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 چکیدُ

گلؿؿ تب عمَق هبلىبًِ ؽَؿ كا ثل آى  گ٘لؿ ٍ هِبكالِ٘ لبؿك هٖ ثب ػول تٌل٘ن، هج٘غ تغت وٌتلل ٍ ؿك اؽت٘بك ؽلٗـاك للاك هٖ

اػوبل وٌـ. اٗي هبّ٘ت هِتلن ؿك ّل ؿٍ هَكؿ ًظبم عمَلٖ هَكؿ ثلكًٖ اٗي همبلِ)عمَق اٗلاى،عمَق آلوبى(ٍرَؿ ؿاكؿ. ام 

لبثل تغمك اًت وِ   ّبٕ عمَلٖ اًت، مهبًٖ ت هج٘غ ثِ ؽلٗـاك وِ ّـف آلٖ ػمـ ث٘غ ؿك ّوِ ًظبمٛلف ؿٗگل اًتمبل هبلى٘

ًظبهْبٕ هؾتلف عمَلٖ ؿك  ثبُـ.  هج٘غ ؿك ٍٗؼ٘تٖ للاك گلفتِ ثبُـ وِ اػوبل عمَق هبلىبًِ ثل آى تًَٚ ؽلٗـاك هوىي

ثبُـ. ؿك  ثِ ًَع هَكؿ هؼبهلِ مهبى اًتمبل هتفبٍت هٖ ؽَّٔ مهبى اًتمبل هبلى٘ت ؿك ػمـ ث٘غ، ًظل ٍاعـٕ ًـاكًـ ٍ ثب تَرِ

ؿاًـ. لبًَى  هَكؿ ػ٘ي هؼ٘ي، ولٖ ؿك هؼ٘ي ٍ ولٖ فٖ القهِ، ًظبم عمَلٖ اًالم مهبى اًتمبل هبلى٘ت كا مهبى اًؼمبؿ للاكؿاؿ هٖ

عبٗل ًؼٖ ؿك تج٘٘ي ٍ ثلكًٖ هـًٖ اٗلاى ً٘ن ثب التجبى اٗي اًـِِٗ ام فمِ اهبهِ٘ ّو٘ي ؿٗـگبُ كا اًتؾبة ولؿُ اًت. تغم٘ك 

 ربٗگبُ ٗوبى هؼبٍٖٗ ؿك ًظبم عمَلٖ اٗلاى ثب ًگلُٖ ؿك عمَق وَِك آلوبى ؿاكؿ.

 

 .آلوبى عمَق اهبهِ٘، فمِ اٗلاى، عمَق هؼبٍٖٗ، ٗوبىّای كلیدی:  ٍاژُ
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 هقدهِ:

ل ػمـ، تؼْـ ثِ پلؿاؽت اًت. ٗوبى ػجبكت اًت ام التنام ثِ پلؿاؽت اؽت٘بكٕ ٗب لْلٕ هبلٖ ثِ ٗه ُؾْ؛ ؿك ٗوبى ػمـٕ اح

هٌِأ اٗزبؿ ٗوبى هؼبٍٖٗ ً٘ن ػمـ اًت ٍ ام اٗي رْت ثب ٗوبى ػمـٕ ٍرِ هِتلن ؿاكؿ؛ اهب ثبٗـ تَرِ ؿاُت وِ ؿك ػمـ 

ٗوبى، تؼْـ احل هٌتم٘ن اًت، ؿك عبلٖ وِ ؿك ػمَؿ هؼَٕ تول٘ىٖ ّوضَى ػمـ ث٘غ، تؼْـ ثِ تٌل٘ن احل غ٘لهٌتم٘ن ٍ تجؼٖ 

آٗـ. ؿك ػمَؿ هؼَٕ تول٘ىٖ، اًتمبل هبلى٘ت، احل هٌتم٘ن ػمـ اًت وِ ثب ٍلَع ػمـ ٍ ثـٍى ٍاًِٜ تغمك  ػمـ ثِ ُوبك هٖ

ٗبثـ؛ اهب تٌل٘ن تؼْـٕ اًت وِ ثبٗـ اٗفب َُؿ. ثِ ػٌَاى هخبل، تول٘ه ػ٘ي ؿك ػمـ ث٘غ ٍ تول٘ه هٌبفغ ؿك ػمـ اربكُ، احل  هٖ

ٍ ً٘ن تؼْـ ثِ تٌل٘ن ػ٘ي هٌتأرلُ ثلإ اًت٘فبٕ هٌفؼت ام ربًت هٌتم٘ن ػمـ اًت ٍ تؼْـ ثِ تٌل٘ن هج٘غ ام ًَٕ ثبٗغ 

ثبُـ. ؿك ػمَؿ هؼَٕ، تؼْـ ّلٗه ام ؿٍ ٛلف ػمـ ؿك همبثل ػ٘ي ؿكٗبفتٖ، تؼْـ ثِ ؿاؿى  هَرل، احل تجؼٖ ٍ غ٘لهٌتم٘ن آى هٖ

ثِ ام لغبٝ رٌي،  ٘وَىگٌَٗـ. ؿك فمِ ثِ ٗوبى هؼبٍٖٗ ام اٗي رْت وِ ه« ٗوبى هؼبٍٖٗ»ػَٕ هؼ٘ي اًت ٍ ثِ اٗي تؼْـ 

اًـ. ٍرِ تٌوِ٘ ٗوبى رؼلٖ ٗب ٗوبى هٌوٖ آى  ً٘ن گفتِ« ٗوبى هٌوٖ»ٗب « ٗوبى رؼلٖ»همـاك ٍ ؽَٔٓ٘بت هؼ٘ي اًت، 

ٗبثـ. هج٘غ،  ؿٌّـ وِ ام ربًت ٛلف ؿٗگل هؼبهلِ ثِ اٍ اًتمبل هٖ اًت وِ هتؼبلـاى آى كا تؼ٘٘ي ولؿُ ٍ ػَٕ ص٘نٕ للاك هٖ

وي ٍ حوي، ٗوبى هٌوٖ اًت ثلإ هج٘غ. ؿك همبثل ٗوبى هؼبٍٖٗ، ٗوبى ٍالؼٖ للاك ؿاكؿ. ؿك اٗي ٗوبى هٌوٖ اًت ثلإ ح

ثِ ؽَؿ ػ٘ي اًت ٍ ًِ ػَٕ هؼ٘ي؛ مٗلا ؿك َٓكت هَرَؿ ثَؿى ػ٘ي، ؽَؿ ػ٘ي ثلػْـُ هتؼْـ اًت ٍ  ًَع ام ٗوبى، ه٘وَى

اًـ.  ً٘ن گفتِ« هخل ٍ ل٘وت»٘ي رْت ثِ آى ٗوبى گ٘لؿ. ثِ ّو اگل ػ٘ي تلف ُـُ ثبُـ، هخل ٗب ل٘وت آى ػَٕ هؼ٘ي للاك هٖ

ثبُـ؛ ثِ ػجبكتٖ ؿك اٗي مهٌِ٘  ثب اٗي ؿٗـگبُ ٍ ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ لَاً٘ي هـًٖ اٗلاى ؿك ثؾَ ث٘غ ثلگلفتِ ام فمِ اهبهِ٘ هٖ

كاء فمْب كا ؿك ثبٌٗتٖ ثِ هٌبثغ فمْٖ هلارؼِ ٍ آ التجبى ولٖ َٓكت گلفتِ اًت، لقا ثلإ هٜبلؼِ هفَْم ٗوبى هؼبٍٖٗ هٖ

 ؽَّٔ هََٗع رَٗب ُـ.  

 

 هباًی فقْی ضواى هعاٍضی فرٍشٌدُ: -1

ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ لبًَى هـًٖ اٗلاى تغت تبح٘ل هٌتم٘ن فمِ اهبهِ٘ للاك ؿاكؿ ثلكًٖ ًْبؿٕ عمَلٖ ثـٍى تَرِ ثِ فمِ اهلٕ 

پلؿامٗن. ؿك فمِ اهبهِ٘ ،  ثَؿُ ٍ ثِ تٜج٘ك هَكاؿ هٖثَْ٘ؿُ ٍ ػجج هٖ ًوبٗـ؛ لقا ؿك اٗي پوٍَّ ًبگنٗل ام هلارؼِ ثِ هٌبثغ فمْٖ 

ٗىٖ ام اًَاع ٗوبى هؼبٍٖٗ، ٗوبى هؼبٍٖٗ ثبٗغ ؿك احل تلف هج٘غ لجل ام تٌل٘ن آى ثِ هِتلٕ كا هجتٌٖ ثل ؿالٗل فٗل ؿاًٌتِ 

 ُـُ اًت: 

 

  رٍایات:  -1-1

ول »ِ هِتلٕ تلف َُؿ ام هبل فلٌٍُـُ اًت. هجٌٖ ثل اٌٗىِ ّل هج٘ؼٖ وِ لجل ام تٌل٘ن آى ث رٍایت ًبَی هشَْر -1-1-1

ؿك اٗي كٍاٗت ثِ َٛك هٜلك، تلف هج٘غ لجل ام تٌل٘ن ثِ هِتلٕ ثل ػْـُ ثبٗغ ًْبؿُ « هج٘غ تلف لجل لجِ٘ فَْ هي هبل ثبٗؼِ 

ُـُ اًت. اگل صِ كٍاٗت ام ع٘ج ًٌـ هَكؿ اٛوٌ٘بى وبهل ًٌ٘ت ٍ ٗؼ٘ف هغٌَة هٖ َُؿ، ٍلٖ هَِْك فمْبء ثِ آى ػول 

ًوَؿُ اًـ ٍ هفبؿ آى كا تغو٘ل ٗوبى هؼبٍٖٗ ثل فلٌٍُـُ ؿاًٌتِ اًـ. ثب ٍرَؿ ٗؼف ًٌـٕ، اٗي كٍاٗت ثِ َٓكت لبػـُ هَِْك 

، 7تب: د  تلف هج٘غ لجل ام لجٖ هؼلٍف گِتِ اًت ٍ ّل صٌـ ثلؽٖ فمْبء آى كا ثِ ؿل٘ل ٗؼف ًٌـ ًپقٗلفتِ اًـ؛ )ؽَٖٗ، ثٖ

كا ام هْوتلٗي اؿلِ ٗوبى هؼبٍٖٗ فلٌٍُـُ ثِ عٌبة آٍكؿُ ٍ اؿلِ ؿٗگل كا هؤٗـ هفبؿ  ( ٍلٖ اوخلٗت آًْب، ّو٘ي كٍاٗت600ّ 

 آى ؿاًٌتِ اًـ. 

