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 چکيذُ
زض  ذ وصلب  ثلب ثلطوظ ببثملبيببج ادعيلب ج و ادع لبزن د لب  و   و 1970زض اوايل  زهل    

ان ث  يوضو بت  سالت و فقط آغبظ شس. فقط بيلوزن    كشوضهبن زضحبل توسع ، تود  ويژه
بيبفعگج ادع بزن، ادعيب ج و فطهنگج است ك  ثجبت سيبسج، هيجمعگج ادعيب ج  اظ توسع 

كنلس. زض ايلپ پلژوهب اثعلسا   هلب ضا ت سيلس يلج    و هيچنينج ساليت دميج و ضوحج يلت
ضويكطزهبن زضآيسن، دبثليعج، يشبضكت ادعيب ج و تطكيجج ث  فقط زض ادع بز يععبضف تجييپ 

ابس و پس اظ اشبضه ث  يشكالت تعطيف فقط، ثب يعطفلج يه لوغ غنلبن كهلبفج، تعطيلف    شسه
هلبن     ييپ هعينل أهبن غنبن كهبفج، ت يمعرطح اظ ازثيبت فق  ايبيي  اضائ  شسه است. شبذ  

ن او، يعنبست ثلب شلأ  آب لب زض علول زوضه يله سلبل  و ثلب         النهق  ذوز فطز و افطاز وادت
يب ثبلقوه )زضآيس زائيج( است و زض ايپ يه وغ، سطيبي  تذلبضت    1گيطن اظ زضآيس ثبلهع  ث طه

گيطز. ثلسيپ يعنلب غنلبن كهلبفج يله    هبن فقطظزا دطاض بيجكبض بيع زض زاين  زاضايجو و كمت
 اث بيلللبت ضايلللخ زض تعطيلللف فقلللط زض آ نسثعلللسن، هيبهنلللج و دلللبيک اسلللت كللل  يه لللوغ  

 ودوز بساضز.
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 هقذهِ

پسيسه فقط يعضلج است ك  كلي  دوايک ثشطن زض تيبيج زوضا  تلبضيد ثل  بلو ج ثلب آ      
فقط ث  يه ثلبضه زض يله يقغلک ذلبو بجلوزه ثلكل         ضوثطو ثوزه و همعنس. پسيساض شس 

هلبن يودلوز زض    هبن يرعلف حبص  تسضيذج بظلبغ  هيعيببج فقط و غنب زض ظيب  و يكب 
دوايک زض عول تبضيد ثوزه است. ايپ ايط يعضالت ادعيب ج و ادع بزن يرعلهلج ضا زض  

زن اظ آوضز.  لطا كل  ايلپ پسيلسه كل  ذلوز بيلو        اثعبز يرعلف ثطان دوايک ث  ثلبض يلج  
بيبفعگج ادع بزن، ادعيب ج و فطهنگج است ثجبت سيبسج، هيجمعگج ادعيلب ج و   توسع 

ييط و و يودت افعايب يطگ كنس هب ضا ت سيس يج هيچنينج ساليت دميج و ضوحج يلت
هلب   ث  ذ وو بوظازا ، يبزضا  و هيچنيپ كبهب يعوسظ عول  يط، افت كبضايج ابمب 

هبن  گطزز. اظ سون زيگط، فقط يودت پيسايب ثييبضن وضن ادع بزن يج و زض ب بيت ث طه
لصا آگبهج اظ وضعيت فقلط زض يله دبيعل ، اولليپ     ، شوز ادعيب ج و فمبز زض دبيع  يج

هلب و   ضيعن ثطان يجبضظه ثب فقط و يحطوييلت و ثطضسلج بعلبيخ ثطببيل      دسغ زض يميط ثطببي 
ثب ثطضسج يه لوغ   ايپ ي مظط زض آب ب ذواهس ثوز. و هبن پيشيپ و احيببب  تذسيس ب سيبست

ط فقط، ضسليس  ثل  تعطيهلج دبثل  دجلول اظ آ       گطزز. هسف اظ ثطضسج يعغيّ فقط حبص  يج
هلبن دبثل     هلب و تكنيله   هبن يطثوع  ث  تعييپ ضوش است تب ثب يشرص بيوز  شبذص

هبن آ  و ضوبس توظيک زضآيلس علج    دجول زست يبفت و اظ عطيق ايپ فقط و ظيط يذيو  
زض دبيع ، ثطضسج و يشرص گطزز ك  آيب دبيع  زض ايپ ضاثغ  يععبزل هبن يرعلف  سبل

 شسه يب اينك  ز بض  سغ تعبزل گطزيسه است.  
 نببچ  زض ادع بز يععبضف پيطايلو  فقلط و يعيبضهلبن آ  يجبحلت يرعلهلج يغلط        

ضوز و اظ  زاض فق  بيع ث  شيبض يج ل  فقط و  واي  يوثط زض آ ، اظ يمبئ  سبثق أگطزيسه، يم
  ضو ك  زض شطيعت اساليج پيطايو  فقيط احكبغ فطاوابلج ودلوز زاضز، فقي لب  تلالش     آ

ابس ك  ثب تود  ث  ب وو زينلج و يعيبضهلبن  قالئلج، يحلسوزه ايلپ يوضلو  ضا        كطزه
اظزيلسگبه ادع لبز    ظ ازثيبت پژوهب، اثعسا يه وغ فقطثسيپ ينظوض، پس ا يشرص بيبينس.

و سپس ثب يعطفج يه وغ غنبن كهبفج، يه وغ فقلط  يععبضف يوضز ثطضسج دطاض گطفع  است 
گيلطن پلژوهب ثلط اسلب       ابس. زض ب بيت بيلع بعيذل    و غنب اظزيگبه فق  ايبيي  تجييپ شسه

 زيسگبه فق ج اضائ  شسه است.
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 ادبيات پصٍّش. 8

 يه لوغ  سلپس  و فقلط  يرعللف  يهبهيم ( زض پژوهب ذوز اثعسا1390  بضن و يعينببج )
 تغييلط  ضوبس ث  سپس. ابس يوضز ثطضسج دطاض زازه ضا فقط گيطن ابساظه هبن ضوش و فقط ذظ
فقلط   هلبن  شلبذص  ازايل   زض. ابس ان پطزاذع  ينغق  صوضت ث  د ب  و ايطا  زض فقط بطخ

( 1385-1375) زوضه ثلطان  و شلسه  آوضزه يحبسج  هبن ضوش و( گيطن ابساظه هبن ضوش)
 ضشلس  يعيلبض  اظ ضفلبه  اثلط  ثطضسلج  ثلطان  بيعزض ب بيت  ابس. كطزه تحلي  و يحبسج  ضا آب ب

 و ذبوضييببل   دنلوثج،  آسيبن ينغق  س  زض آ  ان ينغق  ثطآوضز ث  و شسه اسعهبزه فقطظزا
 پطزاذع  شسه است. افطيقب شيبل

ثعسن زض اسالغ  ث  يقبيم  ضويكطزهبن فقط  نس( 1393 مكطن و غهوضظازه آضابج )
ك  زض اسالغ ضويكلطز زضآيلسن و    ابس زست يبفع  بعيذ  ث و  بسا و ادع بز يععبضف پطزاذع 

گيطز، ولج يعيبضهبن فقيط شط ج ثيشعط ث  دنج  فقلط   تعييپ يه ذظ فقط يسبظط دطاض بيج
كيس ثط ضفک فقط بمجج ث  زبجبل ضفلک بلبثطاثطن   أزاضز تب فقط يغلق، و اسالغ ثب ت بمجج تود 

ييپ اثلعاض  أيلواضزن بظيلط تل   و بعزيه كطز  عجقبت يرعلف ادعيب ج ث  يكسيگط است. 
توليس ثطان فقطا ث  دبن كيه يمعقيم يبلج اظ سلون يع لوييپ) ( و هيچنليپ ثحلت     

تر ص، ث  ضويكطز دبثليعج و وضوز يه وغ طاز ث  كبض غيط يوضز  الد  و غيط سغ ادجبض اف
زض  (زض فق  ث  ضويكلطز يشلبضكت ادعيلب ج )زض حبللت ينعللت شلغ       « شب  و ينعلت»

شجي  ثوزه و يعيبضهبن ذلظ فقلط اسلاليج ضا ثلب فقلط بملجج زض ادع لبز         ادع بز يععبضف
تط است تب سغح    و ليبدت، يعيبضن دعئجأكنس و زض وادک ض بيت ش يععبضف يعهبوت يج

 .ظبسگج ادع بزن افطاز زض هط عجق  بيع ثب يكسيگط فبصل  ظيبزن بساشع  ثبشس
هلب   غنبن شط ج، ايپ يالکهبن  بوضوظ صبثطن اظ پژوهشگطا  يعبصط زض تجييپ يالک

يلب   40)تعجسن( هيچو ، يبلكيت يه ب بة ظكون و بيلع زاضايلج   ضا ث  زو گطوه شط ج
 .2زضهيج و  طفج )هيب  كهبيت زاضايج فطز اظ ثطآوضز  بيبظهب(، تقميم بيلوزه اسلت   50

ضسس ك  كهبيت بيع يه حس شط ج ثطان غنبن يببک اظ فقلط ثبشلس و آبچل  ثل      ث  بظط يج
ض شسه است، تشريص حس ايپ كهبيت است،    اينك  شأ  و يطتج  افطاز زض  طف واگصا

سلرپ پبيلببج، هيلب       ، ثميبض تعييپ كننسه است. ثنبثطايپتعييپ يقساض كهبيت زاضايج آبب
 كالغ اثعسايج شيد الغبئه  زض تجييپ يالک فقط و غنب است.  
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زض  ذ وصلب   اظ اواي  زه  ههعبز و ثلب ثلطوظ ببثملبيببج ادعيلب ج و ادع لبزن د لب  و      
ان ث  يوضو بت  سالت و فقط شس كل    كشوضهبن زضحبل توسع  د ب  سوغ، تود  ويژه

 ي يعطيپ دطيب  آ  ادع بز توسع  است.

بظلبغ   ثلط ثلبظاض آظاز، زض يقبيمل  ثلب زو     زاضن يجعنج يكج اظ يشكالت ادع بز سطيبي 
ادع بزن زيگط )سوسيبليمعج و اسالغ( يشلك  توظيلک بلبثطاثط زضآيلس و ايذلبز شلكبف       

فقيلط، شليطزه     و زض بعيذل  ثل  ودلوز آيلس  عجقل       زضآيسن ثيپ عجقبت يرعلف دبيع 
 شلس  شس. زض ادع بز سوسيبليمعج ث  زلي  زولعج ثوز  ادع بز ايپ يشك  احمب  بيج يج

 (.57و ،1387 )بيبظن،
 للت زذبللت هلسايعج زوللت زض     ساليج ك  ادع بز يرعلظ است بيع ث  زض ادع بز ا

هب، يشك  ببثطاثطن توظيلک آبگوبل  كل  زض     ودوز دوابيپ يعنبست ثب ي بلح ابمب  ،ادع بز
شس، ودوز بساشت. گط   اسلالغ بلبثطاثطن توظيلک ضا زض     ادع بز كبپيعبليمعج احمب  يج

كل    (. الظغ ثل  شكلط اسلت   121و ،1357 )صسض، زابس پصيطز و ينغقج يج حس ا عسال يج
توابس ث   نوا  يكلج اظ  وايل  فقلط زض     ايب يج ،توظيک زضآيس ضاثغ  يمعقييج ثب فقط بساضز

ان ثطوت و زضآيس ث  علوض بب بزالبل  توظيلک شلوز      دبيع  تلقج شوز، ظيطا اگط زض دبيع 
 شوز.   ان زيگط يج ان و فقيط شس   سه يودت ثطوتينس شس   سه

شلس   زاضن( گط   يودت يلج  ل ادع بز يعكج ثط يكببيعغ ثبظاض آظاز )سطيبي ث  هط حب
ايب هيچ تضيينج زض د ت ث جلوز توظيلک زضآيلس     ،افعايب يبثس 3توليس ببذبلص زاذلجتب 

زاضن و  هلب  ليل  سلطيبي     عوض فشلبض تجليغلبتج سوسيبليملت     زاز. ايپ يمأل  و هييپ بيج
هلبن   ن يملعقيم علطظ بگلطش و سيبسلت    كل  پيبيلسهب    1929و  1919هبن سلبل   ثحطا 
سلطزيساضا  فكلطن ادع لبز     19زاضن ثوز، سلجت گطزيلس كل  اظ بييل  زوغ دلط        سطيبي 
ضثظ ت ييم ث  زذبلت ثيشعط زض ادع بز ثگيطبس  يطزا  كشوضهبن شن زاضن و زولت سطيبي 

دنلج   هبن ادع بزن ث  ينظوض يقبثل  ثب فقط ثپطزاظبس. ثب و ي يعط اظ هي  ث  ا يبل سيبست
هللبن  ( ظيينلل  ثللطان افللعايب يللساذالت زولللت زض فعبليللت1944-1939د للببج زوغ )

 (.27و ،1387)بيبظن،  ادع بزن ثيشعط فطاهم شس
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زض وادلک ثل  تحقيقلبت     4آغبظ يغبلعبت  ليج زضثبضه فقط زض زبيلبن آبگلوسبكملو   
ثطآوضزن اظ گطزز. اگط   دج  اظ آ  زض ثطيعببيب  ثطيج 19زض اواذط دط   6و ضاوبعطن 5ثوت

زض كعبة ذوز اعال بت ظيبزن ضادلک ثل     1797زض سبل  7تعساز فقطا ث   ي  آيسه و از 
و  8حوظه كليمبيج ابذبغ زازه ثوز و پليب اظ ون ابگللس   100وضک ثوزد  ذببواضهب زض 

بيع اعال بت سوزينسن زض يوضز وضعيت فقطا زض ينلبعق شل طن ابگلملعب  ت يل       9يي و
گيطن ييلعا    اوليپ ثبض ثوت ثب يغبلع  ييسابج زض لنس  د ت ابساظه ايب ثطان ،بيوزه ثوزبس
ينعشلط كلطز    1897و 1892هلبن   بعبيخ تحقيقلبت ذلوز ضا ثليپ سلبل     1880فقط زض زه  

 (.455-454 ، صص2008، 10)اسعيو  و ثلوغ
زض صسز ثطآيس تب ذظ فقط ضا تعطيلف بيبيلس و ايلپ ذلوز يودلت       (1904) 11هببعط

ضا بلبغ ثلطز. زض    12«ضفبه حلساد  »توا  يه وغ    اظ آ  ديل  يجتحقيقبت زيگطن گطزيس ك
زضآيلس ابعشلبض زاز.    گعاضشج زضثبضه ذببواضهبن كلم « كييع  يشعطک ادع بزن» 1949سبل 

ان بظبغ يبفع  يوضز يغبلعل  دلطاض    ثوز ك  يشك  فقط زض آيطيكب ث  گوب  60يع صا زض زه  
گطيرع  يشك  فقط زض آيطيكب يلوضز يغبلعل    ان دمع  و  گطفت. الجع  پيب اظ آ  ث  گوب 

اشبضه  15و گبلجطيت 14، هبضينگعو 13توا  ث  آثبض ليپيپ دطاض گطفع  ثوز ك  اظ آ  ديل  يج
ل  فقط ضا زض آيطيكلب ثطابگيرلت.   ض ايپ تحقيقبت ثوز ك  تود  ث  يمأبيوز. زض وادک ابعشب

زض  16يس دي لوض آيطيكلب  شوضان يشبوضا  ادع بزن ضئ ثطان برمعيپ ثبض زض آيطيكب گعاضش
ثلوز   17زالض تعييپ كطز ك  ينشأ آ  تحقيقلبت اوضشببملكج   3000ذظ فقط ضا  1964سبل 

ك  ثعسا  اسب  ا الغ ذظ ضسيج فقط زض آيطيكب گطزيس. الجع  ثعسهب تعسيالتج زض ايپ ذظ 
هلبن بقلسن و    ضسيج فقط صوضت گطفت و ث  عوض يجبل پس اظ زض بظط گطفعپ پطزاذلت 

هيعيب  تحقيقبت يشبث ج زض ثميبضن اظ كشوضهبن زيگلط بيلع      گطزيس.بقسن يحبسجغيط
. ابذبغ گطفت و يحققيپ ث  يطوض ظيب   الدينس ث  يغبلع  تغجيقج فقط ثيپ كشوضهب شسبس

هبيج ثوز كل  يجلبزضت ثل   نليپ      اظ اوليپ سبظيب  18سبظيب  هيكبضن و توسع  ادع بزن
زض  19گطوه يغبلعبت زضآيس لوكعايجوضگ تطن ثب هبن وسيک يغبلع  تغجيقج بيوز و پژوهب

ايپ ظيين  ابذبغ زاز. الجع  تحقيقبت ضادک ث  فقطشنبسج زض سغح د ببج ثمعگج ث  ودوز 
اعال بت زض يوضز بحوه توظيک يعيبض سغح ظبسگج زض هط كشوض زاضز ك  زض ايلپ د لت   

زض ذ لوو   ابلس و  ان ابذلبغ زازه  اليللج كبض ادسايبت اضظبسه ثببه د ببج و سبظيب  ثيپ
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ان ضادلک ثل     ثطذج اظ كشوضهبن ثب سغح زضآيس كم، بظيط هنسوسعب  تحقيقبت گملعطزه 
اليلللج كلبض زض    وضعيت فقط زض آب ب ابذبغ گطفعل  اسلت. ثببله د لببج و سلبظيب  ثليپ      

يب ينظوض بيوز  حساد  ي طف  «20بيبظهبن اسبسج»گمعطش و كبضثطز يهبهييج اظ ديل  
وز  شطايظ ظيمت يحيغج زض يحبسج  ذظ فقلط كل    كبالهبن ث  ذ وصج و يلحوػ بي

، 2008)اسلعيو  و ثللوغ،    ابلس  آيسه، بقب ثمعايج ايهلب بيلوزه   21ثطابت 1980زض گعاضش 
ايلب اظ   ،ل  د ببج يغط  ثوزه اسلت ألصا هيواضه فقط ث   نوا  يه يم؛ (457-456 صص

سلبذعبضن،  صيطش ثطببيل  اصلال    زليل  پل    ث 80و ث  ويژه ثب شطو  زه   70اواذط زه  
سبظن توسلظ ثمليبضن اظ كشلوضهبن د لب ، فقلط و حيبيلت اظ        سبظن و ذ وصجآظاز
پصيط ثب شست ثيشعطن يوضز تود  دطاض گطفت. ثمليبضن اظ ابسيشلينسا     هبن آسيت گطوه

هلبن   اللصكط، گلطوه  هلبن ادع لبزن فلوق   ثط ايپ گيب  ثوزبس و همعنس ك  ادلطان ثطببيل   
 زهس. ضا افعايب يجسبظز و فقط  زضآيس ضا يعأثط يج كم

اليللج زض پبسد ث   نيپ وضعيعج و ث  ينظوض دلوگيطن اظ توسع  فقط، ب بزهبن ثيپ
ان ادسايبت بيبزيپ و  يلج ضا زض پيب گطفعنس. ثلطان يجلبل سلبظيب  يلل  زهل       و ينغق 
ضا زه  ضيش  كنج فقط ببغ ب بز. ثببه د ببج ثلطان تحقلق زبيلبيج ضهلب اظ      1977ل 2006

  ضا ثطان ادساغ يؤثط ثطان حصف گطسلنگج ثلب توسلع  پنبهگلبه و يملكپ و      فقط، د ببيب
ثطذوضزاضن  يويج اظ ث ساشت، يمكپ و آيوظش ز وت بيوز. زض هييپ ضاسعب زض سبل 

گلعاضن كلطزه اسلت كل  اظ عطيلق       هلسف سبظيب  هيكبضن و توسلع  ادع لبزن   ، 1996
اظ شلطايظ فقلط شلسيس     2015ثبشنس تب سلبل   يشبضكت د ببج بييج اظ افطازن ك  فقيط يج

تع لس كطزبلس كل  ادلسايبت الظغ ثلطان       22ا ضلبن اسلكبح   1997ذبضح شوبس. زض بوايجط
 ضا ابذبغ زهنس. 2010كنج فقط تب سبل  ضيش 

 

 رٍیکردّای هختلف در تبييي هفَْم بِ فقر. 2-2

 23تلوا  ثلب   لبض ضويكلطز يلوضز ثطضسلج دلطاض زاز        يه وغ فقط ضا زض ادع بز يععبضف يج
 (:46، صص1391ه آضابج، )غهوضظاز

 ضويكطزهبن زضآيسن فقط اصوال  يه ثعسن همعنس و فقظ ثطحملت زضآيلس يلب    .1
شوبس ثب زض بظط گطفعپ يه سجس حساد  اظ كبالهب و ذسيبت  ي طف اضظيبثج يج
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گيطن  بن ابساظهييپ آ  ضا ث   نوا  ذظ فقط يجنأيوضز بيبظ فطز يب ذببواض، هعين  ت
 . زهنس فقط دطاض يج

هلب ثل  دبثليلت پبيل  و دبثليلت       ثنسن دبثليت دبثليعج فقط: زض يه تقميمضويكطز  .2
شوز. دبثليت پبي  يواضزن هيچو  سواز، آيوظش، سلاليعج و   ثنيبزن تقميم يج

هبن ثنيبزن ث  يعنج ودوز شلطايغج اسلت    گيطز و دبثليت يببنس آ  ضا زض ثط يج
و سلوتتغصي ،  ك  تواببيج الظغ و ينبست ثطان ضهب شس  اظ دحغج و گطسلنگج  

سواز، و ايكب  يشبضكت زض ظبسگج ادعيب ج، زاشعپ سلطپنبه، ايكلب  يملبفطت    
 تلوا   لسغ ثطذلوضزاضن اظ تيلبيج ايلپ      ث  يه يعنب يلج  .آوضز و... ضا فطاهم يج

اسب  ضويكطز فقط دبثليعج، فقيط فطزن بيملت كل    يواضز ضا فقط دبثليعج ببييس. ثط
 ابس اظ وضعيت فقط ذبضح شوز.تو زضآيس بساضز، ثلك  فطزن است ك  بيج

ضويكطز يشبضكت ادعيب ج: ود  تيلبيع ايلپ زيلسگبه ثلب زو زيلسگبه دجل  كل          .3
زازبس ايپ است ك  ايپ ضويكطز ث  ضاثغل    هبن فطزن ضفبه ضا يسبظط دطاض يج دنج 

 بيبيس. هبن ادعيب ج تأكيس يج شرص ثب ب بزهب و  بض وة

طهبن زضآيلسن و دلبثليعج و   يعغيّ ) نس ثعسن(: ثب تطكيجج اظ ضويكطزهبن تطكيجج .4
ج زض شلوز. يشلك  اسبسل    يشبضكت ادعيب ج شبذص تطكيجلج فقطسلبذع  يلج   

طهلبن يرعللف اسلت كل      زهلج ثل  يعغيّ   وظ  يحبسج  شبذص تطكيجج زضابساظه
 ح  ينبست زست يبفت. توا  ثطان آ  ث  يه ضاه بيج

 

 هشکالت تعریف فقر. 2-9

ف، يشكالتج ضا ث  هيطاه زاضز ك  زض اينذلب ثل    ث  عوض كلج، تعطيف فقط زض ادع بز يععبض
 (:1375عوض اذع بض ث  ثطذج اظ آب ب اشبضه شسه است )پژويب ، 

زابنلس  زض ثطذلج اظ    اسب     يعيبضهبيج ذوز ضا فقيط يلج هنگبغ و ثط افطاز    .1
بيملعنس، فقيلط   دوايک و يب ينبعق ييكلپ اسلت افلطازن كل  صلبحت اتويجيل        

دبيع  و ينغقل  زيگلط آب لب ضا صلبحت يكنلت      ك  زض يحموة شوبس زض حبلي
اسب  يعيبضهبن كللج  زابنس، زض حبليك  ثط غ ذوز ضا فقيط يجثسابنس. ثطذج اظ يطز

 فقيط بيمعنس.
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ان ييكلپ اسلت زض يله     زض    زوضه ظيببج ثبيس فقط ضا تعطيف كطز  ذببوازه .2
فقيط  هبن زيگط زوضه اظ ظيب  فقيط ثبشس )ثطان يجبل، يكمبل( زض حبليك  زض سبل

يب اينك  ييكپ است زض يه زوضه يلوضز يغبلعل  يعيبضهلبن سلغح      تلقج بشوز
 ظبسگج تغييط كنس. كساغ ظيب  ضا ثبيس يالک ثطضسج دطاض زاز 

واحس ثطضسج فقط ضا ثبيس فطز يب دبيع  يب ذببواض زض بظط گطفت  ييكلپ اسلت    .3
بلس،  زو ذببواض ك  اظ بظط ذظ فقط و يعيبض سنذب فقط زض يه سلغح دلطاض زاض  

زاضان توظيک زضوبج يعهبوت ثبشنس. ث   جبضت زيگط، ييكپ است يله ذلببواض   
ك  فطز يب افلطازن زض زضو  ايلپ ذلببواض     زض ك ، ثبالن ذظ فقط ثبشس زض حبلج

 كنس. ظيط ذظ فقط ثبشنس. هييپ يغلت زض يوضز دبيع  بيع صسق يج
يلوضز بظلط   كنلوبج،  زاضايج و ثطوت    بقشج زض تعييپ فقط زاضبس  آيب زضآيلس   .4

ثبشس  ثطان يجبل، فطزن ك  يله  يالک تعييپ ذظ فقط يج  يجاست يب زضآيس زائ
اش ث  ييعابلج بيملت كل  سلغح ظبلسگج او ضا       ايب زضآيس دبضن ،شر ج زاضز

 زاضز   ثبالتط اظ ذظ فقط دطاض زهس،    حكيج
يالک زضآيس است يب هعين   زاليلج ودلوز زاضز كل  اسلعهبزه اظ زضآيلس ثذلبن       .5

شوز. ثلطان يجلبل ايكلب  زاضز افلطازن اظ بظلط       ينذط ث  بعبيخ يعهبوتج يج هعين 
ايب اظ عطيق دطض يب فطوش ثطذج  ،سغح زضآيس ظيط ذظ فقط دطاض زاشع  ثبشنس

هب، سغح ضفبه ذوز ضا ثبالتط اظ ذظ فقط دلطاض زهنلس.  نببكل  ييكلپ      اظ زاضايج
بنلس   لبزات   است گطوهج ك  سغح زضآيس ذظ فقلط ضا زاضبلس، ثل  زاليللج يب    

ييپ بيبظهلبن ذلوز زض   أادعيب ج، زابب ببكبفج يب ببدص ثوز  ثبظاض، دبزض ثل  تل  
 سغح ينبست و ثبالن فقط بجبشنس.

