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 1*تقاص در اهوال دولیت و عوویم

 **2ویؿٔیال هكجٕىد

 چکیذه
هاك چًاؿ باؿوو  گااه،ؾاؾ  جىايؿ بؿوو ٘كض ؾ٠ىا يمؾ ب ظ٫ هی٬ٕا ایى اوث که آیا ِاظها ؾق هداظد  یکی ال پكوً

گاهی بؿهکاق، به اوحی٩اد ظ٫ ؼىؾ بپكؾالؾ؟ آيچه ؾق ٨٭ه با ٠ًىاو  ؾق پاواػ باه همایى پكواً  ،كض ٌاؿههٙ: ج٭اَ;آ
  .اوث

آیاؿ،  گىياه کاه ال ا٘اال٪ و ٠ماىم اؾلاه و ٨حااوا بكهی آویک پكوً ههن ایى اواث کاه آیاا   ،ؾق بكقوی ظکن ج٭اَ
ؾولاث یاا ٠ماىهی اهاىال به اوحی٩اد ظ٫ ؼاىؾ ال  ، ٌؽّان ؾاؾگاه ؿوو قشىٞ بهب ،به ِىقت هٙل٫ یا ؾق ٌكایٙی جىاو هی

 ؾ؟چه بایؿ کك و ؾولث اوالهی ظکىهث و ؼؿٌه به شایگاه  به هكز و هكز ٌؿو ؾق ِىقت کٍیؿه؟ کكؾا٬ؿام 
و  اهاىال ؾولحای ؾقال شمله ٌمىل و ٠اؿم ٌامىل آو  ج٭اَؾق ایى ه٭اله په ال گماقي اشمالی اؾله کلی، به ٬لمكو 

اهاا  ،با ایى جىشه که هك چًؿ ال يگاه ظ٭ى٬ی هیاو اهىال ؾولحی و ٠مىهی ٨ك٪ اوث ،ٌىؾ پكؾاؼحه هی٠مىهی و ٌكایٗ آو 
پاه ال آو باا جىشاه باه  قو ؾق کًااق هان آهاؿه اواث. و الایاى ؾق ایى بعد با جىشه به وظؿت هاال  ظکمای یکىااو ؾاقؾ

و ِك٦ يٝاك  اشماالن ٌىؾ که ج٭اَ هك چًؿ  وؿ، يٍاو ؾاؾه هیق  هالظٝات چًؿد که ؾق گىحكي شىال ج٭اَ به يٝك هی
جاىاو آو قا  اهاا يمی ،شلاىگیكد ال جٕاییٟ ظ٭اى٪ و اواحی٩اد آو اواث باكادقاهای هایی که ؾق آو وشىؾ ؾاقؾ،  ال ج٩ّیل

 .ٌمكؾقشىٞ به ؾاؾگاه کاق ٠٭الیی و ٠مىهی قاهو شایگمیى  کاق ٨كاگیك و ٘دی١یقاه
 اؼحالل يٝام ،، اهىال ٠مىهی، ج٭اَاهىال ؾولحی: کلیذ واژگاو

                                                       
 اضث که در پژوهشگاه علىم و  «ات آوجحلیل فقهی دولث و ضماو اقذاه»با عًىاو ایى هقاله بخشی از پژوهش يىیطًذه

 فرهًگ اضالهی ايجام گرفحه اضث.
دايشیار پژوهشگاه علىم و فرهًگ اضالهی                                  Mortazavi@isca.ac.ir 

 92/6/5921جاریخ دریافث: 
 51/8/5921جاریخ جأییذ: 
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و کىای قا ٨٭هاوث ال اظکام هىقؾ اج٩ا٪ يٝك  اشماالن شىال ج٭اَ ؾق اوحی٩اد ظ٭ى٪ هالی 
که هع٭٫ يكا٬ی اؾ٠اد اشماٞ بك اِل شاىال  قا يپفیك٨حه باٌؿ> چًاووكا٢ يؿاقین که اِل آو 

یاات هح١اؿؾد اواث کاه و ایى به ؾلیال قوا (385، 1َ، ز/ب1: 1422يكا٬ی،) کكؾه اوث
ايؿ. ا٨موو بك آيچاه بكؼای  يیم اوحؿالل کكؾه یوث و بكؼی ال آياو به آیاج٨٭هاهىحًؿ هٍحك  

ٌااهیؿ اول، ) و ٌااهیؿ اول (378-377، 5َز :1413ظلاای، ) هايًااؿ ٠الهااه ظلاای٨٭هااا 
، اياؿ آو گافق کكؾه البه اؼحّااق  (191-189َ  ،2ز جا: بیهمى، > 86-85، 2َز :1417

هاد هؽحلا٧ آو قا کاه بكؼای  به ج٩ّیل ؾقباقه آو وؽى گ٩حه و ظکن ِىقت ٨٭هاد چًؿد
ٌاهیؿ  ٌاهیؿ ذاايی )جاىاو باه  ايؿ که ال شملاه هی ال آيها ؾق ؼىؾ قوایات يیم آهؿه، هٙكض کكؾه

و  127-124، 9َز :1413اقؾبیلاای،) هع٭اا٫ اقؾبیلاای(، 75-68َ  ،14ز :1413ذااايی،
٠ّا٩ىق  ، آل(416-419، 18َز :1415بعكايی، ) ، هعؿخ بعكايی(111-97َ  ،12ز

 :1415يكا٬ای،  ) ، هع٭ا٫ يكا٬ای(311-295َ  ،12ز جاا: بیآل ٩ّ٠ىق بعكايی، ) بعكايی
یاامؾد، ) یاامؾد هع٭اا٫،(391-385، 1َ، ز/ب1: 1422 همااى، >463-447َ  ،17ز

و اواحاؾ  (57-53َ  ،41ز: 1418ؼاىیی،  ) الله ؼاىیی ، آیث(218-218، 2َز: 1414
ج٩ّایل  بكؼی ؾیگك يیم به. اٌاقه کكؾ ،(335-328َجا:  بی  جدكیمد،) مدشىاؾ جدكی ٌیػ ،ها

جاا:  اد، بی > ٬مٍاه514-491، 2َز: 1423ق. : اقؾبیلای، ) اياؿ بااقه واؽى گ٩حه ؾق ایى
ؼمیًی يیام ؾق یاک ٨ّال، يٝاك  اهاام (.413-391َ :1422هى، إ> ه269-246، 2َز

جاا:  بیاهاام ؼمیًای، ) کاكؾه اواث هىئله بیااو ٨24حىایی ؼىؾ قا ؾق ٨كوٞ هؽحل٧ آو ٔمى 
و بكؼای ٬یاىؾ هاىقؾ يیالد به پكؾاؼحى ج٩ّیلی به ایى هىٔىٞ  قو ایى ال. (441-436َ  ،2ز

ٌاىؾ کاه ؾق بعاد هاا  به هىائلی پكؾاؼحه هی ٨٭ٗيیىث و په ال بكقوی اشمالی اؾله، بعد 
کاه  چًاوَ، اها پیً ال آو بایؿ جىشه کكؾ کاه ٨اْك ظکان شاىال ج٭اا >اوث جأذیكگفاقههن و 

اِال باؿهی  هىث، شایی اوث که بؿهکاقاؾله يیم بیٍحك ايؿ و هىٔىٞ  يیم جّكیط کكؾه٨٭ها 
کًاؿ یاا  هی جاأؼیكجكاٌای و  ايگاقد و بهايه پكؾالؾ یا ؾق پكؾاؼث آو واهل کًؿ یا يمی قا ايکاق هی

، گك٨حى آو هایه ظكز و هٍ٭ث باٌاؿ ،ايؿ جّكیط کكؾه (437)هماو: َ ٨٭هابكؼی که  چًاو
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٘دی١ای ؾق ؾٌاىاقد ٤یك  هى٬ٟ آو قا ؾاٌاحه باٌاؿ و بؿهکاق آهاؾگی پكؾاؼث به هىقؾد کهولی 
گاكؾؾ و ٘د١اا باكاد  گك٨حى آو يداٌؿ، ال هىٔىٞ بعد بیكوو اوث و هٍمىل اؾلاه شاىال يمی

کاه  گىيه هماوِك٦ ظیا و ؼصالث، که  چًاواوحی٩اد ظ٫ بایؿ به او قشىٞ و ؾقؼىاوث کكؾ> 
، هایاه شاىال يیىاث، هگاك ایًکاه باه (438َ)همااو:  ّاكیط کاكؾه اواثؼمیًی يیم ج اهام

 اد باٌؿ که هٍمىل اؾله ي٩ی ٠ىك و ظكز گكؾؾ. ايؿاله

 جىاز جماؼ ادله فمیهاو بریکن: بخع 

اٌااقه ٌاؿ، ؾق هصماىٞ باه ؾو ؾواحه ؾلیال کاه  چًاوؾق اوحؿالل بك شىال ج٭اَ، ٨٭ها 
ؾق واؽى بكؼای ال آيااو آهاؿه  ٨٭ٗل به آیات اوحؿال و الدحه ،آیات و قوایات :ايؿ جىشه کكؾه

اواث، ا٨اموو باك اِال اهکااو اوث. آيچه ؾق ایى بكقوی ي٭ٙه هٍحك  جىشه به ایى اؾلاه 
پاوػ به ایى پكوً اوث که ه٩اؾ ایى اؾله آیا ٌاهل شىال ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی  ،اوحؿالل

 گكؾؾ یا يه؟ و ٠مىهی يیم هی

 الف( آیات

 بكاد اِل شاىال ج٭ااَ، هع٭٫ یمؾدذايی، هع٭٫ يكا٬ی و ال شمله ٌهیؿ ٨٭ها بكؼی 
َفَمِن اْعَتَدى َعَلیُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلیهِه ايؿ. یکی آیه  ا٨موو بك قوایات به آیات يیم اوحؿالل کكؾه

هرل قا قوا ٌامكؾه اواث و ِااظب  به اوث که ه٭ابله (194 :)ب٭كه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلیُكمْ 
قا آوقؾه اوث. جىٔیط اوحؿالل ایى اوث که باؿهکاق باا ايکااق  آیه ایى ٭٨ٗؾق آیات  زدائق

ائل هاالی هرل ؾق هى به اوث و ه٭ابله: ه١حؿد;بؿهی یا کىجاهی ؾق پكؾاؼث آو ال هّاؾی٫ 
٠٭اال بىؾو شاد ٬ّاَ يداٌؿ، به ؾاللث ٠ك٦ و به ؾاوقد  یا شايی که به ؾلیل ٤یك٠مؿد

او لیاااو ال قاه گااك٨حى ظاا٫ اوااث و يااه ِااك٦ و بااه ؾاللااث ٌااكٞ ؾق هااىاقؾ هٍااابه شدااك 
قوايؿو به بؿهکاق یا ا٠ن ال آو> هايًؿ آيچه ؾق ٬ّاَ آهؿه اوث. ٌامىل ایاى ظکان  ولیا
ظاکن، هن به ؾلیل ٠مىهیث آیه اوث و  ؾقاٌؽاَ ظ٭ى٬ی ال شمله ؾولث یا ٌمىل آو  ؾق

باه اٌاؽاَ الدحه با ایى ٨كْ که ٠مىم ل٩ٝی آیه هعؿوؾ  ،هن با ال٥اد ؼّىِیث ٠ك٨ی
 ظ٭ی٭ی یا ٤یك ظاکن باٌؿ.
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ههَو َخهه   آیااه ؾیگااك، آیااه  ُ ْم َ ُ ههرَیْ ََ َُههَلِن  َو إِْن َعههاَبْتُتْم َفَاههابُِتوْا بِِمْثههِل َمهها ُعههوبِْتُتم بِههِه َو 

ابِرینَ  ؾايىحه اواث> ؾاؾو قا قوا اوث که اشاله واکًً به هرل ؾق کی٩ك (126 :)يعل ُِّلصَّ
ایى آیه يیم هايًؿ  بهحك ٌمكؾه اوث. چگىيگی اوحؿالل بههكچًؿ بكؾباقد و ٠ؿم واکًً قا 

هاد شايی يؿاٌحه باٌاؿ و  اؼحّاَ به لیاو: ٠٭ىبث;که  جىٔیطبا ایى  آیه يؽىث اوث،
اؼحّاَ به ٨كْ ٠مؿ يؿاقؾ و لیاو ٤یك ٠مؿد قا يیم که  چًاوگكؾؾ>  ٌاهل اهىق هالی يیم 

يیم پفیك٨حه يٍىؾ، چاقه کاق : ٠٭ىبث;گیكؾ و اگك چًیى گىحكٌی ؾق ل٩ٛ و ه٩هىم  ؾق بك هی
 ؾق ال٥اد ؼّىِیث ال آو اوث.

