تولید ملی ،رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسالمی  -ایرانی

محمد حسین مردانی نوکنده
چکیده :
اس ال خ اواسالالپرو شالالرسون انسالالره س رما ال اف هکرمالال ،کرمپ ال اسالالر سهکرمالال ،مالالوود نیراس ال خ دو همین ال سالالرمرک

الالرف مالالردف مالالره

شیشرمر اقپصردف اسر سکال ان سالره س رماال سالرر دو م سالیر اه قالراو داوندسکال االر هوریالد هحمال مالی کراالد.دو اکالن ممررال

رکهالره هوریالد

ملالی هالر ارهالو االرداوف اه اه نشالالره داده الده س ایالره الده اسالر ک ال چهونال دکالن اسال خ سوال سه االالر هیکیالد س ا الراو االر شیشالالرمر
اقپصردفس نشره می د دک منشرءِ شیداکش س ارهسرهف هوسا سرر س م

رنبال س سالرهررو االر سالرکر اااالرد اه مرننالد هوسالا مر نهالی

س سیرسی سا پمروی س  ...وا ودارر می داند  .اس خ ا دنبرل اارد کرده دنیالر س همکالن ایشالیده اال امالر اسال می اسالر س محال ،اال االرو
امالده نامالالر الر مارمالالی الده ا سالالر .الهمال چنالالین الدمی هوریالالد س هو سالالا اقپ صالردف مالالی ار الد  .ضالالمن اکالن ک ال مالر دو شالالی انالی ک ال االالر
ارو سالی س ه بیالالین ارهالوف اقپ صالالردف دو دکالن ا س ال خ االالر محووکالر هوریالالد اال مالالدری هالالر ارهالوف ا س ال می _اکرانالی شیشالالرمر دو قلمالالرس
اقپصرد د سالر کالرای  .الد

اکالن نو الپروچهونهی س الول اال شی شالرمر اقپ صالردف االر وسککالرد ا سال می -اکرانالی مالی ار الد االر محووکالر

هوریالد سحمرکالالر اه کالالرو مالالی ار الالد .وسن هحمیال کپرایرن ال اف االالر اه ال ره ریالالرف اهنپالالرکو شال س ش الالرف

الالووف ررمپ ال دوکشالالوو مالالی

ار د .سوال ا لی اکن ممرر چهالونهی د سالر کالرای اال شی شالرمر اقپ صالردف االر وسککالرد ا سال می –اکرانالی ارمحووکالر کالرو سهوریالدمی
ار الد نپیجپر اه ک ال دو وسککالرد اس ال میس و الالد س شیشالرمر دو همین ال سالرمرک
اسرس ک

دکر س ه ن دو اه شوکرکی س اسپحکرخ رما وا ا

الالرف مالالردف مالره هوسالالا اقپصالردف ارمحالالوو هوریالالد

مراه داود.

ساژرره کلیدف :شیشرمر س هوسا س هورید ملی سکروسسرمرک ساس می -اکرانی.

ّس دانشگاه گلستان33119731190 ،
 .1دکرتای فلسفه ،مدر

ـ Mardani.nokandeh@ yahoo.com
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مقدمه :
شیشرمر اقپصردف ار وسککرد اس می – اکرانی ککی اه اواسپ

رف اال حال مالردخ اکالراه دو تالول هالروک االوده ا سالر .الر چنالد دو

هره مار رس شیشرمر دو رفپمره الرف سوسیرریسالپی س ریبالرالس شالرواداک حالرک دو اسالیروف اه کشالوو ر االوده اسالرس امالر االی رمالره
اکرانیالره م ساللمره اه الر وا االر وسککالرد ا سال می – اکرانالی سالپجو مالی کردنالد س ارالر نیالوا ی اکالن همرضالرف هالروکیی اکرانیالره وا ا ال
رذ پ

رف دسو نسبر د ی س الاق ،اکن نیره اه وصر مشرست هر کنوهس ا کروا س ا

یوه رف میپلف مطرح ده اسر.

هجرا هروکیی نشره داده اسالر سکال االراف س الول اال شیشالرمر اقپصالردف هملییالد محاله اه ارهو الرف شراالی سکالر کشالوو رف هوسالا
کرمپ س وااهوف نیره رف م

رنب

رما اس می نمی ار د.انراراکن الهخ اسر ک مالدری دکالد مپنر سالا ار رماال اسال می س الراک

هروکیی سا پمروی سمر نهالی اه تراحالی ررددسکال چهالونهی هحمال اه دواکالن نو الپرو االر هريیالد االر هوریالد هحمال مر نالا کالرو مالوود
اوهکرای قراو ررمپ اسر.
نهالرمی کال اکالن مطرربالرفس دو نیرمهالرف ساللطنپی قر الرو س شهلالوف هحمال نیرمالرس وسحالرنیوه م ساللمره اال و بالرف امالرخ امینالی( ق الدِ
ا اکن نکپ ک مهمپالرکن موانالا اکالن همر ضالرس ا سالپبداد س ا سالپامروند  -اال نبالردف االی امالره االر وژکال اسالپبدادف شهلالوف س

سرُه)  -ار هو

اسپامرو شرای ا و برف امرککر دسر هدند .ار شیالرسهف انمال ا اسال می س هشالکی ،نیالرخ اسال می االر وسککالرد اسال می  -اکرانالی س
اه میره اردا پ

ده اکن موانا هروکیی دو اکراه – کانی اسپبداد س اسپامرو – نواالر اه وسالیده االود هالر اکرانیالره مساللمره دو شرهالو

نیرخ نوشرف اس می ار دس ماض ،دکهر س کانی وما مرنالدری س االی والدارپی شلبال کننالد .االر اکالن ا سالر
نیرخ مهالووف ا سال می ا کالراه س ه

امالرخ امینالی(وه) س مسالوسرین

الی االی امالره وا اشالره کردنالد هالر محرسمالره س مسپضالافره س ممالراف دودمنالد س هرهکرنال اوودرالره

هروک س کوخ نشینره س دو کک ک خ س تبمرف شرکین ا پمرع س تا

یرکن ودارر وا االر هو سالا سشی شالرمر اقپ صالردف اچشالند س الکر

تبمرهی حر  ،اه نیرخ اسپکبرو س اسپثمرو شر ود س م اقشر و رما دو الارع والدارر رسالپرف س شیشالرمر دسرالر اسال می قالراو
ریرند.
اه تر

دکهر کو شی انم ای االراف شلبال االر ومالا مرنالدری الر س و الدنرکرمپهی هالروکیی

الووف ررمالر .امالر اکالن مال هال ن االر

ارسه احراه رف نر ی اه سموط وژک اسپبداد س هال ن الرف میررفالره نیالرخ س ارانالداهاه مهالووف ا سال می س هوتئال
االرو

الرف الیطره

(امرککالالر) س کالروانش س اه رون ال کال مالالی ارک سالر هحم ال نیرمالر .دو اکالالن میالره س ارکالالد کال هجراهالالی الر س ک اندکشالالی الر س سالالوء

مدکرکر ارای اه نیرس رف دوسه انم ا وا نیر مرنای دو واه هحم شیشرمر ار وسککرد اس می  -اکرانی دانسر.
ار اکن اسر

سو بر مرهان ان م ا اس می ار هو

اس می س « ودارر س شیشرمر هوأمره » وا وا برد د
کی نیسر ک حرکر دو اکن واه سپر

اال شیالرخ والدارر االوا ی انمال ا اسال می س ضالرسوف شیشالرمر نیالرخ مهالووف
اکنده انم ا س مهووف اس می او خ نمودند.

س نیرهمنالد اقالداخ دو دس قلمالرس نیالرف س وملالی ا سالر .دو ایالش وملالی س نیرهمنالد اوارال واه

کرو رف قرنونی س ا راکی سپی ک شیش نیره اکن اقالداخ س اوارال ارهالوکی اه اااالرد س الرا

الرف شی شالرمر االومی االر مبنالرف اسال می

– اکرانی سپی  .چرا ک شیشالرمر االر الارو س سالطحی نهالرف االدسه دا الپن ارهالو س نسالی وملالی اال دسالر نیوا الد امالد  .وال سه االر
اه س نیرهمند ورخ س هاصا ملی اسر .انراراکن س دو ایش نیالرف الهخ اسالر مبرحالر مراالوط اال ملسالف شیشالرمر س اال رفپمالره حالرک
دو رماال اس ال می اکالراه هبالالدک ،الود هالالر اکالن نیالالره اه سالالط اواسالر هالالروکیی س ملسالفی ا ال مر نالا ومالالومی هبالدک ،الالود س مهالالره
اواسپرو اه وند.
قرنوه اسرسی مهووف اس می اکراه س سند چش انداه ایسر سرر س اااردف اه اکن اواسالر وا ایالره کالرده انالد س امالر اسالیرو وس الن
اسر ک دسرر س ملر مسلمره اکراه س نمی هواننالد االراف هحمال اکالن اواسالر هالروکیی س ملالی س مالدل سوسالیرل دموکراسالی کالر مدونیپال
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شراالی وا ارهالوف االالود قالراو د نالالد  .اکالن ا سالر ک ال
هو

الر دس مالالدل س دو ه ضالرد کالر ماالالرکرف االر دکالالن س سالنر س مانوکالر مانالالر مالی کرانالالدس

ومدۀ انره س ااد مالردف انسالره اسالرر دو حالرری کال اال هابیالر و بالر مایال انمال ا اسال میس « الد

ومالدۀ مالر وبالروف اسالر اه

سراپن کشالووف نمونال کال دو اه ومالره مالردف س مالراه االر والدارر ا پمالروی س هالوأخ االر وسحیال س اومالره انم االی س االر اراالووداوف اه
اوهن رف اس می هیمین ود » ( .اک ارل ارمن اف س 863 /4/22س ص) 21
االالدکن منیالالوو س االال هابیالالرمای رالال « مالالدل هوسالالا دو مهالالالووف اسالال می االال اقپضالالرف الالراک مر نهالالی س هالالروکیی س مواوکالالالر س
اال االود ملالر اکالراه اسالالر .اه الی

اوپمالرداف س اکمالره اکالن مالردخ س کالک مالدل کالالرم االومی س میالپ

الر نبرکالد هملیالد کالرد » (.اکال ارل ال

ارمن افس  838 /8/22س ص)282
دو ممرا،س ارای ک اسرسرس ود ارهالوف ا سال می – اکرانالی وا نفالی مالی کننالدس و بالر مایال انمال ا اسال می االر ا الروه اال ضالرسوف
اهره ریرف اه ارهوف اومیس ا نمد دکدرره انره می شرداهند:
« ...مالی روکنالد :اقرکالداخ ارهالوف هو سالا االومی مهالر مالی الالود ! ابینیالدس اکالن مالره وسالوارف ارقیمرنالده اه رذ الپ اسالر....ارالر کالالک
ملر می اوا د شیشرمر کندس نمی ود منپیر دکهراه ار د» (.اک ارل ارمن افس  863سص ) 2
دوهمین شیشین هحمی سالهخ ا کرد اسوف اسر ک دورذ پ کرو رف الدف
ا هرکیداف ممرخ مای و برف حرکر رف اوای

الووف نهرمپال ا سالرسسری دو سالرل الرف اایالر االر هو ال

ووف ررمپ ک شروه اف اهاه ر دوانپهرف ممرر امده اسر.

ادکن هر اکن نو پرو دو شالی اه ا سالر کال االر هبیالین س ه شالرک مفهالوخ « شی شالرمر سهوریالد ملالی » چالروچوای االر وسککالرد اسال می -
اکرانی اراف اه ایراد س اکن ک اپوانی مدری اراف شیشرمر ار محووکر هورید اوار نمرکی .
 چیسپی مفهوخ شیشرمر سهوساا ط ح شیشرمر(سهوسا )ایش اه نی قره اقپصرددانره س رماال
رونرروه دوموضوع هوسا سادا پ اسر ک همرخ انهر ماطو

نر سالره س ...وا اال االود مشالاول کالرده سانالره وااال تالرح مبرحالر

ح ،مشک ،کشوو رف هره سوخ سهوسا انهر اوده اسر.

