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 چكيذٌ 
تؼْذات ٍ التضام ثِ ػول دس ػبلن اػتجبس حمَلی ، یب هجتٌی ثش لشاسداداست یب الضاهبت خبسج اص لشاسداد 

ایمبػبت وِ ثِ غَست ػولی حمَلی دس  وِ اغكالحب اص آى ثِ ػٌَاى هسئَلیت هذًی یبد هی ضَد ،

اضىبل گًَبگَى ًوَد پیذا هی ًوبیٌذ اص هٌظش حمَلی اهشی ثذیْی ٍ پزیشفتِ هی ثبضٌذ ، اهب سَال 

ایٌدبست وِ آیب ایمبػبت ٍ اسادُ ی یه خبًجِ هی تَاًذ هٌطب تؼْذ ثشای خَد ضخع ثبضذ یب خیش؟ 

ثِ خَد سا ، ثِ گًَِ ای وِ ثتَاًذ هٌطأ حمی تؼْذآٍس ثَدى اسادُ یىدبًجِ ضخع ًسجت  ایي خستبس

 گشدیذُ ؾوي ثشسسیتالش  ّوچٌیي .لبًًَی ثشای قشف همبثل ضَد ، هَسد ثشسسی لشاس هی دّذ

 آًچِ پزیشفتٌی تش هی ثبضذ ثیبى گشدد.، هَؾَع هضثَس هػبدیك احتوبلی 
 تَلیذ هلی التػبد همبٍهتی، سبصهبًْبی دٍلتی، هذیشیت هبلی، حوبیت اص :يذيکل ياصگان

 

 

 ممذمٍ

چِ هجٌبی آى سا دس حىَهت اسادُ افشاد ثذاًین ٍ چِ خبهؼِ سا  هوىي است ثِ اسجبة گًَبگَى ًوَد وٌذ ، تشاؾی ٍ تَافك قشفیي

اثشحمَلی ثَدُ است. اهب پزیشش تأثیش حمَلی اسادُ یىدبًجِ ٍ یب ایمبع، ثشػىس هٌطأ اغلی آى للوذاد وٌین، اهشی است وِ ّویطِ هٌطأ 

، ػمذ، ّویطِ ثحث اًگیض ٍ هَسد اختالف ثَدُ است . ایٌىِ یه فشد ثتَاًذ ثب اسادُ تٌْبی خَد، حك ػیٌی ثِ دست آٍسد یب آى سا سبلف ًوبیذ

د ٍ ثِ ًفغ دیگشی ایدبد ًوبیذ، غبلجبً ثب تشدیذ ٍ ضه سٍثشٍ ثَدُ است. ثب ثشای خَد حمی ثش ػْذُ دیگشی ثِ ٍخَد آٍسد یب تؼْذی ثشای خَ
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اص هْوتشیي هجبحث ایي اختالفبت، اهىبى ایدبد تؼْذ ثشای خَد ٍ ثِ ًفغ دیگشی  .ایٌْوِ ضبیذ تىلیف هَاسد یبدضذُ اٍل چٌذاى هطىل ًجبضذ

ی ثبصیىٌبى تین هلی فَتجبل دس هسبثمبت خبم خْبًی ، ثِ ّش یه اص آًْب ثَدُ است . ثِ ػٌَاى هثبل، اگش ضشوتی اػالم ًوبیذ دس غَست پیشٍص

یه خَدسٍ ّذیِ خَاّذ داد، آیب ایي تؼْذ یىدبًجِ هی تَاًذ حمی ثشای ثبصیىٌبى ایدبد وٌذ وِ دس غَست پیشٍصی ثتَاًٌذ آى سا اص قشیك 

الم ًوبیذ، ًػف پَل پشداختی اػؿبی خَد سا دس غَست ػذم هشاخغ لؿبیی هكبلجِ ًوبیٌذ؟ یب اگش هؤسسِ ای آهَصضی ثِ قَس یىدبًجِ اػ

لجَلی دس وٌىَس هستشد خَاّذ وشد آیب ایي حك لبثل دفبػی ثشای داًص آهَصاى آى هؤسسِ ایدبد هی وٌذ؟ اص سَیی ثِ ًظش هی سسذ اضىبلی 

خبلت هٌفی دس حمَق دیگشاى ًوی وٌذ، هخػَغبً ًذاضتِ ثبضذ وِ اسادُ ای آصاد ٍ هختبس ثتَاًذ خَد سا هتؼْذ سبصد، چشاوِ ّیچ تػشف یب د

وِ هتؼْذ لِ ًیض ثی تشدیذ هدجَس ثِ پزیشش ایي هسئلِ ًیست ٍ هی تَاًذ اص پزیشش آى خَدداسی وٌذ. اص سَی دیگش، حتی پزیشفتي ّویي 

ًىتِ  (.1)یه ػول حمَلی ٍاداضتهمذاس اص ٍالیت دس حمَق دیگشاى ًیض احتیبج ثِ دلیل داسد وِ ثتَاى فشدی سا ثِ ػىس الؼول دس همبثل 

هْن ٍ لبثل تَخِ دیگش ایٌىِ فبسؽ اص ثحثْبی ًظشی، خبهؼِ ًیبصّبی خذیذی سا احسبس هی وٌذ وِ تب وٌَى هجتالثِ ًجَدُ است . آًچِ 

افشاقی فبیذُ ای ًذاضتِ  هٌكمی ثِ ًظش هی سسذ ایٌىِ، ًِ هی تَاى دس همبثل ایي ًیبصّب ایستبد ٍ ثش ًْبدّبی لذین پبفطبسی وشد ٍ ًِ ًَگشایی

ثلىِ ثبػث سست گشدیذى ثٌیبى ّبی اسبسی حمَق خَاّذ ضذ. لزا ثبیذ دس غذد ثشسسی ایي هسئلِ ثَد ٍ دیذ وِ آیب هی تَاى ثِ سٍش 

