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بك اوان یکی ال آقاد هٙكض ؾق ٨٭ه ،هكگاه ٨كؾد به ٬حل کىی ا٬كاق کكؾه باٌؿ و په ال او ٨اكؾ ؾیگاكد باه ٬حال
٠مؿد هماو ه٭حىل ا٬كاق کًؿ ،ؾق ِىقجی که اولی ال ا٬كاق ؼىؾ بكگكؾؾّ٬ ،اَ و ؾیه ال هاك ؾو واا ٗ٬و ؾیاه ه٭حاىل ال
ً
بیث المال پكؾاؼث هیٌىؾ .ظف ٦ایى هىئله ال ٬ايىو هصالات اوالهی هّىب  1392و يؿاؾو قاهکاق قوٌى٠ ،مال به
ؼأل ٬ايىو ايصاهیؿه که با جىشه به اهکاو هكاش١ه به ٨٭ه ؾق هىاقؾ وکىت ٬ايىو ،اِل هىئله قا يیالهًؿ بكقوی هیيمایؿ.

همذهه

٬ايىو هصالات اوالهی هّىب  1371ؾق هاؾه  236ه٭كق هیکكؾ:
اگك کىی به ٬حل ٠مؿد ٌؽّی ا٬كاق کًؿ و په ال آو ؾیگكد به ٬حل
٠مؿد هماو ه٭حىل ا٬كاق يمایؿ ،ؾق ِاىقجی کاه اولای ال ا٬اكاقي بكگاكؾؾ،
ّ٬اَ یا ؾیه ال هك ؾو وا ٗ٬اوث و ؾیه ال بیث المال پكؾاؼث هیٌاىؾ و
ایى ؾق ظالی اوث که ٬أی اظحمال ٠٭الیی يؿهؿ که ٕ٬یه جى٘ئاه آهیام
اوث.
ً
ولی ؾق اِالظات به ٠مالآهاؿه ؾق واال  1392ایاى هّاىبه ظاف ٦گكؾیاؿ و ٠ماال
هىکىت هايؿ< با ایى ظال ؾق هاؾه  483ه٭كق گكؾیؿ:
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هكگاه کىی ا٬كاق به شًایث هىشب ؾیه کًاؿ ،واپه ٌاؽُ ؾیگاكد
ا٬كاق کًؿ که هكجکب هماو شًایث ٌؿه اوث و ٠لن جّ٩یلی به کفب یکی
ال ؾو ا٬كاق يداٌؿ ،هؿ٠ی هؽیك اوث ٨٭ٗ ال یکی ال آو ؾو هٙالده ؾیه کًؿ.

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

ایى هاؾه قا ال ؾو شهث يمیجىاو ي٩ی هااؾۀ وااب ٫و ج٥ییاك ٠٭یاؿۀ ٬ايىوگافاق ؾق ٨اكٞ
یاؾٌؿه بهٌماق آوقؾ:
هىشب ؾیه وؽى به هیااو آهاؿه< ظاال آيکاه ؾق ٨اكٞ
شًایث
اول ایًکه ؾق ایى هاؾه ال
ِ
ِ
یاؾٌؿه و ه٩اؾ هاؾه  236واب ،٫هىقؾ ا٬كاق شًایث هىشب ّ٬اَ بىؾ ،يه ؾیه.
ؾیگك ایًکه ج١دیك به ;٠لن جّ٩یلی به کافب یکای ال ؾو ا٬اكاق ،:باه ياى٠ی ج١اكیٓ باه
پفیكي يٝك هفکىق ؾق هاؾه  236اوث که بك اوان هىحًؿ قوایی هىئله و ا٬ىال ٨٭هی ،باا
ا٬كاق ؾوم و ايکاق ي٩ك اول ؾق کًاق ٬كائًی که باك ٠اؿم ِاعث ا٬اكاق اول ؾاللاث ؾاقؾ٠ ،لان
جّ٩یلی به کفب ا٬كاق اول هع٭ ٫هیگكؾؾ .ؾق يحیصه هیجىاو گ٩ث ه٩اؾ هاؾه  236وااب٫
ؾق ٬ايىو شؿیؿ هىکىت هايؿه اوث و هاؾه  483بههً١اد ٠ؿول ال يٝك واب ٫يیىث.
يیم ؾق جدّكه هاؾه  477آهؿه اوث:
هكگاه هًٍأ ٠لن اشمالی ،ا٬كاق هحهماو باٌؿ ،ظىب هىقؾ ،اولیااد ؾم

ٌ
هصًی ٠لیه هؽیكيؿ بكاد ؾق یا٨ث ؾیاه ،باه هاك یاٯ ال هحهمااو هكاش١اه
یا
کًًؿ و ؾق ایى اهك ج٩اوجی بیى شًایث ٠مؿد و ٤یك٠مؿد و ٬حل و ٤یك٬حال
يیىث.
ایى جدّكه يیم يمیجىايؿ به هً١اد ٠اؿول ال ه٩ااؾ هااؾه  236وااب ٫باٌاؿ و شاایگمیى
يٝكیه جؽییك به شاد ٠ؿول ال ّ٬ااَ و ؾیاه و جعمیال آو باك بیاث الماال ٌاىؾ< لیاكا ال
یکوى ،اِل هاؾه  477هكبىٖ به جع٭ ٫لىخ بیى چًؿ ي٩ك و ه١یىيدىؾو شايی اواث کاه
جدّكه يیم بایؿ همىى با هاؾه ج٩ىیك گكؾؾ و ال واىد ؾیگاك ،اگاك آو قا ظکان کلای باؿايین،
ٜهىق ؾق آو يؿاقؾ که ظحی اگك یکی ال ا٬كاقکًًؿگاو ال ا٬كاق ؼىؾ بكگكؾؾ و ٬كائًی بك ِعث
پافیكي ٠اؿول ال ا٬اكاق ،باه ه٩ااؾ جدّاكه
٠ؿم
گ٩حاق ود ؾق هیاو باٌؿ ،هیجىاو به
ِ
ِ
اوحًاؾ ِ
یاؾٌؿه ٠مل کكؾ.

هسل يضاع و ابهاهات هطشذ دس الشاس هحمابل

ؾق ؼّىَ جع٭ ٫ا٬كاق هح٭ابل بكؼی ه١ح٭ؿيؿ جع٭ا ٫ا٬اكاق هح٭ابال ب١یاؿ يیىاث و ؾق
٬الب هرالی آو قا چًیى بیاو کكؾهايؿ:
کىی ؾق يما ٞشم١ی کٍحه هیٌىؾ و ؾو ي٩ك هك کؿام ٔكبههایی به ه٭حىل لؾهايؿ و هك
ؾو جّىق هی کًًؿ که ه٭حىل بك اذك ٔكبه او به ٬حل قویؿه اوث .اولی ا٬كاق به ٬حل هیکًؿ،
وپه ؾوهی يیم ا٬كاق به ٬حل هیکًؿ ،په ال ا٬كاق ٨كؾ ؾوم ،اولی ال ا٬كاقي ٠ؿول هیکًؿ.
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همچًیى ه٩اؾ هاؾه ٬ 173ايىو هصالات هّىب  1392که ال ٠ؿم پافیكي ايکااق ب١اؿ ال ا٬اكاق
وؽى گ٩حه ،ياٜك به شایی اوث که ايکاق ٨ا٬ؿ ٬كیًه باٌؿ ،و گكيه اگك ايکااق ب١اؿ ال ا٬اكاق باا ٬كائًای
همكاه باٌؿ که ِعث ا٬كاق واب ٫قا ال بیى بدكؾ ،اوحًاؾ به چًیى ا٬كاقد و ِؿوق ظکان باك اواان
آو بهؼّىَ ؾق هصالاتهاد باؿيی پافیك٨حًی يیىاث .الایاىقو هیجاىاو گ٩اث ه٩ااؾ هااؾه 236
واب ٫ؾق ٬ايىو شؿیؿ هىکىت هايؿه و ال آيصا که قاهکاق هىشىؾ ؾق هىا ٟ٬وکىت ٬ايىو هكاش١ه باه
٨٭ااه اوااث ،پااكؾاؼحى بااه اِاال هىاائله و واکاااود هیااماو ايٙدااا ٪آو بااا ٬ىا٠ااؿ و ا٠حداااق ا٬اىال و
هىحًؿاتٔ ،كوقد اوث که ؾق اؾاهه ابحؿا هعل يما ٞو آوگاه ا٬ىال و هىاحًؿات ٨٭های هىائله قا
بكقوی هیکًین.
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ؾق ایى ِىقت ،ؾیه و ّ٬اَ ال هك ؾو وا ٗ٬و ؾیه جىوٗ بیث المال پكؾاؼث ؼىاهؿ ٌؿ:

