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چکيذُ
زض حهًل أطان ثحث اظ ذؿبضات نبثل ججطان جزعي وًيزًٖبت اذز بر ثطاو ٕزع حهزًل
وؿئًلٕت وسوٓ ثًزٌ ي وٓطات ور لكٓ زض أزه ثزبضٌ اضا زٍ قزسٌ اؾزت أزه وجبحزث ي
اذ بر وٓطَب ثٍ ذهًل ثب پٕطيظْ اوهبة اؾبوٓ ي ضئًزطز قهُزٓ ثزٍ حهزًل اثٗزبز
جسٔسْ ٔبق ٍ اؾت زض حهًل وب ،زي ضيـ ي زٔسگبٌ يلٓ زضثبضٌ ذؿزبضات نبثزل ججزطان
يجًز زاضز 5اظ َطقٓ ايثط قهُبْ اوبوٍٕ ثزسين نوًزٍ ثحزث وؿز هلٓ ضا ثزٍ أزه وهًلزٍ
اذ هبل زَىس ي نبٖسٌاْ يلٓ زض أه ثبضٌ ثىب وُىس ثزٍ وىبؾزجت زض ثحزثَزبْ قهُزٓ
ور لكٓ و ٗطو وؿؤلٍ ذؿبضات نبثل ججزطان قزسٌ ي زض َزط وهزبا وجزبحثٓ ضا وُزط
ومًزٌاوس؛ زض وهبثل ،ثؿٕبضْ اظ حهًنساوبن جسٔس أطاوٓ يٍ ٖلٓضغم اؾ كبزٌ ي تًجزٍ ثزٍ
وجبوٓ قهُٓ ي وجبحث قهُب ،اظ ضيـ ؤًىٓ زض ثحثَبْ حهًنٓ اؾ كبزٌ وزٓيىىزس ،ثزٍ
قًٌٕ حهًنساوبن قطاوؿًْ ،ثٍ ثحث يلٓ ذؿبضات نبثل ججطان زض حهًل وؿئًلٕت وسوٓ
پطزاذ ٍ ي شٔل قهل اضيبن وؿئًلٕت ثٍ وجحث يطض ي ثٕبن وؿب ل پٕطاوًن نن اقز اب
يضظٔسٌاوس
كليذٍاژگبى :ذؿبضت ،وؿئًلٕت وسوٓ،ججطان ذؿبضت ،نبٖسٌ ال يطض

* زاوف نوًذ ٍ يبضقىبؾٓ اضقس حهًل ثجت اؾىبز ي اوبو ،زاوك بٌ نظاز اؾبوٓ ياحس تُطان جىًة
Negahdarifatemeh61@gmail.com
** اؾ بزٔبض گطيٌ حهًل ،زاوك بٌ نظاز اؾبوٓ ياحس تُطان جىًة
ؤًؿىسٌ وؿئً  5قبَمٍ و ُساضْ
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همذهِ
ججطان ذؿبضات ياضزٌ ثٍ اقربل اظ وجبحث وُم وؿئًلٕت وٓثبقس ي أه اوط وٕع َزم
زض قهٍ اؾبوٓ ي نًاوٕه أطان ي َمچىزٕه زض ٖزطر جبوٗزٍ وٕزع وكزبَسٌ وزٓقزًز يزٍ
قرهٓ زض نًضت ثًجًز نيضزن ذؿبضت ثٍ وب ٔب حٕثٕت قرم زٔ ط وؿزئً ججزطان
نن وٓثبقس ي ثبثت ججطان نن ثٍ َط يساا ثبٔس ثٍ قًٌٕ وه ًٓ ي وىبؾت ذؿزبضات ياضزٌ
ججطان قًز ثط َمٕه اؾبؼ زض حهًل أطان ،نبوًو زصاض اوزًأ ضيـَزبْ ججزطان ،اٖزم اظ
وبلٓ ي غٕط وبلٓ ضا جُت ججطان يطض وٗىًْ پٕف ثٕىٓ ومًزٌ اؾت ثٍ ٖىًان ٔى نبٖسٌ
يلٓ وبزٌ  4نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ وهطض وٓزاضز« 5زازگبٌ وٕعان ظٔبن ي َطٔهٍ ي يٕكٕزت
ججطان نن ضا ثب تًجٍ ثٍ اييبٔ ي احًا نًٍٕ تٕٕٗه ذًاَس يطز »
وبزٌ  41نبوًن وعثًض وٕع ،ثٍ ٖىًان حًمٓ ذبل ،وبْط ثٍ نؿم ٓ اظ يطضَبْ وٗىزًْ
ٔٗىٓ لُمٍ ثٍ حٕثٕت ي اٖ جبض اقربل وٓثبقس ي وهطض وٓزاضز« 5يؿٓ يٍ ثٍ حٕثٕزت ي
اٖ جبضات قرهٓ ٔب ذبوًازگٓ اي لُمٍ ياضز وٓقًز ،وزٓتًاوزس اظ يؿزٓ يزٍ لُمزٍ ياضز
نيضزٌ اؾت ججطان ظٔبن وبزْ ي وٗىًْ ذًز ضا ثرًاَس َطگبٌ اَمٕت ظٔبن ي ؤً تههزٕط
أجبة ومبٔس ،زازگبٌ وٓتًاوس ٖبيٌ ثط نسيض حًم ثٍ ذؿبضت اح مبلٓ ،حًزم ثزٍ ضقزٕ
ظٔبن اظ َطٔم زٔ ط اظ نجٕل الزعاا ثزٍ ٖزصضذًآَ ي زضک حًزم زض جطأزس ي اوثزب نن ضا
ومبٔس»
َمبوًُض يٍ وبحٍٓ وٓقًز ،ججطان وبلٓ ي غٕط وبلٓ تًأا ثب ًٔزسٔ طر نبثزل حًزم
َؿ ىس وثبً يبضگطْ زض حٕه اوجبا يْٕكٍ ،ثٍ نًضت قرم ثبلثٓ نؾٕت ياضز يىس يزٍ
ؾجت ظق ٓ نًضت اي قًز ي وؿ لعا زضوبن ثب َعٔىٍ ثزبالٔٓ قزًز ،زض أزه نزًضت َزم
ججطان وبلٓ ي َم غٕط وبلٓ وحهم قسٌ اؾت
اظ أه ضي ٖبيٌ ثط ججطان وبزْ ٔٗىٓ پطزاذت وجلآ پً ثٍ ظٔبن زٔزسٌ ،نبوًو زصاضان
ضاٌَبْ زٔ طْ ضا وٕع ثطاْ ججطان ذؿبضت وٗىًْ وًضز تًجٍ نطاض زازٌاوس يٍ اظ نن جملٍ
وٓتًان ثٍ العاا وطتًت قٗزل ظٔبو جزبض ثزٍ اضا زٍ وطاتزت اٖ زصاض ذزًز ي ٔزب زضک حًزم زض
وُجًٖبت اقبضٌ يطز زض ثطذٓ وًاضز وٕع ظٔبن زٔسٌ زض زازذًاؾت تهسٔمٓ ،پطزاذت يطض
ي ظٔبن وٗىًْ ضا ثٍ ؾًز ًٔٓ اظ اوجمهَبْ ذٕطٍٔ ،وًضز تهبيب نطاض وٓزَس
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هفَْم خسبرت در لغت ٍ اصغالح حمَلي
وكًُا ذؿبضت ضا زض قطَىگ قبضؾٓ ثٍ وٗىبْ يطض ظزن ،ظٔبومىسْ ،يزطض ي ظٔزبن ي
ٖىًان ومًزٌاوس(وٕٗه)2445 54431 ،
زض قطَىگ لات زَرسا زض وٗىبْ ذؿبضت نوسٌ اؾزت 5ذؿزبضات ،گمطاَزٓ ،ذؿزبضٌ،
َبيٓ ،ذؿبضٌ(وى ُٓ االضةٖ ،صض ،ظٔبوًبضْ ،ثسثر ٓ ي ذزًاضْ ،اظ لؿزبن ٖزطة) ظٔزبن
ٔبق ه تبجط زض تجبضت ي واجًن قسن اي
ذؿبضت (خِ) ظٔبن ،يطض ،يم نوسن حبنل اظ قطيـ اظ نٕمت ذطٔس ،يطض زض تجزبضت ي
ظٔبن زض وٗبولٍ
زض قطَىگ نوسٌ اؾت يٍ ذؿبضت قبول نسوٍ ي جطاحت ذًاَس قس ي ؾجت يزبَف
اضظـ ي اٖ جبض ي اؾ كبزٌ وكٕس(ايلٍٕ) اؾت زض يبضثطز وحى حهًنٓ وىًٓض اظ نن ترمٕه
وهساض پً اؾت(وُمبن وًاظان)24 54434 ،
هفَْم خسبرت در لبًَى هذًي
وؿئًلٕت زض نبوًن وسوٓ ٔب ُٖسْ اؾت ٔب نُطْ وؿئًلٕت ُٖسْ ثط َجم ٖهس اؾت
ي َطقٕه ٖهس ثط َجم وًاز  244 ،241تب  242ثبٔس اَلٕت اوٗهبز ٖهس ضا زاقز ٍ ثبقزىس ي
وًضز وٗبولٍ َم ثبٔس وٕٗه ثبقس ي َطقٕه ولعا ثٍ ضٖبٔت وكبز قطيٌ وزٓثبقزىس تُٗزس،
اٖم اظ وثجت ي وىكٓ اؾت ي اگط يؿٓ اظ تُٗس ذًز ترلف يىس وؿزئً ذؿزبضات َزطر
وهبثل اؾت وكطيٌ ثط أىًٍ تساضو ذؿبضت تهطٔح قسٌ ٔب تُٗس ٖطقبً ثٍ وىعلزٍ تهزطٔح
ثبقس ذؿبضت زض يمبن نُطْ ثٍ ذًزْ ذًز وحطظ وٕؿت ي َمبوىس ذؿزبضات نزطاضزازْ
ومٓثبقس ثلًٍ َى بوٓ ذؿبضت زٔسٌ ضا وؿ حم زضٔبقت ذؿبضت وزٓزاوزس يزٍ ذؿزبضت
ياضزٌ ثط قرم اظ جبوت وههط ثسين َطگًوٍ قزى ي قزجٍُاْ ثزٍ اثجزبت ضؾزٕسٌ ثبقزس
(وُمبن وًاظان )24 54434 ،ذؿبضت زض وؿئًلٕت ُٖسْ زض نزبوًن وزسوٓ ظوزبوٓ نبثزل
وُبلجٍ اؾت يٍ حسانل ثب قطو اجبظٌ تههٕط ي ٖسا أكبْ تُٗس يٍ زلٕل تههٕط وٓثبقس،
و ُٗسلٍ ضا اظ اثجبت تههٕط ثٓ وٕبظ گطزاوس ي اي ضا وحم ثطاْ زضٔبقت ذؿبضت نطاض زَس
ذؿبضت زض نبوًن وسوٓ أطان ثٍ ًَض پطايىسٌ زض وًاز ور لكٓ چٍ ثزٍ َزًض وؿز هٕم
چٍ غٕط وؿ هٕم ثٍ چكم وٓذًضز ثب و بَٓ اجمبلٓ ثٍ نبوًن وسوٓ َم وٓتًان زضٔبقزت
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يٍ نبوًن وسوٓ زض وجبحث غهت ،اتبر ي تؿجٕت ثٕف اظ َط جبْ زٔ طْ ثٍ وؿزئًلٕت
ي ذؿبضات وبقٓ اظ نن تًجٍ زاق ٍ اؾت زض ثحث غهت زض نزبوًن وزسوٓ زض وزبزٌ 423
يٍ تب حسْ وج ىٓ ثط وٓطٍٔ ذُط اؾت ،ضاثٍُ ٖلٕت ي ذؿبضت ضا وٓتًان تكؿزٕط يزطز ي
َمٕه يٍ ضاثٍُ وؿلم قس زٔ ط يجًز ٔب وكٓ تههٕط تؤثٕطْ زض يمبن وزساز ي ثزٍ َمزٕه
ٖلت نإط ي وجىًن َم ذؿبضتٓ يٍ زٔ زطْ ياضز يىزس ،ولزعا ثزٍ ججزطان ذؿزبضت نن
َؿ ىس
وبزٌ  424نبوًن وسوٓ َم وطثًٌ ثٍ تطوٕم ذؿبضات اؾت يٍ ثٍ ضيقزىٓ ثزٍ ثُ زطٔه
قًٌٕ ججطان ذؿبضت تًجٍ يطزٌ اؾت وبزٌ  444نبوًن وسوٓ َم نبٖسٌ تؿجٕت ضا ٖىًان
زاق ٍ ي قطو تههٕط ضا وٕع زض نن وًضز تًجٍ نزطاض زازٌ اؾزت وزًاز  442ي  443نزبوًن
وسوٓ َم زض ٖجبضات ذًز ذؿبضات ضا وسّ وٓط نطاض زازٌاوس
هفَْم خسبرت در لبًَى هسئَليت هذًي
نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ زض ؾب  4444زض  45وبزٌ ثٍ تهًٔت ضؾزٕس وزبزٌ ٔزى أزه
نبوًن زض ضاؾ بْ اَسار تًمٕلٓ نبوًن وسوٓ ي لحبِ وبزٌ  423أزه نزبوًن ثزٍ تهزًٔت
ضؾٕسٌ اؾت وبزٌ ٔى اقبضٌ وٓزاضزَ« 5ط يؽ ثسين وجزًظ نزبوًوٓ ٖمزساً ٔزب زض و ٕجزٍ
ثٓاح ٕبَٓ ثٍ جبن ٔب ؾبو ٓ ٔب وب ٔب نظازْ ٔزب حٕثٕزت ي لُمزٍاْ ياضز ومبٔزس يزٍ
وًجت يطض وبزْ ٔب وٗىًْ قًز ،وؿئً ججطان ذؿبضات وبقٓ اظ ٖمل ذًز وٓثبقزس»
أه وبزٌ يلٍٕ ذؿبضات ي يطض ي ظٔبنَبْ وبقٓ اظ اٖمب اقربل ضا وًضز تًجٍ نطاض زازٌ
ذًاٌ ذؿبضت وبزْ ثبقس ٔب وٗىًْ وزبزٌ  2أزه نزبوًن وٕزع وزبْط ثزٍ تزطوٕم ذؿزبضت
وٓثبقس زض وبزتٕه  4ي  1نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ قًٌَٕبْ ججطان ذؿبضت يٍ زازگبٌ ثزب
تًجٍ ثٍ قطأٍ زًْٖ ،وٕعان أه ذؿبضت ضا زض وٓط گطق ٍ ي وٓگٕطز ،لحبِ يطزٌ اؾت
زض وبزٌ  5نبوًن قًل الصيط ،وبيٓ ثطاْ تٕٕٗه وٕعان ذؿبضت وكرم قسٌ اؾت يٍ
وهبزٔم نن ،اگط ذؿبضات ياضز وًجت يبَف نًٌ يبض قرم ضا پسٔس نيضز ي ٖؿط ي حزطک
اي ضا ثٍ يجًز نيضز ،قرم ظٔبن ظوىسٌ ثبٔس اظ ُٖسٌ يلٍٕ ذؿبضات قرم ذًاَبن ثطنٔس ي
نن ضا ججطان يىس َجم وبزٌ  3نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ نؾٕت ظوىسٌ ثبٔس ذؿبضات وبقٓ اظ
َعٔىٍ زضوبن ٔب ح ٓ قًت نؾٕت زٔسٌ ضا پطزاذت يىس وبزٌ  2أه نبوًن ذؿبضات وبقزٓ
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اظ يًتبَٓ ي نهًض زض و ُساضْ َكل ي وجىًن ضا وًضز تًجٍ ي وسانٍ نطاض زازٌ اؾت وبزٌ
 3ذؿبضات ضا ثٍ زلٕل لُمٍ ثٍ اٖ جبض ولٓ ٔب ثٍ اٖ جبض اذبنٓ زض وٓط گطق زٍ ي ثزب اثجزبت