آى ع٘لت ؿك پبًؼ ثِ ًؤالٖ ؿك هَكؿ »ًمل هٖ وٌـ، در رٍایتی كِ عقبة بي خالد از اهام صادق علیِ السالم  -1-1-2

ٗل ًگلفت تب كٍم ثؼـ ثلإ تغَٗل گلفتي آى ًنؿ فلٌٍُـُ ُؾٖٔ وِ وبالٖٗ كا ؽلٗـاكٕ ًوَؿ ٍ آى كا ًنؿ اٍ گقاُت ٍ تغَ

ث٘بٗـ ٍ ؿك اٗي فبٓلِ وبالٕ ؽلٗـاكٕ ُـُ ثِ ًللت كفت، فلهَؿ: هبل هٌلٍلِ ام اهَال فلٌٍُـُ ثِ ًللت كفتِ ٍ ؽٌبكت آى 

ن ؽلٗـاك ًوبٗـ، ثل اٍ تغو٘ل هٖ َُؿ مٗلا تٌل٘ن َٓكت ًپقٗلفتِ اًت ٍلٖ ّل گبُ فلٌٍُـُ پي ام هؼبهلِ، هج٘غ كا تٌل٘
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ق: د 1412)عل ػبهلٖ ،«. هٌؤٍل٘ت ثِ اٍ هٌتمل هٖ َُؿ ٍ ؿك َٓكت تلف ٗب ًللت ٍ هبًٌـ آى ثبٗـ حوي كا ثِ فلٌٍُـُ ثپلؿامؿ

12 ّ،358 ) 

هفبؿ اٗي كٍاٗت ً٘ن هؤٗـ ًجَٕ هَِْك اًت وِ تب مهبًٖ وِ تٌل٘ن َٓكت ًگلفتِ، هٌؤٍل٘ت ًبُٖ ام تلف ٗب ؽٌبكت ثل ػْـُ 

ُ اًت. اٗي كٍاٗت ً٘نام لغبٝ ًٌـٕ ٗؼ٘ف ُولؿُ ُـُ ٍلٖ هَِْك فمْبء آى كا ثِ ػٌَاى هؤٗـ ه٘وَى كٍاٗت ًبثك فلٌٍُـ

ؿك َٓكتٖ وِ ػول ثِ آى كا هَرت تمَٗت ًٌـ آى ٍ رجلاى وٌٌـُ اٗي ٗؼف ثـاً٘ن هٖ تَاًـ هَكؿ  ;هَكؿ ػول للاك ؿاؿُ اًـ

عبل، ؽَاُ ثب ٓلف ًظل ام ٗؼف ًٌـ، اٗي كٍاٗبت هؼتجل تلمٖ َُؿ ٍ هٌتٌـ (  ؿك ّل 600تب، ّ  اًتٌبؿ ٍالغ َُؿ. )ؽَٖٗ، ثٖ

ٗوبى هؼبٍٖٗ للاك گ٘لؿ ٗب ثِ ؿل٘ل ػـم ٍحَق ٍ اٛوٌ٘بى ثِ ٓـٍك آًْب ام ًبعِ٘ پ٘بهجل ٓلٖ اهلل ػلِ٘ ٍآلِ ًٍلن ٍ اهبم ٓبؿق 

هٖ ًوبٗـ، عىبٗت ام ٗه كٍِٗ ػمالٖٗ ٍ  ػلِ٘ الٌالم ام آًْب صِن پَُٖ گلؿؿ، هفبؿ آًْب وِ ٗوبى كا ثل فلٌٍُـُ تغو٘ل

هتؼبكف ؿاكؿ. مٗلا ّوبًَٜك وِ اُبكُ ؽَاّـ ُـ، آَال ؿك هؼبهالت هؼَٖٗ، تِى٘ل ػمـ ثِ هٌظَك عَٔل ًت٘زِ ٍ ؿًت ٗبثٖ 

ّل ٗه ام ٛلف٘ي ثِ ػَٕ هتمبثل اًت. ؿك اٗي َٓكت ُبٗـ ثتَاى گفت ثٌبٕ ػمالء ؿك صٌ٘ي هؼبهالتٖ، للٌِٗ إ ثل ٓغت 

ك هفبؿ اٗي كٍاٗبت ثبُـ ٗب ثِ ث٘بى ؿٗگل هفبؿ اٗي كٍاٗبت، تبو٘ـٕ ثل كٍِٗ ػمالٖٗ ٍ هتؼبكف ؿك هؼبهالت هؼَٖٗ ٓـٍ

 ( 65، 1391ّاًت.)ؽبؿم ًلثؾَ، 

 اجواع: -1-2

( ٍ 601، ّ 7تب: د  اًـ. )ؽَٖٗ، ثٖ ثٌ٘بكٕ ام فمْبء ػالٍُ ثل كٍاٗبت هقوَك، اروبع كا ً٘ن هٌتٌـ ٗوبى هؼبٍٖٗ ثبٗغ ؿاًٌتِ

ل٘ىي اروبع كا ًوٖ تَاى ثِ ػٌَاى ؿل٘ل هٌتمل ؿك اٗي ؽَّٔ پقٗلفت مٗلا اكمٍ اروبع ثِ وبُف ثَؿى آى ام كإ هؼَٔم 

ػلِ٘ الٌالم اًت ٍ صٌ٘ي اًتظبكٕ ؿك ربٖٗ اًت وِ ّ٘ش ؿل٘ل ؿٗگلٕ ؿك هٌبلِ ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ. ؿك عبلٖ وِ ؿك فلٕ 

اًتٌبؿ ثِ كٍاٗبت هنثَك ُـُ اًت ٍ اٗي ًِبى هٖ ؿّـ وِ اروبع هجتٌٖ ثل  هَكؿ ثغج ٗؼٌٖ ٗوبى هؼبٍٖٗ، لجل ام اروبع

ّوبى كٍاٗبت ثَؿُ ٍ ؿل٘ل هٌتملٖ هغٌَة ًوٖ َُؿ. ثِ ث٘بى ؿٗگل، اًتٌبؿ ثِ كٍاٗبت ؿك وٌبك اؿػبٕ اروبع، اٗي ظي لَٕ كا 

تَاًـ ثِ ػٌَاى ؿل٘ل هٌتملٖ ؿك اٗي  ًوٖاٗزبؿ هٖ وٌـ وِ هـكن ٍ هٌِب اروبع ً٘ن ّوبى كٍاٗبت ثبُـ. ٍ ؿك اٗي َٓكت اروبع 

هََٗع هَكؿ تَرِ للاك گ٘لؿ ٍ اكمٍ هٌتمل ؿاُتِ ثبُـ. ٍلٖ ثب اٗي ٍرَؿ، ٓلف ًظل ام اؿػبٕ اروبع، ًفي توبٗل ػوَهٖ ٗب 

اوخلٗت ثل صٌ٘ي ٗوبًٖ، عىبٗت ام اٗي ٍالؼ٘ت ؿاكؿ وِ ؿك هؼبهالت هؼَٕ هجبؿلِ ؿٍ ػَٕ ثَٜك هتمبثل هَكؿ ؽَاًت 

ن ٛلف٘ي ػمـ اًت. پي ٍرَؿ اٗي اتفبق ًظل ٗب توبٗل اوخلٗت عمَلـاًبى ٍ فمْبء ثل ٗوبى هؼبٍٖٗ فلٌٍُـُ ٗه اهل هِتل

 هٌٜمٖ اًت وِ هٖ تَاًـ ًَػٖ اروبع ً٘ن ثل آى عبٓل َُؿ. 

