ثزرسي خسبرت اس دسترفتي فزصت اس هٌظز فمِ ٍ حمَق اسالهي
چکيذُ
٘٠لي ٝام ؿًتؿاؿٖ فلٓت و ٝث ٝؿ٘جبَ رجلاٖ ؽٌبكت ٚاكؿ ٜؿك ٘تيز ٝفٛت
فلٓت ٜٔلط ٔيُٛؿ ،عـٚؿ ٘يٓ للٖ اًت ؿك ربٔ ٝ٤عمٛلي رٟبٖ ٜٔلط
ُـِٚ ٜي ٕٞضٙبٖ ؿك ايٗ ٔم ِٝٛتِتت آكاء ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ٚعـت كٚي ٝل٘بيي
ايزبؿ ِ٘ـ ٜاًت ،ؿك عمٛق ٔ ٝ٣ٛٗٛايلاٖ ٘ين تالُي ؿك كاًتبي ٔغمك ُـٖ
ٗبثٜٝاي ثلاي لبثُ ٜٔبِجٝثٛؿٖ ؽٌبكات ٘بُي ام فلٓت ام ؿًت كفت ٝا٘زبْ
ٍ٘لفت ٝاًت .ؿك ؿ٘يبي ألٚم فلٓتٞبي اكمُٕٙـ ٔبؿي ٛٙ٤ٔ ٚي افلاؿ وٝ
ٔيتٛا٘ـ ٔٛرت تغٔيُ ٔٙف٤تي ؿك آيٙـ ٚ ٜيب ؿفٗ ٢لكي ؿك آيٙـ ٜثبُـٛٔ ،كؿ
تٛر ٚ ٝا٣تٙبء ثٛؿ ٚ ٜام ثيٗكفتٗ آٟ٘ب ام رب٘ت ٣لف ٔٛكؿ اغٕبٕ للاك ٕ٘يٌيلؿ.
ايٗ پو َٞٚث ٝؿ٘جبَ يبفتٗ كا ٜعُ ٔٙبًت ثب اًتٕـاؿ ام لٛا٣ـ ٣بْ فمٟي صٖٛ
لب٣ـ ٜالٗلك  ٚاتالف  ٚتٌجيت  ٚثل ٔجٙبي ثٙبي ٣مالء اًت  ٚثب للاكؿاؿٖ ايٗ
فلٓتٞب ؿك مٔل ٜؿاكاييٞبي اكمُٕٙـ ّٕٛٔ ٚى  ٚلبثُ تمٛيٓ افلاؿ ،تلؿيـٞبي
ٔٛرٛؿ ؿك احجبت ٕٗبٖ فلٓت ام ؿًت كفت ٝكا وٙبك ٌقاُتٌ ٚ ٝبْ ٔخجتي ؿك
رٟت آٔبؿٕٜٛ٘ؿٖ مٔيٞٝٙبي ٔٙبًت عمٛلي ثلاي پقيلٍ ٓلف فلٓت ثٝ
ٛٙ٣اٖ ٗلك لبثُ ٜٔبِج ٝثلؿاُت ٝاًت تب ثب تـٚيٗ لٛا٘يٗ وبكثلؿي ٔ ٚتمٗ
ثتٛا٘ـ اثٟبٔبت كا ثلٛلف  ٚمٔي ٝٙثلاي ايزبؿ ٣ـاِت ؿك ايٗ ؽٔ ّٛكا ثلللاك
ًبمؿ.
کليذٍاصُّبٕٗ :بٖ ،ام ؿًتكفتٗ فلٓت ،تغٔيُ ٔٙف٤ت ،ارتٙبة ام ٗلك.
رجلاٖ ؽٌبكت
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همذهِ
ٕ٣ل ،يىي ام ًلٔبيٞٝبي م٘ـٌي اٌ٘بٖ اًت و ٝثب ثٟلٜٙٔـي ٓغيظ ام ايٗ
ًلٔبئ ٝيتٛا٘ـ تغٛالتي ؿك عيبت ؽٛيَ ايزبؿ وٙـ .ثـيٗ رٟت ؿك ٔتٖٛ
ؿيٙي تأويـ ميبؿي ثل اًتفبؿ ٜام ٕ٣ل  ٚفلٓتٞب ُـ ٜاًت .ايٗ إٞيت ؿك
ثٟلٜٙٔـي ام فلٓتٞب ؿك م٘ـٌي ثنكٌبٖ  ٚؿإِ٘ٙـاٖ ثٌيبك ِٟٔٛؿ اًت ،ثٝ
عـي و ٝام ِغِ ٝ٠غ٠ۀ ٕ٣ل ؽٛيَ ٟ٘بيت ثٟل ٜكا ثلؿٜا٘ـٌ .بٞي ام ؿًتكفتٗ
مٔبٖ ٕٞلا ٜثب ؽٌبكت ٔبؿي  ٚيب ٔٛٙ٤ي اًت و ٝايٗ أل كا ثب عٌلت ٔ٘ب٣ف
ٕٞلأ ٜيًبمؿ :مٔبٖ ام ؿًت كفتٝ؛ مٔب٘ي و ٝام ثيٗ كفت ٚ ٝؿيٍل ثبم ٕ٘يٌلؿؿ
 ٚميبٖ ث ٝرب ٔب٘ـٌ ،ٜبٞي ثلاي ا٘زبْ ث٘٤ي ام وبكٞب  ٚوٌت يه ٔٛل٤يت ،فمٚ
يه ثبك مٔبٖ ايزبؿ ٔيُٛؿ ٕٔ ٚىٗ اًت ٞيش ٚلت فلٓت تىلاك ِ٘ٛؿ  ٚثب٣ج
ؽٌبكت ٌلؿؿ وٕٗ ٝبٖ ؿاكؿ .أب ٌبٞي ؿك احل ّٕ٣ىلؿ ؿيٍلي ،فلؿ فلٓت
تغٔيُ ٔٙف٤ت  ٚيب ارتٙبة ام ٗلك آيٙـ ٜكا ام ؿًت ٔيؿٞـ٠٘ .لي ٝفلٓت ام
ؿًت كفت ٝث ٝؿ٘جبَ رجلاٖ ؽٌبكت ٘بُي ام تفٛيت فلٓتٞبي اكمُٕٙـ افلاؿ
اًت (وبٕٟي )221،1380،يىي ام آ َٛپقيلفتُٝـ ٜؿك ٘٠بْٞبي عمٛلي ؿ٘يب
٣ـْ رٛام اٗلاك ث ٝؿيٍلي اًت  ٚؿك ٓٛكت ف ٚ ُ٤تلن فّ٤ي وٛٔ ٝرجبت
اٗلاك فلإ٘ ٓٞبيـ ،رجلاٖ ؽٌبكت المْ ٔيثبُـ.
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ٕٗبٖ ٘بُي ام فٛت فلٓت ،يىي ام ا٘ٛا ١ؽٌبكتٞبيي اًت و ٝاوخليت افلاؿ
ربٔ ٝ٤ام لبثُ ٜٔبِج ٝثٛؿٖ ٗلك ٞبي ٔبؿي ٛٙ٤ٔ ٚي آٖ ثي اٛالٌٞ ١تٙـ  ٚثب
ٙ٣بيت ثٙٔ ٝبث ٢غٙي فمٟي تمليجب ٔي تٛاٖ ٌفتٔ :بؿ ٜلب٘٘ٛي ٓليغي ؿك ايٗ
ٔٛكؿ ؽبّ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .اِجت ٝاؽتالف ٘٠لٞبي ميبؿي ٘ين ؿك ٔٛكؿ آٖ ٚرٛؿ
ؿاكؿُ .جٟبتي وٛٔ ٝرت تلؿيـ ؿك لبثُ ٜٔبِج ٝثٛؿٖ ايٗ ٘٠ليُ ٝـٚ ٌّٓٔ ،ٜ
ٔ٤يٗ٘جٛؿٖ ايٗ ٘ٗ ١ٛلك ٕٞ ٚضٙيٗ كُ٘ٗٚجٛؿٖ كاثً ٜٝججيت اًت .ثلؽي
عمٛقؿا٘بٖ ثب تجييٗ  ٚت ٝ٤ًٛؿأٗ ٝٙلك ُ ٚلط  ٚتفٌيلي رـيـ ام كاثٜٝ
ًججيت ً٤ي ٕ٘ٛؿٜا٘ـ ث ٝكف ٢ايٗ ايلاؿ ثپلؿام٘ـ (وبتٛميبٖ .)282،1382 ،ثٝ
ايٗ تلتيت ايٗ فلٓت كا ثٙٔ ٝنِ ٝعك يب ٔبِي ٔيؿا٘ٙـ و ٝتّف آٖ ٔٛرت
ٌٔئِٛيت ٔـ٘ي ُـٔ ٚ ٜيناٖ آٖ ثٌت ٝث ٝؿكر ٝاعتٕبَ يب كًيـٖ ثٞ ٝـف،
ٔتغيل اًت .ؿك ايٗ ٔمبِ ٝثب ثيبٖ ٔف ْٟٛام ؿًتكفتٗ فلٓت  ٚت٤ييٗ ٔ٢ٗٛ
ثغج  ٚكٚي ٝل٘بيي ث٘٤ي ام وِٛكٞب ،ث ٝثلكًي أىبٖ رجلاٖ ؽٌبكت فٛت
فلٓت ،ثب اًتٙبؿ ثٔ ٝجب٘ي فمٟي الٗلك ،اتالف  ٚتٌجيت ٚ ،ثٙبي ٣مال
ٔيپلؿاميٓ ٔ ٚجلٔ ٗٞي ٕ٘بييٓ ٗلك ٚميبٖ ٔبؿي ٛٙ٤ٔ ٚي اُؾبّ و٘ ٝبُي ام
فٛت فلٓت اًت ثبيـ رجلاٖ ٌلؿؿ
پيشيٌِ تحميك

 ٜٔبِ ٝ٤تٜجيمي ٘٠لي ٝام ؿًت كفتٗ فلٓت؛ أيٙيٛٔٙٔ،ك٘-بٛك ٘ٛكي،ًٛؿ .ٜپو َٞٚعمٛق تٜجيمي .ؿٚكُٕ ،15 ٜبك ،3ٜتٟلاٖ.)1390(.
 وبٕٟئ ،غٕٛؿ٠٘«،لي ٝام ؿًتؿاؿٖ فلٓت ؿك ٌٔئِٛيت ٔـ٘ي»ٔ ،زّٝؿاِ٘ىـ ٜعمٛق ً ّْٛ٣ ٚيبًيُٕ ،بك.)1380(.52 ٜ
عمٛق ؿا٘بٖ ثب ٍ٘بٞ ٜبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ثٕٗ ٝبٖ ٘بُي ام وبكًبمي ؽٌبكت پلؿاؽتٝ
ٞ ٚل يه ام رٛا٘ت آٖ كا ثب ؿيـٌبٞ ٜبي تؾٔٔي ؽٛؿ ٔٛكؿ تزني ٚ ٝتغّيُ
للاك ؿاؿ ٜا٘ـ ،فمٟب ٣ ٚبِٕبٖ ؿيٙي ٘ين ام ايٗ ٔ٠ٙل ؤ ٝتِٛي اًتٙجب ٚ ٙتجييٗ
اعىبْ ُل٣ي ٌٞتٙـ؛ ٔجبعج ٔلث ٙٛثٕٗ ٝبٖ  ٚپلؿاؽت ؽٌبكت كا ثب ٙ٣بٚيٗ
لٛا٣ـ فمٟي :الٗلك ،اتالف ،تٌجيت ٌٔ ٚبئُ ٔلتج ٚثب آٖ ؿك ٔٛاكؿ ٌ٘ٛبٌٖٛ
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ٔٛكؿ ثغج  ٚثلكًي للاك ؿاؿ ٚ ٜثٓ ٝـٚك فتٛا ٠٘ ٚلي ٝپلؿاؽت ٝا٘ـ ِىٗ رٕ٢
آٚكي تٜجيمي ٘ ٚمـ آٖ ٔجب٘ي ام ٔ٠ٙل فم ٝؿك ٔ ١ٛٗٛؽبّ « فٛت فلٓت»
ؤٟ ٝزٛك ٔب٘ـ ٜؿك يه ٔمبِ ،ٝام رّٕ ٝي ؿاليّي اًت وّ٣ ٝي كغٓ ًٛاثمي
و ٝثلاي ٕٗبٖ ٔ ٚت٤ب٣مت آٖ پلؿاؽت ؽٌبكت ،ؿك آحبك فمٟب ٚرٛؿ ؿاكؿ ،وبك
پوِٞٚي كا تٛرئ ٝي وٙـ .
- 1هفَْم اس دسترفتي فزصت
فلٓت تفٛيتُـٔ ٜيتٛا٘ـ ٔٔٙلف ث ٝتغٔيُ ٘ف٤ي ؿك آيٙـ ٜيب ارتٙبة ام
ٗلكي ؿك آيٙـ ٜثبُـ .فلٓتي و ٝثلاي تغٔيُ ٔٙف٤ت يب ؿفٗ ٢لك ،ام ؿًت
ٔيكٚؿ ٘ين ٔيتٛا٘ـ ٘بٟل ثٙٔ ٝبف ٢يب ٗلكٞبي ٔبؿي يب ٔٛٙ٤ي افلاؿ ثبُـ
(أيٙيٛٔٙٔ ،ك .)39 ،1390 ،پيِي ٝٙعمٛلي ايٗ ٘ ١ٛام ؽٌبكت ،غبِجبً ثٝ
ٓٛكت ؿ٣بٚي ميلٛٙ٣ ،اٖ ٔيٌلؿؿُ :ؾٔي و ٝؿك وٙىٛك ٚكٚؿ ث ٝؿاٍِ٘بٜ
حجت ٘بْ ٕ٘ٛؿ ٚ ٜآٔبؿ ٜكلبثت ُـ ،ٜؿك كٚم أتغبٖ ثّ٣ ٝت اُتجب ٜؿك ٓـٚك
وبكت ٚكٚؿ ث ٝرٌّ ،ٝام ُلوت ؿك أتغبٖ ٔغلٔ ْٚيُٛؿ ُ ٚب٘ي لجِٛي ؿك
ؿاٍِ٘ب ٜكا ام ؿًت ٔيؿٞـ  ٚيب ٔلي٘ي ثلاي ؿكٔبٖ ثيٕبكي ؽٛؿ ث ٝپنُه
ٔلارٔ ٝ٤يوٙـ  ٚتمٔيل پنُه ٣ ٚـْ تِؾيْ ثٛٔ ٝل ١ٛ٘ ٢ثيٕبكي ثب٣ج
ٔيُٛؿ وٚ ٝي فلٓت ٔ٤بِز ٝكا ام ؿًت ثـٞـ .آ٘ض ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ميبٖ  ٚؽٌبكت
ٜٔلط  ٚؿك لبثّيت رجلاٖ آٖ ثغج ٔيُٛؿ ،فلٓت تغٔيُ ٔٙف٤ت  ٚارتٙبة
ام ٗلك؛ تغٔيُ ٔٙف٤تي و ٝؿك ٣لف ٣مال ثلاي ث ٝؿًت آٚكؿٖ آٖ ٞنيٝٙ
ٔيُٛؿ ٝ٘ ،آٖ ٘ف ٢يب ٗلك ٟ٘بيي .ث ٝايٗ تلتيت :ام ؿًتؿاؿٖ فلٓت ؿاكاي ؿٚ
ٓٛكت ٔيثبُـ و٣ ٝجبكتٙـ ام :اِف .فلٓت تغٔيُ ٔٙف٤ت ة .فلٓت ارتٙبة
ام ٗلك؛ وٞ ٝل ؿٛٓ ٚكت ثُ ٓٞ ٝجيٌٞ ٝتٙـ .ميلا ؿك ٟ٘بيت ثُ ٝؾْ٣ٛ٘ ،ي
ميبٖ كًيـ ٜاًت و ٝفلٓت رٌّٛيلي ام آٖ ٚرٛؿ ؿاُت ٝاًت (وبٕٟي،
.)217 ،1380
 -1-1فَت ٍ تفَيت
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فٛت ؿك ِغت ثٙ٤ٔ ٝبي ٔلؿٖ ،ؿكٌقُتٗٔ ،لي ٘ ٚيٌتي اًت (فل٤ٔ ًٙٞيٗ،
ٚاه ٜفٛت) ٚ ٚاه ٜتفٛيت ام فٛت ثٙ٤ٔ ٝبي ام ؿًتكفتٗ صيني و ٝلبثُ
ثلٌِتٗ ثبُـ ٌلفتُ ٝـ ٜاًت .ام ايٗ ك ٚتفٛيت ،يٙ٤ي ا٘زبْ وبكي وٙٔ ٝزل ثٝ
فٛت ُٛؿ (اثٗ ٔٛ٠ٙك343 ،711 ،؛ ٔ٤زٓ ٔمبئيي اِّغ .)45 ،395 ،ٝتفٛيت آ٣
ام اتالف اًت ،ص ٖٛؿك ٔٛاكؿ اتالف  ٚغيلاتالف ٓبؿق اًتٔ ،ب٘ٙـ م٘ـا٘يولؿٖ
ُؾْ وبًت و ٝعجي صٙيٗ ُؾٔي تفٛيت ٔٙبفٚ ٢ي ٔيثبُـِٚ ،ي اتالف
ثل آٖ ٓبؿق ٘يٌت (ٔغمك حب٘ي221 ،940 ،؛ عىيٓ172 ،1382 ،ـ .)173
 -2-1تفبٍت استعوبل ٍاصُ فَت ٍ تفَيت در ًظزيِ اس دسترفتي فزصت

