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 666-621صفحات/ 39پاییز /  هفتسی و شماره سال دهم/ / های فقه و حقوق اسالمیپژوهشفصلنامه 

 

1تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر واکاوی
 

 

*محمذتقی فخلعی
 

  **علی جبار گلباغی ماسولهسیذ 

 

 چکیذه   

وتبة ٍ سٌت، ثِ ص نَاّش ی اخیش، ثِ ٌّگبم ثحج اّبی اغَلی ًگبسش یبفتِ دس یه سذًَُضتِ    

دٌّذ وِ اٍ، نَاّش وتبة ٍ سٌت سا دس خػَظ )سُ( ًسجت هیقَس ضبیى، ایي تفػیل سا ثِ هیشصای لوی

ایٌىِ آیب ٍالًبً  ، ثبٍسهٌذ است.شهمػَدیي، ثِ يذم حجیتداًذ ٍ ًسجت ثِ غی، حجت هیَدیي ثِ افْبمهمػ

بة ٍ ی نَاّش وتی خَیص سا دسثبسُذیطِاست ٍ ایٌىِ اٍ اًهیشصای لوی)سُ( اص چٌیي تفػیلی سخي ساًذُ

ّب اًذ ٍ ایي لشائتٍ سا ثبصگَ وشدُّبیی، سخي ااست ٍ دیگشاى، ثِ چِ لشائتسٌت، دس چِ سكحی ثیبى داضتِ

ثبضذ، ّش، ّوبًٌذ هیا)سُ( دس خػَظ حجیّت نَهیشصای لوی یتب چِ اًذاصُ ثب ٍالًیت سخي ٍ اًذیطِ

ٍسد. اص ایي سٍ، ًَضتبس حبؾش، دس آی حبؾش سا ثِ سبهبى هی، سبختبس همبلِّبوِ پبسخ ثِ آى ّبیی استپشسص

 ثَدىٍالىهكبثك ثب ٌجی ًسجت هزوَس ٍ وطف پژٍّطی ثِ سٍش تَغیفی تحلیلی، ثِ هٌهَس ٍالًیت س

ّش، ثش ایي اّتوبم داسد تب ثب سٍی ًْبدى ثِ ای حجیت نَ)سُ( دسثبسُّبی هَجَد اص سخي هیشصای لویلشائت

بى داسد ٍ آى ی اٍ سا دس خػَظ حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت ثیاًذیطِ االغَل هیشصای لوی)سُ(ية لَاًیوتب

، ًطبى ی حجیت نَاّش)سُ( دسثبسُّبی هَجَد اص سخي هیشصای لویسسی لشائتتجییي ٍ ًمذ ٍ ثش یگبُ، دس پ

 يلوبیت وِ ثشخی اص غل لشائتی اسداسا ًیست ٍ تٌْب حب حهیاص ٍالًیت  دّذ وِ تفػیل هٌسَة ثِ اٍ

 اًذ.ی حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت سبختِدسثبسُ)سُ( لوی هیشصای ی پٌذاس خَیص اص سخيش پبیِاغَل، ث
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 مقذمه -1

ّب، آساء ٍ ثبصخَاًی، اًتسبة ٍ ًمذ ٍ ثشسسی دیذگبُی ادثیبت يلَم ثطشی، اص ثیبى، اص دیشثبص، گستشُ

است. اص هٌهش تبسیخ گشایی ٍ ّبی گًَبگَى داًص ثطشی، آوٌذُ ٍ ثْشُ هٌذ ثَدُحَصُ وٌذاىّبی داًطاًذیطِ

ٍ  وٌذثبضٌذ ٍ ثِ داًطّب، داًطوٌذ هحَس هیپیطیٌِ ضٌبسی هسبئل ٍ هجبحج يلَم، گبُ ایي اًذیطِ

-اص ایي سٍ، قجیًی است وِ دس ًخستیي هَاجِْ ثب ّش یه اص ایي اًذیطِ؛ضًَذتِ هیاى هًیٌی ضٌبخوٌذداًط

س َكخ ،ثِ رّي ،اى هَسد سخيوٌذٍ یب داًط وٌذثِ داًط ّباًذیطِایي ّب، پشسص اص ٍالًیت سٌجی اًتسبة 

آًچِ آًبى ثیبى  ای سا ثیبى داضتٌذ ٍبى هَسد سخي، چٌیي اًذیطِلوبيیب  يبلن ٌذ؛ پشسص اص ایٌىِ آیب ٍالًبً،و

 ساًٌذ؟هیسخي  ،ثِ ًبم آًبى، اص آى یبى،چیضی هكبثك است وِ اهشٍص ّوبى ثب ًوَدًذ،

ّبی هكشح دس آى ًیض اص ایي لبيذُ، هستخٌی ًیست. يلن اغَل، اص داًص اغَل فمِ ضیًِ ٍ اًذیطِ

ثبضذ. هًیٌی هٌسَة هی بلنياختػبغبً، ثِ  ،ّبهٌذ است. گبُ ثشخی اص ایي اًذیطِّبی فشاٍاًی ثْشُاًذیطِ

ضَد. حجت ثَدى نَاّش ثشای ّبیی چٌذ، سغذ هیحجیت نَاّش، اص جولِ هجبحخی است وِ دس آى، اًذیطِ

ثِ  ،ّبی اغَلی، اختػبغبًي ٍ يذم حجیت آى ثشای غیشهطبفْیي، تفػیلی است وِ دس ًَضتِیهطبفْ

لوی)سُ( اص چٌیي تفػیلی سخي ساًذُ است ٍ هیشصای  ،ثبضذ. ایٌىِ آیب ٍالًبًهیشصای لوی)سُ( هٌسَة هی

داسًذ، پشسص اغلی پژٍّص ثٌیبدی ًهشی ثبضذ وِ دیگشاى ثِ اٍ هٌسَة هیسخي اٍ دس ّوبى سكحی هی

 یی تَغیفی تحلیلهٌذ است؛ پژٍّطی وِ ثِ ضیَُای ثْشُدّذ وِ اص هكبلًبت وتبثخبًِسا سبهبى هی

 اّتوبم داسد. پزیشد ٍ ًَضتبس حبؾش ثِ گضاسش آىغَست هی

داًذ ٍ دس پی هَؾَو خَد هی سا پژٍّص وًٌَی، ٍالًیت سٌجی تفػیل هٌسَة ثِ هیشصای لوی)سُ(

سخي اٍ، ثش تجییي ٍ احجبت ایي فشؾیِ، اّتوبم داسد وِ تفػیل هٌسَة  دسّبی هَجَد ثیبى ٍ ثشسسی لشائت

 هیشصای لوی)سُ( اص ٍالًیت ثشخَسداس ًیست.ِ ث

ّبیی دس تٌمیح، تْزیت ٍ ثبلٌذگی هجبحج ٍ هسبئل داًص اغَل فمِ ٍالًیتضه، تجییي چٌیي ثی

 ثبضذ. حش هیؤضیًِ ٍ ضٌبسبیی ٍ سٌجص هسیش حشوت داًص اغَل، هفیذ ٍ ه

 

 ی میرزای قمی)ره(انذیشه -2

اغَل ثِ ٌّگبم ثحج  يبلوبى ،ستاِیبفت شسی اخیش ًگبوِ تمشیجبً دس سذُ یَىّبی اغَلدس ًَو ًَضتِ

آٍسًذ ٍ اص یّبی هَجَد دس ایي ثبة سٍی هی آى، ثِ ضجْبت ٍ تفػیلیت نَاّش ٍ دس پی ثیبى ادلِاص حج
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ثِ هیشصای لوی)سُ( هٌسَة است؛ ثذیي ثیبى وِ  ،ثبضذ وِ دس ایي وتت، ثِ قَس ضبیىآى جولِ، تفػیلی هی

