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 راهًمای تذویى و ضزایظ پذیزش هماله دىسه فعالیت،اهذاف،

 

َ  ٖارسجبط فقِ ٍ حقَق اساله ٕدر راسشب ٖسخصص ٖعلو کزدٗصلٌبهِ حبضز ثب رٍف 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. سأک٘ذهجلِ، فقِ ٍ حقَق ثب  ٖحَسُ هَضَع ضَدٖ هٌشطز ه

َل سأٗ٘ذ،ٖسخصص ٕدس اس داٍر ِک راٌّوهب اهبح    يٗه ضهذُ در ا  فٍٗ ثب سَجِ ثِ سبخشبر سعز ًِٗطز ي٘هسئ

  کٌٌذ. زٗرا رعب زٗهقبالر خَد ًکبر س نٍ٘ سٌظ َِ٘د در سْض هٖهحشزم سقبضب  سٌذگبىَٗد اس ًَض هٖ

 Word 2010 افشارٕ هقبلِ در هح٘ط ًزم

 A4 :اًذاسُ کبغذ

 هشز سبًشٖ 4ٍ راسز(: ّب )ثبال، دبٗ٘ي، اخ  حبضِ٘

 BTitr 14 :فًَز عٌَاى هقبلِ

 Times New Roman 10 ٍ اًگل٘سٖ  B Zar 13 فًَز هشي: فبرسٖ

 Times New Roman 9 ٍ اًگل٘سٖ  B Zar 10فًَز در جذٍل ٍ ًوَدار: فبرسٖ

 .سز ثبضذ صفحِ در ّو٘ي فزهز ث٘ص 44سعذاد صفحبر ًجبٗذ اس 

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

 دبیز سز سخى

اظکام با هىائل  ٫یجٙب ػیکه هؿ٦ آو ؾق گفق جاق گكؾؾ یاوالم بكه ىی٠لن ٨٭ه به ٜهىق ؾ ًهیٍیپ
 یقا بكا ًهی٠لن ؾق ؾوقاو وشىؾ ج٩کكات هح١ؿؾ له ىیا یایيىٜهىق شاه١ه بىؾه اوث و ظٕىق پى

 ،یا٠ ن ال اشحم ا٠ یلي ؿگ یها هً یق٨ٟ ؼأل ؾق شاه١ه ٨كاهن ک كؾه او ث. ٠ل ن ٨٭ ه هم ه له
 یاظکام و ه٭كقات ٨٭ه او اله گكیؾ یايی. به بكؾیگ یايىاو قا ؾقبكه یىیو ؾي یًیؾ یاوی،وی٨كؾ

٠ل ن ٨٭ ه و  یو ٠ٝم ث واا گاهیاٌ ؿ.شاب هیو هّ لعث ٨ كؾ و شاه١ ه  الهایکًًؿه ي ىیجٕم
 ىیب ه هم  كؾی هىقؾ بعد و گ٩حگى ٬ كاق گ ٍحكیکه هك چه ب  کًؿ یقولا٨موو آو ا٬حٕا ه ٍك٨ثیپ

قول شاه١ه ب ا  یها الیبه ي ایؾق ظىله ٨٭ه پى یه٭ااج یكیبك آو اوث جا با به کاقگ هیيٍك ىیا لیؾل
 ىی و١اؾت و جکاهل ايىاو قا ٨كاهن کً ؿ. ا كیپاوػ قا بؿهؿ و هى ىیبهحك یبك پٍحىايه ٠لم هیجک

قا  ی٠لم  یؾو حاوقؾها ىیه٭اات و ايحٍاق هًٝن، ا ا٨ثیؼىؾ و با ؾق ثیؾاقؾ با ١٨ال ؿیاه هیيٍك
که  یاهك ال لظمات همه کىاي ی٬كاق ؾهؿ. ؾق ايحها ی٠ال٬مًؿاو پژوهٍ اقیؾق اؼح ییایعى پىبه ي
 ىی ا یو ؾق شهث بهب ىؾ ايحٍ اق و هعح ىا ايؿ هؾاٌح هیيٍك ىیهك چًؿ کىچک ؾق ايحٍاق ا یي٭ٍ
 هیو ا٠حب اق يٍ ك ی٩ یک ًیجا ؾق شهث ا٨ما نیو بكآي نیوپاوگماق ايؿ ههمكاه و هن ٬ؿم بىؾ هیيٍك

 .نیبکىٌ
 

 ههسا صذیمی سًگ چال





 

 

 

 تهدید یا فرصت امکان سىجی صحت بیت کىیه قىاعد و ماهیت حقىقی و فقهی:
 1علی احمدیان

   

 ذهکیچ

ه ای ظ اکمیحی، ا٬حّ اؾی،  ها ؾق ه٭كقه گفاقی ؾق لهیً ه قهماقله ا ب ا چالً ٘ىق کلی ؾولثه ب
به ایًک ه ؾق اِ ل چه اقم ٬ ايىو اواو ی جىشه  با ،اها ؾق ظ٭ى٪ ایكاو ؛اهًیحی و... قوبه قو هىحًؿ

٬ايىيگ فاق  ؛ه٭كق ٌؿه اوث که کلیه ٬ىايیى و ه٭كقات کٍىق بایؿ هٙ اب٫ ه ىالیى او الهی باٌ ًؿ
هايًؿ هالی ث و هٍ كو٠یث  ،های ٨٭هی های ـکك ٌؿه بكای ب٭یه کٍىقها، با چالً ٠الوه بك چالً

ه ای ا٠م ال ٌ ؿه ال و ىی آهكیک ا و  نباٌؿ. ٠الوه بك آو جعكی ایى پؿیؿه يىٜهىق هن قو به قو هی
ی ها لؾیگك کٍىقها و ٔكوقت ا٨مایً هًابٟ اقلی کٍىق هن چالٍی اوث که کٍىق ها ؾق ٘ی وا

ای ب كای  اؼیك با آو قو به قو بىؾه اوث که البحه اوحؽكاز بیث کىیى با اوح٩اؾه ال بك٪ ٨كِ ث ج اله
ه ای ِ ىقت گك٨ح ه ؾق ظ ىله  یهمچً یى ا٨ مایً کالهبكؾاق. ً ؿک کىب ؾقآهؿ اقلی ٨كاهن هی

اهکاو ايصام پىلٍىیی ال ایى ٘كی٫ و ٨كِ ث پیٍ كو ب ىؾو ؾق ای ى لهیً ه ال کٍ ىقهای  ها قهماقل
ک ه کٍ ىق قا ؾق لهیً ه ٠ ؿم ه٭ كقه  هى حًؿهایی  جهؿیؿ ها و هًٙ٭ه و اقلآوقی بكای کٍىق ٨كِث
، ٬ابلی ث هفکىقهای  ی چالًایى ه٭اله ال هؿا٬ه و بكقو .ًًؿک گفاقی ؾق ایى ظىله به قو جهؿیؿ هی

 .ًؿک گیكی هی پفیكي قهماقلها ال شمله بیث کىیى قا بكای هباؾات و کىب ؾقآهؿ اقلی قا يحیصه

 .جًٝین گكی ،ه٭كقه گفاقی قهماقل، ،بیث کىیى کلمات کلیدی:

                                                      

 ؾايٍصىی ه٭ٟٙ کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه ظ٭ى٪ ٌكکث های جصاقی ؾايٍگاه ٠لىم ٬ٕایی. 1
 ali ahmadian@iname.com  
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 همذهه

كؾؾ. هع٭٭ او گ  هیب ال  3891ؾق و ال  5ایؿه قهماقلها به جع٭ی٭ات ؾیىیؿ چام و اوح٩او بكي ؿل
 ج ا آيک ه وی ؾای ؛ٓ قا جىو ١ه ؾاؾي ؿ5ی ٔه ًو ال الگ ىقیحن ؾقهن ،2همايًؿ آؾام بک ،ؾیگكی

 ؾ.کكپكوجکل اقل قهمگفاقی ٌؿه قا پیًٍهاؾ 

ب ه ه١ً ای  ،وی ؾای که یک هحؽُّ ظىله ٨ً اوقی ا٘ال٠ ات او ث، ه٩ه ىم اقل هص الی قا
ه٭ّىؾ  .ؾکكیؿه ٘كض ، ؾق جاقيمای ٌؽّی ؼىؾ به ٠ًىاو یک ا3899اولیى باق ؾق وال قهماقل،

 ل فا ياک اهىجى .ب ىؾ ها هواو ٙ قجىهیل اهىق هالی و ایصاؾ پىلی بؿوو ظٕ ى ،او ال ایى پیًٍهاؾ

ب ه ه١ً ای واظ ؿ  «بیث»ياهیؿ که جكکیبی ال کلمات  «بیث کىیى»واظؿ پىلی ؼل٫ کكؾ و آو قا 4
یچ ٌ باهحی ب ه به ه١ًی وکه اوث. البحه پىل اؼحكاٞ ٌؿه او ه  «کىیى»ا٘ال٠ات کاهپیىجكی و 

وکه یا اوکًان يؿاقؾ، هیچ اذكی ال کا٤ف، هه، ي٭كه یا ٘ال ؾق واؼث ایى پىل وشىؾ ي ؿاقؾ و 
ىاوحه واظؿ ؼ هیی . وهماق ؼٗ بكياهه و یک ا٠الهیه ایًحكيحی ؾق هىقؾ آو ـکك ٌؿه اوث ٨13٭ٗ 

ٝ ام ب ايکی ی يه ا یی ٤یك٬ابل پیً بیًی هالی و ؾلؾها ثپىلی اؼحكاٞ کًؿ که جعث جأذیك ویاو
 .9۰۰8ٓٔياکاهىجى، يباٌؿ 

ی شؿیؿی ؾق ه٭كقه گ فاقی ای ى هاً قا با چال ها ثيىٜهىق اوث که ؾول ای ههماقلها پؿیؿق
جىوٗ ؼال٫ بیث ک ىیى  9۰۰8ژايىیه  1ؾق  5اولیى بالک بیث کىیى ؾه اوث.کك قو پؿیؿه قو به

فقؾ و ؾق ظ ال گ  هیو ال  39ال ؼل٫ بیث کىیى جاکًىو بیً ال  ،ایصاؾ ٌؿ 6واجىٌی ياکاهىجى

                                                      

stefan Brands .1  

2 . adam Back 

 .3. پیىوث ٌماقه 1 
 

4. Nakamoto 

5. bitcoin 

6. satoshi Nakamoto 
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شهاو به ٤یك ال بیث کىیى ؾق ظال ١٨الیث هىحًؿ و اقلي ایى  قهماقل ؾق ؾه هماقظأك بیً ال 
بیلیىو ؾاق اوث، ایى ؾقظالی اوث که اقلي کل بالاق بیث  30۰۰بالاق ؾق ظال ظأك بیً ال 

ؾقِ ؿ ال  04ی بیلیىو ؾاق اوث ک ه ب ه جًه ای 161کىیى ؾق لهاو يگاقي ایى جع٭ی٫ بیً ال 
ظصن بالاق قا ؾق اؼحیاق ؾاقؾ. بكای ؾقک بمقگی ظصن بالاق بیث کىیى کا٨ی اوث که ٌ ما بی ث 

ؾق ای ى ِ ىقت بی ث ک ىیى يهم یى  ،کىیى قا یک ٌكکث هايًؿ هایکكووا٨ث ؾق يٝك بگیكی ؿ
ال ٘ك٨ی گى حكي جص اقت ؾق و ٙط شه ايی و يی ال ب ه اب ماق  .بىؾ ٌكکث بمقگ شهاو ؼىاهؿ

 لهیً هؾق ایى  .ىؾٌ هیاهكوله بیً ال پیً اظىان  ،ٟ و اهى بؿوو هؿاؼله يهاؾهاپكؾاؼث وكی
ج٥یی كات  ،ی شؿیؿ به ٘ىق ؼاَ ٠لن قهميگاقی و ٌ بکهها یاهكوله ٌاهؿ آو هىحین که ٨ًاوق

ىاو ب ه ج  هییى ایى جعىات جك ن. ال شمله ههايؿ هاواوی قا ؾق واؼحاق ا٬حّاؾ شهايی ایصاؾ کكؾ
ؾ. ؾق وا٬ٟ قهماقل یک ویىحن ؼّىِی ب كای جى هیل کكيام قهماقلها اٌاقه  پؿیؿه يىٜهىقی به

ايصام هباؾات بیى ا٨كاؾ اوث، بؿوو آيکه به ظٕىق يهاؾ هكکمی و واوٗ يیالی باٌ ؿ. ؾق ظ ال 
ظأك قهماقلها و ٨ًاوقی هكجبٗ به آو ٔویىحن ليصیكه بلىکیٓ به وك٠ث ؾق ظ ال ٨كاگی ك ٌ ؿو 

 ٓ.Heetal ،9۰36هىحًؿ ٔ
 و کًح كل ج أهیىباٌؿ که ب كای  ث کىیى یک ویىحن پكؾاؼث گىحكؾه اي٭البی ؾق ایًحكيث هیبی

، ه ا ؾق ای ى اقل ال شمل ه ايحٍ اق و جم ام ١٨الیث ٠كٔه پىل ؼىؾ به یک هًبٟ هكکمی هحکی يیىث
كؾالي و ا٠حباقوًصی به ِىقت ٤یك هحمكکم و جعث ٌبکه بىؾه و هیچ وكویه ؾهًؿه هكکمی ی ا پ
 ٓ.9۰34اؾواقؾ و هىق٨ی، بكای کًحكل و ؾؼالث ؾق ایى ٨كایًؿه وشىؾ يؿاقؾ ٔوىه هالی إه

بىؾه  ای هوال اؼیك ٌاهؿ قٌؿ ٨ى٪ ال١اؾ 39ؾق ٘ىل  ها قهماقلبالاق  ،٘ىق که اٌاقه ٌؿ هماو
ىيؿ که هاهیحی شؿای ال بی ث ک ىیى و ٌ هیی شؿیؿی ؾق ایى بالاق ٠كٔه ها لاوث و هكقول اق

ک ىیى قا   ی هؽحل٧ بی ثها للفا ؾق ایى جع٭ی٫ به شای پكؾاؼحى به اق .ی پكؾاؼث ؾاقيؿقهاابما
 پیٍكو هىقؾ بكقوی ٬كاق ؼىاهین ؾاؾ. قهماقلبه ٠ًىاو 
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ٔكوقی اوث که ٬ايىيگفاق ؾق ایى ظىله وقوؾ کكؾه و با ؤٟ ٬ ىايیى و ه٭ كقات ب ه جًٝ ین 
جع٭ی٫ ؾق پی پاوػ ب ه آيه ا  اوث که ؾق ایى ویی قو به قهاً اها ؾق ایى قاه با چال؛ گكی بپكؾالؾ

آیا بیث کىیى ؾاقای هالیث .ال شمله پاوػ به ایى وىاات که هاهیث بیث کىیى چیىث .هىحین
یی ک ه ؾول ث ال ٘كی ٫ ه ا هقا؟ ی بیث کىیى يىبث ب ه پ ىل ٨ی ات چیى ثها ییژگ؟ اٌؿب هی

 ؟چیىث ،ىايؿ به ؾقآهؿلایی بپكؾالؾج هیقهماقلها 
يؽى ث ب ه  .لۀ ظأك به ایى جكجیب والهاو ؾهی ٌ ؿه او ثبكای جبییى اؾ٠ای هفکىق، ه٭ا

كؾالین و په ال ايحؽ ا  هاهی ث پ هیی١ًی هاهیث آيها  ها لیى هىٔىٞ ؾق لهیًه قهماقجك یچالٍ
ی بؿوو پٍحىايه ٨ٔیاتٓ پكؾاؼحه ؼىاه ؿ ٌ ؿ و و په ؾق ها لهٙلى  به جٙبی٫ بیث کىیى با پى

ؾق ايحه ا ب ه  .پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ ها قهماقل وك٨ّلی شؿاگايه به بكقوی هباظد ٨٭هی و ظ٭ى٬ی
ی کٍ ىق و ه ا ثی کىب ؾقآهؿ اقلی ال ایى ٨كِث پیً آه ؿه ب ا جىش ه ب ه ٜك٨یها يبیاو قو

 ؾق ایى ه٭اله ال قوي جعلیلی جىِی٩ی اوح٩اؾه ٌؿه اوث.هٙالب ؼىاهین پكؾاؼث.  بًؿی شمٟ

 لهئبیاو هس

 رهشارسهاهیت 

١ییى ، جبه قو هىحًؿ ؾق لهیًه بكؼىقؾ با قهماقلها قو ها ثیی که ؾولهاً یى چالجك ییکی ال اِل
 3ٓ :وشىؾ ؾاقؾ که ٌاهل ها قهماقلؾیؿگاه ؾق لهیًه هاهیث  وهيىٞ هاهیث آيهاوث. به ٘ىق کلی 

اًٌؿ. ه ك ک ؿام ال ای ى ب هیاقلبىؾو قهماقلها  1ٓ ؛وهام بىؾو قهماقلها 9ٓ ؛کاابىؾو قهماقلها
ث و کٍىقها ال قویه واظ ؿی ب كای بكؼ ىقؾ ب ا قهماقله ا پی كوی ؾاقای ٘ك٨ؿاقايی او ها هؾیؿگا
ؾق ظ الی ک ه  ؛یكي ؿگ هیبه ٘ىق هرال کاياؾا و جایىاو قهماقلها قا به ٠ًىاو کاا ؾق يٝك  .ايؿ هيکكؾ

ی ؾیصیح ال ه ا لؾیؿگاه وهام ب ىؾو اق ،يمایًؿ ایحالیا و لبًاو با قهماقلها به ٠ًىاو اقل بكؼىقؾ هی
ىؾ که ؾق کٍىقهایی همچىو آلماو ٌ هیها هٙكض ICOً ٠كٔه یک قهماقل یا بیٍحك ؾق هىقؾ پی

 ؾاقای ٘ك٨ؿاقايی اوث.
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ؾی ؿگاه اقلب ىؾو  ،ؿ ؾیؿگاهی که هىقؾ اوح٭بال اکرك کٍىقها ٬كاق گك٨ح ه او ثوق هیيٝك ه ب
ی١ًی واجىٌی ياک اهىجى جٙ اب٫ ؾاقؾ.  ،اٌؿ که با هؿ٦ اِلی واليؿه اولیى قهماقلب هیقهماقلها 

ؾق ایى گ٩حاق ابحؿائًا به ه٭ایىه قهماقلها ب ا پ ىل و و په ب ه بكقو ی ٌ باهث و  ؾلیل،همیى به 
 ی بؿوو پٍحىايه ؼىاهین پكؾاؼث.ها لی بیث کىیى و پىها تج٩او

 بیت کىیى و پىل 

بایؿ ب ه  ؛یا ؼیك ،ٌىؾ هی بكای ؾوحیابی به ایى يحیصه که آیا قهماقلها بك اوان ٬ىايیى ایكاو پىل جل٭ی
کاقکكؾها پكؾاؼ ث.  ها و های پىل اٌاقه کكؾ و به ه٭ایىه بیث کىیى با ایى ویژگی کاقکكؾ ها و ویژگی

ٌ ىؾ ک ه هٍ ؽُ ج كیى  ٧ پىل گ٩حه ٌؿه اوث: پىل ؾق وا٬ٟ به وشهی گ٩ح ه هییؾق ابحؿا ؾق ج١ك
ؾه ؿ و همک ى او ث ک اهً اقلي  ؼّیّه آو، اقلي هباؾاجی اوث که به آو ٬ؿقت ؼكیؿ هی

 ٓ.3193 ٔیىو٩ی، ؾهؿ پیؿا کًؿ که ٠ك٦ ؾق بكابك آو به يى٠ی واکًً يٍاو هی ای يیم هباؾله
ج٭ى ین  1ٓ ؛ب اؾوام ب ىؾو 9ٓ ؛٬اب ل ظم ل ب ىؾو 3ٓ :ویژگی ـکك ٌؿه اوث ًٌبكای پىل 

٬ابلیث جٍؽیُ ٔاهکاو جٍؽیُ اِالث آو بكای  4ٓ ؛هحعؿالٍکل بىؾو یکىاو و 0ٓ ؛پفیكی
 .ه٭بىلیث 6ٓ ؛٠مىم وشىؾ ؾاٌحه باٌؿٓ

ی ها هی هىٌ مًؿ و ٌ بکه ا ىجىشه به پیٍك٨ث ؾق لهیًه ٨ًاوقی و گىحكي اوح٩اؾه ال جل٩ با
ب ه  ه ا ثؾق اکرك ي٭اٖ ؾيیا ٨كاهن ٌ ؿه او ث و همچً یى ؾول ج٭كیباً ؾوحكوی به ایًحكيث  ،بیىین

که بكای اوح٩اؾه ال ایى ب١ؿ ال جکًىلىژی به ایًحكيث پكو ك٠ث يی ال  5وبب جمكکم بك ایًحكيث اٌیا
 .لوؾی ؾوحكوی به ایًحكيث ؾق وكاوك ؾيیا هع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿه ب ؛اٌؿب هی

ی هح١ ؿؾ ال ها هؾق هىقؾ ویژگی باؾوام بىؾو با جىشه به واؼحاق ؾ٨اجك اٌحكاکی و وش ىؾ يى ؽ
ىاو گ٩ث که ج هی ج٭كیباً ًؿ و ک هی، ایى ویژگی يیم ؾق ؼّىَ قهماقلها  ِؿ٪ ها قهماقلی ها هؾاؾ

 آو ،٠لث ای ى اه ك ی ؾيیا هايؿگاقی بیٍحكی ؾاقؾ.ها لیى ال جماهی پىشمله بیث کى قهماقلها ال

                                                      

1. Internet of things 
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اوث که بكای ال بیى ق٨حى بیث کىیى بایؿ جمام ؾ٨اجك اٌحكاکی بیث کىیى و وایك قهماقلها ؾق ؾيیا 
 ٤.1یكهمکى اوث ج٭كیباً ٌماق ایى ؾ٨اجك  ال بیى بكويؿ که ایى هىٔىٞ با جىشه به ج١ؿاؾ بی

ب ه ه٭ ؿاق ؼیل ی  ،پفیكی با جىشه به هاهی ث الکحكويیک ی قهماقله ا ؾق هىقؾ ٬ابلیث ج٭ىین
 3۰۰ی ٨یمیکی ٬ابلیث ج٭ىین پفیكی ؾاقيؿ، به يعىی که هك بیث کىیى ٌاهل ها لبیٍحكی ال پى

  اٌؿ.ب هی قهماقلاٌؿ که يٍاو ؾهًؿه ج٭ىین پفیكی باای ایى ب هی 2هیلیىو واجىٌی

الکحكويیکی ایى قهماقلها بهح ك ال و ایك اقله ای  جىشه به هاهیث با ،گىيه که گ٩حه ٌؿ هماو
 اًٌؿ.ب هی٨یمیکی ایى اقلها ؾاقای ویژگی یکىاو و هحعؿالٍکل بىؾو 

٠ ؿم اهک او  ،یى ي٭ٙه ٬ىت بیث کىیى يىبث به اقلهای ٨یمیک یجك گوؿ که بمقق هیيٝك ه ب
 اٌؿ.ب هیج٭لب و ش١ل ؾق آو 

چگىيه با وشىؾ ایًکه هًبٟ ایى ویىحن ؾق اوث که  ، آواات هٙكض ٌؿه ؾق ایى با إیکی ال و
ؾق پاوػ به ایى وىال بای ؿ ب ه اهکاو ش١ل آو وشىؾ يؿاقؾ؟  ؛ایًحكيث و ؾق اؼحیاق ٠مىم وشىؾ ؾاقؾ

ایى هىٔٞى اٌاقه کكؾ که آيچه ال قوی هًبٟ ؾق اؼحیاق ٠مىم ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث، واؼحاق و ه١ماقی 
ايؿالی هك يمىيه کپ ی ٌ ؿه ال آو، ب ا جىش ه ب ه  و و قاهبه ٘ىقی که با کپی بكؾاقی ال آ ؛باٌؿ آو هی

ه١ماقی قهميگاقی به کاق ق٨حه ؾق ليصیكه بلىکی، ظحی ؾ٨اجك اٌحكاکی هیچ ک ؿام ال ای ى ؾو هٍ ابه 
ؿ. کً اي ؿالی  جىاي ؿ ؾو ليصی كی بل ىکی یکى او قاه که هیچ و٬ث يمی ٘ىقیه ب ؛هن يؽىاهًؿ بىؾ

 ٌ ما  کًیؿ، ايؿالی قاه و ايلىؾ کكؾه github کىیى قا ال وایث اگك ٌما هن اکًىو هًبٟ بیث ،بًابكایى
 جىلی ؿی قهماقلهای و٬ث هیچ اها ؾاٌث؛ ؼىاهیؿ ه١ماقی لعاٚ به کىیى بیث هٍابه قهماقل یک
لیكا ؾ٨ اجك  ؛باٌؿ ؾق ليصیكه بلىکی ١٨لی بیث کىیى ٬ابل اوح٩اؾه يمی ٌما بلىکی ليصیكه ویىحن ؾق

 ٓ.3138، ٔهًٍیاو هٙل٫ و قظیمی .باٌؿ وث و ٬ابل اؾ٤ام يمیاٌحكاکی آيها ال هن هصما ا
                                                      

تعداد سرير َای ذخیرٌ دادٌ بیت کًیه در سراسرر دویرا    bitnodes.ioدر زمان وگارش ایه مقالٍ بىا بر گسارش سایت   .1
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وؿ که ایى يىٞ ق هیيٝك ه ال شمله بیث کىیى ب ،با وشىؾ قٌؿ قول ا٨موو اوح٩اؾه ال قهماقلها

به ِىقجی که بكؼ ی ال اقائ ه ؾهً ؿگاو  ؛اًٌؿب هیقهماقلها ال ه٭بىلیث الم بیى هكؾم بكؼىقؾاق 

ًًؿ جؽ٩ی٩ اجی قا اقائ ه ک هیکىايی که با بیث کىیى ؼكیؿ  ؼؿهات و ٨كوًٌؿگاو هعّىات  به

 ؾ.کكؼىاهًؿ 

اکً ىو ب ه بكقو ی  ه ا یی یک اقل و جٙبی٫ بیث کىیى ب ا ای ى ویژگها یپه ال بكقوی ویژگ

 کاقکكؾهای پىل و جٙبی٫ بیث کىیى با ایى کاقکكؾها ؼىاهین پكؾاؼث.

؛ 1ٓ وو یله هباؾل ه3 :ىؾٌ  هیاو ؾق اؾبیات ا٬حّاؾی هكوىم، وه کاقکكؾ اِلی بكای پىل ٠ًى

یى اؼحكا٠ ات ج ك گال ایى شهث ايؿیٍمًؿاو یکی ال بمق. 5ٓ ـؼیكه اقلي1 ؛2ٓ واظؿ هعاوبه9

ی ؾو ٘ ك٦ ها هايًؿ که هٍکل هباؾله کاا به کاا قا که هماو هممه ايی ؼىاو حؾ هیبٍك قا پىل 

ه ٠ًىاو وویله هباؾله کااها یى ویژگی پىل ایى اوث که بجك نلفا هه .ًؿک هیبك٘ك٦  ،ه١اهله بىؾ

واظ ؿی ب كای و ًصً و  ،و ؼؿهات هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق بگیكؾ. بك ایى اوان کاقکكؾ ؾیگ ك پ ىل

اٌؿ که با٠د ٌؿه او ث ب هیهعاوبه اقلي کااها و ؼؿهات هحًىٞ و گىحكؾه ؾق ؾيیای کًىيی 

ی هباؾل ه قا ب ه ها هًهیماو اقلي يىبی کااها و ؼؿهات يمایاو ٌىؾ و هك ؾو ایى کاقکكؾها، همی

ٌؿت کاهً ؾاؾه اوث. ـؼیكه اقلي يیم به ایى ه١ًاوث که اقلي پىل ؾق ٘ىل لهاو جا ظ ؿی 

ی آجی بؿوو کاهً اقلي هیىك باٌؿ. ؾق ٌكایٗ ها ثظ٩ٛ گكؾؾ جا اهکاو ـؼیكه آو بكای پكؾاؼ

ش ؿی اهکاو ٠ؿم پ فیكي  4ظحی ؾق ٌكایٗ ابك جىقم ،جىقهی ایى وٜی٩ه پىل کمكيگ ؼىاهؿ ٌؿ

 ٓ.3183پىل قایس جىوٗ کاقگماقاو ا٬حّاؾی وشىؾ ؾاقؾ ٔيىقی،

                                                      

1. Medium of Exchange 

2 .Unit of Account 

Store of Value .3 

4. Hyper Inflation 
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ال پاو ػ ؾاؾه إبه ایى و ،ظال بك اوان ایى کاقکكؾهای ج١كی٧ ٌؿه بكای پىل ؾق ایى بؽً
ؿ ی ا ؼی ك؟ کًىايًؿ ؾق ٌكایٗ ١٨لی ي٭ً پىل قا ؾق هباؾات ای٩ا ج هیؼىاهؿ ٌؿ که آیا قهماقلها 

ىؾ. ب ا ٌ  هیی١ًی وویله هباؾل ه جمكک م  ،ث به کاقکكؾ اولبكای پاوػ گىیی به ایى پكوً يؽى
و همچًیى  9۰331ی بیث کىیى ؾق ه٭ایىه با وال ها لجىشه به ا٨مایً ج١ؿاؾ بیً ال ظؿ کی٧ پى

هایکكووا٨ث و پ ی پ ال و ظح ی  ،ی بمقگ هايًؿ آهالووها ثپفیكي قهماقلها جىوٗ بكؼی ٌكک
همه يٍاو ؾهًؿه پفیكي بی ث ک ىیى ب ه  ؛اوؾق وٙط شه ATMهماق ؾوحگاه 27 ایصاؾ بیً ال 

 اٌؿ.ب هی٠لی الؽّىَ کٍىقهای جىو١ه یا٨حه  ،٠ًىاو وویله هباؾله ؾق وٙط شهاو

و  ها ثی١ًی واظؿ وًصً و هعاوبه ٬كاق ؾاؾو بیث کىیى با قٌؿ ٌ كک ،کاقکكؾ ؾوم هىقؾؾق 
يٝ ك ه ب  ،اي ؿ ه٨حکىب و کاقهایی که قهماقلها قا بكای وًصً کااها و ؼؿهات ؼىؾ ؾق يٝك گك

اه ا بای ؿ ای ى يکح ه قا  ؛اٌ ؿب هیوؿ که ایى کاقکكؾ ؾق وٙط شهايی ؾق ظال ٨ كاهن ٌ ؿو ق هی
اهکاو وویله  ،ؾيٝك ٬كاقؾاؾ که با وشىؾ يىوايات بىیاق باایی که ؾق ایى قهماقلها وشىؾ ؾاقؾىقه

لي قا هؽحل هی هباؾله، واظؿ وًصً ٬كاقگك٨حى و ظحی کاقکكؾ وىم که هكبىٖ اوث به ـؼیكه اق
 يمایؿ و هايٟ شؿی بك ٬یمث گفاقی کااها و ؼؿهات بك او ان ای ى قهماقله ا او ث ٔي ىقی،

3183:396.ٓ 
ی١ًی وو یله ظ٩ ٛ اقلي بای ؿ بی او ؾاٌ ث ک ه ؾق ظ ال ظٝ ك  ،کاقکكؾ وىم هىقؾؾق 

یى، ٠ؿم ذبات و يىواو ٌؿیؿ اقلي آو يى بث  قهماقلجكیى چالً  بمقگ و ال شمله بیث کى
های هىشىؾ اوث. یکی ال ؾایل ٠ؿم ذبات اقلي ایى يىٞ پىل، قویک كؾ ٤ل ٗ  پىل به وایك

ها با آو بىؾه اوث، بكای هرال ٬بىل ایى يىٞ پىل به ٠ًىا ک اا ؾق  ب١ٕی ال يهاؾها و والهاو
که ٔبه ٜاهكٓ ایى کاا ي ه ؾاقای اقلي ـاج ی او ث و ي ه پٍ حىايه  ؾق ظالی ،بىقن اهكیکا

گیكی و  د لٙمه به ایى يىٞ پىل ٌؿه اوث. ؾیگك ایًکه ٠ؿم جّ مینؾولحی و ا٬حّاؾی، با٠

                                                      

 قوؿ. هیلیىو ٠ؿؾ هی 34ؾق ظال ظأك ج١ؿاؾ کی٧ پىل های الکحكويیکی بیث کىیى به بیً ال . 3



  06 سىجی صحت بیت کىیه با قىاعذ و ماهیت حقىقی و فقهی: تهذیذ یا فرصت امکان 

ها ؾق ؼّىَ پفیكي آو و ایصاؾ وال و کاق کًحكلی و يٝاقجی يیم به ٠ؿم ذبات  وقوؾ ؾولحی
ؾق ظالی که با ایصاؾ ٬ىايیى ظاکمیحی و قگىاجىقی ؾقو ث  ؛ایى يىٞ پىل کمک کكؾه اوث

ؾ. کكماقلها و وویله ظ٩ٛ اقلي بىؾو آيها کمک جىاو به ذبات ٬یمث قه بكای قهماقلها، هی
 ٓ.3183می، ٔهًٍیاو هٙل٫ و قظی

 ی بذوو پطتىايهها لبیت کىیى و پى 

ؾق گفٌحه کٍىقهای ؾيیا ٨٭ٗ اشاله ؾاٌحًؿ که ؾق ٬بال ٘الیی که ال ه١اهالت شهايی واقؾ ؼمايه 
هك کٍىق ٠ؿؾ ذابحی ب ىؾ  جبؿیل ٘ال به پىل هیماو ،ایى جكجیب چاپ کًًؿ. به  پىل ،کًًؿ کٍىق هی

اگك کٍىقی  هرالً  جبؿیل پىل وایك کٍىقها به همؿیگك يیم هٍؽُ  بىؾ. هیماوو بك همیى اوان 
اها به هكوق  ؛هیلیىو واظؿ وکه یا اوکًان جىلیؿ کًؿ 93جًها ظ٫ ؾاٌث  ،جى ٘ال بىؾ 93ؾاقای 

بك اوان ٬ؿقت  ها ثؾول و ها بايک ،شایی ٘اله لهاو به ؾلیل کمبىؾ ٘ال و هٍکالجی هايًؿ شاب
 .ظکىهث و ا٬حّاؾ کٍىق ؾوث به چاپ اوکًان لؾيؿ

هى حًؿ و ا٠حب اق و 1ی کا٤فی ؾيیا پىل بؿو پٍحىايه ٨ٔی اتٓها لؾق ؾيیای اهكول که جماهی اق
 ا٠حباق و اقلي ؾق  کا٤فی یا هصالی بىؾو آو ٘بی١حا جأذیكی ،وابىحه اوث ها ثاقلي آيها به ؾول

 آو پ ىل اقلي که اوث کٍىق هك ؾق ظاکن ا٬حّاؾی یها ثویاو و ٌكایٗ ایى. يؿاقؾ پىل ؼىؾ
 .يه يىٞ پىل آو ،ًؿک هی ج١ییى ؾيیا ؾق قا کٍىق

اها ایى يىٞ پىل با جىشه به ج٥ییك آو ال هؿل  ؛قهماقل به جًهایی یک يىٞ پىل بؿوو پٍحىايه اوث
ؾه او ث ک ه ک كآو ایصاؾ  یی قا بكایها ث٬ابلی ،کا٤فی به هؿل هصالی با واؼحاق پیچیؿه قهمی

 ٓ.3183، ٔهًٍیاو هٙل٫ و قظیمی ی ٨یمیکی قایس ٌؿه اوثها لبا٠د جمایم اقلي با وایك پى
اکًىو به بكقو ی  ،ی بؿوو پٍحىايه و قهماقلها بیاو ٌؿها لکه ؾق با  پى ای هبا جىشه به ه٭ؿه

 كؾالین:پ هیی ٨یات ها لی بیث کىیى يىبث به پىها ثهمی

                                                      

1. Fiat 
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 یز هتمزکش ساختار ضبکه غ .1

بؿاو ه١ًاوث که  ،ایى .هٍهىق اوثویىحن ٤یك هحمكکم  بیث کىیى به ؾلیل ویژگی باقل ؾاٌحى یک
ؼ ال٦  ب ك .ي ؿاقؾ اظحی از ظاکمیحی هیئث یا هكکمی هكشٟ هیچ به های ؼىؾ بكای اشكای ١٨الیث

کً ؿ  ه هیاوح٩اؾ 1هایی ٌىؾ، بیث کىیى ال گكه پىل وًحی که جىوٗ بايک هكکمی جىلیٟ و جًٝین هی
ایى ه١ اهالت جأیی ؿ ٌ ؿه ؾق ی ک ؾ٨ح ك . کًًؿ جأییؿ هی ،ٌىؾ ای قا که واقؾ ٌبکه  هی که هك ه١اهله

 ٓ.9۰30ٔلى و وايگ، کًؿ ٌىؾ که هايًؿ اوًاؾ بايکی کاق هی ٠مىهی يگهؿاقی هی
جمام ا٘ال٠ات ٌؽّ ی و  ؛ؾق ظالی که ایى ؾ٨حكچه ؾق بكابك چٍن همه ا٨كاؾ ٌبکه ٬كاق ؾاقؾ

ایى اهك ال ایصاؾ ج٭لب و وایك جؽل٩ ات  .ىؾٌ هیه هك کاقبك به ِىقت ؼّىِی ظ٩ٛ هعكهاي
 .ًؿک هیاظحمالی ؾق ٌبکه شلىگیكی 

 اهًیت و دزین خصىصی هىیت کاربزاو .2

 ،هٍؽّ ات جم ان ،بكؼال٦ ه١اهالت با اقلهای ٨یات که به هٍؽّات ٌؽّی هايً ؿ ي ام
ظح ی . ىيؿٌ  هیک ىیى ياٌ ًان يگ ه ؾاٌ حه  ه١اهالت با بی ث ،آؾقن و هىاقؾ ؾیگك يیال ؾاقيؿ

با هعا٨ٝث ال  .ايؿ و بال١کهؾ میا٘ال٠ات ٌؽّی ٌما قا ي ،ًیؿک هیٌؽّی که با او ه١اهله 
هًؿ با اوح٩اؾه ال ای ى قه ماقل ه١اهل ه ؾ هیج١ؿاؾ ا٨كاؾی که جكشیط  ،هىیث ؾق ٌبکه بیث کىیى

 .Di vaio,2014)( ابؿی هیکًًؿ به ه٭ؿاق ٬ابل جىشهی ا٨مایً 

 . سهىلت استفاده و دستزسی3

ب ا  .بالکچیى و قهماقل همکى اوث ٘ا٬ث ٨كوا به يٝك بكو ؿ ،اِٙالظات بیث کىیى ،ؾق ابحؿا
بی ث  ،ًًؿک هیبك ؼال٦ آيچه بىیاقی ال هكؾم ؾق هىقؾ ایى ٨ى آوقی هىٌمًؿايه اؾ٠ا  ،ایى ظال

بیث کىیى ال کی٧  ولهكه،به ویژه بكای پكؾاؼث ؾق ه١اهالت پىلی ق ؛کىیى کاقآهؿ و ه٩یؿ اوث

                                                      

 .2پیًست شمارٌ  .1
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ىيؿ و ؾق له او الم ب ا ٌ  هیًؿ ک ه ؾق آو قهماقله ا يگه ؿاقی ک هیی ؾیصیحالی اوح٩اؾه ها لپى
ىاي ؿ قوی ج هیکی٧ پىل بی ث ک ىیى  .ؾکكىاو به پكؾاؼث ا٬ؿام ج هی ها لاوح٩اؾه ال ایى کی٧ پى

ل آو قا آو او ک ه ؾوحكو ی و او ح٩اؾه ا ،ی ٌؽّ ی يّ ب ٌ ىؾها هی هىٌمًؿ و قایايها ىجل٩
  daviao.2020)ٔ.ًؿک هی

    ها صسزعت بسیار سیاد و هشیًه پاییى ايجام تزاکً. 4

 ،ًیؿک هیاوح٩اؾه  ه٭ؿاق و قوي ايح٭الی که ،وك٠ث ي٭ل و ايح٭اات با اقلهای ٨یات بىحه به هکاو
ٍ ؿ ج ا ک هیًًؿ که یک ه١اهله چه هؿت ٘ ىل ک هیایى ٠ىاهل ه١مىًا هٍؽُ . هح٩اوت اوث

کاقبكاو ٨٭ٗ بایؿ به کی٧ پىل ؾیصیحال ؼىؾ ؾوحكوی پی ؿا  ،با اوح٩اؾه ال بیث کىیى ،م ٌىؾايصا
 90ايح٭ال ؾق ٌبکه بیث کىیى ب ه ِ ىقت  ،کًًؿکًًؿ و هىاقؾ الم قا بكای اؾاهه ه١اهله جکمیل 

و و ایك اقائ ه ؾهً ؿگاو  ه ا بكؼال٦ بايک. ؾق همه ي٭اٖ شهاو ؾق ؾوحكن اوث ج٭كیباً وا٠حه و 
 jumde & Yun)ىؾٌ  هیؾق یک لعٝه ايصام  ج٭كیباً پكؾاؼث با بیث کىیى  ،ت ايح٭ال پىلؼؿها

11):Cho‚2020. ًايصام ه١اهالت با بیث کىیى و وایك قهماقلها  ها،ً گفٌحه ال وك٠ث ؾق جكاک
اٌؿ ک ه با٠ د ه٭بىلی ث ای ى ب هیی جك ىی ٨یات ؾاقای همیًه کاقهمؾ بىیاق پاییها ليىبث به پى

بیث ک ىیى ک ه ؾق له او  یکبكای ايح٭ال هك  ،به ٘ىق هرال اوث.ی ٨یات ها لبه پىاقلها يىبث 
ؾاق اؼ ف  9ک اقهمؾی کمح ك ال  ،اٌؿب هیؾاق  09۰۰۰يگاقي ایى ه٭اله ؾاقای اقلي ج٭كیبی 

او ح٩اؾه  ه اً ب كای ايص ام جكاکً ها هال آيصا که پىل ٨یات ال اٌؽاَ ذالد ی ا واو ٙ ىؾ.ٌ هی
قا  ها هی ؾیصیحال او ح٩اؾه ال واو ٙها لکی٧ پى .ىؾٌ هیی أا٨ی ها هیًوبب ایصاؾ هم ،ًؿک هی

 ج ك وی ٨ی ات  اقلاها لکىیى يىبث به پى   ًًؿ و با ایى کاق همیًه ايصام جكاکًً با بیثک هی٬ٟٙ 
 ؼىاهؿ بىؾ.

ی ه ا ثىاو يحیصه گك٨ث که قهماقلها ال شمله بیث ک ىیى ؾاقای جم ام ٬ابلیج هیبه ٘ىق کلی 
ی ها ثىايًؿ باًٌؿ و همچًیى با جىشه به گىحكي اوح٩اؾه ال قهماقلها و همیج هیمیکی ی ٨یها لپى
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وؿ با جىشه ب ه پ اییى ب ىؾو هی ماو ک اقهمؾ او ح٩اؾه ال ق هیيٝك ه ب ،هىقؾ اٌاقه بكای ایى ٨ًاوقی
اٌؿ ک ه ب هیقهماقلها ؾق ظال ظأك بكای ه١اهالت کالو ؾق وٙط ؾاؼلی و بیى الملی هًاوب 

به هكوق ٬ابلیث ٠ام ٌمىل و شایگفیًی  ها ثهاو و پفیكي بیٍحك قهماقلها جىوٗ ؾولبا گفٌث ل
 اقلهای ٨یمیکی قا يیم ؼىاهًؿ ؾاٌث.

