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همذهه

گػانتى يٗن بیىالملل ؼا با تىخیههای بهؽظوقتايه يعاظه

ز٧ى ٤بیىالملل ،هؽگؿ اخاؾه ؾیؽ پا
بـا هًـ ٙتىقـل بـهؾوؼ ظؼ ؼوابـّ
همكـاو 

اقت .بؽ اقاـ ايل ٚعمهعاضله کـه اهمیتـی
ز٧ى ٤زاکمیت بؽابؽ ظولتهاقـت ،هـیچ


ؼٚایت
بیىالملل ظاؼظ و ايٛکاـ ظیگؽی اؾ 
لؿوم

آو بؽ ٚهعه قـاضتاؼها و اؼکـاو ظاضلـی یـک
ظولتی يمیتىايع ظؼ اهىؼی که تٛییى و هعیؽیت 
کًع.
کهىؼ و هلت اقت ،هعاضله و يٗؽ و ظیعگاه ضىظ ؼا تسمیل 

ضـاؼخی
ٚعم هعاضله ،بؽایًعی اؾ ايل بؽابؽی زاکمیت ظولتها و بیايگؽ اقت٧الل ظؼ ؼوابّ
گىيهای که هؽ ظولتی بایع با ؼٚایت هىاؾیى بیىالمللی و بؽ اقـاـ تًـمین و تهـطیى
اقت Eبه 

الملـل ظؼ

ظولت و هلت ضىظ ،يكبت به اظاؼه آيها ا٦عام کًعْ .بـًٛٓ٦D ٥اهـه ايـىل ز٧ـى ٤
بـیى
همکاؼی هیاو ظولتها بؽ اقاـ اهعا ٠هًهىؼ هللهتسـع Cکـه ظؼ ظهـه :B@9م .بـه تًـىی 
ً
اقـت ،کهـىؼظاؼی و يسـىه

هدمٚٙمىهی ؼقیعه و هستىایآو ٚمعتا به٦ ىاٚع ٚؽ٢ی تبعیل 
نعه
خای هلـت
تىايع به 
تهکیل یا قاضتاؼ زکىهت ،اؾ خمله اهىؼ ظاضلی اقت که هیچ کهىؼی يمی 
کًع.
کهىؼ هؽبىِ ظؼ آو ظضالت و ضىاقت هؽظم ؼا تُٛی ١یا خایگؿیى 
هؽزال ،ایىگىيه هعاضل هها ،ي ٍ٧آنکاؼ ايلٚعم هعاضله ظؼ ؼوابّ بیىالملل اقت

به
لهـای
ؼٞـن تـال 
هتسع ؼا ي٧ـٍ هـیکًـع .بـه 
و ه٣اظ بًعهای  ; ،:و = هاظه ; هًهىؼ هلل 
قلٓه ،هًىؾ هن يٗؽیههای ٞؽبی ظؼ ؾهیًـه تؽٞیـ ا٦ـعام يٗـاهی بـه بهايـه
هماهً يٗام 

يٗـاهی
٦اٚعه ز٧ى٦ی تبعیل يهعه اقت و هؽگىيه هعاضله
بهؽظوقتی و هباؼؾه با تؽوؼیكن به 
ا٦عامکًًعگاو بهتهعیع یـا هعاضلـه
بیىالملل بانع ،هىخ هكئىلیت 
ز٧ى ٤

که ي ٍ٧کًًعه
يٗاهی ضىاهع نع ٕياظؼ قاٚع.ٔ212 :2481 ،
ٚالوه بؽ ایى ،ظؼ قال 2872م .هدمٚٙمـىهی بـا يـعوؼ ًٛٓ٦اهـۀ  254/47ظؼ ؾهیًـۀ
اخؽای اٚالهیهٞ ،یؽ٦ابل پػیؽل بىظو هعاضله ظؼ اهىؼ ظاضلی کهىؼها گام ظیگؽی ظؼ ت٧ىیت
ايل ٚعمهعاضله بؽظانت و اٚالم کؽظ که ايلٚعم هعاضلـه ظؼ اهـىؼ ظاضلـی و ضـاؼخی
ناهل هىاؼظ ؾیؽ اقت:
 .2ضىظظاؼی اؾ هؽگىيه ّاٚمال ز٥تٛییى قؽيىنت ٕي ٍ٧زـ ٥تٛیـیى قؽيىنـت هـؽظم

یمى تىقّ ٚؽبكتاؤ.
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 .1ضىظظاؼی اؾ قى اقت٣اظه و هطعول کؽظو هىَىٚا ز٧ى٤بهؽی ٕاظٚای ز٧ـى٤
بهؽظوقتايه ايگلیف ظؼ قىؼیهٔ.
اها ايل ٚعم هعاضله ،اقتثًاهای ٢ؽاوايی ظاؼظ که یکی اؾ آيها Dظٚى بههعاضله Cاقت.
بؽ اقاـ ٦ىايیى بیىالمللD ،ظٚى به هعاضله Cبه ایى هًٛاقت کـه ظولتـی کـه هعاضلـه ظؼ
ً
ً
ضاک آو يىؼ هیگیؽظ :اوال ظولت٦ايىيی و ههؽو٘ یک کهىؼ هسكىب نـىظ .ثايیـا ایـى
ظولت ٦ايىيی اؾ کهىؼ ظیگؽی بطىاهع تا با کمک بؽای ههاؼ ههـاخن ،بـه چًـیى هعاضلـهای
هباظؼ يمایع .ظؼ ایى يىؼ اقت که ایى هعاضله ،ههؽو٘ و ٦ايىيی تل٧ی هینىظ.
زال با تىخه به ایى هٓال  ،ظولت هًًىؼ هـاظی ظؼ یمـى بـا ي٧ـٍ ٦ـايىواقاقـی اؾ
ٚؽبكتاو ظٚى کؽظ Eاؾ ْؽ٢ی یايىکىویچ ظؼ اوکؽایى اؾ ّق َمت ؼیاقت خمهىؼی ٚؿل نـعه
اؾ ؼوقیه ظٚى بهٚ ملآوؼظ و ظؼ يهایت ظؼ قىؼیه و ٚؽإ ٤بهًٚ ىاو کهـىؼ هكـلماؤ کـه
هىؼظ زمله گؽوه تؽوؼیكتی ظاٚم ٦ؽاؼ گؽ٢ته ،اؾ کهىؼهای ٞؽبی و نؽ٦ی ظٚى کؽظهايـعE
زال قإال ایى اقت که ههؽوٚیت ایى يى٘ ظٚى و هعاضلهها چگىيـه اؼؾیـابی هـینـىظ؟
قت که ظٚى به هعاضله اگؽ اؾ قىی ظولت ٦ايىيی هكت٧ؽ ظؼ یک قؽؾهیى
٦اٚعه کلی ایى ا 
و با ؼٚایت ٦ىايیى و ه٧ؽؼا ايدام نىظ ههؽو٘ اقت ،اها اگؽ اؾ قـىی نىؼنـیاو یـا قـایؽ
ٚمل آیع ياههؽو٘ بىظه و هعاضلهای که هتٛا ٦چًیى ظٚىتی ايدام نـعه بانـع،
ه٧اها به 
ٞیؽ٦ايىيی اقت .اؾ ْؽ٢ی ظؼ اقالم ،ظٚى اؾ کهىؼ ٞیؽهكلماو ظؼ اهىؼ ظاضلی هكـلماياو

خؿ ظؼ زالتَ ؽوؼ خایؿ يیكت .اهؽوؾه ناهع هكتین که کهـىؼهایی همچـىو آهؽیکـا،
ايگلیف و ؼوقیه ظؼ اهىؼ قىؼیه و ٚؽا ٤ظضالت کؽظه و تا هع ها ایـى ظو کهـىؼ ؼا ٞـاؼ
کؽظه و هًاب ٙایى کهىؼها ؼا به یٟما ضىاهًع بؽظ و به همه هكائل زكـاـ قیاقـی ،يٗـاهی،
ا٦تًاظی و ...ظقتؽقی ضىاهًع ظانت .بهيٗؽ هیؼقع که ظؼ ؾهیًه ٦ىاٚع هعاضلـهيٗـاهی،
ظکتؽیى ز٧ى٦ی اؾ ؼويع تسىل ٚملی ٦ىاٚع باؾهايعه اقت و ظچاؼ بسؽاوقیاقـی نـعهايـع.
٦ىاٚع ؼَایت به هعاضلهيٗاهی بایع ٢ؽاتؽ اؾ اقتايعاؼظهای هىخىظ وَ ٙنعه و ظؼ ظکتـؽیى
بؽ هبًای يهاظها ،ؼویهها و ايتٗاؼا اختماٚی تسلیل و اؼؾیابی نىيع .زتی هیتـىاو گ٣ـت
٦ىاٚع هعاضله يٗاهی بایع تا آيدا پیم ؼوظ که ْب٦ ٥اٚعه ظ٢ا٘ پیمظقتايه یا ؾوظ هًگام کـه
بـه ضـاک کهـىؼی کـه گـؽوه
اهؽوؾه به ؼقمیت نًاضته نعه اقت ،کهىؼها بعوو ظٚـى  ،
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تؽوؼیكتی یا نىؼنیٞ یؽ٦ايىيی ظؼ آيدا هكت٧ؽ اقـت ،واؼظ نـىيع ،بـهنـؽْی کـه پـف اؾ
قؽکىب آيدا ؼا تؽک کًًع Eاها ایى کهىؼها يمیتىايًع بهاقتًاظ ٦اٚعه چًـعاو پػیؽ٢تـه يهـعه
ظ٢ا٘ پیهگیؽايه ظاضل ضاک ایى کهىؼها نعه و آيها ؼا قؽکىب کًًع.

ه٧اله پیمؼو ،با ًٚىاو Dهٓالٛهتٓبی٧ی هعاضلهيٗـاهی ظؼ اقـالم ٕنـیٛهٔ و ٞـؽب بـا
تأکیع بؽ ههؽوٚیت ه٧ام ظٚى کًًعه Cبهبؽؼقی ههؽوٚیت ایى يى٘ هعاضلههـا هـیپـؽظاؾظ
ٕهًٗىؼ اؾ اقالم زکىهتی اقت که ظؼ آو ولیاهؽ زکن هیؼايع و هًٗىؼ اؾ ٞؽب کهىؼهای
ٞؽبی ُٚى نىؼایاهًیت اقتٔ .اؼؾنمًعی ه٧اله پـیمؼو ایـى اقـتکـه ظؼ ه٧الـههـای
هطتل٣ی که بؽؼقی نعه هیچ یک ،زتی گػؼا به ظیى کهىؼ ظٚى نعه و ایًکه ظؼ آیًعه چـه
ات٣ا٦ی ضىاهع ا٢تاظ اناؼه يکؽظهايع .يمىيـه آو آهؽیکـا ظؼ ٚـؽا ٤و قـىؼیه اقـت کـه پـف اؾ
گػنت چًع قال اؾ ُ٦یه ظٚى  ،هًىؾ تمایلی بهضـؽوج اؾ ٚـؽا ٤و قـىؼیه يـعاؼظ و تمـام
ً
ؾیؽقاضتهای ایى کهىؼها ؼا اؾ بیى ضىاهع بؽظ و اؾ لسأ يٗاهی و قیاقی کاهال بـهضـىظ

وابكته ضىاهع کؽظ.
ادبیات يظشی پژوهص

کتابها و ه٧الههای بكیاؼی ظؼ ؾهیًه ههؽوٚیت زکىهت و ههـؽوٚیت هعاضلـه ،يگانـته

نعه اقت که بؽ زك يىیكًعه ،هىَى٘ و يتیده ٚباؼتًع اؾ:
جذول .1پیطیًه پژوهص

يىیسًذه

هىضىع

قیعهًٓ٣ی

ٚعم هعاضله ظؼ اقالم و ز٧ى٤
ايل 

هیؽهسمعی

بیىالملل


هسمعزكیى ؼهُايی

ههؽوٚیت هعاضله يیؽوهای ائتالٚ ٠لیه

٦ىامآباظی و زیعؼ


ظاٚم ظؼ ٚؽا ٤و قىؼیه ظؼ چهاؼچىب

پیؽی

ىالملل
ز٧ى ٤بی 

هسمعؼَا زاتمی

بؽؼقی و ي٧ع هبايی ههؽوٚیت زکىهت
اؾ ظیعگاه اهلقًت

یظؾکی
لیال ؼئیك 

ینعو ز٧ى٤بهؽ بؽ ايل
تأثیؽ خهاي 

اسص یابی

هعاضلـه

َـىابّ
کتاب ٧٢ـّ بـه نـؽایّ و
يٗاهی اناؼه کؽظه اقت .هٛایـ ظٚـى ؼا
بیاو يکؽظه اقت.
ه٧اله به ظ٢ا٘ههـؽو٘ و نـؽیّ ه٧ابلـه بـا
تؽوؼیكن اناؼه کؽظه اقت.
ت زکىهت و ي٧م هؽظم ظؼ تٛییى
ههؽوٚی 
زاکن
نىؼل و ت٧ابـل زـ٥تٛیـیى قؽيىنـت بـا
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و هسمع ک٣ال
هكٛىظ ٚلیؿاظه

هًٓ٣ی ُ٢ائلی

ٚعم هعاضله با تأ کیع بؽ بسؽاوقىؼیه

هعاضلهؼوقیه ظؼ بسؽاوقىؼیه و ايل
هً ٙهعاضله ظؼ خً هایظاضلی

هعاضله يٗاهی ظؼ یمى اؾ هًٗؽ ز٧ى٤
بیىالملل


;<C

هعاضله يٗاهی
هعاضلـــه ؼوقـــیه ظؼ قـــىؼیه اؾ لســـأ
ىالمللـی ههـؽو٘ و هبـاؼؾه بـا تؽوؼیكـن
بی 
اقت.
ههؽوٚیت يعانتى ظٚى هًًىؼ هـاظی اؾ
لسأ ظاضلی و ي٦ ٍ٧ايىواقاقی یمـى و
هتداوؾ هسكىب نعو ٚؽبكتاو

