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 چکيذُ

 از و وؼوري ا٠ؼي "٠عاٖٝ از ٤٠ُؼ ٥ٛٗ اؿالم ز٤ؾ پؽقکی ٠ْای٤ات" ٨٠و٨ع ةؼرؿـــی

 ةؼاي و قغه ةی١ار الزؼم ١ّؼظ٨د ٨ًل در ٗؼد ٦ؼ. اؿث زا٥ْ٠ اٗؼاد ا٠ؼوزي ٣یاز٦اي

 ای٢. ةاقغ  ٠ی ٔیؼ١٦س٤ؾ ٨ٝ و صاذق پؽقک یک ة٥ ٠ؼاز٥ْ ٣یاز٤٠غ ةی١اري در٠ان

 ١ّٞاي ٗحاواي و ٣ُؼات ةیان ة٥ ٧٠ٟ ای٢ وؼورت ةؼرؿی و٢١ جا اؿث آن پی در پژو٦ف

 ٠ْای٤ات اصکام ةضخ. ةپؼدازد ٨٠و٨ع اصکام و ٠٘ا٦یٟ جتیی٢ و ةضخ و دی٤ی ٨ّٞم ةؽرگ

 ّنؼ در ٠تٌالة٥ ٠ـائٜ از وارده روایات اؿاس ةؼ و داقح٥ دیؼی٥٤ ٚغ٠حی پؽقکی

 رٟٔ ّٞی ةغا٣یٟ ک٥ ق٨د  ٠ی ٠كعل ةیكحؼ آ٣سا از ةضخ وؼورت. اؿث ة٨ده( ع)٠ْن٠٨ی٢

 واٖٚ ٨٠و٨ع ای٢ صکٟ ة٥ ٠حكؼ٥ّ صحی و ّام اٗؼاد از ظیٞی اؿالم از ؿال 0411 گػقث

 و ١٦س٤ؾ ٨ّرت ة٥ ٣ُؼ و ١ٝؾ ک٥ اؿث آن از صاکی پژو٦ف ای٢ ٦اي یاٗح٥. ا٣غ ٣ت٨ده

 و ١٦س٤ؾ ةی٢ و قغه ق١ؼده دی٢ وؼوریات از صکٟ ای٢ و صؼام ٔیؼ١٦س٤ؾ

 ٨ّرت ٔیؼ ة٥ ٣گاه و ١ٝؾ ١٦ؼاه ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک ٠ْاٝس٥. ٣یـث ج٘اوجی ١س٤ؾٔیؼ٦

 کاٗی وؼورت ٠ْاٝس٥ ةؼاي( ع)٠ْن٠٨ی٢ از روایات اؿاس ةؼ ٣غارد؛ اقکال وؼورت ٗؼض در

 و ٧ٛٗا آراء ٣ُؼ از پؽقکی ٠ْای٤ات .اؿث الزم صٛیٛی وؼورت ٨ّرت ٠ْاٝس٥ ةؼاي وٝی اؿث

 امٞی دروس جغریؾ ک٤ار در...  و پؽقکی ٨ّٞم ٦اي  كگاهدا٣ در ج٨ا٣غ  ٠ی ٨٠و٥ّ٨ ٨ٚا٣ی٢

 .گیؼد ٚؼار دا٣كس٨یان و ٠ضٛٛان اًتاء، اؿح٘اده ٨٠رد ٠ن٨ب و

 .٣ُؼ ١ٝؾ، ٥ٛٗ، پؽقک، ٠ْای٥٤، :يذيکل ٍاشگبى
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 هقذهِ   
 ٥ٛٗ ١ٞٚؼو از ٠ا، ١الاّ از ١ّٞی ٦یچ و قئ٨ن از قأ٣ی ٦یچ ک٥ اؿث اي گ٥٣٨ ة٥ ازح١اّی و ٗؼدي ز٣غگی در ٥ٛٗ صیاجی ٣ٛف

 ٣غارد؛ و ٣غاقح٥ گؼیؽي ٥ٛٗ ة٥ ٣یاز از ٦ؼگؽ ٠حكؼع ا٣ـان ؿان ةغی٢. دارد وز٨د ٠ْی٢ّ صک١ی ٠ا ؿک٨ن و صؼکث ٦ؼ ةؼاي و ٣یـث ظارج

 ٠ـائٜ ؼدیغ،ج ةی ا٠ؼوزه ١٣ایغ. ٠ی رخ ة٧حؼ دی٢، در ج٥ّٛ٘ ة٥ ٣یاز صاوؼ ّنؼ در ا٣ـا٣ی ارجتاًات قغن جؼ پیچیغه و ٗؽای٤غه رقغ ةا ةٞک٥

 ج٨ا٣غ ٠ی ٥ٛٗ زؽ اي رقح٥ چ٥ و ٗٛی٥ زؽ کـی چ٥ راؿحی ة٥ و اؿث ایـحاده ٨ًال٣ی ةـا چ٥ ا٣حُاري ة٥ اؿح٘حاء مٖ در متؼا٥٣ ةی ٗؼاوا٣ی

  .ةاقغ ٣یاز ٥١٦ ای٢ پاؿعگ٨ي

 اي زا٥ْ٠ ٦ؼ در اداٗؼ ج١ا٠ی ٣یاز٦اي از و وؼوري ا٠ؼي ٠عاٖٝ ز٤ؾ ج٨ؿي پؽقکی ٠ْای٤ات ٧ٛٗی ةؼرؿی ٨٠و٨ع ک٥ آ٣سایی از

 ة٥ آن پیگیؼي و در٠ان ٣گاه ز٤ؾ ٠عاٖٝ، ز٧ث و ١ٝؾ صؼ٠ث ة٥ ج٨ز٥ ةغا٣غ ک٥ آیا ٠ی ج٨ا٣غ ةا اؿث الزم ٠ـ١ٞا٣ی ٗؼد ٦ؼ و ةاقغ ٠ی

٥ ةاقغ؟ آیا در م٨رت ز٨از ٠ٌٞٛا زایؽ اؿث یا ٠كؼوط ة٥ قؼایٌی اؿث؟ چ٥ دٝیٞی ٠ی ج٨ا٣غ اد٥ٝ اوٝی٥ ک ٠ؼاز٥ْ داقح٥ پؽقک ٔیؼ١٦س٤ؾ

 ووْیث ة٥ ج٨ز٥ ةا ١٦چ٤ی٢ اؿث ة٨ده دی٤ی ٨ّٞم ةؽرگان و ا٧ًار ائ٥١ جاکیغ و ج٨ز٥ ٨٠رد ٨١٦اره ا٠ؼ صؼ٠ث اؿث را جعنیل ةؽ٣غ؟ ای٢

 ای٢ ٝػا. ةاقیٟ ٠ی ا٣ـا٣ی ز٨ا٠ِ در زغیغي ٦اي ةی١اري ةؼوز قا٦غ ٠ا روز ة٥ روز ٦ا ا٣ـان ٠اقی٤ی ز٣غگی و ا٣ـا٣ی ز٨ا٠ِ ک٣٨٤ی

 ٨٠و٨ع ةا راة٥ٌ در پژو٦ف و٢١ ٠ٛا٥ٝ ای٢ در دی٤ی ٨ّٞم ةؽرگ ١ّٞاي ٗحاواي و ٣ُؼات ةیان و ةؼرؿی و٢١ جا داقث آن ةؼ را ٠ا ٨٠و٨ّات

 در ک٥ آ٣سایی از و ةپؼدازیٟ ٠ضؼم و ٣ا٠ضؼم ة٥ ٣ُؼ و ١ٝؾ ةضخ در ٠ؼاجتی ٠ْاٝس٥ ٣ُؼ، ١ٝؾ، ٦اي واژه ز٥ٞ١ از ٠٘ا٦ی١ی ةیان ةا ةضخ ٨٠رد

 اوٌؼار و وؼورت ٨٧٘٠م جتیی٢ ةؼ ٠ح٨ٖٚ صکٟ ای٢ ةؼرؿی ةاقیٟ ٠ی ٠ْاٝس٥ ٠ٛام در ٣گاه و ١ٝؾ صکٟ د٣تال ة٥ پؽقکی ٠ْای٤ات ٠ـا٥ٝ

 اؿث .

 

 ٍ تؼریف اصطالحبتهفَْم شٌبسی  -1
 رًظ -1-1
 ٤ْ٠اي اٝٛٞب؛ و ٣ُؼ اْٝی٢ ٣ُؼ ٢٠ ٠ْؼوف: ا٤ُٝؼ» .]0[« اؿث چكٟ ةا قئ در جا٠ٜ ٤ْ٠اي ة٥ ٣ُؼ  ةاْٝی٢؛ اٝكی جا٠ٜ: ا٤ُٝؼ»

 ٣گاه دوم، جْؼیٖ ة٤اةؼ ٝػا: اؿث جػکؼ ٚاةٜ ٣ُؼ ٠تضخ در ک٥ ٣کاجی .]2[ «ٚٞب ةا ٣گاه و چكٟ ةا ٣گاه: دارد ٚـٟ دو و اؿث قغه ق٤اظح٥ ٣ُؼ

 ٠ضٜ ٚٞب جا٠ٜ و ٣ُؼ و اؿث ٠ؼاد چكٟ ةا ٣گاه و جا٠ٜ جضٛیٙ ای٢ در ک٥ اؿث واوش. ٚٞتی جا٠ٜ و ٤ّایث و چكٟ ةا ٣گاه دارد؛ ٠نغاق دو

 ١٣ایف م٘ض٥ ًؼیٙ از ٣گاه چ٥ گؼ. اؿث قا٠ٜ را قیك٥ و آیی٥٤ وؿی٥ٞ ة٥ ٣گاه و. اؿث ٠ـحٛیٟ ٣گاه از اّٟ جضٛیٙ ای٢ در ٣گاه. یـث٣ ةضخ

 .قغ ظ٨ا٦غ ٠ٌؼح جٌتیٛات ةعف در ک٥ دارد، جؼي گـحؼده ةضخ ة٥ ٣یاز ج٨ٞیؽی٨ن و

 

 سلو -1-2

 .]0[« ا١ٞٝؾ ةاٝیغ؛ ١ٝؾ ة٥ ٤ْ٠اي ١ٝؾ ةا دؿث اؿث»... 

