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نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین موضوعه

1

ػذرا خّیّی
ٔذرط حٛس ٜػّٕی ٚ ٝدا٘طٍا ٜآساد اسالٔی

چىیذٜ
تأٔیٗ ٞشی ٝٙس٘ذٌی الارب ٘سبی ٔؼسز در خط صؼٛدی ٘ ٚشِٚی ب ٝضزط تٕىٗ ٔٙفك،
اس ٚاخبات دیٙی ٔ ٚسّٕات فم ٚ ٝحمٛق اسالٔی است؛ ٔساػذت ب ٝدیٍز الارب ٘یاسٔٙذٓٞ ،
اس ٔستحبات ضزػی ب ٝضٕار ٔیرٚدِ ،یىٗ بسیاری اس خا٘ٛادٜٞا اس ٚظایف خٛد در لبااَ
ٚاِذیٗ تٍٙذست یؼٙی بارستزیٗ ٔصذاقٞای الارب  ٚاِشأات لا٘٘ٛی تزن ا٘فااق ایطااٖ،
اطالع وافی ٘ذار٘ذ  ٚدر بزابز ایٗ ٚظیف ٝاِٟی ،تٟٙا بز اساط ػاز  ٚػاادت یاا تٕاایالت
در٘ٚی خٛیص رفتار ٔیٕ٘ایٙذ.
لٛا٘یٗ ٔذ٘ ،ٖٚفمٚ ٝاِذیٗ را ّٔحٛظ ٕ٘ٛد ،ٜبزای آٖ ضٕا٘ت اخزایی حمٛلی  ٚویفازی
در ٘ظز ٌزفت ٚ ٝتزن ا٘فاق را خزْ تّمی وزد ٜاستِ .یىٗ ب٘ ٝظز ٔیرسذ لاٍ٘٘ٛذار بٕٝٞ ٝ
ابؼاد رٚح ِطیف اسالْ در ٚضغ لٛا٘یٗ ٔشبٛر ٘پزداخت ٝاست  ٝ٘ ٚتٟٙا در رفغ ٘یاسٞاای
ٔادیٔ ،ؼٛٙی  ٚػاطفی ٚاِذیٗ  ٕٝٞخا٘بٍ٘ٝزی السْ را ٘ذاضت ٚ ٝتٕاْ حیطٞٝاای س٘اذٌی
ایطاٖ را ٔذ٘ظز لزار ٘ذاد ٜاست ،بّى ٝاصٛالً در خصاٛظ بزخای ٞشیٙاٞٝاای ضازٚری
ایطاٖ ٘یش ساوت ٔا٘ذ ٜاستِ .ذا تؼارضٞا  ٚابٟاْٞای بزخی ٔٛاد لا٘٘ٛی در ایاٗ سٔیٙاٝ
حمٛق ٚاِذیٗ را تحت ضؼاع لزار داد ٜاست.
ٔماِ ٝحاضز ضٕٗ بزرسی ٔفاٞیٓ وّیذی  ٚتبییٗ خایٍا ٜرفیغ ٚاِذیٗ ٍ٘ ٚزش اساالْ
ب ٝحمٛق ایطاٖ٘ ،فمٚ ٝاِذیٗ را در لٛا٘یٗ ٔٛضٛػ ،ٝباا ٔباا٘ی فمٟای ٘فما ٝتطبیاك داد،ٜ
٘ىات لابُ تٛخ ٝدر لٛا٘یٗ ٔٛخٛد را با ٔحٛریت فم ٝأأیٔ ٝتذوز ٔیضٛد  ٚباز ّٔحاٛظ
ٕ٘ٛدٖ تؼاِیٓ  ٕٝٞخا٘ب ٝاسالْ ،در لاٍ٘٘ٛاذاری  ٚسیاساتٌاذاریٞاای فزٍٙٞای تأویاذ
ٔیٕ٘ایذ.

ٚاصٌاٖ وّیذی
٘فم ،ٝالاربٚ ،اِذیٗ ،تىّیف ،تٕىٗ ،ػز
1ـ دزیافت همالِ87/9/1 :؛ پریسش 87/10/16 :
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دز ضسیقت همدس اسالم ٍالدیي اش چٌاى جایگاُ زفیقـی تسخَزدازًد وـِ ت ــی
ًگاُ تِ ایطاى هساٍی فثادت تك تقالی ٍ ،شیازت لثس ایطاى هساٍی تا تـ ًیىـَ
ضوسدُ ضدُ است (الوجلسیّ1403 ،ـ ،ج ،72ظ  80؛ الٌسالی ،1377،ظ.)383
خداًٍد دز خغاب ّای خاظ اش جولِ آیـِ  17سـَزُ اتمـاو ٍ آیـِ  13سـَزُ
لمواى ،تِ ًیىی تس ٍالدیي اهس ًوَدُ ٍ فسشًداى زا ت ی اش گف ي او تِ ایطـاى ًْـی
فسهَدُ است ٍ ،دز آیات  24ٍ 23اش سَزُ تٌیاسسائیل ًیىـی تـِ ٍالـدیي ٍ سـني
وسیواًِ تا ایطاى زا سفازش وسدُ هیفسهاید« :و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل ب

ابحمهما کما ببیانی صغیرا» ٍ ،دز آیِ  215سَزُ تمسُ غسات اً اًفاق تِ ٍالدیي زا اهـس
ًوَدُ است ،دز آیِ ً 26یص عی خغاتی فام تس ادای تـك ایطـاى تىلیـی هـیًوایـد:
«وءات ذا القربی حقه».
اش ًؾس فلوای اسالهی آیات وسیوِ تس ضسٍزت پیًَد هحىـن ًسـل ًـَ تـا ًسـل
گرض ِ دز سایِ تمَای الْی داللت هیًواید ٍ ،اعالق خغاتْای هـروَز تیـاًگس ایـي
هغلة است وِ دز ٍجَب هَازد فَق ضسط هماتلِ هغسح ًویتاضد (لسائ ی ،1385 ،ج،7

ظ .)40اش سَی دیگس تمَق اسالهی وِ هث ٌی تس وساهت اًساًی ٍ فدالت اج وـافی
است ،هسلویي زا هلصم تِ پسداخت ًفمِ الستای هس وٌد ًوَدُ است ٍ تِ غلِ زتـن
ًیص سفازش ًوَدُ است .آیت اهلل جَادی آهلی تا اس ٌاد تِ ،آیـِ  15سـَزُ لموـاى،
«و صاحبهما فی اللننیا مرروفلا» ،هـی ًَیسـد :تسخـی اش اتىـام اسـالم تـِ هقاتـِ لـَاًیي
تیيالوللی است اش جولِ زفایت تك پدز ٍ هادز ،پس اگس پدز ٍ هادز هلحـد یـا اّـل
و اب ًیص تاضٌد ،ات سام آًْا ٍ زفـ ًیاشّایطاى تس فسشًد ٍاجة است ٍ ،غلِ زتن
ًیص تٌْا ایي ًیست وِ اًساى تِ خاًِ تس گاى خَد تسٍد ٍ یادی اش آًاى وٌـد ،تلىـِ
هػداق واهل آى است وِ لثل اش دیگساى ًیاش آًـاى زا تـسآٍزدُ وٌـد (جـَادی آهلـی،

 ،1386ظ .)295لرا غلِ زتـن ٍ دسـ گیسی اش خَیطـاًٍداى هسـ وٌد زا اش ٍاجثـات
ضسفی ٍ ٍؽایی اًساًی داًس ِ ،تٌْا تِ لَاًیي خطـه ،تـیزٍح ٍ ًـالع تطـسی
او فا ًوی ًواید ،دز ایي هیـاى ٍالـدیي تـِ فلـت جایگـاُ زفیقطـاى وـِ دز ًػـَظ
ضسفی تِ شیثایی تسسین ضدُ است ،اش اّویت ٍیژُای تسخَزدازًد.
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اش ازتقیي سلیواًی ًمل ضدُ استٍ :الدیي زا تس فسشًد ّط اد تك است ،چْل دز
تال تیات ایطاى ٍ چْل دز تال هوات آًْا ،اش آى چْل وِ دز تـال تیـات اسـت
ایي وِ ،لثاس آى دٍ زا پیص اش لثاس خَد تْیِ وٌد ،آى دٍ زا اش عقام خَیص تلىـِ
تْ ــس تنَزاًــد ،لــسؼ آى دٍ زا تدّــد ،هنــازج ســفس آى دٍ زا چــِ ٍاجــة ٍ چــِ
هس حة اش شیازت تدّد ،اگس فَت وسدُاًد ٍ ت یا ًواش ٍ زٍشُ تِ فْـدُ دازًـد اش
جاًة آًْا ًایة تگیسد یا خَد اًجام دّد ،اگس هسـىي ٍ خاًـِ ًدازًـد تـسای آى دٍ
تْیِ وٌد یا اجازُ خاًِ آًْا زا تدّد ،اش هال خَد دز اخ یازضاى تگرازد وِ ّـس گـاُ
ًیاش یاتٌد زفـ ًیاش وٌٌد ،اهَز آًاى زا اش پصضه ٍ دازٍ ٍ زٍف ي تـسو ٍ تقویـسات
هسىي ٍ ٍغَل علة ٍ اهَز ادازی ٍ اهقال ایٌْا زا یا خَد اًجام دّـد یـا هنـازج
آًْا زا تحول وٌد ،تا هال خَد تِ ایطاى فصت تنطد ،هال خَد زا هال ایطاى تداًـد،
ّس چِ اش اهَال اٍ تسدازًد یا تػسو وٌٌد تـِ زٍی آًـاى ًیـاٍزد (هیسفؾیوـی،1369 ،

