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 چکيدٌ

رگٌَّ جػرف و اٌحفاع را در کَ طخع ٌصتث ةَ ؾیً خارزی دارد و ىی جّاٌد ُکیث صلی اشث ىان

شَ ٌّع اٌد؛ یک،  و ةرد کَ ىانک خاغی ٌداراىّانی ُصحٍد اىا در ىلاةم آن  .آن طیء ةٍياید

 ّده وىحؿهق ةَ ؾيّم ة، اىّال ؾيّىیم ق. 26-24ىاده در فلَ اىاىیَ و ظتق  ىظحرکات ؾيّىی،

م اىّانی کَ ىهک ق. 27در فلَ اىاىیَ و ظتق ىاده  دو، ىتاصات، کس صق جيهک آن را ٌدارد.ُیچ 

و كّاٌیً و ىردم ىی جّاٌٍد آٌِا را  ىعاةق ىلررات ىٍدرزَ در ایً كاٌّن  اطخاص ٌيی ةاطد

اىّال  یا از آٌِا اشحفاده کٍٍد. شَ، ىخػّغَ ىرةّظَ ةَ ُریک از اكصام ىخحهفَ آٌِا جيهک کرده و

م اىّانی کَ ىانک آٌِا ىظخع ٌتاطد ةا اذن ق. 28در فلَ اىاىیَ و ظتق ىاده سِّل انيانک، ى

 صاکو یا ىاذون از كتم او ةَ ىػارف فلرا ىی رشد.

فلَ اىاىیَ  -انکاىّال ىسِّل اني -ىتاصات  -ىظحرکات ؾيّىی -ىانکیث :يديکل ياژگان

 .و كاٌّن ىدٌی ایران
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2، مرضيٍ زوداقطاعی1مریم فریديوی
 

  داٌظگاه پیام ٌّر کاطان ،ىتاٌی صلّق اشالىی کارطٍاشی ارطد فلَ و 1

 داٌظگاه پیام ٌّر کاطان ،ىتاٌی صلّق اشالىی کارطٍاشی ارطد فلَ و 2
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 مقدمٍ   
ىی طّد کَ اٌصان ٌصتث ةَ پدیده ُای ىخحهف ؾیٍی و فیزیکی وکهیَ ىضػّل فکری و ذوكی و ٌصتث ةَ  غریزه ىانکیث ىّزب

ةرای ةَ دشث آوردن و شهعَ ةر آٌِا جالش کٍد و  ، جؿهق خاظر پیدا کٍد ود دارد و آٌِا را ىفید ىی پٍداردُيَ آٌچَ کَ در ایً زِان وزّ

چیزی ٌیصث کَ در « ىال ةّدن» ق اشث کَ آن پدیده ُا را ةَ ىال جتدیم ىی کٍد. یؿٍی؛آٌِا را از آن خّد شازد و ُيیً اخحػاص و جؿهّ

ک اؾحتار و وزّد داطحَ ةاطد. آٌچَ ىّزب ىی طّد ىا پدیده ُای ةیروٌی را ىال ةٍاىیو یک ةاور و ی و ىصحلالً ؾانو ةیرون از ذًُ اٌصان ذاجاً

از ذًُ و پذیرش اٌصان ؛ در خارج یؿٍی .كی اشث کَ ىٍظأ آن غریزه ىانکیث اشثىال یک ىفِّم صلّ ةَ ةیان دیگر، .پذیرش ؾيّىی اشث

ىال ؾتارت از ُر چیزی ةَ ظّر کهی،  .زّد دارد دٌیای واكؿی فیزیکی اشثوزّد ٌدارد. آٌچَ کَ خارج از ذًُ اٌصان و« ىال»چیزی ةَ ٌام 

ةٍاةرایً  .و شحد کرد ىال چیزی اشث کَ ةحّان آن را داد َ ؾتارت دیگر،کَ ةحّاٌد زز دارایی کصی ةظيار آید و كاةم ارزیاةی ةَ پّل ةاطد ة

اىّال  ، ةَةَ اؾحتاراجی دیگر ، ةَ اىّال ىادی و غیر ىادی جلصیو طده اٌد وم جلصیو ُصحٍد؛ اىّال ةَ اؾحتاریاىّال ةَ اؾحتارات ىخحهف كاة

. اىّال غیر ىٍلّلنی کَ ةا اٌحفاع ةاكی ٌيی ىاٌد و ةاالخره اىّال ىٍلّل و ، ىانی کَ ةا اٌحفاع ةاكی ىی ىاٌد و ىاىذهی و كیيی، ؾیً و ىٍفؿث

، ةَ اىّانی کَ ىانک خاص دارد و ىی جّاٌٍد ةَ اؾحتار ٌضّه ىانکیثانتحَ ةَ غیر از ایً جلصیيات، جلصیيات دیگری وزّد دارد کَ اىّال 

، ٍُّز جضث جيهک در ٌیاىده اٌد) ىتاصات( و )ىظحرکات ؾيّىی(ُصحٍدق ةَ ؾيّم ىردم اىّانی کَ ىانک خاص ٌدارد طاىم؛ اىّانی کَ ىحؿهّ

ىی جّاٌٍد اىّانی  ی  در ایً ىلانَ ةَ ایً غّرت اشث؛ در چَ غّرجی ؾيّم ىردمةٍاةرایً شّال اغه .نک آٌِا ىسِّل اشث جلصیو ىی طٌّدىا

 کَ ىانک خاص ٌدارد جضث ىانکیث خّد در آوردٌد یا از آٌِا اشحفاده کٍٍد؟

 

 ان کلی امًالی کٍ مالک خاص وداردبي

     گردد:  جؿریف ىانکیث اشث الزم طّد، داده ٌدارد خاص ىانک اىّانی کَ طرح در طروع از كتم       

 و ةٍياید طیء آن در  را جػرف گٌَّ ُر جّاٌد ىی صق ُيان ةخاظر و دارد خارزی ؾیٍی ةَ ٌصتث طخع کَ اشث صلی ىانکیث

 .(23: 1، 1393ىٍػّر، )1ةاطد ٌيّده اشحذٍاء كاٌّن آٌکَ ىگر د،ةتر آن از اٌحفاع ُرگٌَّ

 ىّضّع کَ اىّانی ىلاةم ةاطد. در دارا را آن جّاٌد ىی زاىؿَ افراد از ُریک کَ اشث، فردی ىانکیث جؿریف جؿریف، ایً انتحَ

 اشث : كصو ش3َ ةر آن و ٌدارد خاص ىانک کَ ُصحٍد اىّانی گیرٌد، ىی كرار فردی ىانکیث

 ؾيّىی ىظحرکات( انف

 ىتاصات( ب

 ج(اىّال ىسِّل انيانک

 

 الف(مشترکات عمًمی 
 یا ةاطد، کصی جيهک در کَ چیزی ُر و دروت، کاال، اىحؿَ، اشتاب، اىالك ُا، ىال ىؿٍی ةَ نغث در و اشث ىال زيؽ اىّال       

 ىؿٍی ةَ  ایران ىدٌی صلّق فلَ اىاىیَ و اغعالصات در ىظحرك ىال (377: 3،  1377دُخدا ، )2طّد ىی گفحَ ةاطد، کصی یدِ و جػرف در