تههٕط نبثل وُبلجٍ زاوؿ ٍ اؾت زض وبزٌ  4نبوًن ،ذؿبضات وبقزٓ اظ جزطا م جىؿزٓ ثزٍ
ْطاقت ي زنت وًضز تًجٍ نطاض گطق ٍ اؾت وبزٌ  41نبوًن قًل الصيط ،وزًٖٓ ذؿزبضت ضا
زض وٓط گطق ٍ يٍ ثٕفتط جىجزٍ ضيحزٓ ي ضياوزٓ زاضز ي قرهزٕت ظٔزبن زٔزسٌ ضا اضيزب
وٓيىس زض وبزٌ  44نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ ،ذؿبضات وبقٓ اظ اٖمزب يبضوىزسان زيلزت ي
قُطزاضَْب وًضز تًجٍ ي زنت وٓط نطاض گطق ٍ اؾت وزًاز  44 ،42ي  41أزه نزبوًن زض
ضاثٍُ ثب ذؿبضات وبقٓ اظ اٖمب يبضگطان ي ضياثٍ يبضگطان ي يبضقطوبٔبن زض يضيز ذؿزبضت
ي قًٌَٕبْ ججطان نن وجبحثٓ ضا وُط يطزٌ اؾت وبزٌ  45أه نبوًن َم ثزٍ ذؿزبضات
وبقٓ اظ زقبٔ زض ثطاثط ذُط ي حكبْت زض ثطاثط زٔ طان ضا وُط وٓيىس ي وًضز ثحث نزطاض
وٓزَس(وُمبن وًاظان)41 54434 ،
هفَْم اصل ججزاى كليِ خسبرات
زض پٓ تحًالتٓ يٍ زض زي ؾسٌ اذٕط حهًل وؿئًلٕت وسوٓ ثب نن وًاجٍ ثًزٌ اؾت ،وب
قبَس تحً ٖٕٓمٓ زض ذهًل ذؿبضات نبثل ججطان ثًزٌأم زض يانزٕ تزب نجزل اظ أزه
زيضٌ ،وٓباَبْ حهًنٓ تىُب ثرف اوسيٓ اظ ذؿبضاتٗٔ ،ىٓ تلف ٔب وههبن ياضزٌ ثزط وزب ،
اٖم اظ ٖٕه ي وىبقٕ ،ي ذؿبضات جبوٓ ضا نبثل ججطان وٓزاوؿز ىس ،يلزٓ زض پزٓ تحزًالت
اذٕط وهًالت ثؿٕبض گؿ طزٌتطْ ثٍ ٖىًان ذؿبضت نبثل ججطان تًؾٍ حهزًل وؿزئًلٕت
وسوٓ ثٍ ضؾمٕت قىبذ ٍ قس؛ ذؿبضاتٓ اظ نجٕل ذؿبضت وٗىًْ ،ذؿبضت ان هبزْٖ ،سا
الىكٕ تجبضْ ،اظ زؾت زازن قطنت ي َٕف يؾٕٗٓ اظ ذؿبضات ثسوَٓ ،مچًن لُمزٍ ثزٍ
ظٔجبٖٔٓ ،سا اوًبن تكطٔح ي يضظـ وًضز ٖبنٍ ي زض ظوطٌ أه ذؿبضات َؿ ىس
گؿ طـ أه تحًالت ؾجت قسٌ تب زض ثطذٓ اظ وٓباَبْ حهًنٓ ٔى نبٖزسٌ ٖمزًوٓ
ثىب گصاضزٌ قًز ثٍ وبا "انل نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات" أزه نبٖزسٌ نزسو ٓ ثزٕف اظ
ٔى نطن وساضز ي َم ايىًن زض ثؿٕبضْ اظ وٓباَب ثب أه يلٕت پصٔطق زٍ وكزسٌ اؾزت ثزٍ
وًجت أه انل ،يٍ ثٍ وٓط وٓضؾس ثطگطق ٍ اظ انل لعيا ججطان يطض وٓثبقسَ ،ط يزؽ
ظثبن وبضيأٓ ،نطر وٓط اظ ؤً نن ،چٍ وبزْ ثبقس ،چٍ وٗىزًْ ،چزٍ وزبلٓ ثبقزس ي چزٍ
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ثسوٓ ،ثٍ يؿٓ ياضز نيضز وًلف ثٍ ججطان َمٍ ذؿبضت ياضزٌ وٓثبقس تزب أىًزٍ زض پىزبٌ
ججطان ذؿبضت ظٔبن زٔسٌ ،نثبض ظٔبوجبض ٖمل ٖبول ظٔبن ضقٕ گطزٔسٌ ي ظٔبوٓ ثسين ججطان
ثبنٓ ومبوسٌ(ثبثبٔٓ )13 54433،
ثط َجم أه انل حهًنٓ ،ثطاْ ججطان پصٔطْ ٔى ذؿبضت زايضْ ي وٓط ٖطر يكبٔزت
وٓ يىس ي زٔ ط ثٍ تهطٔح ي حًم نبوًو صاض وجىٓ ثزط نبثزل ججزطان ثزًزن ٔزى ذؿزبضت
وٕزبظْ ومززٓثبقززس ثززٍ ٖجززبضت زٔ ززط ،ججزطان ذؿززبضت وُززبثم ثززب انززل ثززًزٌ ي جُززت
ججطان پصٔطْ ذؿبضاتٓ يٍ ٖزطر حًزم ثزٍ وزبضيا ثزًزن ي ججزطان نن وزٓزَزس ،تهزطٔح
نبوًو صاض ثٍ نبثلٕت ججطان ذؿبضات قطٌ ومٓثبقس اظ أه ضيَٕ ،چ ذؿبضت وبضياْ وجبٔزس
ثٍ ثُبوٍ ؾًًت نبوًن غٕط نبثل ججطان اٖبا قًز اظ نوچٍ گك ٍ قس و ٕجٍ وٓگٕزطٔم يزٍ
نبيٓ زًْٖ وؿئًلٕت وسوٓ ،زض وهبا حًم ثٍ ججطان ذؿبضت ثبٔس زوجبلٍ ضيْ ٖطر يىس
ي ثٍ نًبيت ٖطر گطزن وُس قلصا ،يْ وجبٔس ٖسا تهطٔح نبوًو صاض ثٍ ججطان پصٔطْ وًٖٓ
اظ ذؿبضت ضا زلٕل ثط ٖسا اوًبن ججطان أه گًوٍ ذؿبضت نلمساز يىس ي حًزم ثزٍ ٖزسا
لعيا ججطان أه گًوٍ ذؿبضات زَس
زض ضاؾ بْ اٖمب أه انل ،زض حهًل وؿئًلٕت وسوٓ وٍتىُزب ثبٔزس ذؿزبضات نزبوًوٓ
ججطان قًز ،ثلًٍ يلٍٕ ذؿبضات ٖطقٓ ،يٍ نزبوًن وؿزجت ثزٍ نبثلٕزت ججزطان نن ؾزبيت
وٓثبقس ،يلٓ ٖطر جبوٍٗ ججزطان نن ضا الظا وزٓزاوزس وٕزع اظ نبثلٕزت ججزطان ثطذزًضزاض
وٓثبقس قلصا ،حًم حهًنساوبن ي قهُب وجىٓ ثط نبثلٕزت ججزطان ذؿزبضاتٓ َمچزًن ٖزسا
الىكٕ تجبضْ ،ذؿبضات وٗىًْ ،اٖزم اظ تحمزل زضز ي ضوز ي اظ زؾزت زازن قطنزت ٔزى
ظوسگٓ ؾٗبزتمىسَ ،عٔىٍَبْ زضوبن ،تكًٔت وىبقٕ اوؿبوٓ ،اظ زؾت زازن قبوؽ ي قطنت
ي ٖ ،لٓضغم ؾًًت وهىه ،زض ضاؾ بْ اٖمب أه انل وٓثبقس
اصل ججزاى خسبرت در حمَق هذًي
زض ثٕبن وكًُا ججطان ذؿبضت تٗبضٔف ثؿٕبض گؿ طزٌ ي ٖمٕم ي زض ٖٕه حب يلزٓ ي
وجًُ وٓثبقس ثٍ وٗىبْ يطض ظزن ،ظٔبومىسْ ،يطض ي ظٔبن ي ٖىًان ومًزٌاوس ي حًزم
ثٍ پطزاذت ذؿبضت انل ٖمًوٓ ي يلٓ نن اؾت يزٍ ذًاَزبن حزم زاضز ثزٍ َزًضيلٓ ي
يبول اظ ججطان ذؿبضت ثُطٌوىس قًز ثٍ ذبَط چٕعْ يٍ اظ زؾزت زازٌ(وُمزبن وزًاظان،
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 )22 54434ثسٔه تطتٕت وُبلجٍ ذؿبضت زضنًضتٓ ثٍ و ٕجٍ وٓضؾس يزٍ َلجًزبض ثبثزت
يىس يطض ثٍ اي ياضز قسٌ اؾت(قُٕسْ)33 54433 ،
زض حهًل أطان َطقٕه ين ٓ وٓتًاوىس وُبلجٍ ذؿبضت ومبٔىس يٍ اثجبت يىىزس َزطر
وهبثل ثب اوهًب وست اظ اوجبا تُٗسات ذًز او ىبٔ يطزٌ اؾت الج ٍ و ُٗس ين زٓ وحًزًا
ثٍ تؤزٍٔ ذؿبضت وٓگطزز يٍ و ًاوس اثجبت ومبٔس يٍ ٖزسا اوجزبا تُٗزس ثزٍ ياؾزٍُ ٖلزت
ذبضجٓ ثًزٌ اؾت يٍ نبثل او ؿبة ثٍ يْ وجًزٌ ي زقٕ نن ذبضک اظ حٍُٕ ان زساض اي ثزًزٌ
اؾت زض حهًل أطان ،زض أىًٍ نٔزب پزؽ اظ قؿزد وٗبولزٍَ ،زط ٔزى اظ َزطقٕه ذًاَىزس
تًاوؿت تكبيت نٕمت يبال زض وٗبولٍ اي ضا ثب نٕمت يزبال زض وٗبولزٍ زيا(جزبٔ عٔه) ثزٍ
ٖىًان ذؿبضت وُبلجٍ ومبٔس ،جبْ تطزٔزس اؾزت يلزٓ ثزب تًجزٍ ثزٍ أىًزٍ ضيـ وعثزًض،
قًٌٕاْ ثطاْ اضظٔبثٓ ذؿبضت اؾت ي قزًٌَٕزبْ اضظٔزبثٓ ذؿزبضت زض حهزًل أزطان زض
اذ ٕبض زازگبٌ وٓثبقس ي وحسيزٔ ٓ زضأه ثبضٌ يجًز وزساضز ،وزٓتزًان گكزت يزٍ قزًٌٕ
وج ىٓ ثط وحبؾجٍ تكبيت نٕمت نطاضزاز اي ثب نٕمت وٗبولزٍ جزبٔ عٔه زض حهزًل أزطان
نبثل نجً اؾت زض وًاضزْ يٍ ثطاْ ثبٕٔ حم قؿد ثٍ يجزًز وزٓنٔزس ،يْ حزم ذًاَزس
زاقت يٍ وٗبولٍ ضا قؿد يىس ي زض و ٕجٍ وجسزاً وبلى وجٕٕ گك ٍ ي حم ثبظقطيـ نن ضا
وٕع پٕسا ذًاَس ومًز؛ ي اگط نن ضا ثب ضٖبٔت وزًاظٔه نزبوًوٓ ثزٍ نٕم زٓ يزمتزط اظ نٕمزت
نطاضزاز اي ثكطيقس ،زض و ٕجٍ وؿ حم زضٔبقت ذؿبضت ي وبثٍال كبيت ثمه اظ ذطٔساض اي
وٓگطزز
َمچىٕه زض أىًٍ نٔب زض نًضت قؿد نطاضزاز ي ضز وجٕٕ ي ثمه ثٍ نبحجبن ايلٍٕ ننَب
ي يبَف ٔب اقعأف زض نٕمت وجَٕٕ ،طقٕه وٓتًاوىزس پزؽ اظ اؾز طزاز ًٖيزٕه ،تكزبيت
نٕمت ثبظاض ثب نٕمت نطاضزازْ ضا ثٍ ٖىًان ذؿبضت وُبلجٍ يىىس وٕع ،جبْ تطزٔزس اؾزت ي
زض نبوًن وسوٓ أطان أه اوط پٕف ثٕىٓ وكسٌ اؾت الج ٍ وبزٌ  444ل ا وهطض ومًزٌ يزٍ
زض نًضت وؿ حم للإط زضنوسن يل ٔب ثٗى اظ وجٕٕ ،ثبٕٔ ثبٔزس ٖزبيٌ ثزط ضز ثمزه ،زض
نًضت جُل وك طْ ،غطاوبت ياضزٌ ثط وك طْ ضا وٕع ثپطزاظز ؾؤا أه اؾت يٍ غطاوزت
ياضزٌ ثٍ وك طْ چٍ ؤً غطاو ٓ اؾت؟ نٔب اقعأف نٕمت وجٕٕ ي زض و ٕجٍ اضظـ اقعيزٌ،
غطاوت وحؿًة وٓقًز ٔب وٍ؟ وٓطٍٔ وكًضتٓ ازاضٌ حهًنٓ نًٌ نًب ٍٕ ،زض پبؾد ثٍ أزه
ؾؤا  ،ثٕبن وٓزاضز يٍ غطاوت ياضزٌ ثٍ وك طْ ٖلٓ االنً ذؿزبضات ي ورزبضجٓ اؾزت
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يٍ وك طْ زض وٗبولٍ وطثًٍَ ثبثزت زاللزٓ ي ثزبضثطْ ي تٗمٕزطات ي اوثزب نن ،و حمزل
وٓقًز ي قبول اقعأف نٕمت ولى ومٓگطزز ثب أه يجًز ،ثٍ وٓط وٓضؾس ثب اؾ ىبز ثزٍ
نًاٖس ٖمًوٓ وؿئًلٕت وسوٓ ي ثب ٖىبٔت ثٍ أىًٍ ضيـ وعثًض َم قًٌٕاْ ثطاْ اضظٔزبثٓ
ذؿبضت اؾت ،وٓتًان ثٍ اوًبن وُبلجٍ تكبيت نٕمت حًم زاز
زض وًضز ذؿبضات تؤذٕط تؤزٍٔ ثمه ي ٔب زٔ ط تُٗسات پًلٓ؛ زض حب حبيط ،ثب تًجٍ ثٍ
وٓطات و ٗسز قًضاْ و ُجبن زض وًضز حطوت اذص ذؿبضت تؤذٕط پطزاذت يجٍ ،ييزٕٗت
حهًل أطان وكرم وٕؿت ثب يجًز أه ،ثب تًجٍ ثزٍ تجهزطٌ  2وزبزٌ  545ي وزبزٌ 522
نبوًن جسٔس ن ٕه زازضؾٓ وسوٓ وهًة  4424يٍ ثٍ تؤٕٔس قًضاْ و ُجزبن وٕزع ضؾزٕسٌ
اؾتٔ ،ب َجم نًاٖس ٖمًوٓ وؿزئًلٕت وزسوٓ اظ جملزٍ نبٖزسِ تؿزجٕت ،وزٓتزًان نن ضا
پصٔطقت(نكبٔٓ)241-223 54434 ،
ثٍ ٖبيٌ ،زض وبزٌ  243نبوًن وسوٓ وٕع زض وًضز قطٌ يمه ٖهس ،قزجٍٕ أزه وهزطضٌ
شيط قسٌ اؾت اوب زض نوجب اٖمب أه حم وكطيٌ ثط أه اؾت يٍ اث زسا اججزبض وكزطيٌ
ٖلٍٕ ثط اوجبا تُٗس ذًاؾ ٍ قًز ي زض وطحلٍ ثٗس ،تُٗس تًؾٍ زٔ طْ ي ثٍ َعٔىٍ اي اجزطا
وٓگطزز
ديذگبُ فمْبي اهبهيِ در پذيزش اصل ججزاى خسبرت
زض قهٍ اوبوٍٕ ي قهٍ اَل ٖبوٍ ًٓٔ ،اظ وُمتطٔه وجبحث قهُٓ وؿؤلٍ وًججبت يزمبن
اؾت يٍ وىًٓض اظ نن ال عاا ظٔبن ظوىسٌ ثٍ ججطان ذؿبضتَبْ وبقٓ اظ ًٔزٓ اظ وًججزبت
يمبنَ ،مچًن اتبر ،تؿجٕت ي غٕطٌ ،وٓثبقس يٍ ثٍ أه وٗىب وٓثبقس يٍ انزل ججزطان
ذؿبضت وًضز پصٔطـ قهُبْ اوبوٍٕ نطاض گطق ٍ اؾت ي ثطاْ تحهٕم ي ثحث ايثزط قهُزبْ
