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 چکیذُ

تا تًرٍ  وساء سًضٌ 92زیٍ زض يػط حاؾط است. آیٍ  تطای محاسثٍَسف ایه پژيَص اضائٍ ضيضی 

اض آن زض َرط  تٍ ضأن وعيل آن ي تفسیط مفسطان، تط اغل تططیى ي پطزاذت زیٍ زاللت زاضز، ي مقس

ضرًز. زض   تًسف حاکم اسالمی ايرال  مری   «مزىی يلیٍ»ظماوی پس اظ مالحهٍ مػالح رامًٍ ي 

َرای   ض گطفت، اما اغلة تقرسیطا  ضرطيی، زض ظمران   ییس قطاغسض اسال  امًض ضطگاوٍ زیٍ مًضز تأ

ظضی ایره  ، اما زض حال حاؾط کٍ مًازلٍ ي وسثت اضگطفت ٍ، تا ضتط، زضَم ي زیىاض غًض  میگصضت

ضسٌ اظ زضَم ضا مستقل اظ زیىراض زض وهرط    تًان مقازیط مطرع زیگط ومی زي وقس، تغییط یافتٍ است

ضسس کٍ زض يػط حاؾط تىُا وقًز مثىرای اذرص    ی تٍ وهط میگطفت ي آن ضا مالک زیٍ قطاض زاز؛ يل

  زیٍ قطاض گیطز ي ضًاَسی ویع اظ ضيایا  زض ایه پژيَص وقل ضس.
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 هقذهِ

اضائرٍ ضيضری ترطای محاسرثٍ ي تقرًیم زیرٍ زض يػرط حاؾرط اسرت. اتترسا            َسف ایه پعيَص

طآن آيضزٌ ضسٌ، ي سپس تٍ وقص حراکم اسرالمی زض اسرتیفای حقرً      مططييیت زیٍ تًسف آیٍ ق

ضًز، کٍ تٍ مقتؿرای ضيایرا  ي کلمرا  فقُرا، حراکم         زیسگان اظ غسما  تسوی اضاضٌ میذساض

ه العامری کىرس ي   تًاوس تط اساس ضطایف ظماوی ي مکاوی پطزاذت یکی اظ اوًاو زیٍ ضا تٍ وحً تًیی می

تٍ ضس  رط  اضتکاتی ي یا تا تًرٍ ترٍ مػرالح ارتمرايی، مقرساض      تًاوس تا تًرٍ حتی زض مًاضزی می

زیرٍ ي  ای کٍ اظ ضيایرا  زض مرًضز چگرًوگی تطرطیى      وکا  چُاضگاوٍ چىیه زیٍ ضا افعایص زَس. َم

 اضاضٌ ضفت. ضًز تًییه ارىاس آن استفازٌ می

 فطمایس: ذسايوس متًال می

ُٕ َو ﴿ ُٕ ُمِؤٔمَنا ا ٍَ َق ََ ّ َتَتِررُاُر  ّ َو َمِن َقَتَل ُمِؤٔمنااّ َخَطاأ َّ َخَطأ ُْ  َو ما کاَن لُٔمِؤٔمٕن َأِن َيِقُتَل ُمِؤٔمناّ إٔلا ٔدَُا

ُْ إٔلى ََّم ُقوا َتإِٔن کاَن ٔمِن َقِوٕم َعُدٓوٕ َلُکِم َو ُهَو ُم   ُمَسل دَّ َّ َأِن َيصَّ ُٕ َو َأِهلٔهٔ إٔلا ُٕ ُمِؤٔمَنا ا ٍَ َق ََ ِؤٔمْن َتَتِررُُر 

ُْ إٔلى ََّم ُْ ُمَسل ُٕ َتَماِن َلاِم َُٔداِد   إِٔن کاَن ٔمِن َقِوٕم َبِيَنُکِم َو َبِيَنهُِم ميثاْق َتٔدَُ ُٕ ُمِؤٔمَن
ٍَ َق ََ َأِهلٔهٔ َو َتِررُُر 

ُّ ٔمَن اهَّللٔ َو کاَن اهَّلُل  ّ َتٔصياُم َشهَِرُِٔن ُمَتتأبَعِئن َتِوَب ّ َحکيما   (29)نساء/ ﴾َعليما

 اظ کراض  ایه ایىکٍ مگط تطساوس، قتل تٍ ضا مؤمىى کٍ ویست مزاظ تاایماوى فطز َیچ»

 ذكرا  ضيى اظ ضا مرؤمىى  کٍ کسى( حال يیه زض ي) ظوس، سط اي اظ اضتثاٌ ي ذكا ضيى

ٍ  تُایى ذًن ي کىس آظاز ضا مؤمه تطزٌ یك تایس ضساوس، قتل تٍ  تپرطزاظز؛  اي کسران  تر

 ضرما  زضمىان کٍ تاضس گطيَى اظ مقتًل، اگط ي تثرطىس؛ ضا ذًوثُا َا آن ایىکٍ طمگ

 کىرس  آظاز ضا مرؤمه  تطزٌ یك تایس( تىُا) تًزٌ، تاایمان مقتًل يلى ،(کافطوس ي)َستىس

ٍ  تاضرس  ترى رمًی اظ اگط ي ،(ویست الظ  ذًوثُا پطزاذته ي)  َرا  آن ي ضرما  میران  کر

 مرؤمه  ترطزٌ  یرك  ي تپرطزاظز،  اي کسان تٍ ضا يا تُاى ذًن تایس است، تطقطاض پیماوى

 پرى  زض پى ماٌ زي وساضز،( تطزٌ کطزن آظاز تٍ) زستطسى کٍ کس آن ي. کىس آظاز( ویع)

 حکریم  ي زاورا  ذسايورس،  ي. اسرت  الُى تًتٍ( ي ترفیف، وًو یك) ایه. گیطز مى ضيظٌ

 (.93 :1373مکاض  ضیطاظی، «)است

، ترطازض مرازضی   يیاش ته اتی ضتیًرٍ مرعيمری   ضتاضٌگًیىس: ایه آیٍ ز سسیي  يکطمٍي  مزاَس

ضا کرٍ   حاضث ته یعیس ته اوسٍ يامطیش، ا واظل ضس، ظیطا يی اسال  آيضز ي پس اظ اسال  رُل اتً

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=92
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يی تًرس اظ َزرط     اوس ٍ قتل ضساویس. گفتٍمطزی مسلمان تًز ي قاتل اظ مسلماوی اي تی ذثط تًز، ت

کرطز ي اي ضا   يیراش اظ َزرط ، ظیراز سررتگیطی مری     تطای رلًگیطی  حاضثزض حطٌ اي ضا تکطت، 

 زاز. ضکىزٍ می

ٍ الساضزاء واظل ضس اتً گًیس: آیٍ زضتاضٌ می اته ظیس ای ترًز ي ترطای مقػرًزی ترٍ      ؛ يی زض سرطی

ا ضمطیط تٍ اي ای ضفت ي زض آوزا مطزی اظ زضمه مالقا  کطز کٍ َمطاٌ گًسفىسان ذًز تًز ت واحیٍ

ش ا السضزاء ايتىایی وکطز ي اي ضا تکطت ي گًسرفىسان  يلی اتً « اهلال الٍ اال»حملٍ کطز يی گفت: 

، سپس پیص ذًز احساس واضاحتی کطز ي ذسمت پیامثط آمس ي مارطا ضا ضرط  زاز.  ٍ غىیمت آيضزضا ت

پیامثط)ظ( فطمًز: تا ایىکٍ تٍ ظتان انُاض زیىساضی کطز، چطا اي ضا تػسیق وکرطزی ي اي ضا کطرتی    

الرسضزاء   تًان کطز  اتً الالٍ اال اهل چٍ می : تا گًیىسٌکىم یا ضسًل اهل  فطمًزيطؼ کطز: تایس چٍ 

 گفت: آضظي کطز  آن ضيظ، ضيظ آغاظ ایماوم تًز، اظ ایه ضي ایه آیٍ واظل گطزیس.

