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در يظام فقهی و حقىقی ها ،ضمايت اجراهای يقض تعهذ در عقذ بی ع در ه ىاردی همچ ىو ح



مقذمه 
صك فـوه هزؼػ کاال تىمٔ بای ٜبه رهتت يمتِ تٞهتؼار لتـاؿػاػی تىمتٔ عـیتؼاؿ بتؼوو
ايضالل بیٍ ٜىؿر هیگیـػ .ػؿ لىايیى ایـاو پیوبیًی ييؼه امت و تا هىلٞی که لـاؿػاػ فنظ ييؼه
و هال هىؿػ هٞاهله ػؿ هلکیت هيتـی امت ،چًیى صمی بـای فـوىًؼه بتهورىػ ي﵀تیآیتؼ ،چـاکته
باففـوه کاال ػؿ ایى صالت (ٝؼم فنظ بی ،)ٜتَـف ػؿ هال غیـهضنتى هتیىتىػ کته هزتىفی
يؼاؿػ و تاب ٜاصکام هٞاهالر فْىلی امت .بـؿمی ایى يهاػ صمتىلی افصیتج هَتاػیك ،ىتـایٔ و
آحاؿ ،بـابـ ّ
هاػه  88کًىاينیىو بی ٜبیىال﵀للی کاال و اهکاومًزی تأمیل آو ػؿ صمتىق ایتـاو هتىؿػ
هٖالٞه ایى پژوهو تىٍیفی ت تضلیلی امت .بؼیهی امت که با تىمٞه ؿوابٔ تزاؿی بیىال﵀للتی و
صاک﵀یت همـؿار کًىاينیىو هقبىؿ بـ بـعی لـاؿػاػهتای بتیىال﵀للتی کته تزتاؿ ایـايتی بتا ٕتـف
عاؿری هًٞمؼ هیکًًؼّ ،ـوؿر ىًاعت ابٞاػ هغتلف چًیى يهاػهای صمىلی بیىال﵀للی و صتتی
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بىهیمافی آيها ػؿ هز﵀ىٝه همـؿار هؼيی ایـاو بیو اف پیو هٖـس هیگتـػػ .متااالتی ػؿایىبتاؿه
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هٖـس هیىىػ که به آيها ػؿ هماله صاّـ ،پامظ ػاػه ىؼه امت ،افر﵀له ایًکه آیا ػؿ يٚتام صمتىلی
ایـاو ،صك باففـوه کاال لابل پؾیـه امت؟ چگىيه هیتىاو يهاػ باففـوه ؿا باتىره به هبايی فمهی
تىریه کـػ؟ مٞی ىؼه امت با بـؿمی لىاٝؼ فمهی ه﵀چىو لاٝؼه اّٖـاؿ ،لاٝتؼه تمتاً و لاٝتؼه
الّـؿ ػؿ فمه ،و هماینه آيها با يهاػ باففـوه ایى هىّى ٛؿا بـؿمتی کتـػه ،لکتى بتهيٚـ هتیؿمتؼ
باففـوه کاال به آو هًٞی اعٌ عىػ که ػؿ کًىاينیىو آهؼه امت ،رایگاهی ػؿ صمىق ایـاو يتؼاؿػ
بؼیىهًٚىؿ ابتؼا هَاػیك و ىـایٔ
و ىاینته امت که لايىيگؾاؿ ایـاو ایى يهاػ ؿا بهؿم﵀یت بيًامؼ .
باففـوه بی ٜػؿ کًىاينیىو بی ٜبیىال﵀للی کاال ػؿ یک بغو هىؿػ هٖالٞه لـاؿ هیگیـػ و ػؿ بغتو
اهکاومًزی باففـوه کاال ػؿ ف مه اهاهیه کته هبًتای يٚتام صمتىلی ایتـاو امتت يیتق بـؿمتی

ػوم،
هیىىػ.

ؿارتت ٜبتته هاهیتتت و آحتتاؿ بتتاففـوه کتتاال ،همتتاالتی تضتتت ًٝتتىاو «بتتاففـوه کتتاال يىىتتته
صزتاالمالم وال﵀نل﵀یى هض﵀ؼ رىاػ اؿمٖا»« ،باففـوه هبی ٜػؿ کًىاينیىو بی ٜبیىال﵀للی کتاال
 0881و بـؿمی اهکاو آو ػؿ صمىق ایـاو يىىته صنتى هضنتًی»« ،صتك بتاففـوه کتاال هٖالٞته
تٖبیمی يىىته ػکتـ فغـالؼیى اٍغـی آل﵀يهؼی ،ؿّا فاؿٝی» اؿائه و بهچاپ ؿمیؼه امت.

باسفزوشکاالدرکىىاوسیىنبیغبیهالمللیکاال 

.1
ػؿ هـ هٞاهلهای ه﵀کى امت وّٞی پیو آیؼ که مبب وؿوػ عناؿر ،یا فناػ کتاالی هىّتىٛ
هٞاهله گـػػ .اگـ تؼبیـی بـای ؿف ٜایى هيکل ييىػ ،اهکاو وؿوػ ّـؿ به یک ٕتـف بتؼوو تىریته
لايىيی ورىػ ػاؿػ .بههًٚىؿ رلتىگیـی اف بتـوف چًتیى صالتهتایی ،کًىاينتیىو ػؿ هتىاػ  88و 88
تکالیفی بـای هـػو ٕـف هٞاهله ػؿ هىالٞی که به وامٖه بـوف اعتالف ،کاالی هىّتى ٛهٞاهلته ػؿ
هٞـُ عناؿر ،یا فناػ لـاؿ هیگیـػّ ،
هٞیى کـػه تا هاي ٜاف بـوف ّـؿ اّافی بـ ٕـفیى گـػػ.
افآيزاکه بـابـ ّ
میام کًىاينیىو ت افایًزا تا پایاو هماله ،هًٚتىؿ اف کًىاينتیىو ،کًىاينتیىو
هاػه 

بی ٜبیىال﵀للی کاال 0881م امت ت بی ٜبیىال﵀للی کاال ،بای ٜهکلف امت باتىره به ىـایٖی کته ػؿ
بیًیىؼه کاال ؿا تنلین کًؼ یا هٖابك آيچه ػؿ ّ
هتاػه  85کًىاينتیىو آهتؼه ،هيتتـی يیتق
لـاؿػاػ پیو 
هکلف به پـػاعت ح﵀ى و لبِ کاالمت ،چًايچه هـیک اف ٕـفیى اف ايزام تٞهؼ عىػ تغٖی کًًؼ

کاال ؿا هییابؼ و ػؿ بـعی هىاؿػ يیق هلقم به باففـوه آو هیگتـػػ .بـؿمتی هتىاؿػ هقبتىؿ و ىتـایٔ
تضمك آو ٕی ػو هبضج ػؿ ایى بغو ٍىؿر هیگیـػ.

1ـ.1باسفزوشاختیاری 
بـابـ بًؼ اول ّ
هاػه  88کًىاينیىو« :اگـ ٕتـف ػیگتـ ػؿ تَتـف کتاال یتا پتل گتـفتى آو یتا ػؿ
پـػاعت ح﵀ى یا هقیًههای صف٘ کاال بهيضى غیـهتٞاؿف تأعیـ وؿفػٕ ،ـفی که ٕبك هتىاػ  88و 88
هلقم به صف٘ آو امت هیتىايؼ آو ؿا به ٕـق همتْی بفـوىؼ ،هيـوٓ بـآیًکه اعٖاؿ الفم هبًی بتـ
لَؼ فـوه به ٕـف ػیگـ اؿمال کـػه باىؼ» .افآيزاکه ػؿ بًؼ اول ّ
هاػه  88کل﵀ه «هیتىايؼ» بهکاؿ

ؿفته امت؛ لؾا هیتىاو بهيىٝی باففـوه اعتیاؿی هبی ٜافمىی يگهؼاؿيؼه يٚـ ػاػ کته هٖتابك ّ
هتاػه
 88بای ٜاعتیاؿ باففـوه هییابؼ و هٖابك ّ
هاػه  88ایى اعتیاؿ اف آو هيتـی امت.
1ـ1ـ.1مىاردباسفزوشاختیاری 
باففـوه اعتیاؿی بـابـ همـؿار کًىاينیىو بنته به ایًکه تاعیـ غیـ هتٞاؿف ػؿ لتبِ ،امتتـػاػ

حمىق اسالمی /امکانسىجی حك باسفزوش مبیغ در فمه امامیه

و مبب ىىيؼ که کاال ػؿ یؼ ػیگـی بالی ب﵀ايؼ ،بـابـ هىاػ  88و  88کًىاينیىوٕ ،ـف هقبتىؿ هلتقم
ً
به صف٘ و يگهؼاؿی کاالمت ،اها افآيزاکه هٞ﵀ىال تکلیف يگهؼاؿی ٝالوه بـ ٍـف هقیًته گتاهی
هىرب ّـؿ و صـد ٕـف همابل هیگـػػ؛ لؾا بـابـ ّ
هاػه  88ػؿ هىاؿػی يگهؼاؿيؼه اعتیاؿ باففـوه
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وتاػیه ح﵀ى یا هقیًه های صف٘ کاال باىؼ لابل تمنین بًؼی امت .
الف)تأخیزغیزمتؼارفدرقبطکاال 

افآيزاکه بـابـ هىاػ  58و  81کًىاينیىو هيتـی هکلف به لتبِ هبیت ٜامتت؛ لتؾا ػؿٍتىؿر
عىػػاؿی اف لبِ هبی ،ٜبای ٜهیتىايؼ آو ؿا به هىرب صك صبل يگاه ػاؿػ ،اها اگـ ایى ٝتؼم لتبِ
ٕىاليی ىىػ؛ یًٞی اف هىاٝؼ هٞ﵀ىل بگؾؿػ ،چًیى تأعیـ غیـهتٞاؿفی ،اعتیاؿ بتاففـوه کتاال ؿا بته
بای ٜاٖٝا هیکًؼ.
ب)تأخیزغیزمتؼارفدراستزدادکاال 

بـ اماك بًؼ  0و ّ 2
هاػه  88هيتـی هیتىايؼ پل اف لبِ ،کاال ؿا ّؿػ کًؼ .ػؿ ایى ٍىؿر ،اگتـ
بای ٜينبت به امتـػاػ کاال تأعیـ غیـهتٞاؿف هٞ﵀ىل ػاؿػ ،هيتـی صك با فـوه کاال ؿا هییابؼ.
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ج)تأخیزغیزمتؼارفدرپزداختثمه 
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بای ٜه﵀چًیى ػؿ هىاؿػی که با تأعیـ غیـهتٞاؿف هيتـی ػؿ پـػاعت ح﵀ى ؿوبهؿو هیىىػ ،بـابـ
بًؼ اول ّ
هاػه  88صك باففـوه هییابؼ .ػؿ ه﵀یى فهیًه هیتىاو به ؿأی ػیىاو ػاوؿی ایتـاو و اهـیکتا
اىاؿه ػاىت که ػؿ یکی اف تَ﵀ی﵀ار عىػ به هتىؿػ هتؾکىؿ ػؿ ّ
هتاػه  88کًىاينتیىو امتتًاػ کتـػه

امت :فـوىًؼه اف تنلین تزهیقار ،بهػلیل اهتًا ٛعـیؼاؿ اف پـػاعت ح﵀ى عىػػاؿی کـػه و ػیتىاو
ػاوؿی تَـیش هیکًؼ که صك فـوىًؼه به فـوه تزهیقار تنلین ييؼه بههًٚىؿ تملیل عناؿار بتا
ً
صمىق ىًاعته ىؼه لـاؿػاػهای بافؿگايی بیىال﵀للی مافگاؿ امت و هًٚىؿ ّ
هاػه  88کًىاينیىو ت﵀اها
هضمك ىؼه امت .ػؿایًزتا تتأعیـ غیـهتٞتاؿف افمتىی عـیتؼاؿ ػؿ پـػاعتت ح﵀تى ايزتام ىتؼه و
فـوىًؼه اعٖاؿ هٞمىل و هتٞاؿفی اف لَؼ فـوه عىػ اؿمال کـػه امت ( Schwenzer, …, 2007,

.)p.601
تأخیزغیزمتؼارفدرپزداختهشیىههایمحافظتکاال 

د)

هـگاه هـیک اف بای ٜو هيتـی که صنب هىؿػ ،هبی ٜؿا هٖابك ّ
هاػه  88یا  88يگهؼاؿی هیکًًؼ
ٕـف همابلياو ،صنب هىؿػ اف پـػاعت هقیًتههای يگهتؼاؿی عتىػػاؿی کًتؼ ،يگهؼاؿيتؼه کتاال
هنتًؼ به ّ
هاػه  88کًىاينیىو هیتىايؼ کاال ؿا باففـوه کًؼ.

