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 درايراى)ًفقِ ٍ هْر( ٍ استقالل هالی زٍجیي  حقَق اقتصادي زًاى تررسی
 

 دشتیاى هٌْاز

 ا٧لاٙ، كًتٖ ٛٞك پ٨بٕ ؿاِِٛبٟ ٗـكى ؽبٛٞاؿٟ، عوٞم اكُـ ًبكُٜبى

 

 چکیدُ

ل ث ،ؽبٛٞاؿٟ ٗؾتْ ٝ ؿصبك ١لد ٝ ٗلد ُلؿؿ  ٛظبٕ ؽبّ ؽٞؿ اًت صٜبٛض٠ ٦و٧ُٝ  ٥ارت٘بع ًٞصي ٝ ؿاكا ي٧ؽبٛٞاؿٟ  ؿك ٝاهغ،

 ًتا ٦مٛـُ غتبد٧ٗب ٨ٚتبٗ ؽبٛٞاؿٟ،  ٥ثوب ٥ام اٗٞك المٕ ثلا ٧ٌ٦ ؽٞا١ـ ُقاُت.  ٦رجلاٛ لهبث٨ْٝ ؿ ٨ٌٖٗتو ل٨ارت٘بع تأح  ًْ

 ٛظٖ»٥ثلهلاك ٨ْكا ث٠ ؿٓ  ٛلو٠ عوٞهـاٛبٙ، ٦ثلؽ ل٧ٜٝام ا .ًٜـ ٦ٗ لب٧كا ا ٦ٛوَ ٢ٗ٘ ٗلؿ، ٥ام ًٞ «ٛلو٠» پلؿاؽت ٠ً

 ٚ،٧ثٜبثلا ؿاكؿ.  ٦ًبْٗ ثب ٛظٖ ػ٘ٞٗ ٦اًت ٝ ٛظٖ ؿك آٙ ثٌتِ  ١ل ارت٘بع ١٦ٌت٠ آٔ ٛٞاؿٟؽب ؛٦ٗ ؿاٜٛـ  ٢ٖٗ «٦ؽبٛٞاؿُ

 ٨ٚؽٞؿ ٗؼ ٥ثلا ٥ِل٧ؿ  ق٨عبًٖ ثل ؽبٛٞاؿٟ كا ثل ١ٖ مٜٛـ ٝ عوٞم ٝ تٌبٓ هٞاػـ ،٦ؽٔٞٓ ٥ؿك هلاكؿاؿ١ب ٜـتٞاٛ ٦٘ٛ اُؾبّ

٠ مٝر٠ ؿك ػوـ ٌٛبط ٦ٗ ؿ١ـ ٧ب ث٠ ٛلغ مٝر٠ ثل ف٠ٗ . ٢ٗل ٧ب ٢ٗل٠٧ ػجبكت ام ٗبّ ٗؼ٦ٜ٨ ٠ً ثل ًج٨ْ ٗتؼبكف، مٝد ثًٜٜـ

ام ٛظل عوٞه٦ ٢ٗل ٧ب ٓـام ٗب٦ٓ اًت ٠ً مٙ ثل احل امؿٝاد ٗبٓي آٙ ٦ٗ ُلؿؿ. ٢ٗل٠٧ ام عوٞم ٌٖٗٔ ٗب٦ٓ مٙ  .٨ُلؿ ٦ٗ

١ل ٛٞع ٗغٌٞة ُـٟ ٝ مٙ ؿك ١ل مٗبٙ ثؼـ ام ػوـ ٝ ث٠ ٓالعـ٧ـ ؽٞؿ ٝ ثـٝٙ اٛالع ٝ اربمٟ ٗلؿ ٦ٗ تٞاٛـ ؿك ٢ٗل٠٧ ؽٞؿ 

  ٠ُٛٞ تٔلكبت مٙ كا ٛـاكؿ. ؽٞا١ـ ثجؾِـ ٝ ١ُٞل عن ٗـاؽ٠ٔ ؿك ا٧ٚ تٔلك٦ اٛزبٕ ؿ١ـ ٧ب آٙ كا ث٠ ١ل ٦ًٌ ٠ً ٦ٗ
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 هقدهِ

 هفَْم هْر در قاًَى هدًی  :گفتار اٍل: هفَْم شٌاسی

ث٠ ٗزلؿ ػوـ، مٙ ٗبٓي ٢ٗل ٦ٗ ُٞؿ ٝ ٦ٗ »هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ  آٗـٟ اًت:  1082ٟ، كوٚ ؿك ٗبؿٟ هبِٛٞٛقاك تؼل٧ل٦ ام ٢ٗل اكائ٠ ٜٛ٘ٞؿ

١ل ُبٟ ١ُٞل هجْ ام ٛنؿ٦ٌ٧ مٙ ؽٞؿ كا ٛالم »م. ٕ.  1092آجت٠ ٛجن ٗبؿٟ «. تٞاٛـ ١ل ٛٞع تٔلك٦ ٠ً ثؾٞا١ـ ؿك آٙ ثٜ٘ب٧ـ

ؿاؿٟ ثبُـ عن ؿاكؿ ٗبماؿ ٛٔق كا ػ٨ٜبً ٧ب ٗخالً ٧ب  ؿ١ـ مٙ ٌٗتغن ٛٔق ٢ٗل ؽٞا١ـ ثٞؿ ٝ اُل ١ُٞل ث٨َ ام ٛٔق ٢ٗل كا هجالً

ٓقا ٗب٨ٌٓت مٙ ٌٛجت ث٠ ٛٔق ِٗبع ٢ٗل، ٗب٨ٌٓت ٗتنٓنّ اًت ٝ ثب تغون ٛنؿ٦ٌ٧، ٌٗتول ٝ حبثت ٦ٗ «. ه٨٘تبً اًتلؿاؿ ًٜـ

ٙ ٌٛجت ث٠ ًْ (. ث٠ ٛظل ٢ِٗٞك كو٢ب كٞت ١ُٞل ثؼـ ام ػوـ ٝ هجْ ام ٛنؿ٦ٌ٧ ؿك اًتغوبم م1369: 156ُٞؿ )ٓلب٦٧؛ اٗب٦ٗ،

هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ اُل ثلا٥ مٙ ؿك ١ِٜبٕ ػوـ امؿٝاد ؿائٖ، ٢ٗل٠٧  1093(. ٜٗبثن ٗبؿٟ 1308: 100ٗٞحل ٦٘ٛ ثبُـ )٨٢ُـ حب٦ٛ، ٢ٗل

تؼ٨٨ٚ ِٛـٟ ثبُـ، ١ِٜبٕ ٛالم ؿك ٓٞكت ػـٕ ٛنؿ٦ٌ٧، مٙ ٌٗتغن ٢ٗلآ٘تؼ٠ ٝ ؿك ٓٞكت ٛنؿ٦ٌ٧ ٌٗتغن ٢ٗلآ٘خْ ٦ٗ 

اُل ٌٛبط ؿائٖ ٢ٗل فًل ِٛـٟ ٧ب ػـٕ ٢ٗل »هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ آٗـٟ اًت: ١1087٘ض٨ٜٚ ؿك ٗبؿٟ  (1370 :441ؿٝكاٛت؛ ٧ْٝ،ُلؿؿ. )

ُلٙ ُـٟ ثبُـ ٌٛبط ٓغ٨ظ اًت ٝ ٛلك٨ٚ ٦ٗ تٞاٜٛـ ثؼـ ام ػوـ، ٢ٗل كا تؼ٨٨ٚ ًٜٜـ ٝ اُل هجْ ام تلا٦ٗ ثل ٢ٗل ٗؼ٨ٚ، ث٨ٚ 

 (. 1369: 163اٗب٦ٗ، )ٓلب٦٧ ٝ «. ١ب ٛنؿ٦ٌ٧ ٝاهغ ُٞؿ، مٝر٠ ٌٗتغن ٢ٗل آ٘خْ ؽٞا١ـ ثٞؿ آٙ

 سثة ٍجَب ًفقِ يفقْا درتارُ  ًظرگفتار دٍم: 

 ٨ٚمٙ ثل ٗلؿ كا تٌ٘ ٥ؿًت٠ ًجت ٝرٞة ٛلو٠ ٧ي ؿاكٛـ  ٦ٗتلبٝت ١٥ب ـُب٧ٟمٙ ثل ٗلؿ، ؿ ٥ًجت ٝرٞة ٛلو٠  ٥ؿكثبكٟ  كو٢ب

 ٦مٙ ثب ؿٝ اٗل تغون ٗ ٨ٚتٌ٘ ،٦ُلٟٝ اؽتالف ٝرٞؿ ؿاكؿ: ؿك ٗق١ت ُبكؼ ب٨ٙٗ ٨ٚتٌ٘ ق٧ؿاٜٛـ، ١ل صٜـ ؿك تؼل ٦مٙ ٗ

 ٨ٚثل علًت ٝ اٛتوبّ ثب ١ٌ٘لٍ ث٠ ًلمٗ ٦مٙ ٗجٜ ت١٧ٌ٘لٍ هلاك ؿ١ـ ٝ ؿٕٝ كٗب بك٨ٛؾٌت آ٠ٌٛ مٙ ؽٞؿ كا ؿك اؽت لؿ؛٧پق

 ،٥كا ث٠ ١ُٞلٍ ؿاؿ اٗب ام ٛوْ ٝ ًٞس ١٘لاٟ ٝ ٦رٌٜ ٥ث٢لٟ  ٥. پي اُل مٙ اربمٟ ل٨ٌٗ ت٨آجت٠ ث٠ ُلٙ اٜٗ ٥ِل٧ؿ

 (1385:  291)ُٔـٝم٧بٙ،اًت. بكت٨٠ث٠ ٓٞكت ًبْٗ تغون ٛ ٨ٚتٌ٘ لا٧ُٞؿ، م ٦ل ١ٌ٘لٍ ٝارت ٛ٘اٝ ث ٥ًلؿ ٛلو٠  ٥ؽٞؿؿاك