ايالً زض قطآن، زیٍ ترٍ قرًض مكلرق ي ترٍ     »وًیسس:  زض تفسیط ایه آیٍ می «المىاض»غاحة کتاب 

ً غًض  وکطٌ آمسٌ ي ناَط کرافی اسرت،    ازٌ مقترًل ضا ضاؾری کىرس   ش آن است کٍ َط مقساض ذراو

ا تسايی زیٍ میران  ومایس، اما مقساض زیٍ ي تفاي  ی اغل تططیى پطزاذت زیٍ ضا تیان میتىاتطایه آیٍ 

، زض آیٍ ضرطیفٍ، ضرامل مرطز ي    «مَه»لفم  مطز ضا مسکً  گصاضزٌ است. حاویاًي  وفس ي ايؿای ظن

تاضس، مگرط   اظ تاب تغلیة ضامل َط زي رىس می امگطچٍ مصکط است، ا« اًمًمى»تاضس ي لفم  ظن می

ایىکٍ قطیىٍ ذاغی تط تططیى حکم تطای ظوان یا مطزان يرًز زاضتٍ تاضس کٍ آن َم مًرًز ویست؛ 

تًاوس زلیلی تٍ وفى قائلیه ترٍ تطاترطی    تىاتطایه آیٍ تٍ ذاقط اقال  ي ضمًل وسثت تٍ ظن ي مطز می

 (.  332، 1416؛ ضضیس ضؾا، 138، 1408قثطسی، «)سمطز تاض زیٍ ظن ي

سرًضٌ مثاضکرٍ    92کىس، آیٍ  ای تط مططييیت زیٍ زاللت می قًض کٍ مالحهٍ ضس تىُا آیٍ َمان

 «المىراض »تًان گفت: وهطیرٍ غراحة تفسریط     وساء است ي اگط ترًاَیم مىػفاوٍ قؿاي  کىیم، می

طیى پطزاذت زیٍ ضا تیان فطمًزٌ اسرت، ي  سره زضستی است، ي ذسايوس متًال زض ایه آیٍ، اغل تط

مكلق ي وکطٌ آيضزٌ ضسٌ، ي مقرساض آن ضا مطررع وفطمرًزٌ اسرت، مقرساض زیرٍ       « زیٍ»چًن لفم 

ض َط ظمان تسرتگی  زاضز؛ ي مقساض آن تٍ حاکم ضطو، ز« مزىی يلیٍ ي ايلیاء ز »تستگی تٍ ضؾایت 

تًان گفت: مقساض آن تستگی تٍ  کىس ي می چٍ مػلحت تساوس َمان ضا مطرع میزاضز ي ایطان َط

 يطف َط ظمان زاضز.  
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گًورٍ تطرطیح فطمرًزٌ کرٍ تًیریه       ذسايوس اغل حکم زیٍ ضا ایه يلی تُتط آن است کٍ تگًئیم

ٍ »مقساض آن ضا تٍ حاکم ضطو، پس اظ مالحهٍ يطف رامًٍ ي مػلحت  زض َرط ظمران    «مزىی يلیر

ا گطزز، ي ایره حکرم تر    ن ظمان سىزیسٌ میزیٍ زض َط ظمان تا مػالح مطز  آ سپطزٌ است، تىاتطایه

 ناَط آیٍ قطآن َم ساظگاض است.

 

 دیذگاى از صذهات جسواًی   ًقص حاکن اسالهی در استیفای حقَق آسیب

زيًا تایس زض وعز حاکم غرًض   مًؾًو کٍ احثا  حق ي  ض تیه فقُای مصاَة اسالمی زض ایهز

چىریه فقُرای    کىىس. َم س مییه مًؾًو تأکیاذتالفی يرًز وساضز، ضيایا  ویع تٍ غطاحت تط ا گیطز

اوس کٍ اقسا  تٍ قػاظ چٍ زض وفرس ي چرٍ زض يؿرً،     ىت، َمگی تط ایه وکتٍ تػطیح کطزٌاَل س

حاکم تىُا زض غالحیت حاکم اسالمی است. فقُای ضیًٍ ویع زض مًاضز متًسزی تط ؾطيض  وهاض  

امی کرٍ  َىگر »گًیرس:   ظمیىٍ مری  چىاوکٍ ضید قًسی زض ایهاوس،  زض استیفای قػاظ تػطیح کطزٌ

ضرًز، چرٍ زض وفرس ي چرٍ زض يؿرً ضایسرتٍ ویسرت کرٍ اي          تطای ضرع حق قػاظ حاتت می

ذًزسطاوٍ اقسا  تٍ قػاظ ومایس، ظیطا ایه حقّی است کٍ تسين َیچ ذالفی تطای اما  ي یرا کسری   

 (.369 :2، د1363ضید قًسی، «)کٍ مأمًض اظ قطف اما  تاضس حاتت ضسٌ است

فری التًاغرل یلری    »، ترا يىرًان   «کتاب القؿاء»ویع زض اتتسای فػل  «اَط الکال رً»غاحة 

ي غیرط مرالی، اذتػراظ زازٌ اسرت،     استیفای حرق، ايرما اظ حقرً  مرالی      تٍ تیان قطیقٍ« الحق

گیطز یا تٍ مرال، اگرط حرق اظ ورًو ايل تاضرس،       تٍ قًض کلی حق یا تٍ مزاظا  تًلق می»گًیس:  می

مسرالك ي سرایط   ظ ي حق قصف تسیه گًوٍ است، تایس گفت: چىاوکرٍ زض  چىاوکٍ زض مًاضز قػا َم

الف ضرسٌ اسرت، ترطای اسرتیفای آن     تط آن ازيای يرس  ذر   «کفایٍ»ی زض کتة فقُی آمسٌ ي حت

ضرًز ي ترطای    طف، ایه حق، تسیاض تعضگ ضمطزٌ مری تایست تٍ حاکم ضرًو کطز، ظیطا اظ یك ق می

قطف زیگط وهم ي سیاست ارتمايی ي لرعي  حفرم رىثرٍ    احثا  آن احتیاـ فطاياوی الظ  است ي اظ 

 :4، د1404وزفری، «)کىس کٍ چىیه حقی تًسف حاکم استیفا ضرًز  َا اقتؿا می تاظزاضوسگی مزاظا 

387.) 

 ؛ضرًو تٍ حاکم زض مًاضز رىایا  تٍ قًض مكلق الظ  است ي اذتػاظ تٍ مًاضز قػراظ ورساضز  

 ع مؤیس مكلة فً  است:واگفتٍ وماوس ياليٌ تط ضيایا ، يًامل شیل وی
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 . اهٌیت اجتواػی  1

َرای اوکاضواپرصیط    زض َط حکًمتی ي اظ رملٍ حکًمت اسالمی، امىیت ارتمايی یکی اظ ؾطيض 

ترٍ   ايی مطتًـ تٍ رىایا ، ترٍ قرًض اذرع   کىس کٍ حلّ ي فػل زي است ي َمیه مكلة اقتؿا می

 زست حاکم غًض  گیطز.

 

 . استواع ادلِّ 2

زض وعز حاکم غًض  گیطز ترا   تایست تط حثً  قتل ي یا اقطاض متُام مییاىٍ مسلّم است کٍ اقامٍ ت

اررطای   طيی ضا راضی ساذت؛ تٍ يثاض  زیگطاوتساب رىایت تٍ متُم محطظ گطتٍ ي تتًان حکم ض

ٍ       حکمی کٍ مًؾ  ًو آن زض وعز حاکم حاتت وطسٌ است ترطای َریچ کرس ررایع ویسرت. ایره وکتر

اظ غسما  رسماوی ضا تٍ  ط استیفای حقً  آسیة زیسگانزیگطی است کٍ ؾطيض  وهاض  حاکم ت

 ضساوس، تی آوکٍ وًو رىایت زض آن تأحیطی زاضتٍ تاضس. احثا  می

 

 . تؼییي ًَع جٌایت  3

حاتت ضسٌ اسرت، تراظ    حتی اگط تگًییم کٍ زض ازلٍّ، تىُا لعي  مطارًٍ تٍ حاکم زض مًاضز قػاظ

ػراظ اسرت یرا زیرٍ      ياقى ضسٌ، مسرتًرة ق  يرًز زاضز کٍ تتًان گفت: رىایت رای ایه مكلة

تًان حکمی تط آن رراضی   تا وًو رىایت محطظ وطًز، ومی تًییه آن تط يُسٌ حاکم است. اظ ایه ضي

ساذت. اظ ایه ضي زض رىایا ، تٍ قًض مكلق تایس قط  زيًا وعز حاکم غًض  گیطز تا پس اظ احرطاظ  

 ض  حاکم ویع ارطا ضًز.وًو رىایت ياقى ضسٌ، حکم مقتؿی غازض گطزز ي تا وها

واگفتٍ وماوس کٍ زض مًاضز يرًب زیٍ، حکم حاکم ياليٌ ترط ایىکرٍ زض اغرل يررًب زیرٍ الظ       

