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 78-77                13خلسِ 

 مکاسة محرمٍ / کم فريشی
  ثسن اهلل الشحوي الشحين

 ) کم فريشی (تطفیف 
ثب هجبحثث ديرثشي ًثِ دس هٌب ثت     ثحث دس تطليق ٍ ثخس دس هؼبهلِ ثَد ٍ اضبسُ ًشدين ًِ تب حذي ايي ثحث 

ٍثثِ   ددَد هؼبهلثِ ثشهثگ  ثش   هحشهِ آهذُ تلبٍت داسد ٍ تلبٍتص ّن دس ايي ا ت ًِ تطليق ٍ ثخس اهثشي دس  ث  

ًحَي اص هحشهبت دس هؼبهلِ ا ت ًِ ايٌٌِ ثرَيين ًست ثِ حشام ا ت ا ت هجل اص ايٌٌِ ثحث ًست ثِ حشام دس 

 ثيبيذ  َد هؼبهلِ االى يي ٍخِ هحشهگ پيذا هگ ًٌذ ثب ٍسٍد تطليق ٍ ايٌٌِ ثِ ضٌل تطليق ا ت .

 «تطفیف » تر « تکسة » اطالق 
تطليق دس ػيي ايٌٌِ يي ًيليت هحشهِ اي دس  َد هؼبهلِ ا ت تٌست ّثن ثثِ اٍ تؼلثن    ٍلگ تػَس ّن هگ ضَد 

ايٌْب ، آى يي اهش راتگ ٍ هحشم ا ت ٍلگ ًيليت هؼبهلِ ًيست تضئيي يب  ثب ت  هثالً دس  ب ت هدسوِ ٍ  . ثريشد

 .ى تؼلن هگ  يشدآٍ اهثبل ايي ّب  َدضبى يي كؼل هحشم ّستٌذ ًِ آى ٍهت هؼبهلِ ثِ هدسوِ 

اهب تطليق اغالً ًيليتگ ا ت دس هؼبهلِ ًِ ًيليت هؼبهلِ سا هحشم هگ ًٌذ دس ػيي حبل هگ تَاًذ تٌست ٍ هؼبهلِ  

ّن ثِ  َد اٍ تؼلن ثريشد ثِ ايي ضٌل ًِ ًسگ اخيش ضَد ثشاي ايٌٌِ ثشٍد ٍ هبهَس كشٍش دس خبيگ ثطَد ثثب ايثي   

ٍ اٍ ّن اخيش ضذُ ثب ايي تثشاصٍ ييثضي    اًذ تٌظين ًشدُ يي تشاصٍي اضتجبّگ ساهثالً ضشط ٍ هيذ ًِ ًن كشٍضگ ًٌذ 

ب اص حيث اٍل ّوبًطَس ًِ اٍايل ٍسٍد هٌب ت هحشهِ ّن ػثشؼ  ٍ الّ .ثلشٍضذ اص ايي حيث دس ايي خب هطشح ضَد

 ًشدين آداة هؼبهلِ آداة الضاهگ ٍ آداة تشخيحگ  َدش ييضي ا ت ًِ دس خبّبي ديرش ثبيذ ثحث ضَد . 

 معاملٍ در« تطفیف » حرمت 
ًيليثت  دس هؼبهلثِ  پس ٍهتگ هگ  َئين تطليق هَسد ثحث هشاس هگ دّين دٍ حيث داسد يي حيث ايٌٌثِ  ثَد اٍ   

هب ايٌدب اص حيث دٍم ثحث هگ ًٌين حيث اٍل آى ّن ثِ  .يٌگ ايٌٌِ هؼبهلِ ثِ اٍ تؼلن هگ  يشد . ٍهحشهِ اي ا ت

، ثِ ّش حبل تلبٍت تطليق ثب هَاسد ديرش اص ايثي  ِ ػٌَاى هوذهِ ايي خْت هطشح ا ت ًِ اص حيث آى ًيليت هؼبهل

 َد ػول ًِ دس آى خبيگ ّن ًِ هگ  َئين  ب ت هدسوِ ٍ ايٌْب  َد ػوثل حثشام    حيثگ ا ت ًِ ػشؼ ًشدم.

ى حشام ثب ايي حشام ايي ا ت ًِ آى حشام ػول راتبً هحشهگ ا ت ًِ ًبس ثِ هؼبهلِ ًذاسد ٍلگ تطليثق  آا ت تلبت 

 دس هؼبهلِ ٍ تطليق دس هؼبهلِ هؼٌب پيذا هگ ًٌذ ايي تلبٍت سا هب هگ  َئين . ة ايي ا ت ،اغالً حشهتص اص ثب

 «تطفیف » ادلٍ حرمت 
  ا ت.حشهت تطليق ٍ ايٌٌِ حتگ اص  ٌبّبى ًجيشُ ا ت اهش هَسد اتلبم ا ت ٍ ادلِ اسثؼِ ثش آى هبئن ضذُ 
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 فیهمطفِّ الف. آیات ايل سًرِ
ًثِ  لثيي سا هالحظثِ ًشديثذ    يثِ  ثَسُ هطل   آ ت ًِ اضص الگ ّلت آيِ دس ايٌدب اٍليي دليل ّوبى آيبت ا ت ًِ 

  . َاًذين ٍيلٌ للوطلليي الزيي......... ًِ هالحظِ ًشديذ 

ايي آيِ ثب دٍ آيِ اي ًِ ثؼذ  َاّين  َاًذ هشثَط ثثِ هػثِ حتثشت ضثؼيت      72ٍ  73آيِ دٍم آيِ  َسُ َّد آيِ 

ع دس هٌيبل ٍ هيضاى هشثَط ثِ ييضي ا ت ًِ ثِ حتثشت ضثؼيت ٍحثگ    ا ت ٍ  ِ تب اص ايي آيبت هشثَط ثِ ًو

ضذُ،حتشت ضؼيت ّن پيبهجش ثضس گ ثَد ٍ هؼبغش حتشت هَ گ ثَد ٍ هػِ حتثشت هَ ثگ ٍ ضثؼيت هؼلثَم     

 ا ت .

