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 یمزتاض احمد

  ـ ن٭تجل ؿا١ِٖب٥ بك٭اًتبؿ

 وژاد ساالریه حجًتهم
  ـ ى٦َ ٣ ع٤ًَ ؿا١ِٖب٥ تجل٭نّبك٢ُب٬ً اكُـ 

 

 دهیچک
 ا١غالٗ ٤ٝاكؿ ،٬ف٤ٞٝ ١ؾٜ ٣ ربٝق٦ ؿك آٟ لٮتأح ٣ تٮا٧ٞ ًجت ث٦ ١ْبط فَـ

 ٝـلاؿ . ّـلؿ  بؿ٭ يٮتـٙ ث٦ ت٤اٟ ٬ٝ ٤ٝاكؿ ٠٭ا ام ٦ّ ؿاكؿ ٫ٝغـ٣ؿ ٣ ِٝؾْ
 ٫ثـلا  ّـ٦  اًـت  ٬ّٞـبٙ  ٓيت اثلام ب٭ تٮف ٣ ١َْ ّلؿٟ پ٨٢بٟ ي،ٮتـٙ ام

 ٣ ٤ُؿ ٬ٝ ُلط ،٬ض٢ٞ ظ٭ٓل ب٭ فَـ ؿك ٬تجب١ ُلط ٤ٓكت ث٦ ٦فٚٮ ِٝل٣ط
. ٌـت ٮ١ ُــ٥  ُلط ٓيت ٫ؿاكا ٦فٚٮ ِٝل٣ط ٦ّ ٕلؿؿ ٬ٝ ك٠ُ٣ فَـ ام پي
ٟ  1128 ٝبؿ٩ ثل ث٢ب ١ْبط، ؿك يٮتـٙ ًجت ث٦ بكٮؽ حج٤ت ؿك  شٮ٧ـ  ٬ٝــ١  ٍـب٤١

ً  آٟ حجـ٤ت  ثل ؿا١بٟ ع٤ًَ ٣ ٨بٟٮىَ ٣ ١ـاكؿ ٣ر٤ؿ ٫ـ٭تلؿ  ؿاك١ــ   ١ؾـل  اتيـب
٘  آ١ض٦ ٣٬ٙ  ٣ ٝــٙسي  ؿك ت١ٮـ  عٌـ٠  ٣رـ٤ؿ  احـل  اًـت،  ـ٭ـ تلؿ ٣ ثغـج  ٝغـ

 ت١ٮـ  عٌـ٠  ؽ٤ؿ يٮتـٙ ا١زبٛ ؿك ٝتق٨ـ ىلؿ ٦ّ ٝق٢ب ٠٭ثـ اًت  ٦فٚٮ ِٝل٣ط
 ١ؾـل  ثـ٦  نٮـ ١ ٓـ٤كت  ٠٭ـ ا ؿك. ؽـف٦ ٣ ت٭ىل ٍٔـ ٣ ت١ٮ ٤ًء ٦١ ثبُـ، ؿاُت٦

 ثـ٦  اًـت٢بؿ  ثـب  ٣ ٬ٚـ ٮتغٚ -٬يٮت٤ٓـ  ك٣ٍ ثـ٦  ٦ّ ك٣َ ٮپ پو٧٣َ ١ٖبك١ـٕبٟ
ـٙ  بكٮؽ ًجت ث٦ ىٌؼ عٌ ٦ٙ، ٝتق٨ـ ٫ثلا ُـ٥، ١ٖبُت٦ ا٫ ّتبثؾب٦١ ٢ٝبثـ  يٮتـ

 ـٕب٥٭ـ ؿ ٣ ٬ٍب١٤١ ٤ٝاؿ اعالً ٨بٟ،ٮىَ ام ٬ثلؽ ٤ٍٗ ثل ث٢ب لا٭م ٤ُؿ  ٬ٝ زبؿ٭ا
ً  اًت٢بؿ ث٦ ٣ ؿا١بٟ ع٤ًَ ٬ثلؽ ٜ  ثـبة،  اؿٙـ٪  اعـال  ثـ٦  ٝلثـ٤ط  بت٭ـ ك٣ا ام افـ

ـٙ  ٣ ٦٭تٔـل  ٝلاثغـ٦،  ـٮث مَّ، ْبط،١ ىٌؼ ٝز٤م ٤ةٮف  نٮـ ١ ٣ ٝبُـغ٦  يٮتـ
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ّ  ٘ٮـ ؿٙ ١ج٤ؿ ٣ ٤ً ِ٭ ام ٬ٝـ١ ٚ٪ٮع ٫ثلا ٝغلط ٧٫ب ُبؽْ  ٝؾـبٙو  ؽـب
ـ  ٣ ت١ٮ ٤ًء ١ـاُت٠ ىلٕ ؿك ي،ٮتـٙ بكٮؽ ٖل،٭ؿ ٤ً٫ ام  ؿك ٣ ت٭ـ ىل ٍٔـ

 ٘ٮـ ؿٙ ت،١ٮـ  ًـ٤ء  ٣رـ٤ؿ  ىَـظ  ٣ ُـ٤ؿ  ٬ٝ احجبت نٮ١ ت١ٮ ع٠ٌ ٣ر٤ؿ ٤ٓكت
  .ٌتٮ١ ١ْبط ؿك يٮتـٙ بكٮؽ حج٤ت

 واژگان كلیدي: 
 .يٮتـٙ بكٮؽ ١ْبط، ىٌؼ ٝز٤م ٤ةٮف ١ْبط، ي،ٮتـٙ ت،ٮ١ ع٠ٌ

 مقدمه
امر٦ٚٞ ٌٝبئ٘ ٝلث٤ط ث٦ ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥، ا١غالٗ ١ْبط ٣ تجٮـٮ٠ ٝٔـبؿ٭ٌ ٣ اعْـبٛ ٣٭ـو٩ آٟ     

ت٤اٟ ثب ٧ل ؿٙٮ٘ ٣ ٝـك٬ّ ٢ٝغ٘ ّـلؿ  ثـ٦   اًت. فَـ ١ْبط كا ث٦ ًجت ا٧ٞٮت٬ ٦ّ ؿاكؿ، ٬ٞ١
ا١ــ تـب   ٣ عَـ٤ً، ُـلا٭ظ ٣ ٝـ٤اكؿ ٝغــ٣ؿ ٣ ؽبٓـ٬ كا ِٝـؾْ ّـلؿ٥        ٧ٞٮ٠ ًجت ؿك ى٦َ

٧ل٭ِ ام علىٮ٠ ؿك ٤ٓكت ٣ر٤ؿ ا٭٠ ُلا٭ظ ثت٤ا٢١ـ ١ْبط كا ٢ٝغ٘ ٢٢ّـ. ث٦ اففـبٟ ىَٮ٨ـبٟ   
ثـ٦ ٭ْـ٬    -ث٦ اٍتضب٫ ؿائ٬ٞ ٭ب ٤ٍٝت ث٤ؿٟ ؽ٤ؿ ١ْـبط   -ؿا١بٟ، ا١غالٗ ١ْبط  اٝبٝٮ٦ ٣ ع٤ًَ

ّ  ام ٤ٓكت ٕٮـلؿ کّبت٤م٭ـبٟ،   يـل ٣ ٙقـبٟ ا١زـبٛ ٝـ٬    ٧ب٫ عالً، ىٌؼ، ثقٗ ٝــت، ٝـلٓ، 
-ُـ٥ ؿك آٟ ٤ٓكت ٬ٝ ٝٮبٟ ىٌؼ فَـ ١ْبط ام عل٭ٌ ؽٮبكاتِ احجبت (. اما٭681٠، 1393ّ

پق٭لؿ ٦ّ ثب اًت٢بؿ ث٦ ٭٬ْ ام ٦ً ًجت تـٙٮي، تؾٚـو ام ٣ٓـو ٣ فٮـت ؿك ١ْـبط رـبك٫      
ُــ٥ ؿك   ط٧ـب٫ ُـل   ٦ّ ص٢ب١ض٦ ٧ل٭ِ ام ا٭٠ ٤ٝاكؿ ثب ُـلا٭ظ ٣ ٣٭وٕـ٬   ا٫ ٦١٤ٕ ٤ُؿ  ث٬ٝ٦

ُـ٤ؿ.   فَـ ١ْبط ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ، َٝتضب٫ ىٌؼ ١ْبط ثـلا٫ عـله َٝبثـ٘ ١ٮـن ىـلا٧ٜ ٝـ٬      
١ٮـت ؿك پٮــا٭َ ؽٮـبك تــٙٮي ؿك     آ١ض٦ ؿك ا٭٠ ٤١ُتبك ثلك٬ً ٍلاك ؽ٤ا٧ـ ُـ، ١ََ ع٠ٌ

٣ٕـ٤ ثـب   ١ْبط اًت  ثلا٫ ٦١٤ٞ١ إل ىلٕ ٤ُؿ ٝـلؿ٫ ؿك رٌٚـ٪ ؽ٤اًـتٖبك٫ ٣ ؿك ٕيـت    
ٗ     ؽ٤ -ثل ؽاله ٣اٍـ  -ؿؽتل  ٧ـب ام ا١قَـبؿ    ؿ كا ثب٤ًاؿ ٝقلىـ٬ ّـلؿ٥ ٣ پـي ام ٕقُـت ًـب

ؿ٣، ٧ٌٞلٍ ث٦ ؿك٣مٮ٠ ث٤ؿٟ اؽ٨بكات ا٣ ٝج٬٢ ثـل ثبًـ٤اؿ ثـ٤ؿ١َ،     ٍلاكؿاؿ امؿ٣اد ٝٮبٟ آٟ
پ٬ ثلؿ٥ ٣ ث٦ ٧ٞٮ٠ ؽبعل، ؽ٤اًتبك ىٌؼ فَـ ١ْبط ثبُـ. ؿك ا٭٠ ٤ٓكت ص٢ب١ض٦ ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ 

ثب ا٭٠ ١ٮت ٦ّ ًـ٠ امؿ٣اد ؿؽتـل آ٨١ـب ؿك پـ٬     ٧٤ُل ا٣ ٝخالً ث٦ ًيبكٍ ٣اٙـ٭٠ ؽ٤ؿِ ؿؽتل ٣ 
٘   كؿ ؽ٤اًتٖبك٧ب٫ ىلا٣اٟ ث٦ ث٨ب١٪ ث٬ ٣پـ٢ذ   ٤ًاؿ ث٤ؿٟ ؽ٤اًتٖبكٍ، ٕقُـت٦ ٣ ا٢ّـ٤ٟ ص٨ـ

-ًبٗ ؿاكؿ ٣ كؿ ؽ٤اًتٖبك رـ٭ـ ث٦ ٓالط ؿؽتلُبٟ ١ٮٌت، فبٙٞب١ـ٦ ٣ ٍبٓــا٦١، فٮـت ثـ٬    

ٮـت، ص٢ـٮ٠ اؽ٨ـبك    ١ ت٤اٟ ثـ٦ پِـت٤ا١٪ ا٭ـ٠ عٌـ٠     ٤ًاؿ٫ ؽ٤ؿٍ كا پ٨٢بٟ ّلؿ٥ اًت، آ٭ب ٬ٝ
ؽاله ٣اٍق٬ كا ٤ٝرت حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي ١ـا١ٌـت  آ٭ـب ثـلا٫ تغَـٌ تــٙٮي ٣ پٮــا٭َ       
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ؽٮبك ١ب٬ُ ام آٟ، ٣ر٤ؿ ١ٮت ٤ًء ٣ ىل٭جْبكا٦١، المٛ ٣ ضل٣ك٫ اًت ٭ب ٦١ 
١ٮت ؿك حج٤ت تـٙٮي ؿك ١ْـبط ٣ ؽٮـبك ١بُـ٬    ؿك ٧ٞٮ٠ كاًتب ثب٭ـ ٕيت ؿكثبك٩ احل ع٠ٌ

ؿ ؿاكؿ ٦ّ ٝغبثٌ ٭٬ْ ام آ٨١ـب، ثـلا٫ تغَـٌ تــٙٮي ٣ حجـ٤ت      ام آٟ، ؿ٣ ؿ٭ـٕب٥ فٞـ٥ ٣ر٤
١ٮت ٣ ٍٔــ ىل٭ـت عـله َٝبثـ٘ ؿك      ؽٮبك ١ب٬ُ ام آٟ، عتٞبً ثب٭ـ فٞ٘ ٝـٙسي، ٧ٞلا٥ ثب ٤ًء

ُـ٤ؿ ٣ ؿكَٝبثـ٘، ٕل٧٣ـ٬ تغَـٌ     ١ٮت ثبفج فـٛ حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي ٬ٝ ١ْبط ثبُـ ٣ ع٠ٌ
فٮـت ٤ٝرـ٤ؿ ٭ـب اؽ٨ـبك ٓـيت      ؽبكر٬ اؽ٨بك ؽاله ٣اٍـ ٣ تـٙٮي، ٭ق٬٢ ّتٞبٟ إٓب٧ب١ـ٪  

١ٮت ٭ب ١ٮت ًـ٤ء ٣ ىل٭جْبكا١ـ٪ ٝــٙسي كا     ّٞب٬ٙ ٝي٤َؿ كا ثلا٫ حج٤ت ا٭٠ اٝل، ّبى٬ ٣ ع٠ٌ
ؿا٢١ـ. ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالً ك٣ا٭بت ثبة تــٙٮي، افـٜ ام ك٣ا٭ـبت ٝلثـ٤ط ثـ٦ تٔـل٭٦،       احل ٬ٝث٬

ىَٮ٨ـبٟ   تـٙٮي ٝبُغ٦، فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط ٣ ٝب٢١ــ آٟ ٣ ١ٮـن اعـالً ّـالٛ ثٌـٮبك٫ ام     
ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿك ؽ٤ّٔ تقل٭و تـٙٮي ٣ فـٛ تَٮٮـ آٟ ث٦ ٍٔـ ىل٭ت ام  438اٝبٝٮ٦ ٣ ٝبؿ٩ 

ؿا١بٟ ٣ ىَٮ٨بٟ ثل ٙـن٣ٛ ٍٔــ ىل٭ـت ثـلا٫ تغَـٌ تــٙٮي ام       ٭ِ ٤ً ٣ آلاك ثلؽ٬ ع٤ًَ
٫٤ً ؿ٭ٖل، ثلك٬ً اثقبؿ ا٭٠ ٌٝئ٦ٚ ٣ ثبمؽ٤ا٬١ اؿٙ٪ ٝلث٤ع٦ ضـل٣ك٫ اًـت. ت٤رـ٦ ثـ٦ ا٭ـ٠      

ً، 1423ٕٞبٟ، تـٙٮي رن٣ ف٢ب٣٭٠ ٍٔـ٫ اًت کٝغٌَ ًـجن٣اك٫،  ث٬ ١ْت٦ المٛ اًت ٦ّ
( ٣ ثلا٫ تغٌَ آٟ، ٣ر٤ؿ ٍٔـ ٣ اكاؿ٥ ضل٣ك٫ اًت ٣ ؿكعَٮَـت فٚـٜ ٣ ٍٔــ، ؿ٣    75ّ

٭بىت٬٢ ٣ ثب اٙتيبت ١ـاُت٠ ١ٮن تغٌَ ثبُـا١ـ  ٦١ ا٭٦ْ٢ رن٣ ف٢ب٣٭٠ ٨ٍل٫ ك٠ّ اًب٬ً تـٙٮي
ط ؿك پو٧٣َ عبضل ا٭٠ اًت ٦ّ آ٭ب ا٭٠ ٍٔـ کٝغٌَ ًجن٣اك٫، ٧ٞبٟ(  اٝب ٌٝئٚ٪ ٝغل اُـ

ثب٭ـ عتٞبً ىل٭جْبكا٦١ ٣ ٤ًء ثبُـ ٭ب ص٢ب١ض٦ اؽ٨بك ؽاله ٣اٍـ، ثب ٍٔـ ؽٮل ٣ ١ٮت عٌَـ٠ ١ٮـن   
٤ٓكت ٕلىت٦ ثبُـ، ٝب١ـ حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي ١ٮٌـت  ا٭ـ٠ تغَٮـٌ ثـب ص٢ـٮ٠ ١ٖـب٬٧، پٮِـٮ٦٢        

ثـ٦ ثلكًـ٬ ٣ ١َــ آٟ     - ١ٮـت ٣ تــٙٮي   پي ام ٣اّـب٫٣ ؿ٣ ٝي٨ـ٤ٛ عٌـ٠    -١ـاكؿ. ؿك اؿا٦ٝ 
٤ُؿ  صلا٦ّ تجٮٮ٠ ٝق٢ب٫ ٙنـ٫٤ تــٙٮي ١َـَ    ٧ب ٣ ا١تؾبة ١ؾل ثلٕن٭ـ٥ پلؿاؽت٦ ٬ٝؿ٭ـٕب٥

١ٮت ٣ ٍٔـ ىل٭ت ؿك تغٌَ تـٙٮي ؿك ١ْـبط ٣   افتجبك٫ ٤ًء ك٢ُ٣ٖل٫ ؿك احجبت افتجبك ٭ب ث٬
 ٢ّـ.ؿك١تٮز٦، حج٤ت ؽٮبك ١ب٬ُ ام آٟ ا٭يب ٬ٝ

 . مفهًم تدلیس1
ؿَٙـي ثـ٦   »ا١ــ:  ٢ُبًبٟ ؿك ثٮبٟ ٝق٢ب٫ ٙن٫٤ ؿٙـي آ٣كؿ٥ اًت ٣ ٣اه٥« ٙيؿَ»تـٙٮي ام ك٭ِ٪ 

٢ٝؾـ٤ك،  اثـ٠ / 296، 2ًّ، د1404ىـبكى،  کاثـ٠ « ٝق٢ب٫ پ٤ُب١ـٟ ٣ تبك٭٬ْ ٣ ؽٚٞت اًـت 
پ٤ُب١ـٟ »ؽ٬ ١ٮن آٟ كا ث٦ (. ثل290ّ  ،8ً، د1414/ ٣اًغ٬ مثٮـ٫، 86، 6ًّ، د1414
١٤ٕـ٦ ٝق٢ـب ّـلؿ٥     (. عٞٮـل٫ تــٙٮي كا ا٭ـ٠   129، 2ّتب، داحٮل، ث٬ا١ـ کاث٠ٝق٢ب ّلؿ٥« ٣اٍـ
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٤ٕ٭٢ـ ٦ّ ثب٭ـ ثل ِٝتل٫ تـٙٮي ّلؿ٥، ث٦ ٝق٢ب٫ آٟ اًت ٦ّ فٮت ٤ٝرـ٤ؿ  ٣ٍت٬ ٬ٝ»اًت: 
(. ٝؤٙــو 2148، 4ًّ، د1420کعٞٮــل٫، « ؿك ّــبال كا ّتٞــبٟ ٣ پ٨٢ــبٟ ّــلؿ٥ اًــت    

ا٭ـ٠ ثٮـبٟ ّـ٦     ١ٮن ٧ٞٮ٠ ٝق٢ب٫ پ٤ُب١ـٟ فٮـت كا ؿك ٝق٢ـب٫ تــٙٮي ؿك ثٮــ، ثـب      ا٢ٞٙٮل ٝٔجبط
ثبُــ، آ٣كؿ٥ اًـت    تـٙٮي، ّتٞبٟ فٮت ّبال ام ِٝـتل٫ ٣ پ٤ُـب١ـٟ ٣ ٝؾيـ٬ ّـلؿٟ ٝـ٬     »

 («.198، 2ّتب، دکىٮ٬ٝ٤، ث٬
ؿك تجٮٮ٠ ٝق٢ب٫ آغالع٬ تـٙٮي ١ٮن ٨ُٮـ حب٬١ ؿك ٝق٢ـب٫ ى٨َـ٬ تــٙٮي ٝقتَــ اًـت:      

كا ّـ٦  ٢٢ّــ٥(، صٮـن٫   تـٙٮي ؿك آ٘ ث٦ ٝق٢ب٫ ىل٭يت٠ اًت  ٤ٕ٭٬ ّـ٦ ٝــٙسي کتــٙٮي   »
٢ّــ ٣  ّـ٦ فٮـت آٟ كا ّتٞـبٟ ٝـ٬     ؿ٧ـ  ؿكعب٬ٙؽ٤كؿ٥ ٬ٝٝقٮ٤ة ٭ب ١بٍْ اًت، ث٦ ىل٭ت

(. ٫٣ 129، 2ًّ، د1413ک٨ُٮـ حب٬١، « ىل٭جـتلتٮت ا٣ كا ؿك تبك٭٬ْ ٍلاك ؿاؿ٥ ٣ ٬ٝ ا٭٠ ث٦
ٝلاؿ ام تـٙٮي ٤ًْت ؿكثبك٩ فٮت ؽـبكد ام ؽَٚـت ثـب فٚـٜ ثـ٦      »٤١٭ٌـ:  ؿك رب٭٬ ؿ٭ٖل ٬ٝ

ـ فب٫ ٓيت ّٞبٗ ّلؿٟ ؿك ٤ٓكت فـٛ ٣رـ٤ؿ آٟ ٝـ٬  ٣ر٤ؿ آٟ ٭ب اؿ کُـ٨ٮـ حـب٬١،   « ثبُـ
تـٙٮي ث٦ »ؿاكؿ: ؿك ا٭٠ كاثغ٦ ص٢ٮ٠ اؽ٨بك ٬ٝ ر٤ا٧لاْٙالٛ(. ٓبعت 127ّ  ،2، د1410ً

٢ّــ ٣ عَـ٦ ٣   ٢٢ّـ٥ مٝب٬١ ٦ّ تـٙٮي ٬ٝ ٝق٢ب ٦ّ ٤ٕ٭ب تـٙٮي ا٭٠ثبُـ  ث٦ٝق٢ب٫ تبك٭٬ْ ٬ٝ
ـ  ُـ٥ تبك٭ِ ًـبؽت٦ ٣ آٟ كا ٝـ٬  ل كا ثل تـٙٮيثلؿ، ؿك ا٭٠ عبٗ ا١ٝٮل١ٔ ث٦ ّبك ٬ٝ « پ٤ُـب١

 (.362، 30ًّ، د1404ک١زي٬، 
ىَٮ٨بٟ ؿك ٝق٢ب٫ تـٙٮي، ٝقب٬١ ١نؿ٭ِ ث٦ ٧ٜ، ٬ٙ٣ ثب اٙيبػ ٣ فجبكات ١٤ٕب٤ٕٟ كا ثٮـبٟ  

تـٙٮي اثلام ّلؿٟ صٮن٫ ّـ٦ ًـجت   »ا١ـ: ا٫ ام ا٭ِبٟ ؿك ٝق٢ب٫ تـٙٮي آ٣كؿ٥ا١ـ. فـ٥ ّلؿ٥
ؿ آٟ ٣ ٭ب ٝؾي٬ ٤ٞ١ؿٟ فٮج٬ اًت ٦ّ ٤ٝرـت ١َـْ ؿك صٮـن٫ ٭ـب     ّٞبٗ اًت ثب فـٛ ٣ر٤

(. ؿك تقل٭ـو ؿ٭ٖـل٫ ام تــٙٮي    208، 2ًّ، د1423کٝغَـٌ ًـجن٣اك٫،   « ٤ُؿ٬ٌّ ٬ٝ
تـٙٮي ىل٭ت ؿاؿٟ ٣ پ٤ُب١ـٟ ث٦ ٣ًٮٚ٪ ٝؾي٬ ّلؿٟ فٮـت ٤ٝرـ٤ؿ ٭ـب اؿفـب٫     »آٝـ٥ اًت: 

ل ٝقـب٬١ ّـ٦ ثـلا٫    (. ام ؿ٭259ٖ، 5ًّ، د1421کٝن٢ٮ٦، « ثبُـٓيت ّٞبٗ مٮل٤ٝر٤ؿ ٬ٝ
تـٙٮي فجـبكت ام اؽ٨ـبك ًـالٝت ام فٮـ٤ة ٭ـب اُـتلاط       »ا١ـ، آٟ اًت ٦ّ تـٙٮي ثٮبٟ ّلؿ٥

 (.383، 7ًّ، د1416کىبض٘ ٢٧ـ٫، « ثبُـ٭ِ ٓيت ّٞب٬ٙ ؿك فَـ ٬ٝ
١ٮـت  اًتيبؿ٥ ام ع٠ٌتـٙٮي ؿك آغالط ع٤ًَ ١ٮن فجبكت اًت ام ف٬ٚٞ ١بپ٢ٌـ، ثب ٤ًء

ت٤ا١ـ ثلا٫ ١ٞب٭ب١ـٟ ٓيت ٝخجت٬ ٤ُؿ. ا٭٠ فٞٚٮبت ٬ٝ ٬عله َٝبث٘ ٦ّ ٤ٝرت ىل٭ت ٫٣ ٝ
ؿك ٤ٝكؿ ٝقب٦ٚٝ ٭ب پ٨٢بٟ ّلؿٟ ٣ٓو ٢ٝي٬ ٣ فٮج٬ ثبُـ ٦ّ ؿك آٟ ٤ٝر٤ؿ اًت، تـب ام ا٭ـ٠   
عل٭ٌ، ٤ٝاىَت عله َٝبث٘ كا رٚت ٢ّـ ٣ پي ام فَـ، ِٝؾْ ٤ُؿ ٦ّ ىلؿ، ا٭ـ٠ ٓـيبت   
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 (.479-478، 1392ّ/ عٮبت٬، 272، 1ّ، د1389كا ١ـاُت٦ اًت کرال٬ٙ، 
ٝـلاؿ ام تــٙٮي آٟ اًـت ّـ٦ ٧لٕـب٥      »٤١٭ٌــ:  ؿّتل ّبت٤م٭بٟ ؿك تقل٭ـو تــٙٮي ٝـ٬   

٣ٓي٬ ٤٧٤ٝٛ كا ث٦ ّبال٫ ؽ٤ؿ ١ٌجت ؿ٧ـ ٭ب فٮجـ٬   -ثلا٫ ىل٭يت٠ ؽل٭ـاك  -ىل٢ُ٣ـ٩ ٝب٬ٙ 
ــلؿ٥ اًــت    ـــٙٮي ّ ــ٦ ت ــب١ـ، ؿك ٝقبٝٚ ــبٟ، « كا ّــ٦ ؿك آٟ اًــت، ثن٤ُ ، 5، د1383کّبت٤م٭