هعاضله يٗاهی ضاؼخی ظؼ هطايما

قیعیاقؽ َیایی و

بیىالمللی اؾ هًٗؽ ز٧ى٤
هكلسايه ٞیؽ 

یاهًاب
هسكى یعائ 

بیىالملل :بؽؼقی وَٛیت ٚؽا،٤


یهـای ظاضلـی و
نؽایّ هعاضلـه ظؼ ظؼگیـؽ 
ظٚى نىؼنیاو

قىؼیه ،یمى و بسؽیى
(هًبغ :یافتههای تحمیك)

هعاضلهها اٚن اؾ ٦ايىيی و ٞیؽ٦ايىيی و خًبه ز٧ى٦ی

ظؼ ایى ه٧اله بیهتؽ بهنؽایّ نکلی
ىالمللی پؽظاضته نعه اقت Eیًٛی هؽازل و تهؽی٣ا ظاضلی و يالزیت
اٚن اؾ ظاضلی و بی 
نطى ظٚى کًًعه Eو ٚالوه بؽ نؽایّ نکلی بـهنـؽایّ غاتـی يیـؿ پؽظاضتـه نـعه اقـت.
قىؼیهٚ ،ؽا ،٤یمى ،و ...بهًٚىاو کهىؼ اقالهی ،آیا با وخىظ کهىؼهای هكلماو ٦عؼتمًع ظؼ
هًٓ٧ه بایع اؾ کهىؼهایی چـىو ؼوقـیه ،آهؽیکـا ،ايگلـیف٢ ،ؽايكـه و ...ظٚـى کًًـع؟ ظؼ
زالیکه ظؼ اقالم ظؼ ظٚى بههعاضله ،نؽایّ ظٚى به هعاضله اٚن اؾ ظیى کهـىؼ ظٚـى

نعه ،اٚتماظ و اهايتظاؼی٦ ،ىايیى و ه٧ؽؼا خً  ،يى٘ تدهیؿا  خًگی هىؼظ اقت٣اظه ،و...
غکؽ نعه که بایع ؼٚایت نىظ.
هفهىم هطشوػیت اص دیذگاهاسالم

پیعایم و ب٧ای زکىهت و ٦عؼ  قیاقی ظؼ یک يٗام اختماٚی بهههؽوٚیت ٦عؼ زاکن
يهاظو اقتعاللهای ٧ٚلی
اقت .ظؼ ايعیهه نیٛی ،پػیؽل ايل Dاهاهت Cو Dوالیت Cبا بًا ّ

و ي٧لی ههؽوٚیت هییابع و با ي٣ت ًٚمت گؽه هـیضـىؼظ و اؾ اخـؿای غاتـی قیاقـت و
زکىهت اقت .بًابؽایى ههؽوٚیت زکىهـت اهـام اؾ يازیـه ضعاويـع اقـت ،ه٧بىلیـت یـا
ه٧بىلیت يعانتى ظؼ اؼتباِ با تس ٥٧اهؽ زکىهت اهام هًٛىم هىَىٚیت پیعا هیکًع.
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ظؼ ايعیههنیٛه هسىؼ يٗام قیاقی و اختمـاٚی هٓلـىب Dاهـام Cاقـت و ظؼ ايعیهـه ٢ـاؼابی و
ابىقیًا ایى هسىؼ Dؼئیفاول Cاقت که به تٛبیؽ زکمای هكلماو٧ٚ ،ـل هًٛ٣ـل هتًـل بـه٧ٚـل

ٛ٢ال اقت .ايكاو کاهلی که هماو پیاهبؽ یا ٢یلكى ٠اقت .چًیى ايكايی که بالٛ٣ل هن ٧ٚـل اقـت
و هن ه٧ٛىل ،اگؽ ؾهاهعاؼی خاهٛه ؼا بؽ ٚهعه گیؽظ آيگاه يٗن هٓلىب کـه اقاقـیتـؽیى ههطًـه
خاهٛه اقت ٖهىؼ ضىاهع کؽظ .اؾ يٗؽ نیٛه ،زاکن کكی اقت که بؽ اقاـ يـى الهـی هًًـىب
نعه بانع و ههؽوٚیت او اؾ قىی ضعا تٛییى یا نکل گؽ٢ته بانع Eچىو زاکمیت و هالکیـت تمـام
خهاو اؾ آو ضعاويع اقت و ازعی خؿ او ز ٥زاکمیت و تًـؽ ٠ظؼ خهـاو ؼا يـعاؼظ هگـؽ بـهاغو
الهی .بًابؽایى ،نیٛیاو هٛت٧عيع که ههؽوٚیت زکىهت اهام تًها اؾ يازیه ضعاويع زايل هینـىظ.
تٛییى اهام يه بهاضتیاؼ هؽظم ،بلکه بهتٛییى ضعا و پیاهبؽ اقت .اؾ ایىؼو ،اهام نـیٛی يـؽ٠يٗـؽ اؾ
تس ٥٧یا تس ٥٧يیا٢تى زکـىهتم ،ههـؽوٚیت ظاؼظ و ه٧بىلیـت یـا ه٧بىلیـت يیـا٢تى يـؿظ هـؽظم ،ظؼ
ههؽوٚیت او تأثیؽی يعاؼظ ،بلکه ه٧بىلیت هؽظم تًها ظؼ اؼتباِ با ٛ٢لیت و تس ٥٧اهـؽ زکىهـت اهـام
هًٛىم هىَىٚیت پیعا هیکًع ٕيالسی.ٔ73 :2486 ،
پف ظؼ اقالم که هبتًی بؽ ظیعگاه ايتًابی٧٢یه اقـت ،يٗـامزکـىهتی ،یـا ههـؽو٘ یـا
ٞیؽههؽو٘ اقت .چًیى يیكت که زاکناقالهی ْی ٢ؽایًعی به تعؼیح کكـ ههـؽوٚیت
کًع یا بؽٚکف با ؼویگؽظايی هؽظم یا با اؾ ظقتظاظو تعؼیدی بُٛی نؽایّ ظؼ ْىل ؾهاو
اؾ ههؽوٚیتم کاقته نىظ Eبلکه نطى ،همیىکه هدتهع خاهٙالهؽایّ نع ،زاکمیتم يیؿ
بالٛ٣ل زايل اقت و اؾ قىی ظیگؽ با اؾ ظقتظاظو زتی یکنؽِ هايًع اؼتکاب یک گًاه،
ههؽوٚیت وی قا ّ٦هینىظ.
هفهىم هطشوػیت اص دیذگاه حمىق بیىالملل

زکىهتها و ظولتها همیهه اؾ هكـائل بسـث بؽايگیـؿ ظؼ هیـاو


ؽوٚیت
بؽؼقی هكئله هه
هس٧٧او ز٧ى ٤بیىالملل بىظه اقت .اهمیت ایى هكئله يانی اؾ آو اقتکـه ظولـتهـا بـه
ًٚىاو انطاوز٧ى٦ی ،تابٛاو ايلی ز٧ى ٤بیىالملل بىظه و باؾیگؽ ايلی ؼوابّ بیىالملل
تل٧ی هینىيع و ایى ظولتها اؾ ْؽی ٥زاکماو و زکىهتهای هًتط ضـىیم ظؼ ٚؽيـۀ
هیکًًع و اٚمالهاو ؼا تىخیه هیيمایًع.
بیىالمللی ٖهىؼ 
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اها ههؽوٚیت اؾ ظیعگاه ز٧ى٦ی هكتلؿم ت٣کیک هیاو ظو ه٧ىله ز٧ـى ٤ظاضلـی و ز٧ـى٤
بیىالملل اقت .اؾ ظیعگاه ز٧ـى٤ظاضلـی ههـؽوٚیت یـک زکىهـت بایـع ظؼ چهـاؼچىب

هًداؼها و ٦ىايیىاقاقی قًدیعه نىظ ،زال آيکه ظؼ ٦لمؽو بـیىالملـل بـؽای بؽؼقـی ایـى
ه٣هىم و آثاؼ آو بایع به ٦ىاٚع بیىالملل هؽاخٛه نىظ .بـه اٚت٧ـاظ بؽضـی ،ي٧ـم ههـؽوٚیت
ظاضلی و هلی ظؼ ز٧ى ٤بیىالملل به ضىظی ضىظ اثؽگػاؼ يطىاهـع بـىظ ،بلکـه ایـى ز٧ـى٤
بیىالملل اقت که تٛییى هیکًع ههؽوٚیت يعانتى ظاضلی آیـا هـیتىايـع آثـاؼ بـیىالمللـی

بؽخای گػاؼظ یا ضیؽ .به اٚت٧اظ ایى گؽوه اؾ ز٧ى٦عاياو ،ایى٢ ؽٌ هتًىؼ اقت که ظؼ ز٧ى٤
بیىالملل ٦اٚعهای تکىیى یابع که ههؽوٚیت بیىالمللی زکىهت هًىِ بهپػیؽل هؽظهـی،

٦ايىيیبىظو یا ههؽوٚیت ظاضلی آو بانع و بهْىؼ قًتی ،ز٧ى ٤بـیىالملـل بـه يـعؼ بـه

ً
ههؽوٚیت ظهىکؽاتیک ههنتؽیى هىَى٘ها یا تابٛاو ضىظ ،یًٛی کهىؼها هیپـؽظاؾظ و يـؽ٢ا
ضىظ ؼا به اؼتباْا هیاو کهىؼها و يه آيچه ظؼ ظؼوو آياو هیگػؼظ ،هسعوظ هیکًع .کهىؼها
ً
ٚمــعتا يمایًــعگاو یــک ؼژیــن خعیــع ؼا بــهًٚ ــىاو خايهــیى٦ ــايىيی ظؼ قــ٣اؼتطايههــا و
کمیكیىوهای ههتؽک هیپػیؽيع ٕتىکلیْبكی.ٔ;@= ::<B= ،


تكىو :هٛت٧ع اقت زکىهت ؾهايی اؾ ههؽوٚیت بؽضىؼظاؼ ضىاهع بىظ که يمایًعه ايیل و

واٛ٦ی هلت بىظه و به٦ىاٚع ز٧ى٤بهؽی ازتؽام بگػاؼظ .اؾ ظیعگاه وی ،زتی ضاؼخیاو هکل١
به ازتؽام به یک زکىهت ياههؽو٘ يیكتًع و زتی اگؽ ز٧ـى ٤بـیىالملـل اؾ چًـیى زکـىهتی
زمایت يمایع ،ؾهیًه قؽکىب آو هلت ؼا بعوو هؽاـ اؾ خاهٛه بیىالمللی ٢ؽاهن ضىاهع يمىظ.
به اٚت٧اظ ویههؽوٚیت يعانتى چًیى زکىهتی يانی اؾ گكیطتگی ٦ؽاؼظاظ اختماٚی ٚمـىظی
هیاو هلت و زکىهت بىظه وههؽوٚیت يعانتى ظولت يیؿ يانی اؾ ٢ؽوپانی ٦ؽاؼظاظ اختمـاٚی
یک ظولت اقت که ظؼ يتیده آو ،ظولت هىیت ضىظ ؼا اؾ ظقت ظاظه و تدؿیه ضىاهع نع .پـف
اؾ غکؽ ایى تئىؼی ،تكىو بؽ ایى اٚت٧اظ اقت که هعاضله ظؼ اهىؼ زکىهت و ظولـت ياههـؽو٘،
اهؽی هىخه بىظه ،اها هىخه بىظو آو هًىِ به ایى ضىاهـع بـىظ کـه ظولـت هعاضلـهکًًـعه ضـىظ
ههؽو٘ و ظلیل هىخهی بؽای هعاضله ظانته بانع ٕ.ٔ1998: 57
. Teson
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ههؽوٚیت يعانتى زکىهت ،هیتىايع ؾهیًهقاؾ هعاضله بهؽظوقتايه بیىالمللی تل٧ـی

نىظ .اؾ قىی ظیگؽ ؼویه کهىؼها ظؼ ؾهیًه بهؽظوقـتايه بیـايگؽ آو اقـت کـه هعاضلـههـای
بهؽظوقتايه ظؼ اکثؽ هىاؼظ ظؼ کهىؼهایی يىؼ هیگیؽظ که زکىهت آيها اؾ پهتىايه هؽظهی
بؽضىؼظاؼ يبىظه و اؾ يى٘ زکىهتهای اقتبعاظی هسكىب هـینـىيع .هعاضلـه هتسـعاو ظؼ
ٚؽا ٤بههًٗىؼ پایاو ظاظو به کهتاؼ کؽظها و نیٛیاو ،يمىيهای اؾ ایًگىيـه هعاضلـههـا اقـت
تىکلیْبكی .ٔ;A@ ::<B= ،ظؼ هدمى٘ بـهيٗـؽ هـیؼقـع کـه اگؽچـه ههـؽوٚیت یـک
ٕ 
زکىهت هیتىايع اؾ لسأقیاقی ؾهیًه و بكتؽ الؾم ؼا بؽای هعاضله بهؽظوقتايه ٢ؽاهن کًع،
اها به ضىظی ضىظ و بعوو ي ٍ٧گكتؽظه و ٢ازم ز٧ى٤بهؽ يمیتىايع تىخیهکًًعه هعاضلـه
بهؽظوقتايه بانع ٕاقتًاظ ايگلیف بهي٢ ٍ٧ازم ز٧ـى٤بهـؽ ظؼ قـىؼیهٔ .ظؼ ظٚـى بـه
هعاضله يیؿ ظولتی اؾ ز ٥ظٚى به هعاضله بؽضىؼظاؼ اقـت کـه Dههـؽوٚیت ظهىکؽاتیـکC
ظانته بانع.
بیىالملل ،اقالم هؽؾ خٟؽا٢یـایی
زال ظؼ ه٧ایكه بیى ههؽوٚیت زکىهت ظؼ اقالم و ز٧ى ٤
قؽؾهیىها بؽ اقاـ اقالم و ک٣ؽ اقت

هیظايع .ت٣کیک
يعانته و هؽؾ ؼا بؽ اقاـ اٚت٧اظا ظیًی 
و زعوظ خٟؽا٢یایی ظولت اقالهی و هؽؾهای آو با هؽؾهای هاظی ٦ابـل ت٣کیـک يبـىظه و ت٣کیـک
ً
زاکمیتها يؽ٢ا بؽ اقاـ اٚت٧اظا اقت و هٛت٧ع بـه ایدـاظ