ش ؿولی اقائ ه  ه ا قهماقلی پىل و ًحی و ها تؾقک بهحك ال ج٩او هًٝىقؾق پایاو ایى هبعد به 
 :كؾالؾپ هیی ایى ؾو هّؿا٪ ها تكؾؾ که به بیاو جمام ج٩اوگ هی

 (21: 1311)تقوا و جالییان زعفرانی،

 

 

 

 پىل سًتی رهشارس 
 + + وسیله مبادله
 + - ذخیره ارزش

 + + واحد محاسبه
 هحمكکم ٤یك هحمكکم تمرکس

 ؾاقؾ يؿاقؾ قابلیت جعل
 بايک هكکمی الگىقیحن واشر

 يٝام بايکی ٌبکه يٝیك به يٝیك مرکسیت
 گكاو بىیاق اقلاو هسیىه اوتشار

 بىیاق ٘ىايی وكیٟ سرعت در اوتقال در سطح دویا
 بايک قهماقلکی٧ پىل  یرهمحل ذخ

 ٌىؾ هی ٌىؾ يمی تضعیف شده
 کن لیاؾ پیچیدگی

 بايک - ضماوت پول توسط
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 ایزادات فمهی  و دمىلی بیت کىیى 

 هالیت بیت کىیى

ى یج ك ٦یى و ه١كوجك كبا  هىائل ٨٭هی و ظ٭ى٬ی بیث کىیى به ٠ًىاو ه١حب يؽىحیى بعری که ؾق
 اٌ ؿ ی ا ِ ك٨اً ب هیچً یى چی می ؾاقای هالی ث  ایى اوث که اواو اً  ؛اٌؿب هیقهماقلها هٙكض 

 .ايؿ هجىهمی ال هالیث اوث که بؽٍی ال شاه١ه يىبث به آو ا٬بال يٍاو ؾاؾ

ىؾ: یکی ایًکه ٬ابل ايح٩اٞ بىؾه و يمؾ ٠٭ال ؾاقای ٌ هیهالیث، ال يگاه ٨٭ها با ؾو ٌكٖ هع٭٫ 
ٓ. 1، 9ًَکه ٌاقٞ آو ه١٩ًث قا ظالل ٌمكؾه باٌؿ ٔؼىیی، بی ج ا، ز ه١٩ًث باٌؿ؛ ؾیگك ای

ٌكٖ ؾیگكی که ؾق کالم بكؼی ال ٨٭یهاو ب ه آو اٌ اقه ٌ ؿه، ای ى او ث ک ه ٌ یا ال ٨كاواي ی 
کاقی یا  ؾاؾو بكؼىقؾاق يباٌؿ؛ ی١ًی به قاظحی ٬ابل ؾوحكوی يبىؾه و به ؾوث آوقؾو آو به ايصام

 ٓ.194کین، بی جا، َباٌؿ ٔظيیال  ای هایصاؾ ه١اهل

ه ال جًه ا، آو چی می او ث ک ه ه ىقؾ »كهایًؿ: ٨ هیؾق ج١كی٧ هال  ظٕكت اهام ؼمیًی
به يعىی که به پكؾاؼث ٠ىْ و ٬یمحی ؾق بكابك آو  ؛ق٤بث ٠٭ال باٌؿ و ال وىی آياو ج٭أا گكؾؾ

 ٓ.9۰، 3َ٪، ز3034ٔؼمیًی، « ظأك باًٌؿ
، ه ا قهماقل٠م ىم ا٨ كاؾ يى بث ب ه او ح٩اؾه ال با جىشه به هٙالبی که ؾق با  ق٤بث ٨مایً ؿه 

ش ا ک ه هالی ث  وآو ؿ ال ق هیيٝ ك ه ب  ،بااؼُ بیث کىیى به ٠ًىاو وویله پكؾاؼث بیاو ٌؿ
بیث کىیى ؾق ظال ظأك به ٠ًىاو هال  ،ج١ییى هّاؾی٫ آو با ٠ك٦ اوث ه٩هىهی ٠ك٨ی اوث و

 اٌؿ.ب هیًٌاؼحه ٌؿه و ؾاقای هالیث 
ؿاو ظ٭ى٪ اوالهی، ٌهیؿ ِؿق ال پیٍگاهاو جعلیل هالیث ؾاٌحى همچًیى ؾق هیاو ايؿیٍمً

کیؿوؾ. وی په ال ق هیاقلها به ٌماق  ـاج ی هى کىکات ٘ ال و ي٭ كه، ب یى اوقا٪  جأ ب ك هالی ث 
ا٠ن ال الکحكويیکی و ٤ی كه  ،اوکًايه ؾاقای پٍحىايه و ٬ابل جبؿیل به ٘ال و ي٭كه و اقلهای شاقی

یم شؿی ٬ایل ٌؿه اوث. ؾق ه ىقؾ گ كوه ؾوم ی١ً ی اقله ای که ه١ا٦ ال جبؿیل به ٘الوث، جما
ه١ح٭ ؿ او ث ک ه  ،ىايؿ یکی ال هّاؾی٫ آيها باٌ ًؿج هی٨ا٬ؿ پٍحىايه ٘ال و ي٭كه که قهماقلها يیم 
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ـاجی يؿاٌحه و  ایًها اوقا٪ ي٭ؿی الماهی هىحًؿ و هالیحٍاو ِك٦ ا٠حباقی اوث و اقلي و ٬یمث 
ىؾ. با ایى ظ ال، ا٨ كاؾ شاه١ ه ای ى اوقا٪ قا ب ه ٌ هیا ؾاؾه ٨٭ٗ به وویله ٬ايىو و ظکىهث به آيه

ِٔ ؿق،  .پ فیكؾ ؼ ىؾ ای ى اوقا٪ ِ ىقت هیفیكي ؿ و ه١اهل ه ب ك قوی پ هی٠ًىاو ذمى ه١اهله 
3094.ٓ 

 بیت کىیى و لاعذه غزر 

ولی آيچه بیٍ حك ب ا  ؛های ل٥ث و کالم ٨٭ها، ه١ايی ٨كاوايی آهؿه اوث ، ؾق کحا «٤كق»بكای کلمه 
جًاو ب ؾاقؾ، ؾق ه١ً ای ؼؿ٠ ه و ؼٙ ك او ث. ه ك چً ؿ ؾق « ٠ى بیٟ ال٥ كقی يهی الًب»ظؿید 

یک ال ایى ؾو ه١ًای ه فکىق ک ه باٌ ؿ،  به هكاوث؛ های ل٥ث، ٤كق به ه١ًای شهل يیاهؿه  کحا 
جىايؿ هصهىل بىؾو هىقؾ ه١اهله قا يیم ؾق بك گیكؾ؛ لیكا ٌؽّی ک ه ٌ ًاؼث ک ا٨ی ال هىٔ ٞى  هی

چىو همکى اوث ٨كیب ؼىقؾه و جّ ىقات او ال  ؛ه١اهله بكای وی ؼٙكی اوث ٬كاقؾاؾ يؿاقؾ، ایى
هىقؾ ه١اهله بك ؼال٦ وا٬ٟ ؾقآیؿ و به ایى جكجیب، هال ؼىؾ قا بیهىؾه ال ؾو ث بؿه ؿ. ب ه ٠ب اقت 

٬كاق گك٨حه، بیٟ و یا هك گىيه ٬كاقؾاؾی او ث  ؾیگك آيچه ؾق ظؿید ٤كق، هىقؾ يهی پیاهبك اکكم
ؼىاه ایى ٨كیب یا ؼٙك به ؾلی ل هصه ىل ب ىؾو ه ىقؾ  ؛٨كیب یا هؽا٘كه اوثکه هٍحمل بك يى٠ی 

 ٓ.3186ٔهیكلاؼايی، .ه١اهله و یا چیم ؾیگكی هايًؿ جكؾیؿ ؾق ٬ؿقت جىلین باٌؿ
ؾق هىقؾ ٤كق ؾق بیث کىیى بایؿ گ٩ث، ال لهايی که ایى پىل به وش ىؾ آه ؿه ج ا ب ه اه كول ال 

ؾاق هباؾل ه  333با٬یم ث  9۰31٘ىقی که ؾق و ال  بی ذبات بىؾه اوث، به لعاٚ ٬یمث کاهالً 
ؾاق قویؿ و په ال ای ى قٌ ؿ ؾوب اقه ب ا  3۰۰۰واله به ٬یمث  0 ج٭كیباً ؿ که په ال هؿجی ٌ هی

په ال هؿجی قويؿ يمولی ؼىؾ  ،هماق ؾاق قویؿ 38به ٬یمث  9۰33ا٨مایً ٬یمحی ؾق اواؼك وال 
اه ا پ ه ال ه ؿجی  ؛ه ماق ؾاق بكگٍ ث 1مث به ٬ی 9۰39قا پیً گك٨ث جا ایًکه ؾق اواؼك وال 

به بااجكیى ٬یم ث  9۰93آپكیل  39کىجاه ؾوباقه قويؿ ١ِىؾی ؼىؾ قا آ٤ال کكؾ به ٘ىقی که ؾق 
 .هماق ؾاق قویؿ 6۰ؼىؾ ی١ًی 
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ک ه  اي ؿ هبكؼی ال کاقًٌاواو ایى يىوايات ٬یمث ؾق بیث کىیى قا ؾوث های ه ای ى ٬ كاق ؾاؾ
اها بىیاقی ال کاقًٌاواو  ؛یی اوث و هباؾات آو ٤كقی اوثکىیى ٤یك٠٭ال ٬یمث گفاقی بیث

ای ى يىو ايات قا  ،اواً  ها وًًؿ. آک هیایى يىوايات ٌؿیؿ قا جىشیه کكؾه و ؾو ؾلیل قا بكای آو ـکك 
 و ذايی اً  ها یايًؿ و يه ياٌی ال و٩حه بالؾ هیبه ؾلیل ٠كٔه وج٭أای بالاق ياٌی ال ؾایل ٠٭الیی 

ًًؿ. آيها هؿ٠ی هىحًؿ که لهايی ک هیًصً بیث کىیى با چى  ؾاق هٙكض ٠لث اِلی قا ؾق و
ٔه٭ ؿم و  که بیث کىیى به ٠ًىاو اقل هكشٟ ٬كاق بگیكؾ، ؾیگك ال ایى يىوايات ؼبكی يؽىاهؿ بىؾ

 ٓ.٨3189ك،٨كلیى 

 بیت کىیى و ربا

و قٌ ؿ ب ه ؾق ل٥ث به ه١ًای أا٨ی و لیاؾجی اوث که ؾق اهىال و ذكوت ؾق هًگ ام لی اؾی  «قبا»
 قبای ه١اهلی و قبای ٬كٔی.    ٪ٓ. ال ؾیؿگاه ٨٭ه قبا بك ٬ىن اوث: 30۰4وشىؾ هی آیؿ ٔابى هًٝىق،

٠باقت اوث ال ایًکه ٌؽّی به ٌؽُ ؾیگك ه٭ؿاقی کاا یا پىل، ٬ كْ  ،«قبای ٬كٔی»
اکًىو ؾق شه او قای س او ث و ب ه اج٩ ا٪  ؾهؿ و ٌكٖ کًؿ ه٭ؿاق بیٍحكی بگیكؾ. ایى يىٞ قبا هن

٭های اوالم ظكام اوث. قبای ه١اهلی ٠باقت اوث ال ه١اهله ؾو کاای همگى ب ا یک ؿیگك ب ا ٨
ولو و پیمايه هٍؽُ که با یک يىٞ لیاؾه ٠یًی یا ظکمی ؾق ی ک ٘ ك٦ ه١اهل ه هم كاه باٌ ؿ 

 ٓ.360َ، 3181ٔهعمىؾی، 

لم هٍهىق ٨٭یهاو بكؼال٦ قبای ٬كٔی ؾق قبای ه١اهلی وشىؾ ؾو ٌكٖ قا بكای جع٭٫ قبا ا
٠ىْ و ه١ىْ ال اٌیایی باٌ ًؿ ک ه ؾق ٓ 9 ؛٠ىْ و ه١ىْ ال یک شًه باًٌؿٓ 3 :ايًؿؾ هی

 ،بًا بك آيچه گ٩حه ٌ ؿ ،ٓ. بًابكایى 3188،ٔهىوىیاو ىيؿٌ هی٠ك٦ یا با پیمايه و یا با ولو هباؾله 
بیٟ یک ٌی به کمحك یا لیاؾجك ال هماو شًه ؾق ِىقجی که شمو کااهای ٌمكؾيی باٌؿ، ٨ا٬ ؿ 

با جىشه به ایًکه پىل شمو ه١ؿوؾات ٌمكؾيی اوث و ب ا پیماي ه ی ا  ،کال اوث. ال وىی ؾیگكاٌ
 اٌؿ.ب هیبًابكایى ٨كوي پىل به کمحك یا بیٍحك ال آو ٨ا٬ؿ اٌکال  ،ىؾٌ میي گیكی ايؿاله ،ولو
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ؼكیؿ و ٨كوي او کًان قا ؾق ؾو ه ىقؾ ه ن قای س و ه ن ٠ا٬الي ه  ،آیث الله هکاقم ٌیكالی
هايً ؿ ؼكی ؿ ی ک  ،ىث ؾق هىقؾی اوث که ٠ىٔیى، پىل ؾق کٍىق هح٩اوت باٌ ؿيؽ :ايؿؾ هی

یىقوی اقوپا با هرال ؾه هماق قیال ایكايی و ؾوهیى هىقؾ ؾق ٨كوي بؿهکاقی يىیه به هبل٣ کمح كی 
و آو ؾق  ايؿ ها يیم پفیك٨حق هیال هماو پىل به ي٭ؿ. ٠الوه بكایى، ایٍاو ؾق کحا  اوح٩حائات هىقؾ وى

ولی ب ا یک ؿیگك ج٩ اوت  ؛ی ٠ىْ و ه١ىْ پىل یک کٍىق باًٌؿها که اوکًان ِىقجی اوث
 ٓ.3196َ،914هکاقم ٌیكالی، ٔ هؽحّكی هايًؿ يى و کهًه بىؾو ؾاٌحه باًٌؿ

بلک ه ه١ ؿوؾ ب ىؾه و  ،يه ال شًه کیل و يه ال شًه ه ىلوو او ث قهماقل،بؿیهی اوث که 
ا ٬ كْ قب ىی ب ه پ ىل و او کًان اه  ؛ه ا هًح٩ ی او ثقهماقلاهکاو قبای ه١اهلی ؾق ه ىقؾ 

گكچه ؾق ٠ّك کًىيی به پىل پیؿا  ؛وؾق هیاؼحّاَ يؿاقؾ و ؾق ٤یك پىل ال يىٞ کااها يیم به کاق 
 .اؼحّاَ کكؾه اوث و ؾق هیاو کااها يیم ٨ك٬ی يیىث ب یى آيک ه کیل ی و ولي ی باٌ ؿ ی ا ي ه

ها ٠مؿجا ی ک واظ ؿ قهماقلیًکه ىايؿ ایى اج٩ا٪ بی٩حؿ. با جىشه به اج هیهمچًیى ؾق قهماقلها هن 
ی ه ا ليى بث ب ه پى قوپىلی ٤یك هحمكکم بىؾه و بايک و وپكؾه گماقی ؾق آو ه١ًایی يؿاقؾ ال ایى 

 ٓ.3188َ36،ٔهىوىیاو وؿق هیبؿوو پٍحىايه اهكولی هىشه جك به يٝك 

 پىلطىیی بیت کىیى و

 ٍكو بی ث ک ىیى،هماقل پیال شمله ق ،یکی ال هىايٟ ظ٭ى٬ی هىشىؾ بكای ه٭كقه گفاقی قهماقلها
 .اوث «پىلٍىیی»له ئهى

١٨الی ث ٤یك٬ ايىيی او ث ک ه ٘ ی آو،  کپىلٍىیی ی»: ىاو گ٩ثج هیؾق ج١كی٧ پىلٍىیی 
به  .یكؾگ هی٬ايىيی به ؼىؾ ی ٤یك٬ايىيی به يعىي، ٜاهكهای  ثياٌی ال ١٨الیی ٠ىایؿ و ؾقآهؿها
ٜ اهك جمی م جب ؿیل گكؾی ؿه و ب ه  کری٧ ياٌی ال ا٠مال ؼال٦ به پىل بههای  ل٠باقت ؾیگك، پى

هصكهايه، ؾق ه٭یان بمقگ، گكوهی، اوث ىؾ. پىلٍىیی ١٨الیحی ٌ هیچكؼه ا٬حّاؾ قومی واقؾ 
 «ش٥كا٨یایی کٍىق ه٩كوْ يی م ٨كاج ك قوؾی هىحمك و ؾقالهؿت اوث که همکى اوث ال هكلها
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باقت او ث ال: به ٘ىق ؼالِه و ٠ام، پىلٍىیی ٠ی ؾق ج١كی٧ ؾیگك. 3193ٓكلاويؿ،و هی ٔقهبك
بی ث ک ىیى و « .ی ٤یك ٬ايىيیها ؿهكگىيه ٠ملیات به هًٝىق ٬ايىيی شلىه ؾاؾو ؾقآه ؾاؾو ايصام»

 ؛هىیث پًهاو ؼكی ؿاقاو و ٨كوٌ ًؿگاو 3ٓ :ی ؼاِی همچىوها یوایك قهماقلها به وبب ویژگ
ؾه ه ىقؾ او ح٩ا .٠ؿم اهکاو هىحًؿوالی هؿاقک پىلٍىیی 1ٓ ؛ها ث٠ؿم يٝاقت و کًحكل ؾول 9ٓ

ه ىاؾ هؽ ؿق و... ٬ كاق  ٬ماق و ؼكی ؿ و٨ كوي ،یی همچىو پىلٍىییها ثا٨كاؾ بكای ايصام ١٨الی
 .0ٓ، 3188َ، ٨ٔكاجی و ؾیگكاو گیكيؿ هی

ؾو حىال١مل  36جىاو به قاهکاق اٌاقه ٌؿه ؾق ه اؾه  به ِىقت اشمالی بكای ظل ایى هٍکل هی
ه ای ه الی  ٠ ات هٍ حكیاو و جكاکًًهبًی بك اٌ حكاک گ فاقی ا٘ال 5،شؿیؿ گكوه ویژه ا٬ؿام هالی

ؾ. با جىشه کكها ؾق بالک چیى ٠مىهی ٬ابل ؾوحكن بكای همه ا٠ٕا اٌاقه  ها و ِكا٨ی جىوٗ بايک
ج ىاو ال ای ى قاهک اق ؾق و ٙط  قوؿ که هی يٝك هیه ب ،به ٠ٕىيبىؾو ایكاو ؾق گكوه ویژه ا٬ؿام هالی

ه ا و هٍ حكیاو  ِىقجی که او ح٩اؾه بايک ؾققا های ؾاؼلی  ها و بايک ؾ و ِكا٨یکكؾاؼلی اوح٩اؾه 
ها با جىشه به هبؿا و  جكاکًً به ذبث جماهی ؛های هالی ٬ايىيی باٌؿ جكاکًً بكایها ال قهماقلها  بايک

 هلمم کكؾ.های ايصام گك٨حه  های ا٘ال٠اجی و يٝاقجی بك جكاکًً ه٭ّؿ و يٝاقت ؾوحگاه
ح١ل ٫ يیى حًؿ و هب اؾات ٠مىه ًا ؾق همچًیى با جىشه به ایًکه قهماقلها به کٍىق ؼاِ ی ه

ی هؽحل ٧ ؾق لهیً ه ه١أ ؿت قهأكوقت همک اقی کٍ ى .ىؾٌ هیی ايصام الملل بیىوٙط 

 .اقائه ا٘ال٠ات الم به کٍىق ؾق ؼىاوث کًًؿه الم اوث بكای٬ٕایی 

ؾ که با جىشه به ایًکه ظص ن ب اایی ال هب اؾات ظ ىله کكؾق پایاو بایؿ به ایى هىٔىٞ اٌاقه 

هب اقله ب ا پىلٍ ىیی،  بكاییى ا٬ؿام جك یاِل ،ىؾٌ هیايصام  ها یلها ؾق کٍىق جىوٗ ِكا٨قهماق

 کكؾويٝ ام هً ؿ ب كایال ؾیؿگاه ؾول ث و ه٭ كقه گ فاقی  ها قهماقلج١ییى هكچه وكیٟ جك هاهیث 

 اٌؿ.ب هی٨كوي قهماقلها  و ؼكیؿ و ها ی١٨الیث ِكا٨

                                                      

1. FATF 
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 ی درآهذی دولت اس عزیك رهشارسهاها تفزص 

ىايًؿ به کىب ؾقآهؿ ال ٘كی ٫ قهماقله ا ج هی٘كی٫  ؾوال  ها ثىاو گ٩ث که ؾولج هیکلی به ٘ىق 
ىايًؿ با ؾق اؼحیاق ٬كاقؾاؾو بؽٍ ی ال هً ابٟ ب ك٪ ج هی ها ثاوحؽكاز قهماقلها؛ ؾول 3ٓ بپكؾاليؿ:

ِاؾقاجی ؼىؾ ؾق اؼحیاق ٌبکه بیث کىیى یا اوح٩اؾه ال هًابٟ جصؿیؿ پفیك به اوحؽكاز پكؾاؼحه و 
ىاو ب ه ج هیهًابٟ اقلی ؼىؾ بپكؾاليؿ بكای هرال  جأهیىی اوحؽكاز ٌؿه به ها ىا ٨كوي بیث کىیب

ؾ که با پفیكي بیث کىیى به ٠ًىاو اقل قومی ب كای ايص ام هب اؾات کكاٌاقه  5کٍىق الىالىاؾوق
 ا٬ ؿام ک كؾههماقٞ اوحؽكاز بیث کىیى و اؼف ؾقآهؿ ال اوحؽكاز و ٨كوي ؼ ىؾ  جأویها٬ؿام به 

یى هًابٟ اؼف ؾقآه ؿ کٍ ىقهای اقوپ ایی جك ناؼف هالیات؛ هالیات همىاقه یکی ال ههٓ 9؛ ثاو
 ،ی اؼیك هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨حه اوثها لؾق وا ها نبىؾه اوث که ؾق کٍىق ها يیم با ا٨مایً جعكی

بكای کى ب  ای هقوي جال ،ی ايصام گك٨حههاً اهکاو اوحؽكاض بیث کىیى و اؼف هالیات ال جكاکً
ؾق ایى بؽً ابحؿائًا ب ه کى ب  قو،اٌؿ که بایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق بگیكؾ. بؿیى ب هی ها ثؿ ؾولؾقآه

و وپه به اؼف هالیات ال اوحؽكاز و ايصام هباؾات ؼىاهین  ها قهماقلؾقآهؿ ال ٘كی٫ اوحؽكاز 
 :پكؾاؼث

 استخزاج رهشارسها ) بیت کىیى(

ب  ا او  ح٩اؾه ال  ،ىؾ ک  ه ٘  ی آوٌ   اِ  ٙالظًا ب  ه ٨كآیً  ؿی ا٘  ال٪ هی« ىیىک    و حؽكاز بی  ث»
 ی ک ِ عث جأیی ؿ قهميگاقی، هىائل ظل به بیحکىیى، ٌبکه ؾق ای ا٨ماقهای ویژه قایايه وؽث

ىؾ. ا٨كاؾی ٌ هی٬اؾق کىیى  بیث ِٓچیى بالکٔ بلىکی ليصیكه ؾق بلىک یک ایصاؾ يهایحاً  و جكاکًً
كاکًً و جىلی ؿ بل ىک، ج  جأیی ؿهى حًؿ، ب ا هصه م  کىیى بیث ا٨ماقها ؾق ٌبکه به ایى وؽث که

کىیى ٔبًا به هیماو وؽحی ٌبکه ؾق لعٝهٓ به ٠ًىاو پاؾاي ؾقیا٨ث ؼىاهً ؿ ک كؾ.  ه٭ؿاقی بیث
 ؿ.اٌب هیکىیى  بیث 6.4هیالؾی  9۰93ایى هیماو ؾق وال 

                                                      

 ث.قهم اقل ها قا به ٠ًىاو اقل پكؾاؼحی قومی پفیك٨ 9۰93ژوئى  9کٍىق الىالىاؾوق ؾق جاقیػ  .3
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ی بیث کىیى یا هك اقل ؾیگك و همیى ٘ىق هاً جىاو گ٩ث بكای ایى که جكاکً به لباو واؾه هی

اهًی ث اقل  ،ی هایًیً گها هایى ؾو حگا .فیكؾپ هی٨كایًؿ هایًیًگ ِىقت  ،اهًیث آو  ٨كاهن ٌىؾ

و بكای همیى ٌبکه بیث کىیى یک شایمه ب كای ؾلگكه ی و   کًًؿ هی جأهیىؾیصیحال بیث کىیى قا 

 .ؾهؿ جٍىی٫ ِاظباو هایًیًگ به آيها هی

ماو هّك٦ هی 30۰۰جیكهاه وال  34قول وه ًٌبه  39:04وا٠ث بًابك گفاقي ٨اقن يیىل ؾق 

.اگ ك ه ا هی ايگیى ب ك٪ هّ ك٨ی ؾق 1هگاوات قویؿه او ث  98۰هماق و  66بك٪ کٍىق به ٠ؿؾ 

ال  2ؾقِ ؿ 6هحىشه ؼىاهین ٌؿ که ب كای او حؽكاز  ،هماق هگاوات ؾق يٝك بگیكین 6۰کٍىق قا 

ه که ب 3اٌؿب هیِؿم ؾقِؿٓ ؾقِؿ ال بك٪ هّك٨ی کٍىق يیال  ۰.96ٔ96ٌبکه بیث کىیى ٨٭ٗ 

 ٠ؿؾ بمقگی يیىث. وؿق هیيٝك 

اها بكای هعاوبه هیماو ؾقآهؿ ياٌی ال اوحؽكاز بیث کىیى بایؿ بؿايین که ؾق ٌبکه بالکچیى 

 6.94ىؾ که پاؾاي اوحؽكاز ایى بالک شؿی ؿ ٌ هیؾ٬ی٭ه یک بالک اوحؽكاز  ؾهبیث کىیى هك 

به  .ىؾٌ یهبیث کىیى به ظىا  هایًكها واقیم  6.94ؾ٬ی٭ه  ؾهی١ًی ؾق هك  ؛اٌؿب هیبیث کىیى 

 0۰ىؾ که با جىش ه ب ه هی ايگیى ٌ هیواقیم  كهابیث کىیى ؾق هاه به ظىا  هایً هماق ٠93باقجی 

 ی ککىیى بكابك اوث با اقلي ایى ج١ؿاؾ بیث  ،هاه گفٌحه پًسهماق ؾاقی ٬یمث بیث کىیى ؾق 

كابك او ث ایى ه٭ؿاق ب ،ؾقِؿ اوحؽكاز ٌبکه ؾق اؼحیاق ها باٌؿ ًٌهیلیاقؾ ؾاق ؾق هاه که اگك 

هیلیاقؾ جىهاو  34۰۰جىهايی بكابك با  هماق 94که بكآوقؾ قیالی آو با ؾاق هیلیىو ؾاق هاهايه  6۰با 

هیلیىو ؾاق  ک ه ب كآوقؾ قی الی آو بكاب ك او ث ب ا  39۰بكابك اوث با  اي هاوث که بالؾه والیاي

 .هیلیاقؾ ؾاق 39،۰۰۰
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 ،آه ؿه او ث 1ؾق پایگاه ؼبكی بك٪ يی ىل بكای ؾقک ایى ه٭ؿاق ؾقآهؿ اقلی بایؿ به ؼبكی که
 :کًیناٌاقه 

مدیرعامل شرکت برق درارتی: میسان برق قابل صدور بـه بـه اهـار کشـىر بىا بر گفته ” 

افغاوطتان، پاکطتان، عراق و ترکیه، در شرایظ مغلىب و مىىط به وبىد مشـللی، هـسار و 

میلیـىن  ۰۴۴ه ضاالوه مگاوات اضت که درآمد ارزی آن متفاوت و به عىر میاوگی ۰۴۴

 ‟ .دالر اضت
هگاوات بك٪ قا ؾق اؼحیاق ٌبکه بیث کىیى ٬كاقؾهین و به اوحؽكاز بیث  30۰۰اگك ها ه٭ؿاق 

یكؾ که گ هیهً قیث ٌبکه بیث کىیى قا ؾق شهاو اؼحیاق ال ؾقِؿ  36کٍىق ها  ،کىیى بپكؾالین
ی ک ه ماق و لیىو ؾاق و والیايه هی 36۰هیماو ؾقآهؿ ؾاقی آو بكای کٍىق بكابك اوث با هاهیايه 

بكابك ه٭ؿاقی اوث که کٍىق ها ال ِ اؾقات ب ك٪ ب ه  ؾوهیلیىو ؾاق که بیً ال  يهّؿ و بیىث
 کٍىق همىایه به ؾوث ؼىاهؿ آوقؾ. چهاق

 اخذ هالیات  

 ، وی یک شايبه و چًؿ شايبه ٠لیه شمهىقی اوالهی ای كاوها نی اؼیك با ا٨مایً جعكیها لؾق وا
جىش ه ؾول ث ب یً ال  ؛ً ِاؾقات ي٩ث که به کاهً ؾقآهؿ ؾولث هًصك ٌؿه اوثبه جبٟ کاه

هًابٟ هالی ؼىؾ ال ٘كی٫ اؼف هالیات شلب ٌؿه اوث. ال ٘ك٨ی جىشه ب ه اهک او  جأهیىپیً به 
و هچً یى اؼ ف هالی ات ال  ها قهماقلکىب ؾقآهؿ اقلی بكای کٍىق ال ٘كی٫ اوحؽكاز و ٨كوي 

  .اوثيیم ٔكوقی  کًؿهًابٟ هالی ؾولث کمک  جأهیىبه ىايؿ ج هی١٨ااو ایى ظىله که 
بؽً ٠ٝیمی ال ه١اهالت هكبىٖ به قهماقلها ؾق کٍىق جىوٗ  ،گ٩حه ٌؿ ٘ىق که ٬بالً  هماو

 ها، یو و ه٭كقه گفاقی ؾق لهیً ه ِ كا٨کكؾيٝام هًؿ ىايؿ باج هییكؾ و ؾولث گ هیايصام  ها یِكا٨
يٝاقت کًؿ و ال ٘ك٨ی با ج١ییى هبل٣ یا ؾقِؿی ی هٍکىک به پىلٍىیی ها ث١٨الیيىبث به ٠ؿم 

                                                      

https://barghnews.com1.  
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ب ه اؼ ف هالی ات  ،ها یبه ٠ًىاو اقلي ا٨موؾه ٠الوه بك همیًه  جكاکًً ٬ابل ؾقیا٨ث جىوٗ ِكا٨
 ؿ.کًا٬ؿام 

هیات  31/4/3189 هىقغ /ه44613/ت/49300  ٌماقه به ـکك اوث که ٘ب٫ هّىبه ٬ابل
هكاک م  ،والهاو اهىقهالی اجی اب ال٢ ٌ ؿکه جىوٗ  قهماقلؾق ؼّىَ هكاکم اوحؽكاز  ،ولیكاو
، هكکم جىلیؿ ١ًِحی هعىى  ٌؿه و ِ اؾاقات آيه ا ب ا ق٠ای ث ه٭ كقات هٍ مىل قهماقلجىلیؿ 

 .كؾؾگ هیه١ا٨یث هالیاجی 

 گیزی يتیجه

ی يىٜه ىقی هى حًؿ ک ه ها هىاو يحیصه گك٨ث که قهماقلها پؿیؿج هیوان پژوهً پیً قو، ا بك
ی يىٜهىق بایؿ ب ه جًٝ ین گ كی و ها یٞ کكؾو اوح٩اؾه ال ایى ؾاقایبه شای ه٭ابله و همًى ها ثؾول

همى ى ب ا  .بی ٌک ؾيیای آیًؿه ؾيیای ٤یكهحمكکمه ا او ث .اوح٩اؾه ال ایى ٨كِث جاله بپكؾاليؿ
يىیىًؿه به ایى يحیصه قویؿه اوث که يه جًها قهماقله ا جهؿی ؿی ب كای  ،جع٭ی٭ات ِىقت گك٨حه

یی که به ِىقت ٜالمايه ها ثج٭ىیث ؾول بكایىايًؿ ابماقی ج یهبلکه  ،يیىحًؿ ها ثظاکمیث ؾول
ب ا  ه ا ثه٭ابل ه ؾول .ؿي٬كاق گیك ،ايؿ هو کٍىقهای ؾیگك وا٬ٟ ٌؿ ها وهىقؾ جعكین ال وىی والها

لیكا ایى ي ىٞ ال ؾاقای ی، ه ىقؾ او ح٭بال  ؛بكؾبوؿ که کاق به شایی ق هیایى پؿیؿه يىٜهىق به يٝك 
و٬حی که ه كؾم ظأ ك باٌ ًؿ ؾق ٬اب ل ای ى ؾاقای ی ٤یكهٍ هىؾ پ ىلی ٠مىم ٬كاقگك٨حه اوث و جا 

اگك کٍىقی ؼىؾ قا  ،اها بك٠که ؛هعؿوؾکكؾو و همًى٠یث اذكی يؽىاهؿ ؾاٌث کًًؿ،پكؾاؼث 
ىايؿ به ٠ًىاو یکی ال ج هی کًؿ،جك با ٌكایٗ شؿیؿ و٫٨ ؾهؿ و ال ٨كِث پیً آهؿه اوح٩اؾه  وكیٟ

جا  ها ىق ظال قٌؿ ؾائن به شهث هعؿوؾیث ج١ؿاؾ بیث کىیی ؾاقای، ؾاقایی ؾقهایى کٍىجك گبمق
 .هیلیىو جبؿیل بٍىؾ 93ظؿاکرك 

ىؾ بايک هكک می ٌ هیؾق پایاو به ؾوحگاه ظاکمیحی ؾق لهیًه ه٭كقه گفاقی قهماقلها پیًٍهاؾ 
جب اؾل ب ا و ایك قهماقله ا و  ب كایقهماقل با پٍحىايه پىل هلی ؼىؾ قا  ،به شای ه٭ابله با قهماقلها
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همچًیى ؾق لهیًه اوحؽكاز بیث کىیى و وایك  کًؿ.٩اؾه ال ٜك٨یث ٬كاقؾاؾهای هىٌمًؿ اقائه اوح
قهماقلهای ٬ابل اوحؽكاز يهاؾ ؼىؾ جًٝین گك بؽٍی جٍکیل ٌىؾ ج ا ؼ ىؾ قا ب ا ج٥یی كات ٨ ى٪ 

ی ایى ها هو پكوژ ها یال١اؾه وكیٟ ایى ظىله جٙبی٫ ؾهؿ و ؾوحگاه ظاکمیحی يیم به يٝاقت بك ِكا٨
و يهاؾه ای  هل یب ،ی پ ايمی شل ىگیكی ٌ ىؾه ا هه بپكؾالؾ جا ال کالهبكؾاقی و اشكای پكوژظىل

ال پىلٍ ىیی و وقوؾ  ،ی قه ماقلها یا٘ال٠اجی يیم با ؾق اؼحیاق گك٨حى ؾ٨حك کل جىلیٟ ٌؿه ِ كا٨
 .شلىگیكی کًًؿی کری٧ به ایى ظىله ها لپى



 

 

 

 هًابع

 فارسی

هصله جاقیػ  ،جاقیػ پژوهی پىل و قويؿ جکاهل آو،جاقیؽچه ٓ.3189ٔج٩٭ؿی اوكاقی، ظىیى. 3
 .40 ، يپژوهی

ین و کاقبكؾها،چاپ اول هقهماقل ه٩ا (.1311)زهرا ،محمدرضا و جالییان زعفرانی تقوا،. 2
 دانشگاه عالمه طباطبایی ،جهكاو

٨ّلًاهه  ،ظلیث قبای جىلیؿی و ايحاشی ؾق بىجه ي٭ؿ وبكقوی ٓ.3181ٔهعمىؾی، ویؿ اظمؿ. 1
 .9ٌماقه  ،وال چهاقم ،٭ى٪ اوالهی٨٭ه وظ

و ىال  ،هؿقوه ااهام ٠لی ابى ابی ٘الب، اوح٩حائات شؿیؿٓ. 319۰ك ٔهکاقم ٌیكالی، ياِ. 0
 ٬ن چاپ ؾوم ،390

، شايمایی قهماقل ؾق ظ ىله ه الی بايک ؿاقیٓ. 3183ٔهًٍیاو هٙل٫، ظبیب و قظیمی، اهیؿ. 4
 های پكؾاؼث، جهكاو ٍحمیى همایً واايه بايکؿاقی الکحكويیک و يٝامه
بیث کىیى؛ پىلٍ ىیی و قاهکاقه ای ٓ. 3188ایكز. ٔ ،گلؿولیاو ،با٬ك ،ٌاهلى ،هكین ،٨كاجی. 6

 فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد. ه٭ابله
 تحقیقات اقتصادی آو،پىل ٌىیی و آذاق و پیاهؿهای ٓ. 3199ؾکحك ٨كهاؾ. ٔ ،قهبك. 3
کیؿ بك ه٭ایىه يىوايات جعلیل هاهیث پىلی ق ٓ.3183ٔيىقی، ههؿی. 9 هماقلها ؾق ا٬حّاؾ؛ با جأ
 3۰ٌماقه  ،،٨ّلًاهه ا٬حّاؾ ؾ٨اٞؾاق و ٘ال -قهماقلهای هًحؽب با يىوايات یىقو. 8

چ اپ اول،  ،٨٭هی و ا٬حّ اؾی  آو یها هاهیث پىل و قاهبكؾٓ. 3133ٔیىو٩ی، اظمؿ٠لی،. 3۰
 .ايحٍاقات پژوهٍگاه ٨كهًگ و ايؿیٍه اوالهی ،جهكاو



21  اسالمی  فقه و مباوی حقىق فصلىامه علمی ـ تخصصی 

 عزبی

 ٌكض ٬ىا٠ؿ، ٬ن، ايحٍاقات اؾ  ظىله ٓ.٪  30۰4 ٔابى هًٝىق، شمال الؿیى هعمؿ بى هکكم،. 33

 بهمى  99ايحٍاقات  ،، ٬نيهس ال٩٭اهه ،بی جا ،ویؿ هعىى ٘با٘بایی ،ظکین. 39
 الٙب١ه الؽاهىه  ،هىوىه يٍك ااوالهی ،3ز  ،کحا  البیٟ ٓ.٪ 303۰ه،ٔؼمیًی ، قوض الل. 31

 9ز ،هّباض ال٩٭اهه ،ن هىوىی،، بی جایؿ ابىال٭او، وؼىیی
 ٬ن  ،ايحٍاقات ؾاقالّؿوق ،البًک اللكبىی ٨ی ااوالم ٓ.3094 ٔ٪،ویؿ هعمؿ با٬ك ،ِؿق. 30

 ايگلیسی

15. Avaneesh Jumde and Boo Yun Cho‚)2020(.Can cryptocurrencies 

overtake the fiat money?‚ Int. J. Business Performance Management, 

Vol. 21, Nos. ½ 

16. Chun-Jun Guo
1
 and Clay C. C. Wang )4102،Recent advances in 

genome mining of secondary metabolites in Aspergillus terreus ،

Prepublished online  Nov 15. 

17. Edward V. Murphy,)2015(, Bitcoin: Questions, Answers, and 

Analysis of Legal Issues, congressional research service,informing the 

legislative debate since )1914,p 2( 

18. European Banking Authority (EBA). (2014). EBA Opinion on virtual  

currencies. Retrieved from https://www.eba.europa.eu/.../EBA-Op- 

2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf 

19. He, D., Habermeier, K. F., Leckow, R. B., Haksar, V., Almeida, 

Y.,Kashima, M., & Yepes, C. V. 4102، Virtual Currencies and Beyond:Initial 

Considerations (No. 16/3). International Monetary Fund. 



  22 سىجی صحت بیت کىیه با قىاعذ و ماهیت حقىقی و فقهی: تهذیذ یا فرصت امکان 

20. MOHAMED RAHOUTI, KAIQI XIONG AND NASIR 

GHANI‚)2018( .Bitcoin Concepts, Threats, and Machine-Learning 

Security Solutions‚ Digital Object Identifier 

10.1109/ACCESS.2018.2874539 

21. nakamoto satoshi, (2008), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 

System, bitcoin.org/bitcoin.pdf. 

Stephanie Lo and J. Christina Wang (4102)  Bitcoin as Money? 

current policy perspectives federal reserve bank of boston 





 
 
 

در پرتى قاوىن ی الملل بیهمعاهدات ی ماهیت حقىقی واکاو و ی بررس
 ایرانی اسالمی جمهىر ی و قاوىن مدوی اساس

   

 2اهیز رضا يیک هًص؛ 5یهذمذ صالخ عالم

 چکیذه

 ی ا کٍ ىقها هی او ک ه او ث الملل ی بیى ای هجىا٨٭ًاه  پیم او ی ا ٠هؿياه ه کًىايىیىو، ه١اهؿه،
 ٠ ام ای واژه ه١اه ؿه. باٌ ؿ هی المل ل بیى ظ٭ى٪ ٍمىله و ٌؿه ه١ً٭ؿ المللی بیى های والهاو

 ب ك ؾق قا …و هیر ا٪ پیم او، پكوجک ل، ياه ه، جىا٫٨ المللی، بیى ياهه هىا٨٭ث کًىايىیىو، و اوث
 ظ٭ى٬ی اذك ٨ا٬ؿ و يؿاقؾ اهمیث ي٩ىه ٨ی ،ٌىؾ هی ايحؽا  هىا٨٭حًاهه یک بكای که ياهی. گیكؾ هی

 هکحى  جىا٨٭ًاهه یک قا ه١اهؿه ه١اهؿات ظ٭ى٪ ىقؾه ؾق ویى 3868 کًىايىیىو هكچًؿ .اوث
 ظ٭ ى٪ ٠كِ ه ؾق ه١اهؿه .ايؿ ٌؿه جل٭ی آوق المام يیم ٩ٌاهی های بیايیه گاه وث؛ا کكؾه، ج١كی٧
 ای ى هه ن ج٩ اوت اها ؛اوث ه٭ایىه ٬ابل گفاقی ٬ايىو هصله هّى  ٬ىايیى با کٍىقها ؾاؼلی

 و اشكاو ث ٬اب ل اي ؿ کكؾه هىا٨٭ ث آو با که هایی ؾولث به يىبث ه١اهؿه ه٩اؾ که اوث آو ،ؾو
 قا ٬ ايىو ال گكی م و ايحؽ ا  ظ٫ ا٨كاؾ ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق ،وا٬ٟ ؾق. يؿاقؾ ٠مىهی کاقبكؾ ه١مىاً 
 با جا اوث آو بكی و١ ه٭اله ایى ؾق بكؼىقؾاقيؿ. ظ٫ ایى ال المللی بیى شاه١ه ا٠ٕای اها ؛يؿاقيؿ
 ک اقکكؾ جىش ه ب ا ه١اه ؿه اي ىاٞ و گ كؾؾ وٌ ىق آو ج١كی ٧ ه١اه ؿه الی ه٩هىه اقائه وی بكقو
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ای كاو ب ا ی ظ٭ى٬ يٝام ؾق آو شایگاه وپه و ٌىؾ وا٬ٟ هؽا٘ب جىشه و ٠ًایث هىقؾ اي یظ٭ى٬
 اقائ ه ؾق ٌ ىؾ. همچً یى ؾاؾه ٬ كاقی بكقو  ه ىقؾی و ٬ايىو هؿيی ٧ٙ٠ ٠ًایث به ٬ايىو اواو

 .اوث هٌؿ اوح٩اؾه يگهباو هعحكمی ٌىقای هٍىقجی ها هؾیؿگا ال هٙالب
 هّ ى  ٬ىايیى ،3868 ویى کًىايىیىو ،ظ٭ى٬ي اذك ،الملل بیى ظ٭ى٪ ،ه١اهؿه :کلیدی واژگان
 .ؾولث ،هصله



 

 

 

 همذهه

 یه ا کاقبكؾ ؾاقای یالملل  بیى ظ٭ ى٪ يٝ ام ؾق ؼ ىؾ يٍ یب و ٨كال پك جاقیػ ؾق ه١اهؿاجی يٝام
 هً ا٨ٟ ال ٨كاج ك ج١هؿات یصاؾا بكای گاه و بىؾه هح٭ابل ج١هؿات بیاو بكای گاه .اوث بىؾه هح٩اوجی
 و یالملل  بیى ٬ىا٠ ؿ ایص اؾ ب كای ه١اه ؿات ال اوح٩اؾه اهكول و لوؾگفق چًؿشايبه یا و ؾوشايبه

 وال ٬ايىو ه١اهؿات ایى بیى ییها تج٩او ه٩هىم و ـات ؾق که ايؿ هبىؾ یالملل بیى یها نقژی ایصاؾ
 قژی ن و ٬ ايىو کًً ؿه ایص اؾ اته١اه ؿ جىٔیط بك و١ی شىحاق ایى ؾق که اٌؿب هی ٬كاقؾاؾی و

 ؼّىِی ظ٭ى٪ ج١كی٧ به بىیاق ٬كاقؾاؾی ه١اهؿات ج١كی٧ ؾق که چكا ؛اوث ٌؿه یالملل بیى
 ؼ ىاهین بؿاو که یی ؾاقيؿها تج٩او ج١اق٦ ایى با وال ٬ايىو ه١اهؿات اها ؛اٌؿب هی ٌبیه ٠٭ؿ ال

 .پكؾاؼث
 ی ا کٍ ىقها هی او ک ه اوث المللی بیى جىا٨٭ًاهه یک پیماو یا ٠هؿياهه کًىايىیىو، ه١اهؿه،

 ٠ ام ای واژه ه١اه ؿه. باٌ ؿ هی المل ل بیى ظ٭ى٪ هٍمىل و ٌؿه ه١ً٭ؿ المللی بیى های والهاو
 ب ك ؾق قا …و هیر ا٪ پیم او، پكوجک ل، ياه ه، جىا٫٨ المللی، بیى ياهه هىا٨٭ث کًىايىیىو، و اوث

 ظ٭ى٬ی اذك ٨ا٬ؿ و يؿاقؾ اهمیث ي٩ىه ٨ی ،ٌىؾ هی ايحؽا  هىا٨٭حًاهه یک بكای که ياهی. گیكؾ هی
 هکحى  جىا٨٭ًاهه یک قا ه١اهؿه ه١اهؿات ظ٭ى٪ هىقؾ ؾق ویى 3868 کًىايىیىو هكچًؿ .اوث

 ظ٭ ى٪ ٠كِ ه ؾق ه١اه ؿه.ايؿ ٌ ؿه جل٭ ی آوق ال مام يیم ٩ٌاهی های بیايیه گاه اها ؛کكؾه ج١كی٧
 ؾو ایى ههن ج٩اوت اها ؛اوث ه٭ایىه ٬ابل گفاقی ٬ايىو هصله هّى  ٬ىايیى با کٍىقها ؾاؼلی

 ه١مىاً  و اشكاوث ٬ابل ،ايؿ کكؾه هىا٨٭ث آو با که هایی ؾولث به يىبث ه١اهؿه ه٩اؾ که اوث آو
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 اها ؛يؿاقيؿ قا ٬ايىو ال گكیم و ايحؽا  ظ٫ ا٨كاؾ ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق ،وا٬ٟ ؾق. يؿاقؾ ٠مىهی کاقبكؾ
 .بكؼىقؾاقيؿ ظ٫ ایى ال المللی بیى شاه١ه ا٠ٕای

 و کٍ  ىقها ،١٨الی  ثالملل بیى ظ٭  ى٪ هً  ابٟ یىج  ك نهه ٠ً  ىاو ب  ه یالملل   ب  یى ه١اه  ؿات
 لیى  ث بًی  اؾیى جصل  ی و هً  ؿؾ هی ٌ  کل یالملل   بیى ِ  عًه ؾق قا یالملل   بیى یها وو  الها

 .ايؿ المللی بیى
 يم ىؾ ٠ً ىاو ب ه آو ال ىاوج  هی ک ه یالملل بیى ِعًه ؾق ه١اهؿات اِلی کاقکكؾ به جىشه با

 اهؿا٦ اهكوله جىا٫٨ ى. ایکكؾ ج١بیك الملل بیى شاه١ه ا٠ٕای بیى ؾق یللالم بیى جىا٨٭ات ؼاقشی
 یىجك له١م ى ٠ً ىاو ب ه او ث جىايىحه و یا٨حه یالملل بیى شاه١ه ؾق قا هؽحل٩ی ؼّایُ ظحی و

 .ٌىؾ اوح٩اؾه یالملل بیى شاه١ه ا٠ٕای بیى ؾق ج١هؿ ایصاؾ و جىا٫٨ بك٬كاقی بكای ابماق
 او ث یکى او ج١اقی٧ ایى جمام ؾق آيچه اها ؛اوث آهؿه ٠مل به هح١ؿؾی ج١كی٧ ه١اهؿه ال
 و ه١یى ظ٭ى٬ی آذاق ایصاؾ هًٝىق به و اوث یالملل بیى شاه١ه ا٠ٕای بیى ؾق جىا٫٨ ٠ًّك هماو

 ه١اهؿه که ايؿ هکكؾ ـکك ه١اهؿه ج١كی٧ ؾق بكؼی ،الملل بیى ظ٭ى٪ ٬ىا٠ؿ ال آو جاب١یث همچًیى
 ی١ً ی ،یالملل بیى شاه١ه ا٠ٕای جىوٗ که اوث لمللا بیى ظ٭ى٪ يٝام جعث ِكیط جىا٫٨ یک

 جىا٫٨ یک ٠ًىاو به اوث همکى ه١اهؿه یک .آیؿ هی وشىؾه ب یالملل بیى یها ووالها و کٍىقها
 جم ام ها یگفاق يام ایى به جىشه بؿوو .ٌىؾ ياهیؿه ياهه ه٭اوله یا کًىايىیىو ،پكوجکل ،یالملل بیى
 جل٭ ی بكاب ك هم ه ٬ىا٠ ؿ و ه١اه ؿات و هى حًؿ المل ل ىبی ظ٭ ى٪ يٝام جعث ها هياه جىا٫٨ ایى
 .ىيؿٌ هی

 ظ٭ ى٪ 3868 ٠هؿياه ه قا ه١اه ؿه ال قا المل ل بیى ظ٭ ى٪ ویى حن ؾق قو می ج١كی ٧ اها
 :او ث ٌؿه ج١بیك  چًیى ه١اهؿه ال هاؾه ایى ؾق که اوث ؾاؾه ِىقت 3 بًؿ 9 هاؾه ؾق ه١اهؿات

 و او ث ٌ ؿه ه١ً٭ؿ کحبی ِىقت به کٍىقها اوهی که اوث یالملل بیى جىا٫٨ یاه١ً به ه١اهؿه»
 ه نه ب  هكجبٗ وًؿ چًؿ یا ؾو ؾق یا واظؿ وًؿی ؾق ایًکه ال ا٠ن ،باٌؿ الملل بیى ظ٭ى٪ هٍمىل

 ٌ ؿه ـک ك ه١اه ؿه بكای یٌكو٘ اه١ً ایى به جىشه با. «آو ؼاَ ٠ًىاو ال يٝك ٬ٟٙ؛ باٌؿ آهؿه
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 ک ه ج١ه ؿاجی ؾق قا آيه ا و باٌؿ قهاکٍى بیى جىا٫٨ کًًؿه جٕمیى بىیاقی ظؿ جا ىاوج هی که اوث
 ه١اه ؿه ای ى البح ه. او ث ه١اه ؿه «ب ىؾو هکح ى » ٬یؿ وآ و ؾاقؾ يگاه هح١هؿ ىيؿٌ هی هح٭بل

 ؼ ىؾ ه٭ كقات هٍ مىل قا يه اآ بلک ه ،اٌ ؿب میي هکحى  ٤یك ه١اهؿات ا٠حباق قؾ ا٠الم ؾقه٭ام
 به بكؾو پی بكای ها هقا یىجك وآوا و بهحكیى ال یکی قا ه١اهؿه بىؾو هکحى  ايؿیٍمًؿاو. ايؿؾ میي

 ب ه بای ؿ ه١اه ؿات ؾاقي ؿ ٠٭یؿه ایٍاو يیم شهث همیى به و ايًؿؾ هی ه١اهؿه یک ج١هؿات هحى
 .باًٌؿ ؾاٌحه قا اؼحال٦ هىاقؾ ؾق ؼّىِا اوحًاؾ ٬ابلیث جا آیًؿ ؾق هکحى  ِىقت
 ژی نق ایص اؾ ؼّ ىَ ؾق ب ىؾ ؼىاه ؿ ها بعد به هكبىٖ ه١اهؿات ؼّىَ ؾق آيچه اها
 ای هه١اه ؿ  ب ه ی١ً ی ؛اب ؿی هی ه٩ه ىم ه١ اؾه ال ج١كی٧ ایى وایه ؾق يیم، ه١اهؿه جىوٗ ٬ايىيی

