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 چکیده
تفریح مجازی عبارت است از فعالیتی غیر جدی به قصد سرگرمی، 

گذرانی یا رفع خستگی که در فضای غیرواقعی که همان فضای وقت

-های رایانهشود. تفریح مجازی شامل بازیباشد، انجام میای میرایانه

ای هباشد. مسئلای و اینترنت و گفتگوهای اینترنتی )چت کردن( می

توان مطرح نمود این است که اصل اولی در در این خصوص می که

تفریح مجازی چیست؟ آیا حکم تکلیفی همه آنها یکی است یا اینکه 

باشد؟ بازیهای حکم هر کدام منوط به نوع بازی و نحوه استفاده آن می

ای در چه صورتی تحت عنوان قمار و شر بندی قرار می گیرند؟ رایانه

ور طای بههای رایانهاین نتیجه رسیدیم که بازیدر پژوهش حاضر به 

کلی مباح است مگر اینکه به نحوی باشد که در فقه از آنها نهی گردیده 

است، مانند قمار و یا باعث ضرر و زیان و مفسده در فرد گردد. در 

-اینترنت و گفتگوهای اینترنتی )چت کردن( نیز اصل اولی اباحه می

اصواب از آن گردد. بنابراین استفاده تفریحی باشد مگر اینکه استفاده ن

از اینترنت و ارتباط برقرار کردن با دیگران از طریق اینترنت )چت 

کردن( تابع نحوه استفاده این ابزار است، لذا اگر به نحوی از اینترنت 

استفاده گردد که در آن مفسده و ضرر باشد و یا به نحوی از طریق 

ن ارتباط برقرار کند و گفتگو کند که در اینترنت )چت کردن( با دیگرا

فقه از آن نهی گردیده است، مانند ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف 

 گردد.حکم حرمت بر آن جاری می

 

 اینترنتی. تفریح، مجازی،قمار، بازی ها:کلیدواژه

  
Abstract  
Virtual entertainment is a non-serious activity 
intended for entertainment and pastime that takes 

place in an unreal space or computer space. 

Virtual entertainment includes computer games 
and the Internet and Internet chats. The question 

that can be raised in this regard is what is the first 

principle in virtual entertainment? Is the sentence 
of all of them the same or does the sentence of 

each of them depend on the type of game and how 

it is used? How are computer games gambling and 
evil? In the present study, we concluded that 

computer games are generally permissible unless 

they are prohibited in jurisprudence, such as 
gambling, or cause harm and corruption in the 

individual. In the Internet and Internet chats 

(chatting) is also the first principle of obscenity 
unless it is used incorrectly. Therefore, 

recreational use of the Internet and 

communicating with others through the Internet 
(chatting) depends on how the tool is used, so if 

the Internet is us. 
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 مقدمه

شادی    فریح  عمتی  دادیدی  دتاک  د یز دعا   ر ی حض وی زح اتدف  یدزیا دحض وی زح 

 وی   رد صوزح ردد  دعجدم   تیی، یز ی زدند  دد دعا   دفیدی رد صوزف  دعجدم م اتدف  یز هی ی زه

د  هشوی   یز ی زدن رزز سدل  رد فوجد رد عحوه فیرتک ددعودی     شیدحط محتط دجیتدع  رد شکلم 

 تییا لذد فریح  حض دودهش طبتم  دتک  د رد تیشک دعسدن آمتخید شاه دتک   مخیلر  صاوزح م 

دشاا دزود  دحض فتدحل رید  فتدم طبقدح ردد آغدد دفا   فد پدحدن عتی شخص هتودزه ثدرک   پدحادز م 

رخش   مدحد شادی    مسایح دتکا یز آحتض مقاا دت م عتز، فتدحل رد مییم، یز تایتض مخیل،، لذح

هد  طبتم  ر ی موزی فوجد قیدز  یفید دتک   یز آن یتیوزدح مخیلر  رید  فریح  مدعیاتدحی دودهش

اه هد دشدزه شد  دد فریح   یز آحدح   ز دحدح رد یتید د  دزود  ییی،  جوی یدزی،دحیکد رد عحو شدحسید

 دتک   آعهد زد مجدد مت تییا

 هد  جوی یدزیا حک  دددمی ده راد یلتال فیثتیدح فکیولو   ری دعا   مییم دعودم مخیلر  دد فریح 

هادح   اد دمی ده یز متادن مییم رد د اااوا عوجودعدن   جودعدن ز د  پتاد  ییه دتاااک، دعودم فریح 

د  ب  هد  زدحدعدهاد  مجدد  دتاااکا فریح  مجدد  رد ی  صاااوزح دعجدم متلتییب دل،  ردد ریح ف

 دحیییعک   چک  یینا

 یا  د دد عظی هد یز جهدن دمی د    پتدماهد  عدشا  دد آن دقیاد  م  سایی  دحض  وعد دد ردد 

 مجدد    دثیدح آن دودهتآفقه  رد ریزتاا  اکآ آن ردییددحآا یز مقدلد ادواای دریاد رد فمیح، فریح  

پییددک، تدس زدرطد آن رد دصط ادح م درد ز شض دودهتآ  یی، یز عهدحک رد ریزت  اکآ شیع  آن 

 دودهتآ پییددکا

 مبحث حکآب فمیح، فریح  مجدد    فدزحخچد آن

 ریا حکآب  فمیح، فریح  مجدد 

ردشاااا یز لساادن فیح م فریح  مجدد  می ب دد ی   د ه فریح    مجدد  دتااکا فریح  دد زح ااد 

  یاب وعد رتدن م دلمیب پتیدمون ممید  فیح دحض

د، فمیظوز، ر )درض «دلرَیحُب عقتضُ دلحُزنِ   قاد  ثملابب هُوَ  ن حَجِااَ ف  قَلبِدِ درو،  دفیحُ دحاااادَب دلبَطَی»

 ا 2/045

 یز فد  دلمی ا عتز، یز فمیح، فیح آ زیه دتکب
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  ا4/101، 1421درتا ، « )دلرَیحُ، محی وب دلسُّی زُ»

 ییی، ری دتدا فمیحر   د یز لسدن دلمیب   فد  دلمی ا، یز  دقع لذد فریح   د رد زح د فیح ریم 

هد  راع  عوع  شادی   یین رد  دتاطد لذح ریین ممیف   ییحاه دتاکا دحض عوم شدی   یین یز لذح

 ردشاام 

 دتکبیز لغک عدمد یهخاد عتز یز فمیح، فریح  دحض  وعد آماه 

فریح ب شدی  یین، شدیمدعد  یین، شدیمدن  یین، فیح   دوش    عتش   فتدشد   فریّ      ک   لهو »

  ا0/9446، 1711)یهخاد، «   ردد 

  یابفیهیگ رززگ تخض عتز فریح  زد دحض  وعد ممید م 

شدی   _ا شدی  یین 7ا شدی   2ا فمدلتک غتیجا  رد ق ا تی یم ،  قک  ذزدع  حد زفع دسیل   1»

  ا7/250، 1741)دعوز ، « رخ تان

 دعاب فمدلتی   د فیی آن زد رد وعد ممید  ییهیز دصااط ح عتز دعاح ااتیادن علوم دجیتدع  فریح  دحض

تالتقد شاخ   دوی دعیخدب  ییه دتک   یز  قک آددی موجبدح ع دو   زودحک ددطی    زد فیدهآ 

ییشلی ، هد،  یداک، فمدلتک راع ، عاوحک یز ردشلدهتددی، دحض فمدلتیهد  مییوم متیودعا شدمل دتیم 

  ا119، 1741مده   تی   ااا زد یز ری تیعا )فیاعوحس، 

 هتچیتض یز فمیح، فریح  آماه دتکب

فریح  هی عوم فجیرد دعیخدب شاه   ید طلبدعد یز د قدح فیدغک دتک  د فیی دعیظدز یدزی رد شی ک »

  ا119، 1741 س،ح)فیاعو« ک روین یتک حدرامیا ، داسدا لذح   مثبیز آن رد زودحک

  تیحآ  د فریح  عوع  فمدلتک دتاک  د د ََ ددیتدز هد  رتدن شااه عیتجد م ریدریدحض ری دتادا فمیح،

یهیاا ثدعتدُ یز د قدح فیدغک دشخدا صوزح دتاک   دشاخدا آن زد رد تالتقد شخ   دوی دعجدم م 

  تییام 

فحول  عتتق یز د قدح فیدغک جودعدن   عوجودعدن دحجدی  ییه هاد  مجدد  دحض یتااایاد دد فریح 

هد  یعتد زد رما دد فلوحزحون رد دوی ددی دا یدیه هد مقدم ی م تی یم دتک، دمی ده دحض عوم تی یم 

 علدز دتکا هتچیتض دد طیحق زدحدعد متکض دتک رد هی  س  یز هی جد  یعتد دزفبدو ریقیدز  یی   عدمد
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تاااری  یی   دط عدح مخیلر  راتاااک آ زی   فتدم دحض مودزی دد طیحق دحیییعک     یی   راد هی جدح 

 ردشااپذحی م هد  دحیییعی   یین )چک  دمکدن ریلو

 بند دوم: تاریخچه تفریح مجازی

د  عتز دمی ده دد ی  میبع هد  زدحدعدد  ردزدفیحض فریح  مجدد  هساااییاا ردد هاد  زدحادعدرادد 

د  هسییا، مدشتض هدح   د رد صوزح عتتد مکدعتک  هد  تکد  دد آعهد مدشتض تیعا، حکتایچ اتد م 

رد حک   1644 د یز تد   Juke box افودعسییا دد آعهد دتیردیه  ییا دز  ییه   رد دعاددیض تکد یز آعهد م 

عبدحا دد زد   pin ballهد  مهآ   ممتو  فباحل شا مثدل  رید  دحض تیچ تد دتکا دمد قبل دد آن دد مدشتض

روی رد دحض  David gottlieb د فوتط  baffle ballرد فولتا مدشتض  1672حدی ربیحآ، صیمک دحض مدشتض یز تد  

 Michaelهدح  مثل دحض عیصاد  دزی شااا پس دد جیگ جهدع  ی م، دحض مدشاتض  دزی  دپض شا، شی ک

Kogan هد آن زد یز دحض   اوز  سایی  یدیعاا دحض شی ک حض شی ک حهوی  روی  د فجدزح یتیلده 

 15   95د  زد یز جهدن  ساایی  یدی، فد دحیکد صاایمک ردد  هد   دمدتوفی  یز یهد تاای یم  تااکد

  ا25، 1742 عد، )رمیولا شا    سیی  حدفک 

 کیییعحدد    هد  زدحدعدمبحث ی مب آثدز مییفب ری ردد 

 پییددحآاهد  زدحدعد یدزد  آثدز مثبک   میر  دتک  د یز دیدمد رادن م ردد 

 د هد  زدحدعددثیدح مثبک ردد 

  یااحدی تی  زد آتدن   فوجد  وی دن زد جلب م  _1

 فودعیا موووع  زد ربتییاارد زدحدعد هیچیا ردز  د رخودهیا، م  _2

  یا  د  یییلش یز یتک آعهد دتک   رد هتتض   م د  رچد هد زد  دزی یعتدحهد  زدحدعدردد _7