ج ،11ظ .)133
پسداخت ًفمـِ ٍالـدیي تـِ فٌـَاى تىلیـی اٍالد ،دز تمـَق اسـالهی اش ًؾـس تقـد
اج وافی ًیص لاتل تأهل است .اهام سجاد

دز خػَظ تمَق ٍالدیي هیفسهایـد:

تك هادز ایي است وِ تداًی ٍل ی تَ زا تول وـسد وـِ ّـیس وـس دیگـسی زا توـل
ًویوٌد هیَُای زا اش دل خَد تِ تَ داد وِ اتدی تِ دیگسی ًویدّد ،تا ّوِ افضـا
دز تفؼ تَ وَضید ،تاوی ًداضت وِ تَ زا غرا دّد ٍ خَد گسسٌِ تواًـد ،تـَ زا آب
دّد ٍ خَد تطٌِ تواًد ،تَ زا تپَضاًد ٍ خَد تسٌِّ تِ سس تسد ،سایِ تـِ سـس تـَ
افىٌد ٍ خَیص دز تسازت آف اب تسَشد ،اش خـَاب چطـن تپَضـد ،تـا اش سـسها ٍ
گسها تَ زا ًگِ دازد ٍ تٌْا تْسُاش اش ایي ّوِ زً ایي تاضـد وـِ فسشًـدی داضـ ِ
تاضد ،تَ لدزت ضىس ٍ سپاس اٍ زا ًدازی جص ایي وِ خدا ووه وٌد ٍ تَفیك دّـد.
ٍ تك پدز ایي است وِ تداًی هٌطأ ٍجَد تَست ،اگس ًثَد تَ ّن ًثـَدیّ ،ـس چـِ
دز ٍجَدت خَش آیٌدی است تداى وِ زیطِ آى دز ٍجَد پدز است ،خدا زا ضـىس
وي ٍ تِ لدز ایي ًقوت سپاسگصاز تاش (تیدزی ًسالی ،1384 ،ظ.)127
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تضست فلن ٍ آگاّی اٍالد تِ شتوات ٍالدیي زا تك ایطاى هیضـوازد ،دز ایـي
والم ًى ِ ؽسیفی ًْف ِ است ٍ آى ایي وِ اگس فسشًداى تِ هقٌی ٍالقی ولوِ شتوات
ٍ فداوازیّای ٍالدیي زا دزن ًوایٌد ،تـِ ّـیس ٍجـِ دز خػـَظ تمـَق ایطـاى
هساهحِ ًویًوایٌـد ٍ زف ـاز وسیواًـِ تـا ایطـاى زا فثـادت خداًٍـد ٍ زضـایت ٍ
خطٌَدی ایطاى زا زضایت تك تقالی تلمی هیًوایٌد.

ٔزٚری بز لٛا٘یٗ ٔزبٛط ب٘ ٝفم ٝالارب
ًفمِ دز لغت تِ هقٌی ّصیٌِ شًدگی ،خسج ،خسجیّ ،صیٌِ فیـال ٍ اٍالد ،زٍشی ٍ
هایح اج آهدُ است (سیاح ،1365 ،ج ،2ظ .)1707دز تقسیی تمَلىً ،فمِ فثـازت اسـت
اش چیصی وِ تسای گرزاًدى شًدگی هَزد ًیاش است ٍ دز دٍ تنص هدًؾس هیگیـسد:
ًفمِ شٍجِ ٍ ًفمِ الازب.
اًفاق فثازت است اش «غسو ّصیٌِ خَزان ،پَضان ،هسـىي ٍ اثـا خاًـِ ،تـِ
لدز زفـ تاجت ٍ تَاًایى اًفاقوٌٌدُ (دز هَزد ًفمـِ الـازب) ٍ خـَزان ،پَضـان،
هسىي ٍ اثا خاًِ ٍ خادم دز تدٍد هٌاسثت فسفى تا ٍضـ شٍجِ (دز هَزد ًفمِ
شٍجِ) (جقفسى لٌگسٍدى ،1371 ،ش  ،5772ظ .)718

هس حك ًفمِ وسی است وِ اٍالً ـ هالی تسای گـرازاى شًـدگی ٍ زفــ ات یاجـات
ًداض ِ تاضد؛ ثاًیاً ـ ً َاًد تِ ٍسیلِ اض غال ٍسایل هقیطت خَد زا فساّن سـاشد؛
لرا فمس ٍ فجص اش تىسة تٌْا ضسعی است وِ دز فمِ اهاهیِ ٍ لاًَى هدًی دز هَزد
هس حك ًفمِ همسز ضدُ است ،غـاتة جـَاّس دز هـَزد ضـسط فجـص اش او سـاب
هیفسهاید :هي هنالف ی دز ایٌجا ًیاف ِام ،شیسا ًفمِ الازب ووه تسای زفـ ًیاش است
ٍ وســی وــِ لــادز تــِ وســة تاضــد هاًٌــد غٌــی اســت (ًجفــی ،1376 ،ج ،31ظ.)171
ٍاجةالٌفمِ وسی است وِ تِ تىن لاًَى تك دازد ،خسج هقاش خـَد زا اش دیگـسی
وِ جصٍ الازب ٍی هحسَب هیگسدد ،تس اًد (جقفـسی لٌگـسٍدی ،1371 ،ج  ،5ظ .)3714
اش ًؾس فمِ اهاهیِ ًیص ٍاجةالٌفمِ وسی است وِ ّصیٌِ یه سال خَد ٍ خاًَادُاش
زا ًداض ِ تاضد ٍ ،تسخی دیگس گف ِاًد ّس وس ّصیٌِ یه ضثاًِ زٍش خَد ٍ فیالص
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زا ًداض ِ تاضد ٍاجةالٌفمِ هحسَب هیضَد (جثقی القاهلیّ1411 ،ـ ،ج ،2ظ.)139
تِ ًؾس هیزسد لَل دٍم وِ ًاؽس تِ ات یاج فقلی است دز تمـَق جدیـد تیطـ س
لاتل لثَل است .ایي افساد تسة همسزات هَاد  1209 ٍ 1195 ،1106لـاًَى هـدًی
فثازتٌد اش شٍجِ دائن ،پدز ،هادز ،اٍالدًَُّ ،ا ٍ اجداد .عثك هـادُ1196ق.م الـازب
ٍ خَیطاًٍداى ًسثى دز خظ فوَدى افن اش غقَدى یا ًصٍلى هلصم تـِ اًفـاق تـِ
یىدیگسًد ٍ الصام تِ اًفاق دز خَیطاًٍداى سثثى یا زضافى ٍ خَیطاًٍداى ًسـثى
دز خظ افمى ٍجَد ًدازد؛ لرا خَاّس ٍ تسادز ،دایى ٍ خالِ ،فوَ ٍ فوِ ٍاجةالٌفمـِ
ًوىتاضٌد؛ اها پدز ٍ هادز ّس چِ تـاالتس زٍد ٍ فسشًـد ٍ اٍالد ایطـاى دز غـَزت
ًیاش ٍاجةالٌفمِ هحسَب هیضًَد (جقفسى لٌگسٍدى ،1371 ،ضوازُ  ،5772ظ .)718
هػادیك ًفمِ الازب عثك هادُ  1204ق.م ضاهل هسىي ،الثسِ ،غرا ٍ اثا الثیـت
تِ لدز زفـ تاجت ٍ تا دز ًؾس گسف ي اس غافت هٌفك هیتاضد؛ لرا دز ًفمِ الـازب،
ٍضقیت اج وافى فسد ٍاجةالٌفمِ ،هغوـح ًؾـس لاًًَگـراز ًثـَدُ ،تلىـِ تٌْـا زفــ
تاجت اش الازب هَزد ًؾس لساز گسف ِ است.
عثك هادُ  1206ق.م شٍجِ دز ّس تال هیتَاًد تسای ًفمِ شهـاى گرضـ ِ خـَد
الاهِ دفَی ًواید ٍ علة اٍ اش تاتت ًفمِ ،علة هو اشُ تَدُ ٍ دز غَزت افالس یـا
ٍزضىس گی ضَّس شى همدم تس غسها خَاّد تَدٍ ،لی الازب فمـظ دز هـَزد آتیـِ
هیتَاًٌد ًفمِ هغالثِ ًوایٌد .تس اساس هادُ  1197لاًَى هدًی وسی هس حك ًفمـِ
است وِ ًداز تاضد ٍ ً َاًد تَسـیلِ اضـ غال تـِ ضـغلی ٍسـایل هقیطـت خـَد زا
فساّن وٌد ٍ ،تٌا تس هادُ  1196لاًَى هدًی دز زٍاتظ تیي الازب فمظ الازب ًسـثی
دز خظ فوَدی افن اش غقَدی یا ًصٍلی هلصم تـِ اًفـاق یىدیگسًـد؛ ٍ تـِ تػـسیح
هادُ  1200لاًَى هدًیً ،فمِ اتَیي تا زفایت االلسب فااللسب تِ فْدُ اٍالد ٍ اٍالدِ
اٍالد است ،هادُ  1204لاًَى هدًی ًیص تیـاى ًوـَدُ ًفمـِ الـازب فثـازت اسـت اش
الثسِ ٍ غرا ٍ اثا الثیت تِ لدز زفـ تاجت تا دز ًؾس گسف ي دزجِ اس غافت هٌفك.
تس اساس هَاد 1201ـ 1203لاًَى هدًی دز غَزت تقـدد هسـ حك ًفمـًِ ،فمـِ
خَد ضنع تس دیگس افساد ٍاجةالٌفمِ همـدم هـیتاضـدّ ،وچٌـیي ًفمـِ ّوسـس تـس
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الازب ٍ ًفمِ الازب خظ ًصٍلی (فسشًداى) تس الازب خـظ غـقَدی (ٍالـدیي) همـدم
هیضَد ٍ ،تمدم تس اساس لساتت دز یه خظ غَزت هیگیسدّ ،وچٌیي ًفمِ الـازب
تس دیَى ٍ تقْدات تا تـدی وـِ جـصس هسـ قٌیات دیـي هحسـَب هـیضـَد ،همـدم
هیگسددً .فمِ الازب ًاؽس تِ آیٌدُ است ٍ دز غَزت فجص هسـ حك ًفمـِ ٍ توىـي
هٌفك ،تِ فٌَاى تىلیی ه ماتل ٍاجة هیگسدد ٍ دز یه خظ غقَدی یـا ًصٍلـی ،یـا
دز دٍ خظ غقَدی ٍ ًصٍلی ه ساٍیاً پسداخت هیگسددً .فمِ ٍالدیي ًیص تـس فْـدُ
اٍالد ،پسس ٍ دخ س( ه ساٍیاً) ،هیتاضد.