2ـ1ـ.1شزایطباسفزوشاختیاری 
ػؿ بیاو ىـایٔ باففـوه اعتیاؿی به ىـٓ اعٖاؿ لَؼ باففـوه و همتْی بىػو ؿوه باففـوه
هیتىاو اىاؿه ػاىت.
الف)اخطارقصذباسفزوش 

بـا بـآيچه ػؿ بًؼ اول و ػوم ّ
هاػه  88کًىاينیىو آهؼه ،یکی اف ىـایٔ بتاففـوه ٍتؼوؿ اعٖتاؿ
ً
الفم لبل اف الؼام به باففـوه کاالمت .هؼف اف ایى اعٖاؿ ایى امت که چىو اٍىال باففـوه کاال
ً
یک صکن عالف لاٝؼه امت و اماما فـوه هال غیـهیباىؼ ،بایؼ هالک اف فـوه هال هٖل ٜگـػػ
که ػؿٍىؿر اهکاو فـٍتی بـای ارـای تٞهؼ عىػ بیابؼ یا با صْىؿ ػؿ رلنه باففـوه اف ؿٝایتت
غبٖه عىیو إ﵀یًاو یابؼ (ػاؿا پىؿ.)081ً ،0531 ،
هاػه  88و ّ
هاػه هیتىايؼ کتبی یا ىفاهی باىؼ .ایى هىّى ٛاف إالق ّ
اعٖاؿ هىؿػ يٚـ ایى ّ
هتاػه
 28کًىاينیىو لابل ػؿیافت امت ،اها بـا بـآيچه ػؿ ّ
هاػه  23لابل امتًبآ امت ،اعٖاؿ بایؼ اؿمال
بهيٚـیه «وٍىل» ت﵀ایل ػاؿػ ،ػؿایًزا با اؿمال اعٖاؿ ايزام هیگیـػ .ػؿ با ّ﵀ايت ارـای ٝتؼم
اؿمال اعٖاؿ يیق هـچًؼ پیويىیل کًىاينیىو تا هـف ابٖال باففـوه پیو ؿفتته بتىػ ،اهتا ػؿ هتتى
ً
يهایی به ایى هىّى ٛاىاؿهای ييؼه امت؛ چىو هتغلف اف ػاػو اعٖاؿٍ ،ـفا یتک تٞهتؼ فـٝتی ؿا
ً
يمِ هیکًؼ و ػؿيتیزه باففـوه ايزامىؼه بایؼ ٍضیش تلمی و ٍتـفا صکتن بته ربتـاو عنتاؿر
ٕـف هتمابل ػاػه ىىػ (.)Enderlein & Maskow, 1992, p.362
واپنیى يکته آيکه يضىه اعٖاؿ يیق بایؼ به گىيهای باىؼ که هتٞاؿف تلمی ىىػ؛ یًٞی ىغَی که
بـایو اعٖاؿ فـمتاػه هیىىػ ،إال ٛیابؼ یا ایًکه هیبایؼ إال ٛصاٍل کًؼ .گفتهايؼ هتٞاؿفبىػو
اعٖاؿ ياٙـ به هضتىا و فهاو اعٖاؿ امت (.)Ibid, p.194
مقتعیبىدنروشفزوش 

ب)

بـابـ بًؼ اول ّ
هاػه  88باففـوه بایؼ بهٕـیك همتْی ٍىؿر گیـػ کته بًتا بته تفنتیـ ػبیـعايته
مافهاو هلل اف پیويىیل کًىاينیىو ػؿباؿه لـاؿػاػهای بی ٜبیىال﵀للی ،کًىاينیىو ىیىه همتْی ؿا
تـمین ي﵀یکًؼ؛ فیـا ىـایٔ ػؿ کيتىؿهای هغتلتف هتفتاور امتت .بتـای تٞیتیى ایًکته آیتا ؿوه
اٝ﵀الىؼه هتًامب و همتْی امت یا عیـ ،بایؼ به ؿوىی اؿرا ٛػاػ که ػؿ اوّا ٛو اصتىال هيتابه
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گـػػ و به هضِ اؿمال ٍؼوؿ اعٖاؿ هضمك هیگـػػ و بـ عالف ایزا و لبىل که ػؿ کًىاينتیىو
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ػؿ چهاؿچى لايىو کيىؿی که فتـوه ػؿ آيزتا ٍتىؿر هیپتؾیـػ هٖلتى هیباىتؼ (ر﵀ٞتی اف

يىینًؼگاو.)085ً ،0531 ،
بًابـایى ٕـفی که لَؼ باففـوه کاال ؿا ػاؿػ ،بایؼ ایى کاؿ ؿا ٕبك ؿوىی ايزام ػهؼ که ػؿ لايىو
هلی لابتل اٝ﵀تال ػؿ هکتاو فتـوه بهؿمت﵀یت ىتًاعته ىتؼه امتت .هـچًتؼ ػؿ بـعتی کيتىؿها
ػؿعَىً ؿوه باففـوه لائل به امتفاػه اف هکايیقم صـاد یا ػاللی هنتًؼ ،اها با ًٝایت به تفنیـ
ػبیـعايه مافهاو هلل بهيٚـ هیؿمؼ که فـوه اف ٕـیك ػاللی یا صـارتی ّتـوؿر يتؼاؿػ .بـعتی
هفنـاو يیق اف ٝباؿر «همتْی بىػو» لقوم هتٞاؿفبىػو ىـایٔ باففـوه و بهویژه لی﵀ت ؿا امتًبآ
کـػه و يتیزه گـفتهايؼ که فـوىًؼه صتی هزاف امت کاال ؿا بـای عىػ يیق بغـػ؛ به ىتـٓ آيکته ایتى
هٞاهله به لی﵀ت ٝاػله بافاؿ ٍىؿر گیـػ (.)Schlechtriem, 1998, p.682

2ـ.1باسفزوشالشامی 
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هاػه  88کًىاينیىو ػؿ بًؼ ػوم آوؿػه امت :هـگاه کاال ػؿ هٞـُ فناػ متـی ٜیتا يگهتؼاؿی آو
هنتلقم هقیًه غیـهتٞاؿف باىؼٕ ،ـفی که هٖابك ّ
هاػه  88یا  88هلقم به يگهؼاؿی آيهامت هکلتف
امت بـای فـوه آو ،الؼاهار هتٞتاؿفی هٞ﵀تىل ػاؿػ .او تتا رتایی کته اهکتاو ػاؿػ هکلتف امتت
اعٖاؿی هبًی بـ لَؼ فـوه بـای ٕـف ػیگـ اؿمال کًؼ.
ه﵀اوٕىؿ که ػؿ ایى بغو ّ
هاػه ػیؼه هیىىػٝ ،باؿر «هکلتف امتت» صتاکی اف يتىٝی التقام

يگهؼاؿيؼه کاال به باففـوه آو امت .بؼیهی امت که باتىره به ایى ٝباؿر و تکلیفی کته بتـ ٝهتؼه
يگهؼاؿيؼه امت ،چًايچه وی ػؿ باففـوه تٞلل کًؼ و عناؿتی به هالک واؿػ آیؼ ،هیتىاو صتی بته
هنئىلیت هؼيی وی يٚـ ػاػ (ٍفایی و ػیگـاو.)152ً ،0581 ،
1ـ2ـ.1مىاردباسفزوشالشامی 
ػؿ هىاؿػی که کاال متـی ٜالفنتاػ باىتؼ و یتا ػؿ ٍتىؿتی کته يگهتؼاؿی کتاال هنتتلقم هقیًته
غیـهتٞاؿف باىؼ باففـوه القاهی عىاهؼ بىػ.
الف)کاالیدرمؼزضفسادسزیغ 

هًٚىؿ اف «ػؿ هٞـُ فناػ مـی »ٜػؿ ایى بًؼ هـ يىٝ ٛیب و هؼم فیقیکی کاالمت و بـ امتاك
ً
يٚـ هفنـاو ،کاهو لی﵀ت ؿا ػؿبـي﵀یگیتـػ؛ چتىو فنتاػ متـی ٜهٞ﵀تىال ػؿهتىؿػ کاالهتایی ؿوی

هیػهؼ که فامؼىؼيی باىًؼ؛ هخل گىىت و هیىه؛ لؾا تىمٞه کل﵀ه فناػ به فناػ التَاػی به هفهىم

تًقل لی﵀ت تًامبی يؼاؿػ .ایى يٚـ با بـؿمتی هتتى هتؾاکـار پتیويتىیل کًىاينتیىو يیتق تمىیتت
هیىىػ چىو ػؿ پیويىیل اولیه کًىاينیىو ػؿعَىً ایى بًؼٝ ،باؿر «ػؿ هٞـُ ّـؿ یا فنتاػ
مـی )Subject to loss or rapid deterioration( »ٜػؿد ىتؼه بتىػ کته ٝبتاؿر «ػؿ هٞتـُ
ّـؿ» بهًگام هؾاکـار يهایی صؾف گـػیؼ .بـعی هفنـاو کًىاينیىو يیق صؾف ایتى ٝبتاؿر ؿا بته
هفهىم عاؿدکـػو فنتاػ التَتاػی یتا تًتقل اؿفه کتاال ػاينتتهايؼ (ر﵀ٞتی اف يىینتًؼگاو،0531 ،

ً.)088
بؼیهی امت که ػؿ هـ هىؿػ ،هـ کاالیی صنب يى ٛو رًل آو و فهاو و هکتاو ص﵀تل و يمتل و
يگهؼاؿی ،هفهىم «ػؿ هٞـُ فناػ» هتفاور عىاهؼ بىػ.
ب)وگهذاریکاالمستلشمهشیىهغیزمتؼارف 

هاػه  88ػؿ رهت تٞؼیل ّ
بهيٚـ هیؿمؼ هفاػ بًؼ ػوم ّ
پیوبیًی ىؼه امت؛ فیـا هٖابك
هاػه  88

که هقیًههای يگهؼاؿی ياهتٞاؿف باىًؼ ،فـوىًؼه تکلیف به باففـوه هییابؼ.
ً
ه﵀چًیى هٖابك بًؼ ػوم ّ
هاػه  88کًىاينیىو ،اٍىال ػؿٍىؿتی که يگهؼاؿی کاال هنتلقم هقیًته
غیـهتٞاؿف باىؼ ،عـیؼاؿ هکلف به تَـف آو يینت؛ فیـا ایتى بًتؼ ٍتـاصت ػاؿػ کته «چًايچته
کاالی اؿمالىؼه رهت هيتـی ػؿ همَتؼ هتىؿػ يیتاف ػؿاعتیتاؿ او لتـاؿ ػاػه ىتىػ و او اف صتك ّؿػ
امتفاػه کًؼ ،هکلف امت به يیابت اف بای ٜکاال ؿا ػؿ تَـف عىػ يگاه ػاؿػ ،به ىـٓ آيکه ایتى اهتـ
بتىايؼ بؼوو پـػاعت لی﵀ت و هقیًههای ياهٞمىل ٍىؿر گیـػ».
بؼیهی امت که ػؿ تيغیٌ هقیًههای غیـهتٞاؿف ،بایؼ يى ٛو رًل هـ کاال و فهتاو و هکتاو
ص﵀ل و يمل آو ؿا ػؿ يٚـ ػاىت.
هاػه  88ؿا ػؿعَىً تکلیف به باففـوه هىرتب تغَتیٌ صکتن هتاػهّ
بـعی هفاػ بًؼ ػوم ّ
 82کًىاينیىو ػاينتهايؼ ( )Honnold, 1991, p.584چىو بـابـ ّ
هاػه « ،82بای ٜهیتىايؼ تأػیه ح﵀ى،
لبِ هبی ٜیا ایفای مایـ تٞهؼار هيتـی ؿا اف وی بغىاهتؼ ،هگتـ ایًکته بته یکتی اف ٕتـق ربتـاو
عناؿتی که با ایى ػؿعىامت وی هًافار ػاىته باىؼ هتىمل ىىػ».
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ّ
هاػه  ،88تأعیـ عـیؼاؿ ػؿ پـػاعت ح﵀ى یا لبِ کاال ،فـوىًؼه ؿا يیتق اف تکلیتف يگهتؼاؿی کتاال
بـی ي﵀یکًؼ و او هلقم به يگهؼاؿی کاالمت ،اها بًؼ ػوم ّ
هاػه  88ياٙـ به ایى امتت کته ػؿٍتىؿتی
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2ـ2ـ.1شزایطباسفزوشالشامی 
با اعٖاؿ لَؼ باففـوه و ايزام الؼاهار هتٞاؿف ىـایٔ باففـوه القاهی ههیا هیگـػػ.
الف)اخطارقصذباسفزوش 

