
 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

فمِ ٍ حمَق سیبسی، يلَم هكبلًبت  

1395 پبییع، 1/3، ضوبضُ 2زٍضُ   

33 -24غفحبت   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

آییه دادرسی مدوی )خسارت تأخیر تأدیٍ( با مبىای  255بررسی تطبیقی مادٌ 

 فقُی آن
 

 5 فشارکی جعفری زیىت، 1ویکديستی مجتبی

 ّیئت يلوی زاًطگبُ  1

 اسالهی حمَق هجبًی ٍ فمِ زوتطای زاًطزَی 2

 

 چکیدٌ

ْس وٌس ٍ تًْس ذَز ضا زض هَيس همطض اًزبم اظ رولِ هَؾَيبت فمْی وِ ثسیبض هَضز تَرِ ثَزُ ایي است وِ ّط وس ثِ اهطی تً

ًسّس چٌبًچِ زض ًتیزِ ایي تأذیط هتًْسلِ هتؿطض ضَز، هتًْس ثبیس ذسبضات ًبضی اظ تأذیط ضا رجطاى وٌس. اگط ایي هتًْس ٍرِ 

وِ ضٌبذتِ هی ضَز. اظ آًزب « ذسبضت تأذیط تأزیِ»ٍ « رطیوِ زیطوطز»ضایذ ثبضس لَاًیي هطثَـ ثِ آى ثب يٌَاى ّبی 

آییي زازضسی هسًی )ذسبضت تأذیط تأزیِ( لعٍم  522لبًًَگصاضی ثب الْبم اظ احىبم اسالهی ضىل هی گیطز ٍ هجٌبی فمْی هبزُ 

رجطاى وبّص اضظش پَل هی ثبضس. زض ایي همبلِ هیعاى اًكجبق هبزُ هصوَض ثب هجٌبی فمْی آى هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ ضسُ ٍ 

ق لیَز هكبلجِ زایي، توىي هسیَى، اهتٌبو هسیَى اظ پطزاذت ؾطٍضتی ًساضز ٍ زض رَّ تَضهی ًطبى زازُ هی ضَز وِ زض هبزُ فَ

 ایي ًِ تٌْب ذسبضتی ًوی گیطز ثلىِ اغل پَل ذَز ضا ّن زضیبفت ًوی وٌس.

 

 .زیطوطز رطیوِ ضثب، تأزیِ، تأذیط ذسبضت پَل، اضظش وبّص رجطاىَای کلیدی:  ياشٌ
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 مقدمٍ

ؼ، اهتٌبو ثسّىبض اظ پطزاذت ثِ هَلى ثسّی است وِ زض ًتیزِ ایي تأذیط زایي هتؿطض هی ضَز ٍ یىی اظ هسبئل هْن زض لط

ثطای رجطاى ذسبضت ًبضی اظ تأذیط تأزیِ هبزُ  1379هسیَى ثبیس ذسبضات ًبضی اظ تأذیط ضا رجطاى وٌس، لصا لبًًَگصاض زض سبل 

 آییي زازضسی هسًی ضا تػَیت وطز. 522

س ثِ هٌعلِ ی یه سبذتوبى هطتفى ثط پبیِ ٍ ستَى ّبی هحىوی ثٌب گطزز زض غیط ایي غَضت سست ٍ اظ آًزب وِ لَاًیي ثبی

پصیط ثَز، زٍاهی ًرَاّس زاضتِ ٍ اظ قطفی يولیبتی ضسى زیسگبُ ّبی فمْی اسالهی زض چْبضچَة فمِ ضیًِ ٍ زض ًهبم آسیت

ٍ وبضآهس است ٍ ثِ زلیل لعٍم تكبثك همطضات لبًًَی ثب احىبم هٌسی اسالهی ایطاى هتَلف ثط تجسیل آًْب ثِ لَاًیي حمَلی ضٍظآهس 

ضطو همسس ثط اسبس اغل چْبضم لبًَى اسبسی روَْضی اسالهی ایطاى، یىی اظ هؤحطتطیي ضاّىبضّب ثطای قی وطزى چٌیي 

 تجسیلی ًمس ٍ ثطضسی لَاًیي هَرَز زض ّط ظهیٌِ ای ثط اسبس هجبًی ٍ ازلِ فمْی است.

مبلِ سًی ضسُ هجٌبی فمْی لبًًَی هَضز ثحج ضا هطرع سبذتِ ٍ سپس ثب همبیسِ لبًَى ثب فمِ هیعاى اظ ایي ضٍ زض ایي ه

 اًكجبق آى هَضز ثطضسی لطاض گیطز.

 

 جریمٍ دیرکرد ي خسارت تأخیر تأدیٍ:

ضت تأذیط زض فطٌّگ حمَلی ٍ ازثیبت ثبًىساضی ایي زٍ يجبضت یىسبى زض ًهط گطفتِ ضسُ است ٍ ثِ رطیوِ زیطوطز، ّوبى ذسب

تأزیِ اقالق هی ضَز ٍ ّط زٍ ثِ یه هًٌی ثِ وبض هی ضٍز، زض حبلی وِ ثب زلت زض ایي زٍ هسألِ ضٍضي هی ضَز وِ ثب یىسیگط 

تفبٍت زاضًس زض ٍالى رطیوِ زیطوطز یب ًَيی ٍرِ التعام است وِ اظ هطتطیبى هترلف ثِ زلیل يسم ایفبی تًْسات ضبى هجٌی ثط 

بفت هی ضَز ٍ ثِ يٌَاى ضٍش تٌجیْی ثطای رلَگیطی اظ تىطاض فًل ظیبى ثبض آًْب ثِ وبض هی ضٍز ٍ یب تأزیِ ثِ هَلى زیَى زضی

هزبظاتی است وِ ضطو ثطای افطازی زض ًهط گطفتِ وِ ثب ٍرَز توىي هبلی اظ اًزبم تىلیف ذَز یًٌی ازای زیي سط ثبظ هی ظًٌس، 

وِ اظ ًبحیِ تأذیط تأزیِ هتَرِ قلجىبض ضسُ است ذسبضت ّبیی  اهب ذسبضت تأذیط زیِ ضٍضی است ثطای رجطاى ذسبضت ّبیی

 وِ ضیطِ زض هسألِ وبّص اضظش پَل ٍ یب تمَیت ٍ اظ ثیي ضفتي هٌبفى قلجىبض زاضز.

