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 چک٘ذُ

 ٍٓبٗت، ٍالٗت، ٣ٌبٍٗي ام ٗىٖ ؿاُتي ثـٍى ُؾٖٔ اٌٗىِ ام اًت ٣جبكت فَ٘لٖ ه٤بهلٔ
 اًت، غ٘ل عك ثِ كهت٤ل وِ هبلٖ ثل ٗب غ٘ل فهٔ ثل ٗب غ٘ل هبل ثِ ًٌجت ل٘وَه٘ت، ٗب ٍ ٍوبلت
 عمَلٖ ٣ول فَ٘لٖ، ه٤بهلٔ عمَلٖ هبّ٘ت. ثَؿ ؽَاّـ غ٘لًبفق ه٤بهلِ اٗي ٍ ؿّـ اًزبم إ ه٤بهلِ
 ثِ ًٌجت غ٘ل ٗب هبله ًَٕ ام وِ فَ٘لٖ ه٤بهلٔ كؿّ ٗب تٌف٘ق عمَلٖ هبّ٘ت ؽَّٔ ؿك اهب. اًت

 هبّ٘ت وِ گفت ثبٗـ ُآهـ ٣ول ثِ ّبٕ تغل٘ل ثب. ؿاكؿ ٍرَؿ ٠ًل اؽتالف گ٘لؿ، هٖ َٓكت ه٤بهلِ
 ثب تب ؿاكؿ ٍرَؿ هبله ثلإ اؽت٘بك اٗي فَ٘لٖ، ه٤بهلٔ اًزبم ام ث٤ـ. اًت عمَلٖ ٍال٤ٔ كؿ، ٗب تٌف٘ق
 ه٤بهلٔ ثِ ًٌجت هبله كؿّ ٗب اربمُ عم٘مت، ؿك. ًوبٗـ هِؾْ كا ه٤بهلِ ٤ٍٗ٘ت كؿّ ه٤بهلِ، ٗب تٌف٘ق

. َُؿ هٖ ؿاللت ًوبٗـ، عبٓل آى ثِ ٕكٗب ٣ـم ٗب ٣مـ اه٘بٕ ثل وِ ف٤لٖ ٗب لفٞ ّل ثِ فَ٘لٖ
 ؿك هبله .ؿاُت ًؾَاّـ احلٕ ٍگلًِ ثبُـ، ًـاُتِ كؿ ًبثمٔ وِ اًت هؤحل َٓكتٖ ؿك اربمُ الجتِ
 تأح٘ل ثَؿُ ٍ ثٖ گبّٖ ٍ هؤحل گبّٖ اُتجبُ اٗي. َُؿ اُتجبُ ؿصبك اًت هوىي كؿّ ه٤بهلِ ٗب تٌف٘ق

كؿّ  ٍ تٌف٘ق هبّ٘ت ٍ هفَْم ث٘بى ٗوي تب اًتُـُ  وََُ همبلِ اٗي ؿك. اًت غ٘لهؤحل آٜالط ثِ
 .گ٘لؿ للاك ثلكًٖ هَكؿ كؿ ٍ تٌف٘ق ثل اُتجبُ عمَلٖ آحبك ه٤بهلِ،

 كؿ، ه٤بهلٔ فَ٘لٖ. تٌف٘ق، اُتجبُ، :کل٘ذٕ ٍاصگاى
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 هقذهِ

فٔل پٌزن ام لٌوت ؿٍم رلـ اٍل لبًَى هـًٖ ًبٟل ثِ ه٤بهالتٖ اًت ثب ه١ََٗ هبل 
لَا٣ـ ٍ اعىبم اٗي لٌن ام ه٤بهالت ٖٛ  .گ٘لؿ َ٘لٖ للاك هٖغ٘ل ٍ تغت ٣ٌَاى ه٤بهالت ف

گفتِ، اًتبؿاى عمَق ت٤بكٗف  ق.م ث٘بى ُـُ اًت. ثل اًبى هَاؿ پَ٘ 263تب  247هَاؿ 
اًـ، اهب لـم هِتلن اٗي ت٤بكٗف اٌٌٗت وِ فَ٘ل ًِ  هتفبٍتٖ ام ه٤بهلٔ فَ٘لٖ اكائِ ؿاؿُ

١َِ ه٤بهلِ هبل غ٘ل اًت ٗب ثل فهٔ غ٘ل اًت ًِوَت لبًًَٖ ؿاكؿ ٍ ًِ ًوت للاكؿاؿٕ، ٍ هَٗ
ٗب هبلٌ٘ت وِ هت٤لكِ عك غ٘ل ثبُـ. تب مهبًٖ وِ هبله )غ٘ل( هجبؿكت ثِ تٌف٘ق ٗب كؿّ ه٤بهلِ 
ًىلؿُ ثبُـ، ه٤بهلِ غ٘لًبفق اًت. ؿك َٓكت تٌف٘ق ٗب كؿ، عٌت هَكؿ، ه٤بهلِ ٓغ٘ظ ٗب ثبٛل 

ٔ عمَلٖ اًت وِ پي ام تغمك آى، آحبك آى ٍال٤ ؽَاّـ ثَؿ. اؽت٘بك تٌف٘ق ٗب كؿّ ه٤بهلِ، ٗه
َُؿ. هوىي اًت هبله ؿك تٌف٘ق ٗب كؿ، هلتىت  ثب عىن لبًَى ثل ه٤بهلٔ ه٤ٌمـُـُ هتلتت هٖ

اُتجبّٖ گلؿؿ. همبلٔ عبٗل ؿك همبم تج٘٘ي هفبّ٘ن اُتجبُ، تٌف٘ق ٍ كؿ اًت ٍ ٗوي ث٘بى 
پلًَ اًت وِ اگل اُتجبّٖ  هبّ٘ت عمَلِٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، تٌف٘ق ٍ كؿ، ؿك پٖ پبًؼ ثِ اٗي

 وٌـ؟ ؿك تٌف٘ق ٗب كؿ ٣مـ َٓكت ثگ٘لؿ، ه٤بهلٔ فَ٘لٖ صِ ٤ٍٗ٘تٖ پ٘ـا هٖ

 هفَْم لغَٕ ٍ اصطالحٖ اشتثاُ. 1

 . هفَْم لغَٕ اشتثا1ُ. 1

ام ثبة افت٤بل اًت. ؿك مثبى فبكًٖ، « ُجِ»اُتجبُ ٗه ٍاهٓ ٣لثٖ ٍ هٔـك حالحٖ هنٗـ 
ٍ ّوضٌ٘ي ثِ ه٤ٌبٕ  وبك كفتِ اًت ٘نٕ گلفتي ثِثِ ه٤ٌبٕ ص٘نٕ كا ثِ غلٚ ٍ ٣َٕ ص

ربٕ ؿٗگلٕ گلفتي ٗب وبكٕ كا ثِ  هبًٌـ ُـى ص٘نٕ ثِ ص٘ن ؿٗگل ؿك ٠ًل اًٌبى، ٗىٖ كا ثِ
. اٗي ولوِ 1غلٚ اًزبم ؿاؿى، پَُ٘ـُ ُـى وبك ٍ هتلاؿف ثب ُه ٍ ُجِْ، ًَْ ٍ ؽٜب اًت

ىٖ ؿك مثبى ٣لثٖ اًت وِ ه٤بؿل ؿك هتَى فمْٖ ٍ عمَلٖ ؿٍ وبكثلؿ وبهالً هتفبٍت ؿاكؿ: ٗ
الِجِ ٍ الِجِْ ٍ الِجِ٘: : »2ال٤لة آهـُ اًت ُه، ُجِْ، ثـگوبًٖ ٍ التجبى اًت. ؿك لٌبى

هي أُجِ أثب فوب ٟلن ٍ »ّبٕ ٣لثٖ آهـُ  الوخل ٍ الزو٢ اُجبُ، ٍ اُجِ الِٖء هبحلِ ؿك هخل
اُتجِ االهل اف اؽتلٚ ٍ  الوِتجْبت هي االهَك: الوِىالت ٍ الوتِبثْبت ٍ الوتوبحالت... ٍ
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كٍؿ ٍ ؿك اثَاة  وبك هٖ ٍاهٓ اُتجبُ ؿك اٗي ه٤بًٖ ثِ هفَْم ُه ثِ««. اُتجِ ٣لٖ الِٖء
هؾتلف ؿك هتَى فمْٖ ٍ عمَلٖ وبكثلؿ ؿاكؿ. وبكثلؿ ؿٗگل اُتجبُ ؿك مثبى فبكًٖ ؿك وتت 

لٖ ّبٕ عمَ ٍٗوُ ؿك وتبة عمَلٖ ٍ لبًَى هـًٖ اًت وِ ه٤بؿل آى ؿك مثبى ٣لثٖ ثِ
 .1وبك كفتِ اًت ه٤بٓلاى، ٍاهٓ غلٚ ثِ

 . هفَْم اصطالحٖ اشتثا2ُ. 1

ؿاًبى ؿك ؽَّٔ هفَْم آٜالعٖ اُتجبُ ت٤بكٗف هؾتلفٖ ثِ ُلط مٗل اكائِ  عمَق
ٗب تَٔك ًبؿكًتٖ وِ  2اًـ: اُتجبُ ٣جبكت اًت ام ؽٜب ؿك ٌُبؽت ٍ ا٣تمبؿ ثلؽالف ٍال٢ ؿاؿُ

ٍ ٗب  4تمبؿ ثِ اهلٕ اًت وِ هٜبثك ثب عم٘مت ًجبُـٍ ٗب ا٣ 3وٌـ اًٌبى ام عم٘مت پ٘ـا هٖ
ٍ ّوضٌ٘ي  5آٗـ ّبٕ كٍاًٖ هٖ اُتجبُ، ًوبَٗ ًبؿكًت ٍال٤٘ت ؿك فّي اًت ٍ ؿك ُوبك پـٗـُ

. ثٌبثلاٗي اُتجبُ، تَٔك ًبؿكًتٖ اًت وِ 6تَٔك ثبٛلٖ اًت وِ ُؾْ ام اهَك ٍ اُ٘ب ؿاكؿ
مًـ  ٕ ّو٘ي تَٔك، ؿًت ثِ ا٣وبلٖ هٖوٌـ ٍ ثل هجٌب اًٌبى ام ٗه ه١ََٗ ٗب عىن پ٘ـا هٖ

وِ ًت٘زٔ آى ا٣وبل ًبؿكًت، هِتجِ كا هت٤ْـ ٍ هلنم لبًًَٖ ثِ آحبك ًبُٖ ام اًزبم آى ٣ول ٍ 
ثٌب فلؿ ؿك َٓكت ٣لن ٍ  ًوبٗـ ٍ صِ ؿك َٓكت ٍل١َ ؽٌبكت، هلنم ثِ رجلاى ٗلك ٍ مٗبى هٖ

ْـ ُـى ٍ هلنم ثَؿى ٍٕ آگبّٖ ٍ ٌُبؽت ًٌجت ثِ اهَك، ثِ الـاهبتٖ وِ ًت٘زٔ آى هت٤
  .مؿ ثبُـ، ؿًت ًوٖ

 هاّ٘ت حقَقٖ هعاهلٔ فضَلٖ. 2

ّبٕ گًَبگًَٖ  ت ٍ تغل٘لٗبؿاًبى، ٠ًل ؿك ؽَّٔ هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، عمَق
ّبٕ  ّب ٍرَؿ ؿاكؿ. ثل اًبى تغل٘ل ى اٗي تغل٘له٘بّبٕ ٣ولٖ ؿك  ؿاُتِ ٍ ؿاكًـ وِ تفبٍت

تفى٘ه اكاؿُ ثِ ٣ٌٔل لٔـ ٍ كٗب، هَكؿ تَرِ  ٠ٔلًٗوبٌٗـگٖ ٍ ً ٣ٔول آهـُ، ٠ًلٗ ثِ
 اًت:ًٌٌَٗـگبى 
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ؿك توبم هَاكؿٕ وِ هبله »اًت  ثل اًبى اٗي ٠ًلِٗ گفتِ ُـُ .ًوبٌٗـگٖ ٠ًٔلٗ الف(
ُوبك  اٍ ثِ ٓوٌـ وِ ؿك ٣مـ فَ٘لٖ ًوبٌٗـ پقٗلؿ، ؿك ٍال٢ لجَل هٖ ا٣وبل فَ٘ل كا هٖ ًٔت٘ز

اٍ اٗي ًوبٌٗـگٖ كا پقٗلفتِ ٍ آحبك ٣مـ ث٘ي فَ٘ل ٍ  ٓكاؿگقاك ً٘ن ثب اعتلام ثِ ا كٍؿ. لبًَى
ثِ ث٘بى ؿٗگل ؿك تغل٘ل ه٤بهلٔ فَ٘لٖ،  .1«آ٘ل كا ثِ عمَق هبله ًلاٗت ؿاؿُ اًت

عل اٗي اًت وِ گفتِ َُؿ، هبله ٓالع٘ت المم كا ثِ فَ٘ل  تلٗي كاُ تلٗي ٍ ه٤مَل ًبؿُ
 ًٔوبٌٗـگٖ ًٍ٘ل ٔـ. پي ٠ًلٗوٌالـام  ًوبٗـ تب ٍٕ ثتَاًـ ثِ ً٘بثت ام ٛلف هبله، ا٣ٜب هٖ

هبله ثبُـ،  ٓآى اگل فَ٘ل ًوبٌٗـ ٔا٣ٜبٕ اٗي اؽت٘بك ٍ ٓالع٘ت كا ؿاؿُ اًت ٍ ؿك ًت٘ز
ربٕ ؽَؿ للاك ؽَاّـ گلفت ٍ احل ٣مـٕ كا وِ ًوبٌٗـُ ه٤ٌمـ ًوَؿُ، ؿك ؿاكاٖٗ  ّوِ ص٘ن ثِ

فبؿ ٣لفٖ اربمُ ٍ تٌف٘ق َُؿ. پي هٜبثك اٗي ٠ًل، ه هبله ٟبّل ٍ ٣مـ هٌٌَة ثِ هبله هٖ
الجتِ هوىي  .2پقٗلؿ اٗي اًت وِ هبله آحبك ٣مـ كا ثلإ ؽَؿ هٖ ٔهٌنل ٣مـ، ؿك عم٘مت ثِ

اًت هبله ولِ ًت٘زٔ ٗه ٣ول عمَلٖ كا ًپقٗلؿ ٍ تٌْب ثؾِٖ ام ٣ول عمَلٖ كا اربمُ 
بله تَاى لبئل ثِ اٗي ٠ًل ثَؿ وِ ُؾْ فَ٘ل ثِ ًوبٌٗـگٖ ام ه َٓكت ًوٖ  ؿّـ، ؿك اٗي

الـام ثِ ه٤بهلِ ًوَؿُ اًت. ٗوي اٌٗىِ ؿك ثغج ًوبٌٗـگٖ وِ ٍوبلت ًؤًَ ثبكم آى اًت، 
ًوبٗـ وِ اٗي الـام فلاتل ام إفى ٗب  ٣ٌِ الـام هٖ گبّٖ ٍو٘ل فلاتل ام إفى ٗب هٔلغت هٌَة

تَاى ٣ول  گ٘لؿ؛ عبل صگًَِ هٖ ؽبكد ام هٔلغت ً٘ن ؿك لبلت ٗه ٣ول فَ٘لٖ للاك هٖ
٣ٌِ كا ثب ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ تَرِ٘ ًوَؿ؟ ام اٗي كٍ، ّلصٌـ وِ  ى ٗب هٔلغت هٌَةفلاتل ام إف

إ ثلإ هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ٍ احل ثؾِ٘ـى ثِ ٣ول  ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ تَرِ٘ ًبؿُ
تَاًـ تَرِ٘ هٌبًجٖ ثلإ هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ  ُـُ اًت، ٍلٖ ًوٖ عمَلِٖ اًزبم

ٍ اًٜجبق ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ثب هبّ٘ت عمَلِٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثبُـ. ثلؽٖ ّن ثلإ تَرِ٘ 
٣ٌَاى اربمُ ٗب  پي ام ه٤بهلِ ً٘ن ثِ ،ُـ ؿاؿ فًٖ وِ لجل ام اًزبم ه٤بهلِ هٖإ»٣م٘ـُ ؿاكًـ 

وٌـ. ثٌبثلاٗي ٣ول عمَلٖ ُؾْ فَ٘ل  تٌف٘ق لبثل تغمك اًت ٍ ّوبى ًمَ كا اٗفبء هٖ
اٗي اًتـالل ثِ  .3«َُؿ ٍ احل عمَلٖ ؿاكؿ ٖ هٖهبله هبًٌـ ٍوبلت ٗب ًوبٌٗـگ ٓث٤ـ ام اربم

٠ًل لبثل ًمـ ٍ اٗلاؿ اًت؛ صلاوِ ؿك تَرِ٘ ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ٓلفبً ثِ مهبى ا٣ٜبٕ إفى ٗب 
هخبثٔ إفى ؿك  اربمُ ثِ لجل ٗب ث٤ـ ام ٣ول عمَلٖ تَرِ ٍ تأو٘ـ ُـُ اًت ٍ اربمٓ هبله كا ثِ