ضٕا٘ت اخزای حمٛلی ٘فمٝ
فمْای اهاهیِ تسای ًفمِ ،ضواًت اجسایی تمَلـی ٍ ویفسی دز ًؾس گسف ِاًـد؛ اش
جولِ هحمك تلى دز ضسایـ االسالم تِ تیاى ضواًت اجسای تمَلی ًفمِ هیپـسداشد:
ّس گاُ وسى وِ ًفمِ الازب تس اٍ ٍاجة است ،اش ًفمِ دادى سستاش شًد ٍ دفـالَلت
وٌد ،هجثَز وٌد تاون اٍ زا؛ پس اگس اه ٌاؿ وٌد یقٌى تـا ٍجـَد اهـس تـاون ،تـثس
وٌد اٍ زا تاون ٍ اگس هالى تساى اٍ تاضد وـِ ؽـاّس تاضـد ،جـایص اسـت وـِ تـاون
تسدازد اش هالص تِ لدزى وـِ غـسو وٌـد دز ًفمـِ (تلـى ،1362 ،ج  ،2ظ  744ــ .)745
ضْید اٍل ًیص دز زاتغِ تا تازن اًفاق ،لائل تِ اجثاز تاون یا لػاظ اش اهَال ٍى
تَسظ تاون هیتاضد (هىی القاهلی ،تیتا ،ج  ،2ظ.)76
تس ایي اساس ،اش ًؾس تمَلی هس حك ًفمِ هیتَاًد تسای ًفمِ آیٌـدُ تـِ دادگـاُ
هساجقِ ٍ اش ایي عسیك ضنػـی زا وـِ لاًًَـاً تایـد تـِ اٍ ًفمـِ دّـد ،هجثـَز تـِ
پسداخت ًفمِ وٌد ،عثك هادُ  1205اغالتی لاًَى هدًی ،تس هثٌای فمـِ اهاهیـِ ،دز
غَزتی وِ الصام تِ پسداخت ًفمِ هوىي ًثاضد ،دادگاُ هـیتَاًـد تـِ همـداز ًفمـِ اش
اهَال هٌفك دز اخ یاز ٍاجةالٌفمِ یا ه ىفل هنازج اٍ لساز دّد :دز غـَزت غیثـت
یا اس ٌىاو اش پسداخت وسى وِ ًفمِ تس فْدُ اٍسـت ٍ فـدم اهىـاى الـصام ٍى تـِ
پسداخت ًفمِ ،دادگاُ تا هغالثِ افساد ٍاجةالٌفمِ هىتَاًد اش اهَال اٍ تِ همـداز ًفمـِ
دز اخ یاز آًْا یا ه ىلفاى هنازج لساز دّد ٍ ...دز غَزتى وـِ اهـَالى اش هٌفـك دز
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اخ یاز ًثاضد ،تِ ضنع دیگـسى اجـاشُ پسداخـت ًفمـِ زا دادُ ٍ ایـي لـسؼ زا اش
هس ٌىی هغالثِ ًواید .فایدُ فولى ایي لسوت اش هادُ  1205دز هـَزد ًفمـِ الـازب
آضىاز هىگسدد .شیسا ًفمِ شٍجِ وِ هستَط تِ شهاى گرض ِ است ،تِ غَزت دیـي
تس ذهِ شٍج لساز هىگیسد ،اها تا تَجِ تِ ایيوِ ًفمِ هقَلِ الازب ،جٌثـِ دیـي پیـدا
ًوىوٌد ،تا غدٍز هجَش اس مساؼ اش ًاتیِ دادگاُ غالح ،هلصم تِ اًفاق ،هىلی تـِ
پسداخت ًفمِ هقَلِ الازب ًیص هىگسدد.
لرا دز غَزت اه ٌاؿ فسد هلصم تـِ اًفـاق اش پسداخـت ًفمـِّ ،ـس ٍاجـةالٌفمـِاى
هىتَاًد تِ دادگاُ هساجقِ ًواید ٍ دزخَاست وٌد وِ هو ٌــ اش اًفـاق زا اجثـاز تـِ
پسداخت ًفمِ وٌٌد.

ضٕا٘ت اخزای ویفزی ٘فمٝ
غاتة جَاّس تِ ّس دٍ ضواًت اجساى جصایى ٍ تمَلى اضازُ ًوَدُ ًـِ تٌْـا
دز غَزت اه ٌاؿ هٌفك اش پسداخت ًفمِ ،تاون زا هجاش تـِ اجثـاز ٍى تـِ پسداخـت
هیداًد ،تلىِ دز غَزت فدم اهىاى اجثاز ،تِ تثس ٍى ًؾسدادُاسـت (ًجفـى،1376 ،

