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 چکيدٌ       
ٞبي ا٘ؿبٖ ؾبِٓ اؾت وٝ تمٛيت ٚ ضقدس نٖ خدع ثدب     ٔؿئٛال٘ٝ اظ قبذمضفتبض 

ٔؿئِٛيت  پصيط ٘رٛاٞس ثٛز. حٛظٜ قٙبؾبيي ٖٛأُ ٔؤثط ثط ضفتبض ٔؿئٛال٘ٝ أىبٖ
ا٘ؿبٖ قبُٔ ٔؿئِٛيت فطزي، ذب٘ٛازٌي، اختٕبٖي ٚ ٔؿئِٛيت زض ثطاثدط ٖٟدس ٚ   

ف اظ خّٕٝ ٘ىدب   تٙبؾت تىّيف ثب تٛاٖ فطز ٚ ُٖٕ ثٝ تىبِي. پيٕبٖ اِٟي اؾت
ٝ   ٟٔٓ زض خٟت افعايف ٔؿئِٛيت اؾت. ٞدبي ٟٔدٓ ٔدٛضز     ايٗ ٔٛيدٛٔ اظ ظٔيٙد

ٖ   َطح نٖ زض لطنٖ، ثٝ ٔٙعِٝٚ قٙبؾي اؾت  ُٔبِٗٝ خبٔٗٝ ثدٝ   نٖ اؾت ودٝ لدطن
ٖ ٚ قٙبؾي  خبٔٗٝ ٗ    ،ظ٘سٌي اختٕبٖي ا٘ؿدب ي زاضز. ٔمبِدٝ  ٍ٘دطـ زليدك ٚ خدبٔ

ؾدت، اثتدسا ثدٝ نقدٙبيي ثدب      تحّيّي ا٘دبْ ٌطفتٝ ا -حبيط وٝ ثٝ ضٚـ تٛنيفي 
-پصيطي پطزاذتٝ، ؾپؽ ثٝ ٔؿدئِٛيت ٞبي وّيسي ٚ ٔجب٘ي ٔؿئِٛيتٔفبٞيٓ، ٚاغٜ

قٙبذتي اقبضٜ وطزٜ، ؾپؽ، خبيٍدبٜ ٔؿدئِٛيت  اي خبٔٗٝپصيطي ثٝ ٖٙٛاٖ پسيسٜ
ٞب ضا ثطاؾدبؼ  پصيطي ٚ إٞيت نٖ ضا زض لطنٖ تجييٗ، ٚ زض ازأٝ، ا٘ٛأ ٔؿئِٛيت

ٝ      زيٗ ٔجيٗ اؾالْ ثطضؾي  َدطح   وطزٜ ٚ ثٝ ايدٗ ُّٔدت زؾدت يبفتدٝ اؾدت ود
زض لطنٖ، ثٝ ٔٙعِٝ إٞيّتي اؾت وٝ اؾالْ ثطاي خبٔٗٝ ٚ ظ٘سٌي  پصيطئؿئِٛيت

ُٔبِٗدب    ،اختٕبٖي لبئُ اؾت ٚ يطٚض  قٙبذت ٚ ثطضؾي ّٖٕي ايٗ پسيدسٜ 
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  ضيكددٝٚ ايددٗ وددٝ  وٙددس. قٙبؾددي ضا زض اؾددالْ ت ييددس ٔددي  اختٕددبٖي ٚ خبٔٗددٝ
اي ودٝ  ٌيطز. ثٝ ٌٛ٘ٝپصيطي اظ اٖتمبزا  فطز ٘ك   ٔئؿئِٛيتقٙبؾي ٚ  ْٚيفٝ

 .اـ ثٝ ْٚبيف ثيكتط ذٛاٞس ثٛزٞط چٝ فطز ٔٗتمستط ثبقس پبيجٙسي
 قٙبؾي، ضٚاثٍ اختٕبٖي، اؾالْ، لطنٖ. پصيطي، خبٔٗٝٔؿئِٛيت َب:کليدياصٌ

 مقدّمٍ

 ثٝ ٔمبْ، ايٗ ثٝ زؾتيبثي أّب ثبقس ٔي ظٔيٗ ضٚي ثط ذسا ذّيفٝ ٚ ٔرّٛلب  اقطف ا٘ؿبٖ

 ثٝ وٝ ز٘يب ايٗ زض. َّجس ٔي ضا ثؿيبضي ٕٔبضؾت ٚ تالـ ثّىٝ ثبقس ٕ٘ي ٔيؿّط ؾبزٌي

 ٚ اِؿّبفّيٗاؾفُ ثٝ يىي وٝ زاضز لطاض زٚ ضاٜ زض ٔيبٖ ٔرتبض ا٘ؿبٖ اؾت، ٌصضٌبٞي ؾبٖ

 ثٝ زيٍطي ٚ ثسثرتي ٚ قمبٚ  ثٝ ضا اٚ يىي. قٛز ٔي ذتٓ ّٖييٗ اّٖي ثٝ زيٍطي

 ٚ نحيح ضاٜ ا٘تربة ثب وٝ اؾت ايٗ ا٘ؿبٖ نفطيٙف اظ ٞسف. ضؾب٘س ٔي وٕبَ ٚ ؾٗبز 

 ثٝ وٝ ايٗ ٍٔط ٘يؿت ٔيؿّط ايٗ ٚ قٛز ٘بئُ اِٟي لطة ٔمبْ ثٝ ٔؿتميٓ نطاٌ وطزٖ َي

 قٙبذتٝ ثبظ ضا ثس ٚ ٘يه ٚحي، ضٚقٍٙط تٗبِيٓ اظ ٌيطيثٟطٜ ثب ٚ ٌٛيس ِجّيه حكّ زٖٛ 

 ثٙسز. ّٕٞت وٕط نٖ ثٝ ُٖٕ زض ذٛيف ٞبئؿئِٛيت ٚ ْٚبيف ثب نقٙبيي اظ پؽ ٚ

ثكط ٘ٓط ثٝ ٖٕٓت ٚخٛزـ وٝ ٕٞبٖ ضٚح اٚؾت، ٔدبظ ٘يؿت وٝ ُٔبثك ٔيُ ذٛز 

ٞط ن٘چٝ ضا وٝ ثرٛاٞس، ا٘دبْ زٞس. اٌطچٝ زض ْبٞط، ثسٖ ا٘ؿبٖ ٕٞبٖ حبِدت حيدٛا٘ي ضا   

ثبقدس  بٖ ٔدي قٛز، ٖٕٓت ضٚح ا٘ؿزاضز؛ ِٚي ن٘چٝ ثبٖث تفبٚ  ثيٗ ا٘ؿبٖ ٚ حيٛاٖ ٔي

وٝ ٔالن ثطتطي ا٘ؿبٖ اؾت. ا٘ؿدبٖ زض ا٘تردبة ظ٘دسٌي نظاز اؾدت ودٝ ٔؿديط حيدب         

ذٛيف ضا ذٛز ا٘تربة وٙس؛ ِٚي ٔؿئَٛ اؾت ودٝ نظازي ضا ثدط اؾدبؼ لدبٖ٘ٛ ذّمدت      

ثپصيطز ٚ حمٛق فطزي ٚ اختٕبٖي ضا ٔحتطْ قٕبضز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ ٞدط فدطز زض   

اؾت؛ ظيطا ذساي ؾجحبٖ ا٘ؿبٖ ضا زض ِجبؼ ٖمُ لجبَ اختٕبٔ ذٛيف ٔؿئَٛ ٚ پبؾرٍٛ 

ٝ   ٘يع ّٔجؽ ؾبذتٝ ٚ ٖبلالٖ ٔي قدبٖ زض لجدبَ ظ٘دسٌي فدطزي ٚ     ا٘ؿدب٘ي  زا٘ٙس ودٝ ْٚيفد

 اختٕبٖي چيؿت.

ٞدبي  زٚ انُ ٟٔٓ ضاٜچٍٍٛ٘ي ايدبز ٚ پبيساضي ضٚاثٍ اختٕبٖي، پصيطي ٚ ٔؿئِٛيت

 ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ٔحيٍضٚاثٍ اختٕبٖي زض ثبقس. ٞب زض يه خبٔٗٝ ٔي خٌّٛيطي اظ ٘بثٟٙدبضي
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ِحبِ ؾدبِٓ   ٞبي ٔتفبٚتي اظقىُ ٚ ٔحيٍ وبض ٔسضؾٝ ،ٌطٜٚ ،زٚؾتبٖ ،خّٕٝ ذب٘ٛازٜ اظ

ثدط   تٛا٘دس ٔدي  ٞدب اظ ايٗ ٔحيٍ يه ضٚاثٍ زض ٞط ٌيطز ٚ ايٗٔي ثٝ ذٛز ثٛزٖ ٚ پبيساضي

ٓ   ثدط خدبي   يب ٔردطة  ٚ ؾبظ٘سٜ ضٚاثٍ اختٕبٖي اثطاتي ؾبيط ٗ ثٍدصاضز. ٞد ضٚاثدٍ   چٙدي

اظ ضٚاثٍ اختٕبٖي نٖ خبٔٗدٝ   ٞط خبٔٗٝ ثٝ قس  ، فطٍٞٙي، التهبزي ٚ ؾيبؾيقينٔٛظ

پدصيطي تٟٗدس، پدصيطـ اقدتجبٞب ،     ندفبتي ٔب٘ٙدس ٔؿدئِٛيت    ٔثبَ ثطاي پصيطز. ت ثيط ٔي

ٚ اٞساف، احتطاْ ثٝ افىبض ٚ اٞساف َطف ٔمبثدُ، ٖاللدٝ ثدٝ     ٞبنسالت زض ثيبٖ ذٛاؾتٝ

ٞدبي  ٔحديٍ ودبض يدب زض فٗبِيدت     ٞبي نٔٛظقدي، زض ٔحيٍ فٗبِيت ٚ ٕٞىبضي ثب زيٍطاٖ

زٚؾدتبٖ ٚ   اختٕبٖي ٚ ؾيبؾي اظ ضٚاثٍ اختٕبٖي ٔؿتحىٓ ٚ ؾدبِٓ زض زضٖٚ ذدب٘ٛازٜ،  

ٞدبي  التهبزي ٚ اختٕبٖي ٘يع اظ نؾيت چٙيٗ ٔفبؾس اذاللي،ٌيطز ٚ ٞٓٔي ٘ك  فبٔيُ 

ٍ ٖٛأُ ٔتٗسزي ثطاي وٙتدطَ   اختٕبٖي زض زضٖٚ ذب٘ٛازٜ ٚ يب زٚؾتبٖ. اختٕدبٖي   ضٚاثد

ِٛيت خبٔٗٝ زض لجبَ ضقدس اختٕدبٖي فطظ٘دساٖ    ئٚخٛز زاضز وٝ ٞٛقيبضي ٚ احؿبؼ ٔؿ

 .ؾدت ا تطيٗ ٔحطن زض خٟت تىبُٔ ٚ اؾتحىبْ ضٚاثٍ اختٕبٖيتطيٗ ٚ ٟٔٓذٛز ثعضي

ٗ اؾت. ذساٚ٘س ثب ايدبز زيد لطنٖ ٖٙبيت قبيبٖ تٛخٟي ثٝ ظ٘سٌي اختٕبٖي ا٘ؿبٖ زاقتٝ 

وٙدس ودٝ   ٚ لبٖ٘ٛ اؾالٔي ثطاي ٞسايت ثكط، ٔٛيٛٔ نظازي ضا تدصوط زازٜ ٚ تكدطيح ٔدي   

ا٘ؿبٖ زض أٛض اختٕبٖي چٍٛ٘ٝ ثبيس ُٖٕ وٙس ٚ ثٝ وساْ ٘حدٜٛ ثبيدس ثدب فدطز ٚ اختٕدبٔ      

يٗٙدي ثديٗ    -ثبقس ٞب زض لجبَ ُٖٕ فطزي ٘يع حتٕي ٔيثطذٛضز ٕ٘بيس. اٌطچٝ خٛاثٍٛيي

ا٘ؿبٖ زض لجبَ اختٕبٔ ثؿيبض حؿبؼ ثٛزٜ ٚ ذساي ثدعضي   ؛ أب ٔؿئِٛيت -ذسا ٚ ا٘ؿبٖ

وٙٙدس، ٘رٛاٞدس ٌصقدت. اظ ايدٗ     اظ افطازي وٝ حك ٚ حمٛق اختٕدبٖي ضا ضٖبيدت ٕ٘دي   

ظ٘دسٌي  ثيٙيٓ ذساٚ٘س زض لطنٖ وطيٓ ثٝ ٕٞٝ اثٗبز ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٚ ثٝ ٚيدػٜ  ضٚؾت وٝ ٔي

ٝ اٚ تٛخٝ قبيب٘ي زاقتٝ ٚ نيب  ٔتٗدسزي زض ذهدٛل    اختٕبٖي أدٛض  ٙبؾدي ٚ  ق خبٔٗد

 وٙس.زٖٛ  ٔي ا٘ؿبٖ ضا ثٝ تفىط ٚ ُٔبِٗٝزاضز وٝ زض نٟ٘ب  اختٕبٖي

پصيطي زض لطنٖ ثٝ حبيط زضنسز اؾت تب ثب ثطضؾي خبيٍبٜ ٚ إٞيت ٔؿئِٛيت ٔمبِٝ

 ؾؤاال  ظيط پبؾد زٞس:

قٙبذتي اظ چٝ خبيٍبٞي زض لطنٖ پصيطي ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔٛيٛٔ خبٔٗٝٔؿئِٛيت -1

 وطيٓ ثطذٛضزاض اؾت؟
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 ٚخٛز زاضز؟« تٟٗس ٚ ٔؿئِٛيت»ٚ « حك ٚ تىّيف»اي ثيٗ چٝ ضاثُٝ -2

 لطنٖ وطيٓ ا٘ؿبٖ ضا زض ٔمبثُ چٝ وؿب٘ي ٚ چٝ چيعٞبيي ٔؿئَٛ زا٘ؿتٝ اؾت؟ -3

 َب ببیکدیگزَبي کليدي ي ارتببط آنآشىبیي بب مفبَيم ي ياصٌ

زض ِغت ثٝ ٔٗٙبي ّْٔٛدف ثدٛزٖ ٚ يدب ٔتّٟٗدس ثدٛزٖ ثدٝ ا٘ددبْ أدطي اؾدت          مسئًليت: 

  اي اؾت ٖطثدي ودٝ ثدب ٚاغٜ    ٚاغٜ زض انُالح لطن٘ي، ٔؿئِٛيت(. 34/447تب:  )زٞرسا، ثي

وٙس وٝ قرم زض ٔٛلٗيتي لطاض زاضز وٝ  ايٗ ٔٗٙي ضا تساٖي ٔي ضيكٝ اؾت ٚ  ٞٓ« ؾؤاَ»

ا٘دبْ وبضي اظ اٚ ؾدؤاَ ودطز. اِجتدٝ ٘دٝ       تٛاٖ اٚ ضا ٔٛضز ثبظذٛاؾت لطاض زاز ٚ زضثبضٜ ٔي

اي وٝ ثدٝ ٖٟدسٜ زاضز تدب زض ندٛض  ا٘ددبْ نٖ، ٔدٛضز        ا٘دبْ ْٚيفٝ ؾؤاَ ثطاي ؾؤاَ اظ

ؾتبيف، تكٛيك ٚ پبزاـ لطاض ٌيطز ٚ زض نٛض  ؾطپيچي، ٔٛضز ٘ىٛٞف، تٛثيد ٚ تٙجيٝ 

اؾت ٚ ثب ْٚيفٝ ٚ « زض ٔٗطو ثبظذٛاؾت ثٛزٖ»ٔٗٙبي  ٚالٕ قٛز. ثٙبثطايٗ، ٔؿئِٛيت ثٝ

 (.121 :1381، يعزي تىّيف تالظْ زاضز )ٔهجبح

تب:  ثبقس)زٞرسا، ثي وؿي ٖٟسٜ ثط ٖطفبً يب قطٖبً وٝ قٛزٔي اَالق چيعي ثٝ فٍ:يظي

(...؛ اظ ٘ٓط ِغت قٙبؾبٖ لطن٘ي، ْٚيفٝ اظ ٞطچيعي: ثٝ ٔٗٙي ن٘چٝ وٝ زض ٞط 23211/ 15

قٛز؛ ْٚف اِكيء ّٖي ضٚظي ثطايف اظ ضٚظي، َٗبْ ٚ قطاة، فطو ٚ ٚاخت ٔي

 (358: 9، ج1414)اثٗ ٔٙٓٛض، ٘فؿٝ: نٖ ضا ثط ذٛز ٚاخت ٚ الظْ وطز 

ثبقدس )زٞردسا،   ٔدي  وؿدي  ثدط  ض٘ح، ثب تٛأْ ؾرت وبضي وطزٖ ثبض ٔٗٙبي ثٝ :تکليف

 (.5/6913تب:  ثي

قٙبؾبٖ لطن٘دي، تىّدف اِكديء: يٗٙدي نٖ چيدعي ودٝ ا٘ؿدبٖ ثدب اْٟدبض          اظ ٘ٓط ِغت

زٞس.  ٔيضؾس،نٖ ضا ا٘دبْ ثطافطٚذتٍي چٟطٜ ٚ ثب ؾرتي ٚ ٔكمتي وٝ اظ نٖ وبض ثٝ اٚ ٔي

 (.721: 1412)ضاغت انفٟب٘ي، 

ٓ 307: 1381ٌطفتٗ وبضي )ٔٗديٗ،  ثٝ ٔٗٙبي ٌطزٖ تعُّذ:  چٙديٗ ٖٟدس ٚ پيٕدبٖ    ( ٚ ٞد

ط لطنٖ قٙبؾبٖ ٝث ٔٗٙي حفدّ ٚ  5/6823تب:  ثؿتٗ )زٞرسا، ثي ٝ ( ٘يع نٔسٜ اؾت؛ زض ٓ٘ زاضي  ٍ٘د

 (.244: 1412چيعي ٚ ٔطاٖب  ٕ٘ٛزٖ ن٘ىٝ ٔطاٖبتف الظْ اؾت )ضاغت انفٟب٘ي، 
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-ْٚيفٝ تب ٕ٘ٛ٘ٝ ٖٙٛاٖ ثٝ. ثبقٙسٔي ٔالظْ يىسيٍط ثب ٖ٘ٛي ثٝٞب  ٚاغٜ ايٗ اظ يه ٞط

 زض ٚ زاقت ٘رٛاٞس نٖ ٘سازٖ يب زازٖ ا٘دبْ لجبَ زض ٔؿئِٛيتي ٘جبقس، وؿي زٚـ ثط اي

 ٔالظْ ،«ْٚيفٝ»ٚ  «ٔؿئِٛيت»ثب  ٘يع «تىّيف»ٚاغٜ . قس ٘رٛاٞس ثبظذٛاؾت نٖ، ٔٛضز

 ٚ الظْ نٖ، اخطاي وٝ ثبقسٔي قرم ٖٟسٜ ثط چيعي ٔٛضز ؾٝ ٞط زض وٝ چطا اؾت؛

 فطز حبَ ٞط زض وٝ چطا اؾت؛ اضتجبٌ زض اذيط ٚاغٜ ؾٝ ثب ٘يع «تّٟٗس»ٚاغٜ . اؾت ٚاخت

 زض ٚ ثطؾب٘س ا٘دبْ ثٝ اؾت زازٜ تّٟٗس نٖ ثٝ وٝ ضا چٝ نٖ اؾت ٔىّّف ٚ ّْٔٛف ٔتّٟٗس،

 ثبقس. ٔي ٔؿئَٛ ٔٛضز ايٗ

 پذیزيمببوي مسئًليت

ٞبي ذٛز، ٔحتبج ظ٘سٌي  حيب  ٚ ضفٕ ٘يبظٔٙسي  ا٘ؿبٖ ٔٛخٛزي اؾت وٝ ثطاي ازأٝ

اِٟي زاقتٝ ثبقس   اختٕبٖي اؾت. ظ٘سٌي اختٕبٖي ٘يبظٔٙس لٛا٘يٙي اؾت وٝ ؾطچكٕٝ

ٌٚط٘ٝ اظ خبٔٗيت الظْ ٚ وبفي ثطذٛضزاض ٘جٛزٜ، ٘ٓٓ ٚ ٖساِت اختٕبٖي الظْ زض خبٔٗٝ 

 .قٛز ا٘ؿبٖ ٔحمك ٕ٘ي  خب٘جٝ ٕبَ ٚ ؾٗبز  ٕٞٝثطلطاض ٘رٛاٞس قس ٚ زض ٟ٘بيت، و

٘ٛٔ ثكط ٘يبظٔٙس ٕٞىبضي ثب يىسيٍط٘س ودٝ  : »زض ٕٞيٗ ظٔيٙٝ نٚضزٜ اؾت ،ّّٖبٔٝ حّي

ودبضٌيطي نٖ زض ضيبيدت ٚ ت ٔدُ زض     اي اؾت وٝ ثٝ ايٗ ٕٞىبضي ٔؿتّعْ لبٖ٘ٛ ٚ ثط٘بٔٝ 