                                                           
 .190(، ّ 4،1386، )تْلاى: اًتِبكات ُلوت ًْبهٖ اًتِبك ٍ ُلوت ثْوي ثلًب، س ا٣وبل عمَلٖ -عمَق هـًًٖبٓل، وبتَمٗبى،  .1
، 5، )تْلاى: اًتِبكات ُلوت ًْبهٖ اًتِبك ٍ ُرلوت ثْوري ثلًرب، س    2، د لَا٣ـ ٣وَهٖ للاكؿاؿّب -عمَق هـًًٖبٓل، وبتَمٗبى،  .2

1379 ّ ،)112. 
 .207(، ّ 1386، 2، )تْلاى: ًِل ه٘ناى، س ، ول٘بت ٣مَؿ ٍ للاكؿاؿّب3عمَق هـًٖ ثْلاهٖ اعوـٕ،  عو٘ـ، .3
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هٌنلٔ ا٣ٜبٕ ًوبٌٗـگٖ ثِ  ٍ تٌف٘ق هبله كا ثِؿاًٌـ ٍ ثل اٗي اًبى ً٘ن اربمُ  ٣مـ ٍوبلت هٖ
ُؾْ ٍو٘ل هزبم ؿك ا٤ًمبؿ ٣ول  اًـ ٍ اٗي ؿكعبلٖ اًت وِ ؿك ٍوبلت فَ٘ل تلمٖ ًوَؿُ

گًَِ ًوت ٍ  عمَلٖ ٍ ٍارـ ٓالع٘ت اًت؛ ٍلٖ ؿك ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ُؾْ ه٤بهل ّ٘ش
تَاًـ اًِبء  وٖغ٘ل ً»ٓالع٘تٖ ام ربًت هبله ًـاكؿ. افنٍى ثل آى، ثبٗـ تَرِ ؿاُت وِ 

ٍوبلت ثلإ مهبى گقُتِ ثٌوبٗـ تب ُؾْ فَ٘ل ثـٗي ًٍ٘لِ ٍو٘ل ؿك مهبى ه٤بهلِ ٌُبؽتِ 
َُؿ، مٗلا اًِبء اهلٕ ؿك عبل ٗب آٌٗـُ هوىي اًت ٍ اًِبء آى ؿك مهبى گقُتِ ه٤مَل 

كًـ ٍ پقٗلٍ هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثل  ٠ًل ٓبئت هٖ اٗي اًتـالل ثِ .1«ثبُـ ًوٖ
وٌـ. ٗوي اٌٗىِ احل كؿ ٗب اربمُ ام مهبى ٍل١َ ٣مـ  ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ كا ّن ت٤٘٘ف هٖهجٌبٕ 

 تَاًـ ؿك گقُتِ احل ؿاُتِ ثبُـ. ّوضٌ٘ي ؽَاّـ ثَؿ، ٍلٖ اًِب ٍ اٗزبؿ ٗه ٣ول عمَلٖ ًوٖ
ًوبٌٗـگٖ ًبٟل ثِ هَكؿٕ ؽَاّـ ثَؿ وِ فَ٘ل، ه٤بهلِ كا ثِ لٔـ فلٍٍ ثلإ غ٘ل  ٠ًٔلٗ

حوي ثِ لٔـ ؿكٗبفت ثلإ هبله  ،ٍ ؿك َٓكت ؿكٗبفت حوي ام آ٘ل )هبله( اًزبم ؿّـ
غ٘ل كا ثلإ ؽَؿٍ  ً٘ت ٍ ثِ لٔـ اٌٗىِ هبلِ َٓكت اگل فَ٘ل ثب ًَء )غ٘ل( ثبُـ. ؿكغ٘ل اٗي

ه٤بهلِ ًوبٗـ ٍ حوي كا ّن ثلإ ؽَؿ ؿكٗبفت وٌـ، ؿٗگل ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ًؾَاّـ ثَؿ تب ثب تٌف٘ق 
 َّ فلٖٗ وِ فَ٘ل لٔـ ه٤بهلِ ثلإ ؽَؿ ٗب هبلههبله ٓغ٘ظ تلمٖ گلؿؿ. ؿك ؽٔ

ًوبٌٗـگٖ تٜج٘ك ؿاؿ  ٔتَاى ٣ول فَ٘لٖ كا ثب تٌف٘ق ث٤ـٕ ثب ٠ًلٗ ٍ اٌٗىِ آٗب هٖ ؿاُتِ ثبُـ
ؿٍ ٠ًل ٍ ؿٗـگبُ هؾتلف ٍرَؿ ؿاكؿ. هٜبثك ٠ًل ٍ ؿٗـگبُ اٍل، اهىبى هٜبثمت ٍ  ،ٗب ؽ٘ل

وبٌٗـُ تلمٖ ُـى فَ٘ل ثب تٌف٘ق ث٤ـٕ فلٕ ًفلاّن ًٌ٘ت، مٗلا ًوبٌٗـگٖ  ٔتغل٘ل ثب ٠ًلٗ
هبله، ؿكَٓكتٖ اًت وِ ُؾْ فَ٘ل ثلإ غ٘ل ه٤بهلِ ًوبٗـ ٍ ّلگبُ فَ٘ل ثلإ ؽَؿ 

ثِ ث٘بى  .2َُؿ تَٔك ًوٖ ًوبٌٗـگٖ ،ه٤بهلِ وٌـ، ّوبًٌـ غبٓت ٍ ًبكق اًت ٍ ؿك ًت٘زِ
ؽَؿ )غبٓت( ًوبٌٗـگٖ ه٤بهلِ ثلإ  ٔثب تَرِ ثِ اٛالق عىن ه٤بهالت فَ٘لٖ، ٠ًلٗؿٗگل 

تٜج٘ك »ٗوي اٌٗىِ  .3گ٘لؿ ٍ ام اٗي رْت ثب لبًَى هـًٖ ّن ًبمگبك ًٌ٘ت كا ؿكثل ًوٖ
ٍرِ كٗبٗت ثِ پقٗلٍ  ّ٘ش غبٓت ؿَُاك اًت. مٗلا غبٓت ثِ ًٔوبٌٗـگٖ ثب ه٤بهل ٠ًٔلٗ

ثْتل  .4«وٌـ ًوت ٍ ٓالع٘ت ام ٛلف هبله ًـاكؿ ثلىِ ٣ول اٍ صٌ٘ي لٔـٕ كا ؿف٢ هٖ

                                                           
 .300(، ّ 1377، 19فلٍُٖ اًالهِ٘، س  ، )تْلاى: اًتِبكات وتبة1، د عمَق هـًٖاهبهٖ،  ً٘ـ عٌي، .1
 .300ّ  ّوبى، .2
 .173(، ّ 1387، 2، )تْلاى: اًتِبكات ؽلًٌـٕ، س بعمَق للاكؿاؿّ -عمَق هـًٖپ٘ه،  عٌي، كُ .3
 .172 ّ ّوبى، .4
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ى ؿك غٔت، هبل ؿٗگلٕ ثِ ًغَ ٣ـٍاًٖ تغت تٌلٚ غبٓت للاك اًت گفتِ َُؿ صَ
گ٘لؿ ٍ ام ع٘ج هبّ٘تٖ غٔت ٗه ٍال٤ٔ عمَلٖ اًت، ؿكًت٘زِ اًٜجبق ٣ول غبٓجبًِ  هٖ
٣ٌَاى ٗه ٣ول فَ٘لٖ ٍ هت٤بلجبً تٜج٘ك آى ثب ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ؿٍك ام فّي اًت ٍ اٗي  ثِ

وِ هٜبثك ؿٗـگبُ ؿٍم ـگٖ اًت. ه١ََٗ هٌٔلف ٍ ؽبكد ام ه٤بهالت فَ٘لٖ ٍ ثغج ًوبٌٗ
ؿك هَكؿٕ ّن وِ  آهـُ اًت: گًَِ ، اٗيّوبٌّگٖ ًـاكؿ ً٘نًوبٌٗـگٖ  ٟٔبّلاً ثب آل ٠ًلٗ

تَاى گفت:  هبله ثب هفبؿ ه٤بهلِ هٖ ٓوٌـ، ؿك ًبمگبك ولؿى اربم فَ٘ل ثلإ ؽَؿ ه٤بهلِ هٖ
وٌـ، هبله ً٘ن  تلاٖٗ هٖؿٍ هبل ٍ اًتمبل هله ام هبلىبى آًْب ثب آ٘ل  ٔغبٓت ؿكثبكٓ هجبؿل

 ٓاربم ،ًبمؿ. ثٌبثلاٗي اگل لبًَى ؽَؿ هٖ ٓؿّـ ٍ فَ٘ل كا ًوبٌٗـ فى ثِ هفبؿ ّو٘ي هجبؿلِ هٖإ
ًوبٌٗـگٖ آًبى اًت... ٍ ؿك فلٖٗ  ُٔوبكؿ، تغل٘ل آى ثل هجٌبٕ ٠ًلٗ ث٢٘ غبٓت كا هجبط هٖ

گقاك  َُؿ، لبًَىٖ هبل ؿٗگلٕ تلاٖٗ ه ٓوٌـ، صَى ؿكثبك ّن وِ فَ٘ل ثلإ ؽَؿ ه٤بهلِ هٖ
َٛك ولٖ ؿك  . ث1ِؿاًـ وِ ه٤بهلِ ثلإ هبله ٍال٢ ُـُ اًت آى كا ؿك عىن هَكؿٕ هٖ

كًـ اٗي ؿٗـگبُ  ٠ًل هٖ ثِ» :اًـ ًوبٌٗـگٖ ًبُٖ ام تٌف٘ق ؿك عمَق اٗلاى گفتِ ٔؽَّٔ ٠ًلٗ
فبت تَاى ؿٗـ ثب هجبًٖ عمَلٖ اٗلاى هٌب ؿك عمَق اًگل٘ي ٍ فلاًٌِ هٖكا ّبٕ آى  وِ كِِٗ

ؿاكؿ. ّوضٌبى وِ ثب هجبًٖ فمْٖ ٍ آكإ فمْ٘بى اهبهِ٘ وِ هٌج٢ اًبًٖ لبًَى هـًٖ اٗلاى 
ؿك عم٘مت، ثبٗـ ثل اٗي ٣م٘ـُ ثَؿ وِ هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ  .2«اًت، هغبٗلت ؿاكؿ

ؿاكاى اٗي ٠ًلِٗ ؿل٘ل  تَاًـ هٌٜجك ثب ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ثبُـ، مٗلا ًؾٌت اٌٗىِ ٛلف ًوٖ
غ٘ل ام هفبؿ ٣لفٖ احل اربمُ ًـاكًـ ٍ ثل ّو٘ي اًبى اٗي ٠ًلِٗ ًتَاًٌت  هغىوٖ ثِ

ؿاكاى مٗبؿٕ كا رو٢ وٌـ. ؿٍم اٌٗىِ هٜبثك لَا٣ـ عبون هوىي اًت ًوبٌٗـگٖ ثِ ًغَ  ٛلف
للاكؿاؿٕ، لبًًَٖ ٍ ٗب ل٘بٖٗ ثبُـ؛ عبل پقٗلٍ ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ٍ اًٜجبق آى ثب هبّ٘ت 

ًوبٌٗـگبى غ٘لللاكؿاؿٕ )ل٘بٖٗ ٍ لبًًَٖ( كا ثب اثْبم ٍ تلؿٗـ ثٌب ه٤بهالت  ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، صِ
٣لِ٘ ٌّتٌـ ٍ  ّولاُ ًبمؿ؛ صلاوِ ًوبٌٗـگبى غ٘لللاكؿاؿٕ لبؿك ثِ اًزبم ه٤بهلِ ثلإ هَلٖ

٣ول عمَلٖ آًبى ام للولٍ ه٤بهالت فَ٘لٖ ؽبكد اًت. ًَم، ؿك هَاكؿٕ وِ هبله لجل ام 
ِ فَت ًوبٗـ ٍ ؿاكإ ٍكحٔ هت٤ـؿٕ ّن ثبُـ، لجَل ا٣الم اكاؿٓ ؽَؿ هجٌٖ ثل تٌف٘ق ه٤بهل

إ وِ لٔـ اربمُ ه٤بهلٔ  ٣ٌَاى ٍو٘ل ثلإ ٍكحِ ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ٍ تلمٖ ًوَؿى فَ٘ل ثِ

                                                           
 ،5 س ثلًرب،  ثْوري  ُرلوت  ٍ اًتِبك ًْبهٖ ُلوت اًتِبكات: تْلاى) ،2 د ،للاكؿاؿّب ٣وَهٖ لَا٣ـ -هـًٖ ، عمَقوبتَمٗبى ًبٓل، .1

1379) ّ ،114. 
، فٔلٌبهٔ هـكى ٣لَم اًٌبًٖ، «عمَق اًگل٘ي، اًالم ٍ اٗلاىتغل٘ل ًوبٌٗـگٖ ًبُٖ ام تٌف٘ق ؿك » ً٘ـ عٌ٘ي، ٓفبٖٗ ٍ ؿٗگلاى،  .2

 .98(، ّ 1380)مهٌتبى  21ٍ 
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فَ٘لٖ كا ؿاُتِ ثبٌُـ ثلؽالف هبّ٘ت عمَلٖ ٣مـ ٍوبلت ٍ ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ اًت، مٗلا ثب 
گلؿؿ ٍ ؿكًت٘زِ  ٜٓالط هلتف٢ هٖا فَت ّلٗه ام ٛلف٘ي ًوبٌٗـگٖ كاثٜٔ عمَلٖ ماٗل ٍ ثِ

اًـ. صْبكم، پقٗلٍ  تَاى گفت وِ ٍكحٔ هتَفٖ ً٘ن ثِ فَ٘ل ا٣ٜبٕ ًوبٌٗـگٖ ولؿُ ًوٖ
٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ثِ اٗي هفَْم ؽَاّـ ثَؿ وِ ٗه كاثٜٔ عمَلٖ ؿٍٛلفِ ث٘ي هبله ٍ فَ٘ل 

ٍرَؿ ًـاكؿ، ثلىِ  تٌْب للاكؿاؿٕ وِ ً٘بمهٌـ ثِ ؿٍ اكاؿُ اًت فِ٘ ًِ ه٤بهل ثبُـ وِ ؿك هبًغي
َُؿ، پي ثب اكاؿٓ هبله ثِ ا٣الم  تٌْب ام ربًت هبله ًوت ًوبٌٗـگٖ ثِ فَ٘ل ا٣ٜب هٖ

 َُؿ. كٗب ٍ اربمٓ ه٤بهلِ، ًوبٌٗـگٖ ثلللاك ٍ اٗزبؿ ًوٖ

ّب كار٢ ثِ هبّ٘ت  اٗي ٠ًلِٗ ام هَِْكتلٗي تغل٘ل .تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب ٠ًٔلٗ )ة 
ٛجك اٗي ٠ًل، تغل٘ل ، ِٗ اًتمبؿاتٖ ّن ٍاكؿ ُـُّلصٌـ ثِ اٗي ٠ًل .ه٤بهلٔ فَ٘لٖ اًت

ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثل هجٌبٕ تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب ٍ تغل٘ل اكاؿُ ثِ ؿٍ ٣ٌٔل لٔـ ٍ كٗب، هَكؿ 
ؿك ٣مـ فَ٘لٖ توبم اكوبى ٣مـ »ؿاًبى ثَؿُ اًت. ثل اًبى اٗي تغل٘ل  تَرِ فمْب ٍ عمَق

َؿ ؿاكؿ. پي ّلگبُ كٗبٕ ًبفق ٤ٌٖٗ لٔـ ٍ كٗبٕ آ٘ل ٍ لٔـ فَ٘ل، رن كٗبٕ غ٘ل ٍر
. اٗي فلٕ ؿكربٖٗ 1«گلؿؿ غ٘ل وِ هبله ٗب هت٤ْـ اًت ثل آى هلغك َُؿ ٣مـ وبهل هٖ

َٓكت اگل  غ٘ل اٗي اًت وِ فَ٘ل ٍارـ اكاؿٓ اًِبٖٗ المم ثلإ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثبُـ؛ ؿك
تَاى لبئل ثِ  فَ٘ل فبلـ لٔـ ٍ اكاؿٓ اًِبٖٗ المم ثلإ ا٤ًمبؿ ٣ول عمَلٖ ثبُـ، ًوٖ

اً٘وبم كٗبٕ هبله ثل لٔـ فَ٘ل ثَؿ تب ه٤بهلِ ًبفق گلؿؿ. مٗلا هٜبثك آَل عبون، ه٤بهلٔ 
ق.م لٔـ ٍ كٗبٕ  190 ٓثلاثل هبؿاُؾبّ فبلـ لٔـ ثِ ّل ؿل٘ل وِ ثبُـ ثبٛل اًت ٍ 

هٜبثك تغل٘ل  ،إ اًت. ثِ ث٘بى ؿٗگل تِى٘ل ّل ه٤بهلِ ٔٛلف٘ي ٣مـ ُلٙ اًبًٖ ٍ اٍل٘
ُؾٖٔ ٍ ؿاؽلٖ ؿاكؿ ٍ ثبٗـ هٌٌَة ثِ هبله ثبُـ كٗبٕ اًٍت.  ٔآًضِ رٌج»اٗي ٠ًلِٗ 

