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 تأملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی

 1ػلی مشُدی

 چکیدٌ 

ضفؼ ه٘زاث فزٌّگٖ ٍ اض٘بٕ آًْب اس اهَرٕ است وِ دٍلت، ٍؽ٘فٔ ط٘بًت اس آًْب را ثرز فْر ُ   
ّربٕ   دارد. در ٍالـ، اٗي اهز، اهزٍسُ خٌجٔ ضمَق فوَهٖ پ٘ ا ًوَدُ اسرت. سترهزُ ٍ ه٘رشاى ه٘رزاث    

إ است وِ دٍلت را ثِ سروت تر ٍٗي    اسُاً ِ ّبٕ عج٘قٖ ث ُ اس سذشهگبى ٍ ّوسٌ٘ي ه٘زاثهبً ثبلٖ
لَاً٘ي ٍ همزراتٖ در خْت ضفبؽت اس آًْب سَق دادُ است. در اٗي ًَشهبر تالش ش ُ است تب ثزخٖ 
اس اٗي رٍٗىزدّب را اس هٌؾز فمْٖ ٍ ضمَلٖ تطل٘ل ًوبٗ٘ن. فزع اسبسٖ اٗي پژٍّش ثرز اٗري هجٌرب    

ٖ َار است وِ آهَسُاسه ّربٕ  اس خولرِ در سهٌ٘رٔ هبلى٘رت    ،ّب ٍ رٍٗىزدّبٕ فمْٖ ثِ ه٘زاث فزٌّگر
تز اس ه٘زاث  ضوبٗت هغلَة ٍ خظَطٖ ٍ ًتجت آًْب ثب ه٘زاث فزٌّگٖ ٍ ّوسٌ٘ي در خْت ضفبؽت

فزٌّگٖ، ً٘بسهٌ  تطَل خ ٕ ّتهٌ . ّوسٌ٘ي ضفبؽت اس ه٘زاث فزٌّگٖ در وشرَرّبٕ اسرالهٖ،   
ٖ ثِ ًَؿ س٘تهن فمْٖ ٍ ضمَلٖ آًْب ٍ آشهٖ ٍ ّوگزاٖٗ ه٘بى رٍٗىزدّبٕ فمْٖ ثب ثتهگٖ هتهم٘و

ّبٕ ضمَلٖ در سهٌِ٘ ه٘زاث فزٌّگٖ دارد. در اٗي سهٌِ٘ ثزخٖ ًؾزٗربتٖ ورِ در   رٍٗىزدّب ٍ س٘بست
هظلطت فبهرِ،   ّبٕ هزثَط ثِ فمِ ضىَههٖ ٍ ضمَق فوَهٖ در اسالم ٍخَد دارً ، ًؾ٘ز پزتَ آهَسُ
ٗقِ ٍ دفـ ضزر اس خبهقِ هتلو٘ي ٍ ّوسٌ٘ي اخه٘ربرا  ٍلرٖ فم٘رِ در دٍلرت اسرالهٖ،      همبط  الشز
 ّبٕ فزٌّگٖ ثبشٌ . تَاًٌ  ٗبرٗگز رٍٗىزدّبٕ ضوبٗهٖ ٍ ضفبؽهٖ اس ه٘زاث هٖ ٍ شًَ  پزٍردُ هٖ

ه٘زاث فزٌّگٖ، فمِ ضىَههٖ، لبفر ُ ضضرزر، هظرلطت فبهرِ، دفٌ٘رِ، ضمرَق        َای کلیدی: ياصٌ
 فوَهٖ در اسالم.
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 مقدمٍ -1

آًسِ وِ هَضَؿ ثطث هب در اٗي ًَشهبر است، ٗىٖ اس هَضَفب  اسبسٖ هغزش در ضَسٓ 
ٖ »است. ثبٗ  اشبرُ ًوبٗ٘ن وِ اطغالضٖ تطت فٌَاى  1فمِ ه٘زاث فزٌّگٖ « ه٘زاث فزٌّگر

إ هشرصض ٍ تطرت فٌرَاًٖ خ اسبًرِ ثرِ آى      سًَِدر شزؿ ٍ ههَى فمْٖ سبثمِ ً ارد ٍ ثِ
، هفَْهٖ فزفٖ است ورِ در  «ه٘زاث فزٌّگٖ»(. ٗقٌٖ 7: 1388راوٖ، پزداخهِ ًش ُ است )ا

خبهقِ فقلٖ رٍاج ٗبفهِ است. ثٌبثزاٗي لجل اس هزاخقِ ثِ ًظَص شزفٖ ٍ اًغجربق فٌرَاى ٗرب    
 فٌبٍٗي فمْٖ هزتجظ، اثه ا ضسم است تب تظَٗزٕ اس اٗي هفَْم در ذّي داشهِ ثبش٘ن.

 َ لٖ )هٌربثـ ادثرٖ، فمْرٖ ٍ لربًًَٖ( ٍ اسرٌبد      اٗي اهز ثب رخَؿ ثِ ادث٘ب  اخهوبفٖ ٍ ضمر
ٖ   لطبػ هفْرَهٖ،  ثِ 2«ه٘زاث فزٌّگٖ»هَخَد لبثل ضظَل است. هبًر ُ اس   شربهل آاربر ثربل

ثبشر  ٍ ثرب شٌبسربٖٗ آى سهٌ٘رِ      سذشهگبى است وِ ًشبًگز ضزوت اًتبى در عَل تبرٗخ هٖ
ِ    شٌبخت َّٗت ٍ خظ ضزوت فزٌّگٖ اٍ ه٘تز هٖ ٕ فجرز   ّرب  شَد ٍ اس اٗري عزٗرك سهٌ٘ر

. ه٘زاث فزٌّگٖ ثِ لطبػ تَخِ ثِ ثزخرٖ اس هظربدٗك آى شربهل    3آٗ  ثزإ اًتبى فزاّن هٖ
فٌَاى هٌجقرٖ خْرت   ّبٕ دٌٖٗ هب ّوَارُ ثِهبً ُ اس سذشهگبى در آهَسُ ّب ٍ آابر ثبلٖ ه٘زاث

آهَسٕ ثَدُ است. در ضم٘مت ه٘زاث فزٌّگرٖ شربهل ّرز آى     هغبلقِ آابر سذشهگبى ٍ فجز 
ّبٕ سذشهِ در توربم اثقربد سًر سٖ ثشرزٕ اسرت. اسرهبد       د وِ هزثَط ثِ ًتلَش هٖز٘شٕ 

 اً  وِ: سًَِ ث٘بى داشهِ فج الزساق لتَم، در تط ٗ  هفَْم ه٘زاث فزٌّگٖ ثب ّو٘ي تقج٘ز اٗي

ه لَل الهزاث، ثأًِ الوَرٍث الطضبرٕ ألٕ شقت هي الشقَة فٖ الودربل٘ي الوربدٕ   »...

فرٖ   لفةة فلرٖ هرب طرٌقهِ األخ٘ربل الترب      لةالوبضٖ، لل ض أٍ الثمبفٖ. ٍَّ ًَؿ هي اسهٌغبق

... . ٍٗىرَى ذلره   نيةة ، ٍالقورزا لعلميةة ، ٍاينيةٍال  فيةهٌْب، ٍالثمب ية، الفىزالمختلفةالو٘بدٗي 

ٍ بعملية  َ   لةة الهٌم٘ت في ّذا الهزاث إلض٘بئِ، فٖ هطرب ثوصهلر    نيةة اإلًترب  يةة إلاجرب  الْر

 (.60، 2001)لتَم: ..« .هق٘ي خظَط٘بتْب، ٍهي ان الجقث الهد ٗ ٕ لهبرٗخ

                                                           
 فمِ الهزاث الثمبفٖ - 1
 Cultural heritage / Patrimoine Culturelالهزاث الثمبفٖ/  - 2
 ه٘زاث فزٌّگٖ   1/2/1367لبًَى اسبسٌبهِ سبسهبى ه٘زاث فزٌّگٖ هظَة  1تقزٗ  هبدُ  - 3
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سزسذشت تبرٗصٖ ٗه هلت ٍ هذّت در ّوِ اثقبد است. اس  ،ه٘زاث فزٌّگٖ ،ضم٘مت در
تزٗي هظبدٗك ه٘زاث فزٌّگٖ در ضبل ضبضز ثب تَخرِ ثرِ ههرَى لربًًَٖ      هْنلطبػ ضمَلٖ 

