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عػمذ است يب ايمبٍغيت   
 
 

ػْذيِ تمسين ٍغيت ػمذ است يب ايمبع ثيطتش فمْبء ػظبم ثذٍى ايٌىِ ٍغيت سا ًخست ثِ توليىيِ ثِ ٍ 

هحل ًضاع سا دس خػَظ هَضَع فَق هطخع سبصًذ ، تحت ػٌَاى هزوَس ثِ “ ًوبيٌذ ٍ دليمب

اختالف ًظش پشداختِ اًذ ٍ ثب ٍرَد ايٌىِ اص ظَاّش ثؼضي ولوبت ، هؼوَال هؼلَم هيطَد وِ فمظ 

 ًضاع دس هَسد ٍغيت توليىي است ًِ ػْذي ٍلي دس ػيي حبل ايي تفىيه سا ثِ غشاحت ػٌَاى

ًىشدُ اًذ . ثؼضي ّن هغلت سا ثغَس اػن هَسد ثحج لشاس دادُ اًذ وِ اروبال ثِ ًوًَِ اي اص آى 

اضبسُ خَاّذ ضذ . والم فمْبء ػالهِ ػميذُ داسد وِ ٍغيت ػمذ است ٍ چٌيي هيگَيذ : هَغي لِ 

ي ثذٍى لجَل هبله ًوي ضَد صيشا ٍغيت ػمذي است وِ هتحمك ًوي گشدد هگش ثيي دٍ ًفش ثب تشاض

هحمك ًيض ثِ لضٍم ٍ اػتجبس  1ّش دٍ ٍ چَى سضبيت اهش للجي است ثبيستي ثَسيلِ لفظ اثشاص گشدد. 

لجَل سا رضء اسوبى اغلي ٍغيت ضوشدُ اًذ “ فمْب ء ػبهِ ًيض اوخشا 2لجَل هَغي لِ ًظش دادُ است 

يگَيذهشحَم ضْيذ حبًي الَال ػلوبء سا دس ايي خػَظ ثِ سِ لسن تمسين ًوَدُ است ٍ ه 3.  دس  : 

ايي وِ آيب لجَل هَغي لِ دس اًتمبل هله ثِ اٍ ثب هَت هؼتجش است يب اغال اػتجبسي ًذاسد ثلىِ هله 

ّوبًٌذ اسث هٌتمل هيگشدد يب آًىِ ّش چٌذ اػتجبس ًذاسد ٍلي اًتمبل ثػَست هتضلضل “ ثِ ٍي لْشا

دد ٍهله ثِ ٍسحة حبغل هيطَد ٍ استمشاس آى ثِ لجَل ثستگي داسد ٍ دس غَست سد ثبعل هيگش

ٍغيت توليه ػيي يب هٌفؼت ٍ يب تسلظ ثش »  4هَغي ثبصگطت هيىٌذ ، دس هيبى ػلوبء سِ لَل است . 

ٍ ًظيش ّويي ػجبست سا ضْيذ اٍل « تػشف ثؼذ اص هشي است ٍ آى احتيبد ثِ ايزبة ٍ لجَل داسد . 

َع ثغَس هغلك هغشح دس هتي لوؼِ هتؼشؼ است . ّوبًغَس وِ هالحظِ هيطَد دس ػجبسات فَق هَض

گشديذُ ٍ تفػيلي ثيي ٍغيت ػْذي ٍ توليىي دادُ ًطذُ است . ٍلي هشحَم حبد سيذ هحوذ وبظن 

يضدي ًخست ٍغيت سا ثِ دٍ لسن ػْذيِ ٍ توليىيِ تمسين ًوَدُ ٍ گفتِ است دس لسن اٍل ثذٍى ضه 

ست ٍ ثٌبثشايي لجَل لجَل هؼتجش ًيست ٍلي دس لسن حبًي هطَْس ثش آًٌذ وِ ٍغيت هحتبد ثِ لجَل ا