 بٌای عقالء:  -1-3

اٗبت ً٘ن ثل ّو٘ي كٍِٗ ػمالٖٗ ٍ ٗىٖ ام اؿلِ هَكؿ اًتٌبؿ ؿك ٗوبى هؼبٍٖٗ ثبٗغ ٍ ُبٗـ هْوتلٗي آى ثٌبء ػمالء اًت ٍ كٍ

هؼوَل ث٘ي ؽلؿهٌـاى تبو٘ـ ؿاكؿ. هٌظَك ام ثٌبء ػمالء آى اًت وِ اًٌبى ّبٕ ػبلل ثل اًبى هٔلغت ٍ اًـِِٗ تٔو٘ن هٖ 

گ٘لًـ ٍ ثِ ارلا هٖ گقاكًـ، ؿك هؼبهالت هؼَٕ ثٌبٕ آًْب ثل اٗي اًت وِ ثِ هٌظَك كً٘ـى ثِ عَٔل ًت٘زِ ٍ ثِ ؿًت آٍكؿى 

مبثل الـام ثِ اًؼمبؿ هؼبهلِ هٖ ًوبٌٗـ ٍ اگل ؿك آغبم صٌ٘ي اهلٕ لبثل تغمك ًجبُـ ثِ اًِبء ػمـ هجبؿكت ًوٖ ٍكمًـ. ؿك ػَٕ هت

ٌّگبم ػمـ اٗي تَافك ٗوٌٖ ٍ ؽَاًت هِتلن ٍرَؿ ؿاكؿ وِ اًتمبل هج٘غ ٍ ٗب لجَل تؼْـ هٌَٙ ثِ كً٘ـى ثِ ػَٕ همبثل 

٘ن ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ، صَى مهٌِ٘ ارلإ تؼْـ ٛلف همبثل ام ث٘ي هٖ كٍؿ، ٛلف اًت ٍ ؿك َٓكتٖ وِ ثِ ّل ؿل٘ل اهىبى تٌل

ؿٗگل ً٘ن ام اًزبم تؼْـ ثِ َٛك لْلٕ هؼبف هٖ گلؿؿ. مٗلا المهِ پًَ٘ـ ٍ ّوجٌتگٖ ؿٍ ػَٕ آى اًت وِ ّل ٗه ؿك همبثل آًضِ 

همبثل ً٘ن تٌل٘ن ًوٖ َُؿ. الجتِ اگل  تٌل٘ن هٖ وٌـ هؼبؿل آى كا ثِ ػٌَاى ػَٕ ؿكٗبفت ؿاكؿ ٍ ؿك َٓكت تلف ٗىٖ، ػَٕ

ُلٙ تِى٘ل ٍ ثمبء ػمـ ٍرَؿ هََٗع هؼ٘ي ٍ لبثل٘ت تٌل٘ن آى ثبُـ، ثبٗـ گفت ّوبًگًَِ وِ اگل ؿك ٌّگبم ػمـ هََٗع هؼبهلِ 

ب هَرَؿ ًجبُـ ٗب لـكت ثل تٌل٘ن آى ؿك ّ٘ش مهبى ًجبُـ، ػمـ تِى٘ل ًوٖ گلؿؿ پي ام تِى٘ل ً٘ن اگل هََٗع ام ث٘ي كٍؿ ٗ

تٌل٘ن آى ثِ ّل ؿل٘ل غ٘ل هوىي گلؿؿ، ػمـ ؽَؿ ثِ ؽَؿ ام ث٘ي هٖ كٍؿ ٍ لبثل٘ت ثمبء ًـاكؿ مٗلا ثمبء آى ثِ ؿاكا ثَؿى هََٗع 

لبثل تٌل٘ن اًت ٍ آَال ػمـ ثـٍى هََٗع هؼمَل ٍ هٌٜمٖ ًٌ٘ت، ؿك اٗي َٓكت كٍاٗبت ٍ اروبع ٍ ثٌبء ػمالء ؿل٘ل ٗب هٌتٌـ 
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ؿ عبوٖ ام اٗي ٍالؼ٘ت ٌّتٌـ وِ صَى ثب ام ث٘ي كفتي هََٗع ػمـ، اهىبى ثمبء ؿك اًتولاك آى ٗوبى هؼبٍٖٗ ًٌ٘تٌـ ثلىِ ؽَ

 ًٌ٘ت ٍ ثِ َٛك لْلٕ هٌفٌؼ هٖ گلؿؿ. تىل٘فٖ ً٘ن ثلػْـُ ٛلف همبثل ػمـ ًؾَاّـ ثَؿ.

 ضواى هعاٍضی در اقالِ:-2

گقاك ٍ  اًـ ٍ لبًَى اًزبم ؿاؿُ  هؼبٍٖٗ  ٗوبى ٕ  وِ فمْبٕ اهبهِ٘ ؿك فـمِ هـٜبلؼبت مٗبؿٕ كا ؿك ؽَّٔ لبػـُ ثب تَرِ ثِ آى

اًـ، ثْتل آى اًت وِ ؿك اٗي هجغج اثتـا ثِ ًظل هَِْك فمْبٕ اهبهِ٘  ّب ثَؿُ تغت تأح٘ل ًـظل آى  مٗبؿٕ  عـ  ؿاًبى تب عمَق

 آى هٌبئل عمَلٖ ـي ثغج گلؿؿ.  پلؿاؽـتِ َُؿ ٍ پي ام

 دیدگاُ فقْا:-2-1

البلِ ٗه ػمـ ٍ للاكؿاؿ رـٗـ   ً٘ن ٗه تلاٖٗ ٍرَؿ ؿاكؿ، اهب ثل ٛجك ًـظل آًبى  البلِ  ثٜي  ـ وِ ؿكاً ّل صٌـ وِ فمْب پقٗلفتِ

( اًبًبً فمْب ثِ اٗي ؿل٘ل وِ 1317: 8ّق، د1418ػبهلٖ،  ًٌ٘ت؛ ثلىِ البلِ ٓلفبً فٌؼ ٛلفٌٖ٘ للاكؿاؿ ًبثك اًت. )عٌٌٖ٘

آلٖ ٍ   للاكؿاؿ  ػَٗ٘ي  تؼبلـٗي البلِ ثب هتؼبلـٗي ػمـ آلٖ ٍ ٗىٌبى ثَؿىؿاًٌـ ثِ لنٍم ٍعـت ه ًوٖ  رـٗـٕ  للاكؿاؿ  البلِ كا

اًـ. )ّوبى( فمْب ؿك آحبك  ؿاؿُ  ، عىن ُـُ  ٕ هزـؿ للاكؿاؿ البلِ ( ٍ ػـم اهىبى فٌؼ ٍ البل93ِ، 2ّق:د1417البلِ )ًٌ٘تبًٖ، 

  ام  اًـ؛ اهب ام ه٘وَى والم ثؼٖ٘ ٓغجتٖ ًٌوَؿُ اػوبل ٗوبى هؼبٍٖٗ ؿك البلِ ّ٘ش  ػـم  ؽَؿ ثِ ٓلاعت ؿك ؽَّٔ اػوبل ٗب

؛ ثِ ػٌَاى هخبل: فمْٖ٘ هبًٌـ  ؿاًٌـ ًوٖ  تَاى گفت وـِ فـمْب تلف هََٗع البلِ كا هبًغ ٓغت البلِ ٍ ثبػج اًفٌبػ آى هٖ  فمْب

ِ ٓـلفبً عىن ثِ هٌؤٍل٘ت ٗـ ّ٘ش اُبكُ ثِ اًـفٌبػ الـبل  ، ثـٍى َُؿ هٖ  كٍ رَاّل، ٍلتٖ ثب فلٕ تلف هََٗع البلِ كٍثِ ٓبعت

ًنؿ   ػَٕ  ؿٍ  گَٗـ: پي ام البلِ ّل ٗه ام ( فمْٖ٘ ؿٗگل ؿك اٗي ؽَّٔ هٖ 358، ّ 24: د1374ؿّـ. )ًزفٖ،  هـتٔلف هـٖ

هتٔلف ؿك پٖ ًؾَاّـ ؿاُت؛   ثلإ  كا  اٗي تلف هج٘غ پَ٘ ام تٌل٘ن ثـِ فـلٌٍُـُ ٗـوبًٖ ٛلف ؿٗگل، للاكؿاؿ اهبًت اًت. ثٌبثل

گًَِ اظْبك ًظل  ( اٗي246، 2ّ: د1426حبًٖ،  َُؿ. )ُْ٘ـ ، هَرت ٗوبى اٍ هٖ ثبُـ  وِ اگل تـلف ثـِ هتٔلف هٌتٌت ٗت آىًْب

 َُؿ. آى ًوٖ  اًفٌبػ  ٕ اٗـي هـؼٌبًت وـِ ام ًگبُ فمْب تلف هََٗع البلِ ًجت ثل ؿاكًـُ  ؿك  ؿك ؽَّٔ عىن تلف هََٗع البلِ

 در حقَق هَضَعِ:-2-2

ثبُـ.  ًوٖ  پِ٘٘ي  للاكؿاؿ  فمْبٕ اهبهِ٘، البلِ ٗه تلاٖٗ ٍ ػمـ رـٗـٕ اًت وِ هََٗع آى ص٘نٕ رن اًغالل ثلؽالف ًظل

  ٓلف  البلِ كا  وٌـ، هبّ٘ت وٌـ البلِ كا ٗه للاكؿاؿ رـٗـ للوـاؿ هٖؿاًٌـ كا كؿ هٖ تغم٘ك ٍ ثلكًٖ ًظل فمْب وِ البلِ كا فٌؼ هٖ

ؿاكؿ. ؿل٘ل اٗي اؿػب وِ هبّ٘ت   هؼبٍِٗ  ثلىِ ٗه ػول عمَلٖ رـٗـٕ اًت وِ كِِٗ ؿك   ؿاًـ؛  اًغالل ػول عمَلٖ پِ٘٘ي ًوٖ

ٕ آى ؿًتِ ام للاكؿاؿّبٖٗ اًت وِ هََٗع آى تلف گلؿٗـُ اًت. ثِ  البلِ  ، اهىبى ًٌ٘ت  البلِ، ٓلف اًغالل ػول عمَلٖ پِ٘٘ي

اهىبى البلِ للاكؿاؿ ٍرَؿ   ، ؿٗگل للاكؿاؿ  ثَؿ ثب تلف هََٗع، اگل هبّ٘ت البلِ ٓلفبً كفغ احل ام للاكؿاؿ پِ٘٘ي  ثْتل  ػجبكت

؛ 43، 1383ّ؛ وبتَمٗبى، 120، 1388ّ)ُْ٘ـٕ،   اًـ. ؿاًبى ً٘ن ثِ پقٗلٍ اٗي البلِ ًظل ؿاؿُ ؿاُت ٍ لبًَى هـًٖ ٍ عمَق ًوٖ

تلف ٗىٖ ام ػَٗ٘ي هبًغ »كؿ: ؿا ثبكُ اُؼبك هٖ ق.م. ؿك اٗي 286ٕ  (هبؿُ 313، 1382ّ؛ افتؾبكٕ، 211، 1388ّماؿُ،  لبًن

