تأهلی فقْی اخالقی ثز آثبر اسدٍاج ثبًَاى ایزاًی ثب اتجبع خبرجی

چكيذُ

هَهَّ اصدٍاد ثبًَاى ايشاًي ثب اتجبّ ثيگبًِ ّوضهبى ثب ٍسٍد ّوؼبيگبى افغبًي ٍ ٓشالي دس وـَس هب ٍهٔيتي رذي ثِ خَد گشفتِ ٍ هـىالتي سا ثِ
ّوشاُ داؿتِ اػت .ايي اصدٍاد ّب افضٍى ثش ثَرَدآٍسدى هـىالت ارتوبٓي ٍ حتي ػيبػي ثش ؿشايي خبًَادگي ٍ اخاللي آًبى ًيض تبحيش ثؼضائي
داسد .دس ًِبم حمَلي فٔلي ايشاى تفبٍت تبثٔيت ؿَّش ًؼجت ثِ صى ايشاًي داخل دس هَاًْ ًىبح ثِ ٌَٓاى يه هبًْ اص ػَي لبًًَگزاس دس هبدُ
 1060لبًَى هذًي ٍهْ گشديذُ اػت اهب تفبٍت تبثٔيت ؿَّش ثِ ٌَٓاى يه هبًْ دس هٌبثْ فمْي فبلذ ّش گًَِ ػبثمِ اػت .دس همبلِ حبهش،
هفَْم ًىبح ٍ تبثٔيت ،همذهبت ٍؿشايي لبًًَي هشثَى ثِ هحذٍديت اصدٍاد صًبى ايشاًي ثب اتجبّ خبسريٍ ،هٔيت ٍآحبس اصدٍاد ثبًَاى ايشاًي ثب
اتجبّ ثيگبًِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت ٍ دس خبتوِ پيـٌْبد گشديذ .ثب تَرِ ثِ ٓذم آگبّي ثبًَاى اص پيبهذّبي چٌيي اصدٍاري ثِ ًحَ ؿبيؼتِ،

آهَصؿْبي الصم لجل ٍحيي اصدٍاد اص ًشيك سػبًِ ّبي گشٍّي دس لبلت الضاهبت لبًًَي ثب اّتوبم رذي تشي دس دػتشع ّوگبى لشاس گيشد .
ٍاژگبى كليذي :تبثٔيت ،اخالق ،اتجبّ ثيگبًًِ ،ىبح ،هَاًْ ًىبح ،لبًَى هذًي
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طزح هسئلِ

دس ػبليبى اخيش ثب تَرِ ثِ الذاهبت ثـشدٍػتبًِ روَْسي اػالهي ايشاى دس پزيشؽ آٍاسگبى وـَسّبي هختلف ٍ ّن چٌيي هـىالت ػيبػي
ثشخي وـَسّبي ّوؼبيِ هب ؿبّذ ٍسٍد ٍ پٌبٌّذگي اتجبّ آى وـَسّب ثِ ٍيظُ اتجبّ افغبًؼتبى ٍ ٓشاق وِ رؤيت لبثل تَرْي سا تـىيل هي دّذ
ثِ ايشاى ّؼتين ،ايي ّوضيؼتي هؼبل وت آهيض تجٔبتي ًيض ثِ دًجبل داؿتِ اػت وِ يىي اص آًْب اصدٍاد ثبًَاى ايشاًي ٍ اتجبّ خبسري اػت .ثب تَرِ ثِ
هؼبلِ تبثٔيت ٍ احَال ؿخليِ دس لَاًيي داخلي وـَسّب ٍهـىالت ًبؿي اص ايي اصدٍاد ّب سٓبيت ثشخي همشسات ٓالٍُ ثش لَآذ ؿشٓي هشثَى
ثِ ًىبح هي تَاًذ توويي وٌٌذ ُ حوبيت ّبي لبًًَي اص ايي اصدٍاد ّب ثبؿذٍ ثِ ثيبى ديگش دس ايي ػبل ّب سؿتِ ايي اصدٍاد ّب اص دػت لبًًَگزاس
هب سّب ؿذُ ٍ وـَس هب سا ثبهؼبيلي رذي چَى ثي تبثٔيتي وَدوبى حبكل اص ايي اصدٍاد ّب ،اثْبم ٍهٔيت حمَلي اصدٍاد ّبي ثذٍى هزَص
(پشٍاًِ صًبؿَيي) ،ايزبد فؼبد ٍ ثضّىبسي دس هيبى وَدوبى حبكل اص ايي ًَّ اصدٍاد ّب ،ػشدسگوي صى ايشاًي دس كَست رذايي ّوؼش يب فَت
ٍي ٍ غيشُ ....سٍثشٍ ػبختِ اػت .اصدٍاد تجِٔ ايشاًي ثب تجِٔ ثيگ بًِ اص دٍرٌجِ لبثل ثحج ٍ ثشسػي اػت ،اٍل اص ًمٌِ ًِش هشد ايشاًي وِ للذ
اصدٍاد ثب صى خبسري سا داسد ٍ دٍم اص ًمٌِ ًِش صى ايشاًي وِ للذ اصدٍاد ثب هشد ثيگبًِ سا داسد.
دس همبلِ حبهش للذ هب ثش ايي اػت وِ اصدٍاد هَسد ًِش سا اص رٌجِ دٍم ئٌي اص ًمٌِ ًِش صى ايشاًي وِ للذ اصدٍاد ثب هشد ثيگبًِ سا داسد ثشسػي
ًوَدُ ٍ هَاًْ ٍ تجٔبتي سا وِ دس ايي هؼيش ثش ػش ساُ ايي ًَّ اصدٍاد ٍرَد داسد ثِ چبلؾ ثىـين.

ً-1كبح (اسدٍاج)

ٍاطُ اصدٍاد كشف ًِش اص هٔبًي هزشد ٍ اًتضآي آى وِ ّوبى ًْبد ارتوبٓي اصدٍاد هي ثبؿذ ،دس هٔبًي هتوبيض ديگشي ًيض ثىبس هي سٍد ئٌي ّن
ثشاي ثيبى ساثٌِ ثيي صى ٍؿَّش ٍ ّن ثشاي هشاػن ٍتـشيفبت هزّجي ٍ ارتوبٓي وِ ٍاثؼتگي ٍ ٍهٔيت حمَلي صى ٍهشد ٍتْٔذات لبًًَي
هشثًَِ ،وِ ثشاػبع آى صى ٍ هشد ثب يىذيگش پيًَذ صًبؿَيي هي ثٌذًذ سا ؿبهل هي ؿَد ٍّن ثيبًگش ساثٌِ هَرَد ثيي صى ٍهشد اػت وِ هي تَاى
اص آى ثِ ٍهٔيت «صى داس ثَدى» ٍ يب «ؿَّشداس» ٍ يب ثب ٓجبست ديگش تأّل ًبم ثشد( .الجشصي ٍسوي)4:1371 ،

ثِ ٓجبستي اصدٍاد لفِي ٓشثي اػت وِ دٍ هتوبيض سا ثب يىذيگش هتمشى هي ػبصد ٍثِ ٓجبست ػبدُ تش ثِ هٌٔبي «رفت گشفتي ٍ ثب ّن رفت ؿذى»
اػت .ايي هٌٔب ثِ تذسيذ دس التشاى هشد ثب صى ثِ ًحَ هخلَكي ثشاي تىَيي خبًَادُ ثِ وبس سفتِ تب آًزب وِ ثِ ًَس اًالق رض ايي هٌٔب ،هٌٔبي
ديگشي ثِ رّي هتجبدس ًوي ؿَد .اهب دس اكٌالح فمِ ،فمْبي اػالهي تٔشيف ّبي گًَبگًَي داسًذ وِ ّوِ آى تٔشيف ّب دس اًشاف ّذف اكلي
اصدٍاد ئٌي حالل ثَدى اػتوتبّ هشد ٍ صى دٍس هي صًذ .گشٍّي هي گَيٌذ «اصدٍاد ٓمذي اػت وِ اػتوتبّ هشد اص صًي سا وِ هبًْ ؿشٓي ثشاي
ًىبح ٍي ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ حالل هي وٌذ».
(ؿيخ االػالهي ،ػيذاػٔذ ،احَال ؿخليِ ،اصدٍاد ٍ پبيبى آى دس هزاّت چْبسگبًِ اّل ػٌت ،د اٍل ،هشوض ًـش داًـگبّي)7/6،
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 -1-1تؼزیف ًكبح (اسدٍاج)