ُٞؿ؛ آجت٠  ٦ٛلو٠ ٝارت ٗ ٦٧ثب ٓلف ًبٗزٞ ٦ؼ٧ُٜٞؿ؛  ٦ٗغون ٗ ٦رٌٜ ٥ثب ٓلف ث٢لٟ  ٨ٚتٌ٘ ٨،٠ٝ اٗبٗ ٦ؿك ٗق١ت ٗبٌٓ

 ِب٧ٙا لٝا٨ٙٝ پ ل٨٠ٛظل ام آٙ اثٞعٜ ٧ٚؿٕٝ: ا ـُب٧ٟكا ؿاُت٠ ثبُـ. ؿ ٦اٛزبٕ ػْ٘ رٌٜ ٠ً٦٧ مٙ ثبٓؾ ثٞؿٟ ٝ تٞاٛب ٦ث٠ ُلٛ

ٗؼٜب ٠ً صٞٙ مٙ ثب ػوـ ٌٛبط ؿك  ٧ٚٛلو٠ ٜٗغ ٝ ثبمؿاُت مٙ ؿك ؽب٠ٛ اًت، ثـ ٝرٞةًجت  ،٦عٜل ٥كو٢ب ؿ٧ـُبٟاًت، ام 

لؽٞكؿاك ث ١ب٥ بمٜٗـ٨ٛ ٨ًٜٚـ ؿك ػٕٞ ام عن تأٗ ٦ٗ ت٨ٜٗبكغ ٝ ٗٔبٓظ ١ُٞلٍ كؼبٓ ٥ٝ ؿك كاًتب لؿ٨ُ ٦ٗلؿ هلاك ٗ بك٨اؽت

ؿك ر٢ت  لا٧ُٞؿ، م ٦آ٘بّ ٝارت ٗ ت٨آٛبٙ ثل ث ٥ ٛلو٠ ١ٌتٜـ ١٦٧ب ام ٜٗنّ، ػ٢ـٟ ؿاك ُـْ ل٠ً٨ٙٝ ؿك ث ٦ُٞؿ.  ٝ مٛبٛ ٦ٗ

 ٦ػوـ، آحبك ػوـ ثل آٙ ٗتلتت ٗ ٥ ـ٨٠ُـٙ ٓ ٥ثؼـ ام ربك ِب٧ٙث٠ ٛظل ا ٦ًلؽٌثٜظل   ًُٜٞـ. ٦ٜٗبكغ ٝ ٗٔبٓظ ؿٝٓت ٗ

 (.1386:  25)ِٜٓلٝؿ٥، ٛلو٠ اًت ٨ٚٝ تأٗ ٧٠ػوـ، پلؿاؽت ٢ٗل ٧ٚا ٥بٗـ١ب٨پ ٧ٚام ٢ٖٗ تل ٧ٌ٦ُٞؿ؛ 

 در ػقد دائن « سقَط ًفقِ»شرط ضوي ػقد : گفتار سَم 

ًتبة »ٜٗٔت،ؿك ٗ٘ٚ ٧ٚاًالٕ ث٠ ا  ٥ام ٛظل اًالٕ،آنإ ٗلؿ ث٠ ؿاؿٙ ٛلو٠ اًت.كو٢ب«عوٞم ؽبٛٞاؿٟ»ام ٌٗبئْ ٢ٖٗ ٧ٌ٦

كا  ٦ُلٝٛ ب٧ُلٙ  ؿك ٗ٘ٚ ػوـ امؿٝاد ٜـٝ ١ُٞل ٦ٗ تٞاٛ مٙ ِل،٧ٛلف ؿ ام (.200، ّ 1382)آؽٞٛـ٥، ؿاكٛـ  ـ٨تبً« آٌٜبط

 اٛزبٕ آٙ ُلٙ ٗتؼ٢ـ ؽٞا١ـ ثٞؿ.  ٌٛجت ث٠ ٗوبثْ، ٛلف ز٨،٠ؿك ٛت ؿاكٛـ، ب٨ٙث  ٥ِل٧ؿك ٗوبثْ ؿ «ُلٙ ٗ٘ٚ ػوـ» ػٜٞاٙ  ث٠

٠ً اُل مٙ  ـ٧ٛ٘ب ٦ُلٙ ٗ ٗلؿ، ٧،٠ٌٜا ب٧ٝ  ثبُـ«٦ٗغْ ٌٌٗٞٛ»ػٜٞاٙ  ٠ً ٢ُل ت٢لاٙ ث٠ ـ٧ٛ٘ب ٦ػوـ،ُلٙ ٗ ٨ٚؿك ع مٙ،»ٗخال

 . «ـ٧ٛ٘ب بك٨كا اؽت ٦ُـْ ٗؼٔ٘ ٦ٌت٧كوٚ ثب ام ؽب٠ٛ ؿاكؿ، ل٨ٙٝث٠ ًبك ث ٧ْت٘ب

 داشتي ًفقِ یالسام قاًًَ ٍ ًاهشرٍع تَى شرط ػقد ًفقِ: چْارمگفتار 
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ُلٙ -هٌٖ اًت،آق ؿٝ ن٨ٛ«ُلٙ ثبْٛ» ُلٙ ثبْٛ،-2ظ،٨ُلٙ ٓغ -1ُلٙ ػجبكت اًت ام: ،اهٌب٥ٕثٜـ ٨ٖتوٌ  ي٧ ؿك

 ل٨ُلٙ ثبْٛ ؿ»ام اهٌبٕ ٧ٌ٦ٗجْٜ، ل٨ُلٙ ثبْٛ ٝ ؿ-اًت.ة  آٗـٟ ٦هبٛٞٙ ٗـ1233ٛٗٞاكؿ آٙ ؿك ٗبؿٟ   ثبْٛ ٝ ٗجْٜ ٠ً

،ٗٞاكؿ ٝ «ٛبِٗلٝع ُلٙ»٥.ثلاًبمؿ ٦ٝاكؿ ٛ٘ ٦ػوـ ؽٔٔ ٞؿاًت ٠ً آْ ُلٙ،ثبْٛ اًت،اُل ص٠ ث٠ ؽ  ُلٙ ٛبِٗلٝع«ٗجْٜ

 ٦اًت،ٝٓ  ُلٙ ثبْٛ«ُلٙ ػـٕ ٛلو٠»ام عوٞهـاٛبٙ  ٦ر٠ٔ٘ آ٢ٛب،ُلٙ ػـٕ ٛلو٠ اًت.ث٠ ٛظل ثلؽاٛـ ٠ً ام  ثلُ٘لؿٟ ١٦٧ب ٗخبّ

.١٘بٙ ٛٞك ٠ً اًت«٦هبٛٞٛ آنإ»ي٧  ٥ٛلو٠ ؿاكا ام عوٞهـاٛبٙ،٥ ا ٛظلػـّٟ ث٠(. 1383: 300)ُٔـٝم٧بٙ،.ًٜـ ٦ػوـ كا ثبْٛ ٛ٘

اٝ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً ٛلو٠ ٝ  ٥ثلا ن٨ٛ ق٨تٌٔ ٧ٚثبُـ،ؿك ٗوبثْ،ا ػ٢ـٟ ؿاُت٠  كا ث٠«ؽبٛٞاؿٟ بًت٧ك»عن ث٠ ٗلؿ ؿاؿٟ ُـٟ ٠ً ٚ ٧ا

كا ٜٗؼوـ  ٥هلاكؿاؿ ب٧ثلهلاك ًبؽت٠ ٝ  ٥ا اكاؿٟ ؽٞؿ، ٗؼب٠ٔٗ ٥اًبى آماؿ ثل اٌٛب٢ٛب، ثپلؿامؿ. ن١٨ٌ٘ل ؽٞؿ كا ٛ  ٦ٗؾبكد مٛـُ

« ػوـ امؿٝاد» ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ ٥ارجبك  ٝ صٜبٛض٠ اكاؿٟ آماؿ ثبُٜـ ٥ٚ،ؿاكا٨ٛلك ـ٧اُل ص٠ ؿك آْ تغوّن امؿٝاد ثب .ًبمٛـ ٦ٗ

  كاٟ ٨ٚهلاكؿاؿ ٛلك«ٛلو٠»عٞمٟ ؿك ِل،٧ؿ  ث٠ ػجبكت .ٜـتٞاكن ؿاُت٠ ثبُ«ػـٕ ٛلو٠»ؿك ٗٞكؿ  ٦٘ٛ تٞاٜٛـ ،٦ٝٓ ،ٜٗؼوـ ٦٘ٛ ُٞؿ

 ٌٛبط ؿائٖ، ؿك ثل ٗلؿ ٝارت ٦ٗ ُلؿؿ. " ٛلو٠"ثل مٙ ٝ"ٚ ٨تٌ٘" ت٨كاث٠ٜ مٝر زبؿ٧ٝ ا «ػوـ امؿٝاد» ث٠ ٗغٖ ٝهٞع ث٠ٌٔ، ٛـاكؿ،

 ب٧ٗ٘ٚ ػوـ ٌٛبط  ٜـ٦٘ٛ تٞاٛ ٨ٚٛلك ن٨ْ،٨ٛؿٓ ٨ٚٝ ث٠ ١٘ «ٛـاكؿ ٥هلاكؿاؿ  ٧٠ِام عٌٖ هبٛٞٙ اًت ٝ ك ٦ٗلؿ،ٛبُ  ل٨٠ٝظ ٧ٚا

مٙ ٝ ١ُٞل  ٦ثل تلاٗ ١ُٞ٦ل ثل ؿاؿٙ ٛلو٠ ٗتٌ ٧ٚؿك ػوـ ٜٗوٜغ، ؿ ٦ثبة ًبهٚ ًٜٜـ.ٝٓ ٧ٚٗلؿ كا ؿك ا ق٨پي ام آٙ تٌٔ

ثبُـ)ٗبؿٟ   ُـٟ ٥ثل آٙ ربك ٦ػوـ ٗجٜ ب٧ث٠ ٓلاعت ُلٙ ُـٟ  ب٠ً٧  پلؿامؿ ٦كا ٗ  لو٠ مٙٛ ٦ٓٞكت ،١ُٞل،ؿك٦ؼ٧ٜاًت 

