
هغبلؼِ تغجیمی 
 ضْشّب آسهبى

 

وطف ًمبط اضتشان ٍ اختالف دس  
ّبی اسائِ ضذُ دس  فشآیٌذٍ   سبصُ

 ضْشی ّبی آسهبىسٌبسیَ
 

 هشوض تحمیمبت ساّجشدی توذى اسالم

 َّ الحىین



 اهيرالوَهٌيي عليه السالم

 

 اهللضَاع َهَي كَاى لَه هَقصَدٌغيَرَ
 

 هر كه هدفي جس خدا داشته باشد،»

 «.ايي هستي گن خَاهد شد ٍ زًدگي را خَاهد باخت در 

 92غررالحكن ص 



 اػضبی ّستِ ػلوی

  ٍاسغی ػجذالحویذ الوسلویي ٍ حدت االسالم•
  اًذیطِ ٍ فشٌّگ پژٍّطگبُ ػلوی ّیئت ػضَ)

 (اسالهی
 
  دسس علجِ) سبلن هحوذ الوسلویي ٍ حدت االسالم•

 (همذس هطْذ خبسج



 :همبم هؼظن سّجشی هذظلِ دس خغبة ثِ عالة ٍ حَصٍیبى

 
 ؟خظ ولّی ًظبم اسالهی چیست

 :گفتثخَاّین پبسخ ایي سؤال سا دس یه خولِ ادا وٌین، خَاّین اگش 
  

 . استتوذّى اسالهی خظ ولّی ًظبم اسالهی، سسیذى ثِ 
 

ِ ی  اصلی ضوب، چگًَگی ًظبم سبصی، لبًَى ًَیسی ٍ هذیشیت وطَس ٍ اًمالة هسئل
ِ ی هْن توذى سبصیِ اسالهی   .خذیذ استدس ػصش ثشاسبس اسالم است؛ ایي ّوبى هسئل

 هغبلؼبت ٍ تحمیمبت توذى سبص



 : ثحثفْشست             

 :هفبّین پبیِ
 ضْش آسهبىَّیت ٍ تؼشیف 
 ِعشحهسبل 

 (اصَل هَضَػِ، آوسیَم ّب):پیص فشض ّب

ثستِ هجبًی هؼشفتی 
 :سٍش

هٌغك اًدبم عشح 
ِ ّب، تئَسم ّب):ًتبیح  (فشضی

ُسبصُ ّش عشحَاس 
دس تحمك ّش عشحَاسُ ًمغِ ضشٍع 
 ّب اص عشحَاسُّشوذام دالّ هشوضی 
ُهشاحل تحمك ّش عشحَاس 
تحمك ّش عشحَاسُ  اّشم 
ًُمغِ ثحشاى دس ّش عشحَاس 



 :هفبّین پبیِ

 روش ثب آل، ایذُ خبهؼِ یه خصَصیبت وٌٌذُ اسائِ (سٌبسیَ) عشحَاسُ :ضْش آسهبى َّیت

 (هغلَة خبهؼِ یه سبصی ضجیِ) خضئیبت

 

  ّذف ثِ اختالف، ٍ اضتشان ًمبط وطف ثشای هَضَع، دٍ همبیسِ :تغجیمی هغبلؼِ َّیت

 دیگش تحمیمبت دس وبسگیشی ثِ ثشای اختالف، ایدبد ػلت وطف

 

 تحمك ثشای اخضاء هیبى ساثغِ ایدبد چگًَگی ثش تبویذ ثب هَضَع ثشسسی :سیستوی ًگشش

 (ثبصخَسد ٍ خشٍخی پشداصش، ٍسٍدی، تؼییي) ًظش هَسد ّذف



ای ثَدى سا ثب ّن خوغ  سضتِ ًگشی ٍ خُشدًگشی ٍ هیبى هتفىشیٌی وِ والى

ّبیی سا ثشای  ُ  آل ثَدًذ، چِ عشحَاس ای ایذُ اًذ ٍ ثِ دًجبل تحمك خبهؼِ وشدُ

 ؟ثشآیٌذ آًْب چگًَِ استاًذ ٍ  آى پیطٌْبد وشدُ

 

 :هسبلِ عشحٌبهِ



 :ضْشًَیسی ضْشی ٍ آسهبى تفىش آسهبى -الف
 

 .است هغلَة ٍ است پژٍّی آیٌذُ خٌس اص1.