اصدٍاد هلذس حالحي اص ثبة افتٔبل ٍ ًىبح هلذس ثبة هفبٓلِ اػت ،ايي دٍ ٍاطُ دس اكٌالح فمْي ٍ لبًًَي ،ثِ هٌٔبي ساثٌِ اي اػت حمَلي
وِ الصهِ آى وبهزَيي ثيي صى ٍهشد اػت ،چٌبى وِ ٍاطُ ًىبح ًيض ثِ ّويي هٌٔب اػتّ ،ش چٌذ اص ًِش لغت اصدٍاد ثِ هٌٔبي هتحذ ؿذى دٍ اًؼبى
اػت ٍ ًىبح ثِ هٌٔبي ّوخَاثي آى دٍ اػت( .اثشاّيوي ،هحوذ ،اصدٍاد ثب ثيگبًگبى ،هشوض اًتـبسات دفتش تجليغبت اػالهي حَصُ ٓلويِ لن،
ف)15
ًىبح ٓجبست اػت اص ساثٌِ حمَلي وِ ثِ ٍػيلِ ٓمذ ثيي صى ٍهشد حبكل هي گشدد ٍ ثِ آًْب حك هي دّذ وِ توتْ رٌؼي اص يىذيگش ثجشًذ ٍ اص
ًِش تشهيٌَلَطيً ،ىبح ٓمذي اػت ثيي هشد ٍ صى ثشاي ٍحذت صًذگيٓ ،مذي اػت وِ هملَد ٓليِ ّوبى هتٔبلذيي ّؼتٌذ ٍلبًَى ثشاي آى
كيغِ خبف سا ؿشى ًذاًؼتِ اػت( .رٔفشي لٌگشٍدي)1376 ،
ًىبح دس حمَق هذًي ايشاى وبهالً اص حمَق اهبهيِ التجبع ؿذُ اػت .دس حمَق هذًي ًىبح اص حمَق غيشتـشيفبتي ثِ ؿوبس هي سٍد ٍ ثب ايزبة
ٍلجَل صٍريي وِ داللت ثش سهبي آًْب ثٌوبيذ هٌٔمذ هي ؿَد ٍ ٓذم حجت آى دس دفبتش سػوي اصدٍاد تأحيشي دس أًمبد ًىبح ًذاسد.
ٓمذ ًىبح هبًٌذ ٓمَد ديگش هي ثبيؼت داساي توبم ؿشايي اػبػي كحت وِ دس هبدُ  190لبًَى هذًي همشس گشديذُ اػت ثبؿذ ،دس غيش ايي
كَست ٍ ثب فمذاى يىي اص آًْب ًىبح هحمك ًوي گشدد( .اهبهي)268:4:1377 ،
كبحت رَاّش پغ اص روش الَال هختلف دس هٌٔبي لغَي ٍ اكٌالحي ًىبح هي فشهبيذًِ .:ش هـَْس ايي اػت وِ ًىبح دس لغت ثِ هٌٔبي
ّوخَاثي اػت ٍدس ؿشّ ثِ هٌٔبي ٓمذ اػت(ًزفي ٍ )6/5 :29:1374 ،اثي ادسيغ هذٓي اػت وِ دس ايي هٌٔب ّيچ يه اص ٓلوبء اختالفي ًذاسًذ
ٍاثي فْذ ٍ ؿيخ ًَػي ٍ فخشالوحمميي ادٓب اروبّ داسًذ ،چِ ايي وِ اػتٔوبل ايي ٍاطُ (ًىبح) دس ٓمذ هتذاٍل اػت .كبحت تفؼيش وـبف
(صهخـشي()548:3:1415 ،ريل آيِ  46ػَسُ احضاة) هٔتمذ اػت وِ ٍاطُ ًىبح دس لشآى رض دسآيِ «حتي تٌىح صٍربً غيشُ» ثِ هٌٔبي ّوخَاثي
ًيبهذُ اػت ،ئٌي دس توبم هَاسد ،اػتٔوبل ايي ٍاطُ دس لشآى ثِ هٌٔبي ٓمذ اصدٍاد اػت .ربلت ايٌىِ دس آيِ فَق ًيض ثٔوي آى سا ثِ هٌٔبي
اصدٍاد گشفتِ اًذ ًِ ّوخَاثي ٍ گفتِ اًذ :ؿشى ثَدى ّوخَاثي ثشاي حلَل حليت دس چٌيي اصدٍاري ،اص دليل خبسري فْويذُ هي ؿَد ًِ اص آيِ
ؿشيفِ هزوَس.

-2فلسفِ اسدٍاج

ّذف اص اصدٍاد ّن ثشاي هشد ٍ ّن ثشاي صى ،پبػخ هخجت دادى ثِ ػٌت الْي ٍتَليذ ًؼل اػت .لزا ّش دٍ دس ايي صهيٌِ ثش يه ٓميذُ اًذ .فلؼفِ
اصدٍاد ثشاػبع ايي د ٍهجٌب هالن ديي ًٍزبثت اػت .دس ًتيزِّ ،ذف اص اصدٍاد ٍ تَليذ ًؼل ،همذع هي گشدد ٍ ّيچ يه اص هبديبت هالوي
ثشاي آى ثِ حؼبة ًوي آيذ.
اكَالً فلؼفِ خلمت صى ٍ هشد (صٍريت) تَليذ هخل اػتّ ،وبًگًَِ وِ ايي صٍريت دس ػبيش حيَاًبت ٍ حتي گيبّبى ًيض ٍرَد داسدً .ىتِ اكلي
وِ ثبيذ دس اصدٍاد هَسد تَرِ ّش دٍ ًشف ثبؿذ ديي ٍووبل اػت .اص ايي سٍ ،اصسٍايبت ًمل ؿذُ اص پيبهجش اوشم (ف) ٍ ائوِ اًْبس ٓليْن الؼالم
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چٌيي ثشهي آيذ وِ ّش وغ هوىي اػت ثِ يىي اص چْبس دليل اصدٍاد وٌذ-1 :پَل  -2ديي  -3صيجبيي  -4ؿْشت ٌٍَٓاى  .ثيي ايي چْبس ّذف،
ديي اص ّوِ ثبالتش ٍثْتش اػت.
اهب ثِ ًَس ولي ًيبصّبي ايزبة وٌٌذُ اصدٍاد ٓجبستؼت اص :
لفً -يبصّبي فشدي
ةً -يبصّبي ارتوبٓي
دً -يبصّبي هزّجي
ً -2-1يبسّبي هذّجی ٍ اخالقی اسدٍاج

هشٍست ّبي هزّجي ٍ اخاللي اصدٍاد اص دٍ رٌجِ لبثل ثشسػي اًذ :اص رٌجِ آيبت ٍ اص رٌجِ سٍايبت
الف) ازدواج در آيات :ايي ػَال ّوَاسُ هٌشح ثَدُ اػت وِ چشا خذاًٍذ اًؼبى ٍ يب حيَاًبت ٍ حتي گيبّبى سا صٍد آفشيذ؟ فلؼفِ صٍريت
اًؼبى ّب ،گيبّبى ٍ حيَاًبت چيؼت؟ دس پبػخ ثِ ايي ػَال ،ثِ اروبل هي تَاى گفت وِ فلؼفِ صٍريت دس اًؼبى ّب ثِ اصدٍاد ثبص هي گشدد .اهب
پغ ا ص آى ،ايي ػَال هٌشح هي گشدد وِ آيب اصدٍاد فمي ثشاي تأهيي غشيضُ رٌؼي اػت؟ آيب ثشاي ؿشٍّ هؼبئل ارتوبٓي اػت؟ آيب ثشاي ايزبد
اًغ هيبى دٍ صٍد هخبلف ثب ّن اػت؟ دس پبػخ ثبيذ گفت وِ خيشّ ،ذف اص اصدٍاد ايي هؼبئل ًيؼت .فلؼفِ اصدٍاد چيض ديگشي اػت ٍ آى
اهتذاد ًؼل ،ثمب ي آى ٍاتوبم تشويجبت ٓبًفي صى ٍهشد ثِ دليل تَليذ هخل هي ثبؿذّ ،وبى گًَِ دس ثشخي اص آيبت ثِ ايي هٌلت اؿبسُ ؿذُ اػت:
خذاًٍذ دس ػَسُ ًؼبء ،آيِ ( )7هي فشهبيذ « :يب ايْبالٌبع اتمَا سثىن الزي خلمىن هي ًفغ ٍاحذُ ٍ خلك هٌْب صٍرْب ٍ ثج هٌْوب سربال ٍ ًؼبء
وخيشا ٍاتمَاهلل الزي تؼبئلَى ثِ ٍ االسحبم اى اهلل وبى ٓليىن سليجب» ؛ اي هشدم ،ثتشػيذ اص پشٍسدگبس خَد وِ ؿوب سا اص يه تي آفشيذ ٍ اص اٍ رفتؾ
سا ثيبفشيذ ٍ اص آًبى هشداى ٍصًبى ثؼيبسي گؼتشاًيذ ٍ ثتشػيذ اص خذاًٍذي وِ اص اٍ ٍ اص اسحبم پشػؾ هي ؿَد .ثش ؿوب ًگبّجبى اػت.
ة) اسدٍاج در رٍایبت  :اػالم دس ايي صهيٌِ دٍدػتِ سا هخبًت لشاس دادُ اػت ٍ اصدٍاد سا ثِ آًْب تَكيِ هي وٌذ :
 -1وؼبًي سا وِ ثِ للذ اسهبي غشيضُ ؿَْت ٍ هحبفِت اص آلَدگي اصدٍاد هي وٌٌذٍ ،لي اص پيذايؾ ًؼل رلَگيشي هي ًوبيٌذ.
-2وؼبًي سا وِ ٓالٍُ ثش اسهبي غشيضُ ؿَْاًي ،للذ تـىيل خبًَادُ ًيض داسًذ ٍدس ًتيزِ ،خَاّبى ًؼل ّؼتٌذ .اهب ثِ ًَس ولي دػتِ دٍم ثيـتش
هَسد خٌبة اًذ صيشا خبًَادُ ثذٍى فشصًذ دس ّوبى ٍكلت ٍ گَؿِ حزلِ ،ثذٍى اػتوشاس دًجبلِ خالكِ هي ؿَد.
ًِش ثِ ٍرَد هٌبفْ ٍ اّويت ّبي اصدٍاد اػت وِ اػالم آى سا تبييذ وشدُ ٍ هشٍست آى سا دس دسرِ اٍل اّويت ٍ هَسد تبويذ لشاس دادُ اػت.
 -2-2ضزٍرت ّبي اسدٍاج اس ًظز اسالم

