
 51 -77، ص 9316 پاییز،  5پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيذُ

غٍّان ىلانَ اي اؿث کَ ؿػی «  زؼایو صغيصسیّث غهو كاوی در ةاز پژوُی ىتاٌی 

ىی کٍغ ةا ةیان ٌظؼ فلِاي قیػَ و اُم ؿٍّث راه کاري ىٍاؿب زِث صم جؽاصيات 

صامهَ ارائَ ٌيایغ؛ ةؼظی از فلِاي قیػَ غهو كاوی را، ىضکو جؼیً دنیم، زِث مغور 

رأي در زؼایو صغي ىی داٌٍغ. و ةَ کحاب، ؿٍّث، ازياع وغلم اؿحٍاد ىی کٍٍغ. غغه 

ي گؼ از فلِاي قیػَ غهو كاوی را ةؼاي ازؼاي صغود صسث ٌيی داٌٍغ و ادنَ اي دی

 ي ىلانَ پیف رو ادنَ ظّد را آیات كؼآن، روایات، غلم، و كاغغه درأ ةیان ىی کٍٍغ.

زؼاي صغود، در مّرجی کَ كاوی ىّافلیً را كّي جؼ ىی داٌغ و غهو كاوی را، در ا

ا از ًؼوق ىػحتؼ ةَ دؿث آورده ةاقغ غ زاىع قؼایي فحّا ةاقغ و غهو ظّد رىسحِ

صسث ىی داٌغ؛ و دنیم ظّد را ىّوّغی ةّدن كٌع كاوی ةیان ىی کٍغ و اذغان ىی 

دارد ةا جّزَّ ةَ ایٍکَ كٌع صامهَ ًؼیلی ٌيی ةاقغ قارع ىی جّاٌغ در آن دظم و 

، غهو كاوی را جنؼف ٌيایغ و قؼوًی را ةؼاي آن در ٌظؼ ةگیؼد. اکذؼ فلِاي اُم ؿٍّث

ظّد را، روایات، كاغغه درأ، اؿحضتاب اؿث  ىـحٍغدر ازؼاي صغود صسث ٌيی داٌغ و 

رو ىـاىضَ و در ىػؼض اجِام و اىکان ؿّء اؿحفاده از كغرت، ةیان ىی کٍغ. ىلانَ 

صاوؼ جالش ىی کٍغ ةا ارائَ دنیهی ىٌٍلی، ىـحٍغات اُم ؿٍّث را رد ٌيایغ؛ گؼوه 

غّهث را ز اكّانف غهو كاوی را ىػحتؼ ىی داٌٍغ و اٌغکی از اُم ؿٍّث و قافػی در یکی ا

كیاس اونّیّث ةیان ىی کٍغ و در ٌِایث ىیؽان صسیث غهو كاوی در ازؼاي صغود را ةا 

 جّزَّ ةَ كاٌّن ىسازات اؿالىی ذکؼ ىی کٍغ.
 .ىسحِغ _كاغغه درأ _صسیّث_غهو  _كاوی :يذيکل ٍاژگاى
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 فيصل شریفی پَر

 غىّ ُیات غهيی داٌكگاه پیام ٌّر

 
 ٌّیـٍغه ىـئّل:ٌام 

 فيصل شریفی پَر

 حجيت علن قاضی در جراین حذيبازپژٍّی هباًی 
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 هقذهِ
ي کَ یکی از فؼوغات ىِو ةاب كىاء ىی ةاقغ از دیؼ ةاز ىیان فلِاي قیػَ و اُم ث غهو كاوی در زؼایو صغّ ةضخ از اغحتار و صسیّ

ي ىی جّاٌغ ةَ َ ةؼ ایً غلیغه اٌغ کَ كاوی در زؼایو صغّ ه اي اٌغك از فلِاي غاىّقیػَ و غغّ يث ىٌؼح ةّده اؿث. قيار زیادي از فلِاؿٍّ

 ث غهو كاوی ُـحٍغ.غغم صسیّز فلِاي قیػَ و اکذؼ فلِاي اُم ؿٍّث كائم ه اي دیگؼ اغهو ظّیف غيم کٍغ و غغّ 

یً ؿؤال ىٌؼح اؿث کَ در غنؼ صاوؼ ٌیؽ ةا غٍایث ةَ ایٍکَ اؿالم راه ادتات صغود ةَ ظنّص زٌا را ةـیار ىكکم كؼار داده اؿث ا

ىسازات ؿٍگیً قؼع ةاقغ؟ در  ،ُيچٍان ،د اىّا ىسازات آنآیا ىی جّان راه ادتات صغود را جّؿي پیكؼفث جکٍّنّژي دائياً ؿاده جؼ ٌيّ

یی ٌكان گؼ وكّع زؼم صغي در دؿحؼس ةاقغ، ّویغئّع زؼم اكاىَ ٌكّد و فلي یک فیهو مّرجی کَ ةؼاي كاوی، اكؼار و ةیٍَ قؼغی ةؼ وك

اىؼوز ایؼان کَ ةؼ پایَ اصکام قؼیػث اؿث،  آیا كاوی ىی جّاٌغ صکو ازؼاي صغ را ةؼاي ىسؼىیً مادر کٍغ؟ آیا غهو كاوی ىی جّاٌغ در صلّق

 ؟جا کساؿثي ةَ قيار آیغ؟ ودر مّرت اىکان، ىضغوده ي اغحتار آن ادتات زؼم صغّ ي َدر زىؼه ي ادنّ

 صاوؼ جغویً گؼدیغه اؿث. ي نػا در زِث رؿیغن پاؿعی ىٌٍلی ةَ پؼؿف ُاي ىٌؼح قغه ىلانَ

ىّوّع ىٌؼح گؼدیغه و ؿپؾ دیغگاه فلِاي قیػَ و دالیم آٌان ىّرد ةؼرؿی کَ اةحغا کهیات جلـیو ىتاصخ ةغیً جؼجیب ظّاُغ ةّد 

ث غهو كاوی ث در ىّرد صسیّارائَ قغه جّؿي آٌِا ىی پؼدازیو. ةػغ از آن دیغگاه فلِاي اُم ؿٍّ ي َكؼار ىی گیؼد پؾ از آن، ةَ ارزیاةی ادنّ

آٌان ةیان قغه و ىّرد ٌلغ كؼار ىی گیؼد. و در ةعف آظؼ ةَ ٌضّه ي پیف ةیٍی  نضاظ قغه جّؿي ي َي ةیان قغه و ادنّدر زؼایو صغّ

 ىّوّع در كّاٌیً ایؼان ىی پؼدازیو و در ٌِایث ٌحایر پژوُف ارائَ ظّاُغ قغ.

 

 کليات - 1

ث، غهو، چِار واژه صسیّ ىی ةاقغ الزم اؿث« يدر زؼایو صغّ  ث غهو كاویةؼرؿی صسیّ » ژوُف صاوؼ َ ةَ ایٍکَ ىّوّع پةا جّزّ

 ي ةَ غٍّان پیف گفحار ىعحنؼاً جّویش داده قّد.كاوی و زؼایو صغّ 

رفع جکهیف گؼدد و در  ،فیػٍی دنیم و ىػحتؼ ةّدن اىؼي، ةَ ًّري کَ در اىّر قؼغی، غيم ةَ آن ةَ وؿیهَ ي ىکهّ ت:جيّح -الف

 ]2/18: 41؛ 6 /1: 173،45/ 1: 24؛ 114: 40؛ 23/ 2: 42 [اىّر صلّكی ةؼاي كاوی، اكٍاع وزغاٌی صامم کٍغ

 

صانث ٌفـاٌی اؿث کَ در آن صانث، ىّوّغی ةؼ قعل ىػهّم ىی قّد و اصحيال ایً کَ در آن ىّرد ظاص، ظٌا کؼده  علن: -ب

آگاُی اٌـان چِار صانث ث آن زاي ُیچ گٌَّ جؼدیغي وزّد ٌغارد. انتحَ در ىّرد ةاقغ ىٍحفی اؿث. جتػیث از كٌع وازب اؿث و در صسیّ

قک کَ ىحـاوي انٌؼفیً اؿث و  -3ظً کَ صانحی اؿث ٌفـاٌی ةیً كٌع و قک  -2غهو کَ ىفیغ كٌع و یلیً اؿث.  -ار اؿث. ىحنّّ

َ ٌلٌَ ي مفؼ ػزِم، ٌلٌَ ي ىلاةم غهو اؿث. یػٍی غغم وزّد ىهکَ ٌفـاٌیَ غهو اؿث و در واك -4اصحيال وزّد یا غغم آن ةؼاةؼ اؿث 

 ]53 :39 :1/429: 23 [ایی اؿثداٌ

 

حیفاء آن، مالصیث افحاء و صم كاوی: کـی اؿث کَ در ىّرد زؽئیات كّاٌیً قؼغی و ةیً اقعاص، ةَ ىٍظّر ادتات صلّق و اؿ -ج

اصکام قؼغی و م دارد. ُيچٍیً قؼایي كاوی غتارت اؿث از ةهّغ، غلم، اؿالم، غغانث و رزهیّث، جّاٌایی غهيی ةؼ اؿحٍتاط و اؿحعؼاج و فن

 ] 698: 25؛ 138/ 2:  41[ كاٌٌّی، ًِارت ىّنغ، ةیٍایی، قٍّایی، گّیایی و صافظَ

 

َ ةَ ػاؿث. و در واكجػییً گؼدیغه  ث ىسازات آنع ٌّع، ىیؽان و کیفیّةَ زؼایيی گفحَ ىی قّد کَ جّؿي قار ي:جراین حذّ -د

غه اؿث را زؼایو آٌِا ةَ مّرت جفنیهی جػییً ٌگؼدیغه اؿث. ةهکَ ةَ صاکو واگػار قصاکو واگػار ٌكغه اؿث. در ىلاةم زؼایيی کَ ىسازات 

 .]13/ 5: 6[جػؽیؼي ىی گّیٍغ
 

 يبررسی فقْی اعتبار علن قاضی در اجراي جراین حذّ – 2
ٍَ ةغون اكؼار و ةیّي ىی جّاٌغ كاوی در زؼایو صغّ ُياٌگٌَّ کَ كتالً اقاره قغه ةّد از دیؼ ةاز ایً پؼؿف ُا ىٌؼح ةّده اؿث کَ آیا

 جٍِا ةٍاةؼ غهو ظّدرأي دُغ؟ آیا ىی جّاٌغ ةؼ اؿاس غهيی کَ پیف از دادرؿی ةَ ىّوّع دغّا داقحَ رأي ظّد را مادر کٍغ؟ ىذالً اگؼ كاوی

ي ظّد صکو ةغُغ یا آن کَ پیف از ًؼح دغّا قاُغ واكػَ اي ةّد و ةَ ةؽه کاري کـی غهو پیغا کؼد آیا ىی جّاٌغ ةَ اؿحٍاد ُيان ىكاُغه 

ةایغ ُياٌٍغ یکی از قِّد ٌؽد كاوی دیگؼ ةَ آٌچَ دیغه، قِادت دُغ؟ آیا كاوی ىی جّاٌغ ةؼ اؿاس قّاُغي کَ در ًی ىؼاصم دادرؿی 

 ی ةغؿث ىی آورد و ىّزب اًيیٍان او ىی گؼدد صکو کٍغ؟ نّجّؿي کارقٍاس و اُم ظتؼه در ىّوّغات جعنّ
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دیغگاه از ایً زِث اةحغا ٌظؼ فلِاي قیػَ ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی گیؼد ؿپؾ  ةیً فلِا اظحالف ٌظؼ وزّد دارد، در پاؿط ةایغ گفث

 فلِاي اُم ؿٍّث ةازگّ ىی قّد.

 

 دیذگاُ فقْاي شيعِ -1 – 2
فلِاي اىاىیَّ، در ظنّص صسیّث غهو كاوی در زؼایو صغّي، اظحالف ٌظؼ دارٌغ ةَ ًّري کَ ةؼظی غهو كاوی را صسّث ىی داٌٍغ 

و ةؼظی دیگؼ غهو كاوی را ةغون وزّد ةیٍَّ و اكؼار كاةم كتّل ]472: 34؛ 872: 43؛   120/ 9: 31؛   158/ 4: 16؛   29/ 4: 28؛ 255: 32[

 .]433/ 3: 13[ن اغحتاري كائم ٌیـحٍغ ٌيی داٌٍغ و ةؼاي آ

 ٌّقحار پیف رو اةحغا ىتاٌی ىّافلیً را ةیان ٌيّده و ؿپؾ دالیم ىعانفیً را ذکؼ ىی کٍغ و در ٌِایث آٌِا را ارزیاةی ىی کٍغ. 

 

 هَافقيي ي ِدیذگاُ ٍ ادلّ -1 -1 -2

َ ي ارةػَ اؿحٍاد ٌيّده ّدش ةَ ادنّىٌاةق غهو ظ ،جّؿي كاوی ،ةؼاي زّاز مغور صکو ث غهو كاوی ُـحٍغکـاٌی کَ كائم ةَ صسیّ

 اٌغ کَ در ذیم ةیان ىی قّد.

