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تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

یکی ال پكوًها ؾق هداظد ٕ٬ا ایى اوث که آیا ِاظب ظ ٫هیجىايؿ بؿوو ٘كض ؾ٠ىا يمؾ ؾاؾگااه ،هاك چًاؿ باؿوو
آگاهی بؿهکاق ،به اوحی٩اد ظ ٫ؼىؾ بپكؾالؾ؟ آيچه ؾق ٨٭ه با ً٠ىاو ;ج٭اَ :هٙكض ٌاؿه ،ؾق پاواػ باه همایى پكواً
اوث.
ؾق بكقوی ظکن ج٭اَ ،یک پكوً ههن ایى اواث کاه آیاا آوگىياه کاه ال ا٘اال ٪و ٠ماىم اؾلاه و ٨حااوا بكهیآیاؿ،
ن
هیجىاو به ِىقت هٙل ٫یا ؾق ٌكایٙی ،بؿوو قشى ٞبه ؾاؾگاهٌ ،ؽّا به اوحی٩اد ظ ٫ؼاىؾ ال اهاىال ؾولاث یاا ٠ماىهی
ا٬ؿام کكؾ؟ ؾق ِىقت کٍیؿهٌؿو به هكز و هكز و ؼؿٌه به شایگاه ظکىهث و ؾولث اوالهی چه بایؿ کكؾ؟
ؾق ایى ه٭اله په ال گماقي اشمالی اؾله کلی ،به ٬لمكو ج٭اَ ال شمله ٌمىل و ٠اؿم ٌامىل آو ؾق اهاىال ؾولحای و
٠مىهی و ٌكایٗ آو پكؾاؼحه هیٌىؾ ،با ایى جىشه که هك چًؿ ال يگاه ظ٭ى٬ی هیاو اهىال ؾولحی و ٠مىهی ٨ك ٪اوث ،اهاا
ؾق ایى بعد با جىشه به وظؿت هاال ظکمای یکىااو ؾاقؾ و الایاىقو ؾق کًااق هان آهاؿه اواث .پاه ال آو باا جىشاه باه
ن
هالظٝات چًؿد که ؾق گىحكي شىال ج٭اَ به يٝك هیقوؿ ،يٍاو ؾاؾه هیٌىؾ که ج٭اَ هك چًؿ اشماال و ِك ٦يٝاك
ال جّ٩یلهایی که ؾق آو وشىؾ ؾاقؾ ،قاهای باكاد شلاىگیكد ال جٕایی ٟظ٭اى ٪و اواحی٩اد آو اواث ،اهاا يمیجاىاو آو قا
قاهکاق ٨كاگیك و ٘دی١ی و شایگمیى قاهکاق ٠٭الیی و ٠مىهی قشى ٞبه ؾاؾگاه ٌمكؾ.
کلیذ واژگاو :اهىال ؾولحی ،اهىال ٠مىهی ،ج٭اَ ،اؼحالل يٝام

همذهه
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سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

ن
شىال ج٭اَ ؾق اوحی٩اد ظ٭ى ٪هالی اشماال ال اظکام هىقؾ اج٩ا ٪يٝك ٨٭هاوث و کىای قا
وكا ٢يؿاقین که اِل آو قا يپفیك٨حه باٌؿ< چًاوکه هع٭ ٫يكا٬ی اؾ٠اد اشما ٞبك اِل شاىال
کكؾه اوث (يكا٬ی/1 :1422،ب ،ز )385َ ،1و ایى به ؾلیال قوایاات هح١اؿؾد اواث کاه
هىحًؿ هٍحك ٨٭هاوث و بكؼی ال آياو به آیاجی يیم اوحؿالل کكؾهايؿ .ا٨موو بك آيچاه بكؼای
٨٭هااا هايًااؿ ٠الهااه ظلاای (ظلاای :1413 ،ز )378-377َ ،5و ٌااهیؿ اول (ٌااهیؿ اول،
 :1417ز <86-85َ ،2همى ،بیجا :ز )191-189َ ،2به اؼحّااق ال آو گافق کكؾهاياؿ،
٨٭هاد چًؿد به جّ٩یل ؾقباقه آو وؽى گ٩حه و ظکن ِىقتهاد هؽحلا ٧آو قا کاه بكؼای
ال آيها ؾق ؼىؾ قوایات يیم آهؿه ،هٙكض کكؾهايؿ که ال شملاه هیجاىاو باه ٌاهیؿ ذاايی ( ٌاهیؿ
ذااايی :1413،ز ،)75-68َ ،14هع٭اا ٫اقؾبیلاای (اقؾبیلاای :1413،ز 127-124َ ،9و
ز ،)111-97َ ،12هعؿخ بعكايی (بعكايی :1415 ،ز ،)416-419َ ،18آلّ٠ا٩ىق
بعكايی (آل ٩ّ٠ىق بعكايی ،بیجاا :ز ،)311-295َ ،12هع٭ا ٫يكا٬ای ( يكا٬ای:1415 ،
ز <463-447َ ،17همااى/1 :1422 ،ب ،ز،)391-385َ ،1هع٭اا ٫یاامؾد (یاامؾد،
 :1414ز ،)218-218َ ،2آیثالله ؼاىیی ( ؼاىیی :1418 ،ز )57-53َ ،41و اواحاؾ
هاٌ ،یػشىاؾ جدكیمد (جدكیمد ،بیجا ،)335-328َ :اٌاقه کكؾ .بكؼی ؾیگك يیم به جّ٩ایل
ؾق ایىبااقه واؽى گ٩حهاياؿ (ق : .اقؾبیلای :1423 ،ز٬ <514-491َ ،2مٍاهاد ،بیجاا:
ز <269-246َ ،2هإهى .)413-391َ :1422 ،اهاامؼمیًی يیام ؾق یاک ّ٨ال ،يٝاك
٨حىایی ؼىؾ قا ؾق ٨كو ٞهؽحل ٧آو ٔمى  24هىئله بیااو کاكؾه اواث (اهاام ؼمیًای ،بیجاا:
ز .)441-436َ ،2الایىقو يیالد به پكؾاؼحى جّ٩یلی به ایى هىٔى ٞو بكؼای ٬یاىؾ هاىقؾ
بعد يیىث و په ال بكقوی اشمالی اؾله٨ ،٭ٗ به هىائلی پكؾاؼحه هیٌاىؾ کاه ؾق بعاد هاا
ههن و جأذیكگفاق اوث< اها پیً ال آو بایؿ جىشه کكؾ کاه ٨اكْ ظکان شاىال ج٭ااَ ،چًاوکاه
٨٭ها يیم جّكیط کكؾهايؿ و هىٔى ٞبیٍحك اؾله يیم هىث ،شایی اوث که بؿهکاق اِال باؿهی
قا ايکاق هیکًؿ یا يمیپكؾالؾ یا ؾق پكؾاؼث آو واهلايگاقد و بهايهجكاٌای و جاأؼیك هیکًاؿ یاا
چًاوکه بكؼی ٨٭ها (هماو )437َ :جّكیط کكؾهايؿ ،گك٨حى آو هایه ظكز و هٍ٭ث باٌاؿ،

ولی هىقؾد که بؿهکاق آهاؾگی پكؾاؼث بههى ٟ٬آو قا ؾاٌاحه باٌاؿ و ؾٌاىاقد ٤یك٘دی١ای ؾق
گك٨حى آو يداٌؿ ،ال هىٔى ٞبعد بیكوو اوث و هٍمىل اؾلاه شاىال يمیگاكؾؾ و ٘د١اا باكاد
اوحی٩اد ظ ٫بایؿ به او قشى ٞو ؾقؼىاوث کكؾ< چًاوکه ِك ٦ظیا و ؼصالث ،هماوگىيه کاه
اهامؼمیًی يیم جّاكیط کاكؾه اواث (همااو ،)438َ :هایاه شاىال يیىاث ،هگاك ایًکاه باه
ايؿالهاد باٌؿ که هٍمىل اؾله ي٩ی ٠ىك و ظكز گكؾؾ.
بخع یکن :ادله فمیهاو بر جىاز جماؼ

٨٭ها ؾق اوحؿالل بك شىال ج٭اَ ،چًاوکاه اٌااقه ٌاؿ ،ؾق هصماى ٞباه ؾو ؾواحه ؾلیال
جىشه کكؾهايؿ :آیات و قوایات ،و الدحه اوحؿالل به آیات ٨٭ٗ ؾق واؽى بكؼای ال آيااو آهاؿه
اوث .آيچه ؾق ایى بكقوی ي٭ٙه هٍحك جىشه به ایى اؾلاه اواث ،ا٨اموو باك اِال اهکااو
اوحؿالل ،پاوػ به ایى پكوً اوث که ه٩اؾ ایى اؾله آیا ٌاهل شىال ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی
و ٠مىهی يیم هیگكؾؾ یا يه؟
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الف) آیات

بِ ِم ْث ِل َما ْاعتَدَ ى َع َلیك ُْم( ب٭كه )194 :اوث که ه٭ابلهبههرل قا قوا ٌامكؾه اواث و ِااظب
زدائق ؾق آیات ٨٭ٗ ایى آیه قا آوقؾه اوث .جىٔیط اوحؿالل ایى اوث که باؿهکاق باا ايکااق
بؿهی یا کىجاهی ؾق پكؾاؼث آو ال هّاؾی; ٫ه١حؿد :اوث و ه٭ابلهبههرل ؾق هىائل هاالی
یا شايی که به ؾلیل ٤یك٠مؿدبىؾو شاد ّ٬اَ يداٌؿ ،به ؾاللث ٠ك ٦و به ؾاوقد ٠٭اال
و بااه ؾاللااث ٌااك ٞؾق هااىاقؾ هٍااابه شدااكاو لیاااو ال قاه گااك٨حى ظاا ٫اوااث و يااه ِااك٦
لیاوقوايؿو به بؿهکاق یا ا٠ن ال آو< هايًؿ آيچه ؾق ّ٬اَ آهؿه اوثٌ .امىل ایاى ظکان
ؾق اٌؽاَ ظ٭ى٬ی ال شمله ؾولث یا ٌمىل آو ؾق ظاکن ،هن به ؾلیل ٠مىهیث آیه اوث و
هن با ال٥اد ؼّىِیث ٠ك٨ی ،الدحه با ایى ٨كْ که ٠مىم لٝ٩ی آیه هعؿوؾ باه اٌاؽاَ
ظ٭ی٭ی یا ٤یك ظاکن باٌؿ.

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

بكؼی ٨٭ها ال شمله ٌهیؿ ذايی ،هع٭ ٫يكا٬ی و هع٭ ٫یمؾد بكاد اِل شاىال ج٭ااَ،
ا٨موو بك قوایات به آیات يیم اوحؿالل کكؾهايؿ .یکی آیه َ فم ِن اعتَدَ ى ع َلیكُم َفاعتَدُ و ْا ع َل ِ
یهه
َ
َ ْ ْ
َ ْ

ِ
ِ ِ ِ
آیااه ؾیگااك ،آیااه َ و إِ ْن َعهها َب ْتت ُْم َف َاههابِ ُتو ْا بِ ِم ْثه ِ
هو َخه
هری ُْم َُ ه َ
هل َمهها ُعههوب ْتتُم بههه َو َُههَلن ََه َ ْ
رین( يعل )126 :اوث که اشاله واکًً به هرل ؾق کی٩كؾاؾو قا قواؾايىحه اواث<
لصابِ َ
ُِّ َّ

هكچًؿ بكؾباقد و ٠ؿم واکًً قا بهحك ٌمكؾه اوث .چگىيگی اوحؿالل به ایى آیه يیم هايًؿ
آیه يؽىث اوث ،با ایى جىٔیط که ;٠٭ىبث :اؼحّاَ به لیاوهاد شايی يؿاٌحه باٌاؿ و
ٌاهل اهىق هالی يیم گكؾؾ< چًاوکه اؼحّاَ به ٨كْ ٠مؿ يؿاقؾ و لیاو ٤یك ٠مؿد قا يیم
ؾق بك هیگیكؾ و اگك چًیى گىحكٌی ؾق ل ٛ٩و ه٩هىم ;٠٭ىبث :يیم پفیك٨حه يٍىؾ ،چاقه کاق
ؾق ال٥اد ؼّىِیث ال آو اوث.
هع٭ ٫یمؾد ا٨موو بك ایى ؾو ،شمله َ و ُ
مات بصاص قا يیم کاه ؾق آیاه يؽىاث
احل ُر ُ
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آهؿه ،ؾلیل گك٨حاه اواث (یامؾد :1414 ،ز .)218َ ،2ایاى شملاهٌ ،کىاحى و هحاک
هكلهایی قا که ظكام اوث ،هىشب شىال واکًً و ّ٬اَ ؾايىاحه اواث و جكؾیاؿد يیىاث
که کىجاهیکكؾو بؿهکاق ؾق پكؾاؼث باؿهی ،یکای ال هّااؾی ٫آو اواث و ب٭یاه اواحؿالل
هايًؿ آیه يؽىث اوث.

