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 -1مقذمٍ
زض ػوس ثيغ َطكيي اًتظبض زاضًس ػَيي ضا ًِ اظ َطف هوبثل زضيبكت هيزاضًس هؼبزل اضظـ هؼَيي
ثبقس ًِ ثِ اٍ تؿلين هيًٌٌس .ثب ايي ٍرَز ،هوٌي اؾت يٌي اظ َطكيي ثِ ػلت ػسم آگبّي اظ هيوت ثبظاض،
ًبال ضا ًوتط اظ هيوت ٍاهؼي ثلطٍقس يب ثيكتط اظ آى هيوت ثرطز ًِ ايي اهط هَرت يطض ثِ آًْب هيقَز.
گطچِ ثبَل زاًؿتي هؼبهلِ هيتَاًس يطض ظيبى زيسُ ضا اظ ثيي ثجطز اهب قبضع ٍ هبًًَگصاض ثطاي ضكغ يطض ثِ اٍ
حن كؿد ضا اػُب ًطزُ اًس ًِ اظ آى ثِ ذيبض ؿجي تؼجيط هي قَز .ثطاي تحون ذيبض ؿجي ؾِ قطٌ الظم اؾت.
ًِ زض هوبلِ حبيط ثِ ثطضؾي آًْب هيپطزاظين:
 -2معًضبًدن قرارداد
ؿجي ظيبى ًبضٍايي اؾت ًِ زض هطاضزازّب ثِ يٌي اظ زٍ َطف هيضؾس ٍ هجٌبي ذيبض ؿجي ،رجطاى ّويي
يطض اؾت؛ يؼٌي زض ربيي ًِ زٍ اضظـ ثب ّن هجبزلِ هي قًَس ٍ احتوبل زاضز ًِ ًبثطاثط ثبقٌس (ًبتَظيبى،
 ،1383ـ .)387ذيبض ؿجي هرهَل ػوس هؼَو (هؼبهلِ ثِ هؼٌبي ذبل) اؾت (ًبتَظيبى،5 ،1380 ،
)207؛ ظيطاً ،ؿي ًِ ثِ ههس تجطع هبلي ضا ثِ زيگطي ٍاگصاض هيًٌس يب زيٌي ضا زض ثطاثط اٍ ثِ ػْسُ هيگيطز،
ثِ ََض يوٌي هيپصيطز ًِ زض هوبثل آى پبزاقي ًگيطز(اهيطي هبئنهوبهي312 ،2 ،1378 ،؛ رؼلطي
لٌگطٍزي)318 ،1382 ،؛ ثِ ػالٍُ ،ازػبي ًبهتؼبزلثَزى ثب هؼَو ،زض هَضزي ًِ ػَيي زض ػوس ًيؿت،
هؼٌب ًساضز ٍ ازػبي هـجَىقسى زض هؼبهلِ زض ػوَز هؼَو ههسام هييبثس(هبظٍ 216 ،2 ،ثِ ًول اظ:
ًبتَظيبى .)39 ،1 ،1378 ٍ 72 ،1 ،1380 ،ذيبض ؿجي زض ػوَز هزبًي حتي ثب قطٌ ػَو ،هَضز ًساضز
(ًبتَظيبى 10 ،1 ،1378 ،ثطاي زيسى ًظط هربلق ض.ى :هيطظاي هوي .)15 ، 2 ،1371 ،زض ّويي ضاؾتب،
ثؼًي اظ حوَهساًبى ،هؼَوثَزى ػوس ضا اظ ػٌبنط كؿد (رؼلطي لٌگطٍزيً ٍ )368 ،1387 ،يع اظ ػٌبنط
ذيـبض ؿجي (لٌگطٍزي 3894 ،1374 ،؛ اللبضم ٍ 418 ،2 ،1386 ،تئَضي هَاظًِ )268 ،1381 ،زاًؿتِ اًس.
الظم ثِ شًط اؾت ًِ لعٍهي زض توليٌيثَزى ػوس هؼَو ًيؿت؛ چطا ًِ زض ػوس ػْسي ًيع ثبيس اضظـ زٍ
ػَو هتؼبزل ثبقس(ًبتَظيبى ٍ )10 ،5 ،1380 ،انُالح هؼَو ًِ زض هبًَى هسًي ثِ ًبض هيضٍز ًبظط ثِ
هجبزلِي زٍ هبل اؾت ،نطف ًظط اظ ػيي ثَزى آى(ًبتَظيبى ٍ )10 ،1382 ،تؼْس هؼَو ،تؼْسي اؾت ًِ
هتوبثالً َطف زيگط ّن زض ػَو آى ،تؼْسي ًطزُ ثبقس ،هبًٌس اربضُ ذسهبت ٍ هوبَؼًِبضي ٍ هبًٌس
آى(رؼلطي لٌگطٍزي.)59ٍ 58 ،1 ،1372 ،

قطايٍ تحون ذيبض ؿجي

13

زض اضتجبٌ ثب ايي هَيَع زيَاى ػبلي ًكَض ضأيي نبزض ًوَزُ اؾت ًِ هبثل تأهل اؾت ،قؼجِ  18ايي
زيَاى زض ضأي قوبضُ  18/672/73هَضخ( 1373/11/3ثبظگيط )142 -148 ،2 ،1382 ،چٌيي آٍضزُ اؾت:
«هطاضزاز هصًَض اظ ههبزين ثبضظ هبزُ  183هبًَى هسًي اؾت ٍ كوٍ يي ػوس ػْسي ٍ تؼْسي اؾت ٍ ثِ
ػجبضت زيگط ،كوٍ ثب اًؼوبز آى ايزبز تؼْس ثطاي احساث زٍ زؾتگبُ آپبضتوبى ثب هكرهبت هؼيي ٍ زض هجبل
زضيبكت هيوت آى زض آيٌسُ اؾت .زض نَضتي ًِ ذيبض ؿجي ،هبًًَبً زض هؼبهالت كوٍ ههسام زاضز ٍ ًِ تؼْسات
هَيَع هبزُ  183هبًَى هسًي» .ثِ ًظط هي ضؾس ًِ زيَاى ػبلي ًكَض ػوس ػْسي ٍ تؼْسي ضا هؼبهلِ
ًويزاًس ،زضنَضتي ًِ ،هؼبهلِ ثِ هؼٌبي ذبل ًِ ذيبضؿجي زض آى ربضي هيقَز(ًبتَظيبى،5 ،1380 ،
 ،)207ثِ ّط ػوس هؼَو اػن اظ ػْسي ٍ توليٌي اَالم زاضز.
تب ايي رب ضٍقي قس ًِ ذيبض ؿجي زض ػوَز هؼَو هبثل تحون اؾتٍ .لي آيب ايي ذيبض زض توبم ػوَز
هؼَو هحون هيقَز؟ ثطاي پبؾد الظم اؾت ًِ ؿجي زض هطاضزازّبيي ًِ هجتٌي ثط هؿبهحِ ٍ ًيع زض
هطاضزازّبي احتوبلي ثطضؾي قَز.
 -1 - 2غبه در قراردادَای مبتىي بر مسامحٍ
ّوبى ََضًِ ثؼًي اظ حوَهساًبى (رؼلطي لٌگطٍزي )68 ،1 ،1372 ،گلتِاًس تؼْس هؿبهحِ ،تؼْسي
اؾت ًِ ثِ ههس احؿبى ثَزُ ٍ يب ثب گصقت ٍ تؿبهح ّوطاُ ثبقس؛ هبًٌس تؼْس ٍاّت زض ػوس ّجِ ًِ ثِ ههس
احؿبى ثَزُ ٍ تؼْس ربػل زض ػوس رؼبلِ ًِ تؼْسي ّوطاُ ثب تؿبهح اؾت.
زض ػوس ضايگبى ثٌبثط احؿبى ٍ تؿبهح اؾت ٍ ؾَزرَيي زض آى ًيؿت ٍ ّطچِ اًزبم قَز ثطاي َطكيي
يطض ًيؿت ٍ پؿٌسيسُ اؾت .حوَم ًيع ثٌبثط حٌَهت اضازُ ،ػسم تؼبزل اهتهبزي ضا ثب ًظن ػوَهي ٍ اذالم
حؿٌِ هربلق ًويثيٌس .ثٌبثطايي زض هطاضزازي ًِ ضايگبى هحى اؾت ،ثيگوبى ظهيٌِي ؿجي كطاّن ًوي-
قَز؛ ٍلي زض هَضزي ًِ ثرككي ثب قطٌ ػَو ّوطاُ اؾت هوٌي اؾت تهَض قَز ًِ احتوبل زاضز ٍاّت
ثِ قطٌ ػَو هكطٌٍ ٍ تؼبزل آى ثب هبلي ًِ ّجِ هيًٌس ثيٌسيكس .اهب ٍرَز قطٌ ػَو ،زض ؾبذتبض ٍ آحبض
ػوس ضايگبى تـييطي ًويزّس ٍ زٍ ػول حوَهي رساگبًِ ٍاهغ هيقَز ًِ ػسم تؼبزل آًْب ،يطضي ضا ايزبز
ًويًٌس(ًبتَظيبى.)11ٍ 10 ،1 ،1387 ،
هبًَى هسًي زض هبزُ  216هوطض هيزاضز« :هَضز هؼبهلِ ثبيس هجْن ًجبقس هگط زض هَاضز ذبنِ ًِ ػلن
اروبلي ثِ آى ًبكي اؾت» .ايي هبزُ ثيبًگط اؾتخٌبيي اؾت ًِ هبًَى زض هَضز هؼلَم ثَزى هَضز هؼبهلِ آٍضزُ
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ٍ ػلن اروبلي ضا ًبكي زاًؿتِ ٍ هَاضز ذبل آى ضا تؼييي ًطزُ اؾت ًِ 1اظ اؾتوطاء زض آى هيتَاى كْويس
ًِ ايي تؿبهح زض هَاضزي اؾت ًِ زٍ َطف ثب ّسف هؿبهحِ ضٍثطٍ هيقًَس(ًبتَظيبى-347 ،2 ،1380 ،
 344؛ قْيسي 297 ،1385 ،؛ حبئطي قبّجبؽ .)190 ،1 ،1382 ،چٌبى ًِ هبًَى هسًي زض هبزُ  761هوطض
هيزاضز « :نلحي ًِ زض هَضز تٌبظع يب هجٌي ثط تؿبهح ثبقس هبَغ ثيي َطكيي اؾت ٍ ّيچ يي ًويتَاًس آى
ضا كؿد ًٌس اگط چِ ثِ ازػبي ؿجي ثبقس .»...زض ػوس هؼَوّ ،ويي ًِ ثٌب ثط هؿبهحِ ثبقس ،زض حٌن ػوسي
اؾت ًِ ؿجي زض آى ؾبهٍ قسُ اؾت.
ّوچٌيي زض هؼبٍيِ اي ًِ زٍ َطف اضظـ زٍ ػَو ضا ثِ تٌبؾت ثْبي آى ًوي ؾٌزٌس ٍ تٌْب ثِ
كبيسُ اي ًظط زاضًس ًِ ذَز اظ ايي هؼبٍيِ هي يبثٌس ،ؿجي ضاُ ًساضز؛ ظيطا ،آًبى ثِ اؿطاو ٍ ّسف ّبي
قرهي ذَز ثيكتط اظ ثْبي ٍاهؼي تَرِ زاضًس(ًبتَظيبى210 ،5 ،1380 ،؛ حبئطي قبّجبؽ.)191 ،1 ،1382 ،
ثِ ََض هخبل ،قرهي ًِ ثِ زًجبل تٌويل آلجَم توجطّبي ذَز اؾت ًويتَاًس اظ توجطي هسيوي ٍ تبضيري
ثگصضز ٍ هوٌي اؾت حبيط ثِ زازى هجلؾ ظيبزي زض ثطاثطآى توجط قَز.
 -2 - 2غبه در قراردادَای احتمالي
زض ػوس هؼَو ثِ ََض هؼوَل هيعاى اضظـ تؼْسّبي هتوبثل زض ظهبى تطايي هؼلَم اؾتٍ .لي گبُ
هيعاى ايي تؼْس ّب ٍاثؿتِ ثِ حَازحي اؾت ًِ ثِ زقَاضي هي تَاى چگًَگي آى ضا پيف ثيٌي ًطز« .ػوس
هؼَيي ًِ زض آى هوساض زٍ ػَو ٍاثؿتِ ثِ اهط ًبهؼلَهي زض آيٌسُ ثبقس ،ػوس احتوبلي ًبهيسُ هي-
قَز»(ًبتَظيبى .) 210 ،5 ،124 ،1 ،1380،هبًَى ثيوِ ًوًَِ ثبضظي اظ ايي هطاضزازّبؾت ،ظيطا زض ػوس ثيوِ
حسٍز ؾَز ٍ ظيبى زٍ َطف ٌّگبم اهًبي پيوبى هؼيي ًيؿت ٍ ثؿتگي ثِ ٍهَع حبزحِي ًبهؼلَم زض آيٌسُ
زاضز (ًبتَظيبى.)124 ،1 ،1380 ،
ػوس قبًؿي ػوسي اؾت ًِ زض تحون يٌي اظ زٍ هَضز ػوس ،احتوبل ٍ قبًؽ ٍرَز زاضز؛ هبًٌس هوبض ٍ
گطٍثٌسي ٍ هطاضزاز تأهيي هبزام الؼوطي ًِ زض آى ضٍاثٍ هبلي َطكيي زض هُبلجِي حن ،ثِ هست ػوط شيحن
زض هُبلجِي ّعيٌِ ثؿتگي زاضز .زض حوَم ايطاى ػوس قبًؿي ثبَل اؾت .هبزُ  654م.م هوبض ٍ گطٍثٌسي ضا
 -1هبزُ « :63زض رؼبلِ هؼلَم ثَزى ارطت هيرويغالزْبت الظم ًيؿت » ...
هبزُ  « 64زض رؼبلِ گصقتِ اظ ػسم لعٍم تؼييي ػبهل هوٌي اؾت ػول ّن هطزز ٍ ًيليبت آى ًبهؼلَم ثبقس»
هبزُ « 694ػلن يبهي ثِ هوساض ٍ اٍنبف ٍ قطايٍ زيٌي ًِ يوبًت آى ضا هيًوبيس قطٌ ًيؿت ثٌب ثط ايي اگط ًؿي يبهي زيي قرم
ثكَز ثسٍىايي ًِ ثساًس آى زيي چِ هوساض اؾت يوبى نحيح اؾت » ...
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ثبَل ٍ زػبٍي هطثٌَ ثِ آى ضا ؿيطهبثل اؾتوبع اػالم ًطزُ اؾت ٍ ثِ ََض اؾتخٌبء هطاضزاز قطٌثٌسي زض
هؿبثوبت حيَاًبت ؾَاضي هبًٌس اؾت ٍ ًيع تيطاًساظي ٍ قوكيطظًي زض هبزُي  655هبًَى هسًي ،1ثِ تجغ كوِ
اهبهيِ هؼتجط هؼطكي قسُ اؾت(قْيسيّ .)94 ،1385 ،وچٌيي زض هَضز هطاضزاز تأهيي هبزامالؼوط ثِ ًظط هي
ضؾس ثب تَرِ ثِ هلَْم هربلق هبزُي  768م .م ايي هطاضزاز زض نَضتي ًِ هست آى هؼيي ًجبقس ،هبثل
پصيطـ ًيؿت؛ ايي هبزُ چٌيي هوطض هيزاضز« :زض ػوس نلح هوٌي اؾت احس َطكيي زض ػَو هبلالهلحي
ًِ هيگيطز هتؼْس قَز ًِ ًلوِ هؼيٌي ّوِ ؾبلِ يب ّوِ هبِّ تب هست هؼيي تبزيِ ًٌس.» ...
زض ػوس احتوبلي تؿبهح زض تؼييي هيعاى زٍ ػَو آقٌبضا زيسُ هي قَز؛ ثطاي هخبل ،اگط زض ػوس ثيوِ
پؽ اظ پطزاذت يي هؿٍ ثيوِ ،ثيوِگط هلعم ثِ پطزاذت ذؿبضت ظيبزي قَزً ،جبيس اٍ ضا ثِ زليل ػسم
تٌبؾت ثيي حن ثيوِ ي پطزاذت قسُ ٍ پَلي ًِ ؾطاًزبم ثيوِگط هيپطزاظز ،هـجَى پٌساقت(ًبتَظيبى،
 .)211 ،5 ،1380زض ايي گًَِ هؼبهالت ،چَى تكريم ؾَز ٍ ظيبى ٍاهؼي زٍ َطف ٌّگبم ػوس هوٌي
ًيؿت ٍ تطايي ًيع ثط هجٌبي تؿبهح ٍ اتلبم اًزبم قسُ اؾت ،انَالً ذيبض ؿجي ثِ ٍرَز ًويآيسّ ،وبى
ََضًِ هبزُ  761م.مّ 2ويي هبػسُ ضا ثيبى هيًٌس.
زض ػوَز احتوبلي ٍ ػوَزي ًِ ثط هجٌبي تؿبهح ٍاهغ ًويقَز ٍ ّيچ يي اظ زٍ َطف ًويذَاّس زيٌي
ثيف اظ اًساظُي هتؼبضف ثط اٍ ثبض قَز ،تٌْب رْتي ًِ هبًغ اظ اؾتٌبز ثِ ذيبضؿجي هي قَز ،هكرم ًجَزى
هوساض تؼْس ّط َطف زض ظهبى ػوس اؾت؛ پؽ اگط زض ػطف تزبضت ٍ ثب تَرِ ثِ حؿبة احتوبلّب تؼْس آًبى
هبثل اضظيبثي ثبقس ّيچ هبًؼي ثطاي ايزبز ذيبضؿجي ٍرَز ًساضز(ًبتَظيبى127 ،1 ،1380 ،؛ رؼلطي لٌگطٍزي،
 .) 68 - 67 ،1372هبًٌس ًطخ ثيوِي اتَهجيل يب آتفؾَظي ًبضذبًِّب ٍ هبًٌس آى (ًبتَظيبى،5 ،1380 ،
 .)211زض ٍاهغ آى چِ هبًغ اؾتٌبز ثِ ذيبضؿجي زض ايي هطاضزازّب هيقَز ػبهل احتوبل ًيؿت؛ ثلٌِ تؿبهح زٍ
َطف ٍ زقَاضي اضظيبثي تؼْسّبؾت ًِ ثب اهٌبى تؼييي اضظـ ّط تؼْس ثب هالحظِي زضرِي احتوبل ٍ ًيع
كعًٍي ٍ ًبؾتي آى ،ايي هبًغ هطتلغ هيقَز(ًبتَظيبى.)127 ،1 ،1380 ،