 سًرٌ ًَد  18ي  18ب. آیات 
اهثش، ًوثع دس    ايثي اص ايي آيبتگ ًِ دس  َسُ َّد ٍ اػشاف ٍاسد ضذُ هؼلَم هگ ضَد ًِ دس صهبى حتشت ضثؼيت  

ٍ ثِ ّويي دليل دس يٌذ خب د تَساتگ ًِ ثِ اٍ ٍحثگ  ا ت هٌيبل ٍ هيضاى يي اهش سايح ٍ  ٌت هتذاٍلگ ضذُ ثَدُ 

ًطبى هگ دّذ ًِ آى ٍهت ٍ ضذُ ٍ ايطبى ثِ هشدم اثالؽ هگ ًشدًذ يي تأًيذ ٍيژُ اي سٍي ثحث تطليق ٍاسد ضذُ 

گ هذيي ا بّن ضؼيجب هبل يب هَم اػجذٍا اهلل هب لٌن هي الِ ؿيثشُ ٍ ال  ال» ايي اهش هتذاٍل ضذُ ثَدُ ٍ آيِ ايي ا ت ٍ 

م هحيط .ٍ يب هَم اٍكثَا الوٌيثبل ٍ الويثضاى    ًن ثخيش ٍ اًگ ا بف ػليٌن ػزاة يَتٌوػَا الوٌيبل ٍ الويضاى اًگ اسا

 .«ءّن ٍ ال تؼثَا كگ االسؼ هلسذيي ثبلوسط ٍ ال تجخسَا الٌبس اضيب

 .س  ػَظ ايي هسألِ آهذُ ،دس ايي آيِ ًٌبتگ ًِ ٍخَد داسد سٍضي ا تيٌذ تأًيذ دس ايي آيِ د

 اَمیت وُی تطفیف

اٍليي ًٌتِ ّن ايي ا ت دس ًٌبس اهش ثِ ػجبدت  ذا هشاس  شكتِ يب ًْگ اص ًوع دس هٌيبل ٍ هيضاى سا دس ًٌبس اهثش ثثِ   

ًطبى دٌّذُ اّويت آى ا ت يٌگ اص   يشد اييهثل ػجبدت يب ضشى هشاس  ػجبدت هشاس دادُ ايٌٌِ ييضي دس ًٌبس يي ،

ِ دس ًٌبس ػجَديت ٍ ايي ّب هشاس  يشد ًظيش آًچِ ٍخَّگ ًِ هگ ضَد ثِ آى ا تٌبد ًشد ثشاي اّويت يي تٌليق ، ً

هثگ دّثذ ًثِ     ايي ًطثبى  « احسبًبً لَالذييگ سثي اى ال تؼجذٍا اال ايبُ ٍ ثبهت» ا ت  الذيي آهذًُِ دس احسبى ثِ ٍ

هْن ا ثت ًثِ ثؼثذ اص آى هثشاس      .يي اّويت ٍيژُ اي ثش  َس داس ا ت ٍ ايي يي خْت ا ت احسبى ثِ ٍالذيي اص

داسد هؼٌبي ػبم ػجبدت ا ت يؼٌگ اطبػت  ذا دس ًٌبس اغل ثٌذ گ  ذا هگ  َيذ هٌيثبل ٍ هيثضاى سا ًثبّص ًثذُ     

 يؼٌگ ايي هذس ايي هْن ا ت ٍ اص د تَسات  ذا ت ّوِ ايٌْب ثِ ػجبدت سثط داسد

 «  ف تطفی» رياج 

يي خْت ّن ايٌٌِ دس ًٌبس ّن هشاس  شكتي ثب ايي هَضَع اص يي  َ ًطبى دٌّذُ اّويت ايي تٌليثق ا ثت ٍ اص    

طشف ديرش ًطبى دٌّذُ ايي ا ت ًِ دس آى صهبى سٍاج داضتِ ٍ ثِ  بطش سٍاج ٍ تذاٍل ايي هػِ ا ثت ًثِ ثثش آى    
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داسد ٍ آى ييضي ًِ هب ثحث  تَس ثِ ثٌذ گ ٍخَد ايي دٍ خْتگ ا ت ًِ دس توبسى ايي د تَس ثب دا ت. تأًيذ ضذُ

 ًشدين.

 تساحم ي تعییه ايلًیت در افعال 
هْن هگ ًٌين ٍ اّن سا ثش هْن هوذم هگ داسين اهب هالى ّبي ايٌٌِ يِ  كوْبي هب دس ثحث تضاحن  لتِ اًذ ًِ اّن ٍ 

بي ثحث ّبي ثيطثتشي ا ثت ،   خا ت. هگ ضَد يي اهشي اّن ثبضذ ٍ يٌگ هْن ايي كگ الدولِ دس كوِ ثحث ضذُ 

كگ الدولِ ًِ هگ  َئين ايي ا ت ًِ دس هحشهبت ، ًجبيش ٍ غـبيش تب حذي سٍضي ا ت ًجبيش تب حثذي هوثذم ثثش    

غـبيش ا ت ٍلگ دس  َد ًجبيش يِ طَس ا ت يي هوذاس ًيبص ثِ ثحث ثيطتشي داسد يب دس  َد غـبيش يب دس ٍاخجبت 

بت  ٍ هحشهبت ايي ًبسي ا ت ًِ ًن ٍ ثيص اًدبم ضذُ ٍ ثبيثذ تٌويثل   تؼييي  لسلِ هشاتت ٍاخج. ثبص ّويي طَس

 .هْوگ ا ت ضَد ٍ الجتِ اهش ثسيبس

 ثمرِ تحث 

ثوشُ اش ّن يٌگ دس تضاحن ظبّش هگ ضَد ٍ يٌگ ّن دس ثشًبهِ سيضي ّبي اختوبػگ يب كشدي ظبّش هگ ضَد ٍهتثگ  