اوبوٍٕ زض أه حًظٌ چىٕه اؾت يٍ ننَب ثسين نوًٍ ثحث وؿ هلٓ ضا ثٍ وهًلزٍ ذؿزبضات
نبثل ججطان اذ هبل زَىس ي نبٖسٌاْ يلٓ زض أه ثبضٌ ثىب وُىس ثٍ وىبؾجت زض ثحثَبْ
ور لف قهُٓ و ٗطو وؿؤلٍ ذؿبضات نبثل ججزطان قزسٌ ي زض َزط وهزبا وجزبحثٓ ضا زض
ذهًل نبثل ججطان ثًزن ثًٗٓ اظ ذؿبضات ي تمٕٕع نن اظ ذؿزبضات غٕزط نبثزل ججزطان
وُط ومًزٌاوس قٓ المثل ،زض ثحث اظ نًاٖزس اتزبر ،تؿزجٕت ،غزطيض ي غهزت ،وجزبحثٓ
تًؾٍ قهُب اضا ٍ قسٌ ي ننَب زض أه نؿمتَب ثٍ ثحث ججطان ذؿبضت پطزاذ ٍ ي َٓ نن
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حًم ثٍ ججطان پزبضٌاْ اظ ذؿزبضات زازٌ ي زض ذهزًل ثًٗزٓ زٔ زط يزمبن ضا وى كزٓ
زاوؿ ٍاوس زض أه وٕبن جبوٕتطٔه ي بثٓ يٍ قهُب زض أه ظوٕىٍ تسئه ومزًزٌاوزس ي زبة
«الٗىبئه» اؾت يٍ ثٍ وطحًا ٖبلمٍ وٕطق ب وطاغٍاْ اذ هبل زاضز
زض نٔبت و ٗسز نطنن يطٔم ،ايل وب ثٍ ثبَل وىزٕ قزسٌ اؾزت ذسايوزس زض نٔزٍ 24
ؾًضٌ وؿب  ًٓٔ ،اظ يلٓتطٔه نًاٖس حبيم ثط اوًا ضا ثٕبن زاق ٍ اؾت زض أه نٔزٍ نوزسٌ
اؾت:
َ
اط ِل إِلَّا َأ ِن ت ُ
ين َآمنُوا َلا ت َِأكُلُوا َأ ِم َوالَ ُك ِم َب ِي َن ُك ِم ب ِِال َب ِ
ون ت ِ َج َارةّ َع ِن ت ََزاض﴾ (وؿزب /
َك َ
﴿يَا أيُّهَا ال َّ ِذ َ
)24
«اْ يؿبوٓ يٍ أمبن نيضزٌأس ،وب ًٔسٔ ط ضا ثٍ وزبحم ورًضٔزس و زط نوًزٍ
تجبضتٓ اظ ضيْ ضيب ي ضغجت يطزٌ ي ؾًزْ ثطٔس»
آيِ اػتذا
ًٔٓ اظ نٔبتٓ يٍ ثؿٕبضْ اظ قهُٕبن زض قًٌٕ ججطان ذؿبضت اظ نن اؾ كبزٌ يزطزٌاوزس،
نٍٔ «اٖ سا» اؾتَ ﴿ 5ف َم ِن ِاع َت َدى َعلَ ِي ُك ِم َف ِاع َت ُدوا َعلَ ِيه ِ ِب ِم ِث ِل َما ِاع َت َدى َعلَ ِي ُك ِم﴾(ثهطٌ)441 /؛ َط يؽ
ثٍ قمب تجبيظ يطز َمبوىس ذًزـ ثط اي تٗسْ ومبٕٔس ًٔٓ اظ وهبزٔم اٖ سا زض اوًض وبلٓ،
اتبر وب غٕط اؾت(انكُبوٓ)422 52 ،4343 ،
ثٕبن قًٌٕ ججطان ذؿبضت ،وكبن زَىسٌ أه اؾت يٍ انل وؿئًلٕت وسوٓ ،وكزطيو
او بق ٍ قسٌ اؾت ثٍ َمٕه جُت ثطذٓ اظ قهُٕبن ثطاْ اثجبت وؿئًلٕت وسوٓ زض وًاضز
ذبل وٕع ثٍ َمٕه نٍٔ اؾ سال يطزٌاوس وثبً ٖبوٍ حلٓ ثطاْ اثجزبت وؿزئًلٕت وزسوٓ
وطتس ،ثٍ أه نٍٔ اؾ سال يطزٌ اؾت(حلٓ)434 54444 ،
آيِ هؼبلجِ
اظ جملٍ نٔبت زٔ ط زض ثبة قًٌٕ ججطان ذؿبضت ،نٍٔ وٗبنجٍ اؾت ذسايوس زض أه نٍٔ
وٓقطوبٔس5
﴿ َوإ ِ ِن َع َاق ِب ُت ِم َف َعا ِق ُبوا ِب ِم ِث ِل َما عُو ِق ِب ُت ِم بِه ِ﴾ (وحل)423 /
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ثطذٓ اظ قهُٕبن ثطاْ اثجبت وؿئًلٕت وسوٓ ،ثزٍ أزه نٔزٍ اؾز ىبز يزطزٌاوزس نزبحت
«جًاَط»(وجكَٓ ،مبن )33 5ثط أه ثبيض اؾت يٍ نٍٔ ثط جزًاظ وهبنزٍ زاللزت وزٓيىزس ي
وه ًبْ أه جًاظ ،يمبن ثٍ قٓ اؾت َمچىٕه ،انكُبوٓ وٕزع اتزبر زض اوزًض وزبلٓ ضا
وهسال وٗبنجٍ وٓزاوس يٍ زض و ٕجٍ يمبن ثٍ اثجبت وٓضؾس يلٓ ثطذٓ زٔ ط اظ قهُٕزبن
اؾ سال قًل ضا ثب اقًب وًاجٍ زٔسٌاوس ي نٍٔ قًل ضا ثٍ اوًض جعأٓ وطثًٌ زاوؿ ٍاوس ،وٍ
وؿئًلٕت وسوٓ(وًبضا قٕطاظْ )445 54341 ،و ٕجٍ ؾره أىًٍ ،اگط يؿزٓ ثزب اضتًزبة
جطا ذؿبضتٓ ياضز يطزَ ،طر ظٔبن زٔسٌ حم زاضز وهبثلٍ ثٍ وثل يىس
نٔبت «جعا ؾٕئّ» نٔبت ظٔبزْ اظ نطنن ثزط تىبؾزت وٕزبن ثزسْ ي جزعاْ نن زاللزت
وٓيىس نٔبتٓ اظ نجٕل5
﴿ َو َج َزا ُء َسي ِّ َئة َسي ِّ َئ ْة ِم ِثلُهَا ﴾ (قًضْ)11 /
ِ
ِ
ِ
ِ َِ
اون﴾
ِالشي ِّ َئ ِة َف َلا ي ُ ِج َزى إِلَّا ِمثلَهَا َوه ُِم َلاا يُْل َُم َ
﴿ َم ِن َج َاء بِال َح َش َن ِة َفلَ ُه َعش ُز أمثَ الِهَا َو َم ِن َج َاء ب َّ
(اوٗبا)431 /
تىبؾت وٕبن ثسْ ي جعاْ ننَ ،م ثٍ زوٕب ي َم ثٍ جُبن نذطت وطثزًٌ وزٓقزًز اظ
َمٕه ضي ،قهُٕبن أه نٔبت ضا ثطاْ اثجبت تىبؾزت جزطا ي وجزبظات زض نهزبل اؾز كبزٌ
يطزٌاوس ايىًن ثط قطو أىًٍ ؾٕىٍ ثط اتبر وب وٕع اَبل گطزز ،وٓتًان اظ أزه نٔزبت
زض اثجبت وؿئًلٕت وسوٓ وٕع ؾره گكت ،ثب أه تًيٕح يٍ اگط جعاْ اتبر وبلٓ ،اتزبر
وب ثبقس ي اظ َطقٓ اظ ثٕه ثطزن وب ي وبثًز يطزن نن ثٍ لحبِ قطٖٓ ي نزبوًوٓ ومىزًٔ
ثبقس ،وٓتًان جعاْ اتبر وب زٔ طْ ضا پطزاذت ذؿبضت زاوؿت يزٍ ثزٍ وزًٖٓ اتزبر
وب قرم وحؿًة وٓقًز ي زض وُبٔت وٓتزًان وؿزئًلٕت وزسوٓ ياضزيىىزسٌ ظٔزبن ضا
و ٕجٍ گطقت يلٓ أه وً ٍ وُط وٓقًز يٍ زض ؾٕىٍ ،وًٖٓ وٕت وبزضؾزت يجزًز زاضز
ثٍ ٖجبضت زٔ ط ثطاْ نسل ٖىًان ؾٕىٍ ثط قٗل ،نجح قٗلٓ ي قبٖلٓ قطٌ اؾت الج ٍ ثبٔزس
تًجٍ زاقت يٍ زض وؿئًلٕت وسوٓ ،نجح قبٖلٓ قطٌ تحهزم وؿزئًلٕت وٕؿزت ي نزطر
يجًز نجح قٗلٓ يكبٔت وٓيىس ح ٓ ومًه اؾت گك ٍ قًز ،نجح قٗلٓ َم وٕزبظ وٕؿزت
الج ٍ أه وً ٍ ثٍ أه وٗىٓ وٕؿت يٍ أه نٔبت ،اضتجبَٓ ثب وؿئًلٕت وسوٓ وزساضز ،ثلًزٍ
َمبوًُض يٍ زض وجبحث نجل گصقت ،وًاضزْ اظ وؿئًلٕت وسوٓ ضا وٓتًان اظ أزه نٔزبت
اؾ كبزٌ يطز ثطاْ وبزض اؾت
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اّذاف اصل لبثليت ججزاى كليِ خسبرات
ًٔٓ اظ ض ًؼ ثمبوٍٕ ٖلًا ،يٍ وٗمزًالً شَزه ؤًؿزىسگبن ٖلزًا ضا ثزٍ ذزًز وكزاً
وٓزاضز ،ثحث اظ َسر ٔب َسرَبٔٓ اؾت يٍ َط ٖلمٓ ؾٗٓ زاضز ثٍ نن زؾزت ٔبثزس زض
حهًل وؿئًلٕت وسوٓ وٕع ثحث اظ َسر أه ٖلم اظ اَمٕت ذبنٓ ثطذًضزاض اؾزت؛ ظٔزطا
ثسين وكرم ومًزن َسر وؿئًلٕت وسوٓ ،ومٓتًان ثٍ وجىبْ حهًل وؿئًلٕت وسوٓ ي
تىٕٓم ي تىؿٕم نًاٖس پٕطاوًن نن پطزاذت نوچٍ شٔل ٖىًان َسر وؿئًلٕت وسوٓ وًضز
ثحث ي ثطضؾٓ نطاض وٓگٕطز أه اؾت يٍ وؿئًلٕت وسوٓ زض ٖمل چٍ وٕبظَب ي اَساقٓ ضا
ثطنيضزٌ ذًاَس يطز ي ٔب ثبٔس ؾٗٓ زض ثطنيضزٌ يطزن نن ثىمبٔس
ثبقى ،وؿئًلٕت وسوٓ َم زض اضتجبٌ ثب ظٔبن زٔسٌَ ،م زض اضتجبٌ ثب ياضز يىىسٌ ظٔبن
ي َم زض اضتجبٌ ثب جبوٍٗ اَسار ي يبضيطزَبْ ذبنٓ زاضز(ثبزٔىٓ  )55 54433،زض زضجٍ
اي َ ،سر وؿئًلٕت وسوٓ زض اضتجبٌ ثب قزرم ظٔزبن زٔزسٌ ،ججزطان ذؿزبضت يْ ي زض
زضجٍ زيا جلت ضيبٔ مىسْ أكبن ي زقٕ حؽ او هبا جًٔٓ ي يٕىٍ يضظْ يْ وٓثبقزس
اوب َسر وؿئًلٕت وسوٓ زض اضتجبٌ ثب ياضز يىىسٌ ظٔبن تىجٕزٍ يْ ي ثبظزاقز ه أكزبن اظ
اوجبا اٖمب پطذُط زض ؾُح جبوٍٗ ي جلًگٕطْ اظ اوجبا زيثبضٌ أه اٖمب وٓثبقزس اوزب
زض اضتجبٌ ثب جبوٍٗ وٕع ثبٔس گكت َسر نًاٖس وؿئًلٕت وسوٓ ثبظزاضوسگٓ نحبز وطزا ٔى
جبوٍٗ ثٍ يضيز ظٔبن ثٍ ًٔسٔ ط وٓثبقس؛ ثٍ ٖجبضت زٔ ط ،وؿئًلٕت وسوٓ ؾٗٓ وٓيىس ثب
گصاق ه ثبض ججطان ذؿبضت ثط زيـ ٖبول ظٔبن ،ثٍ ٖبولٕه ثبلهًٌ ظٔزبن وكزبن زَزس يزٍ
اٖمب ظٔبوجبض ننَب اظ ؾًْ نبوًن ي حهًل ثٓ جًاة ورًاَس وبوس
نوچٍ گك ٍ قس ،اَسار حهًل وؿئًلٕت وسوٓ اؾزت ،قلزصا تمزبوٓ نًاٖزس وؿزئًلٕت
وسوٓ ،ذهًنبً نًاٖس ججطان پصٔطْ ذؿبضات ،وٕزع ثبٔزس زض ضاؾز بْ تحهزم أزه اَزسار
ؾٍگبوٍٗٔ ،ىٓ ججطان ،تىجٍٕ ي ثبظزاضوسگٓ ،تىٕٓم ي تىؿٕم قًوس ي ٔب وًضز تكؿزٕط يانزٕ
قًوس ثٍ وٓط وٓضؾس ،پصٔطـ انل نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات ،ثٍ ٖىًان ًٔٓ اظ انً
حهًل وؿئًلٕت وسوٓ ،وٓتًاوس تب حس ثؿٕبضْ وب ضا ثٍ أه اَسار ثطؾبوس؛ ظٔزطا زض وهزبا
ثٕبن وُمتطٔه اَسار أه انل وٓتًان ثٍ احهبل حهًل ظٔبن زٔسٌ ،جلت ضيبٔت أكزبن،
وجبظات ٖبول ظٔبن ،ثطنطاضْ ٖسالت ي حكّ وٓم ي اوىٕت اج مبٖٓ اقبضٌ ومزًز زض شٔزل
ثٍ تجٕٕه َطچٍ ثٕفتط أه اَسار اقبضٌ ذًاَس قس
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احمبق حمَق سيبى ديذُ ٍ اػبدُ ٍضغ ثِ حبلت سبثك
َمبوًُض يٍ اظ ؾًْ حهًنساوبن وًضز تهطٔح نطاض گطق زٍ اؾزت ،ثبقزى ،وُزمتزطٔه
َسر ي يبضيطز نًاٖس وؿئًلٕت وسوٓ ،ججطان ظٔبن ياضزٌ ثٍ قرم ظٔبن زٔزسٌ ي احهزبل
حهًل يْ وزٓثبقزس(يبتًظٔبن 54 ،4433 ،ي زاضاة پزًض)44 54424،؛ زض زي ؾزسٌ اذٕزط
تًجٍ ثٍ أه َسر ي يبضيطز حهًل وؿئًلٕت وسوٓ تب ثٍ نن حس ثزًزٌ يزٍ اوسٔكزمىساوٓ
َمچًن ضٔپط ،زض أه ثبضٌ وٓگًٔىس« 5اوطيظ وؿؤلٍ وؿئًلٕت چٕعْ جع ججطان ذؿزبضت
وٕؿت ي حهًل يىزًوٓ تمبٔزل زاضز تزب اوسٔكزٍ ججزطان ذؿزبضت ضا جزبٔ عٔه اوسٔكزٍ
وؿئًلٕت يىس»(ثبزٔىٓ )31 54433،
حهًل وؿئًلٕت وسوٓ وٗبنط ثىب ثزط زالٔزل ور لزف ثزٕفتزط جبوزت ظٔزبن زٔزسٌ ضا
وٓگٕطز تب ياضز يىىسٌ ظٔبن اظ أه ضيٖ ،سٌاْ اظ ؤًؿىسگبنَ ،مچًن ثًضٔؽ اؾ بضو ،ثب
ثطتطْ ثركٕسن ثٍ حم اوىٕت قُطيوسان ثط حم قٗبلٕت ننَب ،وجىبْ وؿئًلٕت وزسوٓ ضا
تًمٕه حهًل ظٔبن زٔسٌ ي حمبٔت اظ وىبقٕ ي وٗطقزٓ يزطزٌاوزس(َمبن )44 5اظ أزه ضي،
