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 چکيذُ

 زا ُؼ.  قّد ىی قٍاظحَ اٌغ گؼفحَ قکم گٌّاگّن زِات در کَ پیٌّغُایی ادؼ ةؼ زاىَْ ُؼ کیان

 اقعاص. دٍُغ ىی جكکیم صلّكی ُا را رواةي راةٌَ ایً جؼیً قاظل و ُـث ُو رواةي ةاقغ زاىَْ

 ایً ی ؿایَ در و ٌيّده وجٍُی ، زىان در صاکو كّاٌیً اؿاس ةؼ را ظّد ازحياّی رواةي ُيّاره

 در صال.  گؼدٌغ ىی اىیغوار ازحياّی ّغانث اُغاف جضلق ةَ کَ اؿث آزادی و اىٍیث اصـاس

 جـؼی ٌیؽ گػقحَ ةَ را آن كّاّغ و قّد ووِ كاٌٌّگػاری ىؼزِ ًؼیق از زغیغی كاٌّن کَ مّرجی

 اٌغ آورده دؿث ةَ حهفىع ُای ىّكْیث ایساد ادؼ در اقعاص کَ را صلّكی كاٌٌّگػار ّيم ایً دُغ

 ازحياّی رواةي در ٌُو و زاىَْ اكحنادی دتات ةَ جّان ٌيی دیگؼ و  دُغ ىی كؼار ظٌؼ ىْؼض در

 صق ةَ اصحؼام ىـأنَ الصق و ؿاةق كاٌّن دو زغال و ةؼظّرد از نػا. داقث اىیغ اقعاص ةیً

 ٌُؼ از.دارٌغ ضهیى ّادت و ّؼف در ریكَ ٌیؽ ىکحـب صلّق از ةؼظی.کٍغ ىی ةؼوز افؼاد ىکحـب

 ةّده ةٌّریکَ جّزَ ىّرد ُيّاره ىکحـب صق ةَ اصحؼام اٌناف ٌیؽ و ّغل رّایث و صلّكی امّل

 ُيچٍان اؿث قغه ایساد كاٌّن ىّزب ةَ قعنی ةؼای کَ صلی کٍغ ىی صکو اٌناف و ّغانث

یکی .ٌتاقغ زایؽ صلی چٍیً ةَ جْؼض امّال و گیؼد كؼار كاٌٌّگػاری ةْغی جضّالت در اصحؼام ىّرد

از ىِو جؼیً آدار صق ىکحـب ایً اؿث کَ در ّيم ىّزب دتات كّاٌیً ىّزّد قغه و كّاّغ كاٌّن 

زغیغ ةسؽ در ىّارد اؿحذٍایی و اكحىا ٌُو ّيّىی و رّایث ىنانش ازحياّی كاةم جـؼی ةَ گػقحَ 

حَ جْتیؼ ىی ٌتّده کَ از آن ةَ كاّغه ٌّف ةياؿتق ٌكغن كّاٌیً و یا ّغم جادیؼ كّاٌیً در گػق

قّد.اقعاص در پؼجّ دتات كّاٌیً صاکو در زىان اؿث کَ در کيال آراىف ظیال ىی جّاٌٍغ رواةي 

صلّكی ظّد را ةا یکغیگؼ جٍُیو ٌيّده و در ٌحیسَ اصـاس اىٍیث و اّحياد ةَ كاٌّن ىی کٍٍغ.اگؼ 

ةحّاٌغ ٌُو ىّزّد دتاجی در كّاٌیً صاکو وزّد ٌغاقحَ ةاقغ و كاٌّن زغیغ ةغون ُیچ دنیم ىّزِی 

در رواةي اكحنادی و ازحياّی افؼاد زاىَْ را ةَ ُو ریؽد و ةٍیاٌی ٌّ ةٍا ٌِغ دیگؼ ٌيی جّان در 

فىای ایساد قغه ةَ فْانیث ىٌهّب پؼداظث و ٌُام زاىَْ دچار اظحالل و ُؼج و ىؼج ىی 

اٌیً و ایساد گؼدد.ةٍاةؼایً اصحؼام ةَ صق ىکحـب اقعاص ةغون جؼدیغ ٌلف ةـؽایی در دتات كّ

 اىٍیث در رواةي صلّكی ایفا ىی ٌيایغ کَ ٌتایغ از آن گػقث.
 .آدار،اصکام،ىتاٌی و صق ىکحـب :يذيکل ٍاژگبى
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 هقذهِ 
از ٌُؼ نغّی صق ىکحـب یٍْی صق کـب قغه، صق جضنیم قغه و صق ةَ دؿث آىغه. ىٍْی امٌالصی صق ىکحـب چٍغان از ىٍْی 

ةاقغ، صق ىکحـب اًالق  ةَ ُؼ صلی کَ ةَ ىّزب كاٌّن ؿاةق ةؼای قعل یا اقعامی ایساد قغه نغّی آن دور ٌیـث و امٌالصاً

 گؼدد. ىی

 در ةیً صلّكغاٌان در جْؼیف صق ىکحـب اظحالف ٌُؼ وزّد دارد:

حؼام ةَ اىیغُای ةاره جضلیق کؼده، ىتٍای ٌُؼ ظّد را ةؼ اص . ةهٌّغو، کَ ةَ اّحلاد زيْی از ٌّیـٍغگان ٌعـحیً کـی اؿث کَ در ای1ً

ىكؼوع كؼار داده اؿث. در ایً ٌُؼیَ، کَ در ىیان ٌّیـٍغگان كؼن ٌّزدُو ٌیؽ ًؼفغاراٌی یافث، از دیغگاه فهـفی،ىتٍایی ةغیً قؼح ةؼای 

کٍغ و ای ٌتایغ ةَ گػقحَ جأدیؼ  رفْحْارض زىاٌی فؼاُو قغه اؿث: ةَ دنیم ٌیازی کَ ىؼدم ةَ اىٍیث و دتات كّاٌیً دارٌغ، ُیچ كاّغه

 (287: 1390اىیغُای ىْلّل را از ةیً ةتؼد.)کاجّزیان ،

ُا و جّكْات ىّزَ و ىْلّنی اؿث کَ در رواةي ىحلاةم افؼادةا ىلاىاجغونحی ةَ ویژه در چارچّب  ةَ ًّر کهی، اٌحُارات ىكؼوع، ظّاؿحَ»

ُا، ىّزب ورود ظـارت یا ؿهب  ؼ کؼدن از آنُا یا مؼف ٌُ قّد ةَ ٌضّی کَ ّغم جّزَ ةَ آن ُای اظحیاری ایساد ىی اّيال مالصیث

جْؼیف «گؼدد. ةَ ایً زِث، جىيیً ایً كتیم اٌحُارات قِؼوٌغان، ىـحهؽم ٌّّی صيایث صلّكی اؿث ىٍفْث از قِؼوٌغان ىعاًب ىی

ّكی پیكؼفحی در ایً ةهٌّغو ةا وزّد ایً، چّن ىْیار روقٍی ةؼای جيیؽ اىیغُای ىْلّل و جساوز ٌاپػیؼ ةَ دؿث ٌغاده اؿث، از نضاظ صل

(ىؼز ةیً اىیغُای ىكؼوع از ٌاىكؼوع در ایً جْؼیف ةهٌّغو از صق ىکحـب ىكعل ٌكغه و ىْیار 288آیغ؟ )ُيان ص زىیٍَ ةَ صـاب ٌيی

 ظامی ةؼای جيیؽ ایً دو از یکغیگؼ ارائَ ٌگؼدیغه اؿث. از ًؼف دیگؼ گفحَ ٌكغه کَ امّالً اىیغُای ىكؼوع قاىم چَ ىّاردی ُـحٍغ. 

« جّاٌغ آن را از ةیً ةتؼد صلی اؿث کَ ةَ ًّر كٌِ ةَ ىهکیث قعل درآىغه و ىغیّن ٌيی»گّیغ:  .ىؼنً، در جْؼیف صق ىکحـب ىی2

ةؼد.  ظّاه ایً صق ٌاقی از كؼار داد یا ومیث ةاقغ یا در ادؼ فّت ةَ ىیؼاث ةؼؿغ. او در ةؼاةؼ صق ىکحـب امٌالح اظحیار ؿاده را ةَ کار ىی

ی ىِيی کَ ىؼنً از جْؼیف ظّد  صق پؾ گؼفحٍی ٌیـث و ُيیً ةؼگكث ٌاپػیؼی ىْیار جيیؽ صق از اظحیار اؿث. ٌحیسَ در ایً جْؼیف

جّاٌغ آن را ؿاكي کٍغ. ایً جْؼیف ةا جغییؼُای  ی صلّق ىکحـتَ ةاقغ، زیؼا ىغیّن ٌيی گؼفحَ ایً اؿث کَ صق ىْهق ٌیؽ ةایغ در زىؼه

اٌغ و ُيَ  ان كؼار گؼفحَ اؿث. ایً گؼوه ةَ ُيیً جؼجیب صق ىکحـب را از اىیغ و اٌحُار ىيحاز کؼدهٌاچیؽىّرد كتّل ةـیاری از ٌّیـٍغگ

رؿغ ایً اؿث کَ  ، آٌچَ كاةم اٌحلاد ةَ ٌُؼ ىی دار ةایغ در قيار صلّق ىکحـتَ درآیغ. در جْؼیف ىؼنً اٌغ کَ صق ىْهق و ىغت ٌحیسَ گؼفحَ

