
 69 -07، ص 9316 بهار،  3پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 چکيذه

جضّالت زِانِ اىؼوز، ةاّخ گكحَ جا ىتاصخ و ىّوّّات زغیغی و ةا جهفیق یکغیگؼ قکم 

کؼدن اةغاّات ٌّیٍی ىّزب زهّگیؼی از ةگیؼٌغ ؛ ایً ىّوّّات ىّزب قغه اٌغ جا ةا ىٌؼح 

ةؼظی اجِاىات کَ ةا ٍّّان ةؼچـب ةَ ایً ٌّع افؼاد ةؼچـب ظّرده کَ در دادؿؼا ةا ٍّّان 

ىحِو اٌغ گؼدٌغ. جهفیق زؼم قٍاؿی و فلَ اؿالىی ٌيٌَّ ای از ایً ٌّآوری ُاؿث کَ اىؼوزه ةَ 

ً ةَ جأییغ رؿیغه اٌغ ؛ ٌُؼیَ ی كهو ةؼظی ٌّیـٍغگان ةَ ٌلغ و چانف و ةَ كهو ةؼظی ىّافلی

ةؼچـب زٌی ةَ ٍّّان یکی از قاظَ ُای زؼم قٍاؿی ٌّیً، ٌیؽ ىی جّاٌغ ةَ ٍّّان یکی از 

ٌُؼیات ىٌؼح ةا كّاّغ اؿالىی ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد. ایً ىّارد از آن رو كاةم ةؼرؿی اؿث کَ 

انغنیم ، كاّغه ی زب ، كاّغه  كّاّغی ُيچّن كتش ّلاب ةال ةیان ، كاّغه درأ ، كاّغه ی امانَ

ی اوٌؼار و اکؼاه و غیؼه ارجتاط ٌؽدیکی ةا ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی دارٌغ و از ایً روؿث کَ 

ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی را ایً كّاّغ صاکو اٌغ. زىاٌی کَ ةؼچـب اجِام ةَ فؼد ةی گٍاُی زده ىی 

یؼی و ... ایً اجِام ُا را ىی قّد ُياٌٍغ كػف ، زٌا ، نّاط ، ىـاصلَ ، ؿؼكث ، جيام زؼائو جْؽ

جّان در صکّىث اؿالىی ةا كّاّغی کَ ذکؼ گكث از فؼد ةؼچـب ظّرده و در مّرت ّغم 

ارجکاب زؼم و وكّع زؼم از ةیً ةؼد. ةٍاةؼایً ةؼرؿی ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی ةؼ اؿاس كّاّغ 

َ داقحَ ةاقغ کیفؼی اؿالم ىی جّاٌغ ىٌانْات گـحؼده ای را در زىیٍَ ی ّهو زؼم قٍاؿی و فل

و از ؿّیی دیگؼ ٌیؽ کَ جضّالت زغیغ كاٌّن ىسازات اؿالىی ٌیؽ ىی جّاٌغ در جأییغ ىٌانب 

 دظیم ةاقغ.

 .قٍاؿی زؼم ، اؿالم کیفؼی كّاّغ ، اجِام ، زٌی ةؼچـب :يذيکل واژگان
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 هقذهه
ىـائم زؼم قٍاؿی ىی جّاٌغ در راؿحای پیكگیؼی كّاّغ صاکو ةؼ فلَ ، از ىّوّّات دیؼیٍَ اؿث ، ةهکَ ةؼرؿی ایً كّاّغ در کٍار 

زؼائو کيک كاةم جّزِی را داقحَ ةاقغ. ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی در کٍار كّاّغ کیفؼی اؿالىی در پژوُف فّق ، ىّوّع ةضخ كؼار گؼفحَ 

ؼچـب زٌی ىّرد ىٌانَْ و اؿث و ىا در پژوُف صاوؼ ؿْی ةؼ ارائَ ی كّاّغی داریو کَ در زؼم قٍاؿی در کٍار ٌُؼیاجی چّن ٌُؼیَ ی ة

و ُيچٍیً راه صم ُای کٍحؼنی  1392جغییؼات ةَ وزّد آىغه را در كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّب ، ةؼرؿی كؼار ىی گیؼٌغ. در پژوُف صاوؼ

ان ، كاّغه درأ ، در ةاب ةؼچـب زٌی و ةا جاکیغ ةؼ كّاّغ صاکو در فلَ اؿالىی را کَ از ىِو جؼیً آن ُا ىی جّان ، كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةی

كاّغه ی اکؼاه ، كاّغه ی اوٌؼار ، كاّغه ی وزر ، كاّغه ی صؼىث اّاٌث ةؼ ادو و كّاّغ زؽایی دیگؼی کَ در ىضّر ةضخ ىّرد ىٌانَْ كؼار 

جاکیغ  ظّاُیو داد. در ىلغىَ ی پژوُف آٌچَ کَ صائؽ اُيیث ظّاُغ ةّد ایً اؿث کَ ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی در كّاّغ کیفؼی ایً ىـئهَ را

ىی ةاقغ را كتّل ٌغارٌغ و ةَ دنیم ُيیً ىّوّع ىی ةاقغ کَ ةؼای اجِام و ىسؼىیث قعنی راه « اٌگ زٌی »دارد کَ اجِام ٌاصق کَ ُيان 

غ ، دُُای ادتاجی را جاکیغ ٌيّده و ةغون ادنَ ی ادتات اجِاىی را كتّل ٌيی ٌيایغ. ةؼای ىذال کـی کَ ةَ قعل دیگؼ اجِام زٌا یا نّاط را ىی 

ةایغ ةا چِار ٌفؼ قاُغ آن را ادتات ٌيایغ و در غیؼ ایً مّرت صغ كػف ةؼ وی زاری ىی گؼدد و یا ایٍکَ ُؼ کـی ةَ یکی از اٌتیاء انِی 

دقٍام و یا كػف کٍغ ) اٌگ ةؽٌغ ( ةَ اّغام ىضکّم ظّاُغ قغ. از ایً رو ىكاُغه ىی گؼدد کَ ٌُؼیات ةؼچـب زٌی جا چَ اٌغازه در كّاّغ 

 ٌفّذ کؼده اٌغ. فلِی

 

 نظشیه ي تشچسة صنی دس قاعذه ي قثح عقاب تالتيان -1

 هفهوم قثح عقاب تالتيان -1-1

كتش ّلاب ةالةیان ةَ ىفِّم امم كاٌٌّی ةّدن زؼائو و ىسازات ُا ىی ةاقغ و ةَ ىفِّم ایً اؿث کَ کـی را ةغون كاٌّن ىْیً و 

کَ ةؼچـب اجِام را ةَ قعنی زدن در مّرجی کَ آن اجِام و ةؼچـب در كاٌّن  ىنّب ٌكغه ٌيی جّان ىسازات ٌيّد . ایً در صانی اؿث

زؼم جْؼیف ٌكغه ةاقغ ظالف قؼع و كاٌّن و امّل زؼم قٍاؿی ظّاُغ ةّد ، صال در ذیم ةَ ىفاُیو كاّغه ی كتش ّلاب ةالةیان و امم 

ىیالدی ٌعـحیً ةار پؾ از  18مم در كّاٌیً ّؼفی در كؼن كاٌٌّی ةّدن زؼم و ىسازات ىی پؼدازیو . ّتغانلادر ّّده ىی ٌّیـغ : ایً ا

آن جلؼیؼ قغ ، ؿپؾ از جكؼیِ و كاٌّن فؼاٌـَ ةَ كّاٌیً  8در اّالىیَ صلّق ةكؼ در ىاده  1789اٌلالب کتیؼ فؼاٌـَ وارد قغ و در ؿال 

ام کَ ّيهی جّؿي قؼع ٌِی ٌكغه و آن ٌِی ةَ ىفاد كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةیان ازياال آن اؿث کَ ىاد 1ؿایؼ کكّرُا ٌیؽ اٌحلال یافث.

امم » ىکهف اةالغ ٌكغه ، چٍاٌچَ قعنی ىؼجکب گؼدد ىسازات او ّلال كتیش و زقث اؿث. ةایغ داٌـث کَ كهيؼو ایً كاّغه وؿیِ جؼ از 

ؿث ةَ ووِ كاٌّن و ةَ جتِ در صلّق ّؼفی ىْامؼ اؿث ؛ چؼا کَ امم كاٌٌّی ةّدن زؼم و ىسازات ، رازِ ا« كاٌٌّی ةّدن زؼم و ىسازات 

ه آن ةَ ىؼاصم اةالغ و اٌحكار آن ، ونی فلِا در ىّاردی کَ ىکهف ٌَ ةَ ّهث جلنیؼ ، ةهکَ ةَ زِحی دیگؼ ، ٌـتث ةَ جکهیف مادره زاُم ةّد

ر. از ایً رو ، دایؼه ی اؿث ٌیؽ ةَ ایً كاّغه جيـک کؼده اٌغ. ةَ دیگؼ ؿعً ، ىؼاد از ةیان در ایً كاّغه ، ةیان و امم اؿث ٌَ ةیان ماد

 2قيّل آن وؿیِ جؼ از امم كاٌٌّی ةّدن زؼم و ىسازات اؿث.
 