 

 کتاب -1 -1 -1 -2

 آیات كؼاٌی ىّرد اؿحٍاد در دو دؿحَ  كؼار ىی گیؼٌغ.

ُاي ىػيّل قؼغی  از راه ،آن را ةؼ ادتات ىّوّع ،ق واكػی غٍّان ىی ٌيایغ ٌَ آن کَق ةؼ جضلّآیاجی کَ ازؼاي صغود را ىػهّ -انف

دؿث زن و ىؼد دزد را ةَ کیفؼ ) :«وَ انـَّارِقُ وَ انـَّارِكَةُ فَاكٌَْػُّاْ أَیْغِیَِو »ىی فؼىایغ: کَ ؿّره ىائغه  38 ي آیَاز زيهَ واةـحَ کؼده ةاقغ. 

ةایغ ُؼ یک ) :«وَاصِغٍ ىٍَُُِّْىَا ىِاْئَةَ زَهغه    انؽَّاٌِیَةُ وَ انؽَّاٌِْ فَازْهِغُواْ کمُ »یغ: م ؿّره ىتارکَ ٌّر کَ ىی فؼىادوّ ي آیَ اغيانكان ةتُؼیغ(؛ و ُيچٍیً

 از زٌان و ىؼدان زٌا کار را ةَ مغ جازیاٌَ ىسازات و جٍتیَ کٍیغ(.

اري ٌيایٍغ. چّن ىّوّع ىعاًب در ایً آیات، كىات ُـحٍغ و ةؼ آٌان وازب اؿث ُؼگاه ةَ جضّلق ومف، غهو یافحٍغ صکو را ز

 ]4/13: 15 ،  492: 4[4 صکو قؼغی، قعنی اؿث کَ دارٌغه ایً مفات ةاقغ و ةؼاي قٍاظث دارٌغه ي ایً مفات دو راه وزّد دارد

 .ٍَ و اكؼار کَ ظٍّن ىػحتؼ و كائو ىلام كٌع ىی ةاقٍغ، ىّوّع را اصؼاز ٌياییوغي یػٍی اىّري ىاٌٍغ ةیّاز راه غغم جػتّ -1

 .]492، 44[ ق ومف، ازؼاي صکو وازب اؿثاز راه غهو کَ كّي جؼ از ظٍّن ىػحتؼ اؿث، ىّوّع و ومف را در یاةیو و ةا جضلّ –2

فَاصْکُوْ ... »ص ؿّره  26آیَ ي  قّد ىاٌٍغ آیاجی کَ ةیان ىی کٍغ ةایغ ةَ صق، غغل و كـي و ةؼ اؿاس دؿحّرات انِی كىاوت -ب

«: ...إِذا صَکَيْحُوْ ةَیًَْ انٍَّاسِ أَنْ جَضْکُيُّا ةِانْػَغْلِ ...» ؿّره ٌـاء  58و آیَ ( ...صکو کً پؾ ىیان ظهق ظغا ةَ صق(... «: ...ةِانْضَقِّ ةَیًَْ انٍَّاسِ 

 (...و چّن صاکو ةیً ىؼدم قّیغ ةَ غغانث داورى کٍیغ.)

کـی  ف غيم کٍغ جا صقّغغل چٍیً اكحىا ىی کٍغ کَ ًتق غهيکٍغ و  کَ ةَ غغل صکو، ایً آیات، كاوی ىأىّر قغه اؿث ًتق

( ةا ایً اؿحٍادات، ةؼظی ةؼ ایً كّل رفحَ اٌغ کَ اگؼ كاوی ةَ غهو ظّد غيم کٍغ، صکو او ًتق غغانث 12/ 41: 18؛ 7/ 2 :26د دؼوایع ٌگ

 غهو ظّد غيم کٍغ ُؼ چٍغ ةؼاي ادتات و جّزیَ ایًیگؼ زىاٌی کَ كاوی صلیلث را در ىی یاةغ ٌاچار ةایغ ةَ ىلحىاي دظّاُغ ةّد، ةَ ةیان 

در چار چّب  كٍاغث وزغاٌی در دؿحؼس ٌغاقحَ ةاقغ چّن از اٌـان غادل ٌيی جّان اٌحظار داقث کَ ةؼ ظالف یلیً ظّد رأي دُغ وصکو 

فؼ، ظانو و فاؿق داٌـحَ قغه اؿث. ی در ةؼظی آیات، کـی کَ ةَ آٌچَ ظغاوٌغ ٌازل کؼده، صکو ٌکٍغ ، کاكؼیفات و امّل ىضنّر ةياٌغ صحّج

ٌکؼده اؿث و اگؼ ةؼ ظالف « ىا اٌؽال اهلل»ؿّره ىائغه. پؾ غانو ةَ صق اگؼ ؿکّت کٍغ، ىنغاق کـی اؿث کَ صکو ةَ  47-44ىاٌٍغ آیَ 

  .]91-17/90 :45 [آٌچَ ىی داٌغ ٌیؽ صکو کٍغ، ةغجؼ اؿث زیؼا صکو ةَ غیؼ ىا اٌؽال کؼده اؿث

 

 سٌّت -2-1-1-2

ٌحیسَ رؿیغه اٌغ کَ اگؼ كاوی ٌـتث ةَ وكّع  روایات اؿحٍاد ٌيّده اٌغ و ةَ ایًث غهو كاوی در ازؼاي صغود ةَ ةؼظی ىّافلیً صسیّ

ةؼظی از ایً روایات ىّرد ٌظؼ ٍَ اي وزّد ٌغاقحَ ةاقغ؛ ىی جّاٌغ ازؼاي صغ ٌيایغ. در ایً زا ي غهو داقحَ ةاقغ صحی اگؼ اكؼار و ةیّزؼم صغّ

 ىی گیؼد:ار كؼ

روایث صـیً ةً ظانغ از اىام مادق )ع( کَ ىی فؼىایغ: ُؼگاه اىام ةیٍغ ىؼدي زٌا ىی کٍغ یا قؼاب ىی ٌّقغ ةؼ او وازب اؿث –انف

ىی کٍغ کَ صغ را ةؼ او ازؼا کٍغ و ُيؼاه ةا دةغن ظّد ٌیازي ةَ ةیٍَ ٌغارد، زیؼا او اىیً ظغاوٌغ در ىعهّكات اوؿث و اگؼ دیغ ىؼدي دزدي 

اىَ ةایغ او را ةؼاٌغ و ةاز دارد و ٌِی کٍغ و رُایف ؿازد گفحو: چگٌَّ ىيکً اؿث؟ گفث: چّن اگؼ صقّ ظغاوٌغ ةاقغ ةؼ او وازب اؿث آن را اك

 .]216/ 4: 28[.( کٍغ و اگؼ صقّ ىؼدم ةاقغ ةؼاي ظّد ىؼدم اؿث
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اهلل و ازؼاي صغود دالنث دارد اگؼ کـی ةگّیغ ایً اىؼ مؼفاً ىؼةّط ةَ اىام ىػنّم اؿث و غهيا و كىات  ایً روایث ةَ ووّح ةؼ صقّ

ُـحٍغ، افؽون ةؼ ایٍکَ ُؼ صاکو  ]46ُيان،  [و اىٍا انؼؿم ]33/ 1 :34[هيا ٌیؽ ًتق روایات، اىٍااهلل چٍیً ازازه اي ٌغارٌغ ظّاُیو گفث: غ

 .]402/ 7: 12[از ىػنّم اؿث  غغل اغوّ یؼا اىامغادنی اىام ىـهيیً اؿث ز

ؿهیيان ةً ظانغ ىی گّیغ: از اىام مادق )ع( درةاره ىؼدي ؿّال کؼدم کَ ىؼجکب ؿؼكث قغه  ونی آٌؼا اٌکار ىی کٍغ. ؿپؾ  .ب

آٌلغر کحک ىی ظّرد کَ ىال ىـؼوق را ةاز ىی گؼداٌغ. آیا در ایً مّرت صغ كٌع دؿث در ىّرد او زاري ىی قّد؟ اىام مادق )ع( فؼىّد: 

 ] 261و 260 ُيان [ال را ٌیاورد دؿحف كٌع ٌيی قّد. زیؼا ةا قکٍسَ اغحؼاف کؼده اؿث.ةهَ ونی اگؼ اغحؼاف کؼد و ى

 ]245و  244/ 9 :14؛ 561 :17؛ 544/ 2 :4؛ 718: 27[ةؼظی از فلِا ةا اؿحٍاد ةَ ایً روایث صغ ؿؼكث را زاري ىی داٌٍغ.

آوردن ىال ؿؼكث قغه جّؿي اكؼارکٍٍغه دنیم ىفیغ غهو ةؼ ارجکاب ؿؼكث جّؿي اوؿث. از ایً رو ازؼاي صغ ؿؼكث  در ایً روایث

یػٍی غهو كاوی غهث  ىـحٍغ ةَ اكؼار ٌیـث، ةهکَ ىـحٍغ ةَ غهو كاوی اؿث کَ ةّاؿٌَ ةازگؼداٌغن ىال ىـؼوكَ ةؼاي او صامم قغه اؿث.

 ازؼاي صغ ةّده کَ ةیاٌگؼ صسیث آن اؿث.

انْلُىَاةُ أَرْةَػَةٌ دَهَادَةٌ فِی انٍَّارِ وَ وَاصِغٌ فِی » داده قغه اؿث کَ ةایغ كىاوت ةَ صق و ةا غهو مّرت گیؼد  روایحی کَ در آن دؿحّر -ج

هَوُ فََُِّ فِی انٍَّارِ وَ رَزُمٌ كَىَْ ةِانْضَقِّ وَ َُُّ نَا یَػْهَوُ فََُِّ فِی انٍَّارِ وَ انْسٍََّةِ رَزُمٌ كَىَْ ةِسَّْرٍ وَ َُُّ یَػْهَوُ فََُِّ فِی انٍَّارِ وَ رَزُمٌ كَىَْ ةِسَّْرٍ وَ َُُّ نَا یَػْ

 [«هََِّ صَکَوَ ةِضُکْوِ انْسَاُِهِیَّةِ.ُِهِیَّةِ فَيًَْ أَظٌَْأَ صُکْوَ انرَزُمٌ كَىَْ ةِانْضَقِّ وَ َُُّ یَػْهَوُ فََُِّ فِی انْسٍََّةِ وَ كَالَ ع انْضُکْوُ صُکْيَانِ صُکْوُ انهََِّ وَ صُکْوُ انْسَا

 ]218/ 6: 26  ؛4/ 3 :3  ؛407/ 7: 34

ٍَ ةؼ كىاوت ةَ ىلحىاي ةیّظاُؼ ایً روایث ایً اؿث کَ كىاوت ةایغ از روي غهو مّرت پػیؼد و اگؼ کـی ةعّاُغ ایً صغیخ را 

د. صق ةؼ صق ةَ صـب ىّازیً كىایی و یا ادغاي ازيال وزّد ٌغارویم ظاُؼ صغیخ و صيم دنیهی ةؼ آن ٌغارد و وزِی ةؼاي جأ، صيم کٍغ

 ُيان مّرت غهو ةَ واكع اؿث.« كىی ةانضق و ُّ یػهو» از غتارت  ًچؼا کَ كغر ىحیلّ

ماصب ریاض و ماصب  را ةیان ىی کٍغ.و وزّب اینال صق ةَ ىـحضق ىی کٍغ اىؼ ةَ ىػؼوف و ٌِی از ىٍکؼ  روایاجی کَ -د  

، ةَ ىػؼوف اىؼ ٌکؼده اؿث آٌِا ىی گّیٍغ اگؼ كاوی ةَ غهو ظّد صکو ٌٍيایغذکؼ ٌيّده اٌغ  ىذتحیً،  ي َادنّ ي روایات را در زىؼه ایًزّاُؼ 

ًؼف ىلاةم ىی گؼدد ٌِی  در دغّا ىٍکؼ صقّ در صانی کَ ةؼ كاوی الزم اؿث کَ ةَ ىػؼوف اىؼ کٍغ. از ًؼف دیگؼ او ةایغ قعنی را کَ

: 44  ؛34-31/ 14: 24[ وازب اؿث. صکو غهو كاوی ةَ ىػؼوف و ىٍکؼ، از ةاب اىؼ ةَ ىػؼوف و ٌِی از ىٍکؼ، مغور پؾ ةَ ىضهٌيایغ. 

40/89[. 