،ایً در صانی اؿث کَ گاُی  کَ ٌاقی از كاٌّن ةاقغ ةَ ًّر كٌِ ةَ ىهکیث قعل درآىغه ةَ ًّر ىٌهق گفحَ قغه: ُؼ صلی در مّرجی

صلی ةَ ًّر ىحؽنؽل ةؼای قعنی كاٌٌّا ایساد قغه ونی ةا ایً وزّد ىاُیث صق ىکحـب دارد ةَ ٍّّان ىذال: صق واردان كتم از جنفیَ 

ف ةّده و یا ةَ مّرت جغریسی و ىحّانی در ًّل زىان جضلق پیغا ُایی کَ دارای ٍّامؼ ىعحه جؼکَ ىحّفی،از ًؼف دیگؼ ةیً ىّكْیث

داٌیو ومیث ةَ ىّزب ایساب ىّمی و پؾ از فّت وی در مّرت  کٍٍغ جفکیک كائم ٌكغه اؿث از زيهَ: در ومیث جيهیکی. چٍاٌچَ ىی ىی

ی ةیً فّت ىّمیّ كتّل ىّمیهَ كاٌٌّی  هَی زىاٌی ةیً ایساب ىّمی و فّت وی یا در فام قّد. پؾ اگؼ در فامهَ كتّل ىّمیهَ ىضلق ىی

قّیو کَ در ایً مّرت کغام یک از كّاٌیً صاکو ةؼ كىیَ ظّاُغ  ةگػرد و قؼایي جضلق ومیث را جغییؼ دُغ ةا ایً ىـأنَ ىّازَ ىی

 ةّد؟كاٌّن صاکو در زىان ایساب ىّمی، كاٌّن صاکو در زىان فّت وی و یا كاٌّن زىان كتّل ىّمی نَ؟ 

جّان گفث در فؼض ىـأنَ صق ٌاقی از ومیث ةَ ًّر كٌِ ةَ  ىتاصخ آجی ٌیؽ ظّاُغ آىغ در ایٍسا ةَ ًّر ازيال ىی کَ در چٍان

ةایـث كتم از ُؼ چیؽ ةَ جّمیف ّيم صلّكی ومیث و ىؼاصم جضلق آن پؼداظث و در رفِ جْارض  ىهکیث قعل ىّمی نَ در ٌیاىغه و ىی

ی صلّق ىکحـتَ ةَ قيار آورده، كاةم  ةا ایً صال، جْؼیف ىؼنً از آٌسایی کَ صق ىْهق را در زىؼه ، كاٌّن مانش را جْییً کؼد. زىاٌی كّاٌیً

 ةاقغ.  جّزَ ىی

ی دّّی  ای از ٌّیـٍغگان گفحَ اٌغ، صلی ىکحـب اؿث کَ ةحّان ازؼای آن را از دادگاه ظّاؿث. در ایً جْؼیف اىکان اكاىَ . پاره3

ی اٌحُارُا، ةؼای  ىٍغ اؿث، در صانی کَ ٌَ جٍِا ةؼای ىٌانتَ . صق ىکحـب ُيیكَ از ایً اىحیاز ةِؼه ُاؿثىْیار جيییؽ صق از اىیغُا و اٌحُار

 (288جّان ةَ دادگاه رزّع کؼد)ُيان ص  صفٍ آٌِا ٌیؽ ٌيی

ُو ٌیـث در  ی اؿاؿی جّزَ ٌكغه اؿث کَ گاُی صلی وزّد دارد و در ؿٌش اٌحُار ةیٍیو، در جْؼیف ؿّم ٌیؽ ةَ ایً ٌکحَ چٍاٌچَ ىی

ی دّّی و ىٌانتَ آن از ًؼیق دادگاه وزّد ٌغارد. ٌيٌَّ ةارز چٍیً صلی، صق ٌاقی از دیً ًتیْی اؿث. ماصب صق  کَ اىکان اكاىَ صانی

جّاٌغ ظّاؿحاراؿحؼداد آن ةَ ظّد گؼدد.  ی آن را ٌغارد، ونی ىغیٌٍّیؽ پؾ از پؼداظث دیً ىؽةّر ٌيی ی دّّی ةؼای ىٌانتَ اىکان اكاىَ

چَ گفحَ قغ، ُیچ یک از ایً ىْیارُا روقً و  جّاٌغ ىْیار دكیلی در ایً زىیٍَ ةَ صـاب آیغ. ةٍاةؼ آن ی دّّی ٌیؽ ٌيی ةٍاةؼایً اىکان اكاىَ

ُای ىّرد اظحالف  ی ىنغاق جّان كاّغه ّاىی پؼورد کَ ةؼ ُيَ کاىم ٌیـث: ُؼ کغام ةعكی از صلیلث را ةا ظّد دارد و از ُیچ یک ٌيی

 کٍغ. واٌگِی در ظاٌّاده کَ صق و جکهیف در ةیكحؼ ىّارد ةَ ُو آىیعحَ قغه اؿث ةَ ایً گٌَّ جْؼیف ُا ٌتایغ اّحياد کؼد.صکّىث 
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ةؼای رؿیغن ةَ جْؼیفی کَ ةَ امٌالح زاىِ االًؼاف و ىاٌِ ورود اغیار ةاقغ الزم اؿث اةحغا ةا جْؼیف صق آقٍا قّیو و پؾ از آن ةَ 

 :جْؼیف صق ىکحـب ةپؼدازیو

ای اؿث کَ ةؼ  گیؼد. صق در ةضخ ىا ٌّّی اىحیاز و اظحیار اؿث ونی جکهیف وَیفَ در اغهب ىّارد واژه صق در ىلاةم جکهیف كؼار ىی

ةاقغ و ىْيّالًدر ىلاةم ُؼ صلی، جکهیفی ٌیؽ وزّد دارد. ةَ ٍّّان صلّق ىحلاةم ٌیؽ ُيیكَ در ىلاةم صق، صق دیگؼی  ِّغه کـیيی

ُا ُیچ اٌـاٌی ٌیـث کَ فلي صق داقحَ ةاقغ و یا فلي جکهیف ةهکَ ُؼ اٌـاٌی ُو ىضق اؿث و  ّص در ىیان اٌـانجّان یافث. ةَ ظن ىی

 ُو ىکّهف. 

صق، اىحیاز و ٌفْی اؿث ىحْهق ةَ قعل، کَ صلّق ُؼ کكّر، در ىلام ازؼای ّغانث ، از آن صيایث »در جْؼیف صق گفحَ قغه اؿث: 

 «. دُغ ّع صق و ىٍِ دیگؼان از جساوز ةَ آن را ىیىی کٍغ و ةَ او جّان جنؼف در ىّو

صق ىکحـب، اىحیاز و ٌفْی داةث و ىـهّو اؿث ىحْهق ةَ »جّان گفث:  ةٍاةؼ جْؼیفی کَ از صق گؼدیغ، در جْؼیف صق ىکحـب ىی

َ ةَ ًّری کَ كاٌّن زغیغ قعل، کَ در ادؼ كؼارداد و كاٌّن در زىان صکّىث كاٌّن ؿاةق ایساد قغه و ىّرد صيایث كاٌٌّگػار كؼار گؼفح

 «.جّاٌغچٍیً صلی را ىّرد جْؼض كؼار داده یا از ةیً ةتؼد امّالً ٌيی

صق ىکحـب، صلی ٌاقی از كؼار داد و كاٌّن و در واكِ، اىحیازی اؿث کَ ةَ اراده و : » در جْؼیف دیگؼی از صق ىکحـب ٌیؽ گفحَ قغه

ىٌاةق ایً جْؼیف، آٌسا کَ «. ّاٌیً، ةَ ٍّّاٌضق ىکحـب، ىّرد صيایث كؼار گیؼداظحیار ماصب صق، جيهک قغه و ةایغ در ىلاةم جغییؼ ك

ةؼ اراده و ظّاؿث فؼد اؿحّار و اقعاص ةَ مّرت كؼاردادی و در رواةي ظنّمی ظّد آن را در كانب ٌّّی جکهیف ةَ وزّد آورده اٌغ، « صق»

کٍغ. از ایً ىٍُؼ، دنیم امهی اصحؼام ةَ صق  كؼاردادی ؿاةق را زایم ٌيی كاٌّن، جنيیو یا اّالم ىؤظؼ زغیغ، جأدیؼی ةؼآن ٌغاقحَ و اىحیاز

ىکحـب، جساوز ٌاپػیؼی قعل اٌـان، اصحؼام ةَ اراده و ظّاؿث وی و انتحَ ّغم اىکان جفکیک ىفِّم صق از قعنی اؿث کَ آزاداٌَ 

 www.esr.ir) گیؼد. )زراّی ةَ ٌلم ازؿایث اٌغیكغ و جنيیو ىی ىی

ب اُيیث زیادی دارد، زیؼا ایً ىفِّم در واكِ اةؽاری ةؼای دظانث ُؼ چَ ةیكحؼ ّغانث در صلّق اؿث، صق ىکحـتَ ىفِّم صق ىکحـ