 ریعاایلتل آعهد دد دحض ردد  لذح م 

 شویاردعث هتدهیل  چ آ   یتک   پی ز  عا ح ظیح،  ویک م  _4

-21، 1741پوز،  تاتلد  تض آمودش  رید  مملولتض   پی یین د قدح فیدغک آعدن دتک )تمتا  _0

  ا94

 ایهای رایانهتأثیرات منفی بازی

د ، هتچیتض آتاتب هد  جستدع ، چ تدن فیی رد یلتل دتیه شان مادم رد صرحد عتدحش زدحدعد_1

د  دتکا دد هد   مچ یتک دد یحلی عودزض ردد  هد  زدحدعدداسدا تود    ترک شان  یین،  ی،
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   نیحلی عودزض جساتدع   د رد یعبد  دتایردیه رتش دد اا دد زدحدعد روجوی م  آحا، چدش شان  وی د

 عوجودعدن رد علک  آ فحی   یز مقدرل دحض یتیلده دتکا

د  دتکا ز اتد دعز دطلب  ردعث  هد  زدحدعدآتتب هد  ز دع    فیرتی ، دد یحلی عودزض ردد  _2

هد  یحلی دتکا شوی  د فیی دد  ی ه هتسدَن جاد شوی  د دحض دوی تیآغدد  رید  ری د عدهیجدز م 

 هد هد   ریعدمدهد رد یلتل دحض  د شخص رد تددیی تاکا یز دحض ردد آتاتب رما  فیبل شاان نهض د

 یا، دعیتدی رد عرس د  یز ریدری پییددی    تیی قازح یدل   ف ااید یز آعهد پتاد م یحلیدن رد ردد  م 

 شویاهد   پت یفک یحلیدن میزلز  م تددیی 

 مبحث سوم: تفریح در قرآن و روایات

 بند یکم: تفریح در قرآن

یزآحتض مقاا دتا م، فتدحل رد فریح  مدعیا تادحی دودهش هد  طبتم  ر ی موزی فوجد  دقع شاه 

حوت،  ر وزح  دمَ   دو    ز شض مسئلد -12دتک   رد شدحسیل  دزود م  شویا یز قیآن یز آحد )

فریح    رادد  زد یز موزی ااااایح حوتااا، )م  مطیح م   یااا یز دحض آحاد دد قیآن  یحآ داد عا 

لتد  «ا  زتِلدُ مَمَید غادَ حَیفَع  َ حَلمَب»ودتک ریدیزدن اایح حوت، )م  زد دد پازشدن رتدن م   یاب یزد

« آددیدعاد چیحان اتودن   آددیدعد  یی   یین   متوه دوزین دعسااادن دتاااکا» راد ممیاد   "زَفَعَ  "

د  زد رد مد )رد »اب  ا یزدحض آحد ریدیزدن حوتااا، رد پازشااادن دحیلوعد  ریی11/171، 1791)طبدطبدح ، 

یز دحض آحد « ددز  شااهی  رریتااک فد غذد   دف  رخوزی،   ردد    فریح   یا   مد ادف  د  هساایتآا

ریدیزدن حوت، رد فحیحض داسدتدح پدک حوت،   ف وحق د  رید  فریح  فودعسییا پاز زد فسلتآ  ییا   

فرستی مجتع دلبتدن پتیدمون میظوز مودفقک د  زد رد هی صاوزح عسبک رد دحض  دز جلب  ییاا یز فیجتد 

میظوزشادن ردد  هد  ا     مبدح مدعیا فتی دعادد    مسدرقد »م  فیمدحاب « حیفع   حلمب»دحض آحد دد 

یز فرستی آتدن رد یعبد  فرستی دحض آحد رد ن ی دشکدل    جودر  یز «ا یز ی حان   دمثد  آعهد رویه دتاک

 موزی دحض آحد م  پییددیا

ی دحیکد ریدیزدن حوت، د ٌَب یز آن هیلدم ردلغ رویه ثدعتدٌب پتدمبی رویه ردشیا، چلوعد م  دشکد ب ریدر»

 دتیردیه م  شویا مخ وصدٌ د ی« حلمب»شوی  د م غو  لهو   لمب شاه ردشیا، چیدعکد دحض ممید دد  لتد 

 دودعاه ردشیاا« علمب»زد « حلمب» لتد 
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فتیحض عتوین   فقوحک شااان یز فض فتی دعادد  رویه  پدتا:ب د ٌَب میظوز دد دحض ردد ، مساادرقدح  

دتاک  د دد عظی شایم مجدد   رلکد َدم دتک، فد ریودن یز مقدرل یشتض میجد د قتدم   د  زد عدروی  ییا 

هتتض تااوزه آماه دتااکا حمی  فیدعادن  11دتااک  د یز آحد « إعد نَهَبید عساایَبِق» وده ری دحض ممید جتلد 

 ب مد هیلدم   د زفیتآ   م غو  مسدرقدح شاحآ حوت، زد  یگ دوزیاحمقوب رد پازشدن  رییا

ثدعتدَب دعسدن عتدد فطی    طبتم  رد تی یم  تدلآ یدزیا وی زح فریح    تی یم  دعسدن، هتچیدن 

 د رد غذد   عوشتاع    دودب   دتییداک   عظدفک دتک، هتتض طوز رد فریح    تی یم  تدلآ عتز م  

  فودعا دحض عتدد فطی    طبتم  دعسدن زد دعکدز عتدحاا یز دحض آحد عتز رد دحض فریح  ردشا   هتچ عدقل  عت

   تی یم  تدلآ دشدزه شاه دتکا

ثدلثدَب یز ز دحدح دت م  عتز رد دحض  دقمتک رد طید جدلب  رد عیودن یتیوز رتدن شاه دتکا آعجد   د 

حُیدج  فتهد زَرُد  َ تدعَوٌ حوم مُمدشٌی َ  تدَعٌو حخل  لِلتومِض ثَ ث تادعدح، فَسادعوٌ »فیمدحاب عل  )م  م 

د  َ رَتضَ لَذَفُهد فتتد ححِل  َ حَجتَل  ؛ حمی  دعا   فیی رد دحتدن یز تد 742)عهج دلب غد، اکتک « رَتضَ عَرساَ

قساتک د صاد م  شویب قستی  رد ممیوحدح م  پییددی   رد پی زی دز  میدجدح م   یا، قستی  رد 

  فیمتآ ممد  دتااک   قسااتی  زد رد دحض فخ ااتص م  یها  د یز ریدری لذدف   د ا      فکی فدمتض

َ  نلَض َعوٌن َعل  »م ی م دتک آددی ردشاا جدلب دحیکد یز ااحث یحلی  دحض جتلد دودفد شاه دتکب 

 «اتدئی دلسدعدح؛   دحض تی یم    فریح  تدلآ  تک  دتک رید  تدئی ریعدمد هد

    تاای یم  هتچون تاای حس  یین   ز غض  دز  عتوین چیی هد  حض رد  رید رمااا  فریح 

مدشاتض دتاکا  یچد دحض مدشاتض رید  دحض  دز حض تادعک میوق، م  شوی،  ل  رمادَ قازح   فودن   

عتی   جااحاا  پتاد م   یا  د چیا ریدری آن زد جبیدن دودها  یی، رد ع  ه ری عتی مدشاااتض دودها 

تی یم    فریح  تدلآ ردشا،   یعد م کل  زد ال عت   یا، رلکد ری م کل دفز یا دمد مهآ دحض دتک  د 

هد م  دفزدحاا چد رساتدز فریححدح عدتدلت   د ز ح   دع دب دعسدن زد چیدن م   ورا  د قازح  دز   

-21، 1741پوز، )تمتا  افمدلتک زد فد ماف  دد د  م   تیی حد َدقل رددیه  دز د  زد رد اادقل م  زتدع

94 .  

دحض عکید عتز قدرل فوجد دتاک  د یز دتا م فد آعجد رد مسئلد فریح  تدلآ دهتتک یدیه شاه دتک  د 

حض تالسلد مسدرقدح ای  رد شیو ریا  زد دجدده یدیه   م   وحاب قستی  دد دحض مسدرقدح یز ااوز 

 ز رقد تودشخص پتدمبی)ا    رد ید ز    عظدزح د  دعجدم م   یفکا ای   ده شیی دوی زد رید  مسد
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إن دلیب   جی  دإلرَل »دودعتآ  د فیمویب یز ددیتدز حدزدن م   ذدشاکا یز ز دحی  دد دمدم صدیش )م  م 

بَقَک دلغابد    عَلَتهد دُتدمد، فَجَمَلَ دلیدا حقولونب تَبَقَ زتوُ  د  )ا  َ  زتوُ  د   مُقبلو مِض فَبوک، فَساَ

بَقَ دُتادمد  ؛ حمی  هیلدم   د پتدمبی دد فبوک ریم    ک، 155/165، 1457)مجلس ، « )ا  حَقو ُ تاَ

متدن حدزدن دوی مسادرقد تاودز  ریقیدز تددکا دتدمد  د ری شیی ممی د پتدمبی )ا  ریدم غابد  تودز 

روی دد هتد پت ا   یفکا مییم رد ددطی دحیکد شایی دد آن پتدمبی )ا  روی صاااد دیعا زتو  د  )ا  

هتتض توزه)حوت،   11صاد دیب دتدمد پت    یفک  ریعاه شا  ااا   آحد  پت    یفک، دمد پتدمبی )ا 

آماه  د دشادزه رد مسادرقد فتی دعادد ، دتب   شیی ی دع    ی حان دعسدعهد یدزی )عجر ، « عَسایَبِق» لتد 

  ا4/91، 1764

ز یوپس دد رتدن دحض دشااکد    جودب، رتدن م   یتآ  د یز آحدح میمای  دد قیآن عتز، داد عا یتاا

یدیه دتاک  د یز دمتض تتی  یتا    یی   یتاا دد جتلد آحدف   د رد دحض ماتون دشدزه یدزی عبدزفسک 

 ا یز دحض آحدح یز  دقع داد عا 49 – ، )اج 25 – ، )عیکبوح 96 – ، )عتال 171 -ددب )آ  عتیدن 

رتی ن آحا   دحودن یتایوز جهدعلیی  یدیه دتک دمد جهدعلیی  دله    دد ق   د ی  عبیح رتض دد یحاه 

د  دد فریححدح تاادلآ مادئض   ق اایهد  فیدعید زد آحتید عبیح رادعاا یز دتاا م رد جهدعلیی   د عتوعد

هد  هوتیدن   هوتبدد، رلکد رید  فحقتق   ردشا دهتتک دحدی  یدیه شاه دتک، دمد عد رسدن فوزحسکم 

یز عقدو مخیل، جهدن،  دحض هتدن  ریزتا  آثدز   تایعوشاک پت تیتدن   م دهاه آثدز عظتک داد عا

 ذدزیه   ط  آحدح میمای  رد آن یتیوز یدیه دتکا « تتی د ف  دَزض»چتز  دتک  د قیآن عدم آن زد 

دمد یزموزی فدثتیدح تااری ری ز   ز ح   ز دن دفیدی ردحا رلوحتآ  دب دساایل  هد  جساات    ز ا ، 