ثلؽي ام فمٟبٔ ،يبٖ تفٛيت  ٚفٛات آٖ تفىيه لبئُ ُـٜا٘ـ ٣ ٚـْاِٙف ٢كا ثٝ
ٔفٔ ْٟٛتـا ٚ َٚألٚمي آٖ تفٛيت ٔٙف٤ت ٕ٘يؿا٘ٙـ .آٟ٘ب تفٛيت ٔٙف٤ت كا
ربيي ٔيؿا٘ٙـ و ٝام ٔٙبفُ ٢ؾْ اًتيفب ُـ ٜثبُـ ،ؿك ايٗ ٓٛكت ٌٔئِٛيت،
٘بُي ام ٣ـْاِٙف٘ ٢جٛؿ ٜثّى٘ ٝبُي ام غٔت  ٚيـ غبٓجب٘ٔ ٝيثبُـ .ؿك عبِي وٝ
٣ـْاِٙف ٢ثٙ٤ٔ ٝب يب آٜالعي آٖ فٛات ٔٙف٤ت ٔيثبُـ .يٙ٤ي تّف ُـٖ
ٔٙف٤ت ثـ ٖٚايٙى ٝوٌي ام آٖ ٔٙتفٌ ٢لؿؿ يب اًتيفب ٕ٘بيـ (ٛجبٛجبئي،1231 ،
333؛ عّي .)382 ،726 ،ثب تٛر ٝثٕٞ ٝيٗ ؽٔٓٛيت يٙ٤ي ٣ـْ غٔت ٚ
اًتيفبء ام فلٓت ،اًتٕ٤بَ ٚاه ٜفٛت (٘ ٝتفٛيت) ،ؿك ٘٠لي ٝفٛت فلٓت كا
تٛرئ ٝيوٙـ.
 -2عذمالٌفع ٍ فَت فزصت
ام ؿًتؿاؿٖ فلٓت و ٝام ٓٛك فلٓت تغٔيُ ٔٙف٤ت اًتُ ،جيٝ
«٣ـْاِٙف »٢اًت  ٚؿك ٔٛاكؿي ثب آٖ اُتجبٔ ٜيُٛؿ ،أب ايٗ فلٕ ثب ٣ـْاِٙف٢
ٔتفبٚت اًت .كوٗ اًبًي ؿك ٔ ١ٛٗٛفٛت فلٓت« ،اعتٕبَ» ؿك ٔغمك ُـٖ
آٖ اًت  ٚثٛٛ ٝك ٌّٔٓ ثٚ ٝل ١ٛپيًٛتٗ فلٓت ؿك آيٙـ ،ٜيه اعتٕبَ اًت،
ميلا و ٝيه فلٓت ُ ٚب٘ي ٓـ ؿك ٓـ أىبٖ تغمك ٘ـاكؿ ٌٚل٘ٛٙ٣ ٝاٖ ُب٘ي
٘ـاُت ،ثّى٣ ٝـْاِٙفٔ ٢غتُٕ اًت ٘ٗ ٝلك ٌّٔٓ .يٙ٤ي ٕ٘يتٛاٖ ث ٝيميٗ
ٌفت :اٌل ُؾٔي ؿك آمٔٚ ٖٛوبِت و ٝاو ٖٛٙؿك احل ّٕ٣ىلؿ ؿيٍلي ام ُلوت
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ؿك آٖ ٔغلُ ْٚـ ٜاًت ُلوت ٔيولؿ ،عتٕبً ٔٛفك ٔيُـ  ٚألٚم ٛٙ٣اٖ
ٚويُ ؿاُتٕٔ .ىٗ اًت ٛٔ ٓٞفك ٕ٘يُـ .ؿك ايٗ فلٕ« ،ام ؿًتؿاؿٖ
فلٓت» ثب «٣ـْاِٙفُ »٢جبٞت ؿاكؿ  ٚؿك فلٕ ؿيٍل (فلٓت ارتٙبة ام ٗلك)،
ثب ٔف« ْٟٛايزبؿ ؽٜل» ُجي ٝاًت ٘٣ ٝـْاِٙف( ٢وبتٛميبٖ.)282 ،1382 ،
ِٚي ٔيتٛاٖ ٌفت؛ «ام ؿًتؿاؿٖ فلٓت» ثب ٞل يه ام ايٗ ؿٔ ٚف ْٟٛتفبٚت
ؿاكؿ .ؿك اي ٗ رب آ٘ض ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ؽٌبكت ٜٔلط ٔيثبُـ  ٚؿك لبثُ رجلاٖ ثٛؿٖ
آٖ ثغج اًت٘ ،في «فلٓت ام ؿًت كفت »ٝاًتٗ ٝ٘ ،لك ٟ٘بيي (ٔخالً فٛت يب
٣ـْ لجِٛي ؿك آمٔ )ٖٛوٚ ٝالُ ٢ـ ٜاًت  ٝ٘ ٚآٖ ٘فٟ٘ ٢بيي و ٝاعتٕبَ
تغٔيُ آٖ ٚرٛؿ ؿاُت ٚ ٝثب تمٔيل ؿيٍلي غيل لبثُ تغٔيُ ُـ ٜاًت
(ثٟجٛؿي يب پقيلفتُ ٝـٖ ؿك آمٔ .)ٖٛثٙبثلايٗ «فلٓت ام ؿًت كفت »ٝكا ٘جبيـ
ثب ام ثيٗكفتٗ ٘فٛٔ ٢كؿ ا٘ت٠بك و ٝام آٖ ت٤جيل ث٣« ٝـْاِٙفٔ »٢يُٛؿ اُتجبٜ
ٕ٘ٛؿ  ٚيب آٖ كا ثب ٗلك ٟ٘بيي و ٝؿك احل ام ؿًتكفتٗ فلٓت ارتٙبة ام آٖ ٚال٢
ٔيُٛؿ ،يىي ؿاٌ٘ت .ثٙبثلايٗ ؿك ايٗ پو َٞٚآ٘ضٛٔ ٝكؿ ٘٠ل ٔبًت ٓلف
فلٓت فٛت ُـٌٞ ٜت ٘ٗ ٝلك ٟ٘بيي ،تب اُىبالتي و ٝؿك ثغج ٣ـْاِٙف٢
ٔغتُٕ ،آٔـ ٜاًت ٜٔلط ٌلؿؿ.
 -3فزٍض تسجيت
ثلاي ايٗ وٗ ٝلكي لبثُ رجلاٖ ثبُـ ،ثبيـ ٗلك ٌّٔٓ ثبُـ ،ث٣ ٝال ٜٚثيٗ ٗلك
 ٚتمٔيل ؽٛا٘ـ ٜكاثً ٜٝججيت ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ (وبتٛميبٖ .)245 ،1382 ،ؿك
ؽٔ ّٛرجلاٖ ؽٌبكت ٘بُي ام فلٓت ام ؿًت كفت ،ٝتلؿيـ ؿك ٚرٛؿ ايٗ ؿٚ
ُلٌٔ ٙئِٛيت ٔـ٘ي اًت وٛٔ ٝرت ا٣تمبؿ ثلؽي ث٣ ٝـْ ٕٗبٖ ،ؿك ايٗ
ٌٔئُّ ٝـ ٜاًت.
آ٘ض ٝؿك ٞل ؿ ٚفلٕ ام ؿًتكفتٗ فلٓت؛ يٙ٤ي فلٕ تغٔيُ ٔٙف٤ت  ٚفلٕ
ارتٙبة ام ٗلكِٔ ،تلن اًت ،ايٗ اًت و ٝثلؽٛكؿاكي ام فلٓت ٘ ٚبف ٢ثٛؿٖ
آٖ  ٚثٚ ٝل ١ٛپيًٛتٗ آٖ ٔغتُٕ اًت؛ ٕ٘يتٛاٖ ٌفت اٌل ُؾْ ؿك ٔٛل٤يت
ٔٛكؿ ٘٠لٍ للاك ٔيٌلفت ،عتٕبً ثٞ ٝـف ٔيكًيـ .پي اُىبِي و ٝؿك لبثُ
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رجلاٖ ثٛؿٖ فلٗي وُ ٝؾْ فلٓت تغٔيُ ٔٙف٤ت كا ام ؿًت ٔيؿٞـ
ٜٔلط ٔيُٛؿ ٌّٓٔ ،ثٛؿٖ ٗلك اًت؛ ص ٖٛتغٔيُ ٘ف ٢ؿك آيٙـ ٜل٤ٜي
٘يٌت تب ٔٙتفي ُـٖ آٖٗ ،لك ٌّٔٓ ٔغٌٛة ُٛؿ.
ؿك فلٗي وُ ٝؾْ ؿك احل تمٔيل ؿيٍلي فلٓت ارتٙبة ام ٗلك كا ام ؿًت
ٔيؿٞـ  ٚؿك ٟ٘بيت ٔغتُٕ ٗلك ٔيٌلؿؿٟ ،بٞلاً ؿك تغمك ٗلك  ٌّٓٔ ٚثٛؿٖ
آٖ تلؿيـي ٘يٌت ،صٗ ٖٛلك ثبِفٚ ُ٤الُ ٢ـ ٜاًت .ايٗ فلٕ ثٚ ٝيو ٜؿك
ٔٛكؿ ؽٜبي پنُىي ٜٔلط ٔيُٛؿ؛ ٔخالً ٔليٖ ؿك احل تمٔيل پنُه فلٓت
ٔ٤بِز ٝكا ام ؿًت ٔيؿٞـ  ٚؿك ٟ٘بيت ٔٔ َّٛ٤يُٛؿ  ٚيب فٛت ٔيوٙـِٚ ،ي
ٕ٘يتٛاٖ حبثت ٕ٘ٛؿ وٞ ٝلٌب ٜپنُه ٔلتىت تمٔيل ٕ٘يُـ ٔ ٚليٖ تغت
ٔ٤بِز ٝللاك ٔيٌلفت عتٕبً ؿكٔبٖ ٔيُـ  ٚام فٛت يب ِّٔٛ٤يت ٘زبت پيـا
ٔيولؿ ،تب كاثً ٜٝججيت حبثت ُٛؿ .ثٙبثلايٗ ؿك ايٗ فلٕ  ٓٞث ٝؽبٛل تلؿيـ
ؿك ٚرٛؿ كاثً ٜٝججيت ؿك ٌٔئِٛيت ؽٛا٘ـ ٜتلؿيـ ٚرٛؿ ؿاكؿ  ٚؿك ٚال ٢ثلاي
كف ٢ايٗ اُىبَ يٙ٤ي احجبت كاثً ٜٝججيت و ٝثٚ ٝيو ٜؿك ٌٔئِٛيت پنُىي
ٚرٛؿ ؿاكؿ ،ايٗ ٘٠لي ٝتأًيي ُـ ٜاًت (وبٕٟي.)220 ،1380 ،
ؿك ٔت ٖٛفمٟي ثلاي ًجت آٜالعي  ٚاتالف ثًٚ ٝيّ ٝآٖ ،ت٤بكيفي فول ُـٜ
اًت ،ؿك يىي ام وبُٔتليٗ ايٗ ت٤بكف اُبكُ ٜـ ٜاًت.
«اٖ اٌِجت ٔب ِ ٝأحل ٔب في تِٛيـ ِّٕٛت وٕب ِِّ ّٝ٤ى ٝٙيِج ٝاِِل ٗٔ ٙرٟٝ
أ٘ ٝال يِٛـ إِٛت ثٙفٌ ٝثُ يِٛـ إِِٛـ ِ ِٛ ٚ ٝثًٛبئ ٚ ٚلـ يتؾّف إِٛت ٝٙ٣
 ٚال يتؾّف  ٗ٣اِ٘( »ّٝ٤زفي1412 ،؛.)63،15
ًجت صيني اًت و٣ٛ٘ ٝي تأحيل ـ ث٘ ٝغ ٛرنء اِ ّٝ٤ـ ؿك تِٛيـ ٔٛت ؿاكؿِ ،ىٗ
ام ايٗ رٟت و ٝث٘ ٝفٌ ٝتِٛيـ ٔٛت ٕ٘يوٙـ ،ثُ ٝلُ ٙجبٞت ؿاكؿ؛ ميلا ًجت
ٞل صٙـ ثب ٚاًٜٞٝبي فمّ٣ ٚت ٔٛت كا تِٛيـ ٔيٕ٘بيـٕٞ .ضٙيٗ ًجت ثٝ
٘غٛي اًت وٌ ٝبٞي ثب ٚرٛؿ آٖ ٔٛت ٔغمك ٕ٘يُٛؿ ـ ٌ ٚبٞي ٔغمك
ٔيُٛؿ ـ ِٚي ثب تغمك ّ٣ت ،عتٕبً ٔٛت تغمك ٔييبثـ .اتالف ثًٚ ٝيّ ٝصٙيٗ
ًججي تٌجيت ٔيثبُـ.
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ثب ايٗ ثي بٖ وً ٝجت رنءاِ ّٝ٤ؿك تغمّك ف ُ٤اًت ،ثب تغمك آٖ ِنٔٚبً ّ٣ت تبٔٝ
ٔغمّك ٕ٘يُٛؿ ،ثّى ٝتغمك آٖ ِٔل ٙٛٙٔ ٚ ٙٚث ٝتغمك ًبيل ارنا ُّ٣ ٚ
٘بلٔ ٝؿيٍل ٔيثبُـ .ؿك ٓٛكتي وً ٢ٗٚ ٝجت ثب ِغبً ٝبيل ُلاي ٚ ٚاٗٚبٚ ١
اعٛاَ ٔٛرٛؿ ،ثٛٙ٣ ٝاٖ ّ٣ت تبٔ ٝتّف ،تغمك يبثـ ،ام ثغج تٌجيت ؽبكد
ٔيُٛؿ  ٚتغت ٔٔبؿيك ٔجبُلت للاك ؽٛاٞـ ٌلفت .ؿك عبِي و ٝثبيـ ٔبٞيت
ًجت ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثبُـ و ٝؿك ٓٛكت تغمك آٖ ،تغمك ٘تيزٕٔ ٝىٗاِغَٔٛ
ثبُـٕٞ .ضٙيٗ اًت اٌل ًجت رنء اؽيل ّ٣ت تبٔ ٝثبُـ.
ؿك تٕبْ ايٗ ٔٛاكؿً ،جت ام ٔبٞيت ًججيت ؽٛيَ ؽبكد ُـ ٚ ٜؿاؽُ ؿك
ٔبٞيت ٔجبُلت ٔيُٛؿ (ٟٔـٚي كاؿ .)75 ،1390 ،ام ٕٞيٗ كًٚت و ٝؿك ايٗ
ثبكٌ ٜفتُ ٝـِ« :ٜىِٕ ٝٙيىٗ  ّٝ٣تبٔ ٚ ٝال رنءً اؽيلا ٔٗ اِ ّٝ٤اِتبٔٔ( »ٝغٕـ
٣بّٔي.)1416،3،107 ،
ثب تٛر ٝث ٝت٤ليف فمٟب ام ًججيت ؿك ٔ ١ٛٗٛثغج ٔيتٛاٖ ٌفت :ؿك ٔٛاكؿي،
تمٔيل ٣بُٔ ٗلك ث٣ٛ٘ ٝي ؿك ايزبؿ ٗلك ٔؤحل اًت ٚ ٚل ١ٛآٖ كا آًبٖ ٔيوٙـ،
ِٚي ٕ٘يتٛاٖ ٌفت و ٝتمٔيل اً ٚجت ٚل ١ٛميبٖ ثٛؿ ٜاًت  ٚيب ؿًت وٓ
ُل ٙالمْ آٖ ٔيثبُـ ،ميلا ٕ٘يتٛاٖ ثٛٛ ٝك ل ٢ٜاؿ٣ب ٕ٘ٛؿ وٞ ٝلٌب ٜتمٔيل
ٚي ٘جٛؿٗ ،ٜلك ٚ ٓٞالٕ٘ ٢يُـ ،ؿك عبِي وٙ٤ٔ ٝبي ًججيت صٙيٗ الت٘بيي
ؿاكؿ يٙ٤ي ٣ـْ آٖ ٔٛرت ٣ـْ ٚرٛؿ ٌٔجت ٔيٌلؿؿ (وبٕٟي.)221 ،1380 ،
يىي ام فمٟب ؿك ايٗ كاثٔ ٜٝي٘ٛيٌـً«:جت ٔٛرت ٕٗبٖ ٣جبكت ام فّ٤ي اًت
و ٝا٘ت٠بك تّف ام آٖ ( ِٛٚاعيب٘بً) ٔيكٚؿ يٙ٤ي ث٤يـ ٘يٌت و ٝتّف ٔتلتت ثل آٖ
ثبُـ ٞل صٙـ ًجت ُب٘ي ٘ين ٘جٛؿ ٜثبُـ» (كُتي.)123 ،1408 ،
ؿك ٔٛٔ ١ٛٗٛكؿ ثغج ٔب آ٘ض ٌّٓٔ ٝث٠٘ ٝل ٔيآيـ ،ايٗ اًت و ٝتمٔيل ٔٛرت
ام ثيٗكفتٗ فلٓت ُـ ٜاًتٞ ،ل صٙـ ٕ٘يتٛاٖ ٌفت و ٝث ٝتٟٙبيي ًجت ٚل١ٛ
ميبٖ ٟ٘بيي  ٚيب ٣ـْ تغٔيُ ٔٙف٤ت ٌلؿيـ ٜاًت .ميلا ؿك ٞل پـيـٜاي ٛ٣أُ
ؽبكري ٘ين ٘مَ اًبًي ؿاك٘ـ  ٚؿك تغمك ٣ ٚـْ تغمك فلٓتٞب ٔؤحل٘ـ.
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ثلاي كف ٢ايٗ اُىبَ ،ثبيـ ٌفت ؿك ايٗ ٔٛاكؿ ثبيـ ثيٗ ؿٗ ٚلك تفىيه ٕ٘ٛؿ:
اِف٘ -في فلٓت (فلٓت تغٔيُ ٔٙف٤ت  ٚارتٙبة ام ٗلك) و ٝث ٝتٟٙبيي
ؿاكاي اكمٍ اًت  ٚؿك ٣لف ثلاي ثلؽٛكؿاكي ام آٖ ثٟب پلؿاؽت ٔيُٛؿ پي،
ام ؿًتؿاؿٖ آٖ ٘٣ٛي ٗلك ٌّٔٓ اًت  ٚثبيـ رجلاٖ ُٛؿ .ةٗ -لك ٟ٘بيي وٝ
ايٗ ٗلك ٔبٞيتبً ثب ٗلك أ َٚتفبٚت اًت  ٚاعتٕبالً ٛ٣أُ ؿيٍلي ٘ين ؿك ايزبؿ
آٖ ٔؤحل ٔيثبُٙـ  ٚاُىبَ ٜٔلط ُـ ٜث ٝايٗ ٘ٗ ١ٛلك ٔلتجٔ ٚيُٛؿ ٘ٗ ٝلك
ؿك فلٕ ا .َٚث ٝايٗ تلتيت ،كاثً ٜٝججيت ثيٗ تمٔيل ٌٔجت  ٚام ؿًتكفتٗ
فلٓت ،ؿك فلٕ آ( َٚلف فلٓت) تأييـ ٔيٌلؿؿ ١ٛٗٛٔ .ثغج ٔب ؿك ايٗ
پو٘ َٞٚين ٕٞيٗ فلٕ ٔيثبُـ.
ؿك فلٕ ام ؿًتكفتٗ فلٓت ،فب ُ٣ث ٝصٙـ ٓٛكت ٕٔىٗ اًت مٔي ٝٙفٛت
فلٓت كا ايزبؿ ٕ٘بيـ و ٝثٛٛ ٝك ؽالٓ ٝؿك فيُ فل ٕٚتٌجيت ٔقوٛك
ٔيٌلؿؿ.
 -1-3فزض هجتٌي ثز تمصيز