.1هحجَة تزیي ثٌب  :ثٌبي تـىيل خبًَادُ دس اػالم هحجَة اػت ،تب آًزب وِ ّيچ ػبصهبى ٍثٌبيي ًضد خذا هحجَة تش اص آى ًيؼت .لزا پيبهجش گشاهي
(ف) هي فشهبيٌذ«:هب ثٌي ثٌبء في االػالم احت الي اهلل هي التضٍيذ» ًضد خذاًٍذ ّيچ ثٌبيي هحجَة تش اص خبًِ اي ًيؼت وِ اص ًشيك اصدٍاد آثبد
گشدد( .هيشصاآلبًَسي ًجشػي)153:14:1368 ،
.2ػبهل تكويل دیي :اصدٍاد غيش اص ايزبد ًِن دس صًذگيٍ ،ػيلِ اي ثشاي حفَ ٍ تىويل ديي اػت .ثذاى دليل ،اصدٍاد تىويل وٌٌذُ ايوبى اػت
وِ ثِ ٍػيلِ آى ،ثؼيبسي اص گٌبّبى اص ٍرَد آدهي سيـِ وي هي ؿَد ٍ ساُ ثشاي ػٔبدتوٌذي اٍ اص ّش ػَ فشاّن هي گشدد .لزا ،سػَل اوشم(ف)
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فشهَدًذ«:هي تضٍد فمذ احشص ًلف ديٌِ» (حشٓبهليّ . ) 17:20:1374 ،ش وغ اصدٍاد وٌذ ًيوي اص ديٌؾ سا ثبصيبفتِ اػت .دس ربي ديگش،
فشهَدًذ«:هب هي ؿبة تضٍد في حذاحِ ػٌِ اال ٓذ ؿيٌبًِ يب ٍيلِ ٓلن هٌي حلخي ديٌِ» (ّوبى) ّش وغ دس اثتذاي رَاًي اصدٍاد ووٌذ ؿيٌبى
فشيبد هي وٌذ :اي ٍاي ،دٍ ػَم ديي خَد سا اص ؿش هي حفَ وشد.
.3هَجت اسدیبد ًسل :پيبهجش (ف) فشهَدًذ«:تضٍرَا فبًي هىبحش ثىن االهن غذا في الميبهِ» اصدٍاد وٌيذ؛ صيشا هي ثِ صيبدتي ؿوب ًؼجت ثِ اهت
ّبي ديگش دس ليبهت هجبّبت هي وٌن( .ايي وِ اهشٍصُ دس وـَس هب ثب تَرِ ثِ احىبم حبًَيِ ،ثِ هْبس رؤيت حىن هي ؿَد هٌلت ديگشي اػت
وِ ايي هختلش هزبلي ثشاي ًشح آى ًيؼت)
.4هَجت اسدیبد هسلوبًبى :پيبهجش(ف) فشهَدًذ« :هب يوٌْ الوؤهي اى يتخز اّال لٔل اهلل يشصلِ ًؼوِ تخمل االسم ثال الِ اال اهلل» » (ّوبى )14 ،چِ
هبًٔي داسد وِ هؤهي صًي ثگيشد تب خذاًٍذ فشصًذي ًليجؾ وٌذ وِ ثب ولوِ ال الِ اال اهلل صهيي سا گشاًجبس وٌذ؟
.5هَجت اسدیبد رٍسي :پيبهجش(ف) فشهَدًذ«:اتخزٍا االّل فبًِ اسصللىن» (ّوبى)؛ سٍصي سا ثِ ٍػيلِ صى گشفتي صيبد وٌيذ .دس حذيج ديگشي ،
اهبم سهب(ّ) هي فشهبيٌذ«:ارا ربئىن هي تشهَى خلمِ ٍ ديٌِ فضٍرَُ» (ّوبى) اگش خَاػتگبسي آهذ وِ ديي ٍ اخاللؾ سا پؼٌذيذ اٍ سا اربثت
وٌيذ .دس سٍايتي پيبهجش (ف) فشهَدًذ « :هي تشن التضٍيذ هخبفِ الٔيلِ فمذ ػبء ٌُِ ثبهلل ٓض ٍ رل اى اهلل يمَل :اى يىًََا فمشاء يغٌْن اهلل هي
فولِ»( ّوبى) ّش وغ اصدٍاد سا اص تشع فمش ٍ تٌگذػتي تشن وٌذ ثِ خذا ػَء ُي ثشدُ اػت ،صيشا خذاًٍذ هي فشهبيذ :اگش (صى ٍ ؿَّش) فميش
ثبؿٌذ خذا ّشوذام سا اص وشم خَد ثي ًيبص هي وٌذ .ثٌبثشايي ،دس ّش كَست ،سٍصي صى ٍهشد ثب خذاػت.
ً.6شبًِ پيزٍي اس سٌت پيبهجز اكزم (ص)  :حوشت ٓلي (ّ) فشهَدًذ «:تضرَا فبى التضٍيذ ػٌِ سػَل اهلل فبًِ وبى يمَل :هي وبى يحت اى يتجْ
ثؼٌتي فبى هي ػٌتي التضٍيذ» (ّوبى) اصدٍاد وٌيذ ،اصدٍاد ػٌت پيبهجش(ف) اػت .آى رٌبة فشهَدًذّ :ش وِ هي خَاّذ اص ػٌت هي پيشٍي وٌذ،
ثذاًذ وِ اصدٍاد ػٌت هي اػت.
ً.7شبًِ پيزٍي اس سٌت پيبهجزاى ػليْن السالم :اهبم سهب (ّ) فشهَدًذ « :حالث هي ػٌي الوشػليي :الٌٔش ٍ اخز الـٔش ٍ وخشُ الٌشٍلِ» (ّوبى) ػِ
چيض اص ػٌت ّبي پيبهجشاى اػت :اػتٔوبلِ ٌٓش ،اصالِ هَّبي صايذ ٍ اصدٍاد وشدى.
.8هَجت جلت رضبیت الْی :پيبهجش (ف) فشهَدًذ«:هب هي ؿيء احت الي اهلل ٓض ٍ رل هي ثيت ئوش في االػالم ثبلٌىبح» (ّوبى) ّيچ چيض ًضد
خذاًٍذ هحجَثتش اص ايي ًيؼت وِ خبًِ اي دس اػالم ثِ ٍػيلِ اصدٍاد آثبد گشدد.
-9هَجت كست طْبرت هؼٌَي :پيبهجش(ف) فشهَدًذ«:هي ارت اى يلمي اهلل ًبّشآ هٌْشاً فليلمِ ثضٍرِ» ّش وغ هي خَاّذ خذا سا پبن ٍ پبويضُ
هاللبت وٌذ ثبيذ ٌّگبم هشي هتأّل ثبؿذ.
.11ثْتزیي ثْزُ ٍ سَد :اهبم سهب (ّ) فشهَدًذ«:هب اػتفبد اهشء ثٔذاالػالم فبئذُ خيشا هي اهشاُ هؼلوِّ( »...وبى) پغ اص ايوبى ثِ خذاّ ،يچ اًؼبًي
ثْشُ اي ثْتش اص ّوؼشي هؼلوبى ثِ دػت ًيبٍسدُ اػت.
.11گشَدى درّبي رحوت الْی:پيبهجش (ف) فشهَدًذ «:يفتح اثَاة الؼوبء ثبلشحوِ في اسثْ هَاهٌْٓ :ذ ًضٍل الوٌش ٍ ٌٓذ ًِش الَلذ في ٍرِ الَالذ
ٍ ٌٓذ فتح ثبة الىٔجِ ٍ ٌٓذالٌىبح»( هيشصا آلبًَسي ًجشػي )152:14:1368 ،دسّبي سحوت آػوبى دس چْبس هَلْ گـَدُ هي ؿَدٌّ-1:گبم
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ثبسيذى ثبساى ٍ-2لتي فشصًذي اص ػشهْش ثِ كَست پذسؽ ثٌگشد  -3صهبًي وِ دس خبًِ ؤجِ گـَدُ هي گشدد  -4دس ٍلت ارشاي ٓمذ
ًىبح(ّوبى)
-3تبثؼيت

تبثٔيت دس لغت ثِ هٌٔبي پيشٍي ٍ اًبٓت وشدى اػت ٍ دس ٓلن حمَق ثِ ٌَٓاًي يىي اص هِبّش رذاػبصي افشاد يه دٍلت اص دٍل ديگش اص رولِ
اكٌالحبتي ثَدُ وِ تٔبسيف گًَبگًَي دس هَسد آى اسائِ ؿذُ وِ ايي تٔبسيف گبُ ثب تىيِ ثش ٌٓبكش ػيبػي ٍ گبُ ثب تىيِ ثش ٌٓلش هٌَٔي ثيبى
گشديذُ اػت.
طاى پَل ًي ثَا يِ ،ساثٌِ هضثَس سا يه ساثٌِ ي ػيبػي ٍ هٌَٔي داًؼتِ ٍتبثٔيت سا چٌيي تٔشيف وشدُ اػت« .دس تبثٔيت ًَٓي اص استجبى ػيبػي
اػت وِ ثِ هَرت آى فشد رضء ٌٓبكش اػبػي ٍ دٍلتي وـَس هي گشدد ».دس تٔجيش ديگشي وِ هجتٌي ثش ؿٌبػبيي ايي ساثٌِ ثِ ٌَٓاى ساثٌِ ػيبػي
– حمَلي اػتّ ،بًشي ثبتيفَل ٍ پل الگبسد تبثٔيت سا تٔلك حمَلي ؿخق ثِ رؤيت تـىيل دٌّذُ يه وـَس داًؼتِ اًذ( .سزٍي هقذم،

پبيبى ًبهِ كبرشٌبسي ارشذ ،سبل  ،1371داًشگبُ شْيذ ثْشتي)
دس ٍالْ ّش دٍلتي استجبى خَد ثب اتجبٓؾ سا ثٌبثش همتويبت ػيبػي ،ارتوبٓي خَد تٌِين هي وٌذ ًَّ ساثٌِ ًٍگشؽ ولي حبوويت ًؼجت ثِ آى
دس هحذٍديت ٍهْ ؿذُ ثش ًِبم اصدٍاد اتجبّ خبسري ثب صًبى ايشاًي ًيض ثي تأحيش ًوي ثبؿذ.
-4هفَْم ثيگبًِ

ثيگبًِ دس لغت ثِ هٌٔبي غيش آؿٌب ،غشيجِ ٍ خبسري ٍهمبثل آؿٌب ٍ ثيگبًِ هي ثبؿذ( .دّخذا ،1345 ،حزف ة ،ثخش دٍم) دس اكٌالح حمَلي
ايي لفَ ثِ افشاد يب اؿخبكي اًالق هي ؿَد وِ ثشاػبع ًِبم حمَلي وـَسهبى ،ايشاًي هحؼَة ًـًَذٍ ثِ تٔجيشي تبثٔيت ايشاًي ًذاؿتِ ثبؿٌذ
حتي اگش آپبتشيذ (ثذٍى تبثٔيت) ثبؿٌذ وِ اص ايي لحبٍ ثيگبًِ هحؼَة هي ؿًَذ اص ديذگبُ ٓشف ًيض ثيگبًِ وؼي اػت وِ اص ًِش وـَسي وِ دس
آى ػىًَت داسد ًبآؿٌب ٍ ارٌجي تلمي گشدد.
-4-1هفَْم ثيگبًِ در اسالم ٍ ایزاى

