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بررسی ورود به حرین خصىصی در فعالیت های اطالعاتی اهًیتی در چارچىب اصىل و قىاعد فقهی

با ه١ك٨ی الگىد يٝام اوالهی ،يهاؾهاد ا٘ال٠اجی شمهىقد اوالهی ایكاو همىاقه با ایى وإال هىاشه بىؾهاياؿ کاه
ؾق چاقچىب هىالیى ٌك٠ی ،ظؿوؾ و ذ٥ىق وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ چگىيه اواث؟ پاژوهً ظأاك باا بهاكه گیاكد ال
٠٭لی بكهايی و ي٭لی وظیايی به بكقوی هىٔاى ٞؾق چااقچىب اِاىل و
قوي پژوهً جعلیلیا جىِی٩ی و اوحًاؾ به هدايی ِ
٬ىا٠ؿ ٨٭هی هیپكؾالؾ.
بایؿ گ٩ث با ج٩کیک قٔایث ٌؽّی ال قٔایث يى٠ی ،ؾق ؾؼالثهاد ؾولحی يیال به قٔایث ٌؽّی وشىؾ يؿاقؾ و
ایى ظ ٫بكاد والهاوهاد ا٘ال٠ااجی وشاىؾ ؾاقؾ کاه ا٨اكاؾ هًٝاىو قا هاىقؾ بالقوای ٬اكاق ؾهًاؿ ،ولای ؾق ؾؼالاثهااد
ن
ٌؽّی ٔكوقجا به قٔایث ٌؽّی يیال اوث و ؾق ِىقت هؽال٩ث او ،ي٭آ ظاكین ؼّىِای هصاال يیىاث .باا بكقوای
اِل ٠ؿم والیث ،اِالةاالظحیاٖ ،اِاالةاالباظه و اِاالةالصىال ،هیااو ه٭حٕااد اِال ؾق ؾؼالاث اٌاؽاَ ظ٭ی٭ای و
اٌؽاَ ظ٭ى٬ی ج٩اوجی ؾیؿه يمیٌىؾ و ٌهكويؿاو و ظاکماو ؾقباقه آو ظکن یکىايی ؾاقيؿ .لفا هیچیک هصال به ي٭آ
ظكین ؼّىِی يیىث و ؾق هك هىقؾ يیال به ؾلیل اوث .همچًیى ؾق ٬الب ٬لمكو جکالی ٧ؾولث اوالهی و ؾق ٬الاب اؾلاه،
;ي٠ ٟ٩مىم ،:ه١یاق گىیا و هًٙ٭ی بكاد وقوؾ به ظكین ؼّىِی ؾیگكاو و ال٥اد ایى ظ ٫يیىث.
کلیذواژگاو :ظكین ؼّىِی ،اِىل ٨٭هی٬ ،ىا٠ؿ ٨٭هی ،يهاؾ ا٘ال٠اجی-اهًیحی
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همذهه و بیاو هطئله

وشىؾ والهاوهاد ا٘ال٠اجی ؾق کًاق يٝامهاد ویاوی ،اهكد ٔكوقد اوث و با جىشه
به جهؿیؿهاد ؾاؼلی و ؼاقشی که بكاد هك يٝام ویاوی وشىؾ ؾاقؾ ،واظاؿهاد ا٘ال٠ااجی
و اهًیحی یکی ال ٠ىاهل ههن ٬ىام و ب٭اد ظکىهثها بهٌماق هیآیًؿ .بایؿ جىشه کكؾ که کاق
ا٘ال٠اجی ؾق يٝام اوالهی با آيچه ؾق شهااو کًاىيی وشاىؾ ؾاقؾ ،ج٩ااوت اواوای ؾاقؾ .ؾق
يٝام اوالهی کاق ا٘ال٠اجی بك چًؿ اِل اوحىاق اوث :يؽىث آيکاه کااق بایاؿ هًٙدا ٫باك
اظکام ٨٭هی و اؼال ٪کكیمايه اوالهی ِىقت گیكؾ و هیچ ا٬ؿاهی ؼاقز ال ایى ؾو هعاىق،
به اهٕاد ٌاق ٞيمیقوؿ و ٠اهل ،هصكم و هّ١یثکاق ًٌاؼحه هیٌىؾ< ؾوم ق٠ایث اِل
کكاهث ايىايی .کكاهث هىهدحی الهی اوث که به بًیآؾم ؾاؾه ٌؿه اوث و کاقگماقاو يٝام
اوالهی ؾق همه وٙىض ظکىهحی هى ٧ٜبه ق٠ایث ایى اِل هىحًؿ.
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بًا بك آيچه ـکك ٌؿ ،ايگیمه ههن ؾق يگاقي ایى ه٭اله ،آًٌایی باا يٝاك ؾیاى ؾق ظاىله ظاكین
ؼّىِای و ؾق ١٨الیاثهاااد ا٘ال٠ااجی ال هًٝااك ٨٭اه اهاهیااه اواث .ؾق هًاااب ٟاواالهی اظکااام
هح١ؿؾد ؾق لهیًههاد هؽحلا ٧ظاكین ؼّىِای باه چٍان هایؼاىقؾ ،ولای هایچگىياه ج١كیا٧
هٍؽُ جعاث ً٠اىاو ایاى اِاٙالض اقائاه يٍاؿه اواث .هایجاىاو گ٩اث قوي اواالم ؾق ایاى
ؼّىَ بهِىقت جعىیلگكایايه اوث ،با ایى جىٔیط که ؾق ٬الب اظکام ،ظ٭ى ٪و اِىل ؾیگك ال
شمله ظ ٫هالکیث ،هً٤ ٟیداث ،جهماث ،جصىاه ،اٌاا٠ه ٨عٍاا و يٝاایك آو ،باه ایاى هىٔاىٞ
پكؾاؼحه و به يى٠ی آو قا هىقؾ ًٌاوایی ٬كاق ؾاؾه اواث کاه هایجاىاو اظکاام آو قا ال ایاى ٘كیا٫
اوااحًداٖ کااكؾ .الدحااه ٤ااكْ ال ج١كیاا ٧يیاام بااه يعااىد ًٌاوااایی یااک هىٔااى ٞاوااث کااه بااا
هٍؽُکكؾو ؼّایُ ،اظکام و ویژگیهاد هك اهكد ،هایجاىاو ج١كیا ٧آو قا اواحًداٖ کاكؾ.
باقلجكیى هّاؾی ٫ظكین ؼّىِی که هىقؾ پفیكي ؾیؿگاههاد هؽحل ٧ظ٭ى٬ی اواث٠ ،داقتاياؿ
ال :ا٘ال٠ااات ٌؽّاای ،شىاان ا٨ااكاؾ ،هًااالل و اهاااکى ؼّىِاای و اقجدا٘ااات ؼّىِاای
( .)Banisar:2111,p5بًابكایى ؾوحكوی به ا٘ال٠ات ٌؽّای و اٍ٨ااد هىاائل ؼّىِای
ا٨كاؾ ،جعث يٝكگك٨حى ؾیگكاو ،ایىث و بالقویهاد بؿيی ،وقوؾ باؿوو اشااله باه هًاالل و اهااکى
ؼّىِیًٌ ،ىؾ ،کًحكل یا قهگیكد هکالمات و ايىا ٞاقجدا٘ات ال ٠مؿهجكیى ا٠مال ي٭آکًًاؿه

ظكین ؼّىِی اوث و گاه ایى ا٠مال شكم هعىىب هیٌىؾ.
پژوهً ظأك ؾق ِؿؾ پاوؽگىیی به ایى وإال اوث که ؾیؿگاه ٨٭ه اهاهیاه ؾق وقوؾ
به ظكین ؼّىِی ؾق ١٨الیثهاد ا٘ال٠ااجی و اهًیحای چیىاث و ظاؿوؾ و ذ٥اىق آو کاؿام
ن
اوث که پیٍحك اشماال به يٝام هىائل ایى ظىله اٌاقه ٌؿ.
با جىشه به ایًکه ٨٭اه اهاهیاه ب١اؿ ال اي٭االب اواالهی ٠هاؿه ؾاق هاؿیكیث ویاوای و
اشحما٠ی و ...شاه١ه ٌؿه اوث ،ال آو جاقیػ به ب١ؿ قولايه ایى يٝكیه باا يیالهاا و واإاالت و
همچًیى ٌدهات هح١ؿؾد هىاشه ٌؿه اوث .لفا پاوػؾاؾو به يیالها و ٔاكوقتهاا و ؾ٨اٟ
هًٙ٭ی و ٠لمی ٌدهات ،بكاد کاقآهؿوالد يٝام اوالهی ؾق ٠كِههاد هؽحل ٧ال شملاه
يهاؾهاد ا٘ال٠اجی و اهًیحی به ظكین ؼّىِی ،بایاؿ هاىقؾ جىشاه ؾاياًپژوهااو
وقوؾ
ؾق ِ
ِ
ؾیًی ٬كاق گیكؾ و با اوح٩اؾه ال اؾله ٌك٠یه ٨٭ه اهاهیه پاوؽگىد واإاالت باٌاًؿ .بًاابكایى
هؿ ٦ایى ه٭اله پاوػ باه يیالهاا و ق٨اٌ ٟادهات و ظال هًٙ٭ای آيهاا باكاد شاه١اه و يٝاام
اوالهی ؾق هًٝىهه ٨٭ه ظکىهحی اوث.
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جعریف حرین خصىصی و الطام آو

ظكین ؼّىِی ال شهات هؽحل٬ ٧ابل ج٭ىاین اواث .باه همایى لعاا ٚؾق ه٭ااالت و
جع٭ی٭ات هكبىٖ باه ایاى بعاد يیام باك اواان والی٭ه يىیىاًؿگاو هىٔاى٠ات ال یکاؿیگك
ج٩کیک گكؾیؿهايؿ .یکی ال ج٭ىینبًؿدها ( )Banisar:2111بؿیى ٬كاق اوث:
ال )٧ظكین ؼّىِی هًالل و اهاکى<
ب) ظكین ؼّىِی شىمايی<
ز) ظكین ؼّىِی اقجدا٘ات<
ؾ) ظكین ؼّىِی ا٘ال٠ات.

بررسی ورود به حرین خصىصی در فعالیت های اطالعاتی اهًیتی در چارچىب اصىل و قىاعد فقهی

ظكین ؼّىِی ٠لیق٤ن باؿیهیبىؾو اهمیاث آو ،ؾق ٘اىل جااقیػ و بهؼّاىَ ؾق ؾيیااد
١٨لی ها هًىل ج١كی٩ی وأط و هىقؾ اج٩ا ٪ظ٭ى٪ؾاياو پیؿا يکكؾه اواث و ؾق هاك يٝاام ظ٭اى٬ی باا
جىشه به بىحكهاد آو ،يگاه ؼاِی به آو ٌؿه و به جد ٟج١كی٩ی هح٩اوت ال آو ٌؿه اوث.