 

 مبىای جریمٍ دیرکرد ي  خسارت تأخیر تأدیٍ:

هجٌبی تًعیط هبلی هرتلف، زض رطیوِ زیطوطز اظ هطتطیبى هترلف ثط اسبس زٍ هجٌب غَضت هی گیطز هجٌبی ضطـ ویفطی هبلی ٍ 

ّط زٍ ایي هجٌب ّسف اظ زضیبفت رطیوِ، تٌجیِ ٍ هزبظات فطز هترلفی است وِ ثب ٍرَز توىي هبلی اظ پطزاذت ثِ هَلى زیي 

ًىَل هی وٌس. ایي هزبظات زض هجٌبی ًرست تَسف هتًبهلیي تًییي هی ضَز ٍ زض هجٌبی زٍم تَسف ضطو غَضت هی پصیطز اهب 

 تأذیط تأزیِ ثیطتط ثط هجٌبی ؾوبى وبّص اضظش پَل استَاض است. زضیبفت ذسبضت 

 

 آییه دادرسی مدوی )خسارت تأخیر تأدیٍ(: 255تعدیل مُریٍ ي مادٌ 

 لبًَى هسًی الحبق ضس وِ هی تَاى اظ آى ثِ قطح تًسیل هْطیِ یبز وطز. 1082تجػطُ ای ثِ هبزُ  1376زض سبل 

تٌبست ثب تغییط ضبذع لیوت سبالًِ ظهبى تأزیِ ًسجت ثِ سبل ارطای يمس وِ تَسف چٌبًچِ هْطیِ ٍرِ ضایذ ثبضس ه»تجػطُ: 

ثبًه هطوعی روَْضی اسالهی ایطاى تًییي هی گطزز هحبسجِ ٍ پطزاذت ذَاّس ضس هگط ایٌىِ ظٍریي زض حیي ارطای يمس ثِ 

 (.655: 1385)وبتَظیبى، « ًحَ زیگطی تَاؾی وطزُ ثبضٌس

زیي ًبضی اظ هْط آغبظ وطزُ اهب هَؾَو هْط ذػَغیتی ًساضز ٍ ثبیس ّوِ ی زیَى ضا ضبهل ضَز لصا ثِ لبًًَگصاض تًسیل زیي ضا اظ 

زلیل ایي وِ قطح تًسیل هْط ثب ًهبم حمَلی وطَض، ثِ يلت يسم تسطّی تًسیل ثِ سبیط زیَى ًبّوبٌّگ ثَزُ ٍ هَرت تجًیؽ 

ب تػَیت لبًَى آییي زازضسی زازگبُ ّبی يوَهی اًمالة زض ث 1379زض ًهبم حمَلی ٍاحس فطاّن هی آهس، لبًًَگصاض زض سبل 

 ، يوالً پصیطفت وِ قطح تًسیل زض سبیط زیًَی وِ ٍرِ ضایذ ّستٌس ًیع لبثل تسطّی است. 522اهَض هسًی، زض هبزُ 
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 آییه دادرسی مدوی: )خسارت تأخیر تأدیٍ(: 255مادٌ 

ثب هكبلجِ ی زایي ٍ توىي هسیَى، هسیَى اهتٌبو اظ پطزاذت ًوَزُ زض زض زيبٍی وِ هَؾَو آى زیي ٍ اظ ًَو ٍرِ ضایذ ثَزُ ٍ »

غَضت تغییط فبحص ضبذع لیوت سبالًِ، اظ ظهبى سطضسیس تب ٌّگبم پطزاذت ٍ پس اظ هكبلجِ ی ثسّىبض، زازگبُ ثب ضيبیت 

هَضز حىن لطاض ذَاّس  تٌبست تغییط ضبذع سبالًِ، وِ تَسف ثبًه هطوعی روَْضی اسالهی ایطاى، تًییي هی گطزز هحبسجِ ٍ

 «.گطفت هگط ایي وِ قطفیي ثِ ًحَ زیگطی هػبلحِ ًوبیٌس

 ثب هسالِ زض هبزُ هصوَض، ضطایف تحمك تًسیل زیي ثِ ضطح ظیط ضٍضي هی ضَز:

 ٍرِ ضایذ ثَزى زیي -1

 هكبلجِ زایي -2

 اهتٌبو هسیَى اظ پطزاذت -3

 توىي هبلی هسیَى -4

 تغییط فبحص ضبذع لیوت سبالًِ -5

آًزب وِ هجٌبی هبزُ، هصوَض ؾوبى وبّص اضظش پَل هی ثبضس اثتسا ثِ هجٌبی فمْی رَاظ ٍ يسم رَاظ رجطاى وبّص پَل اظ 

 هَضز ثطضسی ذَاّس گطفت. 522پطزاذتِ سپس هیعاى اًكبثك آى ثب هبزُ 

 اظ:لبيلیي ثِ رَاظ اظ رجطاى وبّص اضظش پَل ثِ زالئلی استٌبز وطزُ اًس وِ هْوتطیي آى ّب يجبضتٌس 

 زلیل اٍل: لبيسُ الؾطض

( ثِ زلیل 317( ٍ سیس وبنن حبئطی )ّوبى، 269: 1380ثطذی فمْب چَى آیت اهلل ًَضی ّوساًی، غبفی گلپبیگبًی )یَسفی، 

 الؾطض استٌبز وطزُ اًس. 

 آیت اهلل حسیي ًَضی ّوساًی زض ایي ضاثكِ هی فطهبیٌس:

ٍ ثیبًگط ًسجت ّبی هرتلف ثیي وبالّب ٍ ذسهبت است ٍ اسبسبً فلسفِ ی  اظ آًزب وِ پَل ضایذ ّط يػط ٍ ظهبًی هجیي اضظش ّب»

ٍرَزی پَل ًیع اظ ّویي اغل ًطأت هی گیطز لصا ثِ ًهط حمیط الظم است ثِ قَض ولی زض زیَى ٍ رٌبیبت ٍ ؾوبًبت، اضظش ٍ 

ضین تب ضاُ تَرِ ؾطض ٍ ظیبى لسضت ذطیسّب وِ زض ظهبى ّبی هرتلف هتفبٍت هی ضَز ضا ّویطِ زض ًهط ثگیطین ٍ ثِ حسبة آٍ

ًسجت ثِ زایي ٍ هزٌی يلیِ ٍ هؿوَى ضا هسسٍز سبظین، الجتِ تًییي وویت ٍ همساض آى زض ظهبى تأزیِ ثب ًهط هترػع ثبیس 

 («.31/60: 1381ثبضس )یَسفی، 

 ؾطض هی ثبضس.ثب زلت زض والم ایي فمیِ اضروٌس هی یبثین وِ زلیل ایطبى ثطای رَاظ رجطاى وبّص اضظش پَل، لبيسُ ال

زض ایي وِ ؾطض زض زیي هجیي اسالم ًفی ضسُ است سرٌی ًیست ٍ ضٍایبت فطاٍاًی ثط ًفی ؾطض زض اسالم زاللت هی وٌس 

 (.1365:5/292)ولیٌی، 

 استٌبز ثِ ایي لبيسُ ثطای حىن ثِ ؾوبى زض هَضز ثحج هٌَـ ثِ تحمك ضطایف ظیط است:

 الف( تحمك ؾطض هسلن ثبضس ًِ هحتول 

ٍاضز ضسُ هٌتست ثِ ضرع هسیَى ثبضس، اگط ثیي وبّص اضظش پَل ٍ فًل هسیَى ضاثكِ يلیت ٍ سججیت ٍرَز  ة( ؾطض

 ًساضتِ ثبضس ًوی تَاى هسیَى ضا هسئَل ؾطض ٍاضز ضسُ ثِ ثستبًىبض زاًست.

يالٍُ ثط ثیبى  د( حسیج ًفی ؾطض يالٍُ ثط ًمص ثبظزاضًسگی، ًمص سبظًسگی ضا ّن ایفب وٌس ثِ يجبضت زیگط لبيسُ ًفی ؾطض

 حطهت ؾطض ضسبًسى ثِ زیگطی هجیي لعٍم رجطاى ؾطض ّن ثبضس. 

