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 کاربست فقهی و حقوقی قاعدۀ مایضمه بر قرارداد اوتقال 

 حق اختراع و پیامدهای آن
 1هیشی حویذ

 2فشخانی جوانوشد اتشاهین

 چىیذه

 ثبَد   هٌؼمدسُ  لطاضزاز وِ قَز هؼلَم لطاضزاز اًؼمبز اظ پؽ ثط اؾبؼ لبػسٓ هبًٗوي، چٌبًچِ
ثد  ذَاّدس ثدَزر زض اٗدي     همب َطف ثِ ػَو ٍالؼٖ ضزّ ثِ ثَزُ اؾت، ّطٗه اظ َطف٘ي هلعم

    ِ ِ  ه٘بى، اػوبل لبػسٓ هبًٗوي ثط لطاضزازّبٕ ثب هَيَع اًتمبل حدك اذتدطاع ثبٗدس ثد إ  گًَد
هَقىبفبًِ ثطضؾٖ قَز؛ چِ اٌٗىِ ثِ زل٘  زقَاضٕ پصٗطـ هفَْم لجى زضثبضٓ اهَال فىطٕ، 

 پد٘ف   همبلٔ تب قسًس اػوبل لبػسُ ثط آًْب زقَاض ذَاّس ثَزر ثِ ّو٘ي خْت، ًگبضًسگبى ثط آى
ـ  إ وتبثربًِ آٍضٕ اَالػبت ثِ قَ٘ٓ خوغ ثب ضا ضٍ ٖ  ٍ ثدب ضٍ ٖ  -تحل٘لد ِ  تَند٘ف ـ  ثد  ًگدبض

ثب تَخِ ثدِ ی٘طهدبزٕ ثدَزى حدك اذتدطاع،       وِ زّس هٖ ًكبى تحم٘ك اٗي ّبٕ زضآٍضًسر ٗبفتِ
گ٘دطزر اظ اٗدي    إ زٗگط ٍ اظ َطٗك تحَٗ  اؾٌبز ٍ هساضن هثجتِ نَضت هٖ لجى آى ثِ گًَِ

قَز ٍ  ََض وبه  اػوبل هٖ سٓ هبًٗوي زض فطو ثُالى لطاضزاز اًتمبل حك اذتطاع، ثِضٍ، لبػ
 گ٘طًسُ پبٗجٌس ثِ ثبظگطزاًسى هؼَو اؾتر هرتطع هلعم ثِ ضزّ ػَو ٍ اًتمبل

لبػدسٓ   حك اذتطاع، حمَق هبلى٘ت فىطٕ، ػَو لطاضزازٕ، ػَو ٍالؼٖ، واژگاى ولیذی:
 ر هبًٗوي

                                                           
 hamidmiri1387@gmail.com گٌجسوبٍٍؼ، گٌجس وبٍٍؼ، اٗطاى زاًكگبُ اؾتبزٗبض ر8
 javanmardebrahim@yahoo.com ( هؿئَل ٗؿٌسٓ)ًَ ، گٌجس وبٍٍؼ، اٗطاىگٌجسوبٍٍؼ زاًكگبُ اؾتبزٗبض ر3
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 همذهه

قَز، ثط ؾدط قدطاٍٗ ٍ چگدًَگٖ اًددبم آى گفتگدَ اًددبم        ِ هٖظهبًٖ وِ لطاضزازٕ ثؿت
گًَدِ ودِ پ٘طاهدَى آى تَافدك      گ٘طز؛ ّط ؾَٕ چٌ٘ي لطاضزازٕ ثبٗس تؼْس ذَٗف ضا ّوبى هٖ

وطزُ اؾت، اًدبم زّسر ثب اٗي حبل، ٌّگبهٖ ودِ اٗدي لدطاضزاز ثبَد  ثبقدس، ثبٗدس زٗدس چدِ         
اٗي ه٘بى، چٌبًچدِ گَاٌّ٘بهدٔ حدك     قَزر زض تؼْسّبٖٗ ثط زٍـ زٍ ؾَٕ لطاضزاز گصاقتِ هٖ
 ثدط  هبًٗدوي  لبػدسٓ  وِ گفت تَاى هٖ آٗب اذتطاع ثِ زل٘  ًساقتي قطاٍٗ لبًًَٖ ثبَ  ثبقس،

ِ  اًؼمبز اذتطاع حك گَاٌّ٘بهٔ اثُبل اظ پ٘ف وِ لطاضزازّبٖٗ ٖ  اػودبل  ثبقدس،  ٗبفتد  ٍ قدَز  هد
و اؾدت  تَيد٘آ آًىدِ    پبٗجٌس ثِ ثبظگطزاًسى هؼَ گ٘طًسُاًتمبل ٍ ػَو ضزّ ثِ هلعم هرتطع

إ اظ قطاٍٗ ثبٗس احطاظ قدَزر ٗده اذتدطاع ثبٗدس      خْت نسٍض گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع هدوَػِ
ٍاخس قطاٍٗ تبظگٖ، گبم اثتىبضٕ ٍ وبضثطز نٌؼتٖ ثبقسر زض اٗي ه٘بى، نسٍض گَاٌّ٘بهدٔ فبلدس   

؛ اٗي زضحبلٖ اؾت وِ هرتطع پؽ اظ ثجدت اذتدطاع هوىدي    2قطاٍٗ اهطٕ وبهالً هوىي اؾت
 لبث  هؿئلٔ اظ حك اذتطاع ضا ثِ زٗگطٕ ٍاگصاض وطزُ ثبقسر اظ اٗي ضٍ، 4ثطزاضٕ اؾت اخبظٓ ثْطُ

ٕ  گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع، ٍيدؼ٘ت  اػتجبضٕ ثٖ هَاضز آى اؾت وِ زض ثحث ِ  لطاضزازّدب اخدطا   ثد
ٔ  ذَاّس چِ زضآهسُ اذتدطاع، لبػدسٓ هبًٗدوي اػودبل      حدك  ثَز  آٗب ثب ثبَ  قسى گَاٌّ٘بهد
لدبًَى ثجدت    88زض هدبزٓ   گدصاض  لدبًَى  اٗدطاى،  حمدَق  بهدسّبٕ آى چ٘ؿدت  زض  گطزز  پ٘ هٖ

ٔ  اثُبل ، تٌْب هَخجبت82865ههَة ٕ ن تدبضٍٗ ػال ٖنٌؼت ّٕب اذتطاػبت، َطح  گَاٌّ٘بهد
 راؾت قسُ ؾبوت ثؿتِ لطاضزازّبٕ ثط اثُبل اٗي اثط هَضز هكرم ًوَزُ ٍ زض ضا اذتطاع حك

ٔ  ثب ٍخَز اٗي، ثِ لًدبٖٗ ثطذدٖ اظ وكدَضّب، ّوچدَى چد٘ي، اؾد بً٘ب،        هَخت لَاً٘ي ٍ ضٍٗد
ٖ  حمَق اذتطاع، گَاٌّ٘بهٔ حك اًگل٘ؽ ٍ اهطٗىب، ثب اٌٗىِ اثُبل  ظاٗد   اثتدسا  اظ ضا آى اظ ًبقد

                                                           
، هدلدٔ  «قطاٍٗ هبَّٕ حوبٗت اظ اذتدطاع اظ ًگدبُ ضٍٗدٔ لًدبٖٗ ٍ ازاضٓ ثجدت اذتطاػدبت      »ه٘طلبؾن، خؼفطظازُ ٍ انغط، هحوَزٕ، ر 2

 ر85(، ل 8284) 43تحم٘مبت حمَلٖ، ـ 

هَخت آى زاضًسٓ زاضاٖٗ فىطٕ اؾتفبزُ اظ حك هبلى٘ت فىطٕ هتؼلك ثدِ   ضٕ، لطاضزازٕ اؾت وِ ثِثطزا لطاضزاز ل٘ؿبًؽ ٗب هدَظ ثْطُ ر4
 وٌسر ثِ قرم زٗگطٕ ٍاگصاض هٖ« حك اهت٘بظ ٗب ضٍٗبلتٖ»ػٌَاى  ذَز ضا زض همبث  زضٗبفت هجلغٖ ثِ

 زض هٌسضج قطاٍٗ اظ ٗىٖ وٌس ثبثت ًفغشٕ وِ زضنَضتٖر ًوبٗس زضذَاؾت زازگبُ اظ ضا اذتطاع ًبهٔگَاّٖ اثُبل تَاًسهٖ ًفغشٕ ّط» ر5
 اثُبل حىن ً٘ؿت، اٍ لبًًَٖ همبملبئن ٗب هرتطع اذتطاع، هبله اٌٗىِ ٗب اؾت ًكسُ ضػبٗت آى( ج) ثٌس ٍ 6 هبزٓ نسض ٍ 4 ،3، 8 هَازّ

ِ  هطثٌَ ازػبّبٕ اظ ثركٖ ٗب ازػب ٗب اذتطاع ًبهٔگَاّٖ ّطر قَزهٖ نبزض اذتطاع ًبهٔگَاّٖ  ثجدت  تدبضٗد  اظ اؾدت،  قدسُ  ثبَد   ود
 ررر«رقَزهٖ تلمٖ ثبَ  اذتطاع
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ٖ    لْمطاٖٗ اثط ًوَز ٍ اػتجدبضٕ گَاٌّ٘بهدِ    زاضز، اٗي اثط ثط لطاضزازّبٖٗ وِ پد٘ف اظ اػدالم ثد
ؿئَل٘تٖ ثطإ َطف٘ي لدطاضزاز ًؿدجت ثدِ اؾدتطزاز     ٗبثس ٍ زض ًت٘دِ، ه اًؼمبز ٗبفتِ، تَؾؼِ ًوٖ

ر ثط اٗي اؾبؼ، ثطإ ػوك ثرك٘سى ثِ اٗي ثحث، يطٍضٕ اؾدت تدب   6وٌس ػَي٘ي اٗدبز ًوٖ
اٗي هؿئلِ ضا هَضز زلت ًظط ث٘كتطٕ لطاض زّ٘ن ٍ زض ذهَل اػوبل وبه  لبػسٓ هبًٗدوي  

 ر زض فطو ثُالى لطاضزاز اًتمبل  حك اذتطاع تأهلٖ خسٕ زاقتِ ثبق٘ن

آٗدب زض   ّدب اؾدت:   ، همبلٔ پ٘ف ضٍ زض پٖ پبؾد ثِ اٗدي پطؾدف  قس بى٘ث آًچِ ثِ تَخِ ثب
لطاضزازّبٖٗ وِ هَيَع آى اًتمبل حك اذتطاع اؾت، لبػدسٓ هبًٗدوي اػودبل ذَاّدس قدس       

اذتطاع ثط لطاضزازّبٖٗ وِ لج  اظ نسٍض حىن اثُبل اخطا قسُ اؾت، چِ  حك اثُبل گَاٌّ٘بهٔ
ثِ هرتطع پطزاذتدِ اؾدت، ثدِ اٍ     آًچِ توبم تَاًس ثبثت هٖ گ٘طًسُ ب اًتمبلگصاضز  آٗ تأث٘طٕ هٖ
زٌّدسُ ذَاّدس ثدَز  چٌبًچدِ      زض اٗي ذهدَل چدِ هؿدئَل٘تٖ ثطػْدسٓ اًتمدبل      ضخَع وٌس 

گ٘طًسُ اظ هَيَع لطاضزاز ثْطُ ثطزُ ثبقس، تىل٘ف ٍٕ چ٘ؿت  آٗدب حدك اذتدطاع، هدبل      اًتمبل
 آٗس ٗب هثلٖ  قوبض هٖ ل٘وٖ ثِ

 تحمیك پیطینۀ

گًَٔ هؼوَل، فمْدب زض   وٌىبـ پ٘طاهَى اٗي هؿئلِ زض فمِ ق٘ؼِ پ٘كٌ٘ٔ زضاظٕ زاضز وِ ثِ
ٍ زض ثردف  « همجَو ثِ ػمس فبؾس»ثبة لطاضزاز ث٘غ ٍ زض ظهٌ٘ٔ قطاٍٗ ػَي٘ي ٍ ظٗط گفتبض 

ر الجتِ، آًچِ وِ هَخدت قدس پ٘طاهدَى اٗدي هؿدئلِ ثدِ       7اًس ثِ آى پطزاذتِ« لبػسٓ هبًٗوي»
اظٗن، تٌْب هفبّ٘ن هَخَز زضثبضٓ لبػدسٓ ٗبزقدسُ ٍ چگدًَگٖ اػودبل آى ً٘ؿدت،      تحم٘ك ث طز

، ثلىِ ًگبضًسگبى زض نسز پبؾرگَٖٗ ثِ اٗدي  8قَز چطاوِ زض اٗي ثبضُ همبالت ذَثٖ زٗسُ هٖ
ٖ   پطؾف ثَزُ تدَاى لَاػدس ػودَهٖ     اًس وِ آٗب زض فطو ثُالى لطاضزازِ اًتمبل  حك اذتدطاع هد

                                                           
ٖ  فمدساى  اثط زض اذتطاع ثجت گَاٌّ٘بهِ اثُبل تأث٘ط»تجبض ف٘طٍظخبُ،  ظازُ ٍ هد٘س، ػجبؼ ػلٖ، ضٍحٖ ر6 ٕ  گدبم  ٍ تدبظگ  ٍخدَُ  ثدط  اثتىدبض

 ر839(، ل 8296) 39، فهلٌبهٔ پػٍّف حمَق ذهَنٖ، ـ «ل٘ؿبًؽ لطاضزاز زض پطزاذتٖ
ٖ  الىدالم  خدَاّط  ي، ًدفٖ،هحوسحؿ ر7 ؛ 323ق(، ل  8498الؼطثدٖ،   التدطا   اح٘دب   زاض ، )ث٘دطٍت: 37ج  االؾدالم،  قدطاٗغ  قدطح  فد