ثشيضًذ ثشاي هسبئلگ ، ثثشاي تؼلثين ٍ تشثيثت هثشدم     ًِ هب هگ  َاّين دس خبهؼِ حبًن يب ًسبًگ هگ  َاٌّذ ثشًبهِ 

دس هوثبم   .تٌظين هسبئل ديٌگ خبهؼِ ، اٍلَيت ّبي   ثشًبهِ اي ايي ّب يگ ا ت ثش يِ ييضي ثيطتش ثبيذ تأًيذ ًثشد 

ّن ايي اهش هْن ا ت ٍهتگ ثخَاّين اسصيبثگ ًٌين ديٌذاسي هشدم سا ًذام اص ايثي ّثب اّويثت ثيطثتشي داسد     اسصيبثگ 

يي ّب يوذس ا ت اًذاصُ ٍ تأثيش ٍ اّويت ايي ّب يوذس ا ت ايي يي ثحثوْوگ ا ت ًِ هي دس حبضيِ ثِ ضشيت ا

 . آى اضبسُ ًشدم

ثٌبثشايي ّن تٌبليق هب ّن ثشًبهِ سيضي ٍ ّن دس اسصيبثگ ّب ّن دس ثحث تضاحوبت تؼييي  لسثلِ هشاتثت تٌثبليق    

ًسجت آًْب ثِ ّوذيرش ًِ ٍصًطبى هسبٍي ا ت يب ًن  ٍاخت ٍ حشام ٍ حتگ هستحت ٍ هٌشٍُ ٍ تؼييي ٍصى آًْب ٍ

يب صيبدي داسد ايي تؼييي اٍلَيت ّب  لسلِ هشاتت ٍاخجبت ٍ هحشهبت ٍ هستحجبت ٍ هٌشٍّبت ًثبسي ا ثت ًثِ    

 يلگ اسصش داسد ًثن ٍ ثثيص اًدثبم    ثسيبسالصم ا ت دس تضاحن دس ثشًبهِ سيضي دس  ٌدص ديٌذاسي ايي ًَع هَاسد 

يطَسي هگ  َئين ًِ ايي هْوتش اص آى ا ت  ضَد .حبال دس آى خب ٍهتگ هگ  َاّين ثرَئين ًِ ،ضذُ ٍ ثبيذ تٌويل 

دُ هالى هگ ضَد آٍسد ثشاي ايٌٌثِ ثرثَئين ايثي    الگ ايي ضب ع ّبيگ داسد تب آى خبيگ ًِ هي رٌّن هگ آيذ ّلت 

يي ي ثيبى هشآى ا ت دس ًٌبس اّن ا ت ًسجت ثِ  يلگ ييضّبي ديرش يب اّويت  يلگ ثباليگ داسد يٌگ اص آًْب ّوي

 جبدت ٍ ضشى هشاس دّذ. تٌليق هثل ػ

 ذکر تعالیم اوثیاء جُت تأکید

دس تؼبليوگ ًِ اًجيبء داضتٌذ  َسُ َّد ،  َسُ ضؼشاء ٍ  بيش ايي دٍ ،  ِ  َسُ ،ايي ّب خثبيگ ا ثت ًثِ تسلسثل     

يؼٌگ  طَط اغلگ ّش پيبهجشي دس  َسُ َّد ٍ تؼذاد اًجيبء سا ًبم ثشدُ ٍ تؼبلين ّش ًذام سا اضبسُ اي ًشدُ  تبسيخگ ،
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ٍ ثِ يي ضٌل تسلسل تبسيخگ آًْب سا هتؼشؼ ضذُ دس ّش ًثذام ثثِ يثي    ا ت ضؼشاء ٍ  لسلِ اًجيبء سا ثش ضوشدُ 

ثثش يثي   آى ًوًَِ ّب هؼوَالً تأًيثذاتگ ا ثت ًثِ     ا ت. ًوًَِ اي اص تؼبلين اًجيبء سا آٍسدٍُ تؼبلين آًْب اضبسُ ًشدُ 

اًذ ًِ دس صهبى  َدضبى هَسد اثتالء ثَدُ هثالً حتشت لَط سٍي ييثضي تأًيثذ داسد ثثشاي ايٌٌثِ آى     اهَسي داضتِ 

هَسد اثتالء هشدهص ثَدُ ٍ دس ايي  ِ ، يْبس آيِ اي ًِ هشثَط ثِ حتشت ضؼيت ا ت ثحث ًوع هٌيبل ٍ هيضاى 

 ا ت. هطشح ضذُ هؼلَم هگ ضَد ًِ ايي اهش سايح ٍ هتذاٍل ثَدُ 

 ثیرٌتطفیف محرمٍ ک
ًٌتِ ثؼذي ّن دس ايي خب ايي ا ت ًِ ، دس ايي خب ثِ غشاحت ّن ًْگ آهذُ ، دس ايي خب ًِ ال تٌوػثَا الوٌيثبل ٍ   

الويضاى ٍ ّن ثش ٍػذُ ػزاة آهذُ ًِ ايي دس حذ غشاحت ا ت ًِ ايي اهش اص هحشهثبت ا ثت ٍ هحشهثبت ًجيثشُ     

  بف ػليٌن ػزاة يَم هحيط .خيش ٍ اًگ الوٌيبل ٍ الويضاى اًگ اساًن ثا ت ،ال تٌوػَا ا

ًِ ظبّشش ايي ا ت ًِ ػزاة يَم هحيط هتشتت ثش ًوع دس هٌيبل ٍ هيضاى هگ ضَد ٍ لثزا ّثن ًْثگ داسد ٍ ّثن     

ٍ اص خْثت   ٍػذُ ػزاة داسد ايي ّن دس ايي خْت ًِ ظبّشش ّن حشهت ا ت ٍ آى ّن هحشهثِ ًجيثشُ ثثَدًص.   