 فمساى ّط یه اظ ضطایف یبز ضسُ هبًى اظ استٌبز ثِ ایي لبيسُ زض ثحج ذسبضت تأذیط تأزیِ ذَاّس ثَز.

ؾطض است  اهب زض هَضز ضطـ اٍل، ضىی ًیست وِ وبّص اضظش پَل ثبيج اظ زست ضفتي ثرطی اظ زاضایی ضرػی ضسُ ٍ ایي

 ثٌبثطایي تحمك ؾطض زض هَضز ثحج هسلن ٍ لكًی است.
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زض هَضز ضطـ زٍم: زض ضطایف تَضهی، ظهبًی وِ هسیَى پطزاذت ثسّی ذَز ضا ثِ تًَیك هی اًساظز ثِ هیعاى تَضم اظ افعایص 

هستٌس ثِ اٍست ٍ  زاضایی ٍ لسضت ذطز زیي وبستِ هی ضَز ٍ ایي اظ زیسگبُ يطف ؾطض ثِ حسبة هی آیس ٍ اظ آًزب وِ ؾطض

چَى زایي ضاؾی ثِ ایي ؾطض ًیست، ثِ همتؿبی ًفی ؾطض ثبیس ؾطض اٍ رجطاى ضَز ٍ حىن ثِ اوتفب ثِ هجلغ اسوی زیي ثب لكى 

 ًهط اظ وبّص اضظش آى، حىن ثِ ؾطضی است وِ زض اسالم ًفی ضسُ است.

ؾوبى وٌس اذتالف ٍرَز زاضز، يسُ ای اظ فمْب اظ  زض هَضز ضطـ سَم ثبیس گفت: زض ایي وِ آیب حسیج ًفی ؾطض هی تَاًس احجبت

(. 1/235: 1419ٍ ثزٌَضزی،  132: 1379وٌس )ًزفی ذَاًسبضی، رولِ هطحَم ًبئیٌی هًتمسًس لبيسُ الؾطض احجبت ؾوبى ًوی

ی، احجبت يسُ ای زیگط اظ فمْب اؾطاض ثِ زیگطی ضا اظ اسجبة ؾوبى ضسُ ٍ هًتمسًس وِ حسیج ال ؾطض، افعٍى ثط ًفی حىن ؾطض

 (.1/85: 1416وٌس )هىبضم ضیطاظی، ؾوبى هی

ثٌبثطایي استٌبز ثِ حسیج الؾطض ثِ زلیل فمساى ضطـ سَم زضَاض است ٍ لعٍم رجطاى ؾطض قلجىبض ضا ًوی تَاى اظ ایي لبيسُ 

 ًتیزِ گطفت.

 

 دلیل ديم: با باز پرداخت قدرت خرید حقیقی پًل ادای دیه صدق می کىد.

فی است. زض رَّ تَضهی ٍ ّوگبهی وِ اضظش پَل وبّص پیسا هی وٌس ثبیس زیس يطف چِ چیعی ضا ازای ازای زیي یه اهط يط

زیي هی زاًس اگط وبّص اضظش پَل ضسیس ثبضس یمیٌبً يطف ٍلتی هسیَى ضا ثطی الصهِ هی ضوبضز وِ اضظش حمیمی پَل ضا هالن 

 لطاض زّس ٍ آى ضا ثِ زایي پطزاذت ًوبیس.

ٌی اگط هسیَى اضظش اسوی ضا پطزاذت وٌس يطف يبم اٍ ضا ثطی الصهِ ًوی زاًس. ایي اهط زض يطف زًیب زض زض غیط ایي غَضت، یً

هَضز سپطزُ ّبی ثبًىی ٍ سبیط پطزاذت ّبی پَلی ٍ هبلی ًیع هَضز تَرِ است. ثٌبثطایي اگط زض تطریع هفبّین ٍ هػبزیك یب 

ز يطف، اّل ًهط ٍ زلت است، ًِ يطف اغل تسبهح ٍ تسبّل ٍ هَؾَو احىبم ضطيی ضفتبض ٍ لؿبٍت يطف حزت هی ثبضس همػَ

 ًِ يطف هترػع.

 اهبم ذویٌی )ضُ( زض ایي ثبضُ هی ًَیسس:

همػَز اظ يطف زض همبثل يمل، يطف اّل تسبهح ًیست ... ثلىِ همػَز يطفی است وِ زض تطریع هفبّین ٍ هػبزیك، زلیك »

است چٌیي يطفی همبثل يمل زلیك ٍ ثطّبًی لطاض زاضز... هَؾَو  هی ثبضس ٍ تطریع چٌیي يطفی هیعاى زض هَؾَو احىبم

احىبم ضطيی اظ آًْبیی ًیست وِ يطف زض آى تسبهح وٌس ثلىِ هَؾَو حىن ضطيی، هَؾَو يطفی حمیمی است، ثسٍى ایٌىِ 

 (.1/184: 1368)الوَسَی الرویٌی، « ّیچ گًَِ تسبهحی اظ قطف يطف غَضت گیطز

 ی زض ایي ثبضُ هی ًَیسس:آیت اهلل ًبغط هىبضم ضیطاظ

اگط تَضم زض ظهبى وَتبُ ٍ همساض هًوَلی ثبضس، هحبسجِ ًوی ضَز چطا وِ ّویطِ تغییطاتی زض ارٌبس ٍ لسضت ذطیس پَل پیسا »

ضسُ ٍ هی ضَز ٍ سیطُ ی هسلوبًبى ٍ فمْب يسم هحبسجِ تغییطات رعئی ثَزُ است ٍلی اگط تَضم ضسیس ٍ سمَـ اضظش پَل ظیبز 

حس وِ زض يطف پطزاذتي آى هجلغ ازای زیي هحسَة ًگطزز ثبیس ثط اسبس ٍؾى حبؾط هحبسجِ وطز ٍ زض ایي هسألِ  ثبضس تب آى

 (.144: 1376)هىبضم ضیطاظی، « تفبٍتی هیبى هْطیِ ٍ سبیط زیَى ًیست .. 

ىٌس ٍ هسیَى ّن اظ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ قجك ایي زلیل تفبٍتی هیبى هْطیِ ٍ سبیط زیَى ًیست، حتی اگط زایي هكبلجِ ّن ً

 پطزاذت اهتٌبو ًىٌس ٍ سط هَيس همطض ّن زیي ضا پطزاذت وٌس ثبظ ّن ثبیس وبّص اضظش پَل رجطاى ضَز.

 

 دلیل سًم: پًل َای اعتباری بٍ حسب قدرت خرید مثلی َستىد. 

ّستٌس، ثٌبثطایي ٌّگبم پَل ّبی ايتجبضی اين اظ اسىٌبس، تحطیطی ٍ ... ثِ حست لسضت ذطیس ٍ اضظش هجبزلِ ای حمیمی هخلی 

ازای زیي ثبیس ّوسبًی زض لسضت ذطیس حمیمی ظهبى زضیبفت پَل ايتجبضی ضا هالحهِ ًوَز ٍ هسیَى ثبیس همساض لسضت ذطیس 

 حمیمی پَل ضا ثِ زایي ثپطزاظز.

