايی

ومايىفز ک ه زظ هی ؼفد دز هفاد ـفق لايفي راز دی زا ب ـفز هعتاقی بتیى اـتسادی کت
خًایت ب آيها هع ًد اظت تمعین کسده اظت ق هیصاو تأثیس زا دز هع فلیت دخالت يداده اظتت تًهتا
چیصی ک هفزد تفخ لايفي راز لساز گسـ اظت خففـا دز ّ
هاده ==? ق  ?<Bاظ ًاد ل ل ق خًایت
اظت ق بعد اش بیاو لصقم اظ ًاد ،زکن ب تعاقی دز هیصاو هع فلیت ؼده اظت .ایى يک ای اظت ک
دز لايفو هداشا اظ هی < ;=Cب خفبی هفزد تفخ لتساز گسـ ت اظتت دزـتفزتی کت دز لتايفو
ّ ;=A:
هاده =@= دز ـسق اخ ما ظب ق هباؼس ،هباؼس زا لاهى هیدايعت ه س ایًک ظب الفی
باؼد .زا آيک هفلف ادل ی دی ق لفاؾ ،لاتل اظت ق بتسای ـتدق لاتتل ،اظت ًاد ل تل بت آو
ؼوؿ هعیاز اظت ق ایى ک ظتب باؼتد یتا هباؼتس تتأثیسی يتدازد بلت چ بعتا دز بعمتی هتفازد
هباؼسبفدو وسیمی باؼد بسای کؽؿ اظ ًاد Fاها آيچ ک ههتن ق هعیتاز ـتدق لاتتل اظتت اظت ًاد
اظت .ک دز لايفو < Cلايفي راز ب خفبی ظساغ هعیازق ه ک اـلی زـ اظت.
بعیازی اش زمفلداياو يیص باتفخ ب هفاد هرکفز هعیاز تمعین هع فلیت زا تعداد اـساد هیدايًتد ق
ب ـسازت بیاو هیکًًد لايفي راز ز ی دزهفزدی ک هیصاو اثسگرازی اـساد هو لؿ باؼتد زکتن بت
تعاقی دز هع فلیت کسده اظت( .هیسهسمدـادلی ،;=C> ،ؾ<;> /زاخیدهآبادی ،;=C@ ،ؾ/>;:

ـادلی ،;=C> ،ؾ?=; /شزاعت ،;=AB ،ؾ@>= /بوؽیشاده اوسی ،;=C< ،ؾ.)<A:

 .3وظزیه تفصیل میان موارد امکان تشخیص و عذم امکان تشخیص
ایى يظسی بیى هفازد اهکاو تؽویؿ هیصاو اثسگرازی وتس ـتسد ق هتفازد عتدم اهکتاو تؽتویؿ
تففیل هیدود .دزـفزت ی ک هیصاو اثسگرازی وس ـسد لابل تؽویؿ باؼد ب وماو همتدازی کت دز
خًایت هفثس بفده اظت هع فلیت ه فخ آو ؼوؿ خفاود بتفد ق دزـتفزتی کت هیتصاو اثسگترازی
هؽوؿ يباؼد ومايًد يظسی ظابك زکن ب تعاقی دز هع فلیت هیؼفد.
هسمك خفايعازی يیص هی ـسهایًد اگس دلیل خاؾ يباؼتد دز هتفازدی کت هیتصاو تتأثیس اـتساد دز
خًایت ه فاق اظت هؽکل اظت ک زکن ب تعاقی دز هع فلیت ؼتفد (خفايعتازی ،;>:? ،ج،A

ؾ? .);Cباتفخ ب ایًک ایؽاو ایى ک م زا دز همابل هؽهفز بیاو هیکًًد لىعا ک م ایؽاو يا س بت
هفازدی اظت ک لابلیت تؽویؿ هیصاو اثسگترازی وتس ـتسد قختفد دازد چساکت ختایی کت اهکتاو
تؽویؿ يباؼد زکن ب هع فلیت ب هیصاو تأثیس بعید ب يظتس هتیزظتد .بسختی اش ـمیهتاو هعاـتس
ومچفو آیا عظام هکازم ؼتیساشی ،بهدتت ،هفظتفی ازدبیلتی دزهتفزدی کت ثابتت ؼتفد هیتصاو
(گًدیً اظ ف ائا لمایی ،ظؤا <?@@ ق.)?A=:

1ـ .3ادله وظزیه دوم
دز قال ایى يظسی ه ؽکل اش دق لعن اظت .لعن اق زکن ب هع فلیت ب هیتصاو تتأثیس ـتسد دز
خًایت ق لعن دقم زکن ب هع فلیت ب تعداد اـساد Fومتاو ادلت ای کت بتسای يظسیت اق بیتاو ؼتد
هیتفايد دلیل لعن دقم ایى يظسی ون باؼد .اها يعبت ب لعن اق باتفخ ب ایًک تعیتیى هعت فلیت
ب هیصاو اثسگرازی وس ـسد دز خًایت هىابك با هم مای لاعده اقلی اظتت بتسای اثبتا لعتمت اق
يظسی دق زاه قخفد دازد .زاه اق ایى اظت ک اثبا ؼتفد دز ـتسق اهکتاو تؽتویؿ هیتصاو تتأثیس
وسیک اش اـساد ،دلیلی بس خ ؾ هم مای لاعده اقلی بیاو يؽده اظت ق ادل ی يظسی اق يمیتفايتد
ؼاهل ایى ـسق ؼفد .شیسا قل ی ثابت ؼفد دلیلی بس خ ؾ هم مای لاعده اقلی قخفد يدازد باتفخ
عمفها لاعده قشز ،باید گفت وسکط ب وس همدازی ک دز ب قلف نیفظت ى ل تل ،دخالتت داؼت
اظت ب وماو همداز هع فلیت خفاود داؼت ق زاه دقم ،قخفد ادل ای ک بس ـسق هىلكبتفدو ادلت
يظسی اق  ،همید آو ادل باؼد ق يعبت ب هفازد اهکاو تؽویؿ هع فلیت وسیک اش اـساد ،او لا
ادل هؽهفز زا تمیید بصيد .ب ومیى خاوس هًاظ اظت اب دا هیصاو داللت ادلت ی هؽتهفز زا هتفزد
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اثسگرازی وس ـسد ه فاق بفده اظت وس ؼوؿ زا ب هیصاو اثسگرازی دز خًایتت هعت ف دايعت ايد
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بسزظی لساز دوین ق دز اداه يعبت ب قخفد دلیل همید بسث ق بسزظی ؼفد.
1ـ1ـ .3عذم شمول روایات وظبت به موارد امکان تشخیص میشان تأثیز
لائلیى ب يظسی اق هع مد وع ًد ادل بیاو ؼده بسای يظسی اق  ،اثبا کًًده خت ؾ هم متای
لاعده اقلی وع ًد اها ب يظس هی زظد دز تمام هفازد ل ل اؼ ساکی ي تفاو بت آو ادلت تمعتک کتسد ق
او ق ادل زقایا هرکفز ،ؼاهل تمام ـسقق يوفاود ؼد.
1ـ1ـ1ـ .3عذم شمول صحیحه داودبهطزحان

اقلیى زقای ی ک بیاو ؼد ـسیس داقدبىظسزاو بفد .تًها داللت ایى زقایت ایى اظت کت اگتس
دق يفس باون یک يفس زا بکؽًد ق ّ
قلی دم ،بوفاود وس دق يفتس زا لفتاؾ کًتد بایتد دیت یتک يفتس زا
نسداخت کًد بدقو نسداخت دی يمیؼفد وسدق يفس زا لفاؾ کسد اهتا ایًکت گف ت ؼتفد بایتد دیت
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نسداخت ؼده بیى دق يفس تًفیؿ ؼفد ق ب ـفز يفؿ يفؿ تمعین ؼفد ب يظتس هتیزظتد ایتى
زقایت چًیى دالل ی يدازد ق اش ایى خهت اـ دز همام بیاو يیعت .تًها دز همتام بیتاو ایتى اظتت
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بدقو زد دی يمی تفاو دق يفس زا دز همابل یک يفس لفاؾ کسد بلک بسای لفاؾ ز متا بایتد زد دیت
ـفز ب یسد .نط اش ایى زقایت يمیتفاو اظ فاده کسد هعیاز ،تعداد اـساد اظت ي همداز تأثیسی کت
دز خًایت داؼ ايد.
2ـ1ـ1ـ .3تأملی در اطالق طه روایت دیگز