نًاٖس وؿئًلٕت وسوٓ ثبٔس تب نوجب يٍ ومًه اؾت زض ضاؾ بْ زقبٔ اظ حهًل ظٔبن زٔسٌ ي
حمبٔت اظ وىبقٕ يْ تىٕٓم ي تىؿٕم ٔبثىس؛ ظٔطا أزه قزرم ٖبوزل ظٔزبن اؾزت يزٍ ثزب
اضتًبة قٗل ظٔبوجبض ثٍ تًٕٕٕ حهًل ظٔبن زٔسٌ پطزاذ ٍ ي وىبقٕ وكطئ يْ ضا ثزٍ ذُزط
اوساذ ٍ ي ظوٕىٍ يضيز ذؿبضت ثٍ يْ ضا قطاَم نيضزٌ اؾت
پصٔطـ انل نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات ،ثٕف اظ َط چٕع وب ضا ثٍ أه وُم ضؾبوسٌ ي
َسر وب ضا اظ حهًل وؿئًلٕت وسوٓ ثطنيضزٌ وٓؾبظز؛ ظٔطا أه انل زأطٌ ذؿبضات نبثزل
ججطان ضا گؿ طـ وٓزَس ي ظٔبن زٔزسگبن ثزٕفتزطْ ضا زض ظٔزط چ زط حمزبٔ ٓ حهزًل
وؿئًلٕت وسوٓ نطاض وٓزَس زض وهٍُ وهبثلٖ ،سا پزصٔطـ انزل نبثلٕزت ججزطان يلٕزٍ
ذؿبضات ي پبْثىسْ ثٍ وٓبا نبوًوٓ ججطان ذؿبضت ؾجت وٓقًز يٍ تىُزب نن ذؿزبضاتٓ
نبثل ججطان ثبقس يٍ اظ نجل اظ ؾًْ نبوًو صاض حًم ثٍ ججطان نن زازٌ قسٌ ثبقزس ي أزه
اوط ؾجت ٖسا ججطان ثؿٕبضْ اظ وهًالت ذؿبضات ذًاَس قس؛ اوطْ يٍ ثٍ َزٕچ يجزٍ ثزب
يبضيطز ي َسر وؿئًلٕت وسوٓ ،يزٍ َمزبن ججزطان ذؿزبضت ظٔزبن زٔزسگبن وزٓثبقزس،
َمرًاوٓ ورًاَس زاقت
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جلت رضبيت سيبى ديذُ
َمبوًُض يٍ وجبظات ثعًَبض زض حهًل جعا وًججبت ذكىًزْ ي تؿلٓ ذبَط ثعٌزٔزسٌ
ضا قطاَم وٓؾبظز ي حؽ او هبا جًٔٓ يْ ضا قطي وٓوكبوس ،يكبوسن ياضز يىىسٌ ظٔزبن ثزٍ
زازگبٌ ي وؿئً قىبذ ه يْ ي اججبض أكبن ثٍ ججطان ذؿبضات ياضزٌ ثٍ ظٔبن زٔزسٌ وٕزع
وٓتًاوس چىٕه وهكٓ ضا زض حهًل وؿئًلٕت وسوٓ أكب يىس ثزب قزى ،ثزب ججزطان ظٔزبن
ياضزٌ ثٍ قرم ظٔبن زٔسٌٖ ،بيٌ ثط ججطان ذؿبضات يْ ،وب وٓتًاوٕم قبَس اضيب ذزبَط
يْ ي قطييف ومًزن حؽ او هبا جًٔٓ يْ ثبقٕم(ثبزٔىٓ)55 54433 ،
ٖلت ٖمسٌاْ يٍ ثًٗٓ اظ حهًنساوبن ي نزًاوٕه حًزم ثزٍ ججزطان ذؿزبضات ضيحزٓ ي
وٗىًْ وٓزَىس وٕع َمٕه اضيب ي تؿلٓ ذبَط ظٔبن زٔسٌ وٓثبقس ،ي أه زض حبلٓ اؾت
يٍ قبٔس َٕچ يؽ وجبقس يٍ ثب أه ٖهٕسٌ يٍ لُمبت ضيحٓ ياضزٌ قسٌ ثب پطزاذزت پزً
ثٍ قرم ظٔبن زٔسٌ ججطان ورًاَس قس ،وربلك ٓ زاق ٍ ثبقس اظ أه ضيؾت يٍ ثًٗٓ اظ
حهًنساوبن زض ذهًل جًاظ پطزاذزت پزً ثزطاْ ججزطان ذؿزبضات وٗىزًْ وزٓگًٔىزس
پطزاذت پً زض ذهًل أه گًوٍ ذؿبضات ججطان يىىسٌ وٕؿزت ،ثلًزٍ ذكزىًز يىىزسٌ
اؾت(يبتًظٔبن )333 54433،
هجبسات ٍ پيشگيزي
نًاٖس وؿئًلٕت وسوٓ ٖبيٌ ثط ججطان ذؿبضتَ ،سر ي يبضيطز زٔ طْ وٕزع زاضز يزٍ
قبٔس زض زضجٍ زيا اَمٕت ثبقس ثبقى ،نًاٖس وؿئًلٕت وسوٓ زض يىبض ججطان ذؿزبضت
ظٔبن زٔسگبن ،وٓتًاوس وهف وُمزٓ وٕزع زض تىجٕزٍ ياضزيىىزسٌ ظٔزبن ي ثبظزاقز ه يْ اظ
اضتًبة وجسز قٗل ظٔبوجبض زض نٔىزسٌ زاقز ٍ ثبقزس( )Symeonides, 2007: 153ثىزبثطأه
ثبظزاضوسگٓ َسر ثبؤًٍ حهًل وؿئًلٕت وسوٓ وٓثبقس(ثبضًٔلً)41 54441،
َسر ثبظزاضوسگٓ ثطاْ حهًل وؿئًلٕت وسوٓ ٔى َسر قطٖزٓ اؾزت يزٍ ثزط ذزبر
ججطان ذؿبضت يٍ و بٌ ثٍ گصق ٍ زاضز ،ثٍ وؿئًلٕت وسوٓ ذهٕهٍ نٔىسٌ و طْ وٓزَس
زض حهٕهت ،وؿئًلٕت وسوٓ اظ َطٔم ججطان ذؿبضت ظٔزبن زٔزسٌ ،زض يىزبض ضقزٕ تجزبيظ
وؿجت ثٍ حهًل ذًاَبن ي جلًگٕطْ اظ يضيز ذؿبضت وجسز ثٍ يْ ،زض پٓ نن اؾزت يزٍ
زٔ طان ،ذهًنبً ظٔبن ضؾبن ،ضا اظ ايطاض ثٍ زٔ طان ثبظ زاضز ي ننَب ضا ثٍ ضٖبٔت اح ٕبٌ ي
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وطاَبْ ضق بضْ يازاض ؾبظز؛ ظٔطا َعٔىٍَبْ وبقٓ اظ ججطان ذؿبضت ثٍ وطاتت ثزٕفتزط اظ
َعٔىٍَبْ وطثًٌ ثٍ پٕك ٕطْ اظ يضيز ظٔبن اؾت
ثزلزاري ػذالت ٍ حفظ ًظن
ًٔٓ زٔ ط اظ اَساقٓ يٍ وٓتًان ازٖب زاقت انل نبثلٕزت ججزطان يلٕزٍ ذؿزبضات زض
نسز تحهم نن اؾت ي ثب پصٔطـ نن وحهم وٓقًز ،ثطنطاضْ ٖسالت وٓثبقس؛ ٖسالت ،ثزٍ
ٖىًان نضظيْ زٔطٔىٍ ي َمٕك ٓ اوؿبن ،ان ًب وٓيىس يزٍ يزطض وبقزٓ اظ قٗزل غٕزط ثزب
ججطان ضَب وكًز ،ثلًٍ ثبض گطان نن ضا أجبز يىىسٌ نن ثزط زيـ يكزس(ثبضًٔلً)2 54441 ،
ظٔطا ظٔبن ،زض و ٕجٍ ٖمل ٖبول ظٔبن حبنل نوسٌ ي قرم ظٔبن زٔسٌ َٕچ وهكٓ زض ثطيظ
نن وساق ٍ اؾت تب ثرًاَس ثبض تحمل نن ضا ثط زيـ يكس
گصاق ه ثبض تحمل ذؿبضات وبضياْ حبنلٍ اظ انساوبت اقربل زٔ ط ،ثط زيـ قزرم
ظٔبن زٔسٌ ٔى ثٓ ٖسال ٓ نقًبض اؾزت ،ثلًزٍ ثزبض ججزطان نن ثبٔزس ثزط زيـ وؿزجت نن
گصاق ٍ قًز؛ ظٔطا أه قرم ٖبول ظٔبن ثًزٌ يٍ ثب اوجبا ٖمل ذزًٔف ي يضيز ظٔزبن ثزٍ
ظٔبن زٔسٌ ييٕٗت پٕكٕه ي تٗبز وًجًز ضا ثط َزم ظزٌ ي ايىزًن وٕزع ثبٔزس زض ضقزٕ نن
يًقف يبقٓ ضا ثىمبٔس ضقٕ نثبض چىزٕه اوزطْ ثزب پزصٔطـ انزل نبثلٕزت ججزطان يلٕزٍ
ذؿبضات تحهم ذًاَس ٔبقت
هسئَليت در فمِ
ياغٌ وؿئًلٕت زض ظثبن ٖطثٓ وهسض جٗلٓ اظ يلمٍ وؿئً اؾت ي زض نٔبت ي احبزٔزث
اؾبوٓ ثٍ وٗىٓ وًضز ثبظذًاؾت ي وجبظات يانٕ قسن ثزٍ زلٕزل اوجزبا ٔزب ذزًززاضْ اظ
اوجبا يبضْ ثٍ يبض ضق ٍ اؾت(ثبزٔىٓ )23 54431 ،ثب وطاجٍٗ ثٍ نطنن يطٔم ياغٌ وؿئًلٕت
زض وكبَٕم شٔل اؾ ٗمب گطزٔسٌ اؾت5
 4نٍٔ  43ؾًضٌ اؾطا  5ثٓگمبن اوؿبن زض ثطاثط يبضَبٔٓ يٍ چكم ي گًـ ي ز ي ؾبٔط
اًٖبْ زٔ ط يْ اوجبا وٓزَىس وًضز ثبظذًاؾت نطاض وٓگٕطز
 2نٍٔ  21ؾًضٌ نزبقبت 5نوزبن ضا و زٍ زاضٔزس يزٍ ثبٔزس ثبظپطؾزٓ قزًوس ي اظ ٖهبٔزس ي
اٖمبلكبن پطؾٕسٌ قًز
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حسٔث وجًْ يلًم ضأ ي يلًم وؿئً ٖه ضٖٕ زٍ وزٓگًٔزس َمزٍ حزبوٓ ي و ُجزبن
ظٔطزؾ بن ذًز َؿ ٕس ي وؿجت ثٍ ننَب ثبظذًاؾت وٓقًٔس
ثب زنت زض وكبَٕم قًل وكرم وٓقًز يٍ وؿئًلٕت ثٍ لحبِ وبزٌ ي وكًُا پطؾزف
يٍ زض نن وُك ٍ اؾت ي ثٕفتط ثٍ وٗىٓ وٗبز وؤاذصٌ وٓثبقس ،اظ نثبض يمبن وزٓثبقزس
ٔٗىٓ ين ٓ يؿٓ وؿجت ثٍ وب ٔب قرم ٔب قٕئٓ وٗزٕه يزبوه ي و ُٗزس قزس وزبگعٔط
وؿجت ثٍ نن وًضز پطؾف ي وؤاذصٌ َم يانٕ وٓقًز ي أه اثزط اوزطْ ذزبضک اظ وبَٕزت
تُٗس ي ال عاا وٓثبقس
هسئَليت هذًي
وؿؤيلٕت وسوٓ ٖجبضت اؾت اظ تُٗس ي العاوٓ يٍ قرم ثٍ ججطان ظٔبن ياضز قسٌ ثزٍ
زٔ طْ زاضز ،اٖم اظ أىًٍ ظٔبن وصيًض زض اثزط ٖمزل قزرم وؿزئً ٔزب ٖمزل اقزربل
ياثؿ ٍ ثٍ اي ،ي ٔب وبقٓ اظ اقٕب ي اوًا تحت وبلًٕت ٔب تهطر اي ثبقس زض َط وًضزْ يٍ
قرم وًْف ثٍ ججطان ذؿبضت زٔ طْ ثبقس ،زض ثطاثط اي وؿؤيلٕت وسوٓ زاضز ٔب يزبوه
اؾت(ٖمٕس ظوجبوٓ)52 54432 ،
اركبى هسئَليت هذًي
وؿئًلٕت وسوٓ زض انل وبقٓ اظ ثٓوجبالتٓ اقربل اؾت يلٓ ثطاْ تحهم وؿزئًلٕت
وسوٓ يجًز ؾٍ ضيه يطيضْ اؾت
ٍ.1جَد ضزرَ :سر اظ نًاٖس وؿئًلٕت وسوٓ ،ججطان يطض اؾت لزصا يجزًز يزطض ثزٍ
ًَض َجٕٗٓ وهسا ثط ججطان نن ذًاَس ثًز زض وبزٌ  4نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ زض أزهثزبضٌ
چىٕه نوسٌ اؾت(اوهبضْ ،4431 ،ک َ« 5)4224 54ط يؽ ثسين وجًظ نبوًوٓ لُمزٍاْ
ياضز يىس يٍ وًجت يطض وبزّْ ٔب وٗىًْ زٔ طْ قًز ،وؿئً ججطان ذؿزبضت وبقزٓ اظ
ٖمل ذًز وٓثبقس»
.2ارتکبة فؼل سيبًجبر يب ًبهشزٍع :أطاز يطض ثٍ زٔ طْ ثبٔس ثب قٗل وبوكطئ اوجبا
گٕطز ،تب نبثل ججطان ثبقس ،زض أه ثبضٌ وٕع وبزٌ  4نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ چىٕه وٓگًٔزس5
«َط يؽ ثسين وجًظ نبوًوٓ قٗلٓ اوجبا زَس يزٍ وًجزت ظٔزبن زٔ زطْ قزًز ،يزبوه
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اؾت»(ٖمٕس ظوجبوٓ )31 54432 ،اوب زض نًضتٓ يٍ قٗل وكطئ ثبقس وثل زقبٔ وكطئ،
اگط وًجت ذؿبضاتٓ قًز ،وؿئً ذؿبضات ورًاَس ثًز؛ َمبوًُضْ يزٍ وزبزٌ  45نزبوًن
وؿئًلٕت وسوٓ وٕع وؤٔس نن اؾت
.3راثغِ سججيت :نطر يجًز يطض ي اضتًبة ٖمل وبوكطئ وًجت ججزطان ذؿزبضت
ومٓقًز ي ثبٔس ثٕه يطض ياضزٌٖ ،بول ي قٗل ظٔبوجبض ،ضاثٍُ ؾججٕت احطاظ قًز ثزٍ َزًضْ
يٍ ٖطر وٕع ثٍ نن قُبزت زَس
هجبًي هسئَليت هذًي
ثطاْ أىًٍ قرم ،وؿئً اٖمب ذًٔف ثبقس ي يطضْ ضا يٍ ثٍ زٔ زطْ ياضز يزطزٌ،
ججطان ومبٔس ،چُبض وجىب ي وٓطٍٔ يجًز زاضز(نبؾم ظازٌ5)21 54423 ،
ً.1ظزيِ تمصيز :قرم وههط ثبٔس ججطان يىىسٌ ذؿبضات ياضزٌ ثٍ زٔ طان ثبقس
.2ايجبد خغز :أجبز يىىسٌ ذُط زض أزه وٓطٔزٍ وؿزئً ججزطان ذؿزبضات زٔ زطْ
قىبذ ٍ قسٌ اؾت ،گطچٍ وههط وجبقس
ً.3ظزيِ هختلظَ :طقساضان أه وٓطٍٔ وٕع ثزطاْ َزط زي وٓطٔزٍ قزًل ،ؾزُمٓ نب زل
قسٌاوس
.4تضويي حكًَ :ازاضان أه وٓطٍٔ وٗه سوس يٍ َط يؽ زض جبوٍٗ حهٓ زاضز ي أزه
حم وٕع اظ ؾًْ نًاوٕه جبضْ وًضز حمبٔت نطاض گطق ٍ اؾت؛ لصا ننَزب وٓطٔزبت قزًل ضا
