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1میثم مهدوی شنقی  

ز تا ىز ٍ سثة هی گطزىذیاضات زض عمَز اذتیاض تطّن ظزى عمس ضا تطای یه ططف یا ططفیي عمس تَجَز هی آٍض

عمَز ذیاضی تا ٍجَز اهىاى فسد آًْا ،تِ عٌَاى عمَز الظم ضٌاذتِ هی .عمس زض ظهطُ عمَز ذیاضی لطاض گیطز

اها ظهاًی وِ . ضًَس ٍ لصا آثاض عمَز جایع هثل تطّن ذَضزى عمس تا فَت ٍ حجط ططفیي تط آى تاض ًوی گطزز

تِ .ططف لطاضزاز وِ غاحة ذیاض است تیص اظ یه ًفط تاضس ًحَُ اعوال ذیاض تَسط ایي افطاز لاتل تحث است

عثاضت زیگط ًحَُ اعوال ذیاض زض هَاضزی وِ غاحثیي ذیاض هتعسز هی تاضٌس ٍ تفاٍت آى تا ظهاًی وِ غاحة 

 .ذیاض یه ًفط هی تاضس هی تایست هَضز تطضسی لطاض گیطز

تِ عٌَاى هثال چٌاًچِ زض عمس تیع فطٍضٌسگاى ،هالىیي هطاعی هثیع تَزُ ٍ طثیعتاً تیص اظ یه ًفط هی تاضٌس ٍ زض 

ؾوي عمس تطای فطٍضٌسگاى ذیاض ضطط پیص تیٌی ضسُ تاضس سَال ایٌجاست وِ فطٍضٌسگاى تِ چِ غَضت هی 

تَاًٌس اعوال ذیاض ًوایٌس؟آیا ّطیه اظ فطٍضٌسگاى تِ تٌْایی هی تَاًس ًسثت تِ سْن ذَز یا حتی ًسثت تِ سْن 

ظهاًی غاحثیي ذیاض تیص یه ًفط تاضٌس وِ سایطیي اعوال ذیاض ًوایس؟ پاسد ایي سَال زض ٍّلِ اٍل ایي است 

یه ًفط اظ آًْا اٍالً ًوی تَاًس ًسة تِ سْن سایطیي اعوال ذیاض ًوایس چطا وِ غاحة حك افطازی زیگط ّستٌس ٍ 

تٌاتطایي زض ایي فطؼ یه ًفط تِ تٌْایی ًوی تَاًس ول .وسی غیط اظ آًْا ًوی تَاًس اظ حك ذیاض استفازُ ًوایس

لصا تطای اعوال ذیاض تواهی غاحثیي ذیاض یعٌی فطٍضٌسگاى تا ّن هی .عمس ضا تِ ٍاسطِ اعوال ذیاض تط ّن ظًس

 .،ظیطا ّواًطَض وِ آهسُ ذیاض یه حك تسیط ٍ غیط لاتل تجعیِ استتایست السام ًوایٌس

ثاًیاً زض پاسد تِ ایي سَال وِ آیا یه ًفط هی تَاًس تِ اًساظُ سْن ذَز اظ هالىیت هثیع، اعوال ذیاض ًوایس یا 

زض ظیطا  .ذیط؟ تِ ًظط هی ضسس وِ یه ضرع تِ تٌْایی ًوی تَاًس ًسثت تِ سْن ذَز اظ هثیع اعوال ذیاض ًوایس

غَضتی وِ یه ًفط هجاظ تاضس تِ هیعاى سْن ذَز اظ هالىیت هثیع اعوال ذیاض ًوایس زض ایي غَضت تا تطّن 

ذَضزى عمس تِ هیعاى سْن اٍ ، اٍ هجسزاً تِ هیعاى سْن ذَز هاله هثیع ضسُ ٍ زض ایي غَضت تا ذطیساض، ضطیه 

هال هطاعی هی گطزًس ٍ ایي تِ ٍالع تحویل هالىیت هطاعی تِ ذطیساض تِ غَضت ًاذَاستِ ٍ ذاضج اظ اضازُ 

 .اٍست

الظم تِ شوط است زض ایٌجا ططف هماتل اظ ذیاض تثعؽ غفمِ ًیع ًوی تَاًس استفازُ ًوایس چطا وِ ایي ذیاض تط 

 لاًَى هسًی تا تطالى تعؽ هثیع تطای ذطیساض ایجاز هی ضَز وِ ایي تطالى ضا اعن اظ تاطل ضسى ٍ 441اساس هازُ 

                                                           

 (زاًطگاُ هفیس لن)واضضٌاسی اضضس حمَق جعا ٍ جطم ضٌاسی-

 72،ظ1385،تْطاى،چ ضطن،(1عمَز هعیي)6ضْیسی،هْسی،حمَق هسًی-



الثتِ الظم تِ شوط است تطذی تط ایي عمیسُ اًس وِ .زز ًوی گط  ضاهل فسد لطاضزازتطالىاًفساخ عمس هی زاًٌس اها 

تا تَجِ تِ ٍحست هالن هی تَاى لاعسُ ی هصوَض زض هازُ ضا یِ فسد عمس ًسثت تِ جعیی اظ هَضز هعاهلِ 

 .گستطش زاز

اظ ططف زیگط هالىیت هطاعی زض فمِ ٍ لاًَى تِ غَضت ًاذَاستِ ،فی الصات تِ هثاتِ یه عیة تلمی ضسُ ٍ 