ٝـلاؿ ام تــٙٮي آٟ اًـت ّـ٦ اعــ      »ؿا١بٟ ثل ا٭٠ ثب٣ك١ـ ٦ّ ٤ً(. ثلؽ٬ ؿ٭ٖل ام ع325َّ
ا٫ ث٦ ّبك ثلؿ ٦ّ ٝـ٤كؿ ٝقبٝٚـ٦ كا ٤ٝاىـٌ عجٮقـ٬ ٝتقـبكه ٭ـب ٤ٝاىـٌ كمجـت ٣         ٝتقبٝٚٮ٠ عٮ٦ٚ

ـ   ، 1380کثل٣رـلؿ٫ فجــ٥،   « ؽ٤ا٧َ عله ؿ٭ٖل ث٢ٞب٭ب١ـ ٣ ام آ١ض٦ ٧ٌت، ث٨تل رٚـ٥٤ ؿ٧ـ
له فَــ فٞــاً افٞـب٬ٙ كا ثـ٦ رـب      تـٙٮي ٭ق٬٢ ٭ِ عـ »ا٫ ؿ٭ٖل٫ ٝقتَـ١ـ: (. فـ202٥ّ

 (.83، 1375ّکُب٭ٖبٟ، « آ٣كؿ ٦ّ اٝل كا ثل عله ؿ٭ٖل ِٝتج٦ ٤ٞ١ؿ٥، ا٣ كا ىل٭ت ؿ٧ـ
تــٙٮي  »ص٢ـٮ٠ ٝق٢ـب ّـلؿ٥ اًـت:      ٍب٤١ٟ ٝـ٬١، ؿك ٝجغج ثٮـ، تــٙٮي كا ا٭ـ٠   438ٝبؿ٩ 

عجـٌ آ١ضـ٦ ؿك ا٭ـ٠ ٝـبؿ٥     «. ُـ٤ؿ فجبكت اًت ام فٞٚٮبت٬ ٦ّ ٤ٝرت ىل٭ت عله ٝقب٦ٚٝ ٬ٝ
٢٢ّــ٥ فٞٚٮـبت٬ كا ثـلا٫ ىل٭ـت ٣ تلمٮـت       ؿ٧ـ ٦ّ تـٙٮيٝـ٥، تـٙٮي ؿك ٤ٓكت٬ كػ ٬ٝآ

ّـ٦ ؿك ٓـ٤كت ٣رـ٤ؿ ١ـاُـت٠ ا٭ـ٠       ا٫ ١٤ٕـ٦  ّبك ثـلؿ  ثـ٦   عله َٝبث٘ ثلا٫ ا١زبٛ ٝقب٦ٚٝ ث٦ 
 پق٭لىت.ا٫ ٤ٓكت ٢٢ّ٬ٞ١ـ٥، ٝقب٦ٚٝ فٞٚٮبت ام ٫٤ً تـٙٮي

ٟ ثب ت٤ضٮغبت پٮِٮ٠ ك٠ُ٣ ٬ٝ اًـت ّـ٦ ٭ْـ٬ ام عـلىٮ٠      ٤ُؿ ٦ّ تـٙٮي ؿك ١ْـبط، آ
ّـ٦ ُـؾْ ؽـ٤ؿ كا ؿاكا٫     ا٫ ١٤ٕـ٦  امؿ٣اد، عله ؿ٭ٖل كا ثب افٞبٗ ٝتَٚجب٦١ ىل٭ت ؿ٧ـ  ثـ٦ 

ث٨ل٥ اًت ٭ب فٮت ٣ ٬َٔ١ كا ّـ٦ ؿك ا٣ ٣رـ٤ؿ ؿاكؿ،   ٓيت ّٞب٬ٙ ٝقلى٬ ٢ّـ ٦ّ ام آٟ ث٬
ّـ٦   پ٨٢بٟ ٢ّـ  ٝب٢١ـ ا٭٦ْ٢ م٣د ثب اكائ٪ ٝـكُ رقٚـ٬ ؽـ٤ؿ كا ؿّتـل رٚـ٥٤ ؿ٧ــ  ؿكعـب٬ٙ      

ص٢ٮ٠ ١ٮٌت ٭ب م٣ر٦ ؽ٤ؿ كا ثبّل٥ ٝقلىـ٬ ٢ّــ ٣ ام ا٭ـ٠ عل٭ـٌ، ٤ٝاىَـت عـله َٝبثـ٘ كا        
ً، ٦ّ1418 ٣اٍـ، ثل ؽاله ا٭ـ٠ اؿفـب ٣ اؽ٨ـبكات ا٣ ثبُــ کعـب٧ل٫،       رٚت ١ٞب٭ـ  ؿكعب٬ٙ

ــب٬ٝ، 240، 3ّد ــيب٭٬ ٣ اٝـ ــب٬١، 213-214، 1392ّ/ ٓـ ــل 220، 1387ّ/ ؿ٭ـ (. ؿّتـ
فٞــ عـله    غٌَ تـٙٮي، ٭٬ْ ام ؿ٣ ٧ٌٞـل ثب٭ــ ثـ٦   ثلا٫ ت»٤١٭ٌـ: ثبك٥ ٬ٝ ّبت٤م٭بٟ ؿكا٭٠

ؿ٭ٖل كا ثيل٭جـ  ٭ق٬٢ ثـب پ٤ُـب١ـٟ ٝقـب٭ج٬ ّـ٦ ؿاكؿ ٭ـب ١ٞب٭ب١ــٟ ٓـيبت٬ ّـ٦ ؿك ا٣ ١ٮٌـت،          
(. ؿّتـل  287-286، 1ّ، د1385کّبت٤م٭ـبٟ،  « ؿ٭ٖل٫ كا ٝنل٣ك ٣ كاضـ٬ ثـ٦ ١ْـبط ًـبمؿ    
ثبُــ ام  ْبط فجبكت ٬ٝتـٙٮي ؿك ٤ٝكؿ ١»٤١٭ٌـ: اٝب٬ٝ ؿك تجٮٮ٠ ٝق٢ب٫ تـٙٮي ؿك ١ْبط ٬ٝ

کاٝـب٬ٝ،  « فٞٚٮبت٬ ١ٌجت ث٦ مٟ ٭ب ٝلؿ ٦ّ ٤ٝرت ىل٭ت عله ؿ٭ٖـل ؿك امؿ٣اد ثـب ا٣ ٕـلؿؿ   
 (.469، 4ًّ، د1334
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ُـ٤ؿ تــٙٮي ؿك   ٧ب٭٬ ٦ّ ؿك تقبك٭و تـٙٮي ٤ٓكت پق٭لىت، ك٣ُـ٠ ٝـ٬  ث٢ب ثل ثلك٬ً
ا١ــ. ثـب   لؿ٥ٙنت ث٦ ٝق٢ب٫ تبك٭٬ْ ٣ پ٤ُب١ـٟ اًت ٣ ثلؽ٬ آٟ كا ث٦ پ٤ُـب١ـٟ فٮـت ٝق٢ـب ّـ    

٢ُبًبٟ ؿك ٝق٢ب٫ تـٙٮي، ٍٔــ ىل٭ـت ٣ ٙـن٣ٛ آٟ كا     ٭بثٮٜ ٦ّ ٣اه٥ت٤ر٦ ث٦ ا٭٠ ٝقب٬١ ؿك ٬ٝ
ا١ـ. ؿك آغالط ى٬٨َ، تـٙٮي ث٦ ٝق٢ب٫ اثـلام ٓـيت ّٞـب٬ٙ     ثلا٫ تغٌَ تـٙٮي ثٮبٟ ١ْلؿ٥

ؿك ٤ٓكت ٣ر٤ؿ ١ـاُت٠ آٟ ٣ پ٤ُب١ـٟ فٮت ٣ ١َْ ؿك ٤ٓكت ٣رـ٤ؿ آٟ اًـت. ٝق٢ـب٫    
ام ٝق٢ب٫ ى٨َـ٬ آٟ ٝتٞـب٭ن ١ٮٌـت ٣ فجـبكت اًـت ام ا٭٢ْـ٦ ٭ْـ٬ ام عـلىٮ٠          ع٬ٍ٤َ آٟ ١ٮن

ف٬ٚٞ كا ا١زبٛ ؿ٧ـ ٣ ثب آٟ فٞ٘، فٮت ٤ٝر٤ؿ ؿك ّبال كا ثن٤ُب١ـ ٭ـب ٝـ٤كؿ ٝقبٝٚـ٦ كا ؿاكا٫    
ٓيت ّٞب٬ٙ ١ِبٟ ؿ٧ـ ٦ّ آٟ كا ١ــاكؿ. ؿك ٝجغـج ١ْـبط ١ٮـن ثـ٦ ٧ٞـٮ٠ ٝق٢بًـت  ثـب ا٭ـ٠          

ً   تيب٣ت ٦ّ ثغج ؿك ثبة علىٮ٠ فَــ ١ْـب   ؿا١ـبٟ تقل٭ـو ؽـ٤ؿ ام     ط اًـت. ىَٮ٨ـبٟ ٣ عَـ٤
١ٮـت ٣ ٍٔــ ىل٭ـت ؿك ٝــِٙي َٝٮــ       ٓـ٤كت ٝغٚـٌ آ٣كؿ٥ ٣ ثـ٦ ٣رـ٤ؿ ًـ٤ء      تـٙٮي كا ث٦ 

١ؾـل ٣رــ٤ؿ ؿاكؿ    ا١ــ  ٣ٙــ٬ ؿك ىتـب٣ا٫ آ١ـبٟ ؿك ٙــن٣ٛ ٣رـ٤ؿ ٍٔــ ىل٭ــت اؽـتاله       ١ْـلؿ٥ 
ي ضـل٣ك٫  ٍٔـ ىل٭ت كا ؿك تغٌَ تـٙٮ ر٤ا٧ل٦ّ ثلؽ٬ ام ىَٮ٨بٟ ٝب٢١ـ ٓبعت  ا٫ ٦١٤ٕ ث٦

١ٮـت كا ؿك حجـ٤ت تــٙٮي     ؿا٢١ـ ٣ ؿكَٝبث٘، ٕل٬٧٣ ؿ٭ٖل، ضل٣كت ٍٔـ ىل٭ـت ٣ ًـ٤ء  ٬ٝ
ّـ٦ اّخل٭ـت    ا٫ ٦١٤ٕ ٤ُؿ  ث١٦ؾل ؿ٭ـ٥ ٬ٝ ؿا١بٟ ١ٮن ا٭٠ اؽتاله ا١ـ. ؿك ٝٮبٟ ع٤ًَثٮبٟ ١ْلؿ٥

ا١ـ ٣ ؿكَٝبثـ٘، ثلؽـ٬ ؿ٭ٖـل ٣رـ٤ؿ      ١ٮت ؿك حج٤ت تـٙٮي ١ؾل ؿاؿ٥ ؿا١بٟ ث٦ ٙن٣ٛ ٤ًءع٤ًَ
-ؿا٢١ـ ٣ ٓله ا١زبٛ فٞٚٮبت كا ثلا٫ تغٌَ تــٙٮي ّـبى٬ ٝـ٬   ٭ت كا ضل٣ك٫ ٬ٞ١ٍٔـ ىل

كًـ ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٭٦ْ٢ ٣اه٩ تـٙٮي، عَٮَـت ُـلفٮ٦ ٭ـب ٝتِـلف٦ ١ٮٌـت ٣ ثـل       ؿا٢١ـ. ث٦ ١ؾل ٬ٝ
ـ »عَٮَت ٙن٫٤ ؽ٤ؿ، ٭ق٬٢  ثـب٬ٍ اًـت ٣ ام ًـ٫٤ ؿ٭ٖـل اؿٙـ٪ ثـبة، افـٜ ام        « پ٤ُب١ـٟ ٣اٍـ

تـ٤اٟ ؿ٭ــٕب٥   ٬١، ام ا٭٠ عٮج اعـالً ؿاكؿ، ث٢ـبثلا٭٠ ٝـ٬   ٍب٤١ٟ ٝـ 438ك٣ا٭بت ٣ عت٬ ٝبؿ٩ 
 اٍٚٮت كا پق٭لىت ٦ّ ت٤ضٮظ ثٮِتل ٝـفب ؿك اؿا٦ٝ ؽ٤ا٧ـ آٝـ.

 ویت . مفهًم حسه2
٧ـب  ك٧ب٫ ع٬ٍ٤َ، ٢ُبؽت٦ ُـ٥ ٣ كفب٭ت آٟ ؿك ٍـ٤ا١ٮ٠ ثلؽـ٬ ِّـ٤   ١ٮت ؿك ثٮِتل ١ؾبٛع٠ٌ

ب٬١ اًـت ّـ٦ ر٢جـ٪ ّّٞـ٬     ٧ـب٫ ١يٌـ   ٝـ٣ٟ ُـ٥ اًت  ٬ٙ٣ ث٦ ًجت آ٦ْ١ ٝي٬ٝ٤٨ ام ّٮيٮت
٢ّـ، اكائ٪ ٝق٢ب ثـلا٫ آٟ ؿُـ٤اك اًـت. ثـب     ١ـاكؿ ٣ ٧لّي ٝق٢ب٫ ؽب٬ٓ كا ام آٟ ؿكُ ٬ٝ

١ٮت ٭ِ ضبثغ٪ ع٬ٍ٤َ اًت ٦ّ كفب٭ت آٟ اٙناٝـ٬ اًـت ٣   ٣ر٤ؿ ا٭٠ ث٦ ًجت آ٦ْ١ ع٠ٌ
ت٤ا١ـ ٝج٢ب٫ تق٨ـات ٍلاك ٕٮلؿ، ٢ُبؽت ٝي٤٨ٛ ٣ ٝب٧ٮت آٟ ضل٣ك٫ اًت کا١ٔبك٫، ١ٮن ٬ٝ
١ٮـت  ١ٮت ؿك ٙنت ٣ آغالط ثب٭ـ ٕيـت عٌـ٠   . ا٤٢ّٟ ؿك تجٮٮ٠ ٝق٢ب٫ ع٠ٌ(59ّ ،1391
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ؽـ٤ة  »ثـ٦ ٝق٢ـب٫   « عٌـ٠ »ّـ٦ ؿك ٙنـت،   « ١ٮـت »٣ « عٌُـ٠ »تقجٮل٫ اًت ٝلّت ام ؿ٣ ٣اه٩ 
ثـ٦ ٝق٢ـب٫   « ١ٮـت »اًـت ٣   (1355، 1ّ، د1364کٝقـٮ٠،  « ُـٟ، ؽ٤ث٬، ١ٮْـ٤٭٬ ٣ م٭جـب٭٬  

-عٌـ٠ »٥ اًـت ٣ ؿك عبٙـت تلّٮجـ٬،    آٝـ (1052، 1342ّکفٞٮـ، « ٍٔـ، فنٛ ٣ آ٢٧ٔ»

 ٝق٢ب ّلؿ.« ٍٔـ ١ٮ٤ْ»ت٤اٟ ث٦ كا ٬ٝ« ١ٮت
ك٣ؿ اٍ ؿ٣ك ١ٮيتبؿ٥ ٣ ؿك ع٤ًَ ١ٮن ا١تؾـبك ٝـ٬  ١ٮت ١ٮن ام ٝق٢ب٫ ٙن٫٤ٝي٤٨ٛ آغالع٬ ع٠ٌ

١ٮت اثتــا ام ١ٖـب٥   . ع٠ٌ(60-61، 1391ّاىلاؿ ثب ١ٮت ؽ٤ة ثب ٭ْـ٭ٖل ٝلا٣ؿ٥ ٢٢ّـ کا١ٔبك٫، 
ٕٮـلؿ ّـ٦ ؿك ٓـ٤كت ١ؾٌـت،     ب٥ عَٮَت ٣ اُتجب٥ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍـلاك ٝـ٬  ٣رـاٟ ٣ ًني ام ؿ٭ـٕ

١ٮت فجبكت ام ٭ِ تٔـ٤ك اُـتجب٥ ٭ـب    ١ٮت تقجٮل ؿ٭ٖل ٓـاٍت اًت ٣ ؿك عبٙت اؽٮل، ع٠ٌ ع٠ٌ
١ٮت ث٦ ا٭٠ ؿ٣ ر٢جـ٦ ٝغــ٣ؿ   (. اٙجت٦ ثب٭ـ ٭بؿآ٣ك ُـ ٦ّ ٝقب٬١ ع75٠ٌثب٣ك مٚظ اًت ک٧ٞبٟ، ّ

٢ٕزـ. ؿك ت٤ضٮظ ثٮِـتل ٝغٚـت ثب٭ــ ٕيـت ١ؾٌـتٮ٠      ٬ٝ ١ٮٌت  ٬ٙ٣ ّٚٮت ثغج ؿك ا٭٠ ؿ٣ ٝق٢ب
١ٮت فجبكت اًت ام ت٤ٔك اُتجب٥ ک٧ٞبٟ( ٭ب ث٦ تقجٮـل ؿ٭ٖـل، ثـب٣ك ١بؿكًـت ٝج٢ـ٬ ثـل         ٝق٢ب٫ ع٠ٌ

ـــ٥    ــت ٣ ٍبف ــب٬١٤١، ٝلت ــقٮت٬ ٍ ــ٤ؿ ٣ض ــت ک ٣ر ـــ اً ــ٬، ٢ٝ ــ٠(49، 1389ّؿ٭ٚٞ ــت . عٌ ١ٮ
٦ ٣اٍقٮـت مٮـل ام آٟ صٮـن٫    ّ ٢ّـ  ؿكعب٢ّ٬ٙـ ؿكًت فٞ٘ ٬ٝٝق٢بًت ٦ّ ىلؿ ٕٞبٟ ٬ٝ ثـ٭٠

تـ٤اٟ  ١ٮت ث٦ ا٭٠ ٝق٢ـب ٝـ٬  (. ام ع33٠ٌ، 1392ّپ٤ك،  اًت ٦ّ ا٣ ثـاٟ ٝقتَـ ث٤ؿ٥ اًت کعبر٬
٭بؿ ّلؿ  ٝب٢١ـ امؿ٣اد ؽٮب٬ٙ ٦ّ ىـلؿ ثـ٦ ًـجت ١بإٓـب٬٧ ثـ٦ اعْـبٛ،       « ر٨٘ ٝلّت»تغت ف٤٢اٟ 

 ا٫ ؽبّ ام امؿ٣اد اًت.ٝقتَـ ث٦ ِٝل٣ؿ ث٤ؿٟ ٦١٤ٕ
، كىتـبك ؿكًـت ٣   (63، 1391ّن فجبكت ام ٓـاٍت کا١ٔـبك٫،  ١ٮت ١ٮٝق٢ب٫ ؿ٣ٛ ع٠ٌ

ع٤كِٝؾْ ارلا٫ تق٨ـ، ٌٝتٚنٛ آٟ اًت ٣ ثلؽ٤كؿ ؿكًت ٣ ٓبؿٍب٦١ اًت  ٓبؿٍب٦١ ٦ّ ث٦
-١ٮت ث٦ ؿ٣ ثقـ تٌَٮٜ ٝـ٬ ١ٮت، ع٠ٌ. ثل اًبى ا٭٠ ؿ٣ ٝق٢ب ام ع٠ٌ(50، 1389ّؿ٭٬ٞٚ، ک

١ٮـت  ٮي٬ اًت. ٝـلاؿ ام عٌـ٠  ١ٮت ت١ْٚٮت عٞب٭ت٬ ٣ ؿ٭ٖل٫ ع٠ٌ  ٤ُؿ: ٭ِ ثقـ آٟ، عي
٦ّ ٣اٍقٮت مٮـل ام ثـب٣ك    عٞب٭ت٬، افتَبؿ ٓبؿٍب١٪ ُؾْ ث٦ ؿكًت٬ فٞ٘ ؽ٤ؿ اًت  ؿكعب٬ٙ

١ٮت ُؾْ ؿك ا٭٠ ٝق٢ب ام آٟ ر٨ت اًـت ّـ٦ ىـلؿ ام عٞـب٭ت٬ ثلؽـ٤كؿاك      ا٣ًت. احل ع٠ٌ
١ٮت عٞب٭ت٬، ُـ. ٭٬ْ ام ٤ٝاكؿ ع٤ُ٠ٌؿ ٦ّ ؿك ٤ٓكت فٜٚ ث٦ ٣اٍـ، ام آٟ ٝغل٣ٛ ٬ٝ ٬ٝ

ؿك فَـ ١ْبط اًت ٦ّ ُؾْ ث٦ ؿٙٮ٘ ١بإٓب٬٧ ام ١بِٝل٣ؿ ث٤ؿٟ فٞ٘، ثـب ا٣ كاثغـ٪ ر٢ٌـ٬    
، 1392پـ٤ك،   ٤ُؿ کعـبر٬ ١ٮت ٫٣ ًجت ؿك اٝبٟ ٝب١ـٟ ام ٝزبمات م١ب ٬ٝؿاُت٦ ثبُـ. ع٠ٌ

تــل٭٠ ١ٮــت تْٚٮيـ٬ اًــت ّـ٦ ٭ْــ٬ ام اؽالٍـ٬   ١ٮــت، عٌـ٠ (. ثقــ ؿ٭ٖــل عٌـ٠  33-34ّ
ُـ٤ؿ ٣ ٝقـب٬١ ١٤ٕـب٬١٤ٕ امرٞٚـ٦      ؿ٧ب ام آٟ ثغج ٝـ٬ ؿا٤ٝض٤فبت٬ اًت ٦ّ ؿك ع٤م٩ ٍلاك
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ّ ا١ٔبه، كىتبك ٢ٝٔيب٦١ ٣ ٓـاٍت كا ثلا٫ آٟ آ٣كؿ٥ (. ٝغـبثٌ ا٭ـ٠ ٝق٢ـب٫    35ا١ـ ک٧ٞـبٟ، 
٢ّــ ٣ ؿك٣اٍــ َٝتضـب٫    ا١ـ ث٦ آ١ضـ٦ ٣رــاٟ ثـ٦ آٟ ك٢٧ٞـ٤ؿ ٝـ٬      ١ٮت، ٝتقبٍـ٭٠ ٝٚنٛع٠ٌ

ت ؿك عَـ٤ً ا٭ـلاٟ   ١ٮـ . عٌـ٠ (86، 1391ّٓـاٍت ٣ ؿكًت٬ اًت، فٞ٘ ٢٢ّـ کا١ٔبك٫، 
 (.76ثٮ٬٢ ُـ٥ اًت ک٧ٞبٟ، ّ پق٭لىت٦ ُـ٥ ٣ اعْب٬ٝ ١ٮن ثل ٝج٢ب٫ آٟ پٮَ

تـ٤اٟ   ٧ب٫ ؽـبكر٬ ٣ ثٮـبٟ فاتٮـبت ٝـ٬    ١ٮت ؿك ى٦َ ام ٝيب٧ٮٜ ف٬٢٧ اًت ٦ّ ثب ت٤ٓٮوع٠ٌ
ثـ٦  « ٝي٨ـ٤ٛ آـغالع٬  »٣ « تئٮ٬ٚ»تقل٭و ّلؿ. ثب ٣ر٤ؿ ا٭٠، ىَٮ٨بٟ ث٦ ؿ٣ ك٣ٍ ت٤ضٮظ  آٟ كا 

-(. ىَٮ٨بٟ ؿك ُٮ٩٤ تئٮ٬ٚ، اىقبٗ ٝخجـت ٣ ٢ٝيـ٬  101، 1384ّا١ـ کفٚٮناؿ٥،  ؿاؽت٦تقل٭و آٟ پل

ا١ــ  ٝب٢١ــ ثغـج    ُـ٤ؿ كا تجٮـٮ٠ ّـلؿ٥   ٧ب ا١تناؿ ٝـ٬ ؿاؿ١ٮت ؿك ٍلاك١ٮت ٣ ٤ًءا٫ ٦ّ ام آٟ ع٠ٌ
اىقبٗ تْٚٮي٬ ؿك ٝجغج ْٝبًت ٝغلٝـ٦ ّـ٦ ٝـلاؿ ام ا١زـبٛ افٞـبٗ ٝخجـت ک٣ارجـبت( ٣ ؿ٣ك٫ ام        

/ ُــٮؼ 5ّ  ،2ً، د١1413ٮــت اًــت کفالٝــ٦ عٚــ٬،  اٛ( ٧ٞــبٟ ٝق٢ــب٫ عٌــ٠اىقــبٗ ٢ٝيــ٬ کعــل
 (.3، 1ًّ، د1415/ ٫٤ً٤ٝ ؽٞٮ٬٢، 6، 1ًّ، د1415ا١ٔبك٫، 

ا١ــ.  ؿاؽتـ٦ ١ٮت پـل ؿا١بٟ ٣ ىَٮ٨بٟ ث٦ اكائ٪ ٝق٢ب٫ ع٠ٌع٤ًَ« ٝي٤٨ٛ آغالع٬»ؿك ُٮ٩٤ 
فٞـ٘ عَـ٬ٍ٤    ٬ٌّ ٦ّ اٍــاٛ ثـ٦  »١ٮت آ٣كؿ٥ اًت: امر٦ٚٞ ؿّتل ٢ٖٙل٣ؿ٫ ؿك ٝق٢ب٫ ع٠ٌ

٢ّــ ٣ ثـ٦ ٓـغت     کٝب٢١ـ فَـ ٭ب ا٭َبؿ( ٭ب فٞ٘ ٝبؿ٫ ٦ّ ٢ِٝأ احل ٭ب آحبك عَـ٬ٍ٤ اًـت، ٝـ٬   
(. 200، 1389ّکرقيل٫ ٢ٖٙـل٣ؿ٫،  « ١ٮت اًت فٞ٘ ؽ٤ؿ افتَبؿ ؿاكؿ، ا٭٠ افتَبؿ ا٣ ع٠ٌ

٧ـب٫  ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ک١نؿ٭٬ْ ث٦ ُج٦٨( ام ٦١٤ٞ١ ٣1165  1164ؿّتل ٢ٖٙل٣ؿ٫ ٝقتَـ اًت ٤ٝاؿ 
١ٮت، ام ١َْ فٞ٘ ؽ٤ؿ إٓـب٥ ١ٮٌـت ٣   ١ٮت اًت  م٭لا ٣اع٬، عجٌ تقل٭و ع٠٠ٌثبكم عٌ

