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چکیذه 
روابط حقىقی بیى اضخاظ در ػزصه بیىالملل به ویژه گستزش روابطط بطا وططىر ای اسطمهی و
اتحاد بیىالمللی با آو ا بهػًىاو یک ضزورت تطاریخی و یطک سطاارش اسطمهی هططز اسط .
هحاون وطىر ای هختلف به خصىظ وطىر ای اسمهی صادر هیضىد وجىد دارد یا خیز؟ ایطى
هىضىع درخصىظ احىال ضخصیه ا می دوچًذايی دارد؛ سیزا ضهزويذ وطىر ای اسمهی بزای
گستزش ارتباطات بیىالمللی خىد در سطح جهاو اسمم ،بایذ هطمئى ضىد وه روابط ضخصطی و
خايىادگی و تحصیل حقىق هبتًی بز ػقایذ و ارسضهای هىرد قبطىلص آسطیبی يمطیبیًطذ؛ بًطابزایى
هیتىاو گا با پاسخ هثب به سىال هذوىر گام ههمی در جه تحقق روابط يشدیطک و هطىرز بطا
وطىر ای اسمهی و تحکین روابط بزداضته هیضىد .در ایى يىضتار همحظطه خىا طذ ضطذ وطه در
قىايیى فقه اهاهیه ،درخصىظ احىال ضخصیه ،پذیزش احکام وطىر ای دیگز واهم اهکاو پطذیز
اس  ،اها درخصىظ سایز هىضىػات حقىقی ز چًذ هطکمتی هايًذ ػذم صذور حکن تىسطط
قاضی جاهغ الطزایط بزای پذیزش رای وجىد دارد اها قىاػذی مچىو قاػذه الشام ،المىهًىو ػًذ
ضزوطهن و يیش ظزفی فقه حکىهتی را گطای پذیزش احکطام دادگاه طای وططىر ای اسطمهی و
بلکه غیزاسمهی اس .
واژگاوکلیذی:ضًاسایی آرا ،اجطزای آرا ،دادگطاه طای خطارجی ،وططىر ای اسطمهی ،حقطىق
بیىالملل ،فقه ،احىال ضخصیه.
* اوحاؾیاق شاه١ةال﵀ّٙفی ال١ال﵀یه ،واظؿ اِفهاو (.)m.ghorbanim@chmail.ir
**اوحاؾیاق ؾايٍگاه هیبؿ (.)mirkalily@gmail.com
*** اوحاؾیاق ؾايٍگاه اِفهاو (.)ghkho44@yahoo.com
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هقذهه 
یکی ال ٌ١اقها و اهؿاف اواوی ايمالب اوالهی ایكاو ،اجعاؾ اهث اوالهی اوتث .ایتى ٌت١اق
لىالهی ؾاقؾ که بؿوو بفل جىشه کافی بؿاو ،جعمك ٌ١اق هتفکىق غیتكه﵀کى ؼىاهتؿ بتىؾ .جٍتکی
اجعاؾیههای لؿقج﵀ًؿ ؾق ظىلههای هؽحلف ال ش﵀له ایى لىالم بهٌ﵀اق هیقوؾ .ایى ههتن هتیجىايتؿ
ٔ﵀ى گىحكي اقجبا٘ات هىل﵀یى و کن کكؾو فاِتلههای ؾٌت﵀ى رُتكکى ،جّت﵀ینگیكیهای شهتاو
اوالم قا يیم ه﵀اهًگ ي﵀ایؿ .اجعاؾیهها هیجىايًؿ ؾق لهیًههای هؽحلف ویاوی ،فكهًگی ،الحّاؾی
و ظمىلی ،ابماق هه﵀ی بكای يی به ایى همّىؾ باٌؿ.
با ایى يگاه هیجىاو گفث که اجعاؾ ظمتىلی شتمو ٔتكوقیجكیى التؿاهات کٍتىقهای اوتالهی
اوث .ال ه﵀یى قو ؾق کًفكايه وظؿت اوالهیٔ ،﵀ى جأکیؿ بك ایى الؿام ،هىاقؾ لیتك ال ههنجتكیى
ٔكوقتهای جٍکی اجعاؾیه܆ ظمىلؿاياو شهاو اوالم ٌ﵀كؾه ٌؿه اوث:
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 .1ک﵀ک به جىو١ه و اقجمای ه﵀کاقیهای ظمىلی و لٕایی شهث ایصاؾ يى ٞوظؿت قویه لٕتایی
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ؾق کٍىقهای اوالهی.
 .0فكاهن کكؾو لهیًههای اللم بكای گىتحكي ه﵀کاقیهتای ٠ل﵀تی و ُژوهٍتی هیتاو کٍتىقهای
هىل﵀او ؾق لهیًههای ظمىلی و لٕایی.
 .3جبییى الگىی هًاوب ال لٕاوت اوالهی و ه١كفی آو به ؾیگك کٍىقها.
 .۴جهیه و جؿویى هًٍىق شاه ٟظمىق بٍك اوالهی.
 .۵ه١أؿت ظمىلی و لٕایی بیى کٍىقهای اوالهی.
 .۶ال بیى بكؾو ٠ىاه ههن فحًه گكی ؾق شهاو اوالم.
 .۷هباقله با ُىلٍىیی و شكاین والهاو یافحه ؾق بیى کٍىقهای اوالهی.
 .۸هباقله با جكوقیىن و شلىگیكی ال جأهیى هًاب ٟهالی آيها و هباقله باکٍحاق لياو و کىؾکاو بیؾفتاٞ
هًٙمه و آواقهٌؿو ايىاو ها (وایث ولاقت ؾاؾگىحكی).

جىٔیط ایًکه اهكوله يیالهای قول شاه١ه ،جغییكات ظمىلی لیاؾی ایصاؾ کكؾه جا آيصا که بعری به
يام ظمىق فكاوكلهیًی هٙكض ٌؿه اوث .به٠باقتؾیگك ال جاللی و بكؼىقؾ ظمىق ؾاؼلی و ؼاقشی
و ب١ؿها ؾق ج١اقْ با لىا٠ؿ بكؼاوحه ال يٝامهای ظمىلی هؽحلف ،بعد ܅فكهًگوتالی ظمتىلی܄
و به جب ٟآو ܅وظؿت ظمىق܄ ٌک بیكويی به ؼىؾ گكفحه اوث .اجعاؾیه اقوُا قا هیجىاو هّؿالی ال
ایى يیال قول شاه١ه بٍكی ؾايىث .به وتؽى ؾیگتك ،ال آيصتا کته اظحیاشتات هؽحلتف ايىتاو او قا
هىشىؾی هؿيی الٙب ٟواؼحه و واؾاق به ُفیكي لىايیى و هعؿوؾیثهای اشح﵀ا٠ی ي﵀تىؾه ،گىتحكي

ً
قوابِٗ ،كفا ؼّىِیث هؿيی الٙب ٟايىاو قا جٍؿیؿ ي﵀ىؾه و ال یک شاه١ه کىچک و هعتؿوؾ ،بته
وٙط ووی١حكی ال شاه١ه کٍايؿه که ٠مایؿ ،فكهًگها و اقليهای هؽحلفی قا ؾق ؼتىؾ شتای ؾاؾه
اوث܆ بًابكایى اجعاؾ ظمىلی ياٌی ال ؼّىِیث اشح﵀ا٠ی ايىاو اوث البحه با لعاٌ ٚكایٗ شؿیؿ
ّ٠ك اقجبا٘ات .ظحی هیجىاو قغ ؾاؾو شًگهای شهايی و چًؿ شايبه قا جا ظؿ لیاؾی ه١لىل يبتىؾ
ظمىق یکىاو شهايی اوث و الایىقو هك هلحی به ؼىؾ ظك هیؾهؿ جا آيچته قا ظتك ؼتىؾ هتیؾايتؿ
هكچًؿ با ؼٍىيث اوحیفا ي﵀ایؿ.
بههكظال لؿم اول بكای گام بكؾاٌحى به و﵀ث وظؿت ظمىلی٠ ،باقت اوتث ال هٙال١ته هًتابٟ
ظمىق .بایؿ ؾیؿ هًاب ٟاِی یک يٝام ظمىلی جا چه ايؿاله ال ج١اهت بتا وتایك يٝاهتات هىشتىؾ ؾق
وٙط بیىال﵀ل اوحمبال هیکًؿ .ؾق کٍىق ها هًب ٟاِی ظمتىق ؾق کٍتىق هتا فمته اهاهیته اوتث܆
الایىقو ُیً ال هكچیم بایؿ ٜكفیث فمه قا ؾقایىباقه و به ویژه بكای ُفیكي اظکام ِاؾقه ال هعتاکن
کٍىقهای اوالهی ،هىقؾ هٙال١ه لكاق ؾاؾ .با جئىقیمه ي﵀ىؾو ٜكفیثهتای فمهتی ؾق ج١اهت بتا وتایك
هعاکن ،هیجىاو جا ظؿ لیاؾی ،قاه قا بكای اجعاؾ ظمىلی ه﵀ىاق ي﵀ىؾ.

ه﵀او٘ىق که گفٌث ،گىحكي و يمؾیکی قوابٗ ايىاو ؾق الّی يماٖ شهاو ؾق ّ٠تك ظأتك،
ؾايٍ﵀ًؿاو ظمىق بیىال﵀ل قا هحما٠ؿ کكؾه جا هكچه بیٍحك بكای ظكکتث بته وت﵀ث اجعتاؾ ظمتىلی
جالي کًًؿ .یکی ال اب١اؾ اجعاؾ ظمىلی ٠باقت اوث ال ُفیكي اظکام هعاکن کٍتىقهای بیگايته و
اشكای آو .ایى اهك هكايؿاله ٔكوقی بهيٝك هیقوؿ ،هٍکالت ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ܆ لیكا هیؾايین که
لىايیى ظمتىلی هلتث هتا ،ؾق ظمیمتث بكؼىاوتحه ال اقلي هتا ،فكهًتگ و شهتاو بیًتی آيهاوتث.
ً
اقليهای هىقؾ ُفیكي یک هلث و فكهًگ آيها اگك با هلث ؾیگكی هحفتاوت باٌتؿ٘ ،ب١تا ُتفیكي
لىايیى آيها قا با وؽحی لیاؾی هىاشه هیکًؿ .ؾق کٍىق ها يیم که لتىايیى بتك فمته اوتالهی بًتا ٌتؿه
اوث ،ه﵀یى هٍک ؾیؿه هیٌىؾ܆ الایىقو بایؿ ؾیؿ فمه جا چه ايؿاله ؾق ُفیكي آقای هعاکن بیگايته
ايٙ١اف ؾاقؾ .ؾق يگاه ابحؿایی ُفیكي و اشكای اظکام بیگايه الهًٝك فمه با هٍکالت هح١ؿؾی قوبكو
اوث ،بلکه چه بىا ؾق باؾی اهك بهيٝك بكوؿ که ایى اهك اهکاو ُفیك يباٌؿ لیكا ال ٘كفی لأتی هتؿ
يٝك فمه اهاهیه ،بایؿ واشؿ ٌكایٙی هايًؿ اوالم ،ای﵀او ،اشحهاؾ٠ ،ؿالث و ...باٌؿ که اکرك ایى هىاقؾ
ؾق لٕات کٍىقهای بیگايه ه١لىم ال١ؿم اوث .الوىیؾیگك قأی بكؼتی ؾاؾگاههتا بتهؾلی وتاؼحاق
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غیكاوالهی ظکىهث ،هىشب جىلٗ کافك بك هىهى اوث که بیجكؾیؿ الهًٝك ٌكی١ث اوالهی شتایم
يیىث.
هٍک ؾیگك ایًکه کٍىق بیگايه الهًٝك فمته ج١كیتف ؾیگتكی ؾاقؾ܆ لیتكا ؾق فمته ایتى هكلهتای
ا٠حماؾی اوث که ج١ییىکًًؿه هیباٌؿ يه هكلهای شغكافیایی܆ لتفا هتیجتىاو فتكْ ي﵀تىؾ کٍتىقی
الهًٝك جمىی﵀ات شغكافیایی بیگايه هعىىب هیگكؾؾ اها اليٝك فمهی ؼىؾی باٌؿ .بتك ایتى اوتان
هیجىاو ٘ی یک جمىین کلی به بكقوی هىٔىُ ٞكؾاؼث چًاوکه ؾق یگ گكوه به جعمیك ؾقؼّىَ
اظکام ِاؾقه ؾق ک اقأی ؾاقاإلوالم (کٍىقهای اوالهی) و يعىه اشكای آو ُكؾاؼتث وؾق گتكوه
ؾوم به بكقوی اظکام ِاؾقه ؾق ؾاقالعكب (کٍىقهای غیكهىل﵀او) اٌاقه ي﵀ىؾ .با ایى هتالک ابحتؿا
بایؿ ؾايىث الهًٝك فمه چه ؾاؾگاهی ؼاقشی و چه ؾاؾگاهی ؾاؼلتی ٌت﵀كؾه ٌتؿه وٌتكایٗ لأتی
ِاؾقکًًؿه ظکن چیىث؟ و ؾق اؾاهه بتا اوتحفاؾه ال لىا٠تؿی ه﵀چتىو ܅التمام܄ ،܅ال﵀ؤهًتىو ً٠تؿ
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ٌكو٘هن܄ و هايًؿ آو ،الؿام به جٍكیط هىٔى ٞؾق هك ؾو گكوه ي﵀ىؾ.
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چالصهایفقهیضًاساییواجزایاحکامخارجی 