 تشسسی تحليلی قاعذه ي قثح عقاب تال تيان تا نظشیه ي تشچسة صنی -1-2

ؿیؼ زىاٌی کَ از كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةیان ةا ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی ىٌؼح ىی گؼدد ، ذًُ ظّد راه چاره و جضهیم را در اّياق جفا

ىّزّد در یک كاّغه ی فلِی و یک ٌُؼیَ ی زؼم قٍاؿی در ىی یاةغ. از ایً رو كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةیان ، ةیان ىی دارد کَ ُیچ فؼدی 

 زٌی را ٌيی جّان ّلّةث ٌيّد یا در زةان ّاىیاٌَ ىسازات کؼد ىگؼ آٌکَ كاٌّن آن را زؼم داٌـحَ ةاقغ و ارجتاط ایً كاّغه ةا ٌُؼیَ ی ةؼچـب

 در آن اؿث کَ ُیچ کؾ را ٌيی جّان ةؼچـب اجِام داد ىگؼ ایٍکَ آن اجِام در كاٌّن زؼم داٌـحَ قّد. كاةهیث اؿحلاىث و اٌٌتاق ایً امم )

امم كاٌٌّی ةّدن زؼائو و ىسازات ُا ( قگفث آور اؿث : صحی زٍتكی کَ در ىفاُیو کالؿیک جكکیک ىی کٍغ ، ُياٌٍغ زٍتف دفاع 

و جُّيات كاٌٌّی ىحىيً ٌلف غیؼ ىٌٍلی ) جکٍیک ُای صلّكی ( و ىاٌِ ىكاُغی ی ىـحلیو « صلّق گؼایی افؼاًی » ازحياّی ٌّیً کَ 

3«ةا كاًْیث رژیو كاٌٌّی ةّدن را ٌگاه ظّاُغ داقث.» واكْیث ازحياّی را ىضکّم ىی کٍغ ، اّالم ىی دارد کَ : 
 

                                                           
 118، ص  1. ّّده ، ّتغانلادر ، ةی جا ، انحكؼیِ انسٍایی ، ةیؼوت ، دارانکحب انْؼةی ، ج 1
 15، ص  4، كّاّغ فلَ )ةعف زؽایی ( ، جِؼان ، ىؼکؽ ٌكؼ ّهّم اؿالىی ، ج 1389. ىضلق داىاد ، ؿیغ ىنٌفی ، 2
 35ؼان ، جِؼان ، ؿيث ، ص ، ؿیاؿث زٍایی در اؿالم و زيِّری اؿالىی ای 1383. صـیٍی ، ؿیغ ىضيغ ، 3
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کَ ُیچ فؼدی را ّلّةث دادن درؿث ٌعّاُغ ةّد و كتش و زقث ظّاُغ ةّد ةا ایً ُيَ كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةیان ، ةیان ىی دارد 

ىگؼ ةَ صکو كاٌٌّی ىكعل ؛ از ایً رو ةؼچـب زؼىی را ةَ فؼدی دادن از ٌُؼ كّاّغ فلِی و قؼّی ٌامضیش اؿث و ایً اىؼ ىّزب ةغةیٍی 

 افؼاد ٌـتث ةَ كاٌّن را ةَ ُيؼاه ظّاُغ داقث.

ؼدن یا اجیکث زٌی ٍُّز در آىؼیکا جضث ًؼز جهلی واکٍف ازحياّی ، یا گؼایف جْاىهی یا دیغگاه ایً ٌُؼیَ یا ٌُؼیَ نکَ دار ک

جْاىهی قٍاظحَ ىی قّد. ُّاداران آن ةَ ٌام ٌُؼیَ داٌان کٍحؼل ازحياّی ، ٌُؼیَ داٌان واکٍف ازحياّی و یا ٌُؼیَ داٌان ةؼچـب زٌی 

ز جهلی زغیغ ) ةؼچـب زٌی (زاةسا ٌيّدن زاویَ ی دیغ ةؽه قٍاؿی ، از ّيم ىكِّر ُـحٍغ. ةَ ًّر ظالمَ ىی جّان گفث کَ ایً ًؼ

ىسؼىاٌَ و قعنیث ىسؼم گؼفحَ جا ىسيَّّ پغیغه ُایی کَ واکٍف ازحياّی ٌـتث ةَ ةؽُکاری را جكکیم ىی دُغ، ىحيایؽ کؼده 

ةَ کر رفحاری ةّد. ةیکؼ ةا جّزَ ةَ ایً ىـئهَ ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی در ىلاةم دیگؼ ٌُؼیَ ُا ، ٌیازىٍغ زِث گیؼی ىحفاوجی ٌـتث 1اؿث.

کَ ُیچ کغام از جْاریف دیگؼ ٌیازىٍغ آىار ٌیـث اّالم ٌيّد کَ ُیچ کغام از آن جْاریف ، در ىّرد واكْیث کر رفحاری ، راه درؿث را 

گؼوُِای ىعحهف دارای ىفاُیيی ٌپیيّده اٌغ. او ىالصَُ کؼد کَ کر رفحاری ىيکً اؿث در چكو ُؼ ةیٍٍغه ای َاُؼ ٌكّد زیؼا اّىای 

گٌّاگّن از آٌچَ کَ در ىّكْیث ُایی ظاص ، درؿث و ىٍاؿب ةَ ٌُؼ ىی رؿغ ، ىی ةاقٍغ. افؽون آٌکَ ، در ىلاةم ُؼ کٍكی ، ةایغ یک 

رٌغ کكف قّد و واکٍف وزّد داقحَ ةاقغ. یٍْی ، کر رفحاری ةایغ از ؿّی ةؼظی از گؼوه ُایی کَ اّحلاد ةَ ىٍاؿب ةّدن یک رفحار را ٌغا

اد ةَ دٌتال آن ، ایً ىـئهَ ، اٌضؼاف ٌاىیغه ىی قّد. ةغیً جؼجیب جا آٌسایی کَ كاٌّن ، ةازجاب دٍُغه ی ارزش ُای آن گؼوه اؿث ، رفحار ی

ؼا ةؼ قغه ، ةؼچـب زؼم ةّدن و ىؼجکب آن ، ةؼچـب ىسؼم ةّدن را ىی ظّرد. ایً جيایؽ ةؼای صيایث از ٌُؼیَ ةؼچـب زٌی ، ىِو اؿث زی

( ىحؼادف آٌاٌی کَ ةؼچـب ىسؼم ةّدن را ىی ظّرٌغ ، ٌیـحٍغ. نػا ، "ایً ىـئهَ جاکیغ دارد آٌاٌی کَ درگیؼ رفحار ىسؼىاٌَ ىی قٌّغ ، )انؽاىا

ٌّع واکٍف در ىلاةم افؼادی کَ ىٍضؼف ىی قٌّغ ، » ةَ ایً ، پؼؿف جتغیم ىی قّد کَ « چؼا افؼاد ، ىسؼم ىی قٌّغ؟ » ایً پؼؿف کَ 

ىذال را دٌی کیٍگ ةغٌام کَ در نؾ آٌسهؾ ىّرد جِازو كؼار گؼفحَ ةّد ىذانی ظّب از جْاریف و واکٍف ُای ىعحهف « گٌَّ اؿث؟ چ

ىی کؼدٌغ و جالش داقحٍغ جا « از ظّد دفاع » گؼوُی اؿث. نیؾ ، اؿحفاده ی ظّد را از زور ّيهی ىـحغل و ىٌٍلی جْؼیف کؼد زیؼا آن ُا 

در آورٌغ. چٍاٌکَ در اونیً زهـَ ی دادگاه ىْهّم قغ ، چٍاٌچَ صؼکحی از کیٍگ ؿؼ ىی زد ، ایً صؼکث ةَ ٍّّان اوواع را جضث کٍحؼل 

ٌّّی جِغیغ و ّيهی ظارج از کٍحؼل جهلی ىی قغ و در ایً صال ىیؽان صؼکث چٍغان اُيیحی ٌغاقث. انتحَ ىاىّران پهیؾ ىی جّاٌـحٍغ 

اؿحفاده ٌيایٍغ. دیگؼاٌی کَ ٌّار ویغئّیی را « هیؾ در ىّرد ىّكْیث یک ىٍُّن ن جضث کٍحؼلُیات ىٍنفَ را كاٌِ کٍٍغ جا از جْؼیف پ

دیغٌغ ، ىالصَُ ٌيّدٌغ کَ کیٍگ دارای صغاكم جالش ةؼای صفاَث از ظّد ةّد و ایً پهیؾ ةّد کِغر نّای ىـئّنیحف ، ىؼجکب زؼم قغه 

واکٍف قٌٍّغگان ةـحگی داقث. اّيال ةَ ظّدی ظّد ، ىّرد ؿّال ٌتّدٌغ ةهکَ ةّد. ظالمَ آٌکَ آیا ّيم پهیؾ ٌّّی زؼم ةّد یا ٌَ ، ةَ 

2جفـیؼ آن ُا زیؼ ؿّال ةّد.
 