ثبقدس، ؾدٛزٔٙس ٚ    ٔدي  ؾبظ ثطپبيي ٖدساِت  أٛض ٔتٗبِي ٚ يبزنٚضي ا٘صاضٞب، وٝ ذٛز ظٔيٙٝ

 (.298: 1407حّي، « )ٔؤثط اؾت. ٖالٜٚ ثط نٖ، اخط ٚ پبزاـ اِٟي ضا ٘يع ثٝ ز٘جبَ زاضز

اختٕبٖي ا٘ؿبٖ ٔطثٌٛ   زض قطٔ ٔمسؼ اؾالْ ٘يع تىبِيفي ٚخٛز زاضز وٝ ثٝ خٙجٝ

قٛز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ، حفّ أٙيت ٚ ٘ٓٓ ٖٕٛٔي، ٖساِت اختٕبٖي ٚ ضٖبيت ثٟساقت  ٔي

 .وٙس ٟب زض نٛض  ٚخٛز اختٕبٔ ٔٗٙب پيسا ٔيتٙ ٖٕٛٔي، 

  چطذس، ذدٛثي ٚ ثدسي،   زاض، وٝ ثط ٔساض ٘ٓبْ ٚ لبٖ٘ٛ حك ٔي زض ٘ٓبْ تٛحيسي ٞسف

ؾدبظز،   ايٕبٖ ٚ وفط، ّْٓ ٚ ٖسَ يىؿبٖ ٘يؿت. ّْٓ ثٝ حمٛق زيٍطاٖ ٕٞٝ ضا ٌطفتبض ٔي

تٛاٖ ٌفت:  طايٗ، ٔيٕ٘بيس. ثٙبث ايدبز ثحطاٖ ٔي ضيعز ٚ  ضٚاثٍ ؾبِٓ اختٕبٖي ضا زض ٞٓ ٔي

تطويت ٘يبظ نفطيٗ ٚخٛز ا٘ؿبٖ، ا٘ؿبٖ ضا ثٝ ؾدٛي خبٔٗدٝ ٚ ثطلدطاضي ٚ تٙٓديٓ ضٚاثدٍ      



 6   بب تبکيد بز ديدگبه عالمه طببطببيي در الميزان پذيزي اجتمبعي در قزآن کزيممسئوليت

 

التهبزي، اختٕبٖي، فطٍٞٙي، ؾيبؾي ٚ زض ٟ٘بيت، تٟٗس ٚ ٔؿئِٛيت زض ٔمبثدُ زيٍدطاٖ   

قٙبذتي اندُ   ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔجب٘ي خبٔٗٝ ضٚ، اختٕبٖي ثٛزٖ ا٘ؿبٖ، ثٝ ايٗ ذٛا٘س. اظ فطأي

 .ا٘ؿبٖ اؾت پصيطي ِيتٔؿئٛ

 شىبختياي جبمعٍپذیزي، پدیدٌمسئًليت

زض يده  پدصيطي اؾدت.   قٙبؾي، ٔؿدئِٛيت تطيٗ ٔٛيٖٛب  ُٔطح زض خبٔٗٝيىي اظ ٟٔٓ

ٞبي ا٘ؿب٘ي ٔتٛخٝ ٕٞٝ اًٖبي خبٔٗٝ ثٛزٜ ٚ ت ثيطاتي ٔتمبثدُ ثدط   خبٔٗٝ ٔس٘ي ٔؿئِٛيت

افطاز خبٔٗٝ ثٝ نٛض  ٔؿبٚي ٚ افطاز خبٔٗٝ زاضز؛ يٗٙي، اٌط نّح ٚ نؾبيف ثطاي تٕبْ 

يىؿبٖ ُٔطح ٚ زض زؾتطؼ ثبقس، ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ افطاز خبٔٗٝ نضأف ٚ نؾبيف ثيكتطي 

ذٛاٞٙس زاقت ٚ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٛاَ قدطايٍ زيٍدطي اظ لجيدُ قدطايٍ التهدبزي، ندحي ٚ       

قه ت ثيطا  ظيدبزي زض  ضٚاثٍ اختٕبٖي ٘يع قطايٍ ثٟتطي ضا ثٝ ٚخٛز ذٛاٞس نٚضز ٚ ثي

 ي اظ ٞطج ٚ ٔطج ذٛاٞس زاقت.خٌّٛيط

 ثبقس:پصيطي ٖٕٛٔبً ثط زٚ ٘ٛٔ ٔيقٙبؾي ٔؿئِٛيت ٚ ٔؿئِٛيت اظ ٍ٘بٜ خبٔٗٝ

ودٝ ثتٛا٘دس حيدب  زاقدتٝ ٚ ظ٘دسٌي      فطز يب ا٘ؿبٖ ثطاي ايٗ: َبی فزدیمسئًليت -1

ثبقس ٚ ايٗ ضٚاثٍ ذدٛزي ٚ شاتدي   اذتيبض ٕ٘بيس زاضاي يه ٘ٛٔ ضٚاثٍ ذٛزي يب شاتي ٔي

زٞس تب َجك ضٚاثٍ ذٛزـ ضٚـ ظ٘سٌي ضا ا٘تربة ٕ٘بيس؛ ِٚدي ايدٗ   ٔىبٖ ٔيثٝ ا٘ؿبٖ ا

تدٛاٖ ْٚيفدٝ   تٛاٖ ثسٖٚ يه تٟٗس ٚ ٔؿئِٛيت تحمك ثركيس، تٟٗس ضا ٔدي ضٚاثٍ ضا ٕ٘ي

 اِٟي ا٘ؿبٖ زا٘ؿت ٚ تكطح ٕ٘ٛز ٚ يب ُٖٕ شاتي ا٘ؿبٖ زا٘ؿت.

ٞبي فطزي، زض : ا٘ؿبٖ ٖالٜٚ ثط ٔؿئِٛيتَبی محيطی ي یب اجتمبعیمسئًليت -2

ثطاثط اختٕبٔ ٚ ٔحيٍ ذٛز ٘يع ٔؿئَٛ اؾت ٚ زض ايٗ ضاؾتب ٘بٌعيط اظ اختٕبٖي قسٖ 

ٞبي ظ٘سٌي وطزٖ زض خبٔٗٝ ضا اختٕبٖي قسٖ فطايٙسي اؾت وٝ ثٝ ا٘ؿبٖ، ضاٜ»اؾت. 

ٞبي اٚ ضا زض خٟت ا٘دبْ ْٚبيف فطزي ٚ ثٝ زٞس ٚ ْطفيتنٔٛظز، قرهيت ٔئي

(. اظ ن٘دب وٝ ا٘ؿبٖ ثٝ غطايع 103 : 1380)وٛئٗ، « ثركسيٖٙٛاٖ ًٖٛ خبٔٗٝ، تٛؾٗٝ ٔ

ثؿيبض ٔتٖٙٛي ٔدٟع ٘كسٜ اؾت، ثطاي نٖ وٝ ثتٛا٘س ثٝ حيب  ذٛز ازأٝ زٞس، ثٝ ٘بچبض 

تطيٗ ٘يبظٞبي ذٛز ثب نٔٛظز وٝ چٍٛ٘ٝ ثٝ زيٍطاٖ ثپيٛ٘سز ٚ حتي ثطاي ضفٕ ثٙيبزئي
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ٞب ضا ثٝ ٞبي ٔتمبثُ نٖثكط ٚ ٚاثؿتٍيٞبي ٔيبٖ افطاز نٟ٘ب ٕٞىبضي وٙس. نٖ چٝ ٕٞىبضي

ؾبظز، ٘ٓبٔي اظ اٍِٛٞبي ضفتبض نٔٛذتٝ اؾت وٝ زيٍط اًٖبي يه يىسيٍط ٕٔىٗ ٔي

-ا٘س. ايٗ اٍِٛٞبي ضفتبض ٔكتطن يب ٔٗيبضٞبي ضفتبض ضا، ٞٙدبض ٔيفطًٞٙ زض نٖ ؾٟيٓ

بي ذٛز اٚ ثٝ تٟٙبيي تٛا٘بيي ثطَطف وطزٖ ٘يبظٞ ؛ا٘ؿبٖ ٔٛخٛزي اختٕبٖي اؾت٘بٔٙس. 

ضا ٘ساضز. اٚ ٞٓ زض ت ٔيٗ ٘يبظٞبي ٔبزي، ٔب٘ٙس: ذٛضان، پٛقبن، ٔؿىٗ ٚ غيطٜ ٘يبظٔٙس 

ٔب٘ٙس: زٚؾتي ٚ ٟٔطٚضظي ٚ  ٕٞىبضي ثب زيٍطاٖ اؾت ٚ ٞٓ زض ت ٔيٗ ٘يبظٞبي ٔٗٙٛي،

ٔب٘ٙس نٟ٘ب ثٝ فطزي احتيبج زاضز وٝ اٚ ضا زٚؾت ثساضز ٚ اٚ ٘يع نٖ ضا زٚؾت زاقتٝ ثبقس. 

ٞبي ظ٘سٌي ذٛيف ا٘ؿبٖ ٘بٌعيط اظ حيب  اختٕبٖي اؾت ٚ ثؿيبضي اظ ٔٛٞجتثٙبثطايٗ، 

زاضز. زض ؾبيٝ زا٘س ٚ اٚ ٕٞٛاضٜ اظ زيٍطاٖ ذيط ٚ ثطوت زضيبفت ٔيضا ٔسيٖٛ خبٔٗٝ ٔي

-قٛز، ثط ِجب٘ف ٌُ ِجرٙس ٔيتٗبُٔ ثب اختٕبٔ اظ غٓ ٚ ٍ٘طا٘ي نظاضزٞٙسٜ تٟٙبيي ضٞب ٔي

قٛز. ٚ ايٗ ٌٛ٘ٝ اؾت وٝ زؾت ٞبي اٚ افعٚزٜ ٔي قىفس ٚ ثط ّٖٓ ٚ تدطثٝ ٚ نٌبٞي

وٙس، چٙبٖ وٝ ضؾَٛ ٌطأي اؾالْ نّي اهلل ّٖيٝ ٚ ُِف ٚ ٟٔط ذساٚ٘س ضا احؿبؼ ٔي

نثبض  (.45: 1382)پبيٙسٜ،  «زؾت ذساٚ٘س ثٝ ٕٞطاٜ خٕبٖت اؾت»فطٔبيس:  نِٝ ٔي

قه ؾجت  يقٛز، ث ؾٛزٔٙسي وٝ ثٝ ثطوت اضتجبٌ ثب خبٔٗٝ ٚ اختٕبٔ ٘هيت ا٘ؿبٖ ٔي

ٍٞصض، وٕتطيٗ ْٚيفٝ ٔؿئِٛيت نزٔي زض ثطاثط ن٘بٖ ذٛاٞس قس ٚ زض ايٗ ض ايدبز حؽ

اٚ، ثبظزاقتٗ ذٛيف اظ نظاض ضؾب٘سٖ ثٝ زيٍطاٖ اؾت وٝ ثٝ تٗجيط ثط ايٗ اؾبؼ، تٟٙب زض 

وٙس ٔي ؾبيٝ احؿبؼ ٔؿئِٛيت زض ثطاثط خبٔٗٝ اؾت وٝ ضٖبيت حمٛق زيٍطاٖ ٔٗٙب پيسا

قٛز. ثبظ ٞٓ، تٟٙب ثٝ ٕٞيٗ ؾجت اؾت وٝ ثب زيسٖ ض٘ح نقىبض ٔيٚ قٛٔي ّْٓ ٚ ؾتٓ 

تفبٚتي ثطاي اٚ ثيٙس ٚ ثيٌطؾٍٙي ٚ فمط ٚ ا٘سٜٚ زض چٟطٜ زيٍطاٖ، ضٚح نزٔي نظاض ٔي

 .قٛزٚاغٜ ٘بٔ ٘ٛؾي ٔي

ٞبيي ودٝ ا٘ؿدبٖ زض   اظ تٟٗسا  ٚ ٔؿئِٛيتاؾت ٔؿئِٛيت اختٕبٖي ٖجبض  ثٙبثطايٗ، 

 .ثبقس تٗبُٔ زيٍطاٖ ٘بٌعيط اظ ضٖبيت نٖ ٔي اختٕبٖي ٚ فطايٙس ظ٘سٌددي

ٞبي اذالق اؾتٙجبٌ ٚ اؾترطاج  تٛاٖ اظ ثيكتط ٘ٓطيٝ اختٕبٖي ضا ٔي ٔفْٟٛ ٔؿئِٛيت

ٔط  قٛز. ٞؽ ٞبي اذالق تكطيح ٔي ثٟتط ُّٔت ثٝ اذتهبض ٘ٓطيٝ وطز. ثطاي ضٚقٗ قسٖ

 :وٙسٌٛ٘ٝ اضائٝ ٔي ايٗٞبي اذالق ٞب ضا اظ تئٛضيثٙسي تطيٗ زؾتٝ وبُٔ ( يىي اظ1995)
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ايٗ زيسٌبٜ وٝ ثٝ لبٖ٘ٛ َاليدي ٘يدع ٔكدٟٛض     :(Eternal Law) قبوًن جبيیذان -1

ثب زيٍدطاٖ نٖ ٌٛ٘دٝ ضفتدبض ودٗ ودٝ زٚؾدت زاضي       »قٛز وٝ  ٌٛ٘ٝ ذالنٝ ٔياؾت ثسيٗ

 «وٙٙس زيٍطاٖ ثب تٛ ضفتبض

ُٔٙجدك ثدب    ايدٗ زيدسٌبٜ   :(Utilitarianism) گزایی گزایی یب تئًری فزجبم مىفعت -2

اضائدٝ قدسٜ ٚ ثط٘تدبيح ٚ     ،ٔتفىط ثطيتب٘يبيي ،ثٙتٓ تٗطيفي اظ اذالق اؾت وٝ تٛؾٍ خطٔي

    ٖ  فطييب  فطزي ٔتٕطوع اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ، اذاللي ثٛزٖ يده ضفتدبض، ثطاؾدبؼ ٔيدعا

 يٗٙي ٚلتي ٔٙبفٕ يه ُٖٕ ثطاي خبٔٗٝ ثيكتط اظ يطضٞبي نٖ ؛قٛز ُّٔٛثيت نٖ ثيبٖ ٔي

 .اؾت ثبقس، نٖ ُٖٕ اذاللي

 ٝ ثطاثط فطيي نغبظٌطايي زض: (Deontological) گزایی یب آغبسگزایی يظيفٍ -3

وب٘ت اضائٝ قس، ٞط ُٖٕ ثٝ  ٌطايي اؾت. ثط اؾبؼ ايٗ زيسٌبٜ وٝ تٛؾٍ ايٕب٘ٛئُفطخبْ

 اؾت.ٌيط٘سٜ ثٝ ٘يت قرم تهٕيٓ ضز ثّىٝ ٚاثؿتٝ٘تيدٝ نٖ ثؿتٍي ٘سا

ضا  زض ايٗ تئٛضي وٝ تٛؾٍ خبٖ ضاِٚع پيكٟٙبز قسٜ، يه ُٖٕ عذالت تًسیعی: -4

 تٛاٖ زضؾت ٚ زض نٛضتي وٝ ٔٙدط ثدٝ افعايف ٕٞىبضي ثيٗ اًٖبي خبٔٗٝ قٛز، ٔي

وٝ زض خٟت ٔربِف ايٗ ٞسف  ايٗ اذاللي( ٘بٔيس ٚ ّٖٕي ضا ٖبزال٘ٝ ٚ ٔٙبؾت )ٚ ثٙبثط

 يٗ غيطاذاللي( ٘بٔيس. زض ايٗتٛاٖ ٘بزضؾت، ٘بٖبزال٘ٝ ٚ ٘بٔٙبؾت )ٚ ثٙبثطا وٙس ٔي ُٖٕ

 نٚضز ٚ تالـ زيسٌبٜ، ٕٞىبضي اختٕبٖي، اؾبؼ ٔٙبفٕ اختٕبٖي ٚ التهبزي ضا فطاٞٓ ٔي

 .قٛز فطزي وٓ إٞيت ٚ زض ٔٛاضزي ٘بزيسٜ ٌطفتٝ ٔي

نظازي فطزي: ثط اؾبؼ ايٗ زيسٌبٜ وٝ تٛؾٍ ضاثط  ٘ٛظيه پيكٟٙبز قس، نظازي،  -5

طّٖٕي وٝ نظازي فطزي ضا ٘مى وٙس، غيطاذاللي ٞ ،٘رؿتيٗ ٘يبظ خبٔٗٝ اؾت. ثٙبثطايٗ

 (.144: 1382)ٞؽ ٔط، زيٍطاٖ ايدبز وٙس اؾت؛ حتي اٌط ٔٙبفٕ ٚ ضفبٜ ثيكتطي ثطاي

ٞب زاض٘س ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاضي  اذالليب  اضتجبٌ ٘عزيه ٚ تٍٙبتٍٙي ثب اضظـثٙبثطايٗ، 

ي ضٖبيت انَٛ وٙٙس. اذالق، يٗٙ ٞب ضا ثٝ ُٖٕ تجسيُ ٔي قٛ٘س وٝ اضظـ ٍ٘طيؿتٝ ٔي

وٝ زضؾت ٞبيي وٝ ثط ضفتبض قرم يب ٌطٜٚ حبوٓ اؾت، ٔجٙي ثط ايٗ ٔٗٙٛي ٚ اضظـ

ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ايٗ اذالليب ، ٔؿئِٛيت اختٕبٖي  ٚ چيؿت ٚ ٘بزضؾت وساْ اؾت؟
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زض  .قٛ٘س ٞبي پصيطفتٝ قسٜ اختٕبٖي ٔطثٌٛ ٔي ثٝ ضفتبضٞب ٚ تهٕيٕب  ٔجتٙي ثط اضظـ

ٌيطاٖ ثطاي السأبتي اؾت وٝ ثٝ َٛض وّي ٖالٜٚ ثط ت ٔيٗ ٔٙبفٕ ذٛز،  تٟٗس تهٕيٓ ،ٚالٕ

 وٙس. ٔٛخجب  ثٟجٛز ضفبٜ خبٔٗٝ ضا ٘يع فطاٞٓ ٔي

 پذیزي در قزآن کزیمجبیگبٌ مسئًليت

 زضثبضٜ ثؿيبضي اظ ُٔبِت ثحث وطزٜ ٚ زض ايٗ ٔيبٖ ضٚي ثًٗدي اظ ُٔبِدت   ،لطنٖ وطيٓ

ثًٗي زيٍط وٕتط. اظ خّٕٝ ٔؿبئّي وٝ زض لطنٖ ٔٛضز ثحث ظيبز تىيٝ وطزٜ اؾت ٚ ضٚي 

اظ  زا٘س ٚ ٞٓ خبٔٗٝ ضا، لطنٖ ٞٓ فطز ضا انيُ ٔي .ٔؿ ِٝ خبٔٗٝ ا٘ؿب٘ي اؾت ،ٌطفتٝ لطاض

زا٘دس ٚ ثدطاي   فطاز( ضا زض ٚخٛز خبٔٗٝ حُ قسٜ ٕ٘دي )ا نٖ ٘ٓط وٝ ٚخٛز اخعاي خبٔٗٝ

اؾدت، أدب اظ نٖ    الفشدٕاصبلٔت، قيٕيبيي لبئُ ٘يؿ ٔب٘ٙس ٔطوجب  ،خبٔٗٝ ٚخٛزي يٍب٘ٝ

ٔؿبئُ ضٚحي ٚ فىدطي ٚ ٖدبَفي اظ ٘دٛٔ تطويدت      خٟت وٝ ٘ٛٔ تطويت افطاز ضا اظ ٘ٓط

يبثٙس وٝ ٕٞبٖ ٞٛيت خبٔٗدٝ اؾدت   خسيس ٔي زا٘س وٝ افطاز زض خبٔٗٝ ٞٛيتقيٕيبيي ٔي

ٚ  اؾت، َجك ٘ٓط لطنٖ زض اثط تد ثيط  االجتوبػٖ اصبلٔٞط چٙس خبٔٗٝ ٞٛيت يٍب٘ٝ ٘ساضز، 

پسيس نٔسٜ اؾت، ضٚح خسيس ٚ قدٗٛض ٚ ٚخدساٖ ٚ    ايت ثط اخعاء، ٚالٗيت خسيس ٚ ظ٘سٜ

ثدط قدٗٛض ٚ ٚخدساٖ ٚ اضازٜ ٚ ا٘سيكدٝ      اضازٜ ٚ ذٛاؾت خسيس پسيس نٔسٜ اؾدت ٖدالٜٚ  

