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 ساهًمای تذویى و ؽشایو پزیشػ هماله دىصه فؼالیت،اهذاف،

 

َ  ٖارسجبط فقِ ٍ حقَق اساله ٕدر راسشب ٖسخصص ٖعلو کزدٗفصلٌبهِ حبضز ثب رٍ فقهِ   ٖٗبٗه ثب ًگزش ثهِ د

داًطهگبُ سْهزاى    ٖفبراث سٗدزد ٖحقَق اساله ٖفقِ ٍ هجبً ٖٗاًجوي داًطجَ ٖعلو ِٗثِ عٌَاى ًطز ِ٘اهبه

 ثز هجبحث ًَظَْر اسز. ذ٘هجلِ، فقِ ٍ حقَق ثب سبک ٖحَسُ هَضَع ضَدٖ ٌشطز هه

َل ذٗ٘،سبٖسخصص ٕدس اس داٍر کِ  ٖراٌّوب چهبح هه   يٗضذُ در ا فٍٗ ثب سَجِ ثِ سبخشبر سعز ًِٗطز ي٘هسئ

  کٌٌذ. زٗرا رعب زٗهقبالر خَد ًکبر س نٍ٘ سٌظ ِ٘ضَد در سْ ٖهحشزم سقبضب ه سٌذگبىٗضَد اس ًَ

 Word 0202 افشارٕ در هح٘ط ًزم هقبلِ

 A2 :اًذاسُ کبغذ

 هشز سبًشٖ 2ّب )ثبال، دبٗ٘ي، چخ ٍ راسز(:  حبضِ٘

 BTitr 02 :فًَز عٌَاى هقبلِ

 Times New Roman 02 ٍ اًگل٘سٖ  B Zar 01 فًَز هشي: فبرسٖ

 Times New Roman 9 ٍ اًگل٘سٖ  B Zar 02فًَز در جذٍل ٍ ًوَدار: فبرسٖ

 .سز ثبضذ صفحِ در ّو٘ي فزهز ث٘ص 02ٗذ اس سعذاد صفحبر ًجب

 .ّبٕ فبرسٖ هصطلح ٍ هصَة اسشفبدُ کٌ٘ذ ّبٕ خبرجٖ، در حذ اهکبى اس هعبدل ّب ٍ ًبم ثزإ ٍاصُ

 pt.02ٍ اًذاسٓ BMitra چ٘ي ثب قلن صَرر راسز هَارد فبرسٖ ثِ  در صَرر ً٘بس ثِ درج سٗزًَٗس، ّؤ

 .ًَضشِ ضًَذ pt. 9اًذاسٓ Times New Roman ب قلنچ٘ي ث ّبٕ الس٘ي ثِ صَرر چخ ٍ سٗزًَٗس
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لطفبً سَجِ فزهبٗ٘ذ هٌبثع خبرجٖ داخل هشي ثِ فبرسٖ ًَضشِ ضًَذ؛ ٍلٖ در ثخص فْزسز هٌهبثع ثهِ   

 .اًگل٘سٖ ًَضشِ ضًَذ

   ٖ ٍ سهذس هٌهبثع    (B Zar 00) در فْزسز هٌبثع، اثشذا هٌبثع فبرسٖ ثِ سزس٘ت حهزٍ  الفجهب فبرسه

 .ًَضشِ ضًَذ (Times New Roman 00)   الفجبٕ اًگل٘سٖاًگل٘سٖ ثِ سزس٘ت حزٍ

 :ضوٌبً هٌبثع ثِ صَرر سٗز ًگبرش ضًَذ

 )سبل اًشطبر(. عٌَاى کشبة، هحل اًشطبر، ًبم ًبضز ًبم خبًَادگٖ، ًبم ًَٗسٌذُ کشبة:

 حبر.)سبل اًشطبر(. عٌَاى هقبلِ. ًبم هجلِ، دٍرُ، ضوبرُ، ضوبرُ صف ًبم خبًَادگٖ، ًبم ًَٗسٌذُ هقبلِ:

 اگز هقبلِ ٗب کشبة ث٘ص اس ٗک ًَٗسٌذُ داضز ث٘ي اسبهٖ ًَٗسٌذگبى ٍٗزگَل )،( گذاضشِ ضَد.

 :سَاًٌذ هقبالر خَد را در سبٗز ًطزِٗ ًَٗسٌذگبى هحشزم هٖ

 ثبرگذارٕ کٌٌذ. http://feghhepouyasj.ut.ac.ir ثِ آدرس 

 

http://feghhepouyasj.ut.ac.ir/
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 دبیش عش عخى

 و ٨کرك ج١راٳی جراقیػ، گرفق اؼیرك، ٬ركٸ چهاقؾه ؾق ٨٭ه ٠ٴٶ ٷعحىا پك و ٤ٻی پٍحىاٺه وشىؾ با
 قا اورالٷی شاٷ١ره ؾق ٜهرىق ٺرى ٷىائل ال بىیاقی لٺؿگی8 های ٌیىه جك٬ی و ها اٺىاٸ اٺؿیٍه

 ٌركایٗ برا ٷحٻاور  اظکاٵ، جٍكیٟ و جٙبی٫ ٨٭ه  همىاقه قواٳث جكیٹ بمقگ .اوث کكؾه ایصاؾ

 ایٹ ؾاقاٸ ٷکح  جالي وشىؾ با اٷا اوث8 بىؾه اوالٷی اِىٲ به ٠ٻایث با شاٷ١ه اوالٷی لٷاٺه

 به پاوػ بكای قا جكی ٺیكوی بیً و جالي که ثهىیؿاو ١٨ٴی شاٷ١ه ؾق بىیاقی ؼألهای ٠ٴٶ،

 .٘ٴبؿ ٷی ٌبهات و ٷىائل ایٹ

 و ٺیىث پىٌیؿه که هیچ بك جاقیػ ٘ىٲ ؾق ٠ٴٶ ایٹ ؾاقاٸ ٘الیه اشحما٠ی و ٠ٴمی ٬ؿقت 
 برىؾه شكیراٸ ؾق ٠ٴمری و ؼیرمي قکرىؾ  کٍاکً ؾق همىاقه ٌی١ی ٨٭ه جٙىقات جاقیؽی ویك

 ٷىریك ؾق گىیرا گىٺاگىٸ، ٷىائل ؾق باٳ٭ىه جىاٺایی همه ٹای وشىؾ با ٨٭ه ٠ٴٶ اٷكوله اٷا اوث8

 جعصكاٺگاقی و ا٠حٻایی بی وب  و اوث گك٨حه پیً ؾق کٻؿی ٨كآیٻؿ اظکاٵ، بالٺگكی و ٺىگكایی

  .اوث ٌؿه ٠ٴٶ ایٹ
 که ایٹ با اٺىاٺی، ٠ٴىٵ ظىله ؾق کٻىٺی ٠ٴىٵ ال بىیاقی اِٴی ٷّؿق ٠ٻىاٸ به اوالٷی ٨٭ه

 ظٕرىق ٤كبری، ٷکاجر  و ٠ٴرىٵ ٌراٺه به ٌاٺه همىاقه اوث8 ؼىقؾاقبك ٠مك ٘ىٲ و ٬ؿٷث ال

 و ٠٭ٴری ٺٝرك ال گىٺاگىٸ ٌكایٗ ؾق و جاقیػ ٘ىٲ ؾق جكؾیؿ بی و اوث ؾاٌحه بىیاق چٍمگیكی
 های ٺٍراٺه ٤كبری شىاٷرٟ ؾق کره لٷراٺی. اورث بىؾه پیٍگاٵ شىاٷٟ و ٷکاج  ایٹ ال ٷٻٙ٭ی

 و هرا اقلي ؾاقای براتجكیٹ شاٷٟ، ٠ٴمی ىاٸ٠ٻ به اوالٷی ٨٭ه ٌؿ8 ٷی ؾیؿه ٺؿقت به ٷؿٺیث
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 ٷباظرد ایىحای و واکٹ ویك. بىؾ ظ٭ى٬ی و ویاوی ا٬حّاؾی، ٨كهٻگی، اشحما٠ی، های آقٷاٸ

 پاوؽگىیی ٠ؿٵ و گكایی کهٻه جعصك، همچىٸ ٠ٻاویٻی ٷىقؾ اجهاٵ ٺبایؿ اؼیك وؿه ؾق ٨٭ه ٠ٴٶ

 ج٩کكات قٺگاقٺگ، گیكی ٌکل با لٷاٺی هك ال بیً ؾوقه ایٹ ؾق بٻابكایٹ .٬كاقگیكؾ قول ٷىائل به

 به ٠ٴٶ ایٹ ؾ٤ؿ٤ه با و ،ٷىحعکٶ پىیا  ظٕىق ٷحٻىٞ، وٷٍکالت  جٻگٻاها بكول و ٜهىق و پىچ

  .ٌىؾ ٷی اظىان آٸ پژوهاٸ ؾاٺً و ٠ٴما پٍحىاٺه
 

 دغیى هذمذی عشپیشی

 



 
 
 

 يگاری اهر شرعی در قىايیى هرتبط با ازدواج چالش جرم

 1الله ىالبی تىتی سوح

   

 چکیذه

٬اٺىٸ اواوی شمهىقی اوالٷی ایكاٸ، ٬ىاٺیٹ ٷىٔى٠ه ٺبایؿ برا اظکراٵ اورالٷی ٷ٥رایكت  بٻا بك
ٌك٠ی ٺیم ٷکٴ٩اٸ ٷىٜر٧ هىرحٻؿ بركای ا٘رالٞ ال ٌرك٠ی برىؾٸ اٷرىق بره  الٺٝكؾاٌحه باٌٻؿ. 

برا های یک ٷصحهؿ یا ٷكشٟ ج٭ٴیؿ قشىٞ کٻٻؿ. ؾق ٷىاقؾی که ٨حاوای بكؼی ٷكاشٟ ج٭ٴیرؿ  ؾیؿگاه
٬اٺىٸ ٷّىب ؾق ج١اقْ باٌؿ، چاٳٍی اواوی ؾق ٷىقؾ ج٭ؿٵ اٳحماٵ به ٬اٺىٸ یا ج٭یؿ به ٌركٞ بره 

ی اوث. ایٹ ٺىٌحاق با بكقو ٬ابلی ٘ىقشؿ بهآیؿ. ؾق ٬ىاٺیٹ ٷكجبٗ با الؾواز ایٹ ٷىئٴه وشىؾ ٷی
ٹ چراٳً به جٍكیط ایر6 ٳموٵ اـٸ وٳی ؾق ٺکاض ؾؼحكاٸ7و 6 اٳماٵ به ذبث ٺکاض7ٺٝك به ؾو ٬اٺىٸ 

اٺگراقی یرک اٷرك ؾهؿ که بكآیٻؿ ایٹ ؾو ٬اٺىٸ تشكٵ ٷمکٹ اوث بره شركٵو ٺٍاٸ ٷی پكؾالؾ یٷ
اوث  جّىق ٬ابلکٻؿ قاهکاقهایی قا که بكای ظل ایٹ ج١اقْ ٌك٠ی ٷٻصك ٌىؾ. وپه جالي ٷی

 ال ایٹ چاٳً اقائه کٻؿ.   ق٨ث بكوٸهایی بكای اٷکاٸ ٺ٭ؿ و بكقوی کكؾه و پیٍٻهاؾ
 اٺگاقی، ٨٭ه ٺٝاٷات، ٬اٺىٸ ظمایث ال ؼاٺىاؾه. ٬اٺىٸ اواوی، الؾواز، شكٵ ٘ذٕ:ٍاصگبى کل

 

                                                      

 صىی کاقٌٻاوی اقٌؿ  ٨٭ه و ٷباٺی ظ٭ى٪ اوالٷی، ؾاٺٍکؿه اٳهیات ؾاٺٍگاه جهكاٸ. ؾاٺ5ٍ
Roohollah.talebi@ut.ac.ir 
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 همذهه و بیاو هغئله . 9

ی بركای الؾواز کره ٷرىاقؾی چرىٸ ورٹ  5000جا  5005ٷىاؾ  ٬اٺىٸ ٷؿٺی ؾق ٷىقؾ ٬ابٴیث ِرعی
باقهرا برا  گیكؾ8 ال ٷ١ؿوؾ ٷىاؾ ٬اٺىٸ ٷؿٺی اوث که یؾقبكٷالؾواز و اـٸ وٳی ؾق الؾواز ؾؼحك قا 

٬اٺىٸ  5002. ٷاؾۀ 5اِالظاجی همكاه بىؾه و ٷباظد ظ٭ى٬ی ٷح١ؿؾی ؾق ٷىقؾ آٸ ؾق شكیاٸ اوث
ؾاقؾ که ٠٭ؿ ٺکاض ؾؼحك ؾوٌیمۀ باٳ٣ ٷى٬ى٦ به اـٸ پؿق یرا شرؿ پرؿقی، یرا ٷؿٺی ایكاٸ ٷ٭كق ٷی

ؾه ٬راٺىٸ شؿیرؿ ظمایرث ال ؼراٺىا 5255که ؾق وراٲ  آٸ ال  پهوٳی ٌك٠ی اووث.  گكیؾ اٸیب به
ایٹ ٬اٺىٸ ٷ٭كق ؾاٌث که ٷكؾ به ذبث وا١٬ۀ ٺکاض ٷٴمٵ اوث و ؾق ٤یك ایٹ  05جّىی  ٌؿ، ٷاؾۀ 

که ٷىئٴۀ اِرٴی  شاوث ٹیا. ٌىؾ یٷِىقت به پكؾاؼث شمای ٺ٭ؿی یا ظبه ج١میكی ٷعکىٵ 
های ٨٭هری ؾق ٷرىقؾ ٺ٭رً وٳری ؾق الؾواز ؾیؿگاه که ٹیا. با جىشه به اٺؿیٺما یٷایٹ پژوهً قغ 

٩اوت اوث و ٘ب٫ بكؼی ٨حاوای ٌك٠ی، ؾؼحكاٸ ؾق ٠٭ؿ ٺکاض اوح٭الٲ ؾاقٺرؿ و بره اـٸ ؾؼحك ٷح
، با چاٳٍی شؿی ال ؾو شٻبۀ ٨٭هی و ظ٭رى٬ی ٷىاشره هىرحیٶ: ٺؽىرث 3وٳی ٺیالی وشىؾ ٺؿاقؾ

 ؾاٺؿ یٺماگك ؾؼحكی با جىشه به آٸ ؾوحه ال  ٨حاوای ٌك٠ی که اـٸ وٳی قا ؾق اٷك الؾواز تلٵ  که آٸ
ظ٭ى٬ی الؾواز او  ٺٝك ال٨٭هی ٠مٴی ٌك٠ی اٺصاٵ ؾاؾه،  ٺٝك ال ٻکهیا باض ا٬ؿاٵ کٻؿ، به ٠٭ؿ ٺکا

٬راٺىٸ بره ذبرث وا١٬رۀ الؾواز  الٺٝكکه همىك ایٹ ؾؼحك  شاوث آٸی اوث. چاٳً ؾوٵ ك٬اٺىٺی٤
اٷکاٸ ذبث آٸ قا ٺؽىاهؿ ؾاٌرث  ٌٻاوؿ یٺمٷٴمٵ اوث اٷا چىٸ ٬اٺىٸ ایٹ الؾواز قا به قومیث 

جرىاٸ ی اورث و ٷریابیقؾ ٬ابلؼىاهؿ ٌؿ. هكچٻؿ ایٹ چاٳً ؾق ٷىاقؾ ؾیگكی ٺیم و ٷصكٵ جٴ٭ی 
به آٸ پكؾاؼرث8 ؾق ایرٹ ٷ٭اٳره 6 ج١اقْ ٨حاوای ٨٭هی و ٬اٺىٸ ؾق اٷىق ٨كؾی7جعث ٠ٻىاٸ کٴی 

                                                      

. ظؿا٬ل وٹ ٬اٺىٺی بكای الؾواز، اـٸ وٳی ؾق الؾواز ؾؼحكاٸ، ج١كی٧ ؾؼحكاٺگی، ٌك٘یث ؾؼىٲ، ٷٍركو٠یث 5
ل ٺٝك ظ٭ى٬ی ؾق ٷىقؾ آٸ بعرد و گ٩رث و چٻاٸ االاٳۀ بکاقت، ٠ؿٵ اٷکاٸ اوحیفاٸ و ... ال ٷىاقؾی اوث که هٶ

، 5255گى وشىؾ ؾاقؾ. بكای آگاهی ال آقای وظؿت قویه و ٺٝكات ٷٍىقجی پیكاٷىٸ ایٹ ٬ىاٺیٹ بٻگكیؿ به )بیات، 
 ـیل ٷىاؾ ٷكبىٖ(.

 پكؾالیٶ. . ؾق اؾاٷه به ٨حاوای گىٺاگىٸ ؾق ایٹ ٷىقؾ ٷی3
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اـٸ وٳری ؾق الؾواز 7و 6 ٺىربث ٌركٞ و ٬راٺىٸ7جعٴیٴی ٷىائٴی چىٸ -په ال بكقوی جىِی٩ی
ٌىؾ که الؾواز ؾؼحكاٸ بؿوٸ اـٸ وٳی یکی ال ٷّاؾی٫ براقل ایرٹ ٷیؾق ابحؿا ٺٍاٸ ؾاؾه 6 ؾؼحكاٸ

های ٨٭هی ؾیگك ؾق قاوحای اِرالض ٬راٺىٸ ج١اقْ اوث و ظل ایٹ ج١اقْ به اوح٩اؾه ال ؾیؿگاه
 ٷٻىٖ اوث.    

 . يغبت لايىو و ؽشع دس ایشاو2

اٳبرات ٠مرىٷی جركیٹ ٷٙپه ال پیكولی اٺ٭الب اوالٷی ؾق ایكاٸ، اشكای ٬ىاٺیٹ اوالٷی ال ٷهٶ
بىؾ. جٻها به ٨اِٴۀ چٻؿ قول ال وقوؾ اٷاٵ ؼمیٻی بره ایركاٸ، ایٍراٸ ؾق شمرٟ قوظاٺیراٸ ٷؿقورۀ 

ک٨یٕیۀ ٬ٶ بك ایٹ ٷىئٴه  جركیٹ اهرؿا٦ کكؾٺؿ که اشكای جماٵ و کماٲ ٨٭ره اورالٷی ال ٷهرٶ ؿیجؤ
اوالٷی ٌرؿٸ  اِٙالظا  ( هكچٻؿ 232، 2َ، ز5245)اٷاٵ ؼمیٻی، 5ٷىقؾ ٺٝك اٺ٭الب اوث

ٍىق ال پیً ؾق ـهٻیث ٷكؾٵ وشىؾ ؾاٌث8 اٷا ؾق ورٙط ٺؽبگراٺی ؾق ٷرىقؾ ٺعرىه، ظرؿوؾ و ک
ها و ابهاٷاجی ٷٙكض بىؾ که جا پیً ال اوح٭كاق ٺٝاٵ شمهىقی ابماقهای اشكای ٨٭ه اوالٷی پكوً

کره ایرؿۀ ٬راٺىٸ اواوری  ظاٲ ٹیؾق٠اوالٷی و جّىی  ٬اٺىٸ اواوی شؿیؿ، پابكشا با٬ی ٷاٺؿ. 
که  5214 ٷاه ٹی٨كوقؾایصاؾ ٌؿه بىؾ، جا  13ی ال آٸ ظحی پیً ال بهمٹ ىیٺىً یپ ب١ٕا  شؿیؿ و 

ی ١ٙ٬ری ٌرؿ، قویکكؾهرای پكور همهی ظؿاکركی ؾق قأاوح٭كاق ٺٝاٵ شمهىقی اوالٷی په ال 
. وركاٺصاٵ 3های گىٺاگىٸ ؾق پیً گك٨حه ٌؿی ٬ىاٺیٹ اوالٷی ؾق ٷیاٸ گكوهٷىقؾاشكاٷح٩اوجی ؾق 

ٺىٸ اواوی شمهىقی اوالٷی به جّىی  قویؿ، اِل ه٩حاؾ و ؾوٵ ٬راٺىٸ که ٬ا 5214ؾق آـقٷاه 

                                                      

آٷاٲ ٷا ایٹ اوث که اظکراٵ اورالٵ بره آٸ ٘رىقی کره  یک جٻبهی تلٵ اوث ٠كْ بکٻٶ و آٸ ایٻکه ... همه. 57
هىث ؾق بیٹ ٷىٴمیٹ پیاؾه بٍىؾ و اوالٵ به آٸ ٘ىقی که هىث ٷ١ك٨ی بٍىؾ و ٨٭ه اوالٵ جؿقیه بٍىؾ، ج١ٴرٶ 

 ...6 بٍىؾ، ظ٩ٛ بٍىؾ، که با ظ٩ٛ اظکاٵ اوالٵ، اوالٵ ٷع٩ىٚ اوث
ؾق ِىقت پیكولی، اشكای اظکاٵ اوالٷی قا ؾق  . ؾق ایٹ ظ٭ی٭ث که ٺهٕث اٷاٵ ؼمیٻی ٷبحٻی بك اوالٵ بىؾ و3

ؾاؾ ٌکی وشىؾ ٺؿاٌث. ابهاٷات ؾق ٷىقؾ ٷیماٸ و ظؿوؾ اشركای ٬رىاٺیٹ برىؾ. بركای آگراهی ؾوحىق کاق ٬كاق ٷی
 (.853/55/5213 قولٺاٷه کیهاٸ، 850/4/5213 قولٺاٷه گاقؾیٹ، 2/055جك بٻگكیؿ به )اٷاٵ ؼمیٻی، بیً



01  ویافقه پ فصلنامه علمی ـ تخصصی  

قا ج١یریٹ کركؾ. 6 ٠ؿٵ ٷ٥ایكت جماٵ ٬ىاٺیٹ ٷىٔى٠ه ؾق شمهىقی اوالٷی ایكاٸ با ٌك7ٞاواوی 
 ٠ٻىاٸ برهؾق ٘ىٲ ٬ىاٺیٹ ٷرؿوٸ 6 ٷٻابٟ ٷ١حبك اوالٷی7همچٻیٹ ؾق اِل ِؿ و ٌّث و ه٩حٶ، 
ث ٨٭ه اوالٷی و ٬ىاٺیٹ ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی ؾق ایكاٸ برا جىشره ٷىحٻؿ اظکاٵ ٬ٕایی قومیث یا٨ث. ٺىب

قوؾ با جىشه به ج١بیكات و ج١كی٩رات اوث و اٺحٝاق ٷی کٻٻؿه ٹییج١به ایٹ اِىٲ، ٺىبحی اواوی و 
گىٺاگىٸ ال ٌكی١ث، اؼحال٨ات ٨٭هی ٷفاه  اوالٷی و ٨حاوای ٷح٩راوت ؾق یرک ٷرىقؾ واظرؿ، 

 باٌؿ.   ٌؿه یٻیبً یپٷٍؽّی بكای جٍؽیُ ٷٍكو٠یث ٬ىاٺیٹ  والوکاق

 های ؽشػی. فمه جؼفشی و اللیت2-9

بٻا بك اِل ؾوالؾهٶ ٬اٺىٸ اواوی، ؾیٹ قومی ایكاٸ اوالٵ و ٷفه  ش٩١كی اذٻی ٠ٍكی اوث. 

ٌرىؾ8 اٷرا برا جىشره بره ٷكشٟ و ٷٻبٟ ٬ىاٺیٹ ٷىٔى٠ه ؾق ٺٝك گك٨حه ٷی ٠ٻىاٸ بهپه ٨٭ه ش٩١كی 

اؾیراٸ  ٹیچٻر هٶظٻ٩یه، ٷاٳکیه، ظٻبٴیره و لیؿیره و  ؾیگك ٷفاه  اوالٷی، ی١ٻی ٌا١٨یه، که ٹیا

، ؾق اظرىاٲ ٌؽّریه و اٺؿ ٌرؿه ٌٻاؼحهلقجٍحی، کٴیمی و ٷىیعی ؾق ٬اٺىٸ اواوی به قومیث 

کٻٻؿ و ٬اٺىٸ ال ایٹ ٺٝك بكای پیكواٸ ؾیگرك اؾیراٸ و ٷرفاه  ؾ٠اوی ٷكجبٗ به ٨٭ه ؼىؾ قشىٞ ٷی

، ٷكش١یث ٠ٴمری ٌری١ه قا کبكاؾوقاٸ ٤یبث  ٷعؿوؾیث ایصاؾ ٺکكؾه اوث. ٠اٳماٸ ٌی١ه با آ٤ال

اوث  ٌؿه ٷٻح٭لهای ب١ؿ ۀ اظکاٵ ٨٭هی به ؾوث گك٨حه و ٨٭ه ٌی١ه با وٻحی پكباق به ٺىلٻیلٷ ؾق

(. بٻا بك ؾیؿگاه اِىٳیاٸ ٌی١ه، ا٨كاؾی که ؾق اٷىق ٌك٠ی بره ظرؿ اشحهراؾ 553، 5254)گكشی، 

  برهٷى٧ٜ هىرحٻؿ بره ٷصحهرؿاٸ قشرىٞ و کٻٻؿ و ؾیگكاٸ قویؿه باٌٻؿ به اوحٻباٖ ؼىؾ ٠مل ٷی

ٌرك٠ی  الٺٝرك( پره 023-022، 5253ال ٨حىای ٷكشٟ ؼىؾ ج٭ٴیؿ کٻٻؿ )وربعاٺی،  اِٙالض

جىاٺؿ ا٨كاؾ قا ؾق ایٹ ٷىقؾ ٷىاؼفه کٻؿ8 اٷا ؾق ا٨كاؾ جکٴی٩ی شم ج٭ٴیؿ ٺؽىاهٻؿ ؾاٌث و ٬اٺىٸ ٺمی

 ٷىقؾ جٍؽیُ ٷٍكوٞ بىؾٸ ٬ىاٺیٹ چه بایؿ کكؾ؟  



  02 اًگاری اهر شرعی در قَاًیي هرتبط با ازدٍاج چالش جرم

 
 

 تؾخیـ ػذم هغایشت لىايیى با ؽشع عاصوکاس. 2-2

اِل ٺىؾ و یکٶ ٬اٺىٸ اواوی وٜی٩ۀ جٍؽیُ ٠ؿٵ ٷ٥ایكت ٬ىاٺیٹ و اظکاٵ اوالٷی قا بك ٠هرؿۀ 
 ٠ٻىاٸ برهٌىقای ٺگهباٸ ٬كاق ؾاؾه اوث. ٨كْ بك ایٹ اوث که ؾیؿگاه ٨٭یهراٸ ٠ٕرى ایرٹ ٌرىقا 

ا که ٬اٺىٸ ٬ّؿ ؾاٌحه باٌؿ یا ٺمایٻؿگاٸ ٨٭ه ٌی١ه، ٷالک ٷٍكوٞ بىؾٸ اوث. اٳبحه ٺه به ایٹ ٷ١ٻ
ؾق  ٷرراٲ  ٠ٻىاٸ  به چكاکهبحىاٺؿ ٨حاوای ٷح٩اوت ٷكاشٟ و ٷصحهؿاٸ ؾیگك قا ال ا٠حباق بیٻؿالؾ.  اِال  

و ٨حىایی ٷ١اقْ با ٬اٺىٸ ٷؿوٸ ؾاقٺؿ، ٬اٺىٸ ؾق  اٺؿ ٬كاقگك٨حهٷىقؾ ٷصحهؿاٺی که ؾق ٷ٭اٵ ٬ٕاوت 
ق ایرٹ ٷرىقؾ پكوٺرؿه بره ٌر١بۀ ؾیگركی اقشراٞ ی کكؾه و ؾٻیبً یپآییٹ ؾاؾقوی ٷؿٺی قاهکاقی 

٠رؿٵ ٷ٥رایكت برا 7یا ک٩ایث 6 ٌك٠ی بىؾٸ7ٌىؾ. ؾوق ال ـهٹ ٺماٺؿ که ؾق ٷىقؾ اٳماٵ اظكال  ٷی
یک ٬اٺىٸ ٷ٥ایك ٌركٞ  که ٹیهمٷحٹ ٬اٺىٸ اواوی  ٺٝك ال ٜاهكا  وشىؾ ؾاقؾ و  ٺٝك اؼحال6٦ ٌكٞ

 .     5ٺیىث ٺباٌؿ کا٨ی اوث و به اذبات ٷٍكوٞ بىؾٸ ٬ىاٺیٹ ٺیالی

 اصدواج  ا. لىايیى هشتبو ب9

ؾوحؽىي  وك٠ث به٬ىاٺیٻی بىؾٺؿ که  ٹیمجكیبكاٺگ چاٳ٬ًىاٺیٹ ٷكجبٗ به ظىلۀ لٺاٸ و ؼاٺىاؾه ال 
ؼىقٌیؿی کاٷل ٌرؿه برىؾ و  00ظف٦، ج٥ییك یا اِالض گٍحٻؿ. ٬اٺىٸ ٷؿٺی ایكاٸ، که ؾق  ؾهۀ 

ٺىٺی ٷركجبٗ بره ٷىرئٴۀ الؾواز قا ٌراٷل ، ٷىاؾ ٬را٬5212اٺىٸ ظمایث ال ؼاٺىاؾه، ٷّىب واٲ 
ٷفه  قومی  ٠ٻىاٸ به. ٬اٺىٸ ٷؿٺی با جىشه به ٨٭ه ش٩١كی، که ؾق ٬اٺىٸ اواوی شؿیؿ ٌؿٺؿ یٷ

. اٷرا ٬راٺىٸ ٌؿ یٺمٷ٥ایكجی با اظکاٵ ٌك٠ی ؾق آٸ یا٨ث  با  یج٭كکٍىق ج١ییٹ ٌؿ، ٺگاٌحه ٌؿه و 
 ٬ٙرٟ ٘رىق  برهی بكؼری ٷرىاؾ آٸ قا ا ٠ؿه وؾ بى قو قوبهای ظمایث ال ؼاٺىاؾه با اٺح٭اؾات گىحكؾه

الؾواز ٷصؿؾ، وٹ الؾواز، ظٕاٺث، بكؼری ال ٷرىاؾ ٷركجبٗ برا  3.کكؾٺؿ یٷی اقلیابی كٌك٠ی٤

                                                      

جىاٺٻرؿ بره ٷىاقؾ اؼحال٨ی، ٬ىٲ ٷٍهىق ظصث اوث، یا ٨٭یهاٸ ٌىقای ٺگهباٸ ٷی وىاٲ ؾیگك ایٹ اوث که ؾق 5.
 ا٬ىاٲ ٤یكٷٍهىق یا ٌاـ ٺیم اوحٻاؾ کٻٻؿ؟

  (.253جك ؾق ایٹ ٷىقؾ بٻگكیؿ به )ٷٙهكی، ی بیًبكای ٷٙاٳ١ه. 2
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.. ال ٷىاقؾی بىؾ که ؾق ٷىقؾ اِالض و یا ج٥ییك آٸ ٷٙاٳبه وشىؾ ؾاٌرث. اٺرؿکی پره ال .٘ال٪ و
ٺؽىرحیٹ ٬راٺىٸ  که ٹیاا٠الٵ کٻؿ.  پیكولی اٺ٭الب ٺیم ؾاؾگىحكی ٷى٧ٜ ٌؿ ایٹ ٬اٺىٸ قا ٷٴ٥ی

که جا چره  ؾهؿ یٷٳ٥ى ٌؿه په ال پیكولی اٺ٭الب اوالٷی، ٬اٺىٸ ظمایث ال ؼاٺىاؾه بىؾه ٺٍاٸ 
ؾق  جىاٸ یٷٷیماٸ ٺىبث به ٬ىاٺیٹ ایٹ ظىله ظىاویث وشىؾ ؾاٌحه اوث. اٳبحه ایٹ ٺىٞ ٺگكي قا 

 براپه ال پیركولی اٺ٭رالب و   ٷىائل ؾیگكی هٶ چىٸ ظصاب پیگیكی کكؾ. ؾق قولهای ابحؿایی
ٌرىؾ و ال ی ٷٙكض ٷی٘ىقشؿ بههٻىل ٺٝاٵ ویاوی کٍىق جربیث ٺٍؿه بىؾ، ٷىئٴۀ ظصاب  ٻکهیا

هرای . به ؾٳیل بعرد5گیكؾاو٩ٻؿ هماٸ واٲ ٺؽىحیٹ ا٬ؿاٷات ٬اٺىٺی ؾق ایٹ لٷیٻه ٌکل ٷی 53
ىاؾه په ال چٻرؿ ٨٭هی شؿی ؾق ٷىقؾ بكؼی ٷىائل ظ٭ى٪ ؼاٺىاؾه، ٬اٺىٸ شؿیؿ ظمایث ال ؼاٺ

جّىی  ٌؿ و ٷىاؾ ٷكجبٗ با ؼاٺىاؾه ؾق ٬اٺىٸ  5255های ٨كاواٸ ؾق واٲ ؾهه و ٘ی ٨كال و ٺٍی 
٬اٺىٸ ٷؿٺی که الؾواز ؾؼحكاٸ  5002هایی همكاه بىؾ. ٷاؾۀ ٷؿٺی ٺیم باقها با اِالظات و جبّكه

اٷراٵ ؼمیٻری جبّركه  ؾاٺؿ8 چٻؿی په ال اٺ٭الب و با اوحٻاؾ بره ٨حرىایقا ٷى٬ى٦ به اـٸ وٳی ٷی
ؾق ٷىقؾ وتیث وٳی ؾق اٷرك الؾواز ج٥ییركی قغ ٺرؿاؾ.  ؾقهكظاٲؼىقؾ و ب١ؿها اِالض ٌؿ8 اٷا 

ؾق ٷىقؾ  که یؾقظاٳاٳماٵ به ذبث قومی الؾواز ٺیم ؾق ٬اٺىٸ شؿیؿ ظمایث ال ؼاٺىاؾه ٳعاٚ ٌؿ8 
ؾواز اؾ٠ا ؾاٌحٻؿ که ی ٌك٠ی وشىؾ ؾاٌث. ٷٻح٭ؿاٸ به ٬اٺىٸ اٳماٵ ذبث الاٷاواگكهاهك ؾو ٬اٺىٸ 

گیكاٺه ٠مل ٌك٠ی هیچ ؾٳیل قوٌٻی بكای ایٹ اٷك وشىؾ ٺؿاقؾ و ٬اٺىٸ ؾق ایٹ لٷیٻه وؽث الٺٝك
ٌؿ که با جىشه به جب١ات وىء ٠ؿٵ ذبث الؾواز ؾق وٙط کكؾه اوث. ؾق بكابك، چٻیٹ اوحؿتٲ ٷی

اٵ بره ذبرث ٠٭رؿ ٺکراض ٬اٺىٺی ال ٨كلٺؿاٸ ظاِل ال الؾواز، اٳرم ثیٷىقؾظماؾق  ژهیو بهشاٷ١ه، 
کره ؾق  قو الآٸبره ورمایی ؾاٌرحه باٌرؿ.  كیجرؤذٷٻا٨ٟ ٘ك٨یٹ، ٨كلٺؿاٸ و شاٷ١ه  ٹیجؤٷجىاٺؿ ؾق  ٷی

قوؾ بره ق٨رٟ ٷهكیه، ٺٍىل، ٘رال٪، ٺ٩٭ره و اقخ ال ٬راٺىٸ اٺحٝراق ٷری الشمٴهؾ٠اوی ؼاٺىاؾگی 
اذبات لوشیث همرىاق جؽاِٶ و اظ٭ا٪ ظ٫ بپكؾالؾ، با اٳماٵ به ذبث وا١٬ۀ ٺکاض ٷىیك ؾاؾقوی و 

                                                      

اوری، ٺمراؾی ال جعرث جراذیك ٷ٩راهیٶ وی ظصرابی ؾق آٸ بكهره. اٳبحه بایؿ به ایٹ ٺکحۀ اواوی اٌاقه کكؾ که بی3
 (.5252جك ؾق ایٹ لٷیٻه بٻگكیؿ به )کٴهك، ظکىٷث ٌاهٻٍاهی وا٬ٗ ٌؿه ٷعىىب ٷی ٌؿ. بكای ٷٙاٳ١ۀ بیً
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جرك اٳماٵ به ذبث، ٷىحٻؿ به ؾٳیرل ٌرك٠ی ٷٍؽّری ٺبرىؾه و بریً که ٹیاؼىاهؿ ٌؿ. با جىشه به 
های ٨٭هی ؾق ٷىقؾ شایگراه اـٸ وٳری ؾق جىشیهی اشحما٠ی ؾاٌحه اوث، ٷكوقی کىجاه بك ؾیؿگاه

 الؾواز ؼىاهیٶ ؾاٌث جا ؾق ٨هٶ چاٳً پیً قو به ٷا یاقی بكواٺؿ.   

 ی هتفاوت پیشاهىو ارو ولی. فتاوا9-9

بٻا بك ؾیؿگاه قایس ؾق ٨٭ه اوالٷی، وٳی ٌك٠ی ی١ٻی پؿق و شؿ پؿقی بك ٨كلٺرؿاٸ ٷعصرىق ؼرىؾ 

ٷّٴعث، ال شاٺ  آٺراٸ اٺٍرای ظ٭رى٬ی اٺصراٵ  ٌكٖ بهجىاٺٻؿ وتیث ؾاقٺؿ8 به ایٹ ٷ١ٻا که ٷی

ك جعرث وتیرث ( هیچ ٌکی وشىؾ ٺؿاقؾ که ٨كؾ ٠ا٬ل په ال بٴى٢ ؾیگر5255ؾهٻؿ. )٩ِایی، 

٘رك٦ ٠٭رؿ ٬ركاق بگیركؾ8 اٷرا ال ؾیكبرال قویکركؾی ؾق ٷیراٸ ٨٭یهراٸ  ٷىرح٭ال  جىاٺؿ ٺیىث و ٷی

کٻؿ. ؾتیل ایٹ قویکكؾ قا ٺیرم بایرؿ اوحرٻا ٷی که الؾواز ؾؼحكاٸ باکكه قا ال ایٹ ٬ا٠ؿه گك٨حه ٌکل

اٸ ؾق ورٻیٹ ای کره ؾؼحركکركؾ. ؾق لٷاٺره وشى شىثی ایٹ ٨حىاها كیگ ٌکلؾق ٌكایٗ اشحما٠ی 

کكؾٺرؿ، ٺ٭رً وٳری ؾق الؾواز کراقکكؾی ظمرایحی و ٷّرٴعث ورٻصاٺه بىیاق پاییٹ الؾواز ٷی

ؾاٌث. اٳبحه ٺبایؿ ال ایٹ وا١٬یث چٍٶ بپىٌیٶ که الؾواز کىؾکاٸ ؾق گفٌحه بره ٺعرىی ال اٺعرا 

جرىاٺیٶ ٤ٴبرۀ قویکكؾهرای . همچٻریٹ ٺمری1گیكؾ و ٬ابل ؾ٨اٞ ٺیىثـیل الؾواز اشباقی ٬كاق ٷی

ؾق ٨٭ره بكؼری  ٷرراٲ  ٠ٻرىاٸ  بره چكاکرهٷكؾواتقاٺه قا ؾق ِؿوق چٻیٹ ٨حىاهایی ٺاؾیؿه بگیكیٶ8 

ٷفاه  اوالٷی، الؾواز ؾؼحكاٸ هكچٻؿ که ؾوٌیمه ٺباٌٻؿ، به ٺٝرك یکری ال ؼىیٍراوٺؿاٸ ٷركؾ 

( ظرؿا٬ل پرٻس 5244ٷٻىٖ اوث و لٺاٸ ؾق الؾواز هیچ اوح٭الٳی ٺؿاقٺؿ. )ٺیكوٷٻؿ و وٴٙاٺی، 

 ٌىؾ:ٷح٩اوت ٷیاٸ ٨٭یهاٸ ٌی١ه وشىؾ ؾاٌحه که جٻها به آٸ اٌاقه ٷیؾیؿگاه 

                                                      

ٌٻاؼحی و ٨یمیىٳىژی  بىرحگی ؾاقؾ و ؾق همرۀ های جٍؽیُ کىؾکی به ٠ىاٷل قواٸ. ٬ابل ـکك اوث که ٷالک 5
ؾک بىؾٸ ؾق همۀ شىاٷٟ و ا٠ّراق ؾق ٺٝرك جىاٸ وٹ ؼاِی قا بكای جٍؽیُ کىٌكایٗ یکىاٸ ٺیىث. په ٺمی

گك٨ث. شاٳ  جىشه اوث که ؾق ٠ّك اٷاٷاٸ ٌی١ه ٺیم کره الؾواز ؾق ورٻیٹ پراییٹ اٷركی ٘بی١ری برىؾه، الؾواز 
 (. 33، 02َکىؾکاٸ ال وىی ایٍاٸ ٷىقؾ ٺ٭ؿ ٬كاق گك٨حه اوث. ٷرال  بٻگكیؿ به )ووائل اٳٍی١ه، باب 
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 . ٠ؿٵ وتیث وٳی په ال ق٨ٟ ٷعصىقیث58
 . وتیث جاٵ وٳی ظحی په ال ٷعصىقیث38
ٷىح٭ل ٺیىرحٻؿ و بكآیٻرؿ ٺٝرك هرك ؾو  کؿاٵ چیه. جٍكیک ٷیاٸ وٳی و ؾؼحك، به ایٹ ٷ١ٻا که 2

 ٳعاٚ ؼىاهؿ ٌؿ8
 ائٶ8. وتیث وٳی ؾق الؾواز ؾ0
 . وتیث وٳی ؾق الؾواز ٷٻ٭ٟٙ )الؾواز ٷى٬ث(.1

ؾهؿ که ؾیرؿگاه ٠رؿٵ وتیرث وٳری ؾق الؾواز ؾؼحركاٸ های ٷح١ؿؾی ٺٍاٸ ٷیٺحایس پژوهً
ؼرىاٺی با اِىٲ و ٬ىا٠رؿ کٴری هرٶ جٻها ٺههای ؾیگك اقشط اوث و  ٠ا٬ل، باٳ٣ و قٌیؿ بك ؾیؿگاه

. پفیك٨حٹ اـٸ وٳی ؾق ایٹ ٷىقؾ، جٻهرا ال براب 5کٻٻؿٷی ؿیجائؾاقؾ، بٴکه قوایات ِعیط ٺیم آٸ قا 
اوث، ٺه ؾٳیل ١ٙ٬ی ٌك٠ی. ٨حاوای ٷكاشٟ ج٭ٴیؿ کٻرىٺی  كیپف هیجىشاظحیاٖ و ٷّٴعث وٻصی 

٬اٺىٸ  اواوا  په  3ها ابكال ٌؿه اوث.ٺیم ؾق ایٹ ٷىٔىٞ یکىاٸ ٺیىث و ٘ی٧ ٷح٩اوجی ال ؾیؿگاه
ٷ٭ٴؿاٸ ٷكاشٟ ٬ائل به ٠ؿٵ وتیث وٳری ر ٤یرك  جىاٺؿ چٻیٹ الؾواشی قا ر ظؿا٬ل ؾق ٷىقؾٺیم ٺمی

ٷٍكوٞ بؿاٺؿ. ٌایؿ به همیٹ ؾٳیل ؾق ؾو ٺٝكیۀ ٷٍىقجی، ٬اٺىٸ به ٠ؿٵ ٺ٩ىـ ایٹ ٠٭ؿ ٬ائرل ٌرؿه 
ایٹ الؾواز ٬ابٴیث ذبث قومی ٺؽىاهؿ ؾاٌث و لوز ؾق ایرٹ  ؾقهكظاٲ. اٷا 2اوث8 ٺه بٙالٸ آٸ

پكؾاؼحٹ به ایٹ ٷىئٴه ٺیىث که اگك ٌاهؿی  ٷىقؾ ٷصكٵ ؼىاهؿ بىؾ. ؾق ایٹ ٺىٌحاق ٷصاٳی بكای

                                                      

های ٷح٩اوت ٨٭هی ٷىقؾ واکراوی ٬ركاق گك٨حره اورث. گاٌحه ٌؿه و ؾیؿگاه. چٻؿیٹ ٷ٭اٳۀ ٷىح٭ل ؾق ایٹ لٷیٻه ٺ5
 ( 85251 ؼاٳؿیاٸ و وٴٙاٺی قشبی، 5252بكای ٺمىٺه بٻگكیؿ به )ِؿقی و ـاکكی، 

ها بٻگكیؿ به اوح٩حائات ال ٷكاشٟ ٠ٝاٵ ویىحاٺی، ٌبیكی لٺصراٺی، جبكیرمی، ٺرىقی . بكای ٷٍاهؿۀ ایٹ ؾیؿگاه3
ٵ ٌیكالی، ٨أل ٳٻکكاٺری، وظیرؿ ؼكاوراٺی و ... ؾق جاقٺمرای ٷكکرم پاورؽگىیی بره ای، ٷکاقهمؿاٺی، ؼاٷٻه

اٳٴه بهصرث شاٳ  جىشه اوث که هكچٻؿ آیث (www.pasokhgoo.ir/node/1323)وىاتت ؾیٻی به ٺٍاٺی 
 ؾاٺؿ8 ٬ائل به بٙالٸ ٠٭ؿ بؿوٸ اـٸ وٳی ٺیىث. کى  اشاله ال وٳی قا واش  ٌك٠ی ٷی

 . 50/4/5242ٷىقغ  2012/3و  32/53/5233، ٷىقغ 3325/3 . ٺٝكیۀ ٷٍىقجی ٌماقه2
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بك و٬ىٞ ٠٭ؿ ٺکاض وشىؾ ٺؿاٌحه باٌؿ، ؾق ٷىاقؾی ٷاٺٻؿ اجهاٵ قابٙۀ ٺاٷٍكوٞ و یرا ؾ٠رىای ٺ٩ری 
ت، قابٙۀ لوشیث ٷیاٸ لٸ و ٷكؾ چه گىٺه ؾق ؾاؾگاه ها اذبات ؼىاهؿ ٌؿ و آیا ؾق ِىقت و٬ىٞ ابىی

ٔی بایؿ به ٠ٴث ٠ؿٵ ٺ٩ىـ ٠٭ؿ، ایٹ قابٙه قا شكٵ قابٙۀ لٺاٌىیی، با جىشه به ٺٝكیۀ ٷٍىقجی، ٬ا
 جك ؼىاهؿ ٌؿ! بیٻیٶ که چاٳً شؿی جٴ٭ی کٻؿ یا ؼیك8 ٷی

 اص چالؼ سفت بشوو. ساهکاسهای 4

جىاٸ قاهکاقهای ٷح١ؿؾی قا بكای ظل ایٹ ٷ١ٕل جّىق کكؾ8 اٷا بایؿ جىشه ؾاٌث که ق٨ٟ یک ٷی
ٷىئٴه ٺیىث، بٴکه ٷمکٹ اوث ٷٍرکالت  به ٷ١ٻای ایصاؾ ٌكایٗ ٷٙٴىب و ظل ٳموٷا  ٷ١ٕل  

-ظف٦ ٷاؾۀ ٬اٺىٺی اٳماٵ به ذبث الؾواز، ٷ١ٕل ٷا قا ق٨ٟ ٷری ٷراٲ ٠ٻىاٸ بهؾیگكی به باق بیاوقؾ. 

جك به آٸ اٌاقه ٌؿ. قاهکاقهای ؾیگركی باقی ؼىاهؿ ؾاٌث که پیًکٻؿ8 اٷا جب١ات ظ٭ى٬ی لیاٸ
شىیٻؿ ٺیم ٬ابٴیث اشكایی ٺؿاقٺرؿ و ٷی ال چاٳً قا ؾق اِالظات ٬اٺىٸ اواوی پی ق٨ث بكوٸکه 

ؾاقای ٷ٭ؿٷات و ٳىالٵ بىیاقی هىحٻؿ که با ٷىٔىٞ بعد اقجبا٘ی ٺؿاقٺؿ. به همیٹ ؾتیل به ٺٝك 
قوؿ پیٍٻهاؾهایی که ؾق اؾاٷه ٷٙكض ؼىاهؿ ٌؿ، ٬ابٴیث بكقوی بیٍحكی ؾاقٺؿ و ؾق ِىقت ٷی

 شكا ؼىاهٻؿ ؾاٌث.اظىان ٺیال به ظل ایٹ ٷىئٴه ؾق وٙط ٺؽبگاٺی، اٷکاٸ ا

 . فمه يظاهات4-9 

٨٭ره 7په ال پفیكي ٺٝكیاجی چىٸ وتیث ویاوی ٨٭یه و ٳموٵ بكپایی ظکىٷرث اورالٷی، ایرؿۀ 
ٷٙكض ؼىاهؿ ٌؿ. ایٹ پژوهً ؾق ٷ٭اٵ جعٴیل و بكقوی ایٹ ٺٝكیه ٺیىث و جٻها ٬ّؿ 6 ٺٝاٷات

ال چاٳً پیٍٻهاؾ  ق٨ث بكوٸقهای یکی ال قاهکا ٠ٻىاٸ بهؾاقؾ با اقائۀ گماقٌی ال آٸ، ایٹ ٺٝكیه قا 
ای ٷصمى٠ه7ٺیىث، بٴکه 6 ٨كؾ7ؾهؿ. ؾق ٺٝكیۀ ٨٭ه ٺٝاٷات یا ٨٭ه ظکىٷحی، ٷکٴ٧ ؾیگك یک 

وشىؾ ؾاقؾ و ٨حراوای ٌرك٠ی ؾق بىرحكی 6 ٷصمى٠ه ٺگك7اوث. ؾق ٨٭ه ٺٝاٷات ٺگاهی 6 ال ا٨كاؾ
(. ؾق واؼحاقی که 5251ٌىٺؿ )ٷیكبا٬كی و ؾیگكاٸ، اقجبا٘ی و ٺاٜك به ٷّٴعث شاٷ١ه اقائه ٷی

جىاٸ ٬ىاٺیٹ ٷىٔى٠ه ؾق ٺٝاٵ اوالٷی قا اقشط بك ٨حاوای ٌك٠ی ٨٭ه ٺٝاٷات ؾق شكیاٸ اوث، ٷی
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ی ٷىٔىٞ ج١اقْ قا ق٨ٟ کٻؿ8 اٷا اٺح٭اؾاجی که به اِرل کٴ بهجىاٺؿ ٌؽّی ؾاٺىث. ایٹ ایؿه ٷی
ق باب ٨٭ه ٺٝاٷات ٺیم ؾ که آٸ. شؿا ال پابكشاوث همچٻاٸوتیث وٳی ؾق اٷك الؾواز واقؾ اوث، 

 (.5253قویکكؾهای ٷح٩اوجی وشىؾ ؾاقؾ )٨أل ٳٻکكاٺی، 

 . دزف ارو ولی بشای اصدواج دس لايىو4-2

که ٷٍؽُ ٌؿ الؾواز ؾؼحكاٸ باٳ٣ و قٌریؿ برؿوٸ اـٸ پرؿق، ظرؿا٬ل ال ؾیرؿ بكؼری  آٸ ال  په
ٺىٸ قومی کٍىق ظف٦ جكیٹ قاهکاق ایٹ اوث که ایٹ ٷىقؾ ال ٬ا٨٭یهاٸ، ایكاؾ ٌك٠ی ٺؿاقؾ8 واؾه

کٻٻرؿ، بٻرا بره جکٴیر٧ ٌىؾ. ؾق ایٹ ِىقت جٻها ا٨كاؾی که ال ٷكاشٟ ٷىا٫٨ اـٸ وٳری ج٭ٴیرؿ ٷری
٬اٺىٺی ٷعؿوؾیحی بركای الؾواز ٺؽىاهٻرؿ ؾاٌرث.  الٺٝكٌاٸ به کى  اشاله ٺیال ؾاقٺؿ و ٌك٠ی

 ا٠ح٭راؾکٻٻؿ و یبه پیاٷؿهای اشحما٠ی ایٹ ق٨ٟ ٷعؿوؾیث اٌاقه ٷ ٷ١مىت  ٷٻح٭ؿاٸ ایٹ پیٍٻهاؾ  
٬اٺىٸ اـٸ وٳی ال وىءاوح٩اؾه ال ؾؼحكاٸ شٴىگیكی کكؾه و اگك ٺ٭ً پؿقاٸ ؾق الؾواز ٺاؾیؿه  ؾاقٺؿ

ی اورث8 اٷرا بایرؿ بكقو  ٬ابلیابؿ. ایٹ ٺ٭ؿ گك٨حه ٌىؾ، اٷکاٸ اٌحباه و آوی  ؾؼحكاٸ ٨موٺی ٷی
ل ٌرؿ کره جىشیره پكویؿ چكا بكای ظل یک ٷ١ٕل ٨كهٻگی و اشحما٠ی، بایؿ بره ٬راٺىٺی ٷحىور

ٺهؿ؟ اٺح٭اؾ ؾیگك، چاٳً قا ها و ٷ١ٕالت ؾیگكی قا پیً ٷیٌك٠ی ١ٙ٬ی ٺؿاٌحه و ؼىؾ چاٳً
کٻؿ. با ایٹ جىٔیط که ظف٦ ٬اٺىٺی که ٷٙاب٫ ٬ىٲ ٷٍرهىق ٨٭یهراٸ و به ٌکٴی واقوٺه ٷٙكض ٷی

ٻؿ با جىاٺی یک اٷك ٤یكٌك٠ی ٷٻصك ؼىاهؿ ٌؿ و ٬ىاٺیٹ قومی ٺمیوال ی٬اٺىٺٷكاشٟ اوث8 به 
ٺٝكات ٷكاشٟ ٷؽاٳ٧ باٌٻؿ. بایؿ گ٩ث که ؾق ظاٲ ظأرك ٷرىاقؾی وشرىؾ ؾاقؾ کره یرک اٷرك 

 اٳٴره ثیآ ٷررال  ٌرىؾ. ٷؽاٳ٧ اورث، اٷرا ٤یك٬راٺىٺی جٴ٭ری ٺمری هی٨٭ یوٳقومی ظحی با ٨حىای 
ٺیىث و ٷمکٹ  مایِؿاووها، پؽً آٸ ال ای ٷ١ح٭ؿ اوث که ٷالک ٌك٠ی بىؾٸ ٷىوی٭ی ؼاٷٻه

، 5254ای،  بكای ٷ٭ٴؿاٸ ایٍاٸ ٷٍكوٞ ٺباٌؿ )ؼاٷٻره مایو و ِؿاؾق  ٍكٌؿهٷٻحاوث ٷىوی٭ی 
ای قومی ؾق شمهىقی اوالٷی اورث و ١٨اٳیرث آٸ ٺهاؾ قواٺه مایو و ِؿا که یظاٳ ؾق(8 150

ی قوٌرٻ بهٌىؾ. ایٹ ٷراٲ ٷٻّىب ٷی هی٨٭ یوٳٷٙاب٫ ٬اٺىٸ، لیك ٺٝك ٨كؾی اوث که جىوٗ ؼىؾ 
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حال٨ی ٷیاٸ ٷكاشٟ ج٭ٴیؿ، اٷکاٸ جٙبی٫ ٬اٺىٸ با همۀ ٺٝكات وشرىؾ ؾهؿ که ؾق ٷىاقؾ اؼٺٍاٸ ٷی
 ٌىؾ.ٺؽىاهؿ ؾاٌث و ٳموٷی هٶ بكای ایٹ کاق اظىان ٺمی

 . افالح لايىو ارو ولی4-9

جك ؾق ٷىقؾ آٸ وؽٹ ق٨رث، ؾاقای براق ٬اٺىٸ اـٸ وٳی به ٌکل کٻىٺی ٠الوه بك ٷٍکالجی که پیً
اوالٷی ؾق ٌكایٗ اهٴیث ٷیاٸ لٺراٸ و ٷركؾاٸ هریچ  ٨٭ه که یؾقظاٳهىث8  میآٷٓ یجب١شٻىیحی 