 .]3[« ١ٞٝؾ: ا١ٞٝؾ ةاٝیغ؛ ١ٝؾ ة٥ ٤ْ٠اي ١ٝؾ ةا دؿث اؿثا»

 .]4[« ا١ٞٝؾ: اٝسؾ، و ٚیٜ: ا١ٞٝؾ: ا١ٝؾ ةاٝیغ؛ ١ٝؾ اؿٟ ز٤ؾ اؿث و گ٘ح٥ ٠ی ق٨د ١ٝؾ ةا دؿث»

 .]01[امٜ ا١ٞٝؾ ةاٝیغ ٝیْؼف ٠ؾ اٝكی دٟ کذؼ ذٝک صحی مار ا١ٞٝؾ ٝکٜ ًاٝب »١ٝـ٥ ...  ٚال اة٢ یؽیغ: 

در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠اي ١ٝؾ ةا دؿث ةؼاي ق٤اظث قئ اؿث ؿپؾ ةؼ ادؼ کذؼت اؿح١ْال ةؼاي ٦ؼ ق٤اظحی اة٢ زیغ گ٘ح٥ اؿث ١ٝؾ 

 «ة٥ کار رٗح٥ اؿث. 

 ١ٝؾ ١٦ان ١ٝؾ ةا دؿث ةؼاي ق٤اظث قئ اؿث. .]2[« ا١ٞٝؾ: و٨٦ ا١ٝؾ ةاٝیغ ٝیٌٞب اٝكیء»

 ز٧ث اؿث ک٥ رأب گ٨یغ گا٦ی از دؿث ٠اٝیغن، در ١ٝؾ ًٞب ٠ض٨٘ظ اؿث ک٥ دؿث ٠اٝیغن ةؼاي دا٣ـح٢ اؿث ةغی٢»١ٝؾ: 

 .]5[« ًٞب ة٥ ١ٝؾ جْتیؼ آورد٣غ

 

 سشرایط صذق لو
 از ةؼرؿی کحب ٕٝث دو ٚیغ در مغق ١ٝؾ ة٥ دؿث ٠ی آیغ:

 ثيبى قيذ اٍل:

 ١ٝؾ کؼدن ة٥ وؿی٥ٞ دؿث.

 ثيبى قيذ دٍم:

 ١ٝؾ کؼدن ةؼاي دا٣ـح٢ و ًٞب ١٧ٗیغن.
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از ة٥ جضٛیٙ کا٠ٜ پیؼا٨٠ن ای٢ ٚی٨د ذکؼ قغه ةاقغ، و ٝیک٢ ة٥ ز٧ث ای٤ک٥ در واژه ١ٝؾ در روایث و دٝیٞی وارد ٣كغه اؿث جا ٣ی

ّتارات ٧ٛٗاء جکؼار قغه الزم اؿث ک٥ ٣کاجی در ٨٠رد ای٢ واژه ةیان ق٨د زیؼا ٦یچ یک از دو ٚیغ ذکؼ قغه در ٤ْ٠اي ١ٝؾ، در ای٢ پژو٦ف 

٘ؾ دادن( و ... داظٜ در ١ٝؾ ٠ٌٞٙ و ٨٠رد ةضخ اؿث. دا٣یا ًٞب و ٨ُ٤٠ر ٣یـث؛ چؼا ک٥ اوالً ١ٝؾ ة٥ وؿی٥ٞ پا یا ة٥ وؿی٥ٞ د٦ان )ج٤

دا٣ـح٢ در اؿح١ْال ١ٝؾ اراده ٣كغه اؿث و ٨٠اردي ک٥ ًتیب ةؼاي ٠غاوا کؼدن ٥٣ دا٣ـح٢، ةغن ةی١ار را ١ٝؾ ١٣ایغ داظٜ در ١ٝؾ ٠ٌٞٙ 

ةؼاي ق٤اظث ةی١اري ةاقغ. وٝی در ٨٠اردي ک٥ و ٨٠رد ةضخ اؿث. گؼ چ٥ ١٠ک٢ اؿث در ١ٝؾ ةؼاي ٠ْاٝس٥ در ةؼظی ٨٠ارد یک ٨٣ع ًٞب 

٣٘ؾ ٠غاوا پؽقک ةاقغ، دا٣ـح٢ ٝضاظ ٣كغه اؿث. ة٥ ةیان دیگؼ در ١ٝؾ اول در ةؼظی ٨٠ارد ٠ْاٝس٥، ٔؼض جكعیل درد اؿث و در ١ٝؾ 

 ٦اي ةْغي، ٦غف ٠ْاٝس٥ ٨١٣دن اؿث ٥٣ ای٤ک٥ ١ٝؾ ةؼاي جكعیل ٣کح٥ اي م٨رت گیؼد.

ا٠ا ای٢ اؿح١ْال اّٟ از ٤ْ٠اي ٨٠و٨ع ٥ٝ ١ٝؾ  .]6[« از روي پارچ٥ و دؿحکف را ١ٝؾ دا٣ـح٥ ا٣غ١ٝؾ »ةؼظی از ٧ٛٗاء گؼ چ٥ 

اؿث و اگؼ صائٞی ةی٢ ّى٨ ةغن ٗؼد ١ٝؾ ک٤٤غه و ّى٨ ةغن ٗؼد ١ٝؾ قغه ةاقغ، آن ١ٝؾ صؼام ٣یـث و ظارج از ٠ضٜ ةضخ اؿث. اٝتح٥ 

ق٘اف ٣تاقغ و اال ١ٝؾ صؼام آن را قا٠ٜ اؿث. ٦ؼ چ٤غ ةی٢ ١ٝؾ ٠ـحٛیٟ و ٣ـتث ة٥ صایٜ و ٠ا٣ِ ةایغ ای٢ ٣کح٥ ٝضاظ ق٨د ک٥ ٣ازك و 

چ٤ی٢ ١ٝـی از صیخ ٠٘ـغه ج٘اوت اؿث و در م٨رجی ک٥ اوٌؼار ةا ١ٝؾ از روي پارچ٥ ٣ازك یا ٠ا٣ِ ق٘اف، رِٗ ق٨د ١ٝؾ ٠ـحٛیٟ زایؽ 

در ١ٝؾ صؼام اؿث. ٨٠ارد صؼ٠ث و ز٨از ١ٝؾ، ٣یـث. ا٠ا آ٣چ٥ ٠ـٟٞ اؿث در قؼایي ّادي ١ٝؾ ةا چ٤ی٢ صایٞی زایؽ ٣یـث و داظٜ 

 ١٦ؼاه ةا اد٥ٝ آن ٠٘نال ظ٨ا٦غ آ٠غ.

 

 هؼبیٌِ -1-3

 ة٥ ٠ْای٥٤ ا٤ََُّّّٝؼُ؛: ا١ُْٝای٥٤»  :٨٣یـغ ٠ی ٨ُ٤٠ر اة٢. ةاقغ ٠ی ٣ُؼ یا و ١ٝؾ ةا ١٦ؼاه ٠ْای٥٤ ةاقغ ٠ی ٣ُؼ ٠غ پژو٦ف ای٢ در آ٣چ٥

 .]4[« اؿث ٣گاه و ٣ُؼ ٤ْ٠اي

 ق٨د ٠ی گ٘ح٥. « اٝؼؤی٥ ة٨٤ْان اْٝی٢ ٢٠ ینغر ٠ا ة٩٤ْ١ اْٝی٢ ٢٠ ٠أظ٨ذا ٠ْای٥٤، ّای٤ح٥ یٛال: » ؼ٠ای٤غٗ ٠ی ٠ن٨ٌ٘ي ّال٥٠

 .ق٨د ٠ی مادر رؤیث ٨٤ّان ة٥ چكٟ از ک٥ اؿث چیؽي آن ٤ْ٠اي ة٥ اؿث قغه اظػ «ّی٢» از «٠ْای٥٤ ّای٤ح٥»
 

 کهؼٌبي هؼبلج ٍ پسش -1-4

ا١ْٝاٝر: ا١ٝغاوي ؿ٨اء ّاٝر زؼیضا او ّٞیال او » و ّیتی را ةؼًؼف کؼدن آ٠غه اؿث.  واژه ٠ْاٝر در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠اي ٠غاوا ٨١٣دن

)٠ْاٝر ی٤ْی ٠غاواگؼ صال چ٥ ٠سؼوح و چ٥ ّٞیٜ و چ٥ صی٨ا٣ی را ٠غاوا ک٤غ( ّالج ٨١٣دن قا٠ٜ ٦ؼ اٚغام پؽقکی ز٧ث ة٧ت٨د ةی١ار « داة٥. 

اؿث، و قا٠ٜ پؼؿحار، ة٧یار، ا٣حؼن، ٠ـئ٨ل آز٠ایكگاه و ... ٠ی ق٨د. ا٠ا واوش ٠ی ق٨د. از ای٢ ز٧ث ٠ْاٝر از پؽقک و ًتیب ٠نٌٞش ّام جؼ 

اؿث ک٥ ٨٠و٨ع ٠ـأ٥ٝ صکٟ ٠ْاٝر اؿث زیؼا در روایات ٠ٛام ک٥ ةیان و قؼح آن ظ٨ا٦غ آ٠غ، ٨٤ّان ٠ْاٝر اظػ قغه اؿث، ّالوه ةؼ روایات 

ؼا ١٠ک٢ اؿث ةی١ار، ٠ىٌؼ ة٥ ٠ؼاز٥ْ ٣ؽد پؽقک ق٨د و یا ٠ىٌؼ ٠ٛام، صکٟ ٚاّغه اوٌؼار ٦ٟ ٣ـتث ة٥ پؽقک و پؼؿحار ٠ـاوي اؿث؛ زی

 ة٥ ٠ؼاز٥ْ ٣ؽد پؼؿحار ز٧ث آز٠ایف و ٔیؼه؛ ةؼ ای٢ اؿاس صکٟ پؽقک و پؼؿحار و... در ٠ْاٝس٥ ٨١٣دن ٔیؼ١٦س٤ؾ واصغ ظ٨ا٦غ ة٨د.