(اوالهی ،بیجا.)88َ :
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ایى بكؾاٌث ال هاؾۀ ٬ايىيی ،گكچه هیجىايؿ ال هىقؾ ابحالبىؾو آو ظکایث کًاؿ ،ج٩ىایك
ؾ٬ی٭ی ال هاؾه  236واب ٫يیىث و ال آيصا که هحى هااؾه ،بكگك٨حاه ال آقاد ٨٭های و جكشماه
٠داقات ٨٭هاوث ،هیجىاو بكؾاٌث ؾیگكد يیم ال هحى هاؾه بیاو کكؾ و آو هىقؾد اوث که
٨كؾ اول ا٘میًاو به ٬اجليدىؾو ؼىؾ ؾاقؾ و بك همایى اواان ،ال ا٬اكاق ؼاىؾ بكهایگاكؾؾ و
٬كائى و ٌىاهؿ هن به گىيهاد ق٬ن هیؼىقؾ که ٬اجاليدىؾو ٨اكؾ اول و ِاعیطبىؾو ا٬اكاق
ؾوم بك ه٭ام ٕ٬ایی قوٌى هیگكؾؾ و ٨٭ٗ ؾق ایى ِىقت اوث که ال يٝاك ؾیاؿگاه هٍاهىق
٨٭هیّ٬ ،اَ و ؾیه ال هك ؾو وا ٗ٬و ؾیه ه٭حىل ال بیث الماال پكؾاؼاث هایٌاىؾ (باكاد
يمىيه ق.ک :يص٩ی :٪1414 ،ز .)216َ ،42الایىقو هعل يما٨ ٞكٔی اواث کاه ؾق کاالم
٨٭ها هؿ يٝك ٬كاق گك٨حه و ٬ايىوگفاق يیم باك اواان آقاد ٨٭های ،آو قا ؾق ٬اايىو هصاالات
هّىب  1371لعا ٚکكؾه اوث.

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

با وشىؾ ایى ،ال آيصا که هدًا ؾق ج٩ىیك ،هحى ٬ايىو اواث ياه آقاد ٨٭های ،آوقؾو ایاى
هىئله ؾق ٬الب هىاؾ ٬ايىيی هٍکالت و ابهاهاجی قا به ؾيدال ؾاٌث که ال آو شمله بىؾ:
٠ .1ؿول ال ا٬كاق به ودب اٌحداه ؾق ا٬كاق اوث یا به شهث آيکه ال اول ا٬كاق ؼال ٦واٟ٬
بىؾه؟
 .2ؾق ایًصا ا٬كاق هىٔى٠یث ؾاقؾ یا ٘كی٭یث؟ ؾق ِىقت هىٔى٠یثؾاٌحى ،باا جدّاكه
هاؾه ج١اقْ ؾاٌث و ؾق ِىقت ٘كی٭یثؾاٌحى ،يدایؿ باا اظحماال ؼاال ٦بحاىاو باه ا٬اكاق
اوحًاؾ کكؾ.
 .3لهاو ٠ؿول ،ب١ؿ ال ا٬كاق ؾوم اوث< ٬دل ال آو چگىيه اوث؟
 .4اگك ا٬كاق بیى وه ي٩ك بىؾ و ي٩ك اول ب١ؿ ال ا٬كاق وىم بكگٍث ،چگىيه اوث؟
 .5لهاو ٠ؿول چه لهايی اوث :لهاو ِىقت شلىه ،ؾق ؾاؾوكا ،ؾق ؾاؾگاه ،ب١ؿ ِؿوق
ظکن٬ ،دل ِؿوق ظکن؟

٠ .6ؿول کحدی ه١یاق اوث یا ٌ٩اهی و یا هك ؾو؟
يیم ال شهات لیك ،هاؾه یاؾٌؿه بك ؼال٬ ٦ىا٠ؿ ظاکن بك ظ٭ى ٪کی٩كد به ٌماق هیق٨ث:
 .1ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق پفیك٨حه ٌؿه بىؾ< ظال آيکه اِل بك ٠ؿم ٬دىل ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق اوث.
٬ .2ا٠ؿه آو اوث که ا٬كاق هك که جًها ؾق ؼّىَ ؼىؾ او اذكبؽً اوث< ظال آيکه
ؾق ایى هاؾه ؼال ٦ایى قویه ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه بىؾ.
٠ .3لن هًگام ج١اقْ با ا٬كاق ،جكشیط ؾاقؾ .ؾق يحیصاه باا وشاىؾ ٠لان باهؼاال ،٦ا٬اكاق
ً
ه١حدك يؽىاهؿ بىؾ< ظال آيکه ؾق قأد ٨٭هی یاؾٌؿه که ٠یًا ؾق ٬ايىو هً١که ٌؿه بىؾ ،با
وشىؾ ٠لن اشمالی بك ؼال ،٦بك ظصیث ا٬كاق آو هن ا٬كاق هىشب ّ٬اَ جّكیط ٌؿه بىؾ.

بی جا :ز.)526َ ،2
به بیاو ؾیگك ،یکی ال ٌكایٗ پفیكي ٌهاؾت ،اجعاؾ ؾق هىٔىٌ ٞهاؾت اوث (٠اهلی،

 :٪1414ز .)413َ ،4الایىقو ؾق ج١اقْ ٌهىؾ٬ ،حل ٠مؿ ذابث يمیٌىؾ و ؾیه پكؾاؼاث
هیگكؾؾ که بًا بك یک يٝك ،به جىاود پكؾاؼث هیٌىؾ و بًا بك يٝك ؾیگك ،به ايحؽاب ولای
ؾم بىحگی ؾاقؾ (هماو .)415َ :يیم ایٍاو ؾق ج١اقْ بیًه با ا٬كاق هیآوقيؿ:
اگك ؾو ي٩ك به ٬حل ٠مؿ گىاهی ؾهًؿ و ؾیگكد به ٬اجلبىؾو ا٬كاق کًؿ و
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 .4ؾق ج١اقْ ا٬كاق با بیًه و ج١اقْ ٌهاؾتها ؾق ج١ییى ه٭حىل ،به جًّی ٧ؾیه یا و٭ىٖ ؾیاه و
ّ٬اَ يٝك ؾاؾهايؿ .بكاد يمىيه ،اهام ؼمیًیؾق ج١اقْ بیًهها هیيىیىًؿ:
ً
اگك ؾو ي٩ك ٌهاؾت ؾهًؿ که هرال لیؿ ٬اجل اوث و ؾو ي٩ك ؾیگك ٠مكو قا
٬اجل ه١ك٨ی کًًاؿ ياه لیاؿ قا ،گ٩حاه ٌاؿه ّ٬ااَ واا ٗ٬اواث و بایاؿ ؾق
ِىقجی که ٬حل هىقؾ ٌهاؾت ٠مؿ یا ٌاده ٠ماؿ باىؾ ،ؼىؾٌااو ؾیاه قا باه
جىاود بپكؾاليؿ و چًايچه به ؼٙاییبىؾو ٌهاؾت ؾاؾياؿ٠ ،ا٬لاه ٠هاؿهؾاق
پكؾاؼث هیٌىيؿ ،و گ٩حه ٌؿه ولی ؾم ؾق ايحؽااب هاك یاک هؽیاك اواث،
ؾقوث همايًؿ شایی که ؾو ي٩ك شؿاگايه به ٬حل یاک ي٩اك ا٬اكاق کًًاؿ .يٝاك
هىشه آو اوث که ؾق ایًصا ؾیه و ّ٬اَ هك ؾو واٗ٬ايؿ (هىوىد ؼمیًی،
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٨كؾ هىقؾ ٌهاؾت قا بكد بؿايؿ ،ؾق قوایث ِعیعی که به آو ٠مل ٌاؿه،
آهؿه اوث اگك اولیاد ه٭حىل بؽىاهًؿ ،هیجىايًاؿ کىای قا کاه ٠لیاه ؼاىؾ
ا٬كاق کكؾه اوثّ٬ ،اَ کًًؿ و بك ؾیگكد ظ٭ی يؿاقيؿ .يیم وقذۀ کىی کاه
٠لیه ؼىؾ ا٬كاق کكؾه ،ظ٭ی بك وقذه کىی که ٠لیاه ود ٌاهاؾت ؾاؾه ٌاؿه
اوث ،يؿاقيؿ و اگك بؽىاهًؿ ،ظ ٫ؾاقيؿ ٨كؾ هىقؾ ٌهاؾت قا ّ٬اَ کًًؿ و
يیم هیجىايًؿ ّ٬اَ قا بك هاك ؾو شااقد وااليؿ و ؾق ایاى ِاىقت بایاؿ باه
اولیاد کىی که با ٌهاؾت ٬اجلبىؾو او اذداات ٌاؿه اواث ،يّا ٧ؾیاه قا
بؿهًؿ ،ولی به ا٬كاقکًًؿه ؾیهاد يمیقوؿ و اگك ؾق ِؿؾ گك٨حى ؾیه بىؾيؿ،
هك یک يّ ٧ؾیه قا هیپكؾاليؿ .ایى هىئله بىیاق هٍکل اوث و اللم اوث
ؾق آو اظحیاااٖ ٌااىؾ و هااك ؾو قا يکٍااًؿ (هىوااىد ؼمیًاای ،باای جااا :ز،2
َ.)527-526