لدطنٖ زض قدىُ يده وتدبة ّٖٕدي يدب       . فطزي افطاز، ثط قٗٛض ٚ ٚخساٖ افطاز غّجٝ زاضز

 .وٙسثٝ قىُ زيٍطي َطح ٔي ثّىٝ وٙس،فّؿفي ثكطي ٔؿبئُ ضا َطح ٕ٘ي

قٗٛض،  ٞب( ؾط٘ٛقت ٔكتطن، ٘بٔٝ ُٖٕ ٔكتطن، فٟٓ ٚٞب )خبٔٗٝامتلطنٖ ثطاي 

اٌط  ثسيٟي اؾت وٝ أت(. 4/102 :1417 ،. )َجبَجبييُٖٕ، َبٖت ٚ ٖهيبٖ لبئُ اؾت

-ٚخٛز ٖيٙي ٘ساقتٝ ثبقس، ؾط٘ٛقت ٚ فٟٓ ٚ قٗٛض ٚ َبٖت ٚ ٖهيبٖ ٔٗٙي ٘ساضز، ايٗ

اؾت وٝ لطنٖ ثٝ ٖ٘ٛي حيب  لبئُ اؾت وٝ حيب  خٕٗي ٚ اختٕبٖي زِيُ  ٞب

 (.30: 1372)ُٟٔطي، اؾت

ٝ   ٔتٗسي زض لطنٖ وطيٓ ٚخٛز زاضز نيب ثٙبثطايٗ،  قٙبؾدي ٚ   وٝ اذتهبل ثدٝ خبٔٗد

يه زؾتٝ نيبتي ٞؿتٙس وٝ ثدٝ ثيدبٖ حدبَ الدٛاْ ٚ      وٙٙس. ا٘دبْ ُٔبِٗب  اختٕبٖي پيسا ٔي

ب ٔؤٔٙيٗ احٛاَ ٚ اٚيبٔ نٖ الٛاْ ٚ ُّٔ ضا ُٔبِٗٝ ودطزٜ ٚ  پطزاظ٘س ت ٞبي ٌصقتٝ ٔيأّت
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ْٗٓشجِٔؼدَىَ          »ٖجط  ثٍيط٘دس  ْٔدٕن  َا َٙ لَٓؼ ٗٓدب ََٕلُىن هادَي اْلُمدَشّر ٍٓٓصدشاْلٌَب الْأ ْٓد ٌَدب ٓهدب  ََْى ّٕ « ٍَٓلَمدٕذ َؤ

ٌٕبٖ ٕٞٝ قٟطٞبى پيطأٖٛ قدٕب ضا ٞدالن ودطزٜ ٚ نيدب  ذدٛز ضا       ٚ ثى( »27)احمبف/

قدٛز ودٝ    نيبتي ضا قبُٔ ٔي ،زؾتٝ زيٍط«. ايٓ أيس وٝ ن٘بٖ ثبظٌطز٘س ٌٖٛ ثيبٖ زاقتٝ ٌٛ٘ٝ

وٙٙس تب ا٘ؿبٖ ذٛز ضا اظ ايدٗ َطيدك شودط قدس ٘بيدُ نٔدسٜ ٚ        أط ثٝ ٌطزـ زض ظٔيٗ ٔي

( 11)ا٘ٗدبْ / « لُلْ سٙ٘شٍُاْ لٖٙ األَسٕضِ حُنٛ اًظُشٍُاْ وَٕ٘فٓ وَبىَ ػٓبلٙجٓدُٔ الْؤىَدزِثِ٘يَ  » ؛ ٖجط  ثيبٔٛظز

«. وٙٙدسٌبٖ چٍٛ٘دٝ ثدٛزٜ اؾدت     ض ظٔيٗ ثٍطزيس نٍ٘بٜ ثٍٙطيس وٝ فطخدبْ تىدصيت  ثٍٛ ز»

پدطزاظز تدب ا٘ؿدبٖ ضا ٚازاض ثدٝ      ٞب ٚ لهم ٔرتّف ٔدي ثطذي اظ نيب  وطيٕٝ ثٝ ثيبٖ ٔثُ

لَمَدذٕ  » ؛ ٔكي نحيح ثطاي ظ٘سٌي وٕه ٚ ضإٞٙبيي وٙس تفىط وطزٜ ٚ اٚ ضا زض اتربش ذٍ

إٍُٕلٖٙ األَلْجٓبةِ هٓب وَبىَ ْٓذٙٗخًب ٗٔفْتَشَّر ٍٓلَىٙدي ََصٕدذٙٗكَ الادزٕٙ ثٓدٕ٘يَ ٗٓذٕٓٗدِٙ      وَبىَ لٖٙ لَصٓصِْٙنٕ ػٙجٕشٌَٓ لِ

ثدٝ ضاؾدتى زض ؾطٌصقدت    ( » 11)يٛؾدف/ « ٍََٓفْصٙ٘لَ وُلا ضَٖٕءٚ ٍّٓٔذّٖر ٍٓسْٕٓوًٓٔ لِمََٕمٍ ٗٔؤْهٌَُٙىَ

ّىدٝ  ؾرٙى ٘يؿت وٝ ثدٝ زضٚ٘ ؾدبذتٝ قدسٜ ثبقدس ث      ن٘بٖ ثطاى ذطزٔٙساٖ ٖجطتى اؾت

ٞبيى[ اؾت وٝ پيف اظ نٖ ثٛزٜ ٚ ضٚقٍٙط ٞط چيع اؾت ٚ ثدطاى  تهسيك ن٘چٝ ]اظ وتبة

ثدٝ ثطذدي اظ   ٘يدع  نيدب    تٗسازي اظ«. نٚض٘س ضٕٞٙٛز ٚ ضحٕتى اؾت ٔطزٔى وٝ ايٕبٖ ٔى

ٞدبيي اظ لجيدُ    پطزاظ٘س. پسيسٜ ٞبي اختٕبٖي اقبضٜ وطزٜ ٚ ثٝ ثحث پيطأٖٛ نٟ٘ب ٔي پسيسٜ

ٞبي اختٕبٖي، ٟ٘بزٞدبي اختٕدبٖي ٚ ٔب٘ٙدس    ذب٘ٛازٜ، ٌطٜٚپصيطي زض اختٕبٔ ٚ ٔؿئِٛيت

پؽ ؾٌٛٙس ثٝ پطٚضزٌبض  ودٝ اظ ٕٞدٝ   »(؛ 92)حدط/« لََٓسٓثاهٓ لٌََسٕإَلٌَأْنٕ ؤَجٕوٓؼٕٙ٘يَ »؛ ٞبايٗ

ٍٓلَُدّٔٓب الٌابسٔ ٍٓالْحٙجٓبسُٓٓ ٗٓب ؤَْٜٗٓب الازٙٗيَ آهٌَُٓا لَُا ؤًَفُسٓىُنٕ ٍٓؤََّٕٙ٘ىُنٕ ًَبسٖا »؛ «ن٘بٖ ذٛاٞيٓ پطؾيس

اى ( »6)تحدطْ/ « ػََْٕٓ٘ٓب هََٓبئٙىٌَٔ غََٙبظٌ ضٙذٓادٗ لَب ٗٓؼٕصَٔىَ الَآِ هٓب ؤَهٓدشَّٔنٕ ٍٓٗٓفْؼَُٓدَىَ هٓدب ٗٔدؤْهٓشٍُىَ    

ٔدطزْ ٚ  ايدس ذٛزتدبٖ ٚ وؿدب٘تبٖ ضا اظ نتكدى ودٝ ؾدٛذت نٖ        وؿب٘ى ودٝ ايٕدبٖ نٚضزٜ  

اظ ا٘دس   فطقتٍب٘ى ذكٗ ]ٚ[ ؾرتٍيط ]ٌٕدبضزٜ قدسٜ[  حفّ وٙيس ثط نٖ ]نتف[   ٞبؾت ًٙؾ

«. زٞٙدس  وٙٙس ٚ ن٘چٝ ضا وٝ ٔبٔٛض٘س ا٘دبْ ٔدى  ن٘چٝ ذسا ثٝ ن٘بٖ زؾتٛض زازٜ ؾطپيچى ٕ٘ى

قٙبؾي زض لطنٖ وطيٓ ثبقدٙس ٚ   تٛا٘ٙس ثيبٍ٘ط َطح خبٔٗٝ تٕبٔي ايٗ چٟبض زؾتٝ نيب  ٔي

 .قسٜ اؾت ٔكرم وٙٙسإٞيتي ضا وٝ اؾالْ ٚ لطنٖ ثطاي ُٔبِٗب  اختٕبٖي لبئُ 
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ٝ ٔؿئِٛيت قٙبؾدي اظ خبيٍدبٜ ذبندي زض    پصيطي ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔٛيٖٛب  خبٔٗد

ٌطاؾت؛ ٌطا ٚ تىّيف لطنٖ وطيٓ ثطذٛضزاض اؾت. چطا وٝ ٘ٓبْ حمٛلي اؾالْ ٘ٓبٔي حك

قدٛز، ثحدث اظ حمدٛلي    ٞب ٔي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ، زض ٔتٖٛ زيٙي ٚلتي نحجت اظ حكّ ا٘ؿبٖ

يٍط ثط ٔب زاض٘س ٚ ثٝ ٖجبض  زيٍط، ٔؿئِٛيتي وٝ ٔب زض لجبَ زيٍدطاٖ  ٞبي ز اؾت وٝ ا٘ؿبٖ

زيٍطاٖ زاضيٓ؛ أّدب ثدٝ    زاضيٓ؛ اِجتٝ، چٖٛ ايٗ حمٛق زٚ َطفٝ اؾت، ٔب ٘يع حمي ثط ٖٟسٜ

 ٝ  زِيُ ٕٞبٖ ثٔٗس ؾبظ٘سٌي، تطثيت ٚ ٞسايت وٝ زيٗ اؾالْ ثطاي ذٛز لبئُ اؾت ثٝ خٙجد

 وٙس.  تطي ٔيتىّيف، ْٚيفٝ ٚ ٔؿئِٛيت، تٛخّٝ ثيك

قٙبؾي پصيطي ٚ ْٚيفٝزض لطنٖ ٔديس، نيب  فطاٚا٘ي ٚخٛز زاضز وٝ إٞيت ٔؿئِٛيت

ٍٓؤٍَٕلَُاْ ثِبلْؼْٕٓذٙ إِىَّ الْؼْٕٓدذٓ وَدبىَ    » فطٔبيس: ضا ثطاي ا٘ؿبٖ ثيبٖ وطزٜ اؾت؛ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ ٔي

ٚ زض نيٝ زيٍطي قٛز.  (: ثٝ پيٕبٖ ٚفبزاض ثبقيس وٝ اظ پيٕبٖ ؾؤاَ ٔى34)اؾطاء/«  هسئَالً

وٙس وٝ ثدٝ   (: نيب ا٘ؿبٖ ٌٕبٖ ٔى36)ليبٔت/ «ٖ يتطن ؾسىأيحؿت اال٘ؿبٖ أ»فطٔبيس:  ٔي

 «حبَ ذٛز ضٞب قسٜ اؾت

اظ ؾٛيي ٘يع لجَٛ ٔؿئِٛيت زض لطنٖ، ثٝ ثبض ؾٍٙيٗ تكجيٝ قسٜ اؾت؛ ذساٚ٘س زض 

اى ثبض  ٚ ٞيچ ثبضثطزاض٘سٜ( »18)فبَط:  «...ٍٓالََضِسٍا ٍاصِسًٍٓٓ ِِِِصسٓ اُخشٕ» :ٔبيسفطلطنٖ ٔي

 اظ ثطذي زض ٚ اؾت ؾٍٙيٗ ٔٗٙبي ثٝ «ٚظض»نيٝ  ايٗ زض «.زاضز زيٍطى ضا ثطٕ٘ى (ٌٙبٜ)

 ٔٗٙب ايٗ ثٝ ضا ٔب نيٝ ايٗ زض ذساٚ٘س. اؾت نٔسٜ ٘يع «ٔؿئِٛيت» ٚ «ٌٙبٜ»ٔٗٙبي  ثٝ تفبؾيط

 ٚ وكسٕ٘ي زٚـ ثط ا٘ؿبٖ ذٛز احسي خع ضا ٔؿئِٛيت ؾٍٙيٗ ثبض وٝ وٙسٔي ضٕٖٞٙٛ

( 18/224: 1366 ،قيطاظي )ٔىبضْ .اؾت ذٛيف اٖٕبَ ٔؿئَٛ وؽ ٞط ضؾتبذيع ضٚظ زض

 زض ٘يع ضا ا٘ؿبٖ خٛاضح ٚ اًٖبء حتّي وٝ اؾت ٚؾيٕ لسضي ثٝ پبؾرٍٛيي ايٗ اثٗبز ٚ

 الجٓصٓشَ ٍٓ السٛوغٓ اٙىا ػَٙنٗ ثِِٙ لَهٓ لَ٘سٓ هب ََمفٔ ٍٓال»: فطٔبيسٔي لطنٖ زض ٌيطز. ذساٚ٘سٔي ثط

ٚ چيعى ضا وٝ ثساٖ ّٖٓ ٘ساضى ز٘جبَ (. »36)اؾطاء/ «هٓسئَالً ػٌِٓٔ وبىَ اٍلئهٓ وُلُ ٍٓالفُؤادٓ

 زض ذساٚ٘س .«ٔىٗ ظيطا ٌٛـ ٚ چكٓ ٚ لّت ٕٞٝ ٔٛضز پطؾف ٚالٕ ذٛاٞٙس قس

 (.2)ا٘فبَ/«. لََُثْٔٔن ٍٓجََِت اهللُ رُوٙشَ اٙرا الّزٗيَ الؤؤهٌَٙىَ اًٙاوب» :فطٔبيس ٔي ٔؤٔٙبٖ ٚنف

 حبِت ٕٞبٖ ؛«ٚخُ». «ٞبيكبٖ ثتطؾس ا٘س وٝ چٖٛ ذسا يبز قٛز زَ ٔؤٔٙبٖ ٕٞبٖ وؿب٘ى»
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 ٖسْ احتٕبَ ٚ ٞبٔؿئِٛيت زضن ثٝ ذبَط ٌبٞي نٖ ؾطچكٕٝ وٝ اؾت تطؾي ٚ ذٛف

 ٔؤٔٙبٖ نفب  اظ يىي ٖٙٛاٖ ثٝ حبِت ايٗ وٝ ثبقسٔي ذسا ثطاثط زض الظْ ْٚبيف ثٝ ليبْ

 زض وٝ اؾت ثطذٛضزاض إٞيتي چٙبٖ اظ پصيطي، (. ٔؿئِٛيت7/86اؾت)ٕٞبٖ،  قسٜ شوط

 ّّٖت ٚ اؾت قسٜ يبز ٔؿئِٛيت لجَٛ ٚ تّٟٗس ٕٞبٖ ثٝ اِٟي، أب٘ت اظ تفبؾيط اظ ثؿيبضي

-ٔي ٚ زاقت ضا لبثّيت ايٗ اٚ وٝ ثٛز ايٗ قس، ؾپطزٜ ا٘ؿبٖ ثٝ ٖٓيٓ، أب٘ت ايٗ وٝ ايٗ

 ٔٗجٛز ثٝ ؾٛي وٕبَ ٚ ٖجٛزيت خبزٜ زض يٗٙي ٌطزز؛ پصيطا ضا اِٟي ٚاليت تٛا٘ؿت

 االَهبًََٔ ػٓشَظٌب اًّٙب»: فطٔبيسٔي لطنٖ زض ذساٚ٘س وٝ (. چٙب17/409ٖوٙس )ٕٞبٖ:  ؾيط اليعاَ

 وبىَ اًٙأِ االًٙسٓبىُ ٍْٓوََْٓٓب هٌْٙٓب اَضفَميَ ٍٓ ٗحوٌََْٙب اَى لَبَثٓ٘يَ الجِجبلِ ٍٓ ٍٓاالَسضِ السٛوبٍٓاَٙ ػََٖٓ

-ٞب ٚ ظٔيٗ ٚ وٜٛٔب أب٘ت ]اِٟى ٚ ثبض تىّيف[ ضا ثط نؾٕبٖ (.72)احعاة/« جَْٓٔالً ظَََُهبً

ٞب ٖطيٝ وطزيٓ پؽ اظ ثطزاقتٗ نٖ ؾط ثبظ ظز٘س ٚ اظ نٖ ٞطاؾٙبن قس٘س ٚ]ِى[ ا٘ؿبٖ 

فطٔبيٙس:  زيٍطي ٔي  چٙيٗ زض نيٝٞٓ. ضاؾتى اٚ ؾتٍٕطى ٘بزاٖ ثٛز .نٖ ضا ثطزاقت

« ٔؿئِٛيت اؾت؟ ؛ نيب ا٘ؿبٖ پٙساضز وٝ نظاز ٚ ضٞب ٚ ثيؤَٗٓحٕسٓتٔ اْإلًِْسبىُ ؤَىْ ٗٔتْشَنٓ سٔذٖٕ»

 (36)ليبٔت: 

قٛز وٝ ذساٚ٘س ثطاي ا٘ؿبٖ، وٕبَ لطة ٚ ٔٙعِت ضا لبئُ  ٞب اؾتفبزٜ ٔي اظ ايٗ نيٝ

تىّيف، زض پي وبضٞبي ثيٟٛزٜ  ٛزي ضٞب ٚ ثيقسٜ؛ ظيطا اظ اٚ ذٛاؾتٝ اؾت وٝ ٔب٘ٙس ٔٛخ

چطا  ٘جبقس. زض ذٛز احؿبؼ ٔؿئِٛيت ضا پطٚضـ زٞس ٚ ٕٞٛاضٜ ذٛز ضا ٔؿئَٛ ثسا٘س.