 

 َرتػ -1-5

 ةؼرؿی ٨ٕٝي واژه ٨ّرت:

 زقث کار(.  ٠٢ْی ٗارؿی ٗؼ٤٦گ. )دارد قؼم آن از قعل ک٥ ا٠ؼي ٨ّرة؛  

 ( ٠ْی٢ ٗارؿی ٗؼ٤٦گ. )اٝػکؼ ٠ـحٛتش ٨٠و٧ْاي پ٨قا٣غن ؛ ٨ّرت ؿحؼ. 

 (االًتاء ٣اَٟ. ) زن قؼم ؛ زن ٨ّرت. 

 (االًتاء ٣اَٟ. ) ظای٥ دو و ذکؼ ؛ ٠ؼد ٨ّرت. 

  (٥ٛٗ امٌالح  )ة٥ ، اؿث او ةغن ج١ام زن در و او دةؼ و ُٚتُٜ ٠ؼد، در ٨ّرت. ٣تاقغ زایؽ ةغان از٤تی کؼدن ٣ُؼ ک٥ اؿث چیؽي ٦ؼ 

 ١٣از ٨٠ِٚ در وٝی ٣تاقغ، ٠ضؼ٠ی و ١٠یؽ  ةی٤٤غه ک٥ وٚحی در ٠گؼ اؿث الزم ٨ّرت پ٨قا٣غن. پا٦ا پكث و دؿح٧ا و م٨رت اؿحذ٤اء

 .٣تاقغ ٦ٟ اي ةی٤٤غه اگؼ چ٥ اؿث وؼوري آن داقح٢ ٠ـح٨ر

 

 الخلَُ -1-6
 در ای٢. ق٨د وارد آن ج٨ا٣غ ة٥ ١٣ی دیگؼي ک٥ ٠ضٞی در ٦ٟةا زن و ٠ؼد ١٣ایغ ةؼ ة٨دن ٠ی دالٝث و اؿث ٚا٣٨٣ی ٕٝث یک ظ٨ٞت

 ازدواج ةا٦ٟ ک٥ ٣ا٠ضؼم زن و قؼیْث، ٠ؼد ٚا٨٣ن اؿاس ةؼ .ةاق٤غ داقح٥ ةا٦ٟ م١ی١ا٥٣ ج١اس ک٥ وز٨د دارد دو آن ةؼاي ٗؼمحی قؼایٌی

   یکغیگؼ ةاق٤غ. ةا ظ٨ٞت در ٣تایغ ا٣غ، ٣کؼده
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 و ٠ؼد ةی٢ ًتیْی ة٨ٌر ک٥ ز٤ـی و اصـاؿات اقحتاه اٗکار از دو آن ص٘اَث ةعاًؼ ٢ای ٣یـث، دو آن ة٥ اّح١اد ّغم ای٢، ّال٠ث

 و روز ظغاو٣غ ة٥ ک٥ کـی ٦ؼ :ا٣غ ٗؼ٨٠ده (ص)پیا٠تؼ دٝیٜ ١٦ی٢ ة٥. ةاقغ ، ٠ی (گیؼ٣غ ٠ی ٚؼار زایی در ج٧٤ا ةا٦ٟ ک٥ وٚحی)دارد  وز٨د زن

 "٨ّرت" و "ظ٨ٞت"  ة٥ ٠ؼة٨ط ٠ـایٜ. ة٨د آ٧٣ا ظ٨ا٦غ ؿ٠٨ی٢ قیٌان ای٤ن٨رت یؼٔ در ةاقغ، ظ٨ٞت در ٦ؼگؽ ٣تایغ ةا ٣ا٠ضؼم دارد، زؽاای١ان

 ٠ْای٥٤ ٨٠رد ٠عاٖٝ ز٤ؾ از پؽقک یک ة٨ؿی٥ٞ ج٨ا٣غ ٠ی او آیا ای٤ک٥ آن و ک٤غ ٠ی ٠حتادر ٠ـ١ٞان زن و ٠ؼد ذ٢٦ در را ٧٠ٟ ٠ـا٥ٝ یک

 گیؼد؟ ٚؼار

 

 :هسألِ حل

 را در ٨ٗق ٠ـایٜ از جعٖٞ ازازه ک٥ اؿال٠ی ٠ٛؼرات و ٨ٚا٣ی٢ و (ص)ؼ پیا٠تؼدر ّن ٠ـ١ٞا٣ان ١ّٞکؼد ةؼاؿاس اؿث ١٠ک٢ ٠ـا٥ٝ

 .گؼدد صٜ د٤٦غ، ٠ی ة٥ پؽقک وؼورت ٨٠اِٚ
 ز٤گ از ٠سؼوصی٢ پؼؿحاري اؿالم، ز٧ث ٝكگؼ ةغ٣تال ز٣ان از اي اؿالم، ّغه اول روز٦اي در ک٥ وز٨د دار٣غ اي ق٨ا٦غ جاریعی

 :ک٤٤غ، ّتارج٤غاز ٠ی ٠كعل را ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک ج٨ؿي ٠ْای٥٤ ه٨٠ارد ازاز ک٥ ٠ٛؼارجی. کؼد٣غ ٠ی صؼکث
 .ؿازد ٠ی ١٠ک٢ را ٨٤١٠ّیث رِٗ وؼورت،-0
 . ١٣ایغ ا٣حعاب را ةغجؼ،ةغ و ةغ ةی٢ ةاالجؼ،  وؼر از ز٨ٞگیؼي ز٧ث ةایـحی ٗؼد -2

 ظ٨ٞت ٨ّرت ؿحؼ ٚا٨٣ن ةؼ ٚا٨٣ن ای٢. ق٨د ٠ْای٥٤ ٠عاٖٝ ز٤ؾ از پؽقک یک ج٨ؿي ک٥ د٦غ ٠ی ازازه ٠ـ١ٞان یک ة٥ وؼورت

 .دارد ٔٞت٥ از٤تی٥ ةا

 

 رارضرٍرت ٍ اضط -1-7

اوٌؼار ٠نغر ةاب اٗحْال از ریك٥ وؼر اؿث و در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠اي اصحیاج پیغا کؼدن ة٥ چیؽي یا ٣اچار قغن اؿث و وؼورت اؿٟ 

 .]5[٠نغر آن اؿث. ٠ؼاد از اوٌؼار آن اؿث ک٥ راه ّالج را از ٦ؼ ؿ٨ ةـح٥ ةتی٢ 

٠نغر ةاب اٗحْال، ة٥ ٤ْ٠اي وادار کؼدن و کكا٣غن ة٥ چیؽي ٠ی آیغ. اة٢ ٨ُ٤٠ر اوٌؼار را ٠اظ٨ذ از وؼر ة٥ ٤ْ٠اي ویٙ اوٌؼار »

 .]4[« ٠ی دا٣غ. اوٌؼار گاه ٤ْ٠اي اؿ١ی و الزم ة٥ ظ٨د ٠ی گیؼد و در ٤ْ٠اي اصحیاج اؿح١ْال ٠ی ق٨د

  رأب اوؼار را ة٥ دو ٚـٟ کٞی جٛـیٟ ٠ی ک٤غ:

 «و اوٌؼار ة٥ ؿتب و ّا٠ٞی ظارج از ذات ٠ىٌؼ.  اوؼار اٍالً:»

 «اوؼار ة٥ ؿتب و ٣یؼویی از درون ٠ىٌؼ.  ثبًيبً:»

 

 وي ٚـٟ دوم را ٣یؽ ة٥ دو گ٥٣٨ جن٨ر و جن٨یؼ ٠ی ١٣ایغ:

 ق٨د، ٣ُیؼ کـی ک٥ در ادؼ ٔٞت٥ ق٨٧ت ة٥ ظ١ؼ یا ١ٚار ة٥ : اوٌؼاري ک٥ دِٗ آن و ٠تارزه ةا آن ةاّخ ٦الك ٠ىٌؼ ١٣یاٍالً»

 «قؼب ظ١ؼ یا ١ٚار ٣اچار ٠ی ق٨د. 

 .]5[« اوٌؼاري ک٥ ٠تارزه ةا آن ة٥ ٦الك ٠ىٌؼ ٤٠سؼ ٠ی ق٨د، ٣ُیؼ گؼؿ٥٤ اي ک٥ ة٥ اکٜ ٠یح٥ ٣اچار ق٨د ثبًيبً:»

 

 هجبًی فقْی هؼبیٌبت پسشکی -2
٧ٛٗی و ةؼرؿی  ٧٠ٟ ٨ٚاّغ در اةحغا ای٢ ٨٠و٨ع را از دیغگا٧٦اي ٠عحٖٞ اّٟ از ٚؼآن، ؿ٤ث، ّٜٛ واز١اع ةؼرؿی و ؿپؾ ة٥ ةیان

 اؿ٤اد و اد٥ٝ ٦ا ٠ی پؼدازیٟ.

