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 ًحَُ ػسل ٍکیل در ٍکالت ًاهِ ّای رسوی در حمَق ایراى

 

 2، هحودرضا شرافت پیوا1حشوت هسلن زادُ

 زاًطزَٕ وبضضٌبسٖ اضضس حمَق ذػَغٖ، زاًطگبُ آظاز اسالهٖ هطوع ث٘ي الوللٖ ثٌسضاًعل1ٖ

 زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ٍاحس ث٘ي الوللٖ ثٌسض اًعلٖاستبزٗبض  6

 

 چکیدُ

يمس ٍوبلت چِ ثِ قَض سٌس ضسوٖ ٍ چِ ثِ ّسف اظ تسٍٗي اٗي پژٍّص ثطضسٖ ًحَُ يعل ٍو٘ل زض ٍوبلت ًبهِ ّبٕ ضسوٖ ثَز. 

فبتط اسٌبز ضسوٖ ضىل سٌس يبزٕ ًمص هْوٖ ضا زض ضٍاثف حمَلٖ ـ التػبزٕ هطزم ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است؛ ثِ ًحَٕ وِ زض ز

تحل٘لٖ اًزبم گطفت ٍ ًتبٗذ آى -اٗي تحم٘ك ثِ ضَُ٘ تَغ٘فٖثرص لبثل تَرْٖ اظ اسٌبز آًبى ثِ اٗي ًْبز حمَلٖ اذتػبظ زاضز. 

ثسٍى ل٘س ٍ ضطـ تٌه٘ن هٖ ضَز )يبزٕ ٍ فبلس ل٘س  ٍِوبلتٌبهِ ّبٕ ضسوٖ وزض ثب تَرِ ثِ هبّ٘ت يمس ٍوبلت، ًطبى زاز وِ 

ثاليعل( ٍ هَول ظهبى ذبغٖ ضا ثطإ يعل ٍو٘ل ٗب اتوبم ٍوبلت زض ًهط ًگطفتِ ثبضس؛ هَول هٖ تَاًس زض ّط ظهبى ثب هطارًِ ثِ 

ٍوبلت ٍو٘ل ٗب يسم يعل اهب، ظهبًٖ وِ  السام ًوبٗس. لبًَى هسًٖ  679هبزُ  زفتطذبًِ تٌه٘ن وٌٌسُ سٌس ًسجت ثِ يعل ٍو٘ل ثطاثط

 ، اهىبى يعل ٍو٘ل ٍرَز ًساضز. زض ؾوي يمس الظهٖ ضطـ ضسُ ثبضس

 

 ٍوبلت، يعل ٍو٘ل، هَول، ٍوبلت ثاليعل، يمس ربٗع ٍاشُ ّای کلیدی:
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 همدهِ. 1

ٗىٖ اظ ضاّىبضّبٖٗ وِ اهطٍظُ هَرت تسْ٘ل زض اهَض ارتوبيٖ ٍ التػبزٕ اضربظ ضسُ است تَسل ثِ ٍوبلت ٍ ثطگعٗسى ٍو٘ل 

ثطإ اًزبم اهَضٕ است وِ ٗب ترػع اًزبم آى ضا ًساضًس ٍ ٗب ثِ رْبتٖ اًزبم آى تَسف ذَز افطاز ه٘سط ًوٖ ثبضس. ثِ ّو٘ي رْت 

گبُ سٌبز ضسوٖ ذَاّبى تٌه٘ن ٍوبلتٌبهِ ّبٕ ضسوٖ ثطإ اًزبم اهَض ضٍظهطُ ذَز هٖ ثبضٌس. اهب اهطٍظُ ثس٘بضٕ اظ هطارً٘ي زفبتط ا

ضًَس وِ اٗي اهط حست هَضز هوىي است،  آٗس قطف٘ي ثٌب ثِ هػلحت ثِ ربٕ اًًمبز هًبهلِ، ثِ ٍوبلت ثاليعل هتَسل هٖ پ٘ص هٖ

آٍضًس ٍ ٗب اٌٗىِ قطف٘ي  ْطزاضٕ ٗب زاضاٖٗ، ثطإ افطاز ثِ ٍرَز هّٖبٕ زٍلتٖ ًه٘ط ازاضُ حجت، ض ثِ لحبل هَاًًٖ ثبضس وِ سبظهبى

؛ وِ ثرَاٌّس يمس ضا ثط ّن ثعًٌس فطغت اًزبم هًبهلِ ضا ًساضًس. ثب تَرِ ثِ هبّ٘ت يمس ٍوبلت، ّط ٗه اظ قطف٘ي حك زاضًس ّط ٍلت

چٌبًچِ ثطإ ٍوبلت هستٖ ّن تً٘٘ي ضسُ ثبضس زض احٌبٕ تَاًس ٍو٘ل ذَز ضا يعل ًوبٗس ٍ  تَاًس استًفب وٌس ٍ هَول ً٘ع هٖ ٍو٘ل هٖ

ق.م. ٍوبلت يمسٕ است وِ ثِ هَرت آى ٗىٖ اظ  656ثِ هَرت هبزُ ثِ قَض ولٖ،  1.تَاى ٍوبلت ضا ثط ّن ظز ّوبى هست ً٘ع هٖ

ى، ثِ ضرع زٗگطٕ ٍوبلت، يمسٕ ربٗع است وِ ثِ هَرت آقطف٘ي، قطف زٗگط ضا ثطإ اًزبم اهطٕ ًبٗت ذَز هٖ ًوبٗس. زض ٍالى 

ضَز وِ اهَضٕ ضا ثِ ربٕ هَول اًزبم زّس. الساهبت ٍو٘ل زض ّط ظهٌِ٘ هحسٍز ثِ اذت٘بضاتٖ است وِ  ًوبٌٗسگٖ ٍ ٗب ً٘بثت زازُ هٖ

هبث٘ي ّط يول ٍ الساهٖ وِ ٍو٘ل زض هحسٍزُ اذت٘بضات ٍوبلتٖ ذَز اًزبم  ٕ فٖ وٌس. ٍ زض اٗي ضاثكِ هَول ثِ ٍٕ تفَٗؽ هٖ

وٌس وِ ثِ ًوبٌٗسگٖ اظ قطف هَول ثب  ٌعلِ يول ٍ السام هَول است. ثسٗي تطت٘ت زض يمس ٍوبلت، ٍو٘ل اذت٘بض پ٘سا هٖزّس ثِ ه هٖ

ضَز ٍ ثبٗس زضثبضُ وسبًٖ ّن وِ قطف هًبهلِ ثب ٍو٘ل لطاض  ٍ احط اٗي ٍوبلت هحسٍز ثِ زٍ قطف يمس ًوٖ زٗگطاى هًبهلِ وٌس

ٖ ثط ايكبٕ ً٘بثت است ٍ ثِ ّو٘ي زل٘ل اظ رولِ يمَز اشًٖ ثِ ضوبض هٖ آٗس. پصٗطفتي پس يمس ٍوبلت هجتٌ 2.گ٘طًس تسطٕ ٗبثس هٖ

اٗي اهط وِ يمس زض ظهطُ يمَز اشًٖ است حىبٗت اظ ربٗع ثَزى يمس ٍوبلت زاضز. ثسْٖٗ است وِ ايكبٕ ً٘بثت ٍ زازى اشى چِ ثِ 

ّط وسام اظ قطف٘ي ثِ ٍاسكِ اٗي اهط هزبظ ثِ ضرَو اظ  غَضت غطٗح ٗب ؾوٌٖ ثطإ ّ٘چ ٗه اظ قطف٘ي العام اٗزبز ًوٖ وٌس ٍ لصا

  3اشى ذَز ٍ ٗب استًفب هٖ ثبضٌس.
ظهبًٖ وِ هَؾَو ٍوبلت اًزبم ٗه يول حمَلٖ است، اًًمبز ٗب احجبت آى ً٘بظ ثِ تٌه٘ن سٌس ضسوٖ زاضز، ٍوبلتٌبهِ ً٘ع ثبٗس زض ضىل 

فم ًهن يوَهٖ ٍ رلت تَرِ اهؿبوٌٌسگبى سٌس ثِ آحبض ٍوبلت ضا ثِ ٍ لبلت ٗه سٌس ضسوٖ تٌه٘ن گطزز. اٗي اهط ثِ قَض هًوَل، ح

زًجبل ذَاّس زاضت ٍ لكًبً ضس٘سى ثِ اٗي ّسف، ثب تٌه٘ن سٌس ٍوبلتٌبهِ ثِ غَضت ضسوٖ هالظهِ زاضز ٍ ّسف لبًًَگصاض ً٘ع قجًبً 

ًبهِ ضا زض  ًبهِ ٍ ضطوت ّجِ ًبهِ، غلحق.ث.، حجت  47رلت تَرِ اضربظ ثِ آحبض يول حمَلٖ است. چطا وِ لبًًَگصاض هكبثك هبزُ 

ًبهِ يبزٕ ثِ زٗگطٕ ٍوبلت ثسّس وِ اهَال اٍ ضا  لبلت سٌس ضسوٖ العاهٖ زاًستِ است. حبل اگط ضرع ثرَاّس ثب تٌه٘ن سٌس ٍوبلت

وٌس وِ  ل حىن هٖوٌس ٍ اظ قطفٖ، يم هبًس ٍ احط ارتوبيٖ پ٘سا ًوٖ تَاى گفت حىن لبًًَگصاض ثَْ٘زُ ثبلٖ هٖ غلح ٗب ّجِ ًوبٗس هٖ

 22ًبهِ زض لبلت سٌس ضسوٖ هالظهِ ثب تٌه٘ن ٍوبلتٌبهِ ضسوٖ ثط اًزبم غلح ٗب ّجِ زاضز. ٍ ّوچٌ٘ي زض هبزُ  ًبهِ ٍ غلح تٌه٘ن ّجِ

زاًس، لكًبً ّسف لبًًَگصاض اظ ٍؾى اٗي هبزُ  ق.ث. وِ لبًًَگصاض ًمل ٍ اًتمبل اهالن حجت ضسُ ضا ثِ هَرت سٌس ضسوٖ هًتجط هٖ

حمَق زٍ قطف هًبهلِ ٍ تَرِ آًبى ثِ آحبض حجت سٌس ضسوٖ ٍ رلَگ٘طٕ اظ ٍلَو هًبهالت هًبضؼ ٍ وبّص زيبٍٕ هطثَـ ثِ حفم 

ضَز ٍ  اهالن است ٍ اضازُ لبًًَگصاض اظ ٍؾى اٗي هبزُ اٗي ثَزُ است وِ هكوئي ضَز سٌس ثِ ٍس٘لِ هبله حم٘مٖ ٍ اغلٖ اهؿب هٖ

ازى ٍوبلت ٍ تفَٗؽ اذت٘بض ثِ ٍو٘ل، همسهٔ تٌه٘ن سٌس اًتمبل ٍ اهؿبٕ آى اظ سَٕ ٍو٘ل وس زٗگطٕ زض آى زذبلت ًساضز. لكًبً ز

، اگط حجت سٌس اغلٖ زض زفتط اسٌبز ٍارت ثبضس حجت همسهٔ آى ) ًٌٖٗ «همسهٔ ٍارت، ٍارت است»است ٍ هكبثك لبيسُ فمْٖ 

                                                           
1
 .100، ظ 3(، ٍوبلت ثسٍى فسد، زٗسگبُ ّبٕ حمَق لؿبٖٗ، ضوبضُ 1375لبسن ظازُ، هطتؿٖ ) 
 .99غع ّوبى،  2

3
 .169-154، غع 2، زٍضُ 47(، ٍوبلت ثسٍى حك فسد، وبًَى، سبل 1387ٍح٘سٕ، اه٘طحس٘ي ) 
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ّبٕ ثبضظ ثحج هطثَقِ  زض اٗي گًَِ هَاضز ٗىٖ اظ هخبل ًبهِ ( ثِ حىن يمل ٍارت است. فٖ الَالى لعٍم ضسوٖ ثَزى ٍوبلتٌبهِ ٍوبلت

  1.ثِ ) همسهِ ٍارت ( زض يلن اغَل است وِ فبٗسُ يولٖ آى زض حمَق وًٌَٖ لبثل هطبّسُ است

ٍوبلت هوىي است ثِ هَرت سٌس »زاضز  ّبٕ تٌه٘وٖ ث٘بى هٖ زض همبم ث٘بى اًَاو ٍوبلتٌبهِ 34لبًَى آئ٘ي زازضسٖ هسًٖ زض هبزُ 

تَاًٌس اسٌبز ٍوبلتٖ ذَز ضا ثِ ٗىٖ اظ زٍ قطٗك ضسوٖ ٗب غ٘طضسوٖ تٌه٘ن  ثٌبثطاٗي اضربظ هٖ...« ٗب غ٘طضسوٖ ثبضس ضسوٖ 

ًوبٌٗس. آًچِ اّو٘ت زاضز اٗي است وِ اگط ضرػٖ ثرَاّس زٗگطٕ ضا ٍو٘ل ذَز ثٌوبٗس ٍ اًزبم اهَض ازاضٕ ٍ هطارًِ ثِ ازاضات ٍ ٗب 

ٕ ايكب ًوبٗس ثبٗس زض زفتط اسٌبز ضسوٖ حبؾط ٍ ًسجت ثِ تٌه٘ن سٌس ٍوبلتٌبهِ ضسوٖ السام ّب رْت اذص تسْ٘الت ضا ثِ ٍ ثبًه

تَاًٌس ثِ اٗي گًَِ اسٌبز تطت٘ت احط ثسٌّس،  ًوبٗس. اٗي اهط ثِ لحبل آًىِ هطارى هطثَـ اظ پصٗطش سٌس يبزٕ ٍوبلت هًصٍضًس ٍ ًوٖ

تَاًس اهؿب،  هَاضزٕ وِ ٍوبلت ثِ هَرت سٌس يبزٕ زازُ ضسُ، هَول هٖثبٗس ضيبٗت گطزز. ٗبزآٍضٕ اٗي ًىتِ ؾطٍضٕ است؛ زض توبم 

 ق.آ.ز.م. (. 34وٌس )تجػطُ هبزُ  غَضت زازگبُ ثِ اٗي هَؾَو ضس٘سگٖ هٖ هْط ٗب احط اًگطت ذَز ضا اًىبض ًوبٗس وِ زض اٗي

ت وِ اظ يعل ٍو٘ل تَسف هَول ثِ غَضت ّب تب ربٖٗ اس ّبٕ زٍلتٖ ٍ ثبًه ّبٕ ضسوٖ ثطإ زستگبُ اظ قطف زٗگط، ايتجبض ٍوبلتٌبهِ

تَاى گفت  ضسوٖ هكلى ضًَس ٍ ٗب اٗي وِ يول هَضز ٍوبلت تَسف ضرع اغ٘ل )هَول( اًزبم گ٘طز. ثِ يٌَاى ٗه لبيسُ ولٖ هٖ

گطفتي  إ اًزبم ضَز وِ اضربظ حبلج ثتَاًٌس حسٍز پبٗبى ً٘بثت ٍو٘ل ضا احطاظ وٌٌس ٍ ًبزٗسُ ايكبٕ ً٘بثت ثِ ٍو٘ل ثبٗس ثِ گًَِ

اٗي تىل٘ف ّطگبُ ثبيج ضَز وِ زٗگطاى ثِ حىن نَاّط ثط ٍرَز ٍوبلت ايتمبز هططٍو پ٘سا وٌٌس، ذَز ًَيٖ تمػ٘ط است وِ رجطاى 

ضطاٗف ٍ ٍٗژگٖ ّبٕ ذبظ حبؾط سًٖ زاضز  همبلِ. زض ضاستبٕ اّو٘ت اٗي هَؾَو، ّب ثط يْسُ هَول ذَاّس ثَز اٗي ؾطض ٍ ظٗبى

ٍو٘ل زض ٍوبلتٌبهِ ّبٕ ضسوٖ ضا زض حمَق اٗطاى هَضز ثحج ٍ ثطضسٖ لطاض زازُ ٍ ثِ اٗي سَال پبسد  بلت ثاليعل ٍ قطٗمِ يعلٍو

ّوچٌ٘ي زض اٗي همبلِ اّساف ظٗط  زّس وِ يعل ٍو٘ل زض ٍوبلتٌبهِ ّبٕ ضسوٖ زض حمَق اٗطاى ثِ چِ قطٗمٖ اًزبم هٖ پصٗطز؟

 زًجبل هٖ گطزز: 

 هٖ ضَز. ثطضسٖ  زض ٍوبلت ًبهِ ّبتَافك زٍ قطف زض اسمبـ حك ٗب تحسٗس اذت٘بض هَؾَو -1

تحسٗس ٗب اسمبـ حك يعل زض فمِ ٍ حمَق هَؾَيِ اٗطاى زاضإ چِ ايتجبضٕ است ٍ چگًَِ ثب آى ثطضسٖ ٍ تً٘٘ي هٖ ضَز وِ -2

 ثطذَضز هٖ ضَز.

