هبىیت تقبص ً اثر آن در
اسرتداد عین
٠لی اِ٥ك اٍ٨اقد
ویؿههؿد ظىیًی بیاو
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چکیذه
سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

اگك ٤اِب یا هؿیىو همحً ٟال اؾاد ؾیى ،ب١ؿ ال ج٭اَ هالک ،ظأك به قؾ ٠یى یا ؾیى باه ج٭اَکًًاؿه گاكؾؾ ،آیاا باكاد او شاایم
ً
اوث اِل هال ؼىیً قا بىاحايؿ و هاال اؼافکكؾه قا ٠اىؾت ؾهاؿ؟ آیاا اِاىال ٠اىؾت هاك یاک ال ظا ٫و هاال ه٭اِاه باه ؾو ٘اك٦
ج٭اَکًًؿه و ج٭اٌَىيؿه بؿوو ه١اهله شؿیؿ ِعیط اوث؟ پاوػ ایى وإاالت ؾق گكو قوٌىکكؾو هاهیث ج٭اَ اوث .اگك ج٭ااَ
ال ٬دیل اؼف بؿل ظیلىله باٌؿ ،پاوػ هردث اوث ،اها اگك ج٭اَ يى٠ی ه١اؤه باٌؿ ،قوٌى اوث بالگٍث ظ ٫و هال ه٭اِه به هلاک
هالکاو اول اهکاو يؽىاهؿ ؾاٌث ،هگك با یک ه١اهله ه١اؤی شؿیؿ .هك یاک ال ایاى ؾو ؾیاؿگاه هاىقؾ جىشاه گكوهای ال ٨٭یهااو ٬اكاق
گك٨حه اوث .بكؼی يیم ٬ائل به جّ٩یل ؾق هىئله ٌؿهايؿ .ه٭اله ظأك هیکىٌؿ ؾالیل هك یاک ال ایاى ؾیاؿگاههاا قا هاىقؾ کااوي ٬اكاق
قوایاات هىائله٬ ،اىل
بكقوای
ؾهؿ ،يىیىًؿه با ي٭ؿ جماهی اؾله اقائهٌؿه ،همه آيها قا ؾق اذدات هؿ٠ی ياِعیط هیٌماقؾ و ؾق يهایاث باا
ِ
ِ
ه١اؤیبىؾو ج٭اَ قا باه اواحًاؾ ا٘اال ٪قوایاات ج٭ىیاث هیکًاؿ و الدحاه ذاباث هیگاكؾؾ کاه ظّاىل ه١اؤاه ،هٍاكوٖ باه ّ٬اؿ
ج٭اَکًًؿه بكاد هلکیث ؾائن اوث.
کلیذواژگاو :ج٭اَ ،هؿیىو٤ ،اِب ،بىحايکاق ،بؿل ظیلىله
 .1دايشجىی دهتزی فقه و هبايی حقى اسالهی دايشگاف تهزاو (يىیسًذف هسئىل)
 .5استاد خارج فقه حىسف علمیه قن
تاریخ دریاف 1990/7/9:
تاریخ تأییذ1990/9/55:

aliasgharafshari@yahoo.com
sadegh6554@gmail.com

همذهه

ً

;ّ٬ ُ٬اا :باههً١ااد پایگاك٨حى اذاك اواث (شاىهكد <921َ :1433 ،اباى٨ااقن:1433 ،
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َ )718و ال همیى باب اوث ;ال٭ّه <:چكاکه ؾق آو پایگیاكد و ؾيداالآوقؾو ؼداك ؾق پای ؼداك
وشااىؾ ؾاقؾ (ابااى٨اااقن <718َ :1433 ،ابااىهًٝااىق :1426،ز .)3241َ ،2هً١اااد ؾیگااك ٬ااُ،
 ٟٙ٬اوث و  ُ٬الٍ١ك یً١ی چیؿ و  ٟٙ٬کكؾ< چًاوکه ه٭اُ باههً١ااد ٬یچای اواث (همااو:
َ .)3241ابىهًٝىق هیگىیؿ ّ٬اَ ؾق شكاظات ال هً١اد  ٟٙ٬اؼف ٌاؿه اواث (همااو) ،ولای
هیجىاو گ٩ث ّ٬اَ يیم ال هماو هً١اد جحد ٟاذك گك٨حه ٌؿه اوث< یً١ی ؾيدالکكؾو اذاك شًایاث
و واقؾکكؾو هرل آو بك شايی .ؾق ج٭اَ هالی يیم ه٭حُ ؾيدال ظا ٫ؼاىؾ قا هیگیاكؾ و هرال آو قا
اؼف هیکًؿ .با ایى بیاو ج٭اَ ؾق ظ٭ى ٪هالی يٝیك ّ٬اَ ؾق شكاظات و ي٩ىن اوث و هاك ؾو ال
هً١اد جحد ٟاذك اجؽاـ ٌؿهايؿ .ج١كی ٧ل٥ىییى به ایى همايًؿد اٌاقه ؾاقؾ< چكاکه ج٭ااَ ؾق ظىااب
هالی و ٤یك آو ،ال ٬دیل ج٭اَ ؾق شكاظات قا ؾق قؾی ٧یکؿیگك ـکك کكؾهايؿ .شىهكد ،ابىهًٝاىق و
٨یكولآباؾد هیيىیىًؿ; :ج٭اَ ال٭ىم٬ :اَ کل واظؿ هًهن ِااظده ٨اي ظىااب او ٤یاكه< یً١ای
٨كؾد ال آيها ؾیگكد قا ؾق ظىاابی هاالی یاا ٤یاك آو جال٨ای کاكؾ( :شاىهكد <921َ :1433 ،اباى

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

هًٝىق :1426 ،ز٨ <3242َ ،2یكولآباؾد.)1111َ :1433 ،

اها ج١اقی٨ ٧٭یهاو ال ج٭اَ ٬كیب به هن اوث .يمىيههایی ال ج١اقی ٧اقائهٌؿه ٨٭یهاو
بكاد ج٭اَ قا ؾق ـیل هیآوقین:
 .1اؼف بكابك ظ ٫ؾق الاد آو (٠اهلی :1411،ز<)235َ ،1

.2
.3
.4
.5

اؼف ؾائى ال هال هؿیىو به ٬ؿق ؾیى ،و٬حی که هؿیىو ؾیى قا ايکاق هیکًؿ و بكاد ؾائى
اهکاو اذدات آو وشىؾ يؿاقؾ (ايّاقد :1411 ،ز<)153َ ،5
ا٠حداقکكؾو هال ؾق ـهه یا ؾق ؼاقز به الاد هال ؾق ـهه (ِؿق :1421 ،ز<)287َ ،9
بكگااك٨حى هااال ٤اِااب بااهشاد هااال هّ٥ااىب بااؿوو قٔااایث ٤اِااب (هّاا٩ٙىد:1423 ،
َ<)535
جّاااظب هااال ؾیگااكد بااؿوو اـو ود ؾق الاد هااال ؼااىؾ (ٌاااهكوؾد :1426 ،ز،2
َ<)568

 .6بكگك٨حى بؽٍی ال هال ٤یك ؾق ه٭ابل اوحیالد او بك هال ،بؿوو ایًکه آو ٤یك ،ههیاد
ؾاؾو آو به ٌؽُ باٌؿ (ٌیكالد ،بیجا :ز.)223َ ،4
با جىشه به ایًکه ٌكایٗ ج٭اَ هح١ؿؾ و ؾق ٠یى ظال بكؼی هىقؾ بعد و اؼحال ٦اوث،
بیاو ج١كی ٧شاه ٟو هاي ٟهٍکل اوث .به همیى شهث هیبیًین بكؼی ج١اقی ٧یاؾٌاؿه باه
ٌكٖ بكابكد اٌاقه کكؾهايؿ ،بكؼی ؾیگك به ٌكٖ ايکااق هاؿیىو و ٠اؿم اهکااو اذداات ؾیاى
بكاد ؾائى ،و بكؼی ا٠حداق هال ؾق ـهه قا يیم ج٭اَ ٌمكؾهايؿ ،بكؼای ال ً٠اىاو ٤اِاب و
هّ٥ىب اوح٩اؾه کكؾهايؿ و بكؼی ال ً٠ىاو ؾائى و هؿیىو ،و بكؼی ؾیگك به ٌكٖ ٠ؿم اـو
و قٔایث ه٭حُ هًه پكؾاؼحهايؿ .همه ایًها ظاکی ال ایى اوث که هك ٨٭یهی ال هٝاو ؼىؾ
ج٭اَ قا ج١كی ٧کكؾه و ٌكٖ یا ٌكایٙی قا که ؾق يٝكي اولىیث ؾاٌحه اوث ،آوقؾه اواث.
با ایى ظال اٌکال چًؿايی به ج١اقی ٧یاؾٌؿه يیىث< چىو ایى ج١اقیٌ ٧كض اوامی بایً
يیىث و بكاد ج٭كیب هً١ا ؾق ـهى اقائه ٌؿهايؿ.

بًابكایى پكوً اِلی ایى اوث که آیا ج٭اَ ال ٬دیل اؼف بؿل ظیلىله اوث یاا ال
٬دیل ه١اؤه؟ اگك چه به يٝك هی قوؿ ؾق پاوػ به وإال بایؿ ؾو ؾیؿگاه هٙاكض باٌاؿ ،اهاا

هاهیت تقاص و اثر آو در استرداد عیى

ج٭اَ ال هىلمات ٨٭ه اهاهیه اوث .بًابكایى بعری ؾق شىال یا ٠ؿم شىال ج٭اَ يیىث،
بلکه وؽى ؾق ٔىابٗ ج٭اَ و يیم هىائلی اوث که ب١ؿ ال ج٭اَکكؾو بهوشىؾ هیآیاؿ .ؾق
ایى يىٌحاق به یکی ال هىائل ههمی که ب١ؿ ال ج٭اَ هحكجب اوث ،هیپكؾالین و آو کی٩یث
٠ىؾت ظ ٫و هال ج٭اٌَؿه به هالکاو اِلی اواث .ج١كیا ٧ل٥اىد و اِاٙالظی ج٭ااَ
يمی جىايؿ ایى هىئله قا ظل کًؿ ،بلکه بایؿ قوٌى کًاین کاه هاهیاث ج٭ااَ چیىاث؟ اگاك
ج٭اَ ال ٬دیل اؼف بؿل ظیلىله باٌؿ ،ایى ٠ىؾت يیالد به ه١اهله شؿیاؿ ياؿاقؾ ،بلکاه اگاك
٤كین ظأك به قؾ ٠یى یا ؾیى به ج٭اَکًًؿه گكؾؾ ،بك ج٭اَکًًؿه واشب اوث آو قا اؼاف
کًؿ و هال ج٭اَکكؾه قا بالپه بؿهؿ ،اها اگك ج٭اَ ال ٬دیل ه١اؤه باٌاؿ ،ج٭اَکًًاؿه
هالک ؾائن هال ه٭اِه هیگكؾؾ و ٠ایى يیام باه هلاک ٤اكین ؾقهیآیاؿ و اگاك هاك یاک ال
ج٭اَکًًؿه و ج٭اٌَىيؿه بؽىاهًؿ ظ ٫و هال ه٭اِه به هلک هالکاو اول بالگكؾؾ ،ایاى
اهکاو يؽىاهؿ ؾاٌث ،هگك با یک ه١اؤه شؿیؿ.
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هىائل ؾیگكد ال ٬دیل يى ٞاهىال و یا ّ٬ؿ ج٭اَکًًؿه وشىؾ ؾاقؾ که به ٠٭یاؿه بكؼای ؾق
ظل هىئله ؾؼالث ؾاقيؿ .ال ایى شهث ؾق ایى هىئله چهاق ؾیؿگاه وشىؾ ؾاقؾ:
ً
٬ .1ىل به ه١اؤه هٙل٭ا<
ً
٬ .2ىل به بؿل ظیلىله هٙل٭ا<
 .3جّ٩یل بیى اهىال هرلی و ٬یمی< اگك ظ ٫هالک هرلی باٌؿ و هرال آو قا ج٭ااَ کًاؿ،
ج٭اَ ال ٬دیل ه١اؤه اوث و اها اگك ٬یمی باٌؿ و به ه٭اؿاق ٬یماث آو ج٭ااَ کًاؿ،
ج٭اَ ال ٬دیل اؼف بؿل ظیلىله اوث<
 .4جّ٩یل بیى ج٭اَکًًؿه اد که ّ٬ؿ بؿل ظیلىله ؾاقؾ یا ّ٬ؿ ه١اؤه.
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به ٠٭یؿه ها ،يٝكیاه چهااقم ِاعیط اواث .بًاابكایى ب١اؿ ال ي٭ال و ي٭اؿ اؾلاه يٝكیاات
ً
وهگايه ،ؾالیل يٝكیه چهاقم قا ـکك ؼىاهین کكؾ< اگكچه ؼىؾ ٬ائل به ایى يٝكیه آو قا ِك٨ا
بهً٠ىاو اظحمالی هٙكض کكؾه و ؾلیلی بكاد آو ا٬اهه يکكؾه اوث.
جبییى ثمشه و بشسعى دیذگاههاى هشبىغ به هغئله