 -1هبزُ  « :654هوبض ٍ گطٍثٌسي ثبَل ٍ زػبٍي ضارؼِ ثِ آى هؿوَع ًرَاّس ثَزّ .ويي حٌن زض هَضز ًليِ تؼْساتي ًِ اظ هؼبهالت
ًبهكطٍع تَليس قسُثبقس ربضيؿت».
هبزُ  « :655زض زٍاًيسى حيَاًبت ؾَاضي ٍ ّوچٌيي زض تيطاًساظي ٍ قوكيطثبظي گطٍثٌسي ربئع ٍ هلبز هبزُ هجل زض هَضز آًْب ضػبيت
ًويقَز».
 -2هبزُ  « :761نلحي ًِ زض هَضز تٌبظع يب هجٌي ثط تؿبهح ثبقس هبَغ ثيي َطكيي اؾت ٍ ّيچ يي ًويتَاًس آى ضا كؿد ًٌس اگط چِ ثِ
ازػبي ؿجي ثبقسهگط زض نَضت ترلق قطٌ ثب اقتطاٌ ذيبض».
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 - 3عذم تعادل اقتصادی بیه عًضیه
ّوِي اكطاز زض هؼبهالت ذَز زض پي ًؿت ؾَز ثيكتط هيثبقٌس ٍ زض تالقٌس ًِ زض هوبثل آى چِ هي-
زٌّس ػَو ثب اضظقي ضا ثِ زؾت ثيبٍضًس ٍ ايي رطيبى ثِ ََض َجيؼي ثبػج ػسم تؼبزل هيبى اضظـ زٍ
ػَو هيقَز .چٌيي تلبٍتي الظهِي هؼبهلِ ٍ تزبضت اؾت .گبُ ًبثطاثطي اضظـّبي هجبزلِ قسُ چٌساى
ظيبز اؾت ًِ تؼبزل اهتهبزي هطاضزاز ثطّن هيذَضز ٍ ػطف ًيع چٌيي تلبٍت كبحكي ضاتحول ًويًٌس ٍ
هوبٍهت هبًَى ضا ثِ ّوطاُ هيآٍضز .زض چٌيي قطايُي اؾت ًِ هبًَى ثِ قرم ظيبى زيسُ ذيبض ؿجي هي-
زّس تب اظ يطض ًبضٍا رلَگيطي ًٌس(ًبتَظيبى.)212 ٍ 211 ،5 ،1380 ،
ثٌبثطايي ،ػسم تؼبزل اهتهبزي ثيي ػَييي زٍهيي قطٌ تحون ذيبضؿجي اؾت ًِ ثب ػٌبٍيي كبحف-
ثَزى تلبٍت هيوت ،هؼيبض ؾٌزف تلبٍت هيوت ٍ ظهبى ؾٌزف تلبٍت هيوت هَضز ثطضؾي هطاض هيگيطز.
 – 1- 3فاحشبًدن تفايت قیمت
زٍهيي قطَي ًِ زض تحون ذيبض ؿجي هؼتجط اؾت ،ػسم تؼبزل اهتهبزي هيبى زٍ ػَو هطاضزاز اؾت.
ايي ػسم تؼبزل ثبيس زاضاي ٍنق ٍيػُاي ثبقس .چٌبى ًِ زض هبزُي  416م.م زض ثيبى ايي قطٌ آهسُ اؾت:
« ّط يي اظ هتؼبهليي ًِ زض هؼبهلِ ؿجي كبحف زاقتِ ثبقس ثؼس اظ ػلن ثِ ؿجي هيتَاًس هؼبهلِ ضا كؿد
ًٌس» ،يؼٌي زض نَضتي ذيبض حبثت هي قَز ًِ تلبٍت هيوت هيبى زٍ ػَو هؼبهلِ كبحف ثبقس .حبل ثبيس
زيس ًِ هٌظَض اظ كبحفثَزى چيؿت؟
ػسُاي (ػالهِ حلي،68 ،1413 ،؛ قيد ََؾي238 ،1408 ،؛ َجبَجبيي115 ،5 ،1412 ،؛ ثحطاًي ،ثي-
تب 40 ،19 ،؛ هَهي ؾجعٍاضي 92 ،1090 ،؛ هحون حلي145 ،1405 ،؛ اًهبضي )171 ،5 ،1378 ،زض تؼطيق
كبحفثَزى هيگَيٌس ظيبزي ٍ ًوي زض نَضتي كبحف اؾت ًِ هطزم ؿبلجبً ثِ هخل آى زض ٌّگبم هطاضزاز
هؿبهحِ ًويًٌٌس ٍ ظيبزي يب ًوهبى ؿيطهبثل اؿوبو ثبقس(هحون حلي .)420 ،1410 ،يؼٌي تلبٍت هيوت
ثِ گًَِاي ثبقس ًِ هطزم آى ضا هَضز هالحظِ هطاض زازُ ٍ ظيط ثبض ًطًٍس ٍ تلبٍت ًن ًلبيت ًويًٌس (ًزلي،
ثي تب 43 ،23 ،؛ ثحطاًي ،ثيتب 42،19 ،؛ قْيس حبًي 84 ،4 ،1412 ،؛ ًطاهي .)393 ،1 ،1415 ،ثٌبثطايي ،اگط
قرهي هبلي ضا ًِ اضظـ آى ًَظزُ تَهبى يب ثيؿت ٍ يي تَهبى ثبقس ،ثِ ثيؿت تَهبى ثلطٍقس زض چٌيي
نَضتي ذيبضؿجي ًيؿت .ظيطا هطزم زض هؼبهالت ذَز ثِ ايي هسض تلبٍت اػتٌب ًويًٌٌس ٍ ايي هوساض اظ ؿجي ضا
تحول هيًٌٌس .چطاًِ ،قبيس ايي هوساض اظ تلبٍت اظ رْت تلبٍت زض ثبظاض ثبقس؛ ظيطا ًبالي ٍاحس ثِ حؿت
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هـبظُّب ٍ ثبظاضّب هيوتف هتلبٍت اؾت ثب ايي ًِ ًبال اظ توبم ذهَنيبت ٍ اظ حيج هطؿَثيت ٍ هبًٌس آى
يٌي ثبقس(تَحيسي .)292ٍ 291 ،6 ،1378 ،يؼٌي ،تلبٍت كبحف ثبقس ثِ ََضي ًِ زض هخل آى هؼبهلِ ،ثب
تَرِ ثِ هٌبى ٍ ظهبى ٍ اّساف حويوي اظ آى تؿبهح ًٌٌٌس .پؽ ،تلبٍت ًن ظيبًي ًساضز ٍ ّوچٌيي تلبٍت
ظيبزي ًِ ثِ آى ثِ ذبَط هٌبى يب ظهبى يب ّسف هطثٌَ ثِ هؼبهلِ تؿبهح هيقَز(هبهوبًي.)225 ،1344 ،
زض ٍاهغ ،ثطهطاضي حن كؿد ثطاي هـجَى ثِ ذبَط ضكغ يطضي اؾت ًِ زض احط اقتجبُ زض اضظـ هجيغ
هتَرِ اٍ قسُ اؾت ،ثِ ّويي زليل ،هبًَى كوٍ ؿجي كبحف ضا يؼٌي يطضي ًِ ػطف تحول آى ضا ثط ذالف
ػسالت ٍ اًهبف ثساًس ،هَرت پيسايف حن كؿد زاًؿتِ ٍ يطضي ضا ًِ ػطف هؿبهحِ هيًوبيس ،هبثل
تحول قٌبذتِ ٍ اذتيبض ثطّن ظزى هؼبهلِ ضا ثِ هتًطض ًويزّس (اهبهي .)497 ،1 ،1387 ،اؾتسالل قسُ ًِ
ه ؿبهحِ ي ػطكي قبّسي اؾت ثط ضيبيت ثِ ايي تلبٍت ٍ ،چَى يطض ثب ضيبيت اظ ػوَهبت ًليقسُ ذبضد
هي قَز .ثٌبثطايي ،آى چِ ثِ آى زض ػطف تؿبهح هي قَز هَرت ظيبزي يب ًوهبى زض هيوت ًويقَز؛ ظيطا،
هيوت چيع هؼيٌي ًيؿت ،ثلٌِ چيعي اؾت ًِ زض ًعز اّل ذجطُ ،زض هوبثل چيعي هطاض هيگيطز ،پؽ اگط ثِ
چيعي زض آى هؿبهحِ ًٌٌس ايي تلبٍتي زض هيوت ًرَاّس ثَز(ًطاهي ،احوس .)393 ،1415 ،ثِ ػجبضتي،
كبحفثَزى تلبٍت هيوت يؼٌي ايي ًِ ًوي يب كعًٍي هيوت ػطكبً هبثل تؿبهح ًجبقس(اًهبضي،1 ،1378 ،
ّ .)171وبى ََض ًِ هبزُ  417م.م هوطض هيزاضز ًِ« :ؿجي زض نَضتي كبحف اؾت ًِ ػطكبً هبثل هؿبهحِ
ًجبقس».
 -2 – 3معیار سىجش تفايت قیمت
زض هَضز هؼيبض ؾٌزف ًبثطاثطي هيوتً ،ظط كوْب پطاًٌسُ اؾت ٍ ثِ اكطاٌ ٍ تلطيٍ ضكتِاًس .ػسُاي
(هحون حلي420 ،1410 ،؛ هبهوبًي225 ،1344 ،؛ ًزلي ،ثيتب44-43،23 ،؛ ثحطاًي ،ثيتب40 ،19 ،؛ هَهي
ؾجعٍاضي92 ،1090،؛ قْيسحبًي )84،4 ،1413 ،زض ًهَل ثطاي ؿجي حسي هبيل ًكسُ اًس ٍ ػسُ اي(اثَثٌط،
تٌجيِ -اثي اثي هَؾي ،اضقبز ثِ ًول اظ :اثي هساهة ،الوـٌي ،ـ )2777ثِ حلج اقبضُ ًطزُ اًس .ثؼًي(هوي
ؾجعٍاضي)265 ،1379 ،گلتٌس ًِ تلبٍت ثِ يي ؾَم هَرت ذيبض ًيؿت ٍ اگط ثيكتط اظ يي ؾَم ثبقس
هَرت ذيبض ؿجي اؾتّ .يچ گًَِ زليلي زض قطع ثطاي ايي تحسيسات ٍرَز ًساضز ٍ نطكب حسؼ ٍ ترويي
اؾت ،ثلٌِ ثؼًي اظ آًْب هوٌي اؾت هَرت اذتالل زض اهط تزبضت قَز (ػجسُ ثطٍرطزي.)122 ،1383 ،
ّطچٌس ثؼًي اظ كوْب هؼتوسًس ًِ اقٌبلي ًيؿت زض ايي ًِ تلبٍت ثِ يي ؾَم ،ثلٌِ ثِ يي چْبضم ّن
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ثبقس ،ظيطا كبحف اؾت ٍ ؿجي هيثبقس ٍ ّويي ََض ثؼيس ًيؿت ازػب قَز ًِ هـجَى زض يي پٌزن ًيع
هؿبهحِ ًويًٌس(كربضََؾي.)91 ،3 ،1385 ،
هُبثن ًظط اًخط كوْبي اهبهيِ زض قطع ثطاي ؿجي كبحف حسي هكرم ًكسُ اؾت ،هبػسُاي ًِ زض
قطع هؼَْز هيثبقس آى اؾت ًِ زض هَاضز ؾٌَت قبضع ٍ ػسم ٍرَز ًم قطػي ثط آى ،هطزم ضا ثِ ّوبى
چيعي ًِ هتؼبضف ثيي ذَز آىّب اؾت هطارؼِ هيزّس ،پؽ ثبيس زض تكريم ؿجي ثِ ػطف ٍ اّل ذجطُ
ضرَع ًوَز(اثي هساهة ،الوـٌي ،ـً -2777زلي ،ثيتب43 ،23 ،؛ ثحطاًي ،ثيتب40ٍ 42 ،19 ،؛ َجبَجبيي،
115 ،1412؛ قْيسحبًي.)84 ، 4 ،1413 ،
اّويت زاٍضي ػطف ثِ اًساظُاي اؾت ًِ اگط هبًَى گصاض هؼيبضي ثطاي ؾٌزف تلبٍت هيوت هؼيي
ًٌسً ،بچبض ثبيس زاٍضي آذط ضا ثِ ػطف ٍاگصاضز(ًبتَظيبى .)213 ،5 ،1380 ،چٌبى ًِ هبزُ  417م.م پيف اظ
انالح ؾبل ًِ 61هوطض ًطز « :اگط ؿجي ثِ هوساض ذوؽ هيوت يب ثيفتط ثبقس كبحف اؾت» ،زض پبيبى هبزُ
اكعٍز« :زض ًوتط اظ هوساض هعثَض زض نَضتي كبحف اؾت ًِ ػطكب هبثل هؿبهحِ ًجبقس».
هبزُ  417زض ؾبل  61ثِ ايي ًحَ انالح قس ًِ« :ؿجي زضنَضتي كبحف اؾت ًِ ػطكبً هبثل
هؿبهحِ ًجبقس» .هالحظِ هي قَز ًِ زض ايي هبزُ اظ ًظط هكَْض كوْبي اهبهيِ پيطٍي قسُ اؾتّ .طچٌس
ًِ ايي هبزُ ثب حصف يبثُِاي ًِ زض هبزُي ؾبثن ،هؼيبضي حبثت ثطاي ؿجي كبحف زض ًبؾتي اظ هيعاى
اذتالف ثَزً ،بض ذَاّبى ٍ هبيي ضا زض احجبت ٍ احطاظ ؿجي كبحف هكٌل ًوَز(نلبيي .)316 ،2 ،1351 ،اظ
َطكي ايي اهٌبى ضا ايزبز ًطز ًِ اگط ػطف زض هؼبهلِاي تلبٍت هيوت ثيف اظ يي پٌزن ضا ؿجي كبحف
ًساًس ذيبض كؿد زض آى ًويآيس؛ زض حبلي ًِ هبزُ  417ؾبثن ،ؿجي ثيف اظ ذوؽ هيوت ضا زض ّط حبل
كبحف هيزاًؿت.
زاٍضي ػطف قٌٌٌسُ ٍ اًؼُبفپصيط اؾت ٍ ثِ ؾرتي هيتَاى تٌبؾت حبثتي ضا هيبى اضظـّب زض ًظط
گطكت ٍ ايي زاٍضي ثِ تٌبؾت ًَع هؼبهلِ ٍ قطايٍ آى ٍ ّوچٌيي ًيبظ ربهؼِ ثِ هجبزلِي ًبال هتلبٍت
اؾت(ًبتَظيبى212،5 ،1380 ،؛ قْيسي .)59 - 58 ،1384 ،تؿبهح ػطف زض ؿجي ثط حؿت ًَع هؼبهلِ
تلبٍت هيًٌس .ثِ ََض هخبل ،زض هؼبهلِ پبضچِ يب كطـ ؿجي ثِ هيعاى زُ زضنس هوٌي اؾت كبحف تلوي
ًكَز ،زض حبلي ًِ زض هؼبهلِي َال ّويي هيعاى كبحف ثِ قوبض هيآيس .ثِ ََض ًلي زض هَضز اقيبيي ًِ
هيوت هكرم حبثتي زاضًس تؿبهح ػطف زض ؿجي ًوتط ذَاّس ثَز(نلبيي.)317 ،2 ،1351 ،
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ثطاي اضظيبثي ٍ هيوت ػَو زض ثبظاض َجن هبزُ  419م.م قطايٍ هؼبهلِ ًيع ثبيس هٌظَض قَز؛ ظيطا زض
حويوت قطايٍ هؼبهلِ رعء يٌي اظ ػَييي اؾت ٍ زض هيوت تأحيط ثؿعايي زاضز .ثٌبثطايي ثبيس قطايٍ هؼبهلِ
اظرولِ حبل يب هَرلثَزى ،تؿلين هجيغ يب تأزيِي حويٍ ،رَز ذيبض قطٌ ثطاي يٌي اظ َطكيي يب حبلجًَ ،تبُ
يب ثلٌس ثَزى هست آى ٍ ٍرَز قطٌ ثِ ًلغ يٌي اظ َطكيي ٍ ّوچٌيي هيوت آى ضا ثِ ًؿجت هٌبى ٍ ظهبى زض
ًظط گطكتِ قَز(هبؾنظازُ 157 ،1384 ،؛ ًزلي ،ثيتبّ .)43 ،23 ،وبى ََضًِ ػطف ،هيوت هجيغ زض هؼبهلِ-
ي ثِ ًؿيِ ضا ثيكتط ٍ گطاًتط اظ هيوت آى زض ًوس هيزاًسّ .وچٌيي زض ثيغ ذيبضي حوي ًوتط اظ هؼبهلِي
هُؼي اؾت ٍ ،زضچٌيي هؼبهلِ اي كطٍقٌسُ هـجَى ًيؿت ،ظيطا حن ذيبضي ًِ زاضزً ،ؿطي حوي ضا رجطاى
هيًٌس ٍ ظيبزي ٍ ًوهبى ثب هالحظِي آى چِ ًِ اظ قطٌ ثِ آى هًٌن قسُ اضظيبثي هيقَز(اهبهي،1387 ،
298 ،1؛ ًبتَظيبى212،5 ،1380 ،؛ حبئطي قبّجبؽ402 ،1382 ،؛ هَؾَي ذويٌي ،ثيتب.)408 ،
ّوبى ََض ًِ قؼجِ  21زيَاى ػبلي ًكَض زض پطًٍسُ ي قوبضُ ي 21/460هَضخ ( 1368/6/4ثبظگيط،
 )181 -182 ،2 ،1377چٌيي ضأي زازُ اؾت« :اضظـ هلي ٍ هبقيي آالت ًبضذبًِ هالى تؼييي اضظـ
ؾْبم هَضز هؼبهلِ ًويتَاًس ثبقس ثلٌِ اضظـ ضٍظ ؾْبم زض ػطف ثبظاض ًِ ثؿتگي ثِ ػَاهل هتؼسز زاقتِ
هالى ػول ثَزُ اؾت».
اظ رولِ هَاضزي ًِ زض زاٍضي ػطف هؤحط اؾتً ،يبظ ربهؼِ ثِ هجبزلِي ًبالؾت .حؿبؾيتي ًِ ػطف
زضثبضُي زاز ٍ ؾتس ًبالّبي يطٍضي ًكبى هيزّس ًؿجت ثِ ذطيس ٍ كطٍـ ػتيوِ ٍ آحبض ٌّطي ًساضز ٍ
ؿجٌي ضا ًِ ٍاثؿتِ ثِ شٍم ٍ ؾليوِي اقربل اؾت كبحف ًويثيٌس(ًبتَظيبى.)212 ، 5 ،1380 ،
شًط ايي ًٌتِ يطٍضي اؾت ًِ ثطاي تكريم كبحفثَزى تلبٍت هيوت ،هَيَع هوبيؿِي زٍ
ػَو انلي هطاضزاز اؾت ٍ تلبٍت ثْبي قطايٍ كطػي هطاضزاز ثِ تٌْبيي هؿتٌس كؿد ٍاهغ ًويقَز ٍ هؼيبض
تلبٍت زٍ ػَو انلي ثب هالحظِي قطايٍ كطػي هؼبهلِ اؾت(ًبتَظيبى.)215 ،5 ،1380 ،
حبل ثبيس هؼيبض ؾٌزف ػسم تؼبزل هيوت ضا قرهي زاًؿت يب ًَػي؟
هُبثن هبزُي  417م.م ًِ ؿجي ضا زضنَضتي كبحف هيزاًس ًِ ػطكبً هبثل هؿبهحِ ًجبقس ،زازضؼ
ًجبيس ثِ اًگيعُي قرهي زٍ َطف هطاضزاز هطارؼِ ًٌس ٍ ػطف ٍ ػبزت هطاضزازي ثبيس كبحفثَزى ػسم
تؼبزل ضا تكريم زّس(ًزلي ،ثيتب 43 ،23 ،؛ هحون حلي.)420 ،1410 ،
ثب ايي حبلً ،جبيس تهَض قَز ًِ ػَاهل قرهي ٍ ٍيػُي هؼبهلِي هَضز اذتالف زض ايي تكريم
ؾْوي ًساضز .چٌبى ًِ هٌظَض اظ (قطايٍ هؼبهلِ) زض هبزُ  419م.م ،نطكبً هرتم ثِ زاز ٍ ؾتسّبي هبلي ٍ