 ثطضسٖ هٖ گطزًس. قطق يعل ٍو٘ل زض ٍوبلتٌبهِ ّبٕ ضسوٖ-3

 

 ؼریف ٍکالتت. 2

َٗؽ اهطٕ ثِ زٗگطٕ فٍوبلت اظ ًهط هًٌٖ لغَٕ گبّٖ ثِ هًٌٖ حفبنت ثِ وبض هٖ ضٍز ٍ زض پبضُ إ اظ هَاضز ثِ هًٌٖ ايتوبز ٍ ت

ٍوبلت يمسٕ است وِ ثِ هَرت آى ٗىٖ اظ »ث٘بى هٖ زاضز  656ٍوبلت ضا تًطٗف هٖ وٌس. هبزُ  656استًوبل هٖ ضَز ٍ هبزُ 

ثٌبثطاٗي هًلَم هٖ گطزز ٍوبلت رٌجِ ً٘بثت ٍ لبئن همبهٖ زاضز ًٌٖٗ « اًزبم اهطٕ ًبٗت ذَز هٖ ًوبٗس. قطف٘ي قطف زٗگط ضا ثطإ

ثٌبثطاٗي اظ اٗي تًطٗف  ضرػٖ وبضٕ ضا وِ ذَز ثبٗس اًزبم زٌّس ثٌب ثِ زالٗلٖ ثِ زٗگطٕ ٍوبلت ٗب ً٘بثت هٖ زّس وِ اًزبم زّس.

ضؾبٕ قطف٘ي ضطـ است ٍ ثٌبثطاٗي هٌَـ ثِ اٗزبة ٍ لجَل است ٍ لجَل ٍوبلت  هًلَم هٖ ضَز وِ ٍوبلت يمس است ٍ زض اًًمبز آى

ثِ ّط لفم ٗب فًلٖ است وِ زاللت ثط ضؾبٕ ٍو٘ل ثط لجَل ٍوبلت ثٌوبٗس ٍ ثبيج اًًمبز ٍوبلت گطزز. ثٌبثطاٗي تػَض اٗمبو ثَزى 

 2ٍوبلت غح٘ح ً٘ست ٍ لجَل ضطـ غحت آى است.

                                                           
1
 .399(، لبًَى هسًٖ زض ًهن حمَق وًٌَٖ، تْطاى: گٌذ زاًص، ظ 1389وبتَظٗبى، ًبغط ) 
 .111، تْطاى: زاًطگبُ ضْ٘س ثْطتٖ، ظ 7(. رعٍُ هسًٖ 1369وبضبًٖ، هحوَز ) 2
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ٍو٘ل است وِ تب زض حسٍز اذت٘بضات تفَٗؽ ضسُ ثِ اٍ ايوبل حمَلٖ هًٌٖ٘ ضا ثِ ًبم ٍ حسبة يمس ٍوبلت ٍس٘لِ ايكبٕ ً٘بثت ثِ 

ز اشًٖ ثِ حسبة هٖ آٗس ٍ يمس ٍوبلت يمسٕ ربئع است ٍ ثِ هَت ّط ٗه اظ َت زض ظهطُ يموبلهَول اًزبم ز ّس، ثٌبثطاٗي يمس ٍ

 1ٍو٘ل ٍ هَول هٌفسد هٖ گطزز.
ٌبثطاٗي ٍو٘ل ًسجت ثِ آحبض اهَضٕ وِ اًزبم هٖ زّس زض حىن ٍاسكِ است ٍ آًچِ وِ هٖ وٌس احط يمس ٍوبلت ايكبٕ ً٘بثت است. ث

 2ثطإ هَول است. تًْسّبٖٗ وِ پصٗطفتِ است ثط هَول تحو٘ل هٖ ضَز ٍ اگط ًفًٖ زض ث٘ي ثبضس ثطإ اٍ است. 
٘ي است ٍ ثبٗس يالٍُ ثط ضطاٗف اسبسٖ هبزُ ثب تَرِ ثِ  تًبضٗف فَق هًلَم هٖ گطزز وِ ٍوبلت يمس است ٍ ٍوبلت ٗىٖ اظ يمَز هً

ثٌبثطاٗي هب يمس ٍوبلت ثِ قَض  ثبضس زض اٗي يمس هَول اٗزبة هٖ وٌس ٍ ٍو٘ل لجَل هٖ وٌس.زاضإ ضطاٗف اذتػبغٖ ذَز ً٘ع  190

ت ٍوبلتحم٘ك »ث٘بى هٖ زاضز وِ  657يبم ضا ثطضسٖ هٖ وٌ٘ن ٍ اذتػبظ ثِ ٍوبلت زض زازگستطٕ ٍ البهِ ٕ  زيَٕ ًساضز ٍ هبزُ 

 «.هٌَـ ثِ لجَل ٍو٘ل است
ثٌبثطاٗي هَول اٗزبة هٖ وٌس ٍ ٍو٘ل ثبٗس لجَل وٌس ٍ الجتِ ظهبًٖ اٗي لجَل هؤحط است وِ ثِ هَول اثالٌ گطزز. سؤالٖ وِ هكطح 

هخل اٗي وِ  ٍوبلت ثِ قطٗك هًبهالت ً٘ع ٍالى هٖ ضَز است اٗي است وِ آٗب ٍوبلت ثِ قطٗك هًبهالت ً٘ع هٖ تَاًس هًٌمس گطزز؟

 3ضرػٖ هبل ضا ثِ زٗگطٕ ثطإ اٌٗىِ آى ضا ثفطٍش ثطسبًس تسل٘ن وٌس ٍ اٍ آى اهَال ضا تحَٗل ثگ٘طز. 
بت زض يمَز هًَؼ هبًٌس قلبًَى هسًٖ يمس ٍوبلتٖ ضا پصٗطفتِ است وِ اٗزبة ٍ لجَل زض آى ثِ غَضت فًلٖ ثبضس ٍ حبل آًىِ هًب

ت هستلعم زاز ٍ ستس قباظ آى تفَٗؽ ًوبٌٗسگٖ ثِ غ٘ط است لبثل تػَض ً٘ست ظٗطا هًبث٘ى غبزق است ٍ زض يمس ٍوبلت وِ هٌهَض 

ٍ لجؽ ٍ الجبؼ است ٍ زض ٍوبلت لجؽ ٍ الجبؼ ٍرَز ًساضز ثٌبثطاٗي ثبٗس گفت اٗزبة زض يمس ٍوبلت ثبٗس ثب الفبل ٍ ثب ًَضتِ ثَز ٍ 

 4ٖ ًوٖ تَاًس يمس ٍوبلت ضا هًٌمس سبظز.ٗب آًىِ حسالل ثِ غَضت اشى ٍ اهط ثبضس ٍ اٗزبة فًلٖ ٍ لجَل فًل

 

 اًَاع ٍکالت ًاهِ. 3

لبًَى ٍوبلت ًبهِ ّب ثِ قَض ولٖ ثط حست ًَو سٌس تٌه٘وٖ ثِ زٍ زستِ ٍوبلتٌبهِ ضسوٖ ٍ ٍوبلتٌبهِ غ٘ط ضسوٖ تمس٘ن هٖ ضًَس. 

ٍوبلت هوىي است ثِ هَرت سٌس ضسوٖ »زاضز  ّبٕ تٌه٘وٖ ث٘بى هٖ زض همبم ث٘بى اًَاو ٍوبلتٌبهِ 34آئ٘ي زازضسٖ هسًٖ زض هبزُ 

تَاًٌس اسٌبز ٍوبلتٖ ذَز ضا ثِ ٗىٖ اظ زٍ قطٗك ضسوٖ ٗب غ٘طضسوٖ تٌه٘ن ًوبٌٗس. آًچِ  ثٌبثطاٗي اضربظ هٖ...« ٗب غ٘طضسوٖ ثبضس 

ّب رْت  ثبًه اّو٘ت زاضز اٗي است وِ اگط ضرػٖ ثرَاّس زٗگطٕ ضا ٍو٘ل ذَز ثٌوبٗس ٍ اًزبم اهَض ازاضٕ ٍ هطارًِ ثِ ازاضات ٍ ٗب

اذص تسْ٘الت ضا ثِ ٍٕ ايكب ًوبٗس ثبٗس زض زفتط اسٌبز ضسوٖ حبؾط ٍ ًسجت ثِ تٌه٘ن سٌس ٍوبلتٌبهِ ضسوٖ السام ًوبٗس. اٗي اهط ثِ 

تَاًٌس ثِ اٗي گًَِ اسٌبز تطت٘ت احط ثسٌّس، ثبٗس ضيبٗت گطزز.  لحبل آًىِ هطارى هطثَـ اظ پصٗطش سٌس يبزٕ ٍوبلت هًصٍضًس ٍ ًوٖ

تَاًس اهؿب، هْط ٗب احط اًگطت  ٍضٕ اٗي ًىتِ ؾطٍضٕ است؛ زض توبم هَاضزٕ وِ ٍوبلت ثِ هَرت سٌس يبزٕ زازُ ضسُ، هَول هٖٗبزآ

 ق.آ.ز.م. (. 34وٌس )تجػطُ هبزُ  غَضت زازگبُ ثِ اٗي هَؾَو ضس٘سگٖ هٖ ذَز ضا اًىبض ًوبٗس وِ زض اٗي

 

 ٍکالت بالػسل ٍ ٍکالت بدٍى استؼفا. 1-3

اضربظ زض پبضُ إ اظ هَاضز ثِ گًَِ إ وِ زض ٍوبلت ًبهِ ّب حبئع اّو٘ت است. تَافك زٍ قطف زض اسمبـ حك ٗب تحسٗس اذت٘بض 

ثسٗي هٌهَض ضٍٕ  .اهطٍظ ً٘ع ضاٗذ است لػس اٗزبز ٗه ضاثكِ پبٗساض ) ٍوبلت ( ٍ غ٘ط لبثل فسد حتٖ گبّٖ غ٘ط لبثل اًفسبخ ّستٌس

                                                           
 .394، لن: زفتط اًتطبضات اسالهٖ، ظ 4(. حمَق هسًٖ، د1377قبّطٕ، حج٘ت اهلل ) 1
 .107هً٘ي، تْطاى: اًتطبضات ضطوت سْبهٖ، ظ(. يمَز 1378وبتَظٗبى، ًبغط) 2
 تْطاى: اًتطبضات اسالهٖ (.حمَق هسًٖ،1377ثطٍرطزٕ يجسُ، هحوس ) 3
 .111، ظ 7رعٍُ هسًٖ  4



يلَم س٘بسٖ، حمَق ٍ فمِهكبلًبت   

149 -131، غفحبت 1395 تبثستبى، 2، ضوبضُ 2زٍضُ   

 

131 
 

ثِ نبّط ٍوبلت ثاليعل ٍوبلتٖ است وِ هَول حك يعل ٍ ّوچٌ٘ي ٍوبلت  .ٍ اظ آى استمجبل هٖ وٌٌسثِ ٍوبلت ثاليعل هٖ آٍضًس 

ِ اهب اغكالح ًرست زض ه٘بى هطزم ٍ يطف زفبتط اسٌبز ضسوٖ ٌّگبهٖ ث .ثسٍى استًفب ٍوبلتٖ است وِ ٍو٘ل فبلس حك استًفب است

ٍالً٘ت اٗي است وِ ثبٗس لػس  .ٍوبلت ضا ً٘ع اظ زست هٖ زّسوبض هٖ ضٍز وِ هَول يالٍُ ثط ًساضتي حك يعل حك اًزبم هَضز 

 1. قطف٘ي ٍ تطاؾٖ آًْب ضا رستزَ ًوَز ثبٗس زٗس وِ آًبى چگًَِ تَافك وطزُ اًس

وبلت ثاليعل، ثِ قَض ولٖ ثِ ٍوبلتٖ گفتِ هٖ ضَز وِ هَول زٗگط حك يعل ٍو٘ل ٍ فسد ٍوبلت ضا ًساضز. ثِ تًج٘ط زٗگط، ٍوبلت ٍ

ربٗع ثَز ثب ثاليعل ضسى زض حىن يمس الظم هٖ ضَز ٍ زٗگط قطف٘ي ًوٖ تَاًٌس آى ضا فسد ٍ ثِ ّن ثعًٌس ٍ يلت  سبزُ وِ يمسٕ

اغلٖ هجبزضات افطاز ثِ ٍوبلت ثاليعل ٍ زضذَاست آى ّب اظ زفبتط اسٌبز ضسوٖ ثِ ّو٘ي ذبقط است؛ هخال ٍلتٖ وِ ضرػٖ ٗه 

وٖ تَاًس آى ضا ثِ غَضت ضسوٖ اًتمبل زّس؛ ًبگعٗط ٍو٘ل )زض اٌٗزب ذطٗساض( اظ ٍاحس آپبضتوبى ضا اظ وسٖ هٖ ذطز؛ ٍلٖ ثِ يللٖ ً

هَول )زض اٌٗزب فطٍضٌسُ هٖ ثبضس( زض زفبتط اسٌبز ضسوٖ ٍوبلت ثاليعل فطٍش هٖ گ٘طز؛ تب پس اظ ضفى هَاًى ٍ زض فطغت هٌبست 

ٍوبلت، هَول زٗگط ًوٖ تَاًس يمس ٍوبلت ضا فسد ٗب  ثسٍى حؿَض ٍ ً٘بظ هَول ًسجت ثِ اًتمبل ضسوٖ آى السام ًوبٗس ٍ ثب اذص اٗي

ؾوٌب ٍوبلت ثاليعل فمف زض ثحج اهَال وبضثطز ًساضز؛ ثلىِ زض احَال ضرػِ٘ ّن اظ اّو٘ت ذبغٖ ثط ذَضزاض  .ٍو٘ل ضا يعل ًوبٗس

بلت قالق اظ قطف هطز زض ق.م حك قالق ثب هطز هٖ ثبضس؛ ٍلٖ ظى هٖ تَاًس ثب اضتطاـ ٍو 1133هٖ ثبضس؛ هخال ثِ هَرت هفبز هبزُ 

ظٍرِ( ضا يعل ٗب يمس ٍوبلت ضا فسد ًوبٗس هگط )ؾوي يمس ًىبح، حك قالق ضا زاضتِ ثبضس ٍ ظٍد )هَول( ًوٖ تَاًس زٗگط ٍو٘ل 

 اٌٗىِ يمس اغلٖ ًٌٖٗ ًىبح فسد ٍ اظ ث٘ي ثطٍز ٍ ثِ تجى آى يمس ٍوبلت ّن اظ ث٘ي ثطٍز. 

 679هَقي يمس ٍوبلت ثاليعل زض شٗل هبزُ  2.ٌس ثِ پبضُ إ اظ اّساف ذَز زست پ٘سا وٌٌسثٌبثطاٗي افطاز ثب ٍوبلت ثاليعل هٖ تَاً

هَول هٖ تَاًس ّط ٍلت ثرَاّس ٍو٘ل ضا يعل وٌس هگط اٌٗىِ ٍوبلت ٍو٘ل ٗب يسم يعل  »ز: ق.م ث٘بى ضسُ است وِ همطض هٖ زاض

يمس ٍوبلت، رعء يمَز ربٗع هٖ ثبضس ٍ هَول هٖ تَاًس ثِ هَرت اٗي هبزُ ثب اٌٗىِ «.ٍو٘ل زض ؾوي يمس الظهٖ ضطـ ضسُ ثبضس.

يمس ضا فسد ٍ ٍو٘ل ضا يعل ًوبٗس؛ ٍلٖ ّطگبُ يمس ٍوبلت ٗب يسم يعل ٍو٘ل زض ؾوي يمس الظهٖ هخل يمس ث٘ى، غلح، ًىبح ٍ غ٘طُ 

ثٌبثطاٗي اگط زض ذبضد  ضطـ ضَز ثِ تجى يمس اغلٖ وِ الظم ثَزُ؛ آى ّن الظم هٖ ضَز ٍ زٗگط حك فسد ٍ يعل ٍو٘ل ٍرَز ًساضز.