یا هد  ع ب ، ظیفتک د  زد رید  ریدوزی ای ک دعسادن زد رد تو  پت یفک آهسید فی م   یا   دتی

رد م اک ح  دهش م  یهاا ریدریدحض میخ  دن فوصتد یدزعا فد دفیدی محتط دعا   دوی زد رید  چیا 

ز د فیک  ییا   را ن هی وعد م ااغلد فکی  رد ددعودیه دوی رد تااری ری عاا یز تااری ع  ه ریمساادئل 

ا فتدشااد  شاالری  هد   دحبدح  هد  طبتمک فکی مدی ، جیبد هد  ممیو  دعا   عتز فقوحک م  شااوی

دعسادن زد  د محا ی رد یعتد  صایمی    مدشتی  شاه دتک، رددفی م   یا   د  زد رد ممبوی  عزیحض فی 

 ییه   رد دعا   دمتا دزفی م  تاددیا مسدفیح فودحا رستدز  رید  جسآ   فکی دفیدی   ردعث دفزدحش 
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ی رد دفیدی دحض دمکدن زد م  یها  د پس دد  دز   فمدلتک هد  رهیه  ز  دفیدی حض جدممد م  شااویا تاار

 ماد م، ف دزهد  ز ا    ز دع  زد دد دوی ی ز  ییاا 

یل  هد  دس»ی یی شتس دلاحض  هدع ، ز دع یدا ردلتی    دتیدی یدع لده علوم پزشک  م   وحاب 

تض زفیض ع دو   شدیدر  نهی    جست    دتییا هد   دز    ز ددعد رد فازحج متکض دتک ردعث دد ر

دفیدی شاوی   دفیدی زد رد عوع  یچدز دفسیی   جست    ز ا    ز دع   یاا ریدریدحض یز چیتض شیدحط  

ریدوزیدز  دد حض ریعدمد فریحح  یز قدلب تری    یی ، فیصی  آددی   فدزغ دد  دز   دتییا زد رید  

ک ز دن   تط  ت مک ز دع  دوی  تض  ییاا دفیدی فیدهآ م   یا فد ریودعیا فد اا  رد دزفقد  رهادشا

دد شاهی   موطض دوی تاری  یین آثدز   فودحا رستدز  یدزی  د دت م عتز رد آن فد تا رستدز  ییه دتکا 

فوجد رد ع ااادعد هد  دله    فارتی یز فیجدم دقودم   ملک هد   وعد ون دد جتلد فودحا  دتاااک  د رد 

  ا16767بیب  ا د)رد عقل دد  تهدن، « شویم فیمویه قیآن رد تری  یین ع تب دعسدن 

تاری  یین عقش مثبی  یز فیازتای    رهادشک ز دع  دعسدن یدزی   ددز  شان دد محتط فکیدز  

دعا     پد  عهدین رد محتط هدح  فدده   هتچیتض مکدن هدح   د زح د دفیدی یز آن مکدن دتک موجب 

تدهی، جدممد شیدا   دعسدن شیدا ممیقا دتکب دعبسادو ددطی دشاخدا م  شویا ی یی محتا هتدحون 

تری رد فتدم ممی  حض پاحاه مثبک   حض فیوم یز دعا   دتک  د ردعث فغتتی آب   هود، فغتتی ز اتد »

  دفزدحش شاادیدر    متل رد دعا   م  شااویا رخ ااوا رید   ساادع   د شااغل آددی عادزعاارد عبدزف  

ی یدزعا  د یز دحدم تد  م  فودعیا رد تری ری عا   یتید ی م مسدفیدن ی   ی ه هسییا،  سدع   د شغل آدد

 دزمیادن هسییا  د فحک عظدمدح دجیتدع    دیدز  قیدز یدزعا  د یز مودقع ددا رد تری م  ز عا، دحض 

 ی ه  سادع  هساییا  د رما دد چیا مده  دز ر   قرد ردحا رد فغتتی جدحلده ردییددعا   رد شتوه هد  یحلی 

شوعاا آشیدح  رد میدطق جاحا دد فودحا مهآ تری  یین دتک  د شدیدر  ز ا    ز دع  یز دعا   آشاید 

 «ا فیی رد  جوی م  آ زی

دد یحلی فودحا تری زشا   ردلیا   عقل دتکا دفیدی یز طو  تری رد شلری  هد، دفکدز   زتوم دقودم 

 د چلوعد رید  رهیی دعا   وعد ون آشااید م  شااوعا   تااخیکوشاا  آعدن زد م  رتییا   حدی م   تیعا  

 یین ردحا ف    ییا هتچیتض تاری رد دحجدی فیصای  رید  دتاییداک نهض   جسآ، عزم دفیدی زد رید  

شی م دعا   فدده، دتیودزفی م   یاا رد  رید  دزشیدتدن تری هیدا   دوطیدب زد دد دشخدا ی ز م  

عد یز ریدری تااخی  هد   م ااک ح یها چلو یا   رد جد  آن آزدمش م  رخ ااا   رد دعساادن حدی م 
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دحسیدی    یاا مطدلمدح ع دن م  یها د ی رد درمدی دجیتدع    فیهیل  تری فوجد  یتا، ع  ه ری عبیح 

 تی    جیبد هد  پیا آمود    ممیو  آن  د دد فتدشاد  آثدز فدزحخ    ردتیدع  ادصل م  شوی، یز 

زتااوم، رد زهد   پدزه فیهیگ هد یز هی شااهی    تاری شاادها فبدی  فیهیل    آشایدح  دفیدی رد آیدب  

یحدز  دودهتآ روی  د دحض دمی عوع  فبدی  یحا ده   دللوپذحی  زد رد یعبد  دودها یدشکا تری هتچیتض 

فودحا دقی ادی  یدزی   دتدتدَ تری حمی  فجدزح   دمدع   د رد جیبد هد  دقی دی  آن فوجد  یتآ، تری 

عدمد یز تری دفیدی رد ری»دتکا ی یی  هدع  یز فودحا تری م   وحاب  عدمل  رید  ز عق صیمک جهدعلیی 

زحز    دفزدحش م ادز ک   فقستآ  دز آشید م  شوعا   هتچیتض ماحیحک دمدن   ماحیحک مدل  زد رهیی 

تری ردد  ک رد زح د هد دتک   آن زد پاحاه د  رید  هوحک »حدی م   تیعاا ی یی تدهی هآ ممیقا دتکب 

ض جدممد م  یدعاا    ممیقا دتک فمادی رستدز  دد دفیدی  د دد شهی هد  دوی رد مکدن هد  حدر  دفیدی ح

یحلی مهدجیح  ییه دعا هیلدم مسادفیح رد زح د هد  دوی ردد م   ییعا   ردفی  یز ع  آعهد رد یحان 

کدن د مدقودم   عزیحض شان رد زح د هد   ددطیدح  ذشید شدز  م  شوی   دد تو  یحلی دفیدی رد تری ر

هد  فدده   عد آشید یز ریدوزی هد  دجیتدع  یچدز دعبسدو ددطی، فحو  فکی    ز ا    دعسجدم مل  

هتچیتض تاری ردعث دفزدحش عتی   رهیه  ز  دفیدی م  شاویا دحض روی د صد د  دد فودحا «ا م  شاوعا

 تری  یین  د دد فریح  هد  تدلت  روی  د یز قیآن عتز رد آن فوصتد شاه رویا

رد ممید  تی ز « فیح» مدیه » مد یز آحدف   د یز آن رد شادی    فریح  دشادزه شااه دتک ردحا  رکب د

دتاک   دحض ی   لتد )فیح   تای ز  عظتی هآ هساییا   هی ی  رد ممید  ردد شان قلب رد ددطی چتز  

  ا15/277، 1791دتکا  )طبدطبدح ، « غآ»دتک  د دد آن لذح م  رییا وا دحض ی   لتد 

ح یز قیآن  یحآ رد ی  صاوزح دتیردیه شاه دتک،  ده  متا ح   شدحسید    ده  مذموم دتک فی

 0-4  ری دتدا ردطل  د دلبید دحض فرد ح ردحا دد قیدئض شیددید شویا عتوعد متا ح   شدحسید آن یز آحد 

دتیدن قدز ن یز آحد   عتوعد مذموم آن زد یز ی«  َ حومئذٍ حَریَح دلتومیون ری ید ِ»تاوزه ز م آماه دتکب 

رد ریزت  آحدف   د یز « دن قد َ لَد قَومُدُ َ فَریَح إن د َ َ حُحِبُ دلرَیِاتض»دودعتآ ، تاوزه ق اص م 19

شدیمدع  رد دوی  دوی مذموم عت  ردشا رلکد شدیمدع   د »موزی فیح   شادی  دتاک یز م  حدرتآ  د 

رد غی ز حد عر  مسئولتک   زتتان رد  تد  م  عه  شاه دتک هتدن ادلک تیمسی    دشبدع  دتک  د 

دعجدما   چیتض داسادا   یز حدفی  زده پت یفک دعسدن زد م  ریای،   ریعکس د ی پتش دوی داسدا 
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 یا  د مسائولتیهد  یحلی یز مقدرل دوی یدزی  د هیود دعجدم عادیه دتک   دحض شدیمدع  مقامد د  رید  

یحلی یز وااتتی دوی داساادا دعا ه م   یا، دحید رد  وفده   رهیی دعجدم یدین آن مساائولتک م  ردشااا،

 ا شدی  هد  فودم رد غی ز   12/175، 1711)دفدرک    هتکدزدن، «  زدحان یز  ییدز دوی دعیقدی یدزیا

غرلک   رتخبی    هتیده رد هوتایدع    شهوح، دعسدن زد رد تیعک دد داد ی ز م   یا   دد اقدحق ردد 

شود    اقدئق زد مجدد جلوه م  یهاا چیتض  سدع  تیعوشی  جز آعچد یز آحدح  م  یدزی،  دقمتیهد زد

- ، )ااحا19- ، )ق ااص47- ، )غدفی29- ، )زعا44- ، )دعمدم44- ، )شااوز 41- ، )فورد10-)غدفی

   رتدن شاه دتک عخودهیا یدشکا 79- ، )عتل27

ن دتک مخدلری  عادزی، آن یز  دقع دت م یحض فطیح دتک   رد شدی   یین  د دودتید غیحز  دعسد

چد موزی دعیقدی دتاک، شدی  هد  عدرجدتک  د قیآن مودزی  دد آن زد عقل م  فیمدحاب عاه د  رد جبهد 

  )فَیحَ دلتُخَلِرون رِتَقمَاهآ د د زتاو  د  ، شدی  رد ددطی  دمتدر   41-عت  زفییا شادی رویعا )فورد

شدی  رد ددطی  سب ثی ح، « فَیِاود رِدلحتوه دلاعتد»  29-هد  یعتو    هتیده رد غرلک دد آدیح )زعا

 ، شادی  رد ددطی تخی  هدح   د رد مومیتض م  زتا )آ  19-)ق اص« َفَریَح»رد قدز ن  رید شااب 

فَیِاود رِتد عِیاهُآ   »47-، شدی  رد ددطی یدشیض علآ )غدفی«إن فُ ِبکُآ تتئد حَریَاود رهد  »125-عتیدن