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

اوحؿالل به ایى آیات که به اوحًاؾ ٠مىم یا ا٘ال ٪آيها و با جىو١ه ؾق ه٩هاىم یاا ال٥ااد
قوایات ایى بعد يیىاث و گىیاا ال شملاه
قوًٌی
ؼّىِیث اوث ،چًاوکه ؼىاهیؿ ؾیؿ ،به
ِ
ِ
همیى اهك با٠د ٌؿه گكوهی ؾیگك ال ٨٭یهاو جاىشهی باه ایاى اواحؿالل يکًًاؿ و باه ـکاك
قوایات بىًؿه کًًؿ< چًاوکه بكؼی ایى آیات قا به ٬كیًه ویا ،٪بیكوو ال ایى بعد ٌمكؾه و
اوحؿالل قا ياجمام ؾايىحهايؿ (هىوىد اقؾبیلی :1423 ،ز.)496َ ،2
ب) روایات

٠مؿه ؾلیل شىال ج٭اَ قوایات چًاؿد اواث کاه هعاؿخ بعكايای آو قا اِال ؾق ایاى
بعااد ٌاامكؾه (بعكاياای :1415،ز )419َ ،18و بكؼاای آو قا ;هىح٩یٕااه :ؾايىااحهايؿ
(آل٩ّ٠ىق بعكايی ،بیجا :ز .)296َ ،12وًؿ ایى قوایات ،ا٨موو بك ایًکه بكؼای ه١حداك
و ظحی ِعیط هىحًؿ و هعل ا٠حًا و ٠مل ٨٭ها ٬اكاق گك٨حهاياؿ ،ؾق هصماى ٞا٘میًااو باه
ِؿوق اشمالی آيها قا ظاِل هیکًًؿ و الایىقو يیالد به بكقوی جّ٩یلی اوًاؾ آيها يیىث و

آيچه پیً قو هیگفاقین ،بؽٍی ال آيهاوث که هك یک با لعا ٚيى٠ی ویژگای کاه ؾاٌاحه،
ايحؽاب ٌؿه اوث:
 .1صحیحه ابىبکر حعرهی :به اهام ِاؾ ٪گ٩حن :کىی هالی قا بك ٠هؿه ؾیگاكد
ؾاٌث ،اها ود آو قا ايکاق کكؾ و يپكؾاؼث ،اهاا پاه ال آو هاالی ال او ؾق اؼحیااق کىای کاه
هالً ال ؾوث ق٨حه اوث ٬كاق گك٨اث .آیاا باه شااد آو هاالی کاه ال آو ٌاؽُ ال او باكؾه
اوث ،بكؾاقؾ؟ ٨كهىؾ :آقد ،اها ایى اهك وؽًی ؾاقؾ و آو ایًکه بگىیؿ :ؼؿایا ،هى ایى هاال
قا بهشاد آو هالی که ال هاى گك٨اث ،بكهایؾاقم و آو قا ال واك ؼیاياث و واحن بكيمیگیاكم
(کلیًی :1417 ،ز٘ <98َ ،5ىوی ،1417 ،تهذیب ااحزاذ  :ز 197َ ،6و يمؾیاک
به آوِ :ؿو :1413 ،٪ز.)186َ ،3
ا٘ال ٪ایى قوایث ِىقتهاد چًؿد قا ؾق بك هیگیكؾ< ال شمله ِىقجی که کاق باه هعکماه و
وىگًؿؾاؾو کٍیؿه باٌؿ و يیم ِىقجی که هال ؾوم باهً٠ىاو اهاياث يامؾ ود باٌاؿ< اهاكد کاه ؾق
بكؼی قوایات ؾیگك ال شىال ج٭اَ اوحرًا ٌؿه اوث .بؽاً پایاايی قوایاث يیام ،چًاوکاه هصماىٞ
قوایات يٍاو هیؾهؿ و بكؼی جّكیط کكؾهايؿ ،ظکمی اوحعدابی اوث.

ٌیػ ٘ىوی ٠لیبىظؿیؿ قا که ؾق وًؿ ایى قوایث ٬كاق گك٨حه١ٔ ،یٌ ٧مكؾه اوث (٘ىوای،
 :1391ز ،)41َ،1اها اوحاؾ ها ،آیثاللاه ویؿهىوای ٌادیكد ،ود قا اهااهی ٌامكؾه و جىذیا٫
کكؾه اوث (ؾقایة الًىق) .ایى قوایث يیم به ؾلیل جك اوحّ٩ال ،ا٘ال ٪ؾاقؾ.
 .3روایث اضحك بىابراهین :هىویبى٠دؿالملک ؾق ياههاد باه اهاام شاىاؾ پكوایؿ کاه
ٌؽّی هالی قا به او ؾاؾه اوث جا ؾق قاه ؼیك همیًه کًؿ ،اها او ؾق آو لهیًه يحىايىث ِك ٦کًؿ
و به ايؿاله ایى هال ال آو ٌؽُ ٘لب ؾاٌث .پكویؿ :آیاا شاایم اواث هاالن قا باكؾاقم یاا باه او
بكگكؾاين و ؾقؼىاوث پكؾاؼث ٘لب ؼىؾ کًن؟ آو ظٕكت ؾق پاوػ يىٌث; :هاال ؼاىؾت قا ال
آيچه ؾق ؾوحث اوث ،بكؾاق٘( :ىوی ،1417 ،تهیب ااحزا  :ز.)348َ ،6

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

 .2صحیحه جمیل بى دراج :شمیل هیگىیؿ:ال اهام ِااؾ ٪ؾقبااقه کىای پكوایؿم
که ال ؾیگكد ٘لب ؾاقؾ ،اها ود ايکاق هیکًؿ و ٘لدکاق به هالی ال او باه اياؿاله ٘لاب ؼاىؾ
ؾوث هییابؿ .آیا آو قا بكؾاقؾ< هكچًؿ هًکك آ گاه يٍىؾ؟ ٨كهىؾ :آقد.
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ایى قوایث بك ؼال ٦قوایات ؾیگك ،ال ایى يٝك يیم ا٘ال ٪ؾاقؾ که ؾق آو واؽًی ال ايکااق
یا کىجاهی بؿهکاق ؾق پكؾاؼاث باؿهی يیىاث و بلکاه يٍااو هیؾهاؿ ؾق يگااه واإالکًًؿه
اهکاو ؾقیا٨ث ٘لب با ؾقؼىاوث ال بؿهکاق يیم وشىؾ ؾاٌحه اوث.
 .4صحیحه داوود بى ُز ْ
ربی  :به اهام هىویبىش٩١ك گ٩حن :هاى باا ظااکن يٍىاث و
بكؼاوث هیکًن< چه بىا کًیم ؾاقم و ال هى هیگیكياؿ یاا چهاقپااد اقلٌامًؿ ؾاقم و ال هاى
هیگیكيؿ ،په ال آو هالی ال آياو به ؾوث هى هیآیاؿ .آیاا هیجاىاين آو قا باكؾاقم؟ ٨كهاىؾ:
;به ايؿاله آو بكؾاق و چیمد بك آو يی٩ما( :هماو.)347َ ،
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هىٔى ٞایى قوایث ،اگك اهىال ٌؽّی کاقگماقاو ظکىهث باٌؿ ،بهویژه با جىشه به ي٭ل
ٌیػ ِؿو ٪که به شاد اقجدااٖ باا ;والٙاو ،:همکااقد باا ٬اىهی آهاؿه اواث (ِاؿو،٪
ىاو او قا باه لوق و
 :1413ز ،)187َ ،3هايًؿ قوایات ؾیگك ؼىاهؿ بىؾ ،اها گىیا کًیم و ظیا ِ
بهً٠ىاو ظکىهث هیگك٨حهايؿ و ال اهىال ظکىهث بهؾوث ؾاوؾ هیآهؿه اوث و ایى يٍااو
هیؾهؿ ج٭اَ اؼحّاَ به اهىال ٌؽّی يؿاقؾ.
ن
 .5صحیحه ابىالعباش بمباق :ابىال١دان با ٌهاب ا که ٜاهكا ه٭ّىؾ ٌهاب بى٠دؿقبه اوؿد
کى٨ی اوث که ال اِعاب ًٌاؼحهٌؿه اهام با٬ك و اهام ِاؾ ٪و هكؾد ذكوجمًؿ بىؾا ؾقباقه
هكؾد که هماق ؾقهن او قا بكؾه بىؾ و وپه آو ٌؽُ هماق ؾقهن يمؾ او به وؾی١ه گفاٌحه بىؾ،
بعد و هصاؾله کكؾ .ابىال١دان ي٭ل کكؾه اوث که به او گ٩حن :آو قا به شاد هماق ؾقهمی که
ال جى گك٨حه بكؾاق ،اها ٌهاب يپفیك٨ث .په ال آو ٌهاب به ؾیؿاق اهام ِاؾ ٪ق٨ث و آو
هٙلب قا به ایٍاو گ٩ث .اهام ٨كهىؾ; :اها هى ؾووث ؾاقم بكؾاقد و ؾق هىقؾ آو (ؾق ِىقت
يیال) وىگًؿ هن بؽىقد٘( :ىوی ،1417 ،تهیب ااحزا  :ز.)347َ ،6
 .6روایث علی بى ضلیماو :ود به اهام هااؾد يىٌاث :کىای هاالی یاا کًیامد ال
ؾیگكد قا ّ٤ب کكؾ .په ال آو هالی ال ٤اِب ،به ايؿاله هال ّ٤بٌؿه ال ٘كی ٫وؾی١اه
یا ٬كْ ؾق اؼحیاق آو ٌؽُ ٬كاق گك٨ث .آیا شاایم اواث آو قا يگاهؾاقؾ و باه او يؿهاؿ؟ آو
ظٕكت پاوػ يىٌث; :آقد ،اگك به ايؿاله ظ ٫او باٌؿ و اگك بیٍحك بىؾ ،آو ايؿاله قا کاه باك
٠هؿه ٤اِب اوث ،بكهیؾاقؾ و ب٭یه قا به او هیؾهؿ( :هماو.)349َ ،

ا٨موو بك ٜاهك ا٘ال ٪آیات هىقؾ بعد و ا٘ال ٪قوایات ؾیگك ،ایى ؾو قوایث بهِاىقت
ؼاَ ج٭اَ ال هال وؾی١ه قا يیم هصال ٌمكؾه اوث< ؾق ظالیکه قوایات چًاؿد وشاىؾ ؾاقؾ
که به ِىقت کلی ال ؾوثبكؾو ؾق اهايث ال هك کىی که باٌؿ ،بالؾاٌحه اواث و ؾق بكؼای
ال آيها آهؿه اوث که اگك ٬اجل اهیكالمإهًیى يیام اهاايحی باه آو ظٕاكت بؿهاؿ ،آو قا
بكهیگكؾايؿ (ال شمله ق : .هماو )351-351َ ،یا ؾق ؼّىَ ج٭ااَ ؾق اهاياث ال آو
بالؾاٌحه اوث< هايًؿ ِعیعه ه١اویة بى٠ماق که ؾق پی هیآیؿ.
 .7صحیحه هعاویة بى عمار :به اهام ِاؾ ٪گ٩حن :بك ٠هؿه کىای ظ٭ای ؾاقم ،اهاا
او ظ ٫هكا ايکاق هیکًؿ ،وپه هالی قا به اهايث به هى هیواپاقؾ .آیاا هیجاىاين آو قا بكاباك
هااالن بااكؾاقم؟ ٨كهااىؾ; :يااه ،ایااى ؼیايااث اوااث( :کلیًاای :1417 ،زِ <98َ ،5ااؿو،٪
 :1413ز.)186َ ،3

به هك ظال يکحه ؾقؼىق جىشه ؾق بعد ها ایى اواث کاه آیاا ایاى قوایاات اؼحّااَ باه
اهايث به هً١اد ؼاَ آو یً١ی وؾی١ه ؾاقؾ یا هك ياى ٞهاال اهاايی قا ٌااهل هیٌاىؾ؟ و ؾق
ِىقت ؾوم ،آیا اهىالی که ؾق اؼحیاق کاقکًاو ؾولث اوث يیم هال اهايی به ٌماق هیقوؾ کاه
بًابك يٝاك کىاايی کاه ج٭ااَ ؾق اهاياث قا شاایم يمیؾايًاؿ ،ؾق ِاىقجی کاه باه اهاياث يامؾ
لیاوؾیؿه باٌؿ ،يمیجىايؿ بهً٠ىاو اوحی٩اد ظ ٫بكؾاقؾ؟