ٌيایٍغ و اگؼ كاٌّن مانش جغییؼ ٌکٍغ، دنیهی ةؼای از ةیً رفحً آن وزّد ٌعّاُغ  صلی اؿث کَ اقعاص در زىان اكحغار یک كاٌّن، کـب ىی

ةاقغ کَ ةؼ ىتٍای ّغانث ىّرد پػیؼش جيام ٌُام ُای صلّكی ىهم ىعحهف كؼار گؼفحَ اؿث.  پّیا ىی داقث، ةٍاةؼایً صق ىکحـتَ ىفِّىی

رود در زىؼه صلّق ىکحـتَ  ىِ انّمف گاُی در كّاٌیً و ىلؼرات ووْیحی ةؼای قعل یا اقعامی ایساد گؼدیغه کَ ةَ َاُؼ گيان ىی

ٍّّان ىذانی در ایً زىیٍَ در فؼوی کَ كاٌّن اُهیث اٌسام ىْاىالت را ةؼای ةاقغ در صانی کَ ىاُیث آن صق ىکحـب ٌیـث. ةَ  ُا ىی آن

جّان گفث کَ  ؿال جيام افؽایف دُغ ٌيی20ؿال جيام كؼار داده ةاقغ و ؿپؾ كاٌٌّی ةگػرد و ایً ؿً رقغ را ةَ 18اقعاص رؿیغن ةَ ؿً 

جّاٌغ ةا جـؼی  ةاقغ و كاٌّن زغیغ ٌيی دارای صق ىکحـتَ ىی ؿال جيام رؿیغه 18قعنی کَ در زىان الزم االزؼا قغن كاٌّن زغیغ ةَ ؿً 

ای اٌسام  كّاّغ ظّد ةَ گػقحَ چٍیً قعل را غیؼ رقیغٌيایغ. ایً در صانی اؿث کَ اگؼ ُيیً قعل در زىان صکّىث كاٌّن كغیو ىْاىهَ

. زیؼا  ی ةا ازؼای كاٌّن زغیغ اُم ىضـّب ٌگؼددةاقغ ُؼ چٍغ چٍیً قعن ی وی ٌافػ ةّده و ىحؼجب آدار كاٌٌّی ظّد ىی ، ىْاىهَ داده ةاقغ

 ةایـث ىّرد اصحؼام كؼار گیؼد.  در ادؼ اٌسام ىْاىهَ صق ىکحـتی ةؼای وی ایساد قغه کَ ىی

واكِ قغه ٌافػ   ای اٌسام دُغ آیا ىْاىهَ قّد ایً اؿث کَ اگؼ وی ةْغ از ازؼای كاٌّن زغیغ ىْاىهَ ای کَ در ایٍسا ىٌؼح ىی ىـأنَ

ُا در زىؼه صلّق  غ یا ةَ ّهث ّغم رؿیغن ةَ ؿً رقغ كاٌٌّی غیؼٌافػ ظّاُغ ةّد؟ در پاؿط ةایغ گفث ووْیث اقعاص و اُهیث آنةاق ىی

گیؼٌغ. نػا در ایً فؼض قعل ىؽةّر غیؼ رقیغ ىضـّب  ىکحـتَ ٌتّده و ةا جغییؼ كّاٌیً دگؼگّن قغه و در صاکيیث كاٌّن زغیغ كؼار ىی

 ةا ونی یا كیو كاٌٌّی اش ظّاُغ ةّد .  گؼدیغه و جٍفیػ ىْاىهَ

 

 پيشيٌِ ي ًظزیِ ي حق هکتسب

 ًظزیِ کالسيک
جّاٌغ صلّق داةحی را کَ  ی صق ىکحـب، ةایغ ةیً صلّق ىکحـب و اٌحُارُای اقعاص جفاوت گػارد. كاٌّن زغیغ ٌيی ةَ ىّزب ٌُؼیَ

رفحَ  ُا ىی ُا و صلّق اصحيانی کَ در ؿاةق اىیغ رؿیغن ةَ آندر زىان صکّىث كاٌّن كغیو ةَ دؿث آىغه اؿث از ةیً ةتؼد، ونی اٌحُار

ی آدار وكایِ گػقحَ ٌیؽ ةایغ نّازم كاٌٌّی و ّلهی ُؼ پغیغه را از ٌحایسی کَ فلي  قّد. درةاره اؿث، ىاٌِ از ازؼای کاىم كاٌّن زغیغ ٌيی

 (253: 1384رود زغا کؼد)کاجّزیان ، ُا ىی اصحيال ةؼوز آن

 

 ٍري ٍقبیع گذشتِ آثبر هستقين ٍ ضز

ُا در زىؼه نّازم صق ىکحـب و جاةِ كاٌٌّی اؿث کَ ظّد آن را ٌیؽ ةَ دؿث آورده اؿث ةَ ٍّّان  آدار ىـحلیو و وؼوری ایً پغیغه

ف رؿغ و در ٌحیسَ ایً رقغجّاٌائی جنؼف در اىّال ظّد را پیغا ىی کٍغ، كاٌّن زغیغ ؿً رقغ را افؽای ىذال: کّدکی ةَ ؿً رقغ كاٌٌّی ىی
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جّاٌغ صق ىْاىهَ کؼدن را از چٍیً قعنی ةگیؼد. زیؼا، ایً صق از  ىی دُغ، جا زایی کَ او در قيار کّدکان كؼار ىی دُغ، كاٌّن اظیؼ ٌيی

قّد و از جاریط  نّازم رقغ كاٌٌّی اؿث کَ كتم از كاٌّن زغیغ جضلق یافحَ، ونی از ًؼف دیگؼ وی ةا ةاال رفحً ؿً رقغ ىضسّر ىضـّب ىی

جنؼف ٌيایغ.   جّاٌغ ةؼظالف ؿاةق در اىّال و صلّق ىانی ظّد ةغون اذن و یا ازازه ونی یا كیو الزؼا قغن كاٌّن زغیغ دیگؼ ٌيیالزم ا

ةٍاةؼایً صق داةحی کَ در زىان صکّىث كاٌّن كغیو ةؼای ایكان ةغؿث آىغه ةّد ُيان صق ىکحـب ىْاىهَ کؼدن ةا دیگؼان ةاجّزَ ةَ ؿً 

 جّاٌغ چٍیً صلی را از ةیً ةتؼد یا ىاٌِ ادؼگػاری آن قّد.  قغ. نػا كاٌّن زغیغ ٌيیةا رقغ كاٌٌّی اش ىی

جؼ ّلم  ، اذن در نّازم آن ٌیؽ ُـث. ایً كاّغه از دالنحاؿحهؽاىیْلهی اؿث و ةَ ّتارت ؿاده ی فلِی اذن در قیء ةؼاؿاس یک كاّغه

 .الم ىی ٌيایغ نّازم اٌسام چٍیً کاری ٌیؽ ىساز ةاقغکٍغ کَ وكحی قارع یا كاٌٌّگػار اٌسام کاری را ىساز اّ صکو ىی

 

 آثبر غيز هستقين ٍقبیع گذشتِ 
قّد، جاةِ كاٌّن زغیغ اؿث، زیؼا فلي اصحيال جضلق ایً ٌحایر  آداری کَ ةَ ًّر غیؼىـحلیو و ةَ اصحيال از وكایِ گػقحَ صامم ىی

 ةؼد.  رفحَ اؿث و ازؼای كاٌّن صق داةحی را از ةیً ٌيی ىی

زوزَ در مّرت فّت زوج، جٍِا از كیيث اةٍیَ  87ق.م. كتم از امالصات ؿال  947و  946داٌیو ةؼ اؿاس ىّاد  ی ىذال: چٍاٌچَ ىیةؼا

آن  946ق.م صػف قغ و ىاده  947، ىاده  87ی ةاكی ىاٌغه ىحّفی ؿِيی ٌغاقث ونی پؾ از امالصات ؿال  ةؼدو از ّؼمَ واقسار ارث ىی

و زوزَ در مّرت فؼزٌغ دار ةّدن زوج یک ُكحو از ّیً اىّال ىٍلّل و یک ُكحو از كیيث اىّال » ...  ةغیً جؼجیب امالح گؼدیغ:

ةؼد در مّرجی کَ زوج ُیچ فؼزٌغی ٌغاقحَ ةاقغ ؿِو زوزَ یک چِارم از کهیَ اىّال ةَ جؼجیب فّق  غیؼىٍلّل اّو از ّؼمَ و اّیان ارث ىی

 «. جّاٌغ صق ظّد را از ّیً اىّال اؿحیفاء کٍغ ُؼگاه وردَ از اداء كیيث اىحٍاع کٍٍغ زن ىی: »زیؼ ىلؼر گؼدیغه 948و در ىاده « ةاقغ.  ىی

رود، ةا ایً صال در مّرجی کَ  امالصات اظیؼ در ىّاد ىؽةّر كاٌّن ىغٌی جضّنی ةؽرگ در ىـائم فلِی رازِ ةَ ارث زوزَ ةَ قيار ىی

. كتم از امالصات( فّت ٌيّده ةاقغ آیا ةا جنّیب امالصات اظیؼ در ىّاد ىؽةّر ق.م  947و 946زوج در زىان صکّىث كاٌّن ؿاةق )ىّاد 

 ةؼد؟  جّاٌغ ىغّی گؼدد کَ ةا ازؼای كاٌّن زغیغ از كیيث ّؼمَ ةَ زای ىاٌغه از زوج ٌیؽ ؿِیو ةّده و ارث ىی زوزَ وی ىی