ؿك ٔت ٖٛفمٟي ٔب ٔجٙبي ٌٔئِٛيت ثل تمٔيل ٔيثبُـ ،و ٝثل اًبى آٖ ُؾْ
ثبيـ ٔلتىت يىي ام ٔٔبؿيك ثياعتيبٛي ،ثئجبالتي٣ ،ـْ ٟٔبكت  ٚيب ٣ـْ
ك٣بيت ٘٠بٔبت ؿِٚتي ٌلؿؿ  ٚكاثً ٜٝججيت ٘ين ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ .ايٗ
ٌٔئِٛيت ٔجتٙي ثل تمٔيل اًتٔ .خالً ؿك ؽٔٛٔ ّٛكؿي وٚ ٝويُ ؿك احل
تمٔيل ثٛٔ ٝل ٢ؿاؿؽٛاًت تزـيـ٘٠ل ٕ٘يؿٞـ  ٚفلٓت تزـيـ٘٠ل ؽٛاٞي ام
ثيٗ ٔيكٚؿ٠٘ .ليِٛٔ ٝكتي ُٕبكٛٔ 1652/7 ٜكػ ٌٔ :70/7/10تفبؿ ام ٔٛاؿ
 315 ٚ 215 ٚ 212لب٘ٔ ٖٛزبمات اًالٔي ٞلٌب ٜؿؽبِت صٙـ ًجت يب صٙـ ٘فل
ؿك اي لاؿ ٗلة رلط ٔغلم ثبُـ ٗ ١ٛ٘ ٚلة رلط ٚاكؿ ٜام ٘بعيٞ ٝل وـاْ
ِٔؾٔبً ٔ٘ ّْٛ٤جبُـ عىٓ ث ٝپلؿاؽت ثٛٛ ٝك تٌبٚي ؿاؿٔ ٜيُٛؿ .ام تٙفيظ
ٔٙبٔ ٚ ٙف٠٘ ْٟٛلئ ٝنثٛك ٔيتٛاٖ ٤ٗٚيت ٓـٔبت غيل ٕ٣ـي ا ٓ٣ام
تٔبؿفبت كا٘ٙـٌي ٛٔ ١ٛٗٛٔ ٚكؿ ثغج كا وِف  ٚاًتٙجبٕٛ٘ ٙؿ.
 -2-3فزض هجتٌي ثز جْل
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يىي ام آ ٌّٓٔ َٛؿك ٘٠بْ ل٘بئي ايٗ اًت و ٝر ُٟث ٝلب٘ ٖٛكافٌٔ ٢ئِٛيت
٘يٌت ٛٔٔ ٚثبت ٔزّي ُٛكاي اًالٔي پي ام ٌقُت ٔٛا٣ـ لب٘٘ٛي ؿك عك
وّي ٝوٌب٘ي و ٝؿك لّٕل ٚ ٚعبوٕيت مٔيٙيٛٞ ،ايي  ٚؿكيبيي رٕٟٛكي اًالٔي
ايلاٖ ٌٞتٙـ ا ٓ٣ام ايٗ و ٝتج ٝ٤ايلاٖ ثبُٙـ يب ٔميٓ  ٚيب افلاؿ ؽبكري وٚ ٝاكؿ
ؽبن ايلاٖ ٔيٌلؿ٘ـ  ٚا ٓ٣ام ايٗ و٣ ٝبِٓ ثبُٙـ يب رب ُٞآٌبٞي ث ٝلبٖ٘ٛ
ؿاُت ٝثبُٙـ يب ٘ ٝلبثُ ارلا ٔيثبُـٌ .لص ٝايٗ ٛٙ٣اٖ ثٛٓ ٝكت ْ٘ لب٘٘ٛي ؿك
ٔيبٖ لٛا٘يٗ ٔـ ٖٚث ٝصِٓ ٕ٘يؽٛكؿ ِٚىٗ ام  ٚ ْٕٛ٣اٛالق ث٘٤ي ام ٔٛاؿ
لب٘٘ٛي ث ٝؽٛثي اًتٙجبٔ ٙيٌلؿؿ ٔ ٚجٙب ٔ ٚأؽق كٔ ٍٚقوٛك ٘ين ٕٞيٗ ٔٛاؿ
ٔيثبُـ.
ام آٖ رّٕٔ ٝبؿ 3 ٚ 2 ٜلب٘ٔ ٖٛـ٘ي اًت ؤ ٝيٌٛيـ:
ٔبؿ2 ٜـ لٛا٘يٗ  15كٚم پي ام ا٘تِبك ؿك ًلاًل وِٛك المْاالرلا اًت ٍٔل آٖ
و ٝؿك ؽٛؿ لب٘ ٖٛتلتيت ؽبٓي ثلاي ٔٛل ٢ارلا ٔملك ُـ ٜثبُـ.
ٔبؿ3 ٜـ ا٘تِبك لٛا٘يٗ ثبيـ ؿك كٚم٘بٔ ٝكًٕي ث ُٕ٣ ٝآيـٕٞ .ضٙيٗ ٔبؿ3 ٜ
لب٘ٔ ٖٛزبمات اًالٔي ٔٔٛة  1370اًت ؤ ٝيٌٛيٙـ :لٛا٘يٗ رنائي ؿكثبكٜ
وّي ٝوٌب٘ي و ٝؿك لّٕل ٚ ٚعبوٕيت مٔيٙي ،ؿكيبيي ٛٞ ٚايي رٕٟٛكي اًالٔي
ايلاٖ ٔلتىت رلْ ُ٘ٛـ إ٣بَ ٔيٌلؿؿ ٍٔل ايٗ و ٝثٛٔ ٝرت لب٘ ٖٛتلتيت
ؿيٍلي ٔملك ُـ ٜثبُـ.
ثل ايٗ اًبى فلٕ ايٗ اًت و ٝوّي ٝافلاؿ  ٚآعبؿ ٔٛرٛؿ ؿك لّٕل ٚعبوٕيت
ايلاٖ ام ٔٔٛثبت ٔزّي ُٛكاي اًالٔي عـاوخل تب  15كٚم ث٤ـ ام ا٘تِبك آٖ ؿك
كٚم٘بٔ ٝكًٕي ٌٔٞ ٢ّٜتٙـ  ٚايٗ ٔٔٛثبت ؿكثبكٍٕٞ ٜبٖ ٔتج ٚ ٢المْاالرلا
اًت ٞ ٚيش ٣قك  ٚثٟب٘ٝاي ثلاي اؿ٣بي ر ُٟث ٝلب٘ ٖٛپقيلفتٕ٘ ٝيُٛؿ.
 -3-3فزض هجتٌي ثز تمذين اّن ثز هْن

لب٣ـ« ٜا »ٟٓٔ ٚ ٓٞام ٌٔتمالت ٣مّي اًت و ٝؿك آٖ ث ٝاؽق ا ٚ ٓٞتلن ٟٔٓ
ؿك فلٕ تناعٓ ا ٓٞثب ٔ ٟٓعىٓ ُـ ٜاًت (ّ٣يـًٚتٔ .)21 ،1388 ،خالً
ٞلٌب ٜثيٗ عف ٞآُ اًالْ ٚ ٚارجي ؿيٍل  ٚيب ثيٗ عف ٞربٖ ٔ ٚبَ ُؾٔي،
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تناعٓ ُٛؿ ثبيـ ث ٝتمٛيٓ عف ٞآُ اًالْ  ٚربٖ افلاؿ ؿاٚكي ولؿ .ايٗ ؿاٚكي
كا ث٣ ٝمُ ٌ٘جت ٔيؿٙٞـ (وبٕٟي٣ .)335 ،1380 ،لف ٘ين٣ ،ال ٜٚثل آٖ وٝ
ٔلر ٢تِؾيْ ٔ٣ٛٗٛبت ٔٔ ٚبؿيك آٟ٘ب ،ثُٕ ٝبك ٔيآيـٔ ،يتٛا٘ـ ثٙبيي كا پي
افىٙـ  ٚثب أ٘بي ُلِٙٔ ١أ وِف عىٓ ُل٣ي ُٛؿ .ث ٝايٗ ٔٙ٤ي و ٝاٌل ؿٚ
عىٓ ٔتناعٓ ثل ٣لف ٣لُٗ٘ٛ ٝـ ،ثب اعلام إٞيت ،ا ٓٞكا ثل ٔٔ ٟٓمـْ ٔيؿاكؿ
و ٝثـاٖ تٛفيك ٣لفي ٌٛيٙـ (أِفبك .)204 ،1429 ،عبَ اٌل ؽالف لب٣ـُٕ٣ ٜ
ُٛؿ ث ٝعىٓ ٣مُ تمٔيل ُـ ٜاًت .ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ :ثيٕبكي ث ٝپنُه ٔلارٝ٤
ٔيوٙـ  ٚپنُه رٟت عف ٞآكأَ ثيٕبكٚ ٚ ١ٛ٘ ،ؽبٔت ثيٕبكي ٚي تقول
ٕ٘يؿٞـ  ٚثيٕبكي ا ٚكا ٔ٤ٔ َٕٛ٤لفي ٔيوٙـِٚ ،ي ث٤ـاً وِف ٔيُٛؿ و ٝؿك
آٖ مٔبٖ ثيٕبك ٤ٗٚيت ٚؽيٕي ؿاُت ٝو ٝاٌل پنُه وٛتبٞي ٘ىلؿ ٜثٛؿ ،ثيٕبك
رٟت ؿكٔبٖ الـاْ ٔؤحلتلي ا٘زبْ ٔيؿاؿ  ٚتغت ٔ٤بِز ٝللاك ٔيٌلفت ُ ٚب٘ي
ؿكٔبٖ ثيٕبكي اٚ ٚرٛؿ ؿاُت ِٚي او ٖٛٙصٙيٗ ُب٘ي  ٚاعتٕبِي ام ثيٗ كفتٝ
اًت.
 -4-3فزض اّوبل

