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ػبٔؼ ٝثطَي ػبٔؼٝاي دٛيب ،ىٍكبَ كَوز ،ىٌٌَ٘ٛي ،ديطَفز  ٚسبُٜضيٖ ىٍ اثؼبى ٚ
سبكزٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اسز .الُٔ ٝػيايي٘بدٌيَ ايٗ دٛيبيي  ٚكَوز ٔيا ،ْٚظٟوٚ ٍٛ
ثَ ُٚديييٜٞبي ػييي  ٚثٝسجغ آٖ ثَهي كٛاىص ،آسيتٞب ٔ ٚطىالسي اسز ووٌ ٝوبٜ
ثٝضىُ فِايٙي ٚ ٜهكَ٘بوي ىأٌٗيَ ػبٔؼ ٝا٘سب٘ي ٔيضٛى .يىي اُ ٍهياىٞبيي وٌ ٝبٜ
 ٚثيٍب ٜػبٔؼ ٝثطَي ٍا سٟييي ٔيوٙي ،ثَ ُٚثيٕبٍيٞبي ػيييي اسز و ٝثوٝغوٍٛر
قجيؼي يب ثب ىسشىبٍي  ٚىهبِز ثطَ دييي آٔيُ٘ ٚ ٜويٌي  ٚسوالٔز افوَاى ػبٔؼوٍ ٝا
ثٔٝوبقَٔ ٜيا٘ياُى .ا٘شمبَ سٟٛي يب ػٕيي ثيٕبٍي هٛا ٜثٔ ٝجبضَر ثبضي يب سسوجيت،
ٔٛؾٛع ثيٕبٍيٞب ٍا و ٝغبِجبً ٔٙطأ قجيؼي ىاٍ٘ي ،اثؼبى كمٛلي ثوطيي ٜاسز .ىٍ سلميك
كبؾَ سالش ضي ٜاسز ثب اسشفبى ٜاُ ٔٙبثغ ٔ ٚش ٖٛفمٟوي  ٚكموٛلي ،اثؼوبى ٌ٘ٛوبٌٖٛ
ٔسئِٛيز ٘بضي اُ ا٘شمبَ ثيٕبٍي ٚاٌيَ ٚ ٚيَٚس ث ٝىيٍَي ،سجييٗ ٌَىى .قجك ؾوٛاثف
 ٚلٛاػي ػٕٔٛي ثبة ؾٕبٖ ،ا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس هكَ٘بن ٔب٘ٙي وَ٘ٚب يب اييُ ثوٝ
ىيٍَي ،ثٔٝظبث ٝايَاى غئ ٝث ٝىيٍَي اسز ٔ ٚيسٛا٘وي ايؼوبىوٙٙويٍ ٜاثكو ٝاسوشٙبى ٚ
ٔسئِٛيز ثبضئ .كبثك سؼَيف ػٙبيبر ،ا٘شمبَ ثيٕبٍي ٔيسٛا٘ي ػٙبٚيٗ ػٙبيبر ػٕيي،
ضجٝػٕيي  ٚهكبي ٔلؽ ٍا ىٍ فَٚؼ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛسئّٔ ،ٝلمك سبُى؛ َٞؿٙي اطجوبر
ٍاثك ٝا٘شسبة ىٍ ٔمبْ ىاىٍسي ىٍ ٔٛاٍىي ٔب٘ٙي ا٘شمبَ ٚيَٚس وَ٘ٚب و ٝىٟ٘ ٍٜٚفشوٚ ٝ
وٕ٘ ٖٛسجشبً قٛال٘ي ىاٍى ،أَي ثسيبٍي سوز اسز.

هقذهه
يىي اُ ضبهٞٝبي ثسيبٍ ٔ ٟٓفم ٚ ٝكمٛق ويفَي ،ػَايٓ ثَ ؾي سٕبٔيوز ػسوٕب٘ي
ا٘سبٖ اسز و ٝثَ اسبس ٍوٗ ٍٚا٘ي ث ٝسو٘ ٝوٛع ػوَْ ػٕويي ،ضوجٝػٕويي  ٚهكوبي
ٔلؽ سمسيٓ ٔيٌَىى ؤ ٝسئِٛيز ٘بضي اُ ايٗ ػَايٓ ثٝكست ٘ٛع آٖٔ ،شفبٚر اسز.
الُٔ ٝسلمك َٞيه اُ ايٗ ػَايٓ ،اكَاُ ا٘شسبة آٖ ثٔ ٝش ٟٓاسوز وو ٝسطوويع آٖ ىٍ
ثَهي ٔٛاٍى ثٚٝيژ ٜىٍ ػَايٕي و ٝث ٝسسجيت ٚالغ ٔيض٘ٛي ،أَي ىضوٛاٍ ،سوػػوي ٚ
ثسيبٍ ديـيي ٜاسز .آٍ٘ب ٜو ٝوسي سٍٙي ٍا ثٝسٛي ىيٍَي دَسبة ٔيوٙوي  ٚسو ًٙثوٝ
فَى ٍٔٛى ٞيف اغبثز ٔيٕ٘بيي ،اكَاُ ا٘شسبة غئ ٝكبغُ اُ دَسبة ايوٗ سو ًٙثوٝ
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دَسبةوٙٙيٍٚ ،ٜضٗ اسزِٚ ،ي ىٍ ثسيبٍي اُ ٔػبىيك ػَايٓ ثَ ؾي سٕبٔيوز ػسوٕب٘ي
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(ػٙبيز ثَ ٘فس  ٚوٕشَ اُ ٘فس) اكَاُ ٍاثك ٝا٘شسبة ثٚٝؾٛف  ٚسوبىٌي ٔظوبَ سوبثك
٘يسز .يىي اُ ٔٛاٍى ىضٛاٍ اكَاُ ٍاثك ٝا٘شسبة ،ػبيي اسز و ٝضوػوي وو ٝثو ٝيوه
ثيٕبٍي ٚاٌيَىاٍ ٔ ٚسَي ٔجشال ضي ٜاسز ،ثٝػٟشي ٔب٘ٙي سٕبس ثب ىيٍَي ايوٗ ثيٕوبٍي
يب ٚيَٚس ٍا ث ٝاٙٔ ٚشمُ وَى ٚ ٜاٍ ٚا ىؿبٍ آسيت ٔيسبُى .ايٗ آسويت ٌوب ٜىٍ سوكق
يه ثيٕبٍي يب اثشال ثٚ ٝيَٚس سبى ٜثٛى ٚ ٜثٍٝاكشي لبثُ ىٍٔوبٖ اسوز ٔب٘ٙوي ٚيوَٚس
سَٔبهٍٛىٌي ِٚي ٌب ٜثيٕبٍي سوز  ٚضييي ثٛى ٚ ٜث ٝىضٛاٍي  ٚثب ِٞي ٝٙثبال ىٍٔوبٖ
ٔيضٛىٌ ،ب ٜثيٕبٍي ثبػض ٘مع ػؿ ٛيب ٔٙفؼز ٔيضٛى ٌ ٚب٘ ٜيِ ثبػض فٛر ٔيٌوَىى
ٔب٘ٙي ٚيَٚس اييُ يب آ٘فٛالِ٘ا  ٚوَ٘ٚب .ا٘شمبَ ايٗ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ٌب ٜفموف اُ قَيوك
سٕبس ٔسشميٓ  ٚثيٚاسكٌ ٚ ٝبٞي اُ قَيك سٕبس غئَسشميٓ  ٚثبٚاسوك ٝاسوز؛ ٔب٘ٙوي
سٕبسىاضشٗ فَى ثب َٞؿيِي و ٝثيٕبٍ ٔجشال ثٚ ٝيَٚس لجالً ثوب آٖ سٕوبس ىاضوش ٝاسوز.
ٕٞـٙيٗ ا٘شمبَ ايٗ ثيٕبٍي ٔيسٛا٘ي اُ قَيك ٛٞا يب ثب ا٘شمبَ فوَآٍٚىٜٞوبي هو٘ٛي فوَى
ٔجشال ثبضي .ىٍ سٕبٔي ايٗ فَٚؼ ٕٔىٗ اسوز ضووع ٔجوشال اُ ثيٕوبٍي هوٛى اقوالع
ىاضش ٝثبضي يب هيَ ٘ ٚيِ ضوػي و ٝثيٕبٍي ثو ٝاٙٔ ٚشموُ ضوي ٜاسوز ،هوٛى ،سوياثيَ ٚ
اليأبر ايٕٙي ٍا ٍػبيز وَى ٜثبضي يب هيَ .ػال ٜٚثوَ ٔوٛاٍى ِٔثوٚ ٍٛػوٛى يوب فموياٖ
ثيٕبٍيٞبي ُٔيٝٙاي ىٍ ضوػي وٚ ٝيَٚس ث ٝاٙٔ ٚشمُ ضوي ٜاسوزٍٕٞ ،وي ىٍ ٘لوٜٛ

ا٘شسبة ٔ ٚيِاٖ ٔسئِٛيز ضوػي و ٝثيٕبٍي اُ ا ٚث ٝىيٍَاٖ ٔٙشموُ ضوي ،ٜسوأطيٌَوٌاٍ
اسز  ٚىاٍٚي ىٍ ايٗ ٔٛاٍى ٍا ٔطىُ ٔيسبُى .ىٍ ٘ٛضش ٝكبؾَ سؼي ثوَ آٖ اسوز ثوب
ثٍَسي اثؼبى فمٟي  ٚكمٛلي ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛسئّ ٝا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ٚاٌيَ ،غوَفبً ثوٝ
ٔسئِٛيز ويفَي ا٘شمبَىٙٞي ٜثيٕبٍي دَىاهش ٝضٛى.

 .1هنجر به هرگشذى بيوبري يب ويروس
اثشال ث ٝثَهي ثيٕبٍيٞب يب ٚيَٚسٞب ٕٔىٗ اسز ىٍ فبغّ ٝوٓ يب ُيبى اُ ُٔبٖ اثشال،
ٔٙؼَ ثَٔ ٝي فَى ٔجشال ٌَىى؛ ثَايٗاسبس ايٗ دَسص ٔكَف ٔيٌَىى وسي و ٝىيٍوَي
ٍا ث ٝايٗ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ىؿبٍ ٔيوٙي ؿٔ ٝسئِٛيشي ىاٍى؛ آيب ٍفشبٍ فَى ا٘شموبَىٙٞويٜ
ثيٕبٍي يب ٚيَٚسي ٔظُ وَ٘ٚب ٔب٘ٙي ٍفشبٍ فَىي اسز و ٝث ٝىيٍوَي ؾوَث ٝيوب ػَكوي
ٚاٍى ٔيوٙي وٙٔ ٝؼَ ثَٔ ٝي أ ٚيٌَىى يب هئَ ،شفبٚر ثب آٖ اسز؟ ىٍ ايٗ ػوب اغوُ
اىأ ٝثلض ٍٚضٗ ٔيٌَىى؛ ثٙبثَايٗ لوب٘ٔ ٖٛؼوبُار اسوالٔي ٔػوٛة  1392ىٍ سأييوي
ٕٞيٗ ٘ظَ ىٍ ٔبىّٔ 493 ٜمٍَ ىاضش ٝاسز:
ٚػٛى فبغُّٔ ٝب٘ئ ،يبٖ ٍفشبٍ َٔسىت ٘ ٚشيؼو٘ ٝبضوي اُ آٖٔ ،وب٘غ اُ سلموك ػٙبيوز
٘يسز ٔب٘ٙي فٛر ٘بضي اُ ا٘شمبَ ػبُٔ ثيٕبٍي وطٙي ،ٜو ٝكست ٍٔٛى ٔٛػت لػوبظ
يب ىي ٝاسز .كىٓ ايٗ ٔبىّٔ ٚ ٜبىّٕٞ 492 ٜيٗ لب٘ ٖٛىٍٍٔٛى سٕبٔي ػَايٓ ػبٍي اسز.

