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چكيذه 

ّسف اظ ًگبضـ اٗي همبلِ ثطضؾٖ فمْٖ حىن ثطزاقت اػًبء اظ ث٘وبض هطي هغعٕ اؾت وِ اظ
زٍ ح٘ج هَيَػٖ ٍ حىوٖثِ تحل٘ل آى پطزاذتِ اٗن .زض اٗي همبلِ ؾؼٖ قسُ اؾت ثب تؼبضٗفٖ
وِ اظ ح٘بت ٍ هطي اضائِ هٖزّ٘ن ٍيؼ٘ت ث٘وبض هطي هغعٕ ضا ضٍقي ؾبظٗن .زض ًْبٗت ثب
اقبضُ ثِ آى تؼبضٗف ،ضٍاٗبت ٍ آضاء فمْبء چٌ٘ي قرهٖ ضا زض ل٘س ح٘بت تكر٘م زازُ ،لبئل
ثِ ػسم رَاظ ثطزاقت اػًبء ٍٕ هٖقَٗن .زض ؾطاؾط اٗي پػٍّف ثِ ازلِ لبئل٘ي ثِ رَاظ پًَ٘س
اػًبء تحت ػٌَاى اقىبل ،اقبضُ وطزُ اٗن ٍ ثب پبؾد ثِ آىّب ثط لَت ازلِ ذَٗف هجٌٖ ثط ػسم
رَاظ ،نحِ گصاقتِاٗن.
واشگانکليذي 

هطي هغعٕ ،ثطزاقت ػًَ ،ضٍح ،پًَ٘س اػًبء 
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مقذمه 

ٗىٖ اظ هؿبئلٖ وِ اهطٍظُ زض ضاثُِ ثب پسٗسُ هطي ٍاضز حَظُ فمِ قسُ ٍ اشّابى فمْاب ضا
هكغَل ؾبذتِ هؿألِ هطي هغعٕ اؾت وِ ثِ ذبَط ًماف آى زض هؿاألِ پًَ٘اس اػًاب ٍ
اضتجبٌ ح٘بت ٍ هطي اًؿبىّب ثب آىّب اّو٘ت رْبًٖ ٗبفتِ اؾت؛ اهب آى چِ ثبػاج قاسُ
اؾت تب اٗي هَيَع زض فمِ هُطح قَز ،اٗي اؾت وِ چَى ٗىاٖ اظ هٌابثغ ثؿا٘بض هْان
رْت تأه٘ي ػًاَ پًَ٘اسٕ ثاِ ذهاَل اػًابٕ ح٘ابتٖ هخال للات ،قاف ،وجاس ٍ
لَظالوؼسُ ،افطاز زچبض هطي هغاعٕ ّؿاتٌس ٍ اٗاي اػًابء ضا تٌْاب اظ افاطازٕ هاٖتاَاى
ثطزاقت وِ هطزُ هحؿَة قًَس -ظٗطا ثطزاقتي آىّب اظ فطز ظًاسُ هٌزاط ثاِ هاطي ٍٕ
هٖقَز ٍ ههساق ايطاض ثِ زٗگطٕ ٍ حطام هٖثبقس -لصا ثؿ٘بض اّو٘ات زاضز واِ هؼلاَم
قَز اٍالً آٗب افطاز هجتال ثِ هطي هغعٕ زض ٍالغ ٍ حم٘مت هطزُ هحؿَة هٖقاًَس حبً٘ابً
حىن پًَ٘س اػًبء زض هَضز اٗي ث٘وبضاى چ٘ؿت ،اٗي همبلِ زض نسز پبؾرگَٖٗ ثاِ اٗاي
زٍ ؾؤال اؾت .ثٌبثطاٗي ،فمْب ثب اٗي ؾؤال ضٍ ثِ ضٍ ّؿتٌس وِ آٗب اظ ًظط فمْٖ ثاط افاطاز
زچبض هطي هؿلن هغعٕ ،هٖتَاى ػٌَاى ه٘ت ضا ًْبز ٍ زض ظهطُ هطزگبى هحؿاَة واطز
ٍ هَيغ فمِ ًؿجت ثِ هطي هغعٕ اظ رْت هؿألِ ح٘بت ٍ هوبت چگًَِ اؾات حابل
زض ّو٘ي ضاثُِٗ ،ىٖ اظ هؿبئلٖ وِ ثبٗس هَضز ػٌبٗت ٍالغ قَز ،اٗي اؾات واِ هَياَع
هطي هغعٕ اظ ًظط ؾبذتبضٕ ٗه هَيَع هؿتحسحِ ٍ ٗه هؿألِ پعقىٖ اؾت ،لصا فمْب
رْت ثطضؾٖ آى ،ثبٗس اظ ٗه ؾَ ًگبّٖ ثِ اٗاي هَياَع اظ زٗاسگبُ ػلواٖ ٍ پعقاىٖ
زاقتِ ثبقٌس ٍ اظ زٗسگبُ پعقىبى زض اٗي ضاثُِ هُلغ ثبقٌس ٍ اظ ؾَٕ زٗگط ،ثب ضٍٗىاطز
فمْٖ ثِ اٗي هؿألِ ًظط ًوبٌٗس.
ماهيتبحث 

ثحج ثطزاقت اػًبٕ ثسى هطزگبى هغعّٕ ،طچٌس اظ ًظط حىوٖٗه ثحج فمْٖ اؾات
اهب اظ ًظط هَيَػٖ ثحخٖ غ٘ط فمْٖ اؾت چطا وِ چٌ٘ي افطازٕ ٗب اظ رولِ ظًاسگبى ثاِ
حؿبة هٖآٌٗس ٍ ٗب اظ ظهطُ هطزگبى وِ زض ّط زٍ نَضت حىن ثطزاقتي اػًابٕ آىّاب
زض فمِ اؾالهٖ هكرم اؾت ،هگط آى وِ زض تحمك ٗىٖ اظ آىّب قه ثِ ٍرَز آٗس .ثاِ
ّط حبل ثطإ ثطضؾٖ اٗي هؿألِ هٖتَاى زٍ ثحج حىوٖ ٍ هَيَػٖ ضا هُطح وطز.
.0-2بحثحكمي 