ػؿ لن﵀ت آعـ بًؼ ّ 2
هاػه  88آهؼه امت :يگهؼاؿيؼه صتیاالهکاو هکلف امت اعٖاؿی هبًی
صتیاالهکاو» ػؿ ایى ٝباؿر ،هفیؼ
بـ لَؼ فـوه به ٕـف ػیگـ اؿمال کًؼ .بهيٚـ هیؿمؼ کل﵀ه « 
يىٝی هًٞای اعٖاؿ غیـّـوؿی امت؛ چىو ػؿهىؿػ کاالیی که ػؿ هٞـُ فناػ امت یا اػاهه هقیًه
ً
يگهؼاؿی آو هىرب عناؿر فـاوايی امتٝ ،﵀ال فـٍت ٍؼوؿ اعٖاؿ به ػمت ي﵀یػهتؼ؛ چتىو
ػؿ چًیى هىاؿػی بایؼ اف هـ هايٞی که فـایًؼ باففـوه ؿا با تأعیـ ؿوبهؿو هیکًؼ ٝبىؿ کـػ.
ٝؼهای اف هفنـاو غیـالقاهیبىػو اعٖاؿ ؿا هًضَـ به هتىاؿػی ػاينتتهايؼ کته کتاال ػؿ هٞتـُ
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فناػ مـی ٜامت و لؾا ػؿ هىاؿػ باففـوه بهػلیل يگهؼاؿی با هغاؿد غیـهتٞاؿف لائل بته ّتـوؿر
اعٖاؿيؼ .بـ عالف بًؼ اول ّ
هاػه  88که به لقوم هتٞاؿفبىػو اعٖاؿ اىتاؿه هیکًتؼ ،بًتؼ ػوم فالتؼ
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چًیى لیؼی امت ،اها تىریهی بـای صؾف ایى لیؼ ورىػ يؼاؿػ .بًابـایى بایؼ ّتابٖه هتٞتاؿفبىػو
اعٖاؿ ػؿ ایى بًؼ هلضىٗ گـػػ (ر﵀ٞی اف يىینتًؼگاو)083ً ،0531 ،؛ ک﵀اایًکته ػؿ ّ
هتاػه هيتتن
کًىاينیىو يیق ياٙـ به ایى هىّى ٛامت که الفاٗ و ػیگـ اٝ﵀ال هـیک اف ٕـفیى هض﵀ىل بـآمتًبآ
افـاػ غیـهتٞاؿف ه﵀او ًٍف ػؿ اوّا ٛو اصىال هيابه امت.
ب)اوجاماقذاماتمتؼارفدرفزوشکاال

بًؼ ػوم ّ
هاػه  88ػؿ با چگىيگی ايزام باففـوه همـؿ هیػاؿػ که يگهؼاؿيؼه بایتؼ «التؼاهار
بیىک پیـوی اف ىیىههای عاً
هتٞاؿف ؿا بـای فـوه کاال هٞ﵀ىل ػاؿػ» .هًٚىؿ اف هتٞاؿفبىػو 
فـوه ه﵀چىو ػاللی یا صـاری يینت ،اها فـوه به لی﵀ت هًامب و الؼاهار هٞ﵀تىلی ػؿ فتـوه
ه﵀چىو بافاؿیابی هًامب و اؿائه کتاال ػؿ بتافاؿ هًامتب افصیتج فهتايی و هکتايی هیتىايتؼ التؼام
ً
هتٞاؿف تلمی ىىػ .هخال ػؿ پـويؼهای که ػؿ ػیىاو بیىال﵀للی ػاوؿی التَاػی – تزاؿی چتیى هتىؿػ
ؿمیؼگی لـاؿ گـفت ،ىـکت هلًؼی ػؿ بـابـ ػٝىی عىاهاو که یک ىتـکت چیًتی بتىػ ،ينتبت بته
ٝ﵀ل وی ػؿعَىً باففـوه کاال به پاییىتـ اف لی﵀تت بتافاؿ اٝتتـاُ کتـػ ،اهتا عىاهتاو اٙهتاؿ
ػاىت که اهکاو فـوه کاال به لی﵀ت بافاؿ ػؿ هکاو کاال ورىػ يؼاىته و ايتمال آو به هضل ػیگـ يیتق
ً
هنتلقم هقیًههای رايبی بنیاؿی امت که ٝ﵀ال باففـوه ؿا ػؿ هضل ػیگـ فالتؼ تىریته التَتاػی

هیکـػه امت .بًابـایى ٝ﵀ل او ػؿ آو ىـایٔ هکايی و فهايی هتٞاؿف تلمی هیىتىػ و ػیتىاو هقبتىؿ
يیق امتؼالل عىاهاو ؿا پؾیـفت (اٍغـی آل﵀يهؼی و ه﵀کاؿاو.)088ً ،0588 ،
بؼیهی امت که چًايچه حابت ىىػ باففـوه تضت ىـایٔ هتٞاؿف و الؼاهار هٞ﵀تىل ٍتىؿر
يگـفته ،باففـوىًؼه ّاهى پـػاعت عناؿر واؿػه امت .هفنـیى کًىاينیىو يیق ایى ّ﵀ايت ارتـا
کـػهايؼ (.)Schlechtriem, 1998, p.883
ؿا تأییؼ 

3ـ.1آثارباسفزوش 
بًؼ مىم ّ
هاػه  88کًىاينیىو ؿا هیتىاو ياٙـ به بـعی اف آحاؿ ٝ﵀ل باففـوه ػاينتٕ« .ـفی کته
الؼام به فـوه کاال هیي﵀ایؼ ،صك ػاؿػ اف هضل فـوه ،هبلغی هٞاػل هغتاؿد فتـوه و هقیًتههای
هتٞاؿف يگهؼاؿی کاال ،بـای عىػ هًٚىؿ ي﵀ایؼ .هياؿالیه هکلتف امتت صنتا بتالیهايتؼه ؿا بته
ٕـف ػیگـ بؼهؼ» .اف ایى بًؼ هی تىاو ػو احـ هغتلف ؿا که یکی ػؿبـػاؿيتؼه صتك و اهتیتافی بتـای
باففـوىًؼه امت و ػیگـی هتکفل تکلیفی بـای اومت ،بـػاىت کـػ.

الٞ﵀لکتاؿ یتا هتـ ٝاهتل
همَىػ اف هغاؿد فـوه ػؿایًزا ،هقیًههایی امت يٚیـ ػمت﵀قػ صك 
ػیگـی که ػؿ فـوه ػعالت ػاىته باىؼ و ه﵀چًیى هقیًههای ص﵀ل و يمل و رابتهرتایی کتاال کته
بههًٚىؿ فـوه ايزام گـفته امت و يیق هغاؿد هـبىٓ به ػؿد آگهتی و پیيتًهاػهای ٝ﵀تىهی بتـای
فـوه یا هـبىٓ به اهىؿ اػاؿی و لْایی و ...بـای فـوه .هقیًتههای هتٞتاؿف يگهتؼاؿی کتاال يیتق
ايباؿػاؿی و تغؾیته صیىايتار وٍ ...تـف ىتؼه
هغاؿری امت هايًؼ آيچه بههًٚىؿ يگهؼاؿی کاال ،
امت (اؿمٖا.)011ً ،0580 ،

ً
بهيٚـ هیؿمؼ باففـوىًؼه ػؿایًزا ٍـفا صك بـػاىت ایى هغاؿد و هقیًهها ؿا عىاهؼ ػاىتت و

چًايچه ػؿ احـ باففـوه مىػی ياىی اف اعتالف لی﵀ت فـوه و باففـوه پؼیؼ آیؼ ،ایى مىػ هتٞلك

به هالک هال باففـوهىؼه امت (بًؼ ّ 5
هاػه  88کًىاينیىو).

ارائهحسابباقیماوذهػایذات 

2ـ3ـ.1
تکلیف باففـوىًؼه کاال بـ اماك لن﵀ت اعیـ بًؼ مىم ّ
هاػه  88ياٙـ بـآیى امت کته هيتاؿالیه
بایؼ صنا بالیهايؼه ٝایؼار ؿا به ٕـف ػیگـ پل بؼهؼ.
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حقاخذمخارجفزوشوهشیىههایمتؼارف 

1ـ3ـ.1
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يٚـی هٖـس امت هبًی بـآیًکه ایى لن﵀ت اف بًؼ مىم ّ
هاػه هقبىؿ با مابمه تتاؿیغی آو؛ یًٞتی
بًؼ ػوم ّ
هاػه  81لايىو هتضؼاليکل بی ٜبیىال﵀للی فـق ػاؿػ؛ فیـا هٖابك آو لايىوٕ ،ـفی که هبی ٜؿا
ػؿصالیکته

باففـوه هیکًؼ هکلف امت بالیهايؼه ٝایؼار فـوه ؿا بـای ٕـف ػیگـ اؿمال کًؼ؛
هٖابك بًؼ ّ 5
هاػه  88کًىاينیىوٕ ،ـفی که کاال ؿا باففـوه هیکًتؼ فمتٔ هىٙتف امتت صنتا
بالیهايؼه ٝایؼار ؿا به ٕـف ػیگـ پل ػهؼ ،يته هبلتب بتالیهايتؼه ؿا (ه﵀تاو ،)81ً ،اهتا چًتیى