لٔـ اًِبء اهلٕ اًت ٣ًَٖ ٍ ام ربًت ّلوِ ثبُـ آحبك عمَلٖ ؽَؿ كا ثِ ّولاُ ؿاكؿ. پي 
وبفٖ اًت وِ لٔـ اًِبء فَ٘ل ثِ كٗبٕ هبله پًَ٘ـ ؽَكؿ تب ٣مـ كا وبهل ًبمؿ ٍ هبله ٍ 

ُؾْ فَ٘ل،  ًٍٔ٘ل لٔـ اًِب ثِ ،عم٘مت . ؿك2«آ٘ل كا هلتنم ثِ ارلإ هفبؿ آى وٌـ
ٍلٖ اٗي لٔـ، ً٘بمهٌـ رنء ؿٗگلٕ اًت تب ه٤بهلِ  ،ًوبٗـ ثٌـٕ ه٤بهلِ كا اٗزبؿ هٖ اًتؾَاى

                                                           
 .111(، ّ 1387، 10، )تْلاى: اًتِبكات ؿاؿگٌتل، س آَل للاكؿاؿّب ٍ ت٤ْـات -عمَق هـًٖماؿُ،  ً٘ـ هلتٖ٘، لبًن .1
، 5ِبكات ُلوت ًْبهٖ اًتِربك ٍ ُرلوت ثْوري ثلًرب، س     ، )تْلاى: اًت2، د لَا٣ـ ٣وَهٖ للاكؿاؿّب -عمَق هـًًٖبٓل،وبتَمٗبى،  .2

1379ّ ،) 79. 
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همبم اكمٗبثٖ ٍ ه٘ناى ّوبٌّگٖ ٗب . ؿك 1اًتتىو٘ل ٍ هغمك گلؿؿ ٍ آى رنء كٗبٕ هبله 
ا٣ـ هٌلن عمَلٖ، ثبٗـ ٣ـم ّوبٌّگٖ ٠ًلٗبت ًوبٌٗـگٖ ٍ تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب ثب آَل ٍ لَ

هبله  ٓصلاوِ ؿك ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثب اربم ،تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب كا ثِ ٠ًل ؿٗگل تلر٘ظ ؿاؿ ٠ًٔلٗ
ثِ هبله اًتٌبة پ٘ـا  ،ٌت ثِ هبله ام لغبٝ ٣ٌٔل لٔـ ٍ كٗب وبهل ثَؿُت٣مـ غ٘لًبفق هٌ

ثب ثلكًٖ  .2ؿَُ گًَِ ًوبٌٗـگٖ ّن اًِب تلمٖ ًوٖ ٗوي اٌٗىِ ثب اٗي اربمُ ّ٘ش؛ وٌـ هٖ
كًـ وِ  گًَِ ثِ فّي هٖ ؿاًبى ٍ ثب ؿلت ؿك ؿٍ ٠ًلٗٔ ٗبؿُـُ اٗي ّبٕ هؾتلف عمَق ؿٗـگبُ

تَاًـ ثب هبّ٘ت  ٠ًلٗٔ تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب ثب اٌٗىِ ؽبلٖ ام اُىبل ٍ اٗلاؿ ًٌ٘ت، ثْتل هٖ
گقاك ثلإ تغمك ٗه  عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ هٌٜجك گلؿؿ؛ مٗلا ام ٗه ًَ ثِ عىن لبًَى

٣ٌَاى ُلٙ اًبًٖ المم اًت ٍ ؿك ه٤بهالتٖ وِ ثِ ًغَ  ٔـ ٍ كٗبٕ ٛلف٘ي ث٣ِمـ، ل
َُؿ ٗه ٛلف ثِ ًغَ ٍاعـ لٔـ ٍ كٗبٕ ؽََٗ كا ثلإ ا٤ًمبؿ ٣مـ ث٘بى ٍ  فَ٘لٖ اًِب هٖ

ًوبٗـ، ٍلٖ لٔـ ٍ كٗبٕ ٛلف ؿٗگل ه٤بهلِ ام ربًت ؿٍ ُؾْ فَ٘ل ٍ هبله اثلام  اثلام هٖ
ثبُـ وِ هزو١َ اكاؿٓ  كٗبٕ هبله ام ٗىـٗگل هٌفه هٖ َُؿ ٍ ؿك عم٘مت، لٔـ فَ٘ل ٍ هٖ

هٌنلٔ لٔـ ٍ كٗبٕ ٗىٖ ؿٗگل ام ٛلف٘ي ه٤بهلِ اًت وِ ؿك ًْبٗت ثِ  فَ٘ل ٍ هبله ثِ
َُؿ. ام ًَٕ ؿٗگل ؿك فلٖٗ وِ هبله هبل لجل ام ا٣الم اكاؿُ  تٌف٘ق ٣مـ فَ٘لٖ هٌزل هٖ

ـ، ؿك اٗي عبلت اربمُ ٗب كؿّ ّلٗه ام هجٌٖ ثل اربمُ ٗب كؿ، فَت ًوبٗـ ٍ ٍكاث ٍٕ هت٤ـؿ ثبٌُ
ٍكاث ثل اًبى ٠ًلٗٔ تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب لبثل اًٜجبق ؽَاّـ ثَؿ. عبل اگل ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ 

تَاًٌـ ثب تَرِ ثِ فَت هَكثِ ؽَؿ، ثِ تٌف٘ق ٗب كؿّ  هَكؿ لجَل ٍال٢ َُؿ، آَالً ؿٗگل ٍكاث ًوٖ
 ه٤بهلِ هجبؿكت ًوبٌٗـ. 

 سُهفَْم ٍ هاّ٘ت حقَقٖ اجا. 3

كٍؿ: گبّٖ ثِ ه٤ٌبٕ  وبك هٖ اربمُ ؿك ؿٍ هَكؿ ثِ»ؿك ؽَّٔ وبكثلؿ اربمُ ثبٗـ گفت 
تٌف٘ق للاكؿاؿٕ اًت وِ ثِ َٓكت غ٘لًبفق ٍال٢ گلؿٗـُ اًت؛ هبًٌـ ٣مـٕ وِ ثِ َٓكت 

ٓغ٘ل هو٘ن ٗب غ٘لكُ٘ـ ه٤ٌمـ گلؿؿ ٍ گبّٖ ثِ ه٤ٌبٕ  تًَٚفَ٘لٖ ٗب ام كٍٕ اولاُ ٗب 
گٌَٗـ:  هٖ ،كٍؿ؛ هخالً ؿك ث٤ٖ٘ وِ ثلإ ؽلٗـاك ُلٙ ؽ٘بك ُـُ اًت وبك هٖ اًمبٙ ؽ٘بك ثِ

                                                           
 .300، ّ پِ٘٘يً٘ـ عٌي، اهبهٖ،  .1
 .102، ّ پِ٘٘يً٘ـ عٌ٘ي، ٓفبٖٗ،  .2
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. 1«ؽلٗـاك ث٢٘ كا اربمُ ًوَؿ؛ ٤ٌٖٗ ثب اًمبٙ ؽ٘بك ؽََٗ، ٣مـ كا اه٘بء ٍ المم ولؿُ اًت
ثب  وِوبك ثلؿُ ُـُ ثبُـ، ٗه هفَْم حبثت ؽَاّـ ؿاُت  هفَْم اربمُ ؿك ّل هَكؿٕ وِ ثِ

. ؿك ؽَّٔ اًتآٜالط هِتلن  تغ٘٘ل ًؾَاّـ ولؿ ٍ ثِ ٗبؿُـُوبكاٖٗ ؿك ّلٗه ام هَاكؿ 
 آى ّن، فللٖ ًـاكؿ وِ اربمُ ثِ ه٤ٌبٕ تٌف٘ق ٍ ٗب ؿك ه٤ٌبٕ اًمبٙ ؽ٘بك ثبُـ. هبّ٘ت عمَلِٖ

 هفَْم اجاسُ. 1. 3

ٍلٖ ًٌٌَٗـگبى عمَلٖ ٍ فمْب هفَْم  ،لبًَى هـًٖ هفَْم اربمُ كا ث٘بى ًىلؿُ اًت
تفبٍت اٗي ؿٍ ٍاهُ ؿك  .اًـ فى للاك ؿاؿُإَالً اربمُ كا ؿك ثلاثل اًـ ٍ ه٤و ًوَؿُكا ث٘بى اربمُ 

هبّ٘ت عمَلٖ ًٌ٘ت؛ ّل ؿٍ ا٣الم كٗبٗت اًت، هٌتْب إفى كٗبٗت پَ٘ ام ٣ول اًت، اهب 
ؿك لغت هفَْم اربمٓ ا٣الم كٗبٗت پي ام ٍل١َ ٣ول عمَلٖ اًت ٍ ثِ ه٤ٌبٕ تٌف٘ق اًت. 

ٗب  2«فى ٍ كؽٔتإؿاؿى، كٍا ؿاُتي، ؿًتَكٕ، كؽٔت ؿاؿى، ؿًتَك »: ام اربمُ ٣جبكت اًت
فى، تلؽْ٘، ؿًتَكٕ، كؽٔت، إثِ ه٤ٌبٕ « رَم» ٔؿك لغت هٔـك ثبة اف٤بل ام كِٗ»اربمُ 

ٍٓفٖ اًت ثلإ ٣ول آ٘ل ؿك تأٗ٘ـ ٍ تٌف٘ق تٔلف  ٓاربم»ٍ ؿك فمِ  3«ثبك ٍ فلهبى اًت
ٓالع٘ت المم ثلإ  ؿٌّـگبًَ ام فَ٘لٖ ؿك ه٤بهالت فَ٘لٖ ؿٗگل ٍ تٔلفبتٖ وِ اًزبم

٣جبكت اًت ام تأٗ٘ـ »اًـ:  اربمُ گفتِ ٍ ؿك هفَْم آٜالعِٖ 4«اًـ اًزبم آى ثلؽَكؿاك ًجَؿُ
اربمُ  ،ٗب گفتِ ُـٍُ  5«٣مـٕ وِ ثِ َٓكت فَ٘لٖ ٍ ٗب ٣مـ هىلُ َٓكت گلفتِ ثبُـ

ة اٍ ثِ ًبم ٍ ثِ عٌب ؿٌّـُ ثلإ تٌف٘ق ف٤لٖ وِ لجالً ٣جبكت اًت ام كٗبٗت ث٤ـٕ اربمُ»
. ثِ اٗي ت٤لٗف ثِ رْت وبهل ٍ ربه٢ ًجَؿى اٗلاؿ عمَلٖ ٍاكؿ اًت، مٗلا 6«اًزبم ٗبفتِ اًت

ت٤لٗف هٌٔلف ام ا٣الم كٗبٗت ُؾْ هىلُ ؿك ا٣وبل عمَلٖ اولاّٖ ٍ ًوبٌٗـگبى لبًًَٖ 
ام ٍل١َ  پيتىو٘لٖ هبله  ٍٓ ثِ ث٘بى ؿٗگل ا٣الم اكاؿؿك ه٤بهالت اُؾبّ هغزَك اًت 

فى، ٗوي ث٘بى إ ٓإ ٍ ؿك فٗل لب٣ـ هلاغِ ه٘لفتبط ٣ٌبٍٗيٍ ؿك  7مُ گٌَٗـه٤بهلِ كا ارب

                                                           
 .137(، ّ 1384)ثْبك  1ّبٕ فمْٖ، ٍ  ، فٔلٌبهٔ پوٍَّ«لب٣ـٓ إفى: ول٘بت ٍ ت٤بكٗف»هغوـ، ٗخلثٖ،  ً٘ـ ٣لٖ .1
 .117(، ّ 1392، 43، )تْلاى: اًتِبكات اه٘لوج٘ل، س ٘ـفلٌّگ فبكًٖ ٣و عٌي، ٣و٘ـ، .2
 .137(، ّ 1386، 2، )تْلاى: اًتِبكات هغلاة فىل، س 1، د ؿاًٌِبهٔ عمَق ؽَٖٔٓه٤ٌَؿ، أًبكٕ ٍ هغوـ٣لٖ، ٛبّلٕ،  .3
 .137ّ ّوبى،  .4
 .131(، ّ 1381، 2س ،اًَ، )تْلاى: اًتِبكات گٌذ ؿ1، د هجٌَٙ ؿك تلهٌَ٘لَهٕ عمَقهغوـر٤فل، ر٤فلٕ لٌگلٍؿٕ،  .5
 .269(، ّ 1382، 1)تْلاى: ًِل ه٘ناى، س  ول٘بت ٣مَؿ ٍ عمَق ت٤ْـات،-3عمَق هـًٖ  رَاؿ، افتؾبكٕ، .6
 .31(، ّ 1378، 1، )تْلاى: ًِل ه٘ناى، س 1، د تِى٘ل ٣مـ -عمَق ت٤ْـات ا٣وبل عمَلٖهمبهٖ،  ٣جـالوز٘ـ، اه٘لٕ لبئن .7
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ثِ اٗي ُلط وِ  ؛فى آهـُ اًتإهمبثل  ٔإ وَتبُ ٍ ؿك ًمٜ فى، هفَْم اربمُ ؿك رولِإهفَْم 
هبله اًت ثلإ تٔلف ٍ احجبت  فى ٣جبكت اًت ام كؽٔتٖ وِ هبله ٍ وٌٖ وِ ؿك عىنِإ

ث٤ـ ام صٌبًضِ َُؿ ٍ  فى ًبه٘ـُ هٖإ ،ل ام تٔلف ثبُـكؽٔت لج اٗي گلؿّـ. اٗـ، كؽٔت 
تَاى ث٘بى  ٣ول آهـُ هٖ . ثب ؿلت ٠ًل ؿك ت٤بكٗف ث1َُِؿ اربمُ ًبه٘ـُ هٖ ،آى )تٔلف( ثبُـ

ؿاُت وِ اربمُ ثِ ه٤ٌبٕ ا٣الم كٗبٗت هبله ٗب ًوبٌٗـٓ لبًًَٖ ٍ تأٗ٘ـ ث٤ـٕ ٗه ٣ول 
 ٗب اُؾبّ هغزَك ه٤ٌمـ ُـُ اًت.عمَلٖ اًت وِ لجالً ام ربًت ُؾْ فَ٘ل، هىلُ ٍ 

 هاّ٘ت حقَقٖ اجاسُ. 2. 3

فَ٘ل ًٌجت ثِ هبل غ٘ل، ٗه ٣ول  ام ًَُٕـُ  ه٤ٌمـ ٔوِ ه٤بهل ًٌ٘تتلؿٗـٕ 
لٔـ ٍ كٗبٕ آ٘ل  ،ؿك ه٤بهلَُِؿ.  ؿٗـُ هٖؿاًبى ّن اتفبق ٠ًل  عمَلٖ اًت ٍ ث٘ي عمَق

ؿ ٍ َُ بله، ٣مـ وبهل هٖرن كٗبٕ هبله، ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ثب كٗبٕ ث٤ـٕ ه ٍ لٔـ فَ٘ل ثِ
اهب ؿك ؽَّٔ  .2«ؿك عم٘مت تفبٍتٖ ث٘ي كٗبٕ ث٤ـٕ ٍ كٗبٕ عبٓل ؿك مهبى ٣مـ ًٌ٘ت»

ًوبٗـ،  آٜالط تٌف٘ق هٖ إ وِ هبله پي ام ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، ا٣الم ٍ ٣مـ كا ثِ هبّ٘ت اربمُ
هِبّـُ ٠ل هبّ٘ت اربمُ ٍ ؿك ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، اؽتالف ً ٔؿك مهٌ٘ لٍٖ ،اتفبق ٠ًل ٍرَؿ ًـاكؿ

هوىي اًت گفتِ َُؿ ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، ٣ول عمَلٖ  .َُؿ هٖ
ٍ لبئل ُـى ثِ هبّ٘تٖ غ٘ل ام ٣ول عمَلٖ،  ،اًت، ثبٗـ اربمُ ّن ّوبى هبّ٘ت كا ؿاكا ثبُـ

تَاى گفت، گبّٖ هوىي  ؽَاّـ ؿاُت. اهب ؿك پبًؼ هٖهٌبفبت ثب هبّ٘ت ؽَؿ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ 
ام ٗه رْت ٣ول عمَلٖ  ؛ٗه ٣ول ًٌجت ثِ آحبك عمَلٖ ؽَؿ، ؿاكإ ؿٍ رْت گلؿؿاًت 

عمَلٖ ثبُـ. هخل اٌٗىِ ؿك ٣مـ ًىبط، مٍر٘ي ؿك ع٘ي ٣مـ لٔـ وٌٌـ  ٍٔ ام رْت ؿٗگل ٍال٤
َُؿ ٍ مٍرِ ّن ام  اٍ اكث ًجلؿ، اٗي لٔـ فبلـ حول ؽَاّـ ثَؿ ٍ ٣مـ ًىبط ه٤ٌمـ هٖ ٔوِ مٍر