ؾاٺرؿ. ج٩اوجی ٬ائل ٺیىث، ایٹ ٬اٺىٸ جٻها ؾؼحكاٸ قا بره کىر  اشراله بركای الؾواز ٷىٜر٧ ٷری
ؼىاهرؿ برىؾ. اگرك  میبكاٺگ ورااٲوشىؾ ایٹ ٬اٺىٸ ٠بد و  اواوا  جىاٸ ٷىاقؾی قا جّىق کكؾ که  ٷی

ٷّٴعث آٺاٸ اوث، چكا پىركاٸ ٺبایرؿ ال ایرٹ  ٹیجؤٷؾٳیل وشىؾ ایٹ ٬اٺىٸ ظمایث ال ؾؼحكاٸ و 
جركیٹ ورٙط جعّریالت ؾاٺٍرگاهی و ظمایث ٬اٺىٺی بكؼىقؾاق باٌٻؿ؟ اگك ؾؼحركی ؾق ٠راٳی

ٷى١٬یث اشحما٠ی ٬كاق ؾاٌحه باٌؿ، چه گىٺه ٬اؾق به جٍرؽیُ ٷّرٴعث ؼرىؾ ؾق اٷرك الؾواز 
و ؾؼحركاٸ ؾق ِرىقت شٻبۀ جٍكی٩اجی ؾاٌرحه  ٠مال  ٺیىث؟ ٷمکٹ اوث گ٩حه ٌىؾ که ایٹ ٬اٺىٸ 

ؾٳیرل  جىاٺٻؿ با ٷكاش١ه به ؾاؾگاه و اذبات ٺیال ؼرىؾ بره الؾواز یرا بیٷؽاٳ٩ث بؿوٸ ؾٳیل پؿق، ٷی
آیرا  اواورا  . ؾق پاوػ بایؿ گ٩ث کره 5بىؾٸ ٷؽاٳ٩ث وٳی، ال ؾاؾگاه شىال الؾواز قا ؾقیا٨ث کٻٻؿ

ؾگراه و جبرؿیل یرک ٷّٴعث ؾؼحكاٸ ٺیىث جرا بره قشرىٞ بره ؾا ٹیجؤٷجكی بكای قاهکاق ٷٻاو 
اٳمٴٴی ؾق اٷك الؾواز و پفیكي اؼحال٦ ؼاٺىاؾگی به ٺماٞ ظ٭ى٬ی ٺیال ٺباٌؿ؟ با ٷكوق ٬ىاٺیٹ بیٹ

ای جرىاٸ بره ٺحیصرهایٹ ؾ٤ؿ٤ه که ٬اٺىٸ بایؿ به ٷّٴعث ا٨كاؾ و شاٷ١ه ٺیم ٺٝك ؾاٌحه باٌؿ، ٷری
جىاٸ با ؾق ٺٝك گك٨حٹ ٷیٷّٴعث ا٨كاؾ ؾق الؾواز اوث،  ٹیجؤٷقویؿ. اگك هؿ٦ ٬اٺىٸ  جؤٷل ٬ابل

 ٹیا وشىؾ باٌٻاؼحی که ا٨كاؾ، چه ؾؼحك و چه پىك، ٌكایٙی، ا٠ٶ ال ٌكٖ وٻی، جعّیٴی و قواٸ
قوٻؿ، اشرالۀ الؾواز قا ِراؾق کٻرؿ و ؾق ٤یرك ایرٹ به جٍؽیُ اشحما٠ی ٬ىی ٷی ٠مىٷا  ٌكایٗ 
، ٠الوه برك ظرف٦ ٬6یٶ ٬اٺىٺی ؿیجائ7به 6 اـٸ وٳی٬7یٶ ٬اٺىٺی قا تلٵ بؿاٺؿ. با ج٥ییك  ؿیجائٷىقؾ، 

                                                      

 ٬اٺىٸ ٷؿٺی پیً بیٻی ٌؿه اوث.  5002 ۀ. ایٹ ٷىقؾ ؾق ٷاؾ5
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ج٩اوت شٻىیحی ٷىشىؾ، ایٹ ٬اٺىٸ ٺیم به هماٸ ؾتیٴی که ٬اٺىٸ اٳماٵ به ذبث الؾواز ٷىشه اوث8 
ایرٹ  بىؾٸ یكٌك٠ی٬٤ابل جىشیه ؼىاهؿ بىؾ و ال پٍحىاٺۀ ظ٭ى٬ی بكؼىقؾاق اوث. همچٻیٹ جّىق 

های ٬راٺىٺی ؿاٵ کٻٻؿ، جٻها ال ظمایثبكؾ و ا٨كاؾی قا که به چٻیٹ الؾواشی ا٬الؾواز قا ال ٷیاٸ ٷی
 کٻؿ.   ٷعكوٵ ٷی

 یش یگ جهیيت. 5

ی ٠رؿٵ اٺگراق شكٵایٹ ٺىٌحاق، بكقوی چاٳً ج١اقْ ٨حاوای ٨٭هی و ٬اٺىٸ قومی قا با ٺٝرك بره 
ؾاٌث. ؾق ابحؿا با جعٴیل ٺىبث ٬اٺىٸ و ٌكٞ ؾق ٺٝراٵ  بك ٠هؿهذبث الؾواز ؾؼحك بؿوٸ اـٸ وٳی 

ه ٬ىاٺیٹ ظىلۀ ؼاٺىاؾه پكؾاؼحه و ٺٍاٸ ؾاؾ که بكآیٻرؿ ؾو ٬راٺىٸ ویرژه، شمهىقی اوالٷی ایكاٸ، ب
ی اٷكی ٷٍكوٞ ٷٻصرك اٺگاق شكٵی١ٻی ٳموٵ اـٸ وٳی ؾق ٺکاض باکكه و اٳماٵ به ذبث وا١٬ۀ ٺکاض به 

های ٷح٩اوت ٌرك٠ی ؾق ٷرىقؾ شایگراه اـٸ وٳری ؾق اٷرك ؼىاهؿ ٌؿ. وپه با ٷكوقی بك ؾیؿگاه
که به اِالض ٬اٺىٺی ؾق ایٹ ٷىقؾ ٺیال وشرىؾ ؾاقؾ و برا ٺ٭رؿ و بكقوری  ٺکاض، به ایٹ ٺحیصه قویؿ

واؼحٹ اوحٻاؾ ٬اٺىٸ اـٸ وٳی به ٨حىای ٌك٠ی و اقائۀ  قٺگ کٶپیٍٻهاؾهای ٷح٩اوت، جالي کكؾ با 
٬یٶ ٬اٺىٺی ؾق  ؿیجائی ؾق الؾواز، با ج٥ییك ٳموٵ اـٸ وٳی به ٷّٴعث وٻصپٍحىاٺۀ اشحما٠ی ٳموٵ 

ال چاٳً ٷرفکىق  ق٨ث بكوٸٌكایٗ جٍؽیُ ِعیط قا ٺؿاقٺؿ، قاهکاقی بكای الؾواز ا٨كاؾی که 
 به ؾوث ؾهؿ.
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 دادو زياو و هرداو بررسی حکمت تفاوت شهادت
 5سیذايه هالفادلی سکى آبادی

   

 چکیذه 

ال ٷباظرد چراٳً بكاٺگیرم ؾق لٷیٻره ظ٭رى٪ لٺراٸ اورث. 6 ؾاؾٸ باٺىاٸ ٌهاؾت7اٷكوله ٷىئٴه 
ىیث ایٍاٸ ٺبىؾه و ٌهاؾت لٺاٸ به ٷاٺٻؿ بكؼال٦ جّىق قایس، ا٠حباق ٌهاؾت ا٨كاؾ وابىحه به شٻ

ٌهاؾت لٺاٸ ؾق بكؼی  پفیكيٌهاؾت ٷكؾاٸ ؾق ٷىاقؾ ؼاَ، ٷ١حبك و پفیك٨حه ؼىاهؿ بىؾ8 ٠ؿٵ
. ؾق اؼال٪ و ؼّىِیات بىؾه و ؾٳیل برك جب١ریٓ ٺیىرث با ٷكؾاٸ به ؾٳیل ج٩اوت ایٍاٸ ،ٷىاقؾ

ٷمکرٹ ث که ؾق بكؼری ٷرىاقؾ وجکٴی٩یبٴکه  ،ٌؿه ال لٺاٸ ٺیىث ؾقی٣ا٬اٷه ٌهاؾت یک ظ٫ 
هرای ایرٹ ؾو شٻىریث، ٘بی١حرا  باٌؿ8 چكاکه باجىشه به ج٩اوتال ٷكؾاٸ جك بكای لٺاٸ وهلاوث 

و جىاوی برا جٍرابه  بٴکه جىاوی تلٵ اوث ،ٷٍابه باٌٻؿ لٸ و ٷكؾ جماٷی ظ٭ى٪ و جکاٳی٧ ٺبایؿ
  شؿای ال یکؿیگكٺؿ.

                                                      

 . ؾاٺٍصىی کاقٌٻاوی ٨٭ه و ٷباٺی ظ٭ى٪ اوالٷی، ؾاٺٍگاه جهكاٸ5
reyhansadeghi34@gmail.com 
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 همذهه 

ٷكؾ و ٺ٭ً آٸ ؾق ج١كی٧ و جبییٹ وٜرای٧ اشحمرا٠ی  های جکىیٻی ٷیاٸ ؾو شٻىیث لٸ وج٩اوت
هرای گىٺراگىٸ که پىٌیؿه ٺبرىؾه، جراذیك آٸ ؾق لٷیٻرههكیک ال آٸ ؾو ؾق ٠كِه شاٷ١ه، بك هیچ

یکی ال ٷىائل ٷهرٶ و بعرد ٌىؾ.  شمٴه ٨٭ه و ظ٭ى٪، به ٌؿت اظىان ٷی ال٠ٴمی و ٠مٴی، 
پرفیكي ٌرهاؾت لٺراٸ ؾق بكؼری ال  بكاٺگیم ؾق ٌهاؾت، جاذیك شٻىیث ؾق ا٠حباق آٸ و چگىٺگی

 ؾ٠اوی اوث.
اواوری اورث کره ٺرىٞ  یاؾآوقی ایٹ ٺکحه ؾٳیلهای ٌهاؾت لٺاٸ و ٷكؾاٸ به بكقوی ج٩اوت

های اشحمرا٠ی، ٳموٷرا  ٺ٭ً ج١ییٹ ق٤ٶ جاذیك قایس ؾقبه شٻىیث ؾق هىحی ٺٍاٺه بكجكی ٺیىث و 
ٌرؿ. ؾق ٷىرئٴه ٌرهاؾت لٺراٸ، ا٠حباق ٌهاؾت ا٨كاؾ، ٺٍاٺه اقلٌی ٷعىرىب ٺؽىاهرؿ  جؤییؿؾق 

گىٺره کره جبیریٹ گىٺه جب١یٓ شٻىریحی وشرىؾ ٺرؿاقؾ. همراٸٌىؾ، هیچبكؼال٦ آٺچه جّىق ٷی
های اشحما٠ی لٸ و ٷركؾ ؾق شاٷ١ره ٷحٻاور  برا ؼّىِریات و اؼرال٪ ایٍراٸ ِرىقت  ٺ٭ً

ؾق . ٺکحه ٬ابل جىشهی کره اوثگیكؾ، ج١ییٹ ٷىاقؾ پفیك٨حه بىؾٸ ٌهاؾت لٺاٸ بك همیٹ اوان  ٷی
٠رؿٵ ٌىؾ، آٸ اوث که ٌهاؾت یک ظ٫ ؾقی٣ ٌؿه ال لٺاٸ ٺیىث جا ایٹ ٺىٌحه بؿاٸ پكؾاؼحه ٷی

ها وث که با جىشه به ٌكایٗ و ویژگیا بٴکه جکٴی٩ی ،وب  جٕییٟ ظ٭ى٪ ایٍاٸ گكؾؾپفیكي آٸ 
ه لؾایی ؾقباقجالي ؾق ایٹ ٺىٌحاق، ابهاٵجك باٌؿ. ج١ییٹ ٌؿه و ٷمکٹ اوث ال جکٴی٧ ٷكؾاٸ آواٸ

باٌؿ. ٳفا، ٺؽىث به جىٔریط ٌرهاؾت ؾق های آٸ با ٷكؾاٸ ؾق ؾ٠اوی ٷیٌهاؾت لٺاٸ و ج٩اوت
جرا  گركؾؾٳ٥ث و اِٙالض پكؾاؼحه ٌؿه، وپه ٺّراب ٌرهاؾت، آیرات و قوایرات بكقوری ٷری

8و ؾق آؼك هؿ٦ اِٴی ایٹ ٷ٭اٳه ی١ٻی بكقوی ظکمث ال ٌهاؾت به ؾوث آیؿی ٌٻاؼث اشماٳ
 ٌىؾ.ٷی ٔیط ؾاؾهج٩اوت ٌهاؾت لٸ و ٷكؾ جى



  14 دادى زًاى ٍ هرداى بررسی حکوت تفاٍت شْادت

 
 

 ؽهادت دس لغت 

٘ىق که ؾق کح  ٷ١حبكی چىٸ ٬اٷىن ٬كآٸ، اٳّعاض و  هماٸ6 ٌهاؾت7ؾق بكقوی ٳ٥ىی کٴمه 

 ٌرهؿ،7بایؿ ایٹ اٷك قا ؾق ٺٝك گك٨ث که چٻاٺچه ایٹ واژه ال قیٍه ٌىؾ، یا ٷ٩كؾات ٺیم ٷٙكض ٷی

 یٍرهؿ، ٌرهؿ،7اٺچره ال قیٍره بیایؿ، به ٷ١ٻای ؼبك ؾاؾٸ یا اؾا کكؾٸ اوث و چٻ6 ٌهاؾه یٍهؿ،

آوقؾه ٌىؾ، ٷ١ٻای ظأك ٌؿٸ قا ؾق بك ؼىاهؿ ؾاٌث. همچٻریٹ ایرٹ کٴمره برا ظرك٦ 6 ٌهىؾا

ٷ١ٻای اؾا کكؾٸ ٌهاؾت و چٻاٺچه 6 باء7با ظك٦ أا٨ه  ،، ٷ١ٻای ؼبك ١ٙ٬ی ؾاؾٸ٠6ٴی7أا٨ه 

 مىؾ.گ٩حه ٌؿ، اگك بؿوٸ ظك٦ أا٨ه اوح١ماٲ گكؾؾ، ٷ١ٻی ظأك ٌؿٸ قا بیاٸ ؼىاهؿ ٺ

ی ٷ١ٻا به ٌهاؾه و قا٤  ا٩ِهاٺی ؾق بیاٸ ٷ١ٻای ٳ٥ىی ٌهاؾت، بك ایٹ باوق اوث که ٌهىؾ

 ظٕىقی ٷ١ٻا با ٌهىؾ ٳکٹ باٌؿ8)ؾیؿٸ با چٍٶ یا ال قوی ظصث( ٷی ؾیؿٸ با همكاه ظٕىق7

همچٻریٹ ٌرهىؾ و  6ؼىاهؿ بىؾ. اوٳىیث ؾق ؾیؿٸ، با همكاه ظٕىقی ٷ١ٻا به ٌهاؾت و ِك٦،

 ٌىؾ.٬اٷىن ٬كآٸ با  ٷ١ٻای ٷ١ایٻه و ظٕىق ؾیؿه ٷی ٌهاؾت ؾق کحاب

ٻه اِٙالض ٨٭هی کح  ال بكؼی ؾق ٻره ٌرؿه و اورح١ماٲ ٌهاؾت اِٙالض شای به ٺى٠ا   بیی  بیی

 ٌرهاؾت ال ٷرىاقؾ ا٤ٴر  ؾق کره اوث آٸ اٷك ایٹ گكؾؾ8 ٠ٴث ٷی جٴ٭ی ٌهىؾ ٌهاؾت با ٷٙاب٫

ٻه ٠ٻىاٸ به ٌهىؾ تلٵ اوث ؾق کٻاق بكقوی ٳ٥ىی ٌهاؾت،  اوث8 ٨ٴفا ٌؿهٷی اوح٩اؾه ؾ٠ىی بیی

 ٺیم اٌاقه ٌىؾ.  به واژه بیٻه

 به ٳ٥ث ؾق باٌؿ. بیاٸٷی 6یاٺا  ، بباٸ،یبیٹ7قیٍه  ال ،6بیٻات7 آٸ شمٟ و 6بیٹ7 ٷىٺد6 بیٻه7

 ٺاٷیؿه ٺى٠ی بیاٸ ،اوث8 ؾق ٺحیصه کالٵ ٺیم(  آٸ والی آٌکاق و) چیم یٯ الی پكؾه بكؾاق ی ٷ١ٻا

 ؾاقؾ.ٜهاق آٸ ال ٷ١ٻای ٷ٭ّىؾ گىیٻؿه پكؾه بكٷیٌىؾ چكا که اٷي

ْ لال7هرای ؼىقؾ8 همچىٸ آیرهکكیٶ به ٨كاواٺی به چٍٶ ٷیٷٍح٭ات ایٹ واژه ؾق ٬كآٸ ال الألوُمو ْو للو
ال البوليهن البنسملوطا ك الالو لو هنال7 و6 ٺمیآوقٺؿ؟ ی آٌکاق ؾٳیل چكا 8عللليوهنمو ولل الَن ْم و الُولَلوي لالالْشدو ْو  ال ؾقورث قاه8 قلو

 .6اوث ٌؿه قوٌٹ ی،ا٨اٺعك قاه
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٘بر٫ گ٩حره  .اورثی ظىر یای ٠٭ٴ قوٌٹ ٠الٷثی ٷ١ٻا به جىاٸ گ٩ث بیٻه،به ٘ىق کٴی ٷی
الَينو العلو الاعوْع ال ال٨7كٷایٻؿ: ٌىٺؿ8 چٻاٺکه ٷیٷعىىب ٷی 6بیٻه7 ٌاهؿ ، ؾواکكٵقوىٲ

 6.بىؾ ؼىاهؿ ٷٻکك ٠هؿه بك ٬ىٶ وی ٷؿ٠ ٠هؿه بك( ٌاهؿ ؾو) بیٻه ا٬اٷه 8اليميالعل الَلالانكش

 افيالح دس ؽهادت

اخَوارالاوازعالعولالالومال زعالل وقعال اقو الَولال:7ٌىؾ ٌهاؾت ؾق اِٙالض ٨٭ه ایٹ چٻیٹ  ج١كی٧ ٷی
 شاٺر  ال کره ٤یكٌراهؿ،ی بركا تلٵ،ی ظ٭ وشىؾ ال ا٘میٻاٸ و شمٵ با همكاه اؼباق 8غوقالااوا م

 6 گیكؾ. ِىقت ظاکٶ ٤یكال

 اؼباق 8َارالعلالالعلمالابَشالَتعلمالابل وقهْالا خ7 :اوث چٻیٹ آٷؿه ؾیگك ج١كی٩ی ؾق همچٻیٹ

 ٤6یك به ٷكبىٖ اٷك ال ٠ٴٶ با همكاه

 بركای اگكچه ؾق ٬ىاٺیٹ ایكاٸ، ج١كی٧ ؼاِی ال ٌهاؾت بیاٸ ٺٍرؿه اورث، اٷرا ظ٭ى٬رؿاٺاٸ

 ال7اورث:  ٠براقت ٺمایٻؿ8 چٻاٺکه بكؼی ٷ١ح٭ؿٺؿ، ٌرهاؾتاقائه ٷی ٷح١ؿؾی ج١اقی٧ ٌهاؾت

 بٴکه ؼىؾ ١٨ل بك ٺه ی،شمئی اٷك بكی ٌؽّ ٠ٴٶ اوحٻاؾ به حا  اِاٳ جؽُّ، ال ٺاؼىاوحه اؼباق

ی ٌك٠ وٜی٩ه ؾاؾٸ ِىقت یا ظ٫ اظ٭ا٪ ؾق ٌكکث ٬ّؿ به و ؼىیٍحٹ بك ٔكق بؿوٸ ٤یك ٺ٩ٟ به

 6ٷىقؾ ؼّىَ ؾق

ٺمایؿ بؿیٹ ٌکل که ؾق ٌهاؾت تلٵ ج١كی٧ ٨ى٪، ٌهاؾت قا ال ٷ٩هىٵ کاقٌٻاوی ٷحمایم ٷی

ىن باٌؿ ٺه آٺکه بكاوان ٠٭یؿه ٌاهؿ بیاٸ گكؾؾ8 ؾق ظاٳیکه ؾق اوث اؼباق ؾق ٷىقؾ اٷىق ٷعى

کاقٌٻاوی، کاقٌٻان، با بكقوی ٷعىىوات بكاوان جصكبه و جؽّرُ ؼرىؾ بره ٺحیصره تلٵ 

گكؾؾ، کاقٌٻاوی قوؿ. به ٠باقت ؾیگك، بك ؼال٦ ٌهاؾت که ٺىبث به ٷعىىوات اٺصاٵ ٷی ٷی

 اٷرىق و٬رىٞ ال اؼبراق7ال:  اورث ٌرهاؾت ٠براقت ٳفا ظؿویات کاقٌٻان و ٷحؽُّ اوث.

 ا٬ركاق قا آٸ باٌرؿی ؾیگرك ٺ٩ٟ به و ؼىؾ ٔكق بهی ظ٭ به اؼباق اگك ظىان، الی یک به ٷعىىن

ج٩راوت پیرؿا  ٌرهاؾت ٷ٩هرىٵ با ِىقت ایٹ ؾق که اوث جّؿی٫ی ٷ١ٻا بهی گاهی گىاه .گىیٻؿ
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 هراؿٺيٌرٻی یرا( ٷبّركات) هراؾیرؿٺي ال بره ٷٍرهىؾ   کره اورث ٌركٖ ٨٭ره ؾق ا٤ٴر . کٻؿٷی

بكؼری  6هىرحٻؿ، باٌرؿ.ی ؾیؿٺ که وك٬ث و ٬حل یای ٌٻیؿٺ که ای٭اٞ و ٠٭ؿ ٷاٺٻؿ ،(ٷىمى٠ات)

6 ؾیگركی لیراٸ به و ٘ك٨یٹ ال یکی ٺ٩ٟ به اٷكی ال ٌؽُ اؼباق7 با ٷ١ٻای ٺیم ٌهاؾت قا ؾیگك

 ٺمایٻؿ.ج١كی٧ ٷی
شهرث  اوث که جىوٗ یک یا چٻرؿ ٨ركؾ ١٨ٴی گىاهی و جىاٸ گ٩ث، ٌهاؾتبه ٘ىق کٴی ٷی

شایگاه ٌهاؾت بكای اذبات ظ٭ى٪ ؾق ٷعاکٶ، پره ال  .گكؾؾ با٘ل اٺصاٵ ٷی ابٙاٲ و ظ٫ اذبات
 گیكؾ.ٷی ٬كاق ؾق ٷكجبه وىٵ ا٬كاق و وٻؿ قومی،

 ؽهادت و تذمل ؽهادت  یهفهىم ادا

قوٺؿ. جعمل ٌهاؾت به ایرٹ ٷ١ٻاورث کره ال ٨ركؾی کاق ٷیایٹ ؾو اِٙالض ؾق بكابك یکؿیگك به
ٷىقؾ گىاهی ؾق آیٻؿه قا ظه ٺمایؿ و ببیٻؿ یا به هك ٺعرىی، برا اظىران ؼرىؾ ال آٸ بؽىاهٻؿ جا 

گاهی یابؿ8 ایٹ اظىان جعمل ٌهاؾت اوث8 اٷا اؾاء ٌهاؾت هماٸ ٌهاؾت ؾاؾٸ ٷری باٌرؿ. آ
 زا نميتها ار دتشها نشهد. تحمل  آٸ ٷٻصك بٍىؾ یا  یٳفا اٷکاٸ ؾاقؾ جعمل ٌهاؾت به اؾا

ی ب ا شيپ زا نيط ف زا يكي که کلللل د دقلمدا دادرسللللي نييآ در  يلد نيتأم ردمها

 .کند اختالف به آن مبادرت مي هزب  رتصه در  يلد تدارک
 ایٹ چٻیٹ آٷؿه ٨٭ه ٨كهٻگکحاب  ؾق 6ٌهاؾت یاؾا7ی اِٙالظی ٷ١ٻا جىٔیط همچٻیٹ ؾق

وی  ؾقؼىاورث بؿوٸ یا ٷٍهىؾٳه، و ؾقؼىاوث با ٌاهؿ، ٌهاؾت جعمل ٌهاؾت یکه اؾا اوث
 جركٮ ؾوٵ، ِرىقت چٻاٺچه ؾق بىؾه و ک٩ایی واش  ٌهاؾت اؾای ٺؽىث، ِىقت ؾق کهاوث8 

  اوث. اؼحال٦ آٸ وشىب ٺگكؾؾ، ؾق ٷٍهىؾٳه ظ٫ جٕییٟ ٷىش  ٌهاؾت

 ؽهادت دس لايىو ایشاو 

با ٠ٴٶ به جاذیك ٠می٫ و ٤یك ٬ابل اٺکاق ٨٭ه بك ٬اٺىٸ ایكاٸ، وأط ؼىاهؿ بىؾ کره جرؿویٹ و جٻٝریٶ 
م ال ٺٝك ٺّاب و شٻىیث ٌهىؾ، ٷٙاب٫ با ٌكایٗ ٔكوقی ج١ییٹ ٌؿه ؾق ٨٭ه ٷ٭كقات ٌهاؾت ٺی
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باٌرؿ8 چٻاٺکره بىؾه و ٷالک وٻصً ا٠حباق ٌهاؾت ٺیم برك اوران ایرٹ ٌركایٗ ٔركوقی ٷری
٬اٺىٸ ٷؿٺی، ٌهاؾت قا یکی ال ؾتیل اذبرات ؾ٠رىا ؾاٺىرحه، ورپه ؾق  ٬5314اٺىٺگفاق ؾق ٷاؾه 

قا 6 ٠رؿاٳث و ٠٭رل، بٴرى٢، ایمراٸ، ٘هراقت7ل ٬بیرل هماٸ ٬اٺىٸ، ٌركایٗ ٌرهىؾ ا 5252ٷاؾه
ٷرؿٺی، ؾاؾقوریکی٩ركی و آیریٹؾاؾقویبكٌمكؾه، ٔىابٗ و جكجیبات آٸ قا ؾق بؽً ٷ٭كقات آییٹ

 ٺمایؿ.ٷٍؽُ ٷی
ٺیرم ال ٌركایٗ 6 اوالٵ و ٠رؿٵ اجهراٵ ٌراهؿ7ؾق ٨٭ه اوالٷی ٠الوه بك ٷىاقؾ ٨ى٪، ؾو ٌكٖ  

 ٌىٺؿ.  ٌهىؾ ٷعىىب ٷی

 بىدو دکن یا دك ؽهادت اص دیث هاهیت بشسعی

 ٷح١ٴر٫ بره ظر٫ یرٯ ٌرهاؾت آیا7 بكقوی ایٻکه و ٌهاؾت ٷاهیث ٌٻاؼث ؾق چیم، هك ال پیً
 ٺٝرك بره تلٵ و ٔركوقی آٺچره ،6اوورث؟! به ٠ٻىاٸ یک جکٴی٧ بك٠هؿه یا آٸ که و اوث ٌاهؿ

 .باٌؿٷی ظکٶ و ظ٫ ال ٷؽحّك ج١كی٧ ابحؿا یک قوؿ، ٷی
 بره ٺىربث یرا ؼراَ ١٨رل برك جىاٺرؿٷري که ؾاٺٻؿٷی وٴٙٻث ٠ی الٺى قا ظ٫ بمقگاٸ بكؼی ال

 ال ٤یك ا٠حباقي و بىؾه وٴٙٻث آٸ اذك ٷاهیحی ا٠حباقی که قا آٸ باٌؿ. بكؼی ؾیگك اٌیاء و اٌؽاَ
 .اٺؿ ٌمكؾه آٸ ٺى٠ی ال و ٷٴٯ ١ٔی٧ ٷكجبه قا ظ٫ ای ٺیم٠ؿه .ٺمایٻؿٷ١ك٨ی ٷی اوث، ٷٴکیث

 بكابرك ظ٫: 7ؾاقؾایٹ چٻیٹ بیاٸ ٷی ؾاٷاؾ ٷع٭٫كاقؾاؾها، ؾق کحاب ٬ىا٠ؿ ٠مىٷی ٬همچٻیٹ 
 ؾق ا٨كاؾی یا ٨كؾی بكای ؼاِی جىاٺای یا اٷحیال آٸ، بكاوان کهی ٠٭الی یای ٌك٠ ا٠حباقات با اوث

 یا ٷاٲ یا و گٍحه ٷٻؿبهكه یا کكؾه،ی جّك٨ جىاٺؿٷي ظ٫ ؾاقٺؿه آٸی ٷ٭حٕا به و ٌىؾٷي گك٨حه ٺٝك
 6کٻؿ. وثؾقؼىای کى ال قای کاق

آٸ جىوٗ ٌاقٞ یرا ٬اٺىٺگرفاق اٺصراٵ  ی٬كاق گك٨حه اوث که اٺٍای ٌك٠ ظکٶ ظ٫، ٷ٭ابل ؾق
 ٠یٻا   بایؿ و ٌؿه ش١ل ٌاقٞ جىوٗ ظکٶ: 7که ٌؿه اوث آوقؾه آٸ چٻیٹ ج١كی٧ پفیكؾ و بكایٷی

 کره اورثی ؤر١ اظکاٵ ال ؾوحه آٸ وی جکٴی٩ اظکاٵ ٌاٷل ظکٶ ٌىؾ8 ق٠ایث ا٨كاؾ شاٺ  ال
 6کٻٻؿ. جىا٫٨ یکؿیگك با بكؼال٨ٍاٸ جىاٺٻؿميٺ ا٨كاؾ
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 برىؾه، آٸ اٺصراٵ بره ٷٴرمٵ ٨ركؾ که اوث جکٴی٧ هماٸ ظکٶ: 7ٌىؾٷی بیاٸ ؾیگك ج١كی٩ی ؾق
 6.ؼىاهؿ گٍث آٸ با ٷحٻاو  ٷصالات ٷىحىش  ٺمایؿ، ق٨حاق آٸ بكؼال٦ هكگاه

ژگری ایرٹ ؾو با جىشه به ج١اقی٧ ظ٫ و ظکٶ، ٨٭هرا و ظ٭ى٬رؿاٺاٸ ال ؾیكبرال، بره بكقوری وی

 کٻٻؿقا ٷ١ك٨ی ٷی او٭اٖ و واگفاقی اٺح٭اٲ، و ٺ٭ل ٬ابٴیث چىٸ هایی ویژگیپكؾاؼحه،  بكای ظ٫ 

 برك قا آٸ وٴ  به ج١هؿ اٷکاٸ ٠ؿٵ کٻاق ؾق ٌؿه، گ٩حه ویژگی ؾو ٠ؿٵ جکاٳی٧، بكای ٷ٭ابل ؾق و

 و اورث کرٶظ و ظر٫ ٌرٻاؼث ٷىحٴمٵ آذاق و ها ویژگي ایٹی بكقو شا که آٸ ال اٺؿ8 ٳکٹٌمكؾه

 ؾورث ؾق ایرٹ ؼّرىَی واظرؿ ج١بیرك بره ٺحىاٺىحه اٺؿ ٷحؤو٩اٺه گكؾؾ،ٷي با٘ل ؾوق بهی ٷٻحه

 بیابٻؿ.

 ٷ٭اٵ ؾقی ٷٻا٨اج بؿاٺیٶ، ؾق ایٹ ظاٳث هیچ6 اٷحیال یٯ ال بهكه بكؾاقی اٷکاٸ7 قا ظ٫ چٻاٺچه

 برایٻیٹٷح ٷ٩راهیٶ الی ؼیٴ که ؾقوث بؿاٸ ٌکل پیً ٺؽىاهؿ آٷؿ8 جکٴی٧ و ظکٶ با ی،ٷ٩هىٷ

ؾق ٷّرؿا٪ بره چٍرٶ  ،ٺؿاقٺؿ8 گكچه ٬ابٴیث اجعاؾ بیٹ ایرٹ ؾو یکؿیگك به اقجبا٘ی هیچ بىؾه و

اٷا ؾق ٷ٭اٵ ا٠ماٲ، به ٠ٻىاٸ یک ظر٫ و  اوث8ؼىقؾ همچىٸ ظ٫ ظٕاٺث که ٺى٠ی جکٴی٧ ٷی

 ،ٷٻرؿی و اٷحیرالٌىؾ. ٨ٴفا با جىشه به ٌٻاؼث ظ٫ به ٠ٻرىاٸ ٺرى٠ی بهركهاٷحیال ؾق ٺٝك گك٨حه ٷی

6 ٠ؿٵ ٺ٩ٟ بكؾٸ ٌاهؿ7 جىاٸ چٻیٹ ٺحیصه گك٨ث که ٌهاؾت یک ظکٶ و جکٴی٧ اوث8 چكاکه یٷ

ٷٻؿی ال یک اٷحیرال، ١ٙ٬را  ایٹ ٷىٔىٞ با اٷکاٸ بهكه اوث و ال ٌكایٗ و اظکاٵ اواوی ٌهاؾت

 ٷٻا٨ات ؼىاهؿ ؾاٌث.

و ؾاٺىرحه،  قا یرک ظکرٶ و جکٴیر٧ ٌهاؾت ٌی١ه،ی ٨٭ها به ٘ىقکل بایؿ ؾاٺىث که ٷٍهىق

و ٷ١ح٭ؿٺرؿ چٻاٺچره  ج٩ّیل برىؾه به ؾاٺٻؿ. اٷا بكؼی ٨٭ها ٬ائل آٸ قا ال واشبات ٷی یاؾابٻابكایٹ 

، ِىقت8 ؾق ٤یك ایٹٌاهؿ به اؾاء ٌهاؾت ٨كاؼىاٺؿه ٌؿه باٌؿ، اؾاء ٌهاؾت واش  ؼىاهؿ بىؾ

 جکٴی٧ ؾاٺىحه ٌؿٸ ٌهاؾت ال ٺٝك ٬اٺىٺگفاق ؾق ٷحٹ ٬اٺىٸ ٺیم ٬ابل ٌهاؾت واش  ٺیىث. اؾاء

 باٌؿ.ؾقک و ٷالظٝه ٷی
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 گىياگىو ؽهادت يقاب و فىس

ؾق بكؼی ال شكائٶ ٌهاؾت لٺاٸ به ٘ىق ٷٙٴر٫ پفیك٨حره  ،ٷٙاب٫ ٬اٺىٸ و قویه اشكایی آٸ ؾق ایكاٸ
باٌؿ. ؾٳیل ایٹ اٷك ٷح٩اوت بىؾٸ شٻىیث، ج١ؿاؾ ٌىؾ و ؾق بكؼی ٷىاقؾ ٷٙٴ٭ا ٬ابل ٬بىٲ ٷیٺمی

 جىشه به ٠مل اقجکرابی ؾق ا٠مراٲ ٌرهاؾت اورث. ٳرفا ٌهىؾ و یا به ٘ىق کل ٘كی٭ه ٌهاؾت با
یا بیً ال آٸ و ؾق  ٷكؾ ؾو ٌهاؾت اٺٕماٵ بهی گاه،ٷكؾ یک ٌهاؾت اٺٕماٵ به گاه لٺاٸ ٌهاؾت

 ٌراهؿ ؾو7 شركائٶ کٴیره ؾق ٌهاؾت ٺّاب کٴی ٬ا٠ؿه .جٴ٭ی ؼىاهؿ ٌؿ ٷىاقؾی ٷىح٭ال  ٷ١حبك
ٌىؾ. ؾق یرک بكقوری ك ال آٸ هٶ ؾیؿه ٷیٌؿ، ٷىاقؾی ٤ی اٷا چٻاٸ که گ٩حه ؼىاهؿ 8اوث 6ٷكؾ

-کٴی، ظؿ ٺّاب ٌهاؾت ؾق ٬اٺىٸ ٷصالات اوالٷی به ٳعاٚ شٻىیث ٌهىؾ، ال ٬كاق ـیل ٷری

 باٌؿ:
 شاهد هزد؛ تًها دو شهادت با الف( حقىق قابل اثبات

ٌكب ؼمك یا هكآٺچه ؾق ٷ١ٻای آٸ ٬كاق گیكؾ، ٬ف٦، اقجؿاؾ و وك٬ث ؾق ایرٹ ؾورحه ٬ركاق ؾاقٺرؿ8 
)برا جىشره بره شٻبره  به ـکك اوث که ؼىؾ وك٬ث، جٻها ٺىبث به بالگكؾاٺؿٸ یرا ذبرىت ٷراٲ ٬ابل
اٳٻاوی آٸ(، جىوٗ ٌهاؾت ؾو ٷكؾ، یا یک ٷكؾ و ؾو لٸ، و یا یک ٌاهؿ ٷكؾ به اٺٕماٵ ٬ىرٶ  ظ٫

 ٷؿ٠ی ٬ابل اذبات اوث.
فق ٺیم، همچٻیٹ ؾق کٻاق ٷىاقؾ ٨ى٪، که ال ٷّاؾی٫ ظ٫ اٳٴه هىحٻؿ، ؼمه، لکات، ک٩اقه و ٺ

٬ابل اذبات ؼىاهٻؿ  ٷكؾ ٬كاق گك٨حه، جٻها با اؾاء ٌهاؾت ؾو اٳٻان ٷاٳی، ؾق ایٹ ؾوحهبه ٠ٻىاٸ ظ٫
 بىؾ. 

ٌهیؿ ذاٺی بك ایٹ باوق اوث، با وشىؾ آٸ که ؾق ایٹ چهاق ٷىقؾ، ظ٫ اٳٻان ٺیم وهمی ؾاقؾ، 
یىرث کره اواورا  اٳٴره ٺمرىؾه اورث و ایرٹ ؾق ظاٳٌهیؿ اوٲ ایٹ چهاق ٷىقؾ قا ٷٴع٫ به ظ٭ى٪

باٌؿ8 چكاکه ٷىحع٫ ؼاِی بكای آٺها ج١ییٹ ٺگكؾیرؿه ٷ٭ّىؾ ال ظ٭ى٪، ظ٫ و ظ٭ى٪ ا٨كاؾ ٷی
 اوث.
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جىاٸ ایرٹ ؾورحه قا ٺراٵ ال شمٴه ٷىاقؾ ؾیگك که جٻها با ٌهاؾت ؾو ٷكؾ ٬ابل اذبات هىحٻؿ، ٷی
ِریث بره )و بكؾ: شكض و ج١ؿیل ٌهىؾ، اؾ٠ای ٩٠ى ال ٬ّاَ جىوٗ ٨كؾ ٬اجل، وکاٳث، وِایث

 اٌؽاَ(، وتء، اوالٵ، ٘ال٪، ٘ال٪ ؼٴٟ، ٺى  و بٴى٢.
ٌىٺؿ گیكٺؿ که ٷاٲ ٷعىىب ٺمیاٳٻاوی ؾق ایٹ ؾوحه ٬كاق ٷیایٹ ٷىاقؾ بكاوان ٔابٙه ظ٫

 باٌؿ. و ٷ٭ّىؾ ال آٺها ٺیم ٷاٲ ٺمی
تلٵ اوث اٌاقه ٌىؾ که پیكاٷىٸ ٠ؿٵ پفیكي ٌهاؾت لٺاٸ، ا٠ٶ ال آٸ که به اٺٕماٵ ٌهاؾت 

ٺٝرك اٸ باٌؿ یا ؼیك، ؾق ٷىاقؾی چىٸ شكض و ج١ؿیل ٌهىؾ، اورالٵ، وتء و... ٌراهؿ اج٩را٪ٷكؾ
 ٷیاٸ ٨٭ها ؼىاهیٶ بىؾ. 

هیچگىٺره جكؾیرؿی  برؿوٸ ٺیم و وکاٳث وِایث ٘ال٪ ؼٴٟ، اٷك ٘ال٪، ٷىقؾ ؾق آٺکه ٔمٹ
 ٌرهاؾت ٷركؾاٸ اٺٕرماٵ به آٺاٸ ٌهاؾت ٌهاؾت لٺاٸ ٷىح٭ال  ٬بىٲ ٺؽىاهؿ ٌؿ8 گكچه پفیكي

 ٌىؾ.ٷیاٸ ٨٭ها اٷكی بىیاق اؼحال٨ی اوث، اٷا ؾق هك ظاٲ ٘ب٫ ٺٝك ٷٍهىق پفیك٨حه ٺمی
 شاهد هزد؛ چهار ب( حقىق قابل اثبات با شهادت

گكچره  گیكٺرؿ8ؾوحه ٬كاق ٷری ایٹ ؾق ٷىاظ٭ه ٳىاٖ، ج٩ؽیف و اٳٴه بىؾٸ لٺا،بك اوان ٔابٙه ظ٫
ای اذبات لٺایی که ٷٻصرك بره ظرؿ جالیاٺره لٸ بك چهاق و ٷكؾ ٠الوه بك آٸ، اؾاء ٌهاؾت جىوٗ ؾو

ٌىؾ، و یا ٌهاؾت وه ٷكؾ و ؾو لٸ ؾق اذبات لٺایی که ٷٻصك بره ظرؿ وٻگىراق اورث، کرا٨ی  ٷی
 اوث.

 ج( حقىق قابل اثبات با شهادت سياو به ايضمام شهادت هزداو یا شهادت به شکل هستقل؛
کیؿتلٵ به  ظ٭ی اورث کره ا٘رالٞ یرا٨حٹ اوث که ٔابٙه ایٹ ٬ىٶ ال ِىق ٌهاؾت، هكگىٺه  جؤ

قٔاٞ، ٠یىب برا٘ٻی  ٷكؾاٸ ال آٸ ٤یك ٷمکٹ یا ؾٌىاق باٌؿ8 ٷٹ شمٴه: اوحهالٲ، وتؾت ٩٘ل،
 لٺاٸ و وِیث به اٷىاٲ.

و  شـاهد سو به ايضمام دو هزد یک شاهد هزد، دو شاهد شهادت با حقىق قابل اثبات د(
 قسن؛ به ايضمام هزد شاهد یک یا
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ٌرىٺؿ کره ٷراٲ ٌکل ؼىاهؿ بىؾ که یا ٌاٷل هك ٺىٞ ظ٭ری ٷریٔابٙه ؾق ایٹ ظ٭ى٪ بؿیٹ 
باٌؿ، همچىٸ ؾیٹ یا ٠یٹ ٷاٲ بؿوٸ آٺکه ؾیٹ ٺاٷیؿه ٌىؾ )همچىٸ ٠اقیه(8 و یا هك ٺرىٞ ظ٭ری 

 گكؾٺرؿ، ؾیره پكؾاؼث وب  کهی که ٷ٭ّىؾ ٺهایی ال آٸ قویؿٸ به ٷاٲ باٌؿ8 بكای ٷراٲ، شٻایاج
که ٷىش  ٬ّاَ ٺٍىٺؿ)همچىٸ ٬حرل کرا٨ك جىورٗ ٌبه ٠مؿ و یا شٻایاجی  ی،ؼٙای ٷاٺٻؿ ٬حل

 ٷىٴماٸ یا ٬حل ٨كلٺؿ جىوٗ پؿقي(8
بكؼی ال ٨٭ها ٷ١ح٭ؿٺؿ چٻاٺچه ایٹ ٺىٞ ظ٭ى٪، به ؾو ؾوحه ال ٬كاق ـیل ج٭ىریٶ ٌرىٺؿ، بهحرك 

 ؼىاهؿ بىؾ:
 برا ٌرهاؾت ؾو بٴکره به اذبات ٺكوریؿه، یمیٹ و ٌاهؿ جىوٗ ٌهاؾت یٯ کهی ؾوحه اوٲ: ظ٭ى٬

 ذابث ؼىاهٻرؿ ٌرؿ8 همچرىٸ ٌرهاؾت ؾق ٌاهؿ لٸ ؾو به اٺٕماٵ ٌاهؿ ٷكؾ یٯ یا ٌاهؿ ٷكؾ،
 ٺکاض8

 جىوٗ یٯ ،لٸ ؾو ٌاهؿ و ٌاهؿ ٷكؾ یا یٯ ٌاهؿ ٷكؾ ٌهاؾت ؾو بك ٠الوه که ؾوحه ؾوٵ: ظ٭ى٬ی
 اذبات باٌٻؿ. هٶ یمیٹ به اٺٕماٵ ٌاهؿ

 هـ( حقىق قابل اثبات با شهادت سياو به ايضمام قسن و یا شهادت هزداو؛
باٌٻؿ. ؾق ٨٭ه اهل وٻث ٺیم قواٲ به همیٹ ِىقت ٷی6 ؾیىٸ و اٷىاٲ 7یٹ ؾوحه ال ظ٭ى٪ ٌاٷل ا

ٌىؾ و ؾق اٷىق پفیك٨حه ٺمی6 ظؿوؾ، ٬ّاَ و اٷىق ٤یكٷاٳی7بىؾه، ٌهاؾت باٺىاٸ پیكاٷىٸ اٷىق 
ٷاٳی، )با وشىؾ اؼحال٦ و ٷؽاٳ٩ث بكؼی ال بمقگاٸ( ٌهاؾت ؾو باٺى ٷ١اؾٲ ٌهاؾت یرک ٷركؾ 

 گكؾؾ.ٷیٷعىىب 
٘رال٪، ظرؿوؾ یرا 7ابى٠ٴی ال ٨٭های ٌی١ه ٺیم، ٷ١ح٭ؿ به پفیكي ٌهاؾت لٺاٸ با ٷركؾاٸ ؾق 

٬ىٲ با اوحٻاؾ به قوایاجی که ؾق اؾاٷه بیاٸ ؼىاهیٶ کركؾ، ٷرىقؾ ٬برىٲ  باٌؿ گكچه ایٹٷی6 اٺىاب
 ٌىؾ.وا٬ٟ ٺمی

اٷك اؼحال٨یىث. ـکك اوث که ٌاهؿ ٨كٞ بىؾٸ لٺاٸ ٺیم یک  ٬ابلپیكاٷىٸ ٷٙاٳ  گ٩حه ٌؿه، 
ؼىاه ٷىقؾ ٌهاؾت ال اٷىقی باٌرؿ کره ٌرهاؾت لٺراٸ بره -ای ٌهاؾت بك ٌهاؾت ایٍاٸ قا ٠ؿه
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جٻهایی یا به اٺٕماٵ ٷكؾاٸ پفیك٨حه ؼىاهؿ بىؾ همچىٸ وتؾت و اٷىاٲ، ؼىاه ٤یرك ال ایرٹ ٷرىاقؾ 
ٌرهاؾت ال ؾاٺٻؿ. بكؼی ٺیم ٷ١ح٭ؿٺؿ چٻاٺچه ٷرىقؾ ٬ابل پفیكي ٺمی ر ٷاٺٻؿ ٺکاض و ؼٴٟ باٌؿ

جىاٺٻؿ ٌاهؿ ٨ركٞ باٌرٻؿ و ؾق ٤یرك ٷىائٴی باٌؿ که ٌهاؾت لٺاٸ ؾق آٺها پفیك٨حه اوث، لٺاٸ ٷی
 ٌیػ ٘ىوی ٬ىٲ اوٲ قا اظىٖ و ٬ىٲ ؾوٵ قا ا٬رىی  ایٻّىقت ٌهاؾت ایٍاٸ پفیك٨حه ٺؽىاهؿ بىؾ.