ٌفشٙي اسز اٌَؿ ٝثَهي اسشفشبئبر ٍٔٛى اسشٙبى ىٍ دبسن ث ٝدَسوص ىٍثوبٍ ٜا٘شموبَ
ٚيَٚس اييُ ،ػّٓ  ٚاقالع يب ػيْ ػّٓ  ٚاقالع فَى ٔجشال ث ٝاييُ اُ اثشالي هوٛى اسوز
أب سفبٚسي ٕ٘يوٙي ٘ٛع ٚيَٚس اييُ ثبضي يب وَ٘ٚب يب  َٞثيٕبٍي ٚاٌيَ ىيٍَ؛ ُيوَا اٌوَ
فمٟب ىٍ ثلض ا٘شمبَ ٚيَٚس اييُ و ٝوطٙي ٜاسز  ٚفبغّٔ ٝيبٖ اثوشالي ثو ٝآٖ ٔ ٚوَي
فبغّ ٝقٛال٘ي اسز ا٘شسبة ٔ ٚسئِٛيز فَى ٘بلُ ٍا ثذٌيَ٘ي ث ٝقَيك اِٚي ىٍثبٍ ٜا٘شمبَ
ثيٕبٍي ٚاٌيَ يب ٚيَٚس ىيٍَي و ٝفبغّٔ ٝيبٖ اثشالي ث ٝآٖ  ٚثَ ُٚآسيت و اػٓ ٔوَي
يب ٘مع ػؿٙٔ ٚ ٛفؼز وٕشَ اسز و ا٘شسبة ٔ ٚسئِٛيز فَى ٘بلُ دٌيَفش ٝاسوز ٘ ٚيوِ
ىٍ دَسص اُ ٘مص ػّٓ  ٚاقالعَٔ ،وِ طموُ دَسوص ٍٚي ػّوٓ  ٚاقوالع فوَى ٘بلوُ اُ
ٚؾؼيز هٛى اسز ٛ٘ ٚع ثيٕبٍي يب ٚيَٚس سفبٚسي ٕ٘يوٙي؛ ثَايٗاسبس ايوٗ ٘ظوَار
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ا٘شسبة غئٚ ٝاٍى ٜث٘ ٝبلُ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس اُ٘ظَ فمٟب ٔلَُ ٔيثبضوي ؿٙوبٖوو ٝىٍ
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فمٟي ىٍٍٔٛى ا٘شمبَ َٞيه اُ ثيٕبٍيٞبي ٚاٌيَ ٚ ٚيَٚس لبثُ سٛػ ٚ ٝاسشٙبى اسز.
او ٖٛٙو ٝأىبٖ ا٘شسبة غئٚ ٝاٍى ٜث٘ ٝبلُ ثيٕبٍي يوب ٚيوَٚس ٚػوٛى ىاٍى ،ايوٗ
غئ ٝث ٝالشؿبي ؿٍٍ٘ٛي ٍوٗ ٍٚا٘ي آٖ ٔيسٛا٘ي ٔطٕ َٛيىي اُ ثٙويٞبي ٔوٛاى ،290
292 ٚ 291ق.ْ.ا؛ يؼٙي ػٙبيز ػٕيي ،ضجٝػٕيي  ٚهكبي ٔلؽ ٌَىى .سٛؾيق ثيطشَ
ايٙى ٝاٌَ ٘بلُ ث ٝلػي ايَاى ػٙبيز  ٚث ٝػٕي ٚيَٚس ٍا ٔٙشمُ وٙي يب ث ٝػٕي ٚيوَٚس
٘ٛػبً هكَ٘بن ٍا ٔٙشمُ وٙي يب ث ٝػٕي ٚيَٚس ٍا ث ٝفَى ىاٍاي ثيٕبٍي ُٔيٝٙاي وٛ٘ ٝػوبً
ثَاي ا ٚهكَ٘بن اسز ٔٙشمُ وٙي  ٚػٙبيشي ٍم ىٞي ػٙبيز ػٕيي اسوز  ٚاٌوَ ٘بلوُ
ثي ٖٚلػي ايَاى ػٙبيز ٚيَٚس ٘ٛػبً غيَهكَ٘بن ٍا ث ٝػٕي ث ٝىيٍوَي ٔٙشموُ وٙوي ٚ
ػٙبيشي ٍم ىٞي ،ػٙبيز ضجٝػٕيي اسز  ٚاٌَ ٘بلُ ثي ٖٚلػي ٚيَٚس ٍا ثو ٝىيٍوَي
ٔٙشمُ وٙي  ٚػٙبيشي ٍم ىٞي ػٙبيوز هكوبي ٔلوؽ اسوز ،أوب اُآ٘ؼبوو ٝثَاثوَ ٘ظوَ
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ٔشوػػبٖ ٚيَٚس وَ٘ٚب ىٍ ثيص اُ ٞطشبى ىٍغي ٔٛاٍى ٔطىُ ػيي ثَاي فوَى ٔجوشال
ايؼبى ٕ٘يوٙي  ٚىٍ ثيسز ىٍغي ىيٍَ ٘يِ ىٍ كيٚى ٞفي ٜيب ٞيؼي ٜىٍغي هكَ ٔوَي
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٘ياٍى؛ ثٙبثَايٗ ٕ٘يسٛا٘يٓ آٖ ٍا ٚيَٚس وطٙي ٜثيا٘يٓ؛ ثٙبثَايٗ ا٘شموبَ ػٕويي آٖ ثويٖٚ
لػي لشُ ٕ٘يسٛا٘ي ٔطٕ َٛثٙي ة ٔبىّ290 ٜق.ْ.ا .ثبضي.
ٌفشٙي اسز هكَ٘بنثٛىٖ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ثييٗٔؼٙبسز و ٝثبػض َٔي يب ٘موع
ػؿ ٛيب ٔٙفؼشي ٛٔ ِٛٚلز ىٍ ا٘سبٖ ٌَىى.
أب ث٘ٝظَ ٔيٍسي ىٍ اٍائ ٝدبسن سفػيّي ث ٝايٗ دَسوص ثبيوي فوَٚؼ ٔوشّوف ايوٗ
ثلض اُ لجيُ ػّٓ  ٚػيْ ػّٓ فَى ٘بلُ ٚيَٚس ث ٝوطٙيٜثٛىٖ آٖ ،اقالع  ٚػيْ اقوالع
فَى اُ اثشالي هٛى ث ٝايٗ ٚيَٚسٚ ،ػٛى ثيٕبٍي ُٔيٝٙاي ىٍ ٔٙشمٌُاِيو٘ ،ٝموص  ٚالوياْ
فَى ىٍ ٔجشالضيٖ يب الياْ فَى طبِض ىٍ ثَدبيي اػشٕبع يب ػٕؼي ثَاي اٍسجبـ فَى ٘بلُ ثوب
ٔٙشمٌُاِيٍ ٝا اُ يىييٍَسفىيه وَى.

 .1.1ػلن و ػذم ػلن به كشنذهبودى ويروس
فَىي وٚ ٝيَٚس هكَ٘بن ٍا ثو ٝىيٍوَي ٔٙشموُ ٔويوٙوي ،أىوبٖ ىاٍى ثيا٘وي ايوٗ
ٚيَٚس هكَ٘بن اسز يب ؿٙيٗ ػّٕي ٘ياضش ٝثبضوي ووٚ ٝػوٛى ايوٗ ػّوٓ يوب ػويْ آٖ
ٔيسٛا٘ي ٍٚي ٘ٛع ٔسئِٛيز ا ٚسأطيٌٌَاٍ ثبضي.

 .1.1.1ػلن به خطرنبكبودى ويروس
ىٍغٍٛسي و ٝفَى ٔجشال ثٚ ٝيَٚس ثيا٘ي ٚيَٚس هكَ٘بن ٛ٘ ٚػبً ثبػض َٔي اسز،
ؿٙب٘ـ ٝاُ ٍٚي ػٕوي ٚيوَٚس ٍا ثو ٝىيٍوَي ٔٙشموُ وٙوي ،فمٟوبي أبٔيو ٝثبسٛػو ٝثوٝ
سمسيٓثٙيي ػٙبيز ػّي ٝسٕبٔيز ػسٕب٘ي اضوبظ  ٚسؼوبٍيف غوٍٛرٌَفشو ٝاُ آٖ ىٍ
ٔٙبثغ ٔ ٚش ٖٛفمٟيٍ ،فشبٍ ايٗ فَى ٍا ٔب٘ٙي وسي ٔيىا٘ٙي وٍ ٝفشبٍ ٘ٛػبً ثبػض ػٙبيوز ٍا
ث ٝػٕي ٘سجز ث ٝىيٍَي ا٘ؼبْ ىٞي  ٚآٖ ٍا ىٍ ٍىيف ػٙبيز ػٕيي اٍُيوبثي ٔويوٙٙوي
(ر.ن :آياا

عظاا و يحًااقيم

بهجاا  ،يحًااق ف ضاام

ننكران  ،ن صر يك رو شيرازي و حسين نىري هًقان ،
گنجينه آراي فمه
اقيم
يحًا

لض ي  ،سؤال كق  /1818آ ي

ايقعه
بهج ا  ،سا

ننكران  ،گنجينه آراي فمه
آي

عظ و يحًقيم

عظ و

ام
اق ف ضا
اهاي و يحًا
خ ينا
لض ي  ،سؤال كق /0909
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بهج  ،يحًاق ف ضام ننكرانا ،

ح سين نىري ه ًقان  ،گنجي نه آراي فم ه

ل ض ي  ،سؤال

كق  .)870ؿٙبٖو ٝثٙي ة ٔبىّ 290 ٜلب٘ٔ ٖٛؼوبُار اسوالٔي ٔػوٛة  1392ىٍثوبٍٜ
ىٔٚيٗ ٔؼيبٍ ػٙبيز ػٕيي ٔمٍَ ىاضش ٝاسز:
ٌَٞبَٔ ٜسىت ،ػٕياً وبٍي ا٘ؼبْ ىٞي وٛ٘ ٝػبً ثبػض ػٙبيوز ٚالوغ ضوي ٜيوب ٘ظيوَ آٖ،
ٔيٌَىىَٞ ،ؿٙي لػي اٍسىبة آٖ ػٙبيز ٘ ٚظيَ آٖ ٍا ٘ياضش ٝثبضي ِٚي آٌبٔ ٚ ٜشٛػوٝ
ثٛى ٜو ٝآٖ وبٍ ٘ٛػبً ثبػض آٖ ػٙبيز يب ٘ظيَ آٖ ٔيضٛى.

أب ؿٙبٖوٌ ٝفشيٓ ٚيَٚس وَ٘ٚب ٘ٛػبً وطٙي٘ ٜيسز؛ ثٙبثَايٗ ا٘شموبَ آٖ ٔطوٕ َٛثٙوي
ة ٔبىّ290 ٜق.ْ.إ٘ .يٌَىى.
آٍي! اٌَ ٚيَٚس ٘سجز ث ٝافَاى ػبىي هكَ٘بن ٘جبضي ِٚي ثَاي افوَاىي وو ٝىاٍاي
ثيٕبٍي ُٔيٝٙاي ٘ٛػبً هكَ٘بن  ٚثبػض َٔي ثبضي ثَائظبَ ٔشوػػوبٖ ٔويٌٛيٙوي ووٝ
ٚيَٚس وَ٘ٚب ثَاي افَاى ىاٍاي ىيبثز يب سٗ ثبال هكَ٘بن اسز ٘ ٚبلُ ثوب ػّوٓ ثو ٝآٖ،
ٚيَٚس ٍا ث ٝؿٙيٗ فَىي ٔٙشمُ وٙئ ،طٕ َٛػٙبيز ػٕيي اسز؛ ؿٙبٖو ٝثٙي ح ٔبىّٜ
290ق.ْ.ا .اسالٔي ٔمٍَ ىاضش ٝاسز.