« نالالی قرنالالالی کال ال االالالر ح ضالالالوو الالالدف ساژه هو سالالالا رذ الالالپ سمفهوخ اه دچالالرو درررونیهالالالرف مالالالراساه سشالالالی دوشالالالی الالالده اسالالالر.دود ال ال
اشالالرهکنسکانی 661هو سالالا االال و الالد اقپ صالالردف محالالدسد الالد.اه اکالالن وسدو سالالرل  612خسو الالد کرهو سالالا وااالال امالالراکش هوریدسالالران
کرال رف مردف هارکف کردند(سامهرنا هاکسس 822سص)28
« دو د

صر مفهوخ درررونی نیر ا و د اضرم

الد س هوسالا وا وبالروف اه و الد اال وال سه درررالونی االر الد

اهبالود کیفیالر

هندری مردخ دانسپند ( .».شیشینس  822س ص) 24
«د

سوخس وسککالرد انسالره رراکرنال اال هوسالا االود س اه وا اال «هو سالا مالردخ» مانالی کردنالد س مپیص صالره اوال خ کردنالدس انسالره

ارکد نمش ایشپرف دو هوسا دا پ ار د .دو اکن د س دو سرل  621خس کونسکو هصالرک نمالود کال هوسالا ارکالد کک روچال س مراریالر
ار الد س مراکنالدف همالرخ ویالرو س چنالد س هالی کال همالرخ اااالرد هنالدری کالک رماال س وسااال اه االر دنیالرف االروی س س الداه س ارالر ی وا مالرا
ریردس ار د .اکن مانی هوسا مسپلرخ «مراکند هادک »،اود(».شیشینس 822س ص)22
«د

نودس وسح هوسا رراکالی دکدشدکالد امالد کال دو کشالوو رف نالواس مسالپلرخ هیرکالا ایشالهرف ررکیپال اه هیالد مراکنالد هاالدک ،دو

د

شپرد اود هر واه وا اراف سوسد شس مرنده رف کشوو رف مرل س کرال رف انج ،س ضرکا س من سالوخ انهالر االره الود .االرالارهس

دو د

حرضر اراف امرف هوسا س احر هوسا انسرنی مطرح الدک وبالروف االود اه سالطحی اه موقایالر کالر میالراه نسالبی دسالپیرای

وملی ا ررکن

رف مراوط دو واما موود نیر دو ممرکس ار واما دکهر( ».شیشینس  822س ص) 81
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دو همالالرمی هحالالوالف مفهالالومی ساژۀ شی شالالرمر س هو سالالا کالال

الالردوه شالالرا ا ال

هالالره سالالوخ االالودس دس چیالالر راالالر االالود:اسلس ممرکسالال

کشوو رف هوسا نیرمپال (ک شالوو رف نالوا) کالر هالره سالوخ االر کشالوو رف هوسالا کرمپال (ک شالوو رف المرل) س مایالرو قالراو رالرمپن
انره دو هارکف س ارهوف هوسا س دسخس نمش س کروکرد ساژه هوسا .
اه انجر ک

الدسو مفهالوخ هو سالا اال

هالره سالوخ اال نالرررکر مالراه هحمیال ،کالک البک اه مفالر ی مرننالد ممالرس ارااالرفس نیالرهس هوریالدس

محالی هک سالرس م شالروکرس سالط هنالدریس دسرالر  ....االودساراف دسالر کالرای ا ال کالک هارکالف کالر نیرکال هوسالا س ارکالد مال اکالن مفالالر ی
هارکف می رردکد س اکن دو حرری اود ک اکن مفر ی اه قب،س هارکف الرف ررکالر نرشالذکرف وا االر االود اه شالرا اال
ا سردریس مراو اه اه ارو مفهومی ساوداهی میسالر نبالود .دو نپیجال ر هوسالا اال

مالراه دا الپند کال

الر نحالو کال هارکالف مالی رردکالد کالر مالدل سالرهف مالی

دس کروکرد اسپامروف س نمش مرکا کروان اود وا حفظ می نمود.
نمون اف اه هاروکفی ک ا توو مشی

اه شیشرمر س هوسا ا مانرف ورخ س کر ا مانرف اقپصردف اه اوار

د وبروهند اه:

 مراکنداهبود ایشیده ا کیفیر هندری امراد رما ر ( رکره مهرس  822س ص)214 اهبود س و د س رسپرن م -شیشرمر ا س وف ا دا

راک س نب

رف مردف س مانوف هندری ا پمرویر (شیشین)

ومر ی نییر کر ش ممرس ایکروف س نراراارفر (شیشینس ص) 32

 -مراکندف اسر ک تی اه هورید نراالرر

ملالی امالراکش مالی کراالد س ممالرس نالراراارف اقپصالردف س ایکالروف کالر ش شیالدا مالی کنالد س ومالره

مهالرنی نسالبی اال س الود مالی اکالد س اکالن امالر اه ترکال سالرمرک رالذاوف س هاییالر س هحالول دو مبالرنی ولمالی – منالی هوریالد حر ال ،مالالی
ود( .هوداوسس  821س ص) 84
 - 2کروکرد ر س اکفرف نمش ساژه هوسا
« دو ساقالالاس «هو سالالا » رفپمالالره حالالرک دو وسااالال ک شالالوو رف الالمرل س نالالوا دو نیمالال دسخ قالالره ایسالالپ االالود س االالر همالالرخ هحالالوالف
مفهالومی االودس مالواوه داواف کالالروکرد س نمالش ساحالدف االالوده اسالر کال اال نیالالر مالی و سالد اه اشالالره قالره 2س رفپمالره«دموکراسالالی»
مالره نمالش س کالروکرد وا االر وهالده ررمپال ا سالر .اه اکالن وسس ارالالر هالرسمنس ورالیس مهالوو امرککالرس دو اشالره نیمال دسخ قالره ایسالالپ س
کانی سرل  646خس کشوو ر وا ا هوسا کرمپال س هوسالا نیرمپال همسالی نمالود س االود وا موبالف اال اهبالود س و الد منالرت کال هوسالا
کرمپ دانسر( ».سامهرنا هاکسس شیشینس ص) 4
نمش ساژه هحمیلی هوسا اه رنا کشوو رف ا ا ط ح هوسا کرمپ شرای مرنند امرککر مالواوه مرکالا کروانال االوده س اه مالره
اشرهس د

شنهره هوسا س چیرف ر شرای کرده هالره نبالود .اه اکالن هالرس کالروکردف اسالپامروف دو هالر هحمیالر هالره سالوخ س

اکجرد همین ذ نی – وسحی الهخ اراف مداال س سلط

الر چال ایشالپر س اال بالر ر ایالر اوا رنال اسالپامرورراه دکالد شراالی دا الپ

ا سالالر .انالالره الالر مداال ال اف وا االالر شو الالش هوسالالا س ا ال اهرن ال هوسالالا داده دو کشالالوو رف هوسالالا نیرمپ ال وا مو ال ر الک ال ممالالد

س

انسرنی سانمود می کردند.
اراف دوک نمش مرکا کروانال س کالروکرد ا سالپامروف ساژ ه هوسالا کالرمی اسالر هو ال کنالی دو د ال اف کال هالرسمن وصالر هوسالا وا
او خ کرد س رفالر «:مالر ارکالد ارنرمال

سالووان اف وا دو شالیش اهیالرک هالر مراکالرف شیشالرمر الرف ولمالی س

اهبالود س و الد منالالرت کال هو سالالا قالراو د الالی  .ام رکرر سال کهالالن کال االر ا سالالر

الناپی االود وا دو هالر

ا سالپثمرو االالرو ی مبپنالی االالود دو تالرح الالرف مالر الالرکی

نداود .مر ارنرم اف وا اراف هوسا [کشوو رف هوسا نیرمپ ] دو ذ ن داوک  ( »...مره)
«کانی دو سرل 661

رسف کشوو رف مرل ایسر اراارر سری دو سرل  631س  46ارااالر ک شالوو رف نالوا [کال هوسالا کرمپال ]

د ( ».مرهس ص)3

4

س اکن حر  ،دس د

ارنرم هوسا اف اود ک هرسمن دو ذ ن دا ر س او خ نمود.

اال االرتر مالین نمالش مرکالالا کروانال س کالروکرد هو سالا االود ک ال شراالی الر اال سکال ه امرککالالرکی الرس مالواوه االود وا هوسالا کرمپ ال س
اشالرهرر هوسالا س مپالوری اه مارمالالی کردنالد س ا الراو دا الپند ک ال منشالی هوسالا س هوسالالا کالرمپهیس انالره االوده انالالد .چنالره کال امالالرسه
دواروۀ دموکراسی نیر چنین ادور س ا راوف داوند.
امر ارکد هو

دا پ ار ی ساقایر چیرف شیالر اه اکالن ادوالر س ا الراو اسالر س هوسالا اال مانالی حمیمالی س ا الی ،اه وکشال دو هاالرری

ا سالمرنی س ادکالالره ارهالالی داود .هو سالا اف ک ال

ررالالر نمالش مرکالالا کروان ال دو هالروک همالالده الالر ندا الپ ا سالالر .س الالد

مالر اوار ال ارهالالوف

شیشرمر اقپصردف ار هرکید ارهورید ملی می ار د.
 - 8دکن س شیشرمر س هوسا
دو اکرف قراه س احردکالر س امالوهه الرف دکنالیس ساژه هوسالا نیرمالده اسالرر امالر امالوهه الرف مپاالرری س مفالر یمی شنالی دو اه الر س الود
داود ک هر حدف مفهوخ هو سا ا مانی امرسهف وا دو ااپیرومره قراو می د ند س کر ووام ،الهخ اه وا مارمی می کنند.
مجموو مفر ی س اموهه رف مپارری مراوو دو ااالد اقپصالردف مالی هوانالد مفهالوخ اسالی س شرکال اف اه هوسالا وا دو ااپیرومالره قالراو
د الالد ک ال ا ال دسو اه نمالالش مرکالالا کروان ال س کالالروکرد ا سالالپامروف ساژه هو سالالا شراالالی ا سالالر .مفهالالومی ک ال دو االالود وسن ال اقپصالالردفس
کومرکی اقپصردفس اود اهکرکی اقپصردفس ودارر اقپصردف س مانوکر اقپصردف وا نهفپ داود.
 :8ادکره ارهی سر چشم شیشرمر س هوساادکره ارهی ا اصوص اس خس ن هنهر ار هوسالا اه ملال هوسالا اقپصالردف هیکیالد کالرده انالدس س مالر مالی هالوانی االر اهالره ریالرف اه اه
مدری اه ارهوف اس می – اکرانی شیشرمر دو ااالد اقپ صالردف وا اوارال نمالرری  .دو ومال ،نیالر شیشالرمر س هوسالا دو همالرخ اااالرد مرننالد
مر نهیس ا پمالرویس سیر سالی س اقپ صالردف س  ...نر الی اه هال ن س کو الش کالر هو الی سالفرون اه وسالواله ارهالی س ا الحرا

الرد

انره اوده اسر.
 :8- 2حلم ساسط این سرچشم شیشرمر س مبرحر هوسا امرسهف
مفمود ده س ندکده اه حلمال
اوده اسر س نوه

ا

الرف ساسالط افس نر الی اه ضالرا هده د المنره اال شیالرمبراه س ادکالره ارهالیس اال اصالوص دکالن اسال خس
یوۀ دکد ادام داود .اه االرا نمونال س ا نهالر دو نو الپ

الرف االود االراف محرمال ،ولمالیس سیرسالیس دانشالهر ی

س حپی نیرمی ا شنهره کرده اه اوهبرط مشاول سپند .دری ،دکهر اکالن کال س االر ا الر والدخ ا النرکی االر هاالرری ا الی ،ادکالره ارهالی االوک ه
اموهه رف نرا اس میس قردو ا کرمپن حلم

رف ساسط هوسا امرسهف ار سرچشم هوسا دو هارری س وم ،کرد انبیر نیسپند.

وال سه االر اهس اسال ومالا مرنالدری وامالا اسال می اه هاالرری سحیالرنی س رنیالالر ومال ،کالرد شیالر اسال می حکومپهالرف ملال ،اسال میس اکالالن
شنداو وا او ود اسوده ک هوسا کک امالر وم نالی

الر

ا سالر .اه مالین وسس والده اف هوسالا وا امالرف الداف اه دکالن هلمالی کالرده

اندر حپی الک ارای دکن وا ضد اه قلمداد نموده اند.
 :8- 8چند نمون اه را

رف شیشرمر هر ارهوف اس می  -اکرانی

« حضرف ادخ (ع) اسرین یصالی االود کال اال هالالی اداسنالد اال کشالرسوهف س کشالر رنالدخ دسالر هد س رایال،س مرهنالد

الرر اسس اکالن

کرو وا هوسا داد( ».کاموایس  82س ی س ص)4
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سرکر انبیر دو راوۀ اسل اکن کرو وا ادام دادند هالر اکالن کال نواالر اال حضالرف نبالی ککالی اه مرهنالدهادرره ح ضالرف نالوح کال مالردف
رر اودس و سالید .سف کشالرسوهف وا اال تالوو رسالپرده اف هوسالا داد س وال سه االر هواوالرس اال کشالر دواالر س سالراپن نهر الر س
الروف کالرده ااهالر د سالر هد س

الالنار االر داوف س اایالروف وا شدکالد اسود ( .مالرهس ص ) 3اکالالن اشالره هو سالا دس

النار اایالالروف س

ار داوف اود ک هر امرسه ادام کرمپ اسر.
«حضرف داسسد(ع) نیسپین مالردف اسالر کال اال هالالی اداسنالدس

النار وکیپال رالرف دو ملالراف وا ااالداع نمالود.اه حضالرف اسالپفرده

اه ملالراف وا اه حررالالر اسالالی االروی کالالرد س اه ترک ال ذسا ملالالراف س وکیپال رالالرف ا ال هجالالروف مالراسوده ال رف اه شردااپ ال اسالالر».
(کلینیس  868س ی1س ص)24
«شیشکسوف

نار دامداوفس انبیر ارهی اوده اندس کمر اکن ک اسرالین کسالی کال هوسالا

الهرف س ا پمالروی س همسالی

مایالر وا ااالداع

نمود س اداه مر رمرودس حضرف نوح(ع) س سال س حضالرف مالرردس ککالی اه شیالرمبراه شالس اه الراوه اسل االود( ».کامالوایس شیشالینس
ص) 3
من هجالروف اال س سالیل انبیالر (ع) شدکالد امالد س دو ا الر هالالی س هو الی انالره اال ا الحرا االودس هوسالا شیالدا کالرده اسالر .دو سالرکر اااالرد
هوسا مرنند هوسا مر نهالیس ا پمالرویس سیر سالی  ...نشالرن

الر س قالراکن دقیال س مالپمن هالروکیی دو دسالر اسالر کال انبیالر ارهالی س دکالن

اس خ منشی اه اوده اند .دو اکن نو پروس نشره االوا ی داد کال چهونال دکالن اسال خ وال سه االر هیکیالد س ا الراو االر هوسالا اقپصالردفس
منشی شیداکش س اره سالرهف هوسالا سالرر س مال

رنبال اقپصالردف س سالرهررو االر دکهالر اااالرد هوسالا مرننالد هوسالا مر نهالیس سیرسالیس

نیرمی س  ...اوده اسرر ضمن انک مر دو شی انالی کال االر ارو سالی س هب یالین ارهالوف شیشالرمر اقپصالردف دو دکالن اسال خ اال مالدری هالر
ارهوف اس می – اکرانی شیشرمر دو قلمرس اقپصرد ار محووکر هوریددسر کرای .
را

رف شیشرمر اقپصردف ار وسککرد اس می – اکرانی:

 شیشرمر اقپصردف سهورید ونصر ا لی و د اس می«و الد ککالالی اه مفالالر ی مر نالالا ا س ال می » (مطهالالرفس االالی هالالرس ص ) 22س «داواف محپالالواف ا سالالیرو س سالالیا س شالالر دامنالال اسالالر».
(تبرتبالالرکیس  862س ص )261اه اکالالن وس و الالد دو اکالالن ممرر ال س مفهالالومی الالداف اه و الالد دو سالالیر مبرحالالر هوسالالا س کالالر دو مبرحالالر
اقپصرد ک سیک اسر.
دو مبرحر اقپصردف س و د مپو

الرف اقپصالردف اسالر کال اااالرد میپلالف والرخ هوسالا اقپصالردف

شیشرمر س هحول دو اراالی نبال

وا ه شالکی ،مالی د الد .امالالر و الد دو مر نالا اسال میس مفهالالومی اسالیرو والرمپر اه هوسالا اقپصالالردف داودر الکال کالک مر نالا س سالالنر
اسر ک هو

دف ا اهس رکهره هوسا اقپصردف وا دو اس خ نشره می د د.