 خّاه ىؿیً، ىال ةر ٌفر چٍد صلّق ازحياع. ةاطد ىی ؾيّم ةَ ىحؿهق کَ اشث اىّانی طّد ىی ىؿهّم آن ٌام از کَ ُياٌعّر و اشث ىظاع ىال

 چٍد صلّق ازحياع ىاٌٍد كِری، یا و اریاخحی ُای طرکث ىاٌٍد ةاطد، ارادی ظّر ةَ خّاه. ةاطد ذىَ در خّاه ةاطد، خارج در ىّزّد ىال

 ىلاةم در ىظاع و رود ىی کار ةَ افراز ىلاةم در اطاؾَ. گّیٍد ىی ىظاع ىال را اطاؾَ ىّرد ىال. گّیٍد ىی اطاؾَ را جرکَ ةر وارث

 و ىظخع یک ُر شِو و داطحَ ىانک ٌفر چٍد یا دو کَ گّیٍد را ىانی ُو ىظاع ىهک یا و ىظاع ىال(45: 1387، )زؿفری نٍگرودی3ىفروز

 .ٌتاطد ىيحاز

 خاغی ىانک و ةّده ؾيّم ةَ ىحؿهق کَ ُصحٍد اىّانی پیداشث، ٌاىض از کَ چٍان آن ؾيّىی ىظحرکات درفلَ اىاىیَ ،ةٍاةرایً

 اشحفادة ردىّ کَ چاُِایی كٍّات، ؾيّىی، اٌتارُای آب کارواٌصراُا، ىدارس، ىصازد، خیاةاٌِا، ةصث، ةً غیر ُای کّچَ: كتیم از د،ٌدار

 5(40: 1385ؾدل ،  ()209: 2، 1417)خيیٍی، 4ایٍِا اىذال و اشث ؾيّم

 ىيٍّؾیث ایً دنیم و. ٌدارٌد طٌّد، ىضروم آٌِا در جػرف از دیگران کَ ظّری ةَ را اىّال ایً در جػرف صق افراد، از یک ُیچ

 آٌِا ةَ ىرةّظَ كّاٌیً ىعاةق ؾيّىی اىّال از افراد اشحفادة و .اشث روایات ىّراد، از ةؿضی در و ىصهيیً، ازياع و ىحظرؾَ، و ؾلالً شیرة

 .اشث ىيٍّع كاٌّن ظتق آٌِا، از اٌضػاری اشحفادة یا و افراد، وشیهۀ ةَ ؾيّىی ىظحرکات کجيهّ وگرٌَ اشث، ىساز

 : گّید ىی غراصحاً م. ق«  25»  و«  24»  ىادة جيهک، ىيٍّؾیث ةا راةعَ در

 .«ٌياید کجيهّ ٌیصث ىصدود آٌِا آخر کَ را ُایی کّچَ و ؾاىَ طّارع و ظرق جّاٌد يیٌ کس ُیچ: »ق. م 24ىاده 
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 کّچۀ ُرگاه ىذالً ةٍيایٍد، جػرفی گٌَّ ُر آن در جّاٌٍد ىی آٌِا ةاطد افراد ىهک ُرگاه اشث ىصدود آٌِا آخر کَ ُائی کّچَ ونی

 را آن دیگران ٌؼر جّافق ةا جّاٌد ىی کّچَ ىانک دارٌد، ؾتّر صق آن در دیگر ُای خاٌَ و اشث ىساور ُای خاٌَ از یکی ةَ قىحؿهّ ةصحی ةً

 ىّافلث و ةکٍد آن در ةخّاُد کَ جػرفی ُرگٌَّ جّاٌد ىی ىانک ةاطد ٌداطحَ کّچَ آن در درب صق کصی ُرگاه و ةٍياید خّد خاٌۀ ززء

 ىی ؾيّىی ىظحرکات از و ٌیصث ىصدود آٌِا آخر کَ اشث ُائی کّچَ ىاٌٍد ٌتاطد افراد ىهک ةصث ةً  کّچۀ ُرگاه ٌیصث الزم دیگران

 .(35: 1، 1340)اىاىی ، 6ةاطد

 آب و کارواٌصراُا و ُا پم كتیم از ٌدارد خاص ىانک و اشث ؾيّم اشحفادة ىّرد کَ را اىّانی جّاٌد ٌيی ُیچکس: » م. ق 25 ىاده

 ؾيّم اشحفادهء ىّرد کَ چاُِائی و كٍّات اشث یًُيچٍ. کٍد جيهک ؾيّىی، ُای ىیداٌگاه و كدیيَ ىدارس و ؾيّىی اٌتارُای

 (21: 1، 1393)ىٍػّر،7«اشث

 ىّرد را آن افراد یةؿض آٌکَ ىاٌٍد ةاطد، ىی ىيٍّع طّد کجيهّ آٌکَ ةدون ؾيّىی ىظحرکات از اٌضػاری اشحفادةةٍاةرایً،  

 ؾدة چٍاٌکَ ةترٌد، اشث آن ىِیای ىزةّر ىال کَ را اٌحفاؾی ٌحّاٌٍد دیگر افراد ؾيالً کَ ظّریَ ة دٍُد كرار خّد اخحػاغی اشحفادة

 ؾتّر ىضم طارع ُرگاه آٌکَ یا و ةاطد ىی آزاد ظّر ةَ دیگران ؾتّر از ىاٌؽ اىر ایً زیرا دٍُد، كرار خّد جّكف ىضم را ؾام طارع دشحفروش

 یا كدیيَ ىدارس ُرگاه اشث ُيچٍیً و. ةگذرٌد ٌٍدٌحّا اجّىتیم و ةِائو کَ دٍُد كرار آن زهّی در دیگری ىاٌؽ یا جیر اشث اجّىتیم و ةِائو

 (.36: 1، 1340)اىاىی، .8کٍٍد جساری اٌتار و اخحػاغی ىٍزل را ىصازد

 « 25 و 24»  ىادة از اىر ایً ونی ٌدارد، ؾيّىی ىظحرکات از اٌضػاری  اشحفادة از افراد ىٍؽ در ىخػّغی ىاده ایران ىدٌی كاٌّن

 اشحٍتاط ةاطد ىّكّفات از ؾيّىی ىظحرکات کَ ىّردی در اشث ىّكّفات از اٌحفاع ٌضّة جغییر زّاز ؾدمَ ة ىرةّط کَ ىّادی و ىدٌی كاٌّن

 .ٌيّد اشحٍتاط را اىر ایً جّان ىی ىالك وصدت از دیگر ىّارد در و گردد ىی

 فردی جيهک كاةم و ارجخ ؾيّىی ىظحرکات از دارد دشث ؾيّىی اٌحفاؾات یا ىػانش ةرای دونث کَ اىّانی ظّدٌ جػّر آٌکَ ةرای

 ىذم ؾيّىی اٌحفاؾات یا ىػانش ةرای اشث ىؿد کَ دونحی اىّال: » گّید ىی و ٌيّده اىر ایً ةَ  جػریش«  26  »ىاده در ىدٌی كاٌّن اشث،

 ؾيارات و ٍحیشهع اةٍیَ و ادادیَ ُيچٍیً و زٍگی ًیشفا و ذخیره و اشهضَ و خاٌَ كّر و ٌؼاىی خاکریزُای و خٍدكِا و كالع و اشحضکاىات