دی  ری دتاادا اق   لط، دله ، دامک رد مییم   زتااتان رد  تدَح ردشااا حض دمد د ی شاا« مِض دلملآِ

بب لذد تیمسی    فریح  عدرجد، ت«ا قُل رِرَالِ د   َ رِیَاتَیِد فَبِذلض فَلتَریَاود  »04-دزد  دتکا )حوعس

هد    قهی دله  دتک،   فریح  ردحا ریدتدا اق   رد مقادز غدفل ع ان   یز مادز فواتا ردشاا شدی دم

عدرجد  دمی د  د ریدتادا فجد د   ف اداب   قیل   غدزح   رد مسااخیه  یفیض دزدشااهد   مقاتدح 

 نلکآ رِتد»دتااک، ز د دز  رد غل   دعجتی   زفیض رد ی دی هتیده رد فحقتی   نلک فباحل دودها شاااا 

  ح  ییه دتاااک   یز آحدفریدریدحض، دحیکد داد  میمد  یز آحدف  فیح زد ما«ا  ُییآ فَریَاونااا رِغَتی دلحق

 د  راحض جهک دتک« َ فَریَح إن د  َ حُحب دلرَیِاتض»عتز فیح زد مذمک   عه  فیمویه مدعیا قولد فمدل  

فیح مذموم   میه ، آن دتاک  د دد تای  ا    عدفیمدع  ردشاا فیح رد لذدح جستدعتد عدپسیاحاه دتک 

لذدح ز ادع  دتک ع ویا لذح یز جستدعتدح  مجدد دلبید یز صوزف   د مقامد رید   تدَح ممیوحد  د 

، 1747)محسض قیدئی ، « دتاک،   لذح اقتق   قی  دتاک  د رودتاطد  تدَح ممیو  ادصال  یییا

  ا15/262
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 بند دوم: تفریح در روایات

فریح  حض دودهش طبتم  دتاک  د رد تایشک دعسدن آمتخید شاه دتک   دد آغدد دعا   فد پدحدن 

  پدحادز دتااکا دزوااد  دحض فتدحل، رید  فتدم طبقدح مییم، یز تاایتض مخیل،، لذح  عتی هتودزه ثدرک

رخش   مدحد شدی    مسیح دتکا دئتد )م  عتز رد دحض متل طبتم  فوجد یدشید   ردزهد یز تخیدع دن رد 

مسائلد فریح  تادلآ فوجد  ییه   تاردز   ییه دعا  د تدعی  دد دعا   دوحش زد رد لذفهد  ا     

   هد  تدلآ ددی دا یهتاافریح

دِجمَلود لِیعرُسِکُآ اظدَ مِضَ دلاُعتد رِإعطدئهد مد فَ یَه  مِضَ دلحَ    َ مد »دد دمدم زود )م  عقل شاه دتکب 

  ا2/614، 1797)ز  شهی ، « َ فَثلِآُ دلتُی ه  َ َتَیدَ فتد  َ دتیَمتیود رِذلض عل  دموز دلاُعتد

دمتدر  دوحش قیدز یهتا   فتیتدح ی  زد دد زده هد  م ی م ریآ زحاا   دد لذدحذ یعتو  ع اتب  رید    

میدقبک  یتا یز دحض  دز رد مییدعل    شایدفییدن آتتب عیتا   یچدز دتیدد   فیاز   ع وحا،   دد آن 

 رید  دموز یعتدحیدن حدز  رجوحتاا

 ،1797 ، شااهی  ز« )  ف  یحیِکُآ غِلظدَدُلهُو  َ لَمِبود فَإع    یَه  ن حُیَ»دعاب هزتااو  در یم )ا  فیموی

  ا15/715

 رد فریح    ردد  ردییددحا، دحید  د مض ی تک عادزم یز یحض شتد غلظک   د وعی  یحاه شویا

 َ دجیَهِا د  ن حکونَ دَمدعَضَ  زرَعَ تدعدحٍ ب تدعَدٌ لِلد لِتُیدجدفِدِ  َ تدعدٌ ب »دد دمدم زواد )م  عقل شاه دتک

تدعدٌ لِتُمدشِیَه دَدودنِ دلثِقدح  َ دلذحض حمیفوعَکُآ  َ حُخلِ ون لکُآ ف  دلبدطِضِ  َ تدعَدٌ فَخِلون لِیمی ممد ٍ  َ 

  ا10/721، 1457)مجلس ، « فتهد للذدفِکُآ  َ رِهذِهِ دلسدعدِ فَقاِز ن عَل  دلث ثِ دلسدعدحِ

د داد، تدعی  رید   وشاش  یتا د قدح ز د شاتد چهدز تادعک ردشا، تدعی  رید  عبدیح   دلوح ر

فیمتض ممد ، تدعی  رید  ممدشیح رد ریدیزدن موزی دعیتدی    سدع   د شتد زد رد عتب هدحیدن  دق، م  

تاددعا   یز ردطض رد شتد دلوا   صرد یدزعا   تدعی  رد فریححدح   لذدحذ دوی ددی دا یهتا   دد 

 د فیمتض  یتاامسیح   شدی  تدعدح فریح ، عتی   دعجدم  ظدح،  قک هد  یحلی ز

  ا4/020، 1797شهی ، )ز « علتکآ ردلیَم  فإعَد مِض دَتی لَهوٍ لَکُآ»دعاب هزتو  د یم )ا  فیموی

 پتدمبی د یم )ا  م  فیمدحیاب رد فتی دعادد  پدحبیا ردشتا دحید  د دد رهییحض ردد  هد  شتدتکا

  ا17/059 ،1797 ،شهی  )ز« علِّتود   َیَ ُآ دلسِبدادِ   دلیِمدحد»زتو  در یم )ا ب 
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   ردد پتدمبی م  فیمدحیا ب رد فیدعادن دوی شید   فتیدعادد  حدی راهتاا

ض   مُ عَبَیُضَ  هلِضَ »زتااو  در یم )ا ب  ضَ  َ زمتُضَ رِقَوتااِ )پدحیاه، « دللهو ف  ث ثٍب فییحبُ فَیتااِ

  ا1/990، 1742

 تب   فتی دعادد    ردد   یین رد دهل   عتدلکا  عتز م  فیمدحیاب تی یم  یز چیا چتز دتک، فیرتک د

تَئَلَ إرض مدلض هَل  ُییآ فَیَیدهَیونَ عَل  عَهاِ زَتو ِ د ِ )ا ب َفقدَ  َعمآ، زدَهض َزُتوُ  »عض  ر  عبتا قد ب 

  ا14/41، 1454)عوز ، « د  )ا  عل  فَیاٍ لَد فَسَبَقَ فَسَی رِذلِضَ  َ  عجَبَد

شاا آحد شاتد یز دمدن پتدمبی )ا  رید  مسدرقد شیو ریا  م   ییحاگ  رکب دد  عس رض مدلض تاود  

رل ، پتغتبی د یم )ا  دوی ز   دتاب   د یدشاییا شیو ریا   ییعا   مسدرقد زد رییعا   دحض پتی د  

 ردعث مسیح   دعجدب آن اایح شاا

  ا10/101، 1459دع ، ) دش« عَض  ر  عباد  ِعلتد دلس م إعد  دن حَحاُیُ دلیَم َ   دلیِهدنَ»

 دمدم صدیش علتد دلس م شخ دَ یز مسدرقد فتی دعادد  ادوی م  شا   یز شیو ریا  شی ک م  فیمویا

  ا2/1754 ،1797 ،شهی  )ز« تدفِی د فَ حود» یم )ا ب زتو  ِ در

 پتدمبی)ا  م  فیمدحیاب تری  یتا فد تدلآ   فیازتک ردشتاا

  1/245، 1715)طبیت ، « ی د فَإعکُآ إن لَآ فَغیَتود مدَ  فَاَفُآ عَق َتدفِ»هتچیتض دح دن م  فیمدحیاب 

 مسدفیح  یتا   یچد یز تری عرع مدل  عدحافدن ع وی، دد فودحا عقل  رهیه میا دودهتا شاا

  4/110، 1454)عوز ، « عثَیَ  اَاَ ُآ فَلتَخیُ   َ َ حَغُآ عَرسَدُ  َ  هلَدُإند  »  عتز م  فیمدحیاب 

 مبحث چهدزمب اکآ فقه  فریح  مجدد 

یز دحض مبحث دحض مساائلد زد ریزتاا  دودهتآ  یی  د اکآ فریح  مجدد  چتسااکگ آحد اکآ د ل  آن 

 ا   دتک حد ایدمگ 

دحض ردب  د   د یزفبتتض ا   حد ایدم روین فریح  مجدد  عتددمیا ریزت  دیلد دتک، لذد دریاد رد ن ی دیلد

 پییددحآای، م فودعا مسییا  دقع شوم 

 مستند یکم: ادله لهو

دوزی، م ااغو  دعاب لهو آن دتاک  د دعساادن زد دد آعچد مهآ دتااک   رازی  م یز فمیح، لهو  رید

دللهو هو دللمب   دلمبث رمی »دعاب  ا رید  عتز لهو زد مییدید رد لمب یدعسید144، 1746تاددی )زدغب، 

 ا رد  جوی دحض رید  هتچون آحک د  جمری تااابحدع  1/714، 1417)طبدطبدح ، « غتی مملوم دلرادئا 
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ن میدی دد آن، چتز  دتک  د دثی عق ئ  ری آ»فیمدحیاب دعا   م فرساتی لهو رد لمب فرستی رد َدم یدعسید

)جمری « یدزی ییی، ردد م  ییی   دعساادن زد دد دموز جا    آعچد تاامدیح ری آن مییفب م مییفب عت 

  ا127، 1424تبحدع ، 

آن زد رد تلتقد  د   د فییرد فوجد رد فمیحر   د  رید شا  د فریح  عبدزح روی دد فمدلتک،   حد فجیرد

 تیی   عحو ید طلبدعد دعیخدب  ییه   یز د قدح فیدغک    قک آددی شااخص صااوزح م شااخ اا    رد

دد لهو دتک؛  زتا  د د ََ فریح  غتیتددی، رد عظی م موجبدح ع ادو   زودحک ددطی    زد فیدهآ م 

 ییی   دحض رد آعچد  د یز فمیح، لهو  رید شا میرد ح دتکا چید د فریح  یز  قک آددی شخص دعجدم م 

ثدعتدَ فریح ، فمدلتی  دتاااک  د یز آن غیض عق ح   جوی یدزی   یز  قک آددی رد جهک ع ااادو دعجدم 

 یها لذد دد دحض جهک میرد ح دد لهو دتکام 

یدعیاا هتچیتض یز رما  دد ز دحدح عتز فریح  رد د فریح  زد دد مقولد لهو م رد  جوی دحض فرد ح، فقه

عمآ دللهو دلتغز  للتی ه »فیمدحیاب  ادز زفید دتاااکا رد عتودن مثد  زتاااو  د یم )ا  م عیودن لهو راد

  ا 0/716، 1419)ای عدمل ، « دل دلحد

ی دد یحلی  حض عدمیزفید دتک  ل  دحیکد  ادم دز ریدریدحض فریح  یز لسدن فقهد   ز دحدح رد ممید  لهو رد