 آیت اهلل سیس هحوسثبلط غسض زض ایي ثبضُ هی فطهبیٌس:
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 (.200: 1410)غسض، ...« هخلْب لیس َّالَضق فحست ثل هب یوخل لیوتْب ال االٍضاق الٌمسیِ ٍ اى وبًت هخلیِ ٍ لىي »... 

ایطبى ثط ایي ثبٍضًس وِ پَل زض ًهط يطف ّوبى لسضت ذطیس یب اضظش هجبزلِ ای ثَزُ ٍ يطف ثِ هجبزلِ ی ثیي اسىٌبس ّب ثِ 

 (.15/178: 1988يٌَاى هجبزلِ ی ثیي زٍ اضظش ٍ لسضت ذطیس هی ًگطز ًِ چٌس يسز اسىٌبس غطف )غسض، 

 قجك ایي زلیل ّن، ّوبى اضىبل پیطیي ثِ هبزُ هصوَض هكطح هی ضَز. 

 

 دلیل چُارم: لسيم رعایت قاعدٌ عدل ي قسط

(، اروبو، 313 -1/306: 1378لعٍم ضيبیت لبيسُ يسل ٍ لسف ٍ يسم نلن زض حك زیگطاى اظ اهَضی است وِ يطف، يمل )ههفط، 

( ثط آى تأویس ٍ تػطیح زاضًس ٍ اظ اهَض ؾطٍضی ٍ ثسیْی زیي اسالم 2/561: 1376ی، (، ٍ ضٍایبت )ولی58ٌٍ  135آیبت )ًسبء/ 

 هی ثبضس ٍ زض ّط هَضز اظ اهَض ظًسگی، اظ رولِ زض ثبة زیَى ٍ هًبهالت ایي لبيسُ ثبیس هطايبت ضَز.

 آیت اهلل ضبّطٍزی زض ایي ثبضُ هی فطهبیٌس: 

ع ظیبى زیسُ ); هؿوَى لِ( ٍ ایٌىِ ثی ثْطُ سبذتي اٍ اظ تَاى ذطیس ثْطُ رستي اظ لبيسُ يسل ٍ اًػبف ثطای احجبت ضر»

 (.2/78: 1374)ّبضوی ضبّطٍزی، « پیطیي پَلی، ثط ذالف يسل ٍ اًػبف است

فمیْبى هب ؾبثكِ هخلی ٍ لیوی زض ثبة زیَى ٍ ؾوبًبت ضا ثِ رْت ایٌىِ يول ثِ لبيسُ يسالت ضَز، رًل ٍ ايتجبض وطزُ اًس 

هخل زض هخلی ٍ لیوت زض لیوتی، زض ٍالى ؾبثكِ هٌس وطزى لبيسُ يسالت ٍ لسف زض زیَى ٍ ضٍاثف هبلی است یًٌی ثبظ پطزاذت 

ٍ زض هَاضزی وِ زض ثبظپطزاذت زیَى تطزیس ضَز وِ ثِ همتؿبی يسالت يول ضسُ است یب ًِ، لبؾی ٍ زٍاض، يطف ٍ يبم هی 

ِ زاٍضی يطف ٍ يبم ٍ يمال ثبظپطزاذت هجلغ اسوی يبزالًِ ًوی ثبضٌس ٍ زض فطؼ تٌعل ضسیس اضظش پَل ّبی ايتجبضی یمیٌبً ث

ثبضس ثلىِ پطزاذتي لسضت ذطیسی ثطاثط لسضت ذطیس گطفتِ ضسُ، يسالت است ثٌبثطایي لبيسُ يسل ٍ لسف التؿب هی وٌس وِ 

َز. ظیطا ّط ظهبًی وِ آییي زازضسی هسًی حصف ض 522لیَز هكبلجِ زایي، اهتٌبو هسیَى اظ پطزاذت، توىي هبلی هسیَى اظ هبزُ 

هسیَى، زیي ضا ازاء هی وٌس )چِ زض هَيس همطض یب ثًس اظ آى( ثبیس هًبزل لسضت ذطیس گطفتِ ضسُ ضا ثِ زایي پطزاذت وٌس لىي 

ثطای العام هسیَى ثِ پطزاذت زض سطضسیس همطض هجلغی ثِ يٌَاى رطیوِ زیطوطز )ًِ ذسبضت تأذیط تأزیِ( یب ٍرِ التعام زض هبزُ 

 زبًسُ ضَز.فَق گٌ

روًی اظ فمْب ٍ وبضضٌبسبى التػبزی هربلف رجطاى وبّص اضظش پَل هی ثبضٌس ٍ هًتمسًس زض پطزاذت زیَى ثبیس ثِ لسضت 

 ذطیس اسوی پَل تَرِ ضَز ًِ لسضت حمیمی آى وِ هْن تطیي زالیل ایي گطٍُ يجبضتست اظ:

 

 هسألِ ضثب: -1

وبّص اضظش پَل ضا هكطح هی وٌٌس هسئلِ ضثبست. اظ ًهط آًْب هكبلجِ ی یىی اظ هْن تطیي زالیلی وِ هربلفیي رَاظ رجطاى 

 هجلغی ثیص اظ آى چِ ثِ شهِ هسیَى آهسُ ّطچٌس ثِ ثْبًِ وبّص لسضت ذطیس پَل ثبضس  هػساق ضثبی حطام است.

 آیت اهلل رًفط سجحبًی زض ایي ضاثكِ هی فطهبیٌس:

تَاًس هخل آى ضا ثگیطز... ٍ اگط ثیص اظ آًچِ پطزاذتِ است ثِ يٌَاى چیعی ضا وِ ثِ يٌَاى لطؼ الحسٌِ زازُ است فمف هی »

تَضم ٍ وبّص اضظش ثگیطز ضثب ذَاّس ثَز. اٍ ثِ ٌّگبم پطزاذت ٍام ضطـ حفم هبلیت ٍ اضظش ًىطز ٍ ثط یه اغل هسلن زض ثبة 

ثسٍى ون ٍ ظیبز ثپطزاظز ٍ ؾطض اظ ٍام )هخالً ثوخل( تىیِ وطزُ است ٍ آى ایي وِ آى چِ ضا هی گیطز، يَؼ آى ضا اظ ذَز آى 

ربًت ذَز ٍام زٌّسُ است وِ ثِ حفم اضظش پَل ذَز تَرِ ًىطزُ ثبیس هتحول آى ضَز ٍ ثِ يجبضت زیگط، اٍ اسىٌبس ضا وِ 

زاضای اضظش است ًِ اضظش ذبظ ٍ هًیي لطؼ زازُ ٍ ثبیس ّوبى ضا پس ثگیطز ًتیزِ آًىِ تَضم زض چٌیي ٍام ّبیی تأحیط 

 (.152: 1385ًیب گٌزی، )ّسایت« ضتًرَاّس گصا

فمیِ زیگطی ثب ایي استسالل وِ اگط گطفتي ظیبزی زض ثبة لطؼ ثِ زلیل ًَسبًبت لیوت پَل هزبظ ثبضس، زیگط هَؾَيی ثطای 

 ضثبی لطؼ ثبلی ًوی هبًس، هی گَیٌس:
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ٍ ايتجبض يمالیی ّن هسبيس ایي  ثِ ًهط ایٌزبًت پَل زاضای ايتجبض هستمل است ٍ لیوت آى ثب لسضت ذطیس هحبسجِ ًوی ضَز»