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

.1ثمشهلىلبههؼاوضهيابذلحيلىله 

اگك ٬ائل باٌین که هأؼىـ ال ٬دیل بؿل ظیلىله اوث ،په ب١اؿ ال ج٭ااَ همچًااو باك
٤اِب جّك ٦ؾق ٠یى ظكام اوث و بك او واشب اوث ٠ایى قا باه هالاک بكگكؾاياؿ و هًااٟ٨
هىحى٨ات و جمام يمائات هحّله و هًّ٩له آو قا يیم به هالک بپكؾالؾ( قٌحی ،بیجاا<91َ :
٬می .)435َ :1422 ،هالک يیم همچًاو هیجىايؿ ال ٤اِب هٙالداه ٠ایى قا کًاؿ و اگاك
٤اِب٠ ،یى هال قا بكگكؾايؿ ،بك هالک واشب اوث ٠یى هالً قا اؼف کًؿ و هال ه٭اِه قا
بالپه ؾهؿ (يكا٬ای :1415 ،ز <451َ ،17يص٩ای ،الّ٥اب <45َ :1422 ،ؼمیًای ،بیجاا،
ز .)438َ ،2ایى وشىب ٬دىل ال ایى شهث اوث که جّك ٦ؾق بؿل هأؼىـ ظیلىلاه ب١اؿ ال
قؾ ٠یى شایم يیىث< چكاکه شىال جّك ٦ؾق آو هاال ه٭اِاه ؾق الاد ٙ٬ا ٟقابٙاه بایى او و
هلکً بىؾه اوث .الایىقو هًگاهی که هاي ٟهكج ٟ٩گاكؾؾ و قاه جّاك ٦بایى او و هاالً باال
گكؾؾ ،ؾیگك جّك ٦او ؾق هال ه٭اِه شایم يؽىاهؿ بىؾ ،هگك به اـو هالک آو .يحیصه ایًکه

بالگٍث وشاىب ٬داىل باه ظكهاث جّاك ،٦باؿوو اـو ؾق هاال ٤یاك اواث (٬مای:1422 ،

َ .)435ؾق ظ٭ی٭ث هلکیث او يىدث به هال ه٭اِه ه٭یؿ به ٠ؿم وِاىل باه ي٩اه هاال
ؼىؾ بىؾه اوث و با ؾوحیابی به آو ،هال ه٭اِه ال هلک او ؼاقز و قؾ آو واشاب هیگاكؾؾ
(جدكیمد :1375 ،ز .)243َ ،2به بیاو ؾیگك ،بؿل ظیلىله يیم به هلکیاث جاهاه هلاک آؼاف
اوث ،اال ایًکه به هًمله ؾوحیابی به هالیث هلک اِلی اوث .بًابكایى هًگاهی که یؿ او ال
ؼىؾ ٠یى هملىک کىجاه ٌؿ ،هكجده هالیث آو قا ؾق ٔمى ٠یى ؾیگكد اوحی٩ا هیکًؿ و باه
جد ٟؾوحیابی به هالیث ٠یى هأؼىـ ،هالک آو يیم هیگكؾؾ< اها اکًىو با قؾ ٠یى هّ٥ىب و
با ؾوحیابی به اِل هال هیجىايؿ هالیث هلک قا ؾق ٔمى ؼىؾ ٠یى بهؾوث آوقؾ .بًاابكایى
چاقهاد شم قشى ٞهال هأؼىـ به هلک ج٭اٌَىيؿه يیىث< کماایًکاه ٠ایى اول باه هلاک
ج٭اَکًًؿه بكهیگكؾؾ و ایى قشى ٞيیالد باه ي٭ال شؿیاؿ ال ٬دیال هداه و اهراال آو ياؿاقؾ
(٠كا٬ی.)435َ :1421،

.1ثمشهدوديذگاهدستماصحكديًى 

ال کی٩یث ٘كض بعد ٨٭ها و ٠مؿه ذمكاجی که بكاد هىئله ـکك هیکًًؿ ،چًیى ظاِل
هیگكؾؾ که ؾق ج٭اَ ظ ٫ؾیًی ایى يما ٞشاقد يیىث و گىیاا ایٍااو ظّاىل ه١اؤاه ؾق
ج٭اَ ظ ٫ؾیًی قا هىلن ؾايىحهايؿ ،اها آيچه ِعیط به يٝك هیقوؿ ،ایى اواث کاه ياماٞ
ً
هىقؾ بعد ؾق ج٭اَ ظ ٫ؾیًی يیم شاقد ٌىؾ ،ؼّىِا لهايی که ج٭اَ ال ٤یكشًه ظ٫

هاهیت تقاص و اثر آو در استرداد عیى

اها اگك ٬ائل به ظّىل ه١اؤه بیى ٠یى و بؿل باٌین ،ج٭ااٌَاىيؿه هالاک ٠ایى هیگاكؾؾ
(یمؾد :1414 ،ز )211َ ،2و اگك ٤اِاب ٠ایى قا بالگكؾاياؿ ،هالاک يمیجىاياؿ آو قا اؼاف کًاؿ و
ظحی اگك ؼىؾ بك آو ؾوث یابؿ ،اؼاف آو باك او ظاكام ؼىاهاؿ باىؾ (قوظاايی :1412 ،ز.)215َ ،25
به٠داقت ؾیگك ،هك کؿام ال ٠یى و هال ه٭اِه ب١ؿ ال آيکه ج٭اٌَىيؿه ٠ایى قا قؾ کاكؾ ،همچًااو
ؾق هلک هًح٭لالیه با٬ی هیهايؿ< چىو ٘د ٫ایى هىلک بالگٍث وؽى به الحمام به و٬اى ٞهداؾلاه
٬هكیه بیى آو ؾو اوث که ایى هداؾله به شهث ظکان ٌااق ٞاواث< لیاكا او ج٭ااَ قا جصاىیم کاكؾه
اوث و اگك بؽىاهًؿ بؿل و ٠یى به هلک هالکاو اول بكگكؾؾ ،اهکاو يؽىاهؿ ؾاٌث ،هگاك باا یاک
ه١اؤه شؿیؿ (قٌحی ،بیجا٠ <91َ :كا٬ی.)436َ :1421 ،
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ِىقت گك٨حه باٌؿ< چكاکه ج٭اٌَىيؿه همکى اوث ظأك به قؾ ؾیى ٌىؾ و ؼىاوحاق ٠یى
هاالً باٌااؿ .ؾق ایاى ِااىقت اگااك ٬ائال باٌااین کاه ج٭اااَ ال ٬دیاال باؿل ظیلىلااه اوااث،
ج٭اَکًًؿه بایؿ ٠یى هال ج٭اٌَىيؿه قا بالپهؾهاؿ و ؾیاًً قا اؼاف کًاؿ .ج٭ااَ ظا٫
ؾیًی ؾق ِىقجی پیً هیآیؿ که یا ال ابحؿا ظ ٫به يعى ؾیى بك ـهه هح١هؿ ٬كاق گك٨حه باٌؿ یا
اگك هی بایىث ٠یى ؼاِی قا به هالک آو قؾ کًؿ ،آو ٠ایى جلاٌ ٧اؿه باٌاؿ .بهحاك اواث
بگىیین اگك ٠یى با٬ی باٌؿ ،چه ٠یى هال ه٭اِه که ؾق ؾوث ج٭اَکًًاؿه ٬اكاق گك٨حاه و
چه ٠یى ظ ٫که ؾق ؾوث ج٭اٌَىيؿه ٬اكاق گك٨حاه اواث ،ایاى ب٭ااد ٠ایىٌ ،ادهه باؿل
ظیلىلهبىؾو هال ه٭اِه قا با ؼىؾ به همكاه ؾاقؾ.
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ؾق هك ِىقت ؾق ج٭اَ ظ ٫ؾیًی ،اگك ٬ائل به ج١اوْ بیى ظ ٫و باؿل باٌاین و هاال
ه٭اِااه ال شااًه ظاا ٫باٌااؿ ،هايًااؿ ج٭اااَ گًااؿم ؾق ه٭اباال ٠ااؿم اؾاد گًااؿم هؿیىيااه،
ج٭اَکًًؿه هالک آو هیگكؾؾ و ـهه ج٭اٌَىيؿه هن بكد هیٌىؾ (یامؾد :1414 ،ز،2
َ <211ؼمیًاای ،بیجاااا :ز )437َ ،2و اگاااك هااال ه٭اِاااه ال ٤یاااكشًه ظااا ٫باٌاااؿ،
ج٭اَکًًؿه هؽیك اوث که هماو قا ب١ؿ ال ج٭اىین باهً٠ىاو ج٭ااَ اؼاف کًاؿ و ؾق يحیصاه
هالک آو گكؾؾ و یا ایًکه آو قا ب٩كوٌاؿ و ذماى آو قا باهشاد هاال ؼاىؾ اؼاف کًاؿ (ظلای،
 :1418ز٠ <111َ ،4ااهلی :1411 ،ز <242َ ،3وادمواقد :1423 ،ز <724َ ،2یامؾد،
 :1414ز <211َ ،2آٌحیايی :1425 ،ز.)857َ ،2
.1لائليىبههؼاوضهوادلهايشاو 

ٌهیؿ اولِ ،اظب شىهرش ،هیكلا ظدیبالله قٌحی ،هیكلا هعمؿظىاى آٌاحیايی،
ویؿهعمؿکاٜن یمؾد و ال ه١اِكیى هإهى ٬می ال ٘ك٦ؾاقاو ایى يٝكیه هىحًؿ (٠ااهلی،
بیجا :ز <37َ ،1يص٩ی :1414 ،ز <396َ ،41قٌحی ،بیجا <91َ :آٌاحیايی :1425 ،ز،2

َ <862یاامؾد :1414 ،ز٬ <211َ ،2ماای .)436َ :1422 ،اؾلااه ایٍاااو قا هیجااىاو ؾق
هىاقؾ لیك ؼالِه کكؾ:
دليلاول 

اگك ٬ائل باٌین ج٭اَکًًؿه ،هن هالک بؿل آو هیگكؾؾ و هن ٠یى ؾق هلاک او باا٬ی

هیهايؿ ،شم٠ ٟىْ و ه١ىْ پیً هیآیؿ .په بایاؿ بگاىیین باا ج٭ااَ ،باؿل باه هلاک
ج٭اَکًًؿه و ٠یى به هلک ج٭اٌَىيؿه ؾقهیآیؿ (يص٩ی ،هکمضبم <136َ :1422 ،يص٩ی،
 :1414ز <396َ ،41یمؾد :1414 ،ز.)211َ ،2
يمذدليلاول 

