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يظریه اعتبار خبر واحد در دهاء در ترازوی يقد

ا٠حداق یا ٠ؿم ا٠حداق ؼدك واظؿ ؾق بعد ؾها  ،هىٔى ٞه٭اله ظأك قا جٍکیل هیؾهؿ .اهمیث بعد ال آيصا يٍئث هیگیاكؾ کاه ال
یکوى ،ؾأب ٌاق ٞه٭ؿن اوالم هدًی بك لموم اظحیاٖ جام ؾق هىائله ؾهاا شام هىالمات ٨٭های اواث و ال ؾیگكواىد ،ؾق ٨حااواد
٨٭یهاو بكؼی ال هّاؾی ٫ههؿوقالؿم که هّؿا ٪اجن بعد ؾها قا جٍکیل هیؾهؿ ،با اؼدااق آظااؾ ذاباث هیٌاىيؿ .الایاىقو ایاى واإال
هٙكض هیٌىؾ که هعؿوؾه ا٠حداق ؼدك واظؿ جا چه هیماو اوث و آیا اؾله هردث ا٠حداق اؼداق آظاؾ جاا ایاى اياؿاله ال ٌامىلیث و گىاحكؾگی
بكؼىقؾاق هىحًؿ که بعد ؼٙیك ؾها قا يیم ؾقبكگیكيؿ؟ پاوػ به ایى پكوً يگاقيؿگاو قا به جأهال و اوح٭ّااد ٨كاگیاك ؾق اؾلاه کٍاايؿه
اوث .يىٌحاق ظأك ؾق شهث يیل به ایى ههن به قوٌی جىِی٩ی-جعلیلی و با يگاهی هىئلههعىقايه٬ ،ىل به ٠ؿم اکح٩ا باه اؼدااق آظااؾ
ؾق هىئله ؾها قا بكگمیؿه اوث .اوحًاؾ به ویكه و ٘كی٭ه ٠٭اال ،لاموم اظحیااٖ هإکاؿ ؾق هىائله ؾم و جىشاه ؾاؾو باه واالوکاقهاد ٨٭اه
ه٭اِؿد ،بؽٍی ال هىحًؿات هؽحاق يگاقيؿه قا جٍکیل هیؾهًؿ.

بیاو هغئله

هیماو اقز و اظحكام ٌاق ٞبه هىئله ي٩ىن و ظ ٛ٩شاو آؾهی بك کىی پىٌیؿه يیىث و
ٌاق ٞظکین ؾق بىیاقد ال آیات و قوایات بك لموم ظ ٛ٩و پاوؿاٌث شاو آؾهیااو و ظكهاث
ٌؿیؿ ٬حل ي٩ه جأکیؿ وقلیؿه اوث.ؼؿاويؿ ؾق آیه  33وىقه هداقکه اواكا بهِاىقت ظکان
کلی ٨كهىؾه اوث:
َْ

ْ

َّ

ّ

ّ ْ

َو َلجمحلىا َّالًف َظ ال ِحى َز َّش َم الله ِئَل ِبال َس ِّك کىی قا که ؼؿاوياؿ ؼاىيً
قا ظكام کكؾه اوث ،به ٬حل يكوايیؿ ،هگك آيصا که بهظ ٫باٌؿ.
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اظحكام ؼىو ايىاوها و ظكهث ٬حل ي٩ه ال اهاىقد اواث کاه هماه ٌاكای ٟآوامايی و
٬ىايیى بٍكد ؾق آو هح٫٩ايؿ و آو قا یکی ال بمقگجكیى گًاهااو هایٌامكيؿ ،ولای اواالم
اهمیث بیٍحكد به ایى هىأله ؾاؾه ،جا آيصا کاه ٬حال یاک ايىااو قا همايًاؿ کٍاحى هماه
ايىاوها ٌمكؾه اوث:
ْ َ
َ َْ َ َ
ََ َ َْ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ
اط خ ِمیؼا َو َه ْى
َه ْى لحل يفغا ِبغیش يفظ أ ْو ف َغاد ِفى اِل ْس ِض فکأيما لحل الً
ِ
َّ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ
الً َ
هاط َخ ِمیؼها (هائاؿه <)32 :هاك کاه ايىاايی قا باؿوو
أزیاها فکأي َمها أزیها

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

اقجکاب ٬حل یا ٨ىااؾ ؾق قود لهایى بکٍاؿ ،چًااو اواث کاه گاىیی هماه
ايىاوها قا کٍحه اوث و هك که ايىايی قا ال هكگ قهاایی بؽٍاؿ ،چًااو
اوث که گىیی همه هكؾم قا ليؿه کكؾه اوث.
يه جًها ٬حل ي٩ه ،بلکه کمحكیى و کىچکحكیى آلاق قوايؿو به یک ايىاو ال يٝك اوالم
هصالات ؾاقؾ و هیجىاو با ا٘میًاو گ٩ث ایىهماه اظحاكام کاه اواالم باكاد ؼاىو شااو و
ظیریث ايىاو ٬ائل ٌؿه اوث ،ؾق هیچ آئیًای وشاىؾ ياؿاقؾ .ؾق ایىبااقه قوایاات هحٝاا٨كد
بىًؿه هیٌاىؾ .ؾق قوایحای ال او قوایؿه
وشىؾ ؾاقؾ که به ـکك ظؿیری ال پیاهدك اوالم
اوث ; :به ؼؿایی که هكا به ظ ٫به قوالث هد١ىخ کكؾ ،اگك جمام اهال آواماو و لهایى ؾق
٬حل هىلمايی ٌكکث کًًؿ و یا به آو ٠مل قأی باًٌؿ ،ؼؿاويؿ همگی آيهاا قا باا ِاىقت
ؾق آجااً ؼىاهااؿ ا٨کًااؿ( :ه٥كباای :1383 ،ز <412َ ،2کلیًاای:1367 ،ز <273َ ،7ابااى
بابىیه:1414 ،ز .)97َ ،4

الدحه ؾق بكؼی هىا ٟ٬بكؼی اٌؽاَ با وى ٠مل ؼىؾ ٌكایٙی قا بهوشىؾ هیآوقيؿ کاه
اظحكام ؼىو آيها ال بیى هیقوؾ و آو ؾق هاىقؾ کىاايی اواث کاه هكجکاب ٬حال یاا گًااهی
همايًؿ آو ٌؿهايؿ .لفا ؾق آیه پیًگ٩حه ب١ؿ ال ـکك یک اِل کلای ؾق لهیًاه ظكهاث ٬حال
ّ ْ
ي٩ه ،بال٨اِله با شمله ; ِئَل ِبال َس ِّك :ایىگىيه ا٨كاؾ قا اوحرًا هیکًؿ.

جؼشیف خبش وازذ

ؼدك ؾق یک ج٭ىینبًؿد کالو به ؾو ؾوحه هحىاجك و واظؿ ج٭ىین هیٌاىؾ .ؼداك هحاىاجك
٠داقت اوث ال ؼدك ٠ؿهاد که به جًهایی ه٩یؿ ٠لن و  ٟٙ٬باه ؾقواحی آو باٌاؿ(ظىاى باى
لیى الؿیى ،بیجا٬ <184َ :می .)421َ :1378 ،به ؾیگك بیاو ،ؼداك هحاىاجك ؼداك ٠اؿهاد
اوث که بً٩ىه و بؿوو جکیه بك ٬اكائى بیاكوو ال ؼاىؾ ،ه٩یاؿ ی٭ایى باٌاؿ و ياا٬الو آو باه
ايؿالهاد باًٌؿ که اظحمال جىا٨٭ٍاو بك کفب یا اج٩اٍ٬ااو ؾق ؼٙاا ياكوؾ و الایاىقو ايىااو
 ٟٙ٬به ِعث ؾقوحی آو پیؿا کًؿ (ه٩ٝك :1431،ز.)71َ ،3
ج١كی٩ی که ِاظب يٝكاو ٠لن اِىل ال ؼدك واظؿ بیاو کكؾهايؿ ،باكؼال ٦ؼداك هحاىاجك
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هىئلهاد که بًیاو پژوهً ظأك قا ٌکل هیؾهؿ ،ایى اوث که بىیاقد ال هّااؾی٫
ٌك٠ی ههؿوق الؿم ،ا٠حداق ؼاىؾ قا ال قوایااجی گك٨حهاياؿ کاه ؾق اِاٙالض ٠لان اِاىل ٨٭اه
هىوىم به ;ؼدك واظؿ :هىحًؿ .ؼدك واظؿ به ؼدكد گ٩حه هیٌىؾ که به ظاؿ جاىاجك يكوایؿه
باٌؿ .ایًکه آیا با چًیى ؼدكد هیجاىاو ظکان باه ال بیىق٨احى ّ٠امث ؼاىو ا٨اكاؾ کاكؾ،
پكوٍی اوث که پاوػ به آو بىیاق لیاؾ ه٩٥ىل هايؿه و ج١ؿاؾ ايؿکی ال ٨٭ها آوهان باهيعى
اشمااال ال آو وااؽى گ٩حهايااؿ .ال ؾیگكوااىد ،اوااحىاقجكیى ؾلیاال بااك ظصیااث ؼدااك واظااؿ،
ً
هؽّىِا ؾق لىاو اِىلیاو هحأؼك ،بًاد ٠٭الوث و به يٝك هیقوؿ ٠٭ال ؾق اهىق هكبىٖ
به شاو آؾهی بك هدًاد ؼدك واظؿ جّمین يمیگیكيؿ< لیاكا ظیاات آؾهای ال باا اقليجاكیى و
ههنجكیى هّالط ؾق يٝك ٌاق ٞه٭ؿن اوث و با اوحًاؾ به ؼدك واظؿ يمیجاىاو کىای قا ال
ایى ي١مث ؼؿاؾاؾد هعكوم کكؾ .ایى يىٌحاق بك آو اوث جا با وًصه ج٩٭ه و اشحهاؾ ،هیاماو
ا٠حداق اؾله قا بىًصؿ .ؾق ابحاؿا ال آيصاا کاه ه١ك٨ای و ًٌاواایی چیىاحی ؼداك واظاؿ ي٭اً
اواوی ؾق بعد ظأك ؾاقؾٔ ،كوقد اوث هً١ا و ه٩هىم آو هٍؽُ گكؾؾ.