 ر354(، ل 8278، اؾوبػ٘ل٘بى: لن، )8ج  وىبؾت،ال ِحبق٘ ٗعزٕ، َجبَجبٖٗ، هحوّسوبظن
ّدبٕ حمدَلٖ،    زٗسگبُهدلٔ ، «ؽ آىػى ٍٓ لبػس ُهبًٗوي ثهح٘حِ ًٗوي ثفبؾسٓ لبػس ٓثطضؾٖ ٍ تحم٘ك زضثبض» تَل٘ت،ػجبؼ،  ر8

(، 8289) 69ّب، زفتدط   ، همبالت ٍ ثطضؾٖ«ثفبؾسُ ًٗوي ثهح٘حِ هبًٗوي لبػسٓ»؛ ػبثسٗي، هَهٌٖ، 83-65(، نم 8275) 2 ـ
 ر868-825نم 
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ٖ      لطاضزازّب ضا زضثبضٓ آى ثِ ثبٗؿدت   وبض ثؿت ٍ اظ اٗي ضٍٕ گفدت ودِ لبػدسٓ هبًٗدوي ضا هد
إ هُلك ثط آى اػوبل وطز ٍ زٍ ؾَٕ چٌ٘ي لطاضزازٕ ضا پبٗجٌس ثِ ثبظگطزاًسى ػدَو   گًَِ ثِ

 ًوَز 

قبٗبى شوط اؾت ّطچٌس زضثبضٓ هَخجبت ٍ آثبض اثُبل گَاٌّ٘بهدٔ حدك اذتدطاع زض ازث٘دبت     
ٌ٘دٔ وبضثؿدت فمْدٖ لبػدسٓ هبًٗدوي ثدط       ، ٍلدٖ زض ظه 9حمَق هبلى٘ت فىدطٕ ثحدث قدسُ   

لطاضزازّبٕ ثب هَيَع اًتمبل حك اذتطاع ثِ نَضت هؿتم  ٍ هٌؿددن ثحثدٖ هُدطح ًكدسُ     
اؾتر اظ اٗي ضٍ، اٗي تحم٘ك زض ًَع ذَز ًرؿت٘ي وَقكٖ اؾت وِ زض اٗدي ؾدُآ ٍ حددن    

 هحمَّك ذَاّس قسر

ظهٌ٘دٔ لبػدسٓ اند  ٍ    ّبٕ هَخدَز زض   ثب تَخِ ثِ هطاتت ٗبزقسُ، زض وٌبض ثطضؾٖ زٗسگبُ
ّبٕ هَخدَز زض ظهٌ٘دٔ هؼٌدبٕ يدوبى، هَيدَع آى ٍ       ّب ٍ زٗسگبُ ػىؽ، ثِ ثطضؾٖ احتوبل

چگًَگٖ وبضثؿت آى ثط لطاضزازّبٖٗ وِ هَيَع آًْدب اًتمدبل حدك اذتدطاع اؾدت، ذدَاّ٘ن       
 پطزاذتر

 . هعنا و هفهوم ظواى1

ٖ  ًسقَ هتَخِ َطف٘ي لطاضزاز، اًدبم اظ پؽ هبًٗوي، اگط ثٌبثط لبػسٓ  لطاضزاز ثٌبثِ زالٗلد
 ظٗدطا  ًوبٌٗس، هؿتطز اًس ثِ َطف زٗگط زازُ وِ ضا چ٘عٕ آى زاضًس توبم حك ّطٗه ثَزُ، ثبَ 
ٕ  قدسُ  اًدبم ّبٕ ٍ ػُف ثِ هبؾجك قسى ثُالى، پطزاذت لْمطاٖٗ اثط اخطإ ثب  ًدبضٍا  اٗفدب

ٖ فدط  ر زض اٗدي 89ثَز ذَاٌّس زضٗبفتٖ ٍخَُ اؾتطزاز ثِ هحىَم ثَزُ ٍ هتؼبلسٗي ِ  و، هدبل  ود
ٖ  ٍ تهطف زض ٍخدَُ  اؾت ی٘ط ثِ هتؼلك اًس، آى ضا زضٗبفت ًوَزُ َطف٘ي  ههدبزٗك  اظ زضٗدبفت
 ثِ ثبَ  اؾتر هبل اَو  ثبضظ

ثب تَخِ ثِ آًچِ ث٘بى قس، قبٗؿتِ اؾت زض گبم ًرؿت، هفَْم يوبى زض اٗدي لبػدسُ ضا   
 هَضز ثطضؾٖ ٍ تحل٘  لطاض زّ٘نر

                                                           
 اًتمدبل  لطاضزازّبٕ ضز ػَي٘ي اؾتطزاز ثِ تؼْس ٍ اذتطاع گَاٌّ٘بهِ اثُبل»تجبض،  تَاى ثِ همبلٔ خؼفطظازُ ٍ ػجبؼ ّب هٖ اظ اٗي پػٍّف ر9

ٕ  لطاضزازّبٕ اًتمدبل  ٍيؼ٘ت ثط اذتطاع گَاّٖ اثُبل تأث٘ط»تجبض،  ًبهٔ زوتطٕ ػجبؼ : ٍ پبٗبى8292ؾبل « اذتطاع حك ؾدبل  « فٌدبٍض
 اقبضُ وطزر 8294

ٕ  :لن، )2ج  وىبؾت،وتبة الاًهبضٕ،  ،هطتًٖ ر89 ٔ ذطاؾدبً،،   آذًَدس   حؿد٘ي،  ثدي  ؛ هحودسوبظن 888ق(، ل  8278، ّدبز  حبقد٘
 ر29ق(، ل  8496اضقبز،  ٍ فطٌّگ ٍظاضت )تْطاى: ، الوىبؾت
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 . جثشاى خساست1. 1

، هٌظَض اظ يوبى زض ان  ٍ ػىدؽ اٗدي لبػدسُ، خجدطاى ظٗدبى ثدط       88سگبُثط پبٗٔ اٗي زٗ
َطف٘ي لطاضزاز اؾتر اظ اٗي ضٍ زض ّط لطاضزازٕ وِ زض فطو نحت آى، تىل٘دف ثدِ خجدطاى    

اًدس   ظٗبى ثط زٍـ زٍ ؾَٕ لطاضزاز گصاقتِ قسُ ثبقس، زض فطو ثُالى آى ً٘ع َطف٘ي يبهي
ٌٌسر ثِ ؾدري زٗگدط، زض ػمدس ندح٘آ ودِ      ٍ ثبٗس ذؿبضت َطف همبث  ضا تساضن ٍ خجطاى و

هَخت هبلى٘ت فطٍقٌسُ ًؿجت ثِ ثوي، ٍ ذطٗساض ًؿجت ثِ هج٘غ اؾت، چٌبًچِ هبل تلف قَز 
اظ اهَال گ٘طًسُ تلف قسُ اؾت ٍ زض چٌ٘ي ػمَزى، اگط لطاضزاز ثبَ  ٍ وبال زض زؾت گ٘طًسُ 

 ر83اظه٘بى ضٍز، ٍٕ ثبٗس خجطاى ذؿبضت وٌس

 تشسسی و نمذ 

بُ زٍ ًمس ٍاضز اؾت: اٍل اٌٗىِ نح٘آ ً٘ؿت وِ هبله ضا يبهي هبل ذَٗف ثط اٗي زٗسگ
ر زٍم اٌٗىِ ثب پصٗطـ اٗي زٗسگبُ ّودٔ لطاضزازّدبٕ تول٘ىدٖ ذدَاُ ضاٗگدبى      82قوبض آٍضٗن ثِ

ثبقٌس ّوچَى ّجِ ٍ ٍلف، ٍ ذَاُ هؼَو ّوچَى فطٍـ، زض نَضت نحت ثدطإ گ٘طًدسُ   
آٍض ذَاٌّدس ثدَز؛    اػتجدبضٕ ً٘دع يدوبى    حبلت ثٖقًَس وِ اظ اٗي ضٍ، زض  آٍض قوطزُ هٖ يوبى

ر 84آٍض ً٘ؿتٌس زضحبلٖ وِ ثؿ٘بضٕ اظ لطاضزازّبٕ تول٘ىٖ ضاٗگبى ثَزُ، زض فطو ثُالى يوبى
قَز وِ هؼٌبٕ ػبمّ يوبى زضثطگ٘طًسٓ تحود  ظٗدبى    چٌ٘ي گفتِ هٖ زض ثطاثط اٗطاز ًرؿت اٗي

فتِ ودِ ّدط وؿدٖ يدبهي هدبل      ذَاّس قس؛ ذَاُ ظٗبى ثط هبل ذَز ٗب زٗگطٕ ثبقس ٍ اٗي گ
زّس وِ ّطوؿٖ ظٗبى ثطذبؾتِ اظ تلف هبل ذَٗف ضا تحود    گًَِ هؼٌب هٖ ذَٗف اؾت، اٗي

قسُ ثِ اٗدطاز ًرؿدت    ر ثب ٍخَز اٗي، اگطچِ پبؾد  زاز85ُضٍز وطزُ، اٗي ظٗبى ثط زاضاٖٗ ٍٕ هٖ
 تَاى گصقتر  چٌبى زل٘ك ً٘ؿت، ٍلٖ اظ اٗطاز زٍم ً٘ع ًوٖ آى

                                                           
قْ٘سٕ، ، هْسٕ؛ 377(، ل 8286، هدوغ شذبٗط اؾالهٖ ن:ل، )3ج  قطح وتبة الوىبؾت، اٙهبل فٖ ِیبٗ هبهمبًٖ، ي،سحؿوهح ر88

 ر96-99(، نم 8288، هدس :تْطاى) سات،ْانَل لطاضزازّب ٍ تؼ
 ر392(، ل 8289، ؾوت، )تْطاى: 3ج هسًٖ زٍ، لَاػس فمِ، ثرف  زاهبز، هحمك، ههُفٖ ر83
 ر377، ل 3پ٘ك٘ي، ج  ،هبهمبًٖ ي،هحوسحؿ؛ 882، ل 2پ٘ك٘ي، ج اًهبضٕ،  ،هطتًٖ ر82
 ر392، ل 3پ٘ك٘ي، ج  زاهبز، هحمك، ههُفٖ ر84
 ر99، پ٘ك٘ي، ل قْ٘سٕ، هْسٕ ر85
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 العی. سدّ عوض و2. 1

، هطاز اظ يوبى، ضزّ ػَو ٍالؼٖ ٗؼٌ، زض فدطو ثمدب، ضزّ ػد٘ي ٍ زض    86ثط پبٗٔ اٗي زٗسگبُ
فدطو  ثبٗدس زض   تٌْدب يوبى ضا فطو تلف، تؿل٘ن هث  ٗب ل٘وت اؾتر ًبگفتِ ضٍقي اؾت وِ 

، ظٗطا اظآًدب وِ زض لطاضزاز نح٘آ تب ٌّگبهٖ وِ هبل اظث٘ي ًطفتِ، ؾري گفدتي  هؼٌب وطزتلف 
، يوبى ثدِ  ثبَ ٍ ّن  لطاضزاز نح٘آّن زض  ، ثط پبٗٔ اٗي ثطزاقت،87ؾت اؾتاظ يوبى ًبزض
لدطاضزاز  زض  ٍاؾت  لطاضزازِٕ ػَو لطاضزاز نح٘آ ثتساضن زض ثَزُ، ٍلٖ اٗي هؼٌبٕ تساضن 

قسُ زض لدطاضزاز ثبَد  هدَضز پدصٗطـ قدبضع لدطاض        ؛ ظٗطا ػَو تؼ٘٘يثِ ػَو ٍالؼٖثبَ  
ظْدَض  اٗي اهط قَز،  هٖ ثْطُ گطفتِ يوبىوِ اظ ٍاغٓ  ر افعٍى ثط اٗي، ٌّگبه88ًٖگطفتِ اؾت
لطٌِٗ اؾدت،  ً٘بظ ثِ  لطاضزازٕ ػَوحىن ًوَزى ثِ ثطإ اظ اٗي ضٍ،  قتِ،زا ٍالؼٖزض ػَو 

ّوچٌبى وِ اٗي لطٌِٗ زض لطاضزاز نح٘آ ٍخَز زاضز وِ ّوبًب تَافك هَضز پدصٗطـ زٍ ؾدَٕ   
 زرقَ هٖ ٍالؼٖ ثبضػَو ط يوبى ثس، ًجبق لطاٌٖٗاگط ّ٘چ لطاضزاز اظ ؾَٕ قبضع اؾتر پؽ 

ثطذٖ زٗگط اظ فمْب زٗسگبّٖ زاضًس وِ اگطچِ اظ ّوبًٌسٕ ثؿ٘بضٕ ثب اٗي زٗسگبُ ثطذَضزاض 
قَزر ثب اٗي حبل، اٌٗبى ً٘ع  ّب زٗسُ هٖ ّبٖٗ ه٘بى آى اؾت، ٍلٖ پ٘طاهَى هؼٌبٕ يوبى تفبٍت

هؼٌبٕ ، 89ًظط اٗي زؾتِ اظ فمْب اًسر ثِ هَيَع يوبى زض لطاضزاز ثبَ  ضا هث  ٗب ل٘وت زاًؿتِ
اؾتر ثِ زٗگط ؾدري، َدطف٘ي لدطاضزاز ٌّگدبم ثؿدتي      «  هبل٘ت قٖثطػْسُ آهسى »، يوبى

  ٖ زٌّدس ٍ زض لدطاضزاز    لطاضزاز، ػَي٘ي ضا ثب لحبِ اضظـ ٍ هبل٘ت آى، ػَو ٗىسٗگط لدطاض هد
ر تؾد وِ ّوبى اضظـ ٍ هبل٘ت وبالآٗس  هٖ زٍـ يبهيثط  ئٖق٘ سوٌٌ هٖ ثبَ ، ػمال فطو

