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 : دهيچک

ِ ٍٗوُ ؿك ثؽبًَاؿُ عمَلٖ  ًظبم  ؿكفمْٖ   ٍ پلوبكثلؿ  ُ الٗلك ٗىٖ ام لَاػـ هْنلبػـ

هتأحل  ؿك عمَق ؽبًَاؿُ  ٖثٌ٘بكٕ ام لَاً٘ي هََٗػِ وًٌَ ، ًَِم ٍ ُمبق اًت.غج ٛالقهج

 لَاػـ ً٘ن ام فلٌفِ هلتجٚ ثب لبػـُ الٗلك تأح٘ل گلفتِ ام اٗيثلؽٖ  ـثبُ ام لبػـُ الٗلك هٖ

عمَق ؿك لبػـُ الٗلك  ؛ًمٌَّت٘ن  پبًؼ گَٖٗ ثِ اٗي پلًَٓـؿ  ؿك اٗي پوٍَّ ؿك.اًـ 

  ؟صٌ٘تؽبًَاؿُ 

ثب عمَق  فمْبٕ اّل ًٌتالَال هؾتلف  تٜج٘كٍ تغل٘لٖ -ؿك اٗي همبلِ ثب كٍٍ تَٓ٘فٖ  

ٗلك  هجتٌٖ ثل ًفٖ ؿك ؽبًَاؿُ ٍ عمَق آًبى   ، كٍاثٚ مٍر٘ين وِهٖ ٗبث٘ كا اًالم اٗي ًت٘زِ

إ هٌزل ثِ اٗلاؿ ٗلك ثِ ٗىٖ ام  صٌبًضِ ٍٗغ لبًَى ٗب ارلإ لبػـُ ثِ اٗي هؼٌب وِ،اًت 

ٍ عىن اٍلِ٘ ًفٖ ٍ عىن ؿٗگلٕ وِ هبًغ هٖ َُؿ  گلؿؿ، لبػـُ الٗلك ربكٕ  مٍر٘يعمَق 

ؿك هَاكؿ ػـم لبػـُ الٗلك ؿك رلٗبى ٛالق  وبكثلؿ ، هبًٌـَُؿ هٖآى  اٗلاك اًت، ربٗگنٗي

 ٍ  ؿَُ هٖ ًلتاٍ  عىن اٍلِ٘ وِ اًغٔبك عك ٛالق ؿك ٗـ هلؿ اماٗي َٓكت ؿك اٗفبٕ تىبل٘ف 

ثِ َٓكت ػبم  ؽبًَاؿُ  عمَق ؿك الٗلكلبػـُ فلقا ، عبون هلؿ كا ٍاؿاك ثِ ٛالق مٍرِ هٖ ًوبٗـ

 .وٌـ رلَگ٘لٕ هٖ ٍ عمَق مٍر٘ي ؽبًَاؿُ َٓمعمَلٖ ؿك ع التتب عـٍؿ مٗبؿٕ ام ثلٍم هِى
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 مقدمه -1

 زبؿٗاًت وِ وبًَى ا ٖهْن ارتوبػ ٕام ًْبؿّب ٖىٗؽبًَاؿُ 

 لٍ٘ هغل تِى ي٘مٍرٕ هتـاٍم ٍ تَأم ثب اًي ٍ الفت ثلا ٕكاثْٜب

ًْبؿ  ي٘ؽبًَاؿُ ًؾٌت وَؿوبى اًت. ٍٖ ارتوبػ ٕفلؿ تُ٘ؾٔ

 ي٘ربهؼِ اًت، ؿك ػ ؿٌّـُ لٍ٘اعـ تِى يٍٗ وَصىتل ٖارتوبػ

ٗىٖ  اًت. ٖآؿه ت٘ؿٌّـُ ُؾٔ ًْبؿ ربهؼِ ٍ ُىل يٗهْوتل عبل

  قاعدُ ام لَاػـ اًبًٖ ٍ پلوبكثلؿ ؿك تٌظ٘ن كٍاثٚ مٍر٘ي،

هؼٌبٕ لبؿُ الٗلك اٗي اًت وِ ؿك اًالم ّ٘ش ٗلك ٍ  .اًت الضرر

اٗلاكٕ ٍرَؿ ًـاكؿ ام اٗي لبػـُ ثب ػبٍٗي ؿٗگلٕ ّوضَى لبػـُ 

ٗلك ٍ ٗلاك، لبػـُ الٗلك ٍ الٗلاك ٍ لبػـُ ًفٖ ٗلك ٗبؿ ٗلك، لبػـُ 

ػَاهل هتؼـؿٕ ام لج٘ل ثؾل، وٌبلت، ؽَؿؽَاّٖ، ػـم هٖ وٌٌـ. 

 ًتَاًٌـ آًبًٖ ثِ مٍر٘ي وِ َُؿ هٖ هَرت …هٌٍَل٘ت پقٗلٕ ٍ 

ٍ اٗي هٌئلِ ثبػج اٗزبؿ اؽتالف ٍ  وٌٌـ تبه٘ي كا ٗىـٗگل عمَق

َؿ ٍ ام اًزبم تىبل٘ف ٍ لزجبمٕ ّبٕ وَؿوبًِ ث٘ي مٍر٘ي هٖ ُ

عمَلٖ وِ ًٌجت ثِ ٗىـٗگل ؿاكًـ ؽَؿاكٕ ًوبٌٗـ ٍ هَرت ٗلك ثِ 

ٍ ّن ؿك كٍاٗبت  اًالهّٖن ؿك ًظبم عمَلٖ  الٗل ٗىـٗگل ًَُـ.

 الٗلكٕ فمْٖ هٜلط ثَؿُ اًت. ام ًَٕ ؿٗگل ام  ثَ٘ ام ٗه لبػـُ

 ، پبِٗاًالهٖىٖ ام اّـاف ُلٗؼت ٗ ّبٕ گًَبگًَٖ ُـُ اًت. للائت

إ ًبلن ٍ ثِ ؿٍك ام ّل گًَِ ٗلك هبؿٕ ٍ هؼٌَٕ  گقاكٕ ربهؼِ

 اًت. 

 آَلٖ ثِ ػول ث٘بى ثب مٍر٘ي ث٘ي اؽتالف ثلٍم ٌّگبم ولٗن للآى

 ٍ هـاكا ثِ اثتـا كعوت ٍ هَؿت ٓلظ، هؼلٍف، اعٌبى، هخل تلث٘تٖ

 مٍر٘ي ؽَؿ آى هزلٕ وِ وٌـ هٖ تَِٓ٘ ٛلف٘ي ث٘ي إ ًبمگبكٕ

تبح٘لٕ آى، ام ٛلٗك عىو٘ي ٍ ؿك ًْبٗت ام ـ ٍ ؿك َٓكت ثٖ اً

لـكت عبون ثلإ كفغ اؽتالف ه٘بى مٍر٘ي اًتفبؿُ هٖ وٌـ. ؿك 

توبم اٗي هلاعل ًؼٖ ثل اٗي اًت وِ ٗلكٕ هتَرِ مٍر٘ي ًَِؿ ٍ 

اگل ؿٍ ٗلك ثب ٗىـٗگل هؼبكٕ ثَؿ ٗب ٗىٖ ام ٛلف٘ي ام عك ؽََٗ 

بؽت، عبون ًَء اًتفبؿُ ولؿُ ٍ هَرجبت ٗلك ؿٗگلٕ كا فلاّن ً

ُلع ثب تَرِ ثِ ّـف هْن عفظ ٍ تغى٘ن ؽبًَاؿُ ٍ ثلإ كفغ ٗلك 

ؿ آهـُ، تـاث٘ل ٍٗوُ إ اتؾبف ؿك تؼبكٕ ٗب تناعن ٗلكٗي ثِ ٍرَ

 فٗل ٌّت٘ن.َ ؿك اٗي همبلِ ثِ ؿًجبل پبًؼ گَٖٗ ثِ پلًىٌـ.ه٘

 صىًَگٖ وبكثلؿ لبػـُ الٗلك ؿك عمَق ؽبًَاؿُ؟-1

 

 

 