ثلؽي ؿك ثيٗ ٛلفـاكاٖ ٘٠لي« ٝؽٜب  ٚتمٔيل» ٔ٤تمـ٘ـ و ٝؿك ٞل ربٔ،ٝ٤
لب٘ٔ ٚ ٖٛملكات ،ثلاي ٣ـٜاي ام ٌٔئِٛيٗ أل ،تىبِيف ٟٚ ٚبيفي ت٤ييٗ ٕ٘ٛؿٜ
اًت .ؿك ث٘٤ي ام ٔٛاكؿ ٔ ،ٟٓإٞبَ  ٚثئجبالتي ؿك ا٘زبْ ايٗ ٟٚبيف  ٚيب
لٔٛك  ٚتمٔيل ؿك ارلاي آٟ٘ب ٔٛرت ٌٔئِٛيت ويفلي اًت .آ٘بٖ اٗبفٝ
ٔيٕ٘بيٙـ وٕٞ ٝبٖٛٛك و ٝكٚي ٝل٘بيي ؿك ٔٛاكؿ ٔت٤ـؿ ثيبٖ ؿاُت ٝاًت،
كئيي ٔؤًٌ ٝلب٘٘ٛبً ٌٔئ َٛوبك ٓغيظ ٞل ٔؤًٌ ٚ ٝكفتبك ٔ ٓ٠ٙوبكٔٙـاٖ ٚ
وبكٌلاٖ ؽٛيَ اًت .ا ٚثبيـ ايٗ ٟٚيف ٝكا ثٛٛ ٝك وبُٔ  ٚؿليك ا٘زبْ ؿٞـ.
عبَ ٞلٌبٔ ٜـيل ٔؤًٌ ٝام ا٘زبْ ايٗ تىّيف ؽٛؿؿاكي ٕ٘بيـ  ٚؿك احل ٕٞيٗ
إٞبَ  ٚغفّت ٔٛرت ُٛؿ و ٝؿك ٔؤًٌ ٝتغت ٘٠ل ٚي  ٚيب ثًٚ ٝيّٝ
وبكٔٙـاٖ  ٚوبكٌلاٖ ؿك عيٗ ا٘زبْ ٟٚيف ،ٝرلٔي اتفبق افتـ ،ا ٚثبيـ ٌٔئَٛ
ثبُـ؛ ميلا ٚي ؿك ا٘زبْ ٟٚبيف ؽٛؿ ٔلتىت تمٔيل  ٚؽٜب ُـ ٜاًت .فلٕ
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إٞبَ ؿك ٔٛكؿ ثغج؛ ؿك ٔٛكؿي اًت و ٝميبٖؿيـ ٜث ٝرٟت ِغ ٛپلٚام ٛٞاپيٕب
ام ٛلف ُلوت ٛٞاپيٕبيي ٣ ٚـْ اٛال١كًب٘ي ام ٛلف ُلوت ٛٞاپيٕبيي ،ام
ُلوت ؿك أتغبٖ ٔغلٔ ْٚيُٛؿ ُ ٚب٘ي ثل٘ـُ ٜـٖ يب لجِٛي كا ام ؿًت
ٔيؿٞـ.
 -5-3فزض هجتٌي ثز ايجبد خطز

ؿك فلٗي ؤ ٝبِه ٔبُيٗ يب يه ُيء ؽٜل٘بن ؿيٍل آٖ كا ث ٝؿًت وٌي
ٔيًپبكؿ وُ ٝبيٌتٍي اًتفبؿ ٜام آٖ كا ٘ـاكؿ  ٚثـيٗ ًٚئّ ٝغي ٚؽٜل٘بوي
كا ثلاي ميبٖؿيـ ٜايزبؿ ٔيوٙـ ،ؿك ايٗ ٓٛكتٚ ،ي ٌٔئ َٛتٕبْ ميبٖ ٚاكؿ ٜثل
ميبٖؿيـ ٜاًت  ٚثبيـ آٖ كا رجلاٖ ٕ٘بيـ ٚ« .ؿك ٔٛاكؿي و ٝتمٔيل ؽٛا٘ـٜ
٣جبكت اًت ام وٛتبٞي ؿكؿاؿٖ اٛال٣بت المْ ث ٝميبٖؿيـ ،ٜايٗ ُي ٜٛؿك ٔٛكؿ
ؽٜبي پنُىي ث ٝايٗ ٓٛكت اًت و ٝؽٛا٘ـ ،ٜايزبؿ ؽٜل ٔيوٙـ ٔ ٚغيٚ
ؽٜل٘بوي كا ثلاي ميبٖؿيـ ٜايزبؿ ٔيوٙـ و ٝث٤ـ ثب تغمك ٗلك ،تمٔيل ٚي
ٔيتٛا٘ـ ًجت تّمي ُٛؿ  ٚؿك ٘تيز ٝرجلاٖ ؽٌبكت ُٛؿ .صٙبٖ و ٝؿك عمٛق
فلاٌ٘ ٝؿك ايٗ ٓٛكت عىٓ ث ٝرجلاٖ ؽٌبكت ُـ ٜاًت» (أيٙيٛٔٙٔ،ك،
.)340 ،1390
 -4خسبرت اس دسترفتي فزصت در حمَق ايزاى
ام ٛلط اي ٗ ٔ ١ٛٗٛثٛٓ ٝكت ٌٔتمُ ؿك عمٛق ايلاٖ ٔـت مٔبٖ ميبؿي
ٕ٘يٌقكؿ  ٚث ٝتج ٢آٖ ْ٘ لب٘٘ٛي  ٚكٚي ٝل٘بيي  ٓٞؿك ايٗ ٔٛٔ ١ٛٗٛرٛؿ
٘يٌت .أب ؿك لب٘ٛٔ ٖٛاؿي ِٔبٞـٔ ٜيُٛؿ ؤ ٝتٕ٘ٗ ايٗ ٔفٔ ْٟٛيثبُٙـ ٚ
ٌٔئِٛيت ِٔبثٟي كا ٔيپقيل٘ـٔ .بؿ 565 ٜلب٘ٔ ٖٛـ٘ي ؿك ٔٛكؿ ارلتإِخُ
٣بُٔ ر٤بِ ٝثل ايٗ ٔجٙب اًت« :ر٤بِ ٝتٟ٤ـي اًت ربين ٔ ٚبؿأي و ُٕ٣ ٝثٝ
اتٕبْ ٘لًيـٞ ٜل يه ام ٛلفيٗ ٔيتٛا٘ٙـ كر ١ٛوٙٙـ ِٚي اٌل رب ُ٣ؿك احٙبء
 ُٕ٣كرٕ٘ ١ٛبيـ ثبيـ ارلتإِخُ كا ثـٞـ» .ميلا فٌؼ رب ُ٣فلٓت ؿًتيبثي
٣بُٔ ثٞ ٝـف ّٜٔٛة كا ام ثيٗ ٔيثلؿ ٔ ٚيناٖ اكمٍ وبكي و ٝام ؿًت كفتٝ
ٔ٤يبك ًٙزَ ٗلك ٘بُي ام ايٗ الـاْ اًت .اِجت ٝؿك ايٙزب آ٘ض ٝؿك ٘٠ل ٌلفتٝ
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ُـ ٜاًتٗ ،لك ٟ٘بيي اًت ٝ٘ ،ؽٛؿ فلٓت ام ؿًت كفت .ٝميلا ارلتإِخُ
وبكي و ٝا٘زبْ ُـ ٜكا ثبيـ ثپلؿامؿ.
ٕٞضٙيٗ ٔبؿ 6 ٜلبٌ٘ٔ ٖٛئِٛيت ٔـ٘ي ،ث٘ ٝفم ٝثٍيلاٖ آًيتؿيـ ٜعك ؿاؿٜ
اًت تب ؽٌبكت ٘بُي ام ٔٛل٤يت ام ؿًت كفت ٝؽٛؿ كا ام ٌٔئ َٛعبؿح ٝثٍيل٘ـ،
ؿك ٚال٘ ٢فم ٝثٍيلاٖ ،ام فلٓت كًيـٖ ث٘ ٝف٤ي ؿك آيٙـٔ ٜغلٔ ْٚب٘ـٜا٘ـ٘ .ف٤ي
و ٝاعتٕبِي اًت ٕٔ ٚىٗ اًت ثل احل ٛ٣أُ ؿيٍلي ايٗ عك ام اًّ ٚت
ٔيُـِٚ .ي ثب ايٗ ٚرٛؿ لبٌٖ٘ٛقاك آٖ كا لبثُ ٜٔبِجٔ ٝيؿا٘ـ ٕٞ ٚيٗ أىبٖ ٚ
ُب٘ي كا ثلاي ٌلفتٗ ٘فم ٝوبفي ٔيؿا٘ـ.
أب پقيلفتٗ صٙيٗ ٗبثٜٝاي ،يٙ٤ي فلٕ اعتٕبَ لٛي وٟ ٝبٞلاً ٣بؿال٘ ٝث٠٘ ٝل
ٔيكًـ ،ؿك عمٛق وبك ؿُٛاكي اًت .ميلا ؿك ايٗ ٓٛكت ٚكٚؿ ؽٌبكت ثبيـ
اعلام ُٛؿ يب لليٙۀ ٔ٤مِٛي ثلاي ٚكٚؿ آٖ ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ .ام ٔيبٖ
عمٛقؿا٘ب٘ي و ٝث ١ٛٗٛٔ ٝپلؿاؽتٝا٘ـ صٙـ ؿيـٌبٔ ٜتفبٚت ِٔبٞـٔ ٜيُٛؿ.
ثلؽي ام ايِبٖ ٓلف ام ؿًتؿاؿٖ فلٓت كا ٗلك ٌّٔٓ ٔبؿي ؿك ٍ٘ب٣ ٜلف
ٔغٌٛة ٘ىلؿ ،ٜپي آٖ كا لبثُ ٜٔبِجٕ٘ ٝيؿا٘ٙـ ثّى ٝايٗ ٘ٗ ١ٛلك ؿك لبِت
ٗلك ٔٛٙ٤ي لبثُ ٜٔبِجٔ ٝيؿا٘ٙـ (ثبكيىّ .)72 ،1372 ،ٛث٘٤ي ؿيٍل ام
عمٛقؿا٘بٖ ٔ٤تمـ٘ـ ٞلٌب ٜأىبٖ اًتفبؿ ٜام فلٓتي ٣لفبً اكمٍ ؽبّ ؿاُتٝ
ثبُـ ام ثيٗ ثلؿٖ آٖ ٗلك ٌّٔٓ ٔغٌٛة ٔيٌلؿؿِٔ ١ٛ٘ .ؾْ آٖ ثّيٞٚبي
ثؾتآمٔبيي اًت و ٝام ثيٗ ثلؿٖ ايٗ ٔٛل٤يت ٗلكي اًت ٌّٔٓ و ٝثبيـ
رجلاٖ ُٛؿ (وبتٛميبٖ .)284 ،1384 ،ام ٘٠ل ثلؽي ؿيٍل ام ايِبٖ تفىيه ثيٗ
فلٔ ٕٚؾتّف ٗلٚكتي ٘ـاكؿ  ٚؿك ٞل ٔٛكؿ و٣ ٝلف ،فلٓت ام ؿًت كفت ٝكا
اكمُٕٙـ ثـا٘ـ  ٚفمـاٖ آٖ كا ٗلك ٔبؿي ٛٙ٤ٔ ٚي تّمي وٙـ ،لبثّيت ٛلط ؿك
ٔغبوٓ ؿاكؿ  ٚلبثُ ٜٔبِج ٝاًت (وبٕٟي.)221 ،1380 ،
ؿك لب٘ٔ ٖٛـ٘ي ٌ٘جت ثٔ ٝجٙبي ٌٔئِٛيت ٔـ٘ي ٕٗ ٚبٖ لٟلي ؿ٠٘ ٚل ٚرٛؿ
ؿاكؿ :ثلؽي ٔجٙبي آٖ كا تمٔيل ٔيؿا٘ٙـ  ٚثلؽي ؿيٍل ٚاكؿ ُـٖ ٗلك كا
ٕٔٗ ١ٛٗٛبٖ ٔيُٕبك٘ـ (أبٔي .)391 ،1376 ،ثل ايٗ ٔجٙب ٕٗبٖ ٔٙبفٚ ٢
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إ٣بَ اٌ٘بٖ ؽيّي ك ُٗٚاًت؛ ميلا ثل ايٗ ٔجٙب تٟٙب ٓـق ٛٙ٣اٖ ؽٌبكت ٚ
ميبٖ ثلاي احجبت ٕٗبٖ وبفي اًت .ؿك ٔبؿ 1 ٜلبٌ٘ٔ ٖٛئِٛيت ٔـ٘ي ،ؿك ايٗ
ثبك ٜآٔـ ٜاًتٞ« :ل وي ثـٔ ٖٚزٛم لب٘٘ٛي ٕ٣ـاً  ٚيب ؿك ٘تيزۀ ثياعتيبٛي ثٝ
ربٖ يب ًالٔتي يب ٔبَ يب آماؿي يب عيخيت يب ُٟلت تزبكتي يب ثٞ ٝل عك ؿيٍل
و ٝثٛٔ ٝرت لب٘ ٖٛثلاي افلاؿ ايزبؿ ٌلؿيـِٕٜٝ ٜاي ٚاكؿ ٕ٘بيـ وٛٔ ٝرت ٗلك
ٔبؿي يب ٔٛٙ٤ي ؿيٍل ٔيُٛؿ ٌٔئ َٛرجلاٖ ؽٌبكت ٘بُي ام  ُٕ٣ؽٛؿ
ٔيثبُـ .ثٙبثلايٗ اٌل ؿك ٔٛكؿي ٣لف ٘في فلٓت كا ؿاكاي اكمٍ ٘ـاٌ٘ت،
تلؿيـي ٘يٌت و ٝفمـاٖ آٖ ٗ ٓٞلك ٘جٛؿٌٔ ٚ ٜئِٛيتي ؿك پي ٘ـاكؿِٚ .ي اٌل
٣لف آٖ كا ٗلك ٔغٌٛة ٕ٘ٛؿ (ا ٓ٣ام ٔبؿي يب ٔٛٙ٤ي) ٘جبيـ ؿك رجلاٖ آٖ
تلؿيـ ٕ٘ٛؿ .ميلا و ٝام ؿًتكفتٗ آٖ ٘٣ٛي ٗلك ٌّٔٓ ٔغٌٛة ٔيُٛؿ.
-5ضوبى فَت فزصت در ًظبم ّبي حمَلي ثزخي کشَرّب
ثبيـ تٛر ٝؿاُت و٠٘ ٝلي ٝام ؿًت ؿاؿٖ فلٓت ؿك ٓـؿ تغيل ٔجب٘ي عمٛلي ٔلثٙٛ
ث ٝاعلام كاثً ٜٝججيت ٘يٌت ثّى ٝاًبًب ٔ ٟٓتليٗ ٞـف آٖ ،رّت تٛرٔ ٝغبوٓ ثٝ
٣بُٔ تفٛيت فلٓت ٞب  ٚاكد ٟ٘بؿٖ ث ٝفلٓت ٞبي اكمُٕٙـ اُؾبّ اًت .ايٗ ٟٔٓ
رن ثب ؿك اؽتيبك ؿاُتٗ وبكُٙبى  ٚاكميبثي ؿلي ك ٞل پل٘ٚـ ٜثب تٛر ٝثُ ٝلايٚ
ؽبّ ٕٞبٖ ؿٛ٣ا  ٚؿك يه ٘٠بْ ل٘بيي ٔ٘ٙجٔ ٚغمك ٘ؾٛاٞـ ُـ .ث٠٘ ٝل ٔي كًـ
اٌل ص ٝثٌتل ٞبي لب٘٘ٛي وبفي ثلاي إ٣بَ ايٗ ٘٠لي ٝؿك عمٛق ايلاٖ  ٚفم ٝاًالٔي
فلا ٓٞاًت أب تب مٔب٘ي وُ ٝلاي ٚارلاي ٓغيظ ايٗ ٘٠لي ٝآٔبؿ٘ ٜجبُٙـ ،آحبك
٘بّٜٔٛة إ٣بَ غيل وبكُٙبًب٘ ٝآٖ ثٔ ٝلاتت ثيَ تل ام آحبك ّٜٔٛثَ ؽٛاٞـ ثٛؿ .ثب
ثلكًي ؿك عمٛق وِٛكٞبي ؿيٍل ِٔبٞـٔ ٜي ٌلؿؿ و ٝكٚيىلؿ ٞل يه ام آٖ
وِٛكٞب ٌ٘جت ث ٝؽٌبكت فلٓت ام ؿًت كفتٔ ،ٝتفبٚت اًت ٕٗٗ .آٖ و ٝايٗ
٘٠لي ٝام ًبَ ٞب لجُ ؿك كٚي ٝل٘بيي ث٘٤ي ام آٖ وِٛكٞب ٔٛكؿ پقيلٍ للاك ٌلفتٝ
اًت.
الف -حمَق آهزيکب
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اٌلص ٝؿك كٚي ٝل٘بيي آٔليىب٠٘ ،لي ٝام ؿًت كفتٗ فلٓت ،ثيِتل ؿك ثغج ؽٜبٞبي
پنُىي ٜٔلط ُـِٚ ٜي ٛلط اِٚي ٝآٖ ؿك عمٛق آٔليىب ،ؿأ ٝٙاي فلاتل ام ايٗ
ؿاُت ٝاًت .ؿك ًبَ1983ؿك ٚاٍُٙتٗ ،ؿٛ٣ايي ٛلط ُـ و ٝؿك آٖ ؽٛاٞبٖٔ ،ـ٣ي
ثٛؿ٣ :ـْ تِؾيْ ٓغيظ  ٚثٛٔ ٝل ٢ثيٕبكي ٌٕٞلٍُ ،ب٘ي ثٟجٛؿي كا ام39ؿكٓـ
ث 25 ٝؿكٓـ وب َٞؿاؿ ٚ ٜثلاي رجلاٖ ؽٌبكت ٘بُي ام فٛت فلٓت14ؿكٓـي
٘زبت ٌٕٞلٍ ٜٔبِج ٝؽٌبكت ولؿ .ؿاؿٌب٣ ٜبِي ايبِت ٚاٍُٙتٗ اٟٟبك ؿاُت :ام
ثيٗ كفتٗ فلٓت ثٟجٛؿي ٌٔتّنْ ايٗ ٘يٌت و ٝؽٛا٘ـ ٜؽٜب وبك ،وُ ؽٌبكتي كا
و ٝام ٔلي ٔتٛفي عبُٓ ُـ ٜرجلاٖ وٙـ ثّىٌٔ ٝئِٛيت إٔ ٚىٗ اًت ٔغـٚؿ ثٝ
ؿكٓـي ام ٗلك ٟ٘بيي ثبُـ (.أيٙيٛٔٙٔ،ك)28،1390،
ة -حمَق اًگليس