قا يیم کاه ؾق آیاه يؽىاث  احُلُرماُت بصاص  َو ا٨موو بك ایى ؾو، شمله  یمؾد هع٭٫
ٌکىاحى و هحاک  ،. ایاى شملاه(218َ  ،2ز: 1414، یامؾد) ؾلیل گك٨حاه اواث ،آهؿه

ىاحه اواث و جكؾیاؿد يیىاث هىشب شىال واکًً و ٬ّاَ ؾاي ،که ظكام اوث قا هكلهایی
یکای ال هّااؾی٫ آو اواث و ب٭یاه اواحؿالل  ،بؿهکاق ؾق پكؾاؼث باؿهی کكؾو که کىجاهی

 هايًؿ آیه يؽىث اوث.

اوحؿالل به ایى آیات که به اوحًاؾ ٠مىم یا ا٘ال٪ آيها و با جىو١ه ؾق ه٩هاىم یاا ال٥ااد 
یىاث و گىیاا ال شملاه ایى بعد ي قوایاِت  قوًٌِی  به ،ؼىاهیؿ ؾیؿکه  چًاوؼّىِیث اوث، 

همیى اهك با٠د ٌؿه گكوهی ؾیگك ال ٨٭یهاو جاىشهی باه ایاى اواحؿالل يکًًاؿ و باه ـکاك 
بیكوو ال ایى بعد ٌمكؾه و  ،بكؼی ایى آیات قا به ٬كیًه ویا٪که  چًاوقوایات بىًؿه کًًؿ> 

  (.496، 2َز: 1423اقؾبیلی، هىوىد ) ايؿ اوحؿالل قا ياجمام ؾايىحه

 ب( روایات

آو قا اِال ؾق ایاى  هعاؿخ بعكايایؾلیل شىال ج٭اَ قوایات چًاؿد اواث کاه ٠مؿه 
 ايؿ ؾايىااحه: هىح٩یٕااه;و بكؼاای آو قا  (419َ  ،18ز :1415،بعكاياای) بعااد ٌاامكؾه

داك ، ا٨موو بك ایًکه بكؼای ه١حوًؿ ایى قوایات. (296َ  ،12زجا:  ٩ّ٠ىق بعكايی، بی )آل
اياؿ، ؾق هصماىٞ ا٘میًااو باه  ق گك٨حه٬اكا٨٭ها و ٠مل  و ظحی ِعیط هىحًؿ و هعل ا٠حًا

يیالد به بكقوی ج٩ّیلی اوًاؾ آيها يیىث و  قو ایى الو  کًًؿ قا ظاِل هیِؿوق اشمالی آيها 
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 ،بؽٍی ال آيهاوث که هك یک با لعاٚ يى٠ی ویژگای کاه ؾاٌاحه ،گفاقین پیً قو هیآيچه 
 ايحؽاب ٌؿه اوث:

هالی قا بك ٠هؿه ؾیگاكد  گ٩حن: کىی به اهام ِاؾ٪ حعرهی: ابىبکر صحیحه .1
اهاا پاه ال آو هاالی ال او ؾق اؼحیااق کىای کاه  ،يپكؾاؼثاها ود آو قا ايکاق کكؾ و  ،ؾاٌث
او باكؾه آیاا باه شااد آو هاالی کاه ال آو ٌاؽُ ال  ال ؾوث ق٨حه اوث ٬كاق گك٨اث.هالً 

ى هاال ، هى ایاها ایى اهك وؽًی ؾاقؾ و آو ایًکه بگىیؿ: ؼؿایا اوث، بكؾاقؾ؟ ٨كهىؾ: آقد،
 گیاكم ؾاقم و آو قا ال واك ؼیاياث و واحن بكيمی بكهای ،شاد آو هالی که ال هاى گك٨اث قا به

و يمؾیاک  197َ  ،6ز :تهذیب ااحزاذ  ، 1417> ٘ىوی، 98، 5َز: 1417)کلیًی، 
  (.186َ  ،3ز :1413به آو: ِؿو٪، 

باه هعکماه و گیكؾ> ال شمله ِىقجی که کاق  هی هاد چًؿد قا ؾق بك  ا٘ال٪ ایى قوایث ِىقت
اهاياث يامؾ ود باٌاؿ> اهاكد کاه ؾق  ٠ًىاو باهؾاؾو کٍیؿه باٌؿ و يیم ِىقجی که هال ؾوم  وىگًؿ
هصماىٞ کاه  چًاو ،ٌؿه اوث. بؽاً پایاايی قوایاث يیام قوایات ؾیگك ال شىال ج٭اَ اوحرًابكؼی 

 ايؿ، ظکمی اوحعدابی اوث. ؾهؿ و بكؼی جّكیط کكؾه قوایات يٍاو هی

ؾقبااقه کىای پكوایؿم  ال اهام ِااؾ٪ گىیؿ: شمیل هی راج:د بى جمیل صحیحه .2
و باه اياؿاله ٘لاب ؼاىؾ کًؿ و ٘لدکاق به هالی ال ا اها ود ايکاق هی ،که ال ؾیگكد ٘لب ؾاقؾ

گاه يٍىؾ؟ ٨كهىؾ: آقد. یابؿ. ؾوث هی  آیا آو قا بكؾاقؾ> هكچًؿ هًکك آ

)٘ىوای،  ١ی٧ ٌمكؾه اوثظؿیؿ قا که ؾق وًؿ ایى قوایث ٬كاق گك٨حه، ٔ بى ٌیػ ٘ىوی ٠لی
جىذیا٫ ود قا اهااهی ٌامكؾه و  ،اللاه ویؿهىوای ٌادیكد ، آیثاها اوحاؾ ها ،(1َ،41: ز1391

 ا٘ال٪ ؾاقؾ. ،يیم به ؾلیل جك  اوح٩ّالایى قوایث . )ؾقایة الًىق( کكؾه اوث

کاه پكوایؿ  باه اهاام شاىاؾاد  ؾق ياهه٠دؿالملک  بى هىوی ابراهین:  بى  اضحك روایث .3
يحىايىث ِك٦ کًؿ  آو لهیًهؾق  او الی قا به او ؾاؾه اوث جا ؾق قاه ؼیك همیًه کًؿ، اهاه ٌؽّی

آو ٌؽُ ٘لب ؾاٌث. پكویؿ: آیاا شاایم اواث هاالن قا باكؾاقم یاا باه او  الو به ايؿاله ایى هال 
هاال ؼاىؾت قا ال ;ؾق پاوػ يىٌث:  ظٕكتآو بكگكؾاين و ؾقؼىاوث پكؾاؼث ٘لب ؼىؾ کًن؟ 

  (.348، 6َز :تهیب ااحزا   ،1417)٘ىوی،  :بكؾاق ،اوثآيچه ؾق ؾوحث 
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ال ایى يٝك يیم ا٘ال٪ ؾاقؾ که ؾق آو واؽًی ال ايکااق  ،ایى قوایث بك ؼال٦ قوایات ؾیگك
کًًؿه  واإالؾهاؿ ؾق يگااه  یا کىجاهی بؿهکاق ؾق پكؾاؼاث باؿهی يیىاث و بلکاه يٍااو هی

 ٌحه اوث.اهکاو ؾقیا٨ث ٘لب با ؾقؼىاوث ال بؿهکاق يیم وشىؾ ؾا

گ٩حن: هاى باا ظااکن يٍىاث و  ش٩١ك بى به اهام هىوی ُزربْی:  بى داوود صحیحه .4
امًؿ ؾاقم و ال هاى گیكياؿ یاا چهاقپاا و ال هى هی ؾاقم> چه بىا کًیم کًن هیبكؼاوث  د اقٌل

جاىاين آو قا باكؾاقم؟ ٨كهاىؾ:  آیاا هی آیاؿ. هیپه ال آو هالی ال آياو به ؾوث هى  گیكيؿ، هی
  (.347َ )هماو، :يی٩ماه آو بكؾاق و چیمد بك آو به ايؿال ;

ویژه با جىشه به ي٭ل  به ،اگك اهىال ٌؽّی کاقگماقاو ظکىهث باٌؿ ،هىٔىٞ ایى قوایث
)ِاؿو٪،  ، همکااقد باا ٬اىهی آهاؿه اواث:والٙاو;ٌیػ ِؿو٪ که به شاد اقجدااٖ باا 

او قا باه لوق و  ىاِو کًیم و ظیا اها گىیا ،، هايًؿ قوایات ؾیگك ؼىاهؿ بىؾ(187، 3َز: 1413
اوث و ایى يٍااو  آهؿه هیؾوث ؾاوؾ  ظکىهث بهايؿ و ال اهىال  گك٨حه ٠ًىاو ظکىهث هی به

 ؾهؿ ج٭اَ اؼحّاَ به اهىال ٌؽّی يؿاقؾ. هی

٠دؿقبه اوؿد  بى که ٜاهكان ه٭ّىؾ ٌهاب ا ابىال١دان با ٌهاب بمباق: ابىالعباش صحیحه .5
ؾقباقه  او هكؾد ذكوجمًؿ بىؾ و اهام ِاؾ٪ ام با٬كٌؿه اه کى٨ی اوث که ال اِعاب ًٌاؼحه

  هكؾد که هماق ؾقهن او قا بكؾه بىؾ و وپه آو ٌؽُ هماق ؾقهن يمؾ او به وؾی١ه گفاٌحه بىؾ،
شاد هماق ؾقهمی که   بعد و هصاؾله کكؾ. ابىال١دان ي٭ل کكؾه اوث که به او گ٩حن: آو قا به

ق٨ث و آو  ه ال آو ٌهاب به ؾیؿاق اهام ِاؾ٪ال جى گك٨حه بكؾاق، اها ٌهاب يپفیك٨ث. پ
آو )ؾق ِىقت  ؾق هىقؾاها هى ؾووث ؾاقم بكؾاقد و ;٨كهىؾ:  مهٙلب قا به ایٍاو گ٩ث. اها

  (.347، 6َز: تهیب ااحزا  ، 1417)٘ىوی،  :يیال( وىگًؿ هن بؽىقد

يىٌاث: کىای هاالی یاا کًیامد ال  اهام هااؾد ود به ضلیماو: بى علی روایث .6
ال ٘كی٫ وؾی١اه  ٌؿه هال ٤ّبكد قا ٤ّب کكؾ. په ال آو هالی ال ٤اِب، به ايؿاله ؾیگ

آو ؾاقؾ و باه او يؿهاؿ؟  ٬كْ ؾق اؼحیاق آو ٌؽُ ٬كاق گك٨ث. آیا شاایم اواث آو قا يگاه یا
کاه باك قا بىؾ، آو ايؿاله بیٍحك آقد، اگك به ايؿاله ظ٫ او باٌؿ و اگك ;پاوػ يىٌث:  ظٕكت

  (.349َ)هماو،  :ؾهؿ ؾاقؾ و ب٭یه قا به او هی بكهی، ٠هؿه ٤اِب اوث
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ِاىقت  ا٨موو بك ٜاهك ا٘ال٪ آیات هىقؾ بعد و ا٘ال٪ قوایات ؾیگك، ایى ؾو قوایث به
که قوایات چًاؿد وشاىؾ ؾاقؾ  قا يیم هصال ٌمكؾه اوث> ؾق ظالی ؼاَ ج٭اَ ال هال وؾی١ه
لؾاٌحه اواث و ؾق بكؼای با ،بكؾو ؾق اهايث ال هك کىی که باٌؿ که به ِىقت کلی ال ؾوث

بؿهاؿ، آو قا آو ظٕاكت  يیام اهاايحی باه هًیىإال آيها آهؿه اوث که اگك ٬اجل اهیكالم
ؾق ؼّىَ ج٭ااَ ؾق اهاياث ال آو یا  (351-351َ)ال شمله ق. : هماو،  گكؾايؿ بكهی

 آیؿ.  ٠ماق که ؾق پی هی بى ؾاٌحه اوث> هايًؿ ِعیعه ه١اویةبال 

اهاا  ،گ٩حن: بك ٠هؿه کىای ظ٭ای ؾاقم ه اهام ِاؾ٪ب عمار: بى هعاویة صحیحه .7
جاىاين آو قا بكاباك  آیاا هی واپاقؾ. هالی قا به اهايث به هى هیوپه  کًؿ، ايکاق هی او ظ٫ هكا