 آٜالعٖهؼٌبٕ لغَٕ ٍ :1

ٗؼٌٖ ًمٔبًٖ وِ ؿك ص٘نٕ ٍاكؿ  ]َٕ كَ[  الٗلك ؿك لغت::1.1

 :ٗب ؿك ربٖٗ ؿٗگل ٗلك ثِ هؼٌبٕ ٗـ ًفغ تؼلٗف ُـُ اًت،  َُؿ هٖ

  (1378،2/531ت. ) ُ٘ؼ أًبكٕ، ٗلك ؿاكإ هؼٌبٕ ػلفٖ اً

ثل ٍمى فؼبل  ٍاهُ ُمبق وِ ام للآى گلفتِ ُـُ، :ُمبق ؿك لغت:2.1

ثبُـ هوىي اًت ُمبق ام ُِك  ًبعِ٘ )هٌٜمِ( هٖام ُِك ثِ هؼٌبٕ 

 (427، 1377) ؿّؾـا، .ثِ هؼٌبٕ تفلق ٍ رـاٖٗ ثبُـ

ُمبق ؿك ػلف ُلع ػجبكت اًت ام اؽتالف ٍ : آٜالط ُمبق ؿك:3.1

إ وِ ًِ ثل  ؿُوٌٖ ّل ٗه ام مٍر٘ي ًٌجت ثِ ؿٗگلٕ، ثِ گًَِ

 1386گل. ) ُْ٘ـ حبًٖ، بلغِ وٌٌـ ٍ ًِ ثل رـاٖٗ ام ٗىـٗمًـگٖ هٔ

 ( 5/427ق، 

 كا مه٘ي ام هلتفغ هىبى ٗب هىبى هلتفغ:  لغت ؿك  ًَِم:4.1 

ٍ  وٌـ ًَِم مى مهبًٖ اًت وِ ام مٍد ؽَؿ ًبفلهبًٖ هٖ .گٌَٗـ

 ثِ كٍاثَٜ ٍ َُؿ ؽبكد مٍد اٛبػت ام ولاّت ٍ اًنربك ؿاُتِ ثبُـ

 ( 789، 1377) ؿّؾـا،.گلاٗـ ًٌتٖ

ٍ عمَق اًالهٖ ثِ هؼٌٖ  فقِ ٜٓالعٖ ؿكا ًَِم ؿك آٜالط::5.1

ام ًَٕ ٗىٖ  زًاشَیی توى٘ي ًىلؿى، ًبفلهبًٖ ٍ ػـم اٗفبء ٍظبٗف

  ( 191ق،  1410ت. ) هغمك علٖ، ام مٍر٘ي اً

 هٌتٌـات لبػـُ الٗلك:2

هَكؿ تأٗ٘ـ   ػملٖ  ٍ اؿلِ  ٍ كٍاٗبت  ولٗن  ام للآى  تًَٚ آٗبتٖ لبػـُ

 :َُؿ هٖ ام آًْب اُبكُ  ثلؽٖ  ثِ  َٛك اروبل  ثِ  گ٘لؿ وِ للاك هٖ

  هتؼـؿٕ  آٗبت  ؿك اًالمٗلك ٍ ٗلاك   ؿك هَكؿ ًفٖ:  ولٗن  للآى: 1.2

  َُؿ. ام رولِ هٖ ام آًْب اُبكُ  ثلؽٖ  ثِ  ٍرَؿ ؿاكؿ وِ  ولٗن  ؿك للآى

ٗلاكاً   ال توٌىَّيٍ …»فلهبٗـ:  وِ هٖ  ام اٗي آِٗ  لٌوتٖ

 (231ثملُ، ) «…لتؼتـٍا

  ًفبكٍ  هلؿاى  وٌـ ٍ ثِ هٖ  هٜلمِ  مًبى  ثِ  ، اُبكُ ُلٗفِ  آِٗ  اٗي

  ٗب آًْب كا ثِ  ػـُ،  ؿاؿٗـ تب پبٗبى  كا ٛالق  مًبًتبىاگل   وٌـ وِ هٖ

كّب وٌ٘ـ.   ً٘ىٖ  ؿاكٗـ ٍ ٗب ثِ  ًگِ  ؿك ؽبًِ  ٍ ًبمگبكٕ  ؽَُٖ

ٍ ثل آًْب   ؿاُتِ  آماك ًگِ  كا ثِ  آًبى  وِ  كٍا ًٌ٘ت»فلهبٗـ:  هٖ ًپي

كا ربٗن   ؿٗگلٕ  ثِ  ٗلك مؿى  اًالم  وِ  اًت  ٍ هِؾْ«. وٌ٘ـ  ًتن

 . اًـؿ ًوٖ

اٗي آِٗ هلثَٙ ثِ « ه٘بك غ٘ل  ؿٗي اٍ ثْب  َٖٗٓ ٍٓ٘ٔ ثؼـ  هي …»

  ؿٗي  ثبُـ ٍ المم اًت ثؼـ ام اؿإ هٖ  ه٘ت  ٍ ٍكحِ  االكث  ًْن  تؼ٘٘ي

  ًـاكؿ ام ٛلٗك  عك  اًٌبى  تأو٘ـ ؿاكؿ وِ .گ٘لؿ   َٓكت  ٍٓ٘ت ٍاًزبم

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C


 

  وٌـ ٍ عمَق  ًبمٕ ٓغٌِ  ، ثلٗـ ٍاكحبى ثـّٖ  ثِ  ٗب اػتلاف  ٍٓ٘ت

 (12) ًٌبء، .آًْب ٗلك ٍاكؿ وٌـ  ٍ ثِ  ولؿُ  آًْب كا ٗبٗغ

 الٗلك  هفبؿ لبػـُ:3

  ثِ«  االًالم  الٗلك ٍ ال ٗلاك فٖ»گَٗـ:  هٖ  الٗلك وِ  اهب ارناء لبػـُ

 ؟ اًت  هؼٌٖ  صِ

  اٗي  «االًالم  الٗلك ٍ الٗلاك فٖ»َُؿ  هٖ  گفتِ  هٌلوبً ام اٌٗىِ

ٍرَؿ ًـاكؿ.   ؽبكد  ٗلك ٍٗلاك ؿك ػبلن  َُؿ وِ ًوٖ  ثلؿاُت  هفَْم

ٗلك ٍرَؿ ؿاكؿ. لقا   ؽبكد  ؿكػبلن  وِ  ثٌ٘٘ن هٖ  الؼ٘ي  كإٔ  ثِ  صلا وِ

پ٘ـا   هٌٜمٖ  ؿل٘ل  هٌئلِ  اٗي  ثلإ  اًـ وِ ولؿُ  تالٍ  ػظبم  فمْبٕ

  ث٘بى  هؾتلفٖ  هجٌبّبٕ  كاثِٜ كا تفٌ٘ل ًوبٌٗـ. ؿك اٗي   وٌٌـ ٍ رولِ

  هجٌبٕ . وٌ٘ن هٖ  َٛك هؾتٔل اُبكُ  ثِ  صٌـ ًوًَِ  ثِ  وِ  اًت  ُـُ

  هفبؿ الٗلك، ًفٖ  وِ  اًت   اللعوِ( ؿك مهٌِ٘ ِ أًبكٕ )ػل٘  ُ٘ؼ

  ُبكع  ام ٛلف  وِ  ّل عىوٖ  وِ  هؼٌٖ  ثـٗي اًت   ٗلكٕ  عىن

  ام ٗلك ثلًفي  ٗلك ثبُـ اػن  َُؿ، اگل هٌتلنم هٖ  تِلٗغ  همـى

الٗلك، ام   لبػـُ  هَرت  ثِ  عىن  اٗي  ٗب غ٘ل اٍ ٍ ٗب ٗلك هبلٖ،  هىلَّف

ُ . ق ، 1407أًبكٕ، هلتٖ٘ ، ) .َُؿ تِلٗغ ثلؿاُتِ هٖ  ٓفغِ

534ٍ53 ) 

  لبػـُ الٗل ؿك عمَق ؽبًَاؿُ:5

الٗلك ؿك ؿػبٍٕ   كًـ تَرِ ثِ لبػـُ ًظل هٖ ام رولِ هَاكؿٕ وِ ثِ

ٍ  بًتآًْ شقاق ٗىٖ ام مٍر٘ي ٗب شَزًپل وبكثلؿ ثبُـ، ؽبًَاؿگٖ 

َُؿ وِ گبُ ًَِم  اّو٘ت اٗي هٌئلِ ام آًزب ًبُٖ هٖ ٛالق اًت. 

ٗىٖ ام مٍر٘ي، ؿك كفتبك ٛلف ؿٗگل ٗب اًزبم ًـاؿى ٍظبٗف ؽبًَاؿگٖ 

ؽَّٔ ؿك هَكؿ  تَرْٖ ثِ اٗي هْن ثِ ٍ مًبَُٖٗ كِِٗ ؿاكؿ. ثٖ

آٍكؿ. اٗي  ٛلف ؿٗگل كا فلاّن هٖ عىن ُمبق گبُ هَرجبت ٗلك ثِ

ؿك ه٘بى ولوبت فمْب تٔلٗغبت ٗب اُبكاتٖ ؿال ثل ؿكعبلٖ اًت وِ 

ؽَّٔ عىن  لنٍم تَرِ ثِ ٍاكؿ ًِـى ٗلك ؿك تٜج٘ك اعىبم ثِ

 (175: 1415أًبكٕ  .)َُؿ ًَِم ٍ ُمبق ٗبفت هٖ

 ثبمؽَاًٖ لبػـُ الٗلك ؿك ٛالق :1.5

هٌئلِ ػٌل ٍ علد وِ ثِ ػٌَاى ٗىٖ ام هَرجبت ٛالق ثِ 

هفَْهٖ ػبم اًت وِ هٔبؿٗك ؿكؽَاًت مٍرِ للاك گلفتِ اًت 

مٗبؿٕ ؿاكؿ ٍ تِؾْ٘ آًْب ثِ ػْـُ لبٖٗ اًت . اٗي هٌئلِ ، ّن 

ٗبفت هٖ  لبًَى هـًٖ 1130پٌِِ٘٘ فمْٖ ؿاكؿ ٍ ّن ؿك لبلت هبؿُ 

 ( 377، ّ 3د ، 1392أًبكٕ، )َُؿ.