هكلت است لصا اگط وسی غس تَهبى هسیَى ثبضس ًوی تَاى زض احط تغییط لسضت ذطیس گبّی اٍ ضا ًَز تَهبى ٍ زض ثطذی اٍلبت 

زیگط اٍ ضا غس ٍ زُ تَهبى هسیَى زاًست ٍ اگط چٌیي ثبضس هَؾَيی ثطای ضثبی لطؾی ثبلی ًوی هبًس ٍ التعام ثِ ایي هًٌی 

 (.1/266: 1379)فبؾل لٌىطاًی، ...« یست غحیح ً

زض ایي وِ ضثب حطام است ّیچ تطزیسی ًیست ٍ حطهت ضثب اظ هسلوبت لطآى است ٍ ضٍایبت فطاٍاًی زض حطهت آى ٍ زض هصهت ضثب 

 (.7/93: 1365)ضید قَسی، « زٌّسُ ٍ ضثب گیطًسُ ٍ يصاة اذطٍی آى ٍاضز ضسُ است

ساضز آًچِ ضبیستِ تجییي ایي هكلت است وِ آیبت هكبلجِ ی هجلغی ظیبزتط اظ هجلغ اسوی ثٌبثطایي ثحج زض ایي ضاثكِ ؾطٍضتی ً

 ثِ زلیل وبّص اضظش پَل ّن هػساق ضثبی حطام است یب ًِ؟ 

(. زض لطآى ًیع ثِ ّویي هًٌب استًوبل ضسُ 340: 1426زض اوخط وتبة ّبی لغت ضثب ثِ هًٌی ظیبزی آهسُ است )ضاغت اغفْبًی، 

 (.276)ثمطُ/« هلل الطثب ٍ یطثی الػسلبتیوحك ا»است. 

تطزیسی ًیست وِ اگط وسی ثِ زیگطی لطؼ زّس ٍ زض فطؼ حجبت اضظش پَل ٍ وبستِ ًطسى اظ لسضت ذطیس آى، هجلغی ظیبزتط 

اظ آًچِ زازُ هكبلجِ وٌس، ضثب ٍ حطام است، لىن ایي فطؼ اظ هحل ثحج ذبضد است. هحل ثحج زض ربیی است وِ زض فبغلِ ثیي 

زبز زیي ٍ ظهبى پطزاذت اظ هبلیت ٍ لسضت ذطیس پَل وبستِ هی گطزز. ثِ يٌَاى هخبل، فطزی زض ظهبًی اظ زیگطی یىػس ّعاض ای

تَهبى لطؼ وطزُ است وِ ثب ایي هجلغ اهىبى ذطیس یه زستگبُ یرچبل یب تلَیعیَى ٍرَز زاضت. یه سبل ثًس، اظ اضظش پَل ٍ 

ب تلَیعیَى ضا هی تَاى ثب غس ٍ ثیست ّعاض تَهبى ذطیساضی وطز، زض ایي هَضز اگط لسضت ذطیس آى وبستِ ضس ٍ ّوبى یرچبل ی

ّوبى هجلغ يسزی هَؾَو تًْس ضا ثِ قلجىبض ثپطزاظز، ایي ضرع زض يول هتؿطض ضسُ است، اگطچِ اظ ًهط يسزی ٍ ثسّىبض 

اسوی هیعاى قلت ذَز ضا ٍغل وطزُ است. اهب اگط ّویي ضرع، هجلغ غس ٍ ثیست ّعاض تَهبى ثپطزاظز، ّوبى اضظش حمیمی 

ضَز؟ آیب ایي ثیست ّعاض تَهبى ّن حىن ظیبزی زض لطؼ ضا زاضز ٍ قلت ضا پطزاذتِ است. حبل آیب ازلِ ضثب ضبهل ایي لطؼ هی 

ضثب ظیبزُ ثط »حطام است؟ ثِ ًهط هی ضسس یبزی زض فطؼ هصوَض ضثب ًیست. چٌبى چِ غبحت رَاّط اظ فمِ ضاًٍسی ًمل هی وٌس 

 (.23/334: 1981)ًزفی، « سطهبیِ است چِ اظ ّوبى رٌس یب اظ هخل آى

ثب ثِ ضوبض ًوی آیس. ضثب افعٍى ثط سطهبیِ یب ّوبى افعایص هبلی ثط اغل هبل پیطیي است. چٌیي پس ّطگًَِ افعایص زض ٍام ض

چیعی زض هسألِ ی هب ًیست ٍ اظ ایي ضٍ زض گستطُ ی اقالق آیبت یب ضٍایبت هطثَقِ ثِ ضثب لطاض ًوی گیطز زض ٍالى ايساز ٍ اضلبم 

اضظش ٍ هبلیت آى است. ضثب زض غَضتی غسق هی وٌس وِ آى چِ  ضٍی اسىٌبس اضظش ٍ ايتجبضی ًساضز، آى چِ ايتجبض زاضز،

زضیبفت ضسُ است اظ ًهط هبلی ثیص اظ هیعاًی ثبضس وِ ثِ شهِ هسیَى است. زض يجبضات ًمل ضسُ ًىبت زیگطی ّن ٍرَز زاضز 

، «ت ٍ اضظش ًىطزُاٍ )ٍام زٌّسُ( ثِ ٌّگبم پطزاذت ٍام ضطـ حفم هبلی»وِ لبثل تأهل است. ًرست ایي وِ گفتِ ضسُ است: 

هًلَم ًیست ایي هسألِ چِ زذبلتی زض استسالل ایطبى زاضز. اگط گطفتي ظیبزی، ثبثت افت هبلیت پَل ضثب ثبضس، ضطـ حفم 

هبلیت اظ سَی ٍام زٌّسُ زض ظهبى پطزاذت ٍام، هطىل ضثب ضا حل ًوی وٌس. آیب همػَز ایي است وِ اگط ٍام زٌّسُ زض ظهبى 

ضا حل ًوی وٌس، آیب همػَز ایي است وِ اگط ٍام زٌّسُ ضطـ حفم هبلیت ٍ اضظش وطزُ ثَز، زض ایي پطزاذت ٍام، هطىل ضثب 

غَضت هی تَاًست هیعاى وبّص اضظش ضا قلت وٌس؟ هكبلجِ ظیبزی زض ّط حبل ضثبست چِ لجل اظ ٍام زٌّسُ آى ضا ضطـ وٌس ٍ 

 چِ ًىٌس.