ایى اوحؿالل یک يعىه هّاؾقه به هٙلىب اوث< چىو ایًکه شما٠ ٟاىْ و ه١اىْ
هىاحؿل ابحاؿا
پیً هیآیاؿ ،هٍاكوٖ باه ه١اؤایبىؾو ج٭ااَ اواث .باه٠دااقت ؾیگاك،
ِ
ه١اؤیبىؾو ج٭اَ قا پفیك٨حه اوث ،آوگاه با ایى ٨كْ بك ٬اائلیى باه باؿل ظیلىلاه ایاكاؾ
هیکًؿ که اگك بگىیین ج٭اَکًًؿه هن هالک بؿل هیگكؾؾ و هان ٠ایى ؾق هلاک او باا٬ی
هیهايؿ ،شم ٟبیى ٠ىْ و ه١ىْ هیگكؾؾ< ؾقظالیکه ٬ائلیى به بؿل ظیلىله بههیچوشاه
بؿل قا ٠ىْ ٠ایى هّ٥اىب يمیؾايًاؿ ،بلکاه آو قا باؿل ظائالگكؾیاؿو ال اِال هاال و
شایگمیى ولًٙث ٨ائحه بك آو هیٌمكيؿ و یا ایًکه هلکیث ج٭اَکًًؿه باك هاال ه٭اِاه قا
هلکیحی هى٬ث و ٠٭ىبحی ال ياظیه ٌاق ٞبكاد هؿیىو همحً ٟهیٌمكيؿ.
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دليلدوم 
هاهیت تقاص و اثر آو در استرداد عیى

ٜاهك اؼداق ه٭اِه و وایك اؾله ه٭اِه ایى اوث که هال ه٭اِاه باهشاد ظا ٫اؼاف هیٌاىؾ<
بهگىيهادکه بیى آو ؾو ه١اؤه ٬هكیه ظاِل هیگكؾؾ و ال ایاى شهاث ٨ك٬ای بایى ٠ایى یاا ؾیاى
يیىث (قٌحی ،بیجا .)91َ :به٠داقت ؾیگكٜ ،ااهك يّاىَ ایاى اواث کاه ج٭اَکًًاؿه باؿل قا
هالک هیٌىؾ و اللهه ایى هالکیث ایى اوث که ه٭ابل آو یً١ای ٠ایى باه هلکیاث ٤اِاب ؾقآیاؿ
(يص٩ی :1414 ،ز <396َ ،41قوظاايی :1412 ،ز ،)215َ ،25ظحای ؾق بكؼای هّااؾی ٫هافکىق
ؾق قوایات ال ٬دیل ج٭اَ ؾقاهن ؾق ه٭ابل ؾقاهن هؿیىيه ،به ایى ٠ىٔیث جّكیط ٌؿه اوث< هايًاؿ
آيچه ؾق ِعیعه ب٭دا ٪اوث که ;٨٭لث لاه :ؼافها هکااو األلا ٧الحاي أؼاف هًاک )1(:و یاا ؾق
قوایث ابيبکك که گ٩حه; :و ايما أؼفجه هکاو هالي الافي أؼاف هًاي )2(.:بًاابكایى هح٩ااهن ال اؾلاه
شىال ج٭اَ ؾق قوایات ایى اوث که هأؼىـ بهشاد هّ٥ىب و ٠اىْ ال آو باٌاؿ و الدحاه ٠ىٔایث
اؼحّاَ به هّاؾی ٫هفکىق ؾق قوایات يؿاقؾ و ٨هن ٠ك٨ی ال ایى ج١دیكات ٠مىم و ؾق شمیا ٟهاىاقؾ
ج٭اَ اوث (٬می.)433َ :1422 ،

يمذدليلدوم 
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ً
ٜهىق اؼداق ؾق اِل ٠ىٔیث ٬ابل ٬دىل اوث ،ؼّىِا با جّكیط به ایى ٠ىٔایث ؾق
هىحؿل آيها قا بیاو کكؾه اوث ،اهاا واؽى ایاى اواث کاه ایاى
بكؼی اؼداق هماوگىيه که ِ
ه٭ؿاق هح٩اهن ال قوایات ،با ٠ىٔیث و بؿلیث هىشىؾ ؾق بؿل ظیلىله يیم واالگاقد ؾاقؾ< باه
ؾلیل ایًکه ٬ائل به بؿل ظیلىله يیم هال ه٭اِه قا باؿل و ٠اىْ هیؾاياؿ ،ولای ياه باؿل و
٠ىْ ٠یى هّ٥ىب ،بلکه بؿل ولًٙث ٨ائحه بك اِل هال و ٠ىْ ظیلىلیث ٤اِب بیى
هالک و ٠یى .به٠داقت ؾیگك ،ایًکه اؼداق ؾق ج١اوْ و ٠ىٔیث ٜهىق ؾاقيؿ ،هىقؾ پفیكي
اوث ،اها ایًکه ایى ج١اوْ بیى هال ه٭اِاه و ٠ایى هالاک باٌاؿ ،ایاى ٜهاىق ال قوایاات
ً
بهؾوث يمیآیؿ ،ؼّىِا با الح٩ات به اظحمال ایًکه هاال ه٭اِاه هیجىاياؿ باؿل والًٙث
٨ائحه باٌؿ و ٠یى يیم ؾق هلک هالک آو با٬ی بمايؿ .همايا اؼداق باب ،همحً ٟال ظمل بك ایى
وشه يیىحًؿ .بله ،با ٠ؿم الح٩ات به ایًکه بؿل ظیلىله يیم جؿاقک هٝلمه اوث و ٠یى يیم ؾق
هلک هالک آو با٬ی هیهايؿ و همچًیى بؿل ظیلىله يیم بهشاد ٠یى هّ٥ىبه و ٠اىْ ال
آو اوث و الدحه به بیايی که گفٌث ،ؾق ایى ِىقت همکى اوث اؾ٠اد چًایى ٜهاىقد قا
ؾاٌث (قٌحی ،بیجا.)91َ :
به٠داقجی ؾ٬ی٫جك و الدحه ٨كاجك ،اگكچه بؿل ظیلىله بههً١اد ؾ٬ی ٫کلمه ;بهشاد ٠ایى
ً
هّ٥ىبه :و ;٠ىْ ال ٠یى :يیىث ،اها ؾق هىقؾ بؿل ظیلىله يیم هیجىاو ٠یًا ایى ج١دیكات
قا اوح١مال کكؾ< چكاکه بؿل ظیلىله بهشاد ولًٙحی اوث که هالک بك ٠یى ؾاٌث و باؿل
ظیلىله شاد ؼالی ٠یى قا پك هیکًؿ و هًا ٟ٨آو قا بكاد هالک شدكاو هیکًؿ.
دليلسىم 

بالگٍث اؾله ه٭اِه ؾق ٠یى و ؾیاى باه جاكؼیُ هالاک وا١٬ای (ٌااق )ٞؾق ج٭ااَ ؾق
لیه الع ٫اوث و قوٌى اوث که همايا ولای همحًا٨ ٟ٭اٗ ؾق آيچاه باك
ِىقت
اهحًا ٞهى ِ ٠
ِ
٠هؿه همحً ٟاوث ،اـو ؾق ج٭اَ هیؾهؿ و آيچه بك ٠هؿه ٤اِب و ٤كین همحً ٟاوث ،قؾ
٠یى و ؾیى اوث ،يه قؾ ولًٙث< به ؾلیل ایًکه اهك باه قؾ والًٙث و٬حاي هحىشاه ٤اِاب
هيٌىؾ که او هحمکى ؼكوز کاهل ال ٠هؿه هأؼىـ يداٌؿ< یً١ی يحىايؿ ؼىؾ ٠ایى هاأؼىـ قا

اؾا کًؿ .الایى قو اـو ٌاق ٞؾق ج٭اَ که ؾق پی اهحًا٤ ٞكین آهاؿه اواث ،باه چیامد ج١لا٫
هی گیكؾ که ٤كین ال آو اهحًا ٞکكؾه اوث و ياه ٤یاك آو .يحیصاه ایًکاه جاكؼیُ ٌااق ٞؾق
ج٭اَ بایؿ اـو ؾق جعّیل هلک ؾائن باٌؿ< هماوگىيهکه اِال ٠ایى و ؾیاى باه هلکیاث
ؾائن ؾق اؼحیاق هالک آو بىؾ ،يه ایًکه جكؼیُ ٌاق ٞاـو ؾق جعّیل ولًٙث ٨ائحه باٌاؿ
(قٌحی ،بیجا.)91َ :

به بیايی ؾیگك ،ه٭حٕاد ً٠ىاو جاؿاقٮ و ٤كاهاث ،ايح٭اال ٠ایى باه ٤اِاب اواث< چكاکاه باا
٨كْ ٠ؿم جل٠ ٧یى ،اگك ٌاق ٞظکن کًؿ به جؿاقٮ هالیث و اقلي ٠یى به يعى جام و کمال با ایاى
ً٠ىاو که ایى جؿاقٮ ،جاؿاقٮ چیامد اواث کاه باك ٠هاؿه ٤اِاب اواث ،و باهشااد هح١افق أؼاف
هیگكؾؾ ،چاقهاد ال الحمام به ؼكوز ٠یى ال هلٯ هالٯ يیىاث و ال آيصاا کاه اهکااو ياؿاقؾ ٠ایى ال
شمله هداظات اِلیه باٌؿ و هیچ ٬ائلی به ایى هً١ی وشىؾ يؿاقؾ ،پاه چااقهاد ال الحامام باه ایًکاه
٠یى به هلٯ ٤اِب ؾقهیآیؿ ،يؽىاهؿ بىؾ (قوظايی :1412،ز.)215َ ،25
يمذدليلسىم 

دليلچهاسم 

و٬حی ج٭اَکًًؿه هالک ٠ىْ گكؾیؿ ،اظحمال ایًکه ایى هلک هحململ باٌؿ ،هًاا٨ی
٬ا٠ؿه لموم ؾق هلک اوث (يص٩ی :1414،ز.)396َ ،41
يمذدليلچهاسم 

ایًکه ؾق اذدات ه١اؤیبىؾو ج٭اَ به ایى اوحًاؾ گكؾؾ که ٬ا٠ؿه لموم ؾق هلک هحململباىؾو
هاال
هلکیث ٠ىْ قا ي٩ی هیکًؿ ،بایؿ گ٩ث بالگٍث ٬ا٠ؿه لموم ؾق ایًصاا باه
ِ
اوحّاعاب ِ
ب٭ااد ِ
ً
ه٭اِه ؾق هلک ج٭اَکًًؿه اوث که ـیال اوحؿالل و پاوػ آو قا ؼىاهین گ٩ث.

