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مشروعيت رمس ارزها از منظر فقه حكومتي و فردي

1

*

سید ػلی زباًی هَسَیاى
چكیدُ
كهناكمّب ام رولِ ثيت وَيي ام حولات تًَ ِ٤فٌبٍكي اٛال٣بت ؿك ً٠بم هبلي ثيٌبلوللي ٍ عتي ؿاؽلي ؿك ؿِّ
اؽيل هيثبٌُـ وِ هٌبف٤ي ّوضَى تًَ ِ٤هجبؿالت اكمي ثيٌبلوللي ٍ اكماى ُـى ؿك همبثل صبلَّبيي ّوضَى تًَِ٤
رلايوي هبًٌـ پَلَِيي ٍ ًمٖ ً٠ن التٔبؿي ٍ هبلي وَِكّب كا ثب ؽَؿ ثِ ّولاُ ؿاُتِاًـ .ؿك تغميك عبٗل وِ ثِ
كٍٍ تَٓيفي -تغليلي اًت؛ ام هٌ٠ل فمِ فلؿي ،كهناكمّب يه ًَ ١هبل ثَؿُ ،ه٤بهالت آًْب كثَي ٍ غلكي ًيٌت ٍ
ثٌبثلايي ،ؿك َٓكتي وِ هجٌبي ه٤بهالتي كهناكمّب ام هٌ٠ل ُل٣ي ٓغيظ ثبُـ ،هجبؿلِ كهناكمّب ام هٌ٠ل ُل٣ي

هجبط

اًت .اهب ؿك َٓكتي وِ هجٌبي ه٤بهالتي كهناكمّب هِلٍ٣يت ًـاُتِ ثبُـ ،ه٤بهلِ آًْب ثبٛل ٍ علام اًت .ام هٌ٠ل فمِ
عىَهتي اهب ٍٗ٤يت هجبؿالتي كهناكمّب هتفبٍت اًتً .تيزِ تغميك عبٗل ثـيي َٓكت اًت وِ ثِ اًتٌبؿ اؿلِّاي
هبًٌـ لب٣ـُ الٗلك ،لب٣ـُ اعتلام ٍ لب٣ـُ عف٠ً ٞبم ٍ لب٣ـُ الـام ٍ

لب٣ـُ ٣ـالت وِ ّوگي هبً ٢ام ارلاي

ًيبًتّبي ًبؿكًت پَلي ٍ افنايَ ثيكٍيِ عزن پَل ؿك ً٠بم التٔبؿ اًالهي هيًَُـ ،همت٘ي اًت تب مهبًي وِ ام
ٛلف عبوويت ٠ً،ن عمَلي ثلاي وٌتلل كهناكمّب ؿك التٔبؿ وَِك تلتيت ؿاؿُ ًِـُ،ام ه٤بهال

ت ؿك مهيٌِ كهناكمّب

رلَگيلي ولؿ.
کلید ٍاضّْا:كهناكم ،فمِ عىَهتي ،فمِ فلؿي ،الٗلك ،عف٠ً ٞبم .
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- 1هقدّهِ
رْبى ؿك ؿِّّبي اؽيل ٍ ثِ ٍيوُ ؿك صٌـ ًبل گقُتِ ٣لِٓ تغَالت صِوگيلي ثَؿُ وِ ثٌيبكي ام
هٌبًجبت ٍ ه٤بؿالت پيِيي كا ثِ َٛك اًبًي ؿًتؾٍَ تغييل ًوَؿُ اًت ٍ اهلٍمُ فٌبٍكي ٍ اكتجبٛبت ؿك
مًـگي كٍمهلُ ثلاي اؿاكاتً ،بمهبىّب ،الِبك ٍ ٌَٓف هؾتلف ربه ِ٤ثِ يىي ام هجبعج آلي ٍ كٍمآهـ تجـيل
ُـُ اًت .گٌتلٍ كٍمافنٍى ًيبمهٌـي ّب ٍ ًبيِ افىٌي ايي فٌبٍكي ثل توبم ٍ ئ ٍى مًـگي ثِل ،هٌبيل ٍ
صبلَّبي گًَبگًَي كا ثِ ٍرَؿ آٍكؿُ اًت.
ايي تغَالت وِ ثب هغَكيت وبكثلي ًٍي ٢ام فٌبٍكي اٛال٣بت ٍ اكتجبٛبت اهىبى پقيل ُـُ ،ام وبكثلؿ
كايبًِ ثِ ٌَ٣اى اثناك ؽَؿوبكًبمي ٍ افنايَ ثْلٍُكي آغبم گلؿيـُ ٍ اوٌَى ثب تىبهل وبكثلي آى ؿك ايزبؿ
ف٘بي ّن افنايي هِبكوتي٣ ،وال مًـگي فلؿي ٍ ارتوب٣ي ثِلي كا ؿگلگَى ًبؽتِ اًتٍ .كٍؿ ثِ ف٘بي
هزبمي عبٓل ام فٌبٍكي ّبي ًَيي اٛال٣بت ٍ اكتجبٛبت ًين ؿٍكُ رـيـي ام توـى ثِلي كا كلن مؿُ ،ثِ
ًغَي وِ اًمالثٔ٤ل اٛال٣بت ُيَُ اًـيِِ ،تَليـ ،هٔلف ،تزبكت ،هـيليت ،ثبًىـاكي ،التٔبؿ ،پَل ،رٌگ
ٍ عتي ؿيٌـاكي ٍ ِ٣ك ٍكمي كا ؿگلگَى ًبؽتِ اًت .ؿك ايي ثيي پَلْبي هزبمي يب كهناكمّب ثِ يىي ام
هْوتليي ٣لْْٓبي ثغج ثلاًگين عمَلي تجـيل ُـُ اًت.
اهلٍمُ كهناكمّب ؽَؿ تجـيل ثِ يه هٌإلِ اهٌيت هلي عتي ثلاي وَِك هب تجـيل ُـُ
اًت .ثبمؿاُتّبي ه٤ـٍؿيـك ايبالت هتغـُ ؿك اكتجب ٙثب كهناكمّب َٓكت گلفتِ اًت .ايي اهل اًبًبً ثِ ؿليل
هِىالت ؿك كؿيبثي پلؿاؽتّبي كهناكمّب ثَؿُ اًت .ثبمؿاُتّبيي وِ َٓكت گلفتِ اًت توبهبً ثِ ؿليل
اتْبهبت هلثَ ٙثِ اًتفبؿُ ام كهناكمّب ؿك پَلَِيي ثَؿُ اًت .

ام رولِ ؿك ايي كاًتب هي تَاى ثِ ٓغجت ّبي ٍميل اكتجبٛبت ٍ فٌبٍكي اٛال٣بت اُبكُ ًوَؿ« :ثٌب ثِ آهبك غيلكًوي تجبؿالت ثيت وَيي ّب
ؿك ٓلافي ّب ؿك رليبى اًت ٍ اهلٍم وِ  50ؿكٓـ ام اكمٍ آى وبًتِ ُـُ هلؿم صمـك ٗلك ولؿًـ ٍ صمـك اكم ام وَِك ؽبكد ُـُ اًت وِ
المهبًتجِ هلؿم اٛال ١كًبًي وبفي َٓكت ثگيلؿ ».ثلاي اٛال٣بت ثيِتل ؿك ايي مهيٌِ ثِhttp”//memmfa.ict.gov.ir/fa/newsagency/20784 :
ثل هجٌبي تمٌين ثٌـي ثَهِ (  ، ) Bohme ( ) 2015ه٤بهالت هبلي غيللبًًَي ثيت وَيي ثِ ًِ ؿًتِ تمٌين هيًَِـ :رلاين ؽبّ ثيت
وَيٌي ،پَلَِيي ٍ رلم تٌْيل ُـُ ثيت وَيي .رلاين ؽبّ ثيت وَيي ،اًَا٣ي ام رلاين ٌّتٌـ وِ ًتيزِ هٌتمين عوالت كايبًْبي ثب
فٌبٍكيْبي پيضيـُ ٌّتٌـ وِ ّـف ام آًْب ًللت ثيت وَيي ٍ تغييل اكمٍ هجبؿالتي ايي اكم هزبمي هيجبُـ .پَلَِيي ثِ ٌَ٣اى ؿًتِ ؿٍم
رلاين ،ثـيي َٓكت اًت وِ ثيت وَيٌْب هيتَاًٌـ ثِ ؿاليل كٍُي ام رولِ پَلَِيي اًتفبؿُ ًَُـ .رلاين تٌْيل ُـُ ثيتىَيٌي ًين ثـيي
َٓكت اًت وِ ثيت وَيي ،پلؿاؽت ّنيٌِ اكايِ ؽـهبت وبالّبي غيللبًًَي وِ ثل كٍيجبماك آى وِ آٜالعبً ربؿُ اثليِن اٛالق هيَِؿ ،كؿ ٍ
ثـل هيًَِـ كا تٌْيل هيٌوبيـ .هزلهبًي وِ ام ايي پالتفَكم غيللبًًَي ثلاي ثلؿاُت ّبي ُؾٔي اًتفبؿُ هيىٌٌـ ام آى كٍ ثـاى اًتٌبؿ
هيىٌٌـ وِ يه ًٌبكيَ ٣بلي اًت.) 136،2016،Moore ( .
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ٌُبؽتِ ُـّتليي ًوًَِ كهناكمّب ،ثيتىَيي اًت .اٍليي ًٌؾِ ام ثيت وَيي ،يه ثلًبهِ كايبًِاي ثَؿ
وِ ؿك هاًَيِ  2009هيالؿي ام ًَي ًبتَُي ًبوبهَتَ هٜلط ُـ ثب ايي اهيـ وِ ثِ ٌَ٣اى اٍليي اكم هـكى
غيلهلي رْبى تجـيل َُؿ .ؿكعبل عبٗل ًِ ،كهناكم فلاگيل ثيتىَيي (ثب اكمٍ پٌذ تب َُ ّناك ؿالك) ،اتليَم
(ثب اكمٍ عـٍؿ  300ؿالك) ٍ اليت وَيي (ثب اكمٍ عـٍؿ  60ؿالك) ٌّتٌـ.
ايي همبلِ ؿك لبلت صْبك ثؾَ ثِ ثغج ؿك اكتجب ٙثب هِلٍ٣يت كهناكمّب ؿك فمِ عىَهتي ٍ فلؿي
هيپلؿامؿ .ؿك ثؾَ اٍل تغت ٌَ٣اى وليبت ثِ ت٤ليف كهناكمّب ٍ تفبٍت آًْب ثب پَلْبي الىتلًٍيىي ،اًَا١
كهناكمّب ،الـاهبت ؿٍلتّب ؿك مهيٌِ تٌ٠ين هملكات كهناكمّب ،كٍيِ ل٘بيي ؿك عَمُ كهناكمّب ٍ الـاهبت
روَْكي اًالهي ايلاى ؿك ايي عَمُ هيپلؿامين .ؿك ثؾَ ؿٍم ثِ ؿيـگبّْبي هؾتلف لبيل ثِ ه٤بهالت
هجتٌي ثل كهناكمّب هيپلؿامين .ؿك ثؾَ ًَم ثِ اث٤بؿ هؾتلف كهناكمّب ام هٌ٠ل فمِ فلؿي ام رولِ هبليت
ؿاُتي ،غلكي ثَؿى يب ًجَؿى ٍ كثَي ثَؿى يب ًجَؿى ه٤بهالت هجتٌي ثل كهناكمّب هيپلؿامين ٍ ؿك ثؾَ پبيبًي
ثِ اث٤بؿ هؾتلف كهناكمّب ام هٌ٠ل فمِ عىَهتي ام رولِ لب٣ـُ الٗلك ،آل اعتلام  ،آل عف٠ً ٞبم ٍ آل
٣ـالت هيپلؿامين.
- 2هَضَع شٌاسی تحقیق
-1-2سؤاالت اصلی پطٍّش
الف -هِلٍ٣يت كهن اكمّب ام هٌ٠ل فمِ فلؿي صگًَِ اكميبثي هي َُؿ؟
ة -هِلٍ٣يت كهن اكمّب ام هٌ٠ل فمِ عىَهتي صگًَِ اكميبثي هي َُؿ؟
-2-2فسضیات تحقیق:
 - 1ام هٌ٠ل فمِ فلؿي ،كهناكمّب يه ًَ ١هبل ثَؿُ ،ه٤بهالت آًْب كثَي ٍ غلكي ًيٌت ٍ ثٌبثلايي ،ؿك
َٓكتيىِ هجٌبي ه٤بهالتي كهناكمّب ام هٌ٠ل ُل٣ي ٓغيظ ثبُـ ،هجبؿلُ كهناكمّب ام هٌ٠ل ُل٣ي هجبط اًت.
 - 2ام هٌ٠ل فمِ عىَهتي ثِ اًتٌبؿ اؿلِّاي هبًٌـ لب٣ـُ الٗلك ،لب٣ـُ اعتلام ٍ لب٣ـُ عف٠ً ٞبم ٍ
لب٣ـُ ٣ـالت وِ ّوگي هبً ٢ام ارلاي ًيبًتّبي ًبؿكًت پَلي ٍ افنايَ ثيكٍيِ عزن پَل ؿك ً٠بم
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التٔبؿ اًالهي هيًَُـ ،همت٘ي اًت تب مهبًي وِ ام ٛلف عبوويت ً٠ن عمَلي ثلاي وٌتلل كهناكمّب ؿك
التٔبؿ وَِك تلتيت ؿاؿُ ًِـُ ،ام ه٤بهالت ؿك مهيٌِ كهناكمّب رلَگيلي ولؿ.
ًَ-3-2آٍزی
ايي پوٍَّ ثل آى اًت تب هََٗ٣ي هـكى ٍ ًََْٟك ؿك ٣لِٓ التٔبؿ رْبًي وِ هْوبًي تبمُ ٍاكؿ ثِ
ٓغٌِ ً٠بم هبلي ؿاؽلي وَِك ًين هيجبُـ كا ثلاي ًؾٌتيي ثبك ام هٌ٠ل هجبًي فمِ فلؿي ٍ عىَهتي هَكؿ
ًٌزَ ٍ تغليل للاك ؿّـ.
 -4-2پیشیٌِ
ؿك مهيٌِ كهناكمّب ثِ ٍيوُ ؿك ًٜظ وَِكّبي تًَ ِ٤يبفتِ ّن ؿك ًٜظ كٍيِ ل٘بيي ٍ ّن ؿك ًٜظ
تمٌيٌي ُ ،بّـ ٍرَؿ تزلثيبتي ٌّتين .هَِْكتليي ًوًَِ آى ؿك مهيٌِ ؿًتگيلي صبكلي ُلم  ،كييي ّيإت
هـيلُ ُلوت هجبؿلِ وٌٌـُ ثيت وَيي هًََم ثِ ثيت ايٌٌٌت ثَؿُ اًت ( .) 33،2015،Croftonؿك  6آگًَت
 2013هيالؿي ،لبٗي آهَى هبماًت ؿك ثؾَ ُللي ؿاؿگبُ فـكال تگناى عىن ؿاؿ ثِ ايي ؿليل وِ كهناكمّب
هيتَاًٌـ ثِ ٌَ٣اى پَل اًتفبؿُ ًَُـ (هيتَاًٌـ ثلاي ؽليـ وبالّب ٍ ؽـهبت ٍ پلؿاؽت ّنيٌْْبي مًـگي ٍ
هجبؿلِ اكمّبي هت٤بكف ثِ وبك ثلؿُ ًَُـ) ،اكم يب ًَ٣ي پَل اًت.ؿك ًبل