ایًک ـمها ـسهفديد اگس بوفاوین ایى زقایا زا زمل کًین بس هفزدی ک هیتصاو تتأثیس دق يفتس دز
خًایت هعاقی بفده اظت زمل هىلك بس ـسد يادز اظت ،ـسیر اظت اها ب يظس هیزظد ب او ق
ایى زقایا دز تمام ـسقق ي فاو تمعک کسد Fچساک هفزد زقایت هفزدی اظت ک همداز اثسگترازی
ً
وسیک اش دق يفس لابل تؽویؿ يیعت Fشیسا هعمفال قل ی دق يفس یا چًد يفس با کمک ومدی س کعتی
زا ب ل ل هیزظايًد يمیتفاو تؽویؿ داد ک وس کدام چمدز دز ب قخفد آهتدو ل تل هتفثس بفدهايتد
بفیگه دز شهاو ـدقز زقایا ک اهکاياتی بتسای تؽتویؿ دزـتد تتأثیس ـتساون يبتفده اظتت ق بت
اـى ذ تعییى دزـد خًایت اهکاو يدازد .آیا دز چًیى ـسلی هیتفاو گفت اوت ق زقایتت ز تی
ؼاهل هفازدی هیؼفد ک تعییى همداز خًایت وسیک اش ؼسکا همکتى باؼتد؟ هثتل ایًکت اش وسیتك
نصؼکی لايفيی ،کازؼًاض ق ...هؽوؿ ؼفد ک وس ـسد چًتد دزـتد همفتس دز ل تل بتفده اظتت.

باتفخ ب ایًک زاقی اش لمی ای ک دز شهاو زمس اتفاق اـ اده اظت ظفا هیکًد ق دز آو شهتاو
ون اهکاو تؽویؿ هیصاو تأثیس يبفده اظت دز قال ـسق زقایا خایی اظت کت اهکتاو تؽتویؿ
هیصاو تأثیس يیعت ق يمیتفاو ب ؼیس هفزد زقایا ظسایت داد .شیتسا ؼتسایه شهايت ق کیفیتت تسمتك
هفلف هاي ايعماد گع سده او ق هیؼفد .قل ی اهام زکن زا دز خفاب ظؤالی بیاو هیکًًد کت
دز شهاو عدم اهکاو تؽویؿ هیصاو تأثیس اتفاق اـ اده اظت ق ق یف ظائل زا يعبت بت لمتی ای کت
اتفاق اـ اده اظت بیاو کسدهايد ي ب ـفز کبسایی کلی ،ب وفزی ک ز ی يعبت ب ؼیتس آو لمتی
هفزد ظؤا باید با اظ فاده اش لاعده اؼ ساک ازکام یا الؽا خففـیت اش هتفزد زکتن ظتسایت داده
ؼفد Fخیلی بعید اظت ب فیین زمس خفاب هىلمی ب ظائل دادهايد ک ز تی هتفازدی زا کت دز
ازتکاش اق يبفده اظت يیص ؼاهل هیؼفد .چساک او ق لاعدهای عم یی اظت ق يمیتفاو هفازدی ک
دز خفاب ظؤا اش اهام ـادز ؼده اظت ق يا س ب ظؤا اظت با آو هعاهل کبسیا کلی ؼتفد کت
اب دا ق بدقو ویچ ظؤالی تفظه ظائل ق بدقو ایىک يا س ب لمی ای خازخی باؼد ـادز هیؼتفد.
قل ی خفاب يا س ب ظؤا باؼد ق ب ـفز کبسایی کلی بیاو يؽفد يمیتفاو دز هفازدی ک هواو
گف ًی اظت ک ایى ظوى ب هعًای هوفؿبفدو هفزد يیعت بلک ب هعًتای عتدم ؼتمفلیت
هفلف زقایت اظت .دز قال اـ ازتکاشی بسای هواو يعبت ب او ق قخفد يداؼ اظت کت
ب فاو ب او ق تمعک کسد .ؼبی ک هی ک بعمی اش ـمها دز تمعک ب عمفها دز عمتفد خدیتد
هىسذ کسدهايد ک عمفها ـمه ؼاهل عمدی هیؼفيد ک دز ذوى هواو عمفها  ،قخفد داؼ
ً
اظت اها يعبت ب عمفد خدید اـ ازتکاشی بسای هواو قختفد يداؼت اظتت تتا ایًکت ب تفاو
تمعک ب عمفها ق او لا کسد ; .الب دز آيدا ناظخ داده هیؼفد ک عمفها ب يسف لمتایای
زمیمی اظت ق ز ی هکلؿوایی ک دز عفسوای ه اخس قخفد دازيد هواو آی وع ًد ق هايعی اش
تمعک ب عمفها ق او لا قخفد يدازد (بسسايی ،;><B ،ؾ=>>).
اها دز ایى بسث ها زقایاتی ک هىسذ ؼد وم دز ناظخ ظتفاالتی بتفد کت هتسدم ومتاو شهتاو،
نسظیده بفديد ق یا لمی ای ک دز وماو شهاو اتفاق اـ اده اظت .هفلتف ظتفا ـسلتی وعتت کت
; .گف ًی اظت ک همففد اش بیاو ایى ؼباوت تًظیس بیى دی ق ؼیس دی يیعت ک گف ؼفد لیاض اظت بلک تًظیتس دز
بسداؼت او ق اظت ق او ق ون اش اـف عاه اظت ک اخ فاؾ باب خاـی يدازد.
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ویچ ازتکاشی يعبت ب آو يداؼ اظت ب او ق تمعک کسد.
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اهکاو تعییى هیصاو خعاز بسای وس ـسد اهکاو يدازد اهام هعففم دز آو ـسق زکن ب تعاقی دز
تمعین دی کسديد بل اگس یک ل ل دی سی اتفاق بیف د ک چًد يفس هتفثس باؼتًد ق لتاتلیى شو باؼتًد،
زقایت ؼاهل آو هیؼفد ق هفزد زقایت ک هسد اظت هوفؿ يیعت .چساک هفلف وتسدق ،ل لتی
اظت ک اـساد ه عدد دز آو ؼسیک بفدهايد ق اهکاو تعییى همداز اثسگرازی وس ـتسد يیعتت .اهتا اگتس
ً
ل لی باؼد اهکاو تعییى هیصاو تأثیسگرازی وس ـسد قخفد داؼ باؼد اـ خازج اش هفلتف زقایتت
خفاود بفد ق زقایت ؼاهل آو يمیؼفد.
دزقال هیتفاو گفت زقایا ذکس ؼده بسای تعیتیى هعت فلیت ،اش یتک زقغ عم ئتی اظت فاده
هیکًًد .ب عًفاو هثا ق تًظیس ،وماووفز ک دز بیى عم اگس چًد يفس ب ـفز اؼ ساکی خعازتی
قازد کًًد ق هیصاو تأثیس وسیک دز خعاز بت تًهتایی هؽتوؿ يباؼتد هثتل ایًکت دق يفتس بتا وتن
هصزع ای زا آتػ بصيًد .دز ایًدا عم وسچًد دز قال ق يفط االهس وسکط زا ب وماو همتدازی کت
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هفثس دز خعاز بفده اظت لاهى هیدايًتد قلتی بت ختاوس ایًکت دز همتام عمتل ق اختسا ،تعیتیى
خعاز ب هیصاو تأثیس اهکاو يدازد خعاز زا بیى اـساد ب ـفز هعاقی تمعتین هتیکًًتد ق ایتى
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تمعین خعاز زا یک زقغ عم یی بسای خبساو خعاز قازد ؼده بس ؼوؿ ه مسز هیدايًد ق اش
باب ياچازی ق عدم تفايایی تؽویؿ هیصاو تأثیس دز خعاز دظت ب چیًى زقؼی هیشيًد .اهتا دز
هفازدی ک اهکاو تعییى هیصاو تأثیس دز خعاز قخفد داؼ باؼد .دز چیًى ـسلی ،عم وسکط زا
ب هیصاو تأثیس دز خعاز لاهى هیدايًد .ب يظس هیزظد ایى زقایا يا س ب ومیى ظتیسه عم ییت
اظت يهایت اهس ،ایى اظت ک يعبت ب ؼمف او ق ادل دز ـسق هفزد بستث ؼتک هتیکًتین ق
همدها زکمت ازساش يمیؼفد ق بسای اش بیى بسدو او ق ،ـسؾ ؼتک دز هستدقده اوت ق يیتص
کفایت هیکًد .لرا يمیتفاو ب او ق تمعک کسد .چساک دز خای خفد ثابت ؼده اظت تمعک ب
عام ق هىلك دز ؼبه هفدالی عام خایص يیعت ق باید ظساغ لاعده اقلی زـت کت وتسکط هعت فلیت
عمل خفد زا بس عهده هیگیسد ق ویچ کط باز هع فلیت عمل دی سی زا ب عهده يمیگیسد.
2ـ1ـ .3ادله وافی اطالق مظئولیت به تعذاد افزاد
دز علن اـف بیاو ؼده اظت ک گاه همیدی دز همابل هىلك قخفد دازد ک ب خاوس همدم بتفدو
همید بس هىلك ،او ق دلیل لابلیت اظ ًاد يدازد ق هفهفم ایى همید گاه هبیى اظت ق گاه هدمل اظت
ک دز ـفز هبیى بفدو بس دلیل هىلك همدم بفده ق هعیاز عمل خفاود بفد اها دز ـتفز هدمتل