حىن ثطزاقت اػًبٕ هطزگبى هغعٕ وِ زض ؾِ فطو لبثل ثطضؾٖ اؾت.
فطو اٍل :ػلن ثِ ح٘بت :اگاط ثاساً٘ن افاطازٕ واِ زچابض اظ وابض افتابزگٖ هغاعٕ
قسُاًسٍ ،الؼبً ظًسُ ّؿتٌس ٍ ًجَز ثطذٖ اظ ػالٗن ح٘بت زض اؾتٌبز هطي ثاِ آىّاب وابفٖ
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ً٘ؿت ،ثطزاقت اػًبٕ ثسى آًبى هؿلوبً حطام ذَاّس ثَز ،ظٗطا اگط اٗي ػًَ زض ح٘ابت
قرم هؤحط ًجبقس(هخل چكن ،زؾت ،پب ٗب ٗه ولِ٘) ازلاِ حطهات اياطاض ثاِ غ٘اط ثاط
حطهت ثطزاقتي آىّب زاللات زاضز(ولٌ٘اٖ ،1388 ،ل ،303ح3؛ ََؾاٖ ،ثاٖتاب ،د،10
ل 273ح  )1073ثِ ذهَل اگط اربظُ نبحت رؿس زض حابل ؾاالهت ّان ٍراَز
ًساقتِ ثبقس ٍ .اگط اٗي ػًَ اظ اػًبٖٗ ثبقس وِ ح٘بت قرم ثاِ ٍراَز آى ثؿاتگٖ
زاضز ًظ٘ط :للت ،زٍ ولِ٘ ٍ...زض اٗي نَضت ػمالً رساؾبظٕ آىّب اظ ههبزٗك لتال ًفاؽ
هحتطم ذَاّس ثَز.
فطو زٍم :ػلن ثِ هطي :اگط ثساً٘ن واِ هطزگابى هغاعٕ ٍالؼا ًب هاطزُ ّؿاتٌس ،ثاِ
گًَِ إ وِ اهىبى ثبظگكت ثِ ظًسگٖ ثطإ آًبى فاطاّن ً٘ؿات ٍ تٌْاب حطوات للات ٍ
تٌفؽ چِ ثِ ََض ذَز ثِ ذَزٕ ٍ چِ ثب ووه زؾتگبُ ،ثطإ اؾاتٌبز ظًاسگٖ ثاِ آًابى
وبفٖ ً٘ؿت ،زض اٗي نَضت ً٘ع رساؾبظٕ اًساهْبٕ آًبى ربٗع ًرَاّس ثَز؛ ظٗطا ازلاِإ
وِ ثط حطهت رٌبٗت ثط هطزُ ،حطهت قىؿتي اػًابٕ ثاسى هطزگابى ٍ ،حطهات هخلاِ
وطزى زاللت هٖوطز ،زضاٗي همبم ّن ربضٕ اؾت ،هگاط اٗايواِ ازلاِ زٗگاطٕ زض هاَضز
هصوَض ثط ازلِ حطهت رساؾبظٕ ارعاء ه٘ت حبون قَزََ(.ؾاٖ ،ثاٖتاب ،د  ،6ل138؛
ولٌٖ٘ ،1388 ،د ،5ل29؛ حو٘طٕ ،ثٖتب ،ل)67
فطو ؾَم :قه زض ح٘بت ٍ هطي :اگط قه وٌ٘ن وِ هطي ثركٖ اظ هغع ٗب توابم
آى ثبػج تحمك هطي هٖقَز ٗب ًِ ،زض اٗي نَضت حىن ثطزاقت اػًبٕ ثسى هطزگابى
هغعٕ ً٘ع هكىَن ذَاّس ثَز ،اهب چَى هَياَع زض ضتجاِ هماسم ثاط حىان اؾات ،هاب
هٖتَاً٘ن اظ چٌس ضاُ ثب احطاظ تؼجسٕ هَيَع حىوف ضا ً٘ع ثط آى ثبض وٌ٘ن.
احطاظ تؼجسٕ هَيَع ٗؼٌٖ ح٘بت ٗب هطي ،اظ چٌس ضاُ هوىي اؾت:
 -1اؾتهحبة هَيَػٖ :اگط قه وٌ٘ن فطزٕ وِ زض اٗي حبلت اؾت ،ظًسُ اؾات
ٗب هطزُ ،چَى لجالً ؾبثمِ ح٘بت زاقتِ اؾت هٖتَاً٘ن ح٘بت اٍضا اؾتهحبة وٌاجن .ثؼاس
اظ احجبت تؼجسٕ ح٘بت ثطإ چٌ٘ي قرهٖ ،توبهٖ احىبم افطاز ظًاسُ ثاط اٍ ثابض ذَاّاس
قس ،اظ رولِ حطهت لُغ ،قىؿتي اًساهْب ٍ يطض ظزى ثِ اٍ.
الجتِ هؼلَم اؾت وِ توؿه ثِ انل ثطائت ثطإ احجبت رَاظ ثطزاقت اػًبٕ ثاسى
چٌ٘ي قرهٖ نح٘ح ً٘ؿت ،ظٗطا ثب رطٗبى انال زض ًبح٘اِ ؾاجت ،هَياَع انال زض
ًبحِ٘ هؿجت ثِ ذَزٕ ذَز هٌتفٖ هٖگطزز ٍ اؾتهحبة هَيَػٖ ثبػج احطاظ تؼجاسٕ
هَيَع قسُ ،هَيَع ثطائت قطػٖ ضا اظ ث٘ي هٖثطز.
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ٍ -2رَة نجط زض زفي ثطذٖ اظ هطزگبى :ضٍاٗبت هتؼسزٕ اظ ذبًساى ػهاوت(ع)
ضؾ٘سُ اؾت حبوٖ اظ ٍرَة تأذ٘ط زض زفي قرم غطق قسُ ٗب نبػمِ ظزُ ،تب اٗي وِ
هطي اٍ لُؼٖ قَز(.ولٌٖ٘ ،1388 ،د  ،3ل ،209ح  ٍ 2ل ،210ح )6ٍ4
الجتِ هؼلَم اؾت وِ ذهَن٘تٖ ثطإ غطٗك ٗب نبػمِ ظزُ زض اٗي حىن ً٘ؿت ،چطا
وِ زض ؾبٗط ضٍاٗبتٍ ،رَة تأذ٘ط زض زفي ،ثِ گطٍُ زٗگطٕ اظ هطزگبى ً٘ع ؾاطاٗت زازُ
قسُ اؾت ٍ حتٖ ػوَم ػلت زض هَحمِ اؾحبقثي ػوبضٗ ،ؼٌٖ رولِ« :فبًِ ضثوب ظٌَا اًاِ
هبت ٍ لن ٗوت» ،ثط ٍرَة نجط زض توبهٖ هَاضز اقتجبُ زاللت زاضز ،تب اٗي وِ ػلان ثاِ
هطي حبنل قَز(.ولٌٖ٘ ،1388 ،د ،3ل ،210ح ََ ،5ؾٖ ،ثاٖتاب ،د  ،1ل ،337ح
)988
هطي هغعٕ اظ ثبضظتطٗي ههبزٗك اقتجبُ اؾت ،ظٗطا ػلن پعقىٖ ثب توابم زلتاٖ واِ
زاضز ًوٖتَاًس ظهبى زل٘ك هطي ضا تكر٘م زّس ٍ آىچِ ثِ ػٌَاى ػالٗان هاطي هغاعٕ
ث٘بى قسُ ،وِ هزَظ نسٍض اربظُ زفي ً٘ع ّؿتً ،وٖتَاًس زض ؾبػبت اٍلِ٘ ثبػج ٗما٘ي
ثِ هطي ث٘وبض قَز ،چطا وِ زض تؼ٘٘ي يبثُِ هطي هغعٕ اذتالف ًظط اؾات :آٗاب هاطي
لكط هد وبفٖ اؾت ٗب ثبٗس ؾبلِ هغع ً٘ع اظ وبض ث٘فتس ٍ ٗب اظ وبض افتبزگٖ توابم هغاع الظم
اؾت ػالٍُ ثط اٗي ،ػالٗن هطي هغعٕ زض ثعضگؿبالى ًوٖتَاًس زض افاطاز ووتاط اظ پاٌذ
ؾبل نبزق ثبقس .ثط اؾبؼ ضٍاٗبت ،اظ رولِ وؿبًٖ وِ هٖثبٗس زض زفي آىّب نجط واطز،
افطازٕ ّؿتٌس وِ آٍاض ثط ؾط آىّب ذاطاة قاسُ اؾات ٍ هؼلاَم اؾات واِ اٗاي افاطاز
قجِ٘تطٗي وؿبى ثِ هطزگبى هغعٕ ّؿتٌسٍ .رَة ؾِ ضٍظ نجط ثطإ چٌا٘ي افاطازٕ ثاط
اؾبؼ ضٍاٗبت ،زل٘مبً هٌُجك اؾت ثب ظهبًٖ وِ ثطإ آظهبٗكْبٕ الظم زض تكار٘م هاطي
هغعٕ الظم اؾت.
ٍ -3رَة حفظ ًفؽ هحتطم :اظ رولِ ٍارجبت الْٖ ،ثلىِ اظ يطٍضٗبت زٗي هج٘ي
اؾالم ٍرَة حفظ ًفؽ هحتطم اؾت .اٗي ثحج گطچِ زض هتَى فمْٖ هب تحات ػٌاَاى
هؿتملٖ شوط ًكسٍُ ،لٖ زض يوي هؿبئلٖ اظ وتبةّبٕ فمِ ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت.
ثطإ احجبت ٍرَة حفظ ًفؽ ثِ ثطذٖ اظ آٗبت ٍ ضٍاٗبت هٖتَاى اؾتسالل وطز:
اٍل؛ آِٗ وطٗوِ «هي اح٘بّب فىأًوب اح٘ب الٌبؼ رو٘ؼبً» .1حفظ ًفؽ هحتطم اظ اهَضٕ
اؾت وِ ثط آى ػٌاَاى اح٘اب نابزق اؾات ٍ قابّس آى ضٍاٗابتٖ اؾات واِ اظ ذبًاساى
ػهوت(ع) زض اٗي ثبضُ ضؾ٘سُ اؾت(.ولٌ٘اٖ ،1388 ،د  ،5ل )140آقاىبض اؾات واِ
اح٘بٕ ًفؽ هٖتَاًس زاضإ هطاتجٖ ثبقس(:اضزث٘لٖ ،ثٖتب ،الاف ،ل 666؛ ولٌ٘اٖ،1388 ،
د  ،2نم ٍ 204- 211- 210د ،4ل57؛ ؾوطلٌسٕ ،د  ،1ل ،313قوبضُ )87
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الف -ػسم اضتىبة لتل« :تطن لتل» گبُ ًطٗرتي ذَى اًؿابى ٍ ًىكاتي اٍؾات ٍ
گبُ لهبل ًىطزى اؾت زض فطيٖ وِ هؿتحك لهبل اؾت؛ ظٗطا ٍلٖ همتَل اگط لبتال
ضا ػفَ وٌس ٍ اٍ ضا ًىكس ،ثط اٗي وبضـ ػٌَاى اح٘ب نبزق اؾتً .طٗرتي ذَى اظ ػٌَاى
اح٘ب ذبضد اؾت چَى اح٘ب اهط ٍرَزٕ اؾت ٍ تطن لتال ػاسهٖ ٍ ،اظ ؾاَٖٗ حطهات
وكتي اًؿبى ثِ ازلِ زٗگطٕ چَى آِٗ وطٗوِ «هِيْ اَرٕلِ شله وتجٌب ػلٖ ثٌاٖ اؾاطائ٘ل اًَُأِ
هٓي لَتَلَ ًَفؿبً ثغ٘ط ًفؿٍبٍ فؿبزٍ فٖ االضو فىبًوب لتل الٌبؼ رو٘ؼبً» 2حبثت قسُ اؾت.
ة -رلَگ٘طٕ اظ وكتِ قسى اًؿبى :اٗي ػول ً٘ع هاٖتَاًاس ههاسالٖ ثاطإ اح٘اب
ثبقس.
د -حفظ اًؿبى اظ ّالوت :چَى ًزابت اظ غاطق قاسى ،آتاف گاطفتي ٍ ؾامٌَ
وطزى.
اقىبل :اح٘ب ٍارت ً٘ؿت ،ظٗطا:
اظ ٗه ؾَ اظ هطاتت اح٘ب تطن لهبل ٍ ػفَ ربًٖ اؾت وِ لُؼبً ٍارت ًرَاّاس
ثَز .اظ ؾَٕ زٗگط اؾتفبزُ ٍرَة ٗب اظ ّ٘أت ٗه ولوِ اؾت ٗاب اظ هابزُ آى ،واِ ّا٘
وسام زض اٗي آِٗ ٍرَز ًساضز.
پبؾد :اٍالً اح٘ب اهطٕ اؾت زاضإ هطاتتَ ٍ ،ج٘ؼٖ اؾت وِ افاطاز َاَلٖ زاضز اگاط
همَل ثِ تكى٘ه ثبقسٗ ،ب افطاز ػطيٖ زاضز اگط همَل ثِ تَاَٖ ثبقس ٍ .ذطٍد ٗه فطز
چَى ػفَ ربًٖ – ثِ هرهم هٌفهل ،ثِ ظَْض َج٘ؼت زض ٍرَة ًؿاجت ؾابٗط افاطاز
آى َج٘ؼت آؾ٘جٖ ًوٖظًس .حبً٘بً اٗي آِٗ گطچِ ثِ هبزُ ٍرَة ٍ العام ٗاب ثاِ ّ٘اأت اهاط
ً٘ؿتٍ ،لٖ رولِ ذجطِٗإ اؾت وِ زاللتف ثط ٍرَة لَٕ تط اؾت اظ ّ٘أت ٗاب هابزُ