 آو ٬ی ىؾ ک ه ؼىاو ث قا آو ج١هؿات اشكای ایٍاو ال و ؾکك اوحًاؾ ا٠ٕای جمام بكابك ؾق ىاوج هی
 ؿؾهً ج٥ییك قا ؼىؾ ج١هؿات هاهیث یا و ظؿوؾ قاظحی به يحىايًؿ ا٠ٕا و باٌؿ هٍؽُ و هکحى 

یابًؿ ک ه  قهایی يحىايًؿ اوث ؾهکك ه٭كق ه١اهؿه آو آيچه ٬یؿ ال ه١اهؿه ا٘كا٦ ؾیگك ،ه٭ابل ؾق و
؛ ای٩ای ج١هؿ ال َأْوُفوا ِِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل كهایؿ ٨ هیالبحه با جىشه به آیه هباقک ٬كآو که 

 اٌؿ.ب هیالماهات هك ه١اهؿه 

 روش

بهكه بكؾه ٌؿه اوث و با هٙال١ه هًابٟ کاقاهؿ و ؾ٬ی٫ و هحً ىٞ   ای هکحابؽاي يجع٭ی٫ ال قوؾق ایى 
و١ی ؾق اوح٩اؾه ظؿاکركی ال هىٔى٠ات هكجبٗ و هصفو  واؼحى ه٭اله هىقؾ يٝك گكؾیؿه اوث 

ی هكب ىٖ ب ه ؾقک ی ه ا ههىلآجا هؽا٘ب ٔمى ؾقیا٨ث هٙالب و يکات اِلی ه٭اله با ٨كاگیكی 
 ائل گكؾؾ.٠می٫ و ٨كاگیك ال ه٭اله ي

 بیاو هسئله  

٘ ك٨یى ی الملل  بیىهىحًؿ ک ه ج١ه ؿات  الملل بیىیى هًابٟ ظ٭ى٪ جك نهه ،يالملل بیىه١اهؿات 
ٌؿه ب ك ی پیً بیًی ها ثهىئىلیی كؾيؿ و آیًه جمام يماگ هيه١اهؿه و ٌكوٖ هًؿقز آو قا ٌاهل 
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ه١ً٭ ؿ ی ق ظ٭ى٪ ؾاؼلکه ؾی ٬كاقؾاؾی قهاال والوکا الملل بیى٠هؿه هح١ا٬ؿیى هىحًؿ جا ظ٭ى٪ 
ب ا  ،هم ه شايب ه و هىٌ کا٨ايهی و جعلیل ی هعكوم يگكؾؾ. لفا ایى ه٭اله ؾقِؿؾ بكقو ،ىؾٌ هي

كؾالؾ و ٔمى ج١كی ٧ پ هيو ايىاٞ آو ی الملل بیىو کاوي ه١اهؿات ی به واقوی جعلیلی قویکكؾ
كوٖ آو قا ـک ك و ٌی ایصاؾ و هايؿگاقی والوکاقها ،ال ي٭ٍه ه٭الهی ٘كض ـهً ، بكایو بیاو کلي

ه١اه ؿه اٌ كا٦ ی ه ا یج١اقی٧ آو به جم ام وش ىه و ویژگی ًؿ جا هؽا٘ب ؾق ؼالل ٨كاگیكک هی
  .کاهل پیؿا کًؿ

 و ؾ٬ی ٫ و کاقآه ؿ هًابٟ هٙال١ه با و اوث ٌؿه بكؾه بهكهی ا کحابؽايه قوي ال جع٭ی٫ ایى ؾق
 گكؾی ؿه و١ی هىقؾيٝك ه٭اله وکكؾ هصفو  و هكجبٗ هىٔى٠ات الی ظؿاکرك اوح٩اؾه ؾق ،هحًىٞ
 ب ه ،هكب ىٖی ه ا هآهىلی ٨كاگیك با ه٭الهی اِل يکات و هٙالب ؾقیا٨ث ٔمى هؽا٘ب جا اوث

 .گكؾؾ لیيا ه٭اله ال ٨كاگیك و ٠می٫ی ؾقک

 لزاردادی هعاهذات و ساس لايىو هعاهذات همایسه

 ه١اه ؿات هک  ًینک ه ی بیاو کلی ِىقت به ابحؿا ،وال ٬ايىو ه١اهؿات ج٩اوت و جٍابه بیاو بكای
 ٘ ىق هماو و هىحًؿ ؼىؾ ا٘كا٦ بكای ج١هؿاجی هحٕمى  ؾاؾی ٬كاق ه١اهؿات همايًؿ  وال ٬ايىو

 ا٨ كاؾ ج١ه ؿ کًً ؿه ـکك جلىیعا آو کًًؿه ؤٟ هكاشٟ وىی ال ٬ايىو ایصاؾ ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق که
 ب ه قا ؾؼ ى ا٘كا٦ جلىیعاً  يیم وال ٬ايىو ه١اهؿات ،اٌؿب هی يیم آو اشكای بكای ٬ايىو آو هىٔىٞ
 .كؾايًؿگ هیهح١هؿ  ،ًًؿک هی ؤٟ که ٬ىا٠ؿی ق٠ایث
 جم ام ب كای قژی ن و ًً ؿک هی ایص اؾ کاهل ج١هؿ وال ٬ايىو ه١اهؿات ،هىقیه ٨یحم ٠٭یؿه به
 و شايب ه ؾو ه١اه ؿات با ه٭ایىه ؾق ،همیى و آوقيؿ هی وشىؾه ب ؼاَ ؾو٘ك٦ شایه ب ،شهاو

 ه٭ كق ه ا ٦٘ك ب یى ؾوشايبه جباؾل که كاقؾاؾی٬ ه١اهؿه یک یا اهحیال ا٠ٙای هحٕمى ه١اهؿات
 .اوث ه١اهؿه ا٘كا٦ وىی ال ؼاَ ق٨حاق هك بكای ٨كؾی ج١هؿات و ظ٭ى٪ با همكاه و اقؾؾ هی
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 و ال ٬ايىو ه١اه ؿات ال يىٞ هماو هىقن ٨یحم ٠٭یؿه ؾق ٌؿه بیاو ه٩هىم ایى وؿق هی يٝك به
؛ ايؿ هؾکك هؿوو ،اوث یالملل بیى هشاه١ ي٩ٟ هحٕمى که قا الٍمىل ٠ام یا ٠ك٨ی ٬ىا٠ؿ که اوث

 ا٠ٕ ای ال ٤ی ك ب ه يى بث يبایؿ ،ٌؿ بیاو که ٘ىق هماو وال ٬ايىو ته١اهؿاچكا که ؾیگك ايىاٞ 
 .باًٌؿ اوحًاؾ ٨ابل ايؿ هپفیك٨ح قا آو ج١هؿات که ه١اهؿه

 38 ٬ كو ؾق. اٌ ؿب میي یشؿیؿ ه٩هىم یک الملل بیى ظ٭ى٪ ؾق وال ٬ايىو ه١اهؿات ايؿیٍه
 ٘ ىقه ب شم١ی اقؾه که ٌؿ بیاو و کكؾ هٙكض قا Gemeinwillen ه١كو٦ ايؿیٍه ،جكیپل هیالؾی
 ؾق هًٙ٭ ی ِ ىقته ب شم١ی یها هاقاؾ ایى که ٌىؾ ًٌاؼحه قهاکٍى ٨كؾی یها هاقؾ ال شؿاگايه

 .ايؿ هٌؿ يمؾیک هن به جكیپل ايؿیٍه

 دمىق هًبع یا ساس لايىو هعاهذات

 هٙ كض ٬ كاقؾاؾی ه١اه ؿات بكاب ك ؾق ه١اه ؿات ایى ثگ٩ بایؿ وال ٬ايىو ه١اهؿات جىٔیط ؾق
 ؾاؼل ی ظ٭ ى٪ ؾق ٬ ايىيی ٬ىا٠ ؿ همايً ؿ و ال ٬ايىو ه١اهؿات که ؾاٌث جىشه بایؿ و ىيؿٌ هی
 ٬ىا٠ ؿ ال هحم ایم ییه ا یویژگ ؾاقای ٬ا٠ ؿ ای ى و ًًؿک هی ایصاؾ ظ٭ى٬ی ٬ا٠ؿه ی١ًی ؛اًٌؿب هی

 ای ى و اوث ٬كاقؾاؾ ال ياٌی ج١هؿات آو ی٬كاقؾا ٬ىا٠ؿ ؾق اِلی هعىق که چكا ؛اوث ٬كاقؾاقی
 ؼّ ىَ ؾق اه ا ؛هً ؿؾ هی ؾو ث ال قا ؼ ىؾ هىٔ ى٠یث ج١ه ؿات ؾاؾو ايص ام ب ا ها ؾؾا ٬كاق

 ب ا هعىقی ث ؾاؾاه ا ٬ كاق ي ىٞ ای ى ؾق و اٌؿب هی ؾیگكی ِىقت به ؤٟ وال ٬ايىو ه١اهؿات
 ٬ ىايیى و و ال ٬ايىو ه١اه ؿات ب یى هكچً ؿ .آیؿ هی بك ه١اهؿه ال که وثا ای ه٬ا٠ؿ و و١ٔیث

 ای ى ه ا وآ اِ لی ج٩ اوت ؛اٌ ؿب هییی ها ثٌباه ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق ظ٭ى٬ی ٬ىا٠ؿ کًًؿه ایصاؾ
 ؤ ٟ هكش ٟ بكج كی ؼا٘ك به همبىق ٬ايىيی ٬ىا٠ؿ بكجكی و المام هًبٟ ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق که اوث
 ایى ،وقيؿآ هی وشىؾه ب قا ؼاِی قژین که ٬ىا٠ؿی بكای الملل بیى ظ٭ى٪ ؾق اها؛ آيهاوث کًًؿه
 ٬ىا٠ؿ ؤٟ بكای ٠الی هكشٟ الملل بیى ظ٭ى٪ ؾق که چكا ؛اوث هٙكض ؾیگكی ِىقته ب بعد
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 قهاکٍى هماو کههىحًؿ  واظؿ هكاش١ی الملل بیى ظ٭ى٪ وا١ٔاو و جاب١او و يؿاقؾ وشىؾ ظ٭ى٬ی
 .اًٌؿب هی

 ؾق ؼ اَ قژی ن ایص اؾ هحٕ مى ه١اهؿات که ؾاٌث ؾوق يٝك ال يبایؿ قا يکحه ایى همچًیى
 ؾق چكاک ه؛ هى حًؿ ه١اه ؿات ای ى وشىؾآوقيؿهه ب ا٘كا٦ بكای ج١هؿ هحٕمى الملل بیى ظ٭ى٪
 ظ٭ ى٪ جاب١ او و وأ ١او وظ ؿت ی١ً ی ؛ک كؾین ـکك که ای ه٬ا٠ؿ به جىشه با الملل بیى ظ٭ى٪

 يؿاٌ حه قا ه١اه ؿات ای ى ب ه ٠ٕ ىیث بك قٔایحی کٍى یک که لهايی جا بگىیین بایؿ الملل بیى
 .بىؾ يؽىاهؿ اوحًاؾ ٬ابل آو بكابك ؾق يیم ه١اهؿات ایى ال ١دهًب قژین ،باٌؿ

 ؾق قژی ن ای ى و ًً ؿک هی ایص اؾ قا ؼاِی قژین ؾؼى ا٘كا٦ بكای وال ٬ايىو ه١اهؿات ی١ًی
 همیم ٨ّل ایى. يؿاقؾ اوحًاؾ ٬ابلیث ؛ايؿ هيپفیك٨ح قا ه١اهؿات ایى هًىل که ییها ثؾول ؾیگك بكابك
 .اوث آهكه ٬ىا٠ؿ و الٍمىل ٠ام هؿاته١ا و وال ٬ايىو ه١اهؿات بیى

 ک ه او ث ای ى ؾاٌ ث جىش ه بای ؿ وال ٬ايىو ه١اهؿات هىقؾ ؾق که ؾیگكی ویژگی همچًیى
 ظی ات ای ى و ؾاقي ؿ هاي ؿگاقی و پای ایی ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق ٬ايىيی هّىبات همچىو ه١اهؿات

 يک كؾه ا٠الم قا آيها بٙالو یا و ج١ؿیل یا ج٥ییك یا يىػ آيها کًًؿه ؤٟ هكشٟ که لهايی جا ظ٭ى٬ی
 هالی اجی ٬ ايىو ،هل ی ٬ايىيگ فاق ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق هرالً ؛ ؾاؾ ؼىاهًؿ اؾاهه ؼىؾ ظیات بهاوث، 

 ٠ًىاو به ٬ايىو ایى .كؾايؿگ هی اهىحرً هالیاجی ج١هؿات ٌمىل ال قا ؼاِی ٧ًِ و ًؿک هی ؤٟ
 ٬ ايىو ،ب١ؿ وال چًؿ اگك و اوث یا٨حه ظ٭ى٬ی ظیات پاقلماو جّىیب لهاو ال ظ٭ى٬ی ای ه٬ا٠ؿ
 ظ٭ ى٬ی ؾاهًه ؾق یا ظیات ؾق کًؿ ج١ؿیل یا ظف٦ قا اوحرًا ایى کٍىق هالیات ٬ايىو ج٥ییك با گفاق

 ج١ؿیل یا و ج٥ییك با قا آو ٌمىل یا ؾاؾه پایاو قا آو ظ٭ى٬ی ظیات ،آو ظف٦ با ی١ًی ؛ؾاؾه ج٥ییك آو
 ٬ايىيی ٬ىا٠ؿ کًًؿه جّىیب که پاقلماو جىوٗ ٠مل ایى ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق. اوث کكؾه لیاؾ یا کن
 ک ه ٘ ىق هماو ،الملل بیى ظ٭ى٪ ؾق اها ؛ا٨حؿ هی اج٩ا٪ ،اوث کٍىق  یک ؾاؼلی چاقچى  ؾق

 شا ایى ؾق و اوثهح٩اوت  ؾاؼلی ظ٭ى٪ؤٟ با  ٬ايىيگفاقی ٠الی هكشٟ يبىؾ به جىشه با ،گ٩حین
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 ؾهک ك ایص اؾ قا ؼ اَ قژی ن یک که ای هه١اهؿ اِكا٦ ٠ًىاو به ،ه١اهؿه ٘ك٦ یقهاکٍى بایؿ
 .بكآیًؿ ه١اهؿات يىٞ ایى ه٭كقات ج٥ییك یا و ج١ؿیل،٨ىػ ِؿؾ ؾق اوث

 اقاؾه ،ه١اه ؿات گىي ه ای ى .او ث ٌ ؿه ـک ك ه١اهؿات يىٞ ایى ـاجی ؼّىِیث هىقؾ ؾق
 ظ٭ ى٬ی ٬ىا٠ ؿ هىش ؿ يحیصه ؾق و ؽًٍؿب هی وظؿت همىال، ای هگىي به قا ؼىؾ ا٘كا٦ هٍحكک

 .ىيؿٌ هی یالملل بیى
 ب ه یالملل  بیى ٬ ىايیى ظکن ؾقهىحًؿ و  اواوی ٬ىا٠ؿ هحٕمى ،٠ام یا وال ٬ايىو ه١اهؿات

 ٤ی ك و هح١اه ؿ ال ا٠ن ،یالملل بیى یها ووالها و کٍىقها کلیه بكای آيها ق٠ایث و آیًؿ هی ٌماق
 .اوث ااشكا الم هح١اهؿ
 ه١اه ؿات ال بكؼ ی او ث همکى اوحرًائاً  اها ؛ايؿ هشايب چًؿ ه١مىاً  ه١اهؿات ال ؾوحه ایى

 ٘ك٨ی بی ،هكلی ه١اهؿات هرالً . آیًؿ ظىا ه ب ٠ام یا وال ٬ايىو ه١اهؿات ٌماق ؾق يیم ؾوشايبه
 ه١اه ؿات ش ما؛ هى حًؿ هكبىٖ یالملل بیى هی٠مى يٝن به چىو ه١اهؿات ایى .اقأی ايح٭ال و

 .ىيؿٌ هی ًٌاؼحه وال ٬ايىو
 ي ىٞ ای ى ،ؾاقؾ ٬ كاق ٬كاقؾاؾی ته١اهؿا ،گ٩حین که ٘ىق هماو ،ه١اهؿات يىٞ ایى ه٭ابل ؾق

 به آو ج١هؿات اِىاً  و اوث هٙكض ه١اهؿه ا٘كا٦ هًا٨ٟ آيها ؾق کههىحًؿ  ه١اهؿاجی ه١اهؿات
 ال ج١ه ؿ یاكاش و ؾاقيؿ هؿت کىجاه ج١هؿات و بىؾه شايبه ؾو بیٍحك و ىؾٌ هی ؼحن ا٘كا٦ همیى
 ؾاؾه ای ٬ كاق ب ه ١اه ؿاته يىٞ ایى .هًؿؾ هی ؾوث ال قا ؼىؾ هىٔى٠یث ٘ك٨یى ال یکی وىی

 ٘ك٦ ه٭ابل ؾق ؼىؾ ظ٭ى٪ جأهیى ؾيبال به ٘ك٦ هك ٬كاقؾاؾها يٟ وآ ؾق که ؾاقيؿ ٌباهث ؾاؼلی
 .ابؿی هی ؼاجمه کمال به ظ٭ى٬ی ٠مل ٘ك٨یى ج١هؿاتؾاؾو  ايصام با و اوث ؾیگك

 ک ه بٍ ىؾ ه ا ک الم ؾق ٜ اهكی جً ا٬ٓ هىش ب او ث همک ى و گ٩حین آيچه ؼّىَ ؾق
 هٙ كض قا کالهی اؾاهه ؾق ؤ ؾاقيؿ اوحًاؾ ٬ابلیث ؼىؾ ا٠ٕای بكابك ؾق ٨٭ٗ وال ٬ايىو ه١اهؿات

 ٓهى حًؿ الص كا الم هح١اهؿ ٤یك و هح١اهؿ ال ا٠ن کٍىقها کلیه بكابك ؾق ه١اهؿات ایى که کكؾین
 :گكؾؾ ق٨ٟ کالهی جًا٬ٓ ایى جا کًین بیاو قا هٙالبی بایؿ
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 ه١اه ؿاجی هىا٬ٟ بكؼی که کكؾ جىشه يکحه یىا به بایؿ ،ٌؿ گ٩حه شا ایى جا آيچه ؼّىَ ؾق
 ک ه اًٌؿب هی  Erga omnes یا الٍمىل ٠ام ه١اهؿات هماو ،ًًؿک هی جؿویى قا ٠ك٨ی ٬ىا٠ؿ که

 شاه١ ه ای ى ا٠ٕ ای هم ه بكاب ك ؾق یالملل  بیى شاه١ه ؾق قهاکٍى شمٟ ٠اهه ه٩ًٟ ظ٩ٛ بكای
 .ؾاقيؿ اوحًاؾ ٬ابلیث یالملل بیى

 بٍكی شاه١ه قٔایث بؿوو ج١هؿات که اوث ٌؿه گ٩حه ٍمىلال ٠ام ه١اهؿات ؼّىَ ؾق
 ؾق اوحًاؾ ٬ابلیث ،اوث یالملل بیى شاه١ه هًا٨ٟ ظ٩ٛ که ٌاو ـاجی ؼّیّه و هاهیث ٠لث به

 ٬ا٠ ؿه چكا ؛اوث کكؾه هحمایم آهكه ٬ا٠ؿه ال قا آيها ،ویژگی ایى و ؾاقيؿ قا یالملل بیى شاه١ه بكابك
 او ث ٌ ؿه ـکك هاهؿات ظ٭ى٪ 3868 ه١اهؿه 41 هاؾه ؾق که اوث اوِا٨ی ؾاقای آيکه با آهكه

 اوِ ا٦ و ٠ً ىاو ای ى ب ا یالملل بیى شاه١ه جىوٗ بایؿ آهكه ٬ا٠ؿه اها ؛اوث ي٭ٓ ٬ابل ٤یك که
 ؼّىِ یاجی چً یى ؾاقای ال٩ًى ه ٨ ی ک ه هىحًؿ ٬ىا٠ؿی الٍمىل ٠ام ٬ىا٠ؿ اها ؛ٌىؾ پفیك٨حه
 ال پ ه [.36] .اوحًاؾ ؾاقيؿ ٬ابلیث الملل بیى ١هشاه کلیه بكابك ؾق ؼىؾ هاهیث ٠لث به و هىحًؿ

 ؾیگ ك بكابك ؾق ِىقجی ؾق وال ٬ايىو ه١اهؿات ظااجی ال یکی که گك٨ث يحیصه واىج هی گ٩حه ایى
 یها ها٠الهی  ه رالً کًًؿ؛  جؿویى قا الٍمىل ٠ام ٬ىا٠ؿ که ؾاقيؿ اوحًاؾ ٬ابلیث يیم ٠ٕى ٤یك ؾول

 بٍكی ظ٭ى٪ ٬ىا٠ؿ که ییهاً بؽ آو ؾق شًگ ّىَؼ ؾق ژيى یها وکًىايىیى یا بٍكی ظ٭ى٪
 ،هىحًؿ بٍكی شاه١ه ي٩ٟ هحٕمى کهقا  ژيىوایؿ همًى٠یث 3808 کًىايىیىو یا و ًؿک هی بیاو قا

 .بكؾ يام الٍمىل ٠ام ٬ىا٠ؿ ال ییها لهرا ٠ًىاو به ىاوج هی
 بی او الٍمىل ٠ام ٬ىا٠ؿ شم قا هاؾه ایى بكؼی ،هحعؿ هلل هًٍىق 3۰1 هاؾه ؼّىَ ؾق اها

 یالملل  بیى شاه١ ه ي٩ ٟ هحٕمى که باٌؿ ٬ىا٠ؿی ٌاهل هاؾه ایى وؿق میي يٝك به اها ؛ايؿ هکكؾ
 ؾق آو اذ كيهای ث  و ً ؿک هی هحعؿ هلل ا٠ٕای به هًعّك قا بیايً ٨٭ٗ هاؾه ایى که چكا ؛باٌؿ

 هل ل هًٍ ىق ؾق ٠ٕ ى ٤ی ك ؾول بكاب ك ؾق اوحًاؾ ٬ابلیث گ٩ث بایؿ و اٌؿب هی آو ا٠ٕای قوابٗ
 ٤ی ك ؾول با هحعؿ هلل ا٠ٕای ه١اهؿاجی قوابٗ اوحًاؾ ٬ابلیث ٠ؿم ،آو اذك جًها و يؿاقؾ قا هحعؿ
 ٬ كاق ٬ىا٠ ؿ ب ك هًٍىق بك ٬ىا٠ؿ ج٭ؿم بكای هاؾه ایى که یٌكایٙ که ِىقجی ؾق .بىؾ ؼىاهؿ ٠ٕى
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 و هًٍىق ا٠ٕای بیى ه١اهؿات ِعث به ،باٌؿ يٍؿه ق٠ایث اوث کكؾه ه١یى ٠ٕى ؾول ؾاؾی
 1۰ ه اؾه بًؿ ؾق ه١اهؿات ظ٭ى٪ ه١اهؿه اگكچه.آوقؾ يمی واقؾ ؼللی هًٍىق ٠ٕى ٤یك ا٠ٕای

 ب ك يٝ ك ک ه یک ؿیگك هح١ا٬ ب ه١اهؿات اشكای ؼّىَ ؾق ؼىؾ ٬ىا٠ؿ ٌمىل ال قا 3۰1 هاؾه
 او حرًا ای ى ال ک ه او ث ٌؿه بیاو که ای ه٠٭یؿ بكؼال٦ ؛اوث کكؾه اوحرًا باًٌؿ واظؿ هىٔىٞ

 بای ؿ و ک كؾ قا اوحًباٖ چًیى ىاوج میي ،ٌىؾ اوحًباٖ همبىق هاؾه بىؾو ىلالٍم ٠ام ٬ا٠ؿه به بایؿ
 و او ث هحع ؿ هل ل هًٍ ىق ا٠ٕ ای به هكبىٖ ٨٭ٗ هاؾه ایى ًؿک هی بیاو که قا ٬بل يٝك شايب

 ا٠ٕ ای قوابٗ به ظحی ،ٌؿه گ٩حه اوحؿال به جىشه با و يیىث یالملل بیى شاه١ه هًا٨ٟ هحٕمى
 .ىؾٌ میيهكبىٖ  ٠ٕى ٤یك کٍىقهای با هًٍىق

 هعاهذات دمىق1161 هعاهذه در ساس لايىو هعاهذات

 ظ٭ى٪ کمىیىو ویژه یكهاهؽب لا یکی ،ه١اهؿات ظ٭ى٪ کًىايىیىو اولیى یوال آهاؾه هكاظل ؾق
 ک ه هىقیه ٨یحم شكالؿ آ٬ای .پیًٍهاؾ ؾاؾ قا آيها هعحىای بكاوان ه١اهؿات بیى جمایم الملل بیى

 ِ ىقت به ،كؾک هی کاق386۰ جا 3844 یها لوا بیى ه١اهؿات ظ٭ى٪ ج٩ىیكی ٬ايىو یک بكوی
 ايؿیٍ ه هالظٝه بكای قا ؼىؾ کاقهای ؼاَ ِىقته ب و ؾاٌث جمایل ؼىؾ ٠٭یؿه بك يیم جئىقی
 :ه اوثکكؾ بًؿی ٘ب٭ه اِلی گكوه وه ؾق قا ه١اهؿات ایٍاو. اؾؾ هی ايصام ؼىؾ ؼاَ
 ال ىاي ؿج هی ک هٔ هً ا٨ٟ ی ا و ظ٭ ى٪ ابلهح٭ جباؾل هبًای بك که چًؿشايبه یا ؾو ه١اهؿات. 3
 ؛ٓباٌؿ ٠ك٨ی اجعاؾ یک يمىيه بكای و باٌؿ ٬كاقؾاؾی ه١اهؿات کالویک شًبه
 ال آوؾاؾو  ايص ام آيه ا ؼّىِ یث که یکؿیگك به وابىحه ه١اهؿات ؾوم ٘ب٭ه ه١اهؿات. 9 

 .ٓوالض ؼلٟ ه١اهؿه یک ٘ك٦ هرال بكایٔ ؾاقؾبىحگی  آو ا٘كا٦ جمام به ٘ك٦ یک وىی
 ی ا هىحًؿ traités-lois وال ٬ايىو ه١اهؿات ٘ب٭ه ،بكؾيؿ يام آيها ال ایٍاو که ؾیگكی گكوه. 1
 و ه١ یى ٌكایٗ و اوحايؿاقؾها به ؾاؾو ٌکل بكای ج١هؿ ٌاهل ه١اهؿات یا ه١اهؿات ایصاؾ قژین

 و ىی ال هماهً گ ا٬ ؿام ب ه و آيهاوث ـاجی ؼّیّه ٬ٕایی اشكای ٔمايث ای هه١اهؿ هك یا



35  اسالمی  فقه و مباوی حقىق فصلىامه علمی ـ تخصصی 

 ی ک ال ياٌ ی ج١ه ؿات ای ى، ج١بی ك ای ى ب ا.... ،.يؿاقي ؿيی الی  اهك ایى بكای ه١اهؿه ی ا٠ٕا
يیالهً ؿ  ٌ كایٗ جم ام ؾق آو ای٩ای بكای کاهل و هٙل٫ ج١هؿ یک و هىحًؿ ؼىؾ به ٬ائن ؼّیّه

 .اًٌؿب هی
 و ىم ٘ب٭ه ه١اهؿات که ؾاٌث جىشه يکحه ایى به بایؿ هىقیه ٨یحم آ٬ای ج١بیك ایى به جىشه با

 ؾاهً ه و ا٘ كا٦ ج١ه ؿات ؾقو حیه ب و اوث کكؾه اقائه وال ٬ايىو ه١اهؿات ال کلی كی٧ج١ یک
 اکر ك ؾق ک ه چكا ؛اوث يٍؿه ه١یى ه١اهؿات ایى ؾق ٠ٕىیث ظید ال کٍىقها بكای آو ٌمىل
 ؼ ىؾ ب ه ِ ك٦ ه١اه ؿاجی قيگ ه١اهؿات يىٞ ایى ج١هؿات که هكشا بهحك ٠باقت به یا و هىاقؾ
 الملل بیى ظ٭ى٪ ؾق ج١هؿات و یاٌؿ ه١اهؿات جؿویى هىیك ؾق بؿیٟ کثظك یا و يىآوقی و بگیكؾ
 ىاوج  میي گ٩ ث بای ؿ ،يباٌ ؿ وال ٬ايىو ه١اهؿه یک بك هىبى٪ ه١اهؿاجی یا و ٠ك٨ی وب٭ه ؾاقای

 ؾو ث ای ى يىؼاو حه یه ا نقژی ج١ه ؿات بكاب ك ؾق ،يؿاقي ؿ ٠ٕ ىیث آو ؾق ک هقا  کٍىقهایی
 .ؾايىث هلحمم ه١اهؿات
 ا٬ح ؿاق هیچ هلی ظ٭ى٪ یها ميٝا ؼال٦ بك الملل بیى ظ٭ى٪ يٝام ؾق ايینؾ یه که ٘ىق هماو

 ای هکاهل  ٬ ؿقت ِ اظب ک ه ای ههصكی ٬ىه یا کًؿ ؤٟ شهايی آوق المام ٬ىا٠ؿ بحىايؿ که ٠الی
 اؼحال٦ بكول هًگام به آو به قشىٞ که ٠الی ٬ٕایی يهاؾ یا و باٌؿ یالملل بیى ٬ىا٠ؿ اشكای بكای

 ،ؼىؾالمل ل بیى ظ٭ ى٪ جاب١ او ٤یكهحمكک م، ظ٭ ى٬ی يٝ ام ای ى ؾق. ي ؿاقؾ ؾوشى؛ باٌؿ الماهی
 ه ا ثؾول ظاکمیث به اظحكام اِل هن هًىل و ايؿ جکلی٧ و ظ٫ کًًؿگاو ایصاؾ و ٬ىا٠ؿ وا١ٔاو

 هع كک هىج ىق و ش ىهك،ؾاؾه قغ آو ؾق وى ایى به ووح٩الی ٠هؿياهه ال که جعىاجی همه ق٤ن به
 ظ٭ ى٪ ٬ىا٠ ؿ ؾقو اؼث که قا کٍىقی ىاوج هی وؽحی به يحیصه قؾو  اٌؿب هی الملل بیى ظ٭ى٪

گاهايه الملل بیى  جىش ه بای ؿ اه اکكؾه اوث، هلح مم ک كؾ؛ ي هٍاقکث آلاؾ اقاؾه ؾاٌحى ق٤ن به و آ
 ٠ ام ج١هؿات وشىؾآوقيؿهه ب ه١اهؿات یا ٠ك٦ به هىبى٪ ه١اهؿات گ٩حین که ٘ىق هماو ؾاٌث

کیؿ وال ٬ايىو ه١اهؿات ؾق یؿشؿ یها نقژی ؾق اگك ٠یًی ه١اهؿات هرل  ؾق ،ٌ ىيؿ جکمی ل یا جأ
کیؿ و جؿویى ال ٬بل که ظؿوؾی هماو  ٠ٕى ٤یك کٍىقهای بكابك ؾق ايؿ هؾاٌح وشىؾ جکمیل ای جأ
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 ٠ً ىاو ب ا ه١اه ؿات بكؼ ی جىشه بایؿ همچًیى. باًٌؿ ؾاٌحه اوحًاؾ ٬ابلیث بایؿ ه١اهؿات ایى
 ای ى ال ک كؾین، اٌ اقه ه ا وآ ب ه ایى ال پیً هک ؼّىِیحٍاو به جىشه با الٍمىل ٠ام ه١اهؿات

 .ايؿ هؾوح
 ه٩ًی یا و هربث اذك ذالد ؾولث ٬بال ؾق که اه١ً ایى به ؛اوث يىبی ای هه١اهؿ هك آذاق اِىاً 

 و ؾاقي ؿ ا٠حب اق ،ايؿ هپیىوح ه١اهؿه به که ییها ثؾول شمٟ ؾق ٨٭ٗ آو آذاق و فاقيؿگ میي شای بك
 ای ى ال یک ی که اوث اوحرًائاجی ؾاقای اِل ایى اها ؛اوث اته١اهؿ بىؾو يىبی اِل هبیى ایى

 ب ك هى بى٪ ٬ىا٠ ؿ ؼ ال٦ به ٠یًی و١ٔیث په .اٌؿب هی ٠یًی ه١اهؿات اِل ایى اوحرًائات
 شؿی ؿ قژی ن ی ک اب ؿا٠ات ال او ث همک ى ؾیگ ك ه١اهؿه یا و ٠ك٦ ؾق که وال ٬ايىو ه١اهؿه

 .باًٌؿ ه١اهؿاجی

 ساس لايىو هعاهذات تفسیز

. ىيؿٌ هی ؾیؿه ه١اهؿات ج٩ىیك ظىله ؾق شا هك ال بیٍحك وال ٬ا٠ؿه یها هه١اهؿ وال ايىو٬ ٠ًاِك
 13 ه اؾه ؾق ٠ ام ٠ب اقات و بً ؿی ٘ب٭ ه ٤ی ك و اؼحاق ک ه بگیكؾ ٬كاق جىشه هىؾ بایؿ ٬ا٠ؿه ایى

 المل ل بیى ظ٭ ى٪ کمى یىو. گفاٌث با٬ی قا جىشه ٬ابللهیًه هصالی  ایى ؾق 3868 کًىايىیىو
 ؾاي ً ج ا اوث هًك بیٍحك ظؿوؾی جا اوًاؾ ج٩ىیك که کكؾ ِاؾق لهیًه ایى ؾق قا ٦ه١كو يٝك یک

 .وا١٬ی
 ؾق ٘ ك٨یى اقاؾه بكؼال٦ .باٌؿ ىايؿج هی اقگايیک ِىقت به ٨٭ٗ وال ٬ا٠ؿه ه١اهؿات ج٩ىیك

 جمام،هىٔىٞ و هؿ٦ اوان بك وال ٬ايىو ه١اهؿه ،یالملل بیى ٬كاقؾاؾی اوًاؾ ؾق یا ؾاؼلی ظ٭ى٪
 ج٩ى یك،باٌؿ ٔ كوقی و هًاو ب ک ه ش ایی ؾق ظ٭ ى٪ ویى حن ؾق آو جبی یى مچًیىه و ٬ىا٠ؿ

 .ىؾٌ هی
 آيه ا و ًؿ ال هح٩ اوت ه١اهؿات قژین که ای ه٨كٔی یک ٠ًىاو به، ىؾٌ هی گك٨حه يٝك ؾق ایى

 ه١اه ؿات ک ه او ث ٌ ؿه گ٩ح ه ک ه یا٨حین ؾق 3808 کًىايىیىو هىقؾ ؾق ٬بالً  قا ایى و اٌؿب هی
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 ب ال ه٭ ؿهاجی کاقهای ال ؿیبا آيها .ٌىيؿ ج٩ىیك آيها ه٭ؿهاجی کاقهای به قشىٞ با يبایؿ وال ٬ايىو
 گفٌ حه به جىشه بؿوو بایؿ ها وکًىايىیى باًٌؿ،وایى ؾاٌحه ؼىؾٌاو بكای ظیاجی و ٌىيؿ ًٌاؼحه

 .ؾاٌث جىشه آیًؿه به آيها ج٩ىیك ؾق بایؿ بلکه ٌىيؿ ج٩ىیك
 ال بای ؿ و ال ٬ايىو ه١اه ؿات ج٩ىیك ؾق که اؾؾ يٝك چًیى بایؿ ،ٌؿ گ٩حه آيچه به جىشه با په

 ج٩ى  یك ب  كای ،ه١اه  ؿات ظ٭ ى٪ 3868 ه١اه  ؿه 19 ه  اؾه ؾق هً ؿقز ه٭  ؿهاجی کاقه  ای ٬ی ؿ
 ه١اه ؿات ج٩ى یك بكای کاهالً  ىاوج میي وؿق هی يٝك به اها کًین؛ قها قا ؼىؾ وال ٬ايىو ه١اهؿات

 ٠اه ل ههمح كیى و ال ٬ايىو اه ؿاته١ ؾق ک ه چ كا ؛بىؾ جىشه بی هاؾه ایى ه٭كقات به وال ٬ايىو
 و ابه ام ق٨ ٟ ب كای ه٭ؿهاجی کاقهای همكاه به که اٌؿب هی ه١اهؿه آو بك ياٜك ؾق اظىال و اؤاٞ
 ِالض ـی ه٭اهات ظحی ه١ح٭ؿین ها .اوث ٌؿه جىِیه ٠اؾی ج٩اویك ه١٭ىل ٤یك يحایس ال قهایی

 ؼّ ىَ ؾق ایى و ؾاقيؿ هجىش اظىال و اؤاٞ به يیم ؼىؾ هّىبات ج٩ىیك ؾق ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق
 آيه ا ج٩ى یك ب ك ه١اه ؿات ای ى بك ياٜك اظىال و اؤاٞ که اٌؿب هی هًٙ٭ی وال ٬ايىو ه١اهؿات

 یکپ اقچگی و پیىو حگی به جىشه با و ؾهکك ه٭كق 13 هاؾه که ٘ىق هماو البحه .باٌؿ اهمیث ظائم
 يگاه ی١ًی ،19 هاؾه وایه ؾق وال ٬ايىو ه١اهؿات ج٩ىیك هكاظل جمام بگىیین بایؿ 3868 ه١اهؿه

 ه١م ىلی ه١ً ای ب ا ايٙب ا٪ و يی ث ظى ى ی١ً ی ،13 هاؾه ه٭كقات وایه ؾق اظىال و اؤاٞ به
 جم ام ب ه بایؿ همچًیى و بىؾ ؼىاهؿ هؿ٨م١اهؿه و هىٔىٞ وایه ؾق و ٠باقات ویا٪ اِٙالظات

 ب ه جىشه اب همچًیى .کًین جىشه اِلی هحى ايؿاله به ٔمائن و ه٭ؿهه ٬بیل ال ،ه١اهؿه هىشىؾیث
 او ث ب ىؾه اِ ٙالض یک ال ؼاِی ه١ًای ها ٦٘ك ٬ّؿ اگك 3868 کًىايىیىو 13 هاؾه 0 بًؿ

 ظ٭ ى٪ 3899 ه١اه ؿه ؾق ه رالً ٓ؛ ٌ ؿ ؼىاه ؿ ؾاؾه همب ىق اِٙالض به ه١ًا هماوٓ ج٩ىیك ؾقٔ
 هكچًؿ ؛اٌؿب هیهح٩اوت  آو ش٥كا٨یایی ه١ًای با که اوث ٌؿه ؾاؾه ه١ًایی ٬اقه ٨الت به ؾقیاها

 ِ ىقت هك ؾق 3899 ه١اهؿه اها ؛اوث آو ج١كی٧ بیى جٙاب٫ ظحی و ٌباهث ظاات بكؼی ؾق
 ج ا باٌ ؿ ه ن های ل 9۰۰ ال کمحك اگك ظحی و بىؾ ؼىاهؿ هایل 1۰۰ ظؿاکرك و هایل 9۰۰ قا آو

 ایى ؾق هرالً  یا و ىؾٌ هی  ا٘ال٪ ٨اِله ایى ؾق ؾقیا بىحك به ٠باقجی چًیى هبؿا ؼٗ ال هایل 9۰۰
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 ه كاؾ ب ه جىشه با بایؿ ٠باقت ایى و ىؾٌ هی ا٘ال٪ (Zoneٔ یا هًٙ٭ه یهاوقا هًٙ٭ه هب کًىايىیىو
 ه ىقؾ بای ؿ آو ی الؾم ٨ّ ل ؾق کًىايى یىو ه٭كقات و بٍكیث هٍحكک هیكاخ بك ياٜك کًىايىیىو

 .بگیكؾ ٬كاق ج٩ىیك
 قٌ ما به یالملل بیى ٬ىايیى ظکن ؾق بىؾه، اواوی ٬ىا٠ؿ هحٕمى ٠ام یا وال ٬ايىو ه١اهؿات

 هح١اه ؿ ٤یك و هح١اهؿ ال ا٠ن یالملل بیى های والهاو و کٍىقها کلیه بكای آيها ق٠ایث و آیًؿ هی
 .اوث ااشكا الم

 ه١اه ؿات ال بكؼ ی او ث همکى اوحرًائاً  اها؛ ايؿ هشايب چًؿ ه١مىا ه١اهؿات ال ؾوحه ایى
 و بیٙك٨ ی،هكلی ته١اه ؿا هرال،آیً ؿ بعىا  ٠ام یا وال ٬ايىو ه١اهؿات ٌماق ؾق يیم ؾوشايبه

 ه١اه ؿات ش ما ؛كب ىٖ هى حًؿه یالملل بیى ٠مىهی يٝن به چىو ه١اهؿات ایى .اقأی ايح٭ال
 .ىيؿٌ هی ًٌاؼحه وال ٬ايىو

 ي ىٞ ای ى ؾاقؾ ٬ كاق ٬ كاقؾاؾی ه١اه ؿات گ٩حین که ٘ىق هماو ،ه١اهؿات يىٞ ایى ه٭ابل ؾق
 ب ه آو ج١ه ؿات اِىاً  و اوث هٙكض ه١اهؿه ا٘كا٦ هًا٨ٟ آيها ؾق که اوث ه١اهؿاجی ه١اهؿات

 ال ج١ه ؿ ايص ام و ؾاقي ؿ هؿت کىجاه ج١هؿات و بىؾه ؾوشايبه بیٍحك و ىؾٌ هی ؼحن ا٘كا٦ همیى
 ؾاؾه ای ٬ كاق ب ه ه١اه ؿات ي ىٞ ایى هًؿؾ هی ؾوث ال قا ؼىؾ هىٔى٠یث ٘ك٨یى ال یکی وىی

 ه٭اب ل ؾق ؼ ىؾ ى٪ظ٭  ج أهیى ؾيبال به ٘ك٦ هك ها ؾؾا ٬كاق ایى يىٞ ؾق که ؾاقيؿ ٌباهث ؾاؼلی
 .ابؿی هی ؼاجمه کمال به ظ٭ى٬ی ٠مل ٘ك٨یى ج١هؿات ايصام با و اوث ؾیگك ٘ك٦

 ک ه بٍ ىؾ ه ا ک الم ؾق ٜ اهكی جً ا٬ٓ هىش ب او ث همک ى و گ٩حین آيچه ؼّىَ ؾق
 هٙ كض قا کاله ی اؾاهه ؾق و ؾاقيؿ اوحًاؾ ٬ابلیث ؼىؾ ا٠ٕای بكابك ؾق ٨٭ٗ وال ٬ايىو ه١اهؿات

 ؛هى حًؿ الصكا الم هح١اهؿ ٤یك و هح١اهؿ ال ا٠ن ،کٍىقها کلیه بكابك ؾق اته١اهؿ ایى که کكؾین
 :گكؾؾ ق٨ٟ کالهی جًا٬ٓ ایى جا کًین بیاو قا هٙالبی بایؿ
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 هعاهذه بز اصالدی و پیىستی تعهذهای

  ضزط دك

 ساس لايىو هعاهذات بز ضزط دك

 اي ؿ هبىؾ ى یاقب و او ث يٍ ؿه ه١ً ی ٠م ال و ال ٬ايىو ه١اهؿات ؾق ج١هؿ جعؿیؿ ؼّىَ ؾق
 ٠ ام ه اهیحی ک ه ه١اهؿاجی ظحی و اوث ٌؿه ا٠مال آيها بك ٌكٖ ظ٫ که یوال ٬ايىو ه١اهؿات

 ج اقیؽی و یك ؾق ابح ؿا ؼّىَ ایى ؾق .ايؿ هك٨حگ ٬كاق ج١هؿ جعؿیؿ هىقؾ ،ايؿ هؾاٌح يیم الٍمىل
 ی ىاوؾ ال ک ه و ىالی ؼّ ىَ ؾق ،3841 وال ؾق یالملل بیى ؾیىاو هٍىقجی يٝك ؾق به اهك ایى
 ب١ ؿ و كؾالینپ هی ٌؿ، بیاو ژيىوایؿ همًى٠یث 3808 ه١اهؿه بك ٌكٖ ظ٫ اهکاو هىقؾ ؾق ،ٌؿ

 ؾق ااجیإو  ؾیىاو ال هٍىقجی يٝك ایى ؾق. كؾالینپ هی ؼّىَ ؾق وال ٬ايىو ه١اهؿات به بیٍحك
 ااتإو  ب ه ؼىؾ پاوػ ؾق ؾیىاو؛ بىؾ ٌؿه پكویؿه 3808 بكه١اهؿه ٌكٖ ظ٫ اهکاو ؼّىَ

 ٌٖ ك ظ ٫ اهک او ،باٌؿ ه١اهؿه هىٔىٞ و هؿ٦ با هٙاب٫ کٍىق جع٩ٛ اگك که کكؾ وبیا چًیى
 ٠ؿم ایى و اٌؿب هی ه١اهؿات ظ٭ى٪ 3868 ه١اهؿه 38 هاؾه ز ٬ىمث هٙاب٫ ایى که ؾاقؾ وشىؾ

 ه١اهؿه ٠ٕى کٍىق چًؿ یا یک هؽال٩ث ِىقت ؾق ظحی قا ه١اهؿه هىٔىٞ و هؿ٦ با هؽال٩ث
 ظ٭ ى٪ 3868 ه١اه ؿه 93 ه اؾه هٙ اب٫ ای ى و اوث ؾايىحه کا٨ی کًىايىیىو ؾق ٠ٕىیث بكای

 بك قا ٌكٖ ظ٫ کل ؾق اها ؛کكؾ هٙكض يیم قا ؾگكی ٨كوْ ؼّىَ ؾق ؾیىاو .اٌؿب هی ه١اهؿات
 ظ٭ ى٪ ه١اه ؿه جّ ىیب ب ا 3868 وال ؾق و پفیك٨ث َاؼ قژین یک هحٕن و ٠ام ه١اهؿات
 38 هىاؾ ـیل ه١اهؿه ؾوم ٨ّل ؾق ه١اهؿات ٬بال ؾق ج١هؿ جعؿیؿ به هكبىٖ ٬ىا٠ؿ يیم ه١اهؿات

 ه اؾه و اوث يٍؿه هًٟ وال ٬ايىو ه١اهؿات بك ٌكٖ ظ٫ هىاؾ ىیا ؾق و ٌؿ هٙكض ه١اهؿه 91 جا
 ظ ٫ ؼّ ىَ ؾق 3841 و ال ؾق ؾیىاو هٍىقجی يٝك هىیؿ گ٩حین که ٘ىق هماو ؼىؾ ز ؾق 38

 ؾیىاو يٝك ـیل ؾق که هؽال٩ی يٝك به جىشه با البحه .اوث ژيىوایؿ همًى٠یث 3808 ه١اهؿه ٌكٖ
 ه١اه ؿات و كی ای ى ؾق ً ؿک هی بی او ک ه او ث هى حعکمی و هح٭ى يٝك و اوث ٌؿه هٙكض
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 هم ه ٬ب ىل ه ىقؾ ک ه ج١هؿی جعؿیؿ با کٍىقی يبایىحی و اوث ههن بىیاق ه١اهؿه یکپاقچگی
 ؾق ای ى و آیؿ ؾق ٘بی١ث ایى با ه١اهؿه یک ٠ٕىیث به بحىايؿ اوث يگك٨حه ٬كاق ه١اهؿه ا٠ٕای

 ؾق  ک ه چ كا ؛اوث هًٙ٭ی بىیاق يیم ها يٝكه ب که اوث ٌؿه بیاو 3868 ه١اهؿه 9۰ هاؾه 9 بًؿ
 ای ى و ؾاقؾ يٝك ٬ايىو اوحرًائات به ؼىؾ ج٭ًیى هًگام ؾق گفاق ٬ايىو یًینب هی ؾاؼلی ظ٭ى٪ يٝام

 کٍ ىقی اگ ك ک ه کكؾ اوحؿال چًیى ىاوج هی هٙلب ایى ال. وپاقؾ يمی شاه١ه ا٨كاؾ اؼحیاق به قا
 ایى وا١ٔاو که بایىحی کًؿ اوحرًا قا ؼىؾ اٌؿب هی ای هه١اهؿ ال هًب١د که قژیمی به يىبث كاق٬