-١ٮـت ٝـ٬  (. ٫٤ً٤ٝ ثز٤٢كؿ٫ ؿكثبك٩ عٌـ٠ 206ث٦ ٓغت فٞ٘ ؽ٤ؿ ثب٣ك ؿاكؿ ک٧ٞبٟ، ّ

٢ّــ  ١ٮت ٣ضـ ىْل٫ ٬ٌّ اًت ٦ّ ام ك٫٣ اُتجب٥ اٍـاٛ ث٦ فٞ٘ ع٬ٍ٤َ ٝـ٬ ع٠ٌ»٤١٭ٌـ: 
ا٭٦ْ٢ ٤ٝاىـٌ ٍـب٤١ٟ ١ٮٌـت ٣ َٝـ٠٢ ؿك      ٣ عب٢ّٗـ ٦ّ فٞ٘ ا٣ ثل ٣ىٌ ٍب٤١ٟ اًت ٣ ت٤ٔك ٬ٝ

٢ّـ  ٝب٢١ـ ٓبعت  آ٣ك آٟ فٞ٘ ع٬ٍ٤َ، ؿك عـ ٝقٮ٬٢ّ، ا٣ كا عٞب٭ت ٬َٝٝبث٘ ف٤اٍت م٭بٟ
ا٭٦ْ٢ ثب   ٢ّـ ثب ٝبِٙ ٣اٍق٬ ٝقب٦ٚٝ ّلؿ٥ ٣ ٝبٗ كا ام ا٣ ٕلىت٦ اًت ٣ عبٗ٭ـ٫ ٦ّ ت٤ٔك ٬ٝ

١ٮـت ؿك ا٭ـ٠ ٝق٢ـب ١ـبؽل     ٠. عٌ(93، 1ًّ، د1401، کثز٤٢كؿ٫« مبٓت ٝقب٦ٚٝ ّلؿ٥ اًت
ثل ر٨٘ ىلؿ ام ٣ضقٮت ع٬ٍ٤َ ؽ٤ؿ ٭ب عله ٍلاكؿاؿ اًت ٦ّ ا٣ ث٦ ًجت ا٭ـ٠ ر٨ـ٘، ٭ـِ    

 .(67، ٢ّ1391ّـ کا١ٔبك٫، فٞ٘ ع٬ٍ٤َ كا ٢ٝقَـ ٬ٝ
١ٮــت ثب٭ــ ٕيــت ّـ٦ ٣ىــٌ   ٧ـلك٫٣ ؿك ًــ٢زَ ٨١ـب٭٬ اكتجــبط ثـٮ٠ ؿ٣ ٝق٢ــب٫ عٌـ٠     ثـ٦ 

٦ّ ؿك ٭ِ ٝق٢ب ٤ٝرجـبت عٞب٭ـت    ١ٮت ؿاكا٫ ؿ٣ ٝق٢ب٫ ٨ٜٝ اًت ت٤ضٮغبت ٕقُت٦، ع٠ٌ
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٢ّـ ٦ّ ث٦ ٝي٤٨ٛ ت٤ٔك اُتجب٥ اًت ٣ ؿك ٝق٢ب٫ ؿ٭ٖل، ٤ٝض٤ؿ تق٨ـ ٕقاك كا ىلا٧ٜ ٬ٝ ٍب٤١ٟ
-ؿاُت ٓــاٍت ٣ ؿكًـت٬ ام عٌـ٠   ٤ُؿ ٦ّ ٧ٞبٟ ثلع٤ك٬ّٚ ٢ٝجـ تق٨ـات ٍٚٞـاؿ ٬ٝ ٭ب ث٦

كًـت٬ ٣  ١ٮت ؿك ثٮِتل ٤ٝاٍـ ثـ٦ ٝق٢ـب٫ كفب٭ـت ٓــاٍت ٣ ؿ    ١ٮت اًت. ثب ٣ر٤ؿ آ٦ْ١ ع٠ٌ
-كًــ ا٭ـ٠ ؿ٣ ٝق٢ـب ثـ٬    ٕٮلؿ  ٬ٙ٣ ث٦ ١ؾـل ٝـ٬   پل٧ٮن ام تَٚت ٣ ١ٮل١ٔ، ٤ٝكؿ ثغج ٍلاك ٬ٝ

تـ٤اٟ  (. ؿك١تٮز٦ 87٬ٝا٫ ثٮ٠ آٟ ؿ٣ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ک٧ٞبٟ، ّاكتجبط ثب ٭ْـ٭ٖل ١ٮٌت٢ـ ٣ كاثغ٦
١ٮـت كا ثـ٦ ا١زـبٛ افٞـبٗ عَـ٬ٍ٤ ام ك٫٣ ٍٔــ ّـ٦ ثـب ٨١ب٭ـت ٓــاٍت ٣ ؿكًـت٬ ؿك            ع٠ٌ

اُتجب٥، فٞ٘ ؽاله ٍب٤١ٟ ا١زبٛ ؿاؿ٥ ثبُـ، ثب٭ــ ام   ٕٮلؿ ٣ ص٢ب١ض٦ ىلؿ٫ ث٬٦تق٨ـات ا١زبٛ ٝ
١ٮـت آٟ اًـت ّـ٦ ٭ْـ٬ ام     ك٣ ١ٮن ٝلاؿ ام ع٠ٌ ا٣ عٞب٭ت ٤ُؿ، ٝق٢ب ّلؿ. ؿك پو٧٣َ پٮَ

ؽ٤ا٬٧ ٣ ٓالط ؿا١ٌت٠ امؿ٣اد ٝيل٣ٕ، ؽ٤ؿ علىٮ٠ فَـ ١ْبط ٭ب ُؾْ حبٙخ٬ ثب ١ٮت ؽٮل
ٟ   ٭ب ٭٬ْ ام علىٮ٠ فَـ كا ثب ٓيت  ٢ّــ تـب ثـ٦     ١ٮ٤ْ٭٬ ت٤ٓٮو ٢ّـ ٭ـب فٮـ٤ث٬ كا ام ا٣ پ٨٢ـب

 ًجت آٟ، فَـ ١ْبط ٤ٓكت ٕٮلؿ ٣ پي ام فَـ، ٝنب٭لت آٟ ثب ٣اٍـ آُْبك ٤ُؿ.

 ویت ي تدلیس . تزرسی راتطة حسه3
٭٬ْ ام ٝجبعخ٬ ٦ّ ؿك فَـ ١ْبط رل٭ـبٟ ؿاكؿ، تــٙٮي اًـت ٣ ٣رـ٤ؿ ا٭ـ٠ اٝـل ؿك ١ْـبط،        

ٝٮـبٟ، ١ْتـ٪ ٝج٨ٞـ٬ ّـ٦      ُـ٤ؿ. ؿكا٭ـ٠  ٫ عله َٝبثـ٘ ٝـ٬  ًجت ا٭زبؿ ٣ تغٌَ ؽٮبك ىٌؼ ثلا
٣ر٤ؿ ؿاكؿ، ا٭٠ اًت ٦ّ آ٭ب ٝالُ ؿك حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي ؿك ١ْبط، ِٓله تغٌَ ؽـبكر٬  

تأحٮل اًت ٭ب ٦١  ثلا٫ كًـٮـٟ ثـ٦ پبًـؼ ا٭ـ٠ پلًـَ       ١ٮت ؿك پٮـا٭َ آٟ ث٬آٟ اًت ٣ ٤ًء
، ٣اّـب٫٣ ك٣ا٭ـبت   ث٢ٮبؿ٭٠، اىن٣ٟ ثل عـلط ٣ ثلكًـ٬ تقـبك٭و ٙنـ٫٤ ٣ آـغالع٬ تــٙٮي      

ٝلث٤ط ث٦ تـٙٮي ٦ّ ؿك اثـ٤اة ١٤ٕـب٬١٤ٕ صـ٤ٟ فٮـ٤ة ٝزـ٤م ىٌـؼ ١ْـبط، ثٮــ ٝلاثغـ٦،          
تٔل٭٦، مَّ ٣ تـٙٮي ٝبُغ٦ آٝـ٥ ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ تٞلّن ثل ّالٛ ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦ ؿك ا٭ـ٠ ٝجبعـج   

ثـلا٫   -ٕـل   ٣ تغٚٮ٘ ك٣٭ْلؿ آ٨١ب ث٦ ضل٣كت ٣ر٤ؿ ف٢ٔل ىل٭ت ؿك ٍٔـ ُـؾْ تــٙٮي  
٧ب٫ عٮٚ٪ ٝـ٬١ ؿك تغجٮٌ ثب تـٙٮي المٛ اًـت.  ثلك٬ً ٝب٧ٮت ٣ ُبؽْتغٌَ تـٙٮي ٣ ١ٮن 

ً   ؿكآٝـ ثب٭ـ ٕيت ام ؿ٭ـث٦ ف٤٢اٟ پٮَ ؿا١ـبٟ، تــٙٮي ثب٭ــ    ٕب٥ ثٌـٮبك٫ ام ىَٮ٨ـبٟ ٣ عَـ٤
-٧ٞلا٥ ثب ٍٔـ ىل٭ت ٣ ث٦ ٤ٓكت فٞـ٫ ثبُـ  ث٦ ؿ٭ٖل ًؾ٠، تـٙٮي ٢٧ٖـب٬ٝ ٓــً ٝـ٬   

٭ق٬٢ ٭ِ عله ث٦ ٓـ٤كت فٞــ٫ ٣ ثـب     ١ٮت ٣ ٍٔـ ىل٭ت ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ ٢ّـ ٦ّ ٤ًء
ٓـيب٭٬ ٣  افٞبٗ ىل٭جْبكا١٪ ؽ٤ؿ، عله ؿ٭ٖل كا ىل٭ت ؿ٧ـ ٣ ا٣ كا ث٦ امؿ٣اد تلمٮت ٢ّــ ک 

ٝق٢بًت ٦ّ ٤٨ِٝك، ٍٔـ ىل٭ت كا ث٦ ف٤٢اٟ ك٠ّ ٣ ف٢ٔـل   . ا٭٠ ثـاٟ(214، 1392ّاٝب٬ٝ، 
ا١ـ. ٧لص٢ـ ٍب٤١ٟ ؿا٢١ـ ٣ تغٌَ تـٙٮي كا ٤٢ٝط ث٦ ث٤ؿٟ ا٭٠ ك٠ّ ٍلاك ؿاؿ٥ك٣ا٬١ تـٙٮي ٬ٝ
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فٞـ، تغَـٌ   ٝـ٬١ ؿك ا٭٠ مٝٮ٦٢ ع٬ْٞ ١ـاكؿ  ٬ٙ٣ ثلؽ٬ ٝقتَـ١ـ ٝي٤٨ِٛ ىل٭ت ؿاؿٟ، رن ث٦
ً  (312، 1392ّٕلر٬ ٣ ٧ْٞبكاٟ، ٭بثـ ک٬ٞ١ ؿا١ـب٬١ اًـت ّـ٦    . ؿّتل ّبت٤م٭ـبٟ ام عَـ٤

ثب ا٭ـ٠   ( 292، 5ّ، د1383ّبت٤م٭بٟ، ؿا١ـ کٍٔـ ىل٭ت كا ؿك تغٌَ ؽٮبك تـٙٮي ُلط ٬ٝ
-ٝقتَـ اًت تْٮ٪ ا٬ٚٓ ؿك تـٙٮي، ثل رجلاٟ م٭بٟ ١بك٣ا٭٬ اًت ٦ّ ام فَـ ث٦ ىل٭ـت  ٣ر٤ؿ

١ٮـت ٝلتْـت   كًٮـ٥ ٣ ٧ٞٮ٠ ُبؽ٦ٔ، ام ٢ًٖٮ٬٢ تْٮ٦ ثل ف٢ٔل ٝبؿ٫ تـٙٮي ٣ ٤ًءؽ٤كؿ٥ 
١ٮت ٣ ٍٔـ ىل٭ت، ٝغ٤ك ٣ ك٠ّ ٍٚٞــاؿ ُـ٤ؿ. ٫٣    ّب٧ـ ٣ ١جب٭ـ ؿك تـٙٮي، ٣ر٤ؿ ٤ًء٬ٝ

ك٩ ٍٔـ ىل٭ـت ؿاؿٟ ١جب٭ــ اىلاعـ٬ فٞـ٘ ١ٞـ٤ؿ ٣ ث٨تـل اًـت ثـ٦         ؿكثب»٤١٭٢ٌـ: ثبك٥ ٬ٝ ؿكا٭٠
آ٣ك١ــ.  ٧ب٫ ٝـ٬١ ٝـ٬ ٧ب٫ ربٝب١ـ٥ ام ك٣ٝٮبٟ پب٭ج٢ـ ثٞب١ٮٜ ٦ّ تـٙٮي كا ؿك ُٞبك رل٢ًٛت
صٮ٬٢ عله ٍلاكؿاؿ ت٤ر٦ ؿاكؿ ٣ اَٙب٫ ُـج٦٨ كا ف٢ٔـل ٝق٢ـ٫٤    ٕقاك ث٦ تَٚت ٣ اًجبة ٍب٤١ٟ

٢٢ّــ٥، ضـلك ١بُـ٬ ام    اًت ٦ّ ١ٮت پٚٮـ تـٙٮي ؿا١ـ  ٬ٙ٣ ا٭٠ ت٤ر٦ ث٦ ا٭٠ ؿٙٮ٘تـٙٮي ٬ٝ
٤ُؿ. تْٮ٪ ا٬ٚٓ ثـل رجـلاٟ ضـلك    ٢ّـ ٦ّ ثل ٙن٣ٛ ٍلاكؿاؿ صٮل٥ ٬ٝىل٭ت كا ص٢ـاٟ ١بك٣ا ٬ٝ

كًـ ٣ ٧ٞٮ٠ ١ْت٦ ثبفج رـا٭٬ تـٙٮي ٝـ٬١ ٣  ؽ٤كؿ٥ ١٬ٝبك٣ا٭٬ اًت ٦ّ ام فَـ ث٦ ىل٭ت
« ّب٧ـ١ٮت ٝلتْت ٣٬ٝ ٤ًء ٤ُؿ ٣ ام ٢ًٖٮ٬٢ تْٮ٦ ثل ف٢ٔل ٝبؿ٫ تـٙٮيّال٧جلؿاك٫ ٬ٝ

 (.٧286ٞبٟ، ّک
ٓلاعت ٝقتَـ١ـ ؿك ا٭زبؿ ٣  ؽاله ١ؾل ٤٨ِٝك، ث٦ ؿا١بٟ ثلاىن٣ٟ ثل ا٭٠ ثلؽ٬ ام ع٤ًَ

٢٢ّــ٥ اًـت، المٛ ٣ ضـل٣ك٫ ١ٮٌـت      حج٤ت تـٙٮي، ف٢ٔل ٝق٫٤٢ ٦ّ ٍٔــ ىل٭ـت تــٙٮي   
١زبٛ ؿ٧ـ ّـ٦  (. ا٭٠ ًؾ٠ ثـاٟ ٝق٢بًت ٦ّ ص٢ب١ض٦ ٝـٙسي ف٬ٚٞ كا ا10، 1371ّکا٣ٓٮبء، 

١ٮـت ٣ ٍٔــ   ًجت ىل٭ت ؽ٤كؿٟ عله َٝبث٘ ٤ُؿ، ص٦ ا٭٠ فٞـ٘ فٞــ٫ ٣ ٧ٞـلا٥ ثـب ًـ٤ء     
ـ   ىل٭ت ثبُـ ٭ب ثـ٣ٟ آٟ، ًجت حج٤ت تـٙٮي ٣ ؽٮبك ١ب٬ُ ام آٟ ٝـ٬  ٕـب٥  ُـ٤ؿ  م٭ـلا ام ؿ٭ـ

٤ُؿ، ا١زبٛ فٞٚٮبت٬ اًت ّـ٦ ٤ٝرـت ىل٭ـت ؽـ٤كؿٟ عـله      ا٭ِبٟ، آ١ض٦ ًجت تـٙٮي ٬ٝ
٢ّــ ٣ ١جب٭ــ ثـ٦ ًـ٤ء ٭ـب      ٝـل ثـلا٫ ا٭زـبؿ عـٌ ىٌـؼ ّيب٭ـت ٝـ٬       ٤ُؿ ٣ ا٭٠ اؿ٭ٖل فَـ ٬ٝ

ؿا١بٟ ٦ّ ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥ كا ثٮبٟ ّلؿ٥، ؿّتل ا٣ٓـٮبء  ١ٮت ا٣ ت٤ر٦ ّلؿ. ٭٬ْ ام ا٭٠ ع٤ًَ ع٠ٌ
ؿا١ــ ٣ ثـلا٫    ؿا١ب٬١ اًت ٦ّ ٍٔـ ىل٭ت كا ثلا٫ تـٙٮي ضل٣ك٫ ٬ٞ١اًت. ا٭ِبٟ ام ع٤ًَ

٭لاٟ ٣ ى٦َ ُـٮق٦ پلؿاؽتـ٦ اًـت. ا٭ِـبٟ ؿك     احجبت ا٭٠ اؿفب ث٦ ثلك٬ً ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ ؿك ع٤ًَ ا
ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ٦ّ ٝبؿ٩ ٝؾتْ تـٙٮي ؿك  438ٕب٥ ؽ٤٭َ، ١ؾٌت ث٦ ثلك٬ً ٝبؿ٩ ت٤ضٮظ ؿ٭ـ

ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ا٭لاٟ اًت ٣ ًني ث٦ ٝٔبؿ٭ٌ تــٙٮي ٣ ٝغبٙـت ٝـلتجظ ثـب ا٭ـ٠ ثغـج ؿك ىَـ٦        
ا١زـبٛ ٕٮـلؿ ٣   ٍب٤١ٟ ٝـ٬١، ثلا٫ تغٌَ تـٙٮي ثب٭ــ فٞٚٮـبت٬    438پلؿاؽت٦ اًت. عجٌ ٝبؿ٩ 
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-ا٭٠ فٞٚٮبت ٤ٝرت ىل٭ت عله ؿ٭ٖل فَـ ٤ُؿ  ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل ف٬ٚٞ ٦ّ ٝـٙسي ا١زـبٛ ٝـ٬  

ثـٮ٠  »٤١٭ٌــ:  ؿ٧ـ، ًجت ىل٭ت ؽ٤كؿٟ عله َٝبث٘ ٤ُؿ. ؿّتل ا٣ٓٮبء ؿك ثـبة ىل٭ـت ٝـ٬   
ىل٭ت ؿاؿٟ ٣ ىل٭ت ؽ٤كؿٟ ثب٭ـ ىلً ٍب٭٘ ٤ُ٭ٜ  م٭لا اْٝبٟ ؿاكؿ ُؾ٬ٔ فٞٚـ٬ كا ا١زـبٛ   

ؽ٤كؿ٬ٕ عله َٝبث٘ ٕلؿؿ  ٧لص٢ـ فبٝ٘، ٍٔـ ىل٭ت فٞ٘ ًجت ىل٭ت ؿ٧ـ ٦ّ ١تٮز٪ ا٭٠
ؿاؿٟ كا ١ـاُت٦ ثبُـ. ٧ٞض٢ٮ٠ عجٌ ًٮبً ٝـبؿ٥ ٣ ث٢ـب ثـل ؽـب٧ل، ىل٭ـت ؽـ٤كؿٟ ٭ـِ عـله         

ا٫ ثـ٦ ٍٔــ فبٝـ٘    ٝقب٦ٚٝ ؿك احل فٞٚٮبت عله ؿ٭ٖل ّبى٬ اًت  م٭لا ؿك ٝـت٠ ٝـبؿ٥، اُـبك٥   
فٞٚٮـبت، ٝـ٤كؿ ت٤رـ٦ ٍـلاك ٕلىتـ٦ ٣ ثـ٦       ثلا٫ ىل٭ت ؿاؿٟ ١ِـ٥ اًت  ث٦ْٚ ىل٭تِ ١بُـ٬ ام  

 ف٤٢اٟ ف٢ٔل حج٤ت تـٙٮي، َٝلك ِٕت٦ اًت ک٧ٞبٟ(.
ؿا١ــ  كا ُلط ٬ٞ١« ٍٔـ تـٙٮي»، «تـٙٮي»اهلل ْٝبكٛ ُٮلام٫ ١ٮن ثلا٫ تغٌَ ف٤٢اٟ  آ٭ت

تـٙٮي ا٭٠ اًت ٦ّ ٣اٍقٮت كا پ٤ُب١ـ٥ ٣ ؿ٭ٖلى كا اميبٗ ٢٢ّـ ٣ ؽٌبكتى ث٦ »٤١٭ٌـ: ٣ ٬ٝ
ت٨٢ـب  ا٫ اًـت ّـ٦ ١ـ٦   . فٮت ؽيـ٬ 1ؿك ٦ً ٤ٓكت ٠ْٞٝ اًت ١ٞب٭بٟ ٤ُؿ: ا٣ ثن٢١ـ ٦ّ ا٭٠ 

٤ٕ٭ــ ٝلئـ٦ ام رٞٮــ ر٨ـبت ٓـغٮظ ٣ ًـبٜٙ        ٤ٕ٭ـ  ٝخًٚب ٝى ٤ٕ٭ـ  ث٦ْٚ ضـ آٟ كا ٝى ١ٞى
. فٮـت  ٦ّ2 فٮت ؽيى ؿاكؿ ٣ ٤ٕ٭٢ـ٩ ا٭٠ ًؾ٠ ام فٮت ؽيـى ثـبؽجل اًـت.     اًت  ؿكعبٙى

٤ٕ٭ــ ّـ٦    ١ـاكؿ  اٝب ٓيت ّٞبٙى كا ٝـى  . فٮجى3پ٤ُب١ـ.  ؽيى ؿاكؿ ٣ ثب ٤ًْت، آٟ كا ٝى
٤ٕ٭ـ م٣ر٦ عجٮت اًت  ٣ٙى ١ٮٌت. عجٮت ١ج٤ؿٟ فٮـت ١ٮٌـت  ٣ٙـى ٓـيت      ١ـاكؿ  ٝخًٚب ٝى

ُـ٤ؿ    ّٞبٙى كا اثلام ّلؿ٥ ٦ّ ؿك م٣ر٦ ١ٮٌت ٦ّ ٕب٧ى ام ا٭٠ ٤ٓكت، تقجٮل ث٦ اُتلاط ٝى
ؿ، ٍٔــ تــٙٮي   ٢ّـ ث٦ ٍٮـ عل٭ت. ٧ل ٦ً ٌٍٜ، تـٙٮي اًـت ٣ ؿك ا٭ـ٠ ٝـ٤اك    ٝخًٚب ُلط ٝى
 (.152، 5ًّ، د1424کْٝبكٛ ُٮلام٫، « ُلط ١ٮٌت

٧ب٭٬ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ىَٮ٨ـبٟ ؿك ثـبة ٙـن٣ٛ ٭ـب فــٛ ٙـن٣ٛ       ؿك ٝجبعج ٣ ٢ٝبثـ ى٬٨َ ٦١٤ٞ١
١ؾل ؿاك١ـ. ؿك اؿا٦ٝ ث٦ ص٢ــ ١٤ٞ١ـ٦ ام ا٭ـ٠    ٣ر٤ؿ ٍٔـ ىل٭ت ثلا٫ حج٤ت ٣ تغٌَ آٟ اؽتاله

١ٮـت ثـلا٫ حجـ٤ت ؽٮـبك تــٙٮي ؿك      ٙـن٣ٛ ًـ٤ء   ثٮبٟ ؿال٭٘ ٤ٝاىَبٟ ٣ ٝؾبٙيبٟ ١ؾل٭٪ ٤ٝاكؿ ٣
 پلؿام٭ٜ.١ْبط ٬ٝ

 ویت( . راتطة عیًب مجًس فسخ وکاح تا تدلیس ي قصد فزیة )سًء1-3
٤ُؿ، فٮ٤ة ٤ٝرـت ىٌـؼ ١ـبٛ ؿاكؿ. كاثغـ٪ ا٭ـ٠      ٭٬ْ ام ٤ٝاكؿ٫ ٦ّ ًجت ا١غالٗ ١ْبط ٬ٝ

ـ        ٙٮي ؿك ثغج ثب ٤ٝض٤ؿ پو٧٣َ عبضل ؿك ا٭ـ٠ اًـت ّـ٦ ا٣اًل ؿك ٢ٝـبثـ ك٣ا٭ـ٬، ثغـج تـ
٧ـب٫ ٝلثـ٤ط ثــاٟ ؿك ٍبٙـت      ١ْبط ث٦ ٤ٓكت رـإب١ـ٦ تج٤٭ـت ١ِــ٥  ثْٚـ٦ مبٙـت ك٣ا٭ـت      

ك٣ا٭بت فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط ٣ ف٭٘ آ٨١ب آٝـ٥ اًت. حب١ٮبً ثـ٦ اففـبٟ ثلؽـ٬ ىَٮ٨ـبٟ، ثـٮ٠      
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ّـ٦   ا٫ ١٤ٕـ٦  فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط ٣ تـٙٮي ؿك ١ْـبط، كاثغـ٪ ت٢ٖـبت٬ٖ٢ ٣رـ٤ؿ ؿاكؿ  ثـ٦     
ثـبك٥   عٞـن٥ ع٤ًـ٬ ؿكا٭ـ٠   ا رـا ام كؽـاؿ تـٙٮي ت٤ٔك ّلؿ. اثـ٠ ٤ُؿ فٮ٤ة ٭بؿُـ٥ ك٬ٞ١
فٮت مٟ ٭ب ٝلؿ، ىَظ ؿك ٤ٓكت٬ ًـجت پٮــا٭َ ؽٮـبك ىٌـؼ اًـت ّـ٦ تـ٤ ٛ ثـب         »٤ٕ٭ـ: ٬ٝ

تـٙٮي ثبُـ  ؿك مٮل ا٭٠ ٤ٓكت إل ٧ٞلا٥ ثب تـٙٮي ١ج٤ؿ٥ ٣ عـله َٝبثـ٘، ٍجـ٘ ٭ـب ثقــ ام      
ـ    « ا٭َ عـٌ ىٌـؼ، ٝـؤحل ١ؾ٤ا٧ــ ثـ٤ؿ     فَـ ثـاٟ إٓب٥ ثبُـ  اٝب ث٦ آٟ كضـب٭ت ؿ٧ــ، ؿك پٮـ