 

 قرآى -2-1
 ةی١ار اوٌؼار ٔیؼ و ّادي  قؼایي در ای٢ ٠عا٤٘ٝغ،ک٥ ز٤ؾ ج٨ؿي ٠ْای٥٤ ز٨از ّغم ةیا٣گؼ ک٥ ٦ـح٤غ ٠سیغ ٚؼآن در زیادى آیات

 :ز٥ٞ١ از اؿث قغه ةیان

 

 سَرُ ًَر "33"آیِ  -2-1-1

 گیؼ٣غ و دا٢٠ ظ٨د را صٍ٘ ١٣ای٤غ. ای٢ ةؼاى پاك ٠ا٣غن آ٣ان ة٧حؼ ا )از ٣گاه ة٥ ٣ا٠ضؼم( ٗؼو٥ ٠ؼدان ٠ؤ٢٠ ةگ٨: چك١ان ظ٨د رة» 

 .]7[« د٤٦غ آگاه اؿث اؿث. ظغاو٣غ ة٥ آ٣چ٥ ا٣سام ٩٠
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 ًکتِ ّب

ُى٨ُّا«  ک٥١ٞ ٢ْ وَّ أْىُهْ ٠  »ٗؼ٠ایغ:  ة٥ ٤ْ٠اى کاؿح٢ و پایی٢ آوردن اؿث. چ٤ا٣ک٥ ١ٛٝان ة٥ ٗؼز٣غش ٩٠« ٔه»از ریك٥ « یَّٕ

 .ی٩٤ْ مغایث را پایی٢ ةیاور و ةا مغاى ة٤ٞغ مضتث ٣ک٢« م٨َّْج کَّ

 .اى ک٥ ا٣ـان ٣ا٠ضؼم را ةتی٤٤غ ةـح٢ چكٟ ٣یـث، ةٞک٥ پایی٢ آوردن ٣گاه اؿث، ة٥ گ٥٣٨« ٔه ةنؼ»در ای٤سا ٣یؽ ٠ؼاد از 

صٍ٘ ٗؼوج در دیگؼ آیات ٚؼآن، صٍ٘ از ز٣اؿث، ٨ّرجی٢ اؿث ک٥ ةایغ آن را از ٣گاه دیگؼان پ٨قا٣غ. اٝتح٥ّ ٠ؼاد از « ُٗؼُوجٍ»٠ؼاد از 

 .و٩ٝ در ای٢ آی٥، ةؼ اؿاس روایات، صٍ٘ از ٣گاه اؿث

 

 سَرُ احساة "53"آیِ  -3-1-2
 ک٥ آن قؼط ة٥) ٔػا، ظ٨ردن ةؼاى ق٨د داده ازازه ق١ا ة٥ ک٥ آن ٠گؼ ٣ك٨یغ وارد پیا٠تؼ ظا٥٣ ة٥! ایغ آورده ای١ان ک٥ کـا٩٣ اى» 

 از ةْغ) و ق٨یغ پؼاک٤غه ظ٨ردیغ ٔػا وٚح٩ و ق٨یغ، داظٜ پؾ قغیغ د٨ّت ٦ؼگاه و٩ٝ ٣تاقیغ؛ ٔػا وٚث ا٣حُار در و( ٣یاییغ ٨٠ّغ از ٚتٜ

 و٩ٝ( گ٨یغ ٩١٣ چیؽى و) ک٤غ ٩٠ قؼم ق١ا از او ا٠ّا د٦غ، ٩٠ آزار را پیا٠تؼ( ٔػا از پؾ گ٘حگ٦٨اى) ای٢ ١٦ا٣ا ٣پؼدازیغ؛ گ٘حگ٨ ة٥( ٔػا ظ٨ردن

 ای٢ ةع٨ا٦یغ؛ پؼده پكث از ظ٨اؿحیغ( ّاریث ٨٤ّان ة٥) ز٣غگ٩ وؿایٜ از چیؽى پیا٠تؼ ١٦ـؼان از ٦ؼگاه و ٣غارد قؼم صّٙ( گ٘ح٢) از ظغاو٣غ

 از پؾ او ١٦ـؼان ةا و د٦یغ آزار را ظغا رؿ٨ل ک٥ ٣غاریغ صّٙ ق١ا و اؿث پاکغا٩٤٠ و پاک٩ ة٥ آ٣ان ٦اى دل و ق١ا ٦اى دل ةؼاى رٗحار

 .]7[« اؿث ةؽرگ( گ٤ا٩٦) ظغاو٣غ ٣ؽد رکا ای٢ ک٥ ک٤یغ ازدواج رصٞحف

 ٠عا٤٘ٝغ، از ز٥ٞ١: ز٤ؾ ج٨ؿي ٠ْای٥٤ ز٨از ةیا٣گؼ ک٥ وز٨د دارد ٚؼآن در زیادى آیات
 

 سَرُ ثقرُ "173" آیـِ -2-1-3

ن ١٦ا٣ا ظغاو٣غ ٠ؼدار و ظ٨ن و گ٨قث ظ٨ك و آ٣چ٥ را ک٥ )٤٦گام ذةش( ٣ام ٔیؼ ظغا ةؼ آن ةؼده قغه، صؼام کؼده اؿث، )و٩ٝ( آ» 

کؾ ک٥ ٣اچار قغ )ة٥ ظ٨ردن ای٧٤ا( در م٨رج٩ ک٥ زیاده ًٞت٩ ٣ک٤غ و از صغّ اصحیاج ٣گػرا٣غ، گ٤ا٩٦ ةؼ او ٣یـث، ١٦ا٣ا ظغاو٣غ ةعك٤غه و 

 .]3[« ٧٠ؼةان اؿث

 

 ًکتِ ّب

 .د٦غ اى پیف آیغ، ٚا٨٣ن را جع٘یٖ ٩٠ ٦ا ٣غارد و در ٦ؼ ٠ـئ٥ٞ ى اوٌؼار، اظحناص ة٥ ظ٨رد٩٣ ٚاّغه-0

٠س٨٧ل آ٠غه « اوٌُؼّ»د٦غ ک٥ ة٥ ا٣ـان جض١یٜ قغه ةاقغ، ٥٣ آ٣ک٥ ا٣ـان ظ٨د را ٠ىٌؼّ ک٤غ. ک٥١ٞ  را جٕییؼ ٩٠ یک١اوٌؼار ص-2

 «٢َّ١َّٗ  اوٌُْؼَّّ»اؿث، ٥٣ ٨ْٞ٠م. 

 ةـث ٣غارد. ٦ؼ جکٞی٩٘ ة٥ ٤٦گام اوٌؼار، ٚاةٜ رِٗ اؿث. اؿالم، دی٢ زا٩ْ٠ اؿث ک٥ در ٦یچ ٠ؼص٥ٞ ة٢-3

 یي ویژه را ة٥ ٤٦گام ووِ ٚا٨٣ن در ٣ُؼ ةگیؼ٣غ. گؽاران ةایغ قؼا ٚا٨٣ن -4

 از قؼایي اوٌؼارى، ؿ٨ء اؿح٘اده ٣ک٤یغ.  -5

 

 حجسَرُ  "78" آیِ -2-1-4

 .]7[ «و در دی٢ )اؿالم( ٦یچ گ٥٣٨ دق٨ارى ةؼ ق١ا ٚؼار ٣غاد» 
 

 ّب ًکتِ

 در ووِ ٚا٨٣ن، ٠ؼاّات ج٨ان ٠ؼدم را ةک٤یٟ.-0

 .٦اى ٠عحٖٞ، قایـحگ٩ ازؼا قغن را دارد ٦ا و ٠کان ف پػیؼ اؿث. در ز٠اناصکام آن ا٣ٌْا اؿالم، دی٢ آؿان و-2

 

 تسٌ -2-2

 اؿث، رِٗ صغیخ روایات، ٥١٦ از جؼ  ا١٦یث ةا و اؿث روایات دارد، دالٝث ٚاّغه ای٢ صسیث ةؼ ک٥ اى اد٥ٝ جؼی٢  ٧٠ّــٟ ز٥ٞ١ از

 ةا آن ؿ٤غ ویژه ة٥ آن ة٥ ٠ؼة٨ط ٠تاصخ روى ای٢ از. دارد ٚاّغه ای٢ ةا ٠ـحٛیٟ ارجتاط صغیخ، ای٢ در قغه ٠ٌؼح گ٣٨اگ٨ن ٠تاصخ زیؼا

 :گؼدد ٩٠ ةؼرؿ٩ ةیكحؼ ج٘نیٜ

 

 



 79 -39، ص 5931، زمستان  2پژوهش در فقه و حقوق، صماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 اٍل ذیثح ثيبى -2-2-1

( ع) مادق ا٠ام یضی٩: ة٢ اص١غ ة٢ ٠ض١غ اٝضک٥١ ٨٣ادر از مغوق قیط ؿ٤غ ة٥ اؿث روایح٩ ٚاّغه ای٢ ة٥ ٠ؼة٨ط روایات از یک٩

 در روایث ای٢ .]8[  «اؿث کاٗؼ او پؾ ة١یؼد، جا ٣ع٨رد ٦ا  آن از و گؼدد ٠ىٌؼ ظ٨ك گ٨قث و ٨نظ ٠ؼدار ظ٨ردن ة٥ کؾ ٦ؼ: »اؿث ٗؼ٨٠ده

 ةؼ روایث دالٝث ا٠ا و ٣غارد وز٨د ج٘اوج٩ قک ة٩ صؼام، ٦اى ظ٨رد٣ی دیگؼ و ٠ؼدار  ٠یان زیؼا اؿث اقکال ة٩ ٦ا ظ٨رد٩٣ ة٥ اوٌؼار ٠ضغوده

 ةاقغ. مضیش ظن٨میث إٝاى ک٥ ٣یـث ةْیغ و ک٤یٟ ظن٨میث إٝاء ک٥ اؿث ج١ام م٨رج٩ در ٠ضؼ٠ات، دیگؼ ارجکاب ز٨از

 

 دٍم حذیث ثيبى -2-2-2
 ةیان از پؾ ٨ًال٩٣، صغیخ و٢١ در( ع) مادق ا٠ام. اؿث ١ّؼ ة٢ ٠٘ىٜ روایث دارد، دالٝث ٩٧ٛٗ ٚاّغه ای٢ ةؼ ک٥ روایاج٩ از

 آ٣چ٥ و ظغاو٣غ : »ٗؼ٠ایغ ٩٠ دارد، وز٨د آ٧٣ا در ک٥ اؿث ٠٘اؿغى و ٠ناٝش اؿاس ةؼ ٠ٛغس قارع ؿ٨ى از وازتات و ٠ضؼ٠ات ج١ا٩٠ ک٥ ای٢

 .]8[«  دا٣غ  ٩٠ رؿا٣غ،  ٩٠ زیان ة٤غگان ة٥ ک٥

 ٣یؽ صغیخ ای٢ . « اؿث کؼده ٠تاح ٠ىٌؼ ةؼاى و گؼدا٣یغه صؼام آ٣ان ةؼ را ٦ا  آن و اؿث داقح٥ دور ة٥ ٦ا آن از را آ٣ان روى ای٢ از

