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دايؾیاس دايؾگاه ؽهیذ هيهشی ،جهشاو ،ایشاو
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ػنى هیؤت ػلمی دايؾگاه آصاد اعالهی ،واظذ يیؾابىس ،يیؾابىس ،ایشاو

چکیده

ّ
ػمل آدهی سجبه ػلث سا اص آو سو که دس وشىد هؼلىل جؤذیش هیگزاسد همذم بش هؼلىل هیدايذ ،و هیاو
ّ
ّ
ػلث ّ
جاهه یؼًی
ػلث و هؼلىل جماسو صهايی لائل اعث بذیى هؼًی که دس صهاو وشىد هؼلىل بایذ
ّ
عبب ،ؽشه و ػذم هايغ هعمك و هىشىد باؽذ .با ایى وشىد دس ظمىق و فمه هقادیمی یافث
ّ
هیؽىد که ؽشه دس کًاس عبب و ػذم هايغ ،ػلیشغن جؤخش اص هؾشوه ٔهؼلىلٓ بش آو جؤذیش لهمشایی
هیگزاسد .جؤذیش اشاصه هالک بش ػمذ فنىلی به يعى کؾف ظمیمی ،لبىل هعال ػلیه دس ظىاله ،لبىل
هىفی له دس وفیث جملیکی ،ػمل ػاهل دس شؼاله ،لبل دس ػمىد ػیًی ،جؼلیك دس ػمىد و لشاسداد،
پیؼبیًی يمل لشاسداد ،لشاسداد پیؼ فشوػ آپاسجماو ،اشاسه به ؽشه جملیک اص هقادیك بششغحهی
ّ
آو بؾماس هیآیًذ .ؽشه هحؤخش دس ظمیمث به یک جؼلیك بش هیگشدد بذیى ؽکل که هؼلىل گشچه به
ّ
ّ
ّ
فىست بالمىه ومغ ؽذه ولی ّ
فؼلیث و جعمك آذاسػ هًىه به جعمك هؼلك ػلیه اعث ،دس ایى
شغحاس جمشیشات آخىيذ خشاعايی ،هیشصای يائیًی و اهام خمیًیٔسهٓ اص ؽشه هحؤخش اسائه ؽذه اعث و
ّ
ّ
اهکاو جؤذیش ؽشه هحؤخش دس هؾشوه هحمذم دس ػالن اػحباس جؤکیذ ؽذه اعث و لیاط اهىس اػحباسی
بش
ِ
با اهىس خاسشی و ػملی لیاط هغ الفاسق جلمی ؽذه اعث.
ّ
کلیدواژهها :ؽشه  ،هؾشوه ،ؽشه هحؤخش ،اهىس اػحباسی ،لاػذه ػملی.
 .1جاسیخ وفىل1231/11/32 :؛ جاسیخ جقىیب9316/91/1 :
 .3پغث الکحشويیک ٔهغؤول هکاجباتٓDa.naghibi@yahoo.com :
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همدهه
دو لاػذه دس جکىیًیات ٔػالن والغٓ هغلن اعث؛ یکی ایىکه سجبه ػلث ،اص آو سو که دس
وشىد هؼلىل جؤذیش هیگزاسد ،همذم بش هؼلىل هیباؽذ ،دیگشی آوکه هیاو ػلث و هؼلىل
جماسو صهايی وشىد داسد .بذیى بیاو که دس صهاو وشىد هؼلىل ،بایذ ػلث جاهه و عایش اشضایؼ
ّ
اص شمله عبب ،ؽشه و ػذم هايغ هعك ؽذه ،هىشىد باؽًذ ،دس یک يگاه کلی دس صهیًه ؽشه
و هؾشوه همىاسه ؽشه به شهث سجبه ،همذم بش هؾشوه اعث و دس ؽشایو ػملی ،ؽشه
ً ّ
همىاسه بش هؾشوه صهايا همذم اعث ولی دس ؽشایو ؽشػی بشخی اص ؽشایو هايًذ ومى ،غغل
و جیمن يغبث به يماص بش اعاط هبًایی که يفظ اػمال عه گايه يه آذاس ياؽی اص اػمال سا ؽشه
ّ
هیدايًذ ؽشه هحمذم به ؽماس هیآیًذ .دس ایى ساعحا بغیاسی اص افىلییى يیض جالػ کشدهايذ،
ؽشه هحؤخش سا به يعىی جعلیل يمایًذ که اؽکال جؤخش ؽشه اص هؾشوه بش ىشف ؽىد.
بؼنی اص ؽشایو ؽشػی داسای جماسو صهايی با هؾشوه خىد هغحًذ که اعحمبال الی
ّ
المبله و ىهاست لباط اص شمله ؽشایو هماسو جلمی هیؽىيذ و بشخی اص ؽشایو جؤخش صهايی
بش هؾشوه داسيذ که هىاسد ریل اص آو شمله هغحًذ:
 .1اشاصهی هالک دس ّ
فعث ػمذ فنىلی و جؤذیش آو اص صهاو ػمذٔلىل به کؾفٓ :اگش
ػمذ هیاو فنىل و افیل پیمايی کاهل باؽذ ،سمای هالک ؽشه يفىر ایى همحنیٔػمذٓ ،یا
وعیلهی اعحًاد آو به هالک ،یا أهاسه وشىد سمای جمذیشی او هًگام هؼاهله اعث ،ولی دس هش
ظال يمؼ سمای هالک ،اػحباس بخؾیذو یا يؾاو دادو ايحمالی اعث که به وعیلهی ػمذ والغ
ؽذه و خىد اشاصه ،عبب آو يمیؽىد به همیى هًاعبث اشاصه سا ٔکاؽفٓ هیياهًذ ،و اص
آوشا که ايحمال با اشاصه والغ هیؽىد ،ولی ایى ػاهل باػد ايمالب هالکیث اص صهاو ػمذ
هیگشدد و به ظکن لايىوگزاس آذاس آو به صهاو ػمذ عشایث هیکًذ ،پظ با جىشه به ایىکه
اشاصه دس گزؽحه جؤذیش هیگزاسد ،اص ظید آذاس ،به کؾف ظکمی هؼشوف هیباؽذ.
 .3غغل ؽبايه صو هغحعامه کبشی بشای ّ
فعث سوصهی سوص لبل.
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ّ
هالکیث هىفی له بش هىفی به دس وفیحی که دس صهاو ظیات
 .2هشگ هىفی بشای
هىفی هىسد پزیشػ هىفی له لشاس گشفحه اعث.
ّ
 .4سمایث هحؤخش هعال ػلیه يغبث به بشائث رهه هعیل.

ّ
فمیهاو و افىلیاو دس صهیًه اهکاو یا ػذم اهکاو ؽشه هحؤخش اجفاق يظش يذاسيذ گشوهی
ّ
اص هعمماو چىو ؽیخ ايقاسی1433ٔ ،ق ،ز ،4ؿ ٓ111هیشصای ياییًی ٔ1411ق ،ز،1
فـ ٓ314-313ػبذالعغیى السیٔ ،ز ،1ؿ ٓ434لائل به اعحعاله ؽذهايذ و گشوهی
دیگش هايًذ صاحب جىاهز ٔيصفی1413 ،ق ،ز ،32ؿ ٓ111صاحب عزوهٔ ،یضدی،
1413ق ،ز ،1ؿ ٓ143فاظب حاشیه بز مکاسبٔ ،خشاعايی1413 ،ق ،ؿ ٓ11فاظب
مباوى عزوه ٔخىیی1414 ،ق ،ز ،3ؿ ٓ112و دس کحاب البیع ٔهىعىی خمیًی1431 ،ق،
ز ،3ؿ ٓ123و اهام خمیًی ٔخمیًی ،کحاب البیع ،ؿ ٓ414و فاظب العىاویه الفقهیه
ٔهشاغی ،ز ،3ؿ ٓ21و فاظب جامع الشحات ٔهیشصای لمی ،ز ،3ؿ ٓ311لائل به
اهکاو ؽذهايذ .گشوهی که لائل به اعحعاله ؽذهايذ ؽشایو ؽشػی سا با ؽشایو ػملی همایغه
يمىده و اظهاس داؽحهايذ هماوگىيه که دس ؽشایو ػملی جؤخش ؽشه يغبث به هؾشوه هعال
هیباؽذ دس ؽشایو ؽشػی يیض جؤخش ؽشه به هؾشوه همحًغ خىاهذ بىد.
ّ
نظریات برخی اصىلیاو در زهینه شرط هتأخر
 .1نظریه آخىند خراسانی

ّ
ّ
ّ
آخىيذ خشاعايی دس جبییى اهکاو ؽشه هحؤخش هیيىیغذ :ؽشه هحمذم و هحؤخش یا هشبىه به
ظکن جکلیفی اعث ٔیؼًی ؽشه ،ظکن جکلیفی اعثٓ یا هشبىه به ظکن ومؼی اعث
ٔیؼًی ؽشه ،ظکن ومؼی اعثٓ یا ؽشه هؤهىس به اعث .وی بشای بشوو سفث اص اؽکال
ػملی ػذم اهکاو جغایش صهايی وشىد ؽشه اص هؾشوه دس هش عه صهیًه ساه ظلی سا اسایه
ّ
ّ
هیدهذ .هنچًیى ایؾاو دس صهیًه چگىيگی اهکاو جمذم یا جؤخش ؽشه ظکن جکلیفی بش يفظ
ظکن جکلیفی ،هؼحمذيذ که ظکن ،یکی اص افؼال اخحیاسی هىلی اعث .هىلی بشای ايؾاء ظکن
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ابحذا آو سا ّ
جقىس هیيمایذ عپظ جقذیك به فایذه هیکًذ و دس يحیصه هیل و سغبث پیذا هیکًذ
و ػضم و شضم دس او ظافل هیؽىد و اساده جعمك هییابذ .به ػًىاو يمىيه دس «إو شائک صیذ
فی هزا الیىم ػلیک اکشاهه غذا» ٔاگش صیذ ،اهشوص ،يضد جى آهذ ،فشدا او سا اکشام کىٓ یؼًی آهذو
صیذ دس اهشوص ،ؽشه وشىب اکشام او دس فشداعث .بًابشایى ايؾاء وشىب اکشام اص اػمال
اخحیاسی هىلی اعث که داسای هبادی و همذهاجی هغث .جا هىلی اکشام صیذ سا ّ
جقىس يکًذ و
ویژگیهای آو سا دس يظش يگیشد .ظکن به وشىب اکشام هؼًی يذاسد .هبادی و همذهات ظکن به
وشىب اکشام اهشی خاسشی يیغث بلکه «لعاً» و جقىس «آهذو صیذ» اهىسی هغحًذ که دس
ّ
ظکن به وشىب اکشام دخالث داسد .یؼًی اگش «آهذو صیذ» دس خاسز جعمك یابذ ولی هىلی آو
ّ
سا ّ
جقىس و لعاً يکشده باؽذ ایصابی اص ياظیه هىلی يغبث به اکشام جعمك يمییابذ ،بًابشایى
اگش چه بیى «آهذو صیذ» دس خاسز ٔاهشوصٓ و ظکن به وشىب ٔفشدآ جغایش و فافله صهايی
وشىد داسد ولی بیى لعاً و ّ
جقىس «آهذو صیذ» و ایصاب اکشام جماسو صهايی وشىد داسد لزا
هیچ لاػذهی ػملی يمل يؾذه اعث.
ّ
ّ
هنچًیى دس هىاسدی که ؽشه هحمذم یا هحؤخش هشبىه به ظکن ومؼی اعث هايًذ ظکن
فعث دس ػمذ فنىلی ،چىو ظکن به ّ
به ّ
فعث اص اػمال اخحیاسی هىلی اعث بایذ جماهی