لیو و اصحيانی ةّده اؿث، نػا ةا جّزَ ةا ایً کَ در در پاؿط ةَ ایً ؿؤال ةایغ گفث: ارث ةؼدن زوزَ از كیيث ّؼمَ از آدار غیؼىـح

جّاٌغ ىغّی چٍیً صلی ةؼای ظّیف گؼدد و آن ُو  كاٌّن زغیغ ٌیؽ ىلؼرات آن ةَ گػقحَ كاةم جـؼی ٌتّده و ةَ آن جنؼیش ٌكغه زوزَ ٌيی

اةؼایً ازؼای كاٌّن زغیغ در فؼض رفحَ اؿث. ةٍ ةَ مؼف ایٍکَ ةا ووِ و ازؼای كاٌّن زغیغ اصحيال ؿِیو قغن زن در كیيث ّؼمَ ىی

 ةاقغ.  ىـأنَ صق داةث و ىـهّيیؼا از زوزَ از ةیً ٌتؼده و ةَ ُیچ ٍّّان ةضخ اصحؼام ةَ صق ىکحـب در ایٍسا ىٌؼح ٌيی
 

 ًظزیِ ّبي اصالحی حق هکتسب 
 ٌُؼیَ ُای امالصی صق ىکحـب در ؿَ گؼوه ةَ قؼح زیؼ كاةم ةؼرؿی ىی ةاقٍغ : 

َ صلی ةَ وزّد آیغ، ىکحـب اؿث و ةایغ ىّرد اصحؼام كؼار گیؼد، ُؼ چٍغکَ قعل جٍِا در ادؼ جّنغ ىانک آن ُيیً ک گزٍُ اٍل :

قغه ةاقغ. ةؼای صق دو صانث ةیكحؼ وزّد ٌغارد: یا ىّزّد اؿث یا ىْغوم، و ٌيی جّان جنّر صلی را کؼد کَ ةَ وزّد آىغه ونی ٍُّز 

 ىکحـب ٌیـث. 

ـٍغگان، کَ در آنيان و ةهژیک و فؼاٌـَ ٍُّز پیؼواٌی دارٌغ، كیغ ىکحـب را ةؼای صق زایغ و ٌادرؿث ةغیً جؼجیب، ایً گؼوه از ٌّی

قيؼٌغ. اگؼ كاٌّن زغیغ صق ایساد قغه را از ةیً ةتؼد در گػقحَ جأدیؼ کؼده اؿث، ونی ىٍافْی کَ از ازؼای كاٌّن ةؼای اقعاص ایساد  ىی

 آیغ.  َ صـاب ٌيیقغه ىاٌْی در راه ازؼای فّری كاٌّن زغیغ ة

کاُغ، زیؼا، جيیؽ صق از ٌفِ ؿاده ٌیؽ آؿان ٌیـث  رؿغ ایً اؿث کَ از اةِام صق ىکحـب ٌيی آٌچَ در ایً ٌُؼیَ كاةم اٌحلاد ةَ ٌُؼ ىی

َ از آن ةایغ ای ک ىاٌغ کَ، آیا آٌچَ در كاٌّن زغیغ ىّرد جساوز كؼار گؼفحَ صق اؿث یا ٌفِ ؿاده و در ةـیاری از ىّارد ایً جؼدیغ ةاكی ىی

 گػقث.

جّان آن را از ةیً ةؼد ایً كـيث از  چٍاٌچَ گفحَ قغ ةؼ اؿاس ایً ٌُؼیَ صق ةَ ىضه ایساد و فی ٌفـَ ىکحـب اؿث و دیگؼ ٌيی 

َ جّان گفث کَ ىکحـب اؿث. ةَ ٍّّان ىذال: در زایی ک آیغ ونی اؿاؿاً ٌيی گاُیضلی ةَ َاُؼ ةَ وزّد ىی -ةاقغ زیؼا ٌُؼیَ كاةم ٌلغ ىی

گؼدد، ُؼ چٍغ ةَ َاُؼ در ةغو اىؼ كتم از اصؼاز  قّد و ةْغ از ىغجی ةٍا ةَ دالیهی فـاد آن داةث ىی كؼاردادی ةیً دو یا چٍغ قعل ىٍْلغ ىی

 ق.م . ادؼی در جيهک ٌغارد.  365فـاد ّلغصلی ةؼای ًؼفیً ةَ وزّد آىغه ونی چٍیً صلی ىکحـب ٌیـث. زیؼا ، ّلغ فاؿغ ةَ ىّزب ىاده 

قّد و اراده قعل در ایساد آن ادؼ ٌغارد جاةِ كاٌّن اؿث و ةا جغییؼ آن ظّد  صلّكی کَ ةَ ًّر ىـحلیو از كاٌّن ٌاقی ىی دٍم: گزٍُ

رود. در ایً گٌَّ ىّارد، جغییؼ ووْی را کَ كاٌّن زغیغ ةَ وزّد آورده اؿث ةا جأدیؼ آن در گػقحَ ٌتایغ اقحتاه کؼد. ونی،  ةَ ظّد از ةیً ىی
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کٍغ و  اٌغ، كاٌّن زغیغ در آن ادؼ ٌيی صق ةؼ اراده و ظّاؿث فؼد اؿحّاراؿث و اقعاص در رواةي ظنّمی ظّد آن را ةَ وزّدآوردهزایی کَ 

 (291جٍِا در ایً ىّرد اؿث کَ ةایغ گفث كاٌّن در گػقحَ جأدیؼ کؼده و صق داةحی را از ةیً ةؼده اؿث )ُيان 

ةاقغ  ُای ٌاقی از كؼارداد جفاوت گػارده كاةم جّزَ ىی ی صلّكی ٌاقی از كاٌّن و ىّكْیثُا ٌُؼ گؼوه اظیؼ از آٌسایی کَ ةیً ىّكْیث

داٌیو جٍِا كّاٌیً اىؼی ُـحٍغ کَ جؼاوی افؼاد  رؿغ.چٍاٌچَ ىی ونی از صیخ ّغم جفکیک ةیً كّاٌیً اىؼی و جکيیهی كاةم ٌلغةَ ٌُؼىی

ُای ازحياّی ىٍافی ُـحٍغ. درىلاةم كّاٌیً اىؼی، كّاٌیً جکيیهی و  و ىنهضث ةؼظالف ىفاد آٌِا اىکان ٌغارد زیؼا، ةا ٌُو ّيّىی زاىَْ

جّاٌٍغ ةؼ ظالف ىفاد آٌِا ةا یکغیگؼ جؼاوی ٌيایٍغ، صحی ةا جغییؼ ةْغی كّاٌیً جکيیهی و جفـیؼی  جفـیؼی كؼار دارٌغ کَ ًؼفیً ّلغ ىی

قّد، ةَ ًّری کَ امّالً آدار آیٍغه كؼاردادُا ٌیؽ ةؼ اؿاس  آٌِا وارد ٌيی ای ةَ ّلّد ىٍْلغه ُيچٍان ةَ كّت و اّحتار ظّد ةاكی ةّده و ظغقَ

 گیؼٌغ.  كّاٌیً زىان اٌْلاد آٌِا ىّرد جّزَ كؼار ىی

دُغ جفاوت گػارده اٌغ: در  ایً گؼوه ةیً كّاّغ ىؼةّط ةَ اکحـاب صق و ىلؼراجی کَ ىفاد و صغود ازؼای آن را جغییؼ ىی گزٍُ سَم:

کٍغ، ونی  اٌٌّی کَ ًؼز جيهک صق را جغییؼ داده اؿث اّحتار اؿتاب ؿاةق را از ةیً ةتؼد، آقکارا در گػقحَ ظّد جأدیؼ ىیىّرد ٌعـث، اگؼ ك

جّان صاکيیث  ی وزّد صق ىکحـب، ٌيی در مّرت دوم، ازؼای فّری كاٌّن زغیغ کافی اؿث کَ قاىم جيام صلّق ىّزّد ةكّد، و ةَ ةِاٌَ

ّن ىٍـّخ گػقحَ را صیات ٌّ ةعكیغ. ةٍاةؼایً، اگؼ كاٌٌّی آدار ٌکاح و فؼزٌغ ظّاٌغگی و والیث را جغییؼ دُغ، را از كاٌّن زغیغ گؼفث و كاٌ

قّد. در صانی کَ ةؼ ًتق ٌُؼیَ صق ىکحـب صلّكی کَ در ایً ةاب ایساد قغه، از نضاظ ىفاد و آدار  ی ایً ٌِادُا ازؼا ىی درةاره آدار آیٍغه

 ن صکّىث ٌغارد . داةث اؿث و كاٌّن زغیغ ةؼ آ

جّان گفث آٌچَ ةؼ اؿاس كاٌّن كغیو ةؼای قعنی ةَ وزّد آىغه صق ىکحـب اؿث و ةایغ ةیً ىؼاصم جكکیم صق و ادؼ  نػا، ٌيی

و ّىی گػاری آن جفاوت كایم قغ ، ةّیژه ایً کَ آدار ةؼظی از اّيال صلّكی جاةِ صکو كاٌّن ةّده و ةا جغییؼ كّاٌیً ةَ دنیم ارجتاط ةا ٌُو ّي