 َد:ش هٖالوللٖ شبهل هَارد ذٗل  داخلٖ ٍ اسٌبد ث٘ي

  1آابر تبرٗصٖ -

2آابر هقوبرٕ -
  

4ثٌبّب در  ٗب ًمبشٖ  3سبسٕ هدتوِ -
  

   5دارً  ثبسهبًٖ  خٌجٔ  وِ  ٍ ثٌبّبٖٗ  فَاهل -

  6ّب وه٘جِ -

  7ّبٕ عج٘قٖ هبًٌ  غبرّب ه٘زاث -

ٖ   اٗي هدوَؿ ٍ فالٍُ ثز - ِ   فرَاهل ٖ    ور ٕ  اس ًؾرز تربرٗص ٖ   ، ٌّرز   ارسش» دارإ  ،ٍ فلور
ت اس ه٘رزاث فزٌّگرٖ ٍعج٘قرٖ    ضوبٗر   وٌَاًترَ٘ى  1ّترهٌ  )هربدُ     8«اسهثٌبٖٗ  خْبًٖ
 .خْبى(

ٗب   فزد ثَدى ثِ ، هٌطظز اس ًؾز هقوبرٕ  وِ  هدشا ٗب هدهوـ  ثٌبّبٕ  )هدوَفٔ 9ّب هدوَفِ -
ِ  1عج٘قٖ  هٌؾزُ  ٗه آًْب در  ٍ هَلق٘ت  ٗب ثتهگٖ ٖ   لطربػ   ، ثر ٕ  تربرٗص ٖ   ، ٌّرز   ٍ فلور
 (.ّتهٌ   اسهثٌبٖٗ  خْبًٖ  ارسش  دارإ

اٗدربد    ٍ عج٘قرت   اًتربى  ٔ ٍس٘ل  تَأهبً ثِ  ٗب آابرٕ وِ  )آابر اًتبى 10بّ ّب ٗب هطَعِسبٗت -

                                                           
1 - Monuments 

2 - Oeuvres architecturales 

ضىن ضزهت خبرٕ ش ُ  ،ثزخٖ هظبدٗك ذوزش ُ در فَق ّبٕ فمْٖ ثزإثزخالف ههَى لبًًَٖ، در ًگبُ ثبٗ  تأو٘  ًوَد وِ - 3
 لبًَى ه ًٖ هقبّ اتٖ وِ اٗزاى ثِ آًْب پَ٘سهِ در ضىن لبًَى داخلٖ ٍ ضسم اضخزا ست. 9است. درضبلٖ هغبثك هبدُ 

4 - Sculpture ou de peinture monumentales 
5 - Caractère archéologique 

6 - Inscriptions 

7 - Grottes 
8 - Valeur universelle exceptionnelle 

9 - Les ensembles 

10 - Sites 
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 1،شٌبسٖ ، سٗجبٖٗ تبرٗصٖ  لطبػ  ثِ  ثبسهبًٖ وِ  ّبٕ هطَعِ  شبهل  ٍ ً٘ش هٌبعك  است  ش ُ
 ّتهٌ .  اسهثٌبٖٗ  خْبًٖ  ارسش  دارإ 3شٌبسٖ ٗب هزدم 2ًژادشٌبسٖ 1،شٌبسٖ سٗجبٖٗ

 ز ػىايیه ثاوًیٍاس مىظ جایگاٌ میزاث فزَىگی در اسالم -2

ِ  سقٖ شر ُ اسرت   ،خبٗگبُ ه٘زاث فزٌّگٖ در اسالم ثِ در اداهِ ضوي اشبرُ هصهظز  ور
 .لزار س٘زد تطل٘ل هَرد ّبٕ تَخِ فمْٖ ثِ هتبئل اٗي ضَسُضزٍر 

 جایگاٌ میزاث فزَىگی در اسالم  -2-1

شرَد ٍ   مّبٖٗ وِ فجبد  در آًْب اًدبدر آٗب  ٍ رٍاٗب  ههق دٕ ثز اٗدبد هتبخ  ٍ هىبى
ش ُ است. اٗي  ً٘ش ثز ضفبؽت، پبو٘شُ ًگبُ داشهي، تقو٘ز ٍ هزهّت ٍ رفبٗت اضهزام آًْب، تأو٘ 
   ٍ دفربؿ در همبثرل    اهَر، اس هظبدٗك تقؾ٘ن شقبئز الْٖ است ٍ ٗىٖ اس دضٗرل ٍخرَة خْربد 

اسرز   ٍ»در لزآى وزٗن آه ُ است ورِ:   ثبش . ّب هٖههدبٍسٗي، خلَس٘زٕ اس تصزٗت اٗي هىبى
هتربخ ٕ   ّب ٍّب، ول٘تبّب، وٌ٘تِزد، طَهقِو وٖا ثقضٖ اس هزدم را ثب ثقضٖ دٗگز دفـ ًخ 

ضفبؽرت ٍ   اٗري اسرب ،   ثز .4« ً ش هَٖد، سصت ٍٗزاى ش هٖوِ ًبم خ ا در آًْب ثت٘بر ثزدُ 
 ضزٍرٕ است. ّب،  خلَس٘زٕ اس تصزٗت اٗي هىبى

ٍ   آٗب  لزآى در خْت پٌ آهَسٕ ٍ فجرز  سرزفهي    ،اس عزف دٗگز  ثرز ًْربد سزدشرگزٕ 
ِ     در 111َٗس  آِٗ  ٓخْبًگزدٕ تأو٘  ًوَدُ است. در سَر ثرِ  » اٗي سهٌ٘رِ آهر ُ اسرت ور

خَاّ   خ ا هٖ»فزهبٗ :  ّوسٌ٘ي هٖ«. فجزتٖ است ثزإ خزدهٌ اى راسهٖ در داسهبى اٗشبى،
ّوسٌر٘ي در   .«ّبٕ لجل اس شوب خزٗبى داشهِ، ّر اٗت وٌر   در اهت ّبٖٗ وِ شوب را ثِ سٌت

را ثجٌ٘٘ر    وٌٌ سبى پس در سه٘ي ثگزدٗ  ٍ فبلجت تىذٗت»دارد وِ ث٘بى ه11ٖاًقبم آِٗ  ٓرسَ
ّبٕ دٗگز دٌٖٗ اشربرُ ًورَد ورِ ثرِ     َاى ثِ آهَسُت هٖفالٍُ ثزاٗي  «5وِ زگًَِ ثَدُ است.

 .اً ِ اّو٘ت ٍ خبٗگبُ ه٘زاث فزٌّگٖ در اسالم پزداخه

                                                           
1 - Esthétique 
2 - Ethnologique 

3 - Anthropologique 

  40سَرُ ضح آِٗ  - 4

 ( 11)اًقبم، آِٗ  الْؤىَذِّثِ٘يَ قِبَةُبىَ فٓبوَاُنّٓ اًؾُزٍُاْ وَٕ٘ ٓ  فِٖ الْأَرٕعِسِ٘زٍُاْ ْ لُل - 5
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ٗب  ٍ رٍاٗب  هب فٌبطز ه٘زاث فزٌّگرٖ  آ سًَِ وِ در ههَى وًٌَٖ ضمَلٖ ٍ لبًًَٖ ٍ آى
زٌ اى هَرد تَخرِ لرزار ًگزفهرِ اسرت ٍ غبلجربً در      « ههَى فمْٖ»رٍاج پ٘ ا ًوَدُ است، در 

زبرزَة هجبضث اخاللٖ ٍفزفبًٖ ثطث ش ُ تب اٌٗىِ در ضَسُ فمِ ٍ هَضَؿ اضىربم شرزفٖ   
لربًًَٖ ٍ فمْرٖ    َاى رد پبٕ اٗي ثطث را ثرب تَخرِ ثرِ هظربدٗك    ت هٖضبل  لزار س٘زد. ثب اٗي
تٌْب در هجبضث هزثَط ثِ هجبضب ، هشهزوب  فوَهٖ، اضىبم هزثَط ثِ سٌح،  ،ه٘زاث فزٌّگٖ

ضح در ه٘بى فمْبٕ ههم م ٍ ههأخز ٗبفت.  ٍ اضىبم ٍ لَاف  هزثَط ثِ اثَاة ث٘ـ، ٍل ، غظت
 هظبدٗك لبًًَٖ هزثَط ثِ ه٘رزاث فزٌّگرٖ در ادث٘رب  هقبطرز     تَخِ ثِ هفَْم ٍ ثٌبثزاٗي ثب