نحٕح ومٓزاوىس زض حبلٓ يٍ نوچٍ زض نبوًن وؿئًلٕت وزسوٓ وزب پصٔطق زٍ قزسٌ اؾزت،
ثٕفتط وٓطٍٔ تههٕط وٓثبقس
ًظز فمْب ًسجت ثِ ججزاى كليِ خسبرات
ثط َجم وٓط زؾ ٍاْ اظ قهُب ،وكؽ يطض وٓتًاوزس زض يىزبض اتزبر ،تؿزجٕت ،غهزت ي
غطيض ثٍ ٖىًان ًٔٓ اظ وًججبت يمبن وُط قًز تب اگط ذؿبضتٓ ضا و ًان زض َٕچ ٔى اظ
وًججبت قًل جبْ زاز ي نن ضا ججطان ومًز ،ث ًان نن يطض ضا تحت ٖىًان ٖبا يزطض نزطاض
زازٌ ي حًم ثٍ ججطان نن ذؿبضت زاز وطحًا وٕط ٖجس الك زب وطاغزٍاْ زض ي زبة ذزًز
«الٗىبئه» ،پؽ اظ وهل وٓط وطحًا وطانٓ ،پٕطاوًن حسٔث ال يطض ي ثٕبن أطازات وطثزًٌ
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ثٍ نن(وطاغٍاْ )442 54142،ثٍ اضا ٍ وٓط ي اؾز سال ذزًز پٕطاوزًن حزسٔث "ال يزطض"
پطزاذ ٍ ي ثط نن ثبيض اؾت ٖلٓضغم نوًٍ و ه حزسٔث ثزط وكزٓ وبَٕزت يزطض ي يزطاض زض
اؾبا حًبٔت زاضز(َمبن )441 5اوب وكبز أه حسٔث زضثطزاضوسٌ وُٓ قبضٔ ثط ٖسا ايزطاض
اقطاز ثٍ ًٔسٔ ط ي ثٍ تجٕ نن اثجبت حًم يمبن ظٔبن ظوىزسٌ ،وزٓثبقزس(َمبن )444 5يْ
أه ثبيض ضا يٍ تىُب ذؿبضات ياضزٌ ثط اوًا ي اوكبؼ ،يطض وحؿًة وزٓقزًز ي اظ أزه ضي
نبثل ججطان اؾت ضا وهس ي ضز يطزٌ ي نب ل ثٍ نن اؾت يٍ َطگًوٍ ذؿبضتٓ يٍ ثزٍ جمٕزٕ
حهًل اقربل ياضز نٔس ذؿبضت وحؿًة قسٌ ي ثبٔس ججطان قًز أكبن ٖبيٌ ثط قزطٔ،
زلٕلٓ َم اظ ٖهل ثطاْ اثجبت يمبن اضا ٍ وٓيىس ي يطض ضؾبوسن ضا نجزٕح ي لزعيا ججزطان
ذؿبضت ضا اظ وؿ هبت ٖهلٍٕ وٗطقٓ وٓيىس يْ ثب ٖبا زاوؿ ه وكبز نبٖسٌ "ال يزطض" ي
ثركٕسن ٔى چُطٌ ٖطقٓ ثٍ وكًُا يطض ي اؾ ىجبٌ وكٓ يطض غٕط و ساضو اظ حزسٔث "ال
يطض" ،نب ل ثٍ انل لعيا ججطان يلٍٕ ذؿبضات ٖطقٓ زض نًاوٕه قطٖٓ قسٌ اؾت
أكبن وُم تزطٔه زلٕزل اثزبتٓ ذزًز ضا نبٖزسٌ ال يزطض ي نبٖزسٌ "ال يزطض" ضا ًٔزٓ اظ
پطيبضثطزتطٔه ي ؾًزوىستطٔه نًاٖس قهُٓ وٓزاوس يٍ ٖبيٌ ثط وهًلزٍ يزمبن زض قطيٖزبت
قهُٓ ثؿٕبضْ يبضثطز زاضز يْ زض وهبا ثٕبن تكبثٍ ي تمٕٕع نبٖسٌ "ال يطض" اظ نبٖسٌ ٖؿط
ي حطک(َمبن )444 5وٓگًٔس َط زيْ أه نًاٖس وكٓ حًم يطضْ وٓيىىس؛ ي لًه نبٖسٌ
ٖؿط ي حطک وكٓ حًم يطضْ تًلٕكٓ وٓيىس ي نبٖسٌ "ال يطض" َم حًم تًلٕكٓ يطضْ
ي َم حًم ييٗٓ يطضْ ضا وكٓ وٓومبٔس
ثب أه حب ثبٔس زاوؿت يٍ َطچىس وطحًا ٖجس الك ب وطاغٍاْ نبٖسٌ "ال يزطض" ضا زض
ظوطٌ اؾجبة يمبن ثٍ قمبض نيضزٌ ،اوب وٗلًا وٕؿت يٍ چزطا يْ نوجزب يزٍ زض ي زبثف زض
وهبا ثٕبن وًججبت يمبن ي وؿهُبت يمبن ثزًزٌ ي ؾزرهَزبْ ثؿزٕبض پٕطاوزًن نًاٖزس
وطثًٌ ثٍ وًججبت ي وؿهُبت يمبن گك ٍ ،نحج ٓ اظ نبٖسٌ "ال يطض" ،يلً زض حس ٔزى
اقبضٌ يًتبٌ ،ثٍ ٖىًان ًٔٓ اظ وًججبت يمبن وًطزٌ اؾت؟
اظ ٔ ط قهُبٔٓ يٍ وٓتًان گكت َطقساض لعيا ججطان ذؿبضات وٓثبقس وطحزًا قبيزل
تًوٓ اؾت وؿ ىس انلٓ أكبن وٕع نبٖسٌ ال يطض اؾت ثط َجم وٓط وطحًا قبيل تزًوٓ،
وٗىبْ ٖجبضت "ال يطض ي ال يطاض" چٕعْ جع ٖسا ضيزبٔت ذسايوزس ثزٍ أىًزٍ ثًٗزٓ اظ
وؤوىٕه ؾجت يضيز ذؿبضت ثط وؤوىبن زٔ ط قزًوس ،ومزٓثبقزس(الٗطانزٓ )431 54143،اظ
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أه ضي ،أكبن ثط نن ثبيض اؾت يٍ يطض غٕط و ساضو زض اؾبا يجًز وساقز ٍ ي وُزبثم ثزب
نبٖسٌ ال يطض َط يطضْ ثبٔس اظ ؾًْ ظٔبن ظوىسٌ ججطان گطزز
َمبوًُض يٍ اقبضٌ قس اظ زٔ ط قهُبْ َطقساض لزعيا ججزطان ذؿزبضات ياضزٌ ،نٔزت اهلل
ؾٕؿ بوٓ ،قهٍٕ وٗبنط ،وٓثبقس زلٕل انلٓ أكبن وٕع جُت اثجزبت انزل لزعيا ججزطان
يلٍٕ ذؿبضات نبٖسٌ ال يطض وٓثبقس أكبن زض ي بة ذًز« ،تهطٔطات نبٖسٌ ال يزطض» ،ثزب
وهس نضاْ پٕكٕىٕبن ذًز ي وبزضؾت ذًاوسن تكؿٕطْ يٍ ننَزب اظ أزه نبٖزسٌ يزطزٌاوزس،
تكؿٕطْ جسٔس اظ نبٖسٌ ال يطض ي ال يطاض اثطاظ وٓيىس أكبن ثط نن ثبيض اؾزت يزٍ لكزّ
"ال" وىسضک زض ٖجبضت "ال يطض" ٔى الْ وكٓ جىؽ اؾت ،يٍ وٗىبْ ننَ ،مزبوًُض يزٍ
قٕد اوهبضْ ي وٕطظاْ وب ٕىٓ پصٔطق ٍاوس ،وكٓ احًبا يطضْ ي ٖسا لعيا او ثب ثٍ احًبا
يطيضْ اؾت؛ يلٓ "ال" وًجًز زض ٖجبضت "ال يطاض" ٔى الْ وُٓ اؾت يزٍ وٗىزبْ نن،
وُٓ وؿلمٕه اظ أطاز ذؿبضت ثٍ زٔ طان ي لعيا تزساضو يزطض ي اترزبش تزساثٕطْ اجطأزٓ
جُت حمبٔت اظ أه وُٓ ي تحطٔم ،يٍ َمبن لعيا ججطان ذؿبضت ياضزٌ اؾت ،وزٓثبقزس
(ؾٕؿ بوٓ)444 54434 ،
ٖبيٌ ثط قهُبْ پٕكٕه ،قبٔس ث ًان اظ نٔت اهلل وًبضا قٕطاظْ وٕع ثزٍ ٖىزًان ًٔزٓ اظ
َطقساضان انل نبثلٕت انل ججطان يلٍٕ ذؿبضات وبا ثطز أكبن وٕع ثب اؾز ىبز ثزٍ نبٖزسٌ
"ال يطض ي ال يطاض" ي الج ٍ ثب ثٕبن أه وُلت يٍ وطاز اظ أه حسٔث وكٓ يضيز يطض وٕزبن
وًلكٕه ي اقطاز اؾت ي وٍ وكٓ يطض وٕبن قبضٔ وهسؼ ي وًلكٕه ،نب ل ثط أه وٓط َؿ ىس
يٍ ثٍ وًجت أه حسٔث أطاز ذؿبضت قطزْ ثٍ قطز زٔ ط وى كٓ قسٌ ي زض نزًضت يضيز
ذؿبضت وٕع قبضٔ حًم ثٍ ججطان نن ذؿبضت ذًاَس(وًبضا قٕطاظْ)42-34 54432 ،
ًظز فمْبي هخبلف ججزاى كليِ خسبرات
ًٔٓ اظ ثطجؿ ٍتطٔه اقربل وربلف ججطان يلٍٕ ذؿبضات وطحًا وٕطظاْ وب ٕىٓ ثزًز
يٍ ثط نن ثبيض اؾزت يزٍ يزمبن وًججزبتٓ ي ٖىزبئىٓ زاضز يزٍ تىُزب زض چُزبضچًة نن
وًججبت ي ٖىبئه اؾت يٍ ذؿبضات نبثلٕت ججطان پٕسا وٓيىس نبٖسٌ ال يطض ومٓتًاوزس
ذًز ؾجت أجبز يمبن ثبقس ي ثسٔه يؾٕلٍ حًمٓ ٖبا ثٍ أجبز يمبن زَس يْ زض أزه
ثبة وٓگًٔس« 5زض وًاضزْ يٍ يطضْ ذبضک اظ نلمزطي نبٖزسٌ اتزبرٔ ،زس ي وبوىزس نن ثزٍ
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قرهٓ ياضز وٓنٔس ٔى قهٍٕ ومٓتًاوس ثب اؾ ىبز ثٍ نبٖسٌ ال يطض اثجبت يمبن يىس؛ ظٔزطا
أه نبٖسٌ نطقبً وبْط ثٍ وكٓ احًبا قهُٓ جٗلٓ يطضْ اؾت ي حب نوًٍ ٖزسا حًزم ثزٍ
يمبن اظ احًبا وجًٗلٍٕ ومٓثبقس(وجكزٓ )121 54111،تزب نوًزٍ ٔزى قهٕزٍ ثرًاَزس ثزب
اؾ ىبز ثٍ نن جٗل حًم ي زقٕ يطض يىس يْ ايبقٍ وٓيىس يٍ الظوٍ پصٔطـ انل لزعيا
ججطان يطض ي أىًٍ ذًز يطض قٓ وكؿٍ وٓتًاوس وًججٓ ثطاْ يمبن ثبقس ثبٖث وٓگطزز
يٍ وب حًم ثٍ ججطان ذؿبضت اظ وبحٍٕ ٖبول ظٔبن ٔزب ثٕزت المزب زَزٕم يزٍ زض َزط زي
نًضت ثبٖث وٓقًز قهٍ جسٔسْ تؤؾٕؽ قًز(َمبن)324-321 5
اظ زٔ ط قهُبْ وربلف يجًز انل لعيا ججطان يلٕزٍ ذؿزبضات زض قهزٍ وطحزًا قزٕد
احمس ذًاوؿبضْ اؾت أكبن زض ي بة ذًز «جزبوٕ المزساضو» ،وىزبثٕ وؿزئًلٕت ضا ثزب
نبٖسٌ ثس وٓزاوس ٔب نبٖسٌ اتبر ي زض وًاضزْ يٍ ذؿبضتٓ اظ وىبثٗٓ غٕزط اظ أزه زي ياضز
وٓقًز ،حًم ثٍ ٖسا يمبن وٓزَس اظ أه ضي ،أكبن زض ثبة يزمبن حزبثؽ حًزم ثزٍ
ٖسا وؿئًلٕت حبثؽ زازٌ ي چىٕه ق ًْ وٓزَس "اگط وب وحجًؼ زض اثط ٖسا وطانجزت
يْ زض اثط حجؽ تلف گطززَٕ ،چ وؿئًلٕ ٓ اظ أه ثبثت ثط ُٖسٌ حبثؽ وٕؿت؛ ظٔزطا يْ
وٍ وبلٓ ضا غهت يطزٌ ي وٍ وبلٓ ضا تلزف ومزًزٌ اؾت(ذًاوؿزبضْ )444 54115 ،أكزبن
اؾ سال قهُبْ َطقساض يمبن حبثؽ ضا يٍ ثب اؾ ىبز ثٍ نبٖسٌ ال يزطض حًزم ثزٍ يزمبن
حبثؽ وٓزَىس ضا ضز يطزٌ ي وٓگًٔس ال يطض قبنس وهف ي نسضت اثجبتٓ وٓثبقس
ثط ذبر قهُبْ قًل الصيط ،قهُبْ زٔ ط زض ذهًل وهًلٍ ججطان يلٍٕ ذؿزبضات ثزٍ
ًَض نطٔح ؾره و ك ٍاوس ،اوب وٓتًان اظ حًم وكًُض قهُبَ ،مچًن قُٕس ثزبوٓ(ججٗزٓ
الٗززبولٖٓ ،)444 54145 ،بوززٍ حلززٓ ،وحهززم يطيززٓ(يطيززٓ )244 54144،ي احمززس
ذًاوؿبضْ ،وجىٓ ثط أىًٍ غطاوت وىزبقٕ تكزًٔ ٓ يزٍ اظ يؿزت حبنزل وزٓقزسٌ اؾزت
وًمًوٍ ومٓثبقسٔ ،ب وٓط وكًُض قهُبَ ،مچًن قزُٕس اي (وًزٓ الٗزبولٓ)424 54145 ،
قُٕس ثبوٓ(َمبنٖ ،)434 5بوٍ حلٓ ،وحمس حؿه وجكٓ ،حبک حجٕت اهلل ضق ٓ ،قزُٕس
ثبوٓ ،وحهم حلٓ ي قرط المحههٕه ،ثب أه اؾ سال يٍ حطقٍ ي يبض اوؿزبن تزبثٕ اوؿزبن ي
وبلٓ وؿ هل وحؿًة ومٓقًز تب نبثل اتزبر ي يزمبن نيض ثبقزس ،حًزم ثزٍ يزمبن نيض
وجًزن حجؽ اوؿبن زازٌاوس ي ٔب اظ َمٍ ٖجٕتتط ،وٓط قهُبْ وٗبنزطَ ،مچزًن نٔزت اهلل
وحمس تهٓ ثُجت ،نٔت اهلل ٖلٓ حؿزٕىٓ ؾٕؿز بوٓ ي  ،وجىزٓ ثزط ٖزسا جزًاظ وُبلجزٍ

/111قهلىبوٍ وُبلٗبت نطنوٓ ،ؾب ٔبظزَم ،قمبضٌ  ،14پبٕٔع 4444

ذؿبضاتٓ وبظاز ثط زٍٔ تٕٕٗىٓ اظ ؾًْ قبضٔ ،وه جملٍ َعٔىٍ زضوبن ي ٖ ،زسا وهجًلٕزت
انل لعيا ججطان يلٍٕ ذؿبضات زض وعز قهُبْ اوبوٍٕ ضا اؾ ى بک ومًز
ٖمسٌ زلٕل قهُب ثطاْ ضز انل نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات زض قهٍ ،ثٍ چبلف يكبوسن
زالٔل وًضز اضا ٍ قهُبْ َطقساض انل لعيا ججطان يطضَ ،مچًن نبٖسٌ ال يطض ،يزٍ قزط
نن زض وجبحث پٕكٕه گصقت ،ي قهس زلٕل قطٖٓ وحًزم زا ثزط لزعيا ججزطان يلٕزسْ
