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 تحلیل ارادٌ ببطىی در فزآیىذ احزاس گذض 

 سهزد مؾا خآ

 م ومی

گػػار کی٘ػؼم ذیػٜ ٠تضػخ ؿػ٨ـ از ٗنػٜ درظن٨ص زؼایٟ جْؽیؼم ٚا٨٣ف

یازد٦ٟ ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی، گػقث قاکی را در زؼایٟ ٚاةػٜ گػقػث یکػی از 

٠سازات ٨٠ارد ؿ٨ٛط ٠سازات دا٣ـح٥ اؿث ک٥ ٨٠زبً ٨ٚ٨٠ٗیً جْٛیب ك یا ٨ٚ٨٠ٗیً 

٣ُؼ کؼدق ك گػقػث در ٨٠اردم ک٥ قاکی رأؿان از قکایث ظ٨د مؼؼ 1ظ٨ا٦غ قغ.

دارد، ٠ؼزِ ٚىایی صـب  ٣ض٨م از ا٣ضاء ة٥ دادؿؼا ك یا دادگاق اّ ـ ٠ی ظ٨د را ة٥

ک٤غ. ٝػیک٢ ١٠کػ٢ اؿػث  ٨٠رد، اٚغاـ ة٥ مغكر ٚؼار ٨ٚ٨٠ٗی جْٛیب یا ٠سازات ٠ی

٥٤ّ، گػقث ٠كؼكط ظػ٨د  ةا ٠كحکیه رٟٔ ج٨اٗٙ ٗؼوی ٠ٌؼح ق٨د ک٥ قاکی ّٞی

ٚا٨٣ف ٠سازات  101ٚیغ ك قؼط ة٥ ٠ٛاـ ٚىایی اّ ـ ١٣ایغ. كٗٙ ٠ادق ٣ض٨ ةیرا ة٥

قػػ٨د. ای٤ساؿػػث کػػ٥ ٠ٛػػاـ  اؿػػ ٠ی، ةػػ٥ گػقػػث ٠كػػؼكط جؼجیػػب ادػػؼ دادق ١٣ی

ک٤٤غق ةا اصؼاز كز٨د قؼط در صاؽ كاِٚ، در مغكر ٚؼار ٨ٚ٨٠ٗی جْٛیب ةا رؿیغگی

ق٨د ک٥ آیا ة٥ اّ ـ ٤٠سؽ كم ةـ٤غق ک٤غ ك یا آ٣ک٥ ةا كزػ٨د ٥ ٠یای٢ جؼدیغ ٨٠از

اّ ـ ٤٠سؽ، ٚنغ كاْٚی ًؼٗی٢ را اصؼاز ١٣ایػغ؟ در داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رد جضٞیػٜ، ایػ٢ 

٨٠و٨ع ٨٠رد ج٨ز٥ دادگاق ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ک٥ در ادا٥٠ ةػ٥ ةؼرؿػی ةیكػحؼ اةْػاد 

 ٨٠و٨ع ظ٨ا٦یٟ پؼداظث.
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 مؾخقات رأی
 9609972649000139ؽاار  ادااامی: 

 05/03/1396 تار خ رعیوگآ:

 دادگاق کی٘ؼم دك ق٧ؼؿحاف ًاٝٛاف 101قْت٥  مزخغ رعیوگآ:

 ةؼ ادؼ جنادؼ در صی٢ را٤٣غگی مؼ١ّغیٔ یمغ٥٠ ةغ٣ ؼادیا موموع دتاا :

 خ/فی خز ان پزلاو 

٠ازؼام پؼك٣غق از ای٢ ٚؼار اؿث ک٥ در ادؼ ؿا٣ض٥ را٤٣غگی، ؿؼ٣كی٢ ظ٨دركم 

ق٨د ک٥  ج٨اٗٙ ٠ی ٠سؼكح قغق ك پؾ از صى٨ر ًؼٗی٢ در ک ٣حؼم، ةؼ آف٠ٛاةٜ 

٠ٛنؼ، کٞی٥ ظـارات كاردق ة٥ اج٠٨تیٜ ًؼؼ دیرؼ را پؼداظح٥ ك در٠ٛاةٜ،   را٤٣غق

قاکی اّ ـ گػقث ک٤غ. پؾ از گؽارش ا٠ؼ ة٥ ٠ٛاـ ٚىایی ك صى٨ر قاکی ٣ؽد 

دادرس ةا اصؼاز قؼكط ك ام از ج٨ویضات درظن٨ص قؼح ٠اكِٚ،  دادگاق ك ارائ٥ پارق

٥٤ّ ة٥ گؽارش ک ٣حؼم ٠ت٤ی ةؼ اّ ـ گػقث  ٠اةی٢ قاکی ك ٠كحکیه ج٨اٗٛات ٗی

كرزد. اٝتح٥ ةا ادا٥٠ ٤٠سؽ كْٚی ٧٤٣ادق ك از مغكر ٚؼار ٨ٚ٨٠ٗی جْٛیب ا٠ح٤اع ٠ی

ک٤غ ك ٝػا  ٗؼآی٤غ رؿیغگی، قاکی دٝیٞی ٠ت٤ی ةؼ ك٨ٚع ایؼاد مغ٥٠ ةغ٣ی ارائ٥ ١٣ی

 ١٣ایغ. ٗٛغاف دٝیٜ، ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب مادر ٠ی دادرس ٣ُؼ ة٥

گؼدد  ی٠ ص٥ُ ٠ .اْٝادق جضث ٣ُؼ اؿثپؼك٣غق ک ؿ٥ ٨ٗؽ در كٚث ٨ٗؽ

 مدؿحراق ظ٨درك کیدر ادؼ جنادؼ ةا  مؿاؿ زار ت٧كثیارد 22 طیدر جار م...آٚا

 ٜیق٨د. دادگاق ةا جكکی٠ ؼیدؿحر مؼ١ّغیٔ یمغ٥٠ ةغ٣ ؼادیة٥ اج٧اـ ا رؼید غیپؼا

٠ٌؼكص٥، و٢١ اّ ـ ظحٟ  ثیظػ ا٧َارات ٠ح٧ٟ درظن٨ص قکاأك  یزٞـ٥ دادرؿ

ةؼ قؼؼ ك كزغاف ك ةا ج٨ز٥ ة٥  ٥یةا اؿحْا٣ث از ظغاك٣غ ٠حْاؿ، ةا جک یدادرؿ

 :غی١٣ا ی٠ ما٣كاء رأ ؼیپؼك٣غق ك اد٥ٝ ٨٠ز٨د، ة٥ قؼح ز اتی٠ضح٨

 متن رأی
ةؼ ایؼاد مغ٥٠ ةغ٣ی ٔیؼ١ّغم ةؼ ادؼ  ؼیدا م٘ؼیٗاٚغ ؿاة٥ٛ ک ...، ماج٧اـ آٚا ةا راة٥ٌ در»

 مقؼح ک٥ ةا صى٨ر در ک ٣حؼ ٢یػ ةغ یقاک ثیمؼ٤ُٗؼ از روا  را٤٣غق ؼیةا كمٖ جٛن یرا٤٣غگ

ك اّ ـ  ٢یًؼٗ افیکؼدق، صاؿ آ٣ک٥ ج٨اٗٙ ٠ ءك قؼط ظ٨د را ا٠ىا غیةغكف ٚ ثیم٨رج١سٞؾ روا

ؿث ك ٠ح٧ٟ در ا٧َارات دادگاق ٠ضؼز ا م٠ح٧ٟ ةؼا مة٥ ا٣ساـ ج٧ْغ از ؿ٨ كطگػقث ٠كؼ

ظ٨درك را  ؼیج١ْ م٦ا٥٤یج٨اٗٙ ٠ا ةؼ آف ة٨د ک٥ ٢٠ ج١اـ ٦ؽ» :داقح٥ اؿث ک٥ افیة ؽی٣ یق٘ا٦
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 ؼیق٨د چؼاک٥ ج٘ـی٠ یجٞٛ« گػقث ٠كؼكط»از ٣ُؼ دادگاق  ٢یك ا «.ةغ٤٦غ ثیجٛتٜ ک٤ٟ ك روا

دادگاق  ٢یاز ص٨ٛؽ امضاب د٨ّا ةؼ ٧ّغق دادگاق اؿث ك ا مؿغارپا مدر راؿحا ٢یارادق ًؼٗ

 یج٨ا٣غ ٠ـحٜٛ از ارادق ٚتٞ ی١٣ غق،یدةؽق م٠ضاکٟ ٠ْحٛغ اؿث اّ ـ گػقث از ؿ٨ ٥یةؼظ ؼ رك

ك  غیز٦ؼچ٤غ ةغكف ٚ م٨٠ارد ٢یةاقغ ك اّ ـ گػقث در چ٤ یٚتٞ ؼٗح٥یپػآف دك ك ج٨اٗٙ م٨رت

ِ یقؼط در ٠ضىؼ دادگاق( ٗ گػار در ٠ٛاـ اّ ـ چؼاک٥ ٚا٨٣ف  قث ٠كؼكط اؿثگػ کیا٨ٝٚا

اؿث ا٠ا در پؼك٣غق صاوؼ، ٌْٚان  غقیدةؽق مارادق آزاد از ؿ٨ کید٣تاؿ اّ ـ گػقث مؼٗان ة٥