 ال ه١ ؿوؾی هىا٨٭ ث ي ه ً ؿکً هىا٨٭ث آو با ،هىحًؿ ه١اهؿه ایى ٠ٕى کٍىقهای جمام که قژین
 ؾق اوحًاؾ ٬ابل و پایؿاق ظ٭ى٪ و جکالی٧ هًبٟ که يٝاهی یک کٍىق یک ٌؿو پفیك٨حه بكای ایٍاو

 ٬ كاقؾاؾی ه١اهؿات با ىاوج میي قا وال ٬ايىو ه١اهؿات . وکًؿ ک٩ایث،اٌؿب هی الملل بیى ى٪ظ٭
 ه اؾه 0 بً ؿ ز بًؿ هٍمىل قا ه١اهؿات ایى ىاوج میي و کكؾ ه٭ایىه چًؿشايبه چه و ؾوشايبه چه
 .ؾايىث 9۰

 ب ك ٌ كٖ ظ ٫ ایًک ه ب ا يی م 3880 و ال ؾق المل ل بیى ظ٭ ى٪ کمى یىو يٝك ؾق همچًیى
 ه١اهؿات ایى بك ٌكٖ ظ٫ کاهً بكای قا ٖ ٌك ؾو ؛اوث يٍؿه همًىٞ بٍكی ظ٭ى٪ ته١اهؿا

 و ه ؿ٦ ؾیگ كی و کً ؿ هع ؿوؾ قا ٌ كٖ ظ٫ ایى ه١اهؿه یها هه٭كق ؼىؾ یکی که اوث آوقؾه
 ظ٭ ى٪ کمیى ىو جىو ٗ جىِیه ایى اگكچه. ٌىؾ ـکك ه١اهؿه ؾق وأط و طیِك ه١اؾه هىٔىٞ

 و ال ٬ايىو ه١اهؿات ای هه٭كق هیچ ٠مال که چكا ؛باٌؿ گٍا اهق بىیاق ىايؿج هی ؛يٍؿ پفیك٨حه بٍك
 ٌمىل بكای آيها ال ؾقبىیاقی چاقه قا جًها چكاکه ،اوث يؿاٌحه هّىو ٌكٖ ظ٫ گميؿ ال قا ٠ام و

 ؾقیاها ظ٭ى٪ 3899 کًىايىیىو ؾق که ای هقوی؛ اوث بىؾه ٌكٖ ظ٫ همًى٠یث ا٠ٕا، جماهی بك
 .اوث ٌؿه گك٨حه يٝك ؾق يیم

 او الهی شمه ىقی اواوی ٬ايىو 394 اِل به جىشه با 33 اِل ؾق بعد هىقؾ ؾهای٬كاقؾا
 ایكاو

 :ىیؿگ هی ایكاو اوالهی شمهىقی اواوی ٬ايىو 33 اِل
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 جّ ىیب ب ه بای ؿ یالملل بیى یها ههىا٨٭حًاه و ٬كاقؾاؾها ،ياهه ه٭اوله ،٠هؿياهه»
 «.بكوؿ اوالهی ٌىقای هصله

 :ىیؿگ هی ایكاو اوالهی شمهىقی اوالهی شمهىقی اواوی ٬ايىو 394 اِل همچًیى
 ب ا ایكاو ؾولث ٬كاقؾاؾهای و ها هياه هىا٨٭ث ،ها هياه ه٭اوله ،ها ه٠هؿياه اهٕای ”

 ال پ ه یالملل  بیى اجعاؾیه به هكبىٖ پیمايهای اهٕای همچًیى و ؾولحها وا٤یك
 ” اوث او ٬ايىيی يمایًؿه یا شمهىق قئیه با اوالهی ٌىقای هصله جّىیب

 يگهباو ضىرای زيظ به

 ٬ كاقؾاؾ ؾیگ ك ٘ ك٦ و ؾولح ی ٌ كکث یا هىوىه یا ؼايه ولاقت آو ٘ك٦ یک که ٬كاقؾاؾهایی»
 33 اِ ل هٍ مىل و ىؾٌ  میي هعى ى  یالملل بیى ٠هؿياهه ،باٌؿ ؼاقشی ؼّىِی ٌكکث

 «.اٌؿب میي اواوی ٬ايىو
 شه او اِ ٙالض ب ه کٍىقهای ؾق که اوث قوٌى و آٌکاق ؼىبی به اهكوله ،ؾیگك ٘ك٦ ال

 های ٌكکث جىوٗ ،هىحًؿ ها ؼاقشی ه١اهالت ٘ك٦ که ١ًِحی و بمقگ کٍىقهای ا٤لب ،آلاؾ
 ٘كی ٫ ال ىايًؿج هی ؼى  آيها .ؾاقيؿ ه١اهله ها با ؼّىِی ٜاهك به و هلیحی چًؿ گاهی و بمقگ

 .يمایًؿ ا٠مال قا ؼىؾ ه٭اِؿ بمقگ یها ثکٌك گىيه ایى
 جع ث ٬ كاقؾاؾ اي١٭ اؾ هًگ ام که ؾاقؾ ه١ًا یو٬ح «ؾاوقی به ؾ٠ىی اقشاٞ» ٬یؿ اوث قوٌى

 اؼ حال٦ ب كول ِىقت ؾق و ٬كاقؾاؾ اهٕای ال په وگكيه ؛آیؿ ؾق اوالهی ٌىقای هصله کًحكل
 ق٨ ٟ ب كای یالملل  بیى هكاش ٟ ب ه ٬كاقؾاؾها گىيه ایى ه٭ابل ٘ك٨های يؽىاهین و بؽىاهین ها چه

 يؽىاهؿ ه١ًایی چًؿاو هىقؾ ایى ؾق هصله جّىیب ،هًگام آو ؾق کكؾ ؼىاهًؿ هكاش١ه اؼحال٦
 .اوث کٍايؿه یالملل بیى هكاشٟ به قا ها ه٭ابل ٘ك٦ يکًؿ جّىیب هصله هن اگك لیكا ؛ؾاٌث

 قوٌ ى نای هک كؾ و ١ی ؾوم و اول بؽ ً ؾق ک ه ٘ىق هماوکه  اوث آو هؽحّك اٌاقه ایى ٬ّؿ
 ا٠م ال ظی د ال چ ه اآيه  اهمی ث ک ه قا یالملل بیى ٬كاقؾاؾهای ال هىاقؾی اوحرًا ٘ىق به ،ًینک
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 اِ ل ال ىاوج  هی ؛اوث کمحك ،ٌؿ گ٩حه که جكجیبی به هىٔىٞ و هعحىی ظید ال چه و ظاکمیث
 ب ه ىاوج  هی و ؿق هی يٝ ك به هن يگهباو ٌىقای ج٩ىیك ِىقت ؾق .ؾکك اهىحرً هصله جّىیب
 ٬كاقؾاؾه ا آو ؾق و ؾاقيؿ ؼّىِی یها ٦٘ك  ؼاقشی ههن ٬كاقؾاؾهای ی١ًی ؛٬ائل ٌؿ ج٩کیک
 ؾاؼل ی هع اکن ؾق قویؿگی ٌكٖ یا و ؾاقؾ”  الملل بیى ؾاوقی به اقشاٞ ٌكٖ”  ٬بیل ال ٌكایٙی

 318 اِ ل او ان ب ك اوث هىشىؾ آيها ؾق ییاوحرًا ٬یىؾ ی١ًی ایًها هايًؿ و يؿاقؾ وشىؾ آيها ؾق
 .بكوؿ اوالهی ٌىقای هصله جّىیب به بایؿ ،ایكاو اوالهی شمهىقی اواوی ٬ايىو
 ک ه اوث هصله ٬ّؿ و یکؿیگكيؿ هکمل 318 و 33 اِىل ه١ح٭ؿین ها که اوث ؾیؿ ایى با

 ه١ كو٦ یالملل  بیى ؾاوقی چً ؿ ه یالؾی ه٩ح اؾ ؾهه ؾق .کًؿ ج١ییى قا ههن هىاقؾ ایى ىايؿج هی
 ٨كْ یالملل بیى ٬كاقؾاؾهای قا ٬كاقؾاؾها گىيه ایى ايؿ هؾکك و١ی ؾاوقاو آيها ٤الب ؾق ٌؿه ايصام
 هن شا ایى ؾق البحه .ايؿ هگك٨ح ّمینج هی٠مى الملل بیى ظ٭ى٪ چهاقچى  قؾ آيها هىقؾ ؾق و کًًؿ

 گیكی يحیص ه ٠ً ىاو ب ه و ؼالِ ه ٘ ىق به .ؾاقؾ وشىؾ ٨اظً يٝك اؼحال٦ یالملل بیى وٙط ؾق
 او حرًائات ،کلی ٬ا٠ؿه ٬بىل ٔمى که بىؾ ایى بك هاو و١ی ؾوم و اول بؽً ؾق که ٘ىقی هماو

 اٌؽاَ آو ٘ك٦ یک که ٬كاقؾاؾهایی که اِل ایى ٬بىل هن شا ایى ؾققا يیم هٙكض و بیاو کًین؛ 
 پیً هىاقؾی اوحرًائاً  اها ؛اوث ایى ه١اهؿه ٠ًىاو به یالملل بیى ٬كاقؾاؾ ،باًٌؿ ؼّىِی ظ٭ى٪

 يیى ث اهمیث ال ؼالی ٬كاقؾاؾها گىيه ایى ال ب١ٕی ؾوکك ٬لمؿاؾ یالملل بیى ه١اهؿه که آیؿ هی
 گك٨حاق يباٌؿ اواوی ٬ايىو اِىل ج٩ىیك ؾق و باٌؿ ٬كاقؾاؾ ٠ا٬ؿیى قاؾها ال هًب١د ىايؿج هی ایى و

 .ؾاٌث جىشه هن یالملل بیى قوابٗ ؾق هٙكض و ٠ملی وا١٬یات به بایؿ بلکه ،بىؾ ال٩اٚ
 ؾولث بیى اواوی ٬ايىو ٘ب٫ بك که ٠هىؾی ه٭كقات" هؿيی ٬ايىو 8 هاؾه هىشب به همچًیى

 ".اوث ٬ايىو ظکن ؾق ،باٌؿ ٌؿه ٭ؿه١ً ؾول، وایك و ایكاو
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 داخلی لايىو به يسبت هعاهذه ارسش

 هىئله ؾهؿ، جىٔیط کٍىقها ؾاؼلی يٝام ؾق قا ه١اهؿات شایگاه جىايؿ هی که هىٔى٠اجی ال یکی
 ؾو بیى ٬كاقؾاؾ یا ه١اهؿه یک که لهايی ،اوان ایى بك. اوث ؾاؼلی ٬ايىو و ه١اهؿه بیى ج١اقْ

 ک ه وا١٬ی ث ای ى اواو اً . كؾؾگ هی ااشكا الم ٘ك٨یى یىب آو ه٩اؾ ىؾ،ٌ هی ه١ً٭ؿ کٍىق چًؿ یا
 ٠ٕ ى کٍ ىقهای ال یک ی اِ ىاً  و او ث هح١اه ؿ کٍ ىقهای شم١ ی اقاؾه هعّ ىل ه١اهؿه

 ٌ ؿه هىش ب ؛ؾه ؿ ج٥یی ك قا آو ه٩ اؾ ی ا ٌ ىؾ ؼ اقز ه١اهؿه ال یکصايبه ِىقت به ىايؿج میي
 ٬ ايىو ؤ ٟ ال الم٭ ؿوق ظحی ؾولث، یالملل بیى هىئىلیث ٌؿو هٙكض ال اظحكال بكای کٍىقها

ه٥ ایكجی  ه١اه ؿه ب ا که ًؿکً ج٩ىیك ِىقجی به قا شؿیؿ ٬ايىو هحى یا اشحًا  ه١اهؿات با ه٥ایك
 ه١اه ؿات ٬بیل ال ،ههن ه١اهؿات بكؼی اولىیث ٨كايىه يٝیك کٍىقهایی هىاقؾی ؾق. يکًؿ پیؿا

 ٬ ايىو ؤ ٟ ب ا قا ه١اه ؿاجی یىچً  يىػ و ايؿ پفیك٨حه ٬ىايیى وایك بك قا اقوپا اجعاؾیه به هكبىٖ
 جكی پاییى اقلي اواوی ٬ايىو به يىبث ه١اهؿه شهاو کٍىقهای اکرك ؾق البحه. ايؿ يپفیك٨حه شؿیؿ

 ؾق شمل ه ال. آی ؿ يمی ؾق اش كا هكظله به ،باٌؿه٥ایك  اواوی ٬ايىو با که ای ه١اهؿه هیچ و ؾاقؾ
 او الهی ٌ ىقای هصل ه جّ ىیب هب  که ای ه١اهؿه که ایى به جىشه با ایكاو اوالهی شمهىقی

 اواو ی ٬ايىو و ٌكٞ با آو ه٩اؾ هٙاب٭ث جا بكوؿ يیم يگهباو ٌىقای جأییؿ به بایىث هی قوؿ، هی
 جأیی ؿ ه ىقؾ ،باٌؿه٥ایك  کٍىق ایى اواوی ٬ايىو با که ای ه١اهؿه اِىاً  گیكؾ، ٬كاق بكقوی هىقؾ

 .ٌىؾ يمی پفیك٨حه ٬ايىو ٬الب ؾق و يٍؿه وا٬ٟ يگهباو ٌىقای
 بایى ث هی ظ ال. اوث ؾايىحه «٬ايىو ظکن» ؾق قا المللی بیى ٠هىؾ هؿيی، ٬ايىوٓ 8ٔ هاؾه

 اوث؟ ه١اهؿه و ٬ايىو هیاو ٠ملی ج٩اوجی بیايگك آیا که کكؾ بكقوی قا بىؾو ٬ايىو ظکن ؾق ه٩هىم
 هىٔىٞ یک بكای ٌؿه ؤٟ اظکام ج١مین ؾلیل به که اوث هىاقؾی هايًؿ بىؾو ٬ايىو ظکن ؾق آیا
 ؾق و ب ىؾه اِ الحاً  يؽى ث هىٔ ىٞ ؾق ظک ن ؤٟ که چًاو گیكؾ؛ هی ِىقت ؾیگك هىٔىٞ به

 ک ه ای ه١اهؿه که اوث آو اهك ٜاهك ؛ اوث ظکن ج١مین ا٠حباق به که هىٔىٞ وبب به يه ؾیگكی
 هًحٍ ك و ابال٢ و کًؿ هی ٘ی قا ؾاؼلی ٬ايىيگفاقی ٨كآیًؿ و ٌؿه هصله ج٭ؿین ایعه ِىقت به
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 ج ىاو هیٓ. 0ٔب ىؾ ؼىاه ؿ ٬ ايىو آذاق و اظکام واشؿ ؼىؾ و يیىث ٬ايىو ال ك٤ی چیمی ٌىؾ، هی
 و هاهی ث ؾق که ؾايىث هایی ج٩اوت ؾلیل به قا هؿيی ٬ايىوٓ 8ٔ هاؾه ؾق ٌؿه یاؾ «ىؾوب میظک»

 ب ك ٠ الوه ه١اه ؿه اواً : ؾاقؾ وش ىؾ ٠ اؾی ٬ىايیى با ه٭ایىه ؾق ه١اهؿه ٌؿو ااشكا الم ٨كآیًؿ
 ؛ٓاواو ی ٬ايىو 394اِلٔ اوث وی يمایًؿه یا شمهىق قئیه اهٕای هًؿيیال هصله جّىیب

 له او گفٌ ث و يگهب او ٌىقای جأییؿ و هصله جّىیب ال په که ٠اؾی ٬ىايیى ؼال٦ بك ذايیاً 
 الملل ی بیى و ٙط ؾق که ِىقجی ؾق هیٍىؾ، ااشكا الم قومی قولياهه ؾق ايحٍاق ال په ٬ايىيی

 ه اؾه ؾق ه٭كق ىؾوب میظک لفآ. 4ٔباًٌؿ اذكگفاق ؾاؼلی وٙط ؾق جىايًؿ يمی يٍىيؿ، ااشكا الم
 .ؾايىث ه١اهؿه بك ٠اؾی ٬ايىو جى٫٨ بك ؾلیلی يبایؿ قآ 8ٔ

 ٬ ايىو بكابك ا٠حباقی ظؿا٬ل که ايؿ ٌؿه ًٌاؼحه اوًاؾی ٠ًىاو به ه١اهؿات کٍىقها، همه ؾق
 هحّ ىق ؾاؼل ی ٬ايىو و ه١اهؿه هیاو ج١اقْ بكول ٨كْ ؾق ظالث ؾو ٌكایٙی چًیى ؾق. ؾاقيؿ
 :اوث

 ب ك ه إؼك ه١اه ؿه ج١اقْ، و٬ىٞ ِىقت ؾق چًايچه :ؾاؼلی ٬ايىو ال هإؼك ه١اهؿه ٓال٧
 ه٭ ؿم ؾاؼلی ٬ايىو هإؼك، ه١اهؿه که آو اول :ىؾٌ هی بیًی پیً ظل قاه ؾو باٌؿ، ؾاؼلی ٬ايىو

 ٬ ايىو هؽ ُ هإؼك، ؼاَ ه١اهؿه آيکه ؾوم و ًؿک هی يىػ اوث آو با ه١اقْ که ظؿی جا قا
 .ىؾٌ هی جل٭ی ؼاَ ه١اهؿه و ٠ام ٬ايىو لیكا ؛اوث ه٭ؿم ٠ام

 و جك او ث پیچی ؿه ٬بلی ظالث ال هىٔىٞ ظالث ایى ؾق :ه١اهؿه ال هإؼك ؾاؼلی ٬ايىو ٓ 
 وا٬ٟ ؾق. ؾاقؾ بىحگی کٍىقها اواوی ٬ىايیى ؾق ٌؿه اجؽاـ های ویاوث و ه٭كقات به آو ظل قاه

 ي اگمیك قا ٬أ ی ٌ ىؾ، جل٭ ی «او ث ٬ ايىو ا٠حب اق ؾاقای» که يّی ٠ًىاو به جًها ه١اهؿه اگك
 ه إؼك ٬ ايىو ي٩ٟ به قا ه١اهؿه ،«اوث واب٫ ٬ايىو ياوػ اظ٫ ٬ايىو» اِل ق٠ایث با والؾ هی

 و ٠ ام، ٬ ايىو ک ه ش ایی ؾق ؼّ ىَ به ؾ،کك شمٟ ؾو آو بیى بحىاو چًايچه البحه. بگفاقؾ کًاق
 قا ه١اه ؿه بایؿ بلکه ؾايىث، ه١اهؿه ياوػ قا ىو٬اي يبایؿ ،ِىقت ایى ؾق باٌؿ، ؼاَ ه١اهؿه

 ب ىؾو ااجب اٞ الم ا٬حٕ ای ب ه ،٘ك٨ ی ال. ک كؾ اش كا قا ؾو ه ك و آوقؾ ٌماق به ٬ايىو هؽُّ
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 ب ه ک ه بپ كؾالؾ ٬ىايیًی یا ٬ايىو ؤٟ به جىايؿ يمی هح١اهؿ کٍىق کٍىقها، بیى ه١ً٭ؿه ه١اهؿات
 هى ئىلیث ؾه ؿ، قغ اج٩ ا٬ی چً یى اگك و ؿکً ي٭ٓ قا ااشكا الم ه١اهؿه ٔمًی یا ِكیط ٘ىق
. او ث ؾول ث هماو ٠هؿه به ها آو ؾق هًؿقز ج١هؿات يیم و ه١اهؿاجی چًیى ٬بال ؾق المللی بیى
 جل٭ ی ؾاؼل ی ٬ ايىو ال ٨كاج ك اقلٌی ؾاقای قا ه١اهؿه بكؼی که اوث ؾیؿگاهی چًیى شهث ؾق

 .ايؿ هکكؾ
 ؾق که ؾاقيؿ وشىؾ هىاقؾی ايؿ، قویؿه هیاوال ٌىقای هصله جّىیب به که ٬ىايیًی هیاو ؾق

 ال. اي ؿ ؾاؾه ه١اهؿه بكجكی به ظکن المللی، بیى ه١اهؿات و ؾاؼلی ٬ايىو هیاو ج١اقْ ظل ه٭ام
 ه اؾه ه٭ كقات: »آو او ان بك که کكؾ اٌاقه هؿيی ٬ايىوٓ 830ٔ هاؾه به جىاو هی ٬ىايیى ایى هیاو

 ٠ه ىؾ هؽال٧ که ىؾٌ هی گماقؾه اشكا هى٬ٟ به ظؿی جا ٬ايىو ایىٓ 830ٔ جآ 869ٔ هىاؾ وٓ 3ٔ
 همچً یى.« يباٌ ؿ هؽّىِ ه ٬ىايیى با هؽال٧ یا و کكؾه اهٕا قا آو ایكاو ؾولث که المللی بیى

: او ث ٌ ؿه جکكاق ظىبی اهىق ٬ايىوٓ 336ٔ هاؾه ؾق ٠یًاً  آو ه٩اؾ که هؿيی ٬ايىوٓ 391۰ٔ هاؾه
 قا ؼىؾ هأهىقیث ٬ًىىلی هأهىق که ؾولحی و ایكاو ؾولث بیى ه١ً٭ؿه ٬كاقؾاؾهای و ٠هىؾ ؾق اگك»

 باٌ ؿ، ٌ ؿه اجؽ اـ ٨ ى٪ ه اؾه 9 ه٭ كقات ب كؼال٦ جكجیبی ،کًؿ هی اشكا ؾولث آو هملکث ؾق
 اشكا ،يباٌؿ هؽال٧ ٬كاقؾاؾ یا ٠هؿياهه ه٭كقات با که ظؿی جا قا هاؾه 9 آو ه٩اؾ هفکىق هأهىقیى
 ِ ىقجی ؾق: »ؾاقؾ جّ كیط هؿيی اظکام اشكای ٬ايىوٓ 333ٔ هاؾه آو، بك ٠الوه.«. کكؾ ؼىاهًؿ

 بكای ٌكایٙی و جكجیب ظکن، کًًؿه ِاؾق کٍىق و ایكاو ؾولث بیى ٬كاقؾاؾهای و ه١اهؿات ؾق که
ٓ 3ٔ هاؾه لهیًه همیى ؾق.« بىؾ ؼىاهؿ ه١حبك ٌكایٗ و جكجیب هماو ،باٌؿ ٌؿه ه٭كق ظکن اشكای
 و ای كاو ؾول ث بیى که هىاقؾی قؾ» :اوث يمىؾه ه٭كق يیم 3118 هّى  هصكهاو اوحكؾاؾ ٬ايىو
 ٠م ل ب ه ٬ كاقؾاؾ ؾق هفکىق ٌكایٗ ٘ب٫ اوحكؾاؾ باٌؿ، ٌؿه ه١ً٭ؿ اوحكؾاؾ ٬كاقؾاؾ ؼاقشه ؾول

 ؼىاهؿ ٠مل به.. .٬ايىو ایى ه٭كقات ٘ب٫ اوحكؾاؾ... يٍؿه ه١ً٭ؿ ٬كاقؾاؾی چًايچه و آهؿ ؼىاهؿ
 ؾق ک ه ِ ىقجی ؾق: »3136  هّ ى المللی بیى جصاقی ؾاوقی ٬ايىوٓ 16ٔ هاؾهٓ 1ٔ بًؿ.« آهؿ

 ٌ كایٗ و جكجیب ات ؾول و ایك و ای كاو او الهی شمهىقی ؾولث ٨یمابیى یها جىا٫٨ و ه١اهؿات
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 ؼىاهؿ هحبٟ ٌكایٗ و جكجیبات هماو باٌؿ، ٌؿه ه٭كق ٬ايىو ایى هىٔىٞ یها یؾاوق بكای ؾیگكی
 «.بىؾ

 به ؾاؾو بكجكی ِؿؾ ؾق ٬ايىيگفاق قوؿ هی يٝك به ؾاؼلی، ؼاَ ٬ىايیى بكؼی ؾق همه، ایى با
 ٬ ايىو» واظ ؿه ه اؾه چ اقچى ، ایى ؾق. اوث بىؾه المللی بیى ه١اهؿات بكابك ؾق ؾاؼلی ٬ايىو

 «قوايگكؾاو ؾاقوهای و هؽؿق هىاؾ ٬اچا٪ با هباقله بكای هحعؿ هلل والهاو کًىايىیىو به العا٪
 کًىايى یىو ب ه ک ه ٌ ىؾ هی ؾاؾه اش اله ؾول ث به» واظؿه هاؾه ایى بكاوان. اوث اهمیث ظائم

 ک ه آو ب ك هٍكوٖ... قوايگكؾاو ؾاقوهای و هؽؿق هىاؾ ٬اچا٪ با هباقله بكای هحعؿ هلل والهاو
 ٘ ك٦ ال ،گ كؾؾ ه١ اقْ او الم ه ىالیى و ؾاؼل ی ٬ ىايیى ب ا ک ه هىاقؾی ؾق کًىايىیىو ه٩اؾ

 ه اؾه همچً یى.« يمای ؿ هباؾل ه قا آو اوًاؾ و هلع٫ يباٌؿ، لك٠ایه   ا الم ایكاو اوالهی شمهىقی
 جكشیع ات شه ايی يٝ ام هىا٨٭حًاه ه ب ه ای كاو او الهی شمه ىقی ؾولث العا٪ ٬ايىو» واظؿه

 جكشیعات شهايی يٝام هىا٨٭حًاهه» :اوث کكؾه جّكیط«جىو١ه ظال ؾق کٍىقهای بیى بالقگايی
 ؾاؾه آو ب ه الع ا٪ و او ًاؾ جى لین اش اله و جّ ىیب...جىو ١ه ظال ؾق کٍىقهای بیى بالقگايی

 ه١ اقْ او الهی ه ىالیى و ؾاؼل ی ٬ ىايیى با که هىاقؾی ؾق آو ه٩اؾ که بكآو هٍكوٖ ؾ،ىٌ هی
 الع ا٪ ٬ ايىو» واظ ؿه ه اؾه ؾق.« يباٌ ؿ الك٠ای ه الم ای كاو اوالهی شمهىقی ٘ك٦ ال ،گكؾؾ

 کًىايىیىو: »اوث ٌؿه ـکك هىٔىٞ همیى «کىؾک ظ٭ى٪ کًىايىیىو به ایكاو اوالهی شمهىقی
 ىؾ؛ٌ  هی ؾاؾه آو ب ه ای كاو او الهی شمه ىقی ؾولث العا٪ اشاله و جّىیب.. .کىؾک ظ٭ى٪

 او الهی ه ىالیى و ؾاؼلی ٬ىايیى با ج١اقْ ؾق لهاو هك و هىقؾ هك ؾق آو ه٩اؾ که آو بك هٍكوٖ
 واظ ؿه هاؾه ؾق.« يباٌؿ الك٠ایه الم ایكاو اوالهی شمهىقی ؾولث ٘ك٦ ال گیكؾ، ٬كاق یا و باٌؿ
 ک ه او ث ٌ ؿه ـک ك هىٔ ىٞ ای ى يیم«ه١لىلیث ؾاقای ا٨كاؾ ٪ظ٭ى کًىايىیىو» جّىیب ٬ايىو

 ای كاو اوالهی شمهىقی ؾولث به و هیگكؾؾ جّىیب.. .ه١لىلیث ؾاقای ا٨كاؾ ظ٭ى٪ کًىايىیىو»
 هاؾه به جىشه با 9ٓ جبّكه ...:ىؾٌ هی ؾاؾه لیك های جبّكه ق٠ایث با آو جّىیب اوًاؾ جىؾیٟ اشاله

 که کًىايىیىو ه٩اؾ ال ؾوحه آو ق٠ایث به هلحمم قا ؼىؾ كاوای اوالهی شمهىقی کًىايىیىو،ٓ 06ٔ
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 کًىايى یىوٓ 06ٔ هاؾه اوث ـکك به ٬ابل.«. ايؿؾ میي ،باٌؿ ؼىؾ شاقی ظ٭ى٬ی هىالیى با ه٥ایك
 با. اوث ؾايىحه ٤یكهصال قا کًىايىیىو هًؿقشات با ه٥ایك جعؿیؿی ٬یؿ هكگىيه بیًی پیً هفکىق،
 ٬ ايىو ٠ً ىاو ب ه ه فکىق، واظ ؿه ه اؾه ـی لٓ 9ٔ جبّكه اؾه٩ که ایى ؾق هفکىق، هكاجب و٧ِ

 .اوث جأهل هعل ؛ؼیك یا بىؾ ؼىاهؿ ظ٭ى٬ی آذاق واشؿ آیا ؾاؼلی،
 ٠م ىم ؾق او الهی ٌ ىقای هصل ه: »ؾاقؾ ه ی ه٭ كق که اواوی ٬ايىوٓ 33ٔ اِل بكاوان

 گك٨ ث ص هيحی جىاو هی چًیى ؛«کًؿ ؤٟ ٬ايىو جىايؿ هی اواوی ٬ايىو ؾق ه٭كق ظؿوؾ ؾق هىائل
 ؾق و اوث اوالهی ٌىقای هصله ايعّاقی های ِالظیث ال ٬ايىو ٬لمكو جعؿیؿ و جىو١ه که

 چًیى گاهی و اوث ؾاؾه بكجكی ه١اهؿه بك قا ؾاؼلی ٬ايىو گاهی ؼىؾ، ِالظؿیؿ به بًا لهیًه ایى
 ه١اه ؿات ب ا ک ه ٌؿ ؼىاهؿ گفاٌحه اشكا هكظله به شایی جا ؾاؼلی ٬ايىو که اوث ؾاٌحه ه٭كق

 ؾیگ كی ب ك ه١اه ؿه و ٬ ايىو ال ی ک هیچ قویکكؾ ایى ؾق لفا. باٌؿ يؿاٌحه ه٥ایكت المللی یىب
 يمىؾه بال١که یا و ؾیگكی جعؿیؿ و یکی ٬لمكو جىو١ه به ا٬ؿام ٌكایٙی ؾق ِك٨اً  و يؿاٌحه بكجكی
 .اوث ظید ایى ال ٬ايىو و ه١اهؿه شایگاه بكابكی ؾهًؿه يٍاو که اوث؛

 داخلی هذاکن در المللی بیى اتهعاهذ به استًاد لابلیت

 کكؾه وپكی قا ٬ايىيگفاقی ؾاؼلی ٨كایًؿ که المللی بیى ه١اهؿات ٌؿ، گ٩حه جك پیً که ٘ىق هماو
 او حًاؾ ٬ابلی ث ؾاؼل ی هع اکن ؾق ٬ ىايیى، وایك همايًؿ و هىحًؿ ٠اؾی ٬ايىو ظکن ؾق باًٌؿ،

 ؾقؼّىَ هٍىقجی يٝكیه ٘ی ٬ٕاییه ٬ىه ظ٭ى٬ی اؾاقه وىی ال ِكیط ٘ىق به هىئله ایى. ؾاقيؿ
 ه١اه ؿات ه٭ كقات ب ه هىح٭ین اوحًاؾ ،آو ٘ی که ٌؿ هٙكض ویاوی و هؿيی ظ٭ى٪ کًىايىیىو

 ای كاو ٠ملکكؾ گماقي ٘ی ٘ىق همیى[. 34]اوث ؾايىحه همکى قا ؾاؾقوی ٨كایًؿ ؾق المللی بیى
 یالملل بیى هؿاته١ا به اوحًاؾ ٬ابلیث بك ،99 و 93 بًؿ ؾق هحعؿ، هلل والهاو به 3888 وال ؾق
کیؿ ؾاؼلی هعاکن ؾق  ایكاو يمایًؿه يژاؾی، جب١یٓ هًٟ کمیحه به اؾواقی گماقي ؾق. اوث ٌؿه جأ
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 هى ئله هم یىٓ. 9ٔهى حًؿ هعاکن ؾق اوحًاؾ ٬ابل هىح٭ین يعى به المللی بیى اوًاؾ که کكؾ جأییؿ
 .اوث ٌؿه جأییؿ ایكاو يمایًؿه وىی ال کىؾک ظ٭ى٪ کمیحه به ایكاو گماقي ؾق ؾوباقه
ٓ ه ؿيی ٬ ايىو 8 هاؾهٔ «ؾقظکن» ٠باقت ال ٬ايىيگفاق اوح٩اؾه پژوهٍگكاو، بكؼی گماو به

 ٌ ىقای هصل ه هّ ى  المللی بیى ه١اهؿات که ًؿک هی ایصاؾ ایكايی ٬أی بكای قا ٌائبه ایى
 آقای ؾق ٬ٕ ات ل فا و بكؼىقؾاقيؿ ٠اؾی ٬ايىو ال کمحك ا٠حباقی ال گ٩حه، پیً ٌكایٗ با اوالهی

 اِل به هىحًؿ ،٬ٕات که اوث ظالی ؾق ،ایى ًؿ.ک هی اوحًاؾ ه١اهؿاجی ظ٭ى٪ به يؿقت به ىؾؼ
 اهك ایى ال جؽل٧ و هىحًؿ هؿويه ٬ىايیى ؾق ؾ٠ىا هك ظکن یا٨حى به هى٧ٜ اواوی، ٬ايىوٓ 363ٔ
 قا وی کی٩كی و هؿيی هىئىلیث هىشبات ایكايی ٬أی وىی ال المللی بیى ج١هؿات يٍؿو اشكا و

 .والؾ هی ٨كاهن
 هصل ه جّ ىیب ب ه ک ه ٠ه ىؾی: »او ث آوقؾه ؾیگكی يٝكیه ؾق ٬ٕاییه ٬ىه ظ٭ى٬ی اؾاقه
 ٠ اؾی ٬ ىايیى و ایك قؾی٧ ؾق و اوث الم ا٠حباق ؾاقای ٬ايىيی هك هايًؿ بكوؿ، اوالهی ٌىقای

 يٝكی ه[. 36]«آی ؿ پیً هن ٬ىايیى ٬بیل ایى هىقؾ ؾق هًىىغ و ياوػ بعد اوث همکى و اوث
 ال ياٌی که قا ٬ايىو و ه١اهؿه هیاو ج١اقْ اهکاو که اوث ٌؿه آوقؾه شهث آو ال اؼیك هٍىقجی
 .اوث ؾايىحه جع٭٫ ٬ابل اوث، ه١اهؿه و ٬ايىو بكابكی قویکكؾ پفیكي

 وسیزاو هیات سىی اس هعاهذات «اجزایی  ياهه آییى» تصىیب

 ب ك قا ٬ ىايیى كای یاش ياهه آییى جؿویى وٜی٩ه ولیكاو هیأت ،اواوی ٬ايىوٓ 319ٔ اِل اوان بك
 ياهه آییى جاکًىو ولیكاو هیات اواوی، ٬ايىو ال اِل ایى اوحًاؾ به و چاقچى  ایى ؾق. ؾاقؾ ٠هؿه

 قویک كؾ پ فیكي ؾهً ؿه يٍاو که قوايؿه جّىیب به قا المللی بیى ه١اهؿات ال ج١ؿاؾی اشكایی
 اشكای ی های ياه ه یىآی ای ى شمل ه ال. او ث ایكاو ظ٭ى٬ی يٝام ؾق «٬ايىو» با «ه١اهؿه» بكابكی

 ب ه ای كاو او الهی شمه ىقی الع ا٪ ٬ ايىو اشكای ی ياه ه آییى: ک كؾ اٌاقه هىاقؾ ایى به جىاو هی
 هل ی ک اقگكوه» جٍ کیل ب ه قاش ٟ ياهه آییى ،«ياهلمىن ٨كهًگی هیكاخ ال ظكاوث کًىايىیىو»
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 کًىايى یىو» ب ه ایكاو اوالهی شمهىقی ؾولث العا٪ ٬ايىو واظؿه هاؾه اشكای ؾق «لؾایی بیاباو
 و ه ىایی و آ  ج٥یی كات کًىايى یىو» اشكای ی ياه ه آییى ،«لؾایی بیاباو بكای هحعؿ هلل والهاو
 ه اؾه اش كای ؾق «لیى حی ایمً ی هلی کاقگكوه» جٍکیل به قاشٟ ياهه آییى و «آو العا٬ی پكوجکل

 ب ه الع ا٬ی لیى حی ایمً ی پكوجک ل» ب ه ای كاو او الهی شمه ىقی ؾولث العا٪ ٬ايىو واظؿه
 .«لیىحی جًىٞ کًىايىیىو

 گیزی يتیجه

 او حًباٖ چً یى بمقگاو ؾیگك و هىقیه ٨یًم آ٬ای کالم به جىشه با گ٩ث بایؿ گیكی يحیصه ٠ًىاو به
 آوقي ؿه وش ىؾه ب  و ٬ايىو هًبٟ ه١اهؿات همه اها ؛هىحًؿ ج١هؿ هًبٟ همه ه١اهؿات که ًینک هی

 .اًٌؿب میي الملل بیى ظ٭ى٪ يٝام ؾق ؼاِی قژین
 قژی ن و ٬ ايىو هراب ه ب ه وال ٬ايىو ه١اهؿاتکه  کًین بیاو چًیى کلی ای هيحیص ٠ًىاو به بایؿ

 ظ٭ ى٪ ؾق ٬ايىو ٌبیه ایى و ٠ٕى ٤یك و ذالد یها ثؾول بكای يه ،بىؾ ؼىاهًؿ ؼىؾ ا٘كا٦ بكای
 بیٍ حك هر ل ،ًً ؿک میي ایص اؾ ج١هؿ کٍىق یک واواکً همه بكای ٬ىايیى ب١ٕی که اوث ؾاؼلی
 ىؾٌ هی هكبىٖ اجباٞ به ٨٭ٗ که ؾولث با ا٨كاؾ قوابٗ به هكبىٖ ه٭كقات و ّىِیؼ ظ٭ى٪ ٬ىا٠ؿ

 بكؼ ی ٬ب ال ؾق ایٍ او پ ه .باٌ ًؿ يؿاٌحه قا ؾولث جاب١یث کٍىق واواکً ال ب١ٕی بىا چه و
 .يؿاقيؿج١هؿی  اوث، ااجباٞ الم اجباٞ بكای که ٬ىايیى
 و اشحم ا٠ی و ٠م ىهی هً ا٨ٟ و ٝني به که ؾاقؾ وشىؾ ٬ىايیى بكؼی يیم ؾاؼلی ظ٭ى٪ ؾق اها

 چ ه و اجب اٞ چ ه کٍ ىق آو و اکًیى همه بكای و ىؾٌ هی هكبىٖ کٍىق یک شاه١ه ٠مىهی يٝن
 يٝ ام ؾق قا ایى ٌبیه چیمی و ااشكاوث الم ،يىحًؿ کٍىق یک ٠ٕى که کىايی ی١ًی ،٤یكاجباٞ

 که آيهایی همچًیى و اوث ٠ك٨ی ٬ىا٠ؿ جؿویى که الٍمىل ٠ام ٬ىا٠ؿ که ؾاقین الملل بیى ظ٭ى٪
 .ؾاٌث ؼىاهًؿ اوحًاؾ ٬ابلث کٍىقها همه بكابك ؾق یالملل بیى ليؿگی هًا٨ٟ به هكبىٖ
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 ک ه بگ ىیین يحیص ه وا٠ً ى ب ه بای ؿ ،و ال ٬ايىو ٬ىا٠ ؿ و ٬كاقؾاؾی ه١اهؿات ج٩اوت بیاو ؾق
 ه رالً  ج١ه ؿؾاؾو  ايص ام ب ا و او ث هكبىٖ شايبه چًؿ یا  شايبه ؾو هًا٨ٟ به ٬كاقؾاؾی ه١اهؿات

 ٠م كی و ال ٬ايىو و ٠یًی ٬ىا٠ؿ اها ؛وؿق هی پایاو به آيها ظ٭ى٬ی اذك و ج١هؿات، جصاقی ٬كاقؾاؾ
 ،اوث يٍؿه جىا٫٨ ایٍاو ا٘كا٦ جىوٗ آيها ج٥ییك و ج١ؿیل یا آيها ؼال٦ که لهايی جا ؾاقيؿ پایؿاق

 .ؾاؾ ؼىاهًؿ اؾاهه ؼىؾ ظ٭ى٬ی ظیات به
 ؾاؼل ی يٝ ام ؾق المل ل بیى ظ٭ ى٪ اش كای َؼّ ى ؾق ظ٭ى٬ ؿاياو یها هؾیؿگا بكقوی با

 يٝ ام ؾق ٠ك٨ ی و ٬ كاقؾاؾی ج١ه ؿات ال ا٠ ن ،الملل بیى ظ٭ى٪ اشكای الگىی جؿویى کٍىقها،
 يٝ ام ؾاقي ؿه چه کٍىقها ال بىیاقی شهث همیى ؾق. وؿق هی يٝك به ٔكوقی کٍىقها، ظ٭ى٬ی

 ظ ىله ؾق قا المل ل بیى ظ٭ ى٪ اشكای ايؿ کكؾه جالي او، کاهى يٝام ؾاقيؿه چه و ژقهًی   قوهی
 ٬ىايیى یا و اواوی ٬ىايیى ؾق ِكیط ٘ىق به  يیم کٍىقها ال بكؼی. ًؿکً هًؿ يٝام ؼىؾ ِالظیث

 ؾق يی م قا ه ایی ظل قاه و ج١كی ٧ ؼ ىؾ ظ٭ى٬ی يٝام ؾق قا الملل بیى ظ٭ى٪ اشكای يعىه ٠اؾی،
 اقائ ه ٠اؾی ٬ىايیى با المللی بیى ه١اهؿات ؾق هًؿقز ج١هؿات اشكای هیاو ج١اقْ و٬ىٞ ِىقت

 .ايؿ ؾهکك
 شمه ىقی ؾول ث هّ ىبات و ٠اؾی ٬ىايیى اواوی، ٬ايىو ٠مىهات ایكاو، ظ٭ى٬ی يٝام ؾق

 هٍ ىقجیی ها هؾیؿگا. ؾاقؾ ٠اؾی ٬ىايیى با المللی بیى ه١اهؿات بكابكی ال ظکایث ایكاو اوالهی
 ک ه" ٠هىؾی" که اوث آو بك و اوث گفاٌحه ِعه ؾیؿگاه ایى بك يیم یهی٬ٕا ٬ىه ظ٭ى٬ی کل اؾاقه

 قؾی ٧ ؾق و ب ىؾه الم ا٠حب اق ؾاقای ٬ايىيی هك هايًؿ بكوؿ، اوالهی ٌىقای هصله جّىیب به
 ه١اه ؿات ج١ اقْ ِ ىقت ؾق او ث همک ى ظح ی قو ایى ال. گیكؾ هی ٬كاق ٠اؾی ٬ىايیى وایك

 .باٌؿ جّىق ٬ابل هًىىغ و ياوػ بعد ٠اؾی، ٬ىايیى با المللی بیى
 ه١اه ؿات" گايه، و ه ٬ىای ٠ملی قویه و هىٔى٠ه ٬ىايیى ؾق ایكاو، ظ٭ى٬ی ميٝا ؾق ،بًابكایى

 ب ا. اوث آهؿه ٌماق به ٠اؾی ٬ىايیى با بكابك الملل، بیى ظ٭ى٪ هًابٟ ال یکی ٠ًىاو به" المللی بیى
 ال ا٠ ن ،المل ل بیى ظ٭ ى٪ هًابٟ وایك اشكای يعىه ؾقباقه همچًاو ایكاو ظ٭ى٬ی يٝام همه، ایى
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 و آقا ٠ك٨ ی، ج١ه ؿات ٬بیل ال ؾاؾگىحكی المللی بیى ؾیىاو اواوًاههٓ 19ٔ هاؾه ؾق هفکىق هًابٟ
 آوق ال مام های ١ٙ٬ًاه ه ٬بی ل ال المل ل بیى ظ٭ ى٪ ي ىیى هًابٟ یا و المللی بیى ٬ٕایی های قویه

 ؾق آجی جکمیلی ظ٭ى٬ی های پژوهً و جع٭ی٭ات به يیال و اوث واکث المللی، بیى های والهاو
 .باٌؿ هی ظىله ایى
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 پیىست:

 ای هی قهميگاقايه یا جابٟ هً کكیپحى گكا٨یک يى٠ی جب ؿیل او ث ک ه قٌ حوال یک جابٟ ؾقهن. 3
ه ؿ. ه٭ ؿاق ؾ هیبا ٘ىل ذابث قا ؼكوشی  ای هًؿ و قٌحک هی٘ىايی قا به ٠ًىاو وقوؾی ؾقیا٨ث 

اذ ك »ىاو آو قا ي ى٠ی ج  هیو  هً ظاِل، يمایٍی ال کل هعحىای هحى ی ا قٌ حه وقوؾی او ث
ی کكیپح ى گكا٨ی ک ب كای و ال بكای آو هحى ب ه ظى ا  آوقؾ. ال جىاب ٟ ؾقهن« ايگٍث ؾیصیحالی
ال کاقبكؾها، همچىو جّؿی٫  ای هو اهٕای ؾیصیحال هحىو ؾق ٘ی٧ گىحكؾ ها مبكقوی ِعث پیا

 4ٓ: َ 9۰۰8ٔياکاهىجى،  .ىؾٌ هیاِالث و جّؿی٫ ِعث پیام اوح٩اؾه 

کًؿ و ال ٘كی٫ ایًحكيث ب ه  ا٨ماق بالکچیى قا بك قوی ویىحن ؼىؾ پیاؾه هی اهپیىجك که يكمیک ک. 9
چ ه ج١ ؿاؾ ای ى کاهپیىجكه ا بیٍ حك باٌ ؿ؛  ٌ ىؾ. هك وایك کاهپیىجكهای هايً ؿ ؼ ىؾ هحّ ل هی

 .یابؿ پفیكی آو ا٨مایً هی ٌىؾ و هیماو ه٭یان جك هی لیكواؼث ٌبکه بالکچیى ٬ىی

ی ٌبکه بی ث ک ىیى ؾق شه او كهاکه به قوؿ هایً statistaف ٌؿه ال وایث ی اؼها هبًابك ؾاؾ. 1
ؾقِؿ هیباٌؿ که ای ى  0ج١ؿاؾ هایًكهایی که به آی پی ایكاو ا٬ؿام به اوحؽكاز هیًمایًؿ  ،هیپكؾالؾ

ی او حؽكاز بی ث ک ىیى و ٔ كوقت كهاه٭ؿاق با جىشه به جعكین بىؾو ها به وویله اکر ك او حؽ
ؾقِ ؿ ب كآوقؾ  6ق ال جعكین جىو ٗ او حؽكاز کًً ؿگاو ایكاي ی ظ ؿوؾ اوح٩اؾه ال ابماقهای گف

 ٌىؾ. هی

که بكای قو یؿو ب ه ای ى  89،433،۰۰۰هیماو کل هً قیث ٌبکه بیث کىیى بكابك اوث با . 0
ؾقِؿی ای كاو  6هگاوات بك٪ يیال ؾاقین،  با جىشه به وهن  96۰۰هیماو هً قیث ؾق شهاو به 

هگاوات بك٪ يیال  436کىب ایى هیماو ال هً قیث ٌبکه به ال اوحؽكاز ٌبکه بیث کىیى بكای 
 اٌؿ.ب هی



 

 

 

 باو و هعذوهاویضمىل خغابات ضزعی يسبت به غا

   5سید امیرحسیه میر قاسمی

   

 چکیذه 

به ؾو بؽً ؼٙابات ٤یكٌ ٩اهی و ؼٙاب ات  ای هال لاویاوث، ؼٙابات که ؾق ٬كآو آوقؾه ٌؿه 
 ىؾ. ٌ هی٩ٌاهی ج٭ىین 

ي ؿاقؾ و ٌ اهل اؼحّاَ و او ؾق هصله ؼٙا  و یا هىشىؾاك٩ٌاهی به ظأكؼٙابات ٤ی
اه ا ؾق ؼٙاب ات  ؛په ؾق ٤یك٩ٌاهی هٍکلی ي ؿاقین .ىؾٌ هیهىشىؾ و ه١ؿوم  ،٤ایب ،ظأك