هؽؾهای زاکمیت اقالهی با قایؽ
زکىهت وازع خهايی هكتًع .ایى ایعه با وخىظ گكتؽظگی کهىؼها و پؽاکًعگی خمٛیت هكلماو
هینىظ Eؾیـؽا هؽؾهـای خٟؽا٢یـایی کًـىيی بـؽ اقـاـ ز٧ـى٤
ظؼ قؽاقؽ خهاو با ههکل هىاخه 
هیکًع و کهىؼها
بیىالملل ْؽازی نعه اقت و هؽ کهىؼی بؽ ا٢ؽاظ ِّ ؾیؽ قلٓۀ ضىظ زکمؽايی 

بـیىالملـل بـؽای
اؾ ظضالت ظؼ آو قىی هؽؾها و کهىؼهای ظیگؽ همًى٘ هكـتًع .اهـا ظؼ ز٧ـى ٤
ههؽوٚیت ظولت چهاؼ ًًٚؽ ،قؽؾهیىهٛـیى ،خمٛیـت ،زکىهـت و اقـت٧الل بـؽای تهـکیل
هینىيع و بیهـتؽ هبتًـی
ظولت الؾم اقت .ایى ًٚايؽ که ًٚDايؽ قًتی تهکیل ظولت Cنًاضته 
بـیىالمللـی ٦ـؽاؼ
بیىالملل ٚؽ٢ی هـىؼظ ٦بـىل خاهٛـه 
بؽ ايل هإثؽ بىظو هكتًع ،به هثابه ز٧ى ٤
بـیىالمللـی وا٦ـٙ
قـاؾهاوهـای 

ظولتها و اؼکـاو
هىٛ٦یتهای هتٛعظ هىؼظ اقتًاظ 

گؽ٢تهايع و ظؼ

ظولتها به ویژه ظؼ چًع ظهه اضیؽ ،ها ؼا بـهقـمت
نعهايع .اها بؽؼقی قىاب ٥تاؼیطی و ٚملکؽظ 

هیکًع که بیهتؽ هبتًی بؽ يٗؽیه ههؽوٚیت اقـت ،گىیـا ایـى زـىؾه اؾ
ًٚايؽ يىپعیعی ؼهًمىو 
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بیىالملل ظچاؼ تسىال چهمگیؽی نعه اقت .به ٚبـاؼ ظیگـؽ اهـؽوؾه يـؽ ٠اخـؽای
ز٧ى ٤
بـه ظلیـل ي٧ـٍ ٦ىاٚـعی يٗیـؽ همًىٚیـت
کاؼکؽظهای زکىهتی بعوو بؽضىؼظاؼی اؾ ههؽوٚیت 
يمیظهع ٕظاٚم و هًًـىؼ هـاظیٔ.
ظولتها ٦ؽاؼ 
تىقل به ؾوؼ یا ز ٥تٛییى قؽيىنت ؼا ظؼ ؾهؿه 
يٗؽیههای هطتل٣ـی کـه
ظولتها و ظکتؽیى هٛايؽ ،ات٣ا ٤يٗؽ وخىظ يعاؼظ .ظؼ هیاو 
البته ظؼ ؼویه 
بیاو نعه ،ایى ًٚايؽ يىپعیع ؼا ناهل هىاؼظی همچىو زـ ٥تٛیـیى قؽيىنـت ،تىايـایی و ً٦ـع
بیىالملل ،اقـتمؽاؼ هىخىظیـت نـکل گؽ٢تـه ،نًاقـایی ،ؼٚایـت ز٧ـى٤بهـؽ و
اخؽای ز٧ى ٤
ظايكتهايع.

ظهىکؽاقی و هايًع آو
خهاونمىلی ،ظاؼاالقالم ،ظاؼالک٣ؽ و اهت وازعه و ٦ائل به
هیؼقع که ایعه 
پف ،بهيٗؽ 
بیىالملل هٛايـؽ خایگـاه چًـعايی يعانـته و هـؽ کهـىؼ ْبـ٥
هؽؾ يبىظو اقالم ظؼ ز٧ى ٤
بیىالملل ا٦عام ضىاهع کؽظ.
ه٧ؽؼا ز٧ى ٤
چهاسچىب يظشی

هع ٠ايلی ایى پژوهم ،خلىگیؽی اؾ ي٣ىغ و قلٓه ٞیؽهكلماياو بؽ کهـىؼهای اقـالهی و
ي٣یقبیل اقت .کهىؼهای بیگايه اؾ هؽ ؼاه همکى ظقت ظوقتی به کهىؼهای هكلماو
٦اٚعه 
هـینـىيع .اؾ آيدـا کـه ظؼ
هیکًًع و ظؼ يهایت هىخ تكلّ بـؽ کهـىؼهای هكـلماو 
ظؼاؾ 
ؼویههای ُ٦ایی گىياگىو اقت٣اظه نعه اقتE
ه٧الهها ،اقًاظ و 
کتابها ،
پیمؼو اؾ 
پژوهم 
و اؾ ْؽ٢ی ه٧ایكه هعاضله اؾ ْؽی ٥ظٚى ظؼ اقالم و ٞؽب اقت ،ؼول تسلیلـی-تٓبی٧ـی
ايتطاب نعه اقت .ظؼ ؼول تسلیلی اؾ ْؽی ٥تسلیل هستىای کی٣ی به بؽؼقی ؼَـایت 
بـه
هعاضله ظؼ اقالم ،نؽایّ کمک يٗـاهی ،ههـؽوٚیت کمـک يٗـاهی ظؼ اقـالم و هستـىای
کمک يٗاهی ظؼ بیى اظیاو و هػاه و ٦بایل به تدؿیه و

هىخىظ ظؼ ؼویه نیٛیاو با هسىؼیت
هـیپـؽظاؾین.
اهـلغهـه و ٔ...
تسلیل ٕظؼضىاقت کمک يٗاهی هكلماياو اؾ ک٣اؼ ،ههؽکاو ،
هعاضله يٗاهی و

زاکمیتها ظؼ ظٚى به

قپف بهبؽؼقی هعاضلهيٗاهی ظؼ ٞؽب و خایگاه
هًاظی ٥آو ظؼ ظو ظهه اضیؽ پؽظاضته و به يىؼ تٓبی٧ی بؽ اقـاـ هٛیاؼهـای ههـؽوٚیت،
هیکًین .اهمیت و َـؽوؼ
اٚتباؼ و خىاؾ کمکيٗاهی ،آو ؼا با يٗؽ اقالم ٕنیٛهٔ بؽؼقی 
تس٧ی ،٥اقت٧الل کهىؼهای هكلماو اؾ ٞؽب و نؽ ٤اقت.
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 .1سضایت به هذاخله دس اسالم

ظؼ ابتعا اقالم ه٧یع به هؽؾکهی قؽؾهیًی بىظ و تٛعظ ظولت ظؼ خهاو اقالم ؼا يمیپػیؽ٢ت Eؾیـؽا
بؽ هسىؼ اهام یا ضلی٣ه اقتىاؼ بىظيع و يه خٟؽا٢یای هٛیى .نیٛه با باؾقاؾی ظولت نـیٛی بـؽ پایـه
نىؼا و هلیت ،به تعؼیح ه٣هىم هؽؾ و خٟؽا٢یا ؼا بؽ هبًای ٦عؼ قیاقی ظؼ ه٧ىله تٛعظ ظولتها و
زکىهتها پػیؽا نع .بؽایىاقاـ بُٛی يىیكًعگاو ،ظیى اقالم ؼا یک ظیى هؽؾنکى هیظايًع و
هیگىیًع ظولت اقالهی يبایع ظؼ چاؼچىب ٦ـىايیى بـیى المللـی ،اهـعا ٠خهاونـمىل ضـىظ ؼا
٢ؽاهىل کًع .ظولت اقالهی اگؽ بؽاقاـ َؽوؼ به کًىايكیىيی هیپیىيعظ یا هؽؾهای خٟؽا٢یایی
و زاکمیتهای خىؼ ؼا به ؼقمیت هینًاقع ،هى٦تی و هًلتی اقت و ظؼ اولیى ٢ؽيت بایـع ظؼ
ؼاقتای آهال اقالهی ،خهايی گام بؽظاؼظ ٕابىالى٢ا .ٔ;> :;99: ،ظؼ ٧٢ه اقالهی بسـث ؼَـایت
ظؼ هعاضلـه ؼا هیتـىاو ظؼ ًٚــىاو  Dاقـتٛايت اؾ ٞیؽهكــلماو Cخكـتدى کــؽظ .اگـؽ اقــتٛايت اؾ
ٞیؽهكــلماو بــا ظؼضىاقــت و هىا٧٢ــت ظولــت اقــالهی ايدــام گیــؽظ ظؼ آو يــىؼ هت ـؽاظ٠
Dههؽوٚیت ؼَایت به هعاضله Cاقت که نؽایٓی ظاؼظ ٕزاؼب المهیؽی.ٔ;<; ::BB> ،
 . 2ضشایط سضایت به هذاخله دس اسالم

ظؼ اقالم هًٗىؼ اؾ ؼَایت به هعاضله ،ظٚى اؾ ظولت ٞیؽاقالهی اقـت .ظؼ هـؽ نـؽایٓی
ظولتاقالهی يبایع اؾ ظولت ٞیؽاقالهی ظٚى به هعاضلـه ظؼ اهـىؼ هكـلماياو کًـع ،ؾیـؽا
ٚی های آو بیهتؽ اؾ هًٛ٣ت آو ضىاهع بىظ.
الف) حالت ضشوست :اگؽ ظولت اقالهی ياچاؼ نىظ ،هیتىايع اؾ ظولت ٞیؽاقـالهی کمـک
بگیؽظ .ابـىزـؿم ایـى قـطى پیـاهبؽ ؼا کـه Dايـا اليكـتٛیى بالمهـؽکیىٕ Cهـا اؾ ههـؽکاو کمـک
يمیگیؽینٔٚ ،ام ظايكته و ناهل هؽ وَٛیتی اٚن اؾ والیت ،خً یا هؽ هىؼظ ظیگؽ ظايكته اقـت

ٕالسلی ،ٔ25 :٤2328 ،اها اگؽ هكلماياو ظؼ نـؽایٓی ٦ـؽاؼ گیؽيـع کـه چـاؼهای خـؿ تىقـل بـه
ٞیؽهكلماياو بؽای کمک يعانته بانًع و به همؽاهی آياو ی٧یى ظانـته بانـًع کـه بـههكـلماياو و
غهیاو ؾیاو يمیؼقايًع اؾ ؼوی آَؽاؼ کمک گؽ٢تى اؾ آياو ؼا خایؿ ظايكته اقت ٕابىالى٢ـا1552،
 .ٔ45 :انٟال کىیت تىقّ ٚؽا ٤ظؼ قال 2885م .و ياکـاهی ظولـتهـای اقـالهی و ٚؽبـی ظؼ
ضؽوج ٚؽا ٤يمىيهای اؾ زالت آَؽاؼ اقت ٕهیؽهسمعی.ٔ186 :2486 ،
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ب) غلبه و سیغشه لذست اسالهی٦ :عؼ ظولت اقالهی ظؼ نؽایّ اقتٛايت اؾ ظولتـی کـه
اؾ آو کمک هیگیؽظ بیهتؽ بانع .یا پف اؾ ايدام ٚملیا هعاضله و پایـاو آو ،ظولـتاقـالهی
٦اظؼ بانع قلٓه ضىظ ؼا بؽ کلیه اتبا٘ ضىظ اٚمال کًع .اقت٣اظه اؾ یاؼی ٞیؽهكلماياو ظؼ خهاظ،
بهنؽِ ٞال بىظو زاکمیت اقالهی ظؼ ٢تىای يـاظؼه اؾ ظاؼاال٢تـا هًـؽ و ظؼ يـؿظ ٧٢یهـايی
چىو خًاو و قؽضكی تًؽیر نعه اقـت ،ؾیـؽا پیـاهبؽ ضـىظ ظؼ ٞـؿوههـا ،اؾ یهـىظ و
ً
ههؽکاو کمک گؽ٢ته اقت .و ایًکه ٢ؽهىظ هى اؾ ههؽکاو کمک يمـیگیـؽم ،ازتمـاال بـه ظلیـل
اْمیًاو يعانتى و ٖى خاقىقی بؽضی ا٢ؽاظ هت٧اَی بىظه اقت ٕٚبعالؽؾا.ٔ228 :1551 ،٤
پ) هًفؼت دولت اسالهی :هبًای یاؼیگؽ٢تى اؾ ٞیؽهكلماياو هًٛ٣ت ظولت اقت اگـؽ
هیچ يٛ٣ی ظؼ ایى اقتٛايت يبانع یا وَٛیت بؽابؽ بانع ،یاؼیگؽ٢تى وخاهت نؽٚی يـعاؼظ
ٕابىالى٢ا.ٔ43 :1552 ،
قطى ٚالههزلی اؾ ٧٢یهاو نیٛه بهبیايی ظیگؽ نؽایّ قهگايه ؼا پىنم هـیظهـعD :ظؼ
يىؼ کمی لهکؽ هكلماياو ،هیتىاو اؾ غهیاو و ههؽکايی که اْمیًاو وخـىظ ظاؼظ آنـىب
يمیکًًع ،یاؼی گؽ٢ت ،چؽا که پیاهبؽ ي٣ىاو بىاهیـه ؼا پـیم اؾ اقـالم آوؼظو ظؼ خًـ

ٚلیه هىاؾو به یاؼی گؽ٢ت و اؾ یهىظ بًی٦یً٧ا٘ کمک ضىاقـت و بـه آيـاو قـهمی اؾ ًٞـاین
خً ظاظ .اها اگؽ به آياو اْمیًاو يیكـت یـا لهـکؽ هكـلماياو کـا٢ی اقـت اؾ آيـاو کمـک
يمیگیؽيع.ٔ25 :٤2328ٕ C