ترًان ترٍ    ي اظ ضيایا  ي اقًال فقُا مری  است زض تًییه مقساض زیٍ ي ضکل ازای آن ویع وقص زاضتٍ

سىاز متکطض، غرحیحٍ ي  تط اساس ضيایتی کٍ تا ا ؾطيض  حکم اي زض ایه ظمیىٍ ویع پی تطز، چىاوکٍ

ٍ   »ٍ وقرل ضرسٌ اسرت، کر     نطیرف تره واغرح   مًحقٍ اظ کتاب  ا ي َر  امیرط المرًمىیه)و( زض ترطرىام

اورس، زیرا  ضا ايرم اظ     کطزٌ ی غازض میَایی کٍ تطای فطماوساضان ذًز زض تالز مرتلف اسالم فطمان

وقص حراکم اسرالمی    اوس کٍ ایه ذًز زاللت تط فطمًزٌ ايؿاء ي مىافى، تٍ زیىاض مقطض میوفس،  زیٍ

 (.148 :19، د1403حط ياملی، «)کىس زض تًییه وًو زیٍ پطزاذتی می
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گاوٍ تاظ گصاضرتٍ اسرت،    چىیه َط را زض ضطو زست راوی ضا زض اوتراب یکی اظ ارىاس ضص َم

ضا تٍ پطزاذرت یرك ورًو ذراظ اظ ایره       وس تا زض وهط گطفته مػالحی، راویتًا حاکم اسالمی می

 ارىاس مکلف کىس.

يىًان ضاَس تط وقرص حراکم زض تًیریه زیرٍ تیران کرطز،        تًان آن ضا تٍ طیه مًؾًو کٍ میآذ

َرا   اورس ي تسریاضی اظ آن   ت تقسیف زیٍ تط ياقلٍ تیان زاضتٍمًؾًيی است کٍ فقُا زض مسألٍ کیفی

  امرا  ظمران)يذ(،   اما  یا حاکم اسالمی کٍ تٍ يىًان وایة ذراظ ي یرا يرا   »اوس کٍ  تػطیح کطزٌ

کىرس.   َرا تقسریف مری    کىس تا تًرٍ تٍ يؾًیت َرط یرك اظ ياقلرٍ، زیرٍ ضا ترط آن      ٍ میاوزا  ينیف

تًاوس تىُا اظ تًؿی اظ آوران   چىاوکٍ زض مًاضزی کٍ تًساز ياقلٍ تیص اظ مقساض زیٍ تاضس حاکم می َم

 (.180 :43، د1404وزفی،«)زیٍ ضا اذص ومایس

 

 ي دیاتارائِ رٍش هتٌاسب یا هقتضیات زهاى برای هحاسبِ ٍ تؼیی

ضسٌ اظ ارىراس مرتلرف آن اظ وهرط اضظش تسرايی      تسای تططیى زیٍ میان مقازیط مطرعزض ات

ضسٌ اظ وهط اضظش اذتالف فاحطی تا یکسیگط پیسا  ما تٍ مطيض ظمان ایه مقازیط مطرعا ،تطقطاض تًز

ترٍ   تسل ي یا قیمت یك چیرع َا زض ياقى  تًان گفت َمٍ آن تٍ حسای کٍ امطيظٌ زیگط ومی کطزوس تا

آیىس، ي ایه تط ذالف حکمت تططیى ارىاس مرتلف زیٍ زض آغراظ امرط اسرت اظ ایره ضي      حساب می

چًن  الظ  است زض ایه ظمان ضيش ياحسی ضا تطای تًییه مقساض زیٍ اتحاز کىیم تا تتًاویم آن ضا َم

 کاض تىسیم.ٍ یك قاوًن ي قايسٌ کلی زض تسيیه قًاویه ت

ت کىىسٌ اوس زست پطزاذ یا  تاب زیا  استهُاض ترییط کطزٌفقُای يها  اظ آن رُت کٍ اظ ضيا

ویرع   است کرٍ زض ایره حرال اي    ، ي تسیاض ضيضهاوس گصاضتٍ پطزاذتی تاظ زیٍ ضا زض اوتراب رىس زیٍ

ض مالی چىرساوی ترط اي وساضرتٍ    تطی تطذًضزاض تًزٌ ي تا کىس اظ اضظش کم میَمًاضٌ رىسی ضا اوتراب 

گفتیم ضيایا  تاب، وهطی تٍ َریچ یرك اظ زي قرًل تىًیرى ي یرا ترییرط       . اما تا تًرٍ تٍ ایىکٍ تاضس

، اکىًن تایس زیرس ترٍ چرٍ    اوس تیان مقازیط اظ ارىاس مرتلف تًزٌ ي تىُا زض مقا  تقسیط زیٍ يوساضتٍ 

میه ضًز ي َم مىافى آسریة زیرسگان اظ   ضا تقًیم ومًز کٍ َم غطؼ ضاضو تأ تًان زیٍ   میغًض

 غسما  رسماوی حفم گطزز.
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َرا   تًان تٍ چُاض وکتٍ اساسی زض مًضز زیٍ زست یافت کرٍ تًررٍ ترٍ آن    اظ تطضسی ضيایا  می

 وس اظ:ا زیٍ یاضی کىس کٍ يثاض  اش مثىایی غحیح زض تقًیم ي محاسثٍتًاوس ما ضا زض اتر می

 

 ًکتِ اٍل: دیِ، قیوت هقذّر چیسی است کِ تلف ضذُ است.

ٍ "ترًان ترٍ    َا می ضسٌ است کٍ اظ رملٍ آن زض تًؿی اظ ضيایا  اظ زیٍ تًثیط تٍ قیمت  غرحیح

کىس کٍ: قیمت زي اوگطرت   سؤال می اما  غاز )و(اضاضٌ کطز کٍ زض ان ضايی اظ  "حسه ته غالح

ضرًز  آن حؿرط  پاسرد     اوس چقرسض مری   قثالً فلذ تًزٌسالم تا کف زست ي قیمت سٍ اوگطت کٍ 

سرٍ اوگطرتی کرٍ    ، ي قیمت ض زضَمیح تٍ َمطاٌ کف زست زي َعااوگطت غح : قیمت زيزَىس می

فلذ تًزٌ تا کف زست، َعاض زضَم است. ظیطا زیٍ اوگطتان فلرذ یرك سرً  زیرٍ اوگطرتان سرالم       

 (.253: 19، د 1403،ياملی تاضس)حط می

َرا   آن کٍ قیمت تًؿی حیًاوا  کٍ تط يُسٌ تلف کىىسٌ کىیم طی ویع مطاَسٌ میزض مًاضز زیگ

، قیمتی کٍ زض مقا  رثرطان  َا اوچٍ زض مًضز تلف اقسامی اظ سگ، تًثیط تٍ زیٍ ضسٌ است چىآیس می

 :19، د1403یاز ضسٌ اسرت)حط يراملی،   ضًز زض ضيایا  تا يىًان زیٍ َا گطفتٍ می اظ تلف کىىسٌ آن

تًان گفت زیٍ وفس ي یا يؿً تلف ضرسٌ اسرت کرٍ تًسرف      گًوٍ ضيایا  می ٍ تٍ ایه(، تا تًر167

 ضاضو تقسیط ضسٌ است.

 

 زهاى ٍ هکاى پرداخت دیِ در تؼییي جٌس آى دخالت دارد.   ًکتِ دٍم:

ضًز کٍ ضطایف ظمران ي مکران زض    ضسٌ زض تاب زیٍ چىیه استهُاض می اظ مزمًيٍ ضيایا  وقل

حط تًزٌ ي َمیه امط تايج ضسٌ است کرٍ زض تًؿری   زیٍ قطاض گیطز، مؤایىکٍ چٍ رىسی مثىای اذص 

تط مًضز تًرٍ قرطاض گیرطز، چىاوکرٍ زض     س ذاظ تیصَا تطای پطزاذت زیٍ یك رى َا ي مکان ظمان

پس اظ تیان اغل مططييیت اذص زیٍ زض رىایا  يمسی، الثتّرٍ زض   يثساهل ته سىانضيایت غحیحٍ 

زض غًض  ضؾایت ايلیای مقتًل ي پصیطش قاتل ي تیان مقازیط زیٍ، تٍ قًض کلی آمرسٌ اسرت: اگرط    

طزز ي اگط زض آن محل ضتط یافت گ زیىاض تًییه میضًز، زیٍ َعاض  محل پطزاذت زیٍ زیىاض یافت می

چىیه اگط آن محل، زضَم مًرًز است زیٍ تط اساس زضَرم   ضًز، زیٍ غس ضتط ذًاَس تًز ي َم می
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 :19، د1403يراملی،   ضًز، کٍ تط ایه اساس زیٍ زياظزٌ َرعاض زضَرم ذًاَرس ترًز)حط     محاسثٍ می

144.) 