اهلل تجل٭ـن٫ ١ٮـن ؿك تجٮـٮ٠ ا٭ـ٠ اكتجـبط ٣ ؿك پبًـؼ ا٭ـ٠         (. آ٭ـت 311ً، 1408ّعٞن٥،  کاث٠
ؽٮـبك تــٙٮي رـن ؿك    »٤١٭ٌــ:  پلًَ ٦ّ آ٭ب تـٙٮي ؿك ١ْبط، ٤ٝرت ؽٮبك ىٌؼ اًت، ٬ٝ

تجـبك  ٭بثـ  ثب ا٭٠ تيـب٣ت ّـ٦ ؿك ا٭ـ٠ ٝـ٤اكؿ، ىٌـؼ ثـ٦ اف      فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط رل٭بٟ ٬ٞ١
٤ُؿ ٦ّ ثبمپلؿاؽت ٨ٝل٭٦ ثل ف٨ـ٩ ٬ٙ٣ ؿؽتل٫ ثبُـ ٦ّ ا٣ كا  فٮت ث٤ؿ٥ ٣ تـٙٮي ثبفج ٬ٝ

. ٫٣ ؿك (273، 6ًّ، د1427تجل٭ـنى،  « کث٦ امؿ٣اد ٝلؿ ؿكآ٣كؿ٥ ٣ تــٙٮي ١ٞـ٤ؿ٥ اًـت   
رب٭٬ ؿ٭ٖل ١ٮن ثل ٧ٞٮ٠ ٤ٝضـ ؽ٤ؿ ٝج٬٢ ثل ا٭٦ْ٢ تـٙٮي ؿك ١ْبط ٣ ؽٮبك ١بُـ٬ ام آٟ رـن   

، 9٭بثــ، تأّٮــ ّـلؿ٥ اًـت ک٧ٞـبٟ، د     ١ْـبط، تغَـٌ ٣ رل٭ـبٟ ١ٞـ٬    ؿك فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ 
 -ؿك ٓـ٤كت ّتٞـبٟ إٓب٧ب١ـ٦     -(. ا٭٠ ثـاٟ ٝق٢بًت ٦ّ فٮ٤ة ٝز٤م ىٌـؼ ١ْـبط   203ّ

، ٝٔــاًِ  «٤ٝضـ٤ف٬ »٣ ث٦ ٙغـبػ  « ٢ُبؽت٤ٝ٬ض٤ؿ»٤ٝرت حج٤ت ؽٮبك ىٌؼ اًت ٣ ام ١ؾل 
ثــا١ٮٜ،  « ؽٮبك فٮت»كا  ٌٝت٢ـ عٌ ىٌؼ ؿك آ٨١ب« عْٜ ٣ضق٬»اًت  ٕلص٦ ام ١ؾل « تـٙٮي»

٦١ ؽٮبك تـٙٮي  ث٦ ٧ٞٮ٠ ًجت اًت ٦ّ ّتٞبٟ آ٨١ب ث٦ ٙغبػ عْٜ تْٚٮي٬، عـلاٛ ٣ ًـنا٣اك   
٤١٭ٌـــ:  اهلل ٓــبى٬ ؿك ا٭ــ٠ ؽٔــ٤ّ ٝــ٬  (. آ٭ــت133، 1377ّفَــبة اًــت کِٝــْٮ٬٢، 

ع٤ك٬ّٚ ؿك فٮ٤ة ٤ٝرـت رـ٤ام ىٌـؼ، اؽ٨ـبك ؽـاله آٟ ٭ـب ًـ٤ْت ام اؽ٨ـبك آٟ ؿك          ث٦»
ٮت، تـٙٮي اًت  ٧لص٢ـ ثب ٣ر٤ؿ ١ييِ فٮتِ ٤ٝرـتِ ؽٮـبك ٣ ر٨ـ٘    ٤ٓكت ٝؾيى ث٤ؿٟ ف

  ،2ً، د1417ٓـبى٬ ٕٚنب٭ٖــب٬١،  « کم٣د ثـ٦ آٟ، ٣ضـقبً ا٭ـ٠ تــٙٮي، عْــٜ ما٭ــى ١ــاكؿ      
١٤ٕـ٦   ؿا١بٟ اعتٞبٗ حج٤ت ٧لؿ٣ ؽٮبك تـٙٮي ٣ فٮـت كا ؿك ا٭ـ٠  (. ٕلص٦ ثلؽ٬ ع15ً٤َّ

ُـب٭ـ ت٨٢ـب   »ٟ فٮت ٣ تـٙٮي ٝقتَـ اًت: ؿا٢١ـ. ؿّتل اٝب٬ٝ ؿكثبك٩ كاثغ٪ ٝٮب٤ٝاكؿ ١بك٣ا ٬ٞ١
٤ٝكؿ٫ ٦ّ فٮت ٣ تـٙٮي ثب ٭ْـ٭ٖل اُتجب٥ ٕلؿؿ، ٢٧ٖب٬ٝ اًت ٦ّ ١َٔـ٬ ؿك ٝـبٗ ٣رـ٤ؿ    
ؿاُت٦ ثبُـ ٦ّ فله فٮت ثـا١ـ ٣ ث٦ ٣ًـٮٚ٪ فٞٚٮـبت٬ آٟ كا پ٨٢ـبٟ ١ٞب٭ــ  ٝب٢١ــ آ١ْـ٦ م٣د       

ا٭ـ٠ فٮـت، ًـجت     ؿاكا٫ ثٮٞبك٫ ؽٔبء ثبُـ ٣ آٟ كا پ٨٢بٟ ٢ّـ. ؿك ا٭٢زب ام ٭ِ ٤ً ٣رـ٤ؿ 
ٕلؿؿ ٣ ام ٫٤ً ؿ٭ٖل فٞٚٮبت٬ ّـ٦ ثـلا٫ پ٨٢ـبٟ ١ٞـ٤ؿٟ آٟ ا١زـبٛ ؿاؿ٥      ا٭زبؿ ؽٮبك فٮت ٬ٝ

ا٭٠ ٠ْٞٝ اًت ؿك فَــ ١ٌـجت ثـ٦ ٭ـِ اٝـل      ثلٕلؿؿ. ث٢باًت، ًجت ا٭زبؿ ؽٮبك تـٙٮي ٬ٝ
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 (.516، 1ّ، د1334کاٝب٬ٝ، « ٣اعـ، ؿ٣ ؽٮبك فٮت ٣ تـٙٮي ث٦ ٣ر٤ؿ آ٭ـ
تٞبٛ فٮ٤ة ٭ب مبٙـت  »اًت ٦ّ ثلؽ٬ ام ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦ ٝقتَـ١ـ:  ا٭٠ كاثغ٦ ص٢بٟ ت٢ٖبت٢ٔ

٤ُؿ ٣  فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط، ٤١فى تـٙٮي اًت  صلا٦ّ تـٙٮي ٤ًْت كا ٧ٜ ُبٝ٘ ٝى
ث٢بثلا٭٠ ك٣ا٭بت ّـ٦   ّلؿ٥ ٣ ثٮبٟ ١ْلؿ٥، تـٙٮي اًت. ؿا١ٌت٦ ٣ ثب٭ـ ثٮبٟ ٝى ؿك رب٭ى ٦ّ ٝى

١ــاكؿ  صـ٤ٟ ٧ـٜ ٝٔــاً فٮـت اًـت ٣ ٧ـٜ        ٢ّـ، ١ٮبم ث٦ ت٤رٮ٦  ثغج تـٙٮي كا ٝغلط ٝى
(. ٫٣ ٧ٞض٢ـٮ٠ ؿك تأّٮــ ثـل ا٭ـ٠     103، 5ّ ً، د1424کْٝبكٛ ُـٮلام٫،  « ٝٔـاً تـٙٮي

ٕب١ـ٦ كا ثـ٦ ١ـ٤فى     ثقٮـ ١ٮٌت ٦ّ ٝب تٞبٛ ا٭٠ فٮ٤ة ٭ـبمؿ٥ »ؿاكؿ: ٤ٝضـ ؽ٤ؿ ص٢ٮ٠ اؽ٨بك ٬ٝ
ّـ٦ إـل   تـٙٮي ثلٕلؿا١ٮٜ ٣ ث٤ٖ٭ٮٜ ٧ٞ٪ ا٭٨٢ب ؿاؽ٘ ؿك تـٙٮي اًـت  صـ٤ٟ فٮـ٤ثى اًـت     

ٕب٦١ ٧ـٜ ثـب    فٮت كا ٤ٖ١٭٢ـ، ؿاؽ٘ ؿك تـٙٮي ٣ ٤ٝض٤ؿ ؽٮبك تـٙٮي اًت. ا٭٠ فٮ٤ة ٭بمؿ٥
ًبمؿ ٣ ١ٖيت٠ آٟ تـٙٮي اًت. پي ٤ٝاكؿى ؿاك٭ٜ ٦ّ ١ٖيتـ٢َ ؿك عْـٜ    ٧ـه ١ْبط ١ٞى

ُـ٤ؿ    اؽ٨بك ؽاله اًت ٣ ا٭٠ فٮ٤ة ام ا٭٠ ٍجٮ٘ اًت ٣ إل ١ٖيت٢ـ، تـٙٮي ٝغ٤ٌة ٝـى 
ٕلؿؿ ٣ ؽٮـبك تــٙٮي ؿاكؿ. ث٢ـبثلا٭٠ إلصـ٦ فٚٞـب آٟ كا       ٮي ثبم ٝى٧ب ث٦ تـٙ پي تٞبٛ فٮت

ّ « ا١ـ  ٣ٙى تـٙٮي اًـت  تغت ف٤٢اٟ فٮ٤ة فّل ّلؿ٥ ثقضـ٬ ام ٝغََـبٟ   (. 102ک٧ٞـبٟ، 
ا١ـ ٦ّ ثلا٫ حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي ؿك ١ْـبط، ٣رـ٤ؿ فٮـت، ٤ٝضـ٤فٮت ؿاُـت٦      ١ٮن اعتٞبٗ ؿاؿ٥

 (.526، 1ًّ، د1423ثبُـ کعٌٮ٬٢ عبئل٫، 
ام ٭ِ ٤ً فٮ٤ة ٤ٝرـت ىٌـؼ    -ٕلىت٦ ٧ب٫ ٤ٓكتث٢ب ثل ثلك٬ً -ا٭٦ْ٢ عبٓ٘ ًؾ٠ 

١ْبط ٝٔـاً ٭٬ْ ام ٤ٝاكؿ تـٙٮي اًت ّـ٦ ٧ٞـبٟ پ٨٢ـبٟ ٣ پ٤ُـٮـ٥ ثـ٤ؿٟ ١َـْ ٣ فٮـت        
٦ّ ثلؽ٬ ام ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦ ٝقتَـ١ـ إل ٣اٍـ اٝل كا ٝالُ ٍلاك ؿ٧ـٮٜ، ٝت٤رـ٦    ع٤ك٫ اًت  ث٦

ٕـب٥ ؽـب٬ٙ ام تــٙٮي ١ٮٌـت  ثْٚـ٦       ٧ـٮش ؽ٤ا٧ٮٜ ُـ ٦ّ ّتٞبٟ فٮ٤ة ٝز٤م ىٌـؼ ١ْـبط،   
ؿ٧ــ ٣ ام ٧ٞـٮ٠ ك٣ ؿك٧لعـبٗ    ٧ٞٮ٦ِ ام ٫٤ً ؽ٤ؿ عله امؿ٣اد ٭ب ٬ٙ٣ّ ا٣، تـٙٮي كػ ٬ٝ

(. 257، 13ًّ، د1414ّلّـ٬،  ٕـلىت٠ ٨ٝل٭ـ٦ كرـ٤ؿ ٢ّــ ک     ت٤ا١ـ ثلا٫ ثـبمپي  م٣د ٬ٝ
ٮي ثقض٬ ام ا٭ِبٟ ١ٮن ثب تقجٮل٫ ؿ٭ٖل فٮ٤ة ٝؾتْ ٭ب ِٝتلُ م٣رٮ٠ كا ىَظ ث٦ ًجت تـٙ

(. ام ٫٤ً ؿ٭ٖل حج٤ت ؽٮبك ؿك 311ً، 1408ّعٞن٥، ا١ـ کاث٠ث٤ؿٟ آ٨١ب ٝز٤م ىٌؼ ؿا١ٌت٦
ا٭ـ٠  ثـل فٮ٤ة ١ْبط، ٌٝتٚنٛ فٜٚ ٓبعت فٮت ث٦ ٣ر٤ؿ آٟ ٣ ٍٔـ ّتٞـبٟ ؿك ا٣ ١ٮٌـت  ث٢ـب   

ت٤اٟ ١تٮز٦ ٕلىت تـٙٮي، عـاٍ٘ ؿك ٭ِ ٝٔـاً ؽـ٤ؿ ّـ٦ فٮـ٤ة    عجٌ آ١ض٦ ثٮبٟ ُـ، ٬ٝ
م٢ٝـ ٍٔـ ىل٭ت ١ٮٌت ٣ ٙن٣ٛ ص٢ٮ٠ ٍٔـ٫ ؿك آٟ ٝغلط ١ِـ٥ ٤ٝرت ىٌؼ ١ْبط اًت، ١ٮب

٭ِ ام آ٨١ب  ُـ٥ ٣ اعالٍبت آٟ اًت ٦ّ ؿك ٧ٮش اًت. ؿال٭٘ احجبت ا٭٠ اؿفب، ك٣ا٭بت ٝغلط
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٣ر٤ؿ ٍٔـ ىل٭ت ٝغلط ١ِـ٥  ث٦ْٚ ٓله ٣ر٤ؿ فٮت كا ٤ٝرت ىٌؼ ١ْبط ؿا١ٌت٦ اًـت.  
٣ر٤ؿ ا٭٠ فٮ٤ة كا ًجت عـٌ ىٌـؼ   ٝغٌٚ  ع٤ك ؿا١بٟ ٣ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ث٧٦ٞض٢ٮ٠ ىَٮ٨بٟ، ع٤ًَ

ؿا٢١ــ ٣ ت٨٢ـب ُـلط ٤ٝرـ٤ؿ ثـلا٫ تغَـٌ آٟ كا پ٨٢ـبٟ ٣ ٝؾيـ٬ ثـ٤ؿٟ فٮـت ٣ ثـ٦ تقجٮـل             ٬ٝ
ؿا٢١ــ ّـ٦ ا٭ـ٠    تل، فٜٚ ١ـاُت٠ ِٝتل٫ ٣ عله ؿ٭ٖل فَـ ١ْبط ث٦ آٟ فٮت پ٨٢بٟ ٝـ٬  ك٠ُ٣

٤ُؿ. ٭٬ْ ام ٤ٝاكؿ٫ اًت ٦ّ تـٙٮي ث٦ ًجت آٟ ا١زبٛ ٬ٝ -٦١٤ٕ ٦ّ ٕيت٦ ُـ ٧ٞبٟ -اٝل 
ؿا٢١ــ.  ٧ٞض٢ٮ٠ ثلؽ٬ ىَٮ٨بٟ تـٙٮي ؿك ٝٔـاً پ٨٢بٟ ث٤ؿٟ فٮت ٣ ١َْ كا ٧ٞبٟ فٮـت ٝـ٬  

ا٫ ؿكثبك٩ ؽٮبك تــٙٮي ؿك ١ْـبط   ؿا١بٟ ١ٮن ؿك ت٤رٮ٦ ٣ر٤ؿ ١ـاُت٠ ٝبؿ٥اىن٣ٟ ثل آ١بٟ ع٤ًَ
ُـ٤ؿ ّـ٦   ا١ـ: ث٦ ًجت آ٦ْ١ تـٙٮي ؿك ٤ٓكت٬ ٤ٝرـت ىٌـؼ ٝـ٬   ؿك ٝت٠ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ آ٣كؿ٥

ي٬ ٝب١ـٟ ٭٬ْ ام فٮ٤ة ٭ب ١ٞب٭ب١ـٟ ٓـيت ّٞـب٬ٙ ُـ٤ؿ ّـ٦ ٣رـ٤ؿ آٟ      ٤ٝرت پ٨٢بٟ ٣ ٝؾ
٤ٝكؿ ٍٔـ علىٮ٠ ؿك فَـ ١ْبط ث٤ؿ٥ اًت، ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ث٦ ًـجت آ١ْـ٦ ؽٮـبك فٮـت ٣ ؽٮـبك      

ا٫ ٌٝـتَ٘ ؿكثـبك٩   تؾٚو ام ُلط ٓيت ؿاكا٫ آحبك ف٬ٚٞ ؽٮبك تـٙٮي اًت، ام فّل ٝـبؿ٥ 
-240ً، 1418ّعــب٧ل٫،  /285، 1ّ، د1385آٟ ؽــ٤ؿؿاك٫ ّــلؿ٥ اًــت کّبت٤م٭ــبٟ، 

(. ؿك١تٮز٦ ام ٭ِ ٤ً فٮـت ٣ تــٙٮي كا ؿك ٝـ٤كؿ پ٨٢ـبٟ ثـ٤ؿٟ فٮـت ٣ ١َـْ ٭ٌْـبٟ         241
تـ٤اٟ  ؿا٢١ـ ٣ ام ٫٤ً ؿ٭ٖل ثلا٫ فٮ٤ة ١ٮن ٍٔـ ىل٭ج٬ ٝغلط ١ِــ٥ اًـت  ث٢ـبثلا٭٠ ٝـ٬     ٬ٝ

 ٕيت تـٙٮي ؿك فٮ٤ة ٤ٝرت ىٌؼ ١ْبط ث٦ ٍٔـ ىل٭ت ١ٮبم ١ـاكؿ.
٤ة ٝز٤م ىٌـؼ ١ْـبط ٣ تــٙٮي ؿك ١ْـبط ٣ ضـل٣كت      پي ام تجٮٮ٠ اكتجبط ؿ٣ ثغج فٮ

ت٤ر٦ ث٦ ٝٔبؿ٭ٌ فٮ٤ة ٭بؿُـ٥ ٣ ك٣ا٭بت ٝلث٤ط ثـا٨١ب ثب٭ـ ٕيـت ٍـب٤١ٟ ٝــ٬١ تقل٭يـ٬ ام     
ٕب٥ فله، فٮـت  فٮت ثٮبٟ ١ْلؿ٥  ث٦ْٚ تقل٭و آٟ كا ثل ف٨ـ٩ فله ٍلاك ؿاؿ٥ اًت. ام ؿ٭ـ

ُـ٤ؿ. ؿك اؿاٝـ٦ ثـ٦    ت ١ٞـ٬ ث٦ ٝق٢ب٫ ٧ل م٭بؿت ٭ب ١َٔب٬١ اًت ؿك ُٮئ٬ ّـ٦ ؿك ١ـ٤ؿ آٟ ٭بىـ   
علط ٣ ثلك٬ً فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط ٣ ثٮبٟ ٝٔبؿ٭ٌ ٣ ؿال٭٘ ٣ اكتجـبط آٟ ثـب تــٙٮي ؿك    

 ٤ُؿ:١ْبط پلؿاؽت٦ ٬ٝ
ُــ٥ اًـت    ُـ٤ؿ، ٝقٚـ٤ٛ ٣ تقٮـٮ٠    ٝٔبؿ٭ٌ ٣ ُٞبك فٮ٤ث٬ ٦ّ ٤ٝرت ىٌؼ ؿك ١ْـبط ٝـ٬  

٣ا٭بت، تأٙٮيبت (. ا٤٢ّٟ ث٦ ثلك٬ً ا٭٠ فٮ٤ة ؿك ٦ً ٢ٝجـ ٨ٜٝ ك516، 1ّ، د1334کاٝب٬ٝ، 
پلؿام٭ٜ. ٭٬ْ ام ٢ٝبثق٬ ّـ٦ ثـ٦ فٮـ٤ة ٤ٝرـت ىٌـؼ ١ْـبط اُـبك٥        ى٬٨َ ٣ آحبك ع٬ٍ٤َ ٬ٝ

ّلؿ٥، ك٣ا٭بت اًت. ا٭٠ ك٣ا٭بت ؿك مٝٮ٢٪ فٮ٤ة ٤ٝرت ىٌؼ، ٣اكؿ ُـ٥ ٣ ٤١ؿ ا٭٠ فٮـ٤ة  
 ٢ّٮٜ:١ٮن ؿك ض٠ٞ آٟ ِٝؾْ ٕلؿ٭ـ٥ اًت ٦ّ ث٦ ص٢ـ ٦١٤ٞ١ ام آٟ اُبك٥ ٬ٝ

إ١ّٞـب ٭ُـلؿا ا٢ْٙـبط ٝـ٠ اٙجـلّ ٣اٙزـقاٛ       »ٍـبٗ:   فجــاهلل  اٙو( ٓغٮغ٦ عٚج٬ فـ٠ اثـ٬  
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 (.207، 21ًّ، 1409کعل فب٬ٚٝ، « ٣اٙز٤٢ٟ ٣اٙقي٘
ک٧ٞبٟ، « ُتردُّ الربصاء والعمواء والعرجاء»ٍبٗ:  رقيلٌٜٝٚ ف٠ اث٬ ث٠ ة( ك٣ا٭ت ٝغٞـ

ّ209.) 
ربعة أشواء منن النرب  املرأُة ُتردُّ من أ»ٍبٗ:  فجـاهلل فجـاهلل ف٠ اث٬ اث٬ ث٠ د( فجـاٙلع٠ٞ

 (.210ک٧ٞبٟ، ّ« واجلذام واجلنون والقرن وهو العفل ما مل یقع علوها فإذا وقع علوها فال
آ٭ـ، ؿك ا٭٠ ك٣ا٭بت، َُ ٤١ؿ فٮت عجٌ آ١ض٦ ام ٝز٤ٞؿ ٝت٤ٟ ا٭٠ ك٣ا٭بت ث٦ ؿًت ٬ٝ

ب ا١ـ ام: ثـلّ، رـقاٛ، ر٢ـ٤ٟ، ٍـلٟ ٭ـ      ا١ـ ٦ّ فجبكتُٞلؿ٥كا ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط ثلا٫ م٣د ثل
ٝق٢ب ّـ٦ ص٢ب١ضـ٦ ا٭ـ٠    ع٤كٝغٌٚ آٝـ٥ اًت  ثـ٭٠ في٘، ٤ّك٫ ٣ ىٚز٬. ثٮِتل ا٭٠ ك٣ا٭بت ث٦

-فٮ٤ة ؿك م٣ر٦ ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ، عٌ ىٌؼ ١ْبط ثـ٣ٟ ٍٮـ ٣ ُلط، ثلا٫ م٣د ا٭زبؿ ٬ٝ

ا١ـ ٣ آٟ ٧ٜ ٧ب٭٬ ٍلاك ؿاؿ٤ُ٥ؿ ٣ ت٨٢ب ؿك ثلؽ٬ ك٣ا٭بت ثلا٫ ا٭زبؿ عٌ ىٌؼ ٭بؿُـ٥، ُلط
اًبى،  ا٭٠ثل١ْلؿٟ م٣د ثب م٣ر٦ اًت، ٦١ ٣ر٤ؿ ٍٔـ ىل٭ت ؿك م٣ر٦ ٣  ١نؿ٭٬ْ ٣ َٝبكثت

١ٮـت ؿك   ٤ُؿ ٣ فبٝ٘ ؿ٭ٖل٫ ٧ٞض٤ٟ ٣ر٤ؿ عٌـ٠ ت٨٢ب ثب ا١زبٛ ١نؿ٭٬ْ، عٌ ىٌؼ ًبٍظ ٬ٝ
 ٝتق٨ـ، تأحٮل٫ ؿك ٤ًَط آٟ ١ـاكؿ.