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

با همیى هالک هیجىاو گ٩ث ؾق هىاقؾد که ال ا٬كاق ٠ؿول يٍىؾ ،هدًاا جؽییاك اواث ،ولای ؾق
هاؾة یاؾٌؿه ایى ٬ىا٠ؿ ياؾیؿه گك٨حه ٌؿه اوث .گىیا باك اواان يکاات یاؾٌاؿه بكؼای گ٩حهاياؿ ؾق
ایًصا هن ولی ؾم ؾق جّؿی ٫هك یک هؽیك اوث< هايًؿ هاؾه ٬ 235ايىو هصاالات اواالهی وااب٫
که جؽییك هًؿقز ؾق آو ؾق هاؾه ٬ 477ايىو هصالات هّاىب 1392يیام هاؿ يٝاك ٬ايىوگافاق ٬اكاق
گك٨حه اوث.
 .5ظ ٫ولی ؾم بك ّ٬اَ ياؾیؿه گك٨حه ٌؿه بىؾ.
 .6ا٬كاق با يگاه هؿيی ه١یاق ٬كاق گك٨حه بىؾ ،يه يگاه کی٩كد.
يیم ال يٝك ٌکلی هاؾه یاؾٌؿه اٌکاالت ـیل قا ؾاٌث:
 .1جدّكه با هاؾه ياوالگاق بىؾ و ؾق جىشیه آو گ٩حه هیٌؿ ٠الوه بك ا٬كاق ؾوم ،هىقؾ ا٬كاق
ؾوم بایؿ با ٌهىؾ ٬ابل اذدات باٌؿ.
٬ .2اجل ؾوم ؾق بعد ٨٭هی ٠لن ؾاقؾ ،ولی ؾق هاؾه یاؾٌؿه به ٘ىق کلی آهؿه بىؾ.
 .3جدّكه ؾق ه٭ام بیاو ٬ا٠ؿه و هحى هاؾه ؾق ه٭ام بیاو اوحرًا ال ٬ا٠ؿه بىؾ.

همچًیى ؾق ه٭ام اشكا يکات ـیل ؾق هاؾه ؾقؼىق جىشه بىؾ:
 .1جدايی< یً١ی ایًکه ٘ك٨یى ال و٬ى٬ ٞحل باؼدكيؿ و جٍؽیُ آو با ٬أی اوث.
 .2اگك یک ا٬كاق ؾق ؾاؾگاه بىؾ و ؾیگكد ؾق ؾاؾوكا ،ا٬اكاق ؾق ؾاؾگااه بایاؿ هاالک ٬اكاق
هیگك٨ث ،يه ؾاؾوكا< لیكا ؾاؾوكا هكشٕ٬ ٟایی يیىث .با وشىؾ ایى بكؼی بك اوان ٬ىا٠اؿ
٨٭هی يىٌحهايؿ:
ؾق بٕ١ی قوایات آهؿه اوث; :اـا ا٬ك ً٠ؿ االهام ،:و هىاح٩اؾ ال ج٭ییاؿ
ا٬كاق به ;ً٠ؿ االهام :آو اوث که ا٬كاق يمؾ ٤یك اهام ه١حداك يیىاث .لایکى
ایى اوحؿالل ٨ا٬ؿ وشاهث ٠لمای و ٌاك٠ی اواث< لیاكا ه٩هاىم ال ;اهاام:
هٙل ٫ظاکن و ٬أی اواث و ؾق ؾاؾواكا يیام ;ا٬اكاق ً٠اؿ االهاامِ :اؿ٪
هیکًؿ (هكٍ٠ی :٪1427 ،ز.)112َ ،1
 .3ا٬كاق ً٠ؿ العاکن هالک اوث ،يه هك ا٬كاقد ،و گكيه ا٠حكا ٦ؼىاهؿ بىؾ ،يه ا٬كاق ،و
٠ؿول ب١ؿ ال ا٠حكا ٦اوث ،يه ا٬كاق.
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 .4اهكوله بهشاد ا٬كاق و ٌهىؾ ،کاقًٌاوی ه١یاق اوث.

الىال فمهى

هع٭ ٫ظلی هیيىیىًؿ:
اگك باه ٬حال ٠ماؿد کىای ا٬اكاق کًاؿ و ٨اكؾ ؾیگاكد بگىیاؿ هاى او قا
کٍحهام و اولی ال ا٬كاق ؼىؾ بكگكؾؾّ٬ ،اَ و ؾیه ال هك ؾو بكؾاٌحه و ؾیاۀ
کٍحهٌؿه ال بیث المال پكؾاؼث هیٌىؾ (ظلی :٪1418 ،ز.)213َ ،4

هسئىلیت کیفری قاتل در هىارد اقرار هعارض

به يٝك هیقوؿ اٌاکالهاد یاؾٌاؿه هىشاب ٌاؿ ٬ايىوگافاق آو قا ال ٬اايىو هصاالات
اوالهی هّىب  1392ظف ٦کًؿ .با ایى ظاال چًااوکاه ؾق ه٭ؿهاه اٌااقه ٌاؿ ،باه ؾلیال
هكاش١ه به ٨٭ه ؾق هىاقؾ وکىت ٬ايىو ،ال آيصا که ٬ايىوگفاق ؾق قویکكؾ شؿیؿ ج١ییى جکلی٧
يکكؾه اوث ،ایى هىئله يیالهًؿ بكقوی ٨٭هی اوث که ؾق اؾاهه بؿاو هیپكؾالین.

ٌاقظاو ایى کحاب و ؾیگك کحب ٨٭هی هن ایى هىائله قا هٙاكض کكؾهاياؿ (باكاد يمىياه
ق.ک :هكٍ٠اای يص٩اای :٪1415 ،ز <81َ ،2ظلاای :٪1411 ،ز <215َ ،2همااى:٪1411 ،
َ٠ <197ااااهلی :٪1414 ،ز٠ < 419َ ،4ااااهلیِ <271َ :٪1411 ،ااامیكد:٪1421 ،

ز <392َ ،4اقؾبیلی14 :٪1413 ،ز )162َ ،و ؾق هصمى ٞآقائی به ٌكض لیك ٬ابل ٘اكض
اوث:
ّ٬ .1اَ و ؾیه ال هك ؾو وا ٗ٬اوث و بیث الماال ٠هاؿهؾاق پكؾاؼاث ؾیاه هیٌاىؾ<
چًاوکه ایى يٝاك قا يٝاكد هٍاهىق ،باؿوو هؽاال ٧و اشماا٠ی ٌامكؾهايؿ (ق.ک :يص٩ای،
 :٪1414ز.)216َ ،42
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 .2ولی ؾم ؾق هكاش١ه به هك یک ال ا٬كاقکًًاؿگاو هؽیاك اواث و هیجىاياؿ ٘دا ٫ا٬اكاق
٠مل کًؿ (ق.ک٠ :اهلی :٪1411 ،ز 71َ ،11و هماى :٪1413 ،ز .)177َ ،15باه وا٬اٟ
يٝك ؾوم ،اِل قا بك شىال هكاش١ه به ا٬كاقکًًؿگاو ٬كاق ؾاؾه و يٝك هٍهىق قا به ؾلیل ؼال٦
اِلبىؾو يپفیك٨حه اوث.