يمس الظهٖ هًٌمس گطزز ٍ ؾوي آى يسم يعل ٍو٘ل ٗب يمس ٍوبلت ضطـ ضسُ ثبضس؛ زض اٗي غَضت يعل ٍو٘ل تَسف هَول اهىبى 

ًساضز؛ اهب اٌٗىِ افطاز ثبٗس حتوب زض ذبضد يمس الظهٖ ٍالى ًوبٌٗس ٗب اٌٗىِ الطاض زاضًس ؾوي يمس ذبضد الظهٖ ث٘ي آًبى ضطـ ثاليعل 

ٍو٘ل اظ قطف هَول ضسُ است ثطإ ٍوبلت ثاليعل وفبٗت هٖ وٌس؛ ث٘ي حمَلساًبى اذتالف ًهط است وِ ثطضسٖ ٍ تفػ٘ل آى  ثَزى

 3.هزبل هٌبست هٖ قلجس

ٍوبلتٌبهِ ّبٕ ثاليعل وِ تَسف زفبتط اسٌبز ضسوٖ تٌه٘ن ٍ ثِ ضضتِ ٕ تحطٗط زض هٖ آٗس ثب هتي ٍ ًَضتِ ّبٕ هرتلفٖ زض ؾوي 

 :ت هٖ ثبضسٍوبلت لبثل ضٌبذ

 اظ ذَز سلت ٍ سبلف ًوَز. (سبل )ووتط ٗب ث٘طتط 50هَول ؾوي يمس ذبضد الظم حك يعل ٍو٘ل ضا ثِ هست -1

سبل  60حست االنْبض هَول ؾوي يمس ذبضد ٍ الظم وِ ث٘ي هَول ٍ ٍو٘ل هًٌمس گطزٗس هَول حك يعل ٍو٘ل ضا ثِ هست -2

 اظ ذَز سلت ٍ سبلف ًوَز. ()ووتط ٗب ث٘طتط

 هَول ؾوي يمس ذبضد الظم حك يعل ٍو٘ل ضا ثِ قَض وبهل اظ ذَز سلت ٍ سبلف ًوَز ٍ غ٘طُ. -3

اٗي يجبضات ٍ اهخبل آى ٍلتٖ زض هتي يمس ٍوبلت آهسُ ثبضس؛ زال ثط ٍوبلت ثاليعل هٖ وٌس ٍ زٗگط هَول ًوٖ تَاًس ٍو٘ل ذَز ضا 

 َرِ ثِ چٌس هكلت ؾطٍضٕ است:. زض ضاستبٕ اّو٘ت اٗي ًَو ٍوبلت تيعل ٗب ٍوبلت ضا فسد ًوبٗس

                                                           
1
 .83(. هسئَل٘ت هسًٖ ٍو٘ل زازگستطٕ زض حمَق اٗطاى، پبٗبى ًبهِ وبضضٌبسٖ اضضس، زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ٍاحس ثبثل، ظ 1392ث٘سضام، ض٘طٗي ) 

2
 (. ًگبّٖ ثِ ٍوبلت ثاليعل ٍ ًمص آى زض هًبهالت، لبثل زستطسٖ زض سبٗت: اتحبز رٌَة:1391ل٘وبًٖ، حو٘س )س 

http://www.ettehadjonoub.ir/fa/posts/0115 
3
 ّوبى 
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ٍوبلت ثاليعل اگطچِ ٍوبلت سبزُ ً٘ست ٍ رعء ٍوبلت غ٘ط لبثل فسد ٍ پبٗساض ثِ ضوبض هٖ ضٍز؛ ٍلٖ اظ لحبل هبّ٘تٖ، يمسٕ اٍل، 

 ربٗع است ٍ ّوبًٌس ٍوبلت سبزُ ثب فَت ٗب رٌَى قطف٘ي هٌفسد ٍ اظ ث٘ي هٖ ضٍز ٍ زٗگط اضظش يولٖ ًساضز ٍ ثبقل هٖ ضَز ٍ اگط

ٍلٖ اگط ٍو٘ل هبلٖ ضا اظ هَول ثِ هَرت يمس ث٘ى  1اٗي ٍوبلت چٌسٗي ثبض ّن تفَٗؽ ضسُ ثبضس ثبظ ّن ثب اٗي اسجبة اظ ث٘ي هٖ ضٍز.

ذطٗسُ ثبضس ٍ اظ هَول)فطٍضٌسُ( ٍوبلت ثاليعل فطٍش گطفتِ ثبضس؛ زض اٗي حبل هخال اگط هَول ثو٘طز ّط چٌس ٍوبلت ثاليعل ثبقل 

قجك يمس ث٘ى هبله  ًٌٖٗ ذطٗساض( ً٘ست ٍ هبلى٘ت آى پبثطرب است؛ چطا وِ لجالً)ثِ هٌعلِ اسمبـ حك ٍو٘ل ٍلٖ  ٍ اظث٘ي هٖ ضٍز؛

ٍ زض اٗي حبل ٍضاث هَول ثبٗس آى هبل ضا ثِ غَضت ضسوٖ ثِ ٍو٘ل اًتمبل زٌّس ثٌبثطاٗي الظم است وِ هطزم ثًس اظ  هبل ثَزُ است

زضٍ، زض يطغِ ٍلت السام ثِ اًتمبل لكًٖ ٍ ضسوٖ زض زفبتط اسٌبز ضسوٖ ثسٍى گطفتي ٍوبلت ثاليعل فطٍش زض هَضز اهالن ٗب ذَ

هَول)فطٍضٌسُ( زٗگط آى ٍوبلت اضظضٖ ًساضز ٍ ثبٗس ٍضاث هتَفٖ رْت  حؿَض هَول)فطٍضٌسُ( السام وٌٌس؛ چطا وِ ثب فَت هخالً

 .سٗسُ إ هٖ ثبضساًتمبل ٍ اهؿبء سٌس ضسوٖ السام وٌٌس وِ اٗي فطآٌٗس ٍلت گ٘ط ٍ زاضإ هطىالت ي

ثًؿٖ اظ افطاز ثِ غَضت ٍوبلتٖ اظ ًَو ثاليعل هًبهلِ هٖ وٌٌس ٍ ثط اٗي ثبٍضًس وِ تَسف آى ثِ ًبهطبى ضسُ ٍ هبلى٘ت ضا ثِ  ،زٍم

زست آٍضزُ اًس؛ زض غَضتٖ وِ اٗي ثبٍض اضتجبُ ٍ غلكٖ هٖ ثبضس؛ چَى ٍوبلت ثاليعل غطفب ثِ هٌعلِ آى است وِ ٍو٘ل ًوبٌٗسگٖ اظ 

هَول زض اًزبم هَضز ٍوبلت زاضز؛ ٍ ثِ هٌعلِ اًتمبل هَضز ٍوبلت ً٘ست ٍ ّ٘چ وس ًوٖ تَاًس ثب ٍوبلت ثاليعل ازيبٕ هبلى٘ت  قطف

وٌس هگط اٌٗىِ قجك يمَزٕ هخل ث٘ى ٗب غلح ٗب ّجِ ثِ آى هٌتمل ضسُ ثبضس. لصا افطاز زض ذطٗس ٍ فطٍش اهَال ذَز ثبٗس حتوب زض 

زٌّس ٍ هبلى٘ت ذَز ضا اٗزبز ًوبٌٗس؛ چطا وِ اگط وسٖ ثِ غَضت ٍوبلتٖ هًبهلِ ًوبٗس ثسٍى اٌٗىِ يمس لبلت يمس ث٘ى هًبهلِ اًزبم 

زٗگط ٍو٘ل ثب  ث٘ى تٌه٘ن وطزُ ثبضٌس؛ٍ آًگبُ هخال هَول ثو٘طز زض اٗي غَضت ّوبى قَض وِ گفتِ ضس ٍوبلت اظ ث٘ي هٖ ضٍز ٍ نبّطاً

هبلى٘ت آى هطىل هٖ ضَز هگط اٌٗىِ ٍو٘ل ثب زالٗل ٍ هستٌساتٖ هبلى٘ت ذَز ضا  اٗي ٍوبلت ًوٖ تَاًس احجبت هبلى٘ت وٌس ٍ احجبت

  .احجبت ًوبٗس

زض هَضز ٍوبلت ثاليعل ٗه سَال ثِ شّي هٖ آٗس ٍ آى اٌٗىِ آٗب هَول زض ٍوبلت ثاليعل هٖ تَاًس ذَزش هَضز ٍوبلت ضا  ،سَم

ثب اٌٗىِ حك يعل ٍو٘ل ضا اظ ذَز سلت وطزُ، هٖ تَاًس ذَز  اًزبم زّس؛ ًٌٖٗ اگط هَضز ٍوبلت فطٍش ٗه ثبة ذبًِ ثبضس؛ هَول

السام ثِ فطٍش ًوبٗس ٗب ًِ؟ زض رَاة ثبٗس گفت وِ ٍوبلت ثاليعل ثب اًزبم هَضز ٍوبلت زٍ همَلِ هزعا ٍ رساگبًِ است؛ ٍ اًزبم هَضز 

ضا وِ ثِ زٗگطٕ ٍوبلت زازُ ذَزش آى ٍوبلت زض ٍوبلت ثاليعل تَسف ذَز هَول هٌى لبًًَٖ ًساضز ٍ هَول هٖ تَاًس ّوبى وبضٕ 

ضا اًزبم زّس ٍ زض اٗي غَضت يمس ٍوبلت هٌفسد هٖ ضَز. اهب ثبٗس تَرِ زاضت اگط هَول ؾوي يمس ذبضد الظم اًزبم هَضز ٍوبلت 

اّس ضا اظ ذَز سلت ٍ سبلف وطزُ ثبضس زض اٗي غَضت هَول ّن حك يعل ٍو٘ل ضا سبلف ًوَزُ ٍ ّن حك اًزبم هَضز ٍوبلت ضا ًرَ

زاضت. ّوچٌ٘ي اگط هَول هبل هٌمَل ٗب غ٘طهٌمَل ذَز ضا ثِ ٍو٘ل زض لبلت يمس ث٘ى فطٍذتِ ثبضس ٍ آًگبُ هَول ثِ ٍو٘ل ٍوبلت 

ثاليعل فطٍش زازُ ثبضس؛ زض اٗي غَضت ّن هَول حك اًزبم هَضز ٍوبلت ضا ًساضز ظٗطا هبلى٘ت اظ ٗس هَول ذبضد گطزٗسُ ٍ اًزبم 

 يٌَاى رطم ٍ فطٍش هبل غ٘ط هحسَة هٖ ضَز.  هَضز ٍوبلت تَسف هَول ثِ

ثب اٌٗىِ ٍوبلت ثاليعل زض ث٘طتط هَاضز اّساف قطف٘ي لطاضزاز ضا تبه٘ي هٖ وٌس ٍ زاضإ پبضُ إ هحبسي هٖ ثبضس؛ ٍلٖ زض  زض آذط،

طاز توبم زاضاٖٗ ٍ اهَال ثطذٖ هَاضز زاضإ پ٘بهسّب ٍ هطىالت اسبسٖ هٖ ثبضس ٍ ثب اهؿبء ٗه ٍوبلت ًبهِ ضسوٖ ثاليعل ًبذَاستِ اف

ٍوبلت  اٍالًثبٗس زاًست وِ ذَز ضا اظ زست هٖ زٌّس ٍ اٗي ثِ ذبقط يسم يلن وبفٖ ٍ اقالو الظم اظ ٍوبلت ثاليعل هٖ ثبضس؛ لصا 

 زض ٍوبلت ثاليعل هَضز ٍوبلت تَسف قطف٘ي ثب زلت هكبلًِ ٍ هالحهِ گطزز ٍ ّوبى ثاليعل زض اهَض رعٖٗ زازُ ضَز ًِ ولٖ حبً٘بً

زض هَضز هبلٖ وِ ثِ ٍو٘ل هٌتمل  اٗي ًَو ٍوبلت زض هَاضز ذبظ هخالً هَضزٕ ثبضس وِ قطف٘ي، هس ًهط زاضًس؛ تمطٗط ضسُ ثبضس، حبلخبً

 2.زازُ ضَز ضسُ ثبضس؛ اغَالً

                                                           
1
 . 43(. آحبض لطاضزازّب ٍ تًْسات، تْطاى: ًطط هزس، ظ 1391ضْ٘سٕ، هْسٕ ) 

2
 .2ظ ًگبّٖ ثِ ٍوبلت ثاليعل ٍ ًمص آى زض هًبهالت،  
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ٍلت وِ ّبٕ آى حك زاضًس ّط  قَض وِ اضبضُ ضس، ٍوبلت ٗه لطاضزاز ربٗع است ٍ قطف ّوبىزض هَضز استًفبٕ ٍو٘ل ثبٗس گفت، 

زض  .وِ ذَاست اظ ٍوبلت استًفب ثسّس ّن ثعًٌس؛ ثِ ّو٘ي رْت ٍو٘ل ّن حك زاضز وِ ّط ظهبى ذَاستٌس آى ضا فسد وٌٌس ٍ ثِ

لبًَى هسًٖ حتٖ اگط  681ٕ  ثبٗس تَرِ زاضت وِ ثط قجك هبزُ 1زاز است. حم٘مت استًفبٕ ٍو٘ل ّوبى استفبزُ اظ حك فسد لطاض

ّبٕ هَول زذبلت وٌس؛ ثطإ هخبل  تَاًس[ زض وبض ّن ًعزُ است، ٍو٘ل ]هٖ زاز ٍوبلت ضا ثِ وِ هَول لطاض ٍو٘ل استًفب ثسّس، تب ظهبًٖ

زّس اهب ثِ هَولص ذجط  ضَز ٍ اظ ٍوبلت استًفب هٖ اش ضا ثفطٍضس. چٌس ضٍظ ثًس پط٘وبى هٖ ٕ ّوسبِٗ ضرػٖ ٍو٘ل است وِ ذبًِ

ضَز؛ ّوسبِٗ ثطإ اٌٗىِ غبحجربًِ اٗي فطغت ضا اظ زست ًسّس ذبًِ ضا ٖ زّس. هستٖ ثًس ٗه هطتطٕ ذَة ثطإ ذبًِ پ٘سا ه ًوٖ

تَاًس ثِ اٗي ثْبًِ، اظ تحَٗل  فطٍضس. زض اٗي حبلت اگط هَول هتَرِ ضَز وِ ٍو٘ل لجالً استًفب زازُ ثَزُ است ًوٖ ثِ آى هطتطٕ هٖ

  2زاضٕ وٌس. زازى ذبًِ ثِ هطتطٕ ذَز

ّطگبُ ٍو٘ل ثسٍى  .طِ ٗب ثطإ توبم اهَض اگط چِ هًوَل ً٘ست ً٘ع ٍؾى ثسٗي هٌَال استثسٍى استًفب ثطإ ّو٘ ٍوبلت زض هَضز

استًفبء( ضا ثطإ ّو٘طِ ٗب توبهٖ اهَض اظ ذَز سبلف ثىٌس يالٍُ ثط اٌٗىِ سلت حك ولٖ وطزُ  ) ٍوبلت استًفبء حك فسد لطاضزاز

ي اهط ثب ًهن يوَهٖ ّن هغبٗط است ٍ اظ هػبزٗك ثبضظ تغ٘٘ط ق . م( ٍ اٗ 960است آظازٕ ّبٕ ذَز ضا ً٘ع هحسٍز وطزُ است )هبزُ 

 3.است ٍ اظ هػبزٗك ثبضظ تغ٘٘ط حالل ضطيٖ ثِ ضوبض هٖ ضٍز

 اًگیسُ ّای تَسل بِ ٍکالت بالػسل ٍ ٍکالت بدٍى استؼفا.1

هخالً ضرػٖ هلىٖ هٖ  .يلت اغلٖ تَسل ثِ ٍوبلت ثاليعل اٗزبز ٗه ضاثكِ پبٗساض ٍ غ٘ط لبثل فسد اظ ربًت هَول ٍ ٍو٘ل است

ًبگعٗط ٍو٘ل ثاليعل فطٍضٌسُ هٖ ضَز تب پس اظ ضفى هَاًى ٍ فطاّن ضسى  .ذطز ٍلٖ ثِ زالٗلٖ ًوٖ تَاًس سٌس ضسوٖ تٌه٘ن ثىٌس

ٗب ظًٖ ثب استفبزُ اظ ضطـ ؾوي  .همبهبت حجت ثِ ٍوبلت اظ فطٍضٌسُ ًسجت ثِ اًتمبل لكًٖ ٍ ضسوٖ هله ثِ ًبم ذَز السام ًوبٗس

ٍاد ٍو٘ل ظٍد هٖ ضَز تب زض غَضت لعٍم ثِ ٍوبلت اظ ظٍد ذَز ضا هكلمِ ًوبٗس زض اٗي هَاضز ثِ نبّط آًچِ وِ قطف٘ي يمس اظز

لطاضزاز زض هَضز آى تَافك هٖ وٌٌس چ٘عٕ رع ايكبٕ ًوبٌٗسگٖ غ٘ط لبثل يعل ) ٗب غ٘ط لبثل استًفب ( ً٘ست اهب اًگ٘عُ ّبٕ زٗگطٕ 

اٗي اغطاؼ ٍ اّساف هتًسز ٍ هتٌَيٌس ٍ هحطن ّبٕ اضربظ هرتلف ًسجت ثِ  .ثكِ إ هٖ ًوبٗسآًبى ضا ٍازاض ثِ ثطلطاضٕ چٌ٘ي ضا

ثطإ ضيبٗت اذتػبض اٗي اًگ٘عُ ّب ضا ثِ چٌس زستِ ولٖ تمس٘ن  4.لطاضزازّبٕ هرتلف زض ّط ضطاٗكٖ ظهبًٖ ٍ هىبًٖ هتفبٍت است

 : هٖ وٌ٘ن

ى ٗب اًتمبل هبل ثػَضت ضسوٖ ( زض آٌٗسُ ثسٍى حؿَض هَول ٍ ثِ ٍوبلت اًزبم هَضز ٍوبلت ) اًزبم تًْس ٗب اًزبم تططٗفبت آ-1

 . اظ ربًت ٍٕ

 . فطاض اظ ثطذٖ تٌگٌبّبٕ هَرَز ٍ اٗزبز فطغت هٌبست ثطإ فطاّن وطزى همسهبت ٍ ضفى هَاًى-2