هاهیت تقاص و اثر آو در استرداد عیى

ایى ؾلیل هكؾوؾ اوث< چىو اِل ج٭اَ ؼال٬ ٦ا٠ؿه ٠ؿم شىال جّك ٦ؾق هلاک ٤یاك
اوث و اگك ٌاق ٞه٭ؿن ج٭اَ قا بك ؼال٬ ٦ا٠ؿه جكؼیُ ؾاؾه اوث ،هیجىايؿ به کمحك ال
آيچه بك ٠هؿه ٤اِب اوث ،جكؼیُ کًؿ.
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دليلپًجن 

ایاى ؾلیاال ،اوحّااعاب ب٭اااد هااال ه٭اِاه ؾق هلااک ج٭اَکًًااؿه اوااث ،و٬حاای کااه
ج٭اٌَىيؿه هلک او قا بالپهؾهؿ (٠كا٬ی.)436َ :1421،
يمذدليلپًجن 

ً
به ٠٭یؿه ها ،ایى اوحّعاب باا اوحّاعاب ؾیگاكد کاه ؾق ه٭اام وشاىؾ ؾاقؾ و اج٩ا٬اا
٬ائلیى به بؿل ظیلىله يیم به آو اواحًاؾ کكؾهاياؿ ،ج١ااقْ ؾاقؾ .بیااو هٙلاب ایًکاه باكاد
هالک ؾق ه٭ام بفل ٠یى و قؾ هال هؿیىيه جىوٗ ٤اِب ؾو اوحّاعاب وشاىؾ ؾاقؾ :یکای
اوحّعاب هلکیث ؾق ٠یى و ؾیگاكد اوحّاعاب هلکیاث ؾق هاال ه٭اِاه ،و ایاى ؾو باا
یکؿیگك ج١اقْ و جىا ٗ٬هیکًًؿ.
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بكؼی ایى ج١اقْ قا ي٩ی کكؾه و ایى ؾو اوحّعاب قا وددی و هىددی ؾايىحهايؿ .جدییى ایٍااو
ایى اوث که ٌک بیى ب٭ا یا ٠ؿم ب٭اد هال ه٭اِه ؾق هلک ج٭اَکًًؿه ؾق هًگام بافل ،هىادب
ال ٌک بیى ؼكوز ٠یى هال هالک ال هلک او و ؾؼىل آو ؾق هلک ج٭اٌَىيؿه و ٠اؿم آو اواث
و با شكیاو اوحّعاب ؾق هىقؾ ٠یى و ظکن به ب٭اد هلکیث ج٭اَکًًؿه بك آو ،ؾیگك هعلی باكاد
اوحّعاب ؾوم با٬ی يؽىاهؿ هايؿ (٠كا٬ی.)436َ :1421 ،
هىاحؿل باكاد
به يٝك هیقوؿ ایى ؾو اوحّعاب وددی و هىددی يیىحًؿ و ایاى يعاىه جدیایى
ِ
وددی و هىددیبىؾو کاا٨ی يیىاث< چكاکاه يٝیاك همایى جدیایى قا ؾق هاىقؾ اوحّاعاب ؾوم يیام
هیجىاو گ٩ث .بیاو هٙلب ایًکه همکى اوث کىی بگىیؿ ٌک ؾق ب٭اد هلکیث ج٭اَکًًاؿه باك
٠یى ،هىدب ال ٌک ؾق ب٭اد هلکیث هال ه٭اِه ؾق هلک اووث و اگك هلکیث او بك هال ه٭اِاه
با اوحّعاب ذابث گكؾؾ ،ؾیگك او هالک ٠یى يؽىاهؿ باىؾ و ٌاکی ؾق ٠اؿم هلکیاث او يىادث باه
٠یى وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث جا بؽىاهین اوحّعاب شاقد يمایین .به٠داقت ؾیگك ،با پفیكي هلکیاث
هالک بك هال ه٭اِه ؾیگك او يمیجىايؿ هالک ٠یى يیم باٌؿ< به ؾلیل ایًکه شم٠ ٟاىْ و ه١اىْ
پیً هیآیؿ .بًاابكایى هایچ ٌاکی ؾق ٠اؿم هلکیاث هالاک يىادث باه ٠ایى وشاىؾ ياؿاقؾ و هایچ
هىٔى٠ی بكاد اوحّعاب با٬ی يمايؿه اوث.

ؾق هك ِىقت آيچه ٬ىدجك به يٝك هیقوؿ ،ایى اوث که هیچیک ال ایى ؾو اوحّعاب
يمیجىايؿ هىحًؿ هیچیک ال ؾو ؾیؿگاه ٬كاق گیكؾ و ایى به ؾلیال ج١ااقْ اوحّاعابهاا باا
یکؿیگك اوث که هًصك به جىا ٗ٬آو ؾو ال ظصیث هیگكؾؾ.
دليلششن 

٨هن ٠ك٨ی ؾق هىئله ایى اوث که با اؼف بؿل ،ه١اؤه ٬هكد بیى ٠یى و بؿل ظاِل
هیگكؾؾ< یً١ی اهل ٠ك ٦ال اول اهك ایىگىياه هایايگاقياؿ کاه هكکاؿام ال ٠ایى و باؿل باه
هلکیث ؾیگكد ؾقهیآیؿ (قوظاايی :1412،ز .)215َ ،25باه بیاايی ؾیگاك ،ه٩هاىم ٠ك٨ای
ج٭اَ ایى اوث که هأؼىـ بهشاد هّ٥ىب و ؾق ٠ىْ آو باٌاؿ و ج١دیاك باه ایاى هً١اا ؾق
قوایات ؾق هىقؾ بكؼی هّاؾی ٫اهىال ال ٬دیل ؾقاهن ج١دیك به ه٭حٕاد ظ٭ی٭ث ج٭اَ اوث
ؾق شمی ٟهّاؾی ،٫و ال ٬دیل ج١دیك به اللم هاهیث اوث ،ياه ایًکاه ج١ااوْ باه ؼّاىَ
هّاؾی ٫واقؾ ؾق قوایات اؼحّاَ ؾاٌحه باٌؿ (٬می.)436َ :1422 ،
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٨هن ٠ك٨ی بك ه١اؤیبىؾو ج٭اَ ذابث يیىاث و اهال ٠اك ٦هح٩ااوتاياؿ .بكؼای باه
هًگام ج٭اَ ّ٬ؿ ه١اؤه هیکًًؿ و بكؼی يیم ال ٠یى هالٍاو ؾوث بكيمیؾاقياؿ و جًهاا
ؾق ِؿؾ شدكاو ولًٙث ٨ىتٌؿه هىحًؿ .هیجىاو گ٩ث ٠كّ٬ ٦ؿ ج٭اَکًًؿه قا ؾؼیال
هی ؾايؿ .همچًیى همکى اوث ٠اك ٦ؾق ٬داال اهاىال گىيااگىو ج٩ااوت بگافاقؾ .باهً٠ىاو
هرال ،ج٭اَ اهىال هرلی قا ه١اؤی بٍماقؾ ،ولی ج٭اَ اهىال ٬یمی قا ال ٬دیل اؼف باؿل
ظیلىله بؿايؿ .چگىيه ا٠حداق ٠ك٨ی ؾق ج٭اَ قا ه١اؤه بؿايین< ؾقظالیکه ؾقواث ؾق ي٭ٙاه
ه٭ابل آو ،بكؼی ٬ائلیى به بؿل ظیلىله ؾق هىقؾ ج٭اَ آو قا هىحًؿ باه ٠اك ٦هیکًًاؿ .باه
٠٭یؿه ها٨ ،هن ٠ك٨ی ؾق ایًصا کاقوال يیىث< يه ا٬حٕاد ه١اؤیبىؾو ج٭اَ قا ؾاقؾ و يه
ً
ا٬حٕاد باؿل ظیلىلاهبىؾو هاال ه٭اِاه قا ،و یاا اگاك اظیاياا ا٬حٕاایی ؾاقؾًٌ ،اواایی آو
هٍکل اوث .بًابكایى ٠ك ٦يمیجىايؿ هىحًؿ هیچیک ال ؾو ٬ىل ٬كاق گیكؾ.

.4لائليىبهايًكهتماصاصلبيلاخزبذلحيلىلهاستوادلهايشاو 

ال ٘ك٦ؾاقاو ایى يٝكیه هیجىاو هىلی اظمؿ يكا٬ی ،آ٬أیا ٠كا٬ی و ال ه١اِكیى هیكلا
٨حاااض جدكیاامد قا يااام بااكؾ (يكا٬اای :1415،ز٠ <451َ ،17كا٬اای <434َ :1421 ،جدكیاامد،
 :1375ز )243َ ،2و اها اؾله ٬ائلیى به ایًکه هال ه٭اِه ال ٬دیل بؿل ظیلىله اواث ،باه
ٌكض لیك اوث:
دليلاول 

ً
آيچه ج٭اَکًًؿه اؼف هیکًؿ ،وا١٬ا ٠ىْ ال هالً يیىث ،بلکه ایى اؼف اهكد اوث
ً
که ٌاق ٞآو قا ٠٭ىبحا جصىیمکكؾه اوث (يكا٬ی :1415 ،ز. )452َ ،17
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ؼكیاؿاق
ایًکه ایى ظکن ٌاق٠ ٞ٭ىبث بكاد ٤اِب باٌؿ ،هايًؿ ذمى هّ٥ىب اوث که
ِ
٠الن به ّ٤ب به بای ٟهیپكؾالؾ .ؾق ایًصا بك ایى هٙلب اشماا ٞي٭ال ٌاؿه اواث کاه باك او
اقشا ٞذمى شایم يیىاث و ایاى ٠اؿم شاىال ال بااب ٠٭ىباث اواث (يص٩ای ،هکغقو :1422 ،
َِ .)45عیط ایى اوث که گ٩حه ٌىؾ هال ه٭اِه هلٯ ج٭اَکًًؿه اوث کاه ٌاك ٞباك
آو ظکن کكؾه اوث ،يه هلکي که ٠ىْ ال چیمد باٌؿ< بهگىيهادکه ایى هلکیث باا جلا٧
٠یى اوحمكاق یابؿ و با قؾ ٠یى لایل گكؾؾ ،بلکه ایى ظکن ال ٬دیل ٤كاهث ٌاك٠یه هىادده ال
ظیلىله بیى هالک و ٠یى هّ٥ىب اووث .يحیصه ایًکه جا هًگام جل٠ ٧یى ،اظکاام ّ٤اب
بك آو شاقد هیگكؾؾ .الدحه ب١ؿ ال اؾاد بؿل جىوٗ ٤اِب ،اگك ٠یى ال او و یا با هداٌكت یا
جىدیب او جل ٧گكؾؾ ،ؾیگك ٔماو ٠یى بك او يیىث (هماو.)46َ ،
يمذدليلاول 

اگك ج٭اَ بهً٠ىاو ٠٭ىبحی ال ياظیه ٌك ٞجكؼیُ ٌؿه باٌؿ ،يمیجىايؿ ؾلیال باك ایاى
باٌؿ که ج٭اَ ال ٬دیل اؼف بؿل ظیلىله اوث< چكاکه ٠٭ىبثبىؾو ج٭اَ با ه١اؤیبىؾو
آو يیم والگاقد ؾاقؾ .ؾق ظ٭ی٭ث همیى که ٌاق ٞباه هالاک اشااله ؾاؾه اواث جاا ال اهاىال
یىو همحًا ٟقا ال آو
٤اِب و
هؿیىو همحً ،ٟهالی قا اؼف کًؿ و ؾوث جّك٤ ٦اِاب و هاؿ ِ
ِ
کىجاه کًؿ ،ایى ؼىؾ يى٠ی ٠٭ىبث بكاد اووث .به بیاو ؾ٬ی٫جك ،اگك ٠٭ىبثؾايىحى ج٭اَ

ػىلبحن به( يعل )126 :یا فاػحذوا
مثل ها ِ
هىحًؿ به کلماجی ؾق آیات ٌكی٩ه يٝیكِ 
فؼالبىا ِب ِ
َ
َ
اػحذى ػلیکن( ب٭كه )194 :و یا و َخضاء َع ّیئة َع ّیئة هثلهاٌ( ىقد )41 :و یا باه
ثل ها
ِ
ػلیه ِبم ِ
َ
ّ
َ َ
َ
َ
کلماجی ؾق قوایات يٝیك ;أی ِسل أو أخسذه هثل ها خسذ )3(:باٌؿ٠ ،٭ىبث هىاح٩اؾ ال ٜاىاهك

ایى ٠دااقات باا ٠٭ىباث هىشاىؾ ؾق ه١اؤایؾايىاحى ج٭ااَ يیام ظاِال هیگاكؾؾ و ایاى
يمیجىايؿ ؾلیل بك بؿل ظیلىلهبىؾو هال ه٭اِه ٬كاق گیكؾ.