کٍ ذػًغیا  ظماوی زض تًییه غىف زیرٍ وقرص    ضًز ویع استفازٌ می حکم ته يتیثٍاظ ضيایت 

، چگًوٍ اسرت کرٍ ترا    کىس يطؼ می اما  محمس تاقط)و(اساسی زاضز. پس اظ آوکٍ ضايی تٍ حؿط  

ًن چىیه ویست آن حؿط  زض پاسرد  ضس اما اکى پیص اظ ایه زیٍ اظ ضتط ي گاي ي گًسفىس گطفتٍ می

ا تا نُرًض  ضس، ام تٍ َمیه غًض  گطفتٍ میطیىان زیٍ : تا پیص اظ اسال  زض وعز غحطاوفطمایىس می

مىیه زیا  ضا تط مثىای ایره  المؤ ، امیطوقًزی اظ رىس وقطٌ زض میان مطز  ي گستطش اسال  ي ضياد

ترٍ وهرط ضرما کرسا      »کىس کٍ:  ٍ ضيایت، ضايی اظ اما  سؤال میوقًز محاسثٍ ي تًییه ومًز. زض ازام

گیرطز  آن حؿرط  پاسرد     طاوطیىان مثىا قطاض میزض گطفته زیٍ اظ غحیك اظ زي رىس وقطٌ ي ضتط 

تاضىس ي چٍ تسا امطيظ ضتط زض پطزاذت زیٍ اظ وقطٌ  زض ایه ظمان وقطٌ ي ضتط یکسان میزَىس کٍ:  می

 (.148 :19، د1403تطتط تاضس)حط ياملی،

امرًال   ترطیه  ، ترا اضظش ایه وکتٍ کٍ زض تططیى ايلیٍ زیٍ تًرٍ تٍ گًوٍ ضيایا  ي تا مالحهٍ ایه

طب زض آن ظمان، یًىی ضتط، مثىای اذص زیٍ قطاض گطفتٍ اسرت، يلری ترٍ مرطيض ظمران ترا تًسرًٍ        ي

تط زض تًیریه   ، ایه وقًز تیصضُطوطیىی ي ضياد ضيظافعين وقًزی چًن زضَم ي زیىاض، مكاتق ضيایا 

ییه تً یاتیم کٍ ذػًغیا  ي ضطایف ظمان ي مکاوی زض اوس زض می ساض زیٍ مًضز استفازٌ قطاض گطفتٍمق

ٍ   چىاوکٍ غاحة رًاَط ویع ایه وکتٍ ضا اظ ضيایرت   اوس؛ رىس زیٍ زذالتی تا  زاضتٍ  حکرم تره يتیثر

چىریه ترٍ    يلیرٍ السرال    اما  تاقطاظ  اته يتیثٍاظ مالحهٍ ضيایت غحیح  گًیس: استطًاض ومًزٌ می

ترط یافرت    زرا تریص  َط سطظمیه آن چیرعی اسرت کرٍ زض آو    ضسس کٍ مثىای تًییه زیٍ زض شَه می

 (.43 :8، د1404ضًز)وزفی،  یم

 

در بیي اػررا  جراّلی برَدُ     ًکتِ سَم: تطریغ اٍلیِ بِ ًحَ اهضای سٌّت رایج

 است.

زست یافت کٍ اسرال   تًان تٍ ایه وتیزٍ  ضيایا  ياضز ضسٌ زض تاب زیا  می اظ مالحهٍ تًؿی

ا زاضرتٍ تر   ٍ يرًززیٍ َمان سىتی ضا کٍ تیه ايطاب پیص اظ اسال  زض مًضز اذص زی زض تططیى ايلیٍ

ترًان ترٍ ضيایتری اضراضٌ کرطز کرٍ        َرا مری   ، کرٍ اظ رملرٍ آن  اغالحا  ي اؾافاتی پصیطفتٍ اسرت 
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حؿرطتص اظ پرسضان ذرًز وقرل      وقل کرطزٌ اسرت ي زض آن   يلیٍ السال  اما  غاز اظ  غسي  ضید

ىذ پر  المكلة يثسای يلی َماوا »: فطمًزٌ است )و(يلیزض يغیت ذًز تٍ  پیامثط اکط  کىىس کٍ می

َا ضا زض اسال  راضی سراذت ي اي   گصاضی ومًزٌ کٍ ذسايوس ویع َمانیاوسىت ضا زض يػط راَلیت تى

، 1403زیٍ قتل ضا غس ضتط سىت قطاض زاز ي ذسايوس َم َمیه ضا زض اسال  تطقطاض ومرًز)حط يراملی،  

 (.145: 19د

وثًزٌ است، ظیرطا   الثتٍّ اقسا  ضاضو زض پصیطش سىت گطفته غس ضتط تٍ يىًان زیٍ ذالی اظ يرٍ

ي حتری اظ   ،زض آن يػط َیچ چیع تٍ اوساظٌ ضتط وعز ايطاب اظ اضظش ي مالیت تطذًضزاض وثرًزٌ اسرت  

یص اظ َط چیعی زیگط اقال  مرال  ضًز کٍ ايطاب وٍ تىُا تط ضتط ت اقًال لغًییه چىیه استفازٌ می

 کطزوس.   استًمال میض ضتط ي سایط حیًاوااوس زض تًؿی مًاضز مال ضا تٍ قًض مكلق ز کطزٌ می

 

 آى ضذُ است. چْارم: در تؼییي جٌس دیِ هالحظِ ٍضؼیت پرداخت کٌٌذًُکتِ 

آیس ایره اسرت کرٍ زض ورًو تقرسیط زیرٍ،        اظ تطضسی ضيایا  تاب زیٍ زست می وکتٍ زیگطی کٍ

ي اظ َمیه ضي فقُرای ضریًٍ ي    ،ضسٌ است اوس کىىسٌ زیٍ ال قاتل ي یا ياقلٍ اي کٍ پطزاذتضيایت ح

ضا  اوس کٍ اگط کسی غاحة یکی اظ اغرىاف زیرٍ ترًز اي    فتًا زازٌل سىت َمگی تط ایه مًؾًو اَ

 ؛ زضقُای يامٍ ي گطيَی اظ فقُای ضیًٍحتی تسیاضی اظ ف کىىس ي مزثًض تٍ تُیٍ غىفی زیگط ومی

چٍ اوس کٍ رایع ویست مًزِّی زیٍ رىسی غیط اظ آو اوس، تػطیح کطزٌ پطزاذت زیٍ قاتل، مًتقس تٍ تىًو

زض َط حال اظ رملٍ ضيایاتی آیس تٍ يىًان زیٍ پطزاذت ومایس  ن تٍ حساب میکٍ اي مالك ي یا اَل آ

س کرٍ  تاضر  ، یکی غحیحٍ يثسالطحمه ته الحزاد میَا استفازٌ کطز تًان ایه وکتٍ ضا اظ آن کٍ می

ی ضُطوطریىان  فطمًز: تطا می يلی يلیٍ السال آمسٌ است:  اما  غاز  يلیٍ السال زض ان تٍ وقل اظ 

ي ترطای   ،تاضرس ي زٌ َرعاض زضَرم مقرسض ضرسٌ اسرت       اض کٍ َط زیىاض تطاتط زٌ زضَم میزیٍ َعاض زیى

ي تطای اَل سًاز )ساکىان مىاقق کطايضظی ي زامپطيضی( زيیست ضأس گاي  غحطاوطیان غس ضتط

 یا َعاض ضأس گًسفىس تًییه ضسٌ است.