 . فطاض اظ ثطذٖ همطضات اهطٕ ٍ ضىلٖ ٍ تملت ًسجت ثِ لبًَى -3

ثِ  ،ّبٕ حمَلٖ پبضُ إ اظ اضربظ ضا هٖ گطبٗس ٍ استفبزُ ّبٕ ثزب ٍ هٌبست اظ آى اضز گطُثب اٌٗىِ ) ٍوبلت ثاليعل زض ث٘طتط هَ

اهب زض ثطذٖ اظ هَاضز ثًؿٖ اظ  ،ثِ غَضت ضطـ ؾوي يمس ذبضد الظم هًوَل ٍ هتساٍل است(  679هبزُ  ) پ٘طٍٕ اظ لبًَى هسًٖ

ضٖ اظ يسم تَرِ وبفٖ ثِ هفبز لبًَى ٍ ثطزاضت ّب ٍ تفس٘طّبٕ گطفتبضٕ ّب اغلت ًب .فطغت قلجْب سَ استفبزُ ّبٖٗ اظ آى وطزُ اًس

يول هوىي است  . زضل٘ىي گبّٖ ثب يلن ٍ آگبّٖ اظ آى ثِ يٌَاى سطپَضٖ ثطإ سبٗط هًبهالت استفبزُ هٖ ضَز .ضرػٖ است

                                                           
1
 .326ظ  (. آٗ٘ي زازضسٖ هسًٖ، تْطاى: ًطط زضان،1375يجسا... )ضوس،  

2
 .201(. حمَق هسًٖ، هطبضوتْب ٍ غلح، تْطاى: زاًطگبُ تْطاى، ظ 1387وبتَظٗبى، ًبغط ) 

3
 .113ٍوبلت ثسٍى فسد، ظ  

4
 .84اٗطاى، ظ هسئَل٘ت هسًٖ ٍو٘ل زازگستطٕ زض حمَق  
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تي ٍوبلت ٍ ثطذالف اًتهبض هَول ٗب ٍو٘ل پط٘وبى ضسُ ٗب ٗىٖ اظ آًبى پ٘ص اظ اًزبم هَضز ٍوبلت ثو٘طز ٗب هَول ثسٍى زض ًهط گطف

 . ٍو٘ل السام ثِ اًتمبل ٗب فطٍش هَضز ٍوبلت ثىٌس

 ایرُ شوَل ٍکالت بالػسل ٍ ٍکالت بدٍى استؼفاءد.2

زض يول غبلجبً ٍوبلت ثاليعل زض هَاضزٕ وِ هَضز ٍوبلت رعئٖ است زازُ هٖ ضَز ٍ ووتط وسٖ حبؾط هٖ ضَز وِ زٗگطٕ ثِ قَض 

ثاليعل اٍ ثبضس ظٗطا اگطچِ ثب ايكبٕ ًوبٌٗسگٖ حك اًزبم هَضز ٍوبلت اظ ذَز هَول سلت ًوٖ ضَز اهب هكلك ٗب زض توبم اهَض ٍو٘ل 

هَرت سلت  2ٍ ثِ قَض ؾوٌٖ 1تفَٗؽ ً٘بثت ثاليعل ثطإ هَول ًگطاى وٌٌسُ ٍ هسئَل٘ت آفطٗي است چِ ثِ قَض غ٘طهستم٘ن

پ٘ص ثٌٖ٘ ضسُ است ثطذٖ اظ استبزاى ضطـ  .ق . م 959هبزُ  ارطإ ثًؿٖ اظ حمَق هسًٖ است ٍ هربلفت ثب لبيسُ إ است وِ زض

ثِ ث٘بى زٗگط ٍ ثًؿٖ اظ آًبى ً٘ع  3ق . م زاًستِ اًس 959يسم يعل زض ٍوبلت هكلك ضا ثِ قَض ؾوٌٖ هربلف لبيسُ هٌسضد زض هبزُ 

)اٗي  پبضُ إ اظ استبزاى 4.هٖ ضَز( هجبً٘ت زاضز ثِ ٍس٘لِ هبزُ اذ٘ع ًسد 959زض لسوتٖ وِ ثب هبزُ  679هبزُ انْبض زاضتِ اًس: )

ضا ثسٍى ٗبضٕ لطائي ًبسد  ( 959ضٍِٗ لؿبٖٗ ٍ يطف حمَق زاًبى ثِ قَض لبقى هطزٍز ضٌبذتِ اًس ٍ يبم رسٗس )هبزُ اظ ًهط ازيب ضا 

ثبضظٕ ثط  لبًَى آٗ٘ي زازضسٖ هسًٖ ضا وِ ٗه لبًَى رسٗسٕ است لطٌِٗ 552هبزُ  4( ًساًستِ اًس ٍ ثٌس 679ذبظ لسٗن )هبزُ 

ثِ ًهط هٖ ضسس هٌهَض اٗي ًَٗسٌسگبى اسمبـ ٍ سلت حك يعل است ًِ سلت اًزبم هَضز ٍوبلت زض غ٘ط  5.يسم ًسد هًطفٖ وطزُ اًس

اٗي استسالل فمف ًبنط ثِ هَاضزٕ ذَاّس ثَز وِ هَول، ثِ ّوطاُ تفَٗؽ ًوبٌٗسگٖ ثاليعل، حك ارطإ هَضز ٍوبلت ضا اظ ذَز سلت 

ًوبٌٗسگٖ غ٘ط اظ سلت ٍ اسمبـ حك اًزبم هَضز ٍوبلت است چطاوِ ًبٗت ثِ ًوبٌٗسگٖ اظ هٌَة يٌِ ايوبل حك هٖ وٌس اهب ايكبٕ 

هٖ وٌس ٍ اٗي حك ثطإ هٌَة يٌِ ً٘ع هحفَل است زض ٍالى غبحت حك هٌَة يٌِ ًِ ًبٗت اهب زض سلت ٍ اًتمبل حك زٗگط اًتمبل 

وٌس ٍ )ّ٘چىس ًوٖ تَاًس ثِ قَض ولٖ حك توتى ٗب حك ارطإ  هٌتمل هٖزٌّسُ حك ًساضز ظٗطا آى ضا اظ ذَز سلت ٍ ثِ زٗگطٕ 

ٍاًگْٖ سلت حك رعئٖ اضىبل ًساضز ٍ اظرولِ آظازْٗب ٍ حمَق  م(.ق 959توبم ٗب لسوتٖ اظ حمَق هسًٖ ضا اظذَز سلت وٌس( )هبزُ 

 .ضرع ثِ ضوبض هٖ ضٍز

ق . م ثب اٗي سلت  959سگٖ هكلك ثاليعل است هوىي است هبزُ ٍلٖ زض هَاضزٕ وِ فمف ايكبٕ ًوبٌٗسگٖ زض توبهٖ اهَض ٗب ًوبٌٗ

حك )فسد( هغبٗطثبضس ظٗطا اگطچِ هَول اظ ذَز سلت حك) حك اًزبم هَضز هَول( ًوٖ وٌس ثلىِ اذت٘بضاتٖ ضا وِ ذَز زاضز ثِ 

حىن تىل٘فٖ( ٍ ثكالى ثكَضولٖ هحسَة هٖ ضس ٍ هطوَل هٌى )  زٗگطٕ تفَٗؽ ه٘ىٌس اهب ثب هالظهِ سلت حك ) يعل ٗب استًفب(

  6.)حىن ٍؾًٖ ( ٍ همطض زض هبزُ هصوَض هٖ گطزز

زض هَضز ٍوبلت ثسٍى استًفب ثطإ ّو٘طِ ٗب ثطإ توبم اهَض اگط چِ هًوَل ً٘ست ً٘ع ٍؾى ثسٗي هٌَال است ّطگبُ ٍو٘ل ثسٍى 

ثىٌس يالٍُ ثط اٌٗىِ سلت حك ولٖ وطزُ استًفبء حك فسد لطاضزاز ٍوبلت ) استًفبء( ضا ثطإ ّو٘طِ ٗب توبهٖ اهَض اظ ذَز سبلف 

ق . م( ٍ اٗي اهط ثب ًهن يوَهٖ ّن هغبٗط است ٍ اظ هػبزٗك ثبضظ تغ٘٘ط  960هبزُ )است آظازٕ ّبٕ ذَز ضا ً٘ع هحسٍز وطزُ است 

 .است ٍ اظ هػبزٗك ثبضظ تغ٘٘ط حالل ضطيٖ ثِ ضوبض هٖ ضٍز

 

 اػتبار تحدید یا اسماط حك ػسل ٍ حك استؼفا. 4

                                                           
 .235، ظ 2، تْطاى: اسالهِ٘، دٖهسً ق(. حم1377َاهبهٖ، حسي )1

2
 .180، ظ 7رعٍُ هسًٖ  

3
 ّوبى 

4
، لبثل سبٗت وبًَى ٍوالٕ زازگستطٕ ، لبثل زستطس زضاًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ اضازٕ ٍ هسألِ ٍوبلت غ٘طلبثل يعل (،1387) يجسالوز٘ساه٘طٕ لبئن همبهٖ،  

 .130-129 ع،غ library.tebyan.net/fa/82742: زستطسٖ زض سبٗت
 .203-202 علبًَى هسًٖ زض ًهن حمَق وًٌَٖ، غ 5

6
 .112ٍوبلت ثسٍى فسد، ظ  
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ثرص ثِ اٗي هَؾَو پطزاذتِ هٖ ضَز وِ تحسٗس ٗب اسمبـ حك يعل زض فمِ ٍ حمَق هَؾَيِ اٗطاى زاضإ چِ ايتجبضٕ است  زض اٗي

  ٍ چگًَِ ثب آى ثطذَضز هٖ ضَز.

 اػتبار حك ػسل ٍ استؼفا در فمِ اسالم.1

زض يمس الظم اهىبى يعل ٍو٘ل ٍرَز  فمِ اهبهِ٘ ٍ فمِ يبهِ ضطاٗف ذبغٖ ضا ثطإ حك يعل ٍو٘ل ث٘بى زاضتِ اًس. اظ رولِ اٌٗىِ

 ًساضز.

  فمِ اهاهیِالف( 

ٍ ّط ٗه اظ زٍ قطف حك فسد آى ضا زاضًس اهب قطف٘ي يمس ٍوبلت هٖ تَاًٌس آى ضا ؾوي يمس  1زض فمِ اهبهِ٘ يمس ٍوبلت ربٗع است

ضطـ ٍوبلت زض يمس اظزٍاد ٗب  3هطَْض فمْبٕ اهبهِ٘ 2.الظهٖ ضطـ وٌٌس ٍ حك فسد ذَٗص ضا حست هَضز هحسٍز ٗب سلت ًوبٌٗس

زض ّط يمس الظم زٗگط ضا پصٗطفتِ اًس زض تًل٘ل ٍ تَرِ٘ سلت حك يعل چٌ٘ي گفتِ اًس چَى يمس ربٗع اظ يمس الظم وست لعٍم هٖ 

وٌس ٍ ثِ غَضت تًْس فطٕ زض هٖ آٗس هبزام وِ يمس اغلٖ ثِ لَت ذَز ثبلٖ است تًْس فطيٖ ً٘ع هًتجط است ٍ ضرػٖ وِ چٌ٘ي 

ايتجبضٕ ث٘ص اظ يمس ربٗع وست  ،ٕ وطزُ است فبلس حك يعل هٖ ثبضس اهب اگط ضطـ ) ٍوبلت ( زض ؾوي يمس ربٗعٕ ثبضستًْس

 .ًوٖ وٌس زض ًت٘زِ هٖ تَاى ثب فسد يمس اغلٖ يمس ربٗع ضا وِ ثِ غَضت ضطـ زض آهسُ است فسد ًوَز

 فمِ ػاهِ ب( 

  4.يمس ربٗع است ٍوبلت زض هىتت ّبٕ چْبضگبًِ يبهِ ّوبًٌس فمِ اهبهِ٘

 :حٌفٖ ّب ٍوبلت ضا زض سِ هَضز الظم هٖ زاًٌس

 ٍوبلت زض فطٍش ي٘ي هطًَِّ-1

 زض زيَٕ ( اظ قطف هَول غبٗت ) ٍوبلت-2

 5ٍوبلت زض تسل٘ن ي٘ي ثِ ضرػٖ زض غ٘ت هَول-3

ل ضا ) اظ ذجط يعل ذَٗص ( ثِ يم٘سُ آًبى يلت الظم ضسى ٍوبلت زض اٗي هَاضز تًلك زٗگطٕ ثِ آى است ثطذٖ اظ فمْبٕ حٌفٖ ٍو٘ 

ضطـ غحت يعل زاًستِ اًس هبلىٖ ّب گفتِ اًس ٍوبلت اظ يمَز ربٗع است ّط ٗه اظ ٍو٘ل هَول ّط ظهبى وِ ثرَاّس هٖ تَاًس آى 

 هَاضز ظٗط:ضا فسد وٌس هگط زض 

 .زض غَضتٖ وِ ٍوبلت زض زيَٕ ثبضس ٍ ٍو٘ل سِ رلسِ زض زيَٕ ضطوت ًوبٗس-1

 .زض همبثل يَؼ ٍ هبًٌس اربضُ ٍالى ضَز ًٌٖٗ زض همبثل يول هً٘ي ٗب هست هً٘ي ارطت هًٌٖ٘ ثبضسزض غَضتٖ وِ ٍوبلت -2

 6.ّطگبُ ٍوبلت زض همبثل يَؼ هبًٌس رًبلِ هًٌمس گطزز-3
 :ضبفًٖ ّب گفتِ اًس : ٍوبلت يمس الظم ً٘ست اگطچِ ثب رًل ) ٍثِ غ٘غِ رًبلِ ( هًٌمس گطزز هگط زض زٍ حبلت

ٍو٘ل اظ ٍوبلت ) ٍ استًفبٗص ( هَرت اظ ث٘ي ضفتي هبل هَول )ٍ زض ًت٘زِ ظٗبى هبلٖ اٍ( ثطَز زض اٗي غَضت ّطگبُ ذبضد ضسى -1

 ز.ٗطفتِ ًوٖ ضَصٍوبلت الظم هٖ گطزز ٍ استًفبٕ ٍو٘ل پ

                                                           
1
(. ضٗبؼ الوسبئل فٖ ث٘بى االحىبم ثبلسل٘ل، 1404؛ قجبقجبٖٗ، س٘س يلٖ )21، لن: اًتطبضات اسالهِ٘، ظ 2(. تحطٗطالَس٘لِ، د1414ذوٌٖ٘، س٘س ضٍح اهلل ) 

 .11: هَسسِ آل الج٘ت، ظ ، لن2د
2
 .244(. الفمِ االهبم الػبزق، وتبة الَوبلِ، لن: اًتطبضات لسس، ظ 1412هغٌِ٘، هحوسرَاز ) 

3
 .220اًػبضٕ، ض٘د هطتؿٖ )ثٖ تب(. الوىبست، تجطٗع: اسالهٖ، ظ  
 .206ًطثٖ، ظ ، لبّطُ: زاضاالح٘بء التطاث ال3(. الفمِ يلٖ الوصاّت االضثًِ، د1406الزعٗطٕ، يجسالطحوي )4

5
 ّوبى 

6
 .209-208ّوبى، ظ  
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اظ ٍو٘ل ٍ غ٘غِ( اربضُ ٍالى ضَز ٍ ضطاٗف آى وبهل گطزز الظم هٖ ضَز زض سبٗط هَاضز ٍوبلت اظ قطف ّط ٗه ) اگط ٍوبلت ثبلفم -2

 1ت.تب اثالٌ ذجط يعل ثِ ٍو٘ل ٍ آگبّٖ اٍ ايوبل ٍٕ ًبفص ٍ هًتجط اس، هَول لبثل فسد است زض غَضت يعل هَول

ضا فسد وٌس زض هَضز  حٌجلٖ ّب ٍوبلت ضا اظ يمَز ربٗع هٖ زاًٌس ٍ گفتِ اًس ّط ٗه اظ زٍ قطف لطاضزاز ّط ٍلت ثرَاّس هٖ تَاًس آى

ٍو٘ل پ٘ص اظ يلن ثِ ذجط يعل ذَٗص يعل ًوٖ ضَز ٍ تػطفبتص ، ٍ لَل ّست ثٌبثط ٗه لَليلن ٍو٘ل اظ ذجط يعل ذَٗص ز

 2ت.پ٘ص اظ يلن ثِ ذجط يعل ًبف ٍ هًتجط اس

 

 حمَق هَضَػِ ایراى اػتبار حك ػسل ٍ استؼفا در . 5

  ى اظ چٌس رْت لبثل ثطضسٖ است:حمَق هَؾَيِ اٗطاايتجبض حك يعل ٍ استًفب زض 

 همتضای ذات ػمد ٍکالت .1 

ضطـ ذالف آى ثبقل ٍ هَرت ثكالى يمس .م. ق 233زض اٌٗىِ آٗب ربٗع ثَزى ٍوبلت رعٍ همتؿبٕ شات آى است وِ ثِ استٌبز هبزُ 

ثبضس ٗب رَاظ ٍ همتؿبٕ اقالق يمس است وِ ثتَاى ضطٍقٖ ضا زض ؾوي آى ٗب زض يمسالظم زٗگط گٌزبًس ؟ يسُ إ هٖ گٌَٗس ربٗع 