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

ایى ؾو ؾوحه قوایات هایه اؼحال٨ ٦٭ها ؾق شىال ج٭اَ ال هال وؾی١ه ٌؿه اوث و بهق٤ن
ایًکه اؾ٠اد اشما ٞبك ٠اؿم شاىال ٌاؿه اواث (٘دا٘داایی :1418 ،ز ،)161َ ،15اهاا
گكوه بیٍحكد ال ٨٭یهاو هايًؿ ٌیػ ٘ىوی ؾق بكؼی کحابهاد ؼىؾ ،هع٭ ٫ظلی٠ ،الهاه
ظلیٌ ،هیؿ ذايی و بهویژه ٨٭هاد هحاأؼك ٬ائال باه شاىال آو ٌاؿهايؿ (ق٠ : .الهاه ظلای،
 :1412ز <475-471َ ،15يكا٬ی :1415 ،ز٘ <457-456َ ،17دا٘داایی:1418 ،
ز )161َ ،15و وشه شم ٟقا کىايی هايًؿ اهام ؼمیًی ؾق ظمل بك کكاهث ؾیؿهايؿ (اهاام
ؼمیًی ،بیجا :ز .)438َ ،2هع٭ ٫یمؾد که ؼىؾ ٬ائل باه شاىال اواث ،قوایاات ٠اام ؾق
هً ٟال ؼیايث ؾق اهايث قا با قوایات ؾوحه اول جؽّایُ لؾه و قوایاات ؼااَ ؾق ج٭ااَ قا
ظمل بك کكاهث کكؾه اوث (یمؾد :1414،ز.)212َ ،2
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 .8روایث خعر بى عمرو يخعیی :اهامِااؾ ٪ؾق بااقه کىای کاه هاالی قا باك ٠هاؿه
ؾیگكد ؾاقؾ و او ايکاق هیکًؿ٨ ،كهىؾ; :اگك او قا وىگًؿ ؾاؾ ،ؾیگك په ال وىگًؿ يمیجىاياؿ
ال او چیمد بگیكؾ و اگك آو قا به ؼؿاويؿ واگفاق کكؾ يیم يمیجىايؿ چیمد ال او بگیكؾ و اگك او
قا واگفاٌث و واىگًؿ ياؿاؾ ،باك ظا ٫ؼاىؾ باا٬ی اواثِ( :اؿو :1413 ،٪ز<185َ ،3
يمؾیک به همیى٘ :ىوی ،1417 ،تهیب ااحزا  :ز.)294َ ،8
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کلیًی ایى قوایث قا بؿوو ٨كْ ؾوم ي٭ل کكؾه اوث (کلیًای :1417،ز )111َ ،5و
ه٩اؾ آو ،که هیاو وىگًؿؾاؾو و وىگًؿيؿاؾو هًکك ٨ك ٪گفاٌحه ،ؾق قوایات ؾیگكد يیم باه
ِىقت کلی ؾق بؽً ٕ٬ا یا ؾق ؼّىَ هىٔى ٞبعد آهؿه اوث (ال شمله ق٠ : .اهلی،
 :1419ز245َ ،27ا  )246و بك پایه آو ٨٭ها جّكیط کكؾهاياؿ کاه باا اشاكاد واىگًؿ ؾق
هعکمه ،ج٭اَ شایم يیىث (اقؾبیلای :1413 ،ز <124َ ،9يكا٬ای/1 :1422 ،ب ،ز،1
َ <386اهامؼمیًی ،بیجا :ز.)441َ ،2
بخع دوم :گطحرظ جماؼ به اهىال دولحی و عمىهی

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

بك پایه اؾلهاد که بؽٍی ال آو قا بالگى کكؾین ،جكؾیؿد يمیهايؿ که بكاد اوحی٩اد ظا٫
ؼىؾ ،ؾق ِىقجیکه بؿهکاق هًکك آو اوث یا ؾق اؾاد آو کىجاهی هیکًؿ یا گك٨حى آو هایاه
ن
هٍ٭ث باٌؿ ،اشماال هیجاىاو ج٭ااَ کاكؾ< اهاا چًاوکاه اٌااقه ٌاؿ ،آیاا ایاى اؾلاه ٌااهل
هٙالدات هالی ال ؾولث ،ال شمله هٙالدات ياٌی ال ا٬ؿاهات لیاوبااق ؾواحگاهها و کاقکًااو
ؾولث يیم هیگكؾؾ؟ ؾق ِىقت گىاحكي ظکان شاىال ج٭ااَ باه اهاىال ٠ماىهی و ؾولحای،
پكوًها و ٨كو ٞؾیگكد وشىؾ ؾاقؾ که ؾق اؾاهه ؼىاهین آوقؾ.
آيچه ا٘ال ٪و ٠مىم اؾله شىال ج٭اَ يٍاو هیؾهؿ ،ایى اوث که ٨ك٬ای يیىاث هیااو
٠یى و ؾیى ٌؽّی و ٠یى یا ؾیًی که بك ٠هؿه ؾولث یا ظاکن اوث و اگك هن ایاى قوایاات
ؾقباقه اٌؽاَ ظ٭ی٭ی واقؾ ٌؿه اوث ،اهاا هؽّاىَ هاىقؾ يیىاث و ٠اك ٦ؼّىِایحی
بكاد هىاقؾ وإال يمیبیًؿ< چًاوکه ؾق قوایث ؾاوؾ بى ّ
لقبی ،بكؾاٌحى ال اهىال ظکىهاث یاا
اٌؽاَ آو هىٔى ٞپكوً بىؾه اوث و به يٝك ها ال ایى يٝك ؾق اِل ظکن و با جىشاه باه
ٌااكوٖ و هالظٝاااجی کااه ؼااىاهین آوقؾ٨ ،ك٬اای هیاااو ظکىهااث هٍااكو ٞو ياهٍااكو ٞؾیااؿه
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يمیٌىؾ< لیكا ٨كْ چًایى ٠ایى یاا ؾیًای کاه هىٔاى ٞباكاد شاىال ج٭ااَ اواث ،ؾقبااقه
کاقکًاو و يهاؾها و ؾوحگاههاد ؾولحی و ظحی ؼىؾ ظاکن ٤یك هّ١ىم به ؾلیل ٨كاهىٌی یا
ياآ گاهی و ٠ؿم اهکاو ق ٟ٨آو يیم همکى اوث.
َ
الدحه ال آيصا که هاهیث اهىالی که ؾق اؼحیاق ؾولث اوث ،یکىاو يیىث و همکى اوث هح١ل٫
ن
ظ ٫بكؼی اًِا ٦باٌؿ٬ ،هكا بایؿ ال يى٠ی باٌؿ که ٬ابل جّك ٦بكاد ِاظب ظ ٫باٌؿ و ایى بك
پایه هماو ظکمی اوث که ٨٭ها شىال ج٭اَ قا هٍكوٖ به ایى کكؾهايؿ که هالی که به ج٭اَ
بكؾاٌحه هیٌىؾ ،ظ ٫ؾیگكد به آو ج١ل ٫يؿاٌحه باٌؿ (یمؾد :1414 ،ز<215َ ،2
اهامؼمیًی ،بیجا :ز )438َ ،2و ظحی ؾق هال هٍحك يیم که ؾق اِل شىال ج٭اَ ال آو
اؼحال ٦اوث ،ال ایى يٝك اؼحال٨ی يیىث که بایؿ ق٠ایث ظ ٫ؾیگكد بٍىؾ (يكا٬ی:1415 ،
ز <461َ ،17یمؾد :1414 ،ز <)212َ ،2چًاوکه ؾوثکن بؽٍی ال جّك٨ات
ن
ن
ؾولثهاد ياهٍكو ٞاواوا هًٍأ هلکیث يیىث و ٘د١ا ال ایى يٝك و ؾق ِىقجی که هاي ٟؾیگكد
ؾق هیاو يداٌؿ ،هاي ٟجّك ٦ؾیگكاو يمیباٌؿ< چًاوکه ؾق قوایث هىذ ٫هعمؿ بى٬اون ال اهام
کاٜن  ،ؾقباقه کىی پكویؿه که ال ليی ٠داوی ،ه٭ؿاقد ال ٙ٬ای ٟقا که ٠داویها به او ؾاؾه
بىؾيؿ ،ؼكیؿه اوث و يىٌحهاد ؾقباقه آو ٨كاهن واؼحه که لو ٨كوًٌؿه بهاد لهیى قا ؾقیا٨ث
کكؾه اوث< ؾق ظالیکه هًىل ؾقیا٨ث يکكؾه اوث .آیا بهاد آو قا به او بؿهؿ یا يؿهؿ؟ اهام به
هعمؿ بى٬اون ٨كهىؾ; :به او بگى که به هیچ وشه بهاد لهیى قا به او يؿهؿ< چىو آو لو
چیمد قا ٨كوؼحه که هالک آو يدىؾه اوث( :کلیًی :1417 ،ز٘ <133َ ،5ىوی،1417 ،
تهیب ااحزا  :ز .)351َ ،6با ایى ظال ؾق ِعیعه هعمؿ بى٠لی ظلدی آهؿه اوث که
هكؾد ال هكوايیاو هماق ؾیًاق قا به اهايث پیً هى گفاٌث و ياپؿیؿ ٌؿ و يؿايىحن با ؾیًاقها چه
کًن .يمؾ اهام ِاؾ ٪ق٨حن و هىٔى ٞقا گ٩حن و ا٨موؾمٌ :ما به ؾیًاقها وماواقجك هىحی.
اها آو ظٕكت ٨كهىؾ :پؿقم هیگ٩ث ها ؾق هیاو ایًاو ؾق شایگاه لهاو ِلط و آقاهً هىحین<
اهايات و گمٍؿه آياو قا بكهیگكؾايین و به وىؾ و لیايٍاو ٌهاؾت هیؾهین .و٬حی ؼىاوثها
پكاکًؿه ٌؿ ،هیچکىی يمیجىايؿ بمايؿ (٘ىوی ،1417 ،تهیب ااحزا  :ز .)351َ ،6ؾق
اؾاهه ؾقباقه شمله پایايی قوایث وؽى ؼىاهین گ٩ث .ایى قوایث هماوگىيه که هعمؿج٭ی

هصلىی ؾق شم ٟبا قوایث پیً گ٩حه ،هكبىٖ به وؾی١ه اوث و ظکن ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ
(هصلىی :1416 ،ز.)536َ ،6
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به هكظال يمیجىاو ال ا٘ال ٪و ٠مىم ایى قوایات ِك ٦يٝك کكؾ و آو قا به ج٭اَ ؾق ٠ایى
یا ؾیًی که بك ٠هؿه اٌؽاَ ظ٭ی٭ی اوث ،هعؿوؾ واؼث .اهامؼمیًی يیم که شاىال ج٭ااَ قا
ؾق هىائل هٙكضٌؿه ؾق تسرب ارالىضیله بهِاىقت هٙلا ٫آوقؾه ،ؾق پاواػ باه بكؼای پكواًها
ؾقباقه ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی و هايًؿ آو ،بهقوًٌی يٍاو ؾاؾه اوث که ؾق ایى ظکن ٨ك٬ی هیاو
ؾو يى ٞهال يمیؾیؿه اوث< ال شمله ؾق پاوػ به ایى پكوً که اگك کىی باه ٠للای ٬ىامحی ال
ظ٭ى ٪هاهايه او ال ؾولث پكؾاؼث يٍاىؾ و ؾق شااد ؾیگاك باك اذاك اٌاحداه پاىل أاا٨هاد باه او
پكؾاؼث ٌىؾ ،آیا هیجىايؿ ایى پىل قا بابث ٘لب ؼىؾ باكؾاقؾ و ؾيداال ٘لاب ؼاىؾ ياكوؾ ،ایٍااو
يىٌحه اوث; :اگك ٘لب ذابث باٌؿ و يحىايؿ وِىل کًؿ ،هاي ٟيؿاقؾ بهً٠ىاو ج٭اَ باباث ٘لاب
ؼىؾ ال پىلی که به ؾوحً آهؿه ،بكؾاقؾ :1392( :ز <)41َ ،41چًاوکه ؾقبااقه واىؾد کاه
بايکها ال شمله بايکهاد ؾولحی ؾق گفٌحه بابث پهايؿال هیپكؾاؼحًؿ و قبا بهٌماق هیق٨ث و
جّك ٦ؾق آو ظكام بىؾ ،ایى پكوً هٙكض ٌؿه اوث که آیا هیٌىؾ بابث هالیات یا بهكهاد کاه
ؼىؾ ٌؽُ یا پؿقي یا پىكي ال وك ياچاقد به بايکها پكؾاؼحهايؿ ،باا اشااله ایاى بىاحگاو ال
باب ج٭اَ ؾقیا٨ث کًؿ ،و ایٍاو پاوػ ؾاؾه اوث; :وىؾ پىل ظكام اوث ،لایکى ج٭ااَ باباث
٘لب ٬ايىيی ؼىؾي یا ٘لب ؾیگكاو ،با وکالث ال ٘كِ ٦اظب ٘لب ،اٌکال يؿاقؾ( :همااو:
َ .)35اها شىال ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی ٌكو٘ی ؾاقؾ کاه ؾق هٙلاب ب١اؿ هایآوقین< چًاوکاه
لموم ظ ٛ٩يٝن و ظكهث اؼحالل ؾق يٝام اشحما٠ی اهكد ههن اوث که به ؾلیل پیىيؿ آو با ایى
اهك ؾق هٙلب پایايی به آو ؼىاهین پكؾاؼث.
بخع ضىم :غروغ و هىايع جماؼ در اهىال دولحی

با پفیكي اشمالی اِل شاىال ج٭ااَ ؾق اهاىال ؾولحای ال شملاه ؾق لیاوهااد هىٔاىٞ
بعد٨ ،كو ،ٞهالظٝات و ٬یىؾ چًؿد وشاىؾ ؾاقؾ کاه بیٍاحك آو ؾق ظکان شاىال ج٭ااَ ؾق
اهىال آهؿه و اؼحّاَ به هىٔى ٞبعد ياؿاقؾ ،اهاا ؾق ایًصاا اللم اواث بكؼای ال آيهاا باه
ِىقت ؼاَ هىقؾ جىشه و جأکیؿ ٬كاق گیكؾ جا گماو يكوؾ ؾق اهىال و ظ٭ى ٪ؾولث ،ظحی اگك

ؾولحی ياهٍكو ٞباٌؿ ،هیجىاو به وهىلث و به ٠فق شداكاو ل یااو و ج٭ااَ ،باؿوو اجکاا باه
قاهکاقهاد ج١كیٌ٧ؿه و ٬ايىيی هايًؿ ٘كض ٌکایث ؾق هعاکن ِالعه جّك ٦کكؾ.
 .1ايکار و جمظیر بذهکار

آيچه ٨٭ها هىٔى ٞشىال ج٭اَ ٬كاق ؾاؾهايؿ یا بىیاقد بك آو جّكیط کكؾهايؿ ،ایى اواث
که ج٭اَ ؾق بكابك ٠یى هىشىؾ یا ؾیى ،ؾق ِىقجی شایم اوث که بؿهکاق هًکاك باؿهی ؼاىؾ
باٌؿ یا ؾق اؾاد آو کىجاهی و جأؼیك کًؿ یا گاك٨حى آو هایاه هٍا٭ث و لیااو باٌاؿ ،اهاا اگاك
جأؼیك ٠ك٨ی و هٍا٭ث و لیااو آهااؾه اؾاد آو اواث ،ج٭ااَ
بؿهکاق ايکاق يمیکًؿ و بؿوو ِ
شایم يیىث .ؾلیل ایى ٬یؿ يیم هماوگىيه که هع٭ ٫يكا٬ی ؼا٘كيٍاو کكؾه ،ایى اواث کاه
ؾق اؾاد ؾیى ،ج١ییى هال به اؼحیاق بؿهکاق اوث و ٘لدکااق يمیجىاياؿ باؿوو اشااله او باكاد
ج١ییى ؾق هال او جّك ٦کًؿ ،هگك ال باب ج٭اَ ،و اؾله ج٭اَ ایى ِىقت قا ؾقبك يمیگیاكؾ
(هماو).