 .است ػیٌیت صحٌِ دس ًظشی حىوت ظَْس هحل2.

 سبصُ، صیشسبخت، ًیبصهٌذ لزا است پشداصی ًظشیِ خٌس اص3.
 .است پبیذاسی ٍ اًسدبم  فشآیٌذّب،

 
 .ًگشش سیستوی، تَاًبیی وطف هَاسد فَق سا داسد -ة

 (اصَل هَضَػِ، آوسیَم ّب):پیص فشض ّب



لضٍم ثشسسی الگَّبی  ًیبص ثِ الگَی ثشتش 
 هغشح ضذُ

 الگَّبی ولی

الگَّبی ػیٌی 
(سٌبسیَ یی)  

 همبیسِ تغجیمی الگَّب

 سبصُ ّب ثشسسی ًمبط اضتشان

 فشآیٌذّب ثشسسی ًمبط اختالف 



هغبلؼبت فلسفی 
 دس ػلَم اًسبًی

هغبلؼبت ػلن 
 دیٌی

هغبلؼبت فمِ 
 توذًی 

هغبلؼبت اسالم 
 ٍ پیطشفت 

ضشٍست ًَضتي یه آسهبى ضْش 
 هجتٌی ثش ًگشش اسالم



 اعالػبت وطف دس ای وتبثخبًِ هغبلؼِ

 اعالػبت ثشسسی دس هفَْهی تحلیل ٍ هحتَا تحلیل

 اعالػبت اص ثشآیٌذگیشی دس سبصی هذل

 :سٍش اًدبم تحمیك



اّذاف والى 
ثشای یه 

 خبهؼِ هتؼبلی

پیطٌْبد ّبی  
سبصُ ّب یی 

 ثشای یه توذى

للت اصلی  
یه خبهؼِ ایذُ 

 آل

ًمغِ ی ضشٍع  
سضذ ٍ اصالح  

 دس خبهؼِ

گیشی تَلیذ فشضیِ   است ٍ خْتایي تحمیك فشضیِ اٍلیِ ًذاسد ٍ دادُ ثٌیبد 
:دس آى، دس هحَسّبی صیش است  

هشاحل سضذ 
 یه خبهؼِ

ًمبط ثحشاى 
دس یه 
 خبهؼِ

اّشم اصلی 
ثشای ایدبد 
 تغییش هثجت

فشایٌذّبی 
 ػولیبتی 



.هغبلؼِ سلیجی ثشای ایي تحمیك یبفت ًطذ   

 ٍیل هبًٌذ ّب توذى ًگبساى تبسیخ ّبی تحلیل ثتَاى ضبیذ
 ، سٍستَ ، آهبستیبسي ، خلذٍى اثي ، لَوبیس ،ٌّشی دٍساًت

 هیبى تغجیمی هغبلؼبت ًَػی حبٍی سا ... ، هبسوس وبسل
 ّیچىذام اهب داًست اختوبػی علجبًِ اصالح ًظشیبت یب خَاهغ

 ػولیبتی ػیٌی سبصی ضجیِ صَست ثِ سا ضْشی آسهبى خبهؼیت
                                                                         . ًذاسًذ



ولیبت تحمیك: ثخص اٍل   

چیستی آسهبى ضْش ٍ ػلت تَخِ ثِ آى: ثخص دٍم   

تبسیخچِ آسهبى ضْش ًَیسبى: ثخص سَم   

تَصیف آسهبى ضْش ّبی تبلیف ضذُ: ثخص چْبسم   

 آسهبى ضْش افالعًَی: فصل اٍل 
 آسهبى ضْش اسسغَ: فصل دٍم 
 آگَستیيضْش آسهبى : فصل سَم 
 آسهبى ضْش تَهبس هَس: فصل چْبسم 
 آسهبى ضْش وبهپبًال ٍ اتیي وبثِ: فصل پٌدن 
 آسهبى ضْش فشاًسیس ثیىي: فصل ضطن 