اهط ،ظٗطا ذساًٍس هتؼبل لتل ٗب اح٘بٕ ٗه اًؿبى ضا ثب لتل ثب اح٘ابٕ توابهٖ هاطزم ثطاثاط
زاًؿتِ اؾت ٍ تٌعٗل ٗىٖ ثِ ربٕ زٗگطٕ ،تٌْب ثِ ذبَط قست هجغَي٘ت لتل ٍ قاست
هحجَث٘ت اح٘بؾت .پؽ ّوبى گًَِ وِ ػسم حطهت لتال لبثال تهاَض ً٘ؿاتٍ ،ارات
ًجَزى اح٘ب ّن هتهَض ًرَاّس ثَز.
هؤٗس اؾتفبزُ ٍرَة اظ اٗي آِٗ ،اؾتٌبز ثؼًٖ اظ ثعضگبى اؾت ثِ ّوا٘ي آٗاِ ثاطإ
احجبت ٍرَة ؾ٘طاة وطزى تكٌگبى ٍ ٍرَة حفاظ اًؿابى ٗاب ح٘اَاى گوكاسُ(حلٖ،
.ُ1333ق ،د ،1ل135؛ حلٖ ،ثٖتب ،الف ،د  ،2نام212-270؛ ػابهلٖ ،ثاٖتاب ،د،2
ل )297زٍم؛ ضٍاٗبت :ثِ ثطذٖ اظ ضٍاٗبت ً٘ع هٖتَاى ثطإ احجبت ٍرَة حفاظ ًفاؽ
هحتطم اؾتسالل وطز .اٗي ضٍاٗبت اظ ًظط هًوَى ثب ٗىسٗگط هتفبٍتاًاسٍ ،لاٖ هاٖتاَاى
آىّب ضا ثِ چٌس زؾتِ تمؿ٘ن وطز:
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الفٍ -رَة تم٘اِ ثاطإ حفاظ ٍ حطاؾات اظ رابى اًؿبى(ََؾاٖ ،1384 ،د ،1
ل99؛ اثي ثبثَِٗ.ُ1391 ،ق ،ل607؛ َجطؾٖ ،ثٖتب ،د ،1ل)355
ةٍ -رَة ًزبت اًؿبى اظ وكتِ قسى(ََؾاٖ ،الاف ،ل  ،3008ح 1111؛ اثاي
ثبثَِٗ لوٖ.ُ1413 ،ق ،د ،2ل235؛ تو٘وٖ ،ثٖتب ،د ،2ل ،95ح 298؛ واَفٖ ،ثاٖتاب،
ل)242
دٍ -رَة غصا زازى ٍ ؾ٘طاة وطزى اؾ٘طاى(اثي ثبثَِٗ لوٖ.ُ1413 ،ق ،د 35 ،5؛
ََؾٖ ،ثٖتب ،الف ،د ،6ل ،153ح 268؛ تو٘وٖ ،ثٖتاب ،د  ،1ل ،377واَفٖ ،ثاٖتاب،
ل )35
زٍ -رَة لُغ ًوبظ ثطإ ضّبٖٗ اًؿبًٖ اظ ذُاط ٍ ّالوات(ََؾاٖ ،الاف ،د،2
ل ،333ح 1375؛ تو٘وٖ ،ثٖتب ،د  ،1ل)190
ٍُ -رَة قىبفتي قىن ظى حبهلِ اگط رٌ٘ي زض ضحواف هاطزُ ثبقاس ٍ ثاَزى اٍ
ثبػج ثِ ذُط افتبزى ربى هبزض قَزً(.ظطٕ تَولٖ ،1381 ،نم)197-202
ٍٍ -رَة قىبفتي قىن هبزض اگط ثو٘طز ٍ رٌ٘ي زض قىوف ظًاسُ ثبقاسً(..ظاطٕ
تَولٖ ،1381 ،نم)197-202
ظٍ -رَة حفظ هبل ٍ حك هؿلوبى(.اثي ثبثَِٗ لواٖ.ُ1413 ،ق ،د  ،6لٍ 128
د ،7ل440؛ اثي ضؾاتن ،ثاٖتاب ،ل ،73قاوبضُ 154؛ حلاٖ.ُ1410 ،ق ،ل576؛ اثاي
ثبثَِٗ لوٖ.ُ1319 ،ق ،ل)225
الظم ثِ شوط اؾت وِ ٍرَة حفظ اًؿبى ٗب حَ٘اى ٍ ٗاب هابل هؿالوبى ،زض اثاَاة
هتؼسزٕ اظ فمِ هُطح قسُ اؾت ٍ فمْبٕ هب ً٘ع ثط َجك آى فتاَا زازُاًاس(حلاٖ ،ثاٖتاب،
الااف ،د  ،2ل406؛ حلااٖ.ُ1410 ،ق ،د ،1ل189؛ ػاابهلٖ ،ثااٖتااب ،د ،1ل475؛
اضزث٘لٖ ،ثٖتاب ،ة ،د ،10ل521؛ ذَاًؿابضٕ ،ثاٖتاب ،ل486؛ ًزفاٖ ،ثاٖتاب ،د،31
ل250؛ اًهبضٕ ،ثٖتب ،ل98؛ ّوساًٖ ،ثٖتب ،د ،2ل427؛ َجطؾٖ ًَضٕ ،ثٖتب ،د ،5
130ل؛ وطوٖ .ُ1408 ،ق ،د ،2ل274؛ َجبَجبئٖ.ُ1409 ،ق ،د ،1ل439؛ هبهمابًٖ،
.ُ1404ق ،ل437؛ حلٖ ،ثٖتب ،ة ،د ،2ل.)132
اقىبل :ثطذٖ اظ ثعضگبى زض هؿألِ ايُطاض ثِ ذَضزى غصإ زٗگاطاى ،هؼتمسًاس واِ
حفظ ًفؽ هحتطم ٍارت ً٘ؿت ،ثِ ؾِ زل٘ل -1 :انل ً -2جَز زل٘ل(ََؾاٖ ،1377 ،د
3
 ،3ل270؛ حلٖ.ُ1410،ق ،د  ،3ل -3 )126ؾ٘طُ هؿلوبًبى.
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پبؾد :هطاز اظ انل ّنچٌبى وِ ق٘د ََؾٖ ٍ اثيازضٗؽ اقبضُ زاضًس ،انل ثطائات
اؾت .اگط زض اقتغبل شهِ نبحت غصا ٗب ّط وؿٖ وِ ظًاسگٖ ثاِ وابض اٍ ٍاثؿاتِ اؾات
قه وٌ٘ن ،انل همتًٖ ثطائت اؾت.
ٍلٖ هؼلَم اؾت وِ انل زض نَضتٖ زل٘ل اؾت وِ زل٘ل زٗگطٕ ًجبقس ،ثٌبثطاٗي ،ثب
ٍرَز اهبضات هؼتجط قطػٖ ٍضٍاٗبت نح٘حٖ وِ ثط ٍرَة حفظ ربى ٍ هابل هؿالوبى
زاللت هٖوٌٌس ،قىٖ ًرَاّس زاقت تب ًَثت ثِ رطٗبى انل ثطؾاس ٍ ،اؾبؾابً هَياَع
انل هطتفغ ذَاّس قس.
ظبّط والم ََؾٖ ٍ اثي ازضٗؽ حبوٖ اظ اٗي اؾت وِ هطاز اٗكابى اظ ػاسم زل٘ال،
ثبقس ؾرٌٖ نح٘ح اؾتٍ ،لٖ اگط هٌظَض اٗي ثبقس واِ زض هاَضز حفاظ ًفاؽ هحتاطم
زل٘لٖ ًساضٗن ،لُؼبً ًبزضؾت ذَاّس ثَز ،چطا وِ ضٍاٗبت فطاٍاًٖ ٍرَز زاضز وِ ًبظط ثاِ
ٍرَة حفظ ًفؽ اؾت .فطيبً زض هَضز حفظ ًفؽ ّ٘ زل٘لٖ ّن ًساقت٘ن ،حفظ ًفؽ
اظ رولِ يطٍضٗبتٖ اؾت وِ ػمل ثاِ ٍراَة آى حابون اؾات(ًزفاٖ ،ثاٖتاب ،د ،36
ل ٍ )432ه٘بى حىن ػمل ٍ قطع هالظهِ ٍرَز زاضز .اهب اٗي واِ ؾا٘طُ هؿالوبًبى ثاط
ػسم ٍرَة حفظ ًفؽ هحتطم هٖثبقسً٘ ،ع رساً هرسٍـ اؾت ،ظٗطا:
اٍالً ،حفظ ًفؽ هحتطم ٍارت وفبٖٗ اؾت ٍ تؼّ٘ي آى ثط ٗاه قارم هٌاٌَ ثاِ
ػسم السام زٗگطاى ثِ آى وبض اؾت ٍ ،اظ ؾَٕ زٗگط فؼل٘ت ّط حىن قطػٖ هتَلاف ثاِ
لسضت هىلفً ،جَزى ػؿط ٍ حطد ٍ حتٖ يطض اؾت .اذالل ثِ ّط ٗه اظ اٗي قاطاٍٗ،
ثبػج ػسم فؼل٘ت ٗب تٌزع -ثؿتِ ثِ اذتالف هجبًٍٖ -رَة زض حك ٗه قارم هؼا٘ي
ذَاّس قس.
فطو ثحج هب ربٖٗ اؾت وِ حفظ ًفؽ ثاط قرهاٖ هتؼا٘ي قاسُ ثبقاس ٍ اٍ اظ
اًزبم آى ثِ ػؿط ٍ حطد ً٘فتبزُ ،السام ثِ آى وبض ّن ثبػج يطضـ ًوٖقاَز -ياطضٕ
هؿبٍٕ ٗب ث٘كتط اظ اضظـ حفظ ربى اًؿبى .حبل آٗب ؾ٘طُ هؿلوبًبى ثب حفظ اٗي قاطاٍٗ
ثط ػسم ٍرَة حفظ ًفَؼ هحتطم اؾت ٗب اگط ؾ٘طُ ثط ػاسم حفاظ اؾات زض رابٖٗ
اؾت وِ ثطذٖ ٗب توبهٖ اٗي قطاٍٗ هفمَز اؾت
حبً٘بً :اگط هطاز اظ ؾ٘طُ ،ؾ٘طُ ػمال ثِ اػتجبض اٗي وِ ػبللٌس ثبقس ،لُؼبً آىّب ذاَز ضا
هلعم ثِ حفظ ربى اًؿبًْب هٖزاًٌسٍ ،لٖ اگط ضفتبض ٍ اػوبل ػبلالى ًِ اظ ؾاط ػمال ثلىاِ
ًبقٖ اظ قَْت ٍ غًت ثبقس ،چٌ٘ي ؾ٘طُإ اگط ٍرَز ّن زاقتِ ثبقس اضظقٖ ًاساضز.
اگط همهَز اظ ؾ٘طُ ،ؾ٘طُ ػوَم هؿلوبًبى ثبقاس ،زض اٗاي ناَضت احت٘ابد ثاِ اهًابٕ
لبًًَگصاضٗ ،ب الالل ػسم ضزع اظ آى زاضٗن .آٗب هٖتَاى گفت ؾ٘طُ هؿلوبًبى ثط ػسم حفاظ
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ًفؽ هحتطم اؾت ٍ ائوِ(ع) ً٘ع آى ضا تأو٘س وطزُاًس ٍ حبل آى وِ ضٍاٗابت فطاٍاًاٖ اظ
اٗكبى ثِ زؾت هب ضؾ٘سُ اؾت هجٌٖ ثط لعٍم زفغ يطض اظ هؿلو٘ي ٍ ضؾا٘سگٖ ثاِ حابل
اًؿبًْبٕ گطفتابضََ(.ؾاٖ  ،ثاٖتاب ،الاف ،د  ،2ل57؛ اثاي ثبثَٗاِ لواٖ ،1413 ،د،2
ل ٍ 162د ،5ل54؛ حو٘طٕ ،ثٖتب ،ل)62
ثٌبثطاٗي ،اگط چٌ٘ي ؾ٘طُإ ه٘بى هؿلوبًبى ثبقسً ،بقاٖ اظ تسٌٗكابى ً٘ؿات ،ثلىاِ
ًبقٖ اظ ثٖهجبالتٖ ٍ ػسم تَرِ آًبى ثِ حمَلٖ قطػٖ اؾت وِ ثط ػْسُ زاضًس.
اقىبلٌّ :گبهٖ وِ اًؿبًٖ َّق٘بضٕ ذَز ضا اظ زؾات هاٖ زّاس ٍ تٌْاب اظ ح٘ابت
رسٕ ثطذَضزاض اؾت ٍ ثِ ػلت ؾبلن ثَزى ؾبلِ هغع زاضإ تٌفؽ ٍ گطزـ ذَى ذَز
ثِ ذَزٕ اؾت ،گطچِ هحىَم ثِ حىن ظًسگبى اؾاتٍ ،لاٖ حفاظ اٍ اظ هاطي ٍارات
ً٘ؿت ،چطا وِ زل٘لٖ لفظٖ ٍرَز ًساضز تب ثتَاى ثاِ اَاالق آى توؿاه واطز .ثٌابثطاٗي،
پعقه هٖتَاًس زؾتگبّْبٕ حوبٗتٖ ضا اظ اٗي ث٘وبض راسا وٌاس ٍ اگاط اٗاي قارم زض
چٌ٘ي حبلتٖ ثو٘طز ،هطي اٍ هؿتٌس ثِ وؿٖ رع ذساًٍس ً٘ؿت(هحؿٌٖ ،ثٖتب ،ل.)148
پبؾد :آى چٌبىوِ ثؼساً ذَاّس آهس ،ؾالهت ؾبلِ هغع زل٘لٖ ثط ًوطزى ث٘وبض اؾت ٍ
چَى حفظ ًفؽ اًؿبى اظ اّن ٍارجبت اؾت ،لُغ زؾتگبّْبٕ حوبٗتٖ ،تؿج٘ت زض لتال
ثِ حؿبة هٖآٗس .اگط حفظ ًفؽ زض چٌ٘ي حبلتٖ ٍارات ًجبؾاس پاؽ زض وزاب ٍارات
ذَاّس ثَز
.2-2بحثموضوعي 