هبادی و همذهات آو اص ياظیه هىلی هىسد لعاً لشاس گیشد جا ظکن به ّ
فعث یک ػمل
ظمىلی يمایًذ .دس هرال ػمذ فنىلی ،هىلی إلعاق اشاصهی افیل به ػمذ سا ّ
جقىس و لعاً
هیکًذ عپظ ظکن به ّ
فعث بیغ فنىلی هیيمایذ .بذیهی اعث بیى يفظ بیغ فنىلی و
يفظ اشاصه فافلهی صهايی وشىد داسد ولی بیى «لعاً اشاصه خاسشی والؼی» و «ظکن به
فعث» هیچگىيه فافلهای يیغث یؼًی لعاً اشاصه و ظکن به ّ
ّ
فعث جماسو صهايی داسيذ.
ّ
ّ
بًابشایى دس هىاسدی که ؽشه هحؤخش یا هحمذم هشبىه به ظکن ومؼی یا يفظ ظکن جکلیفی
ّ
جؤخشی ،و لاػذهی ّ
ػملیه يیض يمل يؾذه اعث و دس هىاسدی
باؽذ يه جمذهی هيشض اعث يه
ّ
ّ
که ؽشه هحؤخش یا هحمذم هشبىه به هؤهىس به ٔواشبٓ باؽذ هايًذ ؽشه غغل هغحعامه بشای
ّ
ّ
فعث سوصهی سوص لبل ،هیجىاو گفث که آو سوصه ،سوصهای اعث که بؼذ اص آو ،غغل ،جعمك