ؿاؿٌبٞ ٜبي اٌٍّ٘تبٖٜٔ ،بِج ٝؽٌبكت ٘بُي ام فلٓت ام ؿًت كفت ٝكا ؿك ؽٜبٞبي
پنُىي ث ٝؿِيُ ٣ـْ اعلام كاثً ٜٝججيت ربين ٘ـاٌ٘ت ٝا٘ـ .ث٠٘ ٝل ايٗ ٔغبوٓ،
ٞلٌبُ ٜب٘ي ثٟجٛؿي ثيٕبك ثيِتل ام  50ؿكٓـ اكميبثي ٌلؿؿ  ٚؽٜبي پنُه ايٗ
ُب٘ي كا ام ثيٗ ثلؿ ٜثبُـ ،ؽٌبكت ؿك صبكصٛة ٘٠ليًٙ ٝتي ًججيت لبثُ ٜٔبِجٝ
اًت  ٚپنُه ؽٜبوبك ث ٝپلؿاؽت وُ ؽٌبكت ٔغى ْٛؽٛاٞـ ُـ ِٚي ٞلٌبٜ
ُب٘ي ثٟجٛؿي ثيٕبك وٕتل ام  50ؿكٓـ ثبُـ ،كاثً ٜٝججيت ٔيبٖ ؽٜبي پنُه ٚ
ٗلك ٚاكؿ ،ٜغيل لبثُ اعلام ثٛؿ ،ٜعىٓ ّ٣ي ٝؽٛاٞبٖ ٓبؿك ؽٛاٞـ ُـ .ثلؽي ام
ل٘بت ،اًتٙبؿ ث ٝلب٣ـً ٜججيت ؿك ؿ٣بٚي ٔلث ٙٛثٜٔ ٝبِج ٝؽٌبكت ٘بُي ام تفٛيت
فلٓت ٔـاٚا ؿك ؽٜبٞبي پنُىي كا ٘ب٣بؿال٘ٔ ٝي ؿا٘ٙـ.
ح -حمَق فزاًسِ

ؿك فلاٌ٘ ،ٝكٚي ٝل٘بيي ثب لٛت  ٚثلاي ٔـت مٔبٖ ٛٛال٘ي ام لبثُ ٜٔبِج ٝثٛؿٖ
ؽٌبكت ٘بُي ام فلٓت ام ؿًت كفت ٝعٕبيت ولؿ ٜاًت .ايٗ تالٍ كٚي ٝل٘بيي
ٟ٘بيتب ث ٝپيِٟٙبؿ آالط لب٘ٔ ٖٛـ٘ي فلاٌ٘ٙٔ ٝتٟي ُـ ٜاًت .و ٝؿك ٔبؿ،1346 ٜ

05

پيِٟٙبؿي لب٘ٔ ٖٛـ٘ي فلاٌ٘ ٝاٟٟبك ٔي ؿاكؿ« :ؽٌبكت ٘بُي ام فلٓت ام ؿًت
كفت ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ؽٌبكتي ٌٔتمُ ام ٔٙف٤ت ٟ٘بيي و ٝأىبٖ عٔ َٛؿاُت ،ٝلبثُ
ٜٔبِج ٝاًت »ٞ .لصٙـ ٔبؿ ٜآالعي فٛقٛٙٞ ،م ث ٝعي ٜٝتمٙيٗ ؿك ٘يبٔـ ٜاًت
ِٚي ٓلف پيِٟٙبؿ آٖ ٔي تٛا٘ـ ِ٘بٕ٘٣ ٝك ٘فٛف ايٗ ٘٠لي ٝؿك ٘٠بْ عمٛلي فلاٌ٘ٝ
ثبُـ(ٕٞبٖ)26ّ،
 -6پيشيٌِ ضوبى فَت فزصت در فمِ اسالهي
ؿك فم ٝاًالٔي ٘ٔي ث ٝايٗ ٓلاعت ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٌٔ ٚئّٝاي  ٓٞو ٝث ٝايٗ
ٔ ١ٛٗٛپلؿاؽت ٝثبُـ ؿيـٕ٘ ٜيُٛؿ .ؿك ٌبْ إٔ َٚىٗ اًت صٙيٗ ثلؿاُت
ُٛؿ ؤ ٝف« ْٟٛام ؿًتؿاؿٖ فلٓت» ص ٖٛؿك ٟبٞل رنء ٗلكٞبي ٔبؿي ثٝ
ُٕبك ٕ٘يآيـ ٙٔ ٚبف ٢آٖ ٔغتُٕاِغٔٔ َٛيثبُـ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٗلك لبثُ رجلاٖ،
ؿك فم ٝلبثُ ٜٔبِج٘ ٝجبُـٕٞ ،بٖٛٛك وٕٗ ٝبٖ «٣ـْاِٙف »٢ؿك فم ٝام ًٛي
ِٟٔٛك فمٟب ثٛٙ٣ ٝاٖ ٗلك ثٛٛ ٝك ِٔؾْ پقيلفتِ٘ ٝـ ٜاًتٔ .يتٛاٖ ٌفت:
ؿكثبكٔ ٜف٣« ْٟٛـْاِٙف »٢ؿك فم ٝآ٘ضٛٔ ٝكؿ اُىبَ اًت  ٚثلؽي فمٟب ثب آٖ
ٔؾبِفت ٕ٘ٛؿٜا٘ـ٣ ،ـْاِٙفٔ ٢غتُٕ اًت ٚ .اِّب ؿك ٔٛكؿ ٣ـْاِٙف ،ٌّٓٔ ٢ؿك
ٓٛكت تفٛيت آٖ ،اوخل فمٟب لبثُ رجلاٖ ثٛؿٖ آٖ كا پقيلفت ٚ ٝكأي ؿاؿٜا٘ـ
(ٔيلفتبط ٔلاغٝاي308 ،1417 ،؛ ٘بئيٙي)199 ،1373 ،
 -1-6هصبديك فَت فزصت در فمِ اسالهي

ٔٛاكؿي ؿك فمٜٔ ٝلط ُـ ٜاًت و ٝث٘٤ي ٔ٤تمـ٘ـ ؿك آٟ٘ب فلٓت تغٔيُ
ٔٙف٤ت و ٝتفٛيت ُـ ،ٜلبثُ رجلاٖ ؿاٌ٘تُ ٝـ ٜاًت (وبتٛميبٖ،1382 ،
 .)282اِجت ٝؿك ايٗ رب ٔيناٖ ؽٌبكت ثل ٔجٙبي الـأبتي وٛٓ ٝكت ٌلفتٝ
ت٤ييٗ ُـ ٜؤ ٝيتٛا٘ـ ث٣ٛ٘ ٝي اُبك ٜثٔ ٝف« ْٟٛام ؿًتؿاؿٖ فلٓت» ؿاُتٝ
ثبُـ .ام رّٕ ٝؿك ٔٛكؿ ٣مـ ٔ٘بكث( ٝوبٕٟي ٚ )155 ،1380 ،ر٤بٌِ ٝفتُ ٝـٜ
وٞ ٝلٌب ٜلجُ ام تغٔيُ ًٛؿ ام ٘بعي٣ ٝبُٔٔ ،بِه للاكؿاؿ كا فٌؼ وٙـ ٚ
فلٓت تغٔيُ ًٛؿ كا ام ثيٗ ثجلؿ ،فٌؼ وٙٙـ ٜللاكؿاؿ ثبيـ ام ٣بُٔ رجلاٖ

06

ؽٌبكت ٕ٘بيـ و ٝؿك ايٗ رب ٔيناٖ ؽٌبكت ٔ٤بؿَ اكمٍ وبكي و ٝام ؿًت
كفت ٝيب ارلتإِخُ إ٣بِي اًت وٚ ٝي ا٘زبْ ؿاؿ ٜاًت .صٜٔ ٖٛبثك ٣مـ
ٔ٘بكث٣ ،ٝبُٔ فم ٚؿك ٓٛكت تغٔيُ ًٛؿ ،ام ًٛؿ عبًّٕٟٓ ٝي كا ٔيثلؿ ٚ
ؿك ٓٛكت ٣ـْ تغٔيُ ًٛؿٌٔ ،تغك صيني ٘يٌت .ؿك ايٗ رب ٔبِه ثب فٌؼ
٣مـ ثب٣ج تفٛيت فلٓت تغٔيُ ًٛؿ ُـ ٜاًت (ثغلا٘ي252 ،1405 ،؛ ٘زفي،
 ،389 ،26،1412عىيٓ .)376 ،1382 ،ؿك ايٗ فلٔٙ٣ ١ل اًبًي «فلٓت» وٝ
اعتٕبَ ثٛؿٖ آٖ ثبُـ ٔٛرٛؿ اًت ٕ٘ ٚيتٛاٖ ٌفت ٞلٌب٣ ٜمـ ٔ٘بكث ٝفٌؼ
ٕ٘يُـ٣ ،بُٔ عتٕبً تغٔيُ ًٛؿ ٔيولؿ .ث٠٘ ٝل ثلؽي عمٛقؿا٘بٖ ،ايٗ
پلؿاؽت غلأت ٔيتٛا٘ـ ؿك صبكصٛة ٘٠لي« ٝفلٓت ام ؿًت كفت »ٝتٛريٝ
ُٛؿ (وبتٛميبٖ .)1382،282 ،ث ٝفل ١فمٟي فٛق ايٗ ايلاؿ ٚاكؿ ُـ ٜاًت وٝ
پلؿاؽت ارلتإِخُ ث ٝايٗ افلاؿ ٔيتٛا٘ـ ام ثبة اًتفبؿ ٜثالرٟت ام ُٕ٣
ؿيٍلي يب اًتيفب ثبُـ ٘ ٝام ثبة رجلاٖ ؽٌبكت ٘بُي ام مايُ ُـٖ فلٓت
تغٔيُ ٔٙف٤ت (أيٙيٛٔٙٔ،ك .)1390،31
اُىبَ ؿيٍلي و ٝام ٛلف ٔؾبِفبٖ ايٗ ٌٔئِٛيت  ٚرجلاٖ ؽٌبكت ٣بُٔ
ٜٔلط ُـ ٜايٗ اًت و ٝص٣ ٖٛمـ ٔ٘بكث ٝربين اًتٔ ،بِه عك فٌؼ للاكؿاؿ
كا ؿاُت ٚ ٝؿك ٚال ٢عك ؽٛؿ كا إ٣بَ ولؿ ٜاًت ،ثٙبثلايٗ ٔلتىت تمٔيلي
ِ٘ـ ٜاًت .ؿك عبِي و ٝؿك ٌٔئِٛيت ٘بُي ام تٌجيت ،تمٔيل ٣بُُٔ ،لٙ
ايزبؿ ٌٔئِٛيت اًت .ص٣ ٖٛبُٔ ام اثتـا ٔيؿاٌ٘ت ٝو٣ ٝمـ ربين اًت ٔ ٚبِه
ٕٔىٗ اًت ٣مـ كا فٌؼ وٙـ ،پي ؿك عميمت ؽٛؿ ا ٚثٗ ٝلك ؽٛؿ الـاْ ٕ٘ٛؿٜ
اًت ٌٔ ٚتغك رجلاٖ ؽٌبكت ٘يٌت (ثغلا٘ي405 ،1405،؛ ٘زفي،
389 ،26،1412؛ عىيٓ .)376 ،1382 ،ؿك فلٕ فلٓت فٛت ُـ٣ ٜبُٔ،
ت ًٚٛفٌؼ وٙٙـ ٜللاكؿاؿٔ ،يتٛاٖ ٌفت ؿك ايٗ رب اًتفبؿ ٜثال رٟت  ٚيب
اًتيفب ٓـق ٕ٘يوٙـ .ص ٖٛام ٣ ُٕ٣بُٔ اًتفبؿٜاي ِ٘ـ ،ٜثّى ٝآ٘ض٣ ٝبُٔ ام
ؿًت ؿاؿ ٜفلٓت وٌت  ٚتغٔيُ ًٛؿ ثٛؿ ٜاًت و ٝثب فٌؼ للاكؿاؿ ام اٚ
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ًّت ُـ ٜاًت٘ .ىت ٝلبثُ تٛر ٝؿك ايٗ ٔٔبؿيك فمٟي ٗلك ٔغٌٛة ُـٖ
فلٓت تغٔيُ ًٛؿ اًت ٝ٘ ،لبثُ رجلاٖ ثٛؿٖ آٖ.
 -2-6همبيسِ ًظزيِ «حجس حز کسَة» ٍ ًظزيِ فَت فزصت