دليلدوم 

يمذدليلدوم 

ایًکه هك ٤اِدی ؾق هك ٌكایٙی هکل ٧به قؾ هّ٥ىب باٌؿ ،هًا٨ات يؿاقؾ که ؾق واٟ٬
به هعٓ ج٭اَ هالک٤ ،اِب بكد الفهه ٌؿه باٌؿ و جکلی ٧وشىب قؾ ؾیگك باك ٠هاؿه
او يداٌؿ ،اگكچه او به ؾلیل شهل و بیؼدكد ؼىیً ،همچًاو ایى جکلی ٧قا بك ٠هؿه ؼىؾ
هىحؿام بدیًؿ .به٠داقت ؾیگك ،با ٬ىل به ه١اؤیبىؾو ج٭اَ و هلکیث ٤اِب بك ٠یى ؾق
اذك ج٭اَ ،هاي١ی ال ایى شهث بهوشىؾ يمیآیؿ که به ه٭حٕاد ٬ا٠اؿه ٠لای الیاؿ٤ ،اِاب
هکل ٧اوث ٠یى قا قؾ کًؿ< په چگىيه بگىیین هالک ٠یى گكؾیؿه اوث؟ به ؾلیال ایًکاه
ایى جکلی ٧ب١ؿ ال ج٭اَ بكاد او وشىؾ يؿاقؾ< اگكچه او به ؾلیل بیؼداكد ال ج٭ااَ هالاک
ایى جکلی ٧قا بك ٠هؿه ؼىؾ هیپًؿاقؾ)4(.
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ه٭حٕاد ٬ا٠ؿه ;٠لی الیؿ ها أؼفت ظحی جإؾد :ایى اوث کاه هاأؼىـ ال ٬دیال باؿل ظیلىلاه
باٌؿ ،به ایى بیاو که یؿ ّ٤دیٔ ،اهى ٠یى اوث و بایؿ آو قا قؾ کًؿ په هالک ،اگك بؿل ٠ایى قا
٬دٓ کًؿ ،هالک بؿل هیگكؾؾ ،ولی ایى هلکیث جا و٬حی اؾاهاه ؾاقؾ کاه ٤اِاب٠ ،ایى قا بؿهاؿ،
ولی ب١ؿ ال آو چیمد بكاد هالک يیىث و ه٭حٕاد آو ایى اوث که ب١اؿ ال آيکاه ٤اِاب٠ ،ایى قا
بكگكؾايؿ ،بك هالک يیم اللم اوث هأؼىـ قا بالگكؾايؿ (هماو .)45َ :باه٠داقت ؾیگاك٤ ،اِاب بایاؿ
ؾق هك ِىقت ٠یى قا قؾ کًؿ .په ٤اِب يمیجىايؿ هالک ٠یى باٌؿ .ؾق يحیصه بؿل يیام يمیجىاياؿ
٠ىْ ال هّ٥ىب باٌؿ< چكا که هلکیث ٠ىٔی ؾق ه١اؤه ه١٭ىل يیىث ،بؿوو ایًکه ٠اىْ آو
به هلکیث ٌؽُ ه٭ابل ؾقآیؿ (هماو.)46َ :

دليلسىم 

ظؿید ;الٔكق و ال ٔكاق :ؾاللث هیکًؿ که هكگاه ٤اِب٠ ،یى قا باه هالاک ٠اىؾت
هی ؾهؿ ،بك هالک شایم اوث بؿل قا به او بؿهؿ و ٠یى قا بگیكؾ و ایى به ؾلیل ایى اوث که
شم ٟبیى ٠ىْ و ه١ىْ که ٔكقد اوث ،پیً يیایؿ (هماو.)45َ :
يمذدليلسىم 
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ایى ؾلیل بههیچوشه يمیجىايؿ هردث ٬ىل به بؿل ظیلىله ؾق ج٭اَ باٌؿ< به ؾلیل ایًکه يهایاث
چیمد که ال ظؿید الٔكق ؾق ایى هىئله اوح٩اؾه هیگكؾؾ ،ایى اوث که اگك ٤اِب ٠یى قا قؾ کًؿ
و هالک آو قا بپفیكؾ ،ؾق ایى ِىقت بكاد ایًکه ٔاكقد هحىشاه ج٭اٌَاىيؿه يگاكؾؾ و شما ٟبایى
٠ىْ و ه١ىْ بكاد هالک بهوشىؾ يیایؿ ،بایؿ هال ه٭اِه قا به ٤اِب بالپهؾهؿ و ایاى اگكچاه
هماو هً١اد بؿل ظیلىله ؾق هىقؾ ج٭اَ و هال ه٭اِه اوث ،اها هیچ الماهای ال ياظیاه ظاؿید باك
٬دىل هالک به يٝك يمیقوؿ و ظؿید الٔكق ؾاللحی بك وشىب ٬دىل ٠یى جىوٗ هالک يؿاقؾ .ؼاىؾ
هىحؿل يیم هحٙ٩ى به ایى يکحه بىؾه اوث و لفا کلمه ;شىال :و يه ;لموم :قا باهکااق باكؾه اواث .ؾق
ِ
يحیصه هالک هیجىايؿ ٠یى قا ٬دىل يکًؿ و باه ه٭حٕااد ه١اؤایبىؾو ج٭ااَ٠ ،ایى باه هلکیاث
٤اِب ؾقآیؿ و هال ه٭اِه يیم ؾق هلکیث ج٭اَکًًؿه با٬ی بمايؿ و ؾق ایى ِىقت هیچگىياه شماٟ
٠ىْ و ه١ىْ و ٔكقد بكاد هیچیک ال ؾو ٘ك ٦يؽىاهؿ بىؾ.
هىحؿل هحىشه يکحه هافکىق باىؾه
ؾق هك ِىقت ایى اٌکال با٬ی اوث که چكا با ایًکه ِ
اوث ،ظؿید الٔكق قا بهً٠ىاو ؾلیل بكاد ٬ىل به بؿل ظیلىله ؾق ج٭اَ ـکك کاكؾه اواث.
به ٠٭یؿه ها٬ ،ا٠ؿه الٔكق هیچگىيه ا٬حٕایی بكاد به اذدات هیچیک ال ؾو ؾیاؿگاه ياؿاقؾ و
همچًیى هیچیک قا قؾ يمیکًؿ ،بلکه ؾق ایىباقه ال ا٬حٕاد هعٓ اوث.
دليلچهاسم 

اگك ٠یى با٬ی باٌؿ ،اِل ؾق بؿل ،جؿاقک ولًٙث ٨ائحه اوث و ایاى جاؿاقک ا٬حٕااد
ه١اؤه يؿاقؾ (قٌحی ،بیجا.)91َ :
به٠داقت ؾیگك ،و٬حی کاه ٠ایى باا٬ی باٌاؿ ،آيچاه ال هالاک آو باه وادب ج١افق ٨اىت

هیگكؾؾ ،ولًٙث هٙل٭ه بك ٠یى اوث .بًابكایى آيچه ؾق جؿاقک اللم اوث ،جؿاقک ولًٙث
٨ائحه بك ٠یى هال اوث با ولًٙحی که هن٘كال آو باٌؿ< و ایى جؿاقک با اؼف هماذل و اباظه
آو بك ج٭اَکًًؿه ظاِل هیگكؾؾ و به هیچوشاه ا٬حٕااد هلکیاث ج٭اَکًًاؿه باك هاال
ه٭اِه قا يؿاقؾ< چًاوکه ولًٙث بك ايح٩ا٠ات يیم هىحلمم هلکیث يیىث .په هال ه٭اِه
ً
هلااک آؼااف يؽىاهااؿ بااىؾ و ؾقيحیصااه ٬هااكا ٠اایى يیاام هلااک ٤اِااب يؽىاهااؿ گكؾیااؿ
(قوظايی :1412،ز.)216َ،25
يمذدليلچهاسم 

دليلپًجن 

ؾلیاال ؾیگااك اوحّااعاب هلکیااث هالااک ؾق هااىقؾ ٠اایى اوااث (يكا٬اای :1415 ،ز،17

َ <451قٌحی ،بیجا )91َ :و یا ؾق بیايی ؾیگك ،اوحّعاب ٠ؿم ؼكوز ٠یى هال ال هلک
هالک و ٠ؿم ؾؼىل آو ؾق هلک ج٭اٌَىيؿه (٠كا٬ی .)436َ :1421 ،بًاابكایى هًگااهی
که همحً ،ٟاِل ظ ٫قا به هالک ٠ىؾت هیؾهؿ ،بك او واشب اواث کاه هاال ه٭اِاه قا قؾ
کًؿ.
يمذدليلپًجن 

ي٭ؿ ایى ؾلیل ؾق ـیل ؾلیل پًصن اؾله ٬ائلیى به ه١اؤه گفٌث.
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ً
وؽى ایى اوث که ولًٙث هن٘كال با ولًٙث ٨ائحه چیىث؟ آیا ولًٙث ٨ائحهِ ،ك٨ا
اباظه جّك ٦و ولًٙث بك ايح٩ا٠ات اوث یاا هٙلا ٫جّاك٨ات ظحای جّاك٨ات يا٬لاه قا يیام
ٌاهل هیگكؾؾ؟ ِعیط ایى اوث که ولًٙث ٨ائحه ،هٙل ٫جّك٨ات ظحی جّك٨ات يا٬له قا
يیم ٌاهل هیگكؾؾ .ظال اگك بؽىاهین ولًٙث هن ٘كال با ولًٙث ٨ائحه ؾاٌحه باٌین و به
همیى ؾلیل بحىايین جّك٨ات يا٬له ؾق هىقؾ بؿل قا يیم ؾاٌاحه باٌاین آیاا ایىگىياه والًٙث
هىحلمم هلکیث يیىث؟ آیا ولًٙث بك ي٭ل اهاقه هالکیث يیىاث؟ يحیصاه ایًکاه ؾق شهاث
ؾوحیابی به ولًٙث ٨ائحه چاقهاد ال ایى يیىث که بؿل به هلکیث ج٭اَکًًاؿه ؾقآیاؿ و ال
ایى شهث هاي١ی يیىث که ٠یى يیم ؾق الاد آو به هلکیث ٤اِب ؾقآیؿ.

دليلششن 

ا٠حداق ٠ك٨ی ؾق باب ه٭اِه جٕمیى اواث< یً١ای ال آيصاا کاه ؾواث ايىااو باه اِال
هالً يمیقوؿ ،په هالیث آو قا ال اهىالی که بك اذك ج٭اَ ؾق یؿ او ٬اكاق گك٨حاه ،ال اهاىال
ج٭اٌَىيؿه اوحً٭اـ هیکًؿ ،بؿوو ایًکه ال ٠یى هالً ؾق ؾوث ٤اِب گفٌث کكؾه و ال
ؼّىِیث آو ؾوث بكؾاٌحه باٌؿ .به بیايی ؾیگك٤ ،ایث آيچه هكجکام ـهاى ٠اك ٦اواث،
ایى اوث که ج٭اَکًًؿه هالیث ٠یى قا ؾق ٔمى بؿل ظ ٛ٩کًاؿ ،ياه ایًکاه باه ایاى باؿل
بهً٠ىاو ه١اؤه ال ٠ایى ٌؽّای اي قأای ٌاؿه و ؾلؽاىي باٌاؿ (همااو-434َ :
.)435
يمذدليلششن 
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ظٕكت اهام ؼمیًی بیى ٠یى هرلی و ٠ایى ٬یمای ج٩ااوت ٬ائال ٌاؿه و ایاىگىياه
جّ٩یل ؾاؾه ايؿ که اگك ظ ٫هالک ٠یى باٌؿ ،په اگك هرلی باٌؿ و هرل آو قا ج٭اَ کًاؿ
ظّىل ه١اؤه ٬هكیه ب١یؿ يیىث ،الدحه با یک جأهلی .اها اگك ظا ٫هاىقؾ ج٭ااَ ال اهاىال
٬یمی باٌؿ و به ه٭ؿاق ٬یمث آو ج٭اَ کًؿ ،پاه آیاا ؾق ایاى ِاىقت هايًاؿ ِاىقت ٬دال
ه١اؤه ٬هكیه ظاِل هیگكؾؾ یا ایًکه ج٭اَ به هًمله بؿل ظیلىله اوث ،جكؾیؿ و اٌاکال
وشىؾ ؾاقؾ< اگكچه شكیاو ظکن بؿل ظیلىله ب١یؿ يیىث (ؼمیًی ،بیجا :ز.)437َ ،2
ٌاااقض جعشيووشاهکىعوويله ؾالیاال ایااى جّ٩اایل قا بیاااو کكؾهايااؿ و ؾق وا٬اا ٟایٍاااو ؾالیاال
اؼحّاَ ظکن ه١اؤیبىؾو ج٭اَ به اهىال هرلای قا بیااو کكؾهاياؿ کاه ؾق يحیصاه ایاى
ؾالیل ج٭اَ اهىال هرلی ،ه١اؤی و ج٭اَ اهىال ٬یمی ال ٬دیل اؼف بؿل ظیلىلاه گكؾیاؿه
اوث< اها آو ؾالیل بؿیى ٌكض اوث:

دليلاول 

ِعیعه ب٭دا ٪که ؾق آو جّكیط ٌؿه اوث که هال ج٭اَ ٌؿه بهشاد هال هّ٥اىب
٬كاق هیگیكؾ٠ ،ام اوث و ٌاهل ِىقجی هیٌىؾ که ؾقاهن ّ٤بٌاؿه ال او ب١یًاه ؾق يامؾ
ج٭اٌَىيؿه با٬ی اوث .يحیصه ایى هیگكؾؾ که قوایث جّكیط کاكؾه اواث باه ایًکاه هاال
ه٭اِه ٠ىْ ؾقاهن اوث و اللهه ٠ىٔیث ٠ك٨ی ،ظّىل ه١اؤه ٬هكد اوث و قوٌاى
اوث هىقؾ ِعیعه ج٭اَ هرلی به هرل آو اوث< ؾقظالیکه ؾق هىقؾ ج٭اَ ٬یمیاات ،ؾق
هیچیک ال يّىَ جّكیعی بك ٠ىٔیبىؾو هال ه٭اِه ؾق ه٭ابل ٠ایى هّ٥اىب وشاىؾ
يؿاقؾ (٬می434َ :1422،و .)436
يمذدليلاول 

ایى ؾلیل به چهاق وشه هؽؿوي اوث.