ىؼاجب اىؼ  ةا ُيـّغهو كاوی کَ  اؿثىؼاجب اىؼ ةَ ىػؼوف و ٌِی از ىٍکؼ  رغایث یکی از ٌکات ىِو در اىؼ ةَ ىػؼوف و ٌِی از ىٍکؼ

ىؼاجب اىؼ ةَ ىػؼوف و ٌِی از ىٍکؼ رغایث ىی قّد چؼا کَ ُؼ یک از آٌَ  ٌیؽ کَ در صیً دادرؿی ىی ةاقغةَ ىػؼوف و ٌِی از ىٍکؼ ىٍافات 

کٍغ ـحضق ٌيی ةاقغ اگؼ ةؼاي ادغاي دروغیً دنیهی ارائَ اع را دارٌغ ةا ایً وزّد کـی کَ ىفؼمث ارائَ دنیم زِث ادتات ىغغاي ظّد و دف

یا دفاغی ٌيایغ صاکی از ایً اؿث کَ ةّاؿٌَ ىؼاجب پایً جؼ ىحٍتَ ٌگؼدیغه اؿث از ایً گػقحَ كاوی كتم از مغور صکو ًؼفیً را دغّت ةَ 

مهش ىی ٌيایغ اگؼ قعنی کَ در ةاًً ىـحضق ٌيی ةاقغ ىحٍتَ گؼدیغه ةاقغ صاوؼ ةَ مهش و صحی مؼفٍظؼ کؼدن از ادغاي ظّد ىی ةاقغ 

 ؼ قغه ىّدؼ واكع ٌكغ در ٌِایث كاوی ىتادرت ةَ مغور راي ىی ٌيایغ.اگؼ اىّر ذک

 

 قاعذُ الضرر -2-1-1-3

در مّرجی کَ كاوی در ىّردي غهو داقحَ ةاقغ و ةَ غهو ظّد غيم ٌکٍغ ؿتب جفّیث صق ىی قّد. کَ ایً ظّد وؼر و زیان ةَ 

 اؿث. چّن کَ ال در الوؼر الي ٌفی زٍؾ ىی ةاقغ. ماصب صق وارد ىی ٌيایغ. کَ ةا اؿحٍاد ةَ كاغغه الوؼر ٌفی قغه

و ٌفی در ایٍسا  ٌفی صلیلی ةنّرت جٍؽیهی ىی ةاقغ ةغیً ىػٍا کَ درمغد ةیان ایً ٌیـث کَ آٌچَ کَ ٌفی قغه اؿث صلیلحا 

ا کانػغم ىی داٌغ، در ایٍسا وزّد ٌغارد ةهکَ ةَ غهث ایٍکَ آدار و ٌحایسی کَ از ٌظؼ ىحکهو ىٌهّب ىی ةاقغ، در آن قی وزّد ٌغارد . آن ر

 )الوؼر( ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةؼاي وؼر آداري ىحؼجب ٌيی ةاقغ. ىاٌٍغ ایً اؿث کَ امال وؼري وزّد ٌغارد.

 

 عقل -2-1-1-4 
 ث غهو كاوی در صغود ةَ آن اؿحٍاد ٌيّده اٌغ غلم ىی ةاقغ ةا ایً ةیان کَ: دنیم دیگؼي کَ ىّافلیً صسیّ

َ ىی قّد، ةٍاةؼ اگؼ كاوی ةَ غهو ظّد صکو ٌکٍغ، ىٍسؼ ةَ فـق او و ایلاف صکو وي ىی قّد و وكحی دغّایی ٌؽد كاوی اكاى -انف

اگؼ كاوی ةَ واكع ىٌؼح قغه غهو  گی کٍغ و رأي ىلحىی را مادر کٍغ ةغیً مّرت کَف اؿث ةَ آن دغّا رؿیغ، ىکهّصکو قؼع و كاٌّن

دو اىؼ ىی ةاقغ، اوّل ایً کَ ىٌاةق غهو ظّد صکو ىی کٍغ کَ در ایً مّرت ىٌهّب داةث اؿث و دوّم ایً کَ ىٌاةق  داقحَ ةاقغ ٌاگؽیؼ از

وزّد داقحَ ةاقغ او ىستّر اؿث ةَ اؿحٍاد آٌِا و ةؼ  غهو ظّد صکو ٌيی کٍغ و در ایً مّرت اگؼ دنیهی ىذم قاُغ و ؿّگٍغ ىعانف غهو  او



 51 -77، ص 9316 پاییز،  5پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

و ظّد ىؼ ىٍسؼ ةَ فـق او ىی قّد پؾ ةؼ صاکو قؼع اؿث جا در ىّوّغی کَ ةَ آن غانو اؿث، ىٌاةق غهظالف غهو ظّد صکو کٍغ و ایً ا

 .]91: 8 ؛31/ 41: 18؛ 88/ 40: 46؛ 492: 42[ صکو کٍغ جا ؿتب فـق او ٌكّد

 ، ىنغاق ظهو اؿث. و ظهو ُو كتش ذاجی دارد.وكحی كاوی غهو ةَ صکو قؼغی دارد ونی ًتق غهيف صکو مادر ٌکٍغ

 .َ ُـحٍغظٍیٍَّ و غیؼ آن از اىارات ث یلیٍی از واكع اؿث ونی ةیٍَّ و اكؼار اكّي اؿث ةغیً جػتیؼ کَ غهو کاقفیّغهو كاوی ةؼ ةیّ

غ ؿیّ ]88/ 40 :[44واكع از آن ىی قّد، زیؼا ةَ ًّر یلیٍی، « ٍَ اؿثظِّر غهو كاوی كّي جؼ از ةیّ » ماصب زّاُؼ ىػحلغ اؿث 

 ،غا و اقکال در ةضخ از آیاجی از كؼآن، در ةاب ؿارق و زاٌی ىی گّیغ کَ صيم ایً دو آیَ ةؼ كىاوت ًتق غهوچٍغ ادّ  ىؼجىی پؾ از ًؼح

 .]41: 42[ٍَ و اكؼار اؿث ةؼ ةیّ آٌِا،اونی از صيم 

ن ایٍکَ ٌیاز ویغ، ةغااؿث کَ ًتق غهو ظّدش صکو مادر ٌيةؼاي كاوی زایؽ » اىام ظيیٍی )ره( در جضؼیؼ انّؿیهَ چٍیً ىی آورد: 

ٍَ صکو دُغ در و ُيچٍیً در صلّق انِی ةؼ اؿاس ةیّ اسانٍّ صقٍَّ، اكؼار یا كـو داقحَ ةاقغ؛ ةهکَ زایؽ ٌیـث ةؼ او کَ در ةیّ ي ةَ اكاىَ

 .]367 /2: 41 [« انف غهيف ُـث ٍُگاىی کَ ىع

. ؛242/ 2: 29 [پؾ غهو ةَ ًؼیق اونی صسث ىی ةاقغ.دنیم صسیث ةیٍَ کكف از واكع اؿث اىا کكف از واكع در غهو كّیحؼ اؿث 

  ]1/235: 26؛ 7/7. 33، 159 :35،.493 :31

كٌع یا غهو صسیحف ذاجی اؿث ٌیاز ةَ زػم قارع ٌغارد ةهکَ ةَ صکو غلم صسث ىی ةاقغ اىا ةیٍَ چّن ٌّغا ایساد كٌع ٌيی کٍغ و 

نػا قارع انغاي ظالف کؼده و آٌؼا ةَ غٍّان دنیم ادتات ذکؼ ٌيّده ةَ غتارت اصحيال ظالف در آن وزّد دارد پؾ صسیث ذاجی و غلهی ٌغارد 

دیگؼ ةؼ فؼض کَ ةپػیؼیو قارع غهو كاوی را ةَ غٍّان دنیم ادتات صغود ذکؼ ٌکؼده ایً ةَ دنیم ایً ىی ةاقغ کَ صسیث كٌع و غهو ىـهو 

ی کؼد فلي زٍتَ جاییغ ىی جّاٌـث داقحَ ةاقغ ٌَ زٍتَ جاؿیؾ و زػم. ةّده نػا قارع دنیهی ةؼاي ذکؼ ٌيّدن ٌغاقحَ و اگؼ قارع آٌؼا ذکؼ ى

 صحی ىی جّان گفث از غغم ذکؼ قارع پی ةَ ىـهو ةّدن غهو كاوی ةَ غٍّان دنیم زؼم صغي ىی جّاٌیو پی ةتؼیو.َ

 

 اجواع -2-1-1-5  
غاي ازياع و قِؼت قغه اؿث ث غهو كاوی ادّصسیّةؼاي ث غهو كاوی ىعانف ورزیغه اؿث. ةا وزّد ایً کَ اةً زٍیغ ةا صسیّ

 .]88، 40: 44 [يؼد و ىضکو جؼیً دنیم را ازياع ذکؼ ىی کٍغ ذکؼ قغه را ةی اغحتار ىی ق ي َىؼصّم ماصب زّاُؼ جياىی ادنّ

ّؿی ًٍیَ و قیط ، اةً زُؼه در غٌغ ىی جّان ؿیّغ ىؼجىی در اٌحنارغی ازياع قغه ا، از زيهَ کـاٌی کَ ىغّغالوه ةؼ ماصب زّاُؼ

 .]242/ 6: 26؛ 46: :42 [در ظالف و ٌِر انضق و اةً ادریؾ در ؿؼائؼ را ٌام ةؼد

ازياع وزّد ٌغارد ةا جّزَ ةَ اظحالفی کَ ةیً فلِاؿث ةؼ فؼوی کَ وزّد داقحَ ةاقغ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةؼاي صسیث در ایً ىّرد 

غهو كاوی در زؼایو صغي ةَ آیات و روایات ٌیؽ اؿحٍاد قغه اؿث ةغؿث ىی آیغ کَ ىغرك ازياع کٍٍغگان آیات و روایات ةّده کَ چٍیً 

ع ىغرکی آٌگٌَّ کَ در امّل ىٌؼح قغه امانث ٌغاقحَ داراي ارزش ٌيی ةاقغ و کاقف از راي ىػنّم ازياغی را ازياع ىغرکی گّیٍغ. ازيا

 ٌيی ةاقغ در مّرجی ازياع زىاٌی صسث اؿث کَ راي ىػنّم را کكف ٌيایغ پؾ چٍیً ازياغی كاةم پػیؼش ٌیـث. 

 

 هخالفيي ي ِدیذگاُ ٍ ادلّ -2-1-2

 آٌِاي كىاوت کٍغ و صغود را ازؼا کٍغ. ُـحٍغ کَ كاوی ٌيی جّاٌغ ةؼ اؿاس غهو ظّد در زؼایو صغّاز فلِا ةؼ ایً غلیغه ةؼظی 

 زیؼ اؿحغالل ٌيّده اٌغ: ي َغاي ظّد ةا ادنّةؼاي ادتات ادّ

 

 قرآى -2-1-2-1 

یَأْجیًَ انْفاصِكَةَ ىًِْ ٌِـائِکُوْ   جیوَ انالَّ»کَ ةیان ىی کٍغ:  ؿّره ٌـاء 15 ي ةَ ىّزب آیَةیان ىی کٍٍغ:  ىعانفان صسیّث غهو كاوی 

مغور و ازؼاي صکو در « تُ أَوْ یَسْػَمَ انهََُّ نًََُِّ ؿَتیالًفَاؿْحَكِِْغُوا غَهَیًَِِّْ أَرْةَػَةً ىٍِْکُوْ فَإِنْ قَِِغُوا فَأَىْـِکًَُُُّّ فِی انْتُیُّتِ صَحَّْ یَحََّفَّاًَُُّ انْيَّْ

جأکیغ ةؼ  ي زیؼا آیَ ي ةَ قيار آیغ.ادتات زؼم صغّ  ي َاكؼار ةاقغ و غهو قعنی كاوی ٌيی جّاٌغ یکی از ادنٍَّ یا صغود ةایغ ةؼ اؿاس ةیّ

ی غهو وی ةا اصکام ظاص و یا ُؼ گٌَّ كؼائً و قّاُغ دیگؼ ٌیؽ ةؼاي كانػا اگؼ ةا وزّد ؿَ قاُغ صحّ .ُغ ةؼاي ادتات زؼم دارداوزّد چِار ق

زٌاٌْ از )زاىػَ( قيا کَ غيم ٌاقایـحَ کٍٍغ چِار قاُغ ىـهيان ةؼ »رکَ ىی فؼىایغ: ىتا ي چّن آیَ ىسازات ٌغارد. د، او صقّصامم گؼد

  «آٌِا ةعّاُیغ، چٍاٌچَ قِادت دادٌغ آن زٌان را در ظاٌَ ٌگَ داریغ جا غيؼقان ةَ پایان رؿغ یا ظغا ةؼاى آٌِا راُْ پغیغار گؼداٌغ.