ي ثبالفْبم حجت هیشصای لوی)سُ( نَاّش وتبة ٍ سٌت سا تٌْب ًسجت ثِ هطبفْیي، هخبقجیي ٍ همػَدی

داًذ ٍلی ًسجت ثِ غیش هطبفْیي، غیشهخبقجیي ٍ غیشهمػَدیي ثبالفْبم، ثِ حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت هی

 ؛3/138، 1422 ،اًػبسی ؛1369،2/92ًبییٌی،  ؛160، 10، 1422 ،اًػبسی ؛1320 ،ثبٍسهٌذ ًیست )لضٍیٌی

 ،هىبسم ضیشاصی ؛1414،3/191خویٌی،  ؛1412،2/118خَیی،  ؛3/128، 1419خَیی،  ؛3/90، 1420يشالی، 

 (.286-4/285، 1409 ،جضایشی هشٍد ؛2/326، 1416

ی حجیت نَاّش وتبة ٍ ی اغَلی هیشصای لوی)سُ( چٌیي تفػیلی دسثبسُی اًذیطِایٌىِ دس ٌّذسِ

قلجذ. وتبة المَاًیي الوحىوة فی االغَل ّبی اغَل ٍی سا هیسٌت جبی داسد، تَسق ٍ ثشسسی ًَضتِ

ی داًص اغَل فمِ هشحَم هیشصای لوی دس حَصُ یهْوتشیي ًَضتِ ،هًشٍف ثِ لَاًیي االغَل ،تمٌةالو

است. تَسق ٍ ّبی اغَلی خَد سا دس آى گشدآٍسی، تذٍیي، تٌهین ٍ تجییي ًوَدُضیًِ است وِ اٍ، اًذیطِ

نَاّش وتبة ٍ ی هیشصای لوی)سُ( دس خػَظ حجیت ثشای آضىبسسبصی ٍالًیت اًذیطِ ،ثشسسی ایي وتبة

 سا تفػیل ثیي هطبفْیي ٍ غیش هطبفْیي ،حجیت نَاّشدس ثحج  . اغَلیبًی وِسٌت، وبفی ٍ ثسٌذُ است

 اًذ.ّویي وتبة سا هستٌذ سخي ٍ اًتسبة خَیص سبختِ دٌّذ، خَد ًیضًسجت هی ثِ هیشصای لوی)سُ(

ی نَاّش وتبة يضیض سثبسُی خَیص داص اًذیطِ ،هیشصای لوی)سُ( دس دٍ جبی اص وتبة لَاًیي االغَل

ساًذ؛ ًخست، دس همػذ دٍم، دس پبیبى اٍلیي لبًَى اص هجبحج هشثَـ ثِ وتبة خذاًٍذ سخي هی ،ٍ سٌت

داسد؛ ّش چٌذ وِ دس ی نَاّش وتبة ٍ سٌت ثیبى هیسجحبى وِ هستمیوبً ٍ ثِ غشاحت، ًهش خَیص سا دسثبسُ

ثبة ّفتن، دس اٍائل دٍهیي لبًَى اص هجبحج اجتْبد ٍ تملیذ دیگشثبس، دس  وٌذ؛ایٌجب، دالیل خَد سا ثبصگَ ًوی

ی نَاّش وتبة ٍ سٌت سخي هی گَیذ. اٍ دس ایي هجحج، ثِ جْت ایٌىِ حجیت ني است وِ دسثبسُ

، سخي اص نَاّش وتبة ٍ سٌت سا همذهِ ٍ توْیذ ثحج ٍ دلیل ّذدهی تطىیلاغلی سخي سا  ثخصهكلك، 

 ؛1369،2/92 ،1419 ًبییٌی، ؛1/485، 1369 ،دّذ)آضتیبًیلشاس هیاًسذاد ثبة يلن ٍ حجیت ني هكلك 

( ٍ اص هٌهش ثحج حجیت نٌَى 1414،3/191خویٌی،  ؛2/118، 1412ًبم، خَش ؛3/128، 1419خَیی، 

ًگشد. اص ّویي سٍ، دس ایي ثخص، سخي اص نَاّش وتبة ٍ سٌت، ی نَاّش وتبة ٍ سٌت هیهكلك ثِ هسإلِ

 داسای ثًذی جٌجی است.
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ی سخي هیشصای لوی)سُ( دس خػَظ حجیت نَاّش وتبة ٍ بى اغَل، دسثبسُيبلوایٌىِ ثشخی اص 

( ثِ 4/284، 1409، جضایشی هشٍد ؛1/485، 1430 ،وٌٌذ)آضتیبًیسٌت، ایجبص، اجوبل ٍ اؾكشاة سا اديب هی

 ثبضذ.ّبی اٍ ًبنش هیّویي ثخص اص گفتِ

، نَاّش سا اص هحىوبت یبىذ دٍم، ّوبًٌذ دیگش اغَلدس آغبص ًخستیي لبًَى اص همػ ،هیشصای لوی)سُ(

ساًذ: الحكّ، جَاص الًول ثوحىوبت خَاًذ ٍ ثِ غشاحت اص جَاص يول ثِ هحىوبت وتبة، سخي هیهی

ی ّبی اخجبسیبى دسثبسُ( سپس دس پی ثیبى ٍ ًمذ دیذگب2/310ُ، 1430 ،الىتبة، ًػبً وبى ؤٍ نبّشاً)لوی

گبُ دس ( آى311 ،ًوبیذ: الحكّ، المَل ثجَاص الًول)ّوبىنَاّش، تػشیح هینَاّش وتبة، ثِ جَاص يول ثِ 

ی خَیص دس ساًذ ٍ  ثب تَجِ ثِ اًذیطِپبیبى ّویي لبًَى، اص حجیت هكلك نَاّش وتبة ٍ سٌت، سخي هی

داسد: نَاّش وتبة ٍ سٌت ًسجت خػَظ اًسذاد ثبة يلن ثِ احىبم ضشيی ٍ حجیت ني هكلك، ثیبى هی

-هی ِاست ٍ ًسجت ثِ غیش هطبفْیي ههٌَى الحج ِّوچَى هخبقجیي ٍ هطبفْیي، هًلَم الحج ثِ هَاسدی

 ثِ ني هكلك، هستٌذ است.  ثبضذ؛ ایي حجیت نٌی نَاّش، گبُ ثِ ني خبظ ٍ دیگشگبُ

، هخل حبل الوخبقجیي ِالی ثًؽ األحَال، هًلَم الحجیّ ِنَاّش المشآى يلی ٍجَُ؛ فجبلٌسج ِاىّ حجی

، اهّب ثهيّ آخش يلن حجیِ ِ، ٍ وًَْب ههٌَى حجیِإلی غیش الوطبفْیي، ههٌَى حجیّت ِثبلٌسجثْب، ٍ 

األخجبس ٍجَة التوسه ثْب لىل هي یفْن هٌْب ضیئبً؛ ٍ اهّب ثهيّ لن یًلن  ِثبلخػَظ، وإى ًستٌجف هي دالل

غبلة يذم الٌمل ٍ حجیتِ ثبلخػَظ، وإى ًًتوذ يلی هجشد الهيّ الحبغل هي تله الهَاّش ٍ لَ ثؿویوة ؤ

ٍ  ِخجت حجیتِ ٍلت اًسذاد ثبة الًلن ثبالحىبم الطشيییيذم التخػیع ٍ التمییذ ٍ غیشرله. فبىّ رله اًّوب 

، فىَى داللتْب يلی ِاًحػبس االهش فی الشجَو إلی الهيّ ٍ لوّب وبى األخجبس ایؿبً هي ثبة الخكبثبت الطفبّی

إلیٌب ایؿبً لن یًلن دلیل  ِبفْیي ثتله االخجبس ٍ قشد حىوْب ثبلٌسج، اًّوب َّ للوطِالىتبة هًلَم الحجیّ ِحجی

