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حسیه جاور ،*1علیمراد حیدری ،2محدثه اصولی یامچی
 .1استادیار داوشگاه تهران(پردیس فارابی)
 .2استادیار داوشگاه حضرت معصومه(س)
 .3داوشآموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم
(تبكٗؼ ؿكٗبفت94/7/12 :؛ تبكٗؼ پقٗلٍ)94/11/17 :

چكیده
ثل اًبى اروب ١فمْ٘بى ،هزبمات ًبكق ؿك َٓكت ارتوبُ ١لاًٗ ٚللت عـٕ ،لٗ ٢ٜـ اًت ،ثب اٗيعبل ،ؿك ٓوَكتٖ
وِ ث٘ي ًبكق ٍ هبلجبؽتِ كاث ٜٔپـك– فلمًـٕ ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ ،عوـ لٜو ٢ثول پوـك ارولا ًووُٖوَؿ .ؿك ّول ؿٍ لٌون
اروب،١كٍاٗت ًجَٕ «اًت ٍ هبله الث٘ه» ٍ فغَإ ٣ـم لٔبّ پـك ثِؿل٘ل لتل فلمًـ ،ام رولٔ اؿلِإ اًت وِ ؿك اٗي
همبم ثِ آى اًتٌبؿ ُـُ اًت٣ .الٍُ ثل هجبعخٖ وِ ؿك ؿاهٌٔ عىوٖ ٍ هفَْهٖ ثغج ٗبؿُـُ ٗلٍكٕ ثًِ٠ل هٖ كًـ ،اٗي
ًؤال هٜلط هَُٖؿ وِ عىن ٣ـم لٗ ٢ٜـ ،ؿك هَكؿ رَـٕ وِ امهبل ًَُاٍ ًللت وٌـ ً٘ن ربكٕ اًت ٗب ؽ٘ل؟ ثل ٣ـم
ارلإ عـ لٗ ٢ٜـ ثل رـ پـكٕ ،ثِ٣لت ًللت ام اهَال «فلمًـماؿُ» ثِ اؿلٔ گًَبگًَٖ ،ام رولِ اروبٓ ،١وـق اٛوالق
پـك ثل رـ پـكٕ ،تمـم لَل رـ ثل پـك ؿك ٣مـ ّونهبى ثل ؿؽتل ٍ ً٘ن لب٣ـٓ ؿكء اًتٌبؿ هَُٖؿ وِ ثبٗـ ؿاللت ّل وـام
ثلكًٖ َُؿّ .وضٌ٘ي كٍٗىلؿ لبًًَٖ ًٌجت ثِ اٗي لِ٘٘ ؿك لَاً٘ي ًبثك ٍ العك ٍ ه٘ناى تٜبثك آى ثب هجبًٖ فمْوٖ ً٘ون
ُبٌٗتٔ تَرِ اًت.

واژگان كلیدی
اعت٘ب ٙؿك ؿهبء ،اُثَت ،ثٌَُتً ،للت ،فغَإ ؿل٘ل ،لٗ ٢ٜـ.

* ًٌٌَٗـُ هٌئَل؛ تلفي09111138591 :

Email: hjavar@ut.ac.ir
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هقدهه
هٜبثك ً٠لٗٔ فمْبٕ اهبهِ٘ ام رولوِ ُو٘ؼ هف٘وـ (ال٤ىجولٕ الجیوـاؿٕ)803 :1413 ،؛ ًوالك
(عونُ ثي ٣جـال٤نٗن)258 :1404 ،؛ اثي اؿكٗي (اثي اؿكٗي علٖ ،1411 ،د )483 :3؛ ُ٘ؼ
( ًَٖٛال)716 :1400 ،ًَٖٜ؛ ٣الهِ علٖ (الغلٖ ،1413،د)233 :9؛ هغمك علٖ (الغلٖ،
 ،1421د )160 :4؛ لبٖٗ اثوي الجولاد (الٜلاثلٌوٖ ،1406 ،د ٍ )544 :2ثٌو٘بكٕ ؿٗرول ام
فمْب ،ؿك َٓكتٖ وِ ث٘ي ًبكق ٍ هبلجبؽتِ ،كاث ٜٔپـك -فلمًـٕ ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ ،عتوٖ ثوب
ارتوبً ١بٗل ُلاٗ ،ٚعـ ل ٢ٜثل پـك ارلا ًوَُٖؿ.
عىن هقوَك ؿك لبًَىّبٕ هَٗوَ ٔ٣وِوَك ً٘ون كاُ ٗبفتوِ ٍ ثٌوـ د هوبؿٓ  268لوبًَى
هزبمات اًالهٖ ام رولِ ُلاٗ ٚتغمك ًللت عـٕ كا ثِ اٗي ًغَ ث٘وبى وولؿُ اًوت ووِ:
«ًبكق پـك ٗب رـ پـكٕ ٓبعت هبل ًجبُـ» ً٠ل ثِ اٌٗىِ ؿك هٌتٌـات هلثَ ٙثِ اٗي ثغج،
ٍاهُّبٕ «ٍالـ» ٍ «ٍلـ» ٗب «اة» ٍ «اثي» اًت٤وبل ُـُ اًت ٍ ام ٗه ًَ ٍاهُّبٕ «ٍالـ» ٍ
«اة» ّن ؿك هٌ٤بٕ پـك ٓلجٖ ٍ ّن ا٣ن ام آى ٍ ؿك هَكؿ رـ پـكٕ ّن اًوت٤وبل ؿاكؿ ٍ ام
ًَٕ ؿٗرلٍ ،اهُّبٕ «ٍلـ» ٍ «اثي» ّن ثِ ّو٘ي تلت٘ت ّن ثِ فلمًـ ثوٍٖاًوّ ٍ ِٜون ثوِ
فلمًـ ثب ٍاً ِٜؿاللت ؿاكؿ ،اٗي ًؤال هٜلط هٖ َُؿ وِ آٗب ٓولفب ًوللت پوـك ٓولجٖ ام
فلمًـ ثالٍاً ِٜاٍ هِوَل اٗي اؿلِ للاك هٖ گ٘لؿ ٗب هفَْم اثَت ٍ ثٌَت ؿك اٗوي اؿلوِ ،ؿك
ؿاٗلٓ ًٍ٘ ٢تلٕ ،پـك غ٘لٓلجٖ (رـ پـكٕ) ٍ فلمًوـ ثبٍاًو( ِٜفلمًوـماؿُ) كا ً٘ون ُوبهل
ؽَاّـ ُـ .ام اٗيكٍ ُبٌٗتِ اًت ووِ ؿاهٌؤ اٗوي ثغوج ؿك ؿٍ هموبم ٍ ام رٌجؤ فمْوٖ ٍ
عمَلٖ پ٘ر٘لٕ َُؿ.
 .1تررسی فقهی
ثلكًٖ فمْٖ هََٗ ،١ؿك ؿٍ همبم ،ثِتلت٘ت ثِ ًللت پـك ام اهَال فلمًـ ٍ ًوللت روـ ام
اهَال فلمًـماؿُ اؽتٔبّ ؿاكؿ.
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 .1.1سرقت پدر از هال فرزند
 .1.1.1ػدم جریاى حكن قطغ در سرقت پدر(صلثی) از فرزند

ؿك َٓكتٖوِ ًبكق ،پـك ٓلجٖ هبلجبؽتِ ثبُـ ٍ ثِ٣جوبكتٖ ثو٘ي ًوبكق ٍ هبلجبؽتوِ ،كاثٜؤ
پـك -فلمًـٕ ثِهٌ٤بٕ اؽْ ولوِ ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ ،عـ ل ٢ٜثل پـك ارلا ًووُٖوَؿ .ؿك
تَرِ٘ اٗي ً٠لِٗ ،ثِ اؿلٔ گًَبگًَٖ اًتٌبؿ ُـُ اًت وِ ام رولِ هوٖتوَاى ثوِ هوَاكؿ مٗول
اُبكُ ولؿ:
 .1.1.1.1اجواع فقیهاى

٣وـُ تلٗي ؿل٘لٖ وِ ثل اًتفبٕ عـ ل ٢ٜالبهِ ُـُ ،اتفبق ً٠ل ٍ ارووب ١فمْوب ؿك اٗوي مهٌ٘وِ
اًتٓ .بعت رَاّل پي ام ًفٖ ٍرـاى ؽالف ؿك اٗي مهٌٍِ٘ ،رَؿ ّل ؿٍ لٌن اروب ١كا
اؿ٣ب ولؿُ اًت (ًزفٖ ،1374 ،د  .)487 :41ثلؽٖ ؿٗرل ،ام رولِ هلعَم ًجنٍاكٕ ً٘ن ثِ
اروب ١اًتـالل ولؿُاًوـ (ًوجنٍاكٕ ،1413 ،د ُ .)28 ٍ 27و٘ؼ ًَٛوٖ ،ؿك ه٘وبى فمْوبٕ
اهبهِ٘ ،تٌْب ثِ ٗه هؾبلف ثِ ًبم ؿاٍٍؿ اُبكُ ولؿُ اًت (ال ،1407 ،ًَٖٜد.)448 :5
ٍاٗظ اًت وِ هؾبلفت فمِ٘ ه٤لَمالٌٌت ،ثِ اروب ١ؽللٖ ٍاكؿ ًوٖوٌوـ؛ اهوب ؿك ٣و٘ي
عبل ،ام آًزب وِ اٗي ً٠لٗٔ فمْٖ ،ثب كٍاٗت ٍ للاٗي هَرَؿ ؿك اؽجوبك هوـلل ُوـُ ،ارووب١
هنثَك ،ؿك آٜالط ،اروب ١هـكوٖ اًت ٍ ؿك ًت٘زِ ثٌَِ٣اى ؿل٘ل هٌتمل ٍ ؿك ٣لٕ ًبٗل
ؿالٗل هٜلط ًوٖ َُؿ .ثٌبثلاٗي اؿلٔ آلٖ ،ؿك عم٘متّ ،وبى اؽجبك ٍ كٍاٗبتٖ اًوت ووِ ؿك
اٗي مهٌِ٘ ٍاكؿ ُـُاًـ وِ ثِتلت٘ت ثلكًٖ ؽَاٌّـ ُـ.
 .2.1.1.1روایت نثوي انت و هالك التیك

كٍاٗت اًت ٍ هبله الث٘ه (ال٤بهلٖ ،1367 ،د  )195 :12ثٌَِ٣اى ٗىٖ ؿٗرول ام هٌوتٌـات
اًتفبٕ عـ ل ،٢ٜام ًَٕ ثلؽٖ ام فمْ٘بى هٜلط ُـُ وِ ؿك َٓكت توبم ثوَؿى ؿاللوت آى
ؿك اٗي همبم ،اهَال فلمًـ ٗب ؿك هٌ٤بٕ عم٘مٖ ولوِ ،هت٤لك ثِ پـك اًت وِ ؿك ًت٘زوِ ،لٜو٢
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ؿًت ٍٕ ،ثِؿل٘ل ًللت اهَال فلمًـ ،ثٖهٌ٤ب ؽَاّـ ثَؿ ٗب ؿًتون ،اهَال فلمًـ ؿك عىن
اهَال پـك هغٌَة هَُٖؿ 1وِ ثبم ّن ؿك ٣ـم ٓـق ًللت ٍ ٣ـم تلتت عىن لٗ ٢ٜوـ،
فللٖ ثب فلٕ پَ٘گفتِ ًـاكؿ .ؿك ّل عبل٠ً ،ل ثِ اٌٗىِ ًوللت ،هبّ٘توب كثوَؿى هوبل غ٘ول
اًت ٍ هبل فلمًـ ،ثٌبثل ؿٍ هجٌبٕ ٗبؿُـُ ،تغم٘مب ٗب تٌنٗال ،ؿك مهولٓ اهوَال پوـك هغٌوَة
هٖ َُؿ ،اًبًب٣ ،ول پـك ،ام ًللت آٜالعٖ ،ؽلٍد هََٗ ٖ٣ؿاكؿ ٍ هأال ،ارولإ عوـ
ل ٢ٜثل ٍٕ ،هغول ٓغ٘ظ ُل٣ ٍ ٖ٣مالٖٗ ًؾَاّـ ؿاُت.
ّل صٌـ هَِْك ثِ ٣وَه٘ت كٍاٗت «اًت ٍ هالك البيكك» ،ثول اًتفوبٕ لٜوٗ ٢وـ ،اًوتٌبؿ
رٌتِ اًـ ،اًتٌجب ٙاٗي عىن ،ثب تَرِ ثِ اؿلوِ ،لولاٗي ٍ ُوَاّـ ثولؽالف ،ؿُوَاك ثوًِ٠ول
هٖكًـ .صِ اٌٗىِ ،اٍال ،الفب ٝاٗي كٍاٗوت ٣لفوب ؿك احجوبت هلى٘وت ٛلوك پوـكثل فلمًوـ ٍ
هبٗوله ٍٕ َْٟك ًـاكؿ تب هأال ،عك ٛلك تٔلف ،ام رولوِ كثوَؿىٍ ،عل٘وت آى كا ًت٘زوِ
ؿّـ؛ ثًِغَٕ وِ ٣لفب ًوٖتَاى گفت ،اهَال فلمًـ ،عم٘متب ٗب تٌنٗال هت٤لك ثِ پـك اًت.
ؿٍم اٌٗىِ ،اٗي اًتٌجب ،ٙهٌتلنم ارتوب ١ؿٍ هلى٘ت ٛلك ،ثل هولَن ٍاعـ ؽَاّوـ ثوَؿ
وِ ثِلغب٣ ٝمالٖٗ هغبل اًت (الالشم باطل فالولصٍم هثلِ).
لبئل ُـى ثِ ًلٌلِ هلاتت ٍ تمـم پـك ثل فلمًـ ؿك فلٕ تناعن ؿك همبم تٔلف ،اگول
صِ ُبٗـ هغقٍك ٣ملٖ ٗبؿُـُ كا هلتف ٢وٌـً ،ؾي ثٖؿل٘لٖ اًت ٍ ثلىِ ؿل٘ل ثول ؽوالف
آى ٍرَؿ ؿاكؿ؛ صلا وِ ام ٗه ًَ٣ ،لف ،ؿك همبم توناعنّ ،و٘ش ووي كا ثول هبلوه هموـم
ًوُٖوبكؿ ٍ ام ًَٕ ؿٗرل ،اٗي ًؾي ،ثلؽالف هفبؿ كٍاٗبتٖ اًت وِ ثِ لٌوبى اكُوبؿ ثوِ
عىن ٣مل ٍ ٣لف ،هبله كا ؿك ّل عبل ،ؿك همبم تناعن ٍ ت٤بكٕ هٌبف ،٢ثل ؿٗرولاى هموـم
ُولؿُاًـ؛ عتٖ اگل ه٤بكٕ عك هبلى٘ت ،پـك هبله ثبُـ (كل احد احكك بوالكِ هكي ٍلكدُ ٍ