.1
بهحكیى قوي بكای اهکاو وًصی ًٌاوایی و اشكای اظکام ؼاقشی ،ابحؿا بایؿ هىايت ٟو چتالً-
هایی که ؾق ایى باقه ُیً قوی فمه لكاق ؾاقؾ ،بكقوی و يمؿ گكؾؾ و وپه به ٜكفیتث هتای فمهتی ؾق
ایى لهیًه ُكؾاؼث .به يٝك هیقوؿ هه﵀حكیى هىاي ٟؾق ایى لهیًه ًٌاؼث و ج﵀ییم ؾاؾگتاه ؼتاقشی و
ٌكایٗ اللم ؾق لأی ال هًٝك فمه و ه﵀چًیى لا٠ؿه يفی وبی اوث که ؾق اؾاهه جبییى هیٌىؾ.

1ـ.1ضًاختوتمییشدادگاهخارجی 
اگكچه ؾق بكقویهای فمهیً٠ ،اویًی هايًؿ ؾاؾگاه ؾاؼلی و ؼاقشی ،هٙكض يیىث ،اها باجىشته
به ایًکه هالک فمهی ؾقایى لهیًه ها ،هكلهای ا٠حماؾی بىؾه و يه هكلهای شغكافیایی ،هیجىاو گفتث
ٌهكويؿ یا يهاؾی ؾق فمه ،ؼاقشی هعىىب هیگكؾؾ که هىل﵀او يباٌؿ .بهيٝك هیقوؿ ؾق ایى لهیًه
ؾو اِتتٙالض ܅ؾاق االوتتالم܄ و ܅ؾاق العتتكب܄ ؾق فمتته کتتاقبكؾ بیٍتتحكی ؾاٌتتحه باٌتتؿ .ؾق ج١كیتتف
ؾاقاإلوالم چًیى آهؿه اوث :܅ؾاقاإلوالم به وكلهیًی گفحه هیٌىؾ که اظکتام اوتالم ؾق آو هًٙمته
يافف و شاقی اوث܄ (ٌاهكوؾی ،܀ۼ۾ۻ ،ز۽َ ،܂܀ۿ) بكؼی لؿها بكای ؾاقاإلوالم وه هّؿاق ـکك
کكؾهايؿٌ :هكی که ؾق اوالم بًاٌؿه و هٍكکاو به آو قاه يیافحهايؿ ،هايًؿ بغؿاؾ و بّكه܆ ٌهكی که بته

ّ
کافكاو ج١لك ؾاٌحه اوث ،لیکى هىتل﵀اياو آو قا بته جّتكف ؼتىؾ ؾقآوقؾهايتؿ܆ و ٌتهكی کته ال آو
ّ
هىل﵀اياو بىؾه ،لیکى به ویٙكۀ کفاق ؾق آهؿه اوث (هع﵀ىؾ ،܀܂۽ۻ ،زۼَ ،۽܁) بكؼی ؾاقاإلوتالم
قا جًها به ؾو هتىقؾ ّاول اؼحّتاَ ؾاؾهايتؿ (ه﵀تاو) .بًتابك ج١كیتف و جمىتین یاؾٌتؿه ،ؾاقاإلوتالم
وكلهیًی ؼىاهؿ بىؾ که جعث جّتكف هىتل﵀اياو و اظکتام اوتالم ؾق آو ،شتاقی باٌتؿ ،هكچًتؿ
هىل﵀اياو ؾق آو شا ليؿگی يکًًؿ .ال ایى ً٠ىاو ؾق بابهای ٘هتاقت ،ؼ﵀ته ،شهتاؾ و لمٙته وتؽى
گفحهايؿ (ه﵀او).
اه ّ
وًث يیم ج١اقیف هٍابهی ؾقهىقؾ ؾاقاإلوالم ـکك کكؾهايؿ܆ چًاوکه ٠بؿ المتاؾق البغتؿاؾی
ال يى یىًؿگاو اه جىًى ه١حمؿ اوث:

ک ل دار ظه فت يه ع د الة اال

ي ف و ال مجي ف و ال جز ي ة و ن ج يه ع ک م

الس ة داراال
المسلمين مع أهل الجمة إن کعن يهم ذم ي ،و ل م يقه ف أه ل العة ة يه ع أه ل ّ

؛

هك وكلهیًی که ؾ٠ىت اوالم بؿوو هیچ هاي١ی آٌکاق باٌؿ و اوالم هصبىق به ُكؾاؼث باز يباٌؿ

و ظکن هىل﵀یى بك اه ـهه (ؾقِىقجی که اه ـههای باٌؿ) و [ؼالِه] گ﵀كاهاو بك ُیكواو ظتك

قاف١ی ال ؾیگكيى یىًؿگاو فمه ٠اهه ظحی وشىؾ هىل﵀او ؾق ؾاقاإلوالم قا ٌكٖ ي﵀یؾايؿ و ه١حمؿ
اوث :܅ ل يک ى کالنهع ي ية االمع و إ مه؛ بكای ایًکه وكلهیًی ؾاقاإلوالم لل﵀تؿاؾ ٌتىؾ ،جعتث
لؿقت ُیٍىای اوالهیبىؾو کافی اوث (ه﵀اوَ ،۽܁).
ابىظمم يیم ؾقهىقؾ ܅ؾاق܄ چًیى گفحه اوث :܅إو الؿاق إي﵀ا جًىب للغالب ٠لیها و العاکن فیها و
ال﵀الک لها.܆ ؾاق (ؾقایًصا یً١ی وكلهیى) هًىىب به آییى ،ظاکن و هالکی اوث که بك آو وتكلهیى
غلبه ؾاقؾ (ه﵀اوَ ،۽܁).
و ؾقيهایث ابىیعیی ال﵀كجٕی الم یؿی ج١كیف قا هفّ جك و شمییجتك کتكؾه و هتیگىیتؿ :܅ؾاق
اإلوالم ها ٜهكت فیها الٍهاؾجاو ،و الّالة و لن جٝهك فیها ؼّلة کفكیة و لتى جتأو یال إال بصتىاق أو
بالفهة و األهاو هى ال﵀ىل﵀یى܆ ؾاقاإلوالم به وكلهیًی گفحته هتیٌتىؾ کته ٌتهاؾجیى و ي﵀تال ؾق آو
آٌکاقا بكُا هیٌىؾ و ویژگیهای کفك ولى جاویال ؾق آو آٌکاق يباٌؿ هگك جعث ًُاهًؿگی یا ؾق ـهته
و اهاو هىل﵀یىبىؾو (ه﵀او).
ؾق هماب ؾاقاإلوالم ،ؾاقالعكب لكاق ؾاقؾ که به وكلهیًی گفحه هیٌىؾ که کافكاو ؾق آو وکىيث
ؾاقيؿ و اظکام کفك ؾق آو شا يافف و شاقی اوتث (ٌتاهكوؾی ،܀ۼ۾ۻ ،ز۽َ ،ۺ܁ۿ) ؾق بتاب هتای
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غلبه يؿاٌحه باًٌؿ ،ؾاقاإلوالم ياهیؿه هیٌىؾ (ه﵀او).
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ِالت ،ؼ﵀ه ،شهاؾ ،جصاقت٠ ،حك ،لمٙه و ؾیات ال ؾاقالعكب وؽى قفحته اوتث .أبى یىوتف ال
ّ
ّ
فمهای اه وًث يیم ؾق ج١كیف ؾاقالعكب ایى چًیى هیيى یىؿ :܅هی الؿاق الحی جکىو فیها أظکتام
الکفك ٜاهكة و إو کاو ش أهلها هى ال﵀ىل﵀یى.܆ ؾاقالکفك به وكلهیًی گفحه هیٌىؾ که اظکام کفتك
ؾق آو آٌکاق باٌؿ هكچًؿ که اکرك ٌهكويؿاو آو هىل﵀او باًٌؿ (هع﵀ىؾ ،܀܂۽ۻ ،زۼَ ،۽܁).
ٌایاو ـکك اوث ،اگكچه یکی ال يىیىًؿگاو شؿیؿ ،بتا اظّتان يٝتكات هؽحلتف ؾق ایتى بتاقه،
بعد هبىى٘ی ؾقهىقؾ ؾاقاإلوالم و آذاق آو ي﵀ىؾه اوث (کاليحكی ،ۿ܁۽ۻَ ،۾۾) لکتى ؾق بكؼتی
جعمیمات شؿیؿجك ،هفاهین يىٜهىقی هايًؿ ؾولث ،کٍىق و ...اٌاقه ٌؿه و يٝكهتای ّ
وتًحی ؾق ایتى
قابٙه يمؿ ٌؿه اوث .ؾق ایى جعمیك ،با اٌاقه به ایًکه ایًگىيه هفاهین ظمیمث ٌك٠یه يؿاقؾ٠ ،كف قا
هالک جعمك ه١كفی کكؾه اوث:
ؾلیكجكیى ه١یاق بكای ًٌاوایی ؾاقاإلوالم ،بكای باق ي﵀ىؾو اظکام و آذاق آو ،اوتحمكاق ظکىهتث
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هىل﵀اياو اوث[ ،چه ظاکن هٍكو ٞباٌؿ چه يباٌؿ] (٠﵀یؿ ليصايی و کكهی ،܃܂۽ۻَ ،۾ۼ).
ؾق يمؿ ایى ؾیؿگاه به ایى يکحه بىًؿه هیٌىؾ که ایى هالک اگكچه هل﵀ىنجك بىؾه و بكای بكؼتی
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آذاق ؾاقاإلوالم هفیؿ اوث ،اها ي﵀یجىايؿ ه١یاق بكای اشكای ه﵀ته آذتاق وتكلهیى اوتالهی ال ش﵀لته
بعد ایى يىٌحاق یً١ی ًٌاوایی و ُفیكي اظکام ِاؾقه ال هعاکن لٕایی لل﵀ؿاؾ گكؾؾ܆ لیكا اليٝتك
ٌك ٞيفىـ ظکن لأیٌ ،كایٙی ؾاقؾ که ؾق آیًؿه اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ.
ال هص﵀ى٠ ٞباقات فمها هیجىاو چًیى يحیصهگیكی کكؾ که اگك ؾق کٍىقی اظکام اوالهی يافتف و
ظاکن باٌؿ ،ؾاؾگاه آو کٍىق قا ؾاؼلتی هعىتىب کتكؾ ،هكچًتؿ اليٝتك شغكافیتایی کٍتىق بیگايته
هعىىب گكؾؾ و يیم هكچًؿ که هىل﵀ايی ؾق آو ليتؿگی يکًتؿ ،ولتی کٍتىقی کته ؾق آو بتك اوتان
ٌكی١ث اوالم ظکن ي﵀یٌىؾ ،ؼاقشی هعىىب هیٌىؾ.