تزٗي هظبدٗك هزثَط ثِ ه٘زاث فزٌّگٖ وِ در فمرِ ههقرزع    تَاى هْنهٖ ،ه٘زاث فزٌّگٖ
ٍ لَافر  ولرٖ   لج٘ل سٌح، اًفبل، هشرهزوب  فورَهٖ، اضىربم     را شبهل هَاردٕ اس اً ُ آى ش 

 .داًتتثزدارٕ اس سه٘ي ٍ هتبئلٖ ًؾ٘ز آى  ثْزُ ضضزر ٍ تتل٘ظ ٍ ًطَٓ

 یضزيرت تًجٍ فقُا بٍ میزاث فزَىگ -2-2

ترأا٘ز فمرِ    ،اٗري  ه٘زاث فزٌّگٖ در وشَر هب اّو٘ت اسالهٖ ٍ ً٘ش اٗزاًٖ دارد. فالٍُ ثز
فمِ در اطغالش ثِ هقٌربٕ   ،ً٘ش در سً سٖ رٍسهزُ هزدم لبثل لوس است. در ٗه هفَْم فبم

 .(7: 1383)هطور ٕ،   ٍ وبرّبٕ هزدم است« اش٘بء»داًتهي ضىن شزفٖ درثبرٓ هَضَفب  
زفٖ ٍ آسبّٖ ٗبفهي ثِ آى در خظَص اش٘بء ٍ اهَر هزدم توبم ترالش  ثٌبثزاٗي ٗبفهي ضىن ش

ِ  وِ َاى سفتت هٖذٌّٖ ٍ فىزٕ فمِ٘ است. ثب اٗي تقزٗ    ٓترزٗي ضرَس   سترهزدُ  ،ضَسُ فمر
فلَم اسالهٖ است. ثب ًگبّٖ هصهظز ثِ وهت فمْٖ ًَشهِ ش ُ در هذاّت هصهل  اسالهٖ 

ٕ فمْرٖ در ثزخرٖ اس   ّبُ اّو٘ت آهَس ،ٗگزَاى ثِ ستهزدسٖ اٗي فلن پٖ ثزد. اس عزف دت هٖ
ّبٕ س٘بسٖ ٍ ادارٕ ٍ ّوسٌ٘ي در خزٗبى لبًًَگرذارٕ،  س٘زٕ وشَرّبٕ اسالهٖ در تظو٘ن

هَضَؿ ثت٘بر هْوٖ است. ثٌبثزاٗي در سهٌِ٘ ضفبؽت ٍ ضوبٗت اس ه٘زاث فزٌّگرٖ ٍ ًترجت   
 .ثبش  هٖضَسُ  ّبٕ ذٗل ً٘بسهٌ  تَخِ فمْب ثِ اٗي ّبٕ فمْٖ ضزٍر آى ثب فمِ ٍ آهَسُ

 حفاظت اس میزاث فزَىگی ي حًسٌ فقٍ حکًمتی -2-2-1

ٖ     ٕضفؼ ه٘زاث فزٌّگٖ ٍ اض٘ب ،در ضبل ضبضز  ،آًْب اس اهَرٕ اسرت ورِ دٍلرت اسراله
هبًر ُ اس سذشرهگبى ٍ    ّبٕ ثبلٖه٘شاى ه٘زاث ٍؽ٘فِ ط٘بًت اس آًْب را ثز فْ ُ دارد. ستهزُ ٍ
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ست وِ دٍلت اسالهٖ را ثِ سوت تر ٍٗي لرَاً٘ي ٍ   ا إُ اساً ِ ّبٕ عج٘قٖ ثّوسٌ٘ي ه٘زاث
در ض ٍد سِ ه٘ل٘رَى  در ضبل ضبضز تٌْب »همزراتٖ در خْت ضفبؽت اس آًْب سَق دادُ است. 

شَد وِ ثب در ًؾرز سرزفهي    هًٖگْ ارٕ ّبٕ ه٘زاث فزٌّگٖ  ااز تبرٗصٖ ٍ فزٌّگٖ در هَسُ
ّب ٍ هزدم، ه٘شاى  زِٗ، دٗگز سبسهبىآابر در اخه٘بر ٍسار  اهَر خبرخِ، سبسهبى اٍلبف ٍ اهَر خ٘

ّشار سَٗش  70سثبى ٍ  60تب  20در اٗزاى اوٌَى ث٘ي است. ثت٘بر ث٘ش اس اٗي تق اد  ،اٗي آابر
 ،1387)ثْشهٖ،  «ّبٕ فزٌّگٖ ٍ ٌّزٕ وشَر ٍخَد دارد هطلٖ ثِ فٌَاى ٗىٖ دٗگز اس خٌجِ

(www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502210071.  د ثبٗر  ثمربؿ   ثز اٗي هرَار
 ههجزوِ ٍ ثٌبّبٕ اسالهٖ را ً٘ش افشٍد. 

لزاثت ثت٘برٕ ثب فمرِ   ،ّبٕ فوَهٖ ٍ دٍلهٖه٘زاث فزٌّگٖ ثِ لطبػ داشهي خٌجِ ٓضَس
الجهِ ثب ضَسُ خظَطٖ دارد. ثٌبثزاٗي ضزٍرٕ است تب فمْب ثرب تَخرِ ثرِ فضربٕ      ضىَههٖ ٍ

َاسم ٍ هجربًٖ فمرِ ضىرَههٖ ٍ    اس اٗي دست ٍ ل ٖفوَهٖ ٍ هفَْم ٍ اثقبد ضىَههٖ هَضَفبت
اهلل  ثزإ هثربل ضضرز  آٗرت    .(120 :1389فهبضٖ، ) س٘بسٖ در ٌّگبم ارائِ فهَٕ ًؾز دٌّ 

را تبثـ لَاً٘ي ٍ همزرا  دٍلت اسرالهٖ لرزار دادُ    إ در ث٘بى ضىن سٌح ٗبفهِ ش ُ آىخبهٌِ
ٕ  .(892ٍ  891ال ؤس، اخَثِ اضسهفهبا ، إِ )خبهٌ است فمرِ س٘بسرٖ ٍ    تَخِ ثِ سربسوبرّب

هظلطت فوَهٖ ٍ اٌٗىِ لَاً٘ي هزثَط ثِ ه٘زاث فزٌّگرٖ ثقر  اس اًمرالة وبًربل شرَرإ      
سشب ثبش . فالٍُ ثز اٗري ضفرؼ ه٘رزاث فزٌّگرٖ ثقضربً       َاً  راُت هٖ اً ُ ًگْجبى را عٖ ًوَد

ٖ فٌبٌٍٖٗ زَى ضضزر، هظلطت فبهِ، ٍخَة ٍ رخطبى شزفٖ ثِ خَد  ٘رزد. در ثٌر  ط   س هر
ً٘رش ضفرؼ ه٘رزاث فزٌّگرٖ ٗىرٖ اس       1386ه ٗزٗت خ هب  وشَرٕ هظَة  لبًَى 8هبدُ 

 ٍؽبٗ  ضبوو٘هٖ دٍلت اسالهٖ شوزدُ ش ُ است.

  لشيم تؼییه تکلیف متشزػیه -2-2-2

اٗي  ،افزاد ثب آى هَاخِ ّتهٌ  ،تزٕ وِ ثِ طَرتٖ هلوَ  در خبهقِ اسالهٖ هتئلِ هْن
ّترهٌ ،   هجهال ط ثِ ه٘زاث فزٌّگٖاست وِ ثِ لطبػ هَضَفٖ، هىلف٘ي وِ ثِ هتبئل هزثَ
هىلف٘ي دزربر تقربرع ٍ ض٘زاًرٖ     ،ً٘بسهٌ  ٍلَف ثِ اضىبم آًْب ّتهٌ  ٍ در ثت٘برٕ اس هَارد

آًسِ ورِ در   زدً . تقبرضٖ وِ ًبشٖ اس تضبد ه٘بى فهبٍإ شزفٖ ٍ لَاً٘ي دٍلهٖ است.س هٖ
ٖ  ،اٗي سهٌِ٘ ضبئش اّو٘رت اسرت   لطبػ فمْٖ درضبل ضبضز ثِ تربراج ٍ  »هَضرَؿ  دٍ  اس ًبشر
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در اٗي ضرَسُ اسرت   « تىبل٘  ٍ ٍؽبٗ  همل ٗي ٍ هىلف٘ي»ٍ « ّبٕ فزٌّگٖتصزٗت ه٘زاث
  ٖ دّر . ثٌربثزاٗي ضوبٗرت     وِ ضزٍر  تَخِ خ ٕ فمْب را ثِ ضَسُ ه٘زاث فزٌّگٖ ًشربى هر

ضرزٍرٕ   ،ّبٕ فمْٖ ٍ ّوتَٖٗ آًْب ثب لَاً٘ي وِ دارإ هٌبفـ ٍ هظلطت فبم ّتهٌ ًؾزِٗ
 است.