 ػلوی، ساُ حلی هتؼبدل اتخبر ًوَد؟
 

شسسی لشاس خَاّذ گشفت . سپس ثب فبغلِ گشفتي خْت سسیذى ثِ ایي ّذف، اثتذا ًظشات گشٍّْبی هخبلف ٍ هَافك تأثیش اسادُ یىدبًجِ هَسد ث

تِ اص تحلیل ّبی ًظشی، خَاّین دیذ وِ آیب لبًًَگزاس چٌیي اغلی سا هَسد ًفی یب اثجبت لشاس دادُ است یب خیش . اگش خَاة غشیحی ٍخَد ًذاض

ّین وِ آیب هی تَاى دس غَست ٍخَد ثبضذ ثبیذ دس غذد ثشسسی هَاسد خبظ هكشح ضذُ دس لَاًیي ثشآیین ٍ ثِ ایي سئَال اسبسی پبسخ د

 هَاسدی اص ایمبع تؼْذآٍس، لبػذُ ای ػوَهی هجٌی ثش اهىبى چٌیي اهشی دس هَاسد دیگش استخشاج ًوَد؟
  

 

 :تزرسی دالیل مًافميه ي مخالفيه تأثيز ارادٌ یكجاوثٍ -مثحث ايل
 

 

ایي اًذیطِ وَضیذًذ آى سا ثش پبیِ ّبی هحىن ًظشی استَاس سبصًذ. دالیل اص ّوبى اثتذا وِ ًظشیِ تأثیش اسادُ یىدبًجِ هكشح گشدیذ، قشفذاساى 

هختلفی وِ تَسف ایي ًظشیِ پشداصاى اسائِ ضذُ است گبُ اص خْت هجٌب هختلف ٍ گبّی داسای سیطِ ای ٍاحذًذ. دس همبثل، هخبلفیي تأثیش 

استٌجبقبت ًبضی اص لبًَى، هجبًی ًظشی هحىوی ثشای دیذگبُ خَد اسادُ یىدبًجِ ًیض وَضیذُ اًذ فبسؽ اص هَاسد هٌػَظ ٍ هػشح لبًًَی، یب 

ض فشاّن آٍسًذ. ثشخی اص ایي استذالل ّب، دس ٍالغ پبسخ ثِ قشفذاساى ًظشیِ تأثیش اسادُ ٍاحذ ٍ ثشخی دیگش هستمل اًذ. دالیل ایي گشٍُ ًی

ضذُ اًذ . دس ایي ثخص سؼی خَاّین ًوَد ؾوي ثیبى ّوچَى گشٍُ لجلی، ثشخی داسای هجبًی هطتشن اًذ وِ ثب ضیَُ ّبی هختلفی ثیبى 

هْن تشیي دالیل ّش دٍ گشٍُ، هجٌبی ایي ًظشات سا ًیض دسیبثین ٍ ٍصى ػلوی استذالل ّبی ّش وذام سا ثِ قَس هختػش ثشسسی وٌین، تب سپس 

َاًیي هختلف خْت فشاّن آٍسدى ًظشیِ ای دس ثخص ثؼذی، فبسؽ اص ثحثْبی ًظشی، ًگبّی ثِ لَاًیي هختلف افىٌذُ، اهىبى ثْشُ ثشداسی اص ل

 ولی هجٌی ثش پزیشش یب ػذم پزیشش اسادُ یىدبًجِ ثِ ػٌَاى هٌجغ هستمل تؼْذ سا ثشسسی ًوبئین

. 

 

 ٍ :دالیل طزفذاران تأثيز ارادٌ یكجاوث -الف 
 

  ػذم امكان ایجاد تًافك تٍ مؼىاي يالؼی :.1

تطىیل هی ضَد، اغَالً ًبضی اص اسادُ یىدبًجِ افشاد است . گفتِ ضذُ است وِ  اص دیذگبُ ایٌبى، اثش حمَلی، حتی آًدب وِ ػمذی

ّیچ گبُ تَافك ٍ تشاؾی وبهل ٍ ثِ هؼٌبی حمیمی ثیي قشفیي ػمذ ٍخَد ًذاسد . فمف صهبًی هی تَاى گفت تَافك اسادُ ّب ٍخَد داسد وِ ثیي 

وًَِ دس هؼبهالت پستی ٍ... چٌیي چیضی ٍخَد ًذاسد، ثلىِ حتی دس ایدبة ٍ لجَل، ّوضهبًی ٍخَد داضتِ ثبضذ دس حبلی وِ ثِ ػٌَاى ً

هؼبهالت ػبدی ًیض چٌیي ًیست، چشا وِ ثبالخشُ هَخت ثبیذ پیطمذم ضَد ٍ هذت صهبًی ّش چٌذ اًذن الصم است تب لجَل وٌٌذُ ًیض هحتَای 

خت ثشای خَد التضاهی هجٌی ثش ًگْذاسی اص ایدبة خَد ایدبد ایدبة سا لجَل ًوبیذ . ثٌبثشایي تب صهبًی وِ لجَل ًیض ثِ ایدبة ؾویوِ ضَد، هَ

  . وشدُ است ٍ آًچِ لبثل اًدبم هی دّذ، غشف اًؿوبم ثِ ایي هَخَد حمَلی است
 

هی پزیشد ًیض، فشؾی غیش ٍالغ است وِ ًجبیذ  ٌی ثش ًگْذاسی آى ثیي قشفیي غَستفشؼ ایٌىِ ثب اػالم ایدبة، ثِ قَس ؾوٌی تَافمی هج
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ثِ ػالٍُ، گبّی اغالً تَافمی ٍخَد ًذاسد، هغ رله ػمذ ایدبد هی ضَد، هثل ٍلتی وِ هَخت اص ایدبة خَد غشف   ت.ی سا پزیشفچٌیي فشؾ

  ًظش وشدُ است ٍ قشف همبثل ثذٍى اقالع اص ایي هكلت ٍ لجل اصآى، لجَل خَد سا اػالم هی وٌذ.
 

