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 معاش یا بیع

 

زٓاًػ اؿالًی ةا دیغف کىٌِ ةیػ در مؼآف ك ؿاةنِ طٓالَی َغاـ امحنادم ًتحُی ةؼ ظؼیػغ مؼَْاؿث کِ 

ك قؼكش ك کـب ؿٓد در زَغگی ةكؼ، ؿؼ ظٓد را پاییٍ اَغاظحِ اَغ ك ًتایؽِ ًی کُُغ ك ةػِ عؼقیحْػام 

مؼآف ك اؿالـ در ظنٓص طؼح ریؽم ك جضٓؿ زَغگی ةكؼ، جٓزِ قایـحِ َغارَػغ  ظغاكَػغ َیػؽ در َػل 

ؼیش مؼآف ةیاف کؼدق کِ ًىحْا ةایغ ةا جضٓؿ ؼىٌی ك قؼُّگی ، ظٓد زًیُِ جـییؼ ةؼ اؿػاس ّػغایحْام م

 مؼآف ك اؿالـ را ةٓزٓد ةیاكرَغ  

  

 (  اوؼؼغ ) 

ِي  ظىىٍكًًِ كىًًٍٍ یىغىیًٍِ ةىٍیًٍ ًًٌٍ ًيؽىنًٌتىاته وىِي ٍٍ  یىضٍكىغيَٓى  ًىا یيـىیًٌؼيكاٍ صىحٌىٔ ًةنىٍٓـو ًىا یيـىیًٌؼي الى اوىٌِى إًٌفى  اوىًٌِ أىًٍؼً ًً

ِي  ًىؼىدٌى قىالى  ؿيٓءنا ةًنىٍٓـو اوىٌِي أىرىادى كىإًذىا ةًأىٍَكيـًًْيٍ  ( 11)  كىاؿو ًًٍ ديكًًَِ ًًٌٍ وىْيي كىًىا وى

ظغا  کُُغ در صنینث ؿؼش پاؿغارم ًی ةؼام اك قؼقحگاَی اؿث کِ پی در پی اك را ةِ قؼًاف ظغا از پیف رك ك از پكث

دّغ جا آَاف صاؿ ظٓد را جـییؼ دُّغ ك چٓف ظغا ةؼام مًٓی آؿیتی ةعٓاّغ ّیچ ةؼگكحی  مًٓی را جـییؼ ٌَیصاؿ 

  ةؼام آف َیـث ك ؿیؼ از اك صٌایحگؼم ةؼام آَاف َعٓاّغ ةٓد

 

یکی از ؿادق جؼیٍ ًٓاردم کِ ةؼام طؼح ریؽم َغاـ امحنادم زاًؽِ ةایغ ًىضٓظ داقث ، امـاـ 

 طتیؽی داد ك ؿحغ ةٌُغٓر جاًیٍ ًىؽكًات زَغگی ةكؼ ًی ةاقغ  

 

 چْار َٓع داد ك ؿحغ ك ةؼام ّؼیک از آَْا ًؽادوی مؼآَی ماةه اؿحُتاط اؿث :



 

[2]  
2 

2 

ی ةؼ کـب ؿٓد ةؼ ًتُام كاصغ ًتادوِ ) پػٓؿ ( اقؼاد زاًؽِ در ماوب َغاـ ظؼیغ ك قؼكش ك ًتحُ -1

ًىؽكًات ًٓرد َیاز زاًؽِ را جٓویغ ك ارائِ ٌَایُغ   ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیل ةا ایػٍ قػیٓق ، ةیػػ  

 اؿث 

اقؼاد زاًؽِ ، در ماوب ًكارکث ةؼ اؿاس ؿْي ةؼم ةِ ًیؽاف جادیؼ در طؼح امحنادم، ةْؼق ًُػغ  -2

ایٍ قیٓق، جسارت اؿث ) اؿػي ًنػغر از ریكػِ زػار ةٌؽُػی قَٓغ  ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیل ةا 

ًساكرت ك پُاق دادف اؿث ك ًتحُی ةؼ جنـیٌات زارم ، ظغاكَغ َگاّی امػالصگؼاَِ ةػِ کػارةؼد 

 کىٌِ جسارت دارد( 

اقؼاد زاًؽِ در راؿحام کـب رضام ظػغا ك ظىػل اك از طؼیػل اَكػاؽ یػا مػؼض ةػِ کارگكػایی  -3

 َغ  ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیل ةا ایٍ قیٓق، اصـاف اؿث  ًكکالت دیگؼ آصاد زاًؽِ ةپؼداز

اقؼاد زاًؽِ ، در ماوب ًكارکث ؼًٌٓی ، ؼیف ةِ ؼُٓاف دؼكت صنینی ماةه جعنیل ةِ اَـاَْا  -4

را جغكیٍ ٌَٓدق ك کٌاؿ ؼیف ماةه ارائِ ةِ آصاد زاًؽِ ) ًتحُی ةؼ جـاكم جعنػیل در ةؼظػی 

ر ؿاظحارم ؼًٌٓی ك ًتحُی ةؼ قْؼ َٓیٍ اؿػالًی ك كزٓق ك اظحالؼ در پارق ام كزٓق دیگؼ(را د

ةا صغكد یک ؿٓـ ؿاؿ قؽاویث اَـاَی در مُؽث ، جاًیٍ ًی ٌَایُغ  ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیػل 

 ةا ایٍ قیٓق ، ًؽیكث اؿث  

 

 

ًؽُی ظاص ةیػ، قؼكش ك ًؽُام ؼاـ آف ظؼیغ ك قؼكش ًی ةاقغ ك در ماوػب کـػب ًُكؽػث صامػه از 

 ث ك امـاـ آف در صؼكؼ ةیػ ، ظالمِ قغق اؿث : قؼكش ماةه جؽؼیف اؿ

 ةیػ:  ب م ع : ةغاؼی ، یغم، ؼٓضی 

 ؼتارجـث از قؼكش کاال یا ًضنٓؿ جٓویغ قغق  ةیػ ةغاؼی

 ؼتارجـث از قؼكش کاال یا ًضنٓؿ ظؼیغارم قغق یا ةغؿث آًغق ةؽُٓاف كاؿطِ  ةیػ یغم

قث ًضنٓؿ یا کاالم دیگؼ ةنٓرت ًتادوِ ك ؼتارجـث از قؼكش کاال یا ًضنٓؿ در متاؿ دریا ةیػ ؼٓضی

 دویه وضاظ ًتادوِ کاال ةا کاال یا ًضنٓؿ ةؽُٓاف ةیػ، آیِ ذیه اؿث: 
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 (  اوحٓةة ) 

ًُیٍى ًًٍى اقٍحىؼىل اوىٌِى إًفٌى  كىیينٍحىىيٓفى قىیىنٍحيىيٓفى اوىًٌِ ؿىتًیهً ًقی یينىاجًىيٓفى اوسىٌُىةى وىْييي ةًأىفٌى كىأىًٍٓىاوىْيي أىَكيـىْييٍ اٍوٌيؤًًٍ

ٍى  ةًؽىٍْغًقً أىكٍقىٔ كىًىٍٍ كىاوٍنيؼٍآفً كىاإلًَسًیهً اوحٌىٍٓرىاةً قًی صىنٌنا ؼىىىیًٍِ كىؼٍغنا ًِ  ةىایىؽٍحيي اوٌىػًم ةًتىیٍؽًکييي قىاؿٍحىتًٍكؼيكاٍ اوىًٌِ ًً  ةً

ٓى  كىذىوًکى  ( 111)  اوٍؽىغًیيي اوٍكىٍٓزي  ّي

 در کػِ کـػاَی ٌّاف اؿث ظؼیغق ةاقغ آَاف ةؼام ةْكث ایُکِ> ةْام= ةِ را ًاوكاف ك زاف ًؤًُاف از ظغا صنینث در

 ك اكؿث ؼْغق ةؼ مؼآف ك اَسیه ك جٓرات در صنی كؼغق ؼُٓاف ةِ> ایٍ= قَٓغ ًی کكحِ ك کكُغ ًی ك زُگُغ ًی ظغا راق

 ٌّػاف ایػٍ ك ةاقػیغ قػادًاف ایػغ کػؼدق اك ةا کِ ام ًؽاًىِ ایٍ ةِ پؾ اؿث كقادارجؼ ظٓیف ؼْغ ةِ ظغا از کـی چِ

 اؿث ةؽرگ کاًیاةی

 

)جٓضیش ایُکِ از آیِ قٓؽ چُیٍ اؿحُتاط ًی قٓد کِ ةىضاظ ًعاطتاف ك ذیُكؽاف  ًتایؽػِ،در مػؼآف دك 

 َٓع ةیػ داریي یکی ةیػ اَـاف ةا اَـاف ك دیگؼم ةیػ اَـاف ةا ظغاكَغ (

 

 آَاع داد ك ؿحغ ازحٌاؼی

 زاًؽِ ًغَی(  ) امـاـ ركقْام رقػ َیازّام زَغگی ةكؼ در

 ّغؼ جؽؼیف َٓع

ًكارکث ؼٌػًٓی ةٌُغػٓر جعنػیل  ًؽیكث

صنٌغار ك ؼادالَػِ ؼػیف    ) ةؽُػٓاف 

 دؼكت صنینی( ةِ ٌِّ آصاد زاًؽِ 

 ةؼکث

ةْؼق ًُغم ًتحُی ةػؼ ؿػْي ةػؼم ةػؼ  جسارت

 اؿاس ًیؽاف ًكارکث 
 رةش

ةعكف یا مؼض از ةضاؼحْام زػاَی ك  اصـاف

ك  ًاوی در راؿحام کـب رضػام ظػغا

 کٌک ةِ ظىل اك

 ظیؼ

 َكػ کـب ؿٓد ًتحُی ةؼ قؼكش  ةیػ
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ةا َگاّی ًُنكاَِ ةِ امـاـ قٓؽ ، در ًی یاةیي کِ ةیػ ، جٌاـ امحناد َیـث ةىکِ ةعكی از آف ك ام ةـػا 

ضؽیف جؼیٍ َٓع آف اؿث  زیؼا ةا جغةؼ ؼٌیل ةِ ؿاظحار ظؼیغ ك قؼكش ك ةیػ، ًحٓزِ ظٓاّیػغ قػغ کػِ 

اصـاف ك ًؽیكث َیـث زیؼا جسارت ك اصـػاف ك ًؽیكػث ، ةػٍ ًایػِ ام كصػغت  ةیػ از ؿُط جسارت ك

 ًغار دارَغ اًا ةیػ دارام ذاجی قؼد گؼا ك كصغت گؼیؽ اؿث  

در َغاـ ظؼیغ ك قؼكش )ةیػ( ةِ ایٍ دویه ةِ قؼكظحٍ ًی پؼدازیي کِ ؿٓد کـب کُیي جا ةا ؿٓد ك پػٓؿ 

   کـب قغق ، ًىؽكًات زَغگی ظٓد را جاًیٍ ٌَائیي 

 ایٍ قیٓق دك ایؼاد ؼٌغق دارد: 

اكال، ةُیاف آف ةا جغكیٍ ؼیف ةِ ؼُٓاف دػؼكت صنینػی ك جعنػیل صنٌػغار آف ةػیٍ آصػاد زاًؽػِ در 

 جؽارض اؿث 

 دكًا، ةؼ ظالؼ جسارت ك اصـاف ك ًؽیكث ،ًاّیحی قؼدگؼا ك كصغت گؼیؽ دارد

 

اکُٓف ةا در َغؼ گؼقحٍ ًطاوب قٓؽ ك ًغاینِ در آیِ ذیه، درظٓاّیي یاقث کِ جاكیه ایٍ آیِ ، اقارق ةػِ 

َغاـ امحنادم صنینی اؿالـ در زًاف صضؼت ًْغم )ؼر( دارد زیؼا ةیػ ، جٌاـ امحناد َیـث کِ در ركز 

 میاًث جُْا ةیػ َتاقغ ك جسارت ك ًؽیكث ك اصـاف ،كزٓد داقحِ ةاقغ: 

 (  تنؼةاو )  

 ّييي كىاوٍکىاقًؼيكفى قىكىاؼىةه  كىالى  ظيٌىىةه كىالى قًیًِ ةىیٍػه  الٌى یىٍٓـه یىٍأجًیى أىف مىتٍهً  ًًٌٍ رىزىمٍُىاکيي ًًٌٌىا أىَكًنيٓاٍ آًىُيٓاٍ اوٌىػًیٍى أىیٌيْىا یىا