مٍر٘ت للاك ؿاؿُ اًت. پي ٣مـ ًىبط  ٔلبًَى، اكث ثلؿى كا ام آحبك ٣لم ثلؿ؛ صلاوِ اٍ اكث هٖ
ٍ اكث ثلؿى مٍر٘ي ام ٗىـٗگل ٗه  اًت مٍر٘ت، ٗه ٣ول عمَلٖ ٔثِ رْت اٗزبؿ ٣لم

تَاًـ  . ثٌبثلاٗي، ٓلف ٣ول عمَلٖ تلمٖ ُـى ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، ًو3ٖعمَلٖ ؽَاّـ ثَؿ ٍٔال٤
ؿك  ه٤بهلِ، ٣ول عمَلٖ للوـاؿ ًوبٗـ. ؿ كا ثِ تج٢ ؽَؿِثِ اربمُ ٗب كؿ ًلاٗت وٌـ ٍ اربمُ ٗب ك

                                                           
 .506ق(، ّ  1418، 1، ) لن: هؤًٌٔ ًِل اًالهٖ، س 2، د ، ال٤ٌبٍٗي الفمِْ٘إ اغِعٌٌٖ٘ هل،ً٘ـ ه٘ل ٣جـالفتبط .1
 .179(، ّ 1382، 1، )تْلاى: ًِل ه٘ناى، س 2، د لَا٣ـ ٣وَهٖ للاكؿاؿّب -عمَق هـًٖ -ؿٍكٓ همـهبتًٖ٘ـ عٌ٘ي، ٓفبٖٗ،  .2
 .2(، ّ 1387، 2ت گٌذ ؿاًَ، س ، )تْلاى: اًتِبكاتأح٘ل اكاؿُ ؿك عمَق هـًٖهغوـر٤فل، ر٤فلٕ لٌگلٍؿٕ،  .3
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عمَلٖ  ٔهبله ٗه ٣ول عمَلٖ ٗب ٗه ٍال٤ ٓؽَّٔ هبّ٘ت عمَلٖ اربمُ ٍ اٌٗىِ آٗب اربم
 لؿ.٘گ هٖ للاك٠ًلٗبت هؾتلفٖ ث٘بى ٍ اكائِ ُـُ اًت وِ هَكؿ ثلكًٖ  ،اًت

عمَلٖ  ٔبٗـ ٗه ٍال٤اربمُ )تٌف٘ق( كا ث»گبى عمَلٖ ه٤تمـًـ وِ ـثلؽٖ ام ًٌٌَٗ الف(
ا٣الم كٗب ًٌجت ثِ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ »ؿاًبى  ثِ ٠ًل اٗي عمَق .1«ؿاًٌت ًِ ٗه ٣ول عمَلٖ

ؿًجبل  تَاى ثِ اٗي ؿل٘ل وِ ا٣تجبك ه٤بهلِ ٍ رلٗبى آحبك عمَلٖ آى كا ثِ ٗب تٌف٘ق آى كا ًوٖ
 ِٓ اكاؿوِ رلٗبى آحبك عمَلٖ پَ٘ ام اٌٗىِ ثلاؿاكؿ، اًِب ٍ ٣ول عمَلٖ ه٤لفٖ ولؿ. ص

وٌٌـُ ٌّگبم ا٣الم  َٛكٕ وِ اگل تٌف٘ق وٌٌـُ ًٌجت ؿاؿُ َُؿ، ًبُٖ ام لبًَى اًت؛ ثِ تٌف٘ق
ام ًبفق ُـى ه٤بهلِ  -وِ فاتبً ٗه ا٣الم اًت ًِ ٗه اًِب -كٗبٕ ؽَؿ ًٌجت ثِ ه٤بهلِ

 . ثِ ث٘بى ؿٗگل ثبٗـ2«ؿًجبل اٗي ا٣الم كٗب غبفل ثبُـ، ثبم ّن آى ه٤بهلِ ًبفق ؽَاّـ ُـ ثِ
تٌف٘ق ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ّن اًِبء ًٌ٘ت؛ مٗلا ؿك احل تٌف٘ق ه٤بهلِ، هبّ٘تٖ اٗزبؿ »گفت: 

ٍرَؿ آهـُ ٍ هبله فمٚ  غ٘لًبفق، لجالً تًَٚ فَ٘ل ثِ َُٔؿ، هبّ٘ت عمَلٖ ٤ٌٖٗ ه٤بهل ًوٖ
وٌـ. اهب عىن ًفَف كا هبله اًِبء ًىلؿُ اًت تب ثگَٗ٘ن هبله ثب تٌف٘ق ؽَؿ  آى كا تٌف٘ق هٖ

ُ اًت، عىن ًفَف تًَٚ لبًًَگقاك اًِبء ُـُ اًت؛ ثٌبثلاٗي هبله ّوبى هبّ٘ت اًِبء ولؿ
وٌـ؛ ؿك احل اٗي ا٣الم كٗب ه٤بهلِ وبهل  ُـُ ثِ كٍط كا ثب ا٣الم كٗبٕ ؽَؿ تٌف٘ق هٖ اًِبء
إ وِ احل عمَلٖ ؿاكؿ ٣ول عمَلٖ  َُؿ. ثٌبثلاٗي ًجبٗـ پٌـاُت وِ ّل ٍال٤ِ ٍ عبؿحِ هٖ

ّوبى هبّ٘ت عمَلٖ كا وِ  عمَلٖ اًت ًِ ٣ول عمَلٖ، هبله ٍٔال٤اًت، ا٣الم كٗب ً٘ن 
ؿاًبى ٍ فمْبٕ ؿٗگلٕ ّن ثـٍى اٌٗىِ  عمَق .3«وٌـ فَ٘ل لجالً ًبؽتِ اًت تٌف٘ق هٖ

اربمُ هبّ٘ت ا٣الهٖ ؿاكؿ وِ اًـ ُ اُبكُ ولؿ، عمَلٖ ثَؿى اربمُ ؿاُتِ ثبٌُـ ٔتٔلٗظ ثِ ٍال٤
. ٌ٘تربمُ ثِ ه٤ٌبٕ اٗي اًت وِ اربمُ ٣ول عمَلٖ ًىلؿى اًوِ اًِبٖٗ تلمٖ  ،4ًِ اًِبٖٗ

مٗلا كٗب تٌْب  ،وٌـ هبله ثب كٗبٕ ؽَؿ ّ٘ش هبّ٘ت عمَلٖ رـٗـ كا اٗزبؿ ًوٖ»٤ٌٖٗ اٌٗىِ 
ًمَ تٌف٘قوٌٌـگٖ ثلإ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ؿاكؿ ٍ توبم هبّ٘ت ٍ كٍاثٚ عمَلٖ ثب لٔـ فَ٘لٖ 

٣مـ فَ٘لٖ، ثِ ًغَٕ الـاهبت فَ٘ل كا  . ثٌبثلاٗي، هبله ثب اربمُ ٍ تٌف٘ق5«اٗزبؿ ُـُ اًت

                                                           
 .46(، ّ 1379، 1، )تْلاى: اًتِبكات ٣ٔل عمَق، س 2، د آَل للاكؿاؿّب ٍ ت٤ْـات -عمَق هـًٖهْـٕ، ُْ٘ـٕ،  .1
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ٌُبًـ ٍ اٗي ص٘نٕ رن  كًو٘ت هٖ ٣ٌَاى ٗه الـام ثِ ثِ اًت وِ ؿك گقُتِ اًزبم ُـُ
ٓلاعت  ؿاًبى، ثلؽٖ ثِ ثب ؿلت ٠ًل ؿك ؿٗـگبُ اٗي ؿًتِ ام عمَق .1هبّ٘ت ا٣الهٖ ًـاكؿ

اًـ ٍ  ربمُ اُبكُ ؿاُتِاربمُ كا ٍال٤ٔ عمَلٖ تلمٖ ًوَؿُ ٍ ثلؽٖ ّن ثِ ا٣الهٖ ثَؿى هبّ٘ت ا
ثِ َٓكت ٗوٌٖ ٣م٘ـُ ثل ٍال٤ٔ عمَلٖ ؿاكًـ. ٤ٌٖٗ ثب ا٣الم كٗبٗت ام ربًت هبله ثلإ 

ؿّـ  ٣مـٕ وِ ام ًَٕ ه٤بهل فَ٘لٖ اًِب ٍ اٗزبؿ ُـُ، ٗه عبؿحِ ٍ ٍال٤ٔ عمَلٖ كػ هٖ
بلن وِ ٍارـ آحبك عمَلٖ اًت، ثـٍى اٌٗىِ ا٣الم كٗبٗت هبله ثِ ؽلكِ ٗه ٣مـ رـٗـ ؿك ٣

 ا٣تجبك هٌزل گلؿؿ. 

 ٣ًَٖٔ ّن لبئل ثِ ٣ول عمَلٖ ٍ ّن لبئل ثِ ٍال٤ ؿاًبى ً٘ن ثِ ثلؽٖ ام عمَق ة(
اًِبٖٗ  ٔهبله تغل٘ل َُؿ، رٌج ٓاگل اربمُ ثِ ه٤ٌبٕ كٗبٕ ًبؿ. ثٌبثلاٗي عمَلٖ ٌّتٌـ

٣ًَٖ  ،ؿُّ٘ش هَرَؿ ا٣تجبكٕ ًجَ ٓآفلٌٌٗـ هبله ٓگ٘لؿ ٍ اكاؿ ا٣وبل للاك ًوٖ ٓؿك مهل، ًـاُتِ
ؿ؛ صلاوِ ثلإ ًفَف ٣مـ، لٔـٕ وِ ام ٛلف فَ٘ل ُـُ، اكاؿُ َُ عك هغٌَة هٖ اؽجبك ثِ

ا٣ٜبٕ ». ٍلٖ اگل ثل هجٌبٕ ت٤ج٘ل اربمُ ثِ اًتهبله، تٌْب كٗب  ٓوٌـ ٍ اربم كا وبهل هٖ
پي اگل اربمُ ثِ  .2ثَؿثبُـ، الـام ثِ اربمُ ٗه ٣ول عمَلٖ توبم ٣٘بك ؽَاّـ « ًوبٌٗـگٖ

اًِبٖٗ ًـاُتي اربمُ ثِ  ٔهبله ت٤ج٘ل ٍ تغل٘ل َُؿ، ؿك اٗي َٓكت رٌج ٓكٗبٕ ًبؿ ه٤ٌبٕ
گًَِ وِ ؿك هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ث٘بى  ّوبى عمَلٖ اربمُ ؽَاّـ ثَؿ. ٕٔ ٍال٤به٤ٌ

تفى٘ه  ّٔبٕ گًَبگًَٖ هَكؿ ثلكًٖ للاك گلفتِ اًت وِ ٠ًلٗ ُـ، ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثب تغل٘ل
تلٗي ٠ًل، ثب آَل ٍ لَا٣ـ هٌلن عمَلٖ ٍ فمِ هب  َِْكتلٗي ٍ ُب٣٢ٌَٗاى ه لٔـ ٍ كٗب ثِ

هبله  ٓتفى٘ه لٔـ ٍ كٗب، لب٣ـتبً اربم ٔكًـ ٍ ثب لجَل ٠ًلٗ ٠ًل هٖ ثِ  ًبمگبك ٍ ّوبٌّگ
 ٍٓ اربم ٌ٘تّ٘ش هَرَؿ ا٣تجبكٕ ً ٓوٌٌـ إ اًت وِ ؽلك ثِ ه٤ٌبٕ ّوبى كٗبٕ ًبؿُ

َٛك اكاؿٕ ا٣الم ٍ آحبك عمَلٖ آى ؿك ٣بلن  بله ثِه ام ًَٕ)تٌف٘ق( هبله كٍٗـاؿٕ اًت وِ 
هبله ص٘نٕ رن ا٣الم كٗبٗت ثِ  ٓاربمؿكٍال٢ ؿ. َُ ؽبكد ثِ عىن لبًَى هغمك ٍ ارلا هٖ

 عمَلٖ اًت. ٍٔ اربمُ ٗه ٍال٤ ٌ٘تالـام فَ٘ل ً

اًـ وِ اربمُ ام اهَك اًِبٖٗ اًت. هٜبثك  ٣م٘ـُثل اٗي عمَق ً٘ن  تبؿاىثلؽٖ ام اً د( 
هبله،  ٓتَاًـ احل ٣مـ كا اٗزبؿ ًوبٗـ ٍ تب اربم هبله ًوٖ ٣ٓمـ فَ٘لٖ، ثـٍى اربم»٠ل اٗي ً
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آٗـ ٍ ّو٘ي هٜلت حبثت  ٍرَؿ ًوٖ ٗو٘ؤ ٣مـ فَ٘لٖ ًَِؿ احل ٣مـ، ؿك ٟلف ا٣تجبك ثِ
اًت وِ  . الجتِ ّو٘ي ًٌٌَٗـُ ؿك ربٖٗ ؿٗگل گفت1ِ«وٌـ وِ اربمُ، ام اهَك اًِبٖٗ اًت هٖ
٠ًل  . ث2ِ«ثبُـ ِبٖٗ ًٌ٘ت. ٤ٌٖٗ ٛج٤٘ت كٗب، همتٖ٘ اًِبء احل عمَلٖ ًوٖكٗب ام اهَك اً»

 ٓٓلاعت ّن ث٘بى ًِـُ وِ آٗب ه٠ٌَك ٍٕ ام اربم كًـ اٗي ًٌٌَٗـُ ٠ًل حبثتٖ ًـاُتِ ٍ ثِ هٖ
ؿاكاى اٗي ٠ًل،  ، ٛلفٗبؿُـ٠ًُل ام ت٤بكٕ  ٓلف اًت.هبله، ص٘نٕ غ٘ل ام كٗبٕ هبله 

آًبى احل اًِب ثبٗـ ؿك مهبى  ٓؿاًٌـ ٍ ثِ ٣م٘ـ احل اربمُ كا ّن ًبلل هٖ ٍ ،اربمُ كا ام اهَك اًِبٖٗ
 258 ٓگقاك ؿك هبؿ وِ لبًَىصلا ثب ؿٗـگبُ لبًَى هـًٖ اًٜجبق ًـاكؿ؛ٍ اٗي ٠ًل اًِب ٟبّل َُؿ 

ت ٗبؿاًـ. ثٌبثلاٗي ام ٠ًل احل اربمُ كا ام كٍم ٣مـ، هؤحل هٖ ،ق.م ام ٠ًل هَِْك تج٤٘ت ولؿُ
عمَلٖ  ٔؽَّٔ هبّ٘ت عمَلٖ، ثبٗـ لبئل ثِ لجَل ٠ًلٕ ثَؿ وِ اربمُ كا ٍال٤ ُـُ ؿك اكائِ

ؿاًـ. ؿك عم٘مت اگل اربمُ ثِ ه٤ٌبٕ كٗبٕ  هبله كا ام اهَك اًِبٖٗ ًوٖ ًٓوبٗـ ٍ اربم تلمٖ هٖ
ؿاًبى ً٘ن هٌٜجك  ام عمَق اٍل ٔاربمُ ثب ٠ًل ؿًت عمَلٖ ثَؿىِ ٍٔال٤ ،ًبؿُ هبله تغل٘ل َُؿ

تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب ً٘ن ّوبٌّگ ٍ هٜبثمت ثِ٘تلٕ ؽَاّـ  ٔتغل٘ل ٠ًلٍٗ ام ٛلفٖ ثب 
فَ٘ل ه٤ٌمـ  ام ًَٕوِ  تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب، ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ٔؿاُت. صلاوِ هٜبثك ٠ًلٗ

غ٘ل ام كٗبٕ هبله هبل وِ ثب اربمُ ٍ  ثًِت، ؿ، توبم اكوبى تغمك ٗه ٣مـ كا ؿاكاَُ  هٖ
گلؿؿ ٍ آحبك عمَلٖ ً٘ن ثِ عىن  مـ وبهل هٖثلٛلف ٍ ٣ تٌف٘ق ث٤ـٕ هبله، اٗي رنء ًبلْ

. اًتعمَلٖ  ٔثلىِ ٍال٤ ،ثِ ٣جبكت ؿٗگل، اربمُ ٣ول عمَلٖ ًٌ٘ت .ؿَُ  لبًَى ثل آى ثبك هٖ
وٌٌـُ )هبله( ّ٘ش  اكاؿٕ اًت ٍ آحبك عمَلٖ ؿك پٖ ؿاكؿ، ٍلٖ اربمُهبله ّلصٌـ ٣ول 

ثب ا٣الم كٗبٗت، هب٤ً٘ت رلٗبى  ٓلفبًوٌـ ٍ  ا٣تجبك اٗزبؿ ًوٖ ؿك ٣بلنام ٠ًل عمَلٖ هبّ٘تٖ 
 َُؿ. آحبك ٣ول عمَلٖ وِ ام ًَٕ ؿٗگلاى اًِب ُـُ اًت، ثلؿاُتِ هٖ

 هفَْم ٍ هاّ٘ت حقَقٖ رد. 4

ٍ ؿّـ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ كا اربمُ هبله ٗب غ٘ل، هؾتبك اًت وِ  ،ؿك ه٤بهلٔ فَ٘لٖ
ـ، ىٌم ؿٍ كاُ كا اًتؾبة ًاٗه  ّ٘شصٌبًضِ  ًوبٗـ.ـ ٍ ٗب اٌٗىِ ه٤بهلِ كا كؿ وٌآٜالط تٌف٘ق  ثِ