اروسی کک شروچ

میا اکرفس وساکرف س مطرربی ک دو مم س اا

س هاالرری ا پمالروی اسال خ دواالروه و الد ساود الده اسالرس ککالی

اه ااارد مه مر نا اس خ وا ارهرو می کنالد کال مالی هالواه اه وا «مر نالا و الد« کالر « مر نالا هو سالا » نالرخ نهالردس کال اه اه دو
ارهالوف ا س ال می – اکرانالی مالالی هالالواه اهالرۀ رک سالالپ اف ررم الر .االر ا سالالر

اکالن حمیمالالر اذوالالره االوا ی کالالرد ک ال ا سال خ منش ال ی هئالالووف

هوسا دو همرخ ااارد اه مل هوسا اقپصردف اوده س سر.
ارر چ دو اقپ صالرد ا سال می س سال س دو اال ل احکالرخ ا پمالروی س وسااال انسالرنیس ایشالپر س شرونالا هالر اال موضالوع و الد االر مالی
اووک رامر اکن مفهوخ دو سرهرسر مر نا اس می رکره داود .قالراه کالرک اه وا اال ونالواه کالک واه س الیوه دو هنالدری ا پمالروی
(اورا  ) 46/س دو ممرا ،واه شالیس ا سالراه س االراپن (اوالرا  ) 42/مارمالی کالرده ا سالر .دو وساکالرف امالده ا سالر کال سالنر شیالرمبر
و د اود(نهو ارب ش س اطب  )64ساسرسر شیرمبر (ص) ا سوف و د داکر می نمود(.نهو ارب ش ساطب ) 61
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و د دو نیرخ اقپصردف داواف رکهالره اسالیرو االر ا میپالی اسالر س ککالی اه الراک اسرسالی

الحر ماالرم ف اقپصالردف س ومالود مرننالد

ایاس ا روهس و ن س  ...ا حسرا می اکد .و الد دو ا الط ح ممال اه نیالر اراالی ممهالر کانالی :کیفیالر نف سالرنی کال
مالالرل س االالری کالالرده دو امالالو وف ک ال
الی

رک سالالپ وم ال نی سالالر االالره مالالی داود(.و م ال حلالالیس836

داواف و الد مالی روکالد «:الالو اه ککالوه م صاللحر رمالر ر ال » کانالی :اه ا سالر کال

ار د .س

الالی

الی

وا اه مسالرد

سص) 61محم ال حلالالی دو هارکالالف

س قالدوف اداوۀ دو سالر امالوارش وا دا الالپ

رحا وا ردواروۀ و د می روکالد«:انال ارامال ،س ا ال ح ارمالرل» ( الرحا الوا رس 861س ص )43کانالی :و الدس مالره

وم ،س قدوف اداوۀ دوسر مرل اسر.
دو نیرخ ا پمروی حرک ار وساا انسرنیس و د ا ونواه الرط اسر سالی دو شدکالد امالده س اکجالرد نهرد الرف ا پمالروی س وسااال قالرنونی
االین ا الیرصس ررس هالالرس سالرهمره الالرس  ...هلمالی الده ا سالالر .مالث االالرنواده اال ونالواه کالالوچکپرکن س شرا میالر هالالرکن نهالرد ا پمالالرویس
همرنی شدکد می اکد ک دس تر

داواف و د ار ند.

اه رسط مهال ق ضالر س مالدکرکر س کالرورراوف نیالرخ ا پمالروی دو حکومالر س مر نالا ا سال می س الود س احالراه و الد اسالر .اه مال
اروههرساال وش ال اکالن ک ال ا سالر
(اجنالالوودفس 4

نی ال رخ اقپ صالالردف ا سال خ االالر ه سالل مررالالک االالر امالوارش س اواده اهاد دو ه صالالر

اه الر اسالالپواو الالدهس

س ص ) 6قالالراه ه صالالرک کالالرده ا سالالر ک ال مم ال امالالراد و الالید داواف سالاللط کرمالال ،س اواده اهاد دو محالالدسدۀ هایالالین

ده نسبر ا اموال س داواکی اود سپند س رما ا سال می حال نالداود امالوال سالفهر س

الارو (کپالی

الر) س مجالرنین(دکوانهالره) وا دو

ااپیرو انره قراو د د( .نسرء )61/قراه اکن حک وا مال ،ا ملسف اموال دو اس خ کرده اسر س می مرمرکد:
« قیرخ س اسپواوف اقپصردف کر ا هابیر دکهر هوسا اقپصردف وا دو امالوال س سالرمرک
وسس سفی س

الرف ا الیرص قالراو داده الده اسالر .اه اکالن

ایر چوه نمالی هواننالد امالوال وا دو هالر قیالرخ س هو سالا اقپ صالردف اال کالرو ریرنالد حال ه صالر

دو اه الر وا نداونالدر

الک اموارشالره ارکالد دو ااپیالرو سرشرسالر و الید کالر حالرک اسال می قالراو ریالردس مهالر اکالن کال و الد اه الر احالراه رالردد».اه مجمالوع
هاالرری س مسالررلی کال دو قالراهس سالنر س ممال االوک ه دو االرا ماالرم ف دواالروۀ و الد امالده ا سالر اال چنالدکن نکپال شالی مالی االرک کال مالالی
هواند دو اوار

را

رف ارهوف اس می – اکرانی شیشرمر وا هشرف مر ار د:

  « :و د کک امالر اکپ سالرای ا سالر» س مرننالد ومال ،کالر الالو کال دو رکالره شرکالرفس هکرمال ،شیالدا مالی کننالدس نیسالرر الکال دو شرهالونرار س شرسون س هالی س هرایر
: - 2و د

دواروۀ مرد س

حی ا دسر می اکد.

دو اصوص رماال مطالرح ا سالر .مالره رونال کال امراداال و الید س سالفی هم سالی مالی الوند س رماال

نیر ا سفی س و ید قرا ،همسی اسر .رماال و الد کرمپال

رماال اف اسالرسک اه و الد اقپصالردف مطلالوا سهالواخ االر والدارر اراالووداو

اسرسک دوممرا ،رما سفی اهچنین راص اف اراووداو نیسر.
 : - 8و الد امالرف ه شالکیکی س داواف مراهالا میپلفالی ا سالر .حالد ماالین س محالدسدف نالداود .اه اکالن وسس ان سالره س رماال اال

الر مرهبال

اه و د ک ارسند مراها ارالهرف دو لوف انره قالراو داود .انالراراکنس مالرد س رماال هوسالا کرمپال اال مانالی کرمال ،نیالوا ی دا الرر
الکال مالالرد س رما ال

مالواوه وس ا ال هو سالالا اوا نالد االالود کالالر دو حالالرل والدخ هو سالالا س انحطالالرط س سالفر ر .اه مالالین وسس هابیالالر رما ال

هوسا کرمپ س هابیر شل س نروسرکی اسر.
 : - 4و د سواه و د دواروۀ سرمرک
 : - 1سالرمرک

ر

مطرح اسر.

الالرکی ک ال دو اسالپر و الالد ا ال

رکالالره مالی امپنالالد س سالالوداسوف مالی کننالالدس منحصالالر ا ال سالرمرک

رف مانوف وا

رم ،می ود .اه اکن هرس ارر احالر و الد دو اصالوص سالرمرک

نیسرر الک سرمرک

کنالی ا ال احالالر هوسالالا اقپصالالردف شردااپ ال اک ال س ارالالر ا ال سالالرمرک

الالرف مالالردف س اقپصالالردف
الرف مالردف وا مطالرح

الالرف مانالالوف نیالالر دا الالپ ار الالی س ساود ممور ال هوسالالا مر نهالالی س

ا پمروی ده اک .
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 : - 6نپیج

داکر س رمرک

ر دو اسپر و دس سودس اسپواوف س اسپم ل رما س مرد اسر.

 : - 2سک ری انسره مسلمره س رما اسال میس اراالووداوف اه و الد س و الید االوده س حرکالر دو اسالپر و الد اسالر س دو شیالر اکالن
ووف نمی هواه مرد س رما وا اس می هلمی نمود.
ار هو

ا انچ رذ ر می هواه و د وا چنین هارکف نمود «:قدوفس نر س ریرقالر حفالظس اهالره االرداف س اال سالود وسالرنده منالراا».

( مره)چنرنچ رذ رس ارر دو هارکالف مراالووس سالرمرک اقپ صالردف چالوه نمدکنال (تال سنمالره)س همالینس ااس ماالرده س نهال ،الر س ...
وا مد نیر قراو د ی س مرد س رماال دو حالرل و الد اه مالرد س رماال اف اسالر کال اپوانالد اسال اه اکالن سالرمرک

الر االوا اسالپفرده کنالد

س رنیالالر اه انهالالر کمالالرل اهالالره االالرداوف وا انمرکالالد س ررثالالر انهالالر وا دو رکالالرنی سالالوداسو قالالراو د الالد کالال مو الالا اسالالپواوف س اسالالپم ل
اقپصالالردف مالالرد س رما ال رالالردد س دو اکالالن هالالر اپوانالالد ااراو الالرف الهخ

الالناپی س االالدمرهی وا مالالرا

سالالرهد س االالر ارنرم ال وکالالرف س

سالرهمرند یس موانالالا وا اه سالرواه االالرداود .اکالن امالالر الالر هو سالا اقپ صالالردفس کال امالالرسهه احالالر حکومالر الالرس وامالا س اسالالپرداه مالالن
اسرس نیسر.
اس خ ار ترح موضوع و دس و سه ار هوسا دو همرخ اااردس ا دنبرل هو سالا اقپ صالردف نیالر االوده س سالر .االدسه هردکالد ارالر همالرخ
هساکرف مسیر و د دو اص وص سرمرک

رف اقپصردف اروسی ررددس همرخ ااارد موضوع هوسا اقپ صالردف دو مر نالا اسال خ هالر

حدسدف وس ن اوا د د س مالی هالواه االر اسالپفرده اه اه اال مالدری هالر ارهالوف اسال می – اکرانالی شی شالرمر دو قلمالرس اقپصالرد سهورالد
ملی دسر کرمر.
 - 2هوسا اقپصردف هورید ار مبنرف ارهوف اس می
قال راه س وساکالالرف مپاالالددف ابالالر داده اسالالر ک ال اداسنالالدس تبیاالالر س انچ ال دو همالالین س اسالالمره اسالالرر دوکر الالر س انچ ال دو دوکر رسالالر س
اوو الیدس مالرهس الا س وسه(رممالره )21/وا م سالیر ان سالرنهر کالرده ا سالر .اکالن هاالرری ایالره مالی داود کال انسالره مالی هوانالد اال دسوهالرکن
کالراف ا سالالمرنی س انچ ال دو انهر سالالر س ا ال اقیالالرنو
ماینی اهره ارداوف کنالد س اال ترکال اسرالیس سالرمرک

الالر س دوکر الالر س ذاالالرکر نهفپ ال دو اه الالر د سالالر کراالالد س دو هالالر الالد

کالالر ا الالدا

الر س موا الا همالین وا کسالا کنالد س دو اسالپر سالررمی کال دکالن س احکالرخ اسال خ

هایین کرده اسرس موود اسپفرده س اهره ارداوف قراو د د.
« اه انجر ک ساللط داده ان سالره االر همالین س ا سالمره س  ...االر مال ف ابالرف امالده اسالرس دو حالرری کال

نالوه انسالره انالدک ساللط اف

ال االر تبیاالر نالداود س دو اشالره واه هسالالییر همالین س اسالمره س موا الا انهرسالرس دو مالی کالالرای کال اکالرف مراالوو دو ممالرخ ایالره کالالک
حک هکلیفی س امر سا ا موکد اسر( ».ااوند اراسرنیس 4 2

س ص)62

ادکن مانی ک انسره مکلف اسر اسپاداد هسل س هسییر اود وا االر «مالر مالی ار سالمواف س مالر مالی االو
الرف نهفپال دو همالین س اسالمره وا اسالیر سواخ االود نمرکالد س اه الر وا دو هالر ا الدا
دو انجرخ اکن هکلیالفس اه االرا ممدمال سا الاس ااالراو الهخ وا دو شرهالو

ارهالی س انسالرنی اال کالرو ریالرد س اهالره ابالرد س

النار س هکنورالوژف مالرا

اومرل مدکرکر اقپصردف منرساس موانا وا مرهفا س واه انجرخ اه سا ا وا مرا

» الکومر نمرکالد س سالرمرک

نمرکالد س االر ارنرمال وکالرف الهخ س

نمرکد.