رضئي اص آى ٍ ٍغيت اص ػمَد هحسَة است يب آًىِ ضشط است ثِ غَست وبضف يب ثػَست ًبلل ، 

وِ دس ايٌػَست ا صايمبػبت خَاّذثَد . آًگبُ احتوبل ديگشي سا اضبفِ هيىٌذ ٍ ّوبى احتوبل سا ًيض 

ثٌبثشايي ثبص ّن اص ايمبػبت  تمَيت ًوَدُ ٍ آى ايٌىِ لجَ ل هؼتجش ًجبضذ ٍلي سد هبًغ ثبضذ ٍ “ضخػب

1پس هزوَع ًظشيبت ٍ احتوبالت دس پٌذ ٍرِ خالغِ هيگشدد:  6خَاّذ ثَد .  لجَل رضء ٍغيت  .

. لجَل ّيچگًَِ اػتجبسي ًذاسد ٍ سد 4. لجَل ضشط وبضف است . 3. لجَل ضشط ًبلل است . 2است . 

ثِ هَرت توبم ٍرَُ هتػَسُ  8ًيض دس آى دخبلتي ًذاسد ٍ ٍغيت اص ػَاهل اًتمبل لْش ي است . 



 

 

فَق ثبستخٌبء دٍ ٍرِ آخش ، لجَل اػتجبس داسد ٍ توليه ثذٍى آى هحمك ًوي گشدد ، الٌْبيِ هغبثك 

ٍرِ ًخستيي ) رضئيت لجَل ( ٍغيت اص ػمَد است ٍ ثٌبثش سبيش ٍرَُ اص ايمبػبت هحسَة هيگشدد. 

سا هؼتجش ًذاًستِ ّش چٌذ وِ سد دس خػَظ ٍغبيبي ػْذيِ لجَل  834لبًَى هذًي ثِ هَرت هبدُ 

اػتجبس  827ٍغي سا لجل اص هَت هَغي اص ػَاهل ثغالى ٍغيت هحسَة ًوَدُ است . د سهبدُ 

لجَل سا دس ٍغبيبي توليىيِ هتؼشؼ ضذُ ٍلي اص آى هؼلَم ًوي ضَد وِ وذام يه اص ٍرَُ سِ گبًِ 

يب ًبلل ؟ لزا ثٌظش هيشسذ  ًخستيي سا اًتخبة وشدُ است . آيب ثٌحَرضء يب ثػَست ضشط وبضف ٍ

ػليشغن آًچِ وِ ضبسحبى لبًَى هذًي دس ثيبى ايي هغبلت اظْبس داضتِ اًذ دس ايي رْت وِ 

غشاحتي ًذاسد ٍ ثب تَرِ ثِ تحليلي وِ “ ٍغبيبي توليىي اص ػمَد هحسَة است ، لبًَى هذًي اثذا

اسد ٍ ايٌگًَِ ضشح وٌٌذگبى تبة ٍرَُ هختلف سا د 827دس هَسد والم فمْبء اًزبم ضذ ػجبست هبدُ 

ثِ ًحَ “ ثذٍى تَرِ ثِ فمِ اهبهيِ چٌيي پٌذاضتِ اًذ وِ اگش توليه ثذٍى لجَل هحمك ًگشدد ، حتوب

رضئي اص ػمذ ضٌبختِ ضذُ است ٍ حبل ايٌىِ اگش آى سا ضشط ًيض ثذاًين توليه ثذٍ ى آى هحمك 

گًَي ثب آى هالصهِ داسد وِ ثذٍى ًخَاّذ گطت ، ّوبًٌذ ٍلف وِ اص ايمبػبت است ٍلي ضشائظ گًَب

حػَل آى ضشايظ ، ٍلف ، يؼٌي حجس ػيي ٍ تسجيل حوشُ تحمك ًخَاّذ يبفت . ثشسسي دالئل 

وسبًيىِ ػميذُ ثِ ػمذ ثَدى ٍغيت داسًذ ثِ استذالالت هختلفي توسه وشدُ اًذ وِ ريال ًمل ٍ 

ي ثشاي اًسبى چيضي ثذٍى يؼٌ«ٍ اى ليس لالًسبى اال هبسؼي » آيِ ضشيفة  ……ثشسسي هيگشدد : 

سؼي حبغل ًوي گشدد ٍ لزا اگش ثذٍى لجَل ، هَغي ثِ ثشاي هَغي لِ حبثت ضَد ، چَى ثذٍى 

. حجَت هلىيت ثشاي ضخع ثذٍى سضبيت 2 1سؼي اٍ حبغل گشديذُ ثوَرت ايي آيِ هٌتفي است . 