٧ب٫ ى٬٨َ ١ٮن ىَٮ٨بٟ ث٦ ثٮبٟ فٮـ٤ث٬ ّـ٦ ٤ٝرـت ا٭زـبؿ عـٌ ىٌـؼ ثـلا٫ مٟ ٣ ٝـلؿ          ؿك ّتبة
ا١ــ: ٌٍـٜ ا٣ٗ فٮـ٤ة    ث٢ــ٫ ّـلؿ٥  ا١ـ. ىَٮ٨بٟ ا٭ـ٠ فٮـ٤ة كا ثـ٦ ؿ٣ ٌٍـٜ ؿًـت٦     ، پلؿاؽت٤ُ٦ؿ ٬ٝ

ُـ٤ؿ ٣ ُـبٝ٘ فـ٠٢،    ٝؾتْ ث٦ ٝلؿاٟ اًت ٦ّ ًجت تغٌَ عٌ ىٌـؼ فَــ ١ْـبط ثـلا٫ مٟ ٝـ٬     
/ 28، 2ًّ، د1410اًـت کفالٝـ٦ عٚـ٬،     -صـ٦ اؿ٣اك٫ ٣ صـ٦ ٌٝـتٞل     -ؽٔب، رت ٣ ر٢ـ٤ٟ  

ا١ـ ام ر٤٢ٟ، رـقاٛ،   ة ٝؾتْ م١بٟ اًت ٦ّ فجبكت(. ٌٍٜ ؿ٣ٛ فٮ531٤، 3ًّ، د٤ٞ٧1420، 
ُـ٤ؿ. ىَٮ٨ـبٟ ؿك ا٭زـبؿ    ثلّ، ٍلٟ، اىضبء، ١بثٮ٢ب٭٬ ام ؿ٣ صِٜ ٣ ىٚز٬ ٦ّ ًجت ٭ْزب١ِٮ٬٢ ٝـ٬ 

٦ ص٢ب١ض٦ ٝلؿ ؿصـبك ثٮٞـبك٫ ر٢ـ٤ٟ    ؽٮبك فٮت ث٦ ًجت ا٭٠ فٮ٤ة، ُلع٬ ٍلاك ١ـاؿ٥ ا١ـ  ٖٝل آ١ْ
٤ُؿ ٣ ر٢ـ٤ٟ  ت ا٭زبؿ ؽٮبك ىٌؼ ثلا٫ مٟ ٬ًٝج -عت٬ إل پي ام فَـ پـ٭ـ آ٭ـ  -٣ ف٠٢ ثبُـ 

ٕلؿؿ ٣ ص٢ب١ضـ٦ مٟ پـي ام ١ْـبط، ؿصـبك     ٦ّ پٮَ فَـ ثبُـ، ًجت ؽٮبك فٮت ٬ٝ مٟ ؿك٤ٓكت٬
 ٤ُؿ ک٧ٞبٟ(.ر٤٢ٟ ٕلؿؿ، ا٭٠ اٝل ًجت ا٭زبؿ عٌ ىٌؼ ثلا٫ ٝلؿ ٬ٞ١
ٍـب٤١ٟ ٝــ٬١ تِـؾٮْ فٮـت ثـل       426ام ١ٖب٥ ع٬ٍ٤َ ١ٮن ثب٭ـ ٕيت: ٧لص٢ــ عجـٌ ٝـبؿ٩    

ا٭٠ فٮ٤ة ثل عٌـت مٝـبٟ ٣ ْٝـبٟ، ٝتيـب٣ت اًـت  اٝـب       ثل٣ فبؿت اًت ٣ ث٢ب عٌت فله
تـ٤اٟ ٝـ٤اكؿ ىٌـؼ    امآ١زب٦ّ اًتغْبٛ ؽب٤١اؿ٥ اٝل٫ ٨ٜٝ ٣ ث٦ ١ؾٜ ربٝق٦ ٝلث٤ط اًت، ١ٞـ٬ 

ٕقاكاٟ فٮ٤ث٬ كا ٦ّ  مؿٟ ؽب٤١اؿ٥ كا ث٦ فله ٣إقاك ّلؿ. ث٦ ٧ٞٮ٠ فٚت ٍب١ٜ٧ٟ٤١ْبط ٣ ثل
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-٣ًٮ٦ٚ ام ا١غالٗ اىلاع٬ امؿ٣اد ا١ـ تب ثـ٭٣٠ ٝق٤ٚٛ ّلؿ٥ ا١زبٝـ، ِٝؾْث٦ ىٌؼ ١ْبط ٬ٝ

(. 280، 1ّ، د٣1385ٝـلد ؿك ربٝقـ٦ رٚـ٤ٕٮل٫ ٢٢ّــ کّبت٤م٭ـبٟ،       ٧ب ٣ ؿك پ٬ آٟ ٧ـلد 
ؿا١بٟ ٣ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ١ٮن ث٦ پٮل٫٣ ام ىَـ٦، ص٨ـبك ١ـ٤ؿ فٮـت كا ؿك ٝـلؿاٟ ٣ ٧يـت ١ـ٤ؿ        ع٤ًَ

ُـ٤ؿ. ثـ٦   لا٫ عله ؿ٭ٖل فَـ ٬ٝا١ـ ٦ّ ٤ٝرت ؽٮبك فٮت ثفٮت ؿك م١بٟ كا ِٝؾْ ّلؿ٥
ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ٦ً ٤١ؿ فٮت کؽٔبء، فـ٠٢ ثـ٦ ُـلط     1122ٕقاك ؿك ٝت٠ ٝبؿ٩  ٧ٞٮ٠ فٚت ٍب٤١ٟ

ا٭٦ْ٢ عت٬ ٭ِ ثبك ١ٮن فٞ٘ م١ب٤ُ٭٬ كا ا١زبٛ ١ـاؿ٥ ثبُـ٢ـ، َٝغـ٤ؿ ثـ٤ؿٟ آٙـت ت٢بًـ٬ٚ ثـ٦       
١ْـبط ثـلا٫   ا٫ ٦ّ ت٤ا١ب٭٬ فٞ٘ م١ب٤ُ٭٬ ١ـاُت٦ ثبُـ كا ث٦ ف٤٢اٟ فٮ٤ة ٤ٝرت ىٌؼ ا١ـام٥

مٟ َٝلك ؿاُت٦ ٣ ؿك ٝبؿ٩ پي ام آٟ، فٮ٤ة ف٭٘ كا ؿك مٟ ٤ٝرت حج٤ت عٌ ىٌؼ ثلا٫ ٝلؿ 
ٕٮـل٫ ٣ ١بثٮ٢ـب٭٬ ام ٧ـلؿ٣    ا١ـ ام: ٍلٟ، رـقاٛ، ثـلّ، اىضـبء، مٝـٮ٠     ؿا١ٌت٦ اًت ٦ّ فجبكت

ا١ــ، آٟ اًـت ّـ٦    صِٜ. ث٦ ٙغبػ ع٬ٍ٤َ، ت٨٢ب ُلع٬ ٦ّ ثلا٫ تأحٮل ا٭ـ٠ فٮـ٤ة ٍـلاك ؿاؿ٥   
ا٭ـ٠ ص٢ب١ضـ٦ ؿكٝـبٟ آ٨١ـب     ثـل ؿ٤ُاك٫ ؿكٝبٟ ١٤ُـ. ث٢ـب  پق٭ل ١جب٢ُـ ٭ب ث٦ ؿكٝبٟ لؿ٥، ثفٮ٤ة ١بٛ

(. ؿك 689، 1393ُّـ٤ؿ کّبت٤م٭ـبٟ،   آًبٟ ٭ب ٠ْٞٝ ثبُـ، عٌ ىٌؼ ثلا٫ ٝـلؿ ًـبٍظ ٝـ٬   
ص٦ ٌٝتٞل ثبُــ   -ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ١ٮن ر٤٢ٟ ٧ل٭ِ ام ٧ٌٞلاٟ ث٦ ُلط اًتَلاك  1121ٝت٠ ٝبؿ٩ 

 ؼ ثلا٫ عله ؿ٭ٖل فَـ ١ْبط ٍلاك ؿاؿ٥ اًت.كا ًجت عٌ ىٌ -٭ب اؿ٣اك٫ 
 ً ٟ  ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالً ك٣ا٭بت ٣ ّالٛ ىَٮ٨بٟ، عَـ٤ ٕـقاك، فٮـ٤ة ٤ٝرـت ىٌـؼ      ؿا١ـبٟ ٣ ٍـب٤١

بط  ُـ٤ؿ ٣ ثـلا٫ تغَـٌ آٟ، اٝـل٫ ثـ٦ ف٢ـ٤اٟ       ًجت ا٭زبؿ عٌ ؽٮبك ٝـ٬  -ؿك ٤ٓكت ٣ر٤ؿ  -١ْ
بك ىٌـؼ ثـلا٫ فٮـ٤ة    ٍٔـ ٤ًء ٝغلط ١ِـ٥ اًت  ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل ؿاُت٠ ٍٔـ ىل٭ت ؿك حج٤ت ؽٮـ 

بط، ُلط ١ٮٌت ٣ ث٦ ٓله ٣ر٤ؿ فٮت، عٌ ٣ ؽٮـبك ىٌـؼ ثـلا٫ ؿ٭ٖـل٫ احجـبت       ٝز٤م ىٌؼ ١ْ
٤ُؿ ٣ ت٨٢ب ؿك ثلؽ٬ ٤ٝاكؿ، ُل٣ع٬ ٍلاك ؿاؿ٥ ُــ٥ ّـ٦ اكتجـبع٬ ثـب ٍٔــ ١ــاكؿ. اٙجتـ٦ ثـلا٫         ٬ٝ

ً        تغٌَ ؽٮبك فٮـت ؿك ثٮِـتل ّتـبة    ؿا١ـبٟ  ٧ـب٫ عَـ٬ٍ٤، ؿ٣ ُـلط ٝغـلط ُــ٥ ٣ ثلؽـ٬ عَـ٤
ا١ـ  اٝب آ١ض٦ ا٧ٞٮـت ثٮِـتل٫ ؿاكؿ، ؿ٣   ؿ٭ٖل٫ كا ١ٮن ثلا٫ تغٌَ ا٭٠ ؽٮبك ٝغلط ّلؿ٥ ٧ب٫ ُلط

ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ١ٮن ثٮبٟ ُـ٥ اًـت. عجـٌ ٝيـبؿ ا٭ـ٠ ٝـبؿ٥، ؽٮـبك ٣ٍتـ٬         423ُلع٬ اًت ٦ّ ؿك ٝبؿ٩ 
 ثبُـ ٣ ؿك ٢٧ٖبٛ فَـ، ٤ٝر٤ؿ ثبُـ.٤ُؿ ٦ّ فٮت پ٨٢بٟ ٬ٝاحجبت ٬ٝ

َــ، آٟ اًـت ّـ٦ فٮـ٤ة ٤ٝرـت ىٌـؼ مٝـب٬١        ٝلاؿ ام ٤ٝر٤ؿ ث٤ؿٟ فٮت ؿك ٢٧ٖـبٛ ف 
ٍبثٚٮت ا٭زبؿ عٌ ىٌؼ كا ؿاكؿ ٦ّ پٮَ ام ا١قَبؿ فَـ، ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ ٣ ٤ٝر٤ؿ٭ت آٟ تـب  

ٕلىت٦ ثبُـ ٭ـب ؿك    تل، فَـ ثب ّبال٫ ٝقٮ٤ة ا١زب٢٧ٖٛبٛ ا٭زبؿ فَـ، اؿا٦ٝ ٭بثـ  ث٦ ثٮبٟ ك٠ُ٣
لىٮ٠، ؿاكا٫ فٮـ٤ة ٝزـ٤م   ٝجغج ١ْبط، ١ْبط ؿك ٤ٓكت٬ ا١زبٛ ُـ٥ ثبُــ ّـ٦ ٭ْـ٬ ام عـ    
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تل اُبك٥ ُـ، ؿ٣ٝٮ٠ ُلط ثـلا٫ تغَـٌ ؽٮـبك فٮـت،      ٦ّ پٮَ ىٌؼ ١ْبط ث٤ؿ٥ ثبُـ. ٧ٞض٢بٟ
(. ٢ٝؾ٤ك ام پ٨٢بٟ 500-499، 1ًّ، د1410پ٨٢بٟ ث٤ؿٟ فٮت ؿك مٝبٟ فَـ اًت کعجل٬ً، 

، 1334ث٤ؿٟ فٮت ؿك ٢٧ٖبٛ ٝقب٦ٚٝ، ١بإٓب٬٧ ِٝتل٫ ث٦ فٮت ٤ٝرـ٤ؿ ؿك ّبالًـت کاٝـب٬ٝ،    
ُـ٤ؿ ّـ٦   ٍب٤١ٟ ٝــ٬١، فٮـت، مٝـب٬١ پ٨٢ـبٟ ُـٞلؿ٥ ٝـ٬       424(. ثل اًبى ٝبؿ٩ 502ّ، 1د

ِٝتل٫ ؿك ٢٧ٖبٛ ؽل٭ـ ام آٟ إٓـب٥ ١جـ٤ؿ٥ ٣ ثـ٦ آٟ ر٨ـ٘ ؿاُـت٦ ثبُــ  افـٜ ام ا٭٢ْـ٦ ا٭ـ٠          
١بإٓب٬٧، ١ب٬ُ ام پ٨٢بٟ ث٤ؿٟ فٮت ثبُـ ٭ب ا٭٦ْ٢ آُْبك ثبُـ  ٬ٙ٣ ِٝتل٫ ٝت٤ر٦ آٟ ١ِــ٥  

ك تغٌَ ؽٮبك فٮت، فٜٚ ُؾٔـ٬ ِٝـتل٫ اًـت، ١ـ٦ فٚـٜ ١ـ٤ف٬ ٣       ثبُـ. ث٢ب ثل ا٭٠ ٝبؿ٥، ٝقٮب
فله  پي ؿك حج٤ت ؽٮبك فٮت، آ١ض٦ ٨ٜٝ اًت، إٓب٬٧ ٣ ١بإٓب٬٧ ِٝتل٫ ث٦ فٮـت اًـت   

/ 368، 2ًّ، د٣1420 فٜٚ ٣ ر٨٘ ىل٢ُ٣ـ٥ ؿك حج٤ت ؽٮبك تأحٮل٫ ١ــاكؿ کفالٝـ٦ عٚـ٬،    
٫، إٓـب٬٧ ٫٣ ام ١َـْ   (. اٙجت٦ ٕيت٬٢ اًت ٝلاؿ ام إٓب٬٧ ِٝتل416، 1384ّّبت٤م٭بٟ، 

٢ّــ ٣ ام  ّبال ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ إٓب٬٧ ثل ا٭٠ اًت ٦ّ ا٭٠ ١َْ ؿك ٝٔله ّبال ؽ٬ٚٚ ا٭زبؿ ٝـ٬ 
 (.283، 5ّ، د1383آ٭ـ کّبت٤م٭بٟ، ّب٧ـ ٣ ا٤ٓالً فٮج٬ ٝؤحل ث٦ ُٞبك ٬ٝث٨ب٫ آٟ ٬ٝ

ثل اًبى ٤ٍافـ ع٬ٍ٤َ، ؽٮبك فٮت ٝؾتْ ث٦ ثٮـ ١ٮٌت ٣ ؿك ف٤َؿ ؿ٭ٖـل امرٞٚـ٦ ١ْـبط ١ٮـن     
ٍـب٤١ٟ ٝــ٬١، ؽٮـبك فٮـت ؿك      ٤ُ1126ؿ  ث٦ ٧ٞٮ٠ فٚت ؿك ٝجغـج ١ْـبط، عجـٌ ٝـبؿ٩     ٫ ٬ٝربك

٤ُؿ ٦ّ فٮت ؿك ٢٧ٖبٛ فَـ پ٨٢بٟ ثبُـ. ؿٙٮ٘ ا٭٠ اٝل آٟ اًـت ّـ٦ إـل ٭ْـ٬     ٤ٓكت٬ ا٭زبؿ ٬ٝ
ام علىٮ٠ ثب ؿا١ٌت٠ فٮت عله َٝبث٘، ث٦ امؿ٣اد ثب ا٣ كاض٬ ٤ُؿ، ؿك٣اٍـ ث٦ م٭ـبٟ ؽـ٤٭َ اٍــاٛ    

ٕقاك ثلا٫ كىـ م٭ـبٟ ام ا٣ اٍــاٛ ٢ّــ کّبت٤م٭ـبٟ،      ؿٙٮ٬ٚ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٦ّ ٍب٤١ٟ ّلؿ٥ اًت ٣ ٧ٮش
ا٭٠ ٝلاؿ ام ا٭ـ٠ پ٨٢ـبٟ ثـ٤ؿٟ، ٧ٞـبٟ فٚـٜ ٣ إٓـب٬٧ ١ـاُـت٠ م٣د ٭ـب         ثل(. ث٢ب280، 1ّ، د1385

بط اًت کثغلا٬١ آٗ فٔي٤ك، ث٬  (.177، 10ّتب، دم٣ر٦ ث٦ فٮ٤ة ؿك ٢٧ٖبٛ فَـ ١ْ
لىت٦ ٣ آ١ض٦ ثٮبٟ ُـ، ٭٬ْ ام ُل٣ط ٨ٜٝ ؿك ا٭زبؿ ؽٮـبك فٮـت،   ٕ ٧ب٫ ا١زبٛثب ت٤ر٦ ث٦ ثلك٬ً

پ٨٢بٟ ٣ ٝؾي٬ ث٤ؿٟ فٮت ؿك ٢٧ٖبٛ فَـ اًت ٣ ص٢ب١ض٦ عـله َٝبثـ٘ ؿك ١ْـبط ام ٣رـ٤ؿ فٮـت      
٤ُؿ. ؿٙٮ٘ ا٭ـ٠ اٝـل، آٟ اًـت ّـ٦ ام ؿ٭ــٕب٥      إٓب٬٧ ؿاُت٦ ثبُـ، ؽٮبك فٮت ثلا٫ ا٣ ٝغٌَ ٬ٞ١

ت ٦ّ عله َٝبث٘ فَـ، ًبٜٙ اًت  ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖـل  ى٬٨َ، ؽٮبك فٮت، ١ب٬ُ ام ا٭٠ ُلط ض٬٢ٞ اً
بط اًت ٣ ص٢ب١ض٦ فٮج٬ ؿك ٫٣ ؽـب٧ل ُـ٤ؿ،    ًالٝت عله فَـ ث٦ ف٤٢اٟ ُلط ض٬٢ٞ ؿك فَـ ١ْ

م٣ر٦ ام فٮت ٤ٝرـ٤ؿ   -ثلا٫ ٦١٤ٞ١ ـ    ا٭٠ ص٢ب١ض٤ُ٦ؿ. ث٢بثلؽٮبك تؾٚو ام ُلط ض٬٢ٞ احجبت ٬ٝ
بط اًت، اعالؿ ؿاُـت٦ ٣   ؿك م٣د إٓب٥ ثبُـ، ؿك٣اٍـ ام ًبٜٙ ١ج٤ؿٟ م٣د ٦ّ ُلط ض٬٢ٞ فَـ ١ْ

(. ص٢ب١ضـ٦  283-282، 5ّ، د1383ُـ٤ؿ کّبت٤م٭ـبٟ،   ك٣ ؽٮبك فٮت ثـلا٫ ٫٣ احجـبت ١ٞـ٬    اما٭٠
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بط ثب فٜٚ ؽ٤ؿ ثل فٮت، ؿك٣اٍـ ثـ٦ م٭ـبٟ    ٝج٢ب٫ ا٭٠ ؽٮبك كا ٍبفـ٩ الضلك ثـا١ٮٜ، ٭٬ْ ام علىٮ٠ ١ْ
، 1376ُـ٤ؿ کٝغَـٌ ؿاٝـبؿ،    ١ٞـ٬  ؽ٤ؿ اٍـاٛ ّلؿ٥ ٣ ؽٮبك فٮج٬ ثلا٫ كىـ ضـلك ثـلا٫ ٫٣ ا٭زـبؿ   

(. ؿك١تٮز٦ ٝلاؿ ام ا٭٠ پ٨٢بٟ ث٤ؿٟ، ٧ٞـبٟ ١بإٓـب٬٧ ٭ْـ٬ ام عـلىٮ٠ ثـ٦ فٮـت ٤ٝرـ٤ؿ ؿك        358ّ
 عله ؿ٭ٖل ث٦ ٢٧ٖبٛ ا١قَبؿ فَـ اًت.

 . راتطة اظهار کذب در تیع مزاتحه تا تدلیس ي قصد فزیة )سًءویت(2-3
٦، ٍٔــ ىل٭ـت ٣ ؽـفـ٦، ًـجت ىٌـؼ      امر٦ٚٞ ثٮـ ٝلاثغـ  1ام ؿ٭ـٕب٥ ثلؽ٬، ؿك ثٮ٤ؿ اٝب١بت،

فَـ ١ٮٌت. ٕيت٬٢ اًت ٦ّ ؿك ؽٔـ٤ّ حجـ٤ت ؽٮـبك ىٌـؼ ثٮــ ٝلاثغـ٦، ؿك ىـلٕ اعـلام         
اؽ٨بك ؽاله ٣اٍـ ؿك افالٛ ًلٝب٭٪ ا٣ٙٮ٦ ٣ ٍٮٞت ؽل٭ــ، ك٣ا٭ـت ؽبٓـ٬ ٣اكؿ ١ِــ٥  ثْٚـ٦      

٦ ٓـ ٧لٕب٥ ّبال٭٬ كا ث»ؿا٢١ـ  ثلا٫ ٦١٤ٞ١ ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦، فٚت حج٤ت آٟ كا ٤ٍ٣ؿ تـٙٮي ٬ٝ
ًب٦ٙ ثؾلؿ  اٝب ٧ٞـبٟ كا ثـ٦ ٓـ٤كت عـبٗ ثـ٦ ؿ٭ٖـل٫ ؿك       ؿاك ٣ ٭٦ًِْ ٣ ث٦ ٤ٓكت ٝـت

ثـــ٣ٟ ٧ــٮش  -ٍبٙـت ثٮـــ ٝلاثغــ٦ ثيل٣ُـــ ٣ ث٤ٖ٭ـــ ّــ٦ حٞــ٠ آٟ ٓـــ ًــ٦ْ اًــت، ثٮـــ ا٣  
ت٤ا١ــ ؽٮـبك ىٌـؼ    ٓغٮظ اًت  اٝب ِٝتل٫ ٧ل٣ٍت ث٦ ٣اٍقٮت پ٬ ثجلؿ، ٝـ٬  -١ؾل٫  اؽتاله

(. 135، 3ًّ، د1407کع٤ًـ٬،  « ا٣ تـٙٮي ثـ٤ؿ٥ اًـت   ؽ٤ؿ كا افٞبٗ ٢ّـ  ص٤ٟ ا٭٠ ّبك
ً، 1416اٙـ٭٠ ّٮـكى ١ٮن ٧ٞب٢١ـ ا٭٠ عْٜ ٣ اًتـالٗ كا ثٮبٟ ّـلؿ٥ اًـت کّٮــكى،     ٍغت

-(. فال٦ٝ ع٬ٚ ؿكثبك٩ تـٙٮي ث٤ؿٟ اؽ٨بكات ؽاله ٣اٍـ ُؾْ ثب٭ـ ؿك ٝلاثغ٦ 231٬ّٝ

٣ ؿ٥ ًـ٦ْ کثـ٦ اما٫ ٧ـل    ص٢ب١ض٦ ىلؿ٫ ٝب٬ٙ كا ٦ّ ٝتِْ٘ ام ٓـ ٦ًْ ًلٝب٭٪ ا٣ٙٮـ٦  »٤ٕ٭ـ: 
اٙٞـبٗ ٓــ    ؿ٥ ٣اعـ، ٭ِ ٦ًْ( ٤ًؿ ث٤ؿ٥، ث٦ ؿ٭ٖل٫ ىل٣ؽت٦ ٣ ث٦ ا٣ افـالٛ ٢ّــ ّـ٦ ك ى   
ُــ٥، ١ـ٤ؿ   ٦ًْ ث٤ؿ٥  اٝب ثقـ ام آٟ، ّقة ث٤ؿٟ اؿفب٭َ ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ ٣ ثي٢ٞ٨ـ ٦ّ ح٠ٞ تٞبٛ

٤ُؿ  م٭لا ٤ًَط ثؾ٬ِ ام ض٠ٞ ٌٝـ٬ٞ  ٦ًْ ث٤ؿ٥، ٦١ ٓـ٣ؿ٥ ٦ًْ، ثٮـ ام اًبى ثبع٘ ٬ٞ١
-٤ُؿ ... ٣ ص٤ٟ ثٮـ ٓغٮظ اًت، ِٝتل٫ ٬ٝؿك پ٬ ٤١ف٬ تـٙٮي، ٝب١ـ ٓغت ٍلاكؿاؿ ٬ٞ١

ت٤ا١ـ ٝقب٦ٚٝ كا ىٌؼ ٢ّـ ٭ب ث٦ ٧ٞبٟ ح٠ٞ ٣اٍق٬ ٦ّ فَـ ٝلاثغ٦ ثـل ٝج٢ـب٫ آٟ ٢ٝقَــ٥ ُــ٥،     
 (.232، 11ًّ، د1414ٝقب٦ٚٝ كا اٝضب ٢ّـ کفال٦ٝ ع٬ٚ، 

ؿاك ثؾـلؿ ٣ ًـني آٟ كا ثـ٦    ـتثل ا٭٠ پب٭٦ ص٢ب١ض٦ ثب٭ـ ٝـبٗ كا ثـ٦ ٓـ٤كت ٝؤرـ٘ ٣ ٝـ     
٤ٓكت ١َـ٫ ٣ ث٦ ٤ٓكت ثٮــ ٝلاثغـ٦ ثيل٣ُــ ٣ ِٝـتل٫ كا ام ا٭٢ْـ٦ ّـبال كا ثـ٦ ٓـ٤كت         
ٝؤر٘ ؽل٭ـ، إٓب٥ ٢ْ١ـ، ا٭٠ ٝقب٦ٚٝ ٓغٮظ اًت  اٝب ث٦ ًجت ا٭٠ إٓب٬٧ ١ـاُت٠ ٣ ٓـبؿً  

 
 ٢ـ٥ ثب٭ـ ٍٮٞت ؽل٭ـ ؽ٤ؿ كا افالٛ ١ٞب٭ـ.٧ب٭٬ ٦ّ ؿك آٟ ىل٣ُ٭ق٬٢ ثٮـثٮ٤ؿ اٝب١بت. 1
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اٝب١ت  ٤ُؿ  صلا٦ّ ثٮـ ٝلاثغ٦ ٝج٬٢ ثل ١ج٤ؿٟ ثب٭ـ ثب ِٝتل٫، ثلا٫ ِٝتل٫ عٌ ىٌؼ ا٭زبؿ ٬ٝ
پق٭لؿ. ث٦ ٧ٞٮ٠ فٚت ثل ثب٭ـ ٣ارت اًبى افتٞبؿ ِٝتل٫ ث٦ ًؾ٠ ثب٭ـ ٤ٓكت ٬ٝ اًت ٣ ثل

 (.222اًت ٦ّ ؿك ا٭٠ ٝقب٦ٚٝ ٓبؿً ثبُـ ٣ عيؼ اٝب١ت ٢ّـ ک٧ٞبٟ، ّ
ؿا١بٟ ٝقتَـ١ـ ؿك ثٮـ ٝلاثغ٦ ٍٔـ ىل٭ت ثـلا٫ ىـلؿ، ر٨ـت    عبٗ ثب٭ـ ٕيت ثلؽ٬ ع٤ًَ

ــبك٥  (. ىَٮ٨ــبٟ اٝبٝٮــ٦ ١ٮــن ؿكا٭ــ10٠، 1371ّحجــ٤ت عــٌ ىٌــؼ ًــججٮت ١ـــاكؿ کا٣ٓــٮبء،   ث
١ؾل ؿاك١ـ ٣ ٕل٬٧٣ ام ا٭ِبٟ، ؽٮبك ىٌؼ فَـ ٝلاثغ٦ كا ت٨٢ب ؿك ىلٕ فٞـ٫ ثـ٤ؿٟ   اؽتاله

، 2، د1387ؿا٢١ــ کع٤ًـ٬،   اؽجبك مٮل٣اٍق٬ ث٦ ٍٮٞـت ٭ـب رـ٢ي ٣ ٣ٓـو ٝجٮــ، حبثـت ٝـ٬       
ك ًـ٫٤٨ ٣  ا٫ عت٬ ؿك ىلٕ اؽجـب (  ؿكَٝبث٘، فـ507٥، 1ًّ، د1410/ عجل٬ً، 142ّ

٢ُب٢ًـ  صلاّـ٦  مٮلفٞـ٫ ث٦ ٍٮٞت ؽاله ٣اٍـ ١ٮن عٌ ىٌؼ كا ثلا٫ ِٝتل٫ ث٦ كًٞٮت ٬ٝ
پ٤ُــب٬١ کتـــٙٮي( اًــت کُــ٨ٮـ ا٣ٗ، ٝقتَـ١ـــ ٝــالُ، تغَــٌ ؽــبكر٬ ىل٭ــت ٣ عَٮَــت 