وِ اگل ام تأؽ٘ل هبله ؿك اربمُ ٗب كؿ، َُؿ  هٖهٜبثك لبًَى ثِ آ٘ل )هت٤بهل( اٗي عك ؿاؿُ 
 ق.م(. 252 بؿٓگلؿؿ، ه٤بهلِ كا فٌؼ ًوبٗـ )ه هت٘لك هٖ
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 هفَْم رد. 1. 4

. ؿك فمِ ً٘ن ثلإ اٗي آٜالط اًت 1ؿك لغت ثِ ه٤ٌبٕ پي ؿاؿى ٍ ثبمگلؿاً٘ـىكؿ 
اٗي  ه٣ََِٗ ام . ؿك عمَق2آهـُ اًتًِ هفَْم ًپقٗلفتي، ثبمگلؿاًـى ٍ كؿ ؿك اكث  ون ؿًت

لبًًَٖ، ؿك  ٓؿك هجغج ه٤بهالت فَ٘لٖ ؿك صٌـٗي هبؿ لٍٖ ،٣ول ً٘بهـُ آٜالط ت٤لٗفٖ ثِ
َٛك هٌتمل آهـُ اًت. پي آٜالط كؿ ؿك ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، ؿك  وٌبك آٜالط اربمُ ٍ ٗب ثِ

ام ًَٕ إ اًت وِ  ، ٣ـم كٗب ثِ ه٤بهلٍِ ه٤ٌبٕ آىگ٘لؿ  اك هٖهمبثل آٜالط اربمُ لل
فَ٘ل، اًِب ٍ ه٤ٌمـ ُـُ اًت. ٓلف ٣ـم كٗبٗت للجٖ هبله ثلإ كؿ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ تب 

، وفبٗت ثبُـ ا٣الم ًِـُ ٓلاعت، ثِؽَاُ ثِ َٓكت ٗوٌٖ ٍ ؽَاُ  ،مهبًٖ وِ ثب لفٞ ٍ ف٤ل
هَرت ثٜالى ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ؽَاّـ ُـ ٍ  ،وٌـ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ كا كؿ اگل هبلهاهب ـ. وٌ ًوٖ

هبل ثبلٖ ٍ هَرَؿ ثبُـ، هبله ٍ هبل هَكؿ ه٤بهلِ ّن ثِ تٔلف آ٘ل ؿكآهـُ صٌبًضِ 
 259 ٓهَرت هبؿ ُـُ كا ثِ تَاًـ ثِ آ٘ل هلار٤ِ ٍ ٣٘ي هبل ٍ هٌبف٤ٖ كا وِ ام ٍٕ تلف هٖ

كؿ ه٤بهلِ ؿك ًنؿ آ٘ل تلف ُـُ هبل هَ اگلال٘ـ هٜبلجِ ٍ اًتلؿاؿ ًوبٗـ ٍ  ٣لٖ ٓق.م ٍ لب٣ـ
هٌبف٢ عبٓلِ ام هبل، ؽَاُ هٌتَفبت ٍ ؽَاُ  ُٔـُ ٍ ّوضٌ٘ي ول٘ ثبُـ، ثـل هبل تلف

ثبتَرِ ثِ اٌٗىِ گبّٖ كؿ ؿك غ٘ل هَاكؿ ه٤بهالت فَ٘لٖ ام  .3كا هٜبلجِ ًوبٗـ ،غ٘لهٌتَفبت
تل اًت ثگَٗ٘ن گلؿؿ، ثب اٗي ٍٓف، ثْ ًَٕ ُؾْ هىلُ ٗب ًوبٌٗـگبى لبًًَٖ ً٘ن ا٣الم هٖ

كؿ ثِ ه٤ٌبٕ ٣ـم كٗبٗت ٍ ٣ـم تأٗ٘ـ ث٤ـٕ هبله ٗب ًوبٌٗـٓ لبًًَٖ ثل ٗه ٣ول عمَلٖ 
 اًت وِ لجالً ام ربًت ُؾْ فَ٘ل، هىلُ ٗب اُؾبّ هغزَك ه٤ٌمـ ُـُ اًت.

 هاّ٘ت حقَقٖ رد. 2. 4

ٍ ٍال٤ٔ عمَلٖ كا ِٓلف ا٣الم كٗب إ اربمُ  ؿك هبّ٘ت عمَلٖ اربمُ ث٘بى ُـ وِ ٣ـُ
ٍ گلٍّٖ ؿٗگل ّن اًـ وِ هبّ٘تٖ اًِبٖٗ ؿاكؿ ٍ ٣ول عمَلٖ اًت  ؿاًٌـ ٍ گلٍّٖ لبئل هٖ

كٗبٕ هبله تغل٘ل َُؿ، رٌجٔ اًِبٖٗ ًـاكؿ. صٌبًضِ اربمُ ثِ ه٤ٌبٕ  ثِه٤تمـًـ اگل اربمُ 
اهب ؿك ؽَّٔ هبّ٘ت ا٣ٜبٕ ًوبٌٗـگٖ تلمٖ ٍ للوـاؿ گلؿؿ، ٗه ٣ول عمَلٖ اًت. 

                                                           
 .695(، ّ 1392، 43، )تْلاى: اًتِبكات اه٘لوج٘ل، س فلٌّگ فبكًٖ ٣و٘ـ عٌي، ٣و٘ـ، .1
 .1021(، ّ 1386، 2، )تْلاى: اًتِبكات هغلاة فىل، س 1، د ؿاًٌِبهٔ عمَق ؽَٖٔٓه٤ٌَؿ، أًبكٕ ٍ هغوـ٣لٖ، ٛبّلٕ،  .2
، فٔلٌبهٔ فمِ ٍ هجبًٖ عمَق اًرالهٖ، ٍ  «ؿك ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثلكًٖ فمْٖ ٍ عمَلٖ اربمُ ٍ كؿ»ًپ٘ـُ، ٓغت ٍ ٣ل٘لٗب، لٜفٖ،  .3

 61(، ّ 1393)تبثٌتبى  20
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ّبٕ هؾتلف  ؿاًبى اتفبق ٠ًل ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ٗوي اًتـالل مَقعمَلٖ كؿ، ٟبّلاً ث٘ي ع
َُؿ؛ ثب اٗي اًتـالل وِ كؿ  هٖاًِبٖٗ ؿاكؿ ٍ ٣ول عمَلٖ هغٌَة رٌجٔ ه٤تمـًـوِ كؿ 

ثلؿ ٍ ثل اٗي ثبٍكًـ وِ ؿك ٣بلن ا٣تجبك اٗزبؿ  ّوبًٌـ فٌؼ، كاثٜٔ عمَلٖ هَرَؿ كا ام ه٘بى هٖ
رن هَاكؿٕ وِ كاثٜٔ عمَلٖ لْلاً  ِبٖٗ اًت ٍ ثِهبّ٘بت ٍ كٍاثٚ عمَلٖ ً٘بمهٌـ اكاؿٓ اً

گلؿؿ ٍ ؿك ًت٘زِ، كؿ كا ؿاكإ هبّ٘ت اًِب  َُؿ، اًغالل ثب اكاؿٓ اًِبٖٗ ٍال٢ هٖ  هٌغل هٖ
. ثل اٗي ؿٗـگبُ ٗه اٗلاؿ عمَلٖ ٍاكؿ اًت، مٗلا ؿك تَرِ٘ هبّ٘ت عمَلٖ، كؿ كا 1ؿاًٌـ هٖ

ًت وِ فٌؼ ًبٟل ثِ هَاكؿٕ ؽَاّـ ثَؿ وِ اًـ ٍ اٗي ؿك َٓكتٖ ا ّوبًٌـ فٌؼ للوـاؿ ولؿُ
٣مـٕ ٓغ٘ظ ام ًَٕ هت٤بلـٗي ٍال٢ ُـُ ٍ توبهٖ ُلاٗٚ اًبًٖ ٓغت ه٤بهالت ه١ََٗ 

ق.م امرولِ لٔـ ٍ كٗبٕ ٛلف٘ي كا ؿاُتِ ثبُـ، ٍلٖ ثِ ؿالٗل هٔلعٔ لبًًَٖ  190هبؿٓ 
ّوبًٌـ فٌؼ تَٔك  تَاى كؿ كا گ٘لؿ؛ ثٌبثلاٗي ًوٖ هَكؿ فٌؼ ٗىٖ ام ٛلف٘ي للاكؿاؿ للاك هٖ

ولؿ ٍ هبّ٘ت عمَلٖ آى ؿٍ كا ٗىٖ ؿاًٌت. ٗوي اٌٗىِ فٌؼ ثلؽالف كؿ، ًبٟل ثِ آٌٗـُ 
ثلؿ.  اًت ٍ ؿك گقُتِ احلٕ ًـاكؿ ٍ تٌْب كاثٜٔ عمَلٖ هَرَؿ كا ل٢ٜ ولؿُ، امث٘ي هٖ

إ اًِبٖٗ ؿاكؿ ٍ ]كؿ[ ص٘نٕ ثَ٘ ام ا٣الم  كؿّ هبله ً٘ن رٌجِ»ًٌٌَٗـٓ ؿٗگلٕ گفتِ اًت: 
پقٗلؿ ٍ ٛلط ت٤ْـٕ كا وِ اٍ  بكٗبٖٗ ًبؿُ اًت. اٍ ثـٗي ًٍ٘لِ ؿؽبلت فَ٘لٖ كا ًوًٖ

هبًـ وِ اربمُ ؿك آى هؤحل  وٌـ. ؿك ًت٘زِ، ؿك ٣بلن ا٣تجبك پ٘وبًٖ ثبلٖ ًوٖ كٗؾتِ اثٜبل هٖ
تَاى ثِ اٗزبثٖ هبًٌـ ولؿ وِ ثب  افتـ. پي، ٣مـ فَ٘لٖ كا ثل هجٌبٕ ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ً٘ن هٖ

. عبل ؿك ًمـ اٗي ؿٗـگبُ ثبٗـ ثگَٗ٘ن وِ اگل كؿّ ص٘نٕ ثَ٘ 2«َُؿ ؾبٛت آى كٍثلٍ هٖكؿّ ه
ام ا٣الم ًبكٗبٗتٖ ًجبُـ، اربمُ ّن ص٘نٕ رن ا٣الم كٗبٕ ًبؿٓ هبله ثِ ٣مـ ه٤ٌمـٓ لجلٖ 

تَاى ٣ـم كٗب ٍ كؿّ  ًؾَاّـ ثَؿ؛ پي اگل اربمُ ٍ ا٣الم كٗب ٍال٤ٔ عمَلٖ تلمٖ گلؿؿ هٖ
كؿّ ٣مـ، ًجت »ؿاكًـ وِ  ٓلاعت ا٣الم هٖ ل٤ٔ عمَلٖ ؿاًٌت. ثلؽٖ ّن ثِه٤بهلِ كا ّن ٍا

َُؿ، ثبٗـ ثلإ كؿ  ًبثَؿٕ آى ٍ مٍال لبثل٘ت اً٘وبم كٗب ثِ آى ثلإ ه٤تجل ُـى آى هٖ
. الجتِ ام ٠ًل اٗي ًٌٌَٗـُ، اگل ُؾٖٔ وِ ه٤بهلِ 3«)ثلؽالف تٌف٘ق( هبّ٘تٖ اًِبٖٗ لبئل ُـ

َُؿ، اٗي ٗه ٍال٤ٔ  ثبُـ وِ ثب ا٣الم ٣ـم كٗب، ه٤بهلِ كؿ هٖ وٌـ، تَرِ ًـاُتِ كا كؿ هٖ

                                                           
 .187(، ّ 1387، 2، )تْلاى: اًتِبكات ؽلًٌـٕ، س عمَق للاكؿاؿّب -عمَق هـًٖپ٘ه،  عٌي، كُ .1
، 5ك ٍ ُرلوت ثْوري ثلًرب، س    ، )تْلاى: اًتِبكات ُلوت ًْبهٖ اًتِب2، د لَا٣ـ ٣وَهٖ للاكؿاؿّب -عمَق هـًٖوبتَمٗبى،  ًبٓل، .2

1379 ّ ،)136. 
 .47(، ّ 1379، 1، )تْلاى: اًتِبكات ٣ٔل عمَق، س 2، د آَل للاكؿاؿّب ٍ ت٤ْـات -عمَق هـًُْٖ٘ـٕ،  هْـٕ، .3
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عمَلٖ ؽَاّـ ثَؿ؛ صلاوِ ُؾْ ً٘ت امث٘ي ثلؿى ه٤بهلِ كا ًـاُتِ، ثلىِ فمٚ ٣ـم كٗب ٍ 
ولاّت ؽَؿ كا ا٣الم ؿاُتِ اًت. پي ّو٘ي وِ ولاّت ؽَؿ كا ا٣الم ٍ تَرْٖ ّن ثِ 

ُـُ، ٣ـم  صٌبًضِ ثب تَرِ ثِ ه٤بهلِ ٍال٢ امث٘ي كفتي ه٤بهلِ ًـاكؿ، ٍال٤ٔ عمَلٖ اًت. اهب
كٗبٗت كا ثِ ً٘ت امث٘ي ثلؿى ه٤بهلِ ا٣الم وٌـ، ٗه ٣ول عمَلٖ اًت. ثب اٗي ٣ـم كٗبٗت، 

ثلؿ. ام ٛلفٖ تٔلٗظ لبًًَٖ ؿك هَكؿ  كٍؿ ٍ اكاؿٓ هبله، ه٤بهلِ كا امث٘ي هٖ هبّ٘تٖ امث٘ي هٖ
ٍ اگل تٔلٗظ لبًًَٖ ٍرَؿ احل كؿّ هبله، گَٗبٕ ٣ول عمَلٖ ثَؿى هبّ٘ت كؿ اًت 

ؿك عم٘مت ثبٗـ اف٣بى ؿاُت  .1گفت٘ن، كؿّ ه٤بهلِ ّن ٍال٤ٔ عمَلٖ اًت ؿاُت، ثبٗـ هٖ ًوٖ
إ وِ ًٌجت  وِ كؿّ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ص٘نٕ غ٘لام ا٣الم ٣ـم كٗبٗت ٍ ولاّت هبله ثِ ه٤بهلِ
ت ثلّن مؿى ثِ هبل ٍٕ ُـُ ًٌ٘ت ٍ ؿك ّل َٓكت هبله ثب ا٣الم ٣ـم كٗب ٍ كؿّ ه٤بهلِ ً٘

٣ول آهـُ ّ٘ش تٔلٗظ لبًًَٖ هجٌٖ ثل ٣ول  ه٤بهلِ كا ؿاكؿ؛ ٗوي اٌٗىِ ثلؽالف اًتـالل ثِ
َٛك ولٖ ؿٗـگبُ هَرَؿ ث٘ي  عمَلٖ ثَؿى آحبك كؿّ هبله ؿك عمَق ه٣ََِٗ ٍرَؿ ًـاكؿ. ثِ

ؿاًبى ؿك ؽَّٔ هبّ٘ت كؿ ؿك ٣مـ فَ٘لٖ هٌٜجك ثل ٠ًلٗبت فمْب ؿك اٗي ؽَّٔ  عمَق
گًَِ وِ ؿك ث٤ٖ٘ تغم٘مبت اؽ٘ل  تَاى گفت ثلگلفتِ ام ؿٗـگبُ فمْب اًت. آى هٖ اًت ٍ عتٖ

ؿاًٌـ؛ ثب اٗي تغل٘ل وِ  اُبكُ ُـُ اًت، فمْ٘بى كؿّ ٣مـ غ٘لًبفق كا ؿاكإ هبّ٘ت اًِبٖٗ هٖ
. 2َُؿ ٍ ؿاكإ رٌجٔ تأًٌٖ٘ اًت كؿّ ٣مـ ًجت مٍال لبثل٘ت اً٘وبم كٗبٗت هبله ثِ آى هٖ

كًـ  ٠ًل هٖ َُؿ )ّوبى(. ثِ مْب ام كؿّ ٣مـ غ٘لًبفق ثِ فٌؼ ً٘ن ت٤ج٘ل هٖگبّٖ ؿك ٣جبكات ف
٣ٌَاى ٍال٤ٔ عمَلٖ ثب آَل ٍ لَا٣ـ فمْٖ ٍ عمَلٖ هٌٜجك ثبُـ؛  وِ تلمٖ ولؿى كؿ ثِ

ٗوي اٌٗىِ آحبك هَكؿ ه٤بهلِ ً٘ن ثِ عىن لبًَى ثَؿُ وِ ثِ عوبٗت ام هبله ثلللاك ٍ هملك 
آٜالط  اًتـالل ولؿ وِ صَى اربمُ ٗب كؿّ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثِتَاى صٌ٘ي  ُـُ اًت. عتٖ هٖ

تَاًـ ّلٗه ام اربمُ ٗب كؿ كا اؽت٘بك  ؿٍ كٍٕ ٗه ًىِ اًت، هبله عٌت تزَٗن لبًَى هٖ
وٌـ؛ پي ؿك َٓكت اربمٓ ٣مـ، اٗي اربمُ ًجت اً٘وبم كٗبٗت هبله ثِ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ 

اً٘وبم كٗبٗت هبله ثِ ه٤بهلِ ؽَاّـ َُؿ ٍ ؿك َٓكت كؿّ ه٤بهلِ ّن ًجت مٍال لبثل٘ت  هٖ
 ُـ. ثٌبثلاٗي هبّ٘ت كؿ ً٘ن ّوبًٌـ اربمُ ٗه ٍال٤ٔ عمَلٖ اًت.