ذؿبضات ،وٓثبقس اوب ٖبيٌ ثط نن ي َمبوًُض يٍ ثًٗٓ اظ قهُب وٕع ثٍ نن اقبضٌ يطزٌاوزس،
اظ زي انل ٖملٓ ٖسا ي ثطا ت وٕع وٓتًان ثٍ ٖىًان زلٕل اثجبتٓ أزه زؾز ٍ اظ قهُزب ٔزبز
يطز
الف قهسان حًم قطٖٓ 5زض يىبض ضز زالٔل وًضز اؾ ىبز قهُبْ وًاقم ثزب انزلٖ ،مزسٌ
زلٕل قهُبْ وربلف ثطاْ ضز انل نبثلٕت ججطان يلٕسْ ذؿبضات ،قهس زلٕزل قزطٖٓ ثزط
اثجبت أه انل وٓثبقس اظ و بٌ قهُبْ اوبوٍٕ ،لعيا ججطان َط ؤً اظ ذؿبضات ٔى تًلٕف
قطٖٓ اؾت يٍ زلٕل وثجت أه تًلٕف قطٖٓ وٕع ثبٔزس اظ ؾزًْ قزبضٔ وهزسؼ ضؾزٕسٌ
ثبقس؛ زض نًضتٓ يٍ زلٕلٓ ثط اثجبت حًم قبضٔ وجىٓ ثزط لزعيا ججزطان ذؿزبضتٓ يجزًز
وساق ٍ ثبقس ومٓتًان وًلكٕه ضا وججًض ثٍ ججطان نن ذؿبضت ومزًز اظ أزه ضي ،پزصٔطـ
انل نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات وٕع وٕبظوىس حًم قبضٔ اؾت ي حب نوًٍ َزٕچ زلٕلزٓ
يٍ وثجت انل وصيًض ثبقس ثٍ زؾت وٕبوسٌ اؾت
زض وعز قهُبْ اوبوٍٕ ،ؾٕطٌ ٔب ٖطر ،ثٍ ٖىًان وىجٕ انلٓ انل وصيًض ،وٕع ومزٓتًاوزس
وىجٕ يكف احًبا قطَٖٓ ،مچًن انل لزعيا ججزطان يلٕزٍ ذؿزبضات ،وحؿزًة قزًز؛
چطايٍ وعز قهُبْ اوبوٍٕ حجٕت ٖطر ثٍ ٖىًان وىجزٕ يكزف احًزبا قزطٖٓ ،ثزٍ اثجزبت
وطؾٕسٌ اؾت(وحهم زاوبز )452 54432 ،اظ و بٌ نوبن ،ؾٕطٌ ٔزب ثىزبْ ٖهزب تىُزب ظوزبوٓ
وٓتًاوس زض وهبا يكف احًبا وًضز اؾ كبزٌ نطاض گٕطز يٍ وًاقهزت وٗهزًا اظ َطٔزم نن
يكف گطزز(َمبنٗٔ )413 5ىٓ ثبٔس ؾٕطٌ ٔب ثىبْ ٖهب وًضز تؤٕٔس وٗهزًا نزطاض گطق زٍ
ثبقس ي حب نوًٍ زض وًئً ثحث وٗهًا وٓطْ وًاقم ثط پصٔطـ چىزٕه انزلٓ اظ ذزًز
ثطيظ وسازٌ اؾت
اظ نوچٍ گك ٍ قس ثٍ زؾت وٓنٔس يٍ زض قهٍ اوبوٍٕ ،ؾٕطٌ ٔب ثىبْ ٖهب ثٍ َزٕچ يجزٍ
اضظـ قهُٓ وؿ هل وساضز ،ثلًٍ اضظـ اثجبتٓ نن وىًٌ ثط وٓط وًاقم وٗهزًا وزٓثبقزس
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ثطاْ اثجبت چىٕه وًاقه ٓ ايالً ثبٔس احطاظ قًز يزٍ ؾزٕطٌ ٔزب ٖزطر وزًضز وٓزط زض ظوزبن
وٗهًا وٕع يجًز زاق ٍ ي ثبوٕبً وٗهًا َٕچ گًوٍ وىٕ ي ضزْ اظ ؾزٕطٌ ٔزب ٖزطر وىمزًزٌ
اؾت(وٓكط  )41 54122،ثٍ تجٕٗت اظ أه وٓط قهُزٓ ثزًزٌ اؾزت يزٍ زض نزبوًن اؾبؾزٓ
جمًُضْ اؾبوٓ أطان نبوًو صاض زض انل  432نبوًن اؾبؾزٓ اظ ٖزطر ثزٍ ٖىزًان وىجزٕ
يكف احًبا وبوٓ وجطزٌ اؾت
ثط ذبر وٓط قهُبْ اوبوٍٕٖ ،طر زض وعز قهُزبْ اَزل ؾزىت اظ جبٔ زبٌ وؿز حًمٓ
ثطذًضزاض وٓثبقس ننَب ٖطر ضا جعي وىبثٕ يكف حًم زاوؿ ٍ ي ثزطاْ نن اضظـ اثجزبتٓ
نب ل وٓثبقىس زض أه ذهًل وهُكٓ احمس الطظنب وٓؤًؿس« 5قهٍ اؾبوٓ ثطاْ ٖزطر
اضظـ ي اٖ جبض ظٔبزْ نب ل اؾت ي زض اٖ جزبض نن اتكزبل وٓزط زاضز قهُزبْ اؾزبوٓ زض
اثجبت حهًل ثطاْ ٖطر اضظـ ثؿٕبضْ ظٔبزْ نب لاوس ي نن ضا ثٍ ٖىًان ٔى انل وُزم ي
وىجٕ ٖٕٓم ي يؾٕٕ زض اثجبت احًبا حهًنٓ وٗ جط زاوؿ ٍ ي ثٍ نن ٖمزل وزٓيىىزس و زط
نوًٍ وم قطٖٓ نطٔحٓ نن ضا ضز ومبٔس»(وحهم زاوبز)451 54432 ،
ة انل ٖسا وؿئًلٕت 5زيوٕه زلٕلٓ يٍ وٓتًان ثزطاْ ٖزسا پزصٔطـ انزل نبثلٕزت
ججطان يلٍٕ ذؿبضات شيط ومًز انل ٖسا وٓثبقس انل ٖسا ثٕبو ط أه يانٕٗزت قلؿزكٓ
اؾت يٍ انل ايلٍٕ زض جُبن َجٕٗت ثط ٖسا ي وٕؿ ٓ َط اوط حزبزثٓ زض جُزبن حًبٔزت
زاضز؛ و ط نوًٍ يجًز نن ثٍ اثجبت ضؾس؛ ظٔطا يجًز َط چٕعْ وؿجًل ثزٍ ٖزسا ي وٕؿز ٓ
اؾت ثىبثطأه ،يؿٓ يٍ وسٖٓ تحهم چٕعْ اؾت ثبٔس يجزًز نن ضا ثزٍ اثجزبت ضؾزبوس اظ
أه ضيؾت يٍ زض حهًل گك ٍ وٓقًز الجٕىّ ٖلٓ المسٖٓ ي الٕمٕه ٖلٓ وه أوًط
ثٍ وًجت أه انل ،ي ثٍ قطو پزصٔطـ أزه انزل قلؿزكٓ زض ٖلزًا اٖ جزبضْ ،انزل
ايلٍٕاْ ثط ٖسا وؿئًلٕت حًبٔت زاضز ي تىُب ظوبوٓ وٓتًان اظ أه انل ذبضک قس يٍ زض
حس يبقٓ زلٕل ثط وؿئًلٕت قرم ظٔبن ضؾبن يجًز زاق ٍ ثبقزس(ضٌ پٕزى)42 54441،
قلصا ،اگط زض وهبا اثجبت وؿئًلٕت ٖبول ظٔبن ي ججطان ذؿبضت ظٔزبن زٔزسٌ قزًٓ أجزبز
قًز ،أه قرم ظٔبن زٔسٌ اؾت يٍ ثبٔس ثٍ َط وحً اق اب شوٍ ٖبول ظٔبن ضا ثبثت يىس؛
زض غٕبة چىٕه زلٕل و هىٓ ،انل ٖسا حًًوت ذًاَس زاقت
اظ نوچٍ گك ٍ قس ثٍ زؾت وٓنٔس ،پصٔطـ انل لعيا ججطان يلٕزٍ ذؿزبضات وٕبظوىزس
اضا ٍ زلٕل ي اثجبت وٓثبقس؛ ثىبثطأه ،ثب تًجٍ ثٍ ٖسا يجًز زلٕل و هه ثط پزصٔطـ انزل
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لعيا ججطان يلٍٕ ذؿبضات ،اگط زض ذهًل نبثلٕت ججطان وًٖٓ ذزبل اظ ذؿزبضت قزى
يىٕم ،ثىب ثط انل ٖسا ثبٔس حًم ثٍ ٖسا نبثلٕت ججطان ذؿبضت وكًًو زَٕم قلصا ،ثبٔس
گكت اظ نوجبٔٓ يٍ تًلٕف ظٔبن ضؾبن ثٍ ججطان يلٕسْ ذؿبضت ي پصٔطـ انزل نبثلٕزت
ججطان يلٍٕ ذؿبضات ،وربلف انل ٖسا وٓثبقس ،غٕط نبثل پصٔطـ اؾت
هجبًي ًظزي اصل لبثليت ججزاى خسبرات
َمبوًُض يٍ زض وجبحث وهسوبتٓ گك ٍ قس زض ٖلزم حهزًل وىٓزًض اظ انزً حهزًنٓ
احًبا ثبثت قسٌاْ َؿ ىس يٍ ٖهل وؿز هل اجزطاْ نن ضا ثزطاْ ؾزٗبزت اوؿزبن الظا ي
يطيضْ وٓزاوس ي ثسين نوًٍ اجطاْ نن زض نًاوٕه پٕف ثٕىٓ قسٌ ثبقزس ،ثزط اجزطاْ نن
تؤيٕس زاضز؛ قلصا ،وىجزٕ انزً حهزًنٖٓ ،هزل اوؿزبن ي وزٍ اضازٌ نبوًو زصاض ي ٔزب نزًاوٕه
وًيًٍٖ ،وٓثبقس اگط ثرًإَم "نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات" ضا ثزٍ ٖىزًان ٔزى انزل
حهًنٓ وًضز پصٔطـ نطاض زَٕم ثبٔؿ ٓ أه انل ضا وؿ ىس ثزٍ ٖهزل ومزًزٌ ي ؾزٗٓ زض
تجٕٕه وجبوٓ ي تًجُٕبت ٖهلٓ نن ثىمبٕٔم
زض أه ضاثٍُٖ ،سٌاْ اظ قهُبْ اؾبوَٓ ،مچزًن وٕزط ٖجزس الك زب وطاغزٍاْ(وحهزم
زاوبز )444 54435 ،ي چىزسْ اظ اؾزبتٕس حهًل(اوزبوٓ444 54444 ،؛ يبتًظٔزبن54421 ،
 ،)453نبٖسٌ وكٓ يطض ضا ٔى نبٖسٌ ٖهلٓ وٗطقٓ يطزٌ ي اظ ٖهل ثٍ ٖىًان ورؿ ٕه وىجٕ
انل قًل ٔبز يطزٌ اوس وُبثم ثب أزه زٔزسگبٌ ،وؿز ىس انزلٓ أزه نبٖزسٌ ٖهزل ي ثىزبْ
ٖهب(وحمسْ )244 54433 ،ثًزٌ ي أه نبٖسٌ اظ وؿ هبت ٖهلٍٕ ثزٍ قزمبض وزٓضيز يزٍ
ٖهل ح ٓ ثسين وٕبظ ثٍ حًم قبضٔ وٕع وزٓتًاوؿزت حًزم ثزٍ يجزًز نن زَس(وطاغزٍاْ،
4125ل )442 5نطر وٓط اظ زالٔل ي وبحٓبت حهًنٓ پٕطاوًن پصٔطـ ٔب ضز أه انزل
ي نطقبً زض وهبا تًجٍٕ ٖهبوٓ أه انل حهًنٓ ،ثٍ تجٕٕه زالٔزل نزطر ٖهلزٓ پزصٔطـ
انل نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات پطزاذ ٍ قًز
هٌبثغ فمْي اصل ججزاى خسبرت
زض قهٍ اوبوٍٕ ي قهٍ اَل ؾىت ًٓٔ ،اظ وُزمتزطٔه وجبحزث قهُزٓ ،وؿزؤلٍ وًججزبت
يمبن اؾت يٍ وىًٓض اظ نن ال عاا ظٔبن ظوىسٌ ثٍ ججطان ذؿزبضتَزبْ وبقزٓ اظ ًٔزٓ اظ
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وًججبت يمبنَ ،مچًن اتبر ،تؿجٕت ي غٕطٌ ،وٓثبقس و سيلًغْ تحهٕم ي ثحث ايثزط
قهُبْ اوبوٍٕ زض أه حًظٌ چىٕه اؾت يٍ ننَب ثسين نوًٍ ثحزث وؿز هلٓ ضا ثزٍ وهًلزٍ
ذؿبضات نبثل ججطان اذ هبل زَىس ي نبٖسٌاْ يلٓ زض أه ثبضٌ ثىب وُىس ثٍ وىبؾزجت زض
ثحث َبْ ور لف قهُٓ و ٗطو وؿزؤلٍ ذؿزبضات نبثزل ججزطان قزسٌ ي زض َزط وهزبوٓ
وجبحثٓ ضا پٕطاوًن ذؿبضات نبثل ججطان وُط ومًزٌاوزس ثزٍ ٖىزًان وثزب  ،زض ثحزث اظ
نًاٖس اتبر ،تؿجٕت ،غطيض ي غهت ،وجبحثٓ تًؾٍ قهُب اضا ٍ قسٌ ي ننَب زض أه وجبحث
ثٍ ثحث ججطان ذؿبضت پطزاذ ٍ ي َٓ نن حًم ثٍ ججطان پزبضٌاْ اظ ذؿزبضات زازٌ ي زض
ذهًل ثًٗٓ زٔ ط ،يمبن ضا وى كٓ زاوؿ ٍاوس زض أزه وٕزبن جزبوٕتزطٔه ي زبثٓ يزٍ
تًؾٍ قهُب زض أه ظوٕىٍ تسئه قسٌ ي بة «الٗىبئه» اؾت يٍ ثزٍ وطحزًا ٖبوزٍ وٕزط
ٖجسالك ب وطاغٍاْ اذ هزبل زاضز «الٗىزبئه» ي زبثٓ اؾزت يزٍ زضثطزاضوزسٌ وجمًٖزٍ
ثؿٕبضْ اظ نًاٖس قهُٓ زض اثًاة ور لف قهُٓ ،وه جملٍ نًاٖس پٕطاوًن وًججبت يزمبن
ي وؿهُبت يمبن ،وٓثبقس
نطر وٓط اظ قًٌٕ تحهٕم قهُبْ ٖٓزبا ،زض أزه وجحزث زض پزٓ نن َؿز ٕم يزٍ ثزب
ثطضؾٓ نضاْ قهُب زض ذهًل وهًلٍ ذؿبضات نبثل ججطان ،ثٍ ثطضؾٓ جبٔ زبٌ ي قىبؾزبٔٓ
انل نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات زض وٓطات ننَب ثپطزاظٔم ي وبحٍٓ يىزٕم نٔزب زض قهزٍ
اؾبوٓ انل لعيا ججطان ذؿبضت ٔب انل لعيا ججطان يلٕزٍ ذؿزبضات اظ ؾزًْ قهُزب ثزٍ
ضؾمٕت قىبذ ٍ قسٌ اؾت ٔب ذٕط؟ زض ضاؾ بْ تحهم أه َسر ،اث سا ثزٍ ثطضؾزٓ ي وهزس
نضاْ قهُبْ وًاقم أه انل ي اؾ سال وًضز اضا ٍ ننَب اقبضٌ قسٌ ي ؾپؽ ثزٍ ثطضؾزٓ ي
وهس وٓطات قهُبْ وربلف أه انل پطزاذ ٍ ي زض وُبٔت ثٍ أه و ٕجٍ گٕطْ وزٓپزطزاظٔم
يٍ وٓط يساا زؾ ٍ اظ قهُب ثب قطٔ اوًض وًاقهت زاضز
نجل اظ َط چٕع ثبٔس اقبضٌ يطز تب نوجب يٍ زض وىزبثٕ وُزم قهُزٓ تحهٕزم قزسٌ ،قهُزب