 ( 254)  اوغٌىاًوٌيٓفى

 ةیػایي اَكاؽ کُیغ پیف از آَکِ ركزم قؼا رؿغ کِ در آف َِ  ایغ از آَچِ ةِ قٌا ركزم دادق ام کـاَی کِ ایٌاف آكردق

 اؿث ك َِ دكؿحی ك َِ قكاؼحی ك کاقؼاف ظٓد ؿحٌکاراَُغ

 

 َیؽ ًٓرد ًُامكِ مؼار ًی گیؼد: ؿٓرق زٌؽِ  9آیِ  اَگاقحٍ ةیػ ةِ ؼُٓاف جٌاـ امحناد در ك یا 
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 غ در مؼآف ةا اَغکی پٓقیغگی ، ةِ مؼاصث از راز ةؽرگ ؿیـحي امحنادم جٌغف َٓیٍ اؿالًی پؼدق ةؼداقحِ اؿث ظغاكَ

  ) اوسٌؽة ( 

ًِ كىذىريكا اوٍتى ـً اوٍسيٌيؽىًة قىاؿٍؽىٍٓا إًوىٔ ذًکٍؼً اوىٌى ًًٍ یىٍٓ وٌىکيٍي إًف  یٍػى ذىوًکيٍي ظىٍیؼهیىا أىیٌيْىا اوٌىػًیٍى آًىُيٓا إًذىا َيًٓدم وًىنٌىىىاةً 

يٓفى   ( 9) کيُحييٍ جىؽٍىٌى

ایغ چٓف ةؼام ٌَاز زٌؽِ َغا دردادق قغ ةِ ؿٓم ذکؼ ظغا ةكحاةیغ ك ةیػ را كاگػاریغ اگؼ  ام کـاَی کِ ایٌاف آكردق

 ةغاَیغ ایٍ ةؼام قٌا ةْحؼ اؿث

 

در ایٍ آیِ قؼیكِ ، در عاّؼ ،ٌِّ چیؽ ؼادم ةِ َغؼ ًی رؿغ ك گٓیا ظغاكَغ ةِ ًًُٓیٍ زًاف پیاًتؼ )ص( ًحػکؼ ًی 

گؼدَغ کِ در ُّگاـ ٌَاز زٌؽِ کـب ك کار را رّا کُُغ ك ةِ ؼتادت ةپؼدازَغ  الکٍ ًطىب ةِ ایٍ ؿْٓوث کِ جنٓر ًی 

ػا جکىیف جسارت ك اصـػاف ك ًؽیكػث در ُّگػاـ ةؼپػایی ٌَػاز کؼدیي َیـث  ةیػ کِ جٌاـ امـاـ داد ك ؿحغ َیـث قى

 زٌؽِ چگَِٓ ظٓاّغ ةٓد؟ 

زٌؽِ ًحؽىل ةِ اًاـ زًاف )ؼر( ًی ةاقغ ك كزٓد قؼیف ایٍ اًاـ ةؽرگٓار َیؽ ٌَاد جٌغف َٓیٍ اؿػالًی اؿػث ةُاةؼایٍ 

 زٌؽِ ٌَاد جٌغف َٓیٍ اؿالًی ك زاًؽِ ًْغكم اؿث 

 ٓر ك قکه اظحنارم چْار َغاـ ؼىٌی ًؽاش اؿالًی ًی ةاقغ مىٓة در آیِ قؼیكِ قٓؽ ًؽادؿ عْ

مىٓة : ص ؿ ك ة : مُػ)َغاـ مُؽث( ، وػت ) َغاـ ؼیف ك دؼكت صنینی( ، كزف )َغاـ ارزقگػارم ًىؽكًات ك 

 ؿاظحار ازؼایی ةیػ مضیش( ، جٌغف) ؿاظحار قْؼ َٓیٍ اؿالًی ( 

 

 آف در آیِ ذیه ةیاف قغق اؿث: دویه اؿحكادق امحنادم از کىٌِ مىٓة ك رؿٓخ در صؼكؼ 

 (  اوُـاء ) 

 ًٍ  اونٌىالىةى كىاٍوٌينًیًٌیٍى مىتٍىًکى ًًٍ أيَؽًؿى كىًىا ًإوىیکى أيَؽًؿى ةًٌىا یيؤًًٍُيٓفى  كىاوٌٍيؤًًٍُيٓفى ًًٍُْييٍ اوٍؽًىٍيً قًی اوؼٌىاؿًعيٓفى وٌىکً

ٍٓـً ةًاوىًٌِ كىاٍوٌيؤًًٍُيٓفى اوؽٌىکىاةى كىاوٌٍيؤٍجيٓفى  ( 162)  ؼىغًیٌنا أىزٍؼنا ؿىُيؤٍجًیًْيٍ أيكٍوىًئکى إظًؼً كىاوٍیى
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 ظٓقا ك دارَغ ایٌاف گؼدیغق َازؿ جٓ از پیف آَچِ ةِ ك قغق َازؿ جٓ ةؼ آَچِ ةِ ًؤًُاف ك داَف در آَاف راؿعاف ویکٍ

 داد ظٓاّیي ةؽرگ پاداقی آَاف ةِ زكدم ةِ کِ ةازپـیٍ ركز ك ظغا ةِ آكرَغگاف ایٌاف ك دُّغگاف زکات ك ٌَازگؽاراف ةؼ

ؼىي جاكیه مؼآف از َٓع رؿٓظی اؿث ك ةایغ در کىٌات مؼآف رؿٓخ ؼىٌی کُیي ةٌْیٍ زْث ظغاكَغ ، راؿعٓف در ؼىي 

در اةحغاب آیِ، ةیاَگؼ ایُـث  "اوؼاؿعٓف قی اوؽىي  "را دؿث یاةُغگاف ةِ جاكیه کىٌات مؼآف ًی داَغ  اؿحكادق ؼتارت 

ىٓة ك زکٓة َیؽ یکی از کىٌات ایٍ آیِ ّـحُغ  ًؼاقنػث کىٌػِ کِ الزًـث در کىٌات آیِ قٓؽ ،رؿٓخ ؼىٌی کُیي ك م

مىٓة کُار زکٓة در مؼآف رٌُّٓف جساَؾ ایٍ دك اؿث ةعنػٓص ایُکػِ در َػل مػؼیش مػؼآف ةػِ کػارةؼد ؼتػادم ك 

 امحنادم مىٓة ، اقارق قغق اؿث: 

 (  ّٓد ) 

ُىا قًی ٌَىكٍؽىهى أىف أىكٍ آةىاؤيَىا تيغي یىؽٍ ًىا ٌَىحٍؼيؾى  أىف جىٍأًيؼيؾى أىمىالىجيکى  قيؽىیٍبي  یىا مىاويٓاٍ  اوٍضىىًیيي وىأىَثى  إًٌَىکى َىكىاء ًىا أىًٍٓىاوً

 ( 87)  اوؼٌىقًیغي

 ةِ ظٓد آًاؿ در یا کُیي رّا اَغ پؼؿحیغق ًی ًا پغراف را آَچِ کِ دّغ ًی دؿحٓر جٓ ةِ جٓ ٌَاز آیا قؽیب ام گكحُغ

 ام قؼزاَِ ةؼدةار جٓ کِ راؿحی َکُیي جنؼؼ ظٓد ًیه

 

 از ًطىٓةات صؼكؼ مىٓة ، جُْا ،کىٌِ اؿحؼاجژیک )عْٓر( ماةه اؿحضناؿ اؿث  

 ة ; ت ك ؿ ص

 د س ج ط

 ـ خ ش ظ

 ب ب ب ج

 د ج ق ؿ

 م  ك م

 ر  م ب

 ؽ   ق

 ح   

 ر ك ق ظ
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دارد ك وكظ زالوِ اهلل  مىٓة در آیِ قٓؽ ،ؼالكق ةؼ ؼتادت ك زَغگی ؼتادجٌغار،اقارق ةِ عْٓر ك چْار َغاـ ًؽاش اؿالًی

 ٌَاد ًضتث ظغا اؿث  11َیؽ ًضؼب 

 ةُاةؼایٍ ، ًؽُی ةاطُی آیِ قٓؽ چُیٍ ًی قٓد:

ام کـاَیکِ ایٌاف آكردق ایغ ،ُّگاًی کِ ةؼام عْٓر ك پایِ ریؽم جٌغف َٓیٍ اؿػالًی ،ةػؼ اؿػاس ّػغام مػىٓة ) "

اؿالًی ًتحُی ةؼ ؼكل ةِ ظغا ةكحاةیغ ك ةیػ را مُػ،وػت،كزف،جعنیل( ،َغا دادق قغ، در ةؼپایی ؿتک زَغگی ةاقکٓق 

 "كاگػاریغ ایٍ ةؼام قٌا ةْحؼیٍ ّغایث اؿث اگؼ ةِ آف ؼىي پیغا کُیغ  

 

 ًـئىِ ًٌْی کِ پیف ًی آیغ ایُـث کِ ةا ظؼكج ةیػ از ارکاف ًؽاش اؿالًی ، چِ جضٓوی ایساد ًی قٓد؟

ث ةىکِ ایٍ َغاًْام ًـحٓر در کىٌِ مىٓة اؿث کِ صنینث ایُـث کِ ظؼیغ ك قؼكش ، رکٍ امىی ًؽاش اؿالًی َیـ

ارکاف ًؽاش مضیش را جكکیه ًی دُّغ   رکٍ یک َغاـ ؼىٌی ّؼگؽ صالؿ قٌؼدق ٌَی قٓد ةىکِ ًٓکغا ًاَُغ مػىٓة 

ك زکٓة ، جاکیغ ًی گؼدد   ةٌْیٍ دویه در مؼآف ، ةیػ ، صالؿ گؼدیغق اؿث اًا جٓمیِ قػغق کػِ آَػؼا كاگػػاریي  ةیػػ 

 یِ ًؽاش َیـث ةىکِ ًـئىِ ام دآَیِ اؿث  ًـئىِ اكو

طتل آًارّام َْادّام امحنادم ك ازحٌاؼی کكٓر ، ةیف از َیٌی از زٌؽیث کار کكٓر ایؼاف در ًكػاؿه ؿیػؼ ًٓوػغ 

 قؽاؿ ّـحُغ  

 

ةا جغكیٍ ؼیف ةؽُٓاف دؼكت صنینی ك َغاـ جعنیل صنٌغار آف ةِ آصاد زاًؽِ ك ٌّچُیٍ صػؼ ةیػ از ارکاف امىی 

، ةاقکٓق جؼیٍ ؿتک زَغگی اوْی ایساد ظٓاّغ قغ کِ در َحیسػِ صػغامه دظاوػث اَـػاف در جٓویػغ ك صػغاکذؼ ًؽاش

دظاوث مُایػ ك ؿیـحٌْا   ك جٓویغ اصـٍ ةا ركیکؼد ةاکیكیث جؼیٍ ًىؽكًات زَغگی ةكؼ، اَـاف صغكد یک ؿٓـ ؿاؿ 

اوْی ك زَغگی ةاقکٓق اؿالًی  ظٓاّػغ ٌَػٓد ك  را ةِ قؽاویث در جٓویغ ًی پؼدازد ك ًاةنی ؿاؿ را مؼؼ وػت از َؽٌات

 قنؼ ةطٓر کاًه از ةیٍ ظٓاّغ رقث  

 

ةیكحؼ ؼٌؼ ًا َتایغ ةؼام کار ك ةؼدگی ةگػرد  ةىکِ ةایغ مؼؼ جػُؽي از وػػجْام صنٌػغار ظغاكَػغ ةكػٓد در قػْؼَٓیٍ 

ةػؼام ّػي اقؽایػی اؿالًی ٌِّ ةؼام رقاق که زاًؽِ کار ًی کُُغ ك کـی ةؼدق کـی َیـث ك یػک قػْؼ ًضىیـػث 

 ًْارجْا ك پٓقف َنایل اقؼاد 
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مـٌث امىی زًاف الزـ ةؼام جٓویغ ،كعیكِ مُؽث ًحؼمی اؿث اَـاف ةیف از چْارًاق در ؿاؿ َتایغ کار کُغ ك ةْحؼیٍ 