بـػاىتی صتی به اتکای پیيیًه ّ
هاػه  88ػؿ لايىو هتضؼ اليتکل بتیىال﵀للتی چًتؼاو هىرته بتهيٚـ
ً
ي﵀یؿمؼ؛ فیـا ولتی ػؿ ابتؼای بًؼ مىم ٍـاصتا لايىوگؾاؿ صك بـػاىت هغاؿد فـوه و هقیًههای
بیىک ػؿ اػاهه ایتى بًتؼ بتا
هتٞاؿف بـای صفاٙت کاال ؿا اف هضل ٝایؼار فـوه تزىیق هیکًؼ ،
تکلیف به پل ػاػو صنا بالیهايتؼه ٝایتؼار ،ػؿٍتؼػ تکلیتف بته بافپـػاعتت البتالی هقبتىؿ
هیباىؼ.
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3ـ3ـ.1سىدحاصلاسباسفزوش 
بًؼ مىم ّ
هاػه  88کًىاينیىو اىٞاؿ ػاؿػ که باففـوىًؼه بایؼ صنتا بتالیهايتؼه ٝایتؼار ؿا بته
هیآیؼٝ ،باؿر امتت اف
ٕـف ػیگـ پل بؼهؼ؛ صال آيکه آيچه ٝایؼار صاٍل اف باففـوه بهى﵀اؿ 
ح﵀ى صاٍل اف باففـوه که هیتىايؼ هبلغی هٞاػل هبلب فـوه پیيیى یا ک﵀تـ یتا بیيتتـ اف آو هبلتب
باىؼ؛ ػؿٍىؿتی که هبلب هقبىؿ هٞاػل یا ک﵀تـ اف هبلتب فتـوه باىتؼ کته پتل اف کنتـ هغتاؿد و
هقیًهها البالی بایؼ بـای ٕـف ػیگـ هضامبه و الًهایه پـػاعت ىىػ ،اها چًايچه هبلب هقبتىؿ پتیو
اف هبلب فـوه لبلی باىؼ مىػ صاٍل اف ایى باففـوه هتٞلك به چه کنی امت؟ آیا باففـوىتًؼه یتا
ٕـف ػیگـ هٞاهله که هالک کاالی هقبىؿ هضنى هیىىػ؟ چـاکه اگـ لائل ایتى باىتین کته متىػ
صاٍله هتٞلك به باففـوىًؼه امتٕ ،بیٞی امت که هغاؿد و هقیًتهها بایتؼ پتل اف کنتـ متىػ اف
ح﵀ى باففـوه اف هبلب هقبىؿ کنـ گـػػ .صال آيکه با اصتنا متىػ صاٍتله بته يفتٕ ٜتـف ػیگتـ
هٞاهله یًٞی هالک کاال ،هغاؿد و هقیًهها يیق اف ح﵀ى باففـوه کنـ هیگتـػػ و البتالی هضامتبه و
ٕـف ػیگـ پـػاعت هیىىػ.
ػؿ صمىق اهـیکا و ايگلیل مىػ صاٍل اف باففـوه هتٞلك به باففـوىًؼه امت؛ با ایى تفتاور
که ػؿ صمىق اهـیکا ،باففـوىًؼه هی تىايؼ مىػ صاٍل اف باففـوه ؿا ػؿ هیتقاو هغتاؿد و هقیًتهها
هضامبه يکًؼ ،اها ػؿ صمىق ايگلنتاو ایى مىػ به ه﵀ـاه اٍل ح﵀ى هضتل کنتـ هقیًتهها و هغتاؿد

لـاؿ هیگیـػ (اٍغـی آل﵀يهؼی.)211ً ،0588 ،
ٝؼهای اف صمىلؼاياو هٞتمؼيؼ که هىّى ٛکًىاينیىو ػؿ ایى عَىً هيتابه صمتىق ايگلنتتاو
امت؛ یًٞی مىػ صاٍل اف باففـوه هتٞلك به باففـوىًؼه امت .هًتها او هًگام هضامبه هغتاؿد و
هقیًهها ،کل هبلب صاٍل اف باففـوه ؿا اٝن اف متىػ و اٍتل ح﵀تى هضتل هضامتبه لتـاؿ هیػهتؼ
(ٍفایی.)180ً ،0588 ،

اها بهيٚـ هیؿمؼ بـابـ بًؼ مىم ّ
هاػه  ،88تًها صمی که بای ٜبـ ح﵀ى صاٍل اف باففـوه ػاؿػ ایى

امت که لن﵀تی اف آو ؿا به رهت هغاؿد بتاففـوه یتا هقیًتههای هتٞتاؿف يگهتؼاؿی کتاال بتـای
عىیو هًٚىؿ ػاؿػ و بهعَىً آيکه ػؿ اػاهه ایى بًؼ ّ
هاػه  88آهؼه امت کته صنتا بتالیهايتؼه
ٝایؼار یًٞی آيچه صاٍل باففـوه امت بایؼ به ٕـف اؿائه گـػػ.
ً
اماما افلضاٗ صمىلی بهيٚـ هی ؿمؼ که باففـوىتًؼه بته ي﵀ایًتؼگی اف ٕتـف همابتل التؼام بته
باففـوه هیکًؼ و ٕبیٞی امت که ػؿایًزا بهصنا آو ٕـف باففـوه ٍىؿر هیگیتـػ و هـگىيته
مىػ و فیايی که صاٍل آو باىؼ ،پل اف کنـ هقیًهها بـایو هضامتبه هیگتـػػ .ػؿ ؿأی ٍتاػؿه اف
ٍاػؿار و ػولت ایـاو ػیىاو بؼوو اٝالم ایًکه مىػ صاٍل اف باففـوه هتٞلك به باففـوىًؼه امت،
همـؿ ػاىت که باففـوىًؼه صك ػاؿػ هقیًههای هتٞاؿف ارـای بی ٜو غیتـه ؿا اف ٝایتؼار بیت ٜکنتـ
کًؼ (اٍغـی آل﵀يهؼی.)088ً ،0588 ،

امکانسىجیحقباسفزوشدرفقهامامیه 

.2
اهکاو مًزی تأمیل يهاػ باففـوه ػؿ فمه اهاهیه به هفهىم تؼاؿک هبايی و هنتًؼار فمهتی الفم

بـای تىری ه يهاػ هقبىؿ ػؿ ؿامتای ایزاػ ّ﵀ايت ارـای رؼیؼی ػؿ ؿوابٔ هتبایٞیى ػؿ يٚام صمتىق
عَىٍی ایـاو امت .صك باففـوه کاال بـای فـوىًؼه ػؿ لىايیى ایـاو پیوبیًی ييؼه امت ،لکتى
آیا هیتىاو بـ اماك لىاٝؼ فمهی با هٞاهالر ،چًیى صمی ؿا بـای فـوىتًؼه ػؿ يٚتـ گـفتت؟ آیتا
هیتىاو ػؿٍىؿر ٝؼم فنظ بیٝ( ٜؼم ايضالل ٝمؼ) ،يیق ایى کتاؿ ؿا رتایق ػاينتت؟ آیتا ّ
هتاػه 88
کًىاينیىو بی ٜبیىال﵀للی کاال هَى ویى  0881ؿا هیتىاو بـ اماك هبتايی فمهتی تىریته کتـػ؟
بهيٚـ هیؿمؼ که پامظ هخبت يیق بؼوو تىریه ي﵀یباىؼ .ػؿ وال ٜػؿ صمىق ایـاو ،يهتاػ بتاففـوه ؿا
هیتىاو بـ اماك لىاٝؼ فمهی ه﵀چىو تماً ،لاٝؼه اّٖـاؿ و لاٝتؼه الّتـؿ تىریته کتـػ .بتؼیى
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تىّیش که:

1ـ.2تقاص 
ّ
پل اف تضمك بی ٜبه گىيه ٍضیش ،آحاؿ آو يیق هتـتب عىاهؼ ىؼ؛ افر﵀له ایًکه ٕـفیى هلتقم بته
ّ
لبِ و الباُ ٝىّیى هنتًؼ .بای ٜهلقم به الباُ هبی ٜو لبِ ح﵀ى و ػؿ همابل ،هيتـی هىٙف به
الباُ ح﵀ى و لبِ هبی ٜامت .ػؿ وهله يغنت ایى پـمو به ؽهى هیآیؼ که ّ﵀ايت ارـای ٝتؼم
ايزام ایى وٙایف چینت؟ هبًای فمهی هنتئله پتژوهو ؿا ػؿ ػو هنتئله بایتؼ رنتت :اول ایًکته
ّ
هقیًههای يگهؼاؿی هبی ٜػؿ وّٞیت ٝؼم تنلن تىمٔ هيتتـی بتـ ٝهتؼه کینتت؟ ػوم آيکته اگتـ
هقیًه بـ ٝهؼه هيتـی باىؼ و بای ٜآو ؿا هتض﵀ل گـػػ ،آیتا بتاففـوه هبیت ٜتىمتٔ بتای ٜبته رهتت
اصماق صك عىیو رایق امت؟ فـُ ها ػؿ پامظ به ایى ػو پـمو چًیى امت :هقیًه يگهؼاؿی بـ
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ٝهؼه هيتـی امت و بای ٜفیالز﵀له صك فـوه ػاؿػ.
ً
پامظ به پـمو يغنت چًؼاو ػىىاؿ يینت؛ فیـا اوال چًايکه فمیهتاو يیتق فـهىػهايتؼ إتالق
ّ
ٝمؼ ه﵀چًايکه همتْی ورى تنلین امت ،همتْی ورى تنلن يیق هنت .بًابـایى اگـ هيتتـی
اف لبِ اهتًا ٛي﵀ایؼ ،بای ٜبه صاکن ؿرى ٛهیکًؼ و صاکن يیق وی ؿا بـ لتبِ اربتاؿ عىاهتؼ کتـػ.
صال اگـ ؿرى ٛبه صاکن اهکاو پؾیـ يباىؼ به ٝؼول اف هنل﵀اياو ؿرى ٛهیکًؼ و اگـ آو يیتق ه﵀کتى
يبىػ «طرحه عليه و القاه بين يدي ه» که ػؿ ایًَتىؿر اف ّت﵀ايت ّ
هبتـا عىاهتؼ ىتؼ (کاىتفالغٖتا ،
[بیتا] ،د )083ً ،1بًابـایى بای ٜصك ػاؿػ ػؿٍىؿر اهتًا ٛهيتـی اف تضىیل هبی ،ٜآو ؿا بیـوو اف
ايباؿ عىػ ؿها کًؼ.
ً
حايیا همتْای ايتمال هلکیت هبی ٜبه هيتـی آو امت که هقیًه يگهتؼاؿی آو يیتق بتـ ٝهتؼه وی
باىؼ .ایى لاٝؼه کلی صتی ػؿ ؽیل لاٝؼه فمهی «تلف هبیت ٜلبتل اف لتبِ اف هتال بتای ٜآو امتت»
ؿٝایت هیىىػ .ؽیل ایى لاٝؼه گفته ىؼه گـچه تلف رقئی یا کلی هبی ٜلبل اف لبِ بـ ٝهتؼه بتایٜ
امت اها هًاف ٜهبی ٜافآيزاکه ػؿ هلکیت هيتـی صاػث ىؼه اف آو او عىاهؼ بىػ .هقیًته يگهتؼاؿی
هبی ٜيیق اف ه﵀یى لاٝؼه کلی تبٞیت هیکًؼ و چىو ػؿ هلکیتت هيتتـی صتاػث ىتؼه بتـ ٝهتؼه او
عىاهؼ بىػ .اف ایى لاٝؼه با ًٝىاو «يفمۀ ال﵀﵀لىک ٝلی هالکه» یاػ هیىتىػ (اٍتفهايی ،0108 ،د،8

ً /585اؿػبیلی ،0115 ،د.)822ً ،8

ّ
تمتاً هتی
پامظ به هنئله ػوم يیافهًؼ تأهل بیيتـی امت .ابتؼا بایؼ بتؼايین ػؿ اٍتل رتىاف

فمیهی تـػیؼ يکـػه و ىـوٓ کلی تماً ؿا چًیى بـى﵀ـػهايؼ :حبىر ىـٝی اٍل صك ،تضمك هٖالبه
ّ
افمىی ٍاصب صك ،ايکاؿ یا ه﵀إله هؼیىوٝ ،ؼم تٞلك صك غیـبته هتال هتىؿػ تمتاً (متبقواؿی،
 ،0105د )013ً ،23ه﵀چًیى ػؿ رىاف تماً تفاوتی هیاو ايىا ٛػیتىو ورتىػ يتؼاؿػ؛ فیتـا لفت٘
«ػیى» یا «هال» که ػؿ ؿوایار واؿػ ىؼه بؼوو يیاف به الغای عَىٍیت ،ىاهل هـگىيه ػیى هیىىػ
(هاهى ل﵀ی )188ً ،0122 ،و يیق تماً هـ يى ٛصك هالی اف هـ يى ٛهال اٝن اف ٝیى یا هًفٞت یتا
صك رایق ػاينته ىؼه امت.