ً 2017ين ثبًه هلوني ٍ ٍماكت

التٔبؿ كًٍيِ ،اليغْبي كا ثلاي تٌ٠ين كهناكمّب ٍ اٍكاق ثْبؿاك هزبمي ثلاي تَٔيت ؿك تبكيؼ

ً 28پتبهجل

 2018آهبؿُ ولؿُ اًت .ايي اليغِ ،ؽَٔٓيبت كهناكمّب كا ًِ ثِ ٌَ٣اى يه اكم لبًًَي ثلىِ ثِ ٌَ٣اى ؿاكايي
هِؾْ هيوٌـ .ايي اليغِ ،توله ٍ اًتمبل كهناكمّب كا ثب ا٣وبل هغـٍؿيتْبيي ثِ افلاؿ اربمُ هيـّـ.
افلاؿي وِ ٍارـ ًلهبيْگقاكي ًيٌتٌـ ًين اهىبى ؽليـ تَوي ثِ اكمٍّ 50ناك كٍثل ( 869ؿالك) كا ؿاكًـ.
ثزٌتبًي ٍ كٍعبًي همـم ؿك همبلْبي تغت ٌَ٣اى «ثلكًي ايزبة ٍ لجَل ؿك ه٤بهالت الىتلًٍيه »،
يبؿآٍك هيًَِـ :اگلصِ اًتفبؿُ ام ًٍبيل الىتلًٍيىي ؿك تزبكت ،پـيـُ ًَيٌي ًيٌت ٍ اًتفبؿُ ام تلفي،
ؿٍكًگبك ٍ ًوبثل ًبلْبًت وِ ؿك ٣لِٓ ه٤بهالت ٍاكؿ ُـُ اهب آٜالط تزبكت الىتلًٍيه ام مهبًي ه٤وَل
ُـُ اًت وِ ًبهبًْْبي كايبًْبي ثِ پيِلفت لبثل هالعْ٠بي ؿًت يبفتْبًـ .اهلٍمُ ه٤بهالت الىتلًٍيىي ؿك
1
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ًلاًل ؿًيب ام اكمٍ ٍ ا٣تجبك ؽبٓي ثلؽَكؿاك اًت ميلا ٣الٍُ ثل ايي وِ كٍُْبي ًٌتي تزبكت كا هتغَل
ًبؽتًِ ،ل٣ت ٍ ٓلفْزَيي كا ثِ ثْتليي ًغَ ثلاي ثِل ثِ اكهغبى آٍكؿُ اًت .كٍاد ٍ گٌتلٍ كٍم افنٍى
ايٌگًَِ ه٤بهالت ؿك وَِكّبي تًَ ِ٤يبفتِ ٍ لنٍم پيِلفت آى ؿك وَِكّبي ؿك عبل تًَ ، ِ٤عمَق ؿاًبى كا
ثل آى ؿاُتِ تب ؿك رْت پلولؿى ؽألّبي لبًًَي ٍ هٌبيل عمَلي هلتج ٚثب ايي گًَِ ه٤بهالت ثىٌَُـ
(ثزٌتبًي ٍ كٍعبًي همـم.)11 ، 1387 ،
اًالهي ٛلالي ؿك همبلْبي ثب ٌَ٣اى «صبلِْب ٍ كاّىبكّبي اكم ؿيزيتبل ؿك ايلاى » ،ثيبى هيـاكؿٔ٣ :ل
رـيـٔ٣ ،ل فٌأٍكيْبي َُّوٌـ اًت ٍ َُّوٌـًبمي كٍاث ٍ ٚهجبؿالت التٔبؿي هبًٌـ ايٌتلًت ثِ ًَيي
هيلٍؿ وِ ّوِ صين كا ثِ تٔلف ؽَؿ ؿك هيأٍكؿ ثِ گًَْبي وِ ربي اًتؾبة كا هيگيلؿ ٍ گنيٌْبي ؿيگلي
ثبلي ًويگقاكؿ .گٌتلٍ اكمّبي ؿيزيتبل ؿك ًٜظ رْبى ًين ؿيل يب مٍؿ اًتؾبة وَِك هب ؽَاّـ ثَؿ ثٌبثلايي
ثْتل اًت لجل ام آًىِ ؿك ُلاي ٚغيللبثل وٌتلل للاك ثگيلين ،ثب پيِجيٌيْبي المم ٍ گلفتي اثتىبك ٣ول
ًمَ مئ حل ؽَؿ كا ايفب ًوبيين .ثبيـ ايي عميمت كا پقيلفت وِ ّوبًَٜك وِ اُىبل هؾتلف پَل ؿك گقُتِ ربي
يىـيگل كا گلفتٌـ ،اكم ؿيزيتبل ًين ربًِيي ثٌيبكي ام ُيَُ ّبي هجبؿلِ اهلٍم ؽَاّـ ُـ.
ثبللي ً٤يـ ؿك همبلْبي ثب ٌَ٣اى «اكم ؿيزيتبل ،فلٓتْب ٍ تْـيـّبي ثبلمَُ

» ،هتقول هيَِؿ :ثيت

وَيي تبوٌَى ثِ هيناى لبثل هالعْ٠بي هلؿم پٌٌـتليي اكم هزبمي تولون مؿايي ُـُ اًت .اهب ًويتَاى
ت٘ويي ولؿ وِ ؿك آيٌـُ ّن ايي هَل٤يت كا عف ٞوٌـ ثيِه ايي ُجىِ ًَيي ثٌتل هٌبًجي ثلاي ًلهبيِ

-

گقاكي ؿٍلتْب ٍ هلتْب ؽَاّـ ثَؿ .ؿك ٣يي عبل اٛال٣بت ًبوبفي هيتَاًـ احل ه٤ىَى ثل التٔبؿ مًـگي
اًتفبؿُ وٌٌـگبى آى ؿاُتِ ثبُـ.
تويـ ثل ثيت وَيي »ً ،تيزِ گيلي
هيلغفَكي ؿك همبلْبي ثب ٌَ٣اى «هنايب ٍ ه٤بيت اكمّبي ؿيزيتبلي ثب ؤ
هيىٌـ وِ ؿك ايي ثبكُ ؿٍ هََٗ ١ثب٣ج ًگلاًي ؿٍلت ّب گلؿيـُ اًتً .ؾٌتيي هََٗ ١اهٌيت اكمّبي رـيـ
ؿيزيتبل ٍ هََٗ ١ؿٍم اًتفبؿُ ام آًْب ثلاي ف٤بليت ّبي هزلهبًِ ٍ پَلَِيي اًت .اهب هنايبي اًتفبؿُ ام ايي

«صبلَ ّب ٍ كاّىبكّبي اكم ؿيزيتبل ؿك ايلاى » ،پٌضويي وٌفلاًي هلي پوٍِّْبي وبكثلؿي ؿك

اًالهي ٛلالي هلين ٍ ّوىبكاى،
هـيليت ٍ عٌبثـاكي.1397 ،
ثبللي ً٤يـ هلربى«،اكم ؿيزيتبل ،فلٓت ّب ٍ تْـيـّبي ثبلمَُ»ُِ ،ويي وٌفلاًي هلي عٌبثـاكي ،هـيليت هبلي ٍ ًلهبيِ گقاكي،
.1396
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اكم ثب٣ج ُـُ وِ ثبًىْبي هلوني ًين ًٌجت ثْأى ثيتفبٍت ًجبٌُـ ٍ ثلاي اًتفبؿُ ام آى ،لَاًيي ٍ هملكاتي
ٍٗ ٢وٌٌـ تب اهىبى تملت ٍ اًغلاف ؿك آى ووتل َُؿ.
وبُيبى ؿك همبلْبي ثب ٌَ٣اى «ًگبّي ًَ ثْوبّيت التٔبؿي ٍ فمْي پَلْبي كهن پبيِ » ،هبّيت ُل٣ي
ايي پَل ّب كا ثِ صبلَ هيىِـ.

ؿكعبليىِ ؿك همبلِ عبٗل ثِ ٣ىي ايي ًگبُ ،هِلٍ٣يت ايي پَلْب حبثت

ؽَاّـ ُـ ،گلصِ ثبيـ ؿك لبلت هغـٍؿيتْبي ً٠بهي ت٤ليف ُـُ ام ربًت عىَهت للاك گيلؿ.
 -5-2تؼسیف زهصاشزّا ٍ تفاٍت آًْا با پَلّای الكتسًٍیكی
ام آًزب وِ كهناكمّب يه ًَ ١پَل هزبمي هغٌَة هيًَُـ ؿك اثتـاء ثبيٌتي پَل كا ت٤ليف ولؿ .پَل
ًٍيلِاي اًت وِ هلؿم ؿك لجبل فلٍٍ وبالّب ،اٍكاق ثْبؿاك ٍ ؽـهبت ؽَيَ هيپلؿامًـ .پَل ًِ ّـف كا
هجبؿل اًت .ؿٍم پَل ثِ ٌَ٣اى ه٤يبك ًٌزَ اكم ،ثْبي وبالّب يب ؽـهبت اكايِ ُـُ
تبهيي هيوٌـ .پَل ًٍيلِ ُ
كا اًـامُگيلي ٍ ه٤يبكي ثلاي همبيٌِ آًْب اكايِ هيوٌـ ٍ ًلاًزبم ًٍيلِ عف ٞاكمٍ اًت وِ ؿك ًتيزِ
هيتَاى آى كا پي اًـام ٍ ؿك آيٌـُ ؽلد ًوَؿ.
هْوتليي فبوتَك ؿك تَليـ ّليه ام كهناكمّبٌٔ٣ ،ل ًؾتي تَليـ اًت ميلا ثب ًبؽتي ّل يه ٍاعـ آى،
ًبؽتي ٍاعـ ث٤ـي ًيبمهٌـ پلؿامٍ ثيِتل ٍ ًؾتتل اًت وِ عتي كٍي ليوت وبكت ّبي گلافيه كؿُ ثبال
ًين تإحيل هٌتميوي گقاُتِ اًت (اوجلي.)15 ،1396،
كهناكمّب كا ًجبيـ ثب پَل الىتلًٍيىي يىٌبى ؿاًٌت .وويٌيَى اكٍپب ،پَل الىتلًٍيىي كا ؿك پيٌَِيي
ثؾٌِبهِ ؽَيَ ثِ ُلط فيل ت٤ليف ولؿُ اًت«:

.1ايي پَل ثِ َٓكت الىتلًٍيىي ثل كٍي اثناكّبي

الىتلًٍيىي ً٠يل وبكتّبي تلاُْـاك يب عبف ِ٠كايبًِ فؽيلُ هيَُؿ؛

 .2امًَي ًبيل م ئ ًٌبت ،ثِ غيل ام

هاًٌِ هٌتِل وٌٌـُ آى ثِ ٌَ٣اى ًٍيلِ پلؿاؽت پقيلفتِ هيَُؿ؛

.3ثِ هٌَ٠ك اًتفبؿُ وبكثلاى ثِ ٌَ٣اى

ربيگنيي الىتلًٍيىي هٌىَوبت ٍ اًىٌبى ت٤جيِ ُـُ اًت؛

 .4اهىبى پلؿاؽتّبي اًـن الىتلًٍيىي كا

ّي ت هِبٍكُ هٔلفىٌٌـُ ثبًه هلوني فـكال آهليىب ًين پَل الىتلًٍيىي كا ثِ ُلط فيل
فلاّن هيوٌـ» ؤ
ت٤ليف هيوٌـ :ايي پَل ثِ ٛليك الىتلًٍيىي هٌتمل ٍ ثِ َٓكت وبكت َُّوٌـ ،وبكت عبٍي اكمٍ فؽيلُ
هيلغفَكي ًيـعجيجبهلل ٍ ّوىبكاى « ،هنايب ٍ ه٤بيت اكمّبي ؿيزيتبلي ثب تىيِ ثل ثيت وَيي »ً ،ينؿّويي ّوبيَ ّبي پوٍِّْبي ًَيي
ؿك ٣لَم ٍ في آٍكي.1397 ،
وبُيبى ٣جـالغويـ ٍ ّوىبكاىً« ،گبّي ًَ ثِ هبّيت التٔبؿي فمْي پَل ّبي كهن پبيِ» ًؾٌتيي ّوبيَ ثيي الوللي هـيليت ،عٌبثـاكي
ٍ التٔبؿ ؿاًَ ثٌيبى.1397 ،

هِلٍ٣يت كهناكمّب ام هٌ٠ل فمِ عىَهتي ٍ فلؿي59

ُـُ يب ويفپَل الىتلًٍيىي عول هيگلؿؿ ٍ ؿك پبيبًِّبي فلٍٍ ٍ ثـٍى هـاؽلِ ًْبؿ ثيلًٍي ؿك ه٤بهلِ
هٌتمين ُؾْ ثب ُؾْ هَكؿ اًتفبؿُ للاك هيگيلؿ .ايي پَل ام ٛليك ؽ َٜٙتلفي ثِ ؿًت ثبًهّب يب
ؿيگل اكايِ ؿٌّـگبى يب ًبُلاى هيكًـ ٍ ام ٛليك اتٔبل ثِ تلَينيَى وبثلي ت٤بهلي ٍ كايبًِ ُؾٔي اًتمبل
هييبثـ ٍ ؽلد هيَِؿ .ثَْٜك ولي پَل الىتلًٍيىي ؿك ؿٍ هفَْم ٣بم ٍ ؽبّ هٜلط ثَؿُ ٍ وبكثلؿ ؿاكؿ ٍ ؿك
هفَْم ٣بم ثِ هىبًيٌن پلؿاؽت يب ؿكيبفت يب اًتمبل تْ٤ـات اُؾبّ ثِ كٍُبلىتلًٍيىي ام ٛليك كايبًِ
ُؾٔي يب ّلگًَِ ؿًتگبُ الىتلًٍيىي هتٔل ثِ ُجىْْبي كايبًْبي هلثَ ٙثِ ثبًه يب هاًٌْْبي هبلي
هزبم وِ وبكثل ًنؿ آًْب پَل ؿاكؿ گفتِ هيَُؿ ٍ ؿك عميمت ًٌؾِ الىتلًٍيىي اًىٌبى يب ًىِ ه٤وَلي اًت.
اهب ؿك هفَْم ؽبّ آى اكايِ يه ت٤ليف ربه ٍ ٢حبثت ام پَاللىتلًٍيىي ؽيلي هِىل ٍ ُبيـ غيلهوىي ثبُـ.
ايي هِىل ًبُي ام آى اًت وِ ًَآٍكيّب ؿك فٌبٍكيْبي هَكؿ اًتفبؿُ ًيٌتن ثبًىـاكي ،ؽيلي ًلي ٢اًت ٍ
كٍٍّبي رـيـي ثِ ٍرَؿ هيآيـ .لقا ًويتَاى گفت وِ پَل الىتلًٍيىي تٌْب يه ت٤ليف ٍ كٍٍ اًتفبؿُ
ؿاكؿ .هوىي اًت ؿك آيٌـُ ،ت٤بكيف ٍ كٍٍّبي ؿيگلي ه٤لفي ًَُـ ٍلي ثب تَرِ ثِ فٌبٍكّبي وًٌَي ،پَل
الىتلًٍيىي كا هيتَاى ايي صٌيي ت٤ليف ولؿ«:پَل الىتلًٍيىي يه هغَٔل فٌبٍكاًِ اًت وِ ًل٣ت گلؿٍ
پَل كا افنايَ ٍ ّنيٌِّبي آى كا وبَّ هيؿّـ ٍ ايي اهل هيتَاًـ ثْلَّكي ؿك هميبى والى كا ًجت َُؿ
ٍ يىي ام هْوتليي اثناكّبي تزبكتبلىتلًٍيىي اًت ٍ ً٠بم ثبًىي ؿك ايي مهيٌِ گبهْبي رـيتلي ثلؿاُتِ
ٍ ؽـهبت ؽَؿ كا گٌتلٍ ؿاؿُ اًت».
ثٌبثلايي تفبٍتّبيي كا هيتَاى هيبى كهناكمّب ٍ پَلّبي الىتلًٍيىي لبيل ُـ:
-1ام ً٠ل اٛلاف :ام لغبً ٝيبًت پَليً ،بُلاى هْوتليي فلاّن وٌٌـگبى ؽـهبت پَل الىتلًٍيىي
ٌّتٌـ ميلا پَل الىتلًٍيىي ،تلام ثـّي هاًٌبت ًبُل آى اًت .ام لغب ٝعمَلي ًين ًبُل ،ؿاكًـُ ٍ پقيلًـُ،
اٛلاف آلي پَل الىتلًٍيىي هيجبُـ .ؿك ً٠بهْبيي وِ هملكاتي ؿك تزَين اًتِبك پَل الىتلًٍيىي ٍ ً٠بكت
ثل آى ًٍٗ ٢وَؿّبًـُ ،لايًٌ ٚجتب ًؾتي كا ثلاي ًبُلاى ؿكً٠ل گلفتْبًـً .بُل پَل الىتلًٍيىي آَالً ثبيـ
ثبًه يب هاًٌِ هبلي ٍ ا٣تجبكي ثبُـ ٍ ٍرَُ عبٓلِ ام ًِل پَل الىتلًٍيىي كا ؿك اهَك هزبم ٍ ثب لبثليت ًمـ
ًَُـگي ثبال ًلهبيْگقاكي ًوبيـ.
 -2ام هٌ٠لَٗ٣ييٓ :ـٍك پَل الىتلًٍيىي ؿك اماي ٍرَُ ؿكيبفتي اًت .ثل اًبى هبؿُ يه ؿًتَكال٤ول
اكٍپبيي ؿك ًبل ٓ ، 2000ـٍك پَل الىتلًٍيىي ثبيـ ؿك همبثل ؿكيبفت ٍرَُ ٍ هجبلغي ثبُـ وِ اكمٍ آى ووتل
ام اكمٍ پَلي ٓبؿكُ ًجبُـ .ايي ٗبث ِٜهجتٌي ثل ايي كٍيىلؿ اًت وِ ثلؽالف پَل لبًًَي ،پَل الىتلًٍيىي
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ٓلف ا٣تجبك ٍ ؽلك پَل ٍ اكمٍ پَلي ثِ اكاؿُ ًبُل آى ًيٌت ثلىِ هجتٌي ثل يه هجبؿلِ اًت ٍ ؿاكًـُ ثبيـ
هجلغي عـالل ه٤بؿل آى كا ثِ ًبُل ثپلؿامؿ .ايي ٗبث ِٜثب ايي ّـف هملك گلؿيـُ اًت وِ ام ؽلك ا٣تجبك
وٌتللٌِـُ تًَٜواًٌبت پَاللىتلًٍيىي ؿكلبلت ٓـٍك پَاللىتلًٍيىي ثَْٔكت ؿيٌىٌت رلَگيليٌوبيـ.
 -3ام ً٠ل ً٠بكتْب :پَلْبي الىتلًٍيىي صَى ام ًَي ثبًىْبي هلوني ،ثبًه ّب ٍ هاًٌبت هبلي ٍ
ا٣تجبكي هزبم ٍ لبًًَي ٓبؿك هيًَِـ؛ ثٌبثلايي اهىبى ً٠بكت ثل آى ٍرَؿ ؿاكؿ اهب ؿك كهناكمّب اهىبى صٌيي
ً٠بكتي ٍرَؿ ًـاُتِ ٍ ثِ تبمگي ّوبًگًَِ وِ ؿك ثؾِْبي ث٤ـي اُبكُ ؽَاّـ ُـ ،ؿٍلتْب ٍ كٍيِ ل٘بيي
لـهْبيي كا ثِ هٌَ٠ك ً٠بم مًـ ولؿى آًْب اتؾبف ولؿّبًـ.
 -4ام هٌ٠ل لبًًَي ثَؿى :ثب تَرِ ثِ وخلت كهناكمّب ،ؿٍلتْب ٍ ثبًىْبي هلوني ه٤بهالت اوخليت
لليت ثِ اتفبق آًْب كا غيللبًًَي ا٣الم ولؿّبًـ ؿكعبليىِ ؿك هَكؿ پَلْبي الىتلًٍيىي صَى هجـاء ٓـٍك آًْب،
ؽَؿ ثبًهّب اًت ،اهىبى غيللبًًَي ا٣الم ولؿى ٍرَؿ ًـاكؿ .ام رولِ ؿك روَْكي اًالهي ايلاى ،آييٌٌبهِ
گٌتلٍ ثْلُثلؿاكي ام ؽـهبت پَاللىتلًٍيه هَٔة ّ 1384/05/10يإت ٍميلاى ٍرَؿ ؿاكؿ وِ «ثِ هٌَ٠ك
ايزبؿ تٌْيالت ٍ اكتمبي ويفيت ؽـهبت ثِ هلؿم ،وليِ ثبًىْبي وَِك(ؿٍلتي ٍؽَٔٓي) هَٟفٌـ ًٌجت ثِ
ٓـٍك اًَا ١وبكتپَل الىتلًٍيىي ٍ ًٔت تزْينات هلثَ ٙام لجيل ؿًتگبّْبي ؽَؿپلؿام ٍ پبيبًِ فلٍٍ ٍ
پلؿاؽت ايٌتلًتي رْت اًتفبؿُ فلآيٌـ ؽليـ ٍفلٍٍ وبال ٍ ؽـهبت ؿك وَِك الـام ًوبيٌـ».
ٍ– 5اعـ اكمٍ :اكمّبي كايذ هبًٌـ يَكٍ ،ؿالك ،كيبل ٍ  ...ؿاكاي پِتَاًِ لبًًَي ٌّتٌـ اهب كهنامكّب هبًٌـ
ثيتىَيي يب ليٌـى ؿالل فبلـ پِتَاًِ لبًًَي ٌّتٌـ.
٣الٍُ ثل تفبٍتْبيي وِ ؿكثبال گفتِْـ هيتَاى ُجبّتْبيي ًين هيبى پَلْبي الىتلًٍيىي ٍ كهناكمّب
لبيل ثَؿ ام رولِ آًىِ ّل ؿٍ ًَ ١اكم ام لغب ٝفٌي ام ثيتْبي الىتلًٍيىي تِىيل ُـُ اًت ٍ ؿاكاي اكمٍ
التٔبؿي ٌّتٌـ ٍ هبل هغٌَة هيًَِـُ .لايٓ ٚـٍك ّل ؿٍ ًَ ١اكم ثب پَلْبي وبغقي هتفبٍت اًت.
-6-2اًَاع زهصازشّا:
ثٌتِ ثِ ًغَُ ت٤بهل ،كهناكمّب ثِ ًِ ٛجمِ ؿًتِ ثٌـي هيًَِـ:

 -1كهن اكم ثٌتِ :ايي ًَ ١كهناكمّب

ثلاي ؽليـ وبالّب ٍ ؽـهبت هزبمي ؿك ؿاؽل ربه ِ٤هزبمي ٍال٤ي هٌَ٠ك ُـُ ٍ وبكثلاى پَل كا ام ٛليك
ثلؽي ف٤بليتْب ثِ ؿًت هيأٍكًـ؛

-2كهناكمّب ثب رليبى يىٜلفِ :كهناكمّب ثِ ربي پَل ٍال٤ي ؽليـاكي ُـُ

اهب اهىبى تجـيل ه٤ىَى آى ٍرَؿ ًـاكؿ؛  – 3كهناكمّب ثب رليبى ؿٍٛلفِ :ؿك ايي ًَ ١كهناكمّب ،هيتَاى ام
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آًْب ثلاي ؽليـ پَل ٍال٤ي اًتفبؿُ ولؿ ٍ ّن صٌيي آًْب كا تًٍَ ٚة ًبيتْب يب اًتؾلارگلّبي ؽبّ
ؿٍثبكُ تجـيل ه٤ىَى ًوَؿ.
ّوضٌيي كهناكمّب ام ً٠ل هتولون ثَؿى يب غيلهتولون ثَؿى ًين تمٌيوجٌـي هيًَِـ .كهن اكمّبي
هتولون ،ؿاكاي يه ًيٌتن هتولون ثلاي تإييـ ولؿى ٍ اًزبم ه٤بهالت ثب ٓبؿكوٌٌـُ اًت ؿك عبليىِ
كهناكمّبي غيلهتولون ،ه٤بهالت ام ٛليك ُجىْبي ام وبكثلاى تإييـ ٍ اًزبم هيَِؿ وِ ث٘٤ي ف٤بليتْبي
ؽبّ كا اًزبم هيـٌّـ وِ ًوًَِ ثبكم آى ثيت وَيي اًت.
ثلؽي ام ً٠بهْبي كهناكمي پيَ اًتؾلاري ٌّتٌـ ٍ پبؿاُْبيي ثلاي اٍليي اًتؾلاد وٌٌـگبى ؿاكًـ.
پيَ اًتؾلاد ثـيي هٌ٤ب اًت وِ اكم ام ًَي ثٌيبًگقاكاى آى اكم لجل ام اًتؾلاد وـي وِ ؿك ؿًتلى
٣وَم للاك ؽَاّـ گلفت؛ ايزبؿ هيَِؿ .غبلجبً ايي ُيَُ ثِ ٌَ٣اى يه كٍيِ تـليي آهين ؿيـُ هيَِؿ ٍ هي

-

تَاًـ ثِ ٌَ٣اى ثؾَ اًبًي يه ٛلاعي ؿيزيتبل كهناكمّب اًتفبؿُ َُؿ .امًَي ؿيگل ،كهناكمّبي ثٌيبك
ه٤ـٍؿي ٌّتٌـ وِ هيتَاًٌـ ثب اكمّبي ٍال٤ي هجبؿلِ ُـُ ٍ ثبًىْب ه٤وَالً ؽـهبتي كا ؿك اكتجب ٙثب آًْب اكايِ
ًـاؿُ ٍ ثلؽي ام آًْب ام اكايِ ؽـهبت ثِ ُلوتْبي اكمّبي هزبمي ؽَؿؿاكي هيىٌٌـّ .وضٌيي ،اًٌبؿ هبلي
ًٌتي ام عوبيتْبي لَي هِتلي ثلؽَكؿاكًـ .ثب ايي عبل ،ؿك َٓكتي وِ كهناكمّب هفمَؿ يب ثِ ًللت كًٍـ،
هِؾْ ًيٌت وِ صِ ًبم ٍ وبكي ثلاي هغـٍؿ ولؿى ؽٌبكات ٍاكؿُ ثِ ٓبعت آى ٍرَؿ ؿاكؿّ .وضٌيي
اهىبى ام ؿًت ؿاؿى ؿائوي كهناكمّب ثِ ؿليل ٍرَؿ يه ثـافناك يب هفمَؿ ُـى اٛال٣بت ٍرَؿ ؿاكؿ .
-3اقداهات دٍلتْا ٍ زٍیِ قضایی ًاظس
 -1-3اقداهات دٍلتّا دز حَشُ تٌظین هقسزات زهصازشّا:
ايبالت هتغـُ تبوٌَى ثِ َٛك كًوي ّيش كهناكمي ام رولِ ثيت وَيي كا ثِ ٌَ٣اى اكم ًپقيلفتِ اًت
اگلصِ ؿاؿگبُ فـكال ثؾَ ُللي تگناى ٍ ٍماكت ؽناًْـاكي آهليىب گبهْبيي ؿك ايي مهيٌِ ثلؿاُتِاًـ .ؿك
ايبالت هتغـُّ ،يش اروب٣ي ؿك اكتجب ٙثب ايي وِ صِ صين يه اكم غيلهتولون هزبمي هغٌَة هيگلؿؿ ٍرَؿ
ًـاكؿ .ؿك رَالي  2014هيالؿي ،اؿاكُ ؽـهبت هبلي ايبلت ًيَيَكن آهليىب ،آييٌٌبهْبي كا ؿك اكتجب ٙثب ثيت
وَيي هًََم ثِ ثيتاليٌٌي ٓبؿك ولؿ .هغبون ايبالت هتغـُ ام ايي وِ ه٤بهلِ كهناكمّب يه للاكؿاؿ
ًلهبيْگقاكي ثبُـ؛ اهتٌب ١ولؿّبًـ .ؿك هاپي ًينٍ ،ميل اهَك هبليِ ايي وَِك ثيبًيْبي كا ٓبؿك ًوَؿُ اًت وِ
اكم ثل هجٌبي لَاًيي هاپي ،تٌْب ًىِ يب هٌىَوبتي ٌّتٌـ وِ ام ًَي ثبًه هلوني هاپي ٓبؿك ُـُ ٍ ام ايي

-
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كٍ ،كهناكمّب ًويتَاًٌـ ثِ ٌَ٣اى اكمّبي هِلٍ ١هغٌَة ًَُـّ .وضٌيي ؿٍلت هاپي ا٣الم ولؿُ اًت وِ
ّيضگًَِ ثلًبهْبي ثلاي اتؾبف الـام ثِ ًوت تٌ٠ين لَا٣ـ كهنامكّب ًـاكؿ.
ؿك اًگلٌتبى اهب ٍٗ٤يت هتفبٍت اًت ثِ ايي َٓكت وِ اؽيلاً ثيت وَيي ثِ ٌَ٣اى يه ٍاعـ ؽليـ ٍ
فلٍٍ ٌُبؽتِ ُـُ ٍ هِوَل هبليبت ثيي  10تب  20ؿكٓـ ُـُ اًت .اگلصِ ّوضٌبى كهناكمّب ؿك اًگلٌتبى
لب٣ـّوٌـ ًِـّبًـ اهب ؿك هبُ آگًَت ٍ ، 2017ميل هجبؿالت هبلي اًگلٌتبى ثب ٓـٍك ثيبًيْبي ا٣الم ولؿ وِ
ثليتبًيب ؿك عبل كٓـ ولؿى ًغَُ تٌ٠يووملكات كهناكمّب هيجبُـ ( .) 76،2018،Bordo et al

 -2-3زٍیِ قضایی ًاظس بس زهصازشّا:
كٍيِ اؽيل ؿيَاى ؿاؿگٌتلي اتغبؿيِ اكٍپبيي ؿك ل٘يِ ًC-264/14ين وِ ؿك آى ّيضگًَِ كٍيىلؿ هـكًي
ًٌجت ثِ اكمّبي هزبمي ًِبى ًـاؿُ اًت؛ ؿك ًَ ١ؽَؿ ربلت تَرِ ثِ ً٠ل هيلًـ .ايي ل٘يِ هلثَ ٙثِ يه
ؿًتَكال٤ول هبليبت ثل اكمٍ افنٍؿُ ثَؿ وِ هملك هيـاُت وِ ت ؤ هيي وبالّب ٍ ؽـهبت ثلاي اكايِ ؿك يىي ام
وَِكّبي  َ٘٣اتغبؿيِ امًَي يه ُؾْ هِوَل هبليبت ،ؿك ه٤لٕ هبليبت ثل اكمٍ افنٍؿُ للاك م يگيلؿ.
ثب ايي عبل ،ؿٍلتْبي  َ٘٣هيجبيٌتي ه٤بهالت كار ٢ثِ اكم ،هٌىَوبت ٍ ًىْْبي ثبًىي وِ ثِ ٌَ٣اى يه
ه٤بهلِ لبًًَي هغٌَة هيًَِـ كا هٌتخٌي هيىلؿًـ .يه ُْلًٍـ ًَئـي ؿكٓـؿ اكايِ ؽـهبت هلثَ ٙثِ
هجبؿلِ اكمّبي ًٌتي ثب ثيت وَيي ٍ ثبل٤ىي ثَؿ .ؿيَاى ؿاؿگٌتلي اتغبؿيِ اكٍپبيي ا٣الم ولؿ وِ ه٤بهالت
ثلاي هجبؿلِ اكمّبي ًٌتي ثب ٍاعـّبي اكمي هزبمي ثيتىَيي ٍ ثبل٤ىي ،اكايِ ؽـهبت فَق ؿك صبكصَة
ؿًتَكال٤ول هبليبت ثل اكمٍ افنٍؿُ تلمي ُـُ ٍ ثٌبثلايي ه٤بهالت هنثَك ثلهجٌبي هملكُ هلثَ ٙثِ ه٤بهالت
كار ٢ثِ اكم ،هٌىَوبت ٍ ًىْْبي ثبًىي وِ ثٌَْ٤اى ه٤بهلِ لبًًَي ٌّتٌـ ،ام هبليبت ثل اكمٍ افنٍؿُ ه٤بف
ٌّتٌـ( . ) para 43، 2015 ,Skatteverket v David Hedqvist

 -3-3اقداهات جوَْزی اسالهی ایساى دز شهیٌِ تٌظین هقسزات زهصازشّا:
گلصِ ثبًه هلوني ايلاى ،تزبكت ثب كهناكمّب كا هزبم ًويـاًـ اهب ثب ايي ٍرَؿ ،اكمّبي ؿيزيتبل كا ثِ
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ٌَ٣اى وبال ٍ ميل ً٠ل ًبمهبى ثَكى ٍ اٍكاق ثْبؿاك وَِك ؿك ً٠ل هيگيلؿ

 .ام ًَي ؿيگلّ ،يش لبًًَي ؿك

كاًتبي هوٌَ٣يت اًتفبؿُ ام كهناكمّب ثِ ٍيوُ ثيتىَيي ثِ ٌَ٣اى يه ُيَُ پلؿاؽتي ٍرَؿ ًـاكؿ .ؿك ايي
اكتجب ًِ ٙهََٗ ١اكمّبي ؿيزيتبل اؽتٔبٓي ،اكم ؿيزيتبل وٌٌلًيَهي ثب وَِكّبي هَكؿ ً٠ل ٍ ّوضٌيي
تٌ٠ين هملكات يب ّوبى كگَليت ولؿى اكمّبي ؿيزيتبل رْبًي ؿك ؿًت ثلكًي ٍماكت اكتجبٛبت ٍ فٌبٍكي
اٛال٣بت اًت .ؿك ايي ثيي ،اكمّبي ؿيزيتبل اؽتٔبٓي ام ًبيليي  ،گنيٌِ اٍلَيتـاكتلي ثِ ً٠ل هيلًـ