و  م ادنَ در یک آیَ ةیان قّد.و ةیان قغه اؿث. پؾ الزم ٌیـث جياادتات زٌا ةیان قغه اؿث. و اكؼار ُ در ایً آیَ فلي یکی از ادنَ

 آیَ در ىلام ةیان ادنَ ادتات دغّا ٌيی ةاقغ.
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 رٍایات -2-1-2-2

كىایی را ةؼ ةیٍَ و ؿّگٍغ اؿحفاده ىی قّد کَ آٌِا راه ادتات روایات ظامَ چٍیً از ةؼظی  ث غهو كاوی ىی گّیٍغ:صسیّىعانفیً 

 .ىٍضنؼ داقحَ اٌغ و غيغه ي آن روایات ازٌظؼجان ىی گػرد

، كّي جؼ اؿث پؾ اگؼ ل ةؼظی از قيا ٌـتث ةَ ةػه دیگؼىیان قيا داوري ىی کٍو، زةان اؿحغال غىً ًتق قّاُغ و ؿّگٍ) -انف

: 34 [.(، ُياٌا ةا ایً صکو، كٌػَ اي از آجف ةؼایف فؼاُو کؼده امةغُوّال ةؼادر ىـهياٌف را ةَ او ىً ةؼ اؿاس اؿحغالل کـی، ةعكی از اى

 ]39/ 10؛ ُيان: 279/ 24: 12؛ 232/ 27: 12؛ 229/ 6: 26؛ 414/ 7

 .]77/ 15: 24 ؛216-215/ 12: 6[ی كاوی را ٌفی ىی کٍغث كىایی غهو قعنىلحىاي ىفِّم صنؼ، صسیّ گفحَ اٌغ ایً روایث ةَ

اگؼ ىؼدي را ةا ُيـؼت در یک ةـحؼ ةتیٍی چکار ىی »اي از امضاب ٌلم کؼده، چٍیً آىغه  هدر روایث دیگؼي کَ کهیٍی آن را از غغّ

 کٍی؟ پاؿط داد: ةا قيكیؼ او را ىی زٌو. رؿّل ظغا)ص( رؿیغ و ُيیً ؿّال را جکؼار کؼد و ؿػغ ُو پاؿط كتهی را داد. پیاىتؼ فؼىّد: ةؼاي

ظغاوٌغ ةؼاي ُؼ چیؽي صغي كؼار داده و ةؼاي ُؼ کؾ کَ از آن  صغ جساوز کٍغ ٌیؽ صغّي ىلؼر داقحَ ا چِار قاُغ الزم اؿث و ادتات زٌ

 .]19/20:  12[َ قّد، ةؼ ىـهياٌان پّقیغه ةياٌغاؿث و اراده فؼىّده گٍاُی ایً چٍیً کَ کيحؼ از چِار قاُغ ةؼ آن اكاى

و ةیان گؼ ایً اؿث  زٌا كؼار داده  پػیؼش ىتحٍی اؿث ٌَ غهو كاوی، ونی وزّد چِار قاُغ را ىالكایً روایث گؼ چَ ةؼ غهو قُّؼ 

 ؽةؼ ىال قّد. ةٍاةؼایً ىلحىاي روایث ایً اؿث کَ غيم زٌا زاز چِار جا اؿث گٍاه  کيحؼ دِّقجػغاد در مّرجی کَ ٌيی ظّاُغ ظغاوٌغ کَ 

، ظالف ظاُؼ اؿث، نػا گفحَ اٌغ غاي جفاوت ایً دوادّدر ایً ىـأنَ، قُّؼ و كاوی یکـان ُـحٍغ و  اةث ٌيی قّد ودةا قِادت چِار قاُغ 

َ ي صغود انِی اؿث و یا ظنّص صغودي کَ گّاُی چِار قاُغ در آن ىلنّد کهیّ فؼق ٌغُیو. ث زٌا را انغا کٍیو و اصحيالِاگؼ ظنّمیّ

 .]103: 46 [ؿلّط اؿث

 ، ةؼاي او غهو و اًيیٍان صامم قّد کَ در ةؼظی ىّارد ىٌيئٍاً و از قِادت دو یا ؿَ ٌفؼ ةَ زٌا ث ةاقغسّةٍاةؼایً اگؼ غهو كاوی ص

 كػف را ازؼا ؿازد. ىّظف اؿث ةؼ آن قِّد صغّدر واكع زٌا را زاري کٍغ، در صانی کَ  چٍیً ىی قّد. ةایغ صغّ

قاُغ و ؿَ قاُغ، غهو و اًيیٍان ةَ وكّع زٌا پیغا ىی کٍغ اىّا زایؽ ٌیـث ةَ ر اكؼار یا دو افاق ىی افحغ کَ اٌـان از یک ةةـیار اجّ

ازؼاي صغ دؿث ةؽٌغ ىذالً؛ چَ کـی اؿث کَ از گفحَ ي یک زن صاىهَ کَ امؼار دارد ىؼجکب زٌا قغه، و از جؼس غػاب انِی ةَ غهی )ع( 

کَ  ؼار کؼد در صانیىٍسؼ ةَ ازؼاي صغ ٌكغه جا آن کَ ظّد چِار ةار اكروي آورده، جا جٌِیؼ قّد، غهو ةَ زٌا پیغا ٌکٍغ؟ در صانی کَ اكؼار 

ىؤیغ ایً ىٌهب، ىٌهتی اؿث کَ از پیاىتؼ در ىّرد ىالغٍَ ٌلم قغه کَ فؼىّد. اگؼ ىی  ]378/ 18: [12صىؼت ٌعّاؿث کَ او اكؼار کٍغ

  .]1/336: [45ٍَ رزو کٍو، آن زن را رزو ىی کؼدظّاؿحَ ةغون ةیّ

 

 عقل -2-1-2-3
ایً زؼم ىّرد  اگؼث غهو كاوی ىّزب جِيث ىی قّد و ةاغخ ىی گؼدد دؿث اقعاص در اٌحلام گیؼد و ؿّء اغؼاض ةاز ةاقغ وصسیّ

گػارٌغ و زىاٌی کَ ىّرد ىؤاظػه كؼار ضؼف قٌّغ و آن گاه ةَ دنعّاه، كّاٌیً را زیؼ پا دادرؿان از راه صق ىٍىيکً اؿث  ؛پیگیؼي ٌتاقغ

ُیچ گاه اٌضؼاف دادرؿان ىػهّم ٌيی گؼدد و کـاٌی کَ از راه صق و درؿحی گیؼٌغ ىـحٍغ صکو ظّد را غهو ىػؼفی کٍٍغ. در ایً مّرت، 

ایث، جِيث ةَ ث غهو كاوی ىّزب ُؼج و ىؼج در ٌظام كىایی و در ٌِصسیّ ُيچٍیً ظارج قغه اٌغ در دؿحگاه كىاي پٍِان ىی ىاٌٍغ.

دؿحگاه كىا و غغم اغحياد ىؼدم ىی گؼدد. اگؼ ةَ اغحتار غهو كاوی پایتٍغ ةاقیو، ُیچ دادگاه جسغیغ ٌظؼي ٌيی جّاٌغ صکو كاوی راٌله 

 کٍغ گؼ چَ ةؼ ظالف غغانث ةاقغ. 

پؾ ةا اؿحٍاد ةَ ایً کَ در ىّرد اٌغکی ىيکً اؿث كاوی ةَ ىّرد دغّا یا زؼم ، غهو داقحَ ةاقغ، ٌيی جّان جتػات ؿّء زّاز صکو 

 .]103: [46ثَ فلِا ةّده اؿپػیؼفث ایً دنیم از دیؼ ةاز ىّرد جّزّ اةَ غهو ر

 

 درأ ي قاعذُ -2-1-2-4
فلِاي کَ غهو كاوی را در صغود ىػحتؼ ٌيی داٌغ ةؼ ایً غلیغه اٌغ کَ صق اهلل ىتحٍی ةؼ گػاقث و جعفیف اؿث و وكحی کَ صغود 

 چگٌَّ ىی قّد كاوی ةا فلغان (انْضُغُودَ جُغْرَأُ ةِانكُّتَُِاتِ )انِی ةا زيع قؼایي و وزّد جٍِا ىاٌع یػٍی کيحؼیً جؼدیغ و قتَِ ؿاكي ىی قّد 

ةیٍَ و اكؼار و مؼفاً ةؼ اؿاس غهو قعنی ظّد، صکو ةَ ازؼاي صغود کٍغ، در صانی کَ اؿاس آٌِا، ىـاىضَ و جعفیف اؿث و قتَِ در آٌِا 

؛ 4/91: [44ٌيی جّان ةؼ اؿاس آن صغود انِی را زاري کؼد ؿث نػاث غهو كاوی ظّد اىؼي ىكکّك و اظحالفی اىاٌع از ازؼا اؿث و صسیّ

 . ]30: 25؛  144  /2: 14
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 ادتات ىی رؿاٌغ کَ كاوی ىّرد ٌظؼ ىسحِغ غانو و غادلِ ةَ ةغؿث ىی آیغ ایً صلیلث را ىّافلیً آٌچَ از ةیان و ظاُؼ غتارت 

ث غهو، و َ ةَ ذاجی ةّدن صسیّكاوی ةا جّزّ غهو  ٌحیسَلات دٌیا ٌغارد؛ در وراؿحَ و در یک کالم فلیِی اؿث کَ ُّاي دٌیا ًهتی و جػهّ

َ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ غهو كاوی ةؼاي ادتات انتحّ .ي ةَ قيار آیغادتات در زؼایو صغّ ي َ، ىی جّاٌغ ةَ غٍّان یکی از ادنّآنکاقف واكع ةّدن 

غهو ىّوّغی اؿث و ُيان گٌَّ کَ امّنییً ىی گّیٍغ در غهو ىّوّغی ةا در ٌظؼ گؼفحً ایً ىٌهب کَ غهو زؽء ىّوّع اؿث؛  ،زؼایو

 ُاي ةغؿث آوردن غهو را ةیان کٍغ. ف ٌيایغ و در واكع راهقارع ىی جّاٌغ در آن دظم و جنؼّ

ث داده اؿث ىی جّاٌغ و ةَ دنیم ایٍکَ ظّد قارع غهو را ىغظهیّ ث،رد ٌَ ًؼیلیّاث دةیان دیگؼ غهو كاوی در اىؼكىاء ىّوّغیّةَ 

ا غهو ىسحِغ ىػحتؼ اؿث اىّ ةؼاي آن قؼوًی كؼار دُغ از كتیم ایٍکَ از ًؼق ىػِّد ٌَ از ُؼ ًؼیلی ةغؿث آىغه ةاقغ یا ایٍکَ غهو كاویِ 

 كاوی غیؼ ىسحِغ ىػحتؼ ٌیـث.

 ةیان کؼده اٌغ در چٍغ ٌکحَ اؿث: جفاوت غهو ًؼیلی و ىّوّغی آن گٌَّ کَ امّنییً

ب قغه اؿث چَ غهو ةغان پیغا قّد یا ٌكّد در صانی کَ در غهو ىّوّغی صکو ٍُگاىی در غهو ًؼیلی، صکو ةؼ ىّوّع ىحؼجّ -انف

غ غانو را ةایغ اکؼام کٍی، اکؼام ُؼ غانيی وازب اؿث چَ ةغاٌیو، چَ اگؼ گفحَ ةاق ىی قّد کَ غهو ةَ ىّوّع وزّد داقحَ ةاقغ ىذالً نضاظ

ق گؼفحَ اؿث، ةٍاةؼایً اگؼ ٌغاٌیو اىّا اگؼ گفث غانيی را کَ ىی قٍاظحی ةایغ اکؼام کٍی، وزّب اکؼام ةؼ غانيی کَ قٍاظحَ قغه ةاقغ جػهّ

 .زم ٌیـث ةَ دٌتال قٍاظث او ةاقیغانيی را کَ ٌيی قٍاؿی اکؼام ٌکٍی ىّرد ىؤاظػه كؼار ٌعّاُی گؼفث و ال

َ ظٌاب قغه و ةغان غهو پیغا کؼد، اىّا از ُؼ در غهو ًؼیلی، چّن كاٌّن گػاري کاري ةَ غهو ٌغارد ةٍاةؼایً اگؼ کـی ىحّزّ -ب

 کَ غهو در ىّوّعِ  ث اؿث و ةایغ ةغان غيم کٍغ؛ اىّا در زاییًؼیلی کَ ایً غهو صامم قغه ةاقغ، ونّ از ًؼیق زفؼ و کكف و ... صسّ

ًُایٍکَ غهو در مّرجی کَ ةؼاي ىػنّم یا ىسحِغ ةغؿث آىغه  ةَ ًؼیق ظامی ىلیّغ ؿازد ىذال ،جّاٌغ آن را أظػ قغه ةاقغ قارع ىی ،ظٌاب

 ]6-5: 8 [غ از راه صغس ةَ دؿث ٌیاىغه ةاقغاؿث ىػحتؼ اؿث یا غهو ةای

غهيی ىػحتؼ اؿث کَ از راه ُاي ىحػارف و  اًداٌیةٍاةؼایً در ةاب كىاء ةا جّزَّ ةَ ادنَّ و ةیاٌات اظِار قغه، اوالً غهو ىّوّغیّث دارد و 