دس فمِ اػالم غيش هؼلن سا ارٌجي ٍ ثيگبًِ فشم هي وٌٌذ ٍ اص ًِش هؼلوبًبى وفبس ًيض ثيگبًِ هحؼَة هي ؿًَذ .ثِ ثيبى ديگش ثيگبًِ ثِ وؼي اًالق
هي ؿَد وِ هتْٔذ ثِ ديي اػالم ًجَدُ ٍ هؼلوبى ًجبؿذ.
دس فمِ اػالم ثيگبًگبى ثِ ػِ دػتِ تمؼين هي ؿًَذ:
اّل وتبة:
اّل وتبة هشد غيشهؼلوبًي ّؼتٌذ وِ وتت ه زّجي آًبى دس لشآى روش ؿذُ ٍ ايي افشاد دس كَستي وِ خشاد همشس ؿذُ سا ثِ ثيت الوبل پشداخت
ًوبيٌذ هي تَاًٌذ دس هيبى هؼلوبًبى ٍ دس وـَس اػالهي ػىًَت داؿتِ ثبؿٌذ هبليبتي سا وِ اّل وتبة ثِ هؼلويي هي پشداختٌذ ثِ ًبم رضيِ هٔشٍف
ثَدُ وِ دس همبثل پشداخت ايي رضيِ هؼلويي ًيض اص ربى ٍ هبل اّل وتبة هحبفِت هي وشدًذ.
هؼتبهي:
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ولوِ هؼتبهي دس هَسد وؼبًي ثىبس هي سٍد وِ هَلتبً دس ػشصهيي اػالهي ػىًَت ًوبيٌذ .ايي افشاد هي ثبيؼت لجل اص ٍسٍد ثِ خبن هولىت
اػالهي اربصُ تَلف تحليل ًوَدُ ٍثذٍى اربصُ حك البهت دس ػشصهيي اػالهي سا ًخَاٌّذ داؿت .ايي افشاد دس همبثل ايي البهت ّيچگًَِ
خشاري ثِ هؼلويي پشداخت ًوي وشدًذ هگش آًىِ هذت البهت آًبى ثِ پبيبى سػيذُ ثبؿذ وِ دس ايي كَست ثشاي توذيذ البهت هي ثبيؼت هبليبتي
هـخق سا ثِ دٍلت اػالهي پشداخت هي وشدًذ.
ثت پشػتبى:
ثت پشػتبى اص ًِش هؼلوبًبى افشاد ًشد ؿذُ اص ربهِٔ هحؼَة هي ؿذًذ ٍ اكَالً ّيچ گًَِ حمي ثشاي ايي گشٍُ دس ربهِٔ اػالهي هتلَس ًجَدُ
الجتِ دس ٓول دٍلت اػالهي تب اًذاصُ اي ايي گشٍُ سا هَسد اسفبق لشاس هي دادُ اػت ٍلي دس ّش حبل هي تَاى گفت دس ربهِٔ اػالهي ثٌَس ولي
ثشاي ايي افشاد حمَق لبثل تَرْي ٍرَد ًذاؿتِ اػت.

 -4-2دیذگبُ اهبم خويٌی (قذس سزُ)
اهبم خويٌي ًيض گشٍّْبي وفبس ٍهـشويي سا چٌيي تَكيف هي وٌٌذ «گشٍُ ّبي وفبس ٍهـشوبى ٍثت پشػتبى ٍ ػتبسُ پشػتبى ٍغيشُ ،خَاُ ٓشة
ثبؿٌذ يب ٓزن ٍخَاُ هٌتؼت ثِ پيبهجشاى كبحت وتبة ثبؿٌذ هبًٌذ حوشت اثشاّين (ّ) ٍ حوشت داٍٍد (ّ) ٍ يب غيشُّ ،وچٌيي اص وؼي وِ اص
اّل يَْدي ٍ صستـتي ًجَدُ ٍ ثٔذ اص ايٌىِ وتت ايي ػِ هزّت ثِ ٍػيلِ اػالم ًؼخ ؿذُ ثِ يىي اص ايي ػِ هزّت دسآيذ پزيشفتِ ًيؼت ثلىِ

رضٍ گشٍُ ّبي حشثي هحؼَة هي ؿَد»(اهبم خويٌي)402:4 ،
-5ثزرسی ٍضؼيت هبدُ  1161ق.م اس ًظز فقْی

هفَْم ثيگبًِ دس فمِ اػالهي ثب آًچِ اهشٍصُ دس ايشاى سٍاد يبفتِ هتفبٍت اػت .هفَْم ثيگبًِ تب حذٍد صيبدي اص هٌِش ديٌي دس اػالم ثشسػي ؿذُ،
ئٌي توبهي غيش هؼلوبًبى اص ًِش اػالم ثيگبًِ هحؼَة هي ؿًَذ دس ًتيزِ ٍلتي كحجت اص اصدٍاد ثب ثيگبًِ دس اػالم ثِ هيبى هي آيذ هملَد ّوبى
اصدٍاد هؼلوبى ثب غيشهؼلوبى اػت.
ًىتِ ديگش ايٌىِ اوخش فمْب اصدٍاد صى هؼلوبى ثب ثيگبًِ سا اص هٌِش حليت يب حشهت ثشسػي ًوَدُ اًذ ثِ ثيبى ديگش فمْب ايي ًَّ اصدٍاد سا هؼتميوبً
اص رْت كحت يب ثٌالى ثشسػي ًٌوَدُ اًذ تب سٍؿي ؿَد وِ آيب اصدٍاري اص ايي دػت اگش حشام ّن ثبؿذ آيب ثبًل ٍ يب غيش ًبفز خَاّذ ثَد.
هبدُ  1059ق.م ًيض كشفبً اصدٍاد هؼلوِ ثب غيش هؼلن سا ربيض ًذاًؼتِ اػتّ .وچٌيي هبًْ تفبٍت تبثٔيت ؿَّش ،ثِ ٌَٓاى هَهَٓي وِ حمَق هب
اهشٍصُ ثب آى دس ثشخَسد ثب لَآذ رذيذ ٍ پيچيذُ تبثٔيت ثب آى دػت ثِ گشيجبى اػتً ،يض ثِ لحبٍ فمْي هَسد تلشيح لشاس ًگشفتِ اػت .الجتِ الصم
ثِ روش اػت وِ ًوي تَاى ثش فمْبي آلبس لجل خَسدُ گشفت صيشا ّوبًٌَس وِ ثيبى ؿذ هفَْم ثيگبًِ دس اػالم وبهالً هتفبٍت اػت اص هفَْم
ًبػيًَبليؼتي آى دس حبل حبهش هي ثبؿذ اهب پشٍاهح اػت وِ اوٌَى هب ًيبصهٌذ لَآذي هٌِن ٍهٌؼزن سٍؿي دس ثبة چٌيي اصدٍاد ّبيي هي
ثبؿين .دس هَسد اصدٍاد صًبى هؼلوبى ثب هشداى غيشهؼلوبى اتفبق ًِش فمْبي ؿئِ (الزٍضِ الجْيِ في شزح اللوعِ الذهشقيِ،ج ،5ص 234؛
تحزيز الَسيلِ ،ج ،2ص285؛ الفقِْ علي الوذاّت الخوسِ ،ج ،2ص48؛ سيذاثَالقبسن خَي ،هٌْبج الصبلحيي ،ج ،2ص270؛ اللوعِ
الذهشقيِ ،ص167؛ جبهع الوقبصذ ،ج ،12ص 391ثب تحزيزالوجلِ ،ص ٍ ) 50اّل ػٌت (الوذٍقِ الكجزي ،ج ،2ص301؛ ثذائع الصٌبيع،

ج ،2ص 271؛ الفقِ علي الوذاّت االرثعِ ٍ اّل الجيت (ع)،ج ،4صُ ٍ )108بّش آيبت لشآى ثش ايي اػت وِ اصدٍاد صى هؼلوبى ثب ّش فشد
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غيشهؼلوبى آن اص ايي وِ وتبثي ثبؿذ يب غيش وتبثي ربيض ًيؼت چٌبى وِ آيِ  221ػَسُ ثمشُ هي فشهبيذٍ« :ال تٌىحَا الوـشويي حتي يَهٌَا ٍلٔجذ
هَهي خيش هي هـشن» ثٌبثشايي آيِ فَق تلشيح داسد وِ صًبى هؼلوبى ًوي تَاًٌذ ثب افشاد هـشن يب هشداى وبفش غيش هـشن اصدٍاد وٌٌذ چِ
ايٌىِ دس ػَسُ هبئذُ (آيِ  - )5وِ اص حيج ًضٍل آخشيي آيبت لشآى اػت -تٌْب اصدٍاد ثب صًبى اّل وتبة سا ثش هؼلوبًبى حالل وشدُ ًٍِ ٓىغ
آى سا ٍ اص ًشفي سٍايب ت فشاٍاى ثِ كَست كشيح ،اصدٍاد صى هؼلوبى ٍهشد غيش هؼلوبى سا هٌلمبً هوٌَّ داًؼتِ اػت( .اثزاّيوي) 117 :1377 ،

الصم ثِ روش اػت وِ فلؼفِ تحشين ايي اصدٍاد دس لشآى ٍ سٍايبت ،خَف تأحيشپزيشي دس هَسد هشداى (ثخلَف دس دٍساى حبوويت اػالم)
هٔيف تش اػت لزا دس ؿشايٌي وِ غيش هؼلوبًبى هٔيف ثَدُ ٍ ثب هؼلوبًبى لشاسداد اهوبء وشدُ ثبؿٌذ ثِ هشداى اربصُ اصدٍاد دادُ ؿذُ اػت ٍلي
اص آى رب وِ صًبى ثِ كَست ًؼجي دس هٔشم تأحيشپزيشي رذي تشي لشاسداسًذ  ،اص ايي اصدٍاد هٌلمبً هٌْ ؿذُ اًذ .ثِ ثيبى ديگش ؿبيذ ثتَاى هٔف
ٓميذتي صًبى سا ٓبهل اكلي ايي ًشص تلمي ثيبى وشد .لشآى وشين ثٔذ اص حىن ثِ لضٍم ارتٌبة اص اصدٍاد ثب هـشوبى هي فشهبيذ«( .اٍلئك يذعَى

الي الٌبر ٍاهلل يذعَا الي السجذُ ٍ الوغفزُ» سَرُ ثقزُ ،آيِ )221
ٓذُ اي ديگش اص فمْب ثب اػتٌبد ثِ آيِ  141ػَسُ ًؼبء« :لي يزٔل اهلل للىبفشيي ٓلي الوَهٌيي ػجيالً» ثش ٓذم رَاص اصدٍاد صى هؼلوبى ثب هشد غيش
هؼلوبى ًِش دادُ اًذ ٍ هٔتمذًذ وِ ايي ًَّ اصدٍاد ثب لحبٍ آيِ «للشربل لَاهَى ٓلي الٌؼبء» ثبٓج ػلٌِ غيشهؼلوبى ثش هؼلوبى خَاّذ ثَد.
الجتِ دس همبثل اػتذالل ؿذُ وِ اكل ٓذم ػلٌِ ؿبهل چٌيي هَاسدي ًوي ؿَد وِ فشد هؼلوبى ثلَست آصاد هوي ٓمذ الصم چيضي سا ثشاي فشد
وبفش هتْٔذ گشدد ٍ هتمبثالً ؿخق وبفش ًيض چيضي سا ثِ ًفْ هؼلوبى ثشْٓذُ گيشد ٍگشًِ ثبيؼتي ثگَيينّ :شگًَِ هٔبهلِ ٍيب لشاسدادي وِ اص آى
ًفٔي ثِ وبفش ثشػذ هوٌَّ اػت ٍايي چيضي اػت وِ ّيچ فمي ْي آى سا ًگفتِ اػت؛ دس پبػخ هٌشح ؿذُ وِ دس ٓمذ اصدٍاد خلَكيت ٍيظُ اي
ًْفتِ اػت چِ ايي وِ ًجك آداة ٍ سػَم ارتوبٓي  ،صى ثبيذ دس هحذٍدُ ٍػئي هٌيْ اهش ؿَّشؽ ثبؿذ .ثٌبثشايي الصهِ ٓمذ اصدٍاد ثب وبفش
ػ لٌِ وبفش ثش صى هؼلوبى خَاّذ ثَد ٍلي ثِ ّش حبل ايي دليل اخق اص هذٓبػت صيشا تشديذي ًيؼت وِ اصدٍاد صى هؼلوبى ثب وبفش دس توبهي
هَاسد ٍ صهبى ّب ػلٌِ ثِ ؿوبس ًوي آيذ ثِ خلَف دس رَاهٔي وِ آصادي ٓميذتي ثش آًْب حبون اػت (ّوبى)121،