ٖ   پؽ، ثِ گ٘دطز،   ضاؾتٖ چِ زض لطاضزاز نح٘آ ٍ چِ ثبَ ، ذَز وبال ثط زٍـ يبهي لدطاض ًود
گ٘طزر ٍلٖ زض لطاضزاز نح٘آ اٗي هبل٘دت اظ ضاُ تؼ٘د٘ي ػدَو  همبثد       ثلىِ اضظـ آى لطاض هٖ

اًدبم گطفتِ، زضحبلٖ وِ زض لدطاضزاز ثبَد  چٌد٘ي چ٘دعٕ هَخدَز ًجدَزُ اؾدت؛ اظ اٗدي ضٍ،         
 ٍالؼٖ ضا ثطآٍضز ًوبٗ٘نر ًبگعٗطٗن وِ اضظـ

                                                           
 ر94، ل 8پ٘ك٘ي، ج  ٗعزٕ، َجبَجبٖٗ، هحوسوبظن ؛882، ل 2پ٘ك٘ي، ج اًهبضٕ،  ،هطتًٖ ر86
 ر882، ل 2پ٘ك٘ي، ج اًهبضٕ،  ،هطتًٖ ر87
 :تْدطاى ، )3ج  خبهغ الكتبت،لوٖ،  ،ه٘طظا اثَالمبؾن؛ 886ق(، ل  8495، اؾوبػ٘ل٘بى: لن، )2ج  خبهغ الوساضن،ذَاًؿبضٕ، ، احوس ر88

 ر279(، ل 8278ْبى، و٘
 ر888ق(، ل  8277، ّبزٕ :لن، )3ج  المَاػس الفمِْ٘،، ثدٌَضزٕ ،سحؿيوهح ر89
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 تشسسی و نمذ 

تَاى زضٗبفدت ودِ هدطاز اظ     تطٗي هجٌبٕ لبػسٓ هبًٗوي ثٌبٕ ػمالؾت، ه، اظآًدب وِ هْن
يوبى زض اٗي لبػسُ، ضزّ ػَو ٍالؼ، اؾت؛ چطاوِ نبحجبى ػم ، تساضن ضا ثب ػَو ٍالؼد،  

لدطاضزاز  اگدط زض  ن اظ ًظدط ػمدالٕ ػدبل    زاًٌس، ًِ ثب ػَو لطاضزازٕر ثط اٗي اؾدبؼ،  الظم ه،
 لدطاضزاز ثبَد   ثسّس، زض ٍٕ  ثِ ضا ثويّن  ذطٗساضٍ  ذطٗساضضا ثِ  هج٘غثبٗس  نح٘آ فطٍقٌسُ

گًَِ وِ اگط هبل ٍخَز زاقتِ ثبقس، ذَز آى ثبٗس  ثِ اٗي گ٘طز؛ لطاض هٖ آًبى زٍـثط  اهطّٕن 
 هث  آىرل٘وت ٗب زازُ قَز ٍ زض فطو تلف، 

 . اضتغال رهّه3. 1

ٍ يوبى « الرطاج ثبلًوبى»لبػسٓ  هؼٌبٕ يوبى زض ، ه٘بى39ظ اًسٗكوٌساىثِ ًظط ثطذٖ ا
هؼٌدبٕ   تفبٍت ٍخدَز زاضز؛ ثدب اٗدي تَيد٘آ ودِ زض لبػدسٓ اٍل،      « ان  ٍ ػىؽ»ٓ زض لبػس
هؼٌبٕ قسُ وِ ّوبى السام ثط يوبى ٗب تؼْس اؾت، زضحبلٖ وِ زض لبػسٓ زٍم،  لحبِ  ٕههسض
اؾتر ثط پبٗٔ اٗي زٗسگبُ، اٗدي لبػدسُ    «قتغبل شهِا» ّوبى قسُ وِ وبض گطفتِ  ثِ ههسض اؾن

ّدن   لطاضزاز ثبَد  زض  ثَزُ، هكغَل لطاضزاز نح٘آِ زض شهّ ّوچٌبى وِ»زّس:  چٌ٘ي هؼٌب هٖ
، هؼٌبٕ ههسضٕ زاقتِ ثبقستَاًس  اظ ؾَٕ زٗگط، يوبى زض لطاضزاز ثبَ  ًوٖر «هكغَل اؾت

ي لطاضزاز ثبَ  ذدَز ضا هتؼْدس ثدِ    چطاوِ زض اٗي حبل، پصٗطفتٌٖ ً٘ؿت وِ گفتِ قَز، َطف٘
پؽ، تٌْب هؼٌبٕ اؾن ههسض زض لطاضزاز ثبَ   ؼسم اؾتروٌٌس، ظٗطا چٌ٘ي چ٘عٕ وبل يوبى هٖ

لدطاضزاز  ٍ يدوبى زض   لطاضزاز ندح٘آ يوبى زض  لبث  اخطا ثَزُ، اظ اٗي ضٍ، لسض هكتطن ه٘بى
ّس ثَز، ظٗدطا  گًَِ ذَا زض یهت ّن ّو٘ي ؛ ّوچٌبى وِّو٘ي هؼٌبٕ اؾن ههسض اؾت ثبَ 

نح٘آ ً٘ؿت گفتِ قَز وِ یبنت، يوبى ذَٗف ضا زض ثطاثط هبل یهدجٖ پصٗطفتدِ ٍ تؼْدس    
 ر38گطزز ًوَزُ اؾت، ثلىِ تٌْب شهٔ ٍٕ هكغَل هٖ

                                                           
 ر888ق(، ل  8272، )تْطاى: الوىتجِ الوحوسِٗ، 8ج  ،الُبلت فٖ قطح الوىبؾت ِهٌ٘ذَاًؿبضٕ،  ًدفٖ، هَؾٖ ر39
الًّوبى لس ٗطاز ثِ الوؼٌ، الوهسضٕ ووب فٖ لبػسُ الرطاج ثبلًّوبى ووب تمسم ٍخِْ ٍ لس ٗطاز ثِ الوؼٌ، االؾن الوهسضٕ ووب فٖ  ر38

ل ٌٗبؾت الوؼٌ، االؾن الوهسضٕ هغ أىّ تؼّْس الًّبهي فٖ الفبؾس وبلؼسم فبلددبهغ ثٌ٘دِ ٍ   الومبم فئى ًٗوي ح٘ث إًِّ هجٌٖ للوفؼَ
ث٘ي الهّح٘آ َّ ّصا الوؼٌ، ٍ ووب فٖ ثبة الغهت ٍ الومجَو ثبلؿَم ٍ ًحَ شله هوّدب حىدن الكّدبضع ثبلًدوبى هدي زٍى تؼّْدس       

 الًبهي ٍ التعاهِر
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، لدطاضزاز ندح٘آ  زض ثط پبٗٔ اٗي زٗسگبُ زض لطاضزاز ثبَ ، يوبى ثِ ػَو ٍالؼٖ اؾت ٍ 
ظ لجى وبال ٍ تلف آى ٍ فؿدد  پؽ ا ٍلٖ رؾتيوبى ثِ ػَو لطاضزازٕ پ٘ف اظ لجى وبال

ل٘وت )ػَو ٍالؼٖ(ر زل٘  اٗي گفتِ هجٌبٖٗ ثدَزُ ودِ ثدِ    ٗب  يوبى ٗب ثِ هث  اؾتلطاضزاز، 
، ظٗدطا  «يدوبى ٗدس  »اػتمبز اٗي زؾتِ اظ اًسٗكوٌساى، لبػسٓ ٗبزقسُ ثط آى اؾتَاض اؾت؛ ٗؼٌٖ 

 اظ پد٘ف  ٘تاظآًدب وِ تب لجًٖ ضٍٕ ًسّس، خبٖٗ ثطإ اخطإ لبػسٓ هبًٗوي ً٘ؿدت، ٍيدؼ  
پؽ، يوبى زض لطاضزاز ندح٘آ ٌّگدبهٖ پسٗدس    ر ثَز ذَاّس ث٘طٍى لبػسُ اٗي قوَل اظ لجى
ثطّن ظًٌدس  ضا  ذطٗساض لطاضزازٍ  ؾ ؽ فطٍقٌسُ ٍضفتِ  زؾت ذطٗساض اظه٘بىزض  آٗس وِ وبال هٖ

ِ    هؼٌب ًساضز  ٍ هث  ٗب ل٘وت ضا يبهي اؾت وِ زض اٗي حبلت، ذطٗساض خدبٕ   ودِ گفتدِ قدَز ثد
، چطاودِ  ثبقدس  ىيوبهبل  هَيَع ػٌَاى  ثِقسُ اظ ؾَٕ ذطٗساض  ضفتِ، پَل  زازُ اظه٘بىوبالٕ 

زر ثط پبٗٔ اٗي زٗسگبُ، ثب هٌحهط زاًؿدتي  قَ هٖ تجسٗ اٌٗدب زٗگط يوبى ثِ هث  ٗب ل٘وت  زض
هجٌبٕ لبػسُ ثِ يوبى ٗس، ًبگعٗطٗن وِ پؽ اظ گطفتي وبال اظ ؾَٕ ذطٗساض، يوبى ضا ثِ ٍٕ 

ؾبى، نح٘آ ً٘ؿت ودِ زض اٗدي حبلدت اظ يدوبى ًؿدجت ثدِ ػدَو         ثسٗي ًؿجت زّ٘ن وِ
لطاضزازٕ ؾري گفتِ قَز، ثلىِ ثبٗس ثِ پ٘ساٗف يوبى ثِ ػَو ٍالؼٖ لبئ  قس؛ يوبًٖ وِ 

 آٗسر ثب اظه٘بى ضفتي ٍ ثطّن ذَضزى لطاضزاز پسٗس هٖ

 تشسسی و نمذ 

وِ توؿده ثدِ تلدف    اًس  گفتِ 33ثط اٗي ثطزاقت اٗطازاتٖ هُطح قسُ اؾتر ثطذٖ اظ فمْب
ذَضزى ثؼسٕ لطاضزاز ثطإ تَخِ٘ ٍخَز يوبى ثدِ هثد  ٗدب ل٘ودت زض لدطاضزاز        وبال ٍ ثطّن

نح٘آ، ثطزاقت ثؿ٘بض زٍضٕ اظ اٗي لبػسُ اؾدتر زٗگدط اٌٗىدِ زل٘لدٖ ثدطإ ث٘دطٍى ثدطزى        
 پبٗٔ ثطتٌْب  لبػسُ اٗي وٍِيؼ٘ت پ٘ف اظ لجى وبال اظ اٗي لبػسُ ً٘ؿت، ظٗطا ثطإ اٗي ازػب 

 ٓ لبػس تٌْب اٗي لبػسُ هجٌبٕ اگطاؾتَاض ثَزُ اؾت، زل٘لٖ ٍخَز ًساضزر خسإ اظ اٗي،  وبى ٗسي
اٗدي  ثِ اؾتٌبز ثِ لبػسٓ ان  ٍ ػىؽ اؾدت  افدعٍى ثدط اٗدي،     ثَز، زٗگط چِ ً٘بظٕ  ال٘س ػلٖ

، ٍلٖ ثدط پبٗدٔ   يوبى اؾتلطاضزاز ؾطچكؤ  ٗؼٌٖ؛ «هبًٗوي ثهح٘حِ»وِ  گَٗس لبػسُ هٖ
يدوبى  طاهَى لطاضزاز نح٘آ، لجى هج٘غ، فؿد لطاضزاز ٍ تلف وبال ؾطچكدؤ  اٗي زٗسگبُ پ٘

                                                           
 ر368(، ل 8268ى، اؾوبػ٘ل٘ب: لن) ،8ج  وتبة الج٘غ،ذوٌٖ٘،  هَؾَٕ، اهلل ضٍحؾ٘س  ر33
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 ر32قًَس قوطزُ هٖ

ضؾس زٗدسگبُ يدوبى ًؿدجت ثدِ      ًظط هٖ قسُ، ثِ ّبٕ هُطح زض ًْبٗت، ثب تَخِ ثِ زٗسگبُ
ٖ  ثبَد   ػمس ػَو ٍالؼٖ اظ اتمبى ٍ اؾتحىبم ث٘كتطٕ ثطذَضزاض اؾت، ظٗطا  ؾدجت  تَاًدس  ًود

ٕ  چَى ٍ ثبقس، اثطٕ گًَِ ّ٘چ  ػدَو  اظ گفدتي  لدصا ؾدري   تكدى٘  ًكدسُ اؾدت،    لدطاضزاز
ػالٍُ ثط اٗي، زض لطاضزازّبٕ ثبَ  اظ خْت آًىِ اٗي تَافدك اظ   رثَز ذَاّس ثَْ٘زُ لطاضزازٕ،

الَفدب ً٘ؿدت ٍ    اًس، ٍاخت ؾَٕ قبضع اهًب ًكسُ اؾت ٍ التعاهٖ وِ َطف٘ي ثِ آى پبٗجٌس قسُ
ًساضزر يوبى زض اٗي لبػسُ خع يوبى ٍالؼٖ  الوؿوٖ هَضزٕ ػَو لطاضزازٕ ٗب ّوبى يوبى

لطاضزاز ًرَاّس ثَز، چطاوِ اَالق زض يوبى، ظَْض زض يدوبى ٍالؼدٖ زاضز ٍ اظ آى    اظ ذبضج ٍ
 قَز ٍ ی٘ط آى، ً٘بظهٌس زل٘  اؾتر يوبى ٍالؼٖ هتجبزض هٖ