ه آىغىػيّل فؼاُو آىغه ةاقغ ٌَ از راه ُاي غیؼ غادي ىاٌٍغ ىکاقفَ و انِام یاغهّم كؼیتَ، یػٍی غهو كاوی ىسحِغ ةایغ از ًؼیلی ةغؿث 

 ىسحِغ از آن ًؼیق، جضنیم غهو ىی کٍٍغ و ةَ آن جؼجیب ادؼ ىی دٍُغ ةَ ُؼ صال اگؼ غهو ةَ ًؼیق ىحػارف ةؼاي كاوی ةاقغ کَ ىؼدم ٌّغاً

  .صامم قّد ىّزتی ةؼاي ٌله صکو مادره وزّد ٌغارد

و دیگؼ روایاجی کَ دال ةؼ صنؼ ُـحٍغ و « ناٌيا اكىی ةیٍکو ةانتیٍات و االیيا» کَ ىی فؼىایغ  )ص(رؿّل ظغا در ىّرد فؼىایف

صنؼ اوافی اؿث و صلیلی ٌيی ةاقغ و داٌیاً ذکؼ  ٍَ ىی داٌٍغ و غهو كاوی را ذکؼ ٌيی کٍغ ةایغ گفث اوالًو ةیّ م را كـوادتات زؼ ي َادنّ

ٍَ و ؿّگٍغ رزّع ىی کٍغ پؾ ةَ ةیٍَّ و كـو از ةاب غانب اؿث یػٍی در اکذؼ اوكات ةؼاي كاوی غهو قعنی ایساد ٌيی قّد در ٌحیسَ ةیّ

غ ٌاصحیاج ةَ دنیم دیگؼي ٌغار اه دیگؼي غیؼ از ایً دو ٌتاقغ. كىات ىسحِغ ةا وزّد غهورٍَ وكـو در مّرجی اؿث کَ در واكع صکو ةَ ةیّ

 .َ ي دیگؼي ةؼاي مغور صکو دارٌغاصحیاج ةَ ادنّ ،ةهکَ ةایغ اذغان داقث کَ كىات در مّرت ٌغاقحً غهو

اگؼ ُو فؼض کٍیو صنؼ صلیلی اؿث ،  ُیچ ظههی در صسیث غهو كاوی ایساد ٌيی کٍغ. اكؼار را در ایٍسا ذکؼ ٌکؼده چّن کَ داٌیا 

 از ىـهيات اؿث. ُيیً ًّر اؿث غغم ذکؼ غهو كاوی ةَ دنیم ایٍکَ از ةغیِیات ةّده اؿث.

 ُيچٍیً روایث دوم ٌیؽ ىغغاي ىعانفیً را داةث ٌيی کٍغ. زیؼا:

 ایً روایث غهو ىٍحـب ةَ قُّؼ اؿث و ٌَ كاوی و ةضذی از غهو كاوی ىٌؼح ٌیـث. اوال: در 

  داٌیا: اصحيال دارد ایً روایث در ىّرد واكػَ اىؼ ةاقغ.

و زىاٌی کَ غهو صامم کؼدیو در ىّرد كاغغه درا ٌیؽ ىّوّع كاغغه درا قتَِ ىی ةاقغ. در صانی کَ در غهو ، قک و قتَِ راه ٌغارد. 

كاغغه درا وزّد ٌغارد. چّن کَ ىّوّع كاغغه درا قتَِ اؿث و در صانی کَ در غهو كاوی امال قتَِ اي وزّد ٌغارد و در  دیگؼ ىسؼاي

 صلیلث ؿانتَ ةَ اٌحفاء ىّوّع اؿث.

 آن، اُيیّث ةـیار دارد و ىـهياً  از ایً گػقحَ ُيان گٌَّ کَ كتالً ةیان قغ ةؼاي ىػحتؼ ةّدن غهو كاوی ًؼیلَ ي ةَ دؿث آىغن

 ةَ واؿٌَ  قؼب ظيؼ را ةتیٍغ یا كػف را اؿحياع کٍغ ىی ةاقغ یا غهو ظّد ؼیق صؾ ىاٌٍغ ایً کَ صاکو ًىٍظّر ىا غهيی اؿث کَ از 

انيّىٍیً  دغّا داقحٍغ و چّن صىؼت اىیؼ ،اىّري کَ كؼیب ةَ صؾ اؿث ةَ دؿث آىغه ةاقغ ىذم وكحی کَ دو ٌفؼ ةؼ ؿؼ ىادري یک ًفم

ٌیيَ ٌکٍیغ و ةَ دیگؼي دو ی ةّد گفث کَ کی ةغٍُغ یکی از آٌِا کَ ىادر واكػٌیيَ کٍٍغ و ُؼ ٌیيی را ةَ ی دؿحّر داد جا ًفم را دو )ع(

 .ةغُیغ. از ایً زا ىػهّم قغ کَ ىادر صلیلی کغام اؿث

ر نتاس را د ع قّد چّن ىيکً اؿث ىحِو صقّيی جّاٌغ ةَ ًّر ىٌهق ىّرد اؿحٍاد واكاىّا آٌچَ از اؿتاب صغس صامم ىی قّد؛ ٌ

 ةاًم یا ةاًم را در نتاس صق زهّه دُغ.
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اىّا اگؼ كاوی ىسحِغ زاىع قؼایي فحّا ٌتاقغ ةایغ گفث ُيان گٌَّ کَ از ظاُؼ کالم صىؼت اىام ظيیٍی )ره( ٌیؽ ةَ دؿث ىی آیغ 

د قػب و ازدیاد كاوی در کكّر و ةا َ ةَ جػغّىنهضث دؿحگاه كىایی ایساب ىی کٍغ کَ ةا جّزّ ظّدداري کٍغ زیؼا الزم اؿث كاوی از كىاوت

ا کَ و ةؼ اؿاس غهو قعنی ىٍع قٌّغ چؼىات را از مغور صکً ٌیـث، كع ظاص ىحػیَّ ةَ ایً کَ اىؼ كىا ةؼ ُیچ كاوی در ىّوّجّزّ

ث غهو كاوی ذکؼ قغه در ظنّص مغور صکو و كىاوت ىػنّم اؿث. فلیَ زاىع قؼایي فحّا ةا ةـیاري از روایاجی کَ ةَ غٍّان ىـحٍغ صسیّ

یـاٌؾ صلّق یا ةاالجؼ اؿث ونی ةَ درزَ ازحِاد ا كاوی کَ داراي نگیؼد اىّ  كائو ىلام ىػنّم كؼار ىی« اىٍاانؼؿّل»و « اىٍا اهلل»جّزَ ةَ 

 .َ ةَ غهو قعنی ظّد صکو مادر کٍغجّزّ ٌيی رؿغ ٌيی جّاٌغ كائو ىلام ىػنّم كؼار گیؼد و ةا

فی زيهَ ادتات ، زّاز صکو كاوی ةؼ اؿاس غهو را، ىی جّان ،غه جّؿي ىّافلیًفث ةا اؿحٍاد ةَ دنیم غلهی ذکؼ قُيچٍیً ةایغ گ

 ،در مّرجی کَ كاوی ،ىی آیغ کَ قارع ةغؿث ي َل کؼدن در ادنّکؼد یػٍی در ىضغوده ي کَ ةغاٌیو ةٍاي قارع ةؼ آن اؿث. و ةا جفضّ

ىػنّم یا ىسحِغ ٌتاقغ ٌيی كاوی، ا اگؼ اىّ ؛ةق غهو قعنی روایث داردةَ مّرت صکو، ىٌا ىػنّم یا در صکو ىػنّم یػٍی ىسحِغ ةاقغ

 َ ةیان قغه ادتات ىی گؼد.جّان روایث قارع را زِث اغحتار غهو كاوی پػیؼفث و جٍِا ایً زؼایو، از ًؼوق ظامّ

ي ث غهو كاوی در زؼایو صغّ ىّافلان، ازياع ٌیؽ ىٌؼح قغه کَ ٌيی جّان ةَ غٍّان دنیم ىـحلم ةؼاي صسیّ ي َادنّ ي َ در زىؼهانتحّ

ُيان آیات، روایات و غلم ىی ةاقغ پؾ جٍِا ىی جّاٌغ ةَ  یىـحٍغ چٍیً ازياغ زیؼاىضـّب گؼدد زیؼا چٍیً ازياع ىغرکی ىی ةاقغ 

 دیگؼ ةَ قيار آیغ. ي َغ ادنّغٍّان ىؤیّ

 

 دیذگاُ فقْاي اّل سٌّت -1-2

اکذؼ فلِاي فؼكَ ُاي  ةیً فلِاي اُم ؿٍّث در ظنّص اغحتار غهو كاوی در ظنّص ازؼاي صغود ٌیؽ اظحالف غلیغه وزّد دارد

 چِارگاٌَ، غهو كاوی را در ازؼاي صغود ىػحتؼ ٌيی داٌٍغ.

كتم غهو ظاُؼ ىػُب ىا ایً اؿث کَ كاوی ىٌهلاً ةا غهو ظّد ٌيی کٍغ چَ در صغود و چَ در غیؼ آن، چَ » اىَ ىی گّیغ : اةً كغّ

 .]11/400: 5 [قؼیش، ىانک اؿضاق ٌـتث داده اؿث او ایً كّل را ةَ «اء صامم کؼده ةاقغ، چَ ةػغ از آني اىؼ كىاز جنغّ

ن غهو ةؼ اىؼ كىا غهو پیغا کؼده غيم ةَ غهو را زایؽ قيؼده اىا در ىّاردي کَ پیف از آ اةّ صٍیفَ در ىّاردي کَ در دوران والیحف

 ]70 :36[ثپیغا کؼده، روا ٌغاٌـحَ اؿ

اىؼوزه اگؼ غهو قعنی كاوی ةؼاي مغور صکو ىػحتؼ ةاقغ، ىٍسؼ ةَ ؿّء اؿحفاده و در ٌحیسَ  :ؿپی ىی گّیغةَ ٌلم از کؼاقّکاٌی 

: 21[صکو ةَ اغحتار غهو كاوی ىی دادم  َ ىی ٌيایغ کَ گفث: اگؼ كىات ؿّء ٌتّد، ُؼ آیٍَفـاد ظّاُغ قغ از ایً رو كّل قافػی ىّزّ

9/96[ 

غهو کؼد ٌَ ایٍکَ ةؼ اؿاس قِّد غيم  ، ىٌاةق گفحَ يي كىاپؾ از جنغّ  یش،كّل ظّد ىی گّیغ: چّن قؼقافػی در یکی از دو 

اذغان و در كّل دیگؼش  ]6/233: /20 [ىتادرت ةَ مغور صکو ٌيّده ةاقغ؛ پؾ كىات ٌيی جّاٌغ ىٌاةق غهو ظّد صکو مادر ٌيایٍغ ظّد،

 ]ُيان[ي صغ ةٍا ةَ غهو كاوی ىيکً اؿث؛ رد کَ اكاىَاىی د

اُم ؿٍث ىی گّیغ كاوی ةَ ُیچ وزَ ٌيی جّاٌغ ةَ غهو ظّد غيم کٍغ . قافػی در یکی از دو كّل ظّد ةا ٌظؼ ىانک از فلِاي 

ىانک ىّافق اؿث . قافػی در كّل دیگؼ گفحَ کَ صاکو ىی جّاٌغ ةَ غهو ظّد صغود را زاري کٍغ زیؼا وكحی ةؼاي وي زایؽ ةاقغ کَ صغود را 

زاري ؿازد پؾ ةا آٌچَ ىفیغ غهو ةاقغ اكاىَ صغ ةَ ًؼیق اونی زایؽ ظّاُغ ةّد . اةّصٍیفَ ىػحلغ  ةا ةیٍَ و اكؼار کَ جٍِا ىفیغ ظً اؿث

غ اؿث کَ كاوی ىی جّاٌغ ةَ غهو ظّد کَ ةػغ از جّنیث ةَ ىلام كىا ةَ دؿث آورده صکو کٍغ اىا ةَ غهو كتم از جّنیث ةَ ىلام كىا ٌيی جّاٌ

 ]191 /10:ا5[صکو کٍغ

 

 هخالفيي اعتبار علن قاضی در اجراي حذٍد  ي ِادلّ -1-2-1
درأ، ىـحضب  ي اکذؼ فلِاي اُم ؿٍّث کَ از ىعانفیً اغحتار غهو كاوی در ازؼاي صغود ُـحٍغ در ادتات ٌظؼ ظّد ةَ روایات، كاغغه

 ازیو.ي و در ىػؼض اجِام ةّدن كىات اؿحٍاد ٌيّده اٌغ کَ در ذیم ةَ جكؼیش آٌِا ىی پؼدةّدن اؿححار زؼم صغّ 

 

 رٍایات -1-2-1-1
ث غهو كاوی اؿحٍاد  ٌيّده اٌغ غاي ظّد ىتٍی ةؼ غغم صسیّث ةَ روایاجی از پیاىتؼ، زِث ادتات ادّ ُيان گٌَّ کَ ةیان قغ اُم ؿٍّ

 کَ در ذیم ةَ ةػىی از آٌِا اقاره ىی قّد:
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اُم ؿٍث ذکؼ قغه اؿث: قعنی قؼیش را ةَ   ]144/ 10: 10؛ 112/ 8: 9 [كىیَ ىؼةّط ةَ قؼیش كاوی کَ در اغهب کحب -انف

اداء قِادت دغّت کؼد و قؼیش کَ قاُغ ىّوّع ةّد و ةَ دغّا غهو داقث ةَ غهو ظّد غيم ٌکؼد و ةَ آن فؼد گفث قکایث فؼد را پیف 

 و ىً ةَ غٍّان قاُغ قِادت ظّاُو داد. صاکو ةتؼ

ٌيی غهو كاوی در ازؼاي صغود را ىػحتؼ  اؿث؛صکو مادر ٌٍيّده  ،اؿاس غهو ظّدؼ قؼیش ةث ایٍکَ ث ةَ غهّةَ ٌظؼ ىیؼؿغ اُم ؿٍّ

 داٌٍغ.