ٍالدُ ٍ الٌاس اجوعيي) (ال٤بهلٖ ،ثبة  17هي اثَاة وتبة الَٓبٗب ،عـٗج .)8

 .1الى هال ٍلدُ في حكن هالِ (اثيعونُ.)419 :1408 ،
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ًَم اٌٗىِ ،هَِْك فمْ٘بًٖ وِ ثِ ٣ـم ل ٢ٜؿًت پـك عىن ؿاؿُاًـٓ ،لفً٠ل ام اٌٗىوِ
لب٣ـٓ ؿكءٓ ،لفب ،عـ(ٍ ًِ ت٤نٗل) كا ًبل ٚهٖوٌـ ،ثِؿل٘ل «علهوت ٣وول» ت٤نٗول پوـك كا
ربٗن ؿاًٌتِاًـ ،ؿك عبلٖوِ ،اگل الفب ٝكٍاٗوت هغووَل ثول هٌ٤وبٕ آوٜالعٖ ٍ هت٤وبكف
«هلى٘ت» ثبُـ ،اًبًب ف٤ل علاهٖ كػ ًـاؿُ اًت تب ت٤نٗل هلتىت ف٤ل ربٗن ثبُـ.

1

هؤٗـ اٗي هٜلت كٍاٗت ٓغ٘غٔ هغوـثي ٗغ٘وٖ اًوت ووِ ؿك آى ام اهوبم ٓوبؿق ()١
ًؤال ُـُ اًت وِ صِ ص٘نٕ ام هبل فلمًـ ثلإ پـك عالل اًت؟ اِٗبى فلهَؿًـ :غوقإ
اٍ ٌّربهٖ وِ ثِ آى هغتبد ثبُـ؛ ثـٍى اٌٗىِ ؿك آى اًلاف وٌـ .كإٍ ًؤال هوٖوٌوـ پوي
فلهبَٗ پ٘بهجل (ّ) صِ هٖ َُؿ وِ ثِ هلؿٕ وِ ثب پوـكٍ ًونؿ پ٘وبهجل (ّ) آهوـُ ثوَؿ،
 .1الجتِ ت٤ـاؿٕ ام فمْب ثل ّو٘ي ٣م٘ـُاًـ ،ووب اٌٗىِ پلًَ ٍ پبًؼ مٗل ث٘بًرل اٗي هٜلوت اًوت :اگول
ًبكق ،پـك ٓبعت هبل ٗب رـ پـكٕ ٍٕ ثبُـ ،آٗب ًللت اٍ تٌْب هَرت عـ ًوَُٖؿ ٗب ّ٘ش هزبماتٖ
ٍلَ ت٤نٗل ثل ٍٕ ربكٕ ًوَُٖؿ؟
 آٗتاهلل ال٠٤وٖ ًبٓل هىبكم ُ٘لامٕ ًِ" :عـ ؿاكؿ ٍ ًِ ت٤نٗل ،هرل اٌٗىِ ٌ٣بٍٗي حبًَٗوِإ ؿك اٌٗزوبهٜلط گلؿؿ".
 آٗتاهلل ال٠٤وٖ ً٘ـ ٣جـالىلٗن هًََٕ اكؿث٘لٖ" :ثب تَرِ ثِ ه٘وَى ث ٖ٘٤ام كٍاٗبت ووِ االثوي ٍهبلِ الثِ٘ ت٤نٗل ً٘ن ؽالف اعت٘ب ٙاًت ،هرل آًىِ هٔلغت ٣وَهٖ اٗزبة ًوبٗـ".
ثب اٗيعبل٣ ،م٘ـٓهقوَك ً٠لهَِْك فمْٖ ًٌ٘ت ٍ هَِْك فمْب ثِ رَام ت٤نٗل پـك ثِؿل٘ل اكتىبة ف٤ول
علام ه٤تمـ ٌّتٌـ.ووب اٌٗىِ ؿك پبًؼ ّو٘ي ًؤال آهـُ اًت:
 آٗتاهلل ال٠٤وٖ لٜفاهلل ٓبفٖ گلپبٗربًٖ" :ؿك فلٕ ًؤال ًوبكق ٗوبهي ؽٌوبكت اًوت ٍ ٟوبّلات٤نٗل ّن ؿاكؿ ٍ اهلل ال٤بلن".
 آٗتاهلل ال٠٤وٖ عٌ٘ي ًَكٕ ّوـاًٖ" :ؿك َٓكتٖوِ ًبكق پـك ثبُـ ،فم ٚعـ ًللت ثل ٍٕ ربكًٕوَُٖؿٍ ،لٖ هٖتَاى ٍٕ كا ت٤نٗل ولؿ (گٌزٌ٘ٔ آكإ فمْٖ  -ل٘بّٖٗ ،وبى ،وـ ًؤال .)5828 :ثـْٖٗ
اًت ؿك َٓكتٖ وِ صٌ٘ي احل تبهٖ ثلإ كٍاٗت هَكؿ ثغج لبئل َُٗن ،اًتـالل ثوِ كٍاٗوت پوقٗلفتٌٖ
اًت .لىي ًت٘زِإ وِ ثل اٗي احل هتلتت هَُٖؿ آى اًت وِ المهٔ اًتٌبؿ ثِ اٗي كٍاٗوت٣ ،وـم تغموك
ّ٘شٗه ام رلاٗن هبلٖ ٣لِ٘ پـك هبلجبؽتِ اًت ٍ اؽتٔبّ آى ثِ ًللت تَرْٖ٘ ًـاكؿ.
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فلهَؿ :تَ ٍ هبلت ام آى پـكت ٌّتٖ؟ اهبم ( )١فلهَؿّ :وبًب آى هلؿ پوـكٍ كا ًونؿ پ٘وبهجل
(ّ) آٍكؿ ٍ گفت ٗب كًَلاهلل اٗي پـك هي اًت ٍ ؿك هَكؿ ه٘لاث هوي ام هوبؿكم ثوِ هوي
ٟلن ولؿُ ٍ پـك ثِ پ٘بهجل (ّ) ؽجل ؿاؿ وِ آى ه٘لاث كا ٓلف ًفمٔ ؽَؿ ٍ پٌولٍ وولؿُ
اًت ٍ پ٘بهجل(ّ) فلهَؿ :تَ ٍ هبلت ام آى پـكت ٌّتٖ ٍ اٗي ؿك عبلٖ ثَؿ ووِ ًونؿ پوـك
ص٘نٕ هَرَؿ ًجَؿ .آٗب پ٘بهجل (ّ) پـك كا ثِؿل٘ل پٌل ثِ مًـاى هٖاًـاؽت؟(٣بهلٖ ،پِ٘٘ي:
.)196
پي اٗي كٍاٗت ،ثِ٣لت ٍٗ٘٤ت ؽبّ پـك ٓبؿك ُـُ ٍ ام «ؽٔوَّ» اٗوي كٍاٗوت
«عىن ولٖ هبلى٘ت لبثل اًتؾلاد ٍ اًتٌجبًٌ٘ ٙت ٍ ثل اًبى آى ،پـك فمو ٚثولإ غوقإ
ؽَؿ عك ؿاكؿ ام هبل فلمًـ ثلؿاكؿ ٍ اگل پ٘بهجل ثِ فلمًـ فلهَؿ« :تَ ٍ اهَالت ام آى پوـكت
ٌّتٖ» ثِؿل٘ل ٍٗ٘٤ت ؽبّ پـك ثَؿُ ٍ ًوٖتَاى ام آى عىن ولٖ هبلى٘ت پـك ثول اهوَال
فلمًـ كا اًتؾلاد ولؿ .ؿك عم٘مت ،ؿك آى ثؾَ وِ ثِ ٓلف اهَال فلمًـ ثلإ ّنٌِّٗوبٕ
هلثَ ٙثِ ؽَؿ فلمًـ اًت ٍ ؿك آى ثؾَ وِ هلثَ ٙثِ ثلؿاُتي ًفمٔ ؽوَؿ پوـك اًوت ،ام
ٟبّل كٍاٗت ،عبرتوٌـٕ پـك ،هزَم اٗي الـام تلمٖ هَُٖؿ وِ ثبم ّن هلى٘ت كا ثلإ پـك
افبؿُ ًوٖوٌـ.
صْبكم اٌٗىِ ،ثمبٕ عىن ٍٗ ٖ٤ؿك هٌئلِ ،ؽَؿ هؤٗـ ٣ـم هلى٘ت پـك ثل اهَال فلمًوـ
اًت؛ صِ اٌٗىِ وٌٖ ثِؿل٘ل تٔلف ؿك اهَال ؽَؿٗ ،بهي تلمٖ ًوَُٖؿ.
پٌزن اٌٗىِ ،ثلإ اًتفبٕ ٌَ٣اى ًللت ،احجبت هبلى٘ت المم ًٌ٘ت ٍ ٓلف ٍرَؿ اثبعؤ
تٔلف ّن وبفٖ اًت ٍ ّو٘ي همـاك ،هٖتَاًـ هالن اًتفبؿٓ فمْ٘بى ،ثلإ عىن ثِ اًتفوبٕ
ٌَ٣اى ًللت للاك گ٘لؿ ٍ هأال ،اًتفبٕ عىن ًللت كا ًت٘زِ ؿّـ.
ُِن اٌٗىِ ،ثل فلٕ ٣ـم ؿاللت كٍاٗت ثل هلى٘ت هٜلك ٗب اثبعؤ تٔولف ،ؿًوتوون
ُجِْإ ثلإ ا٣وبل ٣وَم رلٗبى عـ ،ؿك ؽَّٔ پـك ثٍِرَؿ هٖآٗـ ووِ ثولإ رلٗوبى
لب٣ـٓ ؿكء ٍ ه٤بف٘ت پـك ام عـ ل ٢ٜوفبٗت هٖوٌـ.
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 .3.1.1.1فحواي ػدم قصاص پدر تهدلیل قتل فرزند