 آسهبى ضْش ٍیل دٍساًت: فصل ّفتن 

 آسهبى ضْش فبسثی: فصل ّطتن 

 آسهبى ضْش خَاخِ ًصیش الذیي عَسی: فصل ًْن 

 (خبهؼِ ػصش حضَس هؼصَم ) آسهبى ضْش هْذٍی : فصل دّن 

اسائِ ثشسسی تغجیمی هَاسد دُ گبًِ: ثخص پٌدن   

 ًمبط اضتشان : فصل اٍل 
 ًمبط اختالف: فصل دٍم 

 تحلیل ػلت اختالف : فصل سَم 

 
 ّبی ثشًبهِ ، اًذاص چطن سٌذ پیطشفت الگَی تذٍیي دس هغبلؼِ ایي وبسثشّبی اسائِ ٍ گیشی ًتیدِ : ضطن ثخص

 فشٌّگی هٌْذسی ، دستگبّی خبهؼِ ّبی ثشًبهِ ، تَسؼِ



 (هالکیت ) ًوًَْ تطبیمی 

 اختالف علت

 

نام نظریو  نظریو اشتراک اختالفات
 پرداز

هالکیت ّابظتگی هی آّرد ّ  -
بَ هال  طزباساى ًبایذ ّابظتگی

.ّ خاًْادٍ داػتَ باػٌذ  
بَ ّجْد آهذى ّدذت بیي  -

 طزباساى

ًفی هالکیت خصْصی بزای 
ّ هذیزاى طزباساى  

اهْال ػوْهی  ّجْد ّ هزداى جٌگی ًبایذ هالک چیشی باػٌذ ّ ّطیلَ  طزباساى 
هؼاع خْد را اس دیگزاى بَ ػٌْاى هشد خذهاتی کَ اًجام هی 

سًاى بزای هزداى جٌگی هؼتزک . دٌُذ دریافت هی کٌٌذ
.ُظتٌذ لذا فزسًذاى خْدرا ًخْاٌُذ ػٌاخت   

 افالطْى

هی آّرد  هالکیت لذرت ّ اػتبار
ّ بزای هذیزیت هزدم السم 

.اطت  

هالکیت ّ ثزّت بزای  اثبات
جٌگجْیاى ّ فزهاًزّایاى ّ 

 ًفی آى اس هزدم ػادی

ّ جٌگجْیاى هی تْاًٌذ ّ بایذ اس ثزّت  طبمَ فزهاًزّایاى
بزخْردار باػٌذ ، لذا سهیي ُای کؼْر بایذ اس آى ایي دّ طبمَ 
باػذ ّلی سهیي بایذ بَ دّ لظوت ُوگاًی ّ هخصْؽ یک 

.تي تمظین کزد  

 ارططْ

ّ فظاد را در  هٌؼا ػزّر
هالکیت ػخصی هی داًذ ّ 
طؼادت هزدم را در بزابزی 

.دارایی هیذاًذ   

چیش بیي هزدم ػادالًَ تْسیغ هی ػْد ، هثال لباطِا ّ  ُوَ ًفی هالکیت بَ طْر کل
خاًَ ّ خیاباى ُا بایذ ُوؼکل باػٌذ ّ ُیچ کض هالک  

ّ بی اػتباری سر ّطین در . ًیظت ّ هتؼلك بَ دّلت اطت
.هیاى آًِا دلیل بز ػذم هالکیت خصْصی  اطت   

 تْهاص هْر

ّ هٌؼا  هٌؼا فظاد در اهْال
 پیؼزفت در ػلن اطت

ػلن ارسع ّالؼی دارد فمط لذا در ( اصطالدا تجارت ًْر ) فمط اس ًْع ػلن اطت  تجارت 
آتالًتیض خبزی اس تجارت کاالُایی ُوچْى طال ّ ًمزٍ ّ 