 یجاةِ ٚؼارداد ٚتٞ ،ةؼ گػقث غقیدك ٠كعنان اّ ـ ارادق ةؽق ـح٤غی٣ رؼی٦ا ٠ـحٜٛ از ١٦غ ارادق

کؼدف آف ٨٠زب اظححاـ  یك قؼط جٞٛ غیٚیک٤غ ك ةی٠اّ ـ گػقث  ،آف ؼكیة٨دق اؿث ك پ

ةؼ كز٨د  یٚا٣٨٣ یپؽقک ی٣ُؼ ة٥ ّغـ كز٨د گ٨ا٦ .ظ٨ا٦غ ة٨د ػ م٘ؼیک افیةؼ زؼ مؿ٥ٌٞ ك

 ٢ییٚا٨٣ف آ 265 ٠ادق دادگاق ٠ـح٤غ ة٥ یمغ٥٠ ةغ٣ ؼادیةؼ ا ی٠ت٤ ٜیك ٗٛغاف دٝ یمغ٠ات ةغ٣

ة٨دق ك  مصى٨ر ،مادرق مرأ دارد.ی٠ ـ٣ا٠تؼدق را مادر ك اّ  بیٚؼار ٤٠ِ جْٛ ،م٘ؼیک یدادرؿ

در دادگاق  ،ركز پؾ از اة غ 20َؼؼ ٠غت  م٘ؼیک یدادرؿ ٢ییٚا٨٣ف آ ٠427ادق  مدر راؿحا

تؼزاؿحاف  غ٣ُؼیجسغ  «ظ٨ا٦غ ة٨د. یغ٣ُؼظ٨ا٦یٚاةٜ جسغ ٝا

 . تقز ز مقل اشدع1

اصؼاز گػقث ٠حْاٚب  ٨ًرکٞی در ركی٥ ٚىایی ایؼاف دك ركیکؼد ٣ـتث ة٥ ة٥

 ج٨اٗٛات ًؼٗی٢ ٚاةٜ ٠ ص٥ُ اؿث:

ٔاٝب ٚىات ٠ضاکٟ کی٘ؼم ك دادؿؼا٦ا ٗارغ از كركد ة٥ ٠ا٦یث ك چ٤غ ك چ٨ف . 1.1

ٛات ٠یاف ةؽق ٚیغ ك قؼط از ؿ٨م قاکی، دیغق، مًؼؼ اّ ـ گػقث ةیکار ك ةؽقج٨ٗا

 دا٤٣غ. یب( کاٗی ٠یپؼك٣غق را ةؼام اظححاـ زؼیاف کی٘ؼم زاّٟ از ٠ؼص٥ٞ جضٛیٙ ك جْٛ

ٚیغ ك قؼط ام ةؼظ ؼ ركی٥ ٔاٝب ةؼآ٤٣غ ک٥ مًؼؼ اّ ـ گػقث ةی . ّغق2.1

از ؿ٨م قاکی پؼك٣غق ةغكف ٣ُؼ ة٥ ٠ا٦یث ٨٠و٨ع، ٨٠زب اظححاـ ؿ٥ٌٞ كم ةؼ 

زؼیاف کی٘ؼم ٣ع٨ا٦غ ة٨د ك چ٤ا٣ه٥ ة٥ ٦ؼ ًؼیٛی ٔیؼ از اّ ـ ارادق قاکی، 

ة٤غم   ٠ی از ؿ٨م قاکی ٚاةٜ دؿح٠٥كؼكط ة٨دف گػقث ٠ضؼز ق٨د، گػقث اّ

 ٦ام ٠كؼكط ظ٨ا٦غ ة٨د. در ردیٖ گػقث

دادگاق در داد٣ا٥٠ مادرق ةا اجعاذ ركیکؼد دكـ، ارادق قاکی را ٠ـحٜٛ از ارادق 

ًؼٗی٤ی آ٧٣ا ٣غا٣ـح٥ ك گؽارش ک ٣حؼم را ک٥ ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ج٤ُیٟ 

ؼ ای٢ دك ركیکؼد اةحغا ة٥ ةؼرؿی قغق ة٨د ٠ْحتؼ جٞٛی ٣کؼدق اؿث. ةؼام جضٞیٜ ةیكح

 پؼدازیٟ. ك ؿپؾ جضٞیٜ ص٨ٛٚی آف ٠ی« گػقث»٨٧٘٠ـ 
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 . مفاو  گذؽت2

اؿث  گػقح٢ از « ةعكایف ك ٨ّ٘ کؼدف»در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠ام « گػقث»

اٝتح٥ در ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی  1اؿث.« ٣ُؼ کؼدف از آفمؼؼ»چیؽم ة٥ ٤ْ٠ام 

گػار ةؼ صٛیٛث ک٥ قایغ ٠ؤیغ ٣ُؼ ٚا٨٣فظ٨رد  چكٟ ١٣یجْؼی٘ی از كاژق ٠ؽة٨ر ة٥

٦ؼگاق ٗؼدم ک٥ ص٨ٛؽ، »گ٥٣٨ جْؼیٖ کؼد:  ج٨اف ای٢ّؼٗی ای٢ ٍٝ٘ ةاقغ، كٝیک٢ ٠ی

٦ا ك یا قعنیحف ٨٠رد جْغم ك آزار كاِٚ گؼدیغق اؿث ة٥ زام ا٣حٛاـ،  آزادم

پ٨قی را در پیف ةریؼد ؿؽاد٦ی ك یا ج٤٘ؼ ك ا٣ؽزار ةع٨ا٦غ ًؼیٙ ٠ ً٘ث ك چكٟ

از ةاب ٠ـا٠ض٥، ة٥ ٤ْ٠ام « گػقث از زؼـ»امٌ ح «. ٨١٣دق اؿث گػقث

ةعك٨دف ٠سؼـ اؿث ٥٣ ةعك٨دف زؼـ، زیؼا قاکی ةا گػقث ظ٨د، از جْٛیب ك 

ک٤غ ك ٥٣ از امٜ زؼـ. ة٤ا ة٥ اؿح٤تاط از جْؼیٖ ٠ػک٨ر،  ٣ُؼ ٠ی٠سازات ٠سؼـ مؼؼ

ؼیک از آ٧٣ا کٞی٥ ص٨ٛؽ ًتیْی ك اظ ٚی اٗؼاد، ٠ضحؼـ اؿث ك مؼؼ ٣ٛه زؽئی ٦

اؿٛاط چ٤ی٢ صٛی از ؿ٨م ٗؼد »ج٨ا٣غ ةؼام ٗؼد صٛی ةؼ ا٣حٛاـ ایساد ک٤غ. صاؿ  ٠ی

 ٣ا٠یٟ. را گػقث ٠ی« ٨٠رد جْؼض ٚؼار گؼٗح٥

 . ماهیت ق و آ گذؽت3

 ج٨اف ؿ٥ ٣ُؼ ٠ٌؼح کؼد:٨ًرکٞی ٠یدرظن٨ص ٠ا٦یث ص٨ٛٚی گػقث ة٥

  ای٢ ةا ارادق گػقث دركاِٚ جكؼی٘ات یک ١ّٜ ص٨ٛٚی اؿث ک٥ پیف از. 1.3

ق٨د ک٥  گ٥٣٨ جتیی٢ ٠یًؼٗی٢ ا٣كاء قغق اؿث. ای٢ جضٞیٜ در ٠ـئ٥ٞ صاوؼ ای٢

٠ٛنؼ ٣ؽد ک ٣حؼم در ٚاٝب یک ّٛغ ٣ا٠ْی٢ جكؼی٘اجی ٤٠ْٛغ   ج٨اٗٙ قاکی ةا را٤٣غق

ق٨د ك جكؼی٘ات آف ١٦ا٣ا اّ ـ گػقث ٣ؽد ٠ٛاـ ٚىایی اؿث. از ای٢ ٤٠ُؼ،  ٠ی

یاةغ، ٝک٢ ای٢ ٣ُؼ  یی ك جكؼی٘ات ؿادق جٛٞیٜ ٠یگػقث ة٥ مؼؼ یک ٗؼآی٤غ ٚىا

 ة٥ دالیٜ زیؼ ٔیؼٚاةٜ پػیؼش اؿث:

٥٤ّ اّ ـ گػقث ک٤غ چ٨ف  اكالن، اگؼ قاکی ةغكف ٦یچ ٨٣ع ج٨اٗٛی ةا ٠كحکیه

ج٨اف آف را جكؼی٘ات  گػقث، ٠حْاٚب یک ١ّٜ ص٨ٛٚی م٨رت ٣رؼٗح٥ اؿث ١٣ی

 یک ١ّٜ ص٨ٛٚی پ٤غاقث.