12

كهلٌبهِ پػٍّفّبي كوِ ٍ حوَم اؾالهي/ؾبل زّن /قوبضُ ؾي ٍ ّلت

كطػي زض ػوس ًيؿت ،ثلٌِ قبهل اٍيبع ٍ احَال هحيٍ ثط تطايي ًيع هيقَز؛ يؼٌي ثبيس زيس اًؿبًي
هتؼبضف زض آى قطايٍ ذبل آيب تلبٍت هيبى هيوت هطاضزازي ٍ ٍاهؼي ضا تحول هيًٌس يب آى ضا كبحف هي-
ثيٌسّ .وچٌيي زض كطيي ًِ هؼلَم قَز َطف هـجَى ثِ زليل ضؿجت كطاٍاى ثِ اًزبم زازى هؼبهلِ يب ٍيغ
ٍيػُ ي هؼيكت ٍ تزبضت ذَز ،اگط اظ هيوت ٍاهؼي ًيع آگبُ ثَز ٍ زض ّط حبل آى ضا اًزبم هي زازُ اؾت،
ؿجي احط ًساضزّ ،طچٌس كبحف ثبقس(ًبتَظيبى .)216 ،962 ،1380 ،ظيطا احجبت ايي ٍيغ ثِ هؼٌي تؿبهح اٍ ثِ
ٌّگبم ػوس زض تؼبزل اهتهبزي ثيي زٍ ػَو اؾتًٌ .تِ اي ًِ ًبثطاثطي كبحف ضا ًيع ثياحط هيًٌس.
ثؼًي حتي پب ضا كطاتط ًْبزُ ٍ هؼتوسًس ًِ زض اضظيبثي هيوت قيء ،ثِ اضظـ قرهي آى ًعز َطف
هطاضزاز تَرِ هيقَز ًِ ،اضظـ هبزي قي .گبّي هيوت هبزي ذبًِاي چْبض ّعاض تَهبى اؾتٍ ،لي قرهي
حبيط اؾت آى ضا حتي پٌذ ّعاض تَهبى ثرطز؛ ظيطا ًعز ٍي ثِ ّويي هيوت هياضظز .پؽ ،هيوت زٍم هجٌبي
هحبؾجِ هطاض هيگيطز .اگط هكتطي ّويي هٌعل ضا ثِ پٌذ ّعاض تَهبى يب ثيكتط ذطيساضي ًٌس ٍ كبنلِي
اضظـ گصاضي قرهي ثب هيوت پطزاذتي گعاف ًجبقس ،ػٌهطًَػي تحون ًوييبثس(ؾٌَْضي،1 ،2009 ،
 1.)393ثٌبثطايي ،هؼيبض ؾٌزف كبحفثَزى ؿجي ،زاضاي ّط زٍ چْطُي ًَػي ٍ قرهي اؾتًَ .ػي اؾت،
اظ ايي رْت ًِ ضكتبض اًؿبًي هتؼبضف زض ػطف ٍ ػبزت هطاضزازي زض ًظط گطكتِ هيقَز .قرهي اؾت ،ثِ
ايي اػتجبض ًِ ضكتبض ٍ تهوين ايي اًؿبى هتؼبضف ضا زض قطايٍ ٍيػُ ي هؼبهلِ ثب تَرِ ثِ اًگيعُ ي اٍ هَضز
ثطضؾي هطاض هيزّس(ًبتَظيبى.)216 ،5 ،1380 ،
زض هبزُ  417ؾبثن ًِ هبًَى ؿجي كبحف ػطكي ضا هؼيي هيًطز ،هسػي تؿبهح يب ؾرتگيطي ػطف زض
آى هَضز ذبل ثبيس زليل اهبهِ هيًطز ٍگطًِ اهبضُي هبًًَي هؼتجط هيهبًسٍ .لي زض هبًَى كؼلي ًِ ّيچ
هؼيبضي ثطاي قٌبؾبيي ًَػي ؿجي كبحف ٍرَز ًساضز ايي ؾؤال هُطح هيقَز ًِ هسػي ًيؿت؟
اظ يي ؾَ ،يطضي ًِ هجٌبي ذيبضؿجي اؾت هحون قسُ اؾت .يؼٌي ّطگبُ زض ؿجي قي قَز ًِ آيب
كالى هوساض تلبٍت ؿجي ّؿت يب ًِ؟ انل ايي اؾت ًِ ذيبض حبثت اؾت ،ظيطا تلبٍت گطچِ اًسى ثبقس يطض
اؾت (رؼلطي لٌگطٍزي .)319 ،129 ،8 ،1381 ،اظ ؾَي زيگط ،تٌْب يطض ًبهتؼبضف ًبضٍاؾت ٍ هجٌبي ذيبض
كؿد اؾت ٍ تب ظهبًي ًِ يطض ثب ايي ٍنق ٍيػُ احجبت ًكَز ،انل لعٍم هطاضزازّب ضا ثبيس هحتطم قوطز
(اًهبضي171 ،1378 ،؛ ؾٌَْضي .)393 ،1 ،2009 ،ثِ ايي ثيبى ًِ انل زض هؼبهالت لعٍم اؾت ٍ كوٍ آى
هوساض يطض اظ تحت انبلِ اللعٍم ذبضد اؾت ًِ هطزم زض آى هوساض تؿبهح ًٌوبيٌس.
 -1الظم ثِ شًط اؾت ًِ زض حوَم ههط ؿجي يٌي اظ هَاضز ؾَءاؾتلبزُ ثِ قوبض هيضٍز.
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ثٌبثطايي ،زض ربيي ًِ قي قَز هطزم تؿبهح هيًٌٌس يب ًِ؟ انل ثط لعٍم اؾت ٍ ذيبض حبثت ًوي-
قَز(ػجسُ ثطٍرطزي122 ،1380 ،؛ هبهوبًي225 ،1344 ،؛ اًهبضي ٍ )171 ،1378 ،هسػي ؿجي ثبيس كبحف-
ثَزى آى ضا حبثت ًٌس .يؼٌي ،هـجَى ثبيس ثط ٍرَز تلبٍت كبحف هيبى هيوت زٍ ػَو زليل ثيبٍضز ٍ هبثل
هؿبهحِ ًجَزى ضا احجبت ًٌس(ؾٌَْضي206 ،2009 ،؛ ثحطاًي ،ثيتب42 ،19 ،؛ قْيسحبًي85 ،1413 ،؛ هحون
ًطًي .)294 ،4 ،1408 ،ضرَع ثِ ًبضقٌبؼ قبيغ تطيي ٍؾيلِي احطاظ كبحفثَزى ؿجي اؾت ٍ زازگبُ هي-
تَاًس ذَز ثِ ايي اثتٌبض زؾت ظًسٍ ،لي ّعيٌِي ارطاي هطاض ًبضقٌبؾي ثِ ػْسُي هسػي ؿجي
اؾت(ًبتَظيبىّ .) 327 ،1384 ،وچٌيي احطاظ هبثل هؿبهحِثَزى ؿجي ًيع ثب اضربع ثِ ًبضقٌبؼ ثطاي ؿبثي
هوٌي اؾت(رؼلطي لٌگطٍزي.)287 ،2 ،1379 ،
ثِ ًظط هيضؾس ًظط اذيط تطريح زاضز ،ظيطا اظ لحي هبُ  417انالحي ًيع چٌيي ثط هيآيس ًِ هبثل
هؿبهحًِجَزى زض ػطف قطٌ كبحف ثَزى يطض اؾت ٍ زض قجِْي ههساهي ًِ آيب يطضي ًِ ثِ آى اؾتٌبز
قسُ كبحف اؾت ًجبيس ثِ ػوَم حٌن ًِ ّوبى ًلي يطض اؾت اؾتٌبز ًطز(ًبتَظيبى.)215 ،5 ،1380 ،
 - 3 – 3زمان سىجش
اگط هبل ثِ ظيبزتط اظ هيوت ٍاهؼي زض حيي ػوس كطٍذتِ قَز ٍ هجل اظ آى ًِ هكتطي اظ ؿجي ذَز آگبُ
قَز ٍ پيف اظ هجى هجيغ ،هيوت آى هبل ظيبز قس ٍ ثِ ّوبى هيوت ًِ حوي هؼبهلِ ثَز ضؾيس ،زض ايي
نَضت ثيي كوْب زض هَضز تحون ذيبض ؿجي اذتالف اؾت .هكَْض كوْب (ًزلي ،ثيتب43 ،23 ،؛ اًهبضي،
168 ،1378؛ هبهوبًي225 ،1344 ،؛ هحون ًطًي294 ،4 ،1408 ،؛ ػجسُ ثطٍرطزيٍ )121 ،1380 ،
حوَهساًبى (اهبهي - 298 ،1 ،1387 ،حبئطي قبّجبؽ 402 ٍ403 ،1382 ،؛ رؼلطي لٌگطٍزيٍ 95 ،1387 ،
اللبضم 418 ،2 ،؛قْيسي59 ،1385 ،؛ ًبتَظيبى )242 ٍ 217 ،5 ،1380 ،ثط ايي ثبٍضًس ًِ هؼيبض زض ؾٌزف
تلبٍت هيوت ػَييي ،هيوت ظهبى اًؼوبز هطاضزاز اؾت يؼٌي زض لحظِي تطايي ٍ ،ؿجي كبحف ٍهتي هَرت
حجَت ذيبض هيقَز ًِ زض ٍهت ػوس ظبّط ثبقس .ثِ ايي اؾتسالل ًِ هؼبهلِ زض حبل ٍهَع آى ؿجٌي ثَزُ ٍ
اگط تطهي ًطزُ اؾت زض هلي ذَزـ حبنل قسُ ٍ هَرت ؾوٌَ ذيبض ًويقَز .يؼٌي اگط هيوت ثؼس اظ
اًؼوبز هطاضزاز ثيكتط قَز حتي پيف اظ تؿلين ثِ هكتطي ٍ ثِ گًَِاي ثبقس ًِ زض ظهبى اػالم كؿد ّيچ
گًَِ يطضي هتَرِ هـجَى ًكَز ،ذيبض ؾبهٍ ًويقَز .ظيطا ؾوٌَ حن ذيبض هَرجي ًساضز ٍ زض نَضت تطزيس
زض ؾوٌَ حن ذيبض ،ثوبي آى اؾتهحبة هيقَز(اهبهيّ .)298 ،1 ،1387 ،وچٌيي اگط هيوت ثؼس اظ هطاضزاز
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تٌعل يبثس ذيبض حبثت ًوي قَز(اًهبضي168 ،1378 ،؛ هَؾَي ذويٌي ،ثيتب4 ،408 -409 ،؛ ػجسُ
ثطٍرطزي.)196 ،1380 ،
ٍلي ػسُاي زض هَضز تطهي هيوت ثؼس اظ اًؼوبز هطاضزاز ،هؼتوس ثِ ؾوٌَ ذيبض ّؿتٌس؛ ثِ ايي ثيبى ًِ
هجٌبي ذيبض ؿجي ضكغ يطض اؾت ٍ زض ايي كطو يطض هكتطي ثِ ظيبز قسى هيوت تساضى گطزيسُ ،لصا ذيبض
اٍ ؾبهٍ قسُ اؾت؛ ذهَنبً زض هَاضزي ًِ حهَل هلٌيت هتَهق ثط هجى ثبقس(حبئطي قبّجبؽ،1382 ،
 403؛ هَؾَي ذويٌي 430 ،4 ،1368 ،؛ اًهبضي .)169 ٍ 168 ،1378 ،ظيطا هبلٌيت هجيغ زض حبل هجى
ثسٍى ًوم زض هيوت آى ثِ هـجَى هٌتول قسُ ،يؼٌي كطو ايي اؾت هجل اظ هجى هيوت ثب حوي هؿبٍي
گكتِ ٍ هبلٌيت ّن ثب هجى ايزبز قسُ اؾت .پؽ ،زض حيي هجى ًِ حهَل هلٌيت اظ حيي اٍؾتً ،وهي
ٍ تلبٍتي زض هيوت ًيؿت ٍ ؿجي هَيَػبً هحون ًويثبقس .اگط ثِ هزطز ػوس توبثى ٍارت قَز ،يؼٌي ثِ
هزطز ٍهَع ػوس نطف ٍ ؾلن ،توبثىٍ ،ارت تٌليلي گطزز ،ذيبضؿجي حبثت ًرَاّس قس ،ظيطا ،اظ آى رب ًِ
توبثى ٍارت تٌليلي اؾت ،ثط قرم ٍارت هي ثبقس ًِ هبل ثيكتط ثسّس ٍ رٌؽ ًوتط ثرطز ٍ ايي يي
حٌن يطضي هيقَز .لصا ثِ ؾجت ٍرَة اػُبي هبل ثيكتط زض هوبثل رٌؽ ًوتط يطض حبثت اؾتٍ .لي
ظبّط هَل هكَْض ايي اؾت ًِ توبثى ٍارت تٌليلي ًيؿت ،ثلٌِ ٍارت ٍيؼي اؾت ٍ اگط ظيبزت يب
ًوهبى ثؼس اظ ػوس حبثت قَز هؼتجط ًيؿت؛ يؼٌي هكَْض زض ثحج نطف ٍ ؾلن ،توبثى ضا ٍارت تٌليلي
ًوي زاًٌس ٍ حٌن هي ًٌٌس ثِ ػسم اػتجبض ظيبزُ ٍ ًويهِ ي ثؼس اظ ػوس ٍ هالى ضا ظيبزُ ٍ ًويهِي حبل
ػوس اؾت(اًهبضي.)169 ٍ 168 ،1378 ،
هبًَى هسًي زض ايي هَضز ؾٌَت اذتيبض ًطزُ اؾتٍ .لي اظ ضٍيِ هًبيي زازگبُّب اؾتٌجبٌ هيقَز ًِ
حوَم ًيع اظ ًظط هكَْض كوْب ٍ حوَهساًبى هتبثؼت ًطزُ اؾت .چٌبى ًِ قؼجِي 22زيَاى ػبلي ًكَض زض
ضأي قوبضُ  22/376هَضخ ( 1370/6/13ثبظگيط ،1382 ،نم )189 -188چٌيي آٍضزُ اؾت« :زازگبُ زض
قطايُي ًِ ذَاًسُ انلي هسػي ؿجي زض هؼبهلِ گطزيسُ اهتًب زاقتِ ًِ ثب رلت ًظط ًبضقٌبؼ ضٍقي هي-
ًوَز ًِ هجيغ زض تبضيد ٍهَع هؼبهلِ ثِ چِ هجلـي اضظـ زاقتِ اؾت.» ...
ّويي ََض قؼجِي  8زيَاى ػبلي ًكَض زض ضأي قوبضُ  8/265هَضخ ( 1372/10/8ثبظگيط،1382 ،
نم )175 -173هوطض ًطزُ اؾت« :ثب تَرِ ثِ ًظط ًبضقٌبؼ ًِ هلي ٍ آة هَضز هؼبهلِ زض تبضيد ٍهَع
هؼبهلِ هجلؾ ؾي هيليَى ضيبل تؼييي ًوَزُ (هيوت هؼبهلِ قسُ ثيؿت هيليَى ٍ پبًهس ّعاض ضيبل) زازگبُ ثب
ػٌبيت ثِ هَاز  421ٍ 420 ٍ417 ٍ416هبًَى هسًي ذَاؾتِ ذَاّبى (كؿد هؼبهلِ ثِ ػلت ؿجي كبحف) ضا،