ٔ ١ٛٗٛؿيٍلي و ٝفمٟبي ٔ٤بٓل ث ٝآٖ تٛر ٝؿاُتٝا٘ـ  ٚؿك ثبة ٣ـْاِٙف٢
ٜٔلط ُـ ٜاًت ٔلث ٙٛثٕٗ ٝبٖ ٔٙبف ٢عل اًت .ث٠٘ ٝل ِٟٔٛك فمٟب ،عجي
وٙٙـ ٜاٌ٘بٖ عل ث ٝؽٔ ّٛاٌل عل وٌٛة ثبُـٗ ،بٔٗ ٔٙبف ٢فٛت ُـ ٜا ٚؿك
مٔبٖ عجي اًت (ٛجبٛجبيي .)300 ،1231 ،صٙيٗ ؿيـٌبٞي ؿك ثبة ٕٗبٖ
عجي اٌ٘بٖ آماؿ ٔيتٛا٘ـ ِ٘بٖؿٙٞـ ٜتٕبيُ فمٟب ث ٝلبثُ ٜٔبِج ٝثٛؿٖ ؽٌبكت
٘بُي ام فٛت فلٓت ثبُـ ،فلٓتي وُ ٝؾْ ؿك ٓٛكت آماؿ ثٛؿٖ ،اعتٕبَ
وٌت ؿكآٔـ ؿاُتِٚ ٝي عبثي ايٗ فلٓت وٌت كا ام اًّ ٚت ٕ٘ٛؿ ٜاًت ٚ
ص ٝثٌب ٔٛرجبت ٗلك ثيِتل ثل ا ٚفلا ٓٞآٚكؿ (ٌلًٍٙي  ٚك٘ذ ٣يبَ)ٔ .ؾبِفبٖ
ِٟٔٛكٕٗ ،بٖ كا ٓلفبً ٔتلتت ثل عجي ٕ٘يؿا٘ٙـ ،ثّى٤ٔ ٝتمـ٘ـٗ :لك ثبيـ
ٌّّٔٓ ثبُـ تب عىٓ ثٕٗ ٝبٖ ُٛؿ  ٚثٙبثلايٗ ٞلٌبُ ٜؾٔي اٌ٘ب٘ي كا عجي
وٙـ و٣ ٝلفبً وبكٌل  ٚيب ٓ٤ٙتٍل  ٚأخبَ آٖ ٔغٌٛة ٕ٘يُٛؿٗ ،بٔٗ پلؿاؽت
ؿًتٕنؿ ا٘ ٚؾٛاٞـ ثٛؿ  ٚصٙيٗ ٘يٌت و ٝثٓ ٝلف عجي ،ليٕت وبك صٙـ كٚمٜ
ا ٚث ٝعٌبة آيـ ،ثّى ٟٗ ٝوبكولؿ ٘جبيـ ث ٝا٘ـامٜاي لٛي ثبُـ و ٝؿك ؿيـ ٣لف،
ٌّٔٓ ث٠٘ ٝل آيـ و ٝاٌل ُؾْ ثبمؿاُت ٕ٘يُـ وبك ٔيولؿ ٙٔ ٚبف٤ي كا ثٝ
ؿًت ٔيآٚكؿ (ٛجبٛجبيي٘ ،300 ،زفي.)39،26، 1412،
ؿك پبًؼ ٔيتٛاٖ ٌفتٟ :بٞلاً ث٠٘ ٝل ٔيكًـٌٔ ،ئّ ٝعجي عل وٌٛة ثٝ
ٔ ١ٛٗٛثغج ٔب كثٜي ٘ـاُت ٝثبُـ .ؿك ٌٔئّ« ٝام ؿًتؿاؿٖ فلٓت» ٘في
«فلٓت ام ؿًت كفت »ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ٗلكي ٌٔتمُ  ٚرـا ام ٗلك ٟ٘بيي ٜٔلط ٚ
لبثُ تٛر ٝاًت .ؿك ايٗ فلٕٓ ،غجت ام ميبٖ آيٙـ ٜيب ٣ـْاِٙف٘ ٢يٌت ثّىٝ
اٌل ٘في ام ؿًتؿاؿٖ فلٓت كا ٗلك ثـا٘يٓٚ ،رٛؿ ٗلك ثبِف ُ٤اًت ٘ٔ ٝلثٙٛ
ث ٝآيٙـ.ٜ
 -7ادلِ فمْي ٍ اصَل کلي ًبظز ثز ضوبى فَت فزصت
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ث٤ـ ام ايٗ و ١ٛٗٛٔ ٝثغج ؿك ايٗ پو َٞٚوٕٞ ٝبٖ ٘في «فلٓت ام ؿًت
كفت »ٝاًت ٝ٘ ،آٖ ٗلك ٟ٘بيي؛ ِٔؾْ ُـ ،تب اُىبَٞبيي و ٝؿك ثؾَ
٣ـْاِٙفٔ ٢غتُٕ ٜٔلط ُـ ٜؿك ايٗ ٘٠لي ٝربيٍبٞي ٘ـاُت ٝثبُـ .ثب ايٗ ثبٚك،
لٛا٣ـ  ٚآ َٛوّي فمٟي و ٝثلاي احجبت ٕٗبٖ ام ؿًتكفتٗ فلٓتٔ ،يتٛاٖ
ث ٝآٟ٘ب اًتٙبؿ ولؿ ٣جبكتٙـ ام :لب٣ـ ٜالٗلك ،اتالف  ٚتٌجيت ،رٛام ٔمبثّ ٝثٝ
ٔخُ ٓ٠٘ ،ارتٕب٣ي  ٚثٙبي ٣مال.
 -1-7لبعذُ الضزر

ث ٝتغميك ،ؿك ٓٛكتي ٔيتٛاٖ ،ثلاي لبثُ ٜٔبِج ٝؿاٌ٘تٗ ؽٌبكت فٛت فلٓت،
ث ٝلب٣ـ ٜالٗلك اًتٙبؿ ولؿ و ٝأٛكي اعلام ُٛؿ :اٚالً ام ؿًتكفتٗ فلٓت ٗلك
ٔغٌٛة ُٛؿ  ٚحب٘يبً لب٣ـ ٜالٗلك ،احجبت عىٓ ٕ٘بيـ.
ؿك وتت ِغت  ٚام ٛلف اِ ُٞغت ٔ٤ب٘ي ميبؿي ثلاي ٚاهٗ ٜلك آٔـ ٜاًت وٝ
فمٟب ٛ٘ ٚيٌٙـٌبٖ ؿك وتت ٔ ٚمبالت ؽٛؿ آٟ٘ب كا ٔىلك فول ٕ٘ٛؿٜا٘ـ ثب ثلكًي
ايٗ ت٤بكيف ،ث٠٘ ٝل ٔيكًـ «ٗلك» يب «ؽٌبكت» ٚارـ يه ٔف٣ ْٟٛلفي اًت
 ٚرنء ٚاه ٜيب آٜالعبتي اًت و ٝؿك ٔمبْ تٓٛيف ٚاٗظتل ام ت٤ليف ٔيثبُـ.
ثب تٛر ٝث ٝايٗ ؽٔٓٛيت ؿك تِؾيْ ٔٔبؿيك آٖ ٘ين ثبيـ ث٣ ٝلف ٔلارٝ٤
ولؿ  ٚؿيـ و ٝآيب ٣لف آٖ ٔٛكؿ ؽبّ كا ٗلك ٔيُٕبكؿ يب ؽيل.
ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ ُلاي٘ ٚ ٚغ ٜٛم٘ـٌي اوخل افلاؿ ؿك رٛأ ٢پيِلفت ٝألٚمي
ايزبة ٔيوٙـٞ ،يش ُه  ٚتلؿيـي ؿك ٔٛكؿ ٗلك ؿاٌ٘تٗ عجي اٌ٘بٖ آماؿ
وبكٌل يب تبرل يب غيل آٖ ٘جبُـ  ٚث ٝايٗ تلتيت ٣لف ،ؿك ل٘بٚت ؽٛؿ ث ٝاِنأبت
م٘ـٌي ارتٕب٣ي ٔ ٚت٤بكف أٛك افلاؿ ربٔ ٝ٤ثيا٣تٙب ٘جٛؿ ٚ ٜام ٔالنٞبي ٘٣ٛي
ؿك تِؾيْ ٔٔبؿيك ٛٔ ٚاكؿ ٗلك اًتفبؿ ٜولؿ ٜتب عمي ٔ ُٜ٤ثل مٔيٗ ٕ٘ب٘ـٜ
 ٚلٌ٣ ٚ ٚـَ كا ارلا ٕ٘بيـ .تِؾيْ ٔفٔٔ ٚ ْٟٛـاق ٗلك ،يه أل ٔ٣ٛٗٛي
اًت ؤ ٝجتٙي ثل ف٣ ٟٓلف اًت ٝ٘ ،يه أل عىٕي .ام ايٗ كٔ ،ٚيتٛاٖ ٌفت:
اٟٟبك ٘٠ل فميٟبٖ  ٚعمٛقؿا٘بٖ ٕ٘يتٛا٘ـ ،ثيَ ام ثلؿاُت آ٘بٖ ام ٔٙ٤ب،
عزيتي ؿاُت ٝثبُـ (إًب٣يّيٚ .)81 ،1374 ،ال٤يت ايٗ اًت و ٝؿك ٓـق
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ٗلك ثل آُ ام ؿًتكفتٗ فلٓت٘ ،نؿ ٣لف كايذ ،تلؿيـي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ  ٚثٝ
ٕٞيٗ ؿِيُ ٣بٔٔ ٝلؿْ ام ؿًتكفتٗ فلٓت كا ٗلك ٔيؿا٘ٙـ ،صٙبٖ وٝ
٣ـْاِٙف ٢ؿك ٘نؿ ايِبٖ ام ٔٔبؿيك ٗلك ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ .اٌلص ٝؿك مٔيٝٙ
تفٌيل لب٣ـ ٜالٗلك ٔيبٖ فمٟب اؽتالف ٘٠ل ٚرٛؿ ؿاكؿ ِٚي ثٛٛ ٝك وّي ٔيتٛاٖ
اؿ٣ب ولؿ ؤ ٝفبؿ لب٣ـ ٜالٗلك ٔتٕ٘ٗ ايٗ ٔٙ٤ب اًت و ٝؿك كٚاث ٚارتٕب٣ي،
كفتبكي وٙٔ ٝتٟي ثٚ ٝكٚؿ ٗلكي ٘بٔت٤بكف ث ٝافلاؿ ُٛؿٛٔ ،كؿ تأييـ ُبك ١للاك
ٕ٘يٌيلؿ (ٔغمك ؿأبؿ .)150 ،1406 ،عبَ ص ٝلب٣ـ ٜالٗلك تٟٙب ث٘ ٝفي عىٓ
ٚرٛؿي اوتفبء وٙـ  ٚيب أٛك ٣ـٔي ٘ين ُبُٔ ُٛؿ ايٗ لب٣ـٞ ٜل عىٓ ٗلكي كا
٘في ٔيوٙـ  ٚت٤ييٗ ٔٔبؿيك ٗلك  ١ٛٗٛٔ ٚعىٓ كا ثٟ٣ ٝـ٣ ٜلف ٔيٌقاكؿ،
ٞلٌب ٜام ؿًتؿاؿٖ فلٓت٣ ،لفبً ٗلك تّمي ُٛؿ ،ثُ ٝل ٙاعلام ًبيل اكوبٖ
ٌٔئِٛيت ،ث ٝتج ٢لبثُ رجلاٖ ؽٛاٞـ ثٛؿٗ .لكٞبي ٔبِي ثب پلؿاؽت ٔ٤بؿَ ٔبِي
ٗ ٚلكٞبي كٚعي ٛٙ٤ٔ ٚي ثب ٔمبثّ ٝثٔ ٝخُ  ٚيب ثب ثٛٓ ٝكتي و ٝثب ٢ٗٚ
لٛا٘يٙي وٛٔ ٝكؿ تأييـ  ٚتٔٛيت ا ُٞفٗ ثبُـ ،رجلاٖ ٔيُٛؿ.
 2-7اتالف ٍ تسجيت