                                                           
 .1438، ص 1381اد٣ا،  ا٣حكارات  :ج٧ؼاف فارعآ فزهنگ . ٠ْی٢، ٠ض١غ،1
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  ظن٨می زؼـ ةؼ ز٤ت٥  قث ٣ُؼ ة٥ ا١٦یث ز٤ت٥دا٣یان، در زؼایٟ ٚاةٜ گػ

ظامی از ك٨ٚع ةؽق ٠عغكش   دیغقدٝیٜ آ٣ک٥ ص٨ٛؽ ةؽقگػار ة٠٨١ّ٥ی آف، ٚا٨٣ف
كم ٚائٜ قغق اؿث ک٥ ةح٨ا٣غ از صٙ   گؼدیغق اؿث، ای٢ ا٠حیاز ك ای٢ ادؼ را ةؼام ارادق

ٚا٨٣ف  100ظ٨ةی از ٠ادق  ٣ُؼ ک٤غ. ای٢ ا٠ؼ ة٥جْٛیب کی٘ؼم مؼؼ  ظ٨د ةؼ ادا٥٠
 ٠سازات اؿ ٠ی ٚاةٜ اؿح٤تاط اؿث.

داٝذان، ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ٚا٨٣ف ٠ا٨٦م ك ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم 
ٚا٣٨٣ی قکٞی اؿث. ٗٞػا اگؼ گػقث مؼٗان یک ٗؼآی٤غ، جكؼی٘ات ك ا٠ؼ قکٞی ة٨د 

ک٥ در قغ درصاٝی ةایـث در ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ة٥ ًؼیٛیث آف اقارق ٠ی٠ی
ٗنٜ یازد٦ٟ ةعف دكـ کحاب اكؿ ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ة٥ ةیاف ٠تضخ ؿ٨ـ 

 اصکاـ گػقث قاکی پؼداظح٥ قغق اؿث.
آیغ ک٥ امٜ ةؼ روایی ة٨دف ٨ّٛد اؿث ك  ظ٨ةی ةؼ٠یراةْان، از ٨ٚاّغ ٠٨١ّی ة٥

مؼؼ جؼاوی ًؼٗی٢، ٨ّٛد گؼدد ک٥ ة٥ ٣ض٨ اؿحٛؼایی از ةؼرؿی ٨ّٛد ٣یؽ اٗادق ٠یة٥
ا٣كاء ٨ّٛد جكؼی٘اجی ّ كق ةؼ جؼاوی، ٨٤٠ط ة٥ جكؼی٘اجی اؿث گؼد٣غ ا٠ا  ٤٠ْٛغ ٠ی

٦ام ةارز آف، ظؼیغ ك ٗؼكش ا٠ ؾ  ک٥ در ٚا٨٣ف ةؼام آف ٠ٛؼر قغق اؿث. ٥٣٨١٣
٠ادق  2ٚا٨٣ف دتث ك ا٣حٛاؿ ؿؼٚ٘ٞی ٠ػک٨ر در جتنؼق  ٨٠22زب ٠ادق قغق ة٥دتث
-قغق ة٥ؿ ج٨ٚیٖ( ك ٣یؽ ٗؼكش ا٨٠ا1356ٚا٨٣ف ركاةي ٠ؤزؼ ك ٠ـحأزؼ ز٠ن٨ب  19

ٚا٨٣ف ازؼام  ٨ُ٤٠114ر ازؼام اصکاـ ک٥ ةایغ از ًؼیٙ ٠ؽایغق ةاقغ ك در ٠ادق 
 1ةاقغ. اصکاـ ٠غ٣ی از آف یاد قغق اؿث، ٠ی

گػار  ٚا٨٣ف  ًؼٗی٢ ٣یؽ ّ كق ةؼ ارادق  ٣ُؼ ة٥ روایی ة٨دف ٨ّٛد، آیا ارادق
ؿی ارکاف ٨ّٛد ج٨ا٣غ ٤٠كأ ایساد جكؼی٘ات ةاقغ؟ ک٥ پاؿط ةغاف ٠ـحٞؽـ ةؼر ٠ی

ق٣٨غ ٝک٢ ٨ّٛد جكؼی٘اجی ّ كق  اؿث. ٨ّٛد روایی ج٧٤ا ةا ایساب ك ٚت٨ؿ كاِٚ ٠ی
ةؼ دك رک٢ ٠ػک٨ر ٨٤٠ط ة٥ جضٛٙ جكؼی٘ات ظامی اؿث كگؼ٥٣ ام ن ّٛغم ا٣كاء 

 ٣ع٨ا٦غ قغ.

دا٣اف ك ٧ٛٗاء ةا ج٘کیک از ؿ٨یی در٨٠رد ا٠کاف جْٞیٙ در ٨ّٛد روایی ص٨ٛؽ

ج٨اف ة٥ ا٠ؼ دیرؼم  ا٣كاء، ّٛغ را ١٣ی  ك ٤٠كأ ٠ْحٛغ٣غ در ٠ؼص٥ٞ ٠یاف جْٞیٙ در ا٣كاء

                                                           
 قػؼکث ٣كػؼ: ج٧ػؼاف د  داع  - زدرادا ق و آ دػاا  مواآ ق وو م وماتآ الر ٣امػؼ،  . کاج٨زیاف،1

   .50، ص 1392د٦ٟ،  ا٣حكار، چاپ ؿ٧ا٠ی
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ج٨ا٤٣غ جأدیؼ ّٛغ ػ ٤٠كأ ػ را ٨٤٠ط ك ٠ٞضٙ ة٥ جضٛٙ  ٠ْٞٙ ٨١٣د كٝی ًؼٗی٢ ٠ی

ةؼظی از ٧ٛٗاء ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥  1ّٞی٥ ١٣ای٤غ. ٗٞػا جْٞیٙ در ا٣كاء، ةاًٜ اؿث. ٠ْٞٙه

ك  2ا٣غا٣كاء، زؽء اّحتاریات اؿث جْٞیٙ در ا٣كاء را از صیخ ّٛٞی ١٠ک٢ دا٣ـح٥

ا٣غ ةا ای٢ ةاكر ک٥ كز٨د ْٗٞی یک  ام ٦ٟ آف را ٨٣ّی اصغاث ك ایساد ١ٞٚغاد کؼدق ّغق

ف ّٛٞی آ٣اف در ای٢ راؿحا ة٥ ّغـ ا٠کا 3ج٨ا٣غ ة٥ چیؽ دیرؼم كاةـح٥ ةاقغ. قیء ١٣ی

ا٣غ. در  در ا٣كاء ك ٣ت٨ًد ا٣كاء ْٗٞی ك ّغـ ٚاةٞیث اؿح٤اد ة٥ امٜ مضث اؿح٤اد ٨١٣دق

م٨رت كازب ٠كؼكط ٣ُؼ دا٣اف گؼك٦ی ٣یؽ ة٥ مضث جْٞیٙ در ا٣كاء ة٠٥یاف ص٨ٛؽ

پػیؼ٣غ ك ةؼظی ة٥ ّغـ ا٠کاف  را ١٣ی« جْٞیٙ در ا٣كاء»دا٣اف ٝک٢ اکذؼ ص٨ٛؽ 4ا٣غ دادق

ام ٣یؽ ّغـ صؼکث ارادق ك در٣حیس٥،  ك ّغق 5ا٣غ. اء اؿحغالؿ کؼدقّٛٞی جْٞیٙ در ا٣ك

 6ا٣غ. جضٛٙ ٣یاٗح٢ ّٛغ را دٝیٜ ةٌ ف جْٞیٙ در ا٣كاء دا٣ـح٥

٠ؼدد٣غ « جؼاوی»رؿغ ةا جْٞیٙ در ا٣كاء، ًؼٗی٢ در امٜ  ٣ُؼ ٠یة٥
 7دا٣یٟ ایساب ك ٚت٨ؿ ةایغ ةا زؽ٠یث م٨رت گیؼد جا ّٛغ ٠ضٛٙ ق٨د. ک٥ ٠ی درصاٝی

ًؼٗی٢ در جكؼی٘اجی کؼدف ٨ّٛد   ة٤اةؼای٢ ةا ٤ّایث ة٥ روایی ة٨دف ٨ّٛد، ارادق
ةاقغ زیؼا ّغـ رّایث جكؼی٘ات در ٨ّٛد  ٔیؼجكؼی٘اجی ١٦اف جْٞیٙ در ا٣كاء ٠ی

 جكؼی٘اجی ٠ا٣ِ جضٛٙ ّٛغ اؿث.