ٌّربهٖ وِ پـك ،ثِؿل٘ل لتل فلمًـ ٗب لٗ ٢ٜـ فلمًوـ (ووِ اّو٘وت ثِ٘وتلٕ ؿاكؿ) لٔوبّ
ًوٖ َُؿ ،ثِ ٛلٗك اٍلٖ ،ل ٢ٜؿًت اٍ ثِ٣لت ًللت ام هبل فلمًـ (وِ ثِهلاتت ًٌجت ثوِ
ربى اٍ اكمٍ ٍ اّو٘ت ووتلٕ ؿاكؿ) ربٗن ًؾَاّوـ ثوَؿ .هغموك اكؿث٘لوٖ ،ؿك اٗوي مهٌ٘وِ
هًٌَٖٗـ« :ألًِ لَ لتلِ اليُمتَل بِ فال يُمع يدُ بيدُ فكي يُمعك يكدبُ بوالكِ (هموـى اكؿث٘لوٖ،
 ،1421د  .)226 :13آًضِ اًتـالل ثِ اٍلَٗت كا تمَٗت هٖوٌـ ،كٍاٗت ٓوغ٘غِإ اًوت
وِ هغوـ ثي هٌلن ًمل ولؿُ اًت وِ ام اهبم ثبلل ( ،)١ؿك هَكؿ هلؿٕ وِ پٌولٍ كا لوقف
ولؿُ ثَؿً ،ؤال ولؿم ٍ اهبم فلهَؿ« :اگل پٌلٍ كا ثىِـ ،لٔوبّ ًووُٖوَؿ ٍ اگول اٍ كا
لقف وٌـ ،ثِؽبٛل اٍ عـ لقف ًوٖؽَكؿ»٣( 1بهلٖ ،پِ٘٘ي ،د .)447 :18
اًتٌبؿ ٍ ُبّـ آٍكؿى اهبم ثلإ ٣ـم حجَت عـ لقف ثلإ فلمًـ ،ثِ ٣ـم حجَت لٔبّ
ؿك عك ٍٕ ،ثل ٣وَه٘ت ٣ـم حجَت ل ٢ٜؿك هَكؿ پـك ؿاللت ؿاكؿ ٍ ٣وَه٘ت عىنُ ،وبهل
ًللت ً٘ن هُٖوَؿ (ؽوَٖٗ ،1422،د  )351 :41صوِ اٌٗىوِ فوول لوقف ؿك اٗوي كٍاٗوت،
ؽَٔٓ٘تٖ ًـاكؿ ٍ ٣لت تٔلٗظ ثِ لقف ،ثِؿل٘ل ًؤال كإٍ ثوَؿُ اًوت؛ ثلىوِ ام رٌجؤ
اٍلَٗتٖ وِ لًٌ ٢ٜجت ثِ رَلـ ؿاكؿ٣ ،وـم لٜو ،٢ثوِ ٛلٗوك اٍلوٖ ام اٗوي كٍاٗوت اًوتفبؿُ
هَُٖؿ.
الجتِ ًبگفتِ ًوبًـ ،ؿك هَكؿ فغَإ ٣ـم لٔبّ پـك ثِؿل٘ل فلمًـ ،ثلؽٖ ،اًبًوب هٌىول
صٌ٘ي اٍلَٗتٖ ُـُاًـ؛ ثب اٗي اًتـالل وِ لٔبّ ،لتول ٍ اهغوبٕ ام ٓوغٌٔ ٍروَؿ اًوت،
ثلؽالف ل ٢ٜوِ ّوبًب رـا ولؿى ؿًت اًت ٍ ام ًَٕ ؿٗرل اُوىبل وولؿُاًوـ ووِ ٣وـم
رَام لٔبّ ،هٌتلنم ٣ـم رَام ارلإ هٜلك عـ ثل پـك اًت .ؿك پبًوؼ ثوِ اُوىبل اٍل
ثبٗـ گفت آكٕ! اگل ثب لغب ١ًَ« ٝهزبماتٖ» وِ ثل ًللت عـٕ هتلتت اًت ًربُ ُوَؿ ،ام
اٗي رٌجِ ،ل ٢ٜثل لٔبّ اٍلَٗتٖ ًـاكؿ ،ؿك عبلٖوِ اگل «ًَ ١رولم» هغوَك اٍلَٗوت لولاك
 .1لَ لتلِ ها لتل بِ ٍ اى لرفِ لن يجلد لِ
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گ٘لؿٍ ،لتٖ پـك ثلإ وِتي ٍ ام ث٘ي ثلؿى فلمًـ لٔبّ ًوَُٖؿ ،ثِ٣لوت ثلؿاُوتي هوبل
فلمًـ ٍ كثَؿى آىً ،جبٗـ عـ ل ٢ٜثل اٍ ربكٕ َُؿ.
ؿك پبًؼ ثِ اُىبل ؿٍم ،اروبال ثبٗـ گفت وِ اٗي فغَا ،ثب لغب ٝهَكؿ كٍاٗبتٓ ،لفب ؿك
ؿاٗلٓ رلاٗن هلثَ ٙثِ عكالٌبى ربكٕ هَُٖؿ؛ ثٍِٗوُ اٌٗىِ ،ثلؽٖ عـٍؿ ام رولوِ مًوبٕ
ثب هغبكم ٍ....وِ ثل هغَك ؽَِٗوبًٍـٕ اًوتَاك اًوت ،اًبًوب ؽَِٗوبًٍـٕ ام هغَكّوبٕ
هغمك هََٗ ١اًت ٍ ثب توٌه اٍلَٗت اٗي لج٘ل اؿلًِ ،بؿٗـُ گلفتِ ًؾَاّوـ ُوـ؛ ه٘وبفب
اٌٗىِ اگل ؿل٘ل اٍلَٗت توبم ثبُـ ،توبم حوولات هتلتوت ثول آى كا ثبٗوـ پوقٗلفت ٍ ٓولف
اًتج٤بؿ ،هبً ٢رلٗبى فغَإ ؿل٘ل ًوَُٖؿ.
ًىتٔ ُبٗبى فول اٌٗىِ ،كاث ٜٔاثَت هبً ٢هزبمات پـك ثِؿل٘ل فلمًـ اًت ٍ ؿك اٗي عىن
تفبٍتٖ ًوٖ وٌـ وِ فلمًـ ،پٌل ثبُـ ٗب ؿؽتل ٍ فول ٍاهٓ «ٍلـ» ٍ «اثي» ؿك كٍاٗبت ،ثِهٌ٤بٕ
اًغٔبك عىن ثِ پٌل ًٌ٘ت ،ثلىِ توبم هٌَ٠ك ،ث٘بى اثَت ثٌَِ٣اى هبً ٢هزبمات اًت ٍ ًوِ
اًغٔبك عىن ثِ پٌل .اٗي هٜلت ام اٗي ً٠ل تمَٗت هَُٖؿ وِ ثٌ٘بكٕ ام ؽٜبثبت ُل،ٖ٣
ًبٟل ثِ رٌي هقول اًت ،لىي فمْب هؾبٛت آى كا ٣وَم اًٌبىّب ٗب ٣وَم هٌلو٘ي ا٣ون ام
هلؿ ٍ مى ؿاًٌتِاًـ.
ًؤالٖ وِ ؿك پبٗبى اٗي لٌوت ٛلطُـًٖ اًت اٌٗىوِ آٗوب ؿك اًتفوبٕ ٣مَثوت ام پوـك،
ه٘ناى هبل هٌلٍلِ ؿؽبلتٖ ؿاكؿ ٗب ؽ٘ل؟ وِ ؿك پبًؼ ثبٗـ گفت:
ّل صٌـ ،ؿك هَ٤مـ هَكؿ اروب ،١ل٘ـٕ ؿك ه٘وناى هوبل هٌولٍلِ ٗوب ًوبٗل ُولاٗ ٚؿٗوـُ
ًوَُٖؿ ٍ اروب ١هقوَك ثًِغَ هٜلك هٌ٤مـ ُـُ ،1لىي ؿك ث ٖ٘٤ام كٍاٗبت ،اؽت٘وبك پوـك
ام ع٘ج ًَ ١هبل ٍ ُلاٗ ٚاؽق آى ،هغـٍؿ ُـُ اًت .ام رولِ ،ؿك كٍاٗتٖ ،ام اهبم ٓوبؿق
(ً )١ؤال ُـ وِ صِ ص٘نٕ ام هبل فلمًـ ،ثلإ پـك عالل اًوت؟ اهوبم ( )١فلهوَؿ« :اگول
 .1ؿك غٌِ٘ الٌنٍ ،١ؿك هَكؿ ُلاًٗ ٚللت عـٕ آهـُ اًتٍ« :هٌْا :اى اليكَى ٍلداً هي ٍلكدُ ٍ اى ككاى
غٌيا عي هالِ».
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فلمًـ ثًِغَ اعٌي ًفمٔ پـك كا ثپلؿامؿ ،پـك عك ًـاكؿ ام هبل فلمًـ ص٘نٕ ثلؿاكؿ» (٣بهلٖ،
.)195 :1367
ؿك كٍاٗت ؿٗرلٕ اهبم ثبلل ( )١فلهَؿًـ وِ پ٘بهجل (ّ) ثِ هلؿٕ فلهَؿ :تَ ٍ هبلوت ام
آى پـكت ٌّتًٖ .پي اهبم ثبلل ( )١فلهَؿًـ :ؿًٍت ًوـاكم ووِ وٌوٖ ام هوبل فلمًوـٍ
ثلؿاكؿ ،هرل همـاكٕ وِ ثِ آى اعت٘بد ؿاكؿ ٍ ًبگنٗل ام آى اًت ،صلا ووِ ؽـاًٍوـ فٌوبؿ كا
ؿًٍت ًـاكؿ (ّوبى) .ؿك كٍاٗت ؿٗرلٕ ام اهبم ٓوبؿق ( )١ؿك هوَكؿ هولؿٕ ووِ ام اهوَال
فلمًـٍ ثلهٖؿاكؿً ،ؤال ُـُ اًت وِ اهبم ( )١فلهَؿًـ :ؽ٘ل ،هرل ثب اربمٓ فلمًوـ فلمًوـ
ٗب اٌٗىِ هٜ٘ل َُؿ وِ ثَِٛك هت٤بكف ام آى هوٖؽوَكؿ ٗوب اًوتملإ هوٖوٌوـ توب ٌّروبم
گِبَٗ ثِ اٍ ثـّـ (ّوبى .)196 ،هغوـثي هٌلن ام اهبم ٓبؿق ( )١ؿك هَكؿ وٌوٖ ًوؤال
ولؿ وِ هبلٖ ؿاكؿ ٍ پـكٍ «هغتبد» ثِ آى هبل هَُٖؿ؛ اهبم ؿك پبًوؼ فلهَؿًوـ :ام آى هوبل
هٖؽَكؿ ،اهب هبؿك ًوٖتَاًـ ثؾَكؿ هرل ثَِٓكت للٕ (ّوبى ،د .)196 :5
ٟبّل كٍاٗبت اٗي اًت وِ پـك تٌْب ؿك َٓكت «اعت٘بد ٍ اٜٗلاك» هزبم اًوت ام هوبل
فلمًـٍ «ثؾَكؿ» ٍ ثًِ٠ل هٖكًوـ ٍاهٓ «اوول» ؿك اٗوي لج٘ول كٍاٗوبت ،ثوِ للٌٗؤ ٍروَؿ
ٍاهُّبٖٗ صَى «ًفمِ»« ،لَت»« ،اعت٘بد» ٍ «اٜٗلاك» هٌٔلف ثِ ّوبى هٌ٤بٕ ؽَكؿى ٣لفٖ
اًت ٍ ثِ اٛالق ؽَؿ ٍ هِتول ثل هٌ٤بٕ ثلؿى ٍ اؽق ولؿى ؿاللت ًوٖوٌـ .هلعوَم ُو٘ؼ
عل ٣بهلٖ ً٘ن ،ؿك ّو٘ي مهٌِ٘ ،پي ام فول كٍاٗبت ،ؿك پبٗبى ثوبة «عىون االؽوق هوي هوبل
الَلـ ٍ األة» آًضِ كا وِ هت٘وي رَام اؽق ثلإ پـك ثَؿُ ،هغوَل ثِ ه٘ناى ًفمٔ ٍارت ٗب
اؽق ثل ٍرِ للٕ ٗب اًتغجبة ًٌجت ثِ فلمًـ ؿاًٌتِ ٍ آًضِ كا ووِ هت٘ووي هٌو ٢فلمًوـ
ثَؿُ ،ثل ٣ـم عبرت فلمًـ ٗب اؽق ؿك غ٘ل هَكؿ ًفموِ ٍاروت عوول وولؿُ اًوت (ّووبى،
د  .)198 :12اهب ثًِ٠ل هٖكًـ ّ٘ش وـام ام اٗي كٍاٗبت ،ؿك اًتفبٕ عـ ل ٢ٜتإح٘لٕ ًوـاكؿ،
صلا وِ ٟبّل كٍاٗبت هقوَك ٓجیٔ اؽاللٖ ؿاكؿ ٍ عـاوخل هف٘وـ عىون ٍٗوٗ ٖ٤ووبى ؿك
فلٕ ت٤ـٕ ام هَكؿ كٍاٗت اًت؛ صِ اٌٗىًِ ،فمٔ پـكِ ً٘بمهٌـ ،رنٍ تىبل٘ف فلمًـ اًٍوت
ٍ ام ًَٕ ؿٗرل ،عول «اؽق» ثل «للٕ» ٍ اهخبل آى ّن ًِبى هٖؿّـ وِ لٌبى اٗي كٍاٗوبت

 746پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،4زمستان 1314

ٍ هفبؿ آى ام ثغج هزبمات ٍ ا٣وبل هٌتَرت هزبمات هٌٔلف اًوت ٗوب ؿًوتىن اهىوبى
اؽق ثِ اٗي كٍاٗبت ثلإ هغـٍؿ ولؿى اؿلٔ هٌ ٢هزبمات ،ثب تلؿٗوـ كٍثوِكًٍوت ٍ ام اٗوي
رٌجِ ه٤لٕ اؿلٔ ٗبؿُـُ هغٌَة ًوَُٖؿ ،ثٌبثلاٗي ،كٍاٗبت هوبً ،٢ووبووبى ُوبهل هوَكؿ
ؽَاّـ ثَؿ ٍ پـك٣ ،لٖاالٛالق ،هزبماتُـًٖ ًؾَاّـ ثَؿ؛ ا٣ن ام اٌٗىِ ؿك هَٗ ٢عبرت
ٗبغ٘لهَٗ ٢عبرت ثِ ًللت هجبؿكت ولؿُ ثبُـ ٍ ا٣ن ام اٌٗىِ هبل هٌلٍلِ وون ثبُوـ ٗوب
مٗبؿ ثبُـ.
ثِ ٣الٍُ اٗي اعتوبل ً٘ن ٍرَؿ ؿاكؿ وِ كٍاٗبت هَكؿ اُوبكُ ؿك ثوبة ًفموِ ٍاكؿ ُوـُ ٍ
ثلإ ث٘بى همـاك ًفمِ اًت ٍ ؿك ثغج عـ ًللت وِ ًؾي ام ل ٢ٜؿًوت ثوَؿُ ،هَٗوَ٣ب
ؽبكد ام اٗي كٍاٗبت اًوت ،ثلؽوٖ ل٘وَؿ كٍاٗوبت ّون اٗوي ًوؾي كا تإٗ٘وـ هوٖوٌوـ ،ام
رولِ اٌٗىِ هغوـثي هٌلن ام اهبم ٓبؿق (ً )١مل هٖوٌـ ووِ فلهوَؿ« :ؿك وتوبة ٣لوٖ ()١
ًَُتِ ُـُ وِ فلمًـ ام هبل پـك ثلًوٖؿاكؿ هرل ثب اروبمُاٍٍ ،لوٖ پوـك ّول صوِ ثؾَاّوـ
ثلهٖؿاكؿ».
 .2.1.1دیدگاه دوم :نظریۀ قطغ دست پدر تهدلیل سرقت از اهوال فرزند