 ج١ا٩٠ و دارد اًالق ةیان ای٢. قغه ٠تاح اوٌؼار٣غ ٨٠رد ک٥ ٠ضؼ٠اج٩: » ٗؼ٠ایغ  ٩٠( ع) ا٠ام زیؼا دارد، ٝثدال ٩٧ٛٗ ٚاّغه ةؼ کاؿث و کٟ ة٩

 «. ظن٨میث إٝاى ةا ٠گؼ ق٨د  ٩١٣ وازتات جؼك قا٠ٜ و٩ٝ گیؼد،  ٩٠ ةؼ در را ٠ضؼ٠ات

 

 لػق -2-3
 ٠نٞضث صٍ٘ ٨ُ٤٠ر ة٥ صؼام ارجکاب ک٥، ای٢ ةؼ غک٤  ٩٠ صکٟ ّٜٛ گ١ان  ة٩ و. اؿث ؿٞیٟ ّٜٛ ازح٧اد، ٤٠اةِ و اد٥ٝ از یک٩

 ٩٠ ک٨چک زان ارزش ةا ٠ٛایـ٥ در ٠ضؼ٠ات از ةـیارى ارجکاب ک٥ اؿث ةؽرگ٩ ٠ناٝش از ٦ٟ زان صٍ٘ و. اؿث الزم ةٞک٥ زایؽ جؼ،  ةؽرگ

 اؿث زایؽ ّٜٛ صکٟ ة٥ ق٨د، وازب جؼك ؼة ٠ىٌؼ یا و گؼدد صؼام ا٣سام ة٥ ٣اچار آن ٠ا٤٣غ  یا و در٠ان ظاًؼ ة٥ کـ٩ گاه ٦ؼ ة٤اةؼای٢. ١٣ایغ 

 .گؼدد  ٩٠ داةث ٣یؽ قؼ٩ّ صکٟ قؼع، و ٠ـحٜٛ ّٜٛ صکٟ ٠یان ٠الز٥٠ ٚاّغه ک١ک ة٥ و

 ّٜٛ صکٟ ٠الك چ٨ن ک٤غ، ٩٠ زایؽ ٣یؽ را وازتات جؼك ٠ضؼ٠ات، ارجکاب ز٨از ةؼ اٗؽون ک٥، ای٢ آن و دارد ویژگ٩ یک دٝیٜ ای٢

 از و. داقث ٤٠اط ج٤ٛیش یا و ظن٨میث إٝاى ة٥ ٣یاز وازتات جؼك ة٥ ٣ـتث ٦ا  آن ج١ْیٟ ک٥ دیگؼ اد٥ٝ ظالف ةؼ دارد وز٨د ٨٠رد دو ٦ؼ در

 .ق٨د اکح٘ا ٠حی٢ٛ ٚغر ة٥ ةایغ ک٤یٟ قک وازب جؼك یا و صؼام ارجکاب ز٨از در زا ٦ؼ ٩ُ٘ٝ، ٥٣ اؿث ٩ّٞٛ صکٟ، ای٢ چ٨ن ًؼ٩ٗ

 

 الیىػق رٍش -2-4

 ةؼ اؿث صاکٟ ک٥ ٚا٩٣٨٣ ٨٠اد و جتنؼه زْٜ ةا و ک٤٤غ  ٩٠ ةی٩٤ پیف را اوٌؼارى و حذ٤ااؿ ٨٠ارد ٨٣یـ٩، ٚا٨٣ن در ّٛال قک

 را ٚا٩٣٨٣ از پیؼوى اوٌؼار و ٣اچارى روى از قعن٩ چ٤ا٣چ٥ ٣یؽ ١ّٜ ٠ٛام در. ک٤غ  ٩٠ اؿحذ٤ا را صؼج و ّـؼ و اوٌؼار ٨٠ارد دیگؼ، ٨ٚا٣ی٢

 ةؼاى ؿیؼه ای٢ اؿث، ٣کؼده ٤٠ِ و ٩٧٣ روش ای٢ از و اؿث ّٛال زؽو ٣یؽ ٠ٛغس قارع ک٥ آ٣سا از و. ق٨د  ٩١٣ ٠سازات و ؿؼز٣ف ک٤غ جؼك

 .اؿث ٠ْحتؼ و صسث ٣یؽ ٠ا

 

 «حالل فَْ اليِ، هضطر حرام کل»طرار اض ذُقبػ -2-5
 کارةؼدى ّغ٨ٚا از ٚاّغه ای٢. ةاقغ  ٠ی اوٌؼار ٚاّغه دارد، ؿؽای٩ ة٥ ٣ٛف ٩٧ٛٗ اصکام ازح٧اد و اؿح٤تاط در ک٥ ٨ٚاّغى از ز٥ٞ١ 

 دارد. ةـیاري ٣یؽ کارةؼد ٠ٛا٥ٝ ای٢ ةضخ ٨٠رد در آیغ ک٥ ٠ی ق١ار ة٥ ٥ٛٗ، اؿاؿ٩ و

 اقکال ق٨د ظارج صاٝث ای٢ از ا٣ـان ک٥ اي ا٣غازه ة٥ صؼام ْٜٗ ا٣سام م٨رت، ای٢ در ک٥ اؿث جض١ٜ ٚاةٜ ٔیؼ صاٝث یک اوٌؼار

 پؽقک ة٥ ٠ؼاز٥ْ ةیایغ پیف ا٣ـان ةؼاي جض١ٞی ٚاةٜ ٔیؼ صاٝث ی٢چ٤ ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک ة٥ ٣کؼدن ٠ؼاز٥ْ در اگؼ ة٤اةؼای٢. ٣غارد

 . ٣غارد اقکال ٔیؼ١٦س٤ؾ

 

 «االسالم فی الضرار ٍ الضرر» ررالض ذُقبػ  -2-6
. ا٣غ ٨١٣ده ارائ٥ ارزق٤١غي ٠تاصخ آن پیؼا٨٠ن ٥ٛٗ ٨ٚاّغ و ٧ٛٗی ٦اي کحاب در و. اؿث ٠ـٟٞ ا٠ؼ یک ٧ٛٗا ٣ؽد در ٚاّغه ای٢

 .]9[ «٣غارد وز٨د وؼار و وؼر ٗؼ٨٠د و ٨١٣د ق٥ْ٘ ة٥ صکٟ ٦ا ظا٥٣ و ٦ا ز٠ی٢ در قؼکا ةی٢ در پیا٠تؼ»

 ةح٨ان قایغ ک٥ ق٨د ةی١ار ةؼاي وؼر ٨٠زب ٠ْاٝس٥ ةؼاي ٠ؼاز٥ْ ّغم ک٥ اؿث ٨٠اردي در ٗٛي وؼر ال ٚاّغه ة٤اةؼ ز٨از ة٥ صکٟ

 .ک٤غ ٠ی مغق اوٌؼار ک٥ اؿث ٨٠اردي ١٦ان آن مغق ٨٠ارد گ٘ث
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 بعواج -2-7

 ة٥ ٣یؽ ّا٥٠ ١ّٞاى. اؿث روایث ١٦ی٢ ٣یؽ ٠ـح٤غقان و اؿث ٚاّغه ای٢ صسیث ةؼ اؿالم ٦اى ٥ٛٗ ةٜ ا٠ا٠ی٥، ٦اى ٥ٛٗ از١اع   

 ام٩ٝ٨ از١اع ای٢ اٝتح٥. ا٣غ کؼده ذکؼ را آن ظ٨د روایث کحب دیگؼ و ]01[ص٤تٜ ة٢ اص١غ ا٠ام ٠ـ٤غ در و ک٤٤غ ٩٠ اؿح٤اد روایث ای٢

 .٣غارد ٩٧ٛٗ ارزش و اؿث ٠غرک٩ اد٥ٝ ای٢ ة٥ ج٨ز٥ ةا ٠ػک٨ر از١اع زیؼا گؼدد؛ ٩١٣ ٠ضـ٨ب ةاقغ ثؿ٤ّ ٠ضٛٙ ک٥ امٌالص٩

 ا٣ـان ک٥ اؿث آن د٤٦غه ٣كان روق٤ی ة٥ ٨ٚاّغ از کغام ٦ؼ اد٥ٝ و اؿث ج١ام ٨٠و٨ع ةؼ ٚاّغه دو دالٝث ةضخ ای٢ از صامٜ ٣حایر

 در زیان و وؼر ک٥ زایی آن از و ةؽ٣غ ظ٨د ٠ْاٝس٥ ز٧ث اٚغا٠اجی ة٥ دؿث وؼر دِٗ ةؼاي اؿث الزم ٣ـتی ٨ٝ و اوٌؼار م٨رت در ٠ىٌؼ

 اؿث ا٧ٝی ا٠ا٣ث یک ک٥ ظ٨د زان از زیان دِٗ ةؼاي ةایغ ّٛٞی ماصب ا٣ـان ٦ؼ ک٥ اؿث آن ک٤٤غه ةیان ٚاّغه ای٢ اؿث صؼام اؿالم قؼع

 . د٦غ ا٣سام را اوٝی٥ اٚغا٠ات

 

 پسشک طتَس غيرّوجٌس ثيوبر هؼبلجِ حکن یثررس -2-8

 ػَرت غير ثِ رامح ًظر ٍ لوس ّوراُ هؼبلجِ در پسشک حکن -2-8-1
 .ٟی د٦یٚؼار ٠ یةؼرؿ اد٥ٝ ظام٥(٨٠رد ي٠ٛحىا:و ٠٨١ّات(و)٠ٛام دوم ٨ٚاّغ ي٠ٛحىا:در دو ٠ٛام)٠ٛام اول اد٥ٝ ز٨از را ٠ا
 

 قــَاػذ يهقتضب: اٍل هقــبم

 زز٨ا ٢ی٠الز٥٠ ة ي١٦س٤ؾ ج٨ؿي پؽقک ج١ـک ٨١٣د ادّا ؼیٔ ١اریز٨از ٠ْاٝس٥ ٨١٣دن ة يةؼا ی ج٨انک٥ ٠ اي از اد٥ٝ یکی