                                                           
ةار ج٨ؿي قیط ا٣نارم ٠ٌؼح قػغ ك جػا ٚتػٜ از آف ٧ٛٗػاء . ج٘کیک ٠یاف جْٞیٙ در ا٣كاء ك ٤٠كأ ٣عـحی1٢

دا٣ـح٤غ ك ج١ایؽم ٠یاف جْٞیٙ در ا٣كاء ك ٤٠كػأ ٚائػٜ ٣ت٨د٣ػغ ك  را ٠ٌٞٛان قؼط جضٛٙ ّٛغ ٠ی« ج٤سیؽ»

 ف جْٞیٙ ة٨دق اؿث.صغاٜٚ ٨ٚؿ ٠ك٨٧ر ٧ٛٗام ا٠ا٠ی٥ قؼًیث ج٤سیؽ در ٨ّٛد ك ٠تٌٜ ة٨د

، 1418ؿػؼق،  ٚػغس ظ١ی٤ػ٩ ا٠ػاـ آدار ٣كؼ ك ج٤ُیٟ ٠ؤؿـ٥: ج٧ؼاف كتاب الريع ،ؿیغ٠نٌ٘ی ظ١ی٤ی،٨٠ؿ٨م. 2

ٟ،171، ص 1ج  .108، ص 1 ج جا،ة٢١٧، ةی 22 ا٣حكارات: ٟٚ الفقاه نهج   ؿیغ٠ضـ٢ صکی

 ،1373، المكحبة المذمذية: ج٧ؼاف منية الطالب في داشية المكاسب ٣ائی٩٤، ٠یؼزا٠ض١غصـی٢،. ٔؼكل3

اؿ١اّیٞیاف، چاپ دكـ،  ٠ؤؿـ٥: ٟٚ داشيةالمكاسب یؽدم، ًتاًتایی   ؿیغ٠ض١غکا112َٟ، ص 1ج

 .441، ص 1421

 .166-165، مل 1، ج1340اؿ ٠ی٥،  کحاة٘ؼكقی: ج٧ؼاف مواآ ق وو ،صـ٢ . ا٠ا٠ی،4

ـ،  دا٣ف، چاپ گ٤ر: ج٧ؼاف مواآ  ااون مقؾآ مداوػی ٤ٝرؼكدم، ٠ض١غزْ٘ؼ،. زْ٘ؼم5  .161، ص1382دك

ٟ، ا٣حكػارات ٠سػغ، چػاپ: ج٧ؼاف (تؼاودت ل  زدراداها تؾکیل)مواآ  ق وو٧٠غم،  ق٧یغم، .6 ، 1386 قكػ

 .74، ص 1ج

 صٛػ٨ؽ ك ا٠ا٠یػ٥ ٗٛػ٥ در ا٣كاء در جْٞیٙ ةازق٤اؿی» درٗكاف، ؿیغ٠ض١غجٛی ك درٗكاف، ؿیغ٠ض١غ٦ادم، . ٚت٨ٝی7

 .91(: ص 1392ز 7ش ،رموی دع/مآ ػلو  اداؾگا  مواآ ف ی های موس  فقلنامی ،«ایؼاف ٨٠و٥ّ٨
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. گػقث در ٚاٝب ّٛغ مٞش ٚاةٜ جضٞیٜ اؿث. مٞش در ٠ٛاـ د٨ّام ٠ضٛٙ 2

 1گ٨ی٤غ.« مٞش در ٨٠رد ج٤ازع»ك یا « مٞش در ٠ٛاـ د٨ّا»ا٨ٚ٨ٝع را  یا ٠ضح١ٜ

٨ُ٤٠ر رِٗ ج٤ازع ك پایاف ةعكیغف ة٥ د٨ّا ا٣ساـ ق٨د جاةِ ک٥ مٞش ة٥درم٨رجی

اصکاـ ظاص ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ك ؿازش در آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ك ٨ٚاّغ ٠٨١ّی 

  2ٚؼارداد٦اؿث.

ٍ٘ ٠ناٝض٥ در جتیی٢ صٛیٛث ٝ 3ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠82ٛؼرات ٠ادق 

را٦ركا ظ٨ا٦غ ة٨د، چ٥ آ٣ک٥ ٨ٚ٨٠ؼ کؼدف آدار ؿازش ك ٠ناٝض٥ ة٥ گػقث قاکی، 

 ک٤غ. ٤ْ٠ام ٠ناٝض٥ را ظارج از ٠ؼز٦ام ٠٨٧٘٠ی ّٛغ مٞش جؼؿیٟ ٠ی

ة٥ ٠ناٝض٥  ٚناص٨٠اد ٠عحٞ٘ی در ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ةاألظل در کحاب 

ماصب صٙ ٚناص در »١٣ایغ: ک٥ جنؼیش ٠ی 347اقارق کؼدق اؿث  ازز٥ٞ١ ٠ادق 

٨ًر ٠سا٣ی یا ج٨ا٣غ ة٦٥ؼ ٠ؼص٥ٞ از ٠ؼاصٜ جْٛیب، رؿیغگی یا ازؼام صکٟ ٠ی

 «.غ٠ناٝض٥، در ةؼاةؼ صٙ یا ٠اؿ گػقث ک٤ ةا

ة٥ ٤ْ٠ام ج٨اٗٙ « ٠ناٝض٥»ق٨د  ةا اؿحٛؼایی در ٠ٛؼرات زؽایی ٠ ص٥ُ ٠ی 

٨ٗی جْٛیب یا ک٥ ةح٨ا٣غ ٠ـحٛی١ان ةاّخ ٨٠ٚ ٣ض٨میک از زؼایٟ ة٥ًؼٗی٤ی در ٦یچ

رؿ١یث ق٤اظح٥ ٣كغق اؿث، ةٞک٥ ا٧٤ٝای٥ ادؼ آف ٨٠ک٨ؿ ة٥ گػقث ٠سازات ق٨د ة٥

ج٨ا٣غ ةاّخ پایاف  ّتارت دیرؼ، مؼؼ ا٣ْٛاد ّٛغ مٞش ١٣یةاقغ. ة٥ ٠ی قاکی

ةعكیغف ة٥ ٗؼآی٤غ رؿیغگی کی٘ؼم ق٨د ك ٠ناٝض٥ مؼٗان از ؿ٤ط ٠ػاکؼات 

 ٠ٛغ٠اجی ٠یاف ٠سؼـ ك قاکی ظن٨می زؼـ اؿث.

                                                           
ٟ،  گ٤ر: ج٧ؼاف ق وو تزمینولوصی٤ٝرؼكدم، ٠ض١غزْ٘ؼ، . زْ٘ؼم1  .408، ص1392دا٣ف، چاپ ةیـث ك پ٤س

ٟ، ك ةیـث دا٣ف، چاپ گ٤ر: ج٧ؼاف مؼین ػ وا دس ها آارط کاج٨زیاف، ٣امؼ،. 2  .373، ص1، ج1393 یک

 کػ٥ ٦كػث ك ٦٘ػث قػف، درزػ٥ جْؽیػؼم زػؼایٟ در: »اؿث داقح٥ ٠ٛؼر ٠ناٝض٥ . ای٢ ٠ادق درظن٨ص3

 ٠ػغّی یػا دیػغقةػؽق ٨٠اٗٛث ك ٠ح٧ٟ درظ٨اؿث ة٥ ج٨ا٣غ٠ی ٚىایی ٠ٛاـ اؿث، جْٞیٙ ٚاةٜ آ٧٣ا ٠سازات

 قػاکی گػقث جضنیٜ ةؼام جا ةغ٦غ ٠ح٧ٟ ة٥ ٧٠ٞث ٠اق دك صغاکذؼ ٠ح٤اؿب، جأ٠ی٢ أظػ ةا ك ظن٨می

 ةػی٢ ؿػازش صنػ٨ؿ ةػؼام ج٨ا٣ػغ٠ی ٚىایی ٠ٛاـ ١٦ه٤ی٢. ک٤غ اٚغاـ زؼـ از ٣اقی ظـارت زتؼاف یا

 ارزػاع ٠یػا٣سیرؼم ةؼام ام ٠ؤؿـ٥ یا قعل یا اظح ؼصٜ ق٨رام ة٥ آ٣اف ج٨اٗٙ ةا را ٨٠و٨ع ًؼٗی٢،

 ٗٛػي اٚحىػاء مػ٨رت در ٠ادق ای٢ در ٠ػک٨ر ٦ام٧٠ٞث. ٣یـث ٠اق ؿ٥ از ةیف ٠یا٣سیرؼم ٠غت. د٦غ

 ٚاةػٜ زػؼایٟ از ٨٠وػ٨ع ك ک٤ػغ گػقػث قػاکی اگػؼ. اؿث ج١غیغ ٚاةٜ ٠ػک٨ر ٠یؽاف ة٥ ك ةاریک ةؼام

 ....«ق٨د ٠ی ٨ٚ٨٠ؼ ةاقغ جْٛیب گػقث



  1397 جاةـحاف ،23 ق١ارق ٚىایی، آرام ٠ٌاْٝات: رأم ٗن٤ٞا٥٠/  118

 

ةاقغ  مٞش،  جؼی٢ ج٘اكت ّٛغ مٞش ةا ٧٣اد گػقث، در ٠ا٦یث آف دك ٠ی ٗٞػا ٧٠ٟ

ٙ ًؼٗی٢ اؿث    ٦ٟ در زةاف ٧ٛٗاء ك ٦ٟ در ادةیات ص٨ٛٚی در ز٠ؼق ٨ّٛد ك ٨٤٠ط ة٥ ج٨ٗا
گػارد.  یک ًؼؼ زقاکی( ادؼ ظ٨د را ة٥ زام ٠ی  ک٥ گػقث مؼٗان ةا ارادقدرصاٝی

ح٥ اؿث ك ٦ٟ گػقث ١ّٜ ص٨ٛٚی. ك ةا آ٣ک٥ جعٖٞ از ة٤اةؼای٢، ٦ٟ ّٛغ مٞش الزـ ك ةایـ
ج٨ا٣غ ایساد ظیار جعٖٞ از قؼط ١٣ایغ،  ّغكؿ در گػقث در  قؼط در ّٛغ مٞش مؼٗان ٠ی

ِ ّغـ جضٛٙ قؼط، پػیؼٗح٥ قغق اؿث. ازای٢ ٣٘ـ٥  رك، ٠ناٝض٥ در ا٨٠ر کی٘ؼم ٗی٨٠ٚا
حتار اؿث.قاکی ػ در زؼایٟ ٚاةٜ گ  ٗاٚغ ادؼ ٚاةٜ ٠ ص٥ُ ة٨دق ك ارادق  ػقث ػ ٤٠اط ّا