دتاک، ردحا  رک، رد فوجد رد م دیحق  تتم   د رید  لهو شتییه شاه دتک، یز عیتجد لهو دعآ دد فریح  

 دتکا

فودعا مسییا  دقع شویا یز موزی یزعیتجد رد فوجد رد دحیکد فریح  دد م ادیحق لهو دتاک، لذد دیلد لهو م 

عظی  جوی یدزی، رید  دد فقهد قدئل رد ایمک مطلق لهو هسییا   رید  قدئل ددی داکآ لهو متدن فقهد 

 دعاا رد التک آن شاه

؛ محقق ال ، 241فد، ؛ الب ، ر 115، 1415 ساادع   د قدئل رد ایمک مطلق لهو هسااییا)شاات: مرتا، 

 ، دد جتلدب ییاد  دد ز دحدح دتییدی م  ، رد یتید4/766فد، ؛ ع مد ال ، ر 2/411، 1796

ز دحک مد حکون مید فتد دلرساادی محااادَ   َحکون مید   فتد شااج مض  جوه دل اا ح فحیدم فملتتد   -1

  ا11/40، 1419)شت: ای عدمل ، 

ز دحکب عتون ددبدز دلیواد )علتد دلسا م  آماه دتاکب  دَشایغد  ردلت ه   دَصیدز عل  دلذعوب  -2

   ا17/707، 1410)ری جیی ، 
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 (4/642شهری، حلبی: کل ما الهی عن ذکر اهلل فهو المیسر )ریروایت  -3

یز مقدرل دحض قو ، رید  دد فقهد  ممدصاای قدئل رد ایمک مطلق لهو عتسااییا )مکدزم شااتیدد ، 

دتتی ، تتاز ح د ، ) یدزی ردطل عتساک غیض عق ئ آن لهو   د  د  عتز ممیقاعا    عاه719، 1420

یدزی؛ چید د یز لغک رد ممی   دجتد مرهوم لهو د  یحلی،   رد عقتاه عاه  242، ا1مکدتب محیمد،  

م ااغو  شااان،  دعتوی  یین رد م ااغو  روین   غرلک دتااک    ده  رد ممی  لمب )ردد   یین  عتز 

فودن ری دحض عتومدح  ادم حض دد دحض مودزی دتک   عت  ،دتایمتد  شااه دتاکا مملوم عتسک میدی شدزم

ثآ ف  دلتیدی ردللهو دلذ   بدتایاَ   یی   ایدم روین دموز لهو  فیهد یز می اوصدح شیع  ثدرک دتک

دَشیغد   دلی دغل  دلسهوا  قا حسیمتل رتمیى دللمب   َ  ،فیّخذ لد دآللو  حادَ إجتد ؛ إن دللهو ف  دللغو

دلتیدی،  لو  ُزحا در   ف  راّ مض دلیخ اتص ردل غل عض ن ی د    دو   ّن  ّل مد ح غل عض حُملَآ  حّهتد 

ن ی د  لتس رتحیّم إجتدعدَ،  َ حُیَّخذ آلو لل ااغل عض ن ی د  رل  لّ مد حُیَّخذ مض  مود  دلاعتد ملهد  عض 

فودن رد ز دحک   رید  زیّ عظیحد ایمک مطلق عه  م 14/190مها ، عیدق ، داتاا رض محتاا) ن ی د 

تدَ  دثَوِ دَشْلَهْوُ دلْتُؤْمِضِ فِ  ثَلَشات: صاا ش  یدب شایح، د د  دد دمدم ردقی )علتد دلس م   د م  فیمدحاب 

لَد ِ رِدللَّتل د ِ  َ مُرَد هَوِ دلْدِدْوَدنِ  َ دل ااَّ   هتچیتض ز دحک 1/191 ردروحد، محتا رض عل ،درض) دلیَّتَیُّعِ رِدلیِّسااَ

 دابّ دللّهو دل  دللَّد فمدل  دجید  دلختل   دلیّم تااتوط  دد پتدمبی د یم )صاال  د  علتد   آلد   تاالآ  

   دتییدی عتویا .74، ا1دلاحض عبادلیاتض، دلجدمع دل غتی ف  دادیحث دلب تی دلیذحی،  تتوط ، ج  )

حض  یا   دی یی  هبد دلزاتل  م ک جودد   ایمک لهو   لمب زد میوو رد دثی مییفب ری آن ممیف    م 

دل دفمتوب هو  ن  ل مد َ حییک  ثیَد  دلاادرط دلتتتز للهو  دللمب عیایهاب قو  زد رد شادفمتد عسابک م 

  ا4/2991) هبد دلزاتل ،  عدفمدَ فهو مبدح،   ل مد حییک  ثیدَ ودزدَ فهو ایدم

فودن  رک  د فریح  مجدد  ریدری قو  ممدصیحض جدحز دتک  ل  ریدری قو   سدع   د قدئل رد ریدریدحض م 

 ایمک مطلق لهو هسییا  د فریح  مجدد  ایدم دتکا

 دوم: ادله لغومستند 

 «لغدب دللغو مض دلک م مد َحمیا رد   هو دلذ  حوزی َ عض ز حد   فکی»لغو یز لغک عبدزح دتک ددب 

دللغو  دللغدب دلسقط  مد َحمیا رد مض   م » ا یز لسدن دلمیب عتز آماه دتکب 400فد، )زدغب دصرهدع ، ر 

  ا10/205فد، )درض میظوز، ر «  غتیه  َحح ل مید عل  فدئاه  َعرع

http://wikifeqh.ir/غرض_عقلائی
http://wikifeqh.ir/غرض_عقلائی
http://lib.eshia.ir/10051/1/242/رواية
http://lib.eshia.ir/10051/1/242/رواية
http://lib.eshia.ir/10051/1/242/رواية
http://wikifeqh.ir/اجمال
http://wikifeqh.ir/اجمال
http://lib.eshia.ir/10153/18/165/إجمال
http://lib.eshia.ir/15339/1/161/رضي
http://lib.eshia.ir/10754/1/38/اللهو
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دعاا دح ااادن آحاک د  جمری تااابحادع  عتز لغو زد ای یهاد  دیدج  دادل  دد غدحک ممیف   ییه

و فیمدحیاب یز رما  دد ز دحدح لغردشاا هتچیتض م فیمدحیاب قاز میتقض دد لغو رد قیحید ز دحدح، غید م م 

جمری )یدزی عتز فرستی شاه دتک  د م  رد   م   د یز آن ن ی داد عبدشا   حد   م   د مییم زد رد دیاه

  ا172، 1424 ، تبحدع

 ییی  د فریح  غتی دد لغو دتااک؛ دحید فریح  عتل لغو    ردطل ردفوجد رد مطدلب ددتی ز شااض م 

 عتسک، رلکد هتچیدن  د پت یی عتز  ریتآ، رد آن غیض عق ح  فملق م   تییا 

د دعا مسییا فریح  ردشا دوده قدئل رد ایمک لغو ر وحآ حفوریدریدحض رد فوجد مطدلب پت اتض دیلد لغو عت 

 عدا

 مستند سوم: ادله لعب

 ا یز  یدب مرییدح آماه دتکب 176، 1)درض میظوز،  « دللمبب وا دلجاّ»یز  یب لغک آماه دتکب 

لمبب دصال دلکبتد دللمدب  هو دلبزدش دلسادئل،  قا لمب حلمب تاد  لمدرد،  لمب ف ن دند  دن فملد غتی »

  ا704فد، )زدغب، ر « قدصا رد مق اد صحتحد

یز  یدب فقد دل دیش )علتد دلس م  عتز لمب رد دعجدم فمل رید  غدحک لذح ریین، را ن دحیکد غدحک 

فیمدحیاب  ا شت: دع دز  عتز م 404/ 14، 1412یحلی  یز آن ق ا  ییی، فمیح، شاه دتک )ز ادع ، 

دد قود  شاهودع  آعهد میبمث ع ااه دتااک )شت: دع دز ،   دعد  دهد  رچدلمب عبدزح دتاک دد ای ک

  ا1/102، 1410

فودن  رک فریح  دعآ دتااک   ردد   یین دد م اادیحق رد فوجد رد مطدلب ددتی   فمیح، فریح  م 

 لمب دتک؛ ریدریدحض دیلد مطیح شاه یز ردب لمب، قدرلتک دتییدی یز مقولد فریح  زد یدزد دتکا

میدرع ز دئ    فقه  رد صااوزح مساایقل مطیح ع اااه دتااک دمد یز درودب   مقولد فریح    ردد  یز 

هد   داکدم آعهد  موووعدح مخیل، دد جتلد مبحث شهدیدح )یز شیدحط شدها ، میدجی )یز دقسدم  سب

  هتچیتض یز مبحث تبق   زمدحد )یز داکدم شیو ریا  مسدرقدح  رد میدتبک رحث، موزی ریزت  قیدز 

  یفید دتکا

 یها  د فقهد یز موزی لمب دقود  میمای  یدزعا، ددجتلدب  یب فقه  ع دن م  فیبع یز
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دیزحس عیودن مثد  درضدعاا ردایماک مطلق لماب؛ رید  دد فقهتادن دد دحض یحا ده اتدحک  ییه -1

  قو  شااتخید ف  عهدحیدب   فقبل شااهدیه مض حلمب ردلحتدم غتی  »فیمدحیاب ال  یز موزی  بوفیردد  م 

)اّلى،  «رعّد تتّده َعبد   دللمب رجتتع درشتد  قبت ، فقا صدز فدتقد رلمبد، فکت، فقبل شهدیفدگو ، د 

 »عوحساااب  ا درض قادمد مقاتاا  دد فقهد  ایبل  عتز رد دحض عظیحد ف اایح  عتویه   م 2/124، 1741

حَدبِ دلیَّ ْ ِ  َ َدَن ُشَیْحٌ  َلد ُحِجتُز َشَهدَیَ  َصدِاِب َاَتدٍم  َدللَّدعِبُ رِدلْحَتَدمِ حُطِتیُهَد، لَد شَهَدیَ َ لَدُ  َهَذَد قَوْ ُ  َصْ

یَ تَّضُ  َنَل دلْجِتیَدنِ رِطَتْیِهِ  َإِشااْ رَدٌ  َیَعَد َ ٌ  َقِلَّوُ مُیُ  َ ٍ  َحَیَاااَ دفِدِ عَلَى یُ زِهِآْ  َزَمْتِدِ  َلَد اَتَّدمٍ؛  َنَلِضَ لِیَعَّدُ تاَ

لَّى دللَّدُ عَلَتْدِ  َتَلَّآَ  -زَ َل دلیَّبِ ُّ »قَاْ إحَّدهَد رِدلْحِجَدزَ ِا  َ  «زَجُلَد حَیْبَعُ اَتَدمَد فَقَد َب شَتْطَدنٌ حَیْبَعُ شَتْطَدعَوَ  -صاَ

َ َلد َشَهدَیُ  َمْض َحْلَمُب ِردْلَحَتدِم  ا هتچیتض یز مبساوو تیدس  آماه دتکب 15/102)مقاتا  درض قادمد، 