ثٔوي اص ًَيؼٌذگبى هٔبكش ٓذم رَاص اصدٍاد صى هؼلوبى ثب هشد وبفش سا هٔلَل ٓذم آتشاف غيشهؼلوبى ثِ هـشٍٓيت آييي اػالم داًؼتٌِ اًذ.
ثذيي هٌٔب وِ صى هؼيحي دس خبًَادُ هؼلوبى هَسد تحميش ديٌي لشاس ًوي گيشد صيشا آصادي هزّجي اص ًشف اػالم پزيشفتِ ؿذُ اػت ٍ صى هؼلوبى
دس خبًَادُ هؼيحي ثٌَس ًجئي هَسد ت حميش ديٌي لشاس خَاّذ گشفت ،صيشا هؼيحيت آصادي ديي سا لجَل ًذاسد ٍتٌْب هزّت ًزبت ثخؾ سا آييي
هؼيح هي داًذ چٌبًىِ يَْديت ٍ ديي صستـت ًيض چٌيي تلمي داسًذ ٍ ايي احتوبل ثؼيبس همجَلي اػت (حقَقذاًبى هعبصز ،الحبفظ صيزي،

الوقبثالت)
دس ًتيزِ هي ثيٌين وِ اصدٍاد هؼلن ثب غيش هؼلن دس اروبّ فمْب ثٌَس ولي سد ؿذُ ٍ ربي ّيچ گًَِ ؿه ٍتشديذي دس ايي هَهَّ ًوي ثبؿذ.

-6پيبهذّبي حقَقی اسدٍاج سًبى ایزاًی ثب اتجبع ثيگبًِ

هـىالت ٍ تجٔبت ًبؿي اص اصدٍاد ايشاًي ثب تجِٔ خبسري اص رْبت هتٔذد لبثل ثشسػي ٍ اهٔبى ًِش اػت .يه صى ايشاًي وِ ثِ ٍػيلِ اصدٍاد ثِ
صٍريت تجِٔ خبسري دس هي آيذ ٍ ثِ تجْ ايي اصدٍاد تبثٔيتؾ تغييش هي يبثذ ،ثب هؼبئل ٍ هـىالت ٓذيذُ اي هَارِ هي ؿَد وِ
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تٔذادي اص آًْب سا ثشسػي هي وٌين.
 -6-1هحذٍدیت در تولك (حقَق هبلی سًبًی كِ ثب تجؼِ ثيگبًِ اسدٍاج هی ًوبیٌذ)

صًبًي وِ دس احش اصدٍاد ثب هشد خبسري ،تبثٔيت خَد سا وِ ثِ ًفْ تبثٔيت خبسري ؿَّش اص دػت هي دٌّذ ،ثِ لحبٍ آى وِ ًؼجت ثِ ربهِٔ
ايشاًي ،ثيگبًِ تلمي هي ؿًَذ ٍ ثشاػبع تجلشُ  2هبدُ  987ق.م ،دس حمَق آًْب ًؼجت ثِ اهَال غيشهٌمَل هحذٍديتْبيي ايزبد هي ؿَد؛ ثشايي
اػبع ،آًْب حك داؿتي اهَال غيشهٌمَل سا دس كَستي وِ هَرت ػلٌِ التلبدي خبسري ؿَدً ،ذاسًذ ،هؼتٌذ ايي تجلشُ «لبٓذُ ي ًفي ػجيل»
هي ثبؿذ وِ دس لبًَى اػبػي ايشاى ًيض ثِآى تلشيح ؿ ذُ اػت ٍتـخيق ايي اهش ًيض ثب وويؼيًَي هتـىل اص ًوبيٌذگبى ٍصساتخبًِ ّبي خبسرِ،
وـَس ٍاًالٓبت ٍاگزاس ؿذُ اػت .ايي تجلشُ دس لبًَى هذًي هلَة  1313ثؼيبس ػخت گيشاًِ ٍ ثذيي ؿشح ثَد:
صى ّبي ايشاًي وِ دس احش اصدٍاد تبثٔيت خبسري سا تحليل هي وٌٌذ حك داؿتي اهَال غيشهٌمَل رض آًچِ وِ دس صهبى اصدٍاد داسا ثَدُ اًذ،
ًذاسًذ .ايي حك ّن ثِ ٍساث خبسري آًْب هٌتمل ًوي ؿَد( .كبتَسيبى )169:1:1378 ،ثب ٍرَد ايي همشسات ،هبدُ  988لبًَى هذًي دس لؼوت
خشٍد ايشاًيبًي وِ تبثٔيت خَد سا تغييش دادُ اًذ ،ؿبهل صًبى هضثَس ًخَاّذثَد .ثٌبثشايي ،اصدٍاد صًبى ايشاًي؛ ثب اتجبّ خبسري ،ثِ تشتيت فَق هزبص
ثَدُ ٍ داساي آحبس هتٔذدي ،اص رولِ تجذيل آًْب ثِ تبثٔيت دٍلت هتجَّ ّوؼش (ًجك ػٌش 2هبدُ  987لبًَى فَق)،هحذٍديت دس حك هبلىيت آًبى
ًؼجت ثِ اهَال غيشهٌمَل ٍاهىبى تحليل تبثٔيت ّوؼشؿبى (تجلشُ يه ٍ دٍ ّوبى هبدُ) اػت .دس ايي ثيي ،هَهَّ تجذيل تبثٔيت يب تحويل
تبثٔيت ثيگبًِ ثش احش اصدٍاد ثب صى ايشاًي ٍ اهىبى ثبصگـت هزذد صى ثِ تبثٔيت ايشاًي ٍ پيـيي خَيؾ اص اّويتي ٍيظُ ثشخَسداس اػت.
 -6-2هحزٍهيت ًسجی اس حقَق سيبسی

حمَق ػيبػي هختق ايشاًيبى اػت؛ لزا دس كَستي وِ صى تجِٔ ي دٍلت ايشاى ًجبؿذ ،اص آى هحشٍم خَاّذ ؿذ؛ هبًٌذ ؿشوت دس اًتخبثبت يب

اًتخبة ؿذى دس هٌبكت ػيبػي ٍ لوبييً( .صيزي)69/68 :1381 ،
 -6-3تجؼيت در احَال شخصيِ اس كشَر هتجَع

دس كَست هضدٍرت ثب ثيگبًِ ،احَال ؿخلي صى ديگش تبثْ لبًَى هلي ايشاى ًخَاّذ ثَد ٍفك هبدُ  7ق.م تبثْ لبًَى وـَس هتجَّ ؿَّش هي ؿَد.
-6-4تبثؼيت هضبػف

احتوبل ثشٍص تبثٔيت هوبٓف دس كَستي اػت وِ لبًَى وـَس صٍد تبثٔيت ؿَّش سا ثِ صٍرِ تحويل وٌذ ٍ صى ايشاًي ثب حفَ تبثٔيت خَد اص
ًشيك البهتگبُ يب ػيؼتن خبن ًيض تبثٔيت صٍد سا تحليل وٌذ؛ صى ؿَّشداس هي تَاًذ تبثٔيت هوبٓف داؿتِ ثبؿذ.

-6-5آساد ًجَدى در اًتخبة ّوسز

اگش صى ايشاًي اكشاس داؿتِ ثبؿذ فشصًذؽ ايشاًي ؿٌبختِ ؿَد ٍ تبثٔيت ؿَّش ثش اٍ تحويل ًگشددً ،بگضيش اص اًتخبة ؿَّش ايشاًي اػت؛ لزا
آصادي دس اًتخبة ّوؼش دس صًذگي صًبى ايشاًي تحت تأحيش لَاًيي ًبُش ثش تبثٔيت هحذٍد هي ؿَد ٍ ايي دس حبلي اػت وِ هشداى آصادي ٓول
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داسًذ ٍ هي تَاًٌذ ثذٍى ًگشاًي ّوؼشخَد سا اص اتجبّ ثيگبًِ اًتخبة وٌٌذ ،صيشا تبثٔيت ّوؼش خبسري ثِ آًْب تحويل ًـذُ ٍ تبثٔيت ايشاًي
فشصًذاى حبكل اص ايي اصدٍاد ًيض لٌٔي اػت.
-6-6هيزاث ٍ حقَق ارثی

لَاًيي ايشاى حمَق هبلي ٍ اسحي صًبى سا وِ ثب اتجبّ ثيگبًِ ٓمذ صًبؿَيي هي ثٌذًذ ثِ ؿذت هحىَم هي ػبصد.
ثِ هَرت هبدُ  963ق .م «اگش صٍريي تجِٔ يه دٍلت ًجبؿٌذ سٍاثي ؿخلي ٍ هبلي ثيي آًْب تبثْ لَاًيي دٍلت هتجَّ ؿَّش خَاّذ ثَد .صًبى اص
حيج حمَق اسحي حتي اص ػْن االسث هٔيي دس لَاًيي ايشاى ًيض هحشٍم هي ؿًَذ .لَاًيي ايشاى دس هَهَّ اسث ًيض ثبصتبثي اص لَاًيي ًبُش ثش تجٔيت
اػت.
ّشگًَِ اصدٍاد ٍ حجت اصدٍاد ثب هْبرشيي غيشهزبص غيشل بًًَي اػت صيشا ثخـي اص ايي اصدٍاد ّب ثب اًگيضُ ّبي ػَدرَيي ٍ اخز البهت ثب اػتفبدُ
اص ًبآگبّي صًبى ايشاًي كَست هي گيشد .ايي دس حبلي اػت وِ فشصًذاى ثالتىليف ٍ صًبى سّبؿذُ ،حبكل اصدٍاد ثب هْبرشاى غيشهزبص اػت ٍ
هبًيض ثِ دليل ٓذم دس اختيبس داؿتي هذاسن حمَلي اص آًْب ،هي تَاًين اص حمَق ايي صًبى ٍ فشصًذاى سّب ؿذُ دفبّ وٌين.
 -6-7هحذٍدیت در حقَق هبدي