ج  ،11ظ249ـ .)250
دز لَاًیي هَضَفِ وِ هث ٌی تس فمِ اهاهیِ است ،ضواًت اجـسای ویفـسی ًفمـِ،
هجاشاتی است وِ دز لاًَى هجاشات اسالهی تسای تسن اًفاق همسز ضـدُ اسـت .تـا
لثل اش تػَیة لاًَى جصاى فوَهى دز سال 1313تِ فلت فدم ٍجَد هادُ لـاًًَى
دز شهیٌِ تسن اًفاق ،چٌیي جسهى هَضَفیت ًداضت ٍ پس اش تػَیة ایي لاًَى،
هادُ  ٍ 14تقد اش آى هادُ  22لاًَى توایت خاًَادُ هػـَب ،1353اغـل لـاًًَى
تَدى ایي جسم زا تأهیي هىوسد.
هادُ  105لـاًَى تقصیـسات هػـَب  1362تـِ جـای تـثس ،تـسای تـسن اًفـاق
هجاشات ضالق تا  74ضستِ همسز داضت؛ لیىي ایي هادُ تِ هَجة هادُ  642لـاًَى
هجاشات اسالهی هػَب ً 1375سخ گسدید ٍ تسای تسن اًفـاق هجـاشات تـثس اش
سِ هاُ ٍ یه زٍش تا پٌ هاُ همسز گسدید.
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تا ًگاّی اجوالی ٍ همایسِای هالتؾِ هیگسدد وِ ه ي لاًَى تقصیسات تا لَاًیي
هٌسَخِ دز هاّیت ٍ دز هیصاى هجاشات ه فاٍت است؛ تِ ّس تال ،دز هادُ لاًًَی
اخیس (هادُ  642لاًَى هجاشات اسالهی) آهدُ است وِ ایـي جـسم جـص تـا ضـىایت
ضاوی خػَغـی لاتـل تقمیـة ًیسـت ٍ دز غـَزت گرضـت ضـاوی خػَغـی،
دادگـاُ هـیتَاًـد دز هجــاشات تنفیـی دّـد یـا تــا زفایـت هـَاشیي ضــسفی اش آى
غسوًؾس وٌد .تِ هَجة هادُ  22لاًَى توایـت خـاًَادُ  ،هجـاشات تـسن اًفـاق،
تثس اش سِ هاُ تـا یـه سـال اسـت ٍ تقمیـة ویفـسی هٌـَط تـِ ضـىایت ضـاوی
خػَغی هیتاضد وـِ دز غـَزت اسـ سداد ضـىایت ،تقمیـة جصایـی یـا اجـسای
هجاشات ه َلی هیگسدد ایي جسم دز تمسـینتٌـدیّـای فٌػـس هـادی جـساین ،تـِ
جساین آًی ،هس وس ،هغلـك ٍ همیـد ،دز افـداد جـسم آًـی ٍ 1هغلـك لـساز هـیگیـسد
(هحودًژاد ،1384 ،ظ)18؛ لرا تا اتساش فٌاغس سـِگاًـِ 2جـسم تـسن اًفـاق ،هجـاشات
هس ٌىی لاًًَی خَاّد تَد ،تصُ تسن اًفاق اش جولِ جسایوی است وِ فٌػس هادی
آى تا تسن فقل هحمك هیضَد ٍ اثثات آى تَام تا هطىالت است.
تحمك ایي جسم دزتازُ شٍجِ ٍ سایس اضناظ ٍاجة الٌفمِ هٌَط تِ توىي هـالی
هٌفك است؛ یقٌـی ،ضـسٍزی اسـت وـِ هٌفـك تَاًـایی ٍ اسـ غافت الشم زا تـسای
پسداخت ًفمِ داض ِ تاضد .تا ایي ٍغی فدم توىي هالی ٍی هسمظالـصام تـِ اًفـاق
تَدُ ٍ تا تَجِ تِ سمَط الصام ،خػیػِ هجسهاًِ ًیص اش فوـل فـسد شایـل خَاّـد
1ـ تٌاتسایي ّس گاُ ضنػى تِ جْت ازتىاب جسم تسن اًفاق تحـت تقمیـة ٍ هحاووـِ لـساز گیـسد ٍ هجـاشات
ضَد اها دز اداهِ ّواى فول ،تاش ّن اش اًفـاق خـَددازى ًوایـد ،اگـس جـسم تـسن اًفـاق زا آًـى تـداًین ،دیگـس
ًوىتَاى اٍ زا تِ لحاػ آى فول هجاشات وسد .اها اگس جسم تسن اًفاق زا جسهى هس وس تداًین ،فسد ،هستىة یه
جسم ضدُ است اها تِ جْت اس وساز آى ،هىتَاى تساى هدت اسـ وساز جـسم پـس اش غـدٍز تىـن هحىَهیـت
اٍلیٍِ ،ى زا دٍتازُ هحاووِ ٍ هجاشات وسد (اسدی ،1378 ،ظ.)14
 -2فٌاغس سِ گاًِ جسم فثازتٌد اش  -1فٌػس لاًًَی یا تیاى لاًًَگراز  -2فٌػس هادی وِ ّواى فقل یا تسن
فقل است  -3فٌػس زٍاًی یا لػد هجسهاًِ.
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ضد .دز تال تاضس تا هساجقِ تِ هادُ 19لاًَى هجاشات اسالهى ،هـىتـَاى تـساى
تازن اًفاق فالٍُ تس هجاشات اغلى ،هجاشات تىویلى دز ًؾـس گسفـت؛ پـس لاضـى
هى تَاًد تازن اًفالى زا وِ تِ فللـى اش جولـِ ازتىـاب جـسم تـسن اًفـاق تـِ هـدت
عَالًى یا تىساز جسمٍ ،جَد تالت خغسًان دز اٍ هحسش است ،فالٍُ تـس هجـاشات
اغلى سِ هاُ ٍ یـه زٍش تـا پـٌ هـاُ تـثس ،تـِ تثقیـد یـا هحسٍهیـت اش تمـَق
اج وافى ًیص هحىَم ساشد .دز خػَظ هجاشات تثقى جسم تسن اًفاق ،تا هساجقِ
تِ لاًَى اغالح دٍ هادُ ٍ الحاق یه هادُ ٍ یه تثػسُ تِ لاًَى هجاشات اسالهى
هػَب ،1377/2/27هىتـَاى گفـت :دز هـادُ  62هىـسز ایـي لـاًَى هحسٍهیـت اش
تمَق اج وافى تقٌَاى هجاشات تثقى دز جساین تا هجاشات تثس تقصیسى تیص اش3
سال لساز دادُ ضدُ است لرا جسم تسن اًفاق فالـد هجـاشات تىویلـی اسـت (اسـدی،

 ،1378ضوازُ ،13ظ.)14
ّواى عَز وِ تیاى ضد ،الصام تِ اًفاق ،تقْدی است لاًًَی وِ خَیطـاى ًصدیـه
تِ ّن دازًد ٍ تِ هَجة آى ّس تَاًگس ٍؽیفِ دازد هقاش خَیطاًٍد هس وٌد خـَد
زا تأهیي وٌد؛ ایي هسألِ تٌْا جٌثِ اخاللی ًدازد؛ تلىِ جٌثِ لاًًَی ّن دازد ٍ ّدو
اش دز ًؾس گسف ي ضواًت اجسای تمَلی ٍ ویفسی تسای آى ،ایـي اسـت وـِ تمـَق،
ّوثس گی افضای خاًَادُ زا تضویي وٌد؛ لرا تسخی فمیدُ دازًد ضواًت اجساّـای
ویفسی سٌگیيتس دز خػَظ جسم تسن اًفاق ضاید ت َاًد هَجة واّص ایي جـسم
گسدد :اش آًجا وِ ازتىاب چٌیي جسهى ً ،یجِ تىاف ٌایى هستىة تـِ افـساد خـاًَادُ
خػَغاً شٍجِ است ٍ تا تَجِ تِ ات ساهى وِ ًْاد خاًَادُ تاید دز جاهقِ داض ِ
تاضد ٍ اّویت ایي ًْاد ،لساز دادى هجاشات سٌگیيتس ،ضاید ت َاًد دز جلـَگیسى اش
ٍسقت یاف ي ایي جسم هؤثس تاضدّ .س چٌد ایي ٍالقیت ًیص غیسلاتل اًىاز اسـت وـِ
ٍجَد فَاهلى اش جولِ تیٌص ٍ ًگسش جاهقِ تِ تازن اًفـاق اش عسفـى ٍ ،اهیـد تـِ
فساز اش هجاشات اش عسو دیگس هىتَاًد دز جلَگیسى اش گس سش جسم تـسن اًفـاق
هؤثس تاضد؛ چسا وِ ّس گاُ جاهقِ ٍ افـساد آى لـادز تـِ دزن ضـٌافت چٌـیي تـسن
فقلى گ سدد ٍ اش عسو دیگس ّـس گـاُ اش عسیـك دز پـیص گـسف ي سیسـ ن دادزسـى
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غحیح ٍ سسیـ ،اهىاى فساز اش هجـسم سـلة ضـَد ،توایـل افـساد تـِ ازتىـاب فقـل
هجسهاًِ تا تدٍد شیادى سسوَب خَاّد گسدید (اسدی ،1378 ،ضوازُ ،14ظ.)33
لىي دز فیي اف ماد تِ لاعقیت لاًَى ،تـِ ًؾـس هـیزسـد تـیص اش آى وـِ افوـال
هجاشات ٍ شًداى دز ایي تازُ وازساش تاضـد ،اًجـام الـداهات فسٌّگـی ٍ اج وـافی
تمَلی ٍ ت ی تثلیغی ٍ زٍضٌگسی دز ایي شهیٌِ هؤثس اسـت (جـدازی فسٍغـی،1385 ،

ظً .)1فمِ ٍ تأهیي هنازج اٍلیِ شًدگی ٍاجةالٌفمِ ًِ تٌْـا اش جْـت لـاًَى هـَزد
تأوید است ،تلىِ دز تاٍزّای دیٌی اش ًؾس اًساًی ٍ اخاللی اهسی هلحَػ اسـتٍ ،
سسپیچی اش آى هطىالت تسیازی زا دز پی خَاّد داضت؛ لرا دز غَزتی وِ تـسای
لاضی دز جْت اثثات ًفمِ ،اش ًؾس اس ٌثاط تمَلی یمیي تاغل ًطَد ،یا هجـاشات
هجسم تٌاتس جْاتی هیسس ًگسدد ،توییص ٍ تقیـیي ایـي تـك ٍؽیفـِ هحىوـِ ٍجـداى
است ،وِ ّوسَ تا فغست اًساًی است.