 .2ػلن به طلب

جكؾیؿد يیىث که ج٭اَ ؾق ِىقجی شایم اوث که ٌؽُ ;٠لن :به ٘لدکااقد ؼاىؾ ؾاٌاحه
باٌؿ و به ِكٜ ٦ى و گماو به ظ ٫يمیجىاو ج٭اَ کكؾ< لیكا هىٔى ٞشىال ج٭اَِ ،ؿً٠ ٪اىاو
٘لدکاقد و بؿهکاقد اوث و ایى با ٌک یا گماو هً١ا يؿاقؾ و ِك ٦ایًکه با ٜى باه ذداىت ظا،٫
ؾق هعکمه ظ ٫واىگًؿؾاؾو هًکاك قا ؾاقؾ کاه باا اهحًاا ٞاو ال واىگًؿ٬ ،أای باه واىؾ او ظکان

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

ولی چًاوکه ؾیؿین ،قوایث اوعا ٪بىابكاهین ا٘ال ٪و بلکه جّكیط ؾاٌث که ٘لدکاق
با ايکاق بؿهکاق قوبهقو يدىؾه اوث ،اها باا جىشاه باه ٔا ٧١واًؿد ایاى قوایاث يمیجاىاو ال
٬ا٠ؿه یاؾٌؿه ؾوث کٍیؿ< چًاوکه هیجىاو گ٩ث ظکن باه شاىال ؾق ٤یك٨اكْ یاؾٌاؿه باا
ظکمث جصىیم ج٭اَ يیم والگاقد يؿاقؾ .الدحه هىٔى ٞاهکاو اوحكؾاؾ ٠ایى هاال هملاى ،
ن
بؿوو آ گاهی ٌؽُ ،ال ٨كْ بعد بلکاه ال هىٔاى ٞج٭ااَ بیاكوو اواث و ٜااهكا اگاك
پیاهؿ ؾیگاكد يؿاٌاحه باٌاؿ ،شاایم اواث ،ظحای اگاك بحاىاو باه آواايی ٠ایى هاال ؼاىؾ قا
ؾقؼىاوث و ؾقیا٨ث کكؾ.
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هیکًؿ ،ؾلیل بك ایى يیىث که بحىايؿ به ِكٜ ٦ى به ذدىت ظ ،٫ج٭اَ کًؿ .ؾق ایاى يکحاه جكؾیاؿ
يیىث و ٨٭ها بك آو جأکیؿ کكؾهايؿ (ال شمله ٌهیؿ اول ،بیجا :ز.)189َ ،2
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آيچه هعل بعد اوث ،شایی اوث که ذدىت ظ ٫بك پایه اِىل ٠ملی اواث کاه باه آو
ٌك٠ی گ٩حه هیٌىؾ و يه ٠لن و  ٟٙ٬به وا <ٟ٬هايًؿ ایًکه باؿهکاق اؾ٠ااد پكؾاؼاث باؿهی
ن
هیکًؿ و ٌاهؿد بك اؾ٠ایً يؿاقؾ و ٘د١اا ه٭حٕااد اِال اوحّاعاب ایاى اواث کاه او
همچًاو بؿهکاق اوث .هع٭ ٫يكا٬ی با ایى اوحؿالل که چًیى ٠لمی شایگمیى ٠لن وا١٬ی
پكؾاؼاث
هیٌىؾ ،ایى ٨كْ قا يیم ٬ابل ج٭اَ ؾايىاحه اواث .باكاد هراال ،واقذای کاه باه
ِ
بؿهی بؿهکاق به ّ
هىقخ ٠لن يؿاقؾ و بؿهکاق هًکك ب٭اد بؿهی اوث ،هیجىايؿ ج٭اَ کًاؿ و
ِ
هلمم به ٘كض ٌکایث يیىث (يكا٬ای :1415 ،ز ،)459َ ،17اهاا هع٭ا ٫یامؾد چًایى
گىحكٌی قا ؾق ه٩اؾ قوایات ج٭اَ هٍکل ؾیاؿه و ؾق ِاىقت اظحماال قاواحگىیی باؿهکاق،
گك٨حى ٘لب قا يیالهًؿ ٌکایث ٌمكؾه اوث .آقد ،اگك بیًه بك ذدىت ظ٬ ٫ائن ٌىؾ ،ج٭ااَ
شایم اوث< هك چًؿ بیًه هاللم ٠لن به ذدىت ظا ٫يیىاث (یامؾد :1414 ،ز.)212َ ،2
اهامؼمیًی يیم ج٭اَ قا با ٨كْ اظحماال اؾا هٍاکل ؾیاؿه و اظحیااٖ قا ؾق پیگیاكد آو ال
٘كی٘ ٫كض ٌکایث ٌمكؾه اوث ( بیجا :ز.)438َ ،2
با ایى ظال به يٝك هیقوؿ ،يٝك يؽىث يمؾیک باه وا٬ا ٟاواث و ه٭حٕااد ا٘اال ٪یاا
٠مىم و جك اوحّ٩ال ؾق قوایات هىقؾ اوحؿالل ؾق اِل شىال ج٭اَ کاه بؽٍای ال آيهاا قا
بالگى کكؾین و ؾوثکن با ال٥اد ؼّىِیث ال آيها والگاقد ؾاقؾ و الهمیىقو ِاظب ػروه
٨كْ ذدىت ظ ٫ال ٘كی ٫بیًاه قا يیام باه ٨اكْ ٠لان هلعا ٫وااؼحه اواث< الدحاه ق٠ایاث
اظحیاٖ اهكد هٙلىب اوث.
 .3گطحرظ حکن به فرع اهکاو رجىع به هحکمه

ا٘ااال ٪و ٠مااىم و جااك اوحّ٩ااال ؾق قوایااات ج٭اااَ و بلکااه ِااكیط قوایااث اوااعا٪
بىابكاهین يٍاو هیؾهؿ که شىال ج٭اَ هًىٖ به ٠اؿم اهکااو اواحی٩اد ظا ٫ال قاه ٘اكض
ٌکایث ؾق هعکمه يیىث و هماوگىيه که به گ٩حه ٌهیؿ ذايی (ٌهیؿ ذايی :1413 ،ز،14
َ )71و ٨أل ودمواقد (ودمواقد :1423 ،ز ،)723َ ،2بیٍحك ٨٭ها ،ال شمله ٌایػ

٘ىوی ؾق کحاب خذف (٘ىوای :1417 ،ز ،)355َ ،6هع٭ا ٫ظلای (ظلای:1418 ،
ز )111-99َ ،4و ٌهیؿ اول (ٌهیؿ اول :1417 ،ز )85َ ،2و بلکاه ٠ماىم ٨٭هااد
هحأؼك (ق٘ : .دا٘دایی :1418 ،ز )154َ ،15گ٩حهايؿ هیجىاو بؿوو قشى ٞبه ٬أای،
ظحی اگك هىشب جأؼیك و لیاو يداٌاؿ ،ج٭ااَ کاكؾ .ایاى گ٩حاه قا هع٭ا ٫ظلای و باه جدا ٟاو
هع٭ ٫يكا٬ی ،به ٌیػ ٘ىوی ؾق کحاب مبطىط يیم يىدث ؾاؾهايؿ که الدحه ؾقوث يیىث و
ایٍاااو ؾق آيصااا همايًااؿ هع٭اا ٫ظلاای ؾق کحاااب المختصذذر الن ذ فغ (ظلاای :1418 ،ز،2
َ٨ ،)284كْ شىال قا ؾق ِىقت وشىؾ ّبیًه هعاؿوؾ باه شاایی کاكؾه کاه ال ٘كیاّ ٫بیًاه
يحىاو اوحی٩اد ظ ٫کكؾ (٘ىوی :1387 ،ز.)311َ ،8
ولی هماوگىيه که اکرك ٬ا٘٨ ٟ٭ها گ٩حهايؿ ،اِل شىال ج٭اَ چًیى هعؿوؾیحی ياؿاقؾ
و با وشىؾ اؾله یاؾٌؿه ،شایی بكاد اوحًاؾ به لموم ج١ییى هال ؾق اؾاد ؾیى ال واىد هالاک
يیىث .هع٭ ٫اقؾبیلی يیم که يؽىث هحمایل به ٠ؿم شىال ٌؿه ،با ایى ٠فق که ج١ییى هاال
ؾق اؾاد ؾیااى ؾق اؼحیاااق بااؿهکاق اوااث ،ؾق يهایااث هماااو يٝااك هٍااهىق قا پفیك٨حااه اوااث
(اقؾبیلی :1413 ،ز .)98َ ،12آقد٨ ،كْ وشىؾ پیاهؿ ياگىاق ؾق ا٬ؿام هىاح٭ین ،اهاكد
اوث که هىقؾ جىشه ٨٭ها بىؾه و ؾقباقه آو وؽى ؼىاهین گ٩ث.

 .4ػذم ضىگًذدادو هًکر

هماوگىيه که ؾق بكؼی قوایات جّكیط ٌؿه اوث ،شىال ج٭اَ جا شایی اوث کاه پایً ال آو،

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

بك پایه اوحؿالل یاؾٌؿه ،ؾق ج٭اَ يیاال باه اـوگاك٨حى ال ظااکن يیام يیىاث و ٘لدکااق
ن
هیجىايؿ هىح٭یما بؿوو اـو ود ا٬ؿام به ج٭اَ کًؿ .ایاى يکحاهاد اواث کاه بكؼای ٨٭هاا
هايًؿ هع٭ ٫یمؾد و اهاامؼمیًی باه آو جّاكیط کكؾهاياؿ (یامؾد :1414 ،ز<216َ ،2
اهامؼمیًی ،بیجا :ز .)439َ ،2با ایى ظال اهاامؼمیًی ،چًاوکاه ؾیؿیاؿ ،ؾق پاواػ باه
یک اوح٩حا ؾقباقه ج٭اَ ؾق اهىال ؾولحی ،شاىال آو قا باا ایاى ٬یاؿ آوقؾه اواث کاه ٘لدکااق
يحىايؿ ال قاه ؾیگك ٘لب ؼىؾ قا ؾقیا٨ث کًؿ و بكاد يگاقيؿه قوٌى يیىث که ایى ٬یؿ ؾق واٟ٬
٠ؿول ال ٜاهك ٨حااواد ایٍااو ؾق تسربذراالىضذیله اواث یاا ایٍااو ه٭حٕااد هّالعث ؾق
ج٭اَ ؾق ؼّىَ اهىال ؾولحی قا چًیى ؾیؿه اوث یا ٬یؿد اقٌاؾد اوث؟
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کاق به هعکمه و وىگًؿ ؾاؾو بؿهکاق ال وىد ٘لدکاق يکٍیؿه باٌؿ٠ .الهه ظلای (ظلای:1413،
ز ،)377َ ،5هع٭ ٫اقؾبیلی (اقؾبیلی :1413،ز ،)124َ ،9هع٭ ٫يكا٬ای (يكا٬ای:1422 ،
/1ب ،ز )386َ ،1و هع٭ ٫یمؾد (یمؾد :1414 ،ز )216َ ،2به ایى ٬یؿ جّكیط کكؾهايؿ
و ؾلیل آو قوایات چًؿد هايًؿ هىذ٭اه والیماو باىؼالاؿ (کلیًای :1417 ،زِ <98َ ،5اؿو،٪
 :1413ز )185َ ،3و قوایث ٠دؿالله باىؤااض (کلیًای :1417 ،ز )431-431َ ،7و يیام
قوایث ؼٕك بى٠مكو اوث که پیٍحك آوقؾین و گىیا چًاوکاه گ٩حاه ٌاؿه ،ؾق ایاى ظکان اؼحال٨ای
يیىث (يكا٬ی/1 :1422 ،ب ،ز )387َ ،1و قوایث ابىبکك ظٕكهی -یا ي٭ل ؾیگاكد ال همااو
قوایث يؽىث -که ؾق آو ج٭اَ با ٨كْ وىگًؿؼىقؾو هًکك شایم ٌمكؾه ٌؿه قا ،چًاوکه بكؼی
٨٭ها گ٩حهايؿ (بكاد هرال ،اقؾبیلی :1413 ،ز ،)111َ ،12بایؿ جىشیه کكؾ< ال شمله هیجىاو باك
ِىقجی ظمل کكؾ که ؼىؾ هًکك بؿوو ؾقؼىاوث ٘لدکاق وىگًؿ ؼىقؾه اوث< اهاكد کاه باا ج١دیاك
قوایث يیم والگاق اوث٠ .داقت پكوً ظٕكهی ایى اوث :ؾقهنهایی قا ال کىی ٘لاب ؾاقم ،اهاا
او ايکاق کكؾ و بك آو وىگًؿ ؼاىقؾ .آیاا اگاك ؾقهنهاایی ال او ؾق اؼحیااق هاى ٬اكاق گك٨اث ،هیجاىاين
َ
ََ
بكؾاقم؟ ج١دیك ; َظل :٧که به ٬كیًه ; َش َعؿ :همیىگىيه بایؿ ؼىايؿه ٌاىؾٜ ،هاىق ؾق ایاى ياؿاقؾ کاه
ؾاؾو ٘لدکاق وىگًؿ ؼىقؾه اواث .بًاابكایى باهق٤ان ایًکاه ؾق اِال ظکان،
بؿهکاق په ال وىگًؿ ِ
٘لدکاق هیجىايؿ باؿوو قشاى ٞباه هعکماه و باؿوو اـو ظااکن ج٭ااَ کًاؿ ،اهاا پاه ال قشاى ٞو
وىگًؿؼىقؾو هًکك ،ظحی اگك -چًاوکه ؾق قوایث ٠دؿالله بىؤاض جّاكیط ٌاؿه اواث -ه١لاىم
باٌااؿ کااه بااه ؾقو ٢وااىگًؿ ؼااىقؾه اوااث ،يمیجىايااؿ ج٭اااَ کًااؿ و ؾق ِااىقت ج٭اااَ ،چًاوکااه
ن
اهامؼمیًی جّكیط کكؾه (بیجا :ز ،)441َ ،2هالک يمیٌىؾ ،هگك ایًکه ب١ؿا ؼىؾ هًکك ا٬اكاق
کًؿ و هال قا بكگكؾايؿ که ؾق ایى ِىقت ،چًاوکه قوایث هىم ٟبى ّ
ویاق ؾاللاث هیکًاؿ (٘ىوای،
 ،1417تهیب ااحزا  :ز ،)181َ ،7هیجىايؿ هال ؼىؾ قا بىحايؿ.
 .5جىجه به ػلث ايکار و يپرداخحى بذهی