ِّ
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پیذا کشده اعث یؼًی آو سوصه هناف و هًغىب .به غغل ؽبايه ؽذه و هماو امافه و يغبث
هىشب هیگشدد سوصه ،هؼًىو به ػًىاو ظغى ؽذه و هحؼلك غشك هىلی لشاس گیشد به يعىی
ّ
که اگش سوصه هناف به غغل ؽبايه يؾىد آو ػًىاو ظغى يبىده و هحؼلك غشك هىلی لشاس
يمیگیشد بًابشایى آوچه دس فعث سوصه ،هؼحبش اعث امافهی هؤهىس به یؼًی سوصه به غغل
ؽبايه اعث که بؼذ اص آو سوصه ،والغ ؽذه اعث امافه و يغبث هزکىس لائن به دو ىشف یؼًی
ّ
سوصه و غغل اعث اگش چه غغل هغحعامه هحؤخش بش سوصه اعث ولی «امافه» هماسو با سوصه
ؽب بؼذ غغل هیکًذ ،کؾف هیيمایین که آو امافه اص ابحذا
اعث صهايی که هغحعامهِ ،
ّ
ُ
بىده اعث هماوگىيه که امافه يماص به اعحمبال لبله هىشب ظغى آو و دس يحیصه هحؼلك
ّ
ُ
غشك هىلی والغ هیؽىد دس ؽشه هحؤخش يیض «امافهی» سوصه به غغل ؽبايه هىشب ظغى
ّ
هؤهىس به و جؼلك غشك هىلی به آو هیگشددٔ .خشاعايی ،کفایه االصىل ،ز ،3ؿٓ33
 .2نظریه هیرزای نایینی
ّ
هیشصای ياییًی بش ایى باوسيذ که ؽشایو ّ
ؽشػیۀ هحؤخش یا ؽشایو هؤهىس به هغحًذ یا ؽشایو خىد
ّ
ظکن ،چًاوکه ؽشایو هؤهىس به باؽًذ یؼًی ؽشه هحؤخش غغل آیًذه بشای صو هغحعامه،
ّ
ؽشه سفغ ظذخ سوصگزؽحه باؽذ .یؼًی ظذخ دس ظشف صهايی سوص گزؽحه جعمك یافحه و
ََ
هىشىد سوصهی گزؽحه سا سفغ
عپشی ؽذه اعث هغ الىفف غغل صو هغحعامه ،آو ظذ ِخ
ِ
يمایذ چًیى ؽشه ؽشػی هايًذ ؽشایو ػملی هعال اعث صیشا ظذخ دس ظشف صهیًی سوص
ّ
ّ
گزؽحه جعمك یافحه و صهايؼ يیض عپشی ؽذه اعث دیگش هؼًی يذاسد که ؽشه هحؤخش بیایذ و آو
ّ
هحؤخش ایى باؽذ که هىلی آو ّ
ظقهای اص ىبیؼث
سا سفغ يمایذ .ولی چًاوچه هؼًای ؽشه
ّ
سوصه سا بش صو هغحعامه واشب کشده که دس پی سوصهی او غغل ؽبايه هعمك هیگشدد با
اؽکالی سو بهسو يخىاهذ بىد .چىو اواهش و يىاهی هىلی بش اعاط هقالط و هفاعذ فادس
ّ
هیؽىد گاهی ایى هالک دس افل ىبیؼث هؤهىس به به فىست هيلك جعمك داسد لزا هىلی
افل ایصاد ىبیؼث سا ىلب هیيمایذ و گاهی دس ّ
ظقهی هؼیًی اص آو ىبیؼث هقلعث
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وشىد داسد هىلی آو ظقه سا واشب هیکًذ لزا فشلی يمیکًذ که آو ّ
ظقه ه ّؼیى ّ
همیذ به
ّ
لیذی باؽذ که عابك بش هؤهىس به یا هماسو با آو یا هحؤخش اص آو اعث .لزا چًاوچه سوصهای که
به ديبال آو غغل باؽذ و بشای هغحعامه هقلعث داؽحه باؽذ ،هىلی ایى ّ
ظقهی ّ
هؼیًه سا
ّ
ّ
کاؽفیث داسد یؼًی کؾف هیيمایذ
واشب هیيمایذ .دس ظمیمث ایى ؽشه هحؤخش جًها يمؼ
که ػمل دس ولث خىد به فىست فعیط اهحرال ؽذه اعث .يه ایىکه جؤذیش لهمشایی دس ػمل
ّ
ّ
داؽحه باؽذ جا با اؽکال ػذم اهکاو جؤذیش هىشىد هحؤخش بش هىشىد هحمذم هيشض ؽىد.
ّ
اها اگش ؽشوه هحؤخش ،ؽشه ظکن باؽذ ،جا ؽشه يباؽذ هىلی يمیجىايذ بذوو فشك
وشىد ؽشه ،ظکمی يمایذ هايًذ ٔاعحياػث بشای ظکن وشىب ظسٓ که هىلی وشىد و
ظقىل ؽشه سا فشك هیکًذ و آو سا هفشوك الحعمك دايغحه و عپظ ظکن هیيمایذ .یؼًی
بشای اهش به ظس و َشؼل ظکن وشىب ظس ،فشك وشىب اعحياػث سا هیيمایذ عپظ ظکن
ِ
ّ ّ
الحعمك دايغحه عپظ ،ظکن
هیکًذ .دس هؼاهلهی فنىلی يیض هىلی اشاصه هالک سا هفشوك
ّ
ّ
فعث سا شؼل هیکًذٔ .يائیًی1411 ،ق ،ز ،1ؿ ٓ313بًابشایى هحؤخش اهشی همکى بىده و
با هايغ اؽکال ػملی سوبهسو يمیباؽذ.
 .3نظریه اهام خمینی(ره)
خقىفیث صهاو ایى اعث که داسای وشىد جذسیصی اعث ،یؼًی بؼنی اص اشضاء آو وشىد
پیذا کشده و هًؼذم هیؽىيذ عپظ بؼنی دیگش وشىد پیذا کشده و هًؼذم هیؽىيذ .دو ليؼه
يمیجىايًذ دس یک صهاو شمغ ؽىيذ .اهکاو يذاسد سوص ؽًبه و یکؾًبه دس آو واظذ با هن
ّ
ّ
اشحماع پیذا کًًذ .ولحی ؽًبه و یکؾًبه جماسو وشىدی يذاسيذ هغؤله جمذم و جؤخش هيشض
ّ
ّ
هیؽىد یؼًی گفحه هیؽىد «ؽًبه هحمذم بش یکؾًبه و یکؾًبه هحؤخش اص ؽًبه اعث».
ّ
ّ
ّ
« -1جمذم ؽًبه بش یکؾًبه و جؤخش یکؾًبه اص ؽًبه» اهشی بذیهی اعث ،هًکش جمذم بایذ
ّ
جذسیصیث يمیعاصد.
جماسو سا بپزیشد دس ظالیکه جماسو با
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ّ
ّ
ابىت و ّ
جؤخش ،هحنایفاو هیباؽًذ ،هرل ػًىاو ّ
بًىت .هماوىىس که هش یک
 -3جمذم و
ّ
ابىت و ّ
اص ّ
بًىت بذوو دیگشی جعمك يذاسيذ و ظحی اص يظش سجبه هن دس سجبهی واظذی لشاس
داسيذ ،الصههی جنایف جماسو اعث.
ُ
ذبىت
ؽیء
ٍ
 -2اص ىشف دیگش لاػذه فشػیث هيشض اعث یؼًی «ذبىت ٍ
لؾیء فشع ِ
ً
المربث له»ٔ ،ىباىبائی ،ؿ ٓ31هرال ذبىت لیام بشای صیذ ،فشع ایى اعث که خىد صیذ
ّ
وشىد داؽحه باؽذ 1.لاػذه ّ
فشػیث ،یک لاػذه هغلن ػملی اعث و کغی يمیجىايذ دس آو
جشدیذ کًذ.
ّ
بش اعاط لاػذه فشػیث يمیجىاو دس سوص ؽًبه گفث «یکؾًبه هحؤخش اص ؽًبه اعث» صیشا
ّ
ّ
جؤخش به ػًىاو وفف بشای یکؾًبه اعث و جا یکؾًبه وشىد پیذا يکًذ هحقف به جؤخش هن
ّ
يمیؽىد ،و ولحی يحىايغحین یکؾًبه سا ّهحقف به جؤخش کًین ،ؽًبه هن يمیجىايذ ّهحقف به
ّ
ّ
ّ
ّ
جمذم ؽىد ،صیشا جمذم و جاخش ،دو اهش هحنایفًذ .اص ىشفی «جمذم ؽًبه بش یکؾًبه و جؤخش
غیش لابل ايکاس اعث و اص ىشف دیگش آو دو لاػذهی ػملیه
یکؾًبه اص ؽًبه» هغؤلهی وشذايی
ِ ِ ِ
دس بشابش ها لشاس گشفحه اعث.
ظنشت اهام خمیًیٔسهٓ پظ اص بیاو همذههی فىق به پاعخ اص اؽکال پشداخحه
ً
ّ
ّ
هیفشهایذ :دس باب جمذم و جؤخش هیجىاو دو يىع بعد يمىد ،اوال ایىکه دس اسجباه با اذبات
ً
ّ
ّ
ً ّ
ّ
جمذم و جؤخش بعد ؽىد هرال جمذم سا بشای یک ؽی و جؤخش سا بشای ؽی دیگش اذبات گشدد .ذايیا
ایىکه به ػًىاو هيلب والؼی راجی بشسعی ؽىد .ها ولحی هغؤله ؽًبه سا يغبث به یکؾًبه
ّ
جمذم بش یکؾًبه داسد .ولحی صهاو اهش ّ
هحذسز
هالظظه هیکًین ،هیبیًین ؽًبه به ظغب رات
جذسشؼ هن به ایى ّ
الىشىد ؽذ و ّ
کیفیث بىد که شضء اول وشىد پیذا کشده و هًؼذم هیؽىد،
عپظ شضء دوم وشىد پیذا هیکًذ و ...به ایى والؼیث پی هیبشین که ها اگش چه دس همام
 . 1بیى لنیه هىشبه و لنیه عالبه هعقله همیى فشق وشىد د اسد که «صیذ لائن» بذوو وشىد صیذ هؼًا يذاسد ،اها
ّ
ّ
هعقله داسای دو هقذاق
هعقله ،با يبىدو صیذ هن عاصگاس اعث .صیشا عالبه
«لیظ صیذ بمائن» به فىست عالبه
ّ
اعث؛ یکی ایى که صیذ باؽذ و لائن يباؽذ و دیگش ایىکه صیذی يباؽذ جا بخىاهذ اجقاف به لیام پیذا کًذ.
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جؼبیش ،ایىگىيه جؼبیش هیکًین ولی یک کلمه «بالزات» به آو هیچغبايین جا هغؤله اص هغؤله
ّ
جنایف و لاػذه فشػیث بیشوو آیذ .بًابشایى هیگىیین «سوص ؽًبه به ظغب رات – جمذم بش سوص
یکؾًبه داسد» .یؼًی گىیا ایى جمذم شضء رات سوص ؽًبه هيشض اعث يه به ػًىاو وفف آو.
هرل هغؤله لیام و صیذ يیغث که لاػذه «ذبىت ؽیء لؾیء فشع ذبىت المربث له» دس هىسد آو
هيشض ؽىد .لیام ،خاسز اص ظمیمث صیذ به ػًىاو وفف صیذ و به ػًىاو یک اهش خاسشی
ّ
ّ
هعمىل بش صیذ هيشض اعث .ولی دس ها يعى فیه ،جمذم و جؤخش به رات بش هیگشدد .شضء اول
ّ
ّ
اص صهاو ،یک جمذم راجی بش شضء دوم آو داسد و گىیا جمذم داخل دس هاهیث و رات آو
ّ
ّ
هیباؽذ .بًابشایى شضء اول اص صهاو ،جمذم راجی يغبث به شضء ذايی داسد و شضء ذايی جؤخش
ّ
راجی يغبث به شضء اول داسد ،هماوىىس که يغبث به شضءعىم جمذم راجی داسد .و دس ایى
فىست هیچ هًافاجی با آو دو لاػذۀ ّ
ػملیه يذاسد.
ّ
ادلهی اهام خمیًیٔسهٓ بشای اذبات هذػایؼ به ؽشض ریل هیباؽذ:
ّ
ً
ػلث راجا جمذم سجبی بش هؼلىل داسد ولی اص يظش صهايی بیى آوها جماسو وشىد داسد .اها
ّ
وفف ػلیث و هؼلىلیث دس صهاو واظذ و دس سجبه واظذ اعث .هنچًیى ولحی گفحه هیؽىد
ّ
ّ
ّ
ّ
«ػلث ،جمذم سجبی بش هؼلىل داسد» ،دس اجقاف ػلث به جمذم ،جمذهی بشای ػلث يیغث یؼًی
ّ
ّ
ّ
ّ
ایىگىيه يیغث که اول ،ػلث اجقاف به جمذم پیذا کًذ و پظ اص آو هؼلىل اجقاف به جؤخش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
پیذا کًذ .بلکه اجقاف ػلث به جمذم ،دس ػشك اجقاف هؼلىل به جؤخش و دس سجبه آو اعث.
ّ
ّ
پظ دس ػلث دو شهث اشحماع کشده اعث .بًابش یک شهث ،داسای ػًىاو «جمذم سجبی» و بًا
ّ
ّ
ّ
بش شهث دیگش ،داسای ػًىاو «اجقاف به جمذم» اعث .دس شهحی که هشبىه به جمذم راجی و
ّ
ّ
ّ
ّ
سجبی اعث ،ػلث جمذم داسد ،اها دس شهث اجقاف به جمذم ،سجبه آو با هؼلىل یکی اعث.
ّ
همیى جفکیک سا دس اسجباه با أشضاء صهاو هیآوسین .ولحی هیگى یین« :اهشوص جمذم بش فشدا
ّ
ً ّ
اعث» یؼًی «اهشوص راجا همذم بش فشداعث ،يه اص شهث اجقاف» و اگش بخىاهین هغؤله
ّ
َ
شك هن باؽًذ و الصههی آو ایى اعث که فشدا
ػ
دس
دو
ایى
بایذ
بیاوسین،
هیاو
به
ا
س
قاف
اج
ِ
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هن وشىد داؽحه باؽذ ،اهشوص هن وشىدػ بالی بمايذ جا ها بحىايین دو لنییه هىشبه جؾکیل
دهین که هىمىع آوها وشىد داؽحه باؽذ.
ّ
ساه ظلی که اهام خمیًیٔسهٓ هيشض فشهىديذ هن دس اسجباه با ؽشایو ومغ و هن ؽشایو
هؤهىس به هيشض هیباؽذ،چًاوکه ایؾاو دس هغؤلهی فنىلی و اشاصه الظك هیيىیغذ :دس
هلکیث ُ
کاؽفیث ظمیمی اص ّ
ّ
ظیى الؼمذ داسد ،دس ظالی که فشك
باب فنىلی اشاصهی الظمه،
ً
ایى اعث بیى ػمذ و اشاصه ،هذجی ،هرال یک هاه ،فافله ؽذه اعث .بشای ظل ایى اؽکال
ّ
ؽشىیث بشای ّ
ّ
ؽشىیث داسد ایى اعث که بایذ ػمذ،
هلکیث يذاسد ،آوچه
بایذ بگىئین اشاصه،
ّ
ّ
جمذم راجی _به ّ
جبؼیث اص صهاو_ بش اشاصه داؽحه باؽذ و ایى جمذم هماسو با ػمذ اعث و
ّ
ؽشىیث داسد ،اها جا ولحی اشاصه يیایذ ،هؼلىم يمیؽىد که ایى ػمذ دس ظال ولىػؼ واشذ
ّ
ؽشایو بىده اعث .هرل صهاو يیغث که یمیى به جعمك آو دس آیًذه داؽحه باؽین اشاصه همکى
اعث اص هالک فادس ؽىد و همکى اعث فادس يؾىد .اشاصهی بؼذی اگش چه دس کلمات فمها
به ػًىاو ؽشه هيشض ؽذه و همقىد اص اشاصه هن وشىد خاسشی آو اعث و وشىد خاسشی
ّ
ؽشىیث بشای ّ
ّ
فع ِث بیغ
اشاصه هحؤخش اص ػمذ اعث ،اها باىى هيلب ایى اعث که آو چه
ِ
فنىلی و جؤذیش آو دس ّ
هيلك بیغ هؼحبش اعث،
دس
که
ایيی
ش
ؽ
عایش
بش
ػالوه
داسد،
هلکیث
ِ
ّ
ّ
جمذم راجی ػمذ بش اشاصه _به ّ
جبؼیث اص صهاو_ اعث .ولی ػلن به جمذم ػمذ بش اشاصه
ػباست اص
ّ
ػالن به غیب باؽذ و بذايذ که
هحىلف بش وشىد اشاصه دس یک هاه بؼذ اعث .اها اگش کغی ِ
ّ
اشاصه یک هاه بؼذ جعمك پیذا هیکًذ ،او هیدايذ که أالو ػمذ فنىلی واشذ ؽشه اعث .و
ّ
ّ
«جمذم راجی» همشاه ػمذ اعث و هیچگىيه جؤخشی يغبث به آو يذاسيذ لزا لاػذهی ػملی
يمل يؾذه اعث .ظنشت اهام خمیًیٔسهٓ عپظ هیيىیغذ« :يظیش همیى هيلب سا دس
ؽشایو هاهىسبه هن هيشض کشده هیگى یین :اگش چه دس ظاهش کلمات ،گفحهايذ :اغغال لیلیه
ّ
ؽشىیث داسد و هشاد اص اغغال لیلیه ،وشىد خاسشی آو هیباؽذ و وشىد خاسشی هن هحؤخش
ؽشىیث داسد بشای ّ
ّ
فعث
اص فىم سوص گزؽحه اعث» .ولی باىى هغؤله ایى اعث که آو چه
ّ
سوصه اهشوص هغحعامه ،ػالوه بش عایش ؽشایيی که دس هيلك سوصه هؼحبش اعث ،ػباست اص جمذم
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ّ
جمذم داؽحى سوصه ،اهشی اعث والغ دس صهاو که _به ّ
جبؼیث اص
راجی سوصه بش غغل ؽب اعث.
ّ
ّ
صهاو_ جمذم بش غغل ؽب داسد و ایى جمذم بؼًىاو ؽشه هیباؽذ ،ولی با جىشه به ایىکه
ّ
ّ
ّ
اهکاو جعمك و ػذم جعمك غغل وشىد داسد ،بایذ هًحظش ؽب باؽین .اگش غغل جعمك پیذا
کشد ،کؾف هیکًذ اص ایى که سوصهی سوص گزؽحه دس ظیى ولىػؼ واشذ ؽشه بىده اعث و ها
ّ
يبایذ اعن آو سا ؽشه هحؤخش بگزاسین .و اگش کغی بگىیذ ػشف ایى ظشفهای ؽما سا دسک
يمیکًذ .هیگى یین ها سوایث هؼًا يمیکًین که يظش ػشف ّ
جبؼیث ؽىد .بلکه هیخىاهین
ا ؽکال یک لاػذه ػملیه سا ظل کًین و پیذاعث که اؽکال لاػذه ػملیه بایذ با هغایل ػملیه
شىاب داده ؽىد .و ػشف چه بغا افل آو لاػذه سا هن دسک يکًذ .ػشف اص کصا هیفهمذ که
ّ
ّ
ػلث بایذ جمذم سجبی بش هؼلىل و جماسو صهايی با آو داؽحه باؽذ؟ ٔخمیًی1412 ،ق ،ز،1
ؿ ٓ241هشظىم فامل لًکشايی دس يمذ يظشیهی اهام خمیًی هیگىیذ کالم اهام خمیًیٔسهٓ
ّ
اگش چه کالم بغیاس دلیمی اعث که ظکایث اص اظاىه و جغلو فىق الؼاده ایؾاو بش هغائل
فلغفی داسد 1ولی دس ػیى ظال دو اؽکال به آو واسد اعث:
ً
هلکیث و ّ
اوال ایى ظشفها سا يمیجىاو دس اسجباه با ؽشایو ومغ ـ هرل ّ
صوشیث و ...