لبػـُ ًفٖ علد اًت وِ ّل گبُ ٗىٖ ام اعىبم اٍلِ٘ ثلإ فلؿٕ 

ل تغول اٗزبؿ وٌـ، آى عىن كفغ هِمت ُـٗـ ٍ ًؾت ٍ غ٘ل لبث

ق ؿك ُلاٗٚ ػبؿٕ ثب مٍد اًت، الَُؿ. ثل اٗي اًبى، اؽت٘بك ٛ هٖ

ق الًلت اٗي اؽت٘بك ٍ النام اٍ ثِ ٛاهب ػٌل ٍ علد مٍرِ هَرت 

اًت. ثٌبثلاٗي ؿك َٓكتٖ وِ ؿٍام مٍر٘ت، هَرت ػٌل ٍ علد مٍرِ 

وٌـ،  ٛالقثِ عبون ُلع هلارؼِ ٍ تمبٗبٕ تَاًـ  ثبُـ، ٍٕ هٖ

تَاًـ  صٌبًضِ ػٌل ٍ علد هقوَك ؿك هغىوِ حبثت َُؿ، ؿاؿگبُ هٖ

هٌ٘ل ًجبُـ، ق ًوبٗـ ٍ ؿك َٓكتٖ وِ ارجبك ٛالمٍد كا ارجبك ثِ 

هلٍكٕ ثل ُلاٗٚ عمَق )   .َُؿ ق ؿاؿُ هٖٛالمٍرِ ثِ افى لبٖٗ 

  اگل مًبى (12/5/79مًبى ثلإ ٛالق كٍمًبهِ ّوِْلٕ، هَكػ 

ام   ُبى هَرَؿ ؿك مًـگٖ  ػٌل ٍ علدثؾَاٌّـ ثِ ًجت ٍرَؿ 

  آى  ٍ ؿٍام  ٍرَؿ ػٌل ٍ علد  ٛلٗمٖ  رـا ًَُـ ثبٗـ ثِ  ّوٌلاًِبى

كا   مًبَُٖٗ  مًـگٖ  وِ  ًججٖ  آى  ػجبكتٖ  ًوبٌٗـ. ثِ  حبثت  كا ؿك ؿاؿگبُ

  اًت  اٗزبؿ ولؿُ  ٍ ًبگَاكٕ  هِمت  مى  ٍ ثلإ  ٍ ؿَُاك ًبؽتِ  تلؼ

  هَرَؿ ثبُـ تب آًىِ  ٍ ٓـٍك عىن،  ٛالق  ؿػَٕ  ٛلط  ثبٗـ ؿك ٌّگبم

 . اًت  ُـُ  ػٌل ٍ علد  مٍر٘ت هَرت  ؿٍام  وِ  گفت  ثتَاى

ٍ ٗلك كّب ًبمؿ   كا ام ل٘ـ علد  مى  وِ  اًت  هبٗل  گقاك گلصِ  لبًَى

ٍلٖ ثِ ؽبٛل اّو٘ت ؽبًَاؿُ ٍ ؿٍام ٍ ثمبٕ آى، اٍالً تأو٘ـ ثل اًم٘بؿ ٍ 

حبً٘بً ّـف اٍ و٘فل ؿاؿى َُّل ثِ ؿل٘ل كفتبك  ًبمٍ ؿاكؿ ًِ ٛالق ٍ

گقُتِ اٍ ًوٖ ثبُـ. ثِ ػجبكتٖ هٖ تَاى گفت وِ ٛالق، ثلإ 

كّبٖٗ ٍ ًزبت مى اًت ًِ ًٍ٘لِ هزبمات هلؿ، پي اگل كفتبك 

ًبٌّزبك َُّل پبٗبى ٗبفتِ ثبُـ ؿاؿگبُ عك ًـاكؿ وِ َُّل كا هزجَك 

ػٌل ٍ علد، اهلٍمُ رنٍ الجتِ هٌئلِ احجبت  .ثِ ٛالق ؿاؿى ثٌوبٗـ

ٗىٖ ام هؼ٘الت ٍ هِىالت مًبى ثلإ رـا ُـى ام ّوٌلاى ًبٓبلظ 

 .ؽَؿ هٖ ثبُـ وِ تب هـتْبٕ هـٗـٕ آًْب كا ثالتىل٘ف ًگبُ هٖ ؿاكؿ

صلا وِ ثٌ٘بكٕ ام هٔبؿٗك ػٌل ٍ علد هلثَٙ ثِ كٍاثٚ پٌْبى مى ٍ 

. َُّل ٍ ٗب ؿك علٗن ؽبًِ هٖ ثبُـ ٍ وٌٖ ام آى اٛالع ًـاكؿ

ثٌ٘بكٕ ام مًبى ثب اٌٗىِ ثِ ولّات ام ّوٌلاًِبى وته هٖ ؽَكًـ ًِ 

تٌْب ثِ ؿاؿگبُ هلارؼِ ًوٖ وٌٌـ ثلىِ عتٖ ام تلى آثلٍ اٗي هٌئلِ 

كا ثب الَام ٍ ؽَِٗبى ؽَؿ ً٘ن ؿك ه٘بى ًوٖ گقاكًـ. لقا ٌّگبهٖ وِ ام 

ؿًت ّوٌل ؽَؿ ثِ ًتَُ هٖ آٌٗـ ٍ ٛلط ُىبٗت هٖ وٌٌـ ثلإ 

ٕ ؽَؿ، ؿل٘لٖ ًـاكًـ. ٍ ام ًَٖٗ ثِ ؽبٛل اٌٗىِ وبًَى احجبت اؿػب

ؽبًَاؿُ ام ّن گٌٌتِ ًَِؿ تب عـ اهىبى ام ؿاؿى صٌ٘ي ٛالق ّبٖٗ 

ؿاؿگبّْب ػوَهبً ؽَؿؿاكٕ هٖ وٌٌـ ٍ هؼوَالً ثِ َُّل فلٓتٖ ؿٍثبكُ 

هٖ ؿٌّـ تب ثِ ٍظبٗفَ ػول وٌـ ثؾَّٔ اگل ؿكؽَاًت ٛالق ثِ 

ؿگبُ ثب اؽق تؼْـ ام هلؿ هََٗع كا رْت ػـم پلؿاؽت ًفمِ ثبُـ ؿا

هؾتَهِ اػالم هٖ وٌـ ٍ ؿك ثٌ٘بكٕ ام هَاكؿ هلؿّب، ثِ تؼْـ ؽَؿ 

ػول ًىلؿُ ٍ مًبى ثـٍى پِتَاًِ هبلٖ ثلإ گقكاًـى مًـگٖ ؿك 

هِىل .) هؼلٕ آً٘جْبٕ رـٕ اؽاللٖ ٍ ارتوبػٖ للاك هٖ گ٘لًـ

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82


 

ٍ ،  1362) ًزفٖ، «آلٖ مًبى احجبت ػٌل ٍ علد ؿك ؿاؿگبُ اًت

31/205 )  

 هٔبؿٗك ػٌل ٍ علد :الف

تلن مًـگٖ تًَٚ مٍد ثِ هـت َُ هبُ هتَالٖ ؿك ٗه ًبل الف:

اػت٘بؿ مٍد ثِ ٗىٖ ام اًَاع هَاؿ هؾـك ٍ ٗب  ة:  ثـٍى ػقك هَرِ

اثتبلٖ ٍٕ ثِ هِلٍثبت الىلٖ وِ ثِ اًبى مًـگٖ ؽبًَاؿگٖ ؽلل 

ثِ٘تل، هغىَه٘ت لٜؼٖ مٍد ثِ عجي پٌذ ًبل ٗب د: ٍاكؿ آٍكؿ

ٗلة ٍ ُتن ٗب ّل گًَِ ًَءكفتبك هٌتول مٍد وِ ػلفبً ثب تَرِ ثِ 

(   38،  37، ّ 5د  ، 1391اهبهٖ،ـ)ٍٗؼ٘ت مٍرِ لبثل تغول ًجبُ

اًٖ ٗب ًبكٕ ٗب ّل ػبكِٗ كٍٓؼت الؼالد اثتبلٖ مٍد ثِ ث٘وبكْٗبٕ س: 