قالراه دو اکالن همینال ا ال نکپال برکفالی ا الروه مالالی کنالد س مالی مرمرکالد « :الالمر قالردو نی سالپید دو ا سالمره وان ال کنیالد مهالر اال سالاللطره» .
(وحمالره )88/کانالالی ارالر چ ال دو الرف دکهالالر ابالر اه سالاللط داده المر االالر اسالمرنهر داده اک ال ر امالر اکالالن هسالییر س نفالالوذ ارکالد ا ال سسالالیل
سلطره ار د .دو حمیمالر س مر یالر احالر قرانالی ه ساللی س ه سالییر «مالر مالی ار سالمواف س االو

» احالر هو سالا اقپ صالردف س اراالی اه

ا ول اسرسی اه نهفپ اسر .ا هابیر دکهالر امالر س هکلیالف اال هو سالا اقپ صالردف هوریالد سمر نالا کالرو اه اه ا سالپنبرط مالی الود .دو
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ساقالا االر اهالره ریالرف اه هوسالا اقپصالردف دو مبالالرنی قرانالی مالر مالی هالوانی اال مالالدری هالر ارهالوف اسال می – اکرانالی شیشالرمر دسالالر
کرای .
- 8دکنسهورید سشیشرمر اقپصردف
ارای اکرف س وساکرف انسره وا ا اارد کرده همالین( الود )6 /همکالن ایشالیده اال امالر اسال خ دو همالین س اال دسالر اسوده ااالراو س
اسبرا مارن امر کرده اسر( .اورا  ) 1/االرالهر اکنکال ق سالمپی اه مل سالف مر سالپرده شیالرمبر(ص) وا ا سالپامرو همالین س همکالن کالرمپن
س ا دسر اسوده مارن س سسرک ،الهخ هنالدری سالاردهمندان دو همالین مارمالی کالرده ا سالر .دو س الف دکالن ا سال خ امالده اسالر« :میال
مراایا ارنا »(کلینیس 868سی2سص ) 24کانی :دکن اسال خ اسالپر وسکالش س اهدکالرد نامالر س سالرمرک
مو ر ااردف سرمرک

الحی س

رسالر س واه الرف

ر س همین دو اس خ نهفپ اسر.

ار هبیین دقی س اروسی ااارد میپلف اموو کرد ده (اارد کر ده همینس همکالن ایشالیده س اسال خ اسالپر االرو امالده سالرمرک
کالرای کال هوسالا اقپصالردف اه ا الدا

شیالرمبراه س قسالمپی اه هاالرری اسال می اسالر کال

الر) دو مالی

الرء سبالرکف رماال اسال می اوال اه امالالراد س

حکومر اه اسر س مر نیر ار اهره ریرف اه اه می هوانی ا ارهوف اس می – اکرانی شیشرمر دو قلمرس اقپصرد دسر کرای .
 -4س

نب س راص هوسا اقپصردف

اه سبالرکف س هکالرریف مهال دو اسال خس ا ال حس اهدکالرد امالوال س شر یالالر اه هضالییا( الدو داده) سالرمرک
کسرنی ک ا هبالره کالرده امالوال مالی شرداهنالد ونالرسکنی چالوه مسالر س مبالذوس مپالر

ر سالر .اه تالر

دکهالر ا ال

س االررن داده اسالر س مهالی وا بالرر س مسالپح

وموار دانسپ اسر.
اه تالر

دکهالر اال س ال امالر ا سالپنم رء همالالین س اسالپثمرو امالوال س اسپص ال ح داواکالی س سالرمرک هصالالرک کالرده س اه وا والین مالالرسف

دانسپ س او خ دا پ اسر ک

ر کس مرسف نداودس دکن نداود( .محمدف وف هرفس  862س ص) 6

ا ایره دکهر اسپنمرء همین س اسالپثمرو امالوال س اسپصال ح سالرمرک

الروا والین دکالن داوف هلمالی کالرده ا سالر س اه اه الر کال اکالن سال

امر اه ااارد هوسا اقپصردف اسرس می هواه رفر :هوسا اقپصردف سهوریدوین مرسف س دکن داوف اسر.
 - 1دسپوواف قرانی ا هوریدس هوسا اقپصردف
احیالرء س حیالرهف س اهالالره سوف اه همالینس رکه ال ره مهمالی دو اقپصالالرد اسال می داودس ا ال

الدف ا ال اه هو الی

الالده اسالر هالالر انجالر ک ال

قسمپی اه مم وا هشکی ،داده اسر.
اکرف قراه ا

ووف دسپوو ا اهره سوف اه همینس ا روه کرده اسر مرنند:

کال ُ اَو
ُ « -الو اذرالذِف اال ،ر ُ

شالوا ِمالی منر ِک ِبهالر س ُکُلالوا ِمالن ِوهقِال ِ س ِِریال ِ ارنُ شُالووُ» (ملالک ) 1/کانالی :اس اه االداف اسالالر
ذُرالوال مرم ُ

کال همالالین وا االالراف المر نالالرخ س مالالواو رردانیالد .شالالس الالمر دو ش سالر س النالالدف الالرف اه حرکالر کنیالالد س وسهف اس اووکالالد س الالکرن
روکید ک ارهرشر ال ا سوف اسسر.
 « - 2نرذرنر مِنِ ار سذمرءِ مُبروکر مینبپنر اِال
اسمرهسارواه ار ارکر وانرهل کردک سار
منی وسف

نالرف س حالاذ ارح صِالیدِ /س ارنذیال ،ار سِالمرف رهالر تلالاض ن ضِالیدض /وِهقالر رِلاِبالردِ» ( ) /کانالی:سمالراه
رف میوه سارمن ر اهکشر حبوارف ارسکرندک .سنیالر نیال ،الرف النالد ارمالر کال میالوه اه

چیده ده اسر ارانهییپی .اکن ر وا وه اندرره قراو دادک .
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مف سالراه س ممهالالر دو اکالالن امالر ک ال «کلالالوا» دو سال اک ال اسل االالراف س الوا اسالالر کالالر اسالپحبراس ااالالپ

نیالالر داونالد .اراالالی حمالال ،االالر

س وا س ارای حم ،االر ا سالپحبرا کالرده انالد .مالر دو اکنجالر ساود احالر هیصصالی ممهالی س هفسالیرف نمالی الوک ر چالرا کال ارالر اکال وا
حم ،ار اسپحبرا

کنی ک ایشپر ممهر س مفسراه نیالر االر اکالن نیالر سالپند( .مر ضال ،ممالدادس 828س ص )3االره اال احالر س ممصالود

مر رطم ساود نمی ود.
دو س اک اسلس قراه ا روه می کند کال

رکسالپ اسالر کال اه انچال دو وسف همالین س هکالر همالین مالی وسکالدس ایووکالد(اهالره االرداوف

سهورید کنید) .ادسه ک اکن هو ی موکدس الرم ،همالرخ سالرمرک

الرف االدادادف دو وسف همالینس نهال ،الرس مراهالاس ماالرده س ذاالرکر

دوکرکی می ود.
دو اک چهروخ دو ساقا امر ا مهرو ااهرف هکالر همینالیس الروف االر وسف همالین س اا االرواه س احیالرء همالین اه ترکال کشالرسوهف س
ارشداوف می نمرکد .همرخ اکن امووس امرسهه دو قررا احالر هو سالا اقپ صالردف مطالرح س قراال ،ارو سالی س مطرراال ا سالر  .انالراراکن مالی
هواه ادور کرد ک اکن قبی ،اکرف س وساکرف دو هارری اس می دو ساقا امر ا ارای اه ااارد مه هوسا اقپصردف اسر.

 - 6نپیج هوسا اقپصردف
واه بالالراه دومرنالالدری الالالرف اقپ صالالردف امالالراد س چالالالررش الالرف حکومالالر ا سال ال می س اه مهمپالالرکن واه الالرف دوامالالالد امالالرخ مسالالاللمرنهر س
حکومرس امس س هکرف دانسپ

ده اسالر س االر س الود کفرکالر اهس واه ااالذ سالرکر مرریالرف الر االر حکومالر اسال می اسالپ

الده اسالر.

اس خ دو مرحل اسل س اه االرا احکالرخ اسریال س اقالداخ اال ااالذ امالس س هکالرف مالی کنالد س چنرنچال االراف چالررش الرف اقپصالردف دسرالر س
ملالر کفرکالالر نکالالردس واه ااالالذ سالالرکر مرریرههالالر وا اه االالرا ضالالرسوف س احکالالرخ حکالالومپیس االالره مالالی نمرکالالد .اه اکالالن وسس نیالالرخ اقپصالالردف
اس می مطلوا اکن اسر ک سالرکر واه الرف ااالذ مرریالرف اسالپ س منحصالر دو امالس س هکالرف الودر چالرا کال اکالن دس نهالرد ال

نبال

ا ال ح س اهبالالود س ضالالا اقپ صالالردف رماال س امالالراد وا د اونالالد س ال داواف ااالد مانالالوف س سالالرهندری دکنالالی س همالرا ا ال اداسنالالد مپاالالرل
سپندس ار ا

سرکر مرریرف ر ک ن هنهر داواف ااد دسخ نیسپندر الک ممکن اسر میرا اکن ااد

ار اکن ممدم س هحلی ،دقیال همالرخ وانالا مسالیر امالس س هکالرفس دو مالی کالرای کال شالیش مالر

ار ند.

مر نالا اسال می س الروع ممالد

دو

اکجالرد اکالن دس نهالرد ممهالی س انحصالرو ااالذ مرریالرف دو اه دسس س الود اقپصالرد سالرر س هوسالا کرمپال س دوامالد هاسالر کال مالی هالواه اه اه
دو هبیین ارهوف اس می – اکرانی شیشرمر دو قلمرس اقپصرد اه اه اهره ررمر.
ا س ال خ االالر مالالر

اکنکالال امالالراد س رما ال دو ا سالالپیرای ماالالردهس ا سالالپی رای ذاالالرکر دوکالالرکیس ا سالالپیرای منالالراا هکرهمینالالی س هجالالروف س

نار سوداسوس مارل س هوسا کرمپ اندر نهرد امس وا اسپواو نموده اسالر س االر مالر

هوسالا دو دامالداوفس کشالرسوهفس هجالروف

ت س نمره س مارل اوده رما دو اکن س همین نهرد هکرف وا هیسیس کرده اسر.
انراراکنس ار قبول اکالن کال حکال اسریال ا سال خس انح صالرو مرریالرف الر دو امالس س هکالرف اسالر س االدکن
سرکر نیرخ رف مر نهیس سیر سالیس ا پمالروی س  ...اسال خ مالر نهی داود س شالذکرن اکالن کال شالیش مالر

الووف نیالرخ مرریالرهی اسال خ االر
هیسالیس اکالن نیالرخ مرریالرهیس

هوسا اقپصردف اسرس ا اکن نپیج می وسی ک ار مر نا کالرده نیالرخ مرریالرهی س اکجالرد مالر نهی اه االر سالرکر ایشالهرف حکومالر
اس میس موبف ا هوسا اقپصردف سپی ک کمینر ورم ،مه دو شیشرمر اقپ صالردف االر ا سالر

ارهالوف ا سال می – اکرانالی اال

المر

می وسد.
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 - 2رسف دو هر هورید سهوسا اقپصردف
دو مر نا اس می نهرن ار ی نسبر ا اموال س سرمرک

مالین ایالنش مالی هالواه اال ککالی

رف ا یرص س الود داود .االر اسالر

اه هرف ممپره مر نا اس می دو ااد اقپصردف اه اه سرکر نیرخ رف اقپصردف شرداار.
نهرن نیرخ اقپصرد اس می ا اموال وا می هواه اه مجموع نکرف هکر ا دسر اسود س هرسی نمود.
الرحبره سالرمرک هلمالی مالی الود س مررالک حمیمالی امالوالس اداسنالد مپاالرل س کسالرنی سالپند

اسل :مررکیرس کک امر اوپبروف نسبر ا

ک سالکر اداسند ا انره هفوکه ده اسر(شیرمبر(ص) ماصومینس سری ممی ) .اه اکالن وسس اکالن الر ن سالبر اال
ا هصر

سپند س چنرنچ الهخ دکدند کر ضرسوف اکجرا کردس اسروکر مراوو وا اومرل می کنند.

دسخ :دو محالدسده مالالین مررکیالر اوپبالالروفس ا الیرص االالر امالوال االالود ساللطنر داونالالد س االر اسالالر
ممهی «ارنر

الرحبره مالرلس اسرالی

مسلطوه ولی امواره » ار اسر

احکالرخ اسری ال اسال خ س تب ال قروالالده

اواده اهاد می هوانند دو اموال اود ر نوع هصرمی انمرکند.

سوخ :سلط ا یرص ار امالوال تبال احکالرخ اسریال س احکالرخ رنوکال س ضالرسوف س احکالرخ حکالومپی داوا ف کالک سلسالل محدسدکپهرسالر
کال اراالالی مراالالوط ا ال حمالو اداسنالالدس اراالالی مراالالوط ا ال حمالو سالالرکر انسالالرنهر س اراالالی مپالی ر اه حمالالو حکومالالر اس ال می س امالالرخ
مسلمرنره اسر( .ممی س 412

س ص)226

چهالروخ :دریال ،ا سال می امالالوال ا الیرص قیالرخ س ا سالپم ل رما ال ا سال می ا سالرر(ن سالالرءس )1/کال اال نواال االالود اه ووامال ،محالدسد کننالالده
اواده ا یرص دو هصر

اموال اسر( .نراقیس 413

شالنج  :ا الیرص سالفی س

الایرس مجنالوه مصالردک وس الن ا یر الی سالالپند کال نمالی هواننالد امالوال االود وا دو هالر قیالرخ س اسالالپم ل

رماال اال کالرو ریرنالالد .اه اکالن هالرس حال ه صالالر

س ص)218

دو امالوال االود وا نداونالالد س اال ونالواه محجالوو الالنراپ مالی الوند .اه اکالالن وسس

حرک اس می کر سری قهرف موبف اسالر امالوال انالره وا دو ااپیالرو ریالرد س دو هالر مصالرر کال اه ال ارکالد دو هالر مصالرر کلالی
ا پمرع ار دس ا

رکره انداهد.