ً
٠مىها ج١كی ٧ولدی اوث ،بؿیى هً١ا که به هك ؼدكد که ظؿ يّاب ؼدك هحاىاجك قا يؿاٌاحه
باٌؿ ،ؼدك واظؿ هیگىیًؿٌ .هیؿ ذايی ؾق ج١كی ٧ؼدك واظاؿ هیيىیىاؿ :ؼداك واظاؿ ؼداكد
اوث که به ظؿ جىاجك يكوؿ ،چه قاود آو یک ي٩اك باٌاؿ و یاا بیٍاحك (ٌاهیؿذايیَ:1413 ،
 .)۶۶بكؼی ال بمقگاو هايًؿ ٠الهه هاه٭ايی ایى ج١كی ٧قا پفیك٨حهايؿ و آو قا به همیى ٌاکل
ؾق جألی٩اجٍاو ي٭ل کكؾهايؿ (هاه٭ايی :1428 ،ز.)125َ ،1
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ظائكد اِ٩هايی هیيىیىؿ :ؼدك واظؿ آو اوث که به ظؿ جىاجك يكوؿ ،چه قاود آو یک
ي٩ك باٌؿ یا بیٍحك و چه ه٩یؿ ٠لن باٌؿ یاا يداٌاؿ (ظاائكد اِا٩هايی :1414 ،ز.)271َ ،1
٠الهه ظلی ؾق ایى باقه هی٨كهایؿ :ؼدك واظؿ ؼدكد اوث که ا٨ااؾه ٜاى هیکًاؿ< هكچًاؿ
قاویايً هح١ؿؾ باًٌؿ (٠الهه ظلای :1414 ،زِ .)215َ ،1ااظب مروبکم يیام هی٨كهایاؿ:
ؼدك واظؿ ؼدكد اوث که به ظؿ جىاجك يكوؿ ،چاه قاویاايً لیااؾ باٌاًؿ یاا کان ،و ٌاأو آو
بهجًهایی ظّىل ٠لن يداٌؿ(ظىى بى لیى الؿیى ،بیجا :ز .)187َ ،1آیثالله ٌاهیؿ ِاؿق
ؾق ج١كی ٧ؼدك واظؿ هیگىیؿ :ه٭ّىؾ ال ؼدك واظؿ ؼدكد اوث که ه٩یؿ ٠لن يیىث ،چه ؾق
ظ٭ی٭ث واظؿ باٌؿ یا يداٌؿ (ِؿق :1417،ز.)338َ ،4

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

يمذ و بشسعى جؼاسیف

بكاد ؼدك هحىاجك ؾو ویژگی جأکیؿ ٌؿه اوث :يؽىث کركت قاویاو ؾق ظاؿد باٌاؿ کاه
اج٩اٍ٬او بك ؾقو٤گىییٌااو باه٘ىق ٠ااؾد اهکااو يؿاٌاحه باٌاؿ و ؾوم ایًکاه ال آو ٠لان
ظاِل ٌىؾ و ال آيصا که ؼدك واظؿ٬ ،ىین ؼدك هحىاجك اوث ،بایؿ بهگىيهاد ج١كیٌ ٧ىؾ که
ً٠ىاو ٬ىینبىؾو ظٌ ٛ٩ىؾ .ؾق بكؼی ج١اقی ،٧هايًؿ ج١كیٌ ٧هیؿ ذاايی ،باه ي٩ای ویژگای
اول ؼدك هحىاجك جىشه ٌؿه اوث< یً١ی ؼدكد که ٌماق قاویايً به ظاؿد يكواؿ کاه اج٩اا٪
آياو بك کفب همکى يداٌؿ ،و لیکى ال ي٩ی ویژگی ؾوم (ظّىل ٠لن) ٩٤لث ٌؿه اوث .ؾق
بكؼی ج١اقی ٧هايًؿ ج١كیٌ ٧هیؿ ِؿق٨ ،٭ٗ ویژگی ب١ؿد ؼدك هحىاجك (ظّاىل ٠لان) ي٩ای
ٌؿه اوث و جىشهی به ي٩ی ویژگی اول يٍؿه اوث ،بلکه جّاكیط ٌاؿه اواث کاه هكچًاؿ
ٌماق قاویاو لیاؾ باٌؿ .ایى شمله ا٘ال ٪ؾاقؾ و هىاقؾد قا که ٌماق قاویاو ؾق ظاؿد اواث
که اج٩اٍ٬او بك ؾقو٢گىیی به٘ىق ٠اؾد همکاى يیىاث ،ؾقبكهیگیاكؾ .ؾق ج١كیا٠ ٧الهاه

ظلی يیم ال یکوى ،همايًؿ ج١كیٌ ٧هیؿ ِؿق ،ویژگی اول ؼدك هحىاجك ي٩ی ٌؿه اواث و ال
وىد ؾیگكٌ ،اهل ؼدك واظؿ همكاه با ٬كائى که هىشب ظّىل ٠لن اواث ،يمیٌاىؾ .ایاى
ؾق ظالی اوث که هٍهىق ،بلکه يمؾیک به اج٩اِ ٪ااظب يٝاكاو ،ؼداك واظاؿ هع٩اى ٦باه
٬كائى قا ال ا٬ىام ؼدك واظؿ ٌمكؾهايؿ ،اها ج١كیاِ ٧ااظب مروبکم ،هان ویژگای اول و هان
ویژگی ؾوم ؼدك هحىاجك قا ي٩ی کكؾه اوث .الایاىقو يىادث باه ج١كی٧هااد ؾیگاك ،ال کماال
بیٍحكد بكؼىقؾاق اوث.
طشذ هسل يضاع

ً
هعل يما ٞو اؼحال ٦ؾق آيصاوث که ٜاهكا بكؼی ال هّاؾی ٫ههؿوق الؿم ال ٘كی ٫ؼدك
واظؿ اذدات هیٌىيؿ ،لیکى ٨٭ها ٘د ٫همیى اؼداق آظاؾ هداؾقت به ِؿوق ٨حىا کكؾهاياؿ .ال
باب يمىيه٨ ،٭یهاو هصالات وك٬ث ؾق هكجده وىم قا ؼلىؾ ؾق وصى(ظده ابؿ) هیؾايًاؿ و
ؾق اؾاهه جّكیط هیکًًؿ که اگك واق ٪ؾق ظده هكجکب وك٬ث ٌىؾ ،ظکن ود ٬حل اوث
(اباااى بابىیاااه٘ <445َ :1415 ،ىوااای٠ <717َ :1411 ،الهاااه ظلااای.)188َ :1411 ،

هع٭ ٫اقؾبیلی يیم به اٌکال پیًگ٩حه الح٩اات ؾاقؾ و اواحًاؾ باه قوایاات هىشاىؾ قا ؾق
اذدات ٬حل واق ٪ال آيصا که اؼداق آظااؾ هىاحًؿ ،هعال اٌاکال هیؾاياؿ (اقؾبیلای:1413 ،
ز.)258َ ،13

اگكچه بكؼی ال ٨٭یهاو يیم به ا٘میًاوآوق يدىؾو اوحؿالل به ؼدك واظؿ ؾق هدعد ؾها
ؾق ٔمى بكقوی پاقهاد ال ٨كو٨ ٞ٭هی اٌاقاجی کكؾهايؿ (هع٭ ٫ظلی :1418 ،ز<114َ ،4
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ِاظب شىاهك ال ظکن همبىق ي٩ی ؼاال ٦هیکًاؿ (يص٩ای :1414 ،ز )534َ ،41و بكؼای
ؾیگااك اشمااا ٞاهاهیااه قا ؾق ٨ااكْ هىاائله هع٭اا ٫هیؾايًااؿ (ابااىلهااكه<432َ :1417 ،
ودمواقد :1413 ،ز .)99َ ،28اها ایٍاو ؾق اوحؿالل بك هؽحااق ؼاىؾ باه قوایااجی اواحًاؾ
هیکًًؿ (٨أل هًؿد :1416 ،ز <624َ ،11يص٩ی :1414 ،ز )535َ ،41کاه ا٠حاكاْ
بكؼی ال ٨٭یهاو قا به ؾيدال ؾاقؾ و باه يٝاك هیقواؿ ا٘میًااوآوق يیىاحًؿ .ال بااب يمىياه،
ِاظب شبم اهککذهسک بك ؾیؿگاه همبىق چًیى ؼكؾه هیگیكؾ که ٠مل به ایى قوایات ،هًصاك
به جهصن ؾق ؾها هیٌىؾ (ؼىايىاقد :1415 ،ز.)157َ ،7
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ً
هً٥یه :1421 ،ز .)254َ ،6اها ٜاهكا ٨حىاد ٨٭یهاو بك ٘د ٫همیى اؼداق آظاؾ ؾق پاقهاد
ال اهىق ههمه ایى ؾیؿگاه قا ج٭ىیث هیکًؿ که ایٍاو جىشه کا٨ی به اٌاکال هدًاایی هىشاىؾ
ؾق اوحًاؾ به ایى قوایات يؿاٌحهايؿ.
ٔكوقت بعد و بكقوای اؾلاه آو هًگاام بیٍاحك قغ هیيمایاؿ کاه بكؼای ال ايؿیٍاىقاو
ه١اِك با الح٩ات به بعد ظأك ،بهِكاظث به ٠ؿم ج٩کیک بایى اهاىق ههماه و ٤یكههماه
جأکیؿ کكؾه و ؼدك واظؿ قا ؾق هك ؾو ٨كْ شاقد و ه١حدك ؾايىاحهايؿ (شاىاؾد آهلای:1381 ،
َ.)36-35
همحعاى لىاػذ اولیه
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٬دل ال بیاو اؾله و هىحًؿات هىئلهٌ ،ایىحه اوث ه٭حٕاد ٬ىا٠ؿ اولیه ياٜك باه بااب
ً
قوٌى ٌىؾ جا ؾق ٨كْ ٠ؿم جماهیث آو اؾله ،هكش ٟظکن ٬كاق گیكؾٜ .اهكا و بهظىب آیات
و قوایات ،اِل اللم االجدا ٞؾق ایىباقه ،اِل ;ّ٠مث شاو آؾهی :و اِل ;اظحیاٖ جاام:
اوث که به هىشب آو ،شااو ايىااو بایاؿ ال ج١اكْ هّاىو باٌاؿ .بًاا باك ٬ا٠اؿه و اِال
;اظحاكام شااو ،:والب ظیاات ؼاال ٦اِال و يیالهًاؿ باه ؾلیال اواحىاق اواث و باكاد
ؾوثبكؾاٌحى ال ٠مىم یا ا٘ال ٪ایى اؾله ،به ظصث و ؾلیلی اوحىاق يیال ؾاقین.
ؾلیل بك ایى هٙلب ٠الوه بك ظکن ٠٭ل و ٠٭ال بك اظحكام ؼىو هىلماياو ،اؾلاه ٠اام و
ؼاِی اوث که ؾق ایىباقه ي٭ل ٌؿه اوث.