وی ظؼ خای ظیگؽ هیگىیعD :خایؿ اقت اهام ظؼ خهـاظ اؾ ههـؽکاو کمـک گیـؽظ ،ؾیـؽا
پیاهبؽ اؾ یهىظ ظؼ خً ضىظ کمک گؽ٢ت .البته هكتٛاوبه بایع به هكـلماياو زكـىيٗـؽ
ظانته بانع و هكلماياو اؾ ؾیاو وی ایمى بانًعٕ Cهماو.ٔ;<; ،
ؼوبهؼو نعو قپاه اقالم با قـپاه هؽاکیلىـٕ٦یًـؽظومٔ ،ظؼ ياهـهای ،اؾ
ابىٚبیعه يیؿ ظؼ ؾهاو 
ضلی٣ه کك تکلی ١و ت٧اَای يیؽوی اهعاظ کؽظ .ضلی٣ه ظوم هیـاو بؿؼگـاو يـسابه بـهههـىؼ
يهكت و اؾ ٚلی ظؼ ایىباؼه يٗؽ ضىاقت زُؽ به ضلی٣ه ٢ؽهىظيعD :به ابىٚبیعه اٚـالو کـى
ه٧اوهت کًع و اؾ يیؽوی یهىظیاو بًیبکؽ کمک گؽ٢تًعٕ Cوا٦عی.ٔ257 :٤2353 ،
بًابؽایى ؼَایت به هعاضله ظؼ اقالم ظؼ هؽ ؾهاو و هکايی ٦ابل پػیؽل يبـىظه و ٧٢ـّ ظؼ
نؽایّ ضاو ؾهايی و هکايی با ؼٚایت هًلست اقالم ٦ابل پػیؽل اقت.
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 .3هطشوػیت دػىت به هذاخله دس اسالم

زکىهت پیاهبؽ ظؼ هعیًه يه یک ظولت ،بلکه یک ظولت -نهؽ یا یـک کهـىؼ -نـهؽ بـا
ویژگی های ضاو ضىظ بىظ .هؽچًع وخىظ ظو هٛیاؼ ٦عؼ ٚالی و ه٧ؽؼا ههتؽک که ا٢ـؽاظ

گؽوهها به آو پایبًع بانًع ظؼ تس ٥٧یک کهىؼ کا٢ی اقت ،اها ظولت به ه٣هىهی گكتؽظه پف

اؾ و٢ـا آو زُــؽ و گكــتؽل ٢تىزــا اقــالهی نـکل گؽ٢ــت و ظؼ ًٚــؽ اهى یــاو بــه
اهپؽاتىؼی تبعیل نع ٕ٢یؽزی .ٔ258 :2485،ظؼ ؾهاو پیاهبؽ کهىؼ به ه٣هـىم واٛ٦ـی وخـىظ
يعانت Eظؼ ایى ه٧اله هًٗىؼ اؾ کمکيٗاهی ،کمک گؽ٢تى اؾ ٦بایـل و هـػاه ٕههـؽکاو،
٦ؽیم ،یهىظ ،هكیسیاو ،غهیاو ،زؽبیاو و ٔ...ظیگؽ هعظ يٗؽ اقت.
 .1-3یاسیگشفتى اص غیشهسلماو ػلیه هسلماو

ٚعهای هٛت٧عيع که یاؼیگؽ٢تى اؾ ٞیؽهكلماياو ،بهيىٚی تكلّ ک٣اؼ بؽ هكـلماياو اقـت و

هكلّ کؽظو ٞیؽهكلماياو بؽ هكلماياو زؽام اقـت .ظؼ تـاؼیص آهـعه اقـت کـه هكـلماياو
ايعلف ،بهٚ لت ایًکه اؾ بُٛی هكیسیاو ْل یاؼی کؽظه بىظيع تا بؽ بُٛی هكلماياو ٞلبه
کًًع هًدؽ نع که هكیسیاو بؽ هكـلماياو تكـلّ پیـعا کـؽظه و ظؼ يهایـت اؾ قـؽؾهیىهـای
ضىظناو بیؽوو ؼايعه نىيع .ؾیؽا هكلماياو بؽ آيها اٚتماظ و اْمیًاو کؽظيع و کنکـن بـا آيـاو
ظوقتی کؽظه و آياو ؼا همچىو هكلماياو ظوقت ظانتًع و ظؼ يهایت ٢ؽی ایىکاؼ ؼا ضىؼظيع
و اؾ قؽؾهیىهای ضىظ ؼايعه نـعيع ٕقـٛاظ ؾاظه .ٔ246 :2483 ،ایًکـه بـه ٞیؽهكـلماياو
اخاؾه ظاظه نىظ که واؼظ قؽؾهیىهای اقالهی نىيع ،همکى اقـت باٚـث نـىظ تـا آيهـا بـؽ
َ١ٛها و ٦عؼ های هكلماياو آگاهی یابًـع و همچًـیى کمـک گـؽ٢تى اؾ ْؽ٢ـی باٚـث

اقتسکام و تثبیت هىٛ٦یت آيها هینىظ و اؾ ْؽ٢ی هىخ کكؽ نـأو و کـننـعو نـىکت و
٦عؼ هكلماياو هی نىظ و ظؼ يهایت بؽ هكلماياو تكلّ پیعا کؽظه و هكـلماياو ؼا همچـىو
هاخؽای ايعلف اؾ قؽؾهیىهای اقالهی بیؽوو هیؼايًع ٕهماو.ٔ247 ،
اها اگؽ اقتٛايت اؾ ٞیؽهكلماياو بؽای خً و خهاظ ،هًٛ٣ت و هًلست ضايـی بـؽای
هكلماياو ظؼ بؽظانـته بانـع ،هايًـع ایًکـه اْالٚـا ه٣یـعی اؾ تـىاو يیؽوهـای ظنـمى و
ي٧هه های آيها ؼا ظؼ اضتیاؼ ظانته بانًع یا تىاو اقت٣اظه اؾ بُٛی تدهیؿا ؼا ظانته بانًع یـا
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تىايایی آهىؾل های يٗاهی و خًگی ه٣یعی ؼا که هكلماياو به آيها يیاؾهًعيع ظانـته بانـًع،
خایؿ به يٗؽ هیؼقع.
با وخىظ ایى اگـؽ اؾ ٞیؽهكـلماياو ظؼ خًـ و خهـاظ کمـک گؽ٢تـه يهـىظ و بـه يیـؽوی
هكلماياو اٚتماظ و اکت٣ا نىظ بهتؽ اقت Eؾیؽا اقتٛايت اؾ ٞیؽهكلماياو ظؼ تـاؼیص اقـالم و
ؾيعگی پیاهبؽ اکؽم یک اهؽ آَؽاؼی بىظه اقت ،پف خىاؾ آو هن بایع آَؽاؼ بانع .بایع
یگؽ٢تى اؾ ٞیؽهكـلماياو ؼا قـب هـینـىظ بایكـتی
تىخه ظانت که َؽوؼتی که هدىؾ یاؼ 
هتٛل ٥بهظیى و هًلست اقالم و هكلماياو بانع و ایى َؽوؼ به ظلیل هًلست و نؽایّ
آَؽاؼی زاکن يبانع و خًبه ٢ؽظی بهضىظ يگیـؽظ و همچًـیى هًسًـؽ بـهز٣ـٕ هًـا ٙ٢و
هًالر گؽوهی ضاو يبانع.
هٛیاؼ تهطیى َؽوؼ بؽای یک ظولـت ،ضـىظ ظولـتاقـالهی اقـت يـه تهـطیى
ظولتهای ظیگؽ .همچًیى اگؽچه ایى َؽوؼ باٚث هینىظ که تکلی٣ی بؽ آياو ثابت يهىظ،

ولی بایع ظايكت که ؼ ٙ٢تکلی ١به ظلیل َؽوؼ اقت .پف هًگاهی که َـؽوؼ بؽْـؽ٠
نىظ تکلی ١يیؿ ظوباؼه ثابت هیگؽظظ ٕبٛع اؾ يابىظی یا کن نعو زمال ظاٚم ،کهىؼهای
ٞؽبی و نؽ٦ی ٚؽا ٤و قىؼیه ؼا تؽک کًًع ،ظؼ يىؼتی که ایى کهىؼها همچًاو اظٚای هباؼؾه
با ًٚايؽ ظاٚم ؼا ظاؼيعٔ.
جذول  .2دسخىاستکمک اص غیشهسلماياو ػلیه هسلماياو

;

اقتٛايت اؾ

ٚلیه

خىاؾ

اهاهیه

اهلغهه

اهل بٟی


خایؿ

ْىقی

ٞیؽهكلماو

اهلبٟی

خایؿ

ياز خىاهؽ

اهلغهه

اهل بٟی و ک٣اؼزؽبی


َؽوؼ ٕخایؿٔ

پیاهبؽ

اهلغهه

اهلبٟی

َؽوؼ ٕخایؿٔ

نهیعثايی


اهلغهه

اهل بٟی


خایؿ

(هًبغ :یافتههای تحمیك)

 .:قٛاظ ؾاظه.231-235 :2483 ،
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جذول  .3دسخىاست کمکيظاهی اص غیشهسلماو ػلیه غیشهسلماو

زکن ٧٢هی

پیاهبؽ

يعاظوخىاؾ

اهاهیه

خایؿ

;

بهنؽِ

يى٘ کمک


هًلست و هكلن بىظو

تكلیسا و يیؽوی

و کثؽ هكلماو

يٗاهی و خاقىقی

کمی خمٛیتهكلماو
و زكىيیت

يیؽویيٗاهی

(هًبغ :یافتههای تحمیك)

با تىخه به ایى نؽِها هیتىاو گ٣ت که ههنتؽیى نؽوِ یاؼیگؽ٢تى اؾ ٞیؽهكـلماياو ظؼ
ظؼگیؽیهای يٗاهی ،ایى اقت که زکن اقالم ٖاهؽ و ٞال بانع و ایًکه ٞیؽهكلمايی کـه

اؾ آيها ْل یاؼی و کمک هینىظ هىؼظ اٚتماظ و اْمیًاو هكلماياو بانًع و ظؼ کمک گؽ٢تى
اؾ آياو هًلستی بؽای هكلماياو بانع.
نؽِها
بهيٗؽ هیؼقع که یاؼیگؽ٢تى اؾ ٞیؽهكلماياو ظؼ ظؼگیؽیهای يٗاهی با تىخه به 
و َىابّ آو اهؽی بكیاؼ ياظؼ اقت Eؾیؽا اهؽوؾه زکن اقالم ظؼ خهاو ٖاهؽ و ٞال يیكت و
ظولتهای اقالهی يكبت به ظولتهای ٞیؽاقالهی َـٛی ١هكـتًع .اؾ ْؽ٢ـی پیـعا کـؽظو

ا٢ؽاظی که هكلماياو اؾ ظقت آيها ظؼ اهاو بانًع بكیاؼ قطت اقت و اگؽ هن یا٢ت نـىظ بـا
تىخه به تالل و خكتدىهای ٢ؽاواو نایع همکى گؽظظ تا ٢ؽظی هىؼظ اْمیًاو و اٚتمـاظ پیـعا
نىظ .پف هكلماياو بهخای ایًکه به ٢کؽ یا٢تى چًیى ا٢ؽاظی و تس ٥٧نـؽِهـای الؾم بـؽای
یاؼی گؽ٢تى بانًع ،ظؼ ت٧ىیت يیؽوهای ضىظ قٛی کًًع تا با تکیه بـؽ يیؽوهـای هكـلماو بـه

ه٧ابله با ظنمى بپؽظاؾيع یا با آيها قاؾل و يلر کًًع.
 .2-3یاسیگشفتى اص کفاس ػلیههطشکاو و اهلبغی

ظؼ ؼوؾگاؼ پیاهبؽ ٦ؽاؼظاظی بیى پیاهبؽ و یهىظیاو هعیًه اهُا نـع کـه Dیهـىظ و هكـلماياو ظؼ
ايتطاب ظیى آؾاظ هكتًع Eاهُاکًًعگاو ایى ٚهعياهه ظؼ خً یکعیگؽ ؼا یـاؼی هـیکًًـع Eو
ٕابـىههـام ،٤2311 ،ج .ٔ43 :2ایـى
هٗلىم ،چه هكلماو و چه یهىظی ،یاؼی هـینـىظ C
هیکًع Eیکی خىاؾ کمککؽظو به یهىظ ظؼ خً ٚلیه ظنمى آيـاو
پیماو ،ظو هٓل ؼا تأییع 
 .:هماو.222 ،

هىالؼه تىبیمی هؽسوػیت هداخلهيظاهی اش وسیك دػىت دز اظالم(ؼیؼه) ...
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اقت که بهْ ؽی ٥اولی بؽ اقتٛايت اؾ یهىظ ظؼ خً ٚلیه ظنـمى هكـلماياو ظاللـت ظاؼظ و
یـاؼیگـؽ٢تى اؾ

ظیگؽ ایًکه ،ایى پیماو گىاه ؼونًی بؽ ههؽوٚیت همکاؼی با یهىظ ٕک٣اؼٔ و
آياو بؽای يدا هٗلىم یهىظی یا هكلماو اقت و ظؼ هؽ ظو يىؼ ٢ؽ٦ی يعاؼظ که ظنمى یا
یاؼیگـؽ٢تى اؾ کـا٢ؽاو بـؽای ظ٢ـ ٙاهـلبٟـی کـه بـه
ٖالن ،کا٢ؽ یا هكلماو بانع .بًابؽایى ،
هكلماياو ٖلن کؽظهايع يیؿ ههؽو٘ ضىاهع بىظ.