الف) حرین خظىطی جطمايی
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قابٙه ايىاو با شىن و شاو ؼىیً بكؼاوحه ال ٌیىه ؼل٭ث و جکىیى ٠الن اوث .جٍدیه
ایى ولٙه بهِىقت ظ ٫هالکايه يه جًها گىیا يیىث ،بلکه به يى٠ی جًامل هكجداه ايىاايی ؾق
ن
ظؿ اٌیا اوث ( .)Banisar:2111,p:11هىالما ایاى ظا ٫يیام يٝیاك واایك ظ٭اى ٪هٙلا٫
يیىث ،بلکه ؾق ِىقت وشىؾ هّاالط و هىشداات ٬اايىيی يٝیاك ظ٩ا ٛواالهث ٠ماىهی یاا
کٍ ٧شكاین و اهىق اهًیحی ؾق هعؿوؾه ٬ىايیى و بًا به اهاك آهاك ٬اايىيی ٬ابال ي٭آ اواث.
به٘ىق کلی ظكین شىمايی ;ؼىؾهؽحااقد٬ :ابال ؾقکای اواث کاه باه شًداههاد ايىاايی
اٌؽاَ جىشه هیکًؿ .ایاى ظا ٫هىشاب هّاىيیث ود ال ي٭آ ظاكین ؼّىِایاي ؾق
ن
٬الب جعمیل ٨کك و ايؿیٍه ؼاَ یا ج٩حیً ٠٭ایؿ ٬لدی ود هیگاكؾؾ کاه ي٭آ آو ٠ماال
هىشب ج٭لیل ٌأو ايىايی و جعمیل و اشداق ود به پفیكي یا ا٬كاق باه اهاك ؼاِای هیٌاىؾ
(.)DeCew:1997,p:26
ب) حرین خظىطی هًازل و اهاکى
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ظكین ؼّىِی هًمل ال ههنجاكیى ه٭ىلاههاد ظاكین ؼّىِای اواث کاه ؾق ٬اىايیى
کٍىقهاد هؽحل ٧هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨حه اوث .ؾق ٘ىل جاقیػ ،جمؿوهاد هؽحلا ٧بٍاكد
به ايعاد هؽحل ٧ظكهث هعل وکىيث قا پفیك٨حهايؿ (هىالیلاؾه .)38َ :1383 ،بك ایاى
اوان ِیايث ال ظ ٫ؼلىت اٌؽاَ ایصاب هیکًؿ که ؼايه ال هكگىيه يٝاقت و جصىىی
هّىو باٌؿ .ایى هّىيیث هٍاكوٖ باه وشاىؾ قابٙاه هالکاياه بایى اٌاؽاَ و هلاک و یاا
وکىيث بال١٩ل ؾق آو ؼايه يیىث (هىالیلاؾه.)39َ :1383 ،
ج) حرین خظىطی اطالػات

هًٝىق ظ ٫اولیاه ا٨اكاؾ ؾق هعكهايههاياؿو ا٘ال٠اات و ؾاؾههااد ٌؽّای ال هكگىياه
جعّیل و پكؾالي ،ايحٍاق و به٘ىق کلی هؿاؼله ؾیگكاو بؿوو اشاله آيها و یاا باؿوو هصاىل
٬ايىيی اوث .ال آيصاکه اٍ٨اد ا٘ال٠ات لٙمهاد باه ٌؽّایث ٨اكؾ هعىاىب هیٌاىؾ،
ظمایث ال ایى ظكین اهكد ٔكوقد اوث. )DeCew ,1997) .

گىحكي ً٨اوقد ا٘ال٠ات هىشب جىهیل ؾق ؾوحكوی اٌؽاَ باه ا٘ال٠اات ٌاؿه و
ن
٠مال اهکاو ج١اكْ باه ظاكین ؼّىِای ؾق لهیًاه ا٘ال٠اات قا ٨اكاهن وااؼحه اواث .ال
یکوىٔ ،كوقتهاد اشحما٠ی و یا ٠ال٬اه ؾولحماكؾاو باه ٔاكوقد شلاىهؾاؾو اواح٩اؾه ال
ا٘ال٠ات اٌؽاَ بكاد يیل به اهؿا ٦اشكایی يٝیك بالقوی ظىابهاد هالی ،ظىالههاد
بايکی بكاد ؾوحیابی به شاكاین و جؽل٩اات هالیااجی و يٝاایك آو ،و الواىد ؾیگاكٔ ،اكوقت
ق٠ایث ظكین ؼّىِی اٌؽاَ چالٍی بمقگ قا پؿیؿ آوقؾه اواث< بهگىيهادکاه ؾق بكؼای
ال کًىايىیىوهاد بیىالمللی به لعا ٚهّلعث ا٬ىد و بكاد ه٭ابله با شكاین والهاویا٨حاه
بیىالمللی که ؾاقاد پیچیؿگی ؼاِی اواث ،کًحكلهااد الکحكويیکای پیًبیًای گكؾیاؿه
اوث(ولیمی.)139َ :1382 ،
د) حرین خظىطی ارجباطات

یکی ال شلىههاد ههن ظاكین ؼّىِای اٌاؽاَ ،هكباىٖ باه اقجدا٘اات آيهاواث .اهًیاث
اٌااؽاَ ا٬حٕااا ؾاقؾ بؽًهااایی ال اقجدا٘ااات و هاكاوؾات ايىاااوها بااا یکااؿیگك يٝیاك هعحااىاد
هکاجدات ،هكاوالت و هؽابكات پىث الکحكويیکی آيها هعكهايه و هّىو ال ج١كْ ؾیگكاو باٌؿ.

ظكین ؼّىِی ؾق لهیًه اقجدا٘ات ؾق وه ٠كِه ههن ؾق ه١كْ جهؿیؿ اوث:
 .1بالکكؾو و ج٩حیً هكوىالت پىحی<
 .2قهگیكد جل٩ى و ویگًالهاد قاؾیىیی<
 .3قهگیكد ؾاؾههاد قایايهاد و اقجدا٘ات ایًحكيحی.
هماو٘ىقکه پیٍحك بیاو ٌؿ ،هىٔ ٟاواالم ؾق هىاشهاه باا ه٭ىلاه ظاكین ؼّىِای،
;جعىیلگكایايه :اوث< یً١ی ظكین ؼّىِی ؾق ٬الب اظاله به ظ٭ى ٪و آلاؾدهااد ؾیگاك

بررسی ورود به حرین خصىصی در فعالیت های اطالعاتی اهًیتی در چارچىب اصىل و قىاعد فقهی

بااك اوااان هاااؾه ؾوالؾه ا٠الهی اه شهااايی ظ٭ااى ٪بٍااك ،هکاجدااات يدایاؿ هااىقؾ هؿاؼلااه
بًؿ ب هاؾه هیصؿه ا٠الهیه اوالهی ظ٭ى ٪بٍاك و
ؼىؾوكايه ؾیگكاو واٌ ٟ٬ىؾ .همچًیى ِ
هاؾه ه٩ؿه هیرا ٪بیىالمللی ظ٭ى ٪هؿيی و ویاوی ،ظ ٫بهكههًؿد ال هّاىيیث هکاجداات
و هكاوالت قا با ج١ابیك گىياگىو به قومیث ًٌاؼحهايؿ(ههكپىق.)452َ :1374 ،
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ظمایث ٌؿه اوث(ايّاقد .)1387 ،لفا ؾق هحىو ٨٭هی و کحب قوایای ٌای١ه بعرای جعاث
ً٠ااىاو ظااكین ؼّىِاای يااؿاقین< الدحااه ایااى يکحااه بههیچوشااه بیااايگك ؼاار ؾوااحىقها و
قاهًماییها و يدىؾ بكياهه شاه ٟليؿگی ؾق ایى ظیٙه ؾق ؾیاى هدایى اواالم و هافهب جٍایٟ
يیىث ،بلکه هداظد هكباىٖ باه آو ؾق الباهالد هىٔاى٠ات ؾیگاك بیااو و باهؼىبی باه آو
پكؾاؼحه ٌؿه اوث .هّىيیث ظكین ؼّىِی هًالل ،اقجدا٘اات اهاىق ؼّىِای و ا٨کااق و
٠٭ایااؿ ٌؽّاای باایً ال  1411وااال پاایً هااىقؾ جأکیااؿ اوااالم بااىؾه اوااث< ؾقظالیکااه
يؽىحیى شك٬ههاد ظمایث شؿد ال ظكین ؼّىِی ظحی ؾق هىأا ٟجعىیلگكایااو واًث
٤كب به ٬كوو  17و  18هیالؾد بكهیگكؾؾ (ايّاقد.)65َ :1383 ،
پیػیًه پژوهع
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ؾق هىٔى ٞظكین ؼّىِی با يگااه ٨٭های ؾق ١٨الیاثهااد ا٘ال٠ااجی و اهًیحای ،ایاى
کمدىؾ بیٍحك يمىؾ پیؿا کكؾه اوث .ؾق شىحصىیی که ايصام ٌؿ ،جع٭ی ٫هىاح٭ل و شااه١ی
جعث ایى ً٠ىاو ایى یا٨ث يگكؾیؿ .يىبهااق ( )1387ؾق هٙال١اه ؼاىؾٌ ،ایىۀ ج١اهال ظ٭اى٪
کی٩كد و٨اؾاق به آلاؾد قا ؾق ظىلههاد ٠مىهی و ؼّىِی کاویؿه اوث .هعىًی()1391
با يگاقي ;ظكین ؼّىِی ا٘ال٠اات (هٙال١اه کی٩اكد ؾق ظ٭اى ٪ایاكاو ،ایااالت هحعاؿه
آهكیکا و ٨٭ه اهاهیه) ،:ؾق ؾو بؽً ٠مؿه به ظكین ؼّىِی ا٘ال٠ات با هٙال١اه کی٩اكد
ؾق ظ٭ى ٪ایكاو ،ایاالت هحعؿه آهكیکا و ٨٭ه اهاهیه پكؾاؼحه اواث .اظماؿلى( )1392ظاكین
ؼّىِی قا ؾق ٨٭اه و ظ٭اى ٪ایاكاو بكقوای کاكؾه اواث .هع٭ا ٫ؾیگاك (واكوي)1393،
هداظری ال ٬دیل جعلیل هدايی ظكین ؼّىِی٬ ،لمكو ظ٭ى ٪و جکاالیٌ ٧اهكويؿاو٬ ،لماكو
ظ٭ى ٪و جکالی ٧ؾولث اوالهی قا هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾه اواث .ايّااقد( )1391باا جدیایى
ظ٭ى ٪ظكین ؼّىِی اـ٠او هیکًؿ که ظ ٫ظكین ؼّىِی همايًؿ وایك ظ٭اى ،٪ظاؿوؾ
و اوحرًاهایی ؾاقؾ .يمکؾووث( )1385به بكقوای ظاكین ؼّىِای و ظا ٫ؾوحكوای باه
ا٘ال٠ات و قظمؿل( )1384به هىٔى ٞظ ٫ايىاو بك ظكین ؼّىِی پكؾاؼحه اوث .اقائاه
چاقچىبی بكاد يهاؾهاد ا٘ال٠اجی-اهًیحی که ـیل ظکىهث اوالهی ج١كی ٧هیگكؾياؿ ،ال
يىآوقدها و ٔكوقتهایی اوث که پاژوهً ظأاك هدحًای باك اِاىل و ٬ىا٠اؿ ٨٭های و ؾق

هًٝىهه ٨٭ه ظکىهحی ؾقِؿؾ پاوػ به آو اوث.
روظ جحمیك

پژوهً ظأك به ٨كاؼىق هىٔى ٞو بك هدًاد هاؿ ،٦ال جع٭ی٭اات کااقبكؾد اواث و ال
ظید هاهیث و قوي با اوح٩اؾه ال قوي گكؾآوقد اوًاؾد-کحابؽاياهاد و قوي جعلیلای-
جىِی٩ی و با جىشه به اِىل و ٬ىا٠ؿ ٨٭هی ،به جعلیل ظؿوؾ و ذ٥ىق وقوؾ به ظكین ؼّىِی
ؾق ١٨الیثهاد ا٘ال٠اجی-اهًیحی هیپكؾالؾ.
یافحههای جحمیك
 .1یافحههای جىطیفی