 : ّلغ ٌکاح، كؼارداد کار و ... قٌّغ . ىذم ی كاٌّن زغیغ اداره ىی ُای ازحياّی ةّؿیهَ ىنهضث

ی صق ىکحـب را ةا پیكؼفث و  اٌغ و ٌُؼیَ گػقحَ از ایؼادُای پیؼوان صلّق ازحياّی کَ ىٍکؼ وزّد صق فؼدی در ةؼاةؼ كّاٌیً قغه

جّاٌغ ةَ ٍّّان یک امم،گؼه گكای ُيَ  ٌُؼیَ، ةَ ىٍْای ىؼؿّم و واكْی ظّد،ٌيیاٌغ،ةایغپػیؼفث کَ ایً  جکاىم ازحياّی ىٍافی داٌـحَ

آٌکَ صق ىکحـتی  ىكکالجی قّد کَ در ؿؼ راه صم جْارض زىاٌی كّاٌیً وزّد دارد. از ؿّی دیگؼ، كاٌّن ىيکً اؿث در گػقحَ ادؼ کٍغ ةی

ةی اّحتار ؿازد. ومیحٍاىَ جاةِ كاٌٌّی اؿث کَ در  ُای ىْحتؼ کٌٍّی را را از ةیً ةتؼد ةؼای ىذال: فؼض کٍیو كاٌّن یکی از اكـام ومیحٍاىَ

زىان جٍُیو آن وزّد دارد و صکّىث كاٌّن زغیغ ةؼ آن صکّىث كاٌّن در گػقحَ اؿث. واٌگِی، اگؼ پػیؼفحَ قّد کَ صق در زىاٌی ىکحـب 

 (295قّد.)ُيان ص  ؼا ىیی صلّق غیؼ ىانی ةَ دقّاری از ، ایً ىْیار درةاره ای كاًِ ةَ ىهکیث درآیغ قّد کَ ةَ گٌَّ ىی

ٌگؼٌغ ةیً اىحیازی  ی صق فؼدی ىی ُای صلّكی را ةَ دیغه ی ىّكْیث ی صق ىکحـب در ایً اؿث کَ پیؼوان آن ُيَ ّیب ىِو ٌُؼیَ

ی  گػارد. در ٌحیسَ اٌغ جفاوت ٌيی کَ كاٌّن ةؼ ووِ صلّكی افؼاد ةار کؼده اؿث و صلی کَ آٌان در دادوؿحغُای ظّیف ةَ دؿث آورده

کٍغ. ىِ انّمف چٍاٌچَ  ی صق ىکحـب ةؼای ةـیاری از ىـائم ىِو ازحياّی راه صم ىٌهّب را ارائَ ٌيی اظحالط ایً دو ىفِّم، ٌُؼیَ

قّد ٌیازىٍغ صؼکث رو ةَ رقغ و جْانی اؿث. یکی از نّازم  داٌیو زاىَْ ةكؼی ةاجّزَ ةَ جغییؼ و جضّالجی کَ روز ةَ روز در آن ایساد ىی ىی

زّد كّاٌیٍی اؿث کَ ةحّاٌغ ةا ىلحىیات زىاٌی ؿازگاری داقحَ و پاؿعگّی ٌیازُای ازحياع ةاقغ. در ىـیؼ جؼكی و رقغ زاىَْ ایً صؼکث و

ةاقغ. ٌیازُای اىؼوزی  ىلؼرات ؿٍحی صؼکث کؼد ةهکَ ایً اىؼ ىـحهؽم ووِ كّاٌیً زغیغ و کارآىغ ىی جّان جٍِا ةؼ پایَ یک ؿؼی كّاّغ و ٌيی

ُای گػقحَ كاةم كیاس ٌتّده و ؿٌش رواةي ازحياّی افؼاد ةا یکغیگؼ در ىلایـَ ةا ؿاةق ةؼآن جغییؼ چكيگیؼی داقحَ و  ةكؼ ٌیؽ ةا زىان

جّان جٍِا ةا اؿحٍاد ةَ صق ىکحـب  جٍّع ظامی پیغا کؼده اؿث. صال آیا در ایً ووْیث کَ ىا ٌیاز ةَ داقحً كّاٌیً زغیغ داریو ىی

 ؟  ؼ ٌگؼفث و اىیغ ةَ جْانی و جؼكی زاىَْ ٌیؽ داقث، ىنانش ازحياّی را در ٌُ اقعاص

اىؼوزه در نؽوم اصحؼام ةَ صق ىکحـب اقعاص جؼدیغی وزّد ٌغارد، آٌچَ در ایً ةیً ىِو اؿث ىـأنَ صغود و قؼایي اصحؼام ةَ چٍیً 

ش ّيّىی زاىَْ را ةؼ صلّق فؼدی ُای ازحياّی ىنان جّاٌغ در ىّاردی ةا جّزَ ةَ ىلحىیات زىان و وؼورت ةاقغ. كاٌٌّگػار ىی صلی ىی

 ىلغم دارد. 

ُای امالصی یاد قغه ىؼجفِ  ای از ایً ٌّاكل در ٌُؼیَ ّهیؼغو جياىایؼاداجی کَ ةَ ٌُؼیَ صق ىکحـب وارد قغه ةایغ گفث کَ پاره

ىهحؽم ةاقغ و ةا در ٌُؼ  گؼدیغه اؿث. كاٌٌّگػار ٌیؽ در ووِ كّاٌیً و ىلؼرات زغیغ ةایغ ُيّاره ةَ امم اصحؼام ةَ صق ىکحـب اقعاص

 ُا و ىنانش ازحياّی و فؼدی ووِ كاٌّن ٌيایغ .  گؼفحً جيام زّاٌب اىؼ و نضاظ کؼدن وؼورت

ةٍاةؼایً  اصحؼام ةَ صق ىکحـب یک قعل ٌتایغ ةَ كیيث ٌادیغه گؼفحً صلّق اقعاص دیگؼ مّرت گیؼد و ةایغ ةا اصحؼاز از ُؼ گٌَّ 

یف گؼفث. ةغیً ىٍْی کَ اگؼ كاٌّن ؿاةق ةَ قعنی صلی داده کَ صانث ىکحـب پیغا کؼده اؿث ایً اىؼ افؼاط و جفؼیي راه جْغیم را در پ

ی ازحياّی كاٌٌّگػار و یا دادرس صـب ىّردٌـتث  ىاٌِ از آن ٌتاقغ کَ در مّرت در جٍگٍا كؼار گؼفحً قغیغ ًؼف ىلاةم وی در یک راةٌَ

 ُا را ةَ ّغانث و اٌناف ٌؽدیک ؿازٌغ . رداد یا پیيان آنةَ جْغیم قؼایي ىّزّد ىتادرت ورزٌغ و ىفاد كؼا
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 هببًی حق هکتسبِ در حقَق

ادؼ كاٌّن ٌـتث ةَ آجیَ اؿث و كاٌّن ٌـتث ةَ ىاكتم ظّد ادؼ ٌغارد ىگؼ ایٍکَ در ظّد كاٌّن »كاٌّن ىغٌی کَ ىلؼر ىی دارد: 4ىاده 

حؼام ةَ صق ىکحـب اقعاص اقاره ىی ٌيایغ ُؼچٍغ ایً اىؼ ةَ ًّر ةَ كاّغه اص«ىلؼرات ظامی ٌـتث ةَ ایً ىّوّع اجعاذ قغه ةاقغ.

فاد كاّغه مؼیش در ایً ىاده ٌیاىغه ةا ایً صال  از ىفاد آن ةَ ویژه در آن كـيث  کَ اقْار ىی دارد:...كاٌّن ٌـتث ةَ ىاكتم ظّد ادؼ ٌغارد....ى

دیگؼ كاٌّن ىغٌی ةَ قٍاؿایی صق ىکحـب اقعاص جنؼیش ىی ٌيّد.ةا اؿحٍتاط ىی گؼدد ُؼچٍغ الزم ةّد كاٌٌّگػار در ُيیً ىاده یا ىّاد 

 ایً وزّد یکی از ىتاٌی ىِو اصحؼام ةَ صق ىکحـب ىاده ىػکّر ىی ةاقغ.

ىْػنک صيم و ٌلم قیء » .. ُيان كاٌّن ٌیؽ ةَ اصحؼام ةَ صق ىکحـب ةیً انيههی اقاره ٌيّده در ایً ىاده ىی ظّاٌیو: 966ىاده 

جّاٌغ ةَ صلّكی کَ ىيکً اؿث اقعاص ىٌاةق كاٌّن ىضم وكّع اونی قیء ٌـتث ةَ آن جضنیم  ةَ ىيهکث دیگؼ ٌيیىٍلّل از ىيهکحی 

 «.کؼده ةاقٍغ ظههی وارد آورد

آئیً ٌاىَ كاٌّن اةٌال -در كّاٌیً ىّوَّّ دیگؼ ٌیؽ ةَ صق ىکحـب اقعاص جّزَ قغه اؿث از زيهَ:آییً ٌاىَ ازؼایی كاٌّن دتث

 و ؿایؼ كّاٌیً ىؼجتي. 63آب و اراوی ىّكّفَ ىنّب  اؿٍاد فؼوش ركتات

در رویَ كىایی ٌیؽ ةا آرا فؼاواٌی ىّازَ ُـحیو کَ ةَ صق ىکحـب اقعاص جنؼیش ٌيّده اٌغ: ةَ ٍّّان ىذال:ُیات ّيّىی دیّان در 

ؿیؼزان مادر قغه در رأی دیّان و دادگاه ّيّىی  14ی  کَ ةَ زِث اظحالف ٌُؼ ةیً قْتَ 23/01/1379ىّرخ  1رأی امؼاری قياره 

 ىػکّر صق زارّاٌَ را ٌاقی از ىـاّی زارع داٌـحَ اؿث.