ؼ ك ارادق قاکی در ایساد ادؼ ص٨ٛٚی اماٝث دارد. ة٥ 1. گػقث، ایٛاع اؿث3 ٣ُ
رؿغ ای٢ جضٞیٜ ةا ٠ا٦یث گػقث ؿازگارجؼ اؿث. در پػیؼش یا ّغـ پػیؼش امٜ  ٠ی

گػار و٢١  یک ایٛاع ٠ْی٢ اؿث ک٥ ٚا٨٣ف« گػقث»آزادم ایٛاّات، ج٘اكجی ٣یـث، زیؼا 
. گ٘ح٤ی اؿث ة٥ ایٛاّی ة٨دف آف در اؿث ٠ؼة٨ط ة٥ آف را ٣یؽ ذکؼ ٨١٣دق ةؼدف، اصکاـ٣اـ 

گػار درظن٨ص ةؼظی دیرؼ از ایٛاّات ٣ُیؼ ٚا٨٣ف جنؼیش ٣كغق اؿث  چ٤ا٣ک٥ ٚا٨٣ف
ركد. ٣اگ٘ح٥  ق١ار ٠ی، زؽء ایٛاّات ة٥ كٝیک٢ ای٢ ظنین٥ اؿث ام ٨١٤٣دق ظیارات، اقارق
ة٥  2ا٣غ. ظیارات ك صٙ ٗـط اقارق کؼدق ایٛاّی دا٣اف ك ٧ٛٗاء ة٥ ٠ا٦یث١٣ا٣غ ک٥ ص٨ٛؽ

ّتارجی ةؼام جْیی٢ ٠ا٦یث ٧٣اد٦ام ص٨ٛٚی، ٝؽك٠ی ةؼ جنؼیش ٚا٣٨٣ی ةؼ ٠ا٦یث آ٧٣ا كز٨د 
ؼ ةاقغ مؼؼ ق٤اؿایی آف ٣غارد ك درظن٨ص ایٛاّات صحی اگؼ ٠ْی٢ ة٨د٣كاف ١ٌ٠ش ٣ُ

گػقث در ٚا٨٣ف ٠سازات ک٤غ ك از ای٢ ٝضاظ ٧٣اد  ٧٣اد ز٣اـ ةؼدف( ج٨ؿي ٚا٨٣ف ک٘ایث ٠ی
 رؿ١یث ق٤اظح٥ قغق اؿث.اؿ ٠ی ة٥

 . ماهیت ق و آ گذؽت مؾزله6

ةا ج٨ز٥ ة٥ ایٛاّی ة٨دف ٠ا٦یث گػقث، ةؼام ا٧َار٣ُؼ در٨٠رد قؼط، پیف از 
آكرم آف قایـح٥ اؿث اةحغا ة٥ ا٠کاف ا٣غراج قؼط و٢١ ایٛاع ك آ٣راق ة٥ ٠یؽاف اٝؽاـ

 قؼكط اةحغایی اقارق ک٤یٟ.

                                                           
ارکاف زؼایٟ ٚاةٜ گػقث در ص٨ٛؽ کی٘ػؼم »٠ؼجىی، ٠ض١غّٞی ةاةایی ك ؿیغق ة٤ی صـی٤ی، . ٠ض٨١دم، 1

 .51(: ص 1396ز 14ش دكرق زغیغ پاییؽ ك ز٠ـحاف، ،هیفزی ق وو های موس ، «ایؼاف

: ج٧ػؼاف ق دوو  تزمینولدوصی  ار مثغوه ٤ٝرؼكدم، ٠ض١غزْ٘ؼ  زْ٘ؼم202، ص ش پیؾین٧٠غم ق٧یغم،. 2

ج٧ػؼاف: قػؼکث ؿػ٧ا٠ی   زدراداها ػاومآ  ودػو  کاج٨زیاف، ٣امػؼ، 2803ص 4ك 1 (، ج1381دا٣ف، ز گ٤ر

ٟ، 55، ص 5، ج1395ا٣حكار، چاپ د٦ٟ   .153ص ، پیؾین  ًتاًتایی یؽدم، ؿیغ٠ض١غکاَ
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ج٨اف قؼط ٨ّض کؼد ك اةؼاء، ٠ا٦یث  دا٣اف ٠ْحٛغ٣غ در اةؼاء ٠یاز ص٨ٛؽةؼظی 

د٦غ كٝی از ز٧ث قؼط، ٣یاز٤٠غ ة٥ ٚت٨ؿ ك  ص٨ٛٚی ظ٨د زایٛاع( را از دؿث ١٣ی

ة٤اةؼای٢ ٣تایغ ةیٟ جتغیٜ قغف اةؼاء ة٥ ّٛغ ٠ا٣ِ از ٚؼاردادف قؼط  1پػیؼش اؿث.

آ٣ک٥ جاةِ ٠ا٦یث قؼط ظ٨د ٤غ ةیک ةؼام آف ق٨د زیؼا اةؼاء، ٠ا٦یث ظ٨د را صٍ٘ ٠ی

ق٣٨غ ک٥ گؼدد. در٠ٛاةٜ، ةؼظی دیرؼ ةؼ ای٢ ةاكر٣غ ک٥ ایٛاّات، ٠حض١ٜ قؼكط ١٣ی

از ای٢  2ا٣غ. ام ةا مضیش دا٣ـح٢ قؼط، آف را ةاّخ جتغیٜ ایٛاع ة٥ ّٛغ دا٣ـح٥ ّغق

آف ة٥ چكٟ  ة٨دف ٠تٌٜ ك قؼط ك یا ةاًٜ ة٨دف ٠یاف ٣ُؼاجی درظن٨ص ةاًٜ

یکی از ٠ضٛٛاف دا٣ف ص٨ٛؽ ٦ٟ ة٥ جتغیٜ اةؼاء ٠كؼكط ة٥ مٞش ٠ْٛحغ  3ظ٨رد. ٠ی

رؿغ اٗادق ٨٣ّی ارجتاط ك پی٨ؿح٢  ٣ُؼ ٠یاز ؿ٨یی ةا ٣ُؼ ة٥ ٨٧٘٠ـ قؼط ة٥ 4اؿث.

ک٤غ ك ای٢ ٤ْ٠ایی اؿث ک٥ صـب ارجکاز ّؼٗی از كاژق قؼط  چیؽم ة٥ چیؽ دیرؼ ٠ی

٣اپػیؼ زغایی« رجتاط ك پی٣٨غا»ق٨د. ٗٞػا ٨٧٘٠ـ قؼط از  ة٥ ذ٢٦ ا٣ـاف ٠حتادر ٠ی

ج٨اف قؼط دا٣ـث  اٝؽاـ ك اٝحؽا٠ی ک٥ در  رك، ٦ؼ اٝؽاـ ك اٝحؽا٠ی را ١٣یاؿث. ازای٢

٠٨١ّات  ٠ك٨١ؿ ٣ا٠ْی٤ی ٠ـحٛٞی ّٛغ ارجتاط ةا ١ّٜ ص٨ٛٚی م٨رت ٣ریؼد ظ٨د

ا٨ٝاِٚ ّٛغ اؿث ةا  ١٦ه٤ی٢ ٣ُؼ ة٥ ٠ا٦یث قؼط ک٥ ٗی 5ق٨د.٠ی« أك٨ٗا ةا٨ْٛٝد»

رؿ١یث گؼدد ك ٣یؽ ة٥ک٥ در ارجتاط ةا یک ١ّٜ ص٨ٛٚی دیرؼ ا٣كاء ٠ی ای٢ ج٘اكت

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی  10ك ٠ادق « أك٨ٗا ةا٨ْٛٝد»ق٤اظح٥ قغف ٨ّٛد ٣ا٠ْی٢ ةؼاؿاس ٠٨١ّات 

١٣ایغ ک٥ امًٜ ا٣غراجً قؼطً و٢١ً ایٛاع را ةپػیؼیٟ. ٠ؤیغ ای٢ ٠ٌٞب ٣یؽ  قایـح٥ ٠ی

ّٛغ   ٢١ ّحٙ ك قؼط در و٢١ ازازقج٧٤ا ً ؽ ظِٞ ك ٠تارات، ةٞک٥ اقحؼاط و٥٣

ٗى٨ٝی، اةاص٥ ة٥ قؼط ٨ّض، اؿٛاط صٙ ٚناص ة٥ قؼط پؼداظث دی٥، اةؼاء دی٢ 

ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی جنؼیش  101ّ كق، در ٠ادق ةاقغ. ة٥ ة٥ قؼط ٨ّض ك ... ٠ی

گػقث ةایغ ٤٠سٌؽ ةاقغ ك ة٥ گػقث ٠كؼكط ك ٠ْٞٙ درم٨رجی جؼجیب »قغق اؿث: 

                                                           
 .253، ص 2، ج1390ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠یؽاف،   زدراداها ػاومآ  ودػو. م٘ایی، صـی٢، 1