اَّ ِ غَ مُوِز، ُثآَّ رْلَیِدِ فَدلظَّدهِیُ  َنْ حَکُونَ قَلْبُدُ مَعَ نَلِضَ فِ  عَدمَّوِ  َاْوَدلِدِ،  َ َعَّدُ حَقِلُّ عَظَیُهُ فِ  تَدئِیِ دلْیُحُطِتیُهُضَّ لِ اِ

ی  عَلَى عَوْمِ لَمِبٍ  صداب رادئع دل یدحع یز رحث دد آَح قتدز، یلتل ایمک 19/171)تیدس   هُوَ مُ اِ

مَضْ حَلْمَبُ رِدل ِّطْیَعْجِ  َحَمْیَدیُهُ فَلَد َعَادَلَو َلُد، َ ِإْن َ َردَاُد َرْمُض دلیَّدِا ین آن م  یدعاب ردد  شطیعج زد لمب رو

  ا9/296  دتدع  ع   دلاحض) لِیَ ْحِتذِ دلْخَدطِیِ  َفَمَلُّآِ  َمْیِ دلْحَیْبِ؛ لِیَعَّدُ اَیَدمٌ عِیْاَعَد لِکَوْعِدِ لَمِبَد

 یتعلى دلت اادزعد َ رموض   َ رغ  َ فجود دلتساادرقد »ع مد ال  عتز دد مادفمتض دحض یحا ده دتااکا 

  دلحدفی   دلیساال  ث ثد دلخ،ّ  د فلّإعض دلساابق   دلساا م دتعل) دتعیا علتدئید دجتع لمتوم عه عوض

 ا 704، ا فدر  ع مد ال ،« )للحیب ورآل ست]دلی ل[   رعد ل

ددجتلد فقهتدن یحلی   د اکآ رد ایمک مطلق لمب یدیه دتااک، صااداب زحدض دتااکا دح اادن 

   دلقب  ثبک فإند ،على قبحد    زی رذمّو مض دآلحدح   دلی دحدح  ظهی مض  ن فخرى مد ی ّ»فیمدحیاب م 

 لکدن مخدلردَ لإلجتدم حماّ  ن  دی رحتث شذ نه َ لو  ا دفردقدَ عید حید لآ مد على نَمَّ َ إن دلیه ؛ ثبک دلذمّ

  ا10/297، 1414)طبدطبدح ، « جاّدَ دلبمتا رذلض لتس قولد إلى دلت تی

زجحد »فیمدحیاب دد ممدصایحض عتز تتا محتازود  لددحلدع  دد مادفمتض دحض عظیحد دتکا دح دن م 

ایم دللهو   دللمب   هذد مید   هو غتی رمتاا  قو ب َ   م  دلم مد ف  دلیذ یه، محیجد رین دللّد عز   جل

ددحلدع ، ) ل« ف  ایمد دللهو   دللمب، فدن فآ مد دتاایا  رد للجودد  دن یلت  على دلیقتتا   دلیخ ااتص

  ا122

دحیکد ردد   یین دد م ادیحق لمب دتک   اکآ ایمک، یدئی مادز دایدد عیودن قتدز،   حد شیو عظی رد 

 هد دد  دی   میفکب آن رد درزدز زدحج قتدز ایمک ردد دک یز ردد  م  ردشااا م  فودن  رک ریی   رد

http://lib.efatwa.ir/الكاساني،_علاء_الدين
http://lib.efatwa.ir/الكاساني،_علاء_الدين
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 د دد متدن آعهد  دتک دت م وای زحدح شیم، موزی دفردش فقهد  هتد مذدهب   رد فمبتی رید ، دد عادلک

 هدح  دد فقد شتمد   دهل تیک دشدزه م   یتآبرد عتوعد

   ذلض دلییی   درزرمو ع ی   غتی نلض مض  عودم   فقبل شاهدیفد رحد دل عب ردل اطیعج عیاعد َ

مض لمب رد َ حخلو مض  اا  میحض إمد  ن   قد  رماااهآ  دلقتدز تااود   دن على  جد دلتقدمی     لآ حکض

حلمب رموض    رغتیه، فدن لمب رموض عظیح، فدن  دن قتدزد   هو  ن حخی   ل  داا میهتد شااتئد على 

محتارض اسض طوت ، ) دن دلتخی   لد لد، فهو دلقتدز     ل دلتد  ردلبدطل، فیی رد شهدیفد   ن مض غلب

  1741، فهیدن 4/121دلتبسوو ف  فقد دَمدمتد،

یِ دلَّذِ   َمَیَ دللَّدُ فَمَدلَى  رِدجْیِیَدرِدِ،  َمَضْ فَکَیَّزَ مِیْدُ  ُلُّ لَمِبٍ فِتدِ قِتَدزٌ، فَهُوَ مُحَیَّمٌ،  َ َّ لَمِبٍ  َدنَ،  َهُوَ مِضْ دلْتَتْسااِ

مِضْ  َاَاِهَِتد، َفِتْیُد  نَلِضَ زُیَّحْ شَهَدیَفُدُا  َمَد دَلَد مِضْ دلْقِتَدزِ،  َهُوَ دللَّمِبُ دلَّذِ  لَد عِوَضَ فِتدِ مِضْ دلْجَدعِبَتْضِ،  َلَد

 یَّمُ فَدللَّمِبُ رِدلیَّیْیِا  َهَذَد قَوْ ُ  َِر  َاِیتَرَو، َ َ ْ َثِی َ ْصَحدِب دل َّدِفِم ِّ مَد هُوَ مُحَیَّمٌ،  َمِیْدُ مَد هُوَ مُبَدحٌ؛ فَیَمَّد دلْتُحَ

  ا15/105)مقات  درض قادمد، 

شادحساید ن ی دتاک فاد  رتی ع  جهک دعجدم ردد ، هتچ موووعتی  یز صا ز اکآ عادزی   آعچد یز 

د ی ردد  رد  تااتلد زدحدعد   هتچیتض ردد  یز اکآ فقه  می اای دثی دتااک دایدد عیودن دتااک ریدریدحض 

فاااد  مجدد  رد عیم دفزدزهد  قتدز رد شاایو ریی   رددک دعجدم  تیی عبدحا یز ایمک آن فییحا عتویا 

دِعَّتددلْختُی  دلْتَتْسِیُا ا ا زِجسٌ،  ا ذدزیفمبتی صیح  قیآن   مادمتض دادیحث، درهدم  یز دحض اکآ ردق  عت 

  ا62)مدئاه/ تطدنِ فَدجْیَیِبوهمِضْ عَتَلِ دل َّ

دفرق دلملتاد  على فحیحآ وااای ب دلقتادز،   عهاد مض دلتتسااای دلتحیّم لقولاد فمدلىب قُلْ فِتهِتَآ إِثْآٌ  َبِتیٌ 

فکل لمب حکون فتد زر  لریحق  دسدز  آلدی هو مض دلتتسی دلتحیم، تود َ  دن دللمب ردلییی،  216)رقیه/

  ا1/216)صدروع      دل طیعج    غتیهتد

 تیی رید  دد ردد  هد چد یز عدلآ ددز    چد یز فاااد  مجدد  رد درزدزهد  غتی قتدز دعجدم م 

طبتم  دتاک  د دصال د ل  یز دحض عوم فریححدح رد دتاییدی رد دصل درداد، جودد آعهدتک دمد د ی هتتض 

 دد دحض ل   ریتآاهد  م ای م، رد شایو ریی   رددک دعجدم پذحیی اکآ هتدن دتک  د یز موزی قبردد 

د  دعآ دد فوفبد   اااا ا رد  جوی حد هی وعد ردد  زدحدعد قبتل دتاک قیدزیدی ریی   رددک یز  ُ ی ، پی 

https://www.wikifeqh.ir/عدالت
https://www.wikifeqh.ir/ضروریات_شرع
https://www.wikifeqh.ir/ضروریات_شرع
https://www.wikifeqh.ir/اسلام
https://www.wikifeqh.ir/اسلام
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 وعد رددحهد زد رد ایمک  وم ، یز ممید  عدم ی م روین مد  ادصل دد ایمک دحضجودهی  صدابدحض، 

  ا24/22   22/156حتا اسض، )عجر  م آن، میح ی یدعسید   ایمک فکلتر  زد عر   ییه دتک

یز فقد دهل تیک، فحقق قتدز میوو رد دد یتک یدین مد  حک  دد طیفتض   فح تل آن دد جدعب یحلی  

حک  دد ی  طید، ری فیض رددیضِ ردد ، پییددک مبلغ  زد میمها شوی، رد  جوی عام صحک  دتک دمد د ی

حض عوم ردد  ایدم عتسااک   ردد   ییاه زد فودعا یز مد  ادصاال ف ااید  یا، دمد دقیدزیدی، ریعاه عت 

  ا2/729، شتیدد  دریدهتآ رض عل  درودتحدش) فودن فدتق دودعاعت 

التک مطلق لمب؛ آحک د  ز ادع  قدئل رد ایمک    یدهک لمب عتساااییا   آن زد دد مبدادح  -2

ا آحم دح دن ریم شاتدزعاا دح ادن قدئل رد قتدم وای زح ری جودد لمب دتاک،  ل  آعچیدن  د دد   م 

 ا 14/404، 1412میاوم طبیتاا  عتز هتدعیا ع مد ال  قدحل رد ایمک مطلق لمب دتااک )ز ادع ، 

دعاب د ی لمب رد لهو هآ ممید ردشاا، اکآ آن هآ مثل لهو دتک  ل  د ی هتاتا درودلقدتاآ دوح  عتز فیموی

 ی یلتل  ری ایمک لمب عبدشا زجوم رد یتآ د ممید  آن رد لهو فیش یدشاید ردشا، دریاد رد دیلد زجوم م 

عتز رد دتییدی چیا  ا غزدل  1/427 یتآ )موتو  دوح ،  یتآ   دصل درداد زد جدز  م دصو  عتلتد م 

یدتاایدن   ااحث میسااوب رد پتدمبی صاالّ  دللّد علتد  آلد  تاالّآ میقو  یز دلجدمع دل ااحت  رخدز    

  ا2/757ا ) غزدل  محتا  یآ ردد  یز دت م زد زی م مسلآ)دنَّ دللَّمْبَ لَتْسَ رِحَیدمٍ ، فحیح

 َد د ظدهیدَ ف  عام »فیمدحیاب عام ایمک   التک مطلق؛ شت: دع دز  یز موزی اکآ لمب م  -7

 ا آحک د  تاابز دز  عتز لمب زد یدزد  میدفب 1/102، 1010)شاات: دع اادز ، « ایمید عل  دَط ش

فتدم میدفبش میجوح دتک   آن میفبد دد آن  د حقتض رد ایمیش  دعا  د لمب ردیدعساید دتاک   فیمویه

  ا19/106یدزحآ حمی  ردد   یین رد آَح قتدز ایدم دتک )تبز دز ، 

 نتایج

یل   ذزدع  حد زفع دسفریح  مجدد  عبدزح دتک دد فمدلتی  غتی جا  رد ق ا تی یم ،  قک -1

د  هشویا فریح  مجدد  شدمل ردد ردشا، دعجدم م د  م  د یز فاد  غتی دقم   د هتدن فاد  زدحدعد