ثِ هَرت هبدُ  964ق.م سٍاثي ثيي اثَيي ٍ اٍالد ،تبثْ لبًَى دٍلت هتجَّ پذس اػت ،هگش ايٌىِ ًؼجت ًفل فمي ثِ هبدس هؼلن ثبؿذ وِ دس ايي
كَست سٍاثي ثيي ًفل ٍ هبدس اٍ تبثْ دٍلت هتجَّ هبدس خَاّذ ثَد .ثب تَرِ ثِ لَاًيي ًبُش ثش تبثٔيت ،حمَق هبدساًِ ي صًبًي وِ ثب اتجبّ ثيگبًِ
پيًَذ صًبؿَيي هي ثٌذًذ وبهالً توييْ هي ؿَد ،صيشا لبًَى هذًي دس ايشاى سٍاثي ثيي اثَيي ٍاٍالد سا تبثْ لبًَى دٍلت هتجَّ پذس آالم هي داسد .اص
ًشفي ثِ هَرت ثٌذ  2هبدُ  961ق.م اتجبّ دس هَسد حمَق هشثَى ثِ احَال ؿخلي وِ لبًَى دٍلت هتجَّ تجِٔ خبسرِ آى سا لجَل ًىشدُ تبثْ
لَاًيي دٍلت هتجَّ خَد ّؼتٌذ .ثٌبثشايي حوبًت وِ اص رولِ اهَال ؿخلي اػت ،دس هَسدي وِ پذس تجِٔ خبسري اػت تبثْ لَاًيي حبون دس
دٍلت هتجَّ اٍ هي ثبؿذ .اص تشويت هَاد لبًًَي ايي ًتيزِ حبكل هي ؿَد وِ چَى سٍاثي پذس ٍ هبدس يب فشصًذاى دس ايشاى ،تبثْ لبًَى دٍلت هتجَّ
پذس اػت ،لزا صًبى ايشاًي وِ ثب هشد خبسري اصدٍاد هي وٌٌذ سٍاثٌـبى ثب فشصًذاى ثش پبيِ لبًَى دٍلت هتجَّ ؿَّش تٌِين هي گشدد.
 -6-8هحذٍدیت در حقَق فزسًذاى

فشصًذاًي وِ هحلَل اصدٍاد صى ايشاًي ثب ؿَّش خبسري ّؼتٌذ ٍ دس خبسد چـن ثِ رْبى هي گـبيٌذ ،ايي ثخت ٍ فشكت لبًًَي سا ًذاسًذ تب اص
تبثٔيت هبدس ايشاًي خَد ثْشُ هٌذ ؿًَذ .هخبل ّب ًٍوًَِ ّبي ٓيٌي حبوي اػت وِ لَاًيي ثشاي فشصًذاى ايي دػتِ اص هبدساى ايشاًي هحشٍهيت
رجشاى ًبپزيشي ايزبد وشدُ اػت.
آحبس ايي تجٔين دس هَاسد هٌتمل ؿذُ ثِ فشصًذاى ،خبًَادُ ّب سا دس ًبثؼبهبًي ٍ ثالتىليفي لشاس هي دّذ .هبدساى ايشاًي دس ؿشايي خبكي ثب چٌبى
هَلٔيت ًبثشاثش لبًًَي هَارِ هي ؿًَذ وِ ًوي تَاًٌذ پبػخگَي ًيبصّبي فشصًذاى خَد ثبؿٌذ .آًْب وِ ثِ چـن خَد هي ثيٌٌذ فشصًذاًـبى ثشاي
ًزب ت اص ثي َّيتي ٍ ثي ًٌٍي ثِ داهبى ثيگبًِ پٌبُ هي ثشًذ ،افؼَع خَسدُ ٍ دس ايي هَلٔيت ّب آػيت ّبي ٍاسد ثش هبدساى ايشاًي ثِ فشصًذاًـبى
ًيض ثِ تجْ هبدساى هٌتمل هي ؿَد.
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ثشاثش ثٌذ  5هبدُ  976ق.م ثشاي تبثٔيت ايشاى دٍ ؿشى الصم اػت ،اٍل ؿشى ٍالدت وِ ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن خبن تجِٔ ي اكلي ايشاى هي ؿًَذ؛
دٍم البهت يه ػبلِ دس ايشاى وِ پغ اص سػيذى ثِ ػي  18ػبل توبم اػت.
ايي گًَِ تبثٔيت سا ًيض هي تَاى «تبثٔيت اكلي اص ًَّ اسهي» ًبهيذ .الجتِ ايي ثٌذ ٍ ثٌذ  4هبدُ 976ق.م دس صهبى تحمك تبثٔيت هتفبٍت اػت؛ دس
ثٌذ  ، 4صهبى تحمك تبثٔيت لحِِ تَلذ ٍ دس ثٌذ  ،5صهبى احشاص ػي  19ػبلگي توبم هي ثبؿذ.
فشصًذاى حبكل اص اصدٍاد صًبى ايشاًي ثب هشداى خبسري حتي چٌبًچِ دس ايشاى هتَلذ ؿًَذ ،ثيگبًِ تلمي ؿذُ ٍكشفبً دس حذٍد ثيگبًگبى اص حمَق
ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ؿذ .تَلذ چٌيي اًفبلي دس ايشاى آًْب سا تٌْب هـوَل هَهَّ هبدُ ٍاحذُ ي لبًَى تٔييي تىليف فشصًذاى ًبؿي اص اصدٍاد صًبى
ايشاًي ثب هشداى خبسري خَاّذ وشد .دس حبلي وِ ّش ًفلي وِ اص صى اصدٍاد وشدُ ثب هشد ايشاًي هتَلذ هي ؿَدً ،جك ثٌذ  2هبدُ  976ق.م وِ

هؤيذ پزيشؽ خَى دس ًِبم لبًًَگزاسي ايشاى اػت ،ثِ هزشد تَلذ چِ دس داخل وـَس ثبؿذ يب دس خبسد ،ايشاًي هحؼَة هي ؿَد.
(ًصيزي )30:1381،ثٌبثشايي لبًَى ايشاى تبثٔيت اكلي ثشحؼت ػيؼتن خَى سا فمي اص ساُ ًؼت پذسي پزيشفتِ ٍ ًؼت هبدسي سا لحبٍ ًىشدُ
اػت.
 -6-9اختالف در تبثؼيت

آى صهبًي اػت وِ صى ٍ ؿَّش دس ثحج تبثٔيت ثِ هبًٌذ اصدٍاد ،صى تجِٔ ايشاًي ثب هشد تجِٔ خبسري ،داساي اختالف ثبؿٌذ ،ايي لبٓذُ وِ ًىبح،
تبثْ لبًَى هلي صى ٍؿَّش اػتّ ،ن دس لبًَى ايشاى ٍ ّن دس لبًَى ثيـتش وـَسّب ارشا هي ؿَد ٍ هبدام وِ صٍرييّ ،ش دٍ تبثْ يه دٍلت ثبؿٌذ،
ارشا ي لبٓذُ فَق ثال اؿىبل خَاّذ ثَدٍ ،لي ّش گبُ صى ٍ هشد تجِٔ يه دٍلت (ثِ تشتيت فَق) ًجبؿٌذ؛ ارشاي لبٓذُ هزوَس ثش خالف ؿمَق
سديف يه ٍ دٍ هَرذ اؿىبل خَاّذ ثَد ،صيشا دس چٌيي كَستي ،ثشاي تٔييي ؿشايي هبَّي ًىبح ٍحىن ثِ كحت يب ثٌالى آى ،اختالف ًِش
ٍرَد داؿتِ ٍ ثِ ً شيك اٍلي ،دس تٔييي دادگبُ كبلحِ ًيض دچبس تـىيه خَاٌّذ ؿذ .ثِ ٓالٍُ ثِ اػتٌبد هبدُ  978ق.م ،دس كَست ٓذم تحويل
تبثٔيت دٍلت هتجَّ تجِٔ خبسري ثِ صى ايشاًيٍ ،ي دس تبثٔيت ايشاًي ثبلي خَاّذ هبًذ لىي دس كَست ايزبد اختالف دس سٍاثي ؿخلي ٍ هبل
آًْب (صٍريي) دس ايشاى اص رولِ حلَل ثِ اختالف دس خلَف هَاد  1118 ٍ 1102لبًَى هضثَس ،تٔييي لبًَى كبلح ٍ دس ًتيزِ دادگبُ ري
كالح ثشاي سػيذگي ٍ حل ٍ فلل هَهَّ ،داساي اّويت اػت.
ثب ٍرَد ايي ،لبًَى هذًي ايشاى دس ايي گًَِ هَاسد ،لبيل ثِ تشريح لبًَى دٍلت هتجَّ صٍد يب ّوبى تجِٔ خبسرِ اػت .صيشا ًجك هبدُ  963آى
لبًَى :اگش صٍريي تجِٔ يه دٍلت ًجبؿٌذ ،سٍاثي ؿخلي ٍ هبل آًْب تبثْ لَاًيي دٍلت هتجَّ ؿَّش خَاّذ ثَد .ثٌبثشايي ،اگش صى ايشاًي وِ داساي
ؿَّش خبسري اػت ثب اػتٌبد ثِ لبًَى ايشاى ،خَد سا هزبص ثِ ّوِ ًَّ تلشف دس اهَال خَد ثذاًذ ،دس حبلي وِ لبًَى دٍلت هتجَّ ؿَّش ،صى سا
هزبص دس تلشفبت هؼتمل ًؼجت ثِ داسايي خَد ثذاًذ ،دس ايٌزب ثبيذ صى سا ثِ تشتيت فَق ،هـوَل لَاًيي دٍلت هتجَّ ؿَّش داًؼت.
 -6-11ثحزاى ّبي داخلی