ثلؽالف ؿٗـگبُ ًؾٌت ،ثلؽٖ ثِ هٌتخٌب ُـى پوـك ام عىون لٜو ٢ؿًوت لبئول ًٌ٘وتٌـ ٍ
ه٤تمـًـ وِ پـك ً٘ن ثب ؿٗرلاى ؿك ُلاٗ ٚثلاثلٕ للاك ؿاكؿ ٍ ؿك َٓكت ارتوبُ ١لاٗ ،ٚعـ
ل ٢ٜثل ٍٕ ربكٕ هَُٖؿ .اٗي ؿٗـگبُ اگلصِ ؿك الل٘ت للاك ؿاكؿ ،اًتـاللّبٖٗ وِ ؿك اٗوي
ؿٗـگبُ هٜلط هَُٖؿ ،ثٌ٘بك تإهلپقٗل ٍ ؿكؽَك تَرِ اًت ٍ صِ ثٌب ثتَاى ؿك ًبٗٔ تَرِ
ثِ اًتـاللّبٕ ٛلطُـُ ،تفٔ٘التٖ كا ؿك همبم هٜلط ولؿ وِ ؿكربٕ ؽَؿ هٜلط ؽَاٌّوـ
ُـ.
ؿك اٗي لٌوتً ،ؾٌت هْنتلٗي ٛلفـاكاى ٍ لبئالى اٗوي ؿٗوـگبُ ٍ ًوپي هْونتولٗي
ؿالٗل هٜلطُـُ ،هٜلط ؽَاٌّـ ُـ.
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 .1.2.1.1قائالى ته قطغ دست پدر درصورت سرقت از هال فرزند

ّوبىَٛك وِ پَ٘ تل ث٘بى ُـ ،ؿك ه٘بى فمْبٕ اهبهِ٘ ،افلاؿ ًبؿكٕ ثِ لٜو ٢ؿًوت پوـك فتوَا
ؿاؿُاًـ .ؿك اٗي ه٘بىُ٘ ،ؼ  ،ًَٖٛفمِ٘ ه٤لَمالٌٌجٖ كا ثِ ًبم ؿاٍٍؿ ًبم هٖثلؿ ووِ ثوِ اٗوي
ؿٗـگبُ لبئل اًت(ًَٛى.)448 :1407 ،

1

 .2.2.1.1ادلۀ قائالى ته قطغ دست پدر در صورت سرقت از هال فرزند

ثل اًبى اٗي ؿٗـگبُ ،ؿًتاًـامٕ ٍ تٔلف پـك ؿك اهَال فلمًوـ ثوبلخ ؽوَؿ (ووِ ثول ٍٕ
ٍالٗتٖ ًـاكؿ) علام اًت ٍ رن ؿك هَاكؿٕ ووِ ُول٣ب ،اروبمٓ تٔولف ٍروَؿ ؿاكؿ (هخول
عك الوبكُّ) ٗب افى ٓلٗظ ٗب ٗوٌٖ هٌتفبؿ ام للاٗي عبل٘وِ ٍ همبه٘وِ ،پوـك عوك تٔولف ؿك
اهَال فلمًـ ؽَؿ كا ًـاكؿ .صِ اٌٗىِ آل ثل علهت تٔلف ؿك هبل غ٘ل اًت (الٗغل هوبل
اهلء هٌلن اال ثٜ٘ت ًفٌِ) ٍ آًضِ تغت ٌَ٣اى هؾْٔ ٗبؿُـُ اًت ،لـكت ه٤بكٗوِ ثوب
ؿالٗل علهت تٔلف ؿك هبل غ٘ل ٍ لَا٣ـ ًبُٖ ام آى كا ًـاكؿ.
ُبٗـ اٗي پلًَ هٜلط َُؿ وِ پي اؿلِإ وِ ثٌِ٣وَاى هؾٔوْ هٜولط ُوـُاًوـ ٍ
پَ٘تل ثِ آًْب اًتٌبؿ ُـ ،صِ ٍٗ ٖ٤پ٘ـا هٖوٌٌوـ؟ آٗوب ثبٗوـ آى كٍاٗوبت كا ؿك لجوبل اؿلؤ
علهت ٛلط ٗب ثِ ًغَ ؽبٖٓ ٣الد ولؿ؟
ثل اًبى اٗي ؿٗـگبُ ٍ ام آًزب وِ التنام ثِ لب٣ـٓ ولٖ علهوت تٔولف هَافوك هوقّت
ؽبِٓ ٍ عىن ؽبّ هَافك ٣بهِ اًت ،ثل اًوبى هلرغوبتٖ ووِ ؿك آوَل ثغوج ُوـُ،
هؾبلفت ثب ٣بهِ ؿك مهلٓ هلرغبت هغٌَة هَُٖؿ ٍ ُبٗـ ٛلط كٍاٗبت ثٌَِ٣اى ٗىوٖ ام
كاُّووب ٍ المهوؤ التوونام ثووِ عىوون ولووٖ ٍ آوولٖ هووَكؿ تَرووِ لوولاك گ٘وولؿ (ًزفٖ(وبُووف
الیٜبء) ّ 1420،ق.)113 ْٓ ،
 .1هٌئلٔ  :45إذا سسق السجل هي هال ٍلدُ فال لع عليِ بالخكال إال ااٍا (الوغلوى ،د  ٍ)344 :11اى
سسق الَلد هي هال ٍالديِ أٍ ٍاحد هٌْوا أٍ جدُ أٍ جدتِ ٍ جدّوا أٍ أجدااُ هي لبل أهِ ٍ اى علَا كاى
عليِ المع ٍ لال جوي الفمْاء :اللع عليِ.
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ام ؿٗرل كاُّبٕ هَرَؿ وِ هٜلط ُـُ اًـ ،تإٍٗل ؿالٗل ؽبٖٓ ثَؿّبًت وِ هؾِّٔوْ
هٌتٌـ عىن ؽبّ ه٤بف٘ت پـك للاك گلفتِاًـ .اٗي تإٍٗل ثب ً٘بق كٍاٗبتٖ ووِ هٜولط ُوـُ
ً٘ن ًبمگبك ثًِ٠ل هٖكًـ.
ثلگلؿاًـى كٍاٗبت ٗبؿُـُ ثل «اعت٘بد ٍ اٜٗلاك» ٍ «ًفمِ» ٍ «فلٕ اًتملإ» ٍ ً٠وبٗل
آى تإٍٗالتٖ ٌّتٌـ وِ ثب تَرِ ثلؽٖ ّولاُ ثَؿُاًـ؛ ثَِٛك هخبل ،ؿك كٍاٗتٖ ام اهبم ٓوبؿق
( )١ؿك هَكؿ هلؿٕ ًؤال ُـ وِ ام اهَال فلمًـٍ ثلهٖؿاكؿ ٍ اهبم ( )١فلهَؿًـ :ؽ٘ل ،هرل
ثب اربمٓ فلمًـ ٗب اٌٗىِ هٜ٘ل َُؿ وِ ثَِٛك هت٤بكف ام آى هٖؽَكؿ ٗب اًتملإ هوٖوٌوـ
تب ٌّربم گِبَٗ ثِ اٍ ثـّـ (٣بهلٖ ،1367 ،د .)196 :5هغوـثي هٌلن ام اهبم ٓوبؿق ()١
ؿك هَكؿ وٌٖ وِ هبلٖ ؿاكؿ ٍ پـكٍ «هغتبد» ثِ آى هبل هَُٖؿً ،ؤال ولؿ؛ اهبم ؿك پبًوؼ
فلهَؿًـ :ام آى هبل هٖؽَكؿ اهب هبؿك ًوٖتَاًـ ثؾَكؿ ،هرل ثَِٓكت للٕ (ّوبى).
ٟبّل كٍاٗبت اٗي اًت وِ پـك تٌْب ؿك َٓكت «اعت٘بد ٍ اٜٗلاك» هزبم اًوت ام هوبل
فلمًـٍ «ثؾَكؿ» ٍ ثًِ٠ل هٖكًوـ ٍاهٓ «اوول» ؿك اٗوي لج٘ول كٍاٗوبت ،ثوِ للٌٗؤ ٍروَؿ
ٍاهُّبٖٗ صَى «ًفمِ»« ،لَت»« ،اعت٘بد» ٍ «اٜٗلاك» هٌٔلف ثِ ّوبى هٌ٤بٕ ؽَكؿى ٣لفٖ
اًت ٍ ثِ اٛالق ؽَؿ ،ثل هٌ٤بٕ ثلؿى ٍ اؽق ولؿى ؿاللت ًوٖوٌـ .هلعَم ُ٘ؼ عل ٣بهلٖ
ً٘ن ،ؿك ّو٘ي مهٌِ٘ ،پي ام فول كٍاٗبت ،ؿك پبٗبى ثبة «حكن االخر هكي هكال الَلكد ٍ األ »
آًضِ كا وِ هت٘وي رَام اؽق ثلإ پـك ثَؿُ ،هغوَل ثِ ه٘ناى ًفمِ ٍارت ٗب اؽق ثل ٍروِ
للٕ ٗب اًتغجبة ًٌجت ثِ فلمًـ ؿاًٌتِ اًت ٍ آًضِ كا وِ هت٘وي هٌ ٢فلمًوـ ثوَؿُ ،ثول
٣ـم عبرت فلمًـ ٗب اؽق ؿك غ٘ل هَكؿ ًفمٔ ٍارت عول هٖوٌـ (٣بهلٖ ،د.)198 :5
تند اول :دیدگاهها و ادلۀ آنها

ّوبىَٛك وِ هالعُ ِ٠ـ ،هٜبثك ً٠لٗٔ هَِْك فمْ٘بى اهبهِ٘ صٌبًضِ پـك ام هبل فلمًـ ؽَؿ
ًللت وٌـ ،عـ ل ٢ٜثل اٍ ارلا ًوَُٖؿً .ؤالٖ وِ هٜلط هَُٖؿ اٗي اًوت ووِ آٗوب اٗوي
اهل ،ؿك هَكؿ رـٕ وِ ام هبل ًَُاٍ ًللت وٌـ ً٘ن ٓبؿق اًت ٗب ؽ٘ل؟ ؿٍ ؿٗـگبُ ؿك اٗي
مهٌِ٘ ٍرَؿ ؿاكؿ؛ ؿٗـگبُ ًؾٌت هجتٌٖ ثول ت٤وو٘ن عىون پوـك ثوِ پوـكثنكي ووِ ه٤بف٘وت
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پـكثنكي ام ارلإ عىن ل ٢ٜؿًت ؿك َٓكت ًللت ام اهَال فلمًـماؿُ كا ًت٘زِ هٖؿّـ
ٍ ؿٍم٣ ،ـم ت٤و٘ن عىن پـك ثِ پـكثنكي ٍ ثبلٖ هبًـى ٍٕ تغت ُوَل ٣وَم اؿلؤ لٜو٢
وِ لنٍم ارلإ عـ ل ٢ٜثل پـكثنكي ؿك فلٕ ًوللت ٍٕ ام اهوَال فلمًوـماؿُ كا ًت٘زوِ
هٖؿّـ .اٗي ؿٍ ؿٗـگبُ كا ثِّولاُ اؿلٔ آًْب ثلكًٖ ؽَاّ٘ن ولؿ.
الف) دیدگاه تؼوین حكن پدر ته پدرتسرگ
ثل اًبى ؿٗـگبُ ت٤و٘نّ ،وبى ه٤بف٘تٖ وِ ثلإ ارلإ عىن ل ٢ٜؿًوت ؿك هوَكؿ ًوللت
پـك ام اهَال فلمًـ ٍرَؿ ؿاكؿ ،ؿك هَكؿ پـكثنكي ّن ٓبؿق اًت ٍ ث٘ي پـك ٍ پوـكثنكي
ّ٘ش تفبٍتٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ ٍرَؿ ًـاكؿ .ؿك عم٘مت ،اگل وٌٖ ثِ ه٤بف٘ت هٜلك ؿكثوبكٓ پوـك
لبئل ثبُـ ،ؿك َٓكت پقٗلٍ ت٤و٘ن ،اٗي ه٤بف٘ت ؿك هَكؿ پـكثنكي ً٘ن هٜلك ؽَاّـ ثَؿ.
ّو٘ي َٛك اگل ؿك للولٍ ه٤بف٘ت پـك ام عىن ل ٢ٜؿًت ،ل٘ـ ٍ ُلٗ ٙب هغـٍؿٗتٖ ٍروَؿ
ؿاُتِ ثبُـ ،اٗي هَاكؿٌ٘٣ ،ب ثِ عىن ه٤بف٘ت پـكثنكي ً٘ن هٌتمل هَُٖؿ؛ صِ اٌٗىوِ ؿل٘لوٖ
ثل تفٔ٘ل ٗب تفبٍت ؿك اٗي هٍََٗ ١رَؿ ًـاكؿ.
ثٌ٘بكٕ ام فمْ٘بى اهبهِ٘ ام رولِ ُ٘ؼ  ًَٖٛؿك هجٌوَُ( ٙو٘ؼ ًَٛوٖ ،1387 ،د :8
ُْ٘ ٍ )44ـ حبًٖ ؿك هٌبله (٣بهلٖ ،پِ٘و٘ي ،د ٓ ٍ )487 :14وبعت كٗوبٕ (ٛجبٛجوبٖٗ،
پِ٘٘ي ،د  )170 :16كا ثبٗـ ؿك مهلٓ وٌبًٖ ؿاًٌت وِ ثِ ؿٗـگبُ ت٤و٘ن لبئل ٌّتٌـ.
 .2ادلۀ قائالى ته نظریۀ تؼوین
ثلإ ٣ـم ارلإ عـ ل ٢ٜثل رـ پـكٕ ،ثِؿل٘ل ًللت ام اهَال فلمًـماؿُ ،اؿلؤ گًَوبگًَٖ
البهِ ُـُ اًت وِ ام رولٔ آًْب هٖتَاى ثِ هَاكؿ مٗل اُبكُ ولؿ.
 .1.2اجواع