ٍخَد ثزخٖ اس اضىبم اٍلِ٘ هزتجظ ثب هظبدٗك ٍ  ،وِ اهزٍسُ هغزش سزدٗ ُ است ٕاِ هتئل
هَضَفب  ه٘زاث فزٌّگٖ ثَٗژُ در وهت خوس، اض٘ربٕ هرَا  ٍ ضرزٗن در ههرَى ٍ وهرت      
سٌهٖ فمْٖ است وِ ثِ لطبػ تئَرٕ پذٗزفهِ ش ُ در تضبد ثب تئَرٕ راٗح اسالهٖ لزار دارد. 

ث فزٌّگٖ ّزسًَرِ دخرل ٍ تظرزف ٍ ًگْر ارٕ سرٌح را      ثزإ هثبل لَاً٘ي ٍ همزرا  ه٘زا
فهربٍإ غبلرت    ،ٍلٖ اس عزف دٗگز .خزم افالم ًوَدُ است ،هوٌَؿ ًوَدُ ٍ در ثزخٖ اس هَارد
را در طَر  پزداخت خوس ٍ رس٘ ى ثِ ض  ًظبة هربل   هزاخـ ٍ فمْ٘بى ههأخز ٍ ههم م آى

بُ ثزخرٖ، ثرب تَخرِ اّو٘رت ٍ     داًٌ . ثِ ّو٘ي سجت است وِ در دٗر س  در هله ٗبثٌ ُ آى هٖ
ّبٕ فزٌّگٖ ٍ فٌبٍٗي ابًَِٗ، خلَس٘زٕ اس دسهجزد ٍ تصزٗت آًْرب   ضزٍر  ضفبؽت اس ه٘زاث

 ضزٍرٕ است.

 ريیکزدَای رایج فقُی بٍ میزاث فزَىگی -3

فمْ٘بى ل ٗن ٍ خ ٗ  در  ءدر خظَص هظبدٗك ٍ فٌبٍٗي اضىبهٖ وِ در ه٘بى فهبٍا ٍ آرا 
 ه رى هَاخِ ّته٘ن:دارد ثب دٍ ًَؿ رٍٗىزد سٌهٖ ٍ خظَص ه٘زاث فزٌّگٖ ٍخَد 

 ايلیٍ ي سىتی ريیکزدَای -3-1

ّبٖٗ وِ درسذشهِ در ثزخٖ وهت فمْٖ تمَٗت سزدٗ ُ است، فوَهربً   دضٗل فمْٖ ٍ ًگبُ
در ضَسُ ه٘زاث فزٌّگٖ هٌدز ثِ ض اللٖ شر ى رٍٗىزدّربٕ ضوربٗهٖ اس ه٘رزاث فزٌّگرٖ      

َد. در اٗي رٍٗىزد ش هٖث٘بى ضىن اٍلِ٘ هَضَؿ اوهفب  ثِ در رٍٗىزدّبٕ سٌهٖ است. سزدٗ ُ
ّبٕ فزٌّگٖ فبرك اس هظبلص فوَهٖ، ضزر ثِ الهظبد هلٖ ٍ هٌفقت فورَهٖ  هظبدٗك ه٘زاث

 زدً .س هٖخبهقِ، اضىبم ضىَههٖ ٍ همهض٘ب  سهبى ٍ هىبى تطل٘ل 

ِ٘ آابر هبل ٗبثٌ ُ آى است. ول ثزإ هثبل، در اٗي رٍٗىزد، سٌح ثِ شزط پزداخت خوس، 
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تبرٗصٖ وِ هٌشبء تزٍٗح وفز ٍ فتبد، در خبهقِ ثبشٌ  ثِ لطبػ ضزر اخاللٖ ٍ دٌٖٗ ًِ تٌْرب  
ّبٕ ثَدا در افغبًترهبى در  )تصزٗت هدتوِ هتهلشم ضوبٗت ًجَدُ ثلىِ ثبٗ  تصزٗت ً٘ش شًَ 

ّربٖٗ ورِ هطهرَإ غ٘زاخاللرٖ     ّب ٍ تظبٍٗز ٍ آٗ٘يّب ٍ ثتهدتوِ .سهبى ضىَهت عبلجبى(
ترزٗي هجربًٖ اسره ضلٖ     خشء ه٘رزاث فزٌّگرٖ ًجرَدُ ٍ هترهلشم ّر م ّترهٌ . هْرن        ،دارً 

ّربٕ فزٌّگرٖ   هَارد ذٗل در اسهٌجبط ضىن شزفٖ ه٘زاث« تفت٘ز هَسـ» رٍٗىزدّبٕ سٌهٖ
 .(18: 1376ٍ ضتٌٖ٘،  284: 1375 ،)اهلل اوجزٕ است

 تزيیج فساد ي خزافات -3-1-1

هظربدٗك آاربر تربرٗصٖ ٍ فزٌّگرٖ ًؾ٘رز      ثزخرٖ اس   ،ثز اسب  اٗي تَخ٘رِ ٍ اسره ضل   
هجٌبٖٗ ثرزإ افشربٕ فتربد ّترهٌ  ٍ      ،ّب ٍ ًؾبٗز آىّب، آابر هقوبرٕ، ًمَش، وه٘جِهدتوِ

زَى هوىي است هٌدز ثِ تشلشل اٗوبى افزاد ٍ شصظ٘ت اًتبًٖ ٍ لَإ فىزٕ افزاد خبهقرِ  
هشبروت در تزٍٗح فتربد  ثلىِ ضوبٗت اس آًْب ً٘ش ثِ هقٌبٕ  ، ًًِ تٌْب ثبٗ  تصزٗت سزد ،شًَ 

هوٌَؿ سزدٗ ُ است، لرذا تصزٗرت آى    إِ است. اس آًدب وِ تزٍٗح فتبد ٍ خزافب  ثب ّز ٍس٘ل
ضزٍر  دارد. در تمَٗت اسه ضل اٗي رٍٗىزد ثِ ادلِ رٍاٖٗ ٍ آٗب  ههق د هزتجظ ً٘ش اسه ضل 

 ّرب ِ هدتو خ اًٍ  در لزآى وزٗن در خظَص ضزهت ٍ ف م خَاس ثمبٕ ،َد. ثزإ ًوًَِش هٖ
لرَل فمْرب افرن اس    ِ اٗري اخهٌربة ثر    .«فبخهٌجَا الزخس هي اضٍابى» فزهَدُ است: ّب تٍ ث

   .(97: 1386)اراوٖ، است اخهٌبة اس ضفؼ ٍ ثمبٕ آًْب ٍ ٗب فجبد  آًْب 

 الضزر -3-1-2

هجهٌٖ ثز لبف ُ  ،اسه ضل دٗگز رٍٗىزدّبٕ سٌهٖ ثز ف م ضوبٗت اس ثزخٖ آابر فزٌّگٖ
ٖ وِ ضزر داشهِ ثبش ، ضفؼ آى ٍاخت ً٘تت ٍ در ثِ هَخت اٗي لبف ُ ّز ش٘ئضزر است. ض

اسب  اٗي  ثزَاً  هبدٕ ٗب هقٌَٕ ثبش . ت هٍٖاخت است. اٗي ضزر  فمالً دفـ آى ،همبثل
ثٌبثزاٗي ثز اسب  ٗبث .  تشزٗـ ًش ُ ٗب فقل٘ت ًوٖ ،وِ سجت ضزر ثبش  لبف ُ ضىن اسالهٖ

آٍر ثبشٌ  ٗب در هقزع تصزٗت لزار داشهِ  فزٌّگٖ، سٗبى اٗي فزع ٍ رٍٗىزد ّز سبُ ه٘زاث
ٍ اس اٗي عزٗك ثِ هدبٍرٗي ختبر  ٍارد ًوبٌٗ ، ثبٗ  اٗي ضزر ثِ عزٗك همهضٖ دفـ سزدد. 