ی١ًی ؼٙاباجی که ؾاقای اؾوات ؼٙا  هىحًؿ و ٠باقت ال ؼٙابی اوث ل٩ٝی که هكاؾ  ،٩ٌاهی
ىؾ ک ه آی ا ای ى ؼٙاب ات جًه ا ٌ  هیال هٙ كض وإایى  ىؾ.ٌ هیهحکلن با ا٠الم ٤یكکحبی ا٘ال٪ 

آیا ؼٙا  ، یكؾ و اگك ٤ایباو هؽا٘ب باًٌؿگ هیهؽّىَ ظأكاو اوث یا ٤ایباو قا هن ؾق بك 
 ىؾ یا ؼیك ؟ٌ هیٌاهل ه١ؿوهاو يیم 

گكؾؾ  ٠لمای ٠لن اِىل يىبث به ایى که اظکام ٌكی١ث ه٭ؿن اوالم  ٌاهل همه هکل٩او هی
ؾايً ؿ؛ ول ی بع د ؾق ای ى  ث اوث، اشماٞ ؾاقيؿ و آو قا ال ٔكوقیات ؾیى هیو جا قول ٬یاهث ذاب

ای اوث که ٌ اهل ٤ایب او و ه١ ؿوهاو يی م  اوث که ؤٟ اؾوات ؼٙا  بكای چیىث؛ آیا به گىيه
ه ای  ٌىؾ یا به ظأ كاو ؾق هصل ه ؼٙ ا  اؼحّ اَ ؾاقؾ ؟ ؾق ه ىقؾ ای ى هىٔ ٞى بعد هی

مقگاو ٠لن اِىل قاشٟ به آو وشىؾ ؾاقؾ و ؾق يهای ث ای ى هح١ؿؾی هٙكض ٌؿه و ا٬ىال هؽحل٩ی ال ب
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ايؿ؛  ها  با ٌیىه ؼىؾ به يحیص ه قو یؿه ٌىيؿ و هك کؿام ال هىلک ا٬ىال به وه ؾوحه يهایی ج٭ىین هی
قو ًؿ و آو، ای ى  ای واظ ؿ هی اها ؾق يحیصه يهایی اؼحال٨ی وشىؾ يؿاقؾ و جم اهی ا٬ ىال ب ه يحیص ه

 ٌىؾ. ها ؼٙابات ٩ٌاهی ٌاهل ٤ایباو و ه١ؿوهاو يیم هی کباٌؿ که بك ٘ب٫ جماهی هىل هی

 ،اٌ حكاک اظک ام ،واؼٙ ا  ب ه ه١ ؿوه ،وابیؼٙا  به ٤ا ،ؼٙابات ٩ٌاهی: واژگان کلیدی
  .و به ا٨هاماه٭ّىؾ ،ٌمىل ؼٙا  ٩ٌاهی
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 همذهه 

ی ها لؾق ـی ل آو ٨ّ  ها ییکی ال هباظد ههن ٠لن اِىل او ث ک ه اِ ىل «ؼاَ»و  «٠ام»
ٌمىل یا  هىٔىٞ  ؼٙابات ٩ٌاهی اوث. هاً یى بؽجك نال شمله هه ايؿ، ههٙكض کكؾهح١ؿؾی قا 

اٌؿ که ال ب هیال شمله هىائل ههن و اواوی  ،واو و ه١ؿوهابی٠ؿم ٌمىل ؼٙابات ٩ٌاهی بك ٤ا
 . وشىؾ ؾاٌحه و ا٬ىال هؽحل٩ی قاشٟ به آو بیاو ٌؿه اوث ها یؾیكبال بیى اِىل

اٌؿ که با ب هیو ال ایى شهث ظائم اهمیث او و ه١ؿوهابیبعد ٌمىل ؼٙابات ٩ٌاهی بك ٤ا
آؼكیى پیاهبك اوث و ب١ ؿ ال آو ؾی ى و  و پیاهبك اوالمؾیى اوالم آؼكیى ؾیى جىشه به ایًکه 

بیاو ٌىؾ. لفا با پاو ػ ؾاؾو  ،په الم اوث هك آيچه هىقؾ يیال بٍك اوث ؛پیاهبكی يؽىاهؿ آهؿ
ىؾ و اگك يحىايین به ای ى پكو ً ش ىابی ٌ هیهٍؽُ  ها وال جکلی٧ ا٨كاؾ ؾق جمام لهاوإبه ایى 

و ؾچاق هٍ کل اه١ؿوه و وابیؾ٬ی٫ و هًٙ٭ی بؿهین ؾق ج١مین ؾاؾو ؼٙابات ٌك٠ی يىبث به ٤ا
 و قا ؾ٬ی ٫ بكقو ی ک كؾ.آبای ؿ  ؾاقؾ و ای هىین. په هٍؽُ ٌؿکه ایى بعد شایگاه وی كٌ هی

یا ؼٙاب ات ٌ ك٠ی هايً ف آاٌؿ که ب هی یكؾ ایىگ هیهٙلبی که ؾق ایى پكوهً هىقؾ بكقوی ٬كاق 
و و اب یی ا ایًک ه ٤ا ؾاٌ حًؿ و و له او ظٕ ىقآ يىبث به کى ايی او ث ک ه ؾق «یا ایها الًان»

و او ث ؾق ایات و جکالی٧ هؽحُ به ظأكآاگك بگىیین که ایى  .ىؾٌ هیو قا هن ٌاهل اه١ؿوه
 یال٥ ا چ اق بای ؿ  الب ه يا ىین وٌ  هیو ؾچ اق هٍ کل او و ه١ؿوهابیيىبث ؾاؾو جکلی٧ به ٤ا

و قا ٌاهل اظکام کً ین و اگ ك بگ ىیین ب كای او و ه١ؿوهابیؼّىِیث و اٌحكاک ؾق جکلی٧ ٤ا
ؼّىِ یث و اٌ حكاک ؾق جکلی ٧ ي ؿاقین و  یول ٬یاهث اوث ؾیگك اظحیاشی به ال٥اقهكؾم جا 

ىؾ و هك ؼٙابی که وش ىؾ ؾاقؾ ظکم ً ال ی ی ىم ٌ هیو هن او و ه١ؿوهابیآیه  ٌاهل ٤ا ىهمی
؛ و ی١ً ی ظأ كاو او ثاؼٙابات هؽحُ به هٍا٨ه ايؿ هب١ٕی ال بمقگاو ٨كهىؾ .ل٭یاهه اوثا

ای ى گ كوه ال بع د  .او ث و ؤٟ ٌ ؿهالیكا ٠٭یؿه ؾاقيؿ ٔ یا ٓ که بكای يؿا اوث بكای هٍا٨ه
و اًؿ که ؼٙابات هؽحُ به ٌ ا٨هک هیچكا که اؾبیات و ل٥ث ا٬حٕا ايؿ؛  هشا قویؿ ل٥ىی به ایى
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ب١ٕ ی  .ؼّىِیث و اٌ حكاک ؾق جکلی ٧ هٍ مىل کً ین یو قا بایؿ با ال٥ااا٨ه٤یكهٍ باٌؿ و
يؿاقؾ که چیمی هٍا٨هه باٌؿ اها ظأك يباٌ ؿ ؛ پ ه  که هٍا٨هه ی١ًی ظأك و ه١ًا  ايؿ ه٨كهىؾ

به ایى هىٔىٞ آوقؾه  هٙالب لیاؾی جىوٗ بمقگاو ٠لن اِىل قاشٟ  .و اوثاؼٙابات هال ٌا٨ه
واظ ؿ  ای ؾقآؼ ك ب ه يحیص هىؾ و شالب ایًکه همگ ی ای ى ا٬ ىال ٌ یهٌؿه که اؾاهه ه٭اله بیاو 

ؾق ایى ه٭اله ابحؿا ج٭كیك هعل ي ماٞ ب ك .اٌؿب هیوًؿ و جًها ج٩اوت آو ؾق قاه قویؿو به يحیصه ق هی
٘ب٫ يٝك هكظىم آؼىيؿ ؼكاوايی ؾق کحا  ک٩ایه ااِىل بیاو ٌؿه و وپه يٝك ایٍ او و بكؼ ی 

قاشٟ به ایى هىئله آوقؾه ٌ ؿه ک ه ب ه جكجی ب ٌ اهل يٝ كات  ؾیگك ال ِاظب يٝكاو ٠لن اِىل
آی ث الل ه ؼ ىیی و  اه ام  ،هع٭٫ ي اییًی ،هع٭٫ ٬می ،ٌیػ ايّاقی ،هكظىم آؼىيؿ ؼكاوايی

 بً ؿی شمٟو ؾق اؾاهه ذمكات بعد آوقؾه ٌؿه و به ٘ىق کلی و١ی ٌ ؿه ک ه  ؼمیًی آوقؾه ٌؿه
 کاهلی يىبث به ایى بعد ايصام بگیكؾ.

 تذمیكروش 

ووًؿی وبا پیمايً ؾق هحىو وهًابٟ هىشىؾ هٙالب هكجبٗ ؾق ایى  ای ها اوح٩اؾه ال قوي کحابؽايب
 وقی ٌؿه اوث.آلهیًه گكؾ

 بیاو هسئله 

 خغاب ضزعی

ىؾ که ال ياظیه ٌاقٞ ه٭ ؿن ب ه ٌ هیؼٙا  ٌك٠ی ه٭ابل ؼٙا  ٠ك٨ی بىؾه و به ؼٙابی گ٩حه 
ؼی ه١ح٭ؿيؿ ؼٙا  ٌك٠ی هماو ظکن اؾق گكؾیؿه اوث. بك٬ِّؿ بیاو وٜی٩ه ٌك٠ی هکل٩او 

اها بكؼی ؾیگك ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ ؼٙا  ٌك٠ی ظکایث کًًؿه ال ظکن ٌ ك٠ی ب ىؾه و ؛ ٌك٠ی اوث
 ٓ.63، َ 3ِؿق: ز ًؿ و ؼىؾي ظکن يیىث ٔک هیبك آو ؾالث 
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   یباوخغاب غا

اه ا  ؾق   اي ؿ؛ هبه ه١ًای هىقؾ ؼٙا  بىؾو کىايی اوث که ؾق لهاو ؼٙ ا  ٌ اقٞ هىش ىؾ بىؾ
 ظأك يیىحًؿ.    له ؼٙا هص

 واخغاب هعذوه

 ايؿ؛ هبه ه١ًای هىقؾ ؼٙا  ٬كاق گك٨حى کىايی اوث که ؾق لهاو ؼٙا  ٌاقٞ هًىل به ؾيیا يیاهؿ
. ىؾٌ  هیبه ٠باقت ؾیگك به ٌمىل جکلی ٧ يى بث ب ه  ٤ی ك هىش ىؾ ؾق له او ؼٙ ا  ا٘ ال٪ 

 ىيؿ:ٌ هیین به ؾو بؽً ج٭ى ای هؼٙاباجی که ؾق ٬كآو کكین آوقؾه ٌؿه ال لاوی

 خغابات غیز ضفاهی . 1

ی١ًی ؼٙاباجی که ه٭كوو به اؾوات ؼٙا  يیىث و ؼىؾ ؼٙا  ه ن ب ه ٨ كؾ ی ا گ كوه ؼاِ ی 
ىیؿ: هايًؿ ایى گ هیجا قول ٬یاهث وؽى  ها وبلکه ٠ام اوث و با جاقیػ و همه ايىا ،هحىشه يیىث

 ه کانت علی اومومن ن کتاِب ان کانت الصال» ،«وهلل علی الناس حج البیت من استطاع اهلل»آیات: 
و هصل ه ؼٙ ا  و ی ا اایى گىيه ؼٙابات به ظأ ك .«..احل اهلل  البیع و حرم الرِب» ،«موقوفا
همه قا ٌ اهل  ،ه١ؿوم ،هىشىؾ ،بی٤ا ،بلکه ظأك و ؾق ٠ّك ؼٙا  اؼحّاَ يؿاقؾ.اهىشىؾ

ن ال ا٨ كاؾ هىحًؿ که هىٔىٞ ٌ او ا٠  ای هىؾ و به اِٙالض ه٫ًٙ به ِىقت ٬ٕایای ظ٭ی٭ٌ هی
ی١ًی هك ايىايی ؾق هك لهايی یا٨ث ٌ ىؾ و هحّ ٧ ب ه  هع٭٭ه  الىشىؾ و ه٭ؿقه الىشىؾ  اوث.

ولى هماقاو وال ؾیگك ایى هىٔىٞ کل ی هّ ؿا٪  ؛٩ِث اوحٙا٠ث ٌىؾ ظس بك او واشب اوث
ٌىؾ و هىِى٦ به ه١اهله قبىی باٌؿ ظكام  با٘ل  ؾق هك لهايی یا٨ث ای هپیؿا يکًؿ و یا هك ه١اهل

 ٓ.938، َ 9، ز 318۰. ٠ٔباوی، وثا
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 خغابات ضفاهی. 2

ؼٙا  ٩ٌاهی ه٭ابل ؼٙا  ٤یك ٩ٌاهی بىؾه و ٠باقت اوث ال ؼٙابی ل٩ٝی و ٩ٌاهی ک ه ال 
٘كی٫ آو هكاؾ هحکلن با ا٠الم ٤یكکحبی ؾق هصله ؼٙا  و وؽًكايی به ا٘الٞ هؽا٘ب قو ايؿه 

ال  ؛ایها هىحًؿ ،هايًؿ یا ،ت ؼٙا ؼٙابات ٩ٌاهی ؼٙاباجی هىحًؿ که ه٭كوو به اؾوا .ىؾٌ هی
افعال کا ا » :. یا بكؼی ٔمایك ه٩ًّ له و هحّ له  هايً ؿ«ای ایها الناس و ای ایهاا اومانمن ن» :٬بیل

 ٓ.99۰ٔهماو، َ  «اایک اعنی، انتم الفقرا

ب ه  ایى اوث که آیا ایى گىيه ؼٙابات ،اٌؿب هیالی که ایى ه٭اله ؾق پی پاوػ گ٩حى به آو وإ
ی١ًی کىايی که پ ای هًب ك اؼحّاَ ؾاقؾ؛ و ؾق شلىه ؼٙا  اؼٙا  و ظأك و ٠ّكاهىشىؾ

و ا٨ كاؾی قا  ؛ًیؿيؿٌ هیایى آیات قا ال لباو هباقک آو ظٕكت  بىؾيؿ و هىح٭یماً  قوىل ؼؿا
قا ٌ اهل يیى ث؟ ی ا ای ى  ،ولی ؾق آو هصل ه ظٕ ىق يؿاٌ حًؿ ؛که ؾق آو ٠ّك هىشىؾ بىؾيؿ

و قا ٌ اهل او و ه١ ؿوهاب ی٨هی ج١م ین ؾاٌ حه بلک ه ٤ای ٤یك هٍاها  ؼٙا  يیم همايًؿ ؼٙا
 ىؾ؟ٌ هی

 الىال

 لىل آخىيذ خزاسايی( 1

 :ًًؿک هیهكظىم آؼىيؿ هعل يماٞ قا به وه گىيه جعكیك 
آی ا ِ عیط او ث ک ه ب ه  ،يماٞ ؾق آو اوث که جکلی٩ی که ؼٙا  ٠ه ؿه ؾاق بی او آو او ث. 3

ب ه کى ی ک ه ؾق له او ؼٙ ا  وش ىؾ ِىقت که اهك و يهی يىب و ج١ل٫ گیكؾ ٔبه ایى اه١ؿوه
 یا ِعیط يیىث؟ ،اٌؿب هیو ِعیط ا١٨لی باٌؿٓ هماو ٘ىق که ج١ل٭ً به هىشىؾ ،يؿاقؾ

ب ا ال٩ اٜی ک ه ب كای  ،باو ال هصله ؼٙا یو  بلکه با ٤اايماٞ ؾق ِعث هؽا٘به با ه١ؿوه. 9
و اوث و ٠ؿو به ِك٦ وى٪ ؾاؾو کالم به وىی آيا ،اجكکىا و هايًؿ ا١٨لى ايؿ، هٌؿهؽا٘ب ؤٟ 
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به ٠باقت ؾیگك يماٞ ؾق ایى اوث که آیا ال٩اٜی که به ؾيبال اؾات ؼٙ ا  ٬ كاق  .ِعث هؽا٘به
 .ٌاهل ٤ائب و ه١ؿوم يمیٍىؾ ىؾ یا آو ال٩اٌٚ هییكيؿ  آیا ٌاهل ٤ائباو بلکه ه١ؿوهیى يیم گ هی

و  لیكا بالگٍث به ِعث ٠٭ل اوث؛ ياگ٩حه يمايؿ يماٞ به ِىقت يؽىث و ؾوم ٠٭لی اوث
اٌؿ که وأٟ ل٥ث آیا ال٩اٚ ٠مىم قا بك ه١ًایی ؤٟ کكؾه که ٌاهل ب هیایى يماٞ به ِىقت وىم 

 ىؾ ؟ٌ مییا ي ،ىؾٌ هیو او و ه١ؿوهابی٤ا
كهایؿ جكؾی ؿی يیى ث ک ه ال ٨ هیآؼىيؿ : و ال يٝك ٠٭لاِعیط يبىؾو جکلی٧ ١٨لی ه١ؿوه

و ا١٨ل ی ه١ ؿوهد و لش ك ب ه ای ى ه١ً ا ک ه ب١  ؛و ِعیط يیىثايٝك ٠٭ل جکلی٧ به ه١ؿوه
هىحلمم آو اوث ک ه ه ىا ال لیكا بؿیهی اوث جکلی٧ به ه١ًای ١٨لی ؛ ٤یكه١٭ىل و هعال اوث

٘لب کًؿ و بؿیهی اوث که ٘لب ظ٭ی٭ی به ِىقت ١٨لی جًها ال هىشىؾ ِىقت  ظ٭ی٭حاً ه١ؿوم 
ب١ د و  ک ه آو ب ی ،٘لب باٌ ؿ یاگك جکلی٧ به ه١ًای هصكؾ ايٍا ،آقی. يه ال ه١ؿوم ،یكؾگ هی

ک ه ٠ب اقت چ كا  ؛باٌ ؿ و هكگم هع ال يمیايىبث به ه١ؿوه ،ؾق ایى ِىقت ،لشك ؾاٌحه باٌؿ
ال ایى قو ظکین جباقک و ج١الی بك  .به ل٩ٛ یا ٬كاقؾاؾو چیمی بك ٠هؿه هکل٧ ااوث ال ایصاؾ ه١ً

و ؾق او و ه١ؿوهاقا به ِىقت ٬ايىو کلی ال هىشىؾ ئیو٧٬ ظکمث و هّلعث همکى اوث ٌی
لیكا اگك جکلی٧  ؛  ايٍا کًؿ جا په ال وشىؾ ٌكایٗ و ٨٭ؿاو هىايٟ جکلی٧ ١٨لی باٌؿو٬ث ؼٙا

 ؾیگك يیال ؾاقؾ. ب ك ؼ ال٦ آو یؾق هكظله ؾوم به ايٍا ؛کًؿ و ايٍااقا ؾق آ٤ال اهك ٨٭ٗ به هىشىؾ
ؾیگك  یو به ايٍااپه ال وشىؾ یا٨حى ه١ؿوه ،لیكا ؾق ایى ِىقت ؛شا که به ِىقت ٠ام ايٍا کًؿ

ؾق و٬ ٧ ب ك ی ؾق آو باٌؿ. ايٍای جملی ک بی آيکه ٘لب ،جکلی٩ی اوث یيیىث و يٝیك ايٍايیال 
ی هىشىؾ و ه١ؿوم هی ٘لبؿ و ؾق و٧٬ ها للیكا وا٧٬ هلک قا یا یک ايٍا بك يى ،ی ب١ؿیها ليى

و ال هى٬ ى٦ ٠ل یهن پ ه ال اىيؿ و ه١ ؿوهٌ  هی٠یى و٧٬ ٌؿه  و بال١٩ل هالکاؼاَ هىشىؾ
بی آيکه به ايٍای ٠٭ ؿ ، هیٍىيؿ ،وا٧٬ هالک ٠یى و٧٬ ٌؿه یاو ايٍاوشىؾ یا٨حى به وبب هم

و ال هى٬ ى٦ اواظؿ ايٍا ٌؿه ؾق ظ٫ هىشىؾ یؾق يحیصه ٠٭ؿ و٧٬ که با ايٍا ،شؿیؿی يیال باٌؿ
شم ایى اذك که ٠ یى  ؛و اذك ١٨لی يؿاقؾا٠لیهن اذك هلکیث ١٨لی ؾاقؾ و هماو ٠٭ؿ ؾق ظ٫ ه١ؿوه
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ایى  .و به هلک آياو ؾق آیؿاپه ال هىشىؾ ٌؿو ه١ؿوه قا ؾاقؾ که و٧٬ ٌؿه اوح١ؿاؾ و ٬ابلیث آو
اها اگك ٘لب قا ه٭یؿ به وشىؾ ؛ ٘لب به ٘ىق هٙل٫ و بؿوو ٬یؿ باٌؿ یؾق ِىقجی اوث که ايٍا

 ،بك هك ٨كؾ هىشىؾی ک ه ب ال٣ و ٠ا٬ ل او ث ابگىیؿ ج٭ى هرالً  ؛هکل٧ يىب به ٌكایٗ ايٍا کًؿ
و اهمکى اوث و ال جىشه آو به ه١ ؿوه یى جکلی٩ی هىلماً ؾق ایى ِىقت اهکاو چً ،واشب باٌؿ

 .هعالی پیً يمی آیؿ

 بیصذیخ يبىدو خغاب فزد هعذوم و غا

به هم یى جكجی ب  ،هماو واو که جکلی٧ ه١ؿوم به جکلی٧ ١٨لی ِعیط اوث :كهایؿ٨ هیآؼىيؿ 
ال  و بلکه ٤ایباو به يعى ؼٙا  ظ٭ی٭ی ِعیط يیىث واجكؾیؿی يیىث ؾق ایًکه ؼٙا  ه١ؿوه

لیكا بؿیهی اوث جىشه ؾاؾو کالم ب ه و ىی ٤ی ك ب ه ٘ ىق ظ٭ی٭ ث جع٭ ٫  ؛اوان اهکاو يؿاقؾ
هگك آيکه وی هىشىؾ ٌىؾ و به ٘ىقی باٌؿ که به کالم الح٩ات و جىشه پیؿا کً ؿ و ای ى  ،ابؿی میي

 هگك آيکه هؽا٘ب هىشىؾ و ؾق هصله ؼٙا  ظأك باٌؿ. ،اهکاو يؿاقؾ ه١ًا

 ییايطا وضع  ادات يذا بزای خغاب

 ،ب و١ٔیث و ظال يماٞ و ىم ک ه ي ماٞ ل٥ ىی ب ىؾیال ایى ٠ؿم ج١ل٫ ؼٙا  به ٨كؾ ه١ؿوم و ٤ا
ؤ ٟ اؾات يؿا اگك بكای ؼٙا  ظ٭ی٭ی  هايًؿ ،ىؾ که ال٩اٚ ؤٟ ٌؿهبكای ؼٙا ٌ هیقوٌى 

 ،اوح١مال ٌاو ؾق ؼٙا  ظ٭ی٭ی هىشب آو اوث که آيچه په ال آيه ا وا٬ ٟ ٌ ؿه ،ٌؿه باًٌؿ
چًايکه ه٭حٕای اقاؾه ه١ًای ٠ام ال  ؛واباو و ه١ؿوهیبه ظأكاو اؼحّاَ ؾاقؾ يه ٤االًان  هرالً 

؛ آو کلمه بكای ٤یك ظأكاو آو اوث که ال٩اٚ ؼٙا  ؾق ٤یك ؼٙا  ظ٭ی٭ی به کاق ق٨حه باٌ ًؿ
ی یبلکه بكای ؼٙا  ايٍا ايؿ، هبكای ؼٙا  ظ٭ی٭ی ؤٟ يٍؿ ولی ٜاهك ال٩اٜی هايًؿ اؾات يؿا

و٧ و ظمو و ايؿوه وا٬ٟ أچه بىا هحکلن با ایى اؾات جعىك ج ،ال ایى قو .اوثای٭ا٠ی ؤٟ ٌؿه 
یا با آو « که چ٭ؿق ٠مكي کىجاه بىؾ. ای های وحاق ؛ای کوکبا ما کان  اقصار عرار ه»هايًؿ ، ؾوال هی

که با ابى ال٩اٚ کىی قا ک ه  چًاو؛ ؾوال ٌى٪ و همايًؿ آو ٤یك ؼٙا  ظ٭ی٭ی قا وا٬ٟ هی یايٍا
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هؿ ؾق يحیصه اوح١مال ال٩اٚ يؿا ؾق ه١ً ای ظ٭ی٭ ی ؾ هی٭ی هی ٘لبؿ هؽا٘ب ٬كاق با يؿای ظ٭ی
هىش ب آو يیى ث ک ه ب ه کى ی ، اي  ؾق ایى ِىقت که ٨٭ٗ بكای ؼٙا  ظ٭ی٭ی ؤٟ يٍؿه

بلکه ؾق ا٠ن ال آو ؤٟ ٌ ؿه و ٌ اهل  ،اٌؿب هیاؼحّاَ ؾاٌحه باٌؿ که ؼٙا  با آو ِعیط 
ب١یؿ يیىث ایى اؾ٠ا که ال٩اٚ یاؾ ٌؿه ال با  ايّكا٦ و يه  ،آقی .ىؾٌ هیو يیم او و ه١ؿوهابی٤ا

ال با  ؤٟ  ٜهىق ؾق ؼٙا  ظ٭ی٭ی ؾاقيؿ و ايىاو هك ؼٙابی که بًٍىؾ ب ك ؼٙ ا  ظ٭ی٭ ی 
جمً ی و ٤ی ك آو  ،جكشی ،ايین که ظال ظكو٦ اوح٩هامؾ هیباٌؿ و  ای ههگك آيکه ٬كیً ،ظمل کًؿ

ی هؽحل ٧ ب كای ه١ ايی ای٭ ا٠ی او ث ي ه ه ا هی١ًی ؤٟ آو ظكو٦ به ايگیم ؛يیم چًیى اوث
اوح٩هام گاهی بكای ٘لب ٨هن اوث به ٘ىق ظ٭ی٭ی و گاهی بكای ج٭كیك اوث  ،بًابك ایى .ظ٭ی٭ی

هٍ كوٖ ب ك  ،.. ولی ال با  ايّكا٦ ٜاهك آو اؾات ؾق ه١ًای وا١٬ی اوث.و گاهی بكای جمًی و
ىاو اؾ٠ای آو قا ؾق کالم ج هیًايکه چ؛ ؾق بیى يباٌؿ ،آيکه آيچه هايٟ ال ایى ٜهىق ايّكا٨ی اوث

بؿیهی اوث که بی ه یچ « ای ایها الناس اتقوا و ای ایها اومومناون»ٌاقٞ به ٘ىق ٤الب کكؾ؛ لیكا ؾق: 
جكؾیؿی ظکن به ؼّىَ ظأكاو ؾق هصله ؼٙا  اؼحّاَ يؿاقؾ و ٌاهل ٤ایباو و ه١ؿوهاو 

ّاَ ؤٟ ب ه ايّ كا٦ٓ آو او ث ٨كهایؿ: ٌاهؿ بك آيچه بیاو کكؾین ٔاؼح هن هىث و آؼىيؿ هی
که يؿا با اؾات یاؾ ٌؿه ِعیط اوث با ایًکه ال ل٩ٛ ٠اهی که په ال آيها وا٬ٟ ٌ ؿه ه١ً ای ٠م ىم 

 ای بٍىؾ.  اقاؾه ٌىؾ بی آيکه هكجکب ٠ًایث، یا جًمیل یا ق٠ایث ٠ال٬ه
ین يح ىاي کهایى جىهن که جًمیل اقجکالی اوث ٔو همیى کا٨ی اوث  :كهایؿ٨ هیهكظىم آؼىيؿ 

به اوح١مال اؾات يؿا همكاه با ایى ٠مىهات اوحٍهاؾ کًین و آو قا ٌاهؿ ب ك ٠ ؿم اؼحّ اَ ب ه 
ب ا جىش ه  ،اگك جًمیل اقجک الی ب ىؾ :ًؿک هیظأكاو ٬كاق ؾهینٓ ولی آو جىهن قا ایى وؽى ؾ٨ٟ 

 جًمیل و ج٩حیً ال ظال آو ؾق ـهى هاو با ظّىل ٠لن به جًمیل به وویله الح٩ات و ج٩ح یً ب ؿاو
وگكيه ال کصا ذبىت اقجکالی جًمیل ه١لىم ٌؿه  ؛لن يؿاقین و همیى يٍايه اقجکالی يبىؾو  اوث٠

شم ایًکه اؾات يؿا بكای ه بیؿ بأج و اگك بال هن وك بك :كهایؿ٨ هیؾق اؾاهه  .اوث و ایى قوٌى اوث
گكیمی يیى ث ال الح مام ب ه اؼحّ اَ ؼٙاب ات  ،ؾق ایى ِىقت ايؿ هؼٙا  ظ٭ی٭ی ؤٟ ٌؿ
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ه ی ب ه ا اؾات ؼٙا  یا با ي٩ه وى٪ ؾاؾو کالم ب ؿوو اؾات  همايً ؿ ٤ی ك ؼٙاب ات ااالهی ب
 بكای ج١مین يباٌؿ.  ای هالبحه ؾق شایی که ٬كیً واهٍا٨ه

 تىجیه صذت هخاعبه با هعذوم

كهایًؿ و ایى جىهن که ٔؾق ؼٙابات ؼؿاويؿ ِ عیط او ث ب ه ج١م ین هلح مم ٨ هیهكظىم آؼىيؿ 
و ؾق لهاو ظال و الیكا ؼؿاويؿ به هىشىؾ ،باویچه قوؿ به ٤ا ،ؿايینو باٌىین و ٌاهل ٤یكهىشىؾ

ب او یبلکه ٤ا ،يیىث که ه١ؿوم اوث لیكا اظا٘ه ؼؿاويؿ هىشب آو ؛اوح٭بال اظا٘ه ؾاقؾٓ ٨اوؿ
 که پًهاو يیىث چًاو ؛قا بكای هؽا٘ب ٬كاق ؾاؾو ٌایىحه ؾايىث و ِعیط يبىؾو هؽا٘به با آياو

که ؼٙا  ل٩ٝی ؼؿاويؿ با  چًاو ؛ق ياظیه ظ٫ هح١ال يیىثبه ؼا٘ك ٬ّىقٌاو هىشب ي٭ُ ؾ
هحىشه ًىيؿ ٌ هیاٌؿ ال ایًکه به ٤یكکىايی که آو قا ب هیو ظأك به ؼا٘ك ایًکه جؿقیصی اهىشىؾ

ؾق  «ای ایها الناس اتقوا» :ؼٙاباجی هايًؿ. ایى ؾق ِىقجی اوث که ٬ائل ٌىین .٬اِك اوث ،باٌؿ
ول ی  ؛اوث که ال لباو آو ظٕكت ايٍا ٌؿه او ث اهبك٬كآو به ٘ىق ظ٭ی٭ث  هحىشه ٤یك پی

اگك ٬ائل ٌىین که هؽا٘ب ؾق ایى ؼٙابات و کىی که کالم به ٘ىق ظ٭ی٭ ث ال ب ا  وظ ی ی ا 
ک ه گ٩ح ه ٌ ىؾ اؾات ؾق  ؾق ایى ِىقت گكیمی يیىث ؛الهام به او هحىشه ٌؿه آو ظٕكت اوث

گىيه او ح١مال ٌ ؿه  هصالی ایىهك چًؿ به ٘ىق  ؛اهرال ایى ؼٙابات بكای ؼٙا  ای٭ا٠ی اوث
ای ى او ان  بك .باًٌؿ. په يىبث با آو ظٕكت ظ٭ی٭ی اوث و يىبث به ؾیگكاو هصالی اوث

شایی بكای جىهن اؼحّاَ ظکمی که ؼٙا  یاؾ ٌؿه ٠هؿه ؾاق آو او ث ب ه ظأ كاو وش ىؾ 
آؼىيؿ ٔجكشمه و ٌكض ک٩ایه ااِىل  باویىؾ چه قوؿ به ٤اٌ هیيیم  وابلکه ٌاهل ه١ؿوه ،يؿاقؾ

 .991ٓ، 9َؼكاوايی، هعمؿ هى١ىؾ ٠بىی، شلؿ 

 لىل ضیخ ايصاری. 2

و بع د و اؼ حال٦ يٝ ك ا٘ب٫ يٝك ٌیػ ايّاقی ؾقباقه ٌمىل ؼٙا  ٩ٌاهی بكای ٤یك ظأك
  :چهاق ٬ىل وشىؾ ؾاقؾ لهیًهاوث و ؾق ایى 
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 ،بؿوو ٌكض به يعى ظ٭ی٭ی ،ىؾٌ هیكهایؿ ؼٙا  ٩ٌاهی ٌاهل ٤یكظأك ٨ هی٬ىل اول  3ٓ
هًٝىق ای ى  .ؼٙا  ٩ٌاهی به ظىب ل٥ث بك ج١مین ؾالث ؾاقؾ 9ٓ ؛صالی، اوح١اقه و کًاییه

اوث و آو شم ٟ ؾال حً اؼحّ اَ ب ه  ِی٥ه شمٟ ،که ب١ؿ ال اؾات اوث ای هاوث که ِی٥
 ؼٙا  ٩ٌاهی ؾالث بك ج١مین ؾاقؾ ب ك او ان يٝ ك و ه فا٪ ٌ كٞ 1ٓ ؛هصله ؼٙا  يؿاقؾ

ؼٙا  ٌ ٩اهی ؾق  0ٓ ؛ىاو گ٩ث بك اوان ٬ا٠ؿه اٌحكاکج هی ىؾ یاٌ هی٠مىم و ٌمىل اوح٩اؾه 
ىؾ ایٍ او ٌ  هیایى ٬ىل چهاقم ال بیاو ِاظب ه١الن هن او ح٩اؾه  .اوح١مال ج١مین هصال اوث

اها ؾالث ٌ او ب ك  ؛و و١ٔا و ٜهىقااایى ؼٙابات ٩ٌاهی اؼحّاَ ؾاقؾ به ظأك :كهایؿ٨ هی
ًین  یک ؾلیل ؾیگكی ا٬اه ه ک هیقا ؾق ٌكٞ که ذابث  ج١مین هرالً  .ج١مین به ؾلیل ؾیگكی يیال ؾاقؾ

ؼٙا  هؽّىَ ظٕ اق او ث و ؾال ث ب ك ٤ی ك   «و ای ایها ال ین آمنوا»ًین. ها باٌین ک هی
ااٜهك ایًکه ؼٙاب ات  :كهایؿ٨ هیٌیػ ايّاقی  ،چهاق ٬ىل بیاو ٌؿ ب١ؿ ال ایًکه .ظأك يؿاقؾ

ً ؿ ب ك ٌ مىل يى بث ب ه ک هیل ث و ی١ًی ؾااو ظ٭ی٭ث اوث ؾق ٤یكهٍا٨هاهؽّىَ هٍا٨ه
وپه ایٍاو بكای اذبات ایى هؿ٠ا  .«و به يعى ظ٭ی٭ث و اهکاو ایى ؾالث وشىؾ ؾاقؾا٤یكظأك

ؾق هى٬ٟ اوح١مال همکى اوث بگىیین که ٤یك ظأك به هًمله : »كهایؿ٨ هی وًؿ ک هیبیاو  ای هاؾل
ى جًمی ل قا ؾق بال٤ ث ی١ًی جًمیل ٌىؾ ٤یكظأ ك ب ه هًمل ه ظأ ك ک ه ای ، ظأك ٬كاق بگیكؾ

ؾق بال٤ث ک ه چی می ؾق هک او چی م  یاؾ٠ا .٤یكظأك  ظأك ظىا  بٍىؾ یىیًؿ  اؾ٠اگ هی
ی ای به هًمل ه ٌ ی ؾیگ ك ب ك او ان جّ ىق و اقاؾه یئؾیگك جّىق بٍىؾ ؾق اِل جًمیل بٍىؾ ٌ

ه ؼٙا  ال وىی هحکلن و ٌاقٞ هحىشه بٍىؾ ب  «ای ایهاا الا ین آمناوا»ؾق ایى ِىقت ؾق  .هحکلن
و اؾ٠ا ؾق ٬لم كو ؼٙ ا  ظأ ك جّ ىق بٍ ىيؿ. اگ ك چً یى او و جماهی هکل٩اومث کل هکل٩

ؾالث بك ٌمىل ؾاقؾ. ی١ًی یک ؾالحی اوث کاهل و ٌاهل آو هن به يعى  جّىقی بٍىؾ ظ٭ی٭حاً 
 .«ظ٭ی٭ی

ب ات ىايین اذج هیآیا  .اها ؾق ه٭ام اذبات و و٬ىٞ به ؾلیل يیال ؾاقین» :كهایؿ٨ هیایٍاو ؾق اؾاهه  
ىايین اذب ات ج  میال وىی هحکلن به همیى ِىقت ايصام گك٨حه و اؾ٠ایی ب ىؾه ی ا ي کًین که وا١٬اً 
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ىايین يٝ ك ج  میه ا ک ه ي، کًین؟ ؾق ؼٙابات ٬كآيی که اذبات ای ى هٙل ب بى یاق هٍ کل او ث
 لهیً هی ٬كآي ی ؾق ای ى ها ثال ِ یا٤ ،بً ابكایى .پكوقؾگاق ٠الن قا ب٩همین که جًمیل بىؾه او ث

و ٌ اهؿی ک ه ه ا قا  ای هىؾ و ؾق يّىَ قوایی هن که هكاش١ه کًین ٬كیً ٌ میی اوح٩اؾه يچیم
ؾلیلی  .و جًمیل کكؾه اوثاو قا به هًمله ظأكابیٌاقٞ ٤ا هؿایث کًؿ به ایى ظ٭ی٭ث که ؾق بیاو

ی١ًی ؼٙ ا  ٌ ٩اهی  ،واؼحاق ؾق ه٭ام اذبات و و٬ىٞ ایى ،بًابكایى .ىؾٌ میؾیؿه ي لهیًهؾق ایى 
ىؾ. په بایؿ ؾق شهث اذبات ج١مین و١ی اشحهاؾی ؾیگكی ايصام ٌ میبك ج١مین اوح٩اؾه ي ؾالث

  «ؾاؾ.

 دو صىرت خغابات 

ؼٙابات ٤یك هّؿقه ش١ل بكای ٠مىم اوث و ِىقت ؾوم ؼٙابات هّؿقه ؼٙابات هّؿق ب ه 
 ایى ؼٙابات ؼىؾ بك ٌمىل ؾالث يؿاقؾ و بایؿ و١ی بٍىؾ جا ایى ؾالث قا .اؾات ؼٙا  اوث

  .اذبات کًین
ؾق ٌمىل يىبث به ٤یكظأك ٌک و  :كهایًؿ٨ ِىقت ٌک ؾق ٌمىل بك ٤یك ظأكاو هیوه 

 :جكؾیؿ به وشىؾ هی آیؿ و ِىقت ٌک وه گىيه اوث
ظکن ٌك٠ی کی٩یحی  ايؿ هو که هؽا٘ب بىؾاٌک ؾق کی٩یث ظکن  ٌک کًین که ظأك :یک

و  ايؿ هآو کی٩ی ث قا يؿاٌ حیب او ٤ا و واو ٤ی ك ال ظأ ك اي ؿ ههمیؿ٨ هیو اؾاٌحه که ٨٭ ٗ ظأ ك
ایى ِ ىقت ٌ ک  .واظکن کی٩یحی ؾاٌحه اوث که ٨٭ٗ هكبىٖ بىؾه اوث به ظأك ايؿ. هي٩همیؿ

 ؾ٬ی٭اً  .ىؾ ه٭حٕای ا٘ال٪ ٠ؿم کی٩یث اوثٌ هیبه وویله ا٘ال٪ ي٩ی  ٘بی١حاً  ،اگك به وشىؾ بیایؿ
 یٌ ک ؾق ب٭ ا :ؾوم .ؿٌ  هی بی او ،ؾق ه٭ام بیاو اوث و اگك کی٩یث ؾق ظکن وشىؾ ؾاٌث هىا

ی ب١ؿی هن ها وًین که ظکمی ؾق آو ِؿق اول که بىؾ ؾق لهاک هیظکن هى ظید المهاو  ٌک 
ًین اوحّعا  ظکن ؾق ٠مىؾ لهاو اوحّعا  ک هیشا اوحّعا  ظکن  ایى .هىث یا يیىث

كهایًؿ که همکى اوث اوحّعا  ؾقوث يباٌؿ وال ٬ا٠ؿه اٌ حكاک ٨ هیؾق اؾاهه  .ؾقوحی اوث
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ِىقت وىم و ِىقت اول ایى اوث ک ه  . ج٩اوتٌک ؾق اؼحّاَ  :وىم  .ن  کمک بگیكینه
اها ؾق ِىقت وىم ٌک ؾق اؼحّ اَ ک ه ای ى اظک ام و  ؛ؾق کی٩یث ٌک ؾاٌحین ِىقت اول

  .جکالی٧ هؽحُ ایى ظأكیى باٌؿ
البح ه ای ى ؼ ال٦  .ٌک ؾق اؼحّاَ ١ٙ٬ا ؼال٦ وا٬ٟ و ؼل٧ اوث :كهایًؿ٨ هیؾق پایاو 

اگك به جىو ٗ اِ ل بح ىايین  .يه ال ؼىؾ ؼٙا  ،ىؾٌ هیو ؼل٧ ال ٬ا٠ؿه اٌحكاک اوح٩اؾه وا٬ٟ 
ٔهٙ اقض  ج١مین قا ذابث کًین ٨هىالمٙلى  و اگك يحىايین بای ؿ ال ٬ا٠ ؿه اٌ حكاک او ح٩اؾه کً ین

 .9۰6ٓ، 3َز  ،ٌیػ ايّاقی ،اايٝاق
ول ی  ؛همکًی اوث ی ٌیػ ايّاقی ایى ٌؿ که اذبات ج١مین ؾق ه٭ام ذبىت کاقأها ظّل ق

بً ابكایى اگ ك بح ىايین ال  ؾق ه٭ام اذبات اظحیاز به ؾلیل ؾاقؾ که چًیى ؾلیلی ؾق اؼحیاق ها يیى ث.
و ظأ ك اظحی اگك ٠مىم لهايی ؾاٌحه باٌین  به ج١بی ك بكؼ ی ال هع٭٭  ،ا٘ال٬ات اوح٩اؾه کًین

٘ ىق ک ل ؾلی ل ه١حب ك  ًین و اگك يٍؿ ال اِىل ٠ملیه با کمک  ال ٬ا٠ؿه اٌحكاک بهک هیاوح٩اؾه 
اها ایى قای که ؾلیل بك اذب ات  ؛٘ىق ؼاَ ؾال بك ج١مین ؾق ه٭ام اذبات يؿاقین ل٩ٝی و ٠٭لی به

   .يؿاقیى قای هٍهىق اوث

 ىل هذمك لمی( ل3

اکر ك  .و هع ل بع د او ثاو و ه١ ؿوهابیٌمىل ؼٙا  ٩ٌاهی بك ٤ا :كهایؿ٨ هیهع٭٫ ٬می 
و و ب اؾال ث ب ك ج١م ین ج ا ظ ؿی ک ه ٌ اهل ٤ای اِعا  بك ایى هىحًؿ که ؼٙابات ٌ ٩اهیه

 كهایؿ: ظحی اؾ٠ای اشماٞ ٌؿه اوث ؾق ٠ؿم ؾالث ایى٨ هیو باٌؿ يؿاقؾ. وپه ایٍاو اه١ؿوه
ب ه  ؛ي ؿاقؾؾال ث ؼٙا  ٩ٌاهیه بك ج١مین  :كهایؿ٨ هیگىيه ؼٙابات بك ٠مىم و ؾق اؾاهه بعد 

 که ه١لىم اوث و هصالاً  ظ٭ی٭حاً  .و يه هصالاً  يه ظ٭ی٭حاً  ،و بٍىؾباو و ٤ایاایى ه١ًا که ٌاهل ه١ؿوه
هصال یک هكظله ال هًاوبث و ِعث اوح١مال هی  .ًؿک ج٩اوت هیؾلیل که هصال با ٤لٗ  به ایى
اگ ك ؼٙ ا   .ىؾ ٤ل ٌٗ  هیاو ح١مال  ،اها اگك يه ِعث اوح١مال بىؾ و يه هًاوب ب ىؾ ؛٘لبؿ



71  اسالمی  فقه و مباوی حقىق فصلىامه علمی ـ تخصصی 

ؼٙاب ات  ،بً ابكایىو ث. و ه١ؿوم ؼل٧ ٠٭ ل و ٤ل ٗ ل٩ٝ ی اب یظأك قا بگىیین ٌاهل ٤ا
و ال ٘كی٫ او ه١ؿوه یباوو ٤اااها ٌمىل اظکام بكای هکل٩ ؛٩ٌاهیه هیچ قاهی بكای ٌمىل يؿاقؾ

و ؾق اؾاه ه و ث و اؾل ه ا٠حباقی ه ١ٙ٬ی ه ؾاقؾ اوث که یک ٬ا٠ؿه ه١حب ك ١ٙ٬ ی ا ٬ا٠ؿه اٌحكاک
و جًصی می و اش ىؾكهایؿ: اگك اٌکال بٍىؾ که ؼٙا  قا ج١لی٭ی ؾق يٝك بگیكین که ب كای هى٨ هی

اگك آيها به ؾيیا آهؿيؿ و هکل٧ ٌ ؿيؿ ظک ن ای ى او ث و اگ ك  .و ج١لی٭یاو ه١ؿوه یباوبكای ٤ا
توجیا  الالاالم مان » :اوث و ه١ً ی ؼٙ ا  یک اؼحباقو ؼٙا  يیىث  ،ج١لی٭ی ؾق يٝك بگیكین

   .اوث «اقبل  اومتاللم الی اومخاطب بقصد الفهام حضور
ىؾ و ٌ  هیو هع ؿوؾ ب ه آيه ا اال هٙكض بٍىؾ که هؽا٘بوإ اگك ایى :كهایؿ٨ هیوپه ایٍاو 

كهایًؿ: ؼٙا  هع ؿوؾ ٨ هیىؾ و ؾق شىا  ٌ هیباٌؿ ٌاهل  ٨٭ٗ کىايی قا که ؾق ظٕىق پیاهبك
ه١ً ای  .ؼٙا  بكای شم١ی او ث.اظکام بكای همه اوث .ىؾٌ میي ؾىؾ اها اظکام هعؿوٌ هی

ل بٍ ىؾ ه ا ال ؼ ىؾ ؼٙ ا  اگك ؼٙا  ٌ اه .ىاهؿؼ هیؼٙا  ایى اوث که هؽا٘ب ؼاَ 
ىؾ و ال ا٘ال٬ ات و ٌ  هیىؾ هؿلىل ؾلیل اول ٌك٠ی و ظک ن ٌ هی ،ًینک هی ههىح٭ین که اوح٩اؾ

ا٘ال٪ ل٩ٝی ی ا ٠م ىم ؿه اٌحكاک بٍىؾ ؼىؾ ٬ا٠ؿه اها اگك با ٬ا٠ ًینک هی٠مىهاجً هن اوح٩اؾه 
، ز هع٭٫ ٬م یل، ٬ىايیى ااِىٔ هگك ایًکه بگىیین ه١ًایً وویٟ و گىحكؾه اوث ،ل٩ٝی يؿاقؾ

3َ ،91۰ٓ 

 لىل هذمك ياییًی. 4 

ايٍا به يعى ٬ٕیه ؼاقشیه ک ه  .3 :ات به ؾو ٬ىن اوثئبه ٘ىق کل ايٍا :كهایؿ٨ هیهع٭٫ يائیًی 
و ؾق ٬ٕایای ؼاقشیه  ٓلیؿ ٠النٔ .و هعمىل شمئی ؼاقشی ؼاَ اوثؾق ایى ٬ىمث هىٔىٞ 

ب كای ه١ً ای هؽّىِ ی  ٬ال ب ؼ اَ ؼاَ اوث اِ الً  یشای بعد وشىؾ يؿاقؾ که ايٍا
چىو ؾق . به يعى ٬ٕایای ظ٭ی٭یه اوث ی. ايٍا9  ؛٬الب گًصایً ٌمىل و ٠مىم قا يؿاقؾ. اوث

ؤ ٟ  ؿ که یک هىقؾ یک ظکن بكای یک ٨كؾ هکل٧ ال وىی ٌ اقٞ هؽّىِ اً ای هجحبٟ جاو يؿیؿ
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ولی ؤٟ و ش١ل یک ظکن  بكای یک ٌؽُ ؾق ٌكٞ  ؛هّؿا٪ همکى اوث ٌؿه باٌؿ. جٙبی٫
 ؛وشى  يم ال ٌ ب ب كای پی اهبك :ًؿک هیقا هٙكض وإال وپه هكظىم يائیًی ایى  .ؿه اوثيیاه

ؼاقز  اوث  آو جؽّّاً  .ؼاقز ال ظؿوؾ جکلی٧ ٠اهه اوث آو هؽحّات الًبی اوث و :شىا 
ًؿ اوا يىٞ ايٍااات اظک ام  ايٍ اا اج ی او ث ب ه ک هیو جؽّیُ يیىث.وپه هع٭٫ أا٨ه 

و وشىؾ هىٔ ىٞ ٨كٔ ی  .ه ظکن بك ٨كْ وشىؾ هىٔىٞ اوثٌکل ٬ٕیه ظ٭ی٭ه  و ٬ٕیه ظ٭ی٭
کل هى کاو ٨ی الم١کىك یىاشه الؽٙك ایى ٨كْ بك هىٔ ىٞ او ث. ٠م ىم و ٌ مىل ؾق  .اوث

ی١ًی واؼحاق ٬ٕیه ظ٭ی٭ه ٠باقت اوث ال یک ايٍاا ٠ ام ب كای  .٬ٕیه ظ٭ی٭یه بال اٌکال اوث
ؼىؾ ش١ ل  ،٬ٕیه ظ٭ی٭یه بىؾپه ال اظکام ٌكٞ هن که ؾق ٌکل  .٠مىم با ٨كْ وشىؾ هىٔىٞ

ایى  :٨كْ وشىؾ هىٔىٞ جًمیل ٬بل ال ؤٟ .ىؾٌ هیب و ه١ؿوم یبالىٟٔ يیم ٌاهل ظأك و ٤ا
ای ایها الناس اتقاوا  »، «ای ایها ال ین آمنوا» :یًینب هی ًؿ که ها وشؿاياً ک هیاؾ٠ا قا وشؿاو جکفیب 

بك ٨كْ وشىؾ هىٔ ىٞ او ث و ایى ش١ل ٬ٕیه ظ٭ی٭یه اوث و ؾق ٬ٕیه ظ٭ی٭یه ش١ل  «وجادا ً 
ایى جًمیلی  .چىو ٨كْ بك هىشىؾ اوث ؛ىؾ به هًمله هىشىؾٌ هیجماهی ا٨كاؾ هح١ل٫ ظکن جًمیل 

ىیً ؿ: ای ى جًمی ل ه٭ ىم گ هیؾق اؾاه ه  .يیىث که هصالیث بیاوقؾ ایى جًمیل ٬بل ال ؤٟ اوث
جًمی ل او ث ک ه  ىؾ. آوٌ  هی ٬ٕیه ظ٭ی٭یه اوث  ؾق ه٭ام جّىق ه١ًا و ؤٟ ایى جًمیل جّىق

 گاه جًمیل بٍ ىؾ آو .ؾاٌحه باٌؿ ای هؼىؾ ل٩ٛ و ه١ًا بكای ؼىؾٌاو یک و١ٔی و یک هىٔىٞ ل
ؼ ىؾ ٬ٕ یه .ایى جًمیل چیمی أا٨ه به وشىؾ يمی آوقؾ .به ه١ًای ؾیگك که آيصا هصالیث اوث

ایى يکحه اوث  یا بگىیین ش١ل ظکن او ث ب ه يع ى ٠ ام ب ا  ظ٭ی٭یه بما ٬ٕیه ظ٭ی٭یه هحٕمى
٬ٕ یه ظ٭ی٭ی ه  ،«ای ایهاا النااس»یًین ؾق ؼٙابات هرل ب هیو کاقبكؾي هن  .٨كْ وشىؾ هىٔىٞ

 ٓ.01،َ 3ٔاشىؾ الح٭كیكات،ؼىیی،ز  ٬ٕیه  ظ٭ی٭یه اوث «ای ایها ال ین آمنوا»اوث و 
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 لىل آیت الله خىیی. 5

ظٕ ىق وشىؾ با  .٨كْ وشىؾ کا٨ی يیىث كهایؿ:٨ هیآیث الله ؼىیی با اٌکال به هع٭٫ يائیًی 
ؼٙا  قا اگكگ٩حین اؼحّ اَ ؾاقؾ ب ه ظٕ اق ٬ٕ یه ظ٭ی٭ی ه وش ىؾ قا ٨ كْ  هىاوی يیىث.