ــب٬١،  117ً، 1410ّ ــ٨ٮـ ح ــبئل٫،  431، 3ًّ، د1410/ ُ ــب٭٬ ع ، 8ً، د1418/ عجبعج
إل ام عل٭ٌ ثٮ٦٢ ٭ب اٍـلاك  »١ٖبكؿ: ثبك٥ ٬ٝ ؿكا٭٠ ٘اٌٙٞبئك٭بٕ(  ثلا٫ ٦١٤ٞ١ ٓبعت 339ّ

ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ ٦ّ ثب٭ـ ؿك افالٛ ٝجٚل ٭ب ر٢ي ٣ ٣ٓو ًلٝب٭٦ ٣ ح٠ٞ ا٣ٙٮ٦ ؿك٣ك ٕيت٦ ٭ب ؿصـبك  
مٚظ ٣ اُتجب٥ ُـ٥، ِٝتل٫ ثٮ٠ ىٌؼ ٝقب٦ٚٝ ٣ ؽل٭ـ ثل ٝغ٤ك ٝجٚل كاًتٮ٠ ٝؾٮل ؽ٤ا٧ــ ثـ٤ؿ    

کعجبعجبئ٬ عـبئل٫، ٧ٞـبٟ(. ِٝـب٧ـ٥    « صلا٦ّ ىل٭ت ؽ٤كؿ٥ ٣ ىل٭ت، ًجت حج٤ت ؽٮبك اًت
ؿ٭ـ٥ ثـ٦ ًـجت تغَـٌ ؽـبكر٬     ٤ُؿ ٦ّ عجٌ ٭ِ ٤ٍٗ، ؿك ٧لؿ٣ عبٙتِ ٌٝئ٦ٚ، ثلا٫ م٭ب٬ٟٝ

١ٮت٬ ؿك ٝٮـبٟ ١جبُــ. ام ًـ٫٤    ٤ُؿ  ٧لص٢ـ ٤ًء تـٙٮي ٣ ؽـف٦، عٌ ىٌؼ ٝلاثغ٦ ا٭زبؿ ٬ٝ
ؿاٝـ٦ ثـ٦ ؿ٣   ؿ٭ٖل ؿك ك٣ا٭بت٬ ٦ّ ؿك ا٭٠ ٌٝئ٦ٚ آٝـ٥، ٍٔـ ىل٭ت ٝغلط ١ِـ٥ اًـت ّـ٦ ؿك ا  

 ٢ّٮٜ:٦١٤ٞ١ ام ا٭٠ ٤ٝاكؿ اُبك٥ ٬ٝ
-١َ٘ ٝـ٬  ا٫ ام اٝبٛ ٓبؿًعْٜ ؿك ٓغٮغ٦ ث٠ ام ٧ِبٛ ّبى٬ّٚٮ٬٢ ؿك  االسالمثمة. 1

ؿاك ؽل٭ــ٥ اًـت. ؿك پبًـؼ    ؿكثبك٩ ٝلؿ٫ پلًـٮـٛ ّـ٦ ّـبال٭٬ كا ثـ٦ ٓـ٤كت ٝــت      »٢ّـ: 
ثـ٦ ٓـ٤كت ٝؤرـ٘     ىل٤ٝؿ١ـ: ثل ا٣ رب٭ن ١ٮٌت ٦ّ ٝبٗ كا ث٦ ٤ٓكت ٝلاثغـ٦ ثيل٣ُــ  ٖٝـل   

ثبُـ ٣ ص٢ب١ض٦ ثٮـ ٝلاثغ٦ كا ا١زبٛ ؿ٧ـ ٣ ام ٝؤر٘ ث٤ؿٟ ؽجل ١ـ٧ـ، ثلا٫ ٌّـ٬ ّـ٦ ٝـبٗ كا    
 (.208، 5ًّ، د1407کّٚٮ٬٢، « ٤ُؿؿاك ث٤ؿٟ ٣اٍـ ٬ٝؽلؿ، ٝـت٬ٝ

ُـ٢ٮـٛ ٝـلؿ٫ ام اثبفجــاهلل    »٢ّـ: ٝغج٤ة ام اث٤فجـاهلل ٝغٞـ ا٤ٙاث٬ِ ١َ٘ ٬ٝ ث٠ ( ع2٠ٌ
ًب٦ٙ ؽل٭ــ٥ اًـت ٣ ًـني آٟ كا    ٦ّ ٝتبف٬ كا ث٦ ٤ٓكت ٝؤر٘ ٣ ٭ِثبك٩ ٝلؿ٫ پلًٮـ ؿك

ت٤ا١ـ ح٠ٞ ٣ ٤ًؿ كا ث٦ ٓـ٤كت ١َــ٫    ث٦ ؿ٭ٖل٫ ث٦ ٤ٓكت ثٮـ ٝلاثغ٦ ىل٣ؽت٦ اًت. آ٭ب ٬ٝ
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ؿك٭بىت ٢ّـ  اٝبٛ پبًؼ ؿاؿ: رب٭ن ١ٮٌت ثل ا٣، ٖٝل ث٦ ٧ٞبٟ ٓـ٤كت ّـ٦ ؽل٭ــاك٫ ّـلؿ٥     
ص٢ب١ض٦ ٝبٗ كا ١َـ٫ ١ؾل٭ـ٥  ثْٚـ٦ ٝؤرـ٘   اًت  إل صٮن٫ كا ١َـاً ؽل٭ـ، ١َـ٫ ثيل٣ُـ ٣ 

 (.59، 7ًّ، د1407کع٬ً٤، « ؿاك ثيل٣ُـؽل٭ـاك٫ ّلؿ٥، ثب٭ـ ث٦ ٤ٓكت ٝـت
٣  ؽـاله آ٭ـ ؿٙٮـ٘ ا٭ـ٠ عـٌ ؽٮـبك، ٓــاٍت ١ـاُـت٠ ىـلؿ اًـت ٣ ُـٮؼ ؿك          ث٦ ١ؾل ٬ٝ

ا٭٠ ؿك ا٭٠ ثغج، ًؾ٬٢ ام ٍٔــ ىل٭ـت   ثلؿا١ـ. ث٢بؿٙٮ٘ ا٭٠ عٌ ؽٮبك كا تـٙٮي ٬ٝ ٝج٤ٌط،
تلام ٣ ؿك ٭ِ كؿ٭و ث٦ ف٤٢اٟ ؿٙٮ٘ ؽٮـبك   غلط ١ِـ٥ اًت ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ فٮت ٣ تـٙٮي كا ٧ٜٝ

آ٣كؿ٥ ٣ ك٠ُ٣ اًت ٦ّ ؿك حج٤ت ؽٮبك ث٦ ًجت فٮت، ١ٮبم٫ ث٦ ٍٔـ ىل٭ت ١ٮٌت ٣ ٭ٌْـبٟ  
 ّلؿٟ تـٙٮي ثب آٟ، ُب٭ـ ؿٙٮ٬ٚ ثل فـٛ ٙن٣ٛ ٍٔـ ىل٭ت ؿك تغٌَ تـٙٮي ثبُـ.

 )سًءویت( . راتطة غش تا تدلیس ي قصد فزیة3-3
ام ١ٖب٥ ثلؽ٬ ا١ـ٭٢ِٞـاٟ اًال٬ٝ، ؿٙٮ٘ ؽب٬ٓ ثل عْـٜ ُـلف٬ تــٙٮي ٣اكؿ ١ِــ٥  ثْٚـ٦      

/ 112، 1ًّ، د1416ؿٙٮ٘ آٟ، ك٣ا٭بت٬ اًت ٦ّ ؿك ثبة مَ ٣اكؿ ُـ٥ اًـت کتجل٭ـن٫،   
(. ث٦ اففبٟ ثٌٮبك٫ ام ىَٮ٨بٟ، كاثغ٪ مَ ٣ تـٙٮي، فٞـ٤ٛ ٣  486، 2ًّ، د٢ٝ1415تؾل٫، 

ٮي، اؽْ ام مَ اًت  ٭ق٬٢ تـٙٮي، ٤١ف٬ مَ ٣ ام ٝٔبؿ٭ٌ ؽ٤ّٔ ٝغٌٚ اًت ٣ تـٙ
/ ُـٮؼ  41ً، 1420ّاٙنغـب،  / ّبُـو 190، 12ًّ، 1419ّعٌٮ٢ى فـبٝٚى،  آٟ اًت ک
ً، 1424/ ْٝـبكٛ ُـٮلامى،   4، 4ّتـب، د اٙنغب، ث٬ّبُو/ 280، 1ًّ، د1415ا١ٔبك٫، 

ـ ؿك ؿاؽـ٘  مَ ثب ٝؾي٬ ّلؿٟ ر٢ي ثـ »٤١٭ٌـ: ثبك٥ ٬ٝ (. ُٮؼ ا١ٔبك٫ ؿكا٭102٠، 5ّد
ٕٮـلؿ ٣ ٧ٞض٢ـٮ٠ ثـب پ٨٢ـبٟ     ر٢ي افال ٝخ٘ ٝؾ٤ٚط ّلؿٟ ٬ُء ؽ٤ة ثب پٌـت ٓـ٤كت ٝـ٬   

ّلؿٟ مٮلؿٙؾ٤ا٥ ثب ٬ُء ؿٙؾ٤ا٥ ٝب٢١ـ ك٭ؾت٠ آة ؿك ُٮل ٣ ١ٮن ثب اؽ٨ـبك ؽـاله ٣اٍــ ٭ـِ     
ٓيت ؽ٤ة ٝي٤َؿ ٦ّ ٧ٞبٟ تـٙٮي اًت ٣ ٭ـب ام عل٭ـٌ ١ِـبٟ ؿاؿٟ ٭ـِ صٮـن ثـل ؽـاله        

کُـٮؼ ا١ٔـبك٫، ٧ٞـبٟ(.    « بؽـبْٙ ثـ٦ اًـٜ عـال ٭ـب ١َـل٥      اٍ ٝخ٘ ىل٣ٍ ٬ُء ١ر٢ي ٣اٍق٬
٤ُؿ ّـ٦   ام ّالٛ ٝلع٤ٛ ُٮؼ ا١ٔبك٫ ٝق٤ٚٛ ٬ٝ»٤ٕ٭ـ: ٝبَٝب٬١ ؿك ت٤ضٮظ ا٭٠ ثٮبٟ ُٮؼ ٬ٝ

اهلل تجل٭ـن٫ ١ٮـن ؿك ا٭ـ٠     (. آ٭ـت 94، 1ّ، د1316کٝبَٝـب٬١،  « تـٙٮي، اؽْ ام مَ اًـت 
آٟ، تـٙٮي مٟ ٭ب ٝـلؿ ثـ٦   مَ ٌٝٚٞبٟ ٝغَٚبً علاٛ اًت ٣ ام ٝٔبؿ٭ٌ »٤١٭ٌـ: ؽ٤ّٔ ٬ٝ

 .(203، 9ًّ، د1427کتجل٭ن٫، « ٢٧ٖبٛ امؿ٣اد اًت
پ٤ُـب٬١ مـَ ٣ تــٙٮي ثـ٦ ٙغـبػ ٤ٝضـ٤ف٬ احجـبت ُــ، ا٢ّـ٤ٟ ثب٭ــ           پي ام ا٭٦ْ٢ ٧ٜ

ك٣ا٭بت ثبة مَ كا ام ؿ٭ـٕب٥ ٝٮناٟ احلٕقاك٫ ف٢ٔل ىل٭ت ٣ ٤ًء، ؿك ٍٔـ ىـلؿ ٝلتْـت   
ـ     مَ، ثلا٫ تغٌَ مَ ٭ب ٧ٞبٟ تـٙٮي، ثلك٬ً ّلؿ.  ٕـب٥  ؿك ٧ٞـٮ٠ كاًـتب ثب٭ــ ٕيـت ؿ٭ـ
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ؿك ٓـ٤كت٬  »٤١٭ٌـ: ىَٮ٨بٟ ؿك ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ ٝتيب٣ت اًت. ُٮؼ ا١ٔبك٫ ؿكثبك٩ عْٜ آٟ ٬ٝ
ـ  ٫٣ «. ٝؾ٤ٚط ّلؿٟ ؿ٣ صٮن، مَ ٝغ٤ٌة ِٕت٦ ٣ علاٛ اًت ٦ّ آٟ اؽتالط، پ٨٢بٟ ثبُـ

َ  »ؿاكؿ: ؿا١ــ ٣ ثٮـبٟ ٝـ٬    ٧ٞض٢ٮ٠ ٍٔـ ىل٭ت كا ثلا٫ حج٤ت مَ ضل٣ك٫ ٬ٝ  ٝقٮـبك ؿك مـ
علاٛ، ٣ر٤ؿ ٍٔـ ىل٭ت ٣ ١ٮت ث٦ اُتجب٥ ا١ـاؽت٠ ؿك ىلؿ اًت  ؽ٤ا٥ فٮت ٬ُء، پ٨٢بٟ ثبُـ 

ًـبم٫ ٣  ٭ب آُْبك  ٦١ ِٓله ّتٞبٟ فٮت ٭ب ؽ٤ّٔ فٮت پ٨٢بٟ ثب ىلٕ فـٛ ٍٔــ ِٝـتج٦  
(. اٝـب ام ١ٖـب٥ ثلؽـ٬ ؿ٭ٖـل ام ىَٮ٨ـبٟ، ثـلا٫       280، 1ًّ، د1415کُٮؼ ا١ٔـبك٫،  « ىل٭ت

، 1375/ ُـ٨ٮـ٫،  301، 1ّتب، دُلط ١ٮٌت کؽ٤٭٬، ث٬تغٌَ مَ، ٍٔـ ىل٭ت ٣ ؽـف٦ 
، 1ً، د1429( ٣ ث٦ فجـبكت ؿ٭ٖـل، ٍٔــ، ام ٤َٝٝـبت مـَ ١ٮٌـت کك٣عـب٬١،        63، 1ّد

تـ٤اٟ ص٢ـٮ٠   ام ؽب٧ل ّالٛ ُٮؼ ا١ٔبك٫ ٝـ٬ »٤ٕ٭ـ: (. ٝغٌَ ؽ٤٭٬ ؿك ا٭٠ كاثغ٦ 408٬ّٝ
ثـ٦ ١ؾـلٛ    ثلؿاُت ّلؿ ٦ّ ثلا٫ تغٌَ عَٮَت مَ، ٍٔـ ؽـفـ٦ ٣ تٚجـٮي المٛ اًـت  اٝـب    

ؿٙٮ٬ٚ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٦ّ ثلا٫ تغٌَ ٝي٤٨ٛ مَ، ٍٔــ، ُـلط ثبُــ  م٭ـلا ثــ٭٬٨ اًـت ّـ٦        
ثبُـ  ٦١ ا٤ٝك ٍٔـ٫ تب ثب تنٮٮل ؿك ٍٔـ، ؿصـبك تنٮٮـل ُـ٤ؿ  ثْٚـ٦     مَ، رن٣ ا٤ٝك ٣اٍق٬ ٬ٝ

ت٨٢ب ُلط آٟ، فٜٚ ثب٭ـ ث٦ ٝند ٣ ر٨ـ٘ ِٝـتل٫ ثــاٟ اًـت  ث٢ـبثلا٭٠ إـل ثــ٣ٟ اؽتٮـبك ٣         
ثــ٣ٟ   -ؽ٤ة ثب ثـ تلّٮت ٤ُؿ ٭ب آة ثب ُٮل ٝؾ٤ٚط ٕـلؿؿ ٣ ٝبٙـِ    كضب٫ ٝبِٙ، ٬ُء

٭بثـ  صلا٦ّ ك٣ا٭ـبت ثـبة،    آٟ كا ثيل٣ُـ، مَ علاٛ تغٌَ ٬ٝ -ت٤ر٦ ٣ إٓب٬٧ ام ا٭٠ اٝل 
ـ  (. 301، 1ّتـب، د  کؽـ٤٭٬، ثـ٬  « اعالً ؿاُت٦ ٣ ؿالٙت٬ ثل افتجبك ٍٔـ ؿك ٤ٍ٣ؿ مَ ١ـاك١ـ

ـ، ٭ق٢ـ٬ ُعٌـ٠ ٭ـب ًـ٤ء ثـ٤ؿٟ ١ٮـت ٣ ٍٔــ        پي مَ رن٣ ا٤ٝك ٣اٍق٬ اًت ٣ تنٮٮل ؿك ٍٔ
، 1ً، د٤ُ1429ؿ کك.ُ: ك٣عب٬١، ٝلتْت آٟ، ٤ٝرت تنٮٮل ؿك ٤ٝض٤ؿ ٣ عْٜ مَ ٬ٞ١

(. ١بٕيت٦ ١ٞب١ـ ٦ّ إل ٍٔـ ٤ًء ٣ ١ٮت ىل٭ـت كا ُـلط تغَـٌ مـَِ عـلاٛ ١ــا١ٮٜ،       408ّ
 (.245ً، ٤ُ1426ّؿ کْٝبكٛ ُٮلام٫، ىل٣ٍ ٝبٗ ٝن٤ٍِ ١ٮن رب٭ن ٣ ٓغٮظ ٬ٝ

٢ّــ ٣ ثـ٦ ُـٞبك    ـ ك٣ا٭بت ثبة مَ كا ٦ّ ثل ٨١ـ٬ ٣ علٝـت مـَ ؿالٙـت ٝـ٬     عبٗ ثب٭
١ٮـت ٣   كًـ، ٝغ٤ك ٍلاك ؿاؿ٥ ٣ ام ١ؾلٕب٥ تَٮٮــ آ٨١ـب ثـ٦ ٣رـ٤ؿ ًـ٤ء      ا١ِٖتبٟ ؿًت ١ٮن ٬ٞ١

ؿٍت ثلك٬ً ّلؿ. ؿك ٧ٞٮ٠ كاًتب ث٦ ص٢ـ ١٤ٞ١ـ٦ ام ا٭ـ٠    ٍٔـ ىل٭ت ؿك ٝلتْت فٞ٘ مَ، ث٦
 ٤ُؿ:ؿًت٦ ك٣ا٭بت اُبك٥ ٬ٝ

ً    ٠ثـ  . ٧ِب1ٛ ؽغـبة ثـ٦ ٝـلؿ٫     پٮـبٝجل ؽــا  »٢ّــ:  ١َـ٘ ٝـ٬   ًـبٜٙ ام اٝـبٛ ٓـبؿ
ؿا١ٌت٬ ٦ّ ٧ـلّي ؿك ٝقبٝٚـ٦ ثـب ٌٝـٚٞب٬١ مـَ ٢ّــ،        ؽلٝبىل٣ٍ ىل٤ٝؿ ٦ّ ا٫ ىال٬١! ٬ٝ

 (.160، 5ًّ، د1407کّٚٮ٬٢، « رن٣ ٌٝٚٞب١بٟ ١ٮٌت 
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ؿك عـبٗ ىـل٣ٍ پبكصـ٪ ُـبپ٤ك٫ ؿك ًـب٭٦ ثـ٤ؿٛ. عضـلت        »٤ٕ٭ــ:  عْٜ ٬ٝ ث٠ . ٧ِب2ٛ
ٕقُت، ث٦ ٝـ٠ ٕيـت: ا٫ ٧ِـبٛ!    ٦ّ ٤ًاك٥ ث٤ؿ ٣ ام ٢ّبك ٠ٝ ٬ٝ ؿكعب٬ٙ رقيل ث٠ ٬ً٤ٝ

 (.271، 3ًّ، د1413کٓـ٣ً، « ىل٣ٍ ؿك ًب٭٦، مَ اًت ٣ مَ عالٗ ١ٮٌت
ام ٝؾ٤ٚط ّلؿٟ آة ثب ُـٮل ثـلا٫    پٮبٝجل»٢ّـ: ١َ٘ ٬ٝ . ٬١٤ًَْ ام اٝبٛ ٓبؿ3ً

 (.13، 7ًّ، د1407کع٬ً٤، « ىل٣ٍ، ثبمؿاُت٦ اًت
ت ٦ّ ٦ً ك٣ا٭ت ى٤ً ٣ ك٣ا٭بت ؿ٭ٖـل ثـبة مـَ، ثـ٦ عـ٤ك ٍغــ ٣ ٝغٚـٌ ثـل         ك٠ُ٣ اً

٢ّــ ٣  عبٗ ا٭٠ اٝل كا َٝٮـ ث٦ ٍٔـ ىل٭ت ١ٞـ٬  ٢ّـ  ؿكفٮ٠علٝت ٣ ٬٨١ ام مَ ؿالٙت ٬ٝ
٭ِ ام َٝـٝبت عْٞت، افٜ ام ٣ر٤ؿ ٍل٭٦٢، ا١ٔلاه، ٍـك ٝتـٮ٠َ ؿك َٝـبٛ تؾبعـت ٣     ٧ٮش

ً   ( ١ٮن 247٬ٞ١ّ ً،1409ؿك َٝبٛ ثٮبٟ ث٤ؿٟ کآؽ١٤ـ ؽلاًب٬١،  ٕٮـل٫ ام  ت٤ا١ـ ٝـب١ـ اعـال
١ٮـت ؿك ٍٔــ ىـلؿ ٝلتْـت مـَ       آٟ ٤ُؿ. ام ؿ٭ٖل٤ً ؿٙٮ٘ ؽبّ ؿ٭ٖل٫ ١ٮن ثل ٙن٣ٛ ٤ًء

ا٭٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤ضٮغبت ى٤ً، ؿُـ٤اك ثتـ٤اٟ   ثل٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٣ فـٛ ؿٙٮ٘، ؿٙٮ٘ فـٛ اًت. ث٢ب
 ١ٮت ٣ ٍٔـ ىل٭ت ؿك مَ كا احجبت ّلؿ. ٙن٣ٛ ٤ًء

 یس ماشطه تا قصد فزیة )سًءویت(تدل . راتطة4-3
تـٙٮي ٝبُغ٦ ٭٬ْ ام ٝٔبؿ٭ٌ تـٙٮي اًت ٦ّ ؿك آٟ ١ٮن ثلؽ٬ ا١ـ٭٢ِٞـاٟ ٍٔـ ىل٭ـت كا  

ً، 1410ا١ـ. تـٙٮي ٝبُغ٦ ثــ٣ٟ ؽـاله، عـلاٛ اًـت کُـ٨ٮـ ا٣ٗ،      ُلط تغٌَ آٟ ؿا١ٌت٦
ت: ؿك ثـبة ٝبُـغ٦ آٝــ٥ اًـ     ا٢َٞٙقـ٦ ( ٣ اؿفب٫ ارٞبؿ ١ٮن ثل ا٭٠ اٝل ُـ٥ اًت. ؿك 103ّ

ـ ٦ّ مَ ٣ تـٙٮي ؿك فٞ٘ ىلؿ ١جبُــ، عـالٗ ٝـ٬    ؿك٤ٓكت٬» ً، 1413کُـٮؼ ٝيٮــ،   « ثبُـ
ّ588.) 

ا٭ـ٠ فٞـ٘ ثـ٦ ٝق٢ـب٫ آٟ اًـت ّـ٦       »٤١٭ٌــ:  ثبك٩ تــٙٮي ٝبُـغ٦ ٝـ٬   ؿك ر٤ا٧لٓبعت 
-٦ّ آٟ م٭جب٭٬ ؿك ٫٣ ٣رـ٤ؿ ١ــاكؿ ٭ـب مُـت٬     آكا٭ِٖل، مٟ كا ث٦ م٭جب٭٬ ثٮبكا٭ـ  ؿك٤ٓكت٬

« ١ٞب٭ـ ٭ب ٫٤ٝ ثل ًل ٫٣ ٣ٓ٘ ٢ّـ ٣ تٞبٛ ا٭٠ ٤ٝاكؿ تـٙٮي اًـت ٧ب٫ ا٣ كا ثب ف٬ٚٞ پ٨٢بٟ 
(. ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل تـٙٮي ٝبُغ٦ ٭ق٬٢ ٝغب٠ً ٣ م٭جـب٭٬  114-113، 22ًّ،  د1404ک١زي٬، 

ــب٬ٙ  ــٜ  ؿكع ـــ آ٣ك٭ ــل مٟ     كا ؿك مٟ پـ٭ ــ٘ ٧ ــل، فٞ ــ٠ اٝ ــٮ٠ ا٭ ــت ٣ ٧ٞض٢ ــ٦ ؿك ٫٣ ١ٮٌ ّ
اٝب ص٢ب١ض٦ ا٭ـ٠ فٞـ٘ ام ًـ٫٤     ٤ُؿ  مٮلآكا٭ِٖل٫ كا ٦ّ ث٦ ٍٔـ ىل٭ت ثبُـ، ١ٮن ُبٝ٘ ٬ٝ

٤ُؿ  م٭لا ٍٔـ ىل٭ت ؿك آٟ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ کُـ٨ٮـ  م٣ر٦ ثلا٫ م٣د ثبُـ، تـٙٮي ٍٚٞـاؿ ٬ٞ١
ؿك تــٙٮي ٝبُـغ٦ فبٝـ٘    »٤١٭ٌـ: ثبك٥ ٬ٝا٭٠(. ؿّتل ا٣ٓٮبء ؿك216، 3ًّ، د1410حب٬١، 

لاٛ اًـت  ٦ّ ثلا٫ ىل٭ت ثبُـ، ع ك٣ا٬١ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ  ث٦ تقجٮل ؿ٭ٖل فٞ٘ آكا٭ِٖل ؿك٤ٓكت٬
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٤ُؿ  م٭ـلا ٍٔــ ىل٭جـ٬    ٣ ثـ٣ٟ ٍٔـ، ٝب٢١ـ آكا٭َ مٟ ثلا٫ ٧٤ُلٍ تـٙٮي ٝغ٤ٌة ٬ٞ١
 (.10، 1371ّکا٣ٓٮبء، « ؿك آٟ ١ٮٌت

ؿك ا٭٠ ٤ٝكؿ ١ٮن ُب٭ـ ثت٤اٟ تلؿ٭ـ ّلؿ ٣ ٍٔــ ىل٭ـت كا ؿك تغَـٌ آٟ ُـلط ١ـا١ٌـت       
اًـت ّـ٦    ؽ٬ ام ىَٮ٨ـبٟ، تــٙٮي ٝبُـغ٦ ام ٝٔـبؿ٭ٌ تــٙٮي     م٭لا ام ٭ِ ٤ً عجٌ ٕيت٪ ثل

(  ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل 64، ّ«اٙو»1422ًاٙنغب،  ٕٮل١ـ کّبُو٬ٖٞ٧ تغت ف٤٢اٟ مَ ٍلاك ٬ٝ
( ٣ ؿك تغـل٭ٜ  113، 22ًّ، د1404تـٙٮي ٝبُغ٦، مَ ٭ـب ؿك عْـٜ آٟ اًـت ک١زيـ٬،     
، 1ً، د1412ا١ــ کٝٮـلما٫ ُـٮلام٫،    آٟ، ٭٬ْ ام اؿ٦ٙ كا مَ ث٤ؿٟ تــٙٮي ٝبُـغ٦ ؿا١ٌـت٦   

 هدايةةاطالط  . ٝؤٙو (43ً، 1420ّاٙنغبء،  ّبُوثٖٮلؿ ک ( ٣ ١جب٭ـ ٌٍٮٜ مَ ٍلاك60ّ
ؿا٢ِٞ١ـاٟ تـٙٮي ٝبُـغ٦ كا ف٢ـ٤اٟ ٌٝـت٬َٚ ؿك َٝبثـ٘ مـَ ٍـلاك       »٤١٭ٌـ: ؿك ا٭٠ كاثغ٦ ٬ٝ

، 1، د1375ک٨ُٮـ٫، « ٕلؿؿ ٦ّ ٭٬ْ ام اىلاؿ ٣ ٝٔبؿ٭ٌ مَ ٝغ٤ٌة ٬ٝ ا١ـ  ؿكعب٬ٙؿاؿ٥
علٝـت تــٙٮي ٝبُـغ٦، ارٞـبؿ ٣     ؿٙٮـ٘  »ؿاكؿ: عجبعجب٭ى ٭نؿى ٧ٞض٢ٮ٠ اؽ٨بك ٝـ٬ . (36ّ

 (15، 1ًّ، د1421کعجبعجب٭ى ٭نؿى، « ك٣ا٭بت ٝلث٤ط ث٦ مَ اًت
ام ٫٤ً ؿ٭ٖل پٮَ ام ا٭٠ ثٮبٟ ُـ ٦ّ ؿك ضل٣كت ؽـف٦ ٣ ىل٭ت ؿك حج٤ت مـَ ٝٮـبٟ   

-ؽ٬ ٍٔـ ىل٭ت كا ُلط تغٌَ آٟ ٍـلاك ؿاؿ٥ ٦ّ ثل ١غ٫٤ ١ؾل ٣ر٤ؿ ؿاكؿ  ث٦ ىَٮ٨بٟ اؽتاله

ع٤كٝغٌٚ ٣ ثـ٣ٟ ت٤ر٦ ثـ٦ ٍٔــ، عـلاٛ افـالٛ ّلؿ١ــ.       كا ث٦ ا١ـ ٣ ٕل٬٧٣ ؿ٭ٖل مَ ؽي٬
ا٭٠ ُب٭ـ ثت٤اٟ ٕيت ث٦ ًجت آ٦ْ١ تـٙٮي ٝبُغ٦ مَ اًت ٣ ؿك ضل٣كت ٍٔـ ىل٭ت ث٢بثل

كًـب١ـ، پـي   ؿك تغٌَ مَ، تلؿ٭ـ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ  ث٦ْٚ ؿ٭ـٕب٥ تغَٮ٬َ، فـٛ ٙـن٣ٛ آٟ كا ٝـ٬  
١ٮـت، ُـلط    ، ٍٔـ ىل٭ت ٣ ًـ٤ء ا٭٠ اعتٞبٗ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ث٤ٖ٭ٮٜ ؿك حج٤ت تـٙٮي ٝبُغ٦

 تغٌَ ١ٮٌت.