 (.320-319،ایؿبً فی المسن اآلخش)ّوبى ،يلیِ ثبلخػَظ، فیذخل حیٌئزٍ

هیشصای لوی)سُ( دس ثبة ّفتن، دٍهیي لبًَى اص هجبحج اجتْبد ٍ تملیذ، دس پی تَؾیح ایي هكلت وِ 

احجبت يذم حجیت ني هكلك، هستلضم هحبل است؛ چِ ایٌىِ  استذالل ثِ آیبت ًبّی اص يول ثِ ني، ثشای

ثبضٌذ ٍ دلیلی ثشای جَاص يول ثِ ایي يوَهبت نٌی ٍجَد ًذاسد، ایي اضىبل سا يوَهبت هزوَس ًیض نٌی هی

ثَدى اجوبيی  ،یًٌی: آیبت ًبّی اص يول ثِ ني ،سبصد وِ دلیل جَاص يول ثِ ایي يوَهبت نٌیهكشح هی

 ثبضذ؛ اص ایي سٍ، حجیت يول ثِ يبم هزوَس، لكًی است. حجیت نَاّش وتبة هی
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ًْذ ٍ پس اص تػشیح ثِ ی اجوبو هَسد سخي، ثِ پبسخ اضىبل ثیبى ضذُ سٍی هیگبُ، اٍ ثب ًمذ دایشُآى

-اغل اجوبو هزوَس سا هی ،ای اجتْبدی استایي ًىتِ وِ حجیت نَاّش وتبة، ًِ اهشی اجوبيی وِ هسإلِ

اص ّویي سٍ، ثِ جْت  ؛داسدى سا ثِ هطبفْیي، هخبقجیي ٍ همػَدیي ثبالفْبهوحذٍد هیی آٍلی دایشُ ،پزیشد

يذم ضوَل اجوبو هحل سخي ًسجت ثِ غیش هطبفْیي، حجیت فْن هتإخشیي اص صهبى خكبة سا اص نَاّش 

ٍ ضوبسد ی حجیت فْن هطبفْیي اص نَاّش وتبة ٍ سٌت، ًیبصهٌذ هیآیبت ٍ سٍایبت، ثِ دلیلی غیش اص ادلِ

سبصد؛ یىی حجیت هكلك ني؛ حجیت ایي نَاّش سا ثشای غیش هطبفْیي، ثِ یىی اص ایي دٍ دلیل، هستٌذ هی

ٍ دیگشی پزیشش ایي ًىتِ وِ وتبة يضیض خذاًٍذ سجحبى، ّوبًٌذ وتت ٍ تػبًیف ثطشی، ثشای اين اص 

دٍم سا ثِ جْت يذم ثبضذ؛ جض ایٌىِ اٍ، دلیل هخبقجیي ٍ هتإخشیي اص صهبى خكبة، همػَد ثِ افْبم هی

خَاًذ ٍ احجبت یىسبًی ٍؾًیت وتبة يضیض خذای سجحبى ثب تػبًیف ثطشی دس همبم تفْین، ًبپزیشفتٌی هی

ثش ایي ثبٍس است وِ حتی اگش ثشای وتبة يضیض خذای سجحبى، دس همبم تفْین، ضإى ٍ ٍؾًیتی ّوبًٌذ 

بفْیي اص ثبة ني خبظ ٍ ثشای تػٌیفبت ٍ تإلیفبت ثطشی پٌذاضتِ ضَد ثبص حجیت نَاّش ثشای هط

 (.447، 263، 259، 242-4/239  ،ثبضذ)ّوبىي اص ثبة ني هكلك هییغیشهطبفْ

اص ایي سٍ، هیشصای لوی)سُ( دس ایي ثخص اص وتبة خَد ًیض ثِ حجیت هكلك نَاّش وتبة ٍ سٌت صثبى 

. ایي ٍالًیتی است سٍداست ٍ تفػیل اٍ اص ًَو دلیل حجیت هكلك نَاّش وتبة ٍ سٌت فشاتش ًویگطَدُ

 سا فْبم ٍ غیش همػَدیيتفػیل ثیي همػَدیي ثبأل ،حجیت نَاّش ثحج دس اغَلیبًی وِ وِ حتی ثشخی اص

، ثب استٌبد ثِ فمشاتی اص سخٌبى اٍ دس ایي ثخص اص وتبة لَاًیي االغَل دٌّذًسجت هی ثِ هیشصای لوی)سُ(

، 1422 ،ساًٌذ )اًػبسیهكلك نَاّش، سخي هیدٌّذ ٍ اص ثبٍس اٍ ثِ حجیت ثِ غشاحت ثِ آى گَاّی هی

 (.4/285، 1409 ،جضایشی هشٍد ؛1/485، 1430،آضتیبًی ؛1/165

تَاى گفت: غَل هیشصای لوی)سُ( ثیبى گشدیذ، هیثٌذی هكبلجی وِ اص دٍ ثخص لَاًیي األدس جوى

جشیبى داسد وِ ایي ی نَاّش وتبة ٍ سٌت دس ایي ثستش ی اغَلی هتفبٍت هیشصای لوی)سُ( دسثبسُاًذیطِ

نَاّش دس همبم تفْین ثِ هبًٌذ تإلیفبت ٍ تػٌیفبت داًستِ ًطًَذ ٍ ّوچٌیي خكبثبت وتبة ٍ سٌت، ثِ غیش 

 (. اگش چِ اٍ ، اص اجتْبدی ثَدى ٍ اجوبيی ًجَدى حجیت نَاّش1/160،هتَجِ ًجبضذ)اًػبسی ،هطبفْیي

داسای  یت ایي نَاّش ًسجت ثِ هطبفْیيساًذ، لیه دس خػَظ ٍجَد اجوبو ثش حجهیسخي   وتبة ٍ سٌت

داًذ بى اغَل فمِ ضیًِ، نَاّش سا دس وٌبس ًػَظ اص هحىوبت هیلوبيوِ ّوبًٌذ دیگش تشدیذ ًیست؛ چٌبى

 ساًذ.ی يول ثِ نَاّش، سخي هتفبٍتی ثش صثبى ًویّب ثبٍسهٌذ است ٍ اص ایي سٍ دسثبسٍُ ثش جَاص يول ثِ آى
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داًذ ٍ تٌْب سخي ثشای هطبفْیي ٍ چِ ثشای غیش هطبفْیي، حجت هیهیشصای لوی)سُ( نَاّش سا چِ 

حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت سا ثشای  دس ایي است وِ هیشصای لوی)سُ( یبىی دیگش اغَلهتفبٍت اٍ ثب گفتِ

ٍلی حجیت ایي نَاّش سا ثشای غیش هطبفْیي اص ثبة حجیت  ،داًذهطبفْیي، لكًی ٍ اص ثبة ني خبظ هی

ی اغل ٍ اسبس حجت ثَدى نَاّش، سخي دیگش سخي، هیشصای لوی)سُ( دسثبسُثِ د ضوبسني هكلك هی

داًذ ٍ تٌْب سخي هتفبٍت اٍ، دس خػَظ داسد ٍ نَاّش وتبة ٍ سٌت سا هكلمبً حجت هیهتفبٍتی ثیبى ًوی

 ثبضذ. ًَو دلیل حجیت ایي نَاّش هی

دس ًَو دلیل حجیت نَاّش وتبة ٍ اص ایي سٍ، تفػیلی وِ هیشصای لوی)سُ( ثِ آى ثبٍس داسد، تفػیل 

ي ٍ غیش یسٌت است وِ دس خػَظ هطبفْیي ٍ همػَدیي ثبالفْبم اص ثبة ني خبظ ٍ دس هَسد غیش هطبفْ

 ثبضذ. همػَدیي ثبالفْبم اص ثبة حجیت ني هكلك هی

-فْبم، حجت هیایي تفػیل وِ هیشصای لوی)سُ( نَاّش وتبة ٍ سٌت سا تٌْب ًسجت ثِ همػَدیي ثبأل