 . جشیاى لاعذه دس لشاسدادهای تا هوظوع انتمال حك اختشاع2

طاضزاز اًتمبل حك اذتطاع، لبػسٓ هبًٗوي اػوبل ذَاّدس قدس    اوٌَى ثبٗس زٗس ثب ثُالى ل
 لبػدسٓ  آٗدب  قَز، ثبَ  ٍ اػتجبضثٖ زازگبُ ؾَٕ گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع ثٌبثِ زالٗلٖ اظ چٌبًچِ
گدطزز  آٗدب   هٖ اػوبل اؾت ٗبفتِ اًؼمبز گَاٌّ٘بهِ اثُبل اظ پ٘ف وِ لطاضزازّبٖٗ ثط هبًٗوي

زًجدبل   ْمطاٖٗ زاقتِ، ثُالى  لطاضزاز هطثٌَ ثِ اذتطاع ضا ثِاثُبل گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع، اثط ل
آٗدسر   قوبض هٖ ذَاّس زاقت  ٗب اٌٗىِ اثط اثُبل تٌْب ًبظط ثِ آٌٗسُ ثَزُ، اظ هَخجبت اًفؿبخ ثِ

 ؾبى، احتوبالت لبث  َطح زض اٗي ظهٌِ٘ ثطضؾٖ ذَاّس قسر ثسٗي

 . اعوال لاعذه1. 2

 يوبى لجى اظ پ٘ف تب ٍ اؾت ػسٓ هبًٗويلب اػوبل ٍ يوبى اخطإ انلٖ ضوي لجى،
هؼٌب ًرَاّس زاقت، ظٗطا تب ٍلتٖ وِ هبلٖ ثِ قرهٖ تؿل٘ن ًكسُ ثبقس، اخجبض اٍ ثِ ضزّ ػد٘ي  

ر حبل ثب تَخِ ثِ ی٘طهدبزٕ  34هؼٌبؾت زض فطو ثمب ٗب پطزاذتِ هث  ٗب ل٘وت زض فطو تلف ثٖ
 ى ضا تؿل٘ن ٍ لجى ًوَز تَاى آ قَز وِ چگًَِ هٖ ثَزى حك اذتطاع، اٗي پطؾف هُطح هٖ

                                                           
 ر294ق(، ل  8488، ػلوِ٘ ٓحَظ: لن، )8ج  وتبة الوىبؾت، ٔحبق٘انفْبًٖ،  ،هحوسحؿ٘ي ر32
 ر328(، ل 8278تْطاى،  زاًكگبُ اًتكبضات ، )تْطاى:8ج  حمَلٖ، همبالت اثَالمبؾن، گطخٖ، ر34
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 زض چٌدبى  ثبٗدس  زاقدتِ، هؼدَو   هفَْهٖ ػطفٖ زض پبؾد ثِ اٗي پطؾف ثبٗس گفت لجى
 ؾلٌُت تكر٘م ر هؼ٘بض35ثساًس هبل ثط هؿتَلٖ ضا اٍ ػطف وِ گ٘طز گ٘طًسُ لطاض اًتمبل تهطف

ـ  ثدب  ر ثط اٗي اؾبؼ36اؾت ػطف ً٘ع هبل ثط ذطٗساض ؾُ٘طٓ ٍ ٖ  ػدطف  زاٍضٕ پدصٗط تدَاى   هد
اًؼمبز لطاضزاز ٍاگصاضٕ ٍ تحَٗ  اؾدٌبز ٍ هدساضن    نِطف ثب تؿل٘ن هَضز حك اذتطاع، زض گفت
اظ ول٘ٔ حمَق اًحهبضٕ نبحت اذتطاع هٌتفغ  گ٘طًسُ اًتمبل پؽ آى اظ ٍ گ٘طز هٖ اًدبم هثجتِ
 ٍ حدك اؾدتفبزُ   زٗگدط  اٍ ٍ اؾت ذبضج زٌّسُ اًتمبل تهطف اظ هبل ّن ػطفٖ لحبِ ثِ قسُ ٍ
 وبهد   اؾت اَالػبت هَظف هرتطع ًساضزر ّوچٌ٘ي ضا اذتطاع هَيَع اًتمبلاظ  ثطزاضٕ ثْطُ
 تؿدل٘ن  آى، پ٘ف اظ ٍ زّس لطاض گ٘طًسُ اًتمبل اذت٘بض زض ضا آى وبض ضٍـ ٍ ذَز اذتطاع ثِ ضاخغ
زٌّسُ ثبٗس اخٌبؼ، تدْ٘عات ٍ ٍؾبٗ  هدطتجٍ ثدب اذتدطاع ضا     اًتمبل ثٌبثطاٗي راؾت ًكسُ وبه 

ّبٕ الظم ضا اًدبم زّسر ّطچٌس پؽ اظ تؿل٘ن گَاٌّ٘بهٔ حك  ضاٌّوبٖٗ تحَٗ  زازُ، آهَظـ ٍ
ٖ  هرتطع زض اذت٘بض ثِ اذتطاع هطثٌَ فٌٖ اذتطاع، اَالػبت ٍ  هد  تفى٘ده  خْدت  اٗدي  اظ هبًدس 

 خْدت  اظ گ٘طًدسُ  اًتمبل ثطإ ضا هًطاتٖ تَاًس هٖ ذَز اٗي قَز، وِ ًوٖ هبلى٘ت اًدبم وبه 
اهَال فىطٕ ثَزُ،  ّبٕ ٍٗػگٖ ثبقس، لىي اٗي اهط اظ زاقتِ لزًجب ثِ خَٖٗ هَاظٕ زٗگطاى ثْطُ
ثدب تَخدِ    ثَزُ، ػطفٖ هفَْهٖ آٗس، ظٗطا تؿل٘ن قوبض ًوٖ تحمك هفَْم لجى ٍ تؿل٘ن ثِ هبًغ

 ر37ثَز ذَاّس هتفبٍت ً٘ع تؿل٘ن و٘ف٘ت ثِ هبل همجَو

 تشسسی و نمذ 

ََض وبهد  اػودبل    ًٗوي ثِضؾس ثب ثُالى لطاضزاز اًتمبل حك اذتطاع، لبػسٓ هب ًظط هٖ ثِ
ًساضز ٍ لجى هؼٌَٕ ٍ حىودٖ   هحؿَؼ ٍ هبزٕ تهطف ثب إ هالظهِ قَز، چطاوِ تؿل٘ن هٖ

 وٌسر وفبٗت هٖ لبػسُ اػوبل ٍ يوبى ثطإ اخطإ

اػتجبضٕ گَاٌّ٘بهدٔ   حبل ثب تَخِ ثِ آًچِ گصقت، اٗي پطؾف هُطح ذَاّس قس وِ ثب ثٖ
تط ثؿتِ قدسُ،   ثطزاضٕ اظ اٗي حك اذتطاع پ٘ف ٕ ثْطُحك اذتطاع، آٗب لطاضزاز ل٘ؿبًؿٖ وِ ثطا

                                                           
(، 8288، اًتكدبض  ؾدْبهٖ   قطوت  :تْطاى) لطو، ، اخبضُ ،هؼبٍيِ، غث٘، ػمَزتول٘ىٖ ،هؼَو هسًٖ: هؼبهالت  حمَقوبتَظٗبى، ًبنط،  ر35

 ر866ل 
 ر449(، ل 8279، )تْطاى: اًتكبضات اؾالهِ٘، 8، ج حمَق هسًٖؾ٘س حؿي، اهبهٖ،  ر36
(، 8296) 8، هدلٔ زاًدف حمدَق هدسًٖ، ـ    «هبّ٘ت حمَلٖ لطاضزاز ٍاگصاضٕ حك اذتطاع»ََثٖ، نبزلٖ ٍ ه٘طلبؾن، خؼفطظازُ،  ر37

 ر44ل 
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 لبث  فؿد اؾت ٗب اٌٗىِ ثبٗس اثُبل گَاٌّ٘بهِ ضا ؾجت ثُالى لطاضزاز ثساً٘ن 

لطاضزاز هٌؼمسُ ثط حك  اذتطاع، اػتجبضٕ گَاٌّ٘بهٔ حك ثٖ زاًبى ثب ثٌبثط ًظط ثطذٖ اظ حمَق
ر اؾدت  هبل٘ت ٍ التهبزٕ اضظـ لسفب حبلت اٗي زض ػَو ظٗطا قَز، ػَو هٖ ً٘ع فبلس اذتطاع

 آى ثتَاى ثُدالى  لطاضزاز، هَيَع تؿل٘ن ثط لسضت ػسم َطٗك اظ زاضز اهىبى تطت٘ت ّو٘ي ثِ
 زض اقتجبُ اظ وبقف تَاًس هٖ حك اذتطاع گَاٌّ٘بهٔ ر تَخِ٘ زٗگط اٌٗىِ اثُبل38ؾبذت هَخِ ضا

ٖ  حمَق اظ ثطذٖ زٗگط ًظط ثبقسر ثط اؾبؼ هؼبهلِ هَيَع تجدبضٕ گَاٌّ٘بهدٔ حدك    اػ زاًبى، ثد
ٖ   اثٌبٕ زض اخبضُ هَضز تلف اذتطاع ّوچَى ر زض ثطاثدط،  39قدَز  هست، ؾجت اًفؿبخ لدطاضزاز هد

ٖ  اضظـ زاضًس وِ گطٍُ زٗگطٕ اظْبض هٖ ِ  اذتدطاع  گدَاّ لدطاضزاز   هَيدَع  ػٌدَاى ٍندف   ثد
ًجَزُ ٍ  هَخَز اؾبؾبً ٍنف اٗي وِ گطزز هٖ هكرم گَاٌّ٘بهِ اػتجبضٕ ثٖ ثب هحؿَة قسُ،

 حدك  ٗده  ػٌدَاى  ثِ ر اظ اٗي هٌظط، اَوٌ٘بى اظ اػتجبض گَاّٖ اذتطاع29ضزاز لبث  فؿد اؾتلطا
ِ  اؾدت  چ٘عٕ لطاضزاز، نحت زضؾتٖ ٍ ٍثَق ثِ ثطإ قرهٖ ٕ  گ٘طًدسُ  اًتمدبل  ود  آى ثدطا
ٖ  آى أذدص  هدَضز  زض ضا ثطزاضٕ ثْطُ ٍ هدَظ وٌس هٖ هؼبهلِ ٖ    هد اػتجدبضٕ   ًوبٗدسر اظ اٗدي ضٍ، ثد

زٌّسُ ثبقدسر ثدط اؾدبؼ     تَاًس هَخت حك فؿد لطاضزاز ثطإ اًتمبلٖ گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع ه
مر ثَزُ وِ همطض رق 325 هبزٓ ثب زض حمَق اٗطاى هٌُجك إ هؼبهلِ چٌ٘ي اٗي زٗسگبُ، ٍيؼ٘ت

 آى قَز هؼلَم ٍ ثبقس نفت قطٌ اؾت قسُ ػمس يوي زض وِ قطَٖ گبُ ّط»زاقتِ اؾت: 
، ظٗدطا  «زاقدت  ذَاّدس  فؿدد  ذ٘دبض   اؾت قسُ اٍ ًفغ ثِ قطٌ وِ وؿٖ ً٘ؿت هَخَز نفت

هثبثٔ ٍنف هَضز هؼبهلِ ٍ قطٌ يوي آى ثدَزُ ٍ ثدب    تًو٘ي اػتجبض گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع ثِ
 ر28گطزز وِ اٗي ٍنف هَخَز ًجَزُ اؾت اػتجبضٕ گَاّٖ اذتطاع هكرم هٖ ثٖ

 وِ سآٗ ه٘بى هٖ ثِ هَضز هؼبهلِ ٍنف اظ اٗي ثطزاقت لبث  اًتمبز اؾت، ظٗطا ٌّگبهٖ ثحث

                                                           
(، 8298) 8ًبهٔ ـ  ، هدلٔ تحم٘مبت حمَلٖ، ٍٗػُ«فٌبٍضٕ ل٘ؿبًؽ لطاضزاز اًحالل لَاػس»ه٘طلبؾن، خؼفطظازُ ٍ اثطاّ٘ن، ضّجطٕ،  ر38

 ر86ل 
 حدك  اًتمدبل  زض لطاضزازّبٕ ػَي٘ي اؾتطزاز ثِ تؼْس ٍ اذتطاع ًبهِ گَاّٖ اثُبل»تجبض ف٘طٍظخبُ،  ه٘طلبؾن، خؼفطظازُ ٍ هد٘س، ػجبؼ ر39

 ر357(، ل 8292) 86ًبهٔ ـ  ، هدلٔ تحم٘مبت حمَلٖ، ٍٗػُ«اذتطاع
 اًتمدبل  لدطاضزاز  زض َطف٘ي العاهبت ٍ تؼْسات»هحوس، احؿٌٖ افطٍظ؛ هحوس، ػ٘ؿبئٖ تفطقٖ؛ ه٘طلبؾن، خؼفطظازُ،  هحوَز، نبزلٖ؛ ر29

ٕ  هدلٔ پػٍّف ،«زٗگط حمَلٖ ّبٕ ًظبم ثطذٖ ٍ ال حمَق وبهي ثب آى تُج٘ك ٍ فٌبٍضٕ (، ل 8299) 2مدٖ، ـ  تُج٘ حمدَق  ّدب
 ر893

 ر75(، ل 8298زازگؿتط،  اًتكبضات )تْطاى: آثبض، ٍ تكى٘  قطاٍٗ هبّ٘ت، تىٌَلَغٕ، اًتمبل لطاضزازفطٍظ،  هحوس، احؿٌٖ ر28
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ثگ٘طز؛ حبل آًىدِ   لطاض هؼبهلِ لبثل٘ت آى ضا زاقتِ ثبقس وِ هَيَع ٍنف، اظ خسإ هَنَف
تَاًدس هَيدَع    زض لطاضزازّبٕ ثب هَيَع اًتمبل حك اذتطاع، گَاٌّ٘بهٔ فبلس قطاٍٗ اؾبؾبً ًوٖ