٘ىات لابُ تٛخ ٝدر لٛا٘یٗ فٛق با ٔحٛریت فم ٝأأیٝ
لَاًیي هستَط تِ ًفمِ الازب ،ولیـِ الـازب ًسـثی دز خـظ فوـَدی غـقَدی ٍ
ًصٍلی زا دز تسهیگیسد ٍ هجاشاتّای تسن اًفاق ًیـص فـام اسـت؛ لـیىي تـِ جْـت
اّویت هَضَؿ ٍ هحدٍد ًوَدى داهٌِ آى ،تحث زا اش هیاى الازب تـس ًفمـِ ٍالـدیي
ه وسوص ًوَدُ ٍ لَاًیي خاظ ایطاى زا هَزد تسزسی ٍ ًمد لساز هیدّین.
ـ تِ تػسیح تنص آخس هادُ  1206ق.م ،الازب اش جولِ ٍالدیي هقسـس ،فمـظ دز
خػَظ آتیِ هیتَاًٌد هغالثـِ ًفمـِ ًوایٌـد ،اهـا تـسای ًفمـِ شهـاى گرضـ ِ خـَد
ًویتَاًٌد الاهِ دفَی ًوایٌد؛ لرا اگس ًفمِ دز ٍلت خَد پسداخت ًطـَد چیـصی تـِ
ذهِ هٌفك ًویآیدّ ،س چٌد تازن ًفمِ تـصُوـاز هحسـَب ضـدُ تـا ضـىایت ضـاوی
خػَغی هجاشات هیگسدد؛ لیىي پریسش ایي تىن اش ًؾس تمـَلی دضـَاز اسـت؛
شیسا تا علثی هحمك ًطَد ،ذیًفقی تِ ٍجَد ًویآید تا آى زا هغالثِ وٌد ٍ ،دز ایي
خػَظ تِ هجسد تحمك ،دیي تِ گرض ِ پیَس ِ غیسلاتل ٍغَل هیضَد.
اش سَی دیگس تاید دلت ضَد وِ ًفمِ ایطاى اش شهاًی وِ ٍازد هساتـل دادزسی
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هیضًَد هحاسثِ گسدد ٍ اعالِ دادزسی هٌجس تِ تضـییـ تـك آًـاى ًطـَد ،شیـسا
لاًَى هدًی گسف ي چٌیي ًفمِای زا هٌـ ًىسدُ است ٍ اگـس هطـاّدُ هـیگـسدد وـِ
فمْای اهاهیِ تِ ایي فسؿ ًؾس ًداض ِاًـد ،تـِ دلیـل سـادگی ٍ سـسفت دادزسـی دز
ًؾــام تمــَق اســالهی تــَدُ اســت .تسخــی تمَلــداًاى تــسای ایــي هْــن تــدتیسی
اًدیطیدُاًد :عثـك هٌـاتـ فمْـی ٍ 1هـادُ  1205ق.م ،دز ٍل ـی وـِ ه ماضـی تـسای
دزیافت ًفمِ تِ تاون هساجقِ هیوٌد ،تاون هیتَاًد تدٍى فَت ٍلت تِ ٍی اجـاشُ
دّد تا تسای ًفمِ خَد لسؼ تگیسد ٍ خسج وٌد ٍ سپس تىن تِ پسداخت ًفمِ تـسای
هٌفك غادز وٌد .دز ایي غَزت الشم است ًاهثسدُ ًفمِ گرض ِ زا لضا ًواید شیـسا
دیگس ًفمِ دیي دز ذهِ هیضَد ٍ تِ گسدى هٌفك فسؼ است ًِ هَاسات؛ لرا دز ّـس
شهاى وِ تاضد ،دیي خَد زا تاید ادا وٌد (فمیْی ،1381 ،ظ .)197
ـ لاًًَگراز دز هادُ  1197وسی زا هس حك ًفمـِ هـیضـوازد وـِ ًـداز تاضـد ٍ
ً َاًد تِ ٍسیلِ اض غال تِ ضغلی ٍسایل هقیطت خَد زا فساّن ساشد؛ لرا ضـنع
تٌگدست دز غَزتی هیتَاًد اش خَیطاى دز خظ هس مین خَد ًفمـِ تنَاّـد ،وـِ
اثثات ًواید اٍالًـ دازایی وافی ًدازد؛ ثاًیاًـ تِ ٍسیلِ وازوسدى ّن ًوـیتَاًـد اهـساز
هقاش وٌد؛ لیىي دٍ هفَْم ًدازی ٍ ًاتَاًی تیطـ س جٌثـِ فسفـی دازد ٍ دادگـاُّـا
تسای تفسیس ایي دٍ فٌَاى اخ یاز گس سدُای دازًـد وـِ گـاُ ًؾـس ضـازؿ زا تـأهیي
ًویًواید .اهام خویٌی (زُ) تسیاز جاهـ تِ ایي اهس پسداخ ِ است:
الازتی وِ فقالً لَت خَد زا ًدازًد ٍلى لـادز تـس تحػـیل آى ّسـ ٌد ،اگـس ایـي
لدزتطاى اش زاُ غیس وسة تاضد هقالً اش زاُ لسؼ گسف ي یـا گـدایى ٍ سـؤال تىـی
تاضد ،تدٍى اضىال ایي لسن لدزت هاًـ اش ٍجـَب اًفـاق تـس آًـاى ًیسـت ٍ ،اگـس
فمسضاى تساى ایي تَدُ وِ هىتایست تدًثال وازآهَشى هىزف ٌـد ٍ اش زاُ غـٌقت

 -1اگس ضنع هٌفك اًفاق ًىٌد یا غایة تاضد تا آى وِ تَاًایی اًفاق دازد ٍ ،ضـنع اًفـاقضـًَدُ تـسای وـاز
خَد تِ تاون هساجقِ وٌد ٍ تاون دس َز تِ لسؼ وسدى تِ فْدُ هٌفـك زا تدّـد ٍ اٍ لـسؼ وٌـد تـِ تسـاب
هٌفك ،ذهِ اًفاقوٌٌدُ هطغَل هیضَد ٍ ٍاجة است تس اٍ لضا وسدى آى (هَسَی النویٌی  ،1379 ،ج ، 2ظ323؛
ًجفی ،1376 ،ج)386 ،31
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اهساز هقاش هىوسدُاًد ٍلى ًسف ِاًد ٍ دز ً یجِ تْیدست هاًـدُاًـد ،تـاش اضـىالى
ًیست دز ایيوِ ٍاجة است ًفمِ آًاى زا تدّد ٍ ،دز جایى ّن وِ او ساب تسایطاى
هوىي ّست لىي تحول آى تسایطاى عالتفسسا استً ،ؾیس او ساب اش زاُ توالى ٍ
وازّاى سٌگیي دیگس ٍ یا تِ آى دضَازى ًیست لىي تا ضأى آًاى هٌاسثت ًدازد ٍ
تِ ّویي جْت دست تِ چٌیي او ساتى ًصدُاًد ،دز ایي فسؼ ًیص ٍاجة اسـت ًفمـِ
آًاى زا تدّد ٍ ...اگس چِ ًاتَاًى تس تىسة زا تساى خَد دزست وـسدُ تاضـٌد هقـل
ایٌىِ تىسة زا تسن وسدُ تاضٌد ًِ تِ خاعس ایٌىِ زاتت علة تَدُاًد تلىِ تـِ ایـي
جْت وِ هطغَل تِ اهس دًیَى ٍ یا دیٌى هْن (چَى هقالجِ وـسدى تیوـاز) ٍ علـة
فلن ٍاجة ٍ غیسٍُ ،جَب دادى ًفمِ تِ آًاى سالظ ًوىضَد (هَسَی النویٌـی،1379 ،

ج ،2ظ .)321لرا اهَز هروَز ًیص تاید هدًؾس لاًًَگراز ٍالـ ضَد.
ـ تِ هَجة هادُ  1202ق.م ،اگس الازب ٍاجةالٌفمِ ه قدد تاضٌد ٍ هٌفك ً َاًـد
ًفمِ ّوِ آًْا زا تدّد ،الازب دز خظ فوـَدی ًصٍلـی تـس الـازب دز خـظ فوـَدی
غقَدی همدم خَاٌّد تَد ،لاًًَگراز دز ایي هادُ خَاس ِ است فسشًداى زا گسچـِ
ًَادُّای ضنع اًفاقوٌٌدُ تاضد تس پدز ٍ هادز اٍ وِ دز خظ فوـَدی غـقَدی
لساز گسف ِ است همدم ضوازد ٍ دز تمیمت دز اًفاق تـِ فسشًـداى ،ه ـأثس اش ٍضــ
اج وافی ٍ زٍاًی تَدُ اسـت .تسخـی تمَلـداًاى ًیـص فمیـدُ دازًـد ،فلسـفِ تمـدم
خَیطاى خظ ًصٍلی تس خَیطاى خظ غقَدی ،ضاید ایي تاضد وـِ ضـنع سـثة
ایجاد خَیطاى دس ِ اٍل ضدُ ٍ هٌغك ٍ فسو ال ضا هیوٌد ٍسایل شًـدگی آًـاى
زا فساّن آٍزد (غفایی ،1378 ،ظ)404؛ لیىي لاًَى هدًی دز هادُ هروَز اش فمـِ اهاهیـِ
پیسٍی ًىسدُ است ،چِ آى وِ اش ًؾس فمْای اهاهیِ ،الستای خظ غقَدی ٍ الستـای
خظ ًصٍلی اش لحاػ دزجِ لساتـت دز یـه زدیـی تـَدُ ٍ دز گـسف ي ًفمـِ ضـسیه
ّس ٌد ،لرا اٍالد تس ٍالدیيًَ ٍ ،ادگاى تس اجداد همدم ًویضًَد ٍ ،اگس همداز غـرا ٍ
عقاهی وِ هٌفك دازد تسای پدز ٍ هادز ٍ اٍالد وافی ًثاضد ،هیتَاًد لسفـِ تصًـد ٍ
یا هوىي است تیٌطاى تِ عَز تساٍی تمسین وٌد ّس چٌد وفاو ّوـِ آًْـا زا ًدّـد
(ًجفــی ،1376 ،ج ،31ظ 387-385؛ جثقــی القــاهلی ،1371 ،ج ،1ظ558؛ فاضــل ٌّــدی ،تــیتــا،