ْ َ
َ َْ َ َ
ََ َ َْ
َ َ َّ َ َ َ
ؾق آیه  32وىقه هائؿه آهؿه اوثَ :ه ْى لحل يفغا ِبغیش يفظ أ ْو ف َغاد ِفى اِل ْس ِض فکأي َما لحل
ِ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ
َّ َ َ
الًاط خ ِمیؼا َو َه ْى أزیاها فکأي َما أزیا الًاط خ ِمیؼا
َّ ْ
َْ
َّ َ
َو َلجمحلىا الًف َظ ال ِحى ز َّش َم

آیه 33وىقه هداقکه اوكا بهِىقت ظکن کلی ٨كهىؾه اوث:
ّ ّ ْ
الله ِئَل ِبال َس ّك ;کىی که ؼؿاويؿ ؼىيً قا ظكام کكؾه اوث ،به ٬حل يكوايیؿ ،هگك آيصا که
بهظ ٫باٌؿ .:ال ایى آیه اوح٩اؾه هیٌاىؾ کاه جاا اظاكال يٍاىؾ ا٠اؿام کىای باهظ ٫اواث،
يمیجىاو او قا ا٠ؿام کكؾ .په ؾق هىاقؾ هٍکىک بایؿ ال ا٠ؿام ؼىؾؾاقد کاكؾ و ٬یاؿ ;الحای
ظكم الله :بكاد بیاو ایى ظ٭ی٭ث اوث که اِل ؾق هك ي٩ىی ایى اوث که هعحكم هیباٌؿ

و ٬حل ود شایم يیىث ،هگك آيکه اظحكام ود ولب گاكؾؾ و کٍاحى ود ظا ٫باٌاؿ و ظحای
بٕ١ی ال آیات ٬كآو ،بكاد ٬اجل هصالات ؼلىؾ ؾق آجً قا که هؽّىَ ک٩اق اوث ،ج١ییى
کكؾه اوث که همکى اوث ایى ج١دیك ،ؾلیل بك آو باٌؿ که ا٨كاؾد که ؾوحٍااو باه ؼاىو
بیگًاهاو آلىؾه هیٌىؾ ،باایماو ال ؾيیا يؽىاهًؿ ق٨ث:
َ َ َ َّ َ َ
َ َ َّ َ
ََ ْ ْ ْ ْ
َ َ
َ َ ِّ َ َ َ
یه َو ل َؼًهه
وهى یمحل هإ ِهًا هحؼمذا فدضاؤه خهًن خ ِالذا فیها و غ ِعب الله ػل ِ
َ َ َ
َو أ َػ َّذ له َػزابا َػ ِظیما (يىا  <)93:و هك که ٨كؾ باایمايی قا به ٠مؿ به ٬حال

بكوااايؿ ،هصااالات او ؾولغ اوااث< ؾقظالیکااه شاوؾايااه ؾق آو هیهايااؿ ،و
ؼؿاويااؿ بااك او ٕ٤ااب هیکًااؿ و او قا ال قظمااحً ؾوق هیوااالؾ و ٠اافاب
ٝ٠یمی بكاد او آهاؾه واؼحه اوث.

و ال ایى آیه بهؼىبی اوح٩اؾه هیٌىؾ که ؼىو هىلماو هاىقؾ اظحاكام اواث و هصاالات
٬اجالو ،ؼلىؾ ؾق شهًن اوث.
ؾق کا٨ی ٌكی ٧ال اهام ِاؾ٪
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قوایث ٌؿه که ٨كهىؾهايؿ:

اإلعالم یسمى به الذم و جىدى به اِلهاية و جغحسل به الفشوج و الثهىا ػلهى

ز.)38َ ،3

به لباو ؾیگك ،ه٭حٕاد ٠مىهاات و ا٘ال٬ات اؾله ظ ٛ٩شاو آؾهای و ؾق يحیصاه ٠اؿم
ا٠حداق ؼدك واظؿ ؾق ؾها اوث و اؾ٠اد ولب ظیات و ؾق يحیصه ا٠حداق ؼدك واظؿ ؾق ؾهاا ،
هعحاز ؾلیال ه١حداك و هئىياه هىشه بیٍحكد اوااث جاا ِااالظیث جؽّایُ ٠مىهاات و
ا٘ال٬ات هفکىق قا ؾاٌحه باٌؿ.
جسلیل و يمذ ادله و هغحًذات

ؾق جىشیه يٝكیه ا٠حداق ؼدك واظؿ ؾق ؾها به اؾله گىياگىيی هیجىاو اوحًاؾ شىث که ؾق
اؾاهه به بیاو ایى اؾله و هیماو ؾاللث آيها بك هؽحاق ایٍاو پكؾاؼحه هیٌىؾ.

يظریه اعتبار خبر واحد در دهاء در ترازوی يقد

اإلیمهاو؛ بهوویله هىلماوٌؿو شاو هع٩ى ٚاواث و اؾاد اهاياث هیٌاىؾ و
٨كوز بؿاو ظالل هیگكؾؾ ،ولی ذىاب آؼكت باك ایمااو اواث (کلیًای:1417 ،

.1حظىلاعميًاو،هالکدسحجيتخبشواحذ

اگكهدًاد ٠مل به ؼدك واظؿ ؾق ویكه ٠٭ال قا ظّىل ا٘میًاو ال ؼدك واظؿ ذ٭ه باؿايین
(قوظاااايی:1413،ز  <۹۶۶َ ،۴ه٩ٝاااك :1431،ز <96 َ،3يااااییًی 1376 ،ي :ز<۴۶۴ ،۳

ايّاقد :1416 ،ز )175َ ،1بیى اهىق ههمه و ٤یكههمه٨ ،ك٬ی يیىث و ٠٭اال ؾق هاك ؾو
هىقؾ بك اوان ؼدك واظؿ ذ٭ه ٠مل هیکًًؿ.
يمذدليل 
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ؾق اهىق ٤یكههمه ا٘میًاو به ِؿ ٪ال ؼدك واظؿ ذ٭ه ظاِل هیٌىؾ ،اها ؾق اهىق ههمه
چًیى ا٘میًايی ال ؼدك واظؿ ذ٭ه بكاد ٠٭ال ظاِل يمیٌاىؾ .آو اياؿاله کاه ال بًاا و قوي
٠٭ال بكاد ها ذابث اوث٠ ،ملکكؾو به قوایث ٨كؾ هاىذ٭ی اواث کاه هایؾايین اهال ؾقو٢
يدىؾه و وؽًً ا٘میًاوآوق اوث ،ولی بههیچوشه ذابث يٍؿه که اگك ٠٭ال اظحماال ؾقو٢
ؾق ظك ٦هاد ٨كؾ هىذ ٫قا بؿهًؿ یا ا٘میًاو به قاوحگىیی او يؿاٌحه باًٌؿ ،بال هن به ظك٦
او جكجیب اذك هی ؾهًؿ .بًابكایى بك هدًاد ج١دؿ ٌك٠ی ذابث يٍؿه که ویكه ٠٭ال بك ٠مل باه
ؼدك واظؿ اوحىاق ٌؿه اوث ،بلکه بایؿ گ٩ث ٨٭ٗ ؾق ِىقت ظّىل  ٟٙ٬و ا٘میًاو به ؼدك
واظؿ ٠مل هیکًًؿ و ایى ا٘میًاو به ِؿ ،٪جًها ؾق اهىق ٤یكههمه ظاِال هیٌاىؾ( .ؾق
اهىق ههمه ویكه ٠٭ال ؾق جعّیل ا٘میًاو ،ؾق ٠مل به ؼدكد اوث که اظحمال کافب ؾق
آو هًح٩ی باٌؿ< یً١ی ا٘میًاو ظاِل ال  ٟٙ٬و ی٭یى ٠ك٨ی) .په ایى ا٠حكاْ کاه اهاىق
ههمه و ٤یكههمه ٨ك٬ی يؿاقيؿ ،واقؾ يیىث .ج٩اوت ؾق وشىؾ ا٘میًاو (ؾق اهىق ٤یكههمه) و
٠ؿم ا٘میًاو (ؾق اهىق ههمه) اوث .قاه ي٭ٓ ایى هدًا يٍاوؾاؾو هىاقؾد اوث که ٠٭اال
به ؼدك واظؿ ذ٭ه ؾق اهىق ههمه ٠مل هیکًًؿ .بًابكایى چًايچاه هٕامىو ؼداكد جهااشن و
ؾوثايؿالد به شاو باٌؿ٠ ،٭ال ؾق چًیى اؼداقد ظحی ؾق ِىقت وذى ٪به ؼدكؾهًؿه ،باه
ؼدك او اکح٩ا يمیکًًؿ ،بلکه به ٨عُ ٬كائى ی٭یىآوق اؾاهه هیؾهًؿ جا ال یا٨حى ٬كائًای باك
ؼال ٦هٕمىو ؼدك یأن ظاِل ٌىؾ (ق.ک :ؼىايىاقد :1415 ،ز٬ <35َ ،7مای:1417،
ز <191-188َ ،5ظلی :1412،ز.)175-174َ ،9

.1ػذموجىدهالکدستشخيضاهىسههمهاصغيشههمه 

ؾق ؾایكه جٍكی ٟیک هالک ههمی بكاد شؿاکكؾو اهىق ههمه ال ٤یك ههمه يؿاقین .همه
اظکام ٌكی١ث ههن اوث< یً١ی همچًاوکه آبكود هإهى ههان اواث (ياىقد :1418 ،ز،9
َ ،)46يمال هن ههن اوث< کما ایىکه پاقهاد ال قوایات يیم به اهمیث ایى اهىق هح١ؿؾ ؾق
ٌكی١ث ه٭ؿن اوالم اٌاقه ؾاقيؿ (ق.ک .يىقد :1418 ،ز <46َ ،9هصلىی :1413 ،ز،82
َ .)313چگىيه همکى اوث ٬حل هكجؿ قا ال اهىق ههان و يماال یىهیاه قا ال اهاىق ٤یكههماه
ؾايىث؟ با چه هالکی ٬حل ال ليا ههنجك اوث؟ ؾقظالیکه ليا چهاق ٌاهؿ هیؼىاهؿ (٨أل
هًااااؿد :1416 ،ز <423َ ،11واااادمواقد :1413 ،ز <258َ ،27يص٩اااای :1414 ،ز،41
َ )296و ٬حل ؾو ٌاهؿ (آبی :1417 ،ز٨ <614َ ،2أال هًاؿد :1416 ،ز<114َ ،11

يص٩ی :1414 ،ز )219َ ،42هداظد ؼمه و لکات کاه هاكجدٗ باا اهاىال هاكؾم اواث یاا
هکاو ٬كبايی ؾق ظس که اهمیث بىیاق ؾاقيؿ ،جًها هحکی به ؼدك واظؿ هىحًؿ (ٌاهیؿ ذاايی،
 :1411ز <71َ ،2يص٩ی :1414 ،ز <4-2َ ،16اقؾبیلی :1413 ،ز.)291َ ،4
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هالک جمایم و جٍؽیُ اهىق ههمه ال اهىق ٤یكههمه ؾق بعاد ال ظصیاث ؼداك واظاؿ،
اهىقد اوث که ٌاق ٞه٭ؿن اِل قا ؾق آو بك ق٠ایث اظحیاٖ ٬كاق ؾاؾه اوث و با اوح٭ّاا
قوٌى هی ٌىؾ که ایى اهىق هماو هىاقؾ ؾها ٨ ،اكوز ،ا٠اكاْ و اهاىال اواث (ؼىايىااقد،
 :1415ز <266َ ،13ؼااىیی :1422،ز <122َ ،1ياااییًی :1352 ،ز .)81َ ،2بعااد ؾق
;اهمیث ٌك٠ی :ایى هىئله يیىث جا شایی بكاد ایى هًاٍ٬ات باٌؿ< بعد ؾق اهمیاث آو
ؾق يمؾ ٠٭الوث که ا٠ن ال ؾیًؿاق و بی ؾیاى اواث .ج١دیاك جکاوؾهًاؿه اهاام ٠لای ؾق
٠هؿياهه هالک اٌحك که ٨كهىؾ ;ایاک و الهذهاء( :يهاس الدال٤اه ،ياهاه  ،)53اهٕااد همایى
ا٠حداق ٠٭الیی اوث .ج١دیك ;األهىق المهمة ٨ی يٝاك الٍااق ٞکالاؿها و ال٩اكوز :ؾق کاالم
ٌیػ ايّاقد ( :1416ز )376َ ،1یا ;األهاىق المهماة کالاؿها و ال٩اكوز أو ٤یكهماا :ؾق
کالم آؼىيؿ ؼكاوايی ( ،)354َ :1419شلىهاد ؾیگك ال همیى ظ٭ی٭ث اوث .وأط اوث
که اگك ال لاویه ٌك٠یبىؾو ظکن بًگكین ،هك چه اواحًاؾي باه ٌااق ٞاذداات ٌاىؾ ،ههان