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هَرِ ٍ هسلل ٍ ٍارس قطايٍ هبًًَي تلوي ٍ حٌن ثط كؿد هؼبهلِ ٍ ضز هجيغ ٍ اؾتطزاز حوي نبزض قسُ
اؾت» .هالحظِ هيقَز ًِ زيَاى هيوت زٍ ػَو هطاضزاز ضا زض تبضيد ٍهَع هؼبهلِ هَضز اضظيبثي هطاض زازُ
اؾت.
ثٌبثطايي ظهبى اضظيبثي زٍ ػَو ٍ هوبيؿِي آى زٍ ٍ تكريم ؿجي كبحف تبضيد اًؼوبز هطاضزاز اؾت،
ًِ ظهبى كؿد هؼبهلِ (قْيسي .)49 ،1385 ،حبل اگط هتؼبهليي زض هيوت ظهبى هطاضزاز اذتالف ًطزًس ،احجبت
آى ثط هسػي ؿجي اؾت؛ ظيطا انل ثط لعٍم اؾت ٍ ثٌبثطايي هـجَى ثبيس ثب آٍضزى ثيٌِ ،كبحفثَزى ؿجي زض
ظهبى اًؼوبز هطاضزاز ضا حبثت ًٌس(ًزلي ،ثيتب - 43 ،23 ،هَهي ؾجعٍاضي .)92 ،1090 ،ثطاي ٍرَز ذيبض ثِ
هبػسُ اؾتهحبة ًيع ًويتَاى توؿي ًطز؛ ظيطا ،ثب قي زض كبحفثَزى ؿجيٍ ،رَز ذيبض هحل تطزيس اؾت
ٍ زض چٌيي نَضتي يويي ؾبثن ٍرَز ًساضز تب آى ضا اؾتهحبة ًطز.
 - 4 – 3غبه حادث
گلتِ قس ًِ ؿجي ثبيس زض ظهبى اًؼوبز هؼبهلِ كبحف ثبقس تب ؾجت پيسايف ذيبض قَز ٍ يطض ٍ ًلؼي ًِ
اظ ًَؾبًبت هيوتّب ،ثؼس اظ ػوس ،زض ثْبي ّط يي اظ ػَييي پسيس هيآيس ،هتَرِ َطكي اؾت ًِ حن
هُبلجِي آى ػَو (يب هَيَع) ضا زاضز .ثب ايي حبل ،ثطاثط ًظطيِي ػسم پيفثيٌي ،1اگط ثؼس اظ هؼبهلِ ثِ
ػلل تبظُ ٍ پيف ثيٌي ًكسُ اي ،زض هيوتّب تـييط ًبگْبًي ٍ كَم الؼبزُ ثِ ٍرَز آهس ،ثبيس هؼبهلِ كؿد قَز
ٍ يب ايي ًِ قطايٍ آى تؼسيل قَز ًِ ػسُ اي آى ضا ثب ػٌَاى ؿجي حبزث تَريِ هيًٌٌس(اهيطي هبئن هوبهي،
 .)313 ،1 ،1378هبًَى هسًي ايطاى ؿجي كبحف ٍ ػسم تؼبزل ثيي ػَييي ضا هَرت ذيبض كؿد هيزاًس ،اهب
زض هَضز يطض ًبقي اظ ثطٍظ حَازث ؿيطهتطهجِ ؾرٌي ثِ هيبى ًيبٍضزُ اؾت .زض ايي رب ثٌبؾت ًِ ايي
هَيَع ثطضؾي قَز ًِ اگط زض ػوَز ََالًي هست پؽ اظ اًزبم هؼبهلِ ؿجي حبزث قَز آيب ظيبىزيسُ حن
كؿد آى ضا ذَاّس زاقت؟ آيب اهٌبى اؾتلبزُ اظ ؿجي زض ظهبى ارطاي هطاضزاز ًيع ٍرَز زاضز؟
پبؾد ثِ ايي ؾؤال ثؿتگي ثِ تكريم هجٌبي ذيبض ؿجي زاضز ،زض نَضتي ًِ هجٌبي ذيبض ؿجي اذالل
زض تطايي ثبقسّ ،ويي ًِ تطايي زض ظهبى اًؼوبز ثِ ََض نحيح اًزبم ثگيطز ،ثطّن ذَضزى تؼبزل زٍ ػَو
ثؼس اظ ػوس ،احطي زض ًلَش آى ًويًٌسٍ ،لي ّطگبُ هجٌبي ذيبض ؿجي رلَگيطي اظ يطض ًبهتؼبزلثَزى زٍ
« -1حبزحِاي پيفثيٌيًكسُ ًِ ارطاي تؼْس ضا هحبل ًويًس(هَُ هبّطُ)ٍ ،لي آى ضا ثِ ؿبيت زقَاض هيؾبظز ٍ تؼبزل هُلَة ثيي زٍ ػَو
ضا ثط ّن هيظًس» ًبتَظيبىً ،بنط ،هَاػسػوَهي هطاضزازّب81 ،534 ،3 ،
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ػَو ثبقس ،زض نَضت ارتوبع قطايٍ زيگط اهٌبى اؾتلبزُ اظ هبػسُي اليطض ثطاي تَريِ تؼسيل يب كؿد
هطاضزاز ٍرَز ذَاّس زاقت.
اظ هزوَع ًظطات چْبضگبًِ زض هَضز هبػسُي اليطضً ،ظط قيد اًهبضي ًِ حٌن يطضي ضا ثسيي
ٍؾيلِ ًلي ًطزُ اؾتَ ،طكساضاى ثيكتطي زاضز(ًبتَظيبى ،العاهبت ذبضد اظ هطاضزاز يوبى هْطي -هؿؤٍليت
هسًي .)100 ،3 ،1380 ٍ 88 ،1382 ،ثِ اػتوبز كوْب(ًزلي ،ثيتب42 ،23 ،؛ اًهبضي )171 ،1378 ،ذيبضؿجي
هطثٌَ ثِ ػسم تؼبزل ػَييي ٌّگبم اًؼوبز ػوس اؾت ٍ هؼيبض كعًٍي ٍ ًبؾتي هيوت ضا زض ظهبى ػوس
زاًؿتِاًس ٍ حتي ازػبي اروبع ًطزُاًس ،اهب آى چِ كويْبى زض ًظط زاقتِاًس ثب هَضز ثحج هتلبٍت اؾت.
ثحج زض ايي اؾت ًِ اگط زض احط تحَالت قسيس اهتهبزي تؼبزل ٍ تَاظى ػوس ثِ ّن ذَضزُ ٍ العام ثِ اًزبم
تؼْس يطضي ٍ ًبػبزالًِ رلَُ ًٌس آيب هيتَاى ثِ اؾتٌبز هبػسُي اليطض لعٍم هؼبهلِي يطضي ضا ثطزاقت
(ًزلي ،ثيتب 42 ،23 ،؛ هيطظاي هوي300 ٍ 301 ،1371 ،؛ ًبتَظيبى.) 100،3 ،1380 ،
ثؼًي اظ كوْب زض هَاضزي اظ هجيل لعٍم ضز هخل زض اهَال هخلي ٍ تجسيل لعٍم ضز هخل ثِ هيوت زض ربيي
ًِ يبكتي هخل ثِ ػلت زاليلي اظ هجيل آكبت ؾوبٍي ٍ يب ػَاهل ذبضري زيگط هكٌل قسُ ٍ يب ذطيسى آى
رع ثِ هيوتي چٌس ثطاثط هيوت ثبظاض هيؿط ًيؿت ،ثِ زليل ٍضٍز يطض ثِ يبهي هخل ،ضز هخل آى ضا الظم ًوي-
زاًٌس ٍ حٌن ثِ پطزاذت هيوت هيًٌٌس .چطاًِ ذطيس هخل ثِ هيوت گعاف ،ػطكبً يطضي ثَزُ ٍ ثبيس رلَي
آى ضا گطكت (حؿيٌي ضٍحبًي 436 ،19 ،1414 ،؛ ػالهِ حلي 393 ، 5 ،1412،؛ هَؾَي ذويٌي،1 ،1368 ،
.) 395 ٍ 394
ّوچٌيي الظم ثِ شًط اؾت ًِ تلوي ػطف اظ ؾَز ٍ ظيبى زض هؼبهلِ ،هيعاى هتؼبضف اظ آى اؾت ًِ ،ايي
ًِ زض احط ثطٍظ حبزحِاي ذبضري آى چٌبى زگطگًَي زض اٍيبع ٍ احَال ػوس ثِ ٍرَز آيس ًِ ارطاي تؼْس
ّوطاُ ثب ثِ ّن ذَضزى تؼبزل ٍ تَاظى اهتهبزي ثبقس ٍ يي َطف ػوس زچبض يطثِ رجطاىًبپصيط ٍ گعاف قَز
ٍ ثبلؼٌؽَ ،طف زيگط زض احط تـييطات ثب هٌلؼت ؿيطهبثل اًتظبضي ضٍثطٍ گطزز .ثٌبثطايي ،اگط زض احط تـييط
اٍيبع ٍ احَال ٍ زگطگًَي قطايٍ ،العام ثِ اًزبم تؼْس ،هؿتلعم ٍضٍز يطض ؿيطهتؼبضف ٍ ًبضٍا ثِ هتؼْس
گطزز ،زض ػطف يطض هحون ٍ ثٌب ثِ هبػسُي اليطض ،حٌن يطضي يؼٌي العام ثِ اًزبم تؼْس هطكَع اؾت.
هبػسُي اليطض گٌزبيف ايي كطو ضا زاضز ،ظيطاّ ،ط يطض ًبضٍايي ضا ثبيس زكغ ًٌس .زض ًبضٍايي يطض ًبقي اظ
حبزحِي پيفثيٌيًكسُ تطزيس ًجبيس ًطز(يعزاًيبى .)136 ٍ135 ،1385 ،چطا ثبيس هتؼْس ثطاي تؿلين ًبالي
گطاى ٍ ًويبة چٌسيي ثطاثط ثْبي هطاضزازي ضا ثطاي تْيِي آى ثپطزاظز ٍ زض ػَو پَلي زضيبكت ًٌس ًِ
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اضظـ ٍاهؼي ذَز ضا اظ زؾت زازُ اؾت؟ تحول ايي يطض ضا ثِ زقَاضي هيتَاى ًبقي اظ اهسام ذَز اٍ
پٌساقت .ظيطا ًبزيسُگطكتي ًيطٍي العامآٍض ػوس ثِ هَرجي هبًغًٌٌسُتط ًيبظ زاضز .پؽ اظ هالى هبػسُي
ؿجي(اليطض) ثبيؿتي ثطاي زضهبى ايي ثيػسالتي اؾتلبزُ ًطز(ًبتَظيبى.)100 ،3 ،1380 ،
زض حوَم ًيع يٌي اظ حوَهساًبى ثطرؿتِ ،ؿجي حبزث ضا هجٌبيي ثطاي تَريِ ًظطيِ ػسم پيفثيٌي
زاًؿتِاؾت(ًبتَظيبى .100 ،3 ،1380 ،ثطاي زيسى ًظط هربلق ض.ى :رؼلطي لٌگطٍزي ،اللبضم ،2 ،نم
 .)417 - 418ثب ايي ثيبى ًِ پبيِ ي انلي ذيبضؿجي رلَگيطي اظ يطض ًبضٍاي هـجَى اؾت«:هبًَى گصاض
حٌن ًرؿتيي ٍ َجيؼي ػوس ضا ثِ زليل گطيع اظ ّويي ًبضٍايي ثِ حٌوي حبًَي تـييط هيزّس ٍ لعٍم ضا زض
ضاثُِي ثب هـجَى ثِ رَاظ ٍ اذتيبض تجسيل هيًٌس .ثِ اٍ حن العام َطف هطاضزاز ضا ثِ زازى تلبٍت هيوت
ًويزّس ،چطا ًِ ًجبيس ًؿي ضا ثِ پيوبًي ًبذَاؾتِ پبيثٌس ًطزٍ .لي العام هـجَى ضا اظ ثيي هيثطز تب ثتَاًس
ذَز ضا اظ هؼبهلِي يطضي ضّب ؾبظز»(ًبتَظيبى .)101 ،3 ،1380 ،زض هَضزي ًِ هـجَى آگبُ اظ كبحفثَزى
اذتالف هيوت زض هؼبهلِ اؾت هبػسُي اهسام هبًغ اظ ارطاي اليطض اؾت.
تٌْب اقٌبلي ًِ زض حوَم ايطاى ثِ چكن هيذَضز ٍ هبًغ اظ ايي قسُ ًِ ضٍيِي هًبيي ثِ ؾَي
تؼسيل هطاضزاز يب كؿد آى گطايف پيسا ًٌس ،ايي اؾت ًِ ذيبض ؿجي ًبظط ثِ ًبثطاثطي ػطكي زٍ ػَو ٍ
گعاف ثَزى ػوس زض ظهبى اًؼوبز اؾت(ًبتَظيبى 87 ،3 ،1380 ،؛ ػجسُ ثطٍرطزي .)247 ،1380 ،زض ايي هَضز
ثبيس گلت ّوچٌبى ًِ ػسم تؼبزل زٍ ػَو زض ظهبى تطايي هيتَاًس ثطاي ظيبى زيسُ ذيبض ؿجي ايزبز ًٌس،
هگط ايي ًِ حبثت قَز اٍ ًيع اظ گعاكي ثْبي هَضز تطايي ،آگبُ ثَزُ اؾتّ ،طگبُ ٍهَع حَازث پيفثيٌي
ًكسُي آيٌسُ ًيع ايي تؼبزل ضا ثِ ؾرتي ثط ّن ظًس ،ظيبى زيسُ حن زاضز هطاضزاز ضا كؿد ًٌس يب تؼسيل آى ضا
اظ زازگبُ ثرَاّس(ًبتَظيبى.)85 ،3 ،1380 ،
ّوبى ََضًِ گلتِ قس زض هبًَى هسًي ايزبز ذيبضؿجي اظ هَاػس ػوَهي هطاضزازّبي هؼَو اؾت (هَاز
 456 ٍ 416م.م ٍ )1رع زض هَاضزي ًِ ػوس ثط هجٌبي هؿبهحِ ٍ اضكبم ثؿتِ هيقَز ،زض ّط هؼبهلِ هيتَاى
ثِ آى اؾتٌبز ًطزٍ .لي ًظطيِي ؿجي حبزث زض قوبض هَاػس ػوَهي كؿد يب تؼسيل هطاضزاز ًيؿتً .ظطيِاي
اؾت ثطاي رلَگيطي اظ يطض ٍ حطد ًبضٍا زض هَاضز اؾتخٌبيي ٍ پيف آهسّبي زٍض اظ اًتظبض .ثٌبثطايي ،قطايٍ
اؾتٌبز ثِ آى ضا ثبيس ثب زهت هؼيي ًطز تب زازگبُ ًتَاًس ثِ اؾتٌبز ّط گًَِ تـييط قطايٍ رعيي زض هطاضزازّب
 -1هبزُ  « :456توبم اًَاع ذيبض زض رويغ هؼبهالت الظهِ هوٌي اؾت هَرَز ثبقس هگط ذيبض هزلؽ ٍ حيَاى ٍ تأذيط حوي ًِ هرهَل ثيغ
اؾت».