صق زارّاٌَ و...کَ ةْغُا كاٌّن ٌیؽ ٌاچار از قٍاؿایی -ةؼظی از صلّق ىکحـب ٌیؽ ریكَ در ّؼف و ّادت ىضهی دارٌغ.از كتیم:صق ریكَ

 صلّق ىؽةّر گؼدیغه اؿث.

ؽ اصحؼام ةَ صق ىکحـب ُيّاره ىّرد جّزَ ةّدُتٌّریکَ ّغانث و اٌناف صکو ىی کٍغ از ٌُؼ امّل صلّكی و رّایث ّغل و اٌنافٍی

صلی کَ ةؼای قعنی ةَ ىّزب كاٌّن ایساد قغه اؿث ُيچٍان ىّرد اصحؼام در جضّالت ةْغی كاٌٌّگػاری كؼار گیؼد و امّال جْؼض ةَ 

 چٍیً صلی زایؽ ٌتاقغ.

 

 حق هکتسبِ ي داخلی 
کيیث ةَ وزّد آىغه ونی ةَ ًّر کاىم ازؼا ٌكغه، ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ىؼزُای داظهی کكّر در صال صلی را کَ در درون یک صا"

 (131: 1391.)فنهٍاىَ پژوُكی،"ٌاىیو. ادؼگػاری اؿث، صق ىکحـب درون ىؼزی ىی

اٌغ و ةا جضّالت  هصق ىکحـتَ داظهی صلی اؿث کَ اقعاص در زىان اكحغار كاٌّن ؿاةق صاکو در داظم ىؼزُای یک کكّر کـب ٌيّد

.ةؼظی از ىنادیق صق ىکحـب داظهی ّتارجٍغ از: صلّق ىٍّْی، صق  گیؼد كاٌٌّگػاری، امّالً چٍیً صلی ىّرد اصحؼام و جّزَ كؼار ىی

 جضسیؼ، صق قفَْ، صق کـب و پیكَ و جسارت و ......

 

 آثبر ٍ ًتبیج حق هکتسب

 آثبر ٍ ًتبیج حق هکتسبِ ي داخلی
دار و ٌحایر فؼاواٌی در زٌغگی فؼدی و ازحياّی دارد. ةؼظی از ایً آدار كٌِ ٌُؼ از ىنادیق صق ىؽةّر ةَ ًّر صق ىکحـتَ ی داظهی آ

کهی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ کَ در ةٍغ اول ایً گفحار ةضخ قغه و ةْىی دیگؼ از آدار آن ٌیؽ ىعحل ىنادیق صق ىکحـب ةّده کَ ىّوّع 

 ةٍغ ُای دوم و ؿّم آن ظّاٍُغ ةّد:

 

 ثبر ٍ ًتبیج کلیآ
 آدار و ٌحایر کهی صق ىکحـب كٌِ ٌُؼ از ىنادیق آن را ىی جّان ةغیً قؼح ةؼقيؼد:

 

 ثببت قَاًيي ٍ ایجبد اهٌيت در رٍابط حقَقی

یکی از ىِو جؼیً آدار صق ىکحـب ایً اؿث کَ در ّيم ىّزب دتات كّاٌیً ىّزّد قغه و كّاّغ كاٌّن زغیغ ةسؽ در ىّارد اؿحذٍایی 

ٌُو ّيّىی و رّایث ىنانش ازحياّی كاةم جـؼی ةَ گػقحَ ٌتّده کَ از آن ةَ كاّغه ٌّف ةياؿتق ٌكغن كّاٌیً و یا ّغم جادیؼ  و اكحىا

كّاٌیً در گػقحَ جْتیؼ ىی قّد.اقعاص در پؼجّ دتات كّاٌیً صاکو در زىان اؿث کَ در کيال آراىف ظیال ىی جّاٌٍغ رواةي صلّكی ظّد 

ده و در ٌحیسَ اصـاس اىٍیث و اّحياد ةَ كاٌّن ىی کٍٍغ.اگؼ دتاجی در كّاٌیً صاکو وزّد ٌغاقحَ ةاقغ و كاٌّن را ةا یکغیگؼ جٍُیو ٌيّ
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زغیغ ةغون ُیچ دنیم ىّزِی ةحّاٌغ ٌُو ىّزّد در رواةي اكحنادی و ازحياّی افؼاد زاىَْ را ةَ ُو ریؽد و ةٍیاٌی ٌّ ةٍا ٌِغ دیگؼ ٌيی 

یث ىٌهّب پؼداظث و ٌُام زاىَْ دچار اظحالل و ُؼج و ىؼج ىی گؼدد.ةٍاةؼایً اصحؼام ةَ صق ىکحـب جّان در فىای ایساد قغه ةَ فْان

 اقعاص ةغون جؼدیغ ٌلف ةـؽایی در دتات كّاٌیً و ایساد اىٍیث در رواةي صلّكی ایفا ىی ٌيایغ کَ ٌتایغ از آن گػقث.  

 

 تحقق عذالت اجتوبعی ٍ رعبیت قبعذُ اًصبف
لق ّغانث ازحياّی اؿث.كاٌٌّگػار ٌیؽ ةا ىغٌُؼ كؼار دادن چٍیً ىلنّدی ٌـتث ةَ ووِ و جنّیب كّاٌیً ُغف كّاّغ صلّكی جض

ىتادرت ىی ٌيایغ.ّغانث ازحياّی زىاٌی ىضلق ىی قّد کَ ُؼ ماصب صلی ةَ صق ظّد ةؼؿغ نػا اصحؼام ةَ صق ىکحـب در راؿحای 

ٌناف ٌیؽ اكحىا ىی ٌيایغ کَ ذیضق در ىلام ازؼای كّاٌیً ةَ ظّاؿحَ ظّد رؿیغن ةَ چٍیً ُغفی ىی ةاقغ از ًؼف دیگؼ رّایث كاّغه ا

 ٌایم آیغ و كاٌّن زغیغ صق کـب قغه وی را ىّرد جْؼض كؼار ٌغُغ.

 

 تبهيي آى  ٍ اقبهِ دعَي -اهکبى هطبلبِ حق

ةَ جاىیً آن ةَ ىٍُّر  اقعاص ةَ اؿحٍاد اصحؼام ةَ صق ىکحـب ىی جّاٌٍغ از ًؼیق كاٌٌّی صق ظّیف را ىٌانتَ ٌيّده ٌـتث

 زهّگیؼی از جىییِ صق اكغام ٌيایٍغ.ةَ ٍّّان ىذال:اىکان جاىیً دنیم و ظّاؿحَ کَ در كّاٌیً آییً دادرؿی و ازؼای اصکام پیف ةیٍی قغه 

كاٌٌّی و ماصب صق ىی جّاٌغ اكغاىات الزم را ةؼای صفٍ ووِ ىّزّد و صق اصحيانی آیٍغه ی ظّد اٌسام دُغ و ةؼای رؿیغن ةَ صق 

 ظّیف اكاىَ دّّی ٌيایغ.

 

 هسئَليت ًقض عْذ هوتٌع ٍ جبزاى خسبرات ٍاردُ
کـی کَ از جِْغ ظّد ؿؼةاز زٌغ و یا آن را ةا جاظیؼ اٌسام دُغ و ةا ایً ّيم ظّد ظـارجی ةَ دیگؼی وارد ٌيایغ چَ جِْغ ٌاقی از یک 

ه ِّغ ظّیف ظـارات وارده ةَ ماصب صق را زتؼان ٌيایغ.در واكِ راةٌَ كؼاردادی ةاقغ و یا ٌحیسَ صکو كاٌّن ىی ةایـث ةَ ظاًؼ ٌل

وزّد ایً وياٌث ازؼا یکی از آدار اصحؼام ةَ صق ىکحـب اقعاص ةّده کَ صـب ىّرد ىـئّنیث كؼاردادی و یا كاٌٌّی ٌله کٍٍغه ِّغ را 

 ةَ دٌتال دارد.

 

 هٌع هتعْذ اس اًجبم اعوبل هٌبفی بب تحقق طلب اصلی

غ ةا اٌسام اّيانی جضلق ًهب امهی را غیؼ ىيکً ؿازد و یا ایً کَ آن را ةَ جاظیؼ اٌغازد زیؼا اٌسام چٍیً اكغاىاجی ةؼ ىحِْغ ٌيی جّاٌ

ظالف صلّق ىکحـتَ اقعاص ةّده و كاةم كتّل ٌيی ةاقغ.ىذال:کـی کَ ىغیّن دیگؼی اؿث ةَ ىٍُّر فؼار از جادیَ دیً اىّال ظّد را ةَ 

ـحذٍیات دیً چیؽی ةؼای ظّیف ةاكی ٌگػارد در ایً مّرت ماصب صق ىی جّاٌغ زِث زهّگیؼی از جىییِ دیگؼان اٌحلال دُغ و ةسؽ ى

صلّق ظّد ٌـتث ةَ جاىیً ظّاؿحَ كتم از مغور صکو كٌْی الزم االزؼا اكغام ٌيایغ و اةٌال ىْاىهَ مّری ىٍْلغه را صحی ةْغ از مغور 

 صکو درظّاؿث ٌيایغ.