ٍ  ِ تأًيذ آهذُ ، تأًيذ ًِ  يلگ ثيطتش ا ت ،  ِ تؼجيش ساخغ ثِ  ديرش دس ايي آيِ ضشيلِ يٌذ ثيبى آهذُ ًِ  ِ ثيبى

ال » ا ت ٍ يٌگ ّثن   « اٍكَا الوٌيبل ٍ الويضاى ثبلوسط» ا ت ٍ يٌگ  « ال تٌوػَا الوٌيبل ٍالويضاى» ايي هػِ يٌگ 

ًثِ دس آى آيثِ    ايي  ِ تب ثيبى ا ت ًِ دس هَسد تطليق ا ت ّوشاُ ثب آى تأًيثذاتگ  .ا ت « تجخسَا الٌبس اضيبءّن

ًِ يٌگ ّوبى ا ت ًِ دس  ًٌبس ػجَديثت ثثَد   ايي ّن ثِ ّش حبل  ِ ثيبى ا ت ٍ ّن تأًيذات صيبدي ا ت  .ا ت

ال » اة دادُ ضذُ آى ّن ػزاة ضذيذي ٍ تٌشاس ضذُ ٍ آ ش ّن هگ كشهبيثذ ٍ  زديرشي ّن ّويي ا ت ًِ ٍػذُ ػ

اكسبد ٍ كسبد ثِ ضوبس آٍسدُ ٍ ايثي ّثن تٌثَع تؼثبثيش ٍ     ًوع هٌيبل ٍ هيضاى سا خضء  ، « تؼثَا كگ االسؼ هلسذيي

 . تأًيذات هٌشسي ا ت ًِ دس آيِ ًسجت ثِ ايي هسألِ هالحظِ هگ ضَد

 «التىقصًا المکیال ي المیسان » در « مجاز عقلی » 
 خَد داسد ،) ًٌتِ ادثگ ( ًِ هدبص ػولگ دس ايي خب ٍ ٍخَد داسد « التٌوػَا الوٌيبل ٍ الويضاى» ًٌتِ ديرشي ّن دس 

ًِ ًوع سا ثِ ٍ يلِ ًيثل ٍ ٍصى ًسثجت دادُ دس حثبلگ ًثِ ًوثع دس هٌيثل ٍ       « التٌوػَا الوٌيبل ٍ الويضاى » ًِ 

 هَصٍى ا ت هٌتْگ يَى هٌيل ٍ هَصٍى ثب آى هٌيبل ٍ هيضاى  ٌديذُ هگ ضَد هثل ّوبى خشي الويضاة ا ت .

ٍلثگ   ا ثت  د آى ضگء هوػَد ا ت ، د تٌبسي ًشدًُِ ييضي سا ًِ هگ دّذ آى سا ًن ًرزاسهوػَد آيِ ايي ا ت 

آيِ ًثبسي ثثِ آى    .هگ  يشددسثشٍلگ آى سا ّن  ثبضذ ّويطِ ّن ايي طَس ًيست هوٌي ا ت د تٌبسي دس آى ًٌشدُ

ًذاسد ، هوػَد آيِ ًوع دس هٌيل ٍ هَصٍى ا ت يؼٌگ خٌسگ ا ت ًِ كشٍ تِ ٍ ًوع سا ًسجت ثِ هٌيبل ٍ هيضاى 

 خشيبى ا ٌبد داسد ثثِ آة ثثبساى ،   بص ػولگ ا ت خشي الويضاة ا ت ًِ خشيبى ثب آة ثبساى ،دادُ ٍ ايي اص ثبة هد

  بى سا ا ٌبد هگ دٌّذ الگ ؿيش هب َّ لِ .يٍلگ يَى ايي آة ثبساى دس هيضاة ) ًبٍداى ( خشيبى داسد خش
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 ترای تأکید« مجاز عقلی » 
.ايي ّثن اص ًثَع هدثبص     ًِ دس ّوِ صثب ًْب ٍخَد داسد ايي هدبص ػولگ اص ييضّبيگ صيجبي ادثيبت ٍ هؼٌبي ثيبى ا ت

ػولگ ا ت ًِ ًوع هبل، هٌيل ٍ هَصٍى ا ت ٍلگ يَى ايي سا ثب هٌيبل ٍ هيضاى هگ  ٌدٌذ ًوع سا ثِ آى ًسجت 

، ا ثت ايٌٌِ يشا ا ٌبد الگ ؿيش هب َّ لِ هگ دٌّذ ٍخَّگ داسد ًثِ دس هؼثبًگ ثيثبى ثؼتثگ ثيثبى ضثذُ        .ا تدادُ 

 . ضَد هٌحػش ًشد ًِ هختػش آهذُ ، هطَل آهذُ ، آى ٍخْص ،  بّگ هگ  َيٌذ تأًيذ ا ت ٍخَّص سا ًوگ

هثگ  َيٌثذ   ا ثت  ًٌذ  يلگ ايٌدب آة خشيبى پيذا ًشدُ يؼٌگ ٍهتگ هگ  َا ّذ تأًيذ خشي الويضاة ًِ هگ  َ يٌذ 

شي ثبضذ هثالً هوٌي  َد ًبٍداى ثِ حشًت دسآهذُ ،  يلگ ٍهتْب ثشاي تأًيذ ا ت  بّگ ّن هوٌي ا ت ًٌبت دير

ا ت ثرَئين ًِ ايي خب ّن تطليق ٍ ايي ّب ، يَى يٌگ اص ضيَُ ّبيص ايي ثَد ًِ د تٌبسي هگ ًشدًذ ٍ يلِ آى 

هوٌي ا ت  .ٍصى سا، ايي سا ثِ آى ًسجت دادُ ثشاي ايٌٌِ دس آى د ل ٍ تػشكگ هگ ًشدًذ ٍ ًالُ  ش طشف ثرزاسًذ

  .ّن ثبضذايي ثبضذ ٍ دس ايي حبل هوٌي ا ت تأًيذ 

 

 