ج،1ظ.)112
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فالٍُ تس آى ،عثك هادُ  1200ق.م لافدُ ایي اسـت وـِ تمـدم خَیطـاى دز خـظ
فوَدی ًصٍلی هطسٍط تس ایي تاضد وِ تا خَیطاى دز خظ غقَدی دز یه دزجـِ
تاضٌد (هاًٌد تمـدم اٍالد تالفػـل تـس پـدز ٍ هـادز) ٍ ّـس گـاُ خَیطـاى دز خـظ
غقَدی ًصدیهتس تاضٌد همدم تس اٍالدی است وِ دٍزتس است (ًَادگـاى) لـرا اگـس
چٌاًچِ تِ جای اٍالد تالفػلًَ ،ادگاى اٍ تاضٌد ،پدز ٍ هادز همدم تس آًـاى اسـت،
لیىي ایي هفَْم اش هادُ  1202اس ٌثاط ًویضـَد ،چـِ آى وـِ هـادُ هـروَز ،ولیـِ
الازب دز خظ ًصٍلی زا (فسشًداى ٍ ًَادگاى زا همدم تس الازب دز خظ غقَد (پـدز
ٍ هادز) داًس ِ است؛ لرا ایي دٍ هادُ تا یىدیگس دز تقازضٌد.
ـ فمْای اهاهیِ لائل تِ ایي ّس ٌد وِ اگـس هٌفـك ًیـاش تـِ اشدٍاج داضـ ِ تاضـد،
هنازج اشدٍاج ٍی تس ًفمِ الستا همدم هیگسدد ،چِ آى وِ ًفمـِ الـازب هَاسـات ٍ
هقاًٍت است ٍ ٌّگاهی ٍاجة هیگسدد وِ هٌفك ه وىي تاضد ،دز تالی وـِ اشدٍاج
اهسی جایص هیتاضد تلىِ تِ آى اهس ضدُ است؛ پس آدهی هیتَاًد الدام تـِ اشدٍاج
وٌد ،ت ی اگس تِ فدم اًفاق الازب هٌ ْی گسدد (فاضل ٌّدی ،تیتا ،ظ110؛جثقی القـاهلی،

 ،1371ج ،1ظ ،)558لیىي ایي اهس دز لَاًیي هٌقىس ًطدُ است.
الث ِ تسخی فمْا هاًٌد تضست اهام فمیدُ دازًد وِ اگس ضنػی ًیاشهٌـد اشدٍاج
است تِ عَزی وِ اگس اشدٍاج ًىٌد دز هضیمِ یا دز هقػیت لساز هیگیـسد ،اشدٍاج
همدم است ٍاال تاید ًفمِ الازب زا تپـسداشد (هَسـَی النویٌـی ،1379 ،ج  ،2ظ  ،)321تـِ
ّس تال لاًَى دز ایي هَازد ساوت است.
ـ هغاتك هادُ  1203ق.م دز غَزت تَدى شٍجِ ٍ یه یا چٌد ًفـس ٍاجـةالٌفمـِ
دیگس ،شٍجِ همدم تس سایساى خَاّد تَد؛ ٍ دز ٍالـ اگس وسی هادز ٍ شٍجِ داض ِ
تاضد ٍ ً َاًد تِ تیص اش یه ًفس ًفمِ تدّد ،تاید شى زا همدم دازد؛ لیىي ایـي لافـدُ
اش ًؾس اخاللی شیاىتاز ٍ لاتل ًىَّص است؛ شیسا فادالًِ ًیست وِ تأهیي اًدٍخ ِ
هالی شى (دز تالی وِ ثسٍتوٌد ّن ّست) تس اداهِ شًدگی هادز ٍ پدز ضَّس همـدم
تاضد؛ ٍ ایي هسألِ وِ ًفمِ شى تٌْا تسای اهساز هقاش ًیست ٍ تیط س تِ علة هالی
ضثاّت دازدً ،ثاید هاًـ اش ادای تك ٍالدیي گسدد.
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ـ تس اساس هادُ فَقالروس وِ هث ٌی تس فمِ اهاهیِ اسـتً ،فمـِ شٍجـِ همـدم تـس
ًفمِ سایس ٍاجة الٌفمات هیتاضد ،هـّرا تاید یادآٍز ضد وِ ایي تمدم تدٍى اسـ قٌا
ًیســت ،دز فمــِ اهاهیــِ ًفمــِ یــه ضــثاًِ زٍش ضــنع ٍ افــساد ٍاجــةالٌفمــِ اٍ اش
هس قٌیات دیي هحسَب ضدُ ٍ تس تمَق دیگـس تسـ اًىازاى ،همـدم گسدیـدُ اسـت
(تلیّ1414 ،ــ ،ج ،2ظ )57ٍ 3لاًًَگـراز ًیـص دز هـادُ ً ،630فمـِ یـه هـاُ هـدیَى ٍ
خاًَادُ اٍ زا اش هس قٌیات دیي تسضوسدُ است.
تس ایي اساس ًفمِ الازب تا تدی وِ جصس هس قٌیات دیي هحسَب هیضـَد ،تـس
دیگس دیَى ٍ تقْدات اش جولِ ًفمِ شٍجِ هٌمغقِ وِ تِ غَزت علة دز آهدُ است
همدم خَاّد ضد؛ لرا ایي اهس هیتاید تِ غَزت ضفاو دز لاًَى هٌقىس گسدد.
ـ هادُ 1204ق.م ًفمِ الازب زا ،دز هسىي ،الثسِ ،غرا ،اثا الثیت تِ لـدز تاجـت
تا دز ًؾس گسف ي اس غافت هٌفك هحدٍد هیًواید .دز هادُ لاًًَی هروَزٍ ،ضقیت
اج وافى فسد ٍاجةالٌفمِ ،هغوح ًؾس لاًًَگراز ًثَدُ ٍ تٌْا زفــ تاجـت اش الـازب
هَزد تَجِ لساز گسف ِ است .اش سَی دیگس تا دلت دز هادُ فَق هیتـَاى دزیافـت
تیاى لاًًَگراز تاوی اش ایي است وِ ،دز هیصاى ًفمِ ،دٍ فاهل ات یاج هس حك ًفمـِ
ٍ دزجِ اس غافت اًفاقوٌٌدُ ًمص تقییيوٌٌدُ دازًد ٍ فسؼ ایي است وِ تَافك تس
هثٌای ًیاش یه عسو ٍ دزآهد وًٌَی عسو دیگس اًجام ضـدُ اسـت ،لـرا داٍزی دز
ایي شهیٌِ تِ فسو ٍاگراز گسدیدُ وِ خَد تِ فٌَاى هفسس ًؾس لاًًَگراز ،ه ـأثس اش
ضؤٍى خاًَادگی ٍ اج وافی افساد هیتاضد.
لــاًَى فــَق دز خػــَظ ّصیٌــِّــای دزهــاًی ،لــَاشم تْداض ـ ی ،ســفسّای
ضسٍزی ،خدهتواز ،ایاب ٍ ذّـاب ٍ اشدٍاج سـاوت اسـت ،لـیىي فـسو ٍ فـادت
هسلن دز ایي هسألِ لاتل اس ٌاد ٍ ،فمـِ اهاهیـِ ًیـص هؤیـد آى اسـت (جثقـی القـاهلی،

 ،1371ج ،1ظ ،558عثاعثاییّ1412 ،ـ ،ج ،2ظ166؛ ًجفی ،137 6 ،ج ،31ظ 376ـ  )378تِ ًؾـس
هیزسد تا دگسگًَیّایی وِ دز شًدگی اج وافی تِ ٍجَد هیآید ،هوىي است ًیـاش
هقٌای هَسـتسی ًسثت تِ گرض ِ پیدا وٌد ٍ لرا دز هَزد ًیاشهٌدیّای جدید ًیـص
تاید تدتیسی اًدیطیدُ ضَد.
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ـ تسخی اش فمْا اففاو ٍاجةالٌفمِ زا ًیص ٍاجـة داًسـ ِاًـد ،لـیىي تٌـا تـس لـَل
هطَْز ،ضوَل ًفمِ تِ ایي هَزد هطىَن ٍ هجسای اغل تسائت است (جثقی القاهلی،

 ،1371ج ،1ظ ،558عثاعثاییّ1412 ،ـ ،ج ،2ظ166؛ ًجفـی ،137 6 ،ج ،31ظ 376ــ  ،)378اهـام
زاتل ًیص ایي اهس زا هد ًؾس لسازدادُاًد :تس اًساى ٍاجة ًیست ایٌىـِ ٍاجـةالٌفمـِ
خَد زا تفؼ ففت وٌد ٍ فصب آًاى زا تِ اشدٍاج تسساًد ،تساى هـسداًص شى تگیـسد
ٍ تساى شًاى ضَّس ٍ یا تدالل هْسیِ آًاى زا تپسداشدّ ،س چٌـد وـِ ًصدیـهتـس تـِ
ات یاط دز غَزت ات یاج تِ اشدٍاج ٍ ًاتَاًى اش هنازج آى ٍ پسداخ ي غداق ایي
است وِ چٌیي وٌد هنػَغاً دز خػَظ پـدز فـصب (هَسـَی النویٌـی ،1379 ،ج ،2