 

 اشخبص ثبلثقببليت استٌبد حق در هقببل 
صق ىکحـب ةَ ًّر کهی در ىلاةم اقعاص دانخ كاةم اؿحٍاد اؿث و ماصب صق ىی جّاٌغ ةَ صق ظّیف در ةؼاةؼ دیگؼان ىحّؿم قّد 

در ُيیً راؿحا در مّرجی کَ صق ظّد را در ىْؼض جىییِ ةتیٍغ اىکان ورود ماصب صق ةَ ٍّّان دانخ ةَ دّّی ىٌؼوصَ ةَ اؿحٍاد صق 

 ع از آن در ىلاةم امضاب دّّی وزّد دارد.ىکحـب كتهی و دفا

 

 هٌع تبثيز قَاعذ قبًَى جذیذ بِ گذشتِ ٍ اداهِ حبکويت قبًَى قذین

كاٌّن زغیغ در مّرت ةؼظّرد ةا صلّق ىکحـب اقعاص ىحّكف قغه و كّاّغ آن ةَ گػقحَ جـؼی ٌيی یاةغ.درؿث اؿث کَ كاٌّن 

و اؿث آن را ٌـط ىی ٌيایغ ونی در مّرجی کَ ىّوّع صق ىکحـب اقعاص ىٌؼح زغیغ در ىّاردی کَ مؼیضا یا ويٍا ٌاؿط كاٌّن كغی

ةاقغ كاٌّن ىٍـّخ گػقحَ ّهیؼغو ٌـط ةَ ّهث صفٍ صلّق اقعاص ةَ صاکيیث ظّد در ایً زىیٍَ اداىَ ىی دُغ و ةَ ٍّّان ىذال چٍاٌچَ 

 .ظّاُیو دیغ آدار آیٍغه كؼاردادُا جاةِ كاٌّن زىان وكّع ّلغ كؼار ىی گیؼٌغ
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 سزایت  قَاعذ احتزام بِ حق هکتسب بِ هسبیل هستحذثِ

ةا گػقث زىان و جضّالجی کَ در زٌغگی ازحياّی ةكؼ روی ىی دُغ صلّق ظامی ةؼای اقعاص ةَ ىّزب كّاٌیً داظهی ایساد ىی 

اؿحفاده –كاٌّن ُغفيٍغی یاراٌَ ُا  قّد کَ از كتم وزّد ٌغاقحَ و زٍتَ صادث دارٌغ.از زيهَ:پؼداظث یاراٌَ ٌلغی ةَ افؼاد زاىَْ در ازؼای

َ از ایٍحؼٌث و قتکَ ُای ازحياّی و ...کَ در ایً ىّارد ةا اؿحٍاد ةَ امم اصحؼام ةَ صق ىکحـب ىی جّان ةَ ٍّّان ىذال كایم ةؼ ایً قغ ک

كاٌّن ةؼای اقعاص دریافث دونث ٌيی جّاٌغ پؼداظث یاراٌَ ٌلغی ةؼظی از اككار زاىَْ را صػف ٌيایغ. زیؼا چٍیً صلی كتال ةَ ىّزب 

 کٍٍغه یاراٌَ ایساد قغه و دونث ىهؽم ةَ رّایث صلّق ىکحـتَ اقعاص ىی ةاقغ.

 

 آثبر ٍ ًتبیج حقَق عيٌی هکتسبِ
روٌغ.جؼدیغی وزّد ٌغارد ونی  ی اقعاص ةَ قيار ىی در ایً کَ صلّق ّیٍی اّو از امهی، جتْی و ىٍّْی از ىنادیق صلّق ىکحـتَ

 گیؼٌغ، كاٌّن كغیو یا زغیغ؟ ةا جغییؼ كّاٌیً آدار ایً صلّق جاةِ چَ كاٌٌّی كؼار ىی ىـانَ ایً اؿث کَ

در پاؿط ةَ ؿؤال فّق الزم اؿث جْارض زىاٌی كّاٌیً در آدار ُؼ یک از صلّق ّیٍی ىػکّر ىّرد ةؼرؿی دكیق كؼار گیؼد:ةَ ٍّّان 

جّاٌغ ادّا کٍغ  کؾ ٌيی قّد: ُیچ را جغییؼ دُغ درةاره ُيَ ىانکان ازؼا ىیاىؼی ىـهو پػیؼفحَ قغه اؿث کَ اگؼ كاٌٌّی ىفاد و آدار ىانکیث 

 کَ چّن جاریط جيهک او پیف از ازؼای كاٌّن زغیغ ةّده اؿث از آدار آن ىنّن ىی ىاٌغ. زیؼا ىانکیث، كٌِ ٌُؼ از اؿتاب ایساد آن،ىّكْیحی

جّاٌغ آدار و ىضحّای آن را جغییؼ  . پؾ، ُؼ زىان کَ كاٌٌّگػار ةعّاُغ، ىیاؿث کَ كاٌّن ةَ وزّد آورده و اىحیازُای ىانک را ىْیً کؼده اؿث

ی جضث صاکيیث ظّد ةا ووِ اٌّاع كّاٌیً ىّزتات اصحؼام صق ىانکیث  ( .ُيان گٌَّ کَ دونث در زاى204َْ: 1389دُغ)کاجّزیان ،

ظحَ قغه کَ ةا ووِ ىلؼراجی درةاره قؼایي اّيال ایً صق ؿازد ایً اظحیار ٌیؽ، ةَ اٌگیؽه ىنانش زيْی، ةؼای او قٍا ظنّمی را فؼاُو ىی

ُا را در ىّاردیتؼای ازؼای صکو دادگاه، یٍْی ٍُگاىی کَ ىال ةَ نضاظ ةغُی ىانک ةازداقث و ةَ ؿّد  ُایی را ایساد، یا آن در آن ىضغودیث

(. 346: 1389راٌغن كّاٌیٍی ظّد جيهک کٍغ)ؿهسّكی،قّد، ةغون ىغاظهَ ىانک ةَ دیگؼی جيهیک ٌيایغ، یا آن را ةا گػ ةـحاٌکار فؼوظحَ ىی

درةاره ظؼیغ اراوی و اّیاٌی و جاؿیـات ىحْهق ةَ افؼاد و اقعاص صلّق ظنّمی ةؼای  10/12/1351ىاٌٍغ: كاٌّن ةؼٌاىَ و ةّدزَ ىنّب 

، كاٌّن زىیً قِؼی و ؿایؼ 1359ب ُای ىؼةًَّ ىنّ ی جيهک اراوی ىّرد ٌیاز دونث ةؼای ازؼای ًؼح ُای ّيؼاٌی، كاٌّن ٌضّه ازؼای ًؼح

 كّاٌیً ىؼجتي.

جّان ازؼا کؼد.  ی ىػکّر درةاره آدار صق ىانکیث در ٌحیسَ جغییؼ كّاٌیً را درةاره ؿایؼ صلّق ّیٍی، اّو از امهی و جتْی، ٌیؽ ىی كاّغه

یا در ووِ اوكاف جغییؼ دُغ، یا صق ارجفاق جازه ةَ ُای ىؽروّی را ىضغود ؿازد،  ةٍاةؼایً اگؼ كاٌٌّی از اظحیار ىانکان ةکاُغ، یا ىانکیث زىیً

چَ گفحَ قغ ةَ ىٍْی ٌادیغه گؼفحً صق ىکحـب اقعاص  ( انتحَ آن204: 1389وزّد آورد، درةاره ُيَ اىالك ىّزّد ادؼ دارد. )کاجّزیان ،

یا جىییِ گؼدیغه اكغام ٌيّده و ةَ  ةایـث ٌـتث ةَ جلّیو صق ّیٍی ىضغود قغه ٌتّده ةهکَ در ُؼ ىّرد ةؼ اؿاس كّاٌیً و ىلؼرات ىی

 ماصب صق ةَ ىٍُّر زتؼان ظـارات وارده پؼداظث گؼدد.

آدار رًُ و چگٌّگی اؿحیفای ًهب از ّیً ىؼٌَُّ ٌیؽ، در زایی کَ كؼارداد ظنّمی ٌتاقغ یا ٌفّذ صلّكی ٌغاقحَ ةاقغ، ةا كاٌّن اؿث. 