 «إً گ أساًن ثخيش » هلَْم 

 ا ت ًِ ٍ ط ايي خولِ ّب يي خولِ «إً گ أساًن ثخيش » يٌذ ثب ثحث كوْگ هب سثطگ ًذاسد  تِ ديرش ّشًٌ

ثب ايٌٌِ هَم ضؼيت ظبّشاً هطوَل ػزاة ضثذًذ ٍ ًدثبت ّثن پيثذا ًٌشدًثذ ٍ آؿثبص       ا ت آهذُ «إً گ أساًن ثخيش » 

، هي ضوب سا  َة هگ داًن ٍ ايي تؼبلين سا ثِ ضوب «إً گ أساًن ثخيش » ًِ دادُ هگ كشهبيذ  س بلت دس ثيي ايي تؼبليوگ

جليؾ ٍ اسضبد ًطبى دّثذ ٍ  ضلوت ٍ هْشثبًگ  َدش سا دس هوبم ت ٍ صهيٌِ  بصي ًٌذهگ دّن ايي ثشاي ايي ا ت ًِ 

ش ٍ ّثن  ثبي  « إً گ أساًن ثخيثش  » تؼجيشي دس ثيي ايي تؼبثيش آٍسدُ ًِ  طَستشؿيت ًٌذ آًْب سا ثِ  وت اطبػت ، ايي 

تؼبثيشي ًِ ايي خب ٍخَد داسد ًِ اغَالً دس ايي خبّب اػتوبد  بصي ٍ خلت ًظش ٍ ايي ًَع تشؿيت ٍ تطَين ا ثت  

 . ت ًَػگ تجطيش ٍ اػتوبد  بصي ٍخَد داسداآى اًزاسّبيگ ًِ دس ايي خب ثشاي پزيشش دػَت ٍ دس ًٌبس 

 رياج تطفیف مًجة فساد 
، دًجبل اكسبد ًشٍيذ ، دس حويوثت  «ال تؼثَا كگ االسؼ هلسذيي » ًٌتِ ديرش دس ايي آيِ ) ًٌتِ ادثگ ٍ اختوبػگ ( ٍ 

اختوثبػگ ا ثت اكسثبد ٍ ايدثبد كسثبد دس       هگ كش هبيذ ايي تطليق ا ش  ٌت ضذ ٍ سٍاج پيذا ًشد اكسبد دس صًذ گ

ضَد ٍ تثذاٍل  بضذ ٍلگ ا ش هثل صهبى حتشت ضؼيت ييضي ًج طَسصًذ گ اختوبػگ يي هَسدش هوٌي ا ت ايي 

 ثت صًثذ گ   ادس حويوت يٌگ اص ًظبهبت ًِ ّوبى ًظبم اهتػبدي ثبضذ آى سا تْذيذ هگ ًٌذ ٍ سٍضي ّن پيذا ًٌذ 

دس آى ًَػگ اكسبد دس صًذ گ اختوبػگ ا ت ٍ ايي ًَع تؼبلين ٍ د ثتَسات   ثطش ثش ّويي اهش ا تَاس ا ت ٍ ا الل

ًطبى دٌّذُ ايي ا ت ًِ ّويي اهَس دًيَي ًِ اًسبى كٌش هگ ًٌذ سثطگ ثِ آًدثب ًثذاسد ّوثِ دس هسثيش آ ثشت ٍ      
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دب ّثن ًثِ   ٍ ثيي ايي ّب ٍ آى يِ ًِ دس آى خْبى اتلبم هگ اكتذ استجبط ٍخَد داسد ٍ تب آً  ؼبدت اًسبى سثط داسد

 ايي استجبط داضتِ ثبضذ داهٌِ ي ضوَل ديي ٍخَد داسد ًِ ايي ّن حبال دس خبي  َدش ثحث ًشدين .

 طلجِ :

ا تبد : ٍلگ هدبصات اكسبد ًِ ، آى  بظ ثِ آى يگ ّست ، ظبّشاً ًوگ ضَد ، هطؼبً ًوگ ضَد ال تؼثثَا كثگ االسؼ   

 هلسذيي .

 طلجِ :

ِ ضشيلِ ّست ايي ا ت ًِ دس ايي آيِ دٍ تؼجيش ساخغ ثِ ايثي هػثِ آهثذُ    ٍ يي ثحث ديرشي ًِ دس ايي آي : ا تبد

ٍ التجخسَا الٌبس اضيبءّن ًِ ثخس سا ّن ًِ تؼجيش ًشدًذ تؼجيش تطليق ًيست ، ًوع آهذُ ٍ يٌگ ّن ثخس آهذُ 

ِ    هگ  َيٌذ   هگ  َيٌذ ًوػبى الحن  بّگ هگ  َيٌذ الٌوع ٍ الظلن  بّگ ّن هگ  َيٌذ ًوػثبى الحثن ، ثخثس ثث

هؼٌگ ًوػبى الحن ا ت اثتذاي آيِ آهذ ال تٌوػَا الوٌيبل ٍ الويضاى ًِ ًوع سا ثِ ًحَ هدلثض ػولثگ ثثِ هٌيثبل ٍ     

هيضاى ًسجت دادُ دس اًتْبي آيِ ثِ ثخس آهذُ ًِ ّويي هؼٌب سا داسدهٌتْگ ًوػبى حثن ا ثت دس آى ، ًوػثلي حثن     

ن ثَدى ٍ ايي ّب دس  َد هلَْم د بلت ًذاسد هب ا ت يؼٌگ ظلن ثَدى دس  َد آى هلَْم د بلت داسد آى ًوع ، ظل

اص كتبي ثحث ا تٌبد ًشدين ٍ هشائي ......ا تٌبد ًشدين ًِ ايي ًوع يي ًوع ظبلوبًِ ا ت ًثبّص دادى هٌيثل ٍ   

هَصٍ ى ظبلوبًِ ا ت اهب ثخس ايي هؼٌب سا اص ايي حيث هَي تش اكبدُ هگ ًٌذ ًِ ثخس يؼٌگ ًوػبى الحن يؼٌگ ظلن 