ؾق باااب ظااكین ؼّىِاای يیاام ق٠ایااث ;ظ٭ااى :٪ؾیگااكاو ا٬حٕااا هاایکًااؿ کااه و٬حاای
اٌؽاَ ؾق ؼلىت ٬كاق هیگیكيؿ ،کىی بؿوو ا٘ال ٞو اوحیفاو آيها واقؾ يٍاىؾ و باه باؿو
آيها يگاه يٍىؾ .همچًیى بكاد يگاه کكؾو به ٠که یا ٨یلن ایٍاو بایؿ اشااله گك٨اث ،ولای
;ق٠ایث ظ :٫ا٬حٕا يمیکًؿ که په ال اشاله و ا٠الم قٔایث هن ،همًى٠یث وشىؾ ؾاٌاحه
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ن
لموم ق٠ایث ظكین ؼّىِی ،ه١مىال هدحًی باك ;ظ٭ای٨ :اكْ هایٌاىؾ کاه ٌاؽُ
بكاد ؾاٌحى ظكین ٠مىهی و ؼّىِی ال آو بكؼاىقؾاق اواث ،ولای ؾق يگااه اواالهی ایاى
هىٔااى ٞشًدااه ؾیگااكد يیاام ؾاقؾ و آو شًدااه ;جکلیاا :٧اوااث .بااه وااؽى ؾیگااك ،ظااكین
ن
ؼّىِی ،هن شًده ظ٭ى٬ی و هن شًده اؼال٬ای ؾاقؾ .يگااه ظ٭اى٬ی الماهاا يگااه ;لل٥یاك:
اوث و يگاه اؼال٬ی ال آو ٨كاجك هیقوؾ و ظحی ؾق هاى١٬یحی کاه ِااظب ظا ،٫قٔاایث باه
ا٬ؿاهی ؾاقؾ ،هیجىاياؿ ياٌایىاحه باٌاؿ .بكاواان ج١االین اواالهی ،هاك ق٨حااقد ;لً٩ىاه:
اقليگفاقد هیٌىؾ و چه بىا ظحی بیآيکه به جٕایی ٟظا ٫ؾیگاكاو هان بیًصاهاؿ٬ ،دایط
يگاهها :باه ؾیگاكاو،
گكؾؾ .الایىقو ؾق ٨٭ه بكؼی ;گ٩حاقها :ؾقباقه ؾیگكاو و ظحی بٕ١ی ; 
ن
هكچًؿ با قٔایث ٘ك ٦ه٭ابل يیم باٌؿ ،شایم يیىث .ایىگىيه اظکام و هعؿوؾیثهاِ ،اك٨ا
بكاد ق٠ایث ظ٭ى ٪ايىاوهاد ؾیگك يیىث جا با کىب اشاله ال ایٍاو ،بالهاي ٟباٌاؿ ،بلکاه
پاد یک ;ظکن :ؾق هیاو اوث که قٔایث ايىاوها ج٥ییكد ؾق آو پؿیؿ يمیآوقؾ.
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باٌؿ< ؾقظالیکه به لعاٌ ٚك٠ی ،بكؼی يگاههاا باا ا٘اال ٞو اواحیفاو یاا ؾق هعایٗهااد
٠مىهی يیم شایم يیىث .هىٔ٨ ٟ٭ه ؾق هىائلی ال ٬دیل اقجداٖ شًىی با ٤یكهمىك ،یاا يگااه
ن
ن
به ياهعكم کاهال قوٌى اوث که ظكهث ایى اهىق ِك٨ا به هًٝاىق ق٠ایاث ظاكین ؼّىِای
ؾیگكاو يیىث که با او٭اٖ ظ ،٫هاي ٟبك٘ك ٦گكؾؾ .الدحه ؾق همیى هىاقؾ هان اگاك ا٬اؿاهی
بكؼال ٦قٔایث ٘ك ٦ه٭ابل ايصام ٌؿه باٌؿ و او با لوق و ٍ٨اق به ٠ملی ؼالٌ ٦اك ٞواؾاق
گكؾؾ ،گًاه وًگیىجك و هصالات بیٍحكد وشىؾ ؾاقؾ .به ٠االوه ،ؾق ٨٭اه هاىاقؾ ؾیگاكد يیام
هىث که ظکایاث ال ایاى گاكایً جکلی٧گكایاياه ؾق ق٠ایاث ٌؽّایث ؾیگاكاو ؾاقؾ .ایاى
ن
جکلی٧ها هكچًؿ هىح٭یما هكبىٖ به ظكین ؼّىِی يیىث ،ولی جأذیك وا١٬ی ایى جکلی٧ها
ن
قا بك ظ ٛ٩ظكین ؼّىِی يمیجىاو ياؾیاؿه گك٨اث< هارال ٨عاًؾاؾو و ياواماگىیی ظاكام
ن
اوث (ايّاقد :1391 ،ز ،)121َ ،2ولی آیا ایى ظکن ِك٨ا بكاد ظ ٛ٩ظ٭ى ٪ؾیگاكاو
و ؾق شهث شلىگیكد ال اهايث به اٌؽاَ و اـیث آيااو ش١ال ٌاؿه اواث؟ بكؼای ال ٨٭هاا
هايًؿ هیكلاهعمؿج٭ی ٌیكالد ،ایى ظکن قا ٨كاجك ال ظ ٫و آو قا جکلی ٧اؼال٬ی ؾايىاحهاياؿ.
الایىقو ظحی ؾق هىاقؾد هن که ایفایی بكاد ٘ك ٦ه٭ابل يیىث ،هرل ایًکه ٌؽُ ؾیىاياه
یا کىؾ ٌیكؼىاقد هىقؾ ؾًٌام واٌ ٟ٬ىؾ ،بال هن بهکاقبكؾو ال٩ا ٚقکیک و کلمات لٌاث
قا ;ظكام :هیؾايًؿ! ایى ٨٭یه که ؾق ;ؾ٬ث يٝك :و ;پاقوایی :کنيٝیك اوث ،ظحی ٨عاً
ؾاؾو به ظیىايات هن شایم يمیٌمكؾ(ٌیكالد; .)142َ :٪1412 ،جکلی :٧ؾیگكد که
;ظ :٫ظكین ؼّىِی قا جعث جأذیك ٬كاق هیؾهاؿ; ،همًى٠یاث اٌاا٠ه ٨عٍاا :اواث کاه
اوالم بك آو اِكاق هیکًؿ و قٔاایث و اـو اٌاؽاَ ،ج٥ییاكد ؾق همًى٠یاث آو باهوشىؾ
يمیآوقؾ.
1ـ  .1رضایث شخض

ظكین ؼّىِی ظكیمی اوث که يدایؿ به آو واقؾ ٌؿ ،ولی ایى ;يدایاؿ :چاىو ياٌای ال
;ظٌ :٫ؽُ اوث ،با قٔایثهًؿد او ،وقوؾ به آو ظكین بالهااي ٟاواث .ؾقبااقه قٔاایث
ٌؽُ ؾو هال هح٩اوت هیجىاو اقائه کكؾ:
ن
هًؿد ;يى٠ی <:یً١ی ؾق هىاقؾد که ;ه١مىال :ايىااوها قٔاایث باه وقوؾ
ال )٧قٔایث ِ

ن
ؾیگكاو يؿاقيؿ ،وقوؾ همًى ٞاوث .قٔایث هكؾم يى٠ا ؾق هىاقؾ ;هّلعث ٠مىهی :با هاىاقؾ
ؼاقز ال آو هح٩اوت اوثٌ .اهكويؿاو ظأاكيؿ باكاد جاأهیى هّاالط ٠ماىهی ،ا٘ال٠اات
ليؿگی ؼىؾ قا ٠كٔه کًًؿ .الایىقو و٬حی ؾولث هىقؾ ٬دىل آيها باكاد شماٟآوقد ا٘ال٠اات
ؾق هىقؾ ؤ١یث ؼايىاؾه ،هىکى ،جعّیالت و هايًؿ آيها ا٬ؿام باه آهااقگیكد هایکًاؿ ،باا
ن
همکاقد ٌهكويؿاو قوبهقو هیٌىؾ ،ولی هح٭ابال ٌهكويؿاو ال ایًکه ا٘ال٠ات هعكهايهاد
که ؾق اؼحیاق پمٌک ٬كاق هیؾهًؿ ،به ؾیگكاو هًح٭ل ٌىؾ ،قأی يیىحًؿ< لیاكا شماٟآوقد
ایى ا٘ال٠ات قا هكبىٖ به جأهیى هّالط ٠مىهی يمیؾايًؿ.
ب) قٔایثهًؿد ;ٌؽّی <:یً١ی هىاقؾد که ٌؽُ بكؼال ٦قویه هح١اق ،٦باه وقوؾ
ؾیگكاو بك ظكیمً قٔایث يؿاقؾ.

الدحه ایى يى ٞج٭ىینبًؿد قا ال لاویه ؾیگكد هیجىاو هٙاكض کاكؾ .جىٔایط آيکاه باكاد
وقوؾ به ليؿگی ؼّىِی ؾیگكاو ،همیٍه به ;اظكال قٔایث :يیالهًؿین ،ولی ایى اظاكال ؾو
گىيه ِىقت هیگیكؾ .گاه قٔایث ٌؽُ ،ال قاه ;قٔایث يى :ٞکٍ ٧هایٌاىؾ< یً١ای باك
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هیاو ایى ؾو هال يىدث ٠مىم وؼّىَ هىوشه وشىؾ ؾاقؾ< لیكا هىاقؾد وشىؾ ؾاقؾ
که يه قٔایث يى٠ی وشىؾ ؾاقؾ و يه قٔایث ٌؽّی (هاؾه اٌاحكا ) و ؾو هاىقؾ هان باكاد
ا٨حكا ٪آيها وكا ٢ؾاقین :یکی يدىؾو قٔایث ياى٠ی باا وشاىؾ قٔاایث ٌؽّای ،و ؾیگاكد
وشىؾ قٔایث يى٠ی با يدىؾو قٔایث ٌؽّی .اگاك ؾق هاىقؾ اول ،ي٭آ ظاكین ؼّىِای
شایم و ؾق هاىقؾ ؾوم ،ي٭آ ظاكین ؼّىِای همًاى ٞباٌاؿ ،پاه بایاؿ يحیصاه گك٨اث کاه
هًؿد ٌؽّی; ،جًها هال  :بكاد وقوؾ به ظكین ؾیگكاو اوث و شىال وقوؾ ،هًىٖ
قٔایث ِ
به آو اوث< یً١ی بىؾو یا يدىؾو قٔاایثهًؿد ياى٠ی ،هایچ جاأذیكد ؾق هىائله ياؿاقؾ .باه
٠داقت ؾیگك ،يه با بىؾو قٔایث يى٠ی هیجىاو به آو اوحًاؾ کكؾ و بكؼال ٦هیل ٌؽُ به
ظكین ٌؽّی او واقؾ ٌؿ و يه باا يداىؾو قٔاایث ياى٠ی هایجاىاو باه آو اواحًاؾ شىاث و
ؾقظالیکه قٔایث ٌؽّی بكاد وقوؾ وشىؾ ؾاقؾ ،وقوؾ قا ي٭ٓ جل٭ی کكؾ .باك ایاى اواان،
ؾیؿگاهی قا که بكاد ًٌاوایی هّاؾی ٫ظكین ؼّىِی ،ؾو ٔابٙه ;يى٠ی :و ;ٌؽّی:
قا هٙكض هیکًؿ ،يمیجىاو پفیك٨ث (ايّاقد.)38َ :1387 ،