 

 هفَْم فقر از دیگاُ فقِ اهاهيِ. 9

ثب تود  ث  آبچ  زض يوضز يشكالت تعطيف فقط ثل  آب لب اشلبضه شلس، زض ازايل  پلژوهب       
هبن اصلج اظ زيسگبه  اين  شيوليت و شبذ  سبظن ز يه وغ فقط و غنب ثب يحوضيت شهبف

 فق  ايبيي  يوضز ثطضسج دطاض گطفع  است.
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يكج اظ يواضز ي طف صسدبت وادت و و ثطذج صسدبت يمعحت زض اسلالغ، فقلطا   
دسض بمجت ث  تعطيف و شنبسبيج ايلپ افلطاز    و يمبكيپ همعنس. اظ ايپ ضون فق بن  بلج

 ابس.  ب بيت اهعيبغ ذويب ضا ث  كبض ثطزه
زاضن ك  زض تجييپ تهبوت فقيط و يمكيپ زض ايپ بوشعبض اظ پطزاذعپ ث  اذعالف زاين 

شنبسج فقلط زض ديلب  فقل  ثطضسلج      بظط بيوزه و يه وغ ثيپ فق ب وادک شسه است، صطف
شوز. پيشينيب   ليلبن ايبييل  ثلب يعيلبض دلطاض زاز  يلالک سللجج ادع لبض زاضايلج اظ          يج

 ابس:   تعطيف بيوزههبن ظبسگج، فقط ضا  نيپ  هعين 
فقطا كملببج هملعنس كل  ثل  ابلساظه      »گويس: ( يج148، و1ق، ح1408) حلّىيحقق 

 .«24هبن سبليبب  ذويب، زاضايج بساضبسهعين 
فقيلط و يملكيپ كملج اسلت كل       »گويلس:   يج (347، و1، حق1413) حلّى الي  

 .«25زاضايج او اظ يؤوب  سبليبب  ذويب و اه  و  يبلب كيعط است
تحم٘قك   هٌتْٖ الوطلت فٖ»( زض تعطيهج زض كعبة 328، و8، حق1412) حلّى الي  
اص  ضا ثطان صسق  نوا  فقيلط ثلط افلطاز و بيلع اسلعحقبق ظكلبت،  لسغ غنلب          «الوزّت

. يعأذطا  ايبيي  بيع زض ايپ ضاثغ  ثلب افلعوز  ديلس  لسغ غنلب زض تعطيلف فقيلط        26زابس يج
 ؛ ثحطابلى، 187، و1، حق1423يحقق سجعواضى، ) ابساصغالحج، فقط ضا  نيپ شنبسببسه

 (:123، و5، حق1418؛ عجبعجبيى كطثاليج، 156، و12، حق1405
شوز،  سغ غنب است ك  ثب تحقق آ ، فطز يمعحق  حسن ك  شبي  فقيط و يمكيپ يج»

 .«شوزظكبت يج
ابلس و زض  ثطذج يعأذطا  و يعبصطا  بيع زض تعطيف فقط، اظ هييپ ضوي  پيطون بيوزه

 ابس.ض تعطيف فقيط شط ج، تعطيف شط ج غنج ضا بيع يوضز اشبضه دطاض زازهكنب
فقيط كمج است كل  يؤوبل    »گويس: يج( 99، و4، حق1419 يعزى،صبحت  طوه )

 .«27بساضز و غنج شط ج ثط ذالف ايپ است سبليبب  ظبسگج ذوز و اه  و  يبلب ضا
: (79، و2 ح ق،1421)يغنيل ،   يحيسدواز يغني  بيع زض تعطيف فقط بگبشلع  اسلت  

فقيط يب يمكينج ك  اظ بظط شط ، يمعحق زضيبفت ظكبت اسلت، كملج اسلت كل  فبدلس      »
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  ايلپ  و  يبلب است و غنج شط ج كمج اسلت كل  ظبسگج ذويب و اه   سبليبب  يؤوب 
 .«28يؤوب  ضا زاضا است

ثسيپ تطتيت ايپ بعيذ  زست يبفعنج اسلت كل  يلالک زض تعطيلف فقلط زض بظطگلبه       
 سغ غنب است؛ صبحت ضيبض يس ج است ك  زض اينك  يالک فقلط شلط ج   فقي ب  هيب  

عجبعجلبيى  )  سغ غنب است، هيچ اذعالفج    زض ب وو و    زض فعبون، ودلوز بلساضز  
 .(123، و5، حق1418كطثاليج، 

شيبضز و زض ازاي  ث  زو يج ايشب  يح  اذعالف ضا زض تطسيم و تعييپ حس ايپ غنب ثط
ان ك  الظي  ظبسگج اسلت و بيلع يبلكيلت يله ب لبة      يؤوب شبذ   كهبيت زاضايج اظ 

 كنس.  ظكون، اشبضه يج
هييپ اذعالف ضا پيب اظ ايشب  يوسون  بيلج زض يساضک االحكبغ يوضز تأكيس دلطاض  

يوسلون  ) بيبيلس  زازه و  ينب  ث  ايپ زو يالكج ك  يببک اسعحقبق ظكبت همعنس، اشبضه يلج 
 .(193، و5ح ،ق1411 بيلى، 

ثب اش ب  ث  هييپ اذعالف، يه يالک زيگط ضا اظ دول  حلّىپيب اظ ايشب  بيع  الي  
افعايس، ايپ يالک سلوغ، ثنلبثط بظلط  ليلبن اهل       فق بن اه  سنت ث  زو يالک دجلج يج

زضهلم اسلت.    40سنت، ا م اظ ثوضن، برعج، اسحبق، حمپ و اثو جيس، زاضايج زض حلس  
  الي  حلّى،) زابسب  كهبيت زاضايج است ودي  يجالجع  ايشب  دول شيد عوسج ضا ك  هي

 .(329، و8، حق1412
ضسس ك  كهبيت بيع يه حس شط ج ثطان غنبن يببک اظ فقط ثبشلس و آبچل     ث  بظط يج

ث   طف واگصاض شسه است، تشريص حس ايپ كهبيت است،    اينك  شأ  و يطتج  افطاز 
كننسه است. ثنلبثط ايلپ  سلرپ پبيلببج،     زض تعييپ يقساض كهبيت زاضايج آبب ، ثميبض تعييپ 

 هيب  كالغ اثعسايج شيد الغبئه  زض تجييپ يالک فقط و غنب است.
 

 ٍ هصادیق آى هعرفي هفَْم غٌا. 9-8
 

 غٌای تعييٌي. 9-8-8

يشرص شس ك  زض فق  ايبيي  يطاز اظ فقط  سغ غنب و توابينسن است و صلبحت ضيلبض   
دوز بساضز. فقظ اذعالف زض  بليب  ايبي  اذعالفج ويوضز ثيپ بيع يس ج است ك  زض ايپ 
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تلوا  فلطزن ضا غنلج ثل       يالک و يعيبض ايپ زاضايج است. ث  ثيب  زيگط ثب    يالكج يلج 
شلوز  زض ايلپ    حمبة آوضز و زض صوضتج ك  آ  فطز فبدس ايپ يالک ثبشس فقيط تلقج يج

هلب و   زسلع  اول يلالک   ثبة زو گوب  يالک اظ دببت فقي ب  ايبيج و  بي  اثطاظ شسه كل  
ابلس؛ زض ييلب   بليلب      هبن يشرص و يعينج ضا ثطان غنبن يوضز بظط تجيليپ بيلوزه   يعيبض

ثب اش ب  ث  هييپ اذعالف، ضيپ بق  دول يبلكيت يه ب بة ظكلون   حلّىشيع   الي  
ث   نوا  يه يالک يشرص و يعيپ ثطان زاضايج يوضز بظط فق  اظ زيسگبه  بليب  ايبيي ، 

گطن ضا اظ دول فق بن اهل  سلنت، ا لم اظ ثلوضن، برعلج، اسلحبق، حملپ و        يالک زي
كنلس و آ  زاضايلج زض حلس     اثو جيس، ث   نوا  يالک يشرص و يعيپ ثطان زاضايج بق  يج

 .(329، و8، حق1412  الي  حلّى،) زضهم است 40
گهعنج است ك  ايپ بو  يالک زض فق  ايبيي  ثر وو زض دطو  اذيط دبئلج بساشلع   

پ ثلطان زاضايلج ضز   شينيب  بيع آ  ضا ث   نوا  يله يلالک شلط ج يشلرص و يعلي     و پي
ثبيس گهع  شوز ك  ايپ دمم اظ يالک زاضايج و غنب زض فق  ايبييل  دبيگلبهج    لصاابس.  بيوزه

 بللساضز.  بلليم بگللبهج ثلل  ثللبة ظكللبت كعللت فق للج ايبييلل  ثللطان ت للسيق ايللپ از للب  

 .29كبفج است
 

 غٌای کفافي. 9-8-2

ايبيي  حس يشر ج ثطان فقط و غنب زض بظطگطفع  بشسه است، ثلك  زض ايپ ينظلط،  زض فق  
هبن ظبلسگج اسلت، الجعل  ثلب     غنب هيب   سغ فقط و تواببيج يبلج فطز ثطان ثطآوضز  هعين 
 ينظوض كطز  ديس كهبيت ثطان ايپ زاضايج و تواببيج يبلج.  

زض كعلبة  ( 1390)ابلج  ي غهج زلشبز ت ط توسظ غنبن كهبفج ثطان اوليپ ثبضيه وغ 
هلبن ضويكلطز    ون زض ايپ يذبل زض پج تطسيم يكج اظ پبي  تطاظ حيبت ث  كبض ثطزه است؛

الجالغ ، ث  زبيب و ايوض زبيون و ثطوت و زاضايج است و آ  ضا تحلت   ايبغ  لج) ( زض ب خ
ايب ثب ضدو  ث  كعت فق ج، ايپ بعيذ  زسلت   ؛بيبيس  نوا  فطهنج غنبن كهبفج يغط  يج

ايبيي  زض ثبة فقط و غنلب   توابس گويبن يعيبض فق فعنج است ك  ايپ  نوا  ث  زضسعج يجيب
 .(464-467 ، صص1390زلشبز ت طابج،)ثبشس 
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هلبن   اظ بظط يش وض فقي ب ، غنج كمج است ك  زاضايج او كهلبف يرلبضح و هعينل    
ظ زض غيط ايپ صوضت ايپ فطز، فقيلط يحملوة ذواهلس شلس. يكلج ا      ؛ظبسگج او ضا ثسهس

، ثبشلس  يلج شليد عوسلج    ،يف غنب اظ ينظط شط  پطزاذعل  ثعضگب  فقي ب  ايبيي  ك  ث  تعط
غنلبيج كل  ثلب آ  گلطفعپ     » (:256، و1، حق1387 عوسى،) گويس ايشب  زض ايپ ثبضه يج

 .30«حسكهبيت ذويب و اه  و  يبل شوز،  جبضتمت اظ زاضايج زضظكبت حطاغ يج
بيع يالک فقط ضا  سغ كهبيلت زاضايلج    (241وق، 1413) پيب اظ ايشب ، شيد يهيس

 ، اثلپ ظهلطه  (456، و1حق، 1410) كنلس، و پلس اظ ايشلب  اثلپ ازضيلس      فطز ا الغ يج
، 1حق، 1406) ، اثللپ ثللطاح (58، و1حق، 1418) حلّللى، يحقللق (123وق، 1417)

 فقللسا  كهبيللت »، يللالک فقللط ضا  (112وق، 1414) و  التالللسيپ حلجللج  (169و
 .ابس زابمع « زاضايج

ذلوضز. ثل   نلوا  يجلبل، فلي       يسگبه زض آثبض يعأذطا  ايبيي  بيع ث   شم يلج ايپ ز
آبچ  ظبهطتط است اينك  فقيط كمج »گويس: زض ايپ ثبضه يج (204، و1 ح)ثج تب،  كبشببج

 .31«اش زض حس كهبيت بجبشس است ك  دبزض ث  تأييپ يربضح ذوز و افطاز وادت النهق 
 :ثبشس ث  شط  شي  يج يمعنسات

زهنس و ايپ يعنب اظ غنلب ضا   يسه يمعنسات ايپ يالک ضا، ضوايبت تشكي  يج :ضوايبت .1
توا  زض ضوايبت ثميبضن بيع دمعذو بيلوز،  ل  اينكل  زض ثمليبضن اظ ضوايلبت      يج

 اسلت. زض ازايل  زو ضوايلت اظ بظلط     ايپ ثبة ث  ديس كهبيلت اشلبضه شلسه    واضزه زض
 ذواهس گصشت.

؛ 561، و3 ، حق1407كلينلج،  ) كنلس  سيب   اظ ايبغ صلبزق) ( بقل  يلج   الف( 
اظ ايبغ صبزق) ( سؤال كطزغ ك : آيب ظكلبت ثل    (: »235، و9 ، حق1409حط بيلج،

اش ثلطاى ادلبضه    آضى، يگط آبك  ذبب  ضسس  فطيوز:ذبزغ يج و  ذبب   شرص زاضاى
اش ثطاى تأييپ يعبش )ذلوزش و(  يلبلب كهبيلت كنلس،      االدبضه زاز  ثبشس، و يبل

هلبى ذلوزش و  يلبلب     دبضه ثطاى تأييپ ععبغ و لجب  و بيبظينلسن اال پس اگط يبل
االدبضه آ  ذبب  ثطاى ايشب  كهبيلت   كهبيت بكنس ظكبت ثط او حالل است، و اگط يبل

 .32«كنس ظكبت ثطاى ايشب  حالل بيمت
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، ق1413اثپ ثبثوي ، ) كنسسيب   زض ضوايعج زيگط اظ ايبغ صبزق) ( بق  يجة( 
و گللبهى ظكللبت ثللطاى صللبحت » (:239، و9 ، حق1409؛ حط للبيلج، 33، و2 ح

ههع س حالل است، و ثطاى صبحت پنذبه حطاغ است و ايپ زض صوضتى اسلت كل    
ك  اگط آ  ضا ييب  ايشلب  دمليت   ،  يبل ثميبض زاشع  ثبشس، ث  عوضيصبحت ههع س

س ثبيل ثبيس ذوزش ضا اظ آ  يعبف زاضز، و يجاظ ايپ ضو يج .كنس ثطاى او كهبيت بكنس
و شلغ  و   بحت پنذبه زض صلوضتى كل  تن لب ثلوزه    ب صضا ثطاى  يبلب ثمعببس، ايآ  

 ثبيس زض آ  حطفل  كلبض كنلس و ثل      ظكبت ثط او حطاغ است و يج اى زاشع  ثبشس حطف 
ذواست ذساى تعبلى زض اشعغبل ث  هيب  حطفل   يلعى كل  ثلطاى ايلطاض يعبشلب        

 .33«آوضز كهبيت كنس ث  زست يى
آيس، تعييپ يه حس يشرص ثطان غنلب ضز  يوثق  ثطيج  نببك  اظ ايپ زو ضوايت

زضهلم( ثلكل  آبچل  ثل   نلوا        50زضهم و 700شسه است )   ذبب  و غالغ و    
يعيبض يوضز تود  دطاض گطفع  است، كهبيت اظ يؤوب  ظبسگج ث   نلوا  ديلسن ثلطان    

 زاضايج و غنب است.  
بظطي  ثب كيه اظ اديب  بيلع   توا  ثط ايپثط اسعنبز ث  ضوايبت فوق، يج  الوه :اديب  .2

اسعسالل بيوز؛ كيب اينك  يوسون سجعواضن اظديل  زالي  شطط كهبيلت زض زاضايلج   
(. الجعل   170، و11 ، حق1413 يوسون،) غنج شط ج ضا اديب  يعطفج بيوزه است

 واضح است ك  ايپ اديب  يسضكج است و يب حساد  يحعي  اليسضک است.  

بيلت يلبل و زاضايلج فلطز اظ يرلبضح ظبلسگج و       بجبيس اظ بظط زوض زاشت ك ، كه
ثطآوضز  بيبظهبن ظبسگج ون يعيبضن است كبيال  شط ج و آبچ  ك  زض ايپ ظيين  ثل   

ت ثطآوضزه شلس   ت و كييّ طف واگصاض شسه است تشريص حس ايپ كهبيت و كيهيّ
 زضآيلس  و هلب  تواببيج ثوز  يعهبوت ث  تود  ك  ثببيع اين بيبظهبن ظبسگج فطز است و

زضآيلس ضا يلالک كلبفج     توا  يه حلس ثبثلت اظ   تأييپ يربضح ظبسگج، بيج افطاز زض
 ثل   يعنلب زض ضوايلبت بيلع    زابملت،  ل  اينكل  هيليپ       زابمعپ زاضايلج ثلطان هيل    

 ذوضز.  شم يج
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 هبن زيگطن بيع هيچلو  ديلس ظيلب     شبيب  شكط است ك  زض ايپ تعطيف اظ غنب، شبذ  
النهق  و شأ  و يطتج  بيلع   هبن افطاز وادت هبن سبليبب (، و هعين  )كهبيت يبل ثطان هعين 

اثطگصاض همعنس ك  زض ازاي  ث  ثطضسج اديبلج هطكساغ هيلت گيلبضزه و زض ابع لب يعنلبن     
 شط ج فقيط يشرص ذواهس شس.