2ـ.1هطزوػیتدادگاه 
چالً فمهی ؾیگكی که ؾقایىباقه وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث که ؾاؾگاه هىقؾ جأییؿ فمه ،ؾاؾگاهی اوث
که لأی آو واشؿ ٌكایٗ ؼاِی باٌؿ .ؾق کحاب فكهًگ فمه هٙتابك هتفهب اهت بیتث܆ آهتؿه
اوث :ؾاؾؼىاهی يمؾ کىی که ٌایىحگی لٕاوت يؿاقؾ شایم يیىث و ٘كض ؾ٠ىا يمؾ وی ؾاؾؼتىاهی
يمؾ ٘اغىت بهٌ﵀اق هیقوؾ که ؾق لكآو کكین ال آو به ِكاظث يهتی ٌتؿه اوتث ،هگتك آيکته بتكای
اظماق ظك چاقهای شم هكاش١ه به وی يؿاٌحه باٌؿ ،که ؾقایىِىقت ،بًابك لىل هٍهىق شایم اوتث

(ٌاهكؾوی ،܀ۼ۾ۻ ،ز۽َ ،܁܀ۿ).
آیه هفکىق ،ؾق وىقه يىان و ُه ال آیه ه١كوف اولىاالهك آهؿه و چًیى اوث:

آم ُالا ِمع أُنْ ِ َز إِلَيک َو مع أُنْ ِ َز ِم ْن َ عْلِ ک يفي ُةو َن أَ ْن يتَح عک ُمالا إِلَى
َمتف إِلَى الَّجي َن ي ْ ُ ُمال َن أَنَّ ُه ْم َ
أل ْ
ِ
الطَّعغُ ِ
الشيطع ُن أَ ْن ي ِ
الت َو َ ْة أُم ُفوا أَ ْن يک ُ ُفوا ِ ِه َو يفي ُة َّ
ض ال َ ي ةا :آیا يؿیتؿی کىتايی قا
ضلَّ ُه ْم َ
که گ﵀او هیکًًؿ به آيچه (ال کحابهای آو﵀ايی) که بك جى و بك ُیٍیًیاو يالل ٌؿه ،ای﵀او آوقؾهايؿ،
ّ
ولی هیؼىاهًؿ بكای ؾاوقی يمؾ ٘اغىت و ظکام با٘ بكويؿ؟! با ایًکه به آيها ؾوحىق ؾاؾه ٌؿه کته
به ٘اغىت کافك ٌىيؿ ،اها ٌیٙاو هیؼىاهؿ آياو قا گ﵀كاه کًؿ ،و به بیكاهههای ؾوق ؾوتحی بیفکًتؿ

(يىان :ۺ܀).

بهيٝك هیقوؿ ِعبث ال ٌكایٗ لأی بیاقجباٖ به هٙلتب لبت ؾق لهیًته ظکىهتث اوتالهی
يباٌؿ .چكاکه لٕاوت ال ٌئىو ظکىهحی هعىىب هیگكؾؾ و لفا لهايی لأی ٌایىتحگی لٕتاوت
ؼىاهؿ ؾاٌث که ٌكایٗ هفکىق ؾق فمه ال ش﵀له اشحهاؾ قا ؾاقا باٌؿ و ال چًیى کىتی ؾق گفٌتحه بتا
ً٠ىاو ظاکن ٌك ٞیاؾ هیٌؿه اوث܆ بًابكایى چًیى کىی جًها لهايی يفىـ کل﵀ه ؼىاهتؿ ؾاٌتث کته
باٌؿ.
ؾق یک ش﵀ٟبًؿی کلی هیجىاو يحیصته گكفتث :کلیته وتكلهیىهای جعتث ظکىهتث اوتالهی
ؾاقاإلوالم ؼىايؿه هیٌىؾ و ج﵀ام کٍىقهایی که ال جعث ظکىهث اوالهی ؼاقزايؿ یا ؾاقالعكب و
ؾاقالکفك ؼىايؿه هیٌىيؿ و یا اگك هتن کٍتىقی بتهؾلی اکركیتث هىتل﵀او ٌتهكويؿاو آو اوتالهی
هعىىب ٌىؾ و ؾقيحیصه ً٠ىاو ؾاقالکفك بك آو ِؿق يکًؿ ،اهتا باجىشته بته ٠تؿم هٍتكو٠یث الهتی
ؾولث آو کٍىق ؾق يمؾ فمه اهاهیه ،هلعك به کٍىقهای غیكهىل﵀او هیٌىؾ܆ بًابكایى اگك ؾق کٍىقی
ً
٘ب١ا جعتث يٝتك ّ
ولتی
غیكال ایكاو ،ظکىهحی هٍكو ٞو هؿ يٝك اوالم بكُا باٌؿ ،ؾاؾگاه آو کٍىق که
فمیه جٍکی هیگكؾؾ ،الهًٝك فمه ؾاؾگاه کٍىق ؼاقشی يؽىاهؿ بىؾ و قأی وی يافف و غیكلاب يمتٓ
ؼىاهؿ بىؾ ،اها اگك لهايی ظکىهث ایكاو ظکىهتث غیكاوتالهی باٌتؿ ،ؾاؾگتاه آو ال ؾیتؿگاه فمته،
ؼاقشی جلمی هیگكؾؾ.
بهج١بیكؾیگك :اگك ؾاؾگاه ؼاقشی ِاؾقکًًؿه ظکن بك فكْ کٍىقی اوالهی و بك اوان هىالیى
فمه اوالم ظکن ِاؾق کًؿٜ ،اهكا هیچ هٍکلی ؾق يفىـ آو وشىؾ يؿاٌحه و لابلیث اشكا ؾق کلیه بالؾ
ؾاقاإلوالم قا ؾاقؾ .ؾق بیى کٍىقهای ؼاقشی ،هیجىاو کٍىق ٠تكاق قا ت کته جتا ظتؿوؾی لیتك يٝتك
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ظکىهحی بك اوان هىالیى اوالم و يٝك ٌك ٞجٍکی ٌؿه باٌؿ و بته وی ظتك لٕتاوت اٙ٠تا ٌتؿه
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هكاش ٟجملیؿ اؾاقه هیٌىؾ ت ال ایى ؾوث کٍىقها بهٌ﵀اق آوقؾ.
اها ؾق کٍىقهایی که جعث يٝك ولی اهك هىل﵀یى اؾاقه ي﵀یٌىؾ يیم ت هايًتؿ کىیتث٠ ،كبىتحاو،
ً
لٙك و ....ت اگك فكٔا هصحهؿ شاه ٟالٍكایٙی ؾقهتىقؾ يما٠تی ظک﵀تی ِتاؾق کتكؾ ،اليٝتك ظمتىق
اوالهی ایى يٝك ُفیكفحه ٌؿه اوث که ظکن وی يافف بىؾه لاب يمٓ يیىث.
اهام ؼ﵀یًی هیيىیىؿ :܅اگك ؾو ٘كف ؾ٠ىی ،هؽاِ﵀ه ٌاو قا يمؾ فمیه شاهٌ ٟكایٗ بكؾيتؿ و
او يگاهی به وال١ه آوها افکًؿ و بك اوان هىالیى لٕاوت ،ظکن ي﵀ىؾ بكای ٘كفیى شایم يیىتث کته
ؾ٠ىی قا يمؾ ظاکن ؾیگك ببكيؿ .و ظاکن ؾوم ظك يٝك ؾق آو و يمتٓ آو قا يتؿاقؾ ،بلکته اگتك هتك ؾو
٘كف هؽاِ﵀ه بك ایى قأی ٌىيؿ ّهحصه ٠ؿم شىال اوث (ؼ﵀یًی ،ۿۼ۾ۻ ،زۼَ ،܀ۺ۾).
آیثالله ؼى یی يیم ه١حمؿ اوث :܅ُه ال ظکن ظاکن اول ٌکایث بكؾو و جكاف ٟبه ه﵀او ظاکن
و یا ظاکن ؾیگك شایم يیىث܄ (ؼىیی ،ۺۻ۾ۻ ،زۻَ ،܂).
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بؿیهی اوث که لايىو کٍىق ها يیم چىو هبحًی بك فمه اوتالهی اوتث ،بایتؿ ایتى ظکتن قا يافتف
ٌ﵀اقؾ.
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لکى آيچه شای بكقوی بیٍحك ؾاقؾ اظکام ِاؾقه ؾق ؾاقالکفك بىؾه که يه ظکىهث آو جعث يٝتك

ّ
ولی فمیه و يه ظکن ،جىوٗ هصحهؿ شاه ٟالٍتكایٗ ِتاؾق ٌتؿه اوتث .يیتم ؾاؾگاههتای کٍتىقهای
اوالهی که اليٝك فمه اهاهیه ظکىهث هٍكو ٞبكُا يگكؾیؿه اوث ،هلعك به ه﵀یى لىن هیباٌؿ.

3ـ.1قاػذهيفیسبیل 
چالً وىم ؾق ؾق ًٌاوایی اظکام ؼاقشی ،ظکن ِكیط لكآو هبًتی بتك ٠تؿم شتىال جىتلٗ و
اوحیالن کفك و کفاق بك اوالم و هىل﵀اياو اوث .ایى یک ظکن جکلیفی اوث و لا٘١ايته بته هتىهًیى
ؾوحىق هیؾهؿ جا ال هكگىيه قابٙهای که هًصك به جىلٗ کفتاق بتك هتىهًیى گتكؾؾ ؼتىؾؾاقی ي﵀ایًتؿ.
چًاوکه ؾق وىقه آل ٠﵀كاو آیه ܂ۼ آهؿه اوث:

س م َن اللّ ه ي َش ْيء:
ک َلَ ي َ
عء م ْن ُدون ال ُْم ْالم ي َن َو َم ْن ي ْ َ ْل ذل َ
ال يتِّخج ال ُْم ْالم ُ َ
الن الْک ع في َن اَ ْولي َ

افكاؾ با ای﵀او يبایؿ به شای هؤهًاو ،کافكاو قا ؾووث و وكُكوتث ؼتىؾ ايحؽتاب کًًتؿ܆ و هتكکه
چًیى کًؿ ،هیچ قابٙهای با ؼؿا يؿاقؾ

بهيٝك هیقوؿ لىاو آیه ٠الوه بك بیتاو جکلیتف هتىهًیى ،يتاٜك بته اظکتام ؤت١ی هتن بتىؾه و

بهج١بیكؾیگك به لايىو و لايىو گفاقی جىشه ؾاقؾ 1،بك ایى اوان ،فمها لا٠ؿهای بته يتام لا٠تؿه ܅يفتی
وبی ܄ ج١كیف ي﵀ىؾه که ٘بك هفاؾ آو هكگىيه جىلٗ کفتاق بتك هىتل﵀یى شتایم ي﵀تیباٌتؿ ،الش﵀لته

اوحؿاللهای لاب ـکك ؾق ایى لا٠ؿه هیجىاو به آیه ܅ َو لَ ْن ي ْج َ َل اللَّ هُ لِلْک ع ِ ِفي َن َلَ ى ال ُْم ْمِمِي َن َ عِي  :و
ّ
ي ل ال و ال
ؼؿاويؿ هكگم کافكاو قا بك هؤهًاو جىلٙی يؿاؾه اوتث܄ ﴿يىتان ،ۻ۾ۻ﴾ و ظتؿید ܅اال
ي لى ليه :اوالم باال هیقوؾ و چیمی باالجك ال اوتالم ي﵀تیقوؾ܄ (ابىبابىیته ،۽ۻ۾ۻ ،ز۾َ ،۾۽۽)،
اٌاقه کكؾ .ایى لا٠ؿه ؾق اشحهاؾ و اوحًباٖ اظکام شایگاه ویژهای ؾاقؾ و ٠الوه بك آيکه هتىقؾ اوتحًاؾ
اظکام لیاؾی وال ٟهیٌىؾ ،ه١بك و هفىك وایك اؾله يیم هیباٌؿ .بصًىقؾی ؾق ایى قابٙه هیيىیىتؿ:

܅لىاو لا٠ؿۀ يفی وبی  ،لىاو ظکىهث بك اؾلۀ اولیه اوث܆ یً١ی به همحٕای ایى لا٠ؿه هتك ٠متؿ و
ُی﵀او و هك ه١اهله و ایما ٞو لكاقؾاؾی به ظىب ٘ب ٟاولیاي اگك هىشب ٠لى و ٠مت و ٌكف کتافك
بك هىلن بٍىؾ هًفی اوث و ا٠حباق ظمىلی يؿاقؾ܆ بًابكایى ؾاللث ایى لا٠ؿه ظکىهث وال١یتة اوتث
بك اؾلۀ اولیه (بصًىقؾی ،ۻۺ۾ۻ ،زۻَ ،܂ۿ۽) بك اوان ایتى لا٠تؿه هكشتا ا٘تالق یتا ٠﵀تىم ؾلیلتی
بؽىاهؿ ظمی بكای کافكی ایصاؾ کًؿ ایى لا٠ؿه آو ظتك قا يىتبث بته هتىهًیى يفتی کتكؾه و شلتىی

هىل﵀او ؾق کٍىق ؼاقشی اٌاقه ؾاقؾ .چًاوکه ؾق هماله ܅لا٠ؿة يفی الىبی هًهس فتی االوتحمالل و
هماوهة الهی﵀ًة܄ ظؿوؾ ۺ۽ هىقؾ ال هىاقؾ جٙبیك لا٠ؿه ـکك کكؾه که هتىقؾ ۼۼ آو ٠بتاقت اوتث ال:
ً
܅٠ؿم يفىـ لٕان الکافك و إو کاو واشؿا لص﵀یٌ ٟكائٗ المٕان االؼكی܄ (قظ﵀ايی ،۾ۼ۾ۻَ ،܁܂ۻ)
بًابكایى ؾاؾگاهی که غیك هىل﵀او لأی آو باٌؿ و بؽىاهؿ بك ٠لیه هىل﵀ايی ظکن ِاؾق کًؿ ،هًصك
به جىلٗ کافك بك هىل﵀او گٍحه که ایى اهك با هفاؾ لا٠ؿه ؾق جٕاؾ بىؾه و اليٝك فمته اوتالهی هتكؾوؾ
اوث.
اها ؾق قوابٗ با کٍىقهای اوالهی ،هكچًؿ هًٙىق لا٠ؿه هفکىق لاب اوحًاؾ يیىث ،به ؾو ؾلیت
هی جىاو هٙلب فىق قا يىبث به ج﵀ام یتا بكؼتی ال کٍتىقهای اوتالهی وتاقی و شتاقی ؾايىتث و
بهج١بیك ِكیطجك ال ُفیكفحى لٕاوت آيها بایؿ ؼىؾؾاقی ي﵀ىؾ:
ً
یک .واؼحاق غیكاوالهی بكؼی کٍىقهای اوالهی܆ ؾق ایًگىيته کٍتىقها کته بٕ١تا وابىتحگی
ۻ .ظکن ؤ١ی به ِعث و بٙالو هكگىيه قفحاق ظمىلی و غیكظمىلی يٝك ؾاقؾ و ؾقيحیصه هك ه١اهلهای کته هًصتك بته
جىلٗ کافك بك هىل﵀او گكؾؾ٘ ،بك لا٠ؿه با٘ اوث.
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ا٘الق ؾلی یا ٠﵀ىم آو قا ؼىاهؿ گكفث .فمها بكای ایى لا٠ؿه هّاؾیمی ـکك کكؾهايتؿ کته بكؼتی ال
ً
آياو ِكاظحا و بكؼی به ٘كیك فعىی بك هىقؾ بعد هتا یً١تی جٍتکی ؾاؾگتاهی بتكای هعکىهیتث
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هٙلمی به لؿقتهای کافك و اوحکباقی ؾاقيؿ ،اؤا ٞبه يعىی اوتث کته ي﵀تیجتىاو آو قا کٍتىقی
ً
اوالهی هعىىب ي﵀ىؾ .لبال يیم گفحه ٌؿ که ِكف ظکىهث هىل﵀اياو ي﵀یجىايؿ ه١یاق ؾلیمی بكای
اوالهی ؾايىحى آو هًٙمه و العاق به ؾاقاإلوالم ؾايىث.
ؾو .با جًمیط هًاٖ يیم هیجىاو به ایى ؾیؿگاه يمؾیتک ٌتؿ کته هفهتىم لا٠تؿه فتىق آو اوتث کته
اوحیالی هك فكؾ یا گكوهی که ال "ظك" فاِله ؾاقيؿ ،بك هىهًاو شایم يیىث .به ِتىق هٍتؽُ جتك،
ه﵀او٘ىق که اوالم بك کفك بكجكی ؾاقؾ و لفا هىتل﵀او يبایتؿ جعتث جىتلٗ کتافك باٌتؿ ،ای﵀تاو يیتم
شایگاهی بكجك ال اوالم ؾاقؾ و ظك آو اوث که هىهى جعث جىلٗ غیكهىهى يباٌؿ.
باجىشه به آيچه ال هكظىم ِاظب شىاهك ؾقهىقؾ کیفیث هٍكو٠یث ٌكیط لأی ؼىاهتؿ آهتؿ،

ً
بؿوا هیجىاو چًیى يحیصهگیكی ي﵀ىؾ که بهيٝك هیقوؿ که اظکام ؾاؾگاههتای ؼتاقشی اگتك جًهتا بته
هصكؾ هكلهای شغكافیایی ؼاقشی ٌ﵀كؾه ٌىؾ اها ؾق ؾاقاإلوالم به ایتى هً١تا کته جعتث ظکىهتث
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هٍكو ٞالهی و جىوٗ لأی شاه ٟالٍكایٗ ِاؾق ٌؿه باٌؿ ،هً١ی بكای ُتفیكي آو وشتىؾ يتؿاقؾ،
اها ؾقهىقؾ ؾاؾگاههتای کٍتىقهای ؼتاقشی کته ظکىهتث اوتالهی بتك آو ظتاکن يیىتث ،ا٠تن ال
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کٍىقهای کفك (ؾاقالعكب) و کٍىقهای اوالهی جعث ظکام غیكهٍكو ،ٞاهکام ُتفیكي و اشتكای
آقان ِاؾقه ال هعکام لٕایی آيها ،بهؾلی ٔكوقت وشىؾ ٌكایٗ ؼاِی ؾق لأی و وشىؾ لىا٠تؿی
ه﵀چىو ܅يفی وبی ܄ ،وشىؾ يؿاقؾ .ؾق اؾاهه بایؿ ؾیؿ چه ؾالئلی بكای اهکتاو ُتفیكي اظکتام ایتى
کٍىقها هیجىاو الاهه ي﵀ىؾ.

.2هبايیوراهکارهایفقهیضًاساسیواجزایاحکامخارجی 
٠لی قغن آيچه گفٌث ،هیجىاو با گٍث و گفاقی ؾق هًاب ٟفمهی به اؾله و لىا٠ؿی بكؼىقؾ کته
ً
جمىیث و اقجمان قوابٗ قا يه جًها با هىل﵀اياو بلکه با غیكهىل﵀اياو يیم ه﵀کى هیوالؾ .ـیال به بكؼتی
ال آو اٌاقه هیٌىؾ.

1ـ.2قاػذه«المؤهًىوػًذضزوطهن» 
با ایًکه اوالم و فمه اهاهیه به هیچ ً٠ىاو اشاله ي﵀یؾهؿ کافك (بههً١ای ٠ام) بك هىتل﵀او جىتلٗ
ُیؿا کًؿ ،اها ؾق هماب به ٠هؿ و ُی﵀او يیم اه﵀یث ویژهای ؾاؾه اوث جا شایی که هیفكهایؿ :܅ َو أ َْو ُالا
ِعلْ َ ْه ِة إِ َّن الْ َ ْه َة ک ع َن َم ْس ُمال :و به ٠هؿ (ؼىؾ) وفا کًیؿ ،که ال ٠هؿ وؤال هیٌىؾ!܄ (اوكان :۾۽) بك ایى

اوان ؾق فمه لا٠ؿهای بكگكفحه ال آیات و قوایات وشىؾ ؾاقؾ با ً٠ىاو ܅ال﵀ؤهًىو ً٠ؿ ٌتكو٘هن܄ کته
هٙابك آو ،هكگاه هىل﵀او ٠هؿی ولى با هٍكک ببًؿؾ ،اللم اوث بتؿاو وفتا کًتؿ .ؾق کحتاب المىا٠تؿ
الفمهیه و ؾق جبییى ایى لا٠ؿه هیيىیىؿ :هًٝىق ال ایى لا٠ؿه ایى اوث که هكگتاه هىتل﵀او هلحتمم بته
اهكی ٌؿ ،واشب اوث بؿاو وفاؾاق باٌؿ و ایى بؿاو شهث اوث که ُیاهبك اٝ٠ن لا٠تؿهای کلتی
بهً٠ىاو ايٍان یک ظکتن و يته اؼبتاق ال یتک هىٔتى ٞؼتاقشی ؤت ٟکكؾهايتؿ بتا ایتى ج١بیتك کته
܅ال﵀ىل﵀ىو ً٠ؿ ٌكو٘هن܄܆ یً١ی ه﵀ه هىل﵀اياو بایؿ به ه﵀ه ٠هؿهای ؼىؾ وفاؾاق باًٌؿ .هًٝىق ال
ُایؿاقی بك ٠هؿ و ٌكٖ يیم آو اوث که ال ٠﵀ ٘بك الحمام ؼىؾ فكاق يکًًتؿ (بصًتىقؾی ،܃ۻ۾ۻ ،ز۽،

ً
َۼۿۼ) الوىیؾیگك ؾق بعد اقجباٖ با غیكهىل﵀اياو فمها ال واژههایی اوحفاؾه کكؾهايؿ کته ٜتاهكا
هیقوايؿ هیجىاو لكاقؾاؾهای ه﵀کتاقی ؾق لهیًتههای هؽحلتف بتیى هىتل﵀اياو و غیكهىتل﵀اياو قا
ُفیكفث .ال ش﵀له ایى واژگاو اِٙالض ܅ج١اهؿ܄ یا ܅ه١اهؿه بتا کفتاق܄ اوتث .بتك ایتى اوتان واژه
܅ه١اهؿ܄ به کفاقی گفحه هیٌىؾ که هىل﵀اياو با آياو ُی﵀ايی بك لتكاق کتكؾه باٌتًؿ (وت١ؿی ،܂ۺ۾ۻ،

َۿ܀ۼ).
هکكم اوالم ؾق ایى هىقؾ (هاشكای ُی﵀او ظؿیبیه که ُیاهبكِ لط ياههای قا اهٕا هیکًًؿ که یکتی
ال هفاؾ آو ،اٙ٠ای ظك يٝاقت کفاق بك جاله هىل﵀اياو اوث و گماقيهای جاقیؽی يٍاو هیؾهؿ کته

ظٕكت جا ُایاو بك ایى هىٔىُ ٞایبًؿ بالی هايؿيؿ) و يیم قوایات وافك واقؾه ه﵀چىو ܅ال ُْم ْس لِ ُمال َن ِ ْ َة
ُش ف ِ
وِ ِه ْم܄ (ظ﵀یكی ،۽ۻ۾ۻَ ،۽ۺ۽) وجأکیؿ ٠ل﵀ا بهيٝك هیقوؿ اهکاو ه١اهؿه و اقجباٖ با هٍتكکاو
ُ

ؾق لهیًههای هؽحلف ال ش﵀له اهىقلٕتایی واشتكای اظکتام بته ٌتكٖ وشتىؾ ه١اهتؿه فتی هتابیى

ظکىهث اوالهی با ؾول غیكاوالهی فكاهن هیباٌؿ.
بكؼی فمها ُه ال آيکه هك يى ٞالحمام و ُی﵀ايی که واشؿ ٌكایٗ ٠﵀ىهی ٠مىؾ باٌؿ قا اللم الىفان
هیٌ﵀اقؾ ًٌ ،ؾلی بكای اذبات ایى هؿ٠ا ـکك هیکًؿ (٠﵀یؿ ليصايی و کكهی ،܃܂۽ۻَ ،ۼۻ).
ال ایى گفٌحه ؾق ٠باقات فمهتا اِتٙالظی وشتىؾ ؾاقؾ جعتث ً٠تىاو ܅٠مؿال١هتؿ ٠لتی ظکتن
االهام܄ که لابلیث جبؿی ٌؿو به يهاؾی ظمىلی ؾق ٠كِه فمه بیىال﵀ل ؾاقؾ٘ .بتك ایتى يهتاؾ ،ولتی
اهك هىل﵀یى هیجىايؿ فكؾی قا ايحؽاب کًؿ جا ؾقؼّىَ هىائلی جّ﵀ینگیكی کًتؿ٠ .الهته ظلتی
ؾقایىباقه هیيىیىؿ:

و يجالز قة ال هة لى کم االمع أو نعئعه ال ةز ،و المهعدنة لى کم من يختعره االم ع :...
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يٝك به جىشه و یژه ٌاق ٞبه ٠هؿ وه١اهؿه ؾق لكآو کكین (هائؿه :ۻ /جىبه :۾ و ܀) و يیتم جأکیتؿ يبتی
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اهام یا يائب ٠اؾل ایٍاو هیجىايؿ ه١اهؿه ِلط اهٕا کًؿ ،ه﵀چًیى کىی که جىوٗ اهتام ايحؽتاب
ٌؿه اوث هیجىايؿ ٘بك يٝك اهام بتا کفتاق وتالي ي﵀ایتؿ٠ .الهته ؾق ؾق اؾاهته بته بیتاو هرالهتایی
ّ
هیُكؾالؾ (٠الهه ظلی ،ۺۻ۾ۻ ،زۻَ ،ۿ۾۽).