رٍضٖ ٍ رٍاًٖ ٍ فم٘ تٖ در افزاد  ٔٗب ّزسبُ ٗه ااز تبرٗصٖ ٗب فزٌّگٖ هٌدز ثِ اٗزاد ط ه
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لبف ُ ضضزر اس خولِ رٍاٗت   ِ ً٘ش ثِ فوَم ادلٔهتهلشم ّ م خَاٌّ  ثَد. در اٗي سهٌ٘ ،سزدد
 َد.ش هٖاسه ضل « ضضزر ٍ ض ضزار فٖ اضسالم»هشَْرٕ اس ضضز  رسَل اوزم هجٌٖ ثز 

 اشاػٍ فساد -3-1-3

اس  إُ دل٘ل دٗگز رٍٗىزدّبٕ سٌهٖ ٍ هصبلفت ثزف م ضوبٗت ٍ ضفبؽت اس ثصش فور   
است. ّز ااز فزٌّگٖ ٍ ٌّزٕ وِ « فتبد اشبفِ»ه٘زاث فزٌّگٖ وشَر تفت٘ز هَسـ هفَْم 

فتبد ٍ اخالق ٍ ٗب ضق  اخاللٖ آًْب سزدد، ٗب در خبهقِ هٌدز ثِ ترزٍٗح   ٔهجٌبٖٗ ثزإ اشبف
ثلىِ هتهلشم دفـ فتبد ً٘ش ّترت. تفتر٘ز هَسرـ     ،ًِ تٌْب هتهلشم ضوبٗت ً٘تت ،فتبد شَد

ٖ  « ض اللٖ»اٗي لبف ُ هٌدز ثِ  ٍ ٌّرزٕ اسرت. ثرز     ش ى داٗزُ ٍ هظبدٗك ه٘رزاث فزٌّگر
ٖ   ،ثت٘برٕ اس آابر فزٌّگٖ ،اسب  اٗي اسه ضل ّرب،   اس لج٘ل آابر ٍ اشقبر فَلىَرٗره، هَسر٘م

ب  ارسش ضوربٗهٖ ًصَاٌّر  داشرت. آٗرب  ٍ رٍاٗر      ،ثزخٖ تظبٍٗز ثزخبٕ هبً ُ اس سذشهگبى
ٖ هتهوته اٗي اسه ضل لرزار   ،فتبد آه ُ است ثت٘برٕ وِ درثبرُ هظبدٗك اشبفٔ ٘رزد.  س هر

ٖ دضلت ثز ضزهت فتبد ٍ افتبد ثرِ ّرز عزٗمرٖ     ،ثمزُ  سَرٓ 205ٕ ًوًَِ آِٗ ثزا وبٗر .  ً هر
 هغبثك اٗي آِٗ شزٗفِ:

وٌ  وِ در سه٘ي فتبد ثِ راُ  َد، وَشش هٖش هٍٖلهٖ رٍٕ ثزسزداً  ٍ اس ًشد تَ خبرج »
)هىربرم   «1داً  خ ا فتبد را دٍست ً ارد ثٌ٘ اسد ٍ سرافت ٍ زبرپبٗبى را ًبثَد وٌ  ثب اٌٗىِ هٖ

داًٌ  ورِ ثبفرث    لذا ثزخٖ فمْب تٌْب آابرٕ را دارإ ارسش ضوبٗهٖ هٖ .(196 :1384، ش٘زاسٕ
 اًطزاف، تْ٘٘ح شَْ ، غفلت اًتبى اس خ ا، افبًت ثز ؽلن ٍ ،فتبد، ثبفث اتالف ٍلت ٍ فوز

  .(66: 1375)خٌبتٖ،  دٗگزاى ًشَد رؽبلن ٍ ً٘ش هَخت آسا

 اشاػٍ باطل -3-1-4

ن دٗگز رٍٗىزدّبٕ سٌهٖ وِ هٌدز ثِ ضوبٗرت ضر اللٖ اس ه٘رزاث عج٘قرٖ     اسه ضل هْ
دّ .  اشبفِ ثبعل است. اٗي اسه ضل ثش   آابر هلوَ  را تطت تأا٘ز لزار هٖ ،سزدٗ ُ است
همَم اٗي اسه ضل سشرهِ   ،هٌ٘ي ثِ لَْ ٍ لقت در دً٘بثَدى هؤًْٖ اس هشغَل  ،فالٍُ ثز اٗي

                                                           
 ٍ اذا تَلٖ سقٖ فٖ اضرع ل٘فت  فْ٘ب ٍ ْٗله الطزث ٍ الٌتل ٍ اهلل ضٗطت الفتبد. - 1
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 (.66: 1375خٌبتٖ، ) است

 قاػدٌ تسلیط -3-1-5

هَرد تَخِ فمْب لزار  ،ّبٕ فزٌّگٖتتل٘ظ در ث٘بى اضىبم هزثَط ثِ ه٘زاث ٓتَخِ ثِ لبف 
 ، اطرل «الٌب  هترلغَى فلرٖ اهرَالْن   »فمْب ثب توته ثِ ض ٗث ًجَٕ فوَم سزفهِ است. 

سًَِ  زتَاً  در هبٗوله خَد ّهبله هٖ ،. هغبثك اٗي اطلداًٌ تتل٘ظ را اس اطَل هتلن هٖ
 .ث ٍى آًىِ وتٖ ثهَاً  هشاضوهٖ ثزإ ٍٕ اٗدبد وٌ  ،آٍرد فولِ تظزف ث

اهَالٖ داشهِ ثبشر  ورِ تطرت فٌرَاى ٍ      ،ثزاٗي اسب  ّزسبُ شصظٖ در هبٗوله خَد 
اضهزام ثرِ هبلى٘رت خظَطرٖ زٌر٘ي شصظرٖ       ،)هبًٌ  سٌح( هظبدٗك ه٘زاث فزٌّگٖ درآٗ 

ٍ  َاً  ثِ اٗي اسهٌبد وِ هبل هشثَرت وٖضزٍرٕ است ٍ دٍلت ً  ،ٗرب غ٘زهٌمرَل   افن اس هٌمرَل 
ّبٖٗ را ثز آى خشء ه٘زاث فزٌّگٖ درآه ُ است، اس هبلى٘ت شصض خبرج سبخهِ ٗب هط ٍدٗت

ثرز افرزاد   ّبٕ فزٌّگرٖ  ّب ًتجت ثِ ه٘زاثّبٖٗ وِ دٍلتٍارد ًوبٗ . در ٍالـ اٗي هط ٍدٗت
در طَرتٖ  َد.ش هٖش ثز هبل سلغٔ فزددر هَارد ثت٘برٕ هٌدز ثِ اس ث٘ي رفهي  ،آٍرً  ٍارد هٖ

تترلظ ٍ ضرك ّرز ًرَؿ تظرزف در هربل        وِ ثِ هَخت لبف ٓ تتل٘ظ، اًتبى ثز هبل خَدش
 .خَٗش را دارد

 ريیکزدَای حمایتگز -3-2

فل٘زغن ٍخَد رٍٗىزدّبٕ سرٌهٖ ورِ توتره ثرِ آًْرب هٌدرز ثرِ ضوبٗرت ضر اللٖ اس          
ٍ  ًْبدّب ٍ اسه ضل ّبٕ فزٌّگٖ ش ُ است، ه٘زاث در ثزخرٖ اس آراء ٍ   ّبٖٗ در دٗري اسرالم 

ًؾزٗب  فمْٖ ٍخَد دارً  وِ تفتر٘ز ضر اوثز آًْرب هٌدرز ثرِ ضوبٗرت اس ه٘رزاث فزٌّگرٖ         
َاًٌ  ت هٖط ٍر ضىن ٍ فهَإ شزفٖ در  ،فغ  تَخِ ثِ آًْب ،زدد. تمَٗت اٗي رٍٗىزدّبس هٖ

زخٖ سذرا ثِ ث إِ سًَِ ًمش ثت٘بر هْوٖ در ضوبٗت اس ه٘زاث فزٌّگٖ داشهِ ثبشٌ . ذٗالً ٍ ث
 وبٗ٘ن.ً هٖآًْب اشبرُ  ٔاس اٗي ًْبدّب ٍ رٍٗىزدّب ٍ ادل