در ىّرد فّق ىی جّان ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافث کَ در ٌُؼیات ةؼچـب زٌی ، وارد ةّدن اجِام ةَ قعنی کَ ىؼجکب زؼىی ٌكغه 

ّن اؿث ةایغ ةَ كغری ةاقغ کَ ةؼچـب اجِام ةؼ قعنی وارد ةاقغ کَ زؼىی را اؿث كاةم پػیؼش ٌيی ةاقغ و واکٍف ازحياع کَ ُيان كاٌ

از ٌُؼ كاٌٌّی اٌسام داده اؿث و در غیؼ ایً مّرت ةؼچـب اجِام ىّزب ّّاكتی ظّاُغ ةّد کَ ىضیي اًؼاف ةَ فؼد ةؼچـب ظّرده ظّاُغ 

کؼد: ىـانَ جكؼیش چگٌّگی و چؼایی ةؼچـب ظّردن  داقث. رُیافث ةؼچـب زٌی در ىّرد کر رفحاری را ةَ دو ةعف ىی جّان جلـیو

ةؼظی افؼاد و جادیؼ ةؼچـب ةؼ رفحارُای اٌضؼافی آجی . ٌعـحیً دیغگاه از ةؼچـب زٌی در واكِ پؼؿف از دالیم ةؼچـب زٌی اؿث نػا 

: گؼوُِای ازحياّی ةا  ةؼچـب ، ىحغیؼی ىـحلم اؿث کَ وزّدش ةایغ جكؼیش قّد. ةیان کالؿیک ایً ٌلٌَ از  زةان ةیکؼ چٍیً اؿث

ؿاظث كّاّغی کَ ٌله آن ُا ، اٌضؼاف ىضـّب ىی قّد ، ةَ کار گیؼی ایً كّاّغ در ىّرد افؼادی ظاص و ةؼچـب زدن ةَ آٌِا ةَ ٍّّان 

گیؼی كّاّغ  افؼادی ةیگاٌَ ، اٌضؼاف را ىی آفؼیٍٍغ. از ایً ىٍُؼ ، اٌضؼاف کیفیث ّيهی کَ فؼد ىؼجکب آن ىی قّد ٌیـث ةهکَ پیاىغ ةَ کار

از ؿّی دیگؼان اؿث. ىٍضؼف کـی اؿث کَ ةؼچـب ةا ىّفلیث ةَ او زده قغه و رفحار اٌضؼافی رفحاری اؿث « ىسؼم » و ىسازات ُا ّهیَ 

اٌضؼاف ، كّاّغ ، قؼایي و ویژگی ُای یک فؼد و واکٍف دیگؼان از « آفؼیٍف» کَ ىؼدم ةؼ آن ةؼچـب اٌضؼافی ىی زٌٍغ.  ةیکؼ از امٌالح 

از دیگؼ اّيانی کَ اٌضؼافی ٌیـحٍغ یا صحی رفحارُایی ىكاةَ ةاقٍغ ، « اٌضؼافی ُـحٍغ » ان ىعاًتان را در ٌُؼ دارد کَ آن اّيال را کَ ىی

آن اّحلاد « وزّد»زغا ىی کٍٍغ. در ایً صال ، صحی الزم ٌیـث کَ رفحاری وزّد داقحَ ةاقغ ؛ آٌچَ ىِو اؿث ایٍکَ واکٍف کٍٍغه ، ةَ 

غ. ةٍاةؼایً واکٍف ٌـتث ةَ یک رفحار اؿث کَ اٌضؼاف را ىی آفؼیٍغ. ىـانَ ای کَ ةایغ جكؼیش قّد آن اؿث کَ ةَ گفحَ ةیکؼ ، داقحَ ةاق

چگٌَّ افؼاد ةیگاٌَ ) غیؼظّدی ُا ( اٌحعاب قغه و ةؼ آن ُا ةؼچـب زده ىی قّد. ىازؼای رادٌی کیٍگ ٌیؽ جنّیؼی ّانی از ایً ٌلٌَ اؿث 

ؼافی جضلق یافحَ ةاقغ ، دیگؼ ّيهی از ؿّی ىعاًب ةَ ٍّّان واکٍف ىّرد ٌیاز ٌیـث. ةؼای ىاىّران پهیؾ ، صحی اگؼ کَ اگؼ یک ّيم اٌض
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کَ او ایً کار را کؼده ةّد. نػا آن ُا ةَ گٌَّ « فکؼ ىی کؼدٌغ » کیٍگ ةؼای ةؼظاؿحً و جؼؿاٌیغن آٌِا صؼکحی ُو ٌکؼده ةّد ، افؼاد پهیؾ 

کیٍگ صؼکحی ؿؼ زده ةّد . آٌاٌی کَ ٌّار ویغئّیی ایً ىازؼا را دیغٌغ ، اصحياال صؼکحی از ؿّی کیٍگ را  ای ّيم کؼدٌغ کَ گّیی از

ىكاُغه ٌکؼدٌغ و از ٌُؼ آن ُا ، ایً ، ّيم ىاىّران کَ ةَ ٍّّان ّيهی اٌضؼافی جهلی ىی قغ ٌَ ّيم کیٍگ. افؽون آٌکَ ةَ دنیم اّحلاد 

ىنؼف ىّاد ىعغر ةّد  و نػا ان ُا در ىلاةم او چٍیً ّيهی را اٌسام دادٌغ ) ةْغُا آزىایف ىّاد ىاىّران پهیؾ ةَ ایٍکَ کیٍگ در صانث 

ىعغر ٌكان داد کَ ُیچ ٌكاٌَ ای ةؼای جاییغ ایً ّلیغه وزّد ٌغاقث ( ؿّانی کَ ةایغ پؼؿیغه قّد ایً اؿث کَ چؼا ىاىّران پهیؾ ، 

پاؿط ایً ؿّال ةؼ اؿاس ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی ایً اؿث کَ کیٍگ ٌيٌَّ ای کهیكَ  اؿحفاده از ىّاد ىعغر را ةَ کیٍگ ٌـتث داده ةّدٌغ.

ةَ ٍّّان ىذانی دیگؼ از ایً پغیغه ، فؼض کٍیغ کَ قيا یک ةار  1ای از افؼادی اؿث کَ پهیؾ ّلیغه دارد ىنؼف کٍٍغه ىّاد ىعغر ُـحٍغ.

ایغ ، اةغا ىِو ٌیـث ؛ آٌچَ ىِو اؿث ایٍکَ ، واکٍكی کَ در ىلاةم قيا ةؼای کاری کَ اٌسام ٌغاده ایغ ىحِو قّیغ. ایٍکَ قيا کاری ٌکؼده 

« ٌگاه ىكاُغه گؼ » ٌكان داده ىی قّد ةَ گٌَّ ای اؿث کَ گّیی قيا ایً کار را اٌسام داده ایغ. ةْغ از ایً ، ةَ روقٍی پغیغه اٌضؼاف از 

ار اٌضؼافی را ةَ ةضخ ظّد ىی افؽایغ او ىالصَُ ٌيّد کَ آیا یک رفحار وزّد دارد. ةیکؼ ةؼای کكف ایً ىـئهَ ، ٌّّی گٌَّ قٍاؿی اٌّاع رفح

 ظاص ، رفحاری ىٌٍتق یا اٌضؼافی ةّد و ایٍکَ آیا واکٍف دٍُغه ، رفحار ىّرد ةضخ را ةَ ٍّّان رفحاری ىٌٍتق یا اٌضؼافی جنّر ىی کؼد یا

اجِام » ضؼاف کاىم ، اٌٌتاق و اٌضؼاف پٍِان ىی قغ. اّيال ىؼةّط ةَ ظیؼ. ٌحیسَ ی صامهَ چِار ٌّع رفحار اٌضؼافی قاىم اجِام اقحتاه ، اٌ

اّيانی ُـحٍغ کَ یا امال وزّد ٌغارٌغ یا در صال صاوؼ صانحی اٌٌتاكی را دارا ُـحٍغ اىا ىعاًب چٍان واکٍكی ٌكان ىیغُغ کَ » اقحتاه 

2گّیی ، ایً اّيال اّيال اٌضؼافی ةّده اٌغ.
 

ىا کـی را ىسؽات ٌيی کٍیو ىگؼ آٌکَ ٌعـث جّؿي رؿّنی صکو  3« "ىْػةیً صحی ٌتْخ رؿّال ىا کٍا:» در آیَ ی قؼیفَ ی 

در ظنّص  4ىسازات را ةَ او اةالغ کؼده ةاقیو.ُؼچٍغ ىّرد آیَ ّلّةث اظؼوی اؿث نکً اًالق آن قاىم ّلّةحِای دٌیّی ٌیؽ ىی قّد.