روایث ىٍلّل از ٌتی اکؼم )ص( در كىیَ ىالغٍَ کَ در غانب کحب ىػحتؼ اُم ؿٍث ةیان قغه اؿث کَ آن صىؼت فؼىّد: نّ  -ج

 ]80/ 6 :9، 42/ 1 :2[ کّم ةَ رزو کٍو جضلیلا ایً کار را ىی کؼدمکٍث رازيا ةغیؼ ةیٍَ نؼزيحِا.یػٍی اگؼ ةا ٌتّد ةیٍَ ىی جّاٌـحو او را ىض

غ ةّد کَ در ىلام ةهکَ از او ظّاؿحَ قٌیؽ ایً ةؼداقث ىی قّد کَ از قؼیش، ةؼاي كىاوت ٌيّدن درظّاؿث ٌكغه  اولاز صغیخ 

 ةحّاٌو قِادت ةغُو.؛ نػا قؼیش ةیان ٌيّد دغّا ظّد را در ٌؽد صاکو ىٌؼح کً جا ىً قاُغ كؼار گیؼد

ٌيی جّاٌغ دنیم ىغغا ةاقغ زیؼا روایث درمغد ىٌهتی و ةضخ ىا در ىّرد ىٌهتی دیگؼ اؿث ةیً روایث و ادغا در  ىالغٍَ ٌیؽ روایث

 ىّوّع جٍاؿب و اقحؼاك وزّد ٌغارد.

يهَ اصادیخ وػیف ىضـّب اگؼ روایث فلي در کحب روایی اُم ؿٍث ذکؼ قغه ةاقغ و در کحب روایی قیػَ ةیان ٌكغه ةاقغ از ز

ىی قّد ىگؼ ایٍکَ ىكِّر فلِا ةَ آن غيم ٌيّده ةاقٍغ چؼا کَ در ایً ٍُگام وػف صغیخ ةَ ىّزب غيم ىكِّر فلِا یػٍی كاغغع اٌستار 

 زتؼان ىی گؼدد.

 ىيکً اؿث غهيی کَ پیاىتؼ در ایٍسا داقحَ غهو نغٌی ةّده و ٌَ غهو در ىلام كىاوت.

یات دیگؼي وزّد دارد کَ غهو كاوی را صسث ىیغاٌغ کَ از صیخ ؿٍغ و دالت چٍاٌکَ كتال گفحَ قغ در ىلاةم ایً روایث روا

 ىػحتؼٌغ. 

 اؿث. وػفدچار  از صیخ ؿٍغ فلي اُم ؿٍث ٌلم کؼده اٌغ. و رااوال: ایً روایث 

 در ىلام ةیان واكػَ اىؼ ةاقغ. صغیخ داٌیا: ىيکً اؿث ایً

 ي ىغغاي ىعانفیً را داةث ٌيی کٍغ.روایث از صیخ ؿٍغ ىكکهی ٌغارد. ونی از صیخ دالنث ٌَ جٍِادانذا: ةؼ فؼض کَ ةپػیؼیو ایً 

ٌـتث ةَ زاٌیَ ةّدن درؿث اؿث کَ ایً زن قِؼه ةَ اةؼاز در کارُاي زقث داقحَ و پیاىتؼ ُو ٌـتث ةَ ایً ىّوّع غهو داقحَ اىا 

ىحّنغ قغه صامم زٌا اؿث ةهکَ ٌِایث چیؽي کَ ىی جّان گفث ىّزب ظً قِؼت زٌا ىّزب غهو ٌيی قّد کَ فؼزٌغ ، چؼا کَ  وي غهو

غهو ةَ زاٌیَ ةّدن از راه صؾ ایساد ىی قّد، یػٍی ىتادي صنّل غهو ُیچ فؼكی ٌغارٌغ چَ ةؼاي قِّد و چَ ةؼاي كاوی و ُياٌٌّر  و اؿث

ی قّد(. و ىّاردي ىاٌٍغ قِؼه ةّدن ةَ زٌا، غغم کَ ىتادي غهو ةَ زٌا ةؼاي قِّد دیغن اؿث )ُيچّن ىیم در ؿؼىَ دان کَ پٍِان ى

درظّاؿث ةیٍَ  پیاىتؼ)ص( و ةعاًؼ ُيیً اؿث کَ - ایساد ٌيی کٍغةؼ زٌا  غهوقتاُث چِؼه فؼزٌغ ةَ پغر یا قتاُث فؼزٌغ ةَ فؼد دیگؼي 

َ زٌا ُیچ ىالزىَ اي ةا زاٌیَ ةّدن آن ىی کٍغ.)پؾ غهو وزّد ٌغاقحَ ٌـتث ةَ زٌا ٌَ ایٍکَ غهو كاوی صسث ٌتاقغ.( و غهو ةَ قِؼه ةّدن ة

 فؼد در قؼع ٌغارد. 

اگؼ ةا اؿحٍاد ةَ ایً روایث ةعّاُیو صسیث غهو كاوی را رد کٍیو پؾ اكؼار ُو رد ىی قّد چّن در ایٍسا اكؼار را ُو ٌگفحَ در صانی 

  کَ ةؼاي ىا ةغیِی اؿث کَ اكؼار از ادنَ ادتات دغّاؿث کَ در آن ُیچ جؼدیغي ٌیـث

اغو از اكؼار، قِّد، غهو كاوی ىی  ،قاىم جياىی ادنَ ادتاتکَ ةیٍَ ةَ ىػٍاي ىٌهق دنیم اؿث  اةؼایً ىلنّد از ةیٍَ در ایً روایثةٍ

 قّد. کَ ةؼ صسیث غهو كاوی مضَ ىی گػارد.

 

 درأ ي قاعذُ-1-2-1-2 

وزّد قتَِ ةَ ىّزب  ي دارد نػا ةَ واؿٌََ وزّد ِث غهو كاوی قک و قتصسیّظنّص َ ةیان ىی کٍٍغ چّن در فلِاي غاىّ

 ]6/233: 20 [كاغغه درأ صغود ازؼا ٌيی قّد و ایً ةاغخ ةی اغحتاري غهو كاوی ىی قّد.

، ىالزىَ ي غؼفی زّاز كىاوت ةؼ اؿاس غهو ةَ ىّوّع، و یاز كىاوت ةؼ اؿاس غهو ةَ صکو کهّ: ىیان زّدر پاؿط یاد آور ىی قّیو

ُیچ اقکانی در زایؽ ةّدن صکو كاوی ةَ اؿحٍاد غهو ظّد وزّد ٌغارد، پؾ اگؼ غهو كاوی  صکيیَ، ي ػٍا کَ در قتَِد. ةَ ایً ىوزّد دار

ةٍاةؼایً صکو كاوی ةؼ اؿاس غهو ظّد ةَ ىّوّع ٌیؽ زایؽ  ؛ث ةاقغ در ىّرد ىّوّع ُو صسث ظّاُغ ةّدَ صسّصکيیّ ي در ىّرد قتَِ

 ظّاُغ ةّد.

ٍَ یا ، ىالزىَ وزّد دارد، زیؼا كاوی ٌاگؽیؼ ةایغ ةیّث غهو او ةَ ىّوّعو ؿّگٍغ و صسیّ ٍَكاوی ةَ ةیّ ث غهوُيچٍیً ىیان صسیّ

 ،ٍَ یا ؿّگٍغ ىٍکؼةیّ ي ؿّگٍغ را ةا غهو ظّد اصؼاز کٍغ جا ةحّاٌغ ةؼ اؿاس آٌِا صکو ةغُغ ةغیً جؼجیب اگؼ غهو قعنی كاوی ةَ اكاىَ
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غلهی  ي ث اؿث و ىی جّاٌغ ةؼ اؿاس آن كىاوت کٍغ. در واكع ةایغ گفث ةَ واؿٌَ ىالزىٌَیؽ صسّث ةاقغ، غهو او ةَ واكع ىّرد ٌؽاع صسّ

 صسیّث غهو كاوی اصؼاز ىی قّد و قتَِ اي وزّد ٌعّاُغ داقث.

 

 استتار ٍ هساهحِ ،استحباب -1-2-1-3
اصکام، ىتٍی ةؼ رظنث و ىـاىضَ و اؿححار اؿث و در  ،از ىػاق قؼع و ىسيّغَ اصکام اؿالىی اؿحتاط ىی قّد کَ در صغود اهلل

قؼیػث غيم ٌيّده ایو ةؼاي ىذال در ةؼظی از صغود قارع  مّرجی کَ ةَ كاوی ازازه دُیو ىٌاةق غهو ظّد غيم کٍغ، ةؼ ظالف ىػاقّ

َ ةَ كؼائً و اصّال ىّزّد ةؼاي كاوی ّزّداده اؿث در صانی کَ چَ ةـا ةا جكؼار قِادت یا چِار ةار اكؼار چِار ىؼجتَ ىلغس راه ادتات آن را 

 .]9/96: [21 د.، غهو صامم ىی گؼدةار قِادت یا اكؼارؿَ یا پؾ از دو 

ّقیغ ىؼازػَ ىی کؼدٌغ و اكؼار ىی ٌيّدٌغ، صىؼت ىی کدیغه ىی قّد زىاٌی کَ ىحِيان ةَ ایكان  چِارم ي ظهیفَ ي در ؿیؼه

 ]ُيان[. قِادت یا اكؼار ىٍػلغ ٌکؼدآٌان را ةَ ٌضّي ىٍنؼف گؼداٌغ و چِار 

ث ةَ غٍف، ي ىٍافی غفّدر زؼایو صغّ  غغم اغحتار غهو كاوی ىّزب غغم کارایی فلَ ىی قّد ةَ ایً ىػٍا کَ : در پاؿط ةایغ گفث

قاُغي ٌیؽ  مّرت گؼفحَ اؿثاوز ةا زور و غٍف ایً کَ جسُيچٍیً ةا جّزَّ ةَ  ؛اكؼار ىّوّغاً ىٍحفی اؿثپؾ اكؼار ٌيی کٍغ ىسؼىیً امّالً 

ب اىٍیث زاىػَ ىحؽنؽل و ةَ ، فػم ارجکاةی را ٌيی جّان داةث کؼد و ةغیً جؼجیجّاٌغ وزّد داقحَ ةاقغ، در ٌحیسَ، در چٍیً ىّارديٌيی 

 ىعاًؼه ىی افحغ و ىّزتات ٌگؼاٌی قِؼوٌغان فؼاُو ىی قّد.

ةؼ رظنث و ىـاىضَ اؿث ٌيی جّاٌغ دنیهی ةؼاي غغم اغحتار غهو كاوی  ایٍکَ گفحَ ىی قّد صقّ اهلل و ازؼاي صغود انِی ىتٍی

ىسحِغ ةاقغ زیؼا ىـاىضَ كتم از ادتات زؼم اؿث و انّا ةػغ از ایٍکَ زؼم ةَ ىّزب غهو كاوی داةث گؼدیغ ٌّةث ةَ ازؼاي ىسازات ىی رؿغ، 

 زاي ُیچ گٌَّ ىـاىضَ اي ٌیـث.