وٝ اظ ٘ٛض ذطز ٚ ٔٛٞجت اذتيبض ثطذٛضزاض اؾت، ٔٛخٛزى ٔؿئَٛ ا٘ؿبٖ ثٝ حىٓ ايٗوٝ 

ٌٛٞط ا٘ؿب٘ى  اؾت: ٔؿئَٛ زض ثطاثط ذسا، زض ثطاثط پيبٔجطاٖ ٚ ضٞجطاٖ اِٟى، زض ثطاثط

 ٞبى زيٍط ٚ زض ثطاثط خٟبٖ. ذٛيف ٚ ا٘ؿبٖ

 اوًاع مسئًليت

 ضا ا٘ؿبٖ ذساٚ٘س وٝ زاقت تٛخّٝ اؾت. ثبيس پبؾرٍٛ ذساٚ٘س، ثطاثط زض حميمتبً ا٘ؿبٖ

 ذٛز لجبَ زض ٔؿئِٛيت ضاؾتبي زض ضا نٖ ٚ اؾت وطزٜ ٔؿئَٛ چيعٞب ثطذي ثٝ ٘ؿجت

 وٝ ثبقسٔي ٔؿئَٛ خبٔٗٝ، ٚ ذب٘ٛازٜ ذٛز، ثطاثط زض ا٘ؿبٖ، وّّي ثٝ َٛض. اؾت زازٜ لطاض

 وٙيٓ:ٔي اقبضٜ ٞبٔؿئِٛيت ٚ ْٚبيف ايٗ ثٝ ٔرتهطاً ازأٝ زض
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 الف. مسئًليت در ثزاثز خًد

ٚ ٔفبؾس ضا ثٝ اٚ ٘ؿدجت زٞديٓ، ٔىدطض     ٞباض وٝ ٔب قطثٛزٖ ذساٚ٘س ضا اظ ايٗ لطنٖ ٔٙعّٜ

اٌط ٔطزٔي ثدسثرت ٚ  ( »118: )٘حُ«  ؤًَْفُسْٓٔنٕ ٗٓظَْٙؤَىٍٓهبظَََوٌٕبّٔنٕ ٍٓلىٙيْ وبًَُا »س: وٙيبز ٔي

)َجطؾدي،  « ذٛزقدبٖ ثدٝ ذٛزقدبٖ ؾدتٓ وطز٘دس      ؛ٞب ؾتٓ ٘ىطزيٓثيچبضٜ قس٘س، ٔب ثٝ نٖ

ثطاثدط ذدٛز ٚ تىّديفف فطيدبز      ضز ضا ٚ ٔؿئِٛيت ٚ تٟٗس قرهي اٚ(. 224: 6، ج1372

ٚ  ضا ضاٜ ٔدب ( »3: زٞدط « ) ل إهٙب ضبوشاَ ٍ إه٘ب وفَساًٌ٘بُٔ السٛجٗإًّب ّذ: »ظ٘سٔي ٓ  ثدس  يدب  ٕ٘دٛزي

 .«٘بؾپبؼ يب ٚ ثٛز ذٛاٞس ؾپبؾٍعاض

ّ  ٔؿئَٛ اَّٚ اؾت؛ چيع زٚ ٔؿئَٛ ذٛز ٔمبثُ زض ا٘ؿبٖ ٝ  ٍٟ٘دساضي  ٚ حفد -ؾدطٔبي

ٝ  اؾت قسٜ زازٜ اٚ ثٝ وٝ ٞبيي ٕ  ضا ٞدب نٖ ود ثدطزاضي ٚ  ٘ىٙدس. زْٚ، ٔؿدئَٛ ثٟدطٜ    تًديي

ٞدبيي  زض ٚخدٛز ا٘ؿدبٖ ٕ٘ٗدت   ٞبيي وٝ ثٝ اٚ زازٜ قسٜ اؾدت؛  حساوثط اؾتفبزٜ اظ ٕ٘ٗت

ٚضي ثطؾس ٚ زض ضاٜ ندحيح ودٝ ٕٞدبٖ ٔؿديط     اؾت وٝ ثبيس زض ايٗ خٟبٖ ثٝ ثٕط ٚ ثٟطٜ

تىبُٔ ا٘ؿب٘ي اؾت اؾتفبزٜ قٛز. ثب يه ٍ٘طـ ٖٕيك ٚ ٚؾيٕ، تٕدبْ أىب٘دب  ٔدبزي ٚ    

ٙس ودٝ زض ليبٔدت اظ نٟ٘دب    ٔٗٙٛي زض ز٘يب ٚ اؾتٗسازٞبي ٟ٘فتٝ ا٘ؿبٖ اظ ٕ٘ٗب  اِٟي ٞؿدت 

ؾدپؽ زض ٕٞدبٖ ضٚظ اؾدت ودٝ اظ ٕ٘ٗدت      ؛ حُنٛ لَتُسٕإَلُيا َٕٗٓهٓئٙزٚ ػٓيِ الٌاؼٙ٘نِ »؛ قٛز ؾؤاَ ٔي

 (.8)تىبثط/« ]ضٚى ظٔيٗ[ پطؾيسٜ ذٛاٞيس قس

 أٛض ٖمُ، ٘فؽ، ثطاثط زض ٔؿئِٛيت ثٝ زاضز ذٛيف ثطاثط زض ا٘ؿبٖ وٝ ٞبيئؿئِٛيت

 ذٛيف ٘فؽ ثطاثط زض ا٘ؿبٖ. قٛزٔي تمؿيٓ خٛاضح، ٚ اًٖبء، قٟٛا ، غطايع فُطي،

 ضؾبِٝ زض ،(ٔ)ؾدّبز أبْ. ٌيطز ثٝ وبض ذساٚ٘س اَبٖت ضاٜ زض ضا نٖ وٝ اؾت ٔؿئَٛ

( 459 :1413 )نسٚق، «ٍٓجٓلا ػٓضا اهللِ ثِطبػِٔ ََستَؼوََْٙب اَى ًَفسٙهٓ ْٓكُ ٍٓ: »فطٔبيٙسٔي حمٛق

 «.ثٙسي ثىبضـ ذسا َبٖت زض وٝ اؾت ايٗ ٘فؿت حكّ»

 ثٝ ضا ٔب نيب  اظ ثؿيبضي زض لطنٖ وٝ ايٗ خّٕٝ اظ زاضز، حمٛلي ا٘ؿبٖ ثط ٘يع ٖمُ

 اظ ضا نٖ ٚ وٙسٔي زٖٛ  ضٚظ ٚ قت قس ٚ نٔس ٚ ظٔيٗ ٚ ٞبنؾٕبٖ نفطيٙف زض تفىّط

 اختٙالفٙ ٍٓ ٍٓاالَسضِ السٛوبٍاَٙ خََكِ لٖٙ اٙىا: »فطٔبيسٔي ٚ قٕطزٜٔي ذطزٔٙساٖ ٞبي٘كب٘ٝ

ٞب ٚ ظٔيٗ  زض نفطيٙف نؾٕبٖ ٔؿّٕبً» (190ٖٕطاٖ/ )نَ «االَلجبةِ لٙإٍلٖ لَأٗبَٚ ٍٓالٌاْبسِ الَا٘لِ



 04   بب تبکيد بز ديدگبه عالمه طببطببيي در الميزان پذيزي اجتمبعي در قزآن کزيممسئوليت

 

 اظ «.ٞبيى ]لبٕ٘ وٙٙسٜ[ اؾت ٚ زض پى يىسيٍط نٔسٖ قت ٚ ضٚظ ثطاى ذطزٔٙساٖ ٘كب٘ٝ

 ثٕطثي ثط ٖالٜٚ وٝ نِٛزي ٞٛؼ ٞبيا٘سيكٝ اظ ضا ذٛز پيطٚاٖ اؾالْ زيٗ زيٍط ؾٛي

 .اؾت زاقتٝ حصض ثط زٞس،ٔي ؾٛق ٌٙبٜ ٚازي ثٝ ضا ا٘ؿبٖ ،ثٛزٖ

 ا٘ؿبٖ وٝ خٛيي اؾتحميمت فُطي، أٛض ثطاثط زض ا٘ؿبٖ ٞبئؿئِٛيت اظ زيٍط يىي

ٖ  قدٛز ٔي ٔٛخت وٝ اذاللي ذيط ٚ زٞسٔي ؾٛق حميمت وكف ثٝ ضا ٝ  ا٘ؿدب  ؾدٛي  ثد

ٝ  پؿدٙسي  ظيجدب  چٙيٗ، ٞٓ. وٙس زٚضي ضشايُ ٚ ٞبثسي اظ ٚ ثطزاقتٝ ٌبْ فًبيُ وؿت  ود

 وٙدس  حؽ ٞبظيجبئي ؾٕت ثٝ ايخبشثٝ ٚ وكف ذٛز زضٖٚ زض فطزي ٞط قٛز ٔي ٔٛخت

 ٚ ٖكدك  احؿدبؼ  ٚ. وٙدس  پيدسا  ٞدب ظيجدبئي  ايٗ ذبِك ثٝ ثيكتطي ٔٗطفت ٚؾيّٝ ثسيٗ ٚ

ٌ  تٛأٖي نٖ ٞسايت ثب وٝ ثطتط ٔٛخٛز ثٝ پطؾتف ٗ  اظ ؾدمٛ ُ  ايد ٝ  زض فُدطي  ٔيد  ٚضَد

ٝ  ٚ وطز خٌّٛيطي ٔدبظي ٞبيٖكك ْ . نٚضز ضٚي ذساپطؾدتي  ؾدٛي  ثد ٗ  تٕدب َ  ايد  أيدب

ٝ  لدطاض  ندحيح  ٔؿديط  زض تدب  زاض٘دس  ٞسايت ٚ تطثيت ثٝ ٘يبظ فُطي، ٝ  ٚ ٌطفتد  ٚ ضقدس  ثد

ٗ  زيٗ ؾبظ ا٘ؿبٖ تٗبِيٓ اظ وٝ اؾت ٔيؿّط نٛضتي زض ايٗ ٚ ثطؾٙس قىٛفبيي  اؾدالْ  ٔجدي

ٝ  اؾت أٛضي زيٍط اظ قٟٛا  ٚ غطايع. قٛيٓ ٔٙس ثٟطٜ ٖ  ود ُ  زض ا٘ؿدب  ْٚدبيفي  نٖ ٔمبثد

... ٚ خٙؿدي  تكدٍٙي،  ٌطؾٍٙي، ٔب٘ٙس اؾت؛ قسٜ قٕطزٜ ٞبيئهساق غطيعٜ، ثطاي. زاضز

ٖ  زض غيطاضازي ٚ َجيٗي ايٌٛ٘ٝ ثٝ غطيعٜ، وٝ خبيي نٖ اظ  ثدطاي  ثبيدس  زاضز، ٚخدٛز  ا٘ؿدب

ٝ  قدٛز  ٔكدرم  يدٛاثُي  ٚ حسٚز نٖ، َغيبٖ اظ خٌّٛيطي ٗ  ود  ثدب  اؾدالْ  زض أدط  ايد

 ٚ نضأف ٚ خؿٓ ؾالٔت ٔٛخت زؾتٛضا  ايٗ ثٝ ُٖٕ وٝ اؾت قسٜ تٗسيُ زؾتٛضاتي

«  سٓصٓلٌْبوُن هب طَ٘اجبَٙ هٙيْ وََُُا »فطٔبيس:  ثطاي ٔثبَ، لطنٖ اظ يه ؾٛ ٔي. قٛزٔي ضٚح تٗبزَ

ٚ اظ ؾدٛي  «. ثرٛضيدس  ايدٓ،  زازٜ ضٚظى قدٕب  ثٝ وٝ اى پبويعٜ ٞبىذٛضاوي اظ( »57)ثمطٜ/ 

 ٍٓ وَُُدَا »وٙدس:  افطاٌ ٚ تفطيٍ زض ايٗ أدط ٟ٘دي ٔدي    زيٍط ثطاي تٗييٗ حسٚز ٚ يٛاثٍ اظ

ٓ  ٞبئؿئِٛيت اظ زيٍط ( يىي31)اٖطاف/  « الْؤسٕشِلٙ٘ي ٗٔحٙتٜ ال إًِأِ َُسٕشِلَُا ال ٍٓ اضْشَثَٔا  ٟٔد

ٝ  خٟتدي  زض خٛاضح ٚ اًٖبء ثىبضٌيطي ٚ ثسٖ اٖتساَ ٚ لّٛ  ٚ ؾالٔت حفّ ا٘ؿبٖ؛  ود

ٝ  زؾتٛضا  ايٗ اظ يه ٞط ٚ ثبقسٔي اؾت، وطزٜ أط ذساٚ٘س ٖ  ثد  حمدٛق  اظ حمّدي  ٖٙدٛا

ٖ  خٛاضح ٚ اًٖبء ٝ  اؾدت  قدسٜ  ُٔدطح  ا٘ؿدب  ٌدٛـ،  حدكّ  ظثدبٖ،  حدكّ : اظ ٖجبضتٙدس  ود
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ّ  ثٙدبثطايٗ، . فطج ٚ قىٓ پب، زؾت، چكٓ،ّ حك  ثدب  ٔحطّٔدب ،  اظ خدٛاضح  ٚ اًٖدبء  حفد

ٝ  تدٛخّٟي  ثي وٝ اؾت ا٘ؿبٖ ظ٘سٌي يطٚضيب  اظ قطٔ تٗبِيٓ اظ ٌيطي ثٟطٜ  ٚ ضٚح نٖ، ثد

 .وكب٘سٔي تجبٞي ثٝ ضا ا٘ؿبٖ خؿٓ

 ة: مسئًليت در ثزاثز خبوًادٌ

ذب٘ٛازٜ ثٝ ٖٙٛاٖ اِّٚيٗ ٚاحس اختٕبٖي ٚ ٔٙك  ظ٘دسٌي اختٕدبٖي ا٘ؿدبٖ، ٔدٛضز تٛخّدٝ      

ٞبي ٔرتّف ايٗ ٟ٘بز اختٕبٖي اظ لجيُ ٔٙك  ذدب٘ٛازٜ، ضٚاثدٍ    خٙجٝ ثبقس. ذبل لطنٖ ٔي

اؾدالْ  . زض لطنٖ ٔدٛضز ثحدث ٌطفتدٝ اؾدت     ٞبذب٘ٛازٌي، ٘ٓبْ ذٛيكبٚ٘سي ٚ ٔب٘ٙس ايٗ

ت ويس فطاٚا٘ي ثٝ تكىيُ ذب٘ٛازٜ ٚ تكىيُ نٖ ضا ٔٙك  ٚخدٛز ضٚاثدٍ اختٕدبٖي ندحيح     

 ٞدبي اختٕدبٖي ٌطفتدٝ ذٛاٞدس قدس.      ثؿيبضي اظ ٘بثٟٙدبضي يزا٘ؿتٝ وٝ ثب ايدبز نٖ خّٛ

ٝ ثد ٞبيي وٝ ثٝ خٟت ضٚاثٍ خٙؿي ٘بٔكطٚٔ، ٘بثؿبٔب٘ي ٚ ٔكدىال  ذدب٘ٛازٜ    ٘بثٟٙدبضي

وٝ ٔجٙبي تكىيُ ايٗ ٟ٘بز، اظزٚاج اؾدت ٚ تٟٙدب اظ ايدٗ َطيدك     اظ ن٘دبيي نيس. ٚخٛز ٔي

نيس، اؾالْ تٛخٟي ثدٝ أدط اظزٚاج ٔجدصَٚ زاقدتٝ ٚ      ٚخٛز ٔيٝ اؾت وٝ ذب٘ٛازٜ ؾبِٓ ث

نٕ ٍٓؤًَىٙحَٔا الْإَٗٓبهٓى هٌٙىُنٕ ٍٓالصٛدبلٙحٙ٘يَ هٙديْ ػٙجٓدبدٙوُ   »ثٝ اظزٚاج وطزٜ اؾت:  كٔؤٔٙيٗ ضا تكٛي

ٚ ثبيدس ٔدطزاٖ   ( »32)٘دٛض: «  ٍٓإِهٓبئٙىُنٕ إِى ٗٓىًََُُا لُمَشَاء ٗٔغٌِْْٙنٔ الَأِ هٙي لَعَِْٙٙ ٍٓالَأِ ٍٓاسٙغٗ ػَٓٙ٘نٗ

)تدب ٔيدبٖ    قٛٞط ٚ وٙيعاٖ ٚ ثٙسٌبٖ ذسا ضا ثٝ ٘ىبح يىدسيٍط زضنٚضيدس   ظٖ ٚ ظ٘بٖ ثي ثي

اٌط ٔطز ٚ ظٖ فميط٘س ذسا  س(قٛٞط ثبلي ٕ٘ب٘س ٚ اظ فمط ٘تطؾي ظٖ ٚ ظٖ ثي ٔؤٔٙيٗ ٔطز ثي

٘يبظ ٚ ٔؿتغٙي ذٛاٞس فطٔٛز وٝ ذسا ثٝ احدٛاَ ثٙدسٌبٖ نٌدبٜ ٚ     ثٝ ُِف ذٛز ن٘بٖ ضا ثي

 «ٚ زا٘ب اؾت )ٚ ٘بٔتٙبٞي( ضحٕتف ٚؾيٕ

 ٔؿددئِٛيت يدده تحّٕددُ ٚ ٔمددسّؼ ذددسٔت يدده ثددٝ ٔجددبزض  اظزٚاج، ثٙددبثطايٗ،

ٗ  زض. اؾت ٓ  ٚ ٔدطز  ٚ ظٖ اظ يده  ٞدط  ٔمدسّؼ،  ثٙيدبز  ايد ٗ  ٞد ٖ  چٙدي  ٚ پدسض  ٚ فطظ٘دسا

ٝ  زاض٘دس  يىدسيٍط  ثدط  حمدٛلي  ٔتمبثُ، َٛض ثٝ ٔبزض، ٗ  ود  ضا ٞدبيي ٔؿدئِٛيت  حمدٛق،  ايد

 نٚضز.ٔي ثٝ ٚخٛز ٔمبثُ َطف ثطاي
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 تکبليف َمسزان وسجت ثٍ یکذیگز -1

 قٛز:ٞب اقبضٜ ٔيظٖ ٚ قٛٞط ٘ؿجت ثٝ ٞٓ حمٛق ٔتمبثّي ٘يع زاض٘س وٝ ثٝ زٚ ٔٛضز اظ نٖ

ظ٘ٙس. اظ ايٗ ضٚ، زض اثتساي ظ٘سٌي، يىسيٍط ضا ٔحه ٔيظٖ ٚ قٛٞط  :عفً ي گذشت

 ط ٞؿدتٙس، ٔؿدّٕبً  دثٝ قىُ ْطيفي وطزاضٞبي ٞٓ ضا ظيط٘ٓط زاض٘س. اظ ن٘دب وٝ ٞط زٚ ثك

ٞدب  ٞب ٚ زضٌيطيپٛقي ٘ىٙٙس، اذتالفقٛ٘س ٚ اٌط ٌصقت ٚ چكٓٞبيي ٔيبض اقتجبٜدزچ

پيدسا  ٕ٘دٛز   ،حجت، لٟط ٚ ويٙٝوٓ ثٝ خبي احتطاْ، اٞب٘ت ٚ زض ٖٛو ٌٔيطز ٚ وٓؾط ٔي

، ؾؿتي اضوبٖ ذب٘ٛازٜ ٚ تطثيت فطظ٘دسا٘ي ٘بٞٙددبض ٚ پطٔكدىُ اؾدت.     نٖ ٝ . ٘تيدوٙسٔي

ذٛاٞٙدس، ثبيدس اظ ٕٞدبٖ اثتدساي ظ٘دسٌي      طاْ ضا ٔيدت ٚ احتداٌط ٕٞؿطاٖ ٔحج ثٙبثطايٗ،

ٖفٛ ٚ ٌصقت ضا زض ذٛز تمٛيدت وٙٙدس ٚ زض حميمدت،    ٝ قبٖ ثىٛقٙس وٝ ضٚحئكتطن

؛ چطا وٝ ثدط اؾدبؼ نيدب  لطن٘دي، ٖفدٛ ٚ      ٌكبي ظ٘سٌي قٛ٘س ايٗ وّيس ٔكىُنبحت 

 الَادِٔ  ٗٓغْفٙدشَ  ؤَىْ َُحٙجٜدَىَ  ؤَال لْ٘ٓصٕفَحَٔا ٍٓ لْ٘ٓؼٕفَُا ٍٓ»قٛز: ٌصقت ٔٛخت خّت غفطاٖ اِٟي ٔي

 ٘ساضيس زٚؾت ٍٔط. ٕ٘بيٙس ٌصقت ٚ وٙٙس ٖفٛ ثبيس ٚ( »22)٘ٛض/ «سْٓٙ٘نٗ غَفَُسٗ الَأِ ٍٓ لَىُنٕ

اٌط ٕٞؿدطاٖ ٖدع  ٚ    ،ثٙبثطايٗ«.  اؾت ٟٔطثبٖ نٔطظ٘سٜ ذسا ٚ ثجركبيس؟ قٕب ثط ذسا وٝ

 )ل(ؾطثّٙسي ذب٘ٛازٜ ضا ذٛاؾتبض٘س، ثبيس ٖفٛ ٚ ٌصقت پيكٝ وٙٙس؛ چطاوٝ پيبٔجط اوطْ 

ِ  ٗذٔ الْؼجذٓ اٙلّب ػٙضّا لَتَؼدبلََا  ٗضٗىن ثبلؼفَ ال ٘ػَ» ٘يع فطٔٛزٜ اؾت: : 1408)٘دٛضي،  « ؼٙدضُوُنٔ الَّد

ظيطا ٖفدٛ ٔٛخدت ٖدع  ثٙدسٜ اؾدت.      ؛ ثط قٕب ثبز وٝ ٖفٛ ٚ ٌصقت زاقتٝ ثبقيس( »9/5

 .«يىسيٍط ضا ٖفٛ وٙيس تب ذسا قٕب ضا ٖعيع وٙس

 پبیجىذی ثٍ معىًیت ي رعبیت احسبسبت یکذیگز

ٍاجبً لٙتَسٕىٌَُُا إِلَْٕ٘ب ٍٓ ٍٓ هٙيْ آٗبَِٙٙ ؤَىْ خَََكَ لَىُنٕ هٙيْ ؤًَْفُسٙىُنٕ ؤَصٕ»فطٔبيس:  ايٗ ظٔيٙٝ لطنٖ ٔيزض 

ٞبي اٚ ٚ اظ ٘كب٘ٝ( »21)ضْٚ/« جٓؼٓلَ ثٌَٕٓ٘ىُنٕ هَٓٓدًٛٓ ٍٓ سْٕٓوًٓٔ إِىا لٖٙ رلٙهٓ لَأٗبَٚ لٙمََٕمٍ ٗٓتَفَىاشٍُى

ايٗ وٝ ٕٞؿطا٘ي اظ خٙؽ ذٛزتبٖ ثطاي قٕب نفطيس تب زض وٙبض ن٘بٖ نضأف يبثيس، ٚ زض 

 «.وٙٙسٞبيي اؾت ثطاي ٌطٚٞي وٝ تفىط ٔيزض ايٗ ٘كب٘ٝٔيب٘تبٖ ٔٛز  ٚ ضحٕت لطاض زاز؛ 
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ٚ      مًدت وّٕٝ  تمطيجب ثٝ ٔٗٙبى ٔحجتى اؾت وٝ اثدطـ زض ٔمدبْ ٖٕدُ ْدبٞط ثبقدس، 

، ثٝ ٔٗٙبى ٖ٘ٛى ت ثيط ٘فؿب٘ى اؾدت، ودٝ اظ ٔكدبٞسٜ ٔحطٚٔيدت ٔحطٚٔدى ودٝ       رحمت

َ   وٕبِى ضا ٘ساضز، ٚ ٔحتبج ثٝ ضفٕ ٘مم اؾت، زض زَ پسيس ٔى ضا ٚازاض  نيدس، ٚ ندبحجس

 وٝ زض ٔمبْ ثطنيس ٚ اٚ ضا اظ ٔحطٚٔيت ٘دب  زازٜ ٚ ٘مهدف ضا ضفدٕ وٙدس.   وٙس ثٝ ايٗ ٔى

ٞب ٚ ٔٛاضز ذٛزٕ٘بيى ٔدٛز  ٚ ضحٕدت، خبٔٗدٝ وٛچده      ٌبٜ تطيٗ خّٜٛ يىى اظ ضٚقٗ

قدٛز  وٝ ٔٛخدت ٔدي   ذب٘ٛازٜ اؾت، چٖٛ ظٖ ٚ قٛٞط زض ٔحجت ٚ ٔٛز  ٔالظْ يىسيٍط٘س

تدط ضا ضحدٓ   ظٖ، فطظ٘ساٖ وٛچده  ، ٚ ايٗ زٚ ثب ٞٓ ٚ ٔرهٛنبًٕ٘بيٙسثٝ ٞٓ اثطاظ احؿبؾب  

 (16/250: 1417)َجبَجبيي، وٙٙس وٙٙس، چٖٛ زض نٟ٘ب يٗف ٚ ٖدع ٔكبٞسٜ ٔى ٔى

احبزيثي ٘يع زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘مُ قسٜ اؾت وٝ ثٝ ٘يىي حمٛق ٕٞؿطاٖ ضا ثدط يىدسيٍط   

ٚ أب حك ٕٞؿط  نٖ اؾدت  » ا٘س: أبْ ؾدبز ّٖيٝ اِؿالْ فطٔٛزٜٕ٘بيس؛ اظ خّٕٝ  تجييٗ ٔي

ضأدف ٚ ضفدبٜ ٚ ا٘دؽ ٚ ٍٟ٘دساضي تدٛ ضا      نوٝ ثسا٘ي ذساٚ٘س ٔتٗبَ ثب نفطيٙف اٚ ٚؾيّٝ 

ٞط وساْ اظ قٕب ظٖ ٚ ٔطز ثط ٕ٘ٗت ٚخدٛز زيٍدطي ذدسا ضا ؾدپبؼ      فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت.