 حاکميت ارادٌ :.2

چٌبى لبثلیتی است وِ فشد هی تَاًذ ثشای خَد ایدبد تؼْذ ًوبیذ . اگش ضخع ًتَاًذ ثِ  ثش اسبس ایي تئَسی، حبوویت اسادُ داسای 

 ٍسیلِ اسادُ خَد، خَد سا هتؼْذ سبصد، چگًَِ ثِ ووه لػذ قشف همبثل وِ یه اهش خبسخی است هی تَاًذ ثشای خَد ایدبد تؼْذ وٌذ؟

ٌیي است ٍ اسادُ دٍ قشف است وِ ثبػث التضام آًبى است ٍ ثٌبثشایي ػمذ آًچِ ثبػث تؼْذ اضخبظ است اغَالً اسادُ آًْبست . دس ػمذ ًیض چ

ًیض ًبضی اص دٍ ػول حمَلی هستمل است. ایٌىِ اسادُ ثتَاًذ خَد سا هلتضم سبصد ثب ّیچ هٌكك حمَلی ٍ لبًًَی هخبلف ًیست، ثلىِ حبوویت 

د تؼْذ هی وٌذ ٍ ایي ووتشیي حذی است وِ هی تَاى اسادُ سا اسادُ دس ایي هَسد ًسجت ثِ تطىیل ػمذ لَی تش است چشاوِ ثشای خَد ایدب

  (.2آصاد داًست )

ن ثِ اػتمبد ایي گشٍُ، آًچِ ثش حبوویت اسادُ اؾبفِ ضذُ ٍ دس ساُ آى هبًغ ایدبد وشدُ است، ّوچَى تطشیفبتی ثَدى ػمَد، یبدگبس حمَق لذی

اص پبی آصادی ٍ حبوویت اسادُ سّب وٌذ ٍ تىیِ ثش تَافك اسادُ ّب ًیض لیذ  است ٍ اًسبى ّشچِ پیطتش آهذُ است سؼی ًوَدُ ثٌذّبی هَخَد سا

  .ٍ ثٌذ خذیذی است وِ دس ًْبیت ثبیذ اص ثیي ثشٍد
 

ثشخی اص فمْب ًیض ثی آًىِ سخي اص استمالل ایدبة ٍ لجَل ثگَیٌذ، اهب آضىبسا اص حبوویت اسادُ دس خْت ثِ ٍخَد آٍسدى تؼْذ ثشای خَد 

ى آٍسدُ اًذ . چٌبًىِ فمیِ ثضسي ضیؼِ، آیت اهلل سیذ هحوذ وبظن یضدی دس ثحث ٍغیت ایي اهش سا پزیشفتِ ٍ ثیبى هی ضخع، سخي ثِ هیب

ش داسد وِ ّیچ هبًؼی ٍخَد ًذاسد وِ ضخع ثتَاًذ ثِ اسادُ خَد، چیضی سا ثِ دیگشی تولیه یب تؼْذی ایدبد ًوبیذ. ثشخی دیگش اص فمْب ًیض ث

اؾبفِ وشدُ اًذ، تؼْذ یىكشفِ هدبًی است ٍ چَى تؼْذات ثالػَؼ ًظیش ػمَد هدبًی اًذ، ثبیذ آًْب سا خبیض ّویي هكلت تأویذ ًوَدُ، 

  (.3داًست )

یؼٌی اهىبى التضام یىدبًجِ سا ًتٌْب سد ًٌوَدُ ثله پزیشفتِ دس فمِ اّل سٌت ًیض، اص دیذگبُ هبلىیْب تؼْذ ثِ غشف اسادُ یىٌفش ایدبد هی ضَد،

  .ظشیِ ایٌبى ایدبة ٍ لجَل، ّش وذام ػول حمَلی هستملی هحسَة هی ضًَذ ٍ التضام سا ثِ ّوشاُ خَد داسًذثلىِ قجك ً اًذ 

  .ّوچٌیي اثي ضجشهِ، غبحت یىی اص هزاّت ثبئذُ هؼتمذ است: ٍػذ هدشد الضام آٍس ٍ ٍاػذ هدجَس ثِ اًدبم ٍػذُ خَد است  

هجٌبی ّش دٍ هَسد، تىیِ ثش اسادُ ٍ تَاًبیی آى دس ایدبد تؼْذ است ٍ ثٌَػی هی  ّوچٌبى وِ ثب دلت دس دٍ دلیل یبد ضذُ هطخع هی ضَد،

  .تَاى آًْب سا هطوَل یه هٌكك داًست
 

اهب ثِ ایي دست اص استذالل ّب پبسخْبیی دادُ ضذُ است . اص هْن تشیي پبسخْب ایٌىِ، ّویي استذالل ٍ هٌكك، هستلضم سد ًظشیِ قشفذاساى 

است چشاوِ اگش ثپزیشین اسادُ چٌبى تَاًبیی ٍ لذستی داسد وِ هی تَاًذ ثِ تٌْبیی ثشای خَد تؼْذ ایدبد ًوبیذ ٍ ًجبیذ  حبوویت اسادُ یىدبًجِ

د . خلَی استمالل ٍ حبوویت اسادُ گشفتِ ضَد، ایي هكلت سا ًیض ثبیذ ثپزیشین وِ ّوبى اسادُ ثبیذ ثتَاًذ تؼْذ ثِ ٍخَد آهذُ سا اص ثیي ثجش

تذالل پزیشفتِ ضَد، یؼٌی فشد ثتَاًذ هَخَد خَد سبختِ سا اص ثیي ثجشد هؼٌی ایي، هختبس ثَدى فشد دس اًدبم یب ػذم اًدبم آًگبُ اگش ایي اس

 حمَلی است .تؼْذ، وِ ایي اهش ثب رات تؼْذ هٌبفبت داسد چشا وِ هلتضم ٍ هدجَس ثِ اًدبم وبس ثَدى، اص لَاصم یه تؼْذ 