ٍ ّش دٍ ًبظش ثِ يي هطلت ا ت ٍ تلبٍت ديرثشش ايثي ا ثت ًثِ آى     گ ا ت ًِ ايي دٍ هلَْم داسد ٍ ايي تلبٍت

ديرش هدبص ػولگ ًيست ال تجخسَ الٌبس اضيبءّن يؼٌگ ّوبى  َد ضگء هَسد هؼبهلِ ، هجيغ سا هگ  َيذ ، هجيثغ ًثِ   

ذ ال تجخسَا الٌبس اضيبءّن اًٍگ هبل اٍى ّب ا ت ثِ  َد اٍى ّب ًسجت هگ دّذ هبل اٍى ّب ا ت ايي سا ًن ًرزاسي

 099ًِ هبل  َدضبى ا ت آى سا ثِ ظلن ًبهػص ًٌٌيذ اص آى ًن ًرزاسيذ ، هشاس ا ت يثي ًيلثَ ثرزاسيثذ ايثي سا     

ايي سا ًبهػص ًٌٌيذ ٍلگ ّش دٍ يي هحتثَا سا هثگ  َيثذ ثثشاي       شم ّن اضيبء آى ّب ا ت . 39 شم ًرزاسيذ ايي 

 ٍل ا ت ٍ التجخسَا ... آ ش ا ت ثِ ػالٍُ  بيش تأًيذاتگ ًِ ثَد ... اتأًيذ ًِ تٌشاس ضذُ التٌوػَا .

 طلجِ: 

ٌگ آًگ ًِ هبل آًْب ت ييضي اص آى سا ًن ًٌٌيثذ كشٍ تيثذ دُ   ا تبد: ًِ ، هگ  َيذ ًبهع ًٌٌيذ آى ضگء آًْب سا يؼ

ى ييضي ًن ًٌٌيذ  شاى كشٍضگ ضيبئطبى سا يؼٌگ دُ ًيلَ هبل اٍ ت اص آًيلَ ، ايي ّن ًِ ٍ ًين ًيلَ ثِ آًْب ًذّيذ ا

 آى ثِ ػٌَاى حشام ًيست ٍ ايٌْب ّن آى سا ًوگ  يشد ايي ًن كشٍضگ ا ت .

 طلجِ : 

 ا تبد: اضيبء ًِ هگ  َيذ يؼٌگ آى هجيغ هٌظَس ايطبى ايي ا ت هٌتْگ ظبّش آيِ ايي ًيست .

 طلجِ: 



      3781:بتث شمار                                                                                                                 

8 

كشٍش ٍاسد هگ ضَد يؼٌگ هؼبهلِ سٍي ا تبد : ًِ كشؼ ايي ا ت ًِ دس هوبم كشٍش يي ًيلَ ا ت يؼٌگ يي ًيلَ 

 يي ًيلَ آهذُ ، دُ ًيلَ حبال ًِ هگ  َاّذ ٍصى ًٌذ يي ييضي سا ًن هگ  زاسد .

 طلجِ: 

 ا تبد: ًِ آى ٍهتگ اضيبء آًْب هگ ضَد ًِ هؼبهلِ ثطَد ، هؼبهلِ ضذُ ثِ دُ ًيلَ ثؼذ ييضي سا اص آى ًن هگ ًٌذ .

 طلجِ: 

ضوب ًوص ًٌي ، يؼٌگ اص آى ييضي سا ثشداسي ، آى يي ييثض هدبصيسثت ًثِ     ا تبد: ايي ثحث ضيئگ ًِ هبل اٍ ت

تَي  شش ثضًگ ٍ ييضي ًن ًٌگ ، آى دس هوبم هؼبهلِ ا ت ايٌدب اآلى ايي اضيبء ّن يَى ًسجت ثِ آًْب دادُ ، يَى 

ً       هلشٍؼ آى ا ت ًِ هؼبهلِ ضذُ حبال دس هوبم ٌثذ ٍ  اداء داسد ًوص هگ ًٌثذ خثٌس سا ًثن ٍ اضثيبء سا ًثن هثگ 

 هلشٍؼ ايي ا ت ًِ هؼبهلِ اي ا ت ضگء ضذُ هؼبهلِ اٍ ، حبال اٍ ًوص هگ ًٌذ .

 طلجِ: 

ا تبد: كبغلِ ثشاي تأًيذ ا ت دٍخولِ ثبضذ ٍلگ تأًيذ ا ت التجخسَا .. يؼٌثگ ييثضي سا ًثِ كشٍ تثِ اي ٍ حثن      

ٌي ا ثت پثَلگ سا ًثِ هثگ     اٍ ت حوص سا ًن ًٌي ، الجتِ ايي دس هجيغ هگ آيذ هوٌي ا ت دس ثوي ّن ثيبيذ . هو

ديرشيست سا دادُ ٍ ييضي ًن  طَس َاّذ ثذّذ آى سا ّن هگ  يشد  ٌِ اي ثبضذ ايي ٍصًگ ثبضذ ٍلگ  ٌِ اي ًِ 

 ا ت ٍلگ ؿيش اص ايي ييض ديرشي ًوگ  يشد .

 طلجِ : 

 ا تبد: ؿيش هٌيل ٍ هَصٍى سا ثحث هگ ًٌين .