ـکك ایى يکحه يیم اللم اوث که لباو لا٠ؿه يفی وتبی  ،لىتاو ظکىهتث اوتث و ٠لتی الما٠تؿه
هىٔى ٞایى گىيه اؾله قا هعؿوؾ هیکًؿ .بًابك ایى ه١اهؿات جا لهتايی لابلیتث اشكایتی قا ؾاقيتؿ کته
ً
هىشب جىلٗ کفاق بك هىل﵀اياو يگكؾؾ .هرال اللم اوث ؾق هفاؾ لكاقؾاؾ ،به ٠ؿم شىال هىاقؾی که بتا
لا٠ؿه يفی وبی والگاق يیىث ،هايًؿ الؾواز لو هىل﵀او با هكؾ کافك ،جّتكیط ٌتىؾ .ه﵀چًتاو کته
اهام ِاؾق ؾق ج١اهؿ و اٌحكاٖ جأکیؿ هیکًًؿ که يبایؿ هؽالف لكآو و ّ
وًث باٌؿ:

ط َش ْفِع ُم َخعلِ ع لِکتَ ِ
ط َلَي ِه َو ال ُْم ْس لِ ُمال َن
الز َلَى الَّ ِجي ا ْش تُ ِف َ
َم ِن ا ْشتَ َف َ
الز لَهُ َو َال ي ُج ُ
عب اللَّ ِه َ َ ي ُج ُ
ِ
ِ ِ
عب اللَّ ِه َ َّ َو َ َّل :هكکه ٌك٘ی هؽالف کحاب اللته هلحتمم گتكؾؾ يته
ْ َة ُش ُفوِ ِه ْم ي َمع َوا َ َق کتَ َ
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بكای او شایم اوث بؿاو ٠﵀ کًؿ و يه بكای کىی که بهيفٌ ً١كٖ ٌؿه ،ایًکه هىل﵀اياو بایتؿ بته
ٌكوٖ ؼىؾ ُایؿاق هايًؿ ِكفا ؾق هىاقؾی اوث که هىافك کحاب الله ٠موش باٌتؿ ( ّ
ظتك ٠تاهلی،
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܃ۺ۾ۻ ،ز܂ۻَ ،܀ۻ).

2ـ.2قاػذهالشام 
لا٠ؿه ؾیگكی که هی جىايؿ ؾق ج١اه با وایك هىتل﵀اياو و ظحتی غیكهىتل﵀اياو هٙتكض هتیٌتىؾ
لا٠ؿه المام اوث٘ .بك ایى لا٠ؿه هكگاه ؾق بعری ظمىلی با ُیتكواو وتایك هتفاهب اؼتحالف يٝتكی
وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که به ٔكق آيها و بهيف ٟهىهًیى باٌؿ ،هكچًؿ اِ ظکن ،هىقؾ يٝك فمته يباٌتؿ،
هىقؾ لبىل وال ٟهیٌىؾ .هکاقم ٌیكالی ؾقایىباقه يىٌحه اوث :܅ٌکی يیىث که اظکام فك٠تی بتیى
هىل﵀اياو هحفاوت اوث و ایى لا٠ؿه يیم به ه﵀یى اؼحالفات اٌتاقه ؾاقؾ܆ یً١تی گتاهی ٌؽّتی بته
همحٕای هفهب ؼىیً هلمم به ُكؾاؼث هال یا چیم ؾیگكی هیٌىؾ اهتا هٙتابك هتفهب هتا بتؿاو
هلمم يؽىاهؿ بىؾ .بعد ؾق ایى اوث که آیا هیجىاو آو هال قا ال وی گكفث یا يته؟ آيچته ال هص﵀تىٞ
اظاؾید اوحفاؾه هیٌىؾ ایى اوث که هی جىاو هؽالفیى قا به اظکام هتفهب ؼتىؾ هلتمم گكؾايیتؿ܄
(هکاقم ٌیكالی ،ۻۻ۾ۻ ،زۼَ ،۾܀ۻ) ؾقایىِىقت هیجىاو گفث :اگك ظکن ؾاؾگتاه ؼتاقشی بتهيفٟ
ٌهكويؿ ؾاؼلی هىل﵀او و به ٔكق ٌهكويؿ ؼاقشی غیكهىل﵀او باٌتؿ ٘بتك ایتى لا٠تؿه هتیجتىاو
غیكهىل﵀او قا هلمم به ُفیكي ظکن ِاؾقه جىوٗ ؾاؾگاهی که بك اوان ؾیتؿگاه وی هٍتكو ٞاوتث
اله ْم ِ َمع أَلْ َ ُم الا أَنْ ُ َس ُه ْم :آياو قا
ي﵀ىؾ .هىحًؿ ایى لا٠ؿه قوایحی اوث ال اهام کاٜن که فكهىؾيؿ :܅أَلْ ُِم ُ

بؿايچه ؼىؾ ُفیكفحهايؿ هلمم گكؾايیؿ܄ ( ّ
ظك ٠تاهلی ،܃ۺ۾ۻ ،ز܀ۼَ ،܁ۿۻ) بهيٝك هیقوؿ ایى لا٠ؿه

اهك ٠مالیی بىؾه و اهكی ج١بؿی يیىث .ؾق ظمیمث ولحی کىی ؼىؾ قا هلمم به ُفیكي لايىيی ي﵀ایتؿ
آو لايىو ؾق ظك او يافف اوث اها يفىـ آو ؾق ظك ؾیگكی که چه بىا اِال ا٠حماؾی به يٝتام اقلٌتی
آو يٝام يؿاقؾ هً١ی يؿاقؾ .بهج١بیكؾیگك بالگٍث ایى لا٠ؿه به لا٠تؿه ܅التكاق ال١متالن ٠لتی ايفىتهن
شائم܄ اوث که ه﵀ه ٠مالی ٠الن و يیم ٌك ٞهمؿن اوالم آو قا ه١حبك هیؾايؿ .بایؿ ؾايىث کته ایتى
ایى لا٠ؿه به ؾالیلی ه﵀چىو ٠﵀ىهیث ِعیعه هع﵀ؿبىهىلن يه فمٗ هفاهب اوالهی بلکه ٌاه
ُیكواو وایك اؾیاو يیم هیٌىؾ (ایكوايی ،܀ۼ۾ۻ ،زۼَ ،ۺ܁) .يکحه ؾیگتك ؾق ایتى قابٙته ایًکته لتؿق
هحیمى ال ایى لا٠ؿه هىائ ُیكاهىو اظىال ٌؽّیه اوث که ؾق آیًؿه بیٍحك بؿاو اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ.

3ـ.2هصلحتيىػیه(تقیههذاراتی) 
ال ؾیگك هىتحًؿات لابت اوتحفاؾه ؾق ُتفیكي و اشتكای اظکتام ِتاؾقه ال کٍتىقهای بیگايته و
اوالهی ،هّلعث يى٠یه هیباٌؿ .بك ایى هبًا هیجىاو گفتث هكگتاه هّتلعث فتكؾی یتک هتىهى
بىیاقی ال اظکام اولیه ِكف يٝك ي﵀ىؾ .به٠باقتؾیگك ولحی هّعلث فتكؾی یتک ٌتهكويؿ با٠تد
ً
هیٌىؾ جا هرال با٘ بىؾو ظک﵀ی هايًؿ جّ١یب قا ياؾیؿه بگیكین ،چكا يحىاو هّلعث شاه١ته قا ؾق
يٝك گكفث و به٘ىق هىلث و جعث یک لكاق ؾاؾی که هًاف ٟشاه١ه اوالهی به٘ىق کلی جتاهیى ٌتىؾ،
ایى ظکن که لأی بایؿ ؾاقای ٌكایٗ ؼاِی باٌؿ قا ياؾیؿه گكفث و ؾق بكؼی هتىاقؾ ظکتن ؾاؾگتاه
ؼاقشی قا اشكا ي﵀ىؾ؟ ؾق ظمیمث بایؿ ایى گىيه هىائ قا جعث ً٠ىاو جمیه هؿاقاجی هٙكض ي﵀ىؾ .بتا
ؾلث ؾق آیه هكبىٖ به جمیه܆ ܅االّ اَ ْن تَ تِّ ُقالا م ْ ُه ْم تُق عة :هگك ایًکه ال آيها بپكهیمیؿ [بتهؼا٘ك هتؿفهای
ههنجكی ّ
جمیه کًیؿ]܄ (آل٠﵀كاو :܂ۼ) يیم يکات ُیًگفحه بهؼىبی آٌکاق هیٌتىؾ܆ لیتكا ِتؿق آیته
ؾقؼّىَ جبییى و ج١كیف قوابٗ هىل﵀اياو با کفاق اوث܆ الایىقو بتا چتكا ٢وتبم آٌتکاقی کته ؾق
ٌكایٗ جمیه يٍاو ؾاؾه ٌؿه هیقوايؿ که هیحىاو ؾق ٌكایٗ ؼاَ بكؼی قوابٗ (اشح﵀تا٠ی ،ظمتىلی
و )...با غیكهىل﵀او بكلكاق ي﵀ىؾ.
جىٔیط ایًکه جمیه ؾو يى ٞاوث :جمیه ؼىفی و جمیه هؿاقاجی܆ (فأت لًکكايتی ،ۼ܁۽ۻَ ،ۼ۽)
جمیه ؼىفی آو اوث که ال جكن شاو یا هال و ...ال بكؼی اظکام چٍن ُىٌی ٌىؾ و جمیه هؿاقاجی آو
اوث که بهؼا٘ك هّالط ایى کاق ِىقت ُفیكؾ .جمیه ؼىفی لؿق هىتلن ال جمیته هٍتكو ٞؾق لتكآو و
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ّ
وًث اوث ،اها يتى ٞؾوم جمیته يیتم ؾق هىیتؿات هح١تؿؾی ؾاقؾ ال ش﵀لته قوایحتی کته ؾق گفٌتحه ال
ایىببىيىض يم ٌؿ ( ّ
ظك ٠اهلی ،܃ۺ۾ۻ ،ز܀ۼَ ،܁ۿۻ) که ٔ﵀ى آو به جمیه و اجفالا ال يى ٞهؿاقاجی