همتؿبٕ شات يمس ٍوبلت است ٍ ًوٖ تَاى ثب لطاضزازى يمس ٍوبلت زض ؾوي ٗه يمس الظم هبّ٘ت آى ضا تغ٘٘ط زاز ٍ رَاظ ثَزى رعٍ 

يمس ربٗع ٍوبلت ضا ثب ضطـ ؾوي يمس الظم هٖ تَاى ثِ يمس الظم هجسل وطز : ثطذٖ اظ ًَٗسٌسگبى گفتِ اًس 3ضا ثِ لعٍم تجسٗل ًوَز

ثٌبثطاٗي هٖ تَاى ٍوبلت ٍو٘ل ٗب يسم يعل اٍ ضا زض  4.قالق يمس است ًِ همتؿبٕ شات يمسًٌٖٗ رَاظ يمس ٍوبلت رَظ همتؿبٕ ا

  (. ق . م 679ؾوي يمس الظهٖ ضطـ ًوَز ) هبزُ 

  ( ًفَذ ٍ اػتبار شرط بما ٍکالت پس از فَت یا جٌَى ) اثر تراضی.2

تَاًٌس ثب ضاؾٖ ّن زض ؾوي يمس تػطٗح ًوبٌٗس  سَالٖ وِ ثسًجبل هكبلت گصضتِ هكطح هٖ گطزز اٗي است وِ آٗب هَول ٍو٘ل هٖ

ست ؟ گطٍّٖ اظ فمْب چٌ٘ي ضطقٖ ضا اضطقٖ ًبف ٍ هًتجط  ٍوبلت حتٖ پس اظ فَت ٗب رٌَى احس قطف٘ي ثبلٖ ثوبًس ؟ ٍ آٗب چٌ٘ي

ٍ هستم٘ن ثطا  زض اٗي غَضت ٍوبلت ثكَض هستمل: يسُ إ ثِ هٌهَض ثطقطف وطزى اضىبل گفتِ اًس 5زض ثبة ضّي ٍ غلح پصٗطفتِ اًس

هحؽ فَت اٍ ٍ ثكَض لْطٕ ثِ ٍضحِ ٍٕ هٌتمل  ٍِضحِ اٗزبز ضسُ ٗب اٌٗىِ هطتْي حك فطٍش ي٘ي هطًَِّ ضا پ٘سا وطزُ است وِ ث

 6.هٖ گطزز
ق ٍ م ثِ پ٘طٍٕ اظ ًهط گطٍُ اٍل همطض زاضتِ است : ) زض ؾوي يمس ضّي ٗب ثِ هَرت يمس يلٖ حس هوىي است ضاّي  777هبزُ 

و٘ل وٌس وِ اگط زض هَيس همطض ضاّي لطؼ ذَز ضا ازا ًٌوَزُ هطتْي اظ ي٘ي هطًَِّ ٗب ل٘وت آى قلت ذَز ضا است٘فب هطتْي ضا ٍ

وٌس ٍ ً٘ع هوىي است لطاض زّس ٍوبلت هعثَض ثًس اظ فَت هطتْي ثب ٍضحِ اٍ ثبضس ٍ ثبالذطُ هوىي است وِ ٍوبلت ثِ ضرع حبلج 

ن فطاتط گصاضتِ ٍ گفتِ اًس زض هَاضزٕ وِ هَؾَو يمس ٍوبلت هتًلك حك ٍو٘ل ثبضس ٍ ثطذٖ اظ فمْب پب ضا اظ اٗي ّ .زازُ ضَز (

ٍوبلت زض ؾوي يمس الظهٖ ضطـ ضسُ ثبضس هخل ٍوبلت زض فطٍش ي٘ي هطًَِّ چٌ٘ي ٍوبلتٖ ثب فَت ٍو٘ل اظ ث٘ي ًوٖ ضٍز حتٖ 

  7.اگط ضطـ ّن ًطسُ ثبضس

                                                           
 .209ّوبى، ظ 1
 ّوبى2
 .234، ظ 2حمَق هسًٖ، د 3
 .109ٍوبلت ثسٍى فسد، ظ  4

5
 .79، ًزف، ظ 2ق(. ضطاٗى االسالم، د1389؛ هحمك حلٖ )414، تْطاى: چبح اسالهِ٘، ظ 2(. ضطح لوًِ، هسبئل لَاحك وتبة ضّي، د1412ضْ٘س حبًٖ ) 

6
 .168، تْطاى: اسالهِ٘، ظ 25(. رَاّط الىالم، د1364)ًزفٖ، هحوسحس٘ي  
 .168، لبّطُ: زاضالح٘بء التطاث الًطثٖ، ظ 4(. يطٍُ الَحمٖ، د1416ٗعزٕ، س٘س هحوسوبنن )7
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ق . م . ٍوبلت اغكالحٖ ً٘ست ظٗطا ً٘بثت ٍ ًوبٌٗسگٖ اظ ربًت  777آًچِ وِ هسلن است ٍوبلت هَغَف زض لسوت اذ٘ط هبزُ 

ثٌبثطاٗي ثب فَت ٍو٘ل ٍ  .هٌَة يٌِ تب ظهبًٖ ازاهِ هٖ ٗبثس وِ هٌَة يٌِ زض ل٘س ح٘بت ثبضس ٍ ً٘بثت فطو ثط ٍرَز ٍٕ است

اگط ٍو٘ل هزٌَى ضَز ًوٖ  .تّوچٌ٘ي فَت اٍ ًوبٌٗسگٖ ثِ ّن هٖ ذَضز زض هَضز رٌَى هَول ٗب ٍو٘ل ً٘ع ٍؾى ثسٗي هٌَال اس

اّل٘ت است٘فب ضا اظ زست هٖ زّس ٍ زٗگطٕ ًوٖ تَاًس ثِ ًوبٌٗسگٖ اظ ، اگط هَول زَٗاًِ گطزز .تَاًس ٍن٘فِ ًوبٌٗسگٖ ضا اًزبم زّس

لَايس يوَهٖ حبون ثط يمَز ربٗع زض هَضز ٍوبلت ً٘ع ربضٕ است ٍ  .ايوبل ٍ ارطإ حك وٌس، وسٖ وِ فبلس اّل٘ت است٘فبست

زل٘لٖ هجٌٖ ثط اٌٗىِ لبًًَگصاض اظ اٗي لَايس زض ذػَظ ٍوبلت يسٍل وطزُ است زض زست ً٘ست ٍ چٌبًىِ ولِ٘ يمَز ربٗعُ ثِ هَت 

  .ق . م ( 682ٍ 678هٖ گطزز )هَاز  يمس ٍوبلت ً٘ع ثب اٗي اسجبة ظاٗل (، ق . م 954هبزُ ) ) ٍ رٌَى ( احس قطف٘ي هٌفسد ضَز

اظ هكبلًِ احىبم هٌسضد زض اٗي هَاز اٗي فىط تمَٗت هٖ ضَز وِ ربٗع ثَزى رعٍ هبّ٘ت اٗي لطاضزازّب ثَٗژُ يمس ٍوبلت است ٍ گطًِ 

ٍ قجً٘ت آى ضا ٍ احىبم يمس الظم ثِ ٍوبلت سطاٗت هٖ وطز  ثب لطاضزازى ٍوبلت ٗب زضد يسم يعل ٍو٘ل زض ؾوي يمس الظم توبم آحبض

زگطگَى هٖ سبذت ٍ رَاظ آى ضا هجسل ثِ لعٍم هٖ وطز زض غَضتٖ وِ ثِ حىن غطٗح هَاز هصوَض : يمس ٍوبلتٖ وِ ؾوي يمسٕ اظ 

الظم لطاضزازُ ضسُ ثبضس ثِ هَت ٗب رٌَى ٍ ّوچٌ٘ي ثِ سفِ زض هَاضزٕ وِ  يعل ٍو٘ل زض ٗه يمس يمَز الظم ضطـ ضسُ ٗب يسم

  1ز.هٖ ضَضضس هًتجط است هٌفسد 

 در ٍکالت  تثر تؼییي هدا.3

 تّطگبُ ٍوبلت هست زاض ثبضس آٗب تً٘٘ي هس .هوىي است ٍوبلت ثب تً٘٘ي هست ٗب ثسٍى تً٘٘ي هست ٍ ثطإ اًزبم يولٖ هً٘ي ثبضس

آى ضا ًسجت ثِ زٍ قطف الظم الَفب هٖ وٌس ٍ هَرت سلت حك يعل ٗب حك استًفب هٖ گطزز؟ ثِ يجبضت زٗگط آٗب احط تً٘٘ي هست زض 

ٍوبلت هست زاض اٗي است وِ ّ٘چ٘ه اظ زٍ قطف زض هست تً٘٘ي ضسُ حك فسد ًساضز ؟ لبًَى هسًٖ زض ثبة ٍوبلت ًع غطٗحٖ 

)ّطگبُ زض هؿبضثِ ثطإ تزبضت هست هً٘ي ضسُ ثبضس تً٘٘ي هست هَرت لعٍم يمس ًوٖ : ضزق . م همطض هٖ زا 552ًساضز اهب هبزُ 

ثب تٌف٘ح هٌبـ ٍ المبٕ ذػَغ٘ت اظ  .ل٘ىي پس اظ اًمؿب هست هؿبضة ًوٖ تَاًس هًبهلِ ثىٌس هگط ثِ اربظُ رسٗس هبله ( .ضَز

ُ ٍ حوطُ آى اٗي است وِ زض هست تً٘٘ي ضسُ يمس ثكَض هؿبضثِ هٖ تَاى گفت وِ تً٘٘ي هست يمس ربٗع ضا الظم ًوٖ وٌس ثلىِ فبٗس

ربٗع ثبلٖ هٖ هبًس ٍ ّط ظهبى ّط ٗه اظ زٍ قطف اضازُ ًوبٗس هٖ تَاًس آى ضا فسد وٌس ٍ ثب پبٗبى ٗبفتي هست تً٘٘ي ضسُ ٍوبلت ً٘ع 

 2.هٌمؿٖ هٖ ضَز
س گطزز ثكَض غطٗح هم٘س ثِ ظهبى هً٘ي ًجبضس ّطگبُ يمس ٍوبلت ثكَض هكلك هًٌم سَالٖ وِ زض اٌٗزب هكطح هٖ گطزز اٗي است وِ

چِ ًَو ٍوبلتٖ است ؟ ٍوبلت هستوط است ٗب هست زاضز ؟ لبًَى هسًٖ زض اٗي ثبضُ ً٘ع حىن ذبغٖ ًساضز ثب استفبزُ اظ اغل 

 حبوو٘ت اضازُ ٍ توسه ثِ تَافك ؾوٌٖ زٍ قطف هٖ تَاى ٍوبلت هكلك ضا ٍوبلت هستوط زاًست چِ نبّط اٗي است وِ ٍوبلت

ثٌبثطاٗي نبّط  .هم٘س ثِ ظهبى ذبغٖ ً٘ست ٍ زٍ قطف چٌ٘ي تَافك ًىطزُ اًس ٍگطًِ زض هتي يمس هست زاض ثَزى ضا شوط هٖ وطزًس

 .هستوط ثَزى ٍوبلت است ٍ وسٖ وِ ثطذالف اٗي نَْض ازيب زاضز ثبٗس آى ضا حبثت وٌس

 لراردادى ٍجِ التسام .4

زٍ قطف لطاضزاز هٖ تَاًٌس ثطإ تحى٘ن ضٍاثف ذَٗص ٍ ثِ يٌَاى ؾوبًت ارطإ ضطٍـ ؾوي يمس ٍرِ التعاهٖ ضا پ٘ص ثٌٖ٘ ٍ 

ًسجت ثِ آى تَافك ًوبٌٗس هخالً ٍو٘ل ثِ هٌهَض هٌى هَول اظ اًزبم هَضز ٍوبلت ٍرِ التعام هٌبسجٖ ضا ثِ سَز ذَٗص زض لطاضزاز 

زٗگط لطاض ثسّس ٍ هَضز لجَل هَول ٍالى ضَز ثسْٖٗ است زض غَضت ترلف هططٍقِ يلِ٘ ٍ اًزبم وبلت ٍوبلت ٗب زض ؾوي يمس الظم 

. م . ٍرِ التعام تً٘٘ي ضسُ ضا اظ هترلف هكبلجِ وٌس . اهب تً٘٘ي ٍرِ التعام ق 230هَضز ٍوبلت هططٍـ لِ هٖ تَاًس ثِ استٌبز هبزُ 

                                                           
1
 .110ٍوبلت ثسٍى فسد، ظ  
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ِ لطائي ٍ اهبضات زٗگط هَٗس آى ثبضٌس ٍ اظ هزوَيِ آًْب لبؾٖ ثِ تَافك لطٌِٗ هحىوٖ ثط ثاليعل ثَزى ٍوبلت ًوٖ ثبضس هگط اٌٗى

 1.قطف٘ي ٍ اسمبـ حك يعل پٖ ثجطز ثِ ّط حبل اغل , يسم اسمبـ حك يعل ٍ ثمب آى است هگط اٌٗىِ ذالف آى حبثت ضَز

 کفایت الرار بر ٍلَع ٍکالت بالػسل .5

ضَز غبحت حك هٖ تَاًس ثب ضيبٗت هحسٍزٗت ّبٕ همطض آى ضا  حجبت هٖثب يمس ٍوبلت ثطإ ّطٗه اظ زٍ قطف حك فسد اٗزبز ٍ ا

چٌبًىِ گفت٘ن زض غَضت تطزٗس اغل يسم سلت ٍ اسمبـ حك يعل ٍ استًفب ثمب حك فسد ثطإ ّط ٗه اظ زٍ . سلت ٍ اسمبـ ًوبٗس

ّو٘ي وِ شٕ ًفى ثكَض آظاز ٍ اظ قطف هٖ ثبضس اهب چَى الطاض غبحت حك هٖ تَاًس سلت ٍ اسمبـ حك ضا ثِ ًفى ٗگطٕ احجبت ًوبٗس 

 .ثسٍى ً٘بظ ثِ ّطگًَِ زل٘ل زٗگط اٗي الطاض اظ ٍٕ پصٗطفتِ هٖ ضَز، ضٍٕ اذت٘بض چٌ٘ي الطاضٕ ضا ثىٌس

 

 شرط ػدم ػسل یا ػدم استؼفا . 6

 ضسُ است.ثبضس. تفبٍت اٗي زٍ ضطـ زض شٗل ث٘بى ًت٘زِ فًل ٗب ضطـ  ثِ غَضت ضطـ هوىي است ضطـ يسم يعل ٗب يسم استًفب 

 شرط فؼل .1

هٌهَض اظ زضد چٌ٘ي ضطقٖ يمس الظم اٗي است وِ هَول ؾوي يمس الظهٖ هخال اظزٍاد ث٘ى ٗب اربظُ تًْس وٌس وِ اظ حك يعلٖ وِ ) 

ثِ هَرت يمس ٍوبلت ( سبثمبً پ٘سا وطزُ است استفبزُ ًىٌس ٍ ٍو٘ل ذَز ضا يعل ًٌوبٗس ٗب ٍو٘ل تًْس وٌس وِ استًفب ًسّس . چٌ٘ي 

فمٖ قجً٘ت ربٗع ثَزى يمس ٍوبلت ضا زگطگَى ًوٖ وٌس ٍ سطًَضت آى ضا ثب سطًَضت يمس پًَ٘س ًوٖ ظًس ٍ آًطا تبثى يمس الظم تَا

زض چٌ٘ي ضطاٗكٖ هَول ثطذالف تًْس ذَٗص هٖ تَاًس ٍو٘ل ضا يعل وٌس ٍ ضطـ يسم يعل ؾوي الظم ًوٖ تَاًس هبًى  .ًوٖ گطزاًس

آضٕ  .ٍ ّوچٌ٘ي هبًى استًفبٕ ٍو٘ل زض غَضتٖ وِ اٍ هططٍـ يلِ٘ است ثبضس 2عل ذَٗصاذت٘بض لبًًَٖ هَول زض ايوبل حك ي

هترلف ثبٗس تبٍاى پ٘وبى ضىٌٖ ضا ثط يْسُ ثگ٘طز ٍ ذسبضات قطف زٗگط ضا ثپطزاظز ثطذٖ زض غَضت ترلف هَول ثِ ٍو٘ل حك فسد 

اٗطبى هٖ فطهبٌٗس هططٍـ يلِ٘ ثبٗس هفبز ضطـ ضا اًزبم زّس زض  .اهب اٗي ضَُ٘ هَضز اًتمبز لطاض گطفتِ است .لطاضزاز اغلٖ ضا زازُ اًس

 (.237ثِ نبّط لبًَى هسًٖ ّن اظ اٗي يم٘سُ پ٘طٍٕ وطزُ است )هبزُ 3.غَضت ترلف حبون اٍ ضا ارجبض هٖ وٌس

 شرط ًتیجِ .2

ِ غَضت ضطـ ًت٘زِ لطاضزازُ ّطگبُ اثتسا يمس ٍوبلت هًٌمس ضَز آًگبُ يسم يعل ٍو٘ل ٗب يسم استًفبٕ اٍ زض ؾوي يمس الظهٖ ث