حقَق اسالهي /هسئَليت ًبشي اس اًتقبل بيوبري ٍاگيز ٍ ٍيزٍس

ن صر يك رو شيرازي ،سيقعبقانكريى يىسىي اردبيه

و

 .1.1.1ػذم ػلن به كشنذهبودى ويروس
ىٍغٍٛسي و٘ ٝبلُ ٚيَٚس ،ػّٓ ثٛ٘ ٝػبً وطٙي ٜثٛىٖ آٖ ٘ياضوش ٝثبضوي ،أىوبٖ ىاٍى
ا٘شمبَ ٚيَٚس اُ ٍٚي ػٕي يب غيَػٕي ثبضي .ىٍ فَؼ ا٘شمبَ ػٕويي ،ؿٙوبٖؿو ٝلػوي
وطشٗ ٚػٛى ىاضش ٝثبضي ،س٘ ٝظَ ٔيبٖ فمٟبي ٔؼبغَ ىيئ ٜيضٛى:
٘ظَ ا :َٚثَهي فمٟب آٖ ٍا ث ٝىِيُ ٚػٛى ؾبثك ٝلشُ ػٕيي ،ػٕي ٛٔ ٚػت لػبظ
عظا و يحًاقيم

ٔويىا٘ٙوي (ر.ن :آيا

خ ينهاي ،گنجينه آراي فمه

بهجا

ايقعه
و سا

لض ي  ،سؤال كق .)0909

٘ظَ ى :ْٚثؼؿي ىيٍَ اُ فمٟب ث ٝضَـ ايٙى ٝفبغُّٔ ٝبٖ ا٘شمبَ  ٚفٛر ٘سوجشبً وٛسوبٜ
ثبضووي ،لشووُ ػٕوويي ٛٔ ٚػووت لػووبظ ٔ ويىا٘ٙووي (ر.ن :آي ا هللا انعظً ا
سيقعبقانكريى يى سىي اردبي ه  ،گنجي نه آراي فم ه
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لض ي  ،سؤال كق .)870

حقَق اسالهي /علي هحودي جَرمَيِ

٘ظَ س :ْٛيىي اُ فمٟب آٖ ٍا ضجٝػٕوي ٛٔ ٚػوت ىيؤ ٝويىا٘وي (ر.ن :آيا هللا
انعظ ً

ن

صر ي ك رو

شيرازي ،گنجي نه آراي فم ه

لض ي  ،سؤال كق  870و .)1818
أب ؿٙب٘ـ ٝلػي وطشٗ ٚػٛى ٘ياضش ٝثبضي ،لشُ ضجٝػٕيي  ٚىي ٝث ٝػٟي٘ ٜبلُ اسز
سيقعبق انكريى يىسىي اردبيها ،

(ر.ن :آي هللا انعظً
اه آراي فمها
گنجينا
انعظ ً

يح ًقيم

اؤال كاق  /870آيا هللا
لضا ي  ،سا

به ج  ،گنجي نه آراي فم ه

لض ي ،

سؤال كق ِٚ ،)0909ي ىٍغٍٛسي و ٝا٘شمبَ آٖ ثي ٖٚلػي ثٛى ٜثبضوي ،ثوِ ٝلوبل
ػيْ لػي فؼُ ٘ ٚشيؼٔ ٝب٘ٙي ايٙى ٝىسز فَى ٔجشال ثٚ ٝيوَٚس ايويُ ٔؼوَٚف  ٚهو٘ٛي
ضي ٜثبضي ٘ ٚبٌٟبٖ ىسز ه٘ٛي ا ٚثب ُهٓ ثبُ ٔٙشمٌُاِي ٝثَهٍٛى وَىٚ ٚ ٜيوَٚس ثو ٝاٚ
ٔٙشمُ ٌَىى يب ٘بٌٟبٖ فَى ٔجشال ثٚ ٝيَٚس وَ٘ٚب ىؿبٍ ػكس ٝضيٚ ٚ ٜيَٚس ث ٝىيٍَي
ٔٙشمُ ضٛىٍ ،فشبٍ ا ٚهكوبي ٔلوؽ ثوٛى ٚ ٜىيو ٝثو ٝػٟوي ٜػبلّؤ ٝويثبضوي (ر.ن:
آ ي هللا انعظ ً

يح ًقيم

به ج  ،گنجي نه آراي فم ه

لض ي  ،سؤال كق )0909؛ ؿٙبٖو ٝقجك سجػَٔ 2 ٜوبىّ 290 ٜلوب٘ٔ ٖٛؼوبُار
اسالٔي ىٍٍٔٛى ثٙي ح ايٗ ٔبىّ ٜىٍغٍٛر ػيْ اطجبر آٌبٞي  ٚسٛػَٔ ٝسىوت ثوٛ٘ ٝػوبً

وطٙيٜثٛىٖ ٍفشبٍ ٘سجز ثٔ ٝؼٙيٌػّي ،ٝػٙبيز غيَػٕيي ٔلسٛة ٔيضٛى.

 .1.1اطالع و ػذم اطالع از بيوبري
اُآ٘ؼبو ٝآِٛىٌي ث ٝثَهي ثيٕبٍيٞب ٚ ٚيَٚسٞب ٔب٘ٙي وَ٘ٚب ٕٔىٗ اسز سب َٔاكّي
اُ ديطَفز ،ػالئٓ ظبَٞي ٘ياضش ٝثبضي أىوبٖ ىاٍى فوَىي وو ٝثبػوض ا٘شموبَ ٚيوَٚس
ٔيضٛى اُ آِٛىٜثٛىٖ هٛى يب ٚسيّ ٝثٚ ٝيَٚس آٌب ٜثبضي يب ٘جبضي ؤ ٝسوئِٛيز ويفوَي
ا ٚىٍغٍٛر آٌبٞي  ٚػيْ آٌبٞي ٔشفبٚر ٔيثبضي .ىٍ فوَؼ آٌوب ٜثوٛىٖ ،ػٙجوٞٝوبي
ٔوشّف ثلض  ٚدبسن آٖٕٞ ،ب٘ي اسز وو ٝىٍ لسوٕز لجوُ ثيوبٖ ضوي ،أوب ىٍ فوَؼ
٘بآٌبٜثٛىٖ فَى ٘بلُ ،ايٗ ثلض قَف ٔيضٛى و ٝؿٔ ٝسئِٛيشي ٔشٛػ ٝأ ٚيضٛى و ٝسوٝ
٘ظَ ىٍثبٍ ٜآٖ ثيبٖ ضي ٜاسز؛ ػيْ اسشٙبى لشُ ثو ٝا( ٚر.ن :آيا هللا انعظًا
يحًق ف ضم ننكران  ،گنجي نه آراي فمه
كق  ،)990هكبي ٔلؽ (ر.ن :آي

عظ و يحًاقيم

يى سىي اردبي ه
فمه

بهجا

و

ل ض ي  ،سؤال

عظا و سايقعبق انكاريى

و ن صر ي ك رو شيرازي ،گنجي نه آراي

لض ي  ،سؤال كق .)990

ث٘ٝظَ ٔيٍسي ىٍ ا٘شمبَ ٔظُ ٚيَٚس وَ٘ٚب ٔٛاٍى ٔشفبٚر ثبضي .ؿٙب٘ـ ٝضوػي ووٝ
ٕ٘يىا٘ي ٔجشال ثٚ ٝيَٚس وَ٘ٚبسز ،اٌَ ٍفشبٍي اٍاىي ٘سجز ثو ٝىيٍوَي ا٘ؼوبْ ىٞوي؛
ٔظالً ىسز آِٛى ٜهٛى ٍا ث ٝسَ  ٚغٍٛر ىيٍَي ثىطي  ٚاٍ ٚا ثٚ ٝيوَٚس ٔجوشال وٙوي؛
يؼٙي لػي فؼُ ٘سجز ثٔ ٝؼٙيٌػّيٍ ٝا ىاضشِٚ ٝي لػي ػٙبيز ٘سوجز ثو ٝاٍ ٚا ٘ياضوشٝ
ثبضي؛ ىٍايٗغٍٛر ػٙبيز ٚالغ ضي ٜضجٝػٕيي اسز؛ ؿؤ ٖٛطوٕ َٛثٙوي اِوف ٔوبىّٜ
291ق.ْ.ا .اسز ؤ ٝيٌٛيي:
ػٙبيز ىٍ ٔٛاٍى ُيَ ضجٝػٕيي ٔلسٛة ٔيضٛى:
اِف) ٌَٞبَٔ ٜسىت ٘سجز ثٔ ٝؼٙيٌ ػّي ٝلػي ٍفشبٍي ٍا ىاضشِ ٝىٗ لػي ػٙبيز ٚالوغ
ضي ٜيب ٘ظيَ آٖ ٍا ٘ياضوش ٝثبضوي  ٚاُ ٔوٛاٍىي وؤ ٝطوٕ َٛسؼَيوف ػٙبيوبر ػٕويي
ٔيٌَىى٘ ،جبضي.

حقَق اسالهي /هسئَليت ًبشي اس اًتقبل بيوبري ٍاگيز ٍ ٍيزٍس

ح سين نىري ه ًقان  ،گنجي نه آراي فم ه
كق  ٚ )990ضوجٝػٕوي (ر.ن :آيا

لض ي  ،سؤال
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أب اٌَ ايٗ ضوع ثك ٍٛغيوَاٍاىي ىٍغوٍٛر ىيٍوَي ػكسو ٝوٙوي  ٚاٍ ٚا ٔجوشال ثوٝ
ٚيَٚس وَ٘ٚب وٙي؛ يؼٙي ٘ ٝلػي فؼُ ٚالغ ضوي٘ ٚ ٜو ٝلػوي ٘شيؼوٍ ٝا ىاضوش ٝاسوز،
ىٍايٗغٍٛر ػٙبيز ٚالغ ضوي ٜهكوبي ٔلوؽ اسوز؛ ؿؤ ٖٛطوٕ َٛثٙوي ح ٔوبىّٜ
292ق.ْ.أ .يثبضي ؤ ٝمٍَ ٔيىاٍى:
ػٙبيز ىٍ ٔٛاٍى ُيَ هكبي ٔلؽ ٔلسٛة ٔيضٛى:
 ...ح) ػٙبيشي و ٝىٍ آٖ َٔسىت ٘ ٝلػي ػٙبيز ثَ ٔؼٙيٌ ػّيٍ ٝا ىاضش ٝثبضي  ٝ٘ ٚلػي
ايَاى فؼُ ٚالغ ضي ٜثَ اٍ ٚا؛ ٔب٘ٙي آ٘ى ٝسيَي ثو ٝلػوي ضوىبٍ ٍٞوب وٙوي  ٚثو ٝفوَىي
ثَهٍٛى ٕ٘بيي.

 .1.1اهكبى يب ػذم اهكبى درهبى
يىي اُ دَسصٞبي ٔكَف ىٍثبٍٔ ٜسئِٛيز ويفَي ٘بلُ ٚيوَٚس يوب ثيٕوبٍي ،سوأطيَ
212

أىبٖ يب ػيْ أىبٖ ىٍٔبٖ  ٚػٌّٛيَي اُ ديطَفز ايٗ ثيٕبٍي ىٍ ٔسوئِٛيز ٚي اسوز

حقَق اسالهي /علي هحودي جَرمَيِ

و ٝاُ٘ظَ فمٟبي ٔؼبغَ ،أىوبٖ يوب ػويْ أىوبٖ آٖ سوأطيَي ىٍ كىوٓ ٘وياٍى (آيا
ع ظ و يح ًقيم
ي ك رو

شيرازي،

به ج  ،يح ًق ف

ضم ننكرا ن  ،ن

سيقعبق ان كريى يى سىي اردبي ه

ح سين نىري ه ًقان  ،گنجي نه آراي فم ه

صر
و

ل ض ي  ،سؤال

كق .)870

 .1.1اقذام هنتقلٌاليه
يىي اُ ػٛأُ سأطيٌٌَاٍ ثَ ايٗ ثلض٘ ،مص فوَى ٔٙشموٌُاِيو ٝىٍ ا٘شموبَ ٚيوَٚس ثوٝ
اٚسز؛ ثَائظبَ اٌَ فَىي ىسشٍٛاِؼُٕٞبي ثٟياضشي ىٍ ثَلَاٍي اٍسجبـ ثوب ىيٍوَاٖ ٍا
ٍػبيز ٘ىٙي  ٚىٍكبِيو٘ ٝجبيي ثب فَى ٔجشال اٍسجبـ ىاضش ٝثبضي ثب أ ٚاللبر ٕ٘بيي يب ثبيي
دس اُ اٍسجبـ ثب ىيٍَاٖ يب سٕبس ثب اضيب ىسز  ٚغٍٛر هٛى ٍا ثطٛيي  ٚىسوز هوٛى
ٍا ثِ ٝت ،ؿطٓ  ٚثيٙي هٛى ِ٘٘وي أوب ايوٗ أوٍ ٍٛا ٍػبيوز ٘ىوَى ٜاسوز  ٚىٍ ٘شيؼوٝ
ٚيَٚس اُ فَى ٔجشال ثٚ ٝي ٔٙشمُ ضي ٜاسز ،آيب ىٍ ؿٙيٗ غٍٛسي ٘يِ فَى ا٘شموبَىٙٞويٜ
ٚيَٚس يب ثيٕبٍي ٚاٌيَ ٔسئ َٛاسز يب هيَ؟
ثَ ٔجٙبي لبػي ٜالياْ  ٚسلٌيَ ث٘ٝظَ ٔيٍسي ؤ ٝسئِٛيشي ثوَ ػٟوي ٜوسوي ٘يسوز؛

ُيَا اٌَ ٞطياٍ الُْ ىاى ٜضي ٜثبضي  ٚفَىي ثٝػٟز ثيسٛػٟي ثٞ ٝطياٍ  ٚثب اقوالع اُ
هكَ هٛى ٍا ىٍ ٔؼَؼ لَاٍ ىٞي ه٘ٛص ٞيٍ اسز.
سٛؾيق ايٙى ٝىٍ ٍٚايز اب صب ح كن ن اُ أبْ ص دق آٔي ٜاسز:

اعي ََص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احبِ ََِ،فَ ُرفِ َََ
َح ُُ ُِ ََُبِ َخطَ ِرََ،فَ َُ ََ َربَ َ َ
َكا َنَص ْب يَانََفيَ َزَم َِنَ َعل يََيَل َْعبُ ن َنَبِأَ ْخطَ ا ِرِ ََْ،فَ َرم َأ َ
ينَ،فَأَقَ َ ِ
ِ
ص ا َََ،ثُ ََقَ الَََ:
كَإِل َأ َِمي َِرَال ُْم ْؤِمنِ ََ
ذلِ ََ
امَالراميَالْبَ يِّ نَ ََبِأَن ََُقَالَََ َ:ح َذا َِرَ َح َذا َِرَ،فَ َُ َرأََ َعنْ ََُالْق َ
َ
قَ ََُْأَ ْع َذ ََرَ َم َْنَ َحذ ََرَ:سؼياىي ثـو ٝىٍ ُٔوبٖ أيوَ ٔؤٔٙوبٖ ثوب سو ًٙا٘وياُٜٞبيطوبٖ ثوبُي
ٔيوَى٘ي و ٝيىي ثب س ًٙا٘ياُش سٍٙي ا٘ياهز  ٚث ٝى٘وياٖ ىٚسوشص اغوبثز ووَى.
ضىبيز ٍا ِ٘ى كؿَر ثَى٘ي  ٚوسي و ٝس ًٙا٘ياهش ٝثٛى ثي ٝٙالبٔو ٝووَى ووٍٙٞ ٝوبْ
س ًٙا٘ياهشٗ ٌفش ٝاسزٞ :طياٍ ٞطياٍ .أبْ لػبظ ٍا ٘سجز ث ٝاٙٔ ٚوغ ووَى سوذس

فَٔٛى :وسي وٞ ٝطياٍ ثيٞي ٔؼٌ ٍٚاسز(وّيٙي ،1429 ،ع ،14ظ .)331

ايٗ ٍٚايز ٍا اٌَؿ ٝثَهي ثٝػٟز اضشَان ٔلٕويثوٗفؿويُ ثويٗ طمو ،ٝؾوؼيف ٚ
ٔؼ ،َٟٛؾؼيف ىا٘سشٝا٘ي (يقن

ك ش ن  ،8991 ،صِٚ ،)79ي ىيٍوَاٖ آٖ

سلٌيَ ٔ ٚسبئُ آٖ اسشٙبى وَىٜا٘ي.
ثَ اسبس ايٗ ٍٚايز اٌَ سلٌيَ ٘سجز ث ٝوسي غٍٛر ثٍيَى ،ثب ايٗ كوبَ ا ٚهوٛى
ٍا ىٍ ٔؼَؼ هكَ لَاٍ ىٞي  ٚآسيت ثجيٙي وسي ٔسئ٘ َٛيسز .اٌَؿ ٝاغُ ايٗ ٍٚايز
ىٍثبٍ ٜكبىط ٝاسز وٚ ٝالغ ضي ٜاسز  ٚثَاي لؿبٚر ِ٘ى كؿَر آٔي٘ي  ٚا ٚلؿبٚر
وَى  ٚث ٝثيبٖ ىيٍَ ،ىٍثبٍ ٜلؿي ٝهبٍػي ٝاسزِٚ ،ي ث ٝاػشجبٍ ػجبٍر دبيب٘ي ٍٚايز ووٝ
أبْ ث ٝيه لبػي ٜوّي اٍػبع ٔيىٞيٍٚ ،ايز اُ لؿي ٝهبٍػيٝثٛىٖ ثئَ ٖٚيٍٚى  ٚيه
كىٓ وّي ٍا ثٝػٛٙاٖ لؿي ٝكميم ٚ ٝلبػي ٜثيبٖ ٔيوٙي و ٝايٗ ٍٔٛى  ٓٞيىي اُ ٔػبىيك
آٖ لبػي ٜاسز و ٝاٌَ وسي ٞطياٍ ثيٞي ٔسوئ٘ َٛيسوز  ٚثو ٝثيوبٖ ىيٍوَ ،ىٍ ؿٙويٗ
ٔٛاٍىي ٍفشبٍ فَى آسيت ىيئ ٜطٕ َٛلبػي ٜالوياْ  ٚالٛائيوز سوجت اُ ٔجبضوَ اسوز؛
ثٙووبثَايٗ فمٟووب ىٍ اي وٗ ٌ٘ٛوؤ ٝووٛاٍى ثوو ٝلبػووي ٜالووياْ ٘ي وِ اسووشٙبى و وَىٜا٘ووي (ر.ن:

سبسواري ،8989 ،ج ،10ص /91خىي  ،8911 ،ج ،91ص)119؛
ثٙبثَايٗ ىٍ ٔسئّ ٝاثشالي فَى ث ٝثيٕبٍي ٚاٌيَ يب ٚيَٚس اُ لجيُ وَ٘ٚب اُ قَيوك ا٘شموبَ
ثيٕبٍي يب ٚيَٚس اُ ىيٍَي ث ٝا ،ٚثبسٛػٞ ٝطياٍٞبي ىاى ٜضي ٜثَاي ثيوَ٘ ٖٚيبٔويٖ اُ
هبٍ٘ ٚ ٝػبيز أ ٍٛثٟياضشي اُ لجيُ اسشفبى ٜاُ ىسشىص ٔ ٚبسه ىٍ ٔىبٖٞبي ػٕؤٛي

حقَق اسالهي /هسئَليت ًبشي اس اًتقبل بيوبري ٍاگيز ٍ ٍيزٍس

ٍا غليق يب كسٗ ٔيىا٘ٙوي (نجف  ،8999 ،ج ،99ص ٚ )90ثو ٝآٖ ىٍ لبػويٜ
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 ٚثسشٍ ٚ ٝػبيز فبغّ ٝاُ يىييٍَ وسي ٔسئ٘ َٛيسز ٕ٘ ٚيسٛاٖ فَى ٘بلُ ثيٕوبٍي يوب
ٚيَٚس ٍا ٔسئ َٛىا٘سز ٍَٔ ايٙىٞ ٝطياٍ الُْ ىاى٘ ٜطي ٜثبضي يب فَى ٘بؿبٍ ث ٝثيوَٖٚ
آٔيٖ ثبضي  ٚسٕبْ ضَايف ٍا ٍػبيز وَى ٜثبضي؛ ؿٙبٖو ٝفمٟب ىٍ ايٗ ثلض آٖ ٍا ٔكوَف
وَىٜا٘ي .ضٟيي طب٘ي ىٍ سٛؾيق سوٗ ٔلموك كّوي ىٍثوبٍ ٜػويْ ؾوٕبٖ ىٍ ػوبيي ووٝ
سيَا٘ياُ ٞطياٍ ىاى ٜثبضئ ،يٌٛيي :آٍ٘وب ٜؾوٕبٖ ثوب ٞطوياٍ ىاىٖ اُ سيَا٘وياُ ثَىاضوشٝ
ٔيضٛى و ٝفَى ٔمش َٛيب ٔػيٞ ْٚطياٍ ٍا ضٙيي ٚ ٜثَايص أىوبٖ وٙوبٌٍ ٜوَفشٗ ثبضوي
 ٌَٝ٘ٚػٙبيز هكبي ٔلوؽ اسوز  ٚىيو ٝثو ٝػٟوي ٜػبلّو( ٝعا يه ،8989 ،

ج ،81ص998ا.)991

 .1.1تشكيل اجتوبع
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يىي ىيٍَ اُ فَٚػبر ٔسئّ ٝايٗ اسز وسي و ٝثب وست  ٚوبٍ هوٛى يوب ثوب ثَدوبيي
اػشٕبػبر ٍُٚضي يب ٌٔٞجي يب  َٞاػشٕبع ىيٍَي ٔٙؼوَ ثو ٝا٘شموبَ ثيٕوبٍي ٚاٌيوَ يوب

حقَق اسالهي /علي هحودي جَرمَيِ

ٚيَٚس اُ فَىي ث ٝىيٍَي ٌَىى ،ؿٔ ٝسئِٛيشي ىاٍى؟ آيب ثَدبوٙٙي ٜاػشٕبع سجت الٛا اُ
ٔجبضَ اسز يب ٔؼب ٖٚىٍ ا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس  ٚيب ...يب ايٙىٞ ٝيؾ ػٛٙاٖ ٔؼَٔب٘وٝاي
ثَ ٚي غيق ٕ٘يوٙي؟
اكشٕبَ ا ،َٚسجتثٛىٖ سطىيُىٙٞي ٜاػشٕبع :ىٍ ايٗ ٔٛاٍى ؿٙي ٘فَ ىهبِوز ىاٍ٘وي؛
وسي ا٘شمبَىٙٞي ٜثيٕبٍي ٚاٌيَ يب ٚيَٚس اسز  ٚضوع ىٔٚي و ٝثيٕبٍي يب ٚيوَٚس
ثٙٔ ٝشمُ ضي ٜاسز  ٚفَى سٔٛي و ٝاػشٕبع ٍا سطىيُ ىاى ٜاسز سوب ثوب ضوَوز ٘بلوُ ٚ
ٔٙشمٌُاِي ٝىٍ آٖ اػشٕبع  ٚاٍسجبقطبٖ ثب  ،ٓٞا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس غٍٛر ٌَفوز .ىٍ
ايٗ ػب ٘مص سطىيُ ىٙٞي ٜاػشٕبع ٔيسٛا٘ي سجت ثبضي؛ ُيَا ىٍايٗغوٍٛر ٔجبضوَ ايوٗ
اسفبق فَى ٘بلُ يب ضَوزوٙٙي ٜىٍ ايٗ اػشٕبع اػٓ اُ ٘بلُ ٙٔ ٚشمٌُاِي ٝاسوز  ٚاُآ٘ؼبووٝ
ضَوز وٙٙيٌبٖ ثبِغ ،ػبلُٔ ،وشبٍ ٔ ٚكّغ اُ هكَ ا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ٞسوشٙي ،ثوٝ
قٔ ٍٛسّٓ ٘مص ٔجبضَ لٛيشَ اُ ٘مص سجت اسز  ٚآسيت ٔسشٙي ثٔ ٝجبضوَ اسوز  ٚثوَ
اسبس ٘ظَار فمٟي ٘ ٚيِ ٔبىّ526 ٜق.ْ.أ .سئِٛيز ثب ٔجبضَ ٞسوشٙي ثوب سفػويّي وو ٝىٍ
ٔجبكض ديطيٗ ٌٌضز .اِجشٕٔ ٝىٗ اسز سجت ثب سطوىيُ اػشٕوبع ٔموٍَار ٕٔٛٙػيوز
سطىيُ اػشٕبع ٍا ٘مؽ وَى ٜثبضي ؤ ٝسئِٛيز ايٗ ٍفشبٍ هٛى ٍا ثبيي سلُٕ وٙي.

اكشٕبَ ىٔ ،ْٚؼبٖٚثٛىٖ سطىيُىٙٞي ٜاػشٕبع :سطىيُىٙٞي ٜاػشٕبع ثب فوَا ٓٞآٍٚىٖ
ٔمئبر اٍسجبـ ٘بلُ ٙٔ ٚشمٌُاِي ٝوٕه ث ٝا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس وَى ٜاسوز؛ ثٙوبثَايٗ
ٔؼب ٖٚىٍ ايٗ ا٘شمبَ اسزِٚ ،ي اُآ٘ؼبو ٝثوَ اسوبس سجػؤَ ٜوبىّ126 ٜق.ْ.ا .ىٍ سلموك
ٔؼب٘ٚز ىٍ ػَْٚ ،كير لػي ٔيبٖ ٔجبضَ ٔ ٚؼب ٖٚػَْ ضَـ اسز  ٚاكشٕبَ ٔؼب٘ٚوز
ىٍ ايٗ ػب ٔٙشفي اسز .دس ٔؼب٘ٚوز غويق ٕ٘ويوٙوي؛ ُيوَا ٔشؼوبٍف اُ سطوىيُ ايوٗ
اػشٕبػبر ػيْ لػي ا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس اسز .ثٝػجبٍرىيٍوَ لػويي ٘يسوز سوب
ٚكير لػي ثبضي  ٚىٍ ػَايٓ غيَػٕويي ٘يوِ و وو ٝاغّوت ٔوٛاٍى ا٘شموبَ ثيٕوبٍي يوب
ٚيَٚس اُ ايٗ لجيُ اسز و اغال ٔؼب٘ٚز ىٍ ػَْ لبثُ سلمك ٘يسز.
ٕٔىٗ اسز ٌفش ٝضٛى و ٝىٍ ٔٛاٍى ا٘شمبَ ػٕويي ،ثبسٛػو ٝثو ٝػّوٓ سطوىيُىٙٞويٜ
اػشٕبع  ٚضَوزوٙٙي ٜث ٝايٙىٛ٘ ٝػبً ىٍ ايٗ اػشٕبػبر ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ا٘شمبَ ٔييبثي،
ٚكير لػي ثيٙطبٖ ٚػٛى ىاٍى .اِجش ٝدٌيَش ايٗ ٚكير لػي ىٍ اػشٕبػبسي و ٝىٟٞوب
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ثّى ٝغيٞب ٘فَ ىٍ آٖ ضَوز ٔيوٙٙي ٔ ٚؼّ٘ ْٛيسز ؿ ٝوسي ٔجشال  ٚؿ ٝوسوي سوبِٓ
ىٍ سلمك ضَايف آٖ ،اغُ ثَ ػيْ سلمك ػَْ اسز.