ََ
ً
هی٢ؽهایعَ D :هى َع ّم َغ سجا یًادی یا للمغلمیى فلن ُی ّج ُبه فلیظ ّل ُمغلن Eکكـی
پیاهبؽ اکؽم 

که ٢ؽیاظ ظاظضىاهی ٢ؽظیٕچه هكلماو یا کا٢ؽٔ ؼا بهًىظ که اؾ هكلماياو کمک هـیضىاهـع،

اها به ظاظ او يؽقع هكلماو يیكتٕ Dکلیًی ،٤2356 ،ج .ٔ273 :1بههىخ ایـى ؼوایـت و
ؼوایاتی يؿظیک بههمیى هُمىو که ظؼ هًاب ٙؼوایی نیٛه غکؽ نعه ،پیاهبؽ اکؽم بؽ یـاؼی
هٗلىهاو تأکیع کؽظه اقت ،زتی اگؽ آو هٗلىم ،ههـؽک بانـع .زـال اگـؽ کمـک کـؽظو بـه
یـاؼیگـؽ٢تى اؾ ک٣ـاؼ

ک٣اؼی که قتن ظیعهايع ههؽو٘ بانع بهْؽی ٥اولی کمکضىاقـتى و
بؽای یاؼی هٗلىهاو هكلماو ههؽو٘ و بلکه الؾم اقت و ٢ؽ٦ی يـعاؼظ کـه ٖلـنکًًـعگاو بـه
هكلماياو ،کا٢ؽ یا اهل بٟی بانًع.
پیاهبؽاکؽم٦ بل اؾ بٛثت با گؽوهی اؾ خىاياو ههؽک بـا هـع ٠یـاؼی هٗلىهـاو پیمـاو

ََ َ
بكته بىظ ٕپیماو خىايمؽظاؤ که پف اؾ اقالم يیؿ آو ؼا تأییع کؽظ و ٢ؽهـىظD :لق ٓاذ ؽ ّاه ٓذ ُت ...
ٓ َ ََ
ًٓ َ
ّحلفا ل ٓى ُد ّػی ُت ّل ّه ّفی ّاْل ٓعا ّم ْل َج ٓب ُت٦ Eبل اؾ اقالم ناهع پیمايی بؽای یاؼی هٗلىهاو بىظم کـه

ٕابىههام ،٤2311 ،ج.ٔ177 :2
اگؽ اهؽوؾ يیؿ به آو پیماو ظٚى نىم اخابت هیکًن C

ایى ؼوایت يبىی ٚام اقت و ههؽو٘بىظو هؽ پیماو بؽای یاؼی هٗلىم ؼا تأییـع هـیکًـع.
یاؼیگؽ٢تى اؾ آياو بؽای يدـا هكـلماو هٗلـىم اؾ
بًابؽایى ،ناهل خىاؾ همکاؼی با ک٣اؼ و 
نؽ هكلماو هتداوؾ يیؿ هینىظ.
بهيٗؽ هیؼقعکه اگؽ به آياو اخاؾه ظاظه نىظ که واؼظ قؽؾهیىهای اقالهی گؽظيع همکى
اقت باٚث نىظ تا آيها بؽ َ١ٛها و ٦عؼ های هكلماو آگـاهی یابًـع و همچًـیى کمـک
گؽ٢تى اؾ آياو اؾ ْؽ٢ی باٚث اقتسکام و تثبیت هىٛ٦یت آيها هینىظ و اؾ ْؽ ٠ظیگؽ هىخ
کكؽ نأو و کن نعو نىکت و ٦عؼ هكلماياو هینىظ و ظؼ يهایت آياو بؽ هكلماياو تكلّ
پیعا کؽظه و هكلماياو ؼا همچىو هاخؽای ايعلف اؾ قؽؾهیىهای اقالهی بیؽوو هیؼايًع.
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یاسیگشفتى اص کفاس ػلیههطشکاو

جذول .4

کفاس

خًگ

يىع کمک

پیاهبؽ

ي٣ىاو بىاهیه

زًیى

ؾؼه و يیؽوی ايكايی

پیاهبؽ

٦بیلهضؿاٚه

زعیبیه

تدهیؿ قپاه

پیاهبؽ

تٛعاظی اؾ ا٢ؽاظ ٦بیلهضؿاٚه

٢ترهکه

يیؽوی يٗاهی


پیاهبؽ

هٓٛن بىٚعی

ظؼ اهاوهايعو اؾ ههؽکاو٦ؽیم

پًاهًعگی

(هًبغ :یافتههای تحمیك)

 .4هطشوػیت دػىت بههذاخله دمىق بیىالملل

بؽضی هٛت٧عيع هبًای ههؽوٚیت هعاضله ،به ي ٙ٣ظولتهؽکؿی و هبتًی بؽ ؼَایت ظؼ خً هـای
هكلسايه ٞیؽبیىالمللی ،ز٧ىٚ ٤ؽ٢ی اقت که بؽ اقاـ یک ٦اٚعهٚؽ٢ـی کمـک بـهزکىهـت
ههؽو٘ و ٦ايىيی یک قؽؾهیى هتٛا ٦ؼَایت ایى زکىهت هداؾ اقت ٕ.ٔLieblich,2011: 262
اؾ قىی ظیگؽ ،بؽضی بـؽای ههـؽوٚیت هعاضلـه ،بـه ي٣ـ ٙظولـتهؽکـؿی ظو نـؽِ ؼا َـؽوؼی
هیظايًع :يطكت آيکه زکىهتهؽکؿی ظؼ ؾهاو ؼَایت و ظؼ ْىل هعاضله کهـىؼ ثالـث قـاّ٦

يهعه بانع و ظوم ،آيکه ؼَایت یا ظٚى تىقّ زکىهت هؽکؿی بؽای هـع٢ی ٞیؽ٦ـايىيی ،هايًـع
کهتاؼخمٛی ،يىؼ يگؽ٢ته بانع َٕیایی و یعائیاهًاب.ٔ217 :2482 ،
 .5جایگاه داکمیت دس دػىت به هذاخله خاسجی

ظؼ هًاؾٚههای ظاضلی ،اهکاو هعاضله بهظٚى ظولت هؽکؿی وخىظ ظاؼظ ،چؽا که هىَى٘ به
يالزیت ظاضلی هؽبىِ اقت و ز٧ى ٤بیىالملل خؿ ظؼ تکلیـ ١بـهؼٚایـت ز٧ـى ٤بهـؽ
هسعوظیتی ظؼ ایى ؾهیًه واؼظ يکؽظه اقت ،ولـی ظؼ خًـ هـایهكـلسايه ٞیـؽبیىالمللـی،
اهکاو هعاضله به ظٚى ظولت هؽکؿی وخىظ ظاؼظ و بهظٚى نىؼنـیاو يمـیتـىاو هعاضلـه
کؽظ .اها بؽ اقاـ ظیعگاه خعیع ،خً هكلسايه ٞیؽبیىالمللی هىخ تکلی ١به بـیْؽ٢ـی
بؽای ظولتهای ضاؼخی هینىظ و هعاضله بهي ٙ٣ظولت هؽکؿی یا نىؼنی ي ٍ٧بـیْؽ٢ـی
تل٧ی هیگؽظظ .با ایىزال ،هعاضلهيٗاهی به ي ٙ٣ظولتهؽکؿی ،ظؼ چهاؼچىب ظ٢ا٘ ههؽو٘
و پیماو اهًیت ظقته خمٛی ،ظؼ هؽزال اهکاوپػیؽ اقت ٕهماو.ٔ237 ،
يٓ٧ۀ آٞاؾیى ظٚى به هعاضله ،ظؼضىاقت هعاضله اؾ قىی ظولتزاکن اقـت .ظولتـی
که با ایى ا٦عام ،ؼَایت ضىیم ؼا يكبت بههعاضالتی که اؾ قىی ثالث ايدام ضىاهـع نـع

هىالؼه تىبیمی هؽسوػیت هداخلهيظاهی اش وسیك دػىت دز اظالم(ؼیؼه) ...
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اٚالم هیيمایع .بًابؽایى ًًٚؽ اقاقی ،ظؼ ضًىو ه٣هـىم ظٚـى بـه هعاضلـه ،ؼَـایت
ظولت زاکن اقت Eاگؽ ظولتهای ضاؼخی بعوو ؼَایتظولـت زـاکن یـا هعاضلـهای کـه
ياههؽو٘ اقت بطىاهًع ظؼ اهىؼ ظاضلی کهىؼی ظضالت کًًع ،ا٦عاههـاو تدـاوؾ قـؽؾهیًی
هسكىب هینىظ ).(Cassese, 2014: 370
ً
اٚالم ؼَایت بایع کاهال آؾاظايه و بعوو هؽ نکلی اؾ اخباؼ یـا اکـؽاه و واٛ٦ـی و آنـکاؼ
بانع .اها ظؼ ضًىو ه٧ام ظٚى کًًعه بایع تىخه کؽظ اٚـالم ؼَـایت يكـبت بـههعاضلـه
ضــاؼخی بایــع تىقــّ ظولــت٦ــايىيی و هًتطـ هــؽظم ايدــام نــىظ Eظولتــی کــه اؾ ْؽیــ٥
قاؾوکاؼهای ظهىکؽاتیک بؽ قؽکاؼ آهعه و کًتؽل ٦عؼ ؼا همچًاو ظؼ ظقت ظانته بانـع .ظؼ
ؼئیفخمهـىؼ
هینىظ که آیا 
ات٣ا٤های اضیؽ ظؼ هًٓ٧ه و خهاو ،ایى پؽقم هٓؽذ 
ضًىو 
یمى ،اوکؽایىٚ ،ؽا ٤و قىؼیه ،اؾ ز ٥ظٚى به هعاضله بؽضىؼظاؼ اقت یا ضیؽ؟
هػذاقهای هذاخلهيظاهی اص طشیكدػىت

.6
 .1-6ػشاق

ظؼ قال  1523م .گؽوه تؽوؼیكتی ظاٚم ،با پیهؽوی قؽی ،ٙبطم وقیٛی اؾ ٦لمؽو ٚؽا ٤ؼا
تًؽ ٠کؽظ و ظؼ تابكتاو  1523م .نهؽ هىيل ٚؽا ٤ؼا انٟال و هؽکؿ ظولت ضىظ اٚالم کؽظ.
اؼتکاب خًایت گكتؽظه يكبت به خمٛیت ٞیؽيٗاهی ،ؼنع قؽی ٙظؼ ٚؽا ٤و قىؼیه و اهعا٠
تىقٛهْلبايه اٚالم نعه ظاٚم ،تهعیع اهًیتی ظؼ آیًعهای يؿظیک بؽ کل هًٓ٧ه و زتی خهاو
ؼا اثبا کؽظ .تهکیل ائتال ٠بیىالمللی َع ظاٚـم بـه ؼهبـؽی ایـاال هتسـعه و همؽاهـی
بؽضی اؾ کهىؼهای ٚؽبی و اؼوپایی و بؽضی قاؾهاوها اؾ خملـه اتساظیـه اؼوپـا و يـاتى ،ظؼ
واکًم به ا٦عاها تؽوؼیكتی گؽوههای هؿبىؼ بىظه اقت ٕؼهُايی و پیـؽی.ٔ126 :2486 ،
ٚؽا ٤ظؼ چاؼخىب ز٧ى ٤بهؽظوقتايه بیىالمللی هٛايؽ ،اؾ ایؽاو ،ايگلكتاو ،ایاال هتسعه
و تٛعاظی ظیگؽ اؾ هتسعاو ٞؽبی ضىظ ،کمک و زمایتيٗاهی ظؼضىاقت کؽظ .ظؼ وا ،ٙ٦ظؼ
اٚالهیه بكیاؼی اؾ ظولتهای هعاضلهکًًـعه ظؼ ائـتال ،٠بـه يـؽازت بـه خـىاؾ هعاضلـه و
ظؼضىاقت کمک اناؼه نعه اقت .ظؼ  17قپتاهبؽ  1523م .هدلـف ٚـىام بؽیتايیـا هدـىؾ
هعاضله بهؽظوقتايه ظؼ ٦لمؽو ٚؽا ٤ؼا ياظؼ کؽظ ٕؼهُايی و پیؽی.ٔ111 :2486 ،

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

>=:

ْب٦ ٥ايىواقاقی آهؽیکا٦ ،بل اؾ نؽو٘ خً تأییع کًگؽه الؾم اقت .اوباها ظؼ ابتـعا اؾ
کًگؽه خىاؾ هعاضلهيٗاهی ظؼ ٚؽا ٤و قىؼیه ؼا ظؼضىاقت يکؽظ .او بههدىؾ ه٧ابلهيٗاهی با
تؽوؼیكن ظؼ قال 1552م .و خىاؾ تىقل به ؾوؼ ٚلیه ٚؽا1551 ٤م .اناؼه هیکًع کـه همـه
نکلهای ا٦عام َـؽوؼی و هًاقـ ؼا ٚلیـه تؽوؼیكـت ه٧ـؽؼ هـیظاؼظ .ظؼ ضًـىو ایـى

اقتعالل و تىخیهها ،يکته ٦ابل غکؽ ایى اقت که خىاؾ هعاضله و تىقل به ؾوؼ ظؼ چهاؼچىب
ز٧ى ٤ظاضلی یک ظولت بؽای زمله هىایی ٚلیه اهعا ٠ظاٚم ،به ظاٚم هؽتبّ يیكت ،چؽا
که زمال  22قپتاهبؽ تىقّ ظاٚم يىؼ يگؽ٢ته بىظ ،هؽچًع که تا زـعی ایـى هدىؾهـا
بؽای زمله هىایی ٚلیه ال٧اٚعه هستمل بهيٗؽ هیؼقع ،اها اقتًاظ بهخـىاؾ کًگـؽه ظؼ قـال
1552م .و 1551م .ظؼ هؽ يىؼ ٚلیه ظاٚم بٛیع به يٗـؽ هـیؼقـع ٕؼهُـايی و پیـؽی،
.ٔ114 :2486
ظؼ ضًىو هعاضله يیؽوهای ائتال ٠به ظؼضىاقت زکىهت ٚؽا ٤هیتىاو به اٖهـاؼا
هىنیاؼ ؾیباؼی وؾیؽضاؼخه ٚؽا ،٤ظؼ يهكت قاؾهاو همکاؼی اقـالهی ظؼ خـعه ٕ21او
1523م ٔ.اناؼه کؽظٚD :ؽا ٤بهْ ىؼ ؼقمی اؾ آهؽیکا بؽای ايدام زمال هـىایی بـه هؽاکـؿ
ظاٚم ظؼضىاقتکمک کؽظه اقتٕ Cؼهُايی و پیؽی .ٔ114 :2486 ،ظؼ يتیده ،اؾ هًٗـؽ
ز٧ى٦ی ،بمباؼاو ٚؽا ،٤هٓاب ٥با ز٧ى ٤بیىالملل اقت ،ؾیؽا هماوگىيه که بیـاو نـع ،گـؽوه
ائتال ٠بؽ هبًای ظؼضىاقت زکىهت ٚؽا ٤که تىايایی هتى ١٦کـؽظو پیهـؽوی پیکاؼخىیـاو
ظاٚم به قمت بٟعاظ ؼا يعانت ،يىؼ گؽ٢ته اقت ٕؼهُايی و پیؽی.ٔ114 :2486 ،
ا٦عام ظولت ایؽاو يیؿ ظؼ پاقص بهظؼضىاقت ظولت ٚؽا ٤خهت ه٧ابلـه بـا تؽوؼیكـن بـؽ
اقاـ ًٛٓ٦اهه  2464نىؼای اهًیت يىؼ گؽ٢ته که بؽ اقاـ آو تؽوؼیكن ،تهعیعی ٚلیـه
يلر و اهًیت بیىالمللی اقت و ظؼ هـىاؼظ تهعیـع بـا ي٧ـٍ يـلر و اهًیـت بـیىالمللـی،
ظولتها هیتىايًع با اقت٣اظه اؾ ز ٥غاتی ظ٢ا٘ههؽو٘ ٢ؽظی و خمٛی یـاظ نـعه ظؼ هـاظه 22