ىّوّع زؼم قٍاؿی ةَ ُيؼاه ىذال ُایی کَ آورده قغ ، ىكعل گؼدیغ کَ اؿالم ةؼچـب ىسؼىیث را ةَ قعنی ٌيی پػیؼد جا آٌکَ در ایً 

راةٌَ ، كاٌّن ىكعنی آن را زؼم ةغاٌغ. ةا جّزَ ةَ امم ىضحؼم ةّدن زان ، ىال و ّؼض ُؼ فؼد ىـهيان در اؿالم و صؼىث جْغی و جساوز 

و ّؼض دیگؼان و ةا جّزَ ةَ امم ةؼائث ُؼ فؼد در ىّرد ُؼ ٌّع ىسازات ٌاگؽیؼ ادتات ُؼ گٌَّ ّلّةحی ىٍّط ةَ دنیم قؼّی و ادتات ةَ زان 

 36وكّع ّيم ىـحّزب ّلّةث جّؿي قعل ّلّةث دیغه اؿث. ىفاد ایً كاّغه ُيان امم زؽایی كاٌٌّی ةّدن ىسازات اؿث کَ در امم 

صکو ةَ ىسازات و ازؼای آن ةایغ جٍِا از ًؼیق دادگاه مانش و ةَ ىّزب » ی ایؼان ةَ ایً جؼجیب آىغه اؿث: كاٌّن اؿاؿی زيِّری اؿالى

و ٌیؽ ىفاد كاّغه ةَ ٍّّان  ٍّنؼ كاٌٌّی در جْؼیف زؼم و قکم گیؼی آن از ؿَ ٍّنؼ كاٌّن ، ٍّنؼ ىادی و ٍّنؼ ىٍّْی در « كاٌّن ةاقغ.

ُيَ ىی جّان ةیان داقث کَ راةٌَ ی كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةیان ةا ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی در یک ةا ایً  5ّهّم زؽایی جْؼیف قغه اؿث.

کَ ایً ظّد یک « زهّگیؼی از ةؼچـب اجِام ظّردن یک اٌـان ةی گٍاه در ىؼاصم زٌغگی و دادرؿی ىی ةاقغ » ُغف ةؼاةؼٌغ و آن ٌیؽ 

فؼد ةی گٍاه را در کٍار ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی، پغیغ ىی آورد ةَ ًّری کَ ایً یٍْی ىسازات ٌکؼدن « كتش ّلاب ةال ةیان » كاّغه ی فلِی 

 ةؼچـب اقحتاه ةَ فؼد زده قّد ٌیؽ ُو ىتاٌی زؼم قٍاؿی و ُو ىتاٌی فلِی از آن صيایث ىی کٍٍغ.
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ایً كاّغه یکی از پایَ ُای امّنی و اؿاؿی در صلّق زؽای ىغرن اؿث. ةؼ اؿاس ایً كاّغه فلي ىسؼم، قؼکا و ىْاوٌیً او 

ىـئّنیث کیفؼی دارٌغ و ّّاكب ؿّء رفحار آٌان ىحّزَ ظّدقان اؿث و اّىای ظاٌّاده و ةـحگاٌكان ُیچ گٌَّ ىـئّنیث کیفؼی ٌغارٌغ و 

ث ٌيّد. در واكِ ایً كاّغه ّکؾ انْيهی ةّد کَ ٌـتث ةَ ؿٍث ؿیّئَ كغیو و صکّىث اؿحتغاد کتیؼ فؼاٌـَ اةؼاز ٌيی جّان آٌان را ةازظّاؿ

قغ. در آن ایام ، ىسازات کـی کَ ةَ پادقاه جُّیً ىی کؼد اّغام ةّد و اّىای ظاٌّاده او ُو در ىْؼض ىسازات جتْیغ و وتي دارایی كؼار 

یفؼی اؿالم صاکيیث امم قعنی ةّدن ىسازات ُاؿث. ةا جّزَ ةَ اُيیحی کَ ٌُام اؿالىی ةؼای ىی گؼفحٍغ. یکی از ظنایل ٌُام ک
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آزادی فؼدی و اىٍیث كىایی كائم اؿث، كتّل ىـّونث قعنی ازحٍاب ٌاپػیؼ اؿث . ایً امم یکی از ٍّامؼ زُّؼی کیفؼ در اؿالم كهيغاد 

1ىی قّد و دارای ریكَ ُای كؼآٌی اؿث.
 

غیؼ ىتاقؼ »و كاّغه « االمم جلغم انيتاقؼ ّهی غیؼه»از كّاّغ ىتٍایی در فلَ زؽاؿث و ىفاد آن كؼیب ةَ كاّغه « ٌفی وزر»كاّغه  

کم زٍایَ »و كاّغه « کم ّلّةَ ةَ یضحاج انی ّهَ»و كاّغه « ّغم جضيم االٌـان ًّ غیؼه ةيانو یأذن نَ فیَ» و ّاده « الیلاص ال فی ىّاد

الجؽر »ث. ةـیاری از ىـائم ایً كاّغه را در ةؼرؿی كّاّغ ٌاىتؼده ىٌانَْ کؼدیو . ىفاد كاّغه کَ ةؼگؼفحَ از آیَ اؿ« یهؽم زاٌیِا اال فی ىّارد

و « کم زٍایَ یهؽم زاٌیِا»اؿث امم جتْیث و ىالزىَ آدار ىٍفی ّيم ةا ظّد ّيم اؿث کَ ةَ دٌتال ازؼای كّاّغی ىاٌٍغ « وازره وزر اظؼی

زاری ىی قّد و ةا اٌحـاب زؼم و زٍایث ةَ فؼدی ، آدار ىٍفی آن ٌیؽ ةؼ روی ىحؼجب ىی « ی انـتب اال فی ىّاردجلغیو انيتاقؼ ّه»یا كاّغه 

 2قّد.
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ك زیادی ةا زىاٌی کَ از كاّغه ی وزر امم قعنی ةّدن ىسازات ُا ةَ ُيؼاه ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی ىٌؼح ىی گؼدد ٌلاط ىكحؼ

 یکغیگؼ وزّد دارٌغ کَ پیٌّغ ایً دو را ةَ یکغیگؼ ٌا گــحٍی ىی ٌيایٍغ کَ ىا در ذیم ةَ ٌيٌَّ ُایی از آن اقاره ىی کٍیو:

زىاٌی کَ یک فؼدی ىؼجکب كحم فؼد دیگؼی ىی قّد )كحم ّيغ( و در ایً مّرت ةَ زای كاجم امهی قعل دیگؼی را ةَ  -اوالا 

، در ایً صانث ةؼچـب كاجم ةَ فؼدی کَ كاجم امهی ٌیـث زده ىی قّد؛ ةؼای قفاف جؼ کؼدن ىّوّع ىی جّان ٍّّان )كاجم( ىی قٍاؿٍغ

چٍیً ةیان داقث کَ: ّيؼو، زیغ را ةَ كحم ىی رؿاٌغ ونی ىؼدم ؿْغ را كاجم ىی ظّاٌٍغ، زیؼا کَ ؿْغ ةا زیغ کیٍَ و کغورت پیكیً داقحَ 

زده اٌغ، اىا ةْغ ُا از « ؿْغ»ٌغاقحَ اؿث. در ایً مّرت ىؼدم ةؼچـب كاجم را ُؼچٍغ ةَ ٌاصق ةَ اؿث و در ؿاةق ٌیؽ ىیاٌَ ی ظّةی ةا وی 

ًؼیق دادؿؼا و دادگاه ىكعل و ىضؼز ىی گؼدد کَ كاجم امهی ّيؼو ةّده و ةؼچـب اجِاىی کَ ةَ اقحتاه و ٌاصق ةؼ ؿْغ زده ةّدٌغ را ٌيی 

ازات مادق اؿث کَ ّيؼو ةَ دنیم اٌسام كحم ّيغ ىـحضق كناص ىی ةاقغ و کاری کَ جّان ةاز پؾ ؿحاٌغ. در ایٍسا امم قعنی ةّدن ىس

 اٌسام داده جٍِا ةؼچـب اجِاىی اؿث کَ ظّد اٌسام داده اؿث.