هخلٖ ثَؿى ٍ ل٘وت آى ؿك َٓكت ل٘وٖ   َٓكت  َٓكت ثِ ربٕ آى ص٘نٕ وِ تلف ُـُ اًت، هخل آى ؿك اٗي  ، ؿك ًٌ٘ت  البلِ

اًغالل ػمـ پِ٘٘ي اًت، ثـبٗـ پقٗلفت وِ ه٘بى   ٓلفبً  ه٘بفبً اٌٗىِ اگل پقٗلفتِ َُؿ وِ هبّ٘ت البلِ«. َُؿ ثَؿى ؿاؿُ هٖ

  وِ همٌي كػبٗت اٗي ُلٙ كا ؛ ؿك عبلٖ ثبُـ  ؿاُتِ  ام لغبٝ وو٘ت ًجبٗـ ّ٘ش تفبٍتٖ ٍرَؿ  آلٖ  لبلِ ٍ ػَٗ٘ي ػمـػَٗ٘ي ا

، 1388اًـ. )ُْ٘ـٕ،  عىن ؿاؿُ  آى  ؿاًبى ًـ٘ن ثل ٓغت ًـاًٌتِ ٍ البلِ رنء للاكؿاؿ آلٖ كا ً٘ن پقٗلفتِ اًت ٍ عـمَق  المم

هََٗع البلِ هوىي »ؿاكؿ:   اُؼبك  ثبكُ ق.م. ً٘ن ؿك اٗي285ٕ  ( هبؿ212ُ، ّ 1388،  ماؿُ بًن؛ ل 47، 1383ّ،  ؛ وبتَمٗبى 120ّ

ٓلفبً اًغالل للاكؿاؿ   كا  ثـبُـ وـِ هبّ٘ت البلِ  اگل ثٌب«.  همـاكٕ ام هَكؿ آى  فمٚ  اًت ًٌجت ثِ توبم هؼبهلِ ٍالغ َُؿ ٗب

البلِ ص٘نٕ رن   هََٗع  ٗـ ٓلفبً ّوبى هََٗع ػمـ پِ٘٘ي ثبُـ. ٗؼٌٖپقٗلفت وِ هََٗع البلِ ً٘ن ثب  پِ٘٘ي ؿاًٌت، ثبٌٗتٖ

ٕ  ؿاًـٌت. اگـل لجَل َُؿ وِ البلِ  پ٘ـِ٘ي  البلِ كا اًغالل ػمـ  تَاى ًوٖ  َٓكت ؛ ؿك غـ٘ل اٗـي ًـجبُـ  پِ٘٘ي  هََٗع للاكؿاؿ

پ٘ـِ٘ي   ًوَؿ ٍ لـلاكؿاؿ  كا پلؿاؽت  آى  اى ثـلتَ تلف هََٗع ػمـ آلٖ، هٖ  َٓكت  رنء للاكؿاؿ پِ٘٘ي لبثل پقٗلٍ اًت ٗب ؿك

آٌُب ًٌجت ثِ   ؿٍ  ٕ رـٗـٕ اًت وِ كا البلِ ولؿ، ثبٗـ گفت وِ هبّ٘ت البلِ ؿٗـگل اًـغالل ػمـ پِ٘٘ي ًٌ٘ت؛ ثلىِ هؼبٍِٗ

اكؿاؿّبٕ هؼبٍٖٗ ً٘ن هب ٕ لل ٍ ػمـ رـٗـ اًت، ؿك البلِ  هـؼبٍِٗ  البلِ ؽـَؿ ٗـه  صَى  كًـ هٖ  ًظل  . ثِ اًـ آى تلاٖٗ ولؿُ
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  هجتٌٖ  هؼبٍِٗ  ٗه  ً٘ن  ٕ هَرَؿ ؿك البلِ اًؼمبؿ ػمَؿ هؼبٍٖٗ، هؼبٍِٗ  هبًٌـ  ثِ  ُبّـ ٍرـَؿ ٗه ٗوبى هؼبٍٖٗ ثبُ٘ن؛ مٗلا

وِ ؿك البلِ ً٘ن  ٕ لْلٕ عك عجٌٖ ٍرـَؿ ًــاكؿ ٍ عبل آى إ لْلٕ. مٗلا ؿك هؼبٍِٗ اكاؿُ ٕ ٛـلف٘ي اًت؛ ًِ ٗه هؼبِٗ  ثـل

ثبُـ ؿك البلِ ً٘ن ٍرَؿ ؿاكؿ. اگل ٛلف٘ي للاكؿاؿ ؿك  ؿاكؿ. كوي اًبًٖ ٗه ػمـ ٍ للاكؿاؿ وـِ ّوبى تلاٖٗ هٖ  عك عجي ٍرَؿ

صٌبى ٍرَؿ  ٕ آلٖ ّن ٛلف٘ي البلِ صَى هََٗع هؼبهلِ  وِ  َٓكت ثمبٕ هَكؿ هـؼبهلِ ثـل الـبلِ تلاٖٗ ًوبٌٗـ، فلٕ آى اًت

َُؿ ٍ ؿك ًـت٘زِ ؿك  اٗي ثمبٕ هََٗع هؼبهلِ ل٘ـ تلاٖٗ ٛلف٘ي البلِ هغٌَة هٖ اًـ؛ ثٌبثل گِتِؿاكؿ ثـِ تلاٖٗ ثل البلِ كاٖٗ 

إفا »ٕ  َُؿ. مٗـلا ثل ٛجك لبػـُ ام البلِ ٍ لجل ام تٌل٘ن، هَكؿ البلِ تلف گلؿؿ تلاٖٗ ثل البلِ ً٘ن هـؾـٍٍ هـٖ  ثؼـ  وِ ٓـَكتٖ

ُــ ثـب ػـم تغمك آى ل٘ـ، هم٘ـ آى ل٘ـ ً٘ن ام ث٘ي ؽَاّـ كفت.   ؿٗگل  ص٘نّلگبُ ص٘نٕ هم٘ـ ثِ « الوم٘ـ  اًتفٖ الم٘ـ ٌٗتفٖ

وٌٌـگبى ثِ آى ص٘نٕ  البلِ  ٗبثٖ ؿًت  ؛ مٗلا ام ٗه ٛلف َُؿ هٖ  ثٌبثلاٗي ثبٗـ ثپقٗلٗن ثـب تـلف هـََٗع البلِ، البلِ ً٘ن هٌفٌؼ

ىن ثِ پلؿاؽت ص٘نٕ ثـِ غـ٘ل ام هـََٗع البلِ ؽالف ٕ آًبى ثَؿُ هتؼقك ُـُ اًت ٍ ام ٛلف ؿٗگل ع وِ هَكؿ ؽـَاًت ٍ اكاؿُ

آٗـ وِ هـبًٌـ اًـؼمبؿ ٍ ارـلإ ػمَؿ هؼبٍٖٗ، تلف  صِ گفتِ ُـ ثِ ؿًت هٖ . ام آى ثبُـ هٖ  ٕ هتؼبلـٗي البلِ ؽَاًت ٍ اكاؿُ

؛  َُؿ البلِ ًوٖ  اًفٌبػ  بػجَُؿ. اهـب اتالف هبل تًَٚ هتٔلف آى، ث ٕ للاكؿاؿ هؼبٍٖٗ هـٖ هََٗع البلِ ً٘ن ثبػج اًفٌبػ البلِ

( ثٌبثلاٗي 315، ّ 1384َُؿ. )وبتَمٗبى،  ثلىِ ثبػج اٗزبؿ هٌؤٍل٘ت هـًٖ ثلإ ٍٕ ٗب اٗـزبؿ ؽـ٘بك فٌؼ ثلإ هبله هبل هٖ

هخل ٗب وِ البلِ كا فٌؼ ًىلؿُ،  ؽ٘بك تؼقك تٌل٘ن فـٌؼ ًـوبٗـ ٗـب آى  رْت  ثِ  تَاًـ البلِ كا ؿك اٗي گًَِ هَاكؿ، هبله ٗـب هـٖ

رب  اٗي  ، ؿك َُؿ هٖ  وِ پقٗلفتِ َُؿ ثب تلف هََٗع البلِ، الـبلِ هـٌفٌؼ ام هتلف ثگ٘لؿ. ثِ فلٕ آى  كا  لـ٘وت هـبل هَكؿ اتالف 

كٗـٌه ًبُٖ ام تلف هََٗع البلِ كا ام   تَاًٌـ ثب تلاٖٗ ؽـَؿ اٗي ًئَال لـبثل ٛـلط اًت وـِ آٗـب ٛـلف٘ي للاكؿاؿ البلِ هٖ

ؿاًبى ؿك ؽَّٔ تلاٖٗ ٛـلف٘ي ؿك ػـم اػوبل  فمْب ٍ عمَق  ؽ٘ل؟  ه٘بى  البلِ اًتمبل ؿّـٌـ ٗـب  ثِ ٛلف ؿٗگلهتٔلف هبل 

  إ ام فمْب ثب عىن ؿاًٌتي اًفٌبػ ث٘غ ثب تلف هج٘غ، تلاٖٗ ؽالف ٗوبى هـؼبٍٖٗ ؿك اًـؼمبؿ ػمـ ث٘غ اؽتالف افتبؿُ اًـت. پبكُ

ؿاًبى ًـ٘ن اٗي تلاٖٗ كا  إ ام عـمَق (ػــ583ُ، 5ّق: د1421الوًََٕ الؾوٌٖ٘، اًـ. ) آى كا ًبهِلٍع ٍ ثـبٛل اًـگبُتِ

كا ؽالف همت٘بٕ فات ػمَؿ هؼبٍٖٗ   آى  إ ؿٗـگل ( ػــ463ُ، 1ّ: د1366اًـ. )اهبهٖ،  گقاك ؿاًٌتِ ؽـالف عـىن لبًَى