هيشض کشد .ؽشایو ومغ ،فشلی با ؽشایو جکلیف يذاسد .هماوىىس که جکلیف اهشی
اػحباسیغث و اص هىسد لاػذه ّ
ػملیه خاسز اعث ،اظکام ومؼیه هن اص اهىس اػحباسی
هیباؽًذ .اظکام ومؼیه هرل ؽشایو ومؼیه يیغث که دس آوها دو اظحمال وشىد داؽحه
باؽذ 3.بًابشایى اظکام ومؼیه هن اص هىسد لاػذهی ّ
ػملیه خاسز هیباؽًذ.
ّ
ً
ذايیا دس اسجباه با ؽشایو هکلف به هن ،ها ولحی يیاص به ایى ساه ظل داسین که ؽشایو
ؽشػیه سا والؼیاجی بذايین که ؽاسع اص آوها کؾف کشده اعث .دس ظالیکه افل ایى هبًا
ّ
ؽشىی ِث ؽشایو هؤهىسبه هن _هرل ؽشایو جکلیف و
مؼیف اعث والغ هيلب ایى اعث که

 . 1و بًابشایى اظحمال که ؽشایو ؽشػیه ،والؼیث باؽًذ هیجىاو اؽکال سا ظل کشد.
 .3اظحمال ایىکه ؽشایو ؽشػیه والؼیاجی باؽًذ که ؽاسع آوها سا کؾف کشده و اظحمال ایى که اص اهىس اػحباسیه باؽًذ.
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ؽشایو ومغ_ اص اهىس اػحباسی اعث .هماوىىس که وشىب فالة اهشی اػحباسیغث ،ؽشىیث
ومى بشای فالة هؤهىس بها هن اهشی اػحباسیغث»ٔ .هلکی اففهايی ،1211 ،ز ،3ؿٓ312
اص هصمىع هباظد اسئه ؽذه يحیصه هیگیشین که دس اهىس اػحباسی ،اػحباس ؽشه دس
ّ
ّ
هؼحبش اعث او هیجىايذ ؽشه سا هحمذم یا هماسو یا هحؤخش اص هؾشوه اػحباس کًذ لیاط
اخحیاس ِ
اهىس اػحباسی به اهىس ظمیمی و والؼی لیاط هغ الفاسق اعث.

ّ
شرط هتأخر در حمىق ایراو
ّ
 .1تعلیك در عمىد و ّ
تعهدات (تحلیل تعلیك به نحى شرط هتأخر)
ّ
هحؤخش ّ
جقىس هیؽىد .به يعىی
بش اعاط ایى جعلیل ػمذ هؼلك هايًذ ػمذ هؾشوه به ؽشه
ّ
ّ
ّ
که جؤذیش ػمذ بغحگی به پیذایؼ هؼلك ػلیه ٔؽشه هحؤخشٓ داسد ،بذیى فىست که هؼلك ػلیه
ّ
ً ّ
ّ
ّ
ّ
ٔؽشه هحؤخشٓ اگشچه صهايا هؤخش بش ػمذ هعمك هیؽىد ولی دس ػمذ همذم ٔهؾشوه همذمٓ
ّ
جؤذیش هیيمایذ و کؾف اص ولىع ػمذ و جشجب آذاسػ اص صهاو ايؼماد هیکًذ بًابشایى هؼلك ػلیه
ّ
ٔؽشه هحؤخشٓ کاؽف اص ولىع ػمذ ٔهؾشوهٓ اص صهاو ايؾاء ػمذ هیباؽذٔ .اهاهی،1211 ،
ز ،1ؿٓ114

ّ
ّ
ّ
دس ػمذ هؼلك همايًذ ػمذ فنىلی جعمك ؽشه به ػًىاو ؽشه هحؤخش کؾف اص جعمك
ّ
ػمذ اص صهاو ايؼماد هیکًذ و هًافغ صهاو ػمذ جا جعمك ؽشه ،اص ِآو هؾحشی هیؽىد.
ٔايقاسی1433 ،ق ،ز ،2فـ ٓ111-111به ػًىاو هرال کغی که به فشصيذػ بگىیذ:

خايهام سا به جى بخؾیذم اگش دکحشا بگیشی ،ولحی که فشصيذ دکحشا گشفث هؼلىم هیؽىد اص صهاو
ػمذ هبه ،هالک خايه بىده اعث.
ايؼماد ِ
ِ
ّ
بشای کاؽف بىدو هؼلك ػلیه دالیلی آوسدهايذ که ههنجشیى آوها ػباسجًذ اص :الفٓ
ّ
ّ
ظمایث لايىوگزاس اص ظك هؼلك ،جا فشوؽًذه يحىايذ هال سا به دیگشی به ىىس هًصض بفشوؽذ.
ّ
بٓ ىشفیى به فىست ؽشه يحیصه خىاعحهايذ که دس فىست ولىع هؼلك ػلیه ،ػمذ اص ابحذا
ّ
ّ
هؼلك ظمىق و ّ
جؼهذات ىشفیى اص صهاو ػمذ بىشىد هیآیذ و
هؤذش باؽذ .زٓ دس اذش ػمذ
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ّ
ّ
جعمك ؽشه جًها به آو يفىر ظمىلی هیبخؾذٔ .کاجىصیاو ،1211 ،ؿ ٓ311لزا ػذهای اص
ّ
ظمىقداياو ،ػمىدی سا که به فىست ؽشه هحؤخش یا واشب هؾشوه هًؼمذ هیؽىيذ سا اص يظش
لنایی فعیط هیدايًذ ٔاهاهی ،1211 ،ز ،1ؿ ٓ111بًابشایى به يظش هیسعذ هؼمىل بىدو
جقىس آو و يبىدو هاده فشیعی بش بياليؼ هنچًیى وشىد ؽشایو اعاعی بشای ّ
ّ
فعث
ّ
ػمذُ ،ه ِربث ایى هذػاعث ،هناػف بش ایىکه ُهفاد هاده  11ق.م هن ؽاهل ایى ػمىد
ّ
هیؽىد .دس همابل بشخی دیگش اص ظمىقداياو ايؼماد ػمذ بقىست ؽشه هحؤخش سا به ػلث
ً
ّ
ِّ
جناد بیى ففث و هىفىف یا به ػباست دیگش جمذم هؾشوه به ؽشه ،ػمال ُهعال دايغحهايذ.
ّ
ٔؽهیذی ،1214 ،ز ،1ؿ ٓ114ػذهای ٔخىئی1414 ،ق ،ز ،1فـ ٓ312-313يیض بش
ّ
ّ
ّ
ایى ػمیذهايذ که جعلیل ػمذ هؼلك به يعى ؽشه هحؤخش دس فىسجی هصشی اعث که هؼلك
ّ
ػلیه ،هؼلىم العقىل دس ظال یا آیًذه باؽذ .دس ایى فىست هؼلك ػلیه هايًذ ؽشه عابك بىده
ّ
دس يحیصه مشس و اؽکالی بشای ّ
فعث ػمذ يخىاهذ داؽث؛ چشاکه هؼلك ػلیه بالىشذاو
ّ
جعمك هییابذ و اشماػی که بش بيالو جؼلیك ّإدػا ؽذه اعث ،به فشك ّ
فعث ؽاهل ایى
ّ
هىسد يمیگشدد .بًابشایى ؽشىی که فذدسفذ دس آیًذه یا ظال جعمك هیبایذ ،همايًذ اهش
ّ
ّ
کاؽفیث خىاهذ بىد.
جعمك یافحه جلمی هیؽىد و جؤذیش آو دس ػمذ عابك به فىست
ّ
ّ
بذیى فىست که با جعمك هؼلك ػلیه دس آیًذه ،کؾف هیيمایین که ػمذ اص صهاو إيؾاء
ّ
جعمك یافحه اعث ،هايًذ آو که فشوؽًذه بگىیذ :اگش دوؽًبه فشا بشعذ کحاب سا به جى فشوخحن به
ّ
ّ
ّ
همیى شهث فمهای اهل ّ
عًث ػمذ هؼلك بش ؽشه هعمك الىلىع سا هايًذ ػمذ هًصض
دايغحهايذٔ .عشخغی1414 ،ق ،ز ،4ؿ ٓ314هنچًاو که فمهای ّ
اهاهیه جؼلیك دس ایى
ّ
هىاسد سا پزیشفحهايذ ٔايقاسی ،1433 ،ز ،2ؿ ٓ33بًابشایى دس فىسجی که هؼلك ػلیه،

هؼلىم الؼذم یا هؾکىک الؼذم باؽذ و دس صهاو إيؾاء يیض وشىد يذاؽحه باؽذ ،بذوو ؽک
چًیى ػمذی باىل اعث و جعلیل فىق بشآو شاسی يخىاهذ بىدٔ .خىیی1414 ،ق ،ز،1
ّ
ؿ ٓ313هنچًیى که اگش هؼلك ػلیه هؾکىک العقىل دس آیًذه باؽذ ،ػمذ به دلیل اشماع
باىل اعث و دیگش شایی بشای جعلیل هزکىس بالی يمیهايذ.