> ِااؿو٪، 98َ  ،5ز: 1417)کلیًاای،  :ایااى ؼیايااث اوااث ،يااه;هااالن بااكؾاقم؟ ٨كهااىؾ: 
  (.186َ  ،3ز: 1413

ق٤ن  ج٭اَ ال هال وؾی١ه ٌؿه اوث و به ؾق شىال٨٭ها ایى ؾو ؾوحه قوایات هایه اؼحال٦ 
، اهاا (161، 15َز: 1418٘دا٘داایی، ) ایًکه اؾ٠اد اشماٞ بك ٠اؿم شاىال ٌاؿه اواث

٠الهاه  ،هع٭٫ ظلی ،هاد ؼىؾ هايًؿ ٌیػ ٘ىوی ؾق بكؼی کحاب حكد ال ٨٭یهاوگكوه بیٍ
٠الهاه ظلای، )ق. :  ايؿ ٬ائال باه شاىال آو ٌاؿه هحاأؼكویژه ٨٭هاد  ، ٌهیؿ ذايی و بهظلی

: 1418٘دا٘داایی، > 457-456، 17َز: 1415يكا٬ی، > 475-471، 15َز: 1412
اهاام ايؿ ) ظمل بك کكاهث ؾیؿهؾق ؼمیًی   هايًؿ اهام کىايی و وشه شمٟ قا (161، 15َز

قوایاات ٠اام ؾق  ،که ؼىؾ ٬ائل باه شاىال اواث یمؾد هع٭٫ (.438، 2َزجا:  بی  ؼمیًی،
ا قوایات ؾوحه اول جؽّایُ لؾه و قوایاات ؼااَ ؾق ج٭ااَ قا هًٟ ال ؼیايث ؾق اهايث قا ب
  (.212َ  ،2ز: 1414 یمؾد،) ظمل بك کكاهث کكؾه اوث

به هك ظال يکحه ؾقؼىق جىشه ؾق بعد ها ایى اواث کاه آیاا ایاى قوایاات اؼحّااَ باه 
ٌاىؾ؟ و ؾق  اهايث به ه١ًاد ؼاَ آو ی١ًی وؾی١ه ؾاقؾ یا هك ياىٞ هاال اهاايی قا ٌااهل هی

قوؾ کاه  آیا اهىالی که ؾق اؼحیاق کاقکًاو ؾولث اوث يیم هال اهايی به ٌماق هی ،ؾومِىقت 
ؾايًاؿ، ؾق ِاىقجی کاه باه اهاياث يامؾ  بًابك يٝاك کىاايی کاه ج٭ااَ ؾق اهاياث قا شاایم يمی

 اوحی٩اد ظ٫ بكؾاقؾ؟ ٠ًىاو به جىايؿ يمیؾیؿه باٌؿ،  لیاو
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کىای کاه هاالی قا باك ٠هاؿه ؾق بااقه  ِااؾ٪ اهام يخعیی: عمرو  بى خعر روایث .8
جىاياؿ  اگك او قا وىگًؿ ؾاؾ، ؾیگك په ال وىگًؿ يمی;کًؿ، ٨كهىؾ:  ؾیگكد ؾاقؾ و او ايکاق هی

جىايؿ چیمد ال او بگیكؾ و اگك او  ال او چیمد بگیكؾ و اگك آو قا به ؼؿاويؿ واگفاق کكؾ يیم يمی
> 185، 3َز :1413)ِاؿو٪،  :قا واگفاٌث و واىگًؿ ياؿاؾ، باك ظا٫ ؼاىؾ باا٬ی اواث

  (.294، 8َز: تهیب ااحزا  ، 1417يمؾیک به همیى: ٘ىوی، 

و  (111، 5َز: 1417کلیًای،) کلیًی ایى قوایث قا بؿوو ٨كْ ؾوم ي٭ل کكؾه اوث
يؿاؾو هًکك ٨ك٪ گفاٌحه، ؾق قوایات ؾیگكد يیم باه ه٩اؾ آو، که هیاو وىگًؿؾاؾو و وىگًؿ

)ال شمله ق. : ٠اهلی،  آهؿه اوثِىقت کلی ؾق بؽً ٬ٕا یا ؾق ؼّىَ هىٔىٞ بعد 
اياؿ کاه باا اشاكاد واىگًؿ ؾق  جّكیط کكؾه٨٭ها و بك پایه آو  (246 ا245، 27َز: 1419

، 1، ز/ب1: 1422> يكا٬ای، 124، 9َز: 1413)اقؾبیلای،  هعکمه، ج٭اَ شایم يیىث
  (.441، 2َزجا:  ؼمیًی، بی > اهام386َ

 و عمىهیاهىال دولحی  بهجماؼ گطحرظ : مودبخع 

بكاد اوحی٩اد ظا٫  هايؿ که جكؾیؿد يمی ،کكؾین اد که بؽٍی ال آو قا بالگى بك پایه اؾله
کًؿ یا گك٨حى آو هایاه  که بؿهکاق هًکك آو اوث یا ؾق اؾاد آو کىجاهی هی ؼىؾ، ؾق ِىقجی

اٌااقه ٌاؿ، آیاا ایاى اؾلاه ٌااهل کاه  چًاوجاىاو ج٭ااَ کاكؾ> اهاا  هی اشماالن هٍ٭ث باٌؿ، 
ها و کاقکًااو  بااق ؾواحگاه ولث، ال شمله هٙالدات ياٌی ال ا٬ؿاهات لیاوهٙالدات هالی ال ؾ

اهاىال ٠ماىهی و ؾولحای،  باهگكؾؾ؟ ؾق ِىقت گىاحكي ظکان شاىال ج٭ااَ  ؾولث يیم هی
 .ها و ٨كوٞ ؾیگكد وشىؾ ؾاقؾ که ؾق اؾاهه ؼىاهین آوقؾ پكوً

هیااو  ىاثيی ؾهؿ، ایى اوث که ٨ك٬ای آيچه ا٘ال٪ و ٠مىم اؾله شىال ج٭اَ يٍاو هی
٠یى و ؾیى ٌؽّی و ٠یى یا ؾیًی که بك ٠هؿه ؾولث یا ظاکن اوث و اگك هن ایاى قوایاات 

اهاا هؽّاىَ هاىقؾ يیىاث و ٠اك٦ ؼّىِایحی  ،ؾقباقه اٌؽاَ ظ٭ی٭ی واقؾ ٌؿه اوث
لقبّی، بكؾاٌحى ال اهىال ظکىهاث یاا  بى ؾق قوایث ؾاوؾکه  چًاوبیًؿ>  يمیوإال بكاد هىاقؾ 

بىؾه اوث و به يٝك ها ال ایى يٝك ؾق اِل ظکن و با جىشاه باه اٌؽاَ آو هىٔىٞ پكوً 
ٌااكوٖ و هالظٝاااجی کااه ؼااىاهین آوقؾ، ٨ك٬اای هیاااو ظکىهااث هٍااكوٞ و ياهٍااكوٞ ؾیااؿه 
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لیكا ٨كْ چًایى ٠ایى یاا ؾیًای کاه هىٔاىٞ باكاد شاىال ج٭ااَ اواث، ؾقبااقه  >ٌىؾ يمی
به ؾلیل ٨كاهىٌی یا  هاد ؾولحی و ظحی ؼىؾ ظاکن ٤یك ه١ّىم کاقکًاو و يهاؾها و ؾوحگاه

گاهی و ٠ؿم اهکاو ق٨ٟ آو يیم همکى اوث.  ياآ

یکىاو يیىث و همکى اوث هح١َل٫  ،الدحه ال آيصا که هاهیث اهىالی که ؾق اؼحیاق ؾولث اوث
ظ٫ بكؼی اًِا٦ باٌؿ، ٬هكان بایؿ ال يى٠ی باٌؿ که ٬ابل جّك٦ بكاد ِاظب ظ٫ باٌؿ و ایى بك 

ايؿ که هالی که به ج٭اَ  ال ج٭اَ قا هٍكوٖ به ایى کكؾهشى ٨٭ها پایه هماو ظکمی اوث که 
> 215، 2َز: 1414)یمؾد،  ٌىؾ، ظ٫ ؾیگكد به آو ج١ل٫ يؿاٌحه باٌؿ بكؾاٌحه هی

و ظحی ؾق هال هٍحك  يیم که ؾق اِل شىال ج٭اَ ال آو  (438، 2َزجا:  ؼمیًی، بی اهام
: 1415)يكا٬ی،  گكد بٍىؾاؼحال٦ اوث، ال ایى يٝك اؼحال٨ی يیىث که بایؿ ق٠ایث ظ٫ ؾی

کن بؽٍی ال جّك٨ات  ؾوثکه  چًاو >(212، 2َز: 1414> یمؾد، 461، 17َز
ال ایى يٝك و ؾق ِىقجی که هايٟ ؾیگكد  هاد ياهٍكوٞ اواوان هًٍأ هلکیث يیىث و ٘د١ان  ؾولث

 ٬اون ال اهام  بى ؾق قوایث هىذ٫ هعمؿکه  چًاوباٌؿ>  ؾق هیاو يداٌؿ، هايٟ جّك٦ ؾیگكاو يمی
ها به او ؾاؾه  ، ؾقباقه کىی پكویؿه که ال ليی ٠داوی، ه٭ؿاقد ال ٬ٙایٟ قا که ٠داویکاٜن
اد ؾقباقه آو ٨كاهن واؼحه که لو ٨كوًٌؿه بهاد لهیى قا ؾقیا٨ث  ؼكیؿه اوث و يىٌحه ،بىؾيؿ

به  آیا بهاد آو قا به او بؿهؿ یا يؿهؿ؟ اهام .هًىل ؾقیا٨ث يکكؾه اوث که ظالیکكؾه اوث> ؾق 
به او بگى که به هیچ وشه بهاد لهیى قا به او يؿهؿ> چىو آو لو ;٬اون ٨كهىؾ:  بى هعمؿ

، 1417> ٘ىوی، 133، 5َز: 1417)کلیًی،  :چیمد قا ٨كوؼحه که هالک آو يدىؾه اوث
٠لی ظلدی آهؿه اوث که  بى . با ایى ظال ؾق ِعیعه هعمؿ(351، 6َز: تهیب ااحزا  

قا به اهايث پیً هى گفاٌث و ياپؿیؿ ٌؿ و يؿايىحن با ؾیًاقها چه هكؾد ال هكوايیاو هماق ؾیًاق 
ق٨حن و هىٔىٞ قا گ٩حن و ا٨موؾم: ٌما به ؾیًاقها وماواقجك هىحی.  کًن. يمؾ اهام ِاؾ٪

گ٩ث ها ؾق هیاو ایًاو ؾق شایگاه لهاو ِلط و آقاهً هىحین>  ٨كهىؾ: پؿقم هی ظٕكت آو اها
ها  و٬حی ؼىاوث ؾهین. به وىؾ و لیايٍاو ٌهاؾت هی يین وگكؾا اهايات و گمٍؿه آياو قا بكهی

. ؾق (351، 6َز: تهیب ااحزا  ، 1417)٘ىوی،  جىايؿ بمايؿ کىی يمی هیچ ،پكاکًؿه ٌؿ
که هعمؿج٭ی  گىيه هماو. ایى قوایث اؾاهه ؾقباقه شمله پایايی قوایث وؽى ؼىاهین گ٩ث



05 
 

ن 
یک

 و 
ت

یس
ل ب

سا
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 ،
او

ست
زه

 
31

31
 

 
 

 وث و ظکن ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾهكبىٖ به وؾی١ه ا ،هصلىی ؾق شمٟ با قوایث پیً گ٩حه
  (.536، 6َز: 1416هصلىی، )

جىاو ال ا٘ال٪ و ٠مىم ایى قوایات ِك٦ يٝك کكؾ و آو قا به ج٭اَ ؾق ٠ایى  به هكظال يمی
قا ؼمیًی يیم که شاىال ج٭ااَ  هعؿوؾ واؼث. اهام ،یا ؾیًی که بك ٠هؿه اٌؽاَ ظ٭ی٭ی اوث

ها  ؾق پاواػ باه بكؼای پكواً ،آوقؾه ِاىقت هٙلا٫ به الىضیلهتسربراؾق  ٌؿه هٙكضؾق هىائل 
٬ی هیاو قوًٌی يٍاو ؾاؾه اوث که ؾق ایى ظکن ٨ك  به ؾقباقه ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی و هايًؿ آو،

ال شمله ؾق پاوػ به ایى پكوً که اگك کىی باه ٠للای ٬ىامحی ال  ؾیؿه اوث> ؾو يىٞ هال يمی
اد باه او  ٌاحداه پاىل أاا٨هاذاك ا باكظ٭ى٪ هاهايه او ال ؾولث پكؾاؼث يٍاىؾ و ؾق شااد ؾیگاك 