ثِ هٌظَض قٌبذت هبّ٘ت هطي هغعٕ ثبٗس ًرؿت تؼطٗفٖ اظ هطي ٍ ح٘بت اضائِ زّا٘ن.
اًؿبى گطچِ تطو٘جٖ اؾت اظ ضٍح ٍ رؿنٍ ،لاٖ توابم ؾاري زض ًحاَُ اٗاي تطو٘ات ٍ
اضتجبٌ ه٘بى آًْبؾت .ثطذٖ هؼتمسًس وِ اًؿبى ػجبضت اؾت اظ ّوبى راَّط ضٍحابًٍٖ ،
ثسى تٌْب اثعاض ٍ هطوجٖ اؾت ثطإ آى؛ ضٍح اًؿبى ًِ زض زاذل اٗي رْبى اؾت ٍ ًاِ زض
ذبضد آى ًِ ،هتهل ثِ آى اؾت ٍ ًِ رسإ اظ آى ،ثلىِ هتؼلك ثِ ثاسى اؾات؛ تؼلماٖ اظ
ضٍٕ تسث٘ط ٍ تهطفّ ،وبى گًَِ وِ تؼلك ٍ اضتجبٌ ذساًٍس ثاب رْابى تؼلماٖ اؾات اظ
ضٍٕ تسث٘ط ٍ تهطف(.ل٘هطٕ.ُ1416 ،ق ،د ،1ل )113گطٍّٖ ً٘ع ثط اٗي ػم٘سُاًس واِ
ًفؽ آى ٌّگبم وِ ثِ ثسى تؼلك هٖگ٘طز ،ثب ثسى هتحس هٖقَز؛ ثٌبثطاٗي ًفؽ ػ٘ي ثسى ٍ
ثسى ػ٘ي ًفؽ اؾت ٍ هزوَع اٗي زٍ ثب ّن ،اًؿبى ضا ثِ ٍرَز هٖآٍضًاسضاظٕ ،ثاٖتاب،
د)45 ،21
هفًل زض حسٗخٖ اظ حًطت اهبم نبزق(ع) ًمل هاٖوٌاس واِ فطهاَز :هخال(ضٍح)
الوؤهي ٍ ثسًِ وزَّطُ فٖ نٌسٍق .اشا ذطرت الزاَّطُ هٌاَِ ،اطح الهاٌسٍق ٍ لان
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تٌؼت ثِ ٍ لبل :اى األضٍاح التوبظ الجسى ٍ ،ال تساذلِ ٍ ،اًوب ّٖ وبلىلل للجاسى ،هحُ٘اِ
ثِ(.فطٍّخ ،ثٖتب ،ل)463
«ًؿجت ضٍح هؤهي ثِ ثسًف چَى رَاّطٕ اؾت زض ناٌسٍق .اگاط آى راَاّط اظ
نٌسٍق ث٘طٍى آٍضزُ قَز ،نٌسٍق ثِ وٌبضٕ گصاقتِ قسُ ٍ آى گاَّط ً٘اع اظ آى آظضزُ
ًوٖ قَز ٍ فطهَز :ضٍح ًِ ثب ثسى تطو٘ت قسُ ٍ ًاِ زض آى ًفاَش هاٖوٌاس ،ثلىاِ چاَى
ضٍپَقٖ ثطإ ثسى ٍ هحٍ٘ ثِ آى اؾت».
ثٌبثطاٗي ،يطٍضٕ ثِ ًظط هٖ ضؾس ثطإ ضٍقي قسى ربٗگبُ هطي هغعٕ ،ثحخٖ ّاط
چٌس هرتهط پ٘طاهَى تؼطٗف هطي ٍ ظًسگٖ َطح قَز .ح٘بت :ح٘بت اًؿابًٖ ثاب تؼلاك
گطفتي ضٍح ثِ ثسى حبنل هٖقَزٍ ،لٖ ح٘بت ؾلَلٖ ّ٘ اضتجبَٖ ثب آى ًساضز؛ چطا وِ
لَام اًؿبً٘ت اًؿبى ثِ ضٍح اٍؾت ًِ ثِ ثسًف ،اگطچِ ثاسًٖ وبهال ٍ ؾالَلْبٖٗ ظًاسُ
زاقتِ ثبقس.
اظ ثطذٖ ضٍاٗبت ثط هٖ آٗس وِ اًؿبى زاضإ زٍ ضٍح ٗاب زٍ ح٘ابت اؾات :ضٍح ٗاب
ح٘بتٖ وِ اظ نلت ٍ ضحن پسضاى ٍ هبزضاى ضؾ٘سُ اؾت ٍ ضٍحٖ وِ ضٍح ح٘ابت ٍ ثماب
ًبه٘سُ هٖقَز ٍ گبُ اظ آى ثِ ضٍح ػمل ٗبز هٖوٌٌس .هالن ح٘بت اًؿبىٍ ،راَز اضتجابٌ
ه٘بى اٗي ضٍح ػملٖ ثب ثسى اؾت .ثٌبثطاٗيٍ ،رَز ح٘بت ؾلَلٖ زض فاطو ًجاَز اضتجابٌ
ه٘بى ضٍح ػملٖ ثب ثسى ،حبوٖ اظ ح٘بت اًؿبى ً٘ؿات(.ولٌ٘اٖ ،1388 ،د  ،6نام-14
13؛ ولٌٖ٘ ،1388 ،د )347 ،7
هطي :ػجبضت اؾت اظ رساٖٗ ٍ لُاغ تؼلاك ضٍح ا ضٍح ػملاٖ ا اظ ثاسى ،لُؼاٖ
ًْبٖٗ ٍ غ٘ط لبثل ثبظگكت(.ضاظٕ ،ثٖتب ،د ،26ل )284اٗي رساٖٗ ثِ ذابَط اؾاتىوبل
ضٍح ٍ ػسم ً٘بظـ ثِ ثسى اؾت(.ق٘طاظٕ ،1364 ،ل ٍ )89گبُ ثِ ذبَط فؿابز ثاسى ٍ
هَيؼٖ اؾت وِ ضٍح ثِ آى تؼلك هٖگ٘طزَ(.جطؾٖ ،ثٖتب ،د  ،2ل)97
ثٌبثطاٗي ،اضتجبٌ هَرَز ه٘بى ضٍح ٍ ثسى اضتجبَٖ اؾت تمبثلٖ؛ لاَام ثاسى ثاِ ضٍح
اؾت ٍ ضٍح هبزام وِ زض زً٘بؾت هحتبد ثِ ثسى اؾت .اگاط ضٍح اظ ثاسى هفبضلات وٌاس
ثسى ضٍ ثِ فؿبز هٖ گصاضز ؛ چطا وِ حفظ ثسى ثِ ضٍح اؾت ٍ اظ َطفٖ ّطگبُ ثسى فبؾس
قَز ،ضٍح الجتِ اظ اى هفبضلت هٖوٌس.
هفبضلت ضٍح وِ ثبػج فؿبز ثسى هٖقَز ،اظ هحل ثحج هب ذبضد اؾت .اهب زض اٗي
وِ چگًَِ فؿبز ثسى ثبػج رساٖٗ ضٍح اظ آى هٖقَز ،اذتالف ًظط اؾت -1:تٌْب تَلف