31



هدًاد قٔایث یا ٠ؿم قٔایث يى ٞا٨كاؾ ظؿن هیليین که ٌاؽُ هان قأای یاا ياقأای
اوث< ؾق ایى هىاقؾ ;قٔایث يى; ،:ٞاهاقه:اد بكاد ;قٔایث ٌؽُ :بهٌماق هیآیؿ .گااه
ن
يیم ؼىؾ ٌؽُ هىح٭یما قٔایث یا ٠ؿم قٔایحً قا اٜهاق هیکًؿ و با اٜهااق او قٔاایحً
اظكال هیگكؾؾ .په ها ؾق همه هاىاقؾ باه ;قٔاایث ٌاؽُ :اظحیااز ؾاقیان< هكچًاؿ ایاى
قٔایث قا گاه بیواوٙه و گاه به واوٙه يى ٞکٍ ٧هایکًاین٨ .٭هاا ؾق بعاد ؼیااقات کاه
ّ
جّك ٦ؾال بك قٔا قا هى٭ٗ ؾايىاحهاياؿ ،باه ایاى يکحاه جىشاه کاكؾهاياؿ( ٘دا٘داایی یامؾد
 :٪1429ز <21َ ،2جىظیؿد  :٪1417ز .)196َ ،6بكاوان ایى هدًا ،چىو ا٠حدااق
هك ;اهاقه:اد به ;٠ؿم کٍ ٧ؼال :٦اوث ،ؾقِىقجیکه با وشىؾ قٔایث ياى ٞباؿايین کاه
ٌؽُ قٔایث يؿاقؾ ،يمیجىايین به ظكین ؼّىِی او واقؾ ٌىین٬ .ا٠ؿه ایاى ج٭ىاینبًؿد
آو اوث که ؾق هىاقؾ هٍکى که ال قٔاایث ٌاؽُ ا٘ال٠ای ياؿاقین ،ؾقِاىقجیکه ایاى
اهاقه يى٠ی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،ؾؼالثکكؾو ،ي٭ٓ ظكین ؼّىِی يیىث.
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٨ایؿه ؾیگك ایى ج٭ىینبًؿد آو اواث کاه ؾق ه٭اام ٬ايىوگافاقد و يیام ؾق ه٭اام ؾاوقد
ٕ٬ایی ،جًها ؾق هعؿوؾه ;قٔایث يى٠ی :هیجىاو ال وقوؾ به ظكین ؾیگاكاو ؾ٨اا ٞکاكؾ .باك
اوان ایى هدًاا٬ ،ايىوگافاق ٠لیالِاىل باه ٬لماكو قٔاایث ٠ماىهی واقؾ هایٌاىؾ و باه
اٌؽاَ یا يهاؾها بكاد ؾؼالث ؾق ليؿگی ٌهكويؿاو اشاله هیؾهؿ .الایىقو واالهاوهاایی
که به ذدث و گكؾآوقد ا٘ال٠ات ا٬ؿام هیکًًؿ ،ال ٬دیل والهاوهاد ا٘ال٠اجی و اهًیحای،
بك هدًاد قٔایث ٠مىهی که ؾق هّلعث ٠اهاه وشاىؾ ؾاقؾ ،اؼحیااق ٬اايىيی باكاد وقوؾ باه
ظكین ؼّىِی اٌؽاَ پیؿا هیکًًاؿ .ج٩کیاک قٔاایث ٌؽّای ال قٔاایث ياى٠ی ایاى
ن
يحیصه قا ؾاقؾ که ؾق ؾؼالثهاد ؾولحی يیال به قٔایث ٌؽّی وشىؾ يؿاقؾ و ایى ظ ٫هارال
بكاد والهاوهاد ا٘ال٠اجی و اهًیحی وشىؾ ؾاقؾ کاه ا٨اكاؾ هًٝاىو قا هاىقؾ بالقوای ٬اكاق
ن
ؾهًؿ ،ولی بكاد ؾؼالثهاد ٌؽّی ٔكوقجا به قٔایث ٌؽّی يیال اواث و باا هؽال٩اث
او ،ي٭ٓ ظكین ؼّىِی هصال يیىث .بك ایى اواان ،همکاى اواث ؾق هاىاقؾد بایآيکاه
قٔایث ٌؽُ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،باه اواحًاؾ قٔاایث ٌااق ٞبحاىاو باه ظاكین ؼّىِای
ؾیگكد واقؾ ٌؿ .اذدات چًیى هىاقؾد يیالهًؿ ؾلیل ه١حدك ٌك٠ی اوث.

 .2یافحههای جحلیلی

وقوؾ به ظكین ؼّىِی ؾیگكاو ال يٝك ا٬حٕاد ;اِل :و بكؼی ;٬ىا٠ؿ٨ :٭هی٬ ،ابل
بكقوی اوث .اِل و ٬ا٠ؿه ؾق هىائل ٨٭هی و ظ٭ى٬ی به هاا کماک هایکًاؿ کاه باهً٠ىاو
کًًؿهاد ؾق هؽال٩اث باا آو
;هدًا :به هداظد بك اوان آو بپكؾالین و جا و٬حیکه ؾلیل ٬اي ٟ
ن
وشىؾ يؿاقؾ ،ال ;اِل :و ;٬ا٠ؿهِ :ك ٦يٝك يکًین< هرال چىو ؾقباقه همه اٌایا اِال باك
٘هاقت و پاکی اوث ،اذدات يصاوث هك چیم يیالهًؿ ؾلیال اواث و اگاك هان ٌاک ؾاٌاحه
باٌین ،به اوحًاؾ اِل ،ظکن به ٘هاقت هیکًین .همچًیى چاىو اِال باك بكائاث اواث،
اذدات هك ;جکلی :٧و یا ;اجهام :يیالهًؿ ؾلیل ه١حدك اوث و ؾق هىاقؾ هٍکى  ،به ا٬حٕااد
بكائث; ،جکلی :٧یا اجهام ي٩ی هیٌىؾ .ؾق لهیًه ؾؼالث ؾق ليؿگی ؾیگكاو يیم باا ;جأوایه
اِل :بعد ٠لمی قا بایؿ آ٤ال کكؾ.
بررضی الحضای اطىل
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بىیاقد ال هحأؼكاو (ٍ٨اقکی )517َ :٪1413 ،يیم ؾق هىاائل و ٨اكو ٞهؽحل٩ای باه

بررسی ورود به حرین خصىصی در فعالیت های اطالعاتی اهًیتی در چارچىب اصىل و قىاعد فقهی

هكگىيه ؾؼالث ؾق ٌئىو ؾیگكاو يیالهًؿ آو اوث که ٌؽُ ال ; ظا ،٫والٙه و اؼحیااقد:
بك ؾیگكد بكؼىقؾاق باٌؿ و جا و٬حیکه ؾلیلی بكاد ایى ظ ٫اقائه يٍاىؾ ،چًایى والٙهاد هاكؾوؾ و
چًیى ؾؼالحی هعکىم اوث .ایى اِل٠; ،ؿم والیث :اوث .اِال ٠اؿم والیاث ،هان هایجىاياؿ
بهً٠ىاو یک ;٬ا٠ؿه ٨٭هی :هٙكض باٌؿ که ال اؾلهاد هايًاؿ ;الًاان هىالٙىو ٠لای اي٩ىاهن:
اوااحًداٖ هاایٌااىؾ و هاان هاایجىايااؿ ;اِاال ٠ملاای :بهٌااماق آیااؿ کااه هىااحًؿ بااه اؾلااهاد هايًااؿ
;اوحّعاب :اوث .واب٭ه ایى اِل قا ؾق آذاق بىیاقد ال ٨٭هاد پیٍیى هیجاىاو یا٨اث< ٨٭هاایی
هايًؿ ٠الهه ظلی( ٠الهاه ظلای 589َ :٪1413 ،و ٨ ،)593ؽكالمع٭٭یى(٨ؽاك المع٭٭ایى،
 :1387ز٨ ،)519َ ،4أااال هًؿد(٨أااال هًاااؿد :٪1418 ،ز ،)61َ ،7وااایؿ٠لی
٘دا٘دایی(٘دا٘دااایی :٪1418 ،ز ،)97َ ،11يكا٬ی(يكا٬اای ،بیجااا :ز )139َ ،16و ٌاایػ
ايّاقد( ٌیػايّاقد :٪1427 ،ز.)574َ ،3

ایى اِل اوحًاؾ کكؾهايؿٌ .یػ ش٩١ك کاٌ٧الٙ٥ال ؾق ایاىبااقه هایگىیاؿ; :اِال اولای ؾق
هیاو ايىاوها آو اوث که هیچکؿام بك ؾیگكد والیث و والٙهاد ياؿاقؾ .ايىااوها ال ایاى
يٝك با هن بكابكيؿ و ؾق شاو و هال و هًا ٟ٨همؿیگك اؼحیاقد يؿاقيؿ( :کاٌا٧الٙ٥ال ،بیجاا:
ز 217َ ،1و  .)219بك ایى اوان اوث که والیث پؿق باك ٨كلياؿ ،والیاث لوز باك لوشاه،
والیث وِی ،والیث شاؿ ،والیاث ٨٭یاه و والیاث ؾیگاك ا٨اكاؾد کاه ؾق هاىاقؾ ؼاِای ظا٫
ؾؼالث و اشاله جّك ٦ؾق ٌئىو ؾیگكاو قا ؾاقيؿ ،بایؿ با ؾلیل باه اذداات بكواؿ و ؾق ِاىقت
ٌک ،با همیى اِل ي٩ی هیٌىؾ .الایىقو کىیکه اؾ٠ا هایکًاؿ ؾقبااقه اٌاؽاَ ؾیگاك
اؼحیاق ویژهاد ؾاقؾ و هصال به ؾؼالث ؾق ليؿگی آيهاوث ،بایؿ هؿق و ؾلیل اقائه کًؿ وگكيه
٘د ٫ایى اِل ،اؾ٠اد او هكؾوؾ اوث.
ب) اطالةاالححیاط
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٠لماد ٠لن اِىل ،ؾق هىاقؾ ٌاک ؾق جکلیا ،٧اِاالةالدكائاه قا شااقد هایوااليؿ و ؾق
ٌک ؾق اباظه و شىال ،به اِالةاالباظاه جمىاک هایکًًاؿ ،ولای آيااو بكؼای ال هاىاقؾ قا ال
ٌمىل ایى اِل ؼاقز هیؾايًؿ و با وشىؾ ٌک ؾق شىال و اباظه ،اقجکاب قا به ؾلیال ;لاموم
اظحیاٖ :همًى ٞهیٌماقيؿ .آياو ه١ح٭ؿيؿ اظکام هالکات هح٩اوت و هؽحل٩ی ؾاقيؿ :بكؼای
ؾاقاد چًاو هالکاجیايؿ که ٌاق ٞهكگم به ٨ىت آيها قٔایث يمایؾهاؿ و بكؼای ؾیگاك ایاى
ؾقشه ال اهمیث قا يؿاقيؿ .ؾق ٬ىن اول ظحی اگك ؾچاق ٌک و جكؾیؿ باٌین و آ گااهی و ٠لان
هن به ظکن يؿاٌحه باٌین ،بایؿ اظحیاٖ کًین< ؾقظالیکه ؾق ٬ىن ؾوم اظحیاٖ اللم يیىاث.
٨٭ها باكاد ٬ىان اول باه ;شااو :و ;٠اكْ :هراال هایليًاؿ و ه١ح٭ؿياؿ ال هاك کااقد کاه
ن
ن
;اظحماال :ج١كْ به شااو یاا آباكود ؾیگاكد باٌاؿ; ،ظحماا :بایاؿ ؼاىؾؾاقد کكؾ(ؼاىیی،
 :٪1419ز .)125َ ،2ؾق چًیى هىاقؾ بااهمیحی; ،اظحیاٖ ٠٭لای :ظااکن اواث< یً١ای
يیال يیىث که ؾق يّىَ ؾیًی ؾلیلی بكاد لموم اظحیاٖ پیؿا ٌىؾ ،بلکه ٠٭ل ظکن هیکًؿ
کااه وااهلايگاقد ؾقباااقه شاااو ايىاااوها و آبااكود آيهااا هصااال يیىااث و کىاایکه ؾق هااىاقؾ
هٍکى هح١كْ ظ٭ى ٪ؾیگكاو هیٌىؾ ،ال يٝك ٠٭ل ٬ابل هإاؼافه اواث .ال يٝاك بكؼای
٠لماد اِىل ،با وشىؾ ایى ظکن ٠٭لی يیالد يیىث که ٌك ٞظکن شؿاگايهاد ؾق ایىبااقه