 .1ايجبد صذهه كوتر از قتل
ىٍ ثسيبٍي اُ ٔٛاٍى فَىي و ٝسٛسف ىيٍَي ٔجشال ث ٝثيٕبٍي ٚاٌيَ يب ٚيوَٚس ضويٜ
اسز ٕ٘ئيَى ثّى ٝىؿبٍ غئبسي؛ ؿ٘ ٖٛمع ػؿ ٛيب ٔٙفؼز ٔيضٛى يوب ِٞيٙوٞٝوبي
ىٍٔبٖ ٍا ثَ فَى سلٕيُ ٔيوٙي .ىٍ ايٗ كبِز ايٗ دَسص ٔكَف ٔيضوٛى وؤ ٝسوئِٛيز
فَى ٘بلُ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ؿيسز؟ ىٍ دبسن ث ٝايٗ دَسص ،س٘ ٝظوَ اُسوٛي فمٟوبي
ٔؼبغَ ضيؼ ٝاٍائ ٝضي ٜاسز:
اِف) ثَهي ثَ فَؼ ػٕييثٛىٖ ا٘شمبَ ٚيَٚسٔ ،ؼشمي٘وي وو ٝكىوٓ ايوَاى غوئٝ
ػٕويي ٍا ىاٍى (ر.ن :آي هللا انعظً
گنجينه آراي فمه

يحًاق ف ضام ننكرانا ،

لض ي  ،ساؤال كاق )870؛ يؼٙوي كىوٓ آٖ

لػبظ ٔبى٘ ٖٚفس اسز أب ثٝػٟوز ػويْ أىوبٖ لػوبظ ،ىيو ٝػوبيٍِيٗ لػوبظ
ٔيضٛى.

حقَق اسالهي /هسئَليت ًبشي اس اًتقبل بيوبري ٍاگيز ٍ ٍيزٍس

اسز ثسيبٍ ٔطىُ اسز  ٚث ٝقٔ ٍٛسّٓ ،ىٍغٍٛر ضه ىٍ سلمك ػَْ ثٝػٟز ضوه

ة) ٘ظَ ثؼؿي ٘يِ ثَ ايٗ اسز اٌَ ثيٕبٍي ٟٔبٍ ضٛى ٙٔ ٚؼَ ثو ٝلشوُ ٍ٘وَىى ٘بلوُ
ٚيَٚس ثبيي ىٍ ثَاثَ ٘مػبٖ ٞبي كبغّ ٝاٍش ثيٞي (ر.ن :آيا هللا انعظًا
ن صر يك رو شيرازي ،گنجي نه آراي فمه

لض ي  ،سؤال

كق  870و .)1818
ع) ػيٜاي اُ فمٟب ٔؼشمي٘ي و ٝفَى ٘بلُ ٚيَٚس ؾبٔٗ ػيت ٘ ٚمع ايؼبى ضوي ٜىٍ
فَى ٔٙشمٌُ اِئ ٚ ٝوبٍع ى ٍٜٚثيٕبٍي ٚي اسز (ر.ن :آي هللا انعظً
نىري ه ًقان  ،گنجي نه آراي فم ه
 /1818آ ي هللا انعظ ً
گنجينه آراي فمه

حسين

ل ض ي  ،سؤال كق

سيقعبق ان كريى يى سىي اردبي ه ،

لض ي  ،سؤال كق .)870

ٌفشٙي اسز ٔٛؾغ لب٘ٔ ٖٛؼبُار اسالٔي ٔػٛة  1392ىٍ ايؼوبى غوئ ٝوٕشوَ اُ
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لشُٕٞ ،بٖ اسز و ٝىٍ لشُ ثيبٖ ضي ٜاسز؛ ُيَا ىٍ ٔٛاى ٍٔٛى اضبٍ ٜسؼجيَ ػٙبيز ثىوبٍ
ٍفش ٝاسز و ٝضبُٔ لشُ  ٚوٕشَ اُ آٖ ٔيضٛى.

حقَق اسالهي /علي هحودي جَرمَيِ

ٕٞـٙيٗ فَٚؼ ٔوشّف ٔكَف ضي ٜىٍثبٍ ٜلشُ ٘بضي اُ ا٘شمبَ ثيٕوبٍي يوب ٚيوَٚس
ٚاٌيَ ،ىٍ غئبر وٕشَ اُ ٘فس ٘بضي اُ ا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ٚاٌيوَ ٘يوِ غوبىق ٚ
كىٕص ٕٞبٖ اسز.

 .1فوت شخص نبقل پيش از فوت هنتقلٌاليه
اُآ٘ؼبو ٝىٍ ؿٙيٗ ٔٛاٍىي أىبٖ ىاٍى ىٍ فبغّ ٝا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس فوَى ٘بلوُ
ثيٕبٍي يب ٚيَٚس فٛر وٙي؛ ثَايٗاسبس ايٗ دَسص ديص ٔيآيوي وو ٝآيوب ثوب فوٛر اٚ
دَ٘ٚي ٜثسشٔ ٝيضٛى يب ٔسئِٛيز سجييُ ٔيٌَىى .س٘ ٝظَ ىٍ ايٗ ثبٍٔ ٜيبٖ فمٟبي ٔؼبغَ
ثيبٖ ضي ٜاسز:
اِف) اٌَ اسشٙبى ٔلمك ثبضي ىٍ فَؼ ا٘شمبَ ػٕيي يب ضجٝػٕيي ٚيَٚس ،ىي ٝثبيوي
اُ ٔبَ ٘بلُ دَىاهز ضٛى  ٚىٍ فَؼ هكبي ٔلؽ ،ىي ٝثَ ػٟي ٜػبلّ ٝاسوز (ر.ن:
آياا

عظاا و يحًااقيم

بهجاا  ،ساايقعه

سيقعبقانكريى يى سىي اردبي ه
گنجينه آراي فمه

سيساان ن ،

و ح سين نىري ه ًقان ،

لض ي  ،سؤال كق .)801

ة) ٘ظَ ىيٍَ ثَ ايٗ اسز ىٍ فَؼ ػٕيي ثٛىٖ ا٘شمبَ ٚيَٚس ،كىٕوص لػوبظ
اسز و ٝثب فٛر ٘بلُ ،لػبظ ٔٙشفي ٌَىيي  ٚىٍ فَؼ ضجٝػٕيي ،ىي ٝىٍ ٔبَ ٘بلوُ ٚ
ىٍ فَؼ هكبي ٔلؽ ،ىي ٝثَ ػبلّٔ ٝيثبضوي (ر.ن :آي
ص ف

گهپ ي گ ن

فمه

لض ي  ،سؤال كق .)801

عظا و نطا هللا

و يحًق ف ضم ننكران  ،گنجي نه آراي

ع) ىٍ  َٞس ٝفَؼ ػٕي ،ضجٝػٕي  ٚهكبي ٔلوؽ ىيو ٝاُ أوٛاَ ٘بلوُ دَىاهوز
ٔي ضٛى (ر.ن :آي هللا انعظً
آراي فمه

ن صر يك رو شيرازي ،گنجينه

لض ي  ،سؤال كق .)801

ٔبىّ 435 ٜلب٘ٔ ٖٛؼبُار اسالٔي ٔػٛة  1392ىٍثبٍ ٜاطوَ ٔوَي َٔسىوت ىٍ سغييوَ
ٔسئِٛيز ىٍ ػٙبيز ػٕيي ٔمٍَ ىاضش ٝاسز:
ٌَٞب ٜىٍ ػٙبيز ػٕيي ،ث ٝػّز َٔي يب فَاٍ ،ىسشَسي ثَٔ ٝسىت ٕٔىٗ ٘جبضي ثوب

217

ىٍهٛاسز غبكت كك ،ىي ٝػٙبيز اُ أٛاَ َٔسىت دَىاهز ٔيضٛى  ٚىٍغٍٛسي ووٝ
 ٚىٍغٍٛر ٘جٛى ػبلّ ٝيب ػيْ ىسشَسي ث ٝآٟ٘ب يب ػيْ سٕىوٗ آٟ٘وب ،ىيو ٝاُ ثيوز إِوبَ
دَىاهز ٔيضٛى  ٚىٍ غيَلشُ ،ىي ٝثَ ثيز إِبَ هٛاٞي ثٛى .ؿٙب٘ـ ٝدوس اُ أهوٌ ىيو،ٝ
ىسشَسي ثَٔ ٝسىت ػٙبيز اػٓ اُ لشُ  ٚغيَلشُٕٔ ،ىٗ ضٛى ىٍغٍٛسي وو ٝأهوٌ ىيوٝ
ث ٝػٟز ٌٌضز اُ لػبظ ٘جبضي ،كك لػبظ كست ٍٔٛى ثَاي ِٚي ىْ يب ٔؼٙيٌ ػّيوٝ
ٔلفٛل اسزِٚ ،ي ثبيي ديص اُ لػبظ ،ىيٌَ ٝفش ٝضيٍ ٜا ثٌََىا٘ي.
ػيْ ىسشَسي ثَٔ ٝسىت ث ٝػّز َٔي ىٍ ايٗ ٔبىّ ٜضبُٔ َٔي َٔسىوت لجوُ فوٛر
ٔؼٙيٌػّي ٚ ٝثؼي اُ آٖ َٞ ،ىٔ ٚيضٛى؛ ثٙبثَايٗ ىٍ ٔسوئّٔ ٝوٍٛى ثلوض ،ىيو ٝاُ أوٛاَ
َٔسىت  ٚاٌَ أٛاِي ٘ياضش ٝثبضي ،اُ ػبلّ ٝا ٚ ٚىٍغٍٛر ٘جٛى ػبلّ ٝيب ػويْ ىسشَسوي
ث ٝآٟ٘ب يب ػيْ سٕىٗ آٟ٘ب ،ىي ٝاُ ثيزإِبَ دَىاهز ٔيضٛى.
أب ىٍغٍٛسي و ٝا٘شمبَ ٚيَٚس ٔػياق ػٙبيز ضجٝػٕيي ثبضي َٔ ٚسىوت دويص اُ
ٔؼٙيٌػّي ٝفٛر وٙئ ،بىّ 474 ٜلب٘ٔ ٖٛؼبُار اسالٔي ٔػٛة ٔ 1392مٍَ ىاضش ٝاسز:
ىٍ ػٙبيز ضجٝػٕيي ىٍغٍٛسي و ٝث ٝىِيُ َٔي يب فَاٍ ثَٔ ٝسىت ىسشَسي ٘جبضي،
ىي ٝاُ ٔبَ اٌَ ٚفشٔ ٝيضٛى  ٚىٍغٍٛسي ؤ ٝبَ ا ٚوفبيز ٘ىٙي اُ ثيز إِوبَ دَىاهوز

حقَق اسالهي /هسئَليت ًبشي اس اًتقبل بيوبري ٍاگيز ٍ ٍيزٍس

َٔسىت ٔبِي ٘ياضش ٝثبضي ىٍ هػٛظ لشُ ػٕيِٚ ،ي ىْ ٔيسٛا٘ي ىيٍ ٝا اُ ػبلّ ٝثٍيَى

ٔيضٛى.
ٕٞـٙيٗ ىٍغٍٛسي و ٝا٘شمبَ ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ٔػياق ػٙبيز هكبي ٔلؽ ثبضي
َٔ ٚسىت ديص اُ ٔؼٙيٌػّي ٝفٛر وٙئ ،بىّ 475 ٜلب٘ٔ ٖٛؼبُار اسالٔي ٔػوٛة 1392
ٔمٍَ ىاضش ٝاسز:
ىٍ ػٙبيز هكبي ٔلؽ ىٍ ٔٛاٍىي و ٝدَىاهز ىي ٝثَ ػٟئَ ٜسىوت اسوز اٌوَ ثوٝ
ػّز َٔي يب فَاٍ ،ىسشَسي ثو ٝإٔ ٚىوٗ ٘جبضوي ،ىيو ٝػٙبيوز اُ أوٛاَ ا ٚدَىاهوز
ٔيضٛى  ٚىٍغٍٛسي ؤَ ٝسىت ٔبِي ٘ياضش ٝثبضي ،ىي ٝاُ ثيزإِبَ دَىاهز ٔيضٛى.