ّ
تمتاً يیافهًتؼ
پـمو امامی که ؽیل هنئله ػوم ٕـس هیىىػ آو امت که آیتا امتتیفای صتك

ؿرى ٛبه ػاػگاه و الاهه ػٝىی ٝلیه هؼیىو امت ،یا ایًکه ٕلبکاؿ هیتىايؼ بؼوو ؿرى ٛبه صاکن صتك
عىیو ؿا اف ٕـیك ّ
تماً امتیفا ي﵀ایؼ؟ فمیهاو ػؿ پامظ به ایى پـمو فـوُ هغتلفی ؿا بته ىتـس
ؽیل تَىیـ ي﵀ىػهايؼ :هؼیىو اف يٚـ ػائى ،یا ٝالن به ػیى امت یا يه؛ هؼیىيی که اف يٚتـ ػائتى ٝتالن
امت یا هٞتـف به ػیى امت یا يه؛ ػؿٍىؿر اٝتـاف ،هؼیىو یا صاّـ بته پـػاعتت هنتت یتا يته؛
ػؿٍىؿر ايکاؿ ،یا هؼٝی ّبیًه و ػمتـمی به صاکن ػاؿػ یا يه.
ػؿعىامت ػایى ،صاّـ به پـػاعت آو يیق هنت؛  .2هؼیىو هٞتـف به ػیتى بتىػه اهتا اف پـػاعتت
اهتًا ٛهیوؿفػ؛  .5هؼیىو ػیى ؿا ايکاؿ هیکًؼ و ػؿ ٝیى صال هؼٝی بـای احبار صتك عتىیو ّبیًته
ػاؿػ و ػمتـمی به صاکن يیق ه﵀کى امت؛  .1هؼیىو ػیى ؿا ايکاؿ هیکًؼ و ػایى ّبیًه يتؼاؿػ یتا ّبیًته
ً
ػاؿػ اها ػمتـمی به صاکن ياه﵀کى یا هنتلقم صـد امت؛  .8هؼیىو اف يٚـ ػایى امامتا راهتل بته
ّ
ػیى امت .ػؿٍىؿر يغنت گفته ىؼه هؼٝی صك تماً بٖىؿ هنتتمل ؿا يتؼاؿػ؛ فیتـا هتؼیىو ػؿ
ّ
هغیـ امت و بؼوو تٞییى او یا صتاکن ،صتك ّ
رهت لْای ػیى ّ
هتٞتیى ييتؼه و تيتغٌ ي﵀تییابتؼ

(ع﵀یًی[ ،بیتا] ،د /158ً ،2مبضايی ،0108 ،د.)83ً ،2
ػؿباؿه ٍىؿر ػوم و مىم ،مه لىل ورىػ ػاؿػ:
ً
لىل يغنت رىاف ّ
تماً هنتًؼا به ٝ﵀ىهار اؽو ػؿ ایى رهت امت .اکخـ فمیهاو افر﵀له ىیظ
ٕىمی ػؿ عالف ،هضمك صلی ػؿ ىـایٝ ،ٜالهه ػؿ لىاٝؼ و ىهیؼیى ه﵀تیى لتىل ؿا بـگقیؼهايتؼ .اف
هٞاٍـاو يیق بنیاؿی بتـ ه﵀تیى ٝمیتؼه هنتتًؼ (گلپایگتايی ،0105 ،د /010ً ،2تبـیتقی[ ،بیتتا]،

ً )552و اف إالق کالم اهام ع﵀یًی ػؿ تضـیتـ الىمتیله يیتق ه﵀تیى ػیتؼگاه بـػاىتت هتیىتىػ
(ع﵀یًی[ ،بیتا] ،د )153ً ،2ىهیؼ حايی ػؿ کتا «هنالک االفهام» ایى ػیؼگاه ؿا به اکخـ ينتبت
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پل ٍىؿرهای هغتلتف اف لتـاؿ ؽیتل امتت .0 :هتؼیىو هٞتتـف بته ػیتى بتىػه و ػؿٍتىؿر
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ػاػه امت .ه﵀یًٖىؿ ػؿ کتا ایْاس .ػلیل ػیؼگاه بـگقیؼه اکخـ فمیهاو ،إالق اػله امت چه ایًکته
ت﵀ام ال﵀ىّى ٛػؿ اػله رىاف تماً ،اف بیى ؿفتى هال و اهتًا ٛاف اػای آو امتت کته ایتى هىّتى ٛػؿ
فـُ اهکاو وٍىل به صك با ؿرى ٛبه صاکن يیق ٍاػق هیباىؼ .ایى اػلته ػؿ همتام بیتاو هنتتًؼ و
هیتىاو به إالق آيها ت﵀نک ي﵀ىػ (هاهى ل﵀ی.)151ً ،0122 ،
لتتىل ػوم ٝتتؼم رتتىاف امتتت کتته هضمتتك صلتتی ػؿ کتتتا «ال﵀غتَتتـ الًتتاف ،»ٜفاّتتل آبتتی و
فغـال﵀ضممیى بؼاو گـویؼهايؼٝ .ؼهای اف فمیهاو هٞاٍـ يیق ٝؼم رىاف ؿا بـگقیؼهايتؼ .ػؿ تىریته آو
گفته ىؼه افمىیی اٍلٝ ،ؼم رىاف تَـف ػؿ اهىال ػیگـاو امت و افمىیی ػیگـ صاکن لائن همتام
هالک هیباىؼ؛ فیـا هيهىؿ امت که «الضاکن ّ
ولی ال﵀﵀تً .»ٜبًابـایى ؿرى ٛبه صاکن هايًؼ ؿرتىٛ
به عىػ هؼیىو امت (مبضايی ،0108 ،د /30ً ،2اؿػبیلی ،0125 ،د.)183ً ،2
لىل مىم تىمٔ بْٞی اف فمیهاو هٞاٍـ پیيًهاػ ىؼه امت ،بؼیى ىـس که اگـ اهکاو وٍىل به
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صك اف ٕـیك ؿرى ٛبه صاکن آماو باىؼ تماً رایق يینتت هايًتؼ ایًکته صتاکن ٝتاػل (ػؿ همابتل
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صکام رىؿ) ورىػ ػاؿػ و الاهه بیًه يیق آماو باىؼ .اها اگتـ هنتتلقم ٝنتـ و صتـد و متغتی باىتؼ
ٕلبکاؿ هیاو تماً و تـافّ ٜ
هغیـ عىاهؼ بىػ (فاّل لًکـايتی )112ً ،0121 ،بًتابـایى ػؿٍتىؿر

مهىلت ؿرى ٛبه صاکن و الاهه ّبیًه بـ صكّ ،
تماً رایق يینت بلکه فمٔ بایؼ به صاکن ؿرى ٛکًتؼ و
صك عىیو ؿا اف ٕـیك هضک﵀ه امتیفا ي﵀ایؼ (ه﵀او.)128ً ،
ّ
هتیمى اف اػله تزىیق ّ
تماً امت و هی یک اف فمیهاو يٚتـ هغتالف يتؼاػه
ٍىؿر چهاؿم لؼؿ

امت .هضمك صلی با اىاؿه به ه﵀یى فـُ هیيىینؼ :اگـ ّبیًهای يؼاىته باىؼ یا ػمتـمی به صتاکن

ّ
ياه﵀کى باىؼ و اف رًل ٕلب عىیو ػؿ اهىال بؼهکاؿ بیابؼ ،صتك لَتاً ػاؿػ» (هضمتك صلتی،

 ،0118د )011ً ،1اف يگاه بـعی فمیهاو ،فـّی که احبار صتك هنتتلقم گؾىتت فهتاو بتىػه یتا
تض﵀ل هيمت و مغتی 0ػؿ پی ػاىته باىؼ ،به ه﵀یى ٍىؿر هلضك هیىىػ (اؿػبیلتی ،0125 ،د،2
 .0اگـ گـفتى هال با تض﵀ل هيمت و مغتی اهکاو پؾیـ باىؼ ،تماً رایق امت (ع﵀یًی) همَىػ اف ایى هيمت ،آو
مغتی امت که ىغٌ ٕلبکاؿ پل اف هٖالبه و ػؿ همام امتیفای صك عىػ الفم امت تض﵀ل کًؼ ،يته هيتمتی کته
گاه ػؿ همام اٝالم هٖالبه پیو هیآیؼ؛ فیـا تماً بـای هٖالبه رایق يینت بلکه پل اف هٖالبه و بـای ػؿیافت صتك
رایق امت؛ چه ایًکه تا ولتی ٕلبکاؿ صك عىیو ؿا هٖالبه يکـػه اػای صتك بتـ بتؼهکاؿ يیتق وارتب يگـػیتؼه و
ػؿيتیزه تماً ّ
صك يیق رایق ي﵀یباىؼ بلکه پل اف ايکاؿ تىمٔ بؼهکاؿ یتا ه﵀إلته تىمتٔ او رتایق عىاهتؼ بتىػ
(هىهى ل﵀ی0122 ،ق )128 :به اٝتماػ ها تض﵀ل هيمت ػؿ يٚام ػاػؿمی اهـوف ػؿ هىاؿػی چتىو لتقوم پـػاعتت
هقیًتته لابتتل تىرتته ػاػؿمتتی ،ػوؿبتتىػو هـرتت ٜؿمتتیؼگی اف الاهتگتتاه بتتایٕ ،ٜىاليیبتتىػو يىبتتت ؿمتتیؼگی و...

ً
ً )183گـچه هىّىٝا ؽیل ٍىؿر مىم لـاؿ هیگیـػ.
ػؿٍىؿر پًزن افآيزاکه هی یک اف ايکاؿ و ه﵀إلته (هىّتى ٛاػلته تزتىیق تمتاً) ٍتؼق
ّ
هتیمى اف هىؿػ ّ
تماً رایی
ي﵀یکًؼ ،فمیهاو فتىا به ٝؼم رىاف التَاً هیػهًؼ .آياو هٞتمؼيؼ لؼؿ
امت که ايکاؿ و هٖٞلکـػو بؼوو صك باىؼ ،اها اگـ ايکتاؿ یتا ه﵀إلته بتهػلیل اٝتمتاػ هضكبتىػو
عىیو یا بیصمی هؼٝی باىؼ ،فتىای ىبیهتـ به لىاٝتؼ و اٍتىل کلتیٝ ،تؼم رتىاف امتت (فاّتل

لًکـايی.)585ً ،0121 ،

اىاؿه به ایى يکته ّـوؿی امت که ػؿ هىاؿػ رىاف اٍل ّ
تماً ،اگـ گـفتى صك هنتلقم تَتـف

ػؿ بیو اف همؼاؿ صك باىؼ يیق رایق امت و همؼاؿ بیيتـ به ىغٌ بؼهکاؿ بافگيت ػاػه هتیىتىػ
ً
(ع﵀یًی[ ،بیتا] ،هنئله )8؛ فیـا اػله رىاف تماً ػؿ ایى رهت يیق إالق ػاؿيتؼ چته ایًکته امامتا
فـُ غالبٝ ،ؼم تناوی ػیى با هال هىؿػ تماً امت (هاهى ل﵀ی )150ً ،0122 ،اهتام ع﵀یًتی
اّافه هیکًؼ که اگـ همؼاؿ فایؼ ػؿ ػمت ٕلبکاؿ بؼوو اؿتکا افـآ و تفـیٔ و تتاعیـ ػؿ امتتـػاػ
آو تلف گـػػ ،وی ّ﵀ايتی ينبت بؼاو يؼاؿػ.
هبی ٜؿا اف ٕـیك باففـوه آو وٍىل ي﵀ایؼ :هيتـی ينبت به تضىیل گـفتى هبیت ٜػؿ هىٝتؼ ٝـفتی،
اهتًا ٛیا ه﵀إله ي﵀ایؼ؛ هيتـی با ورىػ آگاهی اف هقیًتههای يگهتؼاؿی هبیت ٜو تىايتایی پـػاعتت
آيها ،ينبت به پـػاعت هقیًهها اهتًا ٛیا ه﵀إله ي﵀ایتؼ؛ ؿهتاکـػو هبیت ٜتىمتٔ بتای ٜيتاه﵀کى یتا
هنتلقم تلف فىؿی هبی ٜباىؼ؛ هايًؼ ایًکه هبی ٜیک ػمتگاه بافًتؼگی فتـه هاىتیًی باىتؼ کته ػؿ
کاؿعايه يَب ىؼه امت یا بٖىؿ هخال صیىايی چىو امب باىؼ که با ؿهامافی فـاؿ هتیکًتؼ .بتایٜ
به وامٖه ٝؼم ػمتـمی به صاکن یا يؼاىتى ػلیل هٞتبـ ػؿ احبار صك عىیو تىايایی وٍىل صتك اف
ٕـیك لايىيی ؿا يؼاىته باىؼ یا ٕی فـایًؼ ػاػؿمی هنتلقم تض﵀ل مغتی غیـهتٞاؿف باىؼ.