ِاؾق و اظحیاٖ قا الماهی کًؿ ،بلکه ٌاك ٞيیام باه آو اجکاا و بىاًؿه هایکًاؿ(٠كا٬ی ،ز،3
َ .)314آؼىيؿ ؼكاوايی ؾق ایىباقه هیگىیؿ٠; :٭ال ظکان هایکًاؿ کاه ؾق هاىاقؾد کاه
اهحمام ؼاِی وشىؾ ؾاقؾ ،اظحیاٖ کكؾو واشب اواث< هرال ٨اكوز و ؾهاال و ؾیگاك ظ٭اى٪
هكؾم ،و الدحه اظحیاٖ ؾق ایى هاىاقؾ هىشاب ٠ىاك و ظاكز هان يیىاث (:آؼىياؿ ؼكاواايی،
 .)322َ :٪1419بك اوان ایى هدايی هك کصا پاد آبكود ؾیگكاو ؾق هیااو اواث ،اگاك
ؾقباقه هصال بىؾو ا٬ؿام ؼاىؾ ٌاک ؾاٌاحه باٌاین ،اظحیااٖ ٠٭لای هاا قا ال ا٬اؿام باك ظافق
هیؾاقؾ .الایىقو بك ؼال ٦هىاقؾ ؾیگك که ؾق ٌدهات هىٔى٠یه هیجىاو بكائاث شااقد کاكؾ
ؾق ایىشا قاه آو هىؿوؾ اوث .جىشه به ایى اِل هىشب آو ٌؿه اوث کاه ؾق ٨٭اه هىاائل
ن
هكبىٖ به آبكود هىلماياو ؾق هىایك اِاالةاالظحیااٖ ٬اكاق گیاكؾ و ال هىایك هىاائل ِاك٨ا
جکلی٩ی که ؾق آيها اظحیاٖ لموهی يؿاقؾ ،شؿا ٌىؾ.
بررضی الحضای لىاػذ

ال ههنجكیى ایى ٬ىا٠ؿ ،وه ٬ا٠ؿه الٔكق ،أٙكاق و ج٭اؿم اهان باك ههان اواث کاه باه
ٌكض آيها هیپكؾالین:
٬ا٠ؿه الٔكق ال ظؿید ;الٔكق و الٔكاق :اؼف ٌؿه اوثٔ .كق ؾق ه٭ابل هً١٩ث اوث
و ٔكاق قا بكؼی به هماو هً١اا گك٨حاهاياؿ و بكؼای ال هع٭٭ایى آو قا هّاؿق بااب ه٩ا٠لاه و
بااههً١اد ٔااكق ؾو٘ك٨ااه ؾايىااحهايااؿ (ؼااىیی :٪1419 ،ز ٬ .)499 َ ،3ا٠ااؿه الٔااكق
٬ا٠ؿهاد اوث که بك آو اؾ٠اد اشماٌ ٞؿه اوث و بىایاقد ال ٨٭هاا ؾق هىاائل ٨٭های باه
ایى ٬ا٠ؿه جمىک کكؾهايؿ و ٌیػ ايّاقد يیم آو قا ظاکن بك جمام ٠مىهاات ؾايىاحه اواث
(آ٬ا ٔیال.)23 - 21َ :٪1418 ،
ؾق هىقؾ ظؿید ;الٔكق و الٔكاق :بىیاقد ال ٨٭ها ه١ح٭ؿياؿ کاه ٌااق ٞال واك لٙا ٧و
اهحًاو با ایى ٨كهاو ،اقجداٖ همه اظکام ٔكقد قا با ؼىؾ ي٩ای کاكؾه اواث و باؿیى ووایله
ا٠الم کكؾه که چًیى اظکاهی ظکن او يیىحًؿ جا هداؾا ال ایى يٝك بًؿگاو ؾچاق ٔكق و لیااو
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الف) لاػذه الضرر
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ٌىيؿ (با٬كد و با٬یلاؾه .)1386 ،بایؿ ؾ٬ث کكؾ که ایى ٬ا٠اؿه ؾق شاایی شااقد اواث کاه
ٔكق ياٌی ال اظکام ٌك  ٞباٌؿ .اهام ؼمیًی ؾق جدییى ایى هىئله هی٨كهایًؿ :ؼىاقاجی که
اوحًاؾد به ٌكی١ث و ٬ىايیى آو يؿاقؾ ،همچىو ؼىاقاجی که ؾق باالاق بهواواٙه ه١ااهالت
بك اٌؽاَ واقؾ هیٌىؾ یا ؼىاقاجی که ؾق يحیصه وهل ايگاقد یا به واوٙه وىايط ٘دی١ای
به ا٨كاؾ هیقوؿ ،ؼاقز ال ٌمىل ایى ٬ا٠ؿه اواث (اهاام ؼمیًای :1368 ،ز.)351َ ،2
ظٕكت اهام با آو ؾیؿ ویاوی و ظکىهحی که به اوالم ؾاٌث ،به ٬ا٠ؿه ;الٔكق :يگاه
کكؾه و آو قا ظکن ظکىهحی هیؾايىحه کاه پیااهدك آو قا ِااؾق کاكؾه اواث(اهام ؼمیًای،
 ) 31َ :1385و ال آيصا که يگاه ها هدحًی بك ٨٭ه ظکىهحی اوث که ؾوحگاه ا٘ال٠ااجی-
اهًیحاای ال اقکاااو قکاایى آو اوااث ،ایااى هدًااا قا ؾق جعلیاال ٬ا٠ااؿه ظأااك بكگمیااؿهایاان.
به٠داقتؾیگك ،ولٙايی(ظکىهحی) بىؾو ٬ا٠ؿه الٔكق هؿيٝك اوث.
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ؾق جمىک به ایى ٬ا٠ؿه بایؿ جىشه ؾاٌث که ایى ٬ا٠ؿه ظکن ٔكقد قا ق ٟ٨هیکًؿ ،ياه
ایًکه اذدات ظکمی کًؿ که ٔكق بهوویله آو قٌ ٟ٨ىؾ (هىوىد بصًىقؾد :٪1419 ،ز،6
َ  .)161په ؾق شاییکه ٠ملیات ا٘ال٠اجی اللم اوث ،ولی ظکمی الهی چاىو ظكهاث
جصىه یا ظكهث ٤یدث هاي ٟال آو اوث ،ایى ٬ا٠اؿه ایاى ظکان ٔاكقد قا ق٨ا ٟهایکًاؿ و
هیگىیؿ ؼؿاويؿ هح١ال بك هإهًیى اهحًاو ؾاقؾ و آيها قا به جعمل ظکن ٔاكقد وا يمایؾاقؾ.
په بؽٍی ال ٠ملیات ا٘ال٠اجی که ٠ؿم اشكاد آو ٔكق ههمی قا هحىشه يٝام اوالم هی
کًؿ٘ ،د ٫ایى ٬ا٠ؿه شایماالقجکاب ؼىاهؿ بىؾ ،اها اگك ؾق ایى ِىقت باه ٠اكْ ،اهاىال و
آویب واقؾٌؿه اؼحال ٦اوث.
ي٩ىن آویدی قویؿ ،ؾق ٔماوآوقبىؾو ایى ٬ا٠ؿه بكاد ِ
ب) لاػذه اضطرار

أٙكاق بههً١اد اظحیاز ،ياچاقد ،ياگمیكد و ؾقهايؿگی اوث(ههیاق ،بایجاا.)88َ :
ایى ظ٭ی٭ث ؾق ٨٭ه و اِىل يیم بهگىيههاد هٍابه ج١كیٌ ٧ؿه اوث< هايًؿ ج١كی ٧ه٭اؿن
اقؾبیلی که أٙكاق قا به ظالحی ج١كی ٧کكؾه اواث کاه يمایجاىاو باك آو ِادك کكؾ(هع٭ا٫
اقؾبیلی )636َ :٪1386 ،و هايًاؿ آيچاه ٠الهاه ظلای ؾق ج١كیا ٧هٕاٙك آوقؾه اواث:
;هٕٙك کىی اوث که بین جلٌ٧ؿو ؼىیً قا ؾاٌحه باٌؿ٠(:الهه ظلی :٪1413 ،ز،3

َ .)333الدحه ایى ج١ااقی ٧هااي ٟيیىاحًؿ و ٌااهل هً١ااد اِاٙالظاجی هايًاؿ اکاكاه يیام
هیٌىيؿ .الایىقو اللم اوث ج١كی٩ی ؾ٬ی٫جك ٌىؾ< بهگىيهادکه ایى ج٩اوتهاا ؾق آو لعااٚ
گكؾؾ(هع٭ ٫ؾاهاؾ :1383 ،ز.)125َ ،4
بكاد ایى ٬ا٠ؿه ٌىاهؿ هح١ؿؾد ال آیات ٬اكآو کاكین و قوایاات وشاىؾ ؾاقؾ ،ولای باا جىشاه باه
هىاقؾد که بكاد آو ؾق ٨٭ه بكٌمكؾه ٌؿه اوث٬ ،ا٠ؿهاد ٠٭لی اوث .پكؾاؼحى به ایى هىئله ؾق
يٝامهاد ظ٭ى٬ی ٤یكاوالهی و ٤یكؾیًی يیم ٌاهؿ ؾیگكد بك اذدات ٠٭لیبىؾو ایى ٬ا٠ؿه اواث.
٬ا٠ؿه ;ٔكوقت٬ ،ايىو يمیًٌاوؿ :ؾق ٤كب همىاقه هىقؾ اوحًاؾ بىؾه اواث و باه ٠٭یاؿه بكؼای،
ن
;اِىال ٬ا٠ؿة الٕكوقات جدیط المعٝىقات ه٩اؾ یاک ظکان ٠٭لای اواث< گكچاه ؾق هًااب٨ ٟ٭های
هىشىؾ يیىث(:هع٭ ٫ؾاهاؾ :1383 ،ز .)137َ ،4با جىشه به کلیث ٬ىا٠ؿ ٠٭لای هایجاىاو ؾق
ؼّىَ هىقؾ بعد گ٩ث که اگك ٌكایٙی پیً آهؿ که اظحمال ؾق ؼٙكا٨حاؾو اهًیث يٝام و يیام
ال بیىق٨حى شاو ايىاوهاد بیگًاه بكوؾ ،هیجىاو بك اواان ایاى ٬ا٠اؿه ،ظكهاث وقوؾ باه ظاكین
ؼّىِی ا٨كاؾ قا ياؾیاؿه گك٨اث و به٬اؿق ٔاكوقت و باا هاؿ ٦شلاىگیكد ال ٨اش١اه و ظ٩ا ٛشااو
ايىاوها ا٬ؿام به ي٭ٓ ظكین ؼّىِی کكؾ.
٬ا٠ؿه ه٭ؿم ؾاٌحى کاق ههنجك بك کاقد که اهمیحً کمحك اوث ،یک اِل ٠٭لای اواث و
اگك ؾق ٌكی١ث بیاياجی ؾق جأییؿ آو آهؿه اوث ،هیبایىاث آيهاا قا اقٌااؾد ؾايىاث .ایاى ٬ا٠اؿه
هكبىٖ به هىاقؾ جماظن ؾو ظکن ؾق ه٭ام ٠مل اوث .بكاد هرال اگك يصات شاو کىی هًىٖ باه
وقوؾ بؿوو اشاله ؾق هلک ؾیگكد باٌؿ ،ؾق ایًصا ٠٭ال ظکان هایکًاؿ کاه شااو ٨اكؾ اهمیاث
بیٍحكد ال اقجکاب وقوؾ بؿوو اشاله و ّ٤ب هلک ؾاقؾ .الایىقو بایؿ واقؾ ظكین او ٌاؿ و شاايً
قا يصات ؾاؾ .ؾق ایًصا وقوؾ ،يه جًها ظكام يیىث که واشب هن ؼىاهؿ بىؾ.
ایاى ٬ا٠اؿه هاىاقؾ و هّااؾی ٫هح١ااؿؾد ؾاقؾ< ال شملاه ٨اؿاکكؾو هّالعث ٨اكؾ بااكاد
هّلعث ٠مىم (هٙهكد1388 ،ي :ز .)172َ ،21بیٌک هىقؾ بعد ها يیم هیجىايؿ
یکی ال هّاؾی ٫ایى ٬ا٠ؿه باٌؿ.
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ج) لاػذه اهن و ههن
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ؾق جٍؽیُ اهن و ههن به چًؿ يکحه بایؿ جىشه کكؾ :ؼاىو هاإهًیى ؾق يهایاث اظحاكام
اوث جا پاد ظ ٛ٩يٝام به ٘ىق ١ٙ٬ی ؾق کاق يداٌاؿ يمای جاىاو ؼاىو هعحكهای قا قیؽاث.
الدحه ایى هٙلب همکى اوث ال جد١اات ٠ملیاات ا٘ال٠ااجی باٌاؿ ياه ؼاىؾ ١٨الیاث .گكچاه
بكؼی ا٬ؿاهاجی چاىو ٬حال ا٨اكاؾ قا هان شامو ٠ملیاات ا٘ال٠ااجی هایؾايًاؿ (ـوال٩٭ااقد،
.)88َ :1391ال يٝك ٨٭ها ٠كْ و آبكود هىهى هىاود باا ؼاىو اوواث (ٌاهیؿ ذاايی،
 :٪1413ز <182َ ،11کاٌاااا٧الٙ٥ال :٪1366 ،ز ِ <13َ ،2اااااظب خذذذذىاهر،
 :٪1414ز .)9َ ،34پااه يهایااث ؾ٬ااث قا بایااؿ ؾق ٠ملیااات ا٘ال٠اااجی بااكاد هااإهًیى
ؾاٌث و ؾق ي٭ٓ ظكین ؼّىِی ،شام ؾق هاىاقؾ أاٙكاق و باه ظاؿ ٔاكوقت ا٬اؿام يکاكؾ.
به٘ىق کلی ،هعكهاجی قا کاه بههًملاه هاؿم ؾیاى و اؼاحالل يٝاام اواالم جل٭ای هایٌاىؾ،
بههیچً٠ىاو يدایؿ هكجکب ٌؿ ،اها بكؼی هعكهات که اقجکاب آيهاا ؼللای باه اِال ؾیاى و
يٝام اوالم واقؾ يمیکًؿ٬ ،ابال اقجکااب اواث (هلاک إ٨الی اقؾکاايی .)1389 ،بًاابكایى
لهايیکه هّلعث هىشىؾ ؾق یک ٠ملیات ا٘ال٠اجی ؾق ِىقت اشكا همكاه با ال ؾوثؾاؾو
هّلعث ؾیگكد باٌؿ ،بایؿ به اهمیث هك یک ال ؾو هّلعث يگكیىحه ٌىؾ< اگك هّلعث
٠ملیات ا٘ال٠اجی اهن بىؾ ،آو واشب جك و ٠ملیات ا٘ال٠اجی اشكا ٌىؾ ،اهاا ؾق ِاىقت
اهنبىؾو واشب ه٭ابل ،بىحه به ٌكایٗ کل ٠ملیاات ا٘ال٠ااجی یاا شمیای ال آو کاه ؾاقاد
ه٩ىؿه اوث ،شایم يؽىاهؿ بىؾ.
ال آيصایی که ٬لمكو جکالی ٧ؾولث اوالهی ؾق ٬ىمث ب١ؿ اقائاه هایگاكؾؾ ،يٝاك هؽحااق
ؼىؾ قا ؾق ایى باب ؾق ٬ىمث هفکىق بیاو هیکًن.
جکالیف دولث اضالهی در جأهیى اهًیث و هًافع عمىهی