هسألِ  ،9ظ .)321
لاًَى دز خػَظ ایي وِ آیا ّصیٌِ تأهیي هقاش خاًَادُ هس حك ًفمِ ًیـص تـس
فْدُ اًفاقوٌٌدُ است یـا خیـس ،سـاوت اسـت؛ لـیىي اش ًؾـس غـاتة جـَاّس اگـس
ٍاجةالٌفمِ ًیاش تِ شى داض ِ تاضدً ،فمِ شى اٍ ًیص جصس ًفمِ ٍ تِ فْدُ هٌفك است
(ًجفی ،1376 ،ج ،31ظ  .)378-376لرا تایس ِ است لاًًَگـراز ًیـص ایـي هْـن زا هـدًؾس
لساز دّد.
ـ دز لَاًیي وًٌَی اگس ضنع ً َاًد ًفمِ توام وسـاًی زا وـِ تـس فْـدُ اٍسـت
تپسداشد ،تأهیي هقاش خَد اٍ همدم تس دیگساى است ،شیسا تمَق ًویتَاًد وسـی زا
ٍاداز تِ فداوازی وٌد؛ لیىي آًچِ دز ایي شهیٌِ هسىَت هاًدُ است ،هدتی است وـِ
ضنع تاید تیص اش دیگساى ًفمِ خَد زا داض ِ تاضد تا هلصم تِ اًفاق آًـاى ضـَد؛
ٍ ّوثس گی خاًَادگی ایجاب هیوٌد وِ ونتسیي هدت وِ داض ي خَزان ٍ لثاس ٍ
هٌصل دز یه زٍش تاضد ،هٌاط اف ثاز لساز گیسد.
ـ هـادُ 1200ق.م تیـاى هـیدازدً :فمـِ پدز ٍ هـادز تس فْـدُ فسشًـداى است ٍ دز
غَزتی وِ آًْا فسشًدی ًداض ِ تاضٌدًَ ،ادُّا تا زفایـت لافـدُ «تمـدم خَیطـاى
ًصدیهتس» ًفمِ زا هیپسداشًد؛ لیىي ایي هادُ اٍالد زا افن اش دخ س ٍ پسس داًسـ ِ ٍ
ّس دٍ جٌس زا هَؽی تِ اًفاق تِ پدز ٍ هادز داًس ِ است؛ آًچِ اش ایـي هـادُ تـِ
ذّي ه ثادز هیگسدد ،ایي است وِ ًفمِ ٍالـدیي تالسـَیِ تـِ فْـدُ فسشًـداى اسـت
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خَاُ دخ س تاضٌد ٍ خَاُ پسس ،دز تالی وِ دز تیي فمْا دٍ ًؾس دیگـس ًیـص ٍجـَد
دازد؛ تسخی فمْا فمیدُ دازًـد فسشًـداى پسـس دز اًفـاق تـِ پـدز ٍ هـادز همـدم تـس
دخ ساى ّس ٌد ٍ تِ هَجة ًؾس دیگس ،پسساى ٍ دخ ساى تـِ ًسـثت هیـسا دز ایـي
تىلیی ضسوت دازًد ًِ تِ عَز هساٍی ٍ ،تِ ًؾس هیزسد زأی اخیس دز هیـاى آزاس
دیگس اش ٍجاّت تیط سی تسخَزداز هیتاضد.
ـ عثك فمیدُ هطَْز دز فمِ اهاهیِ ٍ تِ تػسیح هادُ 1196ق.م دز زٍاتـظ تـیي
الازب ،فمـظ الـازب ًسـثی دز خـظ فوـَدی افـن اش غـقَدی (اجـداد) یـا ًصٍلـی
(ًَادگاى) هلصم تِ اًفـاق یىدیگسًـد ٍ ،فلـیزغـن ایـي وـِ فمـِ اسـالهی ،اًفـاق تـس
خَیطاًٍداى اعساو هقل تسادز ٍ خَاّس زا هس حة هیداًد ٍ ٍجداى فوـَهی ّـن
تسادز تَاًگس زا هىلی تِ دس گیسی اش تسادز ًاتَاى هـیداًـد ،لـاًَى تـك خاغـی
دزتازُ ایي خَیطاًٍداى دز ًؾس ًگسف ِ است ،لرا جا دازد لاًًَگراز دز ایـي شهیٌـِ
ًیص تدتیسی تیٌدیطد.
ـ دز هادُ  642لاًَى هجاشات اسالهی آهدُ است وـِ جـسم تـسن اًفـاق جـص تـا
ضــىایت ضــاوی خػَغــی لاتــل تقمیــة ًیســت ٍ دز غــَزت گرضــت ضــاوی
خػَغی ،دادگاُ هیتَاًد دز هجاشات تنفیی دّد یا تا زفایت هَاشیي ضـسفی اش
آى غسوًؾس وٌد؛ لیىي هادُ هروَز اش ایي جْت وِ هـَاشیي ضـسفی زا هطـنع
ًىسدُ هثْن ٍ لاتل اً ماد است.
تِ ًؾس هیزسد لَاًیي فَق دز پستَ زٍح لغیی اسالم جقل ًطـدُ ٍ لاًًَگـراز
تسیاز خطه ٍ تیزٍح تِ هسألِ ًگسیس ِ است؛ لرا ًِ تٌْا دز زفـ ًیاشّای هـادی
ٍالدیي ّوِ جاًثًِگسی الشم زا ًداض ِ اسـت ،تلىـِ پاسـنگَی ًیاشّـای زٍتـی ٍ
فاعفی ایطاى ًیـص ًوـیتاضـد ٍ دز شهیٌـِّـای اهٌیـت هـادی ٍ هقٌـَی ٍ ،تسخـی
توایتّای هالی اضغسازی ساوت است .ایي دز تالی اسـت وـِ دز جاهقـِ ًـَیي
جْاًی ٍ تس هثٌای ضسایظ ٍ ًیاشّای جدید اج وافی ،هالن ٍ هقیاز ًیاش ًسثت تـِ
دٍزُّای پیطیي تغییس یاف ِ ٍ ًیاش هفَْم جدیدی تِ خَد گسف ِ اسـت ٍ اش تالـت
ولیطِای خَزان ،پَضان ٍ هسىي خازج ضدُ است؛ لـرا ٍالـدیي تٌـاتس هم ضـیات
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شهاى ،هىاى ٍ ضسایظ ،دازای ًیاشّای ه ٌَفی ّس ٌد وِ اش ًؾس لاًًَگـراز هغفـَل
هاًــدُ اســت ،لــَاًیي هَجــَد ت ــی تــسای اٍالد ًیــه ًفــس ،تــس الٌــاؿ زا ایجــاد
ًویًواید.
اًفاق تِ ٍالدیي فالٍُ تس آثازی وـِ دز ّـس اًفـالی ٍجـَد دازد ،اثـس فویمـی دز
اس حىام پیًَدّای خـاًَادگی دازد ٍ ،غفلـت اش آى تثقـات شیـاى تـازی زا دز پـی
هیآٍزد .لػَز خاًَادُ دز اًفاق تِ ٍالدیي ٍ دیگس خَیطاًٍداى ًیاشهٌد ً ،یجِای
جــص سســ ی ازتثاعــات خَیطــاًٍدی ،لغـــ زتــن ،خــ فــاعفی ٍ گســ سش
ًاٌّجازیّای خاًَادگی ٍ اج وافی ًدازد؛ توایتّـای خطـه دٍلـت ٍ ًْادّـای
هستَط ًیص ّیس گاُ ًویتَاًد جایگصیي هٌاسـثی تـسای چ ـس توـای ی خـاًَادُ وـِ
هلفَو تا فَاعی خَیطاًٍدی است ٍ زضایت تكتقالی زا ًیص دز تسدازد ،گسدد.
سسپسس ـ ی خسدهٌداًــِ اش ٍالــدیي تٌگدســت ٍ هحجــَز ،هس ـ لصم تىــسین ایــي
تصزگَازاى ٍ تَجِ تِ ًیاشّای هادی ،هقٌَی ٍ فاعفی ایطاى است.
توایتّای هالی فسشًداى اش ٍالدیي هحجَز ،فالٍُ تـس هـَازد هـروَز دز هـادُ
 1204ق.م ،پسداخت دیگس ّصیٌِّای هستَط تِ ه قلمات هسىي ،زسیدگی تـِ اهـَز
جازی هٌـصل ایطـاى اش جولـِ پسداخـت لثـَؼ ،تقویـسات ،خسیـد ،تْیـِ ٍسـایل ٍ
اهىاًات خَدوفـایی اش لثیـل ٍیلچـس ،وـِ اش ًیاشّـای ضـسٍزی ایطـاى دز جَاهــ
اهسٍشی است ،زا ًیص ضاهل هیضَد ،وِ ه أسفاًِ اش ًؾس لاًًَگـراز هغفـَل هاًـدُ
است .اگـس چـِ دز لـاًَى تـِ ّصیٌـِ خـده ىازّ ،صیٌـِّـای دز هـاًی تْداضـ ی ٍ
ّصیٌِّای تسدد تِ تٌاسة هَلقیتً ،یص تػسیح ًطدُ است ،لیىي ایي گًَِ ّصیٌِّا
ًیص تاید دز ضواز ًیاشّای زٍشاًِ ٍالدیي لساز گیسد ٍ تس هثٌای فـسو اهـسٍشُ تـِ
فٌَاى تنطی اش ًفمِ ایطاى هحاسثِ ضَد.
فسشًداى ّوچٌیي تاید ًیاشّای زٍتی ٍ هقٌَی ٍالدیي اش جولِ شیازت ،دیداز تـا
خَیطاًٍداىٍ ،زشش ٍ تفسیح زا ًیص تا تَجِ تِ ٍسقت ٍل ی وِ ایطاى دز تٌْـایی
تِ سس هیتسًد ،هَزد تَجِ لساز دٌّدٍ .الدیي دز سـٌیي پیـسی ٍ تٌْـایی ًیاشّـای
فاعفی ضدیدتسی دازًد وِ ًثاید تِ تَتِ فساهَضی سپسدُ ضـَد ،اش جولـِ ًیـاش تـِ