كهلٌبهِ پػٍّفّبي كوِ ٍ حوَم اؾالهي/ؾبل زّن /قوبضُ ؾي ٍ ّلت

11

زذبلت ًٌس.
ايي ًظطيِ زض هطاضزازي هبثل اػوبل اؾت ًِ ارطاي تؼْس زض آًْب ثِ ََض هؿتوط يب ثب تأذيط اًزبم
هيپصيطز .ؿجي زض هطاضزازّبي كَضي تبثغ هَاػس ػوَهي هطثٌَ ثِ ؿجي اؾت.
ًظطيِ ؿجي حبزث زض ػوَزي ضاُ زاضز ًِ ذيبضؿجي زض آى ثِ ٍرَز هيآيس .ثٌبثطايي ،زض پيوبىّبي
ضايگبى ٍ هطاضزازّبيي ًِ ثب هؿبهحِ ٍاهغ هيقًَس ٍ ّوچٌيي هطاضزازّبي احتوبلي ،ؿجي حبزث احطي ًساضز.
حبزحِاي ًِ تؼبزل ثيي زٍ ػَو ضا ثط ّن هيظًس ثبيس هبثل پيفثيٌي ًجبقس ،يؼٌي احط آى حبزحِ زض
چگًَگي ارطاي هطاضزاز ًبهٌتظطُ ثبقس .حبزحِي پيفثيٌي ًكسُ زض نَضتي زض هطاضزاز هؤحط اؾت ًِ ذبضري
ثبقس ٍ ظٍزگصض ًجبقس(ًبتَظيبى .)103 ،3 ،1380 ،تؼبزل اهتهبزي هطاضزاز ثبيس چٌبى ثط ّن ذَضز ًِ هتؼْس
زچبض هكوت ٍ حطد قَز ٍ ػطف آى ضا تحول ًبپصيط ثيبثس .اضظيبثي ايي قطٌ ثِ ََض ًَػي اًزبم هيقَز.
اگط ٍيغ ًبٌّزبض ثِ گًَِاي ًتيزِي توهيط هتؼْس ثبقس هبًٌس تأذيط زض اًزبم تؼْسّ ،يچ گبُ ؿجي حبزث
هؤحط ًيؿت.
زض هطاضزازّبي زضاظ هست ثبيس هزوَع ؾَز ٍ ظيبى زض رطيبى ارطاي هطاضزاز هَضز تَرِ ثبقس.
زض هَضزي ًِ هَيَع زيي هجلـي پَل اؾت ًِ ثِ تسضيذ يب پؽ اظ هستي پطزاذتِ هيقَز ،ثِ ثْبًِي
ًبّف اضظـ پَل ًوي تَاى ثط آى هجلؾ اكعٍز.
ا گط كؿد يب تؼسيل هطاضزاز ثبػج ايزبز ػؿط ٍ حطد َطف زيگط هطاضزاز قَز ٍ يطضي ًبضٍا ثِ اٍ ثعًس،
ثبيس اظ آى پطّيع ًطز.
ر بي اػوبل ايي ًظطيِ هَضزي اؾت ًِ حبزحِ ي پيف ثيٌي ًكسُ ارطاي هطاضزاز ضا ثِ ؾرتي زقَاض ٍ
گطاى هي ًٌسٍ ،لي ؿيطهوٌي ًويؾبظز(ًبتَظيبى.)103 -106 ،3 ،1380 ،
زض ذهَل يوبًت ارطاي ؿجي حبزث ّن ،ثب تَرِ ثِ ضٍح هَاًيي ٍ روغ ثيي ػسالت ٍ حبًويت
اضازُ ،كؿد هطاضزاز ضا ثط تؼسيل آى تطريح زاضز ،چطاًِ كؿد هطاضزاز اظ لحبِ ػولي ّن ثب زقَاضي ًوتطي
ضٍثطٍؾت .اظ ًظط تبضيري ًيع زازى حن كؿد ثب ضٍح هبًَى هسًي ًعزييتط اؾت .ظيطا هكَْض ايي اؾت ًِ
ارطاي هبػسُي اليطض زض چٌيي هَاضزي ثبػج هيقَز تب حٌن يطضي (لعٍم ػوس) ثطزاقتِ قَز ،ليٌي حٌن
تبظُاي ضا الوبء ًويًٌس ٍ احط هخجت ًساضز(ًبتَظيبى.)107 ٍ106 ،3 ،1380 ،
ايي ًظط اظ زٍ رْت هيتَاًس هَضز تطزيس هطاض گيطز :اٍل ايي ًِ ،ؿجي اظ هَاػس ػوَهي هؼبهالت
ًيؿت تب هَضز تلؿيط ٍؾيغ هطاض گيطز .انل زض هؼبهالت لعٍم اؾت .كؿد ػوس ثِ ػلت ٍرَز ذيبض يب ّط
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ػلت زيگطي اؾتخٌبء ثط ايي انل اؾت ٍ ثبيس ثِ ََض هحسٍز تلؿيط قَز ٍ ثِ هسض هتوييي اًتلب گطزز .چَى
هبًَى هسًي ٍ هٌجغ تْيِ ٍ تسٍيي آى ًِ كوِ اهبهيِ اؾت ،ؿجي ضا زض ٌّگبم هؼبهلِ هؼتجط زاًؿتِاًس ،هكٌل
اؾت ثتَاى اظ هالى آى اؾتلبزُ ًطز ٍ ثِ ثؼس اظ اًزبم هؼبهلِ ّن تؿطي زاز .زٍم ايي ًِ ،احط ًظطيِ ػسم
پيفثيٌي تؼسيل هطاضزاز اؾت ،حبل آى ًِ احط ؿجي حبزث كؿد ػوس اؾت(حؿييآثبزي.)151 ،1376 ،
ػليطؿن تطزيسّبي كَم ،ثب تَرِ ثِ ًيبظ ربهؼِ ثِ رلَگيطي اظ يطض پيفثيٌيًكسُي حبزث ثؼس اظ ػوس ،ثِ
ًظط هيضؾس ثب تَرِ ثِ هبػسُي اليطض ًِ هجٌبيي ثطاي ذيبض ؿجي اؾت ٍ حٌن يطضي لعٍم ضا اظ هـجَى ثط
هي زاضز ،ثتَاى اظ آى زضؿجي حبزث اؾتلبزُ ًوَز ٍ زض نَضت حهَل قطايٍ ذبني ًِ شًط قس اظ ٍضٍز يطض
زض احط حَازث ًبهٌتظطُ ٍ پيفثيٌي ًكسُ ثِ قرم رلَگيطي ًوَز.