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

٨ .3كْ وىم آو اوث که بگىیین ولی ؾم جًها ظ ٫هكاش١ه به ا٬كاق ؾوم قا ؾاقؾ ،با ایى
اوحؿالل که هدًاد يٝك ؾوم آو اوث که قشى ٞال ا٬كاق قا يمیپفیكؾ< ظاال آيکاه يپافیك٨حى
ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاقد که هىشب ٬حل اوث ،بهؼّىَ ؾق شایی که ٌؽُ ؾیگكد باا ا٬اكاق
ؼىؾ هىئىلیث قا به ٠هؿه گك٨حه ،شاد جأهل ؾاقؾ و اگك هن اِل ايکاق ب١ؿ ال ا٬اكاق قا ٬ابال
ؼؿٌه بؿايین ،ؾق شایی که با ا٬كاق ؾیگكد ٬كیًه کا٨ی بك ياؾقواثباىؾو ا٬اكاق ٬دال وشاىؾ
ؾاقؾ٠ ،الوه بك ايکاق ،ؾالیل کا٨ی ؾیگك هن بك اهکاو ياؾیؿهگك٨حى ا٬كاق وشىؾ ؾاقؾ .الایىقو
يپفیك٨حى ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق ؾق ایًصا چًؿاو پفیك٨حًی يیىث.
ؾق يٝك اول هن ؾیه و ّ٬اَ وا ٗ٬و به اوحًاؾ قوایحی ؾیه بك ٠هؿه بیث المال يهااؾه
ٌؿه اوث و به ٌكظی که ؼىاهؿ آهؿ ،ایى يٝك ٬ابلیث ؾ٨ا٨ ٞ٭های ياؿاقؾ .الایاىقو اگاك ؾق
هىئله هىقؾ بعد گ٩حه ٌىؾ ولی ؾم ظ ٫هكاش١ه به ا٬كاق ؾوم قا ؾاقؾ ،هان هىا٨ا ٫اظحیااٖ
اوث (پفیكي ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق ؾق شایی که ا٬كاق هىشب ٬حل اواث) و هان باؿوو ؾلیال ال
ّ٬اَ و ؾیه که به ٠هؿه شايی اوث ،به ومث جعمیل آو بك بیث الماال يك٨حاهایان .ایاى

يٝك گكچه هٙاب٬ ٫ىا٠ؿ اوث ،با اوحؿاللهاد ٨٭هی ؾق هىئله هماهًگی يؿاقؾ .الایاىقو
اللم اوث به هىحًؿ ایى هىئله که قوایث اوث ،جىشه ٌؿه و اِل قوایث ،هیماو ؾاللث آو
بك هؿ٠ا و اٌکالهاد هٙكض هؿ يٝك ٬كاق گیكؾ که ؾق اؾاهه بؿاو هیپكؾالین.
هغحًذ هغئله

ََ
َ
َ ْ
ْ ْ
ََ َ َْ
َ
یهه ِل َّصهحه َما َو لىلهىا لهه َهها السکهن
یى فارهبىا ِب ِه َما ِئلى ال َس َغ ِى َو ل ُّصىا ػل
خزوا هز
ِ
َ
َ َ َ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ
َّ َ َ َ َ َ
هال ْال َس َغهى :لىلهىا ِلهیهش ْالم ْهإهًیىَ
یه ِلصحهما .فم
ِِ
َ ِ ِ
ِفیهما .فزهبىا ئلى السغى و لصىا ػل ِ
َ ِ َ َ َّ َ ْ
َّ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ ْ
ِئو هزا ِئو کاو ربر ران فمذ أزیا هزا و لذ لهال اللهه ػهض و خهل و ههى أزیاهها فکأيمها أزیها
َْ ْ
ّ َ َ
ْ َ
َْ
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ
هال (کلیًای،
ىذ ِههى ب ِ
یهث الم ِ
الًاط خ ِمیؼا( هائؿه )32 :یخلى ػًهما و جخشج ِدیة المزب ِ

 :٪1429ز <)324َ ،14ایى ؾو قا يمؾ اهام ظىى بدكیاؿ و ؾاواحاو قا باكاد
ود بالگى کًیؿ و ال ود ظکن آو ؾو قا بپكویؿ .آو ؾو قا يمؾ اهام ظىاى بكؾياؿ
و شكیاو قا با ود ؾق هیاو گفاٌحًؿ .اهام ظىى ٨كهىؾ :به اهیكالماإهًیى
بگىییؿ اگك آو یکی قا کٍحه ،ایى یکی قا ليؿگی بؽٍیؿه اوث و ؼؿاد ٠م و شال
هی٨كهایؿ; :و هك کاه کىای قا لياؿگی بدؽٍاؿ ،همايًاؿ کىای اواث کاه هماه
آؾهیاو قا ليؿگی بؽٍیؿه اوث .:هاك ؾو قهاا هیٌاىيؿ و ؾیاه ٨اكؾ کٍاحهٌاؿه ال
بیثالمال پكؾاؼث هیٌىؾ.
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هسئىلیت کیفری قاتل در هىارد اقرار هعارض

٨ك٨ ٞ٭هی یاؾٌؿه ،با اوحًاؾ به قوایاات ؾق آقاد ٨٭های قاه یا٨حاه اواث< باه٘ىقد کاه
ِاااظب ايحّاااق آو قا ظکماای جااى٬ی٩ی هدحًاای بااك ٌااك ٞؾايىااحه اوااث (ٌااكی ٧هكجٕاای،
َ ْ َ
َ َ َْ
 .)544 - 543َ:٪1415ؾق قوایحی هك٨ى٠ه با وًؿ ; َػلي ْبى ئ ْب َش َ
یهه لهال :أخ َب َش ِيهي
ب
أ
ِ ِ
ِ
اهین ػى ِ ِ
َ َ َ
َ
َّ
َب ْؼط أ ْص َس ِاب ًَا َسف َؼه ِئلهى أ ِبهي َػ ْب ِهذ الل ِهه  :آهاؿه اواث :هاكؾد قا ؾق ؼكاباهاد باا چاا٬ىد
ؼىوآلىؾ يمؾ هكؾد که کٍحه ٌؿه و ؾق ؼىو ؼىؾ ٤لٙاو بىؾ ،یا٨حًاؿ و او قا يامؾ ظٕاكت
اهیكالمإهًیى آوقؾيؿ .په ال ا٬كاق هكؾ به ٬حل ٠مؿ ،آو ظٕكت ظکن به ّ٬اَ کاكؾ.
ؾق ایى لهاو هكؾ ؾیگكد ال قاه قویؿ و ٬حل قا گكؾو گك٨ث .ظٕكت ٠لث ا٬كاق قا ال ٨كؾ اول
شىیا ٌؿ و ود وشىؾ ٬كائى کا٨ی ٠لیه او و جكن ال کحکؼىقؾو قا ؾلیل ا٬كاق ؼىؾ ؾايىث<
ؾقظالیکه به وا ٟ٬چا٬ى آٍ٤حه به ؼىو گىوً٩ؿ ـبطٌؿه بىؾه اوث .ؾق اؾاهه قوایاث آهاؿه
اوث که ظٕكت اهیكالمإهًیى ٨كهىؾيؿ:

64



سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

چًاوکه اٌاقه ٌؿ ،ایى قوایث ال يٝك وًؿ هكول و هك٨ى٠ه اوث .با ایى ظال بكؼای ال
شدااكاو وااًؿ بااا ٠ماال اِااعاب وااؽى گ٩حهايااؿ (يص٩اای :٪1414 ،ز .)216َ ،42يیاام
آوقؾهايؿ٠ :مل ٨٭هاد ٬ؿین همکى اوث با ٬كیًهاد همكاه بىؾه که بكاد ها هؽ٩ی اوث و
ال ایى يٝك ٔ ٧١وًؿ با جد١یث اِعاب ال هٕمىو قوایث شدكاو هیٌىؾ (هكٍ٠ی يص٩ای،
 :٪1415ز )85َ ،2و ایى يکحه قا هن أاا٨ه کاكؾهاياؿ کاه اگاك ٠مال اِاعاب قا شاابك
ٔ ٧١وًؿ يؿايین ،بىیاقد ال اظکام هىلن ٨٭هی قا بایؿ ياؾیؿه بگیكین (هماو).
ً
ایى ؾق ظالی اوث که اوال ،بكؼی ؾیگك ٠مل اِعاب قا شابك ٔ ٧١وًؿ يؿايىاحه و ؾق
هىقؾ هٍابه آوقؾهايؿ ; :أو ٠مل األِعاب ال یً ٧١ٔ ٟ٩الىًؿ( :بهدهايی :٪1419 ،ز،2
َ.)318
ً
ذايیا ،اگك بگىیین ٠مل اِعاب ٔ ٧١وًؿ قا شدكاو يمیکًؿ ،ظکمی ذابث يمیٌىؾ جا
ياؾیؿهگك٨حى آو به ياؾیؿه گك٨حى ظکن هىلن ٨٭هی بیًصاهؿ.
ً
ذالرا ،ایى وؽى که بىیاقد ال اظکام هىحًؿ به قوایاجی اواث کاه ٔا ٧١واًؿ آو باا
٠مل اِعاب شدكاو هیٌىؾِ ،ك ٦اؾ٠اوث و کىايی قا که ٠مل اِعاب قا شابك ٔ٧١
وًؿ يمیؾايًؿ ،يمیجىاو ال کىايی ؾايىث که بىیاقد ال اظکام هىلن قا ياؾیؿه هیگیكيؿ.
ً
قاب١ا ،هىقؾ بعد که با اٌکاالت هح١ؿؾ همكاه اوث ،ال اظکام هىلن يیىث.
با ایى ظال ،بًا بك اؼحال ٦هدًا ،ظحی اگك قوایاث یاؾٌاؿه قا ال يٝاك واًؿ ٬ابال اواحًاؾ
بؿايین ،ایى وإال هٙكض اوث که آیا هعحىاد قوایث به ٬ؿقد ٬ابلیث ؾ٨ا ٞؾاقؾ کاه بحاىاو
به اوحًاؾ آو ال ٬ىا٠ؿ ظااکن باك ؾیاه و ّ٬ااَ چٍان پىٌایؿ و ظکمای ؼاال٬ ٦ىا٠اؿ قا
بهً٠ىاو قأد ٨٭هی بكگمیؿ؟ پاوػ ایى وإال قا ؾق اؾاهه پی هیگیكین.
يمذ و بشسعى

به يٝك هیقوؿ ظحی اگك قوایاث یاؾٌاؿه قا ال يٝاك واًؿ ٬ابال اواحًاؾ باؿايین ،شهاات
هح١ؿؾد وشىؾ ؾاقؾ که اواحًاؾ باه قوایاث قا هٍاکل و ياپافیك٨حًی هیواالؾ .بكؼای ال ایاى
شهات ٠داقتايؿ ال:

 .1ؾق هحى قوایث ٬كائًی ؾال بك بیگًااهی هاحهن وشاىؾ ؾاقؾ کاه بایجاىشهی باه آيهاا
هٕمىو قوایث قا لیك وإال هیبكؾ< ال شمله:
ال٨ )٧كؾ هحهن به ٬حل ،گىوً٩ؿد قا ؾق ؼكابه هصاوق کٍحه بىؾ ،ولی ال وشىؾ ایى ؾلیل
ههن بك بیگًاهی ؼىؾ ،ظحی لهايی کاه باه ّ٬ااَ هعکاىم هیٌاىؾ ،واؽًی باه هیااو
يمیآوقؾ< ظال آيکه به٘ىق ه١مىل چًیى يٍايهاد ؾق ٕ٬اوتها يدایؿ ياؾیاؿه گك٨حاه ٌاىؾ.
اگك هن گ٩حه ٌىؾ با وشىؾ ا٬كاق ِكیط يىبث به بكقوی يٍايهها يمیقواؿ ،پاواػ آو اواث
که به٘ىق ه١مىل کىی که ؾالیال کاا٨ی باك بایگًااهی ؼاىؾ ؾاقؾ ،باك ؼاال ٦وا٬ا ٟا٬اكاق
يمیکًؿ .ؾق يحیصه ِعث ا٬كاق ٌؽُ ؾق ایًصا هىقؾ جكؾیؿ اوث.
ب) هحهن ٠لث ا٬كاق ياؾقوث ؼىؾ قا ٌکًصه ا٘كا٨یاو هیؾايؿ ،ولی ب١ؿ ال ظٕىق يامؾ
ظٕكت با ایًکه ؾیگك چًیى ٠فقد يؿاقؾ و با گ٩حى واٌ ،ٟ٬اکًصه و آلاق ا٘كا٨یااو هًح٩ای
اوث ،به هماو اؾ٠اد واب ٫ؼىؾ پادبًؿ هیهايؿ .ؾق ایًصا يمیجاىاو گ٩اث ؾلیال ظکان،
َ
َ َ
َ َ َ
ا٬كاق و ٌهاؾت ا٘كا٨یاو بىؾه اوث (به ٬كیًه ; َو ل ْذ ش ِهه َذ َػل َّهي أ ْهثهال َههإَل ِء <):لیاكا ب١اؿ ال
بیاو وا ٟ٬و قوٌىکكؾو اٌحداه ا٘كا٨یاوٌ ،هاؾت آياو يیم هًح٩ی هیگكؾؾ.

َ.)77

 .2اگك ال اٌکال یاؾٌؿه بگفقین ،پفیكي ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق ال هاؿ٠ی اول ٬حال و جدكئاه
٬اجل ٠مؿ ال ّ٬اَ و ظحی ؾیه ؾقظالیکه ؼىؾ بك اقجکاب ٬حل ا٬كاق ِعیط کكؾه اواث و
٬كیًه بك ؼال ٦آو هن يؿاقین و پكؾاؼث آو ال بیث المال ،ؼال ٦اِىل اوث و اذدات آو به
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ز) گفٌحه ال اٌکال ٬دل ،هیچ ايىايی بكاد اظحمال ٌکًصه و پفیك٨حاهيٍاؿو ظاك٦
ؼىؾ ،ظأك يمیٌىؾ ؼىؾ قا جىلین ّ٬اَ ي٩ه کًؿ و به٘ىق ٘دی١ی ٌکًصه اولیه قا باك
اذدات ؾ٠ىا و جىؾاؾو به ّ٬اَ جكشیط هیؾهؿ< ؾقظالیکه ٘دا ٫قوایاث یاؾٌاؿه هاحهن
هیچ ؾ٨ا٠ی ال ؼىؾ يمیکًؿ .به بیاو ؾیگك٠ ،ملکكؾ هحهن يه جىشیه ٌك٠ی ؾاقؾ و يه ٠٭لی
و ٠ك٨یٌ .هاؾت ا٘كا٨یاو هن به ٌكظی که گفٌث ،ؾق ایًصا ٬ابلیث اوحًاؾ يؿاقؾ ،گفٌحه
ال ایًکه چًیى ٌهاؾجی یً١ی با ؾیؿو چا٬ىد ؼاىيیى و شًااله باه ٬حال ظکانکاكؾو ،ؼاىؾ
يى٠ی ظؿن اوث< ظال آيکه ٌهاؾت بایؿ ظىی باٌؿ ،يه ظؿوی (ایكوايای :٪1427 ،ز،3
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اوحًاؾ ؼدك واظؿ ؼالی ال اٌکال يیىث .به بیاو ؾیگك ،بهق٤ن آيکه اِىل ظاکن بك ٔماو،
بك ٔاهىبىؾو هكجکب ؾاللث ؾاقؾ ،ؾق ایًصا هن ايکاق ب١ؿ ال ا٬اكاق پفیك٨حاه ٌاؿه و هان باك
ا٬كاق ِعیط بك ٬حلٔ ،ماو هحكجب يٍؿه اوث و هىحًؿ آو ؼداك واظاؿ اواث کاه ؾق اهاىق
کی٩كد هحكجبواؼحى ظکمی با ایى اهمیث بك ؼدك واظؿ پفیك٨حه يیىث.
 .3پفیكي قوایث ،بههً١اد او٭اٖ ظ ٫هىلن اوث< لیكا با جدايی بیى ا٨كاؾ ایاى لهیًاه
٨كاهن هیآیؿ .جىٔیط ایًکه گكچه جدايی بك ؼال ٦وا ٟ٬ؼىؾ شكم و ٬ابل هصالات اواث ،جاا
لهايی که ایى جدايی ذابث يٍىؾ ،اهکاو ٠مل بك ٜاهك قوایث و قأد هىقؾ بعد ؾق ٨٭ه وشىؾ
ؾاقؾ و همیى ه٭ؿاق هیجىايؿ لهیًه جٕیی ٟظ٭ى ٪قا هك چًؿ ؾق هىاقؾ ياؾق ٨كاهن آوقؾ.
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 .4قوایث اهكد قا بك ؼال ٦اِىل ظاکن بك ٔماو ،یً١ی جىشه ٔماو به هكجکب ،بیاو
کكؾه و به هىئىلیث بیث المال يٝاك ؾاقؾ .يیام هیجاىاو گ٩اث ؾق قوایاث یاؾٌاؿه بایآيکاه
اولیاد ؾم ًٌاؼحه ٌىيؿ و جّمین ؼىؾ قا قاش ٟبه ّ٬اَ یا ؾیه ابكال کًًؿ ،آو ظٕكت باه
ّ٬اَ ٬اجل ؾوحىق هیؾهًؿ.