ؿ ٚلب٣ـ ٜؿيٍل و ٝثب اًتٙبؿ ث ٝآٟ٘ب ،فمٟب ٣ـْاِٙف ٢كا لبثُ رجلاٖ ؿاٌ٘تٙـ،
لب٣ـ ٜاتالف  ٚتٌجيت اًت .اًتٙبؿ ث ٝايٗ ؿ ٚلب٣ـ ٜثلاي رجلاٖ ٣ـْاِٙف ٢ؿك
ٓٛكتي ٓغيظ ؿاٌ٘تٝا٘ـ و ٝث٣ ٝـْاِٙفٔ ،٢بَ ٓـق وٙـ .ميلا ،ؿك ٔٛاؿ ٚ 328
 331لب٘ٔ ٖٛـ٘ي ؤٌ ٝتٙـ لب٣ـ ٜاتالف  ٚتٌجيت اًت ١ٛٗٛٔ ،آٖ ؿ ٚلب٣ـٜ
«ٔبَ» اًت .ثلؽي ام فميٟبٖ ٔ ٚؤِفبٖ عمٛلي ،ثب ايٗ اؿ٣ب و ٝثل ٣ـْاِٙف،٢
ٔبَ ٓبؿق ٘يٌت ،اًتٙبؿ ث ٝلب٣ـ ٜاتالف  ٚتٌجيت كا ثلاي لبثُ رجلاٖ ؿاٌ٘تٗ
آٖ ٓغيظ ٕ٘يؿا٘ٙـ .ث٠٘ ٝل آٟ٘بٔ ،بَ صيني اًت و ٝف٤الً ٔٛرٛؿ ثبُـِٚ ،ي
٣ـْاِٙفٔ ٢بَ ٘يٌت ،ثّىٔ ٝغلُ ْٚـٖ ام وٌت ٔبَ اًت (٘زفي،
ٓ .)40،20،1412بعت رٛاٞل ؿك ثغج ٔٔ ٢ٙبِه ام فلٔ ٍٚبَ ؽٛؿ ٘ ٚمٔبٖ
ليٕت وبال ؿك ٘تيز ٝايٗ أل ٔي٘ٛيٌـُ« :بيٌت٘ ٝيٌت و ٝؿك ٣ـْ ٕٗبٖ،
تأُٔ ولؿ .ميلا تفٛيت ٔبَ ثٛٓ ٝكت ٔجبُلت يب تٌجيت ٓٛكت ٍ٘لفت ٝاًت»
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(٘زفي ٚ )15،40 ،1412 ،ؿك ربي ؿيٍل ٔي٘ٛيٌـ« :تٌجيت ؿك ٓٛكتي
ٔمت٘ي ٕٗبٖ اًت و ٝث ٝتّف ٔبَ تّ٤ك ثٍيلؿِٚ ،ي ٔٙف٤ت اٌ٘بٖ آماؿ ٔ٤ـْٚ
اًت .ؿك ٘تيز ،ٝفلٕ تٌجيت ثلاي آٖ ٔتٔٛك ٘يٌت» (ٕٞبٖ .)16،40،ؿيٍلي
٘ين ثب ايٗ اًتـالَ وٙ٤ٔ ٝبي اتالف ام ثيٗ ثلؿٖ ُيء ٔٛرٛؿ اًت ٝ٘ ٚ
رٌّٛيلي ام تغمك ٚرٛؿ صيني ،تٌٕه ث ٝؿ ٚلب٣ـٔ ٜنثٛك كا ٓغيظ ٕ٘يؿا٘ـ
(عجيتاِ ٝكُتيٚ .)21 ،1408 ،ال٤يت ايٗ اًت ؤ ٝبَ ،يه ٔف٣ ْٟٛلفي
اًتٔ .بَ يٙ٤ي صيني و ٝثتٛا٘ـ ٔٛكؿ ؿاؿ ً ٚتـ للاك ٌيلؿ  ٚام ٘٠ل التٔبؿي
اكمٍ ٔجبؿِ ٝكا ؿاُت ٝثبُـ (أبٔي .)19 ،1376 ،ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ اًت وٝ
ٔٙبفٔ ،٢بَ ُٕلؿٔ ٜيُٛؿ .آيت اهلل ؽٛيي ؿك اًتـالَ ث ٝلب٣ـ ٜاتالف تِىيه
ٕ٘ٛؿٔ ٜيفلٔبيٙـ :أّب ٚر ٝايٙى ٝاتالف  ُٕ٣علّ ٔٛرت ٕٗبٖ ثل ٔتّف
ٕ٘يُٛؿ ايٗ اًت و ٝلب٣ـٜي ٕٗبٖ ثًٚ ٝيّٝي اتالف ،كٚايت ٘يٌت تب ؿك
ٔٛاكؿ ِٔىٛن تٌٕه ث ٝاٛالق آٖ ُٛؿ ،ثّى ٝلب٣ـٜاي اًت و ٝام ٔٛاكؿ ؽبّ
ث ٝؿًت آٔـ ٜاًت  ٚؿك ٘تيز ٝثبيـ ؿك ٔٛاكؿ ٌّّٔٓ  ٚيميٙي ام آٖ اًتفبؿُٛ ٜؿ
(ؽٛييِٚ .)36 ٚ 34 ،1378 ،ي ٞل فلؿي ثل تٛا٘بيئٟ ،بكتٞب  ٚتؾْٔٞبي
ؽٛؿ ٔبِىيت ؿاكؿ ٔ ٚيتٛا٘ـ آٟ٘ب كا ؿك فلٓت ٔٙبًت ث ٝؿيٍلاٖ ٚاٌقاك وٙـ وٝ
ث ٝتأييـ ٣لف ٣ ٚمال ؿك اماي ايٗ ٚاٌقاكي ،ثٚ ٝي ٔبِي ثپلؿام٘ـ  ٚؿك ت٤ليف
ٔبَ ٌفتُ ٝـ ٜاًت( :إِبَ ٔب ي جقَ ثبمائٔ ٝبَ)ِ .قا ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاٌل وٌي
تٔلف ٣ـٚا٘ي ؿك ّٔه ُؾٔي ؿيٍلي وٙـ ،غبٓت اًت  ٚثبيـ ٗلكٞبي ٚاكؿٜ
كا رجلاٖ ٕ٘بيـ ،تّفولؿٖ فلٓتٞبي ثب اكمٍ و٘ ٝتيز ٝآٖ ،ثياًتفبؿٔ ٜب٘ـٖ
ٟٔبكت  ٚتؾْٔ افلاؿ ٔيُٛؿ ٘ين ٔٛرت ٕٗبٖ ٔيثبُـُ .بٞـ ثل ايٗ ّٜٔت
ل٘بٚت ٣لف ٔلؿْ ٌ٘جت ث ٝوٌي اًت وً ٝجت اتالف ٚلت ٕ٣ ٚل افلاؿ
ٔيُٛؿ .پي ا ٚكا تبِف ٔيؿا٘ٙـ  ٚثل اًبى لب٣ـ ٜتبِف ٗبٔٗ اًت.
 -3-7ثٌبي عمال

ثب ٔلار ٝ٤ث ٝم٘ـٌي ؽلؿٔٙـاٖ  ٚكٚي ٝعبوٓ ثل ربٔ ،ٝ٤ايٗ ٘ىتِٔ ٌّٓٔ ٝبٞـٜ
ٔيٌلؿؿ و٣ ٝمالً ٍٙٞبٔي و ٝفلؿي ،ثٕ٣ ٝـ يب غيل ٕ٣ـ ٔجبؿكت ث ٝام ثيٗ ثلؿٖ
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ٔبَ ؿيٍلي وٙـ يب ا ٚكا ام تغٔيُ ٘فٌّٕٔ ٢ي و ٝلبثُ  َٛٓٚثبُـٔ ،غلْٚ
ٕ٘بيـ ،ميبٖ م٘ٙـ ٜكا ٌٔئ َٛرجلاٖ ؽٌبكت ٚاكؿٔ ٜيؿا٘ٙـ .ثل اًبى اؿِٔ ٝقوٛكٜ
ؿك ثبة ٕٗبٖ ث٠٘ ٝل ٔيكًـ ٌٔئِٛيت افلاؿ ؿك ثلاثل أٛاَ٘ ،فٛى  ٚا٣لإ يه
أل ٛجي٤ي  ٚعمٛلي اًت ٘ ٝت٤جـي  ٚتِلي٤ي تب ٘يبمي ث ٝثيبٖ رنء ث ٝرنء
ُبك ١ؿاُت ٝثبُـ  ٚفول ٔٛاكؿي ؽبّ ؿك وتبة ًٙ ٚت فم ٚثٛٙ٣ ٝاٖ ٔٔـاق
ثٛؿ ٜاًت  ٚؿك ٔمبْ عٔل عىٓ ثٛٔ ٝاكؿ ثيبُٖـ٘ ٜيٌت ،فمٟب ٘ين اغّت عىٓ كا
ؿائل ٔـاك ٔٛاكؿ ٔقوٛك ٘ـاٌ٘تٝا٘ـ ،ثّى ٝام ٔٛاكؿ فول ُـٔ ٜيتٛاٖ اِغبء
ؽٔٓٛيت ٕ٘ٛؿ .ؿك غيل ايٗ ٓٛكت پٛيبيي فمٔ ٝف٘ ْٟٛـاُتُ .بيـ ٕٞيٗ كٚيٝ
ٔٛرت ُـ ٜتب ؿك لٛا٘يٗ وِٛكٞبي ٔؾتّف ٣ال ٜٚثل ؽٌبكت ٣ـْاِٙف ٢ام
ثيٗكفتٗ فلٓت كا ٘ين لبثُ ٜٔبِج ٝثـا٘ٙـ .ؿك ا٣تجبك اًتٙبؿ ث ٝايٗ ؿِيُ ثبيـ
ٌفت :ثٙبي ٣مال ّٜٔمبً ٔ٤تجل اًت  ٚؽٔٓٛيتي ثلاي ثٙبي ٣مال٘ي ٔٛرٛؿ ؿك
مٔبٖ ُبكٔ ١مـى ٘يٌت .پي اٌل ثٙبي ٣مالئي تبم ٜثٚ ٝرٛؿ آٔـ ٜثبُـ ،غيل
ُل٣ي ٘يٌت  ٚثٙبي ٣مال ٘يبم ث ٝأ٘بي ُبك٘ ١ـاكؿ ثّى٣ ٝـْاِلؿ ١وبفي اًت.
ٔب٘ٙـ عكاِتأِيف و ٝاٌلص ٝؿك مٔبٖ ُبك٘ ١جٛؿِٚ ٜي ؿك ٕٔٛ٣بت آيبت  ٚكٚايبت
ٔيتٛاٖ كؿ ١يب ٣ـْ آٖ كا ث ٝؿًت آٚكؿ .پي ؿك ثٙبي ٣مال آ َٛوّي اًالْ
ِغبٔ ٝيُٛؿ ِقا ؿك كؿ ١ثل ثٙبي ٣مال يب ٣ـْ آٖ ٜٔبثمت ثب ُلٔ ١مـى المْ
ٕ٘يثبُـ (ُُٛتلي.)61 ،1427 ،
 4-7التضبي ًظن عوَهي