جّاٌغ جكؼیفات و چگٌّگی ایً اؿحفاده و صلّق و  ه اؿث، كاٌّن زغیغ ىیجا زىاٌی کَ ىّرد رًُ ةَ فؼوش ٌؼؿیغه و ًهب پؼداظث ٌكغ

 امالصی كاٌّن دتث ایً اىؼ جنؼیش قغه اؿث. 34جکانیف ًؼفیً را جغییؼ دُغ. ةَ ًّری کَ در امٌالصات ىاده 

ی و ىـکً ؿازد، ایً كاٌّن ُای ىّات را ىّکّل ةَ جضنیم پؼواٌَ از وزارت آةاداٌ در ظنّص صق جضسیؼ ٌیؽ، اگؼ كاٌٌّی اصیای زىیً

ةؼد. زیؼا جضسیؼ ظّد ىّكْیحی اؿث کَ اگؼ  قّد. ونی صق جلغم او را ةؼؿایؼیً از ةیً ٌيی قاىم کـی کَ قؼوع ةَ اصیاء کؼده اؿث ىی

 آیغ. ُای پیف از كاٌّن ةَ صـاب ىی جضلق یاةغ، در زىؼه پغیغه

پیف از اكاىَ دّّی و مغور صکو كاٌٌّی قؼایي اظػ ةَ قفَْ را جغییؼ  در ىّرد صق قفَْ ٌیؽ ةایغ گفث کَ اگؼ ةْغ از اظػ قفَْ و

 (.168دُغ، دادرس صق ٌغارد آن را درةاره قفیِ ىّدؼ ةغاٌغ )ُيان ص 

اىا در ظنّص صلّق ىٍّْی ةَ ٌُؼ ٌگارٌغه ةایغ ةؼایً ّلیغه ةّد کَ آدار صلّق ىٍّْی ةؼ ظالف صلّق ّیٍی امهی و جتْی امّالً جاةِ 

جّاٌغ ةَ  کَ كاٌّن زغیغ ٌيی ةاقغ کَ دالیم آن ٌیؽ در ٍُگام ةضخ از ُؼیک از ایً صلّق ةیان ظّاُغ قغ. ونی ازياال ایً و ىیكاٌّن كغی

ؿال ةَ  30رود جْؼض ٌيایغ. ىذالً ىغت صيایث از ادؼ پغیغآورٌغه را از  ُا ةَ قيار ىی صلّق ىٍّْی اقعاص کَ در واكِ از صلّق ىکحـتَ آن

ُا ةؼظالف ىلنّد كاٌٌّگػار  غُغ و یا ةَ ًّر کهی آن را ىٍحفی ٌيایغ. چؼا کَ ایً صلّق زٍتَ صيایحی داقحَ و جْؼض ةَ آنؿال جلهیم ة 20

 گؼدد.  از ووِ چٍیً كّاٌیٍی جهلی ىی
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 آثبر ٍ ًتبیج حقَق دیٌی)تعْذات(هکتسبِ 

جّاٌغ كؼاردادی را کَ پیف از  صکّىث دارد. كاٌّن ٌيی اٌْلاد كؼارداد و قؼایي ىاُّی و مّری آن جاةِ كاٌٌّی اؿث کَ در آن زىان

ازؼای آن ةَ درؿحی ىٍْلغ قغه اؿث اةٌال کٍغ،ىگؼ ایً کَ ةَ اراده كاٌٌّگػار ٌّف ةيا ؿتق قّد. ةؼای ىذال،در صلّق کٌٍّی جغنیؾ و 

ٌیؽ در زىؼه ّیّب روا آورد، ىفاد آن ادؼی در  غتً از ّیّب روا ٌیـث و ایساد ظیار فـط ىی کٍغ. صال، اگؼ كاٌٌّی ةگػرد و ایً دو ّاىم را

کَ قؼایي درؿحی فـط و  قّد، چٍان کٍغ.ایً كاّغه در ىّرد ایلاّات ٌیؽ رّایث ىی ُا را غیؼٌافػیا ةاًم ٌيی كؼاردادُای گػقحَ ٌغارد و آن

 ُا ةؼرؿی کؼد. اةؼاء و جٍفیػ ّلغ فىّنی را ةایغ ةؼ ًتق كاٌّن روز وكّع آن

آیغ، پؾ، ةا جّزَ ةَ كّاٌیً ُيیً زىان  لّكی ٌیؽ ةایغ گفث:ةا جّزَ ةَ ایً کَ وؼر ةا جضلق فْم زیاٌتار ةَ وزّدىیدرظنّص وكایِ ص

قّد و ٍُگام  اؿث کَ ةایـحی قؼایي ایساد ىـئّنیث و صغود آن ةؼرؿی قّد.ُيیً كاّغه در ىّرد اؿحفاده ٌاروا از ىال غیؼٌیؽ رّایث ىی

 ٍاط اّحتار كؼار گیؼد کَ در زىان صکّىث آن، ّيم ٌاىكؼوع واكِ قغه اؿث.جْارض كّاٌیً، ةایغ كاٌٌّی ى

ةٍاةؼایً، در صلّق دیٍی یا جِْغات جاریط ایساد دیً یا جِْغ از اُيیث زیادی در جْییً كاٌّن صاکو ةؼكىیَ ةؼظّردار ةّده و ىتٍای 

  ةاقغ.  ی اقعاص در مّرت جغییؼ ةْغی كّاٌیً ىی قٍاؿایی صلّق ىکحـتَ
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 ًتيجِ گيزي
از آن ٍُگام کَ ةكؼ ةَ زٌغگی ازحياّی روی آورد، ةؼای رفِ ٌیازُای ظّد و جأىیً ىایضحاج زٌغگی ةَ ىْاىهَ و دادوؿحغ ةا دیگؼان 

ّش دگؼگٌّی و جضّل قغه و ىّازات جغییؼ و ازدیاد ٌیازُای ةكؼ، ىْاىالت ٌیؽ دؿحع ُای زٌغگی و ةَ پؼداظث، ُيپای جضّل در ؿایؼ ةعف

جّاٌغ ةَ ىیم و  ٌيی اٌغ. پؾ از اٌْلاد ّلغ ُؼ یک از ًؼفیً ةَ ىفاد آن ىهؽم و پایتٍغ قغه و اكـام ىعحهفی از ّلّد و جِْغات ایسادقغه

ظّاُغ یافث. ایً وؼورت اظحیار، ظّد را از ةار جِْغات ٌاقی از آن ةؼُاٌغ جا ًؼف دیگؼ اًيیٍان داقحَ ةاقغ کَ ةَ ٌحایر و ىٍافِ ّلغ دؿث 

قّد، كغىحی دیؼیً دارد و ىحّن فلِی اٌْکاس یافحَ اؿث. در صلّق ایؼان ٌیؽ ةا پكحّاٌَ ُّیو و غٍی  جْتیؼ ىی« كاّغه نؽوم»کَ از آن ةَ 

 فلِی ظّد ایً كاّغه اززيهَ كّاّغ ىِو و اؿاؿی صاکو ةؼ ىْاىالت و ّلّد اؿث.

 ّؼف در ریكَ ٌیؽ ىکحـب صلّق از اٌغ.ةؼظی ٌيّده جنؼیش اقعاص ىکحـب صق ةَ کَ ُـحیو زَىّا فؼاواٌی آرا ةا ٌیؽ كىایی رویَ در

 .اؿث گؼدیغه ىؽةّر صلّق قٍاؿایی از ٌاچار ٌیؽ كاٌّن ةْغُا کَ...و زارّاٌَ صق-ریكَ صق:كتیم از.دارٌغ ىضهی ّادت و

 کٍغ ىی صکو اٌناف و ّغانث ةّده ةٌّریکَ جّزَ ىّرد ُيّاره ىکحـب صق ةَ اصحؼام اٌناف ٌیؽ و ّغل رّایث و صلّكی امّل ٌُؼ از

 ةَ جْؼض امّال و گیؼد كؼار كاٌٌّگػاری ةْغی جضّالت در اصحؼام ىّرد ُيچٍان اؿث قغه ایساد كاٌّن ىّزب ةَ قعنی ةؼای کَ صلی

 .ٌتاقغ زایؽ صلی چٍیً

قغه و كّاّغ كاٌّن زغیغ ةسؽ در ىّارد اؿحذٍایی  یکی از ىِو جؼیً آدار صق ىکحـب ایً اؿث کَ در ّيم ىّزب دتات كّاٌیً ىّزّد

و اكحىا ٌُو ّيّىی و رّایث ىنانش ازحياّی كاةم جـؼی ةَ گػقحَ ٌتّده کَ از آن ةَ كاّغه ٌّف ةياؿتق ٌكغن كّاٌیً و یا ّغم جادیؼ 

ظیال ىی جّاٌٍغ رواةي صلّكی ظّد كّاٌیً در گػقحَ جْتیؼ ىی قّد.اقعاص در پؼجّ دتات كّاٌیً صاکو در زىان اؿث کَ در کيال آراىف 

را ةا یکغیگؼ جٍُیو ٌيّده و در ٌحیسَ اصـاس اىٍیث و اّحياد ةَ كاٌّن ىی کٍٍغ.اگؼ دتاجی در كّاٌیً صاکو وزّد ٌغاقحَ ةاقغ و كاٌّن 

ٌی ٌّ ةٍا ٌِغ دیگؼ ٌيی زغیغ ةغون ُیچ دنیم ىّزِی ةحّاٌغ ٌُو ىّزّد در رواةي اكحنادی و ازحياّی افؼاد زاىَْ را ةَ ُو ریؽد و ةٍیا

جّان در فىای ایساد قغه ةَ فْانیث ىٌهّب پؼداظث و ٌُام زاىَْ دچار اظحالل و ُؼج و ىؼج ىی گؼدد.ةٍاةؼایً اصحؼام ةَ صق ىکحـب 

 اقعاص ةغون جؼدیغ ٌلف ةـؽایی در دتات كّاٌیً و ایساد اىٍیث در رواةي صلّكی ایفا ىی ٌيایغ کَ ٌتایغ از آن گػقث.  
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