  ٌماقؾ.بكٷی
ي باٌرؿ. بمقگراٺی ٌىؾ که ٌهاؾت لٺاٸ ؾق آٺها ٬ابرل پرفیكاؼحال٦ جٻها ؾق اٷىقی ؾیؿه ٷی

ٺمایؿ، و ٺه آٺچه ظٴی ٷ١ح٭ؿٺؿ به ؾٳیل آٺکه ٌهاؾت ٨كٞ، ٌهاؾت اِل قا اذبات ٷیچىٸ ٠الٷه
پفیكي اوث8 ؾق ظاٳیکه بكؼری ؾیگرك ٬ابلؾهؿ، ایٹ اٷك ٤یكقا که ٌاهؿ اِل بؿاٸ ٌهاؾت ٷی

اٌبه قا ٠رؿٵ ٺیم ٬ىٲ ی ؼمیٻ اٷاٵ وی ظٴ ٷع٭٫ همچىٸ ٌهیؿذاٺی ٬ائل به شىال ایٹ اٷك هىحٻؿ.
 اٺؿ.پفیكي ؾاٺىحه

  هشداو و صياو بیى آو يقاب و ؽهادت اسصؽی تفاوت دکمت

 ؾقباقه ٺبایؿ بىؾه، ٌك٠یه اؾٳه قوی ال ؼؿا اظکاٵ به ؾوحیابی به ٷکٴ٧ اٺىاٸ بكؼی، ٠٭یؿه بٻابك
 .اوث ؼاقز وی جىاٸ ال اظکاٵ ٨ٴى٩ه ک٧ٍ و کٻؿ کٻکاي ٌك٠یه اظکاٵ ٠ٴث و ظکمث

 و برىؾه ظؿوؾاٳٴه شمء ظؿوؾ اشكای که چكا. بىؾ ٺؽىاهؿ پفیك٨حه اٳٴهظ٭ى٪ ؾق لٺاٸ ٌهاؾت
 اذبرات بركای ای ٌیىه هك اٺحؽاب ؾق ظ٫، ِاظ  و ٷؿ٠ی ٠ٻىاٸ به ؼؿاوٺؿ ٺمىؾ اؾ٠ا جىاٸٷی
 آٺکره ٷگرك ٌرىؾٺمری جٴ٭ری ئیگكی به ٜٴٶ ٠ٻىاٸ هیچ به ٌیىه، ایٹ و اوث ٷؽحاق ؼىیً ظ٫

 ظ٭ى٪ ؾق جّك٨ی هیچ ظؿوؾ باب ٌهاؾت ؾق ٨ٴفا باٌؿ8 اٌحهؾ پی ؾق قا ؾیگكی ظ٫ ؾق جّك٦
 اوث. ٌؿه ٜٴٶ لٺاٸ به ظکٶ ایٹ ؾق ٌىؾ گ٩حه جا گكؾؾٺمی لٺاٸ

 برك ظرؿوؾ ٷبٻرای ؼمىره، ٷفاه  ٨٭های اشماٞ بٻابك که گ٩ث بایؿ اوحٻباٖ ایٹ جىٔیط ؾق
 وؾظرؿ اٳؽّرى٠َٴریر ظرؿوؾ  اشركای ؾقء ٬ا٠رؿه ٘ب٫ چٻاٺچه، اوث8 ٷصالات ؾق جؽ٩ی٧

 ؾٌرىاق ٌركایٗ ؤٟ که آٸ ٔمٹ ٌىؾ8ٷی وا٬ٗ ای ٌبهه اٺؿک ٜهىق با ر ا٨كاؾ آبكوی با ٷكجبٗ
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 ٘بر٫ ٨ٴرفا.  ؾاقؾ آٸ اشكای جىكیٟ  به وی جمایل ٠ؿٵ ال ٺٍاٸ ٌاقٞ، جىوٗ ٷصالات ج١ٴ٫ بكای
 ؾق ٷركؾاٸ ٌرهاؾت برا لٺاٸ ٌهاؾت ٺابكابكی یا پفیكي ٠فٵ که کكؾ اؾ٠ا جىاٸ ٷی ٌؿ، گ٩حه آٺچه

 .اوث ٷصالات ؾق جؽ٩ی٧ شهث به ؿوؾ،ظ
 که ٺمایؿ اوحی٩ا بؽىاهؿ که هك٘كی٫ به قا ؼىؾ ظ٫ بایؿ و بىؾه ٷؿ٠ی اٺىاٸ اٳٻان،ظ٭ى٪ ؾق

 ٺٍراٺه بره ٌرهاؾت، پرفیكي ٠رؿٵ ظاٲ آٺکره. اوث لٸ جىوٗ ٌهاؾت ا٬اٷه ٘ك٪، ایٹ ال یکی
 . باٌؿٷی ٷمٻىٞ اٳهی اٺیٹ٬ى ؾق ٜٴٶ و اوث ٜٴٶ ٷٻمٳه به اٳهی اظکاٵ ؾق اٷك ایٹ و بىؾه جب١یٓ
 ؾاؾگاه ؾق ٌهاؾت که ٺمىؾ یاؾآوقی ٌؿ، بیاٸ ابحؿا ؾق آٺچه ٘ب٫ بایؿ ٌبهه، ایٹ به پاوػ ؾق

 ٌؿه ؾقی٣ وی  ال ظ٫ ایٹ ٷىاقؾ الی بكؼ ؾق چكا ٌىؾ، گ٩حه جا ٺیىث لٸ ظ٭ى٪ الی ظ٭ ٷٻمٳه به
 وی شاٺ  ال کحماٺً که بىؾه، ٌاهؿ گكؾٸ بك جکٴی٧ یک بٴکه اوث، گكؾیؿه جب١یٓ وب  یا و

 برىؾٸ جكوبک یا ٷ١ا٨یث ٷ١ٻای به اٷىق، بكؼی ؾق لٸ ٌهاؾت پفیكي ٠ؿٵ بٻابكایٹ و اوث گٻاه
 :٨كٷایؿٷی کكیٶ٬كآٸ ؾق ؼؿاوٺؿ چٻاٺکه. اوث ٷكؾ به ٺىبث وی جکٴی٧

ن و مالمٌنقالقوللوَمو مال ...7 َلِن واال هل تممو اليلكو َللو ْاالالش هلادلةلالۚال ل تممم الُلكو  هرك و! ٺکٻیرؿ کحمراٸ قا ٌهاؾت و 8... ل ل
 .6 اوث گٻاهکاق ٬ٴبً کٻؿ، کحماٸ قا آٸ که
 بركای) قا آٺهرا کره هٻگراٷی بره ٺبایرؿ ٌهىؾ و 8...دُعُوا مَا إِذَا الش ُّهَدَاءُ يَأْبَ وَلَا... : 7ٺیم و

 کحمراٸ یرا ٌهاؾت ال ٺهی که اوث وأط کاٷال .!6ٺمایٻؿ ؼىؾؾاقی کٻٻؿ، ٷی ؾ٠ىت( ٌهاؾت
 .آٸ بىؾٸ ظ٫ ٺه و ؾاقؾ ٌهاؾت بىؾٸ جکٴی٧ بك ؾتٳث آٸ،

 و ٺیىرحٻؿ ٌؿٺی شمٟ جکٴی٧ و ظ٫ ٌؿ، گ٩حه جکٴی٧ و ظ٫ ج١كی٧ ؾق ابحؿا آٺچه به باجىشه
 .باٌؿ ٺ٩ك یک ؾق جىاٺؿ-ٺمی جىاٷاٸ ٌکل به ؾو ایٹ ٷباظد

 و ظ٭رى٪ ج١یریٹ ؾق ج٩راوت وب  ٷكؾ و لٸ شٻه ؾو ؾقی قوظ وی ٨کك ی،اؼال٬ اؼحال٨ات
 .گكؾؾٷی ؾو یٹا جکاٳی٧
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 برىؾٸ ٷح٩راوت بره اٌراقه با ٨كاٺىىی ٷ١كو٦ ٌٻانلیىث و ٨یمیىٳىژیىث کاقٲ، اٳکىیه
 ٷٙهركی ٌرهیؿ ال ٺ٭ل به ایٍاٸ، جکاٳی٧ و ظ٭ى٪ ؾق اٷك ایٹ جاذیك و ٷكؾ و لٸ ؼٴ٭ث و آ٨كیٻً

 :اوث ٷ١ح٭ؿ
 و آٺهرای شٻىر اٺرؿاٵ بره ٷكبىٖ جٻها اوث ٷىشىؾ ٷكؾ و لٸ ٷیاٸ کهی اؼحال٨...7

 ٺحیصره بٴکره ٺیىث، آٺها ؼاَ ج١ٴیٶ ٘كل و لٸ ٺمؾ لایماٸ اٺصاٵ و لهؿاٸ وشىؾ
 ؼىٸ ؾقی جٻاوٴ ٤ؿؾ ال ٌؿه جكٌطی ٌیمیای ٷىاؾ جؤذیك ال که اوث جك٠می٫ی ٠ٴح
 ٘ك٨رؿاقاٸ کره اوث ٷهٶ وی اِٴ ٺکحه ایٹ بهی جىشهبي  ٠ٴث به. ٌىؾٷيی ٺاٌ

 یابٻؿ جكبیث و ج١ٴیٶ ٬ىٶ یٯ جىاٺٻؿٷي شٻه ؾو هك که کٻٻؿٷي گماٸ لٸ ٺهٕث
 ال ظ٭ی٭رث ؾق لٸ. گیكٺؿ ٠هؿه بكی یکىاٺی هاٷىئىٳیث و اؼحیاقات و ٷٍا٤ل و

-ؾورحگاه همچٻریٹ ی،بؿٺی وٴىٳها یکایٯ. اوث ٷح٩اوت ٷكؾ بای لیاؾ شهات

. ؾاقؾ ؼرىؾی قو برك قا او شرٻه ٺٍاٺهی ٠ّب وٴىٴه ؼّىَ به ی،٠ٕىی ها
 ٺاپفیكٺرؿ8 ج٥ییرك و ورؽث ورحاقگاٸ، شهاٸ ٹ٬ىاٺی هماٺٻؿ ٺیمی ٨یمیىٳىژ ٬ىاٺیٹ
 کرهی ٘رىق آٸ قا آٺها ٷصبىقیٶ ٷا. یابؿ قاه آٺها ؾقی اٺىاٺ جمایالت ٺیىث ٷمکٹ
 .6بپفیكیٶ هىحٻؿ

  :همچٻیٹ
 جٍرکیالت وی لٺرؿگ ٺرىٞ همراٸ و ٨کك ٘كل هماٸ ٺیم شىاٸ ؾؼحكاٸی بكا ٺبایؿ7

 ٷ١مرىٲ گیكیٶٷي ٺٝك ؾق شىاٸ پىكاٸی بكا که قای آٳایؿه و هؿ٦ هماٸ وی ٨کك
 و ٷركؾ شرٻهی قواٺ وی ٠ٕى اؼحال٨ات بایؿ جكبیث و ج١ٴیٶ ٷحؽّّیٹ. ؾاقیٶ

 ؾقی اواو ٺکحه ایٹ به جىشه و باٌٻؿ، ؾاٌحه ٺٝك ؾق قا ایٍاٸی ٘بی١ وٜای٧ و لٸ
 .6اوث اهمیث ظائم ٷا جمؿٸ آیٻؿهی بٻا

کیرؿج ٷىٔىٞ ایٹ بك ٷكؾ، و لٸ بیٹ ٘بی١ی هایج٩اوت بیاٸ ال په کاقٲ  ایرٹ کره وقلؾٷری ؤ
 بٻرابكرر  ٨ٴرفا ؾهرؿٷی ٬كاق ٺاٷٍابهی و١ٔیث ؾق ظ٭ى٪ و وٜی٩ه ٷٻٝك ال قا ٷكؾ و لٸ هاج٩اوت
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 قواٺٍٻاوری برا ٬حرل، یا لٺا چىٸ اٷىقی ؾق ٷكؾ، یک با لٸ ؾو ٌهاؾت بكابكی ر گكؾیؿ بیاٸ آٺچه
 :چكاکه اوث ٷحٻاو  لٺاٸ

،  برا قویاقویی ؾق ظیا، همیٹ ؾٳیل به و بىؾه ؾاقبكؼىق بیٍحكی ظیای ال ٷكؾ ٺىبث به لٸ اوت 
 ٨ٴرفا ٌرىؾ8ٷری جعكیرک  ٷكؾاٸ ؾق جصىه و ظىاویث که ظاٳی ؾق گكؾاٺؿبكٷی قو لٺا ِعٻه

 جٍرؽیُ ؾق ؼٙا اٷکاٸ اٷا ٌىؾ ٺمی جٴ٭ی ایٍاٸ بكای ٺ٭ّی هاٷٻٝكه ایٹ با لٺاٸ ٷىاشهه ٌیىه
 اٌررحباه اظٻمرراٲ ال ٌررهىؾ ؾج١ررؿا ا٨ررمایً و اوررث بیٍررحك ایٍرراٸ ؾق ٠مررل ٺعررىه و اٌررؽاَ

 .ؼىاهؿکاوث
،  بٴکره ٺیىث ٺ٭ُ یک جٻها ٺه اٷك ایٹ و بىؾه بیٍحك ٷكؾاٸ به ٺىبث لٺاٸ ٠ىا٧٘ ٷیماٸ ذاٺیا 

 قا ؼرىؾ بره ٷؽّىَ و١ٔی آذاق ویژگی ایٹ اٷا اوث8 بكؼىقؾاق واتیی اقلي ال ؼىؾ ؾقشای
 .بىؾ ج٩اوت بی آٺها به ٺىبث ٺبایؿ که ؾاٌث ؼىاهؿ پیؾق ٺیم

 چٻاٺکه .ٺؿاقؾ ایٍاٸ ؼٴ٭ث یا لٸ و ٷكؾ ٷاهیث با اقجبا٘یی ٬أ بهی قواٺ ا٘الٞ و ٌهاؾت
 ٌرهاؾت کرل ٘رىق بره ،(لٺاٺه ؼاَ اٷىق)لٺاٸ به ٷكبىٖ ٷىاقؾ بكؼی ؾق ؾیؿ، ؼىاهیٶ اؾاٷه ؾق

 بره ٷركؾاٸ ٷ٭ابل ؾق هىحٻؿ8 ٺاجىاٸ اٷىق ایٹ ؾق ظٕىق ال ٷكؾاٸ چكاکه بىؾ ٺؽىاهؿ ٷ٭بىٲ ٷكؾاٸ
 اٺره بیٍرحك شاٷ١ره ؾق قایرس اشحمرا٠ی هایقؼؿاؾ با ٷاٳی، ٺیالهای جاٷیٹ و ٷ١اي اٷكاق ؾٳیل

 ظٕرىق هٶ اگك یا و ٺکكؾه پیؿا ظٕىق لٺاٸ ؼیاباٺی ؾ٠ىاهای چىٸ و٬ای١ی ؾق چٻاٺچه گیكٺؿ ٷی
 .پكؾالٺؿٷی ٷٍکالت ق٨ٟ به ٷكؾاٸ و کٍٻؿ ٷی کٻاق قا ؼىؾ باٌٻؿ، ؾاٌحه
 ؾق بكؼی ٌهاؾت ٌؿٸ پفیك٨حه کمحك که اوث ـکك به تلٵ ،ٌهاؾت بىؾٸ جکٴی٧ به باجىشه 

 .ایٍاٸ ظ٭ى٪ جٕییٟ ٺه و آٺهاوث جکٴی٧ بىؾٸ جكآواٸ بیاٺگك آٺها، پفیكي ٠ؿٵ ظحی یا و ؾاؾگاه

 اٷىق، بكؼی ؾق و ؾاٺىحه ٷ١حبك قا لٺاٸ ٌهاؾت جٻها اٷىق بكؼی ؾق اوالٵ که اٷك ایٹ به باجىشه

 ؾق کره ٺمرىؾ اؾ٠را جرىاٸٷی پفیكؾ،ٷی قا آٺها ٌهاؾت جٻها و هاؾه،ٺ ٷكؾاٸ گكؾٸ بك قا جکٴی٧ ایٹ

 ٷركؾاٸ بیٍرحك ؾق و برىؾه پفیك٨حره اِل یک ٷٻمٳه به ٷكؾاٸ ٌهاؾت همچىٸ لٺاٸ ٌهاؾت اوالٵ

 .اوث ٷ٭بىٲ ٷكؾاٸ، اٺٕماٵ به یا و ٷىح٭ال  
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 بره ٸٷركؾا بره ٺىربث بایؿ اٷىق، بكؼی ؾق لٺاٸ ٷ٭ابل ٷكؾاٸ ٌهاؾت پفیكي ؾاٺىحٹ جب١یٓ
 و ٺبىؾه ٺ٭ّاٸ یا بكجكی بك ؾٳیٴی یک هیچ ؾقظاٳیکه ٌىؾ شاقی ٺیم  لٺاٸ ٌهاؾت پفیكي هٻگاٵ

 ظ٭رای٫ کٍر٧ به بهحك آٺچه بٻابكایٹ ؾاقؾ کاقبكؾ ٷعکمه ؾق ؾ٠ىا ٘ك٨یٹ ظ٭ى٪ اظ٭ا٪ بكای جٻها
 .ٌىؾٷی ٷ٭ؿٵ بپكؾالؾ،

 ٺیركوی ا٨ركاؾ ایرٹ چكاکره اوث8 بكؼىقؾاق کمحكی ؾ٬ث ال ا٤ٴ  ٠ا٩٘ی اٌؽاَ ٌهاؾت
گاه که ؾاٌحه جكی ٬ىی جؽیٴی  لٺاٸ ٌهاؾت ٌؿه همكاه ٳفا گفاقؾ8 ٷی جاذیك وا١٬ه اِل ؾق ٺاؼىؾآ

کیؿ با ٬حل، چىٸ ٷهٶ اٷىق بكؼی ؾق  .ؼىاهؿبىؾ بؿیهی بیٍحك، جؤ
 ورىی ال جهؿیرؿ بركول اٷکراٸ کره ٺمرىؾ اٌراقه بایؿ ٺابكابكی ایٹ اشحما٠ی ٠ٴث بكقوی ؾق

 لٸ پرفیكی جراذیك ٷیرماٸ ظراٲ، ایٹ ؾق که ؾاقؾ وشىؾ ٌهىؾ به ٺىبث ٺهاآ وابىحگاٸ یا ٷعکىٷیٹ
 ؾق لٸ. گیركؾ-ٷری ج١ٴر٫ اٷرىق ایرٹ به ٺىبث لٸ اٷٻیث بك اٳهی اقاؾه و بىؾه بیٍحك ٷكؾ به ٺىبث

 ؾق لٸ اٷٻیث بكی اٳه اقاؾه ٌایؿ و ؾاقؾی بیٍحكی جؤذیكپفیك جهؿیؿات ایٹ به ٺىبث ٷكؾ با ٷ٭ایىه
 ٺباٌٻؿ، وٻگیٹ آٸی ظ٭ى٬ی پیاٷؿها و شكٵ کهی ٷىاقؾ ؾق. اوث یا٨حه ج١ٴ٫ ٷؽا٘كات ایٹ بكابك

 جىلیرٟ آٸ، ٠ٴرث قورؿٷري  ٺٝك به. اوثی پفیك٨حٻ ٷكؾاٸ یا و لٺاٸ وایك اٺٕماٵ به لٸ ٌهاؾت
 باٌؿ. لٸ ٠ٴیه جهؿیؿ اظحماٲ آوقؾٸ پاییٹ و ٌهىؾ ٷیاٸ ؼٙك

 پكؾالیٶ:به جىٔیعات بیاٸ ٌؿه ٷیؾق اؾاٷه به بكقوی آیات و قوایات و ظکمث آٺها باجىشه 

 ؽهادت دس لشآو کشین. 9

ٷىقؾ  کكیٶ پیكاٷىٸ ٷىائٴی چىٸ لٺا وِیث، ٘ال٪ و قشىٞ ال آٸٌهاؾت ؾق بكؼی ال آیات ٬كآٸ
ٌىؾ اٷرا ای به ٷفکك یا ٷىٺد بىؾٸ ٌاهؿ ٺمیِكاظحا  اٌاقه آیات ایٹ اٌاقه ٬كاق گك٨حه اوث8 ؾق

ٌرىؾ. ٳکرٹ جٻهرا ه ٷفکك، ٺحیصه بك ٷكؾ بىؾٸ ٌاهؿ ظاِل ٷریال ویا٪ آیات و یا اوح١ماٲ ِی٥
ورىقه ب٭ركه  343گركؾؾ، آیره ٷىحٻؿ کحابی که ؾق آٸ ِكاظحا  ٷىٔىٞ ٌهاؾت براٺىاٸ ٷٙركض ٷری

 ٌىؾ.ٷی ض٬ك و ماو دنٺمى بٷٱحى به اٷك جىوٗ ٌاقٞ آن در ٰهاوث
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 :ؿ٨كٷایٷي ا٨كاؾ ؾیٹ و ٷؿایٻه بیٹ پیكاٷىٸ اقٌاؾ، باب ال ٌكی٩ه آیه 
ْوال للنيْووو مال.7 لنوو الَوللويممو ْل وو ْ الهم الممنوو وووتلطني مال ل و اليلسو ال ل َفاال ل و ال لووعني َنيهفاال ل و وو ووا لالال وولنيالعللليوووو نالااولووْمالول ال ل َلووِن و ال..ال

ال ن ولوال وشل لنل ن َو ْقال لا نالَولشلامو الرلامللويو ْجل اليلواليلكمو َلوِن و الَال والنكممو الرنال ولو الَن يولن ْل ي ْم االدلوهن هن تلشو اۚلال لاوو لن ْو لوعل الالابن ولل ْو لالَن ُولشو لو
وشل....ال مخو اُهملاالاْلو ْل الإنالو اُهملاالَولتملل نهشل ْل ْ الإنالو الُلضن ال ل و اءن ْل  اوورث، ـٷره برك ظ٫ که کىی اگك .. و.8الْشهل

 اٷالکركؾٸ برك جىاٺایی( بىؾٸ، تٲ ؼا٘ك به) یا اوث،( ٷصٻىٸ و) ١ٔی٧( ٠٭ل ٺٝك ال یا) و٩یه
 قا ؼرىؾ( ٠راؾٲ) ٷكؾاٸ ال ٺ٩ك ؾو و! کٻؿ اٷال ؿاٳث،٠ ق٠ایث با( او، شای به) او وٳیی  بایؿ ٺؿاقؾ،

 و قٔایث ٷىقؾ که کىاٺی ال لٸ، ؾو و ٷكؾ یک ٺبىؾٺؿ، ٷكؾ ؾو اگك و! بگیكیؿ ٌاهؿ( ظ٫ی  ایٹ بك)
 یکری اگرك جرا( گیكٺرؿ، ٬كاق ٌاهؿ هٶ با بایؿ لٸ، ؾو ایٹ و! )کٻیؿ اٺحؽاب هىحٻؿ، ٌما ا٘میٻاٸ
 6.کٻؿ...  یاؾآوقی او به ؾیگكی یا٨ث، اٺعكا٨ی

ایٹ آیه به ٌرکل ِركیط و ٷٻّرىَ، ٌرهاؾت ؾو لٸ قا ٷ١راؾٲ ٌرهاؾت یرک ٷركؾ ا٠رالٵ 
ٷٻح٩ی ؼىاهؿ بىؾ8 با ایٹ وشرىؾ اؼحّراَ 6 قشل7ٺمایؿ8 ٨ٴفا اؾ٠ای ا٤ٴبیث ؾق ٷىقؾ واژه  ٷی

 ٤یك ٬ابل اٺکاق اوث.6 اٷىق ٷاٳی7آیه به 
کاٷل لٺراٸ)٠ٴی اٳؽّرىَ  به ٠٭یؿه بكؼی، ؾٳیل ج٩کیک اٷىق ٷاٳی ال وایك، ٠ؿٵ آٌٻایی

ٷىشر  کراهً ا٘میٻراٸ ؾق ٌرهاؾت  ایٹ اٷرك ٷ١اِكیٹ وظی( با اٷىق ٷاٳی بىؾه و ال آٺصا که
٨ٴفا، چٻاٺچه بره  پكؾالؾ. ٷی ٷكؾ و لٸ ٌهىؾی ٠ؿؾی جىاو ٠ؿٵ بیاٸ به ٌؿ، ٌاقٞباٺىاٸ ؼىاهؿ 

ؾهٻرؿ، جرا ؾق  شای یک ٷكؾ، ؾو لٸ به ٠ٻىاٸ ٌاهؿ ظأك ٌىٺؿ، تلٵ اوث همكاه باهٶ ٌهاؾت
 ِىقت بكول ؼٙا هكیک، ؾیگكی به او یاؾآوق ٌىؾ.
ٌرؿت اظىاورات و  اٺرؿ8 ٤اٳر  ٷ٩ىركیٹ٨٭ها ظکمث ایٹ ظکٶ قا ٷىاقؾ ٷح١ؿؾی ؾاٺىحه

 ٺمایؿ. ٠ىا٩٘مٸ و اٷکاٸ جعث جؤذیك ٬كاقگك٨حٹ و اٺ١٩اٲ او ؾق بكابك ظىاؾخ قا ٷ١ك٨ی ٷی
اٺؿ8 اٷرا ؾق  ٍحك ٺىبث به ٷكؾاٸ ؾاٺىرحهقا اظحماٲ اٺىاٸ و ٨كاٷىٌی بی ظٱٶ ظٱمثای ٠ؿه 

که ظا٨ٝه لٺاٸ ١ٔی٧ ال ظا٨ٝه لٺاٸ ٺبىؾه بٴکره ؾق  ٌىؾ ٷبٻی بك آٸ ٷ٭ابل، ٺٝك ؾیگكی بیاٸ ٷی
جك بكؼىقؾاقٺؿ ٳکٹ ؾق اٷىق ؼاقشی یا  ای ٬ىی اٷىقی چىٸ جكبیث یا جؿبیك ٷٻمٲ، ٤اٳبا  ال ظا٨ٝه
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یگرك، ٬رىت و ٔر٧١ ظا٨ٝره ؾق ایرٹ ؾو جرك اورث8 بره ٠براقت ؾي٬ى ٷكؾاٸ،اشحما٠ی ظا٨ٝه 
شٻىیث، به ٺىبث وٜائ٧ و قوظیات آٺاٸ ؼىاهرؿ برىؾ. بكؼری ٺیرم ا٘ال٠رات کمحرك ؾق اٷرىق 

 اٺؿ. ایٹ ظکٶ ؾق ٺٝك گك٨حهظٱمث ا٬حّاؾی ٺىبث به ٷكؾاٸ قا 
باٌرؿ8 ٌىؾ، ٺگاه ٷربث ٬كآٸ بره لٸ ٷریبا ایٹ وشىؾ، ٺکحه ؾیگكی که ال ایٹ آیه بكؾاٌث ٷی

ؾاٺرؿ. برؿیٹ که لٸ وٷكؾ قا ال ٷٻٝك ظ٭ى٪ و اٺىاٺیحی که بكؼىقؾاٺؿ، ٷىراوی ٷریبؿیٹ ِىقت 
آؾٵ، ٺران و... ٺٍراٺگك ٠رؿٵ ِىقت که ال یک وى، ؼٙاب ٬كآٸ با جكکیباجی چىٸ اٺىراٸ، بٻری

بكجكی یکی ال ایٹ ؾو ٺمؾ ٌاقٞ بىؾه و ال ورىیی ؾیگرك، ؾق آیرات ٬ركآٸ، باقهرا ج٭رىا، ا٘ا٠رث و 
 گكؾؾ.بكجكی ا٠الٵ ٷی ٺیکىیی به ٠ٻىاٸ ٷالک

 ؽهادت دس سوایات. 2

باجىشه به آٺچه گ٩حه ٌؿ، ٌاقٞ ٷ٭ؿن اوالٵ، ؾق ٷىائل گىٺاگىٸ، چرىٸ ٷصرالات هرا، ظ٭رى٪ 
هرایی و... ٬ائل به بكابكی ٷیاٸ لٸ و ٷكؾ بىؾه و وٻؿ ایٹ بكابكی، ٠الوه بك آٺچه گ٩حه ٌرؿ، ورىقه

ؾق ٷىاشهه با اظاؾیری که ؾتٳث بك جب١ریٓ بریٹ  باٌٻؿ8 بٻابكایٹٷاٺٻؿ ٺىق، ٷائؿه، ٺىاء و... ٷی
ایٹ ؾو ؾاٌحه و ٷح١اقْ با ٌكا٨ث و شایگاه واتی اٺىاٺی لٸ ٺمؾ ٬كآٸ هىحٻؿ، ایٹ اظاؾیرد یرا 

و ؾق  ٌرؿه واگرفاق بیرثاهرل به ٨همٍاٸ یا و ٌىٺؿبه ؾٳیل ٷؽاٳ٩ث با ٬كآٸ کٻاق گفاٌحه ٷی
. ٺٝكاجی کره ؾق ٷرىقؾ ٌرهاؾت براٺىاٸ و اقلي ٺحیصه ٨ا٬ؿ ظصیث تلٵ بكای اوحٻاؾ ؼىاهٻؿ بىؾ

اذباجی آٺها ٷٙكض گكؾیؿ، ٷبٻی بك ٬كآٸ و قوایاجی اوث کره ؾق ایرٹ ٷىٔرىٞ واقؾ ٌرؿه و ٷرالک 
 اٺؿ که ؾق ایٹ بؽً به بكقوی چٻؿ ٷىقؾ ؼىاهیٶ پكؾاؼث:٨حاوی ٬كاق گك٨حه

ٌؿ و  وااٲث هالٲ ؾق ٷىقؾ ٠ٴث پفیك٨حه ٺٍؿٸ ٌهاؾت لٺاٸ ؾق ٘ال٪ و قوی ال اٷاٵ قٔا. 5
 ایٍاٸ ؾق پاوػ ٨كٷىؾٺؿ:

ؾٳیل ایٹ اٷك آٸ اوث که ؾیؿ لٺاٸ ال قویث هالٲ ١ٔی٧ بىؾه و ؾققابٙه با 7
ٷىئٴه ٘ال٪ اٷکاٸ ؾاقؾ به ؾٳیل کمک و یاقی به هٶ شٻه ؼىؾ و ٬بىٲ ٌهاؾت 
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آٺها، ظ٫ ٷكؾاٸ ٔایٟ گكؾؾ8 ٳفا ٌهاؾت ایٍاٸ ٺا٨ف ٺؽىاهؿ بىؾ ٷگك ؾق ٷىاقؾی 
ت ا٬حٕا ٺمایؿ8 همچىٸ ٌهاؾت ٬ابٴه که ظٕىق ٷكؾاٸ شایم ٺیىرث8 که ٔكوق

ٺمایؿ ٌهاؾت اهل کحاب گىٺه که ؾق ٷىاقؾی ٔكوقت ایصاب ٷی ؾقوث به هماٸ
 ٨كٷایؿ: پفیك٨حه ٌىؾ. چٻاٺچه ؼؿاوٺؿ ؾق ٬كآٸ ٷی

الغلوقون ممو...7 ولو الَن المخلشلا ن ال ل و نوكممو الَن لك ْو الذل لاالعل  ال ؿبایر وِریث ٷى٬ٟ ؾق 8...اثوونلا ن
 ٷّریبث و کكؾیرؿ، ٷىا٨كت اگك یا بٙٴبؿ8 ٌهاؾت به قا ٠اؾٲ ٺ٩ك ؾو ٌما، ٷیاٸ
 بره قا ؼىؾجراٸ ٤یك ال ٺ٩ك ؾو( ٺیا٨حیؿ، ٷىٴماٺی شا آٸ ؾق و) قویؿ، ٨كا ٌما ٷكگ

و یا همچىٸ پفیكي ٌهاؾت ا٩٘راٲ برك ٬حرل ؾق ِرىقت ٠رؿٵ  بٙٴبیؿ." گىاهی
 6ظٕىق ٌؽّی ؾیگك.

 و ٵ به بیاٸ ٠ٴرث پفیك٨حره ٺبرىؾٸ ٌرهاؾت لٺراٸ ؾق ٘رال٪وأط اوث که ؾق بؽً اوٲ اٷا
پفیكي ٌهاؾت لٺاٸ جٻها به هٻگاٵ ٺیرال و 7پكؾاؼحه، وپه ظکمی کٴی قا ٷبٻی بك  هالٲ قویث

بیاٸ کكؾه و ؾقآؼك، اؼحّاَ ٌهاؾت ایٍاٸ قا ؾق ٷىا٬ٟ ٔكوقی به پفیكي ٌهاؾت 6 ٔكوقت
 ٺمایٻؿ.ک٩اق اهل کحاب یا ٩٘ل بك ٬حل جٍبیه ٷی

گاهی ٷكؾاٸ ٺىبث بره آٺهرا  قوایحی ؾیگك ٺیم، ائمه ؾق .3 ٌهاؾت لٺاٸ قا جٻها ؾق ٷىاقؾی که آ
 ٌماقٺؿ.شایم ٺیىث، همچىٸ ٠یىب باٺىاٸ یا وتؾت ٩٘ل شایم ٷی

ؾقٷىقؾ اذبات ٬ّاَ با ٌهاؾت لٺاٸ قوایات گىٺاگىٺی ؾق ؾوحٻؿ که بكؼی ٌهاؾت لٺراٸ قا . 2
ؾاٺٻؿ اٷا بكؼی ؾیگك ابٹ ٌهاؾت قا به اٺٕماٵ ٌهاؾت میٺ ٷاذكو ٬ّاَ  بكای اذبات ٬حل ٠مؿ

 کٻٻؿ. به ٠ٻىاٸ ٺمىٺه:ٷكؾاٸ ٷ١حبك جٴ٭ی ٷی
لنمكال) با اوحٻاؾ به گ٩حه اٷیكاٳمىٷٻیٹ اٷاٵ ِاؾ٪ َمسو ال َوشنئك ْلالدلعمالا اليومَوطل (، ٌهاؾت لٺاٸ ؾق   

 ؾاٺٻؿ. ظؿوؾ قا جٻها ٺىبث به ٬حل ٷ٭بىٲ ٷی

است؛ یعه روایات متعددی پیرامون ایه موضوع بیان شدههمچنیه در کتاب وسائل الش

 مه جمله:
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لمولوا نالالالبوليونلکمموالالالإنَّن لاال لقوضن ٨7كٷایٻؿ: ، چٻاٺکه ٷی٘ب٫ ٨كٷایً قوىٲ اکكٵ. 5 الاْلو ال ل لوَليهننلاتن  8ابن
، ٷالک ؾاوقی و ٬ٕاوت بیٹ ا٨ركاؾ بیٻره 6 کٻٶ.٬ٕاوت ٷي ٌما ٬ىٶ ٷیاٸ و بیٻه ٘ب٫ ٷٹ هماٺا

اٌؿ بؿوٸ آٺکه ایٹ اٷك ٷؽحُ ٷكؾاٸ باٌؿ و همیٹ اٷك بیاٺگك شىال ٌرهاؾت لٺراٸ ؼىاهرؿ بٷی
 بىؾ ٷگك ؾق ٷىاقؾی که یک ؾٳیل ؼاَ، ظکٶ بك ٠ؿٵ شىال ٺمىؾه باٌؿ.

ٌهاؾت لٺاٸ قا ٺىبث به چیمی که لیاؾ ٺباٌؿ، ٷ٭برىٲ و ٺىربث بره آٺچره  اٷاٵ ِاؾ٪. 3
 کٻٻؿ.٬ابل پفیكي بیاٸ ٷیلیاؾ باٌؿ، ٤یك

 کٻؿ:چٻیٹ بیاٸ ٷی با٬ك اٷاٵ ال ٺ٭ل به ی٩١ىق ابی ابٹ. 2
ووواتال7 ْنت الَعشَ  ْراتالَووولال هوووْالالَيووو ْةالإذاال ووولهالَسوووت ُقَوووْالدوووهادةالاعوووش ةال النسووو

ابلسوووولال العَووووات الَطيعوووواتاللووووذز او النر وووواتالللَوووولاءال التوووو هوالإ الالشاووووالالَوووو ال
 و فاٲابحر جراقٮ و ٌرىهك ٨كٷراٺبكؾاق پاکرؿاٷٹ، پىٌریؿه، لٺراٸ ٌرهاؾت8 نْيتهم
 .6ٌىؾٷي  پفیك٨حه ٷكؾاٸ شمٟ ؾقی ؼىؾآقای

 ؾق کره ٷرىاقؾی و اووث ٠ؿاٳث جٻها بٴکه ٺه، ٌاهؿ شٻىیث پفیكي ٌكٖ قوایث ایٹ ٘ب٫
 .اوث ٷىٴماٸ لٸ ٠ؿاٳث اذبات ٘ك٪ بیاٸ شهث ٌؿ، بیاٸ ظؿید

ْزالدوهادةالالنسواءالَو الااوْ دال ال الَوو ال7 :٨كٷایٻرؿٷری پرؿق ال ٺ٭رل بره برا٬ك اٷراٵ. 0  جتو
ْد...ال  6ٺیىث. ٬بىٲ ٬ّاَ و ظؿوؾ ؾق لٺاٸ ٌهاؾت 8ق

 ٷركؾاٸ که اٷىقی به ٺىبث لٺاٸ ٌهاؾت7 :ٺمایؿٷی ٺ٭ل قٔا اٷاٵ ال ٨ٕیل بٹ ٷعمؿ. 1
 بركای ٌرهىؾ چٻاٺچره اورث8 شرایم ٷركؾاٸ ٌهاؾت به اٺٕماٵ بؿوٸ باٌٻؿ، کكؾٸٺگاه ال ٺاجىاٸ

 و ٬حرل ٘رال٪، ٷىقؾ ؾق و اوث ایمش ایٍاٸ ٌهاؾت باٌٻؿ، لٸ ؾو و ٷكؾ وه لٺا ظؿ ؾق ٌهاؾت
 6.بىؾ ٺؽىاهؿ پفیك٨حه ایٍاٸ ٌهاؾت ٬ّاَ

ٌؿٸ ؾاؼل چاه ؾق ٷىقؾ ٌهاؾت لٺی ٷبٻی بك ٬حل یک ٩٘ل به ؾٳیل ا٨کٻؿه اٷاٵ ِاؾ٪. 2
 6کٻؿ.ٌهاؾت لٸ یک چهاقٵ ؾیه قا بك ٠هؿه ٷكؾ ذابث ٷی٨7كٷایٻؿ:  جىوٗ یک ٷكؾ، ٷی



31  ویافقه پ فصلنامه علمی ـ تخصصی  

ٌىؾ که ٌاقٞ اورالٵ، جٻهرا لٷراٺی قأری بره ؾاٌث ٷیبه ٘ىق کٴی ال ایٹ قوایات چٻیٹ بك
ای شرم ظٕىق باٺىاٸ ؾق ٷعاکٶ اوث که ٷىاقؾ ٔكقوی ا٬حٕا کٻؿ ؼّىِا  ٷرىاقؾی کره چراقه

ٌهاؾت لٺاٸ ٺباٌؿ8 اٷىقی چىٸ وتؾت، بکاقت، ٠یىب لٺاٺه یا ٷىاقؾی که بىیاق ٷهرٶ برىؾه و 
 ٌاهؿ ؾیگكی ظٕىق ٺؿاٌحه باٌؿ ٷاٺٻؿ ٬حل8

با جىشه  ٌىؾ،بكؼال٦ آٺچه که ال ٜاهك بكؼی قوایث به اٌحباه اوحٻباٖ ٷیوث ا بفٰكالزم 
به ج١كی٧ ٌهاؾت و کاقٌٻاوی ؾق ابحؿای ایٹ ٺىٌحه، و همچٻیٹ ایٹ اٷك که ٌهاؾت ِك٨ا  اؼباق 
ال ٷعىىوات بىؾه اٷا کاقٌٻاوی به ؾٳیل اوح٩اؾه ال ج١٭رل و جاٷرل، ٺیالٷٻرؿ ؾقک و جؽّّری 

آٸ بیً ال گماقٌات ظىی اوث، و همچٻریٹ ایٻکره کاقٌٻاوری لٺراٸ  بیً ال ٌهاؾت و اقلي
کیؿ ٺمىؾ  اٷكوله ٷىقؾ پفیكي وا٬ٟ ٌؿه و ج٩اوجی ؾق ایٹ لٷیٻه بیٹ لٸ و ٷكؾ وشىؾ ٺؿاقؾ، بایؿ جؤ

باٌؿ و ٺره که ج٩اوت ٌهاؾت ٷكؾاٸ با لٺاٸ به ؾٳیل اظحیاز ٌهاؾت به اوح٩اؾه ال ٷعىىوات ٷی
 به ٠ٴث ٧١ٔ ٨کكی لٺاٸ.

یگاه ٠ٴمی لٺاٸ ؾق شاٷ١ه اٷكولی و پیٍك٨ث آٺاٸ به هیچ ٠ٻىاٸ بكکىی پىٌیؿه ٺیىث ٨ٴفا بره شا
قوؿ که ایٹ ؾوحه قوایات، ِك٨ا  ال ظید ٠ؿٵ جاذیكپفیكی ج٩کك و اٺؿیٍه به ٷ٭ایىه بیٹ ٷكؾاٸ ٺٝك ٷی

 اوث. ٷاذكپكؾالٺؿ چكاکه ا٬اٷه ٌهاؾت به شهث اقجباٖ با اٷىق ظىی ؾق ظکٶ ؾ٠اوی و لٺاٸ ٷی

 همام ايغايی صو يضد اعالم

٨ٴى٩ه و ویاوث اوالٵ ؾق ظ٭ى٪ ؼاٺىاؾگی لٸ و ٷكؾ با آٺچه ؾق گفٌحه و اٷكوله ٷكوىٵ اورث، 
ای ؾیگك ها به ٷكؾاٸ و ؾوحهای ال ظ٭ى٪، جکاٳی٧ و ٷصالاتای که ؾوحهباٌؿ8 به گىٺهٷحٻىٞ ٷی

یٹ ؾو شٻىیث ؾق و١ٔیحی ٷٍابه ٬كاق به لٺاٸ اؼحّاَ ؾاقؾ8 ٨ٴفا، ؾق بكؼی ٷىاقؾ اٷکاٸ ؾاقؾ ا
 بگیكٺؿ.
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ٌهیؿ ٷٙهكی ؾق شٴؿ ٺىلؾهٶ ال ٷصمى٠ه آذاق ؼىؾ پیكاٷىٸ ایٹ ٷىٔرىٞ بره جبیریٹ ٷىٔرىٞ 
کٻیرؿ، ٷٙاٳر  اورحٻاؾی ؾق ایرٹ ج٩اوت جٍابه و جىاوی پكؾاؼحه )هماٸ گىٺره کره ٷٍراهؿه ٷری

 اٺؿ،( و ؾق ایٹ باقه ٷ١ح٭ؿٺؿ: آوقؾه ٌؿه67 ٬ىمث، ٠یٻا  ؾق 
ٺىاؼحی و جىاوی بكابكی اوث. اٷکراٸ ؾاقؾ وث8 جٍابه یکجٍابه ٤یك ال جىاوی7

پؿقی ذكوت ؼىیً قا به ٌکل ٷىاوی ٷیاٸ ٨كلٺؿاٸ ؼرىؾ ج٭ىریٶ کٻرؿ اٷرا بره 
ٌکل ٷحٍابه ٺه! ٷرال ٷمکٹ اوث ایٹ پؿق چٻرؿ ٬ٴرٶ ذركوت ؾاٌرحه باٌرؿ: هرٶ 

بره ایرٹ کره  جصاقجؽاٺه و هٶ ٷٴک ٷمقو٠ی و هٶ ٷىح٥الت اشاقی8 اٷا باجىشره
ؼىاهؿ ذكوت ؼىؾ اوث ... هٻگاٷی که ٷی٬بال  ٨كلٺؿاٸ ؼىؾ قا اوح١ؿاؾیابی کكؾه

قا ؾق ظیات ؼىؾ ٷیاٸ ٨كلٺؿاٸ ج٭ىیٶ ٺمایؿ، با ؾق ٺٝك گك٨حٹ ایٻکه آٺچه به همره 
ؾهؿ، ال ٳعاٚ اقلي ٷىاوی با یکؿیگك باٌؿ و جكشیط و اٷحیرالی ال ٨كلٺؿاٸ ٷی

ؾهرؿ ای قا ٷریهكکؿاٵ ال ٨كلٺؿاٸ ؼىؾ هماٸ وكٷایهایٹ شهث ؾق کاق ٺباٌؿ، به 
 6اوث.که پیً ال ایٹ ؾق اوح١ؿاؾیابی ؼىؾ آٸ قا ٷٻاو  یا٨حه

هایی ؾق ظ٭ى٪ ایٹ ؾو  ٷحٻاور  برا بٻابكایٹ جب١یٕی ؾق ؼٴ٭ث لٸ و ٷكؾ ٺیىث بٴکه ج٩اوت
یٟ اظکراٵ ٺیرم ٌىؾ که بكاوان ؼٴ٭ث آٺها جٻٝیٶ ٌؿه و جٍكها و وٜای٧ ایٍاٸ ؾیؿه ٷیویژگی

 ٷٙاب٫ با آ٨كیٻً اوث جا هكیک ؾق ٠یٹ جکمیل ؾیگكی، وٜای٧ ؼاِی بك٠هؿه ؾاٌحه باٌٻؿ.
،. وثیکٻىاؼحي ال ٤یكی بكابك و کی٩یث ال ٤یك میثک7به بیاٸ بهحك،   ظ٭رى٪ اورالٵ ٷىرٴما 

 ٸٷركؾای بكای ظ٭ى٬ جكشیط و اٷحیال هكگم اوالٵی وٳ اوث، ٺٍؿه ٬ائل ٷكؾ و لٸی بكای یکٻىاؼح
 کركؾه ق٠ایرث ٺیرم ٷركؾ و لٸ ؾقباقه قا هااٺىاٸ ٷىاوات اِل اوالٵ. ٺیىث ٬ائل لٺاٸ به ٺىبث
 .6اوث ٷؽاٳ٧ آٺها ظ٭ى٪ جٍابه با ٺیىث، ٷؽاٳ٧ ٷكؾ و لٸ ظ٭ى٪ی جىاو با اوالٵ. اوث
کیؿ ٷی کكیٶ٬كآٸ هماٺٙىق که   ؾق گراه هریچ اوالٵ. اوث ایماٸ و ج٭ىای بكجك کٷال وقلؾ،جؤ

 ٷكؾ و لٸ اوالٵ ٺٝك ال. ؾهؿٺمی ٬كاق یکؿیگك ال بكجك قا ٷكؾ و لٸ... و ٷصالات ی،٠اشحما ظ٭ى٪
 ٷٍرابهی لیراؾ شهرات الج٩راوت شٻىریث  ؾٳیل بهٺؿ و ٷٻؿبهكهی ٷىاوی اٺىاٺ ظ٭ى٪ ال ؾو هك
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 8اوث ٺؽىاوحه یکٻىاؼث قا آٺها ٘بی١ث ؼٴ٭ث 8ٺیىث ٷٍابه آٺهای بكا شهاٸو  ٺبىؾه، یکؿیگك
 ال ظ٭ى٪ ؼىؾ جٍابهی ٺؿاقٺؿ.ٳفا ؾق بىیاقی 

 ایصراب ؼا٘ك به هاج٩اوت. ؾاقؾ وشىؾ جٻاو  ٷكؾ و لٸ بیٹی اٳه ظکمث اوان بك بٻابكایٹ
 ؼٴ٭رث ٬راٺىٸ. کماٲ و ٺ٭ُ ٺه اوث، جٻاو  ٷكؾ و لٸی هاج٩اوت...7 اوث ؾو آٸ بیٹ جٻاو 
١ٙرا  بركای لٺرؿگی کره ٬ ـ   ایصاؾ کٻؿ ٷكؾ و لٸ ٷیاٸی بیٍحك جٻاو  ج٩اوجها ایٹ با اوث ؼىاوحه

 . 6 به وشىؾ آوقؾ ر اٺؿ و ٷصكؾ لیىحٹ اٺعكا٦ ال ٬اٺىٸ ؼٴ٭ث اوثٷٍحكک واؼحه ٌؿه
 وٜرای٧ ٳعراٚ الی وٳر ،ی اورثاٺىراٺی اقلٌرهای بكابرك٬ائرل بره  ،لٸ و ٷكؾ ٷیاٸ اوالٵ
 کرهی هٻگراٷ. ؾاقؾی ورالگاق وی ٘بی١ث با که اوث ٬ائل قای ؼاِ ٺ٭ً لٸی بكا ی،اؼحّاِ

 8ؾق ٤یك ایٹ ِىقت جٍابهاوثی جىاو ٌىؾ، ج٭ىیٶو...  ٜای٧، وهاٷىئىٳیث با ٷحٻاو  ظ٭ى٪
 .ٺیىث ٠اؾتٺه اِال   که بىؾ ؼىاهؿ

 گیشی يتیجه

ٌؿ. پفیك٨حره ٌىٺؿ بٴکه ؾق ٷىاقؾی ٌهاؾت ایٍاٸ پفیك٨حه ؼىاهؿلٺاٸ ال ٌهاؾت ؾاؾٸ ٷٻٟ ٺمی
٪ و ؼّىِیات برىؾه و ؾٳیرل ٺبىؾٸ ٌهاؾت لٺاٸ ؾق بكؼی ٷىاقؾ به ؾٳیل ج٩اوت ایٍاٸ ؾق اؼال

بك جب١یٓ ٺیىث8 ٨ٴفا ِعیط ٺؽىاهؿ بىؾ کره جمراٷی ظ٭رى٪ و جکراٳی٧ ٷٍرابه باٌرٻؿ بٴکره 
جىاوی تلٵ اوث8 ال ٘ك٨ی ا٬اٷه ٌهاؾت یک ظ٫ ٺیىث که ال لٺاٸ ٷٻٟ ٌؿه باٌرؿ بٴکره یرک 

 بىؾ.ال ٷكؾاٸ ؼىاهؿجك جکٴی٧ اوث که ؾق بكؼی ٷىاقؾ بكای لٺاٸ وهل
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اهکاو سًجی و بررسی چگىيگی تقاص زوجه از زوج در صىرت عدم 
 پرداخت ههریه و يفقه

 2یيىس  ىیدجت االعالم  دکتش دغ؛ 1یشلاعمیه ىیدغ شیاه ذیع

   

 چکیذه 
ال شمٴه ایٹ  .ٌىؾ با و٬ٞى ٠٭ؿ ٺکاض و بك٬كاقی قابٙه لوشیث ظ٭ى٪ و جکاٳی٩ی بكای ٘ك٨یٹ ایصاؾ ٷی

 ٷکٴر٧ باٌؿ که بك ٠هؿه ٷركؾ ٬ركاق ٷری گیركؾ و ٷركؾ بره پكؾاؼرث آٸ بره لٸ ظ٭ى٪ ٷهكیه و ٺ٩٭ه ٷی
ٷهكیه ؾق ٨كْ ٠ؿٵ پكؾاؼث آٸ جىوٗ ٷكؾ ٔماٺث اشكاهای باٌؿ. بكای ٷٙاٳبه و ؾقیا٨ث ٺ٩٭ه و  ٷی

 .٘ال٪ وال شمٴه اشباق ٌىهك به پكؾاؼث، لٺؿاٺی کكؾٸ ٌىهك 8ٷح١ؿؾی ؾق ٬اٺىٸ وشىؾ ؾاقؾ
ج٭اَ لوشه ال لوز ؾق ٨كْ ٠ؿٵ  ،یک قاه ؾیگك که ؾق ایٹ ٺىٌحاق ٷىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه اوث

ٷهكیه و ٺ٩٭ره  ٷكؾ ؾق ؾوحكن او باٌؿ ٷىح٭یما   ی١ٻی لٸ ؾق ِىقجی که اٷىاٲ 8باٌؿ پكؾاؼث ٷی
باٌؿ کره  ایٹ ٠مل جىوٗ لوشه به ٌكایٙی ٷٍكوٖ ٷی ؾاؾٸ ؼىؾ قا ال اٷىاٲ ٷكؾ بكؾاقؾ که اٺصاٵ

بره ٘رىق   .اٺرؿ ٠ٴما هٶ بكؼی ٷٙٴ٫ و بكؼی با ٌكٖ اـٸ ال ظاکٶ آٸ قا پفیك٨حه .بیاٸ ٌؿه اوث
اٺؿ ٺ٩٭ه و ٷهكیه ؼىؾ قا با جىشه بره ٌركایٗ بیراٸ جى کٴی ایٹ ٺحیصه به ؾوث آٷؿه اوث که لٸ ٷی

 ٌؿه و به ٷ٭ؿاق ٬ؿق ٷحی٭ٹ ال اٷىاٲ ٌىهك ج٭اَ کٻؿ.  
 .ٷهكیه، ٺ٩٭ه، ج٭اَ، لوز، لوشه  واژگاو کلیدی:

                                                      

 .. کاقٌٻان اقٌؿ ٨٭ه و ٷباٺی ظ٭ى٪ پكؾیه ٨اقابی ؾاٺٍگاه جهكاٸ 5
   .٠ٕى هیئث ٠ٴمی ؾاٺٍکؿه اٳهیات پكؾیه ٨اقابی ؾاٺٍگاه جهكاٸ .3
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 همذهه  

و ظ٭ى٪ و جکاٳی٩ی بكای ٘رك٨یٹ  ٌؿه٠٭ؿ ٺکاض، قابٙه لوشیث بیٹ ٘ك٨یٹ ایصاؾ جع٭٫  په ال 
باٌؿ که با و٬ىٞ ٠٭ؿ به  جكیٹ ایٹ جکاٳی٧ پكؾاؼث ٺ٩٭ه و ٷهكیه ٷی ال شمٴه ٷهٶ8ٌىؾ  ٷ٭كق ٷی

 ٌىؾ.  ٠هؿه ٌىهك ٷىح٭ك ٷی
ال شمٴه ٺ٩٭ه و١ی کكؾه لٺراٸ قا ال ٳعراٚ ٷراؾی جراٷیٹ  ،اوالٵ با جٍكیٟ ایٹ اظکاٵ ؼاَ

ٺمىؾه جا بؿوٸ ٺگكاٺی ال جاٷیٹ ٷ١اي ؼاٺىاؾه با ؼیاٳی آوىؾه به وٜای٧ ؼىؾ بپكؾالؾ و به همیٹ 
 5555ؾق ٷراؾه . ؾٳیل ٬اٺىٸ ٺیم ٔماٺث اشكاهای ؾ٬ی٭ی قا بكای ایٹ ٷىئٴه ؾق ٺٝرك گك٨حره اورث

جىاٺؿ ؾق ِىقت اوحٻکا٦ ٌىهك ال ؾاؾٸ ٺ٩٭ه به ٷعکمه قشىٞ کٻرؿ، ؾق  ٪.ٵ، آٷؿه اوث لٸ ٷی
 ایٹ ِىقت ٷعکمه ٷیماٸ ٺ٩٭ه قا ٷ١یٹ و ٌىهك قا به ؾاؾٸ آٸ ٷعکىٵ ؼىاهؿ کكؾ. 

اوالٵ ٷهكیه قا به ٠ٻىاٸ یک ظ٫ ٷىٴٶ به لٸ اؼحّاَ ؾاؾه اوث و  ٩٭ه،همچٻیٹ ٠الوه بك ٺ
ؾق آیات ٬كآٸ کكیٶ ٷكؾاٸ قا به ق٠ایث کاٷل ایٹ ظ٫ جىِریه کركؾه اورث. ِرىقت ٷٙٴرىب آٸ 

 ظر٫ اؾاوٳری گراهی ایرٹ  8اوث که ٌىهك ٷهكیه لٸ قا به او بپكؾالؾ و ظ٫ همىركي قا اؾا کٻرؿ
ؾق ٬اٺىٸ و ٨٭ه ٔماٺث اشكاهای بىیاقی بكای آٸ ؾق  . اٳبحهؾٌى و ظ٫ لٸ به او ؾاؾه ٺمی ىؾٌ ٺمی

باٌؿ که آیا  ٺٝك گك٨حه ٌؿه اوث. ٷىٔى٠ی که ؾق ایٹ ٺىٌحاق ٷىقؾ بكقوی ٬كاق ٷی گیكؾ، ایٹ ٷی
ا    ّ ال  ٷهكیه ؼىؾ قا ؾق ِىقت ٠ؿٵ پكؾاؼث ٺ٩٭ه و ٷهكیه جىوٗ ٌىهك آیا لٸ ظ٫ ؾاقؾ که ٌؽ

 جىاٺؿ آٸ قا اٺصاٵ ؾهؿ؟  ی که ایٹ ظ٫ قا ؾاقؾ چگىٺه ٷیکٻؿ و ؾق ِىقج ج٭اَاٷىاٲ ٌىهك 
ٷاٺٻؿ ٺ٩٭ه و ٷهكیه و ج٭اَ ج١كیر٧ کراٷٴی اقائره  ،ؾق ایٹ ٷ٭اٳه ابحؿا ال واژاگاٸ اِٴی ٷ٭اٳه

ٌؿه جا بحىاٸ با ٌٻاؼث ؾقوث ٷ١اٺی آٺها به پیٍبكؾ ٷىٔىٞ کمک کكؾ. ؾق اؾاٷه اٷکاٸ ج٭اَ ال 
٠ٴما ؾق  های ؾیؿگاهىشه به ابىاب ٨٭هی و ظ٭ى٬ی بكقوی ٌؿه و اٷىاٲ ٌىهك ؾق ٺ٩٭ه و ٷهكیه با ج

ایٹ باب آوقؾه ٌؿه و قوایات ٷىشىؾ ؾق ایٹ لٷیٻه ٺیم بیاٸ ٌؿه و ٌكایٗ ج٭اَ آوقؾه ٌرؿه و ؾق 
   .اوث ٌؿهپایاٸ ٺحیصه گیكی 
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   هههشیواژگاو ؽًاعی  

باٌؿ و ؾق  ه ٌىهك ٷیؾق ٳ٥ث به ٷ١ٻای کابیٹ و شٻىی اوث که ؾق و٬ث ٺکاض به ٠هؿ 6ٷهكیه7
اِٙالض ظ٭ى٬ی ٺیم ٷهك یا ِؿا٪ ٷاٳی اوث که لٸ بك اذك الؾواز ٷاٳک آٸ ٷی گكؾؾ، و ٷكؾ بره 

ٷهك ٷاٳی اورث کره  ،ؾق اِٙالض ٨٭ها (. ٩ِ5251823ایی، )باٌؿ  پكؾاؼث آٸ به لٸ ٷٴمٵ ٷی
ٌریػ ٷ٩یرؿ  .ٌىؾ هٻگاٵ ٠٭ؿ بٻا بك ٔىابٗ ٌكٞ و قوٶ و ٠اؾت ال ٘ك٦ ٷكؾ به لٸ پكؾاؼث ٷی

ٷهرك  ؛ٷا یٴحمٵ اٳموز باؾائه اٳی لوشحره ظریٹ یرحٶ ٠٭رؿ لواز بهرا7 ؾق ج١كی٧ ٷهك ٷی ٺىیىؿ: 
ٌرریػ ) 6ٌررىؾ. ؾاق ٷی ٠برراقت اوررث ال آٺچرره لوز پرركؾاؼحً قا هٻگرراٵ ٠٭ررؿ ٺکرراض ٠هررؿه

 .(354٪50528ٷ٩یؿ،

 ايىاع ههش 

ٸ ٷهرك اٳمىرمی گ٩حره به جكأی ٷ١ریٹ ٌرىؾ بره آ اگك ٷهك ٔمٹ ٠٭ؿ ٺکاض یا ب١ؿا   ٷهك اٳمىمی: 
وٳی اگك اؼحیاق ج١یٹ ٷهرك (8 ٪.ٵ 5040ٷاؾه )6 ج١ییٹ ٷهك ٷٻىٖ به جكأی ٘ك٨یٹ اوث7 .ٌىؾ ٷی

  .(٪.ٵ 5050بكگك٨حه ال ٷاؾه )جىاٺؿ ٷهك قا بیً ال ٷهكاٳمرل ج١ییٹ کٻؿ  لٸ ٺمی ،به لٸ ؾاؾه باٌؿ
ال ٳعراٚ ورٹ،  که بك ظى  ٠ك٦ و ٠اؾت و با جىشه به ؤرٟ لٸاوث ٷهكی  ٷهك اٳمرل: 

  ٌىؾ. ٷى١٬یث ؼاٺىاؾگی و اشحما٠ی و ٷ٭حٕیات لٷاٸ و ٷکاٸ ج١ییٹ ٷی لیبایی، جعّیالت،
هك گاه ؾق ٠٭ؿ ٺکاض ٷهك ـکك ٺٍؿه باٌؿ و ٌىهك ٬بىٲ کٻرؿ ٬برل ال ٺمؾیکری و  ٷهك اٳمح١ه: 

 (.٪.ٵ 5052ٷاؾه  )لٸ ؼىؾ قا ٘ال٪ ؾهؿ لٸ ٷىحع٫ ٷهك اٳمح١ه اوث ، ج١ییٹ ٷهك
لٸ و ظر٫ جىورٗ ای ٷهكیه ؾق ظ٭ى٪ ایكاٸ به ٘ىق ؼالِه ٌراٷل ظر٫ ظربه ٔماٺث اشك

٬اٺىٸ ٺعىه اشكای  3اٷحٻاٞ ال ای٩ای وٜای٧ لٺاٌىیی و جى٬ی٧ اٷىاٲ و ِؿوق اشكائیه، ٘ب٫ ٷاؾه 
و همچٻیٹ ج٭أای ظبه ٌىهك ؾق ِىقت ٠ؿٵ جاؾیه ٷهك و ٠رؿٵ  5233های ٷاٳی  ٷعکىٷیث

 .(53 5،52548ز ٸ ىلیاکاج )باٌؿ  ؾوحكوی به اٷىاٲ او ٷی
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اي قا  هایی که بكای ؾقیا٨ث ٷهكیه وشىؾ ؾاقؾ، ایٹ اوث که لٸ ؼىؾ ٷهكیره یکی ؾیگك ال قاه
هرا ؾوحكوری  ی١ٻی ؾق ِىقجی که ٷكؾ اٷىاٳی ؾاٌرحه باٌرؿ و لٸ ٺیرم بره آٸ 8ال اٷىاٲ ٷكؾ بكؾاقؾ

اٷکراٸ یرا ٠رؿٵ ظراٲ بكقوری . اي ال اٷىاٲ ٷكؾ ج٭اَ کٻرؿ ؾاٌحه باٌؿ،لٸ ؼىؾ ٷىح٭ال ٷهكیه
 ٷىقؾ بكقوی ٬كاق ٷی گیكؾ.  ٷ٭اٳهچگىٺگی اٺصاٵ آٸ ؾق  ایٹ  اٷکاٸ و همچٻیٹ

 يفمه   

ؾق ٳ٥ث به ٷ١ٻای همیٻه و ؼكشی اوث و ؾق اِٙالض ٠باقت اورث ال ٷراٳی کره بركای  6ٺ٩٭ه7
ٌىؾ ا٠ٶ ال  اؾاٷه لٺؿگی ِك٦ ٷؽاقز ٔكوقی همىك و ٨كلٺؿاٸ و ؼىیٍاوٺؿاٸ و ٷاٺٻؿ آٺها ٷی

  .پىٌاک، ٷىکٹ و... اک،ؼىق
ؾه اوث: ٺ٩٭ه ٠باقت اوث ال ٷىکٹ و اٳبىه و کكج١كی٧ شاٷٟ جكی اقائه ، ٪.ٵ 5503و ٷاؾه 

٤فا و اذاخ اٳبیث که به ٘ىق ٷح١اق٦ با و١ٔیث لٸ ٷحٻاو  باٌؿ و ؼاؾٵ ؾق ِىقت ٠اؾت لٸ 
 به ؾاٌحٹ ؼاؾٵ یا اظحیاز او به واوٙه ٷكْ یا ٺ٭ّاٸ ا٠ٕاء. 