 .763، ص4ك1 ج (،1381ز ش پیؾین٠ض١غزْ٘ؼ ٤ٝرؼكدم،. زْ٘ؼم2

 .170، ص1418اؿ ٠ی، چاپ دكـ،  ا٣حكارات دٗحؼ ٟٚ: مواآ ق وواهلل . ًا٦ؼم، صتیب3

 .265، ص٦1387كحٟ،  ؿ١ث، چاپ: ج٧ؼاف ف ی  ودػودا٠اد، ؿیغ٠نٌ٘ی، . ٠ض4ٙٛ

- مدوس  ، «جضٞیٜ ص٨ٛٚی ا٣غراج قؼط در و٢١ ایٛاع ك آدػار آف»زادق، ّٞیؼوا ك کیا٣ی، ّتاس، . ٗنیضی5
 .50 - 39ص (: ص1393زة٧ار ك جاةـحاف  9ش ،های ف ی مواآ
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ّٞی٥ جضٛٙ یاٗح٥ ةاقغ. ١٦ه٤ی٢ ّغكؿ از ک٥ آف قؼط یا ٠ْٞٙه ق٨د ادؼ دادق ٠ی

 «.گػقث، ٠ـ٨١ع ٣یـث

٠ـح٤تي از ٠ادق ٨ٗؽ ای٤ک٥ ا٠کاف كز٨د قؼط ةؼام گػقث پػیؼٗح٥ قغق 
٨ًر ٠ٌٞٙ قؼط و٢١ گػقث گػار کی٘ؼم ة٥اؿث. ة٤اةؼای٢ چ٤اف ٣یـث ک٥ ٚا٨٣ف

٠ادق اقارق قغق گػقث ٠كؼكط ٣یؽ کٞی ٗاٚغ ادؼ ةغا٣غ  چؼاک٥ در ای٢ را ةاًٜ یا ة٥

ّ كق، در ّٞی٥ آف ٠ضٛٙ گؼدد. ة٥ٚاةٜ جضٛٙ اؿث ٝک٢ ةؼام جأدیؼ ةایغ ٠كؼكطه
جتنؼق یک ١٦ی٢ ٠ادق ادؼ ا٣غؾ ك ١٧٠ی ةؼام گػقث ٠كؼكط ٚائٜ قغق اؿث ك 

 ةاقغ.آف ١٦اف ٨٤٠ط کؼدف ازؼام ٠سازات ة٥ ّغـ جضٛٙ قؼط ٠ی
حؼاط و٢١ ایٛاع، پػیؼٗح٤ی اؿث ك قؼط ة٥ جا ای٤سا از١االن پػیؼٗحیٟ ک٥ اق

٦ؼ ٣ض٨م از ا٣ضاء ک٥ ةؼام ٠ٛاـ ٚىایی اصؼاز ق٨د، ٚاةٜ جؼجیب ادؼ اؿث ٝک٢ ةا 
٤ّایث ة٥ ای٤ک٥ ج٨اٗٙ صام٥ٞ در ٗؼض ٠ـئ٥ٞ ٚتٜ از گػقث ٠ضٛٙ گؼدیغق، ك از 

 آكر ة٨دف قؼط اةحغایی در ٥ٛٗ ٠ضٜ جؼدیغ اؿث، ةؼام جتیی٢ ا٠ؼ ة٥ ذکؼؿ٨یی اٝؽاـ
 ج٨ویضاجی درظن٨ص قؼكط ظ٨ا٦یٟ پؼداظث.

قؼط ة٥ ٤ْ٠ام ّاـ ظ٨د زاٝحؽاـ(، در ارجتاط ةا ّٛغ یکی از ای٢ ؿ٥ صاٝث را 

. قؼطً ةْغ از ّٛغ زک٥ ٠ٞضٙ ة٥ 3. قؼطً و٢١ ّٛغ  2. قؼطً پیف از ّٛغ  1دارد: 
 ق٨د(. قؼط جتا٣ی از ٚـٟ ٣عـث اؿث. آف ٠ی

 دك ك گیؼد ٠ی ٚؼار ا٣كاء ٨٠و٨ع ظ٨اق ق٨د، ٠ی كاِٚ ّٛغ از پیف ک٥ قؼًی
 را ٌْٚی اٝحؽاـ ك ک٤٤غ گ٘حر٨ آف م درةارق یا ؿاز٣غ آف ٠٘اد ة٥ ٠ٞحؽـ را ظ٨د ًؼؼ
در ای٢ ٗؼض ٦ؼگاق پیف از ك٨ٚع ّٛغ، ٠٘اد  .١٣ای٤غ ّٛغ  درةارق جؼاوی ة٥ ٨٤٠ط

گ١اف ٣تایغ آف قؼط ٗؼا٨٠ش گؼدد ك دك ًؼؼ ٤٦راـ جؼاوی از آف ٔاٜٗ ة١ا٤٣غ ةی
ق٨د ك اٝحؽاـ، اگؼ ٠٘اد آف ا٠ؼ  ادؼ ٠ی٦ا ةی زؽء ٠٘اد ّٛغ ق١ؼد: گ٘حر٦٨ا ك كّغقرا 

گیؼد. ة٥ ةیاف دیرؼ،  ٨٤ّاف ٚؼاردادم زغاگا٥٣ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ٚؼار ٠یظارزی ةاقغ، ة٥
آف ةـح٥   اگؼ ارجتاط ةی٢ جؼاوی یا گ٘حر٨م پیف از ّٛغ ةا آ٣ه٥ پی١اف امٞی درةارق

 ق١ار آكرد.ّٛغ را ةایغ ٠ـحٜٛ ك زغام از آف ة٥ق٨د در ذ٢٦ ٌِٚ گؼدد،  ٠ی
٦ؼگاق ّٛغ ةؼ ٠ت٤ام اٝحؽاـ یا گ٘حر٦٨ام ٠ٛغ٠اجی كاِٚ ق٨د قؼط را در 

٣ا٤٠غ ك درةارق ٝؽكـ رّایث ك آدار آف  ٠ی« قؼط جتا٣ی»یا « قؼط ة٤ایی»امٌ ح 
دا٤٣غ ك ذکؼ  آكر ١٣ی ٣ُؼ ٦ـث: ٠ك٨٧ر، چ٤ی٢ قؼًی را اٝؽاـةی٢ ٧ٛٗاء اظح ؼ
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ةی٤٤غ ك صحی از ةْىی ٣ٜٛ قغق اؿث ک٥ ادّام از١اع ةؼ  ر ّٛغ را وؼكرم ٠ید

 ا٣غ. آف کؼدق

ا٣غ ك چ٤ا٣ه٥ قؼط جتا٣ی از ز٠ؼق ا٨٠رم  گؼكق دیرؼم ٣یؽ ٚائٜ ة٥ ج٘کیک قغق

ةاقغ ک٥ ة٥ صکٟ ّؼؼ ّٛغ ةؼ آف دالٝث ک٤غ ز٠ا٤٣غ جْادؿ ّؼٗی ةی٢ ٨ّوی٢ ك 

قؼكط و٤١ی درآیغ، یا از ا٨٠رم ةاقغ  ؿ ٠ث ٠تیِ ك ٣ٛغ ة٨دف د٢١( ك در ز٠ؼق

ک٥ مضث ّٛغ ٨٤٠ط ة٥ آف ةاقغ ز٠ا٤٣غ ٨ْٞ٠ـ ة٨دف كمٖ دك ٨ّض( از ای٢ ٝضاظ 

آكر اؿث ك جعٖٞ از آف ٨٠زب ظیار ق٨د ك اٝؽاـ ٠ضـ٨ب ٠ی« ة٤اء ٨٣ّی»در ق١ار 

گؼدد كٝی در ؿایؼ ٨٠ارد جتا٣ی دك ًؼؼ ةغكف ذکؼ مؼیش یا و٤١ی آف در  ٗـط ٠ی

قؼط   ا٣غ ك جتا٣ی درةارق دؼم ٣غارد. گؼكق دیرؼم، ای٢ ج٘نیٜ را ر٦ا کؼدقّٛغ ٦یچ ا

دا٤٣غ، ظ٨اق پیف از ّٛغ ٨٠و٨ع اٝحؽاـ دیرؼم ٚؼار  را در صکٟ ذکؼ در ٠ح٢ ّٛغ ٠ی

ذکؼ آف در ّٛغ ج٨اٗٙ ق٨د یا ٦ؼکغاـ از و١یؼ دیرؼم آگاق ةاقغ ك ةؼ   گیؼد یا درةارق

 ٠1ت٤ام ای٢ آگا٦ی ج٨اٗٙ ا٣ساـ ق٨د.

دا٣اف درظن٨ص اّحتار ك ٚغرت ٚاةٜ ذکؼ اؿث ک٥ ٣ُؼ ٧ٛٗاء ك ص٨ٛؽ

قغق از قؼط، كاةـحری جاـ دارد  ةؼظی آكرم قؼط اةحغایی، ة٥ جْؼیًٖ پػیؼٗح٥ اٝؽاـ

ا٣غ ٝػا قا٠ٜ قؼط اةحغایی  ٣ُیؼ قیط ا٣نارم قؼط را ٠ٌٞٙ اٝؽاـ ك اٝحؽاـ دا٣ـح٥

اٝؽاـ ك »زرق( قؼط را ة٥ ٤ْ٠ام دا٤٣غ. کـا٣ی چ٨ف ا٠اـ ظ١ی٤ی ٣ض٨ صٛیٛی ٠یة٥

دا٣ـح٥ ك ةغی٢ جؼجیب، قؼط اةحغایی را ٠ك٨١ؿ جْؼیٖ قؼط « اٝحؽاـ و٢١ ةیِ

قغق از قؼط گػقث ك ٤ّنؼ ارجتاط ك كاةـحری ٠یاف ة٤ا ة٥ جْؼیٖ ارائ٥ 2دا٣غ. ١٣ی

 3آف ك ١ّٜ ص٨ٛٚی، ةایغ اٝحؽا٠ات اةحغایی را جعننان ظارج از ٨٠و٨ع قؼط دا٣ـث.