در كاٌّن ىسازات اؿالىی دیغه ىی قّد و ٌَ جٍِا گاُاا ةهکَ ىّارد كاٌٌّی در ظنّص دیات ةیان ىی دارٌغ کَ دیَ در  "گاُا -داٌیاا 

ارد ةؼِّغه ّاكهَ  یا واىً زؼیؼه یا ةیث انيال ىی ةاقغ کَ امم قعنی ةّدن ىسازات ىٍافی ایً اّيال اؿث ونی ًتق كّاّغ ةؼظی ىّ

دیگؼی از فلَ وياٌث ایً افؼاد ةؼ ِّغه ی دیگؼان ٌِاده قغه اؿث. ةؼای ىذال در مّرجی کَ مغیؼی ىؼجکب كحم گؼدد ّاكهَ ىـئّل 

کَ ةؼ صـب كحم و كاجم ةؼ مغیؼ ىی ةاقغ و ىحِو امهی وی اؿث ونیکً ىّازیً قؼّی و كاٌٌّی ةَ ًّری پؼداظث دیَ ىی ةاقٍغ و ُؼ چٍغ 

دیگؼ ّيم کؼده اٌغ. ىنغاق ةارز در ایً كىیَ آن اؿث کَ کـی گٍاه ىی کٍغ و دیگؼی ةار گٍاه او را ةَ دوش ىی کكغ؛ یٍْی وزر دیگؼی را 

ییغ کَ در كىیَ ی ّاكهَ چّن ّيم ارجکاةی ظٌاؿث، گٍاُی اجفاق ٌیفحاده کَ آن را ةَ گؼدن ةؼ ِّغه وازره ای گػاقحَ اٌغ. ىيکً اؿث ةگّ

ایً دیگؼی ةگػارٌغ. در قارع اؿالم ٌُایؼ آن را داریو؛ ىاٌٍغ صلی کَ قارع ىلغس ةؼای فلؼا و ىضؼوىیً در اىّال اغٍیا كائم قغه اؿث. ةٍاةؼ

وال جؽر وازره »افؼاد ظاٌّاده و كتیهَ ةا كاّغه ی وزر ىغایؼت ٌغارد ؛ زیؼا ةَ دنیم آیَ ی ىی جّان گفث کَ ةؼ ِّغه گؼفحً دیَ زٍایث ظٌای 

در درزَ اول، ذىَ ی ظّد  كاجم « ىً كحم ىّىٍاَ ظٌاا فحضؼیؼ ركتَ ىؤىٍٍَ و دیَ ىـهيَا انی اُهَ االّ أن ینّغكّا»و َاُؼ آیَ ی « وزر اظؼی

3، ّاكهَ ىکهف ةَ ةؼی انػىَ کؼدن كاجم اؿث.ىكغّل ىی قّد و ةَ ىّزب كؼارداد كتیهَ ای 
 

در ظنّص ایً ىّرد کَ اگؼ قعل ةی گٍاه را ةا ةؼچـب اجِام ةَ زٌغان یا کیفؼُای دیگؼ ىضکّم کٍیو از ؿّی واوِ زؼم قٍاؿی 

 ةؼچـب زٌی، آكای نیيؼت ٌُؼیَ ای ىٍحكؼ قغه اؿث کَ ىا ةَ آن اقاره ظّاُیو ٌيّد. 

ىٍضؼف و غیؼ ىٍضؼف آن اؿث کَ ىٍضؼف ةَ واؿٌَ صکو دادگاه ىٍضؼف )ىسؼم( قٍاظحَ قغه و آكای نیيؼت ىی گّیغ فؼق 

دیگؼی در ایً صانث كؼار ٌگؼفحَ اؿث.فهػا ةؼ وی ةؼچـب اٌضؼاف زده قغه و ُيیً اىؼ ىّزب ىی قّد کَ او دیگؼ ٌحّاٌغ و یا ةَ ؿعحی 

گؼ ایً ةؼچـب ةؼ فؼد ةی گٍاُی زده قغه و ؿپؾ او را ةا ٌِاد زٌغان و كادر ةاقغ کَ ةَ صانث و ىّكْیث كتهی ظّد ةؼگؼدد. ةَ ظنّص ا

ةا وزّد ایً ىٌانْات ىكعل  4پهیؾ آقٍا ٌيایٍغ. نػا اقعاص ةا وزّد ایً ةؼچـب ةَ ؿيث جکؼار زؼم و اٌضؼاف ؿّق داده ىی قٌّغ.

، ونی در ةؼظی ىّاكِ ةَ اقحتاه یا از روی ىـائم گؼدیغ جا زىاٌی کَ اٌگ ىسؼىیث ةؼ کـی زده ٌكغه ، فؼد از ةؼچـب ظّردن ىنّن اؿث 

فلِی و كاٌٌّی قعل  ةا وزّد ایٍکَ اجِاىی را اٌسام ٌغاده ، از ةؼچـب زٌی ةؼ ظّد صکایث ىی کٍغ ، قایغ ةارُا قٍیغه ایغ کَ فؼد در 

                                                           
 158و  157. پیكیً، مل 1
 240. ّيیغ زٌساٌی، ّتاؿْهی، پیكیً، ص 2
 169و  168ؿیغ ىنٌفی، پیكیً، مل . ىضلق داىاد، 3
 76، جلؼیؼات درس جاریط جضّالت کیفؼی ، جِیَ و جٍُیو ٌامؼ كاؿيی ، جِؼان ، داٌكگاه قِیغ ةِكحی ، ص  1370. ٌسفی اةؼٌغ آةادی ، ّهی صـیً ، 4
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قغه ام ؛ کَ ایً ىّارد را ىی جّان در ذیم دفاع  ىً زؼىی اٌسام ٌغاده ام و ةَ ٌاصق ةَ زٌغان و ... ىضکّم» زٌغان و یا ةْغ از زٌغان ىی گّیغ 

 از ةؼچـب ظّردن فؼد ىّرد ةؼرؿی كؼار داد.

 

 نظشیه ي تشچسة صنی دس قاعذه ي لوث و قساهه -3

 هفهوم لوث و قساهه -3-1

ةَ ٌُؼ قِیغ داٌی ، كـاىَ ) ةا فحش كاف ( در نغث ، اؿو اؿث ةؼای  1كـاىَ در نغث ، ىنغر اؿث و ةَ ىٍْای كـو یاد کؼدن اؿث.

در امٌالح ةْىی از فلیِان، كـو ؿّگٍغُایی اؿث کَ ةؼ اونیای دم جلـیو ىی قّد. ةَ  2اونیای دم کَ ةؼ ادّای ظّد ؿّگٍغ یاد ىی کٍٍغ.

:» ؛ چٍاٌچَ گفحَ ىی قّد « اكـو ، اكـاىا و كـاىَ » ُؼ جلغیؼ ، اؿيی اؿث غیؼىنغری کَ زایگؽیً ىنغر قغه اؿث. گفحَ ىی قّد : 

قیط ىضيغ ظٌیب قؼةیٍی ىی ٌّیـغ:و ُی ةفحش انلاف : اؿو االیيان جلـو ّهی اونیاء انغم ىاظّذه ىً انلـو و « . اکؼم ، اکؼاىا و کؼاىَ 

لـیو ىی قّد و از كـو کَ ُيان ؿّگٍغ اؿث ُّ انیيیً و كیم اؿو االونیاء : كـاىَ ةَ فحش كاف ٌام ؿّگٍغُایی اؿث کَ ةؼ اونیای دم ج

ٌعـحیً » اظػ قغه اؿث و گفحَ قغه : كـاىَ ، ٌام اونیایی اؿث کَ ةؼای ادتات كحم ةؼ ىغّی ّهیَ ؿّگٍغ ادا ىی کٍٍغ. ؿپؾ ىی گّیغ : 

يچٍیً داؿحاٌی از اةًّانب ٌلم کـی کَ در زاُهیث ةا كـاىَ ةَ داوری ٌكـث ، ونیغ ةً ىغیؼه ةّد و اؿالم آن را جلؼیؼ و جذتیث ٌيّد. ُ

 3«قغه کَ در زاُهیث ةَ كـاىَ ىغّی ّهیَ صکو کؼده اؿث. از ایً رو ةؼظی او را ٌعـحیً کـی داٌـحَ اٌغ کَ ةَ كـاىَ ّيم کؼده اؿث.

» هغَ ىی گّیغ : نّث ٌیؽ در نغث ىْاٌی ىعحهفی دارد ؛ یکی از آٌِا کَ ىٍاؿب ةا ةضخ ىاؿث كّت و قغت اؿث. فیؼوز آةادی در كاىّس ان

و دالنث « نّث ةَ ىٍْای كّت و قغت اؿث قتَ ) چیؽی ( دنیم اؿث دنیهی کَ جيام ٌیـث» و در ىْسو انّؿیي آىغه اؿث : « انهّث انلّه 

ات ىحِو دنیهی ةؼ اجِام کـی کَ ةَ زٍایحی از زٍای» آن ةؼ وكّع رویغادی از رویغاد ُای ٌاكل اؿث و نّث ةیٍَ جام ٌیـث ، گفحَ ىی قّد : 

ةؼ ظالف فلِای اُم ؿٍث کَ ةؼای نّث ىّارد صنؼی ذکؼ کؼده اٌغ ، از ٌُؼ فلِای قیَْ ُؼ زا کَ ًَ غانب   4«قغه زؽ نّث اكاىَ ٌكغ.