ِ  هؼبهلِ ثبقسر پؽ اػالم ثٖ  اػتجبضٕ گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع زض ه٘بًٔ اخطإ لطاضزاز ثب تَخِ ثد
ـ  ثدط اٗدي،   هٌعلٔ ًجَز هَيَع هؼبهلِ اؾت، ًِ فمساى ٍنفر افعٍى اثط لْمطاٖٗ آى ثِ  پدصٗط

ِ  ثُدالى  ظهبى تب هٌؼمسقسُ لطاضزاز وِ هؼٌبؾت اٗي ذ٘بض ترلف اظ قطٌ نفت ثِ  گَاٌّ٘بهد
 زضٗبفدت  گَاٌّ٘بهِ ثُالى اظ لج  تب آًچِ گطفتي هؿتحك زٌّسُ ثَزُ، زضًت٘دِ اًتمبل نح٘آ

ٖ  ثجدت  ظهدبى  اظ ضا آى ثط هتطتت حمَق گَاٌّ٘بهِ، ثُالى وِ زضحبلٖ ؛اؾت وطزُ ثَز، اثدط   ثد
اثط ثَزُ، ثب هؼسٍم تفدبٍتٖ ًدساضز؛    فبلس اثتسا ر ثط اٗي اؾبؼ، گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع اظ23وٌس هٖ
 هُبثمت ث٘كتطٕ ثب لَاػس زاضزر لطاضزاز، ثُالى ثِ قسى لبئ  لصا

ٖ ثُالى  لطاضزازِ اًتمبل  حك  اذتطاع ٍ اػودبل  ّب، زض چٌ٘ي فطيٖ، ٗؼٌ ثب ّؤ اٗي تَن٘ف
 لبػسٓ هبًٗوي، ؾِ احتوبل لبث  َطح اؾت:

 . ظواى نسثت ته عوض والعی1. 1. 2

إ ضا  ، ثب ًجَز قطاٍٗ لبًًَٖ هَيَع لطاضزاز ٍ ثُالى آى، ثبٗس گ٘طًس22ُثط پبٗٔ اٗي زٗسگبُ
الؼٖ ًوَزر ػَو ٍالؼدٖ زض  ه٘بى ضفتِ اؾت، پبٗجٌس ثِ زازى ػَو ٍ وِ زض زؾت ٍٕ هبل اظ

هلعم ثِ اؾتطزاز وبالّبٕ هطتجٍ ثب گَاٌّ٘بهٔ حك  گ٘طًسُ اٗي حبلت ثِ اٗي هؼٌبؾت وِ اًتمبل
 ٍ آهدسُ  زؾدت  ًوَزُ، هٌبفغ  ثِ هتَلف ضا ثطزاضٕ اظ اذتطاع اذتطاع اؾتر ّوچٌ٘ي ٍٕ ثبٗس ثْطُ

ثبظگطزاًسر  زٌّسُ اًتمبل ثِ ضا ثطزاضٕ اظ اذتطاع ذَز زض ثْطُ اًحهبضٕ ٍيؼ٘ت اظ حبنلِ ػَاٗس
ثدطزاضٕ اظ   ّدبٖٗ ضا ودِ زض اظإ ثْدطُ    زٌّسُ ً٘ع ثبٗس حك اهت٘بظ ٍ ضٍٗبلتٖ زض اٗي ه٘بى، اًتمبل

 هؿتطز وٌسر گ٘طًسُ اذتطاع زضٗبفت ًوَزُ ٍ هٌبفؼٖ وِ اظ آى پَل ثطزُ اؾت، ثِ اًتمبل

 تشسسی و نمذ 

س، ظٗطا ضٍـ ٍ ؾ٘طٓ ػولٖ ذطزهٌساى تط ثبق ضؾس اٗي زٗسگبُ ثِ ٍالؼ٘ت ًعزٗه ًظط هٖ ثِ

                                                           
(، 8298) 8، هدلٔ هُبلؼدبت حمدَق تُج٘مدٖ، ـ    «هَخجبت ٍ آثبض اثُبل گَاٌّ٘بهِ حك اذتطاع»هحوَز، نبزلٖ ٍ هْسٕ، اهٌٖ٘،  ر23

 ر79ل 
، 2پ٘كد٘ي، ج   ذَاًؿدبضٕ، ، احودس ؛ 94، ل 8پ٘ك٘ي، ج  ٗعزٕ، َجبَجبٖٗ، هحوسوبظن ؛882، ل 2پ٘ك٘ي، ج اًهبضٕ،  ،هطتًٖ ر22

 ر279، ل 3پ٘ك٘ي، ج  لوٖ، ،ه٘طظا اثَالمبؾن؛ 886ل 
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اٗي اؾت وِ چٌبًچِ قرهٖ ثط پبٗٔ لطاضزاز ثبَ  چ٘عٕ ضا ثگ٘دطز ٍ ؾد ؽ آى هدبل تلدف     
زاًٌس ٍ اظآًدب وِ قبضع اٗي قَ٘ٓ ندبحجبى ػمد  ضا ضز    قَز، ٍٕ ضا ًؿجت ثِ آى پبؾرگَ هٖ

 ٖ ٖ  ثبٗدس  ًىطزُ اؾت، حد٘ت ذَاّس زاقتر زض چٌ٘ي ٍيدؼ٘ت ِ  ضٍاثدٍ َدطف٘ي   قدَز  ؾدؼ  ثد
 ضز ّوبى ثبٗس ػ٘ي قَز گطفتِ لطاضزاز ثبَ  ثب پؽ چٌبًچِ هبلٖ رذَز ثبظگطزز ؾبثك ٍيؼ٘ت
 تدط  ًعزٗه ػ٘ي ضزّ ثِ وِ قَز اًتربة ضاّ، ثبٗس ذطزهٌساى خْبى ًظط اظ قس تلف اگط ٍ قَز
 ل٘وتر ل٘وٖ زض ٍ اؾت هث  هثلٖ زض تطٗي فطز ثِ ػ٘ي، ًعزٗه تطزٗس ثٖ رثبقس

 آٗس ٗب هثلٖ  قوبض هٖ قَز وِ حك اذتطاع، هبل ل٘وٖ ثِ هٖحبل اٗي پطؾف هُطح 

قًَس، ًِ هبل هثلٖ؛ ظٗطا  ٗبث٘ن وِ اهَال فىطٕ هبل ل٘وٖ قوطزُ هٖ ثب اًسوٖ تأه  زضهٖ
    ٖ  حدك  اٍندبف  اظ اهَال فىطٕ هبًٌس حك اذتطاع زاضإ هكبثِ ذدبضخٖ ً٘ؿدتٌس، چطاودِ ٗىد

ٖ  اؾت ٍ چٌبًچِ ثَزى خسٗس آى، ثجت قطاٍٗ ٍ اذتطاع ِ  اذتطاػد  ثبقدس،  زٗگدط  اذتدطاع  هكدبث
ذَاّس ثَزر ثب ٍخَز اٗدي، هحهدَالتٖ ودِ ثدب اؾدتفبزُ اظ اذتدطاع تَل٘دس         لجلٖ اذتطاع ًبلى
قًَس، هوىي اؾت هثلٖ ثبقٌسر ثطإ هثبل، اظ ٗه اذتطاع ذاللبًِ قبٗس ّدعاضاى ٍاوؿدي    هٖ

زٕ ّوبًٌس  ضاى ؾٖهكبثِ ٍ هث  ّن تَل٘س قَز، ٗب ٗه ثطًبهٔ وبه َ٘تطٕ هوىي اؾت زض ّعا
قسُ اظ هبل فىطٕ، هتفبٍت ثب هبل فىطٕ اؾت  شذ٘طُ گطززر ثبٗس زلت وطز وِ هحهَل تَل٘س

وبض ضفتِ ثبقسر ثدِ   ٍ هبل فىطٕ حم٘متٖ هتوبٗع اظ هحهَالتٖ زاضز وِ هوىي اؾت زض آًْب ثِ
 ٖ زٕ  ّو٘ي خْت زاضًسٓ ٗىٖ اظ اٗي هحهَالت، ثطإ ًوًَِ، ذطٗساض ٗه ٍاوؿي ٗب ٗه ؾد

آهسُ اظ هبل فىطٕ اؾت ٍ ثب ذطٗس ٗىٖ اظ هحهَالت، هبل فىدطٕ   فمٍ هبله هحهَل پسٗس
 ر24آٗس ثِ هلى٘ت اٍ زضًوٖ

 . ظواى نسثت ته عوض لشاسدادی2. 1. 2

ثط پبٗٔ اٗي زٗسگبُ، ذالف زٗسگبُ پ٘ك٘ي، ثب ضذساز تلف هبل، ػدَو لدطاضزازٕ هَيدَع    
آى  25فمِ زٗسگبُ قبشّٕ ثَزُ ٍ ق٘د اًهبضٕقوبض ذَاّس آهسر اٗي زٗسگبُ زض  يوبى گ٘طًسُ ثِ

ضا زض ًْبٗت، ؾؿت زاًؿتِ اؾتر الجتِ اٗي فمِ٘ ًگفتِ وِ چِ وؿدٖ لبئد  ثدِ اٗدي زٗدسگبُ      

                                                           
ٖ   ، هدلٔ پػٍّف«ضّي اهَال فىطٕ زض پطتَ همطضات لبًَى هسًٖ ٍ هُبلؼٔ تُج٘مٖ»انغط، هحوَزٕ،  ر24  8، ـ ّبٕ حمدَق تُج٘مد
 ر866(، ل 8298)
 ر885، ل 2پ٘ك٘ي، ج اًهبضٕ،  ،هطتًٖ ر25
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اًس وِ ق٘د زض خبٗگبُ اٗطاز ثط احتوبلٖ ثدَزُ ودِ اظ    گفتِ 26ًَٗؿبى اؾت، ٍلٖ ثطذٖ اظ حبقِ٘
قي اؾدت ودِ لبػدسٓ هبًٗدوي زض     ضٍ»اًس:  آٗس، ظٗطا اٗكبى گفتِ ثطهٖ 27الغُب  ؾرٌبى وبقف

ٖ   ثجَت ان  يوبى ثَزُ، ثب اٗي حبل، پ٘طاهَى آى تدَاى هُدطح ودطز؛ اٍل     زٍ احتودبل ضا هد
وِ، ثِ  وِ، اًساظٓ يوبى ثِ ه٘عاًٖ اؾت وِ َطف زٗگط ثط آى السام ًوَزُ ثبقس ٍ زٍم اٗي اٗي

گفتِ ضٍقي اؾت ر ًب28«اًساظٓ اضظـ هبل اؾت ثِ ّط ه٘عاًٖ وِ ثبقس ٍ ظبّط ّن ّو٘ي اؾت
 آٗسر ػجبضت، يوبى ًؿجت ثِ ػَو لطاضزازٕ ثطهٖ اٗي وِ اظ احتوبل ًرؿت زض

 تشسسی و نمذ 

اًدس ودِ گدطزّن     گفتِ 29ًَٗؿبى ثط اٗي زٗسگبُ اٗطازاتٖ هُطح قسُ اؾتر ثطذٖ اظ حبقِ٘
؛ چطاودِ  ى اؾدت بهتٌبلً ه٘بىخوغ آٍضزى لطاضزاز ثبَ  ٍ پبٗجٌسٕ ثِ زازى ػَو لطاضزازٕ 

زازى ػَو لطاضزازٕ اظ لَاظم لدطاضزاز ندح٘آ ثدَزُ، زضحدبلٖ ودِ گدطزّن آٍضزى       يطٍضت 
ثُالى لطاضزاز ثب يطٍضت زازى ػَو لطاضزازٕ ًبقسًٖ ٍ خوغ ه٘بى زٍ اهط هتٌبلى ذَاّدس  

ر ثِ زٗگط ؾري، لطاضزاز ثبَ  ثَزُ ٍ ػَو لطاضزازٕ زض تؼْس لطاض ًگطفتِ اؾدت ٍ ثدِ   49ثَز
آٗس ٍ اظ  زض لطاضزاز نح٘آ ثط زٍـ َطف زٗگط لطاضزاز هٖ ؾرٌٖ ثْتط، ػَو لطاضزازٕ تٌْب

اٗي ضٍ، تىل٘ف ثِ ػَو لطاضزازٕ زض لطاضزاز ثبَ  ثطذبؾتِ اظ ذَز لطاضزاز ًجدَزُ ٍ تىل٘فدٖ   
 ر48زل٘  اؾت ثِ زازى  اٗي هبل ثٖ

ثب ٍخَز اٗي، زض ضاؾتبٕ تمَٗت زٗسگبُ لبئالى ثدِ يدوبى ًؿدجت ثدِ ػدَو لدطاضزازٕ       
ظٗط توؿه ًوَزر پؽ اظ تج٘٘ي ازلٔ زٗسگبُ ٗبزقسُ، ّطٗه ضا هَضز تحل٘د  ٍ  تَاى ثِ ازلٔ  هٖ

 ثطضؾٖ لطاض ذَاّ٘ن زازر

 

                                                           
 ر379، ل 3پ٘ك٘ي، ج  هبهمبًٖ، ي،سحؿوهح ر26
 ر53ق(، ل  8439، وبقف الغُب  ٔؾؿؤه :لن) قطح المَاػس،الغُب ،  وبقف ،سخؼفطوهح ر27
ػلِ٘ هي الومبثد  ٍ ثبًْ٘ودب ل٘وتدِ هدب      فٖ أن  الًوبى اال اًْب ٗحتو  فْ٘ب ٍخْبى أحسّوب الًوبى ثومساض هب ألسم ِّٖ نطٗح ر28