آو اٌاقه ٌؿه اوث.
آیثالله فأ لًکكايی ؾقایىباقه هیيىیىؿ :܅هؿف ال ایى لىتن جمیته (جمیته هتؿاقاجی) ظىتى
ه١اٌكت و هؿاقات و شلب ّ
هىؾت و ؾقيحیصه ،جعمك وظؿت الیکوتى هیتاو هىتل﵀یى بتا ٌتكکث
یکپاقچه ؾق ٌ١ائك الهی و ي﵀ال ش﵀ا٠ث و وایك هٝاهك وظؿت و ؾق ظمیمث ،ظّىل وظؿت کل﵀ته
ً
هیاو ه﵀ة هىل﵀اوها و ٠ؿم ُكاکًؿگی آياو ،هؽّىِا ؾق بكابك کفاق و ؾٌ﵀ًاو ،هیباٌؿ ...ایى لىن
ال جمیه هىقؾ جأکیؿ ائ﵀ه لكاق گكفحه و با جعكیُ و جكغیب ُیتكواو ؼتى یً قا بته ق٠ایتث آو واؾاق
ي﵀ىؾهايؿ܄ (فأ لًکكايی ،ۼ܁۽ۻ َ ،ۿ۽) ایى بؿاوهً١اوث که هىل﵀یى ي﵀تیجىايًتؿ یکىتكه ال
ُیكاهىو ؼىؾ ايمٙا ٞظاِ کًًؿ ،بلکه ال قوی هؿاقا هن که ٌؿه بكؼی هىالت ٟبایتؿ جتى بته بكؼتی
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ه١اهؿات ؾاؾ که ایى ج١بیك ؾیگكی ال هّلعث يى٠یه اوث܆ یً١ی اگك هّلعث شاه١ه اوتالهی ؾق
ایى باٌؿ که لكاق ؾاؾی جًٝین گكؾؾ کته ٘بتك آو اظکتام ظمتىلی کٍتىقی غیكهىتل﵀او يىتبث بته
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ٌهكويؿاو هىل﵀او ظکىهث اوالهی يافف گكؾؾ ،ظکىهث اوتالهی هتیجىايتؿ آو قا (البحته بتا ـکتك
ٌكایٗ هٍؽُ که ؾق اؾاهه اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ) بپفیكؾ .به٠باقتؾیگك ه﵀او ٘ىق که اهتكوله ٌتكایٗ
هٙكض ؾق کحب فمهی ؾقهىقؾ لأی (الش﵀له هكؾبىؾو ،هصحهؿبىؾو و )...قا ياؾیؿه هیگیكيؿ و ٘بتك
ً٠اویًی ه﵀چىو هأـووبىؾو ال هصحهتؿ و هايًتؿ آو اظکتام ِتاؾقه قا هٙتابك ٌتك ٞو اللم االشتكان
هیؾايین ،با اهٕای ظاکن شاه١ه اوالهی ( ّ
ولی فمیه) ،و با ؾقيٝكگكفحى هّالط و اظکام ذتايىی ،قاه
بكای ُفیكفحى بكؼی اظکام ِاؾقه ال ؾاؾگاه غیكهىل﵀او بىحه يیىث.
ؾق ویكه ُیاهبك يیم هىاقؾی هايًؿ ؾاوحاو لٕاوت و١ؿبىه١اـ ؾق ج١ییى جکلیف یهىؾیتاو بًتی
لكیٝه هیجىايؿ هىقؾ اوحًاؾ لكاق بگیكؾ .یهىؾیاو ُه ال ُی﵀او ٌکًی با ُیاهبك ِلی و شًگتی کته
بیى ایٍاو ؾقگكفثٌ ،کىث ؼىقؾيؿ و بكای ج١ییى جکلیف آيها بًا ٌؿ ظک﵀یث و١ؿبىه١اؾ هتالک
٠﵀ لكاق گیكؾ ،لکى بایؿ ؾايىث که اگكچه و١ؿ ال لهكه هىل﵀اياو بىؾ اهتا لأیٌتؿو وی بًتا بته
ؾقؼىاوث یهىؾیاو بىؾ (ابى هٍام ،بیجا ،زۼَ ،ۺ۾ۼ).
بًابكایى با ایًکه ٘بك يُ لكآو ظتك لٕتاوت ال آو ُیتاهبك بتىؾه اوتث ،اهتا هّتالط الحٕتا
هیکكؾه ُیاهبك ؾاوقی لأی ُیًٍهاؾی ؼىؾ یهىؾ قا ُفیكا باًٌؿ.

4ـ.2تأییذحاکنضزع 
با بكقویهای ِىقت گكفحه ایى يحیصه ظاِ هیگكؾؾ که اظکام ِاؾقه ال هعتاکن کٍتىقهای
بیگايه ،گاهی بهً٠ىاو اولی هیجىايؿ هىقؾ ُفیكي والٌ ٟىؾ هايًؿ هىاقؾی که ظکتن جىوتٗ هصحهتؿ
شاه ٟالٍكایٙی ؾق کٍىقی هايًؿ ٠كاق یاِ ...اؾق ٌؿه باٌؿ و ه﵀چًیى هىاقؾ اشكای لا٠تؿه التمام،
اها گاهی يیم جعث ً٠او یى ذايى یه بىؾه و بالفات يفىـ ـاجی يؿاقيؿ .به ه﵀یى ؾلی ِكفا ُته الجأییتؿ
ظکن ِاؾقه جىوٗ ظاکن ٌك ٞیا لأی هًّىب الوىی ایٍاو اهکاو اشكای ظکن ههیتا هتیباٌتؿ
ه﵀چًاوکه ظصیث قای ِاؾقه با جًفیف ظاکن هیباٌؿ و لفا اهکاو يمٓ قأی يیم جىوٗ ظاکن ٌتكٞ
وشىؾ ؾاقؾ .ک﵀ا ایًکه اهکاو يمٓ قأی ؾاؾگاههای بؿوی جىوٗ ؾاؾگاه جصؿیؿ يٝك و هايًؿ او ه﵀ىاقه
ؾق لايىوهای هؽحلف ُفیكفحه ٌؿه اوثُ .كوأط اوث که ذايى یهبىؾو ظکن ؼتاقشی و٠تؿم يفتىـ
ـاجی آو ؾلی اهکاو يمٓ آو هتیباٌتؿ .ال ه﵀تیى قو ولحتی اهیكال﵀تىهًیىٌ ،تكیط قا بته وت﵀ث

لٕاوت هًّىب هیکًًؿ ،ظك يمٓ قأی قا بكای ؼىؾ هعفى ٚهیؾاقيؿ ( ّ
ظك ٠تاهلی ،܃ۺ۾ۻ ،ز܁ۼ،

هع﵀ؿظىى يصفی (ِاظب شىاهك) ؾق ایى لهیًه هیيىیىؿ :܅ايّاف و جؿبك ؾق آيچه ؾقهتىقؾ
ٌكیط واقؾ ٌؿه اوث الحٕا ؾاقؾ ،کىی قا که ه﵀ه ِفات اللم بكای لٕتاوت ؾاقا يیىتث هتیجتىاو
بهً٠ىاو لأی يّب کكؾ܄ (يصفی[ ،بیجا] ،زۻَ ،ۻ܁) و لفا جًفیف ظاکن هیجىايؿ الاوباب اشتكای
قای ِاؾقه ال هعاکن غیكاوالهی باٌؿ.

.3تحلیلهىضىعدردػاویاحىالضخصیه 
ُه ال آيکه اهکاو ُفیكي اظکام ؾاؾگاههای ؼاقشی اذبات ٌؿ ،اللم اوث جفکك ؾاؾه ٌىؾ کته
ُفیكي يٝك لٕات ٌهكويؿاو وایك هلثها یا بهج١بیك فمهی جكُ ،یتكواو وتایك اؾیتاو و هتفاهب ،ؾق
اظىال ٌؽّیه وابمه لیاؾی ؾق فمه اهاهیه ؾاقؾ .ه﵀یى هىٔى ٞبا٠د ٌؿه اوتث لايىيگتفاق چته ؾق
لايىو اواوی و چه ؾق لىايیى هؿيی ش﵀هتىقی اوتالهیُ ،یتكواو اللیثهتای هتفهبی قا ؾق اظتىال
ً
ٌؽّیه آلاؾ گفاٌحه و جاب ٟآییى و ٘ب١ا هعاکن ؼىؾ ؾايىحه اوث.
بكشىحهجكیى لا٠ؿه ؾق ایى لهیًه لا٠ؿه المام اوث که ؾق گفٌحه بؿاو اٌاقه ٌؿ .بایؿ ؾايىث کته
ٌاؼُجكیى و ه١كوفجكیى هىائ ایى لا٠ؿه ُیكاهىو بكؼی ال هىائ اظىال ٌؽّیه اوث٠ .الهه

حمىق اسالهی /اهکاوسًجی پزیشش احکام دادگاههای کشىسهای اسالهی اصهًظش فمه...

َ܁ۻ).

281

ش١فكی ؾق ج١كیف ایى لا٠ؿه هیيىیىؿ :܅لا٠ؿۀ المام هیگى یؿ :هك لتايىو و ٠میتؿهای قا کته هلتث
هفهبی غیكهىل﵀او بكای ؼىؾ جربیث ٌؿه هیؾايؿ بایىحی يحتایس هٙلىبته ال آو لتايىو قا ؾق بتاقۀ آو
هلث بكای ه﵀او هلث ُفیكفحه و يحیصه هفكوْ قا به قو﵀یث بًٍاوتین .هترال هلت غیكاوتالهی بتا
ٌكایٗ و کیفیث ه١یًی الؾواز و جىلیؿ فكليؿ هیکًًؿ و الؾواز قا با لتىايیى ه١یًتی ٠﵀ت هتیکًًتؿ
لا٠ؿه المام هیگى یؿ ایى الؾواز و فكليؿاو هعّىل آو قا به قو﵀یث بًٍاوتین .آيچته لهیًته اِتلی
الحٕان هیکكؾ ایى بىؾ که به شهث ه﵀گايی و ه﵀ه لهايیبىؾو لايىو اوالهی هیچ یتک ال ّ
همتكقات
هفهبی هل ؾیگك به قو﵀یث ًٌاؼحه يٍىؾ ولی باجىشه به ایى که ایؿه اوالهی ،لىايیى فمهی ؼتىؾ قا
بك هیچ یک ال هل ي﵀یؼىاهؿ جع﵀ی ي﵀ایؿ ،يیم باجىشه به ٔكوقت هنلیىتحی هىتل﵀یى بتا هلت
ؾیگك ،لا٠ؿه همبىق ؤٌ ٟؿه اوث܄ (ش١فكی ،܃ۻ۾ۻَ ،ۼ܂).
هع﵀ؿ شىاؾ هغًیه ؾق کحاب فمه االهام الّاؾق هیيىیىؿ:
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الؾواز غیكهىل﵀اياو ت ظحی کىايی که الؾواز با هعاقم قا شائم هیؾايًؿ ،ت به ٌك٘ی که هٙابك بتا
لىايیى ؾاؼلی ؼىؾٌاو باٌؿ ج﵀اها ِعیط اوث و بهؾلی قوایاجی که وشىؾ ؾاقؾ ها هىتل﵀اياو يیتم
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آذاق آو قا هحكجب هیؾايین .هن اکًىو يیم ؾق لىايیى هكبىٖ به اظتىال ٌؽّتیه لبًتاو ه﵀تیى لا٠تؿه
هالک ٠﵀ لكاق هیگیكؾ (هغًیه ،ۻۼ۾ۻ ،زۿَ ،܂ۺۼ).