 .ؾاقؾ ج٩اوتظٕىق با وشىؾ  .ًؿک میظٕىق قا که ٨كْ ي ،ًؿک هی
ايٍ ا  ،اب كال او ث یبك هىلک ها که ايٍ ا :كهایؿ٨ هیایٍاو : ٠ؿم اؼحّاَ ايٍا به ظٕاق

ِعیط ای ى  :كهایًؿ٨ هیٍائی و ای٭ا٠ی؟ ؤٟ ٌؿه اوث بكای ؼٙا  ظ٭ی٭ی یا بكای ؼٙا  اي
 .ی و بكای ؼٙا  ظ٭ی٭ی ؤٟ يٍؿه اوثیؤٟ ٌؿه اوث بكای ؼٙا  ايٍا یاوث که ايٍا

ىؾ ٌ هیچىو ا٬ك  و ٬ؿق هحی٭ى جؽیل ؛ اوح١مال به ؼٙا  ظ٭ی٭ی ه١ًای هىٔىٞ له يیىث
 .«مدلول اللفظ هو الظهر ِبلنسب  الی توجی  الالالم الی»ی بلکه ايٍا ،که ه١ًای ظ٭ی٭ی اوث

شهث ؾاؾه ٌؿه ب ه  ی١ًی کالم ؛ایى اوث که جىشیه الکالم به يعى هؿؼىله ايٍا ٌؿه اوث ؛ايٍا
ظأك او ث و ش ما  ،ب اوثی٤ا ،هع٭٫ اوث ،وىی هؿؼىل ؼىؾي آو هؿؼىل ه٭ؿق اوث

٤ی ا  ال ل ىالم و  په ال ایى که گ٩حین ظؿ ايٍا هم یى او ث و آو ظٕ ىق، .ه٩هىم ايٍا يیىث
٠لی الحع٭ی٫ ظٕىق ٨كؾ ؾق ظیى ؼٙا  شما ه١ًای هىٔىٞ  «شما هؿلىل ايٍا يیىثلىاظ٫ و 
ش ا  اوث ک ه ٌؽّ ی ک ه آو ایى ه١ًایً ایى «ای ایهاا»ىیین گ هیهگك یک ل٩ٛ که  ،له يیىث

ىؾ  ؼٙا  ظ٭ی٭ی که ٘ك٦ هلح٩ث باٌؿ و بًٍىؾ و ٌ میىؾ؟ که يٌ هی «ای ایهاا»هؿلىل  ،هىث
په ال آو که ه١ًا ايٍا  .شما ه١ًا يیىث والم ايٍا و لىاظ٫ اوث ایًها ال لى .ؾاٌحه باٌؿ ظٕىق

اِال اؼحّاَ به ظٕاق يؿاقؾ ج ا ه ا ب ه ؾيب ال  .٠الز ٌىؾ ه٭یؿ يیىث جا بىؾ  ؾیگك به ظٕاق
ب كای ٤ایب او. ال اوان ايٍا ؾق ظؿی اوث که ٬ابل جٙبی ٫ ب كای ظٕ اق و  .بكوین اي هه١الص

 .936ٓ، 4َٔؼىیی، ز 
يحیصه یکی  ،ی هكظىم يائیًی و آیث الله ؼىیی هك چًؿ هىلک ؾو جا بىؾأن قؾق يحیصه بك اوا

ىؾ و به کمک گك٨حى ال ٬ا٠ؿه ٌ هیبك ج١مین ال ؼىؾ ل٩ٛ اوح٩اؾه که ؾالث ؼٙابات ٩ٌاهیه ٌؿ 
 .اٌحكاک يیال يؿاقین
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   لىل اهام خمیًی( 6

ؼٙابات  .هكؾم يیىثؾقباقه ؼٙابات ٩ٌاهیه ؾق ظ٭ی٭ث ؼٙا  هحىشه  :كهایؿ٨ هیاهام ؼمیًی 
قوىل ا٠ٝن اوث  که وظی ٌؿه بكای ظٕكت  ایى ؼٙا  که به ظٕكت  ١ٙ٬ا هحىشه ظٕكت

ًؿ ک میي ج٩اوجی یباوو و ٤ااظٕاقی يیىث و ظأك ٘بی١حاً ، یكؾگ هیقوىل به وویله وظی ج١ل٫ 
٣ هبل  و قوىل الله پكوقؾگاق ٠الن ه٭ًى اوث .اوث بیى ه٭ًى  و هبل٣ ج٩اوت :كهایًؿ٨ هیو 

اها اِل ؼٙ ا  ب ه  ؛ًؿک هیهی قا به هكؾم ابال٢ ًؿ و او بیاو ااک هیآو جبلی٣ قوالث  .آو اوث
لهیًه بكای بعد وشىؾ يؿاقؾ که ها بعد کً ین  اِالً  ،بًابك ایى اوث.ظٕكت قوىل آهؿه  ؼىؾ

و قا ه ن ؼٙ ا  ٌ اهل ب اهىقؾ ؼٙا  هىحًؿ یا ایًک ه ٤ای و ظأك ٨٭ٗ هؽّىِاً اکه هؽا٘ب
و وشىؾ باظٕاق و ٤ای شا بیاو به ىؾ و ایىٌ هیا٠الم  ل اول بیاو به ظٕكت قوىلا .ىؾٌ هی

اهام ؼمیًی، ٔ .ب هن آو قا ج١مین بؿهینیيؿاقؾ که یک بیاو يىبث به ظٕاق باٌؿ و بحىايین به ٤ا
    .998ٓ ، 9َز 

 ثمزه بذث اس دیذگاه هذمك خزاسايی

ی ٌ مىل ؼٙاب ات ٌ ٩اهی يى بث ب ه چه بىا گ٩حه ٌ ؿه ک ه ب كا :كهایؿ٨ هیهع٭٫ ؼكاوايی 
وٓ او و ه١ ؿوهیباٜهىق ؼٙابات ٬كآيی بكای آياو ٤ٔا :يؽىث: ىؾٌ هیو ؾو ٨ایؿه ٜاهك اه١ؿوه

 و ظصث اوث. اهمايًؿ هٍا٨ه
ؾق ایى ذمكه اٌکال وشىؾ ؾاقؾ. ایى وؽى هبًی بك آو اوث که ٜىاهك يى بث ب ه  :كهایؿ٨ هی

ه به ذبات قویؿه ظصی ث ٜ ىاهك ب ه آي او و به اٜهاق ظصث باٌؿ و ظال آيکاؼّىَ ه٭ّىؾ
اوث  و بك ٨كْ بپفیكین که ٜىاهك جًها ؾق  بلکه ٜىاهك بكای هك ٨كؾی ظصث ،اؼحّاَ يؿاقؾ

ب ه ا٨ه ام  و ه٭ّ ىؾااها همًىٞ اوث ک ه بگ ىیین جًه ا هٍ ا٨ه ؛و به ا٨هام ظصث باٌؿاه٭ّىؾ
ى ک ب ه آو ؾق اذب ات به ٘ىقی که ب كای ه كؾم جم ؛هىحًؿ. هك چًؿ ؼٙابات ٌاهل آياو يباٌؿ
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و به ا٨ه ام اکه بىیاقی ال اؼباق به ایى که هكؾم همگی ه٭ّىؾ چًاو؛ ِعیط باٌؿ وجکالی٧ ٌا
 هىحًؿ اٌاقه ؾاقؾ. 

و پ ه ال وش ىؾ او يیم بٍ ىؾ  ه١ ؿوهابًابك آيکه ؼٙابات ٌمىل ؾاٌحه و ٌاهل ه١ؿوه :ؾوم
ب كای ه ك کى ی ال  لی كا اظک ام ٌ ك٠ی ؛یا٨حى ِعیط اوث به ا٘ال٬ات ٬كآو جمىک شىیً ؿ

و ال يٝ ك وِ ٧ اذابث اوث هك چًؿ ب ا هٍ ا٨ه ،و که ؾق ؼاقز وشىؾ یابؿ و بال٣ ٌىؾاه١ؿوه
؛ و  جمىک آياو به ا٘ال٪ ِعیط يیىثاهحعؿ يباٌؿ و بًابك ٠ؿم ٌمىل ؼٙا  يىب به ه١ؿوه

میك ي اگ ،و يیىث. بًابكایىالیكا ؾق ایى ِىقت ؼٙابات یاؾ ٌؿه ٠هؿه ؾاق بیاو اظکام ٤یكهٍا٨ه
و  ال يٝك ٧ًِ اذبات کكؾ جا بحىاو بك آيها هٍحكک  بىؾو با ابایؿ اجعاؾ ه١ؿوم ؾق ظکن قا با هٍا٨ه

و و او قا ؾق اظکام ظکن کكؾ. و ؾق ایى ِىقت هیچ ؾلیلی بك اجعاؾ جکلی٧ هیاو ه١ ؿوهاهٍا٨ه
ه هگ ك ؾقش ایی ک  ؛و اشما٠ی بك اجعاؾ ظکن وش ىؾ ي ؿاقؾ .هگك اشماٞ ،و وشىؾ يؿاقؾاهٍا٨ه
 و ال يٝك ٧ًِ هحعؿ باًٌؿ  چًايکه پًهاو يیىث.او و هٍا٨هاه١ؿوه

 هالک اتذاد در صًف

ًؿ و بایؿ ؾايىث که ایى ذمكه يیم چًؿاو وىؾهًؿ يیى ث ؛ لی كا همک ى او ث ک هیآؼىيؿ أا٨ه 
و قابه واوٙه ا٘ال٪ ؼٙا  و ٠ ؿم و ج٭یی ؿ ؾق آو اذب ات ک كؾ و او با هٍا٨هابحىاو اجعاؾ ه١ؿوه

و پ ه ال او  هن اکًىو ؾق ظال ؼٙا  واشؿ هىحًؿ و ه١ؿوهاکه و٩ِی قا که هٍا٨ه٬ٟٙ یا٨ث 
و ي ؿاقؾ و اهٍ ا٨هب ه هیچ ؾؼالحی ؾق جؽّ یُ اظک ام  ،وشىؾ و پیً ال بلى٢ ٨ا٬ؿ آو هىحًؿ

و ا٘ال٪ ؾاقؾ بی آيکه به آو و٧ِ ابه ایى ِىقت اوث که ؼٙا  يىبث به هٍا٨ه اذبات اجعاؾ
ىؾ که ا٘ال٬ات ٌ میهىشب ي ،و واشؿ ایى گىيه ٩ِات هىحًؿاا٨هو ِك٦ ایًکه هٍ ه٭یؿ باٌؿ.

 ی١ًی ال٭اا ِعیط باٌؿ و ال آو ه٭یؿ اقاؾه ٌىؾ. ؛به ایٍاو اؼحّاَ یابؿ
هك چً ؿ ا٘ ال٪ و اقاؾه ه٭ی ؿ ؾق  ؾق ٬یؿ و ٌك٘ی که همکى اوث به آو ٨٭ؿاو ٠اقْ ٌىؾ.

هگك ایًک ه  ؛٧ًِ ها يیىث ٌك٘ی که ٨٭ؿاو بك او ٠اقْ ٌىؾ ِعیط اوث و هكاؾ ال اجعاؾ ؾق
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يه آيکه ؾق چی می ک ه ب ك   ،باًٌؿ ی که به ٠ًىاو ٬یؿ ؾق اظکام ا٠حباق ٌؿه هحعؿیئچًؿ ي٩ك ؾق ٌ
بلکه ؾق ٌ ؽُ واظ ؿ ب ا گفٌ ث ای ام و  ،ظىب آو  اؼحال٦ ظاِل ٌؿه و به وبب آو هكؾم

ق له او لیكا ٌؽُ واظؿی همکى او ث ؾ ؛اجعاؾ ؾاٌحه باًٌؿ ،كؾؾگ هیقولگاق ج٩اوت هع٭٫ 
ؾق ٤ی ك  .هايًؿ ٨٭ك .واظؿ واشؿ ٨الو ٩ِث باٌؿ و هماو ٌؽُ ؾق لهايی ٨ا٬ؿ آو و٧ِ باٌؿ

با ٬ا٠ؿه اٌحكاک ؾق جکلی٧ بكای ٤ایباو  ایى ِىقت ٔاگك ایى گىجه اوِا٦ هالک اؼحال٦ باٌؿٓ
بىی بى یاق  لیكا اؼحال٦ ؾق ایى اوِا٦ ؛ىؾٌ میو ظکمی ال اظکام ذابث ياچه قوؿ به ه١ؿوه

و ي٩ه اؼحال٦ ب ا اجع اؾ ؾق ِ ٧ً هًا٨ ات ؾاقؾ. و ؾلی ل اٌ حكاک جًه ا ؾق ه ىقؾ ٠ ؿم اوث 
 و وىؾهًؿ اوث که آياو به ٠ًىاو هؽّىِی اؼحّ اَااؼحّاَ جکالی٧ به ؼّىَ هٍا٨ه

ٌ ک  ،يیابًؿ به ٘ىقی که اگك ه١ًىو به آو ٠ًىاو يبىؾيؿ ؾق ایًکه جکالی٧ ٌاهل آيه ا يی م باٌ ؿ
٘ال٪ ؼٙابات و اذبات ٠ؿم ؾؼالث او ٠ًىاو ؾق جكجب ظکن ؾق ب یى كؾین و ؾق يحیصه اگك اک هی

ؼٙابات به آياو اؼحّ اَ ؾاقؾ و هك چًؿ گ٩حه ٌىؾ.  ؛ىؾٌ میؾلیل اٌحكاک ه٩یؿ وا٬ٟ ي ،يباٌؿ
 .910ٓ، َ 9ٔک٩ایه ااِىل، جكشمه ٠باوی، ز  .و يیىثاو ه١ؿوه یباوٌاهل ٤ا

و و یب ااب ات ٌ ٩اهی يى بث ب ه ٤اب ك ٌ مىل ؼٙ ای هکه ذم ك اوثچکیؿه يٝك آؼىيؿ ایى 
ٌىین ظصیث ٜىاهك ب ه کى ايی اؼحّ اَ ؾاقؾ ک ه  هگك آيکه ٬ائل ،ىؾٌ میو ٜاهك ياه١ؿوه

و ظال آيک ه ؾق  و ه٭ّىؾ به ا٨هام يیىحًؿاه٭ّىؾ به ا٨هام هىحًؿ و يیم ٬ائل ٌىین که ٤یكهٍا٨ه
ش ا  و ؾق ای ىي ؿاقؾ اؼحّاَ و به ا٨هام اه٭ّىؾ ه ظصیث ٜىاهك بهشای ؾیگكی هع٭٫ ٌؿ ک

ؾق يحیصه ؛ و ؾق ؼٙابات ؼؿاويؿ ه٭ّىؾ به ا٨هام يباًٌؿافیكین که ٤یك هٍا٨هپ میاٌاقه ٌؿ که ي
 بك ایى يماٞ هحكجب يیىث.  ای ههیچ ذمك

 ثمزه بذث اس دیذگاه ضیخ ايصاری

ایى اوث که اگك ٬ائ ل  ،ىؾٌ هیکه ؾق ایى هىئله ؾق يٝك گك٨حه  ای هذمك :كهایؿ٨ هیٌیػ ايّاقی 
ىايین ج هیها  ،ؾق ایى ِىقت ؛ىؾٌ هیو هن یبا٩ٌاهیه ٌاهل ٤ا ج١مین ٌؿین و گ٩حین ؼٙاباتبه 
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ها بایؿ ٨عُ  ،اها اگك ؼٙابات ٩ٌاهیه به ظٕاق اؼحّاَ ؾاٌث. ال هماو ٜاهك اوح٩اؾه کًین
 ٜه ىق ٠ك٨ ی آو ه١ً ا قا ب ه .کًین که ایى بیاو ؾق لهاو ظٕاق به چه ه١ًایی ٜهىق ؾاٌحه او ث

ىايین ال ج  میین و اگك يحىايین ٜهىق آو ٠ّك قا به ؾوث بیاوقین بایؿ جى٬ ٧ کً ین و يؾوث بیاوق
 .9۰1ٓ، َ 9، ز 3196ٌٔیػ ايّاقی،  ٜهىق ١٨لی او بهكه ببكین

 هذمك ياییًی هثمزه بذث اس دیذگا

كهایؿ ک ه ج١ص ب ٨ هیبه ایى هٕمىو  ج٭كیباً كهایًؿ: ذمكه ؾق ایى بعد وأط اوث و ٨ هیایٍاو 
ًًؿ و آو ایى اوث ک ه اگ ك ؼٙاب ات ک هیؾقباقه وشىؾ ذمكه اٌکال  ب١ٕی ال ا٠اٜن کهًن ک هی

ىؾ و اگ ك ؼٙاب ات ٌ هیذابث  و به جىوٗ ؼىؾ ؼٙا ا٩ٌاهیه ج١مین ؾاٌث  ظکن ؾقباقه هکل٩
ه ىق يه به وو یلٌ هیبكای ظٕاق ظکن به جىوٗ ٬ا٠ؿه اٌحكاک ذابث  ،٩ٌاهیه اؼحّاَ ؾاٌث
 .3َ،08۰ٓىیی،زؼات،ؾلیل ل٩ٝی ٔاشىؾ الح٭كیك

 ثمزه بذث اس دیذگاه آیت الله خىیی

كهایًؿ: ذمكه ِعیط ایى اوث که ؾق بیى ؾو جا قای ذمكه هم او جمى ک ب ه ا٘ ال٪ و ٨ هیایٍاو 
ىؾ ؾق هىقؾ ٌ هی ،ج١مین قا ؾق هىقؾ ؼٙابات ٩ٌاهیه ذابث کًین که اگك بحىايین .٠ؿم ا٘ال٪ اوث

جمى ک ؾق هىقؾ ٌبهه  ،يٍؿ و اگك ج١مین ذابث ٌک ؾق هّؿا٪ جمىک به ا٘ال٪ ؼٙا  بکًین
 ٓ 009، 0َبه ا٘ال٪ لهیًه يؿاقؾ ٔهعأكات ٨ی ااِىل،ؼىیی، ز 

  گیزی يتیجه

ِاظب يٝكاو قا ؾق ایى بعد بیاو کكؾین و يحیصه آيها ایى اوث که ؼٙابات ٩ٌاهیه های  ؾیؿگاه
ب ا ای ى جىٔ یط ک ه اّها  ؛ىؾٌ هیو هن او و ه١ؿوهباو يؿاقؾ و ٌاهل ٤ایاجًها به ظٕاق و هؽا٘ب

كهایًؿ ؾق ٌمىل ایى ؼٙابات بایؿ ال ٬ا٠ؿه اٌحكاک کمک گك٨ث و ٨ هیب١ٕی ال ِاظب يٝكاو 
ؿه ؾاٌحًؿ که یىؾ و ؾوحه ؾیگك ٠٭ٌ میو يباؼىؾ ؼٙابات به ٠ًىاو ال٩اٚ ؼٙابی ٌاهل ظال ٤ای

ب و ه١ؿوم یٔك و ٤ابه ٬ا٠ؿه اٌحكاک يیال يؿاقین و ش١ل اظکام بك ٌکل ٬ٕیه ظ٭ی٭یه ٌاهل ظا
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٬ىل وىهی هن وشىؾ ؾاقؾ که ٬ ىل ظٕ كت  .ىؾ. ش١ل ظکن بك ٨كْ وشىؾ هىٔىٞ اوثٌ هی
اٌؿ که هؽا٘ب ؾق ؼٙابات ٩ٌاهیه يب ی هک كم او الم او ث و ب هیاهام ؼمیًی اوث که ایى 

ؾق هصم ىٞ و ه  قوي  ،ایىبات ٩ٌاهیه بال وشه او ث. بً ابكبعد ال ؼٙا ٘ب٫ ایى يٝك اواواً 
 ؾق ؛ه ؿؾ هیی شمئی قا يٍ او ها تی گىياگىو ج٩اوها هاقین هك چًؿ ؼّىِیات ؾیؿگابیٍحك يؿ

و و یب اؼٙاب ات ٌ ٩اهیه ٌ اهل ٤ا ها اؼحال٨ی وشىؾ يؿاقؾ و بك ٘ب٫ جماهی هىلک بًؿی شمٟ
   .ىؾٌ هیو هن اه١ؿوه
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 چکیذه

ؾق هٙال١ات شًىیث و ٬ايىو بكؼ ی ال کٍىقهاو ث  ٌؿه هٙكض، ال هباظد «جصاول لياٌىیی»
 ؾق شاه١ ه او ث یه ؿج ک هىی ا وش ىؾ ب اًٌاوؿ. یكاو، آو قا به قومیث يمیکه يٝام ظ٭ى٬ی ا

او ث؛  ٌ ؿه گك٨حهیک ٔ كوقت ؾق يٝ ك  ٠ًىاو بهايگاقِی ایى يىٞ ال جصاول، ظ٭ى٬ی ایكاو، شكم
گفاق ؾق ایى هىقؾ ِىقت يگك٨ح ه او ث. ؾق ای ى هی او، هیچ ا٬ؿام هىذكی ال وىی هكاشٟ ٬ايىو

ايگ اقی ايؿ با جمىک به اِىل و ٬ىا٠ؿ قایس ٨٭هی، اهکاو شكمؾهبكؼی ال پژوهٍگكاو جالي کك
جصاول لياٌىیی قا بىًصًؿ و بكای هىٔى٠یث بؽٍیؿو به آو ؾق ظ٭ى٪ ایكاو قاهکاقهایی قا اقائه 

شًىیث، به ٠ًىاو هبًای ج١ اقی٧ ه كجبٗ ب ه  ؾهًؿ. ایى يىٌحاق بك آو اوث جا با يگاهی به يٝكیه
گفاق به هىئله ؼٍىيث شًىی قا جعلی ل کً ؿ و  يٍ او یکكؾ ٬ايىواهك شًىی ؾق هك شاه١ه، قو

ايگاقِی جصاول لياٌ ىیی قا ؾق ٨٭ه اوالهی و ظ٭ى٪ ایكاو، اهکاِو شكم ٌؿه ك٨حهیپفؾهؿ که هبايی 
کًؿ و ؾوحیابی به ایى ههن، يیالهًؿ باليگكی ؾق يٝكیه شًىیث ه٭بىل ؾق يٝام ظ٭ى٬ی هًح٩ی هی

 ایكاو اوث. 
 ؼٍىيث شًىی، جصاول لياٌىیی، جمکیى، يٝكیه شًىیث. کلیدواژگان:

                                                      

گاه جهكاو 3 ؿ ٨٭ه و هبايی ظ٭ى٪ اوالهی، ؾاٍي ًٌاوی اٌق صىی کاق  Roohollah.talebi@ut.ac.ir. ؾاٍي
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 مذهه و بیاو هسئلهه .1

پ فیكؾ و  ؾهؿ که هك يٝام ظ٭ى٬ی، ؾق اقجباٖ با شاه١ ه ه١ً ا هیهای ظ٭ى٬ی يٍاو هیویك يٝكیه
که آو يٝ ام ظ٭ ى٬ی ؾق آو  وثا یا شاه١هال جعىات  كهحأذّ جعىات و جٙىقات هبايی ظ٭ى٬ی، 

هاوث که ٠الماو ظ٭ى٪، به اقجباٖ جًگاجًگ ایى ٓ. وال038، َ 3189گیكؾ ٔکلی، ٌکل هی
ی، قو ًٌاو شاه١هی ظ٭ى٪ و ا قٌحه اویهًٌاؼحی اـ٠او ؾاقيؿ و هٙال١ات قٌحه با ه٩اهین شاه١ه

که  ٓ. هبايی شاه١ه ًٌاؼحی یک شاه١ه1۰-90، َ 30۰۰به ٨مويی گفاقؾه اوث ٔلىی بكول، 
 هإذكهای ظ٭ى٬ی گىیؿ، بك قؾ یا پفیكي ؾیؿگاهؽى هیظ٭ى٪، ؾق ؼّىَ ٬ىايیى ياٜك به آو و

ًٌاو ی هص ما ال شاه١ ه ی ک ٌ اؼه ٠ًىاو ب هه یالؾی  8۰که ال ؾهه اوث. هٙال١ات شًىیث
یک پؿیؿه اشحم ا٠ی بًگ كؾ و يگ اه و  ٠ًىاو به٬كاق گك٨ث، جالي ؾاٌث جا به شًىیث  هىقؾجىشه

ٓ. ای ى 04، َ 3198کًؿ ٨ٔكی ؿهى،  هبايی اشحما٠ی یک شاه١ه به هىئله شًىیث قا واکاوی
ؾاؾ ک ه قويؿ، به اقائه يٝكیه شًىیث هؽحُ به هك شاه١ه هًصك ٌؿ. يٝكیه شًىیث جىٔیط هی

ه ای یک شاه١ه ال ه٭ىات شًه، شًىیث، ليايگی و هكؾايگی، هًصاقه ای شًى ی و کلیٍ ه
جىو ٗ  ث يی مشًىیحی چه ج١كی٩ی ؾاقؾ. همچًیى، بایؿها و يبایؿهای هًصاقیى ؾق ظیٙه شًىی

های شًىیحی ؼاِی ؾق یک شاه١ ه وش ىؾ ؾاقؾ و چه ي٭ً که ىیاٌىؾ. يٝكیه شًىیث اقائه هی
ٌىؾ، ٬كاقؾاؾهای ياٌی ال شًىیث   ک ه هایی ج١ییى هیليايگی و هكؾايگِی هٙلى  با چه ویژگی

ه جكیًٍاو الؾواز اوث   بایؿ چگىيه باٌؿ و چه آذ اق و پیاه ؿهایی ؼىاه ؿ ؾاٌ ث. هٙال١ ههن
ؾهؿ که اقائه يٝكی ات شًى یث شؿی ؿ، های ٨میًیىحی يٍاو هیهىقؾی کٍىقهای ؾقگیك با هىز

ي٭ٍی اواوی ؾق ج٥ییك یا اِالض ٬ىايیى ؾاٌحه و جربیث یک يٝكیه ؾق یک شاه١ ه، ب ه هٙالب ات 
گفاق با ایى هٙالب ات ٠م ىهی هًص ك ، همكاهی ٬ايىوثیيها ؾقهؿيی ؾق شهث اِالض ٬ىايیى و 

ه ای ي ى ؾق لهیً ه يگ كي كیج أذج ىاو ٓ. ؾق ایكاو يی م ه ی90۰، َ 3186ظمؿ، ٌؿه اوث ٔا
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هىئله ؼٍىيث شًى ی، یک ی ال هى ائل  5کكؾ. وشى شىثشًىیث قا ؾق ج٥ییك یا اِالض ٬ىايیى 
ی ا قٌ حه اویههٙال١ات شًىیث اوث که به ؾلیل هاهیث هصكهايه آو، ـیل هٙال١ات  هىقؾجىشه

ؾهؿ که ٬ ايىو، ه الک ههم ی ٌىؾ. آهاقها يٍاو هیی هیًٌاوی شًىیث بكقوظ٭ى٪ و شاه١ه
های ياٌی ال هىقؾ ؼٍىيث ٬ كاق گ ك٨حى. شًىی و یا کاهً آویب شكائناوث ؾق پیٍگیكی ال 

ی و اقلیابی ٠لمی بًؿ ؾوحهٓ. ال وىی ؾیگك، پژوهٍگكاو شًىیث با 094، َ 3186ٔو.ؾيی، 
-اِی ال يعىه بكول ؼٍىيث اقائ ه ه یهای ؼايىاٞ ؼٍىيث و ٠ىاهل هًصك به ایصاؾ آو، جعلیل

ک ه ج١اه ل  شاو ث ىیاگىیًؿ. ؾهًؿ و ؾق هىقؾ قاهکاقهای کاهً و پیٍگیكی ال آو، وؽى هی
 كی ٤ای جىاي ؿ هى یك يی ل ب ه شاه١ ههكاشٟ ظ٭ى٬ی و يٝكیات جؽّّی ؾق هىقؾ ؼٍىيث ه ی

ی ال ٓ. ؼٍىيث شًىی ٠لی ه همى ك، ي ى393٠، َ 3189قا همىاق کًؿ ٔوو ؾقگاگ،  جك ؼٍى
ج  كیى ج  كیى و پیچی  ؿههحؽّّ  او شًى  یث، ش  مو ؼٍ  ى ل٠ن ب  هاي  ىاٞ ؼٍ  ىيث او  ث ک  ه 

ؾق ٓ. 34، َ 3189ٔهىو ىی،  ؾاقؾهاوث که آذاق وىئی بك ٬كب ايی و بًی او ؼ ايىاؾه  ؼٍىيث
ب ه قو میث  «جص اول شًى ی ب ه همى ك»ی ا « جص اول لياٌ ىیی»يٝام ظ٭ى٬ی ای كاو، ه٩ه ىم 

 ؾق ابح ؿا ب ا قوٌ ی جعلیل ی، ٌىؾ. ایى يىٌحاق ٬ّؿ ؾاقؾيمی ، شكم جل٭ی١حاً ی٘بو  يٍؿه ًٌاؼحه
ی ايگ اق شكمو قا هكوق و بكقوی کًؿ، وپه به اهک او ايىاٞ ؼٍىيث شًىی ؾق يٝام ظ٭ى٬ی ایكا

بپكؾالؾ که ایى ه٩هىم، چگىيه با  هىئلهبه ایى  ؾق يهایث ٩کًؿ ويٝك بی« جصاول شًىی به همىك»
 ك وك هىٔى٠یث بؽٍیؿو به آو وشىؾ ؾاقؾ.و چه هىاي١ی ب ٌىؾجبییى هی هبايی ٨٭هی و ظ٭ى٬ی

 . خطىيت جًسی2

ا٠م ال ٬ ؿقِت لوقوقلاي ه »ٌ ىؾ: ج١كی ٧ ه ی ِ ىقت ىیبؿؾق اِٙالض جؽّّ ی « ؼٍىيث»
ٓ. 30۰۰ٔباباؼايی، « ٬كاق ؾاؾو ؾیگكی ؾق هى١٬یحی ياؼىاوحه هًٝىق به٨یمیکی یا کالهی،  ِىقت به

                                                      

ه  ای ظ  اهی ی هٍ  حاؾ جع  ث ج  اذیك هٙالب  ات ه  ؿيی گ  كوه٬  ىايیى ه  كجبٗ ب  ا ظٕ  ايث ؾق اوای  ل ؾه  ه . اِ  الض9
 ايؿ.ای ال ایى ؾوحهظ٭ى٪ لياو و ا٠ٙای جاب١یث به ٨كليؿاو لياو ایكايی جعث جاذیكهٙالبات قوايه
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ج كیى اي ىاٞ کًًؿ. ههن ی هیبًؿ ؾوحهیكويی ؼٍىيث، آو قا به ايىا٠ی بكول ب با جىشه به يعىه و لهیًه
ؼٍىيث، ٠باقت اوث ال ؼٍىيث شىمی، ؼٍىيث کالهی، ؼٍىيث قوايی و ؼٍ ىيث شًى ی 

ٓ. هّاؾی٭ی ال ايىاٞ ؼٍىيث، جعث ٠ً اویًی ؼ اَ، ؾق يٝ ام ظ٭ ى٬ی ای كاو ب ه 30۰۰ٔبیات، 
هصالات او الهی، ؼٍ ىيث ٠لی ه جماهی ث ی ٌؿه اوث. ٬ايىو ايگاق شكمو  ٌؿه ًٌاؼحهقومیث 

شىمايی قا با ٠ًىاو ٬حل؛ ؼٍىيث کالهی قا ب ا ٠ً ىاو ج ىهیى و ی ا ٬ ف٦؛ ؼٍ ىيث قواي ی قا ب ا 
ـیل ٠ًىاو ليای به ٧ً٠، ؾق شای ؼ ىؾ  ٠ًاویًی چىو جهؿیؿ یا اکكاه و يٞى اٌؿ ؼٍىيث شًىی قا 

ه به هؿ٦ ایى يىٌحاق، ؾق اؾاه ه جبییى و هصالات هحًاوب با هك شكم قا هٍؽُ کكؾه اوث. با جىش
پكؾالین. ؼٍىيث شًىی هك يٞى ؼٍ ىيحی او ث ک ه ب ا ا٠م ال جًها به هىئله ؼٍىيث شًىی هی

شًىی همكاه باٌؿ. به ج١كی٧ ؾیگك، هكگىيه ٠مل شًىی ب ؿوو قٔ ایث ٘ ك٦ ه٭اب ل، هّ ؿا٪ 
ؾ ٓ. ٠مل شًىی يیم هكاج ب و اي ىا٠ی ؾاق099-038، َ 3186ؼٍىيث شًىی اوث ٔو.ؾيی، 

 ثی ؾقيهاٌىؾ؛ يگاِه ٌهىايی، لمه ياؼىاو حه و ی هًصك هیوقل ؼٍىيث، به ج٩اوت ايىاٞ جبٟ بهکه 
ـیل ؼٍىيث شًىی ج١كی٧ هی ٓ. با جىشه ب ه 30۰۰ی، بابا ؼايٌىيؿ ٔقابٙه شًىی اشباقی، همه 

وشىؾ ه٩هىم ؾیگكی به يام ؼٍىيث شًى یحی، ب كای ج٩کی ک ای ى ؾو ي ٞى ؼٍ ىيث، ب ه ج١كی ٧ 
. ؼٍىيث شًىیحی هك يٞى ا٠مال ؼٍ ىيث ی ا جب١ یٓ ب ه ؾلی ل نیپكؾال یهیحی يیم ؼٍىيث شًى

، ایص اؾ جم ایم هر ال  ٠ًىاو ب های ي ؿاقؾ ٔهم اوٓ. شًىیث ٨كؾ اوث و با و٬ٞى ٠مل شًىی هاللهه
ب ه  ِ ك٨اً جك ب ه لي او ٨كا٬ايىيی ؾق پفیكي لياو يىبث به هكؾاو ؾق یک يهاؾ، یا پكؾاؼث ظ٭ى٪ کن

يى٠ی ؼٍىيث شًىیحی اوث. با جىشه به ج١كی٧ ؼٍىيث شًىی، هیاو همى كاو و ؾلیل لو بىؾو، 
ال  ٌ ؿه ا٠مالجىايًؿ ٬كبايی ؼٍىيث شًىی ؾیگك ا٨كاؾ ؾق ا٠مال ؼٍىيث ج٩اوجی يیىث و ا٨كاؾ هی

ی، ج١ؿاؾ ٬كبايیاو ؼٍىيث شًىی ؾق و ٙط الملل ىیبآهاقهای  بًا بكوىی همىك ؼىؾ ٬كاق بگیكيؿ. 
ؾقِ ؿ ال لي او ؾق  14اوث. بك اوان گماقي والهاو بهؿاٌث شهايی،  کًًؿه يگكاوشهاو بىیاق 

ها جىو ٗ همى ك ی ا جك ایى ؼٍىيثايؿ که بیًوكاوك شهاو ٬كبايی يى٠ی ال ؼٍىيث شًىی بىؾه
هی ماو  ک ه ىیآ. ب ا جىش ه ب ه 339، َ 3189ٌاو ا٠مال ٌؿه اوث ٔوو ؾقگ اگ، ٌكیک ليؿگی



  82 اوگاری تجاوز زواشىیی خشىوت جىسی در وگاه قاوىن و عذم امکان جرم

ٌىيؿ و بؽً ٬اب ل ج ىشهی ال آو هی او همى كاو اقي يمیهای شًىی گمی ال ؼٍىيثجىشه ٬ابل
گىیًؿ. ؼٍىيث شًى ی ٠لی ه همى ك، جك ال هیمايی اوث که آهاقها هی، هىئله شؿیا٨حؿ یهاج٩ا٪ 

های قایس اوث که به ؾلیل به قومیث ٌ ًاؼحه يٍ ؿو ؾق ؼٍىيث الشملهجصاول لياٌىیی،  ژهیو به
قؾ. ؾق اؾاهه، به قویکكؾ يٝام ظ٭ى٬ی ایكاو ؾق ایى هىقؾ ی ؾاكیياپف شبكاوبىیاقی ال کٍىقها، جب١ات 

 پكؾالین جا بحىايین ٠لث به قومیث يًٍاؼحى ایى يٞى ال جصاول قایس قا واکاوی کًین. هی

 . خطىيت جًسی در سًت فماهتی2-1

٬ كاق ؾاؾه و  جىش ه هىقؾجكیى هًبٟ اوحًباٖ ٨٭هی، َاٌکالی ال ؼٍىيث شًىی قا ههن ٠ًىاو به٬كآو، 
ٓ. 0ي ىق:پاکؿاهى ٔٓ. اجهام شًىی به لياو 11و قا هعکىم کكؾه اوث. اشباق به قابٙه شًىی ٔيىق:آ

-ٓ. ال ایى ٌماق اوث. وًث قوایی يی م گ ماقي9و ؼٍىيث شًىِی کالهی ٠لیه همىك ٔهصاؾله:

، ز ٪ 3036يه ؿ ٔظ ك ٠ اهلی، وقلی شًىی پیً قوی ها هیهایی هبًی بك هعکىهیث ؼٍىيث
ؾايؿ، ٨٭یهاو يیم ایى هصالات ًا بك قوایاجی که هصالات ليای به ٧ً٠ قا ا٠ؿام هیٓ. و ب3۰8، 99َ

ايؿ و بكؼی به وشىؾ اشماٞ هبًی بك ا٠ؿام لايی ب ه ٠ً ٧ ٬ائ ل هى حًؿ ٔو یؿ هكجٕ ی، قا پفیك٨حه
ؾهؿ که ايىاٞ ؾیگك های هكشٟ ٨٭هی يٍاو هی اها بكقوی اشمالی کحا  ٓ.493، 3َ٪، ز 3034

، قویک كؾ ش اهٟ و ص هیؾقيح٨٭یهاو يب ىؾه او ث و  هىقؾجىشههًؿ يٝام ِىقت بهؼٍىيث شًىی، 
اها ؾق هىقؾ ؼٍىيث شًىی ٠لیه همىك، اشما٠ی ه٩ً ی هی او ٨٭یه او ؛ واظؿی به آو وشىؾ يؿاقؾ

وشىؾ ؾاقؾ؛ با ایى جىٔیط که ٤الب ٨٭یهاو، جى ؾاؾو ب ه قابٙ ه شًى ی جىو ٗ لي او قا ال وٜ ای٧ 
هكؾ هصال  چكاکهکًًؿ؛  قا بیهىؾه جل٭ی هی« جصاول به همىك»٠ماًل ٠ًىاو  ؾايًؿ ولياٌىیی ایٍاو هی

اوث هكگاه و به هك ٌکل که بؽىاهؿ با همىك ؼىؾ ٠مل شًىی ايصام ؾهؿ و لو شم ؾق هىاقؾ هًٟ 
ٓ. ایى يٞى يگاه به 1۰1، َ 13، ز3193جىايؿ ال ؼىاوث هكؾ وكپیچی کًؿ ٔيص٩ی، يمی 5ٌك٠ی

گیكی ٨٭ ه او الهی او ث.  شًىیث قایس ؾق ٠ّك ٌکل يٝكیه ال هبايی قوابٗ هیاو لوشیى، ياٌی

                                                      

 شًىی ؾق ؾوقاو ؼىيكوی هاهايه لياو، ال يٝك ٌك٠ی هصال يیىث. . قابٙه3
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که هكؾ قا هالک ب ؿو  کكؾ اؾی« يٝكیه شًىیث هكؾوااقايه»جىاو ال آو به  ایى يٝكیه شًىیث که هی
 و لو، ٠اهلیحی ؾق بك٬كاقی قابٙه اوث یکا٨هكؾ بكای ايصام ١٨ل شًىی  ، اقاؾهصهیؾقيحؾايؿ. لو هی

ایى يٝكیه که ال ٨لى٩ه یىيايی به شهاو او الم قؼً ه ک كؾ، جىو ٗ ٤ال ب ٨٭یه او  لياٌىیی يؿاقؾ.
ٌ ىؾ يٝكیه شًىیث ه٭بىل ٨٭ه اوالهی ؾق يٝك گك٨حه ه ی ٠ًىاو بهو  ٬كاقگك٨حه كيیهىقؾپفاوالهی 
قوؿ بكؼی ال ٨٭یهاو، هًگام جبییى ٠٭ؿ يکاض، ج١اقٔی به يٝك هی کهىیا وشىؾ بآ. 30۰3ٔهكاؾی، 
ج الي  ح اً یيهااي ؿ، ه شًىیث هكؾوااقايه و اظکام ١ٙ٬ی الؾواز اوالهی اظىان ک كؾههیاو يٝكی

هٍ هىق ٨٭یه او، جمک یى شًى ی لو،  يٝك الٌؿه جا ایى ج١اقٔات به ي٩ٟ ؾیؿگاه قایس جىشیه ٌىؾ. 
 جکلی٧ او و ظ٫ هكؾ اوث، جكؾیؿی يیىث.