 

                                                           
 .350 -348(، ّ 1387، 2، )تْلاى: اًتِبكات هزـ، س هزو٣َٔ همبالت عمَلٖ -ّبٕ عمَلٖ اًـُِِْٗ٘ـٕ،  هْـٕ، .1
 .369 (، 1389ّ، 1، )لن: پوٍِّگبُ عَمُ ٍ ؿاًِگبُ، س 2، دعمَق للاكؿاؿّب ؿك فمِ اهبهِ٘هغمك ؿاهبؿ ٍ ؿٗگلاى، ً٘ـ هٜٔفٖ،  .2
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 . اثز اشتثاُ در اجاسٓ هعاهلٔ فضَل5ٖ

ؿك ؽَّٔ احل اُتجبُ ؿك اربمٓ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ؿك لبًَى هـًٖ ٍ هٌبث٢ ٍ ُلٍط آى ٍ ً٘ن 
رَؿ اٗي، اهىبى رٌتزَٕ ثغج ؿك ٣ول ً٘بهـُ اًت، ثب ٍ ؿك هٌبث٢ فمْٖ ثغج كٌٍُٖ ثِ

اٗي هٌبث٢ ٍرَؿ ؿاكؿ. اهب پَ٘ ام تالٍ ثلإ كً٘ـى ثِ پبًؼ ُبٌٗتِ اًت اُبكُ َُؿ وِ 
ّبٕ هؾتلفٖ اتفبق افتـ؛ امرولِ اٌٗىِ  اُتجبُ ؿك اربمٓ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ هوىي اًت ثِ ُىل

ث٤ـ هِؾْ  وٌـ؛ اهب هٜلك اًت ٍ آى كا تٌف٘ق هٖ وٌـ وِ ٣مـ هبله ٗب غ٘ل تَٔك هٖ
َُؿ وِ ٣مـ هِلٍٙ ثَؿُ اًت ٍ ثل٣ىي. عبل فبك٥ ام اًَا١ هِلٍٙ ٍ اٌٗىِ هبله  هٖ
ؿٗـُ، ٗب هخالً اتَهج٘ل هبله فلٍؽتِ ُـُ ٍ اٍ ثب تَٔك اٌٗىِ فلٍ  ًف٢ ثبُـ ٗب مٗبى فٕ

َُؿ. ٗب اٌٗىِ ؿك ٣مـ ًىبط  وٌـ، ث٤ـ هتَرٔ ٍال٤٘ت اهل هٖ فلٍؽتِ ُـُ اًت ٣مـ كا تٌف٘ق هٖ
وٌـ ٍ ث٤ـ  ؿكآهـُ، ٣مـ كا تٌف٘ق هٖ« الف»لٖ، غ٘ل ثب تَٔك اٌٗىِ ثِ ًىبط ُؾْ فَ٘

ؿكآهـُ اًت ٗب تَٔك ؽبّ ام ه٘ناى هْل ٗب « ة»َُؿ وِ ثِ ًىبط ُؾْ  هِؾْ هٖ
َُؿ وِ اُتجبُ ولؿُ اًت ٗب اٌٗىِ  آٍبف ٛلف همبثل ؿاكؿ، ٍلٖ پي ام تٌف٘ق هتَرِ هٖ

َُؿ  وٌـ ٍ ث٤ـ هتَرِ هٖ ٍ فلٍؽتِ ُـُ ٍ تٌف٘ق هٖوٌـ وِ ثؾِٖ ام هبل ا هبله تَٔك هٖ
 ول آى فلٍؽتِ ُـُ اًت ٍ ثل٣ىي ٍ ً٘ن هَاكؿٕ ام اٗي ؿًت....

 . جاٗگاُ تحث در قاًَى هذًٖ ٍ دکتزٗي حقَق1ٖ. 5

ٓلاعت ٍ ُفبف٘ت ثِ ثغج عبٗل پلؿاؽتِ ًِـُ، اهب ؿك ثغج لَا٣ـ  ؿك لبًَى هـًٖ ثِ
كٗبٕ عبٓل ؿك ًت٘زٔ اُتجبُ ٗب اولاُ »لك ُـُ اًت: ق.م هم ٣199وَهٖ اُتجبُ ؿك هبؿٓ 

ثل پبٗٔ اٗي هبؿُ ٍ ثب ٣ٌبٗت ثِ ٠ًلٗٔ تفى٘ه لٔـ ٍ كٗب ٍ «. هَرت ًفَف ه٤بهلِ ًٌ٘ت
تَرِ ثِ هبّ٘ت اربمُ وِ ا٣الهٖ اًت ًِ اًِبٖٗ ٍ ؿك عم٘مت، ٓلفبً ا٣الم كٗبٗت اًت ٍ 

وبك ثلؿُ ُـُ وِ ا٣ن ام  ٕ ٣بم ثِّوضٌ٘ي تَرِ ثِ اٌٗىِ ٣ـم ًفَف ؿك اٗي هبؿُ ؿك ه٤ٌب
تَاى اْٟبك ؿاُت وِ ثٌبثل لَا٣ـ ٣بم ٍ  آى اًت، هٖ ثٜالى ٍ ٣ـم ًفَف ثِ ه٤ٌبٕ ؽبّ

ٗىي ؽَاّـ ثَؿ؛ الجتِ اٗي  لن اٍلِ٘ اگل اربمُ ٗب تٌف٘ق تَأم ثب اُتجبُ ٗب ًبُٖ ام اُتجبُ ثبُـ، وبى
جبُ ؿك اربمُ هوىي اًت لبئل ثِ لب٣ـُ ٣بم اًت ٍ ؿك رنئ٘بت عٌت هَكؿ ٍ عٌت اًَا١ اُت

ق.م  199تفٔ٘ل َُٗن ٍ ًىتٔ ؿٗگل وِ ًجبٗـ ام ٠ًل ؿٍك ؿاُت اٌٌٗت وِ ٍاهٓ كٗب ؿك هبؿٓ 
تبة تفٌ٘لّبٕ ؿٗگلٕ ً٘ن ؿاكؿ؛ امرولِ اٌٗىِ ثگَٗ٘ن ه٠ٌَك ام كٗب ؿك اٗي هبؿُ اكاؿُ اًت، 



 

 

 

 

158 99بهار و تابستان ، بیستم ، شمارهياسدهم، سال علمي مطالعات حقوقي معاصز نشزيه 
 

ِ اٗي تفٌ٘ل ثب تَرِ ثِ صؿك ه٤ٌبٖٗ ا٣ن ام لٔـ ٍ كٗب ٍ ًِ ٓلف كٗب ؿك همبثل ت٤ْـ. اگل 
تَاًـ ؽالف ٟبّل ثبُـ، اهب ثبم ًبفٖ اًتٌتبد هب ًٌ٘ت؛ مٗلا اٍالً  فول اُتجبُ ؿك وٌبك اولاُ هٖ

ق.م ام اٗي ع٘ج وِ اُتجبُ كا ؿك وٌبك اولاُ آٍكؿُ  199ؿاًبى اتفبلبً ثِ هبؿٓ  ث٤ٖ٘ ام عمَق
ًٌـ ًِ كٗب ٍ ّوضٌ٘ي اولاُ كا ًبٟل ثِ ؿا ، مٗلا اُتجبُ كا ًبٟل ثِ لٔـ ه1ٖاًـ اًت اًتمبؿ ولؿُ

تب  196. حبً٘بً احل اُتجبُ ؿك لَا٣ـ ٣وَهٖ ؿك لبًَى هـًٖ )هَاؿ 2پٌـاكًـ كٗب ؿك همبثل لٔـ هٖ
ٗىي ُـى ٣ول عمَلٖ اًت ٍ ثل ّو٘ي اًبى، صٌبًضِ ؿك تٌف٘ق  لن ( ثٜالى ٍ وبى201

ي ؽَاّـ ثَؿ. هبؿٓ ؿٗگلٕ وِ ٗى لن اُتجبّٖ كػ ؿّـ، لب٣ـٓ اٍل اٗي اًت وِ آى تٌف٘ق وبى
ؿك ثغج ه٤بهالت  255كًـ، هبؿٓ  ٠ًل هٖ ؿك لبًَى هـًٖ ام ه٠ٌل ثغج عبٗل لبثل تأهل ثِ

٣ٌَاى فَ٘لٖ ًوبٗـ ٍ  ّلگبُ وٌٖ ًٌجت ثِ هبلٖ ه٤بهلِ ثِ»ؿاكؿ:  فَ٘لٖ اًت وِ هملك هٖ
ًت وِ وٌٌـُ ثَؿُ اًت ٗب هله وٌٖ ثَؿُ ا ث٤ـ ه٤لَم َُؿ وِ آى هبل هلهِ ه٤بهلِ

تَاًٌتِ اًت ام لِجَل اٍ ٍالٗتبً ٗب ٍوبلتبً ه٤بهلِ ًوبٗـ ؿك اٗي َٓكت ًفَف ٍ  وٌٌـُ هٖ ه٤بهلِ
ؿك ؽَّٔ فلٌفٔ «. ٓغت ه٤بهلِ هَوَل ثِ اربمٓ ه٤بهل اًت ٍاال ه٤بهلِ ثبٛل ؽَاّـ ثَؿ

تِلٗظ اٗي هبؿُ گفتِ ُـُ وِ كٗبٕ ه٤تجل ؿك ه٤بهلِ كٗبٗتٖ اًت وِ ثل هجٌبٕ هٔلغت ٍ 
ولؿُ وِ هبل غ٘ل كا  جٜٔ هبله ُىل گلفتِ ثبُـ ٍ صَى ؿك فلٕ هبؿُ، ُؾْ تَٔك هٖغ

ُـُ  وٌـ ٍ ثِ هٔلغت ؽَؿٍ تَرِ ًـاُتِ، لقا المم اًت هزـؿاً ه٤بهلٔ ٍال٢ ه٤بهلِ هٖ
تَاى اٗي هٜلت كا ثلؿاُت ًوَؿ وِ كٗبٗت  . اهب ام اٗي هبؿُ ً٘ن ه3ٖهَكؿ اكمٗبثٖ للاك گ٘لؿ
ٗىي اًت؛ ثب اٌٗىِ  لن ك ٍ ؽالف ٍال٢ ٗب اُتجبُ ُىل گلفتِ ٍ وبىًؾٌت ثل هجٌبٕ تَٔ

كًـ  ٠ًل هٖ ؿكعم٘مت ام هبله ٗب ُؾْ ٓبعت ٓالع٘ت ٍ ًوت ٓبؿك ُـُ اًت. ثِ
ق.م اٗي هٜلت كا اًتٌجبٙ ًوَؿ وِ لب٣ـٓ ٣بم  254تَاى ام هبؿٓ ٗبؿُـُ ٍ ّوضٌ٘ي هبؿٓ  هٖ

٣لن ٍ آگبّٖ ثبُـ ٍ ٣لن ثِ هبله ثَؿى ٍ  اٗي اًت وِ كٗبٗت ٍ ا٣الم كٗبٗت ثبٗـ تَأم ثب
ًوت ؿاُتي ٍ ُلاٗٚ ٍ رنئ٘بت ه٤بهلِ ٍال٢ ُـُ ٗب ؿك عبل ٍل١َ ثبُـ. عبل آًضِ ث٘بى ُـ 
رٌتزَٕ پبًؼ پلًَ تغم٘ك ؿكؽَؿ لبًَى هـًٖ ثَؿ، فبك٥ ام ٍكٍؿ ثِ رنئ٘بت ٍ تفٔ٘ل 

َٖٓ ً٘ن اگلصِ ثِ هٜبلت ٍ اًَا١ اُتجبُ. اهب ؿوتلٗي عمَق ؿك عَمٓ عمَق هـًٖ ٍ ؽٔ
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ُفبف٘ت ؿك ؽَّٔ اُتجبُ ٍ احل آى ؿك تٌف٘ق ٣مـ فَ٘لٖ ًپلؿاؽتِ، اهب ث٤٘بً ثِ هٜبلجٖ 
هٌبًجت ثب ثغج عبٗل ًٌ٘ت؛ امرولِ هغوـ ًٌگلزٖ ؿك ثغج ث٢٘  اًـ وِ ثٖ اُبكُ ؿاُتِ

فَ٘لٖ ؿك ؽَّٔ ُلاٗٚ اربمُ ثِ صٌـ ًىتِ اُبكُ ولؿُ اًت. ًؾٌت اٌٗىِ اگل ٣مـ 
إ ام هج٢٘ ٍال٢ ُـُ ثبُـ، هبله ً٘ن ثبٗـ ًٌجت ثِ ّوبى عِٔ ا٣الم  ت ثِ عِٔفَ٘لٖ ًٌج

ُـُ ثِ  آٗـ وِ ثَ٘ ام عٔٔ فلٍؽتِ اربمُ ًوبٗـ ٍ اگل اربمُ ًٌجت ثِ هزو١َ ثبُـ المم هٖ
. ؿٗگل اٌٗىِ اگل ٣مـ 1پقٗل ًٌ٘ت هلى٘ت هِتلٕ ؿكآٗـ ٍ ثـٍى ارلإ ٓ٘غِ اٗي اهىبى

ٓ هبله ّن ثبٗـ ًٌجت ثِ ّوبى ٣مـ هِلٍٙ ثبُـ ٍ ٗب اٌٗىِ هِتول ثِ ُلٖٛ ثبُـ، اربم
هبلهِ هز٘ن ثبٗـ ثِ آل ٣مـ ٍ ١ًَ ه٤بهلِ ٍ ؽَٔٓ٘بتٖ وِ ٣لن ثِ آًْب ؿك ٣مـ ه٤تجل اًت 

َٓكت اربمُ هؤحل ًٌ٘ت. ٟبّل اٗي اًت وِ ًٌٌَٗـُ ؿٍ ُلٙ ًؾٌت  غ٘ل اٗي ٣بلن ثبُـ؛ ؿك
عبلتٖ وِ هبله ثب ٣لن ٍ اكاؿُ ثؾَاّـ ٣مـ  كا ؿك فلٕ ٣لن هبله هٜلط ًوَؿُ اًت؛ ٤ٌٖٗ

كًـ تفبٍتٖ  ٠ًل هٖ كا ثـٍى ُلٙ ٗوي آى تٌف٘ق، ٗب اًتمبل ول هج٢٘ كا تٌف٘ق ًوبٗـ. اهب ثِ
ولؿُ وِ ٣مـ  وٌـ وِ هبله ٣بلن ثبُـ ٗب ؿك احل اُتجبُ الـام ًوبٗـ. ٤ٌٖٗ فلٗبً تَٔك هٖ ًوٖ

وِ هِلٍٙ ثَؿُ اًت. ؿك ّل ؿٍ َٓكت  َُؿ هٜلك اًت ٍ تٌف٘ق ًوَؿُ، اهب ث٤ـ حبثت هٖ
ٗىي اًت. الجتِ ؿك فلٖٗ وِ هبله ٣بلن ثبُـ، هوىي اًت لبئل ثِ ثٜالى ٣مـ  لن اربمُ وبى

إ ً٘ن ثل اٗي ثبٍكًـ وِ اگل  اًـ، ٍلٖ ٣ـُ وِ ث٤ٖ٘ ام فمْب لبئل ثِ ثٜالى ُـُ َُٗن؛ صٌبى
هبله اُتجبُ ولؿُ ثبُـ،  . اهب ؿكَٓكتٖ و2َُِؿ آ٘ل كٗبٗت ؿّـ، ٣مـ فَ٘لٖ ٓغ٘ظ هٖ

ٗىي اًت ٍ ٣مـ ّوضٌبى غ٘لًبفق ثبلٖ  لن تَاى گفت ٓلفبً ا٣الم كٗبٗت ٗب تٌف٘ق اٍ وبى هٖ
هبًـ ٍ اهىبى تٌف٘ق هزـؿ ام ًَٕ هبله ٍرَؿ ؿاكؿ. گبّٖ هوىي اًت صٌـ هبل هت٤ـؿ ام  هٖ

وِ ًٌجت ثِ  هبله، ه١ََٗ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ گلؿؿ؛ عبل اگل هبله ثِ تَٔك ٍ ا٣تمبؿ ًبؿكًتٖ
وٌـ لٔـ تٌف٘ق ٗىٖ ام ه٣ََٗبت ه٤بهلِ كا ثٌوبٗـ، ٍلٖ  ُـُ پ٘ـا هٖ ه١ََٗ ه٤بهالتِ اًزبم

٣ول آهـُ  ؿكعم٘مت هلتىت اُتجبُ َُؿ، ؿك اٗي فلٕ ً٘ن اربمُ ٍ تٌف٘قٕ وِ ثِ اُتجبُ ثِ
ل هبًـ ٍ كؿٕ ّن عبٓ غ٘لًبفق ثبلٖ هٖ ّوضٌبىإ تٌف٘ق ًِـُ اًت ٍ  هؤحل ثَؿُ ٍ ه٤بهلِ