جىايؿ ایى پىل قا بابث ٘لب ؼىؾ باكؾاقؾ و ؾيداال ٘لاب ؼاىؾ ياكوؾ، ایٍااو  پكؾاؼث ٌىؾ، آیا هی
ج٭اَ باباث ٘لاب  ٠ًىاو بهاگك ٘لب ذابث باٌؿ و يحىايؿ وِىل کًؿ، هايٟ يؿاقؾ ;يىٌحه اوث: 

قبااقه واىؾد کاه ؾکه  چًاو >(41، 41َز: 1392) :بكؾاقؾ ،ؼىؾ ال پىلی که به ؾوحً آهؿه
ق٨ث و  ٌماق هی پكؾاؼحًؿ و قبا به ايؿال هی هاد ؾولحی ؾق گفٌحه بابث په ها ال شمله بايک بايک

اد کاه  ٌىؾ بابث هالیات یا بهكه جّك٦ ؾق آو ظكام بىؾ، ایى پكوً هٙكض ٌؿه اوث که آیا هی
ایاى بىاحگاو ال ايؿ، باا اشااله  ها پكؾاؼحه ؼىؾ ٌؽُ یا پؿقي یا پىكي ال وك ياچاقد به بايک

لایکى ج٭ااَ باباث ، وىؾ پىل ظكام اوث;و ایٍاو پاوػ ؾاؾه اوث:  ،باب ج٭اَ ؾقیا٨ث کًؿ
)همااو:  :لث ال ٘ك٦ ِاظب ٘لب، اٌکال يؿاقؾ٘لب ٬ايىيی ؼىؾي یا ٘لب ؾیگكاو، با وکا

کاه  چًاوآوقین>  اها شىال ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی ٌكو٘ی ؾاقؾ کاه ؾق هٙلاب ب١اؿ های .(35َ
يٝن و ظكهث اؼحالل ؾق يٝام اشحما٠ی اهكد ههن اوث که به ؾلیل پیىيؿ آو با ایى  لموم ظ٩ٛ

 اهك ؾق هٙلب پایايی به آو ؼىاهین پكؾاؼث.

 : غروغ و هىايع جماؼ در اهىال دولحیضىمبخع 

هااد هىٔاىٞ  با پفیكي اشمالی اِل شاىال ج٭ااَ ؾق اهاىال ؾولحای ال شملاه ؾق لیاو
آو ؾق ظکان شاىال ج٭ااَ ؾق بیٍاحك ؿد وشاىؾ ؾاقؾ کاه بعد، ٨كوٞ، هالظٝات و ٬یىؾ چً

اهاا ؾق ایًصاا اللم اواث بكؼای ال آيهاا باه  ،اهىال آهؿه و اؼحّاَ به هىٔىٞ بعد ياؿاقؾ
٬كاق گیكؾ جا گماو يكوؾ ؾق اهىال و ظ٭ى٪ ؾولث، ظحی اگك  جأکیؿِىقت ؼاَ هىقؾ جىشه و 
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باه  یااو و ج٭ااَ، باؿوو اجکاافق شداكاو ل جىاو به وهىلث و به ٠ ؾولحی ياهٍكوٞ باٌؿ، هی
 جّك٦ کكؾ. هايًؿ ٘كض ٌکایث ؾق هعاکن ِالعه ٌؿه و ٬ايىيی هاد ج١كی٧قاهکاق 

 ايکار و جمظیر بذهکار .1

ايؿ، ایى اواث  ايؿ یا بىیاقد بك آو جّكیط کكؾه هىٔىٞ شىال ج٭اَ ٬كاق ؾاؾه٨٭ها آيچه 
ؿهکاق هًکاك باؿهی ؼاىؾ که ج٭اَ ؾق بكابك ٠یى هىشىؾ یا ؾیى، ؾق ِىقجی شایم اوث که ب

کًؿ یا گاك٨حى آو هایاه هٍا٭ث و لیااو باٌاؿ، اهاا اگاك  جأؼیكباٌؿ یا ؾق اؾاد آو کىجاهی و 
٠ك٨ی و هٍا٭ث و لیااو آهااؾه اؾاد آو اواث، ج٭ااَ  جأؼیكِ کًؿ و بؿوو  بؿهکاق ايکاق يمی

 ایى اواث کاه ،که هع٭٫ يكا٬ی ؼا٘كيٍاو کكؾه گىيه هماوشایم يیىث. ؾلیل ایى ٬یؿ يیم 
جىاياؿ باؿوو اشااله او باكاد  ج١ییى هال به اؼحیاق بؿهکاق اوث و ٘لدکااق يمی ،ؾق اؾاد ؾیى

 گیاكؾ و اؾله ج٭اَ ایى ِىقت قا ؾقبك يمی ،هگك ال باب ج٭اَ ل او جّك٦ کًؿ،ج١ییى ؾق ها
  . )هماو(

ابكاهین ا٘ال٪ و بلکه جّكیط ؾاٌث که ٘لدکاق  بى  قوایث اوعا٪ ،ؾیؿینکه  چًاوولی 
جاىاو ال  اها باا جىشاه باه ٔا٧١ واًؿد ایاى قوایاث يمی ،قو يدىؾه اوث کاق بؿهکاق قوبهاي با

٨اْك یاؾٌاؿه باا جىاو گ٩ث ظکن باه شاىال ؾق ٤یك  هیکه  چًاو٬ا٠ؿه یاؾٌؿه ؾوث کٍیؿ> 
ظکمث جصىیم ج٭اَ يیم والگاقد يؿاقؾ. الدحه هىٔىٞ اهکاو اوحكؾاؾ ٠ایى هاال هملاى ، 

گاهی ٌؽُ، ال ٨كْ بعد  ب لکاه ال هىٔاىٞ ج٭ااَ بیاكوو اواث و ٜااهكان اگاك بؿوو آ
٠ایى هاال ؼاىؾ قا  آواايیظحای اگاك بحاىاو باه  ،ؾیگاكد يؿاٌاحه باٌاؿ، شاایم اواث پیاهؿ

 ؾقؼىاوث و ؾقیا٨ث کكؾ.

 ػلن به طلب .2

به ٘لدکااقد ؼاىؾ ؾاٌاحه : ٠لن;جكؾیؿد يیىث که ج٭اَ ؾق ِىقجی شایم اوث که ٌؽُ 
ِؿ٪ ٠ًاىاو  ،لیكا هىٔىٞ شىال ج٭اَ جىاو ج٭اَ کكؾ> و گماو به ظ٫ يمی باٌؿ و به ِك٦ ٜى

ى باه ذداىت ظا٫، ٘لدکاقد و بؿهکاقد اوث و ایى با ٌک یا گماو ه١ًا يؿاقؾ و ِك٦ ایًکه با ٜ
ؾاؾو هًکاك قا ؾاقؾ کاه باا اهحًااٞ او ال واىگًؿ، ٬أای باه واىؾ او ظکان ؾق هعکمه ظ٫ واىگًؿ
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جكؾیاؿ  يکحاه ه ذدىت ظ٫، ج٭اَ کًؿ. ؾق ایاىایى يیىث که بحىايؿ به ِك٦ ٜى ب بك کًؿ، ؾلیل هی
  (.189َ  ،2زجا:  )ال شمله ٌهیؿ اول، بی ايؿ کكؾه جأکیؿبك آو ٨٭ها يیىث و 

شایی اوث که ذدىت ظ٫ بك پایه اِىل ٠ملی اواث کاه باه آو  ،آيچه هعل بعد اوث
ی ٌىؾ و يه ٠لن و ٬ٟٙ به وا٬ٟ> هايًؿ ایًکه باؿهکاق اؾ٠ااد پكؾاؼاث باؿه ٌك٠ی گ٩حه هی

ه٭حٕااد اِال اوحّاعاب ایاى اواث کاه او  يؿاقؾ و ٘د١اان اؾ٠ایً  بكو ٌاهؿد  کًؿ هی
همچًاو بؿهکاق اوث. هع٭٫ يكا٬ی با ایى اوحؿالل که چًیى ٠لمی شایگمیى ٠لن وا١٬ی 

 هراال، واقذای کاه باه پكؾاؼاِث  باكادٌىؾ، ایى ٨كْ قا يیم ٬ابل ج٭اَ ؾايىاحه اواث.  هی
جىايؿ ج٭اَ کًاؿ و  ؾ و بؿهکاق هًکك ب٭اد بؿهی اوث، هیبؿهکاق به هىّقخ ٠لن يؿاق  بؿهِی 

اهاا هع٭ا٫ یامؾد چًایى  ،(459، 17َز: 1415يكا٬ای، ) هلمم به ٘كض ٌکایث يیىث
، گىحكٌی قا ؾق ه٩اؾ قوایات ج٭اَ هٍکل ؾیاؿه و ؾق ِاىقت اظحماال قاواحگىیی باؿهکاق

٬ائن ٌىؾ، ج٭ااَ اگك بیًه بك ذدىت ظ٫  ،يیالهًؿ ٌکایث ٌمكؾه اوث. آقد گك٨حى ٘لب قا
. (212، 2َز: 1414یامؾد، ) شایم اوث> هك چًؿ بیًه هاللم ٠لن به ذدىت ظا٫ يیىاث

گیاكد آو ال  ؼمیًی يیم ج٭اَ قا با ٨كْ اظحماال اؾا هٍاکل ؾیاؿه و اظحیااٖ قا ؾق پی اهام
 . (438، 2َزجا:  بی  ) ٘كی٫ ٘كض ٌکایث ٌمكؾه اوث

ه وا٬اٟ اواث و ه٭حٕااد ا٘اال٪ یاا يٝك يؽىث يمؾیک با ،قوؿ با ایى ظال به يٝك هی
٠مىم و جك  اوح٩ّال ؾق قوایات هىقؾ اوحؿالل ؾق اِل شىال ج٭اَ کاه بؽٍای ال آيهاا قا 

 ػروهقو ِاظب  همیى ل آيها والگاقد ؾاقؾ و الکن با ال٥اد ؼّىِیث ا بالگى کكؾین و ؾوث
یاث ٨كْ ذدىت ظ٫ ال ٘كی٫ بیًاه قا يیام باه ٨اكْ ٠لان هلعا٫ وااؼحه اواث> الدحاه ق٠ا

 اظحیاٖ اهكد هٙلىب اوث.

 گطحرظ حکن به فرع اهکاو رجىع به هحکمه .3

 ا٘ااال٪ و ٠مااىم و جااك  اوح٩ّااال ؾق قوایااات ج٭اااَ و بلکااه ِااكیط قوایااث اوااعا٪
ؾهؿ که شىال ج٭اَ هًىٖ به ٠اؿم اهکااو اواحی٩اد ظا٫ ال قاه ٘اكض  ابكاهین يٍاو هی  بى

، 14ز: 1413ٌهیؿ ذايی، ) ذايی که به گ٩حه ٌهیؿ گىيه هماوٌکایث ؾق هعکمه يیىث و 
، ال شمله ٌایػ ٨٭هابیٍحك ، (723َ  ،2ز: 1423  ودمواقد،) و ٨أل ودمواقد (71َ



08 
 
 

 
 

هی
مى

و ع
ی 

ولت
ل د

هىا
ر ا

ص د
تقا

 

: 1418ظلای، ) ، هع٭ا٫ ظلای(355، 6َز: 1417٘ىوای، ) خذف ٘ىوی ؾق کحاب 
و بلکاه ٠ماىم ٨٭هااد  (85، 2َ: ز1417ٌهیؿ اول، ) ٌهیؿ اول و (111-99َ  ،4ز

جىاو بؿوو قشىٞ به ٬أای،  ايؿ هی گ٩حه (154، 15َز: 1418٘دا٘دایی، )ق. :  هحأؼك
و لیاو يداٌاؿ، ج٭ااَ کاكؾ. ایاى گ٩حاه قا هع٭ا٫ ظلای و باه جداٟ او  جأؼیكظحی اگك هىشب 

ايؿ که الدحه ؾقوث يیىث و  يیم يىدث ؾاؾه مبطىطهع٭٫ يكا٬ی، به ٌیػ ٘ىوی ؾق کحاب 
  ،2ز: 1418  ظلاای،) فغالنذذ  المختصذذرایٍاااو ؾق آيصااا همايًااؿ هع٭اا٫ ظلاای ؾق کحاااب 