ِّ
ؽشه هحؤخش و کاسبشد آو دس ظمىق ایشاو 113/
ِ

ّ
ایى جعلیل دس فذد اعث جا اؽکال هخالف بىدو ؽشه هحؤخش سا با لىاػذ ػملی
ّ
ّ
بشىشف يمایذ ،لزا فمها جًها هؼلك ػلیه هؼلىم العقىل سا دس ػمذ هؼلك لابل پزیشػ دايغحًذ
ّ
هماسو ػمذ جلمی يمىدهايذ .دس ظالیکه اگش هؼلك ػلیه هؼلىم الؼذم یا هؾکىک الؼذم
و آو سا
ِ
باؽذ اهکاو چًیى ّ
جقىسی یا به ػباست دیگش چًیى جىشیهی يخىاهذ بىد .اگش چه دس ػالن
ّ
ً
ّ
والغ جمذم هؼلىل بش ػلث و أشضاء آو ػمال هعال هیيمایذ ،اها چًیى چیضی دس ػالن اػحباس
ُ
ؼحبش هیجىايذ بش اعاط يیاصها،
که ظمىق یکی اص هقادیك باسص آو اعث ،ياهمکى يیغث و ه ِ
هقالط و مشوستها ،چًیى چیضهایی سا اػحباس کًذ .ػالوه بش ایى اگش ظکىهث لىاػذ ػملی
بش اػحباسیات پزیشفحه ؽىد ،جؼلیك دس فىسجی لابل ّ
جقىس اعث که به ُهًؾؤ یا اششا بشگشدد؛ صیشا
ّ
ً
ّ
جؼلیك دس إيؾاء به اجفاق بغیاسی اص هعممیى باىل اعث و ػمال هعال هیباؽذ؛ چشا که
ّ
هؼلك ػلیه هًگام إيؾاء هًافی با لىاػذ ّ
ػلیث اعث
جؼلیك دس إيؾاء به لعاً هىشىد يبىدو
ّ
ٔعًگلصی ،1222 ،ؿ ٓ31به هش ظال دس جعلیل جؼلیك به يعى ؽشه هحؤخش _هبحًی بش
ّ
ّ
ّ
اػحباس هؼحبش یا لقذ ايؾاء کًًذه دس ػالن اػحباس_ پظ اص جعمك هؼلك ػلیه ٔؽشه هحؤخشٓ
ّ
ّ
کؾف هیؽىد که هؼلك ٔهؾشوهٓ اص صهاو إيؼماد ٔإيؾاءٓ جعمك یافحه اعث .چًاوکه هشظىم
ّ
إهاهی ّ
جؼهذ هؼلك سا به ىىس هيلك ،اػن اص ایىکه جؼلیك دس إيؾاء ٔپیذایؼ و ایصاد ػمذٓ،

ُهًؾؤ ٔاذش ػمذٓ و یا إششای ػمذ باؽذ ،پزیشفحه ،جقشیط هیيمایذ «ىشفیى ػمذ هیجىايًذ به
وعیله جؼلیك ،پیذایؼ ػمذ سا به وشىد اهش دیگشی هًىه عاصيذ»ٔ .اهاهی ،1211 ،ز،1
ؿ ٓ111هنچًیى که اص ظاهش اکرشیث آساء لنات دادگاههای ظمىلی دو جهشاو دس جاسیخ
 1211/11/12بش هیآیذ جؼلیك به ىىس هيلك ظحی جؼلیك دس إيؾاء هن پزیشفحه ؽذه اعث.
ٔظغیًی ،1212 ،ؿ ٓ43با وشىد ایى اکرش فمها و ظمىقداياو جؼلیك دس إيؾاء سا ياهؼمىل و
هعال دايغحهٔ ،ايقاسی1433 ،ق ،ؿ111؛ کاجىصیاو ،1211 ،ؿ ٓ34لائل به اهکاو
جؼهذٓ و هنچًیى دس إششای هفاد ّ
جؼلیك دس ُهًؾؤ ٔآذاس ػمذ و ّ
جؼهذ ؽذهايذٔ .السیصايی،
 ،1213ؿٓ14
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 .2لبىل هىصی له در وصیت تملیکی
یکی اص هغائل دؽىاس فمه و ظمىق اهاهیه جؼییى هاهیث وفیث جملیکی اص ظید ػمذ یا إیماع
بىدو و هنچًیى جؤذیش لبىل دس وفیث اص شهث کاؽف یا يالل بىدو هیباؽذ .اگش چه لايىو
هذيی دس ایى صهیًه عاکث اعث ،ولی فمهاء و ظمىقداياو آساء اسصؽمًذ و هحفاوجی سا هيشض
يمىدهايذ .ایى آساء بش اعاط دو هبًای ػمذ و ایماع وفیث اسائه ؽذه اعث.
ّ
الف -ؽشه هحؤخش بىدو لبىل هىفی له بًابش يظشیه ػمذ بىدو وفیث جملیکی :لبىل
ّ
هىفی له دس وفیث سا يمیجىاو سکى ايحمال دايغث ،بلکه لبىل ،ؽشه هحؤخش وفیث
هیباؽذ؛ چشا که دس فىسجی که لبىل هىفی له ،سکى ػمذ وفیث باؽذ ،هادام که هىفی
ّ
وفیث سا لبىل يکشده ،يغبث به هىفی به ظمی پیذا يمیکًذ ،بًابشایى اگش هىفی له لبل اص
ّ
ّ
هىفی بمیشد ،چىو او ظمی يغبث به هىفی به پیذا يکشده ظمی هن به وسذه او هًحمل
يمیؽىد ،دس ظالی که دس وفیث اگش هىفی له لبل اص هىفی بمیشد ،ظك لبىل او هايًذ ظك
فغخ ،ظك ؽفؼه و ظك خیاس به وسذه ايحمال هییابذ.
ػالوه بش آو اگش لبىل هىفی له ،سکى ايحمال باؽذ ،بایذ پظ اص فىت هىفی ،هاداهی که
هىفی له وفیث سا لبىل يکشده ،هالکیث هىفی هًحمل به او يؾذه باؽذ و واسخ هىفی
بحىايًذ دس آو هش ّ
جقشفی که بخىاهًذ بًمایًذ ،دس ظالیکه دس هاده  122ق.م چًیى چیضی سا
هًغ يمىده اعث.
ّ
ایى هغائل دال بش آو اعث که لايىو ،هىفی به سا پظ اص ایصاب اص ىشف هىفی و
فىت او هلک هىفی له لشاس داده اعث ،اگش چه او هًىص وفیث سا لبىل يکشده باؽذ .بًابشایى
ّ
هحؤخش ّ
وفیث دايغث که کاؽف اص ايحمال هىفی به ،اص صهاو
لبىل هىفی له سا بایذ ؽشه
فىت هیباؽذ؛ چشا که بش اعاط هاده  131ق.م و هنچًیى لقذ هىفی ،هىفی به اص جاسیخ
ّ
فىت ،هحؼلك به هىفی له خىاهذ بىدٔ .ػذل ،1212،ؿ ٓ411ایى يظشیه يیض لابل خذؽه
اعث صیشا بذػحی دس لىاػذ ػمىهی لشاسدادها پایهگزاسی کشده اعث ،چشا که ػمذ يیاصهًذ دو
ّ
اساده هیباؽذ که هش یک دس جؾکیل ػمذ به یک ايذاصه هؤذشيذ ،دس ظالیکه بش اعاط ایى

ِّ
ؽشه هحؤخش و کاسبشد آو دس ظمىق ایشاو 111/
ِ

ّ
ً
يظشیه ظاهشا ػمذ یک سکى داسد ،یؼًی یک اساده والغ هیؽىدٕ اها جعمك آذاس آو هًىه به لبىل

ىشف دیگش با ػًىاو ؽشه هیباؽذ.
ّ
ّ
ب -ؽشه هحؤخش بىدو لبىل هىفی له بًابش يظشیه ایماع بىدو وفیث جملیکی :ػذهای
دیگش اص ايذیؾمًذاو ،کاؽف بىدو لبىل هىفی له سا بًا بش يظشیه هزکىس پزیشفحهايذ
ٔلًگشودی ،1211 ،ؿ ٓ22به يظش هی سعذ دس ایى هیاو جعلیل «لبىل هىفی له» به ػًىاو
ّ
وفیث بًابش يظشیه ایماع بىدو ّ
هحؤخش بىدو ّ
وفیث جملیکی هىشه جش اص عایش آساء باؽذ.
ؽشه
ّ
بذیى جىمیط که ایماع وفیث به اساده هىفی ،بالمىه 1والغ هیؽىد ،اها با جعمك لبىل هىفی
ّ
فؼلیث ّ
جعمك آذاس و ّ
وفیث یؼًی ايحمال هالکیث ػیى و هًافغ ،هيابك هاده  131ق.م اص
له،
صهاو فىت هىفی کؾف هیؽىد.