نطاح بً زض ذهًل پصٔطـ ٔب ضز انل لعيا ججطان يلٍٕ ذؿبضات ؾرىٓ و ك ٍاوس؛ ثلًزٍ
نوچٍ ٖمستبً زض ي ت قهُٓ ثٍ چكم وٓنٔس تىُب ثط وربلكت ثب وًاقهت قهُب ثط يجًز حًم
قطٖٓ زا ثط لعيا ججطان يلٕسْ اوًأ يطض حًبٔت زاضز ثٍ ٖجبضت ثُ طٖ ،سٌاْ اظ قهُب،
ثب اؾ ىبز ثٍ حًم ٖهل ي قطٔ ،نب ل ثٍ يجًز انل لعيا ججطان يطض ثًزٌ ي اظ أه ضي حًم
ثٍ ججطان ذؿبضات وبضيا وٓزَىس ي ٖسٌاْ زٔ ط اظ قهُب ثطاْ ججطان اوًأ ذؿزبضات وزبضيا،
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يجًز حًم قبضٔ ضا الظا ي يطيضْ وٓزاوىس ،ثٍ وحًْ يٍ زض نًضت وجًزن حًمزٓ زا زط
ثط ججطان يطض ،حًم ثٍ ٖسا يمبن وٓزَىس قلصا ،ثبٔس گكت َطچىس يٍ أه ثحث زض وعز
قهُب واكً ومبوسٌ ،اوب نوچٍ اظ وُبلٗبت قهُٓ ثٍ زؾت وٓنٔس تىُب ٖجبضاتٓ اؾزت يزٍ ثزب
تًؾل ثٍ تكؿٕط وٓتًان نن ضا ثٍ وهًلٍ انل لعيا ججطان يلٍٕ ذؿبضات وطتجٍ زاوؿزت ي
پصٔطـ ٔب ضز وٓطٍٔ لعيا ججطان يلٍٕ ذؿبضات ضا اظ نن اؾ ى بک ومًز
ًظز فمْبي هَافك ثب اصل ججزاى خسبرت
قهُب جُت اثجبت يمبن اظ نًاٖس و ٗسزْ ثُطٌ ثطزٌاوس ننَب ،گصقز ٍ اظ نبٖزسٌ ٖلزٓ
الٕس ،اتبر ي نبٖسٌ غطيض ،يٍ اظ وًججبت يمبن ثزًزٌ ي قهُزب ثزطاْ اثجزبت وؿزئًلٕت زض
وًاضز تحت قمً نبٖسٌ ،اظ ننَب اؾ كبزٌ وٓيىىس ،ثطاْ اثجبت يمبن ثٍ ًَض يلٓ وٕع اظ
نًاٖس يلٓتطَْ ،مچًن اح طاا وب وؿلم ي نبٖسٌ ال يطض ،ثُطٌ جؿ ٍاوس تكبيتٓ يٍ أه
زي نبٖسٌٗٔ ،ىٓ حطوت وب وؿلم ي ال يطض ،وؿجت ثٍ نًاٖس قًل الصيطَ ،مچًن اتزبر ي
تؿجٕت ،زاضز گؿ طزگٓ زأطٌ قمً أه نًاٖس زض وهبٔؿٍ ثب نًاٖس زٔ ط اؾت ثٍ ٖىزًان
وثب  ،اگط نبٖسٌ ٔس قهٍ زض وًاضز تهطر قرم زض وب زٔ طْ نبثل اجطاؾت ٔزب نبٖزسٌ
اتبر زض نًضت تلف يطزن وب زٔ طْ ثٍ يبض وٓضيز ي ثب نبٖزسٌ غزطيض زض قزطو قطٔزت
ذًضزن ظٔبن زٔسٌ وُط وٓقًز ،نبٖسٌ اح طاا ثٍ حهزًل وؿزلم ي نبٖزسٌ ال يزطض ٔزى
نبٖسٌ ٖبوٓ اؾت يٍ زض َط حبل ٓ يٍ ذؿبضتٓ ثٍ ثبض وٓنٔس ،وٓتًاوس جُت اثجبت يمبن
ٖبول ظٔبن ثٍ يبض قهٍٕ نٔس
ثًٗٓ اظ قهُبْ ٖبوٍ(الؿًبوٓ ،ثٓتب254 5؛ احمزس وحمزس )43 54115 ،ي چىزس تزه اظ
قهُبْ اوبوٍَٕ ،مچًن وٕط ٖجس الك ب وطاغٍاْ ،قبيل تًوٖٓ ،لزٓ حؿزٕىٓ ؾٕؿز بوٓ ي
تىٓ چىس اظ قهُبْ زٔ ط ،ثب اؾ ىبز ثٍ أه زالٔل اؾت يٍ وُٓ ايزطاض ثزٍ غٕزط ضا ًٔزٓ اظ
احًبا قطٖٓ زاوؿ ٍ ي لعيا ججطان ذؿبضات ضا ثٍ ٖىًان ٔى انل يلزٓ زض قهزٍ اؾزبوٓ
وًضز پصٔطـ نطاض زازٌاوس يٍ و ٕجٍ پصٔطـ أه حًم يلٓ وٓتًاوس پصٔطـ انل نبثلٕزت
ججطان يلٍٕ ذؿبضات ثبقس أه زؾ ٍ اظ قهُب ،ثب تكؿٕطْ يٍ ذزًز اظ حزسٔث "ال يزطض"
اضا ٍ وٓزَىسٗٔ ،ىٓ وُٓ ايطاض ثٍ غٕط ي ٔب وكٓ يطض غٕط و ساضو زض اؾبا ،ي ثب اقبضٌ ثزٍ
أىًٍ اظ وٓط ازثٓ ٖجبضت "ال يطض ي ال يطاض" ٔى جملٍ وًطٌ وىكٕزٍ اؾزت ي أزه نجٕزل
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تطيٕجبت زض ازثٕبت ٖطة اقبزٌ ٖمًا وٓيىس ي يمه پصٔطـ وكُزًا ٖطقزٓ ثزطاْ يزطض،
تمبا انؿبا يطض ي ظٔبن ضا وكمً وكبز حسٔث وزصيًض زاوؿز ٍ ي نب زل ثزٍ لزعيا ججزطان
يلٕسْ ذؿبضات قسٌاوس
ثط َجم وٓط أه زؾ ٍ اظ قهُب ،وكؽ يطض وٓتًاوس زض يىبض اتزبر ،تؿزجٕت ،غهزت ي
غطيض ثٍ ٖىًان ًٔٓ اظ وًججبت يمبن وُط قًز تب اگط ذؿبضتٓ ضا و ًان زض َٕچ ٔى اظ
وًججبت قًل جبْ زاز ي نن ضا ججطان ومًز ،ث ًان نن يطض ضا تحت ٖىًان ٖبا يزطض نزطاض
زازٌ ي حًم ثٍ ججطان نن ذؿبضت زاز
ثزرسي ججزاى خسبرت در ًظبم حمَلي
الف يطيضت ججطان ذؿبضت وٗىًْ زض حهًل 5زض حهًل أزطان وٕزع گصقز ٍ اظ أىًزٍ
اغلت حهًنساوبن نب ل ثٍ جًاظ ججزطان ذؿزبضت وٗىزًْ َؿ ىس(قزُٕسْ)431 54422 ،
تٗسازْ اظ نبحجىٓطان زض أه ظوٕىٍ قسٔساً ثب نسل ٖىًان يطض ثط ذؿبضتَبْ وٗىًْ ي
ٔب نبثلٕت ي اوًبن ججطان نن وربلف ثًزٌ ي وٗ هسوس يٍ َجٕٗت ذؿبضتَبْ وٗىزًْ ثزٍ
گًوٍاْ اؾت يٍ ثٍ َٕچ يجٍ نبثل ججطان وٕؿت(ٖمٕس ظوجبوٓ)54 54432 ،
ٖسٌاْ اظ زاوكمىسان ٖلم حهًل وٕع ثط أه وٓزط ثًزوزس يزٍ اظ زٔزسگبٌ وٓزطْ اوًزبن
ججطان ضو ي الم احؿبؼ قسٌ ي ٔب حٕثٕت ثطثبزضق ٍ يجًز وساضز؛ چزًن أزه گًوزٍ اوزًض
نبثل تهًٔم ثٍ پً وٕؿت ٖسٌاْ زٔ ط گًٔىس 5ح ٓ تهًٔم نن ثٍ پً  ،ومًه اؾت وزًٖٓ
اَبوت ثٍ قرهٕت يؿٓ يٍ نن ضا تحمل يطزٌ تلهٓ گطزز
اظ زٔسگبٌ ٖملٓ وٕع ثطنيضز ذؿبضت وٗىًْ ثب وكًبتٓ َمطاٌ اؾزت چزًن زض ٖمزل،
نبيٓ وٕعان يطض ي ظٔبن ضا ثزط وجىزبْ تههزٕط وطتًزت تٕٗزٕه وزٓيىزس ،زض حزبلٓ يزٍ
وؿئًلٕت وسوٓ قهٍ َى بوٓ ٖبزالوٍ تلهٓ وٓگطزز يٍ نطقبً ثط وجىبْ ذؿبضت يانٗٓ ثٍ
ظٔبنزٔسٌ تهًٔم ،قسٌ ثبقس(لًضضاؾب )413 54425 ،اوب ثب گصقت ظوزبن ،تحزًالتٓ زض أزه
ظوٕىٍ أجبز قسٌ اؾت ،ثٍ ًَضْ يٍ ايثطٔت نطٔت ثٍ اتكبل حهًنساوبن اٖزم اظ زاذلزٓ ي
ذبضجٓ اوطيظٌ ثٍ يطيضت ججطان َط وزًٔ يزطض ي ظٔزبن وٗىزًْ وٗ هسوزس ي زض وهزبا ضز
زالٔل وربلكبن اُْبض وزٓزاضوزس 5اي  ،پطزاذزت وجلازٓ پزً  ٔ ،بوزٍ ضاٌ تزطوٕم ذؿزبضت
ياضزقسٌ ثٍ و ًطض وٕؿت ي اغلت نبوًو صاضان َطل ججطاوٓ زٔ طْ ضا وٕزع وزس وٓزط نزطاض
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زازٌاوس زياَ ،سر اظ ججطان ظٔبن العاوبً اٖبزٌ ثٍ ييٕ ؾبثم وٕؿت ،ثلًٍ نوچٍ ثبٔزس وزًضز
تًجٍ نطاض گٕطز پٕسا يطزن ضآَ اؾت ثطاْ تؿًٕه نالا ي تؤوٕه ظٔبنزٔسٌ ضاٌ زؾز ٕبثٓ
ثٍ أه اَسار ضا َمًاض وٓؾبظز(نذًوسْ)212 54423 ،
«َمبو ًوٍ يٍ ثب پً زض اوًض وبزْ وٓتًان وٗبزلٓ ثطاْ وب تلزف قزسٌ پٕزسا يزطز،
تؤوٕه ذطؾىسَْبْ وٗىًْ وٕع اوًبن زاضز أه ذطؾىسَْب نزبزض وٕؿزت اوزسيٌ ي تزؤثط
ٖبَكٓ ضا اظ ثٕه ثجطز ،يلٓ َمٕه اوساظٌ يزٍ نالا ضيحزٓ ضا تؿزًٕه زَزس يزبقٓ اؾزت»
(يبتًظٔبن)451 54423 ،
ة ججطان ذؿبضت ٖسا الىكَٕ 5طچىس يبا قهُبْ وربلف ٖزسا الىكزٕ غبلجزبً زض وزًضز
حجؽ اؾت ،اوب زض وًضز ٖسا الىكٕ اقٕب وٕع ثٍ ثطذٓ زالٔل وًمًن وجزًزن ٖزسا الىكزٕ
اوؿبن اؾ ىبز وٓقًز وثبً تٗمٕطيبضْ يٍ تبيؿٓ قطزْ ضا ثطاْ تٗمٕط تحًٔل گطق ٍ ي ثب
ثس ُٖسْ ثٗس اظ ٔى وبٌ تؤذٕط نن ضا تحًٔل وٓزَسٔ ،ب يؿٓ يٍ ثب ثؿ ه وابظٌاْ وزبوٕ
وٓقًز قطيقىسٌ يبالٔف ضا ثٍ قطيـ ثطؾبوس ،اظ أه وٓط يٍ يطضْ وحهم وكسٌ ٔب وزبلٓ
تلف ٔب اؾ ٕكب وكسٌ اؾت ي ٔب غهت نًضت و طق ٍ ،يبوه وٕؿ ىس قهُبٔٓ يٍ حًزم ثزٍ
ٖسا يمبن وىبقٕ وح مل زازٌاوس ثط أه ثبيضوس يٍ ٖسا الىكزٕ تكًٔزت وزب وٕؿزت ي ٔزب
أىًٍ يطض وحؿًة ومٓ قًز؛ ٔٗىٓ زض نزاطاْ نٕزبؼ اقزًب زاضوزس ثزٍ ٖىزًان وثزب
نبحت «جًاَط» وٓقطوبٔس زض ٖسا يمبن وههبن نٕمت ثبظاض جبْ تؤول ثزبنٓ ومزٓوبوزس
ظٔطا تهًٔت وب ثٍ نًضت وجبقطت ٔب تؿزجٕت نزًضت و طق زٍ اؾزت(وجكٓ/41 54111 ،
 )42زض َمٕه ضاثٍُ قٕد اوهبضْ ثط أه ثبيضوس يٍ زض ظوبن ضيًز ثزبظاض يزبال ًٔزٓ اظ زي
اح مب نن اؾت يٍ أه اظ زؾت زازن وكٕ اؾت اوب يزطض ثزٍ حؿزبة ومزٓنٔس(اوهزبضْ،
 )211 /5 54145ثطذٓ زٔ ط وٗ هسوس وههبن نٕمت ثبظاضْ« ،وب » وٕؿت ي لصا نب ل ثزٍ
ٖسا يمبن قسٌاوس؛ «اگط يؿٓ ضا اظ قطيذ ه يبالٔف ثبظزاضوس تب نٕمت ثبظاض پبٕٔه نٔس زض
نًضتٓ يٍ انل يبال ثبنٓ ثبقس ثٓ تطزٔس يبوه وٕؿزت ظٔزطا نوچزٍ اظ زؾزت ضق زٍ وزب
وٕؿت ثلًٍ ل حهٕل نوب يؿت وب اؾت»(قُٕس ثبوٓ )24 /2 54141 ،يايزح اؾزت يزٍ
يبا أه قهُب وبْط ثٍ ٖسا الىكٕ وح مل الحهً ي وبْط ثٍ وهسال ذبنٓ اظ ٖسا الىكزٕ
اؾت؛ لصا تٗمٕم حًم ٖسا ججطان ٖسا الىكٕ زض أه وهسال ثٍ زٔ ط وهبزٔم ٖسا الىكزٕ
نحٕح وٕؿت
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ک ججطان ذؿبضت اوًض يٕكطْ 5وُبلجٍ يطض ي ظٔبن وبقٓ اظ جطا 5ثط اؾبؼ نبوًن تىُزب
نن زؾ ٍ اظ ذؿبضات نبثلٕت وُبلجٍ زاضوس يٍ ثٓياؾٍُ ي ثٍ ًَض وؿ هٕم اظ جزطا وبقزٓ
قسٌ ثبقىس تىُب ٖسا الىكٗٓ يٍ ومًه الحهً ثبقس ،نبثلٕت وُبلجٍ ضا زاضز ي ٖسا الىكٕ
غٕط نبثل حهً نبثل وُبلجٍ وٕؿت وطظ وٕبن ٖسا الىكٕ ي وىبقٕ ومًه الحهزً ثؿزٕبض
ْطٔف اؾت تب نوجب يٍ ح ٓ ٖسٌاْ أه زي ضا ًٔٓ وٓزاوىس
وىبقٕ ومًه الحهً ضا وٓتًان أى ًوٍ تًيٕح زاز؛ قطو يىٕس ننبْ الف زاضاْ ثبغٓ
ثب زضذ بن وًٌٕ اؾت أه ثب٘ زض ؾبلٕبن گصق ٍ َمًاضٌ وحهً ذًثٓ ثٍ ثبض زازٌ اؾزت
اوؿب َمؿبٍٔ ننبْ الف ٔٗىٓ ذبوم ک ثٍ ًَض وبگُبوٓ نثٓ ضا يٍ ثٍ ثب٘ الف وٓنوس ،نُٕ
يطزٌ ي ثٍ أه تطتٕت وحهًالت زضذ بن ننبْ الف ضا ثٍ ًَض يبول اظ ثٕه ثطزٌ اؾزت زض
أه حبلت اؾت يٍ وٓگًٕٔم ثب يجًز اوًبن تحهٕل وىكٗزت ٔزب َمزبن يؿزت وحهزً