مٙ ،  ٛلو٠ مٗبٙ ُقُت٠ كا ٦ٗ تٞاٙ اماٝ ؽٞاًت ٗلؿ اًت ٝ ٠ٛ ت٢ٜب، ٧ٙٞٛلو٠ مٙ ؿك مٗلٟ ؿ ١ل عبّ، ؿك(.٦هبٛٞٙ ٗـ41113ٛ

 .پلؿاؽتٚ آٙ ٗغٌٕٞ ًٜـ  ؿ كا ث٠ٝ ٗل ٨ٚاٝ كا ٗؼ ٜـ٧ٟؿاكؿ ٠ً ام ؿاؿُبٟ ثؾٞا١ـ ٠ً ٗوـاك ٛلو٠ آ عن

 ػقد دائن ترآثار ًفقِ ی ٍ ػوَه  ًظن لیلسٍم ًفقِ تِ دل: پٌجنگفتار 

  ت٘بٕ ،كٞم«٦ػ٘ٞٗ ٛظٖ» ٠ً ،٦ٗؼٜ ٧ٚٛلو٠ كا ثل ٗلؿ المٕ ٦ٗ ؿاٜٛـ. ثـ پلؿاؽت«٦ػ٘ٞٗ  ٛظٖ»٨ْث٠ ؿٓ ام عوٞهـاٛبٙ ٥تؼـاؿ

اٛؼوبؿ  ِل،ؿك٧اًت.ث٠ ػجبكت ؿ  ٗوـٕ«٦ٛظٖ ػ٘ٞٗ»ؿٝ، ٧ٚا ٨ٚبكٕ ث٠ً ؿك تؼ ،٥ا ث٠ ٠ُٛٞ هلاك ؿاكؿ، ٦ؽٔٞٓ ٥هلاكؿاؿ١ب

ام هٞاػـ  ن٨ٝ ١ُٞل ٛ  مٙ ِب٧ٙؽٞ ٨ٚٗلثٞٙ ث٠ اٛلبم ث ق٨تٌٔ» ثبُـ. تٞر٠ٗٞكؿ " ٦ٛظٖ ػ٘ٞٗ"ـ٧ثب ،٦ؽٔٞٓ  ٥هلاكؿاؿ١ب

آٙ كا  ٧٠تبؿ  ت٨ٝ تلت ٠ً ٗوـاك ٛلو٠ ٥،ػوـ٦،ٝٓاًت ٝ عن ٛلو٠ ؽٞاًتٚ،ثب هلاكؿاؿ ًبهٚ ٦٘ٛ ُٞؿ «٦ٛظٖ ػ٘ٞٗ»ٗلث٠ٛٞ ث٠

ُلائٚ ٝ  ٥،ؿاكا٥ػوـ ٝ هلاكؿاؿ ١ل . «١ُٞل كا ام ٛلو٠ ُقُت٠ ؽٞؿ اثلاء ًٜـ. ـ٦ٗ تٞاٛ  مٙ ٨ٚٛبكق اًت ١٘ضٜ ًٜـ ٦ٗ ٨ٚٗؼ

ٝ  ظ٧ٓل بٙ،آحبك٨ٗ ٧ٚ.ؿك اثبُـ ٦ٗ  ػوـ،آحبك،ثل آٙ ٗتلتت زبؿ٧اًت ٝ پي ام ا  ٥تغون آْ ػوـ ٗلٝك ٥ثلا ٚ،٧اًت.ُلا  ٥آحبك

 ـ٨ٟث٠ ػو آٙ ٦ٗ ثبُٜـ.  ت٧آحبك ٛجبُٜـ،ٗٔنٕ ث٠ كػب ٧ٚٗتٞر٠ ا ٨ٚاُل ٛلك ٦ثلؽٞكؿاك اًت،عت ٥ِتل٨ث ت٨م ا١٘كُٝٚ ا

٦ٗ  ٠ً ػوـ ٝاهغ ُـ، ١ُٞل ث٠ عٌٖ هبٛٞٙ ٗٔنٕ ث٠ ؿاؿٙ ٛلو٠ ١٨ٚ٘ ٖ،٧ٌٛبط ؿا ؿك» ػوـ اًت. ٦آحبك رـا ِٛـٛ ام«ٛلو٠»٥ا ػـٟ

ثب اٛلبم ٗالم٠ٗ ٛـاكؿ ٝ هبٛٞٙ ث٠ ٜٗبًجت ٌٛبط، ١ُٞل كا ث٠ ؿاؿٙ  ت٨ٜٗوٜغ،مٝر ٌٛبط ؿك«. 9 ٦هبٛٞٙ ٗـٛ 1102ُٞؿ)ٗلبؿ ٗبؿٟ 

 (.٦هبٛٞٙ ٗـ1113ٛ  )ٗبؿًٟٜـ ٦ٛلو٠ ٗٔنٕ ٛ٘

 رشين هالی زٍجیي در حقَق ايراى: ششنگفتار 

اًت. ك٠ِ٧  ، ام ٧ي حجبت ٌٛج٦ ثلؽٞكؿاك ثٞؿ1307ٟتلت٨ت اٗٞاّ مٝر٨ٚ ؿك عوٞم ا٧لاٙ ام مٗبٙ تـ٧ٝٚ هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ ؿك ًبّ 

ٛٞك  ٗق١ج٦ ٝ ا٦٢ٓ هٞاػـ عبًٖ ث٠ ػٜٞاٙ ثٌتل٥ ػـآت ٌُتل ؿك كٝاثٚ ث٨ٚ مٙ ٝ ١ُٞل كا ثب٧ـ ػٔت ا٧ٚ حجبت ؿاٌٛت؛ ١٘بٙ

(. عوٞه٦ ٠ً ثلا٥ مٛبٙ ٗولك ُـٟ ثلاثل ثب تٌب٨ٓل٦ 228)ثولٟ، « ٢ٓٚ ٗخْ آق٥ ػ٢٨ٔٚ ثبٓ٘ؼلٝف»٠ً ؽـاٝٛـ ٗتؼبّ ٦ٗ كلٗب٧ـ: 

آْ »اُت٠ ُـٟ اًت. كٌٔل٠ ا٧ٚ اٗل ث٨ٌبك كُٝٚ ٦ٗ ثبُـ، م٧لا اًالٕ ث٠ رب٥ تِبث٠ ًبم٥ ث٠ اًت ٠ً ثل ػ٢ـٟ ٥ٝ ُق

آْ ػـّ ٦ٌ٧ ام اكًبٙ ًالٕ ٝ كو٠ اًال٦ٗ، ١٘بٙ ا٦ٔٓ اًت ٠ً هبٛٞٙ تٜبثن ػوْ ٝ ُلع كا ؿك »تٞر٠ ٛ٘ٞؿٟ اًت، « ػـآت

اًال٦ٗ ثلاًبى ػـآت، ثل ا٧ٚ ثبٝكٛـ ٠ً مٝر٨ٚ اربمٟ ٛـاكٛـ  ُقاك٥ هٞا٨ٛٚ اًالٕ ث٠ ٝرٞؿ آٝكؿٟ اًت. ػٔ٘ب اًالٕ ػالٟٝ ثل پب٠٧

 (. 1374: 155ػـآت٦ ُٞؿ. )٢ٜٗل٥،  تٞاكو٦ ٛ٘ب٧ٜـ ٠ً ٜٗزل ث٠ ث٦
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ـ؛ اٗٞاّ مٙ ٝ ٗلؿ ؿاكائ٦ اًتوالّ ٗب٦ٓ ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜب اًت ٠ً مٝر٨ٚ پي ام امؿٝاد ١ل ٧ي، ام ؿاكائ٦ رـاُب٠ٛ ثلؽٞكؿاكٛ

١ب ٧ب اٗٞاّ ٌٗتٌج٠ ؿك ؿٝكاٙ  ؿ١ٜـ ٝ مٙ پي ام ػوـ ٌٛبط ؿك اؿاكٟ، تٜظ٨ٖ ٝ تٔلف اٗٞاّ ٝ ؿاكائ٦ ِٗتل٦ً كا ت٨ٌِْ ٦٘ٛ

تٞاٛـ ١ل٠ُٛٞ تٔلف ٗبؿ٥ ٝ عوٞه٦ ٌٛجت ث٠ آٙ ؿاُت٠ ثبُـ. ك٧بًت ١ُٞل ثل ؽبٛٞاؿٟ  مٛبُٞئ٦ اًتوالّ ًبْٗ ؿاكؿ ٝ ٦ٗ

٠ُٛٞ ٠ً اٗلٝمٟ ؿك عوٞم  ٠ُٛٞ ؿاكائ٦ ِٗتل٦ً آٙ ٗٞاّ مٝر٠ كا تز٧ٞن ٦٘ٛ ًٜـ ٝ پي ام اٛغالّ ٌٛبط ١ٖ ٨١شؿؽبٓت ٥ٝ ؿك ا

ًِٞك١ب٥ ؿلث٦ ٗلًٕٞ اًت، ث٠ ٝرٞؿ ٛؾٞا١ـ آٝكؿ. اُل اؽتال٦ٛ ؿك اٗٞاّ مٙ ٝ ٗلؿ ث٠ ٝرٞؿ آ٧ـ؛ ؿك ٓٞكت ػـٕ اٌٗبٙ احجبت 

ث٠ ٛٞك  (.1380: 69عج٨ج٦ تجبك،) اّ ِٗبع ه٢ل٥ ث٨ٚ آ٢ٛب تو٨ٌٖ ُٞؿ.ٗب٨ٌٓت ام ٛلف ١ل ٧ي ام مٝر٨ٚ، ثب٧ـ ١٘بٜٛـ اٗٞ

ا٧ٚ ؿك «. تٞاٛـ ؿك ؿاكائ٦ ؽٞؿ ١ل تٔلك٦ كا ٠ً ٦ٗ ؽٞا١ـ ثٌٜـ مٙ ٌٗتوالً ٦ٗ»هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ  ث٨بٙ ُـٟ:  1118ٓل٧ظ ؿك ٗبؿٟ 