اغَلی پس اص  ىبلوبيگیشد وِ لشائت ًبدسستی اص سخي اٍست. ضبیذ ایي لشائت اص ایٌجب ًطإت هی داًذ،

ی اًسذاد ٍ دس ًتیجِ، پزیشش ٍ التضام ثِ هیشصای لوی)سُ( ثِ جْت هشدٍد داًستي ٍ يذم ثبٍسهٌذی ثِ ًهشیِ

ٍ غیشهمػَدیي  اغل يذم حجیت نٌَى، حجیت ني هكلك سا وِ هستٌذ حجیت نَاّش ثشای غیش هطبفْیي

بدی ثِ پشداخت تفػیل هزوَس ٍ یداًٌذ ٍ ثب ثِ وبسگیشی سٍش اغكیلشاس داسد، ثب يذم حجیت آى ثشاثش ه

 اًذ.دُصثبى گطَ )سُ(اًتسبة آى ثِ هیشصای لوی

 

 های موجودقرائت -3

ی ّبی اغَلی اص ٍجَد دٍ لشائت هطَْس ٍ غیش هطَْس اص سخي هیشصای لوی)سُ( دسثبسُثشسسی ًَضتِ

 دّذ.حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت، گضاسش هی

 

 قرائت غیر مشهور -3-1

ایي پٌذاس سا لشائت خَد اص سخي هیشصای  ،ی نَاّشی هیشصای لوی)سُ( دسثبسُثشخی دس تحلیل اًذیطِ

ثبٍس داسد ٍ اص ایي سٍ حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت سا هٌىش  ،لوی)سُ( سبختٌذ وِ اٍ ثِ يذم حجیت نَاّش

)سُ( اص یی خَد ثش لَاًیي االغَل هیشصای لوي لشائتی است وِ سیذ يلی لضٍیٌی)سُ( دس حبضیِثبضذ. ایهی

 (.1/400، 1320 ،ًطیٌذ)لضٍیٌیاضتْبس آى دس ًضد ثشخی اص هًبغشاى خَیص ثِ گضاسش هی
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گَیذ ٍ یب دس وذام هًبغش سیذ يلی لضٍیٌی)سُ( اص ایي لشائت سخي هی بىیه اص اغَلیایٌىِ وذام

بثی، یثبضذ، اهش هجَْلی است وِ هب سا اص سغذ، دستٍ احش هىتَة، چٌیي لشائتی، هزوَس هی یی اغَلًَضتِ

هًلَم ًیست  ،ثذیي جْت، ثِ ّیچ سٍ ؛داسدًمذ ٍ ثشسسی دیذگبُ ٍ دالیل پیشٍاى لشائت هزوَس، هحشٍم هی

ّش وتبة ٍ سٌت سبختٌذ. دس ی نَاای اص سخي هیشصای لوی)سُ( دسثبسُای، چٌیي لشائت پٌذاسیوِ چشا يذُ

تَاى سخي گفت؛ ضبیذ ثبٍس هیشصای لوی)سُ( ثِ حجیت ني چٌذ، ًوی ییّبایي خػَظ، جض اص گوبًِ

سبص سبخت چٌیي لشائت هكلك ٍ ضبیذ اجوبيی ًذاًستي حجیت نَاّش ٍ ایشاد اٍ ثش اجوبو هزوَس، هحول

 پٌذاسی گشدیذ. 

نَاّش، دس جبی جبی وتبة لَاًیي االغَل، ثشای  دس ّش غَست، تػشیح هیشصای لوی)سُ( ثش حجیت

-ًبدسستی لشائت هَسد سخي، وبفی ٍ ثسٌذُ است؛ ایي ٍالًیتی است وِ اريبى ثِ آى سا دس ثشخی اص ًَضتِ

 (.4/285،جضائشی هشٍد ؛1/165،اًػبسی ؛تَاى سغذ ًوَد )ّوبىّبی اغَلی هی

 

 ( لشائت هطَْس 2

ی نَاّش وتبة ٍ سٌت، ّوبى تفػیلی است وِ دسثبسُهیشصای لوی)سُ(  لشائت هطَْس اص سخي

ّبی اغَلی، ثِ هیشصای لوی)سُ( هٌسَة است؛ ایٌىِ نَاّش، ثشای ثِ قَس ضبیى، دس ًَضتِ ،اهشٍصُ

 ثبضذ.فْبم حجت است ٍ ثشای هتإخشیي اص خكبة ٍ غیش همػَدیي ثبالفْبم، فبلذ حجیت هیهمػَدیي ثبأل

بى اغَلی لوبيِ ًَیس هًشٍف وتبة لَاًیي االغَل اص ًخستیي نبّشاً، سیذ يلی لضٍیٌی)سُ( حبضی

گبُ ثش صثبى داسد. لضٍیٌی، ایي لشائت خَیص سا آىاست وِ چٌیي لشائتی اص سخي هیشصای لوی)سُ( ثیبى هی

ّبی هیشصای لوی)سُ( دس دٍهیي لبًَى اص هجبحج اجتْبد ٍ تملیذ، هتشغذ ضشح ساًذ وِ ثب استًبًت اص گفتِهی

دس ثخص پبیبًی اٍلیي لبًَى اص هجبحج وتبة يضیض  ،ی نَاّش وتبة ٍ سٌتشصای لوی)سُ( دسثبسُهی سخي

الوسلّن هي رله َّ حجیتْب ٍ الوخبلف ٌّب، َّ الوػٌف )سُ( ٍ َّ ديَی اىّ المذس ثبضذخذای سجحبى هی

تؿبيیف هكلت ّزا  وشّس ّزا الىالم  دٍى ول یسوى الخكبة ؤٍ یػل إلیِ ٍ لذ ِإلی الوطبف 

 (.1/400،الىتبة)لضٍیٌی

داًذ وِ غغشای آى ثٌبی يمالئی است لضٍیٌی)سُ( حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت سا ثِ دلیلی هستٌذ هی 

ثبضذ. گیشد ٍ وجشای آى یگبًگی سٍش ضبسو ٍ يمالء هیّن غیش هطبفْیي سا دس ثش هی وِ ّن هطبفْیي  ٍ

 )سُ(ثِ هیشصای لوی آى سا داًذ وِ خَدهی یَس سا هٌطإ تفػیلی ضوَل غغشای دلیل هزواٍ ًضاو دسثبسُ
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ی وجشای دلیل حجیّت نَاّش، ی اٍ، ّش چٌذ وِ هیشصای لوی)سُ( دسثبسُی گفتِدّذ. ثش پبیًِسجت هی

ساًذ، لیه، دس خػَظ حجیت نَاّش، تفػیل ثیي هطبفْیي ٍ غیش هطبفْیي، اص سخي هخبلفی ثش صیبى ًوی

ْبیی پزیشد ٍ آى سا ثِ تٌگشدد وِ ضوَل ثٌبی يمالء سا ًسجت ثِ غیش هطبفْیي ًویة هیایي سٍ ثِ اٍ هٌسَ

 .داسد)ّوبى(هطبفْیي هختع هی

گَیذ: گبُ گَیٌذُ ثِ هی )سُ(سیذ يلی لضٍیٌی)سُ(  دس تجییي لشائت خَیص اص سخي هیشصای لوی

-غی سا هخبقت خَد ًویساًذى ثب لحبل ثمبء ٍ هبًبیی سخي خَیص، ضخع یب اضخبظ خبٌّگبم سخي

ّب، ًِ ّبیی وِ دس ًگبسش آىسبصد ٍ ثش ایي است وِ ّش وسی همػَد سخي اٍ سا دسیبثذ؛ ّوبًٌذ ًَضتِ

ٍ دیگشگبُ ایي چٌیي ًیست ٍ گَیٌذُ ثذٍى  ای دس ّذف استافْبم ّش خَاًٌذُ خبظ، ثلىِ یافْبم ضخػ