، ٨كْ شىال قا ؾق ِىقت وشىؾ بّیًه هعاؿوؾ باه شاایی کاكؾه کاه ال ٘كیا٫ بّیًاه (284َ
 .(311، 8َز: 1387٘ىوی، ) يحىاو اوحی٩اد ظ٫ کكؾ

ايؿ، اِل شىال ج٭اَ چًیى هعؿوؾیحی ياؿاقؾ  گ٩حه٨٭ها که اکرك ٬اٟ٘  گىيه هماوولی  
به لموم ج١ییى هال ؾق اؾاد ؾیى ال واىد هالاک  شایی بكاد اوحًاؾ ،و با وشىؾ اؾله یاؾٌؿه

با ایى ٠فق که ج١ییى هاال  ،يیىث. هع٭٫ اقؾبیلی يیم که يؽىث هحمایل به ٠ؿم شىال ٌؿه
 ؾق اؾاد ؾیااى ؾق اؼحیاااق بااؿهکاق اوااث، ؾق يهایااث هماااو يٝااك هٍااهىق قا پفیك٨حااه اوااث

م هىاح٭ین، اهاكد ياگىاق ؾق ا٬ؿاپیاهؿ ٨كْ وشىؾ  ،. آقد(98، 12َز: 1413اقؾبیلی، )
 بىؾه و ؾقباقه آو وؽى ؼىاهین گ٩ث.٨٭ها اوث که هىقؾ جىشه 

٘لدکااق گاك٨حى ال ظااکن يیام يیىاث و  ، ؾق ج٭اَ يیاال باه اـوبك پایه اوحؿالل یاؾٌؿه
٨٭هاا اد اواث کاه بكؼای  بؿوو اـو ود ا٬ؿام به ج٭اَ کًؿ. ایاى يکحاه جىايؿ هىح٭یمان  هی

> 216، 2َز: 1414یامؾد، ) اياؿ آو جّاكیط کكؾهؼمیًی باه  یمؾد و اهاام هع٭٫هايًؿ 
باه ؾق پاواػ  ،ؾیؿیاؿکاه  چًاو ؼمیًی، اهاام . با ایى ظال(439، 2َزجا:  ؼمیًی، بی اهام
شاىال آو قا باا ایاى ٬یاؿ آوقؾه اواث کاه ٘لدکااق  ،ؾقباقه ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی اوح٩حایک 

قوٌى يیىث که ایى ٬یؿ ؾق وا٬ٟ يحىايؿ ال قاه ؾیگك ٘لب ؼىؾ قا ؾقیا٨ث کًؿ و بكاد يگاقيؿه 
اواث یاا ایٍااو ه٭حٕااد هّالعث ؾق  تسربذراالىضذیله٠ؿول ال ٜاهك ٨حااواد ایٍااو ؾق 

اؾد اوث؟  ج٭اَ ؾق ؼّىَ اهىال ؾولحی قا چًیى ؾیؿه اوث یا ٬یؿد اٌق

 دادو هًکر ػذم ضىگًذ .4

ً ال آو، که ؾق بكؼی قوایات جّكیط ٌؿه اوث، شىال ج٭اَ جا شایی اوث کاه پای گىيه هماو
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: 1413 ظلای،) کاق به هعکمه و وىگًؿ ؾاؾو بؿهکاق ال وىد ٘لدکاق يکٍیؿه باٌؿ. ٠الهه ظلای
: 1422يكا٬ای، ) ، هع٭٫ يكا٬ای(124، 9َز :1413 اقؾبیلی،) ، هع٭٫ اقؾبیلی(377، 5َز
ايؿ  به ایى ٬یؿ جّكیط کكؾه (216، 2َز: 1414یمؾد، ) یمؾد هع٭٫و  (386، 1َ، ز/ب1

> ِاؿو٪، 98، 5َز: 1417)کلیًای،  ؼالاؿ باى  یات چًؿد هايًؿ هىذ٭اه والیماوو ؾلیل آو قوا
و يیام  (431-431، 7َز: 1417)کلیًای،  ؤااض باى و قوایث ٠دؿالله (185َ  ،3ز: 1413

ؾق ایاى ظکان اؼحال٨ای  ،گ٩حاه ٌاؿهکاه  چًاوآوقؾین و گىیا پیٍحك ٠مكو اوث که  بى قوایث ؼٕك
یا ي٭ل ؾیگاكد ال همااو -و قوایث ابىبکك ظٕكهی  (387، 1َ، ز/ب1: 1422)يكا٬ی،  يیىث

بكؼی که  چًاوؼىقؾو هًکك شایم ٌمكؾه ٌؿه قا،  که ؾق آو ج٭اَ با ٨ْك وىگًؿ -ؽىثقوایث ي
جىاو باك  ، بایؿ جىشیه کكؾ> ال شمله هی(111َ  ،12ز: 1413اقؾبیلی، بكاد هرال، ) ايؿ گ٩حه٨٭ها 

دکاق وىگًؿ ؼىقؾه اوث> اهاكد کاه باا ج١دیاك ِىقجی ظمل کكؾ که ؼىؾ هًکك بؿوو ؾقؼىاوث ٘ل
اهاا  ،هایی قا ال کىی ٘لاب ؾاقم ٠داقت پكوً ظٕكهی ایى اوث: ؾقهن قوایث يیم والگاق اوث.

جاىاين  هاایی ال او ؾق اؼحیااق هاى ٬اكاق گك٨اث، هی آیاا اگاك ؾقهن .او ايکاق کكؾ و بك آو وىگًؿ ؼاىقؾ
ایاى ياؿاقؾ کاه گىيه بایؿ ؼىايؿه ٌاىؾ، ٜهاىق ؾق  میىه: َشَعَؿ ;که به ٬كیًه : َل٧َ َظ ;بكؾاقم؟ ج١دیك 

ق٤ان ایًکاه ؾق اِال ظکان،  بًاابكایى باه ٘لدکاق وىگًؿ ؼىقؾه اواث. ؾاؾِو  بؿهکاق په ال وىگًؿ
ل قشاىٞ و اهاا پاه ا ،جىايؿ باؿوو قشاىٞ باه هعکماه و باؿوو اـو ظااکن ج٭ااَ کًاؿ ٘لدکاق هی

ه١لاىم  -ؤاض جّاكیط ٌاؿه اواث بى  للهؾق قوایث ٠دؿاکه  چًاو-ؼىقؾو هًکك، ظحی اگك  وىگًؿ
کااه  چًاوجىايااؿ ج٭اااَ کًااؿ و ؾق ِااىقت ج٭اااَ،  باٌااؿ کااه بااه ؾقو٢ وااىگًؿ ؼااىقؾه اوااث، يمی

ؼىؾ هًکك ا٬اكاق  ٌىؾ، هگك ایًکه ب١ؿان  هالک يمی ،(441، 2َزجا:  )بی ؼمیًی جّكیط کكؾه اهام
٘ىوای، ) کًاؿ وّیاق ؾاللاث هی بى  قوایث هىمٟکه  چًاوکًؿ و هال قا بكگكؾايؿ که ؾق ایى ِىقت، 

 جىايؿ هال ؼىؾ قا بىحايؿ. ، هی(181َ  ،7ز: احزا  اتهیب ، 1417

 جه به ػلث ايکار و يپرداخحى بذهیجى .5

ايکااق و  ،٬اكاق گك٨حاه٨٭ها یکی ال يکات ههن که ؾق شىال و ٠ؿم شىال ج٭اَ هىقؾ جىشه 
گاهی و جىايایی باك  هيپكؾاؼحى بؿهی اوث. ٨كْ قوٌى شىال شایی اوث که بؿهکاق ب ق٤ن آ

اها ؾق ِىقجی که باه ؾلیال  ايؿالؾ، هی جأؼیكبه و  کًؿ ج١ّلل هیليؿ یا  پكؾاؼث ال آو وكبال هی
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ًاوی ؾق هىٔىٞ، ؼىؾ قا بؿهکاق يمی گاهی به باؿهی  اؼحال٦ ؾق ٨حىا یا يٝك کاٌق ؾايؿ، یا آ
جاىاو جًهاا باك پایاه  قؾ، آیا هیآو  ق٤ن یاؾآوقد به یاؾ يمی ؼىؾ يؿاقؾ یا آو قا ٨كاهىي کكؾه و به

 ٠لن و يٝك ؼىؾ ؾق ٘لدکاقد، ج٭اَ کكؾ؟

اوااث کااه : شعااؿ;٨ااْك  ،هاد قوایااات ٨ااكاواو شااىال ج٭اااَ آهااؿه وااإالآيچااه ؾق يااىٞ 
 اواث٠الماياه و ٠اهیاياه اياؿ، باه ه١ًااد ايکااق  ًٌاواو جّكیط کكؾه که بكؼی واژه گىيه هماو

> 187َ: 1412، > قا٤ب425، 1َز :٨1414اقن،  > ابى451َ  ،2ز: 1399)شىهكد، 
قوؾ.  کااق های اوث که گااه يیام ؾق هٙلا٫ ايکااق باه. الدحه گ٩حه ٌؿه 91َ  ،2زجا:  ٨یىهی، بی

یا ٨ْك ؼیاياث و اجاال٦ و هکاابكه و ٤ّاب اواث کاه  (376، َ 4ز :1414ق. : لبیؿد، 
  اواعا٪ جًهاا ؾق قوایاث ،ِكیط یا ٜااهك ؾق ايکااق و ج٭ّایك اواث و جاا آيصاا کاه واكا٢ ؾاقیان

گفٌث، هیچ وؽًی که يٍاو ؾهؿ بؿهکاق هًکك باؿهی ؼاىؾ باىؾه یاا ؾق که  چًاوابكاهین،  بى
کااه اظحمااال پكؾاؼااث پااه ال  ٌااؿهوشااىؾ يااؿاقؾ و بلکااه جّااكیط  ،کااكؾه اؾاد آو کىجاااهی هی

 اشاله ج٭اَ ؾاؾه اوث.  با ایى ظال اهام ،ؾقؼىاوث يیم وشىؾ ؾاٌحه اوث

 هعماؿ  باى  ث باه ؾلیال اواعا٪ کاه همااو اواعا٪ولی ِك٦ يٝك ال ٧١ٔ واًؿد قوایا
جىاو ال هىقؾ وایك قوایات  ابكاهین ظٕیًی اوث و جىذی٫ يٍؿه اوث، به ِك٦ ایى قوایث يمی  بى

٨٭هاا که ٨ْك ايکاق ٠اهؿايه اوث، ؾوث بكؾاٌث و ظکن شىال قا به وایك هىاقؾ گىحكي ؾاؾ و 
ج٭ااَ قا هصاال  ،بكاد پكؾاؼث بؿهی ؼىؾؾیؿین، ؾق ٨ْك ا٬كاق و آهاؾگی بؿهکاق که  چًاويیم 

با ٨ْك ِؿوق ایى قوایث بایاؿ آو  قو ایى الايؿ.  يؿیؿه و ایى قوایث قا هىحًؿد بكاد شىال يًٍاؼحه
اایث باؿهکاق باه  وإالبه اهام قا جىشیه کكؾ> هايًؿ ظمل بك اشاله ؼاَ  کًًؿه یا ا٘میًاو به ٔق

ق ِاك٦ ؾق اهاىق ؼیاك ؾاؾه باىؾه لملک يیابث ؾ٠دؿا بى شایی هال به ٬كیًه ایًکه به هىوی شابه
 باه ؾواثهاال : ـهااب;ِعیعه ابىال١داان ب٥داا٪ يیام کاه  ،قوؿ به يٝك هیکه  چًاو >اوث

جااا:  )جدكیاامد، بی هكظااىم ٬ااكاق ؾاؾه اوااث، بااك ؼااال٦ گ٩حااه اوااحاؾِ وااإال بااؿهکاق قا هىٔااىٞ 
واث و ٌااهؿ آيکاه بكؾو هاال ا به ی٥ما ، ا٠ن ال ٨ْك ايکاق و ج٭ّیك يیىث و ه٭ّىؾ(333َ

بااال ایاى اواث کاه   آهؿه اوث و ؾواث: شعؿ;همیى ج١دیك ؾق قوایث ابىبکك ظٕكهی ؾق کًاق 
ٜهىق ١ٔی٩ی ؾاقؾ. به هك ظال با جىشه به ایًکه هىٔىٞ ؾق يىٞ قوایاات ٨اْك ايکااق و ج٭ّایك 
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جىاو با چًیى قوایحی ٬ائل به گىحكي شىال ٌاؿ و ٠اك٦ ال٥ااد ؼّىِایث ال هاىقؾ  اوث، يمی
ویاژه کاه اِال ظکان باك ؼاال٦  ، بهکًؿ ؾٌؿه و گىحكي به اؼحال٦ ؾق ٨حىا قا همكاهی يمییا

 ٬ا٠ؿه یا ا٘ال٪ و ٠مىم اؾله ؾیگك اوث.