وشه ؾوم :ؾق ِعیعه ابىال١دان ب٭دا٠ )5(،٪ىٔیث ؾق ج٭ااَ ؾق هاىقؾ ؾقاهان ـکاك
ٌؿه اوث و اگكچه ؾقاهن کاالد هرلی اوث ،اها اٌکال ایى اوث که ـکك ؾقاهن ؾق وإال
وائل آهؿه اوث که آیا بهشاد ؾقاهن هّ٥ىب هیجىاين ؾقاهن بكگیكم یا ياه؟ قوٌاى اواث
که پاوػ اهام قا ؾق ایًصا يمیجىايین ه٭یؿ به هىقؾ وإال کًین و هىقؾ هؽّاُ يیىاث<
يٝیك و٬حی که ال یک هكش ٟج٭لیؿ اوح٩حایی ال هّؿا ٪و هىقؾ ؼاِی هیگكؾؾ ،هايًؿ ایًکه
آیااا ؾق واا٩ك بیىااث ٨كوااؽی يمااال ّ٬ااك اوااث ،و آو هكشاا ٟپاوااػ هردااث هیؾهااؿ ،ولاای
بههیچوشه يمیجىاو پاوػ او قا هعؿوؾ به هىقؾ وإال کكؾ .ؾق هاىقؾ قوایاث اباىبکك( )6يیام
يمیجىايین ٠ىٔیث هىح٩اؾ ال پاوػ اهام قا ه٭یؿ به هىقؾ وإال یً١ی ؾقاهن کًین.
وشه وىم :ؾق قوایث ِعیعه ؾیگكد ال ابیبکاك( )7بیااو ٠ىٔایث باا ج١دیاك ;هکااو
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وشه اول :ایًکه ج١دیك ٠ىٔیث ؾق قوایات ؾق هىقؾ اهىال هرلای اواح١مال ٌاؿه اواث،
يمیجىايؿ ؾلیل بك ایى باٌاؿ کاه ٠ىٔایث اؼحّااَ باه هرلیاات ؾاقؾ .چاه بىاا ج١دیاك باه
٠ىٔیث ؾق هىقؾ اهىال هرلی ال شهث ج١دیك به ا٬حٕاد ظ٭ی٭ث ج٭اَ بىؾه باٌؿ کاه ایاى
ظ٭ی٭ث ؾق شمی ٟهىاقؾ ج٭اَ و ال شمله ؾق ج٭اَ کاالهاد ٬یمی يیم وشىؾ ؾاقؾ.
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هاله :و ;هکاو هالي :ـکك گكؾیؿه اوث و ;هال :ا٠ن ال کاالهاد هرلی و ٬یمی اوث.
وشه چهاقم :با ا٤مااْ ال جماام ایاكاؾات گفٌاحه و پافیكي ایًکاه ج١دیاك ٠ىٔایث ؾق
قوایات ٨٭ٗ ؾق هىقؾ اهىال هرلی به کاق ق٨حه اوث و ایى هىشب اؼحّااَ ظکان ه١اؤاه
به ج٭اَ اهىال هرلی هیگكؾؾ ،ایى اٌکال باا٬ی اواث کاه ٠ىٔایث هىاح٩اؾ ال ج١دیاكات
ـکكٌؿه ؾق قوایات با ٠ىٔیث هىشىؾ ؾق بؿل ظیلىله يیم واالگاقد ؾاقؾ ،چاىو ؾق ٬اىل باه
بؿل ظیلىله يیم هال ه٭اِه بؿل و ٠ىْ ٬كاق هیگیكؾ ،ولی يه بؿل و ٠اىْ ٠ایى ،بلکاه
بؿل ولًٙث ٨ائحه .بیاو هّ٩ل ایى وشه ؾق ي٭ؿ ؾلیل ؾوم ٬ائلیى به ه١اؤه گفٌث.
دليلدوم 

92



سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

ال آيصا که ؾق هّاؾی ٫اهىال هرلی شهات هالی هك٤ىب يامؾ ٠٭اال ؾق شمیا ٟهّااؾی٫
هىاود اوث و ج٩اوجی ؾق آيها وشىؾ ياؿاقؾ ،ؾق يحیصاه هاال ج٭ااٌَاؿه ؾق شمیا ٟشهاات
هك٤ىبیث به ٠ىْ هال هّ٥ىب ٬كاق هیگیكؾ و چیمد ال شهات هك٤ىبیث هاال هّ٥اىب
با٬ی يمی هايؿ که ٠ىْ آو اؼف يٍؿه باٌؿ و اللهه ایى اهك ظّىل ه١اؤه ٬هاكد اواث
(هماو <)434َ :ؾقظالیکه ؾق هّاؾی٬ ٫یمیات شهات هك٤ىبیث هح٩اوت اوث و اهکااو
جهاجك پایاپاد هال ه٭اِه و ٠یى هّ٥ىب ؾق شمی ٟشهات هك٤ىبیث وشىؾ يؿاقؾ.
يمذدليلدوم 

آيچه ؾق ج٭اَ ه١حدك اوث ،جىاود اقلي هال ه٭اِه ؾق ٬دال هالیاث ٠ایى هّ٥اىب
اوث و بكابكد ال شمی ٟشهات هك٤ىبیث ٌكٖ يیىث .ج١دیكات هىشاىؾ ؾق قوایاات ال ٬دیال
;خز هًهن بمذس ها أخزوا هًک; ،:خز هثل رلک; ،:أو آخز هًه بمذس زمي; ،:لهن أصدد ػلیهه
شیئا :و ;وَل جضداد )8(،:همیى ا٠حداق اقلي هالی قا جأییؿ هیکًًؿ و يه چیم ؾیگك.
تفظيلدوم 

بكؼی ؾیگك ایىگىيه جّ٩یل ؾاؾهايؿ که اگك ج٭اَکًًؿه بؿل قا به يیث بؿلیث ؾائان ال ٠ایى
ً
ً
اؼف هیکًؿ ،په ؾائما هالک آو هیگكؾؾ و ه١اؤه بیى بؿل و ٠یى ٬هكا ظاِل هیگكؾؾ ،اهاا
اگك بؿل قا به ّ٬ؿ هلک هى٬ث ،هاؾاهی که ظائل بیى او و ٠یى هالً وشىؾ ؾاقؾ ،اؼف هیکًؿ،

ً
په هى٬حا هاؾاهی که ظائل و هاي ٟبك٘ك ٦يٍؿه ،هالک باؿل هیٌاىؾ و لهاايی کاه ظائال لائال
ً
گكؾؾ ،هلکیث او هن ٬هكا ال آو لائل هیگكؾؾ (يص٩ی ،هکغق .)46َ :1422،
تمىيتديذگاههؼاوضىبىدوتماص 