ؾق بعد ٘الق هن که ال هىائ ههن اظىال ٌؽّیه بهٌ﵀اق هیقوؾ ،اهام ؼ﵀یًی ٠میؿه ؾاقؾ:
اگك لوز ال ٠اهه ال کىايی که ولى ٞوه ٘الق به٘ىق هكوله (قها ال ظ﵀ ) یا هکكق ه١حمؿ باٌتؿ
و ٘الق قا به یکی ال ؾو لىن وال ٟوالؾ بك او هلمم هیٌىؾ چه لو ٌی١ه باٌؿ یا هؽالف .و ها بتك آو
آذاق هٙلمه به وه هكجبه قا هحكجب هیکًین܆ ُه اگك به او قشى ٞکًؿ ظکن به بٙالو آو هیکًین هگتك
ایًکه قشى ٞؾقهىقؾی باٌؿ که يمؾ آيها ِعیط اوث ُه ؾق غیكآو ب١تؿ ال ايمٕتای ٠تؿهاي بتا او
الؾواز هیکًین .و ه﵀چًیى لوشه اگك ٌی١ه باٌؿ بكایً الؾواز با ؾیگكی شایم اوث و فكلی يیىث
بیى وه ٘الق و غیكآو ال آيچه که يمؾ آيها ِعیط اوث و يمؾ ها با٘ اوث هر ٘الق ه١لك و لىن
به آو و ؾق ٘هك يمؾیکی و ظیٓ و به غیكؾو ٌاهؿُ ،ه ظکن به ِعث آو هیکًین اگك ال هؽتالف
که لائ به ِعث آو اوث والٌ ٟىؾ .و ایى ظکن ؾق غیك٘الق هن شتاقی اوتث (ؼ﵀یًتی ،ۿۼ۾ۻ،

زۼَ ،ۺ۽۽).
بًابكایى ه﵀او٘ىق که ٠الهه ش١فكی يیم اٌاقه کكؾ ،بكوو هكلیبىؾو لتىايیى هكبتىٖ بته اظتىال
ّ
ٌؽّیه ؾق فمه ال هىل﵀ات اوث و ؾق لىايیى ؾیگك کٍىقها يیم چًاو جکكاق ٌؿه ،که بایؿ آو قا یکی

ال اِىل هىلن ظمىق بیىال﵀ل ؼّىِی ٌ﵀كؾ .ؾق لايىو هؿيی ایكاو يیم به ُیكوی ال ه﵀یى اِ ،
ؾق ܅ ّ
هاؾه ܀ و ܁܄ که هكبىٖ به اظىال ٌؽّیۀ ایكايیاو همین ؼتاقز و ؼاقشیتاو همتین ؼتاک ایتكاو

ّ
ٌؽّتیه
اوث ،آهؿه اوث :هك فكؾی ،چه ایكايی همین ؼاقز و چه ؼاقشی همین ایتكاو ،ؾق اظتىال
ّ
ٌؽّتیه هعتؿوؾ
جاب ٟلىايیى ؾولث هحبى ٞؼىؾ هىحًؿ܆ لفا لل﵀كو ظکىهث لىايیى هكبىٖ به اظىال
به هكلهای کٍىق يیىث ،و به ّ
جب١یث ال ٌؽّیث اجبا ٞهك کٍىق ؾق ؼاقز ال هكلها يیم لاب ا٠﵀تال
اوث و به ه﵀یى شهث بٕ١ی آو قا به وایۀ اٌؽاَ جٍبیه کكؾهايؿ (٘اهكی ،܀܂۽ۻ ،زۻَ ،܁۽).
باجىشه به يکحه ُیًگفحه܆ یً١ی ٠تؿم ا٠حبتاق هكلهتای شغكافیتایی ؾق فمته و وتًصً بیگايگتاو
بكاوان هكلهای ا٠حماؾی ،لىايیى ش﵀هىقی اوالهی ،اللیثهتای هتفهبی ؼتىؾ قا ؾق ظکتن اجبتاٞ
بیگايه ؾايىحه و لفا ؾق لايىو اواوی چًیى آهؿه اوث:
ؾیى قو﵀ی ایكاو ،اوالم و هفهب ش١فكی اذًی ٍ٠كی اوث و ایتى اِت التی االبتؿ غیكلابت
جغییك اوث و هفاهب ؾیگك اوالهی ا٠ن ال ظًفیٌ ،اف١ی ،هتالکی ،ظًبلتی و لیتؿی ؾاقای اظحتكام
کاه هیباًٌؿ و ُیكواو ایى هفاهب ؾق ايصام هكاون هفهبی٘ ،بك فمه ؼىؾٌاو آلاؾيؿ و ؾق ج١لین و
قو﵀یث ؾاقيؿ و ؾق هك هًٙمهای که ُیكواو هك یک ال ایى هفاهب اکركیتث ؾاٌتحه باٌتًؿ ،همتكقات
هعلی ؾق ظؿوؾ اؼحیاقات ٌىقاها بك ٘بك آو هفهب ؼىاهتؿ بتىؾ ،بتا ظفت ٛظمتىق ُیتكواو وتایك
هفاهب.
ایكايیاو لقجٍحی ،کلی﵀ی و هىیعی جًها اللیحهای ؾیًی ًٌاؼحه هیٌىيؿ که ؾق ظتؿوؾ لتايىو ؾق
ايصام هكاون ؾیًی ؼىؾ آلاؾيؿ و ؾق اظىال ٌؽّیه و ج١لی﵀ات ؾیًی بك ٘بك آییى ؼىؾ ٠﵀ هیکًًؿ.
هًحها با ایى وشىؾ بایؿ ؾايىث که ا٠﵀ال لتىايیى هلتی ؾقبتاقۀ اظتىال ٌؽّتیه لا٠تؿۀ هٙلمتی
يیىث܆ لیكا ؾقهىقؾی که اشكای لايىو ؼاقشی با يٝن ٠﵀ىهی و اؼالق ظىتًه هؽتالف باٌتؿ ،یتا
اظىاوات ٠﵀ىهی قا شكیعهؾاق کًؿ ،هیچ کٍىقی ظأك بته لبتىل آو يیىتث .بكایهرتال :اگتك ؾق
کٍىقی يکاض با بٕ١ی ال هعاقم (هر ٠﵀ى و بكاؾقلاؾهّ ،
٠﵀ه ،و بتكاؾقلاؾه ،یتا ؼالته و ؼتىاهكلاؾه)
ِعیط باٌؿ ،و ایى ؾو ُه ال الؾواز به ایكاو بیایًؿ با آو که قوابٗ ؼايىاؾگی آياو بایؿ جتاب ٟؾولتث
هحبى ٞؼىؾٌاو باٌؿ ،ؾاؾگاههای ایكاو بك ایى يکاض اذكی باق يؽىاهًؿ کكؾ ،و به ایى اوحًاؾ که لتايىو
ؼاقشی با اؼالق ظىًه و يٝن ٠﵀ىهی ایكاو هؽالفث ؾاقؾ ال ا٠﵀تال آو ؼتىؾؾاقی هیکًًتؿ .هت ّاؾه
ۿ܁܃ ق .م .ؾق ه﵀یى لهیًه چًیى هیگىیؿ:

حمىق اسالهی /اهکاوسًجی پزیشش احکام دادگاههای کشىسهای اسالهی اصهًظش فمه...

جكبیث ؾیًی و اظىال ٌؽّیه (الؾواز٘ ،الق ،اقخ و وِیث) و ؾ٠اوی هكبىٖ به آو ؾق ؾاؾگتاههتا
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هعک﵀ه ي﵀ی جىايؿ لىايیى ؼاقشی و یا لكاقؾاؾهای ؼّىِی قا که بك ؼالف اؼالق ظىًه 1بتىؾه و
یا به واوٙۀ شكیعهؾاق کكؾو اظىاوات شاه١ه یا به ٠لث ؾیگك هؽالف با يٝن ٠﵀ىهی 2،هعىىب
هیٌىؾ به هىل ٟاشكا گفاقؾ ،اگكچه اشكای لىايیى همبىق اِىال هصال باٌؿ (ه﵀اوَ ،܂۽).

باجىشه به ایى هىئله بایؿ هحفکك ٌؿ ،ؾق ُفیكي اظکام هعاکن بیگايگاو ،بایؿ ؾو هىتئله قا هتؿ
يٝك ؾاٌث:
ه﵀او٘ىق که ُفیكي لىايیى اظىال ٌؽّیه ،هًىٖ به ٠ؿم هؽالفتث بتا اؼتالق ظىتًه و يٝتن
٠﵀ىهی هیباٌؿ ،ؾق ُفیكي و اشكای وایك اظکام لٕایی يیم بایؿ جىافتك ياهتهها بته يعتىی جًٝتین
گكؾؾ که هؽالف اؼالق ظىًه ،و اِىل قاهبكؾی ؾیًی هايًؿ لا٠ؿه يفی وبی يباٌؿ.
ؾق اظکام کیفكی ،بایؿ بیى هصالاتهای ه١﵀ىل و وبک بتا هصالاتهتای ٌتؿیؿ هايًتؿ ا٠تؿام
جفّی لائ ٌؿ .بهج١بیكؾیگك بایؿ جا ظؿ ه﵀کى ؾق فكوز و ؾهتان اظحیتاٖ ي﵀تىؾ و ُتفیكي اظکتام
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ؾقایىباقه قا همیؿ به لیىؾی ال ش﵀له جأییؿ هعاکن هىقؾ جأییؿ لكاق ؾاؾ.
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يتیجهوپیطًهاد 
هٙابك با همكقات هىٔى٠ه ایكاو يه جًها ؾق اهىق هؿيی بلکه ؾق اهىق ظىبی وه﵀چًتیى ؾق اهتىق
کیفكی (بهِىقت هعؿوؾ) به وویله اي١ماؾ لكاقؾاؾهای ؾو شايبه ،هیجىاو اظکام ِتاؾقه ال هعتاکن
کٍىقهای بیگايه (بهؼّىَ اوالهی) قا ؾق ایكاو اشكا ي﵀ىؾ .هكچًؿ وشىؾ هىاي ٟلتايىيی ال ش﵀لته
يٝن ٠﵀ىهی وق٠ایث اِ ٠﵀ هحماب وقؾیگتك ٌتكوٖ هًتؿقز ؾق لتايىو هتؿيی ،ایتى اشتكا قا بتا
جًگًاهایی قوبكوواؼحه اوث .الوىیؾیگك و با بكقوی آهىلههای اوالهی و بتا جتؿلیك ؾقيٝتك فمهتا
ایى اهك ظاِ هیگكؾؾ که هكگاه هعک﵀ه کٍىق ؼاقشی جعث يٝك ظکىهث اوتالهی و ّ
ولتی فمیته
جٍکی ٌؿه باٌؿ الهًٝك فمهی جكؾیؿی يیىث که بتؿوو يیتال بته اظکتام ذايىیته ،قای آو ؾاؾگتاه قا
هیحىاو ؾق ظك ٌهكويؿ شاه١ه اوالهی يافف ؾايىث هكچًتؿ ؼتاقز ال هكلهتای شغكافیتایی کٍتىق
باٌؿ .کٍىق ٠كاق قا جا ظؿوؾی هیجىاو هرال ایى فكْ ؾايىث ،اها اگتك کٍتىقی جعتث ظکىهتث
ۻ .اؼالق ظىًه ٠باقت اوث ال لىا٠ؿی که ؾق لهاو وهکاو ه١یى جىوٗ اکركیتث اشح﵀تا ،ٞق٠ایتث آو اللم ٌت﵀كؾه
هیٌىؾ یا ٠﵀ به آو يیکى جلمی هیگكؾؾ (ش١فكی لًگكؾوی ،܂܀۽ۻَ ،ۺۼ).
ۼ .يٝن ٠﵀ىهی ٠باقت اوث ال :هص﵀ى٠ه والهايهای ظمىلی ولىا٠ؿ هكبىٖ به ظىى شكیاو اهىق قاش ٟبه اؾاقه کٍىق
وظف ٛاهًیث واؼالق که جصاول به آو ه﵀کى يیىث (ش١فكی لًگكوؾی ،܂܀۽ۻ ،܁ۻ܁) .بكؼی ال يىیىتًؿگاو يیتم
يىٌحهايؿ :يٝن ٠﵀ىهی ؾاقای هً١ایی ٠ام بىؾه که ٌاه اؼالق ظىًه يیم هیٌىؾ (ِفایی ،ۻۿ۽ۻَ ،۾܀).