ػم٘ن  ط: .ٗگلٕ وِ مًـگٖ هِتلن كا هؾتل ًوبٗـالؼالد  ٓؼت

ًغَٕ وِ هبًغ اٍالؿ ؿاك ُـى مٍرِ َُؿ ام رولِ ثَؿى مٍد، ثِ 

هَاكؿٕ اًت وِ ؿك َٓكت اعلام تًَٚ ؿاؿگبُ ٓبلظ، ام هٔبؿٗك 

اؽت٘بك ّوٌل ؿٗگل ؿك َٓكت ػـم . ٍ: ػٌل ٍ علد هغٌَة هٖ َُؿ

 ( 393، ّ 1د ، 1382،  وبتَمٗبى )  اًتٜبػت ثل ارلإ ػـالت

وبك ٗب علفِ إ وِ ػـم كػبٗت ؿًتَك ؿاؿگبُ ؿك هَكؿ هٌغ )مٍد( ثِ 

، 1وبتَمٗبى، د . )بلظ ؽبًَاؿگٖ ٗب ع٘خ٘ت مٍرِ ثبُـهٌبفٖ ثب هٔ

 ّ233 ) 

 ٍاكؿُ ثل هٔبؿٗك ػٌل ٍ علد اٗلاؿاتة: 

ػٌل ٍ علد هفَْهٖ ػبم ثب ؿاهٌٔ گٌتلؿُ ٍ هٔبؿٗك مٗبؿٕ الف: 

اًت ٍ اعٔبء ٍ ثلُولؿى آى ؿك لبًَى ًجت هٖ َُؿ وِ ؿًت 

ؿٗگلٕ وِ ثلإ مى ػٌل ٍ علد ثَرَؿ  لبٖٗ ثٌتِ َُؿ ٍ ؿك هَاكؿ

ثلٍم ػٌل ٍ ة:  .هٖ آٗـ، ًتَاًـ ثلإ كّبٖٗ مى صبكُ إ ثٌ٘ـِٗ٘ـ

علد ثِ ػَاهل هؾتلفٖ ام رولِ: هَلؼ٘تْبٕ مهبًٖ ٍ هىبًٖ، ٍٗؼ٘ت 

فلؿ ؿك ؽبًَاؿُ ، تغٔ٘الت، كٍعِ٘ ٍ ُؾٔ٘ت فلؿ ثٌتگٖ ؿاكؿ. صِ 

علد اٗزبؿ ًىٌـ ٍلٖ ثٌب وِ ٗه ػبهلٖ ؿك هَكؿ فلؿٕ آالً ػٌل ٍ 

 .ّو٘ي ػبهل ؿك فلؿ ؿٗگل هٌزل ثِ ثلٍم ػٌل ٍ علد ُـٗـٕ َُؿ

هخالً ٗه مى ثِ ٍأًٜ ثٖ اػتٌبٖٗ ّوٌلٍ ؿصبك ث٘وبكٕ كٍعٖ 

َُؿ ٍلٖ مى ؿٗگل عتٖ ثل احل ٗلة ٍ ُتن ّن ؿك ُلاٗٚ هِمت ثبك 

ٗب ػـم پلؿاؽت ًفمِ ام ًَٕ َُّل ثلإ مًٖ وِ ّ٘ش  .للاك ًگ٘لؿ

بلٖ ًـاكؿ هَرت ػٌل ٍ علد هٖ َُؿ. اهب ؿك هَكؿ ؽبًن پِتَاًِ ه

ؿٗگلٕ وِ ً٘بم هبلٖ ًـاكؿ، ام هٔبؿٗك ػٌل ٍ علد ثِ ُوبك ًوٖ 

ق.م.  1129آٗـ. ثلىِ اگل مى ثؾَاّـ ٛالق ثگ٘لؿ ثب اًتٌبؿ ثِ هبؿُ 

 .هٖ تَاًـ ؿك ؽَاًت ٛالق ًوبٗـ

 اهبم ؽوٌٖ٘ؿك ٛالق ام ؿٗـگبُ لبػـُ الٗلك  وبكثلؿ: 2.5

ًظل ؽبٖٓ « الٗلك»لت اهبم ؽوٌٖ٘ )كُ( ؿكثبكُ ٕ لبػـُ ٕ ع٘

تفٌ٘ل هٖ وٌٌـ. ثِ ًظل اِٗبى « ًْٖ عىَهتٖ»ؿاكًـ ٍ آى كا ثِ 

رولِ ٕ الٗلك ٍ الٗلاك هِتول ثل ؿٍ لبػـُ ؿك تغلٗن آً٘ت 

رٌوٖ ٍ ربًٖ ٍ ؿك تغلٗن اٗزبؿ فِبك كٍعٖ ٍ ه٘٘مِ ٕ كٍاًٖ 

ٕ عبون ثل ّوِ ٕ اعىبم اًت. ثب اٗي تفٌ٘ل، الٗلك ٗه عىن حبًَ

 ًٌ٘ت. « العلد»ُلػٖ هخل 

 ق ؿك هََٗػبتٛالؿك ٓـٍك عىن  الٗلكًمَ (كُ) هٌٖ٘هبم ا

 ٗلك ال ٕ  اًتٌبؿ ثِ لبػـُق، العمَق ؽبًَاؿُ ام لج٘ل ًىبط ٍ ٛ

َاى ًِبى ؿاؿ وِ هغىَم ت كاٗذ اًت ٍ اعىبم فلاٍاًٖ كا هٖل وبه

 3د،  1422هًََٕ الؾوٌٖ٘ )  ٗلك للاك گلفتِ اًت.الٕ  لبػـُ

ثلإ هخبل، ثِ ًظل ُ٘ؼ أًبكٕ اگل ٍلٖ ؿؽتل اٍ كا ثِ (  204،ّ

امؿٍاد هلؿٕ ؽٖٔ ٗب ػٌ٘٘ي ٗب هزٌَى ؿكآٍكؿ، ؿؽتل ثِ ؿل٘ل ػوَم 

. ّوضٌ٘ي 175، 1415أًبكٕ )ًفٖ ٗلك عك اػتلإ ؿاكؿ:  ٕ  لبػـُ

بم مٍرِ، فمْب ثب اًتٌبؿ ثِ ؿك كٍاثٚ رٌٌٖ هِتلن مٍر٘ي ٍ كفغ ً٘

، ام ثلؽٖ اعىبم هخل ٍرَة هزبهؼت ّل صْبك هبُ ٗه ثبك الٗلك 

فمْب ؿك اًـ. ؿك ػ٘ي عبل، ثٌ٘بكٕ ام  كفغ ٗـ ٍ هِىل كا عل ولؿُ

تًَٚ عبون  القًىبط ام كاُ ٛغالل ثلإ اً الٗلكٕ  اًتفبؿُ ام لبػـُ

 تي ٗلك ُلع هوٌه ثَؿُ ٍ صِ ثٌب ؿك هَاكؿٕ ثب ًبؿٗـُ اًگبُ

ٖ اللگ٘لٕ ؿك فتبٍإ ع٘لت ٍ علد، ثِ صٌ٘ي ٛ گًَِ ًؾت اٗي

اًـ:  َُؿ. ثلإ هخبل، پلً٘ـُ ً٘ن ؿٗـُ هٖ (كُ)اهبم  .ؿٌّـ كٗبٗت ًوٖ

مًـُ اًت  الىؿاً٘ن ا َُّل مًٖ ِّت ًبل لجل فلاك ولؿُ ٍ هٖ

ؿاً٘ن، اٗي هلؿ ٗه ؿؽتل ّن ؿاكؿ، اٗي مى ٍ  ٍل٘ىي هىبى اٍ كا ًوٖ

ًـاكًـ ٍ وٌٖ وِ ؽلرٖ آًبى كا ثـّـ ًٌ٘ت، ؽَؿ مى ؿؽتل هٌنل 

ّن ه٘ل مٗبؿ ثِ َُّل ؿاكؿ صَى رَاى اًت ٍ هوىي اًت هجتلٖ 

ٗلك ٍ علد  فلهبٗ٘ـ وِ ام ثبة ؿفغ  ثِ فٌبؿ َُؿ، آٗب اربمُ هٖ

ؿك فلٕ  (كُ)ُـٗـ، وٌٖ اٍ كا ٛبلك ؿّـ؟ پبًؼ ع٘لت اهبم 

عبون،  ثِ م هلارؼِٕ هبلٖ ٍ كٍاًٖ ّوبى اًت وِ ثبٗـ پي ا ه٘٘مِ

لجل ام كرَع ثِ عبون ُلع ٍ ٓجل تب صْبك ًبل ؛ صْبك ًبل ٓجل وٌـ

) ام ع٘ي هلارؼِ ٍ فغْ ام َُّل ؿك اٗي هـت، ٛبلك ربٗن ًٌ٘ت 

هَاكؿ كا ًجبٗـ ثِ اٗي  (  1422،  3دّ، 138 هًََٕ الؾوٌٖ٘ 

ق عبون ُلع ؿك هَاكؿ ػٌلٍعلد ؿاًٌت، مٗلا الهؼٌٖ اًىبك ٛ

ق تٔلٗظ الگًَِ ٛ رَؿ ؿاكؿ وِ ثِ رَام اٗيؿٗگلٕ ّن ٍاًتفتبء 

اًـ: اگل هلؿٕ ام پلؿاؽت ًفمِ ٍ ًبٗل  ثلإ هخبل، پلً٘ـُ .ُـُ اًت

عمَق مى اهتٌبع ٍكمؿ ٍ اٍ كا افٗت ٍ آماك وٌـ ٍ عبٗل ثِ ٛبلك ّن 

ًجبُـ عتٖ ثِ ٛبلك ؽلغ، آٗب عبون ُلع عك ارجبك اٍ كا ثِ ٛبلك ٗب 

ق الالزولِ اٗي ُىل ٛ ؿك پبًؼ ؽَؿ فٖ (كُ)بم ارلإ آى ؿاكؿ؟ ٍ اه

اؽت٘بك ٛبلك ثِ ؿًت َُّل اًت ٍ عبون ُلع «اًـ:  كا پقٗلفتِ



 