186

پصوهشنامةحقوقاسالميسالدوازدهم،شمارهاول-بهاروتابستان،0931پياپي99


للت ثطإ اٗي هٌظَض وبفٖ اؾت -2 ،هغع ثبٗس اظ وبض ث٘فتس -3 ،تَلف للت ٍ هغع ثب ّن
قطٌ تحمك ثسى ٍ هفبضلت ضٍح اظ آى اؾت.
الظم ثِ شوط اؾت وِ همهَز اظ ح٘بت للت ٗب هغع ،اًزابم ٍظ٘فاِإ اؾات واِ ثاط
ػْسُ زاضًس ،وِ اٗي ٍظ٘فِ گبُ تَؾٍ ذَز ػًَ اًزبم هٖقَز ا ثب وواه زؾاتگبّْبٕ
حوبٗتٖ ٍ ٗب ثسٍى آى ا ٍ گبُ تَؾٍ ػًَ ربٗگعٗي .احتوبل اٍل :هاطي للات .هؼلاَم
اؾت وِ ح٘بت هغعٗ ،ؼٌٖ ػول ثِ ٍظبٗفف ،هتَلف ثط وبضوطز للت اؾت ،ثاِ گًَاِإ
وِ اگط للت اظ وبض ذَز زؾت ثىكس ،ذَى ٍ اوؿ٘ػى ثِ هغع ًوٖضؾس ٍ ،پاؽ اظ چٌاس
زل٘مِ هغع ً٘ع اظ وبض ذَاّس افتبز.
همهَز اظ هطي للت ،تَلف گطزـ ذَى زض ػطٍق ٍ اضؾبل آى ثاِ اػًابٕ ثاسى
اؾت ٍ زض اٗي ّسف ه٘بى للت َج٘ؼٖ ٍ للت پالؾت٘ىٖ تفبٍتٖ ً٘ؿت؛ ّوچٌ٘ي تفبٍت
ًساضز وِ اٗي گطزـ ثِ تٌْبٖٗ تَؾٍ ذَز ػًَ اًزبم قَز ٗاب ثاِ وواه زؾاتگبّْبٕ
ووىٖ .پؽ ٌّگبهٖ هٖتَاى گفت للت هطزُ وِ اٗي گطزـ ذَى ثِ ّط قاىل هتَلاف
قَز.
الجتِ هؼلَم اؾت وِ ًوٖتَاى للت ضا ثب ووه زؾتگبّْبٕ ووىٖ ثطإ ّو٘كاِ ثاِ
حطوت ٍازاقت ،چطا وِ ػلٖضغن ّوِ تالـّب ،للات ذاَز ثاِ ذاَز اظ وابض ذَاّاس
اٗؿتبز .ثٌبثطاٗي ،تَلف للت ثِ تٌْبٖٗ ثطإ اؾتٌبز هطي وبفٖ ً٘ؿت ،هگط آى ٌّگبم واِ
اٗي ػًَ حتٖ ثب ووه زؾتگبّْبٕ حوبٗتٖ ّن ًتَاًس ثِ ٍظبٗف ذَز ػول وٌس.
احتوبل زٍم :هطي هغع .اگط هغع اظ وبض ث٘فتسٗ ،اب للات ّان اظ وابض هاٖافتاسٗ ٍ ،اب
ػلٖضغن آى للت ثِ ح٘بت ٍ فؼبل٘ت ذَز ازاهِ هٖزّس.
 -1هطي هغع ٍ للت :اگط للت ثِ ََض وبهل اظ وبض ث٘فتس ،هغع ًوٖتَاًاس ثاِ وابض
ذَز ازاهِ زّس ٍ ذَاّس هطز .هطزى هغع زض چٌ٘ي حبلتٖ ػولٖ اؾت غ٘ط لبثل ثبظگكت،
حتٖ اگط هزسزاً ثِ آى ذَى ٍ اوؿ٘ػى ّن ضؾبًسُ قَز؛ پؽ قرم ذَاّس هطز .آقىبض
اؾت وِ هٌظَض اظ هطي هغع ٍ للت ،تَلف آىّب اظ وبض ذَز اؾت گطچِ ثب زؾتگبُّابٕ
اح٘ب(ً٘ )c.p.rع حوبٗت قًَس.
 -2هطي هغع ٍ ظًسُ ثَزى للت :گبّٖ للت زاضإ فؼبل٘ت اؾاتٗ ،ؼٌاٖ پوژابغ ٍ
گطزـ ذَى زض ثسى ٍرَز زاضز -ذَز ثِ ذَز ٍ ٗب ثب ووه زؾتگبُ اح٘بٍ -لٖ ثركاٖ
اظ هغع هطزُ ٍ اظ وبض افتبزُ اؾت .اٗي فطو ،هؼطوِ آضاء ٍ هحل ثحج ٍ ًظط پعقاىبى ٍ
فمْبؾت .ثطذٖ زض حىن ثِ هطي قرم ،ه٘بى تژف ذَز ثِ ذَزٕ للت ٍ تژف آى ثاِ
ووه ػول٘بت اح٘ب تفبٍت گصاقتِ ،نَضت زٍم ضا حبوٖ اظ ح٘بت ًوٖزاًٌس(.هحؿاٌٖ،
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ثٖتب ،لٍ )142لٖ ثِ ًظط هب تفً٘ل ه٘ابى حطوات ٍ تاژف ذاَز ثاِ ذاَزٕ للات ٍ
حطوت آى ثب ووه زؾتگبُ زضؾت ً٘ؿت ،ظٗطا ه٘عاى زض ح٘بت ػًَ ،ػول ثِ ٍظ٘فِإ
اؾت وِ ثط ػْسُ زاضز ٍ ٍرَز ػًَ ّن اظ ّو٘ي رْت هؤحط اؾت .ثٌبثطاٗي ،اگاط للات
تؼًَٖٗ ثتَاًس وبض للت َج٘٘ؼٖ ضا اًزبم زّسٗ ،ب ثِ ووه زؾاتگبُ اح٘اب ثتاَاى گاطزـ
ذَى ضا حفظ وطز ،زض اٗي نَضت ح٘بت ػًَٕ ثبلٖ اؾت.
ثِ زٗگط ؾري ،هالن زض ح٘بت ،گطزـ ذَى زض ثسى اؾت ،ثِ ّط قىلٖ وِ اًزبم
قَز ٍ تحطٗىبت ههٌَػٖ للت ً٘ع زض ازاهِ ظًسگٖ قرم ثٖتأح٘ط ً٘ؿت ،ظٗاطا ظًاسُ
ثَزى ثسى ثِ تؼلك ضٍح ثِ آى اؾت ٍ تژف للت ثبػج ثمبٕ لبثل٘ت ثاسى زض حفاظ اٗاي
تؼلك اؾت .قبّس اٗي هسػب آى اؾت وِ هطي هغع ثِ هطاتت هرتلف آى ٍ تَلاف ذاَز
ثِ ذَزٕ للت اظ ػولً ،وٖتَاًس ثبػج حىن وطزى ثِ هطي ث٘وبض ظٗط پٌذ ؾبل ثبقس.
هطي هغعٕ چ٘ؿت
پعقىبى زض هؼٌبٕ هطي هغعٕ ثب ّن اذتالف ًظط زاضًس ٍ تبوٌَى ؾِ ًظطِٗ زض اٗي
ظهٌِ٘ اضائِ قسُ اؾت:
4
ًظطِٗ اٍل :هطي لكط هدَ .جك اٗي ًظطِٗ ،هطي هغعٕ تَلاف فؼبل٘ات لكاط هاد
اؾت ،ثِ قطٌ ثطگكت ًبپصٗط ثَزى آى ،وِ زض اٗي نَضت قارم َّقا٘بضٕ ذاَز ضا
ثطإ ّو٘كِ اظ زؾت هٖزّس .ثٌبثطاٗي ،هبزام وِ ًَاض الىتطٍ آًؿفبلَگطافٖ فؼبل٘ات لكاط
هد ضا ًكبى هٖزّس ،اٗي لكط زاضإ ح٘بت اؾتٍ ،لٖ آى ٌّگبم وِ اٗي ًَاض ثِ ناَضت
ذُٖ نبف زضهٖآٗس ،قرم اظ ًظط پعقىٖ هطزُ اؾت ،گطچاِ للاجف زاضإ تاژف ٍ
ضِّٗبٗف زض حبل اؾتٌكبق اوؿ٘ػى ثبقس(.هحؿٌٖ ،ثٖتب ،ل)212
پبؾد :ح٘بت ضا ًوٖ تَاى هؼبزل َّق٘بضٕ لطاض زاز .چطا وِ ثؿ٘بضٕ اظ افطاز ظهابًٖ
ََالًٖ ثسٍى َّقا٘بضٕ ،ظًاسُ ٍ زاضإ تاٌفؽ ٍ گاطزـ ذاَى ثاَزُاًاس ،اٗاي ظهابى
ًوٖتَاًس ث٘ي  18ضٍظ تب  36هبُ ثِ ََل اًزبهس.
ثٌبثطاٗي ،ثمبٕ ح٘بت زض ؾبلِ هغع ،وبقاف اظ ثمابٕ اضتجابٌ ضٍح اًؿابى اؾات ثاب
ثسًفّ ،ط چٌس لكط هغع اظ اًزبم ٍظبٗف ذَز ثبظاٗؿتس .پؽ ًوٖتاَاى فماساى ازضان ٍ
َّق٘بضٕ ضا هالوٖ زاًؿت ثطإ ظًسُ ثَزى ٗب ًجَزى.
ًظطِٗ زٍم :هطي ؾبلِ هغع 5.ثؼس اظ هطي ؾبلِ هغاعّ ،ا٘ ػالهات ح٘ابتٖ ٍراَز
ًساضز؛ چطا وِ هطي ؾبلِ هغع ثبػج هطي ٍ اظ وبض افتبزى لكط هغع ً٘ع هاٖقاَز ٍ توابم
وؿبًٖ وِ هجتال ثِ چٌ٘ي حبلتٖ هٖقًَس ،ػلاٖ ضغان ػول٘ابت اح٘اب ،زض فبنالِ ظهابًٖ
اًسوٖ للجكبى اظ وبض هٖافتس ٍ هٖه٘طًس.
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پبؾد :ثط ذالف ًظط فَق ،لكط هد هٖتَاًس ثِ هست چٌس ؾبػت ٍ حتٖ چٌس ضٍظ
پؽ اظ هطي ؾبلِ هغع ،زاضإ فؼبل٘ت الىتطٗىٖ ثبقاس ،واِ اٗاي فؼبل٘ات ثاط ضٍٕ ًاَاض
الىتطٍ آًؿافبلَگطافٖ )E E G(6لبثال هكابّسُ اؾاتً(.ظاطٕ تاَولٖ ، 1381،ل)124
ثٌبثطاٗي ،فمساى ػالئن ح٘بتٖ ٍ اظ وبض افتبزى ؾبلِ هغع ثاِ تٌْابٖٗ ًواٖتَاًاس حابوٖ اظ
هطي قرم ثبقس.
ًظطِٗ ؾَم :هطي توبم هغع .هالن زض تحمك هطي ،اظ وبض افتبزى ٍ هطي توبم هغاع،
ٗؼٌٖ لكط هغع ،ؾبلِ هغع ٍ هرچِ 7اؾات .ثٌابثطاٗي اظ ثا٘ي ضفاتي ح٘ابت زض زٍ ؾاُح
پَؾتِ ٍ ؾبلِ ثب ّن هٖتَاًس هالن ٍ ه٘عاى هطي قرم ثبقاس(.هزلاِ ػلواٖ پعقاىٖ
لبًًَٖ ،ؾبل زٍم ،ل)48
زٗسگبُ هب زض اٗي همبلِ آى اؾت وِ هالن زض تحمك هطي ،لُغ اضتجبٌ ه٘ابى ضٍح ٍ
رؿس اؾت .اٗي گؿؿتگٖ زض اوخط لطٗت ثِ اتفبق هَاضز ثِ ذابَط فؿابز ثاسى ٍ اظ ثا٘ي
ضفتي لبثل٘ت اضتجبٌ ضٍح ثب رؿن اؾت .اظ ث٘ي ضفتي اٗي لبثل٘ت اهطٕ اؾات تاسضٗزٖ،
ظٗطا هطي ثسى فطاٌٗسٕ اؾت تسضٗزٖ ٍ اوخط ثبفتّبٕ ثسى لبثل٘ت ذَز ضا ثطإ ح٘ابت
تب هست ظهبًٖ پؽ اظ تَلف گطزـ ذَى ً٘ع حفظ هٖوٌٌس.
ثٌبثطاٗيّ ،طگبُ للت اظ وبض ث٘فتس ٍ ،قفّب ّن اظ اؾتٌكبق اوؿ٘ػى ثِ ََض َج٘ؼاٖ
ثبظ اٗؿتس ٍ ًتَاى آىّب ضا حتٖ ثب ووه زؾتگبّْبٕ اح٘ب ثِ وبض هزسز ٍازاض وطز ٍ توابم
ؾَُح هغع ً٘ع اظ وبض افتبزُ ثبقس ،ثسى اظ لبثل٘ت ثْطُ ٍضٕ ذبضد قسُ اؾت ٍ ًوٖتَاًس
هحلٖ ثطإ تؼلك ضٍح ثِ آى ثبقس .زض اٗي نَضت آحبض اٍلِ٘ هطي ظبّط هٖقَز تاب اٗاي
وِ ؾطاًزبم ثسى فبؾس هٖقَز.
احبزٗخٖ وِ زض هَضز نجط ٌّگبم اقتجبُ ٍاضز قسُ اؾت ً٘ع ثِ ّواجي هُلات اقابضُ
زاضز .غبٗت نجط زض اٗي زؾتِ اظ ضٍاٗبت فؿبز ثسى ثِ حؿبة آهسُ ٍ هؼلاَم اؾات واِ
پؽ اظ تحمك هطي ،فؿبز ثسى قطٍع هٖقَز ٍ زض ػطو  2تاب  3ضٍظ ثاِ ًْبٗات ذاَز
هٖضؾس.
اهب اگط هغع اظ وبض ث٘فتسٍ ،لٖ للت ثب وواه زؾاتگبّْبٕ اح٘اب زاضإ تاژف ثبقاس،
لبثل٘ت ثسى ثطإ تؼلك ضٍح ثِ آى ثبلٖ اؾت ٍ قبّس آى ،ػاسم ظْاَض ػالٗان هاطي زض
رؿس اؾت وِ ثبػج ٗم٘ي ثِ ظٍال ح٘بت هٖقَز.
هطحَم ق٘د ََؾٖ ثب ػٌبٗت ثِ ّو٘ي لبثل٘ت ثمب هٖگَٗس« :اگط وؿٖ قىن اًؿبًٖ
ضا ثسضز ،ثِ ََضٕ وِ اهؼب ٍ احكبٕ اٍ َّٗسا قَزٍ ،لٖ ّوچٌبى ثِ ثسى پَ٘ؾاتِ ثبقاس،
زض اٗي نَضت قرم ظًسُ اؾتٍ ،لٖ اگط اهؼب ٍ احكبٕ ٍٕ اظ ثسًف رسا قسُ ثبقس
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هطزُ اؾتََ(».ؾٖ ،ثٖتب ،ة ،د  ،6ل )275اظ اٗي هُلت ثِ ذَثٖ ضٍقي هٖقَز وِ
ه٘عاى زض ح٘بت ،لبثل٘ت ثمبؾت ٍ اٗي لبثل٘ت هبزام واِ اهؼاب ٍ احكاب ثاِ ثاسى پَ٘ؾاتِ
ّؿتٌس ثبلٖ اؾتً .ظ٘ط اٗي هُلت زض هَضز هطي هغعٕ ّن ربضٕ اؾت.
حبل ثبٗس زٗس وِ آٗب تَلف ذَز ثِ ذَزٕ للت ٍ اظ وابض افتابزگٖ هغاع هاٖتَاًاس
ًكبًِ اظ ث٘ي ضفتي لبثل٘ت تؼلك ضٍح ثِ ثسى ثبقس ٗب ًِ زٍ زل٘ل ثطإ ثمبٕ اٗي لبثل٘ات
زض فطو ثحج ٍرَز زاضز:
اٍل -اگط ث٘وبض پٌذ ؾبل ٗب ووتط ؾي زاقتِ ثبقس ،ثطإ ذاطٍد اظ حابلتٖ واِ ًاعز
ثبلغبى حبلت ثبظگكت ًبپصٗط هغع ثِ حؿبة هاٖآٗاس ،تاَاى زٍ چٌاساًٖ زاضز .ػلات آى
ٍرَز ثبفتْبٕ ػهجٖ رَاىتط ٍ 8همبٍمتط ًؿجت ثِ اؾى٘وٖ ٍ 9تاَضم هغاعٕ اؾات .ثاِ
ذهَل فكبض زاذل روزوِ 10ثِ ػلت هؿاسٍز ًكاسى زضظّابٕ روزواِإ 11،تاَاى
اًجؿبٌ آى ضا ث٘كتط اظ ثعضگؿبالى هٖؾبظز ،وِ هاٖتَاًاس احتوابل ثاطٍظ ذُاط ضا ثؿا٘بض
وبّف زّس.
ثٌبثطاٗي ،هالنّبٕ لُؼاٖ هاطي هغاعٕ ،ثاب فماساى ّطگًَاِ تاأحطات ضفلىؿاٖ ٍ
َّق٘بضٕ ،هزسزاً ثِ ظًسگٖ َج٘ؼٖ ذَز ثبظگكتِاًس .اٗي هَاضز گطچِ ثؿ٘بض ًبزض اؾات،
حىبٗت اظ آى زاضز وِ گطزـ ذاَى ٍ تاٌفؽ ههاٌَػٖ ثاِ وواه زؾاتگبُّابٕ اح٘اب
هٖتَاًس لبثل٘ت ثسى ضا ثطإ اضتجبٌ ضٍح ثب آى حفظ وٌس.
ًىتِ ربلت تَرِ آىوِ ،ثط اؾبؼ هؼ٘بضّبٕ هَرَز زض هتَى پعقاىٖ تَلاف غ٘اط
لبثل ثبظگكت تژف َج٘ؼٖ للت ٍ تٌفؽ ػالهت هطي هغاعٕ اؾات ،حابل ؾاؤال اٗاي
اؾت وِ چگًَِ هٖتَاى ثِ ثبظگكت ًىطزى آىّب ثط احط گصقت ظهبى ٗم٘ي پ٘سا واطز ٍ
حبل آى وِ ظهٌِ٘ ثبظگكت ثب گطزـ ذَى ٍ تٌفؽ ههٌَػٖ ٌَّظ ثبلٖ اؾت.
ثاب تَراِ ثااِ ّوا٘ي هُلاات اؾات واِ ربهؼااِ پعقاىٖ زضثاابضُ ياطٍضت اًزاابم
آظهبٗفّبٕ تىو٘لٖ ثب ٗىسٗگط اذتالف ًظط زاضًس .ثطذٖ هؼتمسًس وِ هٖتَاى ثاب تَراِ
ثِ ػالٗ ن ثبلٌٖ٘ ٍ ثسٍى ووه گطفتي اظ آظهبٗكْبٕ تىو٘لٖ حىن ثاِ هاطي هغاعٕ زاز؛
گطٍّٖ ّن هؼتمسًس وِ ًوٖتَاى تٌْب ثِ ػالٗن ثبلٌٖ٘ اوتفب وطز ،ثلىِ ثبٗس اٗاي آظهبٗكاْب
اًزبم قَز ٍ ػسُ إ هؼتمسًس وِ اٗي آظهبٗكْب تٌْب زض هَاضز ذابل ثاِ وابض هاٖضًٍاس.
تؿتّبٕ آظهبٗكگبّٖ هؼوَالً ثؼس اظ گصقت قف ؾبػت اظ هؼبٌِٗ اٍلِ٘ ثابلٌٖ٘ ضاراغ
ثِ هطي نَضت هٖگ٘طز.
13
12
اٗي آظهبٗفّب ػجابضت اؾات اظ -1 :آًػٗاَگطافٖ  -2الىتطٍآًؿافبلَگطافٖ -3
ؾٖتٖاؾىي -4 14ؾًََگطافٖ زاپلط -5 15پتبًؿ٘ل تحطٗىٖ حؿاٖ ا پ٘ىاطٕ .اگاط اٗاي
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آظهبٗفّب ضا هؼتجط ثساً٘ن ٍ ،فبنلِ ظهبًٖ الظم ث٘ي آىّب ضا ً٘اع هطاػابت وٌا٘ن ،زض اٗاي
نَضت تٌْب ثِ هزطز تَلف للت ٍ تٌفؽ ذَز ثِ ذاَزٕ زض ذاالل ووتاط اظ ؾاِ ضٍظ
ًوٖتَاى حىن ثِ هطي قرم وطز .الجتِ اگط قرم ٍالؼبً هاطزُ ثبقاس ذاَز ثاِ ذاَز
ػالٗن اٍلِ٘ هطي زض اٍ ظبّط ذَاّس قس.
اقىبل :اگط هالن ظًسگٖ لبثل٘ت رؿس ثطإ تؼلك ضٍح ثِ آى ثبقس ،هاٖتاَاى اٗاي
لبثل٘ت ضا ثطإ ّو٘كِ حفظ وطز؛ ظٗطا ثب اتهبل ثسى ثِ زؾتگبُّبٕ اح٘ب ،گطزـ ذَى ٍ
تٌفؽ ثطلطاض اؾت ٍ ضؾ٘سى ذَى ثِ ثبفتّب ؾجت ح٘بت آىّاب اؾات .پاؽ ّا٘ گابُ
ًوٖتَاى ثِ هطي قرم حىن وطز .پبؾد :اٍالً ،اٗي لبثل٘ت حتٖ ثب ووه زؾاتگبُّابٕ
اح٘ب ّو٘كگٖ ً٘ؿت .اهىبى تژف للت اظ َطٗك « 16»c.p.rث٘ي چٌس ؾبػت تب چٌاس ضٍظ
هتغ٘ط اؾت ،وِ آذطٗي ضوَضز زض اٗي ظهٌِ٘  107ضٍظ گعاضـ قسُ اؾت ،ؾژؽ للات اظ
وبض هٖافتس ٍ ثب ّ٘ اثعاضٕ حطوت ذَز ضا ثبظ ًوٖٗبثس .حبً٘بً ،تَلف وبهل گطزـ ذاَى
زض هغع ثِ هست چٌس ؾبػت ،هٌزط ثِ يبٗؼبتٖ غ٘ط لبثل ػالد هاٖقاَز .پاؽ اظ لُاغ
رطٗبى ذَى ،اثتسا هغع زاضإ ذ٘ع قسُ ،هبزُ ؾف٘سً 17طم هٖقَز ٍ ٍظى زض ػاطو  6تاب
 11ؾبػت ،ث٘كتط اظ ٍ %12ظى َج٘ؼٖ ذَز هٖضؾس .الظم ثِ شوط اؾت اوخط اٗي تغ٘٘اطات
اذتهبنٖ ثِ هطي هغعٕ ًساقتِ ٍ زض ؾبٗط نسهبت هغعٕ ً٘ع هوىي اؾت ٗبفت قَز.
ػالٗن لُؼٖ هطي هغعٕ 36 ،ؾابػت پاؽ اظ لُاغ رطٗابى ذاَى ثاِ هغاع ظابّط
هٖقَز .اٗي تغ٘٘طات اذتهبنٖ ػجبضتاًس اظ:
18
 -1لُؼِ لُؼِ قسى ٍ ٍضٍز ًؿذ ًىطٍت٘اه هرچاِ ثاِ فًابٕ ظٗاط ػٌىجَت٘اِ
هزطإ ًربػٖ.
ً -2طم قسگٖ ذًَطٗعٕ زٌّسُ ؾگوبًْبٕ فَلبًٖ ًربع گطزًٖ.
ً -3ىطٍظ 19لَة لساهٖ غسُ ّ٘ژَف٘ع.