ُ٘ؼ  ًَٖٛؿك هجٌَ ،ٙاؿ٣بٕ ٣ـم ؽالف ولؿُ اًت هجٌٖ ثول اٌٗىوِ اگول وٌوٖ ام هوبل
فلمًـاًَ ٍ فلمًـاى آًْب ّل لـك پبٗ٘ي كٍؿً ،للت وٌـ ،عـ لٜو ٢ثول اٍ ارولا ًووُٖوَؿ
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(ُ٘ؼ  ،1387 ،ًَٖٛد ُْ٘ .)44 :8ـ حبًٖ ً٘ن ؿك هٌبله ،ؿك اٗي مهٌِ٘ اؿ٣بٕ اروب ١ولؿُ
اًت (٣بهلٖ ،1413 ،د .)487 :14
ُبٗـ اٗي پلًَ هٜلط َُؿ وِ صلا هخل هَكؿ لتل ًَُ تًَ ٚپـكثنكي ٣ول ًوٖوٌو٘ن
ٍ ؿك اٌٗزب ّن ثِ ه٤بف٘ت پـكثنكي عىن ًوٖؿّ٘ن؟ ؿك پبًؼ هٖتَاى گفوت ،تفوبٍت اٗوي
هَكؿ ثب لتل ًَُ تًَ ٚرـ پـكٕ ،اٗي اًت وِ ؿك ثغوج لتول ،تغموك ارووب ١ثول اًتفوبٕ
لٔبّ لًٌ٘ ٖ٤ٜت ،ثًِغَٕ وِ وٌٖ هخل ُْ٘ـ حبًٖ وِ ؿك هب ًغي فِ٘ ثِ ٣ـم هزوبمات
لبئل اًت ،ؿك ثغج لتل ثِ ٣ـم لٔبّ رـ پـكٕ ثِؿل٘ول رٌبٗوت ثول فلمًوـماؿُ عىون
ًـاؿُ اًـ ٍ عتٖ تٔلٗظ ثِ تغمك اروب ١ثل اهىبى لٔبّ رـ پـكٕ ،وِ ؿك ولووبت ثلؽوٖ
هغممبى هٌ٤ىي ُـُ اًت (٣بهلٖ ،1413،د  )156 :15ثِ اًتٌبؿ ثِ اروب ١ؿك ثغج اًتفوبٕ
عـ لٗ ٢ٜلك ًوٖكًبًـ؛ مٗلا ث٘ي لتل ٍ ًوللت تفوبٍت روـٕ ٍروَؿ ؿاكؿ .ؿك ًوللت،
هََٗ« ،١اهَال» اًت وِ ث٘ي رـ پـكٕ ٍ ًَُ ،ت٤بهل هبلٖ لَٕ ٍرَؿ ؿاكؿ ،ثوِٛوَكٕووِ
رـ پـكٕ ،ؿك َٓكت ًجَؿى پـك ٗب تٌرـًت ثَؿى ٍٕ ،هَٟف ثِ ؿاؿى ًفمؤ ًوَٓ پٌولٕ
اًت ٍ ؿك اٗي اهلٍٟ٘ ،فٔ رـ ،ثل تىل٘ف هبؿك ٍ ًبٗل ؽَِٗبًٍـاى همـم ؽَاّوـ ثوَؿ؛ ؿك
عبلٖوِ هََٗ ١لتل «ربى» اًت ٍ اعتوبل ؿاكؿ ٣ـم لٔبّ رـ پـكٕ ،مهٌ٘وِ تْزمون ثول
ؿهبء كا فلاّن وٌـ.
ؿك ٘٣ي عبل ثبٗـ تَرِ ؿاُت وِ عتٖ ثل فولٕ اً٤موبؿ ارووب ١ؿك اٗوي هموبم ،اًوتٌبؿ
ثِ اروب ١ثب ّوبى اُىبل ه٤لٍف هـكوٖ ثَؿى هَارِ اًت .مٗولا ام آًزوب ووِ اٗوي ً٠لٗؤ
فمْٖ ،ثب كٍاٗت ٍ للاٗي هَرَؿ ؿك اؽجبك هـلل ُـُ ،ارووب ١هنثوَك ،ؿك آوٜالط ارووب١
هـكوٖ اًت ٍ ؿك ًت٘زِ ،آَبلت ٍ اًتمالل ًـاكؿ ٍ ثوٌِ٣وَاى ؿل٘ول هٌوتمل ٍ ؿك ٣ولٕ
ًبٗل ؿالٗل هٜلط َُؿ .ثٌبثلاٗي اؿلٔ آلٖ ،ؿك عم٘متّ ،وبى اؽجوبك ٍ كٍاٗوبتٖ اًوت ووِ
ؿك اٗي مهٌِ٘ ٍاكؿ ُـُ ٍ ثًَِ ٖ٣هٌَٜق ٗب هفَْم آًْب ،هٌوتٌـ فتوبٍإ فمْوٖ لولاك گلفتوِ
اًت.
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 .2.2صدق اطالق پدر تر جد پدري

لبئالى ثِ ٣ـم ارلإ هزبمات ل ٢ٜثل رـ پـكٕ ،ام رولِ ثِ اٛالق «ٍالـ» ٍ «اة» (پوـك)،
ثل رـ پـكٕ اًتٌبؿ هٖوٌٌـ وِ ثِهَرت آى ،اؿلِإ وِ ارلإ هزبمات كا ثل «ٍالـ» ٗب «اة»
ًفٖ هٖ وٌٌـ ،ثِ اٛالق ؽَؿً ،بفٖ هزبمات ام رـ پـكٕ ّن ٌّتٌـ ،عتوٖ ٓوبعت وِوف
اللهَم(الًَ٘فٖ ،1417 ،د  )610 :2ه٤تمـ اًت اٛالق «اة» ثل رـ ،ام ٟبّل والم ؽـاًٍـ،
تجبكن ٍ ت٤بلٖ ٍ ًؾي اؿٗجبى ثلهٖآٗـ ٍ ُبٗـ هلاؿ ٍٕ ام فٔغبّ ،وبى ًىتِإ ثَؿُ وِ ؿك
«المٔبّ ٣لٖ َٗء الملآى ٍ الٌٌِ» آهـُ اًت وِ ؿك ًنؿ ٣لة ،ال٤لثوبء ووِ ثوِ والهِوبى
اًتِْبؿ هَُٖؿّ ،وبًٌـ ؽ٘وله٘٘ي ،ؿك اُو٤بك ٍ ت٤بث٘لُوبى «اة» ثول «روـ» ّون اٛوالق
هَُٖؿّ ،وبىگًَِ وِ «پٌل» ثِ «ًَُ» اٛالق هُٖـ (هلً ِٖ٣زفٖ ،ثٖتب ،د .)354 :1
هـ٣بٕ ٗبؿُـُ تب ربٖٗ پَ٘ هٖكٍؿ وِ ثلؽوٖ ،اٛوالق «اة» ثول «روـ» كا «عم٘موت»
هٖؿاًٌـ (هـًٖ الىبُبًٖ .)86 :1410،مٗلا «اَة» ٗ ٌٖ٤وٌٖ وِ ؿٗرلٕ ام اٍ هتَلـ هُٖوَؿ،
ّوبىگًَِ وِ ؿك اللةالوَاكؿ آهـُ اًت ،تلؿٗـٕ ًٌ٘ت وِ ًَُ ام رـ ثٍِاً ٜٔپـك هتَلوـ
هٖ َُؿ ٍ ام رولٔ َُاّـ اِٗبى ثل هـ٣بٕ ٗبؿُـُ ،اٛوالق «پٌول آؿم» ثوِ فلمًوـاى آؿم ٍ
اٛالق فلمًـاى پ٘بهجل(ّ) ،ثِ اهبم عٌي ٍ اهبم عٌ٘ي ( )١ؿك آٗٔ هجبّلِ اًوت .ثٌوبثلاٗي،
ثِ ٣م٘ـٓ اٗي گلٍُّ ،ن ؿك لیت ٍ ّن ؿك ٣لفٍ ،اهٓ «پـك» ثِ رـ پـكٕ ّن اٛالق هَُٖؿ
ٍ ؿك اٗيَٓكت ثب تَرِ ثِ اؿلِإ وِ ؿك آًْب ٍاهُّبٕ «ٍالـ» ٍ «اة»فول ُوـُ ثوَؿ ،لٜو٢
ؿًت رـ پـكٕ ثِؿل٘ل ًللت ام فلمًـماؿُاٍ هٌتفٖ اًت ،ثًِغوَٕ ووِ ؿك ثغوج لوَل
٣ـم لٔبّ ارـاؿ پـكٕ ٓبعت رَاّل هٖگَٗوـ« :ثٌوبء» ٣لوٖ تٌوبٍل االٛوالق لوِ لیتوب
ٍ٣لفب(ّوبى.)170 :
 .3.2اولویت والیت جد تر والیت پدر

ام فلٍ٣بت ًىبط ٍ ؿك ثبة لنٍم افى پـك ؿك ٣مـ ؿؽتل ثبولُ ،اٗي ًؤال هٜلط هَُٖؿ ووِ
اگل پـك ،ؿؽتلٍ كا ثِ ٣مـ وٌٖ ؿكآٍكؿ ٍ ؿك ّوبى عبل ،رـ پـكٕ اٍ كا ثوِ ٣موـ ووي
ؿٗرلٕ ؿكآٍكؿ٣ ،مـ وـام همـم اًت؟
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ؿك پبًؼ ،گفتِ هٖ َُؿ وِ ٣مـ رـ پـكٕ همـم ثل ٣مـ پـك اًت .ثلإ تإو٘وـ ثول ً٠ول
هَِْك ،هجٌٖ ثل ٣ـم لٔبّ رـ پـكٕ ثِ اٗي فلً٘ ١ن اًتـالل هَُٖؿ(ٛجبٛجبٖٗ ،پِ٘و٘ي،
د 1)250 :16وِ ثِؿل٘ل ٣ـم ؽَٔٓ٘ت ؿك ًبع٘ٔ لٔبّ ،ؿك ثغج اًتفبٕ عـ ل ٢ٜام پـك
ثِؿل٘ل ًللت ام فلمًـماؿُ ً٘ن ٛلطُـًٖ اًت .ثٌبثلاٗي اًتٌبؿ ثِ اٍلَٗت عك ٍالٗت روـ
ثل پـك ؿك ٣مـ ؿؽتل ثبولُٗ ،ىٖ ؿٗرل ام اؿلِ إ اًت وِ ٛلفـاكاى اًتفبٕ عـ لٜو ٢ثول آى
اًتٌبؿ هٖوٌٌـ ٍ ثِّو٘ي لغب ،ٝهلعَم ٓبعت رَاّل ،ؿك لجبل تلؿٗـ هغمك علٖ ،ثِٛوَك
رنم ،ثِ اًتفبٕ هزبمات رـ پـكٕ ً٠ل هٖؿّـ(ّوبى.)170 :
 .4.2قاػدة درء

ؿك ًْبٗتُ ،بٗـ آؽلٗي ؿل٘لٖ وِ ؿك تَرِ٘ ٣ـم ل ٢ٜرـ ،ثِ آى توٌوه ُوَؿ ،لب٣وـٓ ؿكء
اًت ،صِ اٌٗىِ٣ ،ـم ل ٢ٜپـك ثِؿل٘ل فلمًوـ ل٤ٜوٖ اًوت ٍ ؿك هوَكؿ لٜو ٢روـ پوـكٕ
ثِؽبٛل ًللت ام ًَُ تلؿٗـ ٍرَؿ ؿاكؿ .ثٌبثلاٗي ثبٗـ اعت٘ب ٙولؿ ٍ ثب تغموك ُوجِْ ،و٘فول
ل ٢ٜكا ؿكء ولؿٓ .بعت هفتبطالىلاهِ ،الجتِ ؿك ثلؽٖ اًتـاللّبٕ ؽوَؿ ؿك ٣وـم لٔوبّ
رـ پـكٕ هًٌَٖٗـٍ« :الًِ اعَ ٙالثتٌبء امالِ الـهبء ٣لٖ االعت٘ب ٙف٘ىفٖ الِوه ف٘وٌْٖ
ؤٓل الجلاءُ ٍآل ٔ٣وِ ؿم الزـ» (٣بهلٖ ،پِ٘٘ي ،د  .)25 :11اٗي اًتـالل ،ثِؿل٘ل ٍرَؿ
ٍعـت هالن ،ؿك همبم ؿفب ١ام اًتفبٕ هزبمات ل ٢ٜثل رـ پـكٕ ً٘ن ٛلطُـًٖ اًت.
ب) دیدگاه ػدم تؼوین حكن پدر ته پدرتسرگ
ثل اًبى ؿٗـگبُ ٣ـم ت٤و٘ن ،عىن ؽبّ ه٤بف٘تٍٗ ،وٓ پـك ٓولجٖ ٍ ثوٍٖاًو ِٜاًوت ٍ
ُبهل پـك ثبٍاً( ِٜپـكثنكي) ًوَُٖؿ ٍ ؿك َٓكتٖووِ ٍٕ ام اهوَال فلمًوـماؿُ ًوللت
وٌـ ،ثب ارتوبُ ١لاٗ ،ٚهِوَل لب٣ـٓ ٣وَهٖ ارلإ عـ ل ٢ٜؽَاّوـ ُوـ ٍ ؿك عم٘موت،
اٗي لٌن ام ؽَِٗبًٍـٕ تإح٘ل وبٌّـُ ٗب ه٤بفوٌٌـُ ثل هزبمات ًؾَاّـ ؿاُت.
ٍ...« .1يعضدّن تمدين الشازع عمدُ علي ابٌة االبي علي عمدُ عليْا اذا تمازًا».
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 .1ادلۀ قائالى ته ػدم تؼوین
ؿك اٌٗزب هْنتلٗي ؿالٗل لبئالى ثِ ٣ـم ت٤و٘ن عىن پـك ثِ پـكثنكي ثلكًٖ ؽَاٌّـ ُـ.
 .2.1ػدم شوول یا تردید در شوول ادلۀ هؼافکننده تر پدرتسرگ