ّبیی ؛ ّوبًٌذ گفتگَّب ٍ پشسص ٍ پبسخلحبل ثمبء سخي خَیص، تفْین سا ثِ هخبقت خبغی دس ًهش داسد

ثبضذ. دس ایي هحبٍسات گشدد ٍ همػَد گَیٌذُ، تٌْب تفْین هخبقت هطبفِ هیوِ ثیي افشاد هشدم هطبّذُ هی

 ثب ًهش دس سخي اٍ، همػَد اٍ سا استٌجبـ ٍ دسیبثٌذ.  ،گَیٌذُ ثِ ّیچ سٍ ثش ایي ًیست وِ دیگشاى

وِ اگش ضوبسد؛ چٌبىحجت هی ،ثشای خػَظ هخبقت آى نبّش والم سا سٍش يشف ٍ ثٌبی يمالء،

ًیبصهٌذ افتذ ٍ ّیچ ساّی ثشای تحػیل يلن ثِ هشاد گَیٌذُ ًذاضتِ ثبضذ،  ،غیش هخبقت، ثِ فْن هشاد هتىلن

 ثِ حىن يمل، هذلَل نٌی سخي گَیٌذُ ثشای اٍ حجت است.

ثلىِ  ،ی ًخست ًیستاص گًَِی اقْبس)و( حمیمت ایي است وِ وتبة يضیض خذای سجحبى ٍ اخجبس ائوِ

ثبضذ وِ دس آى، تفْین هخبقت خبظ، همػَد است؛ اص ایي سٍ دلیلی ثشای حجیت نَاّش اص خكبثبتی هی

 ّب ثشای غیش هخبقجیي ٍ غیش هطبفْیي ٍجَد ًذاسد)ّوبى(.آى

سپس لضٍیٌی)سُ( ثشای تإییذ تجییي لشائت خَد اص سخي هیشصای لوی)سُ( ثِ فمشاتی چٌذ اص سخي 

جَیذ؛ ّش چٌذ وِ دس پبیبى استطْبد یشصای لوی)سُ( دس دٍهیي لبًَى اص هجبحج اجتْبد ٍ تملیذ توسه هیه

ثِ تفػیل  یداسد وِ ایي يجبسات ثِ قَس وبهل ٍافخَیص ثِ يجبسات سخي هیشصای لوی)سُ( اريبى هی

الًول ثهَاّش الخكبثبت ثیي هلخػِ الفشق  ىّؤيشفت  ثتوبهِ ٍ لذ فبًِّ يجبستِ ٌّب ال ؛هزوَس ًیستٌذ

ٍ  ٍ غیش ّوب، ثل َّ تفػیل فی الخكبثبت الًش هكلك الهَاّش، وتبثبً ٍ  فيالومػَد ثبلتفْین ٍ غیشُ، 

 ثٌبء الًمالء يلی الًول ثبلهَاّش)ّوبى(.

داسد وِ ثتَاى اص آى استذاللی غَل خَد دلیلی ثیبى ًویچَى هیشصای لوی)سُ( دس وتبة لَاًیي األ

سیذ يلی لضٍیٌی)سُ( ثب اسجبو حجیت اغل نَْس ثِ  اص ایي سٍ ای تفػیل هٌسَة ثِ اٍ اغكیبد ًوَدثش
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ًطیٌذ وِ هذسن اغل اغَلی ّوبًٌذ: اغل يذم غفلت، ایي استذالل سا ثشای تفػیل هزوَس ثِ تَجیِ هی

ثِ همػَدیي نَْس اغل يذم غفلت ٍ هذسن اغل يذم غفلت، ثٌبی يمالء است ٍ ثٌبی يمالء، تٌْب ًسجت 

 ثِ افْبم استمشاس داسد. 

ساًذ، ی خشدهٌذی سخٌی ثش صثبى هیدّذ ٌّگبهی وِ گَیٌذُتَجیِ خَد سا چٌیي تَؾیح هی لضٍیٌی

ای ثِ افشاد همػَد ثِ افْبم خَیص المبء ًوبیذ وِ آًبى دس فْن اٍ، ثِ خالف ٍ اضتجبُ دچبس ثبیذ آى سا ثِ گًَِ

ذُ یب ثِ جْت غفلت هخبقت ًسجت ثِ ثشخی اص لشائٌی است وِ فْن ًیأیٌذ. اضتجبُ دس فْن سخي گَیٌ

ثبضذ ٍ یب ثش احش غفلت خَد گَیٌذُ ًسجت ثِ ثیبى اهَسی است وِ فْن ّب هیسخي گَیٌذُ، دس گشٍ آى

-یثدس فشؼ لكى ثِ يذم غفلت ّش یه اص گَیٌذُ ٍ هخبقت  ثبضذ؛ اص ایي سٍّب ٍاثستِ هیسخي اٍ ثِ آى

ی حىین ثذیي ضیَُ سخي گَیذ وِ آیذ؛ صیشا اگش گَیٌذُی حىین حبغل هیشاد گَیٌذُتشدیذ، لكى ثِ ه

ای ثشای آى ثِ وبس ًجشد، ایي خَد اهش هوتًٌی است وِ هخالً هًٌبی هجبصی سا اسادُ وٌذ ٍ دس والم، لشیٌِ

ُ ٍ استفبدُ، ی حىین، دس خػَظ غیش همػَد ثِ افبدثبضذ؛ حبل ایٌىِ ثش گَیٌذُغذٍس آى، اص اٍ سٍا ًوی

ای المبء ًوبیذ وِ غیش همػَدیي ثبالستفبدُ، هشاد اٍ اگش سخي خَیص سا ثِ گًَِ ،سٍا ًیست یّیچ لجح ٍ هًٌ

 ی سخي خَد سا اص آًبى پٌْبى داسد.سا دس ًیبثٌذ؛ هخالً لشیٌِ

یش اص آى سٍد وِ هشاد گَیٌذُ چیضی غستفبدُ، ایي احتوبل هیثٌبثشایي ّوَاسُ دس حك غیش همػَدیي ثبإل

ذ؛ صیشا اسجبثی وِ خالف ٍ اضتجبُ سا ًسجت ثِ هشاد دّهًٌبیی ثبضذ وِ نبّش الفبل فشا سٍی آًبى لشاس هی

ثبضذ تب دس گَیٌذُ، ثشای غیش همػَدیي دس پی داسًذ ثِ غفلت ّش یه اص هتىلن ٍ هخبقت هحػَس ًوی

 آیذ.فشؼ لكى ثِ يذم غفلت ّش یه اص آى دٍ، لكى ثِ هشاد گَیٌذُ، حبغل 

اص ایي سٍ همذاس حبثت اص حجیت نَاّش خػَظ همػَدیي ثِ افْبهی است وِ هستٌذ تشدیذ آًبى دس 

چِ ایٌىِ يمالء ٍ اّل  فْن هشاد گَیٌذُ، احتوبل غفلت اص سَی ّش یه اص هتىلن ٍ هخبقت هی ثبضذ؛

اهب اگش استٌبد تشدیذ دس وٌٌذ؛ صثبى، تٌْب دس چٌیي هَاسدی است وِ ثِ ایي تشدیذّب ٍ احتوبالت ايتٌبیی ًوی

فْن هشاد گَیٌذُ، اسجبة ٍ اهَس دیگشی غیش اص غفلت ّبی هزوَس ثبضذ دس ایي غَست ثشای اجشای اغل 

يذم غفلت دلیلی ٍجَد ًذاسد؛ صیشا هذاسن اغل يذم غفلت، ثٌبی يمالء است ٍ ثٌبی يمالء ثش يذم ايتٌبی 

ّب ثِ ی آىتمشاس داسد وِ ایي احتوبالت دسثبسُاحتوبل اهَسی ّوچَى غفلت ٍ خكب، تٌْب دس هَاسدی اس

 ّب يبدتبً اهىبى ٍلَو ًذاسد. جْت ًذست تحمك آى
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گبُ ی سخي ایٌىِ اغل يذم لشیٌِ هي حیج ّی، حجت ًیست ثلىِ اغل يذم لشیٌِ آىخالغِ

گشدد. ایي ثبضذ وِ ثِ اهبساتی هًتجش ّوچَى اغل يذم غفلت ٍ يذم استىبة لجیح، هستٌذ داسای حجیت هی

ضًَذ جض دس خػَظ همػَدیي ثِ افْبم، همتؿی نَْس دٍ اغل وِ اص اهَس هسلن ثیي يمالء ضوشدُ هی

 ًیستٌذ)ّوبى(.