 . خطىيت جًسی در يظام دمىلی ایزاو2-2

ٌؿه، ليای به ٧ً٠ ی ا جص اول شًى ی  یايگاق شكمؾق ٬ىايیى ایكاو باقلجكیى ؼٍىيث شًىی که 
٬ ايىو  990ٌىؾ. هاؾهيىٞ اٌؿ ؼٍىيث شًىی ؾق يٝك گك٨حه هی ٠ًىاو به ىیچً هناوث. جصاول 

ؾايىحه که هصالات لايی ا٠ؿام او ث.  یشكائم الشملههصالات اوالهی ليای به ٧ً٠ یا اکكاه قا 
لوشی ث هیايٍ او يیى ث و  ٠ل٭ هو هكؾی قا ک ه ًىی هیاو لو ، قابٙه ش993ایى ٬ايىو ؾق هاؾه 

، اگ ك ه كؾی، لي ی ٤ی ك ال صهیؾقيحج١كی٧ ليا هٙكض کكؾه اوث.  ٠ًىاو به ،جكؾیؿی ؾق آو يؿاقيؿ
همىكي قا به قابٙه شًىی واؾاقؾ، هكجکب ليای به ٠ً ٧ ٌ ؿه و ؾق ِ ىقت اذب ات، ب ه اٌ ؿ 

ؾاقؾ که ليا با ؾیگكی ؾق ظال بیهىٌ ی، هی ه٭كق 990هصالات هعکىم ؼىاهؿ ٌؿ. جبّكه هاؾه 
 هىحی یا ؼىا  و یا ال ٘كی٫ قبایً، جهؿیؿ یا جكوايؿو، ظحی اگك هىش ب جى لین لو ب ه قابٙ ه

هبايی ٨٭هی و ظ٭ى٬ی، وش ىؾ ای ى ه ىاقؾ  بًا بكلیكا ؛ شًىی ٌىؾ، ؾق ظکن ليای به ٧ً٠ اوث
ٌؿه، ايصام هكگىي ه ٠م ل  یقايگا شكم ،هؽل قٔایث اوث. ؾیگك ؼٍىيث شًىی که ؾق ٬ايىو
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ؾو  که آويحیصه  5.شًىِی ٤یك ال ليا، به ٧ً٠ یا اکكاه اوث که هىشب ج١میك اکكاه کًًؿه ؼىاهؿ بىؾ
 :ٌؿه اوث یايگاق شكميىٞ ؼٍىيث شًىی با هصالات هٍؽُ ؾق ٬ايىو ایكاو 

 ؛با هصالات ا٠ؿام ،ليا به ٧ً٠ یا اکكاه. 3
 ٔكبه ٌال٪. يىؾويهجا  ، با هصالات ج١میكیا اکكاههك ٠مل شًىی ٤یك ال ليا به ٧ً٠ ی. 9

گفاق به جب١یث ال وًث ٨٭هی، يگاهی ٩ِك و ِ ؿی ب ه هى ئله ؼٍ ىيث بیًین که ٬ايىوهی 

شًىی اجؽاـ کكؾه اوث. ال وىیی ٌؿیؿجكیى هصالات قا بكای جصاول شًىی ؾق يٝك گك٨ح ه و ال 

ٔكبه ٌال٪ هحًاوب ؾايىحه  88ؿاکرك با ظ ِك٨اً وىی ؾیگك، جمام ؾیگك ايىاٞ ؼٍىيث شًىی قا 

 و حایً ٬ابلهایی ٤یك ال جصاول، ؼٍىيث یايگاق شكمهبًی بك  گفاق ٬ايىو٠مل  که ىیااوث. ؾق 

ؾق وهل ه  :واقؾ او ث یايگاق شكمؾو ي٭ؿ شؿی به ایى يعى ال  کن ؾوثاها  ؛اوث، ٌکی يیىث

یى ث. بً ا ب ك يٝكی ات ي ٬بىل ٬اب له ای هح٩ اوت اول ج٩اوت يگفاقؾو هیاو هصالات ؼٍ ىيث

ج ك بیً شكائن، ٠ًّك هصكهايه ؾق بكؼی اِٙالض بهیکىاو يیىحًؿ و  شكائنًٌاوی، جماهی  شكم

جىاو لم ه ياؼىاو حه قا ب ا ١٨ ل شًى ی يمی ،به همیى جكجیب .93ٓ َ ،3198اوث ٨ٔیٓ، 

، ظکن ٝك گك٨حى ایى ج٩اوتبه ؾؼىل هًصك ٌىؾ، یکىاو ؾايىث. با ؾق ي که آوولى بؿوو  ،اشباقی

 88جا »يیم ه١٭ىل يیىث. ال وىی ؾیگك، ـکك ٠باقت  کىاوی كی٤ شكائنهصالات یکىاو بكای  به

، ک ٧ هص الات ش كائنبه ایى ه١ًاوث که ٬أی هصال اوث بكای بكؼی ال ای ى « ٔكبه ٌال٪

ج ىاو قأی او قا ي٭ ؿ ، يم ییک ٔكبه ٌال٪ قا ؾق يٝك بگیكؾ و ؾق ایى هىقؾظحی ی١ًی  ٌؿه ىییج١

ی هىقؾ اج٩ ا٬ كیجأذ، هصالات ياچیمی اوث که شكائنجك ایى ایى هصالاِت ظؿا٬لی بكای بیً. کكؾ

ه ایی قا ؾق هی او پكو ً هكوق بهؾق پیٍگیكی ال شكم يیم يؽىاهؿ ؾاٌث. ایى کاوحِی هٍؽُ، 

و هباظر ات، ای ؿه اِ الض ٬ ىايیى ه كجبٗ ب ه  وگىه ا گ٩ثؾاياو بكايگیؽ ث و ال ؾل ای ى ظ٭ى٪

آو ؾق ٬ايىو هًٟ ؼٍىيث ٠لیه لياو هحبل ىق گٍ ث. ؾق ای ى  ض ٌؿ که ذمكهؼٍىيث شًىی هٙك

                                                      

 ٔكبه ٌال٪ ؾايىحه اوث. 88و هصالات اوالهی، هصالات ُهکِكه قا جا ٬ايى  613. هاؾه 3
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هیاو ايىاٞ ؼٍىيث شًىی، هصالات هحًاوبی با هك ش كم ؾق يٝ ك  یگفاق میجما٬ايىو، ٠الوه بك 

و های شًىی ؼٍىيث الجا پیٍگیكی  ه٭كقٌؿهاوث و جکالی٩ی بكای يهاؾهای هح١ؿؾ  ٌؿه گك٨حه

ايگ اقی ش كم جًها ي ه ،همى ك جصاول شًىی ب ه همچًاو، ىیا شىؾو با 5جىهیل ٌىؾ.پیگیكی آو 

ايگ اقی آو ب ا هایی بكای بكقوی اهک او ش كمجالي البحههٙمط يٝك يیىث.  اِىاً يٍؿه، بلکه 

گ فاق ٬ ايىو او ث؛ ٌؿه« وشى  ظىى ه١اٌكت»و « هًٟ ایفا»اوحًاؾ به اِىل هىلمی چىو 

با جىشه به يىبث ٨٭ه  جىايىحه ؾاٌحه باٌؿ.، يمیگكیؾ اویب به. ها يؿاٌحه اوثا٬بالی به ایى پژوهً

جىايؿ ال هیاو پفیك٨حه ٌؿه ؾق ٨٭ ه ٠ ؿول کً ؿ و يٝكی ه  اوالهی و يٝام ظ٭ى٬ی ایكاو، ٬ايىو يمی

گیكؾ ک ه  شًىبِث هىقؾ ٬بىل ؾق وًث ٨٭اهحی اوالم، يى٠ی ال الؾواز اي٭یاؾی قا هىلن ٨كْ هی

  ٌىؾ. اٌؿيی ایى الؾواز جل٭ی هیجمکیى یک وىیه ال شايب لو، شمو شؿاي

 . ساختار يکاح در فمه اسالهی3

ؾاقجكیى پیىي ؿهای ظ٭ ى٬ی ؾق ج اقیػ لیى ث بٍ ك او ث و جع ىات و ٨ كال و الؾواز ال قیٍه
های گىياگىو ٘ی کكؾه اوث. ؾق لهاي ه ي مول ٬ كآو، ؾق ظ ىله هایی قا ؾق شىاهٟ و جمؿو يٍیب

هایی ؾق هىقؾ شًىیث وشىؾ ؾاٌ حه ک ه ٬ كآو، و ؾیؿگاه٠كبىحا كهیشم  ٌبهش٥كا٨یایی و جاقیؽی 
کًؿ.  ؼىؾ قا اقائه هی ٨كؾ  به هًعّكو بؽٍی قا قؾ و ؾق بكابك، يٝكیه شًىیث  جأییؿبؽٍی ال آو قا 

پی اهبك  کًً ؿ ک ه ظح ی بكؼ ی ال ِ عابههای اوالهی به ایى وا١٬ی ث هه ن اٌ اقه ه یگماقي
اب٫ ؼىؾ ؾقباقه لياو و ليايگی ؾو ث بکٍ ًؿ و پ فیكي های وی ال ؾیؿگاهآواي  بهجىايىحًؿ  يمی

پ ه ال  ١ح اً ی٘بٓ. 93-38، ِ ُ 3186ؾاٌ حًؿ ٔاظم ؿ، شًىیث شؿیؿ قا ياؼىي هی يٝكیه

                                                      

ه ا ؾو ث ب ه ؾو ث ٌ ؿو هی او هصل ه، ؾول ث، ٬ ىه . هحأو٩ايه ٬ايىو هًٟ ؼٍىيث ٠لیه لي او، پ ه ال و ال3
٬ٕ اییه و ٌ  ىقای يگهب او، هً  ىل جّ ىیب يٍ  ؿه او ث. اِ  الظات و ج٥یی كات هح١  ؿؾی ک ه ؾق ای  ى قوي ؿ ب  ك 

کً ؿ ک ه ظح ی جّ ىیب ای ى ٬ ايىو، ؾق ٠م ل ج اذیك ب ه ؿه اوث، ای ى يگكاي ی قا ایص اؾ ه یایعه اولیه ا٠مال ٌ
 ومایی ؾق پیٍگیكی ال ؼٍىيث ٠لیه لياو يؿاٌحه باٌؿ.
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جا ش ایی ک ه ِ ؿای  های واب٫ ؾوباقه شكیاو یا٨حًؿی ال ؾیؿگاهجىشه ٬ابلقظلث پیاهبك، بؽً 
، َ 3، زج ااوث ٔبؽاقی، بی ٌؿه  ذبث ا٠حكاْ همىكاو پیاهبك يیم ال ایى ج٥ییك قویه ؾق جاقیػ

های ٨لى٩ی به که به وقوؾ ايؿیٍه گیكی يهٕث جكشمهٓ. ال اواوٗ ٬كو ؾوم هصكی و ٌکل389
یىيايی جئىقیمه ٌؿ و هیاو ه٩ىكاو و ٨٭یه او  شًىیث ٨الو٩ه شاه١ه اوالهی هًصك گكؾیؿ، يٝكیه

ى جّىقات ای ى يٝكی ه شًى یث جكیال ههن ٓ. یکی30۰3اهكی هىلن ؾقآهؿ ٔهكاؾی،  ِىقت به
ايؿ و الؾواز، يى٠ی هالکی ث ب ك لي ايگِی ایى بىؾ که لياو، ؾق وهله يؽىث هىٔىٞ ١٨ل شًىی

 ک اهالً بؿو لياو اوث. ایى يٝكیه چًاو ٤لبه یا٨ث که ٨٭یهاو هىلماو، واؼحاق يکاض اوالهی قا 
ث آو ؾق ٬ كآو، ي ى٠ی که هاهی  بًؿی کكؾيؿ. جا ظؿی که ظحی ههكیهبك هبًای ایى يٝكیه ِىقت

ِْ به كه ٠ًىاو ب هٓ؛ ؾق ؾیؿگاه ٨٭یه او 0هؿیه اوث ٔيىاا:  ٌ ىؾ وقی شًى ی ؾايى حه ه ی٠ ى
جىايً ؿ ؾق که بپفیكین لياو يم ی اوث یهًٙ٭ٓ. ؾق ایى هبًا، 434، َ 1٪، ز 3193 ٔ٘ىوی،

لهاو، البحه هىقؾ ١٨ل شًىی اقاؾه و ٠اهلیحی ؾاٌحه باًٌؿ. هكؾاو يیم هصاليؿ به هك ٌکل و ؾق هك 
با هالظٝه هىاقؾ ٌك٠ی، با لياو قابٙه شًىی بك٬كاق کًًؿ و اگك لياو ال ایى ؼىاوحه وك بال بميًؿ، 

ايؿ ٔهىوىی،  ٌىيؿ که ؾیگكی قا ال ا٠مال ظ٫ ؼىؾ هعكوم کكؾه٨كؾی ؾق يٝك گك٨حه هی ٠ًىاو  به
شًى ی، ال ٓ. وشى  جمکیى، ی١ًی ج ى ؾاؾِو ب ی چ ىو و چ كای لو ب ه قابٙ ه 30، َ 3189

« جص اول ب ه همى ك» بیًین که ؾق ایى ٨ٕا، ٘كض هىئله ٌىؾ. هی بؿیهیات يکاض ؾقيٝك گك٨حه هی
 يمایؿ. همکى يیىث و بكای يیل به ایى هؿ٦، باليگكی ؾق ؼىايً قایس ٨٭هی الم هی اِىاً 

 . باسيگزی در هبًای اسدواج اسالهی4

بیث يٝكیه شًىیث هكؾو ااقايه ؾق ٬ال ب ؾق ٘ىل جاقیػ وًث ج٩ىیكی و ٨٭هی، همىاقه بكای جر
ٌ ؿيؿ، اقش اٞ ؾاؾه ٌ ؿه های ؾیًی که هإیؿ ایى ؾیؿگاه هعى ى  ه یاوالهی، به بكؼی گماقه
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هى حین ک ه  قو قوب هه ایی قوؿ با جحّبٟ ؾق هًابٟ اوحًباٖ ٨٭ه ی، ب ا گ ماقهاها به يٝك هی 5اوث؛
کٍ ؿ. ؾق ای ى بؽ ً جًه ا ب ه های هح٩اوت يٝكیه شًىیث هكؾوااقايه قا به چ الً ه ی بؽً

 وقی شًىی لو ؾق ج١اقْ اوث:پكؾالین که با ایؿه هالکیث هكؾ بك بهكههىاقؾی هی
 ؾاي ؿ و هع ىق قابٙ هٓ هی93هكؾ ٔقوم: ٨٭ٗ يه. ٬كآو، ؾلیل الؾواز قا ایصاؾ آقاهً ؾق ٘ك٨یى و 3

 کًؿ ٔهماوٓ؛لياٌىیی قا هىؾت و قظمث ٠ًىاو هی

٘ىق که لياو به ٓ. هماو4لياٌىیی بكای ٘ك٨یى اوث ٔهائؿه: قابٙه . ؾق ٬كآو اذك يکاض، ظلیث9
 آيک ه یب ای ؾووىیه اوث،  ٌىيؿ و ایى قابٙهٌىيؿ، هكؾاو يیم بك لياو ظالل هیهكؾاو ظالل هی

 ٓ؛3۰هیاو لو و هكؾ ج٩اوجی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ٔهمحعًه:

« اوحع٭ا٪»ؾه اوث، وؽى ال شًىی با همىك بى . ؾق قوایاجی که پكوً ال يىبث هكؾ و قابٙه1
 ٓ؛469، 4َ، ز3161ٔکلیًی، « جىلٗ»و « هالکیث»اوث، يه 

که ٠ىٔی ؾق بكابك اهك شًىی وشىؾ يؿاقؾ و اقجباٖ هیاو  ٌؿه اویب ِكاظحاً . ؾ.ق قوایث ؾیگكی، 0
 ٓ.99۰، 1َ، ز3161پكؾاؼث ههك و شىال قابٙه شًىی قؾ ٌؿه اوث ٔ٘ىوی، 

                                                      

قا « يٍ  ىل»و  ىقه ب٭  كه او  ث. ؾق آی  ه يؽى  ث  991و  ىقه يى  اا و آی  ه  10ج  كیِى ای  ى هإی  ؿات، آی  ه . هه  ن3
ؼىاهً ؿ ب ا ؾه ؿ ک ه هكگ اه / هكگىي ه ک ه ه یؾاو اش اله ه یبكای لياو ياپىًؿ ٌ مكؾه و ؾق آی ه ؾیگ ك، ب ه ه ك

اي ؿ؛ ؾق ظ الی ک ه ج٩ى یك ک كؾه« ٠ ؿم جمک یى شًى ی»لياو ؼىؾ آهیمي کًًؿ. ٨٭یه او، يٍ ىل قا ب ه ه١ً ای 
 ؾه ؿ يٍ ىل ب ا ؼیاي ث لياٌ ىیی ه كجبٗ او ث و ي ه و كبال لؾو ال قابٙ ههای ل٥ىی شؿیؿ يٍاو ه یپژوهً

اي ؿ و جم ایم شًى یحی ه ىقؾ يی م ؾق ٬ كآو همايً ؿ لي او، ال يٍ ىل بكظ فق ٌ ؿه لياٌىیی. شؿا ال ایى، ه كؾاو
ؾوم قا يی م ب ه ٠ً ىاو ؾلیل ی ب ك ٠اهلی ث هى ح٭ل ه كؾاو  يٝك ٨٭یهاو به جىشی ه بیٍ حكی يی ال ؾاقؾ. ٠مىه ًا آی ه

ؾق ؾه ؿ ای ى آی ه ؾايًؿ، ظ ال آو ک ه قش ىٞ ب ه ج٩او یك و و یا٪ آی ات يٍ او ه یشًىی هی ؾق بك٬كاقی قابٙه
ؾايى حًؿ. های قایس پیٍااو الهی او ث ک ه جًه ا ٌ کل ؼاِ ی ال قابٙ ه شًى ی قا هص ال ه یپی ي٩ی ؾیؿگاه

شًى ی او ث، ي ه ا٠ٙ ای ظ ٫ هى ح٭ل ب ه  به بیاو ؾیگ ك، آی ه ؾق پ ی ا٠ٙ ای ش ىال اٌ کال هح٩ اوت قابٙ ه
ٍ  حك ال ه  كؾاو ب  كای ٌ  كوٞ قابٙ  ه، ب  ؿوو ؾقيٝ  ك گ  ك٨حى ٠اهلی  ث شًى  ی همىكايٍ  او ٔب  كای ا٘ال٠  ات بی

 ها، ق.ک: ج٩اویك ٬كآو ـیل آیات هكبى٘هٓ.ایى ؾیؿگاه
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ؾق هبًای الؾواز اوالهی و ظف٦ هالکیث هكؾ بك بهكه شًىی  با جىشه به ایى يکات، باليگكی
ؾه ؿ لو، اهك ؾوق ال ـهًی يیىث. هكوقی بك بیايات ٨٭یهاو اهاهیه ؾق هىقؾ ٠٭ؿ يکاض يٍاو ه ی

که ایٍاو يیم ؾق هىاقؾ بىیاقی، هیاو يکاض و ه١اؤه و هالکی ث ج٩ اوت گ فاقؾه و ظح ی ب ه آو 
الض هبًایی ؾق يٝكی ه شًى یث ٨٭ ه او الهی قغ بؿه ؿ، ایى اِ که یؾقِىقج 5ايؿ.جّكیط کكؾه

ٌىؾ؛ بؿیى ٌکل که با و٬ىٞ ٠٭ؿ هىئله جمکیى و هالکیث هكؾ بك بؿو لو ؾوحؽىي ج٥ییكاجی هی
ٌؿه و هعؿوؾه و يىٞ آو با جىشه به اِل « هصال»و « ظالل»الؾواز، قابٙه شًىی جىوٗ ٘ك٨یى 

ؾق آو ي٭ً ؾاٌ حه باٌ ؿ.  هىح٭الً ، ٘ك٦ کیاقاؾه  که آوٌىؾ، بؿوو ج١ییى هی« ظىى ه١اٌكت»
و ٠اهلیث شًىی ٘ك٨یى  ٌؿه ًٌاؼحهؾق ایى ؾیؿگاه، يیال شًىی هكؾاو و لياو، هك ؾو به قومیث 

هعؿوؾ يٍؿه اوث. همچًیى ؾیگك يیال يیىث بكای شكم  ايگاقی جصاول شًىی ٠لیه همى ك ب ه 
ِك٦ ٠ؿول  چكاکهىک کكؾ؛ جم« ال ظ٫ وىااوح٩اؾه٠ؿم »و « ا ٔكق»اِىل و ٬ىا٠ؿی چىو 

ال ٠اهلیث ٘ك٨یًی ؾق ١٨ل شًىی، به جٕییٟ ظ٫ ؾیگكی هًصك ٌؿه و قابٙه شًىی ياؼىاو حه و 
 اشباقی هیاو لوشیى يیم ٬ابلیث بكقوی ظ٭ى٬ی ؼىاهؿ ؾاٌث.

 یز یگ جهیيت. 5

 ٠ًىاو یک ؼٍىيث ال ؾیؿ هٙال١ات شًىیث و به« جصاول لياٌىیی»ؾق ایى هصال کىٌیؿه ٌؿ جا 
ی ؼٍ ىيث گ فاق ب ا هى ئلهی ٬ايىوىی هىقؾجىشه ٬كاق بگیكؾ. په ال هكوق و جعلیل هىاشههشً

شًىی، ؾیؿین که ؾق يٝام ظ٭ى٬ی ای كاو، اي ىا٠ی ال ای ى ؼٍ ىيث ؾق ه حى ٬ ايىو ب ه قو میث 
ٌؿه اوث؛ هكچًؿ قاه اِالض ٬ىايیى کً ىيی بى حه  يٝك گك٨حه ًٌاؼحه ٌؿه و هصالاجی بكای آو ؾق

                                                      

اي  ؿ ک  ه يک  اض، جص  اقت و ه١اؤ  ه يیى  ث. يپ  فیك٨حى ايٍ  ای . بكؼ  ی چ  ىو ٠اله  ه ظل  ی ب  ا جاکی  ؿ گ٩ح  ه3
يک  اض ب  ا ٠ب  اقاجی چ  ىو ب١  ُث و هّلک  ُث جىو  ٗ ٤ال  ب ٨٭یه  او اهاهی  ه يی  م ال ای  ى قوو  ث. يص٩  ی ؾق 

کی ؿ ؾاقؾ. ای ى هم ه ؾق ظ الی او ث ک ه ٨٭یه او ؾیگ كی چ ىو  شىاهكالکالم يیم بك ه١اؤ ه يب ىؾو يک اض جأ
اي ؿ ٠٭ ؿ يک اض قا ی ک ٠٭ ؿ ه١اؤ ی بؿايً ؿ ج ا پ یً ٨ كْ هالکی ث ابى بّكاز و ٌیػ ٘ىو ی ج كشیط ؾاؾه

 ٓ.3183ها، ق.ک: ٨هیمی و بّاقجی، بك قابٙه شًىی ٬ابل جىشیه باٌؿ ٔبكای آگاهی ال ایى ؾیؿگاه
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و ي٭ؿهایی به آو واقؾ واؼث که به بكؼی ال ایى ايح٭اؾات اٌاقه ٌؿ. اه ا پكو ً جىايیىث و هی
و اذب ات « جص اول لياٌ ىیی»ايگاقی ظ٭ى٬ی به شكم اِلی ایى بىؾ که چكا باوشىؾ ا٬بال شاه١ه

گ فاقؾ؟ گ ى جىشهی ؾق هىقؾ ایى ههن پیً يم ی گفاق گام ٬ابلجب١ات وىا شكم يبىؾو آو، ٬ايىو
قوؿ بایؿ ایى هايٟ قا يه ؾق هحى ٬ىايیى و ٨حاوای وك ایى کاق وشىؾ ؾاقؾ. به يٝك هیکه هاي١ی بك ایى

وشى  ه ای ٨٭ ه او الهی شى ث ٨كْ جك و ؾق هیاو يٝكیات و پی٨ً٭هی، بلکه ؾق وٙعی ٠می٫
ی شًىیث ه٭بىل هیاو ٨٭یهاو هىلماو، با٠د ٌ ؿه ج ا وش ى  جمک یى که يٝكیه کكؾ. يحیصه آو

٠ًىاو یکی ال اقکاو و هبايی الؾواز ؾق يٝك گك٨ح ه ٌ ىؾ و ظ ٫، اقاؾه و  هوىیه ال وىی لو، بیک
جص اول »ايگ اقی ی لياٌىیی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ. بؿیى جكجی ب ش كم٠اهلیحی بكای لياو ؾق قابٙه

ی شًىیث قایس ؾق ٨٭ه قا پفیك٨حه، هًٙ٭ ًا گفاق، که يٝكیهاواوًا همکى يیىث و ٬ايىو« لياٌىیی
ايگاقی ایى يىٞ ال جصاول، ؼال٦ ه٭بىات ؼىؾ ٠م ل کً ؿ و ؾق ای ى ِ ىقت جىايؿ با شكميمی

ؾچاق ج١اقْ ؼىاهؿ ٌؿ. ؾق اؾاهه با گكیم هؽحّكی به هًابٟ اِلی اوحًباٖ ٨٭ه ی، ٌ ىاهؿی 
والؾ جا جّىق يکً ین ک ه ه یچ قاه ی های قایس قا همکى هی ٨كْ اقائه ٌؿ که باليگكی ؾق پیً

يگكیىحى و ؾ٬ ث  ىشىؾ وشىؾ يؿاقؾ. باوق بك ایى اوث که با ؾقبكای اِالض و بالؼىايی ٬ىايیى ه
جىايؿ بك بىیاقی ال ابهاهات و يٝك ؾق وًث اقلٌمًؿ ٨٭هی، همچًاو اهکاياجی وشىؾ ؾاقؾ که هی

ه ا ای قا قوٌى والؾ. چكا ک ه ؾق جم ام ای ى و الها يىق بحابايؿ و هىیكهای پیمىؾه يٍؿهجاقیکی
ه ا ب ه ؾو ث آی ؿ، ق٨ح ی ال ای ى چ الًهای قوییى ٨٭ه، بكوویهجالي ٌؿه اوث با اوحًاؾ به ا

های بًی اؾیى ٨٭ ه او الهی قوؿ بكای گفاق ال بكؼی هٍکالت، واکاوی ایهبه يٝك هی آيکه ظال
ٌماقی بىؾ که هًىل ایًع ل ب ا٬ی هاي ؿه ی ایى يىٌحاق یکی ال هىاقؾ بیباٌؿ. هىئله قاهگٍاجك

ک ه ال آو  شًىیث ه٭بىل ؾق ٨٭ه جىو ٗ يٝ ام ظ٭ ى٬ی ای كاو اوث. جىشه به لىالم پفیكي يٝكیه
کًؿ که اگك ٬ّؿ  هی قو قوبهی لو اوث، ها قا با ایى وا١٬یث وچكا چىو یبشمله، پفیكي جمکیى 

جكی ؾاٌحه باٌین، ياگمیك بایؿ به ؾقک و جعلیل ی ٠می ٫ ال ؾاقین يٝام ظ٭ى٬ی کاقاجك و ٬ابل ؾ٨اٞ
گیكی ٠لیه ٨٭ه ؾق يٝكیات ظ٭ى٬ی یا هىٟٔ ِك٨اً جمام هىائل قا  ظل قاهو  نیابی ؾوث٨٭ه اوالهی 
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هى ح٭یمی ب ك  كیج أذجىايؿ ؾق بىیاقی ال ابىا  ٨٭ه ی ؾیگ ك ک ه يکًین. ایى ٌیىه هی وشى شىث
گاهی ال كیگیپايؿ، ٬ىايیى ایكاو ؾاٌحه جص اول »يٝ ام ظ٭ ى٬ی ؾق ه ىاقؾی چ ىو  که ىیای ٌىؾ. آ

ج ىاو ال آو ٠ب ىق ک كؾ؛  قاظحی يمی و ب ه قوو ث قوبهی بى ث يٝ كی و هبً ای، با ب ى«لياٌىیی
 گٍایؿ.جك هىائل هیايؿیٍی قا کًاق يهاؾه و هىیك قا بكای بكقوی ٠می٫ واؾه
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 و حضرت علی لسوم اوتشارآرای قضایی با وگاهی به سیره پیامبر اکرم

 1آزاده وژادحسه

   

 چکیذه

ؾق  یه٭كقاج  ی٩ كیک یؾاؾقو ىییو ه٭كقات آ 3184هّى  وال  ی،ؾق ٬ايىو هصالات اواله

ؾق  یؾو حىقال١مل چیه  کىیل  ؛ثهٍ ؽُ ٌ ؿه او  ی٩ كیهعاکن ک یؼّىَ ايحٍاق آقا

ه ا و  ها وشىؾ يؿاٌث. ؾوحىقال١مل يعىه ايحٍ اق اظک ام ؾاؾگاه ؼّىَ يعىه ايحٍاق ؾاؾياهه

٬ ايىو  91ؾق هاؾه  ىیال ا ًیپ .ٌؿه اوث بیجّى 93/۰9/30۰۰ ػیؾق جاق ،ؾاؾگاه یبكگماق

بىؾ. ؾاؾقواو ٌؿه  یًیب ًیپ یلیايحٍاق ظکن ؾاؾگاه به ٠ًىاو هصالات جکم ی،هصالات اواله

 وقا ؾاقي ؿ  اقی اؼح ىی ا یكیج١م یها و هىحىشب ٬ّاَ و هصالات یها ؾق شكائن ظؿ ؾاؾگاه

به هی ىی٘ب٫ ا ه حهن قا ب ه  ،یهمكاه ب ا هص الات اِ ل یلیجکم هصالاتجىايًؿ به ٠ًىاو  هّى

يٍ ؿه ب ىؾ  ىییايحٍاق ظکن جب ىیا یو چگىيگ ثی٩یک کىیل کًًؿ؛هعکىم  ی٩كیايحٍاق ظکن ک

آو، ج٭كیبا ی ها و جبّكهی کی٩كی ٬ايىو آییى ؾاؾقو 141هاؾه ی که با جىشه به يعىه ايٍا وظال آ

ی یا٨حى ظکن، به ویژه و٬ح  په ال ١ٙ٬یث ها گاهجىاو گ٩ث که ايحٍاق اظکام ؾاؾ بؿوو جكؾیؿ هي

ٌایؿ آو ابه ام و اشم ال  ،ایى کاق باٌؿ، بالهايٟ اوث و اگك چًیى ٌىؾی ٠لیه هح٭أ هعکىم

ًابكایى، ؾق ایى ه٭اله با . ببه ؾ٬ث و اظحیاٖ بیٍحك واؾاق ٌىؾی گكؾؾ و همه هكاشٟ ٬ٕایبك٘ك٦ 
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يگاهی به ویكه ايبیای ااه ی ؾق ؼّ ىَ چگ ىيگی ؾاوقی و ؤ ىض و ١ٙ٬ی ث آقای ای ى 

بمقگىاقاو که ال او لهاو جا به کًىو يه جًها ؾچاق ؼؿٌه و ايعكا٦ يگكؾیؿه او ث، بلک ه ش مو 

جىايؿ ه ا قا ؾق شه ث جع٭ ٫  گكؾؾ؛ هی ؼلی کٍىقهاو يیم هعىى  هیهًابٟ اِلی ظ٭ى٪ ؾا

 اهؿا٨ماو یاقی بىقلؾ. 
 .یبه قول قواي ،ؾاؾياهه ،كهیو ،یی٬ٕا یقاآ یواهايه هل ،ايحٍاق آقا ی: کلمات کلید
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 همذهه 

يعىه ايحٍاق اظکام  ،یؾاؾگاه ٠لً یو بكگماق ها هؾوحىقال١مل يعىه ايحٍاق اظکام ؾاؾگا بیبا جّى
ؾه کك یؾوحىقال١مل ؾو ؾوحه ال آقا قا شهث ايحٍاق الماه ىیٌؿه اوث. ا ىییجب یٍحكیب اتیا شمئب

 : اوث
 یه٭كقاج ی٬ايىو هصالات اواله 16و  91ؾق هىاؾ  ی٩كیيعىه ايحٍاق آقا و اظکام ک: اول ؾوحه

 ى ثیاب ه یهحهماو به همكاه هٍؽّات پكوي ؿه  ایکه ؾق آو يام هحهن  یه٭كقاج ؛ًؿک هی ىییقا جب
 .ؼا٘ك شاه١ه اوث یهحهن و آوىؾگ یبكا یهیشًبه جًب ٍحكیهًحٍك گكؾؾ و ب

هكاش ٟ  كیو و ا ی٠ال ىاویو ؾ ی٩كیو ک یظ٭ى٬ یها ؾاؾگاه یآقا هىحًؿ که جمام آقا كیؾوم: وا ؾوحه
ها و ؼىاي ؿگاو هًحٍ ك  و هحهماو و ؼىاهاو اویاظکام بؿوو ـکك يام ٌاک ىیٌىؾ. ا هیقا ٌاهل  یی٬ٕا
 ٗآيه ا جىو  یِ اؾقه و اهک او ي٭ ؿ و بكقو  یآظاؾ شاه١ ه ب ه آقا یؾوحكو ،ؾؾ و هؿ٦ ال آوگك هی

 .هآ ؾوحىقال١مل يعىه ايحٍاق اظکام ؾاؾگاه 4و  0ظ٭ى٬ؿاياو و هًح٭ؿاو اوث ٔهىاؾ 
ؾق ش كائن هىش ب ظ ؿ  ی١ٙ٬  ثی٬ايىو هصالات ٔظکن هعکىه 16هىٔىٞ هاؾه  ؾقشكائن

ٓ الی ق اقؾیلیه کیال  ًیب یکالهبكؾاق میجا ؾقشه چهاق و ي كیج١م ایااقْ  یهعاقبه و ا٨ىاؾ ٨
به ايحٍاق  ظحماً  ىثیبه ايحٍاق ظکن هکل٧ اوث. الم ي ،اظکام به هعٓ وِىل یاشكا ی٬أ

ايحٍ اق  یب كا ،يٍؿه باٌ ؿ ای هايحٍاق ظکن اٌاق ثیکه به همًى٠ ىیهمظکن اٌاقه ٌؿه باٌؿ و 
هىش ب اؼ الل ؾق يٝ ن  یًًؿه ظکن ايحٍ اق ظکم به يٝك ؾاؾگاه ِاؾقک اگكاوث.  یظکن کا٨

 .ؿکًايحٍاق آو قا همًىٞ  ىايؿج هیباٌؿ، ؾق ظکن ؼىؾ  ی٠مىه
، هیا٘ال٠ات ٬ىه ٬ٕائ یجىوٗ هكکم آهاق و ٨ًاوق ىثیاب هی هیئ٬ىه ٬ٕا ،ؾوحىقال١مل ىیا ؾق

 كیو و ا کی ی٩كیکٍىق، ؾاؾگاه ک ی٠ال ىاویؾ یآقا ثیبا اولى بیهعاکن به جكج یايحٍاق آقا بكای
و اهايه ؾو ه اه  ىیا ايؿالی قاه. ههلث کًؿ صاؾیا یاؼحّاِ ای هواهاي ییها و هكاشٟ ٬ٕا ؾاؾگاه

اظکام ؾق اوحاو ِ اؾق  ،ىیٌؿه اوث. بًابكا ىییال ابال٢ ؾوحىقال١مل يعىه ايحٍاق اظکام ج١ په
٬ ايىو قا ب ال  ىیهًحٍك ٌؿه هىٔىٞ ا یىايًؿ آقاج هی ها هقواي كیىيؿ و واٌ هیکًًؿه ظکن هًحٍك 
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ؾو حىقال١مل  3اظکام وشىؾ ي ؿاقؾ. ٔجبّ كه ؾو ه اؾه  ىیبال يٍك ا بكای یحیيٍك ؾهًؿ و هعؿوؾ
 .ايحٍاق اظکامٓ عىهي

 :آلاؾ به ا٘ال٠ ات یبا جىشه به هىاؾ ـکك ٌؿه و اٌاقه به هاؾه ٬ايىو ايحٍاق و ؾوحكو ،ىیبًابكا
هگك آو که ٬ايىو هًٟ کكؾه باٌ ؿ.  ا ؾاقؾ،ق هیبه ا٘ال٠ات ٠مى یظ٫ ؾوحكو یكايیهك ٌؽُ ا»

ٔمى اٌاقه « و ه٭كقات هكبىٖ ؼىاهؿبىؾ. ىیايحٍاق آيها جابٟ ٬ىاي ای یاوح٩اؾه ال ا٘ال٠ات ٠مىه
هکل٩ًؿ ا٘ال٠ات هىٔىٞ  ی  هإوىات ٠مىه 4 هاؾه» ؾاقؾ ی٬ايىو هفکىق که ٠ًىاو ه 4به هاؾه 

 .هكؾم ٬كاق ؾهًؿ یؾق ؾوحكو ٓی٬ايىو قا ؾق ظؿا٬ل لهاو همکى و بؿوو جب١ ىیا
 ی٠ الوه ب ك ه ىاقؾ ٬ ايىي ؿی هكؾم اوث با یبكا ٧یکه هحٕمى ظ٫ و جکل ی  ا٘ال٠اج جبّكه

گاه یهمگاي یها هو قواي یايحٍاق و ا٠الو ٠مىه ٫یهىشىؾ ال ٘ك ؛ با جىشه به «هكؾم بكوؿ یبه آ
ظ٭ ى٪  و یي٩ ٟ ٠م ىه ب ه هًٝ ىقو  ثیٌ ٩ا٨ سیکه به هًٝىق جكو قوؾ یايحٝاق ه هىاقؾ هفکىق،

ِ اؾقه  یقاآب ه قا قاظث ظ٭ى٬ؿاياو و ظ٭ى٪ ؼىاي او و ٬ٕ ات  یؾوحكو ىیو همچً یٌهكويؿ
 .گكؾؾ ايؿالی قاه ،قول واظؿ و شاهٟ و بااؼُ به ای ه٬ٕات ؾق وكاوك کٍى واهاي گكیجىوٗ ؾ

با٠ د  ؾ،كی واظؿ ک ه ؾق ؾو حكن همگ او ٬ كاق گ ای هبه ِىقت واهاي یی٬ٕا یايحٍاق اقا
و قا آبحىايً ؿ  ،ؼىاي او ؾاياو ه١ٝ ن و ظ٭ى٪ ظ٭ى٪ يیمهكؾم ؾق وكاوك کٍىق و  که ٠مىم ٌىؾ یه

 :ؾاقؾ٨ایؿه کًًؿ. ایى ا٬ؿام چًؿ ی بؽىايًؿ و بكقو
بلً ؿ و ی بى حه و ؾیىاقه ای ٌ ىؾ. هم ىاقه ؾقه ا يؽىث ایًکه قاه ٌای١ه و ٌ ائبه بى حه هي

قا هحب اؾق ی ه٩ً ی لب هؽ٩ به اـهاو وشىؾ هٙا ،گىٌي ٌؿه و يصىا و وؽى ؾق پًهاوی ها يىٌحه
 .کًؿ هي

ب ك ا٘ال٠ ات و    ال ٠ ام و ؼ اَ  ک ه  ٌىؾ یؾوم ایًکه با جىشه به آيچه گ٩حه ٌؿ با٠د ه 
 .يها ا٨موؾه ٌىؾآؾايً 

ٌ ىيؿ چ ه بای ؿ  ٨همًؿ و هحىش ه هي جکلی٧ ؼىؾ قا هي ،ال ٠ام و ؼاَ ،ایًکه همگاو وىم
 .ٍىيؿگك٨حاق يی يکًًؿ جا به ٠٭ىبث هٍابه
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ی به ٌ بهات و ٌ ائبات و ؼ ىؾ قا ب كای ایًکه هىئىاو و بمقگاو ؾق ه٭ام پاوؽگىیچهاقم  
 کًًؿ. هىحؿل و قوٌى آهاؾه هيی شىابگىی

 روش تذمیك

ت او ب ا او ح٩اؾه ال ه كوق ه٭ ا ی٩یجىِ    یل یظأك به ؾيبال آو اوث جا با قوي جعل ٫یع٭ج
٬ٕایی با يگاهی به ویكه  یقاآايحٍاق  یبكقو به ،...قوایات و ها،  اکح ای، ههًابٟ کحابؽاي ،هكجبٗ

 .بپكؾالؾ كاویا ه٭كقات و ىیبك ٬ىاي هیبا جک و و ظٕكت ٠لی پیاهبك اکكم

 بیاو عزح هسئله 

 پیاهبزاو ۀز یس ،هذاکن یراآايتطار 

کم ال و ا٬اه ه ٠ ؿل و ی وؿ هؿایث هكؾم به وىق هيؾاٌحًؿ که به يٝك ی پیاهبكاو اهؿا٦ هح١ؿؾ
و  ی٬ٕ ا ؾق شاه١ ه بٍ ك ثییى اهؿا٦ آيها باٌؿ. ي٭ً و اهمجك ي، ال ٠الها ه٬ىٗ ؾق همه لهیً

 یکى  ب ك یو اشحم ا٠ ی٨كؾ یها یظ٭ى٪ و آلاؾ جأهیى٠ؿالث و  یههن آو ؾق بك٬كاق یکاقکكؾها
ي٩ ىـ آو ٬ كاق ؾاقؾ و  كی و ياهىن هكؾم همه و هم ه ؾق ل ثیریشاو، هال، ظ كایل ىث؛یي ؿهیپىٌ

 هی٬ ىه ٬ٕ ائ هیؾق وا ٍثیجصاقت و ه١ لیال ٬ب ،یاشحما٠ یاهىق ليؿگ طیِع اویشك ىیهمچً
 همکى اوث.کاقآهؿ 

ًٌاؼحه ٌؿ، ٬ٕا  ثیبه قوم ثیو ظ٫ و هالک کكؾقا آ٤ال  یاشحما٠ یکه بٍك ليؿگ یقول ال
ه ىقؾ  گ كیؾ لیو هى ا ایاٌ  ثی هًال٠ات ؾقه ىقؾ هالک ظل و ٨ّل اؼحال٨ات و بكای یو ؾاوق

هكش ٟ و  ىیآؼ ك ،ٌؿه اوث. ؾق وا٬ٟ يهاؾ ٬ٕ ا ك٨حهیپف یًٙ٭اؼحال٦، به ٠ًىاو قاه ه١٭ىل و ه
 ػی٘ىل جاق ايکاق ٬كاق گك٨حه اوث. ؾق ایو جصاول و  یبىؾ که ظ٭ى٬ٍاو هىقؾ ج١ّؿ  یاٌؽاِ أهلص
کیؿ یيهاؾ ىی٠الن بك ٔكوقت وشىؾ چً ی٠٭ال و اویمه اؾ، هبٍك یليؿگ  .ايؿ هؿیوقل جأ

 یؾه اوث؛ هًحه کكٔكوقت وشىؾ ٬ٕا قا اهٕا  میي ،یآوماي ىییآ ىیجك به ٠ًىاو کاهل اوالم
 ؿگاهی ب ا ؾ ی٬أ  ٗیهبًا و هًابٟ ٬ٕ اوت و ٌ كا ،ثی٬ٕا، هاه گاهیاوالم يىبث به شا ؿگاهیؾ
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اوث ک ه ؼؿاوي ؿ آو قا ب ه  ااهیاوالم ٬ٕا هًّب  ؾق كایؾاقؾ؛ ل یج٩اوت اواو گكیهکاجب ؾ
 ا٠ٝ ن اهبكی او ث. پ ؿهیقو  ًًايیو شايٍ  ایب ه اوِ  اهبكیؾه و ال پکك ٓیج٩ى اهبكايًیپ

 می ي یقا به ٠ه ؿه ؾاٌ ث، ٬ٕ اوت و ؾاوق یشاه١ه بٍك ثیهؿا گىيه که ومث قوالث و هماو
ؼ ىؾ، ب ه ظ ل و ٨ّ ل هًال٠ ات و  ااه یقوالث  ٣یالوه بك جبل. ٠بىؾ اي ااهی ٧یشما وٜا

 .ؿیقلو هیاهحمام  می. ي..و ی٩كیک ،یؼايىاؾگ ،یهؽحل٧ ظ٭ى٬ لیاؼحال٨ات هكؾم ؾق هىا

 سیزه لضایی پیاهبز اکزم. 1

٨ّ ل  به ظ ل و ،اؾؾ هیقوالث قا ايصام  ٣یجبل ًکهیبه ٠الوه ا ًهیؾق هؿ ظٕكت قوىل اکكم
 ااه ی ٧یال وٜا یکی میقا ي یؾاوق . ٬ٕاوت وؿیقلو هیاهحمام  میاؼحال٨ات هكؾم ي هًال٠ات و

پی اهبك او الم، ؾ. کك  هی یؿگیهكؾم قو یجمام به ؾ٠او یهًؿ ظىِله با ؾ٬ث و ايىث وؾ هیؼىؾ 
 قا ؾق یكیيٝ یب یی٬ٕا ىحنیٌالىؾه و اوان و ًهیهؿ ؾق ؾظکىهث ؼى هؿت کىجاه قوالث و قؾ

هىٔ ى٠ات  و لی٬ىمث ا٠ٝن هىا و ی٠مل كهیو ٬ٕا ؾق لئهىا ال یکكؾ که بؽٍ جأویهشهاو 
ىايى حًؿ ج یه ها وث که ایى چًیى اوث که ايىااو ا٨حهیآو ظٕكت جبلىق  گ٩حاق ٬ىل و ؾق یی٬ٕا
ی ایٍ او و ها یو ٠ّك و یا ظحی ٠ّك ظأك با جىشه به اظکام با٬ی هايؿه ال هعاکن و ؾاوقآ ؾق 

یا و با هكاش١ه به ٬ىل و گ٩حاق قوىل اکكم به ظل و ٨ّ ل هًال٠ ات و اؼحال٨ ات ؼ ىؾ بپكؾالي ؿ 
قوٌى  ،ِكیط ٔمى ایًکه ایى قویه و ايحٍاق آقا به پیكوی ال وًث پیاهبكاو و اهاهاو بایؿ ِىقت

 و هىحؿل و به قول ؾق قویه ؾوحگاه ٬ٕایی اشكا ٌىؾ.
 ًک هیب ا ا یول  ؛هع ؿوؾ او ث كهیو  و ػیجاق های  اآو ظٕكت ؾق کح یها تهىاقؾ ٬ٕاو

قا  یش اه١ کاه ل و ى حنیاقٌ اؾات، و گ٩حاقه ا و مهیهىاقؾ هعؿوؾ به ٔ م ىیا ،هعؿوؾ اوث
 ،که ظال با جىشه به پیٍك٨ث جکًىل ىژی ٌؿه اوث یاواله یهًً ٬ٕا ؾه که هبًا وکك یمیق یپ

قوؾ که المام به ايحٍ اق  ايحٝاق هی ،هابیى اظاؾ شاه١ه و ي٭ً پك قيگ ٬ٕاوت گىحكي ؾ٠اوی ٨ی
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 . ؾقواظؿ و شاهٟ و به ِ ىقت ب ه قول و ؾق لعٝ ه ِ ىقت گی كؾ. ای هو آقا ؾق واهاي ها هؾاؾياه
 :ىؾٌ هیؼايىاؾه ـکك  و ی٩كیک و یظ٭ى٬ لیهىا آو ظٕكت ؾق یها تچًؿ هىقؾ ال ٬ٕاو شا ىیا

 یدمىل لیلضاوت درباره هسا. 1-1

 ٌ ؿ و ؿهیؾق  هً مل ٌ ً هی ٠ل یه ؿ٠ و یه ؿ٠ ؾو ي٩ك یٌؿه که وكو ِؿا ثیولمه قوا ام ال
هى هايًؿ »: به آيها ٨كهىؾ هىٔىٞ ؾ٠ىا ب١ؿ ال ا٘الٞ الو  ال هًمل ؼاقز ٌؿ اهبكیظٕكت پ

 یال ٌما به ؼ ىب یب١ٕ و ؿیًک هیبه هى هكاش١ه ٌما شهث ق٨ٟ ؼّىهث  ٌما ايىاو هىحن و
. ک ًن  هیًىم ٬ٕاوت ٌ هیهى بكاوان آيچه ال ٌما  ؿ وکً اویؼىؾ قا ب ؾىايؿ هٙلب و ه٭ّىج هی

که  یکى یال آجً اوث بكا ای هؼال٦ وا٬ٟ باٌؿ، آو ١ٙ٬ ظکن کكؾم که بك ای هی٬ٕ ه اگك بكپ
 «.كؾیقا بگ یمیآو چ ؿیيبا ث،ىیظ٫ ي یايؿ که ـؾ هیچًايچه  به ي١٩ً ظکن ٌؿه و

: گ٩ ث یگ كیب ه ؾ یکیهك  .ا٨حاؾيؿ هیبه گك ،ؿيؿیوؽًاو قا ال ظٕكت ًٌ ىیا ىی٘ك٨ یو٬ح
آيه ا  و «کًًؿ. نیؼىؾ ج٭ى ىیاوث آو قا ب ىیظال که چً»باٌؿ. ظٕكت ٨كهىؾ:  ظ٫ هى هال جى

 .ؿيؿی٘لب ثیظالل گكیکؿیال  کكؾه و نیهال قا ج٭ى
و ًى  ،هىلن طیؾق ِع ٠باقات هؽحل٧ ي٭ل ٌؿه اوث و اوًث ب هًابٟ اهل ؾق ثیقوا ىیا

 او ث و اؾیل ث،یهًابٟ ٠باقات قوا یب١ٕ ق. ؾگكیال هًابٟ ؾ یبكؼ و یبؽاق طیِع ؾاوؾ و یاب
 آهؿه اوث: جك هن کن یب١ٕ ؾق

 يىٌ حه بكگك٨ح ه ال ىیا حى ـکك ٌؿه ؾق. هآهؿه اوث ثیقوا ىیا هیٌب يیم ١هیٌ ییقوا هًابٟ ؾق
 .به جىاجك ي٭ل ٌؿه اوث ثیقوا ىیباٌؿ. ا یه« الكٌاؾ و یؿوبل اله»

عن عدی بن عادی عان ابیا ، قاالت ا تصام امارؤالقی  ورجال مان حضار ماو  : »گكیؾ هىقؾ
، فقااالت ألااة بینا:  قااالت ل، قااالت فیرینا ، قااالت إ ن واهلل یاا هب  إلای رسااول اهلل ،ٍ فای ار

اهلل الی  یوم القیام: ولیزّکی  ول  عا ا    أبرضی، قالت أن  هب أبرضة بیرین  کان ممن لینظر ه 
 یبا ه كؾ هیًؿ که اهكؤ ال٭ک هیال پؿقي ي٭ل  یبى ٠ؿ ی٠ؿ ؛الیم قالت ففزع الرجل وردها الیا 

 اهبكیظل اؼحال٦ ؼؿهث ظٕكت پ بكای .اؼحال٦ ؾاٌحًؿ ،یًیله ؾق هىقؾ هن ال ظٕكهىت با
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پ ه  :ظٕ كت ٨كه ىؾ .يه :ىا  ؾاؾش «؟یٌاهؿ ؾاق ایآ» :ؿیپكو هیٕكت ال اهكؤال٭ؿ. ظآهؿي
 ىیاگك له »ٕكت ٨كهىؾ: ؾ. ظوق هیال ؾوث  ًنیله ،ىی: بًابكاث٩گ «.٬ىن بؽىقؾ ؿی٘ك٦ جى با