 

 ًفقِ خاًَادُ .9-2-8
گصاض ثط يقول  غنبن كهبفج زض فق  ايبيي  بهق  ذببوازه و اهل  و  تأثيطهبن  يكج اظ شبذ  

النهقل  اسلت. اظ ينظلط فقل ، غنلج       هب يربضح افطاز وادت يبل و ث  تعجيطن زيگط، هعين 
هبن ذوزش، زاضايج و تيكپ يبلج ثطآوضز  ثط تأييپ بيبظهب و هعين  كمج است ك   الوه

ضا بيع زاضز. ث  زيگط سرپ اگط فطزن تواببيج يلبلج   اش النهق  بيبظهب و يربضح افطاز وادت
اش ضا زض حلس كهبيلت بساشلت ثبشلس، اظ      النهقل   يپ يؤوب  ظبسگج ذوز و افطاز وادتتأي

 ينظط فق  ايبيي  فقيط تلقج ذواهس شس. 
هبن ظبسگج ذوز  ثط هعين  هبن اه  و  يبل  الوهثميبضن اظ يعبصطا  ث  تأييپ هعين 

يغني ،  ؛350، وق1394؛ اسعطآثبزى، 99، و4 ح ق،1419 يعزن،) ابسفطز ت طيح بيوزه
(. شيد دواز يغني ، ايپ بظط ضا ثل   299، و2 ، حق1409؛ ينعظطن،  79، و2 ح ق،1421

صوضت ايطن يملم اظ دببت فق بن ايبيي  زض يقبث  سلبيط يكبتلت فق لج،  نليپ ثيلب       
گوينلس: فقيلط شلط ج كملج     يج ايبيي  و يبلكي :  (178، و1 ، حق1421يغني ، ) ابسزاشع 

اش( زاضايج  النهق  )افطاز وادت اشهبن سبليبب  ذويب و ذببوازهاست ك  ث  ييعا  هعين 

 .«34يبلج بساضز
 ث  شط  شي  است:يمعنسات 

توا  ثب ضوايبتج ك  زض ثحت پيشيپ گصشلت، اسلعسالل بيلوز.    ثط ايپ شبذ   بيع يج
واضن آ  فلطز اسلت.    زض ثحت كهبيت  يبل   اينك   لت  سغ كهبيت ايوال يغط  شسه 

اش كهبف بسهلس اظ ينظلط فقل      النهق  اش ثطان تأييپ افطاز وادتزض بعيذ  اگط فطز زاضايج
 آيس.حمبة يجايبيي  فقيط ث 
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 شأى اجتواعي .9-2-2
توا  حسن ضا بيع ثطان يؤوب  زض بظط گطفت؛ الجعل    زض تجييپ غنبن كهبفج اظ ينظط شط  يج

ي سادج و يشرص ثلك  ثل  صلوضت كللج و يه لويج. تنبسلت ثلطآوضز         صوضتب  ث 
ثبشلس. ثلط ايلپ    بيبظهب ثب شأ  و دبيگبه فطز اظ زيگط ديوز تعطيف فق  ايبيي  ثطان غنب يلج 

اسلب   هبيج است كل  فلطز ثط  اسب  ينظوض اظ يؤوب  زض تعطيف فق  اظ غنج، هيب  هعين 
 اش ثبيس ابذبغ زهس.  شأ  و دبيگبه ادعيب ج

ابلس و  حقق ذويج زضكعبة ين بح، زض تعطيهج ك  ثطان فقطا و يمبكيپ اضائل  بيلوزه  ي
 .(309، و1 ، حق1410ذوئى، ) زابسييعا  يؤوب  فطز ضا، آبچ  الئق ث  شأ  اوست، يج

هبن فلطز ضا ثل     ايبغ ذيينج)ضه( بيع اظ ديل  فق بن يعبصط است ك  يربضح و هعين 
، ق1404؛ هيلو،   334، و1 ، حق1425ذيينلى،  ) ديس ليبدت و شأ ، يقيس بيلوزه اسلت  

ك  گطوه زويج پطيشب  -فقطا و يمبكيپ » بگبضبس:(. ايشب  زض ايپ يوضز  نيپ يج121و
 كملببج هملعنس كل  زاضايلج هعينل  سلبليبب  زض ذلوض شلأ          -حبل تلط اظ اوللج هملعنس   

 .«35ذويب بيمعنس
 ثبشس: ث  شط  شي  يجيمعنسات 

ج آيس ك  يطاز اظ يؤوب  و هعين ، آ  يربضدج است اظ گطوهج اظ ضوايبت  نيپ ثط ي
ك  زض شأ  فطز ثبشس. يجال  زض ثطذج ضوايبت آيسه است، كمج ك  ذبزغ و ذبب  زاضز بيلع  

 تط ذواهس شس.  ضو آشكبض س اظ ظكبت اسعهبزه بيبيس. ايپ يمأل  ثب بق  ضوايبت پيبتواب يج
 ضوايبت: .1

؛ 371، و2 ، ح1385اثلپ ثبثويل ،   ) (ضوايت  جساهلل ثپ سنب  اظ ايبغ صلبزق)  الف( 
ص و گوسهنس و شعط ضا ثل  افلطاز يعشلر    ،ظكبت گبو(: »55، و3 ، حق1407كلينج،

شلوبس   بقلطه و بجبتلبت ظيليپ كل  وظ  يلى      ،يمليببب  آثطوينس ثبيس زاز و ظكبت عال
ثپ   جساهلل زهنس. ذطيب( ضا ث  فقطايى ك  وضعيت ثسن زاضبس، يى و )گنسغ، دو، يويع

گويس: يحضط يجبضک ايبغ) (  طض كطزغ:  گوب  حكم ايلپ علوض تشلطيک     سنب  يى
  و ثلب  ، گوسهنس و شعط( ضا ث  افطاز يعذيل گبب  )گبو شسه و  طا ظكبت حيواببت س 

ضا  بضگبب  )گنسغ، دو، ذطيب و يلويع(    غالتابس و ظكبت  شر يت اذع بو زازه
آ  ك  ابس: ثطاى اين هنس حضطت فطيوزهثسص ابس ث  فقطات غيط يعشر بقطه گهع و عال 
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 ضو بيكلوتطيپ اظ ايلپ     و بيله بلبغ ثليپ يلطزغ هملعنس اظ ايلپ      افطاز، اشربو يود
 حيوابللبت( ضا ثلل  آب للب ثبيللسگببلل  و صللسد  غيط صللسد  حيوابللبت سلل زو صللسد  )

 .36«اذع بو زاز
، 7 ، حق1407كلينللج، )  ()كللبظم اظايللبغ ثللپ حذللبح  جللسالطحيب  صللحيح ة( 
ث  ايبغ كبظم) (  طض كطزغ: فلطزن  (: »238، و9 ، حق1409؛ حط  بيلج، 183و

 آيب ثط او دبيع است ك  ثطان ؛زهس هبن او ضا يجپسض يب  يو و ثطازضن زاضز ك  هعين 
ينلس گلطزز  فطيلوز:    بيبظهلبيب اظ ظكلبت ث لطه    ثطذوضزاضن ثيشعط و ثطآوضز  هيل  

 .37«اشكبلج بساضز
گيطز ك  اظ بظط  ازن تعلق يجه شسه ك  ظكبت ابعبغ ث  افطاشبض زض ضوايت برمت

پلول و ععلبغ زض    ،  و  اه  تذي  همعنس و اظ گطفعپادعيب ج شأ  ثبالتطن زاضبس
ت تعللق ظكلبت اثلط زاضز و    هيّايپ شأ  افطاز زض كي  زيسگب  يطزغ اثب زاضبس. ثنبثطيقبث

 بيلع اظ شلأ  افلطاز    اظ ظكلبت  وضزاضت ثطذل آيلس، كييّل   ك  اظ ضوايبت ثط يلج آ   نبب
 پصيطز.   اثط يج

 

 ّسیٌِ سالياًِ .9-2-9
شوز ايپ است ك  آيب زض ينظط شلط ، آبچل  يودلت     سؤالج ك  زض ايپ دميت يغط  يج

شوز تواببيج يبلج و كهبيت آ  ث  صوضت زائيج است  يب ايپ كهبيت يقيلس   غنبن فطز يج
 ث  ظيب  است.  

بظط گلطفعپ كهلبف زاضايلج ثل   نلوا       زض ايپ ثبضه زو زيسگبه يغط  است، يكج زض 
هب زض عول يه سبل است و زيگطن زض بقغل  يقبثل     يالک فقط ثسو  لحبػ كطز  هعين 

ضسس زض ايلپ ثرلب ثبيلس زو     بيبيس. ث  بظط يج هبن سبليبب  يقيس يج ايپ يالک ضا ث  هعين 
 يوضز ثطضسج دطاض گيطز.  «كهبيت»بو  بگبه ث  

  فق بن ايبييل  فقلط ضا زض يقبثل  زاضايلج كلبفج ثلطان       پيشينيب: يعقسيب  زيسگبه (الف
زازبس فلبض  اظ اينكل  آ  ضا ثل      النهق  دطاض يج هبن ظبسگج ذوز و افطاز وادتتأييپ هعين 

زوضه ظيببج يه سبل  يقيس بيبينس؛ لصا بظطي   سغ كهبيت ث  صوضت يغلق و ثسو  تقييلس  
تلوا  اظ  ذلوضز. زض ايلپ ضاثغل  يلج    جث  ظيب  زض آثبض پيشينيب  فقي ب  ايبيي  ث   شلم يل  
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 ق،1403) ج، اثوال للال  حلجلل (229، و4 ح ،1407) عوسللجيببنللس شلليد   جثعضگللبب
  ( ببغ ثطز.138 -125، و ق1404) و سالض (128، وق1408) ، اثپ حيعه(172و

ثب ودوز اينك  كعت پيشينيب  فقي ب  ايبيي  هليچ ت لطيحج ثل     : زيسگبه يعأذطا  ة(
ايب يعأذطا  ايبيي  كهبيت يبلج فطز غنج ضا ثل  يلست يله سلبل  يقيلس      ديس ظيب  بساضبس، 

؛ ثحطابلج،  304، و15 ، حق1404؛ بذهلج،  68، و4، حق1412حط لبيلج،  ) ابلس بيوزه
؛ فبضللل  لنكطابلللى، 264، و1 ، حق1406؛ يط شلللى بذهلللى،  157، و12 ح ق،1405
ي لب  كل    (. اظ بظلط ايلپ گلطوه اظ فق    211، و7 ، حق1412؛ ضوحببى، 284، وق1422

هلب و  شوبس، تواببيج و كهبيت يبلج فطز اظ هعينل   يش وض فق بن يعأذط ايبيي  يحموة يج
يربضح ظبسگج ذوز و افطاز ذلببوازه زض علول يله سلبل، يودلت غنلبن شلط ج فلطز         

هبن سلبليبب  ظبلسگج ضا بساشلع      شوز. ث  زيگط سرپ اگط فطزن تيكپ ثطآوضز  هعين  يج
 شوز.ثبشس فقيط يحموة يج

 ثبشس: ث  شط  شي  يج نساتيمع
زهنلس كل  شلبيس ثعلوا  اظ      اوليپ زلي  ايپ يس ب ضا ضوايبت تشكي  يجالف( ضوايبت: 

توا  ثب ضوايلبت   آب ب ث   نوا  يگبب  زلي  ايپ بظطي  يعأذطيپ بيع ببغ ثطز. ثط ايپ بظطي  يج
تيمله  تلوا  ثلسا     يععجط فطاوابج اسعسالل بيوز. ث عطيپ ضوايعج كل  زض ايلپ گلطوه يلج    

صلبحت   و ابلس  الشلطايک آوضزه  زض لل  ( ضه)دمت، ضوايعج است ك  يطحوغ شيد صسوق
، ق1409؛ حلط  لبيلج،   371، و2 ، ح1385اثپ ثبثوي ، ) كنسوسبئ  بيع اظ ايشب  بق  يى

اظ ايبغ كبظم) ( پطسيسغ: اگط فقيطن ث  ابساظه احعيبح يله ضوظ ذلويب   » :(233، و9 ح
است زضذواست اسعهبزه اظ ظكبت زاشع  ثبشس  يب دجل  اظ  زاشع  ثبشس، ثب ايپ ودوز دبيع 

)او ثل   نلوا     زضذواست  يعن ث  او ثسهنس آيب دبيع است زضيبفت كنلس  ايلبغ فطيلوز:   
كنس، اگط    ث  ييعا  يه يبه زاضايج زاشع  ثبشلس كل  كهلبف    فقيط( اظ ظكبت زضيبفت يج

زاللت ايپ ضوايلت ثلط    .38«شوززهس.  و  ظكبت سبليبب  پطزاذت يجيه سبل او ضا بيج
فطيبيس كل  اگلط كملج     ايپ ديس بيع ثميبض آشكبض است. زض ايپ ضوايت ايبغ) ( ت طيح يج

توابس اظ ظكبت ثگيطز و اسعهبزه بيبيلس. ثنلب    ذطدج يه يبه ذويب ضا هم زاشع  ثبشس يج
 ذلص ظكلبت اسلت زاشلعپ هعينل      أثط اينك  يالک زض تعطيف غنبن شلط ج كل  يلببک اظ    

 ت.  سبليبب  اس
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ك  يالک كهبيت و تيكپ يلبلج زض   يحقق بطادج زض يمعنس الشيع  ثط ايپ بظطة( اديب : 
ثطآوضز  بيبظهب و تأييپ يربضح ظبسگج يه زوضه يه سبل  است، از لبن اديلب  بيلوزه    

 ( ك  ثب فطض تحقق بيع يحعي  اليسضک است. 260، و9 ح ق،1415بطادج، ) است
است ك  غنج اظ ينظط فق  ايبيي  كملج اسلت كل     بعيذ  آبچ  تب كنو  گهع  شس، ايپ 

تواببيج يبلج كبفج ثطان ازاضه و تأييپ يربضح ظبسگج زضذوض شأ  ذويب و افطاز وادت 
 اش ضا زاضاست.   النهق 

 

 ّا استثٌای سرهایِ تجارت از هجوَعِ دارایي .9-2-6
  دبث  شوبس زو يمألزض ذ وو يبل وزاضايج كبفج ك  افطاز وادس آ  غنج يحموة يج

اشبضه است. برمت اينك  يطاز اظ ايپ زاضايج، يبلج است كل  صلالحيت ي لطف زاشلع      
كبض فطز بجبشس. ث   جبضت زيگلط ينظلوض اظ يلبل و زاضايلج زض      و ثبشس؛ يعنج سطيبي  كمت

ان است ك  صالحيت ي طف ضا زاشع  ثبشلس.آدب ضضلب   غنبن كهبفج، آ  زاضايج و سطيبي 
ينظوض يش وض  ليب اظ يبلج كل  كهبيلت آ  اظ يؤوبل  سلبليبب ،     هيسابج، زض تهميط يطاز و 

يق لوز اظ يلبلج كل  اظ    (: »485، و13، حق1416هيلسابج،  ) گويس يالک غنب است، يج
كنس يبلج است ك  دبثليت هعين  كطز  ثطان يربضح يوضز بيبظ ون  يربضح فطز كهبيت يج

سعس ث  آ  بيبظينلس  ت ك  زض زازو  تذبضضا زاشع  ثبشس؛ ايپ يبل شبي  اثبثي  ينعل و سطيبي

 .39«شلوز  گصاضبلس بيلج  اش ضا يلج است و يب ثب  و يعاض ج ك  ثب يح والت آب ب ظبلسگج 

 .40(311، و15 ، حق1404بذهى، ) گصاضزصبحت دواهط بيع ثط ايپ بظط، صح  يج
 ثبشس: ث  شط  شي  يجيمعنسات 

بقل   ان كل  اظ سليب     ثر وو زو يوثقل   -تط اظ بظط گصشت  زض ضوايبتج ك  پيب
ايپ يمأل  دبث  ثطزاشت ثوز،    اينك  ايبغ) ( حعلج كملج ضا كل  صلبحت ذببل        -شس

است ضا زض صوضت  سغ كهبيت زضآيس آ  يمعحق ظكبت زابمعنس و زض ضوايعج زيگط بيلع  
زضهم ضا كهبيت سوزن ك  اظ تذبضت ثب آ  يبل حبصل    50ينسن صبحت يالک  سغ ث طه

شوز كهبيت زاضايج است ك   ايپ آبچ  يودت غنبن شط ج يجثنبثط .شس، ا الغ بيوزبس يج
ان است ك  صالحيت ي طف ضا بساشع  ثبشس  اظ سوز سطيبي  حبص  شوز و يطاز سطيبي 
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و حكم آلت و اثعاض تذبضت ث  حمبة آينس. زض وادک ايپ بو  سطيبي  و ايوال اظ يوضو  
 غنبن شط ج ذبضح همعنس.

 

 عذم لسٍم فعليت دارایي ٍ درآهذ .9-2-9
شبذ   زوغ زض يوضز ضاثغ  زضآيس و فقط ايپ است ك  فطدج ثيپ ثبلهعل  ثلوز  و ثلبلقوه    
ثوز  ايپ زاضايج بيمت. يطاز اظ ايپ تواببيج يبلج كبفج، تيكپ يبلج ثبلهع  بيملت، ثلكل    

ير وصلب    ينظوض ا م اظ زاضايج ثبلهع  و ثلبلقوه اسلت. ايلپ ايلط تودل  فقي لب  ايبييل        
يعبصطا  ضا ث  ذويب يعغوف زاشلع  و زض ثحلت اصلنبف يملعحقيپ ظكلبت زض ثلبة       

؛ حملينج  200، وق1427تجطيلعن،  ) ابلس ضبثغ  شط ج فقط و غنج ثلسا  اشلبضه بيلوزه   
(. فقيلل  ثلنللس آواظه ايبييلل ، سلليس يحيللسكبظم يللعزن  252، و3 ، حق1417سيمللعببج، 

يشغول صنععى است ك  يؤوبل  سلبل   كمج ك  » :(99، و4 ح ق،1419يعزن، ) يسگو ىي
ولو اينك  ثبلهع  يبله يبلى ك  ث  ابلساظه   ،ذص بيبيسأتوابس ظكبت كنس بيىييپ يىأاو ضا ت

 .«ست بجبشسايؤوب  سبل او 
، ثلج تلب   )يشلكينج،  زض كعبة ي غلحبت الهقل  زض ايلپ ضاثغل   نليپ آيلسه اسلت      

يربضح سبليبب  ذلويب و   يطاز اظ فقيط و يمكيپ كمج است ك  تواببيج يبلج: »(282و

 .41«اش ضا ثبلهع  و ثبلقوه بساشع  ثبشس النهق  افطاز وادت
 ثبشس: ث  شط  شي  يج يمعنسات

 ضوايت ظيط اظ ديل  ضوايبتج است ك   نوا  يحعطف زض آ  آيسه است.
زضيبفلت  (: »180، و7 ، حق1409كلينلج،  ) كنلس  اثو ث يط اظ ايبغ صبزق) ( بق  يج

زاضان حطف  است و بيع زاضان يبلج است كل  ثل  آ  ظكلبت تعللق     ظكبت ثطان كمج ك  

 .42«گيطز، دبيع بيمتيج
 :(174، و10 ، حق1406كبشلببج،   فلي  ) كنلس ظضاضه بيع اظ ايبغ ثلبدط) ( بقل  يلج   

زضيبفت صسد  ثطان كمج ك  صبحت حطفل  اسلت و بيلع كملج كل  اظ بظلط دمليج        »

 .43«توابينس و سبلم است دبيع بيمت
ك  بيبيب  است، كمج ك  صبحت حطف  و صلنعت اسلت اظ   يت،  نببزض ايپ زو ضوا

اش ثبشس يب بجبشلس؛ و زض هلط   هبن سبليبب زضيبفت ظكبت ينک شسه است،    يبله هعين 
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زو صوضت ايپ فطز غنج تلقج شسه است. ث  ثيب  زيگط فطزن ك  يحعلطف اسلت، ثلبلقوه    
 اش اسلت و غنلج ثل     النهقل   هب و يؤوب  ظبلسگج ذلويب و افلطاز وادلت    صبحت هعين 

 آيس.  شيبض يج
 

 گيری ًتيجِبٌذی ٍ  جوع

زض فق  ايبيي  يعيبض يشلرص و يعينلج ثلطان فقلط، زض بظلط گطفعل  بشلسه اسلت. ثلكل           
يعيبضهبن فقط و غنب زض زيسگبه فق  ايبييل ، كللج هملعنس. ثل  ايلپ يعنلج كل  كهبيلت اظ         

هبن ظبسگج يه يعيبض كلج ثطان ثبظشنبسج فقيط اظ غنج زض بظط گطفع  شسه اسلت.   هعين 
هلبن يلؤثط ثلط آ ،    است كل  شبذ ل    «غنبن كهبفج»آبچ  يالک فقط شط ج دطاض گطفع  

النهق  او، يعنبست ثلب شلأ  آب لب زض علول يله       هبن ذوز فطز و افطاز وادتييپ هعين أت
زاضايج افطاز اظ تأييپ زضذوض شأ  بيبظهبن و يست يه سبل  است. زض بعيذ   سغ كهبيت 

ي بضف سبليبب  ذويب و افطاز تحت تكه ، فقط تلقج شسه است. ايپ زاضايج هم لعويلج  
ثلك  اسععساز زضآيس كبفج بيع زض ايپ تعطيف زذي  اسلت و   ،بساضز ك  حعيب  ثبلهع  ثبشس

فلطز ضا زاشلع    ث  هييپ د ت ايپ زاضايج ثبيس صالحيت ي طف ثلطان تلأييپ بيبظهلبن    
شلوز. ثل  علوض     بظط اسلعجنب يلج  وكبض اظ ايپ زاضايج يلس  تذبضت و كمت ثبشس، لصا سطيبي 

ذالص  اظ ينظط فق  ايبيي  فقيط كمج است ك  تواببيج يبلج ثبلهع  يب ثلبلقوه كلبفج ثلطان    
اش  النهقل   هبن سبليبب  ظبسگج زض ذوض شأ  ذويب و افطاز وادلت  تأييپ يربضح و هعين 

 ثبشس. ضا بساشع 
ثل   نلوا  يله    « غنلبن كهلبفج  »گوب  ك  اشبضه شس، زض ايلپ پلژوهب يه لوغ     هيب 

اسلب  ايلپ تعطيلف    طان يه وغ فقط يعطفلج شلسه اسلت. ثط   فق ج ث دبيگعيپ زض ازثيبت
توا  يعيبض اصلج فقط ضا تجييپ بيوز، ث  بحون ك  ايپ يعيبض يه دب لسه كللج و دبثل      يج

ثنبثطايپ تجييپ يه وغ غنبن كهبفج، ذسشل  اوليل    تمطن ث  تيبيج شطايظ و دوايک است. 
 كنس.  ضا ثطعطف يج -ك   جبضت است اظ لعوغ تعييپ يعيبضهبن كلج فقط-ث  يه وغ فقط 

يه وغ غنبن كهبفج، زوضه و زاين  شيوليت تعطيف فقط ضا بيع كل  زض يشلكالت زوغ   
سب  يجببج فقل   اكنس. زض حقيقت ثطثوز، ثطعطف يج و سوغ تعطيف فقط ث  آ  اشبضه شسه

سلبل    يحسوزه يله ذلببوازه زض يله زوضه يله     ايبيي ، يحسوزه اضظيبثج فقط، يطثوط ث 
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شلوز.  ل  اث بغ ظيببج و يقغعج تعطيف فقط بيلع ثطعلطف يلج   أشوز و ثسيپ تطتيت، يم يج
واضح است ك   نببچ  اضظيبثج فقط زض يه دبيع ، ثب سيط ذطز ث  كال  ابذبغ شلوز و اظ  

غح دبيع  ينعق  شوز، ايكب  اضظيبثج دبيک و كلبيلج فلطاهم ذواهلس    سغح ذببواض ث  س
اث بغ زض يعيبضهبن يمأل  گيطز. هيچنيپ شس ك  تيبيج سغو  كطايت ابمببج ضا زض ثط يج

سغح ظبسگج زض تعطيف فقط بيع ثب دب سه لعوغ ثطآوضزه شس  شأ  ادعيلب ج زض تعطيلف   
دبيگلبه افلطاز و ذلببوازه زض دبيعل       شوز و ايپ يعيبض ينوط ث غنبن كهبفج، ثطعطف يج

ايب زض ذ وو اث بغ يه لوغ ضايلخ فقلط زض يلوضز بقلب زاضايلج و        اساليج ذواهس ثوز.
اشبضه شسه اسلت كل  يلطاز اظ    يمأل  سطيبي  بيع ث  وضو  زض يه وغ غنبن كهبفج ث  ايپ 

   ضو سلطيبي  ايپ زاضايج فقطظزا، يبلج است ك  صالحيت ي طف ضا زاشع  ثبشلس و اظ ايلپ  
توا  زض يحسوزه تعطيف فقطظزايج زض بظط گطفت. هيچنيپ فطدج ثليپ   كبض ضا بيج و كمت

اسب  ازثيبت ادع بزن ضايلخ،  وز   بيسن و زضآيس بيمت. ثلك  ثطثبلهع  ثوز  و ثبلقوه ث
فطز بيع ثعوابس يلعويبت دب سه كهبف غنبيج )ك  پيب اظ ايپ ثلسا    44 نببچ  زضآيس زائيج
زه سبظز، تعطيف فقط دبث  تمطن برواهس ثلوز و دب لسه دضلبوت زض    اشبضه شس( ضا ثطآوض

الظغ ث  شكط است ك  يه وغ غنبن كهبفج يطثوط ثل    يوضز فقط و غنب، زضآيس دبضن بيمت.
الگو كمت و سغح زضآيس است ك  يكج اظ شطط آ  ض بيت شأ  ادعيب ج سطپطسلت و  

و يرلبضح ذلببواض بيلع زض     الگون ث ين  ي لطف  افطاز تحت پوشب ذببواض است و العايب 
هلب و  ايپ يه وغ يسذليت اسبسج زاضز؛ ظيطا زض اسالغ زض يوضز شأ  ادعيب ج شر ليت 

حطف يرعلف، ازثيبت غنج و اضظشلينسن ودلوز زاضز كل  الظغ اسلت زض تعيليپ شلأ        

 .45ادعيب ج زض بظط گطفع  شوز تب يه وغ غنبن كهبفج، دواغ و ا عجبض كبفج ضا زاشع  ثبشس
ييپ بيبظهلبن  تلأ  تلوا   نليپ اثلطاظ زاشلت كل  دبثليلت       ثنسن كلج يج زض يه ديک

، بيبيس ك  يه يه وغ  نسثعلسن  ادع بزن زض ازثيبت فق ج، ثب يه وغ غنبن كهبفج ضخ يج
توابس ضاهكبض ينبسجج ثطان تعطيف فقلط و فقيلط زض دبيعل     و دبيک است ك  يج هيبهنج

 اساليج ثبشس.
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 كييمللليو  ادعيلللب ج و ادع لللبزن سلللبظيب  يلللل  يعحلللس زض آسللليب و اديببوسلللي      . 22
(Ecomomic & Socidal Commission for Asiaand the Pacific،)  اسكبح يكج اظ پنخ

ان سبظيب  يل  است و عجق اعال بت ينعشط شسه زض سبلنبي  آيلبضن آسليب و    كييميو  ينغق 
ان و واثملع    پنذبه و   بض كشوض، اظ ديل  ايطا ،  ضو ببحيل   1993اديببوسي  زض پبيب  سبل 

تمل يالت الظغ د لت   توا  يشلبضكت زض ايذلبز    ابس، بقب اصلج اسكبح ضا يج اسكبح ثوزه
هبن ادعيب ج ثلب تأكيلس    هب شبي  دنج  توسع  كشوضهبن آسيب و اديببوسي  زابمت. ايپ فعبليت

هبن ادع بزن و افعايب سغح ظبسگج زض ايپ كشلوضهب بملجت ثل      ثط ثبال ثطز  سغح فعبليت
 لالوه، ايلپ    يودعيت يودوز زض آب ب و يب زض يقبيم  ثلب سلبيط كشلوضهبن د لب  اسلت. ثل       

ميو  زض ظيين  گطزآوضن اسلنبز و يلساضک، ابذلبغ يغبلعلبت و تحقيقلبت الظغ، و اضائل        كيي
ضيعن و سلبيببسهج   هب يمئوليت اسبسج ثط  سه زاضز و زض ثطببي  ان ث  زولت ذسيبت يشبوضه
ان زض ايپ كشلوضهب   هبن ببحي  هبن فنج يشبضكت زاشع  و  بي  ادطايج عط  ثطببي  هيكبضن

http://muhammadi.org/shiaonline/fa/index.php?start=3785
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هلبيج  لو  توسلع      كييعل  دلببوبج اسلت كل  زض ظيينل       9بح زاضان اسلك  ضوز. شيبض يج  ث 
آوضن، ينلبثک عجيعلج، ديعيلت،     ضيعن توسع ، صنعت، اسلكب  ثشلط و فلپ    كشبوضظن، ثطببي 

 توسع  ادعيب ج، آيبض، تذبضت، كشعيطابج، حي  و بق ، و اضتجبعبت فعبليت زاضبس.