ٍوبلت ٍو٘ل سپس يسم يعل ٗب يسم استًفبٕ ٍٕ ثِ غَضت ضطـ ًت٘زِ گٌزبًسُ ضَز ٍوبلت ، ضَز ٗب ثسٍاً ؾوي يمس الظهٖ

ق . م ( ٍ هططٍـ يلِ٘ اذت٘بض  236ظٗطا ًت٘زِ ثِ ًفس اضتطاـ ؾوي يمس الظم اٗزبز هٖ ضَز ) هبزُ  .ثاليعل تحمك پ٘سا هٖ وٌس

اٗي است وِ ٍوبلت ) ٍ ضطـ يسم يعل ( ثِ ًفى ٍو٘ل  .ق . م 679هستفبز اظ نبّط هبزُ  .ظزى ٍوبلت ضا ًرَاّس زاضت فسد ٍ ثطّن

ٍلٖ ًجبٗس فطٗت اٗي نبّط ضا ذَضز ٍ ضطـ يسم يعل ثِ غَضت ضطـ  .است ٍ زض غَضت تًْس اٍ هلعم است وِ ٍو٘ل ضا يعل ًىٌس

ثِ  .است ثِ ًفى هَول ثبضس ٍ اٍ اظ ازاهِ ٍ استوطاض يمس ٍوبلت ثْطُ هٌس گطززثلىِ ضطـ هوىي  .ًت٘زِ ضا هرػَظ هَول زاًست

يجبضت زٗگط هوىي است ضطـ يسم استًفبٕ ٍو٘ل ثِ غَضت ضطـ ًت٘زِ ؾوي يمس الظهٖ هٖ گٌزبًسُ ضَز زض اٗي غَضت ٍوبلت 

لت ثسٍى استًفب ثِ ًفى هَول اٗزبز زض اٗي غَضت ٍوب .ثسٍى استًفب ٍو٘ل ثِ غَضت ضطـ ًت٘زِ ؾوي يمس الظهٖ گٌزبًسُ ضَز

ق . م ( فمف هططٍـ يلِ٘ ضا هلعم ثِ ٍفب ثِ ضطـ هٖ وٌس ٍ  10همتؿبٕ لعٍم ٍفبٕ ثِ يمس ٍ اغل حبوو٘ت اضازُ ) هبزُ  .ذَاّس ضس

 .حست هَضز يعل ٗب استًفب ضا ثٖ تبح٘ط هٖ گطزاًس

                                                           
 .114ّوبى، ظ 1

2
 .26هسبلِ  ، لن: زاضالمطآى الىطٗن،3(. هزوى الوسبئل، د1369گلپبٗگبًٖ، هحوسضؾب ) 

3
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ثبضس وِ زض اٌٗػَضت پس اظ اًمؿبء هست، هَول  ضطـ يسم يعل ٗب يسم استًفب ثِ غَضت ضطـ ًت٘زِ هوىي است تبهست هً٘ي 

هبزام وِ هَؾَو ٍوبلت ثبلٖ است ٗب يمس اغلٖ ثِ سججٖ اظ حك يعل ٍ ٍو٘ل حك استًفب ذَاّس زاضت ٍ اگط هست هً٘ي ًطَز، 

ثسْٖٗ است وِ چٌ٘ي تَافمٖ غطضٕ ًجَزُ ٍ هَرت فسبز ضطـ ٗب ذَز  .زاضتاسجبة هٌحل ًطسُ است قطف٘ي حك فسد ًرَاّس 

هططٍـ ثط اٌٗىِ ؾَاثف ولٖ ضطٍـ ؾوي يمس ثَٗژُ لَايس ٍ همطضات حبون ثط ٍوبلت ثاليعل ٍ ٍوبلت ثسٍى  .يمس الظم ًوٖ گطزز

 .ق . م ( ضيبٗت ضسُ ثبضس 960ٍ  959هَؾَو هبزُ استًفب اظ رولِ رعئٖ ثَزى تًْس )

 

 ػسل ٍکیل در ٍکالت ًاهِ ّای رسوی .7

ضَز وِ اهَضٕ ضا  ٍوبلت، يمسٕ ربٗع است وِ ثِ هَرت آى، ثِ ضرع زٗگطٕ ًوبٌٗسگٖ ٍ ٗب ً٘بثت زازُ هّٖوبًكَض وِ اضبضُ ضس، 

ٕ  ضاثكِوٌس. ٍ زض اٗي  ثِ ربٕ هَول اًزبم زّس. الساهبت ٍو٘ل زض ّط ظهٌِ٘ هحسٍز ثِ اذت٘بضاتٖ است وِ هَول ثِ ٍٕ تفَٗؽ هٖ

زّس ثِ هٌعلِ يول ٍ السام هَول است. ثسٗي  هبث٘ي ّط يول ٍ الساهٖ وِ ٍو٘ل زض هحسٍزُ اذت٘بضات ٍوبلتٖ ذَز اًزبم هٖ فٖ

وٌس وِ ثِ ًوبٌٗسگٖ اظ قطف هَول ثب زٗگطاى هًبهلِ وٌس. ٍ احط اٗي ٍوبلت هحسٍز ثِ  تطت٘ت زض يمس ٍوبلت، ٍو٘ل اذت٘بض پ٘سا هٖ

آٗس قطف٘ي ثٌب ثِ  گ٘طًس تسطٕ ٗبثس. گبُ پ٘ص هٖ ٍ ثبٗس زضثبضُ وسبًٖ ّن وِ قطف هًبهلِ ثب ٍو٘ل لطاض هٖ ضَز زٍ قطف يمس ًوٖ

ضًَس وِ اٗي اهط حست هَضز هوىي است، ثِ لحبل هَاًًٖ ثبضس وِ  هػلحت ثِ ربٕ اًًمبز هًبهلِ، ثِ ٍوبلت ثاليعل هتَسل هٖ

آٍضًس ٍ ٗب اٌٗىِ قطف٘ي فطغت اًزبم هًبهلِ ضا  ضاٖٗ، ثطإ افطاز ثِ ٍرَز هّٖبٕ زٍلتٖ ًه٘ط ازاضُ حجت، ضْطزاضٕ ٗب زا سبظهبى

زاضز ٍ زض همبثل ثِ ذطٗساض ٍوبلت غ٘طلبثل يعل ثب حك  گًَِ هَاضز هًوَالً فطٍضٌسُ ثْبٕ هَضز هًبهلِ ضا زضٗبفت هٖ ًساضًس. زض اٗي

ٍو٘ل  .ي حك زاضًس ّط ٍلت وِ ثرَاٌّس يمس ضا ثط ّن ثعًٌسزّس. ثب تَرِ ثِ هبّ٘ت يمس ٍوبلت، ّط ٗه اظ قطف٘ تَو٘ل ثِ غ٘ط هٖ

تَاًس ٍو٘ل ذَز ضا يعل ًوبٗس ٍ چٌبًچِ ثطإ ٍوبلت هستٖ ّن تً٘٘ي ضسُ ثبضس زض احٌبٕ ّوبى  تَاًس استًفب وٌس ٍ هَول ً٘ع هٖ هٖ

ٍ ًحَُ يعل آى زض ٍوبلت ًبهِ ّب  ثط ّو٘ي اسبس زض اٗي لسوت ثِ يعل ٍو٘ل ثِ ضىل ضسوٖ تَاى ٍوبلت ضا ثط ّن ظز. هست ً٘ع هٖ

 پطزاذتِ هٖ ضَز.

  تبدیل ػمد الزم بِ جایس .1

تَاًٌس تَافك وٌٌس وِ يمس الظم ضا ثِ ربٗع ٍ يمس ربٗع ضا ثِ الظم تجسٗل وٌٌس. ل٘ىي زض حمَق هَؾَيِ  هًتمسًس؛ قطف٘ي ًوٖ 1فمْب

تَاًٌس تَافك وٌٌس  لطاضزازّبست، ثطذالف ًهطِٗ فمْب، قطف٘ي هٖ فًلٖ ٍ ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ اغل، آظازٕ اضازُ فطز زض اًًمبز يمَز ٍ

تَاًس ّط ٍلت ثرَاّس ٍو٘ل ضا يعل وٌس  هَول هٖ»زاضز:  ق.م. اضًبض هٖ 679اٗي است وِ هبزُ  2يمس الظم ضا ثِ حبلت ربٗع زض آٍضًس.

طلَم ث٘بى ًٌوَزُ وِ هَول ثِ چِ ًحَٕ ل٘ىي هبزُ ه«. هگط اٌٗىِ ٍوبلت ٍو٘ل ٗب يسم يعل زض ؾوي يمس الظهٖ ضطـ ضسُ ثبضس

تَاًس ٍو٘ل ذَز ضا يعل ًوبٗس. ضبٗس اثتسا ثِ ًهط ثطسس وِ چَى ٍوبلت اظ يمَز اشًٖ است ٍ يمسٕ است ربٗع، هبّ٘ت اٗي يمس  هٖ

ِ نبّط اوتفب وطز تَاًس ٍو٘ل ذَز ضا يعل ًوبٗس. اهب ًجبٗس ث وٌس وِ هَول ثِ ّط ًحَ ٍ ضىل ٍ ثِ ّط قطٗمٖ وِ ثرَاّس هٖ التؿب هٖ

افتس هَول، ذَز، ثب اًزبم هَضز  ٍ ثبٗس ثِ ضرع ٍو٘ل ٍ اضربظ ٍو٘ل ٍ اضربظ حبلج ّن تَرِ ًوَز. ثِ قَضٕ وِ ثًؿبً اتفبق هٖ

ق.ا. هجٌٖ  40ضَز وِ اٗي اهط ثب اغل  ٍوبلت ٍ ٗب گبّٖ ثب اًزبم يولٖ هٌبفٖ ٍ هغبٗط ثب ٍوبلت ٍو٘ل، هَرجبت ؾطض ٍو٘ل فطاّن هٖ

، زض تًبضؼ است ٍ «تَاًس ايوبل حك ذَٗص ضا ٍس٘لٔ اؾطاض ثِ غ٘ط ٗب تزبٍظ ثِ هٌبفى يوَهٖ لطاض زّس ّ٘چ وس ًوٖ»ي وِ: ثط اٗ

                                                           
(. 1414) ، ظٗي السٗي ثي يلٖ(ضْ٘س حبًٖيبهلٖ رجًٖ)؛ ث٘طٍت: زاض اح٘بء التطاث الًطثٖ ،ق.(. هستوسه الًطٍٓ الَحم1391ٖ) قجبقجبٖٗ الحى٘ن، س٘س هحسي1

لن:هىتت ٖ، (. ربهى الوساضن فٖ ضطح الورتػط الٌبف1364) سٌٖ٘ ذَاًسبضٕ، احوس؛ حث٘طٍت: هَسسٔ الجالٌ ،هسبله االفْبم فٖ ضطح ضطائى االسالم

 .الػسٍق

 .123ظ ، اًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ اضازٕ ٍ هسألِ ٍوبلت غ٘طلبثل يعل 2
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ًفى اثالٌ گطزز تب ثتَاًس هٌطأ احط حمَلٖ ثبضس. ثِ ّو٘ي  اٗي ًىتِ ضا ثبٗس زض ًهط گطفت وِ ّط ٍالًِ حمَلٖ ثبٗس ثِ ضرع شٕ

توبم اهَضٕ وِ ٍو٘ل لجل اظ ضس٘سى ذجط يعل ثِ اٍ زض حسٍز ٍوبلت ذَز ثٌوبٗس ًسجت ثِ »اضز: ق.م. ث٘بى هٖ ز 680هٌهَض، هبزُ 

ثٌبثطاٗي زض توبهٖ هَاضز اظ لج٘ل اٗزبة ٍ لجَل ٗب يعل ٍو٘ل تَسف هَول ٍ ٗب استًفبٕ ٍو٘ل، هطاتت ثبٗس «. هَول ًبفص است

 ثِ قطف زٗگط اثالٌ گطزز.  "غطاحتب

 .تٌظین سٌد ٍکالت ًاه2ِ

بًٖ وِ هَؾَو ٍوبلت اًزبم ٗه يول حمَلٖ است، اًًمبز ٗب احجبت آى ً٘بظ ثِ تٌه٘ن سٌس ضسوٖ زاضز، ٍوبلتٌبهِ ً٘ع ثبٗس زض ضىل ظه

ٍ لبلت ٗه سٌس ضسوٖ تٌه٘ن گطزز. اٗي اهط ثِ قَض هًوَل، حفم ًهن يوَهٖ ٍ رلت تَرِ اهؿبوٌٌسگبى سٌس ثِ آحبض ٍوبلت ضا ثِ 

ضس٘سى ثِ اٗي ّسف، ثب تٌه٘ن سٌس ٍوبلتٌبهِ ثِ غَضت ضسوٖ هالظهِ زاضز ٍ ّسف لبًًَگصاض ً٘ع قجًبً زًجبل ذَاّس زاضت ٍ لكًبً 

ًبهِ ضا زض  ًبهِ ٍ ضطوت ق.ث.، حجت ّجِ ًبهِ، غلح 47رلت تَرِ اضربظ ثِ آحبض يول حمَلٖ است. چطا وِ لبًًَگصاض هكبثك هبزُ 

ًبهِ يبزٕ ثِ زٗگطٕ ٍوبلت ثسّس وِ اهَال اٍ ضا  اّس ثب تٌه٘ن سٌس ٍوبلتلبلت سٌس ضسوٖ العاهٖ زاًستِ است. حبل اگط ضرع ثرَ

وٌس وِ  وٌس ٍ اظ قطفٖ، يمل حىن هٖ هبًس ٍ احط ارتوبيٖ پ٘سا ًوٖ تَاى گفت حىن لبًًَگصاض ثَْ٘زُ ثبلٖ هٖ غلح ٗب ّجِ ًوبٗس هٖ

 22ضسوٖ ثط اًزبم غلح ٗب ّجِ زاضز. ٍ ّوچٌ٘ي زض هبزُ ًبهِ زض لبلت سٌس ضسوٖ هالظهِ ثب تٌه٘ن ٍوبلتٌبهِ  ًبهِ ٍ غلح تٌه٘ن ّجِ

زاًس، لكًبً ّسف لبًًَگصاض اظ ٍؾى اٗي هبزُ  ق.ث. وِ لبًًَگصاض ًمل ٍ اًتمبل اهالن حجت ضسُ ضا ثِ هَرت سٌس ضسوٖ هًتجط هٖ

وبّص زيبٍٕ هطثَـ ثِ  حفم حمَق زٍ قطف هًبهلِ ٍ تَرِ آًبى ثِ آحبض حجت سٌس ضسوٖ ٍ رلَگ٘طٕ اظ ٍلَو هًبهالت هًبضؼ ٍ

ضَز ٍ  اهالن است ٍ اضازُ لبًًَگصاض اظ ٍؾى اٗي هبزُ اٗي ثَزُ است وِ هكوئي ضَز سٌس ثِ ٍس٘لِ هبله حم٘مٖ ٍ اغلٖ اهؿب هٖ

تَاى گفت پصٗطش ٍوبلتٌبهِ يبزٕ اظ سَٕ هبله ّ٘چ ذللٖ ثِ اٗي ّسف ٍاضز  وس زٗگطٕ زض آى زذبلت ًساضز. حبل آٗب هٖ

اٗي حبلت، هبله ) هَول ( ثِ اًتمبل ضاؾٖ ثَزُ است؟ لكًبً زازى ٍوبلت ٍ تفَٗؽ اذت٘بض ثِ ٍو٘ل، همسهٔ تٌه٘ن سبظز ٍ زض  ًوٖ

، اگط حجت سٌس اغلٖ زض زفتط اسٌبز «همسهٔ ٍارت، ٍارت است»سٌس اًتمبل ٍ اهؿبٕ آى اظ سَٕ ٍو٘ل است ٍ هكبثك لبيسُ فمْٖ 

ثِ حىن يمل ٍارت است. فٖ الَالى لعٍم ضسوٖ ثَزى ٍوبلتٌبهِ زض اٗي گًَِ هَاضز  ًبهِ ( ٍارت ثبضس حجت همسهٔ آى ) ًٌٖٗ ٍوبلت

  1ّبٕ ثبضظ ثحج هطثَقِ ثِ )همسهِ ٍارت ( زض يلن اغَل است وِ فبٗسُ يولٖ آى زض حمَق وًٌَٖ لبثل هطبّسُ است. ٗىٖ اظ هخبل

 .اػتبار ٍکالت ًاهِ ّای رسوی پس از ػسل ٍکیل3

ّب تب ربٖٗ است وِ اظ يعل ٍو٘ل تَسف هَول ثِ غَضت ضسوٖ هكلى  ّبٕ زٍلتٖ ٍ ثبًه سوٖ ثطإ زستگبُّبٕ ض ايتجبض ٍوبلتٌبهِ

تَاى گفت ايكبٕ ً٘بثت  ضًَس ٍ ٗب اٗي وِ يول هَضز ٍوبلت تَسف ضرع اغ٘ل )هَول( اًزبم گ٘طز. ثِ يٌَاى ٗه لبيسُ ولٖ هٖ