 ردشااد    دحیییعک    ریلوهد  دحیییعی  )چک  یین  م زدحدعد

ییی  رد لحدظ دصل لغو ، فریح  غتی دد لهو دتک؛ چید د فریح  یز  قک آددی شخص دعجدم م  -2

 دلتی  دتااک  د یز آن، غیض  دحض رد آعچد  د یز فمیح، لهو  رید شااا میرد ح دتااکا ثدعتدَ فریح ، فم

 تیی، لذد دد دحض جهک میرد ح دد لهو دتکا عق ح   جوی یدزی   یز  قک آددی رد جهک ع ادو دعجدم م 
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یدعیاا هتچیتض یز رما  دد ز دحدح عتز فریح  رد عیودن رد  جوی دحض فرد ح، فقهد فریح  زد دد مقولد لهو م 

لکد ر ساااکت  ردطل ع  عتل لغو ، حفری یدحلغو دتاااک؛ د دد یتغ  حفری دز زفید دتاااکا هتچیتض لهو رد

دتااک    بدد لم دعآ  حفریهتچیدن  د  ییت م فملق  ح رد آن غیض عق  آ،ت ری زتع  ااییتهتچیدن  د پ

 المب دتک قح یین دد م دی  ردد

 لهو، لغو   لمب دتیردیه  ییا فودن دد دیلدیز جهک فبتتض اکآ شیع  فریح  مجدد  م  -7

یودن عد ل  یز فریح  مجدد  دصل درداد دتک ملی دحیکد دتیردیه عدصودر  دد آن شوی، رددصال  -4

 مثد  موجب مرساه شوی حد دحیکد رد آلک قتدز دعجدم شوی حد شیو ریی   رددک یز آن لحدظ شویا

 پیشنهادها

د  دد فقهد  اوده علتتد،  یت  یزا ددز  دویشدن زد رد موووم شادحساید دتک  د عاه ا1

مجدد  ددی دا یدیه فد وتض پییددیض رد د دحد  مخیل، آن   موووم شیدت  یقتق فریح  

مسائلد، داکدم مییفب ری آن زد رد دتاییدی رد دصو   دزیه یز شیحمک دت م، فبتتض عتدحیا؛ چید 

فیمدحاب علتید إلقد  درصاااو    علتکآ دلیریحع )ای عدمل   د دمدم دواااد )علتد دلسااا م  م 

  ا21/92

هد  علوم دعساادع    دلهتدح ری زدز هدح  رد عیودن فریح  مجدد  یز یدع ااکاهیدظیهجد یدزی م ا2

شاوی فد واتض پییددیض رد آثدز آن یز دعا   دمی د    دزدئد زدهکدزهد  میدتب رید  ال 

 هد  عدش  دد آن، محدتض دتیردیه صحت  دد آن عتز یز ع ی ادوی فبتتض  یییاآتتب

هد  مجلس شااوزد  دتاا م  رد دتاایردیه دد یحا دههد  شااوی می ز پز هشفوصااتد م  ا7

عظیدن اوده   یدع الده، دمتید فا حض قودعتض  دزریی  یز د وا فریح  مجدد  زد صاداب

 مهتد عتویه فد موجب شوی فریح  مجدد  یز رسیی میدتب دوی قیدز رلتییا

 استفتائات

عظیدح میدجع زد یز قدلب  عظی رد دحیکد دحض مساائلد دد مووااوعدح مساایحاثد دتااک َدم یحاحآ فد

 دتیرید  رتد زحآب

   http://mag.ijtihadnet.ir)        دزحز پو  رید   ز ی رد میالد رما
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هد  آع حض، رید  دحیکد شاااخص رد میدال رما  ری ی، ردحا رید  دد یز رید  دد رادد  :تاااؤد 

شااوی پو  متلکک دد   ااوز م هد دیحادز   یاا دحض  دز ردعث دمکدعدح ردد  زد دد تاادحک دحض ردد 

 هد جدحز دتکگ وعد دد ردد ددز  شوی   رد دقی دی   وز ویز  دزی  یییا آحد دعجدم دحض

 :جودب

 د  صاادف   لددحلدع ب د ی محیود  میر    د د شاایم یدشااید ردشااا، ردد   یین جدحز آحک

 پتدمک  ددشوی )دتیرید  عتساک،   یعد صاید دی   پو  دد   وز موجب ایمک ردد  عت 

 ا 4/7/1764یفیی، 

 د ب دشاکد  عادزی دمد رهیی دتاک رد ویز   وز  دز  دعجدم ع وی دمد د ی ردعث د  ددمیدآحک

 ا 4/7/1764دعحیدد فکی    عقتاف  شوی، ردد   یین جدحز عتسک )دتیرید  پتدمک  دد یفیی، 

 د ساه رید   دزری ردشا  د  مکدزم شاتیدد ب ملی رد دقی دی   وز ویز رزعا حد یدزد  مرآحک

  ا7/7/1764دتیرید  پتدمک  دد یفیی، )صوزح دشکد  یدزی یز دحض

 د  شابتی  دعجدع ب یز دحض مودزی ریدری دایتدو مطدرق قدعون عتل شاوی )دتیرید  دد یفیی، آحک

 ا 0/7/1764، 10909 ا دتیرید ب 

 یدزعا، جدحز عتسک )دتیرید   هدح   د ریی   رددکد  عوز  هتادع ب رد صاوزح  ل  ردد آحک

 ا 7/7/1764پتدمک  دد یفیی، 

 (http://mag.ijtihadnet.ir)       قمار با رایانه

 دتکگ زجدح  دمدتوفی، رد  دمدتوفی طیحق دد …عیی  آحد ردد  رد آَح قتدز مدعیا پدتوز، فخید :تؤد 

 اد  مکدزم شتیدد ب دشکد  عادزیآحک 

 دحض  تادحل دد آلک قتدز شاتییه شوعا، ریدری دایتدو  ،عید محل د  تاتسایدع ب د ی یزآحک

  دجب را ن ریی   رددک هآ جدحز عتسکا 

 ریا  ردحا ی  عری رد هآ ردد   ییا،  ل  یز ردد  رد  دمدتوفی، د ب یز قتدز   شیود  ددمیدآحک

 ا یا، دشکد  عادزیچون شخص رد دوی  ردد  م 

 (http://mag.ijtihadnet.ir)        لیز آد قتدز یز ردد   لش

  دد عظی شیع  جدحز دتکگ”  لیز آد  لش“آحد دصل ردد    :تؤد 
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 هد دد فیی رددعاه رد فیی ریعاه چتز  پییددک شاااوی  د دزد  مدل  د ی یز دحض ردد   :جودب

یدشااید ردشااا حد دحیکد دعیبدز   میدرم  عدحا شااخص ریعاه شااوی ) د متکض دتااک دد طیحق 

جد   دیحادز  میدرع فوتط شخص رددعاه صوزح  یفید ردشا  اکآ قتدز زد یدزی پییددک  

 اد  د  ددمید)آحک

 د    علده رد جتع قتدزردددنپدتوز زدحدعد       (http://mag.ijtihadnet.ir) 

  :تؤد 

 دل،  ردد  رد پدتوز   شطیعج دد طیحق  دمدتوفی چد اکت  یدزیگ

   ردد  رد پدتوز   حد شطیعج هسییا چتسکگب  اکآ علده رد جتم   د م غو

 :جودب

 د  فبیحز ب دل،  رادد  رد آَح قتدز چد رد ریی   رددک مدل  ردشاااا حد را ن آن جدحز آحاک

 .عتسک، چد شخص رد شخص یحلی ردد   یا حد رد  دمدتوفی آن ردد  زد دعجدم یها

 ل  ردد  رد هی چتز   د  طوزردد ب دل،  اکآ ردد  رد آَح قتدز زد یدزیا د  دادمیدآحاک 

 جد جدحز عتسکا هتچریا  شوی، ردمکل، ف ختص یها دد آَح قتدز دتک   حد یز آن شیو

فیمدحیاب د ی مکل، ف ختص یها  د یز اد  ادوی دد آَح قتدز دح دن زدجع رد شطیعج م 

 .ریا  )ریی   رددک  دشکد  عادزیشوی، ردد  رد آن را ن شیومحسوب عت 

هی وعد ردد  رد پدتاوز   یحلی درزدز قتدز ایدم رویه   یز صاوزح  جوی شاایدحط ردحا عه  شوی    ب 

 .هی وعد ااوز یز مجلس آن  د موجب فیفب مرساه   حد فیحتا وتی  آن ردشا، جدحز عتسک

 یتیلده  دمدتوفی یز صوزف   د هی ی  طید   تتلدد  تاتسایدع ب دل،  ردد  شاطیعج ردآحک

ردشااا   ریدری دایتدو  دجب د ی حض طید ردد  شااخص   ده ردشاایا، ایدم م ردد ، یتاایل

 .طید یحلی یتیلده  دمدتوفی ردشا، عتز فیک شویا ب  ف  ااّ عرسد محیّم عتسک

 د  مکدزم شتیدد ب دل،  د ی شطیعج یز عید عدم دد صوزح قتدز ددز  شاه ردشا   رد آحک

رد  دمدتوفی ردشا حد غتی آنا ب  هی ده آَح  عیودن  زد  شایددید شاوی مدعم  عادزی؛ دوده

مذ وز دد آلک قتدز ددز  شاااه ردشااا   یز عزی فویه مییم رد عیودن حض  تااتلد  زدشاا  حد 
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فریحح  شیددید شوی، ردد  رد آن را ن ریی   رددک مدل  دشکد  عادزی   یز دحض صوزح علده 

 .رد رددحکیدن دشکد  عادزی

ردشاااا ملی دد آلک قتدز روین ددز  دد  رد آَح قتدز   َ ایدم م د  عوز  هتادع ب دل،  رآحاک

 .شاه ردشاا ب  ااوز یز مجلس  یده جدحز عتسک

 تود ب دیحا   فی   ردد  هد   دمدتوفی   د یدزد  صحید هد  مبیذ  هسییا، جدحز دتکگ

ح ااد  جودبب جدحز عتسااک، هتچیتض علده  یین رد چیتض ف ااد حی  ایدم   دد م اادیحق دشاادعد ف

آحک د  تااتسیدع ، آحک د  )محساوب م  شاوی   َدم دتاک رد طوز جا  دد دعجدم آن دجییدب شاوی

آحاک د  دادمیاد د ، آحاک د  صااادف   لدادحلادع ، آحاک د  عوز  هتادع ،  ،15/7/1767مکادزم، 

15/12/1767  

 رد شخص یحلی ، جدحز تاود ب ردد  رد آَح قتدز مدعیا پدتوز   فخید عیی   ااا دد طیحق  دمدتوفی

 دتکگ

 جورو دَتیرید دح، ددمید ) جودبب د ی رد آَح قتدز   شیو ریا  )ریی   رددک  ردشا، ایدم دتکا

؛ جدمع دراکدم، آحک د  9444، ا 004، ا 4؛ دتیرید دح، آحک د  رهجک،  1124، ا241د ، ا

تسیدع ، آحک د  عوز  هتادع ، آحک د  ؛ دتیرید ، آحک د  ت1547، ا 757، ا 1صدفى  لددحلدع ،  

  12/12/1767مکدزم، 

  ردد  هد  زدحدعد د  یدزما رما  دد دفیدی رد هتاحلی ردد  م   ییا   طبق قیدز تود ب ریاه مغدده