 

 سَءاستفادُ از قذرتدر هعرض اتْام ٍ اهکاى  -1-2-1-4
ث ظّاُغ ةّد و ىظهّم صسّ ٍَ و اكؼار ةغؿث آىغه ةاقغ ةؼاي اصلاق صقّاگؼ غهو كاوی از راه ُاي ةیّ ؛چٍیً ىی گّیٍغ اُم ؿٍّث

ىكکهی ةؼاي دؿحگاه كىاء ةَ وزّد ٌعّاُغ آورد ونی در غیؼ ایً مّرت قایـحَ ٌیـث کَ كغرجی نسام گـیعحَ، ةی ٌظارت را ةَ كاوی 

 ]196/ 2: 19 [ؿپؼد و ةَ ایً دل ظّش کؼد

 كاوی ىسٍِغ ةّدکـی وایع گؼدد، اگؼ  غغل و صق صکو کٍغ و ٌگػارد صقّ در زّاب الزم اؿث گفحَ قّد از آٌسا کَ كاوی ةایغ ةَ

ییغ آٌان ةاقغ، ىی جّاٌغ جأ َ اي کَ كاةم ارائَ ةَ دیگؼي وىحػارف و ةا کارُاي کارقٍاؿی، ةَ ىّردي اًيیٍان پیغا کٍغ ةَ گٌّاز ًؼق و 

ي را کَ صکو ةَ صق ٌيّده اؿث ٌَ ایٍکَ جٍِا راه ادتات زؼم صغّ  ،در ایً مّرت اؿث ؛قؼغی را ازؼا کٍغ ىتادرت ةَ مغور صکو ٌيایغ و صغّ

کٍیو كاوی ٌيی جّاٌغ ةؼ ً غهو و اًيیٍان صامم قغه ةاقغ ةیان ُاي ىحػارف و ةیّ ی اگؼ ةؼاي كاوی از راهاكؼار یا قِادت ةغاٌیو و صحّ

 اؿاس غهو ظّد، صکو مادر کٍغ زیؼا اگؼ چٍیً ىٌهتی را ةیان کٍیو اصلاق صق مّرت ٌگؼفحَ اؿث.

 

 دليل هثبتيي اعتبار علن قاضی - 1-2-2
ؾ ىػُب قافػی در یکی از اكّانف و اةی دّر اكاىَ صغ را ةٍا ةَ غهو كاوی زایؽ ىی داٌٍغ و دنیم ةیان قغه رئیُيان گٌَّ کَ كتال 

ٍَ و اكؼار کَ از اىارات ُـحٍغ و ىفیغ ظً ىی ةاقٍغ ىػحتؼ اؿث و كاوی ةایغ ةؼ ث ىی داٌٍغ ةا ایً اؿحغالل کَ وكحی ةیّكیاس اونّیّظّد را 

ده ظً ىی کٍغ و کاقف ٌاكل ااف اؿث ونی اىاره« كٌع ىلام» غهو ارزش ةیكحؼي دارد زیؼا  اؿاس آن ُا صکو مادر ٌيایغ ةَ ًؼیق اونی

: 5ةَ ٌلم از:  [ث اىکان ظّاُغ داقث ىی ةاقغ پؾ اكاىَ ي صغود ةَ واؿٌَ آٌچَ کَ ىفیغ غهو اؿث ةَ ًؼیق اونی و ةَ ىّزب كیاس اونّیّ

8 /124[. 

 

 اجراي حذٍدبررسی حقَقی اعتبار علن قاضی در  -3

ث غهو فیً صسیَّ ي ىّافلیً و ىعانةا ارزیاةی ادنّ ،ُيان گٌَّ کَ كتالً ةیان گؼدیغ ةَ غٍّان پیف ىلغىَ ةایغ گفث: از ٌظؼ فلِی،

ادتات دغّا یا زؼم ىػحتؼ اؿث کَ كاوی از ٌظؼ صلّق اؿالم، زاىع قؼایي  ي َدر مّرجی غهو كاوی ةَ غٍّان ادنّ ،كاوی ةَ ٌظؼ ىی رؿغ

ث ٌتّدن كىات زاىع قؼایي و ةَ ا ةؼاي اکذؼ كىات فػهی کَ ةَ غهّكىا ةاقغ و غهو ظّد را از اىارات و كؼائً ةیًّ ةغؿث آورده ةاقغ، اىّ

ی از كّاٌیً ىّوّغَ و كىاوت ةؼ اؿاس اٌغ ُو چٍان کَ جعٌّه ي ىٍنب كىا ٌنب گؼدیغنغّ ، ةؼاي جاكحىاي وؼورت از زاٌب ىلام والیث

ةؼ اغحتار غهو كاوی، جٍِا قاىم كىاجی اؿث  َ ي دالٌّعّاُغ ةّد زیؼا ىضغوده ي ادنٌّظؼیات قعنی زایؽ ٌیـث. كىاوت ةَ غهو ٌیؽ زایؽ 

 . ي ٌغاده اٌغَ و ةؼ ؿایؼ كىات جـؼّ اىام ىػنّم داؿحَ را جٍِا ىعنّص ةَ ی ةؼظی از غهيا ایً ادنّکَ داراي والیث قؼغی كىایی ةاقٍغ و صحّ
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نکً ایً ٌظؼیَ ىّرد پػیؼش فلِا كؼار ٌگؼفحَ اؿث. زیؼا والیث ةؼ زاىػَ اؿالىی و ىلام كىات را دو ىٍنب از ىٍامب ؿَ گاٌَ 

غیتث ىی ةاقٍغ زىان زاىع انكؼایي کَ ٌائب الم ىی داٌٍغ کَ ونی فلیَ ٌیؽ از ایً ىلام ةؼظّردار اؿث. كىات رؿّل اهلل و ائيَ غهیِو انـّ

، ىعنّص ونی فلیَ اؿث ٌیؽ ةا غا کَ كىاوت ةؼ اؿاس غهو فليیً ادّ و ا ؛مادر کٍٍغرا ىی جّاٌٍغ ةؼ اؿاس غهو ظّد، اصکام قؼغی انِی 

 ةاقغ. ىی َ قاىم ُؼ كاوی زاىع انكؼایٌیَ ارائَ قغه، ىّرد كتّل ٌیـث چّن ظاُؼ ادنَّ ةَ ادنّجّزّ

ابِ راه در ة 1370ب ىنّّ كاٌّن ىسازات اؿالىی  120 ي هدر ىادّاز ٌظؼ صلّكی ةایغ گفث: در ىّاد پیف ةیٍی قغه در ىّرد زٌا و 

، كاٌّن 231و  199ه و در ىادّ« صاکو قؼع ىی جّاٌغ ًتق غهو ظّد کَ از ًؼق ىحػارف صامم قّد، صکو کٍغُاي دتّت نّاط، آىغه اؿث)

و كاوی ةَ غٍّان یکی از راه ُاي ادتات ؿؼكث و كحم ذکؼ قغه اؿث ونی در ىّارد دیگؼي کَ از اصکام ؿایؼ صغود غه1370ب ىسازات ىنّّ

 .ادتات ةَ قيار ٌیاىغه اؿث ي َذکؼ قغه غهو كاوی در زىؼه ي ادنّ

ب كاٌّن ىسازات ىنّّ  212ه ىادّي ىػحتؼ قٍاظحَ قغ. چؼا کَ در غهو كاوی در جيام زؼایو صغّ 1392 ةا جنّیب كاٌّن ىسازاتاىّا 

َ ةؼاي كاوی ىػحتؼ َ ي كاٌٌّی دیگؼ در جػارض ةاقغ، اگؼ غهو ةیًّ ةاكی ةياٌغ، آن ادنّدر مّرجی کَ غهو كاوی ةا ادنّ ،پیف ةیٍی قغه 1392

َ ي صامم ٌكّد ادنَّ ي دیگؼي رأي مادر ىی کٍغ. چٍاٌچَ ةؼاي كاوی غهو ٌیـث، و كاوی ةا ذکؼ ىـحٍغات غهو ظّد و زِات ردّ ادنّ

 كاٌٌّی ىػحتؼ اؿث و ةؼ اؿاس آٌِا رأي مادر ىی قّد.

قیّه ُاي زغیغ کكف و  ي ي كىاوت ٌيایغ پؾ اگؼ كاوی ةّاؿٌَغهو ظّد در زؼایو صغّ  ىٌاةق ه كاوی ىی جّاٌغایً ىادّ  ةؼ اؿاس

ظّن، ادؼ اٌگكث و ٌظایؼ  ، آزىایفDNA یچّن آزىایكادتات زؼم ىاٌٍغ ٌظؼ پؽقک كاٌٌّی، پهیؾ غهيی، غکـتؼداري زٍایی و قیّه ُاي 

ىی جّاٌغ ىٌاةق اًيیٍان و غهو ظّد، کَ ٌّغاً غهو آور اؿث اًيیٍان صامم ٌيّد ىّاردي ی و ؿایؼ ىاٌٍغ ىػایٍَ ي ىضم، جضلیلات ىضهّ آٌِا،

در ىّاردي کَ ىـحٍغ صکو، غهو كاوی اؿث  1392كاٌّن ىسازات اؿالىی  211ه و ىاد166َّ ىٌاةق امم ىتادرت ةَ مغور صکو ٌيایغ. انتحّ

الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ غهو كاوی در ُيَ ي زؼایو َ ًّر مؼیش در صکو كیغ کٍغ؛ وي ىّظف اؿث كؼائً و اىارات ةیًّ ىـحٍغ غهو ظّد را ة

 اؿث َ ارزشةؼ ؿایؼ ادنّكاٌّن ىسازات اؿالىی  212ه ةَ ىّزب ىادّ

ث داقحَ و راُی ةؼاي صنّل غهو و ادتات زؼایو ىی ةاقغ نػا اگؼ كاوی ةؼ ظالف ًؼیلیّ ي َنّپؾ ٌحیسَ گؼفحَ ىی قّد کَ ؿایؼ اد

ث ىّوّغیّ َو دیگؼ ادنّ َ ٌغاقحَ ةاقغ و اكؼارَ از اغحتار ؿاكي ىی قٌّغ اىّا اگؼ كاوی غهو ةؼ ظالف آن ادنّغهو صامم ٌيایغ آن ادنّ ،َادنّ

 َ ي اةؼازي صکو مادر ٌيایغ.كاوی ىٌاةق ادنّ ،الزم اؿث ثةَ ُيیً غهّداقحَ 

در مّرجی  غكتهی ةیان گؼدیةعف جنّیب قغه در ظنّص غهو كاوی در ازؼاي صغود ُيان گٌَّ کَ در  ةَ ٌظؼ ىی رؿغ کَ ىّادّ

 قؼایي فحّا ةاقغ كاةم پػیؼش اؿث.کَ كاوی ىسحِغ زاىع 

مادره از دادگاه ُا، در ىؼازع دیگؼ و از ؿّي كاوی دیگؼ ىّرد جسغیغ ٌظؼ كؼار ىی گیؼد و َ ةَ ایٍکَ اىؼوزه ةیكحؼ آراء َ ةا جّزّانتحّ

َ ىّرد اؿحٍاد ونّ غهو كاوی ةاقغ، ةَ جأییغ كاوی جسغیغ ٌظؼ کٍٍغه ٌیؽ ةؼؿغ ةا در ایً مّرت در ایً ىؼصهَ از رؿیغگی الزم اؿث اغحتار ادنّ

 اجی اؿث ىغایؼات دارد.ىػحتؼ و ادت َ يایً ىٌهب کَ غهو كاوی از ادنّ
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 گيري ًتيجِ
فلِا قیػَ و اُم  و ةاب كىاء اؿث و از دیؼ ةاز ىضّر ةضخىِ ي یکی از فؼوغاتث غهو كاوی در زؼایو صغّةضخ از اغحتار و صسیّ

 در ىتضخ كىاء ةّده اؿث.ؿٍّث 

ث ىی داٌٍغ و ةَ ًّري کَ ةؼظی غهو كاوی را صسّي، اظحالف ٌظؼ دارٌغ در زؼایو صغّ یفلِاي اىاىیَّ در ظنّص صسیّث غهو كاو

 ٍَ و اكؼار كاةم كتّل ٌيی داٌٍغ و ةؼاي آن اغحتاري كائم ٌیـحٍغ.ةؼظی دیگؼ غهو كاوی را ةغون وزّد ةیّ

ي دوم ىائغه و آیَ  38ي ظّد ةیان ىی کٍٍغ و ةَ آیَ  ي َاز ادنّ کـاٌی کَ ىّافق صسیّث غهو كاوی در صغود ُـحٍغ کحاب را یکی

 ق واكػی غٍّان ىی ٌيایٍغ.ق ةؼ جضلّآیات ذکؼ قغه ازؼاي صغود را ىػهّ :ؿّره ٌّر اؿحٍاد ىی کٍٍغ. ةا ایً ةیان کَ

ىذتحیً غهو كاوی ىی ةاقغ، آٌِا ةا اؿحٍاد ةَ ةؼظی از روایات ةَ ایً ٌحیسَ ىی رؿٍغ کَ اگؼ كاوی ةَ  ي َث یکی دیگؼ از ادنّؿٍّ

 ٍَ اي وزّد ٌغاقحَ ةاقغ ىی جّاٌغ ازؼاي صغ ٌيایغ.قحَ ةاقغ صحی اگؼ اكؼار و ةیّي غهو داوكّع زؼم صغّ 

َ ةَ ایٍکَ فلِا اىٍا اهلل و اىٍا انؼؿّل ، ىعنّص ىػنّم ىی داٌغ ونی ةایغ گفث: ةا جّزَّ ةؼظی روایات ازؼاي صغود را ىٌاةق غهوانتحّ

 ُـحٍغ قاىم فلیَ زاىع قؼایي فحّا ٌیؽ ىی قّد.