چٌذاى هٌكمی ثِ ًظش ًوی سسذ: اص سَیی، ثبیذ ثیي تؼْذ ٍ لضٍم ًگْذاسی آى تفىیه ثِ ػول الجتِ ایي ایشاد، لبثل سفغ است ٍ  

یي آیذ . ّیچ اضىبلی ٍخَد ًذاسد وِ لػذ یىكشف ثتَاًذ سجت ایدبد یه تؼْذ ضَد ٍلی ًتَاًذ آى سا اص ثیي ثجشد . ٍ اص سَی دیگش اهىبى اص ث

ست، ّوچٌبًىِ دس ػمَد خبیض تؼْذ ٍخَد داسد ٍ حتی تب صهبًی وِ ػمذ هَخَد است ثشای ثشدى تؼْذ ثب ٍخَد آى تؼبسؾی ًذاسد ٍ لبثل خوغ ا

  ..قشفیي الضام آٍس است، هغ رله قشفیي لبًًَبً حك ثِ ّن صدى ػمذ ٍ سّبیی اص تؼْذات خَیص سا ًیض داسًذ
 

تؼْذلِ ثِ ٍخَد آٍسد . تؼْذ ساثكِ ثیي اضخبظ اهب ایشاد دیگشی وِ ثش هكلت یبد ضذُ ٍاسد ضذُ است ایٌىِ ًوی تَاى تؼْذی ثذٍى لػذ ه

لِ  است . ثٌبثشایي ، هتؼْذ ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ هَخذ ساثكِ ای ثبضذ وِ راتبً دٍ فشد هی قلجذ، ثِ ّویي خْت ًیض ّوِ هی پزیشًذ وِ هتؼْذ

 .ًبساؾی هی تَاًذ تؼْذ ایدبد ضذُ سا سد ًوبیذ 
 

 :اثز اػالم ارادٌ مًجة.3

فتِ، هَخت تؼْذ سا، خَد ایدبد هی ًوبیذ، اهب لجَل وٌٌذُ ًیض دس آى ًمص داسد، ٍ آى ایٌىِ ػول ایدبة وٌٌذُ سا ثب ثش پبیِ ایي گ 

  .لجَل خَد تػَیت هی وٌذ. هَخت خَد سا هلتضم ثِ هدوَع دٍ لػذ اًطبء ًوی وٌذ، اٍ فمف ثب اسادُ خَد ثشای خَد تؼْذ ایدبد هی وٌذ
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است، اص قشفی تؼْذ هذیَى است وِ خٌجِ اًطبئی داسد ٍ اص سَی دیگش لجَل ایي ایدبة وِ ثذٍى ایٌىِ ٍغف اص ایي دیذگبُ آًچِ هَخذ ػمذ 

 (.1اًطبئی داضتِ ثبضذ، تؼْذ هضثَس سا هَسد تأییذ ٍ تػَیت لشاس هی دّذ ) 
 

سا لجَل ٍ تػَیت ًوبیذ چشاوِ دس  دس پبسخ ثِ ایي استذالل گفتِ ضذُ است وِ ّویطِ ایٌگًَِ ًیست وِ لجَل وٌٌذُ، خَاست ایدبة وٌٌذُ

ثسیبسی اص هَالغ، هتؼبلذیي پیص اص ایدبة ٍ لجَل ثب ّن هزاوشُ هی وٌٌذ ٍ لػذ ّش یه اص قشفیي دس اثٌبء ایي هزاوشات، دس لػذ دیگشی 

ٍ لػذ یىكشف  تأثیش هی وٌذ، ثِ قَسی وِ ّویي هزاوشات، هٌطأ پیذایص ػمذ هی ضَد، پس ّش دٍ لػذ دس ایدبد ػمذ دخبلت هی وٌذ

  ..هٌطأ اثش حمَلی ًیست 
 

است. ثِ اػتمبد قشفذاساى، گفت گَّب ٍ هزاوشات لجل اص ػمذ، هٌطأ تؼْذ ًیست، ثلىِ لػذ ػبلذ دس ؾوي ایدبة  اًتمبدایي پبسخ الجتِ لبثل 

كؼی ایدبد ٍ ثِ قشف همبثل اػالم هٌطأ تؼْذ است ٍ لجَل وٌٌذُ ّویي لػذ سا تػَیت هی وٌذ . ثِ ػجبست دیگش، ثبالخشُ خبیی یه ایدبة ل

  . هی ضَد ٍ ّویي ایدبة است وِ ثبیذ هَسد تػَیت لشاس گیشد
 

اثش ثب ایٌْوِ ًظش یبد ضذُ لبثل پزیشش ًیست . اص سَیی لػذ ایدبة وٌٌذُ ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ اثش ػمذ سا ایدبد ًوبیذ، لزا ًوی تَاى گفت 

َل ًیض غشفبً تػَیت ایدبة ًیست . لجَل وٌٌذُ لػذ اًطبء داسد ٍ ایي اًطبء ٍلتی ؾویوِ ایدبة ػمذ ًبضی اص ایدبة است . اص سَی دیگش، لج

ضَد هی تَاًذ هَخذ فشصًذی ثِ ًبم ػمذ ضَد . ثِ ػالٍُ، حتی اگش هَخت ًیض ؾوي ایدبة، خَد سا هتؼْذ ثِ ًگْذاسی اص تػوین خَد ًوَدُ 

 .ض ایٌىِ اهىبى ٍ التؿبی تطىیل ػمذ فشاّن آهذُ استثبضذ، ایي ثبػث ثِ ٍخَد آهذى اثشی ًخَاّذ ثَد، خ
 

  :تاشذرافغ تسياري اس مشكالت حمًلی  ميتًاوذ یكجاوثٍ تؼهذاػتماد تٍ تأثيز .4

ثش ایي اسبس، تب صهبًی وِ اسادُ یىدبًجِ هٌطأ اثش ضٌبختِ ًطَد اص تَخیِ ثسیبسی اص همشسات هَخَد دس لَاًیي هختلف ػبخض  