ٍ  مىیه يلیٍ السرال  امیط المؤکىیس  چىاوکٍ زض ایه ضيایت مالحهٍ می وطریىان  ضا ترطای ضُط  زیر

ٍ تًاوس تاضرس مگرط تر    اوس، کٍ ایه ومی یف تٍ غًض  رساگاوٍ تقسیط فطمًزٌغحطاوطیىان ي زیگط قًا

ترًان گفرت ترٍ ایره غرًض  مىرافى        ، ي حتی مری زیٍ کىىسٌ رُت ضيایت مًقًیت ي حال پطزاذت
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ٍ یطا َط یك اظ ضًز ظ زضیافت کىىسٌ زیٍ ویع تُتط تأمیه می ای ذراظ ضياد ي   ارىاس زیٍ زض مىكقر

ت تُیرٍ  ای ذاظ اظ یك قطف تايرج سرًُل   است ي اذتػاظ َط رىس تطای مىكقٍ ضيوق زاضتٍ

کىىرسٌ زیرٍ ضرسٌ     تط تطای زضیافت میه مالیتی تیصآن تطای پطزاذت کىىسٌ زیٍ، ي اظ قطف زیگط تأ

ترًان   َا می آن کٍ اظ رملٍ ه حزاد ضا زض تط زاضوس. ضيایت زیگطی ویع مطاتٍ مؿمًن ضيایت اتاست

 اضاضٌ کطز. رمیل ته زضاد تٍ غحیحٍ

ض ي یرا  کىیم کٍ زض تسیاضی اظ ضيایا  زیٍ تىُا اظ زي رىس زضَرم ي زیىرا   چىیه مالحهٍ می َم

ضسٌ است کٍ تًؿی  ي َمیه َم تايج اوس، حساکخط تا اؾافٍ کطزن ضتط، اظ سٍ رىس تًییه گطزیسٌ

 اوس. ُا َمیه ارىاس زض زیٍ اغلیه استهُاض کىىس کٍ تىگًوٍ ضيایا  چى اظ فقُا اظ ایه

گًوٍ تقسیط ترٍ   ساظز کٍ ایه یا  ایه وکتٍ ضا تطای ما ضيضه میایه ضيا تًرٍ ي زقت زض مزمًو

ظیطا زض آن ضطایف  .ٍ تٍ يؾًیت مًیطتی آوان تًزٌ استال کىىسگان ي تا تًررُت ضيایت حال سؤ

کرٍ   اما  غاز ، تٍ يیژٌ زض ظمان اوس تط زض اذتیاض زاضتٍ صظماوی ي مکاوی مطز  ایه سٍ رىس ضا تی

، تطای مطز  تُیٍ وقًز اظ تُیٍ تسیاضی اظ ارىراس  می تٍ قًض يسیًی ضياد یافتٍ تًزَای اسال سکٍ

تیىیم زض ضيایا  تاب ظکا  ي ذمس زض تسریاضی   ط تًزٌ است ي اظ َمیه ضيست کٍ میت زیگط سُل

گیطز اظ وقسیه تًییه ضسٌ ي قاتل پطزاذت زاوستٍ  َا ظکا  تًلق می اظ مًاضز قیمت امًالی کٍ تٍ آن

 ضسٌ است.

گاوٍ زیرا  ضا کرٍ    تًان یکی اظ ارىاس ضص یه چُاض وکتٍ تایس زیس کٍ آیا میحال تا تًرٍ تٍ ا

اضس ي تٍ ياليٌ ترا مقتؿریا    تطی تطذًضزاض ت ي َم اظ حثا  اضظش تیص ،تط تاضس َم تُیٍ آن سُل

 تط تاضس تٍ يىًان مثىای محاسثٍ زیٍ مطرع ومًز یا ذیط  اسةما ویع متىظمان 

کىریم کرٍ    اهل يلیٍ( تٍ ضيایاتی تطذًضز میزض تطضسی ضيایا  ياضز ضسٌ اظ ائمٍ مًػًمیه)سال  

 تًاوس تأییسی ترط  یط کاالَا تػطیح ضسٌ است، َمیه میزض آوزا تط ايتثاض وقًز زض سىزص اضظش سا

ترطای تًیریه    یتًاورس مثىرای   گاوٍ زیا  تىُا زضَم ي زیىاض می ضصایه مًؾًو تاضس کٍ زض ارىاس 

چىیه مالکی تطای تقًیم زیٍ زض يػط حاؾط تٍ ضماض آیرس اظ رملرٍ ایره     اضظش سایط ارىاس ي َم

تاضس کٍ زض تاب ظکرا  وقرسیه    می اما  مًسی کانم)يلیٍ السال (اظ الحا  ته يمااض ضيایا  ضيایت 

کٍ: َط چیع غیط اظ زضَم، ذًاٌ قرال تاضرس ي ذرًاٌ متراو زض ياقرى      ي شیل آن آمسٌ است  ،وقل ضسٌ
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ضرًز چرٍ زض تراب ظکرا  ي چرٍ زض تراب        ًییه اضظش تٍ زضَم تطگطت زازٌ مری کاالیی است زض ت

 (.93 :6، د1403ياملی،  زیا )حط

اگطچٍ ناَط ضيایت ایه است کٍ زیىاض یا تٍ يثاض  زیگط مسرکًک قرال ویرع ررعء يرطيؼ ي      

: ترًان گفرت   زضَم اسرت امرا زض تًریرٍ آن مری    ضًز مالک تًییه اضظش آن  یکاالَا محسًب م

زیىاض زض ایىزا یکی تٍ رُرت اَمیرت    آیس يس  شکط َای تاضیری ویع تٍ زست می چىاوکٍ اظ تطضسی

 ؛، تٍ يىًان وقس ضایذ ي زیگطی تٍ رُت رایگاَی کٍ زیىاض زض آن ظمران زاضرتٍ اسرت   تیطتط زضَم

ً   قكًٍ تط تٍ يىًان ظمان تیصتًؾیح ایىکٍ زیىاض زض آن  ضز اسرتفازٌ  َایی اظ قال تٍ يظوی مًریاه مر

  گفرت:  ترًان  مری  حال  َط  سایط کاالَا. زض  ای تطای مثازلٍ ای ضایذ ي يسیلٍ قطاض گطفتٍ است تا سکٍ

وساضتٍ ي تٍ قًض کلی وقًز کٍ تٍ تًثیط ضيایت اظ رملٍ  زضَم   تٍ اذتػاظ   آمسٌ  ضيایت ایه  زض  آوچٍ 

 .آیىس ای تًییه اضظش کاالَا تٍ ضماض میآیىس، مثى ی تٍ حساب ومیطيؼ ي کاالَای تزاضتي

کىىس چىاوکٍ  َا اضاضٌ ضس َمیه مًىا ضا تأییس می چىیه تًؿی اظ ضيایا  کٍ پیص اظ ایه تسان َم

م زیٍ ضا اظ زضَر  اتتسا تقسیط يلیٍ السال  امیط المؤمىیهمالحهٍ ومًزیس کٍ  الطحمه يثس زض غحیحٍ

تطای اغىاف  ،َا پطزاذت تًان زیٍ ضا اظ آن تًس اظ آن ارىاس زیگطی ضا کٍ می کىىس ي زیىاض تیان می

ٍ   َم .کىىس مرتلف مطز  تًییه می ٍ  ضرس   چىیه زض ضيایت نطیف ته واغح ویرع مالحهر   تمرا    زض  کر

  مقاترل   زض  زضَم ي زیىراض گًوٍ ضيایا  َم زلیلی تط ايتثاض  است، کٍ ایه ضسٌ   تقسیط زیىاض  تا زیٍ   مًاضز

 اوس.   غىاف مرتلف مطز  تطای پطزاذت زیٍارىاس ي ضمًل ي فطاگیطی زي رىس وسثت تٍ ا  سایط

  

 دیٌار ًسبت بیي درّن ٍ

 ایىزا ویاظ است وسثت تیه زضَم ي زیىاض ضا اظ زي رىثٍ مًضز تطضسی قطاض زَیم: زض

میان يظن زضَم ي زیىاض تٍ یك اورساظٌ  ر وسثت اظ وهط يظن: ایه وکتٍ مسلم است کٍ َمًاضٌ 1

 ي ايطاب راَلی ي مسلماوان زض ازياض مرتلف تا حاترت وگُساضرته مقیراس    ،تًازل تطقطاض تًزٌ است

میان يظن زضَم ي زیىراض اظ سرًی   اوس. امطيظٌ ویع ایه تًازل  ساذتٍ زیىاض، زضَم ضا تا آن متًازل می

؛ اظ اورس  زضَم پصیطفتٍلی َفت تٍ زٌ ضا میان زیىاض ي َا وسثت تًاز فقُا پصیطفتٍ ضسٌ ي اکخط آن َمٍ