 و ىٍلّنَ اىّال از کَ آٌچَ ةانسيهَ و آٌِا اىذال و جاریخی آدار و ؾيّىی ُای کحاةخاٌَ و ُا ىّزه و دونحی جهگرافی ُای شیو و دونحی

 ىّافق کَ اىّانی اشث ُيچٍیً و ٌیصث خػّغی کجيهّ كاةم دارد جػرف جضث ىهی ىٍافؽ و ؾيّىی ىػانش ؾٍّانَ ة دونث کَ غیرىٍلّنَ

 (1370اغالصی ىػّب  /22: 1، 1393)ىٍػّر،9«ةاطد یافحَ اخحػاص طِری یا ٌاصیَ یا والیث یا ایانث ةَ ؾيّىی نشىػا

 داده اخحػاص طِر یا ٌاصیَ یا والیث یا ایانث ةَ ٌياید ىی اكحضاء ؾيّىی ىػانش کَ زِات از زِحی ةَ ؾيّىی اىّال از ةؿضی

 آخر در کٍد، ىی خارج ؾيّىی ىظحرکات از را آٌِا طِر یا ٌاصیَ یا والیث یا ایانث ةَ آٌِا یافحً اخحػاص ٌظّد جػّر آٌکَ ةرای و اشث طده

 .ٌیصث کجيهّ كاةم ٌیز اىّال گٌَّ ایً کَ طده جػریش ىدٌی كاٌّن«  26 »ىاده

 جاةؽ افراد، ّشیهَة آن کجيهّ و اٌحلال داد اٌحلال جّان ىی را ؾيّىی ىظحرکات از ةؿضی ٌياید اكحضا ؾيّىی ىػانش کَ ىّاردی در

 (.37: 1، 1340)اىاىی ، 10ىؿاةر جّشؿَء كاٌّن ىاٌٍد ةدُد طِرداری یا دونث ةَ را صق ایً غراصحاً کَ اشث ىخػّغی كّاٌیً

 

 ب(مباحات
 و ىساز طده، کرده صالل طده، داطحَ صالل ىضؼّر، خالف زایز، روا، ىؿٍای ةَ درنغث اشث ىتاصات آن زيؽ کَ ىتاح       

 ٌیز 27 درىادة ىدٌی كاٌّن .ةراةراشث آن وجرك فؿم طّدکَ ىی گفحَ صکيی ةَ درفلَ اىاىیَ  (301: 1386 ٌزُث،)11ةاطد ىی ىظروع

 كاٌّن ایً در ىٍدرزَ ىلررات ىعاةق را آٌِا جّاٌٍد ىی ىردم افراد و ةاطد ٌيی اطخاص ىهک کَ اىّانی» :اشث کرده جؿریف چٍیً را ىتاصات

 اراضی ىذم طّد ىی ٌاىیده ىتاصات کٍٍد اشحفاده آٌِا از یا و کرده جيهّک آٌِا ىخحهفَ اكصام از یک ُر ةَ َىرةّظ ی ىخػّغَ كّاٌیً و

 رکً دو ةَ جّان ىی جؿریف ازایً (.22: 1 ،1393 ىٍػّر،) 12«ٌتاطد آٌِا در زرع و کظث و آةادی و افحاده ىؿعّم کَ ُایی زىیً یؿٍی ىّات؛

 ذکر کَ ظّر ُيان انتحَ(. 153: 1387 کاجّزیان،)13كاٌّن ةرظتق ازآٌِا اٌحفاع یا جيهک اىکان .2ىانک حًٌداط .1:ةرد پی ىتاح اىّال اغهی

 کجيهّ  كاةم کَ ىادی طیء ُر نذا اشث، طده آورده ىذال ؾٍّان ةَ ىاده ایً در ىّات واراضی ٌیصث ىّات اراضی در ىٍضػر ىتاصات گردید

 اراضی در ىؿادن و ُا زٍگم ُّا، ىرغ دریا، ىاُی ىاٌٍد طّد؛ ىی خّاٌده ىتاح ؾٍّان ةَ ةاطد، حٌَداط خاغی ىانک و ةّده اٌحفاع و صیازت یا

 ىیّه و ةاران آب و ٌدارٌد ىانکی کَ کّچکی و ةزرگ ٌِرُای و دریاُا ُای آب و( اشث ىهک ُيان جاةؽ خػّغی ىهک در ىؿادن زیرا)ىّات

 ىّزب ةَ و (.315 ،1: 1392 ظاُری،) 14ُصحٍد ىتاصات ززء ُا ایً ی ُيَ کَ( ظتی وغیر ازظتی اؾو)وصظی ُای گم و زٍگهی ُای

 ازىتاصات ُریک ةَ رازؿَ وٌؼاىات كّاٌیً رؾایث ةا جّاٌد ىی ُرکس» :ىلرراشث آىده، ازىتاصات اٌحفاع صق ةا درارجتاط کَ م.ق92 ىادة

 ُای ودروت اٌفال» :ىلرراشث ایران اشالىی زيِّری اشاشی كاٌّن 45 اغم ظتق، ُيچٍیً (.31: 1 ،1393 ىٍػّر،)15«ٌياید اشحفاده ازآٌِا

 ٌیزارُا، ُا، زٍگم ُا، دره کُِّا، ؾيّىی، ُای وشایرآب ُا رودخاٌَ ُا، دریاچَ دریاُا، ىؿادن، طده، رُا یا ىّات ُای زىیً ازكتیم ؾيّىی،
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 طّد ىصحرد ىی غاغتیً از کَ ؾيّىی اىّال و انيانک ىسِّل اىّال و صادث ةدون ارث ٌیصث، صریو کَ ىراجؿی ظتیؿی، ُای ةیظَ

 ىی ىؿیً كاٌّن را ُریک از اشحفاده وجرجیب جفػیم ٌياید، ؾيم آٌِا ةَ ٌصتث ؾاىَ ىػانش ظتق ةر جا اشث اشالىی دراخحیارصکّىث

 درایً (.71: 1387 ،کاجّزیان)16طيرد خػّغی کجيهّ كاةم و ىتاصات زىره در ٌتاید دیگر را اىّال ازایً یک ُیچ پس (.ا.ق45 اغم)«کٍد

 ایً جا ةاطد، ىلررات و كاٌّن ةا ةراةر ةاید آن کجيهّ ایٍکَ زز گردیده، كهيداد ىردم جيام ةرای آن کجيهّ كاةهیث ىتاصات ُای ازویژگی جؿریف

 ازآن را ىتاصات کهّجي ؾيّىی كیدكاةهیث ایً ٌیاید، وزّد ةَ زر غاصتان اشحفاده شّء ىّزتات و پیداٌکٍد راه ىرج و ُرج آن کجيهّ در کَ

 (.302: 1386 ٌزُث،)17کٍد ٌيی شهب

 فلِا ؾتارت از طٌّد ىانک را آن دارٌد افرادصق جيام و ةاطد ٌيی اطخاص درىانکیث کَ اىّانی ةَ ازىتاصات ىدٌی كاٌّن جؿریف

 .(406: 2، 1392)ظتاظتایی یزدی، 19( 289 :3: 1389 صهی، ىضلق)18اشث گردیده اشحٍتاط

 صیّاٌات و اطیاء .4 ىؿادن .3 ُا آب .2 ىّات اراضی .1:اشث طده جلصیو گروه طض ةَ ایران ىدٌی دركاٌّن اتىتاص ةٍاةرایً