(. ثش اسبس لَاًیي هَخَد،  4ٌىِ ػذم پزیشش ایي ًظشیِ هی تَاًذ هَخذ هطىالت فشاٍاى دس غحٌِ اختوبع ًیض گشدد ) خَاّین ثَد، ؾوي ای

هَاسدی ٍخَد داسًذ وِ ثذٍى اػتمبد ثِ چٌیي اًذیطِ ای تَخیِ ًبپزیشًذ . ثشای هثبل چگًَِ هی تَاى تؼْذ فشد ًسجت ثِ ػوَم سا پزیشفت؟ 

ؼیي سا ؟ ّویٌكَس ثِ ٌّگبهی وِ قشف تؼْذ ٌَّص ٍخَد ًذاسد ٍ لشاس است صادُ ضَد ؟ یب ثِ ٌّگبهی وِ یب تؼْذ ًسجت ثِ اضخبظ ًب ه

ػلیشغن ٍخَد اٍ هطىلی دس پزیشش ٍ لجَل اٍ ایدبد ضذُ است هثل حدش یب هَت اٍ ؟ دس ّش غَست تب صهبًی وِ ایي ًْبد پزیشفتِ ًطذُ، ٍ 

 .طىیل ػمذ ضَد، تَخیِ چٌیي هَاسدی خض تىلف ٍ وَضص ثی خب ًخَاّذ ثَدتٌْب تَافك ٍ خوغ دٍ اسادُ هی تَاًذ ثبػث ت
 

 ی:يسيلٍ مفيذ ي ضزيري اس دیذگاٌ اجتماػ.5
 

ؾشٍسیبت اختوبػی است. حتی دس لشاسدادّب ًیض اسادُ ثِ تٌْبیی لذستی خْت  هی گشدداص دیذگبُ خبهؼِ گشایبى آًچِ ثبػث ایدبد تؼْذ 

ػمذ  سبصًذگی ًذاسد . چَى خبهؼِ ثِ تَافك اسادُ ّبی افشاد ًیبصهٌذ است ثِ آًْب اخبصُ هی دّذ وِ ثب ّوىبسی اسادُ یىذیگش، ثِ ٍخَد آٍسًذُ

ش گبُ وِ خبهؼِ ؾشٍست ًیشٍثخطی ثِ یه اسادُ سا احسبس وٌذ هی تَاًذ ثش ثبضٌذ . ّویي هٌكك دس هَسد تأثیش یه اسادُ ًیض خبسی است . ّ

 (.1)اسبس لبًَى ثِ افشاد اخبصُ هتؼْذ سبختي خَد سا ثذّذ

 

 دالیل مخالفيه تأثيز ایماع -ب   ي ارادٌ ي یكجاوثٍ :
 

 وظزیٍ ارادٌ یكجاوثٍ تزجيح ارادٌ شخص تز دیگزي است :.1

 

ؿیِ ًظش هی افىٌذ . ثحث چٌیي هكشح هی ضَد وِ هتؼْذ ثِ اسادُ خَیص هی تَاًذ خَد سا ایي ًظشیِ اص سَی هتؼْذ ثِ ل 

هتؼْذ وٌذ . اهب ّشگض اص سَی دیگش ایي ػول ثذاى ًگشیستِ ًوی ضَد . آى سَی هبخشا دائي لشاس داسد . آیب هی تَاى پزیشفت وِ ضخع 

ضم ٍالیتی ًسجت ثِ دیگشی، حذالل دس حذ ٍاداس وشدى فشد همبثل ثِ ٍاوٌص ثذٍى اسادُ خَیص ، الضاهبً قلجىبس ضَد ؟ پزیشش ایي اهش هستل

 الاست، ًتیدِ ای وِ قشفذاساى ایي ًظشیِ ًیض آى سا ًوی پزیشًذ . ثٌبثشایي ساُ حلی وِ ثبلی است ایٌىِ، یب گفتِ ضَد چٌیي ػولی ثبقل ٍ ث

بص است . دس غَست اٍل وِ اغل هسئلِ حزف هی ضَد ٍ دس غَست دٍم ًیض اثش است، یب ایٌىِ پزیشفتِ ضَد وِ لػذ ٍ اسادُ هتؼْذلِ ًیض وبسس

 .ت یب ایي ّوبى ػمذ خَاّذ ثَد ٍ یب ایٌىِ ثسیبس ثِ آى ضجبّت خَاّذ داضت ٍ ًوی تَاى آًْب سا دٍ چیض داًس
  

هَاسد استثٌبیی، چیضی ًبخَاستِ ثِ ًظش ًوی سسذ چٌیي ایشادی چٌذاى لبقغ ثبضذ . ّوچٌبى وِ ثشخی گفتِ اًذ، هْن ایي است وِ خض دس 
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ثش دیگشی تحویل ًطَد. ثِ ػالٍُ دس تَخیِ ػذم تشخیح اسادُ هتؼْذ ثش قلجىبس ًیض گفتِ ضذُ است وبفی است وِ قلجىبس هَؾَع تؼْذ سا 

ًظش ًوی سسذ وِ دس ًتیدِ اص سَی دیگش، اغَالً ایٌدب لجَلی یب سؾبیت هتؼْذلِ ؾشٍسی ثِ  . هكبلجِ ًٌوبیذ تب اثشی ثش تؼْذ حبغلِ ثبس ًطَد

آى، ًتیدِ هطبثِ ثب ػمذ یب ّوبى ػمذ ضَد . دس ٍالغ دس چٌیي هَاسدی وبفی است وِ هتؼْذلِ قلت ثِ ٍخَد آهذُ ثشای خَد سا سد ًٌوبیذ ٍ 