پكؾاؼث ٺ٩٭ه لٸ بك ٌىهك واش  اوث و ظ٫ ٺ٩٭ه ؾق اورالٵ ٺرى٠ی جىرهیل  ؾق الؾواز ؾائٶ
چركا کره لٸ  8ا٨حاؾٺؿ به وؽحی ٷی ،ٌؿ بكای لٺاٸ اوث و اگك چٻیٹ ظ٭ی بكای آٺها ٬كاق ؾاؾه ٺمی

ال شمٴه جكبیث ٨كلٺؿاٸ قا بره ٠هرؿه ؾاقؾ و بركای ایٻکره  ،های ٷح١ؿؾی ؾق الؾواز ؾائٶ ٷىئىٳیث
ؾق ٬كآٸ کركیٶ . به ٺ٩٭ه اظحیاز ؾاقؾ ،ای قا به ؾقوحی و با آقاٷً اٺصاٵ ؾهؿه بحىاٺؿ ایٹ ٷىئىٳیث

ورىقه  322ٷاٺٻؿ بؽً ابحؿایی آیه  ؛باٌؿ ٺیم آیاجی وشىؾ ؾاقؾ که ؾاٲ بك پكؾاؼث ٺ٩٭ه به لٸ ٷی
ْدالل الرزقهلالب٭كه  ْل ْليالکاَليالعلالارادالا اليتمالالش اع ال العل الاع ْالْاتاليش علالا  دهلالال  ال

اٳبحه آٸ کىی  .و ٷاؾقاٸ بایىحی ؾو واٲ کاٷل ٨كلٺؿاٸ ؼىؾ قا ٌیك ؾهٻؿ8 7لالابععوش ت الکسوْه
اوث که ؼىقاک و ٳبران  ]پؿق[که ٷی ؼىاهؿ ٨كلٺؿ قا جماٵ ٌیك ؾهؿ، و به ٠هؿه ِاظ  ٨كلٺؿ 

ٷاٺٻرؿ ایرٹ  ؛ه ٺ٩٭ه لٸ اٌاقه ٌرؿه اورثب ٺیمؾق قوایات بىیاقی  .6ٷاؾق قا به ظؿ ٷح١اق٦ بؿهؿ
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اي برك ٷرٹ واشر   ٠كْ کكؾٵ آٺکه پكؾاؼث ٺ٩٭ه ظمیمه ٷی گىیؿ به اٷاٵ ِاؾ٪قوایث که 
 (.304 52458، 5اٳٍیػ ِؿو٪، ز ) 6پؿق، ٷاؾق، همىك، ٨كلٺؿ7اوث کیىث؟ اٷاٵ ٨كٷىؾ: 

 لٸ، . ٠ؿٵ اقجؿاؾ2 ،. ا٘ا٠ث ال ٌىهك3 ،بىؾٸ ؾائمی .5ٌكایٗ وشىب ٺ٩٭ه ٠باقت اوث ال: 
  .ٷكؾ. ٬ابٴیث کا ٷصىیی ال لٸ بكای 0

ظاٲ چه جىاٺایی آٸ قا ؾاٌحه باٌؿ و چه ٺؿاٌحه باٌؿ ٷؿیىٸ  ،ؾق ِىقجی که ٷكؾ ٺ٩٭ه قا ٺؿهؿ
 (.5053جىٔیط اٳمىائل اٷاٵ ٷىئٴه  ) باٌؿ و بایؿ آٸ قا اؾا کٻؿ لٸ ٷی

ؾق ِرىقجی  ،په ؾاٺىحیٶ که اگك لٸ ال ٷكؾ ا٘ا٠ث کٻؿ و ٌكایٗ ؾقیا٨ث ٺ٩٭ه قا ؾاٌحه باٌؿ
لیكا ٺ٩٭ه ظ٫ لٸ اوث و  8ٌىؾ ؿ ال پكؾاؼث ٺ٩٭ه به ا٠ح٭اؾ بكؼی لٺؿاٺی ٷیکه ٷكؾ اوحٻکا٦ کٻ

 باٌؿ.  ٠ؿٵ پكؾاؼث آٸ ٜٴٶ به لٸ ٷی
ٷعکرىٵ کٻرؿ.  جىاٺؿ جىوٗ ؾاؾگاه ٷكؾ قا بره ؾاؾٸ ٺ٩٭ره ؾق ٬اٺىٸ ٷؿٺی هٶ اٌاقه ٌؿه لٸ ٷی

أرا٨ه برك  ههك گاه ٺ٩٭ه قولاٺه با همیٻ :بيان داشته است کههمچٻیٹ ٌیػ ٘ىوی ؾق اٳؽال٦ 
یک قول بكای همىك یا ٤یك او ال ؼىیٍاوٺؿاٸ ٺىبی بك ٷركؾ واشر  ٌرؿ و ٷركؾ ال پكؾاؼرث آٸ 

اگك بال هٶ چیمی ٺؿاؾ و چیمی ال شٻه ٺ٩٭ره ؾاٌرث ٬أری ال آٸ  .ٌىؾ اٷحٻاٞ وقلؾ لٺؿاٺی ٷی
ؾهرؿ.  ٨كوٌرؿ و بره واشر  اٳٻ٩٭ره ٷری قا ال شاٺ  او ٷری آٸ ،ؾهؿ و اگك ٤یك ال شٻه باٌؿ ٷی

وگكٺه ٬أری او قا لٺرؿاٺی  8ؾهؿ ٷی ،گىیؿ اگك ال شٻه ٺ٩٭ه چیمی ؾاٌحه باٌؿ بىظٻی٩ه هٶ ٷیا
 کٻؿ.  ٷی

کىی که ٺ٩٭ه بك او واش  اوث و ال 7 :٨كٷایؿ ٷی( . اٷاٵ ؼمیٻی(535 52428٘ىوی،. 1
کٻؿ و اگرك ٬أری وشرىؾ ٺؿاٌرحه باٌرؿ،  کٻؿ ٬أی وی قا ٷصبىق ٷی پكؾاؼث آٸ ؼىؾؾاقی ٷی

والٺؿ و اگك ٷىٷٻاٸ ٠اؾٲ وشرىؾ ٺؿاٌرحه باٌرٻؿ، ٨اور٭اٸ او قا بره  اؾٲ او قا ٷصبىق ٷیٷىٷٻاٸ ٠
اٳٻ٩٭ره  کٻٻؿ و اگكاشباق او ٷمکٹ ٺباٌؿ و ٷاٳی ؾاٌحه باٌرؿ کره واشر  اٺصاٵ ایٹ کاق ٷصبىق ٷی

بحىاٺؿ به اٺؿالهی ٺ٩٭ه ج٭اَ کٻؿ جٻها بكای لوشه ج٭اَ شایم و بكای ؼىیٍراوٺؿاٸ ؾیگرك شرایم 
 (.52438232 ،3ز قه، اٷاٵ ؼمیٻی.6 )ك با اشالهی ٬أیٺیىث ٷگ
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 تماؿ 

)ٳ٥رث ٺاٷره  ج٭اَ ؾق لباٸ ٨اقوی به ٷ١ٻای ٷباؾٳه کات با کات یا پایاپای بریٹ ؾو کٍرىق اورث
٬ُ ؾتٳث ٷیکٻؿ بك پی .اوث6 ی٭7ُ، 7ُ٬6ج٭اَ بكگك٨حه ال قیٍه  (.52338523،ؾهؽؿا

 (.52248324، 3ٝىق،زابٹ ٷٻ)گك٨حٹ اذك چیمی و ٺمؾیک ٌؿٸ به آٸ 
ٷاؾق ٷىوی به ؼىاهكي گ٩ث ؾٺباٲ ٷىوی . ایٹ ٷ٩هىٵ ؾق وىقه ٬ُّ ٺیم به کاق ق٨حه اوث

لیركا واکٻٍری  8ٌرىؾ به ٷ٭ابٴه به ٷرل و جال٨ی کكؾٸ ٺیم ٬ّاَ، ٷ٭اِه یا ج٭اَ گ٩حه ٷری .بكو
 ٻرؿک گیكؾ وج٭اَ کٻٻؿه ظ٫ ؼرىؾ قا پیگیركی ٷری اوث که ؾق پی و٬ىٞ ٠مل یا شكٵ ِىقت ٷی

 (.5،52408034٘بكوی، ز)
ج٭اَ گاه ؾو ٘ك٨ه اوث و آٸ ؾق ٷىقؾ وشىؾ ؾو ٘ٴ  ال ؾو ٘ٴبکراق اورث کره ظ٭ی٭رث آٸ 

ٌىؾ و گراه یرک ٘ك٨ره. ٺرىٞ ؾوٵ  باٌؿ و ال آٸ به جهاجك ج١بیك ٷی ای٩ای ؾو ؾیٹ به ٘ىق ٷح٭ابل ٷی
کاق ٷؿیىٸ ج٭اَ ٷّٙٴط و ٷىٔىٞ ٷىقؾ بعد ٷاوث و آٸ ا٬ؿاٷی اوث که ـیع٫ ؾق ٷ٭ابل اٺ

برؿوٸ اـٸ  ،ؾهؿ، ؾق ج٭اَ ٘ٴبکاقی که ظ٭ً اٺکاق ٌؿه اورث اوحی٩ای ظ٭ً اٺصاٵ ٷی بكای
کٻٻؿه که  . ٷ٭اَ: ج٭ا5َؿ. ج٭اَ چٻؿیٹ ٠ٻّك ؾاقؾ: کٻ بؿهکاق به ٷیماٸ ٷاٳً ال وی اؼف ٷی

. 2د؛ براي ٌىٺؿه که ؾق بعرد ٷرا لوز ٷری . ٷ٭اَ ٠ٻه: ج٭ا3َ 8باٌؿ ؾق بعد ٷا لوشه ٷی
. ٷ٭راَ بره: ٷراٲ ٷرىقؾ 0؛ یه: ظ٫ اٺکاق ٌؿه که ؾق بعد ٷا ٺ٩٭ه و ٷهكیره ٷیباٌرؿٷ٭اَ ٠ٴ

 باٌؿ.  ج٭اَ که ؾق ایٹ بعد اٷىاٲ ٌىهك ٷی
ٷاٺٻرؿ آیره  ؛بكای اذبات ٷٍكو٠یث ج٭اَ به آیات، قوایات، اشماٞ و ٠٭ل اوحٻاؾ ٌؿه اوث

ئٹ با ق٠ایرث کركؾٸ وىقه ٺعل. په به ٘ىق کٴی ج٭اَ ؾق ٨٭ه اٷاٷیه به ایٹ ٷ١ٻاوث که ؾا 32
ٌكایٙی ؼاَ و بؿوٸ ٷكاش١ه به ٬أی ظ٫ ؼرىؾ قا ال اٷرىاٲ ٷرؿیىٸ کره ؾق ؾورحكن اوورث 

ال شمٴره  ،کٻؿ. ؾق ابىاب گىٺاگىٸ ٷٻابٟ ٨٭هی بكؼی ال ٷّراؾی٫ ج٭راَ آٷرؿه اورث اوحی٩ا ٷی
ها و ٷؽاقز ٺگهؿاقی ٷاٲ قهٹ ال وىی ٷكجهٹ ال آٸ ٷراٲ، ج٭راَ لوشره ال جكکره  ج٭اَ همیٻه

خ ؼىؾ ؾق ِىقت اٷحٻاٞ واقذاٸ ال پكؾاؼث ظ٫ وی و ج٭اَ ٺ٩٭ه لوشره ال اٷرىاٲ لوز ؾق ٷىق
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ی١ٻری ج٭راَ ٺ٩٭ره  ،همریٹ ٷىٔرىٞ آؼرك (.52428303، 5زابٹ ٬ؿاٷه،)٨كْ ٠ؿٵ پكؾاؼث 
  .ٷىٔىٞ ٷىقؾ ٺٝك ٷاوث که ؾق اؾاٷه به ٘ىق ٷ٩ّل بیاٸ ٌؿه اوث

 ؽشح بیاو هغئله  

بكقوری اٷکراٸ و یرا ٠رؿٵ اٷکراٸ و 7 باٌؿ، وػ گ٩حٹ به آٸ ٷیای که ایٹ ٺىٌحاق ؾق پی پا ٷىئٴه
. ؾق 6باٌرؿ همچٻیٹ چگىٺگی ج٭اَ لوشه ال لوز ؾق ٨كْ ٠ؿٵ پكؾاؼث ٷهكیه و یا ٺ٩٭ه ٷری

جىاٺرؿ  کٻیٶ جا ٷحىشه ٌىیٶ که لوشه آٸ قا با چه ٌكایٙی ٷی ایٹ بؽً ٌكوٖ ج٭اَ قا ٷكوق ٷی
 .اٺصاٵ ؾهؿ

 ؽشوه تماؿ 

 8ٌكٖ ؾق ذبىت ظ٫ ج٭اَ ایٹ اوث که ج٭اَ کٻٻؿه ظ٭ً قا ٷٙاٳبه کٻؿ ٷٙاٳبه ظ٫: اوٳیٹ. 5
وٳی بؿهکاق ال پكؾاؼث ظ٫ اوحٻکا٦ و آٸ قا اٺکاق کٻؿ. په اگك٘ٴبکاق ظ٭ً قا ٷٙاٳبه ٺکٻرؿ 

لوشه ؾق ابحرؿا بایرؿ ٷهكیره و  ٳفا (.52438024، 3، زؼمیٻی اٷاٵ)ظ٫ ج٭اَ ٺؽىاهؿ ؾاٌث 
 ؾق ِىقت اٺکاق ویا ٠ؿٵ جؤؾیه به وكا٢ ج٭اَ بكوؾ.  اي قا ال همىكي ٷٙاٳبه کٻؿ و ٺ٩٭ه

٠ؿٵ اٷکاٸ جكا٨ٟ ٺمؾ ظاکٶ: ج٭اَ ؾق ٌكایٙی که ـیع٫ اٷکاٸ جكا٨ٟ ٺمؾ ظاکٶ ٺرؿاقؾ شرایم . 3
، 00ٺص٩ری،ز)وشىؾ ٺؿاقؾ و بٴکه اشماٞ هرٶ وشرىؾ ؾاقؾ  ایٹ ٷىئٴهاوث و هیچ اؼحال٨ی ؾق 

ج٭اَ ؾق ِىقت اٷکراٸ جكا٨رٟ ٺرمؾ ظراکٶ ٌىؾ که آیا  اٷا ایٹ وااٲ ٷٙكض ٷی (.50208٪255
ا ؼیك. ٨٭های اٷاٷیه ؾق ایٹ بعد اؼحال٦ ٺٝك ؾاقٺؿ. اکرك ایٍاٸ با جىشه به ا٘رال٪ یشایم اوث 

اؾٳه شىال ٷ٭اِه، همچٻیٹ ٷٍ٭ث ا٬اٷه ؾ٠ىا و اٷکاٸ شكض ٌهىؾ به شىال ج٭اَ ظحی با اٷکاٸ 
ٷىحٻؿاٳٍری١ه، )ی اشماٞ ٌرؿه اورث اؾ٠ا لٷیٻهقشىٞ به ظاکٶ و جكا٨ٟ ٷ١ح٭ؿٺؿ و ظحی ؾق ایٹ 

اٷا ؾق ٷ٭ابل بكؼی ال ٨٭ها بٻابك ؾیرؿگاهی ؾیگرك ج٭راَ قا ؾق ؛ ( 033، ٨53َأل ٺكا٬ی، ز
پره ٷٍرؽُ (. 50048101، ٨3أل آبی، ز)ؾاٺٻؿ  ِىقت اٷکاٸ جكا٨ٟ ٺمؾ ظاکٶ شایم ٺمی
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٫ ج٭راَ قا ظر ،ٌىؾ ٘ب٫ اشماٞ ٨٭ها ؾق ِىقجی که لوشه به ؾاؾگاه ؾوحكوی ٺؿاٌرحه باٌرؿ ٷی
 ؾاقؾ و ؾق ِىقت ؾوحكوی ؾاٌحٹ هٶ ٘ب٫ ٺٝك اکركیث ٨٭ها بال ظ٫ ج٭اَ قا ؾاقؾ. 

٠ٴٶ ٷ٭اَ به وشىؾ ظ٫: ج٭اَ کٻٻؿه بایؿ به وشىؾ ظ٫ ٠ٴٶ و ی٭یٹ ؾاٌحه باٌرؿ و اگرك بره . 2
اگك ج٭اَ کٻٻؿه اظحماٲ ؾهؿ که  ،ج٭اَ شایم ٺؽىاهؿ بىؾ بٻابكایٹ ،ٺؿاٌحه باٌؿ٠ٴٶ وشىؾ ظ٫ 

ج٭اَ شایم ٺیىرث. ؾق  ،وا٬ٗ ٌؿه باٌؿ (ای٩ا، ابكا، جهاجك)واوٙه یکی ال اوباب ٬اٺىٺی ظ٫ به 
ای که بایؿ  ٺکحه؛ گیكؾ ٷىقؾ ٷهكیه و ٺ٩٭ه ذبىت آٺها که با بك٬كاقی ٠٭ؿ ٺکاض بك ٠هؿه ٷكؾ ٬كاق ٷی

ایٹ اوث که لٸ بایؿ ؾق ِىقجی که ٷكؾ ؼكشی قا ٺؿهؿ ج٭راَ کٻرؿ و بایرؿ  ،به آٸ جىشه ؾاٌث
شه ؾاٌث که ؾق ایٹ ٷىاقؾ به ٬ؿق ٷحی٭ٹ و ٷ٭ؿاق ی٭یٻی اکح٩ا کكؾ وٺبایرؿ بیٍرحك ال آٸ ال اٷرىاٲ جى

 ٌىهك بكؾاٌحه ٌىؾ. 
کٻٻؿه بایؿ ٠ا٬ل، باٳ٣ و ٬اِؿ باٌرؿ  ج٭اَٳفا  ،ج٭اَ ٠مٴی ظ٭ى٬ی و ای٭اٞ اوث همچٻیٹ

ایرٹ  ،شرىؾ ؾاقؾلوشه بكای ج٭اَ بایؿ ایٹ ٌكوٖ قا ؾاٌحه باٌؿ. یکی ؾیگك ال ٺکاجی کره و په
ٺص٩ی، )  هىحٻؿ٬ائل به کكاهث آٸ بیٍحك  که ؾق شىال ج٭اَ ال وؾی١ه اؼحال٦ وشىؾ ؾاقؾ و اوث

په ؾق ِىقجی که ٷاٲ ٷكؾ قا ؾق ؾوث لٸ اٷاٺرث هرٶ برؿاٺیٶ ؾق (. 250-50208255، 00ز
٨كٔی که لٸ بؽىاهؿ آٸ اٷىاٲ قا به شای ٷهكیه یا ٺ٩٭ه ج٭اَ کٻؿ ؾق ٺهایرث ٠مرل او کكاهرث 

 ؾاؾ. ظکٶ جىاٸ به شىال آٸ  وٳی اٺصاٵ ایٹ کاق شایم اوث و ٷی ،ؾاقؾ

 تماؿ يفمه  

ؾهؿ آٸ اوث که ظاکٶ ٌكٞ به ٷ٭ؿاق ٺیال لٸ ال  ي قا ٺمی ا های که لوز ٺ٩٭ه های لوز یکی ال قاه
شىال ایٹ ا٬ؿاٵ ٷىقؾ اٺکاق کىری ٺیىرث، هرك چٻرؿ ِراظ   .اٷىاٲ ٌىهك بكؾاقؾ و به لٸ بؿهؿ

ایٹ ا٬ؿاٵ ٬أی قا ؾق ٷىقؾ ٺ٩٭ه قول که هٻىل به ِىقت ؾیٹ ؾق ٺیاٷؿه به ایٹ ٠ٴرث  ،شىاهك اوت  
ٷیاٸ ظاٲ اٷحٻاٞ ٌىهك و  ،که لٸ هٻىل ٷاٳک ٷ٭ؿاق ٺ٩٭ه ٺٍؿه ٷىقؾ ٷٻا٬ٍه ٬كاق ؾاؾه اوث و ذاٺیا  

 ال7: اورث ٤یبث وی ج٩اوت گفاقؾه و ا٬ؿاٵ ؾق ِىقت ؾوٵ قا ٨٭ٗ ؾق اؼحیاق ظاکٶ ٌكٞ ؾاٺىرحه
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 القْاليناقشالمبن الانْارا الَ الدليْالاعقاصالَ الالقشيو الَطلقوافالَو الاله او القَوْالَضو الاعوْعالا الکا
ْهاال اال َتنوا ال ْازهاالل قالاااکمالَ الال يَ ال الحن لعْعالاعلکالالينئلالعلي العل الاهنْال الدليْالعل الا

 .(502085245، 25ٺص٩ی، ز) 6َن 
جىاٺؿ به ؼا٘ك ٠رؿٵ  ه آیا لٸ ٷیباٌؿ ک آٸ هىحیٶ ایٹ ٷیشىاب اٷا وااٳی که ٷا ؾق پی یا٨حٹ 

ا  بره ٷ٭رؿاق ٺیرال ؼرىؾ و   ّ ؾوحكوی به ٬أی و یا بكای وهىٳث کاق بؿوٸ ٷكاش١ه به ٬أی ٌؽ
  .٨كلٺؿاٺً ال ٷاٲ ٌىهك بكؾاقؾ
 اللوْال7 اٺرؿ: ٷٍركوٖ کكؾهقا به ِىقت ج١فق قشىٞ به ظراکٶ  آٸ ،٠ٴالٷه ظٴی و ٌهیؿ ذاٺی

 الاااکمالاازالهلاالا الایخولالَنو البقوْرالَواالنو الَولالالنَقو ال اْتالهلْالَا ال الياليتمکلالَلالالَش الال
ْاالکا الَلالانسالالقهواال الَولالغوقع ٌرهیؿ ذراٺی هرٶ ؾق  (جعكیركاتض، کراٵ، ٠الٷره ظٴری) 6.و

ْازالاووتقتل الابلسوتقشا ال7 :ٷىاٳک ٨كٷىؾه اوث  اللْالياليقْرالعلو الالْووْلالالو الااواکمالََو الاو
ْازال  الَلال ش بالاعقاوو الاليو العلي الا الالَ العملالَال الَ الاَتنا الا الغيَ ال اها الا ْدُهاالاجل ا

ْقتال الاله ا الَطلقا  .6  يق الاخلالالقشيََ الال

 چگىيگی تماؿ يفمه جاسی و گزؽته صو  

٬ائرل بره شرایم برىؾٸ ٷ٭اِره برؿوٸ  ،اگك ؾق ٷىقؾ ؾیىٺی که ٷؿیىٸ ظأك به پكؾاؼث آٸ ٺیىث
قآٷرؿه هرٶ ج٭راَ برؿوٸ قشىٞ به ظاکٶ باٌیٶ ؾق ٷىقؾ ٺ٩٭ه گفٌحه لٸ ٺیم که به ِىقت ؾیٹ ؾ

 الاذاال ق الَو اليوْعال7اٌکاٲ ؼىاهؿ بىؾ. قای ٷٍهىق ٨٭ها ؾق ٷىقؾ ج٭اَ ال ٤اِ  چٻیٹ اوث: 
ْقووکالذلووکالعلوو ال ْقووکالا الاذ الااوواکمالالشووشع الکموواال اليت َووالالال  وو الاووازالاخوولالَقاووو ال ال اليت

ْاوط الاااکمالالشوشع  ی همچٻیٹ ٷٙاب٫ اِٴ (.50208535، 5ظکیٶ ؼىئی، ) 6ُعلرالا وتيَاالب
 ج٩اوجی ٷیاٸ ٺ٩٭ه و ؾیىٸ ؛(052 52438ٌهیؿ ذاٺی، ) 6تٺه ظ٫ اٳٻ٩٭ه کاٳؿیٹ7که ـکك ٌؿه که 

ِك٦ ج١ٴ٫ ظ٫ لوشه قا به اٷىاٲ ٌىهك بركای جكجر  اظکراٵ ٷٴکیرث و ال جىاٸ  ٷی٬ائل ٺٍؿه و 
جىاٸ گ٩ث ظ٫ ٺ٩٭ه ال هماٸ ٳعٝه په ال ٺیرال لٸ  به ج١بیك ؾیگك ٷیؾاٺىث. شمٴه ج٭اَ کا٨ی 
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رال   ىقت ؾیٹ ؾق ٷیبه ِ  ِ آیؿ و ؾق ٺحیصه ٷیاٸ ٺ٩٭ه شاقی و ؾیٹ ج٩اوجی ٺؽىاهؿ بىؾ و یا ایٻکه ا
بٴکه همیٹ که ظ٫ لٸ به ـٷه ٌىهك  ،بكای شىال ج٭اَ تلٵ ٺیىث ظ٫ به ِىقت ٷٴک ؾق بیایؿ

  .ٸ که بحىاٺؿ ج٭اَ کٻؿ کا٨ی اوثآج١ٴ٫ گك٨ث بكای 

 سوایت  

ٸ و ج٭اَ آٸ برؿوٸ ٷكاش١ره بره ظراکٶ آوقؾه ٌرؿه قوایحری ال یکی ال قوایاجی که بكای اؼف ٺ٩٭ه ل
به ؾقوحی که ابىور٩یاٸ  !ای قوىٲ ؼؿا7آٷؿ و گ٩ث:  هٻؿ به ٺمؾ قوىٲ :اوث پیاٷبك اکكٵ

ٷگك آٺچه قا ؼىؾ به ِىقت پٻهاٺی ال ٷراٲ او  ،ؾهؿ ٷكؾی بؽیل اوث و به ٷٹ و ٨كلٺؿي ٺ٩٭ه ٺمی
٨كٷرىؾ: آٺچره قا جرى و  چیمی بك ٷٹ اوث؟ قورىٲ ؼرؿاآیا  .ؾاٺؿ ؾق ظاٳی که او ٺمی ،بكؾاقیٶ

 (.524382، 2ٌیػ ٘ىوی، ز) 6کٻؿ به ِىقت ٷح١اق٦ بكؾاق ٨كلٺؿت قا ک٩ایث ٷی
اٺرؿ و آٸ قا ؾٳیرل ٷعکمری بركای  ٷٍهىق ٨٭ها ایٹ قوایث قا ؾق چهاقچىب ج٭راَ ٨حرىا ؾاؾه

ق٨رٟ ٺیالهرای لٸ و  ٌرىؾ اوت   ٻؿ. ال ایٹ ظؿید به ٘ىق کٴی ٷٍؽُ ٷریٺؾا ج٭اَ ٺ٩٭ه لٸ ٷی
ذاٳررا  لٸ بایرؿ  ؛جىاٺؿ ؼىؾي بكؾاقؾ ذاٺیا  اگك ٷكؾ پكؾاؼث ٺکٻؿ لٸ ٷی ؛٨كلٺؿ بك ٠هؿه ٷكؾ اوث

بٻابكایٹ اگك لوز ال پكؾاؼث ٺ٩٭ره ؼرىؾؾاقی  .ی١ٻی اوكا٦ و جبفیك ٺکٻؿ ،بكؾاقؾ ٷ١كو٬٦ؿق به 
ج٭اَ ٺ٩٭ه ال ؾاقایی  ٘ب٫ ایٹ قوایث لوشه ظ٫ ،ظاکٶ اشباقکكؾٸ او ٷمکٹ ٺباٌؿ کٻؿ و جىوٗ

یاق  )ٷگك به اـٸ ظاکٶ  ،وٳی وایك ا٬اقب چٻیٹ ظ٭ی ٺؿاقٺؿ ،لوز قا ؾاقؾ اگك چه بؿوٸ اـٸ باٌؿ
 (.52358501اقٌؿی،

 الىال فمها  

 جىاٺؿ بؿوٸ اشاله آٸ قا ال اٷىاٲ همىكي بكؾاقؾ؟   آیا لٸ ٷی ،وااٲ: اگك ٌىهك ٷهكیه لٸ قا ٺپكؾالؾ
  .ىاٸ ج٭اَ اٌکاٳی ٺؿاقؾآیث اٳٴه ویىحاٺی: به ٠ٻ

جىاٺرؿ ال  لٸ ٷری ،آیث اٳٴه ِا٨ی گٴپایگاٺی: چٻاچه با وشىؾ جمکٹ ٷاٳی ال ؾاؾٸ ٷهك اٷٻحاٞ کٻؿ
 وٳی بٻابك اظحیاٖ واش  با اشاله ظاکٶ ٌكٞ ایٹ کاق قا اٺصاٵ ؾهؿ.  8ٷاٲ ٌىهك ج٭اَ کٻؿ
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 آیث اٳٴه ٷکاقٵ ٌیكالی: ایٹ کاق بؿوٸ اشاله ظاکٶ ٌكٞ شایم ٺیىث. 
آیث اٳٴه ٺىقی همؿاٺی: چٻاچه ٷهكیه ظاٲ باٌؿ و لوشه ال پكؾاؼث آٸ اوحٙا٠ث ؾاٌحه باٌرؿ 

جىاٺؿ آٸ قا ال اٷىاٲ وی اؼف کٻؿ هرك چٻرؿ جعّریل قٔرایث اوٳری  ه کٻؿ لٸ ٷیٳباٙٷٟ ـٳک ٷ
 (.وایث اوالٵ کىئیىث) اوث

ه پكؾاؼرث آٸ گیكیٶ که ٘ب٫ ا٬ىاٲ ٨٭ها ٷهكیه ؾیٻی اوث بك ٠هؿه ٌىهك که بر په ٺحیصه ٷی
جىاٺؿ آٸ قا ج٭اَ کٻؿ که بكؼی ال ٷكاشرٟ آٸ قا ٷ٭یرؿ بره  لٸ ٷی ،ٷٴمٵ اوث و ؾق ِىقت اٷحٻاٞ

 .اٺؿ اـٸ ظاکٶ ٌكٞ کكؾه

 الىال ساجب تماؿ يفمه   

بره  جىاٺؿ با ٷكاش١ه به ظاکٶ ٬ٕایی آٸ قا ؾقؼىاوث کٻرؿ جرا لوز قا ٷیزن ای:  آیث اٳٴه ؼاٷٻه
 بىق والٺؿ. پكؾاؼث ٺ٩٭ه به وشه کاٷل ٷص

پره بهحرك  .آیث اٳٴه بهصث: ج٭اَ ٨٭ٗ بكای همىك شایم اوث و آٸ هٶ ؾق ظرؿ ٺ٩٭ره واشر 
 ؾق ؾقوحكن ٺبىؾ بكؾاقٺؿ. لوز اوث یک قٔایث ٩ٌاهی ٬بال  بگیكٺؿ که هك و٬ث ٺیال ؾاٌحیٶ و 

 آیث اٳٴه ٨أل ٳٻکكاٺی: به ٷ٭ؿاقی که ٺ٩٭ه واش  اوث اگك ٌىهك ٺؿهؿ، ٷاٺ١ی ٺؿاقؾ. 
ق ؾاٳٴه ِا٨ی گٴپایگاٺی: اوح٩اؾه ال اٷىاٲ لوز بؿوٸ ا٘الٞ و قٔرایث ال او شرایم ٺیىرث آیث 

  .اٳٍكایٗ ٷكاش١ه کٻؿ ِىقت ٠ؿٵ اٺ٩ا٪ لوز، لوشه به ظاکٶ ٌكٞ شاٷٟ
 آیث اٳٴه ٷکاقٵ ٌیكالی: ؾق ِىقجی که ٷٻٍا ٺماٞ و ٨ىاؾی ٺٍىؾ، اٌکاٳی ٺؿاقؾ.  

هؿ لٸ ٷیحىاٺؿ بره ٷ٭رؿاق واشر  ال اٷرىاٲ او بركؾاقؾ آیث اٳٴه ویىحاٺی: اگك ٺ٩٭هی واش  قا ٺؿ
 (.اوح٩حائات ٷىشىؾ ؾق ٷىائل شؿیؿ ال ؾیؿگاه ٷكاشٟ وایث پكوماٸ)

    

 یيتیجه گیش 

لوز بره  گیكٺرؿ و که ٺ٩٭ه و ٷهكیه ؾو ظ٭ی هىحٻؿ که با و٬ىٞ ٠٭ؿ الؾواز بك ٠هؿه لوز ٬كاق ٷری
ث ٷهكیه و ٺ٩٭ه ؾق ٨ركْ ٠رؿٵ پكؾاؼرث باٌؿ. و گ٩حه ٌؿ بكای ؾقیا٨ ها ٷکٴ٧ ٷی پكؾاؼث آٸ
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کكؾٸ وشىؾ ؾاقؾ و قاه چهاقٵ که ؾق ایٹ ٺىٌرحاق ٷرىقؾ  لٺؿاٺی و هایی ٷاٺٻؿ ٘ال٪، اٳماٵ ٌىهك قاه
ا  جىوٗ ؼىؾ لٸ ال اٷىاٲ ٌىهك بؿوٸ ٷكاش١ه بره  بكقوی ٬كاق گك٨ث ج٭اَ ٷهكیه و ٺ٩٭ه ٷىح٭یم 

ؾق ابحؿا لوشه بایرؿ ظ٭رً قا ٷٙاٳبره کٻرؿ و  که ال شمٴه ایٹ ،ؾاؾگاه بىؾ که ٌكایًٙ قا بیاٸ کكؾ
. اٷکاٸ و ٠ؿٵ اٷکاٸ جكا٨ٟ به ؾاؾگاه اؼحال٦ ٺٝك وشىؾ ؾاٌرث کره بیراٸ ٌرؿ ٷىقؾهمچٻیٹ ؾق 

٠٭یؿه ؾاٌحٻؿ لٸ بؿوٸ ٷكاش١ه به ؾاؾگاه هٶ ایٹ ظر٫ قا ؾاقؾ و ٌركٖ ب١رؿی ٠ٴرٶ لٸ بره جك بیً
که بایؿ به ٷ٭ؿاق ی٭یٻی و ق٨ٟ ظاشرث ی١ٻی ٺ٩٭ه و ٷهكیه بىؾ و گ٩حه ٌؿ  ،وشىؾ ؾاٌحٹ ظ٫ ؼىؾ

اکح٩ا کكؾ و همچٻیٹ ایٹ ٺکحه که اٷىاٲ ٷكؾ با ایٻکه ؾق ؾوث لٸ اٷاٺث اوث با ایٹ ظاٲ ج٭راَ 
ج٭راَ جىورٗ لوشره  هبرٟ ٺهایحا  ٷکكوه اوث و ٤یك شایم ٺیىث و ؾق اؾاٷه قوایحی ال پیاٷبك قاش

آٺها ج٭اَ ٺ٩٭ه و ٷهكیه  بیٍحكا بیاٸ ٌؿ که کكؾ و ؾق پایاٸ ٺٝكات ٠ٴم ٷی جؤییؿآوقؾه ٌؿ که آٸ قا 
اٺرؿ. و  ؾاٺىحٻؿ که اٳبحه ب١ٕی ال آٺها آٸ قا به اشاله ظاکٶ ٷٍكوٖ کكؾه لوشه ال لوز قا شایم ٷی

های ؾیگك ٺحىاٺؿ ٷهكیه و  ٌىؾ که لوشه ؾق ِىقجی که ال قاه گیكی ٷی به ٘ىق کٴی ؾق پایاٸ ٺحیصه
ها ؾوحكوری ؾاٌرحه باٌرؿ ظر٫  اٳی ؾاٌحه باٌؿ و لٸ به آٸٺ٩٭ه ؼىؾ قا ؾقیا٨ث کٻؿ اگك لوز اٷى

  .ج٭اَ ٷهكیه و ٺ٩٭ه ؼىؾ قا ال آٸ اٷىاٲ ؾاقؾ
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 اجراها و راهکارها هستدل و هستًدبىدو آرای کیفری: هبايی، ضمايت
 5هذمذػلی خيیبی بایگی

   

 چکیذه

ایٹ اوث کره جّرمیمات ٷ٭اٷرات  اٷگیؾوق ال ؼىؾک و به های یک ٺٝاٵ ٷبحٻی بك ٬اٺىٸ ال ٺٍاٺه
 کی٩ركی. ٷىرحؿٲ و ٷىرحٻؿبىؾٸ آقای اوث و ٷىحٻؿ به ٬اٺىٸ ٷؽحٴ٧، ال شمٴه ٬ٕات، ٷىحؿٲ

ها و ٬ىاٺیٹ ٷؽحٴ٧ به آٸ جّكیط ٌؿه و بكای  گفاقاٸ کٍىق بىؾه و ؾق ؾوقه ؾٺٝك ٬اٺىٸىقٷ همىاقه
٬ٕایی کٍىق بك ٬اٺىٸ و ٌكٞ اشكاهایی ؾق ٺٝك گك٨حه ٌؿه اوث. ابحٻای ٺٝاٵ  ق٠ایث آٸ ٔماٺث

ها و ؾاؾوكاها به ٷىاؾ ٬اٺىٺی و ٬ىا٠ؿ ظ٭ى٬ی و ٨٭هی ٷىحٻؿ باٌرؿ و  کٻؿ که آقای ؾاؾگاه ا٬حٕا ٷی
ـاجری ا٨ركاؾ تلٵ اورث کره جّرمیٶ  به هرا ٷىرحؿٲ باٌرؿ.  گیكی بركای آٸ ٷٻٝىق ظ٩رٛ کكاٷرث 

جىاٺؿ به  قؾ و  همچٻیٹ ٷیگفا ٺاٷٙٴىبی بك ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی و شاٷ١ه ٷی آذاقٺکكؾٸ ایٹ اِل  ق٠ایث
ا٠حباقی قأی ٷٻصك ٌىؾ. اهمیث ایٹ اِل بك کىری پىٌریؿه ٺیىرث و ٺرمؾ  ٷصالات ٬أی و بی

ٶ و بؿیهی ٬ٴمؿاؾ ٷی ظ٭ى٪ ٌىؾ8 اٷا ٷهٶ، ق٠ایث ؾ٬ی٫ ایٹ اِل ؾق ٷكظٴۀ  ؾاٺاٸ ٺیم اِٴی ٷىٴی
 ٠مل اوث که بایؿ قاهکاقهایی بكای آٸ اقائه ٌىؾ.

ظ٭ى٬ی، اوحٻاؾ به ٬ىاٺیٹ، قأی ٷح٭ٹ، کكاٷث اٺىاٺی، اٺىصاٵ ظ٭ى٬ی. اوحؿتٲ واژگاو کلیدی:

                                                      

 ٌٻاوی ؾاٺٍگاه ٠ٴىٵ ٬ٕایی و ؼؿٷات اؾاقی8 قایاٺاٷه: اقٌؿ ظ٭ى٪ شما و شكٵ  ؾاٺٍصىی کاقٌٻاوی 5.
alikhatibi32@gmail.com 
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 همذهه. ۱

ؾق ٨كایٻرؿ کی٩ركی اهمیرث ؾاقؾ و 6 هرا بىؾٸ شكائٶ و ٷصالات ٬اٺىٺی7اٷكوله، به هماٸ اٺؿاله که 
ٺیرم ٷهرٶ اورث. 6 بىؾٸ ٨كایٻرؿ ؾاؾقوری ٬راٺىٺی7 8ٺاپفیك ٌرؿه اورث جبؿیل بره اِرٴی ؼؿٌره

ؾوق ال ا٠مراٲ  کٻٻؿۀ یرک ؾاؾقوری ٷٻّر٩اٺه و بره جىاٺرؿ جٕرمیٹ اؾقوی ٷیبىؾٸ ٨كایٻؿ ؾ ٬اٺىٺی
ال  گك٨حٹ ظ٭رى٪ اٌرؽاَ شٴرىگیكی کٻرؿ. های ٌؽّی باٌؿ و جا ظؿ لیاؾی ال ٺاؾیرؿه وٴی٭ه

بىؾٸ اٷرك  ٬اٺىٺی7ها، ال اِل  بىؾٸ شكائٶ و ٷصالات شای اِل ٬اٺىٺی همیٹ قووث که اٷكوله به
جك آٸ قا ٺٍراٸ ؾهٻرؿ  گىیٻؿ جرا ؾاٷٻرۀ ووریٟ وؽٹ ٷی 6٪ شمابىؾٸ ظ٭ى ٬اٺىٺی7یا اِل  6شمایی

ٶ و پفیك٨حه (.۴۲، ۶َ، ز۶۸۳۱)ؼاٳ٭ی،  ٌؿه ؾق ٨كایٻؿ ؾاؾقوری، ِرؿوق  یکی ال اِىٲ ٷىٴی
ِرىقت  ٌىؾ و ٨كایٻرؿ آٸ به آقای ٷح٭ٹ اوث. هٻگاٷی که یک ؾاؾقوِی ٷبحٻی بك ٬اٺىٸ ٌكوٞ ٷی

ق بكقوی ق٨حاق ٷحهٶ و کی٩ك اظحماٳی او ٬اٺىٸ اورث، یابؿ و ٷبٻای ٠مل ؾاؾگاه ؾ ٬اٺىٺی اؾاٷه ٷی
های یک قأی ٷرح٭ٹ و  جكیٹ ٌاؼّه ٳموٷا  بایؿ به ِؿوق یک قأی ٬اٺىٺی ٷٻصك ٌىؾ. یکی ال ٷهٶ

 اوث.بىؾٸ آٸ و همچٻیٹ ٷىحٻؿبىؾٸ آٸ به ٷىاؾ ٬اٺىٺی و اِىٲ ظ٭ى٬ی و ٨٭هی  ٷىحؿٲ٬اٺىٺی، 
ی ٬ٕایی، ؾق ؾقشۀ اوٲ بك ٘ك٨یٹ ؾ٠رىا اذرك اهمیث آقای ٬ٕایی بك کىی پىٌیؿه ٺیىث. آقا

كهاٺٻرؿ، گفاقٺؿ. ایٹ آقا ٷمکٹ اوث وب  ٷصالات ٌؽّی ٌىٺؿ، ٌؽّی قا ال ٷصالات بِ  ٷی
اهمیرث آقای ٬ٕرایی ؾق ایرٹ ظرؿ ؼالِره  .ظ٭ى٪ اشحما٠ی ٌؽّی قا ال او وٴ  کٻٻرؿ و...

و همچٻریٹ،  گفاقٺرؿ ٷییك های ٬ٕایی ٺیم جرؤذ ایصاؾ قویه بكها،  ٌىؾ. آقای ٷعاکٶ و ؾاؾگاه ٺمی
ال هٻگاٷی که ج١٭ی  کی٩كی  ٌىؾ. کاقٺاٷۀ ٺٝاٵ ٬ٕایی یک کٍىق ٷعىىب ٷی یٺى٠ به ،ایٹ آقا

ٌرىؾ،  کٻرؿ و آٷراؾۀ ِرؿوق قأی ٷی ٌىؾ جا لٷاٺی که ؾاؾگاه ؼحٶ ؾاؾقوی قا ا٠الٵ ٷی ٌكوٞ ٷی
ٌرىؾ،  ی که ِاؾق ٷیٌىؾ. قأی و لٷاٺی ٺىبحا  ٘ىتٺی وپكی ٷی گیكؾ ا٬ؿاٷات ٨كاواٺی ِىقت ٷی

هایی اوث که ؾق ایٹ ٷؿت و ؾق قاوحای قویؿگی   ١٨اٳیث ٺمای همۀ ه و آیٻۀ جماٵچکیؿه و ؼالِ
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اگك ایرٹ قأی ٔر١ی٧ باٌرؿ، ٠مٴکركؾ ؾورحگاه ٬ٕرا لیرك ورااٲ  .اٺصاٵ ٌؿه اوثبه یک شكٵ 
 قوؾ. ٷی

ورحگاه جىاٺرؿ ؾ ِىقت ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ ِاؾق ٌرىٺؿ، شاٷ١ره ٷی هٻگاٷی که آقای ٬ٕایی به
هرا و  جك باٌٻؿ، ا٠حماؾ ٠مىٷی به ؾاؾگاه ٬ٕایی کٍىق قا اقلیابی کٻؿ. هكچه آقای ٬ٕایی ١ٔی٧

ال ٬ٕراوت شاٷ١ره  ٷهمیبؽً  ىؾ که پیاٷؿهای ٺاگىاق آٸ آٌکاق اوث.ٌ ٬ىۀ ٬ٕائیه کمحك ٷی
آٺچره ا٨کراق ٠مرىٷی برا آٸ  گیركؾ.  ِىقت ٷی ٌؿهٺىبث به ٨كایٻؿ ؾاؾقوی، بك ٷبٻای قأی ِاؾق

قو، ؾق آقا بایررؿ  الایرٹ .ٌرىؾ، ِرك٨ا  یرک قأی چٻرؿؼٙی اوررث و ٺره پكوٺرؿۀ کاٷرل اشره ٷیٷى
٘ىق کاٷل آوقؾه ٌىؾ جا بكای ا٨کاق ٠مرىٷی  های ٷٻٙ٭ی و ظ٭ى٬ی و اوحٻاؾات ٬اٺىٺی به اوحؿتٲ

 .ایصاؾ ٺٍىؾ ای ٌبهه

و قواٸ و ؾق ِؿوق قأی بایؿ ٬ىا٠ؿ و اِىٲ اؾبی و ٬ىا٠ؿ ٺگاقي ق٠ایث ٌىؾ. قأی بایؿ واؾه 
ا٨ركاؾی (. بایؿ جىشه ٌىؾ که ٷؽا٘  آقای ٬ٕایی، ٤اٳبرا  ۶۱ ، ٨۶۸۳۳َهٶ باٌؿ )ؾٳیك،  همه

٘ىق کٴی، شاٷ١ه ٺیم ٷؽا٘  ایرٹ آقا  . همچٻیٹ، بههىحٻؿ که جؽّّی ؾق ؾاٺً ظ٭ى٪ ٺؿاقٺؿ
ٍرا و ٷرح٭ٹ اٺو ٷىحٻؿ  ٷىحؿٲ بٻابكایٹ، ٬أی بایؿ آقای ؼىؾ قا ؾق ٺهایث واؾگی، .گیكؾ ٬كاق ٷی

ای  بىؾٸ آٸ ٷ٥ایكجی ٺؿاقؾ و یکی ال ایٹ ؾو ٺبایرؿ بهاٺره بؿیهی اوث که واؾگی قأی با ٷح٭ٹ کٻؿ.
 جىشهی به ؾیگكی. باٌؿ بكای بی
ای  های ٬اٺىٺی بایؿ بكای ا٨كاؾ ٷح١اق٦ و ؾق ٷٻٝك ٠٭ل، ٷىشه باٌٻؿ. ٠باقات کٴیٍه اوحؿتٲ

ٌرىؾ و  8 اورحؿتٲ ٷعىرىب ٺمی6هٷصمىٞ ٷعحىیات پكوٺؿ7و 6 ؾ٨ا٠یات بالوشه ٷحهٶ7ٷاٺٻؿ 
کٻرؿ. همچٻریٹ ٬أری بایرؿ  های ٬ىی، آقا قا ١ٔی٧ ٷی شای آوقؾٸ اوحؿتٲ ها به اوح٩اؾه ال آٸ

٘ىق ؾ٬ی٫ ظکٶ )ٷاؾۀ ٬راٺىٺی( قا برك ٷّرؿا٬ً  جماٵ ؾاٺً و اٷکاٺات ؼىؾ قا به کاق بگیكؾ جا به
 یٹ ٌیىه بهكه ببكؾ.جك ( جٙبی٫ ؾهؿ و ؾق ایٹ قاه ال اِىٲ ج٩ىیكی به ؾ٬ی٫ )پكوٺؿه

 کی٩ركی آقای ٷىرحؿٲ و ٷىرحٻؿبىؾٸٷباٺی اِرل  ابحؿا به که ٌؿه اوثو١ی  ،ؾق ایٹ ٺىٌحاق
 و کٻرؿ پكؾاؼحه ٌىؾ جا ٷٍؽُ گكؾؾ ق٠ایث ایٹ اِل چه ٨ىایؿی ؾاقؾ و چه اهؿا٨ی قا ؾٺباٲ ٷی
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آٸ ٺرمؾ  ٌىؾ جرا اهمیرث جبییٹ ٷیشایگاه ایٹ اِل ؾق ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی ایكاٸ و ٬ىاٺیٹ ٷؽحٴ٧  وپه
اشكاهرای ایرٹ اِرل ؾق   . همچٻریٹ، ٔرماٺثهای ٷؽحٴ٧، قوٌٹ گكؾؾ گفاقاٸ، ؾق ؾوقه ٬اٺىٸ

 .ٌىؾ ٷی اقائه٬ىاٺیٹ ٷؽحٴ٧ بكقوی و قاهکاقهایی بكای بهبىؾ و١ٔیث آقا 

 آسا هغتذل و هغتًذبىدوافل  . هبايی۲

ٶ و پفیك٨حه یؿ کره چركا آقای جرىاٸ پكور ٷی 8ٌؿه ؾق ؾاؾقوی اوث اگكچه ایٹ اِل ال اِىٲ ٷىٴی
باٌٻؿ؟ ؾق پاوػ به ایٹ وااٲ، بایؿ به ٷباٺی ایرٹ اِرل پكؾاؼرث و  ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ٬ٕایی بایؿ 

 قوٌٹ کكؾ که ٷباٺی، اهمیث و ٨ىایؿ ق٠ایث ایٹ اِل چیىث:

 اص خىدعشی جلىگیشی. ۲. ۱

ؾاٷٹ  به اي بایرؿ ؾورث بیاٸ بؿوٸ اوحؿتٲ، ٷ٭بىٲ ٠٭رال ٺیىرث و هركکه بركای اذبرات ٺٝكیره
ٺیرالی  . ؾق ؾو شا به اوحؿتٲ و اورحٻاؾهای ٷٻٙ٭ی و اظیاٺا  اوحٻاؾ به ٷكاشٟ ٷ١حبك ٌىؾ وحؿتٲا

 ٺیىث:
 . ؾق آٺصا که بعد ال بؿیهیات اوث۶8
اقاٺه و ؼىؾوركاٺه بؿهرؿ و ؼىؾکراٷگی۴ قا بره  اي . ؾق شایی که ٨كؾ بؽىاهؿ یک ؾوحىق شبی

 .ؾیگكاٸ ٺٍاٸ ؾهؿ
 ، ۶۸۳۴َقاؾ،  و ٺه ٷیرؿاٸ ؼىؾکراٷگی )ِراٳعی٠كِۀ ٬ٕاوت ٺه ٠كِۀ بؿیهیات اوث 

ٌىؾ که قاهی شم ٷكاش١ه به آٸ ٷكشٟ وشىؾ  پكوٺؿه به ایٹ ؾٳیل ؾق ٷكشٟ ٬ٕایی ٷٙكض ٷی (.۴۶
هٻگاٷی کٍیؿ. همچٻیٹ  گاه کاق به ٷكشٟ ٬ٕایی ٺمی ٺؿاٌحه اوث و اگك ٷىئٴه بؿیهی بىؾ، هیچ

جىاٺؿ ؼىؾوكاٺه ٬ا٠ؿه ؤٟ  باٌؿ، ٺمی ٷى٧ٜ که ٬أی به بیاٸ ؾتیل و ـکك ٷىحٻؿات قأی ؼىؾ
 ٺاقوا کىی قا ٷصكٵ ٬ٴمؿاؾ کٻؿ یا ٷصكٷی قا ال ٷصالات ؼالِی بؽٍؿ. کٻؿ، به

جىاٺٻؿ ؼىؾوك و ؾیکحاجىقگىٺه جّمیٶ بگیكٺرؿ و  ٷبحٻی اوث، ا٨كاؾ ٺمی ؾق ٺٝاٷی که بك ٬اٺىٸ
ا، همه بكای شٴىگیكی گفاقی، جؿویٹ ٬ىاٺیٹ و ظحی ج٩کیک ٬ى ق٨حاق کٻٻؿ. جٍکیل ٷصاٳه ٬اٺىٸ
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های ٷٻٙ٭ری و  ال ؼىؾقأیی و وىءاوح٩اؾه ال ٬ؿقت اوث. اگك ٬ٕات بحىاٺٻؿ بؿوٸ ـکك اورحؿتٲ
کٻٻؿ، بكای اٌؽاَ جّمیٶ بگیكٺؿ و  ٷبحٻی ٬اٺىٸ اِىٲ و آٺکه جّمیٶ ؼىؾ قا بك پفیك٨حٻی و بی

ٷصرالات ٷركؾٵ و  ٌرىؾ. ١ٙ٬ا  هؿ٦ اِٴی ٬اٺىٸ لیك پا گفاٌحه ٷی 8ها قا ٷصالات کٻٻؿ اظیاٺا  آٸ
ها ِك٨ا  بایؿ ؾق چاقچىب ٬اٺىٸ و ٷىحٻؿ بره آٸ و برك ؾتیرل ٷٻٙ٭ری  ا٠ماٲ وتیث ٬ٕایی بك آٸ

 ٷبحٻی باٌؿ.

 . يظاست بش فشایًذ دادسعی۲. ۲

ٺٝاقت  جىاٺٻؿ بك ٬أی و قوٺؿ کاق او ، ٘ك٨یٹ ؾ٠ىا ٷیو ـکك اوحٻاؾات ٬اٺىٺی ها با بیاٸ اوحؿتٲ
گاه ٌىٺؿ که کٻٻؿ  او هكگاه کىی که قأی ٠ٴیه آٺاٸ ِاؾق ٌؿه اوث. ٔكق ٺ٩ٟ یا به ظکٶ بهچكا  و آ

جىاٺؿ بره ٷكشرٟ  جٍؽیُ ؾهؿ، ٷی ها قا ٺاجماٵ یا اوحٻاؾات قا ٺاٷىشه اوحؿتٲ ،ِاؾق ٌؿه اوث
 ظ٫ ؼىؾ ؾ٨اٞ کٻؿ. پایه، ال ها و اوحٻاؾاِت بی باتجك قشىٞ کٻؿ و با قؾی اوحؿتٲ

ها و ٷىررحٻؿهای ٬رراٺىٺی ؾق قأی،  ، بررؿوٸ ـکررك اوررحؿتٲظرر٫ِ جصؿیررؿٺٝكؼىاهی ؾاٌررحِٹ 
و ؾق ِرىقت  یابیرٷىٔرىٞ قا اقل جىاٺرؿ یٷ ٶیجّم لیؾت یبا بكقو ٺ٩ٟ یاِىت  ـ ٷ١ٻاوث. بی

 .(۳۹، َ ۶۸۳۸لاؾه و ٠ٙكیراٸ،  )قٔرایی ال ظ٫ ؼىؾ ؾ٨راٞ کٻرؿ ل،یؾت ٹیا ًیٳموٵ با جؽؿ
٬اٺىٺی بىؾه اوث  ٌؿهاقلي و اهمیث اقائۀ ؾتیل ؾق ایٹ اوث که ٘ك٨یٹ بؿاٺٻؿ که آیا قأی ِاؾق

لاؾه،  یا ؼیك و اگك اٌحباهی ِىقت گك٨حه، اِالض یا ٺ٭ٓ آٸ قا ال ٷكاشٟ باتجك بؽىاهٻؿ )٨رالض
۶۸۳۱َ ، ۳۲.) 