اًکاَات رقاّی ك ًغؿ زَػغگی قػْؼ َػٓیٍ اؿػالًی ةایػغ قػؼاّي ةاقػغ ركایات َیػؽ ایػٍ ًطىػب را جائیػغ ًػی کُُػغ  

ًی قؼًایُغ ؿاؼات ظٓد را ؿِ جنـیي کُیغ ك جُْا یک ؿٓـ آَؼا کار کُیغ صغاکذؼ یک ؿٓـ ؿاؿ کػار ك اًیؼاوًٌُٓیٍ 

  ًاةنی وػجسٓیی ك رقاق کاًه در جٌغف ًنحغر اوْی 

 ذركا اوتیػ یؽُی کىٌات ظغاكَغ در مؼآف را زغم ةگیؼیي

جٓمیِ قغق آَؼا َیؽ رّا ذركااوتیػ یؽُی ةیػ ، جٌاـ امحناد َیـث ةىکِ ةعف ظكیكی از آف اؿث کِ 

 کُیي

ذركااوتیػ ، یؽُی کكٓر ، ظآَادق ام ةؽرگ اؿث  ك اگؼ َیک ةیُغیكیي ، در ظآَادق ، طٌٌاؼی ،زیتُػغق ك 

 پـُغیغق َیـث  

یک ركز دَیا را  "ذركاوتیػ  ، یؽُی زًیُِ ؿازم ازحٌاؼی ةؼام درؾ ایٍ کالـ اًیؼاوًٌُٓیٍ کِ قؼًٓد:  

   "ةِ جٌاـ آظؼت ٌَی دّي

  ذركاوتیػ ، یؽُی ةْحؼ از زاًؽِ ظٓاّی قؼؽ ، ؼاوی جؼ از ؿؼًایِ دارم ؿؼب

پیف پا اقحادق جؼیٍ ًـئىِ در جٌغف َٓیٍ اؿالًی ، رقاق کاًه ٌّػِ آصػاد زاًؽػِ ةػا  ذركا اوتیػ یؽُی

 ةْحؼیٍ کیكیث ًىؽكًات زَغگی ًی ةاقغ

 ذركا اوتیػ یؽُی ًالؾ ارزش اَـاَْا ًاؿ ك دارایی َیـث

 یػ یؽُی ركیایی جؼیٍ قتْا ك قٓؽ اَگیؽجؼیٍ ركزّا را ةؼام ظٓد ةـازیغذركااوت

 ذركااوتیػ  یؽُی ارزقْام ؼاوی ةا ًاؿ ك دارایی ماةه اَغازق گیؼم َیـحُغ

ذركا اوتیػ یؽُی  در زاًؽِ جؼاز اؿالًی ،کي اٌّیث جؼیٍ ًٓضٓؼات ،دارایی ك ًاؿ اؿث كوی ٌّػِ ةایػغ 

 ةاقُغ ةاکیكیث جؼیٍ ًىؽكًات را داقحِ

 ذركا اوتیػ یؽُی  ركزم ك اصـاس ظٓقتعحی کاًه ةا دارایی ًضنل ٌَی قٓد

 ذركا اوتیػ یؽُی امه ةؼ وػجْام صنٌغار اؿث َِ آًاؿ
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 ذركا اوتیػ یؽُی دؿث از ةعه  ك جکادؼ ةؼداریغ جا زاًؽِ صحی یک قنیؼ ّي َغاقحِ ةاقغ

کغیگؼ در ایساد ًؼقِ جؼیٍ زاًؽِ ةكػؼم ذركا اوتیػ یؽُی ةسام جناةه در داد كؿحغ ،ةا جؽاًه ةا ی

 ،ةکٓقیغ

 کـی ةؼدق امحنادم کـی َتاقغ ذركا اوتیػ یؽُی

ةعاطؼ ًضؼكًیث ةؼظی اَـاَْا از پارق ام اؿحؽغادّا ك ًْارجْا ،آَْا را از ًٓاّب ًادم  ذركا اوتیػ یؽُی

 ًضؼكـ َکُیغ جاّیچ پغرم قؼًُغق قؼزَغش َكٓد ك ّیچ زٓاَی از زَغگی ؿیؼ َكٓد

ظغاكَغ آَنغر ًُاةػ ًادم ًؼصٌث کؼدق کِ کـی ًضؼكـ َعٓاُّغ ًاَغ ك جُْا ةایغ ةِ   ذركا اوتیػ یؽُی

 یکغیگؼ در رؿیغف ةِ رقاق ٌِّ اقؼاد زاًؽِ یارم ةغّیي

 آَنغر وػجْام ؼاوی َْادیُِ َكغق كزٓد دارد کِ صؼص ًاؿ در ةؼاةؼ آَْا ّیچ اؿثذركا اوتیػ یؽُی 

 جؼیٍ زاًؽِ ةِ ةْكث را پایِ ریؽم کُیغقتیِ   ذركا اوتیػ یؽُی

 قؼكش آًاؿ را رّا کُیغ ك ؼكل ك زیتایی داد ك ؿحغ کُیغ ذركا اوتیػ یؽُی

ةا ًكارکث ٌِّ در جٓویغ ك جٓزیػ،صغاکذؼ یک ؿٓـ ؿاؿ را ةِ کار پؼداظحِ ك ًػاةنی را  ذركا اوتیػ یؽُی

 مؼؼ وػت از َؽٌات ظغاكَغ کُیي

ك ةاالجؼ از ؿیاّی كضؽیث امحنػاد  ًی جٓاف زیتا ك ًنحغر زَغگی کؼد ذركا اوتیػ یؽُی ةغكف ةیػ ّي

 ؿؼًایِ دارم ؿیؼ اوْی قؽىی ،رَگی َیـث

 ةا دارایی ك آًاؿ،ركزم اقؽایف ٌَی یاةغ ذركا اوتیػ یؽُی

 طال ك زٓاّؼ گُر كامؽی َیـحُغ ةىکِ گُر كامؽی ،ظاول ایٍ َؽٌحْاؿث ذركا اوتیػ یؽُی

از ًنادیل داد ك ؿحغ قؽىی، جّٓیٍ ةِ قعنیث اَـاف ةِ ؼُٓاف ًٓزػٓد ؼػاوی  ذركا اوتیػ یؽُی ةـیارم

 ركم زًیٍ اؿث
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یکی از ةؽرگحؼیٍ ًنادیل رکٓد ؼىٌی مؼآَی ، در داَف امحناد ركم دادق اؿث  در زًاف صیات پیاًتؼ گؼاًػی 

ـب ؿٓد ك ةغؿث اؿالـ )ص( ك ائٌِ ّغم ؼىیْي اوـالـ ، جاًیٍ ًىؽكًات زَغگی ةؼ اؿاس ظؼیغ ك قؼكش ك ک

آكردف ؿکِ ةؽُٓاف پٓؿ رایر آف زًاف ، کارؿازم ًی قغ ك ًتحُی ةػؼ قػؼایا امحنػادم آف زًػاف ، از زکػٓة 

ةؽُٓاف ؼاًه جضنل ؼغاوث ازحٌاؼی اؿحكادق ًی قغ  ةػِ ةیػاف ؿػادق ، َغػاـ امحنػادم دكراف ائٌػِ ) متػه از 

ر ًنحضػیات مػُؽث آف زًػاف ك پػػیؼش صضؼت ًْغم( ك پیاًتؼ )ص( ، ةیػ ًتُا ةٓدق اؿػث کػِ ةػِ قؼاظػٓ

ازحٌاؼی ك قؼُّگی آف دكراف ، اَحغاـ یاقحِ اؿث  اًا قعل پیاًتؼ ك َیؽ پیكٓایاف دیُی ةؽغ از ایكاف ًسغاَِ 

جاکیغ ًی کؼدَغ کِ جضنل کاًه اؿالـ ك َغػاـ امحنػادم آف در دكراف صضػؼت ًْػغم)ؼر( ك در آظؼاوؽًػاف 

حٌاؼی در آظؼاوؽًاف ، عؼقیث َْادیُِ ؿػازم کاًػه جػؼیٍ ك زػاًػ مٓرت ًی گیؼد زیؼا قؼایا مُؽحی ك از

 جؼیٍ ةؼَاًِ زَغگی ةكؼ را دارا ًی ةاقغ  

ركایات َنه قغق از پیاًتؼ ك ائٌِ )س( از كمٓع جضٓوی قگؼؼ در َغاـ ازحٌاؼی ك امحنادم در آظؼاوؽًاف ك ةػؼ 

ب اؿث کِ آَْا از ایٍ داَف مؼآَی ةْؼق اؿاس صنایل اؿالـ ك مؼآف صکایث دارَغ ك ایٍ ًٓضٓع ًٓیغ ایٍ ًطى

ًُغ ّـحُغ ك  جا رؿیغف ةِ قؼایا الزـ ةؼام جضنل اؿالـ صنینی ةِ جػغةیؼ اًػٓر امحنػادم ك ازحٌػاؼی ًػی 

 پؼدازَغ 

ارکاف اؿالـ ك امحناد صنینی اؿالًی در مؼآف کؼیي ةیاف قغق ك در ركایات ةِ جػادیؼ ازحٌػاؼی ك زْػاَی آَْػا 

ا ایٍ ًا ةٓدیي کِ  ًحُاؿب ةػا جضػٓالت ؼىٌػی ك ازحٌػاؼی ةكػؼم ، از مػؼآف اؿػحكادق پؼداظحِ قغق اؿث  اً

 ا قؼایا مغر اؿالـ ةـُغق کؼدیي  َکؼدیي ك جُْا ةِ میاس ؿطضی ة

 

االؿالـ اال  ك اف اوذاَی ؼكؼ ًٍ كوغم یـیب صحی ال یؼم ك یاجی ؼىی اًیٍ ةؽًٍ ال یتنی ًٍپیاًتؼ گؼاًی اؿالـ )ص( : 

دكازدٌّی جؽاوی ةاوعؼكج قیغْؼ اهلل االؿالـ ةِ كیسغدق ؛  نی ًٍ اونؼآف اال اؿٌِ قضیُئػ یأذف اهلل جتارؾ كاؿٌِ ك ال یت

اؿٌی ك از مػؼآف زػؽ  طٓرم ؿایب ًی قٓد کِ امالن دیغق ٌَی قٓد  زًاَی ظٓاّغ آًغ کِ از اؿالـ زؽ از قؼزَغاَي ةِ

َْضث ًی دّغ ك ةػِ كؿػیىِ اك اؿػالـ راجنٓیػث کػؼدق ،  ازازقرؿي ك ادؼم ةامی ٌَی ًاَغ ، در آف ُّگاـ ظغا ةِ كم 

 جسغیغش ًیکُغ

 

ؿىطاف ًٍ اوـٌاء  وکاَی اَغؼ اویِ ةیٍ اوؼکٍ ك اوٌناـ یتایػ وِ اوُاس ةاًؼ زغیغ ك کحاب زغیغ كاًاـ  ةامؼ )ع( : 

ا اك ةیؽث ًی کُُغ، کػِ َگؼـ ةیٍ رکٍ ك ًناـ، کِ ًؼدـ ة : گٓئی ةِ اك ًیاًا اَِ ال جؼد وِ رایِ اةغا صحی یٌٓت
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پػؼچي اك  زغیغ ك کحاب زغیغ ك صکٌؼاَی زغیغم از آؿٌاف قؼًاف راَغ  آگاق ةاقیغ کػِ در ًیاف ایكاف ةِ اًؼ

 ةؼةُغد ّؼگؽ ةاز ٌَی گؼدد جا ایُکِ از دَیا رظث

ُّگاًی کِ مائي عْٓر ؛ زغیغ  اذا ظؼج اونائي زاء ةاًؼ زغیغ کٌا دؼا رؿٓؿ اهلل قی ةغء االؿالـ اوی اًؼاًاـ مادؽ )ع( : 

 در آؿاز اؿالـ ًؼدـ را ةِ اًؼ زغیغ دؼٓت ًی کؼد کؼد ةا اًؼزغیغ ظٓاّغ آًغ ، چُاَکِ رؿٓؿ ظغا

قىػا ةا ؿطضی َگؼم در کىٌات ًنحغر مؼآف ، دچار رکٓد ؼىٌی در داَف امحناد اؿالًی قغق ایي ك الزـ اؿث 

اؿالـ در آظؼاوؽًاف ٌٓدق ك ظٓد را ةؼام جضٓؿ ؼغیي ك زْاَی جا ةا جٌاـ مٓا اةؽاد گَٓاگٓف کالـ ظغا را ًغاینِ َ