ام آًزب وِ اؿلِإ وِ علهت هبالُؾبّ كا هغتلم هُٖووبكؿ ٍ ً٘ون اؿلوِإ ووِ ثوٌِ٣وَاى
ٗوبًت ارلإ ًللت ،عىن ل ٢ٜؿًت كا افبؿُ هٖوٌٌـ٣ ،وَم ٍ اٛوالق ؿاكًوـ ًٍ٠ول ثوِ
اٌٗىِ ثب ٍرَؿ ٣وَهبت رلٗبى عـ ل٣ ،٢ٜوَه٘ت اؿلٔ لّ ٢ٜن اهول حوبثتٖ اًت،آول ثول
ُوَل ؿل٘ل ثل توبم هٔبؿٗك اًت ،هرل هَاكؿٕ وِ ثب ؿل٘ل ؽبّ ؽوبكد ُوَؿ ٍ ً٠ول ثوِ
اٌٗىِ ؿك ثغجّبٕ پِ٘٘ي حبثت ُـ وِ آل ثل ٣ـم تإح٘ل ؽَِٗبًٍـٕ ؿك عىن ل ٢ٜؿًت
ثَؿُ ،ؿك اٗيَٓكت  ،آل ثل رلٗوبى لَا٣وـ ٣ووَهٖ لٜو ٢ؿًوت ًوبكق اًوت ٍ ؿالٗول
ه٤بفوٌٌـُ ،ثبٗـ ام صٌبى ٓولاعتٖ ثلؽوَكؿاك ثبُوٌـ ووِ ثوِكاعتوٖ ٣وَهوبت ٗبؿُوـُ كا
تؾْٔ٘ ثنًٌـ ٍ صٌبًضِ ؿك ؿاللت آًْب تلؿٗـ ثبُـ٣ ،وَهبت ام تؾْٔ٘ اؿ٣وبٖٗ هٔوَى
هٖهبًـ ٍ هَاكؿٕ وِ ؽلٍد آًْب ام تغت ٣وَم هِىَن ثبُـّ ،وضٌبى هِوَل عىن ٣وبم
ؽَاٌّـ ثَؿ.
ام ًَٕ ؿٗرلً ،مٖ اٗي لَا٣ـ ؿك پلتَ ؿل٘ل ؽبّ ،ثبٗـ ثوب لغوب ٝؿٍ ًىتوِ ٓوَكت
گ٘لؿً .ؾٌت اٌٗىِ ؿك َٓكت ُه ؿك آل تؾْٔ٘ ،آل ثل ٣ـم تؾٔوْ٘ ٍ رلٗوبى
عىن ل ٢ٜؿًت اًت؛ ؿٍم آًىِ اگل ثـاً٘ن هَكؿٕ ثب ؿل٘ل ؽبٖٓ ام ٣وَم لب٣ـٓ لٗ ٢ٜوـ،
تؾْٔ٘ ؽَكؿُ اًت ،اهب ؿك ؿاهٌٔ آى تلؿٗـ ؿاُتِ ثبُ٘ن ،آل ثل ٣ـم تؾٔوْ٘ مائوـ ام
لـك هت٘مي اًت.
ؿك هجبعج آَلٖ هلثَ ٙثِ ٣بم ٍؽبّ گفتِ ُـ وِ ؿك ؿل٘ول ؽوبّ (هٌفٔول) اگول
تلؿؿ ث٘ي الل ٍ اوخل ثبُـًٌ ،جت ثِ اوخل٣ ،بم ثل عز٘ت ؽَؿ ثبلٖ اًوت ٍ ارووبل آى ثوِ
٣بم ًلاٗت ًؾَاّـ ولؿ ،مٗلا ؿك ؽبّ هٌفٔل ،ؿل٘ل ٣بم ؿك ٣ووَم ْٟوَك ٗبفتوِ اًوت ٍ
عز٘ت ؿاكؿ ،هرل آًىِ عزتٖ لَٕ تل ام آىَْٟ ،كٍ كا ام ثو٘ي ثجولؿ (ثلٍرولؿٕ:1364 ،
515 ٍ 514؛ ه٠فل149 :1397 ،؛ عٌٌٖ٘.)260 :1363 ،
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ؿك هَكؿ لٗ ٢ٜـ ً٘ن لـك هت٘مي ام تؾْٔ٘ ،همـاك الل اًت ٍ تب اٗي عـ ،عز٘ت ٣وبم
ام ث٘ي هٖ كٍؿ ،اهب ًٌجت ثِ اوخلُ ،ه ؿك آل تؾْٔ٘ ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ تؾْٔ٘ ؿك هوَكؿ
اوخلّ٘ ،شگًَِ َْٟكٕ ًـاكؿ تب ثب َْٟك ٣بم ه٤بكِٗ وٌـ .ثٌبثلاٗي َْٟك ٣بم ٍ آبلِال٤وَم،
ُه ؿك تؾْٔ٘ همـاك مائـ ثل لـك هت٘مي كا ؿف ٢هٖوٌـ ٍ ؿك آى هٖتَاى ثِ ٣وبم توٌوه
ولؿ .ؿك ٍال ٢ؿك تلؿؿ ث٘ي الل ٍ اوخل٣ ،لن اروبلٖ ثِ ٣لن تفٔو٘لٖ ٍ ُوه ثوـٍٕ تجوـٗل
هٖ َُؿ وِ ًٌجت ثِ همـاك مائـ ثل لـك هت٘مي ،آبلِال٤وَم ربكٕ هَُٖؿ توب ُوه ثوـٍٕ
(وِ ّوبى ُه ؿك آل تؾْٔ٘ اًت) كفَُ ٢ؿ.
ثٌبثلاٗي ،كفٗ ٢ـ ام ٣وَهبت لٗ ٢ٜـ ًوبكق ،رون ؿك هوَاكؿ هٌٔوَّ ٍ رون ؿك لوـك
هت٘مي ام همـاك هٌَّٔ هٌ٘ل ًؾَاّـ ثَؿ.
ّوبىَٛك وِ ث٘بى ُـ ،كٍاٗبت ٗبؿُـُ ثِ لف« ٞاة» ٗب «ٍلـ» هم٘ـ ُـُ اًوت ٍ ت٤وو٘ن
عه آى ثِ پـكثنكي ،ؿك گلٍ اٗي اًت وِ اٗي ؿٍ لف ٞلیتب ٍ ٣لفب ،ثل پـكثنكي ّن اٛالق
َُؿ .اهب ؿك همبثل ؿٗـگبُ ًؾٌت ،ثل اٛالق ٗبؿُـُ اٗلاؿّبٖٗ ٍاكؿ ُـُ اًت.
ًؾٌت ،ام لغب ٝلیَٕ ،اٗي پلًَ هٜلط هَُٖؿ وِ آٗوب اٛوالق اة ٍ ٍالوـ ثول روـ
عم٘مت اًت ٗب هزبم؟ ؿك َٓكتٖوِ اٛالق «اة» كا ثل رـ عم٘مت ثـاً٘ن ،ؿك فلٕ حجَت
٣ـم ل ٢ٜؿًت پـك٣ ،ـم اٗي عىن ؿك ًبع٘ٔ رـ پـكٕ ّن حبثوت ُوـُ اًوت ٍ ثوِ ؿل٘ول
ؿٗرلٕ ً٘بم ًـاكٗن ،اهب ثِ عم٘مت ثَؿى اٗي اٛالق ،ام صٌـ رٌجِ اٗلاؿ ُـُ اًت.
ؿٍم ،ام ً٠ل ٣لفٖ ً٘ن ُبٗـ ّو٘ي اٗلاؿ ٍاكؿ َُؿ ،مٗلا ام رٌجٔ ٣لفٖ ً٘ون ،هفْوَم ٍاهٓ
«اة» ثب هفَْم لیَٕ آى ،تفبٍتٖ ًوـاكؿ ٍ عتوٖ ثلؿاُوت ٣ولف ؿك اٗوي هوَكؿٓ ،ولاعت
ثِ٘تلٕ ؿاكؿ؛ صِ اٌٗىِ ٣لف ،ثِّ٘شٍرِ ،ام ٍاهٓ پـك ،هفَْم پـكثنكي كا ًوٖفْوـ.
ثٌبثلاٗي ،ثب اروبلٖ وِ ؿك ًبع٘ٔ ؿل٘ل ؽبّ ثٍِرَؿ هٖآٗـ ،اهىبى رلٗبى لَا٣وـ ؿل٘ول
ؽبّ هٌفٔل ٍرَؿ ًـاكؿ ٗب ؿًتىن ؿك ُووَل ؿل٘ول ؽوبّ ثول هوَاكؿ هِوىَن تلؿٗوـ
ثٍِرَؿ هٖآٗـ وِ ؿك ًت٘زٔ آى٣ ،وَم لٗ ٢ٜـ هغل تَرِ ٍ توٌه للاك هٖگ٘لؿ.
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 .2.2تثادر

ٌّربهٖ وِ ٍاهٓ «اة» ؿك ٣لثٖ ٍ ٍاهٓ «پـك» ؿك فبكًٖ اًوت٤وبل هوُٖوَؿ ،اٍلو٘ي هٌ٤وبٕ
هتجبؿك ثِ فّي ،پـك ثـٍى ٍاً ِٜاًت ٍ ًِ وي ؿٗرل؛ ثٌبثلاٗي المهٔ اٛالق آى ثول «روـ»،
ٍرَؿ للٌِٗ إ اًت تب اٗي اٛالق ٓغ٘ظ ثبُـ ٍ اٗي ؽَؿ ؿل٘ول ثول آى اًوت ووِ اٛوالق
«اة» ثل «رـ» «هزبم» اًت ًِ «عم٘مت».
 .3.2صحت سلة