كاوی ىٌاةق غهو ظّد غاي ظّد ٌیؽ اؿحٍاد ىی ٌيایٍغ و ةیان ىی کٍغ اگؼ ث غهو كاوی ةَ غلم ٌیؽ زِث ادتات ادّىّافلیً صسیّ

 غ ىـحهؽم فـق اؿث کَ غلالً كتیش ىی ةاقغ.صکو مادر ٌکٍ

یغ گفث ةاجّزَ ةَ ایٍکَ ازياع ادغا ، ازياع ىٍلّل ىی ةاقغ کَ جّؿي ةؼظی از فلِا ىٌؼح قغه اؿث؛ اىّا ةاىذتحیًآظؼیً دنیم 

 دیگؼ ةَ قيار آیغ. ي َغ ادنّقغه ازياع ىغرکی ىی ةاقغ جٍِا ىی جّاٌغ ةَ غٍّان ىؤیّ

 ث غهو كاوی ىی ةاقٍغ ةَ کحاب، ؿٍّث، غلم و كاغغه درأ اؿحغالل ٌيّده اٌغ.صسیّ آن دؿحَ از فلِاي قیػَ کَ ىعانفیًِ 

ىذتحیً را در مّرجی کَ كاوی ىسحِغ زاىع  ي َـحٍغات ارائَ قغه جّؿي ىّافلیً و ىعانفیً، ادنّصاوؼ در ارزیاةی ى ي ىلانَ

 قؼایي فحّا ةاقغ و غهو را از ًؼیق ىحػارف ةَ دؿث آورده ةاقغ كاةم كتّل ىی داٌٍغ.

 ،قؼوط پػیؼش آن كٌع راف ٌيایغ و دظم و جنؼّ كٌع صامم قغه ةؼاي كاوی، كٌع ىّوّغی ىی ةاقغ نػا قارع ىی جّاٌغ در آن

 ةیان کٍغ.

اکذؼ فلِاي اُم ؿٍّث غهو را در ازؼاي صغود ىػحتؼ ٌيی داٌٍغ و در زِث ادتات ٌظؼ ظّد ةَ روایات، كاغغه درأ، ىـحضب ةّدن 

 ي و در ىػؼض اجِام ةّدن كىات ةیان ىی کٍٍغ.صغّ  ماؿححار و پّقاٌغن زؼ

ً ٌتّده گؼوه از اُم ؿٍّث، کَ ىعانف اغحتار غهو كاوی ُـحٍغ؛ از دیغگاه ىلانَ پیف رو ىلٍَّ ةیان قغه، جّؿي آن ُیچ یک از ادنّ

 .ةاقغٌيی  كاةم پػیؼشنػا دیغگاه آٌِا 

ٍَ کَ ایساد ظً ىی کٍغ ىی جّاٌغ ىـحٍغ صکو در ث ىی داٌغ و ةیان ىی کٍغ وكحی ةیّث غهو كاوی را صسّگؼوه اٌغکی از اُم ؿٍّ

 گیؼد غهو کَ ایساد كٌع ىی کٍغ ةَ ًؼیق اونی ىی جّاٌغ دنیم مغور صکو ةاقغ. ي كؼارزؼایو صغّ

غهو كاوی را ةٌّر ىٌهق ىػحتؼ ىی داٌغ ةَ ایً ٌحیسَ ىی رؿیو کَ از ٌظؼ  َ ةَ ایٍکَةا جّزّ 1392ب در كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّّ

ادر ٌيایغ. انتحَّ ةَ قؼًی کَ صکو كاوی از ًؼیق كؼائً و اىارات ةیًّ ، صکو مي ىٌاةق غهو ظّدكاوی ىی جّاٌغ در زؼایو صغّ، كاٌّن گػار

 ةَ دؿث آىغه ةاقغ.

در مّرجی ىی پػیؼد کَ كاوی زاىع قؼایي فحّا ةاقغ. اىّا اگؼ كاوی نیـاٌؾ صلّق یا ةاالجؼ  را ىلانَ پیف رو، دیغگاه كاٌّن گػار

 داقحَ ةاقغ ةا جّزَ ةَ ٌتّدن دنیهی در ظنّص صسیّث غهوِ چٍیً كىاجی، كاةم كتّل ٌيی داٌغ.
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 هٌابع ٍ هراجع

 . فّالدوٌغ، م انلؼان انکؼیو، جؼزيَ [1]

كو  ،ؿیغ انكِغاءاٌحكارات  اول، چآ ،غّانی انهئانی انػؽیؽیَ فی االصادیخ انغیٍیَ ،زيِّر()اةً اةی ،.م ،االصـایی [2]

1403 . 

 .1413كو،  ،دفحؼ اٌحكارات اؿالىی ،، چآ دوّمىً ال یضىؼه انفلیَ،  .اةً ةاةّیَ، م [3]

 ،كو دفحؼ اٌحكارات اؿالىی واةـحَ ةَ زاىػَ ىغرؿیً صّزه غهيیَ كو، ،اول ٓچا ،انيِػب،  .اةً ةؼاج ًؼاةهـی ع [4]

1406 .  

  .1348 ،كاُؼهىٌهب انيٍار،  ،ةی چاانيغٍی، ، .  اةً كغاىَ، ا [5]

 .1403 ،كو ،دفحؼ اٌحكارات اؿالىی چآ اوّل،ىسيع انفائغه و انتؼُان فی قؼح ارقاد االذُان، ، اردةیهی، ا.  [6]

 .1404  جِؼان، دارانکحب االؿالىیَ چآ دوّم،انػلّل فی قؼح اظتار آل انؼؿّل، ىؼآه ، .امفِاٌی ىسهـی دوّم، م [7]

 اٌناري) قیط( ، م، . فؼائغاالمّل، ةی چا ، ىّؿـَ ٌكؼ اؿالىی، ةی زا، ةی جا. [8]

 .1401  ةیؼوت،دارانفکؼ،  ةی چامضیش انتعاري، ، ةعاري، م.  [9]

 .ةی جا نتٍان، -ةیؼوتدارانفکؼ   ، ةی چا، انـًٍ انکتؼي،  .ةیِلی، ا [10]

 .1419نتٍان،  -زؽیؼي، ع. انفلَ غهی انيػاُب االرةػَ، چآ اوّل، دارانذلهیً،  ةیؼوت [11]

صؼ غاىهی، م. ، جفنیم وؿائم انكیػَ انی جضنیم ىـائم انكؼیػَ، ةی چا،  ىؤؿـَ آل انتیث غهیِو انـالم،  كو،  [12]

1409. 

 .1410انـؼائؼ انضاوي نحضؼیؼ انفحاوي، چآ دوّم، دفحؼ اٌحكارات اؿالىی، كو،  ا، . صهی ، [13]

ىعحهف انكیػَ فی اصکام انكؼیػَ، چآ دوم، دفحؼ اٌحكارات اؿالىی واةـحَ ةَ زاىػَ ىغرؿیً  صهی) غالىَ(، ح، . [14]

 .1413صّزه غهيیَ كو،  كو، 

 .1388انلّاغغف چآ اول، ىٌتػَ انػهيیَ، كو، صهی، فعؼ انيللیً، م، .ایىاح انفّائغ فی قؼح اقکاالت  [15]

 .1403ةی ٌا، ةیؼوت، صهی)ىضلق(، ن، قؼایع االؿالم فی ىـائم انضالل و انضؼام،  [16]

 .1405،  كو ،ىّؿـَ ؿیغ انكِغاء انػهيیَ ،چآ اول، انساىع نهكؼایع ، .صهی ي [17]

 .1976ظّیی، س، . ىتاٌی جکيهَ انيٍِاج، ةی چا ، ىٌتػَ االدب، ٌسف،  [18]

 .1981 ،ةیؼوت ،ىؤؿـَ انؼؿانَ نػاىَ الدتات ىّزتات انضغود،ةی چا،انٍظؼیَ ا، رکتان، ع.  [19]

 .1400قافػی، م، . االم، چآ اول، دارانفکؼ، ةیؼوت،  [20]

 .1973دار انسیم، ةیؼوت، قّکاٌی ، م ، . ٌیم االوًار ، ةی چا،  [21]

 .1421 ،كو ،ىؤؿـَ انـیّغه انيػنّم غهیِا انـالم ،، چآ اوّل ، انيضسَ فی جلؼیؼات انضسَ.مافی گهپایگاٌی، ع [22]

 .1423 ،كو ،ىسيع انفکؼ االؿالىی غهو االمّل انضهلَ انذاٌیَ، چآ اول، دروس فی، مغر، م.   [23]

 ،كو ،ىؤؿـَ ال انتیث غهیِو انـاّلم فی جضلیق االصکام انغالئم، چآ اوّل،ریاض انيـائم ، . ًتاًتایی صائؼي، س [24]

1418.  

 ،نتٍان -ةیؼوت ىؤؿـَ االغهيی نهيٌتّغات ، غؼوه انّدلی فیيا جػو ةَ انتهّي ، چآ دوّم،. یؽدي، سًتاًتایی  [25]

1409.  

 . 1407  كو،  ،دفحؼ اٌحكارات اؿالىی ، انعالف، چآ اوّل،. ًّؿی، ا [26]

 . 1400 ،ةیؼوت، دارانکحاب انػؼةی ،چآ دوم ،یک زهغي ،انٍِایَ فی ىسؼد انفلَ و انفحاوي،  ًّؿی ا. [27]

 .1390  كو،  ،کحاةفؼوقی ةنیؼجی،انػؼوه انّدلی ، چآ اوّل، . ، بغاىهی [28]

 .1399غاىهی)قِیغ داٌی(، ز ، .ىـانک االفِام فی قؼح قؼائع االؿالم، ةنیؼجی، كو ،  [29]

 نتٍان، -، ةیؼوتانغار االؿالىیَّ -دار انحؼاث َ فی فلَ االىاىیَّ ، چآ اوّل،انهيػَ انغىكلی، ، م. ) قِیغ اول(غاىهی [30]

1410. 

  .1415 ،كو ،زاىػَ ىغرؿیً صّزه غهيیَدفحؼ اٌحكارات اؿالىی  ،چآ اول ،االٌحنار . ،س ،غهو انِغي [31]

 .1425فاوم ىّصغي نٍکؼاٌی، م. ، زاىع انيـائم، یک زهغ ، چآ اول ، اىیؼ كهو، كو ریال  [32]

   .1409 ،پاکـحان ،صتیتیَ ،انتغائع اننٍایع  . ،ا ،کاقاٌی [33]
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 .1407 ،جِؼان ،دار انکحب االؿالىی چآ چِارم، ، انکافی،کهیٍی، ا.  [34]

 .1401 ،كو ،ىکحتَ انعیام ،کحاب انلىا  . ،گهپایگاٌی، س [35]

 . 1406ىاوردي، االصکام انـهٌاٌیَ، چآ دوم، ىکحب االغالم االؿالىی، كو،  [36]

 ،جتؼیؽ ىٌتػَ ىكِغي اؿغ آكا یق انيتاصخ االمّنیَ ، چآ اوّل،انيلاالت انغؼیَ فی جضل ، یؽي، ص.سحِغ جتؼى [37]

1317. 

 .1374 ،كو ،انِادي مٌالصات االمّل و ىػظو ایضادِا، چآ قكو،ا، ىكکیٍی اردةیهی، ع.  [38]

 1387. ،كو  ،ةّؿحان کحاب چآ پٍسو،امّل انفلَ، ، . ىظفؼ، م [39]

 .1428 ،كو  ،ىغرؿَ االىام غهی ةً اةی ًانب ، ن. ، اٌّار االمّل، چآ دوّم،ىکارم قیؼازي [40]

 .ةی جا ،كو ،ىؤؿـَ ىٌتّغات دار انػهو جضؼیؼ انّؿیهَ ، چآ اوّل،، . ىّؿّي ظيیٍی، س [41]

 .1415  ،كو ،دفحؼ اٌحكارات اؿالىی ، االٌحنار فی اٌفؼدات االىاىیَّ ، چآ اوّل،. ىّؿّي ةغغادي، ع [42]

 .1376  ،كو  ،زاىػَ ىغرؿیً صّزه غهيیَ كو ، فّائغ االمّل، چآ اوّل،. ٌائیٍی، م [43]

 .1404، نتٍان -ةیؼوت ،داراصیاء انحؼاث انػؼةی ، چآ ُفحو، اُؼ انکالم فی قؼح قؼایع االؿالمزّ، . م ٌسفی، [44]

 .1417ٌؼاكی، م، . غّائغ االیام، ةی چا، ىؼکؽ االةضاث و انغراؿات االؿالىیَ، كو ،  [45]

 .1376 كو ، ةِار، 9ُاقيی قاُؼودي، س، . غهو كاوی ، فنهٍاىَ فلَ اُم ةیث ، ؿال ؿّم ، قياره  [46]

 