نکپال قراال ،ذکالالر س الرکره هو ال اکالن ا سالالر کال االالر ونرکالر ا ال ن هالرن االالرص مر نالا اس ال می اال امالالوال س احثالی ک ال دو مسالیر و الالد
رذ رسونصر مه هوسا اقپصردفس انسره و ید س رما س حکومر و د کرمپال اسالر س حکومالر ارکالد مال ک مراالوو وا دو اوارال
مسوؤریر ر س هفوکه ااپیرواف ا ا یرصس ا اصوص دو مدکرکر رف اقپصردف رحرظ کند س اه وا اسر

قراو د د.

 - 3هوسا اقپصردف س هورید هکلیفی دو هر نفی سبی ،کفرو ار مسلمین
ککالی اه امالوو مسالل س الکال ضالرسوف دکالن اسال خس نفالی سالبی ،س قطالا واه الرف ساللط کفالروس ا رنالا االر مساللمرنره س رماال اسال می
اسر .اکن هکلیف دو قراه ا

ووف ابالر امالده ا سالر « :رالن کجاال ،ارلال ُ رِلکالر ِمرِه ولالی ار ُمالو ِمنِین سالبِی » (ن سالرء ) 41/نال اال

الک،

مل انشرکی س امرف.
دو رف اود دو ا ول مم رار ده ک اکن رونال سا بالرف االر ا میالر هالر مالوود هیکیالد ایشالپر الروع سالپند .اداسنالد مپاالرل دو اکالن
اک مرموده اسر ک کفرو وا ی اراف سلط ا مسلمرنره س وامالا ا سال می نداونالد .ارالر اکالن اکال وا اال ونالواه ابالر هلمالی کنالی اه اه
کالذا الهخ مالی اکالد س هاالالرری اذ والن ذرالک .اه اکالالن هالرس ارکالد اکال وا حمالال ،االر ملال انشالالرکی س امالر نمالوده س قرکال ،الالوک اال اکالن ک ال
اداسند اه اکن ایره می اواسپ اسر کک هکلیف س امر موکد ار مسلم رنره س حکومالر اسال می وا ایالره نمرکالد کال انالره ارکالد همالرخ واه
الالرف ه سالالل کفالالرو اراالالود س رما ال االالود وا قطالالا س سالالد نمرکالالد .اکالالن امالالر اه قالالدوموود هیکیالالد اداسنالالد ا سالالر ک ال هحمالال اه ا ال سسالالیل
مسلمرنرهس مفرس ون ررمپ

ده س ا

ووف کک ابر ارمر ده اسر.
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ممهر اکن ا  ،وکین مر نا اس می وا ا

ووف کالک قروالده مهال ممهالی دو اسوده انالد س هحالر ونالواه «نفالی سالبی »،دواالروۀ اه س

اه رریرف اه احر مالی کننالدر (اجنالوودفس االی هالرس ص ) 12س مبنالرف ا سالپنبرط س ا پهالرد ا سالیروف اه احکالرخ مروالی دو موضالوورف
میپلفی دو ارا مارم فس وساا این مسل س شیر مسل س ا راف حدسد س مجرهاههر  ...قراو داده اند.
رکره اکن قروده دو االرا ماالرم ف س مسالرر ،اقپصالردف دس سک رالی مهال نیالرخ اقپصالرد اسال می وا اال دسالر مالی د الدس اسل :اسالپم ل
اقپصردف نیرخ اس می س دسخ :ارهرف نیرخ اقپصردف اس خ ار سرکر نیرخ ر .مپیسفرن ک شالوو رف ا سال می اال االرتر ومالا مرنالدری
اه اکرف قراه کرک س هارری اس خ نوه نپوانسپ اند اکن دس سک ری وا اراف نیرخ اقپصردف اود دسر س شر کنند.
ادسه ک اقپصرد واما اس می ککی اه واه رف نفالوذ س ساللط االر کفالرو ا سالر .اه اکالن وسس ا سالپم ل س ارهالرف اقپصالردف رماال
ا سال می ککالالی اه مهمپالالرکن واه الرف نفالالی سالالبی ،س قطالالا کرنالرل نفالالوذ س سالاللط کفالرو االالر م سالاللمین ا سالالر .انچال م سالالل اسالالر اسالالپم ل س
ارهرف اقپصردف دو ررس هوسا اقپصردف س اراووداوف اه نیرخ اقپصردف سرر س وس ا و د اس می اسر.
ار اکن اسر

اه قروده نفی سبی ،س وا هوسا اقپصردف دو واما اس می ار مسلمرنره س حکومر اس می اسپنبرط می رردد.

 - 6شیشرمر اقپصردف سهورید نر ی اه دوکرمر امرنر ارهی
االر هحلیلالالی اه م سالالوسریر ان سالالره کال نر الالی اه دوکرمالالر امرنالالر ارهالی ا سالالر (احالالراا )22/مالالی کالرای ک ال اسال امنیالالر اقپصالالردف ککالالی اه
ا سالپر رف مهال حفالظ س اهالره االرداوف اه امرنالر ارهالی ا سالر .ارالر چال هاالداد کمالی اه انسالرنهرف دو االرسی اه اسالراه س اه کالف داده
سالرمرک مانالوف س ایرنالر دو امرنالر ارهالی اه اکالالن قیالد ال اهادنالدر امالر شررالا ان سالالره الر دو سالرک امنیالر اقپ صالردف اه اسالراه االالروی
ده س اکمره اود وا حفظ س ا وم،

رر س هو ی ا ح س هو ی ا

بر می شرداهند:

«ِهذ اإلِنسره رفِی اُسرِ /رذر ارذذِکن امنُوا س ومِلُوا ارصررِحرفِ س هوا وا اررح ذ س هوا وا اِرر صذبرِ» (وصر) /
س چنرنچ چنین امنیپی س ود ندا پ ار دس اکمره ک اسرین ونصالر حفالظ امرنالر ارهالی اسالر وا اه دسالر مالی د نالد«کالرد ارفمالراه ککالوه
کفرا»( .محمدف وف هرفس شیشینس ص)463
رنیالر ق سالالمر مهمالالی اه م سالوسریر ان سالالره ک ال االر دوکرمالالر امرنالالر ارهالالی «ِِنالر ورضالالنر اَمرن ال » (احالراا )22/االالراف اس اکجالالرد الالده دو
اصوص تبیار س موا الا اه ا سالر .سف ارکالد تبیاالر س موا الا اه وا اال چنالا اسود س دو اسالپر قالوانین اسال خ اال

رکالره انالداهد

س انهر وا ا ممصود او ف اود ارسرند .وش تبیار س مو وداهی شیالر اه انسالره اال االدا س نیال ،اال سالوف کمالرل مطلال س ممورال اف
اسر ک اه رنجرکش اکن نو پرو اروی اسرر امالر ساسالط نیال ،س س الول تبیاالر س مو الوداف اال کمالرل مطلال س انسالره اسالر کال دو
شرهو دوکرمر امرنر ارهی اکن نمش وا ا انسره داده اند .مین ساسالط رالرف مسالوسریر اطیالر انسالره دو وااطال االر تبیاالر اسالر کال
مرداف قیرمر اه اه مسوسریر موود سوال قراو اوا ند ررمر.
اکالن قسالمر اه مسالالوسریر انسالره همالالرنی هحمال شیالدا اوا الالد کالرد ک ال دو رماال س اقپصالالرد سالرر س هوریالد سمر نالالا کالرو حالالرک ار الد هالالر
اپوانند دو اه نیرخ اقپصردفس انچ دو همین س اروی اه همین ا د سالر مالی اسونالد وا االر د سالر دکهالر دو رکالرنی سالرر س االراف االود
س رما اهره ریرف کنند س دو نهرکر انهر وا ا ممصالد امالرکنش ارسالرنند س چنرنچال الهمال اکالن مسالوسریر شدکالد اسوده اقپصالرد سالرر
س وس ا هوسا ار دس ا نرررکر ارکد اه وا ا س ود اسود س سبیف حکومر اسر ک دو اکن هر اقداخ نمرکد.
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ودارر اقپصردف ار هرکید ارومره ومومی
راص هوسا اقپصردف
د

ساالف اقپصردف حکومالر ا سال می االر وسککالرد ا سال می – اکرانالی دو سالط ک هسوالدارر اقپ صالردف االر هرکیالد االر ومالره ومالومی

ا سالر .ارکالالد هو ال دا الالر ک ال ارالر امالالرف االراف م ال مالالردخ ضالرسوف ار الالدس ا ال رونال اف ک ال انهالر دو هنالالدری االالود االراف وسالالیده ا ال
سالاردف ارکالد اه وا اال دسالر اسونالالدس اه امالرس الد
ر ور

حکومالر اس ال می نیالر محسالوا اوا الد الالد .چالوه ا الدا

اف ارکالد اال رونال اف هایالین الود کال اال هحمال اه ا الدا س مالردخ اال سالاردف س کمالرل – کال

الد

حکومالر اس ال می دو
امالرکنش انسالره اسالر –

دسر کراند .اکن مطلا دو دالکلی ک اراف ومره ومومی اوار می ودس موود اسپفرده قراو می ریرد.
دو وسککرد اس می – اکرانی اراف اکنکال ان سالره اال

الد

اه امالرکنش االود (کرمال )،ارسالدس ارکالد الر دس ااالد مالردف س وسحالی اس اال

کمرل ار سالد .اربپال کمالرل ُااالد مالردف انسالره ارکالد دو االدمر کمالرل ااالد وسحالی اس قالراو ریالرد هالر کمالرل س سالاردف نهالرکی انسالره حر ال،
ود .ای هردکدس انسالرنی کال داواف ومال ،س االده سالرر ار الدس هالواه حالرکپش اال سالوف کمالرل س سالاردفس االیش اه انسالرنی اسالر کال اه
اکن دس نامر ارو

ارهی اهرۀ چندانی نداود .اه اکن وسس امالرخ االرقر(ع) دو دوالرکیس ومالره س هوانالرکی وا اه االدا مالی اوا الد هالر اپوانالد

ادا وا وبردف کند س ا ساردف ارسد:
أسیرک ارله اررمر یال مالی مایشالپی مالر أامیپنالی مایشال أقالوف اهالر ولالی تروپالک س أالالد اهالر وضالوانک( الی تو سالیس  861نس ی:8
)22ر االداکر ! هالر همالالرنی کال مالرا هنالالده نهال مالی داوفس ومالالره س اسالرکش دو هنالالدری اخ وا اه هالو مالی االالوا

هالر االدکن سسالالیل س هالواه االالر

اترور هو کرا س ا سسیل اترور هو ا اهشر هو نرک ،اک .
انراراکنس دو وسککرد اس می – اکرانی انسالره دو

الووهی مالی هوانالد ومال ،س االده سالرر دا الپ ار الد کال اه ومالره منرسالا اهالره منالد

ار الد .اه سالوف دکهالر دو وساکالرف ما صالومره(ع) ساژۀ ومالرهس واحپالیس اسالرکش کالر مصالردکمی اه اکالن ساژه الر اال ونالواه الد
رما اس می موود هیکید قراو ررمپ اسر  .امرخ
امس اصرل من ممد منهن ساحدة ر کالرل نالرق

رد (ع) می مرمرکد:

اراالیشس هارال ،ارامال،س مشالاول ارملالاس میسرهالر

ارسا می ارره س اررااا اَنیس ارموام – [قالرل ارالراسف] قلالر :س مالر اَنالیس ارموامال
اریلی ارصرر – س اریرمس س ی هجما ذه اریصرل اردو (وف هرفس 4 6
شنو چیر اسر ک

االراف

الح اربالدهس س ارثرنیال  :اَمالن س ارثررثال

قالرل :اررس ال ارصالررح س س ارورالد ارصالرر س س

س ی8س 22 2س )823ر

ر کس ککی اه انهر وا ندا پ ار دس هندری ان مواوه االر کرسالپی موا ال س االردن سالر رشالپ س مکالرن مشالاول

ا سالر :اسلس هندو سالپیر دسخس امنیالالرر سالوخس مرااالالی دو وسهفر چهالروخس مالالدخ سالرهررور [ -واسف مالالی روکالد ]:والالر
اه مدخ سرهررو چیسر مرمود :هه نیک  -مرهند نیالک س من شالین نیالک س شالنج [کال

کالردخ :منیالالوو

الرما مال اکنهالر ا سالر] ومالره س اسالرکش اسالر.