20

ربٕ ثؿٖ افتربض ٍ هجبّابت اؾات واِ ذبًاساى ػهاوت ٍ َْابضتػلاْ٘نالؿاالم ،زض

ولوبت ذَز زض هَضز ثطذٖ اظ هطيّبٕ هكىَن ،چَى :ظٗط آٍاض ضفاتي ،حاسأوخط ؾاِ
ضٍظ نجط ضا الظم هٖ زاًٌس ٍ ػلن پعقىٖ هسضى ً٘ع اػالم هٖ زاضز ػالٗن لُؼٖ هطي پؽ
اظ گصقت  36ؾبػت اظ ظهبى تَلف گطزـ ذَى زض هغع آغبظ هٖقَز.
ثب تَرِ ثِ ّو٘ي هُبلت اؾت وِ ثُالى زالٗلٖ وِ ثطإ ػول٘ابت اح٘اب ثاِ هزاطز
ػسم ظَْض ػالٗن ح٘بت ،چَى :فمساى َّق٘بضًٕ ،جَز تأحطّبٕ ضفلىؿاٖ ،اظ ثا٘ي ضفاتي
تژف للت ٍ تٌفؽ ذَز ثِ ذَزٕ اضائِ قسُ اؾت ثِ ذَثٖ ظبّط هٖقَز.
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ثطذٖ هسػٖاًس وِ ثِ چٌس زل٘ل ثبٗس ػول٘بت اح٘ب زض هَضز هطزگبى هغاعٕ هتَلاف
قَز -1 :حفظ قئَى هتَفٖ  -2وبّف ظهبى پطٗكبًّٖبٕ ػهاجٖ اَطاف٘ابى هتاَفٖ -3
ػسم اؾتفبزُ ثٖهَضز اظ تزْ٘عات پعقىٖ هحسٍزٕ وِ هٖتَاى آىّب ضا ثطإ افطاز لبثال
ػالد ثِ وبض ثطز  -4رلَگ٘طٕ اظ ّسض ضفتي ً٘اطٍٕ پطؾاتبضٕ زض هحبفظات اظ هطزگابى
هغعٕ  -5رلَگ٘طٕ اظ نطف ّعٌِّٗبٕ ثٖهَضز ثطإ هطالجت ٍٗػُ اظ ث٘وبضاًٖ وِ غ٘اط
لبثل ثبظگكت ثِ ظًسگٖ هٖثبقٌس(هزلِ ػلوٖ پعقىٖ لبًًَٖ ،ؾبل زٍم ، ،ل  .)46ثاِ
ًظط هب ،اٗي هُبلت ًوٖتَاًس تَرْٖ٘ زضؾت ثطإ تَلف ػول٘بت اح٘ب ثبقس ،ظٗطا:
 -1ثِ وبضگ٘طٕ ػول٘بت اح٘ب ،ثطإ هؼبلزِ هطٗى هكاطف ثاِ هاطي اؾاتٍ ،لاٖ
چگًَِ اح٘بٕ اًؿبًٖ وِ لطآى آى ضا ثطاثط ثب اح٘بٕ ّوِ هطزم هٖزاًس ،ثاب حفاظ قاؤٍى
ث٘وبض ًبؾبظگبض اؾت هگط ًِ اٗي وِ اضظـ اًؿبى لجال اظ ّاط چ٘اع ثاِ ظًاسُ ثاَزى اٍ
اؾت
 -2چگًَِ ثِ رَاظ لُغ ػول٘بت اح٘ب ،ثِ ذبَط وابّف اياُطاةّابٕ ٍاثؿاتگبى
هطٗى حىن وٌ٘ن اگط ٍالؼبً چٌ٘ي اؾت ،ثبٗس زض نسز زضهبى ثؿ٘بضٕ اظ ث٘وبضاى نؼت
الؼالد ٗب ػالد ًبپصٗط چَى هجتالٗبى ثِ ؾطَبى ٍ اٗسظ ًجبق٘ن تب ظٍزتط ثو٘طًس ٍ ًگطاًاٖ
ذبًَازُّبٗكبى اظ ث٘ي ثطٍز.
 -3اؾبؼ وبض پعقىٖ حفظ ح٘بت ٍ ؾالهت اًؿبىّب اؾت ٍ تزْ٘اعات پعقاىٖ
تٌْب ثِ ّو٘ي هٌظَض ثِ ذسهت گطفتِ هٖقًَس .احتوبل ثْجَز ،حتٖ اگاط ثؿا٘بض ياؼ٘ف
ّن ثبقس ،ثبػج تٌزع تىل٘ف ثط پعقه هٖ قَز ٍ زؾت ٗابفتي ثاِ ًت٘زاِ ّان زض اٗاي
حىن زذبلتٖ ًساضز ٍ گطًِ ثبٗس اظ هساٍإ ث٘وبضاى غ٘اط لبثال ػاالد ذاَززاضٕ وٌا٘ن ٍ
تزْ٘عات پعقىٖ ضا زض ربٖٗ وِ ؾَزٕ ًساضز ثِ وبض ًگ٘طٗن.
اظ ؾَٕ زٗگط ،اظ ًظط هب پعقه ٍ ٍؾبٗل پعقىٖ ٍؾ٘لِإ ث٘ف ً٘ؿتٌس ٍ قافب ثاِ
زؾت ذساًٍس اؾت ٍ هب ًوٖزاً٘ن اٍ چِ هٖذَاّس .پؽ هَظف ثِ اًزبم ٍظ٘فاِ ذاَز
ّؿت٘ن ٍ اٍ ً٘ع ّط ََض نالح ثساًس ػول هٖوٌس.
ٍ -4ظ٘فِ پطؾتبضاى حوبٗت اظ ث٘وبضاى اؾت ٍ ظًسگٖ اًؿبى چ٘اعٕ اؾات واِ ثاب
ّ٘ چ٘ع زٗگط لبثل هؼبٍيِ ً٘ؿت ٍ زض اٗي هُلت تفبٍتٖ ّن ه٘بى اًؿبىّب اؾت؛ هگط
اٗي وِ قرم ثو٘طز ٍ اظ حس ظًسگبى ذبضد قَز .زض حبلٖ وِ فطو اٗي اؾات واِ زض
هطي هغعٕ ٌَّظ لبثل٘ت تؼلك ضٍح ثِ ثسى ثبلٖ اؾت ،پؽ هب هَظف٘ن تب آذاطٗي لحظاِ
اظ ح٘بت قرم حوبٗت وٌ٘ن.
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 -5اضظـ هبل ٍ حطٍت زض حسٕ پبٗ٘يتط اظ اضظـ ربى اًؿبى اؾت ٍ ّعٌِٗ واطزى
آىّب ثِ هٌظَض حفظ ربى ٍارت اؾت .پؽ اگط ث٘وابض ذاَز زاضإ هابل اؾات اظ هابل
ذَزـ ٍ اال ثبٗس ّعٌِٗ ًگْساضٕ ٍ هؼبلزِ اٍ اظ ث٘تالوبل تأه٘ي قَز.
گطٍّٖ ً٘ع زض همبم تَرِ٘ تَلف ػول٘بت اح٘ب هٖگٌَٗس :اگط ؾبلٔ هغع اظ وبض ث٘فتس
ٍ للت ً٘ع وبهالً هتَلف قَز ،قرم هطزُ اؾت .ثٌبثطاٗي ،ثْاطُگ٘اطٕ اظ زؾاتگبُّابٕ
اح٘ب ثطإ اٗزبز تژف للت ٍ ثِ وبض افتبزى قفّب ٍارت ً٘ؿت ،چَى هٖزاً٘ن وِ احطٕ
زض ثبظگكت ح٘بت ثاِ قارم ًاساضز ،ثلىاِ ّعٌٗاِ ثاِ وابضگ٘طٕ اٗاي زؾاتگبُّاب زض
ث٘وبضؾتبى ًَػٖ اؾطاف اؾت وِ اگط ه٘ت زاضإ ٍضحِ نغ٘ط ثَزُ ٗب هاسَٗى ثبقاس ٍ هاب
تطن اٍ ٍافٖ ثِ ازإ آى زض نَضت ههطف زض هؼبلزِ قرم ًجبقس ،هاٖتَاًاس حاطام
ّن ثبقس(.هحؿٌٖ ،ثٖتب ،ل)172
اٗي ؾري ً٘ع اظ رْبت ظٗط لبثل ذسقِ اؾت:
 -1هطي ؾبلِ هغع ثِ تٌْبٖٗ ثطإ اؾتٌبز هطي ثِ قرم وبفٖ ً٘ؿت ،ظٗطا گابّٖ
ػل٘طغن آى ،لكط هد زاضإ فؼبل٘ت الىتطٗىٖ اؾت.
 -2تٌْب تَلف تژف ذَز ثِ ذَزٕ للت ،ثطإ احجبت هطي قارم وابفٖ ً٘ؿات؛
ظٗطا گبُ هٖتَاى للت ضا ثطإ هست ظهبى ََالًٖ ثب ووه زؾتگبُ ثِ تاژف ٍازاض واطز ٍ
ثبػج ثبظگكت ح٘بت ثِ قرم قس .احط اٗي وبض ثمبٕ لبثل٘ت ثسى ثطإ تؼلاك ضٍح ثاِ
آى اؾت .پؽ اؾتفبزُ اظ زؾتگبُ ًوٖتَاًس ثٖاحط ثبقاس ،گطچاِ فؼل٘ات اٗاي احاط ثؿا٘بض
يؼ٘ف اؾت.
 -3ثط اؾبؼ ضٍاٗبت ،ثِ وبضگ٘طٕ هبل زض آىچِ ثبػاج اناالح ثاسى هاٖقاَز اظ
ههبزٗك اؾطاف ً٘ؿت ،ثلىِ اؾطاف نطف هبل اؾت زض آىچِ ثبػج آؾ٘ت زٗسى ثاسى
هٖقَز .ثٌبثطاٗي ،چگًَِ هوىي اؾت ّعٌِٗ وطزى پَل رْت حفظ ح٘ابت ٗاه اًؿابى
اؾطاف ثبقسّ ،ط چٌس اٗي احتوبل ثؿ٘بض يؼ٘ف ثبقس
 -4هبزام وِ هطي قرم لُؼٖ ًجبقس ،هبل اٍ ثِ ٍاضحبًف هٌتمال ًواٖقاَز ٍ ثاب
ػسم اًتمبل ،حمٖ ثطإ هٌتملالِ٘ فطيٖ ثِ ٍرَز ًوٖآٗس ،چطا وِ حك هَضث هماسم ثاط
حك ٍاضث اؾت ،ثِ ذهَل وِ اؾتهحبة ح٘بت ،زاللت ثاط ح٘ابت تؼجاسٕ قارم
زاضز -حتٖ اگط اؾتهحبة ضا زض قه زض همتًٖ ّن ربضٕ ًساً٘ن ،واِ ًظاط هاب ثاط آى
اؾت ،ظٗطا التًبٕ ح٘بت ثب گطزـ ذَى ٍ اؾتٌكبق اوؿ٘ػى ثبلٖ اؾت.
هؤٗس اٗي هُلت ،ضٍاٗبتٖ اؾت وِ زض هَضز اٍلَٗت زاقتي نبحت هبل ًؿاجت ثاِ
هبلف ٍاضز قسُ اؾت .هَيَع اٗي ضٍاٗبت گطچِ هتفبٍت اؾتٍ ،لاٖ اظ ًظاط هًاوَى
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هكبثِ ّن ّؿتٌس .هَيَع زض ثطذٖ اظ اٗي ضٍاٗبت نبحت هبل(ولٌ٘اٖ.ُ1388 ،ق ،د ،7
ل ،7ح  ،)1زض ثطذااٖ ه٘اات(ولٌ٘ااٖ.ُ1388 ،ق ،د  ،7ل ،7ح  ٍ )7 ٍ 3زض زؾااتِإ
اًؿبى اؾت(.ولٌٖ٘.ُ1388 ،ق ،د  ،7ل ،7ح  )9اظ هزوَع اٗي ضٍاٗابت ثطهاٖآٗاس واِ
اًؿبى هبزام وِ زاضإ ضٍح اؾت ًؿجت ثِ هبلف اظ زٗگطاى ؾعاٍاضتط اؾت؛ ذهَنبً ثاِ
هالحظِ رولِ« :قٖء هي الطٍح» ،زض ضٍاٗت ػوبضثيهَؾٖ ،واِ حابوٖ اؾات اظ حجاَت
ؾعاٍاض ثَزى نبحت هبل ثب حجَت اًسن تؼلمٖ ه٘ابى ضٍح ٍ رؿاسـّ .وچٌابى واِ زض
لطاضزازى ه٘ت ثِ ػٌَاى هَيَع زض ثطذٖ اظ ضٍاٗبت اقؼبضٕ اؾت ثِ ّو٘ي هُلت.