ظبَٞاً ٘ظَ لبٌٍ٘٘ٛاٍ ىٍ ايٗ ٔسئّ ٝثب ٞيؾيه اُ س٘ ٝظَي ٝفمٟي ٔكَف ضوي ٜسكجيوك
وبُٔ ٘ياٍى.
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 .1هببني نظرات فقهي
فمٟبي ضيؼ ٝثبسٛػ ٝث ٝاػشمبى ث ٝثبُثٛىٖ ثوبة اػشٟوبى ٔجشٙوي ثوَ اغؤ ٚ َٛوٛاُيٗ

حقَق اسالهي /علي هحودي جَرمَيِ

دٌيَفش ٝضي ٜىٍ ٔىشت ا ُٞثيز ،ثَ اسوبس ىٔ ٚجٙوب ىٍثوبٍٔ ٜجبكوض ٔكوَف ديَأوٖٛ
ٔسئِٛيز ويفَي ٘بضي اُ ا٘شمبَ ثيٕبٍي ٚاٌيَ يب ٚيَٚس اظٟبٍ ٘ظَ وَىٜا٘ي؛ يىي ٔجٙبي
اغُ ٔسئِٛيز  ٚىيٍَي ٔجٙبي ٘ٛع ٔسئِٛيز.

 .1.1هبنبي اصل هسئوليت
ىٍثبٍ ٜاغُ ٔسئِٛيز ىاضشٗ فَى ىٍ ػٙبيز سٔ ٝجٙب ىٍ فم ٝضيؼٔ ٝكَف ضوي ٜاسوز
(ر.ن :عهيقوس

و ب ي ،8908 ،ص91ا:)891

٘وسزٔ :جٙبي ٘وسز ػيْ ػٛاُ ػُٕ اسز .ثوَايٗاسوبس اٌوَ ػٕوُ ا٘ؼوبْ ضويٜ
اُسٛي ىيٍَي و ٝثبػض ُيبٖ يب غئٝاي ضي ٜاسز ٔؼبُ ٘جبضي ،ايٗ ػٕوُ ؾوٕبٖآٍٚ
اسز ٔ ٚسئِٛيز ايؼوبى ٔويوٙوي (ر.ن :شايخ يفياق ،8989 ،ص/790
شيخ طى س [ ،ب

ي ] ،ص /798يح مك حه

 ،8990 ،ج،9

صص 191و  /197شاهيق ثا ن  ،8987 ،ج ،81ص998اا.)991
ٔسشٙي فمٟب (ر.ن :اصفه ن  ،8989 ،ج ،88ص /111طب طب ي ،

اىي  ،8997 ،ج ،1ص )100ىٍ ايوٗ ٘ظَيوٝ
 ،8981ج ،89ص /997خا

ٍٚايبر اسز وو ٝاُ آٖ ػّٕوٍٚ ٝايوز ٔؼشجوَ (ر.ن :خاىي  ،8997 ،ج،1

ص /100نجف  ،8999 ،ج ،97ص )97سً عه اسز:

ض ََِفَ َق الَََأَم اَم اَح َف َرَفِ يَ ِمل ِ
َوَفِ يَأَر ِ
ْك َِفَلَ ْي َََ َعلَيْ ََِ
قَ الَََ َس أَلْهََُُ َع َِنَالر ُج ََِيَ ْح ِف َُرَالْبِئْ ََرَفِ يَ َدا ِرََِأ َْ
ْ
َ َ َ
طَفِي َِٔ :يٌٛيي :اُ أوبْ
ض ِامنََلِ َماَيَ ْس ُق َُ
َوَفِيَغيَرَماَيَ ْملِ َُ
يقَأ َْ
ض َمانََ ََوَأَماَ َماَ َح َف ََرَفِيَالط ِر َِ
كَفَ ُه ََنَ َ
َ
دَسييْ ىٍثبٍٔ[ ٜسئِٛيز] وسي و ٝىٍ هب٘ٝاش يب ُٔيٗ هٛى ؿوبٞي كفوَ ٔويوٙوي [ٚ
ىيٍَي ىٍ آٖ سمٛـ ٔيوٙي] .أبْ فَٔٛى :أب ؿبٞي و ٝىٍ ّٔىص كفَ ٔويوٙوي ،ثوَ اٚ

ؾٕب٘ي ٘يسز  ٚأب ؿبٞي و ٝىٍ ٍأَ ٜىْ يب غئَّىص كفَ ٔيوٙي ،دس ا٘ ٚسوجز ثوٝ
آٖ و ٝىٍ آٖ سمٛـ ٔيوٙي ،ؾبٔٗ اسز (شايخ طىسا  ،8997 ،ج،89
ص110ا.)199

ىٍ ايٗ ٍٚايز ٔجٙبي ٔسئِٛيز ،ػٛاُ ػُٕ  ٚػيْ آٖ لَاٍ ىاى ٜضي ٜاسز.
ىٔ :ْٚجٙبي ىيٍَ ،سؼيي يب سفَيف اسز .ثَاثَ ايٗ ٔجٙب اٌَ فَى ىٍ ٍفشبٍ هٛى َٔسىت
سؼيي يب سفَيف ضي ٜثبضي  ٚايٗ ٍفشبٍ ثبػض هسبٍر يب غئ ٝث ٝىيٍَي ٌوَىى ،ىاٍاي
[ب يااا ] ،ص /798عالياااه حهااا  ،8989 ،ج ،9ص/919
اصااافه ن  ،8989 ،ج ،88ص /919خًينااا  ،8990 ،ج،1

ص /191سبسواري ،8989 ،ج ،10ص898ا .)891فمٟب ىٍ ايوٗ ٔجٙوب ثوٝ
ٍٚايبسي اسشٙبى ووَىٜا٘وي (ر.ن :نجفا  ،8999 ،ج ،99ص891اا/899
خىان س ري ،8991 ،ج ،9ص 191ا/190

خىي  ،8997 ،ج،1

ص988ا )981و ٝاُ آٖ ػّٕ ٝاسز ٍٚايوز غوليق (ر.ن :خاىي ،8997 ،

ج ،1ص )988كّجي اُ أبْ غبىق:

ينَ،فَ هُ ِ
ص ي ََُ
َع َْنَأَبِيَ َعبْ ََُِالل ََِأَن ََُ ُس ئِ َََ َع َِنَالر ُج ََِيَ ُم رََ َعل ََطَ ِري قََ ِم َْنَطُ ُر ََِال ُْم ْس لِ ِم ََ
ْحلَبِ ِّي َ
َع َِنَال َ
ِ
ساناََبِ ِر ْجلِ َها؟ َ
َداب هََُُإنْ َ
فَ َقالََ«َ:لَي ََ َعلَي ََِماَأَصاب ْ ِ
ِ
ِ
تَبِيَ ُِ َِا؛َ ِِلَنََ ِر ْجلَ َهاَ َخلْ َف ََُإِ ْنََ َركِ َََوَإِ ْنََ
َصابَ َْ
تََبِ ِر ْجل َهاَ َولك َْنَ َعلَْي ََ َماَأ َ
ْ َ ْ َ ََ
ِ
ِ
ش ا َُ :اُ أوبْ غوبىق دَسوييْ ىٍثوبٍٜ
َكا َنَقَائِ َُ َِاَ،فَِإن ََُيَ ْملِ َُ
ض ُع َهاَ َح ْي ََُيَ َ
كَبِِإ ْذ َنَالل ََيَ َُ َِاَيَ َ
وسي و ٝاُ ٍأ ٜسّٕب٘بٖ [ػٕٔٛي] ػجٔ ٍٛيوٙي  ٚدوبي كيوٛا٘ص ثو ٝا٘سوب٘ي ثَهوٍٛى
ٔيوٙي [آيب ٔسئِٛيشي ىاٍى؟]
أبْ فَٔٛى :غئٝاي و ٝكيٛاٖ ثب دبيص ايؼبى ٔيوٙئ ،سئِٛيز آٖ ثوب غوبكت كيوٛاٖ

حقَق اسالهي /هسئَليت ًبشي اس اًتقبل بيوبري ٍاگيز ٍ ٍيزٍس

ٔسئِٛيز  ٚؾبٔٗ اسز (شيخ يفيق ،8989 ،ص /791شايخ طىسا ،
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٘يسزِٚ ،ي غئٝاي و ٝكيٛاٖ ثب ىسشص ايؼبى ٔيوٙئ ،سئِٛيز آٖ ثب غبكت كيوٛاٖ
اسز؛ ُيَا اٌَ فَى سٛاٍ ثَ كيٛاٖ ثبضي دبي كيٛاٖ دطز سَ اٚسز [ ٚا ٚسسوّكي ثوَ
آٖ ٘ياٍى]  ٚاٌَ كيٛاٖ ٍا دطز سَ هٛى ٔيوطي ،دوس ا ٚثو ٝاًٖ هيا٘ٚوي سسوّف ثوَ
ىسز كيٛاٖ ىاٍى  ٚآٖ ٍا ػبيي ؤ ٝيهٛاٞي ،لَاٍ ٔيىٞي (كهينا ،8910 ،
ج ،89ص.)919

ثٝػجبٍرىيٍَ وسي و ٝكيٛاٖ ٍا ٞيايز ٔيوٙي آ٘ؼبو ٝىٍ ٞيايز آٖ وٛسوبٞي وٙوي
ٔسئ َٛغئٝاي اسز و ٝكيٛاٖ ايؼوبى ٔويوٙوي .دوس وسوي وو ٝىٍ ا٘ؼوبْ ٚظيفوٝاش
وٛسبٞي يب افَاـ  ٚسفَيف ٕ٘بيي ٔسئ َٛكبىطٝاي اسز و ٝث ٝايٗ ػٟز ثٚٝػٛى ٔيآيي.
سٔ :ْٛجٙبي س ْٛا٘شسبة اسز .ثَ قجك ايٗ ٔجٙب ؿٙب٘ـٔ ٝيوبٖ ٍفشوبٍ  ٚهسوبٍر يوب
غئ ٝايؼبى ضيٍ ٜاثك ٝاسشٙبى ػَفي ثَلوَاٍ ٌوَىىَٔ ،سىوت ٍفشوبٍ ؾوبٔٗ هسوبٍر ٚ
220

ٔسئ َٛغئٔ ٝي ثبضي (شهيق ث ن  ،8987 ،ج ،81ص /899نجفا ،
 ،8999ج ،99صاااص 07و  /811سااابسواري ،8989 ،ج،10

حقَق اسالهي /علي هحودي جَرمَيِ

صااص890ااا 899و  /811خااىي  ،8997 ،ج ،1ص919ااا/918
حسين

يراغ  ،8987 ،ج ،1ص 991ا /999يىسىي بجنىردي،

 ،8980ج ،1ص91ا .)99ايوٗ ٔجٙوب ٘يوِ ٔسوشٙي ٍٚايوي ىاٍى وو ٝفمٟوب (ر.ن:
يح مك حه  ،8990 ،ج ،9ص 198ا /191نج ف  ،8999 ،ج،99

ص99ا /97خىي  ،8997 ،ج ،1ص179ا )178ثو ٝآٖ اسوشٙبى ػسوش ٝا٘وي
اُػٍّٕٚ ٝايز ٔؼشجَ (ر.ن :خىي  ،8997 ،ج ،1ص )179سكىن اُ أبْ
ص دق و ٝفَٔٛى:

ض ِامنَ :أي وَ
ينَ َ:م َْنَتَطَب َََأ َْ
قَ الَََأ َِمي َُرَال ُْم ْؤِمنِ ََ
َوَتَ بَ ْيطَ ََرَ،فَلْيَأْ ُخ َِذَالْبَ َرا َ ََ ِم َْنَ َولِيِّ ََِوَإِّلََفَ ُه ََنَلَ ََُ َ
ٔؤٔٙبٖ فَٔٛى :وسي و ٝقجبثز يب ثيكبٍي ٔيوٙي ثبيي اُ ِٚي فوَى [يوب ٔبِوه كيوٛاٖ]

ثَائز اهٌ وٙي  ٌَٝ٘ٚؾبٔٗ اسز (كهين  ،8910 ،ج ،89ص.)181

ٔجٙبي ايٗ ؾٕبٖ اسشٙبى غئ ٝث ٝاٚسز وو ٝاهوٌ ثَائوز اٍ ٚا اُ ٔسوئِٛيز ٔؼوبف
ٔيوٙي.
اُايٍٗ ٚفمٟبي ٔؼبغَ ضيؼ ٝثَ اسبس ٔجب٘ي ٌفش ٝضي ٜىٍثوبٍٔ ٜسوئِٛيز وسوي ووٝ
ىيٍَي ٍا ث ٝثيٕبٍي يب ٚيَٚس هكَ٘بن ٔب٘ٙي وَ٘ٚب يب وطٙئ ٜب٘ٙي اييُ آِٛىٔ ٜيوٙوي،
اظٟبٍ٘ظَ وَىٜا٘ي.