 احکام ثاوًیٍ ي فقٍ حکًمتی -3-2-1

الصظرَص خبٗگربُ    تَخِ ثِ همهض٘ب  سهبى ٍ هىبى ٍ ًمش خبٗگبُ دٍلت اسالهٖ ٍ فلٖ



 

 

 

 

  137 يکردهای حمايت از میراث فرهنگي از منظر فقه حکومتتأملي بر روي

 

ه٘رزاث   در ثطرث  َاً  هجٌربٖٗ ثرزإ تطرَل   ت هٖشَرإ ًگْجبى در ًؾبر  شزفٖ ثز لَاً٘ي 
ّبٖٗ رٍثزٍ ّتهٌ  ورِ اس هَضرـ اٗر ُ    ّبٕ س٘بسٖ ثب پزسشاهزٍس ًؾبم .فزٌّگٖ لزار س٘زد

ًَ  ورِ در طر ر اسرالم ٍخرَد     ش هٖضبوو٘ت توبم ف٘بر دٍلت ٍ ضفؼ ضمَق فوَهٖ هغزش 
دّر    اٗي ٍالق٘ت را ًشبى هٖ ،فمْب ٔهل در اً ٗشأّبٕ فمْٖ ٍ ت تهجـ در وهبة ً اشهِ است.

 سًَِ اًهؾبر اس فمِ ٍخَد دارد. در ٗه ًگبُ، فم٘رِ در  ًَؿ ًگبُ ثِ فمِ ش ُ است، ٗب دٍ وِ دٍ

 ط د است تب ٍؽبٗ  افزاد هتلوبى را رٍشي وٌ  ٍ هشىالتٖ را وِ در هت٘ز اخرزإ اضىربم  

رسبً .  ه ارٕ ٗبرٕ دارٕ ٍ شزٗقت ثِ تقج٘ز دٗگز، هىلفبى را در دٗي. آٗ  هزتفـ سبسد پ٘ش هٖ
آرهربى لرزار    ّب در راسرهبٕ تطمرك ّوربى   ثٌ ٕ نتمت٘ ٍ ّبّب، هثبل لِأثب اٗي ًگبُ، عزش هت

در وٌبر اٗي ًگبُ، ًگبُ دٗگزٕ ّن ّترت هجٌرٖ ثرز اٗري ورِ افرزاد ثدرش َّٗرت         . س٘زد هٖ
ٗه َّٗت خوقٖ ثِ ًبم خبهقِ ً٘ش  ٓدٌّ  هَضَؿ ثزخٖ اس اضىبم است، تشى٘ل وِ فزدٗشبى

ٖ   قٌبه«  فمِ فزدٕ»در ثزاثز «  فمِ ضىَههٖ»إ ثِ ًبم  لِأهت. ثبشٌ  هٖ فمرِ  »وٌر .   پ٘ر ا هر
ٕ »ثِ  ً٘ش تَاى اس ًگبُ اٍل زٌبًىِ هٖ .اطغالضٖ ثزإ ًگبُ دٍم است«  ضىَههٖ «  فمِ فرزد
فمرِ ضىررَههٖ ٍطرفٖ فزاس٘رز ٍ هطر٘ظ ثرزإ تورربهٖ       .(141 :1376هْزٗرشٕ،  ) ٗربد ورزد  
اسرت ورِ ثرز ثزداشرت ٍ تلمرٖ خربص اس دٗري ٍ         فزدٕ ٍ ّبٕ فمِ فجبدٕ، اخهوبفٖ ثصش

 .شَد لج٘ل شٌبخهِ هٖ ّبٖٗ اس اٗي ر است ٍ ثب ًشبًِشزٗقت اسهَا

 .تَاً  ث ٍى هشمت آى را در ّز فظز ٍ سهبى ثِ اخزا درآٍرد ضىَهت هٖ −

صظر٘ض ٍ اسرهثٌبء در اضىربم ٍ    . تافزاد خبهقِ در آى هٌؾَر ش ُ استهظبلص توبهٖ  −
 ت.لَاً٘ي اً ن اس

 .ثب تطَض  سً سٖ اًغجبق ٍ ّوبٌّگٖ دارد −

 .در آى ً٘تت ،ٗگبًِ راُ اًغجبق ثب تطَض  سً سٖ ،بًَٕتَسل ثِ اضىبم ا −

ٖ     اخزإ آى ثِ تطمك ف الت اخهوبفٖ وِ اس ّر ف   «اًدبهر   ّربٕ فربلٖ دٗري اسرت هر
ًظَص هَرد اسهٌبد در فهَاّبٕ سٌهٖ ٍ هزتجظ ثب ه٘رزاث فزٌّگرٖ    .(147 :1376، )هْزٗشٕ

ً٘بسهٌ  فمْرٖ ّتره٘ن    ّبٕ فظز هب ً٘تهٌ . در اٗي خْت هبسَٕ پزسش ثِ ّ٘ر ٍخِ پبسخ
وِ همهض٘ب  سهبى ٍ هىبى را درٗبث . در اٗي عزٗك اسهفبدُ اس رٍٗىزدّربٕ هجهٌرٖ ثرز فمرِ     
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 َاً  راّگشب ثبش .ت هٖضىَههٖ 

 مصلحت ي مىفؼت ػمًمی -3-2-2

 . در رٍاٗرب  سًَربسَى اس پ٘ربهجز   ِ ثَٗژُ در فمِ اهبهِ٘ ههق د استوبرثزد هظلطت در فم

سزاك  تَاى هَارد ثت٘برٕ را هٖ فلْ٘ن التالم سلن ٍ اهبهبى هقظَمآلِ ٍطلٖ اهلل فلِ٘ ٍ  اوزم
طرزف   خولِ ّب هظلطت ثزإ ً٘بسّب ٍ همهض٘ب  سهبى ثِ وبر رفهِ است؛ اس سزفت وِ در آى
هترلوبًبى،   ّبٖٗ وِ عٖ خٌگ ثب وبفزاى ثِ دست هترلوبًبى افهربدُ در هظربلص    درآه  سه٘ي

ِ   ٍس٘لِ ههَلّٖ ٍل ، لشٍم رفبٗت هظبلص هَلَفٌ فلْ٘ن ثِ لشٍم رفبٗت هظبلص ٍسر٘لِ   ٗهر٘ن ثر
رفبٗرت هظرلطت در    سزپزسهبى اٍ، رفبٗت هظلطت در ارتجبط ثب ًَؿ رفهبر ثب اس٘زاى خٌرگ، 

ِ  سصي ،فمْ٘بى ً٘ش در اثَاة سًَبسَى فمِ اس هظلطت....سزفهي خشِٗ ٍ اًر ؛ اس خولرِ در    سفهر
عَر هقوَل، ّرز خرب     ٍد ٍ تقشٗزا . ثِهىبست هطزّهِ، ث٘ـ، ضدز، ٍل ، خْبد، ض اثَاة فمِ
ٍضٗت ٍ تَلّٖ ثز اهز ٗب وتٖ در فمِ هغزش ش ُ، رفبٗت هظلطت ٗب فر م هفتر ُ    سصي اس
وبٗر   ً هٖهظبلص فوَهٖ اٗدبة  .(32: 1383)ر.ن: طزاهٖ،  است ش ُ  ّن هغزش  هَرد تَلّٖ

 ٖ ٖ ضوبٗرت ًوربٗ٘ن. ثتر٘برٕ اس آاربر فزٌّ     ،وِ هب اس آابر فزٌّگٖ ٍ تربرٗص دارإ هٌربفـ   ،گر
ّبٕ ههق د هذّجٖ، تبرٗصٖ ٍ اخهوبفٖ دارًر . فر م ضفبؽرت اس اٗري      الهظبدٕ ثَدُ ٍ ارسش

ٖ ًبپذٗزٕ ثِ هٌبفـ ٍ هظبلص فوَهٖ  ختبرا  خجزاى ،آابر . اسرهبد اراورٖ در اٗري    آٍرد ٍارد هر
 :سٌَٗ  هٖخظَص 

هي  ةص وث٘زثطبل هي األضَال دلت فلٖ ذله ًظَ مةض ٗدَس الهفزٗظ ثبلوظبلص القب»

فهىَى فٖ الطفبػ فلْ٘ب ٍ رفبٗهْب هظلطِ اضلهظبدِٗ فبهِ، ٍ ل  ٍرد   ... لسنةا الىهبة ٍ