گرط  ترساویم زٌ يرسز اظ     46/2ورًز ي یرا   6/12تیىیم اگط َط زضَم ضا مًازل  َمیه ضيست کٍ می
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گط  ذًاَس تًز کٍ ایه تطاتط است تا يظن َفت زیىاض کٍ َط یرك   6/24ورًز ي یا  126َا تطاتط  آن

 .ط  استگ 51/3ورًز ي یا  18مًازل َا  اظ آن

ي زیىراض ویرع ترا    اضظش زضَرم   آیس وکٍ اظ ضيایا  ي اقًال فقُا تط میر وسثت اظ وهط اضظش: چىا2

( زض آن ظمران ترا زضَرم کرٍ     تًان گفت قیمت ي اضظش قال )زیىراض  ، ي میضس یکسیگط سىزیسٌ می

ي زیرا   يایا  تاب ظکا  چىاوکٍ ایه مًؾًو اظ تسیاضی اظ ض ؛ضسٌ است تط تًز تًییه می وقسی ضایذ

کرٍ زض   اما  غاز  يلیٍ السرال  اظ  يثس الطحمان ته الحزادغحیحٍ  آیس ماوىس ضيایت تٍ زست می

مقساض زیٍ َعاض زیىاض ي اضظش َرط یرك زیىراض ویرع زٌ زضَرم      "قسمتی اظ ایه ضيایت آمسٌ است کٍ 

 (.142 :19، د1403، ياملی حط)"است

، ضرًز کرٍ زض ظمران غرسيض ضيایرا       یا  ي کلما  فقُا تٍ ذًتی ضيضه ماظ مالحهٍ ایه ضيای

ي میان اضظش ایه زي وسثت یرك ترٍ زٌ    ،ضسٌ )زیىاض( تٍ يسیلٍ زضَم تًییه میقیمت ي اضظش قال

مًازلٍ ترٍ   ویع تا تًرٍ تٍ ایه مٍ اقُاض سال  اهل يلیُم ارمًیهائ ( مًازلٍ تطقطاض تًزٌ است ي )

یان زضَم ي َای تاضیری ویع يرًز ایه وسثت اضظضی م سیاوس. تطض پطزاذتٍ تیان تقسیطا  ضطيی می

 ضساوس. زیىاض ضا تٍ احثا  می

زض َط حال يرًز یك وسثت اضظضی ي یك وسثت يظوری تریه زضَرم يزیىراض زض ظمران غرسيض       

چٍ تا پیص اظ ًازلٍ مًرًز میان ایه زي سکٍ اگطي تایس تًرٍ زاضت کٍ م ،ضيایا  امطی مسلّم است

ًضی اسالمی ویرع  ي پیسایص وها  پًلی ياحس زض سطاسط امپطاق لملك ته مطيانيثسااغالحا  پًلی 

قرطٌ  اما اظ آن تٍ تًس تا راوطیىی کامل زضَم ي زیىاض اسرالمی ترٍ ررای زضَرم و     تطقطاض تًزٌ است،

( ي اتحاز زي وها  پًلی قسضتمىس آن يػط زض وها  پرًلی اسرالمی   ساساوی ي قالی ضيمی )تیعاوسی

ماورس کرٍ زض    اتطایه رای َیچ تطزیسی ومری تى .تطی یافت ي حثا  تیص ،تط ضس مایه مًازلٍ مستحک

َای  وسثت يثسالملكالسال (، تٍ زلیل تقاضن يػط ایطان تا اغالحا  پًلی  اظمان غازقیه)يلیُم

قررًض کامررل تخثیررت ضررسٌ تررًزٌ اسررت ي ایرره زي امررا      ٍ ترر مًرررًز میرران زضَررم ي زیىرراض  

 اوس. زٌکط َا ضا لحال می قسیطا  ضطيی ایه وسثتالسال ( زض تیان ت ماتعضگًاض)يلیُ
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 ضذُ از دیٌار ٍ درّن ػصر حاضر   ػذم برابری هقادیر هطخص

ترط   ت ایىکٍ زض تریص تًان وتیزٍ گطفت يل َای مًرًز میان زضَم ي زیىاض، می اظ تطضسی وسثت

ترٍ   ،اوس ضسٌ َعاض زضَم زض يطؼ َم تٍ يىًان زیٍ وفس تًییهزٌ  ، َعاض زیىاض يضيایا  تاب زیا 

؛ ترٍ  رُت َمیه وسثتی تًزٌ کٍ زض ظمان غسيض ضيایا  میان زضَرم ي زیىراض يررًز زاضرتٍ اسرت     

وفس مقطض ضسٌ است کٍ اظ وهرط   ن ظمان زٌ َعاض زضَم تٍ يىًان زیٍتسیه رُت زض آ يثاض  زیگط

محسحان تعضگ الثتٍ ایه مًؾًو مًضز تًرٍ تىی چىس اظ فقُا ي  .اضظش تا َعاض زیىاض تطاتط تًزٌ است

گًیرس:   زض ایه تاضٌ مری  سیس محمس ياملیاوس.    ذًز متًطؼ آن ضسٌضیًٍ ویع ياقى ضسٌ ي زض کلما

اوس زض ظمان غرسيض ضيایرا  قیمرت َرط      یًٍ ي غیط ضیًٍ تط آن تػطیح کطزٌتط آوچٍ فقُای ض تىا»

 اظ مکلرف ضا ي تٍ َمیه رُت ویع ضاضو زض اتًاب زیا  ي رىایا  اضر ،زیىاض زٌ زضَم تًزٌ است

ضسٌ اظ( زضَم ي زیىاض مریاط زاوستٍ ي َط زي ضا یکسان قطاض زازٌ  زض پطزاذت مقازیط)مقازیط مطرع

 (.110 :5د ،1410است)ياملی،

یًىی غحیحٍ تایس زاوست کٍ ایه ضيایت ]» :گًیس  ( ویع زض ایه مًضز می111) ٍ مزلسیيالم

ٍ  ل[ ي سایط ضيایا  مطاتٍ آن زاليثسالطحمان ته الحزاد ، زیىراض  ت تط ایه زاضوس کٍ زض پطزاذرت زیر

، )يالمرٍ مزلسری  آیس زضَم زض ياقى قیمت آن تٍ حسراب مری  اغل است ي مقساض مطرع ضسٌ اظ 

 (.25: 21د ،1404

زض تیان ایره   «ظکا »  ( ویع زض کتاب 1266)متًفّی«رًاَط»غاحة  ضید محمسحسه وزفی

ی تیسرت زیىراض، زيیسرت زضَرم تًیریه      امًؾًو کٍ چطا زض تًؿی اظ ضيایا  وػاب قال ضا تٍ رر 

اظ آن ضي غًض  گطفتٍ است کٍ مكاتق آوچٍ گفتٍ ضسٌ زض ظمان  گًوٍ تقسیط ایه»: یسگً اوس می کطزٌ

« غسيض ضيایا  َط زیىاض تطاتط تا زٌ زضَم تًزٌ ي تقسیط زیٍ ویع تط َمیه اساس غًض  گطفتٍ است

اوس کٍ تًییه زٌ َعاض زضَم ترٍ   ًو ضا پصیطفتٍه فقُا ویع ایه مًؾ(. تىاتطای170: 1، د1404)وزفی، 

َا َط یك زیىراض زٌ زضَرم اضظش    وفس تسیه ذاقط غًض  گطفتٍ است کٍ زض آن ظمان يىًان زیٍ

الثتٍ تایس تًرٍ زاضت کٍ ضيایاتی  .ضسٌ است زیىاض تطاتط تا زٌ َعاض زضَم می زاضتٍ ي زض وتیزٍ َعاض

ٍ  ض زضتٍ رای زٌ َعا َا َم يرًز زاضز کٍ زض آن وفرس تًیریه    َم زياظزٌ َعاض زضَم تٍ يىرًان زیر

 (.144 :14،د1403، ياملی )حطض يطؼ َعاض زیىاض قطاض گطفتٍ استضسٌ ي ز
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َای مرتلف وطخ  اما ضایس تتًان اذتالف تیه ضيایا  ضا تسیه گًوٍ تًریٍ کطز کٍ چًن زض ظمان

. تٍ َمیه ضسیسٌ است ظزَم میَا تٍ یك زيا تطاتطی زیىاض ي زضَم تفاي  زاضتٍ ي وسثت اضظش آن

ان زیىراض ي  السال  زض ضيایا  ذًز تا تًرٍ تٍ وسثت اضظش زض َط ظمران کرٍ میر    مرُت ائمٍ يلیُ