بيىايًكهتماصکًًذهلظذبذلحيلىلهداسديالظذهؼاوضه 

اتخارلىلتفظيل

بهق٤ن ج٭ىیث ٬ىل ه١اؤیبىؾو ج٭اَ ،اها ایاى باههً١اد ظّاىل ه١اؤاه ؾق جماام
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هماو٘ىق که قوٌى گكؾیؿ ،هیچیک ال اؾله هك ؾو ؾیاؿگاه و يیام اؾلاه ؾیاؿگاه جّ٩ایل
اول ،ک٩ایث اللم ؾق اذدات هؿ٠ی قا يؿاٌحًؿ و همگی با اٌکاالجی هىاشه بىؾيؿ که بیاايً
گفٌث .ؾق ایى هیاو به يٝك ها ؾیؿگاه ه١اؤیبىؾو ج٭اَ ِعیط اوث و هیجاىاو آو قا
هىحًؿ باه ٜاىاهك قوایاات کاكؾ ،ولای ياه ٜهاىق لٝ٩ای هىاح٭ین ،آوگىياه کاه ٬اائلیى باه
ه١اؤیبىؾو ج٭اَ ؾلیل آوقؾياؿ .باه ٠٭یاؿه هااٜ ،هاىق ا٘ال٬ای قوایاات ج٭ااَ ،ؾلیال
ه١اؤیبىؾو ج٭اَ اوث .بیاو هٙلب ایًکه پاايمؾه قوایاث( )9ؾق ؾاللاث باك هٍاكو٠یث
ج٭اَ وشىؾ ؾاقؾ و بیً ال يیمی ال آيها قوایات ِعیط و ه١حدكيؿ .آيچه ال ٌكایٗ ؾق ج٭اَ
هٙكض اوث ،الایىقوایات اوح٩اؾه هیٌىؾ و ایى ؾق ظالی اوث که ؾق هیچیک الایىقوایات
اٌاقهاد به بؿل ظیلىلهبىؾو هال ه٭اِه يٍؿه اواث .جىٔایط بیٍاحك ایًکاه اگاك ؾق يٝاك
ٌاق ٞایى گىيه بىؾ که با بالگكؾايؿو ٠یى یا ؾیى جىواٗ هاؿیىو همحًا ،ٟبایاؿ هاال ه٭اِاه
٠ىؾت ؾاؾه ٌىؾ ،اللم بىؾ به بیايی به ایى هٙلب اٌاقه هیکكؾ ،ؾقظالیکاه ؾق هیچیاک ال
قوایات اهام ظکن ج٭اَ قا ه٭یؿ به ایى يکكؾه اوث کاه اگاك ٤اِاب یاا هاؿیىو همحًاٟ
ظأك به بفل ٠یى یا ؾیى ٌؿ ،بایؿ آيچه قا ج٭اَ کكؾهاد ،بالگكؾايی و اِل هال ؼاىیً
قا بگیكد .ایى ٠ؿم ـکاك اهاام شام ال ایاى شهاث يیىاث کاه چًایى چیامد ؾق يٝاك آو
ظٕكت ا٠حداق يؿاٌحه و اللم يدىؾه اوث که ؾق ِىقت ج٭اَ و قؾ ٠یى و ؾیى جىوٗ ٨اكؾ،
هال ه٭اِه قا بالپهؾهؿ ،و اال اگك چًیى ظکمی و ٬یاؿد ؾق يٝاك ایٍااو وشاىؾ ؾاٌاث،
ً
٬ا٠ؿجا ـکك هی٨كهىؾيؿ .ج١لیل ٠ؿم ـکك به بؿاهث لموم ٠ىؾت ٠یى ه٭اِه يیام يمیجىاياؿ
ِعیط باٌؿ چىو چًیى اؾ٠اایی باا وا١٬یاث جٙااب ٫ياؿاقؾ .بًاابكایى آيچاه ٬اىد باه يٝاك
هیقوؿ ،ایى اوث که ا٘ال ٪قوایات ،ؾال بك ه١اؤیبىؾو ج٭اَ اوث.
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هااىاقؾ ج٭اااَ يیىااث ،بلکااه هٍااكوٖ ب اه ّ٬ااؿ ج٭اَکًًااؿه اوااث .جىٔاایط ایًکااه يااماٞ
ه١اؤیبىؾو یا باؿلیث ظیلىلاه ؾق هاىقؾ ج٭ااَ ،ؾق شاایی اواث کاه ج٭اَکًًاؿه ّ٬اؿ
هلکیث ؾائن بك هال ه٭اِه قا ؾاٌحه اوث و وؽى ایى اوث که آیا ٌاق ٞه٭ؿن ایى ّ٬ؿ
جملک ؾائن قا ِعیط ؾايىحه و اهٕا کكؾه اوث یا يه؟ به ٠٭یؿه هاٌ ،اق ٞچًیى ّ٬ؿد قا
قؾ ٞيکكؾه اوث ،بؿیى هً١ا که اگك ج٭اَکًًؿه بًا بك ج١اوْ بیى هال ه٭اِه و ظ ٫ؾاقؾ،
ٌاق ٞایى بًااد او قا جأییاؿ کاكؾه و ظّاىل ج١ااوْ ؾق ج٭ااَ قا پفیك٨حاه اواث ،اهاا اگاك
ج٭اَکًًؿه چًیى ّ٬ؿد قا يؿاٌحه و ال اول ّ٬ؿ بؿلیث ظیلىله ؾق هىقؾ هال ه٭اِه کكؾه
و بك ایى ّ٬ؿ با٬ی هايؿه اوث٬ ،ىل به ه١اؤیبىؾو ج٭اَ بؿیى هً١ا يیىث که باكاد او
يیم هلکیث ؾائن بك هال ه٭اِه قا ٬ائل باٌاین .چگىياه ظکان باه هلکیاث ؾائان او باك هاال
ه٭اِه کًین< ؾقظالیکه ج٭اَ ال اوداب ٬هكیه هلاک يیىاث و هٍاكوٖ باه ّ٬اؿ اواث.
ً
اِىال اگك کىی اوداب اؼحیاقد هلک قا به ّ٬ؿد ٤یك ال جملک و یا ؼالی ال ّ٬ؿ ايصاام
ؾهاااؿ ،هالاااک يمیگاااكؾؾ (٠ااااهلی :1417 ،ز٠ <61َ ،3ااااهلی :1411 ،ز.)161َ ،7
همچًیى ب١یؿ يیىث ٠مىم ;ال١٭ىؾ جاب١ة لل٭ّىؾٌ :اهل ها يعى ٨یه ٌىؾ< چكاکه اگاك باا
ّ٬ؿ بؿلیث ظیلىله ال ٘ك ٦ج٭اَکًًؿه به ظّىل هلکیث ؾائان باكاد او ؾق هاال ه٭اِاه
ُ
ظکن کًین ،ال ٬دیل ;ها ِّ ٬ؿ لنی٭ ٟو ها و ٟ٬لن ُی٭ّؿ :ؼىاهؿ بىؾ.
بًابكایى اگك ٨كؾد ؾق ج٭اَ بك ایى ّ٬ؿ بىؾ که هال ه٭اِه بؿل ظیلىله باٌؿ و چًیى
ّ٬ؿد قا جا لهاو قؾ ٠یى و ؾیى جىوٗ همحً ٟاؾاهه ؾاؾ ،ؾق ایًصاا ج٭ااَ چیامد ٨كاجاك ال
اؼف بؿل ظیلىله يمی جىايؿ باٌؿ .بًاابكایى بایىاحی باا قؾ ٠ایى و ؾیاى جىواٗ همحًا ،ٟهاال
ه٭اِه قا بالپه ؾهؿ و اِل هال ؼىیً قا بىحايؿ و جمام ذماكات ٬اىل باه باؿل ظیلىلاه ؾق
ج٭اَ هحكجب ؼىاهؿ گكؾیؿ ،ولی اگك ج٭اَکًًؿه ّ٬ؿ هلکیث ؾائن بك هال ه٭اِه قا کكؾ،
به ؾلیلی که ـکك کكؾین و ؾیؿگاه ج١اوْ ؾق ج٭اَ قا اؼحیاق کكؾین ،هیگىیین ج١اوْ بكاد
او ظاِل ٌؿه و او هالک ؾائن هال ه٭اِه گكؾیؿه اوث و همیى٘ىق جمام ذمكات ٬اىل باه
ج١اوْ ؾق ج٭اَ هحكجب هیٌىؾ .ایى يحیصه يهایی هماو ٬ىل به جّ٩یل ؾوم اوث که ؾق
ٌماق ا٬ىال جّ٩یل ؾق هىئله ـکك ٌؿ.

يحیدهگیشى

آيچه ال قهگفق اؾله و ٬ىا٠ؿ باب بهؾوث آهؿ ،ایى اواث کاه ج٭ااَ ال ٬دیال ه١اؤاه
ؾائمی اوث ،هگك ایًکه ج٭اَکًًؿه ال اول ج٭اَ قا ال باب اؼف باؿل ظیلىلاه ّ٬اؿ کاكؾه
باٌؿ و جا لهاو قؾ ٠یى یا ؾیى جىوٗ همحً ٟبك ایى ّ٬ؿ با٬ی هايؿه باٌؿ که ؾق ایى ِىقت
ج٭اَ ال ٬دیل اؼف بؿل ظیلىله اوث .ؾق يحیصه با قؾ ٠یى یا ؾیى جىوٗ همحًا ،ٟباك هالاک
واشب اوث اِل هال ؼىیً قا بىحايؿ و هال ج٭اَکكؾه قا به همحً٠ ٟاىؾت ؾهاؿ و ایاى
بالگٍث يیالد به ه١اهله ه١اؤی يؿاقؾ ،اها ؾق آيصا که ج٭اَکًًؿه ّ٬ؿ بؿلیث ظیلىله قا
يکكؾه ،بلکه ّ٬ؿ هلکیث ؾائن بك هال ه٭اِه قا کكؾه اوث ،ج٭اَ ال ٬دیل ه١اؤه اواث
و بیى هال ه٭اِه و ظ ٫ه١اؤه ؾائمی ِىقت هیگیكؾ .ؾق يحیصه با قؾ ٠یى یا ؾیى جىوٗ
همحً ،ٟبك هالک شایم يیىث که اِل ظ ٫ؼاىیً قا بىاحايؿ ،بلکاه اِال هاال باه هلاک
همحً ٟؾقآهؿه اوث< چًاوکه هال ج٭اٌَؿه يیم به هلک ج٭اَکًًؿه ؾقآهؿه اوث .ظال
اگك هالک و همحً ٟبؽىاهًؿ هال ج٭اٌَؿه و اِل ظا ٫باه هلاک هالکااو اول باالگكؾؾ،
اهکاو يؽىاهؿ ؾاٌث ،هگك با یک ه١اهله ه١اؤی شؿیؿ.
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پىيىشث

ً
; .1ابىال١دان ب٭دا ٪او ٌهابا هاقاه ٨ي قشل ـهب له بأل ٧ؾقهن و اوحىؾ٠ه ب١ؿ ـلک
أل ٧ؾقهن ٬ال ابىال١دان٨ :٭لث له :ؼفها هکاو األل ٧الحي أؼف هًک٨ .أبی ٌهاب.
٬ال٨ :ؿؼل ٌهاب ٠لی ابي٠دؿالله ٨فکك له ـلک٨ .٭ال :اها أيا ٨أظب أو جأؼف و جعل<٧
ابىال١دان ب٭دا ٪گىیؿٌ :هاب ؾق هىقؾ هكؾد که هماق ؾقهن ال او بكؾه اوث و هماق ؾقهن
ً
ب١ؿا يمؾ او به اهايث گفاٌحه اوث ،با او بعد و گ٩حگى کكؾ .ابىال١دان گىیؿ :په به او
گ٩حن :ایى هماق ؾقهن قا بهشاد آو هماق ؾقهن بكگیك .په ٌهاب اهحًا ٞکكؾ و يمؾ اهام
ِاؾ ٪ق٨ث و هىئله قا ال اهام وإال کكؾ .په اهام ٨كهىؾ :هى ؾووث ؾاقم که جى
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ؾقاهمث قا بكگیكد و بك آو ٬ىن بؽىقد٠( :اهلی :1419 ،ز.)272َ ،17
; . 2ابىبکك ظٕكهی ٬ال٬ :لث له :قشل لي ٠لیه ؾقاهن ٨صعؿيي و ظل٠ ٧لیها .أیصىل
لي ئو و ٟ٬له ٬دلي ؾقاهن أو آؼف هًه ب٭ؿق ظ٭ي؟ ٬ال٨ :٭ال :ي١ن و لکى لهفا کالم.
ً
ً
٬لث :و ها هى؟ ٬ال :ج٭ىل اللهن ئيی ال آؼفه ٜلما و ال ؼیاية و ايما أؼفجه هکاو هالي
ً
الفي أؼف هًي لن الؾؾ ٠لیه ٌیئا< ابىبکك گىیؿ :به اهام ٠كْ کكؾم :ؾقاهمی بكاد هى

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

بك ٠هؿه هكؾد اوث .په او ايکاق کكؾه و بك آو ٬ىن ؼىقؾه اوث .آیا بك هى شایم اوث که
اگك ال ؾقاهن او ؾق يمؾ هى ٬كاق گك٨ث ،ال آيها به ايؿاله ظ٭ن بكگیكم؟ گىیؿ که اهام ٨كهىؾ:
بله ،ولیکى بكاد ایى کاق کالهی اوث .گ٩حن :چه کالهی؟ ٨كهىؾ :هیگىیی :اللهن ئيی
الآؼفه٠( :...اهلی :1419 ،ز.)273َ ،17
٠; .3لي بى ش٩١ك ٠ى أؼیه هىویبىش٩١ك٬ ال:وألحه ٠ى الكشل الصعىؾ أیعل أو
اشعؿه هرل ها شعؿ؟ ٬ال :ي١ن و ال جمؾاؾ< ٠لی بى ش٩١ك ال بكاؾقي هىویبىش٩١ك
ي٭ل هیکًؿ که ال ظٕكت ؾق هىقؾ هكؾ هًکك ؾیى وإال کكؾم که آیا شایم اوث هى يیم هرل
او ؾق پكؾاؼث ؾیى شعؿ کًن؟ ظٕكت ٨كهىؾ :بله و ال ه٭ؿاق شعؿ او هی٩ما٠( :اهلی،
 :1419ز.)276َ ،17
 .4هیكلا ظدیبالله قٌحی به ایى جکلی ٧وا١٬ی و ٜاهكد ؾق ه٭ام اٌاقه کكؾه اوث (قٌحی،
بیجا.)91َ :

ً
; .5ابىال١دان ب٭دا ٪او ٌهابا هاقاه ٨ی قشل ـهب له بأل ٧ؾقهن و اوحىؾ٠ه ب١ؿ ـلک
أل ٧ؾقهن٬ .ال ابىال١دان٨ :٭لث له :ؼفها هکاو األل ٧الحي أؼف هًک٨ .ابی ٌهاب.
٬ال٨ :ؿؼل ٌهاب ٠لی ابی٠دؿالله ٨فکك له ـلک٨ .٭ال :اها أيا ٨أظب أو جأؼف و جعل<٧
ابى ال١دان ب٭دا ٪گىیؿٌ .هاب ؾق هىقؾ هكؾد که هماق ؾقهن ال او بكؾه اوث و هماق ؾقهن
ً
ب١ؿا يمؾ او به اهايث گفاٌحه اوث ،با او بعد و گ٩حگى کكؾ .ابىال١دان گىیؿ :په به او
گ٩حن :ایى هماق ؾقهن قا بهشاد آو هماق ؾقهن بكگیك .په ٌهاب اهحًا ٞکكؾ و يمؾ اهام
ِاؾ ٪ق٨ث و هىئله قا ال اهام وإال کكؾ .اهام ٨كهىؾ :هى ؾووث ؾاقم جى ؾقاهمث قا
بكگیكد و بك آو ٬ىن بؽىقد٠( :اهلی :1419 ،ز.)272َ ،17