ب ه  اهثیؼىاهؿ بىؾ که ؼؿاويؿ ؾق قول ٬ ی٘ك٦ جى ال کىاي ،جى به واوٙه ٬ىن او ال ؾوحث بكوؾ
کالم ظٕ كت ب ه  ی٬حو «ؿ.اٌب هیاو ٠فا  ؾقؾياک  بك يؽىاهؿ کكؾ و هیاو قا جمک ؾه وکكاو يٝك ي

 قا به ِاظبً بكگكؾايؿ. ىیو له ؿیکٍ یاؾی٨ك ،یهكؾ ظٕكهىج ؿیقو شا ىیا

 لضاوت دردمىق خايىاده .2-1

قا ٘ال٪ ؾاؾه بىؾ  که ٌىهكي او یظٕايث اوث. لي هىقؾ ال ٬ٕاوت آو ظٕكت ؾق گكیؾ هىقؾ
 ای ٠ كْ ک كؾ:  ؿی. لو هٙل٭ه ؼؿهث ظٕ كت قو كؾیىاوث پىك لو قا ال او بگؼ هیٌىهك  و

آ٤ىٌن بىحك گكم  او و یؿيیهعل يىٌ نیها وپىحا بچه و ىیپكوقي ا گاهیقوىل اللهٕ ٌکن هى شا
ج ا ٌ ىهك »ظٕكت ٨كه ىؾ:  .كؾیهى بگ قا ال ىاهؿ اوؼ هیااو و  هپؿقي هكا ٘ال٪ ؾاؾ اووث و

 «ٕیهىح ظٕايث او ٩٘ل و یجى وماواقجك به يگهؿاق ای هيکكؾ اقیاؼح
 ًک هیا ب١ ؿ ال هی٨ا٘م ه بً ث ٬  .ٕاوت آو ظٕكت به ي٩٭ه هح١ل ٫ او ث٬ ال گكیؾ هىقؾ

قا ٘ ال٪  ؾ، که ٌ ىهكي اوکكوه باق ٘ال٪ ؾاؾه بىؾ، ؼؿهث ظٕكت ا٬اهه ؾ٠ىا  اٌىهكي او ق
هىکى  ي٩٭ه و كایهىکى يؿاقؾ؛ ل ظ٫ ي٩٭ه و»: ٕكت ٨كهىؾؿ. ظهؾ میهىکى ي ؾاؾه به او ي٩٭ه و

 «.بائى ال٪٘ؾق يه  ،اوث ی٘ال٪ قش١ ؾق

 یفز یک لیهسا لضاوت در. 3-1

ه . ب قا به هصالات قوايؿه او ث واهصكه ؾه وکكقا ِاؾق  یاؾیظٕكت اظکام ل ی٩كیک اهىق ؾق
 اوث: كیهىقؾ ل ی٩كیاهىق ک ال هىاقؾ ٬ٕاوت آو ظٕكت ؾق یکی٠ًىاو يمىيه 

 الٞا٘به  اویشك هؽموم بىؾ هكجکب وك٬ث ٌؿ و یبً لهیکه ال ٬ب ه،یبه يام ٨ا٘مه هؽموه یلي
ک ه ظک ن آو، ٬ٙ ٟ ايگٍ حاو ؾو ث  ؿی ظٕكت ذابث گكؾ یبكا قوايؿه ٌؿ و اکكم اهبكیپ

و  یوكٌکى حگ ىیج ك ظکن، ب مقگ یکه اشكا ؿيؿیهؽموم ؾ یبً لهیاٌؿ. وكاو ٬بب هی یقاوث و



   002و حضرت علی ه پیامبر اکرملسوم اوتشار آرای قضایی با وگاهی به سیر 

 ص هیب ه يح ىیچً و ،با هن هٍىقت کكؾيؿ ٨کك چاقه ا٨حاؾيؿ و آيهاوث. ؾق لهیب٬ یبكا یوكا٨کًؿگ
به او گ٩حًؿ ک ه  ،اٌؿب هیٌؽُ  ىیجك کیيمؾ اکكم و اهبكیپ نیيؿ ؿ،یة بى لکه اواه ؿيؿیقو

 ک كؾ.اواهه به هعٕك آو ظٕكت آه ؿ و اٜه اق ٌ ٩ا٠ث  .گكؾؾ ٟی٩ٌ اهبكیاو ؾق هعٕك پ
 ااهیال ظؿوؾ  یکی یىاهؼ هیاواههٕ جى  یا»به او ٨كهىؾ:  یؿٌؿه و با جً ىیؼٍمگ اهبكیپ

گ اه ظٕ كت ؾق  آو «ٕ؟یٌ ٩ا٠ث کً  یىاهؼ  هیايىو ؼؿا، ٌؿو ٬ لیج١ٙ یٌىؾ، و بكا لیج١ٙ
 یال ٌما لي ؿگ ًیکه پ یهكؾه»ؼىايؿ ال شمله ٨كهىؾ:  ای ههىلماياو ؼٙاب یهىصؿ ق٨ث و بكا

و پاقه ٌؿ که هكگ اه  ؽثیآياو ال هن گى ثیهلّ  كالهیو ٌ ؿيؿیقو به هالکث قو ىیال ا ،كؾيؿک هی
 ؿ، ٬ ايىو ؾقٌ  هیهكجکب ؼ ال٦  یًملث اشحما٠ه یؾاقا و ٍاو ا٨كاؾ ِاظب ي٩ىـايیاگك ؾق ه

٬ ايىو ؾق  ٌ ؿ ٨ ىقاً  هیشاه١ه هكجکب ٠مل ؼال٦  ٧یاگك ا٨كاؾ ١ٔ یول ؛ؿٌ میهىقؾ او اشكا ي
کً ؿ، ؾو حً قا ٬ٙ ٟ ؼ ىاهن  یلؾؾ ؿ، وىگًؿ به ؼؿا اگك ؾؼحكم ٨ا٘مهٌ هیهىقؾ آيها اشكا 

 «ٕکكؾ
ال ايّ اق،  یؾقشىاق ؼاي ه ه كؾ ؾاوحاو ومكه بى شًؿ  اوث. وُمكة بى شًؿ  گكیؾ هىقؾ

 یفٌ ث. و مكه ب كاگ هی یؾاٌث که قاه ٠بىق آو، ال ؾاؼل هل ک ه كؾ ايّ اق ییؾقؼث ؼكها
 ؿ وٌ  هی یوكلؾه واقؾ هل ک ه كؾ ايّ اق ،اهىق آو به کّكات ؾاؾو ايصام به آو ؾقؼث و یوكکٍ

و كلؾه  ج ى به و مكه گ٩ ث: ی. هكؾ ايّاقگكؾیؿ هیآو هكؾ  هبا٠د هماظمث ؼايىاؾ بیجكج ىیبؿ
 ،یً یآيه ا قا بب ؿی باًٌؿ که جى يبا یحیو١ٔ همکى اوث ؼايىاؾه هى ؾق و یىٌ هیواقؾ هلک هى 

يما، جا اهل ؼايه هى هٙلٟ باًٌؿ. ومكه  فاویاوح ا٠الم و ،یو٬ث آهؿ که هك وثا ىیؼىاهٍن ا
له ب ه اش ا یؾاقم، لموه  وم و چ ىو ظ ٫ ٠ب ىقق هیبا٢ ؼىؾ  یؼايه جى به وى اویگ٩ث: هى ال ه

. ظٕ كت و مكه قا ؿکً  ثیٌکا اوالم اهبكیهصبىق ٌؿ به هعٕك پ ی. هكؾ ايّاقًنیب میي
ک اق قا  ىی و مكه گ٩ ث: ا «ا٠الم کىٕ و كیهًگام ٠بىق، اشاله بگ ى،یا ب١ؿ ال»گ٩ث:  ؼىاوث و

ب ا هم او  یگكیؾ ؾقؼثآو  یبه الا ؾقؼث ؾوث بكؾاق و ىیال ا»يؽىاهن کكؾ. ظٕكت ٨كهىؾ: 
جا ؾه ؾقؼث قو ايؿ ب ال  ومكه ٬بىل يکكؾ؛ جا ظٕكت ج١ؿاؾ قا باا بكؾ و .«هنؾ هیاوِا٦ به جى 
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٬ب ىل يک كؾ. ظٕ كت ومكه  یهن ؾاؾ؛ ول یبه او و٠ؿه ه١ًىظٕكت،  اویو ؾقپا ك٨ثیومكه يپف
 و یهىح ای هجى هكؾ ٔكقليًؿ ی١ًی؛ انة رجل ضارُّ مضارُّ ولضرر ولضرار علای مانمن، »٨كهىؾ: 

ؾو حىق ؾاؾ ب كو آو ؾقؼ ث قا  یب١ؿ ظٕكت به آو هكؾ ايّ اق «ق بميؿ.به هإهى ٔك ؿیيبا یکى
 .ًؿالیؾوق ب بکى و

ه٭ ام ٬ٕ ا  او الم ک ه ؾق اهبكی پ ییشمله اظکام ٬ٕ ا هىقؾ قا ال ىیال ٨٭ها ا یچه بكؼ اگك
او ث؛ چ ىو  او الم اهبكیپ یاظکام ظکىهح هىقؾ ال ىیا ًؿیىگ هی ايًؿ وؾ میي ،ِاؾقکكؾه باٌؿ

ومكه بى شًؿ  يبىؾه او ث؛  و یهكؾ ايّاق ىیه٭ام هؽاِمه و ٬ٟٙ هكا١٨ه ب ظٕكت وا١٬ًا ؾق
آو ؼّىهث  ثیهالک ؾق ومكه يبىؾه و و یايّاق ىیؼكها، هعل يماٞ ب قؼثؾ ای ىیاِل له كایل

به ٠ًىاو ظاکن و  ٍاویيمىؾ؛ جا ا ثیٌکا اهبكیال هماظمث ومكه يمؾ پ یبلکه هكؾ ايّاق ،يؿاٌحه
؛ ايؿ هؾايى ح یاظک ام ظک ىهح ه ىقؾ قا ال ىی . اگكچ ه اکًؿٜلن ا٬ؿام ق٨ٟ  بكای ىیهىلم هیقئ

ک ه ب ا هً ا٨ٟ  یو٬ح  یاظکام ظکىهح یاشكا بك هىٔىٞ ها باٌؿ که ظٕكت ؾق یىايؿ ٌاهؿج هی
 یظکن ظٕكت هبً ا ؾ. وکكِالبث بكؼىقؾ  و ثیچگىيه با ٬ا١٘ ،شاه١ه وكو کاق ؾاٌحه باٌؿ

 یی٬ٕا و یه١ٕالت ٨٭ه ال هىٔى٠ات و یاقیبى ی٨٭ه ٌؿ که قاهگٍا ٔأكقٓ ؾق ی٬ا٠ؿه کل
  ٌؿه اوث.

 سیزه لضایی دضزت علی .2

 یآو ظٕكت، ٔكوق اوی١یؼّىَ ٌ ؾق يمؾ هىلماياو و به یاهام ٠ل ٟیق٨ گاهیبه شا با جىشه
 یؾق ؾوقاو لي ؿگ یاهام ٠ل  ؾ.كی٬كاق گ یؾق اهىق هؽحل٧ هىقؾ اهحمام شؿ ٍاویا كهیاوث و

 اهبكیپ كهیو ن،یبك ٬كآو کك یآو ظٕكت هبحً یی٬ٕا كهیبه اهك ٬ٕا ؾاٌحه و و ای هژیؼىؾ اهحمام و
 ی٠ل اه ام  ب ىؾه او ث.هبحً ی گىحكؾه ؼ ىؾ آو ظٕ كت  یظ٭ى٬ ،یو ؾايً ٨٭ه اکكم

 اتیال آيها ؾق لهاو ظ یاوث که بكؼ یبی٠ص لیها و هىا و پاوػ ها یها و ؾاوق ِاظب ٬ٕاوت
ه ن ؾق له او ؼال٨ ث ٌ ؽُ آو  یگاي ه و ٬ى مح و ه یؾق له او ؼل٩ ا یاوالم و بكؼ اهبكیپ
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شا هايؿه ال او ظٕ كت ب ه ك ب ها یشا به بؽٍی ال ایى ؾاوق که ؾق ایى ظٕكت، وا٬ٟ ٌؿه اوث
 پكؾالین: هًٝىق جببیى اظکام و قواز ٠ؿالث هی

 لضاوت در دمىق خايىاده. 1-2

به ِىقت هٍ اقکث او که ؾو جى  یمکیؾقباقه کً ی٠لاهام کكؾه اوث که  ثیقوا ؿیه٩ ػی. 3ٌ
 ىیا نیٓ به ؼا٘ك ٠لن يؿاٌحى به جعكٓیؾو ظ ىی٘هك ٨ٔاِله ب کیبىؾيؿ و هك ؾو ؾق  ؿهیقا ؼك

ال آو ؾو واگ فاق  یک یآيکه بچه قا ب ه  یآو ظٕكت بكا ؛هصاه١ث کكؾه بىؾيؿ مکیکاق، با آو کً
او قا واؾاٌث  و .ه بىؾبه ٬ك٠ه ا٨حاؾ یوپكؾ که يام و ی٬ك٠ه ايؿاؼث و بچه قا به کى اوآي ىیب ،کًؿ
به  یؾاوق ىیبك ا. ؼبىؾ می٩٘ل، ٨كليؿ کً ىیا كایل؛ بپكؾالؾ کًیآو بچه قا به ٌك مثیال ٬ یمیجا ي

ظکن قا ؾق اوالم ه٭كق  ىیکكؾ و هم جأییؿو آو ظٕكت آو قا اهٕا و  ؿیقو گىي قوىل ؼؿا
٬كاق ؾاؾ که بك و ًث قا  یکى ث،یها اهل ب اویقاوث که ؾق ه یوپان ؼؿاويؿ»ؾاٌث و ٨كهىؾ: 

٠باقت آو ب ىؾ  ىیه٭ّىؾ آو ظٕكت ال ا .«كؾالؾپ هی یاو ؾق ٬ٕاوت، به ؾاوق ىهیو ٌ وؾوؾا
ب ه ايص ام  یؾ به ه ؿؾ الهاه ات ؼؿاوي ؿوؾاوظٕكت ؼىؾ قا هايًؿ  یها یؾاوق ی٠لاهام که 
 وايؿ.ق هی

اي ه و اظم ؿ ؾق اوؾ و اب ى هاش ه و اب ى بٙ ه ؾق اابوٌهك آٌى  ؾق هًا٬ب ال وًى اب ىؾ ابى
ؾق  ی٠ل اهام که  ايؿ هکكؾ ثیبى اق٬ن قوا ؿیبا ٘ك٪ ٨كاواو ال ل هیالّعابه و ابى هكؾو لی٨ٕا

به هؽاِمه پكؾاؼح ه  یشا وه جى بك وك کىؾک ق آو. ؾيمؾ آو ظٕكت ا٬اهه ٌؿ ییؾ٠ىا ؛بىؾ مىی
ک ىؾک  ىی اؾق ا٘هك با ه  کیال اوالم ؾق  ًیكؾ که ؾق ؾوقه پک هیال آياو گماو  کیبىؾيؿ و هك 

آي او ٬ك٠ ه  ىیظل هٍکل ب  یبكا یل٠اهام . کىؾک هح١ل٫ به اووث ،ىیکكؾه و بًابكا یکیيمؾ
هؽاِماو  گكیقا به ؾ هیؾوحىق ؾاؾ جا ؾو وىم ؾ ،که يام او ؾق ٬ك٠ه ؾقآهؿه بىؾ یايؿاؼث و به کى

: ٨كه ىؾ و آو ظٕ كت ؿیقو  اهبكی به گ ىي پ هىقؾ ىیؾق ا ی٠لاهام  یاوقعىه ؾ. يؾهؿ
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ؾ ب ه ٬ٕ اوت وؾاو ىهیقا ٬ كاق ؾاؾ ک ه ب ه ٌ  یکى  ثیها اهل ب اویقا که ؾق ه یوپان ؼؿاويؿ»
 «كؾالؾ.پ هی

آياو گ ىاه آو او ث ک ه  اتیٜاهك قواشكیايی قا ي٭ل کكؾه و و ابى ٌهك آٌى   ؿیه٩ ػیٌ. 9
قا  ؼكا  ٌؿ و آي او یبك وك گكوه یىاقیکه ؾ بیجكج ىیؿب اوث؛ قغ ؾاؾه مىیؾق  میهاشكا ي ىیا

ب ىؾ و  ای هؾک ه ب ك یآلاؾ ؾاٌث و لي  یال ٨كؾ یبىؾ که ٨كليؿ یکٍحگاو لو آلاؾ اویکٍث ؾق ه
آو ؾو ک ىؾک ٬ك٠ ه  ىیقوٌى ٌؿو ظکن ب  یآو ظٕكت بكا بًؿه بىؾ. یال هكؾ یِاظب ٨كليؿ

ک ه ي ام او ب ه  یکى  یآهؿه بىؾ آلاؾ ا٠الم کكؾ و بكا قا که يام او ؾق ٬ك٠ه، آلاؾ ؾق یو کىؾک ؿیکٍ
 یقا هىا اؾپه آو بًؿه قا آلاؾ کكؾ و آو کىؾک آل. واو ِاؾق کكؾ یؾقآهؿه بىؾ، ظکن بًؿگ یؿگبً

ک ه ال  ای هاو ٬كاق ؾاؾ و ؾق باقه يعىه اقخ بكؾيٍاو ظکن ٨كهىؾ که آياو ه ن هايً ؿ بً ؿه آلاؾٌ ؿ
 اق ؾاؾ.٬ك جأییؿ٬ٕاوت قا هىقؾ  ىیا اهبكی. پقيؿؾااقخ ظ٫  ،كيؿب هیآلاؾ کًًؿه ؼىؾ اقخ  یهىا

 لضاوت در دمىق کیفزی . 2-2

ال  می قا ال هى ًؿ اظم ؿ و ي ثیقوا ىیابى ٌهك آٌى  ا: آو قا ي٭ل کكؾه اوث ؿیکه ه٩ یحیقوا .3
بى ه١حم ك ي٭ ل ک كؾه و  ًیبه وًؿ آيها ال ظماؾ بى ولمة ال وماک بى ظب ٟیاظمؿ بى هً یاهال

 ی٠لاهام که  یلهاي. كؾه اوثي٭ل ک ال ابى ش٩١ك هیقا هعمؿ بى ٬ ثیقوا ىیا :گ٩حه اوث
ق آو گ ىؾال . ؾؿیبه آو ظٕكت قو  ،کًؿه بىؾيؿ یكیٌکاق ٌ یکه بكا یبىؾ، ؼبك گىؾال مىیؾق 

و  ؿی ل٥م ًیکه ياگهاو پ ا ه بىؾىحاؾیجماٌا ا یگىؾال بكا ىیبك کًاقه ا یبه ؾام ا٨حاؾه و هكؾ یكیٌ
و هكؾ  ؿیچىب یهكؾ هن به که وىه و آو ؿیچىب یگكیبه هكؾ ؾ ،٩حؿیبه ؾقوو گىؾال ي ًکهیا یبكا

آياو قا پاقه پاقه  یهمگ كیو هك چهاق جى به گىؾال ٨كو ا٨حاؾيؿ و ٌ ؿیچىب یوىم هن به ٨كؾ چهاقه
او ث و  كیکكؾ که ٌؽُ اول ١٘م ه و ٌ کاق ٌ  یؾاوق ىیچً هىقؾ ىیؾق ا یٕكت ٠ل. ظکكؾ

 ؾو ؿی يؿگاو ٌ ؽُ ؾوم باٌؽُ ؾوم قا بپكؾاليؿ و بالها یوىم ؼىيبها کی ؿیبالهايؿگاو او با
ب ك . ؼٌؽُ چهاقم قا بپكؾاليؿ هیجمام ؾ ؿیبپكؾاليؿ و بالهايؿگاو ٨كؾ وىم با ا٨كؾ وىم ق هیوىم ؾ
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 یهايً ؿ ؾاوق ،آياو اویؾق ه یهمايا ابىالعىى ٠ل»٨كهىؾ:  پیاهبك ؛ؿیقو ٥مبكیبه پ یؾاوق ىیا
 «٠كي ٬ٕاوت کكؾه اوث. یؾق باا و شّل  ؼؿاويؿ ٠ّم 

گ٩ح ه  به ي٭ل ال اه ام ِ اؾ٪ ىیالمإهً كیاظکام اه بیٌن ؾق کحا  ٠صاها بى نیابكاه
جماٌا به ؾوق آو گكؾ آهؿيؿ و ؾق کًاق گ ىؾال ال  یا٨حاؾ، هكؾم بكا یكیؾق آو گىؾال ٌ یو٬ح :اوث

آو که ال  یو بكا ؿیبه ؾقوو گىؾال ل٥م یاگهاو هكؾ. يكؾيؿک هیبكؼىقؾ  گكیکؿیٌؿت الؾظام به 
ؼىؾ  میقا ؾوحاو یگكیٌؿ و آو ٌؽُ هن ؾ ماویآو یگكیکًؿ به ٌؽُ ؾ یكیگا٨حاؾو ؼىؾ شلى

 كیه اه. پکٍحه ٌؿيؿ كیجىوٗ ٌ ی٬كاق ؾاؾ جا آيکه هك چهاقجى به ؾقوو گىؾال ٨كوا٨حاؾيؿ و همگ
کًًؿ  یآوق گىؾال آهؿه بىؾيؿ، شمٟ یکه به جماٌا یلیقا ال ٬با هیجمام ؾ ؾوحىق ؾاؾ که ىیالمإهً

 کی کكؾ و به بالهايؿگاو ٌ ؽُ يؽى ث  نیچهاقم ج٭ى کیوىم و  کیو  نیه يقا ب هیؾوپه و 
آو گاه به بالهاي ؿگاو ٌ ؽُ ؾوم  ٌؽُ با٠د هكگ وه جى بىؾ. ىیا كایل .پكؾاؼث هیچهاقم ؾ

 هیال ؾ یمیبا٠د ٬حل ؾو جى بىؾ و به بالهايؿگاو ٨كؾ وىم ي یو كایل کكؾ؛ قا پكؾاؼث هیوىم ؾ کی
قا  هی جى بىؾ و به بالهايؿگاو ٌؽُ آؼك ٔچهاقمٓ جمام ؾ کیهىبب ٬حل  ًهاج یچكا که و ،قا ؾاؾ

 كی اه یقوىل ؼ ؿا قا ال يع ىه ؾاوق یكوه. گيبىؾ یگكی٠اهل ٬حل که ؾ یو كایل ؛پكؾاؼث کكؾ
ؾقب اقه آو  یک ه ٠ل  بی هاشكا به هم او جكج ىیا»آو ظٕكت ٨كهىؾ:  ؛هٙلٟ کكؾيؿ ىیالمإهً

 «ىؾ.ٌ هیکكؾه، ٬ٕاوت  یؾاوق
يؽى ث آه ؿه او ث ک ه  ثی ؾق قوا ،ىیً ابكااي ؿ. ب هال ؾو وا١٬ یظاک ث،یؾو قوا ىیا ٜاهكاً 

آهؿه او ث  ىیؾوم چً ثیؾق قوا یول ه؛به ؾقوو گىؾال ٨كوا٨حاؾ یٌؽُ اول، بؿوو ؾؼالث کى
 ىیا٠ د و ٭ىٖ يؽى حبك اذ ك الؾظ ام ؼ ىؾ ب که به ؾوق گىؾال گكؾ آهؿه بىؾيؿ  یکه جماٌاگكاي

 یؾو هىقؾ ؾو گىيه هؽحل ٧ ؾاوق ىیؾق ا ی٠لاهام قو  ىیا ال يؿ.ا هٌؽُ به ؾقوو گىؾال ٌؿ
 کكؾه اوث.

 ؛هٙ كض ٌ ؿ ی٠ل اهام يمؾ  یگكیؾ یي٭ل کكؾه اوث: ؾاوقچًیى ؾق اقٌاؾ  ؿیه٩ٌیػ  .9
و . لقا بك ؾوي ؼىؾ وىاق کكؾه ب ىؾ یگكیلو ؾ طیو ج٩ك یبال یشهث بكا یب یکه لي بیجكج ىیؿب
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ک ه ب ك  یو کى ؿیآو لو ال شا پك صهیگك٨ث و ؾق يح ٍگىویقا ي یكیو آو لو ل ؿیال قاه قو یگكیؾ
 یؾاوق ىیچً  ه ىقؾ ىی ؾق ا یل ٠اه ام . ؼىقؾ و گكؾيً ؼكؾ ٌؿ و هكؾ ىیلهگكؾيً بىؾ به 

و ىم  کی بپ كؾالؾ و  ،وثاگك٨حه  ٍگىویکه ي یلو وىه ؿیلو قا با یوىم ؼىيبها کی٨كهىؾ که 
او قا  یو ىم ؼىيبه ا کیپكؾاؼث کًؿ و  ؿیگك٨حه بىؾ باکه ه٭حىله قا بك ؾوي  یؼىيبها قا لي گكیؾ

به  یؾاوق ىیبك ا. ؼبك ؾوي آو لو وىاق ٌؿه بىؾ هىؾهیو ب لیؾل ؿووه٭حىله ب كای. لاوث؛هن هؿق 
 ؾاؾ. یآو گىاه یکكؾ و به ؾقوح جأییؿقا  ی٠لاهام  یآو ظٕكت ؾاوق ؛ؿیقو اهبكیپ

ؾق يمه ة اابّ اق ال  یو اب ى هه ؿ دیالعؿ بیؾق ٤ك ؿیٌهك آٌى  ؾق هًا٬ب ال ابى٠ب ابى
قا  ثیقوا ىیؼىؾ ا هیؾق يها میي كیابى اذ .ايؿ هقا ي٭ل کكؾ ثیقوا ىیا ی٠لاهام اِبٟ بى يباجه ال 

اب ى  یول  ؛ي٭ل کكؾه اهبكیقا ال پ ثیقوا ىیا ٫یؾق ال٩ا یلهؽٍك .ي٭ل کكؾه اوث ی٠لاهام ال 
 ىی ا یلهؽٍ ك ؿیاو ث. ٌ ا ی٠ل اه ام وؽى  ىیاو ا٠حكاْ کكؾه و گ٩حه اوث که ا به كیاذ

 ؾايىحه اوث. آو قا اهٕا کكؾه ال ٬ىل آو ظٕكت اهبكیا٠حباق که پ ىیقا بؿ ثیقوا
ي٭ل  به وًؿ ؼىؾ ال اهام با٬ك ،ِؿو٪ ػیبه ي٭ل ال ٌ اایکه ال کحا  ٬ُّ اايب یاوق. ؾ1

و او قا لؾ  یب ك ه كؾ یلگ ؿ ،ؽ ثیگك مىی یال اهال یکه اوب ٌؽّ بیجكج ىیؿب ؛ٌؿه اوث
اه ام  بی جكج ىیؿ. ب او ث ؽح هیگك اي هآوقؾ که اوب ال ؼاي لیؾل ىیکٍث. ِاظب اوب چً

و اهٕ ا  جأیی ؿهىئله  ىیظکن او قا ؾقباقه ا میي اهبكیپ و اوثؼىو آو هكؾ هؿق ٨كهىؾ که  ی٠ل
 و ِاظبً او قا قها يکكؾه بىؾ. ؽحهیاوب ؼىؾ گك كایل ؛کكؾ

 كی ٌن ؾق ٠صائب اظک ام اهها بى نیابكاه میاقٌاؾ و ي ؾق ؿیه٩ ػیاوث که آو قا ٌ یؾاوق. 0
ابى ٌهك آٌى  ؾق کحا  هًا٬ب ال ه١ّب بى والم ال اهام  میبه ِىقت هكول و ي ىیالمإهً
قا  یکه ؼك یگاو هىقؾ آهؿيؿ و ؾق اهبكیکه ؾو جى به يمؾ پ بیجكج ىیؿب ؛ي٭ل کكؾه اوث ِاؾ٪

هى ئله ال اب ىبکك و ٠م ك  ىی ظک ن ا هىقؾ ؾق ٥مبكیال آو ظٕكت اوح٩ىاق کكؾيؿ. پ ،کٍحه بىؾ
ب ك ِ اظب  یمیقا کٍحه اوث و چ یگكیؾ یچهاقپا ،ییپكوً کكؾ و آياو پاوػ ؾاؾيؿ: چهاقپا

 ،قا کٍحه باٌؿ آوآو ؼك واقؾ ٌؿه و  گاهیاگك گاو به شا»٨كهىؾ:  ٙالبیبى اب یها ٠ل؛ اىثیگاو ي
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گ او واقؾ ٌ ؿه و  گ اهیاگك ؼ ك ب ه شا یول ؛آو ؼك قا به ِاظب آو بپكؾالؾ ىلپ ؿیِاظب گاو با
هماي ا »٨كه ىؾ:  ٥مب كیآو گ اه پ« .ىثیالم ي یمیکٍحه ٌؿه اوث، بك ِاظب گاو پكؾاؼث چ

قاو ث ک ه ؾق  یو پان ؼؿاوي ؿ»ه ٨كهىؾ: پ «.ظکن کكؾ ،ااهی یٌما به ؾاوق اویؾق ه ی٠ل
ـک ك  گ كیؾ یح یق قواؾ «.كؾالؾپ هی یؾ به ؾاوقوؾاو ىهیقا ٬كاق ؾاؾ که به ٌ یکى ثیها اهل ب اویه

ها ٬كاق ؾاؾ ک ه هايً ؿ  اویقا ه یقا وماوث که کى یوپان ؼؿاويؿ»که پیاهبك ٨كهىؾ: ٌؿه اوث 
 یؾو جى ال اهال ىیهاشكا ب ىیا ًؿیال ٠اهه گى ی: ب١ٕؿیگى ؿیه٩ ػیٌ «.ًؿک هی٬ٕاوت  اهبكاویپ
 می. البحه اظحمال ج١ؿؾ وا١٬ه ييؿا هـکك کكؾ ،آو قا هايًؿ آيچه ي٭ل ٌؿ میي یاج٩ا٪ ا٨حاؾه و بكؼ مىی

 .ىثیي ؿیب١

 لضاوت در هسائل دمىلی .3-2

ٌ حك  ايهیآٌ  یٌحك ؼ ىؾ قا ب ه و ى یکه هكؾ بیجكج ىیؿب ؛که ؾق هًا٬ب ي٭ل ٌؿه اوث یحیقوا
 ؼىاو ث ک ه ؾق ی٠ل اهام آو هكؾ ال  ٌحك هك٢ قا ٌکىث. یها نقها کكؾ و آو ٌحك جؽ یهك٤

 ىیشً  کی هك جؽن ٌحك ه ك٢  یبه الا ؿیجى با»و ظٕكت ٨كهىؾ: آ .ؿی٨كها یکاق ؾاوق ىیا هىقؾ
آو ظٕ كت ٨كه ىؾ:  ؛ک كؾ اوی ب اهبكی قا ي مؾ پ یؾاوق ىی آو هكؾ ا« .یبؿه یٔكا  ٌحك ایٌحك 

ه ك  یؾق الا ؿی ىؾ و ج ى باٌ هی٬كاق ؾاؾه  یجى قؼّح یاها بكا ؛یؿیباقه ًٌ ىیقا ؾق ا یظکن ٠ل»
 «.یقا ١٘ام ؾه یًیو هىک یكیقول قوله بگ کیجؽن ٌحكهك٢ 

اه ا  ؛ق٨ح ه اهبكی ي مؾ پ ی٠ل اهام ظکن  ؿویِاظب ٌحك په ال ًٌ ایگى ،يگاقيؿهبه ل٠ن 
ايىحه که هكؾ پكوًؿه ال ؾ هیچىو آو ظٕكت  یلو ؛کكؾه اوث جأییؿقا  ی٠لاهام هن ظکن  اهبكیپ

 او قؼّث ٬كاق ؾاؾ. یبكا ،ياجىاو اوث ،ؾاؾه ی٠لاهام که  یظکم ؾاؾو ايصام
ٌ اهؿاو و ٘ ك٨یى  ،ال يعىه ٬ٕ اوتهىاقؾ ٨كاوايی و  ها وؾاوحا ،ق که هٍاهؿه ٌؿ٘ى هماو

ظاؾ آی ِاؾقه ال وىی پیاهبكاو و اهاهاو ؾق ؾوحكن همگاو ٬كاق گك٨حه اوث و أؾ٠ىا و همچًیى ق
يها قشىٞ کكؾه و وكلىظه کاق ؼىؾ ٬كاق ؾهًؿ جا ب ه ٠ ا٬بحی هٍ ابه آىايًؿ به قاظحی به ج هیشاه١ه 
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ايبی ا يچه ظائم اهمیث اوث ایى اوث که ٬ٕات بااهكجبه يیم ایى ٠مل آ ،كؾيؿ بًابكایىگك٨حاق يگ
ؼىاي او  شاه١ ه ال شمل ه ظ٭ى٬ ؿاياو و ظ٭ ى٪ هایجا جماهی ٬ٍ ك اشكا کًًؿقا ؾق اهك ٬ٕاوت 

 بحىايًؿ به هًبٟ ه١حبكی ال اقا ِاؾق ٌؿه ؾوحكوی پیؿا کًًؿ.

 ییلضا یراآ یساهايه هل

هكک م آه اق و  یبا همک اق 83هكکم ال وال  ىیا ه،ییپژوهٍگاه ٬ىه ٬ٕا ی٠مىهبًابك ا٠الم قوابٗ 
او حاو  ؿيٝكی جصؿ یه ا ؾاؾگاه یی٬ٕا یال آقا یايحٍاق بؽٍ ،ییا٘ال٠ات ؾوحگاه ٬ٕا ی٨ًاوق

 ىیکٍىق قا ؾق ٬الب چاپ چًؿ ی٠ال ىاویو ١ٌب ؾ ی٠ؿالث اؾاق ىاویؾ ؿيٝكیجهكاو، ١ٌب جصؿ
 آ٤ال کكؾ. یا ؾوقه یی٬ٕا یآقا یها شلؿ ال هصمى٠ه

جکاه ل  ًؿی٨كا هییپژوهٍگاه ٬ىه ٬ٕا ،یی٬ٕا یآقا یچاپ یها بىؾو يىؽه بك  ًهیجىشه به هم با
ؾق بى حك « کٍ ىق   جً اؾ ی٠ ال ىاوی و ؾ ها یؾاؾگىحك یو ي٭ؿ آقا لیواهايه جعل»ؾو  لیقا با جٍک

و  كؾآ٤ال ک ًحكيثیق بىحك اؾ «هییپژوهٍگاه ٬ىه ٬ٕا یواهايه بايک ؾاؾه آقا»و  هیی٬ىه ٬ٕا یؾاؼل
 یه ماق قأ 4۰ج١ ؿاؾ  ىی ٬ كاق گك٨ ث ک ه ال ا یهىقؾ بكقو یقأ ىویلیه کیال  ًیب ،ؾق هصمىٞ
هايؿ. با  یپكؾالي با٬ ًؿیؾق ٨كا یهماق قأ 9۰ٌؿ و ظؿوؾ  یايحٍاق ٠مىه یهماق قأ 3۰ايحؽا  و 

واهايه  ی٘كاظ ؿ،یشؿ یها ثی٬ابل یًیب ًیهفکىق و ٔكوقت پ یها هواهاي یها یجىشه به کاوح
 ٬كاق گك٨ث. هییؿ ؾق ؾوحىق کاق پژوهٍگاه ٬ىه ٬ٕایشؿ

 هی وظؿت قو یه٭كقات، آقا ى،ی٬ىايال ا٠ن  ،یآقا بك اوان هىحًؿات ٬ايىي یاهکاو شىحصى
و  ىی٬ ىاي یبه واهايه هل  ًکیل ٫یآقا ال ٘ك یاهکاو هٍاهؿه هىحًؿات ٬ايىي ،یهٍىقج اتیو يٝك

هىحًؿ به  یی٬ٕا یو هٍاهؿه جمام آقا یهؽمو هىحًؿات ٬ايىي اؾصیا ،یشمهىق اوثیه٭كقات ق
 ص اؾیا ،یی٬ٕ ا یآقا یؾقؼح ىاقه هىٔ ى٠ ص اؾیا ،یأق هی بؽ ً يما صاؾیا ٭كقه،ه ای٬ايىو  کی

 ی٠ ال ىاوی ؾ ی٠م ىه اتی هٍكوض ه فاکكات ه  و اهکاو هٍاهؿه یکاق پكويؿه قا ٩ِعه گكؾي
 .قوؾ یبه ٌماق ه یی٬ٕا یآقا یهل واهايه یها یژگیو و ها ثیال شمله ٬ابل ؛کٍىق



   010و حضرت علی ه پیامبر اکرملسوم اوتشار آرای قضایی با وگاهی به سیر 

و  ىیهىٌ مًؿ باي ک ٠ً او ص اؾیب ه ا ج ىاو یه یی٬ٕا یآقا یواهايه هل یها یژگیوؾیگك  ال
ؾق هكاظ ل هؽحل ٧ پ كؾالي و  كاتیی ج٥ یيگ اق ٟیاهک او و٬ ا ،یی٬ٕا یآقا یهىحًؿات ٬ايىي

 ص اؾیؼىؾک اق و اوال  کحا  ثی٬ابل ،یلیو جعل یبیهىٌمًؿ جكک یها یكیگ ايحٍاق، اهکاو گماقي
 ؾق جل٩ى همكاه اٌاقه کكؾ. یی٬ٕا یآقا یال واهايه هل هاوح٩اؾ یبىحك هًاوب بكا

چ كا ک ه ب ا جىش ه ب ه  ؛اوث ها هاها يکحه ظائم اهمیث ؾق ؼّىَ اهمیث بكول قوايی ؾاؾ
يها آبىؾه اوث که ِؿوق ظکن بكای  ٨كاوايیگفٌث لهاو ؾ٠اوی بیى ا٨كاؾ شاه١ه ؾاقای ج٥ییكات 

اِىا ج١اقْ و اؼ حال٦ بایؿ جىشه ؾاٌث که  ،بًابكایى .ؿ ا٘ال٠ات شاهٟ و به قول اوثيیالهً
 كیقوله كه و اشحً ا  ياپ ف یهن اهك یكظ٭ى٬ی٤ لیبلکه ؾق هىا ،یظ٭ى٬ لیيه ٨٭ٗ ؾق هىا ،يٝك
جم ام  جىاي ؿ یباٌ ؿ، يم  ٫ی و ًس و ؾ٬ ٬ايىيگفاق هك ٬ؿق يکحه یؾق هباظد ظ٭ى٬ .ىؾٌ هی یجل٭

ياقوا  میي ی٬ايىي یها ثیقوا یبكؼ یال ٘ك٨ .کًؿ یًیب ًیپ ،ؾم با آو وكوکاق ؾاقؾکه هكقا  یاهىق
ؾق  ًک هیبا ٠ فق ا جىايًؿ یکه باًٌؿ يم ی٬ٕات ؾق هك پىث و ه٭اه ىیا بك  ٠الوه .و هبهن هىحًؿ

 یؿگیال قو  ى ث،یهى ث کاه ل ي یاگ ك ٬ ايىي ای وشىؾ ي ؿاقؾ  یها، ٬ايىي هىٔىٞ هٙكوظه آو
ک ه ؾق ه٭ ام اظ٭ ا٪ ظ ٫  یکى  یب كا ،ی ی٬ايىيگ فاق ؾق ه٭ كقات شما یحکًًؿ و ظ یؼىؾؾاق

و ه٭ كقات  ىی٬ ىاي كیؾوث به ج٩ى ؿیکكؾه و به ياچاق ٬ٕات با ىییهصالات ج١ ،کًؿ یه حًکا٦او
گ فاق  ک ه ٬ايىو ٌ ىؾ یهؽحل٧ ال هىٔى٠ات هٍابه هًصك ه  یها ثبه بكؾاٌ كیج٩ى ىیبميًؿ و ا

ک ه  ای هق چًیى شاه١ؾ .ؾاؾ یايصام ه یکاق ىحییبا ها یگمبكوو ق٨ث اقبا  قشىٞ ال وكؾق یبكا
واظؿ و به قول بكای اقا  ای ههٍکالت ا٨كاؾ به ِىقت قولا٨موو و هؿاوم ٬ابل ج٥ییك اوث به واهاي

ِاؾقه هٍابه با چًیى و٬ای١ی ؾق وٙط کٍىق و ؾوحكوی ٬ٕات و ظ٭ى٬ؿاياو و ظ٭ ى٪ ؼىاي او 
 ىؾ. ٌ هیيیال اظىان 
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 اهطًهادیپ

و ائم ه ا٘ه اق  ویكه قوىل اک كم شهثجبییى ظ٭ى٪ اوالهی و بك٬كاقی ٠ؿالث ؾق  باهمىى 
قای آيی به ویىحن شاهٟ و هلی آىؾ که جماهی ٬ٕات ؾق وكجاوك کٍىق با ؾوحكوی ٌ هیپیًٍهاؾ 

 ،با بكقوی و ق٠ایث هىالیى ٬ايىيی ٔا٠ ن ال ٠ ؿم ايحٍ اق ي ام و ي ام ؼ ايىاؾگی ٌ اکی ،٬ٕایی
که ایى ٠مل ٠ الوه  ا٬ؿام کًؿو هىاقؾ ه٭كق ؾق ٬ايىو و..ٓ به ايحٍاق ؾاؾياهه ٌاهؿاو  ،هٍحکی ٠ًه

قا و شلىگیكی ال ٨ىاؾ ؾق ؾو حگاه ٬ٕ ایی با٠ د ایص اؾ پیىي ؿ هى حعکمی آبك ایصاؾ ٩ٌا٨یث 
ی ِاؾقه ٠بكت ه ی ها هچكاکه ا٨كاؾ ال ؾاؾياه ؛ىؾٌ هی٨یمابیى ا٨كاؾ شاه١ه و شلىگیكی ال شكائن 

وایك ٬ٕات با ؾوحكوی به ایى به ویژه وکال و ظ٭ى٪ ؼىاياو و ظ٭ى٬ؿاياو و  ٔمى ایًکه ؛هىليؿآ
و آواهايه ش اهٟ و واظ ؿ با٠ د ِ ؿوق اظک اهی ٌایى حه و ؾوق ال ؼ ال٦ ٌ كٞ گكؾي ؿ و ال 

 .اوحًبا٘ات و ج٩ىیكات به شا ؾیگك ٬ٕات ؾق کاق و پیٍه ؼىؾ بهكه وقی الم قا ؾاٌحه باًٌؿ

 گیزی جهیيت 

 یه كاه ن  یكظ٭ى٬ی٤ لیبلکه ؾق هىا ،یظ٭ى٬ لیؼحال٦ يٝك يه ٨٭ٗ ؾق هىاج١اقْ و ا اِىاً 
 ٫ی وًس و ؾ٬ ٬ايىيگفاق هك ٬ؿق يکحه ،یؾق هباظد ظ٭ى٬ .ىؾٌ هی یجل٭ كیقولهكه و اشحًا  ياپف

 یبكؼ  یال ٘ك٨  .کً ؿ یً یب ًیپ  ،ؿيکه هكؾم با آو وكوکاق ؾاققا  یجمام اهىق جىايؿ یباٌؿ، يم
که باٌ ًؿ  ی٬ٕات ؾق هك پىث و ه٭اه ىیبكا  ٠الوه .اقوا و هبهن هىحًؿي میي ی٬ايىي یها ثیقوا
هىث کاهل  یاگك ٬ايىي ای ،وشىؾ يؿاقؾ یها، ٬ايىي ؾق هىٔىٞ هٙكوظه آو ًکهیبا ٠فق ا جىايًؿ یيم

که ؾق ه٭ام  یايکى یبكا یی٬ايىيگفاق ؾق ه٭كقات شما یکًًؿ و ظح یؼىؾؾاق یؿگیال قو ىث،یي
 ىی٬ىاي كیؾوث به ج٩ى ؿیکكؾه و به ياچاق ٬ٕات با ىییهصالات ج١ ،کًًؿ یه حًکا٦اظ٭ا٪ ظ٫ او

 .ٌ ىؾ یهؽحل٧ ال هىٔى٠ات هٍ ابه هًص ك ه  یها ثبه بكؾاٌ كیج٩ىکه  ىیو ه٭كقات بميًؿ و ا
 .ؾاؾ یايصام ه یکاق ىحییبا ها یبكوو ق٨ث اقبا  قشىٞ ال وكؾقگم یگفاق بكا ٬ايىو
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ا٠ الو،  بلک ه اواو اً  ؿ،ی ؾ ؿیکل، هعحىا و ه٩اؾ آو باؾاؾگاه قا يه جًها ؾق ٌ نیجّم ثی٩ٌا٨
كؾؾ. گ  هیهعى ى   یی٬ٕا ثی٩ٌا٨ یابیههن ؾق اقل یٌاؼّ میي یقا یكیايحٍاق و ؾوحكن پف

 گ كیؾ ی٬ ايىي یه ا ثیٜك٨ ی.ک. و بكؼ . ؾ٪.آ 0۰0هاؾه  طیبا جّك یاگكچه ا٠الو و ٬كائث قا
.ا. و جبّ كه آو ؾق . م٪ 16شم ه اؾه  ی٩كیک ىیؾق ه٭ابل، ؾق ٬ىاي ؛ىثیي ىاشهچًؿاو با چالً ه

وش ىؾ ي ؿاقؾ  یگكیه٭كقه ؾ چیه ،یا٬حّاؾ نیؾق شكا ثیهعکىه ی١ٙ٬ ؼّىَ ايحٍاق اظکام
با جىشه به  ى،یبپكؾالؾ. با وشىؾ ا ی٩كیک یها هؾاؾگا یايحٍاق آقا ثیهمًى٠ ایالمام و  م،یکه به جصى

آلاؾ ب ه  یىو ايحٍ اق و ؾوحكو ٬ اي 9آلاؾ ب ه ا٘ال٠ ات هىٔ ىٞ ه اؾه  یظکىهث اِل ؾوحكو
آو ؾق ه ىقؾ  ُیآو ٬ايىو و ٠ ؿم جؽّ  4ا٘ال٠ات و اِل لموم ايحٍاق ا٘ال٠ات هىٔىٞ هاؾه 

قا ال ٌ مىل ؼ ىؾ  هییو ا٘ال٠ات ٬ىه ٬ٕا ها هؾاؾگا یٌؿه، آقا اؾیگ٩ث ٬ايىو  ؿیبا ،یی٬ٕا یآقا
 يکكؾه اوث. اهىحرً

به ٠ًىاو ه٭ؿهه  ،اً یًٌاؼث و ذاي ثیقا به قوم ها هؾاؾگا یآلاؾ به آقا یظ٫ ؾوحكو ؿیبا لفا اواً 
ظال، ب ه ق٤ ن آيک ه  ىی٧ ؾايىث. با اهکلّ  یی٬ٕا یقا به ايحٍاق آقا هیظ٫، ٬ىه ٬ٕائ ىیا یاشكا

 یؼ ٗ آقا قا به ايحٍاق بك هیی٬ىه ٬ٕا كاو،یا یاواله ی٬ايىو بكياهه پًس واله پًصن جىو١ه شمهىق
جً اؾ،  یواهايه ا٘ال٠ اج كیيٝ ،يٝك گك٨حه ٌؿه ؾق یها ثیٜك٨ اها ٠مالً  ؛ؾه اوثکكالمام  یی٬ٕا

قو ىل  كهیب ا جىش ه ب ه و  ،ىیً ابكا. بؼّىَ يؿاٌحه اوث ىیؾق ا ی٬ابل ـکك ثیجاکًىو هى٨٭
واظؿ و شاهٟ و ٠لل الؽّىَ به قول  ای هبه واهاي یشاه١ه ظ٭ى٬ بكای ،و ائمه ا٘هاق اکكم

يی ال ه١ مل ؾق وكجاو ك کٍ ىق باٌ ؿ اظى ان  ِاؾقه ٬ٕ ات یها هاقا و ؾاؾياه كيؿهیکه ؾق بكگ
 .ىؾٌ هی
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