ٕ، ٦1965 اٗٞاّ( تب هجْ ام هبٛٞٙ ١ب٥ اكتلاه٦ )رـائ عب٦ٓ اًت ٠ً ؿك عوٞم ًِٞك١ب٥ اكٝپب٦٧ ام ر٠ٔ٘ كلا٠ٌٛ عت٦ ؿك كه٧ٖ

كؿٖ ٗب٨ٌٓت ثل اٗٞاّ ؽٞؿ، ثـٝٙ كٗب٧ت ١ُٞل، عن تٔلف ؿك آٙ كا ٛـاُت. هبػـٟ  اؿاكٟ اٗٞاّ كوٚ ثب ١ُٞل ثٞؿ ٝ مٙ ػ٦ٔ

ٗؼلٝف ُِت٠ اًت، ام هٞاػـ پق٧لكت٠ ُـٟ، ٛنؿ كو٢ب٥ ٨ُؼ٠ ٦ٗ ثبُـ ٝ « ت٨ٌٔٚ»٠ً ث٠ هبػـٟ « آٜبى ٌٜٗٔٞٙ ػ٦ٔ اٗٞا٢ٖٓ»

 (.1407: 449ُٞؿ ) عل ػب٦ٔٗ،  ٠ ث٨ٌبك ثـاٙ اًتٜبؿ ٦ٗؿك كو

 اشتراک هالی زٍجیي در حقَق ايراى: ّشتنگفتار 

تٞاٛـ، ٜٗلط ُٞؿ ٠ً آ٧ب تٞاكن  ؿك ٗٞكؿ اًتوالّ ٗب٦ٓ مٙ ام ١ُٞل ؿك عوٞم ا٧لاٙ رب٥ ٨١ش اث٢ب٦ٗ ٨ٌٛت. اٗب ا٧ٚ ًؤاّ ٦ٗ

ٗٔٞث٠ ُٞكا٥ ػب٦ٓ ه٘ب٦٧ ٜٗـكد « ُلٙ اٛتوبّ تب ٛٔق ؿاكائ٦»ب٠ٌٛ مٝر٨ٚ اٌٗبٙ اُتلاى ٗب٦ٓ آ٢ٛب كا كلا١ٖ ٦ٗ آٝكؿ؟ صٜ

ٜٗلط « ُلٙ اُتلاى ؿك ؿاكا٦٧»كًبٛـ ٝ ثلؽ٦ ام عوٞهـاٛبٙ آٙ كا ثب ػٜٞاٙ  ا٥ كا ث٠ ف١ٚ ٦ٗ ؿك هجب٠ٓ ٌٛبط، ص٨ٜٚ ُبئج٠

پق٧لكت٠؛ ٧ب ٗـػ٦ ُـٟ ٠ً ( عت٦ اُل ث٠ ؿ٨ْٓ اٌُبالت٦ ٠ً ؿك ا٧ٚ ُلٙ ٜٗلط اًت آٙ كا 4ٛ، ّ 1378ٛ٘ٞؿٛـ )ًبتٞم٧بٙ، 

تٞاٙ ا٧ٚ ًٞاّ كا  هٞاػـ عبًٖ ثل كٝاثٚ مٝر٨ٚ ام هٞا٨ٛٚ اٗل٥ اًت ٝ تل٨ٌل آٙ ثب تٞاكن ٛلك٨ٚ ؿك ٌٛبط ؿائٖ ٌٗ٘ٚ ٨ٌٛت، ٦ٗ

ؿك ٌٛبط ٜٗوٜغ ٜٗلط ٛ٘ٞؿ. م٧لا ؿك ٌٛبط ٜٗوٜغ تٞاكن ٛلك٨ٚ اًت ٠ً ؿك كٝاثٚ ٗب٦ٓ مٝر٨ٚ، ث٠ ؿ٨ل ام ٢ٗل اػٖ ام اكث، ٛلو٠ 

تٞاٙ ثب تٞاكن مٝر٨ٚ ٝ ثب اًتؼبٛت  ًٜـ. آ٧ب ٦ٗ ٛٞك ٠ً ثب تٞاكن مٝر٨ٚ، اكث ٝ ٛلو٠ اًتولاك پ٨ـا ٦ٗ ًٜـ. ١٘بٙ ... ٛوَ ا٧لب ٦ٗٝ 

هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ  ص٨ٜٚ كه٦٘٧ كا عبًٖ ٛ٘ٞؿ؟ ظب١لاً ثب٧ـ ث٠ ص٨ٜٚ ًٞا٦ٓ ث٠ ؿ٨ْٓ تؼبكٕ آٙ ثب كو٠ ٨ُؼ٠، پبًؼ ٜٗل٦  10ام ٗبؿٟ 

تٞاٙ ُلًت٦ كا تأ٨ًي ٛ٘ٞؿ.  ى ٧ب ُلًت ؿك كو٠ ٨ُؼ٠، ِٗؾْ اًت ٝ ؿك ؽبكد ام ا٧ٚ صبكصٞة ٦٘ٛؿاؿ؛ م٧لا اًجبة اُتلا

 ُلًت ؿك هبٛٞٙ، اؽت٨بك٥ ٧ب ه٢ل٥ اًت. ُلًت اؽت٨بك٥ ػجبكت اًت ام: 

 ؽٞا١ٜـ ُـ. ا٥ كا ثؾلٛـ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٓٞكت ِٗبػبً ٗبٓي آٙ  ُلًت ٛب٦ُ ام ػوـ ٧ب هلاكؿاؿ ٗبٜٛـ ا٠ٌٜ٧ ؿٝ ٛلل ثب ١ٖ ؽب٠ٛ -آق(

 ُلًت ام ٛل٧ن ٗند اؽت٨بك٥ اٗٞاّ ثبُـ.  -ة(

ًٌت ٗبّ ثٞا٠ًٜ اٛزبٕ ػ٦ٔ٘ ٠ً صٜـ ٛلل ثب ١ٖ اٛزبٕ ٦ٗ ؿ١ٜـ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٓٞكت ِٗبػبً ٗبٓي آٙ ؽٞا١ٜـ ُـ. ا٧ٚ  -د(

ُلًت ٗلب٠ٗٝ ٝ ٗٞاكؿ ام اهٌبٕ ُلًت اٗٞاّ اًت. ُلًت ؿك كو٠ ػجبكت اًت ام: ُلًت اٗٞاّ )ُل٤ً آؼٜبٙ(؛ ُلًت اػ٘بّ ؛ 

ُلًت اػتجبك )ُل٤ً آٞرٟٞ(. ام ص٢بك ٗٞكؿ كٞم، كوٚ ُلًت اٗٞاّ ٓغ٨ظ ٝ ثو٠٨ ُلًت ١ب ثبْٛ هٔ٘ـاؿ ُـٟ اًت. ت٢ٜب ٦ٌ٧ 

آ٧ـ ٠ً ثلاثل آٙ صٜـ ٛلل ث٠ ٛٞك ِٗتلى ػ٦ٔ٘  ام ٗٔبؿ٧ن ُلًت اػ٘بّ ٝ آٙ ١ٖ ٗٞكؿ٥ ٠ً ث٠ تجغ ُلًت اٗٞاّ ث٠ ٝرٞؿ ٦ٗ

( ٓغ٨ظ ُ٘لؿٟ ُـٟ اًت. ؿك ٛت٨ز٠ ام ٠ً 274-276ْٓ  1426آٙ ٗب٦ٓ ث٠ ؿًت آٝكٛـ،)٨٢ُـ حب٦ٛ، كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ ٝ ؿك احل 

هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ  ؿٝ ٗٞكؿ اّٝ آٙ ُلًت اٗٞاّ اًت ٝ ٗٞكؿ ًٕٞ آٙ ٨ٛن ١٘بٙ اًتخٜب  753ٗٞكؿ ُلًت اؽت٨بك٥ ٗقًٞك ؿك ٗبؿٟ 

ٗلب٠ٗٝ ٧ب اػتجبك ثبُـ، ام ٛظل كو٠ ٨ُؼ٠ ثبْٛ ُلًت اػ٘بّ اًت ٝ ؽبكد ام ا٧ٚ عـٝؿ ١ل ُلًت٦ ٠ً ؿاؽْ ُلًت اػ٘بّ، 

 ؽٞا١ـ ثٞؿ.
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ثٜبثلا٧ٚ ؿك كلٕ ٗقًٞك ١لُبٟ ١ل ٧ي ام مٝر٨ٚ ث٠ ٛٞك ٌٗتوْ ًبك٥ اٛزبٕ ؿ١ٜـ ٝ ؿكآٗـ ًٌت ٛ٘ب٧ٜـ ٝ تٞاكن ًٜٜـ ٠ً 

٠ٗٝ ٧ب ُلًت ؿكآٗـ١ب٥ آ٢ٛب ِٗتلى ُٞؿ ٝ ُلًت٦ كا ث٠ ٝرٞؿ آٝكٛـ، هٜؼبً ثبْٛ ؽٞا١ـ ثٞؿ صلا ٠ً ؿاؽْ ؿك ُلًت ٗلب

اػ٘بّ ٦ٗ ُٞؿ ٠ً ام ٛظل كو٠ ٨ُؼ٠ پق٧لكت٠ ٦٘ٛ ثبُـ. آجت٠ ؿك ٗٞكؿ مٝد ١ب٦٧ ٠ً ُـْ ِٗتل٦ً ؿاكٛـ؛ ٗبٜٛـ ٗٞكؿ٥ ٠ً ث٠ 

تٞاٜٛـ ؿكآٗـ١ب٥ ِٗتلى ؿاُت٠ ثبُٜـ ٝ ُلًت٦ كا ث٠ ٝرٞؿ آٝكٛـ؛ اٗب ا٧ٚ ٗٞكؿ، ؽبكد ام  اتلبم ١ٖ ًِبٝكم٥ ٦ٗ ًٜٜـ، ٦ٗ

ثبُـ ٝ ػٜٞاٙ ؽبّ ؽٞؿ كا ؿاكؿ. ام ا٧ٚ ك٥ٝ پق٧لٍ كه٧ٖ  اُتلاى اٗٞاّ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ تٞاكن مٝر٨ٚ ٦ٗٗٞٗٞع ثغج تأ٨ًي كه٧ٖ 