دو اکن وساکرف چهرو نامر اسلس ممدم اف اراف امر شنج (ومره) سپند.
امیر مومنره (ع) دو نرم اود ا مررک ا پرس ومره س رشرکش ومومی وا سبیف حرک می مرود:
س می ارل رک ،سا س رک ،ولالی ارالواری حال امالدو مالر ک صاللح (نهالو ارب شال س نرمال )18ر نالرد االداف مپاالرل االراف همالرخ مالردخ رشالرکش س
ومره قراو داده ده اسر س همرخ مردخ ار حر ک س ح داونالدر چنالداه کال امالوو انالره وا سالرمره د الد .امیالر مومنالره(ع) اسال الی انسالره
هحر حکومپی وا دو اهره منالدف اه امکرنالرف مالردف س وسالیده سالط هنالدری ان اال حالد ومالره س اسالرکش( سالا ) مسالپثنر نکالرد س رنیالر
اکن امر وا سبیف حکومر ار مرد.
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ومالره س ا سالالرکش مالالوود نیالر ارهالالوف ا س ال می – اکرانالی مم ال
م ساللمرنره وا نیالر اه ا الدا

الالرم ،مساللمرنره نمالالی الالودر الکال دسرالالر اس ال می ارکالد حپالالی ومالالره شیالالر

اقپ صالردف االود قالالراو د الد .دو وساکپالی نمال ،الده ا سالر ک ال ولالی(ع) شیرمالرد اه کالرو امپالرده اف وا ک ال اه

مردخ کمک می اواسرس دکد س اه اترامیره شرسید:
مالر الالذا ممالرروا :کالالر أمیرارمالالومنین(ع) ن صالرانی ممالالرل أمیرارمالالومنین(ع) :ا سالپاملپموه حپالالی ِذا کبالر س وجالالر مناپمالالوه ! أنفمالوا ولی ال مالالن
ایالر ارمالرل(وف الالهرفس 42

س ی214 :4س ح) 122ر اه چال ا سالالر رفپنالد :مالردف ن صالالرانی ا سالر .ح ضالالرف مرمالود :اه اس کالالرو

ک شیدکد هر شیر س نرهواه د س اکنوه اسوا محرسخ می کنید ! اه ایر ارمرل ا اس کمک کنید.
ار تب اکن نهرن االود کال امیالر مومنالره (ع) دو هوهکالا امکرنالرف ومالومی اقپصالردفس وس الی مپفالرسف االر وسن الرف الفالرف دکهالر
وا دو شیش ررمر ک دو ساقالا مالره الیوۀ شیالرمبر (ص) االود س ح ضالرف اه وا احیالر نمالود .دو منالراا وساکالی س هالروکیی مراسانالی اه
یا س سنی امده اسر ک شیرم بر اس خ س امیر مومنره دو همسی ایر ارمرل ی رونال امپیالرهف االین امالراد قررال ،نمالی الدند .مچنالین
وسن اکشره دو هوهکا ایر ارمرل این مسلمرنره ار الیف دسخ س سوخ مالر دا الرر شیالرمبر(ص)س ولالی(ع)س ایالر ارمالرل وا دو انبرو الر
ذایره نمی کردند س چوه مردخ وا

رحبره ح دو ایر ارمالر ل مالی دانسالپندس دو نیسالپین مر الرس اه وا االین

الرحبره حال س هوهکالا

س همسی می کردند.
امرخ ولی(ع) کوم اه وسه وا  -ک دو سرک اکن رون سیرسپهر اه ارورواو ا ومالره ومالومی ن سالبی د سالر کرمپال االود – چنالین مارمالی
می کند:
مالالر أ الالب اررکوم ال أحالالد ِال نرومالالر ِه أدنالالر منررالال رییکالال ،اربالالر س کجلالالس مالالی ارضالال ،س ک شالالرا مالالن مالالرء ارفالالراف (مجلسالالیس  862س
ی)41:822ر
م مردخ کوم –اه نامر  -اراووداوند س دو نامر س ومره اال سالر مالی ارنالدس اال تالووف کال شالرکین هالرکن مالردخ اه االوواک االوا
[= نالره رنالدخ] س م سالالکن س سالرشنره منر سالا س اا رالالواوا ا سالپفرده مالالی کننالد .ح ضالرف کوم ال وا اه حیالر اقپ صالردف مارمالالی مالی کنالالد .دو
الالی مالردف اه دا الالپن امکرنالرف الهخ هنالالدری مسالپثنر نیسالالر.

اکالن مارمالیر اسال :سضالالایر کومال وا ا ال رونال اف س الالف مالی کنالالد کال

رنیر :نامر رف ذکر ده دو ک خ امیر مومنرهس اموو مطلوا اقپصردف دانسالپ

الده کال اال دنبالرل شالی ریالرف سیرسالر الر س ارنرمال

رف اقپصردف دسرر اکشره هحم کرمپ اسر .شس اکن اموو ک ا ونواه ومالره ومالومی مالردخ کومال ذکالر الدهس الد

اقپصالردف نیالرخ

اس می اسر ک می هواه اه اه دو هبیین ارهوف شیشرمر اقپصردف ار وسککرد اس می – اکرانی اه اه اهره ررمر.
شیرمبر (ص) نیر دو وساکپیس ومره س اسرکش وا سبیف مه حکومر ار مرده اسر:
ر حرکمی ک مسوسل اموو مساللمرنره ار الدس امالر االی الررب دو هالر ومالره س اال سوهف انالره نکو الدس االر انالره ساود اهشالر نیوا الد
د (مرا رنی مرد  61 : 83س ا نم ،اه

حی مسل س ی.) 26 : 1

ا میر شیشرمر اقپصردف س ومره دو مپالوه ا سال می اه قالدو رو الرد الده ا سالر کال االر مبنالرف اه اراالی اه محممالره اقپصالردف مالدوی
سپند ک ارر دسرر اس می وا دسرالر ومالره ننالرمی س کالرم اه انصالر

اال دسو امپالرده اکال  .امالر ولالر اکنکال چالرا ومالره ومالومیس الد

ورری حکومر اس می اسرس ادر اف اسر ک امووف وا ا ونالواه ا الدا
امر ا برف مالی الود کال ومالره ومالومیس الد
د د اکن اموو نسبر ا ومره ومومیس ا دا
 -دو وساکپی ک شیش هر اه امرخ

اقپصالردف میالرنی حکومالر اسال می ایالره مالی کننالد االر اکالن

والرری اقپصالردف دو اسال خ اسالر  .دو اکالن ادرال س قالرارن کالرمی س الود داود کال نشالره مالی
ممدمی محسوا می وند:

رد (ع) دواروۀ ونر ر ومره ایره دس امد کال امنیالر کال

الرم ،امنیالر اقپ صالردف نیالر سالر اه

ونر الرسممدمرف هالالیمین ومالالره اسالالر س دو مبرحالالر اهالی نیالالر ایالالره اوا د الالد ک ال چهونال امنیالالر اقپصالالردف اه ا الالدا

میالالرنی حکومالالر

اس می اسر.
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 - 2ودارر اقپصردف کک د

ممدمی نسبر ا ومره ومومی اسر .دو اکن اصوص ا دس دری ،می هواه همسک سر:

ارف  -ادر نملی ک دو احالر والدارر اقپصالردف اال ااضالی اه انهالر ا الروه مالی الود .اه اکالن وساکالرف االر مالی اکالد کال والدارر اقپصالردفس
ممدم س همین سره ومره ومومی اسر .اکن امر دو وساکالرف اال

الووف «ارالر س اه رالره» امالده اسالرر االدکن رونال کال ارالر االر مالردخ

ا ودارر ومپرو ودس اه رره ارکر س ومره ومومی حر  ،می ود.
ا  -اوهکره والر

مپی صال

اقپ صالردف :اال کمالینس الی والرر اقپصالردف نمالی هوانالد منکالر الود کال االر هحمال والدارر اقپصالردفس ومالره

ومومی مرسنی اوا د کرمرر رر چ دو مفهوخ س وا کرو رف هحم ودارر اقپصردف ار
دس دری ،اوار
هو

ده اراف ودارر اقپصردف ا ونالواه الد

ا ومره ومومی اه ا دا

مه حکومر ار اسر

ااپ

نیر دا پ ار ند.

ممالدمی االراف ومالره ومالومیس دو مالوود و الد اقپصالردف نیالر مصالدا داود.
وسککرد اس می  -اکرانی شیشرمر دو قلمرس اقپصرد ا

مرو می وسد.

ومره ار وسککرد اس می  -اکرانی
ومره دو وسککرد ا سال می – اکرانالی وبالروف ا سالر اه اراالووداوف اه ا سالرکش دو هنالدری .االر ا سالر
دو

الالووهی هحم ال مالالی کراالالد ک ال چهالالرو چیالالر محم ال

امالوهه الرف اسال میس اسالرکش

الالده ار الالد - :سالالا وه ر  - 2سالال مپیر  - 8امنیالالرر

 - 4وساا ال سالالرر

ا پمروی.
چنین مانرکی اه ومرهس شیشرمر س اسرکش س ونر ر هشکی ،د ندۀ اهس مسپند اال ادرال نملالی مراسانالی ا سالر س وساکپالی کال شالیش اه اکالن
اه امرخ

الرد (ع) نمال ،الدس دریال ،وس النی االر مانالرف ومالره اسالر .االراف هبیالی ن ااالد اقپصالردف ومالره س اکنکال چال حالدف اه اه مطلالوا

اسرس ااپدا ارکسر ا اره نرسالی مفهالوخ ممالر س کفالر

کال دو امالوهه الرف اسال می امالده انالدس ا الرداهک  .کفالر

اکرانیس ح ررپی اه هندری اسر ک سالط دوامالد انسالره االراف رکنال
اس اه اه مراهر نمی وسدر اربپ دوامد مراهر اه حد کفر

الرف مپاالرو

ا الکرل نالداودرامر مصالر

دو وسککالرد اسال می -

هنالدری اس کالرمی ار الدس اال رونال اف کال مصالر
س ومالره االیش اه حالد کفالر س اسالرا

اسالر .امالرخ

ولی(ع) دو اکن اروه می مرمرکد:
مر مو ارکفر

ا سرا

(امدفس  828نس ی2س 282س ح) 8ر ایش اه ممداو کفر

مچنین دو وسککرد اس می – اکرانیس اه مصر

اسرا

اسر.
کال

یصی کر داده نفمال اال امالراد هحالر سرشرسالپی االوکش کمپالر اه حالد کفالر

همپیر( سیر ریرف س اسر) نرمیده می ود نیالر ارکالد شر یالر کالرد .مالردف اه امالرخ و ضالر (ع) دواالروۀ میالراه شردااالر نفمال اال امالراد
هحر سرشرسپی اود شر سالید .ح ضالرف (ع) شر سال داد« :حالد اه االین دس مکالرسه ا سالر» .مالرد رفالر :مالداکر الوخ .اال االدا سالورند ! اه
دس امر مکرسه وا نمی نرس  .اه رالره ح ضالرف(ع) مرمالود :اداسنالد هالو وا وحمالر کنالد ! اکالر نمالی دانالی کال اداسنالد[ورس ال ]،اسالرا
س اِ سذر وا نرشسند می مرود س دو قراه می مرمرکد:
« ساذرالذِکن ِِذا أنف ُمالوا ر ال ُِکسال ِرمُوا س رال کم ُپالالرسا س کالره االین ذِرالالک قوِامالر» (مرقالره()62 :)21ر ک سالالرنی کال انفالر مالالی کننالد س اسالرا

نمالالی

سوهند س اسر ا اری نمی د ندر [اربپ ] این اکن دسس قواخ س اسپواوف اسر.
م شالرا اکالن وس اکالر ک ال حالد کفالر

س اوپالالدال دو هنالدری وا ایالره کالالردهس مالراساه اسالر .ممالالر دس رونال ا سالرر ممالالر مطلال س ممالر نسالالبی.

انچال دو دانالش اقپصالرد اه اه ا ال اال ممالر هابیالالر الده س اال ونالالواه مال ک اقپصالردف وامالالا مالوود هو ال قالالراو ررمپال س دواالروۀ ممالالر
مطل ال اسالالر .الالر چالال هاالالداد امالالراد هکالالر االال ممالالر دو ممرک سالال ا ال ر کالال ،مایالالر رماالال ای شالالپر ار الالدس اه رما ال ایشالالپر دو ماالالر
ههدکالد رف الدف مر نهالی س سیر سالی قالراو داود .دو وسککالالرد ارهالوف شی شالرمر اقپ صالردف االر وسککالالرد ا سال می – اکرانالی ارکالد االر ممالالر
مبروهه نمود س سضایر رما وا ا حد مطلوا س رکسپ اوهمرء داد.
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ومره نیر س قس داود :ومالره حالداق،س ومالره مطلالوا(حالد کفالر ) س ومالره مطلال  .اال کمالینس ومالره مطلال

رماال

ررالر نمالی هوانالد الد

اقپصردف حکومر اس می ار در چوه ا نیر می وسد همرخ امالوهه الرف اسال می کال دو انهالر دنیالر نکالو ش الده اسالرس اال محالدسدۀ
ومالره مطل ال نالالربر ار الد .ک سالالرنی ک ال دو اکالالن محالدسده قالالراو داونالالدس دارمالر دو ماالالر
ضالایف مالی الالودر امالر ومالالره مطلالوا س حالالداق ،ومالرهس الالد

والرری حکومالالر اسال می اسالالر .انالراراکنس سبیف ال حکومالر االالر هیسالی ا ال

ارهوف شیشرمر اقپصردف ار وسککرد اس می  -اکرانی اسر ک
شرسش س شرسیی ار اسر

شفلالالر س داخ الالیطرنند س اکمالره انهالالر ا ال مالالرسو

م امکرنرف اود وا اراف وسیده ا ومره مطلوا اسیو کند.