 .ایي هی تَاًذ ثب آًچِ هب اص ًظش حمَلی لجَل هی داًین تفبٍت فشاٍاى داضتِ ثبضذ
  

 

  تؼارض تا حاکميت ارادٌ :.2

ّوچٌبى وِ لجالً اضبسُ ضذ، ثسیبسی اص هٌتمذیي ایي ًظشیِ، ثب استٌبد ثِ ایي ًىتِ سؼی دس همبثلِ ثب آى داسًذ . ثش اسبس ایي  

ذ هكلت، یىی اص دالیل ػوذُ قشفذاساى ًظشیِ تأثیش، حبوویت اسادُ فشد است . ثِ اػتمبد ایٌبى اگش چٌیي اهىبًی ثشای فشد ضٌبختِ ضَد، ثبی

ل دس هَسد سد اسادُ ًیض حىوفشهب ثبضذ، یؼٌی فشدی وِ تؼْذ سا یىدبًجِ ثِ ٍخَد آٍسدُ است ثتَاًذ یىدبًجِ ًیض آى سا سد ًوبیذ، ّویي استذال

دس حبلی وِ دس ایي غَست ػمذ ّوچَى اهش هؼلمی خَاّذ ثَد وِ ضشـ تؼلیك ثِ دست ثذّىبس است ٍ ایي ثب هبّیت تؼْذ وِ التضام است 

 .هٌبفبت داسد

بًكَس وِ لجالً یبدآٍس ضذین، ایي ایشاد ٍاسد ثِ ًظش ًوی سسذ . خَد تؼْذ ثب الضام آٍس ثَدى آى دٍ چیضًذ، چِ ثسب اسادُ اهب ّو

 ضَد، هی اػالم ای اسادُ ٍلتی چشاوِ ،یىدبًجِ ًیض ثتَاًذ ثب خَاست فشد ایدبد تؼْذ ًوبیذ، اهب پس اص اػالم، اختوبع اص سد آى خلَگیشی ًوبیذ

خَدی اختوبػی ضذُ، ثب اهَس ضخػی هتوبیض هی گشدد . ٌّگبهی وِ اسادُ اػالم هی ضَد، اغَالً اقویٌبًی ًسجت ثذاى ایدبد هی تجذیل ثِ هَ

 . ضَد وِ ّویي اهش ضبیستِ احتشام است ٍ لبًًَگزاس هوىي است ثشای خیبًت ثِ ایي اػتوبد هطشٍع ؾوبًت اخشا تؼییي وٌذ

ّش التضاهی دائوی ثبضذ ٍ اهىبى ػذٍل اصآى ًجبضذ . تب ٌّگبهی وِ تؼْذ ٍخَد داسد، الجتِ ًوی تَاى ثِ ػالٍُ ّیچ ؾشٍستی ٍخَد ًذاسد وِ 

خالف آى سفتبس وشد اهب ایي ثِ هؼٌبی ؾشٍست حفظ ایي تؼْذ ًیست . ثٌبثشایي ّوچٌبى وِ دس ػمَد خبیض ًیض هی تَاى دیذ، اهىبى داسد 

 اص آًْب اخبصُ دس فسخ ػمذ ًیض داضتِ ثبضٌذتؼْذی هَخَد ثبضذ ٍ دس ػیي حبل قشفیي یب یىی 
   

 تىاي وظزیٍ تز امزي غيز يالؼی :.3

 

ًظشیِ تأثیش اسادُ غبلجبً ثش فشؾْبیی غیش ٍالؼی ثٌب ضذُ است . غبلجبً چٌیي تػَیش هی ضَد وِ فشدی ثِ تٌْبیی هسئلِ سا هَسد  

سا ثِ دیگشی اثالؽ هی وٌذ ٍ اٍ ًیض چبسُ ای خض سد یب لجَل آى ًذاسد، سٌدص لشاس هی دّذ ٍ پس اص ثشسسی آى ٍ لكؼیت یبفتي ًظش خَد، آى 

وِ ایي لجَل ًیض چْشُ فشدی داسد ٍ دس ٍالغ تػَیت ٍ تأییذ ایدبة است . دس حبلی وِ ٍالؼیت چیض دیگشی است . غبلجبً چٌیي است وِ 

هی ضَد، ثٌبثشایي لجَل ًیض فمف چْشُ اػالهی ًذاسد ٍ لجَل  هزاوشُ ٍ گفتگَیی اًدبم هی ضَد ٍ ثب تأثیش اسادُ ّب دس یىذیگش اهشی اػالم

  .ایدبة قشف همبثل ًیست ثلىِ دس آى تأثیش داضتِ است
 

ایي ایشاد ثی پبسخ ًیست . اص سَیی ّویطِ چٌیي گفت گَّبیی ٍخَد ًذاسًذ ٍ اص سَی دیگش حتی دس هَاسدی وِ گفت گَ هی ضَد ًیض 

ثبیذ ثیي گفت گَّب ٍ اػالم ًْبیی اسادُ تفبٍت لبئل ضذ . دسست است وِ لجل اص سسیذى ثِ تػوین،  هطىل حل ًوی ضَد . دس ایي هَسد ًیض

ػَاهل هختلفی ٍ اص خولِ ّویي گفت گَّب هی تَاًذ دس ایدبة اثش ثگزاسد، اهب دس ًْبیت آًچِ ثِ غَست لكؼی ٍ ًْبیی اػالم هی ضَد ًظش 

 (3(ٍ)2)ٍ ایي ایدبة خض ثِ اسادُ اٍ ًوی تَاًذ هٌسَة ضَدهَخت است ٍ اسادُ تٌْبی اٍست وِ اثشگزاس است 

. 