اُتلاى اٗٞاّ آٛضٜب٠ٌٛ ؿك ًِٞك١ب٥ ؿلث٦ ٗلًٕٞ اًت ؿك ػوـ ؿائٖ ٝ ػوـ ٜٗوٜغ، ثلاثل ٗجب٦ٛ ٌٖٗٔ ٛظبٕ عوٞه٦ اًالٕ ٝ 

 ٟ ٦ٗ ٧ٌٞٛـ:٨ًٌتٖ عوٞه٦ ًِٞكٗبٙ ٌٗ٘ٚ ٨ٌٛت. ٦ٌ٧ ام عوٞهـاٛبٙ ؿك ا٧ٚ ثبك

١ب٥ ٌٛبط، ؿ٨ْٓ ثل ٛلٞف آٙ ؿك عوٞم ٦ًٜٛٞ ٨ٌٛت؛ تو٨ٔـ٥ ٛب٨ُب٠ٛ ام كل١َٜ ؿلث٦ اًت ٝ  آٝكؿٙ ٗ٘٘ٞٙ ا٧ٚ ُلٙ ؿك هجب٠ٓ»

١ب كلا١ٖ ٦ٗ ُٞؿ. ٨١ش ًي ٌٜٗل ٗلٝكت ع٘ب٧ت ام عوٞم مٙ ؿك ؿاكا٦٧ ؽبٛٞاؿٟ ٨ٌٛت.  كًـ ًٝب٧ْ ٛناع ؿكؽبٛٞاؿٟ ث٠ ٛظل ٦ٗ

ا٥ ث٠ ثبك ٨ٛبٝكؿ.  ا٥ اٛزبٕ ٨ُلؿ ٠ً ثب ػبؿات ٝ كًٕٞ ٝ ثبكت ارت٘بػ٦ ربٗؼ٠ ًبمُبك ثبُـ ٝ ٗلٌـٟ ٦ٓٝ٠ُٛٞ ا٧ٚ ع٘ب٧ت ثب٧ـ ث٠ 

١ب٥ ُٞٛبُٞٙ عوٞه٦ ٝ ارت٘بػ٦ ؿكثبكٟ  ١ب٥ ؿلث٦ اًت ٝ ؿُٞاك٥ اُتلاى ؿاكا٦٧ ماؿٟ تبك٧ؼ عوٞم ٝ ٨ُٟٞ مٛـ٦ُ ؿك ؽبٛٞاؿٟ

ؿ١ـ ٠ً اٌُبّ ٗلثٞٙ ث٠  ب٦١ ُقكا ث٠ عوٞم ؽبٛٞاؿٟ ؿك كلا٠ٌٛ ِٛبٙ ٦ٗآٝكؿ. ِٛ اؿاكٟ ٝ تٔل٠٨ ا٧ٚ ُلًت پ٨ض٨ـٟ ث٠ ثبك ٦ٗ

ؿاكا٦٧ ؽبٛٞاؿٟ ٝ تٔل٠٨ آٙ ام ر٨٘غ ٌٗبئْ ٗلثٞٙ ث٠ ٌٛبط ٝ ٛالم ٝ ًلپلًت٦ ًٞؿًبٙ ث٨ِتل اًت؛ ٦ٌِٔٗ ٠ً تبًٜٞٙ كبكؽ 

، ّ 1378ًبتٞم٧بٙ، «.)َ ر٘بػت ثب٨ُٖك٧ٖٝ تب ١٘لٛ ١ب ث٠ اًتوجبّ آٙ ٦ٗ ث٦ٜ٨ ُلٙ اُتلاى ؿك هجب٠ٓ ا٧ٖ ٝ ثب پ٨َ ام آٙ ثٞؿٟ

5) 

 آى اجراي ضواًت ٍ هْر تر زى گفتار ًْن : ػیة ٍ تلف هْريِ ٍ هالکیت

 :ث٠ ُلط م٧ل ث٨بٙ ٦ٗ ؿاكؿ كا ٢ٗل تٔق ٝ ػ٨ت اعٌبٕ ٕ.م 1084 ٗبؿٟ

 ػوـ مٗبٙ ؿك ٢ٗل ثٞؿٙ ٗؼ٨ٞة -اّٝ

 ٦ٗ تٞاٛـ مٙ ٧ؼ٦ٜ. اًت ػ٨ت ٗبٗٚ ١ُٞل ثٞؿٟ، ؼ٨ٞةٗ ػوـ مٗبٙ ؿك ٢ٗل ٠ً ُلؿؿ ٗؼٕٔٞ ػوـ ام ثؼـ ١لُبٟ  عوٞم ٌٗأ٠ٓ 

 .ًٜـ ٛٔت كا آٙ اكٍ ؿاُت٠، ٠ِٛ كا ٢ٗل ٧ب ًٜـ ؿك٧بكت كا آٙ ه٨٘ت ٧ب ٗخْ ًلؿٟ، كٌؼ كا ٢ٗل

 ت٨ٌٖٔ ام هجْ ٝ ػوـ ام پي ٢ٗل ُـٙ ٗؼ٨ٞة -ؿٕٝ

 ١ُٞل ٝ اًت ٢ٗل ث٠ ٌٛجت مٙ ٨ٌٓتٗب ٓنٕٝ آْ، م٧لا ث٨ِلؿ اكٍ كوٚ ٦ٗ تٞاٛـ مٙ ٠ً اًت ا٧ٚ اٗب٠٨ٗ كو٢ب٥ ٢ِٗٞك ٛظل  

 . اًت ٗبٗٚ ت٨ٌٖٔ ام هجْ ػ٨ٞة ث٠ ٌٛجت ٧ـ، ٗ٘بٙ هبػـٟ اهت٘ب٥ ث٠

 ت٨ٌٖٔ ام هجْ ٝ ػوـ ام پي ٢ٗل تٔق -ًٕٞ

 ١ُٞل ٗ٘بٙ ٝ اًت ١ُٞل ػ٢ـٟ ثل آٙ ه٨٘ت ٧ب ٗخْ ت٨ٌٖٔ، ام هجْ ٢ٗل تٔق ٓٞكت ؿك ٠ً اًت ا٧ٚ ثل اٗب٠٨ٗ كو٢ب٥ ػو٨ـٟ  

 هجّٞ ٗٞكؿ ٛظل ا٧ٚ. ٧ُٜٞـ ٧ـ ٗ٘بٙ كا آٙ آٜالعب ٠ً ٠ٛٞ٘٘ٗ اًت كػبك٠٧ ؿك ٨ُلٛـٟ ػبك٠٧ ٗ٘بٙ ـٗبٜٛ ٗٞكؿ ا٧ٚ ؿك

 ( .157، 1379ّ)ٓلبئ٦، اًت ُـٟ ٝاهغ ٕ.م 1084بؿٟ ٗ ؿك ا٧لاٙ هبِٛٞٛقاك

 آى اجراي ضواًت ٍ هْر تر زى هالکیت

 ث٠: كٝم ه٨٘ت ث٠ كا٧ذ ٝر٠ ٢ٗل٠٧ پلؿاؽت ٝ  ٗغبًج٠ ٛغٟٞ  ...ٝ ُٞؿ         ٦ٗ ٢ٗل ٗبٓي مٙ ػوـ، ٗزلؿ ث٠ ، ٕ.م1082 ٕ ٛجن  

 ٛ٘ٞؿٟ تؼ٨٨ٚ كلٗٞٓى ٢ٗل٠٧ ٗغبًج٠ ٗٞكؿ ؿك هبِٛٞٛقاك ٕ.م1082 ٕ ث٠ تجٔلٟ ٧ي آغبم هبٛٞٙ ارلا٧ى ٛب٠ٗ آ٨٧ٚ 2 ٗبؿٟ ٗٞرت

 ٗلثـك ػوـ ٞعٝه ًبّ ؿك ث٢ب ُبؽْ ٗتًٞٚ ثل  تو٨ٌٖ( ٢ٗل٠٧ پلؿاؽت)هجْ ًبّ ؿك ث٢ب ُبؽْ ٗتًٞٚ ٠ً تلت٨ت ا٧ٚ ث٠
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. ًٜـ ؽٞؿؿاك٥ ت٨ٌ٘ٚ ام ٌٜٛـ ؿك٧بكت كا ؽٞؿ ٢ٗل تب ٠ً ؿاكؿ عن مٙ ارلا، ٗ٘بٛت ث٠ كارغ .ُٞؿ ٗى ػوـٛب٠ٗ ؿك ٜٗـكد ٢ٗل٠٧

 .اًت عجي عن ث٠ ٗؼلٝف عن ثبُـا٧ٚ ٌٛلؿٟ ت٨ٌ٘ٚ ؽٞؿ اؽت٨بك ثب مٙ ثٞؿٟ ٝ عبّ ٢ٗل ٠ً ا٧ٚ ثل ِٗلٝٙ

 ٍ شرط ضوي ػقد ٍ شرط تؼد از ػقد  ازدٍاج ػقد در هْر تؼییي گفتار دّن :ػدم

 :٦ٗ ثبُـ م٧ل ٓٞك ام ٦ٌ٧ ث٠ هب٦ٛٞٛ ٗٞاؿ ث٠ تٞر٠ ثب ٢ٗل تؼ٨٨ٚ ػـٕ ٗٞاكؿ  

 .ٌٛبط ػوـ ؿك ٢ٗل ِٛـٙ فًل   -

 .ٌٛبط ؿك ٢ٗل ػـٕ ُلٙ   -

 (.273: ّ 1368)اٗب٦ٗ،  .حبٓج ُؾْ ٧ب ١ُٞل ٝ مٙ ام ٦ٌ٧ ث٠ ٢ٗل تؼ٨٨ٚ ُـٙ ٝاُقاك  -

 شرط ضوي ػقد

 ث٠ ٝ ُلٙ ًٜٜـ ػوـ ا٧ٚ ٗ٘ٚ كا اكنا٧َ ٢ٗل٠٧ تٞاٜٛـ ٦ٗ ػوـ ا٧ٚ ٛلك٨ٚ امؿٝاد ٓٞكت ٦ٗ ٨ُلؿ. ػوـ ٛلل ؿٝ ث٨ٚ ٞؿُ كلٕ