« ی ضثبی لطؾی ثبلی ًوی هبًس ٍ التعام ثِ ایي هًٌب غحیح ًیست.اگط چٌیي ثبضس هَؾَيی ثطا»ًىتِ زیگط ایي وِ گفتِ ضس: 

ایي هكلت ًیع هحل تأهل است ظیطا حىن تبثى هَؾَو است اگط زض ربیی ضثب هحمك ضَز، حىن حطهت ّن هی آیس ٍ اگط هَؾَو 

ایي گصضتِ، ضثبی هٌتفی ضَز، حىن ًیع هٌتفی ذَاّس ضس. چِ ثسب احىبهی وِ زض گصض ظهبى هَؾَو آى هحمك ًوی ضَز. اظ 

لطؾی هػبزیك زیگطی ّن زاضز ٍ آى هكبلجِ هجلغی ظیبزتط اظ آًچِ ثِ شهِ آهسُ، زض فطؼ حجبت اضظش پَل است. پس هَؾَو 

ضثبی لطؾی اظ ثیي ًوی ضٍز. ثط يىس، هی تَاى گفت: اگط هكبلجِ ی افت هبلیبت پَل ضثب ٍ حطام ثبضس، هَؾَو لطؼ اظ ثیي هی 

بز پَل، ٍلتی افطاز هزبظ ًجبضٌس وبّص اضظش ضا هكبلجِ ًوبیٌس، ثین آى هی ضٍز وِ ٍام ثسٍى ثْطُ ٍ لطؼ ضٍز. ثب ٍرَز ًَسبى ظی

الحسٌِ ثب تَرِ ثِ تَضم ضٍظ افعٍى پَل ّبی زض گطزش ثطچیسُ ضَز. ثٌبثطایي هی تَاى گفت ٍام ّبی ثب ثْطُ، ٌّگبهی وِ تَضم 
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یبزی ٍالًی، ظیطا پَل ّوبى لسضت ذطیسی است وِ زض اسىٌبس ًوَز ظیبز ثبضس ثْطُ، ظیبزی اسوی ٍ حزوی هی ثبضس ًِ ظ

یبفتِ ٍ زض ضطو همسس ًیع ضثب يجبضت اظ زضیبفت سَز ٍ ثْطُ یب هجلغی ثط اغل هبل است زض ایٌزب ثسّىبض هجلغی اؾبفی ثط اغل 

اظ لسضت ذطیسی ضا وِ لطؼ هبل یب سَز ٍ ًفًی يالٍُ ثط سطهبیِ ی لطؼ زازُ ضسُ پطزاذت ًوی ًوبیس، ثلىِ ّوبى همساض 

گطفتِ ثِ ثستبًىبض هی پطزاظز. هٌتْب فمف تًساز اسىٌبس ّبی حبٍی ایي لسضت ذطیس، زض زٍ ظهبى اًًمبز ٍام ٍ ثبظپطزاذت آى، ثب 

 گیطز.یىسیگط تفبٍت زاضتِ، وِ زض ثبظپطزاذت، لسضت ذطیس زض تًساز اسىٌبس ّبی ثیطتطی ربی هی

ض زاضز وِ زض ٍام، ظیبزُ ًگیطیس ٍ هب اغطاض زاضین وِ ٍام ثسّیس ٍ پس اظ پبیبى ٍام حتی سطهبیِ ی ثِ ّط حبل آیبت ٍ ضٍایبت اغطا

 ذَز ضا ّن ًگیطیس.

ثِ يجبضت زیگط لطؼ زٌّسُ ًجبیس سَز ثجطز ٍ هب زض ٍالى هی گَیین زض ضطایف تَضهی فًلی ثبیس ظیبى ثجیٌس. ثِ ّویي زلیل زض 

« الیس الًلیب ذیطٌ هي الیس السفلی»ٍ ٍام گیطًسُ ثسیبض ظیبز است ثب آًىِ زض ضٍایت آهسُ ربهًِ اسالهی ٍام زٌّسُ ثسیبض ون 

 (.4/376تب: )ضید غسٍق، ثی

ًبم ثطزُ ضسُ است زض حبلی وِ هسیَى قجك ایي هبزُ چیعی ثِ يٌَاى ذسبضت « ذسبضت تأذیط تأزیِ»اظ هبزُ فَق ثِ يٌَاى 

ثب هكبلجِ زایي ٍ توىي هسیَى، ».. طزاذت ًوی وٌس. ظیطا زض هبزُ هصوَض آهسُ پطزاذت ًوی وٌس ثلىِ اغل سطهبیِ ضا ّن پ

هسیَى اهتٌبو اظ پطزاذت ًوَزُ زض غَضت تغییط فبحص ضبذع لیوت سبالًِ اظ ظهبى سطضسیس تب ٌّگبم پطزاذت ٍ پس اظ 

اسالهی ایطاى تًییي هی گطزز  هكبلجِ قلجىبض، زازگبُ ثب ضيبیت تٌبست تغییط ضبذع سبالًِ وِ تَسف ثبًه هطوعی روَْضی

 ...«.هحبسجِ ٍ هَضز حىن لطاض ذَاّس گطفت 

ثٌبثطایي چٌبًچِ حتی ًطخ تَضم اظ ظهبى سطضسیس تب ٌّگبم پطزاذت هحبسجِ ضَز ٍ ثِ قلجىبض پطزاذت ضَز ثِ زلیل ایٌىِ 

ض ّن پطزاذت ًطسُ است هی تَاى وبّص اضظش پَل اظ ظهبى پطزاذت زایي ثِ هسیَى تب ظهبى سطضسیس هحبسجِ ًطسُ ٍ ثِ قلجىب

اشيبى وطز وِ ثب ارطای ایي لبًَى قلجىبض ًِ تٌْب ذسبضتی زضیبفت ًوی وٌس ثلىِ اغل سطهبیِ )لسضت ذطیس( ضا ّن زضیبفت 

 ًىطزُ است. ثٌبثطایي ثِ ًهط هی ضسس ولوِ ذسبضت ثِ اضتجبُ ثِ وبض ثطزُ ضسُ است.

آییي زازضسی هسًی  522یت پَل ضثب هحسَة هی ضَز، زلیلی ثطای ٍؾى هبزُ يالٍُ ثط ایي اگط گطفتي ظیبزی ثبثت افت هبل

ٍرَز ًساضز، ظیطا لیَز هكبلجِ زایي، اهتٌبو هسیَى اظ پطزاذت، توىي هبلی هسیَى، تغییط ضبذع لیوت سبالًِ، هطىل ضثب ضا حل 

 ًوی وٌس.

يٌَاى تًسیل زیَى وبفی ثَز ٍ ًیبظی ثِ لیَز  اگط ّن گطفتي ظیبزی ثبثت افت هبلیت ضثب هحسَة ًوی ضَز ٍؾى لبًًَی تحت

 هصوَض ٍرَز ًساضت.

( هیعاى آى ضا هتٌبست ثب ًطخ تًییي ضبذع 1082اظ آًزب وِ لبًًَگصاض زض هبزُ فَق ٍ زض تًسیل هْطیِ )تجػطُ الحبلی ثِ هبزُ 

 لیوت ّب تًییي وطزُ ثِ ًهط هی ضسس رجطاى اضظش پَل ضا هػساق ضثب ًوی زاًس.