اوث .بًابكایى لموم ٌك٠ی چهاق ٌاهؿ ؾق اذداات ٠مال هًاا٨ی ٩٠اث باا آو ٌاكایٗ ویاژه،
جاللهی با اهمیث ٠٭الیی يؿاقؾ.
.1تفكيکبيىاهىسههمهوغيشههمهوتؼغيلىحذود 

کًاقيهاؾو اؼداق آظاؾ ؾق اهىق ههمه هىحلمم جٙ١یلی بىایاقد ال اظکاام کی٩اكد یً١ای
اکرك هىاقؾ ؾیاتّ٬ ،اَ و ظؿوؾ اوث که جًها با ؼدك واظؿ ذابث هیٌىيؿ.
يمذدليل 
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٠ؿم اکح٩ا باه اؼدااق آظااؾ باكاد کٍا ٧ؤا٬ ٟاىايیى ؾق ظاىله اهاىق ههماه باههً١اد
کًاقيهاؾو اؼداق آظاؾ يیىث جا ایى اٌکال هٙكض ٌىؾ که ایاى هىائله جاىالی ٨اواؿ ؾاقؾ و
هىشب جٙ١یلی اظکام کی٩كد هیٌىؾ ،بلکه بههً١اد جعؿیؿ اؼداق آظاؾ با ٌاؼُ هفا ٪و
ه٭اِؿ ٌكی١ث و ویكه ٠٭الوث .ا گك با اوحًاؾ به ؾلیلی ه١حدك اذدات ٌاىؾ کاه هاىاقؾد ال
آيچه جا بهظال ظکن ٌك٠ی جل٭ی هیٌؿ ،ؾق وا ٟ٬ظکن ٌك٠ی يیىث ،بیٌک آو هىاقؾ قا
بایؿ به کًاق گفاٌث .اظکام ٌك٠ی ٘كی٭یاث ؾاقياؿ ،ياه هىٔاى٠یث ،و ٨حااواد ٨٭هاا هان
ً
ً
٘كی ٫به آو اظکام هىحًؿ ،يه لموها ٠یى آيها (ه٩ٝاك :1431،زٔ .)44َ ،3امًا ظصیاث
ؼدك واظؿ ذ٭ه ؾق ابىاب ٠داؾات بهشاد ؼىؾ باا٬ی اواث< چاىو اهمیاث ٠دااؾات اهمیحای
ٌك٠ی اوث و چًیى اهمیحی قبٙی به اهمیث اهىق ههمه يمؾ ٠٭ال بماهن ٠٭ال يؿاقؾ.
.4هخالفتبااجماعهشکب 

ً
اواوا جّ٩یلؾاؾو هیاو ههن و ٤یكههن ؾق باب جعىل ظصیث ؼدك واظؿ ؼك ٪اشمااٞ
هكکدی اوث که ؾق ایًصاا وشاىؾ ؾاقؾ( )1و جااکًىو کىای باه آو ه١ح٭اؿ يٍاؿه اواث و ؾق
هیچکؿام ال هًاب٨ ٟ٭هی و اِىلی به چًیى ج٩کیکی جّكیط يٍؿه اوث.
يمذدليل 

ً
اوال ،چًیى اشما٠ی ا٠حداقد يؿاقؾ< چكاکه ایى اشما ،ٞاشما٠ی هاؿقکی اواث و چاىو
اشما ٞهؿقکی بهؼىؾدؼىؾ و به٘ىق هىح٭ل اقلٌی يؿاقؾ و ٬اىل هاك ؾو گاكوه اواحًداٖ ال

وایك اؾله بىؾه اوث (ودعايی :1418 ،ز <56َ ،2شمائكد .)4َ :1414 ،چًايچاه ؾالیال
آيها ؾق ٠ؿم ج٩کیک هیاو اهىق ههمه و ٤یكههمه هؽؿوي باٌؿ ،شایی بكاد اوحؿالل باه
ً
اهىق ههمه با٬ی يمیگفاقؾ .ذايیا ،هىئله هىقؾ بعد هىئلهاد اِىلی اواث ،ياه ٨٭های ،و
هعل جأهل اوث که اشما ٞاِٙالظی ؾق آو قاه ؾاٌحه باٌؿ ،چاه بكواؿ باه ؼاك ٪اشمااٞ
هكکب.
.5غفلتاصادلهديگشحجيتخبشواحذ 

بك ٨كْ پفیكي ایًکه ؾالیل ظصیث ؼدك واظؿ ٌاهل اهىق ههمه يمیٌىؾ ،ویكه ٠٭ال
جًها ؾلیل ه٭دىل ظصیث ؼدك واظؿ يیىث ،بلکه اوحؿالل بك بكؼی آیات ٬كآو هن اوحؿالل
جمام و ؾقوحی اوث .اؾله ؾیگك ٤یك ال ویكه همايًؿ آیه يدأ و آیاه ي٩اك هىاحًؿ و هىحمىاک
ظصیث ؼدك واظؿ هىاحًؿ (يااییًی :1376 ،ز <166-165َ ،3ه٩ٝاك :1431،ز-79َ ،3
 )84و ایى ؾالیل ا٘ال ٪ؾاقيؿ< یً١ی به اهىق ههمه اؼحّاَ يؿاقيؿ.
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يمذدليل 

َ <96ياااااییًی :1376 ،ز <۴۶۴َ ،۳ايّاااااقد ،1َ :1416 ،ز <175ؼكاوااااايی:1419 ،

ً
َ .)313ذايیا ،ظحی ؾق ِىقت پفیكي ؾاللث بكؼی آیات بك ظصیث ؼدك واظؿ يمیجىاو ال
ا٘ال ٪آو آیات ایى٘ىق اوحًداٖ کكؾ که چىو آیات هٙل ٫هىحًؿ ،په ٌاهل اهىق ههن و
ً
٤یكههن هیٌىيؿ< چكاکه اواوا آیات هىقؾ يٝك ؾق ه٭ام بیاو ج٩کیک هیااو اهاىق ههماه ال
٤یكههمه يدىؾه اوث جا بحىاو به ا٘ال ٪آو آیات ؾق ایى لهیًه جمىک کكؾ .بًاابكایى آیاات
ً
ؾال بك ظصیث ؼدك واظؿِ ،ك٨ا ؾق ه٭اام بیااو اِال ظکان هىاحًؿ و قاشا ٟباه کی٩یاث و
شمئیات آو يمیجىاو به ا٘ال ٪آو جمىک شىث و به٠داقجی ؾ٬ی٫جك ،ؾق ه٭اام بیااوبىؾو
آیه اظكال يٍؿه اوث و ال ایى شهث ه٭ؿهات ظکمث کاهل يیىث.
همکى اوث گ٩حه ٌىؾ و٬حی ؾلیل لٝ٩ی ؾق ه٭ام بیااو کلماه باٌاؿ ،اِال اولای ایاى
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ً
اوال ،بىیاقد ال اِىلیاو بهویژه هحأؼكاو با ؼؿٌاه ؾق جمااهی اؾلاه ؾیگاك ،جًهاا ؾلیال
ظصیث ؼدك واظؿ قا بًاد ٠٭ال هیؾايًؿ (ؼمیًای :1423 ،ز <472َ ،2ه٩ٝاك :1431،ز،3
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اوث که ؾق ه٭ام بیاو شمئیات يیم هىث< لفا اِل اولی ؾق ه٭ام بیاو بىؾه اوث .ؾق شىاب
هی جىاو گ٩ث :با جىشه به اهحمام ٨كاواو ٌاق ٞه٭ؿن به اهاك ؾهاا و ؾأب ود ؾق اظحیااٖ
بىیاق ؾق اهىق ؼٙیكه که هّاؾی ٫آو بعد ؾها هیباٌؿ ،چًیى اواحٝهاقد اواث کاه ؾق
٨كْ بعد ،چًؿاو ؾقوث به يٝك يمیقواؿ و اؼاف ا٘اال ٪ال ٜااهك آیاه ؼاال ٦اظحیااٖ
اوث .بًابكایى ایى اظحمال ٬ىد وشىؾ ؾاقؾ که آیات ؾال بك ظصیاث ؼداك واظاؿِ ،اك ٦ؾق
ه٭ام بیاو اِل ظصیث ؼدك واظؿ باًٌؿ و ال شهث ج٩کیک بیى اهىق ههن (بعاد ؾهاا ) و
٤یكههن ،يحىاو به ا٘ال ٪آيها جمىک کكؾ .چًاوکه یکی ال ٨٭هاد ه١اِاك يیام ،ؾق هاىقؾ
هٍابه چًیى هیيگاقؾ; :أو اآلیه ٨ی ه٭ام بیاو اِل العکن ٨اال یإؼاف با٘ال٬هاا الا٬ال
هى الٍدهة الؿاق ة( :هكٍ٠ی يص٩ی.)137َ :1424 ،
ً
ٔمى ایًکه ایى ؾوحه آیات ِك٨ا اهٕااد وایكه ٠٭اال هىاحًؿ و ال ایاى شهاث اِال
جأویىای يیىاحًؿ ،بلکااه ؾق ه٭اام اهٕاا و جأکیااؿ بًااد ٠٭ال هىااحًؿ (آهلاای :1395 ،ز،3
َ <167يص٩ای اِا٩هايی <511َ :1313 ،بكوشاكؾد )519َ :1415 ،و باه همایى ؾلیاال
بكاد ج١ییى ظؿوؾ و ذ٥ىق ظکن و اذدات ج٩کیک یا ٠ؿم ج٩کیک ؾق اهىق هؽحل ٧بایؿ به ویكه
٠٭ال هكاش١ه کكؾ.
لىل بشگضیذه :دلیل و هإیذات
.1استًادبهسيشهػمال 

با جع٭ی ٫و جحد ٟؾق آذاق ِاظب يٝكاو ه١لاىم هیگاكؾؾ کاه ٠ماؿه ؾلیال ظصیاث ؼداك
واظؿ ،ویكه ٠٭الوث< بهگىياهاد کاه اٜهااق هیؾاقياؿ اگاك ؾق واایك اؾلاه شااد ؼؿٌاه و
هًاٍ٬ه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،يمیجىاو ؾق هىقؾ ؾاللاث وایكه ٠٭اال باك ظصیاث ؼداك واظاؿ،
کىچکجكیى جكؾیؿد به ؼىؾ قاه ؾاؾ .هع٭ ٫ياییًی ؾق ایى لهیًه هیگىیؿ:
قوي ٠٭ال ههنجكیى ؾلیل ظصیث ؼدك واظؿ اوث< بهگىيهاد کاه اگاك
ً
ً
٨كٔا ؾق وایك اؾله اهکاو اٌکال وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،ایى ؾلیل اِاال ٬ابال
ؼؿٌه و هًاٍ٬ه يیىث< قوٌی که ؾق ا٠حماؾ به ؼداك ذ٭اه وشاىؾ ؾاقؾ و باك