آكرم قؼكط جتا٣ی را ٨٠ز٥  ٠غ٣ی ٣یؽ ٣ُؼ اٝؽاـ ٨٣یـ٤غگاف، ٚا٨٣ف از ییک ٣ُؼ از

درةارق  ة٤ایی قؼكط از ام چ٧ؼق دركاِٚ كمٖ از جعٖٞ ك رؤیث ظیار: دا٣ـح٥ اؿث

 در ٦ؼگاق»: ک٤غ ٠ی جنؼیش ٚا٨٣ف ٠غ٣ی 1128 ٠ادق. ةاقغ٠ی ٠ْا٥ٞ٠ ٨٠رد اكماؼ

                                                           
ؿػ٨ـ،  ا٣حكػار، چػاپ ؿػ٧ا٠ی قػؼکث  :ج٧ؼاف  زدراداها ػاومآ  ودػو مواآ ق وو٣امؼ،  . کاج٨زیاف،1

 .126 -125ص ، ص3، ج1380
، ش فقلنامی ا ن ل عیاعت، «٠ا٦یث قؼط ة٤ایی از ٣ُؼ ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ ك ٚا٨٣ف ٠غ٣ی». ماةؼیاف، ّٞیؼوا، 2

 .96 - 95ص (: ص1388زپاییؽ ك ز٠ـحاف  22 -21

 .39ص  ،پیؾینزادق، ّٞیؼوا ك کیا٣ی، ّتاس، . ٗنیضی3
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 ًؼؼ ک٥ ق٨د ٨ْٞ٠ـ ّٛغ از ةْغ ك ةاقغ قغق قؼط ظامی م٘ث ًؼٗی٢ از یکی

 كمٖ ظ٨اق ة٨د، ظ٨ا٦غ ٗـط صٙ ٠ٛاةٜ ًؼؼ ةؼام ة٨دق، ٠ٛن٨د كمٖ ٗاٚغ ٠ػک٨ر

 «.ةاقغ قغق كاِٚ آف ةؼ ٠حتا٣یان ّٛغ یا ةاقغ قغق جنؼیش ّٛغ در ٠ػک٨ر

 ؿازگارجؼ جكؼی٘ات ٚیغ از ر٦ایی ك ارادق صاک١یث امٜ ةا ک٥ را ا٣حعاب ای٢

 قؼكط ك «جتا٣ی قؼكط» ٝؽكـ ك اّحتار ركزاٗؽكف پیؼكاف: کؼد جأییغ ةایغ اؿث،

 اّحتار ةی را ٠عاٖٝ از١اع كز٨د ادّام ج٧٤ا٥٣ ٠ْامؼ، ٧ٛٗام ٠یاف در اةحغایی

 در جتا٣ی قؼكط ک٥ ادّا ای٢ كا٣ر٧ی. ا٣غازد ٠ی ظٌؼ ة٥ ٣یؽ را آف ق٧ؼت ک٤غ، ةٜ ٠ی

 ك ٠ْا٥ٞ٠ در «ز٧ث»ة٨دف  ٣ا٠كؼكع ادؼ ازز٥ٞ١ اصکاـ از ام پارق ةا اؿث، ادؼ ةی ّٛغ

 را ؿؤاؿ ای٢ ك ١٣ایغ ٠ی ٠عاٖٝ كمٖ از جعٖٞ ك رؤیث ظیار ك اقحتاق ٣ُؼی٥

 ةایغ گیؼد چؼا ٠ی ٠ای٥ «جؼاوی» از قؼط آكراٝؽاـ ٣یؼكم ک٥: اگؼ گػارد٠ی پاؿط ةی

 ٨٠رد «٠كحؼؾ ٚنغ» آ٣ک٥ ٠ت٤امةی ةاقغ الزـ قؼط ٨ُ٤٠ر ٨٘٣ذة٥ ّٛغ در ذکؼ

 گیؼد؟ ٚؼار اّح٤اء

 در اؿث. ج٨اٗٙ  ز٠ی٥٤ ج٧١یغ ك ج٘ا٦ٟ ایساد اٝ٘اظ، ٨٣قح٢ یا گ٘ح٢ از ٦غؼ
 راق از یا ٠ٛغ٠اجی گ٘حر٦٨ام راق از ج٘ا١٦ی چ٤ی٢ ک٥ جتا٣ی ةا ای٢ ٗؼض قؼكط
 چؼا اؿث، گؼٗح٥ ٚؼار جؼاوی ٠ت٤ام ك آ٠غق دؿثة٥ اص٨اؿ ك اكواع یا ّؼؼ دالٝث
 1گؼٗث؟ ٣ادیغق را ارادق ةؼكز چ٧ؼق ای٢ ةایغ

گ٥٣٨ ک٥ ةیاف قغ درظن٨ص اً ؽ صٛیٛی قؼط ةؼ قؼكط جتا٣ی ك ١٦اف

دا٣اف ٠ضٜ اظح ؼ اؿث ك ٦ؼیک دالیٜ ٠حْغدم آكرم آ٧٣ا ٠یاف ٧ٛٗاء ك ص٨ٛؽ اٝؽاـ

ا٣غ. صحی اگؼ ةع٨ا٦یٟ ٤ّنؼ ارجتاط ك را ةؼام ادتات ٠غّام ظ٨د اذّاف ٨١٣دق

یازم ٣یـث پی٨ؿحری ٠یاف ١ّٜ ص٨ٛٚی ك قؼط را در جْؼیٖ آف ٝضاظ ک٤یٟ ٣

٨ًرک٥ ةؼظی آف ػقؼكط د٦یٟ   صکٟ ة٥ ظؼكج ٨٠و٨ّی قؼط اةحغایی از ز٠ؼق

ا٣غ ػ، ةٞک٥ در كز٨د ارجتاط ١٦ی٢ ةؾ ک٥ اگؼ ٣ت٨د آف قؼط، قایغ  چ٤ی٢ گ٘ح٥

گ٥٣٨ ک٥ در ؿایؼ قؼكط و٤١ی ًؼٗی٢ دیرؼ رٔتحی ة٥ ا٣ْٛاد ٚؼارداد ٣غاقح٤غ، ١٦اف

قؼط ة٥ مؼؼ اٝؽاـ ك اٝحؽاـ ٣یؽ ز٠ی٥٤ را ك پـی٤ی ٠ضٛٙ اؿث. ةا ای٢ صاؿ جْؼیٖ 

 آكرد. ةؼام ٠ؤدؼ دا٣ـح٢ قؼط جتا٣ی ةؼ گػقث ٗؼا٦ٟ ٠ی

                                                           
 .128 - 127ص، 3(، ج1380ز ،پیؾین . کاج٨زیاف، ٣امؼ،1
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 گیزی اداگا  . دػ/ن خات7

دادگاق  ٢یا»... دادگاق در ةعكی از داد٣ا٥٠ ةؼ ای٢ ا٠ؼ جػنؼیش کؼدق اؿػث ک٥ 
ٚیاس گیؼم ظ٨د را در ك ةؼ ١٦ی٢ اؿاس، ز٧ث...«  ٠ضاکٟ ٠ْحٛغ اؿث ٥یةؼظ ؼ رك

رؿغ ای٢ ا٠ؼ در ٣ُؼ ٠یةا ركی٥ ٚىایی ٨٠ز٨د ة٥ ٠عاًتاف دادگاق اّ ـ داقح٥ اؿث. ة٥
ز٧ث رّایث ص٨ٛؽ صاکٟ ك ٠ضک٨ـ در ا٠ؼ ٠ٌؼكص٥ ةـیار قایـح٥ جٛغیؼ ةاقغ  

ٗؼض چؼاک٥ ٚاوی مادرک٤٤غق داد٣ا٥٠ ةا در٣ُؼ گؼٗح٢ ركی٥ ك اصح١االن ٠تح٤ی ةؼ پیف
 ، اٚغاـ ة٥ ٣رارش چ٤ی٢ داد٣ا٥٠ کؼدق اؿث. ا٣رارم ركی٥ ٚىایی ٨٠ز٨دٔٞي

از صیخ ٠ا٨٦م ٣یؽ اؿحغالؿ دادگاق از ٨ٚت ص٨ٛٚی ةؼظ٨ردار اؿث ک٥ 
ظ٨ةی در ركی٥ ٚىایی کی٘ؼم ة٥ ٦ام ص٨ٛؽ ظن٨می را ة٥کارةـث ادةیات ك آ٨٠زق
 ١٣ایف گػاقح٥ اؿث. 
ک٥ ٨ًر ٣یـث  دا٣یٟ در ا٣كاء یک ١ّٜ ص٨ٛٚی ٨١٦ارق ای٢زیؼا چ٤ا٣ک٥ ٠ی

َا٦ؼم ٤٠ٌتٙ ةؼ ارادق ةا٤ًی ةاقغ. ةؼاؿاس ٣ُؼی٥ صاک١یث ارادق ةا٤ًی،   ارادق
٤ّنؼ امٞی ؿاز٣غق ا١ّاؿ ص٨ٛٚی، ٚنغ اٗؼاد اؿث ك ام٨الن اٝ٘اظ ك اقارات ك ... 