ا ةؼ وزّد كحم ةاقغ، از ىّارد نّث اؿث . آٌان ٌيٌَّ ُایی کَ ةؼای نّث ىی آورٌغ ، از ىّارد جيذیهی اؿث ؛ یٍْی چٍاٌچَ كاوی ُؼ ىّردی ر

نّث اىاره ای اؿث کَ ًَ ةؼ :» ا ًَ غانب ، كحم ةغاٌغ ىی جّاٌغ نّث داٌـحَ ، ةَ كـاىَ ىحّؿم قّد ؛ چٍاٌکَ در قؼح نيَْ آىغه اؿث ة

؛ ىذم قعل ىـهّش آغكحَ ةَ ظٌّی کَ ٌؽد ىلحّل یافث قّد، یا ىلحّل در ظاٌَ ی کـی یا كؼیَ كّىی یافث « ادّای ىغّی را ایساب ٌيایغ 

 ىلحّل در آٌسا ًی ًؼیق ٌيی کٍغ و یا ةیً دو كؼیَ ای یافث قّد کَ در آٌسا غیؼ از اُم كؼیَ ُا کـی دیگؼ ىْيّال رفث قّد کَ ىْيّال

آىغ ٌيی کٍغ و فامهَ یافحً ىلحّل ةا دو كؼیَ کاىال یکـان ةاقغ کَ در ایً مّرت ّهیَ دو كؼیَ كحم نّث اؿث و اگؼ ىضم یافحً ىلحّل ةَ 

ؽدیک جؼ ةاقغ، ٌـتث ةَ ایً كتیهَ كحم نّث اؿث؛ اىا اگؼ ىلحّل در ىضهَ ای یافث قّد کَ غیؼ از اُانی آن ىضهَ، یکی از ایً دو كؼیَ ٌ

کـاٌی دیگؼ ٌیؽ ایاب و ذُاب ىی کٍٍغ، در ایً مّرت ، كحم وكحی نّث اؿث کَ ّغواٌی ةیً ىلحّل و آن كؼیَ ةاقغ. ُيیً ًّر قِادت 

 5َ ىػُب ظّد ةاقغ . قِادت زٌان و فاؿلیً از ىّارد نّث اؿث.یک ىؼد ّادل، قِادت کاىهی کَ ىؤىً ة
 

 تشسسی تحليلی قاعذه ي لوث و قساهه تا نظشیه ي تشچسة صنی -3-2

قایغ ةحّاٌیو ةگّییو کَ ىِيحؼیً كاّغه ای کَ ىی جّان ، ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی را ةا آن ىّرد ةؼرؿی كؼار داد، كاّغه ی نّث و 

حِو امهی یا ُيان كاجم در زؼائو غیؼ ّيغی و ... و وؼب و زؼح ىكعل ٌيی ةاقغ و ةؼچـب اجِام كحم و كـاىَ ىی ةاقغ ؛ زیؼا کَ ى

 وؼب و زؼح ةَ گؼوُی یا فؼدی ىی ظّرد کَ ةا نّث و كـاىَ ایً ةؼچـب زده ىی قّد یا ةؼداقحَ ىی قّد.

ی اؿث کَ ٌؽد صاکو ةؼ مغق ىغّی اكاىَ ىی قّد ؛ ىٍُّر از آن اىاره ، ٍَ» اىام ظيیٍی )ره( در ةیان ىّارد نّث ىی فؼىایٍغ : 

ىاٌٍغ یک قاُغ یا دو قاُغ ، در مّرجی کَ قؼایي ، كاةم زيِ ٌتاقغ. ُيچٍیً اؿث اگؼ قعنی را در صانی کَ آغكحَ ةَ ظّن ةّده و 

ؼ از اُانی آن زا کـی درآن ؿالصف ٌیؽ آغكحَ ةَ ظّن اؿث ةیاةٍغ ، یا قعنی را در ظاٌَ کـی یا در ىضهَ ای زغای قِؼ ةیاةٍغ کَ غی

زا رفث و آىغ ٌيی کٍغ ، یا در مف زٍگ در ىلاةم گؼوُی کَ ةَ ؿيث آٌِا جیؼاٌغازی کؼده اٌغ ، یافث قّد. ظالمَ ، ُؼ اىاره ٍَی ٌؽد 

کافؼ و فاؿق  صاکو ىّزب نّث اؿث ؛ ةغون ایٍکَ ةیً آٌچَ کَ ىفیغ ًَ اؿث فؼكی ةاقغ. ةٍاةؼایً ، از قِادت ًفم ىيیؽ كاةم اّحياد ،

6«ىّرد ودّق و ٌیؽ زٌان و ىاٌٍغ ایٍِا گيان صامم ىی قّد.
 

                                                           
 391، ص  6ه.ق ، انفلَ االؿالىی و ادنحَ ، دىكق ، دارانکفؼ ، ج 1404. انؽصیهی ، وُتَ ، 1
 197، ص  15ّاىهی ، زیً انغیً ةً ّهی ) قِیغ داٌی ( ، ةی جا ، ىـانک االفِام ، ةی زا ، ج . زتْی2
 109، ص  4. انكؼةیٍی انعٌیب ، انكیط ىضيغ ، ةی جا ، ىغٍی انيضحاج انی ىْؼفَ ىْاٌی انيٍِاج ، ةیؼوت ، ةی زا ، ج3
 351، ص  12رانحؼاث انْؼةی ، جُق ، نـان انْؼب ، ةیؼوت ، دا 1408. اةً ىٍُّر ، ىضيغةً ىکؼم ، 4
 318. ىضلق داىاد، ؿیغ ىنٌفی، ص 5
 303ه.ق ، جضؼیؼ انّؿیهَ ، كو ، ٌكؼ اّحياد ، ص  1403. روح اهلل، ظيیٍی انيّؿّی ، 6
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ةا ایً ىحً از اىام )ره( ىكعل ىی گؼدد کَ اجِام كحم ةؼای قعنی ىكعل ، ىضؼز ٌگؼدیغه اؿث و ىی جّان ةؼچـب اجِام را ةَ 

ةؼچـب زٌی ةَ ىالصَُ جادیؼ ةؼچـب ُا ةؼ روی ىذال آورده قغه اؿث اّيال ٌيّد.ًؼفغاران « زٍگ » گؼوُی ىكعل کَ در ایً ىّرد 

فؼدی کَ ةؼچـب ظّرده ٌیؽ پؼداظحَ اٌغ. ایً زٍتَ از ةؼچـب زٌی ، ةؼچـب را ةَ ٍّّان یک ىحغیؼ ىـحلم و یک ّاىم ؿتتی ٌگاه ىی 

جّزَ ىعاًتان ةؼچـب زن  ( ةؼچـب ىيکً اؿث1کٍغ کَ رفحار اٌضؼافی را ةَ وزّد ىی آورد. ایً ىـئهَ ىيکً اؿث دو راه ةَ وزّد آیغ :

( ةؼچـب ىيکً اؿث از ؿّی فؼد دروٌی قّد و ةَ كتّل 2را زهب کؼده و ىّزب قّد جا آٌان ةؼچـب زدن فؼد را ٌگاه کؼده و دٌتال کٍٍغ. 

« ای ىٍضؼف صؼفَ»ٌّّی ىفِّم ظّدی از اٌضؼاف ةیاٌساىغ. ُؼ کغام از ایً دو فؼآیٍغ ىيکً اؿث ةَ جلّیث کر رفحاری و آفؼیٍف یک 

ةا جّزَ ةَ ایً ىحً از یکی از کحب زؼم قٍاؿی ىی جّان دریافث کَ ةؼچـب در ظنّص فؼدی کَ ةَ روی وی یا آٌِا كـاىَ یا  1ةیاٌساىغ.

نّث ازؼا ىی گؼدد ىی جّاٌغ ةؼچـب اجِام ظّرده قّد و ةَ ىؼاجب فّق از ىـائم زؼم قٍاؿی از یک فؼد ةی گٍاه کَ ةَ روی او اجِام ظّرده 

د یک ىٍضؼف صؼفَ ای را ایساد ٌيایغ و فؼد ةَ یک فؼد ةؽُکار جتغیم گؼدد. از ٌُؼ قیَْ ، چٍاٌچَ كحم نّث جكعیل داده قّد ، از ىی قّ

غ ، ىحِو ظّاؿحَ ىی قّد کَ ةؼای ةؼائث ظّیف دنیم ةیاورد ، از اونیای دم ظّاؿحَ ىی قّد کَ كـاىَ را ازؼا کٍٍغ. اگؼ كـاىَ را ازؼا ٌيّدٌ

ن داةث جكعیل داده ىی قّد ؛ اىا اگؼ اونیای دم از ادای كـاىَ اىحٍاع ورزٌغ ، از ىحِو ظّاؿحَ ىی قّد کَ ةؼای ةؼائث ظّیف ادّای آٌا

ةا جّزَ ةَ ایً ىّوّع  2كـاىَ را ازؼا کٍغ. چٍاٌچَ كـاىَ را ازؼا کؼد ، جتؼئَ ىی قّد. در غیؼ ایً مّرت ، ةَ پؼداظث دیَ ىضکّم ىی قّد.