 .سعی زض جلَگیطی اظ آى ضسُ است

 : لاًَى هسًی آهسُ است432تِ عٌَاى هثال زض هازُ 

زض غَضتى وِ زض یه عمس تایع یه ًفط ٍ هطتطى هتعسز تاضس ٍ زض هثیع عیثى ظاّط ضَز یىى اظ هطتطیْا ًوی 

تَاًس سْن ذَز ضا تِ تٌْایى ضز وٌس ٍ زیگطى سْن ذَز ضا ًگاُ زاضز هگط تا ضؾاى تایع ٍ تٌاتطایي اگط زض ضزّ 

 .هثیع اتفاق ًىطزًس فمط ّطیه اظ آًْا حك اضش ذَاّس زاضت

ّواًطَض وِ هالحظِ هی گطزز زض ایٌجا لاًَى گصاض هاًع اظ آى ضسُ یىی اظ هطتطی ّا تِ ٍاسطِ اعوال ذیاض 

عیة تِ تٌْایی ،فطٍضٌسُ ضا زچاض یه هالىیت هطاعی ًاذَاستِ ًوایس ّط چٌس وِ اًجام ایي اهط ضا تا ضؾای تایع 

 .تال اضىال زاًستِ چطا وِ زض آى غَضت پسیس آهسى هالىیت هطاعی تِ ذَاست ذَز تایع تَزُ است

اها زض فطؾی زیگط چٌاًچِ زض عمس تیع فطٍضٌسگاى هتعسز تاضس ٍ تطای ایطاى ذیاض ضطط زض ؾوي عمس پیص تیٌی 

ضسُ تاضس ّواًطَض وِ گفتِ ضس ّط یه تِ تٌْایی ًِ ًسثت تِ ول ٍ ًسثت تِ سْن ذَز حك اعوال ذیاض ًساضًس 

 تِ عٌَاى هثال اظ هیاى سِ ًفط تایع غاحة ذیاض ضطط ،زٍ ًفط اظ آًْا حك ذَز ضا اسماط ًوایٌس  اها چٌاًچِ

 ٍؾعیت حك ذیاض یه ًفط تالی هاًسُ تِ چِ غَضت ذَاّس تَز؟

 یه  زض ایي فطؼ چیعی وِ هعلَم ٍ هطرع است ایي است تا اسماط حك ذیاض زٍ تي اظ فطٍضٌسگاى حك ذیاض

ًفط تالی هاًسُ ظایل ًوی ضَز چطا وِ تط اساس اغَل حمَلی اسماط حك یه ضرع تِ حك ضرع زیگط لطوِ 

 .ٍاضز ًوی ساظز ٍ ّوچٌیي زض ایي فطؼ تمای ذیاض تطای یه ًفط تالی هاًسُ استػحاب هی گطزز

اها سَال ایٌجا است وِ یه ًفط تالی هاًسُ تِ اًساظُ سْن ذَز اظ هالىیت هثیع هی تَاًس اعوال ذیاض ًوایس یا 

 ایٌىِ هی تَاًس ول تیع ضا تا اعوال ذیاض تطّن تعًس؟

                                                           

 296،ظ1384غفایی،هحوس حسیي،لَاعس عوَهی لطاضزازّا،تْطاى،چ سَم،-



تِ ًظط هی ضسس تا تَجِ تِ اغل تجعیِ ًاپصیطی ذیاضات وِ پیص تط تیاى ضس ٍ تا ّواى استسالل ضرع ًوی تَاًس 

تا اعوال ذیاض تِ اًساظُ سْن ذَز هالىیت هطاعی ضا تِ ذطیساض تحویل ًوایس تلىِ هی تایست یا ًسثت تِ ول 

 .اعوال فسد ًوَزُ ٍ ثوي هعاهلِ ضا ًیع تواهاً تِ ذطیساض هستطز ًوایس یا ایٌىِ اظ اعوال ذیاض غطف ًظط وٌس

اها سَال ایٌجاست وِ اگط هطتطی ًسثت تِ اعوال فسد یه ًفط تالی هاًسُ اظ فطٍضٌسگاى غاحة ذیاض تِ اًساظُ 

 سْن ذَز اشى زّس ٍ ضؾایت زاضتِ تاضس آیا ذیاض تجعیِ هی گطزز یا ذیط؟ 

 لاًَى هسًی وِ تجعیِ ذیاض ضا تا ضؾایت ططف هماتل پصیطفتِ است ٍ تط 432تِ ًظط هی ضسس تا تَجِ تِ هازُ 

یعٌی تا ضؾایت هطتطی زض فطؼ تاال یه ًفط . اساس ٍحست هالن هازُ فَق پاسد سَال فَق ًیع هثثت تاضس

چطا وِ زض فطؼ ٍجَز ضؾایت .غاحة ذیاض تالی هاًسُ هی تَاًس تٌْا ًسثت تِ سْن ذَز اعوال ذیاض ًوایس

اها ایي ضؾایت ًافی ایي ًیست وِ . ضؾایت هطتطی ،ًالىیت هطاعی پسیس آهسُ زیگط ًاذَاستِ تلمی ًوی گطزز

تایع ًوی تَاًس ًسثت تِ ول فسد ضا اعوال وٌس چطا وِ حك فسد تَجَز آهسُ ًسثت تِ ول عمس زض ایٌجا تطای 

 .غاحة ذیاض استػحاب هی ضَز ٍ تا ضؾایت تعسی هطتطی اظ تیي ًوی ضٍز

 