غهلوضظازه آضابلج، حمليپ       كنيلس: ثطان اعال بت ثيشعط زض ايپ ظيين  ث  ايلپ ينجلک يطادعل   . 23
گيطن ذظ فقط ثط يجنبن شطيعت اسالغ و  هبن الگون ابساظه ان يؤله  تحلي  يقبيم » ،(1391)

 ،، ت للطا : زابشللگبه ايللبغ صللبزق) (ببيلل  زوضه كبضشنبسللج اضشللس ، پبيللب «ادع للبز يععللبضف
 .40-29صص 

 .«نْٕٔتٌََسِ ْٔئًََهٓ يْػٓ نْٕٔصش أهَالَمْتَ زٗيَالَ نّٕٔ ٍٓ. »24
 .«ْٔ٘بلَؼٍٕ لَ ِٔلَْٔ ٌَْٔ السِئًََْيْ هِٕٓ ػٓصٕش هبلِيْ لِوبْ هْٓٔولَشْٗٓ» .25
 .«الفٕال خَثٓ وبَٓالضَ ِٕجٓصبحِ كّْحٓتَسٕاِ كْمُّحٓإرا تَ -الشبهل للوؼٌ٘٘ي-لْ فٖٕ ّزا: ػذم الغٌىل األصٓثٓ» .26
 .«ْٔالفَخَػّٖ ثِشُّْٖ الشٌٍََ الغَ َٔؼ٘بلٍَ لَ ِٔلَ ٌََٔالسٓ َٔؤًَهٓ هٔلَوٕال ٗٓ يْػٖ هٓشْم٘ش الشٍَ الفَ» .27
ٍ  ِٔلَق  ٌََٔالسِق  َٔؤًَهٓ هٔلَوٕزٕ ال َّٗٓ الَ ػبًشْشَ وبَٓالضَ يْطى هٓؼٕٗٔ ىْاَ َصٓجٕزٕ ٗٓلْ٘ي اَسىِم٘ش، أٍ الوٓالفَ» .28
 «.ْب...ىُلَوٕٗٓ يْشػٖ هٖٓ الشٌََغَالْ ، ٍِٕٓؼ٘بلَلَ

 .75، و3 ح اإلهبه٘ٔ، ٔهحبظشات فٖ فم، تبثج يحيسهبزن ييالبج، : ثطان يجبل .29
 ....«ْٔتفبٗٓوَ مٔلضِٗٓ يْهٓ َٔفبٍٗٓ وَ ْٔتَفبٗٓلى وَسا ػٓلبدِ َىُىُٗٓ ٔ أىْذلَز الصِؼِ أخْهٓ شمٔحٕزٕ ٗٓلَاَ ىٌْٓالغَ ٍٓ» .30
 .«ْٓبدٓػٓ َٔ٘بلَػٓ يْهٓ مٔلضَٗٓ يْهٓ َٔفبٗٓوَ ٍٓ ْٔتَفبٗٓلى وَػٓ سٓذٓمْٗٓ نٕلَ يْهٓ م٘شَالفَ أىْ شَْٓألظْاَ نٓثُ» .31
َىَ دٓاسُٔٔ سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيِ الضَّوَبِٓ ّٓلْ تَصٕلُحٔ لِصٓبحِتِ الذَّاسِ ٍٓ الْخَبدِمِ فَمَبلَ ًَؼٓنٕ إِلَّب أَىْ تَىُق » .32

تَىْفِ٘قِِ لٌَِفْسِقِِ ٍٓ    -الْغَلَّقُٔ   لِِِ فَئِىْ لَنٕ تَىُيِدٓاسٓ غَلٍَّٔ فَ٘ٓخْشُجٓ لَِٔ هِيْ غَلَّتِْٓب دٓسٓاِّنٔ هٓب ٗٓىْفِِِ٘ لٌَِفْسِِِ ٍٓ ػِ٘ٓب
غَلَّتُْٓقب  ػِ٘ٓبلِِِ فِٖ طَؼٓبهِِْنٕ ٍٓ وِسَٕٓتِِْنٕ ٍٓ حٓبجٓتِِْنٕ هِيْ غَٕ٘شِ إِسٕشَافٍ فَمَذٕ حٓلَّتٕ لَقِٔ الضَّوَقبُٓ فَقئِىْ وَبًَقتٕ     

 .«تَىْفِِْ٘نٕ فَلَب
  صٓقبحِتٔ   لِصٓبحِتِ السَّقجٕؼِوِبٍََٔ ٍٓ تَحٕقشُمٔ ػٓلَقى صٓقبحِتِ الْخَوٕسِق٘يَ إِرَا وَقبىَ      ٍٓ لَذٕ تَحِلُّ الضَّوَبُٓ »... .33

لِؼِ٘ٓبلِِِ ٍٓ أَهَّب صٓبحِتٔ  السَّجٕؼِوِبٍََٔ لَِٔ ػِ٘ٓبلٌ وَثِ٘شٌ فَلََٕ لَسٓوْٓٓب ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ لَنٕ تَىْفِِِ فَلْ٘ٔؼِفَّ ػٌْْٓٓب ًَفْسِٓٔ ٍٓ لْ٘ٓأْخُزّْٓب
٘قِِ إِىْْ  فَئًَِِّٔ تَحٕشُمٔ ػٓلَِِٕ٘ إِرَا وَبىَ ٍٓحٕذُٓٔ ٍٓ َّٔٓ هٔحٕتَشِفٌ ٗٓؼٕوٓلُ ثِْٓب ٍٓ َّٔٓ ٗٔصِ٘تٔ فِْ٘ٓقب هٓقب ٗٓىْفِ   الْخَوٕسِ٘يَ

 .«شَبءٓ اللَِّٔ تَؼٓبلَى
 «.ْٔؼ٘بلَلْ ٍٓ ِٔلَ ٌََٔسٓالْ َٔؤًَهٓ هٔلَوٕال ٗٓ يْػٖ هٓشْشَم٘ش الَ: الفََٔ٘ٓىِوبلِالْ ٍٓ ْ٘ٔهٓإلهبْاِ لبلَ ٍٓ». 34
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 نْٕٔتٌََسِق  َٔئًََق هٓ َىَىَُق لَوٕال ٗٓ زٗيَالْق  نّٕٔق  ، ٍٓلٍَٓاألَ يْهٓق  الثبًٖ أسَأ حقبال  ي، ٍٕٓ٘سبوِوٓالْ ٍٓ شاءِمَالفُ» .35
 «.نْٕٔثحبلَ َٔمَالََالْ
هِيَ الْؤسٕلِوِ٘يَ فَأَهَّب صٓذٓلَُٔ الزَّّٓتِ ٍٓ الْفِعَِّٔ ٍٓ هٓقب    ٍٓ الظِّلْفِ تُذٕفَغٔ إِلَى الْؤتَجٓوِّلِ٘يَ  إِىَّ صٓذٓلََٔ الْخُفِ» .36

فٓ صٓبسٓ ّٓزَا وَزَا فَمَبلَ لَبلَ اثٕيُ سٌَِبىٍ لُلْتٔ ٍٓ وَٕ٘   وِ٘لَ ثِبلْمَفِ٘ضِ هِوَّب أَخْشَجٓتِ الْأَسٕضٔ فَلِلْفُمَشَاءِ الْؤذٕلَؼِ٘يَ
 ...«.لِأَىَّ ّٓؤُلَبءِ هٔتَجٓوِّلَُىَ ٗٓسٕتَحَٕ٘ٔىَ هِيَ الٌَّبسِ فَ٘ٔذٕفَغٔ إِلَِْٕ٘نٕ أَجٕوٓلُ الْأَهٕشَٕٗيِ ػٌِْذٓ الٌَّبسِ 

أْخُزُ هِيَ الضَّوَبِٓ، فَ٘ٓتََٓسَّقغٓ ثِقِِ إِىْ   سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الشَّجٔلِ ٗٓىَُىُ أَثَُٔٔ إٍَٔ ػٓؤُِّ إٍَٔ أَخَُُٔ ٗٓىْفِِِ٘ هٓؤًٍَُتَِٔ، أَ ٗٓ» .37
 .«إِلَِِٕ٘؟فَمَبلَ: لَب ثٓأْسٓ وَبًَُا لَبَٗٔٓسِّؼَٔىَ ػٓلَِِٕ٘ فِٖ وُلِّ هٓب ٗٓحٕتَبجٔ

أَ ٗٓحِقلُّ    مٍَٕٗٓ  ػي ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ الذَّغْشِِّٖ لَبلَ: سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ ع ػٓيِ السَّبَِلِ ٍٓ ػٌِْذُٓٔ لَُتٔ». 38
لَُتٔ شَْٕشٍ هٓقب   لَِٔ أَىْ ٗٓسٕأَلَ ٍٓ إِىْ أُػٕطِٖٓ شَٕ٘ئبً هِيْ لَجٕلِ أَىْ ٗٓسٕأَلَ ٗٓحِلُّ لَِٔ أَىْ ٗٓمْجٓلَِٔ لَبلَ ٗٓأْخُزُ ٍٓ ػٌِْذُٓٔ

ٓب إًَِّوٓب ِّٖٓ هِيْ سٌٍَٓٔ إِلَى سٌٍَٓٔ  «.ٗٓىْفِِِ٘ لِسٌَٓتِِِ هِيَ الضَّوَبِٓ لِأًََّْ
ِ، ٘تَق ثٓ أثبثَ لُثَ، ال هْٓٔتَمَفْفٖ ًَ فٓشَشأًِ الصٓ يْزٕ هٓلْاَ َ: الوبلَ، ِّٕٔتُوئًََافٖ ثِبل الَٓبلوٕثِ شادٓالؤىّ أَ». 39

 .«٘ؼٔ التٖ ٗتؼ٘ش ثٌوبَْبالعَ ٍٓ ستبىَجِ، أٍ الجٔسِّىَفٖ تَُ ِِ٘لْتبج إِحٕالؤ ِٕتَبسٓجٓتَ هبلَ أٍ سأسٓ
ى لَق ذاس ػٓفقٖ أى الوٓق   َصِصٔالٌُ طٔؼٕظَْس ثٓ تٕفَشَػٓ ذٕمَفَ وبلِالْ أسٓ، أهب سٓ٘ؼٔ ّ٘يَفٖ العَ شُبألهٓفَ» .40
 ْٓذٓػِق  مٓذٍٓ ػٓ حٕثٓالشَ صَسِلى لُذاس ػٓوٓالْ لَؼٓلَ جٓتِ إلى األصحبة، ... فَجٓسٕت ًِؼٕوٓ، ٍ سِِٕٓ٘لَال ػٓ ٔحٓثٕسٓ
وقشاد  الْ أىْ َّٓٔق  ، ٍٓشَآخَ شَأهٓ ْٔظَالحِهٔ يْال ثذ هٓ حبلَ لُلى وُػٓ ، ... ٍَٓٗبًلَ ِ وبىَشأس هبلَثِ بًفَشْػٔ بًٌْ٘ٓغَ

 .«ِ...حٓسثٕ ْٔبٗٓفَؼذم وَوبل لِسأس الْ َسٓصٔاستؼذاد لُ
الوشاد ثْوب هي ال ٗوله هؤًٔ السٌٔ لِ ٍ لؼ٘بلِ الَاجقت ًفمقتْن ػل٘قِ، ال     ى٘ي ٍٓسٕوِالْ م٘ش ٍٓالفَ» .41

 )هشىٌٖ٘، ه٘شصا ػلٖ(.« فؼال ٍ اللَٓ
 «.فِِِ٘ الضَّوَبُٓ أَىْ ٗٓأْخُزَ الضَّوَبٓ  الضَّوَبُٓ لِوٓيْ وَبىَ هٔحٕتَشِفبً ٍٓ ػٌِْذُٓٔ هٓب ٗٓجِتٔ  لَبتَحِلٍُٓ » .42
 .«بٌََْٕا ػّٓٔضٌَْتَسَٕ لَٕ فَ ال لزٕ هشْٓ ٍٓ  فٔشَتَحٓوٕلَ لَحٓال تَ ْٔلَذٓالصٓ إىْ» .43

44. Permanent Income 

دلطاض   حبضلط  ل  پلژوهب أزض زاينل  يمل  الگون ي طفج ث ين  اساليج، پطزاذعپ ث  يوضو   .45
هلبن   پژوهبثط اينك  زض يواضز يععسز يوضز ثطضسج دطاض گطفع  است، ث    سه   الوهبساضز و 

 گصاشع  شسه است.آتج 
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 اهلل سيمعببى. ، دم: زفعط حضطت آيتهٌْبج الصبلح٘يق(، 1417حمينج سيمعببى،  لى )

، دلم: زفعلط ابعشلبضات اسلاليى     إشبسٓ السجك إلى هؼشفقٔ الحقك  ق(، 1414حلجج،  لى ثپ حمپ )
 واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 .هذٌٗٔ الؼلن؛ دم: هٌْبج الصبلح٘ي(، 1410) ذوئى، اثو القبسم

 ، ت طا : زضيب.تشاصح٘بت(، 1390زلشبزت طابج، ي غهج )

 دم: زاض الكعبة يسضس  ايبغ صبزق) (. ،دق)ع(الصب ٔفمق(، 1412ضوحببى، يحيسصبزق )

دم: زفعط ابعشبضات اسلاليى واثملع  ثل  دبيعل      ؛ وفبٗٔ األحىبم ق(،1423سجعواضى، يحيسثبدط )
 يسضسيپ حوظه  ليي .
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ٔ  ق(، 1404ضزيليى، حيعة ثپ  جسالععيع )سال دلم: ينشلوضات   ، الوشاسن الؼلَٗٔ ٍ األحىقبم الٌجَٗق
 الحطييپ.

 جلسالعلج  ، يعلطدم:  هبيج زضثبضه يكعت ادع لبزن اسلالغ   ثطضسج(، 1375بب  صسض، يحيسثبدط )ثج
 اسپ جسن، دم: زفعط ابعشبضات اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 الجيت) (. ، دم: يؤسم  آلسٗبض الوسبَلق(، 1418عجبعجبيى،  لى ثپ يحيس لج )

، دلم: زفعلط ابعشلبضات    الوْزة )الثقي الجقشاج(  ق(، 1406عطاثلمى، اثپ ثطاح و  جسالععيع دبضى )
 اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .  

، دم، زفعط ابعشبضات اساليى واثملع  ثل     بح اول، الخالفق(، 1407) عوسى، يحيس ثپ حمپ
 دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .  

الوىتجٔ الوشتعَٗٔ إلح٘قبء  ؛ ت طا : اإلهبه٘ٔ الوجسَغ فٖ فمٔ(، ق1387) عوسى، يحيس ثپ حمپ
 اٙثبس الجؼفشٗٔ.

 المالغ. ، دم: يؤسم  آل الجيت  لي مٍسبَل الش٘ؼٔق(، 1409 بيلى حط، يحيس ثپ حمپ )

 هجوققغ، يشل س:  ّذاٗققٔ األهققٔ إلققى أحىققبم األَوققٔق(، 1412 لبيلى حللط، يحيللس ثللپ حمللپ ) 
 .الجحَث اإلساله٘ٔ

 شللبذص ان يقبيملل  تحليلل »(، 1393و حملليپ غهللوضظازه آضابللج )  يحيسي للسن  مللكطن،
 ،12 شلليبضه ،اسللاليج ادع للبز يغبلعللبت، «يععللبضف ادع للبز و اسللالغ زض  نسثعللسن فقللط

 .82-53صص 
، «ادع لبزن  ضفلبه  و فقلط  گيلطن  ابساظه هبن شبذص و هب ضوش»يعينببج  جب  و  بعه     بضن،

 .101-76صص  ،27 شيبضه ،توسع  ضاهجطز بشطي 

،  لبح اول  ،لَاػذ األحىبم فٖ هؼشفٔ الحالل ٍ الحشامق(، 1413) حلّى، حمپ ثپ يوسف الي  
 دم: زفعط ابعشبضات اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

گيطن ذلظ فقلط ثلط     هبن الگون ابساظه ان يؤله  تحلي  يقبيم »(، 1391غهوضظازه آضابج، حميپ )
ببي  زوضه كبضشنبسج اضشس، ت لطا : زابشلگبه    ، پبيب «ع بز يععبضفيجنبن شطيعت اسالغ و اد

 ايبغ صبزق) (.

 ، دم: يطكع فق ى ائي  اع بض) (.األحىبم الَاظحٔق(، 1422فبض  لنكطابى، يحيس )

 اهلل يط شى بذهى)ضه(. ؛ دم: كعبثربب  آيتيهبتيح الشطائکتب(،   )ثج في  كبشببج، يال يحمپ

 (. )كعبثربب  ايبغ أييطاليؤينيپ  لى اصه ب : ،الَافٖ(، 1406) في  كبشببج، يال يحمپ
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 .داس الىتت اإلساله٘ٔ، ت طا : الىبفٖ ق(،1407) كلينى، يحيس ثپ يعقوة

 ، دم: ثج بب.هصطلحبت الفمٔيشكينى اضزثيلج،  لى )ثج تب(، 

 بذهى)ضه(.اهلل يط شى  ، دم: كعبثربب  آيتهٌْبج الوؤهٌ٘ي(، 1406السيپ ) يط شى، ش بة

يؤسمل    :، دلم ششاَغ اإلسالم فٖ هسبَل الحالل ٍ الحقشام (، 1408يحقق حلّى، دعهط ثپ حمپ )
 اسيب يليب .

هؤسسٔ الوطجَػقبت  ؛ دم: اإلهبه٘ٔ ٔالوختصش الٌبفغ فٖ فمق(، 1418يحقق حلّى، دعهط ثپ حمپ )
 .الذٌٗ٘ٔ

   اب بضيب .، دم: يؤسمفمِ اإلهبم الصبدق)ع(، الف- ق(1421يغني ، يحيسدواز )

ٔ    ، ة-ق( 1421يغني ، يحيلسدواز )   ، ثيلطوت: زاض العيلبض الذسيلس   الفمقِ ػلقى الوقزاّت الخوسق
 )زاض الذواز(.  

 يهيس.كنگطه د ببى هعاضه شيد  ، دم:الومٌؼٔ ق(،1413) يهيس، يحيس ثپ يحيس

 ،  للبح اول، ت للطا ، سللبظيب   صثققذٓ األحىققبم ق(، 1410) اهلل ضو سلليس ذيينللى، يوسللون 
 اساليى.تجليغبت 

ٔ  ق(، 1425) اهلل ضو سليس  ذيينى، يوسون  ، يعلطدم:  للج اسلاليج، دلم: زفعلط      تحشٗقش الَسق٘ل
 ابعشبضات اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 ، دم: يؤسم  الينبض.هْزّة األحىبمق(، 1413يوسون،  جساأل لى )

، ت شقشاَغ اإلسقالم  هذاسن األحىبم فٖ شقش  ػجقبدا  ق(، 1411يوسوى  بيلى، يحيس ثپ  لى )

 .السالم الج٘ت ػلْ٘ن هؤسسِ آللجنب : 

 ، دلم: يطكلع د لببى   وتقبة الضوقبٓ )للوٌتظقشٕ(   ق(، 1409آثبزى، حمليپ  للى ينعظلطى )    بذف
 يغبلعبت اساليى. 

 ، ثيلطوت: زاض ححيلبت  جقَاّش الىقالم فقٖ شقش  شقشاَغ اإلسقالم      ق(؛ 1404بذهج، يحيسحمپ )
 العطاث العطثج.