ثط اٚ ٚ ثط تٛ ٚاخت اؾدت ودٝ ٕ٘ٗدت اِٟدي ضا      ٌٛيس ٚ ثسا٘س وٝ ايٗ ٕ٘ٗت اِٟي اؾت.

ضفتبضي ٚ ضفك پيكٝ وٙي اٌطچٝ حك تدٛ ثدط ظٖ   زاقتٝ ٚ زض ٔٗبقط  ثب اٚ ذٛـٌطأي 

ْ ؾرت تدط اؾدت،    تط ٚ ضٖبيت ٔحجٛة ٚ ٔىطٜٚ تٛ )اٌط ظيبزٜ ذٛاٞي ٘جبقس( ثدط اٚ الظ

ؾدت ودٝ   ااي ِٚي ظٖ حك ٟٔطثب٘ي ٚ ا٘ؽ ثط تٛ زاضز ٚ خبيٍبٜ نضأف ٚ نؾبيف غطيدعٜ 

 (.269: 1386 يسضي ٘طالي،)ح« ٌطيعي اظ نٖ ٘يؿت ٚ ايٗ حك ثعضٌي اؾت

 ؛ٞبي ٟٔٓ ذب٘ٛازٌي اؾتاٖتمبز ثٝ ٔٗٙٛيت ٚ حفّ ٕٞيكٍي نٖ ٘يع اظ ٔؿئِٛيت

ظٖ ٚ ٔطز چٝ زض زٚضا٘ي وٝ ٞٙٛظ فطظ٘سي ٘ساض٘س ٚ چٝ ظٔب٘ي وٝ فطظ٘ساٖ ثٝ ٌطٔي ٚ 

افعايٙس، ثبيس ثىٛقٙس فًبي ٔٗٙٛي ذٛثي ضا زض ذب٘ٝ حبوٓ قبٖ ٔينٕيٕيت ٔحفُ

نيٙس، ثب زيسٖ ايٗ  فًبي ٔٗٙٛي ٞٓ اَطافيبٖ ٚ ٞٓ فطظ٘ساٖ وٝ ثٝ ز٘يب ٔي وٙٙس تب زض ايٗ

تطيٗ ٚؾيّٝ ثطاي ا٘تمبَ ٔؤثطتطيٗ ٚ َجيٗي ،اٍِٛٞب ثٝ ذٛثي ضقس وٙٙس؛ ظيطا زاقتٗ اٍِٛ

وٝ لطنٖ ثط نٖ ت ويس وطزٜ ٚ زض ٔٛاضزي ثٝ ضٚـ  ٞبي اذاللي ٚ فطٍٞٙي اؾت اضظـ

( 21)احعاة/« ْٓسٌَٓٔ ؤُسٌَٕٓٓ الَاِٙ سٓسَٔلِ لٖٙ لَىُنٕ وبىَ لَمَذٕ»اٍِٛپصيطي ؾفبضـ وطزٜ اؾت: 

 .  «٘يىٛؾت ؾطٔكمى ذسا ضؾَٛ[  ثٝ التسا] زض قٕب ثطاى لُٗبً»
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لطنٖ ٚ ٔٗٙٛيت ٞسايت وٙس.  ؾٛي ضؾتٍبضيٝ ث ضا ذب٘ٛازٜاظ ْٚبيف ٔطز نٖ اؾت وٝ 

 «وؿب٘تبٖ ضا اظ نتف ]زٚظخ[ حفّ وٙيسذٛز ٚ » «لَُا ؤًفُسٓىُن ٍٓ اََّ٘ىُن ًبساً» فطٔبيس: وطيٓ ٔي

ضقس ٚ تٗبِي ضا ثطاي ٕٞؿط ٚ فطظ٘سا٘ف فطاٞٓ نٚضز ٚ  ٔطز ْٔٛف اؾت وٝ ظٔيٙٝ

ضاٜ تحهيُ ّٖٓ  ،ِٛاظْ ضؾيسٖ ثٝ ضقس ٚ تىبُٔ ضا زض اذتيبض ايكبٖ لطاض زٞس؛ ثطاي ٔثبَ

ضا ثطاي نٟ٘ب ثبظ ٕ٘بيس ٚ يب ايٗ وٝ ٚؾبيُ ٚ أىب٘ب  الظْ ثطاي تطثيت فطظ٘ساٖ ضا زض 

ٌيطز ٚ اظ  قرهيت ذٛز ضا اظ ٔبزض ٔي ٜ وٛزن ٖٕس اذتيبض ٕٞؿطـ لطاض زٞس؛ ظيطا

 ٌيطز. ٚخٛزي فطظ٘ساٖ قىُ ٔي ٝ تطثيت ٔبزض اؾت وٝ قرهيت ٚ قبوّ

 فزسوذانمسئًليت يالذیه در ثزاثز  -2

ٖ بٞبي ٔٗهٛٔوٙس. زض ضٚايتفطظ٘س، ٕ٘ٗتي اؾت وٝ ذساٚ٘س ٔتٗبَ ثٝ ٚاِسيٗ ُٖب ٔي

ٔؤٔٗ تٗجيط قسٜ  ٝ ٞبي ثٟكت ٚ خٍطٌٛقاِؿالْ اظ فطظ٘س ثٝ ثطوت، ٌّي اظ ٌُّٖيٟٓ

فطظ٘س چيعي اؾت وٝ اٌط ظ٘سٜ »ٌفت: ٘مُ قسٜ اؾت وٝ ٔي حسه ثصزیاظ  ت.اؾ

چٖٛ ايٗ ؾرٗ ؛ ؾبظزتبة ٚ تٛا٘ٓ ٔيٕيطز، ٔطٌف ثيوٙس ٚ چٖٛ ثثٕب٘س، ض٘دٛضْ ٔي

اِؿالْ ضؾيس، فطٔٛز: ثٝ ذسا لؿٓ، زضٚ٘ ٌفت. فطظ٘س ثٟتطيٗ ثٝ ٌٛـ أبْ ؾدبز ّٖيٝ

بيط؛ يٗٙي زٖبيف زض حك ٚاِسيٗ ٔؿتدبة حٕ٘ٗت اؾت. اٌط ثٕب٘س، زٖبيي اؾت 

)٘ٛضي، « ؾتفطاي اؾت وٝ ا٘ؿبٖ اٚ ضا پيكبپيف ٔيوٙٙسٜ اؾت ٚ چٖٛ ثٕيطز، قفبٖت

ٚاِسيٗ ثبيس قىط ايٗ ٕ٘ٗت ضا ثٝ خبي نٚض٘س، ثسيٗ نٛض   ( ثٙبثطايٗ،2/389: 1408

ٞب ؛ ثطذي اظ ايٗ ٔؿئِٛيتٞبيي ضا وٝ زض ثطاثط فطظ٘ساٖ زاض٘س، ا٘دبْ زٞٙسوٝ ٔؿئِٛيت

 ٖجبضتٙس اظ:

ٔؿئِٛيت پسض ٚ ٔبزض زض تطثيت فطظ٘ساٖ، اظ  :يالذیه اس فزسوذان ٍ َبی ايليمزاقجت

نغبظ ٚ قيطزٞي ٍٞٙبْ ا٘تربة ٕٞؿط ٚ ٘يع اظ ظٔبٖ ا٘ٗمبز ُ٘فٝ ٚ ؾپؽ زٚضاٖ ثبضزاضي 

قٛز. ٔطٚضي وٛتبٜ ثط زؾتٛضٞبي اؾالْ زض ايٗ ثبضٜ، إٞيت ٟ٘بز ذب٘ٛازٜ ضا زض ايٗ ٔي

ثتسا ثٝ ٌعيٙف زٞس. پيكٛايبٖ ٔٗهْٛ ٔب ثطاي زاقتٗ فطظ٘س ذٛة أىتت ٘كبٖ ٔي

إ ضَٖ ءٚ ََعَغٔ  ؤًُْظُشْ لٖ»فطٔٛز: ٔي (ل)طْ دَٛ اودا٘س. ضؾس وطزٜدٕٞؿط قبيؿتٝ ت وي
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زٞي، ظيطا ضي ٚ ذٛز ضا زض چٝ ٔحّي لطاض ٔي ٝ ثجيٗ ُ٘ف« »ٍٓلَذٓنٓ لَبٙىا الْؼٙشْقَ دٓس٘بسٌ

 (.12/116: 1404)اثٗ اثي اِحسيس، « ٌصاضزذب٘ٛازٌي ثط فطظ٘ساٖ اثط ٔي ٝ ضيك

لطنٖ وطيٓ، اظ يه ؾٛ ثٝ زِيُ فٛايس خؿٕب٘ي ٚ ضٚحي اؾتفبزٜ اظ قيط ٔبزض ثٝ 

 ٗٔشْظٙؼٕيَ الَْالٙذأَ ٍٓ»وٙس وٝ فطظ٘ساٖ ذٛز ضا زٚ ؾبَ وبُٔ قيط زٞٙس:  ٔبزضاٖ تٛنيٝ ٔي

ؾٛي زيٍط، ثٝ پسضاٖ ( ٚ اظ 233)ثمطٜ/« الشاظبػٓٔ ٗٔتٙنٛ ؤَىْ ؤَسادٓ لٙوٓيْ وبهََٕٙ٘يِ َْٕٓلَٕ٘يِ ؤٍَٕالدّٓٔيا

 ػََٓى ٍٓ»وٙس وٝ زض خٟت ت ٔيٗ ضفبٜ ٚ نؾبيف ظٖ ٚ فطظ٘س ذٛز ثىٛقٙس:  تٛنيٝ ٔي

 ال ٍٓ ثَِٓلَذّٙب ٍالٙذٌٓٓ َُعَبسٛ ال ٍٔسٕؼْٓب إِالا ًَفْسٗ َُىََافٔ ال ثِبلْوٓؼٕشٍُفٙ وٙسََُْٕٓٔيا ٍٓ سِصٕلُْٔيا لَِٔ الْوَٕٓلَُدٙ

 ٖٟسٜ ثط قبيؿتٝ، َٛض ثٝ ،[ ٔبزضاٖ] ن٘بٖ پٛقبن ٚ ذٛضان( » 233)ثمطٜ/ « ثَِٓلَذُٙ لَِٔ هَٕٓلَُدٗ

 ؾجت ثٝ ٘جبيس ٔبزضى ٞيچ. قٛز ٕ٘ى ٔىّف ٚؾٗف لسض ثٝ خع وؽ ٞيچ. اؾت پسض

 «.[ثجيٙس يطض] فطظ٘سـ ذبَط ثٝ ٘جبيس[ ٘يع] پسضى ٞيچ ٚ ثجيٙس، ظيبٖ فطظ٘سـ

ٔدصٞجي ٚ خؿدٕي ا٘ؿدبٖ ضا    اؾالْ ٔؿئِٛيت تطثيت زيٙي ٚ : تزثيت صحيح اسالمی

، ٌيطي حيب  ٔٗٙٛي اؾالْ ثط ٖٟسٜ پسض ٚ ٔدبزض ٌصاقدتٝ اؾدت    زض ثٗس فطٍٞٙي ٚ قىُ

ٔؿئِٛيت اؾبؾي ٚاِسيٗ زض ثطاثط فطظ٘ساٖ، تطثيت نحيح اؾت. ٞط چٙدس تطثيدت، ذدٛز    

ٞدب قدبُٔ   ٞبي ٚاِسيٗ ضا زض تٕبٔي ظٔيٙٝوطزاضٞب ٚ فٗبِيت يٝ اي ٖبِي اؾت وٝ ٕٞٚاغٜ

ٗ  ؛ٔٙٓٛض ٔب زض ايٙدب نضاؾتٗ فطظ٘س ثٝ نزاة اؾدالٔي اؾدت   ؛قٛزٔي ُ  ايد ، پديف اظ  اند

ٞدبي  قٛز ٚ زض زٚضاٖ ثبضزاضي، ظٔبٖ تِٛس ٚ زٚضاٖ ودٛزوي ٚ زٚضٜ  ا٘ٗمبز ُ٘فٝ نغبظ ٔي

احتيبج ثٝ قيط ٔبزض زاضز. اؾدالْ زؾدتٛض زازٜ    اظ ثسٚ تِٛسيبثس. فطظ٘س  پؽ اظ نٖ ازأٝ ٔي

ؾبَ تٕبْ اٚ ضا قيط زٞٙس. نٖ ٞٓ اظ قيط  2س وٛزن ثٝ ٔس  اؾت وٝ ٔبزضاٖ اظ ظٔبٖ تِٛ

ٚ ٔدبزضاٖ ]ثبيدس[ فطظ٘دساٖ ذدٛز ضا زٚ     ، ٍٓالَْٓالٙذٓأَ ٗٔشْظٙؼٕيَ ؤٍَٕالَدّٓٔيا َْٕٓلَٕ٘يِ وَبهََٕٙ٘ي» ذٛز.

ٚاِسا ، چٖٛ ظايٙسٜ اٚالز (؛ زض تفؿيط نيٝ نٔسٜ اؾت وٝ 233)ثمطٜ/« ؾبَ تٕبْ قيط زٞٙس

زٞٙدس. ظيدطا قديط ٔدبزٜ غدصايى       ٖبَفٝ َجيٗى ٚ غطيعى نٟ٘ب ضا قيط ٔيثبقٙس ثٝ  ذٛز ٔى

ٞب ٚ خٟبظا  ثدسٖ ٔدبزض ٚ اظ ٕٞدبٖ تطويجدب  ذدٛ٘ى ٚ غدصايى        ٚؾيّٝ غسٜٝ اؾت وٝ ث

قٛز وٝ تبض ٚ پٛز َفُ تىٛيٗ يبفتٝ اؾت ٚ ٔٙك  ٖٛاَف ضليك ٚ ٔتجبزَ ٔبزض ؾبذتٝ ٔي

ٞبى ٟٔطنٔيدع ٔدبزض    ٞب ٚ ٍ٘بٜ ًٞٙثبقس وٝ ثب نٚ َفُ، ٕٞيٗ تٙبؾت ٚ خصة َجيٗى ٔي
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ٔؿدئِٛيت زض  ٝ پطٚضا٘س ٚ نثبضى اظ ٟٔدط ٚ ضحٕدت ٚ قدٗٛض ثد     خؿٓ ٚ خبٖ َفُ ضا ٔى

ٌصاضز ٚ ثب ٌصقدت ظٔدبٖ ٚ زض ؾدٙيٗ ضقدس ايدٗ نثدبض ْدبٞط         ٚزيٗٝ ٔيٝ وبٖ٘ٛ زضٚ٘ف ث

ٌدصاضز  قٛز. ٌٛيٙس نًٞٙ ٚ ٍ٘بٜ ٚ ضفتبض ٔبزض زض چٟطٜ ٚ تبض نٛتى َفُ ٘يع نثبضى ٔي ٔي

ضاثُٝ ٔٗٙٛى ٔبزض ثب َفُ چٙبٖ ٔطٔٛظ اؾت وٝ حبال  ٚ  -نٚضز ٞبيى پسيس ٔى ٚ زٌطٌٛ٘ي

ٞبى پؿدتب٘ى ٚ قدٛض    ٞب ٚ ؾيطى ٚ ٌطؾٍٙى َفُ، زض خٛقف قيط ٚ فٗبِيت غسٜ ٘بضاحتي

ٌٛيدب ٕٞديٗ   ، ٕ٘بيٙدس  ٕ٘بيس ٚ ٔبزضاٖ ايٗ احدٛاَ ضا اظ زٚض احؿدبؼ ٔدي   زَ ٔبزض ت ثيط ٔي

ب٘س. چدٖٛ ٔٗٙدبى يدٕٙى حدَٛ، ؾدبَ اظ خٟدت حدبال  ٚ        ضؾد حبال  ٚ تغييطا  ضا ٔي

 (2/156: 1362. )َبِمب٘ي، ضٚز وٕبَ ٔيٝ ٌصضز ٚ ضٚ ثؾت وٝ زض نٖ ٔي ا تحٛالتي

 فطٔبيس:اي ثب إٞيت اؾت وٝ پيبٔجط اوطْ نّي اهلل ّٖيٝ ٚ نِٝ ٔيايٗ ٔؿئِٛيت ثٝ ا٘ساظٜ

: 1409)حطٖبّٔي، « َٕمٗتَصذٛقَ ثٌِٙصٕفٙ صبلحِ ولِ ٗشٌ لَِ هٙيْ ؤى ٘ؤداةٔ آَْذٔون ٍٓلذُٓ خٗىْ ا»

ٌط ٞط يه اظ قٕب ثٝ تطثيت فطظ٘س ذٛز ثپطزاظز، ثطاي اٚ ٘يىٛتط اظ نٖ اؾت ا( »21/476

 «.وٝ ٞط ضٚظ ٘يٕي اظ زضنٔس ذٛز ضا زض ضاٜ ذسا نسلٝ ثسٞس

وبفي ٚ ٔٙبؾت زض  ٝ ٍٕٞبٖ ثط ايٗ ٘ىتٝ نٌبٞٙس وٝ تغصي: حالل ي مىبست ٍتغذی

ٞب ٚ ٔٛاز وٛقٙس ا٘ٛأ ٚيتبٔيٗضقس ا٘ؿبٖ، ثٝ ٚيػٜ وٛزوبٖ ٔؤثط اؾت. اظ ايٗ ضٚ، ٔي

ِٝ ت ويس ٚ ٘مف تغصيٝ ضا  الظْ ضا ثطاي ثسٖ ت ٔيٗ وٙٙس. اؾالْ ٘يع ثط ايٗ ٔؿ ٜ ٘يطٚزٞٙس

ٝ ٞبي ثؿيبضي اظ پيكٛايبٖ ٔٗهْٛ ّٖيٟٓ اِؿالْ زض ايٗ ظٔيٌٙٛقعز وطزٜ اؾت. ضٚايت

ذٛال ٌيبٞبٖ، ٜ ٞبي ؾٛزٔٙسي زضثبضٞب وتبةثٝ ٔب ضؾيسٜ اؾت ٚ ثط اؾبؼ نٖ

ٟٔٓ اقبضٜ  ٝ ٞب اؾالْ ثٝ يه ٘ىتٞب ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت. زض وٙبض ايٗٞب ٚ نقبٔيس٘يذٛضز٘ي