زض وتیزرٍ   .اوس کطزٌ َم ضا تٍ يىًان زیٍ وفس تًییه می، مقساض متفايتی اظ زضزضَم تطقطاض تًزٌ است

ٍ یك تٍ زياظزٌ تًزٌ اس ظماوی کٍ وسثت اضظضی زیىاض ي زضَم وفرس ویرع زياظزٌ َرعاض     ت مقساض زیر

 (.140 :1، د1379ظیسان،ي ایه تا متًن تاضیری ویع مكاتقت زاضز) ضسٌ، یزضَم تًییه م

تًاویم تگًییم کٍ زض يػط ما تٍ زلیل اظ تیه ضفته وسثت اضظش یك تٍ زٌ کٍ پیص اظ ایره   می

یه زي مقساض ضا تٍ یکسان ترٍ  چًن گصضتٍ ا تًان َم زیىاض تطقطاض تًزٌ است، زیگط ومیمیان زضَم ي 

ي زست راوی ضا زض اوتراب َرط کرسا  اظ    ،يىًان تسل ي زض مقاتل مالی وفس اوسان محسًب زاضت

)مسرکًک قرال( ضا مرالک    ضسٌ اسرت زیىاض  َا تاظ گصاضت تلکٍ تایس چىاوکٍ زض گصضتٍ يمل می آن

طایه زض يػرط مرا ضررًو ترٍ     تىات ؛قطاض زَیم ي مقاتل مالی وفس اوسان ضا زض ایه ظمان تًییه کىیم

وفس ياليٌ تط ایىکٍ ما ضا ترٍ میرعان ياقًری زیرٍ ي یرا       اظ زیىاض زض تًییه زیٍمقساض مطرع ضسٌ 

وهرط ضرطو زض    یاضی ذًاَس کطز کٍ وکا  چُاضگاوٍ مرًضز  ضا ، ماکىس تط می ذًوثُای اوسان وعزیك

 .زیٍ ضا تٍ وحً تُتطی ضيایت کىیم تًییه

ال زض تقرسیطا  ضرطيی،   ضز ايتثاض ي یا يس  ايتثاض مسکًک تًزن قالظ  تٍ شکط است کٍ زض مً

َای ظیازی اظ سًی فقُای اسال  مكط  ضسٌ است ي زض ایه میان  ، تحجتٍ ذػًظ زض تقسیط زیٍ

اورس کرٍ زض پطزاذرت زیرٍ،      ی اظ فقُای ضیًٍ قائل تٍ ایه ضرسٌ تسیاضی اظ فقُای اَل سىّت ي تًؿ

ایراتی ویرع اظ   کىرس ي ضي  طزاذت َعاض مخقال قال کفایت میمسکًک تًزن قال مًؾًيیت وساضز ي پ

 ت نًُض زض ایه مًؾًو زاضوس.ضیًٍ ي اَل سى

ن مرالک ضىاسرایی ي تًیریه يظن    اظ سًی زیگط ايطاب زیىاض ضا تٍ رُت حثا  يظن آن تٍ يىًا

ط ي مطرع می کطزوس زٌ يسز اظ َ ،تطزوس تًز تٍ کاض میَای مرتلفی کٍ زض میان آوان ضایذ  زضَم

ك اظ اورًاو زضاَرم ضا   ي تسیه غًض  میعان مالیات َط ی ،يظن است وًو زضَم تا چٍ میعان زیىاض َم

ترطای ؾرطب زضاَرم     الملرك  يثرس حتری زض ظمران    (.453: 1983ساذتىس)تالشضی، ویع مطرع می

 َا ضا تا زیىاض تخثیت ومًزوس. اسالمی يظن آن
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)قال( زي َرا مسرکًک ترًزن زیىراض     ظمران  تًاویم تگًییم کٍ زض آن تا تًرٍ تٍ ایه زي وکتٍ می

: یکی زستطسی َمیطگی تٍ يظن مًیىی اظ قال، یًىی یك مخقال تا أمیه می کطزٌ استرُت ضا ت

ي زیگطی زض زست زاضرته مالکری    ،گطزیس غی مطرع کٍ تايج تحػیل مثاال  میمیعان ذلً

کٍ ایره ذرًز تايرج     حاتت تطای تًییه اضظش ي مالیت زضاَم مرتلفی کٍ زض آن مًرًز تًزٌ است

یاتیم کٍ مسکًک تًزن اضظش ذاغی ترٍ قرال    ضس. تىاتطایه زضمی ذ میایزاز تًازل میان وقًز ضای

ترطیسٌ ي زض ياقى َمان یك مخقال قالی مًیه کٍ َط زیىاض تیراوگط آن ترًزٌ ترطای ايرطاب      ومی

ضا ترأمیه   َرا  اضظش زاضتٍ است ي چًن امطيظٌ َیچ کسا  اظ زي رُتی کٍ مسکًک ترًزن قرال آن  

کطزٌ است تطای ما کاضایی وساضز، تىاتطایه لعيمی َم ورًاَس زاضت کٍ ضطـ مسکًک ترًزن ضا   می

تیىیم گطيَی اظ فقُرای ضریًٍ ي سرىی ایره ضرطـ ضا       ًتثط تساویم. تٍ َمیه رُت ویع میزض قال م

ٍ      مًتثط وساوستٍ ي حتی ضيایرات   ؛531: 1370اورس)قثاقثایی،  ی ضا َرم ترطای قرًل ذرًز ضراَس گطفتر

 (.168: 1364ذًاوساضی،

ي اظ  ،زض َط حال چًن اظ یك قطف وػای کٍ مسکًک تًزن زیىاض ضا مًتثط تساورس يررًز ورساضز   

آیس کٍ غطؼ ضاضو اظ تًیریه مقرازیط    کا  زیا  ویع تىُا ایه تٍ زست میقطف زیگط اظ مزمًو اح

قرًض مكلرق زض    ٍزیا  تىُا رثطان ذساضا  واضی اظ غسما  رسماوی ي مطرع ومًزن مالیتی ت

تىاتطایه يرُی تطای ايتثاض ضطـ مسکًک تًزن زض زیىاض  ؛مقاتل وفس ي يؿً تلف ضسٌ تًزٌ است

ٍ قرًض حرتم زض َرط    تط فطؼ ایىکٍ مسکًک تًزن ضا زض قال مًتثط تساویم تر  ، تٍ ياليٌيرًز وساضز

ٍ کىس مًتثط تسا فًلی زاضز ي زض زست مطز  گطزش میای ضا کٍ ضياد  ظمان تایس سکٍّ ای  ویم، وٍ سرکّ

سکٍّ قرال   زاویم امطيظٌ م ارمًیه ضياد زاضتٍ است. زض حالی کٍ میسال  اهل يلیُ ضا زض ظمان ائمٍ

 ي اگط مسکًک قالیی َم يرًز زاضز، وٍ تٍ يىًان سکٍّ ضایرذ  تٍ ایه مًىا زض رامًٍ ما يرًز وساضز

 تلکٍ تٍ يىًان سکٍّ مًضز مًاملٍ است.  

 

 تقذیرات ضرػی   دیٌار بِ ػٌَاى هالک در

ضًز کٍ زیىاض زض تسیاضی اظ مًاضز ترٍ يىرًان مًیراض ي     قٍ زیسٌ میتا مطارًٍ تٍ اتًاب مرتلف ف

تیىیم کٍ کفّراضا  ي تًؿری    ، ي حتی زض مًاضزی میمالکی زض تقسیط يارثا  مالی مكط  ضسٌ است

ٍ  اورس  سطَایی اظ زیىاض تًییه مقساض ضسٌزیگط اظ يارثا  مالی تا ک زض میران مىقرًال     ، زض حرالی کر
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ضًز ي تط ما  کسطَایی تطای زیىاض کىس یافت ومیتاضیری ي ضيایا  چیعی کٍ زاللت تط يرًز ارعا ي

 ای کامل تا يظن یك مخقال ضياد زاضتٍ است. است کٍ زیىاض تىُا تٍ يىًان سکٍّمسلّم 

یریه  ، ذًز زیىاض ذػًغیت وساضرتٍ ي تىُرا ترٍ يىرًان مرالک تً     زض وتیزٍ زض تقسیطا  ضطيی

مگط ایىکٍ زلیلی ذاظ تط ايتثاض ذًز زیىاض تا لحرال مسرکًک    ،مقساضی اظ مالیات تٍ کاض ضفتٍ است