 .ؿك

ؿًتَكال٤ول ٓلافيْب ،ه٤بهالت غيلفينيىي وِ ؽليـ ٍ فلٍُْبي هزبمي كا ًين ُبهل هيَِؿ ،غيللبًًَي
ؿاًٌتِ ُـُ اًت ٍ ام آى هٌ٠لٓ ،لافبى ًويتَاًٌـ اكمّبي ؿيزيتبل كا ه٤بهلِ وٌٌـ .هملكات گقاكي ثلاي
كهناكمّبً ،يبمهٌـ تَٔيت ؿك َُكاي ٣بلي ف٘بي هزبمي اًت ميلا وويٌيًَْبي ٣بلي هلون هلي ف٘بي
هزبمي ؿك صبكصَة هَٔثبت َُكاي ٣بلي ف٘بي هزبمي الـام ثِ تَٔيت ؿًتَكال٤ولْب هيىٌٌـ وِ ام آًزب
وِ ؿك ايي مهيٌِ تبوٌَى هملكاتي ٍرَؿ ًـاُتِ اًت؛ ٍٗ ٢هملكات اٍليِ ثبيـ تًََُ ٚكا اًزبم َُؿ.
 -4دالیل کلی هشسٍػیت ٍ بطالى هؼاهالت زهصازشّا
-1-4دالیل هشسٍػیت هؼاهالت زهصازشّا:
 .1كهناكمّب هزوَ ِ٣اي ام ا٣ـاؿ ثِ ٌَ٣اى كهنيٌِ ٌّتٌـ وِ ثل اًبى هغبًجبت كيبٗي ًيبم ثِ پلؿامٍ
ثبال ؿاكًـ .ايي ا٣ـاؿ ثِ ٌَ٣اى پَل لبثل اًتفبؿُ ٌّتٌـ .ام آًزبييىِ ثلاي تَليـ ايي ا٣ـاؿ ًيبم ثِ عزن
پلؿامٍ ثباليي هيجبُـّ ،ن ًلهبيِ ٍ ّن اًلهي ٓلف ُـُ ثلاي تَليـ ايي ا٣ـاؿ ،ميبؿ اًت .ثٌبثلايي ام ً٠ل
فٌي ،كهناكمّب ؿاكاي اكمٍ فاتي ٌّتٌـ ثِ هبًٌـ ٛال ٍ ه٤بهالت وِ هِلٍ ٍ ١لبًًَي هيجبٌُـ .
ثلاي اٛال٣بت ثيِتل ثِ  www.bankina.ir/2017/11/01 ( Last visit 09/02/2018) :ؿك ايي كاًتب هيتَاى ثِ ٓغجتْبي فلاهلم
ؽبلمي ،هـيل ٣بهل ُلوت ؿاؿُ ٍكمي ًـاؿ ثبًه هلي ايلاى اُبكُ ولؿ وِ گفتْبًـ« :هجبؿالت هلثَ ٙثِ ثيت وَيي ؿك عَمُ تَليـ پَل للاك
هيگيلؿ ٍ ثبيـ ؿك صبكصَة لَاًيي ثبًه هلوني ؿك رْت رلَگيلي ام لٜوِ ثِ التٔبؿ وَِك ثبُـ ».
ؿك ايي اكتجب ٙهيتَاى ثِ ٓغجتْبي ًبٓل عىيوي ،ه٤بٍى فٌبٍكيْبي ًَيي ثبًه هلوني اُبكُ ؿاُت« :اكم ؿيزيتبل ثيت وَيي فلٓت
ثٌيبك هٌبًت ثلاي تًَ ِ٤ثؾَ ؿيزيتبل اًت تب ثب اًتفبؿُ ام آى ،وٌت ٍ وبكّبي ًَپب ٍ اًتبكتبح ّب ثتَاًٌـ ؿك عَمُ تزبكت ًلي ٢تل ف٤بليت
وٌٌـ .ثيت وَيي ؿك ايلاى فلٓت اًت ٍ ثِ ّويي ؿليل ،ثبًه هلوني روَْكي اًالهي ايلاى ثلاي ايي اكم ؿيزيتبل تب ًبل ً ، 1397يبًتي
ٍاعـ اًتؾبة هي وٌـ تب آيٌـُ هبيٌلّب ٍ ف٤بالى ايي عَمُ ه٤لَم َُؿ ٍ».ي اؿاهِ ؿاؿ« :ؿكعبل عبٗل ،هٌإلِ ثيت وَيي هلي هٜلط ٍ ثِ َٓكت
رـي ؿك عبل ثلكًي اًت اهب ايٌىِ آيب ٍال٤بً ًيبم اًت ثيت وَيي هلي ثلاي ً٠بكت ثيِتل ثبًه هلوني ثلاي ايي اكم ؿيزيتبل ؿك ايلاى
اًتفبؿُ َُؿ ٌَّم هجْن اًت ٍ ثبيـ ثلكًي َُؿ اهب ؿك ّل َٓكت ً٠بكت ثلاي ايي اكم ًيبم اًت ٍ ثيت وَيي هلي ؿك ًبيل وَِكّب ّن لٔـ
ً٠بكت ؿليك ٍ ًلي ٢ثلاي ايي اكم ؿيزيتبل كا ؿاكؿ  ».ثلاي اٛال٣بت ثيِتل ؿك ايي ثبكُ ثِ يبًيٌي ،كيغبًِ ؛ ثيت وَيي هزبمي؛ كليت پَل ٍ
اكم ٍال٤ي ،كٍمًبهِ ايلاى ً ،بل ثيٌت ٍ ًَمُ ،وبكُ  ، 6636يىٌِجِ  14آثبى هبُ . 5ّ،1396
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 -2ثـٍى ٍاً ِٜثَؿى ً٠بم پلؿاؽت كهناكمّب٠ً :بم پلؿاؽت كهناكمّب ثـٍى ٍاً ِٜثَؿُ ٍ هِتلي ٍ
فلٌٍُـُ ثِ َٛك هٌتمين تَوي كهناكمّب كا ه٤بهلِ هيىٌٌـ .
-2-4دالیل بطالى هؼاهالت زهصازشّا :
 .1اكمٍ كهناكمّب ثِ ُـت ؿاكاي ًًَبى اًت .يه اكم عميمي يب هزبمي ثِ َٓكت ٛجي٤ي تغييلات
ليوتي ؿاكؿ اهب ؿك همبيٌِ ثب ؿاكايي ٍ وبالّب ثبيـ حجبت ؿاُتِ ثبُـ تب ثتَاى وبالّب ٍ ؿاكايي ّب كا ثب آى اكمٍ -
گقاكي ًوَؿ؛
٣ . 2ـم ُفبفيت هٌِبء ا٣تجبك ٍ ّن صٌيي ا٣تجبكؿٌّـّْبي كهن اكمّب ٍ ايٌىِ هِؾْ ًيٌت وِ ؿك
هيٍليت ا٣تجبك آى كا ثِ ْ٣ـُ هيگيلؿ .
َٓكت ثلٍم هِىل ،صِ ُؾٔي ئ
 -3ثٌبي ٣مالء ؿليل ؿيگلي ثل ثبٛل ؿاًٌتي ه٤بهالت كهناكمّب ؿاًٌتِ ُـُ اًت صلا وِ ثبماكّبي
كًويٍ ،اوٌِي ًٌجت ثِ كؿ يب لجَلي ايي اكمّب ًِبى ًـاؿّبًـ ٍ ّيضىـام ام ثبًىْبي هلوني ؿًيب ًين
كهناكمّب كا ثِ كًويت ًٌِبؽتْبًـ ٍ ؿك ّيش يه ام ثبًىْبي ه٤تجل ؿًيب ًين ثب ايي كهناكمّب ،ؿاؿ ٍ ًتـ ٍ
ه٤بهلْبي َٓكت ًويپقيلؿ .
ً-3-4فَذ پریسی شبكْْای هؼاهالتی زهصازشّا :
الجتِ ايي اؿ٣ب ثلؽالف اؿ٣بيي اًت وِ لجالً هٜلط ُـ ٍ ٛي آى ثيبى ُـ وِ ؿاؿ ٍ ًتـ كهناكمّب ؿك
لبلت ًيٌتوي ثِ ًبم ثالن صيي وِ تغت ٍة اًت اًزبم ُـُ ٍ ثِ ً٠ل وبكٌُبًبىً ،بؽتبك ثالن صيي
غيللبثل ًفَف ٍ ّه ًبپقيل اًت.
 -5دیدگاُ فقِ فسدی زاجغ بِ زهصازشّا :
ثلاي ثلكًي كهناكمّب ام هٌ٠ل فمِ ثبيـ ؿٍ ًٜظ ُؾٔي ٍ عىَهتي كا هـً٠ل للاك ؿاؿ؛ ًٜظ فمِ
ُؾٔي وِ ثِ هٌبيل ًگبُ ُؾٔي ؿاكؿ ٍ ًٜظ فمِ عىَهتي وِ ثب ًگبُ والى ٍ ًيٌتوبتيه ثِ هََٗ٣بت
ٍ ًْبؿّب هيٌگلؿ .ثلايي اًبى ام ًگبُ فمِ ُؾٔي ايي ًاال هٜلط هيَِؿ وِ آيب ه٤بهالت كهنامكّب ٓغيظ
هيجبُـ يب ؽيل ٍ آَالً عالل يب علام ثَؿى ًَؿ ايي ه٤بهالت ثِ صِ َٓكت اًت؟
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 -1-5زهصازشّا ٍ هالیت داشتي:
يىي ام ثغخْبي رـي عَل كهناكمّب آى اًت وِ آيب آًْب هبل هغٌَة هيًَِـ تب هَكؿ هجبؿلِ للاك
ثگيلًـ .آًضِ وِ ثِ كهناكمّب هبليت هيـّـ آى اًت وِ ّل رنء كهناكمّب ثب يه ًبم ٍ وبك ؽَؿ هغبًجْگلي
ؿك ً٠بم هجبؿالتي ؽَؿ هغبًجِ هي َُؿ ٍ ًويتَاًـ هَكؿ ر٤ل للاك ثگيلؿ ( .) 54, 2017،Kochاگلصِ تالٍ-
ّبيي ثلاي ايٌىِ پِتَاًِ كهناكمّب كا ٛال للاك ثـٌّـ ثِ هبًٌـ اكمّبي ًٌتي َٓكت گلفتِ اًت ام رولِ هي -
تَاى ثِ كهناكم الـكاؿٍ ؿك ايي مهيٌِ تَرِ ًوَؿ اهب ثب تَرِ ثِ الگَكيتن ّبي پيضيـّبي وِ ؿك آًْب ٍرَؿ ؿاكؿ،
اهىبى ايي پِتَاًِ ٍرَؿ ًـاكؿ.
ؿك هيبى اًـيِوٌـاى عمَق اًالهيُْ ،يـ ٓـك ام پيِگبهبى تغليل هبليت ؿاُتي اكمّب ثِ ُوبك هي -
كٍؿٍ .ي پي ام ؤتويـ ثل هبليتقاتي هٌىَوبت ٛال ٍ ًملُ ،ثيي اٍكاق اًىٌبًي ؿاكاي پِتَاًِ ٍ لبثل تجـيل
ثِ ٛال ٍ ًملُ ٍ اكمّبي ربكي ا٣ن ام الىتلًٍيىي ٍ غيلُ وِ ه٤بف ام تجـيل ثِ ٛالًت ،توبين رـي لبيل
ُـُ اًت .ؿك هَكؿ گلٍُ ؿٍم يٌ٤ي اكمّبي فبلـ پِتَاًِ ٛال ٍ ًملُ وِ كهناكمّب ًين هيتَاًٌـ يىي ام
هٔبؿيك آى ثبٌُـ ه٤تمـ اًت وِ ايٌْب اٍكاق ًمـي الناهي ٌّتٌـ ٍ هبليت آى ٓلفبً ا٣تجبكي اًت ٍ اكمٍ ٍ
ليوت فاتي ًـاُتِ ٍ فم ٚثِ ًٍيلِ لبًَى ٍ عىَهت ثِ آًْب ؿاؿُ هيَِؿ  .ثب ايي عبل ،افلاؿ ربه ِ٤ايي اٍكاق
كا ثِ ٌَ٣اى حوي ه٤بهلِ هيپقيلًـ ٍ ه٤بهلِ ثل كٍي ؽَؿ ايي اٍكاق َٓكت هيپقيلؿ (ٓـك.)152 ،1425 ،
ً -1-1-5ظسیِ قدزت خسید:
ت٤ـاؿ لبثل ا٣تٌبيي ام اًـيِِ ٍكماى اًالهي ثِ ً٠ليِ لـكت ؽليـ ثبٍك ؿاُتِ ٍ ًؾٌتيي آًْب ُْيـ
آيتبهلل ٓـك(كُ) اًتٍ .ي ؿك وتبة «االًالم يمَؿ الغيبُ» ؿكثبكُ پَلْبي وبغقي هيگَيـ« :پَلْبي
وبغقي اگلصِ هبل هخلي اًت اهب هخل آى فمّ ٚوبى وبغق ًيٌت؛ ثلىِ ّلصيني اًت وِ ليوت عميمي آى
كا هزٌن ٍ ثيبى هيىٌـ؛ ام ايي كٍ ،اگل ثبًه ٌّگبم ثبمپلؿاؽت ًپلؿّْب ثِ ًپلؿّگقاكاى ليوت عميمي آًضِ
وِ ؿكيبفت ولؿُ اًت ،پلؿاؽت وٌـ .هلتىت كثب ًِـُ اًت»(ٓـك .)1382،247 ،ؿك اؿاهِ هيگَيـ «:ليوت
عميمي ثلاًبى ٛال ٍ اكمٍ ٛال اًـامّگيلي هيَِؿ»(ّوبى) .ام ايي والم ُْيـ ٓـك(كُ) ثلهيأيـ وِ ٍي
ليوت عميمي يب لـكت ؽليـ كا رنٍ ٍيوگي آلي ٍ ٓفت عميمي ٍ فاتي اكمّب هيـاًـ؛ ميلا عىن ثِ ٣ـم
اكتىبة كثب ؿك ٌّگبم ثبمپلؿاؽت ًپلؿُ ثِ ليوت عميمي لليٌِ ؿيگلي اًت وِ ٍي ليوت عميمي ٍ ثِ
1