 برثلغت ٍ َّ الظبّط الى التم٘٘س ی٘ط هفَْم هٌْ

 ر367، ل 8پ٘ك٘ي، ج  ذَاًؿبضٕ، ًدفٖ، هَؾٖ ر29
 ر298ق(، ل  8482، ًكط اؾالهٖ ٔؾّؿؤه :لن، )8ج  الوىبؾت ٍ الج٘غ،ه٘طظا هحوسحؿ٘ي، ًبئٌ٘،،  ر49
 ر338، ل 3پ٘ك٘ي، ج  زاهبز، كمهح، ههُفٖ ر48
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 الف( استناد ته تعهذ ظونی

تَاى گفت وِ يوبى ًؿجت ثِ ػدَو لدطاضزازٕ هكدوَل تؼْدس يدوٌٖ زٍ ؾدَٕ        هٖ
ّدبٖٗ   لطاضزاز ثط يبهي ثَزى اؾتر السام ثِ يوبى ٗب تؼْس ثط پصٗطـ يوبى ٗىدٖ اظ ثٌ٘دبى  

تَاى افعٍز وِ زض وٌبض تؼْس ثِ خجطاى،  اؾت وِ لبػسٓ هبًٗوي ثط آى اؾتَاض اؾتر اوٌَى هٖ
پصٗطًس وِ ػَو زٗگطٕ زض فطو اظه٘بى ضفتي هبل، هَيَع يوبى ثبقس  َطف٘ي لطاضزاز هٖ

ّبٖٗ، ٗؼٌٖ خبٖٗ وِ هَيَع لطاضزاز اًتمبل حدك اذتدطاع اؾدت،     ون زض چٌ٘ي لطاضزاز ٗب زؾت
 ٌ٘ي ذَاؾتٖ ضا ثِ زٍ ؾَٕ لطاضزاز ًؿجت زازرتَاى چ هٖ

 تشسسی و نمذ 

ضؾس حتٖ اگط ثِ پ٘ساٗف يوبى ثط پبٗٔ تؼْس يدوٌٖ لبئد  ثبقد٘ن، گؿدتطـ      ًظط هٖ ثِ
زاهٌٔ اٗي تَافك ثط هَيَع يوبى، ٗؼٌٖ يوبى ًؿجت ثِ ػدَو لدطاضزازٕ، زقدَاض اؾدتر     

طاضزاز نح٘آ ثَزُ ٍ يوبى زض تؼْس يوٌٖ زٍ ؾَٕ لطاضزاز تٌْب زضثبضٓ يوبى لطاضزازٕ زض ل
 لطاضزاز ثبَ  تٌْب هكوَل هؿئَل٘ت ث٘طٍى اظ لطاضزاز اؾتر

 ب( استناد ته تنای عمال

ّبٖٗ ودِ   ون زض لطاضزاز گًَِ لطاضزاز ثبَ  ٗب زؾت تَاى گفت وِ ػمالٕ ػبلن زض ّوِ هٖ
ٔ ػدَو  ّب اًتمبل حك اذتطاع اؾت، يوبى زض ثطاثط تلف ضا تٌْدب ًؿدجت ثدِ اضائد     هَيَع آى
 زاًٌسر  لطاضزازٕ هٖ

 تشسسی و نمذ 

 ثلىِ ًوَز، ثطزاقت ضا لطاضزازٕ ػَو ثِ ًؿجت تَاى يوبى تٌْب ًوٖ زض اٗي ذهَل ًِ
 ر43ذطزهٌساى ضا ثط ًجَز چٌ٘ي يوبًٖ زاًؿت ثٌبٕ تَاىهٖ

 ج( استناد ته لاعذۀ تلف هثیع پیص اص لثط

َٗد  گدطفتي اظ ؾدَٕ ذطٗدساض     زض فمِ اهبهِ٘ لبػسُ اٗي اؾت وِ ّطگبُ هج٘غ پ٘ف اظ تح

                                                           
 ر89ل  (،8289) 35، ـ (ع) فمِ اّ  ث٘ت ٔ، هدل«هبًٗوي» ٓلبػس (:89) لَاػس فمْٖ»ضحوبًٖ، ، هحوس ر43



 

 

 

 

84 0011بهار ، دوبیست و  ، شمارهدوازدهم، سال معاصر تطبیقی مطالعات حقوق 
 

ضٍز؛ ٗؼٌٖ ٍٕ زض ثطاثط اٗي ظٗبى پبؾرگَ ذَاّس ثدَز ودِ    اظه٘بى ثطٍز، اظ و٘ؿٔ فطٍقٌسُ هٖ
پ٘بهس آى، ثطّن ذَضزى لدطاضزاز ٍ پ٘دساٗف تىل٘دف ثدطإ فطٍقدٌسُ ثدِ ثدبظپؽ زازى پدَل         

ن ثدِ  تَاًؿت ثِ خبٕ حىد  ر اٗي زضحبلٖ اؾت وِ قبضع ه42ٖقسُ ثِ ذطٗساض ذَاّس ثَز گطفتِ
اًفؿبخ لطاضزاز ٍ پ٘ساٗف تىل٘ف ثِ ثبظپؽ زازى ثوي، ٗؼٌٖ يوبى ًؿجت ثِ ػَو لطاضزازٕ 
زض نَضت تلف هج٘غ، لطاضزاز ضا هؼتجط ًگِ زاقتِ، ثط فطٍقٌسُ يوبى ٍالؼٖ ًؿدجت ثدِ زازى   

زّس وِ لبئ  قسى ثِ يدوبى   ًوَزر چٌ٘ي ضٍٗىطزٕ ًكبى هٖ هث  ٗب ل٘وت هج٘غ ضا ٍيغ هٖ
 ر44ّبٖٗ زاضز لطاضزازٕ زض فمِ ًوًًَِؿجت ثِ ػَو 

 تشسسی و نمذ 

ثبٗس زاًؿت حىوٖ وِ قبضع زضثدبضٓ تلدف هج٘دغ لجد  اظ لدجى ث٘دبى زاقدتِ، ضٗكدِ زض         
همتًبٕ لطاضزازّبٕ زٍَطفِ ٗب ثِ ؾرٌٖ ثْتط، زض اضازٓ زٍ َدطف لدطاضزاز زاضزر ثدِ ػجدبضت     

هؼبٍيٖ ً٘ؿت، چطاوِ گَٗس، چ٘عٕ خع ث٘بى يوبى  زٗگط، آًچِ وِ ان  لبػسٓ هبًٗوي هٖ
هٌظَض زٍ َطف هؼبهلِ اظ ثؿتي لطاضزاز تٌْب اٗي ً٘ؿت وِ زض خْدبى  اػتجدبض زاضًدسُ گطزًدس،     

ر 45إ فؼلٖ ٍ هبزٕ ً٘ع ثط آى چ٘طُ قدسُ، اظ هٌدبفغ آى ثْدطُ گ٘طًدس     گًَِ ذَاٌّس ثِ ثلىِ هٖ
حىدن زٗگدطٕ ضا   خبٕ حىن ًوَزى ثِ اًفؿبخ لطاضزاز،  ثٌبثطاٗي ًجبٗس اًسٗك٘س وِ چطا قبضع ثِ

ث٘بى ًساقت، ظٗطا قبضع چ٘عٕ خع ذَاؾت زٍ َدطف لدطاضزاز ضا ث٘دبى ًىدطزُ اؾدت؛ چطاودِ       
قسُ ثطؾٌس، ًِ ثدِ هثد  ٗدب     ذَاؾت آیبظٗي اٗكبى اٗي ثَزُ اؾت وِ ّطٗه ثِ ػَو تؼ٘٘ي

ل٘وت آىر پؽ، زل٘  انلٖ اٗي حىن التًبٕ ذَاؾت َدطف٘ي لدطاضزاز ٍ هبّ٘دت هؼبٍيدٖ     
 لطاضزازّب اؾتر

 . ظواى نسثت ته اسصش عوض هماتل3. 1 .2

گًَِ احتوبل زاز وِ هؿئَل٘ت گ٘طًسُ ًؿجت ثِ اضظـ ٍ هبل٘ت ػَو ضٍثدطٍ   تَاى اٗي هٖ
قَزر قبٗس زض ضاؾتبٕ تَخِ٘ اٗي زٗسگبُ ثتَاى گفت وِ زض ّدط لدطاضزاز زٍ تَافدك     تؼ٘٘ي هٖ

                                                           
؛ هحوسحؿدي، ًدفدٖ،   389ق(، ل  8439،  ، )لن: هؤؾؿٔ اهبم نبزق ػل٘دِ الؿدالم  3ج  تحطٗط االحىبم،ثي َٗؾف، حل،،  حؿي ر42

 ر392، ل 32پ٘ك٘ي، ج 
 ر53پ٘ك٘ي، ل  الغُب ، وبقف ،هحوسخؼفط ر44
 ر84(، ل 8282ى، ه٘عا ، )تْطاى:4ج  لَاػس ػوَهٖ لطاضزازّب، وبتَظٗبى،ًبنط،  ر45
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ٕ ًؿدجت ثدِ تؼ٘د٘ي    زّس؛ ٗىٖ ًؿجت ثِ ذَز لطاضزاز ٍ قطاٍٗ آى، ٍ زٗگط خساگبًِ ضٍٕ هٖ
اضظـ ػَي٘ير اوٌَى وِ لطاضزاز ثبَ  قس، تَافدك ًرؿدت اػتجدبض ذدَٗف ضا اظزؾدت زازُ      
اؾت، ٍلٖ تَافك زٍم پبثطخب هبًسُ، هٌكدأ يدوبى ذَاّدس ثدَزر چٌد٘ي تفؿد٘طٕ آقدىبضا زض        

قَز، لىي قبٗس ثتَاى اظ ؾرٌبى ثطذٖ اظ فمْدب   زاًبى زٗسُ ًوٖ ّبٕ فمْب ٍ حتٖ حمَق ًَقتِ
 ر46گبم تَافك ضا ثطزاقت وطز اٗي زٍ

 تشسسی و نمذ 

   ِ تدط   اٗي زٗسگبُ ًؿجت ثِ زٗسگبُ پ٘ك٘ي، ٗؼٌٖ يوبى ًؿجت ثِ ػدَو لدطاضزازٕ، هَخد
قسُ پ٘طاهَى ٍخَز تٌدبلى ضا ًدساضزر ّوچٌد٘ي، هكدى  پ٘طاهدَى ػدسم        اؾت ٍ اٗطاز هُطح

ب پ٘طاهدَى اند    ثٌ٘س، ثِ اٗي زل٘  وِ ػسم اهًب تٌْ اهًبٕ قبضع ضا ً٘ع زض ثطاثط ذَٗف ًوٖ
تطٗي اٗطازٕ ودِ ثدط اٗدي     گصاضٕ آىر ثب اٗي حبل، هْن لطاضزاز ثَزُ، ًِ تَافك ًؿجت ثِ اضظـ

ـ       زٗسگبُ هٖ گدصاضٕ   تَاى هُطح ًوَز، اٌٗؿدت ودِ اثطثركدٖ تَافدك َدطف٘ي پ٘طاهدَى اضظ
اًدس ودِ ثدطإ     ػَي٘ي، ٍاثؿتِ ثِ نحت لطاضزاز اؾتر ثِ زٗگط ؾري، َطف٘ي لطاضزاز ثدطآى 

ز نح٘آ ثِ تؼ٘٘ي اضظـ ػَو ٍ هؼَو ث طزاظًس ٍ اوٌَى وِ اٗي ل٘دس، ٗؼٌدٖ ٍخدَز    لطاضزا
ؾدبى   وٌٌس؛ ثدسٗي  گصاضٕ پ٘ك٘ي ذَز ًوٖ لطاضزاز نح٘آ، اظه٘بى ضفت، زٗگط تَخْٖ ثِ اضظـ

 تَافك ًؿجت ثِ اضظـ ػَي٘ي پبثطخب ًوبًسُ، هٌكأ يوبى ًرَاّس ثَزر

 . عذم اعوال لاعذه2. 2

اًتمبل حك اذتطاع ثدَزُ،   طيٖ، ٗؼٌٖ زضخبٖٗ وِ هَيَع لطاضزازاحتوبل زٗگط زض چٌ٘ي ف
گًَدِ   وبض ثؿتِ ًرَاّس قس؛ ثِ اٗي هؼٌب وِ اگطچِ نح٘آ  اٗي آى اؾت وِ لبػسٓ هبًٗوي ثِ

ّوطاُ ًدساضزر اظ اٗدي ضٍ،    قَز، ٍلٖ ثبَ  آًْب چٌ٘ي يوبًتٖ ثِ آٍض قوطزُ هٖ لطاضزازّب يوبى
ثبَ  ثَزُ، ثطگٔ اذتطاع اظ زٗس لبًًَٖ ثِ اٗي ًبم قٌبذتِ ًكَز، اگط لطاضزاز اًتمبل  حك اذتطاع 

 زًجبل ًرَاّس زاقتر اخطاٖٗ ثِ چٌ٘ي تلفٖ يوبًت 

گ٘طٕ اظ ٍحست هالنِ لطاضزاز اًتمبل حك اذتطاع ثبَ  ثب لطاضزازٕ  زض ثطذٖ هَاضز ثب ثْطُ

                                                           
 ر294، ل 8پ٘ك٘ي، ج  انفْبًٖ، ،سحؿ٘يوهح ر46
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اضزازّدبٖٗ  لط تَاى گفدت ثدب اٌٗىدِ چٌد٘ي     هٖ 47ّوچَى ث٘غ ثسٍى ثوي ٍ اخبضٓ ثسٍى اخطت
 ػْدسٓ  اظ تلدف  ندَضت  زض ثدَزُ،  يدبهي  ذطٗساض ٍ هؿتأخط ثبٗدس  لبػسُ، هَخت ثِ ٍ اًس ثبَ 

ً٘ؿتر اظ اٗدي ضٍ،   ثْب اخبضُ زاض ػْسُ هؿتأخط ٍ هج٘غ، تلف زاض ػْسُ ذطٗساض اهب ثطآٌٗس، ذؿبضت
 تَاى حىن ػسم قوَل لبػسُ زض چٌ٘ي قطاُٖٗ ضا ثِ هَاضز هكبثِ تؿطٕ زازر هٖ