 -4جُل مغبًن
ؾَهيي قطٌ ثطاي هحونقسى ذيبض ؿجي ،ػسم آگبّي هـجَى ًؿجت ثِ ثْبي ٍاهؼي ًبالؾت .زض ايي
رب زض نسز آًين ًِ اثتسا ثِ تجييي احط رْل زض هؼبهلِ پطزاذتِ ٍ زض اًتْب چگًَگي احجبت رْل ضا ثطضؾي
ًٌين.
 – 1 – 4اثر جُل
يٌي اظ قطايٍ اؾبؾي تحون ذيبضؿجي ،رْل هـجَى ثِ هيوت ٍاهؼي ًبالؾت (اًهبضي.)167 ،1378 ،
هي تَاى گلت رْل هـجَى ضًي تحون هلَْم ؿجي اؾت ٍ ّوچٌيي هوَم ٍ هحون هَيَع ؿجي اؾت ٍ ثب
ػلن ثِ هيوت ٍاهؼي ًبال ،اؾبؾبً هَيَع ؿجي هحون ًيؿت(حبئطي قبّجبؽ402 ،1382 ،؛ كربض ََؾي،
 8 ٍ 63 ،1384؛ ًبقق الـُبء ،ثي تب.)103 ،
اگط هـجَى آگبُ اظ هيوت ثبقس ٍ ثب ٍرَز آى ثِ ظيبزتط اظ آى هؼبهلِ ًٌس ،زيگط ذيبض ًرَاّس زاقت؛ ظيطا
آى چِ ؿجي ضا ثي احط هيًٌس ،اهسام آگبّبًِي هـجَى ثِ ظيبى ذَز اؾت ٍ رْل ثِ هيوت ،اظ ههبزين ثبضظي
اؾت ًِ زض آىّب قرم آگبّبًِ ثِ ظيبى ذَز ػول ًوي ًٌس (ًبتَظيبى .)218 ،5 ،1380 ،ثٌبثطايي ،ثب ػلن
ثِ ؿجي ،ثِ ذبَط اهسام اٍ ػليِ ذَز ،ؿجي ثِ هـجَى اؾتٌبز هييبثس .اهب ثب رْل اٍ ؿجي ثِ حٌن قطػي لعٍم
ػوس اؾتٌبز هييبثس ٍ لصا ثطاي ضكغ يطض ثِ هـجَى اذتيبض كؿد هيزّس(ًزلي ذَاًؿبضي.)112 ،3 ،1355 ،
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ثبيس زاًؿت ًِ ؿللت اظ ثْبي ٍاهؼي ٍ اػتوبز ثِ ثطاثطي اضظـّب ًيع احط رْل ضا زاضزّ ٍ 1وچٌيي ثب
تطزيس هـجَى زضثبضُ اضظـ ٍاهؼي هَيَع ٍ ًبثطاثطي زٍ ػَو ،ؿجي تحون هي يبثس .ظيطا ،آى چِ هبًغ تحون
ؿجي هي قَز ػلن هـجَى اؾت ًِ تطزيس ٍ ؿللت اٍ(ًبتَظيبى)218 ،5 ،1380 ،؛ ّوبى ََض ًِ اظ هبزُ 418
م.م هؿتلبز هي قَز .ايي هبزُ هوطض هيزاضز« :اگط هـجَى زض حيي هؼبهلِ ػبلن ثِ هيوت ػبزلِ ثَزُ اؾت
ذيبض كؿد ًرَاّس زاقت».
الظم ثِ شًط اؾت ًِ زض حجَت ذيبض كطهي ًويًٌس ثيي ايي ًِ اهٌبى ػلن ثِ هيوت ثبقس يب ًِ(قْيس
حبًي ٍ )84 ،1413 ،ثيي ايي ًِ هـجَى ثِ ًلي ؿبكل اظ هيوت ثبقس يب هتَرِ ثِ آى ثبقس ٍ ثيي ايي ًِ
رْل هـجَى هؿجَم ثِ ػلن ثبقس يب ًجبقس .زض ّوِ ي ايي نَض كطهي زض حجَت ذيبض ًيؿت(هبهوبًي،1344 ،
225؛ اًهبضي.)167 ،1378 ،
زض هَضز ايي ًِ رْل هـجَى ،رْل هطًت ثبقس يب ثؿيٍ اذتالف ًظطٍرَز زاضز 2.ثؼًي اظ حوَهساًبى

3

نطكبً رْل هطًت ضا هَرت ذيبض ؿجي هي زاًٌس .زض نَضتي ًِ ثيكتط كويْبى (هبهوبًي 225 ،1344 ،؛
اًهبضي )167 ،1378 ،ثب زض ًظط گطكتي رْل هطًت ٍ ثؿيٍ ،ثيي كطٍو رْل ثؿيٍ ًِ ػجبضتٌس اظ رْل ثب
ظي ثِ ػسم ظيبزت ٍ ًوهبى ،ثب ظي ثِ ظيبزت ٍ ًوهبى ٍ يب رْل تَأم ثب قي كطم هيگصاضًس ،ثِ ايي ًحَ
ًِ زض هَضز ظي ثِ ظيبزت ٍ ًوهبى ٍ ًيع قي زض ظيبزت ٍ ًوهبى ذيبض ضا حبثت ًويزاًٌس؛ چطا ًِ زض ايي
كطٍو ثٌبي قرم ثط ايي ثَزُ ًِ اگط ظيبزت ٍ ًوهبًي ّن زضًبض ثَز هؿبهحِ ًٌس ٍ ثطايف اّويت
ًساقتِ ثبقس ،پؽ ايي هـجَى هخل قرهي ػبلن اؾت ٍ گَيب ػلن ثِ هيوت زاقتِ اؾت؛ ظيطا ايي يي
هبػسُي ًلي اؾت ًِ ّط ًؽ ًِ زض چيعي قي زاضز اگط اهسام ثط آى ًٌس زض حبلي ًِ ثٌب ثط تحول زاقتِ
ٍ هالظم اؾت ًِ حتي اگط يطض ّن زاقت تحول ًٌس ،چٌيي قرهي زض حٌن ػبلن اؾت اظ ايي حيج ًِ
اؾتحوبم هسح يب شم پيسا هيًٌس .ثٌبثطايي ،قرهي ًِ قي زض ظيبزت ٍ ًوهبى زاضز ٍ هتَرِ ثِ يطض
ّؿت ذَزـ اهسام ثِ يطض ًطزُ اؾت ٍ لصا ثب حسيج اليطض ًلي ًويقَز (اًهبضيٍ .)167 ،1378 ،لي زض

 « -1هي ؿيط كطم ثيي اى يوٌٌِ هؼطكتْب ام ال ٍ ال ثيي ًًَِ ؿبكال ػي الويوِ ثالهطُّ اٍ هلتلتب اليْب ٍ »...هبهوبًي ،ػجساهلل ،پيكيي225 ،
 - 2رْل ثؿيٍ آى اؾت ًِ اًؿبى چيعي ضا ًوي زاًس ٍ ثِ رْل ذَز آگبّي زاضز اهب رْل هطًت آى اؾت ًِ اًؿبى چيعي ضا ًويزاًس اهب
ًويزاًس ًِ ًويزاًس ٍ تهَض هيًٌس ًِ هيزاًس.
 « -3اگط ثساًس ًِ هيوت هبلي ضا ًِ هي ذطز ًويزاًس ٍ زل ثِ زضيب ثعًس ٍ ٍاضز هؼبهلِ قَز هـجَى هحؿَة ًويقَز ٍ ؿجي نسم ًويًٌس.
اهساهي ثط يطض ذَزًطزُ اؾت ٍ زيگطاى هؿؤٍل ًويثبقٌس» رؼلطي لٌگطٍزي ،تئَضي هَاظًِ ،129/8 ،هٌطض - 319 ،الوسًٍِ95 ،؛ اللبضم،
419 ،2
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ازاهِ زض هَضز قرم قبى هيگَيٌس ًِ ًويتَاى ثِ ََض هُلن گلت ًِ ّط رب قرم ثب قي زض يطض
اهسام ًطز اهسام ثط يطض ًوَزُ ،ثلٌِ گبّي قرم قبى ثب ٍرَز ايي ًِ قي زض يطض زاضز ثِ اهيس ػسم
يطض اهسام هيًٌس .ثِ ّويي رْت ًِ قرم قبى ٍ ػبلن هؿبٍي ًيؿتٌس ،ثؼس اظ اَالع قرم قبى ثط
ؿجي گبّي حبلتي ثطاي اٍ پيسا هيقَز ًِ اگط ايي حبلت ضا هجل اظ ػوس زاضا ثَز ،اهسام ثط ػوس ًويًطز
(اًهبضي.)167 ٍ168 ،1378 ،
ثِ ًظط هيضؾس حن ثب ًؿبًي ثبقس ًِ رْل هطًت ضا قطٌ هيزاًٌس؛ چطاًِ ذيبض اظ اؾتخٌبئبتي اؾت
ًِ انل لعٍم ضا ترهيم هيظًس ٍ زض هَاضز قي ،ثبيس ثط هَيغ يويي تَهق ًطز .ػالٍُ ثط ايي ًِ
قرهي ًِ ثب قي زض يطض ،ثِ اهيس ػسم يطض اهسام هي ًٌس ،احتوبل هًطقسى ضا ًيع زض ًظط زاقتِ ٍ
ثٌبثطايي ػليِ ذَز اهسام ًطزُ اؾت.
زض هَضز ػوسي ًِ ًٍيل زض آى زذبلت زاضز ايي ؾؤال هُطح هيقَز ًِ اگط هجبقط ػوس ًٍيل ثبقس
آيب هالى ػلن ٍ رْل اٍ ثِ ؿجي اؾت يب ػلن ٍ رْل هًَل؟
زض ايي رب ؾِ كطو ٍرَز زاضز:
ًٍ -1يلي ًِ كوٍ زض ارطاي ػوس ًٍبلت زاضز :ػلن چٌيي ًٍيلي اػتجبضي ًساضز ،ثلٌِ اػتجبض ثِ ػلن ٍ
رْل هًَل اؾت(هبهوبًي.)225 ،1344 ،
ً ٍ -2يلي ًِ زض هؼبهلِ ٍ هؿبٍهِ ًٍبلت زاضز :زض ايي كطو زض نَضت ػلن ًٍيل ٍ ثط كطو نحيح
ثَزى هؼبهلِ هًَل ذيبض ًرَاّس زاقت ٍ اگط ًٍيل ربّل ثبقس ،ذيبض ثطاي هًَل حبثت اؾت هگط ايي ًِ
هًَل ػبلن ثِ هيوت ثبقس ٍ ًيع ػبلن ثِ ايي ًِ ًٍيل اٍ تَؾٍ ؿبثي زض هؼطو ؿجي هطاض گطكتِ ٍ ثب ايي
ٍرَز ؾٌَت ًطزُ اؾت ًِ زض ايي نَضت هًَل ذيبض ًرَاّس زاقت (اًهبضي.)169 ،1378 ،
ًٍ -3يلي ًِ ًٍبلت هُلن زاضز :زض ايي كطو ػلن ًٍيل هؼتجط اؾت (هبهوبًي .)225 ،1344 ،الظم
ثِ شًط اؾت ًِ ّطگبُ زض ػوس ًٍيل ذيبض ؿجي حبثت ثبقس ،ايي ذيبض كوٍ هبل هًَل اؾت .يؼٌي ّيچ گبُ
ًٍيل ذيبض ًساضز ،هگط ايٌٌِ ًٍبلتف هُلن ثبقس ثِ گًَِاي ًِ ًٍبلت اٍ قبهل كؿد ّن ثبقس ًِ زض ايي
نَضت ،ذيبض ذَاّس زاقت(اًهبضي.)169 ،1378 ،
ظهبى ػسم ػلن ثِ هيوت ،هجل اظ اًؼوبز ػوس اؾت ٍ ثؼس اظ زذَل زض ػوس ،هجل اظ توبم قسى آى ،زض ثيغ
نطف يب ثيغ ؾلن ثطاي تَهق ثط هجى هجل اظ تولي يب اربظُي ثِ ًول ،ثِ ذبَط ايٌٌِ زض توبم اييّب اهسام
ثِ نَضت ًبهم هحون قسُ اؾت ٍ .ايي ًِ ؿبلت كوْب ٍ حوَهساًبى رْل ثِ هيوت ضا هويس ثِ ٍهت ػوس
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هيًٌٌس (قْيسحبًي )84 ،1413 ،ثِ ذبَط ضٍقيثَزى هٌظَض آىّبؾت .پؽ هالى يٌي اظ ايي زٍ اهط اؾت:
 -1اظ حيي ػوس ٍ  -2اظحيي تولي(ًبقق الـُبء ،ثيتب )103 ،گلتِ قس ًِ رْل هـجَى ،اظ قطايٍ تحون
ؿجي اؾت ٍ ثب روغثَزى ؾبيط قطايٍ ،اذتيبض كؿد ٍ اهًبي هؼبهلِ ثطاي هـجَى حبثت هيقَز (هحون حلي،
 .)145 ،1405ثٌبثطايي ،اگط هـجَى ػلن ثِ هيوت زاقتِ ثبقس چِ ثبيغ ػلن زاقتِ ثبقس يب ًِ(تَحيسي،1378 ،
 ٍ )290ثب ٍرَز ايي ػلن ثِ ظيبزتط اظ هيوت هؼبهلِ ًٌس ،ذيبض ًرَاّس زاقت(ثحطاًي ،ثيتب40 ،19 ،؛ هؤهي
ؾجعٍاضي92 ،1090 ،؛ قْيسحبًي84 ،1413 ،؛ حبئطي قبّجبؽ .)402 ،1382 ،ثلٌِ چٌبى ًِ گصقت هَيَع
ؿجي نبزم ًيؿت.
ضٍيِ هًبيي ًيع ايي هَيَع ضا تأييس ًطزُ اؾتّ ،وبى ََض ًِ قؼجِ  8زيَاى ػبلي ًكَض زض ضأيي ثِ
قوبضُي  8/587زض تبضيد ( 72/12/15ثبظگيط )183 ،184 ،1382 ،آٍضزُ اؾت ًِ« :ذَاّبى زض نَضت رلؿِ
هَضخ  71/6/23زازگبُ گلتِ ثِ ػلت زاقتي ثسّي هزجَض ثِ كطٍـ ذبًِ قسُ ٍ اظ هٌسضربت پطًٍسُ هؼلَم
هي قَز ًِ ذَاّبى اّل هحل ٍ ػبلن ثِ هيوت هلي ثَزُ ٍ ًؿي ًِ ثِ ػلت احتيبد ثِ پَل هلي ذَز ضا
اضظاًتط اظ هيوت ٍاهؼي ثلطٍقس َجن هؿتٌجٍ اظ هَاز  419 ٍ 418هبًَى هسًي ذيبض كؿد ًرَاّس زاقتٍ ».
ًيع قؼجِ  22زيَاى ػبلي ًكَض زض پطًٍسُاي زض ضأي قوبضُ  22/453هَضخ  1370 /7/6هوطض ًطزُ اؾت
«ثب كطو ايي ًِ ذَاّبى هـجَى قسُ ثبقس چَى ػبلن ثِ هيوت ػبزالًِ ثَزُ ثِ اؾتٌبز هبزُ  418م.م ذيبض
كؿد ًرَاّس زاقت» (ثبظگيط.)177 -179 ،1382 ،
ثِ ًظط هيضؾس ّوبى ََض ًِ اظ آضاي زيَاى ػبلي ًكَض هؿتلبز اؾت ،ػلن هـجَى ثِ هيوت ٍاهؼي
هبًغ اظ ايزبز ذيبض ؿجي هيقَزّ ،ط چٌس ًِ ايي ػلن هًٌن ثِ ايُطاض قرم ثبقس ٍ ثيغ ايُطاضي
نحيح ثَزُ ٍ اظ ايي رْت هبثل كؿد ًيؿت.
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 - 2 – 4اثبات جُل
زض اذتالف هيبى زٍ َطف هؼبهلِ زضثبضُي ػلن هـجَى ثِ ثْبي ٍاهؼي ،انل ػسم آگبّي اؾت؛ 2زض
ٍاهغ اذتالف زضثبضُي ػلن هـجَى هوسهِي اذتالف انلي زضثبضُ ي ايي ًٌتِ اؾت ًِ آيب اهسام اظ ؾَي اٍ