َُؿ ُلٙ   . فمْب ً٘ن ه٤تمـًـ ٣مـٕ وِ هَكؿ اربمُ ٍال٢ هُٖـًِـُ اًت وِ لبئل ثِ ثٜالى 
َٛك تفٔ٘ل ه٤لَم ثبُـ؛ صلاوِ اربمُ ٗىٖ ام  ؿٌّـُ ثِ اًت وِ ه٤بهلِ ٍ ٣مـ ثلإ فلؿ اربمُ
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َُؿ ٍ ت٤بّـ عم٘مٖ ؿٍ هبله ّن پي ام ٓـٍك اربمُ  ؿٍ كوي ٣مـ )٤ٌٖٗ لجَل( هغٌَة هٖ
وٌٌـُ ام اٗزبة  َُؿ وِ ثـٍى آگبّٖ لجَل إ ُجِ٘ لجَلٖ هٖ گلؿؿ. ثٌبثلاٗي اربمُ عبٓل هٖ

تَاى فلٖٗ كا ّن ث٘بى ًوَؿ وِ ثِ تَٔك  َُؿ. ؿك اُتجبُ هبله هبل ؿك تٌف٘ق ه٤بهلِ، هٖ اثلام 
ه٤ٌمـ ُـُ ثبُـ ٍ ثب اٗي تَٔك ثِ تٌف٘ق ٍ « الف»هبله، ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ام ًَٕ ُؾْ 

ثَؿُ « ة»مـُـُ هجبؿكت ًوبٗـ، ٍلٖ ث٤ـاً هِؾْ َُؿ وِ ُؾْ ه٤بهل اربمٓ ه٤بهلٔ ه٤ٌ
گلؿؿ  ٣ول آهـُ ًـاكؿ. ٍ ؿك ٍال٢، ه٤بهلِ تٌف٘ق هٖ اًت وِ اٗي اُتجبُ ّ٘ش تأح٘لٕ ؿك تٌف٘ق ثِ

ٍ اُتجبُ ؿك ُؾْ ه٤بهل، هب٢ً تٌف٘ق ٍ كٗبٕ عبٓل ام آى ًٌ٘ت؛ صلاوِ لٔـ هبله 
ا وِ ًٌجت ثِ هبل ٍٕ ُـُ اًت تٌف٘ق ًوبٗـ ٍ ٛلف إ ك اٌٌٗت وِ ثب كٗبٕ ث٤ـٕ ه٤بهلِ

 ت٤ْـ ٍ للاكؿاؿ للاك گ٘لؿ.

 . جاٗگاُ تحث ًشد فقْا2. 5

  اگلصِ ؿك هٌبث٢ فمْٖ ً٘ن ٓلٗظ ٍ ُفبف ثِ ثغج اُتجبُ ؿك تٌف٘ق ٍ احل آى پلؿاؽتِ
ُ ًِـُ، اهب ؿك ث٤ٖ٘ ام هٌبث٢ ؿك ثغج ث٢٘ فَ٘لٖ ٍ ُلاٗٚ ٍ اعىبم اربمُ هٜبلجٖ ٣ٌَاى ُـ

وبك گلفت. ثلإ هخبل ؿك ًنؿ  تَاى هالن آى كا ؿك ثغج عبٗل ثِ كًـ هٖ ٠ًل هٖ اًت وِ ثِ
فمْبٕ اهبهِ٘ هٜلط اًت وِ اگل وٌٖ هبل پـك ؽََٗ كا ثِ تَٔك مًـُ ثَؿى ٍٕ ثِ 
ؿٗگلٕ ثفلٍُـ ٍ ث٤ـاً تَٔك اُتجبُ فَ٘ل هجٌٖ ثل مًـُ ثَؿى ثِ احجبت ثلًـ، صَى هبل 

َُؿ. گلٍّٖ ام  گلؿؿ، ث٘ي فمْب ٠ًلٗبت گًَبگًَٖ ث٘بى هٖ  هٌتمل هٖ ٍأًٜ اكث ثِ فَ٘ل ثِ
فمْبٕ اهبهِ٘ ّوبًٌـ هغمك علٖ ٍ ٣الهِ علٖ ٣م٘ـُ ثل ٓغت ؿاكًـ ٍ اربمٓ فَ٘ل كا پي 

ؿاًٌـ ٍ رو٤ٖ ام فمْب امرولِ هغمك ولوٖ، ُْ٘ـ حبًٖ ٍ ُ٘ؼ  ام احجبت اُتجبُ المم ًوٖ
ؿاًٌـ ٍ گلٍّٖ ام فمْب امرولِ ُ٘ؼ  ثِ اربمُ هٖهلتٖ٘ أًبكٕ ً٘ن ٓغت ٣مـ كا هٌَٙ 

وٌٌـُ ثب عم٘مت ه٤بٍِٗ ؿك ت٤بكٕ  ؽلاًبًٖ ٍ ُ٘ؼ آفْبًٖ ً٘ن ه٤تمـًـ وِ لٔـ ه٤بهلِ
. ّوضٌ٘ي ُ٘ؼ هلتٖ٘ أًبكٕ ؿك وتبة 1َٛك هٜلك ثبٛل اًت ثَؿُ، ؿكًت٘زِ ٣مـ ثِ

ُـُ اًٜجبق ؿاُتِ  ال٢هىبًت اٗي ثغج كا هٜلط ولؿُ وِ آٗب ثبٗـ اربمُ ثب ٣مـ فَ٘لٖ ٍ
ثبُـ ٗب ؽ٘ل؟ ام ٠ًل اِٗبى الَٕ اٗي اًت وِ لبئل ثِ تفٔ٘ل َُٗن. ه٠ٌَك ام تفٔ٘ل اٗي 
اًت وِ اگل ٣مـ فَ٘لٖ ٣مـ ٍاعـٕ ثبُـ، اهب هبله رنئٖ ام آى كا تٌف٘ق وٌـ، اٗي تج٤ٖ٘ 
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 ثالاُىبل اًت. ٠ً٘ل اٗي هٜلت ؿك ربٖٗ اًت وِ ه١ََٗ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ هلثَٙ ثِ ؿٍ
هبله ثبُـ ٍ ثِ ٗه هِتلٕ فلٍؽتِ ُـُ ثبُـ ٍ تٌْب ٗىٖ ام هبلىبى ًٌجت ثِ ًْن ؽَؿ 

َُؿ ثب عك  تٌف٘ق ٍ ؿٗگلٕ كؿ وٌـ. ؿك اٌٗزب ٗلكٕ وِ ؿك احل تج٤ٖ٘ ثِ هِتلٕ تغو٘ل هٖ
گلؿؿ؛ اهب اٗي ؿك ُلاٜٖٗ اًت وِ فَ٘ل ٣مـ كا هِلٍٙ ولؿُ ثبُـ  ؽ٘بك ثلإ اٍ رجلاى هٖ

ُ٘ؼ أًبكٕ ه٤تمـ اًت ؿك اٌٗزب اربمُ ٍ تٌف٘ق  ٍى ُلٙ تٌف٘ق ًوبٗـ.٣مـ كا ثـ ٍ هبله
َُؿ  اُىبل ؿاكؿ ٍ هبله هز٘ن عك تج٤ٖ٘ ًـاكؿ؛ ثل اٗي اًبى وِ ث٘ي ٣مـ ٍ ُلٙ ًوٖ

آى كا ثِ َٓكت هِلٍٙ تٌف٘ق  تفى٘ه ًوَؿ ٗب صٌبًضِ ٣مـ فَ٘لٖ هٜلك ثبُـ ٍ هبله
اًـ وِ ُلٙ هوىي اًت ٗوي  كا اٗبفِ ولؿُ . الجتِ ث٤ٖ٘ ام اّل تغم٘ك اٗي تَٗ٘ظ1ًوبٗـ

٣مـ ثبُـ ٗب ٗوي اربمُ، ٍ ؿك ّل ؿٍ عبلت هوىي اًت ثِ ًف٢ هبله ثبُـ ٍ ؿك مهبى تٌف٘ق، 
هبله ثؾَاّـ ٣مـ ثـٍى ُلٙ كا اه٘ب وٌـ، اربمُ ٓغ٘ظ اًت؛ مٗلا هبله هٌلٚ ثل هبل 

آ٘ل ٍ ثِ ٗلك هبله  تَاًـ عك ؽَؿ كا ًبلٚ ًوبٗـ. اهب اگل ُلٙ ثِ ًف٢ ُـُ اًت ٍ هٖ
. اهب ام 2ثبُـ ٍ هبله ٣مـ كا ثـٍى ُلٙ تٌف٘ق وٌـ، ُ٘ؼ أًبكٕ عىن ثِ ثٜالى ًوَؿُ اًت

٠ًل ٍٕ ٣مـ ُلٙ التنام ٍاعـ اًت ٍ اهىبى تزنِٗ ٍرَؿ ًـاكؿ؛ لقا تٌف٘ق ولؿى ٣مـ ثـٍى 
ِ هز٘ن . ؿك هَكؿٕ ّن و3ُلٙ ثِ ؿل٘ل لغَ ٍ ًفٖ ٣مـِ هِلٍٙ ًبُٖ ام لغَ ُلٙ ثبٛل اًت

تَاى لبئل ثِ تفٔ٘ل ٍ ٍرَّٖ ُـ، اهب ُ٘ؼ  وٌـ، اگلصِ ثبم هٖ ع٘ي اربمُ ُلٖٛ اٗبفِ هٖ
أًبكٕ ثٜالى كا تلر٘ظ ؿاؿُ اًت. اٗي ًىبت ٍ تفٔ٘الت ًبٟل ثِ هَاكؿٕ اًت وِ هبله 

كًـ ثب  ٠ًل هٖ هز٘ن ثب ٣لن ثؾَاّـ اربمُ ٍ الـام ًوبٗـ. عبل صٌبًضِ هبله ؿك اُتجبُ ثبُـ ثِ
بٗت ثِ هبّ٘ت ا٣الهٖ اربمُ ٍ ٠ًلٗٔ لٔـ ام كٗب ٍ لَا٣ـ ٣بم لبًَى هـًٖ ؿك ثبة احل ٣ٌ

ُـُ ٍ  اُتجبُ وِ ٣جبكت ام ثٜالى اًت ٍ ً٘ن ثغج ٣ـم اًٜجبق اربمُ ثب ٣مـ فَ٘لٖ ٍال٢
ٗىي ثَؿى آى اربمُ لبئل ُـ ٍ ثِ ٠ًل ٣مـ ّوضٌبى غ٘لًبفق ثبلٖ  لن ُلاٗٚ آى، ثبٗـ ثِ وبى

اهىبى تٌف٘ق هزـؿ ٍرَؿ ؿاكؿ. الجتِ ًبگفتِ ًوبًـ وِ ث٤ٖ٘ ام اًَا١ اُتجبُ ؿك هبًـ، ٍلٖ  هٖ
ثبُـ، اهب هبله تَٔك « الف»تأح٘ل ؽَاّـ ثَؿ؛ ثلإ هخبل اگل فَ٘ل ُؾْ  اربمُ ثٖ

احل اًت،  اًت ٍ ثل اٗي اًبى ٣مـ كا تٌف٘ق ًوَؿُ ثبُـ، اٗي اُتجبُ ثٖ« ة»ًوَؿ ُؾْ  هٖ

                                                           
 .364ق(، ّ  1415، 1، )ث٘لٍت: هؤًٌٔ ٣لوٖ هٜج٣َبت، س 1د  ،هىبًتُ٘ؼ هلتٖ٘، أًبكٕ،  .1

 .341، ّ پِ٘٘يً٘ـ هٜٔفٖ، هغمك ؿاهبؿ ٍ ؿٗگلاى،  .2
 .364ّوبى، ّ  .3
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ٍ آٍبف اٍ ٗلٍكت ًـاكؿ. آًضِ وِ ٗلٍكت ؿاكؿ، ٣لن ثِ  مٗلا ٣لن هز٘ن ثِ ُؾْ فَ٘ل
ه٤بهلِ ٍ آٍبف ٍ ُلاٗٚ آى اًت. ؿك ًىبط فَ٘لٖ ً٘ن اگل هز٘ن ثب اٗي تَٔك وِ ٛلف ٣مـ 

اًت ٣مـ كا تٌف٘ق وٌـ، اهب ث٤ـاً هِؾْ َُؿ وِ فلؿ ؿٗگلٕ اًت، ل٤ٜبً « الف»ٗب آ٘ل 
٘ت ٛلف )آ٘ل( ٣لت ٣وـُ اًت ٍ ٍٗوُ وِ ؿك ًىبط ُؾٔ ٗىي اًت؛ ثِ لن اربمُ وبى

ّوضٌ٘ي اًت اُتجبُ ًٌجت ثِ ه٘ناى ٍ ه١ََٗ هْلِٗ ٍ ُلاٗٚ ًىبط. اهب اگل هز٘ن ثب تَٔك 
ولؿ وِ ٛلف  ٍرَؿ ٓفت ؽبٖٓ ؿك ٛلف همبثل تٌف٘ق ًوَؿُ ثبُـ، هخل اٌٗىِ تَٔك هٖ

كًـ آى ٖ ٠ًل ه َُؿ وِ ثِ همبثل تغٔ٘الت ؿاكؿ ٍ تٌف٘ق ًوَؿ، اهب ث٤ـ ؽالف آى حبثت هٖ
تَاى گفت  ٣ٌَاى ٗه لب٣ـُ هٖ احل اًت؛ هگل اٌٗىِ ٣لت آلٖ هَكؿ تٌف٘ق ثبُـ. ثِ اُتجبُ ثٖ

ُـُ ٍ ُلاٗٚ آى هٌزل  ؿك هَاكؿٕ وِ اُتجبُ هبله هز٘ن ثِ ٣ـم اًٜجبق اربمُ ثب ٣مـ ٍال٢
ل ُـُ ثِ آ٘ رن هَاكؿٕ وِ ٗلك تغو٘ل ٗىي ؿاًٌت؛ ثِ لن َُؿ، ثبٗـ اٗي اربمُ كا وبى هٖ

 ًبُٖ ام ٣ـم اًٜجبق ٍ تج٤ٖ٘ ثب ا٣وبل ؽ٘بك اهىبى رجلاى ؿاُتِ ثبُـ.

 . اثز اشتثاُ در ردّ هعاهلٔ فضَل6ٖ

هٜبثك هملكات عبون ثل ه٤بهالت فَ٘لٖ ؿك لبًَى هـًٖ، كؿ ٗب تٌف٘ق ه٤بهلِ هوىي اًت 
ؾبة ثِ ّل لفٞ ٗب ف٤لٖ َٓكت گ٘لؿ وِ ؿاللت ثل اه٘ب ٗب ٣ـم اه٘ب ثِ ه٤بهلِ ثبُـ ٍ اًت

هٌنلٔ ٣ـم  ه٤بهلٔ فَ٘لٖ كا كؿ وٌـ ثِ عل ثب هبله اًت؛ عبل اگل هبله ّلٗه ام ؿٍ كاُ
إ اًت وِ ًٌجت ثِ هبل ٍٕ َٓكت گلفتِ اًت ٍ ًت٘زٔ كؿ، هَرت  كٗبٗت اٍ ثِ ه٤بهلِ

ثٜالى ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ؽَاّـ ُـ. هوىي اًت هبله ثب تَٔك غلٚ ٍ ؿك ًت٘زٔ اُتجبُ، 
ثِ هبل ٍٕ ُـُ اًت كؿ ًوبٗـ، ؿك اٗي ؽَّٔ ثبٗـ فلٍٕ هؾتلف إ كا وِ ًٌجت  ه٤بهلِ

كا هَكؿ ثلكًٖ للاك ؿاؿ. گبّٖ هوىي اًت اُتجبُ هبله ؿك كؿّ ه٤بهلِ، ًٌجت ثِ ه١ََٗ 
إ ه٤٘ي ثبُـ، ٍلٖ ث٤ـاً هِؾْ َُؿ وِ هبله ؿك اُتجبُ ثَؿُ ٍ آًضِ كا وِ كؿ  ه٤بهلِ

إ  مَٔؿ هبله ثَؿُ، اًت؛ ؿك اٗي عبلت ه٤بهلِإ غ٘ل ام آًضِ وِ ؿك ٠ًل ٍ ه ًوَؿُ، ه٤بهلِ
٣ول آهـُ، ّوضٌبى غ٘لًبفق اًت؛ صلاوِ هبله كؿ ٗب تٌف٘قٕ  وِ ًٌجت ثِ آى اُتجبّبً كؿ ثِ

ثٌب هَكؿ ه٤بهلِ ًجَؿُ تب كؿ ٗب تٌف٘ق  ًٌجت ثِ آى ًـاُتِ ٍ آًضِ كا وِ لجالً كؿ ولؿُ اًت، صِ
ن هوىي اًت ؿٍ هبل هؾتلف ام هبله، ًٌجت ثِ آى ؿاكإ آحبك عمَلٖ ثبُـ. گبّٖ ّ