یکی ال يکات ههن که ؾق شىال و ٠ؿم شىال ج٭اَ هىقؾ جىشه ٨٭ها ٬اكاق گك٨حاه ،ايکااق و
يپكؾاؼحى بؿهی اوث٨ .كْ قوٌى شىال شایی اوث که بؿهکاق بهق٤ن آ گاهی و جىايایی باك
ّ
پكؾاؼث ال آو وكبال هیليؿ یا ج١لل هیکًؿ و به جأؼیك هیايؿالؾ ،اها ؾق ِىقجی که باه ؾلیال

اؼحال ٦ؾق ٨حىا یا يٝك کاقًٌاوی ؾق هىٔى ،ٞؼىؾ قا بؿهکاق يمیؾايؿ ،یا آ گاهی به باؿهی
ؼىؾ يؿاقؾ یا آو قا ٨كاهىي کكؾه و بهق٤ن یاؾآوقد به یاؾ يمیآوقؾ ،آیا هیجاىاو جًهاا باك پایاه
٠لن و يٝك ؼىؾ ؾق ٘لدکاقد ،ج٭اَ کكؾ؟
آيچااه ؾق يااى ٞوااإالهاد قوایااات ٨ااكاواو شااىال ج٭اااَ آهااؿه٨ ،ااكْ ;شعااؿ :اوااث کااه
هماوگىيه که بكؼی واژهًٌاواو جّكیط کكؾهاياؿ ،باه هً١ااد ايکااق ٠الماياه و ٠اهیاياه اواث
(شىهكد :1399 ،ز <451َ ،2ابى٨اقن :1414 ،ز <425َ ،1قا٤ب<187َ :1412 ،
٨یىهی ،بیجا :ز .91َ ،2الدحه گ٩حه ٌؿه اوث که گااه يیام ؾق هٙلا ٫ايکااق باهکااق هایقوؾ.
ق : .لبیؿد :1414 ،ز )376َ ،4یا ٨كْ ؼیاياث و اجاال ٦و هکاابكه و ّ٤اب اواث کاه
ِكیط یا ٜااهك ؾق ايکااق و ج٭ّایك اواث و جاا آيصاا کاه واكا ٢ؾاقیان ،جًهاا ؾق قوایاث اواعا٪
بىابكاهین ،چًاوکه گفٌث ،هیچ وؽًی که يٍاو ؾهؿ بؿهکاق هًکك باؿهی ؼاىؾ باىؾه یاا ؾق
اؾاد آو کىجاااهی هیکااكؾه ،وشااىؾ يااؿاقؾ و بلکااه جّااكیط ٌااؿه کااه اظحمااال پكؾاؼااث پااه ال
ؾقؼىاوث يیم وشىؾ ؾاٌحه اوث ،با ایى ظال اهام اشاله ج٭اَ ؾاؾه اوث.

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

ولی ِك ٦يٝك ال ٔ ٧١واًؿد قوایاث باه ؾلیال اواعا ٪کاه همااو اواعا ٪باىهعماؿ
بىابكاهین ظٕیًی اوث و جىذی ٫يٍؿه اوث ،به ِك ٦ایى قوایث يمیجىاو ال هىقؾ وایك قوایات
که ٨كْ ايکاق ٠اهؿايه اوث ،ؾوث بكؾاٌث و ظکن شىال قا به وایك هىاقؾ گىحكي ؾاؾ و ٨٭هاا
يیم چًاوکه ؾیؿین ،ؾق ٨كْ ا٬كاق و آهاؾگی بؿهکاق بكاد پكؾاؼث بؿهی ؼىؾ ،ج٭ااَ قا هصاال
يؿیؿه و ایى قوایث قا هىحًؿد بكاد شىال يًٍاؼحهايؿ .الایىقو با ٨كْ ِؿوق ایى قوایث بایاؿ آو
قا جىشیه کكؾ< هايًؿ ظمل بك اشاله ؼاَ اهام به وإالکًًؿه یا ا٘میًاو به قٔاایث باؿهکاق باه
شابهشایی هال به ٬كیًه ایًکه به هىوی بى٠دؿالملک يیابث ؾق ِاك ٦ؾق اهاىق ؼیاك ؾاؾه باىؾه
اوث< چًاوکه به يٝك هیقوؿِ ،عیعه ابىال١داان ب٥داا ٪يیام کاه ;ـهااب :هاال باه ؾواث
احاؾ هكظااىم (جدكیاامد ،بیجااا:
بااؿهکاق قا هىٔااى ٞوااإال ٬ااكاق ؾاؾه اوااث ،بااك ؼااال ٦گ٩حااه اوا ِ
َ ،)333ا٠ن ال ٨كْ ايکاق و ج٭ّیك يیىث و ه٭ّىؾ به ی٥مابكؾو هاال اواث و ٌااهؿ آيکاه
همیى ج١دیك ؾق قوایث ابىبکك ظٕكهی ؾق کًاق ;شعؿ :آهؿه اوث و ؾواث بااال ایاى اواث کاه
ٜهىق ٔ١ی٩ی ؾاقؾ .به هك ظال با جىشه به ایًکه هىٔى ٞؾق يى ٞقوایاات ٨اكْ ايکااق و ج٭ّایك
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اوث ،يمیجىاو با چًیى قوایحی ٬ائل به گىحكي شىال ٌاؿ و ٠اك ٦ال٥ااد ؼّىِایث ال هاىقؾ
یاؾٌؿه و گىحكي به اؼحال ٦ؾق ٨حىا قا همكاهی يمیکًؿ ،بهویاژه کاه اِال ظکان باك ؼاال٦
٬ا٠ؿه یا ا٘ال ٪و ٠مىم اؾله ؾیگك اوث.
بررضی ضه فرع اخحالف يظر ،جهل و يطیاو

با ایى ظال هك یک ال وه ٨كْ اؼحال ٦يٝك ،شهل و يىیاو يیالهًؿ جىشه شؿاگايه اوث:
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الفٔ اخحالف يفر در اصل یا ايذازه بذهی :اگك هىٔى٘ ٞلب ال هىائل ٨٭های اؼحال٨ای
باٌؿ و ؾق اِل یا ايؿاله آو ؾو یا چًؿ يٝك وشاىؾ ؾاٌاحه باٌاؿ ،هماوگىياه کاه ٌاهیؿ اول
ؼا٘كيٍاو کكؾه (بیجا :ز٘ ،)189َ ،2لدکاق يمیجىايؿ بك پایه بكؼی يٝكها کاه اِال یاا
ايؿاله بیٍحك قا ذابث هیکًؿ ،وكا ٢ج٭اَ بكوؾ .هع٭ ٫يكا٬ی يیام ؾق ٨اكْ کنولیااؾٌاؿو
بؿهی به ؾلیل اؼحال٨ ٦حىا ،ج٭اَ بایً ال ظاؿا٬ل قا هصاال يؿايىاحه و يیالهًاؿ قشاى ٞباه
هعکمه ٌمكؾه اوث (يكا٬ی :1415 ،ز )461َ ،17و هع٭ ٫یامؾد ؾق ٨اكْ اؼاحال٦
٨حاوا جًها ؾق ِىقجی اِل ج٭اَ قا هصال ٌمكؾه که ٘لدکاق يیم ه٭لاؿ همااو ٨٭یهای باٌاؿ
که ٘لدکاق ال او ج٭لیاؿ هیکًاؿ و گكياه بایاؿ قشاى ٞباه هعکماه کًاؿ (یامؾد :1414 ،ز،2
َ )213و پیؿاوث اٌحكا ؾق ج٭لیؿ هىٔى٠یث يؿاقؾ و هال وظؿت يٝكد اوث که باك
هك ؾو ظصث اوث .بًابكایى اگك ؾولث به ؾلیل اوحًاؾ به ٨حىاد ظاکن یا ٬اايىو هىاحًؿ باه
آو ،ؼىؾ قا ٔاهى و هىئىل لیاو و بؿهی يمیؾايؿ یا ايؿالهاد قا کاه ٘لدکااق ه١ح٭اؿ اواث
ن
٬دىل يؿاقؾ ،لیاوؾیؿه يمیجىايؿ قأوا ا٬ؿام و ال قاه ج٭اَ اوحی٩اد ظ ٫کًؿ و بایؿ به ؾاؾگاه
ِالط ٌکایث کًؿ.
ال وىد ؾیگك ،به يٝك هیقوؿ اؼحال ٦يٝك ؾق کاقًٌاوی هىٔى٠ی ؾق اِال یاا اياؿاله
لیاااو و بااؿهی يیاام هماایى ظکاان قا ؾاقؾ< لیااكا ؾق ایااى هىاائله اؼااحال ٦ياٌاای ال اشحهاااؾ
ؼّىِیث يؿاقؾ و ٠ك ٦هیاو ایى ؾو ٨ك٬ی يمیبیًؿ و گكيه قشى ٞبه ; ّ
ه٭ىم :و ;ؼداكه :ؾق
ن
هىاقؾ ٬یمثگفاقد و هايًؿ آو ،ؾق ِىقجیکه یک ٘ك٠ ٦لن باه ؼٙااد آيااو ؾاقؾ ،اشمااال
بیهىؾه اوث و لهیًه شىال ج٭اَ قا ،ؾوثکن جا پیً ال ظکن ٬أی ٨كاهن هیوالؾ.

بٔ جهل یا غک به بذهی :ؾق ِىقجی که بؿهکاق ال بؿهی ؼاىؾ آ گااهی يؿاٌاحه باٌاؿ،
ا٠ن ال ایًکه ٠لن به ؼال ٦آو یا ٌک ؾق آو ؾاٌحه باٌاؿ ،آیاا هیجاىاو باك پایاه ٠لان ؼاىؾ
ج٭اَ کكؾ؟ بكؼی ایى اهك قا که قوایات ٌاهل ٨اكْ ه١افوقباىؾو باؿهکاق ٌاىؾ ،يااه١لىم
ّ
ؾايىحه و ٬ؿق هىلن قوایات قا ٨كْ ج٭ّیك ٌمكؾهايؿ و الایىقو ؾق ٨كْ شهل به باؿهی یاا
ٌک ؾق آو یا ا٠ح٭اؾ به پكؾاؼحى آو ،يیال به قشى ٞبه هعکماه ؾیؿهاياؿ (هىواىد اقؾبیلای،
 :1423ز.)498َ ،2