ٔ  ق(، 1415) يحيسي سنبطادج، يولج احيس ثپ  ، دلم: يؤسمل    هستٌذ الش٘ؼٔ فٖ أحىقبم الشقشٗؼ
 الجيت) (. آل

 ، ت طا : شطكت س بيج ابعشبض.هبن ادع بزن بظبغ(، 1387بيبظن، حميپ )
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ٔ ق(، ي لجب  الهقيل ، دلم:    1416هيسابى، آدبضضب ) ٔ     هؤسسق  الجؼفشٗقٔ إلح٘قبء التقشاث ٍ هؤسسق
 .الٌشش اإلسالهٖ

، دم: زفعط ابعشبضات اساليى الؼشٍٓ الَثمى )الوحشّى(ق(، 1419) يميحيسكبظم ثپ  جسالعظيعزن، 
 واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

Steven N. D & Lawrence E. B. (2008), The New Palgrave Dictionary of 
Economics. 
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 در ادبيات فقِ اهاهيِغٌای کفافي هفَْم هعرفي 

 

 09/09/94تبضيد زضيبفت:        هْذی قائوي اصل

 24/12/94تبضيد پصيطش:        عباسعلي سلطاًي

 سيذ هْذی هصطفَی

 علي زبرجذی هشفق
 

 چکيذُ
زض  ذ وصلب   ثلب ثلطوظ ببثملبيببج ادعيلب ج و ادع لبزن د لب  و      و 1970زض اوايل  زهل    

ان ث  يوضو بت  سالت و فقط آغبظ شس. فقط بيلوزن   كشوضهبن زضحبل توسع ، تود  ويژه
بيبفعگج ادع بزن، ادعيب ج و فطهنگج است ك  ثجبت سيبسج، هيجمعگج ادعيب ج  اظ توسع 

كنلس. زض ايلپ پلژوهب اثعلسا      هلب ضا ت سيلس يلج    و هيچنينج ساليت دميج و ضوحج يلت
ضويكطزهبن زضآيسن، دبثليعج، يشبضكت ادعيب ج و تطكيجج ث  فقط زض ادع بز يععبضف تجييپ 

ابس و پس اظ اشبضه ث  يشكالت تعطيف فقط، ثب يعطفلج يه لوغ غنلبن كهلبفج، تعطيلف       شسه
هلبن    ييپ هعينل أهبن غنبن كهبفج، ت يمعرطح اظ ازثيبت فق  ايبيي  اضائ  شسه است. شبذ  

ن او، يعنبست ثلب شلأ  آب لب زض علول زوضه يله سلبل  و ثلب         النهق  ذوز فطز و افطاز وادت
يب ثبلقوه )زضآيس زائيج( است و زض ايپ يه وغ، سطيبي  تذلبضت   1گيطن اظ زضآيس ثبلهع  ث طه

گيطز. ثلسيپ يعنلب غنلبن كهلبفج يله       هبن فقطظزا دطاض بيجكبض بيع زض زاين  زاضايجو و كمت
 اث بيللبت ضايللخ زض تعطيللف فقللط زض آ نسثعللسن، هيبهنللج و دللبيک اسللت كلل  يه للوغ  

 ودوز بساضز.
 

 ٍاشگاى کليذی
 فقط، فق  ايبيي ، غنبن كهبفج

 ,JEL :I32 P36, P46 ثنسن عجق 
  

                                                                 
 بويمنسه يمئول( گطوه ادع بز و ثببكساضن اساليج زابشكسه ادع بز، زابشگبه ذواضظيج اسعبزيبض( 

m.ghaemi84@gmail.com 
 يش س فطزوسجزابشگبه  ،گطوه فق  و يجببج حقوق زابشيبض    asoltani40@yahoo.com 

 

 يش س جفطزوس زابشگبه ،ادع بز گطوه بضياسعبز          mostafavimahdi@yahoo.co.uk 
 

  زابشگبه ذواضظيج ،زكعطن فق  و حقوق دعا، گطوه حقوقزابشذون         a.zebarjadi.66@gmail.com 
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 هقذهِ

پسيسه فقط يعضلج است ك  كلي  دوايک ثشطن زض تيبيج زوضا  تلبضيد ثل  بلو ج ثلب آ      
فقط ث  يه ثلبضه زض يله يقغلک ذلبو بجلوزه ثلكل         ضوثطو ثوزه و همعنس. پسيساض شس 

هلبن يودلوز زض    هبن يرعلف حبص  تسضيذج بظلبغ  هيعيببج فقط و غنب زض ظيب  و يكب 
دوايک زض عول تبضيد ثوزه است. ايپ ايط يعضالت ادعيب ج و ادع بزن يرعلهلج ضا زض  

زن اظ آوضز.  لطا كل  ايلپ پسيلسه كل  ذلوز بيلو        اثعبز يرعلف ثطان دوايک ث  ثلبض يلج  
بيبفعگج ادع بزن، ادعيب ج و فطهنگج است ثجبت سيبسج، هيجمعگج ادعيلب ج و   توسع 

ييط و و يودت افعايب يطگ كنس هب ضا ت سيس يج هيچنينج ساليت دميج و ضوحج يلت
هلب   ث  ذ وو بوظازا ، يبزضا  و هيچنيپ كبهب يعوسظ عول  يط، افت كبضايج ابمب 

هبن  گطزز. اظ سون زيگط، فقط يودت پيسايب ثييبضن وضن ادع بزن يج و زض ب بيت ث طه
لصا آگبهج اظ وضعيت فقلط زض يله دبيعل ، اولليپ     ، شوز ادعيب ج و فمبز زض دبيع  يج

هلب و   ضيعن ثطان يجبضظه ثب فقط و يحطوييلت و ثطضسلج بعلبيخ ثطببيل      دسغ زض يميط ثطببي 
ثب ثطضسج يه لوغ   ايپ ي مظط زض آب ب ذواهس ثوز. و هبن پيشيپ و احيببب  تذسيس ب سيبست

ط فقط، ضسليس  ثل  تعطيهلج دبثل  دجلول اظ آ       گطزز. هسف اظ ثطضسج يعغيّ فقط حبص  يج
هلبن دبثل     هلب و تكنيله   هبن يطثوع  ث  تعييپ ضوش است تب ثب يشرص بيوز  شبذص

هبن آ  و ضوبس توظيک زضآيلس علج    دجول زست يبفت و اظ عطيق ايپ فقط و ظيط يذيو  
زض دبيع ، ثطضسج و يشرص گطزز ك  آيب دبيع  زض ايپ ضاثغ  يععبزل هبن يرعلف  سبل

 شسه يب اينك  ز بض  سغ تعبزل گطزيسه است.  
 نببچ  زض ادع بز يععبضف پيطايلو  فقلط و يعيبضهلبن آ  يجبحلت يرعلهلج يغلط        

ضوز و اظ  زاض فق  بيع ث  شيبض يج ل  فقط و  واي  يوثط زض آ ، اظ يمبئ  سبثق أگطزيسه، يم
  ضو ك  زض شطيعت اساليج پيطايو  فقيط احكبغ فطاوابلج ودلوز زاضز، فقي لب  تلالش     آ

ابس ك  ثب تود  ث  ب وو زينلج و يعيبضهلبن  قالئلج، يحلسوزه ايلپ يوضلو  ضا        كطزه
اظزيلسگبه ادع لبز    ظ ازثيبت پژوهب، اثعسا يه وغ فقطثسيپ ينظوض، پس ا يشرص بيبينس.

و سپس ثب يعطفج يه وغ غنبن كهبفج، يه وغ فقلط  يععبضف يوضز ثطضسج دطاض گطفع  است 
گيلطن پلژوهب ثلط اسلب       ابس. زض ب بيت بيلع بعيذل    و غنب اظزيگبه فق  ايبيي  تجييپ شسه

 زيسگبه فق ج اضائ  شسه است.



 18    ادبيات فقِ اهاهيِ هعرفي هفَْم غٌای کفافي در بررسي تطبيقي هفَْم فقر در فقِ اهاهيِ ٍ اقتصاد هتعارف؛

 ادبيات پصٍّش. 8

 يه لوغ  سلپس  و فقلط  يرعللف  يهبهيم ( زض پژوهب ذوز اثعسا1390  بضن و يعينببج )
 تغييلط  ضوبس ث  سپس. ابس يوضز ثطضسج دطاض زازه ضا فقط گيطن ابساظه هبن ضوش و فقط ذظ
فقلط   هلبن  شلبذص  ازايل   زض. ابس ان پطزاذع  ينغق  صوضت ث  د ب  و ايطا  زض فقط بطخ

( 1385-1375) زوضه ثلطان  و شلسه  آوضزه يحبسج  هبن ضوش و( گيطن ابساظه هبن ضوش)
 ضشلس  يعيلبض  اظ ضفلبه  اثلط  ثطضسلج  ثلطان  بيعزض ب بيت  ابس. كطزه تحلي  و يحبسج  ضا آب ب

 و ذبوضييببل   دنلوثج،  آسيبن ينغق  س  زض آ  ان ينغق  ثطآوضز ث  و شسه اسعهبزه فقطظزا
 پطزاذع  شسه است. افطيقب شيبل

ثعسن زض اسالغ  ث  يقبيم  ضويكطزهبن فقط  نس( 1393 مكطن و غهوضظازه آضابج )
ك  زض اسالغ ضويكلطز زضآيلسن و    ابس زست يبفع  بعيذ  ث و  بسا و ادع بز يععبضف پطزاذع 

گيطز، ولج يعيبضهبن فقيط شط ج ثيشعط ث  دنج  فقلط   تعييپ يه ذظ فقط يسبظط دطاض بيج
كيس ثط ضفک فقط بمجج ث  زبجبل ضفلک بلبثطاثطن   أزاضز تب فقط يغلق، و اسالغ ثب ت بمجج تود 

ييپ اثلعاض  أيلواضزن بظيلط تل   و بعزيه كطز  عجقبت يرعلف ادعيب ج ث  يكسيگط است. 
توليس ثطان فقطا ث  دبن كيه يمعقيم يبلج اظ سلون يع لوييپ) ( و هيچنليپ ثحلت     

تر ص، ث  ضويكطز دبثليعج و وضوز يه وغ طاز ث  كبض غيط يوضز  الد  و غيط سغ ادجبض اف
زض  (زض فق  ث  ضويكلطز يشلبضكت ادعيلب ج )زض حبللت ينعللت شلغ       « شب  و ينعلت»

شجي  ثوزه و يعيبضهبن ذلظ فقلط اسلاليج ضا ثلب فقلط بملجج زض ادع لبز         ادع بز يععبضف
تط است تب سغح    و ليبدت، يعيبضن دعئجأكنس و زض وادک ض بيت ش يععبضف يعهبوت يج

 .ظبسگج ادع بزن افطاز زض هط عجق  بيع ثب يكسيگط فبصل  ظيبزن بساشع  ثبشس
هلب   غنبن شط ج، ايپ يالکهبن  بوضوظ صبثطن اظ پژوهشگطا  يعبصط زض تجييپ يالک

يلب   40)تعجسن( هيچو ، يبلكيت يه ب بة ظكون و بيلع زاضايلج   ضا ث  زو گطوه شط ج
 .2زضهيج و  طفج )هيب  كهبيت زاضايج فطز اظ ثطآوضز  بيبظهب(، تقميم بيلوزه اسلت   50

ضسس ك  كهبيت بيع يه حس شط ج ثطان غنبن يببک اظ فقلط ثبشلس و آبچل  ثل      ث  بظط يج
ض شسه است، تشريص حس ايپ كهبيت است،    اينك  شأ  و يطتج  افطاز زض  طف واگصا

سلرپ پبيلببج، هيلب       ، ثميبض تعييپ كننسه است. ثنبثطايپتعييپ يقساض كهبيت زاضايج آبب
 كالغ اثعسايج شيد الغبئه  زض تجييپ يالک فقط و غنب است.  
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زض  ذ وصلب   اظ اواي  زه  ههعبز و ثلب ثلطوظ ببثملبيببج ادعيلب ج و ادع لبزن د لب  و      
ان ث  يوضو بت  سالت و فقط شس كل    كشوضهبن زضحبل توسع  د ب  سوغ، تود  ويژه

 ي يعطيپ دطيب  آ  ادع بز توسع  است.

بظلبغ   ثلط ثلبظاض آظاز، زض يقبيمل  ثلب زو     زاضن يجعنج يكج اظ يشكالت ادع بز سطيبي 
ادع بزن زيگط )سوسيبليمعج و اسالغ( يشلك  توظيلک بلبثطاثط زضآيلس و ايذلبز شلكبف       

فقيلط، شليطزه     و زض بعيذل  ثل  ودلوز آيلس  عجقل       زضآيسن ثيپ عجقبت يرعلف دبيع 
 شلس  شس. زض ادع بز سوسيبليمعج ث  زلي  زولعج ثوز  ادع بز ايپ يشك  احمب  بيج يج

 (.57و ،1387 )بيبظن،
 للت زذبللت هلسايعج زوللت زض     ساليج ك  ادع بز يرعلظ است بيع ث  زض ادع بز ا

هب، يشك  ببثطاثطن توظيلک آبگوبل  كل  زض     ودوز دوابيپ يعنبست ثب ي بلح ابمب  ،ادع بز
شس، ودوز بساشت. گط   اسلالغ بلبثطاثطن توظيلک ضا زض     ادع بز كبپيعبليمعج احمب  يج

كل    (. الظغ ثل  شكلط اسلت   121و ،1357 )صسض، زابس پصيطز و ينغقج يج حس ا عسال يج
توابس ث   نوا  يكلج اظ  وايل  فقلط زض     ايب يج ،توظيک زضآيس ضاثغ  يمعقييج ثب فقط بساضز

ان ثطوت و زضآيس ث  علوض بب بزالبل  توظيلک شلوز      دبيع  تلقج شوز، ظيطا اگط زض دبيع 
 شوز.   ان زيگط يج ان و فقيط شس   سه يودت ثطوتينس شس   سه

شلس   زاضن( گط   يودت يلج  ل ادع بز يعكج ثط يكببيعغ ثبظاض آظاز )سطيبي ث  هط حب
ايب هيچ تضيينج زض د ت ث جلوز توظيلک زضآيلس     ،افعايب يبثس 3توليس ببذبلص زاذلجتب 

زاضن و  هلب  ليل  سلطيبي     عوض فشلبض تجليغلبتج سوسيبليملت     زاز. ايپ يمأل  و هييپ بيج
هلبن   ن يملعقيم علطظ بگلطش و سيبسلت    كل  پيبيلسهب    1929و  1919هبن سلبل   ثحطا 
سلطزيساضا  فكلطن ادع لبز     19زاضن ثوز، سلجت گطزيلس كل  اظ بييل  زوغ دلط        سطيبي 
ضثظ ت ييم ث  زذبلت ثيشعط زض ادع بز ثگيطبس  يطزا  كشوضهبن شن زاضن و زولت سطيبي 

دنلج   هبن ادع بزن ث  ينظوض يقبثل  ثب فقط ثپطزاظبس. ثب و ي يعط اظ هي  ث  ا يبل سيبست
هللبن  ( ظيينلل  ثللطان افللعايب يللساذالت زولللت زض فعبليللت1944-1939د للببج زوغ )

 (.27و ،1387)بيبظن،  ادع بزن ثيشعط فطاهم شس
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زض وادلک ثل  تحقيقلبت     4آغبظ يغبلعبت  ليج زضثبضه فقط زض زبيلبن آبگلوسبكملو   
ثطآوضزن اظ گطزز. اگط   دج  اظ آ  زض ثطيعببيب  ثطيج 19زض اواذط دط   6و ضاوبعطن 5ثوت

زض كعبة ذوز اعال بت ظيبزن ضادلک ثل     1797زض سبل  7تعساز فقطا ث   ي  آيسه و از 
و  8حوظه كليمبيج ابذبغ زازه ثوز و پليب اظ ون ابگللس   100وضک ثوزد  ذببواضهب زض 

بيع اعال بت سوزينسن زض يوضز وضعيت فقطا زض ينلبعق شل طن ابگلملعب  ت يل       9يي و
گيطن ييلعا    اوليپ ثبض ثوت ثب يغبلع  ييسابج زض لنس  د ت ابساظه ايب ثطان ،بيوزه ثوزبس
ينعشلط كلطز    1897و 1892هلبن   بعبيخ تحقيقلبت ذلوز ضا ثليپ سلبل     1880فقط زض زه  

 (.455-454 ، صص2008، 10)اسعيو  و ثلوغ
زض صسز ثطآيس تب ذظ فقط ضا تعطيلف بيبيلس و ايلپ ذلوز يودلت       (1904) 11هببعط

ضا بلبغ ثلطز. زض    12«ضفبه حلساد  »توا  يه وغ    اظ آ  ديل  يجتحقيقبت زيگطن گطزيس ك
زضآيلس ابعشلبض زاز.    گعاضشج زضثبضه ذببواضهبن كلم « كييع  يشعطک ادع بزن» 1949سبل 

ان بظبغ يبفع  يوضز يغبلعل  دلطاض    ثوز ك  يشك  فقط زض آيطيكب ث  گوب  60يع صا زض زه  
گطيرع  يشك  فقط زض آيطيكب يلوضز يغبلعل    ان دمع  و  گطفت. الجع  پيب اظ آ  ث  گوب 

اشبضه  15و گبلجطيت 14، هبضينگعو 13توا  ث  آثبض ليپيپ دطاض گطفع  ثوز ك  اظ آ  ديل  يج
ل  فقط ضا زض آيطيكلب ثطابگيرلت.   ض ايپ تحقيقبت ثوز ك  تود  ث  يمأبيوز. زض وادک ابعشب

زض  16يس دي لوض آيطيكلب  شوضان يشبوضا  ادع بزن ضئ ثطان برمعيپ ثبض زض آيطيكب گعاضش
ثلوز   17زالض تعييپ كطز ك  ينشأ آ  تحقيقلبت اوضشببملكج   3000ذظ فقط ضا  1964سبل 

ك  ثعسا  اسب  ا الغ ذظ ضسيج فقط زض آيطيكب گطزيس. الجع  ثعسهب تعسيالتج زض ايپ ذظ 
هلبن بقلسن و    ضسيج فقط صوضت گطفت و ث  عوض يجبل پس اظ زض بظط گطفعپ پطزاذلت 

هيعيب  تحقيقبت يشبث ج زض ثميبضن اظ كشوضهبن زيگلط بيلع      گطزيس.بقسن يحبسجغيط
. ابذبغ گطفت و يحققيپ ث  يطوض ظيب   الدينس ث  يغبلع  تغجيقج فقط ثيپ كشوضهب شسبس

هبيج ثوز كل  يجلبزضت ثل   نليپ      اظ اوليپ سبظيب  18سبظيب  هيكبضن و توسع  ادع بزن
زض  19گطوه يغبلعبت زضآيس لوكعايجوضگ تطن ثب هبن وسيک يغبلع  تغجيقج بيوز و پژوهب

ايپ ظيين  ابذبغ زاز. الجع  تحقيقبت ضادک ث  فقطشنبسج زض سغح د ببج ثمعگج ث  ودوز 
اعال بت زض يوضز بحوه توظيک يعيبض سغح ظبسگج زض هط كشوض زاضز ك  زض ايلپ د لت   

زض ذ لوو   ابلس و  ان ابذلبغ زازه  اليللج كبض ادسايبت اضظبسه ثببه د ببج و سبظيب  ثيپ
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ان ضادلک ثل     ثطذج اظ كشوضهبن ثب سغح زضآيس كم، بظيط هنسوسعب  تحقيقبت گملعطزه 
اليلللج كلبض زض    وضعيت فقط زض آب ب ابذبغ گطفعل  اسلت. ثببله د لببج و سلبظيب  ثليپ      

يب ينظوض بيوز  حساد  ي طف  «20بيبظهبن اسبسج»گمعطش و كبضثطز يهبهييج اظ ديل  
وز  شطايظ ظيمت يحيغج زض يحبسج  ذظ فقلط كل    كبالهبن ث  ذ وصج و يلحوػ بي

، 2008)اسلعيو  و ثللوغ،    ابلس  آيسه، بقب ثمعايج ايهلب بيلوزه   21ثطابت 1980زض گعاضش 
ايلب اظ   ،ل  د ببج يغط  ثوزه اسلت ألصا هيواضه فقط ث   نوا  يه يم؛ (457-456 صص

سلبذعبضن،  صيطش ثطببيل  اصلال    زليل  پل    ث 80و ث  ويژه ثب شطو  زه   70اواذط زه  
سبظن توسلظ ثمليبضن اظ كشلوضهبن د لب ، فقلط و حيبيلت اظ        سبظن و ذ وصجآظاز
پصيط ثب شست ثيشعطن يوضز تود  دطاض گطفت. ثمليبضن اظ ابسيشلينسا     هبن آسيت گطوه

هلبن   اللصكط، گلطوه  هلبن ادع لبزن فلوق   ثط ايپ گيب  ثوزبس و همعنس ك  ادلطان ثطببيل   
 زهس. ضا افعايب يجسبظز و فقط  زضآيس ضا يعأثط يج كم

اليللج زض پبسد ث   نيپ وضعيعج و ث  ينظوض دلوگيطن اظ توسع  فقط، ب بزهبن ثيپ
ان ادسايبت بيبزيپ و  يلج ضا زض پيب گطفعنس. ثلطان يجلبل سلبظيب  يلل  زهل       و ينغق 
ضا زه  ضيش  كنج فقط ببغ ب بز. ثببه د ببج ثلطان تحقلق زبيلبيج ضهلب اظ      1977ل 2006

  ضا ثطان ادساغ يؤثط ثطان حصف گطسلنگج ثلب توسلع  پنبهگلبه و يملكپ و      فقط، د ببيب
ثطذوضزاضن  يويج اظ ث ساشت، يمكپ و آيوظش ز وت بيوز. زض هييپ ضاسعب زض سبل 

گلعاضن كلطزه اسلت كل  اظ عطيلق       هلسف سبظيب  هيكبضن و توسلع  ادع لبزن   ، 1996
اظ شلطايظ فقلط شلسيس     2015ثبشنس تب سلبل   يشبضكت د ببج بييج اظ افطازن ك  فقيط يج

تع لس كطزبلس كل  ادلسايبت الظغ ثلطان       22ا ضلبن اسلكبح   1997ذبضح شوبس. زض بوايجط
 ضا ابذبغ زهنس. 2010كنج فقط تب سبل  ضيش 

 

 رٍیکردّای هختلف در تبييي هفَْم بِ فقر. 2-2

 23تلوا  ثلب   لبض ضويكلطز يلوضز ثطضسلج دلطاض زاز        يه وغ فقط ضا زض ادع بز يععبضف يج
 (:46، صص1391ه آضابج، )غهوضظاز

 ضويكطزهبن زضآيسن فقط اصوال  يه ثعسن همعنس و فقظ ثطحملت زضآيلس يلب    .1
شوبس ثب زض بظط گطفعپ يه سجس حساد  اظ كبالهب و ذسيبت  ي طف اضظيبثج يج
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گيطن  بن ابساظهييپ آ  ضا ث   نوا  ذظ فقط يجنأيوضز بيبظ فطز يب ذببواض، هعين  ت
 . زهنس فقط دطاض يج

هلب ثل  دبثليلت پبيل  و دبثليلت       ثنسن دبثليت دبثليعج فقط: زض يه تقميمضويكطز  .2
شوز. دبثليت پبي  يواضزن هيچو  سواز، آيوظش، سلاليعج و   ثنيبزن تقميم يج

هبن ثنيبزن ث  يعنج ودوز شلطايغج اسلت    گيطز و دبثليت يببنس آ  ضا زض ثط يج
و سلوتتغصي ،  ك  تواببيج الظغ و ينبست ثطان ضهب شس  اظ دحغج و گطسلنگج  

سواز، و ايكب  يشبضكت زض ظبسگج ادعيب ج، زاشعپ سلطپنبه، ايكلب  يملبفطت    
 تلوا   لسغ ثطذلوضزاضن اظ تيلبيج ايلپ      ث  يه يعنب يلج  .آوضز و... ضا فطاهم يج

اسب  ضويكطز فقط دبثليعج، فقيط فطزن بيملت كل    يواضز ضا فقط دبثليعج ببييس. ثط
 ابس اظ وضعيت فقط ذبضح شوز.تو زضآيس بساضز، ثلك  فطزن است ك  بيج