٘ك٦ؾاقاو ظكین ؼّىِی ؾق هىاقؾد ال ي٭ٓ آو ظمایث هیکًًؿ و ه١ح٭ؿياؿ ؾق ایاى
ن
هىاقؾ يدایؿ ظكین ؼّىِی ق٠ایث ٌىؾ .ه١مىال ال ;ي٠ ٟ٩مىهی :و ;اهًیث هلی :باهً٠ىاو
ؾو هال بكاد وقوؾ به ظكین ؼّىِی يام بكؾه هی ٌىؾ.
هىاقؾد ال ي٠ ٟ٩مىهی وشىؾ ؾاقؾ که به ؾلیل ؤىض و قوًٌی ،جكؾیاؿد ؾق هً١٩حٍااو
ن
يیىث و ؾق ِىقت ياؾیؿهگك٨حى ظ ٫ؼلىت ؾق ایى هىاقؾ ،ا٠حكاْ يمی ٌىؾ< هرال هىاقؾد

ا٠الم اشكايٍؿو یا بؿ اشكاٌؿو ٬اىايیى ؾق يهاؾهااد ؾولحای یاا ٠ماىهی ،اٍ٨ااد
ال ٬دیل ِ
ا٘ال٠اااجی کااه هاهیااث ویاواای ؾاقيااؿ و ؾق ٠اایى ظااال ٘د٭هبًؿدٌااؿه يیىااحًؿ ،اٍ٨اااد
ا٘ال٠ات هكبىٖ به ؼؿهات ٠مىهی ال ٬دیل بهؿاٌث ،آهىلي و پكوقي ،هعایٗ لیىاث و
هیكاخ ٨كهًگی قا هیجىاو ؾق قوايههاد ٠مىهی هٙكض کكؾ و ؾق ِىقت يیال ،ا٘ال٠اجی ال
ليؿگی ؼّىِی ٌهكويؿاو گماقي ؾاؾ.

یالم و انتم ٓ المون( يىال ،)۹۱ :و گاه ؾق آيچه يمیپىًؿین ،ؼیاك ٨اكاواو وشاىؾ ؾاقؾ:
َ ف َا َسى أن كرهوا شیَلا َو َ َْي َا َل ا فیه خ ا كث ا ( يىال.)۹۱ :
ؾقباقه وإال ؾوم يیم و٬حی هیجىايین به پاوػ ٬ايٟکًًؿهاد بكوین که ؾیؿگاه هٍؽّی
ؾقباقه قابٙه ٨كؾ و شاه١ه ؾاٌاحه باٌاین .يحیصاه آيکاه ;ج١كیا :٧ي٩ا٠ ٟماىهی و ;ج١یایى:
٠ىاهل هإذك ؾق آو ،هىقؾ و٨ا ٪يیىث و به ا٬حٕاد هکاجب هؽحل ،٧هح٩اوت اوث .الایىقو
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اها پكوً اواوی آو اوث که ه٭ّىؾ ال ي ٟ٩چیىث؟ آیا ي ٟ٩هماو وىؾ و ٨ایؿه اواث
و یا ي ،ٟ٩ؼیك و ؼىبی اوث؟ پكوً ؾوم آو اوث که آیا ٠مىم ،هماو ا٨كاؾيؿ و یاا ه٭ّاىؾ
ال آو شاه١ه اوث؟ قوٌى اوث که هدايی اؼال٬ی و ظ٭ى٬ی اواالم ،هاا قا ال هعاؿوؾکكؾو
اقليهاد اؼال٬ی ؾق ;هًا ٟ٨هاؾد :و لفتهاد ؾيیىد بالهیؾاقؾ و به همیى ؾلیل يمای
جىاو چًیى ج٩ىیكد ال ي٠ ٟ٩ماىهی قا هًٙدا ٫باا هاىالیى اواالهی ؾايىاث .هداايی ٨٭های
ا٬حٕا هیکًؿ اظکام ٌك٠ی٠ ،الوه بك هّلعث ؾيیىد ،بك کمال ظ٭ی٭ی و و١اؾت اؼكود
ايىاو يیم اهحمام ؾاٌحه باٌؿ و ي٠ ٟ٩مىهی ؾق ایى چاقچىب بایؿ ج١كیاٌ ٧اىؾ .الایاىقو باك
هّاؾی ٫یاؾٌؿه و هىاقؾ ؾیگكد قا يیام هیجاىاو ا٨اموؾ< هاىاقؾد چاىو شلاىگیكد ال و٬اىٞ
شكاین ٤یك٬ابل گفٌث هرل ؾایكکكؾو هكاکم ٨ىااؾ و اٍ٨ااد آيهاا .ال واىد ؾیگاك ،ال يٝاك
اوالم ،ؼىاوث و قٔایث ايىاو ها ،ه١یاق کا٨ی و کاهلی باكاد ج١یایى هًاا ٟ٨ظ٭ی٭ای آيهاا
يیىث< چهایًکه یکی ال ه٭ؿهات بكهاو ٔاكوقت وظای ،همایى کاواحی و کمداىؾ ؾق ؾق
ايىاوهاوث .لفا ؾق ج١ییى هًا٠ ٟ٨مىهی يمی جاىاو باه ؼىاواث ا٬لیاث یاا ظحای اکركیاث
بىًؿه کكؾ< لیكا به ٨كهىؾه ؼؿاويؿ ،گاه آيچه قا که ايىاو هیؼىاهؿ و هیپىًؿؾ ،به ؼیك او
كر ُهواشیَلا َو ُه َو خ ُ َُك ُْم َو َع َسى أن ُُتتهوا شهیَلا و ههو ُكهم و ا
يیىثَ  :و َع َسى أن َ َ

ظحی ؾق ظ٭ى ٪اؾاقد يیم ال ؾؼالث ؾولث ؾق ;اهىق ٠مىهی :بعد هی ٌىؾ و اهىق ٠ماىهی
به ;هًا٠ ٟ٨مىهی :اظاله هیگاكؾؾ .ؾق يهایاث ،ابهاام ؾق جدیایى آو باا٬ی هیهاياؿ و گ٩حاه
هیٌىؾ ه٩هىم ي٠ ٟ٩مىم ،ال ایؿئىلىژد ظاکن بك شاه١ه پیكود هیکًؿ و باك ظىاب هکاجاب
ویاوی و اشحما٠ی هح٥یك اوث (٘دا٘دایی هإجمًی.)۷۵۲َ:1393 ،
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قویکكؾ اوالم ؾق اهك ظکىهث و هیماو هؿاؼله ؾولث ؾق اهىق اٌؽاَ ؾق شاه١ه ،هدحًی بك
هدايی ٠٭یؿجی آو اوث .ایى هدايی با وایك هکاجب ٨کكد هح٩اوت اوث .ال وىد ؾیگك ،ؾق ؾیى
اوالم يیم هفاهب هؽحل٩ی وشىؾ ؾاقؾ که با یکؿیگك اؼحال ٦يٝك ؾاقيؿ٨ .٭هاد ٌای١ه ؾق ٘اىل
جاقیػ ي٭ً کمحكد ؾق ظکىهث ؾاٌحهايؿ و الایىقو ٠لماد ٠اهاه بیٍاحك باه اظکاام والٙايیه و
آؾاب ظکىهثؾاقد پكؾاؼحهايؿ .باا ایىظاال بكؼای ال ٨٭هااد ٌای١ه يیام ؾق ایاى لهیًاه بعاد
ن
ن
کكؾهايؿ .الدحه هماو٘ىقکه ٬دال اٌاقه ٌاؿ ،ؾق ؼّاىَ هىٔاى٠ات هاىقؾ يٝاك ،هىاح٭یما ؾق
اظکام اوالهی بعد يٍؿه اوث و بایاؿ اظکاام آو قا ال هٙالاب پكاکًاؿه اواحًحاز کاكؾ .باكاد
هرال ،ؾق کحاب هدايی ٨٭هی ظکىهث اوالهی (هًحٝاكد :1371 ،ز )32َ ،4باه ياى٠ی ؾق
ایى لهیًه بعد ٌؿه و آقاد هؽحل ٧ؾق ؼّىَ وٜای ٧ظاکن اواالهی و يىادث آو باا اهاىق
ؼّىِی اٌؽاَ و یا ظمایث آهؿه و هٙالب هكجدٗ ال هًاب ٟگىياگىو ي٭ل و وپه باا اواحًاؾ
نهحالبفغه ،باهً٠ىاو يحیصاهگیكد وٜاای٩ی باكاد ظکىهاث اواالهی
به آیات و قوایات بهویژه ا
بهِىقت ٨٭هی اوحًحاز ٌؿه اوث< ال شمله هىاقؾ هفکىق که به يى٠ی هكجدٗ باا اهاىق ٌؽّای
ا٨كاؾ اوث و ؾاللث بك وٜی٩ه ظکىهث اوالهی ؾق شاه١ه کًؿ٠ ،داقتايؿ ال:
... .1ؾقهن ٌکىحى وًثهاد ٤لاٗ و گىىاحى ليصیكهااد ؾواث و پااگیك شاه١اه ال
قوىم و ٬یىؾ و ٠اؾتها و ج٭لیؿهاد با٘ل و بیاوان<
 .2ج١لین کحاب و وًث و ظؿوؾ اوالم و ایماو به هكؾم و بیاو ظالل و ظكام و آيچاه باه
وىؾ یا لیاو آياو اوث و يیم ج١لین و جكبیث شاه١ه با ٨كوحاؾو ه١لن ؾق بایى آيااو و جٍاىی٫
هكؾم به ٨كاگك٨حى اظکام و ٨٭اهث ؾق ؾیى<
 .3ا٬اهه ٨كایٓ و ٌ١ائك الهی ال ٬دیل يماال و ظاس و ...و يیام جكبیاث هاكؾم باك اواان
اؼال ٪يیکى و پىًؿیؿه<