ؼدك ذ٭ه ؾق هعاوقه ؼىؾ جکیه هیکًؿ و بلکه يٝام ليؿگی آيها باك هعاىق آو
هیچكؼؿ (ياییًی 1376 ،ي :ز.)۴۶۴َ ،۳
ٌیػ ايّاقد يیم په ال بعد هىحى٨ایی ؾقباقه اؾلاه هؽحلا ٧ظصیاث ؼداك واظاؿ کاه
همچىو ؾالیل ؾیگك اِىلیىو ال اؾله اقب١ه هىقؾ پفیكي ٌی١ه اؼف ٌؿه اوث ،به يحیصهاد
هٍابه آيچه ال ياییًی  ي٭ل ٌؿ ،قویؿه اوث (ايّاقد :1416 ،ز.)175َ ،1
آؼىيؿ ؼكاوايی يیم ـیل بعد ؾقباقه ؾلیل اشما ،ٞبه بًاد ٠٭الیی اٌااقه کاكؾه اواث
(ؼكاوايی )313َ :1419 ،و يیم پاقهاد ال هع٭٭او و اوحىايههاد ٨٭اهث ؾوقاو ه١اِك ال
٬دیل آیثالله ؼىئی و اهام ؼمیًی به ایى اهك جّكیط کكؾه و گ٩حهاياؿ کاه ٠ماؿه ؾلیال
ویكه ٠٭الوث که هىقؾ اهٕاد ٌااق ٞه٭اؿن اواث و هایچ اٌاکالی باه آو واقؾ يیىاث
(ؼىئی :1422 ،ز <229َ ،1ؼمیًی : 1423 ،ز.)472َ ، 2

گ٩حًی اوث ایى اظحیاٖ ٠ك ٦ؾق ایاى هاىاقؾ جىشیاه ٠٭اليای ؾاقؾ< چكاکاه اظحمااالجی
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با ً٠ایث به ایى هدًا و با جىشه به ایًکه اگك هًد ٟظکمی ویكه ٠٭ال باٌؿ ،بكاد ج١یایى
ظؿوؾ و ذ٥ىق آو ظکن يیم بایؿ به هماو ویكه ٠٭ال هكاش١ه کكؾ ،ایى يکحاه هٙاكض هیٌاىؾ
که اگك اِل ظصیث ؼدك واظؿ وابىحه به ویكه ٠٭الوث ،پاه ظاؿوؾ و ذ٥اىق آو يیام بایاؿ
وابىحه به ویكه ٠٭ال باٌؿ< یً١ی ها هیبیًین ویكه ٠٭ال چًیى اواث کاه هكگااه هعحاىاد
ً
ؼدك اهمیث باالیی ؾاٌحه باٌؿ ،به ؼدك واظؿ ذ٭ه اکح٩ا يمیکًؿ< هرال اگك یک ٨اكؾ ه١حماؿ
بكاد کىی ؼدك آوقؾ که هكشٌ ٟما گ٩حه هدل ٣پًس هیلیىو جىهاو به ٨اليی بؿهیؿ٠ ،ك ٦به
ایى ؼدك ٠مل هیکًؿ ،اها اگك همیى قاود بگىیؿ هكشٌ ٟما گ٩حه ٨اليی ههؿوقالؿم اوث و
بایؿ کٍحه گكؾؾ٠ ،ك ٦ؾق ایًصا به ؼدك واظؿ ذ٭ه اکح٩ا يمیکًؿ< چكاکه ؼٙیكبىؾو هىٔىٞ
٬حل ا٬حٕاا هیکًاؿ اظحیااٖ ٌاىؾ و جاا ظّاىل ی٭ایى باه هاحى ؼداك ،هعحاىاد آو ٠ملای
يمیٌىؾٔ .مى ایًکه ایى ِىقت هكبىٖ به شایی اوث که قاود ؼدك قا بؿوو واوٙه ي٭ال
هیکًؿ ،اها چًايچه واواٙههایی هان هیااو هًدا ٟؼداك و هّاك٦کًًؿه ؼداك ٬اكاق گیاكؾ،
اظحمال ؼٙا و اٌحداه و واایك هاىاقؾد کاه با٠اد ا٨امایً ٠اؿم ا٘میًااو باه ؼداك واظاؿ
هیٌىؾ ،بیٍحك هیٌىؾ و ویكه ٠٭ال چًیى اوث که به ایىگىيه اؼداق اکح٩ا يمیکًًؿ.
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هايًؿ اٌحداه ؾق بكؾاٌث ،ؼٙاد ًٌیؿاقد ،اظحمال جأذیك ظب و ب ،ٓ١و اظحمال جداايی باا
ؾٌمًاو ٨كؾ هىقؾ يٝك با٠د هیٌىؾ جا هٕمىو ؼدك ؾق ظؿ ٜى و گماو هحىٌ ٧٬ىؾ و به
هكظله ی٭یى يكوؿ و ال وىد ؾیگك ،ؼٙا ؾق اظکاام ٬ابال شداكاو اواث ،اهاا ؼٙاا ؾق اهاىق
ههمه و یا به یک هً١ا ،ؾق هىائل کی٩كد ٬ابل شدكاو يیىث< یً١ای اگاك کىای باه اواحًاؾ
ؼدكد به ا٠ؿام هعکىم ٌؿ و یا هؿجی ال ٠مك او ؾق ليؿاو گفٌاث ،ؾیگاك باه هایچ ً٠اىاو
٬ابل شدكاو يیىث .ؾق همیى لهیًه بكؼی ال ٨٭ها په ال بیاو ِىقت هىئلهاد کاه ؾق آو
ؾق هىقؾ ٬حل ٨كؾد ٠لیه ٨كؾد ا٬اهه ٌهاؾت هیٌىؾ و وپه ٨كؾ ؾیگاكد ا٬اكاق باه ٬حال
٨كؾ هىقؾ يٝك هیکًؿ ،بیاو هیکًًؿ که ؾق ایى هىقؾ ،هٍهىق به قوایحی اوحًاؾ هیکًًؿ کاه
ؾق ایى لهیًه لقاقه ال اهام ِاؾ ٪ي٭ل هیکًؿ که ؾق آو پكوٍگك وإال هیکًؿ که اگاك
ؾق ایى ِىقت ولی ؾم ؼىاوحاق ّ٬ااَ هاك ؾو ي٩اك ٌاىيؿ ،چاه بایاؿ کاكؾ .اهاام ؾق پاواػ
هی٨كهایًؿ هیجىايًؿ چًیى ؾقؼىاوحی کًًؿ و ؾق ایى ِىقت ولی ؾم بایؿ به ولی کىای کاه
٠لیه آو ٌهاؾت ؾاؾه ٌؿه ،يّ ٧ؾیه کاهل قا بپكؾاليؿ.
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ؾق اؾاهه٨ ،٭یه همبىقٔ ،مى بیاو اٌکاالت واقؾ بك هٕمىو قوایث ،به ایى يکحه کلیؿد
ً
اٌاقه هیکًؿ که اواوا جمىک به ؼدك واظؿ ذ٭ه یا ٠اؾل ؾق اهىق ههماه باا اٌاکال هىاشاه
اوث و ٠٭ال ؾق ایىگىيه اهىق اظحیاٖ هیکًًؿ و چًايچه ؾق ایى هىاقؾ ی٭ایى وشاىؾ يؿاٌاحه
باٌؿ ،ایى اؼداق قا ه٭ؿم يمیکًًؿ (ؼىايىاقد :1415 ،ز.)247-246َ ،7
بكؼی ٨٭هاد ه١اِك گ٩حهايؿ ٠٭ل ؾق باب ظکن به لموم ق٠ایث اظحیااٖ ؾق اهاىقد کاه
ٌاق ٞؾق آو اهىق اهحمام ویژهاد ؾاقؾ هايًؿ ٨كوز و ؾها  ،ظکن به وشاىب ق٠ایاث اظحیااٖ
هیکًؿ (هکاقم ٌیكالد :1428 ،ز .)439َ ،2ؾق وا ٟ٬هیجىاو ایى ٠داقت قا بههًمله اهٕاا
و جأییؿ ویكه ٠٭ال ؾق باب لموم وشىب ق٠ایث اظحیاٖ ؾق اهىق ههمه ؾايىث .همچًیى ود
هیگىیؿ :ؾق شایی که ؾق جکلی٩ی ٌدهه وشىؾ ؾاقؾ و هىٔى ٞهن ال هىٔاى٠اجی اواث کاه
هىقؾ اهحمام شؿد ٌاق ٞاوث هايًؿ ٨كوز ،ؾها و يصات هإهًااو ،ظحای ب١اؿ ال ٨عاُ و
یأن ال یا٨حى ؾلیل هن يمیجىاو ظکن به شكیاو بكائاث ي٩اه ؾاؾ ،هااؾاهی کاه ٌادهه باك
٬ىت ؼىؾ با٬ی باٌؿ .ؾق هىقؾ بكائث ٠٭لی هن همیى٘ىق اوث< یً١ی ٠٭ال ؾق ایاى هاىاقؾ

ظکن به لموم ق٠ایث اظحیاٖ هیکًؿ و بًاد ٠٭ال يیم به همیى ِىقت اواث< به٘ىقدکاه
اٌکالی ؾق هدحًیبىؾو بًاد ٠٭ال ؾق ایى اهىق بك اظحیااٖ يیىاث (هکااقم ٌایكالد:1428 ،
ز.)199َ ،3
.1احتياطدسدهاءهىافكباهماطذوهزاقششيؼت 

به يٝك هیقوؿ ً٠ایث به اهؿا ٦و ه٭اِؿ ٌكی١ث يیم ؾق بعد هفکىق ،اگاك يحىاياؿ باهً٠ىاو
ؾلیل بك ٬ىل بكگمیؿه ا٬اهه ٌىؾ ،ؾوثکن هیجىايؿ بهً٠ىاو هإیؿ هىقؾ جىشه شؿد ٬كاق گیكؾ.