 آًادق کُیي  

کىٌات مؼآف ، ؼٌل ؼىٌی دارَغ ك اقارق ركایات ةِ ایُکِ صؼكؼ مؼآف دارام عاّؼ ك ةاطٍ اؿث جُْا یک جؽارؼ 

 ةیاجی َیـث ك کارةؼد ؼىٌی دارد  اد

 ًـحٓر اؿث   مؼآفؼىي َضٓق مؼائث ك قْي کالـ ظغا در کىٌِ 

 مؼآف ةؼ كزف قؽالف از دك ةعف مؼا + اف جكکیه قغق اؿث ةٌؽُی مؼائث دك كزْی 

 (  اوؽًؼ ) 

ٍى  َىؽٌىؿى اوىٌىِي ٍى  زيىيٓدي ًًٍُِي جىنٍكىؽًٌؼي  ًٌىذىاًَیى ًٌيحىكىاةًْنا کًحىاةنا اوٍضىغًیخً  أىصٍـى ييٍ  جىىًیٍي دييٌى رىةٌىْييٍ یىعٍكىٍٓفى اوٌىػًی  زيىيٓدّي

ًِ  ذًکٍؼً إًوىٔ كىميىيٓةيْييٍ ًِ  ّيغىل ذىًوکى اوىٌى ًِ  یىٍْغًم اوىٌى ِي  یيضٍىًهٍ كىًىٍ یىكىاء ًىٍٍ ةً ِي  قىٌىا اوىٌى ٍٍ  وى  ( 23)  ّىادو ًً

 پٓؿث ّؼاؿُغ ًی پؼكردگارقاف از کِ آَاف اؿث کؼدق َازؿ ك دك كزْی ًحكاةِ کحاةی مٓرت ةِ را ؿعٍ زیتاجؼیٍ ظغا

 ةعٓاّغ را کِ ّؼ ظغا ّغایث اؿث ایٍ گؼدد ًی َؼـ ظغا یاد ةِ دوكاف ك پٓؿحكاف ؿپؾ اقحغ ًی وؼزق ةِ آف از ةغَكاف

 َیـث راّتؼم را اك کُغ گٌؼاق ظغا را کِ ّؼ ك ٌَایغ راق آف ةِ

 

مؼآف یؽُی کالـ کحاب ظغا دك ةؽغم اؿث ك ؼٌل دارد ك ةغكف پؼداظحٍ ةِ ةؽغ ك ؼٌل کىٌػات ك صػؼكؼ آف ، 

 قْي داَف ًـحٓر در ایٍ کحاب ةِ کٌاؿ ٌَی رؿغ  

 اًا چؼا ةایغ کىٌات مؼآف ، دك ةؽغم ةٓدق ك دارام ؼٌل ةاقغ؟ پاؿط آف ؿادق اؿث: 
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ةػات ةاقُغ ك ارکاف ؼىٌی آَْا در دركف ظٓدقاف َْكحػِ ةاقػغ زیؼا قایـحِ اؿث کىٌات ظغاكَغ ، ؿُی ك مائي 

در ؿیؼ ایُنٓرت کىٌات ظغاكَغ ًضحاج جؽؼیف یا ؼاًه ةیؼكَی ًی قَٓغ ك كاةـحگی ، در قاف کػالـ پؼكردگػار 

 َیـث  

ةُاةؼ ایٍ قْي ًا در ظنٓص کىٌاجی ًاَُغ مـا، اؿالـ، متؼ، مىٓة ، زکٓة ، ًؽیكث ، ةیػػ ك ًؽػاش  ، ةػغكف 

 زِ ةِ ةؽغ دكـ صؼكؼ ایٍ کىٌات ، ةِ کٌاؿ ك جؽاوی ٌَی رؿغ  جٓ

درؾ ّغایث ًـحٓر در کىٌات ظغاكَغ کار ؿیؼ ًٌکُی َیـث ) ك ونغ یـؼَا اونؼآف وىػکؼ قْػه ًػٍ ًػغکؼ( ك 

 قنا کاقی اؿث دك گاـ زیؼ را ةؼداریي : 

 ؿثاكؿ ایُکِ ةغاَیي کىٌِ ًٓرد َغؼ ًؼةٓط ةِ کغاـ ؼىي یا چِ ةعكی از ؼىي ا

 دكـ ایُکِ ارکاف آف را ةؼ اؿاس صؼكؼ ایٍ کىٌِ قُاؿایی کُیي

 

ةؽُٓاف ًؽادؿ مؼآَػی داَػف  ًؽاشةا ایٍ ًنغًِ  ك ًغاینِ در کىٌات امحنادم مؼآف کؼیي ، كاژق 

 امحناد اؿالًی ماةه اؿحُتاط اؿث کِ كزٓق آف در اداًِ جكؼیش ًی گؼدد  

 ًؽاش : ش ا ع ـ : قاکىِ اصـٍ ؼیف ًغَی 

 

ةؼام ایُکِ َغاـ ؼىٌی ؿتک زَغگی ؼاوی اؿالًی ك صنینی را پایِ ریؽم کُیي ةایغ ةایغ كزٓق ةُیاَی ایٍ 

 ًنٓوِ را ؼٌینا ًغاینِ ك قُاؿایی ٌَائیي   ّغؼ از داَف امحناد صنینی اؿالًی چیـث؟ 

ك دیُػی اؿػث جػا ةا َگاّی ةُیاَی كاضش اؿث کِ ّغؼ از ایٍ داَف ، زَغگی ازحٌاؼی ؼاوی ، اظالمی ، ؼىٌی 

ٌِّ آصاد زاًؽِ ةؼ اؿاس ؼغاوث ك صل، از دؼكت صنینی ) ؼیف( قایـحِ ظٓد، ةطٓر ًغاـ ، ةْؼق ًُغ گؼدَغ  

ةِ ةیاف ؿادق ّغؼ از داَف ًؽاش صنینی ، ةؼکث اؿث  ًؽُام ةؼکث ؼتارجـث از اؿحنؼار ًغاـ ظیؼ ك َؽٌحْا 
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ةؼ اؿاس ًُطل ك کىٌات مؼآف ، ماةه قُاؿایی اؿث ك پیكحؼ اقارق قغ کِ چْار َٓع داد كؿحغ ةیٍ اَـاَْا 

الزـ اؿث زْث جضنل ّغؼ داَف امحناد صنینی اؿالًی ، یکی از آَْا ةؽُٓاف رکٍ امىی ایٍ داَف اَحعاب 

 قٓد  

 

اقؼاد زاًؽِ در ماوب َغاـ ظؼیغ ك قؼكش ك ًتحُی ةؼ کـب ؿٓد ةؼ ًتُام كاصغ ًتادوِ ) پػٓؿ (  -1

را جٓویغ ك ارائِ ٌَایُغ   ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیل ةا ایػٍ قػیٓق ، ةیػػ  ًىؽكًات ًٓرد َیاز زاًؽِ 

 اؿث 

اقؼاد زاًؽِ ، در ماوب ًكارکث ةؼ اؿاس ؿْي ةؼم ةِ ًیؽاف جادیؼ در طؼح امحنادم، ةْؼق ًُػغ  -2

قَٓغ  ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیل ةا ایٍ قیٓق، جسارت اؿث ) اؿػي ًنػغر از ریكػِ زػار ةٌؽُػی 

ف اؿث ك ًتحُی ةؼ جنـیٌات زارم ، ظغاكَغ َگاّی امػالصگؼاَِ ةػِ کػارةؼد ًساكرت ك پُاق داد

 کىٌِ جسارت دارد( 

اقؼاد زاًؽِ در راؿحام کـب رضام ظػغا ك ظىػل اك از طؼیػل اَكػاؽ یػا مػؼض ةػِ کارگكػایی  -3

 ًكکالت دیگؼ آصاد زاًؽِ ةپؼدازَغ  ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیل ةا ایٍ قیٓق، اصـاف اؿث  

اقؼاد زاًؽِ ، در ماوب ًكارکث ؼًٌٓی ، ؼیف ةِ ؼُٓاف دؼكت صنینی ماةه جعنیل ةِ اَـاَْا  -4

را جغكیٍ ٌَٓدق ك کٌاؿ ؼیف ماةه ارائِ ةِ آصاد زاًؽِ ) ًتحُی ةؼ جـاكم جعنػیل در ةؼظػی 

كزٓق ك اظحالؼ در پارق ام كزٓق دیگؼ(را در ؿاظحارم ؼًٌٓی ك ًتحُی ةؼ قْؼ َٓیٍ اؿػالًی ك 

یک ؿٓـ ؿاؿ قؽاویث اَـاَی در مُؽث ، جاًیٍ ًی ٌَایُغ  ًؽادؿ مؼآَی ماةه جطتیػل  ةا صغكد

 ةا ایٍ قیٓق ، ًؽیكث اؿث  
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 آَاع داد ك ؿحغ ازحٌاؼی

 ) امـاـ ركقْام رقػ َیازّام زَغگی ةكؼ در زاًؽِ ًغَی( 

 ّغؼ جؽؼیف َٓع

ًكارکث ؼٌػًٓی ةٌُغػٓر جعنػیل  ًؽیكث

صنٌغار ك ؼادالَػِ ؼػیف    ) ةؽُػٓاف 

 دؼكت صنینی( ةِ ٌِّ آصاد زاًؽِ 

 ةؼکث

ةْؼق ًُغم ًتحُی ةػؼ ؿػْي ةػؼم ةػؼ  جسارت

 اؿاس ًیؽاف ًكارکث 
 رةش

ةعكف یا مؼض از ةضاؼحْام زػاَی ك  اصـاف

ًاوی در راؿحام کـب رضػام ظػغا ك 

 کٌک ةِ ظىل اك

 ظیؼ

 َكػ کـب ؿٓد ًتحُی ةؼ قؼكش  ةیػ

 

ةا َگاّی ًُنكاَِ ةِ امـاـ قٓؽ ك ًغاینِ در ّغؼ داَف امحناد اؿالًی ك صنٌػغار ) ةؼکػث ةؽُػٓاف اؿػحنؼار 

ًغاـ ظیؼ ك َؽٌحْا( ةؼ ًا آقکار ًی گؼدد کِ ًؽیكث، قیٓق ام اؿث کِ جاًیٍ کُُغق اّغاؼ ًغ َغػؼ اؿػالـ 

ر صؼكقػی ةٌُغػٓر جسٌیػػ ،ةىضػاظ ؿػاظحا ًؽػاشدر ةعف ؿتک زَغگی ظٓاّغ ةٓد ك ةػا ایػٍ ًنغًػِ ،كاژق 

 اظحنارم ارکاف ؼىٌی آف ، ًؽادوی ًُاؿب ةؼام داَف امحناد صنینی اؿالًی اؿث 

 

ةؼ ایٍ اؿاس، ًؽاش ،ًاظٓذ از ریكِ ؼیف ًی ةاقغ کِ ًؽادوی ًُاؿب ك مؼآَی ةؼام دؼكت صنینی ًی ةاقغ 

 ك ارکاف ؼىٌی ًؽاش ةؼ پایِ صؼكؼ ایٍ کىٌِ ةِ قؼح ذیه اؿث: 

 ـ : قاکىِ اصـٍ ؼیف ًغَی  ًؽاش : ش ا ع

 ًؽاش : ـ ع ا ش : ًتُا ، ؼٓارض ، اظالؽ ، قؼع 

 ؼیف : ع م ش : ؼًٌٓی ، ینغِ ، قعنی

 ًتُا : ًؽاش : ـ ع ا ش : ًاوکیث ، ؼیف ، اَساـ ، قٌٓؿ 

 ؼٓارض : مىٓة : ص ؿ ك ة : مُؽث، وػت، كزف ، جٌغف 



 

[15] 
15 

 ًؽاش ) ـ ع ا ش : قاکىِ اصـٍ ؼیف ًغَی(

 ش : ًتُا ، ؼٓارض ، اظالؽ ، قؼع  ًؽاش : ـ ع ا
 ًتُا: ًتاَی ةُیاَی ًؽاش 

 ؼٓارض: كزّٓی کِ ةِ جتػ ًتاَی ةُیاَی، ؼارض ًی گؼدد

 اظالؽ: َْادیُِ قغف كزٓق اظالمی ةؽُٓاف رکٍ ًؽاش

 قؼع: َْادیُِ قغف كزٓق قؼؼی ةؽُٓاف رکٍ ًؽاش

 