بفدو آو همید وسچًد ب خاوس اخما لابلیت اظ ًاد ب آو دلیل قخفد يدازد ،اها دلیل اخمالی هتاي
تمعک ب هىلك خفاود بفد ق دز هفازد اخمتا يمتی¬تتفاو بت دلیتل هىلتك تمعتک کسد(.آخفيتد
خساظايی ،ج; ،ؾ=)=:
دز باب ل ل اؼ ساکی يیص چًد زقایت يمل ؼده اظت ک داللت ال صاهی ایى زقایا  ،يفی تعاقی
هع فلیت دز ل ل اؼ ساکی اظت .بسـسق ایًک گف ؼفد زقایا يظسی اق ـی يفع اوت ق دازد ق
ز ی ـسق اهکاو تعییى هیصاو اثسگرازی دز خًایت زا ؼاهل هی¬ؼفد Fهی¬تفاو گفت ایى زقایتا
تمیید کًًده او لا اظت ق یا زدالل ایى زقایا ب عًفاو همید اخمالی ظب هی¬ؼفيد ي فاو دز
هفازدی ک هیصاو تاثیس گرازی وسیک اش اـساد هؽوؿ اظت ب او ق زقایا هتفزد يظتس ـتازباو
يظسی اق تمعک کسد ک دز اداه ب ایى زقایا اؼازه خفاود ؼد.
1ـ2ـ1ـ .3موثقه طکووی

علی ؼػ يفخفاو دز ـسا ؼًا هیکسديد یک يفس اشآيها ؼسق ؼد .ظ يفس اش آيها ؼتهاد داديتد
ک دق يفس دی س آو ؼوؿ زا ؼسق کسديد ق آو دق يفس وتن ؼتهاد داديتد کت ایتى ظت يفتس ؼتسق
کسدهايد .زمس علی زکن کسديد ظ نًدن دی بس عهده دق يفتسی کت بتاون ؼتهاد داديتد ق
دقنًدن آو بس عهده ظ يفسدی س اظت (وفظتی ،34۴7 ،ج ،;:ؾ /<=Cکلیًتی;>:A ،ق ،ج،A
ؾ>.)<B

ایى زقایت اش يظس ظًدی هفثك اظت (ز.ک :شيدتايی ،;>;C ،ج; ،ؾ );CAاهتا اش يظتس داللتت
هوالؿ اـف زاکن بس باب لما اظت Fشیسا هم مای لفاعد باب لما ایى اظت کت وسیتک اش دق
گسقه ؼاوداو ک اق ؼهاد دادهايد ،ؼهاد آيها هتفزد لبتف قالت ؼتفد ق ؼتهاد گتسقه دی تس

ّ
نریسـ يیعت ق یا ب خاوس قخفد اتهام ،ؼهاد ویچ یک اش نًح يفس نریسـ يیعت (زلی،34۴7 ،

ج? ،ؾ@ /<Bـتتیمسی ،34۱۴ ،ج> ،ؾ<=> /ؼتتهید ثتتايی ،343۴ ،ج ،;:ؾ . );>Bبتت ختتاوس
هوالفت زقایت با لفاعد باب لما بعیازی اش ـمها ایى لماق زا هًسفس کسدهايد ب وماو لمی ای
ک هفزد لماق زمس علی لتساز گسـ ت اظتت ق بت ظتایس دعتاقی هؽتاب ظتسایت يدادهايتد

ّ
(ازدبیلتتی ،34۴1 ،ج>; ،ؾ /;ACاـتتفهايی ،3436 ،ج ،;:ؾ /<A:زلتتی ،343۴ ،ؾ@>> /ع هتت
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زت فَزََز ر َ و ر
زال :رفرزع ِرَز ُ رَمیز ر زَرْ رزؤرم رین رسزتة رِلرْزاِ کزانوز فرزی زَرضز ر
زحزد رمز رزِ رم
َع رن َُبری عبدزهلل قَ َ َ
َ
َ
َ
َ
ش رِ َد اَََلاَة رم رزِم َعلَ زارز َزی رن َُنزِْزا َِ قَزاَ و ََز رِ َد زارز َ ر
زاِ َعلَز زََ ََلاَ رزة َُنزِ رزم َِ قزوَ فَز َق َز  براَدیز رة
فَ َ
ر
َ
َ
ر
سی رن َعلَ زََ ََلاَ رزة :اهام ـادق يمل هیکًًد دز شهاو اهام
َُ رْ َْاسا اَََلاَةَ َُ رْ َْاس َعلَ زالارز َی رن َو ْْ َ
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ّ

ّ

زلی ،34۱۴ ،ج? ،ؾ>?? /هسمك زلتی ،34۴8 ،ج> ،ؾ ،)<=Aاها دز همابل بسخی ب هممفو ایى
زقایت ـ فا دادهايد (وسابلعتی ،3436 ،ج< ،ؾ )>CCق بسخی يیص ایى زقایت زا دلیل يفتفذ ؼتهاد
ؼیتس بتالػ دايعت ايد (زتتائسی ،3438 ،ؾ? /=:ؼتسیؿ هستمتی ،3435 ،ؾ@ /?:لًکسايتتی،34۱۴ ،

ؾ.)>>A
دز قال هیتفاو گفت هوالفت ایى زقایت با لفاعد دز ي اه هؽهفز اش دق خهتت اظتت .خهتت
اق  ،وماووفز ک بیاو ؼد وسیك اثبا دعفی دز ایى زقایت هىابك با هفاشیى لما يیعتت .خهتت
دقم ،بس ـسق ایًک ؼهاد وس دق گسقه نریسـ ؼفد باید هعیاز تمعین هع فلیت ،تعداد اـساد باؼتد
دزـفزتی ک ایى زقایت اش ایى هعیاز تبعیت يکسده اظت .نتط اش ي تاه هؽتهفز ایتى دق خهتت دز
زقایت هوالؿ با لفاعد اظت.
ب يظس هیزظد يعبت ب خهت اق  ،ک م هؽهفز ـمها ،ـسیر اظت ق باتفخ ب ایًک هوالؿ
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اهس هعلن ـمهی اظت اش آو خهت زقایت لابل ال صام يیعت .اها يعتبت بت خهتت دقم ،باتفخت بت
هىال بیاو ؼده دز لبل ،ادل هعیازبفدو تعداد اـساد ،ب ـتفز هىلتك لابتل نتریسغ يیعتت ق اش
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آيدایی ک ایى زقایت ـمه با او ق آو ادل هًاـا دازد يمیتفايد هوالؿ آو ادل تلمی ؼفد ،ع قه
ً
بس ایى هیتفاو گفت ایى زکن اهام اخماال داللت دازد ک دز بسخی اش هفازد ل ل اؼ ساکی ،تعتداد
اـساد هعیاز تمعین هع فلیت يیعت .اها ایًک آو هفازد چ هفازدی اظت؟ ب خاوس هوالفتت هتفزد
ایى زقایت ،با اهس هعلن ـمهی ،هفزد ب ـفز خاؾ اش ایى زقایت لابل اظت فاده يیعتت ـمته بت
ـفز اخمالی داللت بس يفی هعیازبفدو تعداد اـساد دازد .ایى داللت اخمالی کفایت هیکًتد کت
دز هفازد اهکاو تؽویؿ هیصاو اثسگرازی اـساد ،ي فاو ب او ق ادل ی يظسیت ی اق تمعتک کتسدF
شیسا وماووفز ک دز خای خفد بیاو ؼده اظت علن اخمالی ب تمییتد ،هتاي اش تمعتک بت اوت ق
خفاود بفد ق اخما همید ،وسچًد هايًد ایى هع ل همید هًففل باؼد ،ب هىلك يیص ظسایت خفاوتد
کسد (يائیًی ،315۱ ،ج; ،ؾ??>) .دز ي ید ب خاوس عدم اهکتاو تمعتک بت اوت ق بایتد ظتساغ
هم مای لاعده اقلی زـت.
2ـ2ـ1ـ .3صحیحه محمذبهقیض
زال :قَ َ ز ُ رَمیز زَرْز رزؤرم رین فرزی َُربزعز رزة نَز َضز زعلَعززوز فرزی زبیز رة رزَ ر
َحززدل رم
َعز رزن َُبرزی َج رع َضز  قَز َ
ر
رَ َ
َسززد فَ َخز ُ َ
َ
َ
ر
ر ر
ر ر ر
سزةَ
سزک زََززانری براََاَز ر َو ر
سزک براََززانری فَ ر
فَ ر
سزک زََاَز بززاَ زب رع فَز َق َ ز بز رزاََول فَ ری َ
زستَ رْ َ
استَ رْ َ
استَ رْ َ
َسز رزد َو َِز ََ َُ رللَززه ازلز َ زَدیز رة رََ رلز رزا زََززانری َو َِز ََ زََززانری رََ رلز رزا زََاَرز ر ازلََزی زَدیز رة َو َِز ََ زََاَرز َ
رزَ َ