ٕ مٍرِ َُّل كا ٍا ؿاكؿ وِ عمَق مى كا  تَاًـ ؿك َٓكت هٜبلجِ هٖ

  .تَاًـ ٛبلك ؿّـ اؿا وٌـ ٍ ؿك ثؼٖ هَاكؿ عبون ُلع هٖ

  ػبم  ؿٗگل كا وِ  اٍلِ٘  عىن  وِ  اًت  اٍلِ٘  عىن  الٗلك ٗه  لبػـُ  

ؿصبك ٗلك َُؿ ٍ   ؿك مًـگٖ  اگل مٍرِ  عبل .مًـ هٖ  تؾْٔ٘  اًت

هلؿ   ؿكؿًت  ، اًغٔبك ٛالق لبػـُ  اٗي  ًـّـ، ٛجك  ٛاللَ  َُّل ّن

ثزن   َُؿ. ٍ فلؿ ؿٗگلٕ هٖ  اًغٔبك ثلؿاُتِ  ًؾَاّـ ثَؿ ٍ اٗي  هِلٍع

الٗلك ؿك اٌٗزب   لبػـُ  تِؿّـ. الج  كا ٛالق  تَاًـ مٍرِ هٖ  ّن  مٍد

  ثبُـ. صلا وِ ًوٖ غ٘ل ام مٍد   فلؿٕ  ثلإ  ٛالق  عك  وٌٌـُ  تِلٗغ

فلؿ   عىن. اهب اٌٗىِ  ٍٗغ  ًِ  اًت  ٗلكٕ  عىن  كفغ  لبػـُ  اٗي  لٌبى

 ٍ   اًت،  ثبة  ؿّـ ام اٗي  كا ٛالق  تَاًـ مٍرِ هٖ  ّن  ثزن مٍد  ؿٗگلٕ

  عبون  وِ  اًت هلؿ، آى   ؿًت  ثِ  ك ٛالقاًغٔب  ُـى  ثلؿاُتِ  المهِ

  اًت« الووتٌغ  ٍلٖ  الغبون»وِ   ٍ ام آًزبٖٗ.ثبُـ  ثتَاًـ هٜلِّك  ّن

  ًجبُـ هٜلمِ كاٖٗ  ّن  كا ٍلَ َُّلٍ  تَاًـ مٍرِ هٖ  ُلع  لقا عبون

 ( 1419ٍ 1485 ، 1411،ُج٘لٕ مًزبًٖ)  .ًبمؿ

ٍ  الهٖهقاّت اً ق ام ؿٗـگبُالوبكثلؿ لبػـ ال٘لك ؿك ٛ: 3.5

 اهبهِ٘ 

ق ؿك الٛالف:  :  قالؿك ٛ ال ٗلكٌتلّبٕ وبكثلؿ لبػـُ ثلؽٖ ام ث

ق هلٖٗ ٍ المْبٕ هقاّت ؿك مهٌِ٘ ٍالغ ُـى ٛعبل ث٘وبكٕ مٍد ف

مى  : هبؿاهٖ وِ عٌفٖ ّب، ؿاكإ ًظلات هؾتلف ٌّتٌـ. اكث مٍرِ

ثلؿ؛ ثِ ُلٙ آًىِ هِؾْ َُؿ  ؿك ػـُ اًت ام َُّل اكث هٖ

ثب كٗبٗت مى  ٛالقق ؿاؿُ ٍ الثِ لٔـ فلاك ام اكث، اٍ كا ّٛل َُ

ًجبُـ، ثٌبثلاٗي ثب فمـاى ٗىٖ ام اٗي ؿٍ ُلٙ، مى اًتغمبق اكث 

.(عٌبثلِ: هبؿاهٖ وِ مى ثب  186-6/181ق: 1118اثي ّوبم، )ًـاكؿ 

ثلؿ؛ اگل صِ ػـُ اٍ توبم ُـُ ٍ  ؿٗگلٕ امؿٍاد ًىلؿُ ثبُـ، اكث هٖ

: مى ِ٘هبلى .( 261،ق1116عٌجلٖ، )ثبُـ هـتٖ ّن ام آى گقُتِ 

اٍ پبٗبى ٗبفتِ ثبُـ ٍ  ثلؿ؛ صِ ؿك ػـُ ثبُـ ٗب اٌٗىِ ػـُ اكث هٖ

(ام 2/162 ،ق1111هبله ثي أًي، ) صِ امؿٍاد ولؿُ ٗب ًىلؿُ ثبُـ 

اهبم ُبفؼٖ، ًِ لَل ًمل ُـُ وِ ٗىٖ ام آًْب اٗي اًت وِ اكث 

ًو٘جلؿ؛ اگل صِ ؿك ػـُ ثبُـ ٍ هلؿ ثو٘لؿ. اهب اگل هلؿ ؿك ل٘ـ ع٘بت 

 5الِبفؼٖ، ) ثَؿُ ٍ ًبلن ثبُـ، مى ٍٗؼ٘ت هٜلمِ ثبئي كا ؿاكؿ 

الق ق ثـّـ، صِ ؿك ٛال: اگل ؿك عبل هلٕ ٛاهبهِ٘ (622-662/

لجل ام الف:   ثلؿ ب ثبئي؛ ثِ صْبك ُلٙ مى اكث هٖكرؼٖ ثبُـ ٗ

ثِ٘تل ام ٗه ًبل  ق ثو٘لؿ. پي اگلالگقُت ٗه ًبل وبهل ام ٛ

ًىٌـ ٍ اگل امؿٍاد  جل ام فَت َُّل، امؿٍادؿ. ة: لثَؿ، اكث ًو٘جل

بل فَت ولؿ، ثلإ هٜلمِ ص٘نٕ ق ؿٌّـُ ؿك َٛل ًٛالولؿ ٍ ثؼـ 

ق ؿاؿُ ثْجَؿ ً٘بثـ، الا ٛمى كعبل لؿ ام هلٖٗ وِ ؿك ه د: ٌت.ً٘

پي اگل ام آى هلٕ ثْجَؿ ٗبفت، ًپي ؿك َٛل ًبل ٍفبت ولؿ، مى 

ق: 1111الًَٜٖ، ) ق ثِ ؽَاًت هٜلمِ ًجبُـ الٛ. س: ثلؿ اكث ًوٖ

ثب ٗه ٓ٘غِ ام آًزب وِ ٛالق ٗمبع ًِ اة: .)ق.م211ٍ هبؿُ  2/183

ثٌبثلاٗي ف هِلٍع اًت، ق ٍ ثب گقكاًـى هلاعل هؾتلالًِ ثبك ٛ

ثل آى اللت ٖ ٍاعـ ٍ ؽَاُ ثب اُبكُ وِ ؿق، ؽَاُ ثب لفظالروغ ًِ ٛ

 . ثبُـ ( ق هؾبلف ًٌت هٖالُتِ ٍ ٗب ثب تىلاك ًِ ثبك لفظ ٛؿا

ٗب ؽ٘ل َُؿ  ق ثل اٗي هٌَال ٍالغ هٖالاوٌَى ثبٗـ ثلكًٖ ًوَؿ وِ ٛ

ق؟ ؿك الق هغٌَة هَِ٘ؿ ٗب ًِ ٛالٍ صٌبًضِ ٍالغ َُؿ، ٗه ٛ

ًظل ٍرَؿ ؿاكؿ وِ ثِ َٛك الف اؽت الهٖه٘بى فمْبٕ اًاٗي هََٗع، 

اثي كُـ ؿك ثـاٗٔ الوزتْـ ه٘گَٗـ:  .َُؿ هؾتٔل ثِ آًْب اُبكُ هٖ

ق الق ثِ لفظ حبلخِ كا ؿك عىن ٛالروَْك فمْب ٍ ثؼٖ٘ ام ظبّلِٗ، ٛ

ٖ وِ كرَع ٍ ثبمگِت ؿاكؿ، ؿٍ هلتجِ اًت ٍ اللٛؿاًٌـ.  -حبلخِ هٖ

ثبٗـ ثِ َٛك ُبٌٗتِ ّوٌل ؽَؿ كا ًگبُ ؿاكؿ ٍ ؿك ّل هلتجِ، مٍد ٗب 

ًنؿ اهبهِ٘،  .آُتٖ ًوبٗـ ٗب ثب ً٘ىٖ اٍ كا كّب ًبمؿ ٍ ام اٍ رـا َُؿ

ٛبلك، اًتِ  اًتِ ٛبلك، اًتِ«ق، هخل اٗي وِ ثگَٗـ؛ الاگل لفظ ًِ ٛ

، ٗه «بلك حبلخِاًت ٛ»ق كا ثگَٗـ هخبلً ثگَٗـ: الٍ ٗب تؼـاؿ ٛ» ٛبلك

 (  1/182ق: 1111ًَٖٛ، ) َُؿ  ى ٍالغ هٖق ثب تغمك ُلٍٙ آالٛ

ق حبلخِ كا هٜلط البى ثِ اٗي ؿل٘ل اًت وِ ؽـاًٍـ ٛاًتٌبؿ اِٗ

ق ثب ّن الَعٌ٘فِ ٍ اهبم هبله، اٗمبع ًِ ٛهقّت اهبم اث .ًىلؿُ اًت

ؿاًـ ٍ اهبم اعوـ ً٘ن ؿك ٗه كٍاٗت ثب ّو٘ي ًظل  كا ثـػت ٍ علام هٖ

 ق كا علام ًو٘ـاًـ؛ الًِ ٛ هقّت اهبم ُبفؼٖ، اٗمبع .هَافك اًت.