 

 

 

 

 

 ـ

 

 

 

 

 

 

 ًتُا

 

 ـ

 

 ًاوکیث

 

جغكیٍ َغاـ 

ًاوکیث 

 ًٓاّب ك

ًُاةػ  

 کكٓر

درزِ 

 یک

 ًاوکیث درزِ یک از اف ظغاؿث

درزِ 

 دك

 ًاوکیث درزِ دك ًحؽىل ةِ ؼٌٓـ ًىث اؿث

درزِ 

 ؿِ

ًاوکیث درزِ ؿِ ًؼةٓطِ ةِ جٌىک اقؼاد ةؼ 

 آًاؿ ك ؿؼًایِ ّام قعنی اؿث

 

 ع

 

 ؼیف

 

جغكیٍ 

ؼیف 

ةؽُٓاف 

دؼكت 

 صنینی

ؿالًث ، یکی از ارکاف دؼكت  ؿالًث س

 صنینی اؿث

 ًسٌٓؼِ وػایػ صنٌغار وػت ؿ

ًىؽكًاجی کِ جاًیٍ آَْا صیاجی  ًىؽكًات ـ

 اؿث

 

 ا

 

 اَساـ

ارکاف 

ةُیاَی 

جضنل 

 ًؽاش

جضنل ًؽاش صنینی در ماوب پػیؼقحٍ ًؽیكػث از ةػیٍ  ًؽیكث

چْار َٓع داد ك ؿحغ ًحغاكؿ ) ًؽیكث، جسارت، اصـاف، 

 ةیػ( ًضنل ًی قٓد

ًؽاش در ؿِ ةعف ؼًٌٓی ، ینغِ ك قعنی اَـساـ  ؼیف

 ًی یاةغ ) ؼیف : ع م ش: ؼًٌٓی ،ینغِ، قعنی(

 اّغاؼ ًؽاش: ع م ش: ؼغاوث ، یـؼ، قؼاقث ؼیف

 

 ش

 

 قٌٓؿ

جغكیٍ َغاـ 

جعنیل 

ؼیف ةیٍ 

 اقؼاد زاًؽِ

 )زکٓة :

 جعنیل

 كزغاَی،

 کاًه،

 زائغ(

جعنیل ةعكْام ؼیف کِ زیُث  زیُحی ز

 ّـحُغزَغگی 

جعنیل ةعكْام ؼیف کِ الزًـث  کكایحی ؾ

 ةنغر کكایث اظحناص یاةُغ

جعنیل ةعكْایی از ؼیف کِ ًتحُی  كماوی ك

ةؼ ًْارت ك قایـحگی ظامی اظحناص 

 ًی یاةُغ

 جعنیل: اظحالقی، ًـاكم جعنیل ة

ًعاطتاف جعنیل: اَـاف ، صیٓاَات ، 

 َتاجات

َغاـ مُؽث مضیش ًتحُی ةؼ یک ؿٓـ ؿاؿ  مُاؼث صجغكیٍ َغاـ     
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 ع

 

 

 
 ؼٓارض

مُؽث  مُؽث ص

 مضیش

 قؽاویث اَـاف در ةعف مُؽث ؼًٌٓی

 َغاـ جٓزیػ مضیش َكؼ ف

 َغاـ اؼادق ك ةاز جٓویغ ًٓاد ك اَؼژم  ؼٓدت ع

جغكیٍ ًُغًِٓ ّام وػایػ صنٌغار ازحٌاؼی در راؿحام جتغیه زاًؽِ  وػات ؿ

 اؿالًی ةِ یکی از قؼُّگی جؼیٍ ك قادجؼیٍ زٓاًػ دَیا 

 

 ك

 

 كزف
 )كامیٌٓااوٓزف ةاونـا(

جغكیٍ َغاـ 

ارزقگػارم 

 ًىؽكًات

 مٓاـ : صکٌث ك طؼح ةکار رقحِ مٓاـ ؽ

 ؿاؼث: زًاف ةکار رقحِ ؿاؼث س

طتیؽث: طتیؽث ةکار رقحِ اؼي از ًٓاد ك  طتیؽث ط

 اَؼژم ك ًُاقػ صیٓاَی ك َتاجی

 

 ة

 

 جٌغف

جغكیٍ ؿاظحار 

قْؼ َٓیٍ 

اؿالًی ًتحُی 

 ةؼ ًؽاش

ؿاظحار ًـکٍ ةؼ اؿاس ّغام  ًناةىِ ـ

 متىِ در مؼآف

 ةؼَاًِ کُحؼؿ زٌؽیث قْؼ دصٓ د
 ؿاظحار قْؼ َٓیٍ اؿالًی  َغاـ ف

 وػات، ًؽیكثؿىي: ؿکَٓث، 

 

 ا

 

 اظالؽ

 

كزٓق اظالمی ك ّغایات ذکؼ قغق در مؼآف 

 در ظنٓص ةعف اظالمی ًؽاش 

در زاًؽِ ام کِ قنؼ كزٓد َعٓاّغ داقث ّغایات مؼآَی 

ًاَُغ اَكاؽ، مغمِ، اکؼاـ ایحاـ، اةٍ اوـتیه، ًٓوكِ ةیٍ 

مىٓب ، ؿارًیٍ ، ًـاکیٍ، رماب ، قنؼاء ةٌُغٓر َْادیُِ 

 ًی ك ًؽاش ًضتث ًغار جغكیٍ ًی گؼددکؼدف اظالؽ اؿال

 

 

 

 

 ش

 

 

 

 

 قؼع

 

 

 

 

كزٓق قؼؼی ك اصکاـ ذکؼ قغق در مؼآف در 

 ظنٓص ًؽاش اؿالًی

 رةا: اظػ اقؽكف ك زیادم َاصل

 رةا: ر ب ا : ردم ، ةعـی ، ارضی 

رةام ردم:در ؿطش ظؼد ، اظػ اقؽكف َاصل ؼالكق ةؼ امه 

ارزقگػارم َامضیش ّؼ چیؽ ك در ؿطش کالف، َغاـ ًاوی ك 

 ك َٓؿاَی

رةام ةعـی :در ؿطش ظؼد، اظػ اقؽكف ك زیادم َاصل َاقی 

از کي قؼكقی یا َؽكؿ ك در ؿطش کالف، َغاـ ؿىا جعنیل 

 ؼیف در زاًؽِ

رةام ارضی : در ؿطش ظؼد، ًضاؿتِ ةْام کاًه زًیٍ در 

طتنات قٓماَی ًىک اقؽكف ةؼ ّؽیُِ ؿاظث كاصغ ًـکَٓی 

ك در ؿطش کالف، ؿاظحار ؿىا قْؼ  در طتنات ؿاظحِ قغق

 ك جعنیل َاؼادالَِ اًکاَات قْؼ

ك ًٓارد َْی قغق در کحاب ظغا ًاَُغ ظٌؼ، ًیـؼ، ذةش 

 اؿالًی 
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 ، ًتحُی ةؼ صؼكؼ ًؽاش ، چْار ًٓوكِ ذیه ةیاف قغق اؿث:  ًؽاشدر ةعف ًتُایی 

 ًؽاش : ـ ع ا ش : ًاوکیث ، ؼیف ، اَساـ ، قٌٓؿ 

 

 ، َغاـ ًاوکیث در جٌغف اؿالًی ًتحُی ةؼ ًؽاش اؿالًی ، ًٓرد ًغاینِ مؼار ًی گیؼد   ًاوکیثدر ةعف 

ةا ةْؼق گیؼم از ّغایات مؼآف کؼیي ك جغةؼ در قیٓق داد كؿحغ ًؽیكث ) ًكارکث ؼًٌٓی در زْث جاًیٍ 

 ؼیف کاًه ك صنٌغار ٌِّ آصاد زاًؽِ( ، ًی جٓاف ًاویکث را در ؿِ درزِ جغكیٍ ٌَٓد  

 درزِ یک : ًحؽىل ةِ ظغاكَغ ًاوکیث 

 ًاوکیث درزِ دك : ًحؽىل ةِ ؼٌٓـ زاًؽِ 

 ًاوکیث درزِ ؿِ : ًحؽىل ةِ  اقعاص ًاوک آًاؿ ك ؿؼًایِ ّام قعنی 

 

، دؼكت صنینی در ماوب ؼیف ،ًؽؼقی ك ًتحُی  ّغایث اظحنارم ریكػِ کىٌػِ اؿػالـ  ؼیفدر ةعف جغكیٍ 

غ در ؿِ ةعف ) س ؿ ـ : ؿالًث ، وػت ، ًىؽكًات ( ةِ قؼح )ؿىي( کِ کىیغ طؼح ریؽم زَغگی ةكؼ ًی ةاق

 ذیه اَحغاـ ًی یاةغ: 

ةؼ ایٍ اؿاس دؼكت صنینی جؼکیتی جؼاز ك زاًػ از وػایػ ًادم ك ًؽُٓم ًی ةاقغ  یکی از رازّام کىٌِ اؿػالـ 

 َیؽ جتییٍ دؼكت صنینی اؿث 
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 َغاـ وػة ) ؼیف(

 وػجْام صنٌغار() اؿالـ : اَحغاـ ؿٓاء وػایػ اصـٍ ًؽیكة 

 ؼیف) دؼكت صنینی( : ؿىي : س ؿ ـ : ؿالًة ، وػة، ًىؽكًات

 

 

 

 

 

 ؼیف
)ع م ش 

: 

 ؼغاوة

 یـؼ

 قؼاقة(

ؿالًحی ؼًٌٓی، كرزش ك جكؼیضات صنٌغار ، زیتایی ، َغاـ  ؿالًة س

 درًاف ك قكاء

 

 

 

 

 ؿ

 

 

 

 

 وػة

 ةیُی)ازحٌاؼی( صؼیٌی)قؼدم( اوْی
ارجتاط ؼاطكی 

 ةا ظغا كدؼا

ؼىي ) آگاّی ك 

 پژكّف(

امغاـ ظیؼ ك ارجتاط 

صنٌغار ةا اَـاَْا ك 

 ؿیؼاَـاَْا

 اَكاؽ ُّؼ

رؿاَِ ك ؿیٌُام صکٌث  صکٌة زٌاوی ك َنىی

 ًغار ك اًکاَات قُاكراَِ 

ایٌاف ك ؼٌه 

 ةِ اؿالـ

وػجْام صل ًغارصٓاس 

 پُسگاَِ

 

 كزٓق قؼُّگی

اؿحكادق از زیُحْا 

 قادم ك طُؽ كًىؽكًات زَغگی

 

 

 مؼآف َٓیٍ

 ؿیاصة ك گؼدقگؼم پٓقاؾ ك ؿتک پٓقف

ؿتک زَغگی ك اًکاَات 

 قْؼ َٓیٍ اؿالًی

 

 کار ك ًؽاش

 ًُغًِٓ وػایػ ازحٌاؼی

)ًُغًِٓ ركز ؼكل ةِ ظغا،مؼآف َٓیٍ 

،ًُغًِٓ ضیف ) ضیاقث ، ینغِ ، 

قؼح (،ًُغًِٓ اًکاَات قُاكرم 

اطالؼات،ًُغًِٓ َکاح،ًُغًِٓ كرزش 

 ك جكؼیضات،ًُغًِٓ ًـکٍ(
 ظٓراؾ ، پٓقاؾ ، ًـکٍ، َکاح ، آًٓزش ًىؽكًات ـ

 

، ارکاف ازحٌاؼی جضنل ًؽاش ك قیٓق امىی ك ؿاوب داد ك ؿحغ در ًؽاش اؿالًی ًغاینِ ك اَساـدر ةعف 

ًؽیٍ ًی گؼدد  زیؼا الزـ اؿث در راؿحام جضنل ّغؼ امحناد صنینی اؿالًی ، یکی از امـاـ داد كؿحغ 

 ازحٌاؼی ةؽُٓاف رکٍ امىی پػیؼقحِ قٓد   

 غ کُیي ةایغ ارکاف ذیه را در آف وضاظ ٌَائیي: اگؼ ةعٓاّیي امحناد صنینی اؿالًی را جؽؼیف ك جضغی
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 َغاـ ًاوکیث ةؼ ًُاةػ ك ًٓاّب کكٓر را ًؽیٍ کُغ -1