2ـ.2بزرسیقاػذهاظطزاروباسفزوشکاال 
ّـوؿر و اّٖـاؿ اف ًٝاویى حايىیه و لىاٝؼ هيهىؿ فمهی هنتتًؼ کته ػؿ ابتىا هغتلتف فمته
هىؿػ امتًاػ لـاؿ گـفته ايؼ و يمو هاحـی ػؿ ؿف ٜصـد و صل هيکالر فـػی و ارت﵀اٝی ػاىتتهايؼ.
بـ اماك لاٝؼه «کل صـام هْٖـ الیه فهى صالل» ػؿٍىؿر بـوف اّٖـاؿ والٞی صـهت فٞل صتـام
ٍؼق هیکًؼ.
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بًابـایى بهيٚـ هیؿمؼ با ر﵀ ٜىـایٔ ؽیل بای ٜهیتىايؼ ٕلب عىػ بابت هقیًتههای يگهتؼاؿی
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بـػاىتتته هیىتتىػ و هزتتافار آو هًتفتتی هیگتتـػػ (عـامتتايی .)083ً ،0588 ،بتتـ هبًتتای لاٝتتؼه
«الْـوؿار تبیش ال﵀ضٚىؿار» هـ هضٚىؿی اٝتن اف صتـام و تتـک وارتب و تتأعیـ فتىؿی هـگتاه
ايزاهو ّـوؿر یابؼ ،هباس هیگـػػ .هفاػ لاٝؼه ایى امت که به هًگام ورتىػ یتک ّتـوؿر یتا
اّٖـاؿ ،صـهت صـام و ورى بـػاىته هیىىػ و ٍىؿر رىاف ؿا به عىػ هیگیـػ .بًابـایى ،اهىؿی
هىؿػ يهی و هً ٜىاؿ ٛیا ٝمل لـاؿ گـفتهايتؼ (هايًتؼ صـهتت تَتـف ػؿ هتال غیـبتؼوو ارتافه او)،
ػؿٍىؿتی که ّـوؿر یا اّٖـاؿی ورىػ ػاىته باىؼ ،اف ه﵀ًىٝیت عاؿد هیىىػ .بـ امتاك ایتى
لاٝؼهّ ،ـوؿتها و اّٖـاؿها هـ اهـ ه﵀ًىٝی ؿا هباس هیمافيؼ.
اّٖـاؿ و ّـوؿر هـ ػو اف ؿیيه «ّـؿ» هنتًؼّ .ـوؿر امن بتـای هَتؼؿ اّتٖـاؿ امتت
ابىهًٚىؿ )18ً ،0582 ،و به هًٞای اصتیاد و يیاف امت و ّـوؿتی کته هًنتى بته آو امتت بته
( 
هًٞای الفم ،هىؿػ يیاف لٖٞی و غیـاعتیاؿی امت (وًٕی .)088ً ،0580 ،آوؿػهايؼ که «ّتـوؿر»
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به هًٞای هيمت امت و اف «ّـؿ» هيتك گـػیؼه و ػؿهىؿػ کنی بهکاؿ هیؿوػ کته چتاؿهای يتؼاؿػ
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بیتتا] .)85ً ،اّتٖـاؿ يیتق هَتؼؿ بتا افتٞتال و بته هًٞتای الزتا  ،ياچتاؿ ىتؼو و
(فصیلی [ ،
َ َّ ُ ُ ُ َ َّ َ
هضتادبىػو امت و به ه﵀یى هًٞا ػؿ آیه ىـیفه  85مىؿه ي﵀ل آهؼه امت﴿ :اهى یزیب ال﵀ْتٖـ ِؽا
ٝاه َ
ویکي ُف ُّ
َػ ُ
النى ﴾ .بًابـایى اّٖـاؿ و ّـوؿر هـ ػو بیايگـ یک صالت و وّتٞیت هنتتًؼ؛ بتا
ایى تفاور که ّـوؿر صاکی اف وّٞیت عاؿری و ٝیًی ىغَی ينبت به ٝ﵀لی امت و اّٖـاؿ
وٍف ایى ىغٌ ػؿ صالت ّـوؿر امت .ػؿ والّ ،ٜـوؿر وٍف فٞل و اّٖـاؿ وٍف فاٝل
آو امت .بًابـایى هـ ػو لاٝؼه ياٙـ به ایى هىّتىٛايؼ کته ػؿ صمتىق امتالهی ،اينتاو ػؿٍتىؿتی
هکلف امت که ػؿ ىـایٔ ٝاػی به مـ بـػ و هی گىيته ّتـوؿتی بتـ ىتـایٔ و اوّتا ٛو اصتىال او
صاکن يباىؼ و وی هْٖـ به عـق ٝاػر و هٞ﵀ىل يگـػ.
بـای هيـوٝیت لاٝؼه ّـوؿر (اّٖـاؿ) ،هیتىاو به هىاؿػ فیـ امتؼالل کـػ:
1ـ2ـ.2کتاب 
آیاتی چًؼ اف لـآو بـ هيـوٝیت لاٝؼه اّٖـاؿ ػاللت ػاؿيؼ افر﵀له:
التتف) إنم ا ح ر عل يکم الميت ه  ...فم ن ار ر غيرب او و اع ا ف ع إ م علي ه ( ...بمتتـه )035 :کتته
ػاللت بـ تًاول هضـهار ػؿ هًگام اّٖـاؿ ػاؿػ.
) و ما لکم أا تأکلوا مما ذکر اسم اهلل عليه ،و قد فصل لکم م ا ح ر عل يکم إا م ا ار رمتم إلي ه

(ايٞام )008 :ایى آیار ٝ﵀ىم لاٝؼه «الْـوؿار تبیش ال﵀ضٚىؿار» ؿا احبار ي﵀یکًًؼ؛ فیتـا صالتت
اّٖـاؿ ه﵀کى امت به چیقهای هغتلف باىؼ؛ لؾا به هًاب ٜػیگـ هن امتًاػ هیکًین.
ّ
2ـ2ـ.2سىت 
بـای هيـوٝیت «لاٝؼه اّٖـاؿ» به ؿوایار فیاػی هیتىاو امتًاػ کـػ که یکی اف ایتى ؿوایتار
صؼیج ؿف ٜهیباىؼ.
ٝى ابیٝبؼالله لال :لال ؿمىل اللته« :مف ع ن امت س ت شه ا يا  ... :و م ا ار روا الي ه »...

(ابىبابىیته /585ً ،0588 ،هزلنتی ،0118 ،د /088ً ،05ابتىبابىیته ،0582 ،دّ /103ً ،2
صتـ

ٝاهلی ،0118 ،د.)588ً ،08
هضل امتيهاػ ایى فمـه اف صؼیج آيزامت که هیگىیؼ« :هااّٖـوا الیه» و هًٞای ٝباؿر ایتى
هیىىػ که ػؿهىؿػ افٞال اّٖـاؿی هااعؾهای يینت .ؿوایاتی يٚیتـ صتؼیج هٞتـوف ؿفت ٜکته بتـ
ً
ػاىتى هـگىيه هااعؾهای ػؿ اٝ﵀ال اّتٖـاؿی ٝ﵀تال امتبا تتـعیٌ و اباصته هضٚتىؿ ؿا فتـاهن
بتىايؼ هَؼاق والٞی ّـوؿر و اّٖـاؿ ؿا فـاهن کًؼّ ،ـوؿی امت .بًابـایى بهامتًاػ ایى لاٝتؼه،
اگـ بمای صـهت اکل هیته و ىـ ع﵀ـ یا هـ صکتن اولیته ػیگتـی يٚیتـ صـهتت تَتـف ػؿ هتال
غیـهىرب صـف و فیاو ىغَی گـػػ ،ایى صـهت بـػاىته هیىىػ .به ٝباؿتی ػؿ هًگام ّـوؿر و
اّٖـاؿ ،با اهىؿ صـام به هخابه اهىؿ رایق ؿفتاؿ هیىىػ و يهتًها صـهتت بـػاىتته هیىتىػ ،بلکته ػؿ
صکن وّٞی هن تغییـاتی پؼیؼ هیآیؼ و ا بـعی فمها هٞتمؼيتؼ اگتـ هٞتـوف و يیکىبتىػو اهتـی اف
هنتمالر ٝملیه باىؼ و ٝمل به صنى و يیکىیی آو صکن کًؼ ،هخل صف٘ هال یتین ػؿ صالی که هًٜ
تَـف ػؿ هال غیـبؼوو اؽو هالک هن ػاؿین ،الؼام به صف٘ هال غیـبه همتؼاؿی کته ّتـوؿر ؿفتٜ
ىىػ ٍضیش امت و لؾا اگـ ىغَی صنب ّـوؿر و اّٖـاؿ بـای صف٘ هال ػیگـی و رلىگیـی
اف فناػ و تلف آو الؼام به فـوه آو کًؼ ،چىو هفهىم ّـوؿر و اّٖـاؿ ػؿایًزتا ّتـوؿر همیتؼ
التَاػی امت که بههًٚىؿ رلىگیـی اف هؼم و يابىػی اهىال ػیگـی هَؼاق هییابؼ هیتىاو ٝ﵀تل
صمىق او ؿا تًفیؾ کـػ (ايَاؿی.)088ً 0533 ،
ه﵀چًیى ؿوایار ػیگـی ورىػ ػاؿػ که بـای رلىگیـی اف إالته کتالم اف آوؿػو آيهتا عتىػػاؿی
هیىىػ.
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هیآوؿػ و بؼیهی امت که باتىره به ایى هؼاؿک ،ؿٝایت ّىابٔ و ىـایٖی يٚیـ ّـوؿر بالفٞل کته
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3ـ2ـ.2ادلهرفغحزجووفیظزروبىایشزعبزسهىلت 
ت﵀ام اػلهای که بـای لاٝؼه يفی ٝنـ و صـد و الّـؿ و يیق اٍل تناهل و تنتاهش ػؿ ىتـیٞت
الاهه ىؼه ،ػلیل بـ صزیت لاٝؼه ّـوؿر و اّٖـاؿ يیق هیباىؼ (يزفی ،0111 ،د )128ً ،58و
بلکه بهٕـیك اولی ىاهل صالت اّٖـاؿ هیگـػيؼ؛ فیـا يفی ٝنتـ و صتـد صک﵀تی ؿا کته هنتتلقم
ٝنـ و صـد امت ،هًتفی هیکًؼ و ػؿ هىاؿػ ّـوؿر و اّٖـاؿٝ ،نـ و صـد ىغٌ ػؿ والت ٜبته
يهایت ػؿره هیؿمؼ ،پل بهٕـیك اولی صکن اولی هًتفی امت .يیق هتیتتىاو گفتت هغالفتت بتا
ّـوؿر هنتلقم ّـؿ امت ،پل به لاٝؼه الّـؿ صکن اولی هًتفی هیگـػػ.
4ـ2ـ.2بىایػقال 
به ومیله بًای ٝمال هیتىاو بـ هيـوٝیت ایى لاٝؼه امتؼالل ي﵀تىػ ،بتؼیى يضتى کته هتیػايتین
284

ٝمالی ٝالن ػؿ هىاؿػ ّـوؿر ،ه﵀ًىٝیتهای لايىيی ؿا ياػیؼه هیگیـيتؼ و فتـػ هْتٖـ ؿا بتیگًتاه

حمىق اسالمی /ػلیاکبز جؼفز ی ودوضه ،حسیه حمیمثپىر و سیىب سارع

ػاينته و هىؿػ هااعؾه لـاؿ ي﵀یػهًؼ ،به ٝباؿر ػیگـ بًای ٝمال بـ ٝ﵀ل به لاٝؼه «الْـوؿار تبتیش
ال﵀ضٚىؿار» هیباىؼ ،ىاؿ ٛيیق ایى بًای ٝمال ؿا ّؿػ يکـػه ،بًابـایى مکىر ىاؿ ٛػلیل بـآهْتای
آو امت.