ٷكاشٟ باتجك بایرؿ  ٻؿ.ک جك ٷی قأی، کاِق ٺٝاقجی ٷكاشٟ باتجك قا ٺیم واؾه ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸ
اٺؿ و ٷبٻای ٬اٺىٺی ٬أی بركای ِرؿوق قأی چره  بؿاٺٻؿ که چه ٠ىاٷٴی ؾق قأی ٬أی ؾؼیل بىؾه

ٌایؿ ٬أی ؾتیل ٬ىی ؾق ـهٹ ؼىؾ بكای ٷعکىٷیث یا بكائث ٷحهٶ ؾاٌحه باٌؿ8 اٷا  بىؾه اوث.
همچٻیٹ  ٌىؾ. اتجك ٷیا٠حباقی قأی و ٺ٭ٓ آٸ ؾق ٷكشٟ ب ها ؾق ٷحٹ قأی، با٠د بی با ٺیاوقؾٸ آٸ
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هرا ال ظیرد اج٭راٸ و ٷىرحؿٲ و  بكقوری آقای آٸ یکی ال ابماقهای ٷٻاو  بكای وٻصً ٬ٕات،
 .ٷىحٻؿبىؾٸ اوث

 الًاع ىشفیى و جاهؼه. ۲. ۳

 هٻگاٷی که ؾاؾگاه بحىاٺؿ اِعاب ؾ٠ىا باٌؿ، ٬ؿقت ا٬ٻاٞ بیٍحكی ؾاقؾ. ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿقأیی که 
جك قأی قا بپفیكٺؿ، ال آٸ جصؿیؿٺٝكؼىاهی  قاظث چه بىا که ا٨كاؾ قا ؾقباقۀ جّمیٶ ؼىؾ ٬اٺٟ کٻؿ،

هماٸ گىٺه کره ـکرك ؾتیرل و ٷىرحٻؿات ؾق آقا بره ظر٫  ٺکٻٻؿ و ؾق بكابك اشكای آٸ جمکیٹ کٻٻؿ.
جىاٺؿ جرا ظرؿ لیراؾی ال ا٘اٳرۀ  ٌؿٸ اِعاب ؾ٠ىا ٷی ٬اٺٟ بؽٍؿ، جصؿیؿٺٝكؼىاهی ١٨ٴیث ٷی

 ؾاؾقوی شٴىگیكی کٻؿ.

کاقٺاٷۀ ؾوحگاه ٬ٕایی هىحٻؿ. اگك ایرٹ آقا ٔر١ی٧ و ٨ا٬رؿ اورحؿتٲ باٌرٻؿ،  ،آقای ٬ٕایی
آقای ٤یكٷىرحؿٲ یرا ٌرىؾ.  ؾاق ٷی ا٠حماؾ ٠مىٷی به ؾوحگاه ٬ٕایی و ظحی به ظکىٷث، ؼؿٌره

ؾاٺراٸ و ظحری ا٨کراق ٠مرىٷی  آٷؿٸ شایگاه ٷكاشٟ ٬ٕرایی ؾق ٺرمؾ ظ٭ى٪ ٤یكٷىحٻؿ وب  پاییٹ
براق آٸ اورث  ها یکی ال پیاٷرؿهای لیاٸ آٸ ٺکكؾٸ به و ٷكاش١ه ٌىٺؿ که ٺااٷیؿی ال ایٹ ٷكاشٟ ٷی

جىاٺرؿ ٌراهؿی باٌرؿ برك  آقای ٷح٭ٹ، ٷىحؿٲ، ٷىحٻؿ و ٷىشه ٷی(.۹۳، َ ۶۸۳۳)وىؾٷٻؿی، 
 ٷىیك ٠ؿاٳث و ٬اٺىٸ و اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ ٠اٷه. ؾقظكکث ٬ىۀ ٬ٕائیه 

ُِ ٷعکىٵ هیچ فیكؾ8 اٷا گاه قأیی قا که با٠د ٷعکىٷیث او ٌؿه اوث، ٺپ ٷمکٹ اوث ٌؽ
کٻٻرؿه  ؾق هك ظاٲ، آقای ٬ٕایی بایؿ بكای ا٨كاؾ ٷح١راق٦ و ٺراٜك بیكوٺری، ال ٺٝرك وشرؿاٺی ٬اٺٟ

جىاٺرؿ ا٨ركاؾ قا ال ٺ٭رٓ ٬رىاٺیٹ برال ؾاقؾ، بٴکره ال ا٬حرؿاق و  جٻها ٷی ؿ. ایٹ ٬ؿقت ا٬ٻاٞ آقا ٺهٻباٌ
 کٻؿ. ٺیم ؾ٨اٞ ٷیظیریث ؾوحگاه ٬ٕایی 

 تشؽذو آسا . پخته۲. ۴

جىاٺرؿ برك  هایی ؾق ـهرٹ ؼرىؾ ؾاقؾ کره ٷی ی به اٷك کی٩كی، ٷ٭اٵ ٬ٕایی اوحؿتٲپه ال قویؿگ
ها  جىاٸ آٸ ٷی ،اوان آٸ، ظکٶ ِاؾق کٻؿ8 اٷا جٻها هٻگاٷی که ایٹ اوحؿتتت قوی کا٤ف بیایٻؿ
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هرا قا ٌرٻاؼث و  های آٸ ها ٺٝٶ ؾاؾ و ٠یىب و ٺىا٬ُ و کاورحی قا ال آ٩ٌحگی ؼاقز کكؾ و به آٸ
ها و  اورحؿتٲو٬حری ٬أری ٷىٜر٧ باٌرؿ ال ٘ك٨ری هرٶ  هرا بكآٷرؿ. کمیرل آٸؾقِؿؾ ق٨ٟ و ج

های ٔر١ی٧ و  ِىقت ٷکحىب ؾق قأی ـکرك کٻرؿ، ال اورحؿتٲ ٺٝك ؼىؾ قا به اوحٻاؾهای ٬اٺىٺی
 .جك ِاؾق کٻؿ جك و ٷح٭ٹ کٻؿ جا آقای هكچه ٬ىی کٻؿ و جالي ٷی ٷی ؾوقیپایه  اوحٻاؾهای بی

 پزیشی بیًی پیؼايغجام دمىلی و . ۲. ۵

جك وٜی٩ۀ ج٩ىیك  ای ؼاَ قا ؾاقٺؿ، بٴکه ؾق ٷ٭یاوی بمقگ و٨ّل پكوٺؿه جٻها وٜی٩ۀ ظل ٬ٕات ٺه
(. ایرٹ ۱۹، َ ٬۶۸۳۱اٺىٸ و ق٨ٟ ابهاٵ ال آٸ جا ظؿی بك ؾوي آٺاٸ اوث )قٔایی و ؼىكوی، 

ٸ آقای برؿوها و اورحٻاؾات ٬راٺىٺی ؾق ٷرحٹ آقا.  آیؿ شم با بیاٸ ؾ٬ی٫ اورحؿتٲ ٷهٶ به ؾوث ٺمی
.  ؿٻکٻ پاقه ٷی گىیؽحه و پاقه ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی قا الهٶ جىاٺٻؿ با٠د قویه ٌىٺؿ و اوحؿتٲ و اوحٻاؾ ٺمی

ؾهؿ و با٠د اٺىصاٵ هكچره بیٍرحك  ، آقای ٬ٕایی قا ال پكاکٻؿگی ٺصات ٷیٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸ
ٌىؾ. ظحی ؾق ِىقجی که ج٩اویك ٬ٕات ال یک ٬اٺىٸ ؼاَ ٷح١اقْ و ٷح٩اوت  ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی ٷی

قویه ِراؾق  ها، آقای وظؿت های ٷؽحٴ٧ ٬ٕات و اقلیابی آٸ جىاٸ با بكقوی اوحؿتٲ باٌؿ، ٷی
 کكؾ.

کٻؿ که ٬اٺىٸ بركای اٌؽاِری کره ؾق ٌركایٗ  اِل بكابكی اٌؽاَ ؾق بكابك ٬اٺىٸ ا٬حٕا ٷی
 ِىقت یکىاٸ ا٠ماٲ ٌرىؾ گیكٺؿ، به وب  اقجکاب شكائٶ ٷٍابه جعث ج١٭ی  ٬كاق ٷی ٷىاوی به

ؾق ِىقجی که اٺىصاٵ ظ٭ى٬ی وشىؾ ٺؿاٌحه باٌؿ و . (5253اٺىٸ آییٹ ؾاؾقوی کی٩كی ٬ ۴)ٷاؾۀ 
جىاٺٻؿ ؾقیابٻؿ که چه ق٨حاقی شركٵ  آقا بؿوٸ پٍحىاٺۀ ٬اٺىٸ و اوحؿتٲ ج٭كیك یابٻؿ، ٌهكوٺؿاٸ ٺمی

اوث و چه ق٨حاقی ٷباض. بكای قویؿٸ به اٺىصاٵ ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی ٠ىاٷل ٷؽحٴ٩ی بایؿ ؾق کٻراق هرٶ 
گفاقی ٷٻىصٶ اوث. با ایرٹ ظراٲ، برال هرٶ ج٩اوریك ؾ٬یر٫  ها ٬اٺىٸ جكیٹ آٸ ١ٙ٬ا  ٷهٶ باٌٻؿ که

لؾایؿ و قاه قا بكای قویؿٸ به اٺىصاٵ ظ٭ى٬ی و  ٬ٕات ال ٬ىاٺیٹ جا ظؿ لیاؾی ابهاٵ قا ال ٬ىاٺیٹ ٷی



61  ویافقه پ فصلنامه علمی ـ تخصصی  

جىاٺٻرؿ  ؾق یک ٺٝراٵ ظ٭رى٬ی ٷٻىرصٶ، ٌرهكوٺؿاٸ ٷیکٻؿ.  پفیكی ٬ٕایی همىاقجك ٷی بیٻی پیً
 قیمی کٻٻؿ. ٌاٸ بكٺاٷه جك بكای لٺؿگی بیٻی کٻٻؿ و قاظث ٨حاقهایٍاٸ قا پیًٺحیصۀ ق

 . دفظ کشاهت ايغايی۲. ۶ 

های ٠اقٔی وشىؾي، ؾاقای کكاٷث اوث. همچٻیٹ، اِل بك ایٹ اوث  هك اٺىاٸ، ٨اق٢ ال شٻبه
ؼا٘ك ١٨رل یرا جركک ١٨ٴرً  جىاٺرؿ ؾیگركی قا بره که ا٨كاؾ بك یکؿیگك وتیث ٺؿاقٺؿ و کىری ٺمی

ـاجی اٺىاٸٷصالات کٻؿ.  به ظیریث و ٷٻمٳث ا٨كاؾ ا٬حٕا ؾاقؾ که هٻگاٷی کره  ها و اظحكاٵ کكاٷث 
ٺؿاؾٸ ؾتیل جّمیٶ به  جىٔیط اقائه ٌىؾ. ها ٌىؾ، ؾتیل جّمیٶ به آٸ گیكی ٷی جّمیٶ ها بكای آٸ

ـاجی ٨كؾ ٷٻحهی ٷی ٷؽا٘  آٸ، ٺى٠ی ق٨حاق ٤یكٷٻ٩ّاٺه اوث که به ؼؿٌه ىؾ ٌ ؾاقٌؿٸ ظیریث 
 (.۳۹، َ ۶۸۳۱لاؾه،  )٨الض

های او قا ٷعرؿوؾ کٻرؿ، اهمیرث ایرٹ  ِاؾق ٌىؾ و آلاؾی هٻگاٷی که ظکمی ٠ٴیه ٌؽّی
ها بیراٸ کركؾ کره  بكای اظحكاٵ به کكاٷث ا٨كاؾ بایؿ ٷىحؿت  به آٸ جك اوث. جك و پكقٺگ اِل قوٌٹ

برىؾه اورث، ٠ؿۀ ظ٭ى٬ی یا ٬ا ۀ ٬اٺىٺیها ٺا٬ٓ کؿاٵ ٷاؾ اٺؿ و اقجکاب ق٨حاق آٸ چكا ٷعکىٵ ٌؿه
کٻؿ چیىث و با چره اورحؿتٳی ٷصركٵ ٌرٻاؼحه  ؾتیٴی که اقجکاب شكٵ جىوٗ آٺاٸ قا اذبات ٷی

 .اٺؿ اٺؿ و ٷعکىٵ به جعمل ٷصالات گكؾیؿه ٌؿه

 . فىایذ آهىصؽی و پژوهؾی۲. ۷

 جىاٸ ال آٸ ؾق قاوحای آٷىلي ظ٭ى٪ به ؾاٺٍصىیاٸ قوٌٹ اوث که یکی ال بهحكیٹ ابماقها که ٷی
ابرماقی ٷٻاور  اورث  ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ آقای ٬ٕاییایٹ قٌحه اوح٩اؾه کكؾ، آقای ٬ٕایی اوث. 

با آقای ٷىرحؿٲ و ٷىرحٻؿ، هرك  ؾاٺاٸ جا ٺ٭ؿ کٻٻؿ. ظ٭ى٪ جا یاؾ بگیكٺؿ، و بكای ؼىاٺاٸ بكای ظ٭ى٪
 جىاٺٻؿ ٺىل ب١ؿی ٬ٕات قا جكبیث کٻٻؿ. ٺىل ال ٬ٕات ٷی
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 های داده ایجاد پایگاه. ۲. ۸

های  ٌریىه وشىی ا٘ال٠رات ٷؽحٴر٧ به بٻرؿی و شىرث های ؾاؾه برا ٬ابٴیرث ٘ب٭ه ایگاهایصاؾ پ
گىٺاگىٸ، ال ٺیالهای ٔكوقی ٺٝاٵ ٬ٕایی کٍىق اوث. باقها و ؾق اوٻاؾ ٷؽحٴ٧، ال شمٴه وٻؿ 

هرای ؾاؾه  های ؾاؾه اٌاقه ٌؿه اوث. ال ایرٹ پایگاه جعىٲ ٬ٕایی، به اهمیث و کاقبكؾ ایٹ پایگاه
 ٌىؾ. بؽٍیؿٸ به کاقها ٷی ها با٠د وك٠ث ىق ٷؽحٴ٧ بهكه بكؾ و اوح٩اؾه ال آٸجىاٸ ؾق اٷ ٷی

وشى ؾق  های گىٺاگىٸ و شىرث ٌیىه بٻؿی ا٘ال٠ات به هماٸ ٘ىق که اٌاقه ٌؿ، ٬ابٴیث ٘ب٭ه
هرای  های ایصراؾ پایگاه های ؾاؾه اوث. یکی ال تلٷره جكیٹ کاقبكؾهای پایگاه ها، ال ٷهٶ ٷیاٸ آٸ

وشى کركؾ.  هرا شىرث بٻرؿی و ؾق ٷیراٸ آٸ هرا قا ٘ب٭ه آٸ ٸاجی اوث کره بحرىاؾاؾه، وشىؾ ا٘ال٠
همراٸ و  ٷىاؾ ٬اٺىٺی یا ٬ىا٠ؿ ظ٭ى٬ی و ٨٭هی اوحٻاؾات بههای ٷىشىؾ ؾق آقا و همچٻیٹ  اوحؿتٲ

 های ؾاؾه ٬كاق بگیكٺؿ. ا٘ال٠اجی اوث که بایؿ ؾق ایٹ پایگاه
جىاٸ بره ایرٹ  ها ٷی اقی ؾاقؾ که ال شمٴۀ آٸهای ؾاؾه بكای آقای ٬ٕایی ٨ىایؿ بىی ایصاؾ پایگاه

کراوی بركای  جك آقای ٷكبىٖ به یک ٬راٺىٸ یرا شركٵ ؼراَ، ؾاؾه کاقبكؾها اٌاقه کكؾ: یا٨حٹ بهیٻه
 .جك به آقای ٷؽحٴ٧ ؾوحكوی وكیٟ و قویه جٍؽیُ آقای ٷح١اقْ شهث ایصاؾ وظؿت

 يظام دمىلی ایشاودس آسا  هغتذل و هغتًذبىدوافل  .۳

بىؾٸ آٸ بىٻؿه  گفاقاٸ به بؿیهی ل ال اِىٲ بؿیهی ؾق ؾاؾقوی کی٩كی ؾاٺىث8 ٬اٺىٸگكچه ایٹ اِ
های ٷؽحٴ٧ و ؾق ٬ىاٺیٹ و اوٻاؾ گىٺاگىٸ به  اٺؿ و اهمیث آٸ ا٬حٕاؾ کكؾه اوث که ؾق ؾوقه ٺکكؾه

 آٸ جّكیط ٌىؾ.

 . پیؼ اص ايمالب اعالهی۳. ۱

اوث. اِل ه٩حراؾوه٩حٶ ٷرحمٶ ٬راٺىٸ  گفاقاٸ قوٌٹ بىؾه اهمیث ایٹ اِل ال ؾیكبال بكای ٬اٺىٸ
٨ّىٲ  یٷؿٳل و ٷىشه و ٷعحى ؿیاظکاٵ ِاؾقه ال ٷعاکٶ با7اواوی ٷٍكو٘ه بیاٸ ؾاٌحه اوث: 

بىؾٸ  ایٹ اِل، ٬راٺىٺی 6ٌؿه اوث، بىؾه و ٠ٴٻا  ٬كائث ٌىؾ. ِاؾق ها ظکٶ که بك ٘ب٫ آٸ هی٬اٺىٺ
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کیؿ کكؾ ؾاؾقوی قا پیً بىؾٸ بایرؿ ال  ه اوث که ایرٹ ٬راٺىٺی٨كْ ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه و ٠الوه بك آٸ جؤ
 ٷحٹ آقا ٺیم اوحٻباٖ ٌىؾ.

 )٬اٺىٸ آییٹ ؾاؾقوی کی٩كی واب٫( ٺیرم ٬۶۴۳۶اٺىٸ ٷعاکمات شمایی ٷّىب  ۴۱۶ؾق ٷاؾۀ 
کیؿ ٌؿه اوث که ؾق ٷحٹ قأی بایؿ به  :و ٬ىاٺیٻی که ٷبٻای ظکٶ اوث جّكیط ٌىؾ ؾتیل جؤ

وه قول اٺٍا ٌىؾ و ؾق ظکٶ بایؿ ٺکات ـیل  . ظکٶ، ب١ؿ ال ا٠الٵ، بایؿ ؾق ٜك۴۱۶٦ٷاؾۀ 7
 ٷّكض باٌؿ:...

 ز( ؾتیل ٷؿقک ظکٶ8
 6.ؾ( ٷاهیث ظکٶ و ٬ىاٺیٻی که ٷبٻای ظکٶ اوث...

 . پظ اص ايمالب اعالهی۳. ۲

گفاقاٸ ؾق ٷ٭اٟ٘ ٷؽحٴ٧ لٷاٺی بره اهمیرث ایرٹ اِرل جىشره  په ال اٺ٭الب اوالٷی ٺیم ٬اٺىٸ
جىاٸ به  ها ٷی که ال شمٴۀ آٸ ٴ٧، به ایٹ اِل جّكیط ٌؿه اوثؾق ٬ىاٺیٹ و اوٻاؾ ٷؽح .اٺؿ ؾاٌحه

ها اٌراقه  ٺاٷه ٬اٺىٸ اواوی شمهىقی اوالٷی ایكاٸ، اوٻاؾ ٬ٕایی، ٬ىاٺیٹ ٷّىب ٷصٴه و آییٹ
 کكؾ.

 . لايىو اعاعی۳. ۲. ۱

وٌٍرٶ ٬راٺىٸ  ها به ایٹ اِل جّكیط ٌرؿه اورث، اِرل ِؿوٌّث بیث ٬ىاٺیٻی که ؾق آٸ ٌاه
ٷىحؿٲ و ٷىرحٻؿ  ؿیها با اظکاٵ ؾاؾگاه7 ،اوالٷی ایكاٸ اوث. ٷٙاب٫ ایٹ اِلاواوی شمهىقی 

ایٹ اِل ال شمٴه اِىٳی 6 ظکٶ ِاؾق ٌؿه اوث. باٌؿ که بك اواِن آٸ یاِىٳ به ٷىاؾ ٬اٺىٸ و
بىؾ که ؾق شٴىات ٺهایی بكقوی ٬اٺىٸ اواوی، ِك٨ا  با بعری ٷؽحّك، که به آٸ پكؾاؼحه ؼىاهؿ 

ؾهٻؿۀ ایٹ اورث کره ایرٹ  اج٩ا٪ آقا به جّىی  قویؿ. ایٹ ؼىؾ ٺٍاٸ ؿ و بهٌؿ، به قأی گفاٌحه ٌ
ٶ و بؿیهی بىؾه اوث و همچٻیٹ اهمیث آٸ ایصراب  اِل بكای ؼبكگاٸ ٬اٺىٸ اواوی اِٴی ٷىٴی

 کكؾه اوث که یکی ال اِىٲ ٬اٺىٸ اواوی کٍىق بكای پكؾاؼحٹ به آٸ اؼحّاَ یابؿ. ٷی
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جٻها  ایٹ اوث کره ٺره ،آیؿ ایٹ اِل بكٷی ؾق ٷىقؾٸ یکی ال ٺکاجی که ال بعد ٷؽحّك ؼبكگا
ؿ، بٴکه بایؿ اِىٲ و ٷىاؾ ٬اٺىٺی قا که ظکرٶ برك ٷبٻرای آٸ ٻٷعاکٶ بایؿ بك ٷبٻای ٬اٺىٸ ٠مل کٻ

8 ی١ٻی هٶ ٷبٻای ٠مل ٬أی بایؿ ٬اٺىٸ باٌؿ و هٶ بایؿ آٸ ٬ىاٺیٹ ؿٻاوحىاق اوث، ؾق قأی ـکك کٻ
 (.۶۱۴۳، َ ۸ز  ،۶۸۱۲ٺا،  ؾق ٷحٹ قأی بیاٸ ٌىٺؿ )بی

 . اعًاد۳. ۲. ۲

های کٴری ٺٝراٵ بركای ظ٩رٛ  ؾق اوٻاؾ باتؾوحی ٺیم به ایٹ اِل جّكیط ٌؿه اوث. ؾق ویاوث
ؾق ٷصمٟ جٍؽیُ ٷّٴعث ٺٝاٵ به جّىی  قویؿه  ۶۸۳۲ٌؤٸ و اوح٭الٲ ٬ٕات که ؾق واٲ 

ال  6ِىقت ٷىرحؿٲ و ٷىرحٻؿ و برؿوٸ جؤذیكپرفیكی ال ؾؼاٳرث ؾیگركاٸ گیكی به جّمیٶ7اوث، 
آقای ٷىرحؿٲ بره ؾتیرل ٷٻٙ٭ری و ٷىشره و  قاهکاقهای ٺیل به هؿ٦ ٷفکىق ؾاٺىحه ٌؿه اورث.

ای هىحٻؿ ال اوح٭الٲ ٬أی و ؾاؾگاه و همچٻیٹ بكای ق٠ایث ٌؤٸ ٬ٕایی،  ٷىحٻؿ به ٬اٺىٸ ٺٍاٺه
٬ٕات بایؿ آقای ؼىؾ قا جا ظؿاٷکاٸ، با جمىک بره ٬رىاٺیٹ و ؾتیرل ٷعکرٶ، ٬رىی ورالٺؿ و ال 

 ای ٤یكٷح٭ٹ بپكهیمٺؿ.ِؿوق آق

 همچٻیٹ، ؾق وٻؿ اٷٻیث ٬ٕایی ٺیم به ایٹ اِل ٷهٶ پكؾاؼحه ٌؿه اوث:

 . افل ؽفافیت۵هادۀ 

ۀ همر یبركا ٨هٶ و ؤرىض آٸ ثیال ٺٝك ٬ابٴ یی٬ٕا ی٬اٺىٸ و آقا ثی٩یک ٹیجٕم ث،یاِل ٩ٌا٨
اشرٟ ٷك ماتیجّرم اِرل، ٹیراوث. بك اوان ا یا٠حباق ٺٝاٵ ظ٭ى٬ ًیٌهكوٺؿاٸ با هؿ٦ ا٨ما

 ...قاوحا: ٹیاٺىصاٵ باٌؿ. ؾق ا یال ابهاٵ بىؾه و ؾاقا ی٠اق ؿیبا یو اؾاق یی٬ٕا ٌبه ،یی٬ٕا
ابرال٢  ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ به ٬اٺىٸ و ٷىشه باٌؿ و به اِرعاب ؾ٠رىا ؿیبا یی٬ٕا یآقا ۀ. هم۴

 ٶیاجؽاـ جّرم ٻؿیو ٷبهٶ، ٨كا یکاقبكؾٸ اٳ٩اٚ و ٠باقات کٴ ال به میاٺؿ با پكه ٌىؾ. ٬ٕات ٷکٴ٧
 ٻرؿیبرك ٨كا ٫یراٷکاٸ ٺٝاقت ؾ٬ که یٺعى ؼىؾ ٷٻ١که کٻٻؿ، به یؾق قأ اتیآٸ قا با شمئ لیو ؾت
 6.باتجك ٨كاهٶ ٌىؾ... ٷكشٟ یال وى یكیگ ٶیجّم
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آقا، به ٺکات ٷهٶ ؾیگركی هرٶ اٌراقه  ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸؾق ایٹ ٷاؾه، ٠الوه بك بیاٸ اِل 
ی آقا و ٬ابٴیرث ٨هرٶ و ؤرىض آٸ بركای همرۀ وراؾگ7جىاٸ به  ٷی ۀ ایٹ ٺکاتٌؿه اوث. ال شمٴ

کاقبكؾٸ کٴمات وٻگیٹ و ٺاٷؤٺىن، هیچ ا٠حبراقی بره  ٺىیىی و به پیچیؿه اٌاقه کكؾ.6 ٌهكوٺؿاٸ
ؼىبی آٸ قا ؾقک  لباٸ ٷكؾٵ ٺىٌحه ٌىؾ، لبراٺی کره ٘رك٨یٹ ؾ٠رىا بره بؽٍؿ. قأی بایؿ به قأی ٺمی

جكیٹ  جرىاٸ پیچیرؿه كی اورث کره برا آٸ ٷیٷعحىایی، بٴکره هٻر ٷ١ٻای بی ٺىیىی ٺه به کٻٻؿ. واؾه
جكی ال ٷؽا٘براٸ آٸ ٷ٩راهیٶ قا ؾقک کٻٻرؿ،  جكیٹ ٌکل بیاٸ کكؾ جا ؾاٷٻۀ وویٟ ٷ٩اهیٶ قا به واؾه

 آٺکه به جىٴٗ بك ؾاٺً ؼاِی ٺیال ؾاٌحه باٌٻؿ.  بی
کیؿ بك   .اورث 6جّرمیمات اٺىصاٵ7و 6 ظ٭ى٬یٺٝاٵ ا٠حباق 7ال ؾیگك ٺکات ٷهٶ ایٹ ٷاؾه جؤ

کاهٻؿ و ٷكؾٵ قا  ٘ىق که اٌاقه ٌؿ، آقای ٤یكٷىحؿٲ و ١ٔی٧ ال ا٠حباق ؾوحگاه ٬ٕایی ٷیهماٸ 
ٷ١ٻای اٺىصاٵ ؾق ٷرحٹ یرک قأی و  کٻٻؿ. اٺىصاٵ آقا ٺیم هٶ به ٺىبث به ٠ؿاٳث ٬ٕایی ٺااٷیؿ ٷی

جرك، ٺٝرك بره اٺىرصاٵ ٺٝراٵ  گىیی اوث و هرٶ، ؾق ٷ١ٻرایی کالٸ گىیی و جٻا٬ٓ پكهیم ال پكاکٻؿه
جكیٹ قاهکاقهایی که بكای قویؿٸ به ایٹ اهؿا٦ بیاٸ ٌؿه اورث، ٷىرحؿٲ و  اقؾ. ال ٷهٶظ٭ى٬ی ؾ

ٺٝاقت ؾ٬یر٫ برك ٨كایٻرؿ 7همچٻیٹ، ایٹ ٷاؾه جّكیط کكؾه اوث که تلٷۀ  ٷىحٻؿکكؾٸ آقا اوث.
 ـکك ؾ٬ی٫ ؾتیل و اوحٻاؾات ؾق ٷحٹ آقا اوث.6 گیكی ال وىی ٷكشٟ باتجك جّمیٶ

ها و اورحٻاؾات، ٷ٭بىٳیرث ٠٭الٺری ؾاٌرحه  یٹ ٷ١ٻاوث که اورحؿتٲآقا ٺیم به ا6 بىؾٸ ٷىشه7
(. قأیری ۶۹۱و  ۶۹۱بىؾٸ ٺحیصۀ ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸ اوث )با٬كی و ِرؿا٬حی، َ  باٌؿ. ٷىشه

کٻؿ و برك ا٠حبراق  که ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ و ؾق ٠یٹ ظاٲ واؾه ٺىٌحه ٌىؾ، ٺمؾ شاٷ١ه ٷىشه شٴىه ٷی
 ا٨مایؿ. ٺٝاٵ ظ٭ى٪ ٷی

 یى. لىاي۳. ۲. ۳

کیرؿ ٌرؿه اورث . ؾق ٬ىاٺیٹ ٷؽحٴ٧، به ٳموٵ ق٠ایث اِل ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸ آقای کی٩ركی جؤ
٬كاقهرا و 7ؾاٌرث:  بیراٸ ٷی ۶۸۱۸های ٠مىٷی و اٺ٭رالب ٷّرىب  ٬اٺىٸ جٍکیل ؾاؾگاه ۳ٷاؾۀ 
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آٸ ظکرٶ  یباٌؿ که بك ٷبٻرا یٌكٞ و اِىٳ ایٷىحؿٲ بىؾه و ٷىحٻؿ به ٬اٺىٸ  ؿیها با اظکاٵ ؾاؾگاه
 یاٺحٝراٷ ثیرٷعکىٷ برؿوٸ اورحٻاؾ ٷىشر  یقأ یاٷك و اٺٍرا ٹیه اوث. جؽٴ٧ ال اِاؾق ٌؿ

 ٺىػ ٌؿه اوث. ۶۸۳۴ٷىش  ٬اٺىٸ آییٹ ؾاؾقوی کی٩كی ٷّىب  ایٹ ٷاؾه به6 ؼىاهؿ بىؾ.
ٷىرحؿٲ، ٷىشره و  ؿیؾاؾگاه با یقأ7کٻؿ که  ٬اٺىٸ آییٹ ؾاؾقوی کی٩كی جّكیط ٷی ۸۱۲ٷاؾۀ 

جٻها  ٷٙاب٫ ایٹ ٬راٺىٸ ٺره6 که بك اوان آٸ ِاؾق ٌؿه اوث. باٌؿ یٷىحٻؿ به ٷىاؾ ٬اٺىٸ و اِىٳ
ها، بٴکه جّمیمات بالپكن ؾق ٷكظٴۀ ؾاؾوكا ٺیم بایؿ ٷىحؿٲ و ٷىرحٻؿ باٌرؿ. ٷراؾۀ  آقای ؾاؾگاه

ٷىحؿٲ و ٷىشه باٌؿ و  ؿی٬كاق بالؾاٌث ٷى٬ث با7کٻؿ که  ایٹ ٬اٺىٸ به بالپكن جکٴی٧ ٷی ۴۸۳
همچٻریٹ بكظىر  ٷراؾۀ 6 اْ ٷحهٶ ؾق ٷحٹ ٬كاق ـکرك ٌرىؾ.ا٠حك آٸ و ظ٫ ۀو اؾٳ یٷىحٻؿ ٬اٺىٺ

 ، ٬كاقهای ٺهایی بالپكن بایؿ ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ باٌؿ.۴۱۲
ٺیم جّكیط کكؾه  ۶۸۳۴های ٷٍكوٞ و ظ٩ٛ ظ٭ى٪ ٌهكوٺؿی ٷّىب  ٬اٺىٸ اظحكاٵ به آلاؾی

 ٷٻرابٟ ایرو  یٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ به ٷىاؾ ٬اٺىٺ یجا شكٵ ؾق ؾاؾگاه ِاٳط اذبات ٺٍىؾ و قأ7اوث که 
ٶ برىؾه و هركکه ظر٫ اِل بك بكائث ٷحه ؿه،یٺگكؾ یؾق ِىقت ٺبىؾٸ ٬اٺىٸ( ١ٙ٬ ٷ١حبك ) ی٨٭ه

 6ؾاقؾ ؾق پٻاه ٬اٺىٸ ال اٷٻیث کاٷل بكؼىقؾاق باٌؿ.
ِؿوق آقای ٤یكٷىحؿٲ یا ٤یكٷىحٻؿ قا  ٬۶۸۳۱اٺىٸ ٺٝاقت بك ق٨حاق ٬ٕات ٷّىب  ۶۹ٷاؾۀ 

 آٸ ؼىاهؿ آٷؿ. که ٌكض ؾاٺىحه اوث ٬ٕات ٷىش  ٷصالات اٺحٝاٷی

 ها ياهه . آییى۳. ۲. ۴

ها بایؿ ٷىرحؿٲ و  اظکاٵ ؾاؾگاه7های ویژۀ قوظاٺیث،  ٺاٷۀ ؾاؾوكاها و ؾاؾگاه آییٹ ۲۴ٷٙاب٫ ٷاؾۀ 
ٺاٷۀ اشكایری ٬راٺىٸ ٺٝراقت برك  آییٹ ۴۶ؾق ٷاؾۀ  .6ٷىحٻؿ به ٬ىاٺیٹ ٷىٔى٠ه و ٷىالیٹ ٌكٞ باٌؿ

کیؿ ٌؿه اوث که  ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ برىؾه و ؾق ِرىقت  ؿیبا اقیاؾاٜهاقٺٝك ؾ7ق٨حاق ٬ٕات ٺیم جؤ
ٷٻٍرىق ظ٭رى٪  ۹۱ٷراؾۀ  .6آٸ قا ا٠الٵ کٻرؿ یاوحٻاؾ ۀجؽٴ٧ و ٷاؾ ا٠ح٭اؾ به و٬ىٞ جؽٴ٧، ٺىٞ
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و اِرىٲ ٷكبرىٖ ِراؾق  ٹیٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ بره ٬رىاٺ ؿیاظکاٵ با7ؾاقؾ که  ٌهكوٺؿی ٺیم بیاٸ ٷی
 .6ٌىؾ

 آسا هغتذل و هغتًذبىدوی افل اجشاها ممايت .۴

ٶ گفاقاٸ ؾق ؾوقه ٸ ٘ىق که ٷٍؽُ ٌؿ، ٬اٺىٸهما بىؾٸ ایرٹ اِرل  های ٷؽحٴ٧، ِك٨ا  به ٷىرٴی
اٺؿ جا هكگىٺه ابهاٷی قا ال اـهاٸ بمؾایٻؿ. برا  شای ٬ىاٺیٹ آوقؾه بٴکه آٸ قا ؾق شای ،اٺؿ ٺکكؾهبىٻؿه 

چٻراٸ کره بایرؿ، ِركیط ٺیىرث و ال  اشكاهای ایٹ اِل، آٸ جىاٸ گ٩ث که ٔماٺث ٷی ،ایٹ ظاٲ
ٺکكؾٸ اِرل ٷىرحؿٲ و  اشكاهای ٷمکٹ بكای ق٠ایرث که ؾق اؾاٷه ٔماٺث هایی ٷبهٶ اوث بهشٻ

  ٌىؾ. ٷىحٻؿبىؾٸ آقا، بكقوی ٷی

 اجشای هقشح دس لايىو يظاست بش سفتاس لنات . ممايت۴. ۱

٘ىق ِركیط آٷرؿه اورث، ؾق ٬راٺىٸ  اشكای ایٹ اِل بره ٌایؿ بحىاٸ گ٩ث جٻها شایی که ٔماٺث
ایٹ ٬اٺىٸ، ِؿوق قأی ٤یكٷىحؿٲ یا ٤یكٷىحٻؿ قا ٷىشر   ۶۹ت اوث. ٷاؾۀ ٺٝاقت بك ق٨حاق ٬ٕا

 ؾاٺؿ. ٷعکىٷیث به ٷصالات اٺحٝاٷی ال ؾقشۀ چهاق جا ه٩ث ٷی
 ٌماقؾ:... های ؾقشۀ چهاق جا ه٩ث قا به ایٹ ٌكض بكٷی ایٹ ٬اٺىٸ، ٷصالات ۶۸ٷاؾۀ 

 8واٲ کیوىٵ ال ًٌ ٷاه جا  کیکىك ظ٭ى٪ ٷاهاٺه جا . 7۲
 8واٲ جا ؾو واٲ کیوىٵ ال  کی٪ ٷاهاٺه جا کىك ظ٭ى. 1
ۀ قجبر ایر یٺٝاٷ ۀؾقش کی جٻمٲی و ؾق ٷىقؾ ٬ٕات ٺٝاٷ یی٬ٕایۀ پا کیجٻمٲ . ۱

 ی8کاقٷٻؿ
 ۀؾو قجبر ای یٺٝاٷ ۀؾو ؾقش جٻمٲی و ؾق ٷىقؾ ٬ٕات ٺٝاٷ ی٬ٕائ یۀجٻمٲ ؾو پا. ۱

 6...ی.کاقٷٻؿ
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 وؽؾن اجشای افل فذوؽقت . ممايت۴. ۲

برىؾٸ آقا، ال ٺٝرك جکٴی٩ری،  و ٷىرحؿٲ اشكای اِرل ٷىرحٻؿ که ٔماٺث آٺچه ٷٍؽُ اوث ایٹ
٤یكٷىرحٻؿ8 اٷرا  یاٷّكض و ٷٍؽُ اوث: ٷصالات اٺحٝاٷی ٬أِی ِاؾقکٻٻؿۀ قأی ٤یكٷىحؿٲ 

جرىاٸ  چیىث؟ آیرا ٷی ٤یكٷىحؿٲ و ٤یكٷىحٻؿبكاٺگیم اوث ایٹ که جکٴی٧ ؼىؾ قأی  آٺچه پكوً
 چٻیٹ قأیی قا اشكا کكؾ؟

آقا ؾق ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی ایركاٸ،  ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸجكیٹ جّكیط به اِل  كبٻاییجكیٹ و لی اواوی
وٌٍٶ ٬اٺىٸ اواوی شمهىقی اوالٷی اوث. هماٸ ٘ىق که  ٬ا٠ؿۀ ٷٻؿقز ؾق اِل ِؿوٌّث

اٌاقه ٌؿ، بعِد پیكاٷىٸ ایٹ اِل، ؾق ٷصٴه ٺهرایی بكقوری ٬راٺىٸ اواوری، ٷؽحّرك برىؾ و 
اٳ٧ ٺبىؾ8 اٷا آٺچه بكای بكؼری ال ا٠ٕرای ؼبكگراٸ یک ال ؼبكگاٸ با ٷعحىای ایٹ اِل ٷؽ هیچ

قئیه ٷصٴه ؼبكگاٸ ٬اٺىٸ اواوی،  اشكای ایٹ اِل بىؾ. ٺای  ٬اٺىٸ اواوی ٷبهٶ بىؾ، ٔماٺث
یکرری ال ا٠ٕررای ٷصٴرره ؼبكگرراٸ ٬رراٺىٸ اواورری کرره برره ایررٹ اِررل ال شهررث ؾق پاوررػ برره 

٨ا٬رؿ 7یكٷىرحٻؿ قا قأی ٤یكٷىرحؿٲ یرا ٤کٻرؿ،  اشكایً اٌرکاٲ واقؾ ٷی ٺبىؾٸ ٔماٺث ٷٍؽُ
کیرؿ ٷی ٷی6 اشكاٺٍرؿٺی7و 6 ا٠حباق وٌٍرٶ ؾقبراقۀ ایرٹ  کٻرؿ کره اِرل ِؿوٌّث ؾاٺرؿ و جؤ

 اوث.6 گىیا7اشكا  ٔماٺث
ٷاٺؿ که اهمیث ایٹ اِل و همچٻیٹ ٺٝك ِكیط ٷصٴه ؼبكگراٸ  جكؾیؿی با٬ی ٺمی ،بٻابكایٹ

٬راٺىٸ آیریٹ ؾاؾقوری  ۲۳۶کٻؿ که چٻیٹ قأیی بؿوٸ ا٠حباق باٌرؿ. ٷراؾۀ  ٬اٺىٸ اواوی، ا٬حٕا ٷی
قأی ِراؾقه قا ال ٳعراٚ 7کٻرؿ کره چٻاٺچره  کی٩كی، به ٬أی اشكای اظکاٵ کی٩كی جکٴیر٧ ٷی

اتشكا ٺؿاٺؿ، ٷكاج  قا با ا٘الٞ ؾاؾوحاٸ بره ؾاؾگراه ِراؾقکٻٻؿۀ قأی ١ٙ٬ری ا٠رالٵ و  ٬اٺىٺی تلٵ
هرا  ورث کره ؾق آٸیری اکٻؿ. ١ٙ٬ا  یکی ال ٷّراؾی٫ ایرٹ ٷراؾه، آقا6 ٷٙاب٫ جّمیٶ ؾاؾگاه ا٬ؿاٵ

ؼىقؾ یا ایٻکه جّمیِٶ ٷٻؿقز ؾق آٸ ٷىحٻؿ به ٬رىاٺیٹ و اِرىٲ ظ٭رى٬ی و  اوحؿتٳی به چٍٶ ٺمی
 .٨٭هی ٺٍؿه اوث
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 . اهکاو يمل سأی دس هشجغ باالتش۴. ۳

 ،ٷٍؽُ ٌؿ که ِؿوق قأی ٤یكٷىحؿٲ و ٤یكٷىرحٻؿ، ؼرال٦ ِركیط ٬راٺىٸ اورث و بٻرابكایٹ
ٻؿ چٻریٹ هىح  کٻٻؿ، ٷى٧ٜ آقای ٷكاشٟ جاٳی قویؿگی ٷیٷكاشٟ ٬ٕایی باتجك که به ٌکایث ال 

بىؾٸ قأی برا  اؾ٠رای ٷؽراٳ٬7٧اٺىٸ آییٹ ؾاؾقوی کی٩ركی  ۲۸۲قأیی قا ٺ٭ٓ کٻٻؿ. ٷٙاب٫ ٷاؾۀ 
جٻها آقا بایرؿ ال ٳعراٚ ٷعحرىا و  ٺره ال شهات جصؿیؿٺٝكؼىاهی ال آقا ؾاٺىحه ٌؿه اورث.6 ٬اٺىٸ

ها ٺکات ٌکٴی ق٠ایث ٌؿه باٌؿ. هماٸ ٘ىق که  آٸ ٷاهىی ٷٙاب٫ با ٬اٺىٸ باٌٻؿ، بٴکه بایؿ ؾق
بیاٸ ٌؿ، ؾق ٷباٺی ٬اٺىٺی اِل ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸ آقا جكؾیؿی وشىؾ ٺرؿاقؾ. ا٠حباقؾاٌرحٹ قأی 

یا٨حٹ چٻریٹ آقایری ِرؿٷات  گفاق اوث و قواز ٤یكٷىحؿٲ یا ٤یكٷىحٻؿ ١ٙ٬ا  ٺ٭ٓ ٤كْ ٬اٺىٸ
 کٻؿ. ٺاپفیكی بك ؾوحگاه ٬ٕایی و شاٷ١ه واقؾ ٷی شبكاٸ

اؾ٠ای ٠ؿٵ ق٠ایرث اِرىٲ 7ؼىاهی قا  ایٹ ٬اٺىٸ، یکی ال شهات ٨كشاٵ ۲۱۲همچٻیٹ ٷاؾۀ 
ؾاٺىحه اوث. ٌرکی ٺیىرث کره 6 ا٠حباقی قأی ؾاؾگاه ٷٻصك به بی ای ال اهمیِث  ؾاؾقوی با ؾقشه

جرىاٸ  و ٷی جكیٹ اِىٲ یک ؾاؾقوی ٬اٺىٺی و ٷٻ٩ّاٺه اورث ال ٷهٶ ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿِؿوق قأی 
 .ؼىاهی به ٌماق قوؾ ا ؾق ظؿی ؾاٺىث که ال شهات ٨كشاٵاهمیث آٸ ق

 ی اجشای افل هغتذل و هغتًذبىدو آساساهکاسها. ۵

اشكاهای آٸ ؾق  ظاٲ که ٷباٺی، اهؿا٦ و ٨ىایؿ اِل ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸ آقا و شایگاه و ٔماٺث
ایٹ اِل  کكؾٸ هكچه بهحك ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی ایكاٸ ٷٍؽُ ٌؿ، بایؿ به ؾٺباٲ قاهکاقهایی بكای ٠مٴی

قأی بك ا٬حؿاق ؾوحگاه ٬ٕایی و اوحعکاٵ ٺٝاٵ ظ٭ى٬ی ا٨رموؾه  به قول و قأی اٺؿیٍیؿه ٌىؾ جا قولبه
هرا  ٌؿه ظّكی ٺیىحٻؿ و بایؿ ال جماٵ اٷکاٺات و ٜك٨یث ٌىؾ. بؿیهی اوث که قاهکاقهای اٌاقه

 بكای اوحىاقجكکكؾٸ آقای ٬ٕایی بهكه شىث.
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 ىشفی لنات تأهیى اعتمالل و بی .۵. ۱

ؾهٻؿۀ اورح٭الٲ او و ؾق ؾقشرۀ براتجك، اورح٭الٲ  ٷ٭اٵ ٬ٕایی، ٺٍاٸ ٷىحٻؿ و ٷىحؿِٲ قأی ٷح٭ٹ، 
ؾوحگاه ٬ٕایی اوث. برؿوٸ جكؾیرؿ، اورح٭الٲ ٬أری و ؾورحگاه ٬ٕرایی برك کی٩یرث آقا جرؤذیك 

ؾوث او ؾق اشكای ٬اٺىٸ برال  ؿ،های ؾیگكاٸ ؾق اٷاٸ باٌ گفاقؾ. هٻگاٷی که ٬أی ال ؾؼاٳث ٷی
. هماٸ ٘ىق کره کٻٻؿ، ٷٙاب٭ث بیٍحكی با ٠٭ل و ٬اٺىٸ ؼىاهؿ ؾاٌث ایی که ِاؾق ٷیاوث و آق

ای باٌؿ ال اوح٭الٲ ؾورحگاه  جىاٺؿ ٺٍاٺه پیً ال ایٹ اٌاقه ٌؿ، آقای ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ و ٷىشه ٷی
شرای  هرای بی های گىٺاگىٸ بحرىاٸ ال ؾؼاٳث ٘ك٨ی ٬ٕات. بٻابكایٹ، هكچه با قوي ٬ٕایی و بی
٘ك٨ی ٬ٕرات قا  های اوح٭الٲ و بی الظیث، ؾق اٷك ؾاؾقوی، شٴىگیكی کكؾ و لٷیٻها٨كاؾ ٨ا٬ؿ ِ

 جىاٸ ٌاهؿ آقایی بىؾ که ؾق ٺمؾ ا٨کاق ٠مىٷی و ٷحؽّّیٹ ظ٭ى٬ی، ٷىشه اوث. ٨كاهٶ آوقؾ، ٷی

 گضیًؼ و آهىصػ هًاعب لنات. ۵. ۲

ك قا ؾقک کٻٻرؿ و ٌکی ٺیىث که بكای اٷك ٬ٕا، بایؿ کىاٺی اٺحؽاب ٌىٺؿ که اهمیث ایٹ کاق ؼٙی
قو، آٷرىلي کراقآٷىلاٸ  ال ِالظیث ٠ٴمی کا٨ی بكای جّؿی ایٹ ٷٻّ  بكؼىقؾاق باٌٻؿ. الایرٹ

٬ٕایی و ٬ٕات اهمیث ٨كاواٺی ؾاقؾ. ٬ٕات ٠الوه بك جىرٴٗ برك ؾاٺرً ظ٭رى٪، بایرؿ برا ٷىرائل 
هرا  آٸ های گىٺاگىٸ با ٌٻاوی، اؾبیات و... که ٷمکٹ اوث ؾق پكوٺؿه ٌٻاوی، شاٷ١ه ٷؽحٴ٧ قواٸ

بكؼىقؾ کٻٻؿ، آٌٻایی ؾاٌحه باٌٻؿ. ٬أی بایؿ ال شهث ٨كهٻگی ؾق ظؿی باٌؿ که ٷىائل بٍكی قا 
 (.۸۱، َ ۶۸۳۴قاؾ،  ؾقک کٻؿ و با هیچ ظاٳث اٺىاٺی بیگاٺه ٺباٌؿ )ِاٳعی

 تأهیى هؼیؾت و آساهؼ رهًی لنات. ۵. ۳

کٻؿ، بٴکه با٠د آقاٷً ـهٻی  ٷیٺیال  جٻها او قا ال وابىحگی به ؾیگكاٸ بی جؤٷیٹ ٷ١یٍث ٬أی ٺه
ٌىؾ. ؾقگیكی ٬أری برا اٷرىق ٷ١یٍرث، ـهرٹ او قا ٷٍرىي  ها و آقا ٷی او و جمكکمي بك پكوٺؿه

 آوقؾ. کٻؿ و کی٩یث آقای او قا پاییٹ ٷی ٷی
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پركؾالؾ کره  جركیٹ ٺکراجی ٷی وچهاقٵ ٬اٺىٸ اواوی، به یکری ؾیگرك ال ٷهٶ اِل ِؿوٌّث
های ؾیگكاٸ ٬كاق ؾهؿ و  ها قا ؾق ٷ١كْ ؾؼاٳث وٴ  کٻؿ، آٸجىاٺؿ آقاٷً ـهٻی قا ال ٬ٕات  ٷی

 آقای آٺاٸ جؤذیك بگفاقؾ: بك کی٩یث
اوث بؿوٸ ٷعاکمه و ذبىت شركٵ یرا جؽٴ٩ری کره  جىاٸ ال ٷ٭اٷی که ٌا٤ل آٸ ٬أی قا ٺمی7

یرا برؿوٸ قٔرای او ٷعرل ؼرؿٷث یرا  ،٘ىق ٷى٬ث یا ؾائٶ ٷٻ٩ّل کكؾ ٷىش  اٺ٩ّاٲ اوث به
یه په ال ٷٍىقت یا٬حٕای ٷّٴعث شاٷ١ه با جّمیٶ قئیه ٬ىۀ ٬ٕا ٷگك به ،ومحً قا ج٥ییك ؾاؾ

ای ٬ٕات بك ٘ب٫ ٔرىابٗ کٴری کره  واٺح٭اٲ ؾوقه با قئیه ؾیىاٸ ٠اٳی کٍىق و ؾاؾوحاٸ کل. ٺ٭ل
 6گیكؾ. کٻؿ ِىقت ٷی ٬اٺىٸ ج١ییٹ ٷی
ٲ کرا٨ی بره برا های ٬ٕایی ٺیم با٠د ٌؿه اوث که ٬ٕات ٺحىاٺٻؿ با جمكکم و ٨كا٢ اٺبىه پكوٺؿه

ؾهٻؿ و  اٳ١ٍاٞ ٬كاق ٷی های ٷح١ؿؾ، و٬ث و جمكکم ٬ٕات قا جعث پكوٺؿهها قویؿگی کٻٻؿ.  پكوٺؿه
جركیٹ ٷٍرکالت  گماٸ ایرٹ ٷىرئٴه ال ٷهٶ . بیگفاقٺؿ بك کی٩یث آقای ٬ٕایی جؤذیك ٺاٷٙٴىب ٷی

 ٺٝاٵ ٬ٕایی کٻىٺی اوث که ِؿوق آقای ٤یكٷح٭ٹ یکی ال اذكات آٸ اوث.

 م و تؼاسك اص لىايیىسفغ ابها. ۵. ۴

ٌرىؾ. ؾق ورٻؿ جعرىٲ ٬ٕرایی،  ٬ىاٺیٹ ٷبهٶ و ٷح١اقْ با٠د وكؾقگمی ٬ٕات و جٍحث آقا ٷی
یکی  اوث. ؾق ایٹ وٻؿ،6 ٺبىؾٸ آقای ٬ٕایی ٷح٭ٹ7ؾٺٝك ٬كاق گك٨حه اوث، ىقاوٳیٹ چاٳٍی که ٷ

6 كقاتج١اقْ، ابهراٵ و ٺ٭رُ ٬رىاٺیٹ و ٷ٭ر7، ال ٠ىاٷٴی که ایٹ چاٳً قا به وشىؾ آوقؾه اوث
بیٻری کركؾه اورث،  ؾاٺىحه ٌؿه اوث. قاهکاقهایی که وٻؿ ٷفکىق بركای ظرل ایرٹ ٷٍرکل پیً

ٌٻاوایی ٬ىاٺیٹ و ٷ٭كقات ٷح١اقْ، ٷربهٶ و ٺرا٬ُ و پیگیركی 7و 6 قویه ِؿوق آقای وظؿت7
قویره( یرک قاهکراق بركای ظرل  ها اوث. قاهکاق اوٲ )ِرؿوق آقای وظؿت آٸ6 و اِالض طیجٻ٭

قاهکاق ؾوٵ )جٻ٭یط و اِالض ٬ىاٺیٹ( یک قاهکاق بٴٻؿٷؿت ؾق ٺٝك گك٨حره ٷؿت و  ٷٍکل ؾق ٷیاٸ
 ٌؿه اوث.
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 اجشاها تقشیخ و تىجه به ممايت. ۵. ۵

اٳ١رراؾه ایررٹ اِررل ؾق ٺٝرراٵ ظ٭ررى٬ی ا٬حٕررا ؾاقؾ جررا  همرراٸ ٘ررىق کرره بیرراٸ ٌررؿ، اهمیررث ٨ى٪
اق باٌرٻؿ. ٨ا٬ؿ ا٠حب ىحؿٲ یا ٤یكٷىحٻؿ٤یكٷ اشكاهای ٌؿیؿی بكای آٸ ؤٟ ٌىؾ و آقای ٔماٺث

ت بره ؼركز ؾهٻرؿ،  ٷكاشٟ جصؿیؿٺٝك ٺیم ٺه جٻها بایؿ ؾق ٷ٭ابل آقای ٤یكٷىحؿٲ و ٤یكٷىحٻؿ ٌؿی
گیكی  پایره هرٶ ورؽث های ١ٔی٧ و اورحٻاؾات بی ٺماها، اوحؿتٲ بٴکه بایؿ ٺىبث به اوحؿتٲ

 ٺٍاٸ ؾهٻؿ و اشاله ٺؿهؿ که چهكۀ ٺٝاٵ ٬ٕایی با چٻیٹ آقایی ٷؽؿوي ٌىؾ.