ي ثِ هوىي است هبل هَغ“ ٍي هَرت ضشس است صيشا وِ اٍال اي ثسب تَأم ثب اهتٌبى است ٍ حبًيب

داليل فَق تَسظ ػلوبي ػبهِ اسائِ گشديذُ است ٍ ثٌظش لبثل  11هغلَة هَغي لِ ًجَدُ ثبضذ 

اٍال ـ آية هضثَس ثِ هسبئل حَاة ٍ ػمبة هشثَط است ٍ سثغي ثِ هَضَع  :خذضِ هيجبضذ صيشا 

سؼيي ًذاسد وِ  اضبسُ ضذُ دس آيِ ضشيفِ اختػبظ ثِ« سؼي “ » هبًحي فيِ ٍاهخبل آى ًذاسد . حبًيب 

اص عشيك لجَل هَغي لِ اػوبل گشدد ثلىِ هوىي است ػلل ٍ ػَاهلي وِ ثبػج الذام هَغي هجٌي 

ثش ايػبء ًسجت ثِ هَغي لِ ضذُ هؼلَل افؼبل ٍ وشداس اٍ ثبضذ وِ ثبص ثِ سؼي هَغي لِ ثشگطت 

ٍغيت ػمذ است ٍ  ـ التضام ثِ هضوَى آيِ دس هب ًحي فيِ احجبت ًوي ًوبيذ وِ“ ًوي ًوبيذ . حبلخب

لجَل رضء آى هحسَة هيگشدد صيشا وِ ايي هضوَى ثب ضشعيت ٍ ايمبع ثَدى ٍغيت ًيض سبصش داسد 

ـ هَضَع ضشس وِ ثِ آى استٌبد ضذُ دس هَاسد صيبدي ثِ استٌبد فمِ اسالهي هٌمَؼ است ، “ . ساثؼب

لِ ًوي ثبضذ ٍاًگْي  هبًٌذ اسث ٍ يب ٍغيت ثشاي حول وِ ّيچگبُ هجتٌي ثش لجَل ٍاسث ٍ يب هَغي

هسبئلي هبًٌذ اهتٌبى وِ اص اهَس ًبدسُ هيجبضذ ًوي تَاًذ هٌطبء احىبم لشاس گيشد ، ثؼالٍُ ّوبًگًَِ 

ٍغيت سا دس صهشُ ػمَد ًخَاّذ ثشد تب لجَل رضء آى ثبضذ ثلىِ ثب “ وِ ثيبى ضذ ايي رْت ًيض الضاهب



 

 

يت هستلضم هلىيت لْشيِ هيجبضذ وِ دس . ايمبع ثَدى ٍغ3ضشعيت ًيض اضىبل ضشس هشتفغ هيگشدد . 

ٍ ثِ ػجبست ديگش ، ادخبل دس هله ديگشي ثذٍى اختيبس ٍ سضبيت ٍي  12غيش هَسد اسث ثبعل است 

ثب اغل تسليظ ثش ًفس هٌبفبت داسد . ٍ ثب ايي ثيبى لػذ دساحجبت ػمذ ثَدى ٍغيت سا استٌتبح ًوَدُ 

هذفَػِ .. » …فَق چٌيي پبسخ دادُ است :  اًذ . هشحَم سيذ دس ػشٍُ الَحمي پس اص عشح دليل

ثبًِ الهبًغ هٌِ ػمال ٍ همتضي ػوَهبت الَغيِ راله ، هغ اى الوله المْشي هَرَد في هخل الَلف . 