بًابك آيچه گ٩حه ٌؿ ،هیجىاو گ٩ث اکح٩ا به ؼدك واظؿ با ه٭اِؿ ٌكی١ث ؾق اهاىق ههماه
که همايا ظ ٛ٩شاو و ِیايث ال شاو ا٨كاؾ اوث ،هًا٨ات ؾاقؾ و باك ایاى اواان ،هیجاىاو
ا یى يحیصه قا ال ایى هدًا گك٨ث که اکح٩ا به ؼدك آظاؾ بكاد ؤ٬ ٟىايیى ظىله اهىق ههماه باا
ه٭اِؿ ٌاق ٞؾق ایى ظىله هح١اقْ اوث.
هفاٌ ٪كی١ث ؾق اِٙالض به آگاهی ال ودک ،ویا ٪و آهًگ ٌااق ٞؾقش١ال اظکاام
گ٩حه هیٌىؾ که ال قا ه هاد گىياگىيی بهؾوث هیآیؿ و ٨٭یه با ایى آگاهی ،جىايایی ٨هن و
ؾقک ظکن ٌك٠ی قا پیؿا هیکًؿ< لیكا ایى ظکان قا باا قوي ٌااق ٞؾق آو بااب و یاا اباىاب
گىياگىو والگاق هیبیًؿ .بایؿ جىشاه ؾاٌاث اگكچاه ٨٭یهااو اهااهی باه ِاكاظث ال هافا٪
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واژه ه٭اِؿ شم ٟه٭ّاؿ اواث .ل٥ثًٌاوااو باكاد ایاى واژه باه هً١اهاایی همچاىو
قاوحی و اوحىاقد٠ ،ؿالث ،هیايهقود ،جکیهکكؾو ،ؾق ؾوحكنبىؾو و اقاؾه چیمد قا کكؾو
اٌاقه کكؾهاياؿ (٨كاهیاؿد :۴۴۴۱ ،ز ۵۴َ ،۵و  <۵۵شاىهكد :۴۴۱۷ ،ز ۵۹۴َ ،۹و <۵۹۵
ابى٨اااقن :۴۴۱۴ ،ز <۶۵َ ،۵اب اىهًٝااىق :۴۴۱۵ ،ز .)۳۵۶ – ۳۵۳َ ،۳ه٭اِااؿ ٌااكی١ث
٠داقت ال هؿ٦هایی اوث که ٌاق ٞهًگام ؤ ٟهك ظکمی ؾق يٝك ؾاٌاحه اواث (٨اوای،
 <۷َ :1418قیىىيی <۷َ :1993 ،ؼاؾهی .)17َ :1421 ،هدًاد ٠لان ه٭اِاؿ ٌاكی١ث
بك ایى اوث که ؼؿاويؿ به چیمد اهك يکكؾه یا ال چیمد يهی يکكؾه ،هگك ایًکاه ه٭ّاىؾ یاا
ه٭اِؿد ؾق وقاد آو هیباٌؿ و ايصام آو ؾق هىایك ه٭اِاؿد اواث کاه ؼؿاوياؿ ؾق يٝاك
ؾاٌحه اوث.

ٌكی١ث ؾق قؾی ٧اؾله هىقؾ اوحًاؾ ؾق ابىاب ٨٭هی يام يدكؾهايؿ ،اها بىیاقد ال ا٠اٜن ٨٭هاا
ؾق جىشیه وؽى ؼىؾ ؾق هىاقؾ بىیاقد به هفاٌ ٪اكی١ث اواحًاؾ يماىؾه و ال آو ؾواث کان
بهً٠ىاو هإیؿ بهكه شىحهايؿ .ال باب يمىيهِ ،اظب شىهرش ؾق باب لکات ،هًگام ٌاک ؾق
قویؿو به يّاب ،اؼحداق قا اللم هیؾايؿ و ؾق اوحؿالل بكاد وشىب آو ،اواحًاؾ باه هافا٪
ٌاق ٞهیکًؿ و ؾق اؾاهه با اقائه هرالهاایی هیگىیاؿ; :ؾق ِاىقت ٠اؿم ظکان باه وشاىب
هماو٘ىق کاه قوٌاى اواث ،بىایاقد ال واشداات واا ٗ٬هیٌاىؾ( :يص٩ای :1414 ،ز،15
َ .)196ویؿهعىى ظکین ٌدیه همیى وؽى و اواحؿالل قا دساهىحمىاک ٠اكوه بیااو
هیکًؿ (ظکاین :1414 ،ز .)129َ ،9اهاام ؼمیًای ؾق مالبعو معشموه باه ظكهاث
ي٭اٌی ال بثها ٨حىا هیؾهؿ و ه١ح٭ؿ اوث; :ها ال هفاٌ ٪اق ٞهی٨همین که ود به ب٭اد
آذاق ٌكک بكاد جٝ١ین ب٭اد آذاق آيها قأی يیىث( :ؼمیًی.)296َ :1411 ،
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هع٭ ٫ظلی ؾق باب ٌكایٗ ٌاهؿ ،ـیل ً٠ىاو بلى ،٢ؾق هىقؾ ایى يٝك که اگك کىؾک به
ً
وى ؾه وال بكوؿٌ ،هاؾت او هٙل٭ا ٬دىل هیٌىؾ ،هیگىیاؿ باا جىشاه باه ایًکاه جصااول و
جهاشن به شاو ا٨كاؾ بك اوان ؼدك واظؿ اهك ؼٙكياکی اوث ،اولی ایى اواث کاه باه ٬داىل
ٌهاؾت کاىؾک ؾق هاىقؾ شكاظاات اکح٩اا ٌاىؾ آو هان باا جع٭یاٌ ٫اكوٖ واهگايه< یً١ای
ؾهوالهبىؾو ٌاهؿ و ایًکه هٍ٥ىل کاق هداظی بىؾه باٌؿ و شم١یاث ایٍااو هح٩اك ٪يٍاؿه
باٌؿ (هع٭ ٫ظلی :1418 ،ز.)114َ ،4
همچًیى ٌهیؿ ذايی په ال بیاو ٌكایٗ ٌهاؾت آوقؾه اوث که بك اوان بكؼی قوایات
که ؾق ایى لهیًه آهؿه اوث ،ؾق ِىقجی که هیاو گ٩حاق کىؾکاو و ٌهاؾت اؼحالٌ ٦ؿ ،بایؿ
ٌ
بااه اولاایى وااؽى ایٍاااو جىشااه ٌااىؾ ،اهااا ؾق اؾاهااه ٌااهیؿ ذااايی بااا ایااى بیاااو کااه اواوااا
ؾوث ايؿالد به شاو ا٨كاؾ ؾق ٤یكهىاقؾد که هىقؾ اج٩ا ٪اوث ،کاق يیکىیی يیىث ،ؾق واٟ٬
اوحًاؾ به ایى قوایث قا به ؾلیل اشما٠یيدىؾو آو هكؾوؾ هیؾاياؿ (ٌاهیؿ ذاايی :1411 ،ز،3
َ <)126همچًاوکه ؾق هٙلب هع٭ ٫ظلی و ٌهیؿ ذايی ؾیؿه هیٌىؾ ،یکی ال اهىقد که
بكاد قؾ یک يٝك و ٨حىا ،بیاو ٌؿه اوث ،اوحًاؾ باه جهااشن و ؾواثايؿالد باه شااو (کاه
هؽال ٧هفاٌ ٪اق ٞاوث)ً٠ ،ىاو ٌؿه اوث.

.1لضومسػايتاحتياطدسدهاءاصهًظشفميهاو 

ً
ال هًٝك ٨٭یهاو به٘ىق هٙل ٫ق٠ایث اظحیاٖ يیکىوث ،ؼّىِا اگاك هىٔاىٌ ٞادهه،
اهىق ههمه هايًؿ ؾها و ٨كوز باٌؿ (ِا٨ی :1428 ،ز .)91َ ،3بًابكایى ق٠ایث اظحیاٖ ؾق
اهىق ههمه که قوٌىجكیى هّاؾی ٫آو بعد ؾهاا اواث ،اهاكد هىالن هیباٌاؿ (٠كا٬ای،
.)378َ :1388

همچًیى ؾق شایی که ٌدهه بؿویه اوث و ٌک ؾق اِل جکلی ٧وشاىؾ ياؿاقؾ ،اهاا هىٔاىٞ
جکلی ٧ال اهىق ههمهاد اوث که اهمیاث لیااؾد ؾاقؾ هايًاؿ شااو ،آباكو و اهاىال ا٨اكاؾ ،اِال
اظحیاٖ شاقد هیٌىؾ (ودعايی .)61َ :1383،اگك ليی اؾ٠ا کًؿ باقؾاق اواث ،ؾق ِاىقجی کاه
٬ابلهها یا لياو که ال ظال او آگاهايؿ و ا٨كاؾ هٙمئًیايؿٌ ،هاؾت به باقؾاقبىؾو او ؾهًؿ ،جكؾیؿد
ؾق جأؼیك اشكاد ظکن يیىث ،اها ؾق ِىقت ٠ؿم ٌهاؾت ایى ا٨كاؾ به بااقؾاقبىؾو ایاى ٨اكؾ و یاا
ٌهاؾتؾاؾو آيها به ایًکه ایى ٨كؾ باقؾاق يیىث ،بال هان اؾ٠ااد لو پفیك٨حاه هیٌاىؾ< باه ایاى
ً
ً
ؾلیل که اوال ،چًیى چیمد همکى اوث و ذايیا ،ؾواثايؿالد و هصاىم باه شااو ا٨اكاؾ ؼٙاكد
بمقگ و هىئله ههمی اوث (ٌهیؿ اول :1414 ،ز.)321َ ،4
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ا٠حداق ؼدك ذ٭ه ٠اؾل با وشىؾ جىذی ٫و ج١ؿیل ٠لماد قشال و يیم با ایًکه ویكه ٠٭ال و یا
هىح٩اؾ ال بكؼی اؼداق ه١حدكبىؾو چًیى ؼدكد اوث ،ؾق لهیًه شاو ا٨كاؾ باا وشاىؾ ٌاؿت
اهحمام ٌاق ٞبه شاو ا٨كاؾ ،ؼالی ال اٌکال يیىث٠ .٭ال ؾق اهىق ههمه به ؼداك ذ٭اه اکح٩اا
يمیکًًؿ ،با ایًکه ؾق ٤یكاهىق ههمه باه ؼداك ذ٭اه اکح٩اا هیکًًاؿ (ؼىايىااقد :1415 ،ز،7
ٌَ .)35اق ٞبه ظ ٛ٩شاو اهحمام ؾاقؾ< لیكا شاو هؿاق جکالی ٧و و١اؾت اواث .بًاابكایى
ٌایىحه اوث ؾق ایى اهك اظحیاٖ جمام هكا٠ات ٌىؾ (اقؾبیلی :1413 ،ز .)88َ ،13ال بااب
يمىيه ،اگك ؾو لو ؾق لیك یک پىًٌ کًاق هن ٬كاق گیكيؿ ،ج١میك هیٌاىيؿ و ؾق هكجداه واىم
ظؿ وع ٫بك آيها شاقد هیٌىؾ و اگاك کااق ؼاىؾ قا جکاكاق کكؾياؿ ،ؾق هكجداه چهااقم کٍاحه
هیٌىيؿ (٘ىوی ،)717َ :1411 ،لیکى هع٭ ٫ظلای ایاى يٝاك قا قؾ هیکًاؿ و هیگىیاؿ
اولی ایى اوث که ؾق ایى هىقؾ به ؾلیل ق٠ایث اظحیاٖ ؾق هىقؾ شاو ا٨اكاؾ باه همااو ج١میاك
اکح٩ا هیٌىؾ (ظلی :1418 ،ز 147َ ،4و .)148