 دو ؽؼبکش  تخققی. ۵. ۶

ٌىٺؿ و ٷىٔى٠ات ٷؽحٴ٩ی بكای قویؿگی بره  قو ٷی های گىٺاگىٺی قوبه ٬ٕات همىاقه با پكوٺؿه
کٻٻرؿ کره  قوریؿگی ٷی یکكؾٸ ٌر١ ، ٬ٕرات بره ٷىٔرى٠اج ٌىؾ. با جؽّّی ها وپكؾه ٷی آٸ

ؾق  جك ال وایكیٹ اورث. ها با ایٹ ٷىٔى٠ات، ٠می٫ ها ؾاقٺؿ و آٌٻایی آٸ جؽُّ بیٍحكی ؾق آٸ
 ٌىؾ. جك ٷی جك و ؾ٬ی٫ های ٬ٕات ؾق آقایٍاٸ بىیاق ٬ىی ، اوحؿتٲایٹ ِىقت

 ايتؾاس و يمذ آسا .۵. ۷

جىاٺؿ با٠د بهبىؾ و اِالض ٌىؾ. ب١یؿ ٺیىرث اگرك  گماٸ ٷی ٷٻؿ باٌؿ، بی ٺ٭ؿ اگك ٠ٴمی و ٬ا٠ؿه
 اپفیك ٺیىث. آقای ٬ٕایی ٺیم ال ایٹ ٬ا٠ؿه ٷىحرٻ گ٩حه ٌىؾ که اِالض و پیٍك٨ث بؿوٸ ٺ٭ؿ اٷکاٸ

ها و اٌررکاتت آٸ قا ٺمایرراٸ و قاهکاقهررایی برركای  لؾٸ آقای ٬ٕررایی، ٔرر٧١ ٺیىررحٻؿ. ٷعررک
 .کٻؿ  جكٌؿٸ آقا اقائه ٷی ٠اؾتٺه

هماٸ ٘ىق که گ٩حه ٌؿ، یکی ال ٷباٺی ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿبىؾٸ آقا، ٨ىایؿ آٷىلٌی و پژوهٍی آٸ 
ذیك ٷربث ؾاٌحه باٌؿ، بٴکه جىاٺؿ بك کی٩یث آقای ٬ٕات ١٨ٴی جؤ جٻها ٷی اوث. ٺ٭ؿ آقای ٬ٕایی ٺه

 ؾاٺاٸ ٺیم بىیاق ٷاذك اوث. های ب١ؿی ظ٭ى٪ ك جكبیث ٺىلب
یکی ؾیگك ال ٨ىایؿ ٬كاقؾاٌحٹ آقا ؾق ٷ١كْ ٺ٭ؿ ایٹ اوث که ٬ٕات ؾ٬ث بیٍرحكی ؾق بیراٸ 

ؾهٻؿ. بٻابكایٹ، جىشه ٬ٕات بره ایرٹ ٺکحره کره  اوحؿتتت و یا٨حٹ اوحٻاؾات ٬اٺىٺی به ؼكز ٷی
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کٻؿ. بؿیهی اوث که ٷٻٝىق ایٹ ٺیىث  جك ٷی ها قا ؾ٬ی٫ کٹ اوث اقلیابی ٌىٺؿ، آٸها ٷم آقای آٸ
پىٻؿ ِاؾق کٻٻؿ، بٴکه هؿ٦ْ ِؿوق  که ٬ٕات ال ِكاٖ ٠ؿاٳث و ٬اٺىٸ ؼاقز ٌىٺؿ و آقای ٠ىاٵ

ؾاٺاٸ ٷ٭بىٲ ا٨حؿ و  ٘ىقی که ایٹ آقا هٶ ؾق ٺٝك ٷحؽّّیٹ و ظ٭ى٪ به جك و ٷح٭ٹ اوث آقای ٬ىی
 ٸ، ا٨کاق ٠مىٷی و شاٷ١ه قا ا٬ٻاٞ کٻؿ.هٶ ؾق ظؿ اٷکا

ٌكٖ اِٴی بكای جع٭ر٫ ٺ٭رؿ ورالٺؿه، ور١ۀ ِرؿق و آلاؾی بیراٸ  ٺبایؿ ٨كاٷىي کكؾ که پیً
اوث. ٘بی١ی اوث که ؾق ٺ٭ؿ آقا ٬كاق ٺیىث ِك٨ا  ال ٬ٕات، ٬ىاٺیٹ، ج٩اویك ٷؽحٴ٧ ال ٬رىاٺیٹ 

كات ٷؽحٴر٧ شركض ٌرىؾ و بٴکه ٷمکٹ اوث ظحی با لباٺی جٻؿ، ٺٝ ،و... ج١كی٧ و جمصیؿ ٌىؾ
های ظ٭ى٪  های و ؾاٺٍکؿه ها بیاٸ ٌىؾ. بكای جكویس ٨كهٻگ ٺ٭ؿ، ؾاٺٍگاه اٌکاتت و ٺىا٬ُ آٸ

 جىاٺٻؿ ای٩ای ٺ٭ً کٻٻؿ. های گكوهی ٺیم ٷی ٬كاق ؾاقٺؿ و همچٻیٹ قواٺه ؼٗ ٷ٭ؿٵؾق 

 گیشی يتیجه. ۶

ٷبحٻرری بررك ٬رراٺىٸ و  هررای آقای ٬ٕررایی ؾاقای اهمیررث ٨كاواٺرری ؾق ٺٝاٵ ٷىررحؿٲ و ٷىررحٻؿبىؾٸ
جىاٸ به شٴىگیكی ال ؼىؾوكی ٬ٕات، ٺٝاقت  ی ایٹ اِل ٷیٷباٺ٤یكؾیکحاجىقی اوث. ال شمٴه 

پرفیكی،  بیٻی جكٌؿٸ آقا، اٺىرصاٵ ظ٭رى٬ی و پیً بك ٨كایٻؿ ؾاؾقوی، ا٬ٻاٞ ٘ك٨یٹ و شاٷ١ه، پؽحه
 كؾ.های ؾاؾه اٌاقه ک ظ٩ٛ کكاٷث اٺىاٺی، ٨ىایؿ آٷىلٌی و پژوهٍی و ایصاؾ پایگاه

کیرؿ ٌرؿه اورث کره ال  ٷىرحؿٲ و ٷىرحٻؿبىؾٸؾق ٬ىاٺیٹ ٷؽحٴ٧، به اِرل  آقای ٬ٕرایی جؤ
ِكاظث، جکٴی٩ی بك٠هؿۀ ٬ٕرات  جىاٸ به ٬اٺىٸ اواوی اٌاقه کكؾ که ؾق آٸ به ها ٷی جكیٹ آٸ ٷهٶ

که آقای ؼىؾ قا ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ به ٬اٺىٸ و اِىٳی کٻٻؿ که ظکٶ بك اوان آٸ ِاؾق  ٌؿه گفاٌحه
کیؿ ٌؿه اوث و ظحی به بالپكن هٶ  ٌؿه اوث. ؾق ٬اٺىٸ آییٹ ؾاؾقوی کی٩كی ٺیم به ایٹ ٷهٶ جؤ

گفاقاٸ ٺیم همىاقه به ایرٹ  اي قا ٷىحؿٲ و ٷىحٻؿ کٻؿ. ویاوث اٳماٵ کكؾه اوث که ٬كاقهای ٺهایی
اٺرؿ و بركای  های کٴی و اوٻاؾ ٷؽحٴ٧ ٬ىۀ ٬ٕائیه به آٸ پكؾاؼحه  اٺؿ و ؾق ویاوث اِل جىشه کكؾه
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بیٻری  اشكاهایی پیً ٺکكؾٸ ایٹ اِل هٶ ٔماٺث  بكای ق٠ایث اٺؿ. بیٻی کكؾه اهکاقهایی پیًآٸ ق
 ا٠حباقٌؿٸ قأی اٌاقه کكؾ. جىاٸ به ٷصالات اٺحٝاٷی و بی ها ٷی ٌؿه اوث که ال شمٴۀ آٸ

جىاٸ قاهکاقهرای ٷؽحٴ٩ری قا ؾق پریً گك٨رث. گرمیٻً و آٷرىلي  بكای ٺیل به ایٹ اِل ٷی
 ٌرىؾ و همچٻریٹ هرا ٷی قیؽحٹ جمكکرم آٸ هٶ ؾٸ ٬ٕات ال آٺچه با٠د بهٷٻاو  ٬ٕات و ؾوقکك

به ایٹ هؿ٦ ؾوحیابی جكیٹ قاهکاقهای  ٺ٭ؿ آقا، ال ٷهٶ کكؾٸ اٷکاٺات و لٷیٻۀ ٷٻاو  بكای ٨كاهٶ
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اهکاو سًجی قیمىهت کافر کتابی بر هحجىر هسلن در فقه اهاهیه و حقىق 
 هىضىعه ایراو

 5اسااليیػلیشما علمايی ه

   

٪.ا لٺرؿگی  52و  53اِرل ؾو ٷرا ؾق کٻراق ورایك اؾیراٸ ٷّركض ؾق  ،اٷكوله ؾق شاٷ١ه اورالٷی
ىؾ. ٨كٔری قا ؾق ٌر ٷیایصراؾ  ،ٻیٶ و لٷیٻه بكای بكول ٷىائٴی که ظکٶ آٺها ٷٍؽُ ٺیىثک ٷی

. بره او ٺمؾیرک اورث ها ثٺٝك بگیكیٶ که ٷعصىق ٷىٴماٸ ٷا کىی قا ٺؿاقؾ و ٨٭ٗ ٨كؾی ال ا٬ٴی
٨٭ها بٻا بك آیات  ،ىٺؿ. ؾق ٷیكاخ ٨٭هی ٷاٌ ٷیی ؾیٻی ٘ب٫ ٌكٞ ٷا کا٨ك کحابی ٷعىىب ها ثا٬ٴی

٠ؿٵ وتیث وٳی ٬هكی کا٨ك بك ٷرىٳی ٠ٴیره ٷىرٴٶ قا بره ورب   ،ؾاٲ بك ٺ٩ی وبیل و ظؿید ٠ٴى
 ،مؿه ٬ىاٺیٹ ٷكبىٖ به وتیث و وكپكوحی ؾق ظ٭ى٪ ٷرااٺؿ. ٠ هایصاؾ وٴٙه و بكجكی وی بیاٸ کكؾ

اٷا ایٹ ؾو ٷكشٟ همیٍه با یکؿیگك جٙاب٫ ٺؿاقٺؿ. ال شمٴه همیٹ  8ل ٨٭ه اٷاٷیه گك٨حه ٌؿه اوثا
قویه ٬ٕایی هٻگاٵ  ق ایٹ ظاٲ اظحمات  . ؾٌكٖ اوالٵ بكای ٬یٶ که ٷاؾه ٬اٺىٺی پیكاٷىٸ آٸ ٺؿاقیٶ

یٶ ٠ٻرىاٸ ٬ره ٪.ا به ٷٻابٟ ٨٭هی قشىٞ کٻؿ و کا٨ك ٷ٩كوْ ٷا قا ب523٘ب٫ اِل  ،وکىت ٬اٺىٸ
با قویکكؾی ظ٭ى٬ی و ٨٭هی ٺٝكات ٨٭ها و ٷىحٻؿات ٬كآٺری و ظرؿیری  ٺّ  ٺکٻؿ. ایٹ پژوهً
 هاؾو ٔمٹ جٙبی٫ آٺها با ٬اٺىٸ ٷىٔى٠ه ١٨ٴی به اؾٳه آٺها پاوػ ؾ ؿؾه ٷیآٺها قا ٷىقؾ بكقوی ٬كاق 

٠ٻىاٸ ٬یٶ ٷعصىق ٷىرٴماٸ ؾق ٌركایٗ ؼراَ ه جا اٷکاٺی قا بكای اٺحّاب کا٨ك کحابی ب ٌىؾ ٷی

                                                      

 کاقٌٻاوی ٨٭ه و ٷباٺی ظ٭ى٪ اوالٷی، ؾاٺٍکؿگاٸ ٨اقابی ؾاٺٍگاه جهكاٸ 5
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ایرٹ ٬یمىٷرث ٷىشر   ،٠باقجی بٻا بك ٌكایٙی که ٬اٺىٸ بكای ٬یٶ ؾق ٺٝك گك٨حهه باقائه ٌىؾ. وی 
لیكا ٬یٶ وٜای٧  8ىؾ و ؾق ٺحیصه ٷٍمىٲ ٬ا٠ؿه ٺ٩ی وبیل ٺیىثٌ میوٴٙه و بكجكی بك ٷعصىق ٺ

ٷ١یٻی ؾاقؾ که بكای اؾاقه آٸ اٷىق ٷى٧ٜ به گماقي ؾهی ؾ٬ی٫ اوث و اؼحیاقی شهث جّرك٦ و 
 اقاؾه ؼىؾ ؼال٦ ٷّٴعث ٷعصىق ٺؿاقؾ.ا٠ماٲ 

 .٬ا٠ؿه جىٴیٗ، ٷعصىق، کا٨ك کحابی، ٬یمىٷث، ٬ا٠ؿه ٺ٩ی وبیلواژگاو کلیدی: 
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 همذهه

ه ٬یمىٷث ب ،ٷىاؾ ٬اٺىٸ ٷؿٺی و ٬اٺىٸ اٷىق ظىبی قا ؾاقیٶ. ؾق ٬اٺىٸ ،ؾق اقجباٖ با بعد ٬یمىٷث
ك ٷّاؾی٫ ظاتت ج١ییٹ ٬یٶ ٪.ٵ به ٘ىق ٔمٻی و با ـک5354اٷا ؾق ٵ 8٘ىق ِكیط ج١كی٧ ٺٍؿه

٪.ٵ( 5550٪.ا.ض ؾق ِىقت وشىؾ وٳی ؼراَ)ق.ک ٵ 32٘ىق ٷراٲ ٘ب٫ ٵه بیاٸ ٌؿه اوث. ب
٪.ٵ ؾق ِرىقت ٨٭رؿاٸ وٳری ؼراَ بركای 5354ٵ5اٷرا ٘بر٫ ب 8یركؾگ میج١ییٹ ٬یٶ ِىقت ٺ

ىاٸ  برره جر ٷی(. ال ٌرركایٗ ؾیگرك ٺّر  ٬رریٶ 345)ِر٩ایی َ ىؾٌر ٷی٬ریٶ ٺّرر   ،ٷعصرىق
ؾق  ،قه کكؾ که اگك وٳی ٬هكی ؼىؾ ٷعصىق ٌىؾ و وِی ٺیم ٷ١یٹ ٺکكؾه باٌؿ٪.ٵ اٌا5541ٷاؾه

 َ(342)٩ِایی ایٹ ِىقت ؾاؾوحاٸ بایؿ بكای ٩٘ل ٬یٶ ٷ١یٹ کٻؿ.
ىاٸ آٸ قا ا٠رٶ ال ٷىرٴٶ و جر ٷیکراق ق٨حره و ه ٘رىق ٷٙٴر٫ بره و٧ِ ٬یٶ ب ،ؾق ٷىاقؾ ٷفکىق

بایؿ ٷىٴماٸ باٌؿ  یٻکه ٬یٶ ظحما  ایٹ و٧ِ با جّكیط ا ،ق وایك ٷىاؾ ٬اٺىٺی. ؾ٤یكٷىٴٶ ؾاٺىث
 ٺىػ ٺٍؿه اوث. ،وویٴه ٬اٺىٸ ٷىؼكیه جؽّیُ ٺؽىقؾه اوث و یا ب

ىؾ. ٌر ٷیٷعصىق ؾاقای ؾو ؾوحه اٷىق ٷاٳی و ٤یك ٷاٳی اوث که ٬یٶ بكای اؾاقه آٺها ٷٻّىب 
٪.ٵ به اؾاقه اٷىق ٷاٳی جىوٗ ٬یٶ جّكیط کكؾه اوث.هك چٻؿ که ؾکحركیٹ ظ٭رى٪ ٳ٭ر  5321ٵ

٪.ا.ض ٺیرم 35. همچٻیٹ ٵاٺؿ هقا ؾق ابحؿای ایٹ ٷاؾه ا٠ٶ ال اٷىق ٷاٳی و ٤یك ٷاٳی ؾاٺىح ٷىاٜبث
٘ىق ٠اٵ ٷٙكض ٌؿه و ٷبیٹ کٴیه اٷىق ٷاٳی و ٤یك ه ب ،که ٺاٜك بك ق٠ایث ٷّٴعث ٷعصىق اوث

بكقوری ؼىاهرؿ  ،اٸ ورپكؾ٤یكٷىرٴمىاٸ آٺها قا به ٬یٶ ج ٷیٷاٳی اوث که به ج٩ّیل اٷکاٸ ایٻکه 
 ٌؿ.

 او ؽشه اعالم دس لايىوفمذ

 52و  53اِرل ؾو کا٨ك کحابی و ـٷی قا ؾق ٺٝك ؾاقیٶ که ٷحبىٞ اؾیاٸ ٷّكض ؾق  ،ؾق ایٹ پژوهً
ٻٻؿ. ٷعصىق ٷىٴماٸ ٷىقؾ بكقوی ٷرا ک ٷی٪.ا هىحٻؿ و ؾق شاٷ١ه اوالٷی ١٨ٴی ٷیاٸ ٷا لٺؿگی 

هث ٨ا٬رؿ اهٴیرث ٪.ٵ هىحٻؿ که بك اذك ٥ِك یا شٻىٸ یا ور٩ا5303ٺیم هماٸ ٷىاقؾ ظّكی ؾق ٵ



81  ویافقه پ فصلنامه علمی ـ تخصصی  

وشىؾ بیایؿ که ٨ركؾ ه ٷمکٹ اوث ظاٳحی ب ،اوحی٩ا و وٳی ؼاَ هىحٻؿ. ؾق ٺحیصه ایٹ هٶ لیىحی
ٺُ ٬اٺىٺی  ،کا٨ك کحابی جٻها ٨كؾ ٺمؾیک به ٷعصىق ٷىٴماٸ ٨ا٬ؿ وٳی ؼاَ باٌؿ. ؾق ایٹ ٷىئٴه

بك ٷىٴٶ ٺیرم اٷا ال ٘ك٨ی بكای شىال ٬یمىٷث کا٨ك  8ٺؿاقیٶ که ٬یمىٷث کا٨ك قا وٴ  کكؾه باٌؿ
ىاٸ و٧ِ ٬یٶ ؾق ٷىاؾ ٬اٺىٺی قا با ا٘ال٪ ج٩ىریك کركؾ و ٌراٷل ٷىرٴٶ و ج ٷیجٻها  .ٺّی ٺؿاقیٶ

 ٨8٭ها ؾق جٻا٨ی ؼىاهؿ بىؾی با آقا ،ؾاٺىث. اٷا اگك کا٨ك قا بكای ٬یمىٷث ِاٳط بؿاٺیٶ ٤یكٷىٴٶ
ظاؾید ٺبىی قا ٺ٩ری ٘ىق ِكیط وتیث کا٨ك بك ٷىٴٶ قا با اوحٻاؾ به آیات ٌكی٩ه و اه لیكا ٨٭ها ب

ؾق هٻگاٵ ٠ؿٵ ک٩ایث ٬اٺىٸ بكای ظل ٷىئٴه  ،٪.ا 523ٷٙاب٫ با اِل  ،. ؾق قویه ٬ٕاییاٺؿ هکكؾ
ىاٸ به ٷٻابٟ ٨٭هی و ٨حاوی ٷ١حبرك ٷكاش١ره کركؾ و ؾق ٺحیصره ال اٺحّراب کرا٨ك ب١ٻرىاٸ ٬ریٶ ج ٷی

اٷکراٺی قا بركای  ؼىاهیٶ ٷٻابٟ ٨٭هی و ٷىحٻؿات آٺهرا قا بكقوری کٻریٶ و شٴىگیكی کكؾ. اٷا ٷی
 ٺّ  کا٨ك ب١ٻىاٸ ٬یٶ ٷعصىق ٷىٴٶ بیابیٶ.

٨٭ها ؾق ٷىقؾ ٺ٩ی وتیث ظحی  ی٠باقجی ٌایؿ بحىاٸ گ٩ث با ٬یان اوٳىیث ال ایٹ ٷاؾه و آقا  هب
اٷا ٬یمىٷث قا  8ؾق ٺحیصه ٬یمىٷث کا٨ك بك ٷىٴٶ ٺیم ٷمٻىٞ اوث ،وٳی ٬هكی بك ٷىٳی ٠ٴیه ٷىٴٶ
اٷا وتیرث وٳری ؼراَ ٬راٺىٺی  8ی اوثیلیكا وتیث ٬یٶ ٬ٕا 8ؾٺبایؿ با ا٬ىاٵ وتیث ٬یان کك

بره ؼّرىَ کره ؾق شاٷ١ره  .ؾاؾ ثیاىاٸ ظکٶ آٸ ها قا به یکرؿیگك وركج میؾق ٺحیصه ٺ و اوث
اوالٷی ١٨ٴی ٷا ٬اٺىٸ ٷؿوٸ ؾاقیٶ و بكای جکمیل ٷىٔىٞ ٬یمىٷرث ٬راٺىٸ ؼاِری ٺیرم جعرث 

ٷرث ؾق چراقچىب ایرٹ ٬رىاٺیٹ ِرىقت ٠ٻىاٸ ٬اٺىٸ اٷىق ظىبی ٺیم جؿویٹ ٌرؿه و اٷرىق ٬یمى
ا٤ٴر  ٨راق٢ ال ٠٭ایرؿ و ج٩کركات  ها،پفیكؾ. همچٻیٹ که ؾق شاٷ١ه ٷا قوابٗ ٷیاٸ همه ٬ٍرك ٷی

٘ىق ٷراٲ ٷمکٹ اوث ؾو ٷىٴماٸ و ٷىیعی ؾق همىایگی هٶ باٌٻؿ و اقجباٖ ه ب ،یكؾگ ٷیٌکل 
ؾاقؾ. با  ای هٹ و ٠٭یؿپیً ٨كْ که ٷؽا٘  چه ؾیایٹ با یکؿیگك ؾاٌحه باٌٻؿ بؿوٸ  ای هؾووحاٺ

جىشه به ایٹ ؾتیل ٌایؿ بحىاٸ ال ٬ا١٘یث قأی ٨٭ها ٷبٻی بك ٠ؿٵ وتیث کا٨ك بك ٷىٴٶ کاوث. به 
ؼّىَ ؾق ٌكایٙی که کا٨ك جٻها ٨كؾ ٺمؾیک به ٷعصىق ٷىٴٶ ٨ا٬ؿ وٳی اوث و جمراٷی ٌركایٗ 

ىاٸ ظؿوؾ قوابٗ ٷىٴماٸ ج ٷی ،جٻها ال ٺٝك ٨٭ها ٷىٴماٸ ٺیىث. بٻابكایٹ ،٬اٺىٺی ٬یمىٷث قا ؾاقؾ
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٠براقجی ٬ریٶ ه به ویژه ؾقباقه ٬یمىٷث که بر 8با کا٨ك کحابی قا ؾقوٸ شاٷ١ه اوالٷی بهبىؾ بؽٍیؿ
جىاٺؿ ٷمؾ ٺگیركؾ. ایرٹ ظاٳرث قا  همىاقه ؾق ظاٲ اؾاقه کكؾٸ و ظىاب په ؾاؾٸ اوث و ظحی ٷی

یٶ قا بره ج٩ّریل ؾق ٳ٧ٙ جٴ٭ی کكؾ. ٌكایٗ ٬ر ،شای وٴٙه و وتیث با ٷ١اٺی ٷىشىؾه ىاٸ بج ٷی
شرؿا ال ٌركٖ  ،ٻیٶک ٷریٻیٶ و وشىؾ ٌكٖ اوالٵ قا ٷیراٸ آٺهرا شىرث و شرى ک ٷیاؾاٷه بكقوی 
 ایٻکه کا٨ك چه اوِا٨ی شم اوالٵ قا بایؿ ؾاقا باٌؿ بیاٸ ؼىاهیٶ کكؾ. ،ٷىٴماٸ بىؾٸ

٬اٺىٸ ٷؿٺی اوِا٨ی قا بكای ٬یٶ بیاٸ کكؾه که هٻگاٵ ٺّ  یا ٠مٲ بایرؿ ٷٻٙبر٫ برا آٸ ٠مرل 
 :ؾوث آوقؾه جىاٸ اوِا٨ی قا بكای ٬یٶ ب ٪.ٵ ٷی5325ال ٷ٩هىٵ ٷؽاٳ٧ بٻؿ های ٵ .ٌىؾ

 بشسعی اوفاف لايىيی لین

لیكا به ٘كی٫ اوٳری ال اؾاقه اٷرىاٲ ؼرىؾ ٷٻرٟ ٌرؿه  8ال شمٴه ایٻکه ٬یٶ ؼىؾ ٺبایؿ ٷعصىق باٌؿ
قی و ٷٻرا٨ی چه بكوؿ به اٷىاٲ ؾیگكاٸ. ٬یٶ ٺبایؿ ٷكجک  شكٵ هرای ٷركجبٗ برا اٷاٺرث ؾااوث، 

ؾورث اوورث و ق٨حراق او ؾق جكبیرث و ه لیكا اؾاقه اٷىق ٤یك ٷاٳی ٷعصىق ٺیم ب ٩٠8ث ٌؿه باٌؿ
همچٻیٹ ٬یٶ بایؿ ٷٴیء باٌؿ و ؾچاق وقٌکىحگی ٺباٌؿ جا بحىاٺؿ  ؼىاهؿ بىؾ. ٷاذكقٌؿ ٷعصىق 

ی ؼرىؾ ها یوىء اوح٩اؾه و پكؾاؼرث برؿه بكایؼىبی اٷىق ٷاٳی ٷعصىق قا اؾاقه کٻؿ و ال آٸ ه ب
لیكا اگك ٨ىاؾ اؼال٬ری ؾاٌرحه باٌرؿ ؾق کٻراق  8اوح٩اؾه ٺکٻؿ. ٬یٶ بایؿ ظىٹ ٌهكت ؾاٌحه باٌؿ

ؼىاهؿ بىؾ.و ؾق ٺهایث ؼّرىٷحی برا ا٬كبراء ٷعصرىق  ٷاذكاؼال٪ او ٺیم بك ٷعصىق  ،ق٨حاق وی
٘ىقکره  که ایٹ کؿوقت ؾق اؾاقه اظىاٲ ٷعصىق اذكگفاق ؼىاهؿ بىؾ. همراٸ کما ایٹ 8ٺؿاٌحه باٌؿ

ٷالظٝه کكؾیؿ ؾق ایٹ بٻؿ های پٻصگاٺه اذكی ال ٌكٖ ٷىٴماٸ بىؾٸ بكای ٬یٶ ٺبىؾ. آیا ایٹ ٠رؿٵ 
 بكای ٷىٳی ٠ٴیه ٷىٴٶ اوث؟ ٤یكٷىٴٶجّكیط به ٷ١ٻای ِعث ٺّ  ٬یٶ 

 بشسعی ؽشوه ايؼضال لین

ٷٙكض کكؾه که ٺاٜك بك آٌکاق ٌؿٸ ٌكوٖ وٴبی ؾق ٬ریٶ 5325٪.ٵ ٺیم اوِا٨ی ٷاٺٻؿ ٵ5304ٵ 
آیٻؿه  بكای اٺ١ماٲ وی اوث که ؾق آٺها ٺیم اذكی ال ٷىٴماٸ بىؾٸ ٬یٶ ٺمی بیٻیٶ. اگك ٬یٶ  ؾق لٷاٸ



83  ویافقه پ فصلنامه علمی ـ تخصصی  

آیرا ٺّر   ،وٳی ٷىٴماٸ ٺبىؾ ،٪.ٵ ٷٙكض کكؾیٶ5325که ـیل جعٴیل ٵبىؾ ؾاقای جماٵ ٌكایٙی 
 وی ب١ٻىاٸ ٬یٶ بكای ٷىٳی ٠ٴیه ٷىٴٶ شایم اوث؟

هىحٻؿ که ؾکحكیٹ ظ٭ى٪ بكای ٬ریٶ ٷٙركض بٴى٢ و قٌؿ ٺیم ال شمٴه اوِا٨ی  ،اٷاٺث ،جىاٺایی
 .(350و اٷاٷی  200)٩ِایی َ .اٺؿ هکكؾ

که ٺُ ٬اٺىٺی قاشر   اٺؿ هٌكٖ اوالٵ قا ٺیم ؾکحك ٩ِایی ٷٙكض کكؾ ٷفکىق،٠الوه بك ٷىاقؾ 
کره ؾق  اٺرؿ ه٪.ٵ وظرؿت ٷرالک گك٨ح5553قا با ٵ ىؾ و آٸٌ ٷی٨٭ها ؾیؿه  آذاقاٷا ؾق  8آٸ ٺؿاقیٶ

پیً ال ایٻکه اٷکاٸ وٻصی کٻیٶ که آیرا کرا٨ك اٷکراٸ ؾاقؾ ٬ریٶ  ىاهیٶ پكؾاؼث.اؾاٷه به آٸ ٺیم ؼ
 ٷكاؾٷاٸ قا ال کا٨ك بایؿ بیاٸ کٻیٶ.  ،ٷعصىق ٷىٴماٸ ٌىؾ

 هشاد اص کافش 

ک٩اق ظكبی و ٷٍكک و ٷكجؿ ال بعد ٷا ؼاقز هىحٻؿ. کا٨ك کحابی ٷاٺٻؿ ٷىیعیاٸ که ؾق کٻاق ٷرا 
كؾالؾ و ؾق ٠ىْ شاٸ و ٷاٲ و پ ٷیلٺؿگی به ٷىٴمیٹ شمیه ٻٻؿ و کا٨ك ـٷی که بكای ک ٷیلٺؿگی 

 ٺاٷىوً ؾق اٷاٸ ؼىاهؿ بىؾ ٷكاؾ بعد ٷاوث. 

 هغئله ها

ٷعصىقی قا ؾق ٺٝك بگیكیؿ که ٨ا٬ؿ وٳی ٬هكی اوث و وِی ٺیم بكای او ٷ١یٹ ٺٍرؿه و کىری قا 
ٻرؿ کره ال ک ٷیؼىؾ ٺؿاقؾ که او قا وكپكوحی کٻؿ اٷا ؾق همىایگیٍراٸ ٨ركؾی لٺرؿگی  یؾق ا٬كبا

آٳمراٸ اورث کره  ، و٪.ا اوث یا ال جىابٟ ؼاقشی ٷرل چیٹ 52و  53اِل ؾو اؾیاٸ ـکك ٌؿه ؾق 
ظىٹ ٌهكت ؾاقؾ و ؾاقای اوِا٦ اٷاٺث و ٷالئث و جىاٺمٻؿی اوث و با ٷىٳی ٠ٴیه بؿوٸ وٳری 

ق ىاٺؿ وی قا به ورمث ٬یمىٷرث ٷعصرىج ٷیآیا ؾاؾوحاٸ  ،ٷا اقجباٖ ٺمؾیکی ؾاقؾ. با ایٹ اوِا٦
 ٷىٴٶ ٷٻّىب کٻؿ؟
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 الىال فمها

و اؾٳه ؼىؾ  اٺؿ هبىؾٸ وٳی بك ٷىٳی ٠ٴیه ٷىٴٶ قا ٌكٖ ؾاٺىح ؼىؾ به ِكاظث ٷىٴماٸ آذاق٨٭ها ؾق 
اٺٻؿ. ٨٭ها ا٤ٴ  ال ٠باقت ٷٍرابهی اورح٩اؾه ؾ ٷی قا آیه ٺ٩ی وبیل و ظؿید ٠ٴى پیاٷبك اکكٵ

 :ٻٻؿک ٷی
ْغمال الع7 الالَل ْمال الالشي مال ا نوتعماليمشلللطمالَ ال ن يل نالاْل لياءن  6.5ق

 بشسعی دالیل فمها 

٨٭ها بكای ٺ٩ی وتیث کا٨ك بك ٷىٴٶ ٺٝكاجی ٷٙكض ٌؿه که بك آیات ٬كآٸ و اظاؾید ٺبىی  یؾق آقا
 ٷبحٻی هىحٻؿ.

 بشسعی آیه اول )يفی عبیل(

بكؾاٌرث  ال ایٹ آیه ایرٹ چٻریٹ .َٳٹ ٳَیص١ََل اٳٴُه ِٳٴکا٨ِكیَٹ ٠ٴی اٳمىٷٻیَٹ وبیال: آیه ٺ٩ی وبیل
وث کره ا ای ىؾ که جىٴٗ کا٨ك بك ٷىٷٹ ؾق شمیٟ اب١اؾ ٺ٩ی ٌؿه اوث. ایٹ آیه ظکٶ ذاٺىیهٌ ٷی

٨٭ها ٬یمىٷث قا که ٺى٠ی وتیث  ،بك بىیاقی ال اظکاٵ اوٳیه ٺیم ج٭ؿٵ ؾاقؾ. با اوحٻاؾ به آیه ٷفکىق
وله ال ٬اٺىٸ اٷا اٷك 8اٺٻؿ. ایٹ ٺٝك ِعیط اوثؾ ٷی و وكپكوحی اوث به جىٴٗ بك ٷعصىق ٷٻصك

ىاٸ وٴٙه قا بكؾاٌث کكؾ. ٷٙراب٫ ج میبهكه ٷٻؿیٶ و بكای ٬یمىٷث ٌكایٙی ٷٙكض ٌؿه که ال آٸ ٺ
هك ٷاٳکی ٺىبث به ٷا یمٴک ؼرىؾ 7 :ٻؿک ٷیجّكیط  ،٪.ٵ که ٷحٕمٹ ٬ا٠ؿه جىٴیٗ اوث20ٵ

 اٷا ٬یٶ به ٷىش  ٬یمىٷث ؼىؾ ٷاٳک اٷىاٲ ٷعصرىق 68ظ٫ همه گىٺه جّك٦ و  اٺح٩اٞ ؾاقؾ....
٪.ٵ ٺیرم ٷعصرىق قا ؾق ؾوقاٸ 5324ىؾ و ظ٫ اٺح٩اٞ بكای ؼىؾ قا ال آٸ اٷىاٲ ٺؿاقؾ. ٷراؾه ٌ میٺ

                                                      

 853 شراٷٟ اٳم٭اِرؿ، کكکری ز850َ040 ٷىحمىک ٠كوه، ظکریٶ ز420، 3َیمؾی، ز . ٠كوه اٳىذ٭ی،5
8 اٳح١ٴی٭ه اتوحؿتٳیه ٠ٴی جعكیكاٳىویٴه، ٷىورىی اقؾبیٴری 310َ 822 ٷىوى٠ه، ؼىیی ز52ٷىئٴه 503َ

 .115َ 85 شاٷٟ اتظکاٵ اٳٍك٠یه، ٷىوىی وبمواقی ز52ٷىئٴه 253َ 5ز
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٬یمی که ج٭ّیك ؾق 7ىیؿ: گ ٷیاٺؿ و ؾق ابحؿا ؾ ٷیجعث وكپكوحی اي همچٻاٸ ٷاٳک اٷىاٲ ؼىؾ 
. په ٷمکٹ ٺیىث که ٬یٶ اٷىاٲ ٷعصىق قا اؾاقه کٻؿ و به واوٙه 6ظ٩ٛ ٷاٲ ٷىٳی ٠ٴیه بٻمایؿ...

ٷاٳک اٷىاٲ وی ٺیم بٍىؾ و بك وی وٴٙه پیؿا کٻؿ. اگك ٷاٳکیث اٷىاٲ ٷعصىق پره  ،وٜی٩ه ؼىؾ
كؾ و کر ٷیبه ٷرابه اٷىاٲ ؼىؾ با آٺها بكؼىقؾ  ،ؿٌ ٷیبه وی ٷٻح٭ل  ،ال ابال٢ ظکٶ ٬یمىٷث به ٬یٶ

ٷرا ا 8ٷىئىٳیحی ٺؿاٌث ،هك چٻؿ ٷٕك و بٻا بك ٬ا٠ؿه ا٬ؿاٵ ،به هك گىٺه ؾؼل و جّك٨ی ٷصال بىؾ
(  و بكؼی ا٬ؿاٷات ٬330یٶ ال یکىكی ا٬ؿاٷات همچىٸ هبه اٷىاٲ ٥ِیك ٷٻٟ ٌؿه)٩ِایی َ

وی ٺیم به جٻ٩یرف ؾاؾورحاٸ ٷٻرىٖ ٌرؿه اورث همچرىٸ ِرٴط بال٠رىْ اٷرىاٲ ٷعصرىق)ق.ک 
ال شمٴرره ٨رركوي اٷررىاٲ ٤یكٷٻ٭ررىٲ ٷعصررىق )ق.ک  ،٪.ٵ( و ٷ١رراٷالت ؼٙكٺرراک5303ٵ
ی ٷؽحٴ٩ی ال اٷىاٲ ٷعصىق قا ؾق لٷاٺهرای ها ث٪.ٵ(.همچٻیٹ ٬یٶ ٷىئىٲ اوث که ٳیى5305ٵ

اٷا کىی بكای اٷىاٲ ؼىؾي ٷٴمٵ ٺیىث که ظىراب پره بؿهرؿ. ؾق  8ٷؽحٴ٧ به ؾاؾوحاٸ بؿهؿ
اٷا بك اوان  8ىؾٌ ٷی ٬یمىٷث کا٨ك بك ٷىٴٶ به وكپكوحی و وتیث ٷٻصك ،ٺحیصه ال ٺٝك ٺىیىٻؿه

و با جىشه به ٷالظٝات ٬اٺىٺی بركای  ٬اٺىٸ وتیث به ٷ١ٻای اؼحیاق جاٵ و وٴٙه بك ٷعصىق ٺیىث
ىاٸ کا٨كی قا بكای وكپكوحی ٷىٴٶ ٬كاق ؾاؾ و ایٹ اٷرك بره ورٴٙه و اجرال٦ اٷرىاٲ ج ٷی ،٬یمىٷث

 ىؾ.ٌ میٷعصىق بؿوٸ ٷىئىٳیث ٷٻصك ٺ

 آیه دوم

ىاٸ به آیه پٻصاه و یکرٶ ورىقه ٷائرؿه اٌراقه ج ٷیال ؾیگك آیات ٷكبىٖ به ٺ٩ی وٴٙه کا٨ك بك ٷىٷٹ 
 کكؾ:

ونکمالایال7 ْلهلممالَن َلولاليولتلو ال ال ٍك ْدلال الالنل اريالا لياءلالبعضمهممال  لياءمالبعو ْاال الُتخل االاليله ايهاالالليلالمَن
َلعلهموم ٠ٻرىاٸ ٺمىٺره بیراٸ ٌرؿه و ٷىرٴماٺاٸ ال ه ٸ یهىؾی و ٷىیعی برابٻا بك ؾیؿگاه ٷ٩ىك 6َاننلو مال

ٻرؿ جرا ک ٷیؿا ایصراب ایماٸ به ؼر ،٠باقجیه . باٺؿ هؾووحی و هٶ پیماٸ ٬كاقؾاؾٸ کا٨كیٹ ٺهی ٌؿ
لیكا آٺها ٷٻا٨ٟ ؼرىؾ قا ٷ٭رؿٵ  8ٷىٴماٺاٸ بكای شٴ  ٷٻا٨ٟ ٷاؾی ؼىؾ با کا٨كیٹ همکاقی ٺکٻٻؿ
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اشركت اٳمرٴری  ،ىاٺرؿ ؾاٌرحه باٌرؿج ٷیٺهایث ٷٻ١٩حی که ٬یٶ  ،اٷا ؾق بعد ٬یمىٷث 8اٺٻؿؾ ٷی
وؾیث ٬اٺىٺی په با ایٹ ٷعؿ .٪.ٵ(5302ىاٺؿ ؾاٌحه باٌؿ)ق.ک ٵج ٷیاوث که ال اٷىاٲ ٷعصىق 

کا٨ك کحابی بایؿ ؾووث و  ٨ٕایی بكای وىء اوح٩اؾه ٬یٶ ٬كاق ؾاؾه ٺٍؿه اوث. ،کٍىق اوالٷی ٷا
ىاٺرؿ ٷّرؿا٪ ج ٷیپه ٘ب٫ آیه آٸ ٷعصرىق  .ؼیكؼىاه ٷعصىق باٌؿ جا وكپكوحی او قا ٬بىٲ کٻؿ

 ٌماق بكوؾ.ه هماٸ "ب١ٕهٶ اوٳیاء ب١ٓ" باٌؿ و ال اوٳیاء و ؾووحاٸ کا٨ك ب

 آیه عىم

َلوشم االيولوشمْد  مموالعللو ای :كٷایرؿ٨ ٷیوىقه آٲ ٠مركاٸ  505آیه  ال ل ْاالال ولنيلل الُمطنيعمو ْاالإن و َلنمو الم واالال ولنيلل الالال ليْوهل
ووشنيللال ْاالخاون الَولتلنوقللنَموو اگررك کررا٨كاٸ قا ؾووررث بگیرركیٶ ٷرراقا ال ؾیٻمرراٸ برره ؾیررٹ کررا٨كاٸ  . لعوقووابنكممو

 گكؾاٺٻؿ. بكٷی
لیكا اگك اٷىق ٤یك ٷاٳی ٷعصىق ال شمٴه  8اوحٻاؾ کكؾ ٷفکىق ىاٸ به آیهج ٷی ،ال ٺٝك وكپكوحی

ٻؿ و ک ٷی٘ب٫ ؾیٹ و ٨كهٻگ و ٠٭ایؿ ؼىؾ ٷعصىق قا جكبیث  ،ؾوث کا٨ك باٌؿه ج١ٴیٶ و جكبیحً ب
ابؿ. په ؾق ٺحیصه اؾاقه اٷىق ٤یك ٷاٳی ٷعصىق ٷىٴٶ ی ٷعصىق ٷىٴٶ با ج١اٳیٶ اوالٷی قٌؿ ٺمی

ٺیٶ و ؾق ٬ىمث اٷىق ٤یكٷاٳی به ج٩ّریل اؾٳره ؼرىؾ قا اقائره شایم ٺمیؿا ٤یكٷىٴٶقا جىوٗ وٳی 
 ؼىاهیٶ کكؾ.

 دذیث ػلى

ال شمٴه  اٺؿ، ههمچیٹ ٨٭ها ؾق کٻاق ٬كآٸ به اظاؾید ٺیم بكای ٺ٩ی وتیث کا٨ك بك ٷىٴٶ اٌاقه کكؾ
 6.ا وتعماليلعلْال ال اليمعل العلي ... :7ظؿید ٠ٴى ال ٺبی اکكٵ

ٟٔ ٺٍؿه که با٠د بكجكی کا٨ك بك ٷىٷٹ بٍىؾ و هك چره ظکمی ؾق اوالٵ و ،به گ٩حه ٠اٳماٸ
٬اٺىٸ اواوی ٺیم بالجاب ٌؿه اوث.  512ؤٟ ٌؿه به ٺ٩ٟ ٷىٴماٺاٸ اوث. ایٹ بكجكی ؾق اِل 

لیركا  8ىؾٌر میٷٻصك ٺ اٷا وكپكوحی یک ٷعصىق ٷٙاب٫ ٌكایٗ ٬اٺىٺی به بكجكی و چیكگی بك وی
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وث و ٬یٶ جٻها ٷى٧ٜ اوث یکىكی اٷىق ٷ١یٹ ٶ اؼحیاقی ال ؼىؾ ٺؿاقؾ و ٌؽُ آٷك، ٬اٺىٸ ا٬یی 
 قا اٺصاٵ ؾهؿ.

ٺ٩ی وتیث وٳی ٬هكی و ٬یٶ کا٨ك بك ٷرىٳی ٠ٴیره ٷىرٴٶ قا بیراٸ  ؾق ٷىقؾجا به ظاٲ اؾٳه ٨٭ها 
وشىب ٺّ  ٬یٶ ؾق ٌركایٗ ٺبرىؾ وٳری ؼراَ و  ؾق لٷیٻۀکكؾیٶ و به ٷىاؾی ال ٬ىاٺیٹ ٷىٔى٠ه 

 اوِا٦ ٬اٺىٺی و ٨٭هی ٬یٶ اٌاقه کكؾیٶ.
ٲ به اٷکاٸ وٻصی اؾاقه اٷرىق ٷراٳی و ٤یرك ٷراٳی ٷرىٳی ٠ٴیره ٷىرٴٶ جىورٗ وٳری کرا٨ك ظا

ایٹ ٺّ  جا چه ظؿوؾ و اٷىقی  ،كؾالیٶ جا بگىییٶ اگك ؾاؾوحاٸ یک کا٨ك قا ٬یٶ ٷٻّىب کكؾپ ٷی
 و ؾق چه اٷىقی اشاله اؾاقه اٷىاٲ ؾاقؾ و ؾق چه اٷىقی ٺؿاقؾ. ؟اوث

 اهىس هالی

٪.ٵ اؾاقه 5353ىؾ و بٻرا برك ٵٌر ٷی٬اٺىٺی ؾق اٷىق ٷراٳی ٷعصرىق ٪.ٵ ٺمایٻؿه ٬5321یٶ ٘ب٫ ٵ
٘ىق که ٷی بیٻیؿ ٷاٳکیث اٷىاٲ ٷعصىق شا به شا  اٷىاٲ ٷعصىقیٹ با وٳی یا ٬یٶ آٺهاوث. هماٸ

 ٘ىق ٷىرح٭له ؾٳیل ظصك به اٷا ب ،بؿیٹ ٷ١ٻا که ٷعصىق همچٻاٸ ٷاٳک اٷىاٳً اوث ىؾ.ٌ میٺ
٠ٻرىاٸ ه ىیرؿ جّرك٦ برگ ٷیٻرؿ و ک ٷیقه جّرك٦ قا ٷٙركض ٪.ٵ اٷا21اهٴیث اوحی٩ا قا ٺؿاقؾ. ٵ

ٷرؿیك  اٷا ٬ریٶ چرىٸ ٷاٳرک و ٷحّرك٦ ٷعصرىق ٺیىرث و ِرك٨ا   8ٷاٳکیث ؾٳیل ٷاٳکیث اوث
کمرا 8 په ظ٫ هك گىٺه جّك٨ی قا ؾق آٸ ٺرؿاقؾ .٪.ٵ چىٸ ٷا یمٴکً ٺیىث20٘ب٫ ٵ ،آٺهاوث

 یی بكای آٸ ؤٟ ٌؿه اوث.ها ثایٻکه ؾق ٬اٺىٸ ٺیم به ٺعىه اؾاقه کكؾٸ جّكیط ٌؿه و ٷمٻى٠ی
٪.ٵ جهیه ِىقت شاٷ١ی ال اٷىاٲ ٷعصىق قا جىوٗ ٬یٶ تلٵ ؾاٺىحه و 5322ٵ ،به ٘ىق ٺمىٺه

٬یٶ بایؿ ایٹ ِىقت ؾاقایی قا جهیه و اٷٕا کٻؿ و بكای ؾاؾوحاٸ ب٩كورحؿ جرا ؾاؾورحاٸ یرا ٺمایٻرؿه 
ٵ ٷىا٫٨ ٷراؾه ٨رى٪ ؾق ٠مل آوقؾ. ٷ٩هىه ٬ٕایی او جع٭ی٭ات تلٵ قا بكای ِعث ٳیىث ِاؾقه ب

ی بهراؾاق و هرا گىؾ که بٻا بك آٸ ٬یٶ بایؿ جماٵ اوقا٪ با اقلي ا٠رٶ ال بكٌ ٷی٪.ا.ض ٺیم ؾیؿه 32ٵ
اوٻاؾ اٷالک و... قا ـکك کٻؿ و ظحی اوقا٬ی که اهمیث ٺؿاقؾ قا ٠ٴی ظؿه بایگاٺی کٻؿ. ٔرماٺث 
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قت برك اذرك ٠رؿٵ ٪.ٵ اوث کره ؾق ِرىقت ایصراؾ ؼىرا5325اشكای ٬اٺىٺی ایٹ ٷىٔىٞ ٺیم ٵ
ٻرؿ. ٠رالوه برك ک ٷیؾاٺؿ و وی قا ٠رمٲ  جّكیط به ٷاٲ ؾق اوقا٪ ٬یٶ قا ٷىئىٲ شبكاٸ ؼىاقت ٷی

٪.ٵ ِىقت ظىاب بكای ؾاؾوحاٸ اقواٲ ٬5300یٶ ٷى٧ٜ اوث واٳیاٺه ٺیم بٻا بك ٵ ،ٳیىث اوٳیه
یالی ؾق ظاٳی که اگك ٷاٲ ؼىؾي بىؾ ٺ 8کٻؿ.په ٬یٶ بایؿ بابث اٷىاٲ ٷعصىق ظىاب په بؿهؿ

 به جىٔیط بكای کىی ٺؿاٌث.
ىؾ که ٘ی آٸ ٷؽاقز ٷرىقؾ ٺیرال ٌ ٷی٪.ٵ ٺیم ؾیؿه 5323ایٹ ٷعؿوؾیث ؾق اؾاقه اٷىاٲ ؾق ٵ

ىؾ و ٬یٶ ٷصال ٺیىث که بریً ال آٸ ٷ٭رؿاق ؼركز ٌ ٷیواٳه ٷعصىق جىوٗ ؾاؾوحاٸ ٷ١یٹ  یک
ٷصال  20بىؾ بال ٘ب٫ ٵ ؾق ظاٳی که اگك ٷاٲ ؼىؾ ٬یٶ 8ؾاؾوحاٸ باٌؿ جؤییؿٷگك آٸ که بال با  ،کٻؿ

ی ؾیگركی ٺیرم بركای ها هٷاٳک اٷىاٳً بىؾ. ٺمىٺر و ٌك٠ا   لیكا ٬اٺىٺا   8به هك گىٺه ؼكز کكؾٸ بىؾ
ىیؿ اگك برا ج٭ّریك ٬ریٶ ؼىراقجی برك گ ٷی٪.ٵ 5324ی ٬یٶ ؾق اٷىق ٷاٳی ؾاقیٶ. ٵها ثٷعؿوؾی

اٵ ؾاٌث و ٷؽحاق بىؾ ؾق ظاٳی که اگك ٬یٶ وتیث ٠ ،اٷىاٲ ٷىٳی ٠ٴیه واقؾ ٌىؾ ٬یٶ ٷىئىٲ اوث
ٌرؿ بٻرا برك  کما ایٻکه اگك بكای اٷىاٲ ؼىؾي ؾچاق ج٭ّریك ٷری ،كؾک ٷیٺبایؿ ؼىاقجی پكؾاؼث 

 كؾ. ک ٷی٬ا٠ؿه ا٬ؿاٵ جٻها ؼىؾي ٷىئىٲ بىؾ و بكای کىی ٺبایؿ شبكاٸ ؼىاقت 
کما ایٻکه اگك ٷراٲ ؼرىؾي  8قا ٺیم با اٷىاٲ ٷعصىق ٺؿاقؾ ای ه٬یٶ ظحی اشاله هك ٬ىٶ ٷ١اٷٴ

ؾق ؼكیرؿ و  .٪.ٵ آلاؾ بىؾ که هك ٷ١اٷٴه ٷٍكو٠ی قا اٺصاٵ ؾهؿ50ىؾ بٻا بك اِل ظاکمیث ؾق ٵب
 ،ىاٺؿ اٷىاٲ ٤یك ٷٻ٭ىٲ ٷعصىق قا ب٩كوٌؿ یا ظحی قهٹ کٻؿج می٨كوي ٺیم ٬یٶ ٷٻٟ ٌؿه اوث و ٺ

ه كوؼرث. بر٨ ٷیچه ایٻکه اگك ؼاٺه ؼىؾي بىؾ بؿوٸ ٺیال به اشاله کىی  ،ٷگك جّىی  ؾاؾوحاٸ
ىاٺؿ ال ٘ك٦ ٷىٳی ٠ٴیه ج میشاوث که ظحی ٬كْ هٶ ٺ اؼحیاقی ٬یٶ ؾق ایٹ اوز بی قوؿ یٷٺٝك 
ٷگك جّىی  ٷؿ٠ی اٳ١مىٵ. ایٹ چگىٺه وٴٙه و وتیحی اوث که ظحی ٬كْ و قهرٹ ٺیرم  ،بکٻؿ

بایؿ به ٷّٴعث  ىاٸ کكؾ و هماٸ ؼكز ٷعؿوؾ ٺیم ظحما  ج میٺمیحىاٸ با آٸ کكؾ و هك ؼكشی هٶ ٺ
ىاٸ جر میؿ و بكای هماٸ هٶ بایؿ ظىاب په بؿهرؿ. ایرٹ ؤر١یث ٷعرؿوؾ قا ٺ٤یك ال ٷؿیك باٌ

 .بٻا برك ٷّرٴعث و ؼىاورحه ؼرىؾ ،وٴٙه ٺاٷیؿ لیكا ا٬حٕای وٴٙه اشاله هك گىٺه جّك٦ اوث
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٪.ٵ اٷىقات ٬یٶ قا ج٭ىیٶ و بكای اٷىق ٷاٳی ٷعصىق ٬یٶ کا٨ك ٷٻّىب 5320ظاٲ اگك ٘ب٫ ٷاؾه 
همىایه چیٻی یا ٷىیعی قا بكای ٷعصىق ؾق ٺٝك بگیكیؿ که  ىؾ؟ هماٸ ٨كْ جٻهاٌ ٷیچه  ،کٻیٶ

ؾق اٷرىق  ،با ٷعصىق اقجباٖ ٺمؾیک ؾاقؾ و به اٷىق جصاقجی ٺیم ٷ٥ٍىٲ اوث و ٠رالوه برك ٷالئرث
٠ٻىاٸ ٬یٶ ٷمٻى٠یرث ؾاقؾ؟ وی هرك ؼكشری ه آیا ٺّ  چٻیٹ ٌؽّی ب .ٷاٳی بىیاق واقؾ اوث

کٻؿ و جعث ٺٝاقت و جع٭ی٫ ٷؿ٠ی اٳ١مرىٵ ٬ركاق لیكا بایؿ ؾق ِىقجعىاب ٬یؿ  8ىاٺؿ بکٻؿج میٺ
ٷاٺٻرؿ ٷىرکكات  ،اٺرؿؾ ٷیؼكیؿ ٷىاقؾی که ٷىٴک ؼىؾ ٬ریٶ ٷصرال  په اظیاٺا   8ؼىاهؿ گك٨ث

ىاٺؿ ِىقت پفیكؾ و یا وایك ٷ١اٷالت ٤یك ٷٍكوٞ قا اٺصاٵ ؾهؿ. ال ٘ك٨ی ؾق اٷىق ظ٭رى٬ی ج میٺ
یؿ ٷرؿ٠ی اٳ١مرىٵ. ٷرىاقؾی کره ٷگك ِرالظؿ ،ىاٺؿ ال ٘ك٦ وی ِٴط کٻؿج میٷىٳی ٠ٴیه ٺیم ٺ

اٷا اٷىقی ٺیم هىث که بایؿ ٬یٶ به وىؾ ٷىٳی ٠ٴیه اٺصاٵ ؾهؿ. ال  8ٷٙكض ٌؿ ٷمٻى٠یات ٬یٶ بىؾ
٪.ا.ض که اٷىاٲ ٔایٟ ٌؿٺی ٷعصىق بایؿ جىوٗ ٬ریٶ بره ٨ركوي قوراٺؿه ٌرىؾ و ال  40شمٴه ٵ

ىاٺرؿ بٻرا برك ج ٷی٠ایؿی آٸ به ٷّٴعث ٷعصىق ؼكز ٌىؾ. همچٻیٹ اٷىاٲ ٷٻ٭رىٲ ٷعصرىق قا 
قا ٬یؿ کٻؿ و اگك ٺراٜكی بركای  ٷّعٴحً به ٨كوي بكواٺؿ و اٳبحه که بایؿ ؾق ِىقت ظىاب آٸ

او بكواٺؿ و اگك ٺاٜك اوحّىابی باٌؿ که به جّىیبً ٺیرم ٺیرال  ٞبه ا٘ال ،٬یٶ ؾق ٺٝك گك٨حه ٌؿه
وشرىه  ٪.ا.ض50٘بر٫ ٵ .الوه بك ایٹ ٷىاقؾ ٬یٶ بایؿ بكای ٷعصىق کى  وىؾ ٺیرم بکٻرؿ. ٠اوث

ىاٸ ال ٬ریٶ ٷٙراب٫ جر ٷیال ٘ك٨ری ؾیگرك  .ؿ بك اظحیاز ٷعصىق قا ٺبایرؿ برؿوٸ ورىؾ بگرفاقؾیلا
)٩ِایی( جٕمیٻاجی ؾقیا٨ث کٻؿ که اگك ٬یٶ ال ؾاؾٸ جٕمیٹ وك  ٪.ٵ ؾق شكیاٸ ٬یمىٷث5302ٵ