حالَ  ٝنضي، ِمٕ ؛اؾت« حالَ ٝ تغصي»وطزٜ اؾت وٝ ثؿيبضي اظ نٖ غبفُ ٞؿتٙس ٚ نٖ 

وٙس. وطزٖ نٖ ثطاي زضن ٔٗبضف اِٟي ٔينٔبزٜ ؾبظي ضٚح ٚوٕه ٔؤثطي ثٝ ؾبِٓ

ثٙبثطايٗ، ٚاِسيٗ ثبيس ثىٛقٙس اظ ٕٞبٖ زٚضاٖ قيطذٛاضٌي، وٛزن ضا ثب غصاي حالَ 

 ( 88)ٔبئسٜ: « ًوََُُاهٙوٛبسٓصٓلَىُنٔ الَأِ ْٓالالً طَ٘اجب: »پطٚضـ زٞٙس

ت ويسٞبيي  ٝ ٕٞ «.ٚ اظ ن٘چٝ ذساٚ٘س ضٚظىِ قٕب ٌطزا٘يسٜ، حالَ ٚ پبويعٜ ضا ثرٛضيس»

ٝ  ٜ وٝ زضثبض اِؿدالْ  ا٘تربة زايٝ قسٜ، ثٝ ذبَط ت ثيط قيط ثط تطثيت اؾت. أبْ نبزق ّٖيد
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شٍُىَ لٌَّٙىبح لَبٙىا ٘الَْٙشِظبعِ وَوب ََتَخَ اشٍََُ٘خَ» وٙس:اِؿالْ ضٚايت ٔيّٖي ّٖيٝأبْ اظ حًط  

أط زايٝ ٚ قديطزازٖ ودٛزن زلدت     زض(. »100/323: 1404)ٔدّؿي، « الطِجبعٓ شُ٘غَٗالشِظبعٓ 

چٙبٖ وٝ زض ا٘تردبة ٕٞؿدط زلدت     تطيٗ افطاز ضا ا٘تربة وٙيس، ٞٓوٙيس ٚ ثٟتطيٗ ٚ ؾبِٓ

 «.زٞسَجيٗت وٛزن ضا تغييط ٔي ،وٙيس؛ ظيطا قيطزازٖ ٔي

قٛز وٝ تب پبيبٖ ٖٕط ثساٖ ذٛا٘سٜ ٕٔٗٛالً ثط ٘ٛظاز ٘بٔي ٟ٘بزٜ ٔي: اوتخبة وبم ويک

قرهيت ذب٘ٛازٌي ٞط  ٜ زٞٙسظيجب ٚ ثب ٔٗٙب ٚ ٔحتٛاي اؾالٔي، ٘كبٖٞبي قٛز. ٘بْ ٔي

فطز اؾت. ثٙبثطايٗ، پسض ٚ ٔبزض ثبيس ثط ايٗ ٔؿئِٛيت ذٛيف نٌبٜ ثبقٙس ٚ ثطاي فطظ٘ساٖ 

وٙس ٞبي ٘يه ا٘تربة وٙٙس. اثٗ ٖجبؼ اظ پيبٔجط ذسا نّي اهلل ّٖيٝ ٚ نِٝ ٘مُ ٔيذٛز ٘بْ

: 1409)حطٖبّٔي، « حٓسايَ ؤَدٓثِٓٔٗٔحٓسايَ اسٕوِٓٔ ٍٓ ٖٗٔ الَْالٙذٙ ؤَىْ ْٓكُ الَٓلَذٙ ػََٓ»وٝ فطٔٛز: 

حك فطظ٘س ثط پسض نٖ اؾت وٝ ٘بْ ذٛثي ثط اٚ ثٍصاضز ٚ ثٝ ثٟتطيٗ قىُ ( »21/389

 «.تطثيتف وٙس

زض اذجبض اؾالٔي نٔسٜ اؾت وٝ ضٚظي ٔطزي زض حبِي وٝ زؾت فطظ٘سـ ضا ٌطفتٝ 

هلل ّٖيٝ ٚ نِٝ ضؾيس ٚ پطؾيس: ايٗ فطظ٘س ٔٗ چٝ حمي ثٛز، ثٝ حًٛض ضؾَٛ ذسا نّي ا

ثط ٔٗ زاضز؟ حًط  فطٔٛز: ٘بْ ذٛثي ثطايف ثطٌعيٙي ٚ ذٛة تطثيتف وٙي ٚ اٚ ضا زض 

 (4/371: 1413)نسٚق،  خبيٍبٞي ٘يىٛ لطاض زٞي

 مسئًليت فزسوذان در ثزاثز يالذیه -3

زض ثط ٌطزٖ فطظ٘س زاض٘س. ٔب اؾبؾي زض ٟ٘بز ذب٘ٛازٜ ضٖبيت حمٛلي اؾت وٝ پسض ٚ ٝ ٘ىت

ٔطاحُ  ٝ ٞبؾت. پسض ٚ ٔبزض زض ٕٞيىي اظ حمٛق اؾبؾي ٚاِسيٗ، احتطاْ ثٝ نٖ ،قهثي

ظ٘سٌي، اظ فطظ٘ساٖ ذٛز تٛلٕ احتطاْ زاض٘س. لطنٖ وطيٓ ٘يع ثٝ ايٗ أط ثؿيبض إٞيت زازٜ 

ٍب٘ٝ شوط اي، احؿبٖ ثٝ پسض ٚ ٔبزض ضا ثٗس اظ پطؾتف ذساي ياي وٝ زض نيٝثٝ ٌٛ٘ٝ ؛اؾت

جَُٕغَيا ػٌْٙذٓنٓ الْىٙجٓشَ ٗٓيِ إِْٕسبًًب إِه٘ب ٗبُٔ ٍٓ ثِبلَْالٙذٍٓٗ٘ٓ لَعٖ سٓثٜهٓ ؤَالّ ََؼٕجٔذٍٔا إِالّ إِ» فطٔٛزٜ اؾت:

ٍٓ اخْفٙطٕ لَْٔوب  *وٖبٗؤَْٓذّٔٔوب ؤٍَٕ وٙالّٔوب لَال ََمُلْ لَْٔوب ؤُفا ٍٓ ال ٌََْْٓشّْٔوب ٍٓ لُلْ لَْٔوب لََٕالً وَش

. (23 -24: )اؾطاء« شًا٘بًٖ صٓغ٘جٌٓبحٓ الزُلِ هٙيَ الشإْوِٓٔ ٍٓ لُلْ سٓةا اسْٕٓؤْٕوب وَوب سٓثٛ
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پطٚضزٌبض  ٔمطض زاقت وٝ خع اٚ ضا ٘پطؾتيس ٚ ثٝ پسض ٚ ٔبزض ٘يىي وٙيس. ٞطٌبٜ تب »

ثٝ  ،، ن٘بٖ ضا ٔيبظاضتٛ ظ٘سٜ ٞؿتي، ٞط زٚ يب يىي اظ نٖ زٚ ؾبِرٛضزٜ قٛ٘س (ظٔب٘ي وٝ)

زض  *حتي ثٝ ن٘بٖ اف ٞٓ ٍٔٛ ٚ ثب ن٘بٖ ثٝ اوطاْ ؾرٗ ثٍٛي ؛زضقتي ذُبة ٔىٗ

چٙبٖ وٝ  اي پطٚضزٌبض ٔٗ، ٞٓ ؾط تٛايٕ فطٚز نٚض ٚ ثٍٛ: ،ثطاثطقبٖ اظ ضٚي ٟٔطثب٘ي

ٚلتي ضٚقٗ  ،ٔبٞيّت ايٗ ضٚاثٍ .«ٞب ضحٕت نٚضٔطا زض ذطزي پطٚضـ زاز٘س، ثط نٖ

 ٌٛيس: زض ٔٗٙبي نٖ ٔي راغت اصفُبویٔٗٙبي احؿبٖ ت ُّٔ قٛز. ذٛاٞس قس وٝ زض 

قٛز ٚ احؿبٖ ذٛز ا٘ؿبٖ ضا  تط اظ ا٘ٗبْ اؾت چٖٛ ا٘ٗبْ قبُٔ افطاز زيٍط ٔي احؿبٖ ٖبْ

؛ «إِْٖ أَحٕؿٓٙتُٕٓ أَحٕؿٓٙتُٕٓ ِِ َ٘فُؿِىُٕٓ »فطٔبيس:  ٌيطز ايٗ اؾت وٝ ذساي ٔتٗبَ ٔي ثطٔي ٞٓ زض

ٚ ٘يع احؿبٖ ثبالتط اظ ٖسَ اؾت ثٝ ( 7)اؾطاء/« ايس يىى وطزٜاٌط ٘يىى وٙيس ثٝ ذٛز ٘»

وٝ ا٘ؿبٖ حك زيٍطاٖ ضا ثسٞس ٚ حك ذٛزـ ضا اظ  ايٗ ٔٗٙب وٝ ٖسَ ٖجبض  اؾت اظ ايٗ

ا٘ؿبٖ وٕتط اظ حك ذٛز اظ   وٝ زيٍطاٖ ثٍيطز، زض نٛضتي وٝ احؿبٖ ٖجبض  اؾت اظ ايٗ

احؿبٖ ظيبزتط اظ ٖسَ اؾت  ،ثٙبثطايٗ .زيٍطاٖ ثٍيطز ٚ ثيكتط اظ حك زيٍطاٖ ثٝ نٟ٘ب ثسٞس

 ثبقس. ٚ ثٝ ايٗ زِيُ اؾت وٝ ضٖبيت ٖسَ ٚاخت ٚ ضٖبيت احؿبٖ ٔؿتحت ٔي

ٞب، اي ٚخٛز زاضز وٝ ثب ٍ٘بٜ زليك ثٝ نٖٞبي ٖٕيك ٚ نٔٛظ٘سٜ٘ىتٝ ،قطيفٝ ٝ زض ايٗ ني

 قٛز:حمٛق ٚاِسيٗ ٚ ٔٙعِت ن٘بٖ ثٝ ذٛثي نقىبض ٔي

-ٚ ايٗ ٘كبٖ قسٜ احتطاْ ٚ احؿبٖ ثٝ پسض ٚ ٔبزض زض وٙبض پطؾتف ذساٚ٘س شوط -1

 إٞيت ثبالي ٔٛيٛٔ اؾت. ٜ زٞٙس

 اي ثٝ ن٘بٖ ٌفت.ثٝ ٞيچ ضٚي ٘جبيس ٚاِسيٗ ضا اشيت وطز ٚ ؾرٙبٖ نظاضزٞٙسٜ -2

زيٍط ذهٛنيب   ٍٞٙبٔي وٝ ؾبِرٛضزٜ قس٘س ٚ حٛنّٝ، تٛلٕ، ضٚـ ٚ ٔٙف ٚ -3

حٛنّٝ قٛيس ٚ حتي تبة ٚ ٖهجي ٚ وٕٓب ؾبظٌبضي ٘ساقت، ٘جبيس ثياذاللي ن٘بٖ ثب ق

 ثٍٛييس.« اف»زض ايٗ ٍٞٙبْ ٘جبيس ثٝ ن٘بٖ 

ايٗ  ٔصوٛض ٝ زض حًٛض ٚاِسيٗ، وٕبَ تٛايٕ ضا زاقتٝ ثبقيس. تٗجيط لطنٖ زض ني -4

ب اي ضا ز٘جبَ وٙيس، ايٗ پط٘سٜ توٙيس. اٌط قٕب پط٘سٜ« ذفى خٙبح»اؾت وٝ زض ثطاثط ن٘بٖ 

زٚز، ِٚي اٌط ثبظ وٙس ٚ ٞطٌبٜ ٘تٛا٘ؿت، ثط ظٔيٗ ٔيظ٘س ٚ فطاض ٔيتٛا٘س، ثبَ ٔين٘دب وٝ ٔي
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« ذفى خٙبح»قٛز، ايٗ حبِت ضا وٙس ٚ تؿّيٓ ٔيٞبيف ضا پٟٗ ٔيٞٓ ٘تٛا٘ؿت ثطٚز، ثبَ

 (.7/41: 1383)لطائتي،  .اِتٕبؼ، پٟٗ وطزٖ ٚ تؿّيٓ قسٖ ٝ ٞب ضا ثٝ ٘كبٌ٘ٛيٙس؛ يٗٙي ثبَ ٔي

 زض حك ٚاِسيٗ زٖب وطزٖ ٚ ثطاي ن٘بٖ َّت ضحٕت وطزٖ. -5

ٞبي ٔؤوس اؾالٔي، ٘كبٖ اظ قىٜٛ ٚ لطة ٚاِسيٗ زض زيٗ اؾالْ زاضز. چٝ ايٗ نٔٛظٜ

ا٘س ٚ زض ذسٔت ثٝ ٚاِسيٗ، ثٝ ؾٗبز  ز٘يب ٚ نذط  زؾت يبفتٝ ثؿب فطظ٘سا٘ي وٝ ثب

پسض ٚ ٔبزض، ٖبق ٚاِسيٗ  احتطأي ثٝقٛز وٝ ٖبلجت ثئمبثُ، زض ََٛ تبضيد زيسٜ ٔي

 ثبض اؾت.ثٛزٜ اؾت وٝ ثطاي فطظ٘ساٖ ثؿيبض قْٛ ٚ ٘ىجت

 ج. مسئًليت در ثزاثز اجتمبع

اؾالْ ٘ٝ تٟٙب فطز ضا ثطاي ذٛز ٚ زض ٔمبثُ ذساٚ٘س اظ ٘ٓط قرم ذٛز ٔؿئَٛ ٚ ٔتٟٗس 

 زا٘س.زا٘س، ثّىٝ فطز ضا اظ ٘ٓط اختٕبٔ ٞٓ ٔؿئَٛ ٚ ٔتٟٗس ٔي ٔي

ٖ  ثدب  ٔٗبقدط   اظ ٘دبٌعيط  ظ٘سٌي، ََٛ زض ٚ اؾت اختٕبٖي ٔٛخٛزي ا٘ؿبٖ  زيٍدطا

ٝ  ٘ؿدجت  افددطاز  ثطاي ضا ْٚبيفي اؾالْ، ٔجيٗ زيٗ ضاؾتب ٕٞيٗ زض ثبقس؛ ٔي  يىددسيٍط  ثد

ٝ  ٚ ثبقدس  ٔي اختٕبٖي ٞبئؿئِٛيت ٕٞبٖ وٝ اؾت وطزٜ تٗييٗ ٝ  زٚ ثد ٝ  ٔطحّد  ٚ ا٘سيكد

 ٔجٙدبي  ثط ا٘سيكٝ ٔطحّٝ زض ا٘ؿبٖ اختٕبٖي ضٚاثٍ اؾالْ، زيسٌبٜ اظ. قٛزٔي تمؿيٓ ُٖٕ

ٝ  ثبيدس  ا٘ؿبٖ يٗٙي، ثبقس؛ٔي ّْٗ حؿٗ ٚ ٔٛزّ  ٔحجّت، ذٛاٞي، ذيط ٝ  ندفح  ٚ ا٘سيكد

ٛ  ذٛز، ذٛاٞطاٖ ٚ ثطازضاٖ ثٝ ٘ؿجت ضا ذٛز ٘يت ؾدبذتٝ ٚ اظ ؾدٛءْٗ ٘ؿدجت ثدٝ      ٘يىد

 ثٓؼٕدطٓ  إِىا الظايِ هٙيَ وَخٙ٘شاً اجٕتٌَٙجَٔا آهٌَُٓا الازٙٗيَ ؤَْٜٗٓب ٗب»ثطازضاٖ زيٙي ذٛز قسيساً پطٞيع ٕ٘بيس: 

 ثپطٞيعيدس  ٞدب  ٌٕبٖ اظ ثؿيبضى اظ ايس، نٚضزٜ ايٕبٖ وٝ وؿب٘ى اى( »12)حدطا /«  إِحْن الظايِ

ٝ  پيبٔجط اوطْ)ل( زض حدسيث قدطيفي ٔدي   «  اؾت ٌٙبٜ ٞبٌٕبٖ اظ اى پبضٜ وٝ : فطٔبيٙدس ود

ِ   وَىن ساع ٍ وَىن هسئَل» تٕدبٔي افدطاز    ،يٗٙدي  (؛72/38: 1404)ٔدّؿدي،  « ػدي سػ٘تد

)ضأ(  خبٔٗٝ ٘ؿجت ثٝ ٞٓ ٔؿئِٛيت ٚ ْٚيفٝ زاض٘س. ثّىٝ زض ايٗ حسيث قطيف ٖجدبض  

قٛز زض ايدٗ ٖجدبض ، ٚاغٜ ضاٖدي زض ٔدٛضز ٕٞدٝ      َٛض وٝ ٔالحٓٝ ٔي نٔسٜ اؾت. ٕٞبٖ

زاض٘س ثّىٝ ٖ٘ٛي ٚاليت ٘يع ثطاي  يٗٙي ٔؿّٕيٗ ٘ؿجت ثٝ ٞٓ ٔؿئِٛيت ؛ٔطزْ نٔسٜ اؾت
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ظيطا ؾيبؾت وطزٖ ٔطزْ ثبيس ثب ٘دٖٛي ٚاليدت    اؾت؛ ٞٓ لطاض زازٜ قسٜ ٔؿّٕيٗ ٘ؿجت ثٝ

 تٛا٘س ؾيبؾت ٚ ٞسايت وٙس وٝ ٖ٘ٛي ٚاليت ٘يع زاقتٝ ثبقس. ثط نٟ٘ب ٕٞطاٜ ثبقس. وؿي ٔي

 مصبدیق مسئًليت اجتمبعي

َٛ ؾط٘ٛقت ئاظ زيسٌبٜ اؾالْ، ٞط ا٘ؿب٘ي ٘ٝ تٟٙب ٔؿامز ثٍ معزيف ي وُی اس مىکز:  -1

ثبقس ٚ ثبيؿتي اظ َطيدك أدط    ثّىٝ تب حسّ ذٛز ٔؿئَٛ خبٔٗٝ ذٛز ٘يع ٔيذٛيف اؾت، 

. ِصا أط ثٝ ٔٗطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ضا ثٝ ٔٗطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط زض انالح خبٔٗٝ ثىٛقس

فطٔبيدس:   تٛاٖ يىي اظ ٔهبزيك ثبضظ ٔؿئِٛيت فطز زض ثطاثط اختٕبٔ يبز وطز؛ لدطنٖ ٔدي  ٔي

ٖ  )نَ« الْؤٌْىَدش  ػٓديِ  ٌََْْٓدَٕىَ  ٍٓ ثِبلْوٓؼٕشٍُفٙ ََإْهٔشٍُىَ لٌَٙابسِ تٕؤُخْشِجٓ ؤُهٍٛٔ خَٕ٘شَ وٌُْتُنٕ» . (110:ٖٕدطا

وٙدس.  ٔؿّٕيٗ ضا ثٟتطيٗ أت زض ٔيبٖ أٓ ٔٗطفي ٔدي  ،وطيٕٝ ٝ ذساٚ٘س ؾجحبٖ زض ايٗ ني

-ذساٚ٘دس زض لدطنٖ ٔدي    ؛ٔؿّٓ اؾت وٝ ٔالن ٘عزيه ٚ زٚضي ثٝ ذسا ٔؿ ِٝ تمٛا اؾت

 ؛«ٔالن ٘عزيىي ثٝ ذسا تمٛا اؾت(. »13)حدطا :  « وْشَهٓىُن ْػٌْٙذٓ الَاِٙ ؤََْمبوُنإِىا ؤَ: »فطٔبيٙس

 ٝ ِ يٗٙي ٍٟ٘ساضي ٚ ٔٛاْجت ٘فؽ اظ ٚلٛٔ زض حطاْ ٚ حسٚز اِٟي. ايٗ نيدٝ ٘يدع ثدب ٔؿد    

ٗ   ،ِيىٗ تمٛاي اختٕبٖي ٘ٝ تمٛاي فطزي. ثٝ ٖجبضتي ،تمٛا زض اضتجبٌ اؾت ودٝ   ٔدالن ايد

س ايٗ اؾت وٝ زض خبٔٗٝ أط ثٝ ٔٗطٚف ٚ ٟ٘دي اظ ٔٙىدط ندٛض     خبٔٗٝ زاضاي تمٛا ثبق

وٙدس ودٝ   وطيٕدٝ ثيدبٖ ٔدي   ٝ اؾالٔي ٔتفبٚ  اظ زيٍط خٛإٔ اؾت. ايٗ نيد  ٝ ثٍيطز. خبٔٗ

ثط َجدك   اٚالً ثٙبثطايٗ،أط ثٝ ٔٗطٚف اؾت.  ،اؾالٔي ثط زيٍط خٛإٔ ٝ ٔالن ثطتطي خبٔٗ

اؾالٔي ٘يدع   ٝ ٌطفتٝ اؾت، ثب٘يبً اٌط خبٔٗزض خٛإٔ زيٍط أط ثٝ ٔٗطٚف نٛض  ٕ٘ي نيٝ،

ُ   ز؛ اايٗ فطيًٝ ضا تطن وٙس، ٞيچ ثطتطي ثط زيٍط خٛإٔ ٘ساض تدطيٗ  ٌطچدٝ زيٙكدبٖ وبٔد