 طلجِ: 

 آى ًن ًٌٌيذ يِ ثوي ٍ يِ هثوي ، ايي ّن يي هطلت . ا تبد: ضگء اٍ ثبيذ ثطَد ا ش ضگء اٍ ضذُ اص

ٍت ديرشي ًِ ثيي التٌوػَا ٍ التجخسَا ا ت ايثي ا ثت ًثِ التٌوػثَا     بديرش ايي ا ت ًِ ايي آيِ ضشيلِ تلًٌتِ 

ٍلگ التجخسَا الٌبس اضيبءّن اػن ا ت ى ا تػبظ داسد آالوٌيبل ٍ الويضاى دس آى هؼبهالتگ ًِ ًيل ٍ ٍصى داسد ثِ 

 بّگ هگ ضوبسد هثال تؼذاد تخن  ٍهتگ اًسبى ييضّبيگ سا هگ كشٍضذ  بّگ ًيل هگ ًٌذ  بّگ ٍصى هگ ًٌذ يَى ٍ

هشؽ ، يب هتش هگ ًٌذ أػذّ ا ت ييضّبيگ اهثبل ايٌْب ت آى التٌوػَا الوٌيبل ٍ الويضاى هشثثَط ثثِ ٍصى ا ثت ا ثش     

ين ًِ هطؼب ّن الوبء  ػَغيت هگ ضَد ٍلگ ثخَاّين آى سا تسشي ثذّين ثِ  بيش ييضّب ثبيذ الوبء  ػَغيبت ثٌٌ

الٌبس اضيبئْن آى اػن ا ت ٍ ييضي ًِ هبل اٍ ت يِ ثِ ًيل ثبضذ اػذّ ثبضذ ، ٍصى ٍ هتش ثبضثذ ّشيثِ    التجخسَا

 ثبضذ آًگ ًِ يگ ضذُ آى سا ًن ًرزاس ، ايي ّن تلبٍتگ ا ت ًِ دس ايي دٍتب ت . 

 طلجِ: 

َد هي ريل ايي آيبت سٍايبتص سا ًذيذم ٍلگ تأٍيالت ظبّش آيثِ ًثِ ًيسثت    دس تأٍيالت آيِ ٍ ايٌْب آى هگ ضا تبد: 

خبهؼِ ، آى حوگ داسد ثش ضوب ،  دس هجبل تيذ يب ٍظيلِ اي داسيذٍلگ تأٍيالت هگ ضَد هثال ضوب ا ش اهيي ديرشي ّس
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ّويي ا ثت ٍ  ا ش ضوب حن آى سا ثشًذاسيذ  َيب ثخسگ ايٌدب اًدبم ضذُ يشا هگ ضَد تأٍيالت هگ ضَد ٍلگ ظبّش 

 ايي يي هطلت ديرشيست .

 طلجِ: 

 ا تبد: ايي ثخس ٍ تطليق ٍ ايٌْب ّوِ دس ًويت ا ت . ظبّشا ًوگ ضَد .

 طلجِ: 

 ا تبد: ظبّشش ايي طَس ا ت التٌوػَا الوٌيبل ٍ الويضاى ، التجخسَا الٌبس 

 طلجِ: 

ي ًٌين ٍلگ ظبّشش ايي ا ت ًِ هشثثَط  ، ثبيذ سٍي آى تأهل ثيطتشا تبد: ًوگ داًن هگ ضَد ايي اًذاصُ ضوَل داد 

 ثِ ّوبى اغل ًويت ا ت ًِ ًيليت .

ًٌتِ ديرشي ًِ دس ايي آيِ ا ت يب هَم أٍكَا الوٌيبل ٍالويضاى ثبلوسط ًِ ثيي دٍ تب ًْگ يي اهشي ٍاسد ضذُ ًِ اهش 

لت ًن ًٌٌيذ ايي هگ ثِ ٍكب ثِ ًيل ٍ ٍصى ا ت ٍ ػذالت يؼٌگ ّوبًگ ًِ ضوب كشٍ تيذ ّوبى سا ٍكب ثٌٌيذ اٍ هگ  

 َيذ ٍكب ًٌيذ ايٌْب دٍ سٍي يي  ٌِ ا ت هٌتْگ يي ًٌتِ كٌگ دهيوگ ًِ ايٌدثب هطثشح ا ثت ايثي ًٌتثِ كٌثگ ٍ       

اغَلگ ا ت دس ثؼتگ اص تٌبليق ، ثشاي ايي ًِ ايي ًٌتِ ّن سٍضي ضَد ايي ا ت ًِ تٌبليلگ ًثِ هثب داسيثن يثِ     

ايي طَس ا ت ًِ يي تٌليق ٍخَد داسد ثِ اًدبم ًبس يب يي  تٌبليق الضاهگ ، يِ ايدبثگ يِ تحشيوگ ثؼتگ خبّب

تشى ًبس يب تٌليق ايدبد ٍ الضاهگ داسين ثِ كؼل يب تشى ، هٌتْگ  بّگ ّن ّست ًِ دٍ تثب تٌليثق   تٌليق داسد ثِ 

ٍخَد داسد ، ؿبلجب ايي طَس ا ت ًِ كؼل يب تشى ًِ دٍ سٍي يي  ٌِ ا ت يي تٌليق ٍخَد داسد هٌتْگ اهثش ثثِ   

ًْگ اص ضذ هگ ًٌذ يب ًوگ ًٌذ ، اص ًظش ضشػگ هحل ثحث ا ت هؼوَال ّن هگ  َيٌذ ًوثگ ًٌثذ يثب ًْثگ اص     ضگء 

ييضي اهش ثِ ضذش ًيست هرش ايي ًِ دس حذ ػولگ ، ػول يي هالصهِ اي هگ كْوذ ٍلگ دس حذيست ًِ ػول ثثبس  

 ثت ٍلثگ يثي هثَاسدي ّثن      دس ايي خب ّن اآلى ايي يي ًَع اضشػب يي حٌن ًيست دٍ تب حٌن ا ت . هگ ًٌذ ،

ّست ًِ يي تٌليلگ اّويتص اهتتب ثٌٌذ ًِ دٍ تٌليق ًسجت ثثِ يثي ييثض ثبضثذ هثثال  ثبّگ دس هسثتحجبت ٍ        

هٌشٍّبت ّست ًِ كؼل يي ًبسي هستحت ثبضذ ٍ تشى آى هٌشٍُ ثبضذ ، ايي دٍ حٌن هگ ضَد ، كؼلص هستحت 