ـ “ ـ هلىيت لْشيِ اص ًظش ػملي هبًؼي ًذاسد . حبًيب“ يؼٌي : دليل هضثَس هشدٍد است صيشا : اٍال« 

حبلخب ـ هلىيت لْشيِ دس هخل ٍلف ًيض ٍرَد داسد . ًمذ ٍ  . ػوَهبت ادلِ ٍغيت چٌيي التضبء داسد

. ثشسسيْبي حبغلِ چٌيي ًتيزِ هيذّذ وِ دليلي هجٌي ثش ايٌىِ ٍغيت اص ػمَد هحسَة 1ثشسسي 

ضَد ٍرَد ًذاسد ٍ ايمبع ثَدى آى ثيطتش هٌغجك ثب هَاصيي است صيشا ثب هخذٍش ثَدى ادلة البهِ 

سٌت اص ًظش اػتجبس لجَل ٍ ػذم آى اعالق داسًذ ٍ ثؼجبست ضذُ هيگَئين ادلة ٍغيت دس وتبة ٍ 

ديگش توبهي ػوَهبت ٍاسدُ ػول ٍغيت سا ثِ هَغي ًسجت هيذٌّذ ٍ تحمك سا آى ثِ ّيچ ٍرِ ثِ 

 13. …ضشط ديگشي هتَلف ًسبختِ اًذ . ثِ آيبت صيش تَرِ وٌيذ : هي ثؼذ ٍغيِ يَغي ثْب اٍديي 

الَغيِ “ وتت ػليىن ارا حضش احذ ون الوَت اى تشن خيشا 14. …هي ثؼذ ٍغيِ تَغَى ثْب اٍديي 

دس آيِ اخيش پس اص حشهت تجذيل ٍغيت يه هَسد اص آى استخٌبء ضذُ  15 …للَالذيي ٍ االلشثيي 

.. ٍ هي خبف هي هَظ رٌفب ) الي آخش آيِ ( يؼٌي…» است :  تٌْب دس غَست ٍرَد رٌف ) ستن (  : 

استخٌبء خَد دليل ثش استحىبم ػوَم هيجبضذ ٍ ثِ ّيچ غَست ٍغيت ًبفز ًوي ثبضذ . ثذيْي است وِ 

آًچِ سا هيتَاى ثخبعش اغل تسليظ هلتضم ضذ ايي “ ًْبيتب . ًويتَاى آى سا ثِ ٍرَد لجَل هميذ سبخت

است وِ ثگَئين سد ٍغيت تَسظ هَغي لِ هبًغ اص ٍلَع ٍغيت است ٍ يب ثبالتش لجَل سا ضشط تحمك 

ّيچ ٍرِ ًوي تَاًين لجَل سا رضئي اص ػول ٍغيت داًستِ دسحبليىِ  ايمبع هضثَس ثذاًين ٍلي ثِ

ثِ هَغي اًتسبة دادُ اًذ ٍ ثِ ًظش هيشسذ “ ػوَهبت ٍ اعاللبت ٍاسدُ ػول هضثَس سا هستميوب

هذلَل اروبػي وِ تَسظ ثؼضي فميْبى دس هسئلِ البهِ ضذُ است ثيص اص ايي همذاس ًجبضذ اضبفِ ثش 

“ وِ ًجبيذ دس ػمَد هيبى ايزبة ٍ لجَل فبغلِ ثيفتذ ٍ ثبيستي هتَاليبآًچِ روش ضذ ، هسلن است 

اًزبم گيشد ، ٍ ًيض اص هسلوبت است وِ ثب هشي عشف ايزبة ، هحلي ثشاي لجَل ٍرَد ًخَاّذ 

داضت دس حبليىِ دس ٍغيت ًِ فبغلِ هضش است ٍ ًِ هشي هَغي ، لزا تحت ّيچ ػٌَاى ًوي تَاى 

لبًَى هذًي ايي هَضَع استٌتبد هيگشدد  827ثِ ايٌىِ اص هبدُ “ فب. هضب2ٍغيت سا ػمذ داًست . 