 .٨١٣د انیة بیةا دو جٛؼ ی ج٨ان٠الز٥٠ را ٠ ٢یو ا ی ةاقغةا ز٨از ٠ْاٝس٥ پؽقک ٠ ١اری٠ؼاز٥ْ ة
 

 یاٍل: هالزهِ ػقل تیتقر

ز٥٠ رِٗ اوٌؼار از ک٥ ال ياز م٨ر ٠ذٜ ٨٠ارد ی٠گؼ در ةْى ی ق٨د١٣ يگؼیا٣سام آن کار ج٨ؿي د ؽیاوٌؼار قعل ٨٠زب جس٨

ة٥  فیرِٗ اوٌؼار از ظ٨ يد٦غ ک٥ ةؼا ی٠ىٌؼ ازازه ٠ ١اریک٥ قارع ة٥ ة ی٦ٟ ةاقغ و در ٨٠رد ةضخ ٠ا وٚح يگؼی٠ىٌؼ، رِٗ اوٌؼار از د

 ١اریز٨از ٠ْاٝس٥ ة ی ج٨انرو ٠ ٢ی. از اغی آیالزم ٠ ثیپؽقک اؿث و اال ٨ٕٝ ياز ؿ٨ ١اری٠ْاٝس٥ ة ؽیجس٨ شا پؽقک ٠ؼاز٥ْ ک٤غ الز٥٠

 .]00[اؿث ؽی١٦س٤ؾ زا ؼی٠ْاٝس٥ پؽقک ٔ ١ار،یاوٌؼار اؿح٘اده کؼد. ًتٙ ٚاّغه اوٌؼار ٠ؼاز٥ْ ة اتیرا از روا١٦س٤ؾ ؼیج٨ؿي پؽقک ٔ

 

 یالزهِ ػرفدٍم: ه تیرتق

ز ٠سا ي٠ْاٝس٥ و ؽیپؽقک ٣ ي٨١٣ده آن اؿث ک٥ ةؼا ؽیزن ٠ىٌؼ جس٨ يک٥ ٠ؼاز٥ْ ة٥ پؽقک ٠ؼد را ةؼا یٞیاز دٝ ی٠ح٘ا٦ٟ ّؼٗ

 .]02[ةاقغ
 

 ِدٍم: ادلِ خبص بمهق

از آن ٠ٛغار  فیة ای٠ٛغار دالٝث آ٧٣ا ة٥ ا٣غازه ٨ٚاّغ اؿث و  ایق٨د جا ٠كعل گؼدد ک٥ آ یاد٥ٝ ظام٥ ةؼرؿ غی٠ٛام ةا ٢یا در

 دالٝث دار٣غ.

 

 حوسُ اثی هؼتجرُ رٍایت

ة٥ آن ٣گاه کؼد  ی ق٨داز ةغ٣ف را ک٥ ١٣ ی٠کا٣ قغه اؿث ٠ذٜ ای٤ک٥ یة٥ ةالئ رک٥ دچا یاز ا٠ام مادق )ع( در ٨٠رد زن ٠ـ١ٞا٣ »

٣گاه ک٤غ؟ صىؼت ٗؼ٨٠د:اگؼ زن ٠ىٌؼ اؿث  ی ج٨ا٣غ٠ؼد ٠ ایآ ی ةاقغ٠سؼوح قغه اؿث و ٠ؼد ٦ٟ در ّالج آن ظتؼه جؼ ٠ ایقکـح٥ قغه و 

 .]8 [«غیاو را ٠ْاٝس٥ ١٣ا ی ج٨ا٣غ٠ؼد ٠
 

 استذالل تیتقر

و مؼف ارٗٙ ة٨دن پؽقک  غیة٥ پؽقک ٠ؼد ٠ؼاز٥ْ ١٣ا ی ج٨ا٣غپؽقک ٠ؼد ٣ك٨د ١٣اؿث ک٥ جا زن ٠ىٌؼ ة٥  ٢یا ثیروا ٢ی٠٘اد ا

 .ی ةاقغ١٦س٤ؾ ١٣ ؼیپؽقک ٔ ي٠ؼد، ٠س٨ز ٠ْاٝس٥ ةؼا

 

 دػبئن االسالم تیرٍا

 اٝـالم( ٣ٜٛ قغه:  ٥یدّائٟ االؿالم از ا٠ام ٠ض١غ ةاٚؼ )ّٞ در



 79 -39، ص 5931، زمستان  2پژوهش در فقه و حقوق، صماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

او را ٠ْاٝس٥ ک٤غ؟ صىؼت  ی ج٨ا٣غ٠ؼد ٠ ایاؿث ؿ٨ال قغ ک٥ آدر زـغش ة٥ وز٨د آ٠غه  یک٥ ٠ؼو یا٠ام ةاٚؼ)ع( در ٨٠رد ز٣ از »

 .]03[«ٗؼ٨٠د: اگؼ زن ٠ىٌؼ ةاقغ اقکال ٣غارد
 

 السالم( ِيثي جؼفر)ػل یػل تیرٍا

زن ک٥ ة٥ آن  ياؿث ةؼا ؽیزا ایوز٨د داقث ک٥ آ یزؼاصح ٤١گا٦فی٣ك ایک٥ داظٜ را٣ف  غ٣غیپؼؿ يصىؼت در ٨٠رد ٠ؼد از»

 .]8[ «صىؼت ٗؼ٨٠د٣غ: اگؼ ٨ّرت ٣تاقغ اقکال ٣غارد غ؟یا١٣ فی٣گاه ک٤غ و ٠غاوا

 

 اثي ٍّت تیرٍا

 :٤غی ٗؼ٠ای)ع(٠یّٞ ٢یؼا٤٠٨١ٝیا٠،از اة٢ و٦ب ثیروا ٢یةؼاؿاس ا

دؿحف را داظٜ قکٟ زن  ياقکال ٣غارد ک٥ ٠ؼد چیةاقغ ؿپؾ ظ٨ف از ز٣غه ة٨دن ةاقغ ٦ اي و در قک١ف ةچ٥ یز٣ ؼدیة١ اگؼ »

 :ای٤ک٥ س٥ی٣ح. اؿث ؽی١ٝؾ و ٣ُؼ زا ٤سایاؿث ک٥ زن ٠ؼاز٥ْ ک٤غ و در ا ییزا ثی٨٠رد روا«  د.آور ؼونیةؼده و آن را ة

١٦س٤ؾ ظ٨د را  ؼیٔ ١اریة ی ج٨ا٣غ١٦س٤ؾ پؽقک ٠ ؼیج٨ز٥ ة٥ اد٥ٝ ظام٥ در م٨رت اوٌؼار ة٥ ٠ؼاز٥ْ ا٣ـان ة٥ پؽقک ٔ ةا

 .]04[٣غارد یاز آن دالٝح فیام٥ ة٥ ٠ٛغار دالٝحاً ٨ٚاّغ اؿث و ة٠٘اد اد٥ٝ ظ ٢ی٦ؼ چ٤غ ٠ـحٞؽم ١ٝؾ و ٣ُؼ ةاقغ ة٤اةؼا ٤غی٠ْاٝس٥ ١٣ا

 

 ػَرت ثِ حرام ًظر ٍ لوس ّوراُ هؼبلجِ در پسشک حکن -2-8-2
 ٝػا. ةاقغ ٠ی ٔیؼ١٦س٤ؾ و ١٦س٤ؾ پؽقک از اّٟ ةضخ ٠ضٜ اؿث؛ صؼام ٦ٟ ١٦س٤ؾ ٨ّرت ة٥ ٣ُؼ و ١ٝؾ ک٥ آ٣سایی از

 :اردد ٗؼض دو ٨ّرت ة٥ ٣ُؼ و ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥

 :اٍل فرض
 صکٟ. اؿث ظٌؼ در ةی١ار زان ٣گیؼد م٨رت ٠ْاٝس٥ ای٢ اگؼ و اؿث ٨ّرت ة٥ ٣ُؼ و ١ٝؾ ةؼ ٠كؼوط ٢٠٨٠ صیات و زان ٣سات

 ای٢ در. اؿث ةیكحؼ ٨ّرت ة٥ ٣ُؼ و ١ٝؾ ٠٘ـغه از ٢٠٨٠ ٣سات ا١٦یث ا٦ٟ، جٛغیٟ و ٧٠ٟ و ا٦ٟ جؽاصٟ ةاب از زیؼا اؿث روق٢ ٗؼض ای٢

 .اؿث وازب ةٞک٥ زایؽ ج٧٤ا ٥٣ ٠ْاٝس٥ ٠ضحؼ٥٠ ؾ٣٘ صٍ٘ ةاب از ٗؼض

 

 :دٍم فرض

 ٠ْاٝس٥ اگؼ ٗؼض ای٢ در اؿث ٠ْاٝس٥ ة٥ ٠ىٌؼ ةی١ار و اؿث صؼج و ّـؼ ١٦ؼاه ةی١اري جض١ٜ و ٣یـث قغیغ صغ آن در ةی١اري

 . ک٤غ ١٣ی ج٧غیغ ظٌؼي را ٗؼد زان ٣گیؼد م٨رت

 ٠ٛام ای٢ در وؼورت ا٠ا اؿث زایؽ ٨ّرت ة٥ ٣ُؼ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ وؼورت م٨رت در: آیغ ٠ی دؿث ة٥ ٧ٛٗا ّتارات در جحتِ از آ٣چ٥

 ا٣غ. ٨١٣ده...  و صؼج ٠ؼض، ظ٨ف ٌْٚی، ٚیغ ة٥ ٠ٛیغ ةْىی را،

 

 پسشک هؼبلجِ جَاز ثب ثيوبر هراجؼِ جَاز هالزهِ 
 ةؼظی و ٨١٣د٣غ ٠ٌؼح را ّٛٞی ٠الز٥٠ ةؼظی و ٣پػیؼٗح٤غ را دا٨٣ي در ٤ّاوی٢ ٠الز٥٠ ةؼظی. قغ ةؼرؿی ٚتال ٠الز٥٠ ةضخ امٜ

 اؿث. ٠ـٟٞ ٠الز٥٠ امٜ ٣حیسحا و کؼد٣غ ادتات را ّؼٗی جالزم دیگؼ

 