ؿاًبى اٗي تلاٖٗ  إ ؿٗگل ام عمَق اهـب ػــُ( 46، 1381ّلٌگلٍؿٕ،  اًـ. )رؼفلٕ للوـاؿ ًوَؿُ ٍ ّل ؿٍ عىن ثِ ثٜالى آى ؿاؿُ

، 1384اًـ. )وبتَمٗبى،  هـمتٖ٘ فات ػـمَؿ هؼبٍٖٗ ؿاًٌتِ ٍ ثل ٓـغت آى ًظل ؿاؿُ  ؽـالف  كا ًِ ُـلٙ ًـبهِلٍع ٍ ًِ

ٕ  بػـُثل ٛـجك لـ  وِ  تل ثبُـ؛ مٗلا ّـ٘ش اُـىبلٖ ٍرَؿ ًـاكؿ عبل كًـ، پقٗلٍ ًظل ًَم ثِ َٓاة ًنؿٗه ( ثِ ًظل ه314ّٖ

گ٘لؿ، كٌٗه ًبُٖ ام تلف هج٘غ ً٘ن ثٌب  ٕ ٍلَع ػـمـ، تـوبم ًوبئبت هج٘غ ثِ ؽلٗـاك تؼلك هٖ ام لغظِ« الوـج٘غ ٗـوله ثـبلؼمـ»

گقاك اًـت ٍ ًـِ ؽـالف همت٘بٕ فات  لـبًَى  عـىن  ؽـالف  گ٘لؿ. اٗي ًظل ًِ ثل  للاك  ؽـلٗـاك ٕ  ثل تلاٖٗ هتؼبهل٘ي ثـل ػـْـُ

البلِ ٗب ٗوبى ًبُٖ ام   هََٗع  تلف  تَاًٌـ ثِ اٗي ُىل تَافك وٌٌـ وِ كٌٗه ًبُٖ ام ثٌبثلاٗي ٛلف٘ي البلِ هٖ ػمَؿ هؼبٍٖٗ.

 (463، 1ّ: د1366ؿٍٍ هتٔلف ثلؿاُتِ ٍ ثـِ ؿٍٍ ٛلف همبثل اًتمبل ٗبثـ )اهبهٖ،   ام  تلف هََٗع البلِ

 قبض ٍ تسلین ٍ ضواى هعاٍضی:-3

ؿاًٌـ ٍ ثلؽٖ ؿٗگل ثِ اًتٌبؿ كٍاٗبت، هالن اًتمبل ٗوبى كا  وـبفٖ هٖ  ٗـوبى  اًـتمبل  كا ثلإ ثلؽٖ فمْب تٌل٘ن ام ًَٕ ثبٗغ

 ( فٗالً ثِ تِلٗظ هَاكؿ پَ٘ گفتِ پلؿاؽتِ هٖ َُؿ:16ق، 1422ّ)وبُف الغٜبء،   ؿاًٌـ. هٖ  لجٖ

 هاّیت تسلین )اقباض(: -3-1

ٍ تغَٗل ػَٗ٘ي اًت. تٌل٘ن   ، تٌل٘ن گ٘لؿ ٕ ٛـلف٘ي لـلاك هٖ  ثل ػـْـُ ّل ٗه ام ػمَؿ هؼبٍٖٗ، ًؾٌت٘ي التناهٖ وِ  اًؼمبؿ  ثب

ثل ٍمى تفؼ٘ل اًت. اٗي ٍاهُ ؿك لغت ثِ هؼٌبٕ »  ًـلن« ٕ   گ٘لؿ ٍ ام كِٗـِ ًَٕ ًبلل َٓكت هـٖ  ام  وِ  ، ػولٖ اًت الجبٕ  ٗب

فمِ ٍ عمَق ً٘ن   ( ٍ ؿك417، 2ّق: دّ.1425،  لٔالًَ٘  ولؿى ٍ گـلؿى ًـْبؿى آهـُ اًت )تغلٗل ، ٍاگقاك ص٘نٕ  ًپلؿى، ؿاؿى

  لغَٕ آى ؿٍك  هؼٌبٕ  ام  اًـ؛ اهّب اٗي تؼبكٗف ً٘ن ًٌوَؿُ  ث٘بى  ؿاًبى تـؼلٗف ٗىٌبًٖ ام آى كٍؿ. فمْب ٍ عـمَق ثٌ٘بك ثِ وبك هٖ

إ  هبًغ؛ ثِ گًَِ  ػـم  لـجٖ ّولاُ ثبكفغ ٗـ ام هـج٘غ ٍ افى ثـبٗغ ؿك »ث٘بى فمْب، تٌل٘ن ثِ   ٍ ؿك  اًـت. ؿك وـتت فمْٖ  ً٘فتبؿُ

( اگلصِ فمْب ؿك ث٘بى آحبك 110ق، ّّ. 1422تؼلٗف ُـُ اًت. )وبُف الغٜبء، »  گلؿؿ  آًبى  ثل هِتلٕ  هج٘غ  وـِ ػـلفبً لجٖ

، اهّب ؿك هؼٌب ٍ  ًـا ًوَؿُ  ٕ تٌل٘ن اًـتفبؿُ ٍاهُ  ام  گفتِ اًـ ٍ ووتل  ًؾي  تمبثٖ، اغـلت ام لـجٖ ٍ اعـىبم آى  ٍ ٍرـَة  ثـ٘غ
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ام ًگبُ ُـلع، ّ٘ش اؽتالفٖ ؿك   وِ  اًت  اًـ. ظـبّل وـالم فمْب اٗي هفَْم ثِ ث٘بى هبّ٘ت ٍ عم٘مت الجبٕ ٗب تٌل٘ن پلؿاؽتِ

َُؿ. توبهٖ فمْب ؿك اٗي  ٕ آى ؿك ؽبكد هغمك هٖ ًٍ٘لِ آى ص٘نٕ اًت وـِ تـٌل٘ن ثِ  ؿك  اؽتالف  ؛ ثلىِ ًـٌ٘ت  تـٌل٘ن  هبّ٘ت

هِتلٕ ام تـٔلف ؿك ُـٖ اًـت )ؽَاًٌبكٕ،   ٘ن هـََٗع هؼبهلِ، هتوىي ًبؽتيلِ اتفبق ًظل ؿاكًـ وِ هٌظَك ام تـٌلهٌأ

  ( وِ اٗي هـْن ؿك هـبل غ٘لهٌمَل ثب تؾلِ٘ ٍ ؿك هـبل هـٌمَل ٗب ثب تؾلِ٘ ٗب ثب ًمل ٍ تغَٗل ؿاؿى ٗب ثب194، 3ّق: دّ.1405

ُٖ ام اؽـتالف ؿك ػـجبكت ٍ ام كٍٕ هٌبهغِ َُؿ. گفتِ ُـُ ثؼ٘ـ ًٌ٘ت وِ اٗي اؽتالفبت ًب ٗـ ثل آى ٍ غ٘لُ هغمك هٖ  ٍٗغ

تٌل٘ن »تٌل٘ن ؿك تلهٌَ٘لَهٕ عـمَق  صٌ٘ي آهـُ:   آٜالعٖ  (. ؿك هـَكؿ هـؼ273ٌٖق: ّّ.1406ثـبُـ. )آؽًَـ ؽلاًبًٖ، 

ثـِ  اًت، هٌتَلٖ ًـبمؿ ٍ  ولؿُ  هـبلٖ وـِ ثِ اٍ هٌتمل  ثل  وِ ٗىٖ ام ٛلف٘ي ؿٗگلٕ كا ؿك ػمـ هؼَٕ ػجبكت اًت ام اٗي

  آى  ػـجبكت ؿٗگـل، تـٌل٘ن ػجبكت اًت ام تـوى٘ي ثـبٗغ ام تٔلّف هِتلٕ ٗب للاك ؿاؿى هَكؿ هؼبهلِ تغت اؽت٘بك ٍٕ ٍ هلاؿف

وِ هج٘غ ثِ  تل گفتِ ُـُ: تـٌل٘ن ػجبكت اًت ام اٗي ٍاٗظ  (. ؿك تؼلٗف153ٖ، ّ 1380)رؼفلٕ لٌگلٍؿٕ، «. الجبٕ اًت

ام ٛلفٖ هج٘غ ثِ تٔلف   اگل  ؿُ ُـَؿ وـِ اٍ لـبؿك ثِ ّل ًَع تٔلفٖ ؿك آى ثبُـ. پيإ ؿك اؽـت٘بك هـِتلٕ گـقاك گًَِ

هِتلٕ ؿاؿُ َُؿ ٍ ام ٛلف ؿٗگل، وٌٖ ٗب ص٘نٕ هناعن تٔلفبت اٍ گلؿؿ، تٌل٘ن عبٓل ًِـُ اًت. ؿك همبثل ً٘ن اگـل هج٘غ 

  تَاى گفت وِ تٌل٘ن اى تٌل٘ن ثل آى ٓبؿق اًت. هٖهِتلٕ ٌَّم ؿك آى تٔلفٖ ًىلؿُ ثبُـ، ػٌَ  َُؿ ٍلَ  گقاكؿُ  ؿك اؽت٘بك اٍ

الِ٘ هتوىي ام اًغبٕ تٔلفبت  ثـبُـ وـِ هِبكٌ  إ گًَِ ثِ  ثبٗـ  َُؿ؛ ثلىِ هج٘غ ثِ ٓلف ؿاؿى آى ثِ تٔلّف هِتلٕ عبٓل ًوٖ

وِ هٌظَك ٍ ّـف  آٗـ، اٗي اًـت صِ ام توبهٖ اٗي تؼبكٗف ثِ ؿًت هـٖ (. ًت٘زتبً، آى172، 1380ّثبُـ. )ثلٍرلؿٕ ػجـُ، 