 (.180: 1352 ىّصد،)20طکار .6 دفایً .5 (ضانَّو نلعَ) گيظده

 

 اراضی مًات( 1
م ىاٌده ای ؾتارت اززىیً ىؿعّ ةاد،زىیً غیرآ» وشیهَ انٍساه درةاره زىیً ىّات ىی گّید: آیث ا...شیداةّانضصً اغفِاٌی در       

یا ةَ  آن، یا ةّاشعَ ىصحّنی طدن آب ةرآن، ةریده طدن آب از اشث کَ ازآن ةِره ةرداری ٌظّد، وؾدم ةِره ةرداری ازآن یا ةَ شتب كعؽ و

اٌّاع درخحان  اکو ٌی وجر اٌتُّی و ةیظَ زارطدن و و یا ةَ زِث ٌیزار یا شٍگ و ٌيک و ىاشَ و نضاظ جضث پّطض كرارگرفحً جّشط طً و

 (206: 2، 1385)اغفِاٌی، 21«زىیً ةاطد ىّاٌؽ شّد ةردن از یا شایر درآن زىیً و

 زىیً ىّات دو كصو اشث: ةَ ٌؼر ایً فلیَ ؾانیلدر

یا ایٍکَ ُو ؾدم شاةلَ  آةاداٌی آن ىظخع ٌتاطد و كدىث ىانکیث خػّغی و آن زىیٍی اشث کَ شاةلَ و و(مًات اصلی: 1-1

 طٍاخحَ طده ةاطد. آةاداٌی آن ىؿهّم و ُو ؾدم ةِره ةرداری و ىانک ىؿیً و ةّدن ىهک از ةرخّردار

 

زىیٍِایی  ویراٌی طده ىاٌٍد دچارخراةی و آةادی، آن زىیٍی اشث کَ ؾهیرغو ةرخّرداری ازشاةلَ ؾيران و و (مًات عارضی:2-1

ؾيران  اىاکً ویراٌی کَ ٌظاٌگر آةاداٌی و كػتات و رودخاٌَ ُا و رآدا وآىد ىردىان ورفث  ٌظاٌی کَ اىروزه جٍِا ٌظاٌَ ُایی از ةی ٌام و

 .(15: 1378ةازگیر، )22ىاٌده اشثگذطحَ آن زىیً ُا ُصحٍد ةسا 

 پس آن ىهکی اشث کَ اٌحفاع ةرده ٌظّد آةاد، یؿٍی غیر ،ىّات» ایً ةاره ةیان ىی کٍد: ی درطرایؽ االشالم درُيچٍیً، ىضلق صهّ

آن  یا غیر یا ةَ شتب ٌی زارطدن آن، ،یا ةَ شتب ىصحّنی طدن آب ةرآن آن، ، یا ةَ شتب ةریده طدن آب ازدن آنآن ةَ زِث ىؿعم ةّ از

 (.1339: 3، 1389)صهی، 23«ةرای اىام اشث آن، پس آن زىیً ىّات از ىّاٌؽ اٌحفاع ةردن از از

ونی ةا جّزَ ةَ  آن ٌتاطد زرع در کظث و ادی وآة زىیً ىّات را زىیٍی ىؿرفی کرده کَ ىؿعم افحاده و 27كاٌّن ىدٌی درىاده 

اٌدکی  ةؿدُا آن جؿریف را جغییرداده و ىی جّان گفث کَ كاٌّن گذار ،ةایرکرده اشث زىیً ىّات و كاٌّن زىیً طِری از 4و3جؿریفی کَ ىّاد

اصیاء ٌداطحَ  ی اشث شاةلَ ؾيران واراضی ىّات طِری زىیً ُای» ؛كاٌّن زىیً طِری 3ةراشاس ىاده  .ةَ ىّضّع ٌگاه کرده اشث دكیق جر

ةَ جدریر ةَ صانث ىّات  اصیاء داطحَ و اراضی ةایر طِری زىیً ُایی اشث کَ شاةلَ ؾيران و» ؛ُيیً كاٌّن 4و ةراشاس ىاده «ةاطد...

 (.1359ب ؛ اغالح الیضَ كاٌٌّی واگذاری واصیاء اراضی درصکّىث اشالىی ایران ىػ231ّ: 1، 1389)یّشف زاده، 24«ةرگظحَ اشث

 ةرای طروع اٌسام ىی طّد ؾيهی کَ ؾادجاً (1از:  کٍدکَ ؾتارجٍدطرط ایساد اونّیث ةرای ىانکیث ىی اراضی ىّات ةا چِار جضسیر

کَ ىظخع  ةَ غّرجی ةاطد ةاید جضسیر (3اصیاء زىیً ىّات ةاطد ةَ كػد صػارکردن ةاید و جضسیر (2 م صػارکردن یا درطث کاطحًىذ

: 2، 1384، )اطکّری25جّاٌایی اصیاء آن را داطحَ ةاطد ٌيّده ةاید جضسیرکٍٍده آن ىلداری را کَ صػار (4 ّات اشثکٍٍده جػرف زىیً ى

61.) 

 غیره جضسیر كتیم شٍگ چیدن اظراف زىیً یا کٍدن چاه و از اصیاء طروع در » :كاٌّن ىدٌی آىده اشث 142درىاده  ،ةٍاةرایً

 (.39: 1، 1393)ىٍػّر، 26«اصیاء ىی ٌياید صق اونّیث در ضسیرکٍٍده ایسادونی ةرای ج ىّزب ىانکیث ٌيی طّد اشث و

 ىيکً ىخحهفی ؾهم صانی کَ در ،ةایر زىیً طاىم ُو و اشث ىّات زىیً طاىم ُو ىدٌی كاٌّن جؿریف کَ ةیٍیو ىی ةَ ظّرکهی،

 ُرکس از » :کَ ٌيّده ىلرر 123 ىادة در و وردهآ ىتاصات ززء را ىّات اراضی ىدٌی كاٌّن صال ُر ةَ. ةياٌد ىؿعم زىیٍی طّد ىّزب اشث

 (.232: 1، 1389)یّشف زاده، 27«طّد ىی كصيث ىانک آن  جيهک اصیاء کٍد ىتاصَ كصيحی را ةَ كػد اراضی ىّات و
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 آب َا (2
 و دریاُا آب آب، ایً از ىلػّد و ،طریک ُصحٍد نآ در کافر و ىصهياٌان از اؾو ىردم ُيَ کَ اشث ىظحرکات از یکی آب       

 خاص ىانک کَ ةیآ ةاالخره ُر و آةِا شیم و ىّات اراضی در ُا چظيَ و ٌیم رود و فرات و دزهَ ُياٌٍد ةزرگ ٌِرُای و طعِا ُا، دریاچَ

 ةّدن ىظحرك ىصحٍد. طّد ىی ىانک کٍد، صیازت را ٌِاآ از ىلدار ُر کس ُر و اٌصاٌِاشث ُيَ ةیً ىظحرك ةِاآ ٌّع ایً. ةاطد ىی ٌدارد،