ـاىَ ازؼا گؼدد صکو ةؼائث ىحِو مادر ظّاُغ قغ ، در ایً زاؿث کَ ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی رٌگ ظّد را پؼ رٌگ جؼ ىی در مّرجی کَ ك

ٌيایغ. ةا ایً وزّد در مّرجی کَ صکو ةؼائحی از زاٌب دادگاه چَ ىؼصهَ ةغوی و جسغیغ ٌُؼ و فؼزام ظّاُی مادر گؼدد ، ونیکً ةؼچـب 

ّان جٍِا ایؼادی کَ در ظنّص كـاىَ از ٌُؼ صلّكی و زؼم قٍاظحی را ىّرد ةؼرؿی كؼار داد ایً اؿث اجِام ةؼ روی قعل وزّد دارد. ىی ج

( و كاٌّن آییً دادرؿی 2( و كاٌّن ىسازات اؿالىی )ىاده 37کَ كـاىَ ةا صکو ةؼائث کَ در كّاٌیً ىعحهف ُيچّن كاٌّن اؿاؿی ) امم 

ُؼ زؼم قٍاظحی ٌیؽ ةایغ اقْار داقث کَ ةؼچـب اجِام زىاٌی کَ ةؼ فؼدی وارد اؿث ىعانف ىی ةاقغ و از ٌ 1392( ىنّب 4کیفؼی ) ىاده 

( چگٌَّ ىی جّان آن را از ةیً ةؼد و زىاٌی کَ صکو ةؼائث ٌیؽ مادر گؼدد ةؼظی از ىؼدم  ةَ دیغی دیگؼ ةَ فؼد اجِام ظّرده )ةؼچـب ظّرده 

یَ ی افؼادی ظاص و ةا جّزَ ةَ كـاىَ، زؼائو اٌضؼافی کَ در پیف جّویش ٌگاه ىی ٌيایٍغ.در ظنّص ایٍکَ قایغ ایً ةؼچـب زٌی از ٌاص

ىی « ظي پایان ةؼای كاجم ٍّکتّجی » دادیو را ةیافؼیٍغ ةایغ ةَ یکی از زؼایغ اؿحٍاد ٌياییو.در مفضَ صّادث یکی از روزٌاىَ ُا جضث ٍّّان 

ؿانَ ای را ةَ كحم رؿاٌغه ةّد ، در آؿحاٌَ ی اّغام  4ُؼش و کّدك زّان زٍایث کاری کَ در دو زٍایث ]ىعحهف[ ظٌّیً ، ظّا» ظّاٌیو ؛ 

ؿانَ کَ ظّاُؼ داٌكسّیف را ةَ ظاًؼ ىـعؼه کؼدٌف ةَ كحم رؿاٌغه اؿث ، در دادگاه ىغّی قغ کَ چّن از  23ایً ىحِو « كؼار گؼفث 

كتیَ ىی کؼدٌغ ، ایً جُّو ةؼایف ایساد قغ کَ او کّدکی، ُيَ اًؼافیان او را ىـعؼه کؼده و ةَ ظاًؼ الغؼی ىفؼًف وی را ةَ ٍّکتّت ج

از کّدکی ُيَ ىً را ٍّکتّت مغا ىی زدٌغ و ةؼای ُيیً ُيیكَ :» ٍّکتّت اؿث و ىی جّاٌغ ظّن دیگؼان را ىکیغه و رقغ کٍغ !  "واكْا

ؿانَ ای  4ىی دیغم ، کّدك  اصـاس ىی کؼدم کَ یک ٍّکتّت ُـحو . آن روز ُو در صانی کَ ظّدم را در جنّراجو ةَ قکم یک ٍّکتّت

پای ىیؽ ىضاکيَ ، جضلیؼُای دوران کّدکی » ایً كاجم در ىلاةم كىات دادگاه کیفؼی امفِان « را ةَ داظم ظاٌَ کكاٌغم و ةَ كحم رؿاٌغم!

یک ٍّکتّت ُـحو و را ةؽرگحؼیً دنیم اكغاىات ظّد ٍّّان کؼد و اداىَ داد : ُيَ ىً را ىـعؼه ىی کؼدٌغ و ىی گفحٍغ کَ ىً ةیكحؼ قتیَ 

در ٌيٌَّ ی 3«الغؼی ىفؼًو را ةَ رظو ىی کكیغن ، غافم از ایٍکَ ایً جيـعؼ ُا ، ىً را ةَ ىّزّدی ىٍؽوی و ظٌؼٌاك ىتغل ىی ؿاظث.

 ىكاُغه ىی گؼدد کَ ةؼچـب زٌی چَ جادیؼی در یک فؼد ظّاُغ داقث و چَ زؼائيی ةْغ از ةؼچـب زٌی اجفاق ظّاُغ افحاد. فّق
 

 ي تشچسة صنی دس قاعذه ي القارف هحذودنظشیه  -4

 هفهوم قاعذه ي القارف هحذود -4-1

انلػف نغَ : ُّ انؼىی ةانضساره و ٌضُّا دو اؿحْيم فی » كػف در نغث ةَ ىٍْی رىی اؿث ، جلاذف یٍْی جؼاىی. زصیهی ىی گّیغ : 

اگؼ کـی دیگؼی را ةا ؿٍگ « : ىٍِيا الن فی کم ىٍِيا اذی  انؼىی ةانيکاره نْالكَ انيكاةَِ ةیً انضساره و ال ىکاره فی جادیؼ انؼىی ةکم

 4ىّرد ُغف كؼار دُغ ، او را آزار داده و اگؼ او را ةا ؿعٍان زقث ظٌاب کٍغ ٌیؽ ىّزب اذیث و آزار او ىی قّد.

 

 
 

                                                           
 155. ) ویهیاىؽ ، فؼاٌک پی ( و ) ىک قیً ، ىاری نیً دی ( ، پیكیً ، ص 1
 307و  306.  ظيیٍی ، روح اهلل ، پیكیً ، مل 2
 25،ص  29/6/86و ُيچٍیً ر.ك ، روزٌاىَ ُيكِؼی  273،درآىغی ةؼ زؼم قٍاؿی و ةؽه دیغه قٍاؿی ، جِؼان ، ىیؽان ،ص  1389مالصی،زاویغ ،  .3
 200، ص  2. كتهَ ای ظّیی ، ظهیم ، كّاّغ فلَ ةعف زؽا ، پیكیً ، ج4
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 تشسسی تحليلی قاعذه ي القزف هحذود تا نظشیه تشچسة صنی -4-2

ؼ را در فلَ اؿالىی ىحنّر ىی گؼدد و ایٍکَ ىّرد كػف ةایغ ٌـتث دادن زٌا و نّاط در زىاٌی کَ مضتث از كػف ىی گؼدد ذًُ دو اى

ةاقغ و دیگؼی در قؼایي ىْیً كاٌٌّی ُياٌٍغ ةهّغ و ّلم و ... در فؼد وزّد داقحَ ةاقغ. كػف ظّد یک ٌيٌَّ ی ةارز ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی 

ةَ وكّع ىی پیٌّغد و « كػف» و نّاط ةَ فؼد دیگؼی ىـحٍغ ىی ٌيایغ ، زؼم  ىی ةاقغ و زىاٌی کَ یک فؼد ةغون دنیم اجِاىی را ُياٌٍغ زٌا

قایغ ةحّان گفث دادن ایً ةؼچـب ةَ قعل دیگؼ ، ٌيٌَّ ی ةارز یک ةؼچـب زٌی ةَ ُيؼاه ىسازات آن ةاقغ کَ كاٌّن گػار ایً ٌيٌَّ ی 

 ةؼچـب زٌی را ةی چٍغ و چّن پػیؼفحَ اؿث.

را ىعحل « صغ كػف و راةٌَ ی آن ةا ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی » در كػف اگؼ وارد قّیو ةَ زغ ىی جّان یک کحاب ظامی را ةا ٍّّان 

ٌيّد کَ زای اًانَ ی کالم در ذیم ایً قيارگان ٌيی رود. اىا در ایً ظنّص ةَ چٍغ فؼوع در ظنّص فؼوّات كػف اقاره ىی رود.اگؼ 

ف کٍغ و آٌان دؿحَ زيْی قکایث کٍٍغ ، كاذف یک صغ ىی ظّرد ، اىا اگؼ جک جک قکایث کٍٍغ ، ةؼای ُؼ کـی زياّحی را ةا یک نفٍ كػ

ًّ زيیم ةً دراج ، ًّ » یک از آٌان یک صغ ىی ظّرد. ةؼای ایً صکو ةَ مضیضَ ی زيیم ةً دراج از اىام مادق )ع( اؿحٍاد ىی قّد : 

زياَّ ، كال :ان اجّا ةَ ىسحيْیً وؼب صغا واصغا ، و ان اجّا ةَ ىحفؼكیً وؼب نکم ىٍِو  اةی ّتغاهلل )ع( كال : ؿانحَ رزم افحؼی ّهی كّم

از اىام مادق )ع( در ةاره ی ىؼدی کَ ةَ زياّحی افحؼا ةـحَ پؼؿیغم . اىام )ع( فؼىّد : اگؼ آٌان او را » زيیم ةً دراج ىی گّیغ : « : صغا

ةَ ٌفِ ُؼ « زغا زغا قکایث کٍٍغ» كاذف یک صغ دارد و اگؼ زغا زغا آورٌغ « ث کٍٍغدؿحَ زيْی از او قکای» دؿحَ زيْی آورده ةاقٍغ 

1کغام ةَ كاذف ، صغ كػف زده ىی قّد.
 