ٍ اًت٘الٕ ػلفٖ( ثل هبل   َٓكت ًلِٜ َٛك ف٘نٗىٖ ٍ عٌّٖ ٗب ثِ آلٖ ام تـٌل٘ن، تـٌلٚ ٍالؼٖ ٗب عىوٖ هٌتمل الِ٘ )صِ ثِ

اًت. ؿك ثلؽٖ تؼبكٗف تٌل٘ن، ػولٖ اًت لبئن ثِ ؿٍ ُؾْ وـِ ثـِ اػتجبك ؿٌّـُ، تٌل٘ن ٗـب الـجبٕ ٍ ثِ اػتجبك گ٘لًـُ، تٌلّن 

 (449، 1ّ:د 1387،  َُؿ. )اهبهٖ ُ هٖٗب لجٖ ًبه٘ـ

 حقیقت تسلین در اجرای تعْد:-3-2

صِ ثب وبكثلؿ ػلفٖ ٍ  َُؿ. آى ثٌب ثِ اػتمبؿٕ، تٌل٘ن ؿك عمَق، ؿٍ آٜالط ؿاكؿ ٍ ٗىٖ ًٌجت ثِ ؿٗگلٕ اػنّ هغٌَة هٖ

، 2:د1378)رؼفلٕ لٌگلٍؿٕ،  ؽَاًٖ ؿاكؿ، ثِ هؼٌبٕ تغَٗل ٍ ثِ تٔلّف ؿاؿى ػ٘ي ثِ ؿٗگلٕ اًت. ّن  تـٌل٘ن ٕ  كٍمهـلُ

ػلفٖ ام تٌل٘ن ًظل   وبكثلؿ  وِ ام تٌل٘ن هبل ؿك وٌبك اٗفبٕ ػول ًؾي گفتِ، ثِ اٗي 214ٕ  (. لبًَى هـًٖ ؿك هبؿ1219ُّ

وِ ٓلفبً تغَٗل ٍ اػٜبٕ ػ٘ي ؽبكرٖ كا ثِ فّي هتجبؿك « تٌل٘ن»ؿاُتِ اًت. ثلؽالف اٗي هـؼٌبٕ ػـلفٖ ٍ ه٘٘ك ام هـفَْم 

عمَق اهلٍمٕ ؿاًٌت. اػتجبك هبلى٘ت ػ٘ي ٗب   ؿك  ػمـ  هؼبؿل ارلإ تـؼْـ ًبُٖ ام  تَاى هٖ  كا  تٌل٘ن ؿك آٜالط فمْبًبمؿ،  هٖ

ًٌ٘ت ٍ رن ؿك هَاكؿ اًـوٖ   الفبٝ  ثب  گبُ ثـِ تـٔلف ٍ اًـتفبع ؽبكرٖ ام ػ٘ي ٍ هٌفؼت هٌزل ًَِؿ، رن ثبمٕ هٌفؼتٖ وِ ّ٘ش

َُؿ ـ ؿك للٗت ثِ اتفبق هَاكؿ تـغمك  هـَٗى ـ وِ غلٕ هتؼبلـٗي ثِ ٓلف اًِبٕ ثلآٍكؿُ هٖ ؽـَؿ     ثـِ  صَى تول٘ه ؿٗي ّن

اهل اػتجبكٕ هٌَٙ ثـِ اًزبم اػوبل هبؿٕ   اهَكٕ ؿك ؽبكد اًت. ّل وزب وِ ثِ حول ًٌِتي  اًزبم  ثل  هـمَٔؿ هـتؼبلـٗي، هتَلف

 آٗـ. ه٘بى هٖ  ، ثـِ تًٌ٘  اًت، پبٕ ًْبؿ تٌل٘ن وِ ص٘نٕ رن اًزبم اٗي اهَك هبؿٕ

 هاّیت قبض:-3-3

، تول٘ه، توله، تٔلف ٍ رـوغ  ؿًت  ؿًت گلفتي، گلفتي ثب توبم وف لغت، ثِ هؼبًٖ هؾتلفٖ هبًٌـ: گلفتي، ثِ  ؿك  لجٖ ٕ  ٍاهُ

صِ ؿك اٗي  ٗبثـ. آى وٌـ، هبّ٘ت هتفبٍتٖ هٖ ثبمٕ هٖ  هؼبهالت  ُــى آهــُ اًت. لجٖ ؿك عمَق اٗلاى ثٌتِ ثـِ ًـمِٖ وـِ ؿك

َُؿ، اًبًبً لـجٖ صـٌ٘ت ٍ صـگًَِ   هِؾْ  ؿاكؿ  لجٖ ؿك ػمَؿ هؼبٍٖٗ اًت. لقا ٗلٍكت  هبّ٘ت  هجغج، هغل ٛلط ؿاكؿ

ثبٗغ   وِ تىل٘فٖ كا وِ فمْب هتَرِ هؼ٘بك ٍ هالن ٍاعـٕ ثلإ اعلام ٍ تـغمّك آى ٍرـَؿ ؿاكؿ؟ ًـت٘زِ اٗي  ٍ آٗب  َُؿ هغمك هٖ

ثـِ هـؼٌبٕ عم٘مٖ ًٌ٘ت ٍ اگل تؾلِ٘ كا ثِ كفغ توبهٖ هَاًغ ٍ افى تٔلف ثلإ   ، لجٖ وٌٌـ ج٘ل ثِ تؾلِ٘ هٖآى تؼ  ٍ ام  ؿاًٌـ هٖ

ثِ هؼٌبٕ تمجٖ٘   اًت  ( لجٖ هٔـك471ٕ، 1ّ:د1417،  )ًَٗفٖ  َٓكت ثِ لـَل ثـلؽٖ ام فمْب هِتلٕ تفٌ٘ل وٌ٘ن؛ ؿك اٗي

 ٍ آى تؾلِ٘ ام ًَٕ ثبٗغ اًـت.
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 بض:تحلیل حقَقی ق-3-4

هٌظَك ام لجٖ آى اًت وِ هج٘غ تغت اؽت٘بك ٍ اًت٘الى هِتلى ٗب لبئن همبم اٍ »ؿك تـغل٘ل عمَلٖ لجٖ گفتِ ُـُ اًت: 

هَاكؿ، و٘ف٘بت هؾتلف ؿاكؿ؛ ثِ اٗي ًـغَ وِ   اؽتالف  اػتجبك  ًـاكؿ؛ ٍلى تغمك آى ثِ  ٍرَؿ  اثْبهى  للاك گ٘لؿ. ؿك اٗي هفَْم

  وِ ثبٗغ ام هبل كفغ ٗـ وٌـ ٍ آى  اًت  آى  ل هبل هٌمَل ٗىٌبى ًٌ٘ت. تغَٗل هبل غ٘لهٌمَل ثِتـغَٗل هبل غ٘لهٌمَل ثب تغَٗ

؛  ثـّـ  صِ هج٘غ ؽبًِ هٌىًَى اًـت، آى كا تـؾلِ٘ وٌـ ٍ ول٘ـٍ كا تغَٗل هِتلى ؿك اؽت٘بك هِتلى للاك ؿّـ؛ هخالً صٌبى  كا

(. ؿك 1390ّ،110)ػلث٘بى، ؽـاثؾِٖ، « گلؿؿ هغمك هى  تلىؿًت هِ ؿك اهَال هٌمَل، تغَٗل ثب ًپلؿى ػ٘ي هبل ثِ  ٍلى

  . ثٌبثلاٗي ػمـ ٍ تؼّْـ، َٓك آى هؾتلف اًت  هََٗع  تَاى اهل ٍاعــٕ ؿاًـٌت وِ هتٌبًت ثب ثٌـٕ عم٘مت لجٖ كا هٖ ٗه روغ

الف فمْب ؿك ُىل تـغمّك ٗب ٓغّت ػمـ اًت، تغمّك لجٖ ُلٙ اػتجبك ؽَاّـ ثَؿ ٍ اؽت  لنٍم  وِ لجٖ ُلٙ  هَاكؿٕ  توبهٖ  ؿك

المم اًت؟( هـؽل٘تٖ ؿك عم٘مت لجٖ ًـاكؿ ٍ   آى  ؿك  ًمل  ٗب  َُؿ هٖ  ؿك ؽبكد ٍ ثب گلفتي ثب ؿًت هغمك  وِ اٗي  )هخل  آى

، تـؼ٘٘ي  لبًَى هـًٖ هَكؿ اُبكُ لـلاك گـلفتِ 367ٕ  گًَِ وِ ؿك هبؿُ اػتجبك آى تٌْب ام رْت وبُف٘ت ام عَٔل آى اًت. ّوبى

إ گفتِ ُـُ اگل  ًظل هٌألِ  اٗي  همبثل  (. ؿك115، 1384ّبؿٗك آى ثِ ػلف هغَل ُــُ اًـت.)هْبرل ً٘ب ٍ آلوِْـٕ، هٔ

  فلاك  ٍ ثِ هِتلٕ ثگَٗـ، مهبم آى كا ثگ٘ل ٍ لجل ام الـام هِتلٕ، عَ٘اى ثو٘لؿ ٗب  وٌـ  كّب  ثبٗغ مهبم عـَ٘اى كا ام ؿًـت ؽَؿ

، تـٌلّن هِتلٕ ً٘ن ُلٙ ثبُـ؟  ثـبٗغ  ثل تٌل٘ن ٓلفبً هٌَٙ ثِ تٌل٘ن اًت. رـاً ثؼ٘ـ اًت ػالٍُ، ثـلائت ثـبٗغ ام ٗوبى،  وٌـ

ٗب ػـم اًزبم ػول ام ًَٕ ُـؾْ ؿٗـگل )هِتلٕ( هٌَٙ ولؿ.   اًزبم  ثِ  ٗؼٌٖ ثتَاى ٗوبى ُـؾْ )فـلٌٍُـُ( ٗب ػــم آى كا