هرال ؾیگك ؾق هىقؾ ظکن کىی اوث که با شاقیاه پاؿق ؼاىؾ لياا کاكؾه اواث .ؾق ایًصاا
اؼحال ٦يٝك اوث .بكؼی ٨٭ها ال ٬دیل ابىظممه چًیى ٌؽّی قا هىحىشب ٬حل هیؾايًؿ
(ابىظمامه ،)411َ :1418 ،اها بكؼی ٨٭ها هايًؿ ِاظب هكاون ایى ؾیؿگاه قا يپفیك٨حهاياؿ
و ه١ح٭ؿيؿ ود ال باب ظؿ جالیايه هیؼىقؾ (والق .)253َ :1414،ابى٨هؿ ظلای هیگىیاؿ:
٠الهه يیم همیى يٝك قا پفیك٨حه اوث و ؾق ج١لیل ایى ٨حىاد ٠الهه آوقؾه اوث که اکح٩ا به
جالیايه ؾق هىقؾ ليا با کًیم پؿق به هًٝىق ق٠ایاث اظحیااٖ ؾق ظ٩ا ٛشااو ا٨اكاؾ اواث (ظلای،
 :1417ز 23َ ،5و .)24
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ؾق هىقؾ کىی که ؾق هااه هدااقک قهٕااو باؿوو ٠افق ٌاك٠ی و باه ٠ماؿ ؾق هاأل ٠اام
قولهؼىاقد کًاؿ ،ؾو گىياه قوایاث وشاىؾ ؾاقؾ .هٕامىو قوایاث اول ایاى اواث کاه چًایى
ٌؽّی ب١ؿ ال ؾو هكجده ج١میك ،ؾق هكجده وىم کٍحه هیٌىؾ (کلیًی :1417 ،ز)113َ ،4
و هٕمىو قوایث ؾوم ایى اوث که ؾق ایى ِىقت ال او پكویؿه هیٌىؾ که آیاا ؾق اٙ٨ااقت
ؾق هاه قهٕاو گًاهی بك جى ج١ل ٫هیگیكؾ؟ اگك بگىیؿ يه ،بك ٠هؿه اهام اوث که او قا بکٍؿ
و اگك بگىیؿ آقد ،بك اهام اوث که با ٔكبهاد او قا بهٌاؿت ٠٭ىباث کًاؿ (کلیًای:1417 ،
ز٠ .)113َ ،4الهه ظلی قوایث ؾوم قا به ؾلیل ایًکه هصىم بك شاو ا٨كاؾ اهاك ؼٙكيااکی
اوث ،بك قوایث اول جكشیط هیؾهؿ و آو قا به اظحیااٖ يمؾیاکجك هیٌاماقؾ (ظلای:1412 ،
ز.)175-174َ ،9

همچًیى ؾق همیى هىئله هیكلاد ٬می په ال ـکك ؾو ؾوحه ٨حىا یً١ی ٨حاوایی کاه باه
اوحًاؾ بكؼی قوایاات هكجکاب کداایك قا ب١اؿ ال اشاكاد ظاؿ ؾقِاىقت جکاكاق ؾق هكجداه واىم
هىحع٬ ٫حل ؾايىحهايؿ و ٨حاوایی که به اوحًاؾ بكؼی قوایات ه١اقْ با قوایاات ؾواحه اول
هكجکب کدایك قا ؾق ِىقت اشكاد ظؿ ؾق هكجده چهاقم هىحع٬ ٫حل ؾايىحهايؿ ،ال ظکن باه
٬حل ؾق هكجده وىم ا٠كاْ هیکًؿ و ظکن ٬حل ؾق هكجده چهاقم قا جكشیط هیؾهؿ و ؾق ه٭ام
اوحؿالل و ؾ٨ا ٞال ایى جكشیطٔ ،مى بیاو اشما٠یيدىؾو ایى ٨حىا و يیم وقوؾ بكؼی قوایات
ه١اقْ که ٬حل قا هكجده چهاقم شایم ؾايىحهايؿ ،به لموم ق٠ایث اظحیااٖ ؾق ؾواثايؿالد و
هصمه به شاو ا٨كاؾ اٌاقه هیکًؿ و آو قا بهواو هاي١ی ال ٠مل باه قوایااجی کاه ٬حال قا ؾق

هكجدااااه وااااىم جىِاااایه کكؾهايااااؿ ،هیٌااااماقؾ (٬ماااای :1417 ،ز.)191-188َ ،5

بك اوان آيچه جاکًىو ؾقباقه اهمیث ؾها يمؾ ٌااق ٞگ٩حاین ،اگاك ؾق هاىقؾ ايىاايی جكؾیاؿ
ؾاقین که آیا ٬حل او شایم اوث یا يه ،يمیجىايین بك اِاالة االباظاه جمىاک کًاین و قیؽاحى
ؼىو او قا ظالل بؿايین< لیكا ؾق ایًصا ٔمى ایًکه اظحمال ظكهث قیؽاحى ؼاىو او وشاىؾ
ؾاقؾ٠ ،لن ؾاقین که اگك ایى ي٩ه ،ي٩ه هعحكهاه باٌاؿٌ ،ااق ٞباه هایچ ً٠اىاو ظحای ؾق
هكظلااه ٜاااهك يیاام اشاااله قیؽااحى ؼااىو او قا يمیؾهااؿ (٨أاال لًکكاياای 1381 ،ي :ز،4
َ.)598

ؾق ظکن ٬حل بكاد لياد با هعاقم وددی هايًؿ ؾؼحاك لوشاه يیام واًؿ اکراك قوایاات آو
ً
ٔ١ی ٧اوث٨ .٭ٗ یک قوایث ِعیط اوث که ؾق ایى هىقؾ هن بایؿ جىشه ؾاٌث که اواوا
يمیجىاو با جمىک به آو ،به شاو ا٨كاؾد کاه شايٍااو هعحاكم اواث ،ؾواثايؿالد کاكؾ
(٘دا٘دایی :1418 ،ز.)473َ ،15

يحیدهگیشى

اِل اولیه ؾق هدعد ؾها ّ٠; ،مث شاو آؾهی :و ;اظحیاٖ جام :اوث که به هىشاب
آو شاو آؾهی بایؿ ال ج١كْ هّىو باٌؿ .بًابكایى ولب ظیات به اوحًاؾ ؼدك واظؿ ،ؼال٦
اِل و يیالهًؿ ؾلیل اوحىاق اوث .ال جأهل ؾق آذااق اِاىلیاو هٍاؽُ هیٌاىؾ کاه ٠ماؿه
ؾلیل ظصیث ؼدك واظؿ ،ویكه ٠٭الوث .با جىشه به ایًکاه اگاك هًدا ٟظکمای وایكه ٠٭اال
باٌؿ ،بكاد ج١ییى ظؿوؾ و ذ٥ىق آو ظکن يیم بایؿ به هماو ویكه ٠٭ال هكاش١ه کكؾ ،هیبیًین
ویكه ٠٭ال چًیى اوث که اگك هعحىا و هٕمىو ؼدك ال اهمیث باالیی بكؼاىقؾاق باٌاؿ ،باه
ؼدك واظؿ ذ٭ه اکح٩ا يمیکًًؿ< لیكا ظیات آؾهی ال بااقليجكیى و ههنجكیى هّاالط ؾق يٝاك
ٌاق ٞه٭ؿن اوث.
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بك اوان هٙالب پیًگ٩حه به يٝك هیقوؿ ؾوثايؿالد به شاو و هال و آبكود ا٨اكاؾ،
ً
ِك٨ا به اجکاد ؼدك واظؿ هكچًؿ يا٬ل آو ؼدك ذ٭هاد باٌؿ ،هؽال ٧اِال ق٠ایاث اظحیااٖ
ؾق اهىق ههمه اوث و به شهث اهحمام ٌاق ٞيىدث به اهىق گ٩حه ٌؿه ،چًیى قوایحی هٙكوؾ
اوث.

149

بًا بك آيچه گ٩حه ٌؿ ،هیجىاو گ٩ث اکح٩ا به ؼدك واظاؿ باا هافا ٪و ه٭اِاؿ ٌاكی١ث ؾق
اهىق ههمه یً١ی ؾها ٨ ،كوز ،ا٠كاْ و اهىال که ٌاق ٞاهحمام شاؿد ؾق ظ٩ا ٛآيهاا ؾاقؾ،
هًا٨ات ؾاقؾ و بك ایى اوان ،هیجىاو ایى يحیصه قا ال ایى هدًا گك٨ث که اکح٩ا به ؼدك آظااؾ
بكاد ؤ٬ ٟىايیى ظىله اهىق ههمه با هفا ٪و ه٭اِؿ ٌاق ٞؾق ایاى ظاىله هح١ااقْ اواث.
ً
همچًیى به يٝك هیقوؿ ؾوثايؿالد به شاو و هال و آبكود ا٨كاؾِ ،ك٨ا باه اجکااد ؼداك
واظؿ هكچًؿ يا٬ل آو ؼدك ذ٭هاد باٌؿ ،هؽال ٧اِل ق٠ایث اظحیاٖ ؾق اهىق ههمه اواث و
به شهث اهحمام ٌاق ٞبه اهىق گ٩حهٌؿه ،هٙكوؾ اوث.
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ٌایاو ـکك اوث که ٠ؿم ظصیث ؼدك واظؿ ؾق اهىق ههمه به هً١اد بیؼاِایثباىؾو
قوایات آظاؾ ؾق ایى لهیًه يیىث ،بلکه جکیه ِك ٦به ایى اؼداق ؾق بعد ؾهاا هاىقؾ بعاد
اوث و اد بىا ٨٭یه ؾق کًاق اؼداق آظاؾ به ٬كایى ؾیگكد يیم ؾوث یابؿ که ؾق هصماى ٞو ؾق
يهایث با ج١أؿ و پٍحیدايی اؾله ،اِل ظکن اذدات ٌىؾ .بًاابكایى هاؿ٠اد ه٭الاه شام ایاى
يیىث که ؾق اذدات ظکمی که هحٕمى ولب ظیات یا ٙ٬إ٠ ٟاى ي٩اه هعحاىهی باٌاؿ،
ً
يدایؿ ِك٨ا به ؼدك واظؿ جکیه کكؾ و ؾق کًاق اؼدااق آظااؾ باه اؾلاه قا هىاحًؿات هعکنجاكد
اظحیاز اوث.

پىيىشث

.1اشما ٞهكکب اج٩ا ٪ظاِل ال جكکیب ؾو يٝك یا بیٍحك باك ي٩ای ٬اىلی ؾیگاك قا گىیًاؿ.
هكگاه هصحهؿاو یک ّ٠ك ؾقباقه اهكد ؾو یا چًؿ يٝك ابكال کكؾه باًٌؿ ،به٘ىق ٔامًی باك
ً
ي٩ی ٬ىلهاد ؾیگك يیم اج٩ا ٪کكؾهايؿ< هرال هكگاه ؾواحهاد ال ٨٭هاا بگىیًاؿ باا وشاىؾ هاك
کؿام ال ٠یىب پًسگايه ٨ىػ يکاض  ،يکاض ٨ىػ هیگكؾؾ و ؾوحهاد ؾیگك بگىیًؿ هیچکؿام
ال آو ٠یىب ،هىشب ٨ىػ يکاض يمیگكؾؾ ،ؾق ایًصا اگك کىی ٬ائل ٌىؾ که با وشىؾ یک یا
ؾو ٠یب ال ٠یىب ،يکاض ٨ىػ هیگكؾؾ ،ؼك ٪اشما ٞهكکب کكؾه اوث (ِؿق:1417 ،ز ،4
َ <317اِ٩هايی.)255َ :1414 ،
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کحابًاهه
٬ .1كآو کكین.
 .2آؼىيؿ ؼكاوايی ،هعمؿکاٜن ( ،)1419کفبيةاهحفىل ،هىوىة آل الدیث ٬ ،ن.
 .3آهلی ،هیكلا هاٌن ( ،)1395مصک اهحفالبساوامغشضاهحنمبس ،المٙد١ة ال١لمیة٬ ،ن.
 .4ابىبابىیه ،هعمؿ بى ٠لی ( ،)1415هککمن  ،هإوىه اهام هاؾد٬،ن.
 ،)1414(_______________ .5م االايعضشهاهکفميه ،ايحٍاقات شاه١ة هؿقویى٬ ،ن.
 .6ابىظممه هعمؿ بى ٠لی ( ،)1418هکىعيلةایکىانيلاهکفضيلة ،ايحٍاقات کحابؽايه آیث الله هكٍ٠ی يص٩ی٬ ،ن.
 .7ابىلهكه ،ظممة بى ٠لی ( ،)1417غنيةاهکنضودایکىاعلکىاهحفىلاواهکفشود ،هإوىه اهام ِاؾ٬ ،٪ن.
 .8ابى٨اقن ،اظمؿ ( ،)۴۴۱۴مرصماممبييظاهکلغة ،هکحب اال٠الم االوالهی ،بیشا.
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 .9ابىهًٝىق ،هعمؿ بى هکكم ( ،)۴۴۱۵کغب اهکرش  ،يٍك االؾب العىله٬ ،ن.
 .11اقؾبیلی ،اظمؿ بى هعمؿ ( ،)1413مصک اهکفبئذةاواهکبشرب افىاؽشضایسؽبداهحررب  ،ؾ٨حك ايحٍااقات اواالهی،
٬ن.
 .11ايّاقد ،هكجٕی ( ،)1416فشهئذاهحفىل ،هىوىة الًٍك االوالهی٬ ،ن.