 هَارد دٍراى ٍ ًقذ ًظرات یثررس
 :اؿث ج٘کیک ٚاةٜ ذیٜ ٠ؼاجب ة٥ آن او٨ٝیث ةاقغ، ٠ـحٛیٟ ٔیؼ یا ٠ـحٛیٟ ک٥ ٣گاه یا و ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ یک در

 :(دارد ٗؼد دو)اول او٨ٝیث

 .یا ج٨ٞیؽی٨ن ٠ا٣یح٨ر م٘ض٥ در ٗیٟٞ و ّکؾ ًؼیٙ از ٣گاه ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥: اوالً

 .دؿحکف یا و پارچ٥ ةا ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥: دا٣یاً

 .آی٥٤ یا و آب در ٣گاه ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥: دوم او٨ٝیث

 .٠ـحٛیـــٟ ٣گــاه ١٦ؼاه ٠ْاٝســ٥: ؿ٨م او٨ٝیث

 .٠ـحٛیٟ ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥: چ٧ارم او٨ٝیث
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 اطفبل ٍ پسشک دستيبر اًترى، آزهبیشگبُ، هسئَل پرستبر، ًُگب ٍ لوس حکن -2-9

 پرستبر ًگبُ ٍ لوس حکن -2-9-1
 ای٢ ةی٢ ج٘اوجی ةاقغ، وؼوري ٠ْاٝس٥ ای٢ اگؼ و اؿث ٠ـح٤غ آ٧٣ا ة٥ ٠ْاٝس٥ اوٝی جاي ؿ٥ در زیؼا اؿث، ٠ح٘اوت ٨ٗق ٨٠ارد صکٟ

 در گػقث، ؤیؼ٨ّرت ٨ّرت ة٥ صؼام ٣گاه و ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ در ٔیؼ١٦س٤ؾ و ١٦س٤ؾ پؽقک در ةضخ چ٥ ٦ؼ و. ٣یـث پؽقک و گؼوه

 ٤ْ٠اي ة٥ اوٌؼار آن ٔیؼ در وٝی. اؿث الزم صٛیٛی اوٌؼار و وؼورت ٨ّرت ة٥ ٣گاه و ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ در. اؿث ةیان ٚاةٜ ٦ٟ ای٤سا

 قغه اظػ ٠ْاٝر ٨٤ّان گػقث، قؼصف و انةی ک٥ ٠ٛام روایات در ک٥، اؿث ای٢ پؽقک ةا گؼوه ای٢ صکٟ وصغت ةؼ اؿث دٝیٜ قکاٗی وؿیِ

 .]4[ق٨د ٠ی پؼؿحار قا٠ٜ و دارد جؼي ّام ٤ْ٠اي ٠نٌٞش پؽقک از ٠ْاٝر و اؿث

 ٣ؽد ٠ؼاز٥ْ ةی١ار، ٠ىٌؼة٥ اؿث ١٠ک٢ زیؼا اؿث؛ ٠ـاوي و پؼؿحار پؽقک ة٥ ٣ـتث ٦ٟ اوٌؼار ٚاّغه صکٟ ٠ٛام، روایات ةؼ ّالوه

 ةی١ار ٨١٣دن ٠ْاٝس٥ در...  و پؼؿحار و پؽقک صکٟ اؿاس ای٢ ةؼ ٔیؼه؛ و آز٠ایف ز٧ث ارپؼؿح ٣ؽد ٠ؼاز٥ْ ٠ىٌؼة٥ یا و ق٨د پؽقک

 .ة٨د ظ٨ا٦غ واصغ ٔیؼ١٦س٤ؾ و ١٦س٤ؾ

 

 کپسش دستيبر بًُگ ٍ سلو کنح -2-9-2
 ةیان راوٌؼا ٚاّغه دؿحیار ٣گاه و ١ٝؾ ز٨از دٝیٜ ٝػا. ق٨د ١٣ی وي قا٠ٜ ٠ٛام روایات و ٣یـث، دؿحیار ة٥ ٠ـح٤غ ٠ْاٝس٥ ّؼٗا

 ٣گاه و ١ٝؾ ز٨از ةؼ دٝیٞی اؿث،( دؿحیار یا پؽقک) از٤تی دو از یکی ٣گاه و ١ٝؾ ة٥ وؼورت و اوٌؼار ارج٘اع اگؼ ک٥ اؿث واوش. اؿث قغه

 ٠ْاٝس٥ ک٥ ای٢ ٠گؼ. ٣غارد وز٨د دؿحیار ٣گاه و ةؼ١ٝؾ دٝیٞی گیؼد، ٠ی ا٣سام پؽقک ج٨ؿي ٠ْای٥٤ ای٢ ک٥ آ٣سایی از و. ٣غارد وز٨د دو ٗؼد

 ةؼاي دؿحیار و پؼؿحار وز٨د پؽقک، کٟ وٚث ز٧ث ة٥ ٦ٟ یا و...( و قکـح٤ی از٨٠ارد ةؼظی ٠ذٜ) ٣تاقغ ١٠ک٢ ج٧٤ایی ة٥ پؽقک ج٨ؿي

 .]05[ةاقغ وؼوري پؽقک

 

 اطفبل یب ٍ جٌسّو خذهِ از پسشک استفبدُ لسٍم حکن -2-9-3
 ّادجا وٝی ٣یـث، الزم آ٧٣ا ٣ؽد ةغن پ٨قف ةاٝٓ اٗؼاد ةؼ ک٥ ٤ْ٠ا ای٢ ة٥ ة٨ده زایؽ ةإٝی٢ ة٥ ١٠یؽ ٔیؼ اً٘ال ٣گاه و ١ٝؾ گؼچ٥

 .٣یـث ٠ٛغور ٠ْاٝسات در ٦ا آن از اؿح٘اده ا٠کان

 ٣ؽد ای٤ک٥ ةی٢ ج٘اوجی ةإٝی٢، ٨ّرت کكٖ صؼ٠ث صکٟ ز٧ث از. ةپ٨قا٤٣غ ١٠یؽ اً٘ال از را ظ٨یف ٨ّرت اؿث الزم ةاٝٓ اٗؼاد ةؼ

 کكٖ ة٥ ٣ـتث ةإٝی٢ وَی٥٘. اؿث ک١حؼ ةاٝٓ اٗؼاد ٣ؽد ٨ّرت کكٖ از ١٠یؽ اً٘ال ٣ؽد ٨ّرت كٖک گؼچ٥. ٣یـث ةاقغ، اً٘ال یا و ةاٝٓ اٗؼاد

 ةی١ار ٔیؼ١٦س٤ؾ اً٘ال از اؿح٘اده اؿاس ای٢ ةؼ. اؿث زایؽ ةچ٥، پـؼ ٣ؽد زن ةغن زؽ ة٥ ٔیؼ١٦س٤ؾ ١٠یؽ اً٘ال ٣ؽد ٨ّرت از ٔیؼ ةغن

 .]06[٣غارد او٨ٝیحی ةی١ار ١٦س٤ؾ ةاٝٓ اٗؼاد ةؼ دؿحیاري ز٧ث

 

  غيرّوجٌس ثيوبر ٍ پسشک خلَت ػذم -2-13

 : ا٣غ ق٨٧ت دا٣ـح٥ ریی٠کان واصغ را صؼام د٣ـح٥ و صک١ث آن را ج٧ کیدر  گؼیکغیاز ٧ٛٗا صى٨ر زن و ٠ؼد ٣ا٠ضؼم ةا  یةؼظ

 يم وارد ظا٥٣ اازاره ة٨د يؼاة يقغم و ة٥ د٣تال ظا٥٣ ا ٥٤ی: وارد ٠غغی گ٨ی٠ اریً ٠ض١غ »:از اؿ٤ادصکٟ ٠ؼؿ٥ٞ مغوق اؿث یکی

در وز٨د  ،دو اجاق ٢یا ٢یگ٘حٟ ة يؼیگ یظا٥٣ را ازاره ٠ ٢یة٨د زن گ٘ث ا یة٨د و داظٜ اجاق ز٣ يدو در ٢یا ٢یقغم ک٥ دو اجاق داقث ک٥ ة

٥٣ گ٘حٟ  حؼؿٟین گػاقحٟ و ة٥ زن گ٘حٟ در را ٜٚ٘ ک٢ زن گ٘ث ٢٠ ٠آرا در  ٟدارد و ٢٠ ٦ٟ ز٨ان ٦ـحٟ گ٘ث در را ٜٚ٘ ک٢ و ٢٠ وؿائٞ

ق٨م ظغ٠ث ا٠ام مادق)ع(  ی١٣ کیو ة٥ ج٨ ٣ؽد ٟیآ یج٨ ١٣ فی٢٠ پ ٢یزن گ٘ث ج٨ در اجاق ظ٨دت ة٤ك ٤غیدر را ةت ٟی٢٠ و ج٨ ز٨ان ٦ـح

 .]07[«اؿث ٌانیج٧٤ا ةاق٤غ ٣٘ؼ ؿ٨م ق اي ظا٥٣ؿ٨ال کؼدم؟ صىؼت ٗؼ٨٠د از آن زا ةؼگؼد اگؼ زن و ٠ؼد در  كانیرٗحٟ و از ا

١٦س٤ؾ  ؼیٔ ١اریوؼر ةؼ پؽقک، ظ٨ٞت پؽقک و ة ایة٥ ز٧ث صؼج و  ١اری١٦س٤ؾ ة اریٗؼض ّغم دؿحةؼ  غگاه،ید ٢یاؿاس ا ةؼ

اگؼ ٚادر ة٥ ا٣سام ٠ْاٝسات و ک١ک کؼدن ة٥  یک٥ صح اورد،یدر ٠ْاٝسات ةا ظ٨دش ة٥ ٠ٌب ة یالزم اؿث ک٥ ١٦ؼا٦ ١اریصؼام اؿث. ٝػا ةؼ ة