ربهِٔ ؿٌبػبى ّـذاس هي دٌّذ اص ًِش تبثٔيت ،حذاوخش هشداى خبسري اصدٍاد وشدُ ثب صًبى ايشاًي سا هشداى تجِٔ افغبًؼتبى ٍ ػپغ اتجبّ ٓشالي
تـىيل هي دٌّذ .آًبى ثش ايي ثبٍسًذ وِ ٍرَد ثحشاى ّبي ارتوبٓي ٍ ػيبػي دس ايي وـَسّب ٍ ثبص ثَدى دسّبي وـَس ثشسٍي هْبرشاى ٍ
آٍاسگبى اص َٓاهل ٓوذُ هْبرشت ٍػيْ ٍگؼتشدُ ايي افشاد ثِ وـَسهبى ثَدُ وِ هتأػفبًِ ثِ ٓلت تذاٍم ثحشاى دس وـَسّبي هجذا ،فشاّن ثَدى
11

ؿشايي التلبدي ،ارتوبٓي ٍ فشٌّگي دس ايشاى ،حوَس هْبرشاى دس وـَس تذاٍم پيذا وشدُ ٍصًبى ايشاًي ثِ گوبى سػيذى ثِ آسصٍّبي ٍاّي ،تي
ثِ اصدٍاد ثب ايي افشاد هي دٌّذ.
ايي دس حبلي اػت وِ ّوؼشاى خبسري صًبى ايشا ًي ثِ هٌَِس سفت ٍ آهذ ثِ وـَسؿبى ٓوذتبً اص ًشيك هشصّبي صهيٌي الذام هي وٌٌذ ،آالم هي
وٌٌذ وِ ثشاي تشدد خَد دچبس هـىالت صيبدي ًيؼتٌذ وِ ايي ثيبًگش ٓذم ٍرَد ،يب ٓذم آوبل لَاًيي ػخت ٍ دليك دس وٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍد اص
هشصّبػت ٍ ايي هؼئلِ خَد هٌـأ پيبهذّبي صيبدي ا ص رولِ افضايؾ اصدٍاد ّبي غيش لبًًَي ٍ افضايؾ تٔذاد فشصًذاى ثي ػشپشػت ،فبلذ اػٌبد
َّيتي ٍ غيشُ اػت.
حجت اصدٍاد ثشاي صٍريي ٍ فشصًذاى آًبى آحبس حمَلي ،هبلي ٍ ارتوبٓي ثِ ّوشاُ داسد ،ثِ ّويي دليل اػت لبًًَگزاس ثش حجت اصدٍاد تأويذ وشدُ
ٍ حتي دس لبًَى هزبصات اػال هي ثشاي ٓذم حجت اصدٍاد دائن هزبصات دس ًِش گشفتِ ؿذُ اػت .دس كَست ٓذم حجت اصدٍاد ٍ ثشٍص اختالف،
هٔوَالً صًبى اص لحبٍ ًفمِ ،هْشيِ ،اسث ٍ ًؼت فشصًذاى ثب هـىالت صيبدي هَارِ هي ؿًَذ.
اص آى ربيي وِ دس اصدٍاد صًبى ايشاًي ثب اتجبّ خبسري ،يه ًشف ٓمذ ،خبسري اػت حجت اصدٍاد آًبى ثشاي دفبّ اص حمَق صى ايشاًي ثؼيبس هْن
ٍ هشٍسي اػت .صًبى ايشاًي ثشاي اصدٍاد ثب اتجبّ خبسري ثبيذ پشٍاًِ صًبؿَيي دسيبفت وٌٌذ ،پشٍاًِ صًبؿَيي دس داخل ايشاى سا همبهبت ٍصاست
وـَس (اػتبًذاسي ّب) ٍ دس خبسد اص وـَس سا سٍػبي ًوبيٌذگي ّبي روَْسي اػالهي ايشاى كبدس هي وٌٌذ.
اگش ثبًَاى ايشاًي ثذٍى سٓبيت لَاًيي ،همشسات هشثًَِ ٍهـبٍسّبي حمَلي الذام ثِ اصدٍاد ثب اتجبّ ثيگبًِ وٌٌذ ،ثشخي هـىالت حمَلي اص رولِ
ًجَد هوبًت ارشاي لبًًَي ٍ سػوي تْٔذات ثشاي پبيجٌذي صٍد ثِ اداهِ صًذگي ٍ ًيض ثالتىليفي ٍهْ َّيتي فشصًذاى آًبى ثِ ٍرَد خَاّذ آهذ،
چشا وِ دس لَاًيي فٔلي يىي اص ؿشٍى اكلي دسيبفت ؿٌبػٌبهِ ثشاي فشصًذاى هتَلذ اص هبدساى ايشاًي ٍ پذساى خبسري ،حجت اصدٍاد ٍالذيي آًْب
اػت.
 -6-11پيبهذ ثْذاشت رٍاًی

ثيـتشيي هيضاى اصدٍاد ّبي ثذٍى پشٍاًِ صًبؿَيي ثب اثتبّ ثيگبًِ دس هٌبًك هشصي ٍ دٍسافتبدُ اػتٓ ،ذم اًالّ اص لَاًيي هْن تشيي ٓبهل دس ٍلَّ
ايي ًَّ اصدٍاد ّبػت .هتأػفبًِ صًبى ايشاًي اص ًشيك اصدٍاد ثب اتجبّ خبسري وِ 80دسكذ آًْب افغبًي ّؼتٌذ ،ثذٍى حجت لبًًَي ٍيب حتي سػوي ،
دچبس آػيت ّبي سٍحي ٍسٍاًي ثؼيبس هي ؿًَذ.
ثِ ٌَٓاى هخبل ثب تذاٍم ثبصگـت اتجبّ وـَسّبي افغبًؼتبى ٍ ٓشاق ثِ وـَسؿبى ،تـذيذ ٍهٔيت هجْن صًبى ثِ ًَسي وِ ّوشاُ ؿَّشؿبى ٍ سفتي
ثِ هملذ آًْب ٍهٔيت حمَلي سٍؿٌي ًخَاٌّذ داؿت ٍ هبًذى دس ايشاى ٍ تشن ؿَّشاًـبى اص ًشف ديگش هـىالت ٓذيذُ اي ثشاي آًبى ثِ
ٍرَد هي آٍسد .ايي صًبى پغ اص هذتي دچبس اختالالت سٍحي ٍ سٍاًي هي ؿًَذ ٍ ثْذاؿت سٍاًي آًْب ثِ خٌش هي افتذ ،آًبى ثِ يىجبسُ خَد سا
تٌْب هي ثيٌٌذ  ،ثب تزويْ ايي ؿشايي ًبگَاس دچبس اًَاّ افؼشدگي ّب ،وبّؾ آتوبد ثِ ًفغ ،آتيبد ثِ هَاد هخذس ٍ الىل ،هـبرشات خبًَادگي ٍ
غيشُ هي ؿًَذ.
 -6-12خَدكشی
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60دس كذ ايي صًبى الذام ثِ خَدوـي هي وٌٌذ ،آًبى خَدوـي سا ساّي ثشاي سّبيي اص يه هؼئلِ يب ثحشاى هي داًٌذ ٍ ًشدؿذگي ،احؼبع ثي
َّيتي ً ،بوبهي ٍ ؿه دس صًذگي اص َٓاهل هْن ايي پذيذُ اػت ،ثي ثٌذٍثبسي رٌؼي ٍ سٍػپيگشي اص آػيت ّبي ارتوبٓي هْن دس ايي صًبى
هي ثبؿذ ٍ تشع اص ثي وفبيتي  ،ثي َّيتي ،اهٌشاة ٍ افؼشدگي ،هـىالت خبًَادگي ٍفـبسّبي هوتذ سٍحي اص َٓاهلي ديگشي اػت وِ ايي
گًَِ صًبى سا ثِ ػوت سٍػپيگشي هي وـبًذ.
هيبى سٍاد پذيذُ اصدٍاد صًبى ايشاًي ثب اتجبّ ثيبًِ ٍاحتوبل افضايؾ افشاد فبلذ َّيت اػٌبد ػزلي ساثٌِ هٌٔبداسي ٍرَد داسد ،ثِ ًَسي وِ ّش چِ
ايي پذيذُ ئٌي اصدٍاد صًبى ايشاًي ثب اتجبّ ثيگبًِ افضايؾ يبثذ ،تٔذاد افشاد فبلذ َّيت ٍاػٌبد ػزلي ًيض ثِ هشاتت افضايؾ هي يبثذ.