 :اشث طده وارد (ص) خدا رشّل از کَ اشث صدیذی ازياع، ةر ؾالوه آةِا یًا

)صرؾاىهی،  28گیاه و آب و آجض: طریکٍد چیز شَ در ىردم یؿٍی وَانکَالءُ؛ انياءُ وَ اَنٍارَ: دالدََ فی  طُرَکاءُ اَنٍاسُ»: فرىّد خدا رشّل

 ٌِی فروش آب روایات از در ةیٍی ىی ایٍکَ. ٌیصث طده صیازت آةِای ةَ ٌصتث افراد ىانکیث ةا ىٍافی ةّدن ىظحرك ایً. (331: 17، 1409

 ٌيی را آٌِا از اشحفاده ازازه ىردم ةَ و گذاطحَ ٌِرُا یا طعِا روی دشث گّزور كّی و افراد اصیاٌاً کَ اشث، ىظحرك آب آن اشث، طده

 کٍده چاُی کصی اگر اىا (.118: 38، 1367)ٌسفی،  29اشث دهفرىّ ٌِی ُا ایً ٌّع فروش از اشالم کَ خّاشحٍد ىی وزِی ىردم از و دادٌد

 كِراً  اشث، کرده صیازت ظریق ةدیً و ٌيّده وارد خّد ٌِر در را رودخاٌَ یا دریا آب از كصيحی و کرده ایساد ٌِری یا و یافحَ دشث آةی ةَ و

)ظاُری، 30«فََُِّنَ ىُصهِو اِنَیَِ یصتِق ىانَو انی شتقىً »: فرىّد( ص) خدا رشّل زیرا داطث؛ خّاُد ٌیز را آن فروش صق و طده آب ىانک

1392 ،1 :317.) 

 کٍٍده صیازت طخع ىيهّك طده، صیازت آب کَ اشث زاری ایً ةر جاکٍّن اشالم غدر از ىصهيیً ىصحيره شیره ةَ ؾالوه،

 كّاٌیً رؾایث ةا را ىتاصی ىال کس ُر»  :گّید ىی «147ىاده »در ىدٌی كاٌّن کَ اشث اشاس ُيیً ةر. ةاطد ىی  طراء و ةیؽ كاةم و اشث

 ىی آن ىانک ٌياید صیازت را ىتاصی آب کس ُر ىاده، ایً ظتق  (.40: 1، 1393)ىٍػّر،31«طّد ىی آن ىانک کٍد صیازت آن ةَ ىرةّظَ

  اشث. ىعهب ایً در غریش ٌیز «م.ق 160 ىاده ». ةفروطد را آن جّاٌد ىی دارد، ىانض ةر کَ ای شهعَ اشاس ةر ُو ىانکی ُر و طّد؛

 ُو کصی ُر ،(طّد ىی ىانک  کٍد صیازت را ىتاصی کَ کصی ُر اشث ىتاصات زيهَ از آب کَ) گذطحَ ىعانب ظتق  ةٍاةرایً،

 ىهک در و طده صیازت اشث طده ىسرایی یا ٌِر وارد کَ آةی كِراً کٍد، ىحػم ای رودخاٌَ یا دریا ةَ را نآ و کٍد اصداث ىسرایی یا ٌِری کَ

 آىده چٍیً « 149 ىاده »ىدٌی كاٌّن در نذا داطث، ٌخّاُد ٌِر غاصب ازازه ةدون را آب آن جػرف صق کصی و آىد، خّاُد در ٌِر غاصب

 غاصب ىهک طّد وارد ىزةّر ىسرای یا ٌِر در کَ ىتاصی آب کٍد، اصداث ىسرایی یا ٌِر ىتاصَ ىیاه صیازت كػد ةَ کصی گاه ُر » :اشث

هَ آب ُا ئةَ ىص 160جا 150ىاده  ،ؾالوه ةر آن. «ٌيّد ىظروب زىیٍی یا کرد زدا ٌِری آن از جّان ٌيی کىان اذن ةدون و اشث ىسر

 اخحػاص یافحَ اشث.

 

 معادن (3
 ةر ةّدن ىظحيم ةَ دنیم ونی اشث زىیً از آن اغم کَ ُرچٍد گردد، ىی اشحخراج زىیً از کَ اشث چیزی ىؿدن       

 ىذم گردد، ٌيی اظالق زىیً آن ةَ دیگر اغعالصاً و .گیرد ىی خّد ةَ ىؿدن ٌام گردد، ىی آن ىٍافؽ ازدیاد ةاؾخ کَ ای ویژه خػّغیث

 .(100: 38، 1367)ٌسفی، 32 .. و شٍگ زغال ٌفث، ٌلره، ظال،

 جاةؽ آن اشحخراج و اشث زىیً غاصب ىهک ةاطد، طده واكؽ کصی زىیً در کَ ىؿدٌی» :گّید ىی« ق.م161 ىاده» كاٌّن گذار در

 .(42: 1، 1393)ىٍػّر، 33«ةّد خّاُد ىخػّغَ ّاٌیًك

 ةاظٍی جلصیو ىی گردد: ىؿادن ةَ دو كصو ػاُری وةٍاةرایً، 

یا  صفاری ىخػّص و ةَ ؾيهیات و اشحخراج آٌِا ٌیازىٍد داطحَ و کَ در روی زىیً كرارٌی ُصحٍد ىؿاد (معادن ظاَري:1-3

 زيؽ کردن آٌِاشث. ُيان گرفحً و کاری کَ الزم دارد جٍِا کّطض و اىذال ایٍِا؛ خاك شرخ و ىؿدن ٌيک و ىاٌٍد: شرىایَ گذاری ٌیصث،

 

 ةَ الزم دشحگاُای ٌػب و چاه راُرو، کٍدن :ىاٌٍد ىخػّص ؾيهیات و صفاری وشیهَ ةَ کَ ُصحٍد ىؿادٌی :باطىی (معادن2-3

)ظاُری، 34کٍٍد ىی پیدا دشث ىؿدٌی ىّاد ةَ صىخػّ ؾيهیات ایً ةا آٌِا اىذال و شٍگ زغال و ٌفث ىؿادن در چٍاٌکَ رشٍد، ىی ُدف

1392 ،1  :323). 

 اگر نذا کٍد،جيهّ كاةم اصیا ةا ةاظٍی ىؿادن در ونی ٌدارد، ىؿٍا اصیا ٌِاآ در و گردد ىی کجيهّ صیازت ةا ػاُری ىؿادنةَ ظّر کهی؛ 

 اغهی ىّاد ةَ او صفاری اگر اىا .اشث گردیده ىؿدن آن ىانک و اشث نآ اصیای ُيان اشث، رشیده ىؿدٌی ىّاد ةَ و کرده صفاری کصی

 کَ زىاٌی جا و دارد قجؿهّ طخع ایً ةَ اصیا در اونّیث صق یؿٍی :اشث جضسیر ةهکَ آید، ٌيی صصاب ةَ اصیا ؾيم ایً اشث، ٌرشیده ىؿدٌی

 صاکو کٍد اُيال ىؿدن آن اصیای در وا اگر و :ٌدارد را ىؿدن نآ در جػرف صق کَ کصی اشث، ٌداده او ید خهؽ ةَ صکو یا و ٌکرده اؾراض او
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 و ةگذارد؛ را ةرای اصیاء دیگران ةاز زىیٍَ و ةردارد آن از دشث یا و دُد كرار ةرداری ةِره ىّرد و کٍد اصیا یا :کٍد ىی اىر دو ةیً ىخیر را او

 دُد. ىی اصیا ازازه دیگران ةَ و داده او ید خهؽ ةَ صاکو صکو  ٌداد، دو اىر جً در ةَ ُیچ یک از اگر

 

 ضالٍّحيًاوات  اشياء پيداشدٌ ي (4
 خّاُد ةیان کَ خاغی طرایط وزّد فرض در اشث، ىسِّل آن ىانک و ٌیصث کس ُیچ جػّرف در کَ طده ای پیدا اىّال       

صیّاٌات  طیاء وا: ىی ةاطٍد كصو دو ةر طده پیدا اىّال. کٍد جيهک و صیازت را آٌِا ىی جّاٌد یاةٍده و ىی طٌّد ىضصّب ىتاصات از طد،

  ضانَّ.