جٔ فراهىغی بذهی :اگك بؿهکاق بؿهی ؼىؾ قا ٨كاهىي کكؾه باٌؿ ،اها ٘لدکاق هیؾايؿ
که ود ؾق ِىقت یاؾآوقد پكؾاؼث ؼىاهؿ کكؾ ،قوٌى اوث که ایاى ِاىقت هٍامىل ایاى
اؾله يؽىاهؿ بىؾ و ٠ك ٦آو قا ؾق ظکن ِىقجی هیؾايؿ که باؿهکاق ا٬اكاق باه باؿهی کاكؾه و
ن
کىجاهی ؾق پكؾاؼث آو يیم يکكؾه که گ٩حین ال ٬لمكو اؾله شىال ج٭اَ بیكوو اواث و ٜااهكا
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اها به يٝك هیقوؿ ظکن ایى ِىقت ؾق هك ؾو ٌکل آو با ِىقت پیً ٨اك ٪هیکًاؿ و
٠ك ٦ال ایى يٝك هیاو ايکاق ٠اهؿايه و ايکاق ياٌی ال شهل یا ٌک ؾق بؿهی ٨ك٬ی يمیبیًاؿ
و ال قوایات یاؾٌؿه ال٥اد ؼّىِیث هیکًؿ .ایى اوث که هع٭ ٫يكا٬ی و الدحه باه اواحًاؾ
٠مىم اؾله ،جّكیط کكؾه اوث که ؾق ِىقت ٠ؿم آ گااهی باؿهکاق یاا ظحای ؾق ٨كٔای کاه
٘لدکاق يمیؾايؿ بؿهکاق آ گاه باه باؿهی ؼاىؾ اواث یاا ياه ،هیجىاياؿ ج٭ااَ کًاؿ (یامؾد،
 :1415ز )461َ ،17و هع٭ ٫یمؾد ؾق ٨كْ ٌک بؿهکاق ؾق ایًکه بؿهی قا پكؾاؼحاه
یا يه ،ج٭اَ قا ؾق ِىقجی که ٘لدکاق ٠لن به آو ؾاٌاحه باٌاؿ ،شاایم ٌامكؾه اواث ،اهاا ؾق
ِىقجیکه ٘لدکاق اظحمال هیؾهؿ باؿهی باه او پكؾاؼاث ٌاؿه ،آو قا هٍاکل ؾیاؿه اواث
(یمؾد :1414 ،ز .)212َ ،2با ایى ظاال باه يٝاك هیقواؿ اواحًاؾ باه ٠مىهاات کاه ؾق
وؽى هع٭ ٫يكا٬ی آهؿه اوث ،جًها بك پایه ال٥اد ؼّىِیث ٠ك٨ی ال هىقؾ قوایات ؾقواث
اوث و گكيه آيچه ؾق قوایات هىٔى ٞبعد آهؿه ،جا آيصا که وكا ٢ؾاقیان٠ ،ماىم یاا ا٘اال٪
لٝ٩ی يؿاقؾ ،هگك ایًکه همايًؿ بكؼای بگاىیین ل٥اث ;شعاؿٌ :ااهل بكؼای هاىاقؾ اهحًااٞ
٤یك٠ؿوايی يیم هیگكؾؾ< هايًؿ ٨كْ ٨كاهىٌی یا ا٠ح٭ااؾ باه اؾاد باؿهی (جدكیامد ،بیجاا:
َ.)334

هىا٨٭ث هع٭ ٫يكا٬ی با شىال ج٭اَ ؾق ِىقت ٨كاهىٌی (يكا٬ای :1415 ،ز)361َ ،17
ياٜك به ایى ٨كْ يیىث< چًاوکه اگك ٘لدکاق ٠لن ؾاقؾ که بؿهکاق با یااؾآوقد يیام باه یااؾ
يؽىاهؿ آوقؾ و بؿهی قا يؽىاهؿ پكؾاؼث یا ؾق آو جأؼیك هیکًؿ٠ ،اك ٦ایاى ٨اكْ قا يیام باا
ال٥اد ؼّىِیث ال هىقؾ قوایات ،هٍمىل اؾله یاؾٌؿه هیٌاماقؾ و يٝاك هع٭ا ٫يكا٬ای ؾق
شىال ج٭اَ ؾق ایى ٨كْ ؾقوث اوث ،اها هع٭ ٫یمؾد بهق٤ن جمایل اولیه به شىال ج٭ااَ
ؾق ایى ٨كْ ،آو قا به ؾلیل ٠اؿم ِاؿً٠ ٪اىاو ;شعاؿ :هٍاکل ٌامكؾه اواث (یامؾد،
 :1414ز )213َ ،2که به يٝك هیقوؿ ایى ٨كْ يیم هايًؿ شهل به بؿهی اوث کاه باه
ؾلیل ال٥اد ؼّىِیث ٠ك٨ی ،ج٭اَ شایم اوث.
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دٔ فراهىظ کردو٨ :كْ وىم ایى اوث که ٘لدکاق ٌک ؾاقؾ بؿهکاق با یاؾآوقد به یاؾ
ؼىاهؿ آوقؾ و بؿهی قا پكؾاؼث ؼىاهؿ کكؾ یا يه .هع٭ ٫يكا٬ی ایى ٨كْ قا يیم هٍمىل اؾله
ؾیؿه اوث ،اها هع٭ ٫یمؾد با ایى اوحؿالل که ٠مىهات اؾله ال ایى ِىقت ايّاكا ٦ؾاقؾ،
آو قا ي٭ؿ کكؾه اوث (هماو).

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

به يٝك ها يیم ٠ك ٦ؾق ایى ٨كْ ال٥ااد ؼّىِایث ال هاىقؾ قوایاات يؽىاهاؿ کاكؾ و باا
٨كْ ٌک يیم يمیجىاو به قوایات یاؾٌؿه که باك ؼاال ٦اؼحیااق هالاک ؾق ج١یایى هاال ؾق
اؾاد ؾیى اوث ،اوحًاؾ کكؾ .الایىقو یا بایؿ بكابك يحیصه یاؾآوقد ٠مل ٌاىؾ یاا باه هعکماه
قشى ٞکًؿ.
 .6ػذم پیاهذ ضىء و ػذم اخحالل يظام

یکی ال يکات ههن ؾق شىال ج٭اَ که بىیاقد ال ٨٭ها باه اب١ااؾد ال آو جىشاه کكؾهاياؿ،
ایى اوث که ج٭اَ هكچًؿ با ق٠ایث ٌكایٗ آو ؾق اِل شایم اوث ،اها ایى ؾق ٨كٔی اوث
که پیاهؿد وىل و ياگىاقد يؿاٌحه باٌؿ و گكيه شایم يیىث< چًاوکه بكؼی ٨٭ها ج٭ااَ ؾق
هىائل شايی قا که ؾق ٬كآو و قوایات و هًاب٨ ٟ٭هی با ً٠ىاو ّ٬اَ هٙكض ٌؿه ،هًىٖ باه
ن
اـو ظااکن و ٬أاای ؾايىااحهايؿ و ٘دا ٫ایااى يٝااك ِاااظداو ؼاىو يمیجىايًااؿ ؼااىؾ قأوااا و
ن
هىح٭یما ّ٬اَ کًًؿ (ق : .يكا٬ی :1415 ،ز <445-443َ ،17یامؾد :1414 ،ز،2
َ .)218-216الایىقو یا بایؿ گ٩ث اؾله شىال ج٭اَ ؾق اهىال ال چًیى هىاقؾد کاه پیاهاؿ

وىل ؾاقؾ ،ايّكا ٦ؾاقؾ و یا با ٨كْ ٌمىل لٝ٩ی اؾله شىال ،با جىشه به اؾله ؾیگك ،بایؿ آيها
قا ه٭یؿ به هىاقؾد واؼث که پیاهؿ وىئی يؿاٌحه باٌؿ .آيچه هىقؾ جىشه ٨٭ها باىؾه اواث،
بیٍحك ؾق ٬لمكو پیاهؿهاد ٨كؾد هايًؿ هاحهنٌاؿو باه واك٬ث٨ ،حًاهايگیمد و ٨ىااؾ و باه
ؼٙكا٨حاؾو شاو یا هال اوث ،اها هیؾايین ایًهاا باهً٠ىاو يمىياه اواث و هًاٌ ٟااهل هاك
پیاهؿد اوث که ؾق يگاه ٌاق ٞاهكد هًکك اواث و الایاىقو اگاك قواز ج٭ااَ ؾق شاه١اه ال
شمله ؾق اهىال ؾولحی هایه بیيٝمی ٠مىهی و اؼحالل يٝام شاه١ه و ٨ىاؾ اشحماا٠ی ٌاىؾ
یا اظحمال ٠٭الیی چًیى هاللههاد بكوؾ ،بیٌک ؾق ِاىقت اهکااو قشاى ٞباه هعکماه و
اوحی٩اد ظ ،٫ج٭اَ شایم يؽىاهؿ بىؾ و ؾق ِىقت ٠ؿم اهکاو ،به ؾلیل ٨٭ؿاو یاا يااجىايی
٬أی یا ٨٭ؿاو بیًه و يدىؾ وًؿ بكاد اذدات ظا ٫و هايًاؿ آو ،بایاؿ هالظٝاه هماه شىاياب
هىٔى ٞقا کكؾ و ایى اهكد اوث که يه جًها هىقؾ اهحمام ٨٭ها باىؾه اواث ،بلکاه ؾق قوایاث
هعمؿ بى٠لی ظلدی يیم که ي٭ل کكؾین ،بًا باك یاک ج٩ىایك باه آو جىشاه ؾاؾه ٌاؿه اواث<
ج٩ىیكد که به ٬كیًه ویا ٪قوایث ؾقواث یاا ؾقواثجك باه يٝاك هیقواؿ و ٌااقظايی هايًاؿ
هصلىی و ٨یٓ کاٌايی يیم آو قا بكگمیؿهايؿ.

اها هماوگىيه که ٨یٓ کاٌايی گ٩حه اوث ،ایى شمله بك ؼال ٦هً١اد یاؾٌؿه ،اٌااقه
به پیاهؿهاد ياؾیؿهگك٨حى قوابٗ و هًاوادات هاالی هىشاىؾ و ظااللٌامكؾو شااو یاا هاال
کىايی اوث که هكچًؿ هٍكو٠یث اللم قا ؾق جّك ٦ؾق اهىال هىقؾ اٌاقه ؾق قوایاث يؿاقياؿ،

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

ؾق قوایث ظلدی ،چًاوکه ؾیؿین ،اهام ؾلیل يپفیك٨حى جّاظب هاماق ؾیًااق هاال وابىاحه
هكوايی قا که به اهايث پیً ظلدی گفاٌاحه باىؾ و ال او ؼداكد يداىؾ ،ایاى ٌامكؾ کاه هاا ؾق
ٕ٨اد هىالمثآهیم با ظکام و٬اث و وابىاحگاو آيااو باهواك هیباكین و الایاىقو اهايثهاا
وگنٌؿههاد آياو قا بكهیگكؾايین و به واىؾ و لیايٍااو گاىاهی هایؾهین .واپه ا٨اموؾ:
;٨اـا ج٩ك٬ث االهىال لن یى ٟاظؿ الم٭ام .:بكؼی به ي٭ال شًااب هصلىای گ٩حهاياؿ کاه ایاى
شمله اٌاقه به لهاو ٬یام ظٕكت ٬ائن اوث که ؾق پی آو ٠٭ایاؿ و ؼىاواحههاد با٘ال
هؽال٩او پكا کًؿه هیگكؾؾ و کىای ال آيااو اشاالههاياؿو ؾق ؼاياهها و ؾاٌاحى اهىالٍااو قا
يؽىاهؿ ؾاٌث< لیكا بیٍحك آيها هال اهام و ٌی١یاو اوث.
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اها اگك هك کىی ٘د ٫ؼىاوث و يٝك ؼىؾ ٠مل کًاؿ و هًاوادات هاالی و ِایايث شاايی قا
ياؾیؿه بگیكؾ ،ؾیگك اهکاو بكپایی ليؿگی هًاوب قا ال ؾواث ؼىاهاؿ ؾاؾ و بایاؿ جاك و٘اى
کًؿ .ود وپه هیگىیؿ که ایى هً١ا همىى با قوایات ؾیگكد اوث که ؾق هىٔى ٞلياؿگی و
ق٨حاق هىالمثآهیم باا هؽال٩ااو هافهدی واقؾ ٌاؿه اواث (٨ایٓ کاٌاايی :1416 ،ز،18
َ .)828ؼىؾ شًاب هصلىی يیم کاه اقجدااٖ هٙلاب باا ؾوقه ٜهاىق قا يپفیك٨حاه ،ه٭ّاىؾ
قوایث قا ایى ؾايىحه که اگك ٌی١یاو با ؾیگكاو با يگااه اِاالظی ق٨حااق يکًًاؿ و گانٌاؿه و
اهايااث آو قا بااك يگكؾايًااؿ ،ؼىاوااحهها و اهااؿا ٦پكاکًااؿه هیٌااىؾ و هایااه ٨حًااه و ؾقگیااكد
هیگكؾؾ و جك و٘اى و ٨اكاق و بیؼايماايی و ٬حال قا ؾق پایؾاقؾ (هصلىای :1416 ،ز،11
َ.)315
15
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آيچه ال يگاه ٨٭هی ؾق ایى ؼّىَ بایاؿ هاىقؾ جىشاه و اهحماام ٬اكاق گیاكؾ و ٨٭هاا يیام
ن
اشماال به آو جىشه و جأکیؿ کكؾهايؿ ،ؾو يکحه و ؾق ؾو وٙط اواث :یکای پیاهاؿهاد يااگىاق
٨كؾد و ؾیگك پیاهؿها و اؼحالل يٝام اشحماا٠ی ،و قوایاث ظلدای هیجىاياؿ يااٜك باه هاك ؾو
باٌؿ و به هك ظال ،ظحی اگك ایى قوایث يیم قبٙی باه ایاى هىٔاى ٞيؿاٌاحه باٌاؿ یاا باكاد
اذدات هٙلب کا٨ی يداٌؿ ،اؾله ؾیگك بهقوًٌی و بهِىقت کلی ال اقجکاب اهاىقد کاه باكاد
٨كؾ یا شاه١ه پیاهؿهاد وىل ؾاٌحه باٌؿ ،بال ؾاٌحه اوث و الایىقو ٨٭ها بیآيکه يیاالد باه
اوحًاؾ یا ظحی اٌاقه به ایى قوایث بدیًًؿ ،ؾق کًاق بیاو ظکن شىال ج٭اَ ،ؾق ٨كْ اوحكؾاؾ
٠یى هال بهؾقوحی به ایى ٌكٖ جىشه ؾاؾهايؿ.
الف) پیاهذهای فردی