: فطٔبيدس ٔدي ٜ يٟٛز ؾٛض116ٝ ذبتٓ پيبٔجطاٖ اؾت. ذساٚ٘س ٔتٗبَ زض ني ،زيٗ ٚ پيبٔجطقبٖ

ٞبي زض ايٗ نيٝ ذساٚ٘س أت «الْفَسبد ػٓيِ ٌَْْٕٗٓٓىَ ٍ٘ٛٔثٓمٙ ؤٍُلَُا لَجَٕٙىُنٕ هٙيْ الْمُشٍُىِ هٙيَ وبىَ ال لََََٕ»

ا٘دس. ايدٗ نيدٝ لؿدٕت اَٚ     ودطزٜ وٙس وٝ چطا اظ فؿبز خٌّٛيطي ٕ٘يپيكيٗ ضا ٔصٔت ٔي

 110 ٝ اظ نيد د   ا٘دس ط ٘جدٛزٜ دوٝ أٓ لجّي اُٞ أط ثٝ ٔٗطٚف ٚ ٟ٘دي اظ ٔٙىد  د ثطزاقت ٔب  

 وٙس.ٔي ت ييس ضا ٖٕطاٖنَ ٜ ؾٛض
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ٔٗطٚف اظ چٙبٖ خبيٍبٜ ٚااليي زض اؾالْ ثطذٛضزاض اؾت وٝ ٔالن ثطتطي أط ثٝ 

زا٘س، ايٗ اؾالٔي ثط زيٍط خٛإٔ اؾت ٚ اظ ن٘دب وٝ ذسا ٔالن ثطتطي ضا تمٛا ٔي ٝ خبٔٗ

اؾالٔي ايٗ  ٝ يٗٙي ٍٞٙبٔي وٝ زض خبٔٗ ؛فطيًٝ ثبيس ثب تمٛاي اختٕبٖي ٔطتجٍ ثبقس

قٛز ٚ اٌط الساْ وٙٙس، تمٛاي خبٔٗٝ حفّ ٔي فطيًٝ البٔٝ قٛز ٚ ٔطزْ ثٝ ايٗ فطيًٝ

 قٛز.تمٛايي ٚ فؿبز ٔي تطن قٛز، خبٔٗٝ زچبض ثي

ٞبي اختٕبٖي، احتدطاْ  يىي زيٍط اظ ْٚبيف ٚ ٔؿئِٛيت :احتزام ثٍ حقًق دیگزان -2

ِصا اٌط وؿي خبٖ ٚ ٔبَ ٚ ٘بٔٛؼ زيٍطي ضا ٔدٛضز تددبٚظ لدطاض    اؾت؛ ثٝ حمٛق زيٍطاٖ 

زض ٔمبثُ ذساٚ٘س، ٔؿئَٛ اؾت؛ ُٔبثك لدٛا٘يٗ اختٕدبٖي، ٔددبظا      ٖالٜٚ ثط ايٗ وٝ ،زٞس

ذساٚ٘س تددبٚظ ثٝ خدبٖ يه ٘فدط ضا ٔٗددبزَ تددبٚظ ثدٝ ودُ خبٔٗدٝ       ذٛاٞس قس؛ چطا وٝ

 لَىَإًَاوب الْإَسٕضِ لٖٙ لَسبدٚ ؤٍَٕ ًَفْسٍ ثِغَٕ٘شِ ًَفْسبً لَتَلَ هٓيْ»فطٔبيدس:  ثكدطي زا٘ؿتٝ اؾت، ن٘دب وٝ ٔي

 فؿدبزى [ ويفط ثٝ] يب لتُ، لهبل ثٝ خع -ضا وؿى وؽ ٞط( »33)ٔبئسٜ/« ًجٓوٙ٘ؼب الٌابسٓ لَتَلَ

 «.ثبقس وكتٝ ضا ٔطزْ ٕٞٝ ٌٛيى وٝ اؾت چٙبٖ ثىكس، -ظٔيٗ زض

ٝ      أبْ ّٖي)ٔ( ٔؿئِٛيت افدطاز اٖدٓ اظ     پصيطي فطز زض ضفتدبض اضتجدبَي ٘ؿدجت ثدٝ ٕٞد

ب ٔحديٍ ٚ ؾدبيط ٔٛخدٛزا  ضا    زٚؾت ٚ زقٕٗ، ضفيك ٚ ثيٍب٘ٝ، ٔٛٔٗ ٚ وبفط ٚ حتي ثد 

اي ٔطزْ تمٛي پيكٝ وٙيس؛ ظيدطا زض پيكدٍبٜ    زا٘س:ٔجتٙي ثط ٔؿؤِيت زض ثطاثط پطٚضزٌبض ٔي

پدصيطي زض   ٞب ٚ حيٛا٘ب  ٞؿتيس. ايٗ ٔؿئِٛيت ذساٚ٘س ٔؿئَٛ ثٙسٌبٖ ذسا، قٟطٞب، ذب٘ٝ

ٚالٕ چيعي خع ضٖبيت حمٛق غيط ٘يؿدت. حًدط  زض ٔٛايدٕ ٔرتّدف ثدٝ ٚيدػٜ زض       

ودبضٌعاضي  ٞبي حىٛٔتي ٚ ٔسيطيتي ثٝ ثيبٖ زليك ْٚبيف  ٞبي ازاضي ٚ زؾتٛضإُِٗ ٘بٔٝ

وٝ ٔجيّٗ حمٛق ٔطزْ ٚ إٞيت ضٖبيت نٖ اؾت. حًط  ثب ٞدسف ايددبز      ذٛز پطزاذتٝ

زؾتٍبٜ ٔؿئَٛ ٚ ٔتٟٗس زض وبضٌعاضاٖ ذدٛز ٘ؿدجت ثدٝ ضٖبيدت حمدٛق ٔدطزْ ٚ ا٘ددبْ        

ْٚيفٝ، ضٖبيت حمٛق ٔطزْ ضا ضٖبيت حمٛق اِٟي ٔٗطفي ودطزٜ ٚ ضيدبيت اِٟدي ضا زض    

وٙٙس وٝ ايٗ ٔؿئِٛيت زض لجبَ ٔطزْ زض ٚالٕ،  ثيبٖ ٔيزا٘س ٚ زض ٔٛايٕ ٔتٗسز  ٌطٚ نٖ ٔي

ٔؿئِٛيت زض لجبَ ذساؾت؛ ثٝ ايٗ ٔٗٙب وٝ زض ليبٔدت ٘ؿدجت ثدٝ ازاي حمدٛق ٔدطزْ اظ      

ؾٛي ذساٚ٘س ٔتٗبَ ٔٛضز ؾئٛاَ لطاض ذٛاٞيس ٌطفت. حًط  زض ٘بٔٝ ثٝ فطٔب٘ساض ٔهدط  
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ٚ      )ٔحٕس ثٗ اثي ضٖبيدت ٖدساِت ٚ    ثىط( پؽ اظ تٛنيٝ ثدٝ ضفتدبض ثدب ٟٔطثدب٘ي ٚ ٘طٔدي 

ذساٚ٘س اظ قٕب ثٙسٌبٖ زضثبضٜ اٖٕبَ وٛچه ٚ ثدعضي،  »فطٔبيٙس:  تؿبٚي ٘ؿجت ٔطزْ ٔي

، فطٔب٘دساض  اشعع  ثعه قعي    نقىبض ٚ پٟٙبٖ ذٛاٞس پطؾديس. ٞدٓ چٙديٗ حًدط  ثدٝ      

إِدبَ ضا ٔدبَ ذدسا     إِدبَ ٞكدساض زازٜ ٚ ثيدت    ٘بضٚا اظ ثيت  نشضثبيدبٖ، زض ٔٛضز اؾتفبزٜ

نة ٚ ٘بٖ ٘جٛزٜ، ثّىٝ أدب٘تي    : ٕٞب٘ب پٔؿت فطٔب٘ساضي ثطاي تٛ ٚؾيّٝفطٔبيس زا٘س ٚ ٔي ٔي

ٞبي ذدساي ثدعضي ٚ ٖعيدع اؾدت ٚ تدٛ       زض ٌطزٖ تٛؾت، زض زؾت تٛ أٛاِي اظ ثطٚ 

 (.27اِجالغٝ: ٘بٔٝ )ٟ٘ح« زاض ن٘ي ذعا٘ٝ

ٞدبي   ا٘ؿب٘ي اظ افطاز ٔرتّف ثب ٚيػٌي خبٔٗٝ: عذالت در ثزخًردَبی اجتمبعی -3

٘يبظٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي تكىيُ قسٜ ٚ ضٚقٗ اؾت وٝ زض ظ٘سٌي  ضٚحي ذبل ٚاذاللي ٚ 

  نيس. زض ايٗ ثطذٛضزٞبؾت وٝ ثبيس ٖدساِت  پيف ٔي ثطذٛضز افىبض، ٔٙبفٕ ٚ ... اختٕبٖي،

خبٔٗدٝ ثدب    ثٝ ٔفْٟٛ اختٕبٖي ٚ اذاللي نٖ ثٝ ٘يىٛتطيٗ قىُ ضٖبيدت قدٛز، تدب افدطاز    

ثط ايٗ اؾدبؼ،  . وٙٙس  ط ضقس ٚ تٗبِي ضا َئؿي ،ٔٙسي ثٝ يىسيٍط نضأف، اٖتٕبز ٚ ٖاللٝ

ضفتبض ثب زيٍدطاٖ، ثدٝ ٖدساِت     ا٘ؿبٖ ٖبزَ وؿي اؾت وٝ زض ثطذٛضزٞبي اختٕبٖي ٚ زض

ذٛثي ا٘دبْ زٞس، ثب ٞط فطزي ضفتبضي زض  ذٛز ضا ٘ؿجت ثٝ زيٍطاٖ ثٝ پبيجٙس ثبقس، ْٚيفٝ

قدىٙي ٚ ؾدتٓ    زَ تطيٗ تدٛٞيٗ،  ازا وٙس ٚ اظ وٛچه ذٛض ق ٖ اٚ زاقتٝ، حك زيٍطاٖ ضا

ٞبي ثطخؿتٝ وٝ حدبوي اظ ٖدساِت    افطاز خبٔٗٝ ثٝ ايٗ ٚيػٌي  قسٖ  زٚضي خٛيس. نضاؾتٝ

تدطي   ٞبي اختٕبٖي ثدب ٕٞىدبضي ٚ ٕٞدسِي ثديف     قٛز وٝ فٗبِيت ٔي  ن٘بٖ اؾت، ٔٛخت

اي ثٝ يىي اظ ٚاِيبٖ ذٛز ثب ت ويس ثط ٖدساِت   اِؿالْ زض يٕٗ ٘بٔٝ ّٖي ّٖيٝ. ا٘دبْ پصيطز

ٍٓاخْفٙطٕ لَٙشاػِٙ٘ٛٔ جٌَٓبْٓهٓ ٍٓاثٕسٔدْْ  »اؾت:  ٞبي نٖ اقبضٜ وطزٜ ب زيٍطاٖ ثٝ ٘كب٘ٝزضثطذٛضز ث

الََ ٗٓطْوٓغٓ     لَْٔنٕ ٍٓجْٕٓهٓ ٍٓ ؤَلٙيْ لَْٔنٕ جٓبًٙجٓهٓ ٍٓاسِ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ لٖٙ الَاخْطَِٔ ٍٓالٌاظْشَِٓ ٍٓالْئِضَبسِٓٓ ٍالتاحِٙ٘ٛٔ ْٓت٘

ضٚ  زض ثطاثط ٔطزْ، فطٚتٗ ٚ ثب ن٘بٖ ٌكبزٜ؛ الَ ٕٗٓ٘إَسٓ العُؼٓفَبءٔ هٙيْ ػٓذٕلٙهٓ ْٕٓ٘فٙهٓ ٍٓ    الْؼٔظَوَٓبءٔلٖ

ٌطزـ چكٓ ٚ ٍ٘بٜ ٚ اقبضٜ ٚ ؾالْ ٘يع ضٖبيت وٗ،  زض    ٚ ٔاليٓ ثبـ؛ ٔؿبٚا  ضا حتّي

ٛ  ٘فٛشاٖ ثطاي تدبٚظ ثط تٛ َٕٕ ٘ىٙٙس ٚ ٘بتٛا٘بٖ اظ ٖساِت نبحت تب ثعضٌبٖ ٚ  ٘ٛٔيدس  تد

ثردف اؾدالْ خبيٍدبٜ ضفيدٕ ٚ      ٖدساِت زض نيديٗ حيدب    (؛ 46ِجالغٝ/٘بٔٝ ا )ٟ٘ح«. ٘كٛ٘س
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ٖدساِت  . اختٕبٖي اضائدٝ قدسٜ اؾدت    اٖتمبزي، فطزي ٚ  ثرف  اضظقٕٙسي زاضز ٚ زض ؾٝ

يٗٙي ودبضي وٙدس     اٖتمبزي يٗٙي ا٘ؿبٖ ثٝ ن٘چٝ وٝ حك اؾت، ايٕبٖ نٚضز ٚ ٖساِت فطزي

ٖساِت اختٕبٖي ثٝ ايٗ ٔٗٙب اؾت وٝ ا٘ؿبٖ، ٞط وؿدي ضا زض   وٝ ؾٗبزتف زض نٖ اؾت ٚ

ذدبَط  ٝ ٘يىٛوبض ثثٝ خبيي وٝ اظ ٘ٓط ٖمُ، قطٔ ٚ يب ٖطف، ٔؿتحكّ نٖ اؾت لطاض زٞس؛ 

مبة ٕ٘بيدس. حدكّ ّٔٓدْٛ ضا اظ ْدبِٓ     ِٖ ،ـا٘يىي وٙس ٚ ثسوبض ضا ثٝ زِيُ ثسي ،احؿب٘ف

  ٖ  (.115: 1379 ٘يدب،  )ٔمدسؼ  ٛزتجٗديى ٚ اؾدتثٙبء لبئدُ ٘كد     ،ثؿتب٘س ٚ زض اخدطاي لدب٘ٛ

ته افطاز، اظ ٖٛاْ ٌطفتٝ تب ندبحت ٔٙهدجبٖ ٚ ٔدسيطاٖ    اؾالٔي، ته ٝ زض خبٔٗ ،ثٙبثطايٗ

ْٚيفٝ زاض٘س، ٖساِت ضا زض ٞط ٔٛلٗيتي وٝ لطاض زاض٘س ٚ زض ٔمبثُ ٞدط فدطزي،    ،حىٛٔتي

 اخطاء وٙٙس.

بضتي ٕ٘ٛز ٖساِت اختٕبٖي؛ ثٔٗس اختٕبٖي ٚ ؾيبؾي ٖسَ ا٘ؿب٘ي ٚ فطزي ٚ ثٝ ٖج

ٖيٙي ٚ ٔدؿّٓ ٖساِت تبّْ زض زضٖٚ خبٔٗٝ ٚ زض ٔٙبؾجب  اضازي افطاز ثكط اؾت وٝ 

ٞبي اختٕبٖي، ٌطٚٞي، تهٛيت ٚ اخطاي لٛا٘يٗ، ايدبز ٚ  ٔهبزيك نٖ ضا زض لبِت وٙف

ٞب ٚ احعاة، ٔمطضّا ، ٔٗبٔال ، تِٛيس، ذسٔب ، تٛظيٕ، ٔهطف، ٔكطٖٚيّت  ازاضٜ ٘ٓبْ

ِت ايبثس. ٖس ي، ٘ٓبض ، ٞسايت، تّٗيٓ ٚ تطثيت ٚ غيطٜ تدّي ٔيٞب، ٔكبضوت ٔطزٔ ٘ٓبْ

قٛز؛ ِٚي زض ٔٗٙبي  ٞبي زيٍط ثٝ نطف ٖساِت تٛظيٗي حُٕ ٔي اختٕبٖي زض ٘حّٝ

 ،فطٍٞٙي ،تط ٚ زاضاي اثٗبز ٌٛ٘بٌٖٛ ؾيبؾي، التهبزي اؾالٔي ثٝ ٔفٟٛٔي ٌؿتطزٜ

 قٛز. ذالنٝ ٕ٘ي حمٛلي ٚ لًبيي اؾت ٚ نطفبً زض تٛظيٕ لسض  يب ثطٚ  ،پطٚضقي

 (.581 :1380)خٕكيسي، 

ٞب، لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضّا   ايٗ ثبٚض ٍٕٞب٘ي ٚخٛز زاضز وٝ ضٚاثٍ ٚ ٔٙبؾجب  افطاز ٚ ٌطٜٚ
ٞبي اختٕبٖي ثبيس ٖبزال٘ٝ ثبقٙس. ٔمطّضا  ٚ اِعأب  اختٕبٖي  چٙيٗ ٟ٘بز خبٔٗٝ ٚ ٞٓ

ٚخٛز ٝ ثطاؾبؼ نٖ ث نٍ٘بٜ اظ ٔكطٖٚيت ثطذٛضزاض٘س، وٝ يب ثب ٖساِت اُ٘جبق زاقتٝ ٚ يب
، نٔسٜ ثبقٙس ٚ ثطٔجٙبي نٖ ٘يع اخطاء قٛ٘س. ٖساِت ٘ٝ تٟٙب زض ٔٛضز فطز ٚ وٙف فطزي

 ثّىٝ زض ٔٛضز خٕٕ ٚ ضفتبض خٕٗي ٘يع ٔٗيبض ٚ ٔالن اؾت.

ٞب ٚ ٟٕٔتطيٗ نضٔبٖ نزٔي  تطيٗ ٔؿ ِٝ ٔؿ ِٝ لؿٍ ٚ ٖسَ اظ زيطظٔبٖ اؾبؾي ،ثٙبثطايٗ

زض وطٜ ذبوي ثٛزٜ اؾت ٚ اظ ٔٛيٖٛبتي اؾت وٝ ٞط ا٘سيكٕٙسي نٖ ضا ٔٛضز ٖٙبيدت ٚ  
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تٛخٝ لطاض زازٜ اؾت. ٖساِت فًيّتي اؾت وٝ تحَّٛ خٛإٔ ثكطي ٔٙدٌٛ ثدٝ نٖ ثدٛزٜ    

نفطيٙدس ٚ زض   طز، اؾتمبٔت ٚ اٖتساَ ضا ٔياؾت ٚ ايٗ فًيّت زض ٚخٛز ا٘ؿبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ف

خٛإٔ ثكطي ٘يع ِٔٛس اؾتمبٔت، ثطاثطي، اٖتساَ ٚ نظازي اؾت. فمدساٖ ايدٗ ٖدساِت زض    

قدٛز ٚ چٙديٗ    اختٕبٔ ثبٖث پيسايف تجٗيى، ؾدتٓ، فؿدبز ٚ ٖدسْ ٚفدبق ٖٕدٛٔي ٔدي      

ٌيطز ٚ ثٝ ؾٛي ٌؿؿت ٚ ايدٕحالَ   اي اظ فًيّت، ٚفبق ٚ ٕٞجؿتٍي فبنّٝ ٔي خبٔٗٝ

 (.14ٚ12 :1388)تٛوّي،  ضٚز ف ٔيپي

زض ثطذي نيب ، اظ تحمك ٖساِت اختٕبٖي، ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ اٞساف اضؾبَ ا٘جيبء 

 الٌابسٔ لٙ٘ٓمَُمٓ الْوٙ٘ضاىَ ٍٓ الْىٙتبةٓ هٓؼْٓٔنٔ ؤًَْضَلٌْب ٍٓ ثِبلْجٓ٘اٌبَٙ سٔسٌََٔب ؤَسٕسٌَْٓب لَمَذٕ»اِٟي يبز قسٜ اؾت: 

 ٞب وتبة ضؾٛالٖ ذٛز ضا ثب زاليُ ضٚقٗ فطؾتبزيٓ، ٚ ثب نٖٔب »( 25)حسيس/ «ثِبلْمٙسْٕ

)قٙبؾبيي حك اظ ثبَُ ٚ لٛا٘يٗ ٖبزال٘ٝ( ٘بظَ وطزيٓ تب ٔطزْ ليبْ ثٝ  )نؾٕب٘ي( ٚ ٔيعاٖ

قطيفٝ، ثب نطاحت، ٔ ٔٛضيت ا٘جيبء ٚ ضؾبِت ن٘بٖ ضا ثطلطاضي ٖسَ زض  ٝ ني «ٖساِت وٙٙس

ؾتبزٌبٖ ذٛز ضا ثب زاليُ ضٚقٗ فطؾتبزيٓ ٚ فطٔبيس: ٔب فطوٙس ٚ ٔئيبٖ ثكط ٔٗطفي ٔي

يٗٙي لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضا  ٖبزال٘ٝ،  ؛زؾتٛض ٚ ٘ٛقتٝ فطؾتبزيٓ ثب ٔيعاٖ ،ٞب وتبةٕٞطاٜ نٖ