 اؾالن ةَ ٌیازی و ٌياید کجيهّ را آن جّاٌد ىی طخع ةاطد، درُو یک از کيحر آن كیيث اگر طده پیدا کَ ىانی اطیاء پیداطده؛ (1

 گرا و ٌياید رد غاصتض ةَ ةاید اشث ةاكی ىال ؾیً چٍاٌچَ طّد، پیدا آن غاصب کجيهّ از پس اگر انتحَ. ٌیصث آن غاصب از زصحسّی و

 کس ُر» :گّید ىی چٍیً« 162 ىاده»در زىیٍَ ُيیً در ىدٌی كاٌّندر .(278:  38، 1367 ٌسفی،)35ٌیصث کار در ضياٌی اشث طده جهف

 (.42: 1 ،1393 ىٍػّر،)36.«کٍد جيهّک را آن جّاٌد ىی ةاطد،( ٌلره ٌخّد 6/12 آن وزن کَ)درُو یک از کيحر آن كیيث کَ کٍد پیدا ىانی

 كاٌّن ىدٌی اخحػاص ةَ اطیاء پیداطده دارد. 169جا 163اده ، ىؾالوه ةر آن

 کرده ذکر آن ةرای را كیّدی و پرداخحَ آن ةَ « 170ىاده »در ىدٌی كاٌّن ضانَّ صیّان جؿریف ةا راةعَ در؛ ضانَّ( صیّاٌات 2

 صیّان: »اشث چٍیً ىاده آن و داطث، ٌخّاُد ٌیز را آن اصکام كِراً و ةّد ٌخّاُد غادق ضانَّ صیّان ٌتاطد، كیّد آن از ُریک اگر کَ اشث،

 یا طّد یافث آةی ٌزدیک یا چراگاه در ىزةّر صیّان اگر ونی طّد یافث ىحػرّف ةدون کَ اشث ىيهّکی صیّان ُر از ؾتارت( ضانَّ) طده گو

ق.م ةَ آن اخحػاص داده طده  172و171ُيچٍیً دو ىاده   .«ٌيی گردد ىضصّب ضانَّ ةاطد، درٌده صیّاٌات ىلاةم در خّد دفاع از ىحيکًّ

 اشث.

 

 دفایه (5

 37« األرض جضث انيذخّر انيال ُّ انکٍز» و گفحَ اٌد: فلِای اىاىیَ ةضخ دفیٍَ را جضث ؾٍّان کٍز ةیان کرده اٌد       

 .اشث کٍز ىػداق ةاطد ىخفی زىیً زیر در کَ ىانی ُر یؿٍی( 68: 2، 1410داٌی، طِید) 38(50: 3، 1414کرکی،)

 ةاطد ىخفی زىیً زیر در کَ ىانی ُر ةهکَ ٌدارد،( غیرىصکّك و ىصکّك اؾو از) ٌلره و ظال ةَ اخحػاص دفیٍَ جؿریف ایً ظتق

 آن خيس ةاید رشید( دیٍار20) ٌػاب ىلدار ةَ اگر: داٌیاً ىی طّد، آن ىانک: اوالً یؿٍی اشث؛ ةار آن ةر کٍز صکو آورد، دشث ةَ را آن کصی و

 چٍیً دفیٍَ جؿریف در «ق.م 173 ىاده» كاٌّن گذار در و (70و 69: 2، 1410طِیدداٌی،)40(26و25: 16، 1367 سفی،ٌ)39ةپردازد؛ ٌیز را

، ُيچٍیً .(44: 1، 1393)ىٍػّر، 41«ىی طّد پیدا جػادف و اجفاق صصب ةر و طده دفً ةٍایی یا زىیً در کَ اشث ىانی دفیٍَ: »اشث گفحَ

 ةضخ اخحػاص یافحَ اشث.ق.م( ةَ ایً 178جا 174ىاده دیگر ) 5

 

 شکار( 6

 جيهّک طکار وشیهَ ةَ صیّاٌات یؿٍی؛. اشث طکار ُيیً ىتاصَ صیّاٌات صیازت ظریق از یکی فلِای اىاىیَ ةیان ىی کٍٍد؛       

 کَ دیگری تصیّاٌا و اُهی صیّاٌات زیرا اُهی؛ ٌَ ةاطد وصظی صیّان کَ اشث غّرجی در اشث، صالل ادغیّ ةرای آٌان خّردن و ىی طٌّد،

 جٍِا طکار ةا زیرا ٌيی طٌّد؛ جيهّک طکار ةا ةاطٍد، داطحَ پا در ةٍدی یا گردن در كهّاده ایٍکَ ىذم ةاطد، داطحَ وزّد آٌِا در ىانکیث ؾالىث

 طِید)43(23: 1410اول، طِید) 42ٌیصث؛ ىتاصَ اىّال از کَ اشث ىؿهّم دارٌد، ىانکیث ؾالىث کَ دیگر صیّاٌات و اُهی صیّاٌات

: ىی گّید «م.ق 180 ىاده» نذا انحّػرّف؛ زایز ٌَ و جيهّک اٌد كاةم ٌَ و اشث ىساز غیدطان ٌَ صیّاٌات از (ایٍگ260ٌَّو259: 7، 1410داٌی،

 کصی ةٍاةرایً، .(45: 1، 1393)ىٍػّر، 44«ٌيی طّد جيهّک ىّزب ةاطد آن در ىانکیث ؾالىث کَ دیگری صیّاٌات و اُهی صیّاٌات طکار»

 ةپردازد.  ىانکظان ةَ را آٌِا كیيث یا ىذم ةاید کَ ةّده، ضاىً آٌِا ىانک ةرای کٍد طکار را آٌِا کصی اگر و ٌدارد را اُهی صیّاٌات طکار صقّ

 

 ج( امًال مجًُل المالک

. در ُر زاىؿَ ای ىيکً اشث ةَ ؾهم ىخحهف اىّانی یافث طّد کَ ىيهّك ةّدن آٌِا ىصهو ونی ىانک آٌِا ىظخع ٌتاطد       

ىذالً ىيکً اشث غاصب ىال فّت کرده و وارث او ىؿهّم ٌتاطد ىيکً اشث کصی ىال خّد را در زایی كرار داده و فراىّش کرده ةاطد. 