ًتيجِ گيزي

ًىبح يب اصدٍاد ،ساثٌِ ؿشٓي ٍحمَلي اػت وِ ثش هجٌبي ٍلَّ ٓمذي خبف ثيي صى ٍهشد حبكل هي ؿَد ٍ همتوبي رات ايي ٓمذ ،ايزبد ٓلمِ
اصدٍاد ثيي صٍريي ٍهْوتشيي يب ثبسصتشيي احش آى ايزبد توتْ رٌؼي ثشاي ايـبى اػت .آًچِ دس ايي همبلِ آهذُ تالؿي ثَد ثشاي ًگبّي ٓويك تش ٍ
دليك تش ثِ ٍهٔيت ٍ پيبهذّبي حمَلي خبًَادُ ّبيي ثب ػبختبس هبدس ايشاًي ٍ پذس خبسري .دس ايشاى صى ٍهشد هزشد هٌبثك ٓشف ارتوبٓي تحت
حوبيت خبًَادُ ي اٍليِ خَد ثبلي هبًذُ ٍ آػيت ووي سا هتَرِ ربهِٔ ثضسگتش خَد هي وٌٌذ ،اهب فشٍپبؿي خبًَادُ ّب هتأحش اص ػْل اًگبسي دس
ًِبست ثشػبهبًذّي ٍ تـىيل خبًَادُ ٓلي سغن ايزبد تٌؾ ّبي ؿذيذ سٍحي ٍ سٍيبسٍيي صٍريي ٍ فشصًذاى آًْب ،هَرت گؼتشؽ دسگيشيْب
ٍخـًَت ّبي خبًگي ،افضايؾ آهبس ًالق ،ثشٍص تأحيشات رجشاى ًبپزيش دس فشصًذاى ًالق ٍ ًيض ؿيَّ فحـبء ٍ فؼبد دس ربهِٔ هي گشدد.
اص آًزب وِ دس كَست فشٍپبؿي خبًَادُ صًبى خؼبست ٍآػيت ثيـتشي سا هتحول هي ؿًَذ ،لبًًَگزاس ثبيذ ثب ٍهْ لَاًيي حوبيت اص ايي گشٍُ سا
ثشْٓذُ ثگيشد اگش چِ گبه ْبيي دس ايي صهيٌِ ثشداؿتِ ؿذُ اػت ،اهب ٌَّص لَاًيي حوبيتي ثِ ٍيظُ دس فشم اصدٍاد صى ايشاًي ثب خبسريبى وبهل
ًيؼت .ثٌبثشايي رْت حفَ اػتحىبم ٍ ووه ثِ ثْجَد ٍ سٍاثي صًبؿَيي دس ايي خبًَادُ ّب هي تَاى هَاسدي سا ثِ ؿشح ريل پيـٌْبد ًوَد:
دس اًتمبل تبثٔيت ثِ فشصًذ ،صى ايشاًي ًيض ثتَاًذ تبثٔيت خَد سا ثِ فشصًذؽ هٌتمل وشدُ ٍ فشصًذ هتَلذ اص هبدس ايشاًي ًيض ايشاًي ؿٌبختِ ؿَد. ثب ايٌىِ لبًَى هَرَد دس هَهَّ صًبى ايشاًي اصدٍاد وشدُ ثب اتجبّ ثيگبًِ اص ًَّ لَاًيي حوبيتي اػت ،اهب ثِ ًِش هي سػذ هَاد ايي آييي ًبهِثيـتش رٌجِ اخاللي داسد ٍ آى چٌبى وِ ثبيذ اص ايي صًبى حوبيت ًوي وٌذ ،ثٌبثشايي ًيبص اػت وِ لبًًَگزاس توويي ّبي حمَلي ثيـتشي سا ثِ
خلَف ثب تَرِ ثِ تشن خبًَادُ تَػي اتجبّ ثيگبًِ لجل اص اصدٍاد حوبيت وٌذ.
تذٍيي هبدُ اي حمَلي لجل اص اصدٍاد ثشاي توويي دٍام ٍ ثمبي خبًَادُ ّبي ثب صى ايشاًي ٍ هشد خبسري ثشاي رلَگيشي اص تشن صًذگيهـتشن تَػي اتجبّ ًيض دس رْت حفَ اػتحىبم خبًَادُ هي تَاًذ ساّگـب ثبؿذّ .وچٌيي ثب تَرِ ثِ اّويت ًمؾ خبًَادُ ٍ اصدٍاد دس ربهِٔ ٍ
هٌبثك ثب لَاًيي ايشاى ثش خالف تؼْيالتي وِ ثشاي هشداى ايشاًي دس اصدٍاد ثب صًبى وـَسّبي ديگش ٍرَد داسد دس خلَف اصدٍاد دختشاى ٍ
صًبى ايشاًي ثب اتجبّ وـَسّبي ديگش چٌيي تؼْيالتي دس ًِش گشفتِ ًـذُ اػت.
ًِش ثِ ايٌىِ ٓذم آگبّي يىي اص هْن تشيي داليل ؿيَّ پذيذُ ي اصدٍاد ثبًَاى ايشاًي ثب اتجبّ ثيگبًِ اػت .لزا آگبّي رَاًبى ثِ ٍيظُ صًبى اص
پيبهذّبي حمَلي ٍ ارتوبٓي ايي گًَِ اصدٍاد ّب ٍاًالّ سػبًي هؼبئل حمَلي ثِ خبًَادُ ّب اص ًشيك سػبًِ ّبي گشٍّي ٍ ّوچٌيي تَرِ
13

لبًًَگزاس ٍهؼئَليي ثِ آهَصؽ ّبي لجل ٍ حيي اصدٍاد دس لبلت الضاهبت لبًًَي الصم ٍهشٍسي اػت وِ هؼئَليي ًِبم دس ايي خلَف ثبيذ
اّتوبم رذي تشي داؿتِ ثبؿٌذ.
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فْزست هٌـبثـغ:

 -1لشآى وشين
 -2اثشاّيوي ،هحوذ 1377 (،ؽ)  ،اصدٍاد ثب ثيگبًگبى ،چبح اٍل ،تْشاى ،هشوض اًتـبسات دفتش تجليغبت اػالهي حَصُ ٓلويِ لن.
 -3اسفْ ًيب ،دوتش ثْـيذ 1370( ،ؽ) ،حمَق ثيي الولل خلَكي رلذ اٍل ،چبح دٍم ،تْشاى ،اًتـبسات آگبُ.
 -4الجشصي ٍسوي ،هؼَٔد 1371 (،ؽ) ،تْشاى  ،پبيبى ًبهِ (وبسؿٌبػي اسؿذ) داًـىذُ حمَق داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي.
 -5اهبهي ،ػيذحؼي 1377 (،ؽ) ،حمَق هذًي ،رلذ چْبسم ،چبح پبًضدُ ،تْشاى ،وتبثفشٍؿي اػالهيِ.
 -6حشٓبهلي ،هحوذثي حؼي 1374( ،ؽ)ٍ ،ػبيل الـئِ ،رلذ  ،20لن ،هَػؼِ آل الجيت االحيبءالتشاث.
 -7رٔفشي لٌگشٍدي ،هحوذرٔفش 1376 (،ؽ)  ،تشهيٌَلَطي حمَق ،چبح دٍم ،تْشاى ،اًتـبسات گٌذ.
 -8دّخذآ ،لي اوجش 1345(،ؽ) ،لغت ًبهِ ،ثخؾ دٍم ،تْشاى،اًتـبسات داًـگبُ تْشاى.
 -9صهخـشي ،هحوَدثي ٓوش 1415( ،ق) ،الىـبف ،رلذ ػَم ،لنً ،ـش الجالغيِ -ػَق المذع.
 -10ػشٍي همذم ،هلٌفي 1371( ،ؽ)،تبثٔيت غبلت ٍ هَحش ،پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ،تْشاى ،داًـىذُ حمَق داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي.
 -11ؿْيذ حبًي ،صيي الذيي ثي ٓلي ،الشٍهِ الجْيِ في ؿشح اللؤِ الذهـميِ ،لن ،هىتت آيت اهلل الِٔوي الوشٓـي الٌزفي.
 -12ؿيخ االػالهي ،ػيذ اػٔذ1385(،ؽ) ،احَال ؿخليِ اصدٍاد ٍ پبيبى آى دس هزاّت چْبسگبًِ اّل ػٌت ،چبح اٍل ،هشوض ًـش
داًـگبّي.
 -13وبتَصيبىً ،بكش1378( ،ؽ) ،حمَق هذًي (خبًَادُ) ،رلذ اٍل چبح پٌزن  ،تْشاى  ،ؿشوت ػْبهي اًتـبس ثْوي ثشًب.
 -14وبػبًي حٌفي1409(،ق) ،ثذيْ اللٌبيْ في تشتيت الـشايْ ،الوىتجِ الحجيجِ ،چبح اٍل ،تبثؼتبى .
 -15وبؿف الغِبء ،تحشيشالزولِ ،چبح اٍل ،الوزوْ الٔبلوي ،للتمشة ثيي الوزاّت االػالهيِ .
 -16وشوي (هحمك حبًي) 1410( ،ق)  ،ربهْ الومبكذ في ؿشح المَآذ ،چبح اٍل ،لن ،هَػؼِ آل الجيت (ّ) االحيبء التشاث.
 -17هتَلي ،ػيذهحوذ 1378(،ؽ) ،احَال ؿخليِ ثيگبًگبى دس ايشاى ،اًتـبسات ػبصٍوبس ،چبح اٍل.
 -18هَػَي خويٌي ،سٍح اهلل 1390 (،ق) ،تحشيشالَػيلِ ،چبح دٍم ،الٌزف االؿشف ،هٌجِٔ اآلداة.
ً -19زفي ،هحوذحؼي 1374( ،ؽ) ،رَاّشالىالم في ؿشح ؿشايْ االػالم ،رلذ  ،29چبح ػَم ،تْشاى ،چبپخبًِ اػالهي.
ً -20ليشي ،هحوذ 1381(،ؽ) ،حمَق ثيي الولل خلَكي ،چبح ّفتن ،تْشاى ،اًتـبسات آگبُ.
ًَ -21سي ًجشػي ،هيشصاحؼيي 1368( ،ؽ) ،هؼتذسن الَػيلِ ،رلذ  ،14چبح دٍ ،لن ،هَػؼِ آل ثيت االحيبء التشاث.
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دراسِ تبهليِ هي الٌبحيِ الفقْيِ االخالقيِ ػلی آثبر سٍاج االیزاًيبت هغ الزجبل االجبًت)

الولخض:

لويِ الضٍاد ثيي االيشاًيبت ٍ الشربلوي اآلربًجمذ تحَل الي هَهَّ ّبمٍّ رذيشٍ ثبالّتوبم ثٔذ االػوبح لْن ثباللبهِ في ايشاى ٍ لذ استفْ االهش ّزا
ثٔذ دخَل الالرئيي الٔشالييي ٍ االفغبى ٍ أديّ الي ثشٍص كَٔثبت ؿشٓيِّ حبدُّ ثبالهبفِ إلي الوـبول االرتوبٓيِ ٍ الؼيبػيِ ٍ الٔبئليِ.
ٍ لذ ٍهٔت المَاًيي في الضٍريِّ ثوٌْ االهشهشحَل رٌؼيِ الشرل االرٌجي ٍ الوشأُ اإليشاًيِ في إًبس هبدُّ  1060للمبًَى الوذًيّ .هْ أىَ االهش ثبلوٌْ
لن يىي هؼجَلب في الولبدس الفمْيِّ.
ّزا الومبل لذ ٓبلذ لويِ الٌىبح ٍ الزٌؼيِ ٍ ،الومَهبت ٍ الوَحشات ٍ الـشٍى المبًًَيِ ٍ ليَد الذػتَسيِ للضٍاد ثيي االيشاًيبت ٍ الشربل
االربًتًِ ٍ .ش الٔذم ٓلن الٌؼبء االيشاًيبت ثوَحشات االهش ٍ ًتبئزِ يشي االلتشاح ثتٔلين المَاًيي آالهيّبً حيي الضٍاد ٍ لجلِ إًبس اإللضاهبت المبًًَيِّ
هْتوب ثتَفيش الؤلَهبت لذي الٔبم.
الكلوبت الزئيسيِ:

الزٌؼيِّ ،التأهالت االخالليِ ،االربًت ،هَاًْ الٌىبح ،المبًَى الوذًي

ثشٍيضهشادلليً ،بلت الذوتَساُ ثزبهٔة آصاد االػالهية ثضاّذاى
الذوتَس ٓلي آل ثَيِ ،اػتبر هؼبٓذ ثزبهٔة آصاد االػالهية ثضاّذاى
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