 دؼكت صنینی ك ازؽاء آف را جتییٍ کُغ -2

 َغاـ جعنیل دؼكت صنینی ةیٍ اقؼاد زاًؽِ را ًكعل ٌَایغ  -3

 قیٓق ك َٓع داد ؿحغ امىی ك الزـ ةؼام جضنل ًٓارد قٓؽ را اَحعاب کُغ -4

 

 ؼد در ةعف اَساـ ةایغ قیٓق ؿاوب داد كؿحغ زاًؽِ اؿالًی ًؽیٍ قٓد  ةا ایٍ ركیک

 آَاع داد ك ؿحغ ازحٌاؼی

 ) امـاـ ركقْام رقػ َیازّام زَغگی ةكؼ در زاًؽِ ًغَی( 

 ّغؼ جؽؼیف َٓع

ًكارکث ؼٌػًٓی ةٌُغػٓر جعنػیل  ًؽیكث

صنٌغار ك ؼادالَػِ ؼػیف    ) ةؽُػٓاف 

 دؼكت صنینی( ةِ ٌِّ آصاد زاًؽِ 

 ةؼکث

ةْؼق ًُغم ًتحُی ةػؼ ؿػْي ةػؼم ةػؼ  جسارت

 اؿاس ًیؽاف ًكارکث 
 رةش

ةعكف یا مؼض از ةضاؼحْام زػاَی ك  اصـاف

ًاوی در راؿحام کـب رضػام ظػغا ك 

 کٌک ةِ ظىل اك

 ظیؼ

 َكػ کـب ؿٓد ًتحُی ةؼ قؼكش  ةیػ

 

صنٌػغار ) ةؼکػث ةؽُػٓاف اؿػحنؼار ةا َگاّی ًُنكاَِ ةِ امـاـ قٓؽ ك ًغاینِ در ّغؼ داَف امحناد اؿالًی ك 

ًغاـ ظیؼ ك َؽٌحْا( ةؼ ًا آقکار ًی گؼدد کِ ًؽیكث، قیٓق ام اؿث کِ جاًیٍ کُُغق اّغاؼ ًغ َغػؼ اؿػالـ 

 در ةعف ؿتک زَغگی ظٓاّغ ةٓد

 

ًتحُی ةؼ ًنغًات جكؼیش قغق متىی، ركقٍ قغ کِ ةیػ ةا امـاـ دیگؼ داد كؿحغ ازحٌاؼی ّي زُؾ َیـث ك 

ث ك جسارت ك اصـاف کِ ةُیاَی كصغت ًغار دارَغ ، ةیػ ، كصغت گؼیؽ اؿث ك َغاـ جغكیٍ ةؼ ظالؼ ًؽیك
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ؼیف ةؽُٓاف دؼكت صنینی ك جعنیل صنٌغار آف در زاًؽِ ، قامىِ زیادم دارد  ةُاةؼایٍ قیٓق ّام ًؽیكث، 

 جسارت ك اصـاف ، امـاًی ّـحُغ کِ در َغاـ ًؽاش اؿالًی ماةه اؿحكادق ظٓاُّغ ةٓد 

 اؿاس، ًؽاش اؿالًی دارام ؿِ ةعف ؼًٌٓی ، ینغِ ك قعنی ظٓاّغ ةٓد   ةؼ ایٍ

 ؼیف : ع م ش : ؼًٌٓی ، ینغِ ، قعنی 

، قیٓق ًؽیكث ةا ًكارکث ؼًٌٓی ًضنل ًی گؼدد ك ًتحُی ةؼ َغاـ زًاف ةُغم مضیش ؼًٌٓیدر ةعف 

 زَغگی ةكؼ ك مُؽث ًنحغر ، صغكد یک ؿٓـ ؿاؿ مؼؼ پؼداظحٍ ةِ ًؽیكث ظٓاّغ قغ

 َغاـ زًاف ةُغم زَغگی ةكؼ در ریكِ کىٌِ اؿالـ ظالمِ قغق اؿث: 

 ىي : س ؿ ـ : ؿالًث ، وػت ، ًؽاشؿ

 ، كزٓق اصـاَی در زْث جضنل ًؽاش اظالؽ ًضٓر ، کارؿازم ًی قٓد  ینغِدر ةعف 

،ةا جٓزِ ةِ ؼغـ جناةه اؿالـ ةا ؿؼًایِ دارم ك قؽاویث امحنادم قعنی، آصاد زاًؽِ ةِ  قعنیدر ةعف 

قؽاویحْام امحنادم قعنی ًی پؼدازَغ   ًكکىی کِ ّي اکُٓف ةا ةعف ظنٓمی ك ؿؼًایِ دارم كزٓد دارد 

ًیٍ ك ًؼةٓط ةِ ّغؼ اَحكاع ایٍ ةعف در كضػ قؽىی اؿث زیؼا ّغؼ ایٍ ةعف جْیِ ًىؽكًات زَغگی ًضؼك

 َیازًُغاف زاًؽِ قغق اؿث در صاویکِ آَْا َیؽ ًاوک ًٓاّب طتیؽی کكٓر ظٓد ّـحُغ  

 

، َغاـ جعنیل ؼیف ةؽُٓاف دؼكت صنینی ةِ اقؼاد زاًؽِ جغكیٍ ًی گؼدد  ًؽادؿ مؼآَی ایٍ قٌٓؿدر ةعف 

نادیل دػؼكت در آف َغاـ ، زکٓة اؿث  قیٓق دادف زکٓة در زًاف مغر اؿالـ ، ًحُاؿب ةا قؼایا آف دكراف ك ً

زًاف ةٓدق اؿث كگؼَِ ظغاكَغ صکیي ،ؼازؽ  از ةیاف ًنادیل قٌٓؿ زکٓة َتٓد  كمحی در مؼآف ًٓکغا جاکیغ ًی 

رٌُّٓف جعنیل اؿث ك ةٌْیٍ ؿادگی ًكػعل اؿػث  "آجٓا"قؽه  "آجٓا اوؽکٓة ، زکٓة را ةغّیغ "قٓد کِ 

 کِ زکٓة ، َغاـ جعنیل ؼیف در زاًؽِ اؿالًی اؿث  

 

زکٓة یکی از کىٌات ؼىٌی مؼآَی  اؿث ك ؼىي ك جاكیه کىٌات مؼآف ، در ظٓدقاف َْكحِ اؿث ك ةایغ در  کىٌِ

 آَْا رؿٓخ ؼىٌی کُیي   
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 ةؼ ایٍ اؿاس آَاع جعنیل ًتحُی ةؼ صؼكؼ اظحنارم زکٓة ةِ قؼح ذیه ماةه ًغاینِ اؿث: 

 زکٓة : ة ك ؾ ز : جعنیل كزغاَی، کاًه، زائغ 

 

جـث از ایُکِ اقؼاد ةا در َغؼ گؼقحٍ امحضائات زَغگی ظٓد ك ركیکؼد كزغاَی ةِ َیازّام جعنیل كزغاَی ؼتار

 زاًؽِ ، َـتث ةِ جعنیل ًُغي ك ًـحٌؼ ةعكی از ًنغكرات ظٓد ةِ زاًؽِ امغاـ ٌَایغ

 جعنیل کاًه ؼتارجـث از َغاـ جعنیل ؼیف ةؽُٓاف دؼكت صنینی ةیٍ جٌاـ اقؼاد زاًؽِ 

َغاـ جعنیل ًٓاّب کكٓر کِ اقؽكف ةؼ َیازّام جعنیل ؼیف ةنٓرت کاًه ، جعنیل زائغ ؼتارجـث از 

 ماةه ارائِ ًی ةاقغ 

 

کىٌات مؼآف ، کىٌاجی ؿُی ك ّغایاجگؼ ّـحُغ  ایٍ کىٌات قنیؼ َیـحُغ ةىکِ ّادم ك راّگكا م زَػغگی ةكػؼ 

 ًی ةاقُغ 

اـ جعنیل ك جٓزیػػ ؼػیف ًػی ، صاكم َکاجی اؿث کِ ّغایحگؼ ًا در قُاظث ك جغكیٍ َغ زکٓةصؼكؼ کىٌِ 

 ةاقغ  

 زکٓة : ز ؾ ك ة : جعنیل كزٓق )ارکاف( کٌاؿ زکی 

  زکٓة : جعنیل كماوی ) اؿحضناوی( ، کكایحی ، زیُحی

 

 َغاـ وػت ك اوحػاذ صنٌغار در ماوب ؼیف ك ًتحُی ةؼ ارکاف ؿالًة ، وػت ك ًىؽكًات ماةه ًغاینِ اؿث  

رجـث از جعنیل كماوی ، کكایحی ك زیُحی ًنادیل ؿالًث ، وػت ك ةؼ ایٍ اؿاس، جعنیل کاًه  زکٓة ، ؼتا

 ًىؽكًات ًؽیكة اؿالًی  
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رٌُّٓف اظحناص ًنادینی اؿث کِ اقؼاد زاًؽِ صـب اؿحؽغاد ، ؼالمِ ، َیاز   جعنیل كماوی ) اؿحضناوی(

 غ  زاًؽِ ك ًنغكرات ك ًُاةػ ًٓزٓد ، ًْارت اؿحكادق یا اوحػاذ از آَْا را ةِ دؿث ًی آكرَ

، رٌُّٓف اظحناص ًنادینی اؿث کِ الزـ اؿث ةِ ًیؽاف کكایث در اظحیار اقؼاد زاًؽِ مؼار جعنیل کكایحی

 ةگیؼد 

 ، رٌُّٓف اظحناص ًنادینی اؿث کِ ةؽُٓاف زیُث ًؽیكة اؿحكادق ًی قَٓغ   جعنیل زیُحی

 ، در ماوب امـاـ اظحناص ) جـاكم ك اظحالؼ( ك َیؽ ؼٓاًه ك ذیُكؽاف ، ًضنل ًی گؼدد   جعنیل

 

 

 

 جعنیل

 کاًه 

 ؼیف

 در 

 زاًؽِ

جعنیل كزٓق زیُحی ؼیف ) ؿالًة ،  زیُحی ز

 وػت، ًىؽكًات(

جعنیل كزٓق کكایحی ؼیف ) ؿالًة ،  کكایحی ؾ

 وػت، ًىؽكًات(

 كماوی ك)ا(
 )اؿحضناوی(

كماوی ؼیف ) ؿالًة ، جعنیل كزٓق 

 وػت، ًىؽكًات(

: اؿحؽغاد، ؼالمِ،َیاز  ؼٓاًه قؼدم ك ازحٌاؼی جعنیل ة

 زاًؽِ، ًنغكرات ك ًُاةػ

 :امـاـ اظحناص

 جـاكم ،اظحالؼ

 : اَـاَْا، صیٓاَات،َتاجاتذیُكؽاف

ًؽاش اؿالًی، ؼٓارض ؼىٌی َاقی از كزٓق ًتُایی ًؽاش ، ًٓرد ًغاینِ مؼار ًی گیؼَغ کِ  ؼٓارضدر ةعف 

 در کىٌِ مىٓة ، ظالمِ قغق اَغ  

 مىٓة : ص ؿ ك ة : مُؽث ، وػات ، كزف ، جٌغف 

 مُػ : َغاـ مُاؼث ك جٓویغ 

 وػات : اَحغاـ ًُغًِٓ ّام وػایػ صنٌغار ازحٌاؼی 

 كزف : َغاـ ارزش ك كزف صنینی ك ًحُاؿب ةیٍ ًىؽكًات 

 جٌغف : ؿاظحار قْؼ َٓیٍ اؿالًی 
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 ّغام مىٓة

 )َغاـ ؼىٌی ًؽاش اؿالًی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مىٓة

 

 ص

 

 مُػ

 

َغاـ مُػ ك 

 جٓویغ

 امـاـ جٓویغ:
 جٌاـ مُؽحی، َیٌِ مُؽحی، ؿُحی ك ُّؼم

 زًاف ةُغم زَغگی ةكؼ:
ؿٓـ ؿاؿ پؼداظحٍ ةِ ؿالًة، وػت،ًؽاش : یک 

 ًؽاش

 

 

 ؿ 

 

 

 وػات

اَحغاـ 

ًُغًِٓ ّام 

وػایػ 

صنٌغار 

 ازحٌاؼی

 

ةا  ؿاًاف دادف وػایػ صنٌغار ك صالؿ ازحٌاؼی 

صٓؿ ًضٓر چُغ ًُغًِٓ آزادم  قاظل ، زًیُِ  

جضنل پٓیاجؼیٍ ك قادجؼیٍ َغاـ ازحٌاؼی دیُی 

 قؼاّي ًی آیغ 

 