844

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8317سال سیسدهم /شماره 94

هاللات تا فسشًداى وِ ه أسفاًِ تِ آى تَجْی ًویضَد ٍ ،گاُ فسشًداى تا تسآٍزدى
ًیاشّای هادی ایطاى اًجام ٍؽیفِ زا توام داًس ِ ،تِ تْاًِّای هن لـی ٍالـدیي زا
اش ایي تك هحسٍم هیًوایٌد.

یافتٞٝای پضٞٚص
دز ًفمِ شٍجِّ ،ن اهَز هادی (جٌسی) ٍ ّن اهَز هقٌَی لحاػ ضدُ اسـت؛ لـرا
گاُ هػلحت اًدیطیّای جٌسی ،دیگس هػالح زا تحتضقاؿ لساز هیدّد؛ لـیىي دز
خػَظ الازب ایي هالن لاتل عسح ًیست ،تلىِ ًفمِ ایطاى تٌْا تس پایـِ هـَدت ٍ
زأفت اسالهی جقل ضدُ است ٍ ،ضازؿ همدس اتقـاد هقٌـَی زا هـدًؾس لـساز دادُ
است .لَاًیي هدٍى ،آًچٌاى وِ تاید دز تـأهیي تمـَق ٍالـدیي ٍ دیگـس الـازب ّوـِ
جاًثًِگسی ًداض ِ ٍ جاهقِ زا دز ایي شهیٌِ تـا چـالص هَاجـِ سـاخ ِ اسـت؛ لـرا
ضسٍزی است وِ تمَلداًاى تا هغالقِ هٌاتـ اغیل اسالهی ٍ دز ًؾس گسف ي فسو
ٍ سٌتّای خاًَادگی ،لاًًَگراز زا دز اغالح لَاًیي هستَط تِ خـاًَادُ ٍ الـازب
فوَهاً ٍ ٍالدیي خػَغاً ،یازی ًوایٌد .لاًًَگراز تاید دز ٍضـ ٍ اجـسای لـَاًیي،
اش چازچَب هادیات فساتس زف ِ ،اهَز هقٌَی ٍ ًیاشّای فاعفی ٍالـدیي زا تـیص اش
پیص هدًؾس لساز دّد؛ تا ّن خَد زا اش هقسؼ اً ماد دٍز سـاخ ِ تاضـد ٍ ّـن تـِ
ٍجداى فوَهی ٍ ال ضای لَافد اخاللی پاسخ گف ِ ،هػلحت اًدیطی دزتازُ آیٌدُ
جاهقِ زا ًیص دز ًؾس گسف ِ تاضد .تِ ًؾس هـیزسـد دز ایـي شهیٌـِ فسٌّـ سـاشی
غحیح ه ٌاسة تا آهَشُّـای اسـالهی هـؤثستس اش افوـال لـاًَى ٍ ضـواًتّـای
اجسایی تمَلی ٍ ویفسی آى جلَُ هیًواید؛ لرا تایس ِ است دز سیاستگرازیّـای
فسٌّگی تِ تسٍی تفـؼ زٍاتـظ خَیطـاًٍدی ٍ ،زسـیدگی ّوـِ جاًثـِ تـِ الـازب
خػَغاً ٍالدیي اّ وام گسدد ٍ ،افىاز فوَهی تیص اش پیص ه َجِ ایي اهس هْـن ٍ
ضسٍزت ّوثس گی خاًَادگی ٍ تفؼ سٌتّای اخاللی هستَط تِ آى ضَد.
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ٔٙابغ ٔ ٚآخذ
 اِمزآٖ اِىزیٓ
 اسدی ،لـیال« ،خزْ تزن ا٘فاق  ٚضٕا٘تٞاای اخزایای آٖ» ،تْـساىً ،ـدای
غادق1378 ،
 جثقی القاهلی ،شیي الدیي ،اِزٚض ٝاِبٟیا ٝفای ِطازح إِّؼا ٝاِذٔطامی،ٝ
تیسٍت ،دازالفىسّ1411،ـ
ّ ؤَ ،ساِه االفٟاْ ،لن ،هقازو اسالهی1371 ،

 جدازی فسٍغی ،هحوـد فلـی ،پزداخات ٘فماٚ ٝظیفا ٝا٘ساا٘ی ،اخاللای ٚ
حمٛلی ،تْساى ،جام جن1385 ،
 جقفــسی لٌگــسٍدی ،هحوــد جقفــس ،تزٔیِٛٙااٛصی حمااٛق ،تْــساى ،گــٌ
داًص1371،
 جَادی آهلی ،فثداهلل ،اسالْ ٔ ٚحیط سیست ،لن ،اسساس1386 ،

 تیدزی ًسالی ،فلی هحود ،رساِ ٝحمٛق أاْ ساداد

 ،تْـساى ،اً طـازات

هْدی ًسالی1384،

 الحس القاهلی ،هحود تـي الحسـيٚ ،ساائُ اِطایؼ ٝاِای تحصایُ ٔساائُ
اِطزیؼ ،ٝتیتا ،دازاالتیاس ال سا القستیّ1409 ،ـ
 دض ی ،هحود ،تزخٕٟ٘ ٝح اِبالغ ،ٝتْساى ،هَفَد اسالم1379 ،
 سیاح ،اتود ،فز ًٙٞبشري خأغ ٘ٛیٗ (إِٙدذ) ،تْساى ،اسالم1365 ،
 غفایی ،سید تسیي ٍ اهاهی ،اسـداهللٔ ،ختصاز حماٛق خاا٘ٛاد ،ٜتْـساى،
دادگس س1378 ،
 تلی ،اتی هٌػَز الحسي تي یَسی ،تذوز ٜاِفمٟا ،لـن ،هؤسسـِ آل الثیـت،
ّ1414ـ
 فاضل ٌّدی ،تْاسالدیي ،وطف اِّثاْ ،چاج سٌگی ،تیتا
 فمیْی ،هحودتسیي٘« ،فم ٝالارب دیٗ است یا ٔٛاساة» ،تْساى ،هجلِ لضایـی
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ٍ تمَلی دادگس سی1381 ،
 لسائ ی ،هحسـي ،تفسیز ٘اٛر ،تْـساى ،هسوـص فسٌّگـی دزسـْایی اش لـسآى،
1385
 تلى ،اتَالماسن ،ضزایغ االسالْ ،تْساى ،هؤسسِ اً طازات ٍ چاج داًطگاُ
تْساى1362 ،
 هحود ًژاد ،هحثَب« ،تزن ا٘فاق اس ٔٙظز لا٘ ،»ٖٛتْساىً ،طـسیِ شى زٍش،
1384
 الوجلسی ،هحود تالس ،بحار اال٘ٛار ،تیسٍت ،الَفا ،چاج دٍمّ1403 ،ـ
 هىی القاهلی ،هحود تي جوال الـدیي ،إِّؼا ٝاِذٔطامی ،ٝتیـسٍت ،دازالقـالن
االسالهی ،تیتا
 هَسَی النویٌی ،زٍح اهلل ،صحیفٛ٘ ٝر ،تْساى ،فسٍج1378 ،
ّ وَ ،تحزیاز اِٛسایّ ،ٝلـن ،دف ـس اً طـازات اسـالهی ٍاتسـ ِ تـِ جاهقـِ
هدزسیي لن1379 ،
ّ وَ ،خّٜٞٛاای رحٕاا٘ی ،تْـساى ،هقاًٍـت فسٌّگـی تٌیـاد ضـْید اًمـالب
اسالهی1371 ،
 هیسفؾیوی ،سید جقفس ،حمٛق ٚاِذیٗ ،لن ،وسهاًی1369 ،
ً جفی ،هحود تسي ،خٛاٞز اِىالْ ،تْساى ،دازالى ة االسالهیِ ،چـاج سـَم،
1376
ً سالی ،اتود تي هحود هْدیٔ ،ؼزاج اِسؼادة ،تْساى ،دّماى1377 ،
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