 ػ٠٨ٔ ِٗلٝٙ ٠ً اًت ٨٘١ٚ ٨ٛن ٨ٌٛت آٞكبء المٕ ربئن ػوـ ٗ٘ٚ ُلٝٙ ٧ُٜٞـ ٠ً ٦ٗ اًت ؿ١ٜـ. ٢ِٗٞك هلاك ُلٙ ٓٞكت

 ٗ٘ٚ ُلٝٙ ثلربًت پب ا٦ٔٓ ػوـ ٠ً مٗب٦ٛ تب اال ٝ ٛ٘ب٧ـ اٗتٜبع ٨ٛن آٙ ٗ٘ٚ ُلٝٙ اٛزبٕ ام ا٦ٔٓ ػوـ كٌؼ ٗ٘ٚ تٞاٛـ ٦ٗ

 . (129ٝ  128ّ  ٥،1330نؿ٧ًبظٖ  ).اًت االتجبع المٕ ٨ٛن آٙ

 شرٍط تؼد از ػقد 

١لُبٟ ٛلك٨ٚ ػوـ پي ام اٛؼوبؿ ػوـ، ثل ًل ُل٦ٛٝ ؿك ٗٞكؿ ػوـ ٜٗؼوـ ُـٟ ثب ٧ٌـ٧ِل تٞاكن ًٜٜـ، ا٧ٚ ٠ُٛٞ ُلٝٙ كا 

٦ٗ ٧ُٜٞـ ٠ً ٜٗظٞك، ُل٦ٛٝ اًت ٠ً ؿك ع٨ٚ اٛؼوبؿ ػوـ ؿك اكاؿٟ ٛلك٨ٚ رب٧ِب٦١ ٛـاُت٠، ٦ٓٝ پي ام  «ُلٝٙ آغبه٦»

ػوـ، ٛلك٨ٚ ٦ٗ ؽٞا١ٜـ آتنإ ث٠ آٙ كا ث٠ ػوـ ثپ٨ٞٛـٛـ؛ ٗخْ ا٠ٌٜ٧ پي ام اٛؼوبؿ ػوـ ث٨غ، ٗتجب٧ؼ٨ٚ تٞاكن ًٜٜـ ٠ً ثب٧غ، ٗج٨غ 

اًت ُلت٠ ُٞؿ ٠ً صٞٙ ػوـ پب٧بٙ پق٧لكت٠، ث٠ ١ل عبّ، ُلٙ آغبه٦  كا ؿك ٌٗبٙ ٧ب مٗبٙ ٗؼ٦ٜ٨ تغ٧ْٞ ؿ١ـ. ٨ٛن ٌٗ٘ٚ

 (.1390 : 299 ؿاٗبؿ،ٌٗتوْ ٗغٌٞة ٦ٗ ُلؿؿ ٝ آنإ آٙ، تبثغ ١٘بٙ هلاكؿاؿ  ٌٗتوْ اًت)

 شرط خیار در هْر ٍ ضَاتط هْر الوثل در حقَق ايراى گفتار يازدم :

٢ِٗٞك كو٢٨بٙ اٗب٦ٗ، ُلٙ ؽ٨بك ؿك ٢ٗل كا ٓغ٨ظ ٦ٗ ؿاٜٛـ ٝ  ؿك ا٧ٚ ؽّٔٞ ٠ً آ٧ب ٦ٗ تٞاٙ ؿك ٢ٗل ُلٙ ؽ٨بك هلاك ؿاؿ

ص٨ٜٚ اًتـالّ ٦ٗ ًٜٜـ ٠ً صٞٙ آٞال ؿك ػوـ ؿائٖ، فًل ٢ٗل المٕ ٨ٌٛت ٝ صٜبٛض٠ ؿك ػوـ٥ ث٠ ٦ًٔ ٢ٗل فًل ِٛٞؿ، ػوـ 

ٌٛبط ؿائٖ، ُلٙ ؽ٨بك ثبْٛ ٨ٌٛت، ث٠ٌٔ ثب ٛنؿ٦ٌ٧، ٢ٗلآ٘خْ ث٠ ػ٢ـٟ مٝد ٌٗتول ٦ٗ ُٞؿ. ثب تٞر٠ ث٠ ػـٕ ٓنٕٝ فًل ٢ٗل ؿك 

ثٞؿٟ، المٕ آٞكب ؽٞا١ـ ثٞؿ. « آٜ٘ٞٗٞٙ ػٜـ ُل٢ٖٛٝ»ؿك ٢ٗل ٓغ٨ظ اًت ٝ اٌُب٦ٓ ث٠ ٝرٞؿ ٦٘ٛ آٝكؿ ٝ ِّٗ٘ٞ ػٕ٘ٞ هبػـٟ 

 .  (213، ّ  1384) ٓلب٦٧ ٝ ؿ٧ِلاٙ،

 ضَاتط هْر الوثل در حقَق ايراى

آٙ كا ام  تٞاٛـ ٦مٙ ٗ ُٞؿ، ٦ٗ زبؿ٧مٙ ٝ ٗلؿ ا ٨ٚوـ ثام عوٞم مٛبٙ اًت ٠ً ٛجن هبٛٞٙ ٝ ُلع ام ١٘بٙ ٓغظ٠ء ػ ٧ٌ٦ ٢ٗ٧٠ل

 ٧ٚا ٧٠ؿاكؿ ٝ ثب ؿكؽٞاًت ٢ٗل بكت٧ؽٞؿ كا ؿك ٠ء٢ٗ٧ل تٞاٛـ ٦مٙ ؿك ١ِٜبٕ ٝهٞع ٛالم ٗ ذ١ُٞ٧ل ؽٞؿ ثؾٞا١ـ اٗب ٛجن كٝاّ كا

 (.135، ّ 1375ًبتٞم٧بٙ،  )ث٠ ؿٝ ٓٞكت اًت:  ٢ٗ٧٠ل بكت٧ؿاكؿ. ؿك ٛالم٠ً اٝ هٔـ  كًـ ٦ٛظل ث٠ احجبت ٗ

 ( ث٠ ٓٞكت ؿاؿٙ ؿاؿؽٞاًت ث٠ ؿاؿُبٟ 1

 اؿاكٟء حجت.  ن٧ام ٛل ٢ٗ٧٠ل بكت٧( ؿك2
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ثٞؿٙ ػوـٛب٠ٗ اًت. ؿكتل  ٦مٙ ؿك ٓٞكت كً٘ ٥ام ًٞ ٢ٗ٧٠ل بكت٧ؿك ١٥ب ام كٍٝ ِل٧ؿ ٧ٌ٦حجت،  ن٧ام ٛل ٢ٗ٧٠ل بكت٧ؿك

ؿًتٞك ارلا ُٛٞت٠ ُـٟ )٠ً آٜالعبئ ٠ً ؿك آٙ  ًٜـ ٦ٗ ٦اهـإ ر٢ت ٓـٝك ثلُ ٦ٌت٧ًِٜـ امؿٝاد ُب ًٜٜـٟءٖ ٨تٜظ ٦كً٘

٠ً امؿٝاد ؿك آٙ  ٥ا ٗٞكؿ ؿكؽٞاًت مٙ كا ؿاكؿ ٝ ثلاثل آٙ مٙ ثب ككتٚ ث٠ ؿكتلؽب٠ٛ ٠ء٧(، ٌٛجت ث٠ ٢ٗلٜـ٧ُٞ ٦ٗ ٨٧٠ث٠ آٙ ارلا

 ٥ارلا ٠ً٥ ١ٌ٘ل اٝ توبٗب ؿ١ـ ٦ٝ ث٠ ؿٛجبّ آٙ ؿكتلؽب٠ٛ ث٠ ١ُٞل اٛالع ٗ ًٜـ ٦ؽٞؿ كا ٗ ٠ء٢ٗ٧ل بكت٧ؿك ٥حجت ُـٟ، توبٗب

ثبمؿاُت  ٥ام ١ُٞل كا ثلا ٦ٗبٓ تٞاٛـ ٦ٛجبُـ مٙ ٗ ٧٠ص٠ ١ُٞل عبٗل ث٠ پلؿاؽت ٢ٗل ًٜـ امؿٝاد ؽٞؿ كا ؿاكؿ ٝ صٜبٙ ٥ثٜـ١ب

 ٧ٚؿ بت٨اٗٞاّ ٌٗتخٜ ١٧ٚب ٜٗ٘ٞع اًت ٠ً آٜالعبئ ث٠ ا آٙ ق٨ٛجبُـ ٠ً تٞه ٦ٓٞامٗ  ثلاثل هبٛٞٙ رنٝ ـ٧ًٜـ ٝ ثب ٦ٗؼلك

ام  ٧ٌ٦ًبكٜٗـ  ب٧ٝ صٜبٛض٠ ١ُٞل كبهـ ٗبّ ثٞؿٟ ٝ  ُٞؿ ٦ٗ ق٨حجت ث٠ ٛلغ مٙ تٞه ٥ارلا ن٧ٛلُـٟ ام  ٦ٗبّ ٗؼلك ٜـ٧ُٞ ٦ٗ

 ق٨ث٠ ٛلغ مٙ تٞه ٧٠تب پلؿاؽت ًْ ٢ٗل ٥ًٕٞ ام عوٞم ٝ ي٧مٙ  ٥ثبُـ ث٠ توبٗب ٦ؽٔٞٓ ١٥ب ُلًت ب٧ٝ  ٦اؿاكات ؿٝٓت

 ٥ٝ... توبٗب ٞكآالت٧ُـ )اٗٞاّ ٜٗوّٞ( ٗبٜٛـ ٠ًٌ ٝ ماٛتوبّ كا ؿاكٛـ، ثب ت٠ً٨ هبثٔ ٦رنٝ اٗٞآ ٠ً٧٠ ٢ٗل ٦ٝ ؿك ٓٞكت ُٞؿ ٦ٗ