 

 ك

 )ا(

 

 

 كزف

 ) اكزاف(

 

 ًیؽاف:

 )َغاـ

ارزقگػارم ك 

جتادؿ 

 ًىؽكًات(

 

 مـا
 )صکٌة ك طؼح(مٓاـ ؽ

 ؿاؼث  س

 طتیؽث  ط
َغاـ ازؼایی ًیؽاف ) ؿاظحار  کیه

ًاوی اؿالًی ًتحُی ةؼ َغاـ 

 ًحٌؼکؽ جٌاـ اوکحؼكَیک(
كاصغ ًتادوِ )پٓؿ( مؼآَی ةیػ  ًکیاؿ

 اؿالًی

 

 

 

 ة

 

 

 

 جٌغف

 

ؿاظحار قْؼ 

 َٓیٍ اؿالًی

 

 ـ

 

 

 ًناةىِ

جُغیي ؿاظحار ًـکٍ 

ةؼ اؿاس ّغام متىِ 

 در مؼآف

 د

 

ةؼَاًِ ّام کُحؼؿ  دصٓ

 زٌؽیث قْؼ

 ف

 

 ؿاظث قْؼ  َغاـ

 ؿىي: ؿکَٓث،وػات، ًؽاش

، امـاـ جٓویغ ةؼرؿی ك جغكیٍ قغق ك ةِ طٓر مضیش زْث جٓویغ ًىؽكًات ًؽیكة زاًؽِ ،  ًتحُی ةؼ َغاـ مُػ

از آَْا اؿحكادق ًی قٓد  ًی جٓاف امـاـ جٓویغ را در ؿِ َػٓع جٌػاـ مػُؽحی ، َیٌػِ مػُؽحی ك ؿػُحی ُّػؼم 

ٓویػغ جٌػاـ ظالمِ ٌَٓد  ةغویه اؿؼاض ًُكی ًـحکتؼیٍ در زْث َْادیُِ کؼدف ةؼدق دارم ًغرف در دَیػا ، ج

مُؽحی ، َنف صنینی ظٓد را ایكا ٌَی کُغ ك اقؼاد زاًؽِ ؼىیؼؿي صضػٓر َغػاـ جٓویػغم مػُؽحی ك پكػحٓاَِ 
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ؼىٌی جٓؿؽِ یاقحِ آف ، ُّٓز ّي اؿیؼ قؽاویث کارم در جٌاـ ؿاؿ ّـحُغ در صاویکِ ائٌِ ّغم ؼىیْي اوـػالـ 

ز ؿاؼات اَـاف ةایغ در اًؼ ًؽاش مؼؼ گػؼدد مؼَْا پیف ةا کالـ صکیٌاَِ ظٓد اقارق کؼدق اَغ کِ  یک ؿٓـ ا

کِ ركم دیگؼ ایٍ کالـ اقارق ةِ ایٍ ًْي دارد کِ ةا َغاـ مضیش مُؽث ك مُػ ، اقػؼاد زاًؽػِ صػغاکذؼ یػک 

ؿٓـ ؿاؿ را مؼؼ جٓویغ ًىؽكًات ًؽیكة ظٓد ًی کُُغ  طتل آًارّا ،ّي اکُٓف ةیف از پُساق درمػغ َیػؼكم 

 اویث دارَغ کار کكٓر در ًكاؿه ؿیؼ ًٓوغ قؽ

 ؿاؼات ك زًاف ةُغم ؿِ گاَِ زَغگی ةكؼ در ریكِ کىٌِ اؿالـ ، یؽُی ؿىي ظالمِ قغق اؿث  

ؿىي : س ؿ ـ : ؿالًة ، وػت ، ًؽاش ) دمث کُیغ ؼتادت یکی از ةؼجؼیٍ امـاـ وػت در َغاـ وػائػ صنٌػغار ك 

 دؼكت صنینی ًضـٓب ًی قٓد(

 وػایػ صنٌغار ازحٌاؼی جُغیي ًی قَٓغ   ، ًُغًِٓ ّام آزادم ك  ًتحُی ةؼ َغاـ وػات

 یکی از كزٓق ازحٌاؼی ًْي ؿتک زَغگی َٓیٍ اؿالًی ، جغكیٍ َغاـ ًُغًِٓ وػایػ ازحٌاؼی ًی ةاقغ  

ًُغًِٓ ّام وػایػ ازحٌاؼی ؼتارجُغ از ؿاًاف دادف اصـٍ وػجْام صنٌغار صٓؿ ًضٓر یکی از وػایػ ازحٌاؼی 

اًؽِ ةا ركیکؼد وػجسٓیی از َؽٌات اوْی، اَـػساـ ظامػی یاةػغ ك ةػِ ؼُػٓاف ةگَِٓ ام کِ ةؼَاًِ زَغگی اقؼاد ز

 قؼُّگ ازحٌاؼی جٌغف اؿالًی ماةه ارائِ ك مغكر ةاقغ 

 ًُغًِٓ ركز ؼكل ةِ ظغا -1

 مؼآف َٓیٍ  -2

 ًُغًِٓ ضیف ) ضیاقث ، ینغِ ، قؼح ( -3

 ًُغًِٓ اًکاَات دیسیحاوی ك قُاكرم اطالؼات -4

 ًُغًِٓ َکاح -5

 جكؼیضاتًُغًِٓ كرزش ك  -6

 ًُغًِٓ ًـکٍ -7

 

وػت، جُْا آَچِ کِ ًعاوكاف اؿالـ در ةؼاةؼ دیغگاف زْاَیاف جؼؿیي کؼدق اَغ َیـث جا ًا ةؼ اؿاس آف ةا اماوث 

 وػت، ؿحیؽ کُیي ةىکِ وػت، اماوث دارد چؼا کِ ةْكث اوْی زایگاق اوحػاذ اؿث  

ا ك َغاـ ازؼایی آف ةؼ اؿاس داَف ًـحٓر ، جغكیٍ ارزش ًىؽكًات ك جُاؿب ارزقی ةیٍ آَْ ًتحُی ةؼ َغاـ كزف

 در کىٌات مؼآَی ) مـا، کیه ك ًکیاؿ ( ، ًضنل ًی گؼدد  
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 (  اوؼصٌٍ ) 

 ( 9)  اوًٌٍیؽىافى جيعٍـًؼيكا كىوىا ةًاٍونًـٍاً اوٍٓىزٍفى كىأىمًیٌيٓا

 ًکاّیغ ؿُسف در ك داریغ ةؼپا اَناؼ ةِ را كزف ك

دتات ك جُاؿب از زٌىِ مؼیش جؼیٍ امٓؿ مضیش ك صنٌغار ًی ةاقغ  ةا ایٍ كزٓد ؼسیب اؿث کػِ َٓؿػاف ك 

 جؽییٍ میٌث ةؼ اؿاس ؼؼضِ ك جناضا ،رکٍ پػیؼقحِ قغق امحناد قؽىی، قغق اؿث  

ِ ،ًا را ّغایث ًی کُغ کِ َغاـ ارزقگػارم داةث ك صنٌغار ًىؽكًات ًؽیكة زاًؽ مـاداَف ًـحٓر در کىٌِ 

 را ةؼ اؿاس كزٓق ًكحؼؾ جٌاـ ًىؽكًات ك َـتث ةیٍ آَْا جغكیٍ ٌَائیي  

 صؼكؼ مـا رٌُّٓف ًٓوكِ ّایی ّـحُغ کِ در جٌاـ ًىؽكًات ًكحؼؾ ّـحُغ  

 

 ّغام مـا

 َغاـ ارزقگػارم ًىؽكًات ًؽیكة ةؼ اؿاس ّغایث ًـحٓر در صؼكؼ مـا

 ط س ؽ

 طتیؽث ؿاؼث مٓاـ

صکٌة ك طؼح ةکار رقحِ 

 ًىؽكًاتدر 

زًاف اؿحكادق قغق در 

ًىؽكًات اؼي از اَـاَی ك 

 ؿیؼ اَـاَی

طتیؽث ةکار گؼقحِ قغق 

در جٓویغ ًىؽكًات اؼي از 

ًادق ، َیؼك ك اَؼژم ك 

 ًُاقػ گیاّاف ك زاَغاراف

 

ةا اؼٌاؿ َغاـ ارزقگػارم داةث ك ًحُاؿب ةیٍ ًىؽكًات زاًؽِ ، جٓرـ ك رةا ك امحناد َاؼادالَِ رظث ةؼًی ةُغد 

 ك یـؼ كاقؼم قضام ًؽاش زاًؽِ را در ةؼ ظٓاّغ گؼقث  

ماةه اؿحُتاط اؿث کػِ ًتحُػی ةػؼ  کیهَغاـ ازؼایی ك ًاوی جضنل َغاـ كزف ك مـا ، در مؼآف در ماوب َغاـ 

ك ةؼ اؿاس َغاـ ًاوی ك پٓؿ جٌاـ اوکحؼكَیک ك ًحٌؼکؽ کِ َحیسِ اؼٌاؿ یـؼ ةػا اؿػحؽاَث از  ًکیاؿ پٓؿ مؼآَی

 داَف ركز ًی ةاقغ کارؿازم ًی گؼدد  

 کیه : ؿ م ؾ : وٓازـ یـیؼ کـب 
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، ةؽُٓاف َغاـ ارزقگػارم  ًیؽافةؽُٓاف َغاـ ًاوی مؼآَی ، مؼار گؼقحٍ آف در کُار  کیهدویه اؿحُتاط 

 ًىؽكًات اؿث  

 (  األَؽاـ ) 

 إًالٌى َىكٍـنا َيکىىًٌفي الى ًةاوٍنًـٍاً كىاوًٌٍیؽىافى اوٍکىیٍهى كىأىكٍقيٓاٍ أىقيغٌىقي یىتٍىيؾى صىحٌىٔ أىصٍـىٍي ًّیى ةًاٌوىًحی إًالٌى اوٍیىحًیيً ًىاؿى جىنٍؼىةيٓاٍ كىالى

ٍغً ميؼٍةىٔ ذىا کىافى كىوىٍٓ قىاؼٍغًويٓاٍ ميىٍحييٍ  كىإًذىا كيؿٍؽىْىا اٍ اوىًٌِ كىةًؽْى  ( 152)  جىػىکٌىؼيكفى وىؽىىٌىکييٍ ةًًِ كىمٌىاکيي ذىوًکييٍ أىكٍقٓي

 ةِ را جؼازك ك پیٌاَِ ك ةؼؿغ ظٓد رقغ صغ ةِ جا ًكٓیغ َؽدیک> َیکٓجؼ چِ ّؼ= َضٓم ةِ زؽ یحیي ًاؿ ةِ ك

 ؿعٍ> قْادت یا داكرم ةِ= چٓف ك کُیي ٌَی جکىیف جٓاَف مغر ةِ زؽ را کؾ ّیچ ةپیٌاییغ جٌاـ ؼغاوث

> ظغا= کِ ایُْاؿث کُیغ كقا ظغا پیٌاف ةِ ك ةاقغ> قٌا= ظٓیكاكَغ> ةارق در= چُغ ّؼ کُیغ دادگؼم گٓییغ

 گیؼیغ پُغ کِ ةاقغ اؿث کؼدق ؿكارش آف ةِ را قٌا

 

ّغایات کحاب ظغا جُغیي قَٓغ ك ًتیٍ امحغار ك ایٍ ةـیار ًْي اؿث کِ َغاـ ًكاّیي ةُیاَی ؼىٓـ ًا ةؼ اؿاس 

 اؿحنالؿ ؼىٌی زٓاًػ اؿالًی ةاقُغ 

 (  األؼؼاؼ ) 

ُىةه زىاءجٍکيي مىغٍ ؿىیٍؼيقي إًوىِو ًًٌٍٍ وىکيي ًىا اوىٌِى اؼٍتيغيكاٍ مىٍٓـً یىا مىاؿى قيؽىیٍتنا أىظىاّييٍ ًىغٍیىٍى كىإًوىٔ  اوٍکىیٍهى قىأىكٍقيٓاٍ رٌىةًٌکييٍ ًًٌٍ ةىیًٌ