رََ رل را زَ زبر رع زَدیةَ ک راملَزةا :دزهفزد چهاز يفسی ک دز کًاز چال ای زـ ًد ک دز آو ؼیس لتساز داؼتت ق
یکی اش آيها ب داخل چال اـ اد ق ب يفس دقم چً شد ،يفس دقم يیص ب يفس ظتفم ق يفتس ظتفم بت يفتس
چهازم چً شيد ق وم ؼکاز ؼیس ؼديد .زمس علی دز ایى لمی چًیى زکن کسديد :يفس اق
ؼکاز ؼیس اظت ق دی ای يدازد ق قزث اق باید یک ظفم دی زا ب اقلیای دم يفس دقم بدوًتد ق اقلیتای
دم يفس دقم باید دق ظفم دی زا ب يفس ظفم بدوًد ق دی کاهل يفس چهازم بس عهده اقلیتای دم يفسظتفم
اظت (وفظی ،34۴7 ،ج ،;:ؾ /<=Cکلیًی،

;>:Aق ،ج ،Aؾ@.)<B

ایى زقایت اش يظس ظًد ـسیر اظت (ز.ک :خفیی ،;>;: ،ج<> ،ؾ@<=) ،اها دزبتازه داللتت
آو باید گفت Fاگس وبك يظسی اق هع فلیت وسیک اش اـساد زا دز هع ل ای ک دز ایى زقایتت هىتسذ
ؼده اظت ،هعیى کًین وماووفز ک ـمیهاو بیاو کسدهايد دق گفي هیتتفاو هعت ل زا تسلیتل کتسد ق
ناظخ داد ک دز وس دق ـسق خفاب هع ل خ ؾ خفابی اظت ک اهام بیاو کسدهايد.
ناظخ اق  :اگس ـسق ؼفد وسیک اش اـسادی ک چً شدهايد ق دی سی زا ومتساه ختفد بت داختل
گفدا کؽیدهايد ،ظب هع ملی دز اـ ادو ؼوؿ کؽیده ؼده وعت ًد ،يفتس اق ومتاووفز کت دز
کاهل يفس دقم خفاود بفد Fچساک ل ل يفس دقم هع ًد ب يفس اق اظت ق ومیى وتفز يفتس دقم لتاهى
دی کاهل يفس ظفم ق يفس ظفم لاهى دیت کاهتل يفتس چهتازم خفاوتد بتفد (اـتفهايی ،3436 ،ج;;،
ّ
ّ
ّ
ؾ /<BBزلی ،34۱4 ،ج< ،ؾ; /?Bع هت زلتی ،3431 ،ج= ،ؾ;@@ /هسمتك زلتی ،34۴8 ،ج>،
ؾ<><).

ناظخ دقم :اگس ایى چًیى ـسق ؼفد ک ع قه بس هباؼس ،اؼواؾ لبلی يیتص دز اـ تادو ؼتوؿ
کؽیده ؼده ،هفثس بفدهايد ق ل ل ب وم هع ًد بفده اظت .يفس اق  ،لاهى دی کاهل يفسدقم ،يفتؿ
دی يفس ظفم ق یک ظفم دی يفس چهازم اظت ق يفس دقم ،لاهى يفؿ دی يفس ظتفم ق یتک ظتفم دیت
يفس چهازم اظت .يفس ظفم يیص لاهى یک ظفم دی يفس چهازم خفاود بفد .دز ي ید دی وم اـساد بت
ؼیس اش يفس اق ک کعی دز ل ل اق دخیل يبفده اظت ب ـفز کاهل نسداخت هیؼفد اهتا دیت يفتس
دقم چفو ل ل ـمه هع ًد ب يفس اق اظت اق تمام دی يفس دقم زا باید خفدغ بدود ق دیت يفتس ظتفم
چفو ل ل ب دق يفس هع ًد اظت وس کدام باید يفؿ دی بدوًد ق دی يفس چهازم چفو ل ل هع ًد بت

ّ
ظ يفس اظت وسکدام یک ظفم آو زا بایتد نسداختت کًًتد (اـتفهايی ،3436 ،ج;; ،ؾ /<BBزلتی،
ّ
 ،34۱4ج< ،ؾ; /?Bهسمك زلی ،34۴8 ،ج> ،ؾ<>< /ؼهید ثايی ،3431 ،ج?; ،ؾ;. )=C

حمىق اسالهی /تعییى هع فلیت اؼ ساک دز ل ل

زقایت بیاو ؼده اظت ویچ دی ای يدازد Fشیسا کعی دز اـ ادو اق دخالت يداؼ اظت اها لاهى دی
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وماووفز ک ه زظ هی ؼفد اگس بوفاود هعیاز هع فلیت دز ل ل اؼ ساکی تعداد اـتساد باؼتد،
باید ناظخ ظفا دز زقایت ،باتفخ ب تسلیل لمی  ،یکی اش دق خفاب باال باؼد ک خت ؾ ختفابی
اظت ک اهام بیاو کسدهايد .ب خاوس ومیى ،بسختی اش ـتازباو يظسیت اق تفخیهتاتی بتسای ایتى
زقایت ذکس کسدهايد تتا ایتى زقایتت هوتالؿ يظسیت ایؽتاو يباؼتد (عتاهلی ،3434 ،ج> ،ؾ=/>A
کاؼتتايی ،343۴ ،ؾ>?; /هؽسبتتی ،3185 ،ج< ،ؾ />;Cيدفتتی ،34۴4 ،ج=> ،ؾ /;?Cاـتتفهايی،

 ،3436ج;; ،ؾ .)<BBاها وماووفز ک دز خای خفد بیاو ؼده اظت ایى تفخیها لابتل نتریسغ
يبفده ق ایى زقایت دز همابل يظسی اق لساز هیگیتسد (ؼتهید ثتايی ،3431 ،ج?; ،ؾ /=C:کاؼتايی،

 ،34۴8ؾ>?; /يدفتتی ،34۴4 ،ج=> ،ؾ /;?Cعتتاهلی ،3434 ،ج> ،ؾ? .)>Aبتت ومتتیى دلیتتل
هیبیًین بسخی اش ـمها ایى زقایت زا بس زکن خاؾ ،دزهتفزدی ختاؾ ،زمتل کسدهايتد (ازدبیلتی،
ّ
ّ
 ،34۴1ج>; ،ؾ /<AAع ه زلی[ ،بیتا] ،ج? ،ؾ??? /هسمك زلی ،34۴8 ،ج> ،ؾ<>< /خف یی،
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 ،;>;:ج<> ،ؾ@<= /يدفی ،34۴4 ،ج=> ،ؾ .);?Cاها دز عیى زا بسخی تاکید کسدهايد ک ایى