ٌك٠ی اوالهی يبىؾه اها هصحهؿ شاه ٟالٍكایٙی ظک﵀ی ِاؾق کًؿ ،يفىـ و غیكلابت يمٓبتىؾو آو
يیم هىلن اوث .ؾقایىباقه هیجىاو هّاؾیمی ال کٍىقهایی چىو ٠كبىحاو ،کىیث و ....ـکك کكؾ ،اها
ؾقؼّىَ اظکام ِاؾقه ال بالؾ کفك که ٘بك ؾو فكْ لب يباًٌؿ ،هىاله بته گىيته ؾیگتكی اوتث
چًاوکه ؾق ایى هکحب هكچًؿ با وشىؾ لىا٠ؿی چىو لا٠ؿه يفی وبی  ،اهکاو اشكای اظکام ِتاؾقه
ال هعاکن ؾاقالعكب ؾق بالؾ اوالهی وشىؾ يؿاقؾ اها وشىؾ لىا٠ؿی چتىو التمام ،جمیته ،هّتلعث
يى٠یه ويیم اي١ماؾ ه١اهؿات فی هابیى (ٌكٖ هحماب ) قاه قا شهث اشكای ایى اظکتام فتكاهن وتاؼحه
اوث ٔ﵀ى آيکه ؾاؾگاه غیكاوالهی اگك بهيفٌ ٟهكويؿ شاه١ه اوالهی و به ٔكق کافك ظکتن کًتؿ ال
٘كیك لا٠ؿه المام ،ظکن وی لاب ُفیكي اوث .اللم به ـکك اوث که ؾق بكؼی ٌكایٗ هايًتؿ هتىاقؾ
ً
اشكای لا٠ؿه المامُ ،فیكي ظکن ؾاؾگاه بیگايه ظک﵀ی اولی اوث .يهایحا ایًکه ظاکن ٌك ٞهیجىايتؿ
بك هبًای هّالط شاه١ه اوالهی ظکن بیگايه قا جًفیتف و یتا غیكلابت اشتكا بؿايتؿ .بتا ایتى جىِتیف
ُیًٍهاؾ هیٌىؾ جا با ؾقيٝكگكفحى الحٕائات شاه١ه شهايی و ؾق قاوحای جعکین و جمىیث اقجبا٘تات
بیىال﵀للی ،لىايیى هكبى٘ه به يعىی اِالض و جؿویى گكؾؾ جا ٔ﵀ى ق٠ایث اِىل ظاک﵀یحی واِت
وایك هىاقؾ با لعا ٚجؿابیكی ه﵀چىو لا٠ؿه المام ،هّتلعث يى٠یته واهٕتای ظتاکن ٌتك ٞاظکتام
ِاؾقه بیٍحكی ال هعاکن ؼاقشی هىقؾ ًٌاوایی لكاق گكفحه واهکاو اشكا یابًتؿ .يیتم جبیتیى ٌتؿ کته
ُفیكي اظکام ؾاؾگاههای ؼاقشی ؾقؼّىَ اظىال ٌؽّیه ال هىل﵀ات فمه اوتث و باجىشته بته
٠ؿم ا٠حباق هكلهای شغكافیایی و هالکبىؾو هكلهای ٠میؿجی ،اللیثهای هتفهبی ال اجبتا ٞؾاؼلتی
يیم ؾق ظکن اجبا ٞؼاقشی هعىىب هی ٌىؾ و آقان هعاکن آيهتا ؾق فمته هتىقؾ ُتفیكي لتكاق گكفحته
اوث .ایى ؾو يکحه يیم هىقؾ جأکیؿ لكاق گكفث کته ُتفیكي و اشتكای اظکتام لٕتایی هايًتؿ اظتىال
ٌؽّیه هًىٖ به آو اوث که هؽالف اؼالق ظىًه و هىل﵀ات فمهی و ؾیًتی يباٌتؿ .ه﵀چًتیى ؾق
اظکام کیفكی ،بایؿ بیى هصالاتهای ه١﵀ىل و وبک با هصالاتهتای ٌتؿیؿ هايًتؿ ا٠تؿام جفّتی
لائ ٌؿ و جا ظؿ ه﵀کى ؾق فكوز و ؾهان اظحیاٖ ي﵀ىؾ و ُفیكي اظکام ؾقایىباقه قا همیؿ به لیىؾی ال
ش﵀له جأییؿ هعاکن هىقؾ جأییؿ لكاق ؾاؾ.
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٠﵀ هحماب  ،ؾق هىاقؾی که ال ؾیؿگاه فمهی هاي١ی وشىؾ يؿاقؾ اظکام ؼاقشی به٘ىق هىتحمین و ؾق
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هًابغ 
ۻ .ابىبابىیه ،هع﵀ؿبى٠لی܆ هى الیحضشهالفمیه܆ جعمیك و جّعیط ٠لیاکبتك غفتاقی܆ چۼ،
لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ،۽ۻ۾ۻق.
ۼ .ابىهٍتتام٠ ،بتتؿال﵀لک܆ السیییشلالًیىی ܆ جعمیتتك هّتتٙفی الىتتما و اب تكاهین األبیتتاقی و
٠بؿالعفیٌ ٛلبی܆ بیكوت :ؾاقال﵀١كفة[ ،بیجا].
۽ .ایكوايی ،هع﵀ؿبالك܆ دسوط تمهیذیه فیالمىاعذالفمهیه؛ چ۽ ،لن :ؾاقالفمه ،܀ۼ۾ۻق.
۾ .بصًىقؾی ،ویؿظىىبىآلابمقگ܆ المىاعذالفمهی ؛ جّعیط ههؿی ههكیمی و هع﵀ؿظىى
ؾقایحی܆ زۻ ،لن :يٍك الهاؾی ،܃ۻ۾ۻق.
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ۿ .بصًىقؾی ،ویؿهع﵀ؿظىى܆ المىاعذالفمهی ؛ چ۽ ،جهكاو :هؤوىه ٠كوز ،ۻۺ۾ۻق.
܀ .ش١فكی لًگكوؾی ،هع﵀ؿش١فك܆ تشهیًىلىژی حمىق؛ جهكاو :گًس ؾايً ،܂܀۽ۻ.
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܁ .ش١فكی ،هع﵀ؿجمی܆ سسائل فمهی܆ جهكاو :کكاهث ،܃ۻ۾ۻق.
܂ .ش﵀١ی ال ُژوهٍگكاو܆ فشهًگ فمه هطابك هزهب اهل بیت܆ لن :هؤوىه ؾائكةال﵀١اقف
فمه اوالهی بك هفهب اه بیث ،܀ۼ۾ۻق.
ّ
ّ
܃ .ظلی (٠الهه ظلی) ،ظىىبىیىوفبىهٙهك܆ إسشاداألرهاو؛ جّتعیط فتاقن ظّتىو܆
چۻ ،لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی ،ۺۻ۾ۻق.
ّ
ّ
ۺۻ .ظلی (هعمك ظلی) ،ش١فكبىظىى܆ ششائعاإلسالم فی هسائل الحالل والحشام܆ جّعیط
٠بؿالعىیى هع﵀ؿ٠لی بمال܆ چۼ ،لن :هؤوىه او﵀ا٠یلیاو ،܂ۺ۾ۻق.
ۻۻ .ظ﵀یكی٠ ،بؿالله܆ لشباألسًاد؛ لن :هؤوىه آلالبیث إلظیانالحكاخ ،۽ۻ۾ۻق.
ۼۻ .ؼ﵀یًی ،ویؿقوضالله܆ تحش یشالىسیل ؛ لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی ،ۿۼ۾ۻق.
۽ۻ .ؼىیی ،ویؿ ابىالماون܆ تکمل المًهاج܆ چ܂ۼ ،لن :يٍك هؿیًةال١لن ،ۺۻ۾ۻق.
۾ۻ .قظ﵀ايی ،هع﵀ؿ܆ ܅لا٠ؿة يفیالىبی هًهس فیاإلوحمالل و هماوهة الهی﵀ًتة܄ ،هجلیه فمیه

اهل بیت܆ يۼ۽ ،۾ۼ۾ۻقَ ،܁܀ۻ-܀܃ۻ.
ۿۻ .و١ؿی ،ابىظبیب܆ الماهىطالفمهی :لغ و إصطالحا܆ چۼ ،ؾهٍك :ؾاقالفکك ،܂ۺ۾ۻق.
܀ۻٌ .اهكؾوی ،ویؿهع﵀ىؾ܆ فشهًیگ فمیه هطیابك هیزهب اهیل بییت܆ چۻ ،لتن :هؤوىته
ؾائكةال﵀١اقف فمه اوالهی ،܀ۼ۾ۻق.

܁ۻِ .فایی ،ویؿظىى܆ حمىق هذيی܆ جهكاو :هیماو ،܂܃۽ۻ.
܂ۻ٘ .اهكی ،ظبیبالله܆ حمىق هذيی܆ چ܀ ،لن :ؾفحك ايحٍتاقات اوتالهی وابىتحه بته شاه١ته
هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ،܀܂۽ۻ.
܃ۻ٘ .با٘بایی ،ویؿهع﵀ؿظىیى܆ تفسیش المیضاو܆ چۼ ،لتن :ؾفحتك ايحٍتاقات اوتالهی شاه١ته
هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ،۾܁۽ۻ.
ۺۼ٘ .ىوتتی ،ابتتىش١فك هع﵀ؿبىظىتتى܆ الخییال ؛ جّتتعیط ٠لتتی ؼكاوتتايی ،وتتیؿشىاؾ
ٌهكوحايی ،ههؿی ٘ه يصف و هصحبی ٠كالی܆ چۻ ،لن :ؾفحك ايحٍاقات اوالهی وابىتحه بته
شاه١ه هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ،܁ۺ۾ۻق.
ۻۼ٠ .اهلی ّ
(ظتك ٠تاهلی) ،هع﵀ؿبىظىتى܆ وسائلالشییة  ،چۻ ،لتن :هؤوىته آلالبیتث،
܃ۺ۾ۻق.
ۼۼ٠ .اهلی (ٌهیؿ ذايی) ،لیىالؿیىبى٠لی܆ الشوض الیهی فی ششح اللمة الذهشمی ؛ جّعیط
ویؿهع﵀ؿ کاليحك܆ چۻ ،لن :کحابفكوٌی ؾاوقی ،ۺۻ۾ۻق.
اسالهی܆ ي܁ۼ ،لهىحاو ܃܂۽ۻَ ،܁ت܂ۼ.
۾ۼ .فأ لًکكايی ،هع﵀ؿ܆ ܅جمیه هؿاقاجی܄ ،هیمات حج؛ ي۽ ،بهاق ۼ܁۽ۻَ ،ۻ۽ت܀ۿ.
ۿۼ .کاليحكی٠ ،لیاکبك܆ ܅ؾاقاإلوالم و ؾاقالعكب و آذاق ویژه آو܄ ،هجله فمه܆ يۺۻ ،لهىتحاو
ۿ܁۽ۻَ ،܁ۻۻتۼ۽ۻ.
܀ۼ .کلیًی ،هع﵀ؿبىی١مىببىاوتعاق܆ الکیافی؛ جّتعیط ٠لیاکبتك غفتاقی܆ چ۾ ،جهتكاو:
ؾاقالکحب اإلوالهیه ،܁ۺ۾ۻق.
܁ۼ .هع﵀تتىؾ٠ ،بتتؿالكظ﵀او܆ هةجیین الملییطلحات واأللفییاه الفمهیی ؛ لتتاهكه :ؾاقالفٕتتیله،
[بیجا].
܂ۼ .هٝاهكی ،ظىیى܆ فمهالىالی والحکىه اإلسالهی ܆ چۻ ،لن :هؤوىته فكهًگتی هٙال١تاجی
المهكا ،܀܂۽ۻ.
܃ۼ .هغًیه ،هع﵀ؿشىاؾ܆ فمه اإلهام اللادق܆ چۼ ،لن :هؤوىه ايّاقیاو ،ۻۼ۾ۻق.
ۺ۽ .هکاقم ٌیكالی ،ياِك܆ المىاعذالفمهی ؛ چ۽ ،لن :هؿقوه اهام اهیكال﵀ؤهًیى ،ۻۻ۾ۻق.
ۻ۽ .يصفی ،هع﵀ؿظىى܆ جىاهشالکالم فی ششح ششائعاإلسیالم܆ جّتعیط ٠بتان لىچتايی و
٠لی آؼىيؿی܆ بیكوت :ؾاق إظیان الحكاخال١كبی[ ،بیجا].
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۽ۼ٠ .﵀یؿ ليصايی٠ ،باوت١لی و ظاهتؿ کكهتی܆ ܅هاهیتث وتكلهیى ؾق فمته اهاهیته܄ ،حمیىق
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