لب٘ٔ ٖٛؼبُار اسالٔي ٔػٛة  1392اُ ٔجٙوبي سو ْٛديوَٚي ووَى ٜاسوز ٔ ٚؼيوبٍ
ٔسئِٛيز ٍا اسشٙبى لَاٍ ىاى ٚ ٜىٍ ٔبىّٔ 492 ٜمٍَ ىاضش ٝاسز:
ػٙبيز ىٍغٍٛسي ٔٛػت لػبظ يب ىي ٝاسز و٘ ٝشيؼو ٝكبغؤّ ٝسوشٙي ثوٍ ٝفشوبٍ
َٔسىت ثبضي اػٓ اُ آ٘ى ٝث٘ ٝلٔ ٛجبضَر يب ث ٝسسجيت يب ث ٝاػشٕبع آٟ٘ب ا٘ؼبْ ضٛى.
 ٚىٍ ٔبىّ٘ 526 ٜيِ ٔمٍَ ىاضش ٝاسز:
ٌَٞب ٜى ٚيب ؿٙي ػبُٔ ،ثَهي ثٔ ٝجبضَر  ٚثؼؿي ث ٝسسجيت ىٍ ٚلٛع ػٙبيشي ،سأطيَ
ىاضش ٝثبضٙي ،ػبّٔي و ٝػٙبيز ٔسشٙي ث ٝاٚسز ؾبٔٗ اسز  ٚؿٙب٘ـ ٝػٙبيز ٔسشٙي ثوٝ
سٕبْ ػٛأُ ثبضي ث ٝقٔ ٍٛسبٚي ؾبٔٗ ٔيثبضٙي ٍَٔ سأطيَ ٍفشبٍ َٔسىجبٖ ٔشفبٚر ثبضوي
و ٝىٍايٗ غٍٛر َٞيه ثٔ ٝيِاٖ سأطيَ ٍفشبٍضبٖ ٔسؤٞ َٚسشٙي .ىٍغٍٛسي ؤ ٝجبضَ ىٍ
ػٙبيز ثياهشيبٍ ،ػب ،ُٞغغيَ غئَٕيِ يب ٔؼٔ ٚ ٖٛٙب٘ٙي آٟ٘ب ثبضي فمف سوجت ،ؾوبٔٗ
اسز.
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لبٌٍ٘٘ٛاٍ دٌيَش ٕٞيٗ ٔجٙب ٍا ىٍ ٔٛاى ٔوشّفي اُ لب٘ٔ ٖٛؼوبُار اسوالٔي اُػّٕوٝ
اسز  ٚو ؿٙبٖوٌٌ ٝضز و ىٍ ٕٞيٗ اٍسجبـ ثلض فبغُّٔ ٝب٘ي ٔيوبٖ ٍفشوبٍ َٔسىوت ٚ
سلمك ػٙبيز ٍا ٘يِ ٔب٘غ ٘يا٘سش ٚ ٝثب سٕظيُ ث ٝا٘شمبَ ػبٔوُ ثيٕوبٍي ٔٛؾوغ هوٛىش ٍا
وبٔالً ٍٚضٗ ىٍ ٔبىّ 493 ٜلب٘ٔ ٖٛؼبُار اسالٔي ثيبٖ ىاضش ٝاسز.
ٌفشٙي ىٍ ٔؼٕٛػٔ ٝمٍَار ويفَي ايَاٖ ،لب٘٘ٛي ث٘ ٝوبْ "لوب٘ ٖٛقوَُ ػّوٌٛيَي اُ
ثيٕبٍيٞبي آٔيِضي  ٚثيٕبٍيٞبي ٚاٌيَىاٍ" ٔػٛة  11هوَىاى ٚ 1320ػوٛى ىاٍى ووٝ
ضبُٔ ا٘شمبَ ٚيَٚس وطٙيٕ٘ ٜيضٛى؛ ُيَا ايٗ لب٘ ٖٛى ٚفػُ ىاٍى؛ فػوُ أَ َٚثوٛـ
ث ٝثيٕبٍيٞبي آٔيِضي اسز و ٝاٌَؿ ٝػٛٙاٖ آٖ ػبْ اسز ِٚي ىٍ سجػَٔ ٜبىّ ٜيه ايوٗ
لب٘ ،ٖٛايٗ ثيٕبٍيٞب ىٍ ثيٕبٍي سُٛان ،وٛفز (سيفّيس)  ٚآسطه (ضب٘ىَ َْ٘) اكػوب
ٌَىيي ٜاسز؛ ثٙبثَايٗ ضوبُٔ ايويُ ٔ ٚب٘ٙوي آٖ ٕ٘ويضوٛى .فػوُ ى ْٚايوٗ لوب٘٘ ٖٛيوِ
اهشػبظ ث ٝثيٕبٍيٞبي ٚاٌيَ ىاٍى و ٝاٌَؿ ٝايٗ ػٛٙاٖ ٘يِ ػبْ اسز ِٚي ىٍ ٔبىّ،19 ٜ
ايٗ ثيٕبٍيٞب ٘يِ ث ٝثيٕبٍي «ٚثب  ٚاسٟبَٞبي ٚثبيي ضىُ»« ،ػ« ،»ٖٛسوت ٍُى»ٔ« ،كجموٝ
(سيفٛئيي)»ٔ« ،لَلو( ٝسيفوٛس اٌِا٘شٕبسيوه)»« ،آثّؤ« ،»ٝوّٕوه»« ،سوَهؼ« ،»ٝهٙوبق
(ىيفشَي)»« ،اسٟبَ ه٘ٛي»« ،سَسبْ ٚاٌيَ (ٔٙٙژيوز سَثَٚاسوذيٙبَ)» « ٚسوت ػوَق ٌوِ
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ٔووٛاى ٘ 537 ٚ 533 ،531 ،528 ،524 ،517 ،508 ،505 ،500 ،482 ،330 ،125طووبٖ ىاىٜ

(سٛئز ٔيِييَ)»  ٚىٍ سجػَٔ ٜبىّ 19 ٜث ٝثيٕبٍي سيب ٜسَف ،ٝػٌاْ ،ثبى سَم ٍْٚ ،غيٜ
ثٙبٌٛش ،سُ سيٌَ ،ٝٙيخً ،ار اَِيو( ٝدشٔٛو٘ٛي) ،سوَاهٓ ،سويبُ ٜهوٓ  ٚسوت ٍاػؼوٝ
(سيفٛس ٍوٍٛا٘ز) ٔليٚى ضي ٜاسز .اِجش ٝىٍ اغوالف لوب٘ٔ ٖٛوٌو ٍٛىٍ 1347 /8 /30
ثيٕبٍيٞبي ٔبالٍيب ،فّوغ اقفوبَ  ٚسوت ٔبِوز ثو ٝثيٕوبٍيٞوبي ٔوٌو ٍٛىٍ ٔوبىّٚ 19 ٜ
ثيٕبٍيٞبي آثَّٔٝغبٖٞ ،ذبسيزٞبي ٚيَٚسي ٔ ٚسٕٔٛيز غٌايي ث ٝثيٕبٍيٞبي ٔوٌوٍٛ
ىٍ سجػَ ٜايٗ ٔبىّ ٜافِٚىٌَ ٜىيي و ٝايٗ سٛسؼ٘ ٝيِ ضبُٔ ٚيَٚس وطٙيٜاي ٔب٘ٙوي ايويُ
ٕ٘يضٛى.

 .1.1هبنبي نوع هسئوليت
ىٍ دي سوٗ ٌفشٗ اُ ٔسئِٛيز َٔسىت ايٗ ٍفشبٍ ،ايٗ دَسص ثٍ ًٗٞ ٝأ ٜييبثي وٝ
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ؿٛ٘ ٝع ٔسئِٛيشي ٔشٛػ ٝفَى ٘بلُ ثيٕبٍي ٔيضٛى .ىٍ ٔشو ٖٛفمٟوي ضويؼ ٝػٙبيوبر ثوٝ
ػٙبيز ػٕيي ،ػٙبيز ضجٝػٕيي  ٚػٙبيز هكبي ٔلؽ سمسيٓ ضي ٜاسز؛
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ػٙبيز ػٕيي ،ػٙبيشي اسز ؤَ ٝسىت آٖ ٍ ٓٞفشبٍ  ٓٞ ٚػٙبيوز ٍا لػوي ووَىٜ
اسز يب ٍفشبٍي ٍا لػي وَى ٜاسز ؤ ٝظُ آٖ غبِجبً ثبػض ػٙبيز ٔيضٛى.
ػٙبيز ضجٝػٕيي ،ػٙبيشي اسز ؤَ ٝسىت آٖ فمف ٍفشوبٍ ٍا لػوي ووَى ٜاسوز ٚ
لػي ػٙبيز ٘ياضش ٝاسز؛ اِجشٍ ٝفشبٍي ؤ ٝظُ آٖ غبِجبً ثبػض ػٙبيز ٕ٘يضٛى.
ػٙبيز هكبي ٔلؽ ،ػٙبيشي اسز َٔسىت آٖ ٞيـيوه اُ ٍفشوبٍ  ٚػٙبيوز ٚالوغ
ضيٍ ٜا لػي ٘ىَى ٜاسوز (نجف  ،8999 ،ج ،99ص9ا /9نياس ر.ن:
شيخ يفيق ،8989 ،ص /799شيخ طىس  ،8917 ،ج ،7ص/881

يحمك حه  ،8990 ،ج ،9ص.)111
ثَ اسبس ايٗ سمسيٓثٙيي ىٍ ػٙبيز وٍٛٔ ٝى دٌيَش فمٟبي ضيؼ ٝىٍ سٕبْ اىٚاٍ فمٝ
ضيؼ ٝثٛى ٜاسز ،فمٟب ىٍ ٔٛاػ ٟٝثب ٘وٛع ٔسوئِٛيز ا٘شموبَ ثيٕوبٍي ٚاٌيوَ يوب ٚيوَٚس
هكَ٘بن ث ٝىيٍَيٍ ،فشبٍ اٍ ٚا ثبسٛػ ٝث ٝػّٓ ،اقالع ،سٛػ ٚ ٝلػيش ،ػٙبيز ػٕيي،
ضجٝػٕيي يب هكبي ٔلؽ ىا٘سشٝا٘ي.