هًهىؼ ،ظؼ ه٧ابله با زمال تؽوؼیكتی اؾ ضىظ ظ٢ا٘ کًًع .ا٦عام ایؽاو ظؼ هباؼؾه با تؽوؼیكـن
به يىؼ اؼائه ههاوؼههای يٗاهی ،همچًیى اٚؿام يیؽو و ايدام ٚملیا يٗاهی ظؼ ٚـؽا ٤بـا
هماهًگی ظولت ٚؽا ٤اقت.
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جذول  .5دسخىاست هذاخلهيظاهی ػشاق

کطىس

يىع کمک

هدىص

سضایت

ضکل هذاخله

ػًىاو

آهؽیکا

کمکيٗاهی و بهؽظوقتايه

بعووخىاؾ

هٛتبؽ

٦ايىيی

ايگلیف

کمکيٗاهی و بهؽظوقتايه

بعووخىاؾ

هٛتبؽ

٦ايىيی

٢ؽايكه

کمک يٗاهی و بهؽظوقتايه


بعووخىاؾ

هٛتبؽ

٦ايىيی

کطىسهای

ایؽاو

هكتهاؼی و ايدام ٚملیا يٗاهی

خىاؾ

هٛتبؽ

٦ايىيی

اسالهی

تؽکیه

کمکيٗاهی و بهؽظوقتايه

خىاؾ

هٛتبؽ

٦ايىيی

کطىسهای
غیشاسالهی

(هًبغ :یافتههای تحمیك)

اؾ ظیعگاه ز٧ى ٤بیىالملل ،هعاضله کهىؼهای غکؽ نعه با ؼٚایت ٦ايىواقاقی ٚـؽا ٤و
ه٧ؽؼا بیىالمللی هباؼؾه با تؽوؼیكن هٛتبؽ و ٦ايىيی اقت .اها اؾ يٗؽ اقالمٚ ،ؽا ٤بهًٚىاو
کهىؼ هكلماو يبایع اؾ ٦عؼ  های ٞؽبی ظٚى کًع و خایؿ يیكت .ؾیؽا ظٚى اؾ کهىؼهای
ٞؽبی پیاهعهای قیاقی ،يٗاهی ،اختماٚی و ...ظاؼظ که ٚؽا ٤هن اکًىو با آو ؼوبهؼو اقتE
ؾیؽا پف اؾ چًع قال اؾ هعاضلهيٗاهی آهؽیکا و يابىظی ظاٚم و ظؼضىاقت ظولـت و هلـت
ٚؽا ٤اؾ آهؽیکا بؽای ضؽوج ،آهؽیکا هًـىؾ اؾ آو کهـىؼ ضـاؼج يهـعه اقـت و خًـ ؼا بـه
يىؼ ٢ؽقایهی ظؼ ٚؽا ٤کًتؽل هیکًع و تمام ؾیؽقاضتهای ٚؽا ٤ؼا اؾ بیى بؽظه اقت .اؾ
ْؽ٢ی ،آهؽیکا بهًٚ ىاو کهىؼ ٞیؽهكلماو هیچگىيه کىتـاهی ظؼ کهـتى ظاٚـم و يیؽوهـای
ٚؽا٦ی يطىاهع کؽظ .اها ظٚى اؾ ایؽاو و تؽکیه ٕبهًٚىاو کهىؼ هكـلماؤ وخاهـت نـؽٚی،
ً
٦ايىيی و هٛتبؽ ظاؼظ و کاهال با هٛیاؼهای ز٧ى٦ی و اقالهی هًٓب ٥اقت.
 .2-6یمى

بؽ اقاـ ايىل  46و ٦ 47ايىواقاقی یمى ،نؽایٓی که اهکاو ظضالت کهـىؼی ظیگـؽ ؼا بـؽای
گىيهای ظؼ يٗؽ گؽ٢ته نعه که با وَ ٙخاؼی هٓاب٧ت
یکًع ،به 
تثبیت اوَا٘ ظاضلی یمى ٢ؽاهن ه 
یکًع .ظؼ ایى ٦ايىو ،ظو ؼاه بؽای ههـؽوٚیت بطهـیعو بـه اقـت٣اظه اؾ يیؽوهـای يٗـاهی قـایؽ
يم 
ظولتها ظؼ تثبیت اهىؼ ظاضلی یمى وخىظ ظاؼظ :يطكت ،تًىی هدلف ٕايل  ٔ46و ظیگـؽی

تًىی نىؼای ظ٢ـا٘هلـی بـه ؼیاقـت ؼیـیفخمهـىؼ ٕايـل .ٔ47ظؼ ایـى ؾهیًـه ايـل 46
٦ايىواقاقی یمى ه٧ـؽؼ هـیکًـعD :پـف اؾ تًـىی هدلـف نـىؼا ،اٚـالم بكـیح يیؽوهـا بـا
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ؼئیفخمهىؼ اقتٕ Cايل ٦ ،46ـايىو اقاقـی یمـى .ٔ2471:اگؽچـه ْبـ ٥ايـل ٦ 222ـايىو

اقاقی ایى کهىؼ ،ؼئیفخمهىؼٚ ،الیتؽیى ه٧ام ٦ىای هكلر اقت Eاها وی يمیتىايـع بـه ْـىؼ
هكت٧ل و بعوو کك ؼأی هىا ٥٢هدلف نىؼا ظؼضًىو بكیح يیؽوها یا هعاضله قایؽ ظولتهـا
ظؼ اهىؼ ظاضلی ،اؾ خمله هعاضلهيٗـاهی تًـمینگیـؽی کًـع .ظؼ زـالیکـه یمـى ظؼ آو تـاؼیص
ؼئیفخمهىؼ ٦ايىيی يعانت و هًًىؼ هاظی يؿظیک به ظو هاه ٦بل اؾ زمله ٚؽبكتاو ،اقت٣ٛا کؽظ.

٦ايىو اقاقـی ،يهـاظ ٚـالی نـىؼای ظ٢ـا٘هلـی تـا پـیم اؾ تدـاوؾ
همچًیى بؽ اقاـ ايل  47
قــٛىظیهــا بــه یمــى ظؼ ایــى ضًــىو تهــکیل يهــعه و تًــمیمی ظؼ ایــى ضًــىو يگؽ٢تــه
اقتُٕ٢ائلیٚ .ٔ37 :2482 ،ؽبكتاو هبًای ز٧ى٦ی ا٦عاميٗاهی ضىظ ٚلیه یمى ؼا ظ٢ا٘ ههؽو٘
هیظايع .هؽ و٦ت ظولتی هىؼظ تداوؾ يٗاهی بالٛ٣ل یا يؿظیک به و٦ى٘ ٦ؽاؼ گیـؽظ هـیتىايـع خهـت

ظ ٙ٢تداوؾ به ا٦عاميٗاهی هتىقل نىظ .اها بایع تىخه ظانت که يكبت ظاظو تهاخن به یک ظولت،
ظولـتهـای ظیگـؽی کـه

ظولت بىظو ْؽ ٠هدىم ،ايدام واکًم اؾ قىی ظولت هىؼظ هدـىم یـا
بىظهايعَ ،ؽوؼ و تًاق ظؼ ظ٢ا٘ ،ؼٚایت هىاؾیى ز٧ـى٤
هطاْ اقتمعاظ ظولت هىؼظ هدىم 
بیىالملل بهؽظوقتايه ،الؿام گؿاؼلظهی هعا ٙ٢به نىؼایاهًیت نؽایّ نـکلی و هـاهىی ایدـاظ

هینىظ که ایى هىاؼظ ظؼ ٚملیا و بمبـاؼاوهـای
ز ٥غاتی ظ٢ا٘ههؽو٘ ٢ؽظی و خمٛی هسكىب 

يیؽوهای ائتالٚ ٠ؽبی يىؼ يگؽ٢ته اقت .بًابؽایى ،زُىؼ و تداوؾ ائتال ٠کهـىؼهای ٚؽبـی
به یمى َمى ي ٍ٧آنکاؼ ٦ايىواقاقی یمى ،يا٦ ٍ٦ىاٚع ز٧ى ٤بیىالملـل بـىظه و يمـیتىايـع
تىقل به ؾوؼ ،هعاضله ظؼ اهىؼ ظاضلی کهىؼ ظیگؽ ،ي ٍ٧تماهیت اؼَـی یمـى ؼا کـه هـؽ قـه اؾ
ايىل بهؼقمیت نًاضته نعه ظؼ هًهىؼ هلل هتسع هكتًع هىخه يمایع.
ظؼ ایى ضًىو بایع یاظآوؼ نع که تىخیه ٚؽبكتاو ،هبًی بؽ ظؼضىاقت هًًـىؼ هـاظی
بؽای تثبیت وَٛیت ظاضلی یمى به هیچ ًٚىاو هىخه يیكت Eؾیؽا وی ٦بـل اؾ تـاؼیص تدـاوؾ
قٛىظیها به یمى اقت٣ٛا کؽظه اقت و يمیتىاو بـا اقـتًاظ بـه چًـیى ظؼضىاقـتی تدـاوؾ ؼا

ً
ههؽو٘ خلىه ظاظٚ .ؽبكتاو ّ٧٢ ،ظؼ يىؼتی هیتىايكت به ایى تىخیه هتمكک نىظ که اوال:
ً
وی هًىؾ ظؼ قمت ؼیاقت خمهىؼی یمى با٦ی بىظ و ثايیاٚ :ؽبكتاو پیم اؾ تداوؾ ،گؿاؼل
وَٛیت ؼا به نىؼای اهًیت اؼائه و هدىؾ الؾم ؼا ظؼیا٢ت هیکؽظ .هًًىؼ هاظی يه بهًٚ ـىاو
ؼئیفخمهىؼ ههؽو٘ بلکه بهًٚ ىاو کكـی کـه هكـئىل هؽزلـه ايت٧ـال ٦ـعؼ بـىظ ظؼ یمـى
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ههؽوٚیت ظانت و يمیتىايع به ًٚىاو ؼئیفخمهـىؼ ٦ـايىيی اؾ ظولـت ٚؽبكـتاو ت٧اَـای
هعاضله کًع .ایى اهؽ اؾ ًٛٓ٦اهه  1153نىؼای اهًیت يیؿ اقـتًباِ هـینـىظ کـه اؾ وی بـه
ًٚىاو ؼئیفخمهىؼ ٦ايىيی يام يبؽظه اقت .پف به يٗؽ هیؼقع هن ظٚى بههعاضلـه و هـن
هعاضله يٗاهی ٚؽبكتاو ياهٛتبؽ ،ياههـؽو٘ و ٞیؽ٦ـايىيی اقـت ،ؾیـؽا زمـال ٚؽبكـتاو و
ائتالٚ ٠ؽبی ظؼ ٦ال هیچ یک اؾ اقتثًاهای بًع  3هاظه هًهىؼ هلل هتسع ،یًٛی هىاظ  31و
٦ 22ؽاؼ يگؽ٢ته و اؾ ْؽ٢ی اٚتباؼ ؼَایت و ٦ايىيی بىظو ظٚى ظولت یمى يیؿ ازـؽاؾ يهـعه
اقت .به ایىتؽتی  ،زمال هؿبىؼ تداوؾ به یمى تل٧ی هینىيع.