اٛتوبّ ٛـاُت٠ ثبُـ  ت٨هبثٔ ٠ً٧٠ ٢ٗل ٦ُٞؿ ٝ ؿك ٓٞكت ٨ٖامؿٝاد تٌٔ ١٦٘بٙ ًلؿكتل كً٘ ٠ث ـ٧ثب ٢ٗ٧٠ل ٥ٓبؿك ًلؿٙ ارلا

ُٞؿ.  ٧٠ُـ، اكاثب ـ٠ً٨ٟ ٗٔي ؿك آٙ ث٠ حجت كً ٦ث٠ ًلؿكتل اًٜبؿ كً٘ ـ٧ثب ٢ٗ٧٠ل ٥(، ؿكؽٞاًت ٓبؿك ًلؿٙ ارلالٜٗو٨ّٞ)ؿ

٠ً  ٦ٗـاكى ٝ ٝهت ٦ًلؿكتل حجت، ثب ثلكً ؿ١ـ ٦ؽٞؿ كا ٗ ٠ء٢ٗ٧ل ٥ارلا ٠ً٥ مٙ توبٗب ٦مٗبٛ .(66، ّ 1385اثٞآغ٦ٌٜ، )

ًلؿٟ ٝ پي ام اٗ٘ب ٝ ٢ٗل،  ٨٠كُٝٛٞت ًٜـ امؿٝاد كا ؿك ٠ً ٌٛؾ٠ ت٢ ٜـ،٨ٛج ٦ٌِٗٔ ش١٨ ٢ٗ٧٠ل ٥ؿك ٓبؿك ًلؿٙ ثل٠ُء ارلا

آٙ، ؿًتٞك  ق٨تٞه ٥مٙ ٝ توبٗب ٥ٗبّ هبثْ اٛتوبّ )ٜٗوّٞ( ام ًٞ ٦ٝ ؿك ٓٞكت ٗؼلك كًبٛـ ٦ٗٗٞٗٞع كا ث٠ اٛالع ١ُٞل 

(، پي ام لٜٗو٨ّٞاٛتوبّ )ؿ لهبث٨ْٗبّ ؿ ق٨تٞه ٥. اٗب ثلاُٞؿ ٦ٗبٗٞك ارلا ٗ ٧ْثبمؿاُت ٗبّ ٗٞكؿ ٛظل ٓبؿك ٝ پي ام اٗ٘ب تغٞ

مٙ پلؿاؽت  ث٠كا  ٠ً٧٠ ٗلؿ ٛتٞاٛـ ٢ٗل ٦ؿٝ ٗٞكؿ ؿك ٓٞكت٠ً ؿك ١ل  ُٞؿ ٦آٙ ٓبؿك ٗ ق٨مٙ ؿًتٞك تٞه ٥ٗبّ ام ًٞ ٦ٗؼلك

ؿك  ٢ٗ٧٠ل ٥ؿاكؿ، ؿكؽٞاًت ارلا ٦رٜج٠ء ٗبٓ ٠ً٧٠ ٢ٗل ٦٧آٛزب ام. كًـ ٦ث٠ كلٍٝ ٗ ٦علار ي٧ُـٟ ؿك  ق٨ًٜـ ٗبّ تٞه

ثِقاكٛـ ٠ً  ٥لاكثب ١ٖ ه ب٧ًٜٜـ ٝ  ٦اًت ٝ ١لُبٟ مٙ ٝ ١ُٞل ؽبكد ام اؿاكٟء حجت آُت ٧٠ٜث٠ پلؿاؽت ١ن بمٜٗـ٨اؿاكٟء حجت ٛ

ٌٜٜٛـ ١ٖ  ٥ل٨ِ٨كا پ ٗٞعًبّ ٗٞ ي٠ً٧ ث٠ ٗـت  ٧ٚا ب٢ٗ٧ٔت ؿ١ٜـ ٝ  ِل٧ٌـ٧ث٠  ب٧پلؿاؽت ُٞؿ ٝ  ٦ث٠ ٓٞكت هٌٜ ٢ٗ٧٠ل

كا ثپلؿامؿ  ١٧٠ٜب ١ن ام آٙ ٧ٌ٦ٝ اُل  لٛـ٨ثلػ٢ـٟ ثِ ـ٧كا ثب ٦ؿاؿكً ٠ٜء٧پلؿاؽت ١ن ت٨مٙ ٝ ١ٖ ٗلؿ ١ل ؿٝ ثب ١ٖ ٌٗؤٝٓ

ًالٙ ٝ  ١٥ب ٧٠ٌٛجت ث٠ ٢ٗل ٦ؿاؿكً  ٠ٜء٧ٗلارؼ٠ ًٜـ. ثب تٞر٠ ث٠ ثبال ثٞؿٙ ١ن ِل٧بك٠ء آٙ ث٠ ٛلف ؿاٗ بكت٧ؿك ٥ثلا تٞاٛـ ٦ٗ

 ٨ٜ٦ثَ ٨)اػٌبك( كا پ ٦ؿاؿكً ٠ٜء٧ؿك پلؿاؽت ١ن ٦ٗبٓ ٦ُقاك كاٟ عْ اػالٕ ٛبتٞاٛ ام مٛبٙ ؿك پلؿاؽت آٙ هبٛٞٙ ٥بك٨ثٌ ٦ٛبتٞاٛ

ث٠ ٗٞرت  ب٧ٝ  ٦كلربٕ ؽٞا١ ب٧ ـٛظل٧تزـ ب٧ ٨ٚؿكؽٞاًت ٛؾٌتٌٗ٘ٚ اًت ؿك ١ِٜبٕ  ٦ٗبٓ ٦ٛبتٞاٛ ٥ًلؿٟ اًت اؿػب

 (27-28:   1386) ٗغون ؿاٗبؿ، .ٜٗلط ُٞؿ.  ٥ا ؿاؿؽٞاًت رـاُب٠ٛ

ٗتًٞٚ ُبؽْ ث٢ب ؿك ًبّ هجْ ام »٥ تؼـ٧ْ، ٗولك ُـٟ اًت:  ٥ ٗغبًج٠ ٛب٠ٗ ارلائ٦ هبٛٞٙ ٧بؿ ُـٟ، ٛغٟٞ آئ٨ٚ ٥2  ؿك ٗبؿٟ

٥ ٜٗـكد ؿك ػوـٛب٠ٗ ث٠ ػجبكت٦: ُبؽْ ه٨٘ت ؿك  ث٢ب ؿك ًبّ ٝهٞع ػوـ ٗلة ؿك ٢ٗل٠٧ مٗبٙ تبؿ٠٧ تو٨ٌٖ ثل ٗتًٞٚ ُبؽْ

 ًبّ هجْ ام مٗبٙ تبؿ٠٧.

 هحل هراجؼِ جْت طرح دػَيگفتار دٍازدّن : 

 ٟؿاؿُبٟ ؽبٛٞاؿ -1

 ٜٗبٓج٠ كا ٨ًْٝ ب٠ٓآًٞعن  ٝ ت٘جل اثٜبّ ؽٞؿ،١ن٠ٜ٧ ٢ٗل٠٧ ؽبٛٞاؿٟ، ٧ٝوٟ ؿاؿُبٟ ث٠ عوٞه٦ ؿاؿؽٞاًت اكائ٠ ثب تٞاٛـمٝر٦٘٢

 .ثٜ٘ب٧ـ ٨ٛن كا ١ٌ٘لٍ اٗٞاّ تٞه٨ق توبٗب٥ ١٘نٗبٙ ٝ ٛ٘ب٧ـ

٦٘ ٢ٗل٠٧ ؽٞؿ كا ٜٗبٓج٠ كً اًٜبؿ حجت ارلا٥ ٛل٧ن ام تٞاٛـ ٜٗبٓج٠ ٢ٗل٠٧ ام ٛل٧ن ارلا٥ حجت اًٜبؿ ك٦ً٘: مٙ ٦ٗ -2

اػٖ ام ٝر٠ ٛوـ ٧ب ػ٨ٚ ٗؼ٨ٚ ٧ب ٦ًٔ ؿك  -ـٓالع٨ت ٗغ٦ٔ ؿاؿُبٟ: اُل ٢ٗل ٗبّ ٜٗوّٞ ثبُ. ٛ٘ب٧ـ، ٝ ٢ٗل٠٧ ؽٞؿ كا ٜٗبٓج٠ ًٜـ

ٗؼ٨ٚ، صٞٙ ام آحبك ػوـ ٌٛبط اًت، ػالٟٝ ثل ؿاؿُبٟ ٗغْ اهبٗت ١ُٞل، ؿاؿُبٟ ٗغْ ٝهٞع ػوـ ٌٛبط امؿٝاد ١ٖ ثلا٥ ك٨ًـ٦ُ ث٠ 
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٥ ؿػٞا ٨نٛ ٗٔي ٝهٞع ٗغْ ؿاؿُبٟ ؿك تٞاٛـ ؿػٞا٥ ٜٗبٓج٠ ٢ٗل ؿاكا٥ ٓالع٨ت اًت. اٗب اُل ٢ٗل ٗبّ ؿ٨لٜٗوّٞ ثبُـ، مٙ ٦ٗ

 (. 1386:  44) ٗغون ؿاٗبؿ،.ؽٞؿ كا ٛلط ًٜـ

 ًتیجِ گیري 

ث٠ ٗزلؿ ػوـ، مٙ ٗبٓي ٢ٗل ٦ٗ ُٞؿ ٝ ٦ٗ »هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ  آٗـٟ اًت:  1082هبِٛٞٛقاك تؼل٧ل٦ ام ٢ٗل اكائ٠ ٜٛ٘ٞؿٟ، كوٚ ؿك ٗبؿٟ 

 ٛظل اًالٕ،آنإ ٗلؿ ث٠ ؿاؿٙ ٛلو٠ اًتام «عوٞم ؽبٛٞاؿٟ»ام ٌٗبئْ ٢ٖٗ ٦ٌٝ ٧«. تٞاٛـ ١ل ٛٞع تٔلك٦ ٠ً ثؾٞا١ـ ؿك آٙ ثٜ٘ب٧ـ