الصم به رکش اعث ایى جمغیش با هاده  131ق.م که ّ
همشس هیداسد «جملیک به هىشب
ّ
ً
ّ
وفیث هعمك يمیؽىد هگش با لبىل هىفی له پظ اص فىت هىفی» کاهال هًيبك و هماهًگ
هی باؽذ .بش اعاط ایى جفغیش بایذ پزیشفث هادام که هىفی له لبىل یا سد خىد سا اػالم يکشده
اعث ،وسذه هىفی يمیجىايًذ دس هىفی به جقشف کًًذ ٔهاده  122لايىو هذيیٓ؛ صیشا
وفیث به اساده هىفی والغ ؽذه اعث و بشای همه الصم ّ
الشػایه هیباؽذ اگش چه هًىص آذاسػ
ّ
هعمك يؾذه اعث اها با لبىل هىفی له ،جعمك آذاس ّ
وفیث اص صهاو فىت کؾف هیؽىد.
هنچًیى سد هىفی له ،چىو یک ػمل ظمىلی هغحمل اص ّ
وفیث اعث خىدػ یک ایماع
هغحمل بىده و فلغفه هؤذش ؽمشده ؽذو آو يیض ،سػایث اظحشام يغبث به هىفی له اعث جا
ّ
بشخالف هیل لبلی خىد هلضم به جملک هال غیش يبىده باؽذ ٔؽهیذذايی1411 ،ق ،ز،1
ؿٓ211
 .3لبىل ُهحال علیه در حىاله

فمها و ظمىقداياو دس صهیًه يمؼ لبىل ُهعال ػلیه دس ػمذ ظىاله اجفاق يظش يذاسيذ ،جفاوت

ً
 .1هرال لابل ايحمال اسادی به دیگشاو يیغث.
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آسای آوها به هخحاس آو ها دس صهیًه هاهیث ظىاله اص يظش ػمذ یا ایماع بىدو ظىاله باصگؾث
ّ
هیيمایذ .بایغحه اعث لبىل هعال ػلیه دس ظىاله سا به ػًىاو ؽشه هحؤخش دس هش دو هبًا هىسد
بشسعی لشاس دهین.
ّ
الف -ؽشه هحؤخش بىدو لبىل ظىاله بًابش يظشیه إیماع بىدو ظىاله ٔىباىبایی یضدی،
1413ق ،ز ،3فـ111-114؛ ىىعی141 ،ق ،ز ،3ؿٓ121
هشظىم ّ
عیذ یضدی پظ اص بشسعی آساء هحفاوت به ایى يحیصه هیسعذ که ظىاله ،يىػی
ایفاء دیى ٔایماعٓ بشای عمىه ّ
جؼهذ اعث که دس اذش آو دیى اص ِر ّهۀ ُهعیل به ِر ّهۀ ُهعال ػلیه
ّ
ُ
ُ
الز ّهة هیؽىد .با وشىد ایى جعمك ،بشائث هذیىو يیاص به سمایث
ايحمال هییابذ و هعیل بشئ ِ
ُهعحال و ُهعال ػلیه داسد.
ّ
دس والغ ظىاله به اساده ُهعیل والغ هیگشدد ،اها ّ
فؼلیث یافحى و جعمك آذاس آو ،هؾشوه
به سمایث ُهعحال و ُهعال ػلیه هیباؽذ .دس يحیصه سمایث ُهعحال و ُهعال ػلیه دس آیًذه،
ّ
ّ
ّ
أذش إیماع والغ ؽذه به إساده ُه ِىلغ ُٔهعیلٓ که با جعمك ایى
ك
جعم
ای
بش
اعث
ش
هحؤخ
ؽشه
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ؽشوه هحؤخش ،جعمك آذاس إیماع اص هماو صهاو إساده ُهعیل کؾف هیؽىد .ایى يظشیه بشخالف
آساء أکرش فمها ،ظمىقداياو و فشاظث هاده  134ق.م هبًی بش ػمذ بىدو ظىاله هیباؽذ،
ممى ایى که دس ایى بیاو یک جًالل وشىد داسد و آو ایىکه ظىاله چگىيه ایماػی اعث که
ّ
جعمك آو يیاصهًذ به سمایث دوىشفه دیگش هیباؽذ؟
ػالوه بش آو ،جفاوت هیاو ظىاله و ایفاء جؼهذ بمذسی آؽکاس اعث که يیاصهًذ بیاو
يیغثٔ .ىباىبایی ظکین1411 ،ق ،ز ،12ؿٓ211
ّ
ب -ؽشه هحؤخش بىدو لبىل ظىاله بًابش يظشیهی ػمذ بىدو ظىاله
اص جؼشیف هاده  134ق.م هؼلىم هیؽىد ظىاله ػمذی اعث که به هىشب آو ىلب
ؽخقی اص ِر ّههی هذیىو به ِر ّههی ؽخـ ذالری هًحمل هیگشددُ ،هعال ػلیه ،ذالری اعث که
ّ
ىشف ػمذ يمیباؽذ بلکه هيابك هاده 134ق.م سمایث او ؽشه جعمك ظىاله اعث که
ّ
هیجىايذ ُهماسو یا ُهحؤخش اص ػمذ باؽذ ،ولی سکى ػمذ يیغث ٔؽهیذذايی1411 ،ق ،ز،4

ِّ
ؽشه هحؤخش و کاسبشد آو دس ظمىق ایشاو 112/
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ً
ؿ314؛ اهاهی ،1211 ،ز ،3ؿ ٓ314دس والغ با جىشه به ایىکه ُهعال ػلیه يىػا سمایث

خىد سا با کلمه «لبىل اعث» اػالم هیداسد ،هاده  134ق.م يیض سوػ ظمىلی دوسافحاده،
افيالض سایس و غیشدلیك ٔلبىلٓ سا به کاس بشده اعث .هبًی بش ایى جعلیل ،به دلیل ایىکه ػمذ
ظىالهّ ،
جؼهذ به مشس ذالد ُٔهعال ػلیهٓ ایصاد هیکًذ ،سمایث ُهعال ػلیه مشوسی اعث،
لزا بشای شلىگیشی اص مشس او ،به وی ظك اظهاس يظش داده هیؽىد اگش چه او هذیىو باؽذ؛
چشا که همکى اعث هذیىو به شهث جفاوت بغحايکاساو دس عخحگیشی ،سامی به ايحمال ىلب
يباؽذ ،وامط اعث که دس ایى هىسد ومؼیث ُهعال ػلیه ؽباهث بغیاسی به ومؼیث هالک

دس بیغ فنىلی داسد .دس والغ ػمذ ظىاله به ایصاب ُهعیل و لبىل ُهعحال به فىست بالمىه والغ
ّ
هیؽىد ،اها ّ
فؼلیث و جعمك آذاس آو یؼًی بشائث ُهعیل و هذیىو ؽذو ُهعال ػلیه به ػًىاو
ّ
ؽشه هحؤخش جعمك آذاس ظىاله اص صهاو ايؼماد ػمذ کؾف هیؽىد .به همیى شهث فمها
گفحهايذ :پیؼ اص لبىل ُهعال ػلیه ،ػمذ ظىاله الصم و غیش لابل فغخ بىده ،ظحی به هىت،
شًىو عفه أظذ ىشفیى اص بیى يمیسود ،هنچًیى دس ایى هذت ظك هيالبۀ ُهعحال اص ُهعیل با
وشىد ایىکه دیى بش ّرهه ُهعیل هنچًاو بالی اعث ،عالو يمیگشددٔ .ؽهیذذايی1411 ،ق،
ؿٓ314
 .4هبنای نفىذ عمد فضىلی بنابر إجازه هالک
دس ایىکه سمایث و إشاصه ٔچه دس يظشیهی يمل و چه دس يظشیهی کؾفٓ دس جؤذیش ػمذ ؽشه
هیباؽذ ،ؽبههای يیغث ،چشا که لىل به ػذم دخل سما و اشاصه دس جؤذیش ػمذ و لىل به ػذم
ّ
ؽشىیث اشاصه و سما دس ػمذ ،خالف ظاهش ادله و إشماع اعثٔ .خمیًی1431 ،ق،
ؿ341؛ اففهايی ،1211 ،ؿ ٓ123هؾهىس فمها إشاصه سا دس ػمذ فنىلی به يعى ؽشه
ّ
ُهحؤخش هیدايًذٔ .ؽیشاصی ،ؿ311؛ اففهايی ،1211 ،ؿ121؛ ىباىبایی یضدی1413 ،ق،
ز ،3فـٓ111-114
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هيابك يظشیهی هضبىس ػمذ که عبب ايحمال ّ
هالکیث اعث ،بىعیله ایصاب و لبىل افیل
و فنىل والغ هیؽىد ،اها جماهیث ایى عبب ،دس ػمذ فنىلی به وعیله اشاصه هالک سوؽى
ّ
ّ
هیگشدد .دس ایى جعلیل ،اشاصه ُهحؤخش اص ػمذ ،ؽشه بشای جعمك ايحمال هلک و عایش آذاس ػمذ
اص صهاو ايؼماد آو هیباؽذٔ .ظغیًی ػاهلی1413 ،ق ،ؿ131؛ ؽهیذذايی1411 ،ق،
ّ
ؿ ٓ314بذیى فىست اگش اشاصه هالک هايًذ عایش ؽشوه ُهحؤخش واسده دس ؽشیؼث دس شای
ّ
ّ
خىد هعمك ؽىد ،به وعیله آو جعمك هؾشوه و آذاسػ اص صهاو ايؼماد ػمذ کؾف هیؽىد.
ٔاففهايی ،1211 ،ؿ121؛ خىيغاسی1431 ،ق ،ؿٓ41
ّ
بًابشایى هشاد لائلیى به ؽشه ُهحؤخش ایى اعث که جؤذیش ػمذ دس صهاو فذوسػ ،هىلىف
ً
بش بىشىدآهذو اشاصه دس آیًذه اعثٔ.خمیًی1431 ،ق ،ؿ ٓ341دس يحیصه بایذ گفث :اوال
ػمذ عبب ايحمال هلکیث اعث و اگش هالک اشاصه دهذ هؼلىم هیؽىد که عبب ايحمال دس
ً
ً
گزؽحه به وشىد آهذه اعث .ذايیا اشاصه هالک ياظش به لقذ إيؾایی اعث که لبال جىعو
ؽخـ فنىل ايصام ؽذه ،لزا هالک با اشاصه خىد ،ػمذ گزؽحه سا جًفیز هیکًذ ،بًابشایى
إيحمال شذیذی سوی يمیدهذٔ .اهاهی ،1211 ،ؿ ٓ214ههنجشیى ایشادی که بش ایى يظش
واسد ؽذه ،ایى اعث که الصهه لىل لائلیى به کؾف که ػمذ سا عبب و اشاصه سا ؽشه هیدايًذ،
ّ
ّ
جؤخش ؽشه اص هؾشوه هیباؽذ که بشخالف لىاػذ ّ
ػملیه اعث؛ چشا که جعمك هؼلىل بذوو
ّ
ً
ػلث ّ
جاهه ػمال هعال و غیشلابل لبىل اعث .الصم به رکش اعث بضسگايی هنچىو هشظىم
اشضاء
ؽیخ ايقاسی ٔ ،1433ؿ ٓ123هشظىم اففهايی ٔحاشیه بز مکاسب ،ؿ ٓ122و هشظىم
يائیًی ٔ1411ق ،ز ،1ؿ ٓ331ایى ایشاد سا هيشض يمىدهايذ.
ّ ً
ُ ّ
ّ
ظحی هشظىم اففهايی هؤکذا هیفشهایًذ :دس ُهعال بىدو ؽشه هحؤخش هیچ جفاوجی
ً
يمیکًذ که أهش ّ
هحؤفل و والؼی باؽذ یا إيحضاػی .ظاهشا هًظىس ایؾاو اص أهش إيحضاػی ،أهش
إػحباسی اعث که جفاوجؾاو آؽکاس اعثٔ .عًگلصی ،1222 ،ؿ ٓ41دس شىاب گفحه ؽذه
َ
َ
اعث ِػلل ؽشػیه و لايىيیه غیش اص ِػلل ػملیه اعث؛ چشا که جؾشیؼیات ٔاػحباسیاتٓ دائش هذاس
ِ
ِ
ّ
لشاسداد ؽاسع و لايىوگزاس ٔهؼحبشٓ هیباؽًذ و چه بغا ؽاسع یا لايىوگزاس هؼلىل سا بش ػلث و
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به ىشیك أولی هؾشوه سا بش ؽشه همذم داسد ،چًاوچه دس هىاسدی اص اظکام و لىايیى چًیى
ّ
ّ
يمىده اعث ،اگشچه جمذم هؼلىل بش ػلث دس جکىیًیات ُهعال باؽذ ،بًابشایى ؽاسع به
ّ
وعیلهی سوایات و لايىوگزاس اص ىشیك ومغ لىايیى  ،ؽشه ُهحؤخش سا اػحباس کشده اعث و چًیى
چیضی دس اػحباسیات فعیط بىده ،يیاصی به هىافمث با لىاػذ ػملی يذاسد .ایى يظشیه سا
فاظب شىاهش ٔيصفی1413 ،ق ،ز ،33ؿ ٓ311هيشض کشدهّ ،
عیذ یضدی ٔیضدی
ّ
ىباىبایی ،ؿ ٓ112با آو هىافمث يمىده جا آوشا که لائل به پزیشػ ؽشه ُهحؤخش دس
إػحباسیات گؾحه اعث .بش ایى يظشیه اؽکال واسد ؽذه اعث که فضويی هرالهای ؽشػی،
َ
هىشب سواگؾحى ایى هعزوس ػملی يیغث ،و فشلی هیاو ِػلل ؽشػی و ػملی دس ػذم اهکاو
ِ
ّ
جمذم هؾشوه بش ؽشه یا ّ
هغبب بش عبب يمیباؽذٔ .ايقاسی1433 ،ق،
و اعحعالهی
ؿ123؛ اففهايی ،1211 ،ز ،3ؿ ٓ122ایى هًحمذیى ىشض چًیى يظشی سا همايًذ ایى
هیدايًذ که بگى یین اشحماع يمینیى ؽشػی همکى اعث چىو غیش ػملی اعث.