 بررضی ضه فرع اخحالف يظر، جهل و يطیاو

 با ایى ظال هك یک ال وه ٨ْك اؼحال٦ يٝك، شهل و يىیاو يیالهًؿ جىشه شؿاگايه اوث: 

اگك هىٔىٞ ٘لب ال هىائل ٨٭های اؼحال٨ای  بذهی: يذازها یا اصل در يفر اخحالف الفٔ
کاه ٌاهیؿ اول  گىياه هماوباٌؿ و ؾق اِل یا ايؿاله آو ؾو یا چًؿ يٝك وشاىؾ ؾاٌاحه باٌاؿ، 

جىايؿ بك پایه بكؼی يٝكها کاه اِال یاا  ، ٘لدکاق يمی(189، 2َزجا:  )بی ؼا٘كيٍاو کكؾه
ٌاؿو  لیااؾ و يكا٬ی يیام ؾق ٨اكْ کن هع٭٫کًؿ، وكا٢ ج٭اَ بكوؾ.  قا ذابث هیبیٍحك ايؿاله 

ج٭اَ بایً ال ظاؿا٬ل قا هصاال يؿايىاحه و يیالهًاؿ قشاىٞ باه  ،بؿهی به ؾلیل اؼحال٦ ٨حىا
ؾق ٨اكْ اؼاحال٦  هع٭٫ یامؾدو  (461، 17َز: 1415  يكا٬ی،) هعکمه ٌمكؾه اوث

٨حاوا جًها ؾق ِىقجی اِل ج٭اَ قا هصال ٌمكؾه که ٘لدکاق يیم ه٭لاؿ همااو ٨٭یهای باٌاؿ 
  ،2ز :1414یامؾد، ) کًاؿ و گكياه بایاؿ قشاىٞ باه هعکماه کًاؿ که ٘لدکاق ال او ج٭لیاؿ هی

و پیؿاوث اٌحكا  ؾق ج٭لیؿ هىٔى٠یث يؿاقؾ و هال  وظؿت يٝكد اوث که باك  (213َ
اگك ؾولث به ؾلیل اوحًاؾ به ٨حىاد ظاکن یا ٬اايىو هىاحًؿ باه  بًابكایىهك ؾو ظصث اوث. 

کاه ٘لدکااق ه١ح٭اؿ اواث  قا اد ؾايؿ یا ايؿاله و و بؿهی يمیآو، ؼىؾ قا ٔاهى و هىئىل لیا
وان ا٬ؿام و ال قاه ج٭اَ اوحی٩اد ظ٫ کًؿ و بایؿ به ؾاؾگاه أجىايؿ ق  ؾیؿه يمی ٬دىل يؿاقؾ، لیاو

 ِالط ٌکایث کًؿ.

ًاوی هىٔى٠ی ؾق اِال یاا اياؿاله  به يٝك هی ،ال وىد ؾیگك قوؿ اؼحال٦ يٝك ؾق کاٌق
لیااكا ؾق ایااى هىاائله اؼااحال٦ ياٌاای ال اشحهاااؾ  >کاان قا ؾاقؾلیاااو و بااؿهی يیاام هماایى ظ

ؾق : ؼداكه;و : ه٭ّىم;بیًؿ و گكيه قشىٞ به  ؼّىِیث يؿاقؾ و ٠ك٦ هیاو ایى ؾو ٨ك٬ی يمی
 اشمااالن که یک ٘ك٦ ٠لن باه ؼٙااد آيااو ؾاقؾ،  گفاقد و هايًؿ آو، ؾق ِىقجی ٬یمثهىاقؾ 

 والؾ. ً ال ظکن ٬أی ٨كاهن هیکن جا پی و لهیًه شىال ج٭اَ قا، ؾوث اوثبیهىؾه 
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گااهی يؿاٌاحه باٌاؿ،  الؾق ِىقجی که بؿهکاق  بذهی: به غک یا جهل بٔ بؿهی ؼاىؾ آ
جاىاو باك پایاه ٠لان ؼاىؾ  ا٠ن ال ایًکه ٠لن به ؼال٦ آو یا ٌک ؾق آو ؾاٌحه باٌاؿ، آیاا هی

 يااه١لىم ،ٌاىؾ باىؾو باؿهکاق ٌاهل ٨اكْ ه١افوققوایات  که ایى اهك قاج٭اَ کكؾ؟ بكؼی 
ؾق ٨كْ شهل به باؿهی یاا  قو ایى الايؿ و  ؾايىحه و ٬ؿق هىّلن قوایات قا ٨كْ ج٭ّیك ٌمكؾه

)هىواىد اقؾبیلای،  اياؿ ٌک ؾق آو یا ا٠ح٭اؾ به پكؾاؼحى آو، يیال به قشىٞ به هعکماه ؾیؿه
 . (498َ  ،2ز: 1423

کًاؿ و  قوؿ ظکن ایى ِىقت ؾق هك ؾو ٌکل آو با ِىقت پیً ٨اك٪ هی اها به يٝك هی
بیًاؿ  و ايکاق ياٌی ال شهل یا ٌک ؾق بؿهی ٨ك٬ی يمی ٠اهؿايه٠ك٦ ال ایى يٝك هیاو ايکاق 

کًؿ. ایى اوث که هع٭٫ يكا٬ی و الدحه باه اواحًاؾ  و ال قوایات یاؾٌؿه ال٥اد ؼّىِیث هی
گااهی باؿهکاق یاا ای کاه  ٠مىم اؾله، جّكیط کكؾه اوث که ؾق ِىقت ٠ؿم آ ظحای ؾق ٨ٔك

گاه باه باؿهی ؼاىؾ  بؿهکاق ؾايؿ ٘لدکاق يمی یامؾد، ) جىاياؿ ج٭ااَ کًاؿ یاا ياه، هی اواثآ
یمؾد ؾق ٨كْ ٌک بؿهکاق ؾق ایًکه بؿهی قا پكؾاؼحاه  هع٭٫ و (461، 17َز: 1415

یا يه، ج٭اَ قا ؾق ِىقجی که ٘لدکاق ٠لن به آو ؾاٌاحه باٌاؿ، شاایم ٌامكؾه اواث، اهاا ؾق 
 آو قا هٍاکل ؾیاؿه اواث ؾهؿ باؿهی باه او پكؾاؼاث ٌاؿه، که ٘لدکاق اظحمال هی ِىقجی

قواؿ اواحًاؾ باه ٠مىهاات کاه ؾق  . با ایى ظاال باه يٝاك هی(212َ  ،2ز: 1414یمؾد، )
وؽى هع٭٫ يكا٬ی آهؿه اوث، جًها بك پایه ال٥اد ؼّىِیث ٠ك٨ی ال هىقؾ قوایات ؾقواث 

ا ا٘اال٪ اوث و گكيه آيچه ؾق قوایات هىٔىٞ بعد آهؿه، جا آيصا که وكا٢ ؾاقیان، ٠ماىم یا
ٌااهل بكؼای هاىاقؾ اهحًااٞ : شعاؿ;هگك ایًکه همايًؿ بكؼای بگاىیین ل٥اث  اقؾ،ل٩ٝی يؿ

جاا:  )جدكیامد، بی گكؾؾ> هايًؿ ٨كْ ٨كاهىٌی یا ا٠ح٭ااؾ باه اؾاد باؿهی ٠ؿوايی يیم هی ٤یك
َ334.)  

ؾايؿ  بؿهکاق بؿهی ؼىؾ قا ٨كاهىي کكؾه باٌؿ، اها ٘لدکاق هی اگك بذهی: فراهىغی جٔ
هٍامىل ایاى  ایاى ِاىقت قوٌى اوث که ،كؾاؼث ؼىاهؿ کكؾکه ود ؾق ِىقت یاؾآوقد پ

و  کاكؾهؾايؿ که باؿهکاق ا٬اكاق باه باؿهی  اؾله يؽىاهؿ بىؾ و ٠ك٦ آو قا ؾق ظکن ِىقجی هی
که گ٩حین ال ٬لمكو اؾله شىال ج٭اَ بیكوو اواث و ٜااهكان  يکكؾهکىجاهی ؾق پكؾاؼث آو يیم 
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 (361، 17َز: 1415  يكا٬ای،) هىا٨٭ث هع٭٫ يكا٬ی با شىال ج٭اَ ؾق ِىقت ٨كاهىٌی
اگك ٘لدکاق ٠لن ؾاقؾ که بؿهکاق با یااؾآوقد يیام باه یااؾ که  چًاو >ياٜك به ایى ٨كْ يیىث

کًؿ، ٠اك٦ ایاى ٨اكْ قا يیام باا  هی جأؼیكيؽىاهؿ آوقؾ و بؿهی قا يؽىاهؿ پكؾاؼث یا ؾق آو 
ق يكا٬ای ؾ ٌاماقؾ و يٝاك هع٭ا٫ ال٥اد ؼّىِیث ال هىقؾ قوایات، هٍمىل اؾله یاؾٌؿه هی

ق٤ن جمایل اولیه به شىال ج٭ااَ  به هع٭٫ یمؾداها  ،شىال ج٭اَ ؾق ایى ٨كْ ؾقوث اوث
یامؾد، ) هٍاکل ٌامكؾه اواث: شعاؿ;ؾق ایى ٨كْ، آو قا به ؾلیل ٠اؿم ِاؿ٪ ٠ًاىاو 

قوؿ ایى ٨كْ يیم هايًؿ شهل به بؿهی اوث کاه باه  که به يٝك هی (213، 2َز: 1414
 شایم اوث. ج٭اَ ،ؾلیل ال٥اد ؼّىِیث ٠ك٨ی

٨كْ وىم ایى اوث که ٘لدکاق ٌک ؾاقؾ بؿهکاق با یاؾآوقد به یاؾ  کردو: فراهىظ دٔ
قا يیم هٍمىل اؾله ٨كْ هع٭٫ يكا٬ی ایى  .ؼىاهؿ آوقؾ و بؿهی قا پكؾاؼث ؼىاهؿ کكؾ یا يه

با ایى اوحؿالل که ٠مىهات اؾله ال ایى ِىقت ايّاكا٦ ؾاقؾ،  هع٭٫ یمؾدؾیؿه اوث، اها 
 .  )هماو( کكؾه اوث آو قا ي٭ؿ

به يٝك ها يیم ٠ك٦ ؾق ایى ٨كْ ال٥ااد ؼّىِایث ال هاىقؾ قوایاات يؽىاهاؿ کاكؾ و باا 
جىاو به قوایات یاؾٌؿه که باك ؼاال٦ اؼحیااق هالاک ؾق ج١یایى هاال ؾق  ٨كْ ٌک يیم يمی

یا بایؿ بكابك يحیصه یاؾآوقد ٠مل ٌاىؾ یاا باه هعکماه  قو ایى الاؾاد ؾیى اوث، اوحًاؾ کكؾ. 
 .کًؿ قشىٞ

 ضىء و ػذم اخحالل يظامپیاهذ  ػذم  .6

، اياؿ کكؾهباه اب١ااؾد ال آو جىشاه ٨٭ها یکی ال يکات ههن ؾق شىال ج٭اَ که بىیاقد ال 
اها ایى ؾق ٨كٔی اوث  ،ایى اوث که ج٭اَ هكچًؿ با ق٠ایث ٌكایٗ آو ؾق اِل شایم اوث

ج٭ااَ ؾق ٨٭ها  بكؼیکه  چًاووىل و ياگىاقد يؿاٌحه باٌؿ و گكيه شایم يیىث>   دپیاهؿ که 
هىائل شايی قا که ؾق ٬كآو و قوایات و هًابٟ ٨٭هی با ٠ًىاو ٬ّاَ هٙكض ٌؿه، هًىٖ باه 

وااان و أجىايًااؿ ؼااىؾ ق  ايؿ و ٘دا٫ ایااى يٝااك ِاااظداو ؼاىو يمی اـو ظااکن و ٬أاای ؾايىااحه
، 2ز: 1414یامؾد، > 445-443، 17َز: 1415ا٬ی، يك )ق. :  ٬ّاَ کًًؿ هىح٭یمان 