ّ
زقایت هفزد عمل اـساب اظت (زلی ،34۴4 ،ج> ،ؾ />C:عاهلی ،3434 ،ج> ،ؾ= />Aيدفی،
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 ،34۴4ج=> ،ؾ .);?Cز ی بسخی ـ فا دادهايد دزـفز ب قلف نیفظ ى لمی ای ؼبی ایى لمی ،
باید هىابك زکمی ک دز زقایت بیاو ؼده اظتت زکتن ؼتفد (بؽتدادی ،3431 ،ؾ /A?:کاؼتايی،

 ،34۴8ؾ??; /يدفی ،34۴4 ،ج=> ،ؾ.);@:
وماووفز ک اؼازه ؼد اگس بوفاوین هعیاز تعییى هع فلیت زا تعداد اـتساد دخیتل دز ل تل ،لتساز
بدوین ایى زقای ی ک هفزد عمل هؽهفز اظت لابل تفخی يبفده دز عیى زا کت ایتى زقایتت دازای
ظًد هع بس بفده ق عدهای ب هممفو آو ـ فا دادهايد ،باید کًاز گراؼ ؼتفد .اهتا بت يظتس هتیزظتد
هع ل ای ک اش ایى زقایت ب خفبی لابل اظ فاده اظت ایى اظت ک اهام دزایى لمی هعیاز تعیتیى
هع فلیت زا تعداد اـساد يدايع ًد Fچساک وماووفز ک بیاو ؼد اگس هعیاز زا تعداد اـساد هتیدايعت ًد
زکن لمی ه فاق اش زکمی بفد ک دز زقایت آهده اظت .دز قال ایى زقایت ب داللتت ال صاهتی
ً
دز ایى هفزد ،يظسی اق زا يفی هیکًد ق وماووفز ک لب بیاو ؼتد ادلت هؽتهفز يعتبت بت تمتام
ـسقق او ق يدازد ق بس ـسق ایًک او ق داؼ باؼد ،داللت ال صاهی ایى زقایت هیتفايتد همیتد
ادل يظسی اق باؼد .اها ایًک ایى هفزد چ خففـی ی داؼ اظت ق عًفاو هًىبتك بتس ایتى هتفزد
ً
چیعت بسای ها هؽوؿ يیعت .اها اخماال هیدايین هوففی يعبت ب او لا يظسی اق قخفد
دازد .وماووفز ک دز زقایت لبلی يیص بیاو ؼد ایى هوفؿ اخمالی هاي اش تمعک بت او لتا

خفاود ؼد .الب ایى زسؾ ب هعًای آو يیعت ک ز ی دز هفازدی ک اهکاو تؽویؿ هیتصاو تتأثیس
وسیک اش اـساد دز ل ل قخفد يدازد ایى اخما ظسایت کسده ق هاي اش تمعک ب او ق ؼفد Fچساکت
وماووفز ک بیاو ؼد الشه ایى ک م ،زمل او ق زقایا هفزد اظ ًاد هؽهفز بس ـتسد يتادز اظتت
ک نریسـ يیعت.
ع قه بس ایى وماووفز ک بسخی بیاو کسدهايد چ بعا گف ؼفد هفزد ایى زقایت اخما يداؼت
بلک زقایت ـسلی زا بیاو هیکًد ک هیصاو اثسگرازی وس ؼوؿ دز خًایتت لابتل تؽتویؿ بتفده
اظت Fشیسا ایًک اهام يفس اق زا لاهى یک ظفم دی دايع ايد ب خاوس ایى اظت ک ؼسایه بتسای
يفس اق خیلی ظوت بفده اظت ق لدز ـکس ق تفمین گیسی يعبت ب عفالت کتاز بتسای اق يبتفده
اظت ق ـمه هیتفاو گفت ب همداز یک ظفم ل ل هع ًد ب اق بفده اظت اها بسای ؼوؿ دقم ق ظفم
چفو ـسـت بیؽ سی بسای عکط العمل هًاظ داؼ ايد تمفیس بیؽ سی هستک ؼدهايد ق ب هیصاو
تأثیس دز خًایت لاهى وع ًد .اها هاشاد دی ی ؼوؿ دقم ق ؼوؿ ظفم ودز اظت Fچساک بیؽت س
اش ایى همدازی ک ایى اـساد لاهى وع ًد ،هع ًد ب لما ق لدز اظت هثل ؼوفی ک تفظه بتاد اش
ـمها گف ايد خفيػ ودز اظت چفو ل ل هع ًد ب ؼوفی ک زقی دیفاز بفده اظتت يیعتت بلکت
هع ًد ب باد اظت (تبسیصی ،;><@ ،ؾ=@;) .دز هع ل ها يیص بیػ اش یک ظفم ،يعبت بت ؼتوؿ
دقم ق بیػ اش دق ظفم ،يعبت ب ؼتوؿ ظتفم ،هعت ًد بت لمتا ق لتدز اظتت (کاؼتايی،34۴8 ،

ؾ??;).
ب وسزا اگس ایى بیاو نریسـ ؼفد ایى زقایت هیتفايد با هفدالی هعیى ق تست عًتفاو ختاؾ
همید او لا ادل هؽهفز باؼد ق اگس نریسـ يؽفد توفیؿ اخمالی بسای هايعیت اش تمعتک بت
او لا کفایت هیکًد.
3ـ2ـ1ـ .3روایت مظمعبهعبذالملک
ر
َعززن َُبرزی عبززدزهلل َُِ قَزوم ز ا زحتز َض ز وز زبی زةا َر رْل ر
َسززد فَززا رز َد َح َم زَ ززاس َعلَی َِززا
ر رَ
ر
ر
َسززد برززاَری َْ رن فَز َوقَز َزع فی َِززا رزَ َ
َ
ر
ی رظ و َِ ِرَ رزَ ر
َسزد
َسد فَز َوقَ َع فی َِا َرجا فَزتَز َعل َق برآ َْ َ فَزتَز َعل َق رزْل َْ برآ َْ َ َو رزْل َْ برزآ َْ َ فَ ََز َ َحِم رزَ َ
َ
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
زاج وز ف زی ذََ زک َحت ز َُ َْ ز وز
زات فَزتَ َ
را فَ َْز َ
فَ رْ ز رزِ رم َمز رزن َمز َ
شز َ
زات مز رزن ج َ َ
زحززة رزَ َ
َسززد َو م ز رزِ رم َمز رزن ُ رْ ز َ
ال ُ رَمی زَرْ رؤرم ری َنَ لل ُّْوز َُقر ر ی بَی َک رم فَز َق َ َُِ َر رْلَو رل رب َع زَدی رة َو َرلَانری ازل َ زَدی رة
وف فَز َق َ
زَسی َ
ُّ
ر ر ر ر ر
ر ر
زا ذََرزک َعلَز قَزبَاِر رزا زَز ر ی َن ز رز َد َحْزوز فَز َ ر زی بَز رعزُ
ص َ
َو َلَاَ ر نر ر
ف زَدیزة َو َل زبز رع دیزةا کاملَزةا َو َج َع َ
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دیفاز بس زقی ؼوؿ دی سی نستاب هیؼفد ق آو ؼوؿ ک ناییى دیفاز بفده اظت هیهیسد دز ایًدا
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ر
ر ر
ر ر
ر
رر
زازَ :گسقوتتی
َجز َ
زَر َقز رزوَ َو َسززخ َ بَز رعززُ فَز فز َزع ذََزک ِرَز زَ برزی صز َو ُ رْبرز َ بر َق َززا َُمیز ر زَرْز رزؤم ی َن فَ َ
چال ای بسای ؼیس کًديد ق ؼیسی دزقو چال اـ اد .هسدم اوساؾ چال خم ؼتديد ق ؼتیس زا تماؼتا
هیکسديد .هسدی داخل چال اـ اد ق بسای يدا خفد ب دی سی چً شد ق دی سی يیص بت ؼتوؿ
دی سی چً شد قآو ؼوؿ يیص ب ؼوؿ دی س ،بسخی اش ایى اـسادی ک داختل چالت اـ اديتد دز
چال تفظه ؼیس ب ل ل زظیديد قبسخی يیص شخمی ؼديد ق بیسقو اش چال ب ل ل زظیديد .ل ل ایتى
اـساد باعث ؼد دزگیسی دز هیاو هتسدم ایدتاد ؼتفد ق دظتت بت