دویشدن فیی رددعاه هزحید ردد  زد پییددک م  عتدحا،  یفیض دحض پو  رید  مض دشکد  یدزیگ   د ی دحض 

د  دتک، مبلغ  زد  د ط  دحض ماح رد جهل رد مسئلد یزحدفک  ییه دحآ   رد یحلی یزآما پو  یدزد  دشک

 هد مخلوو شاه دتک، اکآ شیع  آن چلوعد دتکگ

آحاک د  دادمیاد د ، آحاک د  مکادزم، آحک د  عوز  هتادع ، ) جودبب پو   یفیض ایدم دتاااک

 آن یدط دد شیدتتاعت  زد هد آن د ی   ریتدعتا صدابدعش رد یدزحا حقتض  د مقادز  رد ردحا    1/1/67

 پدک دمود  آن دتس یدین رد دتک، مملوم صدابش عد   مقادز عد چدچیدن   یهتا صاقد داد زده یز هد

 م آحک د  مکدز شوی) م 

 مساالتدعدن مقاتاادح رد آعهد یز  د هدح ردد  ،د تااود ب د ی صااداب مغدده ردد  هد  زدحدعد

 کگدت ا   آعهد رید  یزحدفی  پو  راهیا، قیدز دفیدی ددیتدز یز زد شویم  فوهتض  شتمتدن مخ وصدَ)
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آحک د  ددمید د ، آحک د  مکدزم، آحک د  عوز  ) ب یزآماا رد یتاااک آماه ا   عتساااکبجود

  7/6/1767هتادع ، 

شتمتدن  تاود ب دیحا   فی   ردد  هد  زدحدعد د   د یز آعهد رد مقاتاادح مسلتدعدن )مخ وصَد 

 فوهتض م   ییا، جدحز دتکگ

؛ 29/4/1767آحاک د  ددمید د ، آحک د  عوز  هتادع ، آحک د  مکدزم، )جودبب جادحز عتساااک

  7/6/1767دتیرید ، آحک د  شبتی  دعجدع ، 

د  رد مقاتدح مسلتدعدن )مخ وصَد تاود ب د ی شاخ ا  علآ یدشید ردشا  د یز ردد  هد  زدحدعد

   ر  داییدم  م  شوی، آحد جدحز دتک یز آن ردد  هد شی ک  یاگشتمتدن  فوهتض 

آحک د  شاابتی  دعجدع ، آحک د  مکدزم، آحک د  عوز  هتادع ، ) جودبب ردد   یین جدحز عتساک

 هآ یحلیدن ردا شوعا پدک تاتسایآ ز   دد فوزدَ   شااه دوییدز  آن دعی ادز دد ردحا    24/4/1767

کدز     مخیر  ری دف عدمطلوب فیثتیدح  یده،   روین ایدم ری ع  ه   عکییا ردد   د  یتا زتادع  دط م

  24/4/1767آحک د  ددمید د ، ) عقدئا   ز ح دعسدن یدزعا

د   د یز آن رد مقاتدح مسلتدعدن )مخ وصدَ شتمتدن  فوهتض م  تود ب علهادز  ردد  هد  زدحدعد

 شوی یز زدحدعد حد مغدده جدحز دتکگ

آحک د  ددمید د ، آحک د  مکدزم، آحک د  عوز  ) جدحز عتساااک   ردحا آعهد زد دد رتض رییجودبب 

  1/6/1767هتادع ، 

د   د یز آن رد مقاتدح مسلتدعدن فوهتض   جسدزح تود ب آحد دفیدی   د م غو  ردد  هد  زدحدعد

 م  شوی زد ردحا عه  دد میکی رکیتآ حد َدم عتسکگ

شایدحط عه  دد میکی  جوی یدشاید ردشا  دجب دتک  د عه  دد میکی دعجدم جودبب یز صاوزف   د 

آحک د  ددمید د ، آحک د  شابتی  دعجدع ، آحک د  تاتسیدع ، آحک د  عوز  هتادع ، آحک د  ) شاوی

  4/6/1767مکدزم، 
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 منابع

 قیآن  یحآ

  ا چدپ د  ، موتوعد درض دیزحس دلحل ا قآب یلتل مدا1741درض دیزحس، محتا رض داتاا ) 

آتیدعو دلیووحو  ا دلتقی ای مض شایح دلتخی ایا چدپ د  ،  قآب 1796درض فها ال ، داتا حض محتاا )

 ادلتقاتو

 فد ا لسدن دلمیبا چدپ د  ، رتی حب یدز لسدن دلمیبادرض میظوز، محتا رض مکیما )ر 

 دلتئوحو دلثدعتو  دلتؤفتی دلمدلت  رتیدتبو دلذ ی ا دلتکدتبا چدپ د  ، قآب 1410دع دز ، شت: میفا ا )

 التت ی دل ت: درعظآ درع دز ، درمدعو دلمدمو

  ا فیهیگ رززگ تخضا چدپ د  ، فهیدنب دعی دزدح تخضا1741دعوز ، اسضا )

مجلد پژ هش یز علوم زفیدز ا «ا م دحیدنجادحلده  زد  یز د قدح فذدغک میی»فیااعوحس، فیحاا نا 

 ا 171، 4شتدزه 

ح یدز داتد  دلییدث دلمیر  رتی  ، تدئل دل تمو إلى فح تل مسدئل دل یحمو ،ای عدمل  محتا رض دلحسض

 البیدن –

قآب موتسد یدز چدپ توم،  ا فقد دل ادیش )علتد دلس م ا 1412اساتی  ز ادع  قت ، تاتا صادیشا )

 دلکیدبا

د    عتلتدح ز دع ، مجلد مطدلمدح دجیتدع ا هد  زدحدعد ا رادد 1741قادعک ،مهاا ا ) زی  طاداق

 ا1747، 74 

مکیبو دإلمدم  متیدلتؤمیتض عل  )علتد فد ا دلکدف  ف  دلرقدا چدپ د  ، دصاارهدنب الب ، درو دل اا حا )ر 

 دلس م  دلمدمو

 تدعتلتدنا ا شیدئع دإلت ما چدپ د  ، قآب دت1454ال ، جمری رض اسضا )

 فد ا فذ یه دلرقهدا چدپ د  ،  قآب مکیبد دلتیفاوحدا ال ، اسض رض حوت،ا )ر 

 41دطتب  جمری ، فددیها هوحک مازن   فاد  مجدد ا پدحدعدمد  دزشیدت  دزشاا 

 اإحیدن –قآ  -دتتی ، تتاز ح د ، مکدتب محیمد مؤتسو إتتدعتلتدن للطبدعو  دلی ی  دلیودحع 

 عدمد یهخادا چدپ ی م، فهیدنب مؤتسد چدپ   دعی دزدح یدع لده فهیدنا ا لغک1711د بیا )یهخاد، عل 

  ا فد  دلمی ا ف  شیح دلقدمواا چدپ د  ، رتی حب یدز دلرکیا1414درتا ، محتا رض محاا )
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 یم ق ،یدز دلرکی ،دلرقد دإلت م    یلید ،دلزاتل   هبو رض م طرى

موتااسااد دمدم ا چدپ د  ، قآب لتودهب ف  فحیحی داکدم دلتکدتاابد ا 1424ا )تاابحدع  فبیحز ، جمری

 ادل دیش)م 

رتی ح را ن  -یدز دلتمیفو  ،دلتبسوو ه ،1414)محتا رض  اتا رض  ر  تاهل شاتس درئتو تایدسا 

 اطبمو

دلاحض عبادلیاتض، دلجدمع دل ااغتی ف  دادیحث دلب ااتی دلیذحی یدز دلرکی للطبدعو  دلی اای تااتوط ، ج  

 ارتی ح دلیودحع 

  ا مهذب دَاکدما چدپ د  ، قآب موتسد دلتیدزا1417تبز دز ، تتا عبادَعل ا )

 ارتی ح ،دلتهذب ف  فقد دَمدم دل دفم   1716) شتیدد  دریدهتآ رض عل  درودتحدش،

 اها  1455دلطبمو دلثدلثو،  یم ق، ،مکیبو دلغزدل  ،ز دئع دلبتدن فرستی آحدح دراکدم ،دل دروع  محتا عل 

 ا زحدض دلتساادئلا چدپ د  ، قآب موتااسااد آ  دلبتک 1414 ا )رض محتا عل  عل ،ح  یر  ح بدطبدط

 )علتهآ دلس م ، إلاتد  دلییدثا

، فیجتد فرسااتی دلتتزدنا قآب جدممد 11 ا چدپ 1741طبدطبدح ، محتااسااتض، موتااو  محتاردقیا )

 مازتتضا 

 ا، فهیدنمکیبو دلتیفاوحد دلتبسوو ف  فقد دَمدمتد،  1714)طوت  محتارض اسض

 .1702غزدل  محتارض محتا، داتد  علوم دلاحض ، قدهیه 

مکیبو دإلمدم  متیدلتؤمیتض عل )م   ا دلودف ا چدپ د  ا قآب 1459فتض  دشدع ، محتا رض شده میفا ا )

 ادلمدمو

  ا رحدز درعودزا چدپ توم، رتی حب یدز داتد  دلییدث دلمیر ا1457مجلس ، محتاردقیا )

 امکیب دإلع م دإلت م  ا متزدن دلحکتدا چدپ ی م، قآب 1791شهی ، محتاا )محتا  ز 

  ا چدپ د  ، دلتقیمو، قآب موتسد ع ی دت م  1415مرتا، محتا رض محتاا )

 امکیبو دلقدهی ه ش ، 1744مقات  درض قادمد، دلتغی ، )

،یدز دلکیب ع   دلاحض فیفتب دل یدئع رادئع دل ایدئع ف  ،کدتادع  دلحیر   رو رکی رض مساموی رض  اتادل

 ها 1459دلطبموب دلثدعتو، ،دلملتتو
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مازتو دإلمدم عل  رض ا چدپ د  ، قآب درمثل ف  فرستی  یدب د  دلتیز  ا 1716مکدزم شتیدد ، عدصیا )

 ا دلس مدتطدلب)عل ر 

قآب مازتااو دإلمدم ا چدپ د  ،  عودز دلرقدهو ف   اکدم دلمیی  دلطدهی  ا 1420) عدصاایا ، یددتمکدزم شاا

  ادلس مدتطدلب)علعل  رض  ر 

موتسد یدئی  دلتمدزد فقد دت م  ری   ، جودهی دلک م ف  شیح شیدئع دإلت م1421عجر  محتا اسض )

 ، قآامذهب دهل رتک )م 

  ا  فرستی آتدنا چدپ د  ، فهیدنب دعی دزدح دت متدا1764ا )محتاجودی ، یتدت  عجر

مؤتسو آ  دلبتک علتهآ دلس م إلاتد   ،تا رض محتامها ، مساییا دل اتمو ف  داکدم دل یحموعیدق ، دا

 دلییدث ا قآ

 دلس مهآتعل کتمؤتسو آ  دلب ا مسایازک دلوتادئلا چدپ د  ا چدپ د  ا قآب 1454عوز ، اساتضا )

 ادلییدث د تإلا
 