 الزم اؿث. ی١اٝاز ٠٘اؿغ اصح یدِٗ ةؼظ ياةؼ يپؽقک ٣تاقغ،٣٘ؾ صى٨ر و

 :٤غی ٗؼ٠ایصکٟ ٠ ٢یدر ٨٠رد ا یدا٣ غیق٧

  .]08[«اؿث یصؼف ظ٨ة ٢یّال٥٠ در جػکؼه ٗؼ٨٠ده ة٧حؼاؿث ک٥ ٠ْاٝس٥ در صى٨ر ٠ضؼم ةاقغ و ا» 
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 ري گي ًِتيج -3

 :ک٥ اؿث آن ةیا٣گــؼ "ز٤ؾ ٠عاٖٝ و جٌتیٙ آن ةا ٚا٨٣ن  پؽقکـی ٠تا٣ی ٧ٛٗی ٠ْای٤ات" پژو٦ف از صامـٜ یاٗح٥ ٦اي

 .٣یـث ١ٝؾ ز٨از و ٣گاه ز٨از ةی٢ ٠الز٥٠ اي و. اؿث صؼام یکغیگؼ ؿ٨ي از ٠ؼد ٣ا٠ضؼم و زن ١ٝؾ .0

و  ز٨از اد٥ٝ ةؼرؿی ةا ٦ٟ ٧ٛٗاء و ة٨ده ةؼظ٨ردار و ج٨ٖٚ و صؼ٠ث ز٨از ٨ٚل ؿ٥ از قغه، زغا اّىاي ة٥ ٣گاه و ١ٝؾ ٠ـأ٥ٝ .2

 و. اؿث صؼ٠ث ادتات ةؼاي و اؿحنضاب ٣ُؼ و ١ٝؾ صؼ٠ث اد٥ٝ اًالق ة٥ ج١ـک ٠ٛام، در اد٥ٝ ١ّغه. ٨١٣ده ا٣غ اظحالف ٠ـا٥ٝ ای٢ در صؼ٠ث

 .اؿث صک١ی٥ قت٧ات در اؿحنضاب زؼیان ةؼ ٠تح٤ی قغه زغا اّىاي ة٥ ٣گاه و ١ٝؾ صؼ٠ث

  ٣غارد. اقکال وؼورت، ٗؼض در ٨ّرت ٔیؼ ة٥ صؼام ٣گاه و ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ در ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک ٠ْاٝس٥ .3

 .٣یـث کاٗی ارٗٛیث مؼف ةاقغ، وؼوري ٦ٟ ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک ٣ؽد ٠ؼاز٥ْ ةاقغ، وؼوري ٠ْاٝس٥ امٜ ای٤ک٥ ؼة . ّالوه4

 .اؿث الزم صٛیٛی وؼورت ٨ّرت ٠ْاٝس٥ ةؼاي وٝی. اؿث کاٗی «قغیغ صازث» ّؼٗی وؼورت ٨ّرت ٔیؼ ٠ْاٝس٥ . ةؼاي5

 دٝیٜ ای٢ و اؿث ٠الز٥٠ ٚاّغه دٝیٜ ١ّغه ٣غارد قکالا وؼورت، ٗؼض ٨ّرت در ة٥ ٣گاه و ١ٝؾ ١٦ؼاه ّالج در پؽقک ٠ْاٝس٥ .6

 .اؿث وؼورت ٗؼض در ةی١ار ٠ؼاز٥ْ پػیؼش ةؼ ٠تح٤ی

 ةعف ای٢ اد٥ٝ در ٣غارد؛ اقکال ٨ّرت ة٥ و ٨ّرت ٔیؼ ة٥ ٣ُؼ و ١ٝؾ ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ ةؼاي ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک ة٥ ةی١ار ٠ؼاز٥ْ .7

 جتیی٢ و ة٨ده ٠ؼاجتی داراي اوٌؼار و وؼورت جضٛیٙ، آن اؿاس ةؼ. اؿث ٠ٌؼح الوؼر مّا ٚاّغه و اوٌؼار ّام ٚاّغه ؿاةٙ، ٠ْحتؼه ةؼ ّالوه

 .اؿث ٗٛی٥ قئ٣٨ات از ٠ػک٨ر ٠ؼاجب

 ٠ْاٝس٥ ٝؽوم وآب، آی٥٤ در ٣گاه صؼ٠ث ٗؼض ةؼ اد٥ٝ ای٢ در. اؿث ٠ٛغم ٠ـحٛیٟ ٣گاه ةا ٠ْاٝس٥ ةؼ ٠ـحٛیٟ ٔیؼ ٣گاه ةا ٠ْاٝس٥ .8

 ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ وٝی اؿث، زایؽ ٌْٚا ٠ـحٛیٟ ٔیؼ ٣گاه ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ اوٌؼار، م٨رت در ک٥ اؿث قغه جتیی٢ چ٤ی٢ آب یا آی٥٤ در ٣گاه ١٦ؼاه

 ٠ضح١ٜ ةی٢ دائؼ ا٠ؼ ٠ٛام در و یا ةاقغ ٠ـحٛیٟ ٔیؼ ٣گاه ١٦ؼاه ٠ْاٝس٥ اوٌؼار ٗؼض در ک٥ اؿث وازب ٝػا ٠ی ةاقغ؛ ٠كک٨ك ٠ـحٛیٟ ٣گاه

 .ة٨د ظ٨ا٦غ ٠حْی٢ اال١٦ی٥ ٠ضح١ٜ ٗؼوی چ٤ی٢ در ّٜٛ صکٟ ةؼ ة٤ا و. اؿث ا١٦یث ٗاٚغ ةی٢ و اال١٦ی٥
 

 پيشٌْبدات -4
 . پیك٧٤اد ٠ی ق٨د ک٥ ة٨٤ْان راه صٜ ک٨جاه ٠غت:0

 ک٥ ةاقغ داقح٥ ١٦ؼاه ا٠کان م٨رت در را ظ٨د ٔیؼ١٦س٤ؾ ٠ْاٝس٥، ٠ضؼم ز٧ث ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک ة٥ ٠ؼاز٥ْ . ةی١ار ٤٦گام0.0

 ةاقغ. داقح٥ ١ٝؾ و پؽقک، ٣ُؼ ساية ا٠کان، وي م٨رت در ٠ْای٥٤ ٤٦گام ة٥

ک٥ ز٧ث ٠ْای٥٤ ةی١ار ٔیؼ١٦س٤ؾ پؽقک،  ةاقغ داقح٥ وز٨د . در ٠ٌب پؽقکان، ٤٠كی یا دؿحیار ز٤ؾ ٠عاٖٝ پؽقک،2.0

 ةساي پؽقک در م٨رت ا٠کان، ة٥ ةی١ار ٣ُؼ و ١ٝؾ داقح٥ ةاقغ.

 ٠ْای٥٤ وز٨د ٠ضؼم ةی١ار و دؿحیار ١٦س٤ؾ ةی١ار،اوٌؼار و ّغم  م٨رت در وي، ة٥ ٔیؼ١٦س٤ؾ ةی١ار ٠ؼاز٥ْ ٤٦گام پؽقک .3.0

 یا پارچ٥ ١٦چ٨ن اي واؿ٥ٌ ةا را ةی١ار ةغن ١ٝؾ و ١٣ایف م٘ض٥ یا آی٥٤ ج٨ؿي را ةی١ار ة٥ ٣گاه ک٥، م٨رت ای٢ ة٥ ةاقغ داقح٥ ٠ـحٛیٟ ٔیؼ

 .اؿث ک١حؼ ةـیار ٠ـحٛیٟ ٠ْای٥٤ ة٥ ٣ـتث آن ٠٘ـغه ک٥ د٦غ ا٣سام دؿحکف

 . راه صٜ ة٤ٞغ ٠غت:2

 ٦ؼ چ٤غ ک٥ اؿث ٠ؼدان از ةا٨٣ان در٠ا٣ی ٠ؼاکؽ کٞی٥ و ٦ا ٨ّٞم پؽقکی، ةی١ارؿحا٧٣ا، در٠ا٣گا٧٦ا، ٠ٌب دا٣كگا٧٦اي زغاؿازي

 قغ. ظ٨ا٦غ ١ّٞی ةاقغ، صح١ا پكحکار و ١٦کاري و زغي جن١یٟ اگؼ اؿث، وٝی دق٨ار ٔیؼ١٠ک٢ و ک٣٨٤ی قؼایي در ةؽرگی کار چ٤ی٢

ةاق٤غ،  ٠ی ةا٨٣ان از ةیكحؼ ٠ؼد پؽقکان ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا .ق٨د قؼوع پؽقکی ٨ّٞم دا٣كگا٧٦اي از کار٦ا ک٥ ةاقغ ای٢ ة٧حؼ قایغ

 داده ةا٨٣ان ة٥ او٨ٝیث پؽقکی و جعنل ٦اي ٠عحٖٞ پؽقکی دا٣كس٨ي پػیؼش در چ٤غ ؿال جا اؿث اؿث، الزم دق٨ار ظا٣ٟ ٦ا ظ٨دک٘ایی

 ةاقغ و در آ٧٣ا ٠عن٨ص ةایغ ةا٨٣ان ةی١اری٧اي در جعنل و ٠ا٠ایی رقح٥. گؼدد ٠ؼد پؽقکان ا٣غازه ة٥ زن پؽقکان جْغاد ک٥ ز٠ا٣ی جا ق٨د،

 .ةاقغ ٠ی ةا٨٣ان از ک١حؼ ٠ؼد پؼؿحاران زیؼا ق٨د داده ٠ؼد٦ا ة٥ او٨ٝیث و ةاقغ ةؼ ّکؾ ةایغ ٚىی٥ پؼؿحاري رقح٥ ةؼاي دا٣كس٨ گؽی٤ف ٨٠رد

 ز٠ان در آگا٦ی ز٧ث زا٥ْ٠ ٨١ّم اظحیار در ا٠ؼ، کارق٤اؿان ٣ُؼ ادلجت و کارق٤اؿی از پؾ پژو٦كی ٨٠و٨ّات ای٢ گؼدد ٠ی پیك٧٤اد .3

 گیؼد ٚؼار ٠ـائٞی، چ٤ی٢ ةا قغن ٨٠از٥
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