ؼمؽتیس ببسيتد .اهیتس المتفهًیى

ـسهفديد :بیایید يصد هى تا يعبت ب ایى لمی لماق کًن .قچًیى لماق کسديد :بتسای ؼوفتی
ک اق دز چال اـ اده اظت یک چهازم دی ق بسای ؼوؿ دقم ،یتک ظتفم ق بتسای ؼتوؿ ظتفم،
يفؿ دی ق بسای ؼوؿ چهازم ،دی ی کاهل باید نسداخت ؼفد .ق هع ف نسداخت دی لبیل وایی
وع ًد ک اوساؾ چال خم ؼده بفديد .یک عده ب ایتى لمتاق زلتایت داديتد اهتا یتک عتده
يازازت ؼديد ق بسای لماق يصد نیاهبس زـ ًد ق لماق
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اهیسالمفهًیى زا بتسای نیتاهبس اکتسم

بیاو کسديد ایؽاو يیص ایى لماق زا ـسیر دايع ًد (وفظتی34۴7 ،ق ،ج ،;:ؾ /<=Cکلیًتی،
;>:Aق ،ج ،Aؾ@.)<B
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ایى زقایت يیص ومايًد زقایت لبل هوالؿ يظسی اق بفده ق بس ـسق او ق ادلت يظسیت اق بت
وماو بیايی ک دز زقایت لبلی بیاو ؼد ،همید اخمالی آو او لا خفاوتد بتفد .عت قه بسایًکت دز
همام تفلیر ایى زقایت بسخی تفخیها ق هىالبی ذکس ؼده اظت (اـفهايی ،ـالتل وًتدی،3436 ،
ّ
ج;; ،ؾ /<BCع ه زلی ،3431 ،ج= ،ؾ;@@) ک ایى هىال وماووفز ک ـاز خفاوس بیتاو

کسده اظت هب ًی بس نریسغ يظسی دقم ق هعیازبفدو هیصاو اثسگترازی وتس ـتسد ،دز تعیتیى هعت فلیت
اظت (يدفی ،34۴4 ،ج=> ،ؾ .);?Aایى تفخیها يیص هیتفايد ؼاودی باؼد بس ایًک ادل يظسیت
اق ز ی دز ذوى وسـدازاو ایى يظسی او لی ب قظعت يظسیت اق يداؼت اظتت .بت وسزتا بت
ّ

خاوس ایًک ظًد ایى زقایت لعیؿ اظت (ع ه زلی[ ،بیتا] ،ج? ،ؾ???) ایى زقایت يمیتفايد
ب عًفاو همیدی هع مل يعبت ب او لا ادل يظسی اق هىسذ ؼفد اها هتیتفايتد دز کًتاز ادلت ق
ؼفاود ه عددی ک بیاو ؼد هفیدی بس عتدم ؼتمفلیت ادلت يظسیت اق  ،يعتبت بت ـتسق اهکتاو
تؽویؿ هیصاو اثسگرازی وس ـسد باؼد.
3ـ1ـ .3تأثیز بیشتز شزیک ،بظان اقوائیت مباشز اس طبب
هسمك خفايعازی بسای اثبا يظسی دقم ؼاودی بیاو هیکًًد ک ـمها دزهفزد اخ متا ظتب ق
هباؼس دز ل ل ،زکن ب لفاؾ هباؼس هیدوًد ب ختاوس ایًکت اثسگترازی هباؼتس بیؽت س اش ظتب

اظت .چسا آو هًان الفائی ی ک دز ظب ق هباؼس هىسذ اظت ،دز ایى هع ل هىتسذ يباؼتد ق کعتی
ک تأثیس بیؽ سی دز خًایت دازد هع فلیت بیؽ سی داؼ باؼد (خفايعازی ،;>:? ،ج ،Aؾ?.);C
باتفخ ب ادل ای ک بسای يظسی دقم بیاو ؼد ک م هسزفم خفايعازی ک زکتن کتسدو بتس وبتك
يظسی اق زا هؽکل هیدايًد Fک هی ـسیر اظت .اها ایًک هسمك خفايعازی الفائیت زا دزهتفزد
اخ ما ظب ق هباؼس ؼاود آقزدهايد ق بیاو کسدهايد دزهتفزدی کت کعتی چتاوی زا دز ؼیتس هلتک
خفدغ زفس کًد ق دی سی ؼوفی زا داخل چاه بیًداشد ـمها دز ایًدتا ـسهفدهايتد ؼتوؿ هباؼتس
لفاؾ هیؼفد ب خاوسایًک هباؼس الفی اش ظب اظت ق يفسهفدهايد ک باید بت ـتفز هعتاقی
هع فلیت ایى کاز زا بسعهده ب یسيد .ایى يف بیاو يؽاو هیدود ک هیصاو تأثیس دز خًایتت دز تعیتیى
هع فلیت ههن اظت نط دز ل ل اؼ ساکی ون يباید اش هیصاو تأثیس دز تعییى هع فلیت ؼفلت کسد .بت
يظس هیزظد ایى بیاو يمیتفايد ؼاودی بسای بسث ها باؼد چساک دز بسث ظب ق هباؼس اگس علما
هباؼس زا لاهى هیدايًد ب خاوس ایى اظت ک الفائیت هباؼس هاي اش اظ ًاد ب ظب هیؼفد ق ـمه
ل ل ب هباؼس هع ًد اظت اها دز بسث زالس ـسق ایى اظت ک اظ ًاد ب وم اـساد هؽازک دز ل ل
هع ل ب یکدی سـسیر يبفده ق خای اه ایى دق هع ل ه فاق اظت.

2ـ .3موضع قاوووگذار
لايفي راز دز ّ
هاده @<? ق?<Aق.م.ا .هعیاز تعییى هع فلیت دز خًایت اؼ ساکی زا هیتصاو تتأثیس
وس ـسد دز خًایت هعیى کسده اظت.
ّ
هاده ?<Aق.م.ا:.
Eوسگاه دق يفس بس اثس بسخفزد بیقاظى با یکدی س کؽ ؼفيد یا آظی ببیًًد ،چًايچ هیتصاو تتأثیس
آيها دز بسخفزد ،هعاقی باؼد دزهفزد خًایت ؼب عمدی يفتؿ دیت وتس کتدام اش هتا دی تسی ق
دزهفزد خىای هسك يفؿ دی وس کدام ب قظیل عالل دی سی نسداخت هیؼفد ق اگس تًهتا یکتی
ٌ
هدًتی
اش آيها کؽ ؼفد یا آظی ببیًد ،زع هفزد عالل یا خفد هستک  ،يفؿ دیت زا بایتد بت
علی یا اقلیایدم اق بپسداشيد.D

ّ
هاده @<?ق.م.ا:.

Eوسگاه دق یا چًد عاهل ،بسخی ب هباؼس ق بعمی ب تعبی دز قلف خًای ی ،تأثیس داؼ باؼًد،
عاهلی ک خًایت هع ًد ب اقظت لاهى اظت ق چًايچ خًایت هع ًد ب تمام عفاهل باؼد ب وفز
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قخفد دازد ق بعد اش ـسق اظ ًاد ،بسث هیؼفد ک وس ـسد چ همداز هعت فلیت دازد لیتاض ایتى دق
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هعاقی لاهى هیباؼًد ه س تأثیس زـ از هستکباو ه فاق باؼد ک دز ایى ـفز وسیک بت هیتصاو
تأثیس زـ ازؼاو هعؤق وع ًد.
دزـفزتیک هباؼس دز خًایت بیاخ یاز ،خاول ،ـؽیس ؼیسهمیص یا هدًفو ق هايًد آيها باؼتد ـمته
ظب  ،لاهى اظت.D