جذول  .6هذاخلهيظاهی ػشبستاو و ائتالفػشبی دس یمى

کطىس

ٚؽبكتاو و ائتالٚ ٠ؽبی

يىع هذاخله

خىاص

ظٚى بههعاضله و

ياهٛتبؽ ٕيا ٍ٦ز٥

ظ٢ا٘ ههؽو٘ خمٛی

تٛییى قؽيىنتٔ

;

سضایت

ضکل

ياههؽو٘ ٞیؽ٦ايىيی

(هًبغ :یافتههای تحمیك)

 .3-6اوکشایى

ظؼ قىم اقً٣ع  2481بٛع اؾ اٚتؽاٌهای گكتؽظه ،وَٛیت ظاضلـی اوکـؽایى ظچـاؼ بسـؽاو
ٚمی ٥نعْ .ـىؼی کـه هٛتؽَـاو ،کـاش ؼیاقـت خمهـىؼی ؼا انـٟال کؽظيـع و Dویکتـىؼ
ؼئیفخمهىؼ ْؽ٢عاؼ ؼوقیه ٢ـؽاؼ کـؽظ .پـف اؾ ایـى بسـؽاو ،ؼوقـیه بـه بهايـه
یايىکىویچ C
هساٗ٢ت اؾ ؼوـتباؼ ّاو نبه خؿیؽۀ ضىظهطتاؼ کؽیمه ،ایى هًٓ٧ـه ؼا انـٟال کـؽظ .هعاضلـه

يٗــاهی ؼوقــیه ظؼ اوک ـؽایى پــف اؾ اي٧ــالب هــؽظم اوک ـؽایى ظؼ قــال 1523م .و بؽکًــاؼی
ؼئیف خمهىؼ ،یايىکىویچ ،ؼش ظاظ .ایى هعاضله ظؼ کؽیمه ظؼ خًىبنؽ٦ی اوکـؽایى وا٦ـ ٙظؼ

ظؼیای قیاه و قپف ظؼ هًاْ ٥نؽ٦ی اوکؽایى ات٣ا ٤ا٢تاظ ٕٚبعالی و يیاکىئی.ٔ651 :2487 ،

ا٦عام ؼوقیه ظؼ تًؽ ٠کؽیمه و کمک به ؼئیفخمهىؼ ،یايکىویچ هىخ نع که بال٢ايـله
بكیاؼی اؾ کهىؼها و هدمٚ ٙمىهی قاؾهاو هلل ،ایى واٛ٦ه ؼا انٟال يٗاهی کؽیمـه تىقـّ
ؼوقیه ياهیعه و هسکىم کًًع .اها نىؼای اهًیت به ظلیل وتىی ؼوقیه ،هى ٥٢به گؽ٢تى تًمین

ملوق
ىالملـل ،Cگصللًاهاهغالعلات
 .:ؼ.کُ٢ .ائلی ،هًٓ٣یD ،هعاضله يٗاهی ظؼ یمى اؾ هًٗؽ ز٧ى ٤بـی 
ع وهث.62-32 ،ٔ2ٕ 37 ،
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يهع .چًعی بٛع هدمٚٙمىهی قاؾهاوهلل با تًىی ًٛٓ٦اههای بؽ یکپاؼچگی قـؽؾهیى
اوکؽایى تأکیع و اٚالم کؽظ که همهپؽقی بؽگؿاؼ نعه بههًٗىؼ پیىقت نبه خؿیؽه کؽیمـه بـه
ؼوقیه ٞیؽ٦ايىيی اقت .ظؼ ایى ضًىو  255کهىؼ به ایى ًٛٓ٦اهه ؼأی هثبـت ظاظيـع و 22
کهىؼ يیؿ با آو هطال٣ت کؽظيع و  27کهىؼ يیؿ ظؼ ایى ؼأیگیؽی ٞای بىظيـع .بـا تىخـه بـه
هٓالبی که گ٣ته نع ،ظؼ ؾهاو ظٚى به هعاضله ،یايىکىویچ هیچ قمتی ظؼ اوکؽایى يعانته و
ٚؿل نعه ،پف ؼئیفخمهىؼ اوکؽایى يیكت Eاؾ ْؽ٢ی يالزیت ظٚى به هعاضله ؼا يعاؼظ و
ؼوقیه يیؿ با تىخه به هٛؿول بىظو یايىکىویچ يبایع ظؼ اوکؽایى هعاضله کًع .پف هیتىاو گ٣ت
ظٚى به هعاضله ،بعوو هدىؾ اوکؽایى ايدـام نـعه و ؼَـایت پاؼلمـاو اوکـؽایى ؼا يـعاؼظ و
ٞیؽ٦ايىيی و ياههؽو٘ تل٧ی هینىظ.

جذول .7هذاخلهيظاهی سوسیه دس اوکشایى

کهىؼ

خىاؾ

ؼَایت

نکل

ؼوقیه

بعووخىاؾ

ياههؽو٘

ٞیؽ٦ايىيی

(هًبغ :یافتههای تحمیك)

 .4-6سىسیه

پف اؾ ظؼگیؽیهای هكلسايه و ضهىيتباؼ ظؼ بؽضی کهىؼهای هًٓ٧ـه ضاوؼهیايـه و نـمال
آ٢ؽی٧ا ،اٚتؽاٌهای گكتؽظهای اؾ هاه هـاؼـ 1522م .ظؼ نـهؽهای هطتلـ ١قـىؼیه نـکل
یثباتی و گكـتؽل بسـؽاو ؼا ٢ـؽاهن
ی هیاو اؼتمقىؼیه و هطال٣او ،يااهًی ،ب 
گؽ٢ت و ظؼگیؽ 
کؽظٚ .ىاهل ظاضلی هتٛعظی ظؼ نکلگیؽی اٚتؽاٌها و تبعیل آو به بسؽاو ظؼ قىؼیه ي٧ـم
ىالمللی بؽ بطـمهـای هطتلـ١
ظانتًع که ا٦تًاظ َٛی ١و تأثیؽ هً٣ی بسؽاو ا٦تًاظی بی 
ؾيــعگی هــؽظم ،ک ـاهم قــٓر ؼ٢ــاه٢ ،كــاظ هــالی و اظاؼی گكــتؽظه ،هُٛــال ٦ــايىيی و
٦ايىوگػاؼی و هعیؽیت ياظؼقت اٚتؽاَا اولیه و تبعیل آو به بسؽاو گكتؽظه اؾ آو خملهايع

ٕ.ٔArimatsa, 2014: 7
اها اٚتؽاٌهای آؼام ظاضلی هٛتؽَاوٚ ،لیه ظولـت بـا وؼوظ گـؽوههـای تؽوؼیكـتی ،بـه
هنؾهاو با
ظؼگیؽیهای هكلسايه تبعیل نع .نىؼای اهًیت 

ضهىيتهای گكتؽظه و

قؽٚت به
بیايیهای ؼا ظؼ < او ;9::م .ياظؼ کؽظ و َمى ابؽاؾ يگؽايی خـعی اؾ
ظؼگیؽیها 

اوجگیؽ 
ی
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ایى وَٛیت و هسکىهیت ي ٍ٧گكتؽظه ز٧ى٤بهؽ ،ضىاقتاؼ ضاتمه ضهىيتها تىقـّ هـؽ
ظو ْؽ ٠ظٚىا و ازتؽام ه٧اها ظولت قىؼیه به ز٧ـى٤بهـؽ و ؼٚایـت تٛهعاتهـاو هٓـاب٥
ىالملل نع ٕ.ٔS/PRST/2011/16,August 2011
٦ىاٚع ز٧ى ٤بی 
ظؼ ایى بیى کهىؼهای ٞؽبی هؽ یک بهيىٚی هعٚی هعاضله يٗاهی ٕظ٢ا٘ههؽو٘ ،ز٧ى٤
بهؽظوقتايه و هباؼؾه با تؽوؼیكنٔ ظؼ قىؼیه بىظيع .اکًىو با تىخه به تؽوؼیكتی بـىظو هكـئله
قىؼیه و ههؽوٚیت ظٚى بهاؼ اقع ،به بؽؼقی ایـى يـى٘ هعاضلـه هـیپـؽظاؾینٕ .الؾم بـه
یاظآوؼی اقت که ظؼ قپتاهبؽ 1522م .زکىهـت اقـع ْـی ياهـهای بـه نـىؼایاهًیـت ،بـه
يؽازت اؾ هعاضله يٗاهی به ؼهبؽی آهؽیکا اٚتؽاٌ کؽظ .ولی بٛع ْی ياههای اؾ ظولـتهـا
ضىاقت که هعاضله کًًعٔ.
اؾ يٗؽ ظیىاو بیىالمللی ظاظگكتؽی ،زمله هكلسايه بایع تىقّ ظولت یا اؾ ْؽ ٠ظولـت
يىؼ گؽ٢ته بانع تا ز ٥ظ٢ا٘ههؽو٘ ایداظ نـىظ ٕ .ٔZemanek,2013ظؼ هـاخؽای بؽضـی
ٛ٢الیت های يٗاهی ظؼ قؽؾهیى کًگى ،ظیىاو به ایى يتیده ؼقیع که هیچگىيه ظلیل هكت٧ین یا

ٞیؽهكت٧ین هسکمی گىاه بـؽ ظضالـت خمهـىؼی ظهىکؽاتیـک کًگـى ظؼ زمـال ٢ؽاهـؽؾی
نىؼنیاو هكت٧ؽ ظؼ کًگى ٚلیه اوگايعا وخىظ يعاؼظ Eاؾ ایىؼو اوگايعا يمیتىايع به ًٚىاو ظ٢ا٘
ههؽو٘ٚ ،لیه کًگى به اقت٣اظه اؾ يیؽوی يٗاهی هتىقل نىظ ٕهبیًی و ظیگؽاو.ٔ427 :2488 ،
به هؽزال ،ظیىاو به يؽازت به ایى هىَى٘ که آیـا زملـههـای هكـلسايه تىقـّ بـاؾیگؽاو
ٞیؽظولتی بعوو ظضالت ظولت قب ایداظ ز ٥ظ٢ا٘ههؽو٘ هینىظ یا ضیـؽ ،يپؽظاضـت .ظؼ
ُ٦یه يیکاؼاگىئه يیؿ ظیىاو اٖهاؼ ظانتD :زمله نىؼنیاو ظؼ يىؼتی به هًؿله زمله به یکی
اؾ هإل٣ههای الؾم بؽای اقت٧ؽاؼ ز ٥ظ٢ا٘ههؽو٘ تل٧ی هینىظ که نىؼنیاو اؾ ْؽ ٠ظولـت
ا٦عام کؽظه بانًعٕ Cهماو.ٔ427 ،
اؾ ْؽ٢ی کمیكیىو ز٧ى ٤بیىالملل ه٧ؽؼ ظانت کـه ؼَـایت بایـع Dهٓـاب ٥بـا ز٧ـى٤
بیىالملل و ٦ابل ايتكاب به ظولت ّCهىَى٘ هعاضله بانع .ظؼ ز٧ـى ٤بـیىالملـل ایـى يکتـه

پػیؽ٢ته نعه اقت که ظٚى يیؽوهای اپىؾیكیىو یا هسلی ،يؽ ٠يٗؽ اؾ ههؽوٚیتقیاقی
آيها ،يمی تىايع هبًایی بؽای تٛهع ٦ايىيی بىظو ظٚى تل٧ی نىظ ،چؽا که ایى ه٧اها

اؾ يٗـؽ

ز٧ى ٤بیىالملل يمیتىايًع تٛهع بیىالمللی بـؽای ظولـت ایدـاظ کًًـع ٕ Wippman, 1996:
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 .ٔ440همیى يکته ظؼ هىؼظ ه٧اها يٗاهی يیؿ يع ٤هیکًع Eظٚـى یـک ه٧ـام ٚـالیؼتبـه
يٗاهی ؼا يیؿ يمیتىاو بههثابه یک ظٚى ههؽو٘ تل٧ی کؽظ .تًها زکىهت ؼقمی یک کهىؼ
که هىؼظ نًاقایی بیىالمللی ٦ؽاؼ گؽ٢ته اقت ،هیتىايع بؽای هعاضلهيٗـاهی اؾ یـک ظولـت
ضاؼخی ظؼ قؽؾهیًم ظٚى کًـع ٕ .ٔCorten, 2014: 34اؾ ْـؽ ٠ظیگـؽ ،خایگـاه ٦ـايىيی
ظولتهای ٞؽبی و ٚؽبی ظؼ قـٓىذ
زکىهت قىؼیه بؽای ؼَایت ظاظو به هعاضلهيٗاهی ِّ 

هطتل ١ظیپلماتیک ،با يمایًعگاو زکىهت هؽکؿی ظهه ٥بهًٚ ىاو يمایًعگاو قـىؼیه تٛاهـل
قاؾهاو هلل يیؿ ،هیأ يمایًعگی ظهه ٥به وٖای ١قیاقی ضىظ ٚمل هیکًًع.

یکًًع .ظؼ
ه
ه٧اها ؼوقیه يیؿ هعاضله ضىظ ؼا بهًٚ ىاو Dهباؼؾه با ظاٚم و ظیگؽ گؽوههـای تؽوؼیكـتیC
تىخیه کؽظهايع .ظؼ وا ،ٙ٦هكکى بهْ ىؼ ٦اْ ٙهًکؽ هعاضله ظؼ خً ظاضلی ظؼ قىؼیه اقت
و اظٚا هیکًع که تًها بؽ اقاـ ًٛٓ٦اهههای نىؼای اهًیت با تؽوؼیكن هباؼؾه هیکًع .:پـف

هیتىاو گ٣ت که اؾ لسأ ظٚى  ،کمکيٗاهی ؼوقـیه ههـؽو٘ و ٦ـايىيی اقـت .ايگلـیف

هبًای ز٧ى٦ی ا٦عاميٗاهی ضىظ ٚلیه قىؼیه ؼا ظ٢ا٘ ههؽو٘ هیظايع .هؽ و٦ت یک ظولـت ظؼ
هیتىايع خهت ظ ٙ٢تداوؾ به ا٦عام
هٛؽٌ تداوؾ يٗاهی بالٛ٣ل یا يؿظیک به و٦ى٘٦ ،ؽاؼ گیؽظ 
ظؼزالهای اؾ ابهام اقت

هعاضلهيٗاهی ايگلیف ظؼ قىؼیه

يٗاهی ؼوی آوؼظ .اها ٦ايىيی بىظو
ؾیؽا .2 ،ظولت ايگلیف هكت٧یما هىؼظ زمله گـؽوه تؽوؼیكـتی ٦ـؽاؼ يگؽ٢تـه اقـت  .1گـؽوه
يمـینـىظ .4 ،اؾ ْـؽ ٠ظولـت ايگلـیف هـیچ
تؽوؼیكتی ظاٚم به ًٚىاو ظولت هسكـىب 
گؿاؼنی هبًی بؽ هعاضله يٗاهی ظؼ قىؼیه به نـىؼای اهًیـت تكـلین يهـعه اقـت ،و  .3بـا
هیتىاو اٖهاؼ ظانت که ایى نىؼا هدـىؾی بـؽای زملـه
ًٛٓ٦اهههای نىؼایاهًیت 

بؽؼقی
هىایی و هعاضله ظؼ ٦لمؽو قىؼیه ٚلیه ظاٚم ياظؼ يکؽظه اقت .پف هیتىاو يتیده گؽ٢ـت،
اؾ يٗؽ ز٧ى ٤بیىالملل هعاضله کهىؼها بهخؿ ؼوقیه و ایؽاو ،ياههؽو٘ٞ ،یؽ٦ايىيی و تدـاوؾ
به قىؼیه هسكىب هینىظ.
ظولتها ضىاقـته اقـت تـا تمـام ا٦ـعاها الؾم ؼا

 .:نىؼای اهًیت ظؼ ًٛٓ٦اهه  1138ضىظ به يؽازت اؾ همه
ىهای تست کًتؽل ظولـت اقـالهی ٚـؽا ٤و
ىالملل به و یژه هًهىؼ هللهتسع و ...ظؼ قؽؾهی 
هٓاب ٥ز٧ى ٤بی 
اوظاظو به ا٦عاها تؽوؼیكتی اؼتکابی به و یژه اٚمال اؼتکابی تىقـّ ظاٚـم ،خبهـه
نام بؽای پیهگیؽی و پای 
تدمٙها و يهاظهای وابكته به ال٧اٚعه ايدام ظهًع.