وِ لجَل سا وبضف اص حيي فَت هيذاًذ ًِ ًبلل صيشا وِ توله سا هؼلك ثش لجَل وشدُ ٍلي صهبى آًشا 

پس اص فَت لشاس دادُ است . ايي ًظش يِ هغبثك هطَْس است ٍدليل آى ّن ايي است وِ اگش لجَل 

ذ وِ هذتي هله ثذٍى هبله ثبلي ثوبًذ ، صيشا هَغي ثب فَت اص اّليت ًبلل ثبضذ الصم هي آي

هبلىيت سبلظ هيگشدد ٍ ًوي تَاًذ هبله ثبضذ ٍ اص عشفي ٍاسث ّن ًوي تَا ثبضذ صيشا لشآى هزيذ 



 

 

يؼٌي تشوة هيت پس اص رذا ضذى ٍغيت ثِ  16« هي ثؼذ ٍغيِ يَغي ثْب اٍديي » فشهَدُ است : 

غي ثِ ، ثِ ٍسحِ ّن هٌتمل ًوي ضَد ٍ ضخع ديگشي ّن وِ هغشح ٍاسث هٌتمل هيگشدد پس هَ

ًيست دس حبليىِ اگش لجَل وبضف هلىيت اص حيي هَت ثبضذ دس فبغلة ثيي هشي ٍ لجَل ، هبل ثذٍى 

هبله ًخَاّذ ثَد . ثب ايي ًظشيِ افشادي هبًٌذ ضيخ عَسي ٍ اثي رٌيذ ٍ ػالهِ هَافمٌذ ٍلي گشٍُ 

لجَل ، اػن اص ايٌىِ رضء ثبضذ » ظش خَيص رٌيي استذالل آٍسدُ اًذ : صيبدي هخبلف ثَدُ ٍ ثشاي ً

يب ضشط ثْش حبل دس حػَل ٍ تحمك هلىيت اػتجبس داسد ٍ لزا تب لجَل اًزبم ًگيشد هلىيت هحمك 

ضَين ٍ ٍغيت سا ايمبع ثذاًين استذالل گشٍُ « لجَل » حبل اگش لبئل ثِ ضشعيت  17« ًخَاّذ ضذ 

ت ٍلي اگش لجَل سا رضء داًستِ ٍ ٍغيت سا اص ػمَد هحسَة وٌين ًسجت ثِ ًخست سا هيتَاى پزيشف

وِ رضء ػمذ است هي تَاًذ « لجَل » وبضفيت آى اص حيي هَت دچبس هطىل خَاّين ضذ صيشا چگًَِ 

هلىيت لجل اص اًزبم خَد سا تخجيت ًوبيذ ؟ دس حبليىِ ثب ًجَدى لجَل ػمذ اًزبم ًطذُ است ٍ ضبيذ 

هؤيذات ًظش ًسجت ثِ ايمبع ثَدى ٍغيت ثبضذ ٍ ليبس هَسد ثِ اربصُ دس ثيغ  ّويي ًىتِ ًيضاص

فضَلي ليبس هغ الفبسق است صيشا اربصُ ثي تشديذ اص ارضاء ػمذ ًويجب ضذ ثلىِ اص ضشايظ آى است 

. ثب تَرِ ثِ هشاتت فَق ثِ ًظش هي سسذ ٍغيت ّوبى ػولي است وِ هَسد ًظش ٍ خَاست هَغي 3. 

ذ ًيست وِ تحمك آى ثش پبيِ دٍس وي ) ػول ثبيغ ـ ػول هطتشي ( ثبضذ ثلىِ يه ثَدُ ٍ اغَال ػم

سوي ثيطتش ًذاضتِ ٍ ّوبًب ػولي است وِ اص اسادُ هَغي ًبضي هيطَد ٍ لزا ثبيذ ثش ايمبع ثَدى آى 

غحِ گزاسد ٍ ّش چٌذ هبله ضذى هَغي لِ ًسجت ثِ هَغي ثِ ًيبصهٌذ لجَل ثبضذ ٍلي لجَل ٍي 

ٍغيت ًذاضتِ ٍ هىول ػول ٍغيت ًخَاّذ ثَد ثلىِ ػٌػش لجَل دس ٍسٍد هَغي ثِ ، ًمطي دس تحمك 

 ثِ هلىيت هَغي لِ هؤحش هيجبضذ . 
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