٪.ٵ ج١یریٹ 5303ٵ ،کٻٻرؿه ٷرفکىق کٻٻؿه و جٕرمیٹٌىؾ. ٠الوه بك ٷىاقؾ ٷعؿوؾ بال لٺؿ ٠مٲ ٷی
ىاٸ ٬یمری قا ٷ١ریٹ کركؾ و ٺراٜكی ا٘ال٠ری یرا ظحری جر ٷی و ٳرفا ا ٺیم ٷٙكض کكؾه اورثٺاٜك ق

جىاٸ ؾو ٬ریٶ بركای اٷرىق ٷراٳی  ٪.ٵ ٷی5320اوحّىابی بك آٸ ٬كاق ؾاؾ و ظحی ٷىح٩اؾ ال هماٸ ٵ
جرك و برا  جا اؾاقه اٷىق ٷعصىق به ٌرکل ِرعیط ٤یكٷىٴٶیکی ٷىٴٶ و ؾیگكی  ،ٷعصىق ٬كاق ؾاؾ

 ت پفیكؾ.جٕمیٻات بیٍحكی ِىق
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 اداسه اهىس غیش هالی هذجىس

اگك ج٩کیک وٜای٧ ٷیاٸ ؾو ٬یٶ ِىقت ٺگك٨حه باٌؿ، اٷىق ٤یك ٷاٳی ٷعصىق ٷىٴٶ ٺیرم برا ٬ریٶ 
٪.ٵ کٴمه ظٕاٺث. ق.ک کاجىلیاٸ و ِر٩ایی(. اٷرىق ٤5322یكٷىٴٶ ؼىاهؿ بىؾ )ٷىحٻبٗ ال ٵ

ٷرىاؾ پكاکٻرؿه ظىربی، ٤یكٷاٳی به ٘ىق ٷىقؾی و ظّكی ؾق ٬اٺىٸ ٺیاٷؿه اوث8 اٷرا ال بكؼری 
جىاٸ آٺها قا اوحؽكاز کكؾ که ؾق اؾاٷه ٷٙكض ؼىاهیٶ کكؾ. همچٻیٹ ؾکحكیٹ ٺیم ٷرىاقؾی قا ؾق  ٷی

 اٺؿ. کح  ؼىؾ بیاٸ ٺمىؾه

 يگهذاسی و تشبیت

قورؿ  ٷىاٜبث به گ٩حه ؾکحكیٹ ا٠رٶ ال قوظری و شىرمی اورث )کاجىلیراٸ و ِر٩ایی(. بره ٺٝرك ٷی
ٌىؾ، ؾق ٌیىه جكبیث و قٌؿ ٷىٳی ٠ٴیه اوث. اگك  و وٳی پی بكؾه ٷییٹ شایی که به اهمیث ٬یٶ جك ٶٷه

٬یٶ ال وایك اؾیاٸ باٌؿ و بىیاقی ال اقکاٸ ؾیٹ اوالٵ بكای او ٷ٭بىٲ ٺباٌرؿ و ا٠ح٭راؾ قاورػ بره پیراٷبك 
اکكٵ و ائمه ٷ١ّىٷیٹ ٷا ٺؿاٌحه باٌؿ، ؾق ٷكاوؾات ؼىؾ با ٷرىٳی ٠یٴره آٸ ٷرىاقؾ قا ؾق ٺٝرك ٺؽىاهرؿ 

  گمكاهی ٷعصىق ال ٌكی١ث اوالٵ ؼىاهؿ ٌؿ. به ٘ىق ٷراٲ ؾق ٷىرٴک ٬ریٶ ٌركب گك٨ث و ٷىش
ؼمك بالٷاٺٟ اوث، ؾق ٺحیصه ٷمکٹ اوث هٻگاٵ ٷىاشهره برا ٷعصرىق ال ٷىرکكات اورح٩اؾه کٻرؿ و 
ٷعصىق ٷىٴٶ ٷا ٺیم به ٺىٌیؿٸ ٷعكٷات و ظحی ؼىقؾٸ ٺصاوات ٷرل گىٌرث ورگ و ؼرىک قوی 

ق ٷٻاوبات ٷفهبی شٴىگیكی کٻؿ و آٸ ا٠ح٭راؾات اورالٷی و بره بیاوقؾ. ال ٘ك٨ی ال ظٕىق ٷعصىق ؾ
ؼّىَ ٌی١ی قا ٺمؾ وی بی اقلي شٴىه کٻؿ و ٷعصىق ٺیم په ال قٌؿ یا ا٨ا٬ه قاه ٠٭ایؿ وكپكوحً 

جرىاٸ ٷیراٸ ٬ریٶ ٷىرٴٶ و  قا اؾاٷه ؾهؿ8 اٷا شؿا ال جكبیث، بكای ٺگهؿاقی ٷعصىق ال ٺٝك اؼال٬ی ٺمی
ٷراٲ ؾ٨ٟ ؼٙركات شراٺی ال ٷعصرىق و ایصراؾ ؤر١یث بهؿاٌرحی  ٤یكٷىٴٶ ٨ك٬ی گفاٌث. به ٘ىق

ٷٻاو  بكای وی، ایصاؾ لٷیٻه ٷ١اٌركت برا ا٨ركاؾ ٷٻاور  شهرث قٌرؿ ٷرىٳی ٠ٴیره و شٴرىگیكی ال 
ی واٳٶ و ٷٙاٳ١ه ها یی ٷ٩یؿ ال شمٴه بالقهاٷّاظبث وی با ا٨كاؾ ٺا ٷٻاو ، جٍىی٫ وی به اٺصاٵ کا

ی ٷٻاور  و ٷ٩یرؿ بركای ٷعصرىق )٪.ا.ض( قهراٌح٥اٲ به کاکح  و ٺٍكیات ٷ٩یؿ، ٷهاقت آٷىلی و ا
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جىاٺرؿ ٨ركاهٶ  جىوٗ هك ٬یٶ واشؿ ٌكایٗ ال شمٴه ظىٹ واب٭ه و باوشؿاٸ و ؾٳىىل، برا هرك آییٻری ٷی
ٌىؾ و بكای ٷا ٷهٶ اورث کره  ٌىؾ8 اٷا ؼىاه و ٺاؼىاه ٷىائل ٠٭یؿجی واقؾ اٷىق جكبیحی و ٷ١اٌكجی ٷی

 و ٠٭ایؿ اوالٷی بكای همه ا٨كاؾ ٨كاهٶ باٌؿ.اٷکاٺات آٌٻایی و اٺه با ٨كهٻگ 

 اصدواج و ىالق

٨٭ها و ؾکحكیٹ ٷ١ح٭ؿٺؿ ٬یٶ ؾق الؾواز ٺاباٳ٣ ٺ٭ٍی ٺؿاقؾ. ِراظ  ٠ركوه، اؼحیراق الؾواز ِر٥یك و 
٬اٺىٸ اٷىق ظىربی، بره ٬ریٶ اشراله ؾاؾه  44ٷصٻىٸ قا ؾق ِىقت ٺیال به ظاکٶ ؾاؾه اوث8 اٷا ؾق ٵ 

ٷعصىق الؾواز کٻؿ. اگك ٷعصىق و٩یه بىؾ، چىٸ ایٹ اٷك ٤یك ٷاٳی ٌؿه جا با جّىی  پمٌک بكای 
باٌؿ. اگك ٬یٶ ال ورایك  ؾاقای آذاق ٷاٳی ال شمٴه ٷهكیه و ٺ٩٭ه اوث، الؾواشً به اـٸ ٬یٶ ٷٻىٖ ٷی

های اوالٷی قا بكای الؾواز و قوابٗ  اؾیاٸ باٌؿ، ٘ب٫ ٨كهٻگ و ؾیٹ ؼىؾ ق٨حاق ؼىاهؿ کكؾ و اقلي
ٝك ٺؽىاهؿ گك٨ث. به ٘ىق ٷراٲ اگك ٬یٶ ٺیال ٷعصىق بره الؾواز قا ؾقک کٻرؿ، با شٻه ٷؽاٳ٧ ؾق ٺ

ٷمکٹ اوث ٘بر٫ ٬راٺىٸ بره پمٌرک ٷكاش١ره ٺکٻرؿ و ٷىرائل ٷكبرىٖ بره ٷعكٷیرث و قوابرٗ ؾق 
های ؾیٻی ؼىؾ، اِال به الؾواز ا٬ؿاٵ ٺکٻؿ و  چهاقچىب اوالٷی قا ؾق ٺٝك ٺگیكؾ و ٷٙاب٫ با اقلي

ح١اق٦ با شاٷ١ه اوالٷی قا بكای ٷعصىق ایصاؾ کٻؿ که ؾق جكبیث و قٌؿ بىحك قوابٗ ٺاٷٍكوٞ و ٺاٷ
٪.ا.ض ٬ریٶ  44اوث. ؾق بیٹ ٷعصىقیٹ ٨٭ٗ ٷصٻرىٸ ٘راٳ٫ ٺیىرث و ٘بر٫ ٵ ٷاذكو گمكاهی وی 

جىاٺؿ به شای ٷصٻىٸ ٘ال٪ ؾهؿ8 اٷا ٬یٶ ٤یكٷىٴٶ ٷمکٹ اوث جا ٬برل ال ٘رال٪، بركای بهبرىؾ  ٷی
های ٠ا٩٘ی و شٻىی او، به ؾٳیل اؼحال٦ وی با لوشره، لٷیٻره اؤاٞ و اظىاٲ ٷعصىق و ق٨ٟ ٺیال 

جىاٺؿ ٷعصىق قا به  اقجبا٘ات ٺاٷٍكوٞ ٷح١ؿؾ وی قا ٨كاهٶ آوقؾ. اٳبحه ٬یٶ ٷح١اق٦ ال هك ٷىٴکی ٷی
ی ٷٻاور  قهراپفیكی ؾق لٺؿگی ٷٍحكکً جٍىی٫ کٻؿ و هٻگاٵ الؾواز ٺیم ٷ١یا و٨اؾاقی و ٷىئىٳیث

های ٘رال٪، با٠رد  ٴث به ؼىبی ؾق ٺٝك بگیكؾ و هٻگاٵ بكول لٷیٻهاؼال٬ی و اشحما٠ی قا بكای وِ
بهبىؾ ٌكایٗ و ق٨ٟ ٷٍکالت لٺؿگی ٷٍحكکٍاٸ کٻؿ8 اٷا ؼیٴی ٷىاقؾ ٷكبىٖ به لوشیرث ؾق ورایك 

 اؾیاٸ هىحٻؿ که ؾق اوالٵ پىٻؿیؿه و ٷصال ٺیىث و لٷیٻه بكول ایٹ ٷىاقؾ بایؿ گك٨حه ٌىؾ.
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٬یمىٷث کا٨ك کحابی بك ٷعصىق ٷىرٴٶ قا بره ورب   ،ه ٌؿؾق ٺحیصه ؾق اٷىق ٤یك ٷاٳی که گ٩ح
هك چٻؿ ٘ب٫ ٷاؾه یرک ٬راٺىٸ  ،اٺیٶؾ میؾق لٺؿگی شایم ٺ ٷاذكی ٨كهٻگی و ؾیٻی ها يجٻا٨ی اقل

 ٬8یٶ ٔاٷٹ ؼىاهؿ بىؾ)کاجىلیاٸ و اٷراٷی( ،ؾق ِىقت ٔكق و آوی  ٷعصىق ،ٷىئىٳیث ٷؿٺی
اذركات ٨كاجرك و  ،ٌی ال وىء جكبیث و ٺگهرؿاقیلیكا لیاٸ ٺا 8وؿق میایٹ وشه اٳحماٵ کا٨ی بٻٝك ٺ

 ال شبكاٸ ٬اٺىٺی ؼىاهؿ ؾاٌث. جك ٠٫می

 غیشهغلنتفکیک وظایف لیمىهت بیى دو لین هغلن و 

اٷرا ؾاقای ِرالظیث بركای اؾاقه اٷرىق  8اگك ٨كؾی ٷىٴماٸ ٺباٌؿ ،ای که ِىقت ؾاؾیٶ با بكقوی
جماٵ ا٠ماٳً ؾق چهاقچىب ٬اٺىٸ اوث و ال  لیكا 8ىاٺؿ به اؾاقه ایٹ اٷىق بپكؾالؾج ٷی باٌؿ،ٷاٳی 

اٷا اٷىق ٤یك ٷاٳی ٷعصىق ٷىٴماٸ ٷهٶ اورث  8ؼىؾ وٴٙه ٨كاجك ال ٷىاقؾ ٷفکىق ؾق ٬اٺىٸ ٺؿاقؾ
وشىؾ وكپكورث ٷىرٴماٸ  ،بٻابكایٹ .اوالٷی باٌؿ هایو ؾوحىق ها يکه بك اوان ٨كهٻگ و اقل

کره برا ج١رؿؾ ٬ریٶ برا ج٩راوت ؾیرٹ  ٺیال اوث. ؾق ایٹ ٷىقؾ شهثبكای ٬كاقؾاؾٸ ٷعصىق ؾق ایٹ 
بیٻٍاٸ ج٭ىیٶ کٻریٶ و اٷرىق ٷراٳی قا  5320ىاٺیٶ ٷىئىٳیث ایٹ اٷىق قا بك اوان ٵج ٷی ،ٷىاشهیٶ

 ؾاقای ِالظیث اؾاقه اٷىق ٷاٳی بىپاقیٶ و اٷىق ٤یكٷاٳی قا به ٬یٶ ٷىٴماٸ. ٤یكٷىٴٶبه ٬یٶ 

 اخز تنمیى اص لین

٬یمىٷث ؼىؾ پایبٻؿ جك باٌؿ و کىجراهی ٺکٻرؿ و برا اٸ ٷا به وٜای٧ ٤یكٷىٴمبه شهث ایٻکه ٨كؾ 
ال ؾاؾگاه ؼاٺىاؾه ؾقؼىاوث کكؾ که جٕرمیٻاجی قا  5302ىاٸ بٻا بك ٵج ٷی 8جىشه بیٍحكی اؾاقه کٻؿ

ىاٺؿ ٷکمل با ج٩کیک وٜای٧ ِرىقت ج ٷیال ٬یٶ به شهث اؾاقه اٷىاٲ ٷعصىق بگیكٺؿ. ایٹ ا٬ؿاٵ 
 وشىؾ بیایؿ.ه اٷىاٲ ٷعصىق به ٬یٶ کا٨ك ب بگیكؾ که شهات بیٍحكی بكای ا٠ٙای ٷؿیكیث

٠ٻىاٸ ٬ریٶ ٷعصرىق ٷىرٴٶ کره ؾق ه ج١ییٹ ٺاٜك: شهث ا٘میٻاٸ بیٍحك ال ٺّ  کا٨ك کحابی ب
٪.ٵ بكای وی ٺاٜك ج١ییٹ کركؾ. اٳبحره 5333ىاٸ ٷٙاب٫ ٵج ٷی ،٨كْ ٷا جٻها ٨كؾ ٺمؾیک به اووث

بكای ٷٍىقت باٌؿ و جّىی  باٌؿ یا ا٘الٞ قواٺی  بكایىاٺؿ یا ٨٭ٗ ج ٷیبٻٝك ؾکحكیٹ ایٹ ٺاٜك 
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 ،(. با ایرٹ ج٩اوریك اگرك ٺراٜك ٷىرٴماٸ باٌرؿ203)٩ِایی َ اٷىق تلٵ باٌؿ وی بكای اشكای
ىاٺؿ شهث ِالظیث وٻصی ا٬ؿاٷات ٬یٶ کا٨ك کمک ٌایاٺی ؾق ای٩ای وٜای٧ وی کٻؿ و ؾق ج ٷی

 ٺهایث اٷىقات ٷعصىق به بهحكیٹ ٌکل ٘ی ٌىؾ

 گیشی يتیجه

ٝك گك٨حیٶ که ٷعصىق ٷىٴماٺی ؾاقیٶ که کىی قا ٺؿاقؾ و جٻها ٨ركؾ ٺمؾیرک بره او ال ٌكایٙی قا ؾق ٺ
های ؾیٻی ٷّكض ؾق ٬اٺىٸ اواوی اوث کره بره ٺعرىی اقجبراٖ ؼرىبی برا وی ؾاقؾ. اٷکراٸ  ا٬ٴیث

های ٨٭هی و ؾکحكیٹ ظ٭ى٪ و آیرات و اظاؾیرد  ٷٻّىب ٌؿٸ وی به ٠ٻىاٸ ٬یٶ قا ؾق ٬اٺىٸ و کحاب
٬كاق ؾاؾیٶ. ؾق ٬ىاٺیٹ ٷؿٺی و ظىبی ٷكبى٘ه اذكی ال ٌٖك اوالٵ بكای اٺحّاب ٌكی٩ه ٷىقؾ بكقوی 

یا ٠مٲ ٬یٶ ٺیا٨حیٶ8 اٷا ٨٭ها به ِكاظث ٷىٴماٸ بىؾٸ قا ٌٖك وٳی ٬هكی بركای ٷرىٳی ٠ٴیره ٷىرٴٶ 
اٺؿ. په به ٘كی٫ اوٳی ٬یٶ اٺحّرابی بایرؿ ٷىرٴماٸ باٌرؿ.همچٻیٹ ٨٭هرا ال شمٴره ٨٭هرای  ؾاٺىحه

اٺؿ. ؾق ٺگراه  و وتیث قا ٷىش  وٴٙه ؾاٺىرحه  ی وبیل و ظؿید ٠ٴى اوحٻاؾ کكؾهٷ١اِك به آیات ٺ٩
٪.ا با قشٞى به ٷٻابٟ ٨٭هی ٷ١حبك ایرٹ ورکىت ٬راٺىٸ ٷكج٩رٟ 523ٌؿ که ٷٙاب٫ اِل  اوٲ گ٩حه ٷی

جرىاٸ ایرٹ ای٩رای وٜی٩ره و  های ٬راٺىٺی ٺمی ٌىؾ8 اٷا بكقوی کكؾیٶ که با ٔىابٗ و ٷعرؿوؾیث ٷی
وٴٙه ٺاٷیؿ8 لیكا ٬یٶ ال ؼىؾ اؼحیاقی بكای اؾاقه اٷىاٲ ٷعصىق ٺؿاقؾ. ؾق ٺحیصه ظىاب په ؾاؾٸ قا 

ٌرىؾ.اٳبحه کره بره  ٬یمىٷث کا٨ك بك ٷىٴٶ ؾق چاقچىب ٬اٺىٸ ٷرا ٷىشر  ورٴٙه و بكجركی وی ٺمی
اوح٩اؾه ال جىهیالت ٬اٺىٺی ٺّ  ٬یٶ، ال شمٴه ج٩کیک اٷىق ٬یمىٷث و ؾق ِىقت ٺیال ٔٶ ٺراٜك 

هىحیٶ8 چكا که ٺحیصه گك٨حیٶ ٬یٶ کا٨ك ِالظیث اؾاقه اٷىق ٤یك ٷراٳی ٷعصرىق و اؼف جٕمیٹ ٬ائل 
پكؾالؾ8 اٷا وپكؾٸ اٷىق ٷراٳی بره  ٷىٴٶ قا ٺؿاقؾ8 لیكا ٘ب٫ ٠٭ایؿ ؼىؾ به جكبیث و قٌؿ ٷعصىق ٷی

جىاٺؿ به ؾٳؽىاه جّك٦ کٻؿ و ٘ب٫ ٬اٺىٸ  ٌىؾ و ؾق ٺحیصه ٺمی وی ٷٻ١ی ٺؿاقؾ8 لیكا ٷاٳک اٷىاٲ ٺمی
 اٵ ا٬ؿاٷات ٷاٳی ؼىؾ بایؿ ٳیىث جهیه کٻؿ و ظىاب په بؿهؿ.بابث جم
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 المللی پاریس  المللی و بررسی ایرادات هعاهده بیى يگاهی بر هعاهدات بیى
 5عؼیذ گىدسصی

   

 چکیذه

ال شمٴه اهؿا٦ و ٷباٺی اٺ٭الب پكٌکىه اوالٷی، ایصاؾ اوح٭الٲ و بالگكؾاٺؿٸ ٠مت ٷٴی ٷركؾٵ 

همیٹ ٷبٻا ٬ىه ٷصكیه به ٠ٻىاٸ قکٹ اواوری ؾق ٌكی٧ و قٺس کٍیؿه ایكاٸ ٠میم بىؾه و هىث. بك 

پیٍك٨ث و جع٭٫ اهؿا٦ ٷهٶ شمهىقی اوالٷی ،ال شمٴه جٍکیل ایكاٸ ٬ىی، وٜای٩ی قا بك٠هؿه 

ؾاقؾ. ال ٷهمحكیٹ آٸ وٜای٧ ایصاؾ ٠مت ٷٴی ؾق ٷٻٙ٭ه ال ٘كی٫ بك٬كاقی قوابرٗ بریٹ اٳرؿوٳی و 

هرای  ؾوٳث وٜی٩ره ؾاقؾ برا جىور١ه ١٨اٳیث ،اٌؿ. بٻابكایٹب ٷیی اٳمٴٴ بیٹ٬كاقؾاؾهای همه شاٺبه 

ٷٻٙ٭ه، ال شمٴره کٍرىقهای  ِٻ١حی و ا٬حّاؾی لٷیٻه بك٬كاقی قوابٗ ویاوی ؼىؾ با کٍىقهای

همىایه قا ٨كاهٶ آوقؾ. یکی ال ٷىاقؾ ٷعل جاٷل ؾق لٷیٻره ا٠مراٲ ٬رؿقت ؾق ٷٻٙ٭ره و بك٬ركاقی 

ء شؿایی ٺاپرفیك لٺرؿگی اٷركوله اٌؿ. اٺكژی، شمب ٷیقوابٗ با کٍىقهای همىایه، ٷىئٴه اٺكژی 

ی لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ، ال شمٴه اوح٩اؾه ال وىؼث ٨ىریٴی و ها هؾوث آوقؾٸ آٸ قاه بٍك که بكای ب

                                                      

 .ٷباٺی ظ٭ى٪ اوالٷی پكؾیه ٨اقابی ؾاٺٍگاه جهكاٸ  . ؾاٺٍصىی ٷ٭ٟٙ کاقٌٻاوی قٌحه ٨٭ه و5
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اٳمٴٴری  جبؿیل آٸ به ٺیكوی بك٪. ؾق ایٹ پژوهً ٬ّؿ ؾاقیٶ به بكقوی چٻرؿی ال ٷ١اهرؿات بیٹ

همچٻیٹ بك وٙط ٺ٩ىـ او بك ٷهمی بك ا٬حؿاق ٷٴی ایكاٸ و  جؤذیكبپكؾالیٶ که به ِىقت ٺاٷعىىن 

 کٍىقهای همصىاق گفاقؾه اوث.
اٳمٴٴی، ٷ١اهؿه ا٬ٴیمی پاقیه، ظ٭ى٪ اواوی، جؽٴ٧ ال اِرل  ٷ١اهؿات بیٹ واژگاو کلیدی:

 ٬اٺىٸ اواوی، بك٪. ۶۴۹
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 همذهه

ها  ؾق ٨ٍراق و شٻرگ  یٹ ظکىٷثجك های که به وؽحی جىوٗ ٜاٳماٺ کٍىق ٠میمٷاٸ ایكاٸ ؾق ؾوقه
ی ؼىؾ و اوح٩اؾه بهیٻه ال ٷٻابٟ ؼىؾ بكای ٷ٭ابٴره برا ها ٸؾاقؾ، شم جکمیل جماٵ جىاا٬حّاؾی ٬كاق 

ی ؾٌرمٹ،    ؿهاهای ؼٻرری ورالی کیر ٘بی١حرا  ال ٷهمحركیٹ ٨كِرث ای ٺرؿاقؾ. هرا چراقه جعكیٶ
یی که وایه شٻگ و ؼىٸ قیرمی ها هی ایٹ ٷكل و بىٵ اوث. همىایها هوقی ال وكٷایه همىای بهكه
ا٨حراؾه و بره شرایی  ها ثو ؾوث ؼبید ٷىحکبكاٸ شهاٺی ؾائما بك ٷٻابٟ آٸ ٷٴ چیكه ٌؿه ها ٸبك آ

باٌرؿ، کٍرىقهایی ٨٭رٗ چٻرؿ  ای که ٷٻٍرا اٺركژی ٷی قویؿه که ؾق ٬كٸ بیىث و یکٶ ؾق ٷٻٙ٭ه
وا٠ث ال ٌباٺه قول قا ؾاقای ٺیكوی بك٪ باٌٻؿ. اٷا ایٹ ٨كِث ٺحٻها لٷیٻه قٌؿ ا٬حّاؾی قا بكای 

ی قٌرؿ قوابرٗ ِرمیماٺه ٷیراٸ ها هبه همكاه ؾاقؾ، بٴکره بره ی٭ریٹ ال لٷیٻرکٍىق ٠میمٷاٸ ایكاٸ 
باٌؿ و ایٹ، ؾ٬ی٭ا  هماٸ چیمی اوث که ؾٌمٹ ال آٸ هركان  های ٷىٴماٸ همصىاق ٺیم ٷی کٍىق

ی ؾٌمٹ ؾورث ؿهای١ٻی جع٭٫ ایكاٺی ٷ٭حؿق و ٠مجمٻؿ. کٍىقی که به جماٵ باز ها و جهؿی ،ؾاقؾ
جىاٺؿ به یمٹ اٳهی لٷیٻه اجعاؾی اوالٷی و ٔؿ  ؼىؾ، ٷی ٷىیِك گفاقِ قؾ لؾه و اکٻىٸ ؾق ٺیمه ؾوٵ 

اٷرا ٤ركب و ٠مراٲ ؾق ِرعٻه ؼرىؾ ؾق لیرك ورایه ٷ١اهرؿات  8اوحکباق قا ؾق ٷٻٙ٭ه ٨كاهٶ آوقؾ
ی ٬ّؿ وٻگ اٺؿالی ؾق ٺیل به ایٹ هؿ٦ قا ؾاقٺؿ جا لٷیٻه قٌؿ و اورح٭الٲ کٍرىقهای اٳمٴٴ بیٹ

 اوالٷی قا ٷ١ؿوٵ کٻٻؿ.

 الملل با دمىق داخلی ىق بیىسابيه دم

جكٌؿٸ ؾق ٷىٔرىٞ ٷرىقؾ پرژوهً بایرؿ برا قشرىٞ بره ٷٻرابٟ، بره ج١كیر٧ چٻرؿی ال  بكای ؾ٬ی٫
اٳمٴٴری ؾق شىاٷرٟ و  اِٙالظات و ٷ٩اهیٶ بپكؾالیٶ.  پرك وأرط اورث کره ٬ىا٠رؿ ظ٭رى٪ بیٹ

 کٍىقهای ٷؽحٴ٧ و ٷح١ؿؾ ٬ابل اشكاوث ؾق ظاٳی که ٬ىا٠ؿ ظ٭ى٪ ؾاؼٴی ٷعرؿوؾ بره ٬ٴمركو
اٳمٴٴی و ظ٭رى٪ ؾاؼٴری وشرىؾ  یک کٍىق اوث. و ال ٺٝك ٷباٺی ج٩اوت ٨اظٍی بیٹ ظ٭ى٪ بیٹ

اٳمٴٴی ٺاٌی ال  ؾاقؾ. ٬ىا٠ؿ ظ٭ى٪ ؾاؼٴی ٺاٌی ال اقاؾه یک ؾوٳث اوث8 ؾقظاٳی که ٬ىا٠ؿ بیٹ
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های اشكایری  هاوث. ال ٳعاٚ ٔماٺث اشكا ٺیم، ٬ىاٺیٹ ؾاؼٴری ٔرماٺث جىا٫٨ و قٔایث ؾوٳث
اٺررؿ8 وٳرری ٬ررىاٺیٹ  های ٷؽحٴرر٧ ٬ٕررایی و اشكایرری کٍررىق کىرر  کكؾه ؾوررحگاهتلٵ قا جىوررٗ 

اٳمٴٴی ٷٻىٖ به  باٌٻؿ و ٬ىا٠ؿ ظ٭ى٪ ؾاؼٴی و بیٹ های اشكایی ٷاذك ٷی اٳمٴٴی ٨ا٬ؿ ٔماٺث بیٹ
اٳمٴٴی ٨ا٬ؿ اقلي باٌٻؿ، ؾق ؾاؼل  یکؿیگك ٺیىحٻؿ. ٬ىا٠ؿ ظ٭ى٪ ؾاؼٴی، ظحی اگك ؾق ٺٝاٵ بیٹ

اٷا ال ٳعاٚ هؿ٦ بیٹ اهرؿا٦ ظ٭رى٪ ؾاؼٴری و  و ٬ابل اشكا هىحٻؿ. کٍىقهای ٷىقؾ ٺٝك ٷ١حبك
اٳمٴٴی ج٩اوجی وشىؾ ٺؿاقؾ8 لیكا هك ؾو ظ٭رى٪ ٠رؿاٳث و ور١اؾت بٍركی قا ٷٻٝرىق  ظ٭ى٪ بیٹ

 ؾاقٺؿ.

 المللی  بشتشی لايىو اعاعی بش تؼهذات بیى

اٵ ٷ٭راِٵ ٌرىؾ کره کرؿ بك اوان ٬اٺىٸ اواوی )و ؾیگك ٬ىاٺیٹ ٷكبرىٖ( ؾق هرك کٍرىق ج١یریٹ ٷی
اٳمٴٴری واقؾ ٠مرل ٌرىؾ و ؾق ٺحیصره آٸ کٍرىق قا ؾق ِالظیث ؾاق شهث اٺ١٭اؾ ٷ١اهؿات بریٹ

 ٬اٺىٸ اواوی شمهىقی اوالٷی ایكاٸ: ۱۱اٳمٴٴی ٷح١هؿ والؾ. بك اوان اِل  ِعٻه بیٹ
المللی باید به تصىیب هجلـ   های بیى ها، قزاردادها و هىافقتًاهه ياهه ، هقاوله ها عهدياهه
 اسالهی بزسد.شىرای 

 ٬اٺىٸ اواوی شمهىقی اوالٷی ایكاٸ: ۶۴۹اِل همچٻیٹ بك اوان 
هـای دولـا ایـزاو بـا سـایز  ها و قزارداد ها، هىافقتًاهه ياهه ها، هقاوله اهضای عهدياهه

المللی، پ  اس تصىیب  های بیى های هزبىط به اتحادیه ها و همچًیى اهضای پیماو دولا
 هىر یا يمایًده قايىيی او اسا.هجل  شىرای اسالهی با رئی  جم

هاوث کره اٌرؽاَ ـی ِرالض قا بركای  ٘ىق که بیاٸ ٌؿ، ایٹ ٬اٺىٸ اواوی ٷٴث هماٸ     
کٻررؿ. کرره ایرٹ اٷررك ٘رری اِرىٲ ٘رركض ٌررؿه، بك٠هررؿه  اٳمٴررل ٷ١ریٹ ٷی ٌركکث ؾق ِررعٻه بیٹ

ٺٝرك  باٌؿ. و اٳبحه ایٹ اِل قا ٺیم بایرؿ ؾق شمهىق و با ٺٝاقت ٷصٴه ٌىقای اوالٷی ٷی قئیه
 ؾاٌث:
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قايىو اساسی: رئی  جمهىر در حدود اختیارات و وظایفی که به هىجـب  ۲۳۳اصل 
قايىو اساسی و یا قىايیى عـادی بزعهـده دارد در بزابـز هلـا و رهبـز و هجلـ  شـىرای 

 اسالهی هسئىل اسا.
بٻابكایٹ ؾق واؼحاق ظکىٷحی ٺٝاٵ شمهىقی اوالٷی، قئیه ٬ىه ٷصكیه برا ٺٝراقت ٷصٴره 

 باٌؿ. اٳمٴٴی ٷىئىٲ ٷی ٷی ؾق بكابك جماٵ ا٬ؿاؾٷات ؼىؾ، ال شمٴه اٷىق بیٹٌىقای اوال

 المللی هؼاهذات بیى

اٳمٴٴی، کٍىقهای شهاٸ ٳموٵ جٻٝیٶ قوابرٗ ویاوری،  ال ٬كٸ ٺىلؾهٶ، با پیچیؿگی ٷٻاوبات بیٹ
ا٬حّاؾی، ٺٝاٷی و... ؼىؾ قا بك اوان ٬ىا٠ؿی پایؿاق اظىان کكؾٺرؿ. پره ال شٻرگ شهراٺی 

اٳمٴٴرری ٺبىؾٺررؿ، بٴکرره  هررا جٻهررا واظررؿهای ویاورری ؾؼیررل ؾق ٷٻاورربات بیٹ ؾوٳثاوٲ، 
کكؾٺرؿ ٺیرم  های گىٺاگىٸ جٻٝیٶ ٷی ها قا ؾق لٷیٻه ی ؾوٳثها یاٳمٴٴی  که همکاق بیٹ های والٷاٸ

 5بىیاق ٷاذك بىؾٺؿ.

 المللی  تؼشیف هؼاهذات بیىـ 

ٌىؾ کره ٷیراٸ  ال ٷ١اهؿاجی ا٘ال٪ ٷیاٳمٴٴی به ٷ٩هىٵ وویٟ کٴمه، جٻها به آٸ ؾوحه  ٷ١اهؿه بیٹ
اٳبحره ایرٹ قا بایرؿ ؾق ٺٝرك ؾاٌرث کره هرك جىا٨ر٫  اٳمٴٴی ٷٻ١٭ؿ ٌؿه باٌرؿ. ا٠ٕای شاٷ١ه بیٹ

هایی کره جکٴیر٧  ٺاٷره اٳمٴٴی ؾاٺىث، ٷگك آٸ ؾورحه ال جىا٫٨ جىاٸ ٷ١اهؿه بیٹ اٳمٴٴی قا ٺمی بیٹ
اٳمٴری )ی١ٻری  ؾه جراب١یٹ ظ٭رى٪ بیٹاٳمٴٴی ِك٨ا  ٺاٌری ال اقا ظ٭ى٬ی ایصاؾ کٻٻؿ و ٷ١اهؿه بیٹ

اٳمٴرل باٌرٻؿ ٺره  اٳمٴٴی بایؿ جابٟ ٷ٭ركقات ظ٭رى٪ بیٹ ؾق ٔمٹ ٷ١اهؿات بیٹ .ها( اوث ؾوٳث
اٳمٴٴری  کحبری برىؾٸ آٺهرا اورث.  ٷ٭كقات ظ٭ى٪ ؾاؼٴی. ال ؾیگك ٌكوٖ اواوی ٷ١اهؿات بیٹ

 3ویٹ ٺؽىاهؿ بىؾ. ۶۳۱۳اٳمٴٴی  کحبی ٺباٌؿ، جابٟ ٷ٭كقات کٻىاٺىیىٸ  چٻاٺچه یک جىا٫٨ بیٹ
                                                      

 ۶۴۱های ظ٭ى٪ بیٹ اٳمٴل ٠مىٷی.  قٔا ٷىوی لاؾه. ٩ِعه . بایىحه5
 ۶۴۱. هماٸ. ٩ِعه 3
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 هؼاهذات بًذی ىبمهـ 

 بٻؿی کكؾ: جىاٸ بك ؾو اوان ٘ب٭ه ٷ١اهؿات قا ٷی
 بٻؿی ِىقی .٘ب٭ه۴بٻؿی ٷاهىی8  . ٘ب٭ه۶

 هاهىی هؼاهذات: بًذی ىبمه .۱

 ٌىٺؿ: ال ٺٝك ٷاهىی، ٷ١اهؿات به ٺىبه ؼىؾ به ؾو ؾوحه ج٭ىیٶ ٷی
 ٬كاقؾاؾ -٬اٺىٸ8 ٷ١اهؿه  –ٷ١اهؿه 

 ايىو ل ـ هؼاهذه الف(

هرا ؾق ورٙط شهراٺی برىؾه، ؾق ظکرٶ ٬راٺىٸ  گىٺه ٷ١اهؿات ٷكبىٖ به قوابٗ بٻیاؾیٹ ؾوٳث ایٹ
های ژٺى قاشٟ به  باٌؿ. ٷٻٍىق ٷٴل ٷحعؿ و کٻىاٺىیىٸ ها ٷی اٳمٴٴی ٷىقؾ ق٠ایث همه ؾوٳث بیٹ

ال شمٴه ٷ١اهؿات ٬اٺىٺی هىحٻؿ. ؼّیّه ایٹ ٺىٞ ٷ١اهؿه ایرٹ اورث کره  ۶۳۲۳ظ٭ى٪ شٻگ
ٕمىٸ آٸ، ال ٺٝك کٍىقهای ٠ا٬ؿ یکی اوث، ی١ٻی ا٘كا٦ ٷ١اهؿه ؾقباقه ٷٕرمىٸ و ٷعحىا و ٷ

و ٬ا٠رؿه ظ٭رى٬ی قا کره ٷٕرمىٸ ٷ١اهرؿه اورث،  اٺرؿ ٷىٔرىٞ ٷ١اهرؿه، یرک قای و یرک ٬ىٲ
 کٻٻؿ. اٳ٭ىٲ، بیاٸ و ا٠الٵ ٷی ٷح٫٩

 لشاسداد  ـ هؼاهذه ب(

و  ٬كاقؾاؾ بره ا٠مراٲ رٻؿ، ٷ١اهؿه ظ٫ قا بك٬كاق ک٬اٺىٸ که ؾق ٺٝك ؾاقؾ ٬ا٠ؿه  ربك ؼال٦ ٷ١اهؿه 
بؽٍؿ. ؾق وا٬ٟ یک ٠مل ظ٭ى٬ی اوث که بكای ٠ا٬رؿیٹ آٸ ٷح٭رابال  ؾق  ا١٨اٲ ظ٭ى٬ی جع٭٫ ٷی

جرىاٸ ٷ١اهرؿه ؼراَ بره  ٬كاقؾاؾ قا ٷی -کٻؿ. ٷ١اهؿه  اٺصاٵ یا ٠ؿٵ اٺصاٵ کاقی ج١هؿ ایصاؾ ٷی
 ٌماق آوقؾ.



  002 الوللی پاریس الوللی ٍ بررسی ایرادات هعاّدُ بیي ًگاّی بر هعاّدات بیي

 
 

 فىسی بًذی ىبمه.۲

ا به ٷ١اهؿات ؾو شاٺبه، چٻؿ شاٺبره و همره شاٺبره ج٭ىریٶ ال ٺٝك ٌکٴی و ِىقی، ٷ١اهؿات  ق
 ٌىٺؿ: کٻٻؿ که ٷ١اهؿات چٻؿ شاٺبه ؼىؾ به ؾو ؾوحه ج٭ىیٶ ٷی ٷی

 ٷ١اهؿات بىحه: که ج١ؿاؾ ا٠ٕا ٷعؿوؾ به ا٠ٕای اِٴی و اوٳیه اوث.
 جىاٺٻؿ به آٺها ٷٴع٫ ٌىٺؿ. ٷ١اهؿات بال: که هك یک ال کٍىقها، ٠الوه بك کٍىقهای اوٳیه، ٷی

جرىاٸ آٸ قا بره  اٳبحه ایٹ ٺکحه قا ٺیم بایؿ ا٨موؾ که ال ٺٝك آییٹ و جٍكی٩ات اٺ١٭اؾ ٷ١اهؿات، ٷی
ج٩راوت آٺهرا قا  های قورمی ج٭ىریٶ ٺمرىؾ. های واؾه یا اشكایی و ٷىا٨٭حٻاٷره ؾو گكوه ٷىا٨٭حٻاٷه

كی٩ات برؿوٸ اٺصراٵ جٍر های واؾه اوٻاؾی هىرحٻؿ کره گىٺه ٌكض ؾاؾ که، ٷىا٨٭حٻاٷه جىاٸ ایٹ ٷی
ٌرىٺؿ کره ؾاقای  پیچیؿه، جىورٗ ؾورحگاه اشكایری ؾوٳرث بره ٌرکل وراؾه جٻٝریٶ و ٷٻ١٭رؿ ٷی

 باٌٻؿ: ؼّىِیات لیك ٷی
 .١ٙ٬یث و قومیث ٨ىقی. 5

 ها ٷح١ؿؾ اوث. ٤اٳبا اوٻاؾ ظ٭ى٬ی ایٹ ٺىٞ ٷىا٨٭حٻاٷه. 3

حٻاٷره گفقؾ، ؾقظاٳی که ٷىا٨٭ ٷی ٷىا٨٭حٻاٷه واؾه جٻها ال ؾو ٷكظٴه )ٷفاکكه و اٷٕا(. 2

 گفقؾ. قومی ال وه ٷكظٴه )ٷفاکكه، اٷٕا و جّىی ( ٷی

ٷىا٨٭حٻاٷه واؾه بؿوٸ جّىی  ٬ىه ٷ٭ٻٻره اٳرماٵ آوق اورث، ؾقظراٳی کره ٷىا٨٭حٻاٷره . 0

 ٌىؾ. قومی په ال جّىی  ٬ىه ٷ٭ٻٻه،  اٳماٵ آوق ٷی

( ج٩راوجی بریٹ ۶۴۹و۱۱ـکك اوث که ٬اٺىٸ اواوی شمهىقی اورالٷی ایركاٸ )اِرىٲ  ٬ابل
ها ا٠ٶ ال واؾه و قومی بایؿ بره جّرىی   حٻاٷه واؾه و قومی ٬ائل ٺیىث و کٴیه ٷىا٨٭حٻاٷهٷىا٨٭

قا ٷىقؾ ج٩ىیك ٬ركاق ؾاؾه  ۱۱ٷصٴه ٌىقای اوالٷی بكوٻؿ. که اٳبحه ٌىقای ٺگهباٸ ٷح١ا٬با  اِل 
ؾق ج٩ىیك اِل  کٻؿ. ها قا ال ظىله جّىی  ٷصٴه ٌىقای اوالٷی ؼاقز ٷی و بكؼی ٷىا٨٭حٻاٷه

ال  ٬۶۴۹اٺىٸ اواوی با جىشه به اِل  ۱۱ؾاقؾ: اِل  ٺىٸ اواوی، ٌىقای ٷفکىق ا٠الٵ ٷی٬ا ۱۱
های ؾوٳحرری ایرركاٸ و      ها و وررایك وررالٷاٸ ٬كاقؾاؾهررایی کرره برركای اٺصرراٵ ٷ١اٷٴرره برریٹ ولاقجؽاٺرره
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گكؾؾ،  ٷٻّك٦ اورث و  های ؼاقشی ؾوٳحی که ؾاقای ٌؽّیث ظ٭ى٬ی باٌٻؿ ٷٻ١٭ؿ ٷی ٌكکث
ىٺه ٬كاقؾاؾها ؾقِىقجی که ٔىابٗ کٴی آٸ به ٷىش  ٬اٺىٸ ٠اؾی ج١یریٹ ٌرؿه گ ٷىاقؾ ؼاَ ایٹ

جىاٺؿ اٺ١٭اؾ بؽٍری ال  باٌؿ به جّىی  ٷصٴه ٌىقای اوالٷی ٺیال ٺؿاقؾ8 وٳی ٬اٺىٸ ٠اؾی ٷی
 ایٹ ٬كاقؾاؾها قا ٺیم به ٘ىق ٷىقؾی ٷىکىٲ به جّىی  ٷصٴه ٌىقای اوالٷی بٻمایؿ

 دك ؽشه

 جىاٺٻؿ ٷىأٟ ٷؽحٴ٩ی ؾاٌحه باٌٻؿ: ٷی ها ؾق بكابك ٷ١اهؿات ؾوٳث 
ی بكای ٠ٕىیث  ؾق ایٹ ظاٳث ؾوٳث عضىیا غیز هشزوط: ها ٷ١اهؿه قا کاٷال پفیك٨حه، هیچ ٌ٘ك

جىاٺرؿ  ٌىٺؿ. ایٹ قوي به ؾٳیل ایٹ که بكؼری ال ٷ٭ركقات یرک ٷ١اهرؿه ٷی ؼىؾ ؾق ٷ١اهؿه ٬ائل ٺمی
 ل ٬بىٲ و ٷٻاو  ٺیىث.ٷؽاٳ٧ اِىٲ، ٷىالیٹ و ٷٻا٨ٟ کٍىق ٠ٕى باٌؿ، چٻؿاٸ ٬اب

ها به ؾٳیل ایٹ که بكؼی ال ٷ٭كقات ٷ١اهرؿه ٷؽراٳ٧  : ؾق ایٹ ظاٳث ؾوٳثاهتًاع اس عضىیا
 وقلٺؿ. ٷىأٟ و ٷٻا٨ٟ آٺهاوث، ال ٠ٕىیث ؾق ٷ١اهؿه به ٘ىق کٴی ؼىؾؾاقی ٷی

پیىٺؿٺرؿ.  ها با اوح٩اؾه ال ظ٫ ٌكٖ به یک ٷ١اهرؿه ٷی ؾق ایٹ ظاٳث ؾوٳث  :عضىیا هشزوط
ٌىؾ بؿوٸ آٸ کره  اٳمٴٴی ٷی اٳمٴٴی و ٬اٺىٺمٻؿ ٌؿٸ ٺٝاٵ بیٹ وي با٠د بىٗ ج١هؿات بیٹایٹ ق

 ٔكقی به ٷٻا٨ٟ کٍىق ٠ٕى واقؾ والؾ.
کكؾٸ یک یا چٻؿ ٷاؾه کٻىاٺىیىٸ و یا ج٥ییك آذاق ظ٭ى٬ی یک یا چٻؿ  ٷٻٝىق ال ظ٫ ٌكٖ ٷىحرٻا

، ؾوٳث ٌكٖ کٻٻؿه ایٹ کاق باٌؿ. بكای قویؿٸ به ایٹ هؿ٦ ٷاؾه ٺىبث به ؾوٳث ٌكٖ کٻٻؿه ٷی
  :ؾهؿ ال چٻؿ ٘كی٫ اٺصاٵ ٷیقا 

ای ِركیط، بركای قوریؿٸ بره ایرٹ هرؿ٦ واؾاق  بیٻی ٷراؾه ( یک یا چٻؿ ٘ك٦ ٷ١اهؿه قا به پیًالف
 کٻؿ.  ٷی
 کٻؿ. ( ظ٫ ٌكٖ قا ؾق ِىقت ٷصٴه یا پكوجکل اٷٕا ؾق و به وٻؿ اٷٕا ٔمیمه ٷیب
 کٻؿ. مه ٷی( ا٠الٷیه ظ٫ ٌكٖ قا به وٻؿ جّىی  ٔمیج
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 کٻؿ. ( ا٠الٷیه ظ٫ ٌكٖ قا به وٻؿ اٳعا٪ ؼىؾ ٔمیمه ٷید
باٌرؿ، بعرد اؼححراٵ  اٷا بعد آؼكی که بكای ٨هٶ ٷٙاٳ  آیٻؿه بره ٠ٻرىاٸ ٷ٭ؿٷره تلٵ ٷی

ٷ١اهؿات اوث. اوباب بٙالٸ ٷ١اهؿات ٷح٩اوت بىؾه، بكؼی ٷٻصك به بٙالٸ ٺىبی ٷ١اهؿات و 
بره  ٷىشبرات بٙرالٸ ٺىربی ٷ١اهرؿات ٌرىٺؿ. ٷی بكؼی ؾیگك به بٙالٸ ١ٙ٬ی ٷ١اهؿات ٷٻصك

ٌىؾ. ٷٻٝىق ال ٠یىب قٔا، ٷىشباجی اوث که قٔرایث کٍرىقهای  واوٙه ٠یىب قٔا ٨كاهٶ ٷی
 آوقؾ.  ا٠حباقی آٺها قا به همكاه ٷی ٷح١اهؿ قا ٷ١ٴىٲ واؼحه، بی

٠یىب قٔا ٠باقجٻؿ ال: ٺ٭ٓ ظ٭ى٪ ؾاؼٴی، جصاول ٺمایٻؿه کٍىق ال ظؿوؾ اؼحیاقات ؼرىؾ، 
 ٌحباه، ج٭ٴ ، جٙمیٟ ٺمایٻؿه کٍىق، اشباق به وویٴه ا٠ماٲ ٨ٍاق بك کٍىق یا ٺمایٻؿه کٍىق. ا

جىاٺرؿ ٷرؿ٠ی بٙرالٸ  ؾق وا٬ٟ ؾق اذك بٙالٸ ٺىبی، کٍىق ٷح١اهؿی که ٷحٕكق ٌؿه اوث ٷی
ٷ١اهؿه ٌىؾ و ؾق ِىقت اٺّكا٦، ال ٘كی٫ ا٠الٵ قٔایث ب١ؿی ؼىؾ)جٻ٩یف( کره بره ِرىقت 

بؿیٹ جكجی ، ٷ١اهؿات ٨ری ٺ٩ىره با٘رل  اذك والؾ. ٌىؾ، بٙالٸ قا بی ٷی ِكیط یا ٔمٻی اٺصاٵ
 5اٺؿ. ٌىٺؿ، بٴکه ٬ابل ابٙاٲ ٺمی

 يمل دمىق داخلی 

اٳمٴٴی، بایرؿ ٷٙراب٫  ها، ظیٹ اٺ١٭اؾ ٷ١اهؿات بیٹ به ٘ىق کٴی ایٹ اِل پفیك٨حه ٌؿه اوث که ؾوٳث
که چٻاٺچه کٍرىقی اِرل ٷرفکىق قا شا ایٹ وااٲ ٷٙكض اوث  ٬ىاٺیٹ ؾاؼٴی ؼىؾ ٠مل کٻٻؿ. ؾق ایٹ

ق٠ایث ٺکكؾ، و به ٠ٻىاٸ ٷراٲ ٷ١اهؿه قا جىوٗ ٷ٭اٵ ٤یك ِالظیحؿاق و با جٍكی٩ات ٷ٥رایك برا ٷ٭ركقات 
 ؾاؼٴی ؼىؾ اٷٕا و جّىی  کكؾ، ؾق ایٹ ِىقت آیا ٷ١اهؿه با٘ل اوث یا ؼیك؟

ٷ٭ركقات ؾاؼٴری جىاٺٻؿ با اوحٻاؾ بره  ویٹ بك ایٹ ٺٝك اوث که کٍىقها ٺمی ۶۳۱۳کٻىاٺىیىٸ 

کٻىاٺىریىٸ ٷمبرىق ٷىرحرٻا کركؾه  ۲۱ؼىؾ ٷؿ٠ی بٙالٸ ٷ١اهؿه ٌىٺؿ، ٷگك ؾق ٷىاقؾی که ٷاؾه 

 اوث:

                                                      

 ۶۳۶هماٸ. ٩ِعه  5
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جىاٺؿ با جکیه بك ایٹ وا١٬یث که ا٠الٵ قٔایث وی به اٳحماٵ ؾق ٬باٲ یرک  یک ؾوٳث ٺمی7

ٷ١اهؿه جصاولی ٺىبث به ٷ٭كقات ظ٭ى٪ ؾاؼٴری وی ؾق ؼّرىَ ِرالظیث اٺ١٭راؾ 

اوث، به بی ا٠حباقی قٔایث ؼىؾ اوحٻاؾ کٻؿ، ٷگك آٺکه جصراول ٷمبرىق  ٷ١اهؿات بىؾه

 6ای ال ظ٭ى٪ ؾاؼٴی ٷكبىٖ ٌىؾ که ؾاقای اهمیث اواوی اوث. باقل باٌؿ و به ٬ا٠ؿه

به ٠باقت ؾیگك چٻاٺچه یک ؾوٳث، ٷ٭كقات ؾاؼٴی ٷكبىٖ به جٍكی٩ات اٺ١٭اؾ ٷ١اهؿات       
اٲ ج٭ؿٵ و جاؼكی ؾق اٷٕای یک ٷ١اهؿه جىوٗ ٷ٭اٷات اٳمٴٴی ؼىؾ قا ق٠ایث ٺکٻؿ )بكای ٷر بیٹ

جىاٺؿ به ٺ٭ٓ ظ٭ى٪ ؾاؼٴی اوحٻاؾ کكؾ.  ٷىئىٲ یک کٍىق پیً آیؿ( بكای بٙالٸ آٸ ٷ١اهؿه ٺمی
اٷا چٻاٺچه یکی ال ٷ٭اٷات ؾوٳحری بركؼال٦ اِرىٲ ٬راٺىٸ اواوری ا٬رؿاٵ بره اٺ١٭راؾ ٷ١اهرؿه 

 اٳمٴٴی کٻؿ، آٸ ٷ١اهؿه ٬ابل بٙالٸ ؼىاهؿ بىؾ. بیٹ

 بشسعی هؼاهذه اللیمی پاسیظ 

 جىاٸ ال وه شهث ٷىقؾ بكقوی ٬كاقؾاؾ: ٷىا٨٭حٻاٷه پاقیه قا ٷی  
 اب١اؾ ظ٭ى٬ی8ر 

 اب١اؾ ا٬حّاؾی8ر 

  .اب١اؾ ٠ٴمیر 

 اٳمٴٴی پاقیه چیىث؟ ٷٻ٫ٙ ٷ١اهؿه بیٹ
ٌىؾ، بعد گكٵ ٌؿٸ ؾٷای شى کكه لٷیٹ  ای که ؾق ایٹ ٷ١اهؿه بكقوی و ٘كض ٷی اوٳیٹ ٺکحه

ای اوث ٷؽكب بكای ظیات بٍك و ٷعیٗ لیىث کكه لٷیٹ، و ٠ٴث آٸ ٺیم  ؿ. و ایٹ پؿیؿهباٌ ٷی
واؼحه ٌؿه. جىشه کٻیؿ، ؾق ٷ١اهؿه ٠ٴث قا جرؤذیك  تىسظ ايساوای اوث که  اذك گالهای گٴؽاٺه

ای گالهرای ٘بی١ری   ؾاٺرؿ، ٺره ِرك٨ا  اذرك گٴؽاٺره ای واؼحه ٌؿه جىوٗ بٍك ٷی گالهای گٴؽاٺه
 .ای واؼحه اٺىاٸ وب  گكٷایً لٷیٹ ٌؿه اوث و ایٹ گالهای گٴؽاٺه ك لٷیٹٷىشىؾ ؾق اجمى٩

 ( قا کاهً ؾهیٶ COای و ٠ٴی اٳؽّىَ گال ؾی اکىیؿ کكبٹ  ) بٻابكایٹ، بایؿ گالهای گٴؽاٺه
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های ٨ىیٴی ؾاٺىحه ٌرؿه  و ایٹ ٺکحه قا بایؿ ا٨موؾ که ٷهمحكیٹ ٷٻبٟ گال ؾی اکىیؿ کكبٹ وىؼث
 ال ٷٻابٟ وىؼث ٨ىیٴی ٷعؿوؾیث ِىقت گیكؾ. و بایؿ ؾق اوح٩اؾه اوث

 ابؼاد ػلمی

ای چیىث؟ ایٹ وااٳی اوث که بایؿ ؾ٬ی٫ پاوػ ؾاؾه ٌىؾ. ٺرىق ؼىقٌریؿ کره برك  پؿیؿه گٴؽاٺه
ٌرىؾ،  ٌىؾ. هٻگاٷی که ٺىق ؼىقٌیؿ واقؾ شرى کركه لٷریٹ ٷی وٙط لٷیٹ جابیؿه و با آٸ گكٵ ٷی

ٌرىؾ. کره ایرٹ ٠مٴکركؾ  الجاب جىوٗ شى ظ٩ٛ ٷیٷ٭ؿاق ٬ابل جىشهی ال آٸ بالجاب ؾاؾه و ایٹ ب
ٷریالؾی  ۶۳۲۱ٌىؾ. بك اوان جع٭ی٭اجی که ؾاٺٍمٻؿاٸ ل واٲ  ٷىش  ظ٩ٛ ؾٷای کكه لٷیٹ ٷی

کاٷال  ٷىح٭یٶ ٷیاٸ ٷیماٸ گال ؾی اکىیؿ کكبٹ ٷىشرىؾ  ای به قابٙه اٺؿ، اٺصاٵ ؾاؾه ۴۱۱۱جا واٲ 
 اٺؿ. ؾق شى و ا٨مایً ؾٷای کكه لٷیٹ قویؿه

 

ٺٝكیه ؾیگك ؾق ٷ٭ابل ایٹ ٺٝكیه ٷٙكض اوث8 ایٻکه ا٨مایً گكٷای لٷیٹ ٷىش  ا٨مایً  اٷا یک
گال ؾی اکىیؿ کكبٹ ٌؿه اوث، ٺه باٳ١که آٸ و ٷٻبٟ اِٴی ؾی اکىیؿ کكبٹ قوی کركه لٷریٹ، 
آب ا٬یاٺىن ها اوث که ایٹ گال به ٺعى ٷعٴىٲ ؾق آٸ ٷىشىؾ اوث، و گكٵ ٌؿٸ لٷریٹ ٷىشر  

ؾق وا٬رٟ اٺىراٸ ؾو ؾهرٶ   .ٺحیصه ا٨مایً گال ؾی اکىیؿ کكبٹ ٌؿه اوث ا٨مایً جبؽیك آب و ؾق
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ای ٌكیک اورث و ؾاٺٍرمٻؿاٸ ٺٝكیره ٷ٭ابرل، بكقوری  ؾق ٷیماٸ کل گال گٴؽاٺه   )۴/۱ؾقِؿ )
اٺؿ که ؾق ٷىاقؾ ٷح١ؿؾی ایٹ اج٩ا٪ ؾق ٘ىٲ ٷیٴیاقؾها واٲ اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث و  ؾیگكی اٺصاٵ ؾاؾه

ؾق ظاٳی که بره ی٭ریٹ ؾق آٸ ؾوقه اذركی ال  مایً و کاهً بىؾه اوث،ؾائٶ ؾٷای لٷیٹ ؾق ظاٲ ا٨
ای گال  پؿیؿه اوح٩اؾه ال وىؼث ٨ىیٴی ٷعاٲ اوث و بك اوان جع٭ی٭ات شؿیؿ جكی، اذك گٴؽاٺه

و بایؿ  باٌؿ و ب١ؿ آٸ جؤذیكی ؾق ظ٩ٛ ظكاقت ٺؿاقؾ کیٴىٷحك ٷی ۶۱ؾی اکىیؿ کكبٹ جٻها جا ١ٌاٞ 
ٺٝكیه ٷٙركض اورث، و جٻهرا ؾق ٷ١اهرؿه  ۶۴گكٷایً ؾٷای کكه لٷیٹ  ایٹ ٺکحه قا ا٨موؾ که بكای

های ؼىقٌریؿی  پاقیه ٺٝكیه گال ؾی اکىیؿ کكبٹ ٷٙكض ٌؿه اوث. ال ایٹ ٷیاٸ، ٺٝكیره ٳکره
ها پىٌرً ؾاؾه ٌرؿه  بیٍحك جىوٗ قواٺه   ٬coىی جكیٹ ٺٝكیه اوث8 وٳی به ٺعى ٠صیبی ٺٝكیه 

 اوث. 
ؾقِؿ آٸ ٺاٌی ال جىٳیؿ اٺركژی  ۳۱چیىث؟ ٘ی جع٭ی٭ات   coاٷا ؾق ایكاٸ ٷٻبٟ اِٴی گال 

ی١ٻی ٷعؿوؾ کكؾٸ    coؾقِؿ آٸ ٺاٌی ال بؽً ِٻ١ث اوث. هك ٺىٞ کاهً ؾق ٷیماٸ گال ۶۸و 
هك یک ال ایٹ ٷىاقؾ8 به ایٹ ٷ١ٻا که ِٻ١ث قا بایؿ ٷعؿوؾ کكؾ و بؽً اٺركژی کره جٻهرا بؽرً 

 وىؾآوق ِٻ١ث کٍىق اوث قا ٷحى٧٬ کٻیٶ.