ضويكطز يشبضكت ادعيب ج: ود  تيلبيع ايلپ زيلسگبه ثلب زو زيلسگبه دجل  كل          .3
زازبس ايپ است ك  ايپ ضويكطز ث  ضاثغل    هبن فطزن ضفبه ضا يسبظط دطاض يج دنج 

 بيبيس. هبن ادعيب ج تأكيس يج شرص ثب ب بزهب و  بض وة

طهبن زضآيلسن و دلبثليعج و   يعغيّ ) نس ثعسن(: ثب تطكيجج اظ ضويكطزهبن تطكيجج .4
ج زض شلوز. يشلك  اسبسل    يشبضكت ادعيب ج شبذص تطكيجلج فقطسلبذع  يلج   

طهلبن يرعللف اسلت كل      زهلج ثل  يعغيّ   وظ  يحبسج  شبذص تطكيجج زضابساظه
 ح  ينبست زست يبفت. توا  ثطان آ  ث  يه ضاه بيج

 

 هشکالت تعریف فقر. 2-9

ف، يشكالتج ضا ث  هيطاه زاضز ك  زض اينذلب ثل    ث  عوض كلج، تعطيف فقط زض ادع بز يععبض
 (:1375عوض اذع بض ث  ثطذج اظ آب ب اشبضه شسه است )پژويب ، 

زابنلس  زض ثطذلج اظ    اسب     يعيبضهبيج ذوز ضا فقيط يلج هنگبغ و ثط افطاز    .1
بيملعنس، فقيلط   دوايک و يب ينبعق ييكلپ اسلت افلطازن كل  صلبحت اتويجيل        

دبيع  و ينغقل  زيگلط آب لب ضا صلبحت يكنلت      ك  زض يحموة شوبس زض حبلي
اسب  يعيبضهبن كللج  زابنس، زض حبليك  ثط غ ذوز ضا فقيط يجثسابنس. ثطذج اظ يطز

 فقيط بيمعنس.
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ان ييكلپ اسلت زض يله     زض    زوضه ظيببج ثبيس فقط ضا تعطيف كطز  ذببوازه .2
فقيط  هبن زيگط زوضه اظ ظيب  فقيط ثبشس )ثطان يجبل، يكمبل( زض حبليك  زض سبل

يب اينك  ييكپ است زض يه زوضه يلوضز يغبلعل  يعيبضهلبن سلغح      تلقج بشوز
 ظبسگج تغييط كنس. كساغ ظيب  ضا ثبيس يالک ثطضسج دطاض زاز 

واحس ثطضسج فقط ضا ثبيس فطز يب دبيع  يب ذببواض زض بظط گطفت  ييكلپ اسلت    .3
بلس،  زو ذببواض ك  اظ بظط ذظ فقط و يعيبض سنذب فقط زض يه سلغح دلطاض زاض  

زاضان توظيک زضوبج يعهبوت ثبشنس. ث   جبضت زيگط، ييكپ است يله ذلببواض   
ك  فطز يب افلطازن زض زضو  ايلپ ذلببواض     زض ك ، ثبالن ذظ فقط ثبشس زض حبلج

 كنس. ظيط ذظ فقط ثبشنس. هييپ يغلت زض يوضز دبيع  بيع صسق يج
يلوضز بظلط   كنلوبج،  زاضايج و ثطوت    بقشج زض تعييپ فقط زاضبس  آيب زضآيلس   .4

ثبشس  ثطان يجبل، فطزن ك  يله  يالک تعييپ ذظ فقط يج  يجاست يب زضآيس زائ
اش ث  ييعابلج بيملت كل  سلغح ظبلسگج او ضا       ايب زضآيس دبضن ،شر ج زاضز

 زاضز   ثبالتط اظ ذظ فقط دطاض زهس،    حكيج
يالک زضآيس است يب هعين   زاليلج ودلوز زاضز كل  اسلعهبزه اظ زضآيلس ثذلبن       .5

شوز. ثلطان يجلبل ايكلب  زاضز افلطازن اظ بظلط       ينذط ث  بعبيخ يعهبوتج يج هعين 
ايب اظ عطيق دطض يب فطوش ثطذج  ،سغح زضآيس ظيط ذظ فقط دطاض زاشع  ثبشنس

هب، سغح ضفبه ذوز ضا ثبالتط اظ ذظ فقط دلطاض زهنلس.  نببكل  ييكلپ      اظ زاضايج
بنلس   لبزات   است گطوهج ك  سغح زضآيس ذظ فقلط ضا زاضبلس، ثل  زاليللج يب    

ييپ بيبظهلبن ذلوز زض   أادعيب ج، زابب ببكبفج يب ببدص ثوز  ثبظاض، دبزض ثل  تل  
 سغح ينبست و ثبالن فقط بجبشنس.

 

 هفَْم فقر از دیگاُ فقِ اهاهيِ. 9

ثب تود  ث  آبچ  زض يوضز يشكالت تعطيف فقط ثل  آب لب اشلبضه شلس، زض ازايل  پلژوهب       
هبن اصلج اظ زيسگبه  اين  شيوليت و شبذ  سبظن ز يه وغ فقط و غنب ثب يحوضيت شهبف

 فق  ايبيي  يوضز ثطضسج دطاض گطفع  است.
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يكج اظ يواضز ي طف صسدبت وادت و و ثطذج صسدبت يمعحت زض اسلالغ، فقلطا   
دسض بمجت ث  تعطيف و شنبسبيج ايلپ افلطاز    و يمبكيپ همعنس. اظ ايپ ضون فق بن  بلج

 ابس.  ب بيت اهعيبغ ذويب ضا ث  كبض ثطزه
زاضن ك  زض تجييپ تهبوت فقيط و يمكيپ زض ايپ بوشعبض اظ پطزاذعپ ث  اذعالف زاين 

شنبسج فقلط زض ديلب  فقل  ثطضسلج      بظط بيوزه و يه وغ ثيپ فق ب وادک شسه است، صطف
شوز. پيشينيب   ليلبن ايبييل  ثلب يعيلبض دلطاض زاز  يلالک سللجج ادع لبض زاضايلج اظ          يج

 ابس:   تعطيف بيوزههبن ظبسگج، فقط ضا  نيپ  هعين 
فقطا كملببج هملعنس كل  ثل  ابلساظه      »گويس: ( يج148، و1ق، ح1408) حلّىيحقق 

 .«24هبن سبليبب  ذويب، زاضايج بساضبسهعين 
فقيلط و يملكيپ كملج اسلت كل       »گويلس:   يج (347، و1، حق1413) حلّى الي  

 .«25زاضايج او اظ يؤوب  سبليبب  ذويب و اه  و  يبلب كيعط است
تحم٘قك   هٌتْٖ الوطلت فٖ»( زض تعطيهج زض كعبة 328، و8، حق1412) حلّى الي  
اص  ضا ثطان صسق  نوا  فقيلط ثلط افلطاز و بيلع اسلعحقبق ظكلبت،  لسغ غنلب          «الوزّت

. يعأذطا  ايبيي  بيع زض ايپ ضاثغ  ثلب افلعوز  ديلس  لسغ غنلب زض تعطيلف فقيلط        26زابس يج
 ؛ ثحطابلى، 187، و1، حق1423يحقق سجعواضى، ) ابساصغالحج، فقط ضا  نيپ شنبسببسه

 (:123، و5، حق1418؛ عجبعجبيى كطثاليج، 156، و12، حق1405
شوز،  سغ غنب است ك  ثب تحقق آ ، فطز يمعحق  حسن ك  شبي  فقيط و يمكيپ يج»

 .«شوزظكبت يج
ابلس و زض  ثطذج يعأذطا  و يعبصطا  بيع زض تعطيف فقط، اظ هييپ ضوي  پيطون بيوزه

 ابس.ض تعطيف فقيط شط ج، تعطيف شط ج غنج ضا بيع يوضز اشبضه دطاض زازهكنب
فقيط كمج است كل  يؤوبل    »گويس: يج( 99، و4، حق1419 يعزى،صبحت  طوه )

 .«27بساضز و غنج شط ج ثط ذالف ايپ است سبليبب  ظبسگج ذوز و اه  و  يبلب ضا
: (79، و2 ح ق،1421)يغنيل ،   يحيسدواز يغني  بيع زض تعطيف فقط بگبشلع  اسلت  

فقيط يب يمكينج ك  اظ بظط شط ، يمعحق زضيبفت ظكبت اسلت، كملج اسلت كل  فبدلس      »
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  ايلپ  و  يبلب است و غنج شط ج كمج اسلت كل  ظبسگج ذويب و اه   سبليبب  يؤوب 
 .«28يؤوب  ضا زاضا است

ثسيپ تطتيت ايپ بعيذ  زست يبفعنج اسلت كل  يلالک زض تعطيلف فقلط زض بظطگلبه       
 سغ غنب است؛ صبحت ضيبض يس ج است ك  زض اينك  يالک فقلط شلط ج   فقي ب  هيب  

عجبعجلبيى  )  سغ غنب است، هيچ اذعالفج    زض ب وو و    زض فعبون، ودلوز بلساضز  
 .(123، و5، حق1418كطثاليج، 

شيبضز و زض ازاي  ث  زو يج ايشب  يح  اذعالف ضا زض تطسيم و تعييپ حس ايپ غنب ثط
ان ك  الظي  ظبسگج اسلت و بيلع يبلكيلت يله ب لبة      يؤوب شبذ   كهبيت زاضايج اظ 

 كنس.  ظكون، اشبضه يج
هييپ اذعالف ضا پيب اظ ايشب  يوسون  بيلج زض يساضک االحكبغ يوضز تأكيس دلطاض  

يوسلون  ) بيبيلس  زازه و  ينب  ث  ايپ زو يالكج ك  يببک اسعحقبق ظكبت همعنس، اشبضه يلج 
 .(193، و5ح ،ق1411 بيلى، 

ثب اش ب  ث  هييپ اذعالف، يه يالک زيگط ضا اظ دول  حلّىپيب اظ ايشب  بيع  الي  
افعايس، ايپ يالک سلوغ، ثنلبثط بظلط  ليلبن اهل       فق بن اه  سنت ث  زو يالک دجلج يج

زضهلم اسلت.    40سنت، ا م اظ ثوضن، برعج، اسحبق، حمپ و اثو جيس، زاضايج زض حلس  
  الي  حلّى،) زابسب  كهبيت زاضايج است ودي  يجالجع  ايشب  دول شيد عوسج ضا ك  هي

 .(329، و8، حق1412
ضسس ك  كهبيت بيع يه حس شط ج ثطان غنبن يببک اظ فقط ثبشلس و آبچل     ث  بظط يج

ث   طف واگصاض شسه است، تشريص حس ايپ كهبيت است،    اينك  شأ  و يطتج  افطاز 
كننسه است. ثنلبثط ايلپ  سلرپ پبيلببج،     زض تعييپ يقساض كهبيت زاضايج آبب ، ثميبض تعييپ 

 هيب  كالغ اثعسايج شيد الغبئه  زض تجييپ يالک فقط و غنب است.
 

 ٍ هصادیق آى هعرفي هفَْم غٌا. 9-8
 

 غٌای تعييٌي. 9-8-8

يشرص شس ك  زض فق  ايبيي  يطاز اظ فقط  سغ غنب و توابينسن است و صلبحت ضيلبض   
دوز بساضز. فقظ اذعالف زض  بليب  ايبي  اذعالفج ويوضز ثيپ بيع يس ج است ك  زض ايپ 
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تلوا  فلطزن ضا غنلج ثل       يالک و يعيبض ايپ زاضايج است. ث  ثيب  زيگط ثب    يالكج يلج 
شلوز  زض ايلپ    حمبة آوضز و زض صوضتج ك  آ  فطز فبدس ايپ يالک ثبشس فقيط تلقج يج

هلب و   زسلع  اول يلالک   ثبة زو گوب  يالک اظ دببت فقي ب  ايبيج و  بي  اثطاظ شسه كل  
ابلس؛ زض ييلب   بليلب      هبن يشرص و يعينج ضا ثطان غنبن يوضز بظط تجيليپ بيلوزه   يعيبض

ثب اش ب  ث  هييپ اذعالف، ضيپ بق  دول يبلكيت يه ب بة ظكلون   حلّىشيع   الي  
ث   نوا  يه يالک يشرص و يعيپ ثطان زاضايج يوضز بظط فق  اظ زيسگبه  بليب  ايبيي ، 

گطن ضا اظ دول فق بن اهل  سلنت، ا لم اظ ثلوضن، برعلج، اسلحبق، حملپ و        يالک زي
كنلس و آ  زاضايلج زض حلس     اثو جيس، ث   نوا  يالک يشرص و يعيپ ثطان زاضايج بق  يج

 .(329، و8، حق1412  الي  حلّى،) زضهم است 40
گهعنج است ك  ايپ بو  يالک زض فق  ايبيي  ثر وو زض دطو  اذيط دبئلج بساشلع   

پ ثلطان زاضايلج ضز   شينيب  بيع آ  ضا ث   نوا  يله يلالک شلط ج يشلرص و يعلي     و پي
ثبيس گهع  شوز ك  ايپ دمم اظ يالک زاضايج و غنب زض فق  ايبييل  دبيگلبهج    لصاابس.  بيوزه

 بللساضز.  بلليم بگللبهج ثلل  ثللبة ظكللبت كعللت فق للج ايبييلل  ثللطان ت للسيق ايللپ از للب  

 .29كبفج است
 

 غٌای کفافي. 9-8-2

ايبيي  حس يشر ج ثطان فقط و غنب زض بظطگطفع  بشسه است، ثلك  زض ايپ ينظلط،  زض فق  
هبن ظبلسگج اسلت، الجعل  ثلب     غنب هيب   سغ فقط و تواببيج يبلج فطز ثطان ثطآوضز  هعين 
 ينظوض كطز  ديس كهبيت ثطان ايپ زاضايج و تواببيج يبلج.  

زض كعلبة  ( 1390)ابلج  ي غهج زلشبز ت ط توسظ غنبن كهبفج ثطان اوليپ ثبضيه وغ 
هلبن ضويكلطز    ون زض ايپ يذبل زض پج تطسيم يكج اظ پبي  تطاظ حيبت ث  كبض ثطزه است؛

الجالغ ، ث  زبيب و ايوض زبيون و ثطوت و زاضايج است و آ  ضا تحلت   ايبغ  لج) ( زض ب خ
ايب ثب ضدو  ث  كعت فق ج، ايپ بعيذ  زسلت   ؛بيبيس  نوا  فطهنج غنبن كهبفج يغط  يج

ايبيي  زض ثبة فقط و غنلب   توابس گويبن يعيبض فق فعنج است ك  ايپ  نوا  ث  زضسعج يجيب
 .(464-467 ، صص1390زلشبز ت طابج،)ثبشس 
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هلبن   اظ بظط يش وض فقي ب ، غنج كمج است ك  زاضايج او كهلبف يرلبضح و هعينل    
ظ زض غيط ايپ صوضت ايپ فطز، فقيلط يحملوة ذواهلس شلس. يكلج ا      ؛ظبسگج او ضا ثسهس

، ثبشلس  يلج شليد عوسلج    ،يف غنب اظ ينظط شط  پطزاذعل  ثعضگب  فقي ب  ايبيي  ك  ث  تعط
غنلبيج كل  ثلب آ  گلطفعپ     » (:256، و1، حق1387 عوسى،) گويس ايشب  زض ايپ ثبضه يج

 .30«حسكهبيت ذويب و اه  و  يبل شوز،  جبضتمت اظ زاضايج زضظكبت حطاغ يج
بيع يالک فقط ضا  سغ كهبيلت زاضايلج    (241وق، 1413) پيب اظ ايشب ، شيد يهيس

 ، اثلپ ظهلطه  (456، و1حق، 1410) كنلس، و پلس اظ ايشلب  اثلپ ازضيلس      فطز ا الغ يج
، 1حق، 1406) ، اثللپ ثللطاح (58، و1حق، 1418) حلّللى، يحقللق (123وق، 1417)

 فقللسا  كهبيللت »، يللالک فقللط ضا  (112وق، 1414) و  التالللسيپ حلجللج  (169و
 .ابس زابمع « زاضايج

ذلوضز. ثل   نلوا  يجلبل، فلي       يسگبه زض آثبض يعأذطا  ايبيي  بيع ث   شم يلج ايپ ز
آبچ  ظبهطتط است اينك  فقيط كمج »گويس: زض ايپ ثبضه يج (204، و1 ح)ثج تب،  كبشببج

 .31«اش زض حس كهبيت بجبشس است ك  دبزض ث  تأييپ يربضح ذوز و افطاز وادت النهق 
 :ثبشس ث  شط  شي  يج يمعنسات

زهنس و ايپ يعنب اظ غنلب ضا   يسه يمعنسات ايپ يالک ضا، ضوايبت تشكي  يج :ضوايبت .1
توا  زض ضوايبت ثميبضن بيع دمعذو بيلوز،  ل  اينكل  زض ثمليبضن اظ ضوايلبت      يج

 اسلت. زض ازايل  زو ضوايلت اظ بظلط     ايپ ثبة ث  ديس كهبيلت اشلبضه شلسه    واضزه زض
 ذواهس گصشت.

؛ 561، و3 ، حق1407كلينلج،  ) كنلس  سيب   اظ ايبغ صلبزق) ( بقل  يلج   الف( 
اظ ايبغ صبزق) ( سؤال كطزغ ك : آيب ظكلبت ثل    (: »235، و9 ، حق1409حط بيلج،

اش ثلطاى ادلبضه    آضى، يگط آبك  ذبب  ضسس  فطيوز:ذبزغ يج و  ذبب   شرص زاضاى
اش ثطاى تأييپ يعبش )ذلوزش و(  يلبلب كهبيلت كنلس،      االدبضه زاز  ثبشس، و يبل

هلبى ذلوزش و  يلبلب     دبضه ثطاى تأييپ ععبغ و لجب  و بيبظينلسن اال پس اگط يبل
االدبضه آ  ذبب  ثطاى ايشب  كهبيلت   كهبيت بكنس ظكبت ثط او حالل است، و اگط يبل

 .32«كنس ظكبت ثطاى ايشب  حالل بيمت
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، ق1413اثپ ثبثوي ، ) كنسسيب   زض ضوايعج زيگط اظ ايبغ صبزق) ( بق  يجة( 
و گللبهى ظكللبت ثللطاى صللبحت » (:239، و9 ، حق1409؛ حط للبيلج، 33، و2 ح

ههع س حالل است، و ثطاى صبحت پنذبه حطاغ است و ايپ زض صوضتى اسلت كل    
ك  اگط آ  ضا ييب  ايشلب  دمليت   ،  يبل ثميبض زاشع  ثبشس، ث  عوضيصبحت ههع س

س ثبيل ثبيس ذوزش ضا اظ آ  يعبف زاضز، و يجاظ ايپ ضو يج .كنس ثطاى او كهبيت بكنس
و شلغ  و   بحت پنذبه زض صلوضتى كل  تن لب ثلوزه    ب صضا ثطاى  يبلب ثمعببس، ايآ  

 ثبيس زض آ  حطفل  كلبض كنلس و ثل      ظكبت ثط او حطاغ است و يج اى زاشع  ثبشس حطف 
ذواست ذساى تعبلى زض اشعغبل ث  هيب  حطفل   يلعى كل  ثلطاى ايلطاض يعبشلب        

 .33«آوضز كهبيت كنس ث  زست يى
آيس، تعييپ يه حس يشرص ثطان غنلب ضز  يوثق  ثطيج  نببك  اظ ايپ زو ضوايت

زضهلم( ثلكل  آبچل  ثل   نلوا        50زضهم و 700شسه است )   ذبب  و غالغ و    
يعيبض يوضز تود  دطاض گطفع  است، كهبيت اظ يؤوب  ظبسگج ث   نلوا  ديلسن ثلطان    

 زاضايج و غنب است.  
بظطي  ثب كيه اظ اديب  بيلع   توا  ثط ايپثط اسعنبز ث  ضوايبت فوق، يج  الوه :اديب  .2

اسعسالل بيوز؛ كيب اينك  يوسون سجعواضن اظديل  زالي  شطط كهبيلت زض زاضايلج   
(. الجعل   170، و11 ، حق1413 يوسون،) غنج شط ج ضا اديب  يعطفج بيوزه است

 واضح است ك  ايپ اديب  يسضكج است و يب حساد  يحعي  اليسضک است.  

بيلت يلبل و زاضايلج فلطز اظ يرلبضح ظبلسگج و       بجبيس اظ بظط زوض زاشت ك ، كه
ثطآوضز  بيبظهبن ظبسگج ون يعيبضن است كبيال  شط ج و آبچ  ك  زض ايپ ظيين  ثل   

ت ثطآوضزه شلس   ت و كييّ طف واگصاض شسه است تشريص حس ايپ كهبيت و كيهيّ
 زضآيلس  و هلب  تواببيج ثوز  يعهبوت ث  تود  ك  ثببيع اين بيبظهبن ظبسگج فطز است و

زضآيلس ضا يلالک كلبفج     توا  يه حلس ثبثلت اظ   تأييپ يربضح ظبسگج، بيج افطاز زض
 ثل   يعنلب زض ضوايلبت بيلع    زابملت،  ل  اينكل  هيليپ       زابمعپ زاضايلج ثلطان هيل    

 ذوضز.  شم يج
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 بر هفَْم غٌای کفافي ّای هؤثر تبييي هباًي فقْي ٍ شاخصِ. 9-2

 هبن زيگطن بيع هيچلو  ديلس ظيلب     شبيب  شكط است ك  زض ايپ تعطيف اظ غنب، شبذ  
النهق  و شأ  و يطتج  بيلع   هبن افطاز وادت هبن سبليبب (، و هعين  )كهبيت يبل ثطان هعين 

اثطگصاض همعنس ك  زض ازاي  ث  ثطضسج اديبلج هطكساغ هيلت گيلبضزه و زض ابع لب يعنلبن     
 شط ج فقيط يشرص ذواهس شس.