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

 .12آبی ،ظىى بى ابی٘الب ( ،)1417کؾفاهکشمىصافىاؽشضامخحقشاهکنبف  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .13بكوشكؾد ،ظىیى ( ،)1415نهبيةاهحفىل ،يٍك ج٩کك ،جهكاو.
 .14شمائكد ،هعمؿش٩١ك ( ،)1414منحهى هکذسهية ،ؾاقالکحاب الصمائكد٬ ،ن.
 .15شىاؾد آهلی٠ ،دؿالله (; ،)1381ظکىهث ؾیًای< پكواًها و پاواػهاّ٨ ،:الًاهه ظالىموثاهعو مى ،واال
ه٩حن ،ي ؾوم.
 .16شىهكد ،اوما٠یل بى ظماؾ (ّ ،)۴۴۱۷
هکقعبضاجبزاهکلغةاوافعبضاهکرشبية ،ؾاقال١لن للمالییى ،بیكوت.
 .17ظائكد اِ٩هايی ،هعمؿظىیى ( ،)1414هکفقىلاهکغشويةافىاهحفوىلاهکفمهيوة ،ؾاق اظیاا ال١لاىم اإلواالهیه،
٬ن.
 .18ظىى بى لیى الؿیى (بیجا) ،مربکماهکذي اوام راهککصحهذي  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .19ظکین ،هعمؿج٭ی ( ،)1418هحفىلاهکربمةافىاهکفمهاهککمبس  ،هصم ٟشهايی اهل بیث٬ ،ن.

 .21ظلی ،شمال الؿیى ( ،)1417هککهز اهکببسدافىاؽشضاهککخحقشاهکنبف  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .21ؼمیًی ،قوض الله ( ،)1423جهزي اهحفىل ،ه٭كق :ش٩١ك ودعايی ،هىوىه جًٝین و يٍك آذااق اهاام ؼمیًای 
 ،جهكاو.
 .22ؼىايىاقد ،ویؿاظمؿ ( ،)1415شبم اهککذهسکافىاؽشضامخحقشاهکنبف  ،هإوىه اوما٠یلیاو٬ ،ن.
 .23ؼىیی ،ابىال٭اون ( ،)1422مقببضاهحفىل ،هإوىه اظیا آذاق االهام الؽىئی٬ ،ن.
 .24قوظايی ،هعمؿ ( ،)1413منحمىاهحفىل ،ؾ٨حك آیثالله ویؿهعمؿظىیًی قوظايی٬ ،ن.
ّ
 .25قیىىيی ،اظمؿ ( ،)1993نمشيةاهککمبفذاعنذاهإلمب اهکؾبعبى ،ؾاقالکلمة ،هّك.
ّ
افيکباالانـافيه ،هإوىه اهام ِاؾ٬ ، ٪ن.
 .26ودعايی ،ش٩١ك ( ،)1383أفىلاهکفمهاهککمبس
 .27ااااااااااااااااااااا ( ،)1418هککىشض ،هكکم هؿیكیث ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن.
ّ
 .28ودمواقد ،ویؿ٠دؿاأل٠لی ( ،)1413مهز اهحظالب  ،هإوىة المًاق٬ ،ن.
ٌ .29هیؿ اول ،هعمؿ بى هکی ( ،)1411هکلکرةاهکذمؾميةافىافمهاهإلمبمية ،ؾاق الحكاخ ،بیكوت.
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 .31اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1414غبيةاهککشهدافىاؽشضانالثاهإلسؽبد ،ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی٬ ،ن.
ٌ .31هیؿ ذايی ،لیى الؿیى بى ٠لی ( ،)1411هکشورةاهکبهيةافىاؽشضاهکلکرةاهکذمؾمية ،ؾاوقد٬ ،ن.
 .33والق ؾیلمی ( ،)1414هککشهعماهکرلىيةاواهحظالب اهکنبىية ،هًٍىقات العكهیى٬ ،ن.
ِ .34ا٨ی ،ل٧ٙالله ( ،)1428بيب اهحفىل ،ؾایكة الحىشیه و االقٌاؾ٬ ،ن.
ِ .35ؿق ،هعمؿبا٬ك ( ،)1417بعىخافىاعلماهحفىل ،ج٭كیكات :هاٌمی ٌاهكوؾد ،هإوىه ؾائاكة الم١ااق٨ ٦٭اه
اوالهی٬ ،ن.
٘ .36دا٘دایی ،ویؿ ٠لی ( ،)1418سيبكاهککغبئل ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن.
٘ .37ىوی ،هعمؿ بى ظىى (ُ ،)1417هکرذةافىاأفىلاهکفمه ،ايحٍاقات هعمؿج٭ی ٠ال٬دًؿیاو٬ ،ن.
 .38ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1411هکنهبيةافىامصشداهکفمهاواهکفحبو  ،ؾاق الکحاب ال١كبی ،بیكوت.
٠ .39كا٬یٔ ،یا الؿیى ( ،)1388هالشحهبداواهکحمليذ ،يىیؿ اوالم٬ ،ن.
٠ .41الهه ظلی ،ظىى بى یىو ،)1411( ٧جبقشةاهککحرلکي افىاأظالب اهکوذي  ،هإوىاه چااپ و يٍاك وابىاحه باه
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 .32ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)۴۴۴۳هکشعبية ،کحابؽايه آیثالله هكٍ٠ی يص٩ی٬ ،ن.

ولاقت ٨كهًگ و اقٌاؾ اوالهی ،جهكاو.
 ،)1414( _________________ .41مببد اهکىفىلایکىاعلماهحفىل ،المٙد١ة ال١لمیة٬ ،ن.
 ،)1412( _________________ .42منحهىاهککغل افوىاجعميوكاهککوزر  ،هصما ٟالدعاىخ اإلواالهیة،
هٍهؿ.
٨ .43اوی٠ ،الل ( ،)۴۶۶۳ممبفذاهکؾشيرةاهالع ميةاوامالبسمهب ،ؾاقا٤كب االوالهی ،بیكوت.
٨ .44أل لًکكايی ،هعمؿ ( ،)1381هفىلافمهاؽيره ،ج٭كیكات هلکی هعمىؾ اِ٩هايی ،هكکام ٨٭های ائماه ا٘هااق
٬ ،ن.
٨ .45أل هًؿد ،هعمؿ بى ظىى ( ،)1416کؾفاهکلرب اواهإلبهب اع الىهعذاهحظالب  ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی،
٬ن.
٨ .46كاهیؿد ،ؼلیل بى هعمؿ ( ،)۴۴۴۱جع٭ی ٫ههؿد هؽموهی و ابكاهین واهكایی ،هإوىة ؾاقالهصكه٬ ،ن.
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٬ .47می ،ابىال٭اون ( ،)1378لىهني اهالفىل ،هکحدة ال١لمیة االوالهیة ،جهكاو.
 .48ااااااااااااااااااااا ( ،)1417غنبئماهحيب افىامغبئلاهکع لاواهکعشه  ،ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی٬ ،ن.
 .49کلیًی ،هعمؿ بى ی١٭ىب ( ،)1367هکفشودام اهکالبفى ،يٍك ؾاقالکحب االوالهیة ،جهكاو.

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

 .51اااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1417هکالبفى ،ؾاق الکحب اإلوالهیة ،جهكاو.
 .51هاه٭ايی ٠دؿالله ( ،)1428ممببطاهکهذهيةافىاعلماهکذسهية ،جع٭ی ٫هعمؿ قٔا هاه٭ايی ،چاپ آل الدیث ،بیشا.
 .52هصلىی ،هعمؿبا٬ك ( ،)1413بعبساهالنىهس ،ؾاق الحكاخ ال١كبی ،بیكوت.
 .53هع٭ ٫ظلی ،ش٩١ك بى ظىى ( ،)1418ؽشهئ هإلع

فى مغبئل هکع ل و هکعشه  ،اوما٠یلیاو٬ ،ن.

 .54هكٍ٠ی يص٩ی  ،ویؿٌهاب الؿیى ،)1424(،هکغوشلةاعلوىاروىماهکموشآ اوهکغونة ،ايحٍااقات کحابؽاياه آیثاللاه
هكٍ٠ی يص٩ی٬ ،ن.
 .55ه٩ٝك ،هعمؿقٔا ( ،)1431أفىلاهکفمه ،ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .56ه٥كبی ،ي١ماو بى هعمؿ ( ،)1383دعبئماهالع  ،ايحٍاقات ؾاقالم١اق ،٦هّك.
 .57هً٥یه ،هعمؿشىاؾ ( ،)1421فمهاهإلمب اهکقبدق ،هإوىه ايّاقیاو٬ ،ن.
 .58هکاقم ٌیكالد ،ياِك ( ،)1428هنىهساهحفىل ،ه٭كق :اظمؿ ٬ؿوی٬ ،ن هؿقوة االهام ٠لی بى ابی٘الب .
 .59ياییًی ،هعمؿ ظىیى ( ،)1352أشىداهکحمشيشهت ،هٙد١ة ال١ك٨او٬ ،ن.

 ،)1376( ____________ .61فىهئذاهحفىل ،ه٭كق :هعمؿ٠لی کاٜمی ؼكاوايی ،شاه١ه هؿقویى٬ ،ن.
 .61يص٩ی اِ٩هايی ،هعمؿبا٬ك ( ،)1427ؽشضارذهيةاهککغحشؽذي ا(ظصيةاهکم )ٙ٠ ،ك ٠حكت٬ ،ن.
 .62يص٩ی ،هعمؿظىى ( ،)1414شىهرشاهکال افىاؽشضاؽشهئ اهإلع  ،ؾاق ئظیا الحكاخ ال١كبی ،بیكوت.
 .63يىقد ،هیكلا ظىیى ( )1418مغحذسکاهکىعبئلاوامغحنبظاهککغبئل ،هإوىه آل الدیث ،بیكوت.
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