الغٜبء،  )وـبُف  ثـبُـ.  هِتلٕ  ـ هـتَلف ثـل اًزبم ػولٖ ام ًَٕتَاً ٕ ثبٗغ ًوٖ ٗب كفغ ٗوبى ام ػْـُ  حجَت  ثِ ث٘بى ؿٗگل

 (14ٍ15ق، ّْٓ.1359

 

 حقَق آلواى: -5

ؿك َٓكتٖ وِ   عتٖ  اًت  وٌـ. ثـل اًـبى آل تفى٘ه هبلى٘ت هوىي ث٘غ هبلى٘ت كا هٌتمل ًـوٖ  ؿك عمَق آلوبى اًؼمبؿ للاكؿاؿ

تؼْـ هلثَٙ ثِ اًتمبل هبلى٘ت وبال كا   وِ  اًـبى اٗي آل ػول عمَلٖ  لللاكؿاؿ ث٘غ ٓغ٘ظ ًجبُـ ثِ ؿكًتٖ هٌتمل َُؿ. ثـ

َُؿ(، رـا، هٌفه ٍ هٌتمل اًت. احل اٗي رــاٖٗ ٍ  ًجت اًتمبل ػولٖ هٖ  وِ  عمَلٖ  وٌـ )لـلاكؿاؿ ثـ٘غ ثب ػول اٗزبؿ هـٖ

َُؿ. ًت٘زِ  هـؾـٍٍ هـٖ  ؿ للاكؿاؿ ث٘غوِ ٓغت اًتمبل ػولٖ هبلى٘ت تٌْب ثِ َٛك اًتخٌبٖٗ ثـَاًِٜ فٌب  اًتمالل اٗي اًت

اٗي اًت وِ ُؾٖٔ وِ هبلى٘ت وبالٖٗ كا ثِ هَرت ٗه اًتمبل ٓغ٘ظ ثـًت آٍكؿُ اًت ؿك َٓكتٖ وِ هتؼبلجبً   تفى٘ه  آل

ػجبكتٌـ ّبٕ اٗي اهل  عك ؽَؿ كا ام ؿًت ًوٖ ؿّـ. تٌْب اًتخٌبء  للاكؿاؿ ث٘غ وِ هٌِب اٗي اًتمبل ثَؿُ ثبٛل اػالم َُؿ، هـؼوَال

 ام :

 إ ثبُـ وِ ًجت ثٜالى اًتمبل ً٘ن گلؿؿ. . ثٜالى هؼبهلِ هؼلَل ٗه ػول غ٘ل اؽاللٖ ػوـ1ُ

 (100ثٌفٌِ ثِ ؿل٘ل اُتجبُ لبثل اثـٜبل ثـبُـ. )هبكٍ، ّوبى، ّ   اًتمبل  .2

ػولٖ وبال   تٌل٘ن  اُ ثبق.م آلوبى، هبلى٘ت ثًَ٘لِ تَافك ٓغ٘ظ ٛلف٘ي ثل اٌٗىِ آى هبلى٘ت ّول 929ثل اًبى ثٌـ ٗه هبؿُ 

وٌـ هگل ؿك ربٖٗ وـِ ٓـلف اًتمبل وبفٖ ثَؿُ ٍ ؽلٗـاك ام لجل وبال كا ؿك تٔلف ؿاُتِ ثبُـ. اهب  هٌتمل َُؿ، اًتمبل پ٘ـا هٖ

 تٌل٘ن ػولٖ ٗلٍت ًـاكؿ :  ُلٙ  ؿك ؿٍ هَكؿ

، ؿك اؽت٘بك «هتٔلف ثالٍاًِٜ»ـِ ػـٌَاى اٍل : ؿك ربٖٗ وِ تَافمٖ ث٘ي ٛلف٘ي ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ وِ هبله، وبال كا ّوضٌبى ث

ق.م آلوبى( اٗي ُلٙ هتٔلف ثـٍى ٍاًِٜ كا لبؿك  930)هبؿُ   ثبُـ.  ،«ٍاًِٜ  هتٔلف ثب»عبل٘ىِ ٛلف ؿٗگل   ؿك  ثبُـ  ؿاُتِ

إ  ثِ گًَِ  ٍاًـِٜ  ؽَؿ كا اؿاهِ ؿّـ ٍ اٗي هـتٔلف ثــٍى  ٍ تـزبكت  هٖ ًبمؿ وِ ام هتٔلف ثب ٍاًِٜ ٍاهٖ ؿكٗـبفت وـلؿُ

هـٖ ؿّــ. اٗـي اهل ثِ هتٔلف   ٍام  اٗي  ثبُـ اهب ثِ هبله ثب ٍاًِٜ ت٘وٌٖ٘ ثلإ ػول وٌـ وِ گَٖٗ ام ّل رْتٖ هبله وبال هٖ

ٍكُىٌتگٖ هـتٔلف ثــٍى ٍاًِٜ ٗه هَلؼ٘ت تلر٘غٖ ٍ هوتبمُ هٖ ؿّـ ثِ َٛكٕ وِ ثتَاى اؿػبٕ   ثب ٍاًِٜ ؿك هَكؿ

 (1382ّ،32كا ثِ هٌظَك تـبه٘ي ٍام تـٔفِ٘ ًـِـُ ثٌوبٗـ.)لٌَاتٖ،   هلثَِٛ  وبالٕ  فلٍٍ هٌتمل
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ق.م  931) هبؿُ   وٌـ.  وِ ُؾْ حبلخٖ هتٔلف وبالًت ٍ هبله اؿػبٕ اٍ كا ؿك تٔلف ثـِ ًفغ ؽلٗـاك تبٗ٘ـ  َٓكتٖ  ؿٍم : ؿك

ٍُ ثـل تَافك ث٘ي ٛلف٘ي ؿك هَكؿ اًتمبل اًتمبل هبلى٘ت ثـبٗـ ػـال  ثلإ  آلوبى  آلوبى( ًت٘زِ هٜبلت ثبال اٗي اًت وِ ؿك عمَق

 اًـتمبل هـبلى٘ت ثِ ؽلٗـاك ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ.  هٌظَك  ثِ  هبلى٘ت، تٌل٘ن وبال

گلٍُ اٍل،هـجتٌٖ ثـل اًـتمبل هبلى٘ت   ثِ ؿٍ ؿًتِ تمٌ٘ن ًَُـ: فلٗ٘بت  تَاًٌـ هٖ  هبلى٘ت  فلٗ٘بت هَرَؿ ؿك هـَكؿ اًـتمبل

  وِ  رْت  هبلى٘ت ّونهبى ثب اتوبم ٍ تىو٘ل للاكؿاؿ اًت.اٗي ؿٍ فلِٗ٘ ام اٗي  ،هجتٌٖ ثـل اًـتمبلثب تٌل٘ن ٍ گلٍُ ؿٍم  ّونهبى

ٍرـَؿ   تٌل٘ن،هت٘وي  هبلى٘ت ثـب  ؿاًٌـ،ٍرِ هِتلن ؿاكًـ.ًظلِٗ اًـتمبل اًؼمبؿ للاكؿاؿ كا ثلإ اًـتمبل هـبلى٘ت وبفٖ ًوٖ

ؿٗگلٕ   ُئ،ثِ  ٗه  تَاًـ هبلى٘ت ؽَؿ كا ًٌجت ثِ ، فمٚ مهبًٖ هـبله هـٖاكتـجبٖٛ ًـنؿٗه ث٘ي هبلى٘ت ٍ تٔلف اًت؛ ثٌبثلاٗي

ؿٗگل ؿك ٗه   اًـ، هب گفتِ  اًو٘ت  پلٍفٌَك  وِ ؿاًِوٌـاى عمَق هبًٌـ آى كا ثِ ٍٕ تـٌل٘ن ًـوبٗـ، اهب، ّوضٌبى  هٌتمل وٌـ وِ

ٗىـٗگل رـا ًَُـ. اًتمبل   ام  ثـٌ٘بكٕ  هـَاكؿ هبلى٘ت ٍ تٔلف ؿك  وٌـ وِ وٌ٘ن،تزبكت الت٘بء هٖ ربهؼِء ًبؿُ مًــگٖ ًـوٖ

اًتمبؿ للاك گ٘لؿ: اٍل اٌٗىِ،اگل اًتمبل هـبلى٘ت احـل   هـَكؿ  هبلى٘ت ثب تٌل٘ن ٗب تىو٘ل للاؿاؿ، ام رْت ؿٗگلٕ ً٘ن هوىي اًـت

أؽ٘ل افتـ، آًگبُ وِ هََٗع ًمل ٍ ػمـ رــا ُـَؿ ٗب ثِ ت  ام  تَاًـ ًوٖ  اًتمبل هبلى٘ت  ٍاًِٜء ػمـ ثـ٘غ اًـت، پي هـٌتم٘ن ٍ ثٖ

ٛلف٘ي كا، ام اٗـي رـْت وِ تـفبٍت ثـ٘ي ثـ٘غ ٍ   لٔـ  فلِٗ٘  اٗي  اًتمبل ثَؿُ ً٘ن ثِ ًغَ ؿٗـگلٕ تـَافك ًٌوَؿُ ثبٌُـ. پي

َٓكتٖ وِ ثِ  ؿّـ؛ مٗلا ٛلف٘ي ػمـ ث٘غ، ؿك الِؼبع للاك هٖ ًبمؿ، تغت هٖ  هٌتفٖ  تَافك ثل ث٘غ)اًتمبل هـبلى٘ت ؿك مهبى ثؼـٕ(كا

لبلت ػمـ ث٘غ لٔـ ؿاكًـ وـِ ثـب ػـمـ،هبلى٘ت كا اًـتمبل ؿّـٌـ، عبل آًىِ ؿك   اًتؾبة  ثـبٌُـ، ثب  ًغَ ؿٗگلٕ تلاٖٗ ًـىلؿُ