ً
به يظش هیسعذ ایشادهای هزکىس اص اعحعکام الصم بشخىسداس يمیباؽذ؛ چشا که ّاوال
ّ ّ
فشمیهی افلی ٔػذم اهکاو جؤخش ػلث بش هؼلىلٓ با هرالهای يمنی دس اػحباسیات سد ؽذه

اعث ،ػالن إػحباس یا شهاو ظمىق ،شهاو يیاصها و مشوستها اعث و هادهی افلی آو سا
َ
أظکام جؾکیل هیدهًذ که شاػل آو یؼًی لايىوگزاس یا ؽاسع هیجىايذ خىد ،بش ظ َغ ِب
مشوست و يیاص أذش أهشی سا به گزؽحه عشایث دهذ و یا به إساده اؽخاؿ چًیى جىايی بذهذ.
ٔکاجىصیاو ،ؿ ٓ134بًابشایى لايىوگزاس و ؽاسع هیجىايذ هماوگىيه که هالکیث سا دس ظال یا
آیًذه هًحمل هی کًذ ،ايحمال آو سا به گزؽحه عشایث دهذ .بش همیى اعاط لايىو هذيی هن دس
هاده  314ق.م يحیصهی جفاوت کؾف و يمل سا رکش يمىده ،يظشیهی کؾف ظمیمی سا پزیشفحه
اعثٔ .اهاهی ،1211 ،ؿ ٓ211با وشىد ایى ّ
ظحی اگش لىاػذ ػملی بش إهىس إػحباسی
ظکىهث کًًذ ،دس ایى فىست هن لىل به يمل ،بشخالف لىاػذ ػملی خىاهذ بىد؛ چشا که
عبب ٔػمذٓ ظیى إشاصه هؼذوم گؾحه اعث و إشاصه ،بش ػمذ ٔایصاب و لبىلٓ غیشهىشىد،
هىشذ آذاس ايحمال ّ
هلکیث ؽذه که هغحلضم جؤذیش هىشىد بش هؼذوم اعث .بًابشایى ،يظشیهی يمل

 /111مباوى فقهى حقىق اسالمى ،عال دهن ،ؽماسه بیغحن ،پاییض و صهغحاو 9316

ّ
اولىیحی يغبث به يظشیهی کؾف يخىاهذ داؽث ،ػالوه بش آو يظشیهی کؾف هغحظهش به
آیات ،سوایات و لايىو ٔإػحباس هؼحبشٓ هیباؽذ .بش همیى اعاط هشظىم ّ
عیذ یضدی دس ایشاد به
ّ
ؽیخ اػظن که هبايی و دالیل هغحعکن و همحنی دس إذبات ػذم هؼمىلیث ؽشه ُهحؤخش اسائه
يمیدهذ و ّ
ظحی بشخی اص آذاس آو سا هیپزیشد ،بیاو هیکًذ .......« :ذن ايی الی اآلو ها
فهمث او المقًف کیف جقىس الؾشه المحؤخش الزی يغبه الی الؾهىس و ظکن بؼذم
هؼمىلیحه ٔ »....ىباىبائی یضدی ،ؿ ٓ133با ایى وشىد دس يحیصهگیشی خىد إرػاو هیيمایذ
«بش اعاط همحنی لىاػذ ػمىهی لشاسدادها ليغ يظش اص اخباس ،لىل يمل أسشط اعث و با
ّ
هالظظۀ أخباس ،کؾف ظمیمی به يعى ؽشه ُهحؤخش سا بایذ پزیشفث ،ولی لىل به کؾف
ّ
ظکمی که هشظىم ؽیخ ايقاسی و ػذهای دیگش لائل بذاو هغحًذ ،دس يهایث اؽکال اعث،
ّ
چًاوکه إذبات لىاصهؼ به غایث عخث جش اص اذبات لىاصم ؽشه ُهحؤخش هیباؽذ»ٔ .هماو،
ؿٓ114
 .5عمل عاهل در ُجعاله
الف) هاهیت ُجعاله

لايىو هذيی ُشؼاله سا دس ؽماس ػمىد هؼیى آوسده اعث ،اها دس جؼشیف آو اص بکاس بشدو واژهی
ّ
ػمذ إظحشاص کشده ،آو سا «الحضام به ادای اششت هؼلىم» جؼشیف کشده اعث 1.ػذهای ٔىاهشی،
 ،1214ز ،4ؿ311؛ بشوششدی ػبذه ،1211 ،ؿُ ٓ211شؼاله سا به دالیل ریل ایماع
هیدايًذ .1 :دس ّشؼاله لبىل ػاهل الصم يیغث .3 .بشخی اص ؽشایو ػمىهی ّ
فعث ػمىد دس
فغیش همیض یا هصًىو باؽذ.
شؼاله وشىد يذاسد؛ به ػًىاو هرال ػاهل هیجىايذ
ِ
 .1هاده  411ق.م «شؼاله ػباست اعث اص الحضام ؽخقی به ادای اششت هؼلىم دس همابل ػملی اػن اص ایىکه ىشف
هؼیى باؽذ یا غیشهؼیى».
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ّ
دس همابل ػذهای ُشؼاله سا ػمذ هیدايًذ چىو دس ُشؼاله إساده شاػل و ػاهل هش دو الصم