ه١ََٗ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ للاك گلفتِ ثبُـ، ؿك اٗي عبلت اگل هبله ثِ اُتجبُ ٗىٖ ام ؿٍ ه٤بهلِ 
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ثبٗـ كؿ  كا كؿ وٌـ، ٍلٖ ث٤ـاً هتَرِ َُؿ وِ اُتجبُ ولؿُ ٍ آًضِ كا وِ كؿ ولؿُ اًت، ًوٖ
َُؿ ٍ اٗي  هلٔ فَ٘لٖ ثبٛل هٖولؿ، ثِ ٠ًل اٗي اُتجبُ احلٕ ًؾَاّـ ؿاُت ٍ ثب كؿ، ه٤ب هٖ

ق.م ؿك ؽَّٔ كٗب )تٌف٘ق( اًت؛ مٗلا ٓلاعت  199ه١ََٗ هٌٔلف ام ٍعـت هالن هبؿٓ 
تَاى آى كا ثِ ٣ـم كٗبٕ )كؿ(  هبؿٓ ٗبؿُـُ ًٌجت ثِ كٗبٕ عبٓل ام اُتجبُ اًت ٍ ًوٖ

عبٓل ام اُتجبُ ت٤و٘ن ؿاؿ ٍ ّوضٌ٘ي اًت ؿك فلٖٗ وِ هبله ثِ تَٔك اٌٗىِ ه٤بهلٔ 
ه٤ٌمـ ُـُ، هجبؿكت ثِ كؿّ ه٤بهلِ ًوبٗـ، ٍلٖ ث٤ـاً هتَرِ َُؿ « الف»ُؾْ َ٘لٖ ام ًَٕ ف

اًزبم ُـُ اًت. اٗي اُتجبُ ً٘ن احلٕ « ة»وِ هلتىت اُتجبُ ُـُ ٍ ه٤بهلِ ام ٛلف ُؾْ 
تَاًـ ثِ  ٍ ثبٗـ لبئل ثِ غ٘لًبفق ثبلٖ هبًـى ه٤بهلِ ُـ ٍ تٌف٘ق ث٤ـ ام كؿ هٖ ًؾَاّـ ؿاُت

لٖ ع٘بت عمَلٖ هزـؿ ثؾِـ. گبّٖ ً٘ن هوىي اًت هبله تَٔك اُتجبّٖ ه٤بهلٔ فَ٘
إ وِ ام ًَٕ  ًٌجت ثِ ًمـ ٗب ًٌِ٘ ثَؿى ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ٗب هٜلك ٗب هم٘ـ ثَؿى ه٤بهلِ

٣ول آهـُ ؿاُتِ ثبُـ ٍ ثب اٗي تَٔكِ اُتجبُ، اثتـا هجبؿكت ثِ كؿّ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ وٌـ  فَ٘ل ثِ
تَاى ث٘بى ؿاُت وِ كؿ ام ًَٕ هبله  ؿ. ؿك اٗي عبالت ً٘ن هٍٖ ث٤ـاً پٖ ثِ اُتجبُ ؽَؿ ثجل

ٗىي تلمٖ  لن ٣ول آهـُ ام ربًت هبله وبى احلٕ ًـاُتِ، غ٘لهؤحل اًت ٍ ؿك ّل َٓكت كؿّ ثِ
َُؿ ٍ ٣مـ ّوضٌبى غ٘لًبفق ثبلٖ ؽَاّـ هبًـ، ٍلٖ اهىبى كؿّ هزـؿ ٍ عتٖ تٌف٘ق ث٤ـٕ  هٖ

 ثلإ هبله ٍرَؿ ؿاكؿ.

 ًت٘جِ

وٌـ ٍ ثل  َٔك ًبؿكًتٖ اًت وِ اًٌبى ًٌجت ثِ ٗه ه١ََٗ ٗب عىن پ٘ـا هٖاُتجبُ، ت
مًـ. اٗي اُتجبُ ؽَاُ ؿك ا٣وبل عمَلٖ ٍ  هجٌبٕ ّو٘ي تَٔك ًبؿكًت، ؿًت ثِ ا٣وبلٖ هٖ

ؽَاُ ؿك ٍلب٢ٗ عمَلٖ گبّٖ هؤحل ٍ گبُ غ٘لهؤحل اًت. هبّ٘ت عمَلٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثل 
ٍ كٗب ثِ٘تل هَكؿ تَرِ اًتبؿاى ثَؿُ ٍ ٠ًلٗٔ  اًبى ؿٍ ٠ًلٗٔ ًوبٌٗـگٖ ٍ تفى٘ه لٔـ

ّب اًت. ؿك ؽَّٔ هبّ٘ت عمَلٖ اربمُ )تٌف٘ق( اؽتالف ٠ًل  تفى٘ه ام هَِْكتلٗي تغل٘ل
إ ه٤تمـًـ وِ تٌف٘ق ٗه ٍال٤ٔ عمَلٖ ٍ گلٍّٖ ثل اٗي ثبٍكًـ وِ ٗه ٣ول  ٍرَؿ ؿاكؿ؛ ٣ـُ

ثبُـ، ٓبئت اًت؛ صلاوِ تٌف٘ق  هٖ إ وِ لبئل ثِ ٍال٤ٔ عمَلٖ تٌف٘ق عمَلٖ اًت؛ اهب ٠ًلِٗ
َُؿ، ٍلٖ آحبك عمَلٖ آى ؿك ٣بلن  َٛك اكاؿٕ ا٣الم هٖ ًٍ٘لٔ هبله ثِ كٍٗـاؿٕ اًت وِ ثِ

إ  گلؿؿ. كؿّ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ ثِ ه٤ٌبٕ ٣ـم كٗب ثِ ه٤بهلِ ؽبكد ثِ عىن لبًَى هغمك هٖ
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هبّ٘ت عمَلٖ كؿّ  ؿاًبى ٣م٘ـُ ؿاكًـ وِ اًت وِ ام ًَٕ فَ٘ل اًِب ٍ ه٤ٌمـ ُـُ ٍ عمَق
كًـ كؿ، ٗه ٍال٤ٔ عمَلٖ اًت؛ صلاوِ ثب  ٠ًل هٖ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، ٣ول عمَلٖ اًت، ٍلٖ ثِ

َُؿ تب ثتَاى گفت هبّ٘ت اًِبٖٗ ؿاكؿ. پي  كؿّ ه٤بهلٔ فَ٘لٖ، ص٘نٕ ؿك ٣بلن ا٣تجبك اًِب ًوٖ
م ٣مـ پي ا تل اًت. ٍال٤ٔ عمَلٖ تلمٖ ولؿى كؿ، ثب آَل ٍ لَا٣ـ فمْٖ ٍ عمَلٖ هٌٜجك

فَ٘لٖ، هبله اٗي اؽت٘بك كا ؿاكؿ تب ه٤بهلِ كا عٌت هَكؿ تٌف٘ق ٗب كؿ ًوبٗـ. ل٘ىي اٗي اعتوبل 
ٍرَؿ ؿاكؿ وِ هبله ؿك ُؾٔ٘ت ٣بلـ فَ٘ل، ًمـ ٗب ًٌِ٘ ثَؿى ه٤بهلِ، هٜلك ٗب هِلٍٙ 
ثَؿى ه٤بهلِ، ؿك ت٤٘٘ي ١ًَ هٔـاق ؿك َٓكت ت٤ـؿ هبل ه١ََٗ ٣مـ فَ٘لٖ، ؿك ولٖ ٗب 

هبل، آٍبف ٛلف آ٘ل ٍ ٗب ؿك ؿاُتي ًوت ؿصبك اُتجبُ َُؿ. گبّٖ تٌف٘ق ٗب  رنئٖ ثَؿى
 هبًـ تب تٌف٘ق ٗب كؿّ ث٤ـِٕ هبله كؿ احلٕ ًؾَاّـ ؿاُت ٍ ٣مـ ّوضٌبى غ٘لًبفق ثبلٖ هٖ

ثبٌٗت تٌف٘ق ٗب كؿ ّولاُ  ٤ٍٗ٘ت ٣مـ فَ٘لٖ كا هِؾْ وٌـ؛ صلاوِ هٜبثك لب٣ـٓ ٣بم، هٖ
 ثبُـ.ثب ٣لن ٍ آگبّٖ هبله هز٘ن 



 

 

 

 

 165 فضولي ۀمعامل در تنفیذ يا ردّاشتباه اثز حقوقي 

 

 هٌاتع ٍ هآخذ 

 ّا کتاب
 ،1 س ه٘ناى، ًِل: تْلاى( ،تعْذات حقَق ٍ عقَد کل٘ات -3هذًٖ  حقَق رَاؿ، افتؾبكٕ، .1

1382.) 

 (.1377 ،19 س اًالهِ٘، فلٍُٖ وتبة اًتِبكات: تْلاى) ،1 د ،هذًٖ حقَق ً٘ـ عٌي، اهبهٖ، .2

 (.1377 ،15 س اًالهِ٘، فلٍُٖ وتبة اًتِبكات: تْلاى) ،4 د ،هذًٖ حقَق ً٘ـ عٌي، اهبهٖ، .3
 ًِل: تْلاى) ،1 د ،عقذ تشک٘ل -حقَقٖ اعوال تعْذات حقَق ٣جـالوز٘ـ، همبهٖ، لبئن اه٘لٕ .4

 (.1378 ،1 س ه٘ناى،
 (.ق1415 ،1 س هٜج٣َبت، ٣لوٖ هؤًٌٔ: ث٘لٍت) ،1 د ،هکاسة هلتٖ٘، ُ٘ؼ أًبكٕ، .5
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 (.1390، 2 س ؿاكال٤لن، اًتِبكات هؤًٌٔ: لن) ،6
 اًتِبكات: تْلاى) ،1 د ،خصَصٖ حقَق داًشٌاهِ هغوـ٣لٖ، ٛبّلٕ، ٍ ه٤ٌَؿ أًبكٕ، .7
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 اًتِبكات: تْلاى) ،2 د ،خصَصٖ حقَق داًشٌاهِ هغوـ٣لٖ، ٛبّلٕ، ٍ ه٤ٌَؿ أًبكٕ، .8

 (.1386 ،2 س فىل، هغلاة
 ،2 س ه٘ناى، ًِل: تْلاى) ،قزاردادّا ٍ عقَد کل٘ات ،3هذًٖ  حقَق عو٘ـ، اعوـٕ، ْلاهٖث .9

1386.) 
 ،2 س ؿاًَ گٌذ اًتِبكات: تْلاى) ،هذًٖ حقَق در ارادُ تأث٘ز هغوـر٤فل، لٌگلٍؿٕ، ر٤فلٕ .10

1387.) 
 گٌذ اًتِبكات: تْلاى) 5ٍ  1 د ،حقَق تزهٌَ٘لَصٕ در هثسَط هغوـر٤فل، لٌگلٍؿٕ، ر٤فلٕ .11

 (.1381 ،2 س،ؿاًَ
 س ؿاًَ، گٌذ اًتِبكات: تْلاى) ،هذًٖ قاًَى هحشٖ هجوَعٔ هغوـر٤فل، لٌگلٍؿٕ، ر٤فلٕ .12

2، 1382.) 
 ،1 س اًالهٖ، ًِل هؤًٌٔ: لن)  ،2 د ،الفقِْ٘ العٌاٍٗي ،ً٘ـ ه٘ل ٣جـالفتبط إ، هلاغِ عٌٌٖ٘ .13

 (.ق1418
 ،2 س فؽبٗل اًالهٖ، هزو٢ :لن) ،االسالهٖ الفقِ فٖ الفضَلٖ عقذ ٣جـالْبؿٕ، ً٘ـ عى٘ن، .14

 (.ق1440
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 (.1387 ،2 س ؽلًٌـٕ، اًتِبكات: تْلاى)  ،قزاردادّا حقَق -هذًٖ حقَق عٌي، پ٘ه، كُ .15
 (.1387 ،1 س ثٌِ٘، ًگبُ فلٌّگٖ هؤًٌٔ: تْلاى) ،رسالِ چْار هغوـ، ًٌگلزٖ، .16
 (.1375 ،1 س ِٛ، اًتِبكات: لنٍٗي) ،هذًٖ حقَق ً٘ـ ٣لٖ، ُبٗگبى، .17
 ٣ٔل اًتِبكات: تْلاى) ،2 د ،تعْذات ٍ قزاردادّا اصَل -هذًٖ قَقح هْـٕ، ُْ٘ـٕ، .18

 (.1379 ،1 س عمَق،
، 2 س هزـ، اًتِبكات: تْلاى) ،حقَقٖ هقاالت هجوَعِ -حقَقٖ ّإ اًذٗشِ هْـٕ، ُْ٘ـٕ، .19

1387) 
 س هزـ، اًتِبكات: تْلاى) ،1 د ،تعْذات ٍ قزاردادّا تشک٘ل -هذًٖ حقَق هْـٕ، ُْ٘ـٕ، .20

2، 1380.) 
 (.1384 ،6 س هزـ، اًتِبكات: تْلاى) ،6، د تعْذات -3هذًٖ  حقَق هْـٕ، ـٕ،ُْ٘ .21
: تْلاى) ،2 د ،قزاردادّا عوَهٖ قَاعذ -هذًٖ حقَق -هقذهاتٖ دٍرٓ ً٘ـ عٌ٘ي، ٓفبٖٗ، .22

 (.1382 ،1 س ه٘ناى، ًِل
 (.1392 ،43 س اه٘لوج٘ل، اًتِبكات: تْلاى) ،عو٘ذ فارسٖ فزٌّگ عٌي، ٣و٘ـ، .23
 ؿاؿگٌتل، اًتِبكات: تْلاى) ،تعْذات ٍ قزاردادّا اصَل -هذًٖ حقَق لتٖ٘،ً٘ـ ه ماؿُ، لبًن .24

 (.1387 ،10 س
 اًتِبكات: تْلاى) ،4 ، دتعْذات ٍ قزاردادّا هختصز -هذًٖ حقَق ً٘ـ هلتٖ٘، ماؿُ، لبًن .25

 (1390 ،10 س ؿاؿگٌتل،
 ٍ كاًتِب ًْبهٖ ُلوت اًتِبكات: تْلاى) ،حقَقٖ اعوال -هذًٖ حقَق ًبٓل، وبتَمٗبى، .26

 (.1386 ،4 س ثلًب، ثْوي ُلوت
 س ثلًب، ثْوي اًتِبكات: تْلاى) ،1 د ،قزاردادّا عوَهٖ قَاعذ -هذًٖ حقَق ًبٓل، وبتَمٗبى، .27

3، 1374.) 
 ًْبهٖ ُلوت اًتِبكات: تْلاى) ،2 د ،قزاردادّا عوَهٖ قَاعذ -هذًٖ حقَق ًبٓل، وبتَمٗبى، .28

 (.1379 ،5 س ثلًب، ثْوي ُلوت ٍ اًتِبك
 ًْبهٖ ُلوت اًتِبكات: تْلاى) ،حقَقٖ ًظام هطالعٔ ٍ حقَق علن هقذهٔ ًبٓل، وبتَمٗبى، .29

 (.1377 ،23س  اًتِبك،
 اثلاّ٘ن، فلؿ، پَك ٣جـٕ عٌي؛ ً٘ـ ُج٘لٕ، ٍعـتٖ رل٘ل؛ لٌَاتٖ، هٜٔفٖ؛ ً٘ـ ؿاهبؿ، هغمك .30

 (.1389 ،1 س ؿاًِگبُ، ٍ عَمُ پوٍِّگبُ: لن) ،2 د ،ُاهاهٖ فقِ در قزاردادّا حقَق
: تْلاى) ،حقَقٖ اعوال تز آى آثار ٍ اشتثاُ ٍ جْل ًظزٕ هثاًٖ ً٘ـ هغوـٓبؿق، ،هًََٕ .31

 (.1382 ،1س  اه٘لوج٘ل، اًتِبكات
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 ،1 س تـكٗي، اًتِبكات: تْلاى) ،قزاردادّا اًحالل ٍ اًعقاد -3 هذًٖ حقَق پلٍٗن، ًَٗي، .32
1384.) 

 هقاالت -
 ،«فَ٘لٖ ه٤بهلٔ ؿك كؿ ٍ اربمُ عمَلٖ ٍ فمْٖ ثلكًٖ» ٣ل٘لٗب، لٜفٖ، ًپ٘ـُ ٍ ٓغت، .33

 (.1393تبثٌتبى ) 20 ٍ ،اسالهٖ حقَق هثاًٖ ٍ فقِ فصلٌاهٔ
 ؿك تٌف٘ق ام ًبُٖ ًوبٌٗـگٖ تغل٘ل»رل٘ل،  لٌَاتٖ، هغوـ٣ٌٖ٘؛ تفلُٖ، ً٘ـ عٌ٘ي؛ ٓفبٖٗ، .34

 (.1380مهٌتبى ) 21 ٍ ،اًساًٖ علَم هذرط فصلٌاهٔ ،«اٗلاى ٍ اًالم اًگل٘ي، عمَق
 1 ٍ ،فقْٖ ّإپضٍّش فصلٌاهٔ ،«ت٤بكٗف ٍ ول٘بت: افى ب٣ـٓل» هغوـ،٣لٖ ً٘ـ ٗخلثٖ، .35

 (.1384 ثْبك)

 