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

با وشىؾ ایى باه اٌاکالهاد یاؾٌاؿه پاواػهایی ؾاؾه ٌاؿه اواث کاه کاا٨ی باه يٝاك
يمیقوؿ .جىٔیط ایًکه:
 .1ياؾیؿهگك٨حى ٬كائى هٙكضٌؿه ؾق اٌکال اول همکى اوث بك هدًاد ا٬كاق ِاكیط و
ٌهاؾت ا٘كا٨یاو جىشیه گكؾؾ که پاوػ آو ـیل بیاو اٌکال گفٌث.
 .2قاش ٟبه اٌکال ؾوم ،یً١ی پفیكي ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق ،گ٩حه ٌؿه اوث اگاك باه ايکااق
ب١ؿ ال ا٬كاق جكجیب اذك يؿهین ،بایؿ هك ؾو ا٬كاق قا هًٍأ اذك و ولی ؾم قا ؾق اجؽاـ باه هاك یاک
هؽحاق بؿايین< ؾقظالیکه با جىشه به ٘كی٭یثؾاٌحى ا٬كاق و ٠لان باه ایًکاه یکای ال ا٬كاقهاا
هٙاب ٫وا ٟ٬يیىث ،يمیجىاو به ا٬كاقد که ؼال ٦وا ٟ٬اواث ،جكجیاب اذاك ؾاؾ و ؾق هىائله
٬ائل به جؽییك ٌؿ (هكٍ٠ی يص٩ی :٪1415 ،ز.)82َ ،2
پاوػ آو اوث که و٬حی به ؼال ٦واٟ٬بىؾو ا٬كاق ٠لن پیؿا کكؾین ،اوحًاؾ به آو وشهی
يؿاقؾ جا هىئله جؽییك هٙكض ٌىؾ .به بیاو ؾیگكِ ،اك ٦ايکااق باكاد ٠اؿول ال ا٬اكاق کاا٨ی

يیىث ،بلکه يیال به اذدات ال ٘ك ٦هؿ٠ی ؾاقؾ و ب١ؿ ال اذدات ياؾقوثباىؾو ا٬اكاق ،ال ٠اؿاؾ
اؾله اذدات ؾ٠ىا ؼاقز ٌؿه و ج١اقٔی وشىؾ يؿاقؾ جا اٌکالهاد پیًگ٩حه قغ ؾهؿ.
ً
ِ .3اظب شىهرش په ال ٘كض اٌکال اهکاو جدايی بكاد او٭اٖ ظا ٫هىالن ولای ؾم،
ً
ؼىؾ چًیى پاوػ هیؾهؿ که ایى ِك٨ا ٨كْ ـهًی اوث و ؾق ه٭ابال قوایاث و ٨حااوا جااب
ه٭اوهث يؿاقؾ .وپه قوایث قا یکی ال کكاهات اهام ظىاى هصحدای هایٌامكؾ کاه باه
شاد ٠مل به ٬ا٠ؿه ا٬كاق ،به ودب جأییؿات الهی قاه ؾیگكد باكاد ٨یّاله ؾ٠اىا ؾق پایً
گك٨حه اوث (يص٩ی :٪1414 ،ز .)218َ ،42وپه أا٨ه هیکًؿ اگك اج٩ا ٪باك ٠مال باه
يُ یاؾٌؿه يدىؾ ،هی جىايىحین آو قا ظکن هاىقؾد و ٤یاك ٬ابال اواحًاؾ ؾق شاهااد ؾیگاك
بؿايین یا وشىه ؾیگكد قا بكاد آو بیاو کًین (هماو).

ؼاَ یک هىقؾ که يدایؿ آو قا به هاىاقؾ
اگك ایى ظؿید قا ِعیط بؿايین ،ظکمی اوث ِ
هٍابه وكایث ؾاؾ< چىو هؽال٬ ٧ىا٠ؿ ٌك٠ی هىلن اوث که آو قا ال هىاقؾ و٭ىٖ ّ٬اَ
يمیؾايؿ و ٌایؿ بحىاو گ٩ث ؾق اهرال ایى هىاقؾ اهام هیجىاياؿ ّ٬ااَ و ؾیاه قا ٩٠اى کًاؿ.
الایىقو يدایؿ آو قا به وایك هىاقؾ هن جىكد ؾاؾ .یا ایًکه اهام ال اولیاد ؾم ؼىاوحه اوث که
ود قا ٩٠ى کًًؿ و ؼؿا بك ظکن آگاهجك اوث (اهیى.)139-138َ :٪1421 ،
 .4بكؼی بكاد ايٙدا٪ؾاؾو هىئله با ٬ىا٠ؿ و اوحرًا يؿايىحى آو يىٌحهايؿ:
اگك کىی به ٬حال ٠ماؿد ٌؽّای ا٬اكاق کًاؿ و ؾیگاكد بگىیاؿ هاى او قا
کٍااحهام ،هٍااهىق آو اوااث کااه ال هااك ؾو ّ٬اااَ و ؾیااه بكؾاٌااحه و ؾیااه ال
بیاثالماال پكؾاؼاث هیٌاىؾ و ایاى واؽى بصاایی اواث .هاىقؾ اول (وا٭ىٖ
ّ٬اَ و ؾیه) ال آو شهث اوث که به کفب یکای ال آو ؾو ا٘میًااو ؾاقیان و
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به يٝك هیقوؿ با جىشه به اٌکالهاد یاؾٌؿه و بكؼی اٌکالهاد ؾیگك ؾق اواحًاؾ باه
قوایااث (ال شملااه ق.ک :يص٩اای هكٍ٠اای :٪1415 ،زِ ،)87-85َ ،2ااك ٦اظحمااال بیاااو
کكاهث بكاد اهام ظىى يمیجىايؿ ؾق هىئله ههمی چىو او٭اٖ ظّ٬ ٫اَ که هًٍا
٬كآيی ؾاقؾ ،هىقؾ اوحًاؾ ٬كاق گیكؾ و ظ ٫با کىايی اوث که ال پافیكي ایاى قوایاث واك باال
لؾهايؿ< به ٘ىقد که گىیا به ودب اٌکالهاد یاؾٌؿه بكؼی يىٌحهايؿ:

به شهث ه١اقٔه هك ؾو ال ا٠حداق وا ٗ٬هیگكؾيؿ  ...اها هىقؾ ؾوم (پكؾاؼث ؾیه
ال بیثالمال) به ایى ؾلیل اوث که ؼىو هىلماو بیپاوػ يمیهاياؿ .بلاه ،اگاك
به ِاؾ٪بىؾو یکی ؾق وا ٟ٬ا٘میًاو ؾاٌحین ،شاد ٬ك٠ه اوث (٨یااْ کاابلی،
بیجا :ز.)353-352َ ،3

به يٝك هیقوؿ ٨كْ هىئله با جىشه به قوایث که هىحًؿ ٨٭هاوث ،شایی اوث کاه باه
ِعث ا٬كاق ؾوم و ياؾقوثبىؾو ا٬كاق اول٠ ،لن ظاِل ٌاىؾ و ؾق قوایاث يیام ٬كائًای ایاى
بكؾاٌث قا ج٭ىیث هیکًؿ .الایىقو بعد ج١اقْ ا٬كاقها که ؾق وؽى ٨ى ٪هىقؾ اٌااقه ٬اكاق
گك٨حه٨ ،كْ هىئله يیىث ،بلکه ؾق ؼال٬ ٦ىا٠ؿبىؾو هىئله یاؾٌؿه جكؾیؿد وشىؾ يؿاقؾ
و به همیى ؾلیل کىايی که آو قا پفیك٨حهاياؿ ،ال ٠اؿم جىاكد آو باه هاىاقؾ هٍاابه واؽى
گ٩حهايؿ< ال شمله اهام ؼمیًیهیيىیىًؿ:
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اگك کىی به ٬حل هحهن ٌىؾ و به ٬حل ٠مؿ ا٬كاق کًؿ و ٌؽُ ؾیگاكد ؼاىؾ
قا ٬اجل ه١ك٨ی کًؿ و ٌؽُ اول ال ا٬كاق ؼاىؾ بكگاكؾؾّ٬ ،ااَ و ؾیاه ال هاك ؾو
بكؾاٌحه و ؾیه ه٭حىل ال بیث المال پكؾاؼث هیٌىؾ ،به ؾلیل قوایحی که اهاهیه باه
آو ٠مل کكؾهايؿ و شاد ایكاؾ يؿاقؾ ،ولی بایؿ بك ٬ؿق هحی٭ى که ٨٭هاد اهاهیه ٨حاىا
ؾاؾهايؿ ،اکح٩ا ٌىؾ .په اگك ٌؽُ اول ال گ٩حه ؼىؾ بكيگٍث ،به ظىب ٬ىا٠اؿ
ق٨حاق هیٌىؾ و اگك بیاث الماال ؾق هیااو يداىؾ ،ب١یاؿ يیىاث هاك ؾو یاا یکای باه
پكؾاؼث ؾیه هلامم گاكؾؾ و اگاك هاالی يؿاٌاحًؿ ،ظکان باه ّ٬ااَ اٌاکال ؾاقؾ
(هىوىد ؼمیًی ،بیجا :ز.)524َ ،2
بك ایى اوان ،بایؿ قوایث قا ال ٠ؿاؾ اؾله هىئله ؼاقز کكؾ و بك اوان ٬ىا٠اؿ ظااکن باك
ا٬كاق هح٭ابل ،هىئله قا ظل کكؾ .ؾق ایى ِىقت ٨كوْ لیك ٬ابل ٘كض اوث:
 .1ؾو ي٩ك به ٬حل ا٬كاق کًًؿ و هك ؾو بك ا٬كاق ؼىؾ هّكيؿ که ؾق ایى ِىقت بًا بك بكؼی
آقا ،هك ؾو ا٬كاق ٬ابل اوحًاؾ اوث و ولی ؾم هیجىايؿ به هك یک به ؾلؽىاه ؼىؾ هكاش١ه و به
ظىب ا٬كاق با ود ق٨حاق کًؿ .ال آيصا که ایى ٨اكْ ال هىٔاى ٞبعاد هاا ؼااقز اواث ،باه
همیى ه٭ؿاق بىًؿه هیکًین.

٨ .2كْ ؾیگك آو اوث که یکی ال ؾو ا٬كاقکًًؿه ال ا٬كاق ؼاىؾ بكگاكؾؾ .ؾق ایاى ِاىقت
بكؼی به ؾلیل ٠ؿم پفیكي ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق با ج١دیك ;ال ٬یمة للكشى ٞب١ؿ اال٬كاق٨( :یااْ
کابلی ،بیجا :ز )353-352َ ،3آو قا يپفیك٨حه و همايًؿ ِىقت ٬دل هاك ؾو ا٬اكاق قا هًٍاأ
اذك ؾايىحهايؿ (ق.ک٠ :اهلی :٪1411 ،ز < 71َ ،11همى :٪1413 ،ز )177َ ،15کاه باه
يٝك هیقوؿ ؾق شایی که ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق با ٬كائًی همكاه باٌؿ که ٠ؿم ِعث ا٬كاق واب٫
قا جأییؿ کًؿ ،اؼف آو قوا يیىث و ؾق يحیصه ٘د٬ ٫ىا٠ؿ بایؿ به ا٬اكاقد هكاش١اه کاكؾ کاه باه
ؾلیل ه٭كوو به واٟ٬بىؾو و يؿاٌحى ٬كیًه بك ؼال٬ ،٦ابلیث اوحًاؾ ؾاقؾ.
بك ایى اوان ،ؾق ٨كْ هىئله هىقؾ بعد به ظىب هىقؾّ٬ ،اَ یا ؾیه باك ه٭اك ؾوم
جعمیل هیٌىؾ و وشهی بكاد هىئىلیث بیث المال یا جؽییك با٬ی يمیهايؿ.
يحیدهگیشى
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با جىشه به هٙالدی که گفٌث ،هیجىاو گ٩ث ؾق شایی که ٨اكؾد باه ٬حال ا٬اكاق کاكؾه،
وپه ؾیگكد به هماو ٬حل ا٬كاق کًؿ و اولی ال ا٬كاق ؼاىؾ بكگاكؾؾ ،قأد هٍاهىق هدًای باك
جعمیل ؾیه بك بیث المال و واٗ٬کكؾو ؾیه و ّ٬اَ ،هىحًؿ به یک قوایث اوث که هان
به لعا ٚوًؿد اٌکال ؾاقؾ و هن به لعا ٚهعحىایی< چًاوکه بكؼی ال ایى اٌکالها ٬ابل
ؾ٨ا ٞيیىث و يٝك ِائب آو اوث که هىئله قا بؿوو ؾق يٝكگك٨حى قوایث هىقؾ اوحًاؾ و بك
اوان ٬ىا٠ؿ ظل کًین ،به ایىگىيه که بك اوان ٬ىا٠ؿ ،ؾو ا٬كاق ه١اقْ ؾاقین که با وشىؾ
بك٬كاقد ج١اقْ ؾق ا٬كاقها ،ه١یاق و٭ىٖ ّ٬اَ به ودب ٌدهه و اؼف ؾیه به جىاود اوث
که ؾق شاد ؼىؾ ٨٭ها بؿاو ٨حىا ؾاؾهايؿ ،اها هكگاه یکی ال ا٬كاقها به ؾلیل وشاىؾ ٬اكائى باك
ؼال ٦آو ،ال ٠ؿاؾ اؾله اذداجی ؼاقز ٌىؾ (هىئله هىقؾ بعد) ه١یاق ِؿوق ظکن بك هدًااد
ا٬كاقد اوث که ٬كیًه بك ؼال ٦يؿاقؾ و به ظىب هىقؾ هیجىايؿ ّ٬اَ یا ؾیه باٌؿ٠ .اؿم
پفیكي ايکاق ب١ؿ ال ا٬كاق هن هكبىٖ به شایی اوث که ٬كائى کا٨ی بك ِعیطيدىؾو ا٬كاق ؾق
هیاو يداٌؿ ،و گكيه ؾق شایی که ا٘میًاو به ٠ؿم ِعث ا٬كاق ؾاقین٠ ،ؿم پافیكي ايکااق،
بههً١اد جىؾاؾو به ا٬كاقد اوث که به ياؾقوحی آو ا٘میًاو ؾاقین و قوٌى اواث کاه باه
ا٬كاق ياؾقوث يمیجىاو آذاق کی٩كد هحكجب کكؾ .الایىقو هیجىاو گ٩ث قاه ظل ٘د٬ ٫ىا٠اؿ،
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هدًا ٬كاقؾاؾو ا٬كاق ؾوم بكاد ِؿوق ظکن اوث و ؾیؿگاه هٍهىق هدًی بك و٭ىٖ ّ٬ااَ و
ؾیه و ؾیؿگاه ٤یك هٍهىق هدًی بك جؽییك ،هك ؾو ٬ابل ي٭ؿيؿ.
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پى يىشثها