ّ
و هؤذش اعثٔ ،ػذل ،1212 ،ؿ333؛ اهاهی ،1211 ،ز ،3ؿ ٓ131هناف بش آو که
لايىو هذيی هن شؼاله سا اص الغام ػمىد هؼیى دايغحه اعث.
ب) کارکرد عمل عاهل در ُجعاله
یکی اص عؤاالت ههمی که دس شؼاله هيشض هیؽىد آو اعث که اػن اص ایىکه شؼاله ایماع
باؽذ یا ػمذ ،إلذام ػاهل به ػمل هىسد ُشؼاله چه جؤذیشی دس ایى ػمل ظمىلی داسد؟
ّ
ػذهای بش ایى ػمیذهايذ که الذام ػاهل یکی اص أسکاو هعغىب هیگشدد .لزا لبل اص
ايصام ػمل جىعو ػاهل ،چیضی بىشىد يیآهذه و ػمل ظمىلی داسای هیچ أذشی يمیباؽذ و
ىشفیى ػمذ ُشؼاله إلحضاهی دس همابل یکذیگش يذاسيذٔ .کاجىصیاو ،ز ،1ؿ ٓ331بًابشایى
ّ
هالکیث ػاهل يغبث به ُشؼل ،هؼلك به ايصام ػمل اعث و ػاهل اص صهايی هالک ُشؼل هی
گشدد که ػمل سا ايصام داده باؽذ ،دس ایى فىست يیض او يغبث به هًافغ ُشؼل جا لبل اص ايصام
ّ
ظمی يخىاهذ داؽث .به يظش هیسعذ ُشؼاله إیماػی اعث که به اساده شاػل ّ
بالمىه
ػمل هیچ
ّ
ُ ّ
هیؽىد ،اها ّ
فؼلیث و جعمك آذاس آو هؾشوه به ؽشه هحؤخش و ايصام ػمل جىعو ػاهل
ّ
ّ
هیباؽذ .بش همیى اعاط ػاهل اص صهاو ايصام ػمل ٔبه ػًىاو ؽشه ُهحؤخش که هىشب جعمك
آذاس ُشؼاله ؽذه اعثٓ هیجىايذ ادػای هالکیث ُشؼل سا يمایذ ّاها هالکیث ُشؼل اص صهاو
ّ
اػالم اساده شاػل هیباؽذ يه اص صهاو ايصام ػمل؛ چشا که به هعل ايصام ػمل ٔجعمك
ُ ّ
حؤخشٓ ايحمال ّ
هلکیث به ػاهل اص صهاو اسادهی شاػل کؾف هیؽىد.
ؽشه ه
آیث الله ؽبیشی صيصايی دس ایى سابيه هیگىیًذ :جؼلیك هًؾؤ و جؤخش هًؾؤ اص ايؾاء
هايًذ ...باب وفیث که هلکیث بؼذ المىت ايؾاء ؽذه اعث و هايًذ باب شؼاله ٔهى ّسد
ّ
ػبذی فله کزآ که دس آو هلکیث ُش ْؼل بشای ػاهل هؾشوه به جعمك ؽشه ػمل اػحباس
ّ
گشدیذه اعث ،دس ایى هىاسد ايؾاء فؼلی اعث و جؼلیمی دس آو يیغث ولی هًؾؤ هؼلك یا هحؤخش
اعثٔ .ؽبیشی صيصايی ،کحاب الىکاح ،ز ،3ؿٓ2341
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نتیجه
بذوو جشدیذ ،بذوو فهن و ؽًاخث إػحباسیات و هغائل آو يمیجىاو جعلیل دسعحی دس بغیاسی
اص هباظد ظمىلی ،افىلی و فمهی اسائه داد لزا یکی اص آفات ایى ػلىم ،لیاط و خلو
هباظد دو ػالن والغ و اػحباس اعث ،چشا که لىاػذ ظاکن بش ػالن والغ ،دس ػالن اػحباس که
ظمىق ،افىل و فمه يیض اص هقادیك آو هیباؽًذ ،ظکىهث يمیکًذ.
ّ
ّ
ههنجشیى جؼشیفی که هیجىاو اص ؽشه ُهحؤخش اسائه داد ایى اعث :ؽشه ُهحؤخش ؽشىی
ّ
اعث که بش هؾشوه خىدػ جؤذیش هیگزاسد دس ظالی که اص ظید سجبه ُهحؤخش اص هؾشوه
هیباؽذ.
دس ظمىق هقادیمی هايًذ لشاسداد پیؼ فشوػ آپاسجماو ،پیؼبیًی يمل لشاسداد ،جؼلیك
دس ػمىد و جؼهذات وشىد داسد ،بش همیى اعاط دس فمه يیض هىاسد فشاوايی به يعى ؽشه هحؤخش
اػحباس ؽذهايذ که به ػًىاو هرال بشخی هقادیك آو سا هايًذ جؤذیش اشاصه بشای ػمذ فنىلی به
يعى کؾف ظمیمی و یا اشاصه به ؽشه جملیک ،لبىل دس ظىاله ،ػمل شاػل دس شؼاله سا
هیجىاو يام بشد.
دس خقىؿ لشاسداد پیؼ فشوػ آپاسجماو با دس يظش گشفحى ایىکه دس اغلب لشاسدادهای
پیؼفشوػ ،هبیغ ظیى ايؼماد ػمذ هىشىد يیغث ،همکى اعث ،اعحذالل ؽىد که ،ػًىاو بیغ
بش آو فادق يیغث؛ اها بایذ گفث که لضوهی يذاسد هبیغ هًگام ػمذ هىشىد باؽذ ،و ایى
هعذودیث ىبك ّ
هاده  211ق.م هًعقش به بیغ ػیى هؼیى اعث .بًابشایى لضوهی به جعلیل
لشاسداد هزکىس بش هبًای ّ
هاده 11ق.م وشىد يذاسد؛ صیشا مشوسجی يذاسد که ظیى جؾکیل
لشاسداد ،هبیغ هىشىد باؽذ ،بلکه هیجىاو بیى ػمذ بیغ و اذش آو ٔیؼًی؛ جملیکٓ فافله
ايذاخث و ػمذ بیغ سا به يعىی هًؼمذ کشد ،که جملیک هبیغ ٔهؾشوهٓ بؼذ اص به وشىد آهذو
ّ
هبیغٔؽشهٓ جعمك یابذ.
هنچًیى دیذگاه افىلیاو بش شغحهای هنچىو آخىيذ خشاعايی دس جىشیه ؽشه هحؤخش
ایى اعث که اگش ؽشه هحؤخش یا هحمذم هشبىه به ظکن ومؼی یا جکلیفی باؽذ يه جمذهی و يه
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جؤخشی هيشض اعث و لاػذه ػملیه ػذم اهکاو جغایش صهايی وشىد همذهه اص ری الممذهه هن
يمل يؾذه اعث .ولی اگش هشبىه به هؤهىس به ٔواشبٓ باؽذ هايًذ ؽشه غغل هغحعامه
ّ
بشای فعث سوصه ،هیجىاو گفث آو سوصه فىهی اعث که بؼذ اص آو ،غغل جعمك پیذا يکشده
اعث یؼًی آو سوصه هناف و هًغىب به غغل لیلی ؽذه و هماو امافه و يغبث هىشب
ّ
هیگشدد سوصه هؼًىو به ػًىاو ظغى ؽذه و هحؼلك غشك لشاس هیگیشد .بًابشایى آوچه دس
ّ
فعث سوصه هؼحبش اعث امافهی هؤهىسبه ٔسوصهٓ به غغل لیلی اعث که بؼذ اص آو سوصه ،والغ
ّ
ؽذه اعث لزا اگش چه غغل هغحعامه هحؤخش بش سوصه اعث ولی دس امافه،هماسو با سوصه
ّ
اعث .هیشصای يائیًی يیض دس ایى سابيه هیفشهایذ :ؽشائو ؽشػیه هحؤخش یا ؽشایو هؤهىس به
ّ
هغحًذ یا ؽشایو خىد ظکن .چًاوچه ؽشائو هؤهىس به باؽًذ یؼًی ؽشه هحؤخش غغل آیًذه
بشای صو هغحعامه ؽشه سافغ ظذخ سوص گزؽحه باؽذ ایى هعال اعث ولی اگش به ایى هؼًی
ّ
باؽذ که هىلی آو ّ
ظقهای اص ىبیؼث سا بش ها واشب کشده که به ديبال آو ایى ؽشه هعمك
ّ
هیگشدد با اؽکالی سوبهسو يخىاهذ بىد اها اگش ؽشوه هحؤخش ؽشه ظکن باؽذ جا ؽشه يباؽذ
هىلی يمیجىايذ ظکمی يمایذ هايًذ اعحياػث که ؽشه وشىب ظس اعث که هىلی وشىد
ؽشه سا دس ظشف خىد فشك هیکًذ و آو سا هفشوك الحعمك دايغحه پظ ظکن هیکًذ.
ّ
اهام خمیًیٔسهٓ لائل به ایىايذ که دس ؽشایو جکلیف هايًذ لذست هحؤخش يغبث به
ّ
ّ
ّ
جعمك و ّ
جؼمك بؼد شذی ؽشه اعث ػباست
جکلیف هحمذم آوچه بشای جعمك اساده اص آهش و
اص ایى اعث که آهش لذست ػبذ سا با دیگش ؽشائو جکلیف جؾخیـ دهذ و دس فىست ػصض
ػبذ ،يؾايگش ػذم اهش دس هىىًؼ يیغث بلکه ظاکی اص خيای هىلی دس جؾخیـ اعث .و
ّ
دس اواهش هحىشه به ػًاویى کلی هايًذ « ّایها ّالًاط» ؽشه جعمك اساده و بعد ظمیمی ایى
اعث که جؾخیـ داده ؽىد ایى خياب بشای بعد هخاىباو واشذ ؽشایو ،فالظیث داسد
یا يه؟
دس ؽشایو هؤهىس به هايًذ سوصهی هغحعامه و دس ؽشایو ومغ هايًذ اشاصه بًابش کؾف
ّ
ظمیمی هىمىع سا آوچه بش ظغب وامغ بش ظادخ خاؿ هحمذم اعث لشاس هیدهین و آو

 /131مباوى فقهى حقىق اسالمى ،عال دهن ،ؽماسه بیغحن ،پاییض و صهغحاو 9316

ّ
ّ
ػمذ که به جبغ صهاو بش اشاصه همذم اعث هىمىع يمل و ايحمال اعث و ایى ػمذ به جمذم جبؼی
ّ
همذم بش اشاصه يیغث هگش آوکه اشاصه دس ظشف خىدػ جعمك یابذ.
و ساهی دیگش هن که ساهی ػشمی اعث يیض وشىد داسد یؼًی بگىیین هىمىع اظکام
ً
ّ
ظص ّیث سوصه ،سوصۀ ّ
ػشفا ػمذ ّ
همیذ اعث البحه ایؾاو
همیذ و هىمىع
ػشفیايذ لزا هىمىع يمل
ٔهشظىم آخىيذٓ يظش هؾهىس سا همیى هیدايًذ.
ّ
هحؤخش دس ظمىق ایشاو سا هیجىاو جؼلیك دس ػمىد و ّ
جؼهذات سا يام بشد
اص هقادیك ؽشوه
ّ
ّ
هؼلك هايًذ ػمذ هؾشوه به ؽشه هحؤخش ّ
جقىس هیؽىد لزا دس ایى سابيه:
که ػمذ
ّ
ّ
 ٓ1جؤذیش ػمذ بغحگی به پیذایؼ هؼلك ػلیه ٔ ؽشه هحؤخشٓ داسد
 ٓ3لبىل هىفی له دس وفیث جملیکی
 ٓ2لبىل هعال ػلیه دس ظىاله
ّ
هبًای هخحاس ایى اعث که به يظش هیسعذ که ؽشه هحؤخش دس ظمیمث به یک جؼلیك بش
ّ
هیگشدد بذیى ؽکل که هؼلىل گشچه به فىست بالمىه ومغ ؽذه ولی ّ
فؼلیث و جعمك آذاسػ
ّ
ّ
هًىه به جعمك هؼلك ػلیه اعث.
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