ٚرٛؿ ٘ ٚ ٓ٠ا٘٘جب ٙؿك رٛأٔ ٢ـ٘ي ألي عيبتي اًت  ٚلبً٘ٚ ،ٖٛيّٗ ٝلٚكي
ايٗ ٔ ٟٓاًت.
عىٔٛتٞب ثلاي عفٕٔٛ٣ ٓ٠٘ ٞي  ٚآكأَ ارتٕب٣ي ٘بصبك ث ٢ٗٚ ٝلٛا٣ـي
ٌٞتٙـ تب كٚاثُٟ ٚل٘ٚـاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ت٠ٙيٓ ُٛؿ وٞ ٝل وي ،ثـ ٖٚايزبؿ
تٟـيـ ثلاي ٔٙبف ٢ؿيٍلاٖ ،ام أتيبمٞبي ؽٛيَ ثٟلٌ ٜيلؿ .لب٘ ٖٛؿك ايفبي
صٙيٗ ٘مِي آٌٖب ٜوبكايي ؿاكؿ وٍٕٞ ٝبٖ ثٚ ٝيو ٜافلاؿ عىٔٛتي ؿك ٞل كؿٜاي
ؽٛؿ كا ّٔنْ ث ٝك٣بيت آٖ ولؿ ٚ ٜوبكٞبي ؽٛؿ كا ثل آٖ ٜٔٙجك ًبم٘ـ .فٌّفٝي
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ثٌيبكي ام لٛا٣ـ ام رّٕ ٝلب٣ـ ٜفلاٍ ،لب٣ـًٛ ٜق ،لب٣ـ ٜاعٌبٖ ،لب٣ـ ٜيـ،
لب٣ـ ٜاتالفٕٞ ،بٖ فٌّف ٝوّي تِلي ٢اعىبْ ٠٘ ٚبْ لبٌٖ٘ٛقاكي ٣بْ يٙ٤ي
ٕ٘ٔٛ٣ ٓ٠ي ٕٔ ٚب٘٤ت ام اؽتالَ ٞ ٚلد ٔ ٚلد ؿك أٛك ارتٕب٣ي اًت .اٞتٕبْ
ُبك ١ثٕٔٛ٣ ٓ٠٘ ٝي ثٛٙ٣ ٝاٖ فٌّف ٝاعىبْ ث ٝلـكي ِٟٔٛؿ اًت و ٝاٌل
ارلاي ؽٛؿ اعىبْ ٘ين ؿك ث٘٤ي ُلائٌ ٚتّنْ ايزبؿ ٞلد ٔ ٚلد  ٚثيٕ٘٠ي
ثبُـُ ،بك ١ثب ايزبؿ لب٣ـ ٜفمٟئ ،ب٘ ٢ام ارلاي آٖ عىٓ ٔيُٛؿٔ .فبؿ ٚ
ٕٔ٘ ٖٛلب٣ـ٘ ٜفي ٌ٣ل  ٚعلد ،كف ٢عىٓ اِٚي ٝعلري ؿك ُلايٚ ٚيو ٜاًت ٚ
الٗلك ام ايٗ ٘ ١ٛاًت .ام ؿيٍل ؿِيُٞبي فمٟي ٔجٙي ثل ٕٗبٖ فٛت فلٓت
ٔيتٛاٖ ام لب٣ـ ٜالت٘بي ٘ ٓ٠ارتٕب٣ي ٘بْ ثلؿ؛ ث ٝايٗ ٔٙ٤ب و ٝاٌل اتالف ٚلت
 ٚفلٓت افلاؿ آحبكي صٕٗ ٖٛبٖ  ٚتمبّ ؿك ثل ٘ـاُت ٝثبُـٞ ،ل وٌي ثٝ
كاعتي ث ٝؽٛؿ اربمٔ ٜيؿٞـ تب ثٕ٣ ٝـ ٞل ٘ ١ٛتفٛيتي ٔلتىت ُٛؿ  ٚيب ؿك
ٟٚبيف ٌٔ ٚئِٛيت ؽٛؿ إٞبَ  ٚثيتٛرٟي ٕ٘بيـ ص ٖٛؽٛؿ كا ثٞ ٝيش ُىّي
ٌٔئٕ٘ َٛيؿا٘ـ .كٚاد صٙيٗ تفىليٛٔ ،رت ٔيُٛؿ تب ربٔ ٝ٤پل ام ٚ ّٟٓ
تزبٚم ٌلؿؿ .أب ؿك ٓٛكتي و ٝلب٘ٚ ٖٛلت  ٚفلٓت ُٟل٘ٚـاٖ كا اكمُٕٙـ
ثـا٘ٙـ ،افلاؿ ربٔ٘ ٝ٤ين ؽٛؿ كا ؿك ٔمبثُ ٣ٕٛٙٞبٖ ؽٛؿ ٌٔئٔ َٛيؿا٘ٙـ ٚ
ٔٛرجبت اتالف ٚلت ؿيٍلاٖ فلا٘ ٓٞؾٛاٙٞـ ولؿ  ٚثـيٗ تلتيت ٓ٠٘ ،ثيِتلي
 ٓٞؿك ربٔٔ ٚ ٝ٤غبوٓ ل٘بيي فلأ ٓٞيٌلؿؿ .ثٙبثلايٗ ّٕ٣ىلؿ اتالف وٙٙـٌبٖ
فلٓت ٔلؿْ ؿك اؿاكات ٣ ٚـْ پبًؼ ثٔ ٝلار ٝ٤وٙٙـ ٜوٌ ٝبٞي ثب أ٘بء ثٝ
ٔٛل ٢يه ٘بٔ ٝاؿاكي فلٓت اًتؾـاْ ؿك يه ٔؤًٌ ٝيب اؿاك ٜؿِٚتي كا ث ٝؿًت
ٔيآٚكؿ  ٚيب ٕٔىٗ اًت تأؽيل ؿك أ٘بء آٖ ايٗ فلٓت كا ام ا ٚثٍيلؿ ،ؿاكاي
عىٓ ٤ٗٚي اًت ٗ ٚبٔٗ ٚلت ٔلؿٔي ٌٞتٙـ وُ ٝغُ  ٚوبك ِٔؾٔي ؿاك٘ـ
 ٚاوٕ٣ ٖٛٙلُبٖ ثيرٟت تّف ٔيُٛؿ  ٚام وٌت ٔٙبفٛٔ ٢كؿ ا٘ت٠بكُبٖ يب
ؿفٗ ٢لك ؽبّ ثبم ٔئب٘ٙـ .ثيتلؿيـ ٚرٛؿ ايٗ كٚي ٝؿك ث٘٤ي ٔلاون ؽـٔبتي
 ٚارتٕب٣ي يب ل٘بيي ٔيتٛا٘ـ ٔٙزل ثٗ ٝبيُ ٢ـٖ عمٛق افلاؿ ميبؿي ؿك
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ارتٕبٌ ١لؿؿ و ٝتـٚيٗ لٛا٘يٗ ٔٙبًت كا ٜكا ثلاي ايٗ ٌ ٝ٘ٛثي٣ـاِتيٞب
ٌٔـٚؿ ٔيٕ٘بيـ.
ًتيجِ گيزي
ٕ٣ل  ٚفلٓت افلاؿ ام ٞل لِل ٛ ٚجمٝاي و ٝثبُٙـ ،اكمُٕٙـ اًت ثّى ٝاكمٍ
ٕ٣ل افلاؿ ام اكمٍ ٔبِِبٖ ثيِتل اًت؛ ثب تٛر ٝث ٝثلؿاُت ٣لف ام ٔبٞيت ٔبَ،
اؿِٝاي وٕٗ ٝبٖ ٚاكؿ وٙٙـ ٜؽٌبكت ثٔ ٝبَ كا ثيبٖ ٔيوٙـ ،ثب اِٛٚيت ل٤ٜي
ٕٗبٖ ام ؿًتكفتٗ فلٓت كا ؿك ثل ٔيٌيل٘ـ  ٚام آ٘زب وٞ ٝـف ام لٛا٘يٗ
ٌٔئِٛيت ٔـ٘ي رجلاٖ ٗلك اًتٚ ،رٛؿ ٗلك ثٛٙ٣ ٝاٖ كوٗ اًبًي ٜٔلط
ٔيٌلؿؿ  ٚت٤ييٗ ٗبث ٜٝآٖ ثب ٣لف اًت .ثٙبثلايٗ اٌل ؿك ٔٛكؿي ٣لف٘ ،في
فلٓت كا ؿاكاي اكمٍ ؿاٌ٘ت ،تلؿيـي ٘يٌت و ٝفمـاٖ آٖ ٗلك ٔغٌٛة ُـٜ
 ٚايزبؿ ٌٔئِٛيت ٔي وٙـ ،أب ؿك غبِت ٔٛاكؿ ٘في فلٓت ام ؿًت كفت ،ٝؽٛؿ
ؿاكاي اكمٍ ٌٔتمُ اًت (ٔٛٙ٤ي يب ٔبؿي) و ٝام ؿًتكفتٗ آٖ ؽٌبكت ٚ
ٗلك ٌّٔٓ اًت .ثب تٛر ٝث ٝثلكًي ربيٍب ٜايٗ ٔ ١ٛٗٛؿك فم ،ٝايٗ ثغج
اًتٙجبٛي  ٚتفلي٤ي اًت  ٚؿك آيبت  ٚكٚايبت صٙيٗ ٛٙ٣ا٘ي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .اِجتٝ
آيبت  ٚكٚايبت  ٚآ َٛوّي ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝثٛٙ٣ ٝاٖ وجلاي ٔٔ ١ٛٗٛيتٛا٘ـ
ٚالُٛ ٢ؿِ .قا رجلاٖ ايٗ ٘ ١ٛؽٌبكتٛٔ ،افك ثب آ ٚ َٛلٛا٣ـ فمٟي صٖٛ
لب٣ـ ٜالٗلك ،اتالف  ٚتٌجيت  ٚث ٝؽٔ ّٛثٙبي ٣مال اًت  ٚث٠٘ ٝل ٔيكًـ
و ٝپقيلٍ ٕٗبٖ ايٗ ٘ ١ٛؽٌبكت ؿك عمٛق ايلاٖ ثب اُىبَ ٜٔٙمي ٔٛارٝ
٘جبُـ .ثٚ ٝيو ٜايٙى ٝؿك اوخل ٘٠بْٞبي عمٛلي ٜٔلط ؿ٘يب ،لبثُ رجلاٖ ثٛؿٖ
ايٗ ٘ ١ٛام پلؿاؽت ؽٌبكت پقيلفتُ ٝـ ٜاًت ثب تٛر ٝث ٝإٞيت ٣لف ؿك فمٝ
أبٔي ،ٝپقي لٍ آٖ ثب ٣ـاِت  ٚا٘ٔبف ًبمٌبكتل اًت .أب ؿك ٔٛكؿ صٍٍ٘ٛي
ٔغبًج ٝايٗ ٘ ١ٛؽٌبكت ثبي ـ ٔتقول ُـ؛ ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٕ٣ ٝل افلاؿ ٔؾتّف،
ؿاكاي اكمٍٞبي ٔتفبٚتي ثلاي ٓبعجبٖ آ٘بٖ اًتٕٗ ،بٖ ايٗ اكمٍ ت ًٚٛاُٞ
فٗ ٔغبًجٔ ٝيُٛؿ .ت٤ييٗ ليٕت ِٔؾْ ثلاي ٞل ٘ ١ٛفلٓت ثل اًبى
ًٛاثمي وُ ٝؾْ ؿك عبَ ٣بؿي ا٘زبْ ٔيؿاؿ ٜاًت  ٚيب ثب تٛر ٝثٓٞ ٝ
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ٓٙفٞبي ِٔبثٕٞ ٚ ٝضٙيٗ ٔيناٖ آالْ ٘ ٚبكاعتي أ ٚيتٛا٘ـ اكميبثي ُٛؿ  ٚثٝ
ٓٛكت لبِ٘ٔ ٖٛؾْ ،اكائُٛ ٝؿ.
پيشٌْبدات

اِف -يىي ام كاٜٞبي ًبٔبٖ يبفتٗ ايٗ ٌٔأِ ،ٝتـٚيٗ لٛا٘يٗ ربٔ ٚ ٢وبكثلؿي ثب
تٛر ٝثٚ ٝال٤يبت ارتٕب٣ي اًت و ٝثتٛا٘ـ اثٟبٔبت كا ثلٛلف ًبمؿ  ٚمٔي ٝٙثلاي
ايزبؿ ٣ـاِت ؿك ايٗ ؽٔ ّٛثلللاك ٌلؿؿ.
ة -ايزبؿ وبكٌلٜٞٚبي فمٟي،عمٛليٛالتٔبؿي،ثلاي تجييٗ وبكُٙبًي ،رٟت
تِؾيْ ٔيناٖ ؽٌبكت ٚاكؿ ٜثٌ ٝلٜٞٚبي ٔؾتّف ربٔ ٚ ٝ٤تأحيل تمٔيل اُؾبّ ؿك
ٔيناٖ ايزبؿ ٗلكٞبي ٔبؿي ٛٙ٤ٔ ٚي  ٚرجلاٖ اي ٗ ٘ ١ٛام ؽٌبكات ثب عىٓ ؿاؿٌبٜ
ٔي ثبُـ.

فْزست هٌبثع
للآٖ وليٓ
 -1إًب٣يّئ ،غًٌٗ ،)1377( ،ظزيِ خسبرت ،أيلوجيل ،تٟلاٖ ،صبح ا.َٚ
 -2اِفمئ ،ٝغٕـتمي ،)1407( ،لَاعذالفمِ ،ؿاكاالٗٛأ ،ثيلٚت ،صبح ؿ.ْٚ
 -3أيٙيٛٔٙٔ ،ك٘ ،بٛك ٘ٛكيًٛ ،ؿ ،)1390( ،ٜهطبلعِ تطجيمي ًظزيِ اس
دسترفتي فزصت ،پوَٞٞٚبي عمٛق تٜجيمي ،ؿٚكُٕ ،15 ٜبك.21-37 ،3 ٜ
 -4ا٘ٔبكيُ ،يؼ ٔلت٘ي ،)1390( ،رسبئل ،إًب٣يّيبٖ ،لٓ.
 -5ثبكيىّّ٣،ٛيلٗب ،)1387( ،هسئَليت هذًي ،ثٙيبؿ عمٛلي ٔيناٖ ،تٟلاٖ،
صبح.2
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 -6ثزٛٙكؿيً ،يـ عٌٗ آلب ثنكي ًٔٛٛي ،)1419( ،المَاعذ الفمْيِ7 ،
رّـِ٘ ،ل اِٟبؿي ،لٓ ـ ايلاٖ.
 -7ثغلا٘يُ ،يؼ يًٛف ،)1419( ،الحذايك الٌبظزُ في احکبم العتزُ
الطبّزُ ،رّـ ٔ ،21ؤًٌ ٝاِِٙلاالًالٔي ،لٓ.
 -8ثٟلأي ،عٕيـ ،)1370( ،سَءاستفبدُ اس حكٔ ،ؤًٌ ٝاٛال٣بت ،تٟلاٖ.
 -9تجليني ،ر٤فلئ ،غٕـتمي ،)1419( ،رسبئل فمْي (٣الٔ ٝر٤فلي) ،ؿك
يه رّـٔ ،ؤًٌِٛٙٔ ٝكات ولأت ،تٟلاٖ.
 -10عٌيٙي ٣بّٔئ،غٕـرٛاؿ،)1418(،هفتبح الکزاهِ ،رّـ  ،14ؿاكاِتلاث،
ثيلٚت،س1
 -11عّّي٣ ،الًٔ ٚ ٝفجٗ ٟٜٔلاًـي ،)1418( ،تذکزُ الفمْبء ،رّـ ،2
ٔؤًٌ ٝآالِجيت ّ٣ي ٟٓاٌِالْ ،لٓ.
 -12ؽٕيٙيً ،يـ كٚطاهلل ًٔٛٛي ،)1409( ،تحزيز الَسيلِٔ ،ؤًٌٝ
ؿاكاِ ،ّٓ٤لٓ.
 -13ؽٛييً ،يـ اثٛاِمبًٓ ،)1368( ،هصجبح الفمبِّٔ ،ملكٔ ،غٕـ ّ٣ي
تٛعيـي ،ا٘تِبكات ٚرـا٘ي ،لٓ ،صبح ؿ.ٓٞ
 -14ؽٛييً ،يـ اثٛاِمبًٓ ًٔٛٛي ،)1386( ،هجبًي تکولِ الوٌْبد 2 ،رّـ.
ً -15يٌتب٘يً ،يـ ّ٣ي عٌيٙي1415( ،ق) ،هٌْبج الصبلحيي؛ ٔىتت آيت
اهلل ًيـ ًيٌتب٘ي ،لٓ.
ُُٛ -16تليً ،يـ ٔغٕـعٌٗ ٔلِ٣ي ،)1427( ،ديذگبُّبي ًَ در
حمَق ،ؿ ٚرّـِ٘ ،ل ٔيناٖ ،تٟلاٖ.
ٓ -17بفي ٌّپبيٍب٘يِٜ ،فاهلل ،)1385( ،جبهع االحکبم ،ؿفتل ِ٘ل آحبك آيت
اهلل ٓبفي ٌّپبيٍب٘ي ،لٓ.
ٛ -18جبٛجبئيً ،يـ ّ٣ي ،)1427( ،ريبض الوسبئل في ثيبى االحکبم
ثبلذالئل؛ ٔلون ِ٘لاِ ّْٛ٤اإلًالٔي ،تٟلاٖ.
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 -19وبتٛميبٖ٘ ،بٓل ،)1382( ،الشامّبي خبرج اس لزارداد ،ا٘تِبكات ؿاٍِ٘بٜ
تٟلاٖ.
 -20وبٕٟئ ،غٕٛؿً ،)1380( ،ظزيِ اس دستدادى فزصت در هسئَليت
هذًئ ،زّ ٝؿاِ٘ىـ ٜعمٛق ً ّْٛ٣ ٚيبًي ،185-228 ّ ،52 ٍ ،تٟلاٖ.
ٌ -21يال٘ي٘ ،زفئ ،يلما عجيتاهلل كُتي ،)1408( ،فمِ االهبهئِ ،ىتجٝ
اِـاٚكي.
٣ -22بثـيٙي ،اعٕـ ،)1388( ،رثب در حبلت تَرم ٍ ضوبًت سمَط پَل،
ا٘تِبكات اليب٘ٛى ٔ٤لفت ،آفٟبٖ.
ٔ -23يلماي لٕي ،)1232( ،جبهع الشتبتٔ ،ؤًٌ ٝتغميمبت ٤ٔ ٚبكف اُٞ
اِجيت.
ٔ -24يلفتبط ٔلاغٝاي ،)1417( ،العٌبٍيي ،رّـ أ ،َٚؤًٌ ٝاِِٙل االًالٔي،
لٓ.
ٔ -25غمك ؿأبؿً ،يـ ٜٔٔفي ،)1370( ،لَاعذ فمِ (ثخش هذًي)،
ا٘ـيِٞٝبي ٘ ٛؿك  ّْٛ٣اًالٔي ،تٟلاٖ ،صبح ً.ْٛ
ٔ -26غٕـي ،اثٛاِغٌٗ ،)1370( ،لَاعذ فمِِ٘ ،ل يّـا ،تٟلاٖ ،صبح ا.َٚ
ٔ -27ىبكْ ُيلامي٘ ،بٓل ،)1382( ،المَاعذ الفمْيِ ،رّـ اِٛٙٔ ،َٚكات
ؿاكاِ ،ّٓ٤لٓ.
٘ -28بئيٙئ ،يلما ٔغٕـعٌيٗ غلٚي ،)1382( ،هٌيِ الطبلت في حبشيِ
الوکبست ،إِىتج ٝإِغٕـي ،ٝتٟلاٖ.
٘زفيُ،يؼ
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ٔغٕـعٌٗ(،)1412جَاّزالکالم،رّـ42،26،40،15ؿاكاِىتت االًالْ.
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Investigation of the loss of opportunity from the point
of view of jurisprudence and Islamic law
Abstract
The theory of losing the opportunity that seeks to compensate for
the resulting loss of opportunity has been raised for nearly half a
century in the world legal community, but there is still a lack of
unanimity in this area of justice, and there is no unanimity in
judicial practice, In order to meet the requirements for claims that
can not be compensated for the loss of opportunity. In today's
world, the valuable opportunities for people who can benefit from
education, or the repatriation of harm in the future, are future
neglected and disregarded by the custom. This research seeks to
find an appropriate solution to the general rules of jurisprudence,
such as the rule of wasting and wastefulness and conspiracy based
on the foundation of reason, and by placing these opportunities as
valuable and tangible assets of individuals, doubts in proving the
possibility of loss of opportunity Has set aside and made a positive
step towards preparing the appropriate legal framework for
accepting the opportunity as a compelling claim to formulate the
applicable laws, to resolve the ambiguities and establish the
.grounds for the establishment of justice in this regard
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