ایى لاٝؼه ٝالوه بـآصکام تکلیفی ،ػؿ اصکام وّٞی هن کاؿبـػ ػاؿػ .افر﵀له ػؿ ّ
هتاػه  8لتايىو

ؿوابٔ هىرـ و هنتأرـ هَى  ،0588و ٕالق ارباؿی فوره بؼوو ؿّایت فود ( ّ
هاػه  0051لايىو

هؼيی).
امبا و ٝىاهل هتٞؼػی باٝج پیو آهؼو صالت ّتـوؿر هتیىتىيؼ و اينتاو ؿا بته اّتٖـاؿ
هیکيايًؼ که یکی اف ایى ٝىاهل ،هَالش ّـوؿی امت.
فصیلی هیگىیؼ:
ٝل﵀ا ه﵀ه هتفكايؼ که هـگاه صک﵀ی هضمك ،هَلضتی ّـوؿی بتـای صیتار بيتـ باىتؼ ،اف لبیتل
هَلضت ػیى ،يفل ،ينلٝ ،مل و هال ،چًیى هَلضتی البؼ هًه ّـوؿی امت و بیىک اعؾ بته
آو هىؿػ لبىل امت و به ًٝىاو یک صکن ٍضیش امالهی اٝتباؿ ػاؿػ (فصیلی[ ،بیتا].)081ً ،

ه﵀چًیى بایؼ هتؾکـ ىؼ که ػؿایًزا ،اّٖـاؿ ىغَی هـاػ امت ،ػلیل آو اوال فضىای کتتا و

ّ
مًت امت که اّٖـاؿ ؿا به اىغاً ينبت ػاػه و هخال هیگىیؼ «ف﵀ى اّٖـ  ،».....حايیا بًا ٝمال
که اف اػله لاٝؼه بىػ ،لائن بـآّٖـاؿ ىغَی امتت و حايیتا اهتًتايیبىػو لاٝتؼه يیتق بتا يىٝیبتىػو

اّٖـاؿ هًافار ػاؿػ.
«االّٖـاؿ الیبٖل صك الغیـ» .یًٞی اّٖـاؿ صك ػیگـی ؿا بإل ي﵀یکًتؼ (هغًیته ،0120 ،د،1

ً .)582ػلیل ایى ویژگی اّٖـاؿ يیق اهتًايیبىػو ایى لاٝؼه امت ،بًابـایى لاٝؼه ػؿ رایی راؿی
هیگـػػ که بـػاىتى صـهت یا ورى  ،رًبه اهتًايی ػاىته باىؼ .اف ایتى ؿو اگتـ اف رـیتاو لاٝتؼه،
عالف اهتًاو الفم بیایؼ ،راؿی يغىاهؼ ىؼ.
ٍضت هٞاهله ىغٌ هْٖـ هن اف ه﵀یى با امت .فیـا بٖالو هٞاهله او عتالف اهتًتاو بتـ
هْٖـ امت .لايىو هؼيی ایـاو ػؿ ّ
هاػه  ،218اف فمه اهاهیه تبٞیت کتـػه و هتیگىیتؼ« :اگتـ کنتی
ػؿيتیزه اّٖـاؿ الؼام به هٞاهله کًؼ ،هکـه هضنى ييؼه و هٞاهله اّٖـاؿی هٞتبـ عىاهؼ بىػ».
5ـ2ـ.2دیذگاهوىیسىذه 
لؾا هیتىاو گفت چًايچه تأعیـ غیـهتٞاؿف ػؿ تَـف کاال ،یا بتافپل گیتـی آو ،یتا پـػاعتت
ح﵀ى یا هقیًههای هضافٚت اف کاال تىمٔ یک ٕـف لـاؿػاػ ؿط ػهؼ ،اگـ اػاهه يگهؼاؿی کاال بتـای
گىيهای که هًزـ به ٝنـ و صـد ىغٌ ىىػ ،ػؿایًزا ىغٌ هْتٖـ ىتؼه و صـهتت تَتـف ػؿ
هال غیـبـػاىته هیىىػ و ٍىؿر رىاف ؿا به عىػ هیگیـػ و ه﵀ايٖىؿ که اىاؿه ىؼ ٝمالی ٝتالن ػؿ
هىاؿػ ّـوؿر ،ه﵀ًىٝیتهای لايىيی ؿا ياػیؼه هیگیـيؼ؛ لؾا ىغٌ هیتىايتؼ بتـای رلتىگیـی اف
وؿوػ ّـؿ ،الؼام به باففـوه کاالها بً﵀ایؼ و بٖالو هٞاهله او (باففـوه کاال) ،عتالف اهتًتاو بتـ
هْٖـ امت.

3ـ.2قاػذهالظزر 
بـای رلىگیـی اف إاله کالم ایى کته تضلیتل لاٝتؼه الّتـؿ عتاؿد اف هىّتى ٛهمالته صاّتـ
هیباىؼ ،ار﵀اال هغتَـ تىّیضی ؿار ٜبه ایى لاٝؼه ػاػه هیىىػ.
يگهؼاؿی کاال چه يقػ بای ٜو چه يقػ هيتـی ،هنتلقم تض﵀ل هقیًه و ّـؿهای هتٞتؼػی امتت؛
بهویژه آيکه ػؿعَىً بای ٜتلف هبی ٜلبل اف لبِ يیق بـ ٝهؼه عىػ اومت و صال چًايچه هيتتـی
ينبت به پـػاعت ح﵀ى الؼام يکـػه باىؼ ،تنلین هبی ٜبه صاکن يیق به ًٝىاو تًها ؿاهصل گـیق اف ایتى
هنئىلیت ي﵀یتىايؼ ؿغبتايگیق باىؼ .بًابـایى افمىیی يگهؼاؿی هبی ٜهىرتب ّتـؿ يگهؼاؿيتؼه و
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ٕـفی که هکلف به صفاٙت اف کاال هیباىتؼ ،هنتتلقم هقیًتههای غیـهتٞتاؿف و گقافتی باىتؼ بته
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صتی ػؿ هىاؿػی که ػؿ هٞتـُ تْتیی ٜامتت بته ّتـؿ هالتک امتت و افمتىیػیگـ ،ػؿٍتىؿر
امتًکاف هالک اف لبِ هبی ،ٜتنلین آو به صاکن يیق ػؿ هىاؿػی ّـؿ ٝؼم ػمتـمی به ح﵀ى ؿا پیو
هیآوؿػ .ػؿ فمه ،بـای رلىگیـی اف ّـؿهای هقبىؿ عیاؿاتی يٚیـ عیاؿ تأعیـ ح﵀ى بتـ هبًتای لاٝتؼه
الّـؿ پیوبیًی ىؼه امت و بًابـایى هیتىاو بهامتًاػ ایى لاٝؼه که بـگـفته اف صؼیخی امتت کته بتا
تٞابیـ هغتلف ولی هفاػ واصؼ ػؿ کتب ؿوایی هٞتبـ ىیٞه و متًی يمتل ىتؼه ،هبًتای فمهتی الفم ؿا
بـای تأمیل صك باففـوه ػؿ صمىق ایـاو فـاهن آوؿػ:
يمل امت که پیاهبـ ػؿ يقا ٛبیى ػو يفـ فـهىػيؼ« :ال ّـؿ وال ّـاؿ فیاالمالم» .فمها ػؿ تفنیـ
ایى ؿوایت يٚـار گىياگىيی اؿائه کـػهايؼ .بـعی آو ؿا يفی ّـؿ ربـاوييؼه (غیـهتؼاؿک) هیػايًتؼ
(فاّل تىيی )081ً ،0102 ،و بْٞی ػیگتـ چتىو ىتیظاليتـیٞه اٍتفهايی ،آو ؿا يهتی اف ّتـؿ
ؿمايؼو به ػیگـاو (ص﵀ل يفی بـ يهی) ػاينتتهايؼ (اٍتفهايیٝ .)28ً ،0118 ،تؼهای چتىو ىتیظ
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بیتتا] )535ً ،و آعىيتؼ عـامتايی يیتق يفتی صکتن
ايَاؿی آو ؿا يافی اصکام ّـؿی (ايَاؿی [ ،
ّـؿی به لناو يفی هىّى ٛهیػايًؼ (عـامايی )580ً ،0588 ،و اهام ع﵀یًتی هتن آو ؿا بیتايگـ
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يهی ملٖايی یا صکن صمىلی ػاينته امت (ع﵀یًی ،0582 ،د.)852ً ،5
ً
بـ اماك بـعی اف ایى ػیؼگاهها لاٝؼه الّـؿ ٍـفا صکتن ّتـؿی ؿا يفتی هیکًتؼ و اف اهکتاو
احبار صکن بـعىؿػاؿ يینت و لؾا ػؿ چًیى هىاؿػی که هیعتىاهین بهامتتًاػ ّتـؿ ياىتی اف ٝتؼم
لبِ هبی ،ٜػؿٍؼػ تزىیق صکن باففـوه بـآیین ،اهکاو احبار چًتیى صک﵀تی فتـاهن ي﵀تیىتىػ؛
ػؿصالیکه ههنتـیى ػلیل لائالو به يفی صکن ّـؿی ػؿ احبارياپؾیـی صکن بـ پایه ایى لاٝتؼه ،آو

امت که لاٝؼه الّـؿ بـای يفی آحاؿ آو اصکام ىـٝی که ورىػ ػاؿيؼ وّ ٜىؼه ،يه اصکتام ٝتؼهی
که افمىی ىاؿ ٛهی گىيه رٞلی ػؿعَىٍياو ٍىؿر يگـفته امت .بًا به ػیؼگاه بـعتی ػیگتـ اف
ً
فمها اماما صکن ،چه ورىػی و چه ٝؼهی هي﵀ىل لاٝؼه ال ّـؿ امت؛ فیـا اگتـ هًٚتىؿ اف ٝتؼم،
هىّىٝاتی باىؼ که افمىی ىاؿ ٛهنکىر هايؼهايتؼ و هتی صک﵀تی اٝتن اف ّت﵀او و بـائتت و...
ً
ػؿباؿهىاو ٍاػؿ ييؼه امت ،لٖٞا چًیى اه﵀الی ػؿ اٝالم تکلیتف ينتبت بته ىتاؿ ٛصکتین لابتل
تَىؿ يینتٝ .الن تيـی ٜبا ت﵀ام ىئىو و عَىٍیاتو هضیٔ صکىهت ىتاؿ ٛامتت و مـيىىتت
ه﵀ه اٝ﵀ال هکلفاو ػؿ ٝالن تيـی ،ٜبه ػمت ىاؿ ٛامتت .بًتابـایى هیتتىاو گفتت هتی لْتیهای
عالی اف صکن ىـ ٛيینت؛ اگـچه صکن ىـ ،ٛهناوق یا هایؼ صکن ٝمل بـ بـائت باىؼ .به ه﵀تیى
ػلیل امت که بنیاؿی اف فمهتا ػؿ ٝ﵀تل ،اف لاٝتؼه ال ّتـؿ بتـای احبتار صکتن امتتفاػه کـػهايتؼ

(ٕبإبتتایی ،0112 ،د828ً ،0ت ت 828و د /510ً ،2ىتتهیؼ حتتايی ،0101 ،د188ً ،5ت ت.)181
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بـؿمی اصاػیج ػیگـی يٚیـ ؿوایت ىفٞه و هً ٜفْل ها يیق ه﵀یى يتایذ ؿا ػؿبـػاؿيؼ .صال اگـ به
وامٖه صىاػث عاؿری ،پل اف ایزاػ تٞهؼ ،ارـای آو ياه﵀کى گـػػ ،اهتا هنتتلقم وؿوػ ّتـؿ بته
هتٞهؼ باىؼ ،لاٝؼه ال ّـؿ هی تىايؼ لقوم ارـای تٞهؼ ؿا ؿف ٜکًؼ و هىرب تٞؼیل و تخبیت صک﵀تی
ّ
گـػػ .ػؿ فمه اهل مًت يیق لاٝؼه ال ّتـؿ کتاؿبـػ لابتل تتىرهی ػاؿػ و اف ٕـیتك فنتظ ٝمتىػ کته
باؿفتـیى احـ ایى لاٝؼه هیباىؼ ،هىربار تٞاػل وّٞیت ٕتـفیى ؿا فتـاهن هتیآوؿػ (ؿ.ک :بلغتی،