’‘ ‘’Eldorado
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ت٤جيلي لـكت ؽليـ كا رنٍ ٍيوگي آلي ٍ ٓفت فاتي ٍ عميمي اكمّب هيـاًـ(تًَلي،

ُ .)113 ،1391بيـ

هْوتليي ًمـّب ثل ً٠ليِ لـكت ؽليـ ،ؽل ٚهفَْم هبل ٍ هبليت ٍ ٣ـم التنام ثِ لَامم هخلي ؿاًٌتي پَل اًت.
ً -2-1-5ظسیِ ازشش اسوی:
ٛلفـاكاى ً٠ليِ اكمٍ اًوي پي ام هخلي ؿاًٌتي پَل ،اكمٍ اًوي پَل كا همَم هبّيت آى تلمي هي -
وٌٌـٛ .لفـاكاى ايي ً٠ليِ ،پَل كا اكمٍ هجبؿلْبي اُيبء وِ هت٘وي اكمٍ هٔلفي آى اًت هيـاًٌـ.
ؿك هزوَ ١ثِ ً٠ل هيلًـ ً٠ليِ لـكت ؽليـ ٓغيغتل ثبُـ .پَل ٓلفبً اكمٍ هجبؿلْبي هغٖ ؿاكؿ ٍ
هبليتآى ثب تَرِ ثِ همـاك ٛاليي وِ ثِ ٌَ٣اى پِتَاًِ پَل ؿك ثبًه رْبًي ًپلؿّگقاكي ُـّبًت ،هِؾْ
هيَِؿ ٍ لقا هبليتي وِ ام آى ٓغجت هيَِؿ هبليت ٛال اًت ًِ اًىٌبى يب پَل ،هٌِبء ٍ پِتَاًِ آى ا٣تجبك
اًت .ثل اًبى ايي ً٠ليِ ،پَل ام ّلًَ ٍ ١ام ّل عيج هلاتجي ام ا٣تجبك ؿاكؿ .ا٣تجبك ؿك هلتجِ ت٤ييي ٍاعـ
ًٌزَ اكمٍ ٍ همـاك آى تًَ ٚلبًَى ٍ عىن ٣مل ٍ ًيلُ ٣مالي ٣بلن ٍٗ ٢هيَِؿّ .وضٌيي ا٣تجبك
ٍاً ِٜهجبؿلِ ثَؿى پَل ًين تًَ ٚه٤تجل ٍٗ ٢هيَِؿ يٌ٤ي ثِ عىن ه٤تجل ثلاي پَل ر٤ل فات هي َُؿ ٍ
پَل ثِ ٌَ٣اى هبل هتَلـ هيَِؿ .ؿك پَلْبي وًٌَي ،هبل ثب اكمٍ ه٤يي ثِ ًٍيلِ ا٣تجبك لبًًَگقاك ثِ ٌَ٣اى
ٍاً ِٜهجبؿلِ ت٤ييي هيَِؿ ٍ ًْبيتبً ثب اًتِبك ؽبكري ٍ ثب گلؿٍ ؿك التٔبؿ ٍال٤ي ٍ ًٌجتي وِ ثب تَليـ هلي
پيـا هيىٌـ ،اكمٍ حبًَي ٍ هتغيل آى پـيـاك هيگلؿؿ .ؿك پَلْبي وًٌَي ا٣تجبك تًَ ٚلبًَى اًت ٍ پِتَاًِ
اكمٍ آى ثِ ٟلفيت تَليـ هلي ،حجبت ًيبًي ٍ ٍفبي عبوويت ثِ تْ٤ـٍ ؿك عفًٌ ٞجي اكمٍ اٍليِ پَل
ثلاًبى ه٤يبك ٍاثٌتِ اًت .ثل اًبى ً٠ليِ لـكت ؽليـ ،كهناكمّب هتٌبًت ثب ف٘بي ؽلك ٍ گلؿٍ آى ؿك
ؿًيبي هزبمي ،پِتَاًِ اكمٍٍ ،اعـ اكمٍ ،وبكولؿّبً ،بيل آحبك ٍ هلاتت ٍرَؿي آى تًَ ٚه٤تجل ر٤ل هي -
َُؿ ٍ هبؿام وِ ا٣تجبك كهناكمّب تًَ ٚؽبلك ٍ وبكثلاى آى هَكؿ لجَل ثبُـٍ ،رَؿ كهناكمّب رليبى ؿاكؿ.
كهناكمّب هبًٌـ پَل وًٌَي ثل هجٌبي ا٣تجبك هؾتل٣يي آى ٍ همجَليت ايي اكمّب ٓلفبً ؿك هيبى وبكثلاى ثِ ٌَ٣اى
ؿاكى.
ٛلف ؿيگل للاكؿاؿ ،هِلٍ٣يت ؿ
ؿلت ؿك هِلٍ٣يت ف٤بليتي وِ هَرت تَليـ ٍ اكمٍ كهناكمّب هي َُؿ تٌْب هالع ِ٠هِلٍ٣يت ٍرَؿي
ايي اكمّب اًت .اگل تَليـ هجتٌي ثل اًتغمبق كهناكمّب ثل هجٌبي ف٤بليتي ثبُـ وِ ام ً٠ل ُبك ١هِلًٍ ١يٌت،
هبليت ايي اكمّب ثب اُىبل هَارِ اًت ٍ ا٣تجبك آى هَكؿ اعتلام ُبكً ١ؾَاّـ ثَؿ .هٜبثك هَاميي فمْي ؿك
هبليت ُل ٙاًت وِ ُي يب هبل  ،هٌف٤ت هغللِ همَٔؿ ٣ماليي ؿاُتْجبُـ ؿك غيل ايي َٓكت آى ُي يب
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٣ول هَكؿ اعتلام ُبكً ١ؾَاّـ ثَؿ .صٌبًضِ هجٌبي تَليـ ٍ گلؿٍ كهناكمّب هِلٍ ١ثبُـ ُبك ١ؿك لجبل ايي
ا٣تجبكات ٣لفي ٍ للاكؿاؿّب هبً٤ي ايزبؿ ًويىٌـ .ثٌبثلايي ،صٌبًضِ كهناكمّب ثِ ٍاً ِٜا٣تجبك ؽبلك آى تملك
ٍرَؿي يبثـ ٍ هٌِبء تَليـ آى ف٤بليت يب هبلي ثب هٌف٤ت هغللِ همَٔؿ ٣ماليي ثبُـ ،هبؿام وِ ايي للاكؿاؿ
هَكؿ اعتلام وبكثلاى آى ثبُـ هَكؿ اعتلام ُبكً ١ين ؽَاّـ ثَؿ.
 -2-5زهصازشّا ٍ زبا:
ؿك لٌبى ال٤لة آهـُ اًت « :كثب افنايَ ًلهبيِ اًت اهب ؿكُل٣بًالم ثِ هٌ٤ي يه ًَ ١اٗبفي
ثؾَّٔ ؿك ًلهبيِ اًت ًِ هٜلك افنايَ»(اثي هٌَ٠ك ، 14،ثيتب .)304 ،فمْبي ُي ،ِ٤ثِ َٛك ولي كثب كا ثِ
ؿٍ لٌن تمٌين ولؿّبًـ :الف) كثب ؿك ٍام (كثبي للٗي) ؛ ة) كثب ؿك ؿاؿ ٍ ًتـ (كثبي ه٤بهلي) كثبي للٗي
٣جبكت اًت ام ايٌىِ ُؾٔي ثِ ُؾْ ؿيگل همـاكي وبال يب پَل ،للٕ ؿّـ ٍ ُل ٙوٌـ همـاك ثيِتلي
ثگيلؿ .ايي ًَ ١كثب ّن اوٌَى ؿك رْبى كايذ اًت ٍ ثِ اتفبق فمْبي اًالم علام اًت .كثبي ه٤بهلي ٣جبكت
اًت ام ه٤بهلِ ؿٍ وبالي ّوگَى ثب يىـيگل ثب ٍمى ٍ پيوبًِ هِؾْ وِ ثب يه ًَ ١ميبؿُ ٣يٌي يب عىوي ؿك
يه ٛلف ه٤بهلِ ّولاُ ثبُـ (هغوَؿي.)164 ،1393،
هَِْك فميْبى ثلؽالف كثبي للٗي ،ؿك كثبي ه٤بهلي ٍرَؿ ؿٍ ُل ٙاًبًي كا ثلاي تغمك كثب المم
ؿاًٌتْبًـ :الف–  ٍ َٕ٣ه َٕ٤ام يه رٌي ثبٌُـ؛ ة –  ٍ َٕ٣ه َٕ٤ام اُيبيي ثبٌُـ وِ ؿك ٣لف يب ثب
پيوبًِ ٍ يب ثب ٍمى هجبؿلِ هيًَِـ .ثٌبثلايي ثي ٢يه ُي ثِ ون يب ميبؿتل ام ّوبى رٌي ؿك َٓكتي وِ ام
وبالّبي ُولؿًي ثبُـ ،اُىبلي ًـاكؿ .ام ًَي ؿيگل هيـاًين پَل ام ًَ ١ه٤ـٍؿات ُولؿًي اًت ٍ ّلگن ثب
پيوبًِ يب ٍمى ،اًـامُ گيلي ًويَِؿ .ثٌبثلايي٣ ،لي المب٣ـُ ،فلٍٍ پَل ووتل ثِ پَل ثيِتل ًجبيـ اُىبلي
ؿاُتِ ثبُـ (ًَكايي.)111 ، 1393 ،
آيت اهلل هىبكم ُيلامي ؽليـ ٍ فلٍٍ اًىٌبى كا ؿك ؿٍ هَكؿ ّن كايذ ٍ ّن ٣بلالًِ هيـاًٌـً .ؾٌت
ؿك هَكؿي اًت وِ َٗ٣يي ،پَل ؿٍ وَِك هتفبٍت ثبُـ هبًٌـ ؽليـ يه يَكٍي اكٍپب ثب هخالً ؿُ ّناك كيبل
ايلاًي ٍ ؿٍهيي هَكؿ ؿك فلٍٍ ثـّىبكي ًٌيِ ثِ هجلغ ووتلي ام ّوبى پَل ثِ ًمـ٣ .الٍُ ثلايي ،ايِبى ؿك
وتبة اًتفتب ئات هَكؿ ًَهي كا ًين پقيلفتْبًـ ٍ آى ؿكَٓكتي اًت وِ اًىٌبًْبي  ٍ َٕ٣ه َٕ٤پَل
يه وَِك ثبٌُـ ٍلي ثب يىـيگل تفبٍت هؾتٔلي هبًٌـ ًَ ٍ وٌِْ ثَؿى ؿاُتِ ثبٌُـ (هىبكم ُيلامي،1386 ،
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 .)235الجتِ ثِ ً٠ل هيلًـ هَكؿ اؽيل هغل هٌبلِِ اًت ّوبى َٛك وِ ُْيـ ؿك ثبة ثيٓ ٢لف هيفلهبيـ:
«ٍ اليزَم التفبٗل في الزٌي الَاعـ ٍ اى وبى اعـّوب هىٌَكا اٍ كؿيئب» (ُْيـ اٍل.)132 ،1، 1411،
ثـيْي اًت وِ كهناًگبك ًِ ام رٌي ويل ٍ ًِ ام رٌي هَمٍى اًت ثلىِ ه٤ـٍؿ ثَؿُ ٍ اهىبى كثبي
ه٤بهلي ؿك هَكؿ كهناًگبكّب هٌتفي اًت اهب للٕ كثَي اؽتٔبّ ثِ پَل ٍ اًىٌبى ًـاكؿ ٍ ؿك غيلپَل ام ًَ١
وبالّب ًين ثِ وبك هيلٍؿ،گلصِ ؿك ٔ٣لوًٌَي اؽتٔبّ ثِ پَل پيـا ولؿُ اًت ٍ ؿك هيبى وبالّب ًين فللي
ًيٌت ثيي آًىِ ويلي ٍ ٍمًي ثبُـ يب ًِ ٍ ؿك كهناكمّب ّن هيتَاًـ ايي اتفبق ثيفتـ .ثب تَرِ ثِ ايٌىِ
كهناًگبكّب ٣وـتبً يه ٍاعـ پَلي غيلهتولون ثَؿُ ٍ ثبًه ٍ ًپلؿّگناكي ؿك آى هٌ٤بيي ًـاكؿ ام ايي رْت
ًٌجت ثِ پَلْبي ثـٍى پِتَاًِ اهلٍمي هَرْتل ثِ ً٠ل هيلًـ.
صبكلن اٍاًن اًتبؿؿاًِگبّجليـك همبلِ اي ثِ اكميبثي كهناكمّب ثب الناهبت ثبًىـاكي ٍ هبليبًالهي پلؿاؽتِ
اًتٍ ،ي ؿك ايي همبلِ صٌيي ثيبى هيىٌـ ...« :ثيت وَيي يب ًيٌتن هِبثِ هوىي اًت ًٌجت ثِ پَل ًمـ ثب
پِتَاًِ ثبًه هلوني وِ ثِ ًٍيلِ كثب عوبيت هيَِؿ ،ؿك ثبًىـاكي ٍ

ً٠بم هبلي اًالهي هٌبًجتل ثبُـ.