س حسٍز پبٗبى ً٘بثت ٍو٘ل ضا احطاظ وٌٌس ٍ ًبزٗسُ گطفتي اٗي تىل٘ف إ اًزبم ضَز وِ اضربظ حبلج ثتَاًٌ ثِ ٍو٘ل ثبٗس ثِ گًَِ

ّطگبُ ثبيج ضَز وِ زٗگطاى ثِ حىن نَاّط ثط ٍرَز ٍوبلت ايتمبز هططٍو پ٘سا وٌٌس، ذَز ًَيٖ تمػ٘ط است وِ رجطاى اٗي ؾطض ٍ 

إ وِ  هَولِ اّوبل وبض ثِ ًت٘زِ هًبهلِ ّب ثط يْسُ هَول ذَاّس ثَز ٍ ضبٗس ضاُ تساضن ٍ رجطاى ؾطض احتوبلٖ اٗي ثبضس وِ ظٗبى

تَاى ًت٘زِ گطفت ًفَش يول حمَلٖ چٌ٘ي ٍو٘لٖ زضثبضُ هَول، ًت٘زٔ  ٍو٘ل نبّطٕ اٍ اًزبم زازُ است پبٗجٌس ضَز. ثِ ّطحبل هٖ

ض وبهل اٍ زض وٌس حبٍٕ اذت٘ب إ وِ ٍو٘ل اضائِ هٖ هسؤٍل٘ت هسًٖ ًبضٖ اظ فطٗفتي اضربظ حبلج است. ثٌبثطاٗي ّطگبُ ٍوبلتٌبهِ

اًزبم هًبهلِ ثبضس ٍلٖ زض سٌس پٌْبًٖ زٗگطٕ هَول اذت٘بض ٍو٘ل ضا هحسٍز ٗب هم٘س ثِ ضطاٗكٖ وطزُ ثبضس ٗب اٗي وِ ثِ ٍاسكِ ًفى 

ضَز ٍٕ ازيب ًوبٗس ٍو٘ل ضا لجل اظ اًزبم هًبهلِ يعل ًوَزُ است ٍ سپس هًبهلِ ثط هجٌبٕ  ووتطٕ وِ زض آٌٗسُ يبٗس هَول هٖ

ايتجبض ٍ هًبهلِ ضا زض هَضز  ضسس ثطإ ضفى ؾطض اظ هًبهلِ ثب حسي ً٘ت، ثبٗس سٌس پٌْبًٖ ضا ثٖ آضىبض گطزز، ثِ ًهط هٍٖوبلتٌبهِ، 

ضَز ٍ ثطاسبس پبٗجٌس ضسى هَول ثِ لطاضزاز،  هَول ًبفص زاًست. ظٗطا زض اٗي فطؼ، هَول سجت ٍضٍز ذسبضت ثِ قطف لطاضزاز هٖ

                                                           
 .399لبًَى هسًٖ زض ًهن حمَق وًٌَٖ، ظ  1
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يىس اٗي لؿِ٘ ّن زض هَضزٕ وِ هَول تمػ٘طٕ ًساضز ٍ ٍو٘ل ثب پٌْبى سبذتي آذطٗي ثطز.  هجٌبٕ ٍضٍز ؾطض ضا اظ ث٘ي هٖ

 1.تَاى زضثبضُ هَول ًبفص زاًست ٍوبلتٌبهِ، ذَز، ٍاًوَز سبظز وِ اذت٘بض اًزبم هًبهلِ ضا زاضز، يول فؿَلٖ ضا ًوٖ

تَاًٌس اظ ايتجبض زازى ثِ اسٌبز حجت ضسُ ـ ضسوٖ ـ  ق.ث. ًوٖ 73، ٍ  71،  70ضثف هكبثك هَاز  ّبٕ شٕ اظ قطف زٗگط، زستگبُ

استٌىبف ٍضظًس. ثٌبثطاٗي ٌّگبهٖ وِ ثًس اظ الساهٖ اظ ًبحِ٘ ٍو٘ل، هَول ذجط يعل ٍو٘ل ذَز ضا ثِ غَضت يبزٕ ثِ ازاضات هتجَو 

َض، سٌس يبزٕ اظ ًهط هأهَضاى زٍلتٖ احط ًساضز ٍ ً٘بظ ثِ زذبلت زستگبُ لؿبٖٗ ٍ انْبض ًهط زض ذػَظ اقالو زّس، هكبثك هَاز هصو

اضظش ٍ ايتجبض يعل ٍو٘ل تَسف هَول ثِ ّط قطٗك ضا زاضز ٗب اٌٗىِ هَول يولِ هَضز ٍوبلت ضا ذَز اًزبم زّس ٗب ثِ قَض ولٖ يولٖ 

 ق.م. (.  683 وِ هٌبفٖ ثب ٍوبلت ٍو٘ل ثبضس ثِ رب آٍضز ) هبزُ

تَاًس ثِ تٌْبٖٗ زض زفتطذبًِ حبؾط ضَز ٍ ثب اضائِ  ظهبًٖ وِ ٍوبلت تٌه٘وٖ زض زفتط اسٌبز ضسوٖ، ٍوبلت ثاليعل ثبضس هَول هٖ

گطزز ثِ ٍو٘ل  إ وِ اظ ًبحِ٘ سطزفتط تٌه٘ن هٖ اغل ٍوبلتٌبهِ ثِ سطزفتط، ًسجت ثِ يعل ٍو٘ل السام ًوبٗس ٍ هتًبلجبً قٖ اذكبضِٗ

گطزز، هَضز ٍوبلت ثبقل ٍ وأى لن ٗىي گطزٗسُ لصا اغل ٍوبلتٌبهِ ثِ زفتطذبًِ هستطز ٍ اظ ّط گًَِ السام زٗگط زض هَضز  هٖايالم 

 2هفبز ٍوبلتٌبهِ ذَززاضٕ ٍگطًِ هسؤٍل٘ت ٍ يَالت آى، هتَرِ ٍٕ ذَاّس ضس.

ّبٕ لبثل يعل، حؿَض هَول زض  ًبهِ وبلتٌّگبم يعل ٍو٘ل هطثَـ ثِ ٍ»ّبٕ حجتٖ ً٘ع آهسُ:  اظ هزوَيِ ثرطٌبهِ 487زض ثٌس 

هَضز است. زضغَضتٖ وِ يعل ٍو٘ل ؾوي يمس الظم اظ هَول  زفتطذبًِ ؾطٍضٕ است. ثٌبثطاٗي يعل ٍو٘ل ثب تلگطام ٍ ًهبٗط آى ثٖ

زض ٍوبلت  ق.م. است. اغَالً ؾن اه٘ي 679تَاى تغ٘٘طٕ زض سٌس ٍوبلت غَضت زاز ٍ ٍوبلت تبثى هبزُ  سلت ضسُ است ثب تلگطام ًوٖ

ازاضُ ول اهَض اسٌبز ٍ سطزفتطاى  3/4/76هَضخ  4291/34ضَز. )رَاثِ٘ اذتػبغٖ ضوبضُ  هَضز ثَزُ ٍ ذالف همطضات هحسَة هٖ ثٖ

 3(.سبظهبى حجت اسٌبز ٍ اهالن وطَض

ًبهِ  بض ٍوبلتثًؿٖ اظ سطاى زفبتط اسٌبز ضسوٖ ثطذالف همطضات، اغلِ ايتج»ّبٕ حجتٖ آهسُ:  اظ هزوَيِ ثرطٌبهِ 638زض ثٌس 

تٌه٘وٖ ضا وِ حك يعل ٍو٘ل زض آى اسمبـ گطزٗسُ، غطفبً ثِ ثْبًِ اٌٗىِ يسم يعل ثِ غَضت يمس ذبضد الظم ًطسُ است، ًبزٗسُ 

ق.ث. تأو٘س ثط ايتجبض توبم هحتَٗبت ٍ اهؿبّبٕ هٌسضد زض سٌس  70ًوبٌٗس. هبزُ  گطفتِ ٍ ثب تمبؾبٕ هَول، هجبزضت ثِ يعل ٍو٘ل هٖ

ٍ تطر٘ع يسم ايتجبض هفبز اسٌبز ضسوٖ اظ يْسُ سطزفتط ذبضد ٍ ً٘بظ ثِ ثطضسٖ لؿبٖٗ ٍ حىن هحىوِ غبلح هجٌٖ ثط ضسوٖ زاضز 

ثبضس ٍ  ثكالى توبم ٗب لسوتٖ اظ سٌس زاضز. ثٌبثطاٗي يعل ٍو٘ل ثِ ضطح فَق ذالف لبًَى ٍ همطضات ٍ اغل ايتجبض اسٌبز ضسوٖ هٖ

  4«.لفبت او٘ساً پطّ٘ع ضَزگطزز تب اظ اضتىبة اٗي لج٘ل تر ايالم هٖ

ضٗ٘س سبظهبى حجت، يٌ٘بً ًمل  5/8/81هَضخ  279زض ازاهِ ضإٔ غبزضُ ّ٘ئت يوَهٖ زَٗاى يسالت ازاضٕ هَؾَو زازًبهِ ضوبضُ 

آى لبًَى، ٍوبلت يمسٕ ربٗع است ٍ ثِ غطاحت هبزُ  678ثب يٌبٗت ثِ احىبم لبًَى هسًٖ زض هجحج ٍوبلت ثِ ٍٗژُ هبزُ »ضَز:  هٖ

تَاًس ّط ٍلت ثرَاّس ٍو٘ل ضا يعل وٌس هگط اٌٗىِ ٍوبلت ٍو٘ل ٗب يسم يعل زض ؾوي يمس الظهٖ  لبًَى هصوَض؛ هَول هٖ 679

سبظهبى حجت اسٌبز ٍ اهالن وطَض ) زض  7/11/1380هَضخ  3561/34/1ضطـ ضسُ ثبضس. ثٌبثطاٗي لسوت آذط ثرطٌبهِ ضوبضُ 

ضَز ٍ ثِ  الصوط تطر٘ع زازُ هٖ وي يمس ذبضد الظم است( ذالف همطضات فَقحسٕ وِ هجِّ٘ي يسم ايتجبض يعل ٍو٘ل ثسٍى ضطـ ؾ

ثٌبثطاٗي لسوت اٍل ثرطٌبهِ غبزضُ اظ سبظهبى حجت ثِ لَت «. گطزز لبًَى زَٗاى يسالت ازاضٕ اثكبل هٖ 25استٌبز لسوت زٍم هبزُ 

  5.ذَز ثبلٖ است

                                                           
 .54اسالهٖ ٍاحس ضَضتط، ظ (. ٍوبلتٌبهِ ّبٕ ضسوٖ ٍ ًحَُ فسد آى، پبٗبى ًبهِ وبضضٌبسٖ اضضس، زاًطگبُ آظاز 1390لبزضٕ، ضح٘ن )1

2
 ّوبى 

 
 .237، تْطاى: اًتطبضات گٌذ زاًص، ظ ّبٕ حجتٖ هزوَيِ هحطبٕ ثرطٌبهِ(. 1385) آشضپَض، حو٘س؛ حزتٖ اضطفٖ، غالهطؾب3

4
 .ضٗ٘س سبظهبى حجت اسٌبز 7/11/1380هَضخ  3561/34/1ثرطٌبهِ ضوبضُ  
 .299ّوبى، ظ 5
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ؾوي يمس ذبضد الظم حك يعل ٍو٘ل ضا اظ ذَز سبلف ًوَزُ ثبضس، ًت٘زتبً اگط ٍوبلت ضسوٖ تٌه٘وٖ، ٍوبلت ثاليعل ثبضس ٍ هَول 

ّبٖٗ وِ ّوبى يمس ضا ثِ ٍرَز  ضسس ّوبًٌس سبٗط يمَز الظم وِ رْت البهِ آى تطاؾٖ زٍ قطف است ٍ ّوبى اضازُ ثِ ًهط هٖ

اظ ّط گًَِ سَء استفبزُ احتوبلٖ ٍ ّب رْت البلِ ٍ اظ ث٘ي ثطزى يمس پ٘ط٘ي الظم است. ثٌبثطاٗي رْت رلَگ٘طٕ  اًس ّوبى اضازُ آٍضزُ

 حفم حمَق قطف٘ي ٍ اضربظ حبلج الظم است وِ زٍ قطف زض زفتطذبًِ حؿَض ٗبثٌس ٍ يمس هسجَق ضا هٌحل ًوبٌٗس.

 تٌظین کٌٌدة سٌد ِ ّایدفترخاً.ػسل ٍکیل از طریك 4

يعل ٍو٘ل ثِ چِ ًحَ ثبٗس اًزبم گ٘طز زض ذػَظ اٌٗىِ  679وِ زض هجحج لجل اضبضُ گطزٗس لبًَى هسًٖ زض هبزُ  قَضٕ ّوبى 

ِ زفتطذبًزض  تَاى ًت٘زِ گطفت هطاتت يعل ٍو٘ل ثبٗس ّن ثِ اقالو ٍو٘ل ٍ ّن ثِ آگبّٖ سطزفتط سىَت ًوَزُ اهب ثِ زالٗل شٗل هٖ

 تٌه٘ن وٌٌسٓ سٌس ثطسس.  ّبٕ

عل ًوبٗس هطاتت ضا ثبٗس ثِ )زازگبُ ٍ ٍو٘ل اگط هَول ٍو٘ل ضا ي »زاضز:  ق.آ.ز.م. زض ثبة ٍوبلت زض زيبٍٕ ث٘بى هٖ 37ـ هبزُ  1

هًعٍل( اقالو زّس. يعل ٍو٘ل هبًى اظ رطٗبى زازضسٖ ًرَاّس ثَز. انْبض ضفبّٖ يعل ٍو٘ل ثبٗس زض غَضت رلسِ ل٘س ٍ ثِ اهؿبٕ 

ضَز. ثٌبثطاٗي ثب  گطزز هطاتت يعل ٍو٘ل ثبٗس ّن ثِ زازگبُ ٍ ّن ثِ ٍو٘ل هًعٍل اقالو زازُ قَض وِ هالحهِ هٖ ّوبى« هَول ثطسس.

ّبٕ ضسوٖ ثبٗس ثِ زفتطذبًٔ تٌه٘ن وٌٌسٓ سٌس ٍ ضرع  تَاى گفت وِ؛ هطاتت يعل ٍو٘ل زض ٍوبلتٌبهِ ٍحست هالن اظ اٗي هبزُ هٖ

ٍو٘ل اثالٌ ضَز ٍ ثسٗي تطت٘ت اظ ازيبٕ ثًسٕ هَول هجٌٖ ثط يعل ٍو٘ل ذَز، ثِ ّط ضىل اين اظ ضفبّٖ ٗب وتجٖ )سٌس يبزٕ( ٗب 

 گطزز ٍ اٗي اهط ثبيج حفم حمَق اضربظ حبلج ٍ حتٖ ضرع ٍو٘ل ذَاّس ضس. رلَگ٘طٕ هٖ تلفٌٖ ٍ...

ق.م. است ٍ اظ ايتجبض حمَلٖ ثطذَضزاض است ٍ تب ظهبًٖ وِ هَول، هطاتت يعل  1287ـ سٌس تٌه٘وٖ ٍوبلت ضسوٖ هطوَل هبزُ  2

 ت ذَز ثبلٖ ثَزُ ٍ زاضإ ايتجبض است. وٌٌسٓ سٌس اقالو ًسّس ٍوبلتٌبهٔ ضسوٖ ثِ لَ ٍو٘ل ضا ثِ زفتطذبًٔ تٌه٘ن

ثب تً٘٘ي ٍو٘ل ٍ لجَل اٍ ٍ ثب تحمك ٍوبلت ّوِ الساهبت ٍ ايوبلٖ وِ ٍو٘ل زض هَؾَو ٍوبلت ٍ زض حسٍز اذت٘بضات تً٘٘ي ضسُ 

ق.  674ست ) هبزُ زّس، ثِ هٌعلِ الساهبت ٍ ايوبل هَول است ٍ ثٌبثطاٗي توبم آحبض آى، لِ اٍ ٍ يلِ٘ زٗگطاى لبثل استٌبز ا اًزبم هٖ

تَاًٌس اظ ايتجبض زازى ثِ اسٌبز حجت ضسُ استٌىبف ًوبٌٗس. ثسْٖٗ است زض  هأهَضٗي زٍلتٖ ًوٖ 73ٍ  71،  70م. ( ٍ هكبثك هَاز 

غَضت السام ضرع ٍو٘ل زض اهَضٕ وِ ثِ ٍٕ ٍوبلت زازُ ضسُ است زاضإ آحبض حمَلٖ است ٍ چٌبًچِ هَول ثِ استٌبز سٌس يبزٕ 

هوىي يعل ٍو٘ل ضا ازيب ًوبٗس، هٌَـ ثِ احجبت ذَاّس ثَز وِ اٗي اهط هَرت غطف ٍلت فطاٍاى ٍ گصض اظ هس٘ط پط پ٘چ ٍ ٗب ّط قطٗك 

 ذن هحبون ذَاّس ثَز. 