 ،0501د.)38ً ،8
به ٕىؿ کلی اوال کل﵀ه «ال» ػؿ ر﵀له الّـؿ و الّـاؿ ،يافیه امت ،يه ياهیته؛ حايیتا اعتَاٍتی
به ّـؿ ىغَی يؼاؿػ ،بلکه ّـؿ يىٝی ؿا هن ىاهل هیىىػ؛ و حالخا اصکام ىـیٞت امالم_اٝن اف
تکلیفی و وّٞی_ هبتًی بـ يفی ّـؿ ٝ﵀ىهی و يىٝی امت و ػؿ اصکتام اولیته امتالم ایتى اٍتل؛
یًٞی ٝؼم فیاو ٝاهه ؿٝایت گـػیؼه و ه﵀چًیى ػؿ ؿوابٔ ارت﵀اٝی هـػم يیتق هـگىيته التؼام فیايبتاؿ
هىؿػ اهْای ىـ ٛهمؼك يینت .به ػیگـ مغى لاٝؼه الّـؿ هفیؼ آو امت کته اوال اصکتام الهتی
همـؿار ارت﵀اٝی ػؿ هىاؿػ عاٍی هىرب فیاو بْٞی تىمٔ ب ِٞػیگـ گـػػ ،آو لىايیى هـتفًٞؼ
(هضمك ػاهاػ081ً ،0581 ،ت.)080
افمىیػیگـ التقام به ىی  ،التقام به لىافم آو يیق هیباىؼ و ػؿباؿه صؼیج ال ّـؿ و ال ّـاؿ يیق
بـعی فمها هؼٝی هنتًؼ ىاؿ ٛاف مـ لٖف و اهتًاو با ایى فـهاو ،اؿتبتآ ه﵀ته اصکتام ّتـؿی بتا
عىػ ؿا يفی کـػه امت و بؼیىومیله اٝالم کـػه که چًیى اصکاهی صکن او يینتتًؼ تتا هبتاػا اف ایتى
يٚـ ،بًؼگاو ػچاؿ فیاو ىىيؼ (بزًىؿػی ،0530 ،د .)280ً ،0الفهه ٍضت ایى اػٝا ،هًت ٜاف واؿػ
ه﵀تاوگىيته

آهؼو هـگىيه ّـؿی امت که ػؿ ػایـه ىـیٞت هیباىؼ و به ىاؿ ٛامتًاػ ػاؿػ .ػؿيتیزه
که تيـی ٜاصکام ّـؿی ،هًافی چًیى اػٝایی امت ،اگـ ىاؿ ٛبا وّ ٜيکـػو صک﵀ی که هاي ٜفیاو
ػیؼو افـاػ ىىػ ّـؿی ػؿ اهىال ػیگـاو ؿا هزاف بـى﵀ـػ ،اػٝای يفی ّـؿ و ّـاؿ ياػؿمت امتت.
ایىتـتیب يگهؼاؿيؼه کاالیی که بتههًٚىؿ رلتىگیـی اف تض﵀تل هقیًته و ّتـؿ بیيتتـ ؿاهتی رتق
به 
باففـوه کاال يؼاؿػ ،اگـ ىاؿ ٛبـای پیيگیـی اف ّـؿ هقبىؿ صکن يکًؼ و اهـی ؿا کته اف عنتاؿار
 .0ه﵀چًیى فمها ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ بـای احبار عیاؿ به لاٝؼه الّـؿ ت﵀نک کـػهايؼ (ؿ.ک :فیِ کاىتايی،0110 ،
کاىايی ،0110 ،د.)35ً ،5
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اٝن اف وّٞی و تکلیفی بـ هبًای يفی ّـؿ بـ هـػم وّ ٜگـػیؼه و حايیتا چًايچته ىت﵀ىل لتىايیى و
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هىؿػ يٚـ رلىگیـی کًؼ تيـی ٜيکًؼ ،اػٝای او ٍضیش يینت و تًها ولتی ایى اػٝا هًٖمی و رتاهٜ
تلمی هیىىػ که ؿاه ه﵀ه ّـؿها بنته ىىػ .يتیزته ایتى ههتن ،صکتن بته اهتـی امتت کته اف ّتـؿ
رلىگیـی هیکًؼ.

لیکى باتىره به ایًکه ػؿ صمىق ایـاو تلف هبی ٜلبل اف لبِ به ٝهؼه فـوىًؼه امت ( ّ
هتاػه 581

لايىو هؼيی)ٝ ،ؼم ورىػ صك باففـوه کاال ػؿ هىاؿػی کته يگهتؼاؿی و صفاٙتت اف کتاال هنتتلقم
هقیًه غیـ هتٞاؿف باىؼ و فـوىًؼه صك فنظ ٝمتؼ بیت ٜؿا يؼاىتته باىتؼ ،هىرتب ّتـؿ فـوىتًؼه
هیىىػ ،و چه بنا ػؿ هىؿاػی که کاال ػؿ هٞـُ فناػ مـی ٜبىػه و اهکاو اعؾ ارافه و ؿّتایت اف
هيتـی ورىػ يؼاىته باىؼٝ ،ؼم ورىػ صك باففـوه کاالبـای فـوىًؼه ،هنتتلقم ّتـؿ عـیتؼاؿ و
فـوىًؼه امت ،و اف آيزایی که ٕبك لاٝؼه الّـؿ ،اصکام الهی بـ هبايی يفی ّـؿ بتـ هتـػم وّتٜ
ىؼه ،و لقوم ٝمؼ بی ٜهىرب ّـؿ و فیاو فـوىًؼه و ػؿ هىاؿػی عـیؼاؿ هیىتىػ ،و اف آيزتایی کته
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ػؿ صمىق ایـاو صك باففـوه کاال بـای فـوىًؼه پیوبیًی ييؼه امت ،ىاینته امت که لايىيگتؾاؿ
ایـاو صك باففـوه هبی ٜؿا بـای فـوىًؼه بهؿم﵀یت بيًامؼ
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وتیجه 
ػؿ اهکاومًزی صك باففـوه ػؿ فمه و صمىق اهاهیه صنب آيچه ػؿ کًىاينیىو بی ٜبیىال﵀للتی
کاال آهؼه امت ،به يتایذ ؽیل هی تىاو اىاؿه ػاىت:
 .0ػؿ بـؿمی صك باففـوه به ًٝتىاو یکتی اف تْت﵀یًار صمتىق هتبتایٞیى ػؿ کًىاينتیىو بیتٜ
بیىال﵀للی کاال بؼیى يتیزه ؿمیؼین که ػؿٍىؿر تٞؾؿ يگهؼاؿيؼه کاال کته ه﵀کتى امتت ياىتی اف

ً
تأعیـ غیـهتٞاؿف ػؿ لبِ کاال یا پـػاعت ح﵀ى و اصیايا تض﵀ل هقیًههای يگهتؼاؿی باىتؼ ،رتىاف
باففـوه کاالی هقبىؿ هىرب رلىگیـی اف بـوف عناؿار و هقیًههای يگهؼاؿی هیىىػ و امتبا
امتیفای صك هالی يگهؼاؿيؼه ؿا فـاهن هیکًؼ .باففـوه ػؿ هىاؿػی يیق کته کتاال ػؿ هٞتـُ فنتاػ
مـی ٜبىػه یا هقیًه و هغاؿد يگهؼاؿی ياهتٞاؿف باىؼ ،بـابـ بًتؼ ػوم ّ
هتاػه  88کًىاينتیىو القاهتی
امت که عىػ هاي ٜهاحـی ػؿ تض﵀یتل هقیًتههای غیـهىرته التَتاػی بتـ چـعته تىلیتؼ و تىفیتٜ
کاالمت و اف بـوف و ٙهىؿ ػٝاوی هالی هتٞؼػ يیق رلىگیـی هیکًؼ؛
ً
 .2بؼیهی امت باتىره به عالف لاٝؼهبىػو صك باففـوه که ٝ﵀ال هىرب يمِ صك هالکیتت
هالک امت ،بهيٚـ هی ؿمؼ با ؿٝایت هز﵀ىٝته ىتـایٔ الفم يٚیتـ ؿٝایتت غبٖته هالتک و اؿمتال

اعٖاؿیه ،با ًٝایت بهکاؿکـػهای صمىلی – التَاػی ایى يهاػ صمىلی و اهکاومتًزی تأمتیل آو ػؿ
صمىق ػاعلی ،هیتىاو به تىمٞه ّ﵀ايت ارـاهای غیـلْایی هتبایٞیى ػؿ صمىق ایـاو هؼػ ؿمايؼ؛
 .5بًابـایى ػؿ ایى پژوهو با بـؿمی بـعتی اٍتىل و لىاٝتؼ و يهاػهتای فمهتی تتاله ىتؼ تتا
فهیًههای تىریه فمهی يهاػ باففـوه ػؿ هز﵀ىٝه همـؿار ػاعلی فـاهن آیؼ .بـؿمیهای ايزامىؼه
يياو هیػهًؼ که هبًای تأمیل صك باففـوه بهامتًاػ بـعی لىاٝؼ و اصکام حايىیه ه﵀چىو لاٝتؼه
الّـؿ و لاٝؼه اّٖـاؿ یا هبايی يهاػهای فمهی و صمىلی يٚیـ تمتاً ػؿ صمتىق ػاعلتی بتا هتايٜ
رؼی ؿوبهؿو يینت و ػؿ هىاؿػی که اهکاو صك فنتظ و التقام بته ايزتام تٞهتؼ و ...ورتىػ يتؼاؿػ،
هیتىايؼ ّاهى صمىق هـیک اف هتٞالؼیى باىؼ و اف بـوف ّـؿ ياهتٞاؿف رلىگیـی کًؼ .اف آيزتایی
که ایى يهاػ با اٍىل و هبايی اؿفههای امامی صمتىق ایتـاو هغتایـتی يتؼاؿػ ،ىاینتته امتت کته
لايىيگؾاؿ ایـاو با الضاق به کًىامتیىو ،صتك بتاففـوه کتاال ؿا بتـای ٕتـفیى لتـاؿػاػی بهؿمت﵀یت
بيًامؼ.
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مىابغ 
د ،8لن :اػ الضىفه.7032 ،
ابىهًٚىؿ ،هض﵀ؼبى هکـم؛ لسانالؼزب؛ 

.7
 .2اؿػبیلی ،اص﵀ؼبىهض﵀ؼ؛ مجمغالفائدة والبزهان؛ لن :ػفتـ ايتياؿار امالهی0115 ،ق.
 .5اؿػبیلی ،میؼٝبؼالکـین؛ فمهالمضاء؛ چ ،2لن :ػاييگاه هفیؼ0125 ،ق.
 .1اؿمٖا ،هض﵀ؼرىاػ؛ «باففـوه کاال» ،وطز یه طلوىع؛ ه 5و  ،1پتاییق و فهنتتاو ،0580
ً82ت.008
 .8اٍغـی آل﵀يهؼی ،فغـالؼیى و ؿّا فاؿٝی؛ «صك بتاففـوه کتاال (هٖالٞته تٖبیمتی)»،
پژوهطىامه باسرگاوی؛ ه ،83فهنتاو 085ً ،0588ت.213
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 .8اٍفهايی ،فتشالله؛ رساله الضزر؛ لن :هامنه ييـ امالهی0118 ،ق.
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ّ
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ّ
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ّ
ٝ .21اهلی (ىهیؼ حايی) ،فیىالؼیىبىٝلی؛ الزوضةالبهیة؛ هضيی کاليتتـ؛ لتن :کتابفـوىتی
ػاوؿی0101 ،ق.
 .28فاّل تىيی ،هىلی ٝبؼاللهبىهض﵀ؼ؛ الىافیة فی أصىلالفمه؛ تضمیك هض﵀ؼصنیى ؿّتىی
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کي﵀یـی؛ لن :هز﵀ٜالفکـ اإلمالهی0102 ،ق.
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