 -1هبزُ  206هبًَى هسًي« :اگط ًؿي زض ًتيزِ ايُطاض اهسام ثِ هؼبهلِ ًٌس هٌطُ هحؿَة ًكسُ ٍ هؼبهلِ ايُطاضي هؼتجط ذَاّس ثَز».
 -2كوْب زضهَضز ثبض احجبت رْل اذتالف ًظط زاضًس .ثطاي هُبلؼِ تلهيلي ًظط كوْب ض.ى :ذساثركى ،ػجساهلل ،ازػبى ػلن ٍ رْل زض زػَاى
ؿجي ،كهلٌبهِ كوِ اّل ثيت (ع) ،پبييع ٍ ظهؿتبى  ،1389قوبضُي  174 ، 64ٍ 63ثِ ثؼس
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اًزبم قسُ اؾت؟ اهسام هلَْهي اؾت هؿجَم ثِ ػسم ٍ زضثبضُ آى ثِ ؾبزگي هيتَاى انل ػسم ضا اػوبل
ًطز (ًبتَظيبىّ .)219 ،5 ،1380،وبى ََض ًِ يٌي اظ حوَهساًبى چٌيي آٍضزُ اؾت« :ازػبي رْل ثِ هيوت
ػبزلِ ي هجيغ اظ َطف هـجَى زض زازضؾي ثسٍى زليل پصيطكتِ هيقَز ٍ َطف اٍ هيتَاًس ثِ ٍؾيلِي ازلِ ٍ
هطايي ٍ اٍيبع ٍ احَال ذبضد ،حبثت ًوبيس ًِ هسػي زض حيي هؼبهلِ هيوت ػبزلِي هجيغ ضا هيزاًؿتِ اؾت»
(اهبهي.)498 ،1387 ،
ثٌبثطايي هبًَى كطو هيًٌس ًِ هـجَى ثِ هيوت ٍاهؼي ربّل اؾت ٍ زليل ػلن هـجَى ثِ هيوت ػبزلِ
ضا َطف هطاضزاز ثبيس حبثت ًٌس(ًبتَظيبى .)219 ،5 ،1380 ،هٌتْب اؾتٌبز ثِ ايي انل زض ربيي اهٌبى زاضز ًِ
ظبّط حبل ثط ذالف آى ًجبقس .ظيطا ظَْض اظ اهبضات اؾت ٍ ثط انل ػولي حٌَهت زاضز .ثطاي هخبل ،اگط
زضثبضُي ػلن ٍ رْل ذجطُاي اذتالف قَزً ،ويتَاى ثِ اؾتٌبز انل ػسم حٌن ثِ ؿجي زاز ،هگط ايي ًِ
اٍيبع ٍ احَال ٍ زاليل ذبني آى ضا تَريِ ًٌس(هؤهي ؾجعٍاضي ،ثيتب 92 ،؛ هيطظاي هوي،214،1371 ،
.)129
ثِ ًظط هيضؾس ػلن هـجَى ثِ هيوت ضا ثتَاى ثِ ؾِ َطين احجبت ًطز:
اػتطاف ؿبثي اظ ثبة اهطاضالؼوالء ػلي اًلؿْن ًبكص (هبهوبًي225 ،1344 ،؛ اًهبضي.)169 ،1378 ،
ة -ثيٌِي هـجَى يؼٌي هـجَى قبّس ثيبٍضز ثط رْل ذَز (اًهبضي 169 ،1378 ،؛ هبهوبًي،1344 ،
 .) 225زضنَضتي ًِ اهٌبى اهبهِي ثيٌِ ثبقس(ثحطاًي ،ثيتب42 ،19 ،؛ قْيس حبًي.)84 ،1413 ،
ثِ هَل هسػي رْل ثب ؾَگٌس اٍ ،يؼٌي هَل هـجَى ًِ هسػي رْل اؾت ثِ ّوطاُ هؿن (هبهوبًي،
225 ،1344؛ اًهبضي169 ،1378 ،؛ حبئطي قبّجبؽ .)404 ٍ 171 ،1382 ،هوتًبي انل ثَزى ػسم ػلن،
حجَت ذيبض اؾت ٍ هوتًبي انلثَزى لعٍم زض ثيغ ػسم ذيبض ؿجي اؾت .اهب اظ آى رب ًِ انل اٍلي حبًن ثط
انل زٍهي اؾت ،لصا هوسم اؾت .ػالٍُ ثط ايي ًِ ثب كطو ايٌٌِ هـجَى هٌٌط ًجَزُ ٍ هَلف ثب انل هَاكن
ًجبقس ٍ هـجَى هسػي ثبقس ،اهبهِ ي ثيٌِ ثط رْل اظ ؾَي هـجَى هتؼؿط ٍ هكٌل هيثبقس ٍ ؿبثي ّن
ًوي تَاًس هؿن ثرَضز ًِ هـجَى ػبلن ثَزُ ،ظيطا ؿبثي ربّل اؾت ثِ ػلن هـجَى ،چطاًِ ػلن ٍ رْل اظ
اهَضي ّؿتٌس ًِ هرلي اؾت ٍ اَالػي ثط آى ًيؿت هگط اظ رْت ًؿي ًِ آى ثطاي اٍؾت (ثحطاًي ،ثي-
تب 42 ،؛ قْيسحبًيّ ٍ )84 ،1413 ،ط رب اهبهِ ي ثيٌِ ثط هسػي هكٌل ثبقس هَل اٍ ّوطاُ ثب هؿن هوسم
اؾت (اًهبضي .)169 ،1378 ،زض ضاثُِ ثب توسم هَل هـجَى ثط ؿبثي ثِ هزطز ازػبًوَزى ،زض نَضتي اؾت
ًِ هـجَى اظ اّل ذجطُ ًجبقس (ًِ زض نَضتي ًِ اٍ اظ اّل ذجطُ ثبقس ّويكِ هيوت ثيغ ضا هيزاًس) ٍ اهب اگط
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هـجَى ذَز اظ اّل ذجطُ ثَزُ ثَُضي ًِ ػبزتبً هيوت ًبال ثط اٍ هرلي ًيؿت زض ايي نَضت ازػبي رْل اٍ
هَاكن انل ٍلي هربلق ظبّط اؾت ٍ لصا هَل اٍ اظ رْت هوسمثَزى ظبّط ثط انل هجَل ًويقَز(قْيس
حبًي 85 ،1413 ،؛ هحون ًطًي .)294 ،4 ،1408 ،ثٌبثطايي ،هـجَى اظ رْت هربللت هَلف ثب ظبّط هسػي
هحؿَة هيقَز ٍ ثِ ّويي رْت رويغ احٌبم هسػي ثط اٍ ثبض هيگطزز ٍ .يٌي اظ آى احٌبم ايي اؾت ًِ
ّطگبُ ثط هسػي اهبهِي ثيٌِ ثط زػَايف هتؼؿط ثبقس ٍ زػَا ّن ثِ گًَِاي ثبقس ًِ قٌبذتِ ًكَز هگط اظ
هجل ذَز هسػي( يؼٌي زػَي اظ اهَض ثبٌَِ ثبقس ًِ كوٍ اظ ضاُ ذَز هسػي ،اَالع ثط آى هوٌي اؾت) زض
ايي نَضت هَل هـجَى ثِ ّوطاُ هؿن هوسم اؾت ٍ نَضتي ًِ هـجَى اظ اّل ذجطُ ثبقس ّن اظ ايي هجيل
ذَاّس ثَز (اًهبضي.)170 ،1378 ،
 -5وتیجٍگیری
يبكتِّبي تحوين حبيط ثِ قطح شيل اؾت:
 - 1زض هَضز هطاضزازّبي هجتٌي ثط هؿبهحِ ٍ احؿبى ؿجي ضاُ ًساضز؛ ظيطا ايي هطاضزازّب يب ضايگبى
ّؿتٌس ًِ زض ايي نَضت ثِ ََض ًلي هلَْم يطض هٌتلي اؾت ،يب ايي ًِ هجتٌي ثط هؿبهحِ ّؿتٌس ًِ زض
ايي كطو ػطف اظ حس هؼوَلي اظ يطض ضا ًبضٍا ًويزاًس .زضهطاضزاز هؼَوّ ،ويي ًِ ثٌب ثط هؿبهحِ ثبقس ،زض
حٌن ػوسي اؾت ًِ ؿجي زض آى ؾبهٍ قسُ اؾت .زض هَضز ػوَز احتوبلي ،تٌْب رْتي ًِ هبًغ اظ اؾتٌبز ثِ
ذيبضؿجي هيقَز ،هكرم ًجَزى هوساض تؼْس ّطَطف زض ظهبى ػوس اؾت؛ پؽ اگط زض ػطف تزبضت ٍ ثب
تَرِ ثِ حؿبة احتوبلّب تؼْس آًبى هبثل اضظيبثي ثبقس ّيچ هبًؼي ثطاي ايزبز ذيبض ؿجي ٍرَز ًساضز.
 - 2هُبثن ًظطكوْبي اهبهيِ ،زض قطع ثطاي ؿجي كبحف حسي هكرم ًكسُ اؾت ٍ زض چٌيي
هَاضزي ثبيس ثِ ػطف ضرَع ًطز .هبزُ  417ؾبثن ثطاي ؿجي هؼيبضي ضا هُطح ًطزُ ثَز ًِ زض انالحبت
ؾبل 61حصف قس ٍ هبًَى ثِ پيطٍي اظ كوِ ،كبحفثَزى تلبٍت هيوت ضا ثِ ػطف ٍاگصاض ًطز.
 - 3هكَْض كوْب ٍ حوَهساًبى ثط ايي ثبٍضًس ًِ هؼيبض زض ؾٌزف تلبٍت هيوت ػَييي ،هيوت ظهبى
اًؼوبز هطاضزاز اؾت يؼٌي زض لحظِي تطايي ٍ ؿجي كبحف ٍهتي هَرت حجَت ذيبض هيقَز ًِ زض ٍهت ػوس
ظبّط ثبقس .هبًَى هسًي زض ايي هَضز ؾٌَت اذتيبض ًطزُ اؾتٍ .لي اظ ضٍيِ هًبيي زازگبُّب اؾتٌجبٌ هي -
قَز ًِ هبًَى ًيع اظ ايي ًظط پيطٍي ًطزُ اؾت .اگط هتؼبهليي زض هيوت ظهبى هطاضزاز اذتالف ًطزًس ،احجبت
آى ثط هسػي ؿجي اؾت؛ ظيطا انل ثط لعٍم اؾت ٍ ثبيس ثب آٍضزى ثيٌِ كبحفثَزى ؿجي زض ظهبى اًؼوبز هطاضزاز
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ضا حبثت ًٌسً .ظطيِي ؿجي حبزث زض قوبض هَاػس ػوَهي كؿد يب تؼسيل هطاضزاز ًيؿتً .ظطيِاي اؾت ثطاي
رلَگيطي اظ يطض ٍ حطد ًبضٍا زض هَاضز اؾتخٌبيي .ثٌبثطايي ،قطايٍ اؾتٌبز ثِ آى ثبيس ثب زهت هؼيي قَز تب
زازگبُ ًتَاًس ثِ اؾتٌبز ّطگًَِ تـييط قطايٍ رعيي زض هطاضزازّب زذبلت ًٌس.
 - 4اگط هـجَى آگبُ اظ هيوت ثبقس ٍ ثب ٍرَز آى ثِ ظيبزتط اظ آى هؼبهلِ ًٌس ،زيگط ذيبض ًرَاّس زاقت؛
ظيطا ثِ لحبِ اهسام اٍ ػليِ ذَز ،ؿجي ثِ هـجَى اؾتٌبز هييبثس .زضاذتالف هيبى زٍ َطف هؼبهلِ زضثبضُي
ػلن هـجَى ثِ ثْبي ٍاهؼي ،انل ػسم آگبّي اؾت؛ ثٌبثطايي هبًَى كطو هيًٌس ًِ هـجَى ثِ هيوت ٍاهؼي
ربّل اؾت ٍ زليل ػلن هـجَى ثِ هيوت ػبزلِ ضا َطف هطاضزاز ثبيس حبثت ًٌس .هٌتْب اؾتٌبز ثِ ايي انل زض
ربيي اهٌبى زاضز ًِ ظبّط حبل ثط ذالف آى ًجبقس .ظيطا ظَْض اظ اهبضات اؾت ٍ ثط انل ػولي حٌَهت
زاضز .ثطاي هخبل اگط زضثبضُي ػلن ٍ رْل ذجطُ اي اذتالف قَزً ،ويتَاى ثِ اؾتٌبز انل ػسم حٌن ثِ
ؿجي زاز ،هگط ايي ًِ اٍيبع ٍ احَال ٍ زاليل ذبني آى ضا تَريِ ًٌس.
فُرست مىابع
 .1اهبهي ،ؾيس حؿي ،)1387( ،حوَم هسًي ،تْطاى :اًتكبضات ًتبة كطٍقي اؾالهيِ ،چبح ثيؿت ٍ ّكتن.
 .2اهيطي هبئن هوبهي ،ػجسالوزيس ،)1378( ،حوَم تؼْسات ،تْطاىً :كط هيعاى ،چبح اٍل.