 -5نطف هابل قارم ثاطإ حفاظ ح٘ابتف ،هماسم ثاط زٗاَى اٍؾات .چگًَاِ
لبًًَگصاضٕ وِ وفي ه٘ت ضا همسم ثط زَٗى اٍ هٖزاًس ،نطف هابل زض حفاظ ح٘ابتف ضا
همسم ثط آى ًساًس ٍ حبل آىوِ ًفؽ قه زض هطي قرم ،ثبػاج ػاسم حلاَل زٗاَى
ٍٕ هٖقَز .اظ هُبلت ؾبثك چٌ٘ي ثط آهس وِ هطي ٍ ظًسگٖ زٍ اهط ٍرَزٕ ّؿتٌس واِ
ًؿجت ث٘ي آىّب تًبز اؾت ٍ ً٘ع ثط ّو٘ي اؾبؼ ثَز وِ هب ٍرَز فبنلِ ه٘ابى آىّاب ضا
ً٘ع اًىبض وطزٗنٍ .لٖ زض ه٘بى الَال فمْ٘بى ػٌَاًٖ ٍرَز زاضز وِ حابوٖ اظ ٍراَز اٗاي
فبنلِ اؾت ،چِ اٗي وِ اٗكبى پ٘طاهَى هطي ٍ ظًسگٖ ؾاِ فاطو تهاَض واطزُاًاس-1:
هطي ٍالؼٖ  -2ح٘بت پبٗساض(هؿتمط)  -3ح٘بت ًبپبٗساض(غ٘طهؿتمط)
اٗي ثحج زض چْبض هَيغ اظ وتبة فمِ هَضز ثطضؾٖ لاطاض گطفتاِ اؾات -1:تصو٘اِ
ن٘س ٍ شثبحِ  -2اضث رٌ٘ي  -3زِٗ رٌبٗت ثط رٌ٘ي  -4رٌبٗت ثط وؿٖ وِ زض هؼطو
تلف اؾت ثِ هطي ٗب غ٘ط آى .نطف ًظط اظ هؼ٘بضّبٖٗ وِ ثاطإ تكار٘م ح٘ابت غ٘اط
هؿتمط شوط قسُ اؾتّ ،وچَى :ظهبى(ََؾٖ ،ثاٖتاب ،ة ،د ،7ل ٍ 203د ،6ل260؛
حلٖ.ُ1410 ،ق ،د  ،3ل96؛ حلٖ ،ثٖ تب ،ة ،د ،2ل )55حبالت رؿاوبًٖ(ََؾاٖ،
ثٖتب ،ة ،د  ،1ل390؛ ذَئٖ ،ثٖتب ،د ،2ل19؛ هىٖ ،ثٖتب ،ل277؛ فبيال ٌّاسٕ،
.ُ1405ق ،د ،2ل ،)74ظهبى ٍ حبالت رؿاوبًٖ(ََؾاٖ ،ثاٖتاب ،ة ،د ،4ل ،)124
نسق ػطفٖ(فبيل ٌّسٕ.ُ1405 ،ق ،د ،2ل74؛ ًزفٖ ،ثٖتاب ،د  ،36لٍ ،)148راِ
هكتطن ّوِ آىّب زض اٗي اؾت وِ قرم زض ػ٘ي اٗي واِ ثطذاٖ اظ ػالٗان ح٘ابت ضا
زاضاؾت ،هحىَم ثِ حىن ظًسگبى ً٘ؿت ٍ آحبض هتطلت ثط ح٘بت ثط اٍ ثبض ًواٖقاَز .ثاب
تَرِ ثِ ّوجي هُلت اؾت وِ ثطذٖ هسػٖ قسُاًاس :هاطي هغاعٕ ،ث٘وابض ضا زض حىان
وؿٖ لطاض هٖزّس وِ زاضإ ح٘بت غ٘ط هؿتمط اؾتٗ ،ؼٌٖ ثسى ظًسُ ٍلٖ قارم هاطزُ
اؾت .ثٌبثطاٗي ،هٖ تَاى اػًبٕ ثسى اٍ ضا رسا وطزُ ٍ ػول٘بت اح٘ب( )c.p.rضا ً٘ع ذبتوِ
زاز.
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ثِ ًظط هب ،ثِ ّ٘ ٍرِ نح٘ح ً٘ؿت وِ هطزگبى هغعٕ ضا زض حىن هَرَزاتٖ واِ
زاضإ ح٘بت غ٘ط هؿتمط ّؿتٌس لطاض زاز ،ظٗطا ح٘بت غ٘ط هؿتمط ػجابضت اؾات اظ ظْاَض
ثطذٖ اظ ػالٗن ح٘بت زض هَرَزٕ وِ ثسًف لبثل٘ت ازاهِ ح٘بت ًاساضز .تَيا٘ح آ واِ،
رساٖٗ ضٍح اظ ثسى ثٖتأح٘ط ثط آى ً٘ؿت ٍ ثبػج ظَْض آحبضٕ ثط ثسى هٖقَز .ظَْض اٗي
آحبض اظ ٗه ؾَ وبقف اظ ح٘بت ً٘ؿت ٍ اظ ؾَٕ زٗگط ّؿت.
هخالً اگط ؾط هطغٖ ضا رسا وطزُ اٍ ضا ضّب وٌ٘ن ،هستٖ هٖتَاًس حطوت وٌس؛ ٗاب اگاط
ؾط اًؿبًٖ زض حبل ضاُ ضفتي اظ ثسًف رسا قَز ،چٌس لحظِإ ثاِ حطوات ذاَز ازاهاِ
زازُ ،ؾژؽ ثِ ظه٘ي هٖذَضز .گَؾفٌس شثح قاسُ هاستٖ زؾات ٍ پابٕ ذاَز ضا تىابى
هٖزّس .اٗي حبلت ّن هطي اؾت ٍ ّان هاطي ً٘ؿات .هاطي اؾات اظ آى رْات واِ
لبثل٘ت تؼلك ضٍح ٍ اؾتوطاض ح٘بت هٌتفٖ اؾت ٍ هطي ً٘ؿت اظ رْت ظَْض اٗي آحابض،
ٍلٖ اٗي آحبض ،آحبض ذطٍد ضٍح اؾت ًِ آحبض پَ٘ؾتگٖ ضٍح.
هؤٗس اٗي هُلت وِ اضتجبٌ ه٘بى رؿن ٍ ضٍح ثىلٖ لُغ ًكسٍُ ،لٖ ثبظگكات ّان
ٍرَز ًساضز ،ضٍاٗبتٖ اؾت وِ زض هَضز ه٘عاى ثمبٕ حك ه٘ت ًؿجت ثِ هبلف ٍاضز قاسُ
اؾاات(.ولٌ٘ااٖ.ُ1388 ،ق ،د ،7ل ،8قااوبضٓ  )7ٍ1ثٌاابثطاٗي ،هااطي ٍ ظًااسگٖ زٍ اهااط
تسضٗزٖ ّؿتٌس ٍ ػىؽ ٗىسٗگط زض قست ٍ يؼف ػول هٖوٌٌاس .هاطي تحماك پ٘اسا
ًوٖوٌس رع ثب لُغ اضتجبٌ ٍ اًفهبل ضٍح اظ ثسى ،وِ ثِ ََض تسضٗزٖ حبنل هاٖقاَز.
پؽ ّوبى ََض وِ ثط وؿٖ وِ ثركٖ اظ پَ٘ؾتگٖ ه٘بى ضٍح ٍ ثسًف اظ ث٘ي ضفتِ اؾات
ػٌَاى ه٘ت نبزق اؾت ،ثط قرهٖ ّن وِ اٗي اضتجبٌ زض اٍ ثىلٖ اظ ث٘ي ضفتِ اؾت اٗي
ػٌَاى نبزق ذَاّس ثَز .پؽ هطي هغعٕ ضا زض ظهطُ ح٘بت غ٘ط هؿاتمط قاوطزى ،راساً
ًبزضؾت اؾت ،ظٗطا زض هطي هغعٕ لبثل٘ت ثطإ ثمب ثِ ٍاؾُِ گطزـ ذاَى ٍ اؾتٌكابق
اوؿ٘ػى ثبلٖ اؾتٍ ،لٖ زض ح٘بت غ٘ط هؿتمط اٗي لبثل٘ت هٌتفٖ اؾت.
ًىتِ هْن زٗگطٕ وِ ثبٗس اٌٗزب شوط وطز اٗي اؾت وِ زض ح٘بت غ٘ط هؿتمط زض ٍالغ
ثب قرم هطزُإ ضٍثطٍ ّؿت٘ن وِ زٗگط ظًسُ ًرَاّس قس ،زضحبل٘ىاِ زض هاطي هغاعٕ
هربَت هب ظًسُإ اؾت وِ ضٍ ثِ هَت هٖثبقاسٍ ظًاسُ ثاَزى ٍٕ ضا ّوابىَاَض واِ
گصقت اظ ضٍٕ ػالٗن ح٘بتٖ ٍ اضتجبٌ ث٘ي ضٍح ٍ رؿن ث٘بى وطزٗن.
اقىبل :اگط زض ث٘وبض هطي هغعٕ تژف للات ضا ًكابًِ ػاسم اًمُابع وبهال ضٍح اظ
رؿن ثساً٘ن ،اٗي اقىبل پ٘ف هٖآٗس وِ زض رٌا٘ي تاب  4هابّگٖ تاژف ٍ ياطثبى للات
ٍرَز زاضز ،زض حبل٘ىِ ضٍح زض رؿن اٍ ٌَّظ اؾتمطاض پ٘سا ًىطزُ اؾت پؽ يطثبى للت
ًوٖتَاًس ًكبًِ ثمبء اضتجبٌ ث٘ي ضٍح ٍ رؿن ثبقس.
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پبؾد :اٍالً ثِ چٌ٘ي رٌٌٖ٘ اًؿبى اَالق ًوٖقَز ٍ حتٖ زض ناَضت ؾامٍ رٌا٘ي
پ٘ف اظ پبٗبى  4هبّگٖ ًبم لتل اًؿبى نسق ًوٖوٌس ٍ هاالن زض آى ٍراَز ٍ ٗاب ػاسم
ضٍح زض رؿن رٌ٘ي اؾت .حبً٘بً اقىبلٖ پ٘ف ًوٖآٗس وِ پؽ اظ تَلاس َفال -واِ هجاسا
ثطإ ح٘بت ٍٕ هٖثبقس-هالن زض ظًسُ ثَزى ٍٕ ضا ػسم اًمُابع وبهال ضٍح اظ رؿان
ثساً٘ن ٍ اٗي زل٘مبً ّوبى چ٘عٕ اؾت وِ ضٍاٗبت ثِ آى اقبضُ وطزُاًس ٍ ػطف پعقىٖ هاب
اٗي ضا پصٗطفتِ اؾت وِ يطثبى للت زض قرم ٍلَ ثِ ووه زؾاتگبُّابٕ اح٘اب ًكابًِ
اضتجبٌ ضٍح ٍ رؿن اؾت ٍ هب ًجبٗس ػسم ٍرَز ضٍح زض رٌ٘ي  4هبِّ وِ ٌّاَظ ٍالزت
ً٘بفتِ اؾت ضا ثب ث٘وبض هطي هغعٕ همبٗؿِ وٌ٘ن.
اظ ػز٘تتطٗي ؾرٌبًٖ وِ تب وٌَى زضثبضٓ تكر٘م هطي گفتِ قاسٍُ ،اگاصاضٕ آى
ثِ ػطف اؾت؛ ثِ اٗي هؼٌب وِ اظ ًظط ػطف تَلف للت هالن حهَل هطي اؾت(ثطذاٖ
اظ هؼبنطاى زض اٗي ثبضُ چٌ٘ي هٖگَٗس« :اى هؼٌٖ الؼطفاٖ الوتماَم ثاِ الواَت اًواب ّاَ
ٍلَف للت ػي الحطوِ الُج٘ؼِ٘ التٖ لِ ،فوب لن ٗمف ػي تله الحطوِ فبالًؿابى حاٍٖ ،
اى ٍلف هرِ ػي ٍظ٘فتِ الربنِ .فبشا ٍلف الملت ػي الحطواِ الُج٘ؼاِ فهابحجِ ه٘ات
ٗزَظ اذصإ ػًَ هي اػًبئِ وبى ،ثكطٌ الحهَل ػلاٖ اشًاِ اٍ هاب ثحىواِ»(هاؤهي،
 ،1415ل  )196اگط ه٘عاى ػطف ثبقس ،آى ّن ثِ چٌ٘ي ًحإَ ،پاؽ ثبٗاس ثؿا٘بضٕ اظ
هجتالٗبى ثِ ؾىتِّبٕ للجٖ ضا هطزُ ثساً٘ن .ثرهَل افطازٕ وِ زض حبلات وواب ثاِ ؾاط
هٖ ثطًس ٍ ثِ ووه زؾتگبُ اح٘ب چٌسٗي هبُ ثِ ح٘بت ذَز ازاهِ هٖزٌّس ٍ ؾژؽ للجكبى
ثِ حطوت زضهٖآٗس.
نتيجه 