ىيکً اشث در زىان زٍگ یا ةالی ظتیؿی کصی ةَ خاظر فرار از یک خعر ىال خّد را رُا کرده ةاطد و یا ؾهم دیگر. در ایً غّرت صلّق 

اىّال ىسِّل » اشثاؾالم کرده  وكاٌّن ىدٌی جؿییً جکهیف  28در ىادة ةٍاةرایً كاٌّن گذار  .ن ىال را روطً کٍدوػیفَ دارد جکهیف آ

 : در جّضیش و جتیً ایً ىاده ةاید ةَ شَ اىر جّزَ ٌيّد نذا «.كتم او، ةَ ىػارف فلرا ىی رشدذون از انيانک ةا اذن صاکو یا ىا
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 (83: 1368)زؿفری نٍگرودی، 45 ( فلراء چَ کصاٌی ُصحٍد؟3( صاکو کیصث؟ 2 ( اىّال ىسِّل انيانک چَ ىانی اشث؟1 

جؿریف ٌکرده و ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؾيالً ٍکَ كاٌّن گذار ىال ىسِّل انيانک را ىال ىسِّل انيانک چَ ىانی اشث؟ ةا جّزَ ةَ ای (1

ةَ ایٍکَ ىال ىسِّل انيانک ةَ اؾحتاری از اىّال ؾيّىی  ىيکً اشث ةیً ىال ىسِّل انيانک و ىال ىتاح اطحتاه پیض آید ُيچٍیً ةا جّزَ

چٍیً ةَ ٌؼر ىی رشد جّضیش دكیق ضرورت دارد. گفحَ طده چیزی کَ ىانک خاص دارد  (43: 1392) کاجّزیان، 46ُو ىضصّب ىی طّد،

ث گفحَ طده، ىانی اشث کَ كتالً در درجؿریف دیگری کَ ىظاةَ جؿریف اول اش و را پیدا کرد ىسِّل انيانک اشث.ونی ةَ زِاجی ٌيی جّان ا

ىاٌٍد  از زِات ىانک آن طٍاخحَ ٌيی طّدىانکیث طخع ةّده و اؾراض از آن ىصهو ٌیصث یا ؾدم اؾراض از آن ىضلق اشث، ونی ةَ زِحی 

ةان رُا طده ةاطد ةا درةیااگر اجّىتیهی  اىّال ىردىی کَ در ادر صيهَ دارای ىانک خاص ٌاىید در ةؿضی اىّال طٍاشایی ىانک اىکان دارد ىذالً

ی جّزَ ةَ ایٍکَ اجّىتیم در دایره طياره گذاری اداره راٍُيایی وراٌٍدگی دتث طده ىی طّد، طاید ةحّان ىانک آن را پیدا کرد ونی درةصیار

اطد ىی جّان ىسِّل ٌت ىانک آن ُو ىؿهّم ء ىتاصات ٌتاطد وةَ جظخیع ؾرف ُرىانی کَ ٌّؾاً زز از اىّال طٍاشایی ىانک اىکان ٌدارد. نذا 

 .(243: 1، 1389)یّشف زاده ، 47انيانک ٌاىید

در كاٌّن ىدٌی ةَ جتؿیث از صلّق اشالم، در ىّاردی از صاکو ٌام ةرده طده اشث. در صلّق اىاىیَ اخحیارات (صاکو کیصث؟ 2

. زیرا اىروزه اخحیارات جيام جّان ةراةر داٌصثكضائی و اداری صاکو طرع ةَ اٌدازه ای وشیؽ اشث کَ آن را ةا ُیچ ىلام ؾيّىی اىروز ٌيی 

الن صکّىحی جؿریف طده و ىضدود اشث. از ٌگاه صلّق اىاىیَ صاکو جسهی یک دونث کاىم اشث و گفحَ طده ىلػّد ٌّیصٍدگان كاٌّن ىصئّ

رفحَ اشث و كاٌّن گذار خّاشحَ اشث  ىدٌی از صاکو ُيیً كدرت ؾانی ةّده زیرا ؾٍاویً دادگاه یا ىدؾی انؿيّم در كاٌّن ىدٌی ىکرراً ةَ کار

صیو ةا ةَ کار ةردن ایً کهيَ اؾالم کٍد کَ جؿییً و جکهیف ىال ىسِّل انيانک در اخحیار دونث و كّای ؾيّىی اشث و دونث ىی جّاٌد ةا جل

کَ اشالم ىلرر کرده و دارای ٌَ جؿییً کٍد. ونی در روزگار کٌٍّی صاکو طرع ةَ ٌضّی ال ایً کار را آزادکار در داخم دشحگاه خّد، ىصئّ

 اخحیارات ىعهق ةاطد و ةحّاٌد در چٍیً ىصائهی دخانث کٍد وزّد ٌدارد. در صلّق کٌٍّی ةا جّزَ ةَ اخحیاراجی کَ در كّاٌیً ىلرر طده اشث

ِرشحان اشث صاکو كاضی اشث ونی کدام كاضی؟ زیرا ُو دادشحان كاضی اشث و ُو كاضی دادگاه. ةؿضی ىؿحلدٌد صاکو رئیس دادگاه ط

اٌلالب  و اؾادة دادشرا، ةرای صفغ صلّق ؾيّىی  ونی ةا جّزَ ةَ وػایفی کَ ةَ خػّص پس از اغالح كاٌّن جظکیم دادگاُِای ؾيّىی  و

: 1، 1340، اىاىی) 48جکهیف ىال ىسِّل انيانک داٌصث. ةرای دادشحان جؿییً طده اشث ىی جّان دادشحان را از ىػادیق صاکو ةرای جؿییً

ونی ةاید جّزَ داطث کَ كاٌّن ىدٌی ةراشاس فلَ اىاىیَ جٍؼیو و جدویً طده اشث و در ىصهک و ىرام طیؿَ، صاکو، ىٍػرف ةَ صاکو ( 39

طرع، یؿٍی ىسحِد زاىؽ طرایعی اشث کَ ةَ ٌیاةث از ىّال غاصب انؿػر)ؾر( ةر ىردم صکّىث ىی کٍد. در کحب فلِی ىا ىؿيّالً صاکو را 

و ایً ُيان ىؿٍاشث کَ ةؿد از اٌلالب اشالىی در زاىؿۀ ىا ػاُر طده و ىصأنۀ « صاکو طرع » ٍد، ةهکَ ىی گّیٍد:ةَ ظّر ىعهق ٌيی ٌّیص

و ىسِّل انيانک ةخػّص، و ُيَ ىّاردی کَ در كاٌّن صکيی  والیث فلیَ اىری آطٍا ةرای ُر فرد ىصهيان ایراٌی اشث. اخحیار اٌفال  ىعهلاً

ر دشث ىسحِد زاىؽ طرایط اشث. نذا اگر دادشحان ةا رئیس دادگاه طِرشحان یا رئیس دیّان ؾانی کظّر و ةَ صاکو ارزاع داده طده اشث، د

خّد، ىسحِد زاىؽ طرایط ٌتاطٍد ةاید ىأذون از ظرف ىسحِد زاىؽ طرایط ةاطٍد، و اىروزه آٌان ا و اىذال ایٍِا در دشحگاه كضائی كاضی انلض

در كاٌّن  ،ةٍاةرایً، ىلػّد ازصاکو ىّر ىيهکث كرار گرفحَ و اداره ىيهکث را ةَ ؾِده گرفحَ اٌد.ىأذون از كتم رُتری ُصحٍد، کَ در رأس ا

 (.192: 2، 1392)ظاُری، 49ىدٌی ىسحِد زاىؽ طرایط یؿٍی صاکو طرؾی اشث.