ی حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت ل ٍ تَجیْی وِ لضٍیٌی)سُ( اص سخي هیشصای لوی)سُ( دسثبسُیتفػ

اغَل پس اص اٍ لشاس  يلوبیشش ّبی گًَبگَى هَسد تَجِ ٍ پزیاغكیبد ًوَد ثِ قَس گستشدُ ٍ ثِ ضیَُ

ثذٍى اًتسبة تفػیل هزوَس ثِ هیشصای لوی)سُ( ٍ ثذٍى روش تَجیِ لضٍیٌی)سُ(  یبىگشفت؛ ثشخی اص اغَل

 (؛ 4/273، 1405 ،غذس ؛2/59، 1368 ،تٌْب ثِ ثیبى ٍ ًمذ ٍ ثشسسی آى تفػیل سٍی ًْبدًذ)آخًَذ خشاسبًی

ل هحل یی)سُ( سا ثبصگَ وٌٌذ، پس اص ًسجت دادى تفػلضٍیٌسیذ يلی ثشخی ًیض ثذٍى ایٌىِ تَجیِ    

  ؛242-1/241الْذا اًَاس ،1413 پشداختٌذ)خویٌی، آى سخي، ثِ هیشصای لوی)سُ( ثِ ًمذ ٍ ثشسسی

 (؛ 2/95، 1405خویٌی، 

هیشصای لوی)سُ( ٍ روش تَجیِ لضٍیٌی)سُ(، دس ًمذ ٍ  گشٍّی ّن پس اص اًتسبة تفػیل هزوَس، ثِ   

 ؛1420،2/61يشالی،  ؛3/138، 1369ًبییٌی،  ؛168-1/160، 1422 ،صثبى گطَدًذ)اًػبسی ،ثشسسی آى

 (؛2/327 ،1416، هىبسم ضیشاصی ؛172/ 3، 1429اغفْبًی،

َاّش ثیي همػَدیي ثِ افْبم ٍ ای دیگش گبهی فشاتش ًْبدًذ ٍ ًِ تٌْب تفػیل دس حجیت ندستِ

ثِ اغكیبد  ًیض هیشصای لوی)سُ( ًسجت دادًذ، ثلىِ خَدٍ تَجیِ اغكیبدی لضٍیٌی)سُ( سا ثِ  همػَدیيغیش

 فشسَدًذ للنآى چیضی  دلیلی دیگش دست یبصیذًذ ٍ پس اص اًتسبة آى ثِ هیشصای لوی)سُ( دس ًمذ ٍ ثشسسی

 ؛129-1429،3/128خَیی،  ؛93-2/92، 1369)ًبییٌی، ًذًسجت داد وِ خَد آى سا ثِ هیشصای لوی)سُ(

 (.287-1409،4/285جضیشی،  ؛1412،2/118-120

دس  )سُ(تَاى ًبدیذُ اًگبضت. ضیخ اًػبسیی ضیخ ايهن)سُ( سا ًویدس ایي هیبى ثشخَسد ٍ جبیگبُ ٍیژُ

داسد ٍ اص ّوبى ًْذ ٍ اص ثیبى آى پشّیض هیی ثحج خَیص ثِ تفػیل پٌذاسی لضٍیٌی)سُ( ٍلًی ًویآغبصیٌِ

ساًذ وِ هیشصای لوی)سُ( خَد آى سا دس ثخص پبیبًی ًخستیي لبًَى اص هجبحج وتبة يضیض تفػیلی سخي هی

سیذ يلی خذای سجحبى، ثیبى داضتٌذ. گَیی وِ ضیخ ايهن)سُ( دسیبفتِ ثَد وِ تفػیل اغكیبدی 

 ثبضذ.لضٍیٌی)سُ( ثب ایي ثخص اص سخي غشیح هیشصای لوی)سُ( ّوبٌّگ ٍ سبصگبس ًوی
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داسد وِ هیشصای لوی)سُ( حجیت یخ ايهن)سُ( دس آغبص ایي تفػیل سا ثیبى هیاگش چِ ض ثب ایي ّوِ

داًذ ٍ نَاّش سا ًسجت ثِ غیش همػَدیي، نَاّش سا ًسجت ثِ همػَدیي ثِ افْبم اص ثبة ني خبظ حجت هی

لیه، خَد، هجذداً ّوبى تَجیِ  ،(1/160، 1422، ضوبسد)اًػبسیاص ثبة حجیت ني هكلك، حجت هی

-1/160،وٌذ)ّوبىلجتِ ثب تَجِ ثِ ادثیبت اغَلی خَیص ٍ ثب ٍؾَحی ثیطتش ثبصخَاًی هیا سالضٍیٌی)سُ( 

 ای ًوبیذ. ّیچ اضبسُ ،ثذٍى ایٌىِ ثِ هٌجى تَجیِ خَیص .(162

 ،ّبی اغَلیًَضتِ گشدد وِ دس پی تَسق ٍ ثشسسییگبُ َّیذا هآى )سُ(ی ضیخ ايهنجبیگبُ ٍیژُ

ٍ  یبى اغَللوبيدیگش  ايهن)سُ( دس داًص اغَل فمِ ضیًِ دت ضیخبیضَد وِ تحت تإحیش لآضىبس هی

ّبی هختلف، ثِ ایجبص یب ثِ اقٌبة، ٍ هكبثك ثب ادثیبت ٍ ضبگشداى هىتت اٍ ثِ تإسی اص اٍ ثِ صثبى ٍ ضیَُ

 ًوبیٌذ. ی ضیخ ايهن)سُ( سا هجذداً ثبصخَاًی هیهسله اغَلی خَیص ، تَجیِ ثبصخَاًی ضذُ

ی تفػیلی وِ ضیخ اًػبسی)سُ( اص هیشصای لوی)سُ( ثیبى ًگ، ایي است وِ دسثبسُی دس خَس دسًىتِ

ًٌْذ ٍ تٌْب ثِ ثبصخَاًی داسًذ ٍ آى سا ثِ سىَت ٍا هییبى هزوَس، سخي ٍ ًهشی ثیبى ًویغَلداسد، ًَو اهی

 ،تبثیيشالی،  ؛3/172، 1429 ،اغفْبًی ؛493-1430،1/491،تَجیِ ضیخ ايهن)سُ( اّتوبم داسًذ)آضتیبًی

 ،هىبسم ضیشاصی ؛286-4/285، 1409، جضائشی هشٍد ؛2/119،هػجبح االغَل ؛3/128، 1419خَیی،  ؛3/90

 (.118-3/117تب، ، ثیفیشٍصآثبدی ؛2/327، 1416

اغَل، تَجیِ دیگشی ثشای تفػیل هٌسَة ثِ هیشصای لوی)سُ(  يلوبیچٌبى وِ گفتِ آهذ ثشخی اص 

دٌّذ. ایي تَجیِ وِ تٌْب، نَاّش سٍایبت سا دس ّذف داسد، تمكیى سٍایبت هیسجت ٍ ثِ اٍ ًوٌٌذ هیبد یاغك

داًذ؛ ثذیي ّب ًسجت ثِ غیش هطبفْیي ٍ غیش همػَدیي هیهًػَهیي)و( سا دلیل ثش يذم حجیت نَاّش آى