دز ّ
هاده ?<Aق.م.ا .همسز گسدیدE :چًايچ هیصاو تأثیس آيها دز بسخفزد هعاقی باؼد Dبا بیاو ایى
لید لايفي راز هیخفاود بیى ـسلی ک هیصاو تأثیس هعاقی اظت ق ـسلی کت هیتصاو تتأثیس هعتاقی
يیعت تفاق ب رازد ق زکن هع ل Eنسداخت يفؿ دیت اش هتا دی تسی Dزا اخ فتاؾ دوتد بت
ـسق تعاقی دز تأثیس Fدز قال هفهفم ایى يف بیاو ،ب يسف خمل ؼسوی داللت دازد کت دز ـسلتی
ک هیصاو تأثیس هعاقی يیعت زکن ب تًفیؿ خازی يیعت ق باید وتسکط بت هیتصاو تتأثیس دز ل تل
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هع فلیت داؼ باؼد.
ق دز ّ
هاده @<? ون ب ـسازت بیاو هیکًد وسکط ب هیصاو تأثیس زـ از خفد لاهى خفاود بفد.
وماووفز ک اؼازه ؼد بعیازی اش اظاتید دز اکثس هتفازد يظتس اق زا بت عًتفاو يظتس لايفي تراز
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نریسـ ايد .اها دز عیى زا اش ایى خهت ک اگس بوفاود ومیؽ هعیاز تعییى هع فلیت ،تعداد اـتساد
باؼد ،چ بعا دز هفازدی هًدس ب بیعدال ی ؼفد Fبسخی اش اظاتید يعبت ب او ق ایى زکن تأهتل
کسدهايد ق او ق ایى زکن زا عادالي يدايع ايد (شزاعت ،;=AB ،ؾ@>=) .ز ی بسخی اش هستاکن
ـمه دز زالت هفسذ دز لايفو زکن ب تعفی کسده ق دز هفازد ؼیس هفسذ زکتن بت هعت فلیت بت
هیصاو تأثیس کسدهايد (هیسهسمدـادلی ،;=C> ،ؾ )>:Bق زقی دادگاوها بس تعییى هعت فلیت باتفخت
ب هیصاو تأثیس بفده اظت (زاخیدهآبادی ،;=C@ ،ؾ<?<).
باتفخ ب هع ًداتی ک بسای يظسی دقم بیاو ؼد هًاظ اظت لايفي راز اش يظسی هع فلیت وتس
ؼوؿ ب هیصاو اثسگرازی تبعیت کسده ق وم هفاد لايفيی هستبه زا ه ًاظ با ایى يظسی لساز دوتد ق
اگس يظسی هع فلیت ب تعداد اـساد زا يیص هعیاز لايفي رازی لساز هیدود بایتد ایتى يظسیت زا دز تمتام
هفاد لايفيی هستبه هعیاز لساز دود .ایًک دز بسخی اش هفاد لايفو ،اش يظسی اق ق دز بسخی اش يظسیت
دقم ،نیسقی کسده اظت هفخ تعازق هفاد لايفيی ؼده اظت.
الب بسخی بسای زل تعازق ایى دق دظ اش هفاد لتايفيی گف ايتد هتفادی زا کت اش يظسیت دقم
نیسقی کسدهايد هوفؿ هفازدی بدايین ک هعیاز هعت فلیت زا تعتداد اـتساد بیتاو هتیکًًتد .یعًتی
هفازدی ک هعیاز زا هیصاو اثسگرازی وس ؼوؿ دايع ايد ب هتفزد اخ متا ظتب ق هباؼتس ق هتفزد

کؽ ؼدو دق يفس بس اثس بسخفزد با یکدی س ،اخ فاؾ داده ؼفد ق دز ؼیس ایتى هتفازد هعیتاز تعیتیى
هع فلیت ،تعداد اـساد هؽازک دز خًایت باؼد (هیسهسمدـادلی ،;=C> ،ؾ.)>;:
اها ب يظس هی زظد بس ـسق ایًک چًیى خمعی نریسـ ؼفد باشون لايفي ترازی دز ایتى هعت ل
يیاشهًد تأهل بیؽ سی خفاود بفد شیسا دز ویچ یک اش هع ًداتی ک بسای دق يظسی بیاو ؼتد تففتیلی
بیى هفازد اخ ما ظب ق هباؼس ق کؽ ؼدو دق يفس بس اثس بسخفزد با یکتدی س ق ؼیتس ایتى دق هتفزد
ذکس يؽده اظت ق بس ـسق ایًک چًیى تففیلی هفزد يظس لايفي راز باؼد قخهی بسای ایتى تففتیل
يبفده ق ویچ خففـی ی بسای ایى دق هفزد قخفد يدازد تا دز تعییى هع فلیت ،ه فاق اش هفازد دی س
باؼًد .لرا هًاظ اظت دز تمام هفاد لايفيی هستبه بت هعت فلیت دز خًایتت اؼت ساکی ،يظسیت ای
قازد هد يظس لساز ب یسد ق بس وبك آو لايفي رازی ـفز ب یسد.

وتیجه
ـسیر بفده ق ب ـفز هفخب کلی يمیتفاو گفت ک دز تمام هفازد ،ز ی دز هتفازدی کت ازتساش
ؼفد هیصاو تأثیس گرازی ه فاق اظت ،هع فلیت بالعفی بیى اـساد تمعین هیؼفد Fچساک بت بیتايی
ک گرؼت ،ادل هفزد اظ ًاد هؽهفز ـمها  ،چًیى او لی يداؼ ق بس ـسق ون او ق داؼ باؼتد
زقایاتی قخفد دازد ک همید ایى او ق اظت ق یا زدالل ـ زیت لسیًیت دازيد ک هاي اش تمعک
ب او لا هیؼفيد .ق دز هفازدی ک هیصاو تأثیسگرازی وس ـسد هؽوؿ اظت باید ظساغ عمفهتا
ق هم مای لاعده اقلی زـت ق زکن ب هع فلیت وس ـسد ،ب هیصاو تأثیس ق اثسگرازی دز خًایت کتسد.
هًاظ اظت لايفي راز يیص اش ایى يظسی نیسقی کًد ق اگس اش يظسی اق يیص تبعیت هتیکًتد هًاظت
اظت دز تمام هفاد لايفيی تعداد اـساد زا هعیاز هع فلیت بدايد ق زقی ای قازد اتواذ کًد.

حمىق اسالهی /تعییى هع فلیت اؼ ساک دز ل ل

باتفخ ب بسزظی ک يعبت ب ادل هؽهفز ـفز گسـتت بت يظتس هتیزظتد يظسیت دقم ـمهتی
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مىابع
; .آخفيد خساظايی ،هسمدکا ن Fکفایت االـتف  Fتسمیتك هد بتی المسمتفدی ،چ< ،لتن:
هدم الفکس االظ هی;>=< ،ق.
< .ازدبیلی ،ازمتدبىهسمتد Fهجمعالفائددث والتزهداو دی شدزش درشدااا هاو؛ تسمیتك ق
تفسیر آلاهد بی عسالی ،علینًتاه اؼت هازدی ق آلازعتیى یتصدی اـتفهايی Fلتن :دـ تس
اي ؽازا اظ هی قابع ب خاهع هدزظیى زفشه علمی لن;>:= ،ق.
= .اـفهايی (ـالل وًدی) ،هسمدبىزعى Fکشفاللثام واإلةهام عى لىاعددا حاام؛ لتن:
دـ س اي ؽازا اظ هی قابع ب خاهع هدزظیى زفشه علمی لن3436 ،ق.
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> .بسسايی ،هسمد ظًد Fمهالمصارف والًمىا؛ لن :هک بة ـدک;><B ،ق.
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? .بوؽیشاده اوسی ،اهیى Fهحشای لايىو هجاسات؛ تهساو :ايدیؽ عفس.;=C< ،
@ .بؽدادی (هفید) ،هسمدبىهسمدبىيعماو Fالممًعة؛ لن :کً سه خهايی وصازه ؼیخ هفید،
=;>;ق.
 .Aتبسیصی ،خفادبىعلی Fجًمدی هتايیا حادام د کحداا المصدا ؛ چ< ،لتن :دازالفتدیمة
الؽهیدة;><A ،ق.
 .Bزاخیدهآبادی ،ازمد Fجزاین علیه اشخا ؛ تهساو :يؽس هیصاو.;=C@ ،
 .Cزعیًی زائسی ،ظیدکا ن Fالمضاء یالفمده اإلسدالهی Fلتن :هدمت ايدیؽت اظت هی،
3438ق.
 .;:زعیًی زقزايی ،ظیدـادق Fمهالصااق؛ لتن :دازالک تاب ت هدزظت اهتام ـتادق،
<;>;ق.
ّ
ّ
;; .زلی (ع ه زلی) ،زعىبىیفظؿبىهىهس Fلىاعدا حاام ی هعز ة الحالل والحدزام؛
لن :دـ س اي ؽازا اظ هی قابع ب خاهع هدزظیى زفشه علمی لن3431 ،ق.
ّ
ّ
<; .زلتتی (ع هتت زلتتی) ،زعتتىبىیفظتتؿبىهىهس Fجحز یزا حاددام الشددزعیة علددی
هذهباإلهاهیة Fلن :هؤظع اهام ـادق;><: ،ق.
ّ
ّ
 .31زلی (ع ه زلی) ،زعتىبىیفظتؿبىهىهس Fهًحهدیالمطلدب دی جحمیدكالمدذهب؛