افطاز ثكط ثٝ ٖساِت ضفتبض وٙٙس ٚ انُ ٖساِت زض ٔيبٖ ثكط، ثطلطاض  ٝ ثطاي ايٗ وٝ ٕٞ

ٞسف انّي ٚ ٖٕٛٔي  ،يتنٖ ٞٓ ثب ٔميبؼ ثكط ،ثطلطاضي ٖساِت ٝ ٔؿ ِ ،ثٙبثطايٗ .ٌطزز

ػذل هشَ ألؤ»: زا٘س)ل( ذٛز ضا ٔ ٔٛض ثٝ اخطاي ٖساِت ٔي ا٘جيبء ثٛزٜ ٚ پيبٔجط اوطْ ٝ ٕٞ

پصيطـ حىٛٔت ضا اخطاي ٖساِت  ٝ )ٔ( ٘يع فّؿف حًط  أيط .(15: )قٛضي «ٌىن٘ث

ثَجَد الٌبصش ٍ هب اخزاهلل  ٔبم الحجد٘لَال ْعَس الحبظش ٍ ل»فطٔبيس: وٙس ٚ ٔئٗطفي ٔي

تٔ ٘تٔ ْجََْب ػَٖ غبسِثْب ٍ لسم٘ظبلن ٍ ال سٓغَتِ هظََم لَبَلمَ ٔمبسٍ٘ا ػَٖ وٙظادٗى ال ؤػَٖ الؼَوبء 

اٌط نٖ اختٕبٔ ٖٓيٓ ٘جٛز ٚ اٌط تٕبْ قسٖ » (3 ٝذُج :اِجالغٝ)ٟ٘ح« ٍلْبؤآخشّب ثىبس 

اظ زا٘كٕٙساٖ ٘جٛز وٝ زض ٔمبثُ  حدت ٚ ثؿتٝ قسٖ ضاٜ ٖصض ثط ٔٗ ٘جٛز ٚ اٌط پيٕبٖ ذسا

پطذٛضي ؾتٍٕط ٚ ٌطؾٍٙي ؾتٕىف ؾبوت ٘ٙكيٙٙس ٚ زؾت ضٚي زؾت ٍ٘صاض٘س، ٕٞب٘ب 

 «.٘كؿتٓا٘ساذتٓ ٚ ٔب٘ٙس ضٚظ اَٚ وٙبض ٔياـ ٔيافؿبض ذالفت ضا ضٚي قب٘ٝ
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ٞدبي اختٕدبٖي ايدٗ    يىي زيٍط اظ ٔؿئِٛيت: مسئًليت در ثزاثز فقز ي گزسىگی -4

اؾالٔي،  ٝ افطاز، اظ حبَ يىسيٍط ثبذجط ثبقٙس ٚ ثٝ يىسيٍط وٕه وٙٙس. زض خبٔٗاؾت وٝ 

ٌيدطي  ٍٕٞي ٔب ٔؿئِٛيٓ تب ثب ثٟدطٜ  ، ثّىٝ٘جبيس فمط ٚ اذتالف َجمبتي ٚخٛز زاقتٝ ثبقس

 ؤَْٜٗٓدب  ٗب»فطٔبيس: لطنٖ وطيٓ ٔيوٗ ؾبظيٓ. ُ اختٕبٖي ضا ضيكٝداظ تٗبِيٓ ٚحي، ايٗ ًٔٗ

 الْخَجِ٘دجَ  ََ٘ٓوٛؤدَا  ال ٍٓ الْإَسٕضِ هٙيَ لَىُنٕ ؤَخْشَجٌٕب هٙوٛب ٍٓ وَسٓجٕتُنٕ هب طَ٘اجبَٙ هٙيْ ؤًَْفٙمَُا آهٌَُٓا الازٙٗيَ

ٓ ؤَىا اػََٕؤَا ٍٓ لِٙ٘ٙ َُغْوٙعَُا ؤَىْ إاِلا ثِأخٙزِٙٗٙ لَسٕتُنٕ ٍٓ ٌَُْفٙمَُىَ هٌِْٙٔ اي ( »267)ثمدطٜ:  « ْٓوٙ٘دذ  غٌٌَٖٙ الَِا

نٚضزيس ٚ اظ نٖ چٝ ثطاي قٕب اظ ظٔديٗ  زؾت ٔيٝ ا٘فبق وٙيس اظ ثٟتطيٗ نٖ چٝ ثاُٞ ايٕبٖ 

 ٜ ٘يبظ ٚ ثٝ شا  ذٛز ؾتٛزٚ ثسٞب ضا ثطاي ا٘فبق ٔٗيٗ ٘ىٙيس ٚ ثسا٘يس وٝ ذسا ثي ،ضٚيب٘يٓٔي

 «.نفب  اؾت

اى اهلل سجحبًِ لشض لٖ االهَال »فطٔبيٙس: حًط  ّٖي)ٔ( زض ٔٛضز ُّٖ فمط ٔي

« ٍاهلل َؼبلٖ سبئَْن ػي رله الفمشاء لوب جبع لم٘ش اال ثوب هٌغ ثِ غٌٖ٘ االغٌ٘بء الَاَ

زاضاٖ فمطا ضا زض أٛاَ ؾطٔبيٝ ضٚظيِ ،ٕٞب٘ب ذساي ؾجحبٖ( »328حىٕت  :اِجالغٝ ٟ٘ح)

خع ثٝ وبٔيبثي تٛاٍ٘طاٖ ٚ ذساٚ٘س اظ ن٘بٖ  ،ٔب٘سپؽ فميطي ٌطؾٙٝ ٕ٘ي ؛لطاض زازٜ اؾت

 «.پطؾيس ٌطؾٍٙي ٌطؾٍٙبٖ ذٛاٞس ٜ زضثبض

ٞبي ّٟٔٓ اختٕدبٖي اؾدت؛   ٚفب ثٝ پيٕبٖ يىي اظ ٔؿئِٛيت: يفبء ثٍ عُذ ي پيمبن -5

قدىٙي ؾدجت ؾدّت    چطا وٝ ثسٖٚ نٖ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٕٞىبضي اختٕبٖي ٔيؿّط ٘يؿت ٚ پيٕبٖ

خبٔٗدٝ اظ ٞدٓ ذٛاٞدس قدس؛ ايدٗ أدط،        يٖٕٛٔي قسٜ ٚ ٔٛخت پطاوٙدسٌي اخدعا  اٖتٕبز 

ٓ ختٕبٔ ٚاضز ٔيا ٜ ٘بپصيطي ثط پيىط يطضٞبي خجطاٖ چدٖٛ   نٚضز. ٚفبي ثٝ ٖٚسٜ ٚ پيٕبٖ ٞد

ٔت ؾفب٘ٝ ايٗ اندُ  . زاضز اي اؾت وٝ ضٚاثٍ اختٕبٖي، ؾيبؾي ٚ ... ضا ٔحىٓ ٍ٘ٝ ٔي قيطاظٜ

ٖ   خبٔٗٝثعضي، زض  قدىٙي   ٔب وٕطً٘ ٚ يٗيف قسٜ ٚ ثؿيبضي ذيّي ؾبزٜ ٚ ضاحت ثٝ پيٕدب

وٝ ٌٙبٜ ثعضٌدي   وٙٙس؛ غبفُ اظ ايٗ چٙيٗ ذالف ثعضٌي ضا يه أط ٖبزي تّمّي ٔي پطزاظ٘س ٚٔي

 .ا٘س ٔطتىت قسٜ

خب ثٝ ٖٙٛاٖ  ٚفبي ثٝ ٖٟس ت ويس قسٜ اؾت وٝ زض ايٗ ،زض لطنٖ، زض نيب  ٔتٗسزي

 ٍٓ» :فطٔبيس لطنٖ زض ثيبٖ قٕبضـ ٘يىي ٚ ٘يىبٖ ٔي. قٛز ٕ٘ٛ٘ٝ، ثٝ شوط چٙس نيٝ اوتفب ٔي
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ن٘بٖ وؿب٘ي ٞؿتٙس وٝ ثٝ ٖٟس ذٛز، ٍٞٙبٔي (. »177)ثمطٜ/« ػبّٓذٍٔا إِرا ثِؼْٕٓذّٙٙنٕ الْؤَلَُىَ

« ثِبلْؼٔمَُد ؤٍَٕلَُا آهٌَُٓا الازٙٗيَ ؤَْٜٗٓب ٗب» :ذٛا٘يٓ ٘يع زض لطنٖ ٔي« وٙٙس ثٙس٘س ٚفب ٔي وٝ ٖٟس ٔي

٘يع زض لطنٖ  «اي ايٕبٖ نٚض٘سٌبٖ! ثٝ لطاضزازٞب ٚ ٖٟسٞبي ذٛز ٚفب وٙيس(. »1)ٔبئسٜ/

ٚ ثٝ ٖٟس ذٛز ٚفب وٙيس، وٝ (»34)اؾطاء/« هٓسٕؤُال وبىَ الْؼْٕٓذٓ إِىا ثِبلْؼْٕٓذٙ ؤٍَٕلَُا ٍٓ» :ذٛا٘يٓ ٔي

 «.قٛز )زض ضٚظ ليبٔت( اظ ٖٟس، ؾؤاَ ٔي

أبٔبٖ)ٔ( ثب نسٞب ٌفتبض، پيطٚاٖ ذٛز ضا ثب ت ويسٞبي فطاٚاٖ ثٝ ٚفبي ثٝ ٖٟس زٖٛ  

 ا٘س. وٕتط چيعي ٔب٘ٙس ضٖبيت ٖٟس ٚ پيٕبٖ، ت ويس ٕ٘ٛزٜ طث قبيس ثتٛاٖ ٌفت ؛ا٘س وطزٜ

ػذٓ الوؤهي ؤخبُ ًزس الوفبسٓ لِ، لوي ؤخَف لجخَف اهلل ثذؤ، ٍ : »أبْ نبزق)ٔ( فطٔٛز٘س

چٖٛ ٘صض اؾت  ـ ٞٓأؤٔٗ ثٝ ثطازض زيٙي ٜ ٖٚس( »2/363: 1365)وّيٙي، « لومتِ َؼشّض

ذسا ثطذبؾتٝ ٚ ذٛز ضا  ٜ ثٝ ٔربِفت ثب ٖٚس وٝ وفّبضٜ ٘ساضز ٚ وؿي وٝ ثٝ نٖ ٚفب ٘ىٙس،

 «.زض ٔٗطو غًت ذسا لطاض زازٜ اؾت

« اهلل ٌبً ووب صٌغٓ سٓسَلٌُٗب دٓ٘ت ًشٕ هٓب ٍٓػٓذًَٕب ػَ٘إًّب ؤّل ث: »حًط  ضيب)ٔ( فطٔٛز٘س

ٞبي ذٛز ضا، لطيي ثطٌطزٖ  ٔب ذب٘سا٘ي ٞؿتيٓ وٝ ٖٚسٜ( »97/ 75: 1404)ٔدّؿي، 

 «.ز)ل( چٙيٗ ثٛ ضؾَٛ ذساوٝ  ثيٙيٓ، چٙبٖ ذٛز ٔي

 طجيعت ت اوسبن در ثزاثزمسئًلي. 6

تطيٗ ا٘ٛأ ٔؿئِٛيت ا٘ؿبٖ وٝ زض اؾالْ ثيبٖ قسٜ اؾدت، ٔؿدئِٛيت اٚ    يىي زيٍط اظ ٟٔٓ

زض ثطاثط َجيٗت، آٖ اظ ٔحيٍ ظيؿت ٚ ؾبيط خب٘دساضاٖ اؾدت. ا٘ؿدبٖ حدك ٞدط ٌٛ٘دٝ       

وٝ ثرٛاٞس ثب حيٛا٘ب  ضفتدبض   تٛا٘س ٞط ٌٛ٘ٝچٙيٗ ٕ٘ي تهطفي زض َجيٗت ضا ٘ساضز ٚ ٞٓ

ٞب ٚ ٌيبٞدبٖ، اظ  ٞب، نحطاٞب، ٌُٞب، زقتٞبي ظيجبي َجيٗت، آٖ اظ خٍُٙ ٕ٘بيس. خبشثٝ

 ٌ ٚ    زض ٖٛأُ ٟٔٓ ايدبز نضأف ٚ ٘كدب ٘دبثٛزي غيطُٔٙمدي ٚ    ،نزٔدي ٞؿدتٙس. اظ ايدٗ ض

َط ٞبي زِطثبي ذساٚ٘سي، ثٝ ٔٗٙبي اظ ثيٗ ثطزٖ ٘كبٌ ٚ أٙيت ذبغيطانِٛي ايٗ ٕ٘ٗت

ثدٛز. ثٙدبثطايٗ، ايفدبي     ٘بأيسي ٚ افؿطزٌي ذٛاٞس ،ٞب ثٝ ا٘سٜٚؾبذتٗ نٖ ٔطزْ ٚ ٌطفتبض

 قٛز. ٔؿئِٛيت ا٘ؿبٖ زض ثطاثط َجيٗت اظ ٔهبزيك ٔؿئِٛيت اختٕبٖي ا٘ؿبٖ ٔحؿٛة ٔي
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فطاٞٓ ؾبذتٝ اؾت ٚ  ٞب ٜ ا٘ؿبٖبثٕ َجيٗي، ثطٚتي اؾت وٝ َجيٗت ثطاي اؾتفبزدٔٙ 

پسيس نٔسٖ نٖ ٘مكي ٘ساضز. اظثيٗ ثطزٖ ٔٙبثٕ َجيٗي ٚ نِٛزٜ ؾبذتٗ  زض ،ُ ا٘ؿب٘يٖبٔ

تطيٗ ٔكىال  ٖهط حبيط اؾت وٝ ظ٘سٌي ثكط ضا ثٝ ٔحيٍ ظيؿت، يىي اظ ثعضي

، پيكطٚي ٞبي َجيٗي، ٔب٘ٙس: ؾيُزا٘كٕٙساٖ، ثيكتط ٘بثؿبٔب٘ي ٜ ا٘ساظز. ثٝ ٖميس ذُط ٔي

اٚظٖ، ثٝ ّٖت ٘بثٛزي ٚ  ٝ يطي اليپصٞبي ظيطظٔيٙي ٚ نؾيتٞب، وبٞف ؾفطٜزضيب نة

ٞبي زيٙي، ٔحبفٓت اظ ٔٙبثٕ َجيٗي ٚ ؾبظي ٔحيٍ ظيؿت اؾت. اظ ٍ٘بٜ نٔٛظٜ نِٛزٜ

ٞبي اختٕبٖي  ٚ خعٚ ٔؿئِٛيت التهبزيد  تطيٗ ٔؿبئُ اذاللئحيٍ ظيؿت، اظ ٟٔٓ

 ضٚز.ٔي ثٝ قٕبض ا٘ؿبٖ

ضا اظ ا٘ؿبٖ  ٕ ٚ فطاٌيط،اي اظ ٔؿبئُ التهبزي، ثب ٍ٘بٞي خبٔثيبٖ پبضٜ وطيٓ زضلطنٖ 

« ٍٓ ال َُفْسٙذٍٔا لٖٙ اْألَسٕضِ ثٓؼٕذٓ إِصٕالْْٙب»فطٔبيس:زاضز ٚ ٔيظٔيٗ ثبظ ٔيز زض ٞط ٌٛ٘ٝ فؿب

 «.ظٔيٗ، پؽ اظ انالح نٖ فؿبز ٔىٙيسزض » (56ٚ  85 :)اٖطاف

 فؿدبز زض ٞدبي  ٔحيٍ ظ٘سٌي، اظ ٔهساق ٜ وطزٖثسيٟي اؾت وٝ ٘بثٛزي ٔٙبثٕ ٚ نِٛز

ٓ    ضٚايت. زض ظٔيٗ ٞؿتٙس ي ٔدبزض چدٖٛ   ٞبي اؾالٔي، ظٔيٗ، ٔٙجدٕ ذيدط ٚ ثطودت ٚ ٞد

يٍدط ٘يدع   ض خدبي ز ز . ٟٚٔطثبٖ زا٘ؿتٝ قسٜ وٝ ٍٟ٘ساضي ؾبِٓ نٖ ثط ٍٕٞدبٖ الظْ اؾدت  

 (5/27: 1365)وّيٙي،  «ضا لُٕ ٔىٙيس زضذت خع ثٝ ٍٞٙبْ يطٚض ،»فطٔٛز: 

 وتيجٍ

اظ   يىدي   پدصيطي  ٔؿدئِٛيت ودٝ  ضؾديٓ  ٔدي ثب تٛخٝ ثٝ ُٔبِت شوطقدسٜ، ثدٝ ايدٗ ٘تيددٝ     

ٕ  اؾدت   اثعاض ٔٛفميت  تطيٗ اؾبؾي َ   . زض ٚالد ْ   ٝ ٘مُد  ، ظ٘دسٌي   ٔؿدئِٛيت   لجدٛ   نغدبظ تٕدب

  اـ ظ٘دسٌي  اٞدساف    اظ تٗييٗ  ٔؿئِٛيت  پصيطـ  ثسٖٚ  ؛ ظيطا نزٔي اؾت  ثعضي  زؾتبٚضزٞبي

ٓ   ، اٞدسافي  وٝ ايٗ  فطو  وٙس ٚ ثٝ ٔي  ٘يع اختٙبة ٖدبخع    نٖ  وٙدس، اظ پيٍيدطي    يٗتٗيد   ضا ٞد

  ذٛاٞس ثٛز.

لطنٖ، ا٘ؿبٖ ضا ٔٛخٛزي  پصيطي زض لطنٖ ٔجيٗ نٖ اؾت وٝثطضؾي خبيٍبٜ ٔؿئِٛيت

ٚ ا٘ؿبٖ ضا ٘ؿجت ثٝ ثطذي اظ ٔؿبئُ  زا٘ساختٕبٖي، زض اختٕبٔ ٚ ثطاي اختٕبٔ ٔي

 زا٘س. ٞبي ا٘ؿبٖ ؾبِٓ ٔي ٔؿئَٛ زا٘ؿتٝ ٚ ضفتبض ٔؿئٛال٘ٝ ضا اظقبذم
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، ِدصا  قٙبؾي اؾدت  ٞبي ٟٔٓ ٔٛضز ُٔبِٗٝ خبٔٗٝ اظ ظٔيٙٝپصيطي وٝ ثٙبثطايٗ ٔؿئِٛيت

َطح نٖ زض لطنٖ، ثٝ ٔٙعِٝ إٞيّتي اؾت وٝ اؾالْ ثطاي خبٔٗٝ ٚ ظ٘سٌي اختٕدبٖي لبئدُ   

ُٔبِٗددب  اختٕددبٖي ٚ  ،اؾددت ٚ يددطٚض  قددٙبذت ٚ ثطضؾددي ّٖٕددي ايددٗ پسيددسٜ   

 وٙس. قٙبؾي ضا زض اؾالْ ت ييس ٔي خبٔٗٝ

إٞيت قٙبذت ٚ پصيطـ ٔؿئِٛيت ثٝ ايٗ ؾجت اؾت وٝ ٔؿئِٛيت ا٘ؿبٖ حميمي أب 

ثبقس وٝ ثب ذٛز اٚ تِٛس يبفتٝ اؾت، اظ ايٗ ضٚ ٔبزأي وٝ اٚ ا٘ؿبٖ اؾت  غيطلبثُ اختٙبة ٔي

أب٘ت ثٝ ايٗ زِيّي   ٞبي اؾالٔي ٔب٘ٙس نيٝ ثبقس، ظيطا ثٝ اؾتٙبز نٔٛظٜ ٚ حيب  زاضز ٔؿئَٛ ٔي

ثبض ٔؿئِٛيت أب٘ت اِٟي ضا ثط زٚـ ٌطفتٝ اؾت، اظ ايٙطٚ ثٝ ٞط ا٘ساظٜ وٝ وٝ اٚ ا٘ؿبٖ اؾت 

تط اؾت ٚ ثٝ ٞط  پصيطي ثطذٛضزاض ثبقس ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ وٕبَ يبفتٝ ٔؿئِٛيت  ا٘ؿبٖ اظ ضٚحيٝ

تي تٟٗسي ئؿئِٛ تط ذٛاٞس ثٛز، چطا وٝ ثي ٔيعاٖ وٝ زض ايٗ انُ ؾؿتي وٙس ا٘حُبٌ يبفتٝ

 ٞبؾت. ٞب ٚ ٘بضاؾتي ٘حطاف ٚ ٌبْ ٟ٘بزٖ زض وديتٟٗسي ٖ٘ٛي ا اؾت ٚ ثي
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