در ىلاةم ُؼ ّيهی ةایغ ّکؾ انْيهی ةاقغ و کر رفحاری ةایغ از ؿّی گؼوُِایی کَ :» در ٌُؼیات زؼم قٍاؿی ٌیؽ آىغه اؿث کَ 

در زاىَْ ٌغارٌغ ، کكف و جْلیب قّد و ةَ دٌتال آن ایً ّيم اٌضؼاف ٌاىیغه ىی قّد. نػا جا آٌسا کَ اّحلاد ةَ مضیش ةّدن رفحار ىؽةّر 

2كاٌّن ةازجاب دٍُغه ی ىْیارُای آن گؼوه اؿث ، رفحار یاد قغه ، ةؼچـب زؼم ةّدن و ىؼجکب ةؼچـب ىسؼم را ىی ظّرد.
 

زّد داقحَ ةاقغ و ُيچٍیً در مّرت ادتات ٌیؽ اىکان اؿلاط كػف ٌتایغ فؼاىّش کؼد کَ در ظنّص كػف ةایغ ادنَ ی ادتاجی ٌیؽ و

وزّد دارد ، ُؼچٍغ کَ ورود ظـارت ىٍّْی یٍْی ةؼچـب زٌی ةؼ فؼد كػف قغه از ةیً ٌيی رود. ةا جّزَ ةَ ىّارد فّق و در جاییغ ىتاصخ 

در ظيایث از فؼد ةؼچـب ظّرده ةَ وزّد آىغه اٌغ و  كّاّغ فلَ و راةٌَ ی آن ةا ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی ةایغ اذّان ٌيّد کَ ةؼظی از كّاّغ

 ةؼظی ٌیؽ ةَ ًّر ٌـتی صاىی فؼد ةؼچـب ظّرده و در پی زتؼان ظـارت ىٍّْی ُـحٍغ.
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 نتيجه گيشي

كّاّغ فلِی در صلّق اؿالىی را ىی جّان از ٌيٌَّ ُای ىّاٌِ ةؼچـب زٌی داٌـث ، زیؼا کَ گاُاا ةؼظی از آٌِا در پی دفِ کاىم 

ىسازات و ةؼظی ٌیؽ در پی اؿلاط ٌـتی آن و گاُاا ٌیؽ از ةیً ةؼٌغه ی اجِام ةؼآىغه اٌغ. ایً كّاّغ ةـحَ ةَ قؼایي فؼد ىی جّاٌغ ةؼچـب 

ىحغیؼ ةاقغ ؛ اگؼ قعنی در صال اکؼاه ، ازتار ، اوٌؼار ، ... ىؼجکب زؼىی گؼدد ةٍا ةَ قؼایٌی ةؼچـب ىسازات از ةیً ظّاُغ رفث و 

كّاّغی ىی ةاقٍغ کَ فؼد را « كاّغه ی انلاذف و ىضغود » و « كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةیان » یٍکَ كّاّغی ُيچّن ُيچٍیً در ظنّص ا

در قؼایٌی ةؼچـب ىسؼىاٌَ ىی زٌٍغ و در قؼایٌی آن را ؿاكي ىی کٍٍغ ؛ ةغیً ىفِّم کَ كاّغه ی كتش ّلاب ةال ةیان ّارض اؿث ةؼ 

در « كاّغه ی انلاذف ىضغود » فْهی ٌيی گؼدد ونی ةؼچـب ىسؼىاٌَ ةؼ وی زده ىی قّد و قؼایٌی کَ  فؼد ىؼجکب ُیچ فْم یا جؼك 

زىاٌی ىی ةاقغ کَ فؼدی ةؼچـب زٌا یا نّاط را ةؼ فؼدی وارد ىی ٌيایغ و در ایً مّرت ىی جّان فؼد كػف کٍٍغه را ةا ازؼای ىسازات ، 

كـاىَ ٌیؽ زاری اؿث ، چؼا کَ كاوی ىضکيَ ةَ فؼدی ًَ پیغا ىی  پاداش داد. ٌُؼیَ ی ةؼچـب زٌی در كّاّغ دیگؼی ُيچّن نّث و

 ٌيایغ کَ آن فؼد ىحِو ىی ةاقغ و ةؼچـب اجِام جا كـاىَ ةؼ فؼد وارد اؿث.

كّاّغ فلِی ىّزّد در صغ اىکان ؿْی ةؼ آن داقحَ اٌغ کَ ةا ووِ كّاّغی و ازؼاء و پیف ةیٍی ىسازات ُایی از ّّاىم زهّگیؼی از 

پیف ةیٍی قغه اٌغ ةؼ آن « را ه صم ُای کٍحؼنی»اقٍغ. صال ایً كّاّغ ٌیؽ در ىلاةم راُکارُای اؿالىی ىّزّد کَ ةَ ٍّّان ةؼچـب زٌی ة

ادتات  ةّده اٌغ جا از ةؼچـب زدن افؼاد جّؿي افؼاد دیگؼ کٍحؼل کٍٍغ. ایً راه صم ُای کٍحؼنی ٌیؽ ىی جّاٌٍغ ّفّ ، جّةَ ، ةؽه پّقی ، ادنَ ی

اقٍغ کَ قؼح آن در پژوُف فّق گػقث.ةا جنّیب كّاٌیً زؽایی زغیغ ، ٌُؼیات ةؼچـب زٌی و اؿحفاده از كّاّغ فلِی زؼم و غیؼه ة

پؼاکٍغه قغه اٌغ. زؼائيی کَ رٌگ و ةّی ةؼچـب زٌی را از  1392ىؼجتي ةَ قکم گـحؼده ای در ىّاد ىعحهف كاٌّن ىسازات اؿالىی ىنّب 

ّده اٌغ در ذیم زؼائو صغی ُياٌٍغ گػقحَ ةَ چكو  ىی ظّرٌغ و زا گؼفحَ اٌغ. و زؼائو دیگؼی ٌیؽ کَ زيهَ زؼائو كػف و ؿاب انٍتی دارا ة

از زيهَ ی آٌِا جُّیً ةَ افؼاد ظاص و افؼاد ّام ىی ةاقٍغ ٌیؽ ىی جّاٌغ در ذیم ةؼچـب زٌی آورده قّد. ٌُؼیات ةکؼ ةؼچـب زٌی ، ةَ 

ّر گـحؼده ای ىّرد ىٌانَْ كؼار گؼفحَ و از ایً رو ىٌانَْ ی آٌِا ىی جّاٌغ از اُيیث ًّری کَ ىٌانَْ گكحَ اؿث در كّاّغ فلِی ةَ ً

 فؼاواٌی ةؼظّردار ةاقغ.
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 هناتع و هشاجع

 . 4ج ، زا ةی ، ةیؼوت ، انيٍِاج ىْاٌی ىْؼفَ انی انيضحاج ىغٍی ، جا ةی ، ىضيغ انكیط ، انعٌیب انكؼةیٍی [1]

 . 12ج ، انْؼةی دارانحؼاث ، ةیؼوت ، انْؼب نـان ، ُق 1408 ، ىکؼم ىضيغةً ، ىٍُّر اةً [2]

 . 6ج ، دارانکفؼ ، دىكق ، ادنحَ و االؿالىی انفلَ ، ق.ه 1404 ، وُتَ ، انؽصیهی [3]

 . 15ج ، زا ةی ، االفِام ىـانک ، جا ةی ،(  داٌی قِیغ)  ّهی ةً انغیً زیً ، ّاىهی زتْی [4]

 . ؿيث ، جِؼان ، ایؼان اؿالىی زيِّری و اؿالم در زٍایی ؿیاؿث ، 1383 ، ىضيغ ؿیغ ، صـیٍی [5]

 .اّحياد ٌكؼ ، كو ، انّؿیهَ جضؼیؼ ، ق.ه 1403 ، انيّؿّی ظيیٍی اهلل، روح [6]

 .ىیؽان ، جِؼان ، قٍاؿی دیغه ةؽه و قٍاؿی زؼم ةؼ ،درآىغی 1389 ، مالصی،زاویغ [7]

 6/7/1394www.vekalatonline.ir ی ىّرظَ در قغه رویث ، آٌالیً وکانث ایٍحؼٌحی قتکَ [8]

 .1ج ، انْؼةی دارانکحب ، ةیؼوت ، انسٍایی انحكؼیِ ، جا ةی ، ّتغانلادر ، ّّده [9]

 . 2ج ، ؿيث ، جِؼان ، زؽا صلّق ةعف فلَ كّاّغ ، 1386 ، ّتاؿْهی ، زٌساٌی ّيیغ [10]

 .4ج ، اؿالىی ّهّم ٌكؼ ىؼکؽ ، جِؼان ،(  زؽایی ةعف) فلَ كّاّغ ، 1389 ، ىنٌفی ؿیغ ، داىاد ىضلق [11]

 ، جِؼان ، كاؿيی ٌامؼ جٍُیو و جِیَ ، کیفؼی جضّالت جاریط درس ،جلؼیؼات 1370 ، صـیً ّهی ، آةادی اةؼٌغ ٌسفی [12]

 .ةِكحی قِیغ داٌكگاه

 ىهک صيیغروا قٍاؿی،جؼزيَ زؼم ُای ،ٌُؼی1388َ دی، نیً ىاری ، قیً پی،ىک فؼاٌک ، ویهیاىؽ [13]

 .ىضيغی،جِؼان،ىیؽان