سطَایی اظ زیىاض َا تقسیطا  ضطيی تا ک تًزن آن اقامٍ ضًز زض ایىزا تٍ تًؿی اظ مًاضزی کٍ زض آن

 :کىیم غًض  گطفتٍ است اضاضٌ می

  ي کتة فقُی تٍ ضتى ي وػف زیىراض تقرسیط   تاضس کٍ زض ضيایا مًضز ايل کفّاضٌ يقی حائؽ می

 ( ي تسریاضی اظ فقُرای   1338)  سیس محمس کانم قثاقثرایی  «يطيٌ»ضسٌ است، ي الثتٍ غاحة 

ٍ   پس اظ اي زض ایىزا پطزاذت قیمت  : 1412 ،اورس)قثاقثایی یرعزی   زیىاض ضا تٍ ورطخ ضيظ ررایع زاوسرت

ت زیىاض ضا زض غًض  مًرًز ترًزن آن  ، پطزاذاظ فقُا ویع تٍ اتکای ناَط وػًظ ي مًسيزی؛ (241

 (.332 :1388اوس)حکیم،  ظ  زاوستٍال

، ضتى زیىاض ي حمره زیىراض ضرسٌ    کٍ زض مًاضزی غحثت اظ وػف زیىاض تیىیم زض تاب ظکا  ویع می

 .است

اوس، اظ رملرٍ   کسطَایی اظ زیىاض ضا تٍ کاض تطزٌزض مًاضزی ویع فقُا ذًز تٍ تقسیطاتی زست ظزٌ ي 

ای اظ تسیاضی اظ فقُای ضیًٍ چىیه يثاضتی وقل ضسٌ است. کساوی اظ  یف زیٍ تط ياقلٍتقس زض وحًٌ

 ، یًىی وػف زیىاض کساوی اظ ایطان کرٍ زض فقرط  گطاوس مًنف تٍ پطزاذت تیست قیطاـياقلٍ کٍ تًاو

 (.435 :43، د1404طاـ، یًىی یك چُاض  زیىاضوس)وزفی،تطوس مًنف تٍ پطزاذت پىذ قی تٍ سط می

ضرًز   می کلما  فقُا تٍ کاض ضفتٍ است، ضيضه گًوٍ تًاتیطی کٍ زض ضيایا  ي  اظ ایه زض َط حال

کٍ زیىاض تىُا مالک تطای تقسیط ي تًییه يارثا  مالی تًزٌ است ي ازای ذًز آن مًضز وهرط ضراضو   

 وثًزٌ است.

ٍ    زي فقیٍ مًاغط تا زي تیان متفاي  تطای رًاظ پطزاذ س. اور  ت قیمت زیىراض ترٍ اسرتسالل پطزاذتر

کٍ لفم زضَم ي زیىاض  زض َط مًضز»: فطمایس می« التىقیح»زض ترطی اظ کتاب  اهل الًهمی ذًیی آیت

 َرا  آن تاضس تی آوکٍ مازٌ ضًز تىُا مالیتی مًیه می َا فُمیسٌ می گطزز آوچٍ کٍ اظ آن استًمال می

کتراب   ًیرس گ تىاتطایه َىگامی کٍ ضرػی تٍ يکیل ذًز مری  .زض ایه میان ذػًغیتی زاضتٍ تاضس

، چُراض ضترى   يکیل آن کتاب ضا ترٍ زي وػرف زیىراض   رایع است کٍ  ،مطا تٍ قیمت یك زیىاض تفطيش
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َعاض فلس تا َط وقس زیگطی کٍ اظ وهط اضظش مرالی تطاترط ترا     ،، تیست زضَم، غس ي زٌ فلًسزیىاض

ٍ   ؛ چًن زض َط غًض  غس  مییك زیىاض است تٍ فطيش ضساوس  کىس کٍ تگًییم يکیل کتراب ضا تر

ورًز قالست، اما َىگرامی کرٍ ایره لفرم اسرتًمال       18اگطچٍ  یك زیىاض فطيذتٍ است ظیطا زیىاض

وهط  الثتٍ مالیت مًضز .ضًز ا مالیت ي اضظش مالی آن اضازٌ میضًز مازٌ آن مًضز وهط وثًزٌ ي تىُ می

زض اظای پس اگط يکیل کتاب مًکل ذًز ضا  ؛کىس ىس وقًز تاضس ي غیط آن کفایت ومیتایس تىُا اظ ر

یك لثاس کٍ اضظش آن یك زیىاض است تٍ فطيش ضساوس زیگط ورًاَس گفت کٍ اي کتاب ضا تٍ یك 

زض مقاتل یك لثاس یك زیىاضی فطيذتٍ است.  زیىاض فطيذتٍ است تلکٍ ذًاَس گفت کٍ اي کتاب ضا

: 6د ،1410 تط آوچٍ گفتٍ ضس مطاز اظ زیىاض تىُا قیمت ي اضظش مرالی آن اسرت)تثطیعی غرطيی،    تىا

478.) 

گًوٍ است کٍ زیىاض َمان مسرکًک ضرطيی اسرت     زض ایه ظمیىٍ تسیه (اما  ذمیىی)ضٌاما تیان 

َا وقس ضایذ َمیه زضَرم ي   ن ظمان، اما اظ آوزا کٍ زض آکٍ زض يػط غسيض ضيایا  ضياد زاضتٍ است

زٌ کطز کٍ پطزاذرت  تًان اظ ازلٍ استفا َا تیه مطز  متسايل تًزٌ است، ومی زیىاض تًزٌ ي مًاملٍ تا آن

، ي ورٍ ترا   اَس تًز کرٍ قیمرت آن ترا سرایط وقرًز     يیه زیىاض مًؾًيیت زاضز ي تسیه رُت رایع ذً

چىان ایه يمل زض َط مًضزی کٍ حکم تٍ پطزاذت زیىاض ضرسٌ   پطزاذتٍ ضًز. َم ،کاالَای تزاضتی

ن قالی مسرکًک  رایع ذًاَس تًز الثتٍ اگط زض يػط غسيض ضيایا  َم ماوىس ظمان ما زیىاض یا َما

، ایه احتمال يرًز زاضت کٍ تگًییم آمس ت ي سکٍّ ضایذ تٍ حساب ومیحکم کاالی تزاضتی ضا زاض

   .پطزاذت ذًز زیىاض ذػًغیت زاضز اما ضيضه است کٍ امط تسیه گًوٍ وثًزٌ است

، کرٍ  کٍ زض ایه مًؾًو تىاتطایه رای َیچ اضکالی زض کفایت پطزاذت زیٍ يرًز وساضز َمچىان

ویع رای اضرکالی يررًز وساضز)مًسرًی ذمیىری،      ،قیمت زیىاض ضا زض ضيظ پطزاذت مًتثط زاوستتایس 

ضًز کٍ شکرط زیىراض زض ضيایرا      ایه فقُای تعضگ مًاغط استفازٌ میاظ کلما   (.139: 1د ، 1368

 تاب زیا  مًؾًيیت وساضتٍ ي تىُا تیاوگط میعان مًیاىی اظ مالیات تًزٌ است.

 

 بحث ًتیجِ

ضراضو زض قرطآن کرطیم،    تا تًرٍ تٍ وتایذ حاغل اظ ایه تحج ي تططیى اغل زیٍ تًسف تىاتطایه 

ي زض  مخقرال غریطفی   750زل اضظضی َعاض مخقال ضطيی قال ضا کٍ تطاترط ترا   تًاوس مًا قاوًوگصاض می
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تاضس زض َط ظمان مثىای اذص زیٍ قطاض زَس ي لعيمی تٍ تیان سایط ارىاس زیرٍ   گط  می 3515حسيز 

ٍ    ویست. ظیطا ما اظ یك قطف مثاوی قًل تریزض قاوًن  ای زیگرط،   یط ضا ترطای يػرط حاؾرط زض مقالر

ضا تطای حاکم اسالمی حاترت ومرًزیم کرٍ زض َرط      قطاض زازیم ي اظ قطف زیگط ایه حقمًضز ذسضٍ 

يراليٌ ترط    ؛ارتمايی رامًٍ تٍ تًییه رىس زیٍ تپطزاظز –زض وهط گطفته ضطایف اقتػازی  ظمان تا

یه اظ مالیرت تًلرق گطفترٍ ي    مًزیم زض زیٍ غطؼ ضاضو تىُا تٍ پطزاذت میعاوری مًر  ایىکٍ ضيضه و

 ی وساضتٍ است.ذلیترىس زیٍ پطزاذتی زض وهط اي مس
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