 ادیابؼاد التق

و برا٬ی گالهرای   coٷٍاقکث ٷٴی ٷىقؾٺٝك ایكاٸ ؾق ایٹ ٷ١اهؿه ٠باقت اوث ال: کراهً گرال 
که چهاق ؾقِؿ آٸ قا به ِىقت ٤یكٷٍكوٖ و هٍث ؾقِرؿ آٸ قا بره ٺعرى ٷٍركوٖ  .ای گٴؽاٺه

قا   coؾقِرؿ ال ٷیرماٸ گرال  ۶۴ها بكؾاٌحه ٌىؾ، ایركاٸ  ایٶ، به ٌك٘ی که اگك جعكیٶ ٷح١هؿ ٌؿه
 .ؿ ؾاؾکاهً ؼىاه

 ۶۱بكآوقؾها بك آٸ اوث که کاهً چهاق ؾقِؿی ال ٷیماٸ گال ؾی اکىیؿ کركبٹ،  براٳ٣ برك 
ٷیٴیراقؾ  ۹۴ؾقِرؿ آٸ  ۶۴ٷیٴیاقؾ ؾتق همیٻه بك ا٬حّاؾ ایكاٸ ؼىاهؿ ؾاٌث و ؾق ورٻؿ ٷكبى٘ره 

ؾقِرؿ ؾاقای  ۶۴ؾتق ؾاٺىحه ٌؿه اوث، که ٘ی ٺٝك ا٬حّاؾؾاٺاٸ شای جاٷل اورث و ٷعاوربه 
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های وٻؿ ٷ١اهرؿه بره ٷرىاقؾی چٻرؿ  ها ؾق جىِیه باٌؿ. ظاٲ بكای شبكاٸ  ایٹ همیٻه یٺىا٬ّی ٷ
های اٺركژی، ِرٻؿو٪ ٷٴری ٷعریٗ لیىرث،  اٌاقه ٌؿه اوث، الشمٴه کاهً جرؿقیصی یاقاٺره

 اٳمٴٴی. های بیٹ همکاقی بؽً ؼّىِی، گك٨حٹ کمک
های  هؿه ؾق ٬باٲ کمکای که بایؿ به آٸ اٌاقه کكؾ، ٷح١هؿ ٌؿٸ ٘ك٦ ایكاٺی ؾق ایٹ ٷ١ا ٺکحه

و به ِىقت ٷٍؽُ اٌاقه ٺٍؿه که ٷٻٝىق ال کمک، چه ٺرىٞ  باٌؿ اٳمٴٴی،  ؾاقای ابهاٵ ٷی بیٹ
 باٌؿ. هایی ٷی کمک

ٷیٴیىٸ جٹ آٸ به بؽً  ۱۹۱که  ،باٌؿ ٷیٴیىٸ جٹ ٷی ۳۱۱ایكاٸ واٳیاٺه    coوهٶ اٺحٍاق گال 
ٌرىؾ جرا  بیٻری ٷی باٌؿ. پیً بىٖ ٷیلؾایی ٷك اٺكژی اوث و با٬ی آٸ به بؽً ؾاٷؿاقی  و شٻگل

ؼىاهرؿ قوریؿ کره  ظصٶ گال اٺحٍاق ٌؿه ایكاٸ به یک ٷیٴیاقؾ و هٍحّؿ ٷیٴیىٸ جٹ ۴۱۸۱واٲ 
ٷیٴیىٸ جٹ  ۱۴ٌىؾ ه٩حاؾ و ؾو ٷیٴیىٸ جٹ، ؾق وا٬ٟ ایكاٸ ٷح١هؿ ٌؿه اوث که  چهاق ؾقِؿ آٸ ٷی

ایٹ، ی١ٻی ٷ١اؾٲ بیً ال  .ً ؾهؿباٌؿ، کاه ٷی  coجكیٹ آٸ گال  ای قا که ٷهٶ ال گالهای گٴؽاٺه
ای ِرك٦ و  واٲ یاقاٺه ٷ١یٍحی واقیم ٌؿه قا بایؿ بكای کاهً ایٹ ظصٶ ال گالهای گٴؽاٺره ۶۱

 همیٻه ٺمىؾ.
باٌرؿ کره چٻرؿی ال  ای ٷی های ٨ىیٴی بعرد اٺركژی هىرحه های وىؼث یکی ال شایگمیٹ

های  اٺرؿ8 اٷرا ؾق ویاورث ای ؼرىؾ قا کٻحركٲ کكؾه کٍىقها به ایٹ ٘كی٫ اٺحٍاق گالهای گٴؽاٺره
 باٌؿ. ای ایكاٸ  ٷی اٳمٴٴی، به ؼّىَ اجعاؾیه اقوپا ٷاٺٟ به کاقبكؾٸ و جىو١ه ١٨اٳیث هىحه بیٹ

واٲ آیٻؿه ؾاقای ٷٻابٟ ٺ٩حی ؼىاهؿ بىؾ و ایٹ ٠ؿؾ بكای آٷكیکرا  ۶۶۱ٺاگ٩حه ٺماٺؿ که ایكاٸ جا 
 ژی و وىؼث ٨ىیٴی قا ؾاقاورث.واٲ آیٻؿه اوث و ایكاٸ ؾق ٷصمىٞ ٺ٩ث و گال قجبه اوٲ اٺك ۶۴

واٲ ؾیگك ؾق ِىقت بكؾاٌث ؾاقای گال ؼىاهؿ بىؾ، و کٍىق  ۶۱۱همچٻیٹ ٷٻابٟ گالی ایكاٸ جا 
واٲ به اجمراٵ ؼىاهرؿ قوریؿ و ورهٶ ایركاٸ ال ٷصمرىٞ اٺحٍراق  ۶۲ایاتت ٷحعؿه آٷكیکا ب١ؿ ال 

٬ی٭ا  کٍرىقهایی کره باٌؿ و بك اوان آٷاقهای باٺک شهاٺی ؾ ؾقِؿ ٷی ۱.۱ای  گالهای گٴؽاٺه
ها بات اوث، ٷیماٸ جىو١ه یا٨حگی آٺها ٺیم قو به ا٨مایً اوث و ؾق وا٬رٟ  آٸ  coوكاٺه اٺحٍاق گال 
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ؾقِؿ شم١یث شهاٸ کره ٌراٷل کٍرىقهای  ۴۹همچٻیٹ  قابٙه ٷىح٭یٶ ٷیاٸ آٺها بك٬كاق اوث.
ؾقظاٲ جىو١ه کره  اٺؿ و کٍىقهای ای قا جىٳیؿ کكؾه ؾقِؿ گالهای گٴؽاٺه ۳۱جىو١ه یا٨حه اوث، 

 اٺؿ. ای قا جىٳیؿ کكؾه ؾقِؿ ال گالهای گٴؽاٺه ۴۱ؾقِؿ شم١یث شهاٸ هىحٻؿ، جٻها  ۱۹
٬ابل یاؾآوقی اوث که کٻىاٺىیىٸ ج٥ییك ا٬ٴیٶ پراقیه، بیٍرحك جىورٗ کٍرىقهای اقوپرایی و 

ٸ ٺیرم ٠ٴث اِٴی آ باٌؿ. اجعاؾیه اقوپا ٷىقؾ جىشه ٬كاقگك٨حه و پٍحباٸ اِٴی آٸ اجعاؾیه اقوپا ٷی
بعد ق٬ابث با  کٍىقهای ؾقظاٲ جىو١ه ، و واؾاق ٺمىؾٸ آٺها به ؼاٵ ٨كوٌی ٷٻابٟ ٷ١رؿٺی آٺهرا 

ال ؾتیل ؾیگك آٸ ا٨مایً اٷٻیث اٺكژی ؼىؾ با کاهً وابىحگی به ٺ٩ث و گال همچٻیٹ   .باٌؿ ٷی
 باٌرؿ. بركای ٷرراٲ واقؾ وابىحه والی کٍىقهای ؾق ظاٲ جىو١ه به ٨ٻاوقی کٍىقهای ٤كبری ٷی

های  کكؾٸ ٨ٻاوقی اٺكژی ؼىقٌیؿی ال کٍىقهای اقوپایی. به ٠باقت وأط جك اٷحرؿاؾ ویاورث
 اٺؿ8 اٷا ایٹ باق به ٺعى اوح١ماق ٨كا شؿیؿ ٺمىؾ پیؿا کكؾه اوث. اوح١ماقی قا ؾق پی گك٨حه

ٷح١هؿ ٌؿٸ به ایٹ ج١هؿٺاٷه بكای کٍىقهای ؾقظاٲ جىو١ه ٺیم ٺحایصی قا به ؾٺباٲ ؾاقؾ، الشمٴه 
ها، ال ؾوث ؾاؾٸ ٷمیث ؾق  ها و پاتیٍگاه ها بكای جىو١ه ٷاٺٻؿ ٺیكوگاه ٷاٺؿٸ ال ایصاؾ لیكواؼثبال

 آٳىٷیٻیىٵ و ویماٸ. ، جىو١ه ِاؾقات اٺكژی و ِٻایٟ ٷبحٻی بك اٺكژی، ٷاٺٻؿ ٨ىتؾ، ٷه
٬ابل ـکك اوث که همیٻه ِك٦ ٌؿه بكای جىٳیؿ ٨ىتؾ ؾق ایكاٸ ٷ١اؾٲ یک ؾهٶ همیٻه ؾٺیاورث 

كایٹ ال ٺٝك ا٬حّاؾی جىاٺایی ق٬ابث با وایك کٍىقها قا ؾاقؾ. ال ؾیگك ٺحایس  ٷ١اهؿه پاقیه ایصاؾ بٻاب
 باٌؿ.  ظ٭ى٬ی و ویاوی ؾق کٍىق به ٠ٻىاٸ اشماٞ شهاٺی ٷی اٷکاٸ بكای ٷؿاؼٴه
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ٷمکٹ اوث ایٹ وااٲ ٘كض ٌىؾ که بكای ظ٩ٛ ٷعیٗ لیىث و کٻحكٲ ٷیماٸ آتیٻؿگی و آٳىؾگی 
ها قا کاهً ؾاؾ. ایٹ ٷىرئٴه ؾق ٷصٴره  ای و ال ایٹ ؾوث آتیٻؿه ىا بایؿ ٷیماٸ گالهای گٴؽاٺهه

بكقوی ٌؿ و ؾق ٺهایث ایرٹ ٺحیصره گك٨حره ٌرؿ کره کراهً  ۳۹آباٸ  ۴۸ٌىقای اوالٷی ٷىقغ 
ٌىؾ. به گرماقي  ای ٷفکىق ؾق ٷىا٨٭حٻاٷه پاقیه به کاهً آٳىؾگی هىا ٷٻصك ٷی گالهای گٴؽاٺه

 گفاقی ٷصٴه ٌىقای اوالٷی:پایگاه ؼبك
ظىٹ ٺىقولی به ٠ٻىاٸ ٷىا٫٨ ایٹ تیعه گ٩ث: ؾق ظاٲ ظأك ج٥ییركات آب و هرىایی 7

ؾق کٍرىق وشررىؾ ؾاقؾ و برا جىشرره بره ٌرركایٗ ؼراَ کٍرراوقلی ؾق کٍرىق اٳعررا٪ برره 

اٳمٴٴی ٷی جىاٺؿ بىیاقی ال ٷٍکالت قا ؾق کاهً آٳىؾگی هىا بكای  های بیٹ کٻىاٺىیىٸ

 6ٌؿ.شاٷ١ه ؾاٌحه با

وی با اٌاقه به ٠ىاقْ ٺاٷٙٴىب آب و هىایی ؾق کٍىق جّكیط کكؾ: با جىشه به ج٥ییكات آب 
و اوح٩اؾه ال جصاقب کٍىقهای  ها هو هىایی ؾق کٍىق ٔكوقی اوث که با پیىوحٹ به ایٹ جىا٨٭ٻاٷ

 ٌىیٶ. ٷٻؿ بهكهؾیگك ؾق کاهً آٳىؾگی هىا 

ــاه   ــاثیز ک ــشاو ت ــبه هی ــی  رو هحاس ــدول پ ــدی اس  ۴ج درص

دهـــد. کـــه هىجـــب  ای را يشـــاو هی ايتشـــار گاسهـــای گل ايـــه

ـاهیگیزی در داهـــشـــىد کشـــاورسی ،  هی داری، جًگلـــداری و هــ

ـاس  ۲۱ایزاو  ـام، گ ـت زاج يفـا خ ـاه  شـىد. و اس ـار ک درصـد دچ

خىاهــد یافــا همچًــیى  درصــد کــاه  ۲۱عبیعــی و ســایز هعــادو 

ــی   ــىالت ساس ــی و هحص ــشات اساس ــد فل ــد کــاه  ۲۱تىلی درص

درصــدی تىلیــد هحصــىالت  ۹کــاه  خىاهــد یافــا. و بــه 

 تىاو اشاره کزد. یغذایی و آشاهیديی و تىتىو و تًباکى ه
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 8کٻٶ ی آٸ وقوؾ ٺمیها هعحىا، ٷىاقؾ و جبّكاؾیاٺی قاؾ به ٠ٻىاٸ ٷؽاٳ٧ ایٹ تیعه گ٩ث: به ٷ
 35ؾق ؼّرىَ ٷراؾه  525و اِل  33قوؿ که کمیىیىٸ کٍاوقلی بایؿ به اِل  اٷا به ٺٝك ٷی

 جىشهی ٺمایٻؿگاٸ ٬كاقگك٨ث. ایٹ تیعه جىشه ٷی کكؾ که ایٹ اٷك ٷىقؾ بی
آب و جهؿیرؿی بركای ج٥ییركات  33تقیصاٺی ؾق پاوػ به ٷؽاٳ٩ث اؾیاٺی قاؾ گ٩رث: اِرل 

 هىایی و ا٬ٴیمی ٺیىث و کمیىیىٸ به ایٹ اِل جىشه کكؾه اوث.
ایٹ تیعه بىیاق شاٷٟ و  50و  5همچٻیٹ لهكا و١یؿی به ٠ٻىاٸ ٷىا٫٨ ایٹ تیعه گ٩ث: ٷاؾه 

ی ٷی جىاٸ ال اٺكژی به ٘ىق ٌر٩ا٦ و اٳمٴٴ بیٹی ها ٸکاٷل اوث و با ٠ٕىیث ایكاٸ ؾق کٻىاٺىیى
 ىا٬ٟ ٔكوقی اوح٩اؾه کكؾ.قوٌٹ و بؿوٸ هؿق ق٨ث آٸ ؾق ٷ

ؾق پایاٸ ٷ١ّىٷه ابحکاق به ٠ٻىاٸ ٺمایٻؿه ؾوٳث ؾق ٷىا٨٭ث با ایٹ تیعه گ٩ث: بعد اٺحٍاق 
ی اوث و ٘ری چٻرؿ وراٲ اٳمٴٴ بیٹو شٴىگیكی ال آٳىؾگی هىا ٷىٔىٞ ٷٴی و  ای هگالهای گٴؽاٺ

بىیاقی ٌؿه  گفٌحه ٷعیٗ لیىث با اٳگىبكؾاقی ال ٷىاقؾ ٤ٴٗ و ٷّك٦ اٺكژی ؾچاق ٷٍکالت
بكابك ٷحىوٗ کٍىقهای ؾٺیا اٺكژی ٷّك٦ ٷی کٻؿ و  1که ؾق ظاٲ ظأك ایكاٸ  ای هبه گىٺ 8اوث

اٺحٍراق  5ورؿ ؾق ٺحیصره ایركاٸ ؾق قجبره ق ٷیبكابك 5ؾق ٷ٭ایىه با کٍىقهای اقوپایی ایٹ ٷیماٸ به 
 ٬كاق ؾاقؾ. ای هگالهای گٴؽاٺ

ی کٴی ابال٤ی ٷ٭اٵ ٷ١ٝٶ قهبكی ها ثقئیه والٷاٸ ظ٩اٜث ال ٷعیٗ لیىث گ٩ث: ویاو
ؾق اِالض اٳگىی ٷّك٦ ؾق ؾوحىق کاق ٷعیٗ لیىث ٬كاق ؾاقؾ و ٘ب٫ ٨كٷایٍات قهبركی بایرؿ 

ی کاهً ٷّك٦ اٺكژی ال ها هبكٺاٷ ،بٻابكایٹ .ؾقِؿ کاهً پیؿا کٻؿ 10ٷیماٸ ٷّك٦ اٺكژی به 
ی ٨ٻری و هرا ثل ظمایٷىاقؾ ٷىقؾ جىشه ٷعیٗ لیىث و شاٷ١ه بایؿ باٌؿ و ؾق ایٹ جىا٨ر٫ بایرؿ ا

اٳبحره هریچ گىٺره شكیمره و  .٠ٴمی و ال ٘كی٫ ِٻؿو٪ شهاٺی ٷرىاقؾ قا ٷرىقؾ بكقوری ٬ركاق ؾاؾ
 جهؿیؿی ٺیم ؾق ایٹ تیعه ٬یؿ ٺٍؿه اوث.
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کیؿابحکاق  شمهىقی اوالٷی ایكاٸ ِرؿ و ٌٍرمیٹ  ،کكؾ: اگك ایٹ تیعه به جّىی  بكوؿ جؤ
 5.کٍىقی اوث که به ایٹ جىا٨٭ٻاٷه ٷٴع٫ ٌؿه اوث

های گ٩حه ٌؿه ؾق ٷىقؾ آتیٻرؿه  شا ٷٙكض اوث، ایٹ که ِعبث یک ٺکحه و بعری که ایٹ اٷا
کره گرال ؾی  ای ؾاقای یرک ایركاؾ ٠ٴمری اورث8 آٸ بىؾٸ گال ؾی اکىیؿ کكبٹ و گالهای گٴؽاٺه

ها ٷٻبٟ جىٳیؿ آتیٻؿگی ٷعىرىب  اکىیؿ کكبٹ به هیچ وشه گال آتیٻؿه ٺیىث8 وگكٺه جماٵ اٺىاٸ
کٻٻرؿ. آٸ گرال  8 لیكا ؾق اذك جٻ٩ه گال ؾی اکىیؿ کكبٹ ؾق بالؾٵ ؼىؾ ال قیره ؼراقز ٷیٌؿٺؿ ٷی

باٌرؿ. ؾقوا٬رٟ ٷصٴره و٬رث و همچٻریٹ  ٷىٺى اکىیؿ کكبٹ اوث که آتیٻؿه ٷعیٗ لیىث ٷی
 باٌٻؿ. ٷىئىٲ ٷكبى٘ه ابحؿائیات و ا٘ال٠ات اوٳیه قاشٟ به ٠ٴىٵ لیىث ٷعیٙی قا ؾاقا ٺمی

 ابؼاد دمىلی

ی ؾق گك٨حٹ اٷحیالات ٷٻؿقز ؾق ٷ١اهؿه ؾچاق کٴی گىیی ٌؿه اورث. ؾق وا٬رٟ برؿوٸ ٘ك٦ ایكاٺ
ـکك ؾ٬ی٫ ٷىاقؾ اٷحیالات ٷح١هؿ به اٺصاٵ وٜای٩ی ؾ٬ی٫ و ٷٍؽُ ٌؿه اوث. همچٻریٹ ج١صیرل 
ؾق پیىوحٹ به ٷ١اهؿه ال ؾیگك ا٬ؿاٷات ٷؽاٳ٧ ٷٻا٨ٟ ٷٴی اوث ؾق ِىقجی که وایك کٍىقها ؾق 

اٺؿ. بركای ٷرراٲ آٷكیکرا آٸ قا  اٸ کا٨ی قا بكای بكقوی اب١اؾ آٸ ٬كاق ؾاؾهٷٴع٫ ٌؿٸ به ٷ١اهؿه لٷ
ٷٻىٖ به اشاله و جّىی  ال وىی ٷصٴه وٻا کكؾه اوث. ال ؾیگرك ٺرىا٬ُ ٷ١اهرؿه اٌرحباهات 
٨اظً ؾق ٷعاوبات اوث. بكای ٷراٲ ٘ی ٷٙاٳ  پیً گ٩حره ٌرؿه، ٷیرماٸ همیٻره ؾق ِرىقت 

ٷیٴیاقؾ ؾتق ٷعاوربه ٌرؿ، و برك همریٹ  ۶۱کكبٹ،  کاهً اٺحٍاق چهاق ؾقِؿی گال ؾی اکىیؿ
ؾق ظراٳی کره ؾق  .اٺرؿ ٷیٴیاقؾ ؾتق ٷعاوربه کكؾه ۹۶ؾقِؿی ظصٶ اٺحٍاق قا  ۶۴اوان کاهً 

ها  ٠اٳٶ وا٬ٟ با جىشه به ا٨مایً ٷح٥یكهای  ٷصهىٲ، همیٍه ٺىبث ذابحی ٷیاٸ ظصٶ ا٨مایً همیٻه
وقی ظصرٶ  و پرك وأرط اورث کره ؾق بهركهبا کاهً اٺحٍاق گال ؾی اکىیؿ کكبٹ بك٬كاق ٺیىث 

 ٌىؾ. ها به ِىقت جّا٠ؿی ٷعاوبه ٷی همیٻه

                                                      

 ؼبكگفاقی ؼاٺه ٷٴث 5
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اٺؿ، ِؿ و هٍحاؾ و چهراق کٍرىق  ج١ؿاؾ ِؿ و ٺىؾ و ه٩ث کٍىق ٷىا٨٭حٻاٷه پاقیه قا پفیك٨حه
اٺؿ و ِؿ و ه٩حاؾ و ه٩ث کٍىق ٺیم وٻؿ ٷٍاقکث ٷٴی ؼرىؾ  های ؼىؾ جّىی  کكؾه ؾق پاقٳماٸ

. ٘بی١ی اوث که کٍىقهای شهاٺی به ٠ٴث ٺؿاٌحٹ ٷٻابٟ آٺچٻاٺی ٺ٩ث و گال، اٺؿ قا ٺیم اقائه ؾاؾه
جىاٸ ایٹ ایكاؾ اواوی قا به ٷ١اهرؿه گك٨رث کره  کٻٻؿ. بٻابكایٹ ٷی ا٬ؿاٵ به اٳعا٪ به ٷىا٨٭حٻاٷه ٷی

جىاٺرؿ جرؤذیك  ایٹ ج١هؿات یکپاقچه و ٷٍحكک، بؿوٸ ؾق ٺٝك گك٨حٹ ٌكایٗ کٍىقهای ٷؽحٴر٧ ٷی
کٍىقهای ٷٴع٫ ٌؿه گفاقؾ. به ٺعىی که ا٬حّاؾ کٍىق ایكاٸ که ٷبحٻی بك ٺ٩ث ٷح٩اوجی بك قوی 

و گال و ـؼایك ٨ىیٴی اوث به ٌؿت ٷحاذك ال کاهً قوٺؿ جىٳیؿ و ٠كٔه اٺكژی ؼىاهؿ ٌؿ. و ال 
 اٺؿ. ٘ك٦ ؾیگك وایك کٍىقها ٺیم به اٌکاٲ ٷؽحٴ٩ی ٠ٕى ج١هؿٺاٷه ٌؿه

ٲ ٌؿٸ جّمیمات ٷكبىٖ بره اشركا، بره آیٻرؿه ال ؾیگك ایكاؾات ظ٭ى٬ی ٷ١اهؿه پاقیه، ٷىکى
ٷىا٨٭حٻاٷه اوث. ؾق وا٬ٟ با ٷح١هؿ ٌؿٸ به ایٹ ٷىا٨٭حٻاٷه ٷٴمٵ ؼىاهیٶ ٌؿ که ؾق ٷىقؾ بٻرؿهایی 
ال ٷىا٨٭حٻاٷه ؾق آیٻؿه جّمیٶ گیكی ٌىؾ. جّمیماجی که ؾق لٷاٸ ظاٲ ال کی٩یث آٸ ٷٙٴٟ ٺیىحیٶ 

 ی باٌؿ.و ٷمکٹ اوث ایٹ جّمیمات ؾق ٔؿیث با ٷٻا٨ٟ ٷٴ
های ا٬حّاؾ ٷ٭اوٷحی، ا٨مایً اقلي ا٨موؾه ال ٘كی٫ جکمیل لٺصیكه  ٘ب٫ بٻؿ چهاقؾه ویاوث

اقلي ِٻ١ث ٺ٩ث و گال، جىو١ه جىٳیؿ کاتهای ؾاقای بالؾهی بهیٻه )بكاوان ٌراؼُ ٌرؿت 
کیؿ بك  ٷّك٦ اٺكژی( و بات بكؾٸ ِاؾقات بك٪، ٷعّىتت پحكوٌیمی و ٨كآوقؾه های ٺ٩حی با جؤ

های کٴی ا٬حّاؾ ٷ٭اوٷحی ٷاوث. بره ٠براقجی ٺحٻهرا ٺبایرؿ  ال ویاوث ِیاٺحی ال ٷٻابٟ بكؾاٌث
ٷیماٸ جىٳیؿات ؼىؾ قا کاهً ؾهیٶ، بٴکه بایؿ قوٺؿ ا٨مایٍی و جىو١ه قا پیً بگیكیٶ. ؾق ظراٳی 

ؾق همریٹ قاورحا بٻرؿ  های ا٬حّاؾ ٷ٭اوٷحی اوث. که پفیكي ٷ١اهؿه پاقیه ؾق جٕاؾ با ویاوث
 کٴی ا٬حّاؾ ٷ٭اوٷحی ٺیم بایؿ ٷىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ: های ویاوث ۶۸

 و ٺ٩رث شهراٺی برالاق ؾق اذكگفاقی ٷٻٝىق به کٍىق وگال ٺ٩ث قاهبكؾی ـؼایك ا٨مایً   

کیؿ و گال  .ٷٍحكک ٷیاؾیٹ ؾق بىیژه گال، و ٺ٩ث جىٳیؿ های ٜك٨یث جىو١ه و ظ٩ٛ بك جؤ
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 ا٠ٕراء ال یرک هركٌىؾ که ٷیگىیؿ:  ٷىا٨٭حٻاٷه پاقیه اٌاقه ٷی ۲ٷاؾه  ۴به بٻؿ ؾق ٷ٭ابل   
 گماقي ٷحىاٳي ٘ىق به قا ؾاقٺؿ آٸ به ؾوحیابي ٬ّؿ که ؼىؾ ٷٴي يها ثٷٍاقک ٷ١یٹ اهؿا٦ بایؿ

 ها ثٷٍراقک به ؾوحیابي ٬ّؿ به قا ؼىؾ ؾاؼٴي اٺحٍاق کاهً ا٬ؿاٷات بایؿ ا٠ٕاء. ؾهٻؿ اؾاٷه و
 .کٻٻؿ ؾٺباٲ

ایركاٸ ٷرؿ ٺٝرك ؾاقؾ بایرؿ آٸ قا بره ِرىقت  به ٠باقت وأط جك ؾق هك جّمیٶ ؾاؼٴی که     
ٷىحمك گماقي کٻؿ جا چٻاٺچه با اهؿا٦ کٻىاٺىیىٸ ٷ٥ایك بىؾ ٷٻٟ ال ا٬ؿاٵ به آٸ ٌىؾ وایرٹ ؾ٬ی٭را  

 .های کٴی ا٬حّاؾ ٷ٭اوٷحی اوث ؾق جٕاؾ ویاوث
ؾق ایٻصا بعد والوکاق ظ٭ى٬ی ؼاقز ٌؿٸ ال ٷ١اهؿه ٺیم بایؿ بكقوی ٌرىؾ. ٘بر٫ ٷراؾه     

 ٭حٻاٷه:ٷىا٨ ۴۳
 کٍرىق آٸ ٌرؿ، اتشركا تلٵ کٍرىق یک بكاي جىا٨٭ٻاٷه ایٹ لٷاٺیکه ال ب١ؿ واٲ وه.۶

 .کٻؿ ِك٨ٻٝك جىا٨٭ٻاٷه ایٹ ال اوٻاؾ اٷیٹ به کحبي ا٘ال٠یه اقائه با ٷیحىاٺؿ

 ا٘ال٠یره جاقیػ ال کٍىق آٸ جىا٫٨ ٳ٥ى ٷیکٻؿ، ِك٨ٻٝك جىا٨٭ٻاٷه ال کٍىقي که لٷاٺي.3

 ؾق آٺچره ٘بر٫ جراقیػ، ایرٹ ال ب١رؿ قولهراي ٘ي یا و ٷیٍىؾ آ٤ال واٲ یک بكاي کحبي

 ا٘ال٠یره وِرىٲ لٷراٸ ال بایرؿ ِرك٨ٻٝك )جاقیػ. ٷیگیكؾ ِىقت اوث، آٷؿه ا٘ال٠یه

 اوث( ٌؿه ٬یؿ کحبي ا٘ال٠یه آٸ ؾق که آٸ ال ب١ؿ قولهاي یا و باٌؿ اوٻاؾ اٷیٹ به کحبي

 ٌىؾ ٳعاٚ کٍىقي ٻىاٸ٠ به بایؿ ٌىؾ، ؼاقز کٻىاٺىیىٸ ٠ٕىیث ال که کٍىقي هك.2

 .اوث کكؾه ِك٨ٻٝك ٺیم جىا٨٭ٻاٷه ایٹ ال که

 ۸ال ٷ١اهرؿه، بایرؿ  بٻابك بٻؿهایی که ال ؼا٘كجاٸ گفٌث، ؾق بؿو جّمیٶ بركای ؼركوز      
واٲ ال ٠ٕىیث ؾق آٸ گفٌحه باٌؿ و ب١ؿ ال آٸ یک واٲ ٨كایٻؿ بكقوی ؼركوز ٌركوٞ ؼىاهرؿ 

بك آٸ کٍىق باق ؼىاهؿ  ۶۹ان جّمیمات کمیىیىٸ ٷاؾه هایی که بك او ٌؿ. به ایٹ ٷىاقؾ شكیمه
 ٌؿ قا ٺیم أا٨ه کٻیؿ.
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ٷراؾه ۶۶جىاٸ بره بٻرؿ  های ؾاؼٴی کٍىق ٷی ؾق ٷىقؾ ؾؼاٳث کٍىقهای بیگاٺه ؾق ویاوث     
 چهاق ٷىا٨٭حٻاٷه اٌاقه کكؾ:

١٨ٴي ؼىؾ قا با ؾیؿ ا٨رمایً  یهاي ٷ١یٹ ٷٴ هك ٠ٕى ٷمکٹ اوث ؾق هك لٷاٺي ٷٍاقکث.۶۶
ط بٴٻؿ پكوالي ؼىؾ، ٷٙاب٫ با ؾوحىقاٳ١مل پفیك٨حه ٌؿه جىوٗ کٻ٩كاٺه ا٠ٕراء کٍرىقهاي وٙ

 .ٷح١اهؿ جىا٨٭ٻاٷه پاقیه، جٻٝیٶ ٺمایؿ
 بٻؿ پٻس اِل وىٵ ٬اٺىٸ اواوی شمهىقی اوالٷی ایكاٸ: و اٷا ؾق ٷ٭ابل  

ؾوٳث شمهىقی اوالٷی ایكاٸ ٷى٧ٜ اوث بكای ٺیل به اهؿا٦ ٷفکىق ؾق اِرل  .اِل وىٵ
 :وٵ، همه اٷکاٺات ؼىؾ قا بكای اٷىق لیك به کاق بكؾؾ

 . ال ٺ٩ىـ اشاٺ   اوح١ماق و شٴىگیكی  ٘كؾ کاٷل - 1

 ؼىاٺیٶ: همچٻیٹ ؾق اِل چهل و وىٵ، بٻؿ هٍحٶ آٸ ٷی    
بكای جؤٷیٹ اوح٭الٲ ا٬حّاؾی شاٷ١ه و قیٍه کٹ کكؾٸ ٨٭ك و ٷعكوٷیث و  .اِل چهل و وىٵ

یاٸ قٌؿ، با ظ٩ٛ آلاؾی او، ا٬حّاؾ شمهرىقی اورالٷی ایركاٸ برك بكآوقؾٸ ٺیالهای اٺىاٸ ؾق شك
 ٌىؾ: اوان ٔىابٗ لیك اوحىاق ٷی

 شٴىگیكی ال وٴٙه ا٬حّاؾی بیگاٺه بك ا٬حّاؾ کٍىق. - 4

های کٴری و  های ٷح١ؿؾ کٍىقهای بیگاٺه ؾق ویاورث با وشىؾ ایٹ، به ؤىض ٌاهؿ ؾؼاٳث
اٳمٴٴی اقائه کكؾه و ٘ك٦ ایكاٺی ؼىؾ قا ٷٴمٵ  یٹٷهٶ کٍىق هىحیٶ که ایٻها قا به ٌکل ج١هؿهای ب

 به اٺصاٵ ؾاؾٸ آٺها کكؾه اوث.
ظاٲ بپكؾالیٶ به ایٹ ٷىئٴه که ؾق ٠مل چه ٷیماٸ به ایٹ ٷ١اهرؿه ٠مرل ٌرؿه و ؾق وا٬رٟ       

بؿوٸ جّىی  ال وىی ٷصٴه ٌىقای اوالٷی، ا٬ؿاٵ ؾوٳث ؾق بكابك ایٹ ٷ١اهرؿه چگىٺره برىؾه 
 اوث.
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اکی ال آٸ اوث که ؾوٳث ؾوالؾهرٶ برؿوٸ ؾق ٺٝرك گرك٨حٹ ورالوکاق اشكایری ها ظ گماقي    
های ٷ١اهؿه  کٍىق و ٳموٵ بكقوی و ٺهایحا جّىی  ال وىی ٷصٴه ٌىقای اوالٷی، جماٵ بؽً

 های ؼىؾ ِاؾق کكؾه اوث. های ؾوٳث به جماٵ اقگاٸ ها و ابال٤یه پاقیه قا ؾق ٬اٳ  بؽٍٻاٷه
 :و٬ث بكٺاٷه قیمی و اٷىق ا٬حّاؾی ولاقت ٺیكو به اٜهاقات ٠ٴیكٔا ؾائمی، ٷ١اوٸ

ٷكاکً، جىو١ه ا٬حّاؾ وربم  ٨COP11كاٺىه و   COP14با ج١هؿات ایكاٸ ؾق اشالن7

های لیىرث ٷعیٙری، بایرؿ اشكایری  به ٷ٩هىٵ ا٨مایً جىٳیؿ اٺكژی و کاهً آتیٻرؿگی

لیىرث  اٳمٴٴی ای کكه لٷیٹ ؾق همایً بیٹ ٌىؾ. ج١هؿ ایكاٸ ؾق کاهً گالهای گٴؽاٺه

ٷىش  ٌؿ جرا جىور١ه  ۶۸۳۲آـق  ۴۱جا  COP14 ،۳ٷعیٙی پاقیه ٨كاٺىه ٷٍهىق به 

 6ای بكٺاٷه ٌٍٶ جىو١ه گٻصاٺؿه ٌىؾ. ی جصؿیؿ پفیكؾق ٬اٳ  تیعهها یاٺكژ

های بكٺاٷه ٌٍٶ جىو١ه ٷىاقؾی وشىؾ ؾاقؾ که ٷحاذك ال  ؾق وا٬ٟ ؾق ظاٲ ظأك ؾق ویاوث    
٬اٺىٸ اواوی شمهىقی  ۱۱و اِل  ۶۴۹ؤىض جؽٴ٧ ال اِل که به  باٌؿ جىا٨٭ٻاٷه پاقیه ٷی
 اوالٷی ایكاٸ اوث.

ٻیٶ به وؽٻاٸ ؾبیك ٘ك٦ ایكاٺی ؾق کراقگكوه بریٹ ایركاٸ و اجعاؾیره ک ٷیاٌاقه  شهثهمیٹ  به
 :۳۹ اقوپا آ٬ای چیحچیاٸ ولیك واب٫ ٺیكو ؾق ٨كوقؾیٹ
 ٻیٶک ٷیای ٬ٟٙ  جىو١ه آب و بك٪ قا ال اٺحٍاق گالهای گٴؽاٺه

هیٶ که ؾ ٷیج١هؿات پاقیه به ٘كی٭ی والٷاٸ  شهثکه جىٳیؿ بك٪ ؼىؾ قا ؾق  ابه ایٹ ٷ١ٻ       
ی برك٪ هرا هی١ٻری کراهً قوٺرؿ وراؼث ٺیكوگا ،ٺٍىؾ و ایٹٷٻصك ای  به اٺحٍاق گالهای گٴؽاٺه

 ٨ىیٴی. 
 گ٩حه اوث:  ۳۲همچٻیٹ ایٍاٸ ؾق اٜهاقت ؼىؾ ؾق ؼكؾاؾ 

کٍىقی با ؾاٌحٹ ـؼرایك ٤ٻری ورىؼث ٨ىریٴی چره بكؼی ایٹ وئىاٲ قا ٷٙكض ٷی کٻٻؿ که 
ا٨موؾ: پاوػ ایٹ اوث که ٌؿت اٺركژی ؾق کٍرىق باتورث و  8ٺیالی به اٺكژی جصؿیؿپفیك ؾاقؾ

ی ٨ىریٴی هرا یوی اؾاٷره ؾاؾ: اورح٩اؾه ال اٺكژ ٷی باٌؿ. ی ٨ىیٴیها ی٠مؿه ٷّك٦ ٺیم ال اٺكژ
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قا کٻحركٲ ٺکٻریٶ ؾق  ای هالهرای گٴؽاٺرىؾ و اگك اٺحٍاق گٌ ٷی ای هٷٻصك به اٺحٍاق گالهای گٴؽاٺ
 5قو ؼىاهیٶ ٌؿ. هی قوباٳمٴٴ بیٹآیٻؿه با شكایٶ 

 وی ؾق اٜهاقاجی ؾیگك گ٩حه اوث:
ی هرا یکركه لٷریٹ ٷىشر  ٌرؿ جىور١ه اٺكژ ای هج١هؿ ایكاٸ بكای کراهً گالهرای گٴؽاٺر 

٨رموؾ: همره جصؿیؿپفیك ؾق ٬اٳ  تیعه بكٺاٷه ٌٍٶ جىو١ه ؾق ؾوحىق کاق ٬كاق گیكؾ.چیث چیاٸ ا
بىیژه ؾی  ای هبكٺاٷه قیمی ٌىؾ که اٺحٍاق گالهای گٴؽاٺ ای ه٨كآیٻؿهای جىو١ه کٍىق بایؿ به گىٺ

 یابؿ.اکىیؿ کكبٹ و ٷحاٸ کاهً 

گاهی کاٷل ٷح١هؿ به ٷىا٨٭حٻاٷه     ای ٌرؿه اورث کره ؾق آیٻرؿه جب١رات  گىیا ؾوٳث و٬ث با آ
قیمی   قا ٨كا جك گفاٌحه و ا٬ؿاٵ به بكٺاٷه و ظحی ٬ؿٵ ؼىاقت باقی بكای ٷٻا٨ٟ ٷٴی ؼىاهؿ ؾاٌث.

 بك اوان ج١هؿٺاٷه پاقیه ٺمیؿه اوث.
همچٻیٹ ٷ١ّىٷه ابحکاق قئیه و٬ث والٷاٸ ظ٩اٜث ال ٷعیٗ لیىث ؾق اوٳریٹ همرایً        

قیمی ِرىقت گك٨حره ظكکرث  ؾق ؾوٳث یالؾهٶ با بكٺاٷرهٷٴی ا٬حّاؾ اٺكژی ؾق پیاٷی اٜهاق ؾاٌث: 
جكیٹ ٷٻابٟ جىٳیؿ کكبٹ هىرحٻؿ  ها که ال ٠مؿه ویژه ؾق ٺیكوگاه ههای ٨ىیٴی ب ىؼثٺموٳی اوح٩اؾه ال و

 .آ٤ال ٌؿه اوث

 ؽذو ایشاو به هاب )ليب( ايشژی هًيمه هغتمین هؼاهذه پاسیظ بش تبذیل تأثیش 

ی ها ثال ٷٻابٟ ٘بی١ی و ؼؿا ؾاؾی وكلٷیٹ ایكاٸ وشىؾ وكٌاق ٷٻابٟ ٺ٩ث و گال و ؾیگرك ورىؼ
های اواوی ا٬حّاؾ کٍرىق چره ؾق ؾوقه ٬برل  یکی ال اِٴی جكیٹ پایه ،بٻابكایٹ اٌؿ.ب ٷی٨ىیٴی 

اٺ٭الب و چه ب١ؿ ال اٺ٭رالب بهركه بركؾٸ ال ایرٹ ـؼرایك ٨ىریٴی برىؾه اورث. همرىاقه ال پاٌرٻه 
لیكا  8ی ا٬حّاؾ ایكاٸ همیٹ ٷىئٴه ٺ٩ث و بعد ؼاٵ ٨كوٌی ـؼایك ٺ٩ث و گال بىؾه اوثها لآٌی

یی ؾق هراً ای ٷىشر  بركول چاٳ ات ٷٻٙ٭هجؤذیكی  و ؾیگك اٳمٴٴ بیٹی اه ٶبه قاظحی جىوٗ جعكی
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ٷٻٙ٭ی اوث که قوٺؿ ا٬حّاؾ ال جک ب١ؿی بىؾٸ و ٷحکی بىؾٸ بره  ،ىؾ. بٻابكایٹٌ ٷیا٬حّاؾ ٷٴی 
٨كوي ٺ٩ث به یک ا٬حّاؾ چٻؿ ب١ؿی، جىٳیؿ ٷعىق و ٤یك ٬ابل ؼٴل جبؿیل ٌىؾ. یکی ال  بهحكیٹ 

ی بهركه بركؾاقی ال همریٹ ٷٻرابٟ ٨ىریٴی ها ثٷكظٴره، ا٨رمایً ٨كِربكای قویؿٸ به ایرٹ  ها هقا
و جبرؿیل ٷرىاؾ ؼراٵ بره  ها هىاٸ با ا٬رؿاٷاجی چرىٸ وراؼث پاتیٍرگاج ٷیاٌؿ. ایٹ ٷىئٴه قا ب ٷی

 ی آٸ اشكا کكؾ. ها ه٨كاوقؾ
ایكاٸ قجبه اوٲ شهاٸ ؾق ٷصمىٞ ـؼایك ٺ٩ث و گال اوث. ؾق ٠ّك ظأك که  بك اوان آٷاقها

ی ؼىؾ هىحٻؿ، کره ها ثی ِٻ١حی و ا٨مایً لیك واؼها هؾق ظاٲ پیٍك٨ث ؾق لٷیٻکٍىقها همه 
به ٺیكوی بك٪ بیٍرحك  قهابؿوٸ جكؾیؿ ا٨مایً شم١یث ٺیم ال ٺحایس آٸ اوث، هك قوله اظحیاز کٍى

ی قهاای و کٍرى ىؾ. ٺیكوی بك٪ به ٠ٴث وهىٳث اورح٩اؾه، بىریاق ؾق برالاق ٷٻٙ٭رهٌ ٷیو بیٍحك 
ىاٺرؿ بره قٌرؿ ٺ٩رىـ ؼرىؾ ؾق ج ٷیٷا چگىٺه ایكاٸ با جىٳیؿ و ِاؾقات بك٪ همصىاق ٘اٳ  ؾاقؾ. ا

 کمک کٻؿ؟ ای ؼىؾ کٍىقهای همىایه و ج٭ىیث ٬ؿقت ٷٻٙ٭ه
هرای  های کٴی ا٬حّاؾ ٷ٭اوٷحی، ی١ٻی ا٨مایً قوٺرؿ وراؼث ٺیكوگاه قاه هماٸ ویاوث ٹبهحكی

و ج١رؿؾ  بىریاق ٘رىتٺیجىٳیؿ بك٪ ٷبحٻی بك وىؼث گال اوث. با جىشه به وشرىؾ ٷكلهرای ؼراکی 
هرای جىٳیرؿ برك٪ ؼرىؾ قا پریً  های ٺیالٷٻؿ به ٺیكوی بك٪، ایكاٸ بایؿ ٷىیك ا٨مایً ٺیكوگاه همىایه

ٌرىیٶ، بٴکره برا ِراؾق کركؾٸ آٸ  گیكؾ. با ایٹ قوي ٺحٻها ٷاٺٟ ال ؼراٵ ٨كوٌری ٷٻرابٟ ٨ىریٴی ٷی
ٶ8 لیركا ٺیركوی برك٪ ال های ؼىؾ ؾاٌرحه باٌری های همىایه جىاٺیٶ ٺ٩ىـ ٬ابل جىشهی ؾق ویاوث ٷی

ٔكوقیات لٺؿگی بٍك اٷكولی اوث و ٠الوه برك آٸ کٍرىقهایی کره ٷ٭ّرؿ ِراؾقات برك٪ ایركاٸ 
کٻؿ، بٴکه بؿوٸ جكؾیرؿ  ٌىٺؿ ٺه جٻها ال ٳعاٚ ا٬حّاؾی وىؾی بىیاق قا به ا٬حّاؾ کٍىق واقؾ ٷی ٷی

٦ ٷىأٟ ایكاٸ ٌىٺؿ. ٨كْ کٻیؿ کٍىق همىایه بك ؼال های کٍىق ِاؾق کٻٻؿه ٷی جابٟ ؾقؼىاوث
ؾوث به ا٬ؿاٷاجی کٻؿ و یا ؾق ٷىیك قوؾهای ٷٍحكک ٷركلی ورؿهایی قا اظرؿاخ کٻرؿ کره با٠رد 
ؼٍکىاٳی ؾق وكلٷیٹ پاییٹ ؾوث ٷىشىؾ ؾق ایكاٸ ٌىؾ. ٷٍؽُ اوث کره برك٪ ؾق ایرٹ لٷیٻره 

 اهكٵ ٨ٍاق ٷٻاوبی بكای جؤٷیٹ ٺیال آب ٷٻا٫٘ ایكاٸ باٌؿ. به ٠باقت بهحك بك٪ ؾق بكابك آب!
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قا  جؤذیكی ٷح١ؿؾ ٷ١اهؿه پاقیه ٷٙاٳ١ه ٌؿ، ایٹ ٷ١اهؿه بیٍحكیٹ ؿها٘ىق که ؾق بٻ اٷا هماٸ
ی جىٳیؿ بك٪ گفاقؾه جا ظؿی که ظؿوؾ وه واٲ اوث که کٍىقی ها هبك قوی قوٺؿ واؼث ٺیكوگا

برك٪ ٷّرك٨ی  جرؤٷیٹقو ٌرؿه و جرىاٸ  هکه قجبه اوٲ ـؼایك وىؼث قا ؾاقؾ، برا کمبرىؾ برك٪ قو بر
 چه قوؿ به ِاؾقات بك٪! 8ؾ قا ٺؿاقؾٷٍحكکیٹ ؼى

های جىٳیؿ بك٪ ٺاٵ بركؾ، بعرد اٷٻیرث  جىاٸ ؾق بعد ٳموٵ ا٨مایً ٺیكوگاه ٷىقؾ آؼكی که ٷی
ٌهكهای کٍىق ال ؼٙك بی بك٬ی، ؾق ٌكایٗ بعكاٺی ٷرل شٻگ اوث. ٨كْ کٻیؿ که یرک ٌرهك 

ا ال ٺ٭راٖ اورحكاجژیک و باٌؿ. ٘بی١حر بكای جىٳیؿ بك٪ ؼىؾ ؾاقای یک ٺیكوگاه بمقگ جىٳیؿ بك٪ ٷی
جىاٺؿ کل ٌرهك قا برا بعركاٸ  باٌؿ و ؾٌمٹ جٻها با هؿ٦ گك٨حٹ آٸ ٷی ٷهٶ ٌهك همیٹ ٺیكوگاه ٷی

ٷىاشه کٻؿ. اٷا اگك همیٹ ٌهك، وه یا چهاق ٺیكوگاه کىچک جىٳیؿ بك٪ ؾاٌث، ؼىاقات کمحركی 
ایٻرؿ جىٳیرؿ برك٪ برا٬ی هرا ؾق ٨ك چكا که با لؾٸ هكکؿاٵ ال آٺراٸ برا٬ی ٺیكوگاه 8ٌؿ ٷحىشه ٌهك ٷی

ها ٬ؿ ٠ٴٶ  های بمقگی که ؾق ا٘كا٦ ٌهك و شاؾه ٷاٺؿ. و همچٻیٹ ؾق ؼٙىٖ اٺح٭اٲ بك٪ و ؾکل ٷی
قوؾ کره بهحركیٹ  ها ؾق ٷىیك اٺح٭اٲ ال بیٹ ٷی اٺؿ، ظصٶ ٬ابل جىشهی ال بك٪ جىٳیؿی ٺیكوگاه کكؾه

 هك ٌهك اوث.های کىچک بكای  قاه بكای ٷماٺ١ث ال ایٹ ٔكق هماٸ ا٨مایً ٺیكوگاه

 گیشی يتیجه

ایكاٸ اوالٷی ب١ؿ ال گفٌث واٳها، جىاٺىث ؾوباقه آٸ ٬ؿقت ال ؾوث ق٨حه پیٍیٹ ؼىؾ قا بالیابؿ 
هرای ٺىرل  ی ؾاؼٴی و ج٭ىیث ابحکراق و ؼال٬یثها یو ایٹ اٷك ٷمکٹ ٺبىؾ، ٷگك با اجکا به جىاٺای

ىه اوالٷی هىرحیٶ و ایرٹ های اواوی اٺ٭الب پك ٌک ظاٲ ٷا ؾق ٺمؾیکی قویؿٸ به آقٷاٸ شىاٸ.
ها اورث. ٷٍرؽُ اورث کره ؾق ٬ركٸ ظأرك  ٷىحٴمٵ ٬ىی ٌؿٸ هكچه بیٍرحك ؾق همره لٷیٻره

های شؿیؿ و ٷحٻاو  با ؤر١یث اٷركول شاٷ١ره  کٍىقهای ٷىحبؿ و ٷىحکبك ٬كوٸ واب٫، قوي
ای ٩٤ٴث کٻیٶ8 چركا کره ؾٌرمٹ همراٸ  اٺؿ و ایٹ ٷا هىحیٶ که ٺبایؿ ٳعٝه شهاٺی قا اجؽاـ کكؾه

ای ج٥ییك ٺکكؾه اوث، بٴکه  مٹ اوث و قویکكؾهای او ؾق ٷ٭ابل کٍىقهای ؾق ظاٲ جىو١ه ـقهؾٌ
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اٳمٴٴی ٷمیٹ ٌؿه اوث و ؾق ٬اٳر  ٷ١اهرؿات  های بیٹ قٺگ و ٌکل آٸ ج٥ییك کكؾه و به والٷاٸ
کٻؿ. اٷیؿ اوث جا برا قوٌرٻگكی  ٷعیٗ لیىحی و اٺىاٸ ؾووحاٺه هماٸ اهؿا٦ پیٍیٹ قا ؾٺباٲ ٷی

هرایی قا  یل کكؾه و جٻٝیٶ واؼحاقهایی که به هیچ وشه اٷکراٸ جکركاق چٻریٹ ؼیاٺثشاٷ١ه جعّ
 های ؾٌمٹ ایىحاؾ.  ٨كاهٶ ٺىالؾ، بحىاٸ شٴى ٨كی 
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