ق كا ؿك مهبى عٖ٘ ٍ الق عبئٖ، هبلىِ٘ ٍ اهبهِ٘ ٛالؿك هَكؿ ٛح: 

ؿاكًـ.  الفق هُغلم اؽتالؿاًٌـ؛ اهب ؿك هَكؿ ٛ ًفبى، علام هٖ

هلؿ  َُؿ، ّل صٌـ ق مى ؿك عٖ٘ ٍالغ هٖالٛ :هبلىِ٘ ه٘گَٗـ

روَْك اًت ثِ  ـاللّوبى اًت اللَهلتىت گٌبُ هَِ٘ؿ ٍ اًتـ

 «فََٜلِّمَُُّيَّ لِؼِـَّتِِْيَّ»ق ؿك عٖ٘ ٍ ًفبى ثِ ؿل٘ل آِٗ: الٍلَع ٛ

اهبهِ٘  . ؿاًٌـ ق ؿك عٖ٘ ٍ ًفبى كا ٍالغ ًوٖٛالاهبهِ٘ ٍ ظبّلِٗ، 

ؿك  القام عىوتْبٕ تغلٗن ٛ اروبع ؿاكًـ القاٗي ٛ الىثل ثٜ

عٖ٘، عبلت كٍعٖ ٍ رٌوٖ مى اًت وِ ؿك اٗي ؿٍكُ ؿك ُلاٗٚ 

ٕ ؽلغ  ثلكًٖ همَلِ ؽلغ القٛد:   .پقٗلٕ فلاٍاًٖ للاك ؿاكؿ ً٘تآ

ق ٍ ًِ ام اًَاع التت ثل آى ثِ ػٌَاى رـاٖٗ ُجِ٘ ٍٛ اعىبم هتل

الجْ٘مٖ، ) )ق وِ ؿك فمِ هقاّت ٍ لبًَى اٗلاى آهـُ اًت الٛ

.(ثِ٘تل ػلوب، ؽلغ كا ثِ ُلٙ ػـم ٗلك ثب  616ٍ  1/612ق: 1681

-6/163ق: 1111لملٛجٖ، ا )ؿاًٌـ هٖ تَرِ ثِ عـٗج ثؾبكٕ ربٗن

ؽٜبة ثِ هلؿاى اًت وِ ؿك  گَٗـ: .(ٛجلًٖ ام اهبهِ٘ هٖ 111

ٍ  مى ًبُنُ ثبُـ وِ هگل  ل كا ثِ مًبى ثـٌّـق، هْالعبل ٛ

ؿك َٓكت ػـم اٛبػت مى ٍ  . ثٌبثلاٗي ؽلغالق ؿاُتِ ثبُـًَءاؽ

 (578، 2/577ٛجلًٖ، .) َ ٓغ٘ظ اًت اللًَءاؽ



 

 يمٍر٘ؽَف ُمبق :4.5

مى اؽتالف ٍ ؿُوٌٖ ه٘بى مى ٍ َُّل كا ُمبق هٖ گٌَٗـ ، گَٗب 

ٍ َُّل ثِ ؽبٛل ًبًبمگبكٕ ّل وـام ؿك ًبعِ٘ إ غ٘ل ام ًبعِ٘ 

رـاٖٗ ث٘ي ُمبق ٍ ّبٕ  ٌّگبم ثلٍم ًِبًِ .ؿٗگلٕ للاك گلفتِ اًت

گ٘لؿ.  َٓكت هٖ  حاکن كً٘ـگٖ ثِ اؽتالفبت تًَٚمى ٍ َُّل 

ّای  هحاکوِ ٗىٖ ام هلرغبت اٗي ًَع عىو٘ت تِى٘ل

ٕ ٛلف٘ي اًت، ثِ ؿل٘ل  ٍ تؼ٘٘ي ؿاٍكاى ام اّل ؽبًَاؿُ خاًَادگی

اٛالع اِٗبى ام هٌبئل ؽبًَاؿُ ؿٗگل ً٘بمٕ ثِ فبٍ ولؿى اًلاك 

ػالٍُ ؿلٌَمٕ ًبُٖ ام ػَاٛف ؽبًَاؿگٖ  ؽبًَاؿگٖ مٍر٘ي ًٌ٘ت. ثِ

لإ ثلكًٖ ػلل ث  .تل هٌئلِ ؽَاّـ ُـ ثْتل ٍ ًلٗغٕ  هَرت ف٘ٔلِ

ٕ همـهبت آُتٖ، ٗه ًفل ؿاٍك ام فبه٘ل  ٍ رْبت ًبًبمگبكٕ ٍ تِْ٘

ٍ  حسي ًیت هلؿ ٍ ٗىٖ ام فبه٘ل مى اًتؾبة وٌ٘ـ اگل اٗي ؿٍ ثب

ؿك ثِ٘تل آالط مٍر٘ي ٌّت. ؿلٌَمٕ ٍاكؿ وبك ُـًـ ٍ ّـفِبى 

ٍ ؿلٌَمٕ آالط كا ثپقٗلًـ  حسي ًیت كفغ اٗي هِىل، عىو٘ي ثب

هلل بى ووه ًوبٗـ )َٗفك اتب ؽـا ّن ثلإ ثلللاكٕ الفت ث٘ي اِٗ

 355ّ ،1380( . ) ُلاكُ،ثٌْ٘وب

گبُ ّلٗه ام هلؿ ٗب مى، ٓلفبً ثلإ ٗلك كًبًـى ثِ ٛلف همبثل ام 

اًتفبؿُ. ثلإ هخبل، مًٖ ػمـ امؿٍارٖ كا هٌؼمـ  ًَء عك ؽَؿ

إ ًٌگ٘ي ٓلفبً ثلإ اؽبفٕ ام هلؿ للاك  وٌـ ٍ ؿك آى هْلِٗ هٖ

ثبُـ ام عك ؿّـ ٗب ثـٍى اٌٗىِ لٔـ مًـگٖ مًبَُٖٗ ؿاُتِ  هٖ

 .وٌـ عجي هْلِٗ ثلإ افٗت ٍ آماك مٍد اًتفبؿُ هٖ

هلؿٕ ػم٘وٖ وِ ثب ٍرَؿ ؿكؽَاًت مى ثِ ٛالق ثِ ؿل٘ل الف: 

 .وٌـ هوبًؼت هٖ طالق ثلػْـُ ؿاُتي عك ٛالق ام ؿاؿى

ب هلٖٗ٘ مى امؿٍاد هزـؿ ولؿُ ٍ هلؿٕ ثِ ؿل٘ل وجل ًي ٗ ة: 

 .ؿّـ عمَق مى اٍل ؽَؿ كا ًوٖ

هلؿٕ ثِ ؿل٘ل اٌٗىِ ثتَاًـ ثِ َٓكت افلاٖٛ ثِ اه٘بل رٌٌٖ  ح:

 .ؽَؿ ثلًـ، مى ؽَؿ كا ٛالق ؿاؿُ ٍ امؿٍاد هزـؿ وٌـ

هلؿٕ ثب اٌٗىِ ؿاكإ توىي هبلٖ اًت ام پلؿاؽت ًفمِ ثِ مى  ت:

 .ؽَؿؿاكٕ ًوبٗـ

ت ؽََٗ ؿك ؽبًَاؿُ ثِ هغـٍؿ ولؿى مى ؿك هلؿٕ ام عك كٗبًد: 