 سكًت لاوًوگذار :.4

قشفذاساى ًظشیِ ػذم تأثیش هؼتمذًذ وِ اگش اسادُ یىدبًجِ هی تَاًست هٌجغ تؼْذ ثبضذ ثبیذ دس ضوبس هٌبثغ آى روش هی ضذ . دس  

لبًَى هذًی آى وطَس ػذم لبثلیت آى خْت ایدبد تؼْذ است . اص  1731حمَق فشاًسِ گفتِ ضذُ است وِ ػلت ًیبهذى ایي هكلت دس هبدُ 

اضبسُ « سؾبیت ضخػی وِ هتؼْذ هی ضَد » فشاًسِ وِ دس ثخص لشاسدادّبست ًیض ثِ ػٌَاى اسبس لشاسداد، ثِ  ق.م1118سَی دیگش هبدُ 

  .وشدُ است وِ ًطبًگش ؾشٍست سؾبیت اٍ خْت ضىل گیشی تؼْذی ثِ ًفغ اٍست
 

َػِ ٍخَد داضتِ ثبضذ تب لبثلیت استٌبد گشٍُ همبثل ثشای ایي ایشاد ًیض پبسخی داسًذ . ثِ اػتمب آًبى الصم ًیست ّش هَؾَػی دس لَاًیي هَؾ

 ثیبثذ . تٌْب هٌجغ حمَق لبًَى ًیست . ثسیبسی اص اهَس، ػلیشغن ایٌىِ سدپبیی اص آًْب ًیض دس لبًَى ٍخَد ًذاسد، خضء اهَس ثذیْی حمَلی

ؼی است وِ دس ایي هسئلِ هحسَة هی ضًَذ . سٍیِ لؿبیی هی تَاًذ وبستی ّبی هَخَد دس لَاًیي سا پَضص دّذ، ّوچٌیي ػشف اص هٌبث

  .تأثیش داسد . ثِ ػالٍُ ایٌىِ حمَلذاًبى هتؼذدی ثب لبثلیت تأثیش اسادُ یىدبًجِ تَافك داسًذ
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 :ػذم لاتليت اثثات تؼهذ .5

شای اص خولِ اضىبالت هْوی وِ ثش ایي ًظشیِ ٍاسد ضذُ است ایٌىِ، دس ػول ایي اًذیطِ فبیذُ الصم سا ًذاسد چشاوِ لبثلیت اثجبت ث 

هتؼْذلِ ٍخَد ًذاسد. دس هَاسد اختالف قجؼبً خَد هتؼْذ ثِ ؾشس خَد اػتشاف ًوی وٌذ، ّوچٌیي هتؼْذلِ ًیض هذسوی خْت اثجبت ادػبی 

خَیص ًذاسد هگش ایٌىِ هتؼْذ ثِ اسادُ خَد چٌیي اهشی سا اًدبم دادُ، سٌذی ًیض دس اختیبس قشف همبثل گزاضتِ ثبضذ وِ ثسیبس ثؼیذ ثٌظش 

 .هی سسذ

ثب ایي ّوِ ّوچٌبى وِ ثضسگبى حمَق اثشاص داضتِ اًذ، ایي هطىل چٌذاى خذی ثِ ًظش ًوی سسذ ٍ لبًًَگزاس هی تَاًذ ًفَر ایمبع هَخذ دیي 

سی سا هٌَـ ثِ اخبصُ ٍیژُ ٍ ّوشاُ ثب تطشیفبت خبظ وٌذ ٍ ثب ایي توْیذ تٌْب ثِ اسادُ ای اػتجبس ثخطذ وِ غذٍس ٍ سالهت آى احشاص ضَد؛ وب

ّوِ لَاًیي خذیذ وشدُ اًذ تب اص گطبدُ دستی دس ایي ثبسُ پشّیض ضَد، ّوبى اهشی وِ دس قالق تحمك یبفتِ ٍ اًدبم آى هٌَـ ثِ غیغِ  وِ

  (.1ٍیژُ ٍ ثب تطشیفبت خبظ گشدیذُ است ) 
 

 

 :مضز تًدن ایه وظزیٍ تزاي متؼهذ.6

افتبدى هٌبفغ آًبى هی ضَد  ّش گبُ فشدی دس همبثل دیگشی  گفتِ ضذُ است وِ تدَیض چٌیي اختیبسی ثشای افشاد، ثبػث ثِ خكش 

لشاس گیشد ٍ ثخَاّذ لشاسدادی هٌؼمذ ًوبیذ، چَى ًوبیٌذُ هٌفؼت هخبلف حبؾش است، ثب اًذیطِ وبفی ٍ ثب سػبیت خَاًت احتیبـ ػول هی 

جكِ خَیص، ثخطی اص اهَال خَد سا اص دست وٌذ ، اهب فشد ٍلتی تٌْب ثِ چٌیي الذاهی دست هی صًذ ثسیبس هحتول است وِ ثذٍى سػبیت غ

 (.5) ثذّذ

ثب ایي ٍخَد هطىل ثِ ًظش هی سسذ چٌیي استذاللی ثتَاًذ هبًغ ػمالًی دس همبثل ایمبع ایدبد ًوبیذ، چشاوِ دس ّش غَست تػوین گیشًذُ 

تٌذ ٍ گشچِ ایٌدب ایي احتوبل ػمالیی ًْبیی خَد اضخبظ ّستٌذ ٍ حتی دس هَسد ػمذ ًیض، قشفیي هػَى اص گضًذ ثی تذثیشی ٍ اضتجبُ ًیس

ست هؿبػف ثبضذ، اهب ثؼیذ است ثتَاى ثِ چٌیي ثْبًِ ای آصادی ٍ اختیبس ػول سا اص فشد گشفت. هخػَغبً وِ ایي اهش ثِ ػٌَاى حوبیت اص اٍ غَ

  .هی گیشد

 

 : يجًد جایگشیىهاي مىاسة تز.7

 

ی ضوبسًذ ، ثب ایي ّوِ ثِ فبیذُ هٌذی ًتبیح آى هؼتمذًذ . ٍلی ایي اهش گشچِ هخبلفبى، تئَسی تأثیشیىدبًجِ اسادُ سا ًبهؼمَل ه 