.ابزیؼن ّ ادّیَ خبزی ًیظت  

فزاًظیض 
 بیکي

هالکیت خصْصی ًفی ؟ بَ صْرت اػتزاکی اطت ّ اس هالکیت خصْصی خبزی  جاهؼَ 
التصادی بَ صْرت کاال بَ کاال اطت ّ فمط  هبادالت. ًیظت 

همذاری طکَ بزای طفزا ّ ًوایٌذگاى ّ غیزٍ کَ بَ خارج 
.طفز هی کٌٌذ ضزب هی ػْد   

 کاهپاًال

ّ اػتزاک ّتؼاّى در  بزابزی
کارُا بزای رطیذ بَ ُوَ ًیاسُا 
کافی اطت ّ هاًغ اس ًشاع هی 

 ػْد

 

اهْال ّ دمْق ّ غیزٍ ػزیکٌذ ّ خزیذ ّ فزّع ّ  ُوَ در ًفی هالکیت خصْصی
.دارایی ّجْد ًذارد ّ ُوَ در ُوَ چیش بزابزًذ   

کابَ اتیي  

توام ططْح ًیاسُا ّ  هالدظَ
 رّابط اًظاًی

ػوْهی  ُن هالکیت را بَ صْرت خصْصی ّ ُن بَ صْرت هالکیت تزکیبی
لبْل دارد ّ با تذابیزی جلْی اًباػتَ ػذى ّ طْء اطتفادٍ 

.اس اهْال را هی گیزد  

 اطالم



 سال بو میالدی نام کتاب نویسنده

طال لبل اس  چِار جوِْری افالطْى
 هیالد هظیخ

 1516 اتْپیا تْهاص هْر

 1623 ػِز خْرػیذ کاهپاًال

 1627 آتالًتیض فزاًظیض بیکي

 1657 جِاى دیگز دّبزژراک

 1666 پیزّسهٌذ جِاى کاًّذیغ

 1719 کزّسّئَ رابیٌظْى دفْ داًیال

 1726 طفزُای گالیْر طْئیفت جاًاى

 1759 کاًذیذ ّلتز

 1771 2440طال  طباطتیي لْئی

 1880 جشیزٍ ی فالطفَ باتیظت طی ژاى

ّ اجتواع  جِاى جذیذ صٌؼتی ػارل فْریَ
 گزا

1829 

 1840 بَ ایکاری طفز کابَ اتیي

 1842 کٌظْل طاًذ ژرژ

 1846 کَ خْاُذ بْد جِاى آًچٌاى اهیل طّْطتز

 1871 آیٌذٍ  ًژاد بْلْرلیتْى

 1876 در تاریخ ًاکجا ػارل رًّّْیَ

 سال بو میالدی نام کتاب نویسنده

 1879 هیلیْى طاکٌیي بگن پاًصذ ژّل ّرى

 1886 آیٌذٍ دْای دّهیل آدام

 1895 هاػیي سهاى ژرژ ّلش

 1908 پٌگْئي ُا جشیزٍ آًاتْل فزاًض

 1932 بِتزیي دًیاُا ُْکظلی آلذّص

 1933 افمِای گوؼذٍ جیوش ُیلتْى

 1941 کتابخاًَ بابل لْیی بْرخض

 1943 خظزاى رًَ بارژاّل

 1943 ی ػیؼَ ای باسی هِزٍ ُزهاى ُظَ

 1945   هشرػَ دیْاًَ جزج اّرل

 1949 ُلیپْلیض ارًظت یًْگز

 1955 بز رّی جادٍ ژاک کزّاک

 1971 باسی ُای رّح پی یز بْل

 1972 طال اّل ژپَ

 1997 ی بشرگهیوًِْا ّیل طلف

 1998 ػٌاصز اصلی ئلبکهیؼل ُْ



 :همبم هؼظن سّجشی هذظلِ دس خغبة ثِ عالة ٍ حَصٍیبى

 
 . خظ ولی ًظبم اسالهی، سسیذى ثِ توذى اسالهی است

 
 . آیٌذُ ثشای ًظبم اسالهی، یه آیٌذُ ی لغؼی ٍ اختٌبة ًبپزیش استایي 

 

 
 ٍالحوذهلل سة الؼبلویي