ّبٕ فلٌّگٖ، ارتوبػٖ، التٔبؿٕ، ػجبؿٕ ٍ ... ثِ َٓكت  فؼبل٘ت

وٌـ. مى ؿك اٗي كاثِٜ هَكؿ افٗت ٍ آماك للاك  غ٘لهتؼبكف اًتفبؿُ هٖ

 (2ّ،100) هىبكم ُ٘لامٕ، د.گ٘لؿ هٖ

ٕ ٗلك  اهب ثلؽٖ ؿٗگل ام ػلوب هؼتمـًـ وِ المم اًت ثب هالعظِ

ٍ ثنكگتل ثِ ووتلٗي ٗلك ث٘ي ؿٍ فلؿ كإ ؿاؿ ٍ ثلإ هِؾْ ثِ٘تل 

هخل اٌٗىِ َُّل ثِ   هلارؼِ ولؿ عرف ولؿى عزن ٗلك ّن ثِ

پلؿامؿ ٍ مى ّن  ٕ ّوٌل كا ًوٖ ؿل٘ل ٗؼف ٍٗؼ٘ت التٔبؿٕ ًفمِ

هبلٖ هَارِ اًت. ؿك اٗي َٓكت ٕ  ؿك تبه٘ي هؼبٍ ؽَؿ ثب ه٘٘مِ

ُ ً٘ن هَظف ثِ ؿاؿگبُ ثـّـ. ؿاؿگب ًفقِ مى عك ؿاكؿ ؿاؿؽَاًت

اًت ثِ ؿل٘ل ٍكٍؿ ٗلك ثِ مى هلؿ كا ثِ ٛلٗمٖ ثِ اؿإ آى هزجَك 

حاکن ثٌبثلاٗي  . .ِـثبكُ ث٘بًـٗ وٌـ ٗب ؽَؿ توْ٘ـاتٖ كا ؿك اٗي

ٕ فلٍٕ اثتـا هٌبفغ ؽبًَاؿُ )ثِ ؿل٘ل  هَظف اًت ؿك ّوِ شرع

تلر٘ظ هٔلغت روغ ثل هٔلغت فلؿ( ٍ ًپي عمَق ّلٗه ام 

ٗلك ٗب علرٖ وِ ثِ  اُؾبّ آى كا هـًظل للاك ؿّـ ٍ ام ّلگًَِ

 .َُؿ رلَگ٘لٕ وٌـ هٖٕ اػوبل عك ٓبعت عك اٗزبؿ  ٍاًِٜ

 بونعىن عالف: 

ؿّـ ؿك ٛالق ؽلغ اًت وِ  ٗىٖ ام هَاكؿٕ وِ عبون عىن هٖ

ًَِم مى ؿك آى ٍرَؿ ؿاكؿ. ًبٗل هَاكؿٕ وِ عبون ثِ آًْب كً٘ـگٖ 

وٌـ، هَاكؿٕ اًت وِ اؽتالفبت مى ٍ َُّل ثبال گلفتِ ٍ ثِ  هٖ

ٕ ُمبق كً٘ـُ، عبون هَظف اًت ث٘ي هَاكؿٕ وِ ٗىٖ ام  هلعلِ

مٍر٘ي اػوبل عك ولؿُ ثب هَاكؿٕ وِ ّل ؿٍ مٍر٘ي ٓبعت عك 

تو٘٘ن ؿّـ ٍ ؿك َٓكت  ٌّتٌـ ٗب ٗىٖ ام عك ؽََٗ تؼـٕ ًوَؿُ، 

،  1931ولهٖ،) .ٍكٍؿ ٗلك ثِ ٗىٖ ام اِٗبى ثِ ًغَ همتٖ٘ كفغ وٌـ

141) 

 ًَِم مىوبكثلؿ لبػـُ الٗل ؿك :5.5

ٍ ُلٗؼت همـى اًالم ؿك َٓكتٖ وِ ؽَف ًبُنُ  قرآى کرین

ٍالالتٖ تؾبفَى ًَِمّي »ٕ  ُـى مى ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ هٜبثك آِٗ

بى اٛؼٌىن فالتجغَا فؼظَّي ٍ اّزلٍّي فٖ الو٘برغ ٍ اٗلثَّي ف

، ؿٍكٕ ؿك ثٌتل، هَعظِ ًِ ًَع ػالد )ٍػظ ٍ>> ػلْ٘ي ًج٘الً

ثٌٖ٘ ولؿُ ٍ فٗل آِٗ  تٌجِ٘ ثـًٖ( كا ثلإ كفغ ؽَف ًَِم پَ٘

 .ّلگًَِ ًتوٖ كا ًٌجت ثِ مًبى ًفٖ ولؿُ اًت

ًَِم مى هؼبلزبت ُلػٖ ؿك َٓكتٖ هزبم اًت وِ  ؿك ؽَف

ٍػظ ٍ  -2اهل ثِ هؼلٍف ٍ ًْٖ ام هٌىل  -1:ُلاٗٚ فٗل فلاّن ثبُـ

، 5د، 1413ُْ٘ـ حبًٖ، ) تٌجِ٘ ثـًٖ -4ؿٍكٕ ام ثٌتل -3ًٔ٘غت

ّ428) 

ؿك اٗي ًَع ام ؽَف ًَِم، هلؿ ثب اًتفبؿُ ام عك ٛالق ؽَؿ 

ٕ مٍر٘ت ٍ  عفظ ػلمِتَاًـ مى كا ٛالق ثـّـ. مى ّن ثلإ  هٖ

ٕ ُلٗفِ هزبم ؿاًٌتِ ُـُ ثِ  عفظ وبًَى ؽبًَاؿگٖ ٛجك آِٗ

عٌت تِؾْ٘ ٗلك ٍ عزن ٗلكٕ وِ ام هٜلمِ ُـى ثل اٍ ػبكٕ 

َُؿ، ثتَاًـ ثب ٓلظ ًٌجت ثِ عك ًفمِ ٗب عك لٌن ؿك وبث٘ي  هٖ

ّوٌل ؽَؿ ثبلٖ ثوبًـ ٍ وبًَى ؽبًَاؿُ كا عفظ وٌـ. ٗؼٌٖ اٍ ؿك 
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ق ٍ ام ؿًت ؿاؿى عك ًفمِ ٗب لٌن ٗلك ووتل كا ٕ ث٘ي ٛال همبٌِٗ

ثل ٗلك ثِ٘تل تلر٘ظ ؿاؿُ ٍ ثِ ػجبكت ؿٗگل هلاػبت اّن ؿك همبثل 

ؿك عم٘مت، ؽَف تلى ؿك اٌٗزب ثِ اٗي هؼٌبًت وِ   هْن ولؿُ اًت

ؽَؿ ثل احل فلٍپبُٖ وبًَى  آراهش ٍ اهٌیت مى ثلإ رلَگ٘لٕ ام

 .ؿّـ ثب َُّل ؽَؿ هٔبلغِ وٌـ ؽبًَاؿُ تلر٘ظ هٖ

 ًَِم هلؿوبكثلؿ لبػـُ الٗلك ؿك :6.5

ًَِما اٍ ٍاى اهلآ ؽبفت هي ثؼلْب »ٕ  ؽَف ًَِم هلؿ ثلآهـُ ام آِٗ

اػلاٗـب فال رٌبط ػلْ٘وب اى ٗٔلغب ثٌْ٘وب ٓلغـب ٍالٔلظ ؽ٘ل 

ٍاع٘لت االًفي الِظ ٍاى تغٌٌَا ٍ تتمَا فبى اهلل وبى ثوب تؼولَى 

ٍ   ٍلتٖ اهبكات ًَِم ام هلؿ( 128، آ4ِٗ) ًٌبء ، ًَكُ .اًت« ؽج٘لا

إ ثلإ ٓلظ اٗزبؿ ؽَاّـ  پـٗـ آٗـ مهٌِ٘  كغجتٖ ًٌجت ثِ مى ثٖ

هبًغ اٗزبؿ ًىلؿُ ٍ فؼل  زًاشَیی اگل هلؿٕ ؿك اٗفبٕ عمَق .ُـ

رْت ًي مٗبؿ ٗب هلٖٗ٘ مى ٗب ؿالٗل  علاهٖ كا اًزبم ًـاؿ لىي ثِ

ؽَؿ  هِبثِ ام هٔبعجت ثِ مى ولاّت ؿاُت ٍ ؽَاًت ام عك ٛالق

ٕ  تَاًـ ثِ اؽت٘بك ؽَؿ ام ثلؽٖ عمَق ٗب ّوِ اًتفبؿُ وٌـ، مى هٖ

ًظل ولؿُ ٍ ثلإ مٍد عالل اًت وِ اٗي ًَع ام ٓلظ كا  آى ٓلف

ٕ ُلٗفِ  ؽـاًٍـ ؿك اٗي آِٗ)348ّ، 1380) ُلاكُ،  .ثپقٗلؿ

تَاًـ ثب َُّل ؽَؿ هٔبلغِ ٍ ام عمَق ؽََٗ  فلهبٗـ وِ مى هٖ هٖ

كا ثب اٍ اؿاهِ ؿّـ، ٍلٖ هٌلن اًت وِ اٗي ًظل وٌـ ٍ مًـگٖ  ٓلف

كا ًِ ام ٛلف هلؿ ٍ ًِ ام  ظلن پقٗلٕ ٍ اٗلاؿ ٓلظ ًجبٗـ هَرجبت ظلن

 .ٛلف مى فلاّن آٍكؿ

كٕ َُّل ام ؽَؿؿا الف: ػـم پلؿاؽت ًفمِ ة: هٔبؿٗك ًَِم هلؿ

 َُّل ٍ ثـكفتبكٕ اٍ ثب مى ًَء هؼبُلتاٗفبٕ ٍظبٗف مًبَُٖٗ د: 