» و « ؿصر ى» دو اغعالح وزّد دارد؛ فلراء چَ کصاٌی ُصحٍد؟ ةرای اطخاغی کَ وضؿیث ىانی ىصاؾدی ٌدارٌد در صلّق ىا  (3

ىؿصر اغعالصی اشث کَ در صلّق جؿِدات ةَ کار ىی رود. یؿٍی ٍُگاىی کَ شخً از ایفاء جؿِد و جأدیۀ دیً ةَ ىیان ىی آید ىيکً « فلیر 

 20/9/1313كاٌّن اؾصار ىػّب  1اشث اغعالح اؾصار ىّرد اشحفاده كرار گیرد و در واكؽ ةیان کٍٍدة وضؿیث دارائی طخع اشث ىاده 

 :چٍیً جؿریف کرده اشثىؿصر را 

ىخارج ىضاکيَ یا دیّن خّد  ىؿصر کصی اشث کَ ةَ واشعۀ ؾدم کفایث دارایی، یا ؾدم دشحرشی ةَ ىال خّد، كادر ةَ جأدیۀ» 

 .«ٌتاطد

از ىؿصر از پرداخث ُزیٍۀ دادرشی کرده اشث. پس اؾصار ةا فلر فرق  یٌیز جؿریف ىظاةِ 21/1/79آییً دادرشی ىدٌی ىػّب 

َ طده فلیر در اغعالح صلّكی ةَ کصی گفحَ ىی طّد کَ كّت شال خّد و اؾیار وازب انٍفلۀ خّد را ٌَ فؿالً و ٌَ ةانلّه ةر صصب دارد. گفح

)خيیٍی، 50جّزَ ةَ جؿِدات او داوری ىی طّد طؤون ازحياؾی ٌداطحَ ةاطٍد. یؿٍی در فلر رازؽ ةَ زٍتۀ ىذتث دارایی طخع ػاُراً ةدون

فلیر طٍاخحَ طدن ایً اشث کَ طخع  ر ةَ ایً ٌکحَ جأکید طده کَ الزىۀونی در ىّرد فلی .(162: 1351یی ، غفا)51( 331: 1، 1417

ىذم: زارؾیً و کظاورزان کَ كّت شال آٌِا از کظث و رآىدش ةرای كّت شال او کفاف ٌکٍد فؿانیث ىحؿارف را ةرای کصب درآىد ةکٍد ونی د

 ی ٌداطحَ ةاطٍد، ونی پس از ةدشث آوردن ىضػّل، ىانک كّت شال خّاٍُد ةّد.زرع ةَ دشث ىی آید و ىيکً اشث فؿالً چیز

ةرای كّت شال  ىصحذٍیات دیً از كتیم: ىٍزل، ىرکّب، نتاس و ادادیۀ ىٍزل ةرصصب طؤون ازحياؾی خارج ةّده و ززء دارایی کَ

 .(192: 2، 1392)ظاُری، 52اشث ىضصّب ٌيی طّد
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َ كّت شال خّد را ُو کَ از کارکردن اُيال ىی کٍد، ٌيی جّان فلیر طٍاخث ُرچٍد کةٍاةرایً ایً کارگر یا غٍؿحگری را 

اىروزه ةا جّزَ ةَ گصحردگی و پیچیدگی ىٍاشتات و رواةط ازحياؾی و ةا جّزَ ةَ جٍّع و کذرت  .(39: 1، 1340)اىاىی ،  53ٌداطحَ ةاطد

ٌيی جّان كّت شاالٌَ را ىالك جظخیع فلر كرار داد ةَ ُيیً ؾهث ٌیازىٍدی ُای زٌدگی ىحؿارف و جضّالت شریؽ ازحياؾی و اكحػادی، 

)یّشف 54ٌحّاٌد کفاف ٌیازىٍدیِای اةحدائی او را ةدُد ث و ةَ کصی گفحَ ىی طّد کَ درآىدشگفحَ طده کَ ىالك جظخیع فلیر ؾرف اش

 .(246: 1، 1389زاده، 
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 وتيجٍ گيري
زز دارایی کصی ةَ طيار آید و كاةم ارزیاةی ةَ پّل و دادو شحد ةاطد و ىانک ةحّاٌد در آن  ىال ؾتارت از ُر چیزی کَ ةحّاٌد       

: ىٍلّل و غیر ىٍلّل، ىذهی و كیيی، ؾیً و ىٍفؿث و اىّانی کَ ةٍاةرایً، ىال اٌّاع ىخحهفی دارد .جػرفی در آن طیء داطحَ ةاطدگٌَّ ُر

 ،ىانک خاص ٌدارد )ىاٌٍد خیاةان ُا ، اىّانی کَ ىحؿهق ةَ ؾيّم ىی ةاطد وکجلصیو ىی طّد؛ یىانک خاص ٌدارد کَ خّد ةر شَ كصو 

ُیچ یک از افراد صق جػرف در ایً اىّال را ةَ ظّری کَ دیگران از جػرف در آٌِا ىضروم طٌّد، ٌدارد و دنیم ایً ىيٍّؾیث  (ىصازد و غیره

َ آن ىظحرکات ىدٌی اشث کَ در فلَ اىاىیَ و كاٌّن ىدٌی ایران ة كاٌّن  26-24، روایات و ىاده ، ازياع ىصهيیًو ىحظرؾَ شیره ؾلالً

آٌِا را ىعاةق ىلررات ىٍدرزَ در م ىردم ىی جّاٌٍد ق. 27ظتق ىاده  ، اىّانی ُصحٍد کَ ىهک اطخاص ٌيی ةاطٍد وؾيّىی ىی گّیٍد. دو

، آةِا، ىؿادن و ا اشحفاده کٍٍد ىاٌٍد اراضی ىّاتا از آٌِک کرده و یایً كاٌّن و كّاٌیً ىخػّغَ ىرةّظَ ةَ ُریک از اكصام ىخحهفَ آٌِا جيهّ 

در ىانکیث طخع ةّده و اؾراض از آن ىصهو  اىّانی ُصحٍد کَ كتالً ،ىدٌی ةَ آن ىتاصات ىی گّیٍد. شَ غیره کَ در فلَ اىاىیَ و كاٌّن

، در ُر زاىؿَ ای ىيکً اشث ةَ ؾتارت دیگر آن طٍاخحَ ٌيی طّد ةَ، ونی ةَ زِحی از زِات ىانک یصث یا ؾدم اؾراض از آن ىضلق اشثٌ

، چٍیً ق.م  ةیان ىی کٍد28ا ىصهو ونی ىانک آٌِا ىظخع ٌتاطد، كاٌّن گذارظتق ىاده ؾهم ىخحهف اىّانی یافث طّد کَ ىيهّك ةّدن آٌِ

ن ةَ آن اىّال ىسِّل انيانک ىی ، ةَ ىػارف فلرا ىی رشد . کَ در فلَ اىاىیَ و كاٌّن ىدٌی ایران صاکو یا ىاذون از كتم اواىّانی ةا اذ

 گّیٍد.
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