ًِ وِ است ًِ آى گَاقْبس)و( ثشیذُ ثشیذُ ٍ تمكیى ضذُ ثِ دست هب سسیذُ یثیبى وِ اخجبس هشٍیِ اص ائوِ

سٍد وِ دس والم هًػَم)و( اص ایي سٍ ایي احتوبل هی .فْبم غبدس گشدیذثشای هطبفْیي ٍ همػَدیي ثبأل

است ٍ ثِ جْت آى لشیٌِ، هشاد هًػَم)و( غیش اص آى د وِ تمكیى آى سا ثش هب پٌْبى داضتَِای هَجَد ثلشیٌِ

نَاّش  یتوبل ًِ تٌْب اقویٌبًی ثشای اسادُبثین. ثب ایي احیچیضی ثبضذ وِ هب اص نبّش الفبل سٍایبت دس هی

بثذ ٍ یهبًذ ثلىِ دیگشثشای سخي هًػَم)و( ًسجت ثِ غیش همػَدیي ثِ افْبم، نَْسی اًًمبد ًویثبلی ًوی

 ؛2/129، 1419خَیی،  ؛1369،2،93گشدد)ًبییٌی، حجیت سبلف هی ینَاّش سٍایبت اص هشتجِ دس ًتیجِ

 (.4/487، 1409 ،جضائشی هشٍد ؛2/120، 1412 ،خَئی
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نبّشاً ًخستیي ثبس، خَیی)سُ( دس تمشیشات خَد اص دسٍس خبسد اغَل ًبییٌی)سُ( ثِ ًبم اجَد التمشیشات 

دیگش همشس  ،ایي دس حبلی است وِ وبنوی خشاسبًی)سُ( ؛(1369،2/93ساًذ)ًبییٌی، اص ایي دلیل سخي هی

 ای ًذاسد.ّیچ اضبسُ دلیل هزوَس ثِ (فَائذ االغَل) دسس خبسد اغَل ًبییٌی)سُ( دس وتبة خَیص

ایي خَیی)سُ( است وِ دلیل  وِ دّذگَاّی هی ّبی اغَلی ثِ ایي ٍالًیتاگشچِ ثشسسی ًَضتِ

ًبییٌی)سُ( ثلىِ ثِ ضیخ ايهن)سُ( ًسجت   خَیی)سُ( خَد ایي دلیل سا ًِ ثِ لیه .استهزوَس سا اثذاو ًوَدُ

-پشداختِ اًػبسی)سُ( خَیص ثِ تمشیش ایي دلیل ضیخ دّذ ٍ ثش ایي سخي است وِ اٍ تٌْب ثب ثیبىهی

 (.120-1412،2/119است)خَیی، 

ًْذ. دس ّیچ وجبی سسبئل تَسق دسًگ ٍ ثشسسی سسبئل ضیخ اًػبسی)سُ( ٍالًیت دیگشی فشا سٍی هی

وِ ضبسحبى ٍ ضبگشداى اٍ ًیض چٌیي دلیلی اص اٍ ثبصگَ گشدد؛ چٌبىضیخ ايهن)سُ( چٌیي دلیلی هطبّذُ ًوی

 اًذ. ًىشدُ

اص ایي سٍ احتوبل  .ثبضٌذلشائي هتػلِ هی ؛دس سد ایي اديب وِ چَى غبلت لشائي آسی؛ ضیخ اًػبسی)سُ(

تمكیى دس سٍایبت  یايتوبد گَیٌذُ ثش لشائي هٌفػلِ ثِ جْت ًذستطبى اهش هشجَحی است ثِ تحمك پذیذُ

تمكیى، استذالل ٍ دلیلی ثشای  یپذیذُ یٍلی اٍ ّیچ گبُ ثش پبیِ ،(1/163، 1422 ،ای داسد)اًػبسیاضبسُ

 داسد تب آى سا ثِ هیشصای لوی)سُ( ًسجت دّذ. يذم حجیت نَاّش سٍایبت ًسجت ثِ غیش همػَدیي، ثیبى ًوی

-ّیچ پیذا ًیست وِ چگًَِ خَیی)سُ( اص اًتسبة چٌیي دلیلی ثِ ضیخ ايهن)سُ( سخي هی اص ایي سٍ

خ اًػبسی)سُ( چٌیي استذالل ٍ دلیلی ادسان، استٌجبـ ٍ اغكیبد ساًذ؛ خَیی)سُ( اص وذام سخي ٍ يجبست ضی

 ًوَدُ است؟!

اًتسبة تَجیِ سیذ يلی  .ًبسٍاست یگًَِ وِ اًتسبة تَجیِ تمكیى ثِ هیشصای لوی)سُ( سخٌّوبى

ثبضذ وِ ثِ ّیچ سٍ هًلَم لضٍیٌی)سُ( ثشای تفػیل هٌسَة ثِ هیشصای لوی)سُ(  ًیض ًسجت ًبغَاثی هی

ضیخ  وٌذ. ایي ایشاد ثشی)سُ( آى سا اص وذام ثخص اص سخي هیشصای لوی)سُ( اغكیبد هیًیست لضٍیٌ

ايهن)سُ( ٍ دیگشاًی سٍاست وِ ّوبًٌذ ضیخ اًػبسی)سُ( ٍ ثِ پیشٍی اص اٍ تَجیِ هزوَس سا ثبصخَاًی ٍ ًمل 

ًیض  یى اغَلبلوبيّبی سسبئل ضیخ ايهن)سُ( ٍ تمشیشّبی وٌٌذ چِ ایٌىِ تَسق ٍ دسًگ دس ضشح ًَضتِهی

ّبی هًیٌی اص سخي هیشصای لوی)سُ( ثشای اغكیبد تَجیِ هحل سخي، گضاسش اص استٌبد ثِ ثخص یب ثخص

 دّذ. ًوی
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ًْذ دسًگ دس هیشصای لوی)سُ( فشا سٍی هی آًچِ ثیص اص ّوِ ًبغَاثی اًتسبة تَجیِ لضٍیٌی)سُ( سا ثِ

 ساًٌذ. ثیبى ّویي تَجیْی است وِ ضیخ اًػبسی)سُ( ٍ دیگشاًی چٌذ، اص آى سخي هی یآغبصیٌِ

 لذ :داسد آى سا ثب يجبستتَجیِ هزوَس سا ثیبى  هی ًخستیي ثبس سیذ يلی لضٍیٌی)سُ( وِ نبّشاً خَد

پی ثیبى ایي وِ دس ثٌذد؛ چٌبىآغبصد ٍ اص اًتسبة آى ثِ هیشصای لوی)سُ( لت فشٍ هیهی ،یَجِّ ّزا التفػیل

( ٍ ایي خَد ايتشافی ؾوٌی است ثش 1/400گیشد )لضٍیٌی تَجیِ والهی اص هیشصای لوی)سُ( ثِ استطْبد ًوی

ثیبى تَجیِ ضیخ  یاست. ایي الشاس ؾوٌی سا دس آغبصیٌِایٌىِ هیشصای لوی)سُ( چٌیي تَجیْی ثش صثبى ًشاًذُ

ٍیٌی)سُ( اص ًسجت دادى تَجیِ خَد ثِ هیشصای تَاى دیذ. اٍ ًیض ّوبًٌذ لضايهن)سُ( ًیض ثِ ٍؾَح هی

وٌذ ٍ یوىي تَجیِ ّزا التفػیل ٍسصد اص ایي سٍ تَجیِ خَیص سا چٌیي آغبص هیلوی)سُ( استٌىبف هی

 (.1/160)اًػبسی 

ثِ غفلت تَجیِ هزوَس هستمیوبً ثِ  یبىّبی ثشخی اص اغَلاگشچِ پس اص ضیخ اًػبسی)سُ( دس ًَضتِ