 ویت(. راتطة تصزیه تا تدلیس ي قصد فزیة )سًء5-3
ُـٟ ُٮل ا٣ ؿك پٌتبٟ  ثـ٭٠ ١غ٤ ّـ٦ ص٢ــ   ١ـ٣ُٮـٟ عٮ٤اٟ ٣ رٞـ »تٔل٭٦ فجبكت اًت ام: 

ك٣م٫ آٟ كا ١ـ٣ُـ ٣ ًني كا٬٧ ثبماك ٢ّـ تب ِٝتل٫، آٟ كا ؿ٭ـ٥ ٣ ث٦ ٕٞبٟ ا٭٢ْـ٦ ٝٮـناٟ   
ـ   اٍ ؿكُٮلؿ٬٧ ، 2ً، د1420کعٞٮـل٫،  « ٧ل ك٣م ص٢بٟ اًت، ث٦ ؽل٭ـ آٟ كمجت پٮــا ٢ّـ

(. ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦ تٔل٭٦ كا ث٦ ٙغبػ ٤ٝض٤ف٬، تـٙٮي ؿا١ٌت٦ ٣ ث٦ ٤ٓكت ٝغٌٚ، عْٜ 71ّ
ا١ــ.  ١ٮت ٣ ٣ر٤ؿ ٍٔـ ىل٭ـت ١ْـلؿ٥   ا١ـ ٣ حج٤تَ كا َٝٮـ ث٦ ٤ًءث٦ حج٤ت ؽٮبك ؿك آٟ ّلؿ٥

٦ّ علٝت آٟ ٝجت٬٢ ثل ٍٔــ ىل٭ـت اًـت  اٝـب ثـلا٫       ا١ـعت٬ ثلؽ٬ ام ا٭ِبٟ تٔل٭ظ ٤ٞ١ؿ٥
ٛ    حج٤ت ؽٮبك ىٌؼ ؿك تٔل٭٦، ٤ًء   ١ٮت المٛ ١ٮٌت  ث٦ْٚ ؿك٧لعبٗ ٣ ث٦ ٧ل ٍٔــ٫ ّـ٦ ا١زـب
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اٙنغـب،  ٕلىت٦ ثبُـ، ٤ٝرت حج٤ت ؽٮبك اًت  م٭لا ٤ٝرت م٭بٟ ؽل٭ـاك ُـ٥ اًـت کّبُـو  
تٔـل٭٦، تــٙٮي   »ـ: ٤١٭ٌـ  ٝغٌٚ ٝـ٬  ٤ٓكت  ثبك٥ ث٦  ُٮؼ ع٬ً٤ ؿكا٭٠(. 162، ّ«ة»1422

ٕ ٓبعت (. 102، 3ًّ، د1407کع٬ً٤، « ث٤ؿ٥ ٣ ٤ٝرت حج٤ت ؽٮبك اًت ٘  ك٭ـب  اٌٙٞـبئ
ً، 1418 عجبعجب٭ى عـبئلى، تـٙٮي ٣ مَ اًت ک -ث٦ ارٞبؿ ىَٮ٨بٟ  -تٔل٭٦ »٤ٕ٭ـ: ١ٮن ٬ٝ

تٔـل٭٦ كا تــٙٮي    -ثب اًت٢بؿ ثـ٦ ارٞـبؿ ٝغٔـ٘ ٣ ٢َٝـ٤ٗ      - ر٤ا٧ل(. ٓبعت 388، 8ّد
اًت. ٫٣ ؿك ا٭ـ٠   ث٦ اؽجبك ١ي٬ ضلك ث٦ حج٤ت ؽٮبك ىٌؼ ؿك آٟ ك ٫ ؿاؿ٥ؿا١ٌت٦ ٣ ثب تٌِٞ 

ِ ثب اًت٢بؿ ث٦ ارٞبؿ ٝغٔ٘ ٣ ١ٮـن ارٞـبؿ ٢َٝـ٬ٙ٤ ّـ٦ ؿك     »١ٖبكؿ: كاثغ٦ ٬ٝ ٛ ٌٝـبٙ ٣  االى٨ـب
ؿ٭ٖل ٢ٝبثـ ١َ٘ ُـ٥، تلؿ٭ـ٫ ؿك تـٙٮيِ علاٛ ث٤ؿٟ تٔل٭٦ ٣ر٤ؿ ١ــاكؿ ٣ ؿك حجـ٤ت ؽٮـبك    

٤ؿ ١ـاكؿ  ث٦ْٚ ٧لؿ٣ ٤١ؿ ارٞبؿ ثل آٟ ؿالٙت ؿاكؿ ٣ ا٭٠ ؿك تٔل٭٪ ٤ًٕي٢ـ ١ٮن اؽتالى٬ ٣ر
ـ اىن٣ٟ ثل ك٣ا٭ت ضلاك اًت ٦ّ ٌٝت٢ـ ا٬ٚٓ حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي ث٦ ُـٞبك ٝـ٬   ک١زيـ٬،  « آ٭ـ

٤ُؿ ّـ٦ ا٭ِـبٟ، ؿك اح٢ـب٫ ا٭ـ٠ ٕيتـبك، ٌٝـت٢ـ آـ٬ٚ        (. ِٝب٧ـ٥ 264٬ٝ، 23ًّ، د1404
٭٬٨ اًت ٦ّ عجٌ آٟ ك٣ا٭ـبت،  حج٤ت ؽٮبك ؿك تـٙٮي كا ك٣ا٭بت ١ي٬ ضلك افالٛ ّلؿ٥ ٣ ثـ

ٕلىت٦ ثبُـ ٭ب ثب ١ٮـت ًـ٤ء ٣     ١ٮت ا١زبٛٝغٌٚ ا٭لاؿ ضلك، ٤ٝرت ضٞبٟ اًت  ؽ٤ا٥ ثب ع٠ٌ
ٍٔـ ىل٭ت. ٣ر٤ؿ ١ـاُت٠ ك٣ا٭ت٬ ؽبّ ؿك ٢ٝبثـ ك٣ا٭٬ ُٮق٦، ؿك ؽ٤ّٔ ٌٝـئٚ٪ تٔـل٭٦،   

١ـ٬،  / ثغلا292، 3ًّ، د٤ٝ1413كؿ اففبٟ ثٌٮبك٫ ؿ٭ٖل ام ىَٮ٨بٟ ١ٮن ٧ٌت ک٨ُٮـ حـب٬١،  
 (.476، 1ًّ، د1423/ ٝغٌَ ًجن٣اك٫، 93، 19ًّ، د1405

ؿا١ـبٟ ؿكثـبك٩ ضـل٣كت ؽـفـ٦ ٣ ىل٭ـت ثـلا٫ حجـ٤ت تٔـل٭٦ ّـ٦ ٭ْـ٬ ام           ثلؽ٬ ع٤ًَ
آ٭ــ ّـ٦   ؿك تٔل٭٦ ص٢ـٮ٠ ثـ٦ ١ؾـل ٝـ٬    »ا١ـ: ٝٔبؿ٭ٌ تـٙٮي ؿك ثٮـ اًت، اؽ٨بك تلؿ٭ـ ّلؿ٥

ٞـت آٟ، اٝـل٫ المٛ ثـلا٫    ٍٔـ ثب٭ـ ثلا٫ رٞـ ٤ٞ١ؿٟ ُٮل ؿك پٌتبٟ عٮ٤اٟ ثلا٫ اىنا٭َ ٍٮ
تغٌَ تٔل٭٦ اًت  اٝب ؿك تٔل٭٦ ث٤ؿٟ ٤ٝكؿ٫ ٦ّ ثب٭ـ ثـ٣ٟ ٍٔـ، ُٮل كا ١ـ٣ُـ ٣ ا٭٠ اٝـل  

٣ ًـني ؿك اؿاٝـ٦   « ًجت پلُٮل ١ِبٟ ؿاؿٟ عٮ٤اٟ ؿك عٮ٠ ٝقبٝٚـ٦ ُـ٤ؿ، تلؿ٭ــ ٣رـ٤ؿ ؿاكؿ    
ؿك ثغج تٔل٭٦ ثٮبٟ ١ٞـ٤ؿ٥ ّـ٦ ؿٙٮـ٘ علٝـت تٔـل٭٦       ك٭بٕث٢ب ثل آ١ض٦ ٓبعت »٤ٕ٭ـ: ٬ٝ

ثبُـ، ثـ٣ٟ ٣رـ٤ؿ ٍٔــ ١ٮـن تٔـل٭٦ ّـ٦ ٝٔــا٬ٍ ام تــٙٮي        بفـ٩ الضلك ٣ ١ي٬ ضلك ٬ٍٝ
ث٦ ًجت اؽتاله ى٨َب ؿك ٙن٣ٛ ؽـفـ٦  »ٕٮلؿ: ٬ٝ ٫٣ ؿك پب٭بٟ، ١تٮز٦«. ٕلؿؿاًت، ٝغٌَ ٬ٝ

١ٮت ت٤اٟ ث٦ ٍبعقٮت ٕيت ٦ّ ثلا٫ ٝغٌَ ُـٟ تٔل٭٦، ٤ًء٣ ىل٭ت ثلا٫ حج٤ت تٔل٭٦ ٬ٞ١
 (.10، ّ 1371کا٣ٓٮبء، « ضل٣كت ؿاكؿ

ٕلىت٦ ؿك ا٭٠ ص٨بك ٌٝئ٦ٚ ًؾت ثت٤اٟ فبٝ٘ ك٣ا١ـ٬   ٧ب٫ ا١زبٛثلك٬ً عبٓ٘ ا٭٦ْ٢، ث٢ب ثل
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ؿا١ب٬١ ّـ٦ ف٢ٔـل ك٣ا١ـ٬    كا ثلا٫ حج٤ت تـٙٮي المٛ ٣ ضل٣ك٫ ؿا١ٌت. ٭٬ْ ؿ٭ٖل ام ع٤ًَ
ؿا١ـ، ؿّتل اٝب٬ٝ اًت. ٫٣ ؿك ٝجغج ؽٮبك تـٙٮي ٣ ؿك كا ثلا٫ حج٤ت تـٙٮي ضل٣ك٫ ٬ٞ١

تـٙٮي ِٝتٌ ام ّٚٞ٪ ؿٙي ث٦ ٝق٬٢ ؽٚٞت اًت ٣ ؿك آغالط »ٮي آ٣كؿ٥ اًت: ٝق٢ب٫ تـٙ
تـٙٮي فجبكت اًـت ام فٞٚٮـبت٬ ّـ٦ ٤ٝرـت ىل٭ـت عـله        -ٍب٤١ٟ ٝـ٬١  438عجٌ ٝبؿ٩  -

اٍ ؿ٣ك ١ٮيتبؿ٥ اًت  م٭ـلا ؿك احـل تــٙٮي،    ٝقب٦ٚٝ ٤ُؿ. ا٭٠ ٝق٢ب٫ آغالع٬ ام ٝق٬٢ ٙن٫٤
، 1، د1334کاٝــب٬ٝ، « ١ضــ٦ ٧ٌــت، ا٣ كا ث٢ٞب٭ب٢١ـــپ٤ُــب٢١ـ تــب مٮــل ام آعَٮَــت اٝــل كا ٝــ٬

 (. ا٭ِبٟ ثلا٫ تغٌَ ؽٮبك تـٙٮي، ؿ٣ ُلط كا ضل٣ك٫ ؿا١ٌت٦ اًت:513-514ّ
. فٞٚٮبت٬ ا١زبٛ ٤ُؿ: ثلا٫ تغٌَ ؽٮبك تـٙٮي، ١ؾٌت ثب٭ــ فٞٚٮـبت٬ ا١زـبٛ ُـ٤ؿ ّـ٦      1

١تٮز٪ ا٭ـ٠   ؿك١تٮز٪ ا٭٠ فٞ٘، ىلؿ ٤ٕٗ ثؾ٤كؿ. ا٭٠ فٞ٘ ٠ْٞٝ اًت ٕيتبك ٭ب ّلؿاك ثبُـ ٣
فٞٚٮبت، ٭٬ْ ام ؿ٣ اٝل، ١ٞب٭ب١ـٟ ٓيت ّٞـب٬ٙ ّـ٦ ؿك ٝـبٗ ١جبُــ ٣ پ٨٢ـبٟ ّـلؿٟ ٓـيت        

 ٬َٔ١ ٦ّ ؿك ٝبٗ ٤ٝر٤ؿ اًت.
ؽـ٤كؿٟ ِٝـتل٫    ُـ٥ ًجت ىل٭ت . ٤ٝرت ىل٭ت ٤ُؿ: ٝلاؿ آٟ اًت ٦ّ فٞٚٮبت ا١زب2ٛ

ص٢ب١ضـ٦  ٤ُؿ ٣ ثل احل آٟ، ِٝتل٫ ٝب٭٘ ث٦ ا١زبٛ ٝقبٝٚـ٦ ٕـلؿؿ. ا٭ـ٠ اٝـل ثــاٟ ٝق٢بًـت ّـ٦        
ُـ ٝـبٗ  ٕلىت ٣ ِٝتل٫ عبضل ٬ٞ١فٞٚٮبت ٭بؿُـ٥ ٣ر٤ؿ ١ـاُت، ا٭٠ ٝقب٦ٚٝ ٤ٓكت ٬ٞ١

 كا ث٦ ا٭٠ ٝجٚل ؽل٭ـاك٫ ٢ّـ.
تـٙٮي فٞٚٮبت٬ اًت ٦ّ ٤ٝرـت ىل٭ـت عـله ٝقبٝٚـ٦ ُـ٤ؿ ٣ آٟ ثـ٦       »ث٢ب ثل ٝغبٙت ثبال 

١ٞب٭ب١ـٟ ٓيت ّٞب٬ٙ اًت ٦ّ ؿكعَٮَت ١جبُـ ٭ب پ٨٢ـبٟ ّـلؿٟ ١َٔـ٬ اًـت ّـ٦ ؿك ٝـبٗ       
ـ  (. ُـب٭ـ  151، 4ًّ، د1418/ عـب٧ل٫،  516-515، 1ّ، د1334کاٝـب٬ٝ،  « ٤ٝر٤ؿ ثبُـ

ُـ٥ كا ١ٮن ؿٙٮ٬ٚ ثل فــٛ ٙـن٣ٛ ٍٔــ ىل٭ـت ؿك تغَـٌ تــٙٮي ثـ٦         ثت٤اٟ ا٭٠ ؿ٣ ُلط ٝغلط
ُٞبك آ٣كؿ  م٭لا ثل اًبى آٟ ُلط ُـ٥ اًت ٦ّ فٞٚٮـبت٬ ٓـ٤كت پـق٭لؿ ٣ ؿك١تٮزـ٪ ا٭ـ٠      

ا٭٠ اْٝبٟ ؿاكؿ ا٭٠ ؿ٣ ُلط ١ٮن ٧ٞبٟ ٝق٢ب٫ ا١زـبٛ  ثلفٞٚٮبت، عله َٝبث٘ ىل٭ت ثؾ٤كؿ. ث٢ب
ؿاُـت٦ ثبُــ  ثــ٣ٟ ؿك١ؾلٕـلىت٠ اٙـناٛ      فٞٚٮبت٬ ٦ّ ًجت ىل٭يت٠ عله َٝبث٘ ٤ُؿ كا ؿك ثل 

 ثلا٫ ث٤ؿٟ ٍٔـ ىل٭ت ؿك تغٌَ آٟ.
ؿا١ـ  ث٦ْٚ پـب كا ىلاتـل ٨١ـبؿ٥ ٣    ت٨٢ب فبٝ٘ ك٣ا٬١ كا ثلا٫ تغٌَ تـٙٮي ُلط ٬ٞ١ ا٭ِبٟ ٦١

-ٍـب٤١ٟ ٝــ٬١ ٝـ٬    493ؿا١ـ ٣ ؿك ُلط ٝـبؿ٩  ا ١ٮن ٤ٝرت ا٭زبؿ عٌ ىٌؼ ٬ٝتـٙٮي حبٙج ك

ؿك فٞ٘ ثب٭ـ ؽ٤ٔٓٮت٬ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٦ّ عٌ ىٌؼ، ت٨٢ب ث٦ فٞـ٘ ٫٣ حبثـت ٕـلؿؿ     »٤١٭ٌـ: 
ث٦ْٚ ٧ل ف٬ٚٞ ؿك ٝجٮـ ا١زبٛ پق٭لؿ ٦ّ ِٝتل٫ ٤ٕٗ ثؾ٤كؿ ٣ ت٤ٔك ؽـاله ١ٞب٭ــ ٣ ؿك احـل    
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ثـ٦ ًـجت آ١ْـ٦ فَــ ثٮــ      »٤ٕ٭ــ:  ٦ ا٭٠ ٝبؿ٥ ٝـ٬ ٣ ثلا٫ ت٤رٮ« آٟ ٝقب٦ٚٝ ٢ّـ، تـٙٮي اًت
ٕقاك ؿك ٝت٠ ٝبؿ٥، حجـ٤ت عـٌ ىٌـؼ كا     پق٭لؿ، ٍب٤١ٟا٤ٓالً ت٤ًظ ثب٭ـ ٣ ِٝتل٫ ٤ٓكت ٬ٝ

تـ٤اٟ ثـب آٟ، ا٭ـ٠    ؿٙٮ٘ ا٭ِبٟ ٣عـت ٝال٬ّ اًت ّـ٦ ٝـ٬  «. ٤٢ٝط ث٦ فٞ٘ آ٨١ب ٤ٞ١ؿ٥ اًت
م ٫٤ً ا٭ِـبٟ ٝج٢ـ٬   عْٜ كا ؿك ُؾْ حبٙج ربك٫ ّلؿ کاٝب٬ٝ، ٧ٞبٟ(. ا٭٠ ؿٙٮ٘ ؿ٭ٖل٫ ا

ثل پق٭لٍ ّيب٭ت ا١زبٛ فٞٚٮبت٬ ٦ّ ٤ٝرت ىل٭ت عله َٝبث٘ ٤ُؿ ثل حج٤ت ؽٮـبك تــٙٮي   
اًت  م٭لا ا٭ِبٟ ٭٬ْ ام ُلا٭ظ ا٬ٚٓ تغٌَ ؽٮبك، ٭ق٬٢ ٧ٞبٟ ٝـٙسي ث٤ؿٟ ٭٬ْ ام عـلىٮ٠  

ؿا١بٟ اًت كا ١ٮن ١نق٭لىت٦ ٣ تغٌَ ؽٮـبك تــٙٮي كا ثـ٦ آٟ ٢ٝـ٤ط     ٦ّ ٤ٝكؿ ٍج٤ٗ ثٮِتل ع٤ًَ
 ؿا١ـ.١ٌت٦ اًت ٣ ٓله فٞٚٮبت ٢ٝزل ث٦ ىل٭ت كا ُلط حج٤ت ؽٮبك ١٬ٝـا

٤ُؿ. ؿّتل اٝب٬ٝ تـٙٮي ؽٮبك تـٙٮي امر٦ٚٞ ؽٮبكات٬ اًت ٦ّ ؿك فَـ ١ْبط ربك٫ ٬ٝ
ثبُـ ام فٞٚٮبت٬ تـٙٮي ؿك ٤ٝكؿ ١ْبط فجبكت ٬ٝ»٦١٤ٕ تقل٭و ّلؿ٥ اًت:  ؿك ١ْبط كا ا٭٠

، 4ک٧ٞـبٟ، د « ؿك امؿ٣اد ثـب ا٣ ٕـلؿؿ   ١ٌجت ث٦ مٟ ٭ب ٝلؿ ّـ٦ ٤ٝرـت ىل٭ـت عـله ؿ٭ٖـل     
ّ469.) 