گؽوهها،
الًًؽه و ظیگؽ ا٢ؽاظ ،
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جذول  .8هذاخلهيظاهی دس سىسیه

يى٘ کهىؼ

خىاؾ

کهىؼ

يى٘هعاضله

آهؽیکا

ظ٢ا٘ههؽو٘

بعووخىاؾ

کهىؼهای

ايگلیف

کمک بهؽظوقتايه

بعوو خىاؾ

ياهٛتبؽ

ٞیؽاقالهی

ؼوقیه

هباؼؾه با تؽوؼیكن

بعوو خىاؾ

هٛتبؽ

٦ايىيی

٢ؽايكه

ظ٢ا٘ههؽو٘

بعووخىاؾ

ياهٛتبؽ

ٞیؽ٦ايىيی

ایؽاو

هباؼؾه با تؽوؼیكن

خایؿ

هٛتبؽ

٦ايىيی

تؽکیه

هباؼؾه با تؽوؼیكن

خایؿ

ياهٛتبؽ

ٞیؽ٦ايىيی

کهىؼهای اقالهی

هعاضله

ؼَایت

نکلهعاضله

ياهٛتبؽ

ٞیؽ٦ايىيی
ٞیؽ٦ايىيی

(هًبغ :یافتههای تحمیك)

کهىؼ ؼوقیه با ظٚى ؼقمی بهاؼ اقع و با هع ٠هبـاؼؾه بـا تؽوؼیكـن و بـا همـاهًگی
نىؼایاهًیت ا٦عام بههعاضله يٗاهی ٚلیه ظاٚم کؽظه اقت Eپف ٦ايىيی وهٛتبؽ اقت .اهـا
اؾ لسأ ایًکه قىؼیه کهىؼی هكلماو و ؼوقـیه ٞیؽهكـلماو اقـت Eبـا وخـىظ کهـىؼهای
٦عؼتمًع هًٓ٧های ،ظٚى اؾ ؼوقیه خایؿ يیكت .ایؽاو يیـؿ بـهًٚ ـىاو کهـىؼ هكـلماو و بـا
ظٚى بهاؼ اقع و هماهًگی نىؼایاهًیت با ًٚىاو هباؼؾه با تؽوؼیكن هعاضلـه کـؽظه پـف
خایؿ ،هٛتبؽ و ٦ايىيی اقت .اؾ ْؽ٢ی تؽکیه بهًٚىاو کهىؼ هكلماو ،اها بعوو ظٚى و بعوو
هماهًگی نىؼای اهًیت هعاضلهيٗاهی کؽظه اقت ،پـف هؽچًـع خـایؿ بـه يٗـؽ هـیؼقـع
ٕکهىؼ هكلماؤ ،اها ٞیؽ٦ايىيی و ياهٛتبؽ اقت .ولی هعاضله کهىؼهای ٞؽبیٞ ،یؽ٦ـايىيی و
ياهٛتبؽ و ظؼ يىؼ ظٚى هن بهًٚىاو کهىؼ ٞیؽهكلماو خایؿ يیكت.
اکًىو ظؼ ه٧ایكه ؼَایت بهظٚى ظؼ اقالم و ز٧ى ٤بیىالملل هیتىاو گ٣ت:
 .2ظؼ اقالم ظؼ هىاؼظ ياظؼی هايًع َؽوؼ و با تىخه به ظیى کهىؼها ظؼضىاقت کمـک
هینىظ ،اها ظؼ ز٧ى ٤بیىالملل ٦ ّ٧٢عؼ کهىؼ هعاضلهکًًعه هعيٗؽ اقت.

 .1ظؼ اقالم با تىخه به ٦اٚعه ي٣ی قبیل٦ ،عؼ ظولت اقالهی بایع اؾ ظولت ظٚى نىيعه
زـالیکـه ظؼ کهـىؼهای ظیگـؽ ظؼ

به هعاضله ،بیهتؽ بانع و ٞلبه و قیٓؽه با اقـالم بانـع .ظؼ
هعاضلـههـا بـا کهـىؼهای ٦عؼتمًـع هايًـع

هعاضله چًیى يیكت به ْىؼی که ظؼ اکثؽ کهىؼها
آهؽیکا ،ايگلیف٢ ،ؽايكه و ...که ٦عؼ بیهتؽی ظاؼيع يىؼ گؽ٢ته اقت.
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 .4ظؼ اقالم ظؼ ظٚى به هعاضله هًٛ٣ت و هًلست کهىؼ اقالهی هعيٗؽ اقـت Eاهـا
ظؼ کهىؼهای ٞؽبی هًٛ٣ت و هًلست نطى زاکن ظؼ يٗؽ گؽ٢ته هینىظ.
يتیج هگیشی

زکىهتها ٦عؼ ٚاظاليه ضىظ ؼا اؾ ؼَایت ٢ؽهاوَ بؽاو به ظقت هیآوؼيع

ظؼ ز٧ى ٤بیىالملل،
و تًها هًب ٙههؽوٚیت ؼَایت هؽظم اقت .پف يطكـتیى نـیىۀ ظ٢ـا٘ اؾ ههـؽوٚیت ظولـت و
هعاضله ،هدمىٚه تؽتیبا يهاظی و ا٦عاها ظؼ يٗؽ گؽ٢ته نعه بؽای زمایت اؾ ايل زاکمیت
٦ايىو ظؼ ضًىو ظقتیابی به ٦عؼ ظولت و اٚمال آو اقت .اها ظؼ ٚمل هیبیًینکه ظؼ ظهـۀ
اضیؽ هعاضلۀ کهىؼهای ٞؽبی ظؼ کهىؼهای ٚؽبی ضال ٠ظیعگاههای آيها ؼا يهاو هیظهـع .ظؼ
کهىؼ یمىٚ ،ؽا ٤و بسؽیى و ...با وخىظ ياؼَایتی اکثؽیت هـؽظم و نـىؼل بـؽای زـ ٥تٛیـیى
قؽيىنت بههعاضله ظؼ ایى کهىؼها و قؽکىب اکثؽیت هؽظم هیپؽظاؾيع .اؾ يٗؽ ٞؽبیهـا بایـع
زمله يٗاهی نؽو٘ نعه بانع تا هعاضلهيٗاهی ايدام نىظ .اها اؾ ظیـعگاه اقـالم ،ههـؽوٚیت
زکىهت اؾ ْؽ ٠ضعاويع به اهام هًٛىم ظاظه نعه اقت و بؽای هعاضلـه يیـاؾی بـه نـؽو٘
تداوؾ يیكت ،بلکه ظنمًاو اگؽ بطىاهًع با هؽ زیله و يیؽيگی آنىب ظاضلی ،نـىؼل و ...ظؼ
زاکمیت يٗام اقالهی یا اهًیت هكلماياو ضللی ایداظ کًًع بایع به کمک هكـلماياو نـتا٢ت
زتی اگؽ ظولتاقالهی ؼَایت به هعاضله يٗاهی يعهع ،ؼَایت قا ّ٦هینىظ Eؾیؽا هعاضله
بهؽظوقتايه اؾ ظیعگاه اقالم تٛهعی اضال٦ی اقت تا قیاقی.
بؽاقاـ ٧٢ه نیٛه ظؼ ؾهاو زُىؼ اهام یکی اؾ نؽایّ اهاهت و ؼهبؽی ًٚمت اوقـتE
پف اگؽ زاکن هًٛىم يبانع ،زاکن خىؼ تل٧ینعه و هعاضله او ظؼ اهؽ زکىهت ياؼواقت.
اؾ ْؽ ٠ظیگؽ ظؼ ؾهاو ٞیبت يیؿ زاکن بایع با اغو اهام بانع ظؼٞیؽ ایى يـىؼ يیـؿ زـاکن
هینىظ .و چىو چًیى اغيی ،اضتًاو به ٧٢یهٚاظل ظاؼظ یا بؽای ٞیؽ او به اثبا
خىؼ ٢ؽٌ 
يؽقیعه اقت ،پف ظولتی که ظؼ ؼهبؽی ٧٢یه ٦ؽاؼ يگیؽظ ،ظولت خىؼ و ْـاٞى اقـت .البتـه
بایع تىخه ظانت که همه ظولت های خىؼ ظؼ نؽایّ یکكايی ٦ؽاؼ يعاؼيع و همکى اقت با ظؼ
٢ؽهاوبؽظاؼی ،الؾم و َؽوؼی بانع .اؾ ایـى يٗـؽ

يٗؽ گؽ٢تى ٚىاهل ظیگؽ ،يىٚی همکاؼی و
ظولتهای خىؼ ؼا به ظولتهای ظؼ نؽایّ آَؽاؼ ،و ظولتهای ظؼ نؽایّ ٚـاظی هـیتـىاو
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ً
ت٧كین کؽظ .ظؼ گؽوه اول ،هؽ چًع ظولت Dغاتا Cبعوو ههؽوٚیت اقت ،ولی ظؼ اثـؽ نـؽایّ
اختماٚی و قیاقی ،بایع اؾ هطال٣ت با آو چهن پىنی کؽظ تا هًلست باالتؽی تأهیى نـعه
یا اؾ ٢كاظ بیهتؽی خلىگیؽی نىظ .ظؼ چًیى وَٛیD ،لؿوم اْاٚت Cبؽضاقته اؾ Dههؽوٚیت
زکىهت Cيیكت ،بلکه ظؼ اثؽ ًٚDىاو ثايىی Cاقت٧٢ .های نیٛه هؽچًع همکاؼی با ظولت
خىؼ ؼا زؽام هیظايًع ،ولی ظؼ هًگام زمله ؼوقیه به ایؽاو ،نـیصخ٣ٛـؽ کانـ١الٟٓـا  ،اؾ
هؽظم ایؽاو هیضىاهع که با ظولت همکاؼی کًًع ،ولی ایى تىيیه به همکـاؼی ؼا بـه هًٛـای
ههؽوٚیت زکىهت يبایع ظايكت.
ایى تًؽیر و تأکیع اؾ قىی ٧٢های نیٛه ظؼ بؽابؽ پاظناهاو ،يهاو هیظهع که آياو زتی ظؼ
نؽایّ هدىم بیگايگاو هن زاَؽ يبىظهايع خاهۀ ههـؽوٚیت بـه ظقـتگاه زکىهـت بپىنـايًع،
بلکه با کمال خؽئت و خكـاؼ  ،لیا٦ـت و يـالزیت آيـاو ؼا ي٣ـی کـؽظه و ظؼ زـع َـؽوؼ
ايسًاؼ اهؽ ظؼ ظ ٙ٢ظنمًاو ظیى به ناه نیٛیاو همکاؼی ؼا هداؾ و الؾم نمؽظهايـع و زتـی ظؼ
اْاٚت قلٓاو Cواخ يیكت ،بلکه Dؼ٢ـ ٙقـلٓهظنـمىC

ایى هىاؼظ هن تىَیر ظاظهايع که D
ً
واخ اقت و اْاٚت وی يؽ٢ا خًبه Dه٧عهی Cظانته و Dبالٛؽٌ Cالؾم هیگؽظظ.
ت٣او ها و نباهتهای ظٚى بههعاضله ظؼ اقالم و ٞؽب بـه اضتًـاؼ بـه ایـى نـؽذ
اقت :تهابه هىخىظ هیاو اقالم و ٞؽب به هًٛـای همكـايی یـا تٓبیـ ٥کاهـل بـیى ظو يٗـام
ً
يیكت ،بلکه يؽ٢ا تهابه ظؼ بؽضی ه٣اهین و هىاَ ٙاقت ،ؾیؽا يٗام اقالم ظؼ ايىل ،هبايی،
های ز٧ى٦ی هت٣او اقت .يٗام ز٧ى٦یاقالم بؽ ظو هًب٦ ٙـؽآو
هًاب ٙو اهعا ٠با ظیگؽ يٗام 
ً
و قًت تکیه ظاؼظ ،ظؼ زالیکه يٗام ز٧ى ٤بیىالملل اقاقا یا٢ته بهؽی اقت و هـیتىايـع اؾ
ؾهايی به ؾهاو ظیگؽ هتسىل نىظ یا تٟییؽ یابع.
تهابه .2 :پػیؽل ايل ٚعم هعاضله .1 Eپػیؽل هعاضلهيٗاهی .4 Eپػیؽل ز ٥تٛیـیى
قؽيىنت .3 Eههؽوٚیت ظٚى کًًعه.

جذول .9تفاوت هذاخله يظاهی دس اسالم و غشب

بش اساط

اسالم

غشب

ؼَایت

نؽیٛتاقالم

٦ايىو اقاقی


هًهأههؽوٚیت

ضعاويع

ه٧بىلیت هؽظم
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ه٣هىمههؽوٚیت

هٓل٥

يكبی

يى٘ههؽوٚیت

ههؽوٚیتالهی

ههؽوٚیت ظهىکؽاتیک


ظیى

کهىؼ

پایبًع به ايىل َؽوؼ و تًاق E

پایبًع يبىظو بهايىلE

ت٣کیک يٗاهیاو و ٞیؽيٗاهیاو

ت٣کیک يکؽظو بیى يٗاهیاو و ٞیؽيٗاهیاو

هداؾ

ٞیؽهداؾ

هالکظٚى
ايىلخً
يى٘ تدهیؿا


(هًبغ :یافتههای تحمیك)
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