.6ابىبکك ظٕكهی ٬ال٬ :لث له :قشل لي ٠لیه ؾقاهن ٨صعؿيي و ظل٠ ٧لیها .أیصىل لي
ئو و ٟ٬له ٬دلي ؾقاهن أو آؼف هًه ب٭ؿق ظ٭ي؟ ٬ال٨ :٭ال :ي١ن و لکى لهفا کالم٬ .لث :و
ً
ً
ها هى؟ ٬ال :ج٭ىل اللهن ايي ال آؼفه ٜلما و ال ؼیاية و ايما أؼفجه هکاو هالي الفي أؼف
ً
هًي لن الؾؾ ٠لیه ٌیئا < ابى بکك گىیؿ :به اهام ٠كْ کكؾم ؾقاهمی بكاد هى بك ٠هؿه

ئیاه و ـهب به ذن ِاق ب١ؿ ـلک للكشل الفي ـهب بما له هال ٬دله .أ یأؼفه هکاو هاله
الفي ـهب به هًه ـلک الكشل؟ ٬ال :ي١ن و لکى لهفا الکالم ی٭ىل :اللهن ايي آؼف هفا
ً
المال هکاو هالي الفي اؼفه هًي و ايي لن آؼف الفي أؼفجه ؼیاية و ال ٜلما< ابىبکك
ظٕكهی ال اهام ِاؾ ٪ي٭ل هیکًؿ که به ظٕكت ٠كْ کكؾم :اگك ٨كؾد بك ٠هؿه ٨كؾد
٘لدی ؾاٌحه باٌؿ ،و لیکى آو هكؾ ايکاق کًؿ و هال او قا بدكؾ ،آوگاه ب١ؿ ال هؿجی هالی ال
هكؾد که هال قا بكؾه بىؾ ،ؾق يمؾ آو ٨كؾ ٬كاق هیگیكؾ .آیا هیجىايؿ آو هال قا بهشاد هال
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هكؾد اوث .په او ايکاق کكؾه و بك آو ٬ىن ؼىقؾه اوث .آیا بك هى شایم اوث که اگك ال
ؾقاهن او ؾق يمؾ هى ٬كاق گك٨ث ،ال آيها به ايؿاله ظ٭ن بكگیكم؟ گىیؿ که اهام ٨كهىؾ :بله و
لیکى بكاد ایى کاق کالهی اوث .گ٩حن :چه کالهی؟ ٨كهىؾ :هیگىیی; :اللهن ئيی
الآؼفه٠( :...اهلی :1419 ،ز.)273َ ،17
 .7ابىبکك ظٕكهی ٠ى ابی ٠دؿالله ٬ال٬ :لث له :قشل کاو له ٠لی قشل هال ٨صعؿه
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بكؾهٌؿه بكگیكؾ؟ په اهام ٨كهىؾ :بله ،و لیکى بكاد ایى کاق کالهی اوث .او بایؿ بگىیؿ:
اللهن ايی آؼف ٠(:...اهلی :1419 ،ز.)274َ،17
 .8بكاد هٙال١ه هحى ایى قوایات ق.کِ :ؿو :1413 ،٪ز٠ <187َ ،3اهلی:1419 ،
ز 273 - 272َ ،17و .276
.9بكاد هٙال١ه ایى قوایات قکِ :ؿو :1413 ،٪ز٘ <187 -185َ ،3ىوی:1365 ،
ز 231َ ،6و  349 -347و ز٠ <293َ ،8اهلی :1419 ،ز ،276-272َ ،17ز
 ، 333َ ،18ز 428َ ،19و ز  <246َ ،27يىقد :1419 ،ز .)129َ ،9
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کحابًاهه
٬ .1كآو کكین.
 .2آٌحیايی ،هیكلا هعمؿ ظىى بى ش٩١ك ( ،)1425کحب اهکمضوبم ،جّاعیط ٠لایاکداك لهاايیياژاؾ ،ز،2
ايحٍاقات لهیك -کًگكه ٠الهه آٌحیايی٬ ،ن.
.3
.4
.5
.6

ابااى٨اااقن ،اظمااؿ ( ،)1433ممووبييظاهکلغووة ،جّااعیط ابااكاهین ٌاامه الااؿیىٌ ،ااكکة اال٠لماای
للمٙدى٠ات ،بیكوت.
ابىهًٝىق ،هعمؿ بى هکكم ( ،)1426کغب اهکرش  ،جؿ٬ی ٫یىو ٧الد٭ا٠ی و ابكاهین ٌامه الاؿیى و
يٕال ٠لی ،ز ،2هإوىة األ٠لمي للمٙدى٠ات ،بیكوت.
ايّاقد ،هكجٕی بى هعمؿاهیى ( ،)1411کحب اهککالبع  ،ظاٌیه ویؿ هعمؿ کاليحك ،ز ،5هإوىه
هٙدى٠اجی ؾاقالکحاب٬ ،ن ،چاپ وىم.
جدكیمد ،هیكلا ٨حاض ٌهیؿد ( ،)1375رذهيةاهکغبک ایکىاأعشهساهککالبعو  ،ز ،2چاپؽاياه ا٘ال٠اات،
جدكیم.

 .9ؼمیًی ،ویؿقوضالله (بیجا) ،جعشيشاهکىعيله ،ز ،2هإوىه هٙدى٠ات ؾاقال١لن٬ ،ن.
 .11قٌحی ،هیكلا ظدیبالله (بیجا) ،کحب اهکغق  ،بیيا ،بیشا.
 .11قوظاااايی ،ویؿِااااؾ ٪ظىااایًی ( ،)1412فموووهاهکقوووبدق ،ز ،25ؾاقالکحااااب -هؿقواااه اهاااام
ِاؾ٬ ،٪ن.
 .12ودمواقد ،هعمؿبا٬ك بى هعمؿ هإهى ( ،)1423کفبيةاهالظالب  ،ز ،2ؾ٨حك ايحٍاقات شاه١ه هؿقویى،
٬ن.
ٌ .13اهكوؾد ،ویؿهعمىؾ هاٌمی ( ،)1426فشرنگافمهامغببكامزر اهرلابيث ،ز ،2هإوىاه
ؾایكة الم١اق٨ ٦٭ه اوالهی بك هفهب اهل بیث٬ ،ن.
ٌ .14یكالد ،ویؿهعمؿ ظىیًی (بیجا) ،هيقبلاهکغبک اهکىاهککالبع  ،ز ،4هًٍىقات ا٠لمی ،جهكاو.
ِ .15ؿق ،ویؿهعمؿ ( ،)1421موبوسهماهکفموه ،جّاعیط ش٩١اك هااؾد ؾشیلای ،ز ،9ؾاقاالٔاىا للٙدا٠اة
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 .7شىهكد ،اواما٠یل باى ظمااؾ ( ،)1433مرصوماهکقوعبض ،جّاعیط اباكاهین ٌامه الاؿیىٌ ،اكکة
األ٠لمي للمٙدى٠ات ،بیكوت.
 .8ظلی ،ش٩١ك بى ظىى ( ،)1418ؽشهئ اهإلع افيامغبئلاهکع لاواهکعوشه  ،جّاعیط ٠دؿالعىایى
هعمؿ٠لی ب٭ال ،ز ،4هإوىه اوما٠یلیاو٬ ،ن،چاپ ؾوم.
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والًٍك والحىلی ،ٟبیكوت.
ِ .16ؿوٌ ،٪یػ هعمؿ ( ،)1413م االايعضشهاهکفميه ،ز ،3ؾ٨حك ايحٍاقات شاه١ه هؿقویى٬ ،ن ،چااپ
وىم.
٘ .17ىوی ،اباىش٩١ك هعماؿ باى ظىاى ( ،)1365هکحهوزي  ،ز ،6ؾاقالکحاب االواالهیه ،جهاكاو ،چااپ
چهاقم.
٠ .18اهلی ،لیى الؿیى بى ٠لی ( ،)1411هکشورةاهکبهيةافياؽشضاهکلکرةاهکذمؾميه ،ز ،3ظاٌیة کاليحاك،
کحاب٩كوٌی ؾاوقد٬ ،ن.
٠ .19اهلیٌ ،یػ ظك ( ،)1419وعبئلاهکؾيره ،ز ،17هإوىه آل الدیث٬ ،ن.
٠ .21اهلی ،هعمؿ بى ٠لی هىوىد ( ،)1411نهبيةاهککشه افياؽشضامخحقشاؽوشهي اهإلعو  ،ز ،1ؾ٨حاك
ايحٍاقات شاه١ه هؿقویى٬ ،ن.
100


٠ .21اهلی ،هعمؿ بى هکی (بیجا) ،هکمىهعذاواهکفىهئذ ،جّعیط وایؿ٠دؿالهاؾد ظکاین ،ز ،1کحاب٩كوٌای
ه٩یؿ٬ ،ن.
 .22اااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1417هکذسوطاهکؾشعيةافويافموهاهالمبميوة ،ز ،3ؾ٨حاك ايحٍااقات شاه١اه
هؿقویى٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
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٠ .23كا٬ی ،آ٬أیا الؿیى ٠لی کمالد ( ،)1421کحب اهکمضبم ،ج٭كیك هیكلا ابىالٕ٩ل يصنآباؾد ،هإوىاه
ه١اق ٦اوالهی اهام قٔا٬ ،ن.
٨ .24یكولآباؾد ،هصؿ الؿیى هعماؿ باى ی١٭اىب ( ،)1433هکموبمىطاهککعويظ ،جّاعیط اباكاهین ٌامه
الؿیىٌ ،كکة اال٠لمي للمٙدى٠ات ،بیكوت.
٬ .25می ،هعمؿ هإهى ( ،)1422مببنىاجعشيشاهکىعيله،اهکمضبماواهکؾهبدهت ،هإوىه جًٝاین و يٍاك آذااق
اهام ؼمیًی ،جهكاو.
 .26هّ٩ٙىد ،ویؿهعمؿکاٜن ( ،)1423فمهاهککربم ت ،ؾ٨حك ايحٍاقات شاه١ه هؿقویى٬ ،ن.
 .27يص٩ی ،کاٌ ٧الٙ٥ا ظىى بى ش٩١ك ( ،)1422هنىهسهکفمبره،اکحب اهکغق  ،هإوىه کاٌا ٧الٙ٥اا ،
يص.٧
 .28اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1422هنىهسهکفمبرووه،اکحووب اهکمضووبم ،هإوىااه کاٌاا ٧الٙ٥ااا ،
يص.٧
 .29يص٩ی ،هعمؿظىى ( ،)1414شىهرشاهکال افياؽشضاؽشهئ اهإلع  ،جّعیط ٠دان ٬ىچايی و ٠لی

آؼىيؿد ،ز ،41ؾاق اظیا الحكاخ ال١كبی ،بیكوت ،چاپ ه٩حن.
 .31يكا٬اای ،اظمااؿ بااى هعمؿههااؿد ( ،)1415مغووحنذاهکؾوويرةافووياهظالووب اهکؾووشيرة ،ز ،17هإوىااه آل
الدیث٬ ،ن.
 .31يىقد ،هیكلاظىیى ( ،)1419مغحذسکاهکىعبئل ،ز ،9هإوىه آل الدیث٬ ،ن.
 .32یاامؾد ،واایؿهعمؿ کاااٜن ٘دا٘دااایی ( ،)1414جالکلووةاهکرووشوةاهکووىذمى ،جّااعیط ویؿهعمؿظىاایى
٘دا٘دایی ،ز ،2کحاب٩كوٌی ؾاوقد٬ ،ن.
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