 سسیتش و نمذ 

اٗي ؾري نح٘آ ً٘ؿت ٍ تكبثْٖ ث٘ي لطاضزازّبٕ ٗبزقسُ ٍخَز ًساضز، چطاوِ ثدطذالف  
 ٖ تدَاى   لطاضزاز اًتمبل حك اذتطاع، ثطإ ث٘غ ثسٍى ثوي ٍ اخبضٓ ثسٍى اخطت فطو نحت ًود

اًسٗك٘س، ثِ ّو٘ي خْت اٗي لطاضزازّب هكوَل اٗي لبػسُ ًرَاٌّدس قدسر ثدِ زٗگدط ؾدري،      
هوىي اؾت وِ ثتَاى ثطإ لطاضزازٕ نحت آى ٍ يوبى ًؿدجت   اػوبل اٗي لبػسُ زض خبٖٗ

تَاى ًؿجت ثِ ػَو  ثِ ػَو لطاضزازٕ تهَض وطز وِ اظ اٗي ضٍ، زض حبلت ثُالى آى ً٘ع هٖ
ثوي ٍ اخدبضٓ ثدسٍى    تَاى فطو نح٘حٖ ثطإ ث٘غ ثٖ ٍالؼٖ تهَض ًوَزر پؽ، اظآًدب وِ ًوٖ

 ر48هبًس خبٕ ًوٖاخطت تهَض ًوَز، هدبلٖ ثطإ اػوبل اٗي لبػسُ ثط

ِ   زض ظهٌ٘ٔ لطاضزازّبٕ ثب هَيَع اًتمبل حك اذتطاع ً٘ع ثطذٖ اظ حمَق اًدس زض   زاًدبى گفتد
هَاضز هبل٘ت ًساقتي هَيَع لطاضزاز، ػسم يوبى  گ٘طًسٓ هَيَع لطاضزاز ٗىٖ اظ هَاضز ًمدى  

ٖ  ٍ ػسم اػوبل لبػسُ اؾت، ظٗطا لطاضزاز ٗبزقسُ اگط زضؾت ثبقس، يوبى ودِ   آٍض اؾت؛ زضحدبل
زض ثُالى آى ثِ ػلت ًجَزى اضظـ هَيدَع لدطاضزاز ٍ اظ اٗدي ضٍٕ، ًجدَز اضظـ ػطفدٖ ٗدب       

 ر49لبًًَٖ، يوبى اظ زٗس هَيَػٖ هٌتفٖ ذَاّس ثَز

ِ    زض پبؾد ثِ اٗي ؾري هٖ ضاؾدتٖ   تَاى گفت لطاضزازٕ وِ هَيَع آى هبل٘دت ًدساضز، ثد
ٖ  لطاضزازٕ فدطو  تَاى ثطإ چٌ٘ي هَيَع اؾت ٍ ثٌبثطاٗي، ّطگع ًوٖ لطاضزازٕ ثٖ  ندح٘ح

آٍض ً٘ؿدتر ثدط اٗدي     ًوَز تب زض آى اظ ػسم يوبى ًت٘دِ گطفت وِ ثبَ  آى ً٘ع يوبى تهَض
ثطزاضٕ اظ حدك اذتدطاع ثؿدتِ قدَز، ٍلدٖ ثؼدسّب        اؾبؼ، چٌبًچِ لطاضزاز ل٘ؿبًؿٖ ثطإ ثْطُ

                                                           
االخدبضُ   ٗب هدبل  ثوي ػٌَاى ثِ وِ قَز ًوٖ زاض ػْسُ ضا چ٘عٕ همبث  زض ٍلٖ گ٘طز، ٗب هؿتأخط هَضز اخبضُ ضا هٖ ضا، هج٘غ ذطٗساض ٗؼٌٖ ر47

 ث طزاظزر
 ر339، ل 3پ٘ك٘ي، ج  زاهبز، هحمك، ُفٖهه ر48
 ر839پ٘ك٘ي، ل  قْ٘سٕ،، هْسٕ ر49
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ضٍقي گطزز وِ هَيَع لطاضزاز هبل٘ت ًساقتِ، زض اٗي فطو چ٘عٕ اظه٘دبى ًطفتدِ اؾدت تدب     
ضفت اٗي فطو اظ للوطٍ لبػسُ، ثدِ زل٘د     َيَع يوبى زض لبػسُ لطاض گ٘طزر پؽ زل٘  ثطٍىه

 پسٗس ً٘بهسى ظهٌ٘ٔ يوبى زض ثطاثط تلف اؾتر

إ هؼوَل ثبٗس لبػسٓ هبًٗوي ثدط لدطاضزاز اػودبل قدَز،      گًَِ زض ثطذٖ هَاضز ثب اٌٗىِ ثِ
اًدس ودِ ثدِ زالٗلدٖ      ٖ ًوَزُثطذٖ اظ اًسٗكوٌساى چٌ٘ي زٗسگبّٖ ًساقتِ ٍ زض اٗي ضاؾتب ؾؼ

توؿه خٌَٗسر ثطإ ًوًَِ، ّطگبُ لطاضزاز ؾجك وِ هَضز آى اًدبم وبض اؾدت، اظ ّودبى آیدبظ    
ثبَ  ثبقس، ّوچَى خبٖٗ وِ ثِ زل٘  هدَْل ثَزى هَيَع چٌ٘ي چ٘دعٕ ضٍٕ زازُ اؾدت،   

ٕ  گفتِ 59ثطذٖ اظ فمْب اؾدت،   اًس، اظآًدب وِ زض لطاضزاز نح٘آ، تؼْس ثِ زازى ػَو لدطاضزاز
الوث  زازُ قَزر ثب اٗي حدبل،   پؽ زض لطاضزاز ؾجك  ثبَ  ً٘ع يوبى ثَزُ، ثبٗس ثِ ؾبثك اخطت

اًس وِ ؾبثك ؾعاٍاض چ٘عٕ ً٘ؿت، ظٗدطا   اٗي ثطزاقت ضا ً صٗطفتِ ٍ گفتِ 58ثطذٖ زٗگط اظ فمْب
ًِ وبضٕ اًدبم زازُ ٍ ًِ اظ وبض ٍٕ ؾدَزٕ ثدِ َدطف زٗگدط ضؾد٘سُ اؾدت ٍ اٗدي ذدالف         

ٖٗ ّوچَى وطاِٗ ٍ خؼبلِ ثَزُ وِ زض آًْب حتٖ زض فطو ثُالى ثِ َطف زٗگط ًفغ لطاضزازّب
 ؾدجك،  لدطاضزاز  زض زؾدتَض  ٍخدَز  ػسم ثِ توؿه ثب 53ضؾسر ّوچٌ٘ي، ثطذٖ زٗگط اظ فمْب هٖ

ِ  اقربل اخبضٓ ّوچَى لطاضزازّبٖٗ زض آى ٍخَز ثطذالف ِ  ود ِ  ٍ ندحت  حبلدت  زض چد  چد
ثِ ان  ػسم اخطت، ثِ ؾدعاٍاض ًجدَزى    اؾتٌبز ثب ً٘ع ٍ هبًسهٖ پبثطخب ّوچٌبى زؾتَض ثُالى،
 اًسر الوث  ثطإ ؾبثك تَخِ زاقتِ اخطت

 . ظواى نسثت ته هنافع 3. 2

گ٘طًسُ هوىي اؾت اظ گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع هٌبفؼٖ ثطزُ ٗب هرتطع  زض ثطذٖ هَاضز، اًتمبل
ب گ٘طًسُ زض ثطاثط اٗي هٌدبفغ  ّبٕ زضٗبفتٖ ؾَز ثطزُ ثبقس؛ اظ اٗي ضٍ، ثبٗس زٗس وِ آٗ اظ ضٍٗبلتٖ

 پبؾرگَ ذَاّس ثَز ٗب ذ٘ط 

                                                           
ٖ   ثي حؿ٘ي، ؛ ػل362ٖق(، ل  8482، ثٌ٘بز ًكط اؾالهٖ :لن، )8ج  لَاػس االحىبم،، حلٖ ،ثي َٗؾف حؿي ر59 خدبهغ  ، هحمّدك وطود

اًٗبح ، ٘يموحمالفرط ثي حؿي، حوس؛ ه227ق(، ل  8484الؿالم،  هؤؾؿٔ آل الج٘ت ػلْ٘ن :لن، )8ج  الومبنس فٖ قطح المَاػس،
 ر268ق(، ل  8287، اؾوبػ٘ل٘بى :لن، )3ج  الفَائس فٖ قطح هكىالت المَاػس،

، 2ج  ،ِههجبح الفمبّد ذَٖٗ،  ،اثَالمبؾن؛ ؾ٘س 293ِ، ثٖ تب(، ل وطتًَٗ، )تْطاى: هىتجِ ال6ج  الوجؿٌَ،، ََؾٖ هحوسثي حؿي، ر58
 ر884، ثٖ تب(، ل س الكْسا ٘ؾ: لن)
 ر899ق(، ل  8482، ثٌ٘بز هؼبضف اؾالهٖ: لن، )6ج  هؿبله االفْبم،، قْ٘سثبًٖ السٗي، ظٗي ر53



 

 

 

 

88 0011بهار ، دوبیست و  ، شمارهدوازدهم، سال معاصر تطبیقی مطالعات حقوق 
 

زض اٗي ظهٌِ٘، اذتالفٖ ث٘ي فمْبٕ ذبنِ ٍ ػبهِ ه٘بى اهىبى گدطفتي هٌدبفغ هؿدتَفبت    
، ٍ گفتِ 54هؼوَل ثِ يوبى ٗس اؾتٌبز  إ گًَِ ٍ زض ظهٌ٘ٔ هجٌبٕ يوبى ً٘ع ثِ 52قَز زٗسُ ًوٖ

لدبًَى   266؛ ّوچٌبى ودِ هدبزٓ   55آٗس س هٖقَز وِ هٌبفغ ثِ پ٘طٍٕ اظ تؿلٍ ثط ػ٘ي پسٗ هٖ
ضز  ندبحجف  ضا ثِ ضا لجى وٌس ثبٗس آى فبؾس هبلٖ ث٘غ ثِ وؿٖ ّطگبُ»زاضز:  هسًٖ اقؼبض هٖ
زض اٗدي ه٘دبى ثطذدٖ    «ر ذَاّدس ثدَز   آى ٍ هٌبفغ ػ٘ي قَز يبهي ٗب ًبلم ًوبٗس ٍ اگط تلف

٘ت فىطٕ اؾت ثب اخبظٓ هؼتمسًس وِ گ٘طًسُ زض لطاضزازّبٕ ثبَلٖ وِ هَيَع آًْب حمَق هبلى
هبله زض هبل تهطف ًوَزُ، اظ اٗي ضٍ، ٗس ٍٕ اهبًٖ ثَزُ اؾت ًِ يوبًٖر پؽ، زٗگط خدبٖٗ  

زض خبٗگبُ حوبٗت اظ زٗسگبُ  57ر ثِ ّط ضٍٕ، ثطذ56ٖهبًس ال٘س ثبلٖ ًوٖ ثطإ اػوبل لبػسٓ ػلٖ
ٖ    ذَٗف ثطإ توؿه ثِ اٗي لبػسُ گفتِ ل٘دس   اًس وِ ضيبٗت هبله ثطإ تهدطف گ٘طًدسُ ثد

قسُ ذَاّس ثدَز ٍ اگدط ضيدبٗت     ًجَزُ، ثلىِ ٍاثؿتِ ثِ توله ٍ تهطف ٍٕ زض ػَو هبل ٗبز
هبله ثِ يوبًٖ ثَزى ٗس گ٘طًسُ هكرم ً٘ؿت، ثِ ّوبى اًساظُ، ضيبٕ ٍٕ ثِ اهبًٖ ثَزى 

 قوبض آٍضزر  آى ً٘ع ضٍقي ًرَاّس ثَز وِ اظ اٗي ضٍ، پ٘طٍ لبػسٓ ان  ثبٗس ٗس ضا يوبًٖ ثِ

 تشسسی و نمذ 

 گ٘طًدسُ  اًتمدبل  وِ زض لطاضزاز اًتمبل حك اذتطاع، وٌس هٖ التًب ثِ ًظط ًگبضًسگبى، ػسالت
ِ  إ ثْدطُ  ثب ثطزُ گَاٌّ٘بهٔ حك اذتطاع اظ وِ هٌبفؼٖ ثِ ًؿجت ٖ  اظ هرتدطع  ود ّدبٕ   ضٍٗدبلت

 اًسر وطزُ ظٗطا ّطٗه اظ َطف٘ي لطاضزاز اظ ػَي٘ي اؾتفبزُ قَز، زضٗبفتٖ ثطزُ اؾت تْبتط

  نتیجه

 آٗس: زؾت هٖ ًَقتبض ثبال ًتبٗح ظٗط ثِ اظ

 فمْب  قسٓ هُطح ّبٕزٗسگبُ تطٗي هْن اظ شهِّ اقتغبل ٍ ٍالؼٖ ػَو ضزّ ذؿبضت، خجطاى 

                                                           
هىتجدِ الدوَْضٗدِ الؼطث٘دِ ٍ     :لدبّطُ ، )4ج  الوغٌدٖ، اثي لساهِ،  ،اثَ هحوس ػجساهلل؛ 858، ل 2پ٘ك٘ي، ج  ذَٖٗ، ،اثَالمبؾنؾ٘س  ر52