ًلت ٌَ٣اى پـك ام رـ ،ثب تٔـٗك ّولاُ اًت ،ثَِٛك هخبل ،اگل گفتِ َُؿ «رـ ،پـك ًٌ٘وت»
ثب ّولاّٖ ٍ تٔـٗك ًٌَُـُ ّولاُ هَُٖؿ ٍ ٓغت ًلت٣ ،الهت هزبم اًوت؛ ثٌوبثلاٗي ام
لغب ٝلیَٕ ،اٛالق «ؤة» ثل «رـ» اٛاللٖ عم٘مٖ ًٌ٘ت ،اهب اًت٤وبل «ؤة» ؿك هَكؿ رـ ا٣ون
ام عم٘مت اًت ٍ ؿك هَاكؿ ثٌ٘بكٕ ،ثِ افلاؿ ؿٗرل ّون «ؤة» اٛوالق ُوـُ ،هوخال ؿك آٗؤ 38
ًَكٓ ًَٗف ،ام ع٘لت اثلاّ٘ن وِ ٣وَٕ ع٘لت ٗ٤مَة اًت ثِ «ؤة» ت٤ج٘ل ُوـُ اًوت
(ٛجبٛجبٖٗ ،پِ٘٘ي ٍ )164 :عتٖ ه٤لٍف اًوت ووِ پوـكاى پوٌذ گلٌٍّوـ« :اة ٍلوـن ٍ اة
اكٗ٤ه ٍ اة ٗنٍره ٍ اة ٣لوه ٍ اة اؿثه» (هلً ِٖ٣زفٖ ،پِ٘٘ي ،د .)339 :1
اٗي هٜبلت ؿك هَكؿ ٍاهٓ «اة» اًت ،اهب اگل وٌٖ ثؾَاّـ ٍاهٓ «ٍالـ» كا وِ ؿك كٍاٗبت
ٍاكؿ ُـُ اًت ،ثل رـ اٛالق وٌـ ،اًبًب غل ٚؽَاّـ ثَؿ ،صلا وِ ثل ؽالف «ؤة» ووِ ثوِ
غ٘ل پـك ّن گفتِ هَُٖؿٍ« ،الـ رن ثل پـك ٓلجٖ اٛالق ًوَُٖؿ» (ٛجبٛجبٖٗ)164 :1422 ،
ٍ عتٖ ثَِٓكت هزبم ّن ًوٖتَاى ثل رـ اٛالق ٍالـ ولؿ.
ؿك عم٘مت،اگلصِ ثِلغب ٝثغجّبٕ آَلٖ٣ ،ـم ت٤و٘ن عىن پـك ثِ پوـكثنكي الوَٕ
ثًِ٠ل هٖكًـ ،اُىبلٖ وِ ؿك ًَ ١اٗي اًتـاللّب ٍرَؿ ؿاكؿ اٗي اًت وِ ؿك تج٘٘ي عىون ٍ
تٌم٘ظ ثغج ،علوت فّيٓ ،لفب ؿك هـاك هجبعج الفب ٍ ٝؿلتّبٕ آَلٖ علوت هٖ وٌـ؛
ؿك عبلٖوِ ثًِ٠ل هٖكًـ ،ؿك وٌبك هجبعوج الفوب ٝووِ ؿك روبٕ ؽوَؿ المم ٍ لوَامثؾوَ
اًتـالل ٌّتٌـ ،ثبٗـ ثِ ًبٗل ٌ٣بٓلٕ تَرِ ولؿ ووِ ؿك اًوتٌجب ٙام عىون ؿؽبلوت ؿاكؿ ٍ
آَل ٍ لَا٣ـٕ وِ ؿك ّل وـام ام اثَاة فمْٖ ثَِٓكت ؽبّ ٍرَؿ ؿاكؿ ً٘ن ثِٓوَكت
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ٍٗوُ ثبٗـ هَكؿ ٌ٣بٗت للاك گ٘لؿ ،صِ ثٌب اٗي لَا٣ـ ،ثِؿل٘ل ؽبّ ثَؿى ،ثل ًبٗل َُُّ٘بٕ
اًتـالل همـم َُؿ.
ؿك اٗي همبم وِ ثغج ارلإ عـٍؿ الْٖ اًت ،ثب لب٣ـٓ ؿكء هَارِ ٌّوت٘ن ووِ ٗووي
عف ٞآل ارلإ عـٍؿ ،ؿك همبم اعلام ٍ احجبتّ ،وت ُبك ١كا ثل اكفوبق ٍ كؤفوت ًِوبى
هٖؿّـ .اگل ثِ ًبٗل اثَاة عـٍؿ ٍ كٍاٗبت آى ثِؿكًتٖ ؿلت َُؿ ،ه٤لَم ؽَاّـ ُـ ووِ
هقاق ُبك ،١لجل ام احجبت عـٍؿ ،ثل اكفبق ٍ ؿفوً ٢وبٗٔ عوـ ثول هوتْن اًوت؛ ّلصٌوـ ؿك
َٓكت احجبت رلم عـٕ ،ووتلٗي كؤفت ٍ اكفبلٖ ثل هزلم كٍا ؿاُتِ ًوَُٖؿ.
ثِّلعبل ،تَرِ ثَ٘ ام عـ ثِ ثغجّبٕ لف ٖ٠كٍاٗبت ؿك ثبة عـ ًللت ٍ رلٗبى ٗب
٣ـم رلٗبى آى ؿك هَكؿ پـكثنكيً ،جبٗـ هب كا ام اٗي ًىتِ غبفل وٌـ وِ ًفي ّو٘ي ثغجّوب
ٍ اعتوبلّب ٍ اكتىبمات ٣لفٖ ٍ ٣مالٖٗ ،ؿك ًْبٗت ًَُ ٖ٣جْٔ ٣مالٖٗ ٍ ٣لفٖ كا ؿك همبم
اٗزبؿ هٖوٌـ .ثًِ٠ل هٖكًـ وِ اٗي ُجِْ ثِ اًـامُإ اًت ووِ ؿك ًْبٗوت ،هزلاٗوٖ ثولإ
لب٣ـٓ ؿكء اٗزبؿ َُؿ ٍ ه٤بف٘ت پـكثنكي كا ّوضَى پـك ًت٘زِ ؿّـ.
 .3تررسی حقوقی
ؿك لبًَى هزوبمات ٣ووَهٖ ؿك هوَاؿ  227 ٍ 226لوبًَى هزوبمات ٣ووَهٖ  1304ؿٍ ًوَ١
ًللت ثب ُلاٗ ٚهتفبٍت هملك ُـُ ثَؿ .ؿك ًبل  1312همٌي ثب الغبق هوبؿٓ  227هىولك ثوِ
لبًَى هزبمات ٣وَهٖ هملك ؿاُت« :ؿك هَكؿ ؿٍ هبؿٓ فَقّ ،ول گوبُ هوـ ٖ٣ؽَٔٓوٖ ثوب
هتْن ًللت للاثت ًٌجٖ ؿكرٔ اٍل ،ؿٍم ٗب ًَم ٍ ٗب للاثت ًججٖ ؿكرٔ اٍل ٗب ؿٍم ؿاُوتِ
ثبُـ ،ت٤م٘ت ثب گقُت هـ ٖ٣ؽَٖٔٓ هَلَف هَُٖؿ ،اگلصِ ه٘وناى هوبل ثوَ٘ ام 150
ّناك كٗبل ثَؿُ ٍ ٘٣ي ٗب ل٘وت آى ثِ ٓبعت ٗب ٓبعجبًَ هٌتلؿ ًِـُ ثبُـ» .ثٌوبثلاٗي ؿك
لبًَى هزبمات ٣وَهٖ ًِ ،تٌْب كاث ٜٔپـك-فلمًـٕ ؿك ًللت هؤحل ثَؿ ،ثلىوِ ٍروَؿ پًَ٘وـ
ؽَِٗبًٍـٕ ؿك ًٜظ گٌتلؿُتلٕ ًجت هُٖـ وِ اگل ُبوٖ ؽَٖٔٓ ام ًوبكق گقُوت
ولؿ ،ت٤م٘ت هتْن هَلَف َُؿ.
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عمَلـاًبى ؿك آى مهبى ه٤تمـ ثَؿًـ وِ عىن هبؿٓ  227هىلك ام ٣لول هَرْوِ ًٌ٘وت ٍ
ٓلفب ًَ ٖ٣ه٤بف٘ت لبًًَٖ اًت ،ثٌبثلاٗي عتٖ ثب گقُت ُبوٖ ؽَٖٔٓ ،ه٤وبٍى ام اٗوي
ه٤بف٘ت ثلؽَكؿاك ًؾَاّـ ثَؿ (٣لٖآثبؿٕ ،1385 ،د .)236 :2ث٘٤وٖ ؿٗرول ام عمَلوـاًبى
ً٘ن ٣ـم هزبمات ًبكق ثِ٣لت گقُت ؽَِٗبًٍـ (هبلجبؽتِ) كا ام هٔبؿٗك ه٤وبفٗل لوبًًَٖ
ه٤بفوٌٌـٓ هِلٍ ٙهٖؿاًٌتٌـ ٍ آى كا ام هَاكؿٕ وِ ؽَِٗبًٍـٕ ثِٛوَك هٜلوك ٍ ثوـٍى
ً٘بم ثِ گقُت ُبوٖ ؽَٔٓوٖ ،هَروت ه٤بف٘وت ام هزوبمات ثوَؿ ،تفى٘وه هوٖولؿًوـ
(ثبّلٕ.)406 :1380،
ام ًَٕ ؿٗرل ،تجٔلٓ  2هبؿٓ  8لوبًَى آٗو٘ي ؿاؿكًوٖ و٘فولٕ هٔوَة ُوْلَٗك 1290
هَاكؿٕ كا ا٣الم ولؿُ ثَؿ وِ ؿك آًْب ت٤م٘ت رناٖٗ رن ثب ُىبٗت ُبوٖ ؽَٖٔٓ ُولٍ١
ًوُٖـ ٍ ؿك َٓكت گقُت اٍ ،ت٤م٘ت ٗب ارلإ عىن هَلَف هُٖـ ،هرول اٌٗىوِ هوتْن
ًبثمٔ هغىَه٘ت هؤحلو٘فلٕ ثِ٣لت اكتىبة رلم هِبثِ آى ؿاُت .ؿك توبكٗؼ 1352/11/2
ثٌـ ؿٗرلٕ ثِ هَاكؿ اٗي تجٔلُ اٗبفِ ُـ وِ ثِهَرت آى ؿك اٗي رلاٗن ً٘ن رن ثب ُوىبٗت
ُبوٖ ؽَٖٔٓ ت٤م٘ت ُلًٍ ١وُٖـ ٍ ؿك َٓكت گقُت ُبوٖ ،ت٤م٘ت ٗب ارلإ عىن
هَلَف هوُٖوـً « :وللت ٍ ؽ٘بًوت ؿك اهبًوت ٍ والّجولؿاكٕ ٍ رلاٗووٖ ووِ ؿك عىون
والّجلؿاكٕ اًت ٍ رلمّبٕ هََٗ ١هبؿٓ  234 ٍ 233لبًَى و٘فل٣وَهٖ ٍ هوبؿٓ  5لوبًَى
تِـٗـ هزبمات كاًٌـگبى وِ ًبٟل ثِ ًمْ ٘٣وَ اًوت ٍ آى لٌووت ام هوبؿٓ  172لوبًَى
و٘فل٣وَهٖ وِ ًبٟل ثِ ُىٌتي ٗب ًمْ  َ٘٣هٖثبُـ ثـٍى اٌٗىِ هٌتْٖ ثوِ ًموْ ٘٣وَ
وبهل گلؿؿ ،هِلٍ ٙثِ اٌٗىِ هلتىت اٗي رلاٗن ّوٌل ٍ ٗب ام اللثبٕ ًٌجٖ تب ؿكرٔ ًَم ٍ
ٗب اللثبٕ ًججٖ تب ؿكرٔ ؿٍم ُبوٖ ؽَٖٔٓ ثبُـ».
ؿك لبًَى هزبمات اًالهٖ  1370ثٌَِ٣اى ٗىٖ ام ُلاًٗ ٚللت عـٕ ا٣الم ُـُ اًوت
وِ ًبكق «پـك ٓبعت هبل ًجبُـ» .اهب ؿك فٔل  21وتوبة پوٌزن لوبًَى هزوبمات اًوالهٖ
(ت٤نٗلات ٍ هزبمات ثبمؿاكًـُ) وِ هلثَ ٙثِ ًوللتّوبٕ ت٤نٗولٕ اًوت ،احولٕ ام توإح٘ل
ؽَِٗبًٍـٕ ؿٗـُ ًوَُٖؿ.
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هٜبثك ثٌـ د هبؿٓ  270لبًَى هزبمات اًالهٖ ٗ ،1392ىٖ ام ُلاًٗ ٚللت عوـٕ آى
اًت وِ «ًبكق پـك ٗب رـ پـكٕ ٓبعت هبل ًجبُـ» ثٌوبثلاٗي ؿك هموبم همبٌٗؤ ثوب لوبًَى
هزبمات اًالهٖ  ،1370ؿك لبًَى ،1392رـ پـكٕ ً٘ن ؿك وٌبك پـك ام عـ ل ٢ٜؿًت ه٤بف
ُـُ اًت.
ام ث٤ـ تٜج٘مٖ ،هبؿٓ 312-311لبًَى هزبمات فلاًٌِ همولك هوٖوٌوـً« :وللت اكتىوبثٖ
ثًٍِ٘لٔ اُؾبّ مٗل ًوٖتَاًـ هٌتَرت ت٤م٘تّوبٕ و٘فولٕ ثبُوـً .1 :وللت ثوِ مٗوبى
فلمًـاى ٗب پـكاى ٍ هبؿكاى ؿك ؽ ٚهٌتم٘ن البكة؛ ً .2للت ثِ مٗبى ّوٌل ،رن ثِ ٌّربهٖ
وِ ام ٍٕ رـا ُـُ ٗب هزبم ثِ ًىًَت ثَِٛك رـاگبًِ گِوتِ ثبُوـ» .ثوِ اٗويتلت٘وت ،ؿك
عمَق فلاًٌِ فم ٚپـك ٗب رـ پـكٕ ًٌ٘ت وِ هبً ٢ت٤م٘ت و٘فلٕ ًبكق اًت ،ثلىِ ؿك ؿٍ
عٜ٘ٔاثَت (ؿك هٌ٤بٕ ا٣ن ام پـك ،هبؿك ٍ ارـاؿ) ٍ مٍر٘تً ،وللت ّول ووـام ام ؿٗرولٕ
ًوٖتَاًـ ت٤م٘ت و٘فلٕ ؿك پٖ ؿاُتِ ثبُـ.
ّوضٌ٘ي هبؿٓ  674لبًَى ال٤مَثبت اللجٌبًٖ هملك ولؿُ اًت« :هولتىج٘ي رلاٗووٖ ووِ ؿك
فٔل ّبٕ لجل فوول ُـ(ًوللت ،والّجولؿاكٕ ،ؽ٘بًوت ؿك اهبًوت ٍ رولاٗن ؿك عىون آى)
ٌّربهٖ وِ ثٍِاً ٜٔاكتىبة رلم ثِ ٗىٖ ام آَل ٗب فلٍٗ ١ب پـك ٗب هبؿك ٗوب فلمًـؽَاًوـُ
ٗب ّوٌلٕ وِ لبًًَوب ام مٍروِاٍ روـا ًِوـُٗ ،ولكٕ ٍاكؿ ًوبٌٗوـ ،ام هزوبمات ه٤وبف
هًَُٖـ» .ؿك لبًَى لجٌبى ً٘ن ّوبًٌـ لبًَى فلاًٌِ اثَت ٍ مٍر٘ت ؿك رلاٗن ٣لِ٘ اهوَال ام
رولِ ًللت هبً ٢ت٤م٘ت و٘فلٕ ًبكق اًت.
نتیجهگیري
ؿك َٓكتٖ وِ ث٘ي ًبكق ٍ هبلجبؽتِ ،كاث ٜٔپوـك -فلمًوـٕ ٍروَؿ ؿاُوتِ ثبُوـ ،عتوٖ ثوب
ارتوبً ١بٗل ُلاٗ ،ٚعـ ل ٢ٜثل پـك ارلا ًوَُٖؿ .ام ع٘ج فمْٖ ،هفْوَم اثوَت ،ا٣ون ام
كاث ٜٔپـك -فلمًـٕ ثالفٔول ٍ پوـك -فلمًوـٕ ثبٍاًو( ِٜروـ ٍ فلمًوـماؿُ) اًوت ٍ ؿك
َٓكتٖوِ رـ پـكٕ ً٘ن ام اهَال ًَٓ ؽَؿ ًللت وٌـ ،عـ ل ٢ٜثل ٍٕ ربكٕ ًوُٖوَؿ .ام
آًزب وِ ؿك اؿلٔ هجٌبٕ اٗي عىن فم ٚثِ ًللت پـك ام فلمًـ اُبكُ ُـُ ٍ ثِلغوب ٝاوتفوبٕ
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ثِ لـك هت٘مي ؿك ؽلٍد ام ٣وَهبت اؿلٔ ًللت ،ثِ پـك ٍ پـكثنكي اوتفب ُوـُ ٍ ؿك هوَكؿ
ًللت ثلؽٖ ام ؽَِٗبًٍـاى هخل هبؿك ،هََٗ ١اؽتالفٖ اًوت .هِوَْك فمْ٘وبى ثوِ ٣وـم
ه٤بف٘ت ٍ ثلؽٖ ام ثنكگبى هبًٌـ ٣الهِ علٖ ثِ ه٤بف٘ت هبؿك ام عىن ل٠ً ٢ٜل ؿاؿُاًـ.
اگلصِ ثِلغب ٝثغجّبٕ آَلٖ٣ ،ـم ت٤و٘ن عىون پوـك ثوِ پوـكثنكي الوَٕ ثوًِ٠ول
هٖكًـ ،اهب اُىبلٖ وِ ؿك ًَ ١اًتـاللّبٕ هقوَك ٍرَؿ ؿاكؿ ،اٗي اًت وِ ؿك تج٘٘ي عىن
ٍ تٌم٘ظ ثغج ،علوت فّيٓ ،لفب ؿك هـاك هجبعوج الفوب ٍ ٝؿلوتّوبٕ آوَلٖ علووت
هٖوٌـ؛ ؿك عبلٖوِ ثًِ٠ل هٖكًـ ،ؿك وٌبك هجبعج الفب ٝوِ ؿك ربٕ ؽَؿ المم ٍ لَامثؾَ
اًتـالل اًت ،ثبٗـ ثِ ًبٗل ٌ٣بٓلٕ تَرِ َُؿ وِ ؿك اًتٌجب ٙام عىن ؿؽبلت ؿاكًـ.
ؿك اٗي همبم وِ ثغج ارلإ عـٍؿ الْٖ اًت ،هقاق ُبك ،١لجل ام احجبت عـٍؿ ،ثل اكفوبق
ٍ ؿفً ٢بٗٔ عـ ثل هتْن اًت .تَرِ ثَ٘ ام عـ ثل ثغجّوبٕ لف٠وٖ كٍاٗوبت ؿك ثوبة عوـ
ًللت ٍ رلٗبى ٗب ٣ـم رلٗبى آى ؿك هَكؿ پـكثنكي ٗب هبؿكً ،جبٗـ هب كا ام اٗي ًىتِ غبفل وٌـ
وِ ًفي ّو٘ي ثغجّب ٍ اعتوبلّب ٍ اكتىوبمات ٣لفوٖ ٍ ٣مالٗوٖ ،ؿك ًْبٗوت ًوَُ ٖ٣وجْٔ
٣مالٖٗ ٍ ٣لفٖ كا ؿك همبم اٗزبؿ هٖوٌـ .ثًِ٠ل هٖكًـ اٗي ُجِْ ثوِ اًوـامُإ اًوت ووِ ؿك
ًْبٗت ،هزلاٖٗ ثلإ لب٣ـٓ ؿكء اٗزبؿ َُؿ ٍ ه٤بف٘ت پـكثنكي كا ّوضَى پـك ًت٘زِ ؿّـ.
ؿك هَكؿ ًبٗل ؽَِٗبًٍـاى ،ثالؽالف ،ثِ ُوَل اؿلٔ ل٣ ٍ ٢ٜوَهبت ثبة ًوللت فتوَا ؿاؿُ
ُـُ اًت ،ام رولِ ؿك ًللت هبؿك ام فلمًـ ،هَِْك فمْب ثِ ٣ـم لً ٢ٜبكق عىن ًـاؿُاًـ.
ام ًَٕ ؿٗرل ،ثب ٍرَؿ ٣ـم تغمك ًللت عـٕ ؿك ؿٍ فلٕ هنثَك ،ثوِؿل٘ول علهوت
٣ول ًبكق ،هَِْك فمْب اهىبى ت٤نٗل پـك ٗب رـ پـكٕ ثوِ٣لوت ًوللت ام هوبل فلمًوـ كا
هٌتفٖ ًوٖؿاًٌـ.
ثًِ٠ل هٖكًـ وِ تج٤بت ارتوبً ٖ٣للت ً٘ن اٗزبة هٖوٌـ ووِ ام رٌجؤ ك٣بٗوت ً٠ون
٣وَهٖٗ ،وبًت ارلاٖٗ ت٤نٗلٕ ثلإ اٗي رلم پَ٘ثٌٖ٘ وٌٌوـ ،لىوي ا٣ووبل هزوبمات ؿك
َٓكت گقُت ُبوٖ ؽَٖٔٓ هٌتفوٖ ُوَؿ .ام اٗويكٍ ،عىون هوبؿٓ  227هىولك لوبًَى
هزبمات ٣وَهٖ ،هجتٌٖ ثل هٌٜك عمَلٖ ٍ ًبمگبك ثب هٔبلظ ارتوبٌُ ٖ٣بؽتِ هَُٖؿ.
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هناتغ
 .1األكؿث٘لٖ ،الوَلٖ ؤعوـ (الومـى االكؿث٘لٖ)) 1421ق) .هزو ٢الفبٗـٓ ٍ الجلّبى ،د  ،13لن،
هؤًٌٔ الٌِل اإلًالهٖ ،الٜج ٔ٤الخبلخِ.
 .2اإلٓفْبًٖ ،هغوـثي الغٌي (فبٗل ٌّـٕ)( 1424ق) .وِف اللخبم ٣ي لَا٣ـ األعىوبم ،د
 ،10لن ،هؤًٌٔ الٌِل اإلًالهٖ.
 .3االهبم الؾوٌٖ٘ ،آٗٔاهلل ال٠٤وٖ الٌ٘ـ كٍط اهلل الوًَوَٕ (ثوٖتوب) .تغلٗلالًَو٘لٔ ،د ،2لون،
هؤًٌٔ الٌِل االًالهٖ.
 .4راللالـٗي الٌَ٘ 1365( ٖٛق) .الـكالوٌخَك ،د ،10 ٍ 7ث٘لٍت ،ؿاكالو٤لفِ.
 .5الغلجٖ ،ؤثَالٔالط تمٖالـٗيثي ًزن (1403ق) .الىبفٖ فوٖ الفموِ ،آوفْبى ،هىتجؤ اإلهوبم
ؤه٘لالوؤهٌ٘ي.
 .6الغلجٖ ،عونٓثي ٣لٖ عٌٌٖ٘ (اثيمّلُ) .غٌ٘ٔ الٌونٍ ١للوٖ ٣لووٖ االٓوَل ٍالفولٍ ،١لون،
هؤًٌٔ اإلهبم الٔبؿق ،الٜج ٔ٤االٍلٖ1417 ،ق.
 .7الغلووٖ ،ؤثَالمبًوون ًزوونالووـٗي ر٤فوولثي الغٌوويثووي ًوو٘٤ـ (هغمووك علووٖ))  1421ق).
ُلائ٢االًالم فٖ هٌبئل الغالل ٍ الغلام ،تْلاى ،اًتِبكات اًتمالل.