ثلا٫ حج٤ت تـٙٮي ؿك ١ْبط، ؿ٣ ٌٍٜ فٞٚٮبت ثب٭ـ ٤ٓكت پق٭لؿ: ٭ِ. فٞ٘ ٝخجت  ؿ٣. 
٦١٤ٕ اًت ٦ّ ىلؿ ث٦ ٣ًٮٚ٪ فٞٚٮبت ٝبؿ٫، ا٣ٓبه ٣اٍقـ٬   فٞ٘ ٢ٝي٬. ؿك فٞٚٮبت ٝخجت ا٭٠

عل٭ـٌ   ب١ــ ٣ ثــ٭٠  ٭ب ث٦ تقجٮل٫ ١َْ ؽ٤ؿ كا پ٨٢بٟ ٢ّــ ٭ـب ٓـيت ّٞـب٬ٙ كا ؿك ؽـ٤ؿ ث٢ٞب٭     
-٦ّ إل ا٭٠ فٞٚٮبت ١ج٤ؿ، امؿ٣اد ٤ٓكت ١ٞـ٬ ع٤ك٫ ٤ٝرت كمجت ٫٣ ث٦ امؿ٣اد ٤ُؿ. ث٦

ت٤ا١ـ ث٦ ف٤٢اٟ تـٙٮي ؿك ١ْبط، فَــ كا  ؽ٤كؿ٥ ثب ا٭٠ فٞٚٮبت ٬ٝ ٕلىت. ؿك١تٮز٦ ىلؿ ىل٭ت
ىٌؼ ٢ّـ. ٤١ؿ ؿ٣ٛ ام ا٭٠ فٞٚٮبت، فٞ٘ ٢ٝي٬ اًت ٣ ٝلاؿ ام فٞ٘ ٢ٝي٬ ٭ب تلُ فٞ٘، آٟ 

 ثبمم١ـ. ت ٦ّ مٟ ٭ب ٝلؿ ؿك رب٭٬ ٦ّ ث٦ ثٮبٟ آٟ ْٝٚسو ث٤ؿ٥ اًت، ام ا٭٠ ٣ؽٮي٦ ًلاً
١تٮز٪ ًؾ٠ آ٦ْ١ ثلا٫ تغٌَ تـٙٮي ؿك ١ْبط ثب٭ـ فٞٚٮبت ٝخجت ٭ب ٢ٝي٬ ا١زبٛ ُـ٤ؿ تـب   

ّ   ث٦ ىل٭ت (. ث٢ـب ثـل آ١ضـ٦ ثٮـبٟ     470-469ؽ٤كؿٟ عله ؿ٭ٖل ؿك امؿ٣اد ثٮ٢زبٝــ ک٧ٞـبٟ، 
٬ ٍٔـ ىل٭ت كا ث٦ ف٤٢اٟ فبٝ٘ تغٌَ تـٙٮي ثٮبٟ ١ْلؿ٥ ٣ ا٭ـ٠  ُـ، ا٭ِبٟ ف٢ٔل ك٣ا٬١، ٭ق٢

ؿا١ـ  ث٦ْٚ ثلا٫ ا٭زبؿ تـٙٮي، ا١زبٛ فٞٚٮـبت٬ كا ّـ٦   اٝل كا ثلا٫ حج٤ت تـٙٮي ضل٣ك٫ ٬ٞ١
 ؿا١ـ.ؽ٤كؿ٬ٕ عله َٝبث٘ ٤ُؿ، ّبى٬ ٬ٝ ٤ٝرت ىل٭ت

 ٦١٤ٕ ّـ٦ ٝغـلم اًـت، ؽٮـبك تــٙٮي ؿك ١ْـبط، ام       ت٤ر٦ ؿ٭ٖل آ٦ْ١ ٧ٞبٟ ١ْت٪ ؿكؽ٤ك 
٧لٕب٥ ؿك ٭٬ْ ام علىٮ٠، ٓيت »ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ٦ّ ؿك آٟ َٝلك ُـ٥:  1128ثؾَ پب٭ب٬١ ٝبؿ٩ 

ؽب٬ٓ ُلط ُـ٥ ٣ ثقـ ام فَـ ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ ٦ّ عله ٝـق٤ّك، ىبٍــ ٣ٓـو َٝٔـ٤ؿ ثـ٤ؿ٥،      
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ثلا٫ عله َٝبث٘، عٌ ىٌؼ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ  ؽ٤ا٥ ٣ٓو ٝق٤ّك ؿك فَـ تٔل٭ظ ُـ٥ ٭ـب فَــ   
٭بثٮٜ ٦ّ ؿك ٝت٠ ا٭٠  ٬ٝ ٤ُؿ. ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٭٠ ٝبؿ٥ ؿك ت٢جبط ٬ٝاً« ٝتجب١ٮبً ثل آٟ ٣اٍـ ُـ٥ ثبُـ

ا٫ ١ِـ٥ اًت. ثـ٦ ثٮـبٟ ؿ٭ٖـل ٍٔــ     ١ٮت ثلا٫ تغٌَ تـٙٮي اُبك٥ٝبؿ٥ ث٦ ٍٔـ ىل٭ت ٣ ٤ًء
ىل٭ت، ُلط تغٌَ ؽٮبك تـٙٮي ٍلاك ١ٖلىت٦ اًت ٣ ٧ٞٮ٠ ّـ٦ ثـل اٝـل٫ تجـب٬١ ُـ٤ؿ، ؽٮـبك       

-ْلؿٟ ث٦ ٣ر٤ة ٍٔـ ىل٭ـت ؿك ا٭ـ٠ ٝـبؿ٥ ٝـ٬    ٤ُؿ. ا٭٠ اٝل ٭ق٬٢ اُبك٥ ١تـٙٮي احجبت ٬ٝ

 ت٤ا١ـ ٝؤ٭ـ ؿ٭ٖل٫ ثل ضل٣كت ١ـاُت٠ ٍٔـ ىل٭ت ثلا٫ تغٌَ تـٙٮي ثبُـ.
ُــ٥، ُـب٭ـ ثتـ٤اٟ ا٭ـ٠ ١ؾـل كا       ٧ب٫ پٮِٮ٠ ٣ ٝغبٙت ثٮبٟعبٓ٘ ًؾ٠ آ٦ْ١ ث٢ب ثل ثلك٬ً

١ٮت ؿك حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي ؿك فَـ٤ؿ، ٝب٢١ــ ثٮــ ٣ ١ْـبط،     ٝغلط ّلؿ ٦ّ ٍٔـ ىل٭ت ٣ ٤ًء
١ٮت، ؿك ١ٮت ٣ ٣ر٤ؿ ع٠ٌلط تغٌَ ١ٮٌت. ث٦ ٧ٞٮ٠ فٚت ص٢ب١ض٦ ُؾ٬ٔ ثب ١ـاُت٠ ٤ًءُ

ك٣ؿ ٣ ث٦ ًـجت ا٭ـ٠ تــٙٮي، ثـلا٫     فَـ ؿ٭ٖل٫ كا ثيل٭جـ، ا٭٠ فٞ٘ ٫٣ تـٙٮي ث٦ ُٞبك ٬ٝ
 ٤ُؿ تب ثب آٟ ٍلاكؿاؿ كا ىٌؼ ٢ّـ. عله َٝبث٘ فَـ، ؽٮبك ىٌؼ احجبت ٬ٝ

 . حیلة مدوی تًدن تدلیس6-3
٧ـب٫ ١٤ٕـب٤ٕٟ ٓـ٤كت ٕٮـلؿ.     ىل٭يت٠ ؿ٭ٖل٫ اًت ٦ّ ٠ْٞٝ اًت ث٦ ُْ٘ك٣ٍ « عٮ٦ٚ»

ُـ٤ؿ. عٮٚـ٪ رنا٭ـ٬ ام ثـبة     عٮ٦ٚ ث٦ ؿ٣ ٌٍٜ عٮٚ٪ ّٮيل٫ کرنا٭٬( ٣ عٮٚ٪ ٝـ٬١ ٢ٌَٝـٜ ٝـ٬  
٤ٓكت ٦ّ ثب ٭ِ فٞ٘ ٝبؿ٫ ٝخجت ٣ ٝؤحل ؿك اميبٗ ؿ٭ٖـل ٧ٞـلا٥ اًـت.     اميبٗ اًت  ثـ٭٠
ّـبكٕٮل٫ ٣ًـب٭٘    ؿاك ثـب ثـ٦  ٦ّ ّال٧جـل  ١٫٤غ ا٫ ام عٮٚ٪ ّٮيل٫ اًت  ث٦ّال٧جلؿاك٫ ٦١٤ٕ

، 1377ماؿ٥، ىل٭جْبكا٦١، عله ؿ٭ٖـل كا ثيل٭جــ ٣ ا٣ كا ٝنـل٣ك فٞٚٮـبت ؽـ٤ؿ ٢ّــ کعجٮـت       
٦ّ ؿك عٮٚ٪ ٝـ٬١ اميبٗ ٝغلط ١ٮٌت  ث٦ْٚ ام ثبة ميٚـت اًـت ٣ ٓـله     (  ؿكعب32٬ّٙ

عٮٚ٪ ٝـ٬١، ٤ُؿ ٝـٙسي ث٦ ا٧ـاه ؽ٤ؿ ثلًـ. ث٦ ثٮبٟ ؿ٭ٖل ؿك  ميٚت عله َٝبث٘، ًجت ٬ٝ
٢ّـ ٦ّ عله َٝبث٘ كا اميبٗ ٢ّـ  ث٦ْٚ آ١ض٦ ٤ٝرت حج٤ت ؽٮـبك  ٕل ث٦ ىق٬ٚ اٍـاٛ ٬ٞ١عٮ٦ٚ
اًتيبؿ٥ ام ا٭٠ ميٚت اًت. تـٙٮي ٭٬ْ ام ٝٔـبؿ٭ٌ عٮٚـ٪   إٓب٬٧ ٣ ٤ًء٤ُؿ، ميٚت ٣ ١ب٬ٝ

ع٤ك٬ّٚ تـٙٮي ثـ٦ ٍٔــ ىل٭ـت ١ٮـبم ١ــاكؿ       ٝـ٬١ اًت  ث٦ ٧ٞٮ٠ ًجت ُب٭ـ ثت٤اٟ ٕيت ث٦
تيـب٣ت   -ٝب٢١ـ ٍت٘  -(. اًبًبً رلٛ ٝـ٬١ ام عٮج ف٢ٔل ك٣ا٬١، ثب رلٛ ّٮيل٫ 8ّک٧ٞبٟ، 

ت٤ضٮظ ٝغٚت ا٭٦ْ٢، رلٛ ٝـ١ى آٟ اًت ٦ّ ٍب٤١ٟ ثلاى آٟ ّٮيلى ٍلاك ١ــاؿ٥ اًـت   ؿاكؿ. 
( 13، 4ّد ،٣1334 رنا٫ آٟ ٝـ١ى اًت  امر٦ٚٞ ىٌبؿ فَـ ٭ب رجلاٟ م٭بٟ ٣اكؿ٥ کاٝبٝى، 

ثب إفٞبٗ ؽٮـبك ٣ ١ؾـب٭ل آٟ    -بٟ، اثغبٗ فٞ٘ ع٬ٍ٤َ مٮلٍب٬١٤١ ٧ب٫ رجلاٟ م٭ ٣ ٭٬ْ ام ُٮ٥٤
٘  »اًت ٦ّ ٤١ف٬  - ا٫ ام (. اكتْـبة پـبك٥  215، 1391ّثبُــ که٣كؿٟ،  ٝـ٬ « رجلاٟ ثـ٦ ٝخـ
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ّـ٦ ؿك   ١ٮت ٨١يتـ٦ اًـت  ؿكعـب٬ٙ    رلا٭ٜ ّٮيل٫، ؽ٤ٔٓبً رلا٭ٜ فٞـ٫، ثل پب٭٪ ٤١ف٬ ٤ًء
. ث٦ ثٮـبٟ ؿ٭ٖـل   (122، 1ّ، د1382، تغٌَ رلٛ ٝـ٬١، اكاؿ٩ ٝزلٝب٦١ ُلط ١ٮٌت کاكؿثٮ٬ٚ

ثلا٫ تغٌَ تـٙٮي، ٍٔـ ىل٭ت ك٠ّ ١ٮٌت  م٭لا ثلا٫ ٦١٤ٞ١ تـٙٮي ؿك ١ْـبط ص٢ـٮ٠ اًـت    
٤ُؿ عله ؿ٭ٖـل فَــ    ؿ٧ـ ٦ّ ٤ٝرت ٦ّ٬ٝ ٭٬ْ ام علىٮ٠ ؿك ١ْبط، فٞٚٮبت٬ كا ا١زبٛ ٬ٝ

ــ٦ ٓــ٤كت مٮلٌٝــتَٮٜ ٓــ٤كت ٝــ٬   ــ٠ ىل٭ــت ث ــ٤ٗ  ىل٭ــت ثؾــ٤كؿ ٣ ا٭ ٕٮــلؿ ٣ ٓــلىبً ٝقٚ
ؽ٤كؿ٥ اًت. ث٢ب ثل آ١ضـ٦ ثٮـبٟ ُــ، ص٢ب١ضـ٦     ت٤ر٬٨ عله ىل٭تؿٍت٬ ٣ ث١٬ٖبك٫، ث٬ا ٨ً٘

٤ُؿ  م٭لا تـٙٮي، عٮٚ٪ ٝـ٬١ اًت ّـ٦ ثـ٦   ١ٮت ١ٮن ؿاُت٦ ثبُـ، ؽٮبك ٝغٌَ ٬ٝٝـٙسي ع٠ٌ
١ٮـت ١ٮـن عـٌ ؽٮـبك     ١ٮت ٣ ثب ٣ر٤ؿ عٌـ٠ ٍٔـ ىل٭ت ثلا٫ تغٌَ ١ٮبم ١ـاكؿ. پي ثـ٣ٟ ٤ًء

 ٤ُؿ.احجبت ٬ٝ

 گیزیوتیجه
 ً ١ٮـت ٣  ؿا١ـبٟ ٝقتَـ١ــ ٣رـ٤ؿ ًـ٤ء    ؿك ٤ٝكؿ تـٙٮي ؿك ١ْبط، ثٮِتل ىَٮ٨بٟ ٣ ٤٨ِٝك عَـ٤

افـٜ ام   ٍٔـ ىل٭ت، ام ُلا٭ظ حج٤ت ؽٮبك تـٙٮي اًت  ٬ٙ٣ ث٢ب ثل اعالً ٣ ف٤ٞٛ اؿٙ٪ ثـبة، 
٣  ك٣ا٭بت ٝلث٤ط ث٦ فٮ٤ة ٝز٤م ىٌؼ ١ْبط، مَ، ثٮــ ٝلاثغـ٦، تٔـل٭٦ ٣ تــٙٮي ٝبُـغ٦،     

ٟ ؿ٭ـ ً  ٕب٥ ثلؽ٬ ام ىَٮ٨ـب ؿا١ـبٟ ٣ ٧ٞض٢ـٮ٠ اعـالً ٝـ٤اؿ ٍـب٬١٤١ ٝلث٤عـ٦ ٣ اعـالً        ٣ عَـ٤
٣٭و٥ ؿك ؽ٤ّٔ فٮـ٤ة ٝزـ٤م    ت٤اٟ ٕيت تـٙٮي ؿك ١ْبط ث٦تقبك٭و ىَٮ٨بٟ ام تـٙٮي ٬ٝ

١ٮت ٣ ت٨٢ب ىٌؼ ١ْبط ث٦ ف٤٢اٟ ٝٔـاً اتٜ تـٙٮي ؿك ىلا٭٢ـ ١ْبط، ثـ٣ٟ ٍٔـ ىل٭ت ٣ ٤ًء
ا٭٠ ثل٤ُؿ. ث٢ب َٝبث٘ ٕلؿؿ، احجبت ٬ٝث٦ ًجت ا١زبٛ فٞٚٮبت٬ ٦ّ ٤ٝرت ىل٭ت ؽ٤كؿٟ عله 

ُـ٤ؿ ٣   ١ٮت ص٢ٮ٠ ف٬ٚٞ كا ا١زبٛ ؿ٧ـ، تـٙٮي احجبت ٝـ٬  ص٢ب١ض٦ ٭٬ْ ام علىٮ٠ فَـ ثب ع٠ٌ
 ٤ُؿ.ا٭زبؿ ٬ٝ« ؽٮبك تـٙٮي»ثلا٫ عله ؿ٭ٖل فَـ، عٌ ىٌؾ٬ تغت ف٤٢اٟ ٍب٬١٤١ 
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تب[.  ٍٜ: ٝؤًٌ٪ اعٮبء تلاث االٝبٛ اٙؾ٤٭٬، ]ث٬اطفملهههصهلحَٙبًٜ  ؽ٤٭ى، ًٮـاث٤ا .43
. 1387، ت٨لاٟ: ١ِل ٝٮناٟ، 1: ١ْبط ٣ ا١غالٗ آٟ  سع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ؿ٭ب٬١، فجـاٙل٤ًٗ   .44
. 1389، ت٨لاٟ: ١ِل ٝٮناٟ، 1  س١ٮت ؿك ٌٝئ٤ٙٮت ٝـ٬١ ع٠ٌؿ٭٬ٞٚ، اعٞـ   .45
ً.1429اكا٨ٙـى، ، ٍٜ: ا1٤١  ساٙيَب٨٢ٝ٦٧بدك٣عب١ى، ًٮـٓبؿً   .46
. 1391، ت٨لاٟ: ٝٮناٟ، 3  ٝتلرٜ: ٝزٮـ اؿ٭ت  سا٤ٓٗ ٌٝئ٤ٙٮت ٝـ٬١ه٣كؿٟ، پبتل٭ي   .47
. 1375، ٍن٣٭٠: ا١تِبكات ع٦، 1  سع٤ًَ ٝـ٬١ُب٭ٖبٟ، ف٬ٚ   .48
 ً.1375  تجل٭ن: صبپؾب١٪ اعالفبت، ا٬ٙ اًلاكاْٙٞبًت اطالط هداية٨ُٮـى، ٝٮلما ىتبط   .49
، ٍٜ: ٢ّٖل٩ ر٨ب٬١ ثنكٕـاُت ُـٮؼ افؾـٜ   1  سْبًتاّٙٞتبةُٮؼ ا١ٔبك٫، ٝلتض٬   .50

ً.1415ا١ٔبك٫، 
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، ٍٜ: ٢ّٖل٩ ر٨ـب١ى ٧ـناك٩ ُـٮؼ ٝيٮــ،     1  سا٢َٞٙق١٦قٞبٟ   ث٠ ٝغٞـ ث٠ ُٮؼ ٝيٮـ، ٝغٞـ .51
1413.ً

 ً.1417،   ٍٜ: ا١تِبكات عضلت ٝق٦ٝ٤ٔاالعْبٛربٝـٓبى٬ ٕٚنب٭ٖب٬١   .52
، ٍـٜ: ؿىتـل ا١تِـبكات اًـال٬ٝ،     2س  ٠ٝ ال٭غضـل٥ اٙيَٮـ٦  ثبث٤٭٦   ث٠ ف٬ٚ ث٠ ٓـ٣ً، ٝغٞـ .53

1413.ً
، ت٨ـلاٟ: ١ِـل ٝٮـناٟ،    36  سٝؾتٔـل عَـ٤ً ؽـب٤١اؿ٥   ٓيب٭٬، ًٮـعٌٮ٠ ٣ اًـاهلل اٝب٬ٝ   .54

1392 . 
ً.٬ٝ1418، ٍٜ: ؿىتل ا١تِبكات اًال، 2س  ع٤ًَ ٝـ٬١ اهلل  عب٧ل٫، عجٮت .55
ً.1418، اٙجٮتٝؤًٌ٪ آٗ   ٍٜ: اٌٙٞبئ٘ك٭بٕٝغٞـ   ث٠ عجبعجب٭ى عبئلى، ًٮـفٚى .56
ً.1421ٝؤًٌ٪ اًٞبفٮٚٮبٟ،    ٍٜ: اطوکلس حلشیةعجبعجب٭ى ٭نؿى، ًٮـٝغٞـّبؽٜ   .57

  ِٝـ٨ـ:  اطسةلف اطوؤتلف هة  اطوتتلةف نةی  أسوةة    ع٠ٌ   ث٠ االًالٛ ىض٘عجل٬ً، اٝٮ٠ .58
 ً.1410االًالٝٮ٦،  اٙجغ٤ث

ـ   .59 ــ ــ٤رقيل ٝغٞ ــ٬، اث ــ٠ ع٤ً ــ٠   ث ــالهعٌ ــال٬ٝ،   1  ساٙؾ ــبكات اً ــل ا١تِ ــٜ: ؿىت ٍ ،
«.اٙو»ً 1407

 ً.1387، اطوبتضويهاطوکتهة، ت٨لاٟ: 3  ساالٝبٝٮ٦اٙٞج٤ٌط ى٬ ى٦َـــــــ  ـــ .60
«.ة»ً 1407، ت٨لاٟ: ؿاكاْٙتت االًالٝٮ٦، 4  ساالعْبٛت٨ق٭تــــــــــ   .61
ٛ  اكُبؿ٭٤ًو   ث٠ فال٦ٝ ع٬ٚ، ع٠ٌ .62 ٟ االف٧بٟ اٙـ٬ اعْـب ، ٍـٜ: ؿىتـل ا١تِـبكات    1  ساال٭ٞـب

 ً.1410اًال٬ٝ، 
ً.1420، ٝؤًٌ٪ اٝبٛ ٓبؿً    ٍٜ: االٝبٝٮ٦اِٙلفٮ٦ ف٬ٚ ٝق٧تْبٛتغل٭ل االعــــــــــ   .63
ً.1414، اٙجٮتٝؤًٌ٪ آٗ  ، ٍٜ: 1  ساطفمهلءتذکبةــــــــــ   .64

ً.1413  ٍٜ: ؿىتل ا١تِبكات اًال٬ٝ، لواعداالحکلم یغ هعبیةاطثالل  اطثبامــــــــــ   .65
ً    «ك ٍلاكؿاؿ٧ب١ٮت ٣ كىتبك ٢ٝٔيب٦١ ؿ ٝجب٬١ آ٘ ع٠ٌ»فٚٮناؿ٥، ٨ٝـ٫   .66 ، ا٨ٙٮـبت ٣ عَـ٤

 .127-95، ٨ِٝ1384ّـ، ، ٣16  15ُٞبك٩ 
 . 1342، ت٨لاٟ: اٝٮلّجٮل، 1  سىل٢٧ٔ فٞٮـفٞٮـ، ع٠ٌ   .67
  ٍـٜ: ؿىتـل ا١تِـبكات    االعْبٛاٙٚخبٛ ٣اإلث٨بٛ ف٠ ٤ٍافـ ِّوع٠ٌ   ث٠  ىبض٘ ٢٧ـ٫، ٝغٞـ .68

 ً.1416اًال٬ٝ، 
  ٍـٜ: ٢ِٝـ٤كات   اْٙجٮـل ٙٚلاىقـ٬  اِٙـلط  ا٢ٞٙٮـل ىـ٬ مل٭ـت   اٙٞٔـجبط ٝغٞـ   ث٠ ىٮ٬ٝ٤، اعٞـ .69
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تب[.ؿاكاٙلض٬، ]ث٬
 . 1385، ت٨لاٟ: ُلّت ٨ًب٬ٝ ا١تِبك، 7  سع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ّبت٤م٭بٟ، ١بٓل   .70
، ت٨ـلاٟ: ُـلّت ًـ٨ب٬ٝ ا١تِـبك،     4: ٤ٍافـ فٞـ٬ٝ٤ ٍلاكؿاؿ٧ـب  س  ع٤ًَ ٝـ٬١ــــــــــ   .71

1383 .
، ت٨ـلاٟ:  10ا٭َـبؿ  س ـ   اكؿاؿٍـل ـ   : افٞـبٗ عَـ٬ٍ٤  ؿ٣ك٩ َٝـٝبت٬ عَـ٤ً ٝــ٬١  ــــــــــ   .72

. 1384ُلّت ٨ًب٬ٝ ا١تِبك، 
. 1393، ت٨لاٟ: ١ِل ٝٮناٟ، 41  سٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿك ١ؾٜ ٬١٤٢ّــــــــــ   .73
 ً.1407، ت٨لاٟ: ؿاكاْٙتت االًالٝٮ٦، 4  ساْٙبى٬٭ق٤َة   ث٠ ّٚٮ٬٢، اث٤رقيل ٝغٞـ .74
ٝؤًٌــ٪ اٝــبٛ   ، ٍــٜ: 1  ساِٙــل٭ق٦اِٙــٮق٦ ثٞٔــجبطآــجبطاٙـــ٭٠ ٝغٞـــ  ّٮـــك٫، ٍغــت .75

 .1416ً، ٓبؿً
 اٙنغـب،  ّبُـو  هؤسسة  ١زو اُـله:    ُلط ٤ٍافـاالعْبٛاٙنغب، رقيل ث٠ ؽضل  ّبُو .76

1420.ً

 هؤسسةة   ، ١زـو اُـله:   1: ّتـبة اٙجٮــ  ط  ا٤١اكاٙيَب٧ـ٦ رقيـل    ثـ٠  اٙنغب، عٌـ٠  ّبُو .77
 «.ة»1422ًاٙنغب،  ّبُو

اٙنغــب،  ّبُـو  هؤسسةةة  ، ١زــو اُـله:  1: ّتــبة اْٙٞبًـت  ط ا٤١اكاٙيَب٧ـ٦ ـــــــــــ    .78
 «.اٙو»ً 1422

-ّبُـو  هؤسسةة     ١زو اُـله:  اإلًال٤ٝٛكؿاأل١بٛ ى٬ ُلط ُلائـاٙنغب، ٨ٝـى   ّبُو .79

تب[.اٙنغبء، ]ث٬
ق.4141، اطهیتهؤسسة آل  ٍٜ: اَٙٞبٓـربٝـّل٬ّ، ف٬ٚ ث٠ عٌٮ٠   .80
ا١ِـٖب٥    ت٨ـلاٟ: ا١تِـبكات ؿ  ثلك٬ً تغجٮ٬َ ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ٕلر٬، اث٤اَٙبًٜ ٣ ٧ْٞبكاٟ   .81

. 1392ت٨لاٟ، 
  ٍـٜ: ٝزٞــ اٙقؽبئلاالًـالٝٮ٦،    اطوکلس اآلهلل یغ شبح کتلبیليةٝبَٝب١ى، ٝغٞـع٠ٌ   .82

1316.ً
: ١ْبط ٣ ا١غالٗ آٟ  ت٨لاٟ: فٚـ٤ٛ  ثلك٬ً ى٬٨َ ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ٝغٌَ ؿاٝبؿ، ًٮـٝٔغي٬   .83

 . 1376اًال٬ٝ، 

ؿىتـل ا١تِـبكات    ، ٍـٜ: 1  ساالحکةلم کفليةة ٝغٞــٝؤ٠ٝ    ثـ٠  ٝغٌَ ًجن٣اك٫، ٝغٞــثبٍل  .84
ً.1423اًال٬ٝ، 
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 ً.1377  ٍٜ: ١ِل ا٨ٙبؿ٫، اطووضوعیه هعظن عنل ينهاطفمههصالثلت ، ف٬ٚ ِْٝٮ٬٢ .85
. 1364، ت٨لاٟ: صبپؾب١٪ ًن٨ل، 7  سىل٢٧ٔ ىبك٬ًٝقٮ٠، ٝغٞـ   .86
ً.1421ٝؤًٌ٪ ا١ٔبك٭بٟ،   ، ٍٜ: 2س  االٝبٛ اٙٔبؿًى٦َ ٝن٢ٮ٦، ٝغٞـر٤اؿ   .87
ــل     .88 ــٮلامى، ١بٓ ــبكٛ ُ ــ٦ا٤١ْٝ ــبةاكاٙيَب٧ ــبٛ    : ّت ــ٦ اٝ ــبكات ٝـكً ــٜ: ا١تِ ــبك٥، ٍ اٙتز

 1426ً ،عبٙت اث٬ ث٠ فٚى
ً.1424 ،عبٙت اث٬ ث٠   ٍٜ: ا١تِبكات ٝـك٦ً اٝبٛ فٚىا٢ْٙبطّتبةــــــــــ   .89
ً.1415، ٍٜ: ١ِل تيْل، اٙٞغل٦ٝؿكاًبت ى٬ اْٙٞبًت٢ٝتؾل٫، عٌٮ٢ق٬ٚ،  .90
ٝؤًٌ٪ ت٢ؾٮٜ ٣ ١ِل آحـبك اٝـبٛ     ، ٍٜ: 1  ساٙٞغل٦ٝاْٙٞبًتاهلل  ٫٤ً٤ٝ ؽٞٮ٬٢، ًٮـك٣ط .91

ً.1415ؽٞٮ٬٢، 
اٙلضـ٬،  ، ٍـٜ: ٢ِٝـ٤كات اِٙـل٭و   1  سحلشیةاطوکلسة  ٝٮلما٫ ُـٮلام٫، ٝغٞــت٬َ     .92

1412.ً
اٙقلث٬، ، ثٮل٣ت: ؿاك إعٮبء اٙتلاث7  طاالًالٛر٤ا٧لاْٙالٛ ى٬ ُلائـ١زي٬، ٝغٞـع٠ٌ   .93

1404.ً
ـــ٫، ًٮـٝغٞـٝلتضــ٬    .94 ــغ٬ مثٮ ــبد٣اً ــ٠ رت ــل٣ى ٝ ــب٤ٝىاٙق ــل٣ت:1  ط٤ا٧لاَٙ  ، ثٮ

ً.1414، ؿاكاٙيْل