 .4ا٬اهه وًثهاد ظىًه ،هیكايؿو باؿ٠ثها ،ؾ٨اا ٞال ؾیاى و ظ٩ا ٛاِاىل و ٨اكو ٞو
ه١اق ٦ؾیى ال ج٥ییك ،جأویل و لیاؾ و کنٌؿو<
 .5اهك به ه١كو ٦و يهی ال هًکك به ه٩هىم ووی ٟآو< یً١ی وا١ی ؾق اٌاا٠ه و گىاحكي
گ٩حاق و کكؾاق يیٯ و هداقله با ايىا ٞکاقهاد لٌث و ٜلن و ٨ىاؾ<
 .6هىٝ٠ه ،جفکك ،ايفاق و اقٌاؾ هكؾم بهِىقت هؿاوم<
 .7شؿاکكؾو ا٨كاؾ يیکىکاق و بؿکاق شاه١ه ال یکؿیگك با جٍاىی٫کكؾو و اظحاكام گفاٌاحى
به يیکىکاقاو و جًدیهکكؾو بؿکاقاو (هماو.)61َ ،
هاوقؾد ؾق ازا االطلط نیه (هماو )33َ ،يیم ؾق اظّاد وٜای ٧ظاکن اواالهی
ال شمله اٜهاق کكؾه:

ال ؾیگك وى ،يٝكیه ج٩اوت و جّ٩یل هیاو ؾؼالثهاد ٌهكويؿاو و ا٬ؿاهات ظکىهاث
ال اب١اؾ هؽحل٬ ٧ابل بكقوی اوث .آيچه بیٍحك اهمیث ؾاقؾ٠ ،داقت اوث ال:
ال )٧اِالة االباظه بهً٠ىاو یک اِل ،گاه هعکىم یک اِل ذايىد ٬كاق هیگیكؾ و باا
ن
وشىؾ ایى اِل ذايىد ،شلىد اباظه گك٨حه هیٌىؾ< هرال ؾقبااقه جّاك ٦ؾق اهاىال ؾیگاكاو
يمیجىاو به اِالةاالباظه اوحًاؾ شىث و ؾق هىاقؾ ٌک ؾق شىال جّك ،٦به ;شىال جّاك:٦
ؾق اهىال ؾیگكاو ظکن کكؾ< لیكا ؾق ؼّىَ اهىال ؾیگكاو ،اِل باك ٠اؿم شاىال جّاك ٦و
اِل بك اظحكام هال ؾیگكاو اوث .الایىقو با بىؾو چًیى اِلی که هدًاد ٠٭الیی و ٌك٠ی
ؾاقؾ ،ظ ٫يؿاقین به اِالةاالباظه جمىک کًین و ؾق ِىقت ٌک ،اظحكام ;هال :ؾیگكد قا
ياؾیؿه بگیكین .ؾق هىقؾ اظحكام ;ٌؽُ :يیم اِل اولای لاموم اظحاكام اواث .لافا ؾق هاىقؾ
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ٌكی١ث ه٭ؿن اوالم قا بك اوان اِىل پایؿاق و آيچه گفٌحگاو اهاث
ؾق هىقؾ آو وظؿت يٝك ؾاٌحهايؿ ،ظ ٛ٩و ظكاوث کًؿ و اگك بؿ٠ثگافاقد
ٜهىق کكؾ و یا ٌدهها٨کًی ؾق ؾیى ٌدهه ا٨کًاؿ ،ظ٭ی٭اث قا قوٌاى کًاؿ و
قاه ِعیط قا باه ود بًمایاياؿ و او قا ؾق چااقچىب ظ٭اى ٪و ظاؿوؾ هصاالات
کًؿ ،جا ؾیى ال ايعكا ٦هع٩ى ٚو هكؾم ال گمكاهی هّىو بمايًؿ.
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ٌک بایؿ به اوحًاؾ ایى اِل ،هك ٠ملی قا که به ي٭ٓ اظحكام هیايصاهاؿ ،همًاى ٞباؿايین.
ؾق چًیى لهیًهاد شاد اوحًاؾ به اِالةاالباظه بكاد شىال ي٭ٓ ظكهث اٌؽاَ يیىث.
به ٠الوه ،اؾله ؼاَ همًىٞبىؾو ي٭ٓ ظكین ؼّىِی ،ال ٬دیل ظكهث وقوؾ به ؼاياه
ؾیگكاو بؿوو اـو ،و اؾله ظكهث جصىه ،ؾاقاد چًیى ٠مىم و ا٘ال٬یايؿ کاه ;هكگىياه:
٠مل ي٭ٓکًًؿه قا همًى ٞهیواليؿ.
ب) بكاد ها ه٩هىم يیىث که چكا اِالةالصىال ،ؾق ؾقشه اول به ٌؽّیثهاد ظ٭ی٭ی
ايىاوها ج١ل ٫هیگیكؾ ،ولی بكاد ٌؽّیثهاد ظ٭ى٬ی ;ؼال٬ ٦ا٠ؿه :اواث؟ جكؾیاؿد
وشىؾ يؿاقؾ که همه اظکام ٌؽّیثهاد ظ٭ی٭ی٬ ،ابل جىكد به ٌؽّیثهااد ظ٭اى٬ی
يیىث و الایىقو ٌؽّیثهاد ظ٭ى٬ی هیجىايًاؿ ؾاقاد اظکاام ؼاِای باٌاًؿ ،ولای ایاى
ظکن ؾق هىاقؾد اوث که ;جکالی :٧و اظکام بك ٌؽّیث ظ٭ى٬ی ٬ابل جىكد اوث.
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٘د ٫آيچه ـکك ٌؿ و بًا بك آيچه ؾق ٬ىمث ٬ا٠ؿه الٔكق بیاو کكؾین ،هیجىاو به ایى
يحیصه ؾوث یا٨ث که ي٠ ٟ٩مىم ه١یاق گىیا و هًٙ٭ی بكاد وقوؾ به ظكین ؼّىِی ؾیگكاو
و ال٥اد ایى ظ ٫يیىث< لیكا ي٠ ٟ٩ماىم ،ؾاهًاه بىایاق ووای ٟو هكاجاب بىایاق لیااؾد ؾاقؾ.
ي٭ٙه ٌكو ٞآو ،که ظؿا٬ل آو به ظىاب هیآیؿ ،ا٬ؿاهی اوث که ;ي١٩ای اياؿ  :و يااچیم
بكاد ;٠مىم :به ؾيدال ؾاقؾ و ي٭ٙه اوز آو ،که بهً٠ىاو ;ظؿاکرك :يًٌ ٟ٩اؼحه هایٌاىؾ،
ا٬ؿاهی اوث که هًٍأ ي١٩ی کالو و ٔكوقد بكاد شاه١ه اواث و هیااو ایاى ؾو ي٭ٙاه يیام
هكاجب هؽحل٩ی ال ي٠ ٟ٩مىم هی جىاو ٨كْ کكؾ.
الدحه هًٙ٭یجك آو اوث که به شاد ٌكٖ ;وشىؾ ئ; ،:ٟ٩كق :قا ;هاي٬ :ٟكاق ؾهاین
و ٬ا٠ؿه قا به ایى ٌکل هٙكض والین که ;ظكین ؼّىِی هعحكم اوث ،هگك آيکه ق٠ایاث
آو هىشب ٔكق بكاد ؾیگكاو باٌؿ ،:يه آيکه ;ظكین ؼّىِای هعحاكم اواث ،هگاك آيکاه
ي١٩ی بكاد ٠مىم ؾاٌحه باٌؿ .:ج٩اوت ایى ؾو شمله و٬حی آٌکاق هیٌاىؾ کاه جىشاه کًاین

هك ;٠ؿم ي١٩یٔ; ،:كق :يیىث .الایىقو بكاد وقوؾ به ظكین ؼّىِی ؾیگكاو ،وشىؾ ي٩اٟ
٠ام کا٨ی يیىث ،بلکه بایؿ ؾق ٠ؿم وقوؾٔ; ،كقد :هحىشه ؾیگكاو ٌىؾ .په جاا و٬حای کاه
ٔكقد بكاد شاه١ه ٬ابل اذدات يداٌؿ ،ظكین ؼّىِی ال اظحكام بكؼىقؾاق اوث< هكچًؿ باا
ق٠ایث آو ،ي١٩ی ال ٠مىم ؾقیٌ ٣ىؾ.
يحیجهگیری

پیػًهادها

بعاد و بكقواای و اوااحؽكاز اظکااام ٨٭هاای ؾق ظاىله اهااىق ا٘ال٠اااجی و اهًیحاای کااه ؾق
هًٝىهه ٨٭ه ظکىهحی ج١كی ٧هیٌىؾ ،ؼالیی شؿد جل٭ای هایگاكؾؾ کاه اللهاه آو ايصاام
پژوهًهاد گىحكؾه ؾق ایى ظىله اوث ،بؿیى هً١ا که جىشه به اِىل و ٬ىا٠ؿ ٨٭هی يااٜك
بك بعد ،یکی ال جکههاد ایى بعد ؼىاهؿ بىؾ که ظحی ؾق ایى هىقؾ يیم بایؿ ٤اىق بیٍاحكد
ن
ِىقت پفیكؾ و جمام اِىل و ٬ىا٠ؿ ٨٭هی ياٜك به هىٔى ٞاظّا ٌىؾ< هارال ؾق هیااو واایك
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ؾق آهىلههاد اوالهی ،اِل اولیه بك ظ ٛ٩ظاكین ؼّىِای ا٨اكاؾ اواث .ایاى واؽى
ن
بههً١اد آو اوث که اوال ،ظیٙهاد بهيام ظكین ؼّىِی بكاد ا٨كاؾ پفیك٨حه ٌؿه اواث و
ؾیگك ایًکه ظ ٛ٩ایى ظكین ؾاقاد اِالث اوث و ق٠ایث آو بك همه واشب اواث .باه ؾیگاك
بیاو ،ؾق بعدهاد ٨٭هی هیااو ه٭حٕااد اِال ؾق ؾؼالاث اٌاؽاَ ظ٭ی٭ای اٌاؽاَ
ظ٭ى٬ی ج٩اوجی ؾیؿه يمیٌىؾ و ٌهكويؿاو و ظاکماو ؾقباقه آو ظکن یکىايی ؾاقيؿ و چىو
ؾؼالث هك کؿام بك ؼال ٦اِل اوث ،ي٭ٓ ظكین ؼّىِی بكاد هیچکؿام شایم يیىث و
ؾق هك هىقؾ يیال به ؾلیل اوث .ؾق ٠یى ظال هىاقؾد يیم ه١یى ٌؿهاياؿ کاه باك اواان آيهاا
هیجىاو به يعى هٍكوٖ و هعؿوؾ ظكین ؼّىِی قا ي٭ٓ کكؾ .با جىشه به اِالث یاؾٌؿه،
هىاقؾ ي٭ٓ ٠اقٔی بهٌماق هیقويؿ و اهىق ٠اقٔی يیم ؾائمی و گىحكؾه يیىاحًؿ .اهاؿا ٦و
ه٭اِؿ ا٘ال٠اجی ،ال شمله ایى هىاقؾ ي٭ٓ بهٌماق هایقوياؿ .باا جأهال ؾق ایاى هداايی ایاى
يحیصه بهؾوث هیآیؿ که اوان هصىل ي٭ٓ ،ظکمی ٠٭اليای اواث و ايىااوها باهً٠ىاو
٠٭ال ؾق همه لهاو و شادها به آو جىشه ؾاٌحهايؿ و ؾاقيؿ .بك اوان ایى هداايی ،اهاؿا ٦و
ايگیمههاد ا٘ال٠اجی ال شمله هىاقؾ آٌکاق شىال ي٭ٓ هىحًؿ.