 .3اًهبضي ،قيد هطتًي ،)1378( ،هٌبؾت ،هنً :كط هزوغ اللٌطاالؾالهي ،چبح اٍل.
 .4ثبظگيط ،يساهلل ،)1382( ،هبًَى هسًي زضآييٌِ ي آضاي زيَاى ػبلي ًكَض -ذيبضات ٍاحٌبم ضارغ ثِ آى ،تْطاى:
اًتكبضات كطزٍؾي ،چبح زٍم،
 .5تَحيسي ،هحوسػلي ،)1378( ،ههجبح اللوبِّ كي الوؼبهالت -توطيط ثحج ؾيس اثَالوبؾن ذَييً ،زق:
ًكطحيسضيِ ،چبح اٍل.
 .6رؼلطي لٌگطٍزي ،هحوسرؼلط ،)1379( ،هزوَػِ هحكي هبًَى هسًي ،تْطاى :اًتكبضات گٌذ زاًف ،چبح اٍل.
 .7رؼلطي لٌگطٍزي ،هحوسرؼلط ،)1387( ،اؾبؼ زض هَاًيي هسًي -الوسًٍِ ،تْطاى :اًتكبضات گٌذ زاًف ،چبح اٍل.
 .8رؼلطي لٌگطٍزي ،هحوسرؼلط ،)1374( ،تطهيٌَلَغي حوَم ،تْطاى :اًتكبضات گٌذ زاًف ،چبح ّلتن.
 .9رؼلطي لٌگطٍزي ،هحوسرؼلط ،)1386( ،زايطُ الوؼبضف ػوَهي حوَم -اللبضم ،تْطاى :اًتكبضات گٌذ زاًف ،چبح
اٍل.
 .10رؼلطي لٌگطٍزي ،هحوسرؼلط ،)1372( ،زٍضُ حوَم هسًي -حوَم تؼْسات ،تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى،
چبح ؾَم.
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 .11رؼلطي لٌگطٍزي ،هحوسرؼلط ،)1382( ،كطٌّگ ػٌبنطقٌبؾي حوَم هسًي -حوَم رعا ،تْطاىً :كط گٌذ
زاًف ،چبح اٍل.
 .12رؼلطي لٌگطٍزي ،هحوسرؼلط ،)1381( ،كلؿلِ ػوَهي حوَم -تئَضي هَاظًِ ،تْطاى :اًتكبضات گٌذ زاًف،چبح
اٍل.
 .13ريالًي هوي ،اثَ الوبؾن(هيطظاي هوي) ،)1371( ،ربهغ الكتبت ،تْطاىً :كط هؤؾؿِ ًيْبى ،چبح اٍل.
 .14حبئطي قبّجبؽ ،ؾيسػلي ،)1382( ،قطح هبًَى هسًي ،تْطاى :اًتكبضات گٌذ زاًف ،چبح زٍم.
 .15حؿييآثبزي ،اهيط ،)1376( ،تؼبزل اهتهبزي زض هطاضزازّب (تؼبزل هًبيي) ،هزلِ تحويوبت حوَهي ،قوبضُي.21
 .16حؿيٌي ضٍحبًي ،ؾيسهحوس ،)1414( ،كوِ الهبزم (ع) ،هن :هؤؾؿِ زاض الٌتبة ،چبح ؾَم.
 .17حلي ،اثَهٌهَض(ػالهِ حلي) ،)1413( ،هَاػس الحٌبم كي هؼطكِ الحالل ٍ الحطام ،هن :هؤؾؿِ ًكط اؾالهي ،چبح
اٍل.
 .18حلي ،اثَهٌهَض(ػالهِ حلي) ،)1412( ،هرتلق الكيؼِ ،رلس ،5هن :هؤؾؿِ ًكط اؾالهي ،چبح اٍل.
 .19ذساثركى ،ػجساهلل ،)1389( ،ازػبى ػلن ٍ رْل زض زػَاى ؿجي ،كهلٌبهِ كوِ اّل ثيت (ع) ،قوبضُي . 64ٍ63
 .20ؾٌَْضي ،ػجسالطظامٍ ،)2009( ،ؾيٍ كي قطح الوبًَى الوسًي الزسيس ،ثيطٍت :هٌكَضات الحلجي الحوَهيِ ،چبح
ؾَم.
 .21قْيسحبًي (ظيي السيي رجؼي ػبهلي) ،)1379( ،ضٍيِ الجْيِ كي قطح اللوؼِ السهكويِ ،هن :هؤؾؿِ اؾوبػيليبى،
چبح قكن.
 .22قْيس حبًي (ظيي السيي رجؼي ػبهلي) ،)1413( ،هؿبلي االكْبم الي تٌويح قطائغ االؾالم ،هن :هؤؾؿِ هؼبضف
اؾالهي ،چبح اٍل.
 .23قْيسي ،هْسي ،)1385( ،تكٌيل هطاضزازّب ٍ تؼْسات ،تْطاى :اًتكبضات هزس ،چبح پٌزن.
 .24قْيسي ،هْسي ،)1384( ،حوَم هسًي -6ػوَز هؼيي ،1تْطاى :اًتكبضات هزس ،چبح چْبضم.
 .25قيد ََؾي ،اثي رؼلطٍ ،)1408( ،ؾيلِ الي ًيل اللًيلِ ،هن :اًتكبضت ًتبثربًِ آيتاهلل هطػكي ًزلي ،چبح
اٍل.
 .26نلبيي ،ؾيسحؿيي ،)1351( ،زٍضُي هوسهبتي حوَم هسًي ،تْطاى :اًتكبضات هؤؾؿِ ػبلي حؿبثساضي ،چبح اٍل.
َ .27جبَجبيي ،ؾيسػلي ،)1412( ،ضيبو الوؿبئل كي ثيبى احٌبم الكطع ثبلساليل ،هنً :كط هؤؾؿِ اؾالهي ،چبح
اٍل.
 .28ػجسُ ثطٍرطزي ،هحوس ،)1380( ،حوَم هسًي ،تْطاى :اًتكبضات هزس ،چبح اٍل.
 .29ػجسُ ثطٍرطزي ،هحوسً ،)1383( ،ليبت حوَم اؾالهي ،تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى ،چبح اٍل.
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 .30كربض ََؾي ،رَاز ،)1384( ،زض هحًط قيد اًهبضي (قطح ذيبضات) -توطيطات احوسپبيبًي ،هنً :كط هطتًي،
چبح پٌزن.
 .31هبؾنظازُ ،ؾيسهطتًي ٍ ضُپيي ،حؿي ًٍيبيي ،ػجساهلل ،)1384( ،تلؿيطهبًَى هسًي زضاؾٌبز ٍ آضا ٍ اًسيكِ ّبي
حوَهي ،تْطاى :اًتكبضات ؾوت ،چبح اٍل.
ً .32بتَظيبىً ،بنط ،)1382( ،العاهبت ذبضد اظ هطاضزاز يوبى هْطي -هؿؤٍليت هسًي ،تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ
تْطاى ،چبح ؾَم.
ً .33بتَظيبىً ،بنط ،)1383( ،زٍضُ هوسهبتي حوَم هسًي -ػوَز هؼيي ،تْطاى :قطًت ؾْبهي اًتكبض ثب ّوٌبضي
قطًت ثْوي ثطًب ،چبح ًْن.
ً .34بتَظيبىً ،بنط ،)1384( ،هبًَى هسًي زض ًظن حوَهي ًًٌَي ،تْطاى :اًتكبضات هيعاى ،چبح زٍاظزّن.
ً .35بتَظيبىً ،بنط ،)1380( ،هَاػس ػوَهي هطاضزازّب ،تْطاى :قطًت ؾْبهي اًتكبض ثب ّوٌبضي قطًت ثْوي ثطًب،
چبح ؾَم.
ً .36بتَظيبىً ،بنط ،)1380( ،هَاػس ػوَهي هطاضزازّب ،تْطاى :قطًت ؾْبهي اًتكبضثب ّوٌبضي قطًت ثْوي ثطًب،
چبح پٌزن.
ً .37بتَظيبىً ،بنط ،)1379( ،هَاػس ػوَهي هطاضزازّب ،تْطاى :قطًت ؾْبهي اًتكبض ثب ّوٌبضي قطًت ثْوي ثطًب،
چبح پٌزن.
ً .38بتَظيبىً ،بنط ،)1382( ،زٍضُ هوسهبتي حوَم هسًي -اهَال ٍ هبلٌيت ،تْطاىً :كط هيعاى ،چبح قكن.
ً .39بتَظيبىً ،بنط ،)1383( ،زٍضُ هوسهبتي حوَم هسًي ،اػوبل حوَهي -هطاضزاز – ايوبع ،تْطاى :قطًت ؾْبهي
اًتكبض ثب ّوٌبضي قطًت ثْوي ثطًب ،چبح ًْن.
ً .40بتَظيبىً ،بنط ،)1378( ،ػوَز هؼيي ،تْطاى :قطًت ؾْبهي اًتكبض ثب ّوٌبضي قطًت ثْوي ثطًب ،چبح ّلتن.
ً .41بتَظيبىً ،بنط ،)1380( ،هَاػس ػوَهي هطاضزازّب ،تْطاى :قطًت ؾْبهي اًتكبض ثب ّوٌبضي قطًت ثْوي ثطًب،
چبح ؾَم.
ً .42بقق الـُبء ،ػلي( ،ثيتب) ضؾبلِ كي الريبضات ،ثيرب ،ثيًب.
 .43هبهوبًي ،ػجساهلل (هحون حبًي) ،)1344( ،هٌبّذ الوتويي كي كوِ ائوِ الحن ٍاليوييً ،زق :هؤؾؿِ آل الجيت
الحيبء التطاث.
 .44هحون ثحطاًي ،يَؾق( ،ثيتب) ،حسائن الٌبيطُ كي احٌبم الؼتطُ الُبّطُ ،هن :هؤؾؿِ ًكط اؾالهي.
 .45هحون حلي ،اثَالوبؾن ،)1410( ،قطائغ االؾالم كي هؿبئل الحالل ٍ الحطام ،چبح قسُ زض :هطٍاضيس ،ػليانـط،
ؾلؿلِ اليٌبثيغ اللوْيِ -هتبرط ،رلس ،14ثيطٍت :هؤؾؿِي كوِ الكيؼِ ،چبح اٍل.
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 .46هحون حلي ،اثَالوبؾن ،اثَالوبؾن ،)1405( ،هرتهط الٌبكغ ،ثيطٍت :زاضالًَء ،چبح ؾَم.
 .47هحون ًطًي ،ػلي ثي حؿيي(هحون حبًي) ،)1408( ،ربهغ الووبنس كي قطح الوَاػس ،هن :هؤؾؿِ آل الجيت
الحيبء التطاث ،چبح اٍل.
 .48هَؾَي ذويٌي ،ؾيس ضٍحاهلل( ،ثيتب) ،تحطيطالَؾيلًِ ،طماكعاض هزوَػِ آحبض اهبم ذويٌي ،هطًع تحويوبت
ًبهپيَتطي ػلَم اؾالهي
 .49هَؾَي ذويٌي ،ؾيسضٍح اهللً ،)1368( ،تبة الجيغ ،هن :هؤؾؿِ اؾوبػيليبى ،چبح چْبضم.
 .50هَؾَي ذويٌي ،ؾيسضٍح اهللً ،)1368( ،تبة الجيغ ،هن :هَؾؿِ اؾوبػيليبى ،چبح چْبضم.
 .51هؤهي ؾجعٍاضي ،هحوسثبهط( ،ثيتب)ً ،لبيِ االحٌبم ،هطًع ًكط انلْبى.
ً .52زلي ذَاًؿبضي ،هَؾي ،)1355( ،هٌيِ الُبلت كي قطح الوٌبؾت -توطيطات هحوسحؿيي ًبئيٌي ،رلس ،3هن،
هؤؾؿِ ًكط اؾالهي.
ً .53زلي ،هحوسحؿي( ،ثيتب) ،رَاّط الٌالم كي قطح قطائغ االؾالم ،زاضالٌتت االؾالهيِ ،تْطاى.
ً .54طاهي ،احوس ،)1415( ،هؿتٌس الكيؼِ كي احٌبم الكطيؼة ،هن :هؤؾؿِ آل الجيت إلحيبءالتطاث ،چبح اٍل.
 .55يعزاًيبى ،ػليطيب ،)1385( ،تؼسيل تؼْسات هطاضزازي ثط پبيِي انَل ٍ هَاػس حبًن ثط كوِ اؾالهي ،هوبالت ٍ
ثطضؾيّب ،قوبضُي .82