٣یؽ ٠ؤیغ ١٦ی٢ ٣ُؼ ة٨دق ك از « الؼمىد جابؼة للمظىد»ةاقغ. ٚاّغق کاقٖ از آف ٠ی
ق٨د ک٥ مؼؼ جؼاوی ٠حْاٚغی٢ را در ا٣ْٛاد ّٛغ  یا٨ٚاؿ ةؼظی ٧ٛٗاء ٣یؽ اؿح٤تاط ٠

ّٛغ »دارد:  ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ٣یؽ در ای٢ ظن٨ص ةیاف ٠ی ٠191ادق  1دا٤٣غ. کاٗی ٠ی
ا٣كاء ة٥ قؼط ٠ٛؼكف ة٨دف ة٥ چیؽم ک٥ دالٝث ةؼ ٚنغ  ق٨د ة٥ ٚنغ ٠ضٛٙ ٠ی

ج٨اف اماٝث  ٠ی 463، 218، 196، ٨٠65اد دیرؼ ٣ُیؼ ٨٠اد   ک٥ از ٠س٥ّ٨١« ک٤غ
دا٣اف ک٥ ةـیارم از ص٨ٛؽ٣ض٨مرادق ةا٤ًی را در ا١ّاؿ ص٨ٛٚی اصؼاز کؼد ة٥ا

د٦غ ك ًؼؽ ٠تؼز آف  ٠ْحٛغ٣غ ارادق ةا٤ًی یا صٛیٛی، اؿاس ٚنغ را قکٜ ٠ی
 2ةاق٤غ. کاقٖ از ٚنغ ك روا ٠ی

ةا٤ًی كم   در ٨٠و٨ع صاوؼ ٣یؽ ک٥ جْارض ٠یاف ا٧َارات قاکی ك ارادق
ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی جكغیغ قغق،  ٠101ادق   رقز٧ث ٠ٛؼ٠ك٨٧د اؿث ك ای٢ ة٥

زیؼا قاکی ةؼام ٗؼار از ای٢ ٠ٛؼرق ك ةؼداقح٢ ٠ا٣ِ از پیف ركم جأدیؼگػارم گػقث، 
 ک٤غ. ٚیغ ك قؼط اّ ـ ٠یم٨رت ةیآف را ة٥

                                                           
١اف، ٠ض١غة٢ّکتؼل ٠٘یغ، ٠ض١غة٢ .1 ١٘یغ قیطز٣ْ  .591رق(، ص ٠٘یغ قیط ٦ؽارق ز٧ا٩٣ ک٤رؼق: زٟٚ المقنةة ،(ٝا

 .181-180ص ، صپیؾین . ا٠ا٠ی، صـ٢،2
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درؿحی ٣ُؼی٥ ارادق صاک١یث ةا٤ًی ٨٠رد اقارق ٚؼار گؼٗح٥ در ٠ح٢ داد٣ا٥٠ ة٥
ق٨د ی٠ یجٞٛ« گػقث ٠كؼكط»از ٣ُؼ دادگاق  ٢یك ا »...ک٤غ:  اؿث ك جنؼیش ٠ی

از ص٨ٛؽ امضاب د٨ّا ةؼ ٧ّغق  مؿغارپا مدر راؿحا ٢یارادق ًؼٗ ؼیچؼاک٥ ج٘ـ
 م٠ضاکٟ ٠ْحٛغ اؿث اّ ـ گػقث از ؿ٨ ٥یدادگاق ةؼظ ؼ رك ٢یدادگاق اؿث ك ا

ةاقغ ك  یٚتٞ ؼٗح٥یپػآف دك ك ج٨اٗٙ م٨رت یج٨ا٣غ ٠ـحٜٛ از ارادق ٚتٞی١٣ غق،یدةؽق
ك قؼط در ٠ضىؼ دادگاق(  غیز٦ؼچ٤غ ةغكف ٚ م٨٠ارد ٢یاّ ـ گػقث در چ٤

گػار در ٠ٛاـ اّ ـ گػقث مؼٗان چؼاک٥ ٚا٨٣ف  گػقث ٠كؼكط اؿث کیا٨ٝاِٚ  یٗ
اؿث، ا٠ا در پؼك٣غق صاوؼ، ٌْٚان  غقیدةؽق مارادق آزاد از ؿ٨ کید٣تاؿ اّ ـ ة٥

ةؼ گػقث جاةِ  غقیدنان اّ ـ ارادق ةؽقك ٠كع ـح٤غی٣ رؼی٦ا ٠ـحٜٛ از ١٦غ ارادق
 یك قؼط جٞٛ غیٚیک٤غ ك ةی٠آف اّ ـ گػقث  ؼكیة٨دق اؿث ك پ یٚؼارداد ٚتٞ

 ...«. ظ٨ا٦غ ة٨د م٘ؼیک افیةؼ زؼ مکؼدف آف ٨٠زب اظححاـ ؿ٥ٌٞ ك

  اتیدی

گؼدد ک٥ گػقثً از ر٦رػر جتیی٢ ٠ا٦یث ص٨ٛٚی گػقث چ٤ی٢ ٤٠حر ٠ی
٠كؼكط اؿث ك ٠ت٤ام اّ ـ ارادق قاکی، ٠ـحٜٛ ك ٤٠٘ک از ٠ذاة٥ ایٛاعً ٠كؼكط ة٥

جؼاوی ٚتٞی ًؼٗی٢ ٣یـث. در ای٢ دكرا٦ی اصؼاز ٚنغ كاْٚی ًؼٗی٢ ك اّ ـ ظ ؼ 
ج٨ا٣غ ٠ـح٤غ ة٥ ٚاّغق اٚغاـ، ظ٨د را ٠کٖٞ ة٥ اصؼاز ٚنغ ك  كاِٚ، ٠ٛاـ ٚىایی ٠ی

ق٨د ةؼام مغكر  ؼاز ٠ی٨ًرک٥ اةارادق ةا٤ًی اٗؼاد ٣غا٣ـح٥ ك ا٧َارات قاکی را ١٦اف
گ٥٣٨ ک٥ دادرس در ؿایؼ ٨٠ارد ٚؼار ٨ٚ٨٠ٗی جْٛیب یا اةٛام آف ٠ک٘ی ةغا٣غ یا ١٦اف

٨٣ع اظتار را ةا جؼازكم ّٟٞ ظ٨د ةا ٣ُؼ ة٥ ا٠ارات  ازز٥ٞ١ اٚؼار ك ق٧ادت، مضث ای٢
ؿ٤سغ، ة٥ ةؼرؿی جٌاةٙ اّ ـ روایث ػ ک٥ از ا٣كاء ادؼ ص٨ٛٚی اظتار  ك ٚؼائ٢ ٠ی

اال٠کاف در م٨رت اصؼاز ك ادتات  غ ػ ةا ٠ا٦یث صٛیٛی گػقث پؼداظح٥ یا صحیک٤ ٠ی
 جْارض آف دك از گػقث رِٗ ادؼ کؼدق ك ٠سغدان جْٛیب ك رؿیغگی را از ؿؼ ةریؼد.

٣ض٨ اً ؽ از گػقث ٠كؼكط یاد کؼدق ة٥ 101گػار در ٠ٛاـ ا٣كاء ٠ادق  ٚا٨٣ف
نغ كاْٚی قاکی ك یا اّ ـ اؿث ك ةؼ ای٢ اؿاس، ٠كؼكط ة٨دف گػقث، اّٟ از ٚ

ةاقغ. و٢١ آ٣ک٥ ٠ٌاةٙ ٣ُؼی٥ صاک١یث ارادق ةا٤ًی ػ ک٥ قؼح آف  كم ٠ی  ارادق
َا٦ؼم اك   قی٨ق ٠كؼكط ة٨دق اؿث ةؼ ارادقةا٤ًی قاکی ک٥ ة٥  گػقث ػ ام٨الن ارادق

 ٚیغ ك قؼط اةؼاز قغق، اك٨ٝیث دارد.ک٥ ةی
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ک٥ ٤٠سؼ ة٥ مغكر ز٠ا٣ی اٝعن٨ص جاا٦ح١اـ ة٥ ای٢ ٣کح٥ َؼیٖ ص٨ٛٚی ّٞی

ٚؼار ٨ٚ٨٠ٗی جْٛیب ٣كغق اؿث ةایغ ٠غ٣ُؼ دادرؿاف ٚىایی ٚؼار گؼٗح٥ ك ةغی٢ 
كاؿ٥ٌ كصغت ١ّٞی ةؼام جى١ی٢ ص٨ٛؽ قاکی ک٥ ١٠ک٢ اؿث ةا ٣اکا٠ی ٣اقی از 

 ٥٤ّ از ج٧ْغات ٚؼاردادم ٨٠از٥ ق٨د، ٨ُ٤٠ر گؼدد. جعٞ٘ات ٠كحکیه
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