ج٭اااَ بااا ق٠ایااث ٌااكایٗ آو ؾق ِااىقجی شااایم اوااث کااه پیاهااؿ وااىل و ياااگىاقد قا بااكاد
ج٭اَکًًؿه یا يمؾیکاو ود یا کىی ؾیگك يؿاٌحه باٌاؿ< هايًاؿ ایًکاه اظحماال باكوؾ هاحهن باه
ؾلؾد و ؼیايث و هایه بؿياهی او ٌاىؾ یاا هایاه ٤ااقت و جٕایی ٟاهاىال یاا ؼٙاك شاايی و ٨حًاه و
اؼحال ٦گكؾؾ و گكيه بایؿ به هعکمه قشى ٞکًؿ .ایى اوث که ٌهیؿ اول جّكیط کكؾه اوث کاه
اگك ج٭اَ به هحک آبكو و جكن ال پیاهؿ ياگىاق بیًصاهؿ ،هايًؿ ایًکه ٠یى هال ؼىؾ قا بیابؿ ،اهاا
بحكوؿ که اگك آو قا بكؾاقؾ ،هحهن به ؾلؾد ٌىؾ و ؼىؾ قا ؾق ه١اكْ باؿياهی و باؿ٨كشاهی ٬اكاق

ؾهؿ ،اهکاو ٨حىا به ظكهث وشىؾ ؾاقؾ (ٌهیؿ اول ،بیجا :ز )189َ ،2و ٌهیؿ ذاايی (ٌاهیؿ
ذايی :1413 ،ز )69َ ،14و هع٭ ٫ودمواقد (ودمواقد :1423 ،ز )721َ ،2ؾق ٨كٔی
که هالک بؽىاهؿ ٠یى هال ؼىؾ قا ال پیً ؾیگكد بكؾاقؾ ،آو قا هٍكوٖ به ایاى ٌامكؾهايؿ کاه
هایه ٨حًه يداٌؿ و گكيه بكاد گك٨حى آو بایؿ به ظاکن قشى ٞکًؿ .هع٭٘ ٫دا٘دایی ؾق ایى ٨كْ
قشى ٞبه کىی ٤یك ظاکن قا يیم ،ؾق ِىقجی که ایمى ال ٨حًهؼیمد باٌؿ ،ا٨موؾه اوث (:1418
اوحاؾ هكظىم اوحكؾاؾ ٠یى هال ؼىؾ قا ظحای اگاك هایاه ٨حًاه باٌاؿ ،هصاال
ز )153َ ،15اها ِ
ٌمكؾه اوث ،به ٌك٘ی که ٨حًهؼیمد آو به ايؿالهاد يداٌؿ که هیؾايین هفاٌ ٪اق ٞبا کااقد
که چًیى ٨حًه و ٨ىاؾد قا ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ ،والگاق يیىث< هك چًؿ آو کاق هداض یا هىاحعب
یا ظحی واشب باٌؿ .الدحه  ٟٙ٬به پیاهؿ وىل اللم يیىث و همیى که لهیًه آو باٌاؿ ،کاا٨ی ؾق
هً ٟاوث< چًاوکه ال ظکن شىال ٨كوي هال و٩٬ی ،به ؾلیل پیؿایً اؼاحال ٦و لهیًاه جدااهی
هال و شاو يیم پیؿاوث (جدكیمد ،بیجا .)329َ :به هك ظال پیؿاوث اواحكؾاؾ ;٠ایى :هاال
ؼّىِیث يؿاقؾ و ج٭اَ ؾق ;ؾیى :يیام ،هماوگىياه کاه بكؼای جّاكیط کكؾهاياؿ (٬مٍاهاد،
بیجا :ز ،)253-252َ ،2همیى ظکن قا ؾاقؾ.
یکی ال اظکام قوٌى که هىحًؿ به اؾله چًؿد اوث و ؾق ایًصا يیالد به بكٌاماقد آيهاا
يیىث ،وشىب ظ ٛ٩يٝام و ظكهث اؼحالل ؾق آو اوث .ایاى ظکان ؾق واٙط یاک ٬ا٠اؿه
ّ
٨٭هی هىلن ،همىاقه ؾق ابىاب گىيااگىو ٨٭اه هاىقؾ جىشاه و اواحًاؾ ٨٭هاا باىؾه اواث .واژه
;يٝام :گكچه ؾو ياى ٞکااقبكؾ ؾاقؾ ،یکای يٝاام ویاوای و ؾیگاكد يٝاام ٠اام اشحماا٠ی و
ن
ه١یٍث ،اها آيچه يى٠اا ؾق ٨٭اه هاىقؾ جىشاه و اهحماام هىاح٭ین اواث ،کااقبكؾ ؾوم اواث<
بهگىيهادکه ؼاوحگاه و یک ؾلیل قوٌى بك ٔكوقت بكؼىقؾاقد شاه١اه ال يٝاام ویاوای و
وشىب ظ ٛ٩آو يیام همااو ٔاكوقت وشاىؾ و ظ٩ا ٛيٝاام ٠اام اشحماا٠ی اواث< چًاوکاه
اهامؼمیًی ال شمله اؾلاه باك اِال لاموم ظکىهاث و يٝاام ویاوای قا وشاىب ظ٩ا ٛيٝاام
ّ
هیٌماقؾ و ؼا٘كيٍاو هیکًؿ که ظ ٛ٩يٝام ال واشبهاد هىکؿ ،و اؼحالل اهىق هىلمیى
ال اهىق هد٥ىْ پیً ٌاق ٞاوث و ایى شم با وشىؾ لهاهؿاق و ظکىهث بكپا يمیگكؾؾ (اهاام

تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

ب) اخحالل يظام اجحماػی
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ؼمیًی :1421 ،ز 619َ ،2و يیم ق : .هماو 621َ :و .)665
آیثالله ؼىیی بهق٤ن ایًکه اؾله لٝ٩ی والیث قا ظحی ؾق اذدات هًّب ٕ٬ا باكاد ٨٭یاه
کا٨ی يؿیؿه اوث ،چه قوؿ به والیث ٠اهه ،اها ؼا٘كيٍاو کكؾه اوث که چىو ظ٩ا ٛيٝاام
هاؾد و هً١ىد شاه١ه هحى ٧٬بك وشاىؾ ٕ٬اواث و اگاك يداٌاؿ ،يٝاام اشحماا٠ی باه ؾلیال
٨كاوايی کٍمکً و ٌاکایث ؾق هىاائل هؽحلا ٧هاالی و ٤یكهاالی هؽحال هیٌاىؾ و ٬اؿق
هحی٭ى ؾق هیاو کىايیکه ایى هًّاب ؾق ؾوقه ٤یداث باكاد آيااو ذاباث اواث ٨٭یاه شااهٟ
ٌكایٗ اوث ،الایىقو يّب او ال وىد ٌااق ٞاهاكد ١ٙ٬ای اواث (ؼاىیی :1418 ،ز،22
َ.)86
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ایى اوث که ٨٭ها يه جًها ؾق ابىاب هؽحل٨ ٧٭های باكاد اذداات ؾیاؿگاه ؼاىؾ ؾق بكؼای
اظکام به ایى ٬ا٠ؿه اوحًاؾ کكؾهايؿ ،بلکه ؾوحهاد ال کاقها و ظك٨هها و يیالهاد اشحماا٠ی
قا بااا ً٠ااىاو ;واشدااات يٝاهیااه ،:ال شملااه ؾق بعااد گااك٨حى ؾوااحممؾ بااك واشدااات هٙااكض
واؼحهايؿ ،با ایى هال کلی که هك کاقد که هاكؾم ؾق لياؿگی اشحماا٠ی ؼاىؾ باه آو يیاال
ؾاقيؿ و يدىؾ آو اؼحاللی ؾق کل یا بؽٍی ال شاه١ه پؿیؿ هیآورد،ازبابوجوبحفظ ظاظا 
معیشظ واجماظظااواجظ اقظ و ظ ااخظ ددرآححظ ا خواوظظ(بظظود ازجا ظ ر.ک:
اظصاری:4445،ج،2ص431-431؛آشمیاظی :1425،ز .)125َ ،1ج١دیكهایی هايًاؿ
ظ ٛ٩يٝام ،اؼحالل يٝام ،يٝام هكؾم ،يٝام هىالمیى ،يٝاام هاإهًیى ،يٝاام ٠دااؾ ،يٝاام
ه١اي ،يٝام اهىق ؾیى و ؾيیا ،يٝام ٠الن ،يٝام يکاض ،يٝام ه١ااهالت ،يٝاام باالؾ و يٝاام
بالاق که ؾق وؽى ٨٭ها ٌاهؿ آو هىحین ،همه ياٜك به چًیى اهكد اوث.
ج٭اَ هكبىٖ به اهىال ال شمله اهىال ٠مىهی یا ؾولحای ،ا٨اموو باك ٌاكایٗ و هىاياٟ
ؾق ِ
پیًگ٩حه و يیم لموم پكهیم ال هىاقؾد که پیاهؿ وىل ظحمی یا اظحمالی ٨كؾد ؾاقؾ ،بایاؿ باه
اهك ههن ظ ٛ٩يٝاهات اشحما٠ی و ظكهاث هاك گىياه اؼاحالل ؾق آو باهً٠ىاو یاک ٬ا٠اؿه
ٌك٠ی اهحمام ؾاٌث و الدحه لموم ظ ٛ٩يٝام ویاوی يیم ال همایى هًٝاك اواث و الایاىقو
ن
اگك ؼلل ؾق آو هىحلمم ؼلل ؾق يٝام ٠ام اشحما٠ی باٌؿ٘ ،د١ا شایم يؽىاهؿ بىؾ و ایى اهاك
بىحه به هىاقؾ هؽحلا٨ ،٧اك ٪هیکًاؿ .ج٭ااَ ؾق اهاىال ٠ماىم یاا ؾولاث هاك چًاؿ ؾولحای

ن
ياهٍكو ٞباٌؿ ،جا ؾق وٙط یک ٠مل ٨كؾد و هىقؾد باٌؿ ،يى٠ا باا چًایى پیاهاؿد قوباهقو
يیىث ،اها گىحكي یا٨حى آو ؾق اشحما ،ٞلهیًاه اؼاحالل ؾق اهاىق شاه١اه و کٍاىق و يٝاام
اشحما٠ی و ياؾیؿهگك٨حى يٝن ج١كیٌ٧ؿه باك پایاه ٬اىايیى و ه٭اكقات قا پؿیاؿ هایآوقؾ و ایاى
پیاهؿ ظحی اگك ؾق ظؿ اظحمال ٠٭الیی باٌؿ ،ال يگاه ٌك٠ی به ِىقت کلی پفیك٨حه يیىث.

وٜی٩اه ؾیگاكد کااه ؾولثهاا ؾاقياؿ ،آو اوااث کاه لهیًاه ؾاؾقواای آوااو و ٠اؾاليااه و
ا٘میًاوبؽً بهویژه ؾق هىاقؾ ؾوثايؿالدها و لیاوهایی که اِاعاب ٬اؿقت و ظکىهاث
ؾاقيؿ ،ال ٘كی ٫يهاؾهاد ٕ٬ایی و هايًؿ آو ٨اكاهن باٌاؿ< چًاوکاه ؾق بؽٍاًاهه ٠ماىهی
اهیكالمىهًیى ؾق ؼّىَ قویؿگی ٌؽّی ظٕكت باه ؾواثايؿالدهاد اظحماالی
وپاهیاو آهؿه اوث (ویؿقٔی.)388َ :1414 ،
ؾیگك آيکه پكهیم ال اؼحالل يٝام اشحما٠ی و ؾوقد ال گىحكي بیيٝمی باهً٠ىاو یاک
اِل هىقؾ اهحمام باٌؿ و با ایى ظال بهق٤ن اِل شىال ج٭اَ با ٌكایٙی که گفٌث ،بهحاك
آو اوث کاه جًهاا ال قاههااد ج١كیٌ٧اؿه و هكواىم باه اواحی٩اد ظ٭اى ٪ال شملاه شداكاو
لیاوهاد ا٬ؿاهات ؾولث و کاقکًاو آو پكؾاؼحاه ٌاىؾ و باه ج٭ااَ باا ٌاكایٗ آو باهً٠ىاو
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الدحه ؾولثها يیم وٜی٩ه ؾاقيؿ ظؿاکرك اهحمام ؾق ق٠ایث شاياب و ظ٩ا ٛظ٭اى ٪هاكؾم و
شدكاو لیاوهاد واقؾ ٌؿه قا ؾاٌحه باًٌؿ و بهویژه قاههااد آوااو و کنهمیًاهاد قا باكاد
قویؿگی به ٌکایات و ؾاؾقوای لیاوؾیاؿگاو و ؾواحیابی باه ظ٭اى ٪آيااو ٨اكاهن وااليؿ جاا
ا٨موو بك شدكاو لیاو و قٔ ٟ٨ماو ،لهیًه ا٬ؿاهات ٌؽّی و والی٭هاد قا کااهً ؾهًاؿ<
ا٬ؿاهاجی که هیجىايؿ پیاهؿهاد ٨كؾد و اشحما٠ی یاؾٌاؿه قا ؾاٌاحه باٌاؿ و چاه بىاا هایاه
وىل اوح٩اؾه باٌؿ و ؾوثايؿالد باه اهاىال و ظ٭اى٠ ٪ماىهی قا ٨اكاهن واالؾ .باه ٠دااقت
ؾیگك ،گما٨ه يیىث که گ٩حه ٌىؾ گكچه به ؾلیل اهمیث ظ٩ا ٛظ٭اى ٪آظااؾ شاه١اه ،اِال
ج٭اَ ؾق اهىال یک قاهکاق ؾق کًاق قشى ٞبه هعکمه اوث که ٌاق ٞظکین با ٌكایٙی ٬كاق
ؾاؾه اوث ،اها قاهکاقد ٌده ذايىد اوث و ؤ ٟاولی و هٙلىب ؾق یک شاه١ه پیٍك٨حه آو
اوث که يؽىث جاا ظاؿ همکاى لهیًاه ظا٫گكیمد و جٕایی ٟظ٭اى٨ ٪اكاهن يٍاىؾ< هايًاؿ
جأکیؿد که ٬كآو کكین بك ذدث بؿهی و گىاهگك٨حى بك آو ؾاقؾ (ب٭كه.)282 :