ًظَص وث٘زُ ت ل فلٖ ف م خَ اس الهفزٗظ ثبلوظبلص القبهِ ٍ ضزٍرُ الم٘بم ثىل هب هي شأًِ 
 .(88: 1386)اراوٖ، .....« الطفبػ فلٖ الوظبلص القبهِ ٍ رفبٗهْب 

ثِ هظبلص فبهِ اس هظبدٗك فتربد در سهر٘ي خَاّر  ثرَد. در آٗرب  ٍ       لذا ّز لتن تفزٗظ
 -103: 1386رٍاٗب  ثت٘برٕ ً٘ش تلَٗطبً ثِ رفبٗت اٗي هتئلِ تأو٘  سزدٗر ُ اسرت )اراورٖ،    

ٖ هظلطت فوَهٖ در ضَسُ ه٘زاث فزٌّگٖ  .(104 َاًر  دٍ خٌجرِ داشرهِ ثبشر . اّو٘رت      ت هر
ّبٕ فزٌّگٖ وِ دارإ ًفـ الهظربدٕ  اثّبٕ فزٌّگٖ ٍ اّو٘ت الهظبدٕ ه٘زهقٌَٕ ه٘زاث
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 بسد.س هٍٖ ضفبؽت اس آًْب را ضزٍرٕ  ثَدُّب شوبرٕ ثزإ هلت ثٖ

 ال ضزر -3-2-3

تزٗي لبف ُ فمْٖ است. لضِ٘ سوزُ ثي خٌر ة   شبٗ  ثهَاى سفت وِ لبف ُ ضضزر شبٗـ
ٖ تزٗي رٍاٗت در اٗي سهٌِ٘ است.  ً٘ش شبخض  اس در وهربة وربفٖه ّور٘ي رٍاٗرت را     ،وررلٌ٘

ورزدُ   فرجر الرلرِ ثري هرترىربى اس سرارُ اس اهربم هطو  ثبلز)ؿ( اس لرَل پ٘ربهجز)ص( ًمرل   
 :است

فرمرلرقرت  هي. لبل: ان اهز ثْب رسَل اهللؤرخرل هرضبر ٍضضزر ٍضضزار فلٖ هاًره »
   .(295: 1375)ولٌٖ٘، « ارن رهرٖ ثْب الِ٘. ٍلبل لِ رسَل اهلل: اًغلك فبغزسْب ض٘ث شئت

 درخرتتب  )ص( دسهَر داد هي ً٘تت. پ٘بهجزؤّتهٖ ٍ سٗبًٖ ثز ه إُ سًٌ  رزد سٗبىترَ ه

. اهربم  اٍ را وٌ ً  ٍ پ٘ش اٍ اً اخهٌ . پ٘بهجز)ص( فزهَد: ثزٍ ّز خب ورِ خَاسرهٖ آى را ثىربر   
دلت در آغربس  ثب »وِ  اً  ث٘بى وزدُسًَِ  خوٌٖ٘ در رٍشي ًوَدى ّ ف اس ث٘بى اٗي رٍاٗت اٗي

هترهٌ  ورِ اعوٌ٘ربى     ّٖٗرب ِ ى ط ٍر ضر ٗث اس لزٌٗر أپبٗبى آى ٍ ّوسٌ٘ي ش داسهبى ٍ ً٘ش
اًظربرٕ   شر٘خ  ت.ضىن ضىَههٖ اس ،ضضزار دٌّ  ورِ ضضرزر ٍ ًشدٗه ثِ لغـ ثِ فمِ٘ هٖ

ضزر شَد،  هَخت ،ٗقٌٖ اسز ضىن شزفٖ .وٌ  هقهم  است وِ ضضزر ضىن ضزرٕ را ًفٖ هٖ
ثٌربثزاٗي هغربثك اٗري لبفر ُ      .(491: 1419)اًظربرٕ،   شرَد  پَشٖ هٖ اس زٌ٘ي ضىوٖ زشن

فزٌّگرٖ ورِ دارإ    ّٕرب  ٍارد آٍردى ّز لتن ختربر  ٍ سٗربى ثرِ ه٘رزاث     ،هقزٍف فمْٖ
لرذا   ّبٕ ههق د الهظربدٕ، اخهوربفٖ، سٗجبشٌبسربًِ، ٍ هرذّجٖ ّترهٌ  هوٌرَؿ اسرت.        ارسش

ٗربى  هَخت س هوىي است، ،هتئلِ ضوبٗت اس ه٘زاث فزٌّگٖ ثز اسب  اطل تتل٘ظًپذٗزفهي 
ٍ  ُ ٍ شخبهقِ ٍ الهظبد وشَر  ٍ ضزر ثِ الهظربدٕ ٍ فزٌّگرٖ خَاهرـ را ثرِ      سٗبى هقٌرَٕ 
ٖ   ضفبؽرت اس ه٘رزاث   ثبٗ  ،اس اٗي رٍٕ ثزإ دفـ ضزر ٗبد ش ُآٍرد. دًجبل  ِ  ّربٕ فزٌّگر  ثر

 .رسو٘ت شٌبخهِ ٍ ثِ هشزٍف٘ت آى ضىن سزدد

تربرٗصٖ ٍ ثزخرٖ آاربر     تق٘٘ي ضزٗن ثزإ اهربوي  ،ّوسٌ٘ي ثب اسهٌبد ثِ فوَم اٗي لبف ُ
ضزٍرٕ است وِ ثزخٖ اس فمْب ً٘ش ثرب اسرهٌبد ثرِ لبفر ُ      ،فزٌّگٖ خْت خلَس٘زٕ اس آس٘ت

. ّز زٌ  ث٘شهز فمْبٕ سل  در همبم تقبرع تتل٘ظ ٍ ضضزر ثرَٗژُ  اً ِ ضضزر ثِ آى پزداخه
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ٕ اهرب هجٌرب   اًر  ُ در ضَسُ اًفبل، ضزٗن ٍ هشهزوب  فوَهٖ ثرِ ًفرـ لبفر ُ تترل٘ظ فهرَا داد     
 است.  «الٌب  هتلغَى فلٖ اهَالْن»اسه ضل ثت٘برٕ اس آًْب اخوبؿ ٍ رٍاٗت هشَْر 

اسز ثپذٗزٗن وِ رٍاٗب  هزثَط ثِ ًفٖ اضرزار ٍ اخجربر ٍاردُ اس خولرِ لضرِ٘ سروزُ ثري       
 إُ َاى ثَٗژُ در خبٖٗ وِ ضزر فو ت هٖآًگبُ  ،تَاًبٖٗ هقبرضِ ثب ادلِ تتل٘ظ را دارً  ،خٌ ة

خلرَس٘زٕ اس تظرزف   ٖ داشهِ ثبش  ثِ ًفـ ضضزر رإٔ داد. ثٌبثزاٗي ّزسربُ  ثز ه٘زاث فزٌّگ
اٗي طرَر  لبفر ُ    در ،هبله ثِ سٗبى اٍ ًجبش  ٍلٖ تظزف ٍٕ ثِ سٗبى دٗگزٕ هٌهْٖ شَد

 . ضضزر هم ّم ثز لبف ُ تتل٘ظ خَاّ  ثَد

 ممىًػیت اتالف -3-2-4

تل  وٌ ، بل دٗگزٕ را اٗي لبف ُ ّزوس هٍ هغبثك  اتالف هدبس ً٘تت ،در شزؿ هم  
هشروَل اٗري لبفر ُ     ،ضبهي است. لذا آى دسهِ اس ه٘زاث فزٌّگٖ وِ هبل٘رت داشرهِ ثبشر    

َد ٍ ّز لتن تق ٕ ٍ تفزٗظ ًتجت ثِ آًْب پذٗزفهِ ً٘تت. اسهبد اراوٖ در اٗي خظَص ش هٖ
 :سٌَٗ  هٖ

قوبلِ اٍ فزفبً ضٗدَس اتالفرِ، وورب ضٗدرَس اسره     ليةالوببصفة ٗهظ  فلىل تزاث امبفٖ »

)اراورٖ،   «اّوبلِ اضًهفبؿ ثِ ف٘وب ضٗقهز اًهفبفبً ضئمبً ٍ هٌبسجبً لِ، ٍ ض ٗدَس اٗضبً الهفزٗظ ثِ ٍ
1386 :88) 