٣ليبلؾَّٔ ؿك تزبكت ّبي ثـٍى ثبًىي ٍ ؿك هميبًْبي وَصه .الجتِ المم ثِ

فول اًت وِ ثـٍى ًگبُ

ً٠بهوٌـ ثِ ايي پـيـُ ًويتَاى ثِ كاعتي ؿك هَكؿ هٌبيل كثَي ايي ًَ ١پَل ّب اْٟبكً٠ل ًوَؿ »( ،Mullen
.) 54 ,2016

 -3-5زهصازشّا ٍ غسز
غلك ؿك لغت ثِ هٌ٤بي ؽٜل اًت ٍ ؽٜل ثِ هٌ٤بي هٔـكي ،ؿك ه٤لٕ ّالن ٍ تجبّي ثَؿى هيجبُـ
(ه٤ييّ .)717 ،1386 ،وضٌيي غلك كا ٣جبكت ام صيني ؿاًٌتْبًـ وِ ٟبّلٍ هِتلي كا هيفليجـ ٍ ثبٛي آى
هزَْل اًت ٍ ثِ هٌ٤بيي ؿيگل ،ه٤بهلْبي اًت وِ ثـٍى ْ٣ـُ ٍ فبلـ ٗوبًت ارلاء اًت(اثي هٌَ٠ك،1405 ،
 .)14غلك ؿك آٜالط فمْبء ًين ام هٌ٤بي لغَي ؽَؿ ؿٍك ًيفتبؿُ اًت ٍ آٜالعبً ايي ٍاهُ ؿك ربيي ثِ وبك
هيلٍؿ وِ هجي ٢يب حوي ؿك ثي َٕ٣ ٍ ٢يب ه َٕ٤ؿك ه٤بهالت ه٤بٍٗي ؿك ه٤لٕ ؽٜل ٍ كيٌه للاك گيلؿ
(ًزفي .)22 ،1367 ،ثلاًبى ه٤بًي لغَي ام غلك ،ه٤بهلِ غلك ؿك لبلت ت٤ليف ثي ٢غلكي وِ ه٤وَلتليي
الٌبم ه٤بهالت هيجبُـ ه٤لفي ُـُ اًت وِ ؿك فيل ثِ صٌـ ًوًَِ اُبكُ هيَِؿ:
الف ) ثي ٢غلكي وِ هَكؿ ًْي للاك گلفتِ ٣جبكت اًت ام ثي٤ي وِ ٟبّلٍ هِتلي كا هيفليجـ ٍ ؿاكاي
ثبٌٛي هزَْل اًت (ّوبى.)227 ،
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ة ) ثي ٢غلكي ٣جبكت اًت ام ثي٤ي وِ هلؿؿ هيبى ؿٍ اهل ثبُـ .يىي ام آى ؿٍ ،هَكؿ ً٠ل هت٤بهليي ٍ
ؿيگلي هؾبلف ً٠ل ايِبى ثبُـ (رنيلي.)243، 2 ،1406 ،
د ) ثي ٢غلكي ٣جبكت اًت ام ثي٤ي وِ ّولاُ ثب ؽٜلي هغتواللغَٔل هيجبُـ ٍ لقا ثي ٢ثب ٍرَؿ
صٌيي ؽٜلي توبم ًجَؿُ ٍ ًبلْ اًت(اثٌفبكى.)176 ،1404 ،
ؿ ) هٌَ٠ك ام ثي٤غلكي ثي٤ي اًت وِ ثِ ؿليل ٍرَؿ رْل ؿك آىٛ ،لفيي ٣مـ ،ثل ثبٛي آى اعبً ِٛـاكًـ
(اثي احيل.)132 ،1364 ،
ؿك هَكؿ غلك ؿك كهناكمّب ًين ثبيـ گفت ام مهبًي وِ ايي پَل ثِ ٍرَؿ آهـُ تب ثِ اهلٍم ام لغب ٝليوت
وبهالً ثيخجبت ثَؿُ اًت .ثلاي ًوًَِ ؿك هَكؿ ثيت وَيي ام ًبل

 2010وِ ليوت آى  39ؿالك ثَؿُ اًت تب

ًبل 2012وِ ليوت آى ثِ عـٍؿ  44ؿالك كًيـُ اًت ٍ ًبل  2013وِ ثِ عـٍؿ  700ؿالك كًيـ تب ًبل
 2017هيالؿي ليوت ّل يه ام آى ثِ  6000ؿالك كًيـ؛ ًًَبًبت ليوتي ثٌيبكي كا تزلثِ ًوَؿُ اًت .ثب
ايٌغبل ايي ليوتگقاكي ٣مالًي ٍ ؿكًتيزِ غلكي ًجَؿُ اًت صلاوِ اٍالً ايي ًًَبًبت ثِ ؿليل ٣لِٗ ٍ
تمبٗبي هَرَؿ ؿك ثبماك ثَؿُ وِ ًبُي ام ؿاليل ٣مالًي ثَؿُ ٍ حبًيبً ؿك َٓكتي وِ كهناًگبكّب ثِ ٍيوُ ثيت
وَيي ثِ ٌَ٣اى يه ٍاعـ اكمي هَكؿ پقيلٍ ؿٍلتْب ٍ ثبًىْبي هلوني للاك ثگيلؿ ،ايي ًًَبًبت ووتل ؿك
عَمُ كهناكمّب ثِ ٍيوُ ثيت وَيي كػ هيـّـ.
 -6بسزسی زهصازشّا اش هٌظس فقِ حكَهتی
 -1-6قاػدُ الضسز
يىي ام هَِْكتليي لَا٣ـ فمْي وِ ؿك ثيِتل اثَاة فمِ هبًٌـ ٣جبؿات ٍ ه٤بهالت ثِ آى اًتٌبؿ هيَِؿ،
لب٣ـُ الٗلك اًت .ؿك هٌ٤بي ٗلك هيبى فمْبء اؽتالف ٍرَؿ ؿاكؿ .اهب ؿك هزوَ ١هيتَاى گفت وِ ؿك هَكؿ
ًفي ٍ هبل ،ولوِ ٗلك اًت٤وبل هيَِؿ .ؿك لبًَى اًبًي روَْكي اًالهي ايلاى لب٣ـُ الٗلك ،هجٌبي آل
 40لبًَى اًبًي للاك گلفتِ ٍ ؿك ثؾَ عمَق هلؿم ايي لبًَى وِ هْوتليي ثؾَ لبًَى اًبًي ًين هي -
ثبُـ ،هٜلط ُـُ ٍ ثب تَرِ ثِ آًىِ لبًَى اًبًي ًين ؽَؿ هجٌبي ٓغت ٍ لبًًَيت ًبيل لَاًيي اًت ،ثٌبثلايي
لب٣ـُ الٗلك ام ًگبُ لبًَى ايلاى ٍ ّوضٌيي فمِ عىَهتي ُي ِ٤ؿاكاي رٌجِ ٣وَهي اًت تب ؽَٔٓي
(كٗبيي كاؿ.) 66 ،1389 ،
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ام آًزبوِ ٍكٍؿ ثيلٍيِ كهناكمّب ثـٍى ً٠بكت عىَهت اًالهي ،ثِ ٌَ٣اى ًيبًتگقاكاى اًغٔبكي
ًيبًت پَلي ،اميه ًَ هَرت اؽتالل ؿك ً٠ن التٔبؿي ربهْ٤بًالهي ُـُ ٍ ثل التـاك ؿٍلت اًالهي ثل ثبماك
ؤتحيلگقاك هيجبُـ ٍ امًَي ؿيگل ،هوىي اًت هَرت ت٘يي ٢عمَق آعبؿ ربه ٍ ِ٤حلٍتْبي هلي ثِ ٣لت
ٍرَؿ اكمّبي غيلعبوويتي َُؿ ثِ اًتٌبؿ لب٣ـُ الٗلك هيتَاى تَليـ ٍ رليبى كهناكمّب كا ؿك التٔبؿ ٍال٤ي
ًبؿكًت ؿاًٌت.
 -2-6قاػدُ احتسام
گلٍّي ام فميْبى ،اعتلام هبل كا ثِ ًبكٍا ثَؿى هناعوت ٍ گلفتي لبّلاًِ هبل ام هبله هٌلوبى ت٤ليف
ولؿّبًـ (آفْبًي.)1418،321 ،
ثلؽي ؿيگل آى كا هغبف٠ت ام ًبثَؿي ٍ ٗبيًٌ ٢بؽتي هبل هٌلوبى ؿاًٌتْبًـ (ايلٍاًي ،ثيتب،

. ) 96

ث٘٤ي ام فمْب ثيبكمٍ ًِولؿى هبل هٌلوبى كا ًين هٌ٤بي لب٣ـُ اعتلام هبل ُولؿّبًـ ٍ ثِ ً٠ل ايِبى
ٌّگبهي وِ ثب هبل هٌلوبىّ ،وٌبى اُيبي ثئبعت ٍ هجبعبت اٍلي كفتبك َُؿ ،علهت آى ُىٌتِ ُـُ