ل٘ىي اظ قطٗمِ يعل ٍ اٗي ...« تَاًس )ّط ٍلت( ثرَاّس ٍو٘ل ضا يعل وٌس  هَول هٖ »ق.م. زض همبم يعل ٍو٘ل آٍضزُ  679هبزُ  ـ  3

تَاًس اٗي يول ضا اًزبم زّس غحجتٖ ثِ ه٘بى ً٘بٍضزُ است ٍ لبًَى هسًٖ اٗي هَؾَو ضا ثِ سىَت ثطگعاض  قطٗمٖ هَول هٖوِ ثِ چِ 

گًَِ تفس٘ط ًوَز وِ زض  ق.آ.ز.م. ثِ لحبل اٌٗىِ لبًًَٖ ثطإ لؿِ٘ هكطٍحِ ٍرَز ًساضز اٗي 3تَاى اظ هبزُ  وطزُ است. ثِ ّط حبل هٖ

ّبٕ ضسوٖ ثبٗس ثِ زفتطذبًِ ٍو٘ل اثالٌ گطزز ٍ اٗي اهط اظ يبزات ٍ هَاظٗي حسي ً٘ت  ًبهِ ٍوبلت هَضز ذجط ايالم يعل ٍو٘ل زض

 1.ضَز استٌجبـ هٖ

ـزْل اضربظ حبلج اظ اًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ زض اهَضٕ وِ ًوبٌٗسُ لجل اظ اقالو اظ ًوبٌٗسگٖ زض حسٍز اذت٘بضات ذَز اًزبم زازُ،  4

ٍ ثب استفبزُ اظ ٍحست هالن( زض ربٖٗ وِ ٍو٘ل پ٘ص اظ ضس٘سى ذجط يعل ثِ اٍ، ايوبلٖ ضا  ق.م. 680هًتجط است )هستٌجف اظ هبزُ 

وٌس.  ثطز ٍ زض ًت٘زِ ٍو٘ل هًعٍل ضا ًوبٌٗسُ هحسَة هٖ ثِ ًبم هَول اًزبم زّس، لبًًَگصاض ذجط يعل ضا زض اًحالل ٍوبلت اظ ث٘ي هٖ

إ وِ  ضًَس ٍرَز زاضز. ًٌٖٗ ّطگبُ ٍوبلتٌبهِ قطف لطاضزاز ٍالى هٖاٗي حىن زض رلَگ٘طٕ اظ ؾطض وسبًٖ ّن وِ اظ قطٗك ٍوبلت، 

وٌس حبٍٕ اذت٘بضات وبهل زض اًزبم هَضز ٍوبلت ثبضس ٍ زض سٌس پٌْبًٖ هَول، اذت٘بض ٍو٘ل ضا هحسٍز ٗب هم٘س ثِ  ٍو٘ل اضائِ هٖ

وٌٌسُ وِ ثب حسي ً٘ت ثِ اٗي  طف هًبهلِضطاٗكٖ وطزُ ثبضس ٍ سپس هًبهلِ ثط هجٌبٕ ٍوبلتٌبهِ ضىل ثگ٘طز، ثطإ ضفى ؾطض اظ ق

                                                           
 . 14-10، ظ 5، هبٌّبهِ زازگستط، ضوبضُ زض لبًَى هسًٖ اٗطاى (. ًَالع يمس ٍوبلت1387ًَٗي، پطٍٗع )1
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ايتجبض ٍ هًبهلِ ضا زضثبضُ هَول ًبفص زاًست. ظٗطا ثط هجٌبٕ لبيسُ هسؤٍل٘ت هسًٖ،  هًبهلِ تي زض زازُ است ثبٗس سٌس پٌْبًٖ ضا ثٖ

ثطز. ثط  ضا اظ ث٘ي هٖثٌس ضسى اٍ ثِ لطاضزاز هجٌبٕ ٍضٍز ؾطض  ضَز ٍ هم٘س سبذتي ٍ پبٕ هَول سجت ثطٍظ ذسبضت ثِ قطف لطاضزاز هٖ

يىس چٌبًچِ اضربظ حبلج اظ  إ ضس٘س. ثط تَاى ثِ چٌ٘ي ًت٘زِ ً٘ع هٖ« ق.ا. 40اغل »ٍ « ًهطِٗ سَء استفبزُ اظ حك»هجٌبٕ 

تَاًٌس زاضتِ ثبضٌس. ًت٘زتبً اٌٗىِ، ظهبًٖ وِ ٍوبلتٌبهِ ضسوٖ زض  گًَِ ازيبٖٗ يلِ٘ اغ٘ل ًوٖ اًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ هستحؿط ضًَس، ّ٘چ

 گطزز هَول ثرَاّس ٍو٘ل ضا يعل ًوبٗس، ثبٗس هطاتت ثِ اقالو ضرع ٍو٘ل ٍ ثِ اقالو زفتطذبًِ ثطسس.  طذبًِ تٌه٘ن هٖزفت

زض غَضت اًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ، ًوبٌٗسُ ثبٗس »لبًَى تًْسات سَئ٘س، زض ذػَظ الساهبت پس اظ اًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ آهسُ:  36زض هبزُ 

ًٗٔ زازگستطٕ تسل٘ن زاضز ٍ غفلت ًوبٌٗسُ اظ اٗي رْت سجت ذَاّس ضس وِ اٍ هسؤٍل سٌس ًوبٌٗسگٖ ضا ثِ اغ٘ل ٗب غٌسٍق ٍز

لبًَى تًْسات سَئ٘س ثحخٖ ضا هكطح ًوَزُ «. گطزز رجطاى ذسبضاتٖ ثبضس وِ ثِ اضربظ حبلج ثب حسي ً٘ت اظ اٗي ثبثت ٍاضز هٖ

ضَز؛  ضَز. زض تفس٘ط اٗي هبزُ ث٘بى هٖ سبس هٖوِ ربٕ ذبلٖ آى زض حمَق هسًٖ هب اح«استطزاز سٌس ًوبٌٗسگٖ»است ظٗط يٌَاى 

ًبهِ ضا ثِ اغ٘ل ٗب ٍضحِ اٍ ) زض غَضتٖ وِ  ّو٘ي وِ ًوبٌٗسگٖ اضازٕ هٌتفٖ ضس، ًوبٌٗسُ هىلف است سٌس ًوبٌٗسگٖ ًه٘ط ٍوبلت

زض سٌس  هَت اغ٘ل سجت اًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ ثَزُ( هستطز زاضز. چٌبًچِ يالٍُ ثط هَؾَو ًوبٌٗسگٖ، حمَق ٍ تًْسات زٗگطٕ

ًوبٌٗسگٖ هًٌىس ضسُ ثبضس، زض اٗي غَضت، ًوبٌٗسُ ثِ ربٕ استطزاز يٌَاى ًوبٌٗسگٖ ثبٗس اًمؿبٕ ًوبٌٗسگٖ ضا زض حبضِ٘ آى 

 1.ٗبززاضت وٌس

تَاًس اظ سَء  ثٌبثطاٗي، ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ چگًَگٖ يعل ٍو٘ل زض لبًَى هسًٖ ً٘بهسُ است، ٍؾى اٗي هبزُ زض لبًَى هسًٖ هٖ

 ّبٕ افطاز رلَگ٘طٕ ًوبٗس. استفبزُ

 

 ًتیجِ گیری. 8

ّسف اظ تسٍٗي اٗي پژٍّص ثطضسٖ ًحَُ يعل ٍو٘ل زض ٍوبلت ًبهِ ّبٕ ضسوٖ ثَز. ٗىٖ اظ ضاُ ّبٕ اًمؿبٕ يمس ٍوبلت يعل ٍو٘ل 

ا يعل ٍ ثطوٌبض تَاًس ]ّط ٍلت وِ ثرَاّس[ ٍو٘لص ض لبًَى هسًٖ، هَول هٖ 679قجك هبزُ است. قجك ٗبفتِ ّبٕ اٗي پژٍّص ٍ 

ثِ ًحَُ ٍ قطٗمِ يعل  679زض ًع لبًَى هسًٖ ٍ زض هبزُ ثٌبثطاٗي اهىبى يعل ٍو٘ل ثِ زٍ غَضت ؾوٌٖ ٍ غطٗح ٍرَز زاضز. وٌس. 

گَٗس هَول هٖ تَاًس ّط ٍلت ثرَاّس ٍو٘ل ضا  هٖ 679هبزُ ٍو٘ل زض ٍوبلت ًبهِ ّبٕ ضسوٖ ٍ غ٘ط ضسوٖ اضبضُ إ ًطسُ است. 

. ثٌبثطاٗي اٗي هكلت ضا هٖ تَاى هبزُ هطلَم ث٘بى ًوٖ وٌس وِ هَول ثِ چِ ًحَٕ هٖ تَاًس ٍو٘ل ضا يعل ًوبٗسيعل وٌس ... ٍلٖ 

ثِ ووه آهسُ ٍ تب حسٍزٕ اٗي ًمع ضا رجطاى  37ٗىٖ اظ ًَالع لبًَى هسًٖ زاًست. الجتِ لبًَى آٗ٘ي زازضسٖ هسًٖ زض هبزُ 

ثِ اهؿبٕ  ٍل اقالو زّس ... انْبض ضفبّٖ يعل ٍو٘ل ثبٗس زض غَضتزلسِ ل٘س ٍاگط هَول ٍو٘ل هًعًوَزُ است. اٗي هبزُ هٖ گَٗس 

هَؾَو ٍوبلت زض ي٘ي حبل، زض هزوَو هَول حك يعل ٍو٘ل ضا زاضز ٍ ّط ٍلت وِ ثرَاّس هٖ تَاًس ٍٕ ضا يعل وٌس.  .هَول ثطسس

بلتٌبهِ ً٘ع ثبٗس زض ضىل ٍ لبلت ٗه سٌس ضسوٖ اًزبم ٗه يول حمَلٖ است، اًًمبز ٗب احجبت آى ً٘بظ ثِ تٌه٘ن سٌس ضسوٖ زاضز. ٍو

تٌه٘ن گطزز. اٗي اهط ثِ قَض هًوَل، حفم ًهن يوَهٖ ٍ رلت تَرِ اهؿبوٌٌسگبى سٌس ثِ آحبض ٍوبلت ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاضت ٍ 

تَاى گفت ايكبٕ  ًبهِ ثِ غَضت ضسوٖ هالظهِ زاضز. ثِ يٌَاى ٗه لبيسُ ولٖ هٖ لكًبً ضس٘سى ثِ اٗي ّسف، ثب تٌه٘ن سٌس ٍوبلت

إ اًزبم ضَز وِ اضربظ حبلج ثتَاًٌس حسٍز پبٗبى ً٘بثت ٍو٘ل ضا احطاظ وٌٌس ٍ ًبزٗسُ گطفتي اٗي  ً٘بثت ثِ ٍو٘ل ثبٗس ثِ گًَِ

تىل٘ف ّطگبُ ثبيج ضَز وِ زٗگطاى ثِ حىن نَاّط ثط ٍرَز ٍوبلت ايتمبز هططٍو پ٘سا وٌٌس، ذَز ًَيٖ تمػ٘ط است وِ رجطاى اٗي 

إ  ّب ثطيْسُ هَول ذَاّس ثَز ٍ ضبٗس ضاُ تساضن ٍ رجطاى ؾطض احتوبلٖ اٗي ثبضس وِ هَولِ اّوبل وبض ثِ ًت٘زِ هًبهلِ ؾطض ٍ ظٗبى

تَاى ًت٘زِ گطفت: ًفَش يول حمَلٖ چٌ٘ي ٍو٘لٖ زضثبضُ هَول،  وِ ٍو٘ل نبّطٕ اٍ اًزبم زازُ است پبٗجٌس ضَز. ثِ ّط حبل هٖ

وٌٌسُ وِ ثب حسي ً٘ت ثِ اٗي هًبهلِ تي  اضربظ حبلج است. ثطإ ضفى ؾطض اظ قطف هًبهلِ ًت٘زٔ هسؤٍل٘ت هسًٖ ًبضٖ اظ فطٗفتي
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ايتجبض ٍ هًبهلِ ضا زضثبضُ هَول ًبفص زاًست. ظٗطا ثط هجٌبٕ لبيسُ هسؤٍل٘ت هسًٖ، هَول سجت  زض زازُ است ثبٗس سٌس پٌْبًٖ ضا ثٖ

ثطز. ٍ اظ قطف زٗگط،  ضسى اٍ ثِ لطاضزاز هجٌبٕ ٍضٍز ؾطض ضا اظ ث٘ي هٖضَز ٍ هم٘س سبذتي ٍ پبٗجٌس  ثطٍظ ذسبضت ثِ قطف لطاضزاز هٖ

گطزز ٍ هَول ثرَاّس ٍو٘ل ضا يعل ًوبٗس، ثبٗس هطاتت ثِ اقالو ضرع ٍو٘ل ٍ ثِ  وِ ٍوبلتٌبهِ ضسوٖ زض زفتطذبًِ تٌه٘ن هٖ ظهبًٖ

 زض اٗي ظهٌِ٘ پ٘طٌْبزاتٖ اضائِ هٖ ضَز: اقالو زفتطذبًِ ثطسس.

ثبتَرِ ثِ اغل يسم ايكبٕ  ،اذتالفٖ هَاضز هحبون زض گطزز هٖ استفبزُ ّبٕ احتوبلٖ پ٘طٌْبزءسَ گ٘طٕ اظرلَ ثِ هٌهَض-1

 اٗي غَضت ثبٗس زض هكبلجِ ًوبٌٗس ٍوبلت ثسٍى استًفب ٍلَو ٍوبلت ثاليعل ٗب ثط ًوبٌٗسگٖ ثاليعل ّوَاضُ زل٘ل لبًى وٌٌسُ ضا

 .. م( ضيبٗت ضسُ ثبضسق 975ٍ 960ٍ 959 هَاز هحسٍزٗت ّبٕ لبًًَٖ ) هفبز

زض ٍوبلت ثاليعل هَضز ٍوبلت تَسف قطف٘ي  حبً٘بً .ٍوبلت ثاليعل زض اهَض رعٖٗ زازُ ضَز ًِ ولٖ اٍالًپ٘طٌْبز هٖ ضَز  ّوچٌ٘ي،-2

 .ثب زلت هكبلًِ ٍ هالحهِ گطزز ٍ ّوبى هَضزٕ ثبضس وِ قطف٘ي، هس ًهط زاضًس

ّبٕ  تَاًس اظ سَء استفبزُ ًٖ ً٘بهسُ است، ٍؾى اٗي هبزُ زض لبًَى هسًٖ هٖثب تَرِ ثِ اٌٗىِ چگًَگٖ يعل ٍو٘ل زض لبًَى هس-3

 . لصا پ٘طٌْبز هٖ گطزز تَسف لبًًَگصاضاى هحتطم هَضز تَرِ لطاض گ٘طز.افطاز رلَگ٘طٕ ًوبٗس

. اگط زض ضَزّبٕ ضسوٖ ثِ زفتطذبًٔ تٌه٘ن وٌٌسٓ سٌس ٍ ضرع ٍو٘ل اثالٌ  هطاتت يعل ٍو٘ل زض ٍوبلتٌبهِپ٘طٌْبز هٖ ضَز -4

ثسٗي تطت٘ت اظ ازيبٕ ثًسٕ هَول هجٌٖ ثط يعل ٍو٘ل ذَز، ثِ ّط ضىل اين اظ ضفبّٖ ٗب وتجٖ )سٌس  اٗي اهط العام غَضت گ٘طز،

 .گطزز ٍ اٗي اهط ثبيج حفم حمَق اضربظ حبلج ٍ حتٖ ضرع ٍو٘ل ذَاّس ضس يبزٕ( ٗب تلفٌٖ ٍ... رلَگ٘طٕ هٖ

 

 هٌابغ
 ًٖ، تْشاى: اسالهِ٘.(. حمَق هذ1377اهبهٖ، حسي )-1

سبٗت وبًَى ٍوالٕ  ، لبثل دستشس دساًمضبٕ ًوبٌٗذگٖ اسادٕ ٍ هسألِ ٍوبلت غ٘شلبثل عضل (،1387) عجذالوج٘ذاه٘شٕ لبئن همبهٖ، -2
  library.tebyan.net/fa/82742: ، لبثل دستشسٖ دس سبٗتدادگستشٕ

 اًصبسٕ، ش٘خ هشتضٖ )ثٖ تب(. الوىبست، تجشٗض: اسالهٖ.-3

 ، تْشاى: اًتشبسات گٌج داًش.ّبٕ ثجتٖ هجوَعِ هحشبٕ ثخشٌبهِ(. 1385) آرسپَس، حو٘ذ؛ حجتٖ اششفٖ، غالهشضب-4

(. هسئَل٘ت هذًٖ ٍو٘ل دادگستشٕ دس حمَق اٗشاى، 1392ث٘ذسام، ش٘شٗي )-6(.حمَق هذًٖ، تْشاى: اًتشبسات اسالهِ٘.1377ثشٍجشدٕ عجذُ، هحوذ )-5
 ًشگبُ آصاد اسالهٖ ٍاحذ ثبثل.پبٗبى ًبهِ وبسشٌبسٖ اسشذ، دا

 ، لبّشُ: داساالح٘بء التشاث العشثٖ.3(. الفمِ علٖ الوزاّت االسثعِ، ج1446الجضٗشٕ، عجذالشحوي )-7
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http://www.ettehadjonoub.ir/fa/posts/5810 
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