ثطاْ ننبْ الف ،وىكٗت وعثًض ثب ٖمل ذبوم َمؿبٍٔ اظ زؾت ضق ٍ ي وبثًز قزسٌ اؾزت ثزٍ
أه وىبقٕ يٍ اوًبن تحهٕل ننَب يجًز زاق ٍ ي ثٍ زلٕل ٖمل زٔ طْ اظ ثٕه ضق ٍ اؾت،
وىبقٕ ومًه الحهً گك ٍ وٓقًز
شيَُّبي ججزاى خسبرت اس ًظز فمْب
پٕبوجط گطاوٓ اؾبا(ل) ي ا مٍ اَُبض(ٔ) وٕع ثط حطوت تٗسْ ثزٍ حهزًل قرهزٕت ي
نسوٍ ثٍ اٖ جبض ي حهًل وٗىًْ اقطاز ثٍ اقًب گًوزبگًن تؤيٕزس يضظٔزسٌاوزس(حط ٖزبولٓ،
4433ل 341/3 5ي )313
نوچٍ اظ وجمًٔ نٔبت ي ضيأبت ثٍ ييً اؾ ىجبٌ وٓقزًز أزه اؾزت يزٍ قرهزٕت
قًطْ ،وصَجٓ ي اج مبٖٓ اقطاز زاضْ اح زطاا ئزػٌاْ اؾزت يزٍ ثبٔزس اظ ؾزًْ زٔ زطان
وح طا قمطزٌ قًز ي َمبوًُض يٍ گك ٍ قزس حًزم قزطٖٓ زض ذهزًل أزطاز ذؿزبضت
وٗىًْ ،حطوت اؾت پؽ ثط اؾبؼ حًم قطٔ ي ٖهل ،حًزم تًلٕكزٓ حطوزت ثزط اٖمزب
وًجت ذؿبضت وٗىًْ ،ثبثت وٓثبقس
ثط أه اؾبؼ تب ين ٓ يٍ نثبض ظٔبن وٗىًْ اظ ظٔبن زٔسٌ ظزيزٌ وكًز ،اثط حطوت ثزبنٓ
اؾت ي ثطاْ اظ ثٕه ثطزن پبٔساضْ ي ازاوٍ ظٔبن ،ثبٔس ظٔبن وٗىًْ ججطان قزًز ي يزطيضت
ججطان ذؿبضت وٗىًْ ثبثت اؾت
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اظ أه ضي زض قهٍ ثٍ َمبن اوساظٌ اْ يزٍ جؿزم ي جزبن اقزربل ،وزًضز حمبٔزت نزطاض
گطق ٍ ،حهًل وٗىًْ وٕع وًضز حمبٔت نبوًو صاض يانٕ قزسٌ اؾزت اگطچزٍ ثًٗزٓ اُْزبض
زاق ٍاوس يٍ زض يلمبت قهُب چٕعْ يٍ زاللت ثط ضز ٔب نجً يمبن يطض وٗىًْ ومبٔس ثزٍ
چكم ومٓذًضز ،اوب ثٍ وٓط وٓضؾس يٍ زض ذهًل جبٔ زبٌ ذؿزبضت وٗىزًْ ي وًزمًن
ثًزن نن اظ زٔس قهُٓ ثبٔس وبحٓبت ظٔط ضا وس وٓط نطاض زاز5
زضؾت اؾت يٍ يطض وٗىًْ جبٔ بٌ قكبقٓ زض وآذص قهُٓ وساضز ،لًه وكٓ َم وكزسٌ
اؾت ثٍ ًَضْ يزٍ قهُٕزبن قزًضاْ و ُجزبن نزبوًن ،زضثزبضٌ تجهزطٌ  4وزبزٌ  41نزبوًن
وُجًٖبت اُْبض زاق ٍاوسَ « 5زط زٖزًْ ذؿزبضت وٗىزًْ ،وجزبظ ي زازگزبٌ وًلزف ثزٍ
ضؾٕسگٓ نن اؾت؛ اوب تهًٔم ذؿبضات وٗىًْ ثٍ وب ي اوط وبزْ ،وازبٔط وزًاظٔه قزطٖٓ
اؾت الج ٍ ضقٕ َ ى ي تًَٕىٓ يٍ ثٍ قرم قسٌ ثٍ َطٔم و ىبؾزت ثزٍ نن زض نزًضت
وُبلجٍ شْ حم الظا اؾت»(نبؾمظازٌ)32 54433 ،
اوبا ذمٕىٖٓ ،طر ضا زض َط جب ي زض َط ٖهط ي ظوبن وٗ جط وٓقىبؾس ثٍ وٓط أكزبن
ٖطر زض َط ظوبن ي وًبن تحهم پٕسا يىس ي ضزٔ ي وىٗٓ اظ نن وكسٌ ثبقس حجزت اؾزت
پؽ ين ٓ قبضٔ نن ضا ضزٔ وكطوًزٌ ي اظ نن جلًگٕطْ وًطزٌ ،ثٍ زؾت وٓنيضٔم يٍ ٖمزل
ثٍ ٖطر ٖهب وًضز ضيبٔت ي اجبظٌ قبضٔ اؾت(قٕى 411 54431 ،ي )413
ثط أه اؾبؼ وكًُا يطض وٕع اوطْ اؾت يٍ زض ذهًل نن ٖطر وٓط وٓزَس ايىزًن
وٕع ٖطر ،ذؿبضت وٗىًْ ضا زاذل زض وكًُا يطض وٓزاوس ثىبثطأه «يطض ٖطقبً ٖجزبضت اظ
وههٓ اؾت يٍ ثط وب  ،نثطي ي وكؽ اوؿبن پسٔساض وٓقًز»(ثجىزًضزْ4141 ،ل423 /4 5؛
وب ٕىٓ)444 /2 54424 ،
ًحَُ ججزاى سيبى ٍاردُ اس عزيك دٍلت
ثب تًجٍ ثٍ ٖىبئه وُط قسٌ زض وؿئًلٕت وسوٓ زيلت زض تهسْ گزطْ زض وبلًٕزت
زض َطٔهٍ ججطان يطض تكبيت ظٔبزْ ثٕه زيلت ي وطزا ومزٓثبقزس ي َجزم نزبوًن قزًٌٕ
پطزاذت وحًًا ثٍ زيلت وهًة 4435/3/45يظاضتربوٍَب ثبٔس اظ جبٔ بٌ اٖ جبض پطزاذزت
تُٗسات ؾب نجل ضا ثپطزاظز ظٔطا ثًزجٍ ورهًنٓ ؾبالوٍ زض ضزٔفَبْ وكزرم جُزت
َعٔىٍ وكرهٓ زض وٓط گطق ٍ قسٌ ي ثب وٓط زًٔان وحبؾجبت ثبٔس اؾ كبزٌ قًز ،پطزاذزت
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وحًًوٕتَبْ وبلٓ پٕف ثٕىٓ وكسٌ اظ ثًزجٍ جزبضْ وٓزم ازاضْ َعٔىزٍَزب ضا ثزط َزم
وٓظوس أه وٓثبقس يٍ وهطضات اضقبنبً ثٍ اضگبنَبْ يكًضْ ي لكًطْ أه اشن ضا وٓزَزس
يٍ وحًًا ثٍ ضا ثٍ َطٔم ؾبالوٍ ثٍ وهبوبت زيل ٓ ثسَىس تزب زض َٕزؤت زيلزت زض ضزٔزف
ثًزجٍ ؾب زٔ ط وبحٍٓ گطزز زض نًضت ٖسا پطزاذت اظ ثًزجٍ جبضْ ؾب زٔ ط ثبٔزس
پطزاذت گطزز ي ٖسا پطزاذت زض جبٔٓ يٍ يجًز اٖ جبض وًجت ثطيىبضْ وؿئً شْضثزٍ
وٓگطزز و كبثٍ َمٕه وًضز وٓثبقس زض وًضز قُطزاضَْزب ي زاضأزٓ قزُطزاضَْزب َزم
نبثلٕت تًنٕف ذًاَس زاقت ي ح ٓ وُبثم تجهطٌ وزبزٌ ياحزسٌ وهزًة 4434/42/41
قُطزاضْ زض وًاضزْ يٍ ثب زاق ه اوًبوبت الظا اظ ثسَٓ نزطر وٓزط ومبٔزس قزُطزاض ثزٍ
وست ًٔؿب اظ وؿئًلٕت ذًز زض يىبض وٓقًز اوب ثُ ط وٓثبقس زيلت ثٍ نًضت ؾزبالوٍ
ثطاْ َط اضگبن زيل ٓ ثًزجٍ وكرهٓ ضا اح ٕبٌ جُت وحًًوٕتَبْ وبلٓ ثطگعٔىس
ػَاهل رافغ هسئَليت در ججزاى خسبرت
زض وًاز  44ي  42نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ نبوًو صاض ثب پصٔطـ وؿئًلٕت وزسوٓ وؿزجت
ثٍ اٖمب ٖمًوٓ وًاضز قهسان وؿئًلٕت وسوٓ ي ٔب زض يانٕ وًاضز ٖزسا الزعاا ياضز يىىزسٌ
ظٔبن ثٍ ججطان ذؿبضت ضا ثٕبن يطزٌ اؾت أه وًاضز ٖجبضتاوس اظ 5اٖمب حبيمٕتٖ ،زسا
اوًبن جلًگٕطْ اظ يضيز ظٔبن ،اٖمب ٖمًوٓ ٖلت ذؿبضت
زض أىجب ؾره اظ أه اؾت يٍ اگط نبوًو صاض نبوًوٓ ييٕ ومًز يٍ ثٍ لحزبِ ييزٕ نن
ظٔبوٓ و ًجٍ اقربل ذبنٓ گطزز نٔب أه ظٔبن نبثل وُبلجٍ اؾت ٔب وٍ؟ وٓتزًان گكزت5
اگط ذُبْ حطقٍاْ يبضوىس زض چُبضچًة يْبٔف ثبقس ي ٖمسْ ٔب زض حًم ٖمزس وجبقزس،
زيلت(ثٍ وٗىٓ اٖم) وؿئً ججزطان ذؿزبضت اؾزت چىبوًزٍ وه ًزبْ نبٖزسٌ «نزبحت
غىٕمت نبحت غطاوت اؾت» أه اؾت ،يٍ ذؿبضات ياضز ،ثبٔس اظ وب زيلت ي وزٍ اظ وزب
يبضوىس ،پطزاذت قًز(وطازذبوٓ ي اؾكىسٔبضْ)34 54433 ،
ًتيجِ ثحث
ججطان ذؿبضت قرم ظٔبن زٔسٌ ي ثط نطاضْ ٖسالت اج مزبٖٓ اظ وُزمتزطٔه اَزسار
پصٔطـ نبٖسٌ نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات ي او ؿبة ظٔبن ياضزٌ ثٍ قرم ٖبول ظٔزبن ي
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وكٓ يطض زض اج مبٔ ،وُمتطٔه وجىبْ وٓزطْ پزصٔطـ أزه نبٖزسٌ زض حهزًل وؿزئًلٕت
وسوٓ وٓثبقس
زض ذهًل اضظٔبثٓ وُلًثٕت نبٖسٌ نبثلٕت ججطان يلٍٕ ذؿبضات اظ لحبِ اج مزبٖٓ ي
ان هبزْ ثبٔس گكت يٍ أه نبٖسٌ حهًنٓ وٕع َمبوىس ؾبٔط نًاٖس حهًنَٓ ،م زاضاْ وهزبٌ
يٗف ي َم زاضاْ وهبٌ وثجت وٓثبقس َطچىس يٍ پصٔطـ أه نبٖسٌ اثطات ي پٕبوزسَبْ
وىكٓ اج مبٖٓ ،ان هبزْ ي حهًنَٓ ،مچًن گؿ طـ لجبا گؿزٕر ٍ زٖزبيْ وؿزئًلٕت
وسوٓ ي اقعأف زاوىٍ ججطان ذؿبضات ،گطاوٓ حم ثٕمٍَبْ زضٔبق ٓ ي ثٍ تجزٕ نن أجزبز
قًبْ نقك ٍ زض ؾُح جبوٍٗ ،جلًگٕطْ اظ نظازْ ٖمزل ي اث ًزبض ي وزًنيضْ ي وكزًبت
حهًنٓ وبقٓ اظ اؾ ىبز ثٍ ٖطر ضا زض پٓ ذًاَس زاقت؛ اوب ٖلٓ ضغم أزه يانٕٗزبت ،ثبٔزس
اٖ ززطار يززطز يززٍ اٖمززب نبٖززسٌ نبثلٕززت ججززطان يلٕززٍ ذؿززبضات زض ضاؾز بْ اَززسار ي
يبضيطزَبْ وؿئًلٕت وسوٓ ،يٍ َمبن ججطان ذؿبضت ي ثبظزاضوسگٓ اؾت ،وٓثبقس؛ ظٔزطا
پصٔطـ أه نبٖسٌ زض زضجٍ ورؿت ثط زاوىٍ ذؿبضات نبثل ججطان وٓاقعأس ي حمبٔت َزط
چٍ ثٕفتط اظ ظٔبن زٔسگبن ضا ؾجت وٓقًز ي زض زضجٍ زيا ثبظزاضوسگٓ ثٕفتط زض ؾُح
جبوٍٗ ضا قطاَم وٓنيضز زض أه ثٕه وًيٗٓ يٍ نبوًن ثطگعٔسٌ ٔى وًيزٕ وزجُم ي غٕزط
قكبقٓ اؾت؛ ظٔطا وٍ نطٔحبً أه انل ضا وٓپصٔطز ي وزٍ ثزب نن ثزٍ وربلكزت ثطوزٓذٕزعز؛
َطچىس يٍ قًاَس غٕط و هىٓ وجىٓ ثط پصٔطـ انل نبثلٕزت ججزطان يلٕزٓ ذؿزبضات زض
نبوًن ذبل وؿئًلٕت وسوٓٗٔ ،ىٓ وبزٌ  4نبوًن وؿئًلٕت وسوٓ وهزًة  ،4444يجزًز
زاضز اوب وجبٔس قطاوًـ يطز يٍ اؾز ىبز ثزٍ أزه نزبوًن جُزت يؿزت و ٕجزٍ وُلزًة ثزب
اقًبالت ٖمسٌ ضيثٍضي وٓ ثبقس
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همبالت
ثبثبٔٓ ،أطک 4433ـً« ،مذ اصل ججزاى كليِ خسبرات در حمَق هسئَليت هذًي ايزاى» ،وجلزٍ
پػيَف حهًل ي ؾٕبؾت زاوكًسٌ حهًل ي ٖلًا ؾٕبؾٓ زاوك بٌ ٖبوٍ َجبَجبٔٓ
ثبثبٔٓ ،أطک 4434ـ« ،ثزرسي ػٌصز خغب در حمَق هسئَليت هذًي» ،وجلزٍ پزػيَف حهزًل ي
ؾٕبؾت زاوكًسٌ حهًل ي ٖلًا ؾٕبؾٓ زاوك بٌ ٖبوٍ َجبَجبٔٓ ،ـ 3
ثبزٔىٓ ،حؿه 4433ـّ« ،ذف هسئَليت هذًي» ،وجلٍ حهًنٓ زاوكزًسٌ حهزًل ي ٖلزًا ؾٕبؾزٓ
زاوك بٌ تُطان ،ـ 21
ثٕگ ظازٌ ،نكط ي ٖلٓ ضيب ثبضًٔلً 4441ـ« ،اختيبر تمليل ثوي هغبلؼِ تغجيمي در كٌَاًسريَى
ثيغ ثيي الوللي ،فمِ اهبهيِ ٍ حمَق ايزاى» ،وجلٍ پػيَفَبْ حهًل تُجٕهٓ ،زيضٌ  ،45قمبضٌ 4
غمبوٓ ،وجٕس 4433ـ« ،ضزر ججزاى پذيز اس ديذگبُ رٍيِ لضبيي» ،وجلٍ حهًنٓ زاوكًسٌ حهًل
ي ٖلًا ؾٕبؾٓ زاوك بٌ تُطان ،ـ 21
وطازذبوٓ ،قطزٔه ي حؿٕه اؾكىسٔبضْ پبٕٔع ي ظوؿز بن 4433ـ« ،هجبًي هسئَليت هذًي دٍلت در
پزتَ لَاًيي ايزاى» ،قهلىبوٍ گك مبن حهًنٓ ،قمبضٌَبْ  45ي 43
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