 .ؾق ایااى جدّااكه ال یااک وااى ،بااهق٤ن اظحمااال ؼااال ،٦اِاال قشااى ٞبااه هااك یااک ال
ا٬كاقکًًؿگاو پفیك٨حهٌؿه و ال وىد ؾیگك ،ؾق هكاش١ه به کىی که ا٬كاق به ٬حل ٠ماؿ کاكؾه
اوث ،بهِكاظث آهؿه که هلمم به پكؾاؼث ؾیه هیگكؾؾ< ؾقظالیکه اگك بگىیین اِل ا٬اكاق
پفیك٨حه اوث ،لىالم آو يیم بایؿ پفیك٨حه ٌىؾ و اگك به ؾلیل ابهام و اظحمال ؼال ،٦پافیكي
اِل ا٬كاق هٍکل باٌؿ ،المام ٨كؾ به پكؾاؼث ؾیه هن شاد بعد ؾاقؾ .باه يٝاك هیقواؿ ال
یک وى٬ ،ايىوگفاق بهق٤ن اظحمال ؼال ٦ؾق ایًصا ا٬كاق قا ٬ابل اوحًاؾ هیؾاياؿ و ال واىد
ؾیگك ،به ؾلیل ق٠ایث ظكهث و اظحیاٖ ؾق ؾها ال يٝكیه ّ٬اَ ٠ؿول کكؾه اوث.
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 .2ؾق اِٙالض ظ٭ى ،٪ال ایى هىئله به ٠كٔه ؾلیل بك هحهن یاؾ هیٌىؾ و ه٭ّىؾ ایى
اوث که همکاى اواث همايًاؿ هىائله هاىقؾ بعاد ،باهق٤ن آيکاه ٌااهؿاو ا٘میًااو باه
٬اجلبىؾو ٨كؾ ؾاقيؿ و به آو ٌهاؾت هیؾهًؿ ،با جىٔیعاجی که هحهن هیؾهؿ ،اٌحداه آياو
آٌکاق گكؾؾ .به بیاو ؾیگك ،ؾلیل ٨ااق ٢ال جىٔایعات هاحهن٬ ،ابلیاث اواحًاؾ ياؿاقؾ و اللم
اوث په ال ٠كٔه آو به هحهن و اقلیابی آو بك اوان گ٩حههاد هاحهن ،قاشا ٟباه ٬ابلیاث
اوحًاؾ به آو جّمینگیكد ٌىؾ.

کحابًاهه
 .1اقؾبیلی ،اظماؿ باى هعماؿ ( ،)٪1413مصکو اهکفبئوذةاواهکبشروب افوياؽوشضایسؽوبداهحرروب  14 ،شلاؿ ،ؾ٨حاك
ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .2اوالهی ،ظىیى (بیجا) ،شضوهاظمىقاشضه اهخحقبفىا ،1ؾايٍگاه آلاؾ ق٨ىًصاو.
 .3اهیى ،ویؿهعىى ( ،)٪1421عصبئ اأظالب اأميشاهککؤمني  ،جع٭ی٨ :٫ااقن ظىاىو کاكین هكکام ال٥اؿیك
للؿاقوات االوالهیه.
 .4ایكوايی ،با٬ك ( ،)٪1427دسوطاجکهيذيةافياهکفموهاهالعوحذالکياعلوىاهککوزر اهکصرفوش  3 ،شلاؿ ،بیياا٬ ،ان،
چاپ ؾوم.
 .5بهدهايی ،هعمؿبا٬ك ( ،)٪1419هکعبؽيةاعلىامذهسناهحظالوب  3 ،شلاؿ ،هإوىاه آل الدیاث٬ ،ان ،چااپ
اول.
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 .6ظىیًی ٠اهلی ،ویؿشىاؾ بى هعمؿ (بیجا) ،مفحبضاهکالشهمةافىاؽشضالىهعذاهکر مة 11 ،شلاؿ ،ؾاق ئظیاا الحاكاخ
ال١كبی ،بیكوت ،چاپ اول.
 .7ظلی ،ش٩١اك باى ظىاى (هع٭ا ٫ظلای) (،)٪1418اؽوشهئ اهإلعو افويامغوبئلاهکعو لاواهکعوشه  4 ،شلاؿ،
هإوىه اوما٠یلیاو٬ ،ن ،چاپ ؾوم.

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

 .8ظلی ،ظىى بى یىو٠( ٧الهه ظلی) ( ،)٪1411یسؽبداهحررب ایکىاأظالوب اهإليکوب  2 ،شلاؿ ،ؾ٨حاك ايحٍااقات
اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .9اااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1411جبقشةاهککحرلکي افياأظالب اهکذي  1 ،شلؿ ،هإوىاه چااپ و يٍاك وابىاحه باه
ولاقت ٨كهًگ و اقٌاؾ اوالهی ،جهكاو ،چاپ اول.
ٌ .11كی ٧هكجٕی٠ ،لی بى ظىیى ( ، )٪1415هالنحقبسافياهنفشهدهتاهإلمبمية 1 ،شلؿ ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی
وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
ِ .11یمكد ،ه٩لط بى ظىى ( ،)٪1421غبيةاهککشه افياؽشضاؽشهئ اهإلع  4 ،شلؿ ،ؾاق الهااؾي ،بیاكوت ،چااپ
اول.
٠ .12اهلی ،لیى الؿیى بى ٠لای (ٌاهیؿ ذاايی) ( ،)٪1411هکشوروةاهکبهيوةافوىاؽوشضاهکلکروةاهکذمؾومية 11 ،شلاؿ،
کحاب٩كوٌی ؾاوقد٬ ،ن ،چاپ اول.
 .13اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1413مغبکهاهحفهب ایکىاجنميطاؽشهئ اهإلعو  15 ،شلاؿ ،هإوىاة

الم١اق ٦اإلوالهیة٬ ،ن ،چاپ اول.
٠ .14اهلی ،هعمؿ بى هکی(ٌهیؿ اول) ( ، )٪1414غبيةاهککشهدافياؽشضانالوثاهإلسؽوبد 4 ،شلاؿ ،ايحٍااقات ؾ٨حاك
جدلی٥ات اوالهی ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .15اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1411هکلکرةاهکذمؾوميةافويافموهاهإلمبميوة 1 ،شلاؿ ،ؾاق الحاكاخ  -الاؿاق
اإلوالهیة ،بیكوت ،چاپ اول.
٨ .16یاْ کابلی ،هعمؿاوعا(٪بیجا) ،منهبزاهکقبکعي  3 ،شلؿ ،بیيا ،بیشا.
 .17کلیًی ،هعمؿ بى ی١٭ىب ( ،)٪1429هکالبفي  15 ،شلؿ ،ؾاق العؿید للٙدا٠ة و الًٍك٬ ،ن ،چاپ اول.
 .18هكٍ٠ی يص٩ی ،ویؿٌهاب الؿیى ،)٪1415(،هکمقبؿاعلىارىماهکمشآ اواهکغنة 3 ،شلاؿ ،کحابؽاياه آیاث اللاه
هكٍ٠ی يص٩ی(٬ؿن وكه)٬ ،ن ،چاپ اول.
ديذگبهرب انىادساظمىق 2 ،شلؿ ،يٍك هیماو٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
ا
 .19هكٍ٠ی ،ویؿهعمؿظىى،
 .21هىوىد ؼمیًی ،ویؿقوض الله (بیجا) ،جعشيشاهکىعيلة 2 ،شلؿ ،هإوىه هٙدى٠ات ؾاقال١لن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .21يص٩ی ،هعمؿظىى ( ،)٪1414شىهرشاهکال افياؽشضاؽوشهئ اهإلعو  43 ،شلاؿ ،ؾاق ئظیاا الحاكاخ ال١كبای،
بیكوت ،چاپ ه٩حن.
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