ارت٘بع ًٞصي  ي٧ؽبٛٞاؿٟ ِٗل ؿك ٓٞكت ػـٕ ت٨ٌ٘ٚ مٙ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٓٞكت مٙ ٌٗتغن ٛلو٠ ٦٘ٛ ثبُـ.١٘بٜٛٞك ٠ً ث٨بٙ ُـ 

 لهبث٨ْٝ ؿ ٨ٌٖٗتو ل٨ارت٘بع تأح  ل ًْث ؽبٛٞاؿٟ ٗؾتْ ٝ ؿصبك ١لد ٝ ٗلد ُلؿؿ،  ٛظبٕ ؽبّ ؽٞؿ اًت صٜبٛض٠ ٦و٧ُٝ  ٥ٝ ؿاكا

ٛوَ  ٗلؿ، ٥ام ًٞ«ٛلو٠»پلؿاؽت ٠ً ًتا ٦مٛـُ غتبد٧ٗب ٨ٚؽبٛٞاؿٟ،تبٗ  ٥ثوب ٥ام اٗٞك المٕ ثلا ٧ٌ٦ ؽٞا١ـ ُقاُت.  ٦جلاٛر

ؿك آٗٞمٟ ١ب٥ ؿ٦ٜ٧  ؛٦ٗ ؿاٜٛـ  ٢ٖٗ«٦ؽبٛٞاؿُ ٛظٖ»٥ثلهلاك ٨ْكا ث٠ ؿٓ  ٛلو٠ عوٞهـاٛبٙ، ٦ثلؽ ل٧ٜٝام ا .ًٜـ ٦ٗ لب٧كا ا ٢ٗ٦٘

٦ ٠ً ث٠ ٗغٖ ٝهٞع ػوـ، مٙ ٗبٓي آٙ ُـٟ ٝ ام ٗنا٧ب٥ ٗب٦ٓ امؿٝاد ٗغٌٞة ٦ٗ ُٞؿ. ا٧ٚ ٨ٛن ٢ٗل٠٧ ٝ ٛلو٠ عو٦ اًت ُلػ

ٗٞٗٞع ام صٜبٙ ا٨٘١ت٦ ثلؽٞكؿاك اًت ٠ً پي ام ٗلٍ مٝر٠، ٗبتلى اٝ ث٠ عٌبة آٗـٟ ٝ ؿك ع٨بت مٙ ٨ٛن رنء ؿ٧ٞٙ ٗ٘تبمٟ 

ٜـآٜ٘بٓج٠ ثٞؿٙ ٢ٗل٠٧ هجْ ام پلؿاؽت ١ل ٗلؿ ٗغٌٞة ُـٟ ٝ ؿك كاى ًب٧ل ثـ٦١ ١ب٥ ٗلؿ هلاك ٦ٗ ٨ُلؿ ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ػ

ثـ٦١ ؿ٧ِل ٝ ؿك ١ل مٗبٙ ٠ً مٝر٠ اكاؿٟ ًٜـ ٗلؿ ٗٞظق ٝ ٌٗٔق ث٠ پلؿاؽت آٙ اًت. ؿ٨ْٓ آ٠ٌٛ ُبكع ٗوـى ثلا٥ عـاًخل 

 ٢ٗل٠٧ ًول٦ تؼ٨٨ٚ ٌٛلؿٟ ا٧ٚ اًت ٠ً ػوـ ٌٛبط ٛٞػ٦ ٗؼب٠ٗٝ اًت ٝ ؿك ١ل ٗؼب٠ٗٝ ا٥ ١ل ٧ي ام ٗتؼب٨ٗٝٚ اؽت٨بك ؿاكٛـ ١ل

ٗوـاك ٠ً ثؾٞا١ٜـ ػٕٞ هلاك ؿ١ٜـ ٝ ١ل ًي ٦ٗ تٞاٛـ ثب تٞر٠ ث٠ ػلف مٗبٙ ؽٞؿ ١ل ٗوـاك ٠ً ثؾٞا١ـ ٢ٗل هلاك ؿ١ـ. ثٜبثلا٧ٚ 

مٙ ؿك ا٨ٔ١ت ت٘تغ ٝ اًت٨لب ثب ٗلؿ ٧ٌٌبٙ اًت ٝ ٨١ش ٠ُٛٞ تلبٝت٦ ث٨ٚ آ٢ٛب  ،ؿك ٛظبٕ عوٞه٦ ا٧لاٙ ٝ ٛجن ٗولكات ٗٞرٞؿ

 .ٝرٞؿ ٛـاكؿ

  فْرست هٌاتغ

 «ًل٧ٖهلآٙ »

 ت٢لاٙ.  ،، ثؼختاٛتِبكات٥ عٌٚ اًجل٥ ٗلمٛبى، (. اًالٕ ؿك مٛـاٙ ات٢بٕ، تلر1355٠٘اثٞؽ٨ْٔ، ُٞه٦) .1
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٥ اع٘ـ آكإ، ع. پبُب٦٧، ٝ ا٨ٗلع٨ٌٚ آك٧بٙ پٞك ، اٛتِبكات ٝ آٗٞمٍ (. تبك٧ؼ ت٘ـٙ، تلر1370٠٘ؿٝكاٛت، ٧ْٝ ) .10

 اًال٦ٗ، ت٢لاٙ.اٛوالة 

 .اّٝ صبح ت٢لاٙ، ، ػوْ ؿكتل هٖ، ا٧لاٙ، ٝ اًالٕ ؿك ر٨٢ن٠٧ ٝ ٢ٗل٠٧ (1388ؿالٗلٗب؛) ُلن، .11
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لتٖ، ث٠ ٛوْ ام تغل٧لآ٘لأ٣، صبح ١ ، ت٢لاٙ( عوٞم مٙ ؿك اًالٕ ٝ اكٝپب، اٛتِبكات رب٧ٝـاٙ، 1384ٓـك عٌٚ، ) .16

 .ُٛٞت٠ هبًٖ ا٨ٗٚ ث٨ي

 .صبح ١ِتٖ ،( عوٞم ؽبٛٞاؿٟ، اٛتِبكات ؿاِِٛبٟ ت٢لا1387ٙٓلب٦٧ ٨ًـ ع٨ٌٚ ٝ اٗب٦ٗ اًـاهلل ،) .17

 ، تلر٠٘ ٨ًـٗغ٘ـثبهل ١٘ـا٦ٛ، ؿكتل تج٨ٔـبت اًال٦ٗ، هٖ.«تل٨ٌل ا٨٘ٓناٙ» (1363 )ٛجبٛجب٦٧، ٨ًـٗغ٘ـع٨ٌٚ: .18

  ٗـ٦ٛ، ٠ًٌٞٗ اٛتِبكات ا٨ٗلًج٨ل، ت٢لاٙ، صبح ١لتٖ. ( عوٞم1342ػـّ،  ٜٗٔل٦) .19

 ( ٓـت ٛب٠ٗ ، اٛتِبكات ؿاِِٛبٟ ت٢لاٙ.1377ػ٦ٔ اًجل، ؿ١ؾـا، ) .20

 ، صبح ُِٖ.،ت٢لاٙ( كل١َٜ كبك٦ً ػ٨٘ـ، اٛتِبكات ا٨ٗل ًج٨ل1364ػ٨٘ـ، عٌٚ،) .21

 صبح اّٝ. ت٢لاٙ،( ١ج٠ ٨ٓٝت ؿك عوٞم ٗـ٦ٛ ا٧لاٙ، اٛتِبكات ع٨ـك1342،٥ػ٨٘ـ، ٦ًٞٗ،) .22

 ؿك ثلك٦ً تٜج٨و٦ عوٞم ؽبٛٞاؿٟ، ؿاِِٛبٟ ت٢لاٙ.« تؼـؿ مٝربت(. »1384ماؿٟ، ٨ًـٗلت٦٘) هبًٖ .23

 ث٢٘ٚ ثلٛب، ت٢لاٙ ، س پٜزٖ. اٛتِبكات ،«عوٞم ٗـ٦ٛ ٝ ؽبٛٞاؿٟ» (1378)ًبتٞم٧بٙ، ٛبٓل .24

 ، صبح ٨ًنؿ١ٖ. ت٢لاٙ، ؿاؿٌُتل ِٛل ، ( هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ ؿك ٛظٖ عوٞه٦ 1385٦ًًٜٛٞبتٞم٧بٙ، ٛبٓل،) .25

 صبح ١لتٖ.  ، ت٢لاٙاٛتِبكات ُٜذ ؿاَٛ،   ، ( ِٗبكًت٢ب، ٓٔظ1386ٞم٧بٙ، ٛبٓل،)ًبت .26

 . ، صبح اّٝت٢لاٙ( هبٛٞٙ ٗـ٦ٛ ٝ كتبٝا٥ اٗبٕ ؽ٦ٜ٨٘، اٛتِبكات ً٘ت، ٨ً1384بئ٦، ػجـاهلل،) .27

 ؿاِِٛبٟ ت٢لاٙ.، اٛتِبكات  (ثلك٦ً تٜج٨و٦ عوٞم ؽبٛٞاؿ1384ُٟلر٦ اثٞآوبًٖ ،) .28
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Abstract 

As a matter of fact, the family is a small community with its own characteristics. If the family system is faced 

with disruption and chaos, it will have a direct negative and irreparable impact on the whole community. 

Preserving the family requires providing the necessaries of life, and men's paying "alimony" plays an important 

role in this respect. This is why some some lawyers consider alimony very important as it is believed that 

alimony helps establish the "family order". Family is the core of any society upon which order is closely 

associated with public order. Therefore, persons cannot disturb or disrupt the rules of the family in private 

agreements, and determine additional different rights and duties for themselves. Dowry is a mandatory payment, 

in the form of money or possessions paid or promised to pay by the groom to the bride at the time of marriage 

that legally becomes her property. Dowry is considered a definite financial right of a woman, and it is the 

woman who can change it after the marriage contract at its sole discretion and at any time without the man's 

notice and consent, and can give it to anyone who wishes, and the husband has no right to intervene in such 

possessions of the woman. 
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