  مهبى آٌٗـُ اٗي اًتمبل َٓكت گ٘لؿ. ؿٍم آًىِ ؿك ػول، اٗي فلٗ٘بت هوىي اًت  ؿك  وٌٌـ وِ هٖ  تَافك ثـِ فـلٍٍ،تَافك

ُلٖٛ اًت وِ ثلاًبى آى،  ثِ اًزبم تـىبل٘فَ اٗـزبؿ ًـوبٗـ. اًتمبل هبلى٘ت پَ٘  لنام ّلٗه ام ٛلف٘يكا ؿك ا  هِىالتٖ

« پلؿاؽت»ٍ « تٌل٘ن»ٍ   َُؿ هٖ  پلؿاؽـت حـوي كا تـمبٗب وـٌـ ٍ ام ٛـلف ؿٗگل،هبلى٘ت ثب تٌل٘ن هٌتمل  تَاًـ هـٖ  فلٌٍُـُ

  حوي  وِ پَ٘ ام تٌل٘ن ثِ ؽلٗـاك، ثلإ ؿكٗبفت  ثَؿ  ًؾَاّـ  ي، فلٌٍُـُ هغكَٛك ّونهبى ٍ هتمبثل اًزبم َُؿ؛ ثٌبثلاٗ ثِ  ثبٗـ

تٌل٘ن ًوبٗـ؛ مٗلا ٌَّم   تَاًـ تمبٗبٕ ًوٖ  البهِء ؿػَا وٌـ، مٗلا ٌَّم هبلى٘ت هج٘غ ثِ ؽـلٗـاك اًتمبل ً٘بفتِ اًت ٍ ؽلٗـاك ً٘ن

 ثِ ارلإ تؼْـاتِبى وٌـ.  هلنم  ام ام ٛلف٘ي كاتَاًـ ّ٘ضىـ ػول ؿاؿگبُ ًوٖ  ٍ ؿك  ًىلؿُ اًت  پلؿاؽت  حوي كا

اًـ، هِلٍٙ  هبلى٘ت هج٘غ كا ؿاُتِ  اًتمبل  لٔـ  ًوبٌٗـ. ثـاى هؼٌٖ اًت وِ هٖ  هٌؼمـ  ٛلف٘ي للاكؿاؿٕ كا  وِ  فلِٗ٘ ؿٍم: مهبًٖ

  ثب  ثبُـ. اگل هبلى٘ت  ؿاُـتِ  كا ً٘ن لبثل٘ت پقٗلٍ اٗي اًـتمبل  ثـ٘غ  ثل اٌٗىِ ثِ ًغَ ؿٗگلٕ تَافك ًىلؿُ ثبٌُـ ٍ هََٗع ػـمـ

وِ اًتمبل هبلى٘ت ثلاًبى  هبلى٘ت همـّم ثل مهبى للاكؿاؿ تلاٖٗ وٌٌـ، ؿك عبلٖ  تَاًٌـ ثل اًتمبل َُؿ، ٛلف٘ي ًوٖ  للاكؿاؿ هٌتمل

  همـم ثل ٍلَع  هبلى٘ت )ٍلَ  اًـتمبل  مهـبى  ػٌَاى ّل مهبًٖ كا ثِ   ؿّـ وِ كا هـٖ  ارـبمُ  تَافك ٛلف٘ي، ثِ ٛلف٘ي اٗي

ًظلِٗ   ًوبٌٗـ. ّل ٗه ام ًظلٗبت ٗبؿ ُـُ پ٘لٍاًٖ ؿك ث٘ي وَِكّب ٍ ًظبهْبٕ عمَلٖ هَرَؿ ؿاكؿ: وَِك آلوبى ام  للاكؿاؿ(تؼ٘٘ي

ى٘ت هبل  هخل اًـگلٌتبى،فلاًٌِ،ٍ اٗـتبل٘ب مهبى اًتمبل  اكٍپبٖٗ  وَِكّبٕ  ام  ٍ ثلؽٖ  پ٘لٍٕ ًوَؿُ  اًتمبل هبلى٘ت ّونهبى ثب تٌل٘ن

 (78، 1380ّؿاًٌـ.)ػلَهٖ ٗنؿٕ،  ُـُ تًَٚ ٛلف٘ي هٖ كا مهبى تؼ٘٘ي ٍ تَافك

 

 ًتیجِ گیری:

 ؿك پبٗبى ثِ ػٌَاى ًت٘زِ گ٘لٕ ولٖ هٜبلت مٗل اكائِ هٖ گلؿؿ:

عـَاؿث اتفبلٖ ثـَؿُ ٍ هٌزل ثِ فمـاى ف٘نٗىٖ آى َُؿ. لبػـُ   ام  ٗوبى ػجبكت اًت ام ؽٌبكت ٍاكؿُ ثِ هج٘غ وِ ًـبُٖ-1

ٗوبى ثب لجٖ وبال تًَٚ هِتلٕ ثِ اٍ   وِ  لبًَى هــًٖ( اٗي اًت 387ولٖ ؿك اًتمبل صٌ٘ي ٗوبًٖ ؿك عمَق اٗلاى )هبؿُ 

 هـٌتمل ؽـَاّـ ُــ.

ٕ للاكؿاؿّبٕ هؼبٍٖٗ ً٘ن ٗوبى هؼبٍٖٗ ٍرَؿ ؿاكؿ. ثٌبثلاٗي ؿك  ثِ هبًٌـ اًؼمبؿ ٍ ارلإ للاكؿاؿّبٕ هؼبٍٖٗ ؿك البلِ-2

وِ هـََٗع الـبلِ تًَٚ هتٔلف تلف گلؿؿ، هبله  گلؿؿ. ؿك ٓـَكتٖ ، البلِ هٌفٌؼ هٖ َُؿ  الـبلِ تـلفوِ هـََٗع  َٓكتٖ

ٗـب ل٘وت هبل تلف ُـُ، ثِ   هـخل  تَاًـ ٗب للاكؿاؿ كا ثل هجٌبٕ ؽ٘بك تؼقك تٌل٘ن فٌؼ ًوبٗـ ٗب ثب اثمبٕ البلِ رْت ؿكٗـبفت هٖ

 هتلف كرَع وـٌـ. 
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ٕ للاكؿاؿّبٕ هؼبٍٖٗ ثبُ٘ن، عـالل ثبٗـ لبٗل ثِ  ٕ ٗوبى هؼبٍٖٗ ؿك البلِ م ارلإ لبػـُوِ لبٗل ثِ ػـ ـ ؿك ٓـَكت3ٖ

 ثبُـ ٍ صِ ًبُٖ ام ػلل ًوبٍٕ ثـبُـ.  هتٔلف  تمٔ٘ل  گـلؿٗن؛ صـِ تلف ًبُٖ ام  هـتٔلف  ٗـ  هٌئَل٘ت هـًٖ

ثؼـ ام فٌؼ ٍ لـجل ام لـجٖ آى   هج٘غ  تلف  َُؿ، ثِ ٛلٗك اٍلٖ َٛك وِ تلف هج٘غ لجل ام فٌؼ هبًغ اػوبل فٌؼ ًوٖ ـ ّوبى4

 ؿٗگل ً٘ن هبًغ ًفَف ٍ ٓغت فٌؼ ًؾَاّـ ُـ.   ٛلف  ثـِ

ٗب هؼَ٘ة َُؿ، هتٔلف هٜلمبً صِ همٔل ثبُـ ٍ صـِ   تلف  آى  وِ لـجل ام تـٌل٘ن هََٗع فٌؼ، هبل ؿك ٗـ هتٔلف ـ ؿك َٓكت5ٖ

 كا ًوبٗـ.، هـٌؤٍل٘ت هـًٖ ؿاكؿ ٍ ثبٗـ رجلاى ؽٌبكت هبله  ًـجبُـ

 

 هٌابع

 . ، تْلاى:اًـتِبكات ه٘ناى1( ول٘بت ػمَؿ ٍ تـؼْـات، س1382افتؾبكٕ، رَاؿ) .1

 ، تْلاى:اًتِبكات اًوبػ٘لِ٘. 3،س1د ( عمَق هـ1366ًٖ، عٌي) اهبهٖ .2

 ، تْلاى: اًتِبكات اًاله٘ٔ.  صب ، ثٖ هــًى  (عـمَق1387) ، عٌي اهبهٖ .3

 ن: ًلم افناك ربهغ اّل ث٘ت)ع(.، ل1ق( وـتبة الوىبًت، س1415) ، هـلتٖ٘ أًبكٕ .4

 ، لن: ًِل الْبؿٕ.2، س الفمْ٘ٔ  ق( المَاػـ1419ثـزٌَكؿٕ، ً٘ـ ه٘لما عٌي ) .5
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Abstract 
 
With the surrender of sold goods and the buyer is under control and as aforesaid, to be able to exercise their 

property rights over it. The collaborative nature of the legal system in both cases examined in this study (Iranian 

law, German law) there. The transfer of ownership of the sold goods to the buyer that the main purpose of the 

contract of sale is in all legal systems, when realized that sales have been in a position that the exercise of 

property rights by the buyer may be. Different legal systems concerning the transfer of ownership in the sale 

contract, not a single comment and Depending on the type of transaction and transfer time is different. At the 

same ledger, general ledger and the general corruption of innocence, the Islamic legal system knows the time of 

transfer of ownership time contract. Iranian Civil Code also borrowed the idea from the perspective of 

jurisprudence has chosen. This study tries to explain and Exchange Guarantee position in the Iranian legal 

system with a view in Germany is legal. 
 

Keywords: Exchange Guarantee, Iranian law, jurisprudence, German law. 

 

 