حيي إًف وٌىکييٍ ظىیٍؼه ذىوًکييٍ  إًماٍلىصًْىا ةىؽٍغى األىٍرضً قًی جيكٍـًغيكاٍ كىالى أىقٍیىاءّييٍ اوٌُىاسى جىتٍعىـيٓاٍ كىالى كىاوًٌٍیؽىافى  ( 85)  ًٌيؤًًًٍُیٍى کُي

 ّیچ قٌا ةؼام کِ ةپؼؿحیغ را ظغا ًٍ مٓـ ام گكث> قؼؿحادیي= را قؽیب ةؼادرقاف ًغیٍ> ًؼدـ= ؿٓم ةِ ك

 را جؼازك ك پیٌاَِ پؾ اؿث آًغق ركقٍ ةؼّاَی پؼكردگارجاف زاَب از را قٌا صنینث در َیـث اك زؽ ًؽتٓدم

 ًؤًُیغ اگؼ> رٌُّٓدّا= ایٍ ًکُیغ قـاد آف امالح از پؾ زًیٍ در ك ًغّیغ کي را ًؼدـ آًاؿ ك َْیغ جٌاـ

 اؿث ةْحؼ قٌا ةؼام
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 (  ّٓد ) 

نينيٓاٍ كىالى ؿىیٍؼيقي إًوىِو ًًٌٍٍ وىکيي ًىا اوىٌِى اؼٍتيغيكاٍ مىٍٓـً یىا مىاؿى قيؽىیٍتنا أىظىاّييٍ ًىغٍیىٍى كىإًوىٔ ًٌکٍیىاؿى جُى  أىرىاکيي إًًٌَیى كىاوًٌٍیؽىافى اوٍ

 ( 84)  ًٌيضًیاو یىٍٓـو  ؼىػىابى ؼىىىیٍکييٍ أىظىاؼي كىإًًٌَیى ةًعىیٍؼو

 اك زؽ قٌا ةؼام ةپؼؿحیغ را ظغا ًٍ مٓـ ام گكث> قؼؿحادیي= را قؽیب ةؼادرقاف ًغیٍ> اّه= ؿٓم ةِ ك

 قؼاگیؼ ركزم ؼػاب از> وی=ك ةیُي ًی َؽٌث در را قٌا راؿحی ةِ ًکُیغ کي را جؼازك ك پیٌاَِ ك َیـث ًؽتٓدم

 ةیٌُاکي قٌا ةؼ

 ًؽایام ؿیـحي ًاوی ك پٓوی جٌاـ اوکحؼكَیکی ًحٌؼکؽؼتارجُغ از:

 

 ؼغـ َٓؿاف میٌث ك زىٓگیؼم از رةا -1

اًکاف َغارت از طؼیل َغاـ ًحٌؼکؽ اوکحؼكَیکی در ًٓاردم ٌّچٓف کُحؼؿ ؼغـ ظؼیغ ًىؽكًػاجی کػِ  -2

جاریط ًنؼقكاف ًُنضی قغق اؿث ك ٌّچُیٍ کُحؼؿ مؼاردّام امحنادم کِ َیػاز ةػِ اصػؼاز قػؼایا 

 ار الزًِ ظٓد را دارَغ ةٌُغٓر زىٓگیؼم از زؼائي امحنادم ك ایساد دتات ك آراًف در قضام کـب ك ک

 کاّف ّؽیُِ ّام ًؼةٓط ةِ جٓویغ ك َگْغارم پٓؿ کاؿػم ك قىؽم  -3

 اًکاف اَساـ ًتادالت ًاوی ؼًٌٓی ةا کٌحؼیٍ ّؽیُِ ك کٓجاّحؼیٍ ركش  -4

 اًکاف َغارت دمیل جٌاـ ًتادالت ًاوی ك اقؽایف دمث قاظنْام امحنادم  -5

 

 اًکاف ازؼام یـیؼ ًنادیل ظیؼ ك اصـاف در زاًؽِ -6

  نٓص ؼغـ اؿؼاؼ در زْث جغكیٍ َغاـ اؼادق ك ةازیاقث ًٓاداًکاف َغارت در ظ -7

 

 ، ؿاظحار قْؼ َٓیٍ اؿالًی ، اَـساـ ًی یاةغ   جٌغفًتحُی ةؼ َغاـ 

کىٌِ اؿالـ ، کىیغ طؼح ریؽم زَغگی ةكؼ ةؼ اؿاس آظؼیٍ ك کاًىحؼیٍ دیٍ اوْی اؿث  کىٌِ اؿالـ ، ظٓد یک 

 داَف ةؽرگ اؿث   

 ٌُٓف ارکاف ؼىٌی ًٓضٓؼات ًْي زَغگی ازحٌاؼی ةكؼم اؿث ریكِ کىٌِ اؿالـ ) ؿىي( رّ
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 (  اوتنؼة ) 

ِي  اوكٌىیٍطىافً ظيطيٓىاتً  جىحٌىتًؽيٓاٍ كىالى  کىآقٌىةن  اوـًٌىٍيً قًی اٍدظيىيٓاٍ آًىُيٓاٍ اوٌىػًیٍى أىیٌيْىا یىا  ( 208)  ًٌيتًیٍه ؼىغيكٌه وىکييٍ إًٌَى

 قٌا ةؼام اك کِ ًکُیغ دَتاؿ را قیطاف گاًْام ك درآییغ> ظغا= اطاؼث ةِ ٌّگی ایغ آكردق ایٌاف کِ کـاَی ام

 اؿث آقکار دقٌُی

یکی از ایٍ ًٓضٓؼات ، ؿاظحار قْؼ َٓیٍ اؿالًی اؿث  صؼكؼ ؿىي، رٌُّٓف ؿِ رکٍ قْؼ اؿالًی ًتحُی ةؼ 

 ًؽاش ًی ةاقُغ  

 اؿالـ: ؿىي: س ؿ ـ : ؿکَٓث، وػات، ًؽیكث 

 

اـ ؼىٌی ًؽاش اؿالًی ، َیه ةِ ًُغي جؼیٍ ك یـیؼجؼیٍ ؿاظحار قْؼ َٓیٍ جٓزِ ةِ ارکاف ًػکٓر ًتحُی ةؼ َغ

 اؿالًی را ؿتب ؿاز ًی گؼدد  

 مٓرت ك ؿاصث کىی قْؼ َٓیٍ اؿالًی در ماوب ؿِ رکٍ ؿکَٓث ، وػات ك ًؽیكث ، ماةه ظالمِ اؿث  

  ؿاظحار قْؼ َٓیٍ اؿالًی ، ارجتاطی جُگاجُگ ك پیٓؿحِ ةا َغاـ ًؽاش اؿالًی دارد 

در مٓرجیکِ َغاـ جعنیل ؼیف ةنٓرت مضیش جغكیٍ گؼدد ؿاظحار پایغار قْؼ َػٓیٍ اؿػالًی ماةػه پػیف 

ةیُی اؿث ك َـتحْام داةث ةیٍ ًىؽكًات آف ةؼام اةؽاد ًحكاكت کِ ةؼ اؿاس امحضائات زـؼاقیایی ؼػارض ًػی 

ةنٓرت یک ًسٌٓؼػِ ؿُػی ك  گؼدد ماةه ًضاؿتِ ظٓاّغ ةٓد کِ زًیُِ ةُاء ك ایساد یـیؼ قْؼ َٓیٍ اؿالًی را

 پایغار در ٌّاف ةغك پایِ ریؽم قْؼ قؼاّي ًی آكرد  

 جؼؿیي مضیش ارکاف قْؼ ) ؿکَٓث ، وػات ، ًؽیكث( یـؼ ازحٌاؼی را ؿتب ؿاز ًی گؼدد  

 

َغاـ ظاَِ ؿازم ك َغاـ ةؼَاًِ ریؽم ك کُحؼؿ زٌؽیث ،قاظنِ ّػام ًْػي پایػِ ریػؽم قػْؼ َػٓیٍ اؿػالًی 

 گؼ ارجتاط ًـحضکٌی دارَغ ك ّغایث ؼىٌی آَْا در مؼآف ك در ایِ ذیه ةیاف قغق اؿث: ّـحُغ کِ ةا یکغی
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 (  یَٓؾ ) 

ًِ  ًيٓؿىٔ إًوىٔ كىأىكٍصىیٍُىا ًٌنٍؼى وًنىًًٍٓکيٌىا جىتىٌٓىءىا أىف كىأىظًی  كىةىكًٌؼً اونٌىالىةى  كىأىمًیٌيٓاٍ مًتٍىىةن ةيیيٓجىکييٍ  كىازٍؽىىيٓاٍ ةيیيٓجنا ةً

 ( 87)  اوٌٍيؤًًًٍُیٍى

 ةِ رك را ؿؼاّایحاف ك دّیغ جؼجیب ّایی ظاَِ ًنؼ در ظٓد مٓـ ةؼام جٍ دك قٌا کِ کؼدیي كصی ةؼادرش ك ًٓؿی ةِ ك

 دق ًژدق را ًؤًُاف ك داریغ ةؼپا ٌَاز ك دّیغ مؼار ّي ركم

 

ةؼ اؿاس  آیِ قٓؽ ، ظغاكَغ ةِ صضؼت ًٓؿی ك ةؼادرش ّاركف كصی ًی کُغ کِ ظاَِ ّایی ةـازَغ ك آَْا را 

 ةنٓرت متىِ مؼار دُّغ  

 َکات عؼیكی در ؿاظحٍ ظاَِ ّا ةنٓرت متىِ كزٓد دارد  

ار قْؼ اقؼاد زاًؽِ ، ةطٓر طتیؽی دارام پیٓؿحگی ّام مًٓی ًی ةاقُغ ك ةْحؼیٍ قکه جسٌػ آَْا در ؿاظح

 ،کُار ّي ةٓدف آَْاؿث جا از یکغیگؼ صٌایث کُُغ 

 ؿاظحار ظاَِ ؿازم متىِ ، در صنینث زَغگی کُار ّي َـىْام یک مٓـ 

 ٌّچُیٍ رقغ زٌؽیث یک قْؼ در صنینث در ًیاف َـىْام یک مٓـ اجكاؽ ًی اقحغ 

    ٌّچُیٍ ةؼَاًِ ّام کُحؼوی رقغ زٌؽیث  در جـىـه َـىْام یک مٓـ ًحسىی ًی قٓد

ةؼ ایٍ اؿاس ، ةا جؽییٍ جؽغاد ًساز قؼزَغ آكرم ك ةا در َغؼ گؼقحٍ ؿٍ ازدكاج ك ؿٍ ًؼگ ك ًیؼ ، ًی جٓاف 

 َـتحْام داةحی را جُغیي ٌَٓد کِ ةؼ اؿاس آف 

 

اگؼ ةؼ اؿاس یک ةؼَاًِ زٌؽیحی ؿادق ، جؽغاد قؼزَغآكرم ًساز ، ؿٍ ازدكاج ك َیؽ ؿٍ ًػؼگ ك ًیػؼ را وضػاظ 

کُیغ ًكاّغق ظٓاّیغ کؼد کِ در َْایث، َـىْام یک ظآَادق ةِ جؽغاد ًكعل ك داةحی اقؽایف ظٓاّغ یاقث ك 

قْؼ ٌَایاف ًی گؼدد  ةا درَغؼ  در یک چؼظِ گؼدقی جکؼار ظٓاّغ قغ کِ صغاکذؼ آف در َطنِ ةىٓغ زٌؽیحی

گؼقحٍ ایٍ ًْي ك ًـئىِ وؽكـ زَغگی صٌایحی َـىْام یک ظآَادق ، ةِ ّغام متىِ در مؼآف ًیؼؿیي کِ مؼَْػا 

 پیف در ماوب یک کىٌِ ؿادق ) متىِ( ًا را ًحٓزِ ایٍ َکحِ کؼدق اؿث  
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ق کػِ در میػغ صیػات ّـػحُغ داةػث ًتحُی ةؼ ةؼَاًِ ریؽم زٌؽیحی ك قؼزَغ اكرم، جؽغاد َـىْام یک ظػآَاد

ظٓاُّغ ةٓد کِ ًی جٓاَُغ در ماوب ظاَِ ّایی ركةؼكم ّي زَغگی کُُغ ك ةػا مػُؽث ؿػاظث ك ؿػاز مػضیش ، 

 َـىْا جُْا در داظه  َغاـ ظاَِ ؿازم متىِ گؼدش ًی کُُغ ك َیازم ةِ رقغ ةی ركیِ قْؼّا َیـث  