 

 ًفقِ خاًَادُ .9-2-8
گصاض ثط يقول  غنبن كهبفج زض فق  ايبيي  بهق  ذببوازه و اهل  و  تأثيطهبن  يكج اظ شبذ  

النهقل  اسلت. اظ ينظلط فقل ، غنلج       هب يربضح افطاز وادت يبل و ث  تعجيطن زيگط، هعين 
هبن ذوزش، زاضايج و تيكپ يبلج ثطآوضز  ثط تأييپ بيبظهب و هعين  كمج است ك   الوه

ضا بيع زاضز. ث  زيگط سرپ اگط فطزن تواببيج يلبلج   اش النهق  بيبظهب و يربضح افطاز وادت
اش ضا زض حلس كهبيلت بساشلت ثبشلس، اظ      النهقل   يپ يؤوب  ظبسگج ذوز و افطاز وادتتأي

 ينظط فق  ايبيي  فقيط تلقج ذواهس شس. 
هبن ظبسگج ذوز  ثط هعين  هبن اه  و  يبل  الوهثميبضن اظ يعبصطا  ث  تأييپ هعين 

يغني ،  ؛350، وق1394؛ اسعطآثبزى، 99، و4 ح ق،1419 يعزن،) ابسفطز ت طيح بيوزه
(. شيد دواز يغني ، ايپ بظط ضا ثل   299، و2 ، حق1409؛ ينعظطن،  79، و2 ح ق،1421

صوضت ايطن يملم اظ دببت فق بن ايبيي  زض يقبث  سلبيط يكبتلت فق لج،  نليپ ثيلب       
گوينلس: فقيلط شلط ج كملج     يج ايبيي  و يبلكي :  (178، و1 ، حق1421يغني ، ) ابسزاشع 

اش( زاضايج  النهق  )افطاز وادت اشهبن سبليبب  ذويب و ذببوازهاست ك  ث  ييعا  هعين 

 .«34يبلج بساضز
 ث  شط  شي  است:يمعنسات 

توا  ثب ضوايبتج ك  زض ثحت پيشيپ گصشلت، اسلعسالل بيلوز.    ثط ايپ شبذ   بيع يج
واضن آ  فلطز اسلت.    زض ثحت كهبيت  يبل   اينك   لت  سغ كهبيت ايوال يغط  شسه 

اش كهبف بسهلس اظ ينظلط فقل      النهق  اش ثطان تأييپ افطاز وادتزض بعيذ  اگط فطز زاضايج
 آيس.حمبة يجايبيي  فقيط ث 
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 شأى اجتواعي .9-2-2
توا  حسن ضا بيع ثطان يؤوب  زض بظط گطفت؛ الجعل    زض تجييپ غنبن كهبفج اظ ينظط شط  يج

ي سادج و يشرص ثلك  ثل  صلوضت كللج و يه لويج. تنبسلت ثلطآوضز         صوضتب  ث 
ثبشلس. ثلط ايلپ    بيبظهب ثب شأ  و دبيگبه فطز اظ زيگط ديوز تعطيف فق  ايبيي  ثطان غنب يلج 

اسلب   هبيج است كل  فلطز ثط  اسب  ينظوض اظ يؤوب  زض تعطيف فق  اظ غنج، هيب  هعين 
 اش ثبيس ابذبغ زهس.  شأ  و دبيگبه ادعيب ج

ابلس و  حقق ذويج زضكعبة ين بح، زض تعطيهج ك  ثطان فقطا و يمبكيپ اضائل  بيلوزه  ي
 .(309، و1 ، حق1410ذوئى، ) زابسييعا  يؤوب  فطز ضا، آبچ  الئق ث  شأ  اوست، يج

هبن فلطز ضا ثل     ايبغ ذيينج)ضه( بيع اظ ديل  فق بن يعبصط است ك  يربضح و هعين 
، ق1404؛ هيلو،   334، و1 ، حق1425ذيينلى،  ) ديس ليبدت و شأ ، يقيس بيلوزه اسلت  

ك  گطوه زويج پطيشب  -فقطا و يمبكيپ » بگبضبس:(. ايشب  زض ايپ يوضز  نيپ يج121و
 كملببج هملعنس كل  زاضايلج هعينل  سلبليبب  زض ذلوض شلأ          -حبل تلط اظ اوللج هملعنس   

 .«35ذويب بيمعنس
 ثبشس: ث  شط  شي  يجيمعنسات 

ج آيس ك  يطاز اظ يؤوب  و هعين ، آ  يربضدج است اظ گطوهج اظ ضوايبت  نيپ ثط ي
ك  زض شأ  فطز ثبشس. يجال  زض ثطذج ضوايبت آيسه است، كمج ك  ذبزغ و ذبب  زاضز بيلع  

 تط ذواهس شس.  ضو آشكبض س اظ ظكبت اسعهبزه بيبيس. ايپ يمأل  ثب بق  ضوايبت پيبتواب يج
 ضوايبت: .1

؛ 371، و2 ، ح1385اثلپ ثبثويل ،   ) (ضوايت  جساهلل ثپ سنب  اظ ايبغ صلبزق)  الف( 
ص و گوسهنس و شعط ضا ثل  افلطاز يعشلر    ،ظكبت گبو(: »55، و3 ، حق1407كلينج،

شلوبس   بقلطه و بجبتلبت ظيليپ كل  وظ  يلى      ،يمليببب  آثطوينس ثبيس زاز و ظكبت عال
ثپ   جساهلل زهنس. ذطيب( ضا ث  فقطايى ك  وضعيت ثسن زاضبس، يى و )گنسغ، دو، يويع

گويس: يحضط يجبضک ايبغ) (  طض كطزغ:  گوب  حكم ايلپ علوض تشلطيک     سنب  يى
  و ثلب  ، گوسهنس و شعط( ضا ث  افطاز يعذيل گبب  )گبو شسه و  طا ظكبت حيواببت س 

ضا  بضگبب  )گنسغ، دو، ذطيب و يلويع(    غالتابس و ظكبت  شر يت اذع بو زازه
آ  ك  ابس: ثطاى اين هنس حضطت فطيوزهثسص ابس ث  فقطات غيط يعشر بقطه گهع و عال 
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 ضو بيكلوتطيپ اظ ايلپ     و بيله بلبغ ثليپ يلطزغ هملعنس اظ ايلپ      افطاز، اشربو يود
 حيوابللبت( ضا ثلل  آب للب ثبيللسگببلل  و صللسد  غيط صللسد  حيوابللبت سلل زو صللسد  )

 .36«اذع بو زاز
، 7 ، حق1407كلينللج، )  ()كللبظم اظايللبغ ثللپ حذللبح  جللسالطحيب  صللحيح ة( 
ث  ايبغ كبظم) (  طض كطزغ: فلطزن  (: »238، و9 ، حق1409؛ حط  بيلج، 183و

 آيب ثط او دبيع است ك  ثطان ؛زهس هبن او ضا يجپسض يب  يو و ثطازضن زاضز ك  هعين 
ينلس گلطزز  فطيلوز:    بيبظهلبيب اظ ظكلبت ث لطه    ثطذوضزاضن ثيشعط و ثطآوضز  هيل  

 .37«اشكبلج بساضز
گيطز ك  اظ بظط  ازن تعلق يجه شسه ك  ظكبت ابعبغ ث  افطاشبض زض ضوايت برمت

پلول و ععلبغ زض    ،  و  اه  تذي  همعنس و اظ گطفعپادعيب ج شأ  ثبالتطن زاضبس
ت تعللق ظكلبت اثلط زاضز و    هيّايپ شأ  افطاز زض كي  زيسگب  يطزغ اثب زاضبس. ثنبثطيقبث

 بيلع اظ شلأ  افلطاز    اظ ظكلبت  وضزاضت ثطذل آيلس، كييّل   ك  اظ ضوايبت ثط يلج آ   نبب
 پصيطز.   اثط يج

 

 ّسیٌِ سالياًِ .9-2-9
شوز ايپ است ك  آيب زض ينظط شلط ، آبچل  يودلت     سؤالج ك  زض ايپ دميت يغط  يج

شوز تواببيج يبلج و كهبيت آ  ث  صوضت زائيج است  يب ايپ كهبيت يقيلس   غنبن فطز يج
 ث  ظيب  است.  

بظط گلطفعپ كهلبف زاضايلج ثل   نلوا       زض ايپ ثبضه زو زيسگبه يغط  است، يكج زض 
هب زض عول يه سبل است و زيگطن زض بقغل  يقبثل     يالک فقط ثسو  لحبػ كطز  هعين 

ضسس زض ايلپ ثرلب ثبيلس زو     بيبيس. ث  بظط يج هبن سبليبب  يقيس يج ايپ يالک ضا ث  هعين 
 يوضز ثطضسج دطاض گيطز.  «كهبيت»بو  بگبه ث  

  فق بن ايبييل  فقلط ضا زض يقبثل  زاضايلج كلبفج ثلطان       پيشينيب: يعقسيب  زيسگبه (الف
زازبس فلبض  اظ اينكل  آ  ضا ثل      النهق  دطاض يج هبن ظبسگج ذوز و افطاز وادتتأييپ هعين 

زوضه ظيببج يه سبل  يقيس بيبينس؛ لصا بظطي   سغ كهبيت ث  صوضت يغلق و ثسو  تقييلس  
تلوا  اظ  ذلوضز. زض ايلپ ضاثغل  يلج    جث  ظيب  زض آثبض پيشينيب  فقي ب  ايبيي  ث   شلم يل  
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 ق،1403) ج، اثوال للال  حلجلل (229، و4 ح ،1407) عوسللجيببنللس شلليد   جثعضگللبب
  ( ببغ ثطز.138 -125، و ق1404) و سالض (128، وق1408) ، اثپ حيعه(172و

ثب ودوز اينك  كعت پيشينيب  فقي ب  ايبيي  هليچ ت لطيحج ثل     : زيسگبه يعأذطا  ة(
ايب يعأذطا  ايبيي  كهبيت يبلج فطز غنج ضا ثل  يلست يله سلبل  يقيلس      ديس ظيب  بساضبس، 

؛ ثحطابلج،  304، و15 ، حق1404؛ بذهلج،  68، و4، حق1412حط لبيلج،  ) ابلس بيوزه
؛ فبضللل  لنكطابلللى، 264، و1 ، حق1406؛ يط شلللى بذهلللى،  157، و12 ح ق،1405
ي لب  كل    (. اظ بظلط ايلپ گلطوه اظ فق    211، و7 ، حق1412؛ ضوحببى، 284، وق1422

هلب و  شوبس، تواببيج و كهبيت يبلج فطز اظ هعينل   يش وض فق بن يعأذط ايبيي  يحموة يج
يربضح ظبسگج ذوز و افطاز ذلببوازه زض علول يله سلبل، يودلت غنلبن شلط ج فلطز         

هبن سلبليبب  ظبلسگج ضا بساشلع      شوز. ث  زيگط سرپ اگط فطزن تيكپ ثطآوضز  هعين  يج
 شوز.ثبشس فقيط يحموة يج

 ثبشس: ث  شط  شي  يج نساتيمع
زهنلس كل  شلبيس ثعلوا  اظ      اوليپ زلي  ايپ يس ب ضا ضوايبت تشكي  يجالف( ضوايبت: 

توا  ثب ضوايلبت   آب ب ث   نوا  يگبب  زلي  ايپ بظطي  يعأذطيپ بيع ببغ ثطز. ثط ايپ بظطي  يج
تيمله  تلوا  ثلسا     يععجط فطاوابج اسعسالل بيوز. ث عطيپ ضوايعج كل  زض ايلپ گلطوه يلج    

صلبحت   و ابلس  الشلطايک آوضزه  زض لل  ( ضه)دمت، ضوايعج است ك  يطحوغ شيد صسوق
، ق1409؛ حلط  لبيلج،   371، و2 ، ح1385اثپ ثبثوي ، ) كنسوسبئ  بيع اظ ايشب  بق  يى

اظ ايبغ كبظم) ( پطسيسغ: اگط فقيطن ث  ابساظه احعيبح يله ضوظ ذلويب   » :(233، و9 ح
است زضذواست اسعهبزه اظ ظكبت زاشع  ثبشس  يب دجل  اظ  زاشع  ثبشس، ثب ايپ ودوز دبيع 

)او ثل   نلوا     زضذواست  يعن ث  او ثسهنس آيب دبيع است زضيبفت كنلس  ايلبغ فطيلوز:   
كنس، اگط    ث  ييعا  يه يبه زاضايج زاشع  ثبشلس كل  كهلبف    فقيط( اظ ظكبت زضيبفت يج

زاللت ايپ ضوايلت ثلط    .38«شوززهس.  و  ظكبت سبليبب  پطزاذت يجيه سبل او ضا بيج
فطيبيس كل  اگلط كملج     ايپ ديس بيع ثميبض آشكبض است. زض ايپ ضوايت ايبغ) ( ت طيح يج

توابس اظ ظكبت ثگيطز و اسعهبزه بيبيلس. ثنلب    ذطدج يه يبه ذويب ضا هم زاشع  ثبشس يج
 ذلص ظكلبت اسلت زاشلعپ هعينل      أثط اينك  يالک زض تعطيف غنبن شلط ج كل  يلببک اظ    

 ت.  سبليبب  اس
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ك  يالک كهبيت و تيكپ يلبلج زض   يحقق بطادج زض يمعنس الشيع  ثط ايپ بظطة( اديب : 
ثطآوضز  بيبظهب و تأييپ يربضح ظبسگج يه زوضه يه سبل  است، از لبن اديلب  بيلوزه    

 ( ك  ثب فطض تحقق بيع يحعي  اليسضک است. 260، و9 ح ق،1415بطادج، ) است
است ك  غنج اظ ينظط فق  ايبيي  كملج اسلت كل     بعيذ  آبچ  تب كنو  گهع  شس، ايپ 

تواببيج يبلج كبفج ثطان ازاضه و تأييپ يربضح ظبسگج زضذوض شأ  ذويب و افطاز وادت 
 اش ضا زاضاست.   النهق 

 

 ّا استثٌای سرهایِ تجارت از هجوَعِ دارایي .9-2-6
  دبث  شوبس زو يمألزض ذ وو يبل وزاضايج كبفج ك  افطاز وادس آ  غنج يحموة يج

اشبضه است. برمت اينك  يطاز اظ ايپ زاضايج، يبلج است كل  صلالحيت ي لطف زاشلع      
كبض فطز بجبشس. ث   جبضت زيگلط ينظلوض اظ يلبل و زاضايلج زض      و ثبشس؛ يعنج سطيبي  كمت

ان است ك  صالحيت ي طف ضا زاشع  ثبشلس.آدب ضضلب   غنبن كهبفج، آ  زاضايج و سطيبي 
ينظوض يش وض  ليب اظ يبلج كل  كهبيلت آ  اظ يؤوبل  سلبليبب ،     هيسابج، زض تهميط يطاز و 

يق لوز اظ يلبلج كل  اظ    (: »485، و13، حق1416هيلسابج،  ) گويس يالک غنب است، يج
كنس يبلج است ك  دبثليت هعين  كطز  ثطان يربضح يوضز بيبظ ون  يربضح فطز كهبيت يج

سعس ث  آ  بيبظينلس  ت ك  زض زازو  تذبضضا زاشع  ثبشس؛ ايپ يبل شبي  اثبثي  ينعل و سطيبي

 .39«شلوز  گصاضبلس بيلج  اش ضا يلج است و يب ثب  و يعاض ج ك  ثب يح والت آب ب ظبلسگج 

 .40(311، و15 ، حق1404بذهى، ) گصاضزصبحت دواهط بيع ثط ايپ بظط، صح  يج
 ثبشس: ث  شط  شي  يجيمعنسات 

بقل   ان كل  اظ سليب     ثر وو زو يوثقل   -تط اظ بظط گصشت  زض ضوايبتج ك  پيب
ايپ يمأل  دبث  ثطزاشت ثوز،    اينك  ايبغ) ( حعلج كملج ضا كل  صلبحت ذببل        -شس

است ضا زض صوضت  سغ كهبيت زضآيس آ  يمعحق ظكبت زابمعنس و زض ضوايعج زيگط بيلع  
زضهم ضا كهبيت سوزن ك  اظ تذبضت ثب آ  يبل حبصل    50ينسن صبحت يالک  سغ ث طه

شوز كهبيت زاضايج است ك   ايپ آبچ  يودت غنبن شط ج يجثنبثط .شس، ا الغ بيوزبس يج
ان است ك  صالحيت ي طف ضا بساشع  ثبشس  اظ سوز سطيبي  حبص  شوز و يطاز سطيبي 
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و حكم آلت و اثعاض تذبضت ث  حمبة آينس. زض وادک ايپ بو  سطيبي  و ايوال اظ يوضو  
 غنبن شط ج ذبضح همعنس.

 

 عذم لسٍم فعليت دارایي ٍ درآهذ .9-2-9
شبذ   زوغ زض يوضز ضاثغ  زضآيس و فقط ايپ است ك  فطدج ثيپ ثبلهعل  ثلوز  و ثلبلقوه    
ثوز  ايپ زاضايج بيمت. يطاز اظ ايپ تواببيج يبلج كبفج، تيكپ يبلج ثبلهع  بيملت، ثلكل    

ير وصلب    ينظوض ا م اظ زاضايج ثبلهع  و ثلبلقوه اسلت. ايلپ ايلط تودل  فقي لب  ايبييل        
يعبصطا  ضا ث  ذويب يعغوف زاشلع  و زض ثحلت اصلنبف يملعحقيپ ظكلبت زض ثلبة       

؛ حملينج  200، وق1427تجطيلعن،  ) ابلس ضبثغ  شط ج فقط و غنج ثلسا  اشلبضه بيلوزه   
(. فقيلل  ثلنللس آواظه ايبييلل ، سلليس يحيللسكبظم يللعزن  252، و3 ، حق1417سيمللعببج، 

يشغول صنععى است ك  يؤوبل  سلبل   كمج ك  » :(99، و4 ح ق،1419يعزن، ) يسگو ىي
ولو اينك  ثبلهع  يبله يبلى ك  ث  ابلساظه   ،ذص بيبيسأتوابس ظكبت كنس بيىييپ يىأاو ضا ت

 .«ست بجبشسايؤوب  سبل او 
، ثلج تلب   )يشلكينج،  زض كعبة ي غلحبت الهقل  زض ايلپ ضاثغل   نليپ آيلسه اسلت      

يربضح سبليبب  ذلويب و   يطاز اظ فقيط و يمكيپ كمج است ك  تواببيج يبلج: »(282و

 .41«اش ضا ثبلهع  و ثبلقوه بساشع  ثبشس النهق  افطاز وادت
 ثبشس: ث  شط  شي  يج يمعنسات

 ضوايت ظيط اظ ديل  ضوايبتج است ك   نوا  يحعطف زض آ  آيسه است.
زضيبفلت  (: »180، و7 ، حق1409كلينلج،  ) كنلس  اثو ث يط اظ ايبغ صبزق) ( بق  يج

زاضان حطف  است و بيع زاضان يبلج است كل  ثل  آ  ظكلبت تعللق     ظكبت ثطان كمج ك  

 .42«گيطز، دبيع بيمتيج
 :(174، و10 ، حق1406كبشلببج،   فلي  ) كنلس ظضاضه بيع اظ ايبغ ثلبدط) ( بقل  يلج   

زضيبفت صسد  ثطان كمج ك  صبحت حطفل  اسلت و بيلع كملج كل  اظ بظلط دمليج        »

 .43«توابينس و سبلم است دبيع بيمت
ك  بيبيب  است، كمج ك  صبحت حطف  و صلنعت اسلت اظ   يت،  نببزض ايپ زو ضوا

اش ثبشس يب بجبشلس؛ و زض هلط   هبن سبليبب زضيبفت ظكبت ينک شسه است،    يبله هعين 
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زو صوضت ايپ فطز غنج تلقج شسه است. ث  ثيب  زيگط فطزن ك  يحعلطف اسلت، ثلبلقوه    
 اش اسلت و غنلج ثل     النهقل   هب و يؤوب  ظبلسگج ذلويب و افلطاز وادلت    صبحت هعين 

 آيس.  شيبض يج
 

 گيری ًتيجِبٌذی ٍ  جوع

زض فق  ايبيي  يعيبض يشلرص و يعينلج ثلطان فقلط، زض بظلط گطفعل  بشلسه اسلت. ثلكل           
يعيبضهبن فقط و غنب زض زيسگبه فق  ايبييل ، كللج هملعنس. ثل  ايلپ يعنلج كل  كهبيلت اظ         

هبن ظبسگج يه يعيبض كلج ثطان ثبظشنبسج فقيط اظ غنج زض بظط گطفع  شسه اسلت.   هعين 
هلبن يلؤثط ثلط آ ،    است كل  شبذ ل    «غنبن كهبفج»آبچ  يالک فقط شط ج دطاض گطفع  

النهق  او، يعنبست ثلب شلأ  آب لب زض علول يله       هبن ذوز فطز و افطاز وادتييپ هعين أت
زاضايج افطاز اظ تأييپ زضذوض شأ  بيبظهبن و يست يه سبل  است. زض بعيذ   سغ كهبيت 

ي بضف سبليبب  ذويب و افطاز تحت تكه ، فقط تلقج شسه است. ايپ زاضايج هم لعويلج  
ثلك  اسععساز زضآيس كبفج بيع زض ايپ تعطيف زذي  اسلت و   ،بساضز ك  حعيب  ثبلهع  ثبشس

فلطز ضا زاشلع    ث  هييپ د ت ايپ زاضايج ثبيس صالحيت ي طف ثلطان تلأييپ بيبظهلبن    
شلوز. ثل  علوض     بظط اسلعجنب يلج  وكبض اظ ايپ زاضايج يلس  تذبضت و كمت ثبشس، لصا سطيبي 

ذالص  اظ ينظط فق  ايبيي  فقيط كمج است ك  تواببيج يبلج ثبلهع  يب ثلبلقوه كلبفج ثلطان    
اش  النهقل   هبن سبليبب  ظبسگج زض ذوض شأ  ذويب و افطاز وادلت  تأييپ يربضح و هعين 

 ثبشس. ضا بساشع 
ثل   نلوا  يله    « غنلبن كهلبفج  »گوب  ك  اشبضه شس، زض ايلپ پلژوهب يه لوغ     هيب 

اسلب  ايلپ تعطيلف    طان يه وغ فقط يعطفلج شلسه اسلت. ثط   فق ج ث دبيگعيپ زض ازثيبت
توا  يعيبض اصلج فقط ضا تجييپ بيوز، ث  بحون ك  ايپ يعيبض يه دب لسه كللج و دبثل      يج

ثنبثطايپ تجييپ يه وغ غنبن كهبفج، ذسشل  اوليل    تمطن ث  تيبيج شطايظ و دوايک است. 
 كنس.  ضا ثطعطف يج -ك   جبضت است اظ لعوغ تعييپ يعيبضهبن كلج فقط-ث  يه وغ فقط 

يه وغ غنبن كهبفج، زوضه و زاين  شيوليت تعطيف فقط ضا بيع كل  زض يشلكالت زوغ   
سب  يجببج فقل   اكنس. زض حقيقت ثطثوز، ثطعطف يج و سوغ تعطيف فقط ث  آ  اشبضه شسه

سلبل    يحسوزه يله ذلببوازه زض يله زوضه يله     ايبيي ، يحسوزه اضظيبثج فقط، يطثوط ث 
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شلوز.  ل  اث بغ ظيببج و يقغعج تعطيف فقط بيلع ثطعلطف يلج   أشوز و ثسيپ تطتيت، يم يج
واضح است ك   نببچ  اضظيبثج فقط زض يه دبيع ، ثب سيط ذطز ث  كال  ابذبغ شلوز و اظ  

غح دبيع  ينعق  شوز، ايكب  اضظيبثج دبيک و كلبيلج فلطاهم ذواهلس    سغح ذببواض ث  س
اث بغ زض يعيبضهبن يمأل  گيطز. هيچنيپ شس ك  تيبيج سغو  كطايت ابمببج ضا زض ثط يج

سغح ظبسگج زض تعطيف فقط بيع ثب دب سه لعوغ ثطآوضزه شس  شأ  ادعيلب ج زض تعطيلف   
دبيگلبه افلطاز و ذلببوازه زض دبيعل       شوز و ايپ يعيبض ينوط ث غنبن كهبفج، ثطعطف يج

ايب زض ذ وو اث بغ يه لوغ ضايلخ فقلط زض يلوضز بقلب زاضايلج و        اساليج ذواهس ثوز.
اشبضه شسه اسلت كل  يلطاز اظ    يمأل  سطيبي  بيع ث  وضو  زض يه وغ غنبن كهبفج ث  ايپ 