ثِ فطؼ ّن رجطاى وبّص اضظش پَل هػساق ضثبی حطام ثبضس زلیلی ًساضز وِ زض لبًَى ذسبضت تأذیط تأزیِ هیعاى آى ثٌبثطایي 

ثِ اًساظُ ًطخ تًییي ضبذع لیوت ّب تًییي ضَز ظیطا زض ایي غَضت هجٌبی فمْی آى لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل ًیست ثلىِ 

 ٍرَز توىي هبلی اظ پطزاذت ثِ هَلى زیي اهتٌبو وطزُ است.هجٌبی آى تٌجیِ ٍ هزبظات فطز هتربفی است وِ ثب 

 

 لبيسُ السام: -2

فمْب لبيسُ السام ضا یىی اظ هسمكبت ؾوبى ضوطزُ اًس هًٌبی ایي لبيسُ چٌبًچِ اظ ًبهص پیساست ایي است وِ وسی ثب يلن ٍ 

 (.225: 1377لػس ضؾب، ؾطض یب ؾوبًی ضا ثپصیطز )هحوسی، 

آگبّی اظ آحبض تَضم ثِ زیگطی لطؼ هست زاض هی زّس ٍ زض ٍالى السام ثِ هجبزلِ ی وبال یب  ذسهت ذَز  ثب ایي ثیبى اگط وسی ثب

زض همبثل هجلغ هًیي زض سطضسیس هطرع هی وٌس زض ًتیزِ حك هكبلجِ هبظاز زض سطضسیس همطض ضا ًساضز. حبل اگط ثسّىبض زض 

احط تَضم، اظ اضظش هبلی ٍ لسضت ذطیس ثسّی وبستِ هی ضَز ٍ  سطضسیس همطض ثسّی ذَز ضا ثپطزاظز ّط چِ ظهبى هی گصضز زض

 قلجىبض اظ ایي ًبحیِ هتؿطض هی ضَز.
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استسالل فَق هجتٌی ثط ایي پیص فطؼ است وِ آًچِ ثِ شهِ هسیَى لطاض گطفتِ هخالً یه اسىٌبس ّعاض تَهبًی ثسٍى لحبل 

زض اضظش آى تب پیص اظ هكبلجِ، زض ؾوبى ثسّىبض لسضت ذطیسُ ثَزُ است سپس ًتیزِ گیطی هی ضَز وِ ّطگًَِ تغییطی 

ًرَاّس ثَز لىي ایي پیص فطؼ لبثل هٌبلطِ است ظیطا هكبثك آیبت ٍ ضٍایبت ّط هسیًَی ثبیس زیي ذَز ضا ثِ قَض وبهل ازا وٌس 

يطف پطزاذت  ٍ ثِ تػطیح ثطذی هطارى، ازای زیي اهطی يطفی است ٍ زض ضطایف تَضهی ثِ ٍیژُ ظهبًی وِ ًطخ تَضم ضسیس ثبضس

 هجلغ اسوی ثسّی ضا ازای زیي حسبة ًوی وٌس ظیطا زض ایي غَضت هسیَى سَز ثطزُ ٍ زایي ؾطض وطزُ است. 

آییي زازضسی هسًی است لىي هجٌبی فمْی ایي هبزُ رَاظ رجطاى وبّص اضظش  522ّط چٌس لبيسُ السام هكبثك ثب هفبز هبزُ 

ل، زض حبلی وِ لبيسُ السام یىی اظ زالیل يسم رَاظ رجطاى وبّص اضظش پَل پَل هی ثبضس ًِ يسم رَاظ رجطاى وبّص اضظش پَ

 هی ثبضس.

تَؾیح ایٌىِ اگط قجك لبيسُ السام لبئل ثِ يسم لعٍم رجطاى وبّص پَل ضَین ٍ ثگَیین تب ظهبى سطضسیس زیي، زایي ًوی تَاًس 

ز ظیطا السام ثِ پصیطش وبّص اضظش پَل ذَیص هجلغی ثیطتط اظ آًچِ وِ لطؼ زازُ تحت يٌَاى رجطاى وبّص اضظش پَل ثگیط

وطزُ، ثٌبثطایي قجك هفبز هبزُ هصوَض )ذسبضت تأذیط تأزیِ( زایي السام ثِ ؾطض ذَز ًىطزُ، ظیطا زایي هكبلجِ ٍ هسیَى اهتٌبو 

 وطزُ، سپس ًتیزِ گطفتِ هی ضَز وِ رجطاى وبّص اضظش پَل الظم است.

ثِ لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل ضَین یب يسم لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل ٍ اگط لىي ثبیس گفت ثِ قَض ولی یب ثبیس لبئل 

هًتمس ثِ لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل ثبضین يالٍُ ثط ایٌىِ ثبیس زض غَضت هكبلجِ زایي ٍ اهتٌبو هسیَى وبّص اضظش پَل 

ضظش پَل رجطاى ضَز ٍ لیَز هكبلجِ زایي رجطاى ضَز ثبیس اظ ظهبى لطؼ زازى تب ظهبى سطضسیس ثب تَرِ ثِ هیعاى تَضم، وبّص ا

ٍ اهتٌبو هسیَى ّیچ هَؾَيیتی ًساضز ٍ اگط هًتمس ثِ يسم لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل ضَین ًوی تَاى پصیطفت وِ تب ظهبى 

سطضسیس، وبّص اضظش پَل رجطاى ًطَز، اهب ثًس اظ ظهبى فَق ثب هكبلجِ زایي ٍ اهتٌبو هسیَى ثبیس وبّص اضظش پَل رجطاى 

ضَز ظیطا ثب تَرِ ثِ هفبز هبزُ هصوَض، هجٌبی فمْی آى لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل هی ثبضس ًِ ایٌىِ هجٌبی فمْی آى ضطـ 

 ویفطی هبلی یب ٍرِ التعام ثبضس.

ثٌبثطایي ّطچٌس نبّط هبزُ هصوَض هكبثك ثب لبيسُ السام ٍ يسم لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل است اهب ثب هجٌبی فمْی آى وِ 

م رجطاى وبّص اضظش پَل است هٌبفبت زاضز. يالٍُ ثط ایي زض هَضز لیس توىیي هسیَى ٍ اهتٌبو ٍی اظ پطزاذت ثبیس گفت وِ لعٍ

لبًًَگصاض هكبلجِ ذسبضت تأذیط تأزیِ ثِ اًساظُ ًطخ تَضم ضا ثِ توىي ثسّىبض ٍ اهتٌبو ٍی اظ پطزاذت هططٍـ وطزُ است ثٌبثطایي 

ثِ پطزاذت زیي ذَز ًجبضس ًوی تَاى اظ اٍ ذسبضت تأذیط تأزیِ ضا هكبلجِ وطز. زلیل ضٍضٌی ثطای اگط ثسّىبض هًسط ثبضس ٍ لبزض 

ایي لیس ٍرَز ًساضز وِ چطا زاضا ثَزى یب زاضا ًجَزى افطاز زض ایزبز هسئَلیت آًْب هؤحط است اگط هًتمس ثبضین وِ ذسبضت تأذیط 

ىبض اظ سطهبیِ اش ثِ ٍرَز آهسُ است، ایي سؤال هكطح است وِ تأزیِ زض ٍالى ذسبضتی است وِ زض ًتیزِ هحطٍم ضسى قلج

 چطا توىي ثَزى یب هتوىي ًجَزى ثسّىبض زض هسئَلیت اٍ زض ًمؽ لطاضزاز ٍ تأذیط زض پطزاذت هؤحط است؟

س ّوچٌیي اگط ذسبضت تأذیط تأزیِ زض ٍالى تؿویي اضظش ٍالًی زیي است وِ ثط احط تَضم وبّص پیسا وطزُ است چطا فمف ثبی