 .5اثببت اتهبم
آ٘ـ ٝسبو ٖٛٙثلض وَىيٓ َٔثٛـ ثَٔ ٝكّ ٝطجٛر ايٗ ٔسئّ ٝثٛى ،أوب غوَف ٘ظوَ اُ
ايٙى ٝىٍ َٔكّ ٝطجٛر ؿٛٔ ٝؾؼي اسوبً وَى ٜثبضيٓ ،ايوٗ ثلوض ٔكوَف اسوز وو ٝثوٝ
فَؼ أىبٖ ا٘شسبة آسيت ث ٝفَى ٘بلُ  ٚايؼبى ٔسئِٛيز ثوَاي ا ٚىٍ َٔكّو ٝطجوٛر ٚ
٘ظَ ،آيب أىبٖ اطجبر آٖ ىٍ َٔكّ ٝاطجبر  ٚػُٕ  ٚىاىٌبٚ ٜػٛى ىاٍى؟ ث٘ٝظوَ ٔويٍسوي
اطجبر ايٗ ا٘شسبة ٔ ٚسئِٛيز ىٍ َٔكّو ٝػٕوُ  ٚىاىٌوب ،ٜىسوزووٓ ىٍ ا٘شموبَ ثَهوي
ٚيَٚسٞب ٔب٘ٙي وَ٘ٚب ،ثسيبٍ سوز  ٚؿيِي ضجي ٝثٔ ٝلبَ ثبضي  ٚثوٞٝويؾٚػو ٝلبثوُ
ٔمبيس ٝثب اطجبر ػٙبيز ىٍ ٔٛاٍى ىيٍَ ٘يسز؛ ثَائظوبَ ىٍ ػوَْ لشوُ ػٕوي اُ قَيوك
ؾَة  ٚػَف ثب ٍفشبٍ غيَوطٙي ٜثَاي اطجبر لشُ ػٕي٘ ،يبُ ث ٝاكَاُ  ٚاطجبر لػي لشوُ
ىاٍيٓ و ٝىسشيبثي ث ٝآٖ سوز اسز ،أب ثب الَاٍ لبسُ يب ٌفشوٞٝوبي اٍٙٞ ٚوبْ ىٌٍيوَي
لبثُ اكَاُ  ٚاطجبر اسز يب اطجبر لشُ غيَػٕي ثب اكوَاُ  ٚاطجوبر غويٍ ٍٚفشوبٍ ثبػوض
ٚيژٌيٞبيي و ٝايٗ ٚيَٚس  ٚا٘شمبَ آٖ ىاٍى ،اغُ ا٘شمبَ اُ ٔش ٚ ٟٓػٕي  ٚغيَػٕوي آٖ
لبثُ اكَاُ  ٚاطجبر ٘يسز؛ ُيَا ا َٚايٙىٔ ٝشوػػبٖ ٔيٌٛيٙي ايٗ ٚيَٚس ٔيسٛا٘ي سوب
ىٞ ٚفش ٝىٍكبِز وٕ ٖٛثبضي ٞ ٚيؾ ػالٔز ظبَٞي ٘ياضش ٝثبضي؛ ثٙوبثَايٗ أىوبٖ ىاٍى
فَى ٔشٛفي ديص اُ ٔٛاػ ٟٝثب ٔش ٟٓىاٍاي ايٗ ٚيَٚس ثٛىِٚ ٜي ػالئٓ آٖ سوب ايوٗ ُٔوبٖ
ىٍ ا ٚظب٘ َٞطي ٜثبضي .ى ْٚايٙى ٝثَ اسبس ٕٞيٗ ٘ظَ سوػػي أىوبٖ ىاٍى ٔشوٛفي ىٍ
ايبْ ٔاللبر ثب ٔش ٚ ٟٓآضىبٍضيٖ اثشال يب كشي ديص اُ آٖ ثب فَى ىيٍَي وو ٝىاٍاي ايوٗ
ٚيَٚس ثٛى  ٚػالئٓ ظبَٞي ٘ياضش ٝاٍسجبـ ىاضشٚ ٚ ٝيوَٚس اُ ا ٚثوٚ ٝي ٔٙشموُ ضويٜ
ثبضي يب ٚيَٚسي و ٝاُ ٔشٌَ ٟٓفش ٝثبػض َٔي ا٘ ٚطيٚ ٚ ٜيَٚسي وو ٝثؼويا اُ ىيٍوَي
ٌَفش ٝثبػض َٔي ا ٚضي ٜثبضي .س ْٛايٙى ٝثَ اسوبس ٘ظوَ ٔشوػػوبٖ ٚيوَٚس وَ٘ٚوب
ٔيسٛا٘ي سب ٔير ُيبىي ،اُ ؿٙي سبػز سب ؿٙي ٍٍٚ ُٚي سكٛف ٔوشّوف ُ٘وي ٜثٕب٘وي؛
ثٙبثَايٗ أىبٖ ىاٍى ىٍ ايٗ فبغّٔ ،ٝشٛفي اُ قَيك سٕبس ثوب سوكٛف ديَأو٘ٛص ٌَفشوبٍ
ٚيَٚس ضي ٜثبضي .ؿٟبٍْ ايٙى ٝقجيؼي اسوز ٔشوٛفي ىٍ ايوٗ فبغؤّ ٝسوّٕب ثوب افوَاى
ٔوشّفي اٍسجبـ ىاضش ٝاسز ضبيي ايٗ ٚيَٚس اُ اٍسجبـ ثوب غيؤَش ٟٓثو ٝاٙٔ ٚشموُ ضويٜ
ثبضي  ...ٚسٕبٔي ايٗ اكشٕبالر ثبػض ٔيضٛى ٘شٛاٖ ضوع ٔشٍ ٟٓا ػبُٔ ا٘شمبَ ٚيَٚس
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ػٙبيز اُ ٔش ٟٓلبثُ ىسشيبثي اسزِٚ ،ي ىٍ ٔسئّ ٝا٘شمبَ ٚيَٚسي؛ ؿ ٖٛوَ٘ٚب ثٝػٟوز
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ضٙبهز ٔ ٚلى ْٛوَى.

نتيجه
ثَ دبيٙٔ ٝبثغ ٘ ٚظَار فمٟي  ٚكمٛلي ٔسئِٛيز ٘بضي اُ ا٘شمبَ ثيٕبٍي يوب ٚيوَٚس
هكَ٘بن ٔب٘ٙي وَ٘ٚبيب اييُ ث ٝىيٍَي ،ثٔٝظبث ٝايَاى غوئ ٝثو ٝىيٍوَي اسوز  ٚسلموك
ٍاثك ٝا٘شسبة ٕٔىٗ ٔيثبضي  ٚثَ اسبس ٔؼيبٍ  ٚسؼَيف ػٙبيز ػٕيي ،ضوجٝػٕويي ٚ
هكبي ٔلؽ ىٍ فَٚؼ ٔوشّف ٔسئٍّ ،ٝفشوبٍ فوَى ٘بلوُ ٔويسٛا٘وي ػٙبيوز ػٕويي،
ضجٝػٕيي يب هكبي ٔلؽ ضٙبهش ٝضٛى٘ .مص ػٙبغَي ؿ ٖٛػّٓ ٘بلُ اُ آسيتُاثٛىٖ
ثيٕبٍي يب ٚيَٚس ،اقالع ا ٚاُ اثشالي هٛى ثيٕبٍي يب ٚيَٚس  ٚأىبٖ يوب ػويْ أىوبٖ
ىٍٔبٖ سأطيَي ىٍ اغُ ٍاثك ٝا٘شسبة ٘ياٍى  ٚفمف ىٍ ٘ٛع ٔسئِٛيز سأطيَ ىاٍى .اِجش ٝالياْ
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فَىي و ٝثيٕبٍي يب ٚيَٚس ث ٝا٘شمبَ ٔييبثي ،ثب ضَايكي ٔيسٛا٘ي ايٗ ٍاثكو ٝا٘شسوبة ٍا
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لكغ وٙي .اٌَؿ ٝىٍ ٔسئّٔ ٝسئِٛيز ٘بضي اُ سؼوَؼ ثو ٝسٕبٔيوز ػسوٕب٘ي افوَاى سوٝ
ٔجٙبي ػيْ ػٛاُ ػُٕ ،سؼويي يوب سفوَيف  ٚا٘شسوبة ىٍ فمو ٝأبٔيوٚ ٝػوٛى ىاٍىِٚ ،وي
لبٌٍ٘٘ٛاٍ ىٍ لب٘ٔ ٖٛؼبُار اسالٔي اُ ٔجٙبي سْٛ؛ يؼٙي ٍاثكو ٝا٘شسوبة ديوَٚي ووَىٜ
اسز  ٚثَ اسبس ٘ٛع ػٙبيز اُ ػٕي ،ضجٝػٕي  ٚهكوبي ٔلوؽ فوَى ٘بلوُ ٍا ٔسوئَٛ
ٔي ىا٘يِٚ ،ي اطجبر ٍاثك ٝا٘شسبة ىٍ ٔمبْ ىاىٍسي ىٍ ٔسئّٔ ٝسئِٛيز ٘بضي اُ ٚيَٚسي
ٔب٘ٙي وَ٘ٚب ،أَي ثسيبٍي سوز  ٚسمَيجبً ٘طي٘ي اسز.
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اِوٛئي ٍ1422 ،ٜق.
 .11سجِٚاٍي ،سييػجياألػّي؛ هْذةاألحنبم ؽ ،4لٓ٘ :طَ ىفشَ ٔؼظِٓ1413 ،ٝق.
 .12ضجيَي ُ٘ؼب٘ي ،سيئٛسي؛ «اٞياي ػؿ ٛسٛسف ٔلىٔٛبٖ ثو ٝاػوياْ»ٙٔ ،ويٍع
ىٍ ،www.islamquest.net :وي ثبيٍب٘ي.69358 :
 .13قجبقجبيي ،سييػّي؛ ريبضالوسبئل لٓٔ :ؤسس ٝآَاِجيز1418 ،ق.
 .14قٛسووي (ضووين قٛسووي)ٔ ،لٕوويثووٗكسووٗ؛ الوبسللَ

إَِسؿٛي1387 ،ٝق.

ؽ ،3سٟووَاٖ :إِىشجووة

حقَق اسالهي /هسئَليت ًبشي اس اًتقبل بيوبري ٍاگيز ٍ ٍيزٍس

 .5كّّي (ػالٔ ٝكّّي) ،كسٗثٗيٛسف؛ قَاعداألحنبم لٓٔ :ؤسس٘ ٝطوَ اسوالٔي،

 .15قٛسي (ضين قٛسي)ٔ ،لٕي ثٗكسٗ؛ الٌْبية لٓ :ا٘شطوبٍار لويس ٔلٕويي،
[ثيسب].
 .16قٛسىٔ ،لٕي ثٗ اِلسٗ؛ سٌٟيت األكىبْ ،ؽ  ،4سَٟاٖ ،ىاٍ اِىشت اإلسوالٔي،ٝ
 1407ق.
 .17ػبّٔي (ضٟيي طب٘ي)ُ ،يٗاِييٗثٗػّي؛ هسبللاألفْبم لٓ٘ :طَ ٔؤسسؤ ٝؼوبٍف
اسالٔي1417 ،ق.
 .18ػىجَي (ضين ٔفيي)ٔ ،لٕيثٗٔلٕيثٗ٘ؼٕبٖ؛ الوقٌعة ؽ ،2لٓ :ػبٔؼٔ ٝيٍسويٗ
ك ُٜٛػّٕي1410 ،ٝق.
 .19ػّييٚسوز ،اثٛاِمبسووٓ  ٚكسويٙؼّي ثووبي؛ «ٔؼيوبٍ ؾووٕبٖ» ،فقلِ اّللل بيللت؛
ش70و ،71سبثسشبٖ  ٚدبييِ  ،1391ظ .105 - 48
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 .20فبؾُ ِٙىَا٘ئ ،لٕي؛ احنبم پششنبى ٍ بيوبراى [ثيػب][ :ثي٘ب][ ،ثيسب].
 .21وّيٙئ ،لٕيثٗيؼمٛة؛ النبفي لٓ :ىاٍاِلييض ِّكجبػة ٚاِٙطَ1429 ،ق.

حقَق اسالهي /علي هحودي جَرمَيِ

ٔ .22ي٘ي وبضب٘ى ،كبع آلب ٍؾب؛ وشبة اِييبر ،ؽ  ،1لٓ ،ىفشَ ا٘شطوبٍار اسوالٔى،
 1408ق.
ٔ .23ىووبٍْ ضوويَاُي٘ ،بغووَ؛ احنللبم پششللن

لووٓ :ا٘شطووبٍار ٔيٍسوو ٝأووبْ

ػّىثٗاثىقبِت1429 ،ق.
ٙٔ .24شظَي ،كسيٙؼّي؛ احنبم پششني؛ ؽ ،3لٓ٘ :طَ سبي1427 ،ٝق.
ٛٔ .25سٛي اٍىثيّي ،سييػجياِىَيٓ؛ استفتبئبت لٓ :ا٘شطبٍار ٘ؼبر.1377 ،
ٛٔ .26سٛي ثؼٍٛٙىي ،سييكسٗ؛ القَاعدالفقْية ؽ ،1لٓ٘ :طَ اِٟبىي1419 ،ق.
٘ .27ؼفئ ،لٕيكسٗ؛ جَاّزالنالم ؽ ،6سَٟاٖ٘ :طَ وشبثوب٘ ٝاسالٔي1404 ،ق.
ٞ .28بضوٕيُاىُٞ ،ٜووَا؛ «ايوويُ»ٙٔ ،وويٍع ىٍُٔ ،http://namazi.sums.ac.ir :سووشبٖ
.1386