هؽهد[ :بیخا]343۱ ،ق.
ّ
>; .زلتتتی (ـوتتتسالمسممیى) ،هسمدبىزعتتتىبىیفظتتتؿ Fدیضددداشالفىائدددد دددی شدددزش
هشاالتالمىاعد Fلن :هؤظع اظماعیلیاو[ ،بیتا].
ّ
?; .زلی ،ابىادزیتط Fالسدزائزالحاوی لححز یزالفحداوی؛ چ< ،لتن :دـ تس اي ؽتازا اظت هی
قابع ب خاهع هدزظیى زفشه علمی لن;>;: ،ق.
ّ
@; .زلتتی ،خمتتا التتدیى ازمدبىهسمتتد اظتتدی Fالممحصددز هددى شددزشالمخحصددز؛ هؽتتهد:
هدم البسفث اإلظ هی 343۴ ،ق.
ّ
 .;Aزلی ،خما الدیى ازمدبىهسمد اظدی Fالمهذاالتارع ی شزش المخحصدزالًا ع Fلتن:
دـ س اي ؽازا اظ هی قابع ب خاهع هدزظیى زفشه علمی لن34۴7 ،ق.
ّ
 .;Bزلی ،ؼمطالدیى هسمدبىؼدا المىاو Fعالنالدیى ی مه آلیاسیى اورث مهیة کاهلة
علی و ك هذهباإلهاهیة؛ لن :هؤظع اهام ـادق34۱4 ،ق.
ّ
 .;Cزلی ،همدادبىعبدالل  Fالحًمی الزائع لمخحصزالشزائع؛ تسمیك ق تفسیر ظیدعبداللىیؿ

تفسیر عبدالسعیى هسمدعلی بما  Fچ< ،لن :هؤظع اظماعیلیاو;>:B ،ق.
;< .خمیًی ،ظیدزقذالل  Fجحز یزالىسیلة؛ لن :هؤظع هىبفعا دازالعلن[ ،بیتا].
<< .خفايعازی ،ظیدازمدبىیفظؿ Fجاهعالمدارک ی شزش هخحصزالًا ع Fچ< ،لن :هؤظع
اظماعیلیاو;>:? ،ق.
=< .خف یی ،ظیدابفالماظن Fهىسىعة اإلهام الخىئی Fلن :هؤظعة إزیا آثتاز اإلهتام الوتفئی،
;>;:ق.
>< .شزاعت ،عباض Fشزش لايىو هجاسات اسالهی (بوػ دیا ([Fبیخا] :ؼمعاد.;=AB ،
ّ

?< .ظبصقازی ،ظیدعبداألعلی Fههذاا حاام ی ةیاو الحدالل والحدزام Fچ> ،لتن :هؤظعت
المًاز;>;= ،ق.
@< .ؼبیسی شيدايی ،ظیدهفظی Fکحاا يااش؛ لن :هؤظع نگقوؽی زأینسداش;>;C ،ق.
 .<Aؼسیؿ هستمی ،علیبىزعیى Fاإليحصدار دی ديفدزااات اإلهاهیدة Fلتن :دـ تس اي ؽتازا
اظ هی قابع ب خاهع هدزظیى زفشه علمی لن;>;? ،ق.
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زعیًی کفهکمسی Fلن :اي ؽازا ک ابواي آیتالل هسعؽی يدفی;>:> ،ق.
ّ
 .<:زلی ،يدنالدیى خعفسبىزعى Fشزائعاإلسالم ی هسدائ الحدالل والحدزام؛ تسمیتك ق
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 .<Bـادلی ،هسمدوادی Fجزائن علیه اشخا  Fچ;< ،تهساو :يؽس هیصاو.;=C> ،
 .۱9ـیمسی ،هفلربىزعى (زعیى) Fغایةالمزام ی شزش شزائعاإلسالم Fبیسق  :دازالهادی،
34۱۴ق.
 .=:وسابلعی (لالی ابىبساج) ،عبدالعص یص Fالمهذا؛ تسمیك ق تفسیر خمعی اش هسمماو ق
هفسساو تست اؼساؾ ؼیخ خعفس ظتبسايی Fلتن :دـ تس اي ؽتازا اظت هی قابعت بت
خاهع هدزظیى زفشه علمی لن;>:@ ،ق.
 .13وفظی ،ابفخعفس هسمدبىزعى Fاإلسحتصار یما دخحلف هىا ختدار Fتهتساو :دازالک ت
اإلظ هی .319۴ ،
 .1۱وفظی ،ابفخعفس هسمدبىزعى Fجهذیبا حاام؛ تهساو :دازالک

اإلظ هی 34۴7 ،ق.

== .وفظی ،هسمدبىزعى Fالمتسىط ی مدهاإلهاهیدة Fتسمیتك ق تفتسیر ظتیدهسمدتمی
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کؽفی Fچ= ،تهساو :المک بة المستمف یة إلزیا اآلثازالدعفسی ;=BA ،ق.
 .14عاهلی (ؼهید اق ) ،هسمدبىهکی Fاللمعة الدهشمیة ی مهاإلهاهیة Fبیسق  :دازال ساث ت
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الدازاإلظ هی 343۴ ،ق.
?= .عاهلی (ؼهید اق ) ،هسمدبىهکی Fکزی الشیعة ی أحاامالشز یعة؛ تسمیك ق تفتسیر
خمعی اش نگقوؽ ساو دز هؤظع آ البیت Fلن :هؤظع آ البیت;>;C ،ق.
 .16عاهلی (ؼهید اق ) ،هسمدبىهکی Fغایةالمزاا ی شزش ياثاإلرشاا؛ لن :اي ؽازا دـ س
تبلیؽا اظ هی زفشه علمی لن3434 ،ق.
 .17عاهلی (ؼهید ثايی) ،شیىالدیىبىعلی Fهسالکا هام دلدی جًمدی شدزائعاإلسدالم Fلتن:
هؤظعة المعازؾ اإلظ هی 3431 ،ق.
 .=Bکلیًی ،هسمدبىیعمفب Fالادا ی؛ تسمیتك ق تفتسیر علتیاکبتس ؼفتازی Fچ> ،تهتساو:
دازالک

اإلظ هی ;>:A ،ق.

 .=Cگی يی (هیسشای لمی) ،ابفالماظنبىهسمدزعى Fغًائنا یام ی هسائ الحالل والحزامF
لن :اي ؽازا دـ س تبلیؽا اظ هی زفشه علمی لن;>;A ،ق.
 .>:لًکسايی ،هسمدـالل Fجفصی الشدز یعة دی شدزش جحز یزالىسدیلة د الددیات Fلتن :ياؼتس
هؤلؿ;>;B ،ق.
;> .هديی ،زتاج آلازلتا Fکحااالمصدا

للفمهداء والخدىا  Fچ< ،لتن :دـ تس اي ؽتازا

اظ هی قابع ب خاهع هدزظیى زفشه علمی لن;>;: ،ق.
 .4۱هؽسبی ،يعماوبىهسمد Fاعائناإلسالم؛ لن :هؤظع آ البیت.3185 ،
=> .هؽًی  ،هسمدخفاد Fمه اإلهام الصااق Fچ< ،لن :هؤظع ايفازیاو;><; ،ق.
>> .هیسهسمدـادلی ،زعیى Fجزاین علیه اشخا  Fچ ،<:تهساو :يؽس هیصاو.;=C> ،
?> .يائیًی ،هسمدزعیى Fأجىاالحمز یزات؛ تمسیس ظیدابفالماظن خف یی Fلن :هىبعتة العسـتاو،
<?=;ق.
ّ
@> .يدفی ،هسمدزعى Fهجمعالزسائ (هسؽی) Fتسمیك ق تفسیر گسقه نگقوػ هؤظعت
ـاز الصهاو Fهؽهد :هؤظع ـاز الصهاو;>;? ،ق.
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