خَیی،  ؛2/61 تب،ثی ،يشالی ؛3/90،تب، ثیيشاق ؛1369،3/138ضَد)ًبییٌی، دُ هیداهیشصای لوی)سُ( ًسجت 

ضیخ  یاغَل، ّوبى ضیَُ يلوبی ٍلی ثشخی دیگش اص ،(2/327 ،1416 ،هىبسم ضیشاصی ؛1419،3/128

 داسًذ. هشحَم ووپبًیوٌٌذ ٍ ثِ قَس ؾوٌی ثش يذم دسستی اًتسبة هزوَس، اريبى هیايهن)سُ( سا دًجبل هی

( ٍ ًبییٌی 3/172،ًَیسذ: یوىي تمشیت االختػبظ )اغفْبًیثبصخَاًی خَد اص تَجیِ هزوَس هی یدس آغبصیٌِ

هب  گَیذ: ٍ غبثبصگَیی تَجیِ ضیخ هی یدس وتبة اجَد التمشیشات دس آغبسیٌِ ثش خالف وتبة فَائذ االغَل

ًیض ثش خالف وتبة دساسبت دس وتبة وِ ضبگشد اٍ خَیی)سُ( (؛ چٌبى1369،2/92یوىي اى یمبل )ًبییٌی، 

گیشد)خَیی، ثِ استخذام هی ِ ضیخ ايهن)سُ( ّویي يجبست سایهػجبح االغَل دس آغبص ثبصخَاًی تَج

1412،2/118-119.) 

. ثِ ّیچ ثبضذا هیهیشصای لوی)سُ( ًیض ٍؾًیتی هطبثِْ دٍ تَجیِ هزوَس، داس اغل تفػیل هٌسَة ثِ

دّذ وِ ثب غشیح سخي اٍ ًسجت هی چشا لضٍیٌی)سُ( تفػیلی ثِ هیشصای لوی)سُ( یست وِهطخع ً ٍس

ًبّوبٌّگ ٍ ًبسبصگبس است. اگش ٍالًبً هیشصای لوی)سُ( دس خػَظ حجیت نَاّش وتبة ٍ سٌت ثِ تفػیل 

هًبغش هیشصای لوی)سُ( وِ ثب  بىآى دستِ اص اغَلی .ثیي همػَدیي ٍ غیش همػَدیي ثِ افْبم ثبٍسهٌذ ثَد

ّبی اٍ اّتوبم داضتٌذ تفػیل ٍ تَجیِ هـزوَس سا ثِ هیشصای لوی)سُ( لت ٍ ضذت ثِ ًمذ آساء ٍ اًذیطِد

پس اص هیشصای لوی)سُ( ّوچَى ضیخ ايهن)سُ(  یاغَل یبيلوي یًذ؛ چٌبى وِ ثشخی اص هحممدداًسجت هی
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ساًذ وِ هیشصای ي هیداسد ٍ تٌْب اص تفػیلی سخّیچ یه اص تفػیل ٍ تَجیِ هزوَس سا ثِ اٍ هٌسَة ًوی

 داسد.لوی)سُ( خَد آى سا دس ثخص پبیبًی لبًَى ًخست اص هجبحج وتبة يضیض خذاًٍذ سجحبى ثیبى هی

دس خػَظ  یبىتفبٍت گزضت وِ ثشخی اص اغَلتَاى اص وٌبس تشدیذّب ٍ اًىبسّبیی ثیافضٍى ثش ایي ًوی

 ٌذ. وٌثش صثبى جبسی هی ،اًتسبة تفػیل هزوَس ثِ هیشصای لوی)سُ(

گشدد، سَگٌذ ّبیی وِ ثِ هیشصای لوی)سُ( هٌسَة هیهًبغش ثب دسًگ دس گفتِ یبى اغَللوبيثشخی اص 

پژٍّطگش هذلمی ّوچَى هیشصای  يبلنّب ٍ تفػیل هزوَس اص سبحت ساًذ وِ ایي گًَِ گفتِثش صثبى هی

 ؛(1414،3/191ًذ)خویٌی، اثبضذ ٍ هشاد اٍ غیش اص آى چیضی است وِ دیگشاى دسیبفتِلوی)سُ( ثِ دٍس هی

تفػیل هٌسَة ثِ هیشصای لوی)سُ( سا ثش  ،، ّوچَى آضتیبًی)سُ(یاغَل يلوبیچٌبى وِ ثشخی دیگش اص 

حتی ثًؿی اص وسبًی وِ اص اًتسبة تفػیل  ،(1/490 ،1430 ،خَاًذ)آضتیبًیخالف غشیح سخي اٍ هی

ذ وِ اص يجبسات هیشصای لوی)سُ( ایي داسًگَیٌذ گبُ خَد تػشیح هیهزوَس ثِ هیشصای لوی)سُ( سخي هی

 ،داًذ)جضائشی هشٍدضَد وِ اٍ نَاّش وتبة سا ثشای غیش همػَدیي ثِ افْبم حجت هیادسان هی ،ٍالًیت

1409 ،4 /285.) 

ّبی اغَلی خَد اغالً تفػیل ٍ دس ًَضتِ یبىچشا ثشخی اص اغَل وِ تَاى ثِ دست آٍسداص ایي سٍ هی

حجیت نَاّش ثب ٍجَد ثیبى ٍ ًمذ ٍ ثشسسی تفػیل ثیي هجحج اًذ ٍ یب دس ىشدُّبی هزوَس سا ثیبى ًتَجیِ

 ،ثٌذًذ)آخًَذ خشاسبًیشصای لوی)سُ( لت فشٍ هییهمػَدیي ٍ غیش همػَدیي ثِ افْبم، اص اًتسبة آى ثِ ه

 (.4/273، 1405 ،غذس ؛2/59، 1368

ثِ سخي هیشصای لوی)سُ( دس ثخص پبیبًی ًخستیي لبًَى اص هجبحج  یبى اغَللوبيثشخی اص  شاایٌىِ چ

اص ایي سٍست وِ ثشخی اص ایطبى ثِ ٌّگبم  .اًذهشثَـ ثِ وتبة يضیض خذاًٍذ سجحبى، تَجِ ًطبى ًذادُ

( ٍ یب ثذٍى هشاجًِ 1414،3/191ثشسسی تفػیل هزوَس ثِ وتبة لَاًیي االغَل دستشسی ًذاضتٌذ)خویٌی، 

تفػیل هزوَس سا ثِ هیشصای لوی)سُ( ًسجت  یبىدیگش اغَل یايتوبد ثِ گفتِ یْب ثش پبیِثِ ایي وتبة تٌ

-1412،2/119خَیی،  ؛1369،2/92دادًذ ٍ حتی گبُ خَد ثِ ایي ًمل ثِ ٍاسكِ ًیض تػشیح ًوَدًذ )ًبییٌی، 

 (.327 2، 1416،هىبسم ضیشاصی ؛120

 گیرینتیجه -4     

-غَل هیشصای لوی)سُ( ٍ ًیض تإهل ٍ ثشسسی آى دستِ اص ًَضتِألااص تَسق ٍ دسًگ دس وتبة لَاًیي 

داسًذ، احجبت ایي فشؾیِ ًتیجِ ّبی هٌسَة ثِ هیشصای لوی)سُ( سا ثیبى هیوِ تفػیل ٍ تَجیِ یّبی اغَل
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ثشخَسداس ًیستٌذ ٍ تٌْب  ّبی هزوَس ثِ هیشصای لوی)سُ( اص ٍالًیتضَد وِ اًتسبة تفػیل ٍ تَجیِهی

پٌذاس خَیص اص سخي هیشصای  یبى اغَلی پس اص هیشصای لوی)سُ( ثش پبیِلوبيحبغل لشائتی ّستٌذ وِ 

 اًذ. هیشصای لوی)سُ( سخي ساًذُ اًذ وِ دس تفػیل ٍ تَجیِ هٌسَة ثِلوی)سُ( ٍ یب دیگش اغَلیبًی سبختِ
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