 هسیَى ّبی هتوىي ثساى هتلعم ضًَس؟

 

 آییه دادرسی مدوی با آرای مراجع تقلید: 255میسان اوطباق مبىای فقُی مادٌ 

زض سبل ّبی اذیط وِ اظ یه قطف اوخط لطؼ ّب ٍ هًبهالت هست زاض ثط اسبس پَل ضایذ هی ثبضس ٍ اظ قطف زیگط ثِ ذبقط 

پیسا هی وٌس سؤال ّبی ظیبزی ثطای هطزم يبزی ٍ هطاوع لبًًَگصاضی هكطح ٍرَز تَضم ّبی ثبال اضظش ٍالًی ثسّی ّب وبّص 

هی ضَز ٍ استفتبئبت ظیبزی اظ هطارى تملیس غَضت گطفت وِ زض نبّط ٍ هوىي است هتفبٍت ثبضس اهب اظ رْت هحتَا ّوگی ثِ 

آیب قلجىبض حك زاضز ثطای رجطات زض ضطایف تَضم ثبال وِ اضظش ٍالًی ٍ لسضت ذطیس زیي وبّص هی یبثس »ایي ثط هی گطزز وِ 

 «.وبّص اضظش قلت ذَز هجلغی ثیص اظ هجلغ اسوی زیي هكبلجِ وٌس؟

 ّبی يٌَاى ضسُ زض ایي ذػَظ ضا هی تَاى ثِ لطاض ظیط زستِ ثٌسی وطز:پبسد

 وبّص اضظش پَل تأحیطی زض زیَى ًساضز. -1
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 وبّص اضظش پَل ثبیس رجطاى ضَز )ٍرَة رجطاى وبّص اضظش پَل( -2

 ثبیس هػبلحِ وطز. -3

، سیستبًی )هَسبیی، (1/266: 1379ی،)فبؾل لٌىطاً(، فبؾل لٌىطاًی )ضُ( 349: 1371آیبت يهبم اهبم ذویٌی )ضُ( )هَگْی، 

 (، لبئل ثِ يسم لعٍم رجطاى وبّص اضظش پَل هی ثبضٌس.691: 1416(، تجطیعی )هسًی تجطیعی، 99: 1371

(، هحوسّبزی هًطفت 162: 1385(، رًفط سجحبًی )ّسایت ًیب گٌزی، 31/84: 1381آیبت يهبم هىبضم ضیطاظی )یَسفی،  

(، هًتمسًس وِ وبّص اضظش پَل 62(، هَسَی اضزثیلی )ّوبى: 31/60: 1381(، ًَضی ّوساًی )یَسفی، 7/16: 1374)ایعزپٌبُ، 

 ثبیس رجطاى ضَز.

(، ٍحیس 31/102: 1381(، ثْزت )یَسفی، 16/64: 1381هطارى ثعضگَاض آیت اهلل ذبهٌِ ای )هطوع تحمیمبت فمْی حَظُ لؿبیِ، 

 (، زض ضاثكِ ثب رجطاى وبّص اضظش پَل هی فطهبیٌس ثبیس هػبلحِ ضَز. 108: 1377ذطاسبًی )ثبقٌی، 

)پَالزی، « ثبیس قجك لبًًَی وِ زض ایي ظهیٌِ زاضز يول ضَز»الجتِ آیت اهلل ذبهٌِ ای زض هَضز تًسیل هْطیِ هی فطهبیٌس: 

1383 :160.) 

لبًَى آییي زازضسی هسًی هٌكجك ثب ًهط  522زّس وِ هفبز هبزُ ثٌبثطایي ثب هكبلًِ زلیك آضای فمْب ٍ هطارى تملیس ًطبى هی

آیبت يهبم هىبضم ضیطاظی، رًفط سجحبًی، هحوسّبزی هًطفت، ًَضی ّوساًی، هَسَی اضزثیلی ٍ ثب ًهط آیبت يهبم آیت اهلل 

بظگبض ًیست ٍ هی تَاًس ضاّىبضی ثطای هػبلحِ ثبضس اهب ثب ًهط آیبت يهبم ذویٌی )ضُ(، ذبهٌِ ای، ثْزت، ٍحیس ذطاسبًی ًبس

 فبؾل لٌىطاًی )ضُ(، سیستبًی، تجطیعی ًبسبظگبض است.

 

 وتیجٍ گیری:

هجٌبی فمْی ذسبضت تأذیط تأزیِ رَاظ رجطاى وبّص اضظش پَل است اهب هجٌبی فمْی رطیوِ زیطوطز ضطـ ویفطی هبلی ٍ  -1

 لی است.تًعیط هب

ثطذی هطارى يهبم ثطای رَاظ رجطاى وبّص اضظش پَل ثِ زالیلی هبًٌس لبيسُ الؾطض ثب ثبظپطزاذت لسضت حمیمی پَل ازای  -2

زیي غسق هی وٌس، پَل ّبی ايتجبضی ثِ حست لسضت ذطیس هخلی ّستٌس ٍ ثِ لعٍم ضيبیت لبيسُ يسل ٍ لسف استٌبز وطزُ 

 اًس.

 طاى وبّص اضظش پَل ثِ هسألِ ضثب ٍ لبيسُ السام توسه وطزُ اًس.ثطذی فمْب ثطای يسم رَاظ رج -3

زض ایي وِ لبيسُ الؾطض احجبت ؾوبى وٌس اذتالف ٍرَز زاضز. لصا ًوی تَاى ایي لبيسُ ضا زلیلی ثطای لعٍم رجطاى وبّص  -4

 اضظش پَل زاًست.

حتی اگط زایي هكبلجِ ّن ًىٌس ٍ هسیَى ّن اظ ثب تَرِ ثِ هجٌبی فمْی هبزُ هصوَض تفبٍتی هیبى هْط ٍ سبیط زیَى ًیست  -5

پطزاذت پَل اهتٌبو ًىٌس ٍ سط هَيس همطض ّن زیي ضا پطزاذت وٌس ثبظ ّن ثبیس وبّص اضظش پَل رجطاى ضَز ٍ ٍرَز لیَز 

 هكبلجِ زایي، اهتٌبو هسیَى اظ پطزاذت ٍ توىي هبلی هسیَى ؾطٍضتی ًساضز.

َل، ضثب هحسَة ضَز لیَز هكبلجِ زایي، اهتٌبو هسیَى اظ پطزاذت، توىي هبلی چٌبًچِ گطفتي ظیبزی ثبثت افت هبلیبت پ -6

 هسیَى، هطىل ضثب ضا حل ًوی وٌس.

آییي زازضسی هسًی هكبثك ثب لبيسُ السام است لىي ثب هجٌبی فمْی آى وِ لعٍم رجطاى وبّص اضظش  522گطچِ نبّط هبزُ  -7

 پَل هٌبفبت زاضز.

ًی ثب يٌَاى ذسبضت تأذیط تأزیِ ًبم ثطزُ اًس زض حبلی وِ زض رَّ تَضهی زایي ًِ تٌْب ذسبضتی آییي زازضسی هس 522اظ هبزُ  -8

 زضیبفت ًوی وٌس ثلىِ اغل پَل ذَز )لسضت ذطیس( ضا ّن زضیبفت ًوی وٌس.
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