 ر352ِ، ثٖ تب(، ل هىتجِ الىلؿبت االظّطٗ
 ر 466ق(، ل  8495، )لن: زفتط اًتكبضات اؾاله،، 88ج  الحسائك الٌبيطُ فٖ احىبم الؼتطُ الُبّطُ،طاً،، ثح  ثي احوس، َٗؾف ر54
 ر349(، ل 8283)تْطاى: ه٘عاى،  هَخجبت يوبى،ػجبؾؼلٖ، ػو٘س ظًدبًٖ،  ر55
 ر332، ل 3پ٘ك٘ي، ج  زاهبز، كمهح، ههُفٖ ر56
 ر893، پ٘ك٘ي، ل قْ٘سٕ، هْسٕ ر57
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 ر اؾت هبًٗوي لبػسٓ زض يوبى هؼٌبٕ پ٘طاهَى زاًبىحمَق ٍ
 ِهٌظَض ضؾسهٖ ًظطثِ قس، ث٘بى هبًٗوي لبػسٓ زض يوبى ثطإ وِ إ هؼبًٖ ثِ ثبتَخ 

 يوبى ٍاغٓ اَالق اظ ظٗطا اؾت، ٍالؼٖ ػَو ضزّ لبػسُ، اٗي ػىؽ ٍ ان  زض يوبى اظ
 رقَزهٖ هتجبزض شّي ثِ هؼٌب ّو٘ي

 ٓزضثط ضا لطاضزاز َطف زٍ ٍ قَز هٖ خبضٕ هؼبٍيٖ ػمَز توبم هَضز زض هبًٗوي لبػس 
 هؼَو يبهي گ٘طًسُ اًتمبل ٍ ػَو يبهي زٌّسُ اًتمبل تٌْب ًِ زض ًت٘دِ، گ٘طز؛ هٖ
 رثبقٌس هٖ ً٘ع تهطف هست زض هبل اظ حبن  ثوطات ٍ هٌبفغ اؾتطزاز ثِ هلعم لىِث ثَزُ،

 ِاٗي زض ثبقس، ثبَ  اؾت فىطٕ ّبٕ زاضاٖٗ اظ ٗىٖ آى هَيَع وِ لطاضزازٕ چٌبًچ 
 ًؿجت يوبى ٍ لبػسُ اػوبل لبػسُ، وبض ًجؿتي ثِ قس: ذَاّس هُطح احتوبل چٌس حبل،
 ػَو  اضظـ ٗب لطاضزازٕ ػَو ثِ تًؿج يوبى ٍ لبػسُ اػوبل ٍالؼٖ؛ ػَو ثِ

 رهمبث 

 ٖاضظـ ثِ ًؿجت يوبى ٗب لطاضزازٕ ػَو ثِ ًوَزى حىن ثطإ تَاى هٖ وِ زالٗل 
 رضؾس ًوٖ ًظط ثِ وٌٌسُ لبًغ پ٘ف وك٘س، همبث  ػَو 

  اػالم ثب وِ اؾت آى اذتطاع حك هَيَع ثب لطاضزازّبٕ ثط هبًٗوي لبػسٓ اػوبل اثط 
 ثبقس، ٗبفتِ اًؼمبز اػتجبضٕ ثٖ اظ لج  وِ لطاضزازّبٖٗ اذتطاع، ثجت گَاٌّ٘بهٔ اػتجبضٕ ثٖ

 رقَز هٖ ثبَ 
 ههَة تدبضٕ ػالٗن ٍ نٌؼتٖ ّبٕ َطح اذتطاػبت، ثجت لبًَى 88 هبزٓ زض وِ اظآًدب 

 اثُبل اظ پ٘ف هٌؼمسُ لطاضزازّبٕ ذهَل زض اذتطاع ثجت گَاٌّ٘بهٔ اثُبل اثط ،8286
 ضا هَيَع اٗي حىن ٗبزقسُ لبًَى انالح زض گصاض لبًَى ثبٗس لصا اؾت، هبًسُ هؿىَت

 رًوبٗس تؼ٘٘ي نطاحت ثِ
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 و هآخز هناتع

 فاسسی( الف

 ها وتاب -

 )تْطاى: آثبض، ٍ تكى٘  قطاٍٗ هبّ٘ت، ،تىنولوژی انتمال لشاسدادفطٍظ، هحوس،  احؿٌٖ ر8
 (ر8298زازگؿتط،  اًتكبضات

 (ر8279الهِ٘، ، )تْطاى: اًتكبضات اؾ8، ج حموق هذنیاهبهٖ، ؾ٘س حؿي،  ر3
 (ر8288، هدس :تْطاى) سات،ْانَل لطاضزازّب ٍ تؼ ، قْ٘سٕ، هْسٕ ر2
 (ر8283)تْطاى: ه٘عاى،  ،هوجثات ظواىػو٘س ظًدبًٖ، ػجبؾؼلٖ،  ر4
 ،لشض ، اجاسه ،هعاوظه، تیع، تولیىی عمود ،هعوض  هذنی: هعاهالت  حموقًبنط، وبتَظٗبى،  ر5

 (ر8288، اًتكبض ؾْبهٖ  قطوت  :تْطاى)
 (ر8282ى، ه٘عا ، )تْطاى:4ج  ،لواعذ عووهی لشاسدادهاًبنط،  ،وبتَظٗبى ر6

 (ر8278تْطاى،  زاًكگبُ اًتكبضات ، )تْطاى:8ج  ،حمولی هماالتاثَالمبؾن،  گطخٖ، ر7
 (ر8289، ؾوت، )تْطاى: 3ج ، لواعذ فمه، تخص هذنی دو ،زاهبز، ههُفٖ كمهح ر8

 ها هماله -

 ٍٓ لبػس ًُوي ثهح٘حِ ًٗوي ثفبؾسلبػسٓ هبٗ ٓثطضؾٖ ٍ تحم٘ك زضثبض»ػجبؼ،  تَل٘ت، ر9
 (ر8275) 2، ـ های حمولی دیذگاههجلۀ ، «ػىؽ آى

هجلۀ ، «فٌبٍضٕ ل٘ؿبًؽ لطاضزاز اًحالل لَاػس»خؼفطظازُ، ه٘طلبؾن ٍ ضّجطٕ، اثطاّ٘ن،  ر89

 (ر8298) 8ًبهٔ ـ  ، ٍٗػُتحمیمات حمولی
 اؾتطزاز ثِ تؼْس ٍ ذتطاعا ًبهٔ گَاّٖ اثُبل»تجبض ف٘طٍظخبُ، هد٘س،  خؼفطظازُ، ه٘طلبؾن ٍ ػجبؼ ر88

 (ر 8292) 86ًبهٔ ـ  ، ٍٗػُهجلۀ تحمیمات حمولی، «اذتطاع حك اًتمبل زض لطاضزازّبٕ ػَي٘ي
قطاٍٗ هبَّٕ حوبٗت اظ اذتطاع اظ ًگبُ ضٍٗٔ لًبٖٗ »خؼفطظازُ، ه٘طلبؾن ٍ هحوَزٕ، انغط،  ر83

 (ر8284) 43، ـ هجلۀ تحمیمات حمولی، «ٍ ازاضٓ ثجت اذتطاػبت
 35، ـ (ع) فمه اهل تیت ۀهجل، «ًٗوي هب» ٓلبػس (:89) لَاػس فمْٖ»، سضحوبًٖ، هحو ر82

 (ر8289)

 فمساى اثط زض اذتطاع ثجت گَاٌّ٘بهٔ اثُبل تأث٘ط»تجبض ف٘طٍظخبُ، هد٘س،  ظازُ، ػلٖ ٍ ػجبؼ ضٍحٖ ر84
فصلناهۀ پژوهص حموق ، «ل٘ؿبًؽ لطاضزاز زض پطزاذتٖ ٍخَُ ثط اثتىبضٕ گبم ٍ تبظگٖ

 ر839، ل (8296) 39، ـ خصوصی
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هجلۀ ، «هبّ٘ت حمَلٖ لطاضزاز ٍاگصاضٕ حك اذتطاع»نبزلٖ، ََثٖ ٍ خؼفطظازُ، ه٘طلبؾن،  ر85

 (ر8296) 8، ـ دانص حموق هذنی
هجلۀ ، «هَخجبت ٍ آثبض اثُبل گَاٌّ٘بهِ حك اذتطاع»نبزلٖ، هحوَز ٍ اهٌٖ٘، هْسٕ،  ر86

 (ر8298) 8، ـ هطالعات حموق تطثیمی
 تؼْسات»؛ ػ٘ؿبئٖ تفطقٖ، هحوس؛ خؼفطظازُ، ه٘طلبؾن، احؿٌٖ افطٍظ، هحوس هحوَز؛ نبزلٖ، ر87

 ّبٕ ًظبم ثطذٖ ٍ ال حمَق وبهي ثب آى تُج٘ك ٍ فٌبٍضٕ اًتمبل لطاضزاز زض َطف٘ي العاهبت ٍ
 (ر8299) 2، ـ تطثیمی حموق های هجلۀ پژوهص ،«زٗگط حمَلٖ

هجلۀ ، «ٖضّي اهَال فىطٕ زض پطتَ همطضات لبًَى هسًٖ ٍ هُبلؼٔ تُج٘م»هحوَزٕ، انغط،  ر88

 (ر8298) 8، ـ های حموق تطثیمی پژوهص

 69، زفتط ها هماالت و تشسسی، «ثفبؾسُ ًٗوي ثهح٘حِ هبًٗوي لبػسٓ»هؤهٌٖ، ػبثسٗي،  ر89
 (ر8289)

 عشتی( ب
هىتجِ الدوَْضِٗ الؼطثِ٘ ٍ هىتجِ الىلؿبت  :لبّطُ، )4ج  ،الوغنی ،اثي لساهِ، اثَهحوس ػجساهلل ر39

 تب(ر ِ، ثٖاالظّطٗ

اضقبز،  ٍ فطٌّگ ٍظاضت )تْطاى: ، الوىاسة حاضیه  حؿ٘ي، ثي ،، هحوسوبظنذطاؾبً آذًَس ر38
 ق(ر 8496

 ق(ر 8488، ػلوِ٘ ٓحَظ: لن، )8ج  ،وتاب الوىاسة ۀحاضی ،سحؿ٘يوانفْبًٖ، هح ر33

 ق(ر 8278، ّبزٕ :لن، )2ج  ،وىاسةوتاب ال ،اًهبضٕ، هطتًٖ ر32
 ق(ر 8277، ّبزٕ :لن، )3ج  ،المواعذ الفمهیه ،سحؿيوٕ، هحزثدٌَض ر34

، )لن: زفتط 88ج  ،الحذائك الناظشه فی احىام العتشه الطاهشه  ثي احوس، ثحطاً،، َٗؾف ر35
 ق(ر 8495اًتكبضات اؾاله،، 

 ق(ر 8439،  الؿالم ، )لن: هؤؾؿٔ اهبم نبزق ػل3ِ٘ج  ،تحشیشاالحىام ثي َٗؾف، حل،، حؿي ر36
 ق(ر 8482، ثٌ٘بز ًكط اؾالهٖ :لن، )8ج  ،لواعذ االحىام ،ثي َٗؾف حؿي ،حلٖ ر37

 ق(ر 8495، اؾوبػ٘ل٘بى: لن، )2ج  ،جاهع الوذاسن، احوسذَاًؿبضٕ،  ر38

 ، ثٖ تب(رؾ٘س الكْسا : لن، )2ج  ،ههصثاح الفماه ،اثَالمبؾن ؾ٘سذَٖٗ،  ر39
 ق(ر 8482، ثٌ٘بز هؼبضف اؾالهٖ: لن، )6ج  ،هساله االفهام السٗي، ، ظٗيثبًٖ قْ٘س ر29

 (ر8278، اؾوبػ٘ل٘بى: نل، )8ج  ،وىاسةال هحاضی، هحوسوبظن ٗعزٕ، َجبَجبٖٗ ر28

 تب(ر ِ، ثٖوطتًَٗ، )تْطاى: هىتجِ ال6ج  ،الوثسوغ ، هحوسثي حؿي،ََؾٖ ر23
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 :لن، )3ج  ،ایعاح الفوائذ فی ضشح هطىالت المواعذ ثي حؿي، ، هحوس٘يموحمالفرط ر22
 ق(ر 8287، اؾوبػ٘ل٘بى

 (ر8278ْبى، و٘ :تْطاى، )3ج  ،جاهع الطتات ،لوٖ، ه٘طظا اثَالمبؾن ر24

 ق(ر 8439، وبقف الغُب  ٔؾؿؤه :لن) ،ضشح المواعذ ،هحوسخؼفطالغُب ،  وبقف ر25
، هدوغ شذبٗط اؾالهٖ ن:ل، )3ج  ،ضشح وتاب الوىاسة اآلهال فی هغای ،هحوسحؿيهبهمبًٖ،  ر26

 (ر8286

هؤؾؿٔ آل الج٘ت  :لن، )8ج  ،جاهع الوماصذ فی ضشح المواعذ ثي حؿ٘ي، ، ػلٖك وطوٖمهح ر27
 ق(ر 8484الؿالم،  ػلْ٘ن

 (ر8268ى، اؾوبػ٘ل٘ب: لن، )8ج  ،وتاب الثیع ،اهلل ضٍحؾ٘س  ذوٌٖ٘، هَؾَٕ ر28

 ق(ر 8482، ًكط اؾالهٖ ٔؾؿؤه :لن، )8ج  ،الوىاسة و الثیع ًبئٌ٘،، ه٘طظا هحوسحؿ٘ي، ر29

، )تْطاى: الوىتجِ الوحوسِٗ، 8ج  ،الطالة فی ضشح الوىاسة ههنی، ذَاًؿبضٕ، هَؾٖ ًدفٖ ر49
 ق(ر 8272

 التطا  اح٘ب  زاض ، )ث٘طٍت:32ج  ،االسالم ضشایع حضش فی الىالم جواهش، هحوسحؿي ًدفٖ، ر48
 ق(ر 8498الؼطثٖ، 

 

 