٬ىا٠ؿ ٨٭هی که ؾق ایى هصال اياؿ ٨كِاث ٘اكض آو يداىؾ ،اواحًاؾ باه ٬ا٠اؿه الٔاكق ؾق
جدییى و ؾ٨ا ٞال بعد هفکىق٬ ،ابل ا٠حًاوث< یً١ی ٬ا٠ؿه الٔكق ظاکن بك اؾله ٠اهی اواث
که ي٭ٓ ظكین ؼّىِی قا به ِىقت هٙلا ٫ظاكام هایؾايىاحًؿ< یً١ای باا جىٔایعی کاه
هیؾهؿ ،هّاؾی٭ی قا که با٠د ٔكققوايؿو به ؾیگكاو و بهویژه ٔكق به ظکىهاث اواالهی
ن
هیٌىؾ ،اواوا ؼاقز هیؾايؿ .په بك اوان ایى ٬ا٠ؿه هیجىاو هعؿوؾه ظكهث قا جٕیی٫
کكؾ .بًابكایى هیجىاو اـ٠او ؾاٌث که بایؿ با جىشه قوي اشحهااؾد ؾق اواحؽكاز اظکاام و
همچًیى جىشه به هأهىقیثهااد واالهاوهاد ا٘ال٠ااجی-اهًیحای يٝاام اواالهی ،يٝاام
هىائل و ؾقؼحىاقه ٨٭ه ا٘ال٠ات و اهًیث اوحؽكاز ٌاىؾ و هدحًای باك آو الگاىد واالهاو
ا٘ال٠ات اوالهی جؿویى گكؾؾ و به اشكا ؾقآیؿ.
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الفٔهًابع فارضی و عربی
٬كآو
نهحالبفغه
ا
اظمؿلى ،هىيا ( ،)1392زربماخصىصیاذدافقهاوازقىقاابرا  ،يٍك هصم٠ ٟلمی و ٨كهًگی هصؿ ،جهكاو.
اهام ؼمیًی ،ویؿ قوض الله (  ،)٪1425تسربراالىضیله ،جكشمه ٠لی اوالهی ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1385الرض ئل ،اوما٠یلیاو٬ ،ن.
ايّاقد ،با٬ك (; ،)1383ظكین ؼّىِی و ظمایث ال آو ؾق ظ٭ى ٪اوالم ،جٙدی٭ی و ایكاو ،:مدلهاذانشادهازقىقا
واػلى اضی ضی ،ي .66
اااااااااااااااااا ( ،)1391زقىقازربماخصىصی ،والهاو هٙال١ه و جؿویى کحب ٠لىم ايىايی ؾايٍگاهها ،جهكاو.
ايّاقدٌ ،یػ هكجٕی ( ،)٪1427کت باالما ض  ،هصم ٟال٩کك االوالهی٬ ،ن.
آؼىيؿ ؼكاوايی ،هعمؿ کاٜن بىظىیى ( ،)٪1419کا باااحصىل ،هإوىة آل الدیث  الظیال الحكاخ٬ ،ن.
با٬كد ،اظمؿ و هعمؿ شىاؾ با٬یلاؾه (; ،)1386ظؿید الٔكق و اؼحال ٦ؾق اذدات ظکن بك پایه آو ،:مدلهاذانشادها
ػلى اانط نیاذانشگ هاضمن  ،ي.19
جىظیؿد ،هعمؿ٠لی ( ،)٪1417تقربرامصب ذاالاق هه ،ايّاقیاو٬ ،ن.
ـوال٩٭اقد ،ههؿد ( ،)1391ايحٍاقات ؾايٍگاه اهام ِاؾ ، ٪جهكاو.
قظمؿل ،هًّىق (; ،)1384ظ ٫ايىاو بك ظكین ؼّىِی :مدلهاذانشادهازقىقاواػلى اضی ضیاذانشگ هاتهرا ،
ي.71
وكوي ،هعمؿ ( ،)1393مب نیافقهیازربماخصىصی ،والهاو هٙال١ه و جاؿویى کحاب ٠لاىم ايىاايی ؾايٍاگاهها،
جهكاو.
ولیمیِ ،اؾ ،)1382(٪خن ب تاض زم اب فتهافراملی ،ايحٍاقات ِؿقا٬ ،ن.
ٌیكالد ،هعمؿج٭ی ( ،)٪1412ز حیهاالما ض ٌ ،كی ٧قٔی٬ ،ن.
٘دا٘دایی هىجمًی ،هًىچهك ( ،)1393زقىقااذادی ،والهاو هٙال١ه و جؿویى کحب ٠لىم ايىايی ؾايٍگاهها ،جهكاو.
٘دا٘دایی یمؾد ،ویؿهعمؿکاٜن ( ،)٪1429ز حیااکت باالما ض  ،هىوىة ٘یده الظیال الحكاخ٬ ،ن.
٘دا٘دایی ،ویؿ٠لی ( ،)٪۹۱۹۱دب ضاالمط ئلافیابی ااحزا اب لدحئل ،هإوىه آل الدیث ٬ ،ن.
٠اهلی(ٌهیؿ ذايی) ،لیى الؿیى بى٠لی ( ،)٪1413مط للاانفه االذیاتنقذیراحذرائغاا اإلضذف  ،هإوىاة الم١ااق٦
ایوالهیة٬ ،ن.
٠الهه ظلی ،ظىى بىیىوا ٧بىهٙهاك ( ،)٪1413قىاػذداانزاذ افذیامؼرفذااالسذفلاواالسذرا  ،هإوىاه يٍاك
اوالهی٬ ،ن.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1414جفکكة ال٩٭هال ،هإوىة ٘یدة یظیال الحكاخ٬ ،ن.
٨أل هًؿد ،هعمؿ بىظىى ( ،)٪1418کش االلث اوااحبه اػناقىاػدااحزا  ،هإوىه يٍك اوالهی٬ ،ن.
٨ؽك المع٭٭یى ،أبی ٘الب هعمؿ بىظىى بىیىو ٧بىهٙهك ظلی ( ،)1387ابضذ ذاالاىائذدافذیاحذرذااحذا حتا
القىاػد ،المٙد١ة ال١لمیة٬ ،ن.
ٍ٨اقکی ،هعمؿ ( ،)٪1413الرض ئلاالاش دکیه ،هىوىة الًٍك االوالهی٬ ،ن.
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 .24کاٌ ٧الٙ٥ال ،ش٩١ك بىؼٕك (بیجا) ،کش االغط ءاػنامبهم تاالشربؼهاالغراء ،ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی٬ ،ن.
 .25کؿیىق ،هعىى (; ،)1389پیً ؾقآهؿد بك بعد ٠مىهی و ؼّىِی ؾق ٨كهًگ اوالهی ،:مدلهاب زتذ بااندبشذه،
ي .46
 .26هعىًی٨ ،كیؿ ( ،)1389زربماخصىصیااطفػ ت(مط لؼهاکیاریاذدازقىقاابرا اابذ حتامتسذدهاآمرباذ اوافقذها
ام میه) ،ايحٍاقات ؾايٍگاه اهام ِاؾ ،٪جهكاو.
 .27هع٭ ٫ؾاهاؾ ،هّ٩ٙی ( ،)1383قىاػدافقه ،هكکم يٍك ٠لىم اوالهی ،جهكاو.
 .28هٙهكد ،هكجٕی ( ،)1381مدمىػهاآث د ،ايحٍاقات ِؿقا ،جهكاو.
 .29هلک إ٨لی اقؾکايی ،هعىى (; ،)1389آذاق ٬ا٠ؿه ظ ٛ٩يٝام ،:مدلهازاىمتااضفمی ،ي .58
ی< جكشمه و ج٭كیك ابىالٕ٩ل ٌکىقد ،يٍك ج٩کك ،جهكاو.
 .31هًحٝكد ،ظىیً١لی ( ،)1371مب نیافقهیازاىمتااضفم ا
نالمللیاوانظ ازقىقیا
 .31هىالیلاؾه ،ویؿباون ( ،)1385بردضیاتطبیقیازقازرابماخصىصیاذدااضن ذاوادوباهه یابی ا
خمهى ادیااضفمیاابرا  ،ؾايٍکؿه ظ٭ى٪ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی ،جهكاو.
 .32هىوىد بصًىقؾد ،ویؿظىى ( ،)٪1419القىاػداالاقهیه ،يٍك الهااؾد٬ ،ن.
 .33هىوىد ؼىیی ،ویؿابىال٭اون ( ،)٪1419القىاػداالاقهیااوااحخته ذاواالتقلیدا(ذداضذ ت) ،هإوىاه ؾائاكة الم١ااق٦
٨٭ه اوالهی بك هفهب اهل بیث٬ ،ن.
نالمللیاوامىضغاخمهى ادیااضفمیاابرا  ،يٍك ا٘ال٠ات ،جهكاو.
 .34ههكپىق ،ظىیى ( ،)1374زقىقابشراذدااضن ذابی ا
 .35ههیاق ،قٔا ( ،)1371فرهنگاابددیاػربیاف دضی ،اوالهی ،جهكاو.
 .36يص٩ی ،هعمؿ ظىى( ،)٪1414خىاهراالاف افیاحرذاحرائغااإلضف  ،جّعیط :هعمؿ ٬ىچايی ،ؾاق ئظیال الحكاخ
ال١كبی ،بیكوت ،چاپ ه٩حن.
 .37يص٩ی (کاٌ٧الٙ٥ال) ،هعمؿ ظىیى بى٠لی ( ،)٪1366وخیسواانزاذ  ،هإوىاه کاٌا٧الٙ٥اال ،يصا ٧اٌاك،٦
چاپ ؾوم.
 .38يكا٬ی ،اظمؿ بىهعمؿ ههؿد بىابىـق( ،بیجا) ،مطتنداالشیؼاافیاازا االشربؼا ،هإوىاة آل الدیاث یظیاال
الحكاخ٬ ،ن.
 .39يمک ؾووث ،ظىى (; ،)1385اؼال ٪ظك٨هاد ،ظكین ؼّىِی و ظ ٫ؾوحكوای باه ا٘ال٠اات ،:يٍاكیه دضذ نه،
ي.66
 .41يىبهاق ،قظین ( ،)1387زم بتازقىقاکیا اریاازازىزهاه یاػمىمیاواخصىصی ،ايحٍاقات شًگل ،جهكاو.
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