   ضو سلطيبي  ايپ زاضايج فقطظزا، يبلج است ك  صالحيت ي طف ضا زاشع  ثبشلس و اظ ايلپ  
توا  زض يحسوزه تعطيف فقطظزايج زض بظط گطفت. هيچنيپ فطدج ثليپ   كبض ضا بيج و كمت

اسب  ازثيبت ادع بزن ضايلخ،  وز   بيسن و زضآيس بيمت. ثلك  ثطثبلهع  ثوز  و ثبلقوه ث
فطز بيع ثعوابس يلعويبت دب سه كهبف غنبيج )ك  پيب اظ ايپ ثلسا    44 نببچ  زضآيس زائيج
زه سبظز، تعطيف فقط دبث  تمطن برواهس ثلوز و دب لسه دضلبوت زض    اشبضه شس( ضا ثطآوض

الظغ ث  شكط است ك  يه وغ غنبن كهبفج يطثوط ثل    يوضز فقط و غنب، زضآيس دبضن بيمت.
الگو كمت و سغح زضآيس است ك  يكج اظ شطط آ  ض بيت شأ  ادعيب ج سطپطسلت و  

و يرلبضح ذلببواض بيلع زض     الگون ث ين  ي لطف  افطاز تحت پوشب ذببواض است و العايب 
هلب و  ايپ يه وغ يسذليت اسبسج زاضز؛ ظيطا زض اسالغ زض يوضز شأ  ادعيب ج شر ليت 

حطف يرعلف، ازثيبت غنج و اضظشلينسن ودلوز زاضز كل  الظغ اسلت زض تعيليپ شلأ        

 .45ادعيب ج زض بظط گطفع  شوز تب يه وغ غنبن كهبفج، دواغ و ا عجبض كبفج ضا زاشع  ثبشس
ييپ بيبظهلبن  تلأ  تلوا   نليپ اثلطاظ زاشلت كل  دبثليلت       ثنسن كلج يج زض يه ديک

، بيبيس ك  يه يه وغ  نسثعلسن  ادع بزن زض ازثيبت فق ج، ثب يه وغ غنبن كهبفج ضخ يج
توابس ضاهكبض ينبسجج ثطان تعطيف فقلط و فقيلط زض دبيعل     و دبيک است ك  يج هيبهنج

 اساليج ثبشس.
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ان سبظيب  يل  است و عجق اعال بت ينعشط شسه زض سبلنبي  آيلبضن آسليب و    كييميو  ينغق 
ان و واثملع    پنذبه و   بض كشوض، اظ ديل  ايطا ،  ضو ببحيل   1993اديببوسي  زض پبيب  سبل 

تمل يالت الظغ د لت   توا  يشلبضكت زض ايذلبز    ابس، بقب اصلج اسكبح ضا يج اسكبح ثوزه
هبن ادعيب ج ثلب تأكيلس    هب شبي  دنج  توسع  كشوضهبن آسيب و اديببوسي  زابمت. ايپ فعبليت

هبن ادع بزن و افعايب سغح ظبسگج زض ايپ كشلوضهب بملجت ثل      ثط ثبال ثطز  سغح فعبليت
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ميو  زض ظيين  گطزآوضن اسلنبز و يلساضک، ابذلبغ يغبلعلبت و تحقيقلبت الظغ، و اضائل        كيي
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http://muhammadi.org/shiaonline/fa/index.php?start=3785


 18    ادبيات فقِ اهاهيِ هعرفي هفَْم غٌای کفافي در بررسي تطبيقي هفَْم فقر در فقِ اهاهيِ ٍ اقتصاد هتعارف؛

 

هلبيج  لو  توسلع      كييعل  دلببوبج اسلت كل  زض ظيينل       9بح زاضان اسلك  ضوز. شيبض يج  ث 
آوضن، ينلبثک عجيعلج، ديعيلت،     ضيعن توسع ، صنعت، اسلكب  ثشلط و فلپ    كشبوضظن، ثطببي 

 توسع  ادعيب ج، آيبض، تذبضت، كشعيطابج، حي  و بق ، و اضتجبعبت فعبليت زاضبس.

غهلوضظازه آضابلج، حمليپ       كنيلس: ثطان اعال بت ثيشعط زض ايپ ظيين  ث  ايلپ ينجلک يطادعل   . 23
گيطن ذظ فقط ثط يجنبن شطيعت اسالغ و  هبن الگون ابساظه ان يؤله  تحلي  يقبيم » ،(1391)

 ،، ت للطا : زابشللگبه ايللبغ صللبزق) (ببيلل  زوضه كبضشنبسللج اضشللس ، پبيللب «ادع للبز يععللبضف
 .40-29صص 
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 .75، و3 ح اإلهبه٘ٔ، ٔهحبظشات فٖ فم، تبثج يحيسهبزن ييالبج، : ثطان يجبل .29
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 نْٕٔتٌََسِق  َٔئًََق هٓ َىَىَُق لَوٕال ٗٓ زٗيَالْق  نّٕٔق  ، ٍٓلٍَٓاألَ يْهٓق  الثبًٖ أسَأ حقبال  ي، ٍٕٓ٘سبوِوٓالْ ٍٓ شاءِمَالفُ» .35
 «.نْٕٔثحبلَ َٔمَالََالْ
هِيَ الْؤسٕلِوِ٘يَ فَأَهَّب صٓذٓلَُٔ الزَّّٓتِ ٍٓ الْفِعَِّٔ ٍٓ هٓقب    ٍٓ الظِّلْفِ تُذٕفَغٔ إِلَى الْؤتَجٓوِّلِ٘يَ  إِىَّ صٓذٓلََٔ الْخُفِ» .36

فٓ صٓبسٓ ّٓزَا وَزَا فَمَبلَ لَبلَ اثٕيُ سٌَِبىٍ لُلْتٔ ٍٓ وَٕ٘   وِ٘لَ ثِبلْمَفِ٘ضِ هِوَّب أَخْشَجٓتِ الْأَسٕضٔ فَلِلْفُمَشَاءِ الْؤذٕلَؼِ٘يَ
 ...«.لِأَىَّ ّٓؤُلَبءِ هٔتَجٓوِّلَُىَ ٗٓسٕتَحَٕ٘ٔىَ هِيَ الٌَّبسِ فَ٘ٔذٕفَغٔ إِلَِْٕ٘نٕ أَجٕوٓلُ الْأَهٕشَٕٗيِ ػٌِْذٓ الٌَّبسِ 

أْخُزُ هِيَ الضَّوَبِٓ، فَ٘ٓتََٓسَّقغٓ ثِقِِ إِىْ   سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الشَّجٔلِ ٗٓىَُىُ أَثَُٔٔ إٍَٔ ػٓؤُِّ إٍَٔ أَخَُُٔ ٗٓىْفِِِ٘ هٓؤًٍَُتَِٔ، أَ ٗٓ» .37
 .«إِلَِِٕ٘؟فَمَبلَ: لَب ثٓأْسٓ وَبًَُا لَبَٗٔٓسِّؼَٔىَ ػٓلَِِٕ٘ فِٖ وُلِّ هٓب ٗٓحٕتَبجٔ

أَ ٗٓحِقلُّ    مٍَٕٗٓ  ػي ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ الذَّغْشِِّٖ لَبلَ: سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ ع ػٓيِ السَّبَِلِ ٍٓ ػٌِْذُٓٔ لَُتٔ». 38
لَُتٔ شَْٕشٍ هٓقب   لَِٔ أَىْ ٗٓسٕأَلَ ٍٓ إِىْ أُػٕطِٖٓ شَٕ٘ئبً هِيْ لَجٕلِ أَىْ ٗٓسٕأَلَ ٗٓحِلُّ لَِٔ أَىْ ٗٓمْجٓلَِٔ لَبلَ ٗٓأْخُزُ ٍٓ ػٌِْذُٓٔ

ٓب إًَِّوٓب ِّٖٓ هِيْ سٌٍَٓٔ إِلَى سٌٍَٓٔ  «.ٗٓىْفِِِ٘ لِسٌَٓتِِِ هِيَ الضَّوَبِٓ لِأًََّْ
ِ، ٘تَق ثٓ أثبثَ لُثَ، ال هْٓٔتَمَفْفٖ ًَ فٓشَشأًِ الصٓ يْزٕ هٓلْاَ َ: الوبلَ، ِّٕٔتُوئًََافٖ ثِبل الَٓبلوٕثِ شادٓالؤىّ أَ». 39

 .«٘ؼٔ التٖ ٗتؼ٘ش ثٌوبَْبالعَ ٍٓ ستبىَجِ، أٍ الجٔسِّىَفٖ تَُ ِِ٘لْتبج إِحٕالؤ ِٕتَبسٓجٓتَ هبلَ أٍ سأسٓ
ى لَق ذاس ػٓفقٖ أى الوٓق   َصِصٔالٌُ طٔؼٕظَْس ثٓ تٕفَشَػٓ ذٕمَفَ وبلِالْ أسٓ، أهب سٓ٘ؼٔ ّ٘يَفٖ العَ شُبألهٓفَ» .40
 ْٓذٓػِق  مٓذٍٓ ػٓ حٕثٓالشَ صَسِلى لُذاس ػٓوٓالْ لَؼٓلَ جٓتِ إلى األصحبة، ... فَجٓسٕت ًِؼٕوٓ، ٍ سِِٕٓ٘لَال ػٓ ٔحٓثٕسٓ
وقشاد  الْ أىْ َّٓٔق  ، ٍٓشَآخَ شَأهٓ ْٔظَالحِهٔ يْال ثذ هٓ حبلَ لُلى وُػٓ ، ... ٍَٓٗبًلَ ِ وبىَشأس هبلَثِ بًفَشْػٔ بًٌْ٘ٓغَ

 .«ِ...حٓسثٕ ْٔبٗٓفَؼذم وَوبل لِسأس الْ َسٓصٔاستؼذاد لُ
الوشاد ثْوب هي ال ٗوله هؤًٔ السٌٔ لِ ٍ لؼ٘بلِ الَاجقت ًفمقتْن ػل٘قِ، ال     ى٘ي ٍٓسٕوِالْ م٘ش ٍٓالفَ» .41

 )هشىٌٖ٘، ه٘شصا ػلٖ(.« فؼال ٍ اللَٓ
 «.فِِِ٘ الضَّوَبُٓ أَىْ ٗٓأْخُزَ الضَّوَبٓ  الضَّوَبُٓ لِوٓيْ وَبىَ هٔحٕتَشِفبً ٍٓ ػٌِْذُٓٔ هٓب ٗٓجِتٔ  لَبتَحِلٍُٓ » .42
 .«بٌََْٕا ػّٓٔضٌَْتَسَٕ لَٕ فَ ال لزٕ هشْٓ ٍٓ  فٔشَتَحٓوٕلَ لَحٓال تَ ْٔلَذٓالصٓ إىْ» .43

44. Permanent Income 

دلطاض   حبضلط  ل  پلژوهب أزض زاينل  يمل  الگون ي طفج ث ين  اساليج، پطزاذعپ ث  يوضو   .45
هلبن   پژوهبثط اينك  زض يواضز يععسز يوضز ثطضسج دطاض گطفع  است، ث    سه   الوهبساضز و 

 گصاشع  شسه است.آتج 
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 کتابٌاهِ

، دلم: زفعلط ابعشلبضات    السشاَش الحبٍٕ لتحشٗقش الفتقبٍ   ق(، 1410اثپ ازضيس، يحيس ثپ احيس )
 اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 ضن.كعبة فطوشى زاودم: ،  بح اول ،ػلل الششاَغ (،1385) اثپ ثبثوي ، يحيس ثپ  لى

، دم: زفعط ابعشبضات اساليى واثمع  ثل   ٔالفم٘ ٓهي ال ٗحعش ق(؛1413) اثپ ثبثوي ، يحيس ثپ  لى
 دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

ٔ ق(، 1408اثپ حيعه، يحيس ثپ  لى ) اهلل يط شلى   ، دلم: كعبثرببل  آيلت   الَس٘لٔ إلى ً٘ل الفعق٘ل
 بذهى)ضه(.

، دلم: يؤسمل  ايلبغ    غٌ٘ٔ الٌضٍع إلى ػلوٖ األصَل ٍ الفشٍعق(، 1417اثپ ظهطه، حيعه ثپ  لى )
 صبزق) (.

؛ ت لطا :  مآٗبت األحىقبم فقٖ تفسق٘ش وقالم الولقه الؼقال      ق(، 1394اسعطآثبزى، يحيس ثپ  لى )
 يعطادج.

؛ اصله ب : كعبثرببل   يلويى ايلبغ     ٔالىبفٖ فقٖ الفمق  ق(، 1403اثوال ال  حلجى، تقى ثپ بذم )
 اييطاليؤينيپ) (.

؛ دم: زفعط ابعشلبضات  الحذاَك الٌبظشٓ فٖ أحىبم الؼتشٓ الطبّشٓ(، 1405ثحطابج، يوسف ثپ احيس )
 اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 ،2، شلليبضه ثطببيلل  و ثوزدلل ، «فقللط، ذللظ فقللط و كللبهب فقللط »(، 1375ديشلليس ) ژويللب ،  پ
 .24-5صص 

 .داس الصذٗمٔ الشْ٘ذٓ سالم اهلل ػلْ٘ب؛ دم: الوسبَل الوٌتخجٔق(، 1427) تجطيعن، دواز

 اهلل سيمعببى. ، دم: زفعط حضطت آيتهٌْبج الصبلح٘يق(، 1417حمينج سيمعببى،  لى )

، دلم: زفعلط ابعشلبضات اسلاليى     إشبسٓ السجك إلى هؼشفقٔ الحقك  ق(، 1414حلجج،  لى ثپ حمپ )
 واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 .هذٌٗٔ الؼلن؛ دم: هٌْبج الصبلح٘ي(، 1410) ذوئى، اثو القبسم

 ، ت طا : زضيب.تشاصح٘بت(، 1390زلشبزت طابج، ي غهج )

 دم: زاض الكعبة يسضس  ايبغ صبزق) (. ،دق)ع(الصب ٔفمق(، 1412ضوحببى، يحيسصبزق )

دم: زفعط ابعشبضات اسلاليى واثملع  ثل  دبيعل      ؛ وفبٗٔ األحىبم ق(،1423سجعواضى، يحيسثبدط )
 يسضسيپ حوظه  ليي .
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ٔ  ق(، 1404ضزيليى، حيعة ثپ  جسالععيع )سال دلم: ينشلوضات   ، الوشاسن الؼلَٗٔ ٍ األحىقبم الٌجَٗق
 الحطييپ.

 جلسالعلج  ، يعلطدم:  هبيج زضثبضه يكعت ادع لبزن اسلالغ   ثطضسج(، 1375بب  صسض، يحيسثبدط )ثج
 اسپ جسن، دم: زفعط ابعشبضات اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 الجيت) (. ، دم: يؤسم  آلسٗبض الوسبَلق(، 1418عجبعجبيى،  لى ثپ يحيس لج )

، دلم: زفعلط ابعشلبضات    الوْزة )الثقي الجقشاج(  ق(، 1406عطاثلمى، اثپ ثطاح و  جسالععيع دبضى )
 اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .  

، دم، زفعط ابعشبضات اساليى واثملع  ثل     بح اول، الخالفق(، 1407) عوسى، يحيس ثپ حمپ
 دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .  

الوىتجٔ الوشتعَٗٔ إلح٘قبء  ؛ ت طا : اإلهبه٘ٔ الوجسَغ فٖ فمٔ(، ق1387) عوسى، يحيس ثپ حمپ
 اٙثبس الجؼفشٗٔ.

 المالغ. ، دم: يؤسم  آل الجيت  لي مٍسبَل الش٘ؼٔق(، 1409 بيلى حط، يحيس ثپ حمپ )

 هجوققغ، يشل س:  ّذاٗققٔ األهققٔ إلققى أحىققبم األَوققٔق(، 1412 لبيلى حللط، يحيللس ثللپ حمللپ ) 
 .الجحَث اإلساله٘ٔ

 شللبذص ان يقبيملل  تحليلل »(، 1393و حملليپ غهللوضظازه آضابللج )  يحيسي للسن  مللكطن،
 ،12 شلليبضه ،اسللاليج ادع للبز يغبلعللبت، «يععللبضف ادع للبز و اسللالغ زض  نسثعللسن فقللط

 .82-53صص 
، «ادع لبزن  ضفلبه  و فقلط  گيلطن  ابساظه هبن شبذص و هب ضوش»يعينببج  جب  و  بعه     بضن،

 .101-76صص  ،27 شيبضه ،توسع  ضاهجطز بشطي 

،  لبح اول  ،لَاػذ األحىبم فٖ هؼشفٔ الحالل ٍ الحشامق(، 1413) حلّى، حمپ ثپ يوسف الي  
 دم: زفعط ابعشبضات اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

گيطن ذلظ فقلط ثلط     هبن الگون ابساظه ان يؤله  تحلي  يقبيم »(، 1391غهوضظازه آضابج، حميپ )
ببي  زوضه كبضشنبسج اضشس، ت لطا : زابشلگبه    ، پبيب «ع بز يععبضفيجنبن شطيعت اسالغ و اد

 ايبغ صبزق) (.

 ، دم: يطكع فق ى ائي  اع بض) (.األحىبم الَاظحٔق(، 1422فبض  لنكطابى، يحيس )

 اهلل يط شى بذهى)ضه(. ؛ دم: كعبثربب  آيتيهبتيح الشطائکتب(،   )ثج في  كبشببج، يال يحمپ

 (. )كعبثربب  ايبغ أييطاليؤينيپ  لى اصه ب : ،الَافٖ(، 1406) في  كبشببج، يال يحمپ
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 .داس الىتت اإلساله٘ٔ، ت طا : الىبفٖ ق(،1407) كلينى، يحيس ثپ يعقوة

 ، دم: ثج بب.هصطلحبت الفمٔيشكينى اضزثيلج،  لى )ثج تب(، 

 بذهى)ضه(.اهلل يط شى  ، دم: كعبثربب  آيتهٌْبج الوؤهٌ٘ي(، 1406السيپ ) يط شى، ش بة

يؤسمل    :، دلم ششاَغ اإلسالم فٖ هسبَل الحالل ٍ الحقشام (، 1408يحقق حلّى، دعهط ثپ حمپ )
 اسيب يليب .

هؤسسٔ الوطجَػقبت  ؛ دم: اإلهبه٘ٔ ٔالوختصش الٌبفغ فٖ فمق(، 1418يحقق حلّى، دعهط ثپ حمپ )
 .الذٌٗ٘ٔ

   اب بضيب .، دم: يؤسمفمِ اإلهبم الصبدق)ع(، الف- ق(1421يغني ، يحيسدواز )

ٔ    ، ة-ق( 1421يغني ، يحيلسدواز )   ، ثيلطوت: زاض العيلبض الذسيلس   الفمقِ ػلقى الوقزاّت الخوسق
 )زاض الذواز(.  

 يهيس.كنگطه د ببى هعاضه شيد  ، دم:الومٌؼٔ ق(،1413) يهيس، يحيس ثپ يحيس

 ،  للبح اول، ت للطا ، سللبظيب   صثققذٓ األحىققبم ق(، 1410) اهلل ضو سلليس ذيينللى، يوسللون 
 اساليى.تجليغبت 

ٔ  ق(، 1425) اهلل ضو سليس  ذيينى، يوسون  ، يعلطدم:  للج اسلاليج، دلم: زفعلط      تحشٗقش الَسق٘ل
 ابعشبضات اساليى واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

 ، دم: يؤسم  الينبض.هْزّة األحىبمق(، 1413يوسون،  جساأل لى )

، ت شقشاَغ اإلسقالم  هذاسن األحىبم فٖ شقش  ػجقبدا  ق(، 1411يوسوى  بيلى، يحيس ثپ  لى )

 .السالم الج٘ت ػلْ٘ن هؤسسِ آللجنب : 

 ، دلم: يطكلع د لببى   وتقبة الضوقبٓ )للوٌتظقشٕ(   ق(، 1409آثبزى، حمليپ  للى ينعظلطى )    بذف
 يغبلعبت اساليى. 

 ، ثيلطوت: زاض ححيلبت  جقَاّش الىقالم فقٖ شقش  شقشاَغ اإلسقالم      ق(؛ 1404بذهج، يحيسحمپ )
 العطاث العطثج.

ٔ  ق(، 1415) يحيسي سنبطادج، يولج احيس ثپ  ، دلم: يؤسمل    هستٌذ الش٘ؼٔ فٖ أحىقبم الشقشٗؼ
 الجيت) (. آل

 ، ت طا : شطكت س بيج ابعشبض.هبن ادع بزن بظبغ(، 1387بيبظن، حميپ )
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ٔ ق(، ي لجب  الهقيل ، دلم:    1416هيسابى، آدبضضب ) ٔ     هؤسسق  الجؼفشٗقٔ إلح٘قبء التقشاث ٍ هؤسسق
 .الٌشش اإلسالهٖ

، دم: زفعط ابعشبضات اساليى الؼشٍٓ الَثمى )الوحشّى(ق(، 1419) يميحيسكبظم ثپ  جسالعظيعزن، 
 واثمع  ث  دبيع  يسضسيپ حوظه  ليي .

Steven N. D & Lawrence E. B. (2008), The New Palgrave Dictionary of 
Economics. 



Abstracts   5 

Islamic Economics Studies, Vol .9, No .2 (Serial 18), Spring & Summer 2017 

A Comparative Study of Poverty in Imami Jurisprudence and 

Conventional Economics; Introduction of the Concept of 

"Ghenaye Kafafi" in Imami Jurisprudence Literature 

Mahdi Ghaemi Asl

                Received: 30/11/2015 

Abbas Ali Soltani


                Accepted: 14/03/2016 

Sayyed Mahdi Mostafavi
 

Ali Zebajadi Moshfegh
 

In the early 1970s, and with the development of social and economic chaos 

in the world and especially in the developing countries of, began to pay 

special attention to issues of justice and poverty. Poverty is Manifestation of 

economic, social and cultural underdevelopment which is a threat to Political 

stability, social cohesion, as well as physical and mental health of nations. In 

this study, at first the income, capabilities, social participation combinational 

approaches to poverty has been explained based on the conventional 

economics and after pointing out the problems of poverty definition, by 

introducing the concept of "Ghenaye Kafafi", its Imami Jurisprudence 

extracted definition is presented. Indicators of "Ghenaye Kafafi", meeting 

costs to the individual and his family, proportionate to their dignity during a 

year with current or potential income (permanent income) and in this 

concept Trade and business capital aren’t in the range of Desensitizer 

poverty assets. According to these characteristics, "Ghenaye Kafafi" is a 

multidimensional, harmonic and comprehensive concept that there are no 

current ambiguities in its definition 

Keywords: Poverty, Imami Jurisprudence, Ghenaye Kafafi 

JEL Classification: I32, P36, P46 

                                                            
 Assistant Professor, Department of Economics and Islamic Banking Faculty of Economics, 

Kharizmi University (Correspondimg Author), m. ghaemi84@gmail.com 
 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Law, Ferdowsi 

University of Mashhad, asoltani40@yahoo.com 
 Assistant Professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad,  

     mostafavi@um.ac.ir
 PhD. Student in Law and Criminal Justice, Rights Group, Kharizmi University, 

a.zebarjadi.66@gmail.com 