 ػمزان ي احیاء -3-2-5

ّزآًسِ در آى است اس  ٕاراضٖ ٍ اض٘ب َٕد وِ اض٘بش هٖاس هدوَؿ هٌبثـ فمْٖ اسهٌجبط 
دم است ٍ ثزإ دٍلت اسالهٖ ً٘ش ٍاخت فٌ٘رٖ  ٍاخت وفبٖٗ ثزإ ّوِ هز ،ّب ٍ اهَال ازٍ 
 (.19: 1386اراوٖ، ) است

اى فوزاى اضرع ٍ اض٘بءّب هب فْ٘ب هي الثورزا  ٍ اضهرَال ..... ٍخَثْرب فلرٖ الٌرب       »

ٍ خَثبً فٌ٘بً ٗقٌٖ ٍخَة ه٘بًِ اضابر الهبرٗص٘رِ ثورب ٗوٌرـ     لةَثبً وفبٗهْب ٍ ٍخَثْب فلٖ ال ٍٍخ

 «اى اطبثْب ثبٕ سجت هي اضسجبة هي خزاثْب ٍ ٍخَة اض٘بءّب
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دل٘ل ٍخَة ً٘ش آٗب  ٍ رٍاٗت ههق دٕ است وِ در اٗي خظَص ٍارد ش ُ است. )اراوٖ، 
 ثِ ثق ( 106پ٘ش٘ي، ص

 گیزی  وتیجٍ -4

ّربٕ ههقر د اًتربًٖ ٍ    اهزٍسُ ه٘زاث فزٌّگٖ در وشَرّبٕ اسالهٖ در هقرزع آسر٘ت  
اس ه٘رزاث فزٌّگرٖ در وشرَرّبٕ    ٍضق٘ت ٍ اّو٘ت ٍ ضرزٍر  ضفبؽرت    عج٘قٖ لزار دارد.

اسالهٖ ثتهگٖ هتهم٘وٖ ثِ ًَؿ س٘تهن فمْٖ ٍ ضمَلٖ اٗي وشَرّب ٍ آشرهٖ ٍ ّوگزاٗرٖ   
ّبٕ ضمَلٖ در سهٌ٘رِ ه٘رزاث فزٌّگرٖ دارد.    ه٘بى رٍٗىزدّبٕ فمْٖ ثب رٍٗىزدّب ٍ س٘بست

ّبٕ فمْرٖ ٍ اضىربهٖ ورِ در اٗري دٗري      ززا وِ فزع ثز اٗي است شزٗقت اسالم ٍ آهَسُ
وٌٌ ُ  ًمشٖ تق٘٘ي ،در سً سٖ خَاهـ اسالهٖ ،اً ُ را تأس٘س ًوَد« ٘تهن ضمَلٖ اسالهٖس»

تق٘٘ي ضىن هزثَط ثِ ثزخَرد هىلف٘ي ]ههشزف٘ي[ ثب ه٘زاث فزٌّگٖ اس  ،دارً . ثِ فجبر  ثْهز
ُ     ّب ٍ ثبٗتهِضزٍر  آراء ٍ  ،ّبٕ فمِ اهزٍس است. اهب فل٘زغن ضرزٍر  تَخرِ ثرِ اٗري ضرَس

وِ الجهِ  اً ُ ٘لٖ در اٗي خظَص هَخَد ثَدُ ٍ ووهز ههقزع اٗي ثطث ش ًؾزٗب  فمْٖ لل
 ّب ٍ لَاف  ٍ اطَل فمْٖ در اٗي سهٌِ٘ ً٘تت.هقٌبٕ ًجَد سهٌِ٘اٗي اهز ثِ

 ٍخَد تقبرع آشىبر ه٘بى آراء ٍ ًؾزٗب  فمْٖ پ٘زاهَى اضىبم هزثَط ثِ ه٘زاث فزٌّگٖ
ورِ اٗري اهرز ثقضربً      سزدد اضتب  هٖ ،ٍلهٖ)ثَٗژُ دفٌِ٘ ٍ سٌح( ٍ لَاً٘ي ٍ همزرا  خبرٕ د

از اس ه٘زاث فزٌّگٖ ٍ ًَؿ تقبرع در اٗري ض٘غرِ شر ُ    سهٌ٘ٔ ضوبٗت هؤ سجت اس ث٘ي رفهي
ّربٕ  است. ثِ فٌَاى ًه٘دِ ثبٗ  سفت وِ رٍٗىزدّربٕ فمْرٖ در سهٌ٘رِ ضفبؽرت اس ه٘رزاث     

ِ  لطبػ هَضَفب  خ ٗ  هغزٍضِفزٌّگٖ زِ ثِ ٕ  )هتهط اِ( ٍ زِ ثر  اضىربم  لطربػ هطهرَا
 لطبػ فمْٖ درس  آًسِ وِ در ضبل ضبضز ثِر هٖثِ ًؾز  )فمِ ضىَههٖ( ً٘بسهٌ  تطَل است.

تىربل٘   »ٍ « ّبٕ فزٌّگٖتبراج ٍ تصزٗت ه٘زاث»دٍ هَضَؿ  ،اٗي سهٌِ٘ ضبئش اّو٘ت است
در اٗي ضَسُ است وِ ضزٍر  تَخِ خر ٕ فمْرب را ثرِ ضرَسُ     « ٍ ٍؽبٗ  همل ٗي ٍ هىلف٘ي

ّبٕ فمْٖ ٍ ّوتَٖٗ آًْب ثرب لرَاً٘ي   دّ . ثٌبثزاٗي ضوبٗت ًؾزِٗ بى هٖه٘زاث فزٌّگٖ ًش
ه٘بى اضىربم لربًًَٖ    ووب اٌٗىِ ثقضبً ضزٍرٕ است. ،وِ دارإ هٌبفـ ٍ هظلطت فبم ّتهٌ 

اٗي راسرهب   ّبٕ ههق دٕ در اٗي سهٌِ٘ ٍخَد دارد. در تقبرع ،ْبى٘دٍلت اسالهٖ ٍ فهبٍإ فم
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 وبٗ :ً هٖرا هغزش ًگبرً ُ هشصظبً پ٘شٌْبدا  ذٗل 

فغ  تَخِ فمْبٕ فظز ضبضز ثِ اّو٘ت ٍ خبٗگبُ ه٘زاث فزٌّگٖ ٍ لشٍم تج٘ر٘ي ٍ   -1
ثبسپزٍرٕ اثقبد هصهل  آى در هجبضث فمْٖ ٍ تطَل رٍٗىزدّبٕ ضوربٗهٖ در پزترَ ًؾزٗرب     

  .خ ٗ  فمْٖ

ه٘رزاث   ٓس٘زٕ اس وبرثتت فمِ ضىَههٖ در تَل٘  ًؾزٗب  خ ٗ  فمْرٖ در ضرَس   ثْزُ -2
   .ٌّگٖفز

ٖ  »فهص ثبثٖ هتهمل در سهٌِ٘ آهَسش ٍ تطم٘ك -3 ّربٕ  در ضرَسُ « فمِ ه٘رزاث فزٌّگر
  .فلوِ٘ ٍ هزاوش آهَسش فبلٖ ثزإ تج٘٘ي اثقبد هصهل  اٗي ضَسُ

ّب ٍ هدزٗربى  دادسبُ ،اراىذلشٍم فغ  تَخِ س٘بسهگذاراى اهَر اخزاٖٗ ٍ ثَٗژُ لبًًَگ -4
ّبٕ فمْٖ در خزٗبى خِ ثِ اّو٘ت ٍ ًمش آهَسُثِ رٍٗىزدّبٕ ضوبٗهٖ ه٘زاث فزٌّگٖ ثب تَ
ّب ٍ تظو٘وب  والى در ضَسُ ه٘زاث فزٌّگٖ ٍ ت ٍٗي ٍ تظَٗت لَاً٘ي ٍ همزرا  ٍ س٘بست

   .عج٘قٖ

تَخِ ثِ ًؾزٗب  ّوگزا ثزإ اس ث٘ي ثزدى تقبرع ه٘بى فهبٍإ فمْٖ ٍ ههَى لبًًَٖ  -5
رسروٖ هغبثمرت لرَاً٘ي ثرب هرَاسٗي      فٌَاى تٌْب هزخرـ  ٍ تَخِ ثِ خبٗگبُ شَرإ ًگْجبى ثِ

 .شزفٖ
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