تٌْي ٍ تشًص ّن هٌشٍُ ا ت ٍلَ  يلگ اص  ا ت ًِ هستحت ا ت طَستٌّْي ايي ٍ تشًص هٌشٍُ ا ت هثال دس 

ًيست ًِ  َدش هستحت ا ت اهب تشًص هٌشٍُ ا ت ايي ديرِ ًيسثت هٌشٍّيثت    طَسهستحجبت ّست ًِ ايي 

تجؼگ ػولگ ٍخَد داسد ٍلگ هٌشٍّيت ضشػگ هستولگ ثبضذ ًيست ، يب هثال دس هٌشٍّبت  بّگ ايي طَس ا ت ، دس 

ا ت ٍ تشًص حشام ا ت ، يؼٌگ دٍ تٌليق ا ت ، تشًص حشام ا ثت ًثِ   هحشهبت هثال دس ًوبص كؼل ًوبص ٍاخت 

ايي ًِ حشهت تجؼگ داضتِ ثبضذ يي هلسذُ اي دس آى ا ت ٍلگ  يلگ ٍهتْب ّن ايي طَس ًيسثت . ايٌدثب يثَى دٍ    

ي ٍيل للوطلليي ، ايي يي ثيبى ا ت ًِ دس ايث    ًَِ ا ت اص يي طشف داسين التٌوػَا الوٌيبل ٍ التجخسَا الٌبس ،

ديرش أٍكَا الوٌيبل يثب أٍكثَا   آيِ ٍ آيبت ديرش آهذُ ٍ يي ثيبى ديرشي أٍكَا الوٌيبل ا ت ًِ دس ايي آيِ ٍ دٍ آيِ 
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الٌيل آهذُ ، ايي هگ  َيذ ٍ ثب ظبّش أٍكَا ايي ا ت ًِ ٍاخت ا ت ٍكبء ثِ ًيل يؼٌگ ايي ًِ ثِ طثَس ًبهثل آى سا   

ايٌدب يي  َال ايثي ا ثت ًثِ      حشام ا ت ًجبيذ اًدبم ثذّگ ،ًبّص دادى ًِ كشٍ تگ اداء ًٌگ ، آى هگ  َيذ ًِ 

ا ش تأًيذ دٍ طشكص سا آٍسدًذ ؟  َال دٍم ايي ا ت ًِ تٌليق ا ت ثشاي  يي ايٌْب دٍ تٌليق ا ت يب ايي ًِ ًِ 

 يي تٌليق ثبضذ تٌليق اغلگ ًذام ا ت أٍكَا ا ت يب التٌوػَا ا ت ؟ 

 طلجِ :

  . تأثيشي ثرزاسد ا تبد : هوٌي ا ت دس تضاحوبت ٍ .

 طلجِ: 

 ي ثَاة ًوگ دٌّذ هرش ايي ًِ هػذ هشثت ثٌٌذ . طَسا تبد: ّويي 

 طلجِ: 

ا تبد: ثبيذ هػذ هشثت ثٌٌذ ، آى ًْگ ثيطتش ثشاي دكغ ػزاة ا ت اال ايي ًِ هػذ هشثت ثٌٌذ ٍ ايثي سا هسثتٌذش   

 اد .ثٌٌذ . دس تَغل حتگ دس اهشش ّن ايٌرًَِ ا ت ا ش تٌليق سا اًدبم هگ د

لثگ ا ثت ث  يلثگ اص ٍاخجثبت ٍ هسثتحجبت ٍ هٌشٍّثبت ٍ        ايي يي هبػذُ ًايي دٍ  َاليست ًِ دس ّش خبيگ ث  

هحشهبت ّست ًِ يي طشف ٍخَثيص اهش تؼلن  شكتِ ٍ  ثِ طشف هوبثلص ًْگ تؼلن  شكتِ ٍ ايي  ثَال دس آًدثب   

ٍ دس هشآى ّن ّست ّش خبيگ ًثِ دٍ  ا جبس ٍ احبديث هطشح ا ت ًِ ّش خبيگ اص ايي هجيل ثبضذ ًِ ًن ًيست دس 

طشف هػِ اهش ثبضذ ، يي طشف اهش ٍ طشف ديرش ًْگ داضتِ ثبضذ ، آًدبيگ ًِ اهش داضتِ ثبضذ دس ليست ٍاخجثبت  

هگ آيذ اهب آًدبيگ ًِ ّن اهش داسد ٍ ّثن ًْثگ ، ايثي  ثَال     هگ آيذ ، ا ش يي طشف ًْگ ثبضذ دس ليست هحشهبت 

ولِ ايي ًِ هثال ا ش ًسگ دس اختوبع اهش ٍ ًْثگ دس ًلبيثِ داسد ثؼتثگ ًْثگ سا     هطشح هگ ضَد آثبسي ّن داسد اص خ

ٍ ّشخبيگ ًِ اص ايثي هجيثل ثبضثذ ثثب دٍ  ثَال      هوذم هگ داسًذ ، ايي خبّبيگ ًِ تضاحن ّست ايي هسألِ تأثيش داسد 

ال ٍهتثگ داسيثذ   هثث هَاخِ ّستين ، يي  َال ايي ا ت ًِ دٍ تب تٌليق ا ت ، دٍ تب تٌليق ثَدى  يلگ ثوشُ داسد 

ػوبة هگ ضَيذ دٍ تب داسيذ ػوبة هگ ضَيذ يب يي تٌليق ا ت ، ايي ًِ  يلگ ثوشُ داسد ،  ثَال دٍم ًثِ ػلثگ    

 جيل التشتت هطشح هگ ضَد ػلگ كشؼ ًًَِ تٌليلب ٍاحذا آيب ايي تٌليلگ ايدبثگ ا ثت يثب تحشيوثگ ، ا ثتحجبثگ     

 شُ داسد .ا ت يب تٌضيْگ ، ايي دٍ  َال ا ت ًِ ّش دٍ ايٌْب ثو
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