آؼكیى قاه ظل يگكیىحه ٌىؾ و اگك ٬یؿد قا که ؾق پاوػ اهامؼمیًی به یک هىقؾ ج٭ااَ ال
ن
اهىال ؾولحی آهؿه بىؾ ،ظکمی کلی ؾق چًیى هاىاقؾد بٍاماقین٘ ،د١اا باا اهکااو ؾقیا٨اث
ن
٘لب و شدكاو لیاوهاد هىٔى ٞبعد ال قاههاد ه٭كق ،يمیجىاو ابحاؿائا و ظحای باا ٨اكْ
٠ؿم پیاهؿهاد وىل ،وكا ٢ج٭اَ ق٨ث و ؾوثکن ه٭حٕاد اظحیاٖ همیى اوث.
جمعبًذی
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شىال ج٭اَ ؾق اهىال ؾق ؾیىيی که بؿهکاق ال اؾاد آو ؼاىؾؾاقد هیکًاؿ ،هاىقؾ اج٩اا٪
٨٭هاد هاوث و ؾلیل آو يیم ا٨موو بك بكؼی آیات که پاقهاد ٨٭ها به آو اوحؿالل کكؾهايؿ،
قوایات چًؿد اوث که يى٠ی ا٘میًاو به اِل ظکن قا پؿیؿ هیآوقؾ .هك چًؿ ؾقباقه بكؼای
٬یىؾ و ٌكایٗ آو يگاه یکىايی وشىؾ يؿاقؾٜ ،اهك ا٘اال ٪و ٠ماىم ایاى اؾلاه و ٨حااوا و گااه
جّكیط بكؼی ٨حاواٌ ،اهل اِل ج٭اَ ؾق اهىال ٠مىهی و ؾولحی يیم هیگكؾؾ .با ایى ظاال
بكؼی ٬یىؾ یاؾٌؿه ال شمله لموم پكهیم ال بكؼی پیاهؿهاد ٨كؾد و اشحما٠ی ؾق ٠ؿم قشىٞ
به هعکمه و ا٬ؿام هىح٭ین ا٨كاؾ ؾق اوحی٩اد ظ٭ى ،٪بهویژه لاموم پكهیام ال اؼاحالل يٝاام
اشحما٠ی ،ج٭اَ قا بهویژه ؾق اهىال ؾولحی و ٠مىهی همًى ٞهیوالؾ و الایىقو بایؿ باه ایاى
ظکن ؾق ظؿ یک قاهکاق ٌدهذايىد و ال وك ياچاقد يگكیىث و ایى يیام هعاؿوؾ و ه٭یاؿ باه
٬یىؾ و ٌكایٙی اوث که بؽٍی ال آو ؾق ایى ه٭اله بكٌمكؾه ٌؿ.
يکحه ههن ؾیگك هىئىلیث ؾاٌحى ؾوحگاههاد هىئىل ؾق ٨كاهنواؼحى قاههاد اواحی٩اد
آواو ظ٭ىٌ ٪هكويؿاو اوث جا لهیًه ا٬ؿام هىح٭ین ا٨كاؾ هك چه بیٍحك کاهً یابؿ.

کحابًاهه
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تقاص در اهىال دولتی و عمىهی

 .1آٌحیايی ،هیكلاهعمؿظىى بىش٩١ك( ،) ٪1425کت باالقض ء2 ،ز ،ايحٍاقات لهیك  -کًگكه ٠الهه آٌحیايی.
 .2ابى٨اقن ،اظمؿ بى٨اقن بىلکكیا( ،)٪1414مؼدمامق ئیصااللغذه 6ز ،ايحٍااقات ؾ٨حاك جدلی٥اات اواالهی ظاىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن.
 .3اقؾبیلی ،هع٭ا ،٫اظماؿ باىهعماؿ( ،)٪1413مدمذغاالا ئذدواواالب ارهذ افذشاحذرذاادحذ ذاان هذ 14 ،ز ،ؾ٨حاك
ايحٍاقات اوالهی٬،ن.
 .4اهامؼمیًی ،هىوىد ،ویؿقوضالله (بیجا) ،تسربراالىضیله2 ،ز ،هإوىه هٙدى٠ات ؾاق ال١لن٬ ،ن.
 .5اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(1392ي) ،مىضذذىػاااحم ذ االخمینی49 ،ز ،هىوىااه جًٝااین و يٍااك آذاااق اهااام
ؼمیًی ،جهكاو.
 .6اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1421البیغ5 ،ز ،هإوىه جًٝین و يٍك آذاق اهامؼمیًی٬،ن.
 .7ايّاقد ،هكجٕی بىهعمؿاهیى ( ،)٪1415کت باالما ض 6 ،ز ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ اٝ٠ان ايّااقد،
٬ن.
 .8آل٩ّ٠ىق بعكايی ،ظىیى بىهعمؿ (بیجا) ،اننىادااللىامغافیاحرذاما تیراالشذرائغ6 ،ز (ال شلاؿ ؾهان) ،هصماٟ
الدعىخ ال١لمیه٬ ،ن.
 .9بعكايی ،یىو ٧بىاظمؿ بىابكاهین ( ،)٪1415السدائقاالن ضروافیاأزا االؼترواالطذ هره25 ،ز ،ؾ٨حاك ايحٍااقات
اوالهی٬ ،ن.
 .11جدكیمد ،شىاؾ بى٠لی (بیجا) ،أضصاالقض ءاواالشه ذه ،ؾ٨حك هإل٬ ،٧ن.
ّ
 .11شىهكد ،اوما٠یل بى ّ
ظماؾ ( <)٪1399الصس ذ ،ت جااللغااواصس ذاالؼربیها ،جع٭ی :٫اظماؿ ٠داؿال٩٥ىق ٙ٠ااق،
6ز ،ؾاقال١لن للمالییى،بیكوت.
ّ
 .12ظلی٠ ،الهه ،ظىى بىیىو ٧باىهٙهاك اواؿد ( ،)٪1413مختلذ االشذیؼاافذیاأزاذ االشذربؼه9 ،ز ،ؾ٨حاك
ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .13اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1412منتهیاالمطل افیاتسقیذقاالمذیه 15 ،ز ،هصماٟ
الدعىخ ایوالهیه ،هٍهؿ.
ّ
 .14ظلی ،هع٭ ،٫ش٩١ك بىظىى ( ،)٪1418المختصراالن فغافیافقهااإلم میا2 ،ز ،هإوىاة المٙدى٠اات الؿیًیاه،
٬ن ،چاپ ٌٍن.
 .15ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1418حذذذرابغااحضذذذف  4 ،ز ،جع٭یااا٠ :٫دؿالعىااایى هعماااؿ٠لی ب٭اااال،
اوما٠یلیاو٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .16ؼىیی ،هىوىد ،ویؿابىال٭اون ( ،)٪1418مىضىػاااإلم االخىئی33 ،ز ،هإوىة اظیال آذاق ایهام الؽىئی٬ ،ن.
 .17ؾقایة الًىق ،يكم ا٨ماق ،يىؽه  ،1/2هكکم جع٭ی٭ات کاهپیىجكد ٠لاىم اواالهی ،جىلیاؿ باك اواان هداايی و يٝاكات
اشمالی آیث الله ویؿ هىوی ٌدیكد ليصايی.
 .18قا٤ب اِ٩هايی ،ظىیى بىهعمؿ ( ،)٪1412مارذاتاألا ظاالقرآ  ،ؾاق ال١لن  -الؿاق الٍاهیه ،لدًاو ا وىقیه.
 .19لبیؿد ،واوٙی ظً٩ی ،ویؿهعمؿ هكجٕی ( ،)٪1414ت جاالؼروشامناخىاهراالقذ مىش21 ،ز ،جع٭یا٠ :٫لای
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ٌیكد ،ؾاق ال٩کك ،بیكوت.
 .21ودمواقد٨ ،أل ،هعمؿبا٬ك بىهعمؿهإهى ( ،)٪1423کا بااانزا 2 ،ز ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن.
 .21ویؿقٔی ،هعمؿ بىظىیى هىوىد (،)٪1414انهحاالبفغه ،جع٭ی٠:٫میم الله ٙ٠اقؾد ،هإوىه يهسالدال٤ه،
٬ن.
ٌ .22هیؿ اول٠ ،اهلی ،هعمؿ بىهکی ( ،)٪1417الددوشاالشرػیاافیافقهااإلم میه3 ،ز ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی،
٬ن ،چاپ ؾوم.
 .23ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (بیجا) ،القىاػداواالاىائد2 ،ز ،کحاب٩كوٌی ه٩یؿ٬،ن.
ٌ .24هیؿ ذايی٠ ،اهلی ،لیىالؿیى بى٠لی ( ،)٪1413مط للاانفهذ االذیاتنقذیراحذرائغااإلضذف 15 ،ز ،هإوىاة
الم١اق ٦ایوالهیه٬ ،ن.
ِ .25ؿوّ ،٪
ّ
هعمؿ بى٠لی بىبابىیه ( ،)٪1413مناحابسضرهاالاقیه4 ،ز ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
٘ .26دا٘دایی ،ظائكد ،ویؿ٠لی بىهعمؿ ( ،)٪1418دب ضاالمط ئل16 ،ز ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن.
٘ .27ىوی،هعمؿ بىظىى ( ،)٪1391احضتبص دافیم ااختف امنااحخب د 4 ،ز ،ؾاق الکحب االوالهیة ،جهكاو.
 .28ااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1417الخف 6 ،ز ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی٬،ن.
 .29ااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1387المبطىطافیافقهااإلم میه8 ،ز ،المکحداة المكجٕاىیة یظیاال ارذااق الص٩١كیاه،
جهكاو،چاپ وىم.
 .31ااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1417تهیب اانزا 11 ،ز ،ؾاق الکحب ایوالهیة٬ ،ن ،چاپ چهاقم.
٠ .31اهلیّ ،
ظك ،هعمؿ بىظىى ( ،)٪1419وض ئلاالشیؼه31 ،ز ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن.
٨ .32یىهی ،ه٭كد ،اظمؿ بىهعمؿ(بیجا) ،المصب ذاالمنیرافیاغرب االشرذاالابیراللرافؼذی ،هًٍاىقات ؾاقالكٔای،
٬ن.
٬ .33مٍهاد ،اوما٠یلپىق ،هعمؿ٠لی(بیجا) ،البراهیناالىاضس ت:اذداض تافیاالقض ء2 ،ز٬ ،ن.
٬ .34می ،هعمؿ هإهى ( ،)٪1422مب نیاتسربذراالىضذیله:االقضذ ءاواالشذه ذات ،هإوىاه جًٝاین و يٍاك آذااق اهاام
ؼمیًی ،جهكاو.
 .35کلیًی ،هعمؿ بىی١٭ىب ( ،)٪1417الا فی8 ،ز ،جع٭یا٠ :٫لیاکداك ٩٤ااقد ،ؾاق الکحاب االواالهیه ،جهاكاو،
چاپ چهاقم.
 .36کاٌايی٨ ،یٓ ،هعمؿهعىى بىٌاههكجٕی ( ،)٪1416الىافی26 ،ز ،کحابؽايه اهام اهیكالمإهًیى ٠لای،
اِ٩هاو.
 .37هصلىی ،هعمؿبا٬ك بىهعمؿج٭ی ( ،)٪1416مف اانخی دافیافهذماتهذیب اانخبذ د16 ،ز ،کحابؽاياه آیثاللاه
هكٍ٠ی يص٩ی٬ ،ن.
 .38هصلىاای ،هعمااؿج٭ی ( ،)٪1416دوضذذااالمتقذذینافذشاحذذرذامذذناحابسضذذرهاالاقیذذه13 ،ز ،هإوىااه ٨كهًگاای
اوالهی کىٌايپىق٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .39هىوىد اقؾبیلی ،ویؿ٠دؿالکكین ( ،)٪1423فقهاالقض ء2 ،ز ،بیيا٬ ،ن.
 .41يكا٬ی ،هىلی اظمؿ بىهعمؿههؿد ( ،)٪1422دض ئلاوامط ئل3 ،ز ،کًگكه يكا٬ییى هال ههؿد و هال اظمؿ٬ ،ن.
 .41ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ٪1415بهب١ؿ) ،مطتنداالشیؼاافیاازا االشربؼه ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن.
 .42یمؾد٘ ،دا٘دایی ،ویؿهعمؿکاٜن ٘دا٘دایی( ،)٪1414تاملااالؼروواالىثقی2 ،ز ،کحاب٩كوٌی ؾاوقد٬ ،ن.