پیاهاؿ  یا بایؿ گ٩ث اؾله شىال ج٭اَ ؾق اهىال ال چًیى هىاقؾد کاه  قو ایى ال. (216-218َ
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وىل ؾاقؾ، ايّكا٦ ؾاقؾ و یا با ٨كْ ٌمىل ل٩ٝی اؾله شىال، با جىشه به اؾله ؾیگك، بایؿ آيها 
باىؾه اواث، ٨٭ها وىئی يؿاٌحه باٌؿ. آيچه هىقؾ جىشه پیاهؿ  قا ه٭یؿ به هىاقؾد واؼث که 

ايگیمد و ٨ىااؾ و باه  ٬ث، ٨حًاهٌاؿو باه واك  اهؿهاد ٨كؾد هايًؿ هاحهنپیؾق ٬لمكو بیٍحك 
يمىياه اواث و هًاٟ ٌااهل هاك  ٠ًىاو باهؾايین ایًهاا  ا٨حاؾو شاو یا هال اوث، اها هی ؼٙك

اگاك قواز ج٭ااَ ؾق شاه١اه ال  قو ایاى الکه ؾق يگاه ٌاقٞ اهكد هًکك اواث و  پیاهؿد اوث
و اؼحالل يٝام شاه١ه و ٨ىاؾ اشحماا٠ی ٌاىؾ  يٝمی ٠مىهی اهىال ؾولحی هایه بی ؾقشمله 

ٌک ؾق ِاىقت اهکااو قشاىٞ باه هعکماه و  اد بكوؾ، بی یا اظحمال ٠٭الیی چًیى هاللهه
به ؾلیل ٨٭ؿاو یاا يااجىايی  ،اوحی٩اد ظ٫، ج٭اَ شایم يؽىاهؿ بىؾ و ؾق ِىقت ٠ؿم اهکاو

ظٝاه هماه شىاياب وًؿ بكاد اذدات ظا٫ و هايًاؿ آو، بایاؿ هاليدىؾ ٬أی یا ٨٭ؿاو بیًه و 
بلکاه ؾق قوایاث  ،باىؾه اواث٨٭ها اهحمام هىقؾ هىٔىٞ قا کكؾ و ایى اهكد اوث که يه جًها 

باك یاک ج٩ىایك باه آو جىشاه ؾاؾه ٌاؿه اواث>  ٠لی ظلدی يیم که ي٭ل کكؾین، بًا بى هعمؿ
قواؿ و ٌااقظايی هايًاؿ  جك باه يٝاك هی ج٩ىیكد که به ٬كیًه ویا٪ قوایث ؾقواث یاا ؾقواث

 ايؿ. یٓ کاٌايی يیم آو قا بكگمیؿههصلىی و ٨

ؾلیل يپفیك٨حى جّاظب هاماق ؾیًااق هاال وابىاحه اهام  ،ؾیؿینکه  چًاوؾق قوایث ظلدی، 
هكوايی قا که به اهايث پیً ظلدی گفاٌاحه باىؾ و ال او ؼداكد يداىؾ، ایاى ٌامكؾ کاه هاا ؾق 

هاا  اهايث قو ایاى الباكین و  واك هی با ظکام و٬اث و وابىاحگاو آيااو باه آهیم ٨ٕاد هىالمث
ؾهین. واپه ا٨اموؾ:  او گاىاهی هایگكؾايین و به واىؾ و لیايٍا هاد آياو قا بكهی ٌؿه وگن

اياؿ کاه ایاى  بكؼی به ي٭ال شًااب هصلىای گ٩حه:. ـا ج٩ك٬ث االهىال لن یىٟ اظؿ الم٭ام٨ا;
هاد با٘ال  اوث که ؾق پی آو ٠٭ایاؿ و ؼىاواحه شمله اٌاقه به لهاو ٬یام ظٕكت ٬ائن

ها و ؾاٌاحى اهىالٍااو قا  ياههاياؿو ؾق ؼا گكؾؾ و کىای ال آيااو اشااله ًؿه هیکهؽال٩او پكا 
 آيها هال اهام و ٌی١یاو اوث. بیٍحك لیكا  >ؿ ؾاٌثيؽىاه

ایى شمله بك ؼال٦ ه١ًاد یاؾٌؿه، اٌااقه  ،که ٨یٓ کاٌايی گ٩حه اوث گىيه هماواها 
ٌامكؾو شااو یاا هاال  ابٗ و هًاوادات هاالی هىشاىؾ و ظااللگك٨حى قو  پیاهؿهاد ياؾیؿهبه 

کىايی اوث که هكچًؿ هٍكو٠یث اللم قا ؾق جّك٦ ؾق اهىال هىقؾ اٌاقه ؾق قوایاث يؿاقياؿ، 
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اها اگك هك کىی ٘د٫ ؼىاوث و يٝك ؼىؾ ٠مل کًاؿ و هًاوادات هاالی و ِایايث شاايی قا 
واث ؼىاهاؿ ؾاؾ و بایاؿ جاك  و٘اى ياؾیؿه بگیكؾ، ؾیگك اهکاو بكپایی ليؿگی هًاوب قا ال ؾ

قوایات ؾیگكد اوث که ؾق هىٔىٞ لياؿگی و همىى با که ایى ه١ًا  گىیؿ هی ود وپهکًؿ. 
، 18ز :1416)٨ایٓ کاٌاايی،  آهیم باا هؽال٩ااو هافهدی واقؾ ٌاؿه اواث ق٨حاق هىالمث

. ؼىؾ شًاب هصلىی يیم کاه اقجدااٖ هٙلاب باا ؾوقه ٜهاىق قا يپفیك٨حاه، ه٭ّاىؾ (828َ
ٌاؿه و   گكاو با يگااه اِاالظی ق٨حااق يکًًاؿ و گانایى ؾايىحه که اگك ٌی١یاو با ؾیقوایث قا 

ٌااىؾ و هایااه ٨حًااه و ؾقگیااكد  ها و اهااؿا٦ پكاکًااؿه هی اهايااث آو قا بااك يگكؾايًااؿ، ؼىاوااحه
  ،11ز :1416هصلىای، ) ؾاقؾ ؼايماايی و ٬حال قا ؾق پای گكؾؾ و جك  و٘اى و ٨اكاق و بی هی
َ315.)  

يیام ٨٭هاا اهحماام ٬اكاق گیاكؾ و آيچه ال يگاه ٨٭هی ؾق ایى ؼّىَ بایاؿ هاىقؾ جىشاه و 
يااگىاق پیاهاؿهاد یکای  :اواث و ؾق ؾو وٙط يکحه، ؾو ايؿ کكؾه جأکیؿجىشه و  به آو اشماالن 

جىاياؿ يااٜك باه هاك ؾو  و قوایاث ظلدای هی ،و اؼحالل يٝام اشحماا٠یپیاهؿها ٨كؾد و ؾیگك 
 باكادٌاؿ یاا باٌؿ و به هك ظال، ظحی اگك ایى قوایث يیم قبٙی باه ایاى هىٔاىٞ يؿاٌاحه با

ِىقت کلی ال اقجکاب اهاىقد کاه باكاد  قوًٌی و به ت هٙلب کا٨ی يداٌؿ، اؾله ؾیگك بهاذدا
آيکه يیاالد باه  بی٨٭ها  قو ایى الوىل ؾاٌحه باٌؿ، بال ؾاٌحه اوث و پیاهؿهاد ٨كؾ یا شاه١ه 

كؾاؾ اوحًاؾ یا ظحی اٌاقه به ایى قوایث بدیًًؿ، ؾق کًاق بیاو ظکن شىال ج٭اَ، ؾق ٨كْ اوح
 .ايؿ ؾاؾهؾقوحی به ایى ٌكٖ جىشه  ٠یى هال به

 فردیپیاهذهای الف( 

وااىل و ياااگىاقد قا بااكاد پیاهااؿ  ج٭اااَ بااا ق٠ایااث ٌااكایٗ آو ؾق ِااىقجی شااایم اوااث کااه 
هايًاؿ ایًکاه اظحماال باكوؾ هاحهن باه  >کًًؿه یا يمؾیکاو ود یا کىی ؾیگك يؿاٌحه باٌاؿ ج٭اَ

یاا هایاه ٤ااقت و جٕاییٟ اهاىال یاا ؼٙاك شاايی و ٨حًاه و ؾلؾد و ؼیايث و هایه بؿياهی او ٌاىؾ 
اؼحال٦ گكؾؾ و گكيه بایؿ به هعکمه قشىٞ کًؿ. ایى اوث که ٌهیؿ اول جّكیط کكؾه اوث کاه 

اهاا  ،ياگىاق بیًصاهؿ، هايًؿ ایًکه ٠یى هال ؼىؾ قا بیابؿپیاهؿ  اگك ج٭اَ به هحک آبكو و جكن ال 
٨كشاهی ٬اكاق  لؾد ٌىؾ و ؼىؾ قا ؾق ه١اْك باؿياهی و باؿهحهن به ؾ ،بحكوؿ که اگك آو قا بكؾاقؾ
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ٌاهیؿ ٌهیؿ ذاايی )و  (189، 2َز جا: بیٌهیؿ اول، ) به ظكهث وشىؾ ؾاقؾ و ٨حىاؾهؿ، اهکا
ی ( 721، 2َز :1423ودمواقد، )و هع٭٫ ودمواقد  (69َ  ،14ز :1413، ذايی ؾق ٨ٔك

ايؿ کاه  یاى ٌامكؾها هٍكوٖ به اکه هالک بؽىاهؿ ٠یى هال ؼىؾ قا ال پیً ؾیگكد بكؾاقؾ، آو ق 
ؾق ایى ٨ْك  هع٭٫ ٘دا٘دایی و گكيه بكاد گك٨حى آو بایؿ به ظاکن قشىٞ کًؿ. هایه ٨حًه يداٌؿ

: 1418) ؼیمد باٌؿ، ا٨موؾه اوث  ا يیم، ؾق ِىقجی که ایمى ال ٨حًهقشىٞ به کىی ٤یك ظاکن ق 
هایاه ٨حًاه باٌاؿ، هصاال هكظىم اوحكؾاؾ ٠یى هال ؼىؾ قا ظحای اگاك  اها اوحاؾِ  (153، 15َز

ی که ٨حًه ،ٌمكؾه اوث ؾايین هفا٪ ٌاقٞ با کااقد  اد يداٌؿ که هی ؼیمد آو به ايؿاله به ٌ٘ك
هك چًؿ آو کاق هداض یا هىاحعب  >که چًیى ٨حًه و ٨ىاؾد قا ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ، والگاق يیىث

کاا٨ی ؾق  ،آو باٌاؿوىل اللم يیىث و همیى که لهیًه پیاهؿ  یا ظحی واشب باٌؿ. الدحه ٬ٟٙ به 
به ؾلیل پیؿایً اؼاحال٦ و لهیًاه جدااهی  ،ال ظکن شىال ٨كوي هال و٩٬یکه  چًاوهًٟ اوث> 

هاال : ٠ایى;. به هك ظال پیؿاوث اواحكؾاؾ (329َجا:  )جدكیمد، بی هال و شاو يیم پیؿاوث
اد،  )٬مٍاه اياؿ کاه بكؼای جّاكیط کكؾه گىياه هماويیام، : ؾیى;ؼّىِیث يؿاقؾ و ج٭اَ ؾق 

 ، همیى ظکن قا ؾاقؾ.(253-252، 2َز جا: بی

 ب( اخحالل يظام اجحماػی

یکی ال اظکام قوٌى که هىحًؿ به اؾله چًؿد اوث و ؾق ایًصا يیالد به بكٌاماقد آيهاا 
يیىث، وشىب ظ٩ٛ يٝام و ظكهث اؼحالل ؾق آو اوث. ایاى ظکان ؾق واٙط یاک ٬ا٠اؿه 

باىؾه اواث. واژه ٨٭هاا و اواحًاؾ همىاقه ؾق ابىاب گىيااگىو ٨٭اه هاىقؾ جىشاه  ،٨٭هی هىّلن
گكچه ؾو ياىٞ کااقبكؾ ؾاقؾ، یکای يٝاام ویاوای و ؾیگاكد يٝاام ٠اام اشحماا٠ی و : يٝام;

هىاح٭ین اواث، کااقبكؾ ؾوم اواث>  جىشاه و اهحماام هاىقؾؾق ٨٭اه  ه١یٍث، اها آيچه يى٠اان 
 که ؼاوحگاه و یک ؾلیل قوٌى بك ٔكوقت بكؼىقؾاقد شاه١اه ال يٝاام ویاوای و اد گىيه به

کاه  چًاووشىب ظ٩ٛ آو يیام همااو ٔاكوقت وشاىؾ و ظ٩اٛ يٝاام ٠اام اشحماا٠ی اواث> 
ؼمیًی ال شمله اؾلاه باك اِال لاموم ظکىهاث و يٝاام ویاوای قا وشاىب ظ٩اٛ يٝاام  اهام
و اؼحالل اهىق هىلمیى  ،هاد هىّکؿ کًؿ که ظ٩ٛ يٝام ال واشب ٌماقؾ و ؼا٘كيٍاو هی هی

اهاام ) گكؾؾ با وشىؾ لهاهؿاق و ظکىهث بكپا يمیال اهىق هد٥ىْ پیً ٌاقٞ اوث و ایى شم 
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  (.665و  621َو يیم ق. : هماو:  619، 2َز: 1421ؼمیًی، 

ق٤ن ایًکه اؾله ل٩ٝی والیث قا ظحی ؾق اذدات هًّب ٬ٕا باكاد ٨٭یاه  به الله ؼىیی آیث
کا٨ی يؿیؿه اوث، چه قوؿ به والیث ٠اهه، اها ؼا٘كيٍاو کكؾه اوث که چىو ظ٩اٛ يٝاام 

يٝاام اشحماا٠ی باه ؾلیال  ،واث و اگاك يداٌاؿه١ًىد شاه١ه هحى٧٬ بك وشاىؾ ٬ٕا وهاؾد 
ٌاىؾ و ٬اؿق  هاالی هؽحال هی ٌاکایث ؾق هىاائل هؽحلا٧ هاالی و ٤یك ٨كاوايی کٍمکً و

که ایى هًّاب ؾق ؾوقه ٤یداث باكاد آيااو ذاباث اواث ٨٭یاه شااهٟ  هحی٭ى ؾق هیاو کىايی
، 22ز: 1418ؼاىیی، ) د ١ٙ٬ای اواثيّب او ال وىد ٌااقٞ اهاك  قو ایى الٌكایٗ اوث، 

َ86.)  