ٍ ثٖ ؽجل  غ٘جت َٛالًٖ -5ٓؼت الؼالد ٍرَؿ اهلإ هٌلٕ س: 

 (207ٍ208، 31. ) ًزفٖ، دَُّل

 گ٘لٕ ت٘زِ

 اًت  گٌزبًـُ ُـُ احکام اسالهی َٛك ولٖ، ًجَؿ ٗلك ؿك هتي ثِ

لبػـُ الٗلك ؿك عمَق ؽبًَاؿُ هٖ ثبُـ  وبكثلّبٕ اًبًٖىٖ ام ٗ

تب عـ علٗن ؽبًَاؿُ، علٗوٖ همـى ٍ هتؼبلٖ اًت وِ مٗلا وِ 

 علٗن ثلإ عفظ اٗيـ ٍ اهىبى ثبٗـ ام ؿؽبلت اٛلاف٘بى ثِ ؿٍك ثبُ

اػوبل عك  تَِٓ٘ ُـُ اًت ام رولِ اٌٗىِ ؿك ّبٖٗ ؿًتَكالؼول

ؿٗگل كا ؿك ًظل گلفتِ ٍ ٍكٍؿ ٗلك ثِ ٛلف مٍر٘ي  تًَٚ ٗىٖ ام

ّوضٌ٘ي وبكثلؿ َُؿ وِ ٛلف ؿٗگل هتغول ٗلك ًَِؿ؛ ثلكًٖ 

اؿُ اٗي عك كا ثِ ّل ٗه ام مٍر٘ي ؿاؿُ لبػـُ الٗلك ؿك عمَق ؽبًَ

ؿك َٓكتٖ وِ ّل ٗه ام آًْب ام عمَق ٍ تىبل٘فٖ وِ ثل اًت 

لبػـُ  ثب اًتفبؿُ ام ػْـُبى ٌّت ؽَؿؿاكٕ ٍ ًلپ٘ضٖ ًوبٌٗـ

ٕ ٗلك  ثب هالعظِـ ؿك ٍالغ ًهبًغ ٍكٍؿ ٗلك ثِ٘تل ثِ ؽَؿ َُالٗلك 

 عىن ؿاؿ.ثِ ووتلٗي ٗلك ث٘ي ؿٍ فلؿ ثِ٘تل ٍ ثنكگتل 

هٔبؿٗك ثٌ٘بكٕ ام ػٌل ٍ علد ٍرَؿ ؿاكؿ وِ ثبػج ٍكٍؿ ٗلك ثِ 

اػت٘بؿ مٍد ثِ ٗىٖ ام اًَاع هَاؿ  -1مٍر٘ي هٖ َُؿ هي الزولِ: 

هؾـك ٍ ٗب اثتبلٖ ٍٕ ثِ هِلٍثبت الىلٖ وِ ثِ اًبى مًـگٖ 

هغىَه٘ت لٜؼٖ مٍد ثِ عجي پٌذ -2 ؽبًَاؿگٖ ؽلل ٍاكؿ آٍكؿ

ًِ ًَءكفتبك هٌتول مٍد وِ ًبل ٗب ثِ٘تل، ٗلة ٍ ُتن ٗب ّل گَ

اثتبلٖ مٍد ثِ -3ـػلفبً ثب تَرِ ثِ ٍٗؼ٘ت مٍرِ لبثل تغول ًجبُ

الؼبلذ  الؼبلذ كٍاًٖ ٗب ًبكٕ ٗب ّل ػبكِٗ ٓؼت ث٘وبكْٗبٕ ٓؼت

ػم٘ن ثَؿى مٍد، ثِ  - 4.ؿٗگلٕ وِ مًـگٖ هِتلن كا هؾتل ًوبٗـ

 . ٍغ٘لُ....ًغَٕ وِ هبًغ اٍالؿ ؿاك

ثٌ٘بكٕ ام هٔبؿٗك ػٌل ٍ علد هلثَٙ ثِ اهب ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ 

تِؾْ٘ ؿك  كٍاثٚ پٌْبى مى ٍ َُّل ٍ ٗب ؿك علٗن ؽبًِ هٖ ثبُـ

ػٌل -1 ثب هِىل اًبًٖ كٍثلٍ ٌّت٘ن مٗلا وِ هٔبؿٗك ػٌل ٍ علد 

ٍ علد هفَْهٖ ػبم ثب ؿاهٌٔ گٌتلؿُ ٍ هٔبؿٗك مٗبؿٕ اًت ٍ 

ثٌتِ اعٔبء ٍ ثلُولؿى آى ؿك لبًَى ًجت هٖ َُؿ وِ ؿًت لبٖٗ 

َُؿ ٍ ؿك هَاكؿ ؿٗگلٕ وِ ثلإ مى ػٌل ٍ علد ثَرَؿ هٖ آٗـ، 

ثلٍم ػٌل ٍ علد ثِ  -2 .ًتَاًـ ثلإ كّبٖٗ مى صبكُ إ ثٌ٘ـِٗ٘ـ

ػَاهل هؾتلفٖ ام رولِ: هَلؼ٘تْبٕ مهبًٖ ٍ هىبًٖ، ٍٗؼ٘ت فلؿ ؿك 

ؽبًَاؿُ ، تغٔ٘الت، كٍعِ٘ ٍ ُؾٔ٘ت فلؿ ثٌتگٖ ؿاكؿ. صِ ثٌب وِ 

فلؿٕ آالً ػٌل ٍ علد اٗزبؿ ًىٌـ ٍلٖ ّو٘ي  ٗه ػبهلٖ ؿك هَكؿ

 .ػبهل ؿك فلؿ ؿٗگل هٌزل ثِ ثلٍم ػٌل ٍ علد ُـٗـٕ َُؿ

 سپاسگزاری

 ٖ ثـِ ؽـبٛل عوبٗـت عوبٗـت      ام هؼبًٍت هغتلم پوٍِّـ

 .َُؿ هؼٌَٕ ؿك ارلإ پوٍَّ عبٗل ًپبًگناكٕ هٖ

ثِ ؽبٛل ثبمثٌٖ٘ هتي همبلـِ   ػجـاهلل ػل٘ناؿُام آلبٕ ؿوتل 

 .َُؿ ٍ اكائِ ًظلّبٕ ًبؽتبكٕ تِىل ٍ لـكؿاًٖ هٖ

ؿاٍكاى هغتلم ثـِ ؽـبٛل اكائـِ ًظلّـبٕ ًـبؽتبكٕ ٍ        ام

 .َُؿ ًپبًگناكٕ هٖ  ػلوٖ

 ٖ هغوــ  ؿاًٌــ ام آلـبٕ ؿوتـل     ًگبكًـگبى ثل ؽَؿ المم هـ

ثِ ؽبٛل هٜبلؼِ هتي همبلِ عبٗل ٍ اكائـِ   كًَل آٌّگلاى

 .وٌـ ًپبًگناكٕ ًوبٌٗـًظلّبٕ اكمُ
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 ّإ اٌٗترًتٖپاٗگاُ -ج -

- 31- www.lankarani.net 
- 32- www.hoqouq.com  

- 33- www.pezeshkonline.ir 
- 34- www.khabaronline.ir 

 

 

 

 

 

  

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/e6faaae9-8e55-48d8-f743-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/e6faaae9-8e55-48d8-f743-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/e6faaae9-8e55-48d8-f743-08d7902f2e12
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33501/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-51
http://www.lankarani.net/
http://www.hoqouq.com/
http://www.pezeshkonline.ir/
http://www.khabaronline.ir/


 

 

Harmless rule in wife's rights from the perspective 

of Iranian law and Sunni jurisprudence 

 
Dr. Abolfazl Alishahi Ghalejoy Associate Professor, Department of Theology, Farhangian 

University, Tehran, Iran 

Fariba Taei PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, 

Mazandaran University, Babolsar, Iran. 

  

  

  

Abstract 

Harmful rule is one of the most important and widely used jurisprudential rules in the family legal 

system, especially in the topic of divorce, separation and separation. Many of the current laws in 

family law are affected by the harmless rule. Some of these rules are also influenced by the 

philosophy related to the harmless rule. In this research, we are trying to answer this question: 

What is the role of the harmless rule in family law? 

   In this article, with the descriptive-analytical method and the adaptation of different sayings of 

Sunni jurists with Islamic law, we find the conclusion that the relationship between couples and 

their rights in the family is based on the negation of harm, in the sense that if the law or the 

implementation of a rule leads to due to damage to one of the rights of the spouses, the harmless 

rule applies, and the initial sentence is negated and another rule that prevents harm is replaced, 

such as the application of the harmless rule during divorce in cases of non-fulfilment of duties, in 

this case, the primary rule is that The monopoly of the right to divorce is taken away from the man 

and the ruler forces the man to divorce his wife, so the rule of harmlessness in family law in 

general prevents legal problems in the field of family and the rights of spouses to a large extent. 
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