ارهوف اس می – اکرانی شیشرمر

حالرل اکالن شرسالش اسرسالالی مطالرح مالی الالود کال چنرنچال دو رماال اس ال میس امالراد هکالر ا ال ممالر مطلال ار الندس اکالالر دسرالر مالی هوانالالد
وسیده ا سط ومره مطلوا وا اراف امرادف ک دو محدسدۀ ممر نسبی قراو داوندس د

قراو د د

ا نیر می و سالد االر ه کیال االر امالوهه الرف اسال می هالر هحمال ارهالوف شیشالرمر اقپصالردف اپالواه ادوالر کالرد امالرادف کال دو محالدسدۀ
ممر مطل س هندری می کنندس دو اهره مندف اه امکرنالرف ومالومی رماال دو اسروکالر سالپند.ح ضالرف امیالر(ع) دو هو الی

الرکش اال

ساریرهس دو موود وسیدری ا امراد تبمالرف شالرکین رماال ا سالیرو هیکیال د مالی کردنالد کال اال ذکالر چنالد نمونال اسالنده مالی الود .اکشالره دو
نرم اف ا قث ان وبر س کرورراو اود دو مک می نوکسد:
س انیر ِری مر ِ پما ونالدک مالن مالرل ارلال مر الرم ِرالی مالن قبلالک مالن ذسف ارایالرل س ارمجروال مصالیبر اال مواضالا ارفرقال س اریلالرف س
مالر م ضال ،والن ذرالک مرحملال ِرینالالر رنم سالم مالیمن قبلنالر (نهالو ارب ش ال س نرمال  )62ر دو مالرل االدا کال نالالرد هالو مالرا

الده انهالر س اه وا ا ال

ویررمنالداه س ررسالنهره س انالره کال مسالپمندند س سالیر نیرهمندنالدس االده .مرنالده وا نالالرد مالر افرسالر هالر میالره کسالرنی کال نالرد مالر سالالپندس
قسمر کنی .
حضرف ولی (ع) دو اکالن مرمالره االر هیکیالد االر ارهالوف شیشالرم ر س ومالره اسال می دسالپوو مالی د الدس ایالر ارمالرل االین محرسمپالرکن امالراد
رما ک سیر ا امکرنرف اسری هندری نیرهمندنالد س اه رر سالنهی دو م شالمپندس هم سالی

الود .ح ضالرف نمالی مرمرکالد :سقپالی اکالن امالراد

وا اه محرسمیالر س ممالر مطلال و الالر کالردفس امیال وا االین امالالرادف کال دو ممالر نسالبی قالالراو داونالدس همسالی کالنر الک ال دسالپوو مالی د الالد:
مرنده وا نرد مر افرسر هر میره نیرهمندانی ک نرد مر سپند [س دو ممر مطل ا سر می ارند]س همسی کنی .
حضرف امیر(ع) دو نرم اف دکهر ا مررک ا پر می نوکسد:
س هاهالد أ الال ،اریپالی س ذسف اررق ال مالی ارسالالن ممالن ال حیل ال رال س ال کنصالالا رلمسالیر نفس ال ( مالرهس نرم ال )18ر هیمالروداو کپیمالالره االالرن س
شمیواو شیراه اه کرو امپرده ک ایچروه اند س دسر سوال شیش کسی دواه نکنند.
امرخ دو نرم اود ا مررک ا پر مرمره می د د ک ا اموو کشالرسوهاهس

الناپهراهس ارهوررنالره س کرومنالداه وسالیدری کنالدر سال س

دواروۀ محرسمپرکن امراد رما کال مپشالک ،اه کپیمالرهس مسالکینرهس نرهوانالره س مالالواله سالپندس ادایالرف مرمالره وا هاییالر مالی د الد س
دو ااپصرص ایر ارمرل ا انهر هیکید می کند .دواروۀ هر راه س

ناپهراه چنین هابیر می اسود:

اسپوص اررپجرو س ذسف ارصنرورف س أسص اه ایرا ( مره)ر دکهر اکنک نیکالی اال ارهورر نالره س

الناپهراه وا االر االود ا الذکر

س سفرون کرده ا نیکوکی دواروۀ انره وا ا وهده ریر.
امر دواروۀ چهرو ترکف اه محرسخ هرکن امراد رما چنین می مرمرکد:
ارل ارل می ارطبم ارسالفلی مالن ارالذکن ال حیلال رهال مالن ارمسالرکین س ارمحپالر ین س أ ال ،اربوسالی س اررمنالی مال ه مالی الذه ارطبمال قرناالر س
ماپرا س احفظ رل مر اسپحفیک من حم میه س ا اال ،رهال قسالمر مالن ایالر مررالک س قسالمر مالن شلالرف

الوامی اإل سال خ مالی کال ،الالد مال ه

رألقصی مالنه مثال ،ارالذف رألدنالی ( مالره)ر سال س االدا واساالدا واس دواالروۀ تبمال شالرکین مالردخر انالره کال واه چالروه اف نداونالدس دو نیالر
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اهیالالر .ایمالالروانی ک ال اه ایمالالروف همالالین ریالالر سالالپند .ا ال دو سالالپی ک ال دو اکالالن تبم ال س امالالرادف قالالرنا س الالود داونالالد ک ال مسالالپح وطالالرکی
سپندرسری نیره ره وا ا وسف اود نمی اسوند .اراف اداس حمی وا کال اداسنالد نههبالرنی اه وا االراف انالره اال هالو سال ردهس حفالظ کالن
س ای شالی اه ایالر ارمالالرل س ای شالی اه شل ال

الرف همالالین الرف اررص ال وا دو الر الهرف ا ال انالره سارالالذاو کال دسودسالالر هالرکن انالالره وا

مره ارکد ک اراف نردککره اسر.
حضرفس امراد رما وا اال دس دسالپ االرو
هو ی

همسالی مالی کنالد س دواالروۀ ررس الی کال اه هنالدری اال نسالبر مرمهالی اهالره منالد سالپندس
الی مرمالره س هو الی اف اال مصالر

رکی ا مررک ا پر می مرمرکد س ا

ایالر ارمالرل االراف انالره نیسالرر امالر سقپالی اال

ررس ی اه محرسخ هرکن امراد رما می وسدس امر می کند ک ایشی اه ایر ارمرل وا اراف انهر مصر

کند.

اها کن قبیال ،سالینره حضالرفس مالی هالواه اسالپنبرط کالرد کال هالر سقپالی امالرادف دو رماال هنالدری مالی کننالد کال اه حالداق ،ومالره اهالره منالد
نی سالالپندس نمالالی هالالواه امکرنالالرف ومالالومی س ایالالر ارمالالرل وا ک ال دو ااپیالالرو دسرالالر اس ال می اسالالر ا ال تبمالالرهی ک ال حالالداق ،ومالالره وا داونالالدس
ااپصرص داد .انراراکنس سقپی حداق ،ومره اراف امرادف هیمین نبر د س دسرالر اسال می ارکالد هالیمین حالداق ،ومالره وا اال ونالواه الد

دو

اسروکر قراو د د .انراراکنس هر هحم ارهالوف شی شالرمر اقپ صالردف االر محووکالر هوریالد هو ال سکال ه اال امالراد ضالایف س ممیالر رماال
ا لی اسرسی س انیردکن ا

مرو می وسد.

ودارر اقپصردف س راص

رف اه

انچ ال اه منالالراا اس ال می االال ونالالواه ا الالدا
اقپصردف .دو وساکپی امرخ

میالالرنی اقپصالالردف اسالال خس مالالی هالالواه اسالالپنبرط کالالردس وبروهنالالد اه والالداررس و الالد س امنیالالر

رد (ع) ار اکن س مطلا هصرک می کنند:
تالالرا ِریهالالر اَمالالن س اراالالدل س اری صالالا (محمالالدف وف الالهرفس 4 6

ال أ الالیرء کحپالالری ارنالالر

س ی)4ر مالال مالالردخ االال س ال چیالالر

نیرهمند سپند :امنیرس ودارر س و د س ااردانی.
سین امرخ

داود س اال تالوو قطالاس الرم ،ور ال اقپ صالردف نیالر مالی الود .اال کمالینس اکنکال

رد (ع) اتال

مال مالردخ اال اکالن سال

چیالر نیالالره داونالدس ا ال االرتر اه اسالالر ک ال اال هنالالدری مطلالوا دسالالر کرانالد .هنالالدری مطلالالوا وا نیالر ا ال هنالدری االالر ومالره مانالالر کالالردک .
انراراکنس اکن س امر ممدم وسیده ا ومره اسر .سقپی ومرهس د
ا دا

ممدمیس نسبر ا

د

والرری اقپ صالر دف اسال خ ار الدس امنیالرس والدارر س و الد اال ونالواه

ورریس محسوا می وند.

امالرسه االالر اکالن ایالالره الرماس وساکالالرف مراسانالی دواالالروۀ الر کالالک اه اکالن س ال

الد

اه ماصالالومره(ع) داوکال ک ال

هالر هحم ال ارهالالوف

شیشرمر اقپصردف ار وسککرد اس می  -اکرانی ا ارای اه انهر ا روه می کنی .امرخ ارقر (ع) دواروۀ ودارر می مرمرکد:
اه ارنالالر

ک سالالپانوه اذا والالدل ایالالنه س هنالالرل ار سالالمرء وهقهالالر س هیالالری االو

ارکپهالالر االالرذه ارل ال هاالالرری (کلینالالیس 136 : 868س ح)6ر

ارر این مردخ ا ودارر ومپرو ودس انهر ای نیره مالی الوند س اسالمره وسهف االود وا نالرهل مالی کنالد س همالین ارکالر االود وا اال اذه
اداف مپارل ایرسه می وکرد .دو اکن وساکر رکفس نکرهی دواروۀ احر مر س ود داود ک ا اه ا روه می ود:
 ودارر چیرف نیسر ک اودا اود س الود دا الپ ار الد کالر اال س الود ایرکالدر الکال ارکالد االین مالردخ اال والدارر ومپالرو الود ساکالن امالرنهرمی ممکن اسر ک حکومر ا چنین امرف اقداخ کند .ا وبروف دکهرس ودارر ارکد د

حکومر اس می ار د.

 - 2ودارر دو اکن وساکر او اسر .امر ا توو قطالا وساکپالی کال دواالروۀ نالرسل وسهف اه اسالمره س االرسی ارکالر اه همالین اسالرس
رم ،ودارر اقپصردف می ود.
 - 8ودارر دو اکن وساکرس ممدم س همین سالره ومالره ا سالرر چال وه وبالروف وساکالر اال

الووف الرط س الرا س اال وبالروف دکهالر اال

توو «ارر س اه رره» امده اسرر ار ر این مردخ ا ودارر ومپرو ودس اه رره ارکر مراساه رشپ س ومره هوسا اوا د کرمر.
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هبیین دقی ودارر اقپصردف موود نیر اس خ می هواند ارور هحم ارهوف شیشرمر اقپصردف رردد.
شیشرمر س هورید اقپصردف اکده ال سمطلوا
نهالر ی اال هالروک نشالره مالی د الد کال

الی نیالرخ اقپصالردف سالرمره نیرمپال س مهالر انکال و الد اقپصالردف س ااالردانی همالرخ ایشالهرف اهس اه

ا الدامش االالوده ا سالر .دو اقپصالالرد اسال میس و الالد اقپصالردفس د
اسرسر ال هم شذکرن ومره ومومی ا ونواه د

ممالالدمی االالراف ومالره ومالالومی س ااالراوف االالراف وسالیده ا ال اه اسالالر.

والرری اقپصالرد حکومالر اسال میس شالذکرن و الد اقپصالردفس اال مثراال

اراف اه اسر .انراراکنس ارر دری ،نملی کرمی االراف ا بالرف اکنکال و داقپصالردف اال ونالواه الد
اسرس ندا پ ار ی س مین کال ومالره ومالومی دو رکهالره ال د
اود هر و د اقپصردف ا

ووف د

الد

ممالدمی

اقپصالردف حکومالر اسال می مطالرح

والرری اقپصالردف حکومالر اسال می مالوود شالذکرن اسالرس کالرمی اوا الد

ممدمیس موود قبول ساقا ودر چرا کال دو وسککالرد ا سال می – اکرانالی شیشالرمر االدسه و الد

اقپ صالالردف مطلالالواس و سالالیده ا ال ومالالره ومالالومی مطلالالواس امالالرف شیالالر ممکالالن ا سالالر  .اربپ ال ادرالال نملالالی کالالرمی االالراف ا بالالرف اکنک ال و الالد
اقپصردف دو رکهره د

اقپصردف حکومر اس می مد نیر اسر س ود داود ک ا ارای اه انهر ا روه می ود:

حضرف امیر(ع) دو ککی اه سینرنش می مرمرکند:
مضیل ارسلطره ومروه اربلداه (امدفس  828نس ی )422 :4ر نشرن ارهرف س امپیره حرک س ااردانی هر ر اسر.
ح ضالالرف ولالالی(ع) دو اکالالن رفپالالروس ن شالالرن ارهالالرف حالالرک وا ااالالردانی« الالالداه »س کانالالی الالهر ر س ن ال ااالالردانی « او

» کانالالی همالالین

دان سالالپ ا سالالر .ممصالالود اه ااالالردانی الالهر رس ااالالرد کالالرده الالهر ر ا ال حسالالا امکرنالالرف اقپصالالردف مو الالود دو انهرسالالر ک ال دو وسککالالرد
اس می موود هو

سک ه قراو می ریرد .انراراکنس ا

ه رف اارد رفپال مالی الود کال اه امکرنالرف اقپصالردف اه االراف ومالره مالردخ اه

ا سالپفرده الود .اربپال اسالپاداد الهر ر دوممرکس ال االر امکرنالرف اقپصالردفس مپفالرسف اسالالرر ممکالن اسالر منطمال اف ممال داواف اسالالپاداد س
امکرنالرف کشالالرسوهف ار الالد ک ال ااالالردانی چنالالین منطم ال اف اهالره االالرداوف اهین ال اه همالالین الالرس امکرن ال رف س ا سالالپاداد رف کشالالرسوهف اه
اسر .مچنین ارالر منطمال اف داواف ا سالپاداد رف هجالروفس

الناپیس دام الرسوف س  ...ار الدس نهالرمی اال اکالن منالرت س ااالرد رفپال مالی

ود ک اه اکن اسپاداد ر ا توو اهین اسپفرده ود.
امرخ ولی (ع) اکن مطلا وا ا رون دکهرف ایره مرموده ک موکد اردا ر س هحلی ،شیشین اسر:
ر ارب د الد ال أمن می س ال اصا( مره ) 61 :ر ادهرکن هر رس هرف اسر ک ن داواف امنیر اسر س ن و د سااردانی.
امیر مومنره دو سین دکهرف دو هفسیر ک خ اداسنالدس ااالردانی الهر ر وا سالبا قالواخ هنالدررنی مارمالی مالی کنالد .اداسنالد مالی مرمرکالد:
« ُو أنشیکُ مِالن اَو ِ س ا سالپامرکُ مِیهالر ( الود( ))6 :ر اس[االداکی] اسالر کال

المر وا اه همالین امرکالد س المر وا مالیموو اال ااالرد

کرده اه سرار» .حضرف امیر دواروۀ اکن اک می مرمرکد:
میولمنر سبحرن أن قد أمر

اررامروه ریکوه ذرک سببر رمارکشه امر کیری مالن اَو

ال ال ارل ال هاالالرری ماالالرکش رلیل ال (محمالالدف وف الالهرفس 42

مالن ارحالا س ارثمالراف س مالر الرک ،ذرالک ممالر

س ی4س  28س ح) 412ر شالالس اداسنالالد سالالبحرهس مالالردخ وا ا ال ااالالردانی

مرمالره داده اسالر هالر االدکن سسالالیل اه همالین انچال ایالرسه مال ی اکالالدس مرننالد حبالوا س میالوه الر س امثالالرل اه وا کال االراف هنالدررنی مالالردخ
قراو داده ا سرس هندری انره وا اسپواو سرهد.
انالراراکنس و الالد س شی شالالرمر اقپ صالالردف االر محووکالالر هوریالالد االالداه سالالبا اسالر ک ال مالالردخ اه نامالالر الالرف ارهالی اهالالره منالالد الالوند س ومالالره
ای شالپرف دا الپ ار الند .االالر اکالن ایالره حضالالرفس وس الن مالی الالود کال و الد س ااالالردانی اقپصالردفس الد

ممالالدمی س ااالراوف االراف ومالالره

ومومی اسر .چنرنکال امالرخ ولالی (ع) دو نرمال االود اال مررالک ا الپر هیکیالد مالی کنالد کال هال ن هالو االراف ااالردانی همالین ارکالد ایشالپر اه
هال ن هالالو االالراف مالا اسوف االالرای[= مرریالالرف] ار الالد .حضالرف مالالی مرمرکالالد ک ال ارالر مرریالالرف ایشالالپرف مالالی االوا یس ارکالالد ا ال ااالالردانی
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سهورید ای شالپر ا الرداهف هالر مالردخ اال سا سالط هوریالد ای شالپرس
دوامد رف انهر وا ا

الر حا دوامالد س ومالره ایشالپرف الوند س هالو ال اپالوانی ممالداو ایشالپرف اه

ووف مرریرف دوکرمر کنی.