ثب تَرِ ثِ توبم هُبلجٖ وِ گفتِ قس اٍل اظ ّوِ ث٘بى اٗي ًىتِ يطٍضٕ اؾت واِ ثحاج
اظ هطي هغعٕ آًگًَِ وِ اهطٍظُ اظ آى ؾري ثِ ه٘بى هٖآٗس ثحخاٖ هَياَػٖ اؾات ًاِ
حىوٖثٌبثطاٗي زض حُِ٘ فمِ ًوٖگٌزس ظٗطا حىن فمْٖ ثطزاقت اػًبء زض ّط زٍ حبلت
ح٘بت ٍ هوبت هكرم اؾت زض حبلٖوِ آىچِ ثطإ هب ؾؤال اؾت اٗي اؾت وِ ث٘وابض
هطي هغعٕ فطزٕ زض ل٘س ح٘بت اؾت ٗب هطزُ هحؿَة هٖقَز وِ اٗي ثحخٖ هَياَػٖ
ٍ غ٘ط فمْٖ اؾت .ثٌبثطاٗي ثبٗس اثتسا حبثت وٌ٘ن وِ چٌ٘ي قرهٖ هاطزُ اؾات ٗاب ذ٘اط.
َجك تؼبضٗف زٌٖٗ ٍ پعقىٖ هطي ضا اًمُبع وبهل ضٍح اظ رؿن هؼٌٖ وطزٗن وِ چٌا٘ي
تؼطٗفٖ زض ث٘وبض هطي هغعٕ نبزق ً٘ؿت ظٗطا يطثبى للات زض ٍٕ ّطچٌاس ثاِ وواه
زؾتىبُ ،اضتجبٌ رؿن ٍٕ ثب ضٍح ضا هَلتب ثط لطاض هٖؾابظز ،ثٌابثطاٗي ثطزاقات ػًاَ ٍ
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پًَ٘س اػًبء اظ ثسى ٍٕ چَى ايطاض ثِ غ٘ط -قرم ظًاسُ -هحؿاَة هاٖقاَز رابٗع
ً٘ؿت.
يادداشتها 


 .1ؾَضُ هبئسُ/آِٗ32؛ ّطوؽ اًؿبًٖ ضا ح٘بت ثركس هخل آى اؾت وِ ثِ ّوِ هطزم ح٘بت
ثرك٘سُ اؾت.
 .2ؾَضُ هبئسُ/آِٗ32؛ ثسٗي ؾجت همطض زاقت٘ن وِ ّطوؽ اًؿبًٖ ضا ثسٍى حك لهبل ٍ ٗب ثٖ
آىوِ فؿبز ٍ فتٌِإ ضٍٕ ظه٘ي ثىٌس ثِ لتل ضؾبًس هخل آى اؾت وِ ّوِ هطزم ضا وكتِ ثبقس.
 .3هطحَم نبحت رَاّط زض ث٘بى هُلت چٌ٘ي هٖ فطهبٗسٍ :لَ ايُط الٖ َؼبم الغ٘ط ٍ ل٘ؽ لِ
حوي ٍرت ػلٖ نبحجِ ثصلِ ،الى فٖ االهتٌبع اػبًِ ػلٖ لتل الوؿلن؛ ذالفبً لوحىٖ الرالف ٍ
الؿطائط فلن َٗرجبُ لالنل ،ثؼس هٌغ وًَِ اػبًِ ٍ ،ػسم زل٘ل ٗسل ػلٖ ٍرَة ًفؽ الغ٘ط هُلمب،
ثل لؼل الؿ٘طُ فٖ االػهبض ٍ الوهبض ػلٖ ذالفِ فٖ الومتَل٘ي ظلوب ،هغ اهىبى زفؼِ ثبالوبلٍ ،
فٖ الوطيٖ اشا تَلف ػالرْن؛ الومتًٖ ح٘بتْن ثبذجبض اّل الرجطُ؛ ػلٖ ثصل الوبلً(.زفٖ،
ثٖتب ،د ،36ل)423
4. Cerebral cortex
5. Brain stem
6. electroencephalogram
7. cerebess
8. nevron
9. schemia
10. Intra craninal pressuer
11. Craninal sutres
12. Cardiae angiography
13. Electro encephalography
14. Somputed tomography scan
15. Doppler ultrasonography
16. Cardio pulmonary resuscitation
17. myelinolysis
18. sabarachnoid
19. vecrosis
20. hypophysis

منابع 

اثي ثبثَِٗ لوٖ ،هحوس ثي ػلٖ(1413ق) ،هي ال ٗحًطُ الفمِ٘ ،لن :زفتط اًتكبضات اؾالهٖ.
ّوَ(1319ق) ،حَاة االػوبل ٍ ػمبة االػوبل ،تهح٘ح ػلٖ اوجط غفبضٕ ،ثٖرب.
ّوَ(1391ق) ،ذهبلً ،زف :اًتكبضات ح٘سضٕ.
اثي ضؾتن ،هحوس ثي رطٗط(ثٖتب)ًَ ،ازض الوؼزعاتً ،ؿرِ وبهژَ٘تطٕ ،ثطًبهِ هؼزن حسٗج
ق٘ؼِ.
اثي ًٍَٕ(ثٖتب) ،الوزوَع فٖ قطح الوْصة ،ث٘طٍت :زاضالفىط.
اضزث٘لٖ ،هَلٖ احوس(ثٖتب ،الف) ،ظثسُ الج٘بى ،ضيَٕ :اًتكبضات ضيَٕ.
ّوَ(ثٖتب ،ة) ،هزوغ الفبئسُ ٍ الجطّبى ،لن :هٌكَضات ربهؼِ هسضؾ٘ي.
آقت٘بًٖ ه٘طظا هحوس حؿي(.ُ1404ق) ،وتبة المًبء ،لن :زاض الْزطُ.
اًهبضٕ ،ق٘د هطتًٖ(ثٖتب) ،وتبة المًبء ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ آل الج٘ت.
تفؿ٘ط اهبم ػؿىطٕ(ع)(ثٖتب) ،لن :تحم٘ك هسضؾِ اهبم هْسٕ(ػذ).
تو٘وًٖ ،ؼوبى ثي هحوس(ثٖتب) ،زػبئن االؾالم ٍ شوط الحالل ٍ الحطام ،ههط :زاض الوؼبضف.
حؿٌٖ٘ ػبهلٖ ،ؾ٘س هحوس رَاز(ثٖتب) ،هفتبح الىطاهِ ،لن :هؤؾؿِ آل الج٘ت.
حلٖ ،حؿي ثي َٗؾف(1333ق) ،هٌتْٖ الوُلت ،لن :هؤؾؿِ اؾوبػ٘ل٘بى
ّوَ(1410ق)ًْ ،بِٗ االحىبم ،تحم٘ك هْسٕ ضربئٖ ،لن :هؤؾؿِ اؾوبػ٘ل٘بى
ّوَ (ثٖتب ،الف) ،تصوطُ الفمْبء ،هكْس :اًتكبضات ضيَٕ.
ّوَ (ثٖتب ،ة) ،لَاػس االحىبم ،هكْس :هٌكَضات ضيَٕ
حلّٖ ،هحوس ثي هٌهَض(1410ق) ،الؿطائط الحبٍٕ لتحطٗط الفتبٍٕ ،لن :هؤؾؿِ ًكط اؾالهٖ.
ّوَ (1410ق) ،هؿتُطفبت الؿطائط ،لن :هؤؾؿِ ًكط اؾالهٖ.
حو٘طٕ ،ػجساهلل ثي رؼفط(ثٖتب) ،لطة االؾٌبز ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ آل الج٘ت.
ذَاًؿبضٕ ،حؿ٘ي ثي هحوس(ثٖتب) ،هكبضق الكوَؼ فٖ قطح السضٍؼ ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ آل
الج٘ت.
ذَئٖ ،ؾ٘س اثَالمبؾن(ثٖتب) ،هجبًٖ تىولِ هٌْبد الهبلح٘يً ،زف اقطف :اًتكبضات آزاة.
ضاظٕ ،فرطالسٗي(ثٖتب) ،التفؿ٘ط الىج٘ط ،ث٘طٍت :زاض اح٘بء التطاث الؼطثٖ.
ؾوطلٌسٕ ،هحوس ثي هؿؼَز(ثٖتب) ،تفؿ٘ط الؼّ٘بقٖ ،تْطاى :اًتكبضات ػلوِ٘ اؾالهِ٘.
ق٘طاظٕ ،نسض السٗي(1364ـ) ،الكَاّس الطثَثِ٘ ،تهح٘ح ؾ٘س رالل السٗي آقت٘بًٖ ،ثٖرب
َجبَجبئٖ ،ؾ٘س هحوس وبظن(1409ق) ،الؼطٍُ الَحمٖ ٍ تىولتْب ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ اػلوٖ.
َجطؾٖ ًَضٕ ،حؿ٘ي(ثٖتب) ،هؿتوؿه الؼطٍُ الَحمٖ ٍ هؿتٌجٍ الوؿبئل ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ آل
الج٘ت.
َجطؾٖ ،احوس ثي ػلٖ(ثٖتب) ،االحتزبد ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ ًؼوبى.
ََؾٖ ،هحوس ثي حؿي( ،)1377الرالف فٖ الفمِ ،تْطاى :اًتكبضات ضًگٖ.
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ّوَ(1384ق) ،اهبلٖ ،تحم٘ك نبزق ثحط الؼلَمً ،زف :اًتكبضات اّلِ٘.
ّوَ (ثٖتب ،الف) ،تْصٗت االحىبم ،تهح٘ح آذًَسٕ ،ث٘طٍت :زاض الىتت االؾالهِ٘
ّوَ (ثٖتب ،ة) ،الوجؿٌَ فٖ الفمِ االهبهِ٘ ،تحم٘ك هحوس تمٖ وكفٖ ،لن :هطتًَٕ.
ػبهلٖ ،ظٗي السٗي ثي ػلٖ(ثٖتب) ،هؿبله االفْبم ،لن :اًتكبضات ثه٘طتٖ ،چبح ؾٌگٖ
فبيل ٌّسٕ ،هحوس ثي حؿي(1405ق) ،وكف اللخبم ،لن :اًتكبضات ؾ٘س هطػكٖ.
فطٍّخ ،هحوس ثي حؿي ثي(ثٖتب) ،ثهبئط السضربت ،ثٖرب :اًتكبضات چبح وتبة
لساهِ ػجساهلل ثي احوس(ثٖتب) ،الوغٌٖ ،ث٘طٍت :زاض الىتبة الؼطثٖ.
ل٘هطٕ ،زاٍز ثي هحوَز(1416ق) ،قطح ل٘هطٕ ػلٖ فهَل الحىن ،لن :اًتكبضات اًَاض
الْسٕ
وطوٖ ،ػلٖ ثي حؿ٘ي(1408ق) ،ربهغ الوساضن فٖ قطح المَاػس ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ آل الج٘ت
ولٌٖ٘ ،هحوس ثي ٗؼمَة(1388ق) ،انَل وبفٖ ،ث٘طٍت :زاض الىتت.
وَفٖ ،هحوس ثي هحوس اقؼج(ثٖتب) ،الزؼفطّٗبت ،لن :اًتكبضات ًٌَٕ٘.
هبهمبًٖ ،ػجساهلل(1404ق) ،هٌبّذ الوتم٘ي ،ث٘طٍت :هؤؾؿِ آل الج٘ت.
هزلِ ػلوٖپعقىٖ لبًًَٖ ،ؾبل زٍم ،قوبضُ ّكتن.
هحؿٌٖ ،هحوس آنف(ثٖتب) ،الفمِ ٍ الوؿبئل الُجِ٘ ،تْطاى :اًتكبضات ٗبضاى
هىٖ ،هحوس ثي احوس(قْ٘س اٍل)(ثٖتب) ،السضٍؼ الكطػِ٘ ،تهح٘ح ؾ٘س هْسٕ الظٍضزٕ ،لن:
اًتكبضات نبزلٖ.
هَهي ،هحوس(.ُ1415ق) ،ولوبت ؾسٗسُ فٖ هؿبئل رسٗسُ ،تْطاى :هؤؾؿِ ًكط اؾالهٖ
ًزفٖ هحوس حؿي(ثٖتب) ،رَاّط الىالم ،تحم٘ك ق٘د ػجبؼ لَچبًٖ ،ث٘طٍت :زاض الىتت
االؾالهِ٘
ًظطٕ تَولٖ ،ؾؼ٘س( ،)1381پًَ٘س اػًبء زض فمِ اؾالهٖ ،هكْس :ثٌ٘بز پػٍّفّبٕ آؾتبى لسؼ
ًگطقٖ ربهغ ثِ پًَ٘س اػًبء( ،)1378تْطاى :ثٌ٘بز اهَض ث٘وبضّٕبٕ ذبل
ّوساًٖ ،حبد آلب ضيب(ثٖتب) ،ههجبح الفمِ٘ ،لن :اًتكبضات نسض.