-

اًت(آفْبًي.)1409،322،
ثٌب ثل ت٤ليف ًؾٌت ،پيبم لب٣ـُ اعتلام ًٌجت ثِ هبل هٌلوبى ايي اًت وِ هيبى هبله ٍ هبل ،رـايي
ًيبًـاميـ ٍ ٍي كا ثب تٔلف يب گلفتي هبل ،ام تٔلف هبلىبًِ ثبمًـاكيـ ٍلي پيبم ؿك ت٤ليف ؿٍم ٟبّلاً آى اًت
وِ هٌلوبًبى افنٍى ثل هوٌَ٣يت ت٤ـي ثِ هبل ؿيگلي ،تىليف عفبٟت ام هبل هٌلوبى ؿك همبثل ًبثَؿي ًين
ؿاكًـ؛ ثبيـ تالٍ َُؿ هبل هٌلوبًبى ًبثَؿ ًگلؿؿ.
ًگبُ ت٤ليف ًَم ًين ثل كايگبى ًجَؿى تٔلفبت اًت.
لب٣ـُ اعتلام اغلت ؿك هَاكؿي وِ فمْبء ثلاي توٌه ثِ لب٣ـُ ٗوبى يـ ،اتالف يب تٌجيت ثب هِىل
كٍثلٍ گلؿيـًـ ثِ وبك ثلؿُ ُـُ اًتُ .ؾٔي وِ هبل ؿيگلي كا غٔت هيىٌـًٌ ،جت ثِ ٣يي آى ،ثٌبثل
لب٣ـُ ٗوبى يـٗ ،بهي اًت اهب كار ٢ثِ هٌبف ٢هٌتَفبت ٍ غيلهٌتَفبت ؿك اًتٌبؿ ثِ لب٣ـُ هقوَك ،ثيي فمْبء
اؽتالف ً٠ل ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ثلؽي ام آًْب لب٣ـُ ٗوبى يـ كا ُبهل ايي هَكؿ ًـاًٌتْبًـ (اثْلي ٍ اينؿيفلؿ،
.)19-18 ،1389
لقا ثْوَرت لب٣ـُ اعتلام ،هبلوٌلوبى هغتلم ٍ تزبٍم ٍ ت٤ـي ثْأى هَرت ايزبؿ هي ئٍليت ٍ ٗوبى
ثلاي هتزبٍم ثِ هبل ؿيگلي اًت.
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ثٌبثلايي ثل اًبى لب٣ـُ اعتلام ٍ علهت ت٘يي ٢اهَال هٌلوييٍ ،كٍؿ كهناكمّب ؿك ثبماك التٔبؿ اًالهي
ثـٍى ً٠بكت عىَهت اًالهي ثل آًْب ،هَرت افنايَ هيناى ٗلك ؿك عزن پَل ٍ حلٍت ّبي التٔبؿ ٍال٤ي
اًت وِ ثل ايي اًبى ،تنكيك صٌيي پَلي ثب ٌَ٣اى علهت كٍثلٍ اًت.
 -3-6قاػدُ حفظ ًظام
هٌإلِ عف٠ً ٞبم ثٌَْ٤اى يه ٍارت ُل٣ي ؿك اثَاة هؾتلف فمْي ٍ آَلي هَكؿ ت ؤ ويـ للاك گلفتِ
اًت .ثل ايي عىنّ ،وِ اؿلِّ ٍ هجبًي ُل٣ي فمْي ؿاللت ؿاكؿ.
ً٠بم ؿك هفبّين ٍ هلاتت گًَبگًَي هبًٌـ ًبهبى ؿاُتي مًـگي ارتوب٣ي ،ويبى وَِك ،عىَهت ،هزوَِ٣
اعىبم ٍ هَاميي اًالم ٍ ؽلؿُ ً٠بهْبي ًيبًي ،فلٌّگي ،ارتوب٣ي ٍ التٔبؿي ثِ وبك هيلٍؿ .لىي ً٠بم
ًيبًي اًالم ام ربيگبّجلتلي ًٌجت ثِ ً٠بهْبي رنيي ام لجيل ً٠بم التٔبؿي٠ً ،بم ارتوب٣ي ٍ  ...ثلؽَكؿاك
اًت ٍ هلاؿ فمْبء ام اًت٤وبل ً٠بم ؿك اثَاة فمِ ًيبًي٠ً ،بم ًيبًي اًالم اًت.
ّوضٌيي ثبيـ ايي ًىتِ كا ًين افنٍؿ وِ ؿك اًالم ،عىَهت ٟبّلي ٍ لـكت ًيبًي فيٌفٌِ اكمٍ
ًـاُتِ ٍ ٍارت ًيٌت ٍ ًجبيـ ثِ ّل ؿًتبٍيني ثلاي عف ٞآى هتًَل ُـ.
ثلىِ عف ٞلـكت ٍ عىَهت ام آى رْت ٍارت اًت وِ مهيٌٌْبم ت٤بلي اًٌبى كا فلاّن هيىٌـ ٍ تب
مهبًي ٍارت اًت وِ هٌبيل ٍ هٔبلظ ميلثٌبيي اًالم ثِ ؽٜل ًيفتـّ .وضٌيي اگل عف ٞآى ؿك تناعن ثب آل
ؿيي ٍ تَعيـ ٍ ًجَت ٍ آل اهبهت ٍ عت اّل ثيت ٣ليْن الٌالم ٍ ثغٖ ا٣ـائِبى ثبُـ ،ثـٍى ُه ّيش
تىليفي ؿك عف ٞآى ًيٌت ٍ صِ ثٌب الـام ثلاي تغييل آىٍ ،ارت هيَِؿ .
لقا ثب ٌ٣بيت ثِ صبلِْبي كهناكمّب هبًٌـ هِىالت اهٌيتي ،تٌْيل رلاين ايٌتلًتي ،فلاك هبليبتي ٍ
پَلَِيي وِ هَرت اؽتالل ً٠بم التٔبؿي ٍ عتي ًيبًي ٍ ارتوب٣ي ؽَاّـ ُـ ،هٔلغت الت٘بء هيىٌـ تب
عبون اًالهي تب ثِ ًبهبى كًيـى تَليـ ٍ رليبى ايي ُىل ام پَل ،ام ٍكٍؿ آى ثِ التٔبؿ ٍال٤ي رلَگيلي
وٌـ .
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 -1-3-6زهص ازشّا زاُ بسٍى زفت اش تحسیوْا
ؽَٔٓيت گوٌبهي افلاؿ ؿك ه٤بهالت كهن اكمّب ٍيوگي هٌغٔل ثِ فلؿي اًت وِ صِ ثٌب ثتَاى تًَٚ
آى تغليوْبي ٟبلوبًِ ٣ليِ وَِك ٣نينهبى كا ؿٍك مؿ .ايي هََٗ ١ثِ لـكي كٍُي ٍ عبئن اّويت اًت وِ
عتي ٍاٗ٤يي تغليوْب ثِ آى افغبى ًوَؿّبًـ.
ؿك گناكٍ كيٌىْب ٍ تْـيـات كهن اكمّب وِ تًَ ٚوويتِ ًٌبي آهليىب ؿك ًبل

 2014اًتِبك يبفت،

صٌيي آهـُ :هلؿم ثلؽي وَِكّبيي وِ التٔبؿ آًْب كٍ ثِ مٍال اًت ٍ اكمٍ پَل هلي وَِكُبى ؿك عبل
ًنٍل اًت ،هوىي اًت ٣اللِ ثِ ًلهبيْگقاكي ؿك عَمُ كهن اكمّب ؿاُتِ ثبٌُـ تب ام ايي كاًُ ،لهبيِ ؽَؿ كا
ايوي ًگِ ؿاكًـ .ايي وَِكّب ثِ ًِ ؿًتِ تمٌين هيًَِـ:
الف) وَِكّبيي وِ تَكم ّبي ُـيـ ؿاكًـ هبًٌـ ميوجبثَُ؛
ة) وَِكّبيي وِ ثغلاًْبي هبلي ؿاكًـ هبًٌـ يًَبى ٍ لجل ى؛
د) وَِكّبيي وِ تغليوْبي ُـيـ ثيٌبلوللي ؿاكًـ هبًٌـ ايلاى.
ثٌبثلايي ٣ليلغن هِىالت ؿاؽلي هقوَك ،ؿك ُلاي ٚف٤لي صِ ثٌب كهن اكمّب ثب ٍٗ ٢لَاًيي ٓغيظ ٍ ؿك
ًٜظ والى تًَ ٚؿٍلت ثتَاًـ كاّگِب ثبُـ.
اّويت كهناكمّب ؿك ثغج فلاك ٍ ثلٍى كفت ًين ام ّويي رب هَِْؿ هيگلؿؿ وِ ً٠بهْبي كًوي هبلي ٍ
ثبًىي ثيٌبلوللي ثِ ٣لت ٍرَؿ هملكات ثيٌبلوللي ًؾت ،ووتل اهىبى ؿٍك مؿًِبى ؿك َٓكت ٍرَؿ تغلين
ّبي غيللبًًَي ٍ ٟبلوبًِ ثيٌبلوللي ٍرَؿ ؿاُتِ ٍ ؿك ايي هٌيل ،كم م اكمّب هيتَاًٌـ ثِ ٣لت تمٌيي ٗ٤يفتل
ثيٌبلوللي ٍ ؿاؽلي ،م ئ حل افتٌـ.
 -4-6قاػدُ ػدالت
ؿك هجبعج فمْي٣ ،ـالت ؿك اهَك ارتوب٣ي ثِ ٌَ٣اى ٣ـل ٍ أًبف وِ ثيِتل ثِ تٜجيك ٣ـالت ؿك اهَك
هبلي يب تَمي٤ي ثلهيگلؿؿٌَ٣ ،اى ُـُ اًت .اًالم وِ ٣ـالت ارتوب٣ي كا ام هجبؿي اًبًي ثلاي ُىلگيلي
ؽ ٚهِي التٔبؿيبٍ هيـاًـ ،آى كا ثب هفَْم تزليـي هجٌب للاك ًـاؿُ ٍ ًين ثِ َٓكت ثبم ثـاى ؿَ٣ت ًىلؿُ
تب لبثل ّلگًَِ تفٌيل ثبُـ.

 .سٌّ .تن ،كيٌه ّب ٍ تْـيـات كهن اكمّب ،وويتِ اهٌيت هلي ًٌب.2014 ،

-
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ّوضٌيي آى كا ثِ رَاه ٢اًٌبًي وِ ؿيـگبّْبي هتفبٍتي پيلاهَى ٣ـالت ؿاكًـ ٍ ثلاًبى اًـيِِ ٍ تلمي
ؽَيَ ام مًـگي ٍ عيبت هٌ٤ب يَ هيىٌٌـ ٍاگقاك ًىلؿُ اًت .ثلىِ اًالم ٣ـالت كا ؿك ٗوي يه ًيبًت -
گقاكي ٍ ثلًبهْليني ه٤يي اكايِ ولؿُ وِ تَاًٌتِ اًت پي ام آى ،ايي ايـُ كا ؿك ٍال٤يتي مًـُ هزٌن وٌـ
ٍال٤يتي وِ توبم تبك ٍ پَؿٍ ثب هفَْم اًالهي ٣ـالت ٣زيي اًت(روبلناؿُ.)15 ،1387 ،
ؿك ّويي كاًتب ،تَميً ٢ب٣بؿالًِ حلٍت ام رولِ تْـيـّبي كهناكمّب ثلاي ً٠بم التٔبؿ اًالهي اًت
صلاوِ ؿك عبل عبٗل ثيَ ام ًيوي ام عزن ثبماك ايي ًَ ١پَل هت٤لك ثِ افلاؿ ه٤ـٍؿي اًت وِ ؿك ٍال٢
ًْبهـاكاى آلي كهناكمّب تلمي هيًَِـ ٍ ام ايي ٛليك ،هي تَاًٌـ ،تغليوْب تْـيـّب ٍ هؾبٛلاتي كا ثِ
التٔبؿ وَِكّبيي وِ كهناكمّب ؿك آًْب كٍاد يبفتِ تغويل ًوبيٌـ.
ً-7تیجِ گیسی
كهناكمّب يىي ام تغَالت آلي ٣لِٓ پَلي ٍ هبلي ثيٌبلوللي ؿك يه ؿِّ گقُتِ هغٌَة هيًَِـ.
كهناكمّب ،هنايب ٍ ه٤بيت هؾتلفي كا ثب ؽَؿ ثِ ّولاُ ؿاُتْبًـ ام رولِ هِىالت آًْب هيتَاى ثِ هِىالت
اهٌيتي اُبكُ ولؿ وِ ؽلك ثيلٍيِ ،گن ُـىّ ،ه ُـى عٌبة وبكثل ٍ ًللت ٍ ّوضٌيي ًٍيلِ للاكگلفتي
ثلاي پَلَِيي ٍ فلاكّبي هبليبتي ام رولِ آًْب هيجبٌُـ.
٣ـم ٌُبًبيي َّيت ؿك اًتمبل ٍ ه٤بهالت هجتٌي ثل كهناكمّب ٍ ايي وِ ٓبعجبى آًضِ اُؾبٓي هي

-

ثبٌُـ ،ؽَؿ يىي ؿيگل ام ه٤بيت كهناكمّب اًت .ؿكوٌبك ايي ه٤بيت ،كهناكمّب ،هٌبف٤ي ثِ هبًٌـ تٌلي ٢ؿك كًٍـ
اًتمبل ٍ ه٤بهالت ثيٌبلوللي ،اكماى ولؿى هجبؿالت پَلي هجتٌي ثل آًْب ،افنايَ ًمَ ثٌگبّْبي التٔبؿي
غيلؿٍلتي ؿك كًٍـ تزبكت ٍ التٔبؿ ثيٌبلوللي ٍ  ...كا ثِ ّولاُ ؿاُتْبًـ.
هِلٍ٣يت كهناكمّب ثل ٛجك ؿٍُبؽِ فمِ فلؿي ٍ عىَهتي لبثل تويين اًت .ام هٌ٠ل فمِ فلؿي،
كهناكمّب يه ًَ ١هبل ثَؿُ ،ه٤بهالت آًْب كثَي ٍ غلكي ًيٌت ٍ ثٌبثلايي ،ؿك َٓكتي وِ هجٌبي ه٤بهالتي
كهناكمّب ام هٌ٠ل ُل٣ي ربين ثبُـ ،هجبؿلِ كهناكمّب ام هٌ٠ل ُل٣ي ٓغيظ ٍ عالل اًت .اهب ؿك َٓكتيىِ
هجٌبي ه٤بهالتي كهناكمّب هِلٍ٣يت ًـاُتِ ثبُـ ،ه٤بهلِ آًْب ثبٛل ٍ علام اًت.
اهب ام هٌ٠ل فمِ عىَهتي ٍٗ٤يت هجبؿالتي كهناكمّب هتفبٍت اًت .ثِ اًتٌبؿ اؿلّْبي هبًٌـ لب٣ـّالٗلك،
لب٣ـُ اعتلام ٍ لب٣ـُ عف٠ً ٞبم ٍ ٣ـالت وِ ّوگي هبً ٢ام ارلاي ًيبًتْبي ًبؿكًت پَلي ٍ افنايَ ثي -
كٍيِ عزوپَل ؿك ً٠بم التٔبؿ اًالهي هيًَِـ ،همت٘ي اًت تب مهبًي وِ ام ٛلف عبوويت

٠ً ،ن عمَلي
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ثلاي وٌتلل كهناكمّب ؿك التٔبؿ ٍال٤ي وَِك تلتيت ؿاؿُ ًِـُ اًت ،ام ٍكٍؿ ٍ اًزبم ه٤بهلِ ؿك مهيٌِ كهناكمّب
رلَگيلي ولؿ.
تٌْيل رلاين ،افنايَ يب وبَّ ثي كٍيِ عزن هجبؿالت پَلي ٍ ؽلٍد اكم ام هٌبيل هٜلط ؿك فمِ
عىَهتي اًت وِ هبً ٢ام فبلـ اُىبل ُل٣ي ؿاًٌتي ه٤بهالت كهناكمّب هيجبُـ  ،اگلصِ ثب لبًَى گقاكي ؿليك
هيتَاًـ كاُ ثلٍى كفتي ام ُلاي ٚتغلين التٔبؿي للاك گيلؿ.
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