 .8الغلٖ ،روبلالـٗي اعوـثي هغوـثي فْـ االًـٕ ( 1407ق) .الوْوقة الجوبك ١فوٖ ُولط
هؾتٔل الٌبف ،٢د ،2لن ،هؤًٌٔ الٌِل االًالهٖ.

 .9وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ( 1410ق) .لكُبؿ األفّوبى للوٖ ؤعىوبم
اإلٗوبى ،د ،2لن ،هؤًٌٔ الٌِل اإلًالهٖ.

 .10وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ( 1419ق) .لَا٣ـ االعىوبم فوٖ ه٤لفؤ
الغالل ٍ الغلام ،د  ،3لن ،هؤًٌٔ الٌِل االًالهٖ ،الٜج ٔ٤االٍلٖ.

 .11وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو (1413ق) .هؾتلف الِو٘ ِ٤فوٖ اعىوبم
الِلٗ ،ٔ٤د ،9لن ،هؤًٌٔ الٌِل االًالهٖ.
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 .12الغلٖ ،هغوـثي هٌَٔكثي ؤعوـثي لؿكٗي ( 1411ق) .الٌلاٗل الغوبٍٕ لتغلٗول الفتوبٍٕ،
س  ،2لن ،هؤًٌٔ الٌِل اإلًالهٖ.
 .13الغلٖٗ ،غٖ٘ثي ً٘٤ـ ( 1405ق) .الزبه ٢للِلائ ٢لن ،هؤًٌٔ ًّ٘ـالِْـاءال٤لو٘ٔ.
 .14الؾًَٖٗ٘ ،ـ اثَالمبًن الوًََٕ ( 1422ق) .هجبًٖ تىولٔ الوٌْبد ،د ،1لن ،هؤًٌٔ لع٘وبء
آحبك اإلهبم الؾَٖٗ.
 .15الـٗلوٖ،عونٓثي ٣جـال٤نٗن،الو٤لٍف ثٌلّبك (1404ق) .الولاًن ال٤لَِٗ فٖ االعىبم ال٤لَِٗ،
لن ،هٌَِكات الغله٘ي.
 .16الٌووجنٍاكًٕ ،وو٘ـ ٣جووـاال٣لٖ ( 1413ق) .هْووقة االعىووبم فووٖ ث٘ووبى الغووالل ٍ الغوولام،
د ،28س ،4لن ،هؤًٌٔ الٌبُل.
 .17الٜجبٛجبٖٗ ،الٌ٘ـ٣لٖ (1422ق) .كٗبٕ الوٌبئل فٖ ث٘بى ؤعىبم الِل ١ثبلـالٗل ،د ،16لون،
هؤًٌٔ الٌِل االًالهٖ.
 .18الٜلاثلٌٖ ،لبٖٗ ٣جـال٤نٗنثي الجلاد(1406ق) .الوْقة ،د ،2لن ،هؤًٌٔ الٌِل االًالهٖ.
 .19ال ،ًَٖٜؤثَر٤فل هغوـثي الغٌي (ُ٘ؼ  1407()ًَٖٛق) .الؾالف ،لون ،هؤًٌؤ الٌِول
اإلًالهٖ.
 .20وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو (  1387ق) .الوجٌَ ٙفوٖ الفموِ اإلهبه٘ؤ،
د،5س ،2تْلاى ،الىوتجٔ الولتَ٘ٗٔ إلع٘بء اٙحبك الز٤فلٗٔ.

 .21وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ( 1400ق) .الٌْبٗووِ فووٖ هزوولؿ الفمووِ ٍ
الفتبٍٕ ،س ،2ث٘لٍت ،ؿاكالىتت ال٤لثٖ.
 .22ال٤بهلٖ ،الِ٘ؼ هغوـثي الغٌي الغل (1367ق)ًٍ .بٗل الِ٘ ،ٔ٤د ،19ٍ 18 ،12س ،6تْلاى،
الوىتجٔ االًالهِ٘.

 .23ال٤بهلٖ ،مٗيالـٗيثي ٣لٖثي اعوـ الزج( ٖ٤الِْ٘ـ الخبًٖ)(  1413ق) .هٌبله االفْوبم للوٖ
تٌم٘ظ ُلاٗ ٢االًالم ،د  15 ٍ14لن ،هؤًٌٔ الو٤بكف اإلًالهِ٘.
٣ .24جـالغٌ٘ي ٣لٖآثبؿٕ ( .)1385عمَق رٌبٖٗ ،د ،2ٍ 1س ،2تْلاى ،فلؿًٍٖ.
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 .25ال٤ىجلٕ الجیـاؿٕ ،هغوـثي هغوـثي الٌ٤وبى ،الو٤لٍف ثبلِ٘ؼ الوف٘ـ ( 1413ق) .الومٌ٤وِ،
لن ،وٌرلٓ رْبًٖ ّناكٓ ُ٘ؼ هف٘ـ.

 .26ع٘ـكٕ٣ ،لٖ هلاؿ ( .)1387تغل٘ل فمْٖ-عموَلٖ توإح٘ل ؽَِٗوبًٍـٕ ؿك لوَاً٘ي و٘فولٕ
اٗلاى ،كًبلٔ ؿوتلٕ كُتٔ عمَق رنا ٍ رلمٌُبًٖ ،لن ،ؿاًِربُ تْلاى (پلؿٗي فبكاثٖ).

 .27الفبٗل اللٌىلاًٖ ،الِ٘ؼ هغووـ (1422ق) .توفٓو٘ل الِولٗ ٔ٤فوٖ ُولط تغلٗلالًَو٘لِ
(الغـٍؿ) .س ،2لن ،هلون فمِ األئؤ األْٛبك.

 .28الىلٗوٖ الزْلهٖ٣ ،لٖ ( 1412ق) .الـكالوٌَ٘ؿ فٖ اعىبم الغـٍؿ (تملٗلات ؤثغبث الٌ٘ـ
هغوـكٗب الرلپبٗربًٖ) .د ،3لن ،ؿاكالملآى الىلٗن.
 .29گٌزٌ٘ٔ آكإ فمْٖ  -ل٘بٖٗ ،ؿفتل آهَمٍ كٍعبًَ٘ى ٍ تـٍٗي هتَى فمْٖ ه٤بًٍت آهَمٍ
لَٓ ل٘بِٗ٘ (لَط فِلؿُ).
 .30هغوـ ثبّلٕ (ً .)1380رلُٖ ثل عمَق رنإ ٣وَهٖ ،تْلاى ،اًتِبكات هزـ.
 .31هغوـثي ٣لٖثي الغٌ٘يثي ثبثَِٗ الموٖ ( 1386ق) .الو٤لٍف ثبلٔـٍق٣ ،لل الِلاٗ ،٢لن،
وتبثفلٍُٖ ؿاٍكٕ.

 .32هغوـثي ٣لٖثي عوونُ الًَٜوٖ ،الو٤ولٍف ثوبثي الغوونُ ( 1408ق) .الًَو٘لِ للوٖ ً٘ول
الف٘٘لِ ،لن ،هىتجٔ آٗٔاهلل الول ِٖ٣الٌزفٖ.

 .33ه٘لهغوووـ ٓووبؿلٖ ،عٌوو٘ي ( .)1378عمووَق و٘فوولٕ اؽتٔبٓووٖ (2روولاٗن ٣ل٘ووِ اهووَال
ٍهبلى٘ت) .س ،6تْلاىًِ ،ل ه٘ناى.
ً .34زفٖ ،الِ٘ؼ هغوـعٌي ( .)1374رَاّلالىالم فوٖ ُولط ُولاٗ ٢اإلًوالم ،س ،4تْولاى،
ؿاكالىتت اإلًالهِ٘.
 .35الٌٌبئٖ ،اعوـثي ُ٘٤ت ثي ٣لٖ ( 1930م)ًٌ .ي الٌٌبٖٗ ،د ،8ث٘لٍت ،ؿاكالفىل.