اذداات ؾیاؿگاه ؼاىؾ ؾق بكؼای  باكاديه جًها ؾق ابىاب هؽحل٧ ٨٭های ٨٭ها ایى اوث که 
ها و يیالهاد اشحماا٠ی  اد ال کاقها و ظك٨ه ايؿ، بلکه ؾوحه اظکام به ایى ٬ا٠ؿه اوحًاؾ کكؾه

واشدااات هٙااكض ، ال شملااه ؾق بعااد گااك٨حى ؾوااحممؾ بااك :واشدااات يٝاهیااه;قا بااا ٠ًااىاو 
با ایى هال  کلی که هك کاقد که هاكؾم ؾق لياؿگی اشحماا٠ی ؼاىؾ باه آو يیاال  ،ايؿ واؼحه

آورد،ازبابوجوبحفظ ظاظا ؾاقيؿ و يدىؾ آو اؼحاللی ؾق کل یا بؽٍی ال شاه١ه پؿیؿ هی
 :ر.کاخظظ ددرآححظظ ا خواوظظ)بظظود ازجا ظظ معیشظ واجماظظااواجظظ اقظظ و  ظظ ا 

،4445اظصاری:ص2ج،431-431،آشمیاظیج١دیكهایی هايًاؿ  (.125، 1َز :1425؛
هًیى، يٝاام ٠دااؾ، يٝاام إظ٩ٛ يٝام، اؼحالل يٝام، يٝام هكؾم، يٝام هىالمیى، يٝاام ها

ه١اي، يٝام اهىق ؾیى و ؾيیا، يٝام ٠الن، يٝام يکاض، يٝام ه١ااهالت، يٝاام باالؾ و يٝاام 
 ياٜك به چًیى اهكد اوث. ٌاهؿ آو هىحین، همه٨٭ها بالاق که ؾق وؽى 

 َِ ا٨اموو باك ٌاكایٗ و هىاياٟ  ،ؾولحای٠مىهی یا به اهىال ال شمله اهىال  هكبىٖ ؾق ج٭ا
وىل ظحمی یا اظحمالی ٨كؾد ؾاقؾ، بایاؿ باه پیاهؿ گ٩حه و يیم لموم پكهیم ال هىاقؾد که  پیً

ه یاک ٬ا٠اؿ ٠ًىاو باهاهك ههن ظ٩ٛ يٝاهات اشحما٠ی و ظكهاث هاك گىياه اؼاحالل ؾق آو 
 قو ایاى الو  هًٝاك اواثهمایى  الٌك٠ی اهحمام ؾاٌث و الدحه لموم ظ٩ٛ يٝام ویاوی يیم 

 ایى اهاك اگك ؼلل ؾق آو هىحلمم ؼلل ؾق يٝام ٠ام اشحما٠ی باٌؿ، ٘د١ان شایم يؽىاهؿ بىؾ و
ؾولاث هاك چًاؿ ؾولحای ٠ماىم یاا کًاؿ. ج٭ااَ ؾق اهاىال  ٨اك٪ هی ،بىحه به هىاقؾ هؽحلا٧
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قو  وٙط یک ٠مل ٨كؾد و هىقؾد باٌؿ، يى٠ان باا چًایى پیاهاؿد قوباهياهٍكوٞ باٌؿ، جا ؾق 
و کٍاىق و يٝاام  لهیًاه اؼاحالل ؾق اهاىق شاه١اه ؾق اشحماٞ،آو  یا٨حى يیىث، اها گىحكي

آوقؾ و ایاى  ٌؿه باك پایاه ٬اىايیى و ه٭اكقات قا پؿیاؿ های گك٨حى يٝن ج١كی٧ اشحما٠ی و ياؾیؿه
 ؿ، ال يگاه ٌك٠ی به ِىقت کلی پفیك٨حه يیىث.ظحی اگك ؾق ظؿ اظحمال ٠٭الیی باٌپیاهؿ 

و  هاكؾمظؿاکرك اهحمام ؾق ق٠ایث شاياب و ظ٩اٛ ظ٭اى٪  يیم وٜی٩ه ؾاقيؿها  الدحه ؾولث
اد قا باكاد   همیًاه هااد آوااو و کن ویژه قاه ٌؿه قا ؾاٌحه باًٌؿ و به هاد واقؾ شدكاو لیاو

ى٪ آيااو ٨اكاهن وااليؿ جاا ؾیاؿگاو و ؾواحیابی باه ظ٭ا قویؿگی به ٌکایات و ؾاؾقوای لیاو
اد قا کااهً ؾهًاؿ>  ا٨موو بك شدكاو لیاو و ق٨ٟ ٔماو، لهیًه ا٬ؿاهات ٌؽّی و والی٭ه

٨كؾد و اشحما٠ی یاؾٌاؿه قا ؾاٌاحه باٌاؿ و چاه بىاا هایاه پیاهؿهاد جىايؿ  ا٬ؿاهاجی که هی
باه ٠دااقت  ايؿالد باه اهاىال و ظ٭اى٪ ٠ماىهی قا ٨اكاهن واالؾ. و ؾوث باٌؿ وىل اوح٩اؾه

گما٨ه يیىث که گ٩حه ٌىؾ گكچه به ؾلیل اهمیث ظ٩اٛ ظ٭اى٪ آظااؾ شاه١اه، اِال  ،یگكؾ
ؾق کًاق قشىٞ به هعکمه اوث که ٌاقٞ ظکین با ٌكایٙی ٬كاق  قاهکاقج٭اَ ؾق اهىال یک 

ك٨حه آو ؤٟ اولی و هٙلىب ؾق یک شاه١ه پیٍد ٌده ذايىد اوث و قاهکاق اها  ،ؾاؾه اوث
هايًاؿ  >گكیمد و جٕاییٟ ظ٭اى٪ ٨اكاهن يٍاىؾ ظا٫ اوث که يؽىث جاا ظاؿ همکاى لهیًاه

  .(282)ب٭كه:  گك٨حى بك آو ؾاقؾ آو کكین بك ذدث بؿهی و گىاهد که ٬ك جأکیؿ 

واای آوااو و ٠اؾاليااه و ق ؾلهیًاه ؾاآو اوااث کاه   هاا ؾاقياؿ، وٜی٩اه ؾیگاكد کااه ؾولث
 هاثهایی که اِاعاب ٬اؿقت و ظکى و لیاو ها ايؿالد ؾوث ؾق هىاقؾویژه  بؽً به ا٘میًاو

ؾق بؽٍاًاهه ٠ماىهی کاه  چًاوال ٘كی٫ يهاؾهاد ٬ٕایی و هايًؿ آو ٨اكاهن باٌاؿ>  ؾاقيؿ،
هاد اظحماالی  يؿالدا ؾق ؼّىَ قویؿگی ٌؽّی ظٕكت باه ؾواث اهیكالمىهًیى

ی، وپاهیاو   .(388: 1414َآهؿه اوث )ویؿٔق

یاک  ٠ًىاو باهيٝمی  ؾیگك آيکه پكهیم ال اؼحالل يٝام اشحما٠ی و ؾوقد ال گىحكي بی
ق٤ن اِل شىال ج٭اَ با ٌكایٙی که گفٌث، بهحاك  اِل هىقؾ اهحمام باٌؿ و با ایى ظال به

ٌاؿه و هكواىم باه اواحی٩اد ظ٭اى٪ ال شملاه شداكاو  هااد ج١كی٧ آو اوث کاه جًهاا ال قاه
 ٠ًىاو باههاد ا٬ؿاهات ؾولث و کاقکًاو آو پكؾاؼحاه ٌاىؾ و باه ج٭ااَ باا ٌاكایٗ آو  لیاو
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ؼمیًی به یک هىقؾ ج٭ااَ ال  که ؾق پاوػ اهامقا ىؾ و اگك ٬یؿد آؼكیى قاه ظل يگكیىحه ٌ
باا اهکااو ؾقیا٨اث  ظکمی کلی ؾق چًیى هاىاقؾد بٍاماقین، ٘د١اان  ،اهىال ؾولحی آهؿه بىؾ

و ظحای باا ٨اكْ  ئان جىاو ابحاؿا هاد ه٭كق، يمی هاد هىٔىٞ بعد ال قاه ٘لب و شدكاو لیاو
 ٭حٕاد اظحیاٖ همیى اوث.کن ه وىل، وكا٢ ج٭اَ ق٨ث و ؾوثپیاهؿهاد ٠ؿم 

 بًذی جمع

، هاىقؾ اج٩اا٪ کًاؿ ال اؾاد آو ؼاىؾؾاقد هی بؿهکاقج٭اَ ؾق اهىال ؾق ؾیىيی که شىال 
ايؿ،  به آو اوحؿالل کكؾه٨٭ها اد  و ؾلیل آو يیم ا٨موو بك بكؼی آیات که پاقه٨٭هاد هاوث 

ًؿ ؾقباقه بكؼای هك چ .آوقؾ پؿیؿ هیقوایات چًؿد اوث که يى٠ی ا٘میًاو به اِل ظکن قا 
ٜاهك ا٘اال٪ و ٠ماىم ایاى اؾلاه و ٨حااوا و گااه  ،٬یىؾ و ٌكایٗ آو يگاه یکىايی وشىؾ يؿاقؾ

گكؾؾ. با ایى ظاال  ٌاهل اِل ج٭اَ ؾق اهىال ٠مىهی و ؾولحی يیم هی ،جّكیط بكؼی ٨حاوا
٨كؾد و اشحما٠ی ؾق ٠ؿم قشىٞ پیاهؿهاد بكؼی ٬یىؾ یاؾٌؿه ال شمله لموم پكهیم ال بكؼی 

يٝاام  ویژه لاموم پكهیام ال اؼاحالل ىح٭ین ا٨كاؾ ؾق اوحی٩اد ظ٭ى٪، بهه هعکمه و ا٬ؿام هب
بایؿ باه ایاى  قو ایى الوالؾ و  همًىٞ هی ؾق اهىال ؾولحی و ٠مىهیویژه  اشحما٠ی، ج٭اَ قا به

ذايىد و ال وك ياچاقد يگكیىث و ایى يیام هعاؿوؾ و ه٭یاؿ باه  ٌده قاهکاقظکن ؾق ظؿ یک 
 ی اوث که بؽٍی ال آو ؾق ایى ه٭اله بكٌمكؾه ٌؿ. ٬یىؾ و ٌكایٙ

هاد اواحی٩اد  واؼحى قاه هاد هىئىل ؾق ٨كاهن ؾوحگاه هىئىلیث ؾاٌحى ؾیگكيکحه ههن 
 کاهً یابؿ.بیٍحك جا لهیًه ا٬ؿام هىح٭ین ا٨كاؾ هك چه  اوثآواو ظ٭ى٪ ٌهكويؿاو 
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