اربپ دو اقپصرد اس می اکن رون نیسر ک

ر انچ همرضر مالی الودس ارکالد هوریالد الودر الکال اسالپفرده اه منالراا انسالرنی س تبیاالی اال

سک ه منراا س امکرنرهی ک دو ااپیالرو دسرالر اسال می اسالرس الی رالره نبرکالد

الرمر دو هالر هالیمین انچال همرضالر مالی الودس مصالر

ودر چوه ارای کرال ر س ادمرف کال االر االرو اا قالی س اوه الی منرمالرف داونالد س سالدف دو م سالیر هکرمال ،مانالوف انسالرنهر اال
می اکندس نبرکد هورید وند .مچنین منراا س امکرنالرف نبرکالد االراف کرال الر س االدمرف رالوکسس رکنال
کال و الالد س الکومرکی اقپصالالردفس الالد
دو هالالر انهالالر

الوندر چالرا کال شالیش هالر ایالره الد

ممالدمی االالراف ومالالره ومالومی اسالالر .انالالراراکنس ارالر و الالد س الالکومرکی اقپ صالردف اروالالر ومالالره

ومومی نشودس ر چند دو ارهاو اراف انهر همرضر س الود دا الپ ار الدس اال ونالواه الد
الالر

المرو

هلمالی نمالی الوند هالر امکرنالرف دسرالر اسال می

الالود  .انالالراراکنس شی شالالرمر س و الالد اقپ صالالردف االالر محووکالالر هوریالالد ملالالی سمر نالالا کالالرو مالالی هوانالالد رماالال اف

رکسپ س مطلوا اراف م انسرنهر مرا اسود.

نپرکو ش س ش
االر هیمال ،س هالدار دو مضالرمین النالد اسال خ س هجرکال س هحلیال ،ارهالوف شی شالرمر اقپ صالردف االر وسککالرد ا سال می – اکرانالی سارمحووکالالر
هورید ملیس نپرکو ذک ،قرا ،اسپنپری اسر:
 هوریالد س شیشالرمر اقپصالردف ررالی اه ملسالف س الودف انسالره اسالرس چالرا کال اال االرو نش سالپن موا الا شالیش نیالره هکرمال ،مانالالوف سارهی انسره ا

مرو می وسد.
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 - 2قیالالرخ س ا سالالپواوف رماالال ا سالال می دو ای شالالهرف س سالالیای اه ا ه االال اقپصالالرد االالره مالالی رالالرددس انالالراراکن دا الالپن اقپصالالردف الالکومر
سهورید همین اف هر قواخ س هحکی

رما اس می ا

مرو می وسد.

 - 8هر ریرف انیردکن اسیروف اه احکرخ روی مرننالد اسالپحبرا ا ال ح س اهدکالرد مالرلس ااالردانی س احیالرء مالوافس حیالرهف مبرحالرفس
حرمر هضیا اموال ا سوف هوسا اقپصردف اسر.
 - 4دو وسککالرد اسال میس و الد س شیشالرمر دو همینال سالرمرک
شوکرکی س اسپحکرخ رما وا ا

الدکر س ه ال ن دو اه

الرف مالردف مالره هوسالا اقپصالردف اسالرس کال

مراه داود.

 - 1اراالووداوف اه هوسالالا اقپصالالردف سالبا مالالی رالالردد کال ایهرنهالالره س ا رنالالا نپواننالد االالر رما ال اسال می سالالیطره س اس الپی کرانالالد.
(هحم قروده قرانی نفی سبی)،
 - 6شیرخ اداسندا هسییر اسمره س همینس موکد اقپصردف وس ا و د س هورید مراساه ا

مرو می وسد.

 - 2همکن ایشیده ا امر اس می س مح ،ا ارو امده نامپهر ار هورید س شیشرمر اقپصردف میسر می رردد.
 - 3اقپداوس سرالندف س ویمر رما اس می اکراه دو ررس شیشرمر اقپصردف ار محووکر هورید ملی می ار د.
 - 6هدار س هام دو مضرمین قالراه س سالیرۀ شیشالواکره دکالن رالواه االر اه اسالر کال شیشالرمر اقپصالردف االر مالدل اسال می ارهالوکی هالر
هحم ودارر ا مانرف ساقای اه ا

مرو می وسد.

 - 1ا نمرکش رذاوده شی شالرمر اقپ صالردف االر وسککالرد ا سال می – اکرانالی مالی هوانالد مالدری الرما اه ارهالوف شیشالرمر االراف هرنیالره
ا

مرو اکد.

اوار شیشنهرداف کرواردف
م

هر هحم

رنب امراکش برمیر هورید ملی شیشنهرداهی اوار می رردد:

حمرکر اه کرو سسرمرک اکرانی ا ونواه ا لی اسرسی سوا بردف سهو ی اکید ممرخ مای و برف.- 2شرسون سنهردکن سرهف حس اوپمرد ا نفس ساودارسوف دوهک هک امراد رما ا سک ه وانره.
- 8مر نا سرهف هر مصر
 - 4ذا سرمرک
- 1نهردکن
- 6هو

کرال رف هورید داا.،

رف اکرانیره ممی اروی اه کشووس هر امراکش هورید ملی.

ده مر نا کرو سه ن سمارریر دواحرد امراد رما .
سک ه ا ول سدانش دو رما ا ونواه هکر انرف هورید ملی دوکشوو.

- 2حمرکر م

رنب سهسهی ،ممرواف سقوانین اراف سرمرک رذاواه کشوو.

- 3ارهو ارداوف اه کشوو رف موم دوامراکش هورید ملی ساومی سرهف اه ارهو ر دوکشوو.
- 6کنرو نهرده سلیم

رف یصی سسحدف وسک

م

رنب دوامراکش هورید ملی.

- 1مرا اسوده امکرنرف ساسپر ر اراف نیبهره رما ساهره ریرف اه هواه ولمی انره اراف و د م

رنب کشوو.

منراا
 .قراه کرک .
 .2نهو ارب ش .
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 .8امدفس محمد همیمی( ) 828رح شروارحک س دوو ارکل س لد چهروخس ههراهس انپشرواف دانشهره ههراه.
 .4احمدس اوو ید( ) 824مطررارهی دو اقپصرد اس میس لد اسلس هر م محمد واد مهدسفس مشهدس اسپره قد

وضوف.

 .1امرس س ومرد( ) 826نهرن دکنی س انپمردف ا مفر ی ومدۀ سیرسیس ههراهس موسس مر نا س دانش.
 .6اندوس ول س دکهراه(ای هر) نر امنی هرنی (اروسی چهره دسخ هرنی ده)س ا ا پمرخ ا ار امپیروفس ای ر.
) ارمواود ارفمهی س لد دسخس ق س مدوس االمرخ امیر ارمومنین.

 .2اجنوودفس سید حسن( 4

 .3اوهاهس اروف( ) 823مردخس دسرپهر را س ههراهس انپشرواف ش س شکده مطررارف وا بردف.
 .6هوداوسس مرکک ) 821(،هوسا اقپصردف دو هره سوخس هر م ش مالی مر ردفس ههراهس سرمره ارنرم س اود .
 . 1رنیس هید(ای هر) رح رما س ایرسفس داوارال االس می.
هوسا ار نهرن سیسپمیس لد اسلس ههراهس ش س شهره مر نا س اندکش اس می.

 .هرنیرهس نر ر( ) 832ا دا

 . 2مای اه نوک سالندرره( ) 831س هکالر نیالر ولالی اکبالر و الردس دانشالنرم امالرخ ولالی (ع)س لالد اسلس ههالراهس ش س شالهره مر نالا س
اندکش اس می.
 . 8الونرس الالرکول( ) 821دوامالالدف ا ال نیرک ال

الالرف دکالالد و الالد اقپصالردفس لالالد اسلس هر م ال

الالرر رطفالالیس ههالالراهس مرکالالر نشالالر

دانشهر ی.
 . 4چل یس مساود( ) 821رما

نرسی نی س لد اسلس ههراهس نشر نی.

 . 1حر ورملیس محمد ان حسن(4 8

) سسرر ،ارشیا س ربنرهس موسس ال اربیر.

 . 6حکیمیس محمدوضرس محمد س ولی( ) 862ارحیرهس ههراهس دمپر نشر اس می.
 . 2حلیس و م (836

) قواود االحکرخس ق س کپرا حجر.

 . 3حلیس محم (  66خ) راکا االس خس نج فس کپرا حجرس مطبا االداا.
 . 6اراسرنیس ااوند(4 2

) کفرک اال ولس ق س موسس نشر اس می.

 .21دمپر مکروف حوهه دانشهره( ) 824مبرنی اقپصرد اس میس لد اسلس ههراهس انپشرواف سمر.
 .2واارهسوهس کره( ) 824دوامدف ار رما س هر م حسین اهرساهس مشهدس انپشرواف اسپره قد
 .22وس س ری( ) 821سرهمره ا پمرویس هر م
 .28وس ال س رالی( ) 826رما ال

وضوف.

مر هنجرنیس ههراهس انپشرواف سمر.

نرسالی هالررکوف شروسالالونرس هر مال وبدارحسالین نیالالک رهالرس ههالراهس موسس ال مر نهالی انپشالالرواهی

هبیره.
 .24سررواهرهس دسمینیک( ) 826هجروف این ارمل،س هر م وضر اواراس ههراهس نشر نی.
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رحا وا ر( ) 861وا ر ارک خس لد ایسر س ش س ههراهس داوارکپا االس می .

 .26تبرتبرکیس سید محمد حسین(862

) هفسیر ارمیراهس ههراهس داوارکپا االس می .

 .22توسیس ی ( ) 861ههذکا االحکرخس ههراهس داوارکپا االس می .
 .23مرض ،ممدادس مرل اردکن( ) 828کنر ارارمرهس لد دسخس ههراهس انپشرواف مرهضوف.
 .26مرا رنی مردس ساید(  ) 83نمش دسرر دو اقپصردس لد اسلس ههراهس ش س شهره مر نا س اندکش اس می.
 .81ممی س ی محمد همی(412

) قواود ارفمی س ایرسفس داواالضواء.

 .8قدکرف ا ،س ارقر( ) 864سیر اندکش اقپصردفس ههراهس انپشرواف دانشهره ههراه.
 .82کلینیس محمد ان کاموا() 868س ارکرمیس لد شنج س ههراهس داوارکپا االس می .
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 .88کووانیس ولی(  ) 82وصر بهووس هر م وبر
 .84الوسوهس هومر

ریس ههراهس سرهمره هبلیارف اس می.

س ا سالکلیدمووس دکوکالد( ) 826اقپ صالرد سیر سالی االین ارملال(،هال ن االراف ک سالا قالدوف س الرسف)س هر مال احمالد

سروی س مهدف هموفس ههراهس نشر قومس.
 .81مجلسیس محمد ارقر( ) 862احرو االنواوس لد چهروخس ههراهس داوارکپا االس می .
 .86محمدف وف هرفس محمد( 42

) موسوو االمرخ ولی ان اای ترراس لد اسلس ق س داوارحدکر.

 .82محمدف وف هرفس محمد( ) 862میراه ارحکم س لد نه س ههراهس مکپب االو خ االس می.
 .83مطهرفس مرهضی( ) 821امداد رف شیبی دو هندری اشرس ههراهس انپشرواف
 .86مطهرفس مرهضی( ) 823ایسر رفپروسههراهس انپشرواف

دوا.

 .41مطهرفس مرهضی( ) 823مجموو ا روس لد فپ س ههراهس انپشرواف
 .4مطهرفس مرهضی(  ) 86مجموو رفپرو رس ههراهس انپشرواف
 .42مفیدس محمد ان نامره(4 8

دوا.

دوا.

دوا.

) االاپصرصس ق س انپشرواف رما مدوسین.

 .48میر مارفس سید حسین( ) 823نیرخ اقپصردف اس خ(ا دا
 .44نووف تبرفس میرها حسین(413

س انهیره ر)س ههراهس ش س شهره مر نا س اندکش اس می.

) مسپدوک اروسرر،س ربنرهس موسس ال اربیر.

 .41سامهرناس هاکس( ) 822نهر ی نو ا مفر ی هوسا س هر م مرکده مر یس ههراهس نشر مرکر.
 .46کاموایس اان ساض (  ) 82هروک کاموایس لد اسلس ههراهس انپشرواف ولمی س مر نهی.
 .42کوسفیس احمد ولی(  ) 83وار س هووخس ههراهس ش س شهره مر نا س اندکش اس می.
 .43کوسفیس احمد ولی( ) 826مر یر س سراپرو اقپصرد اس میس ههراهس ش س شهره مر نا س اندکش اس می.
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