ثبػث تغییش هَاؾغ آًبى ًطذُ است، چشاوِ هؼتمذًذ ثشای سسیذى ثِ ًتبیح هَسد ًظش هی تَاى اص خبیگضیي ّبی هٌبست تشی استفبدُ وشد . اص 

  . بستّ«پیص لشاسداد»ٍ ثحث « هسئَلیت هذًی»خولِ ایي ساُ حلْب استفبدُ اص 
 

ثشای هثبل گفتِ ضذُ است وِ ، هَخت ثِ ػلت ایدبة یىدبًجِ خَد هتؼْذ ًطذُ است، اهب ثبصگطت اص ایدبة یب سد اًؼمبد لشاسداد ثذٍى خْت 

لبًًَی، خَد یه تمػیش است . اگش ایي تفػیش ثبػث ایدبد خسبستی ضَد، اٍ هَظف است خسبست صیبى دیذُ سا خجشاى ًوبیذ . اص سَی دیگش 

  . ثْتشیي ضیَُ خجشاى خسبست ، سفغ هٌجغ آى است، هتؼْذلِ هی تَاًذ تمبؾبی اًدبم ػیي تؼْذ سا ًوبیذ چَى
 

ثب ایٌْوِ ایي پبسخ لبثل پزیشش ًیست ٍ تٌبلؽ آهیض است . چگًَِ هی تَاى اص یه سَ اػالم وشد وِ ایدبة یىدبًجِ تؼْذآٍس ًیست ٍ اص 

 وشد؟سَی دیگش، ثبصگطت اصآى سا تمػیش هحسَة 
 

 ثٌبثشایي چِ تفبٍتی خَاّذ داضت وِ ثگَیین ایدبة تٌْب ٍ سبدُ ثبػث ایدبد تؼْذ هی ضَد ؟
 

ثؼالٍُ ایي ًظشیِ ًبوبفی است ٍ ثشای هثبل اص ثكالى خَد ثِ خَد ایدبة دس غَست حدش یب فَت وِ ًوی تَاى آًْب سا تمػیش هحسَة ًوَد، 

  .، پیطگیشی ًوی وٌذ
 

استٌبد ضذُ است . ثش اسبس ایي تَخیِ، قشفیي لجل اص اًؼمبد لشاسداد، ثِ غشف اػالم « پیص لشاسداد » دیگش ثِ  ّوچٌیي ثِ ػٌَاى ساُ حل

ایدبة ٍ سىَت لبثل ) ثِ اػتجبس احتوبل لجَلص (، ثِ ًَػی پیص لشاسداد تي دادُ اًذ وِ ّویي اهش ثبػث خَاّذ ضذ هَخت ًتَاًذ اص ایي 

 .(.5)لشاسداد ػمت ًطیٌی ًوبیذ
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ثِ ّویي خْت هالحظِ هی ضَد وِ تَخیْبت خبیگضیي ایمبع ثبػث  پزیشش ایي تَخیِ ًیض اص دیذگبُ حمَلذاًبى ثب دضَاسی خذی سٍثشٍست

پیچیذگی هكلت خَاّذ ضذ دس حبلی وِ ًظشیِ ایمبع، ثذٍى تىلف ٍ هتَسل ضذى ثِ استذالل ّبی دٍس اص رّي لبدس است ًوًَِ ّبی هَسد 

  . ًوبیذ ًظش سا تفسیش ٍ تَخیِ
 

ثٌب ثش آًچِ دس ثخص ًظشات هخبلفیي ٍ هَافمیي ایمبع گفتِ ضذ، ثؼیذ ثِ ًظش هی سسذ وِ دالیل ًظشی هخبلفیي ثتَاًذ پبیگبُ فىشی هٌبسجی 

ًیض، ثب فمِ  دس ػالٍُ ثِ( . 1ثشای تؿؼیف ایي فىش ثبضذ. ایي هكلت اص سَی ثضسگبى حمَق داخلی ٍ خبسخی ًیض هَسد تأییذ لشاس گشفتِ است ) 

ایٌىِ ایي هجبحث ثِ سٍضٌی هَسد ثحث ٍ گفت گَ لشاس ًگشفتِ است، هغ رله اظْبسًظشّبیی هی تَاى یبفت وِ ثِ غشاحت لبثلیت ایمبع سا 

ّوِ، ایي توبم هكلت ًیست ٍ ثبیذ هَاسد خبظ  است . ثب ایي ًظشیِ ایي لَت ًطبًگش خَد ایي وِ ،( 2 (ٍ)6خْت تؼْذصایی ثیبى هی داسًذ ) 

َد سد ثحث دس صهیٌِ ایمبع سا ًیض هَسد ثشسسی لشاس داد تب ثتَاى دسیبفت وِ آیب اهىبى استفبدُ اص ایي ًْبد ثِ ػٌَاى هٌجغ هستمل تؼْذ ٍخهَ

 .داسد یب خیش
 

 

 

  :تزرسی ایجاب ي تؼهذات واشی اس آن   -مثحث ديم 

 

وسبًی وِ ػمذ سا هشوت اص دٍ ػول حمَلی ٍ ثِ ّن پیَستِ ) ایدبة ایدبة یىی دیگش اص هَاسد اختالف دس هَؾَع ثحث است . ثش خالف ًظش 

ٍ لجَل ( هی داًٌذ، ػمذ، هَخَدی است وِ پس اص الحبق ایدبة ٍ لجَل تجذیل ثِ ػول حمَلی هی ضَد؛ ثٌبثشایي، ػلی المبػذُ ّیچ اضىبلی 

  .اص آى دست ثشداسددس ایي هَؾَع ٍخَد ًذاسد وِ فشد هَخت هی تَاًذ تب ایدبثص پزیشفتِ ًطذُ است، 
 

اهب هسئلِ ای وِ ثِ ٍیژُ دس یىی دٍ لشى اخیش اّویت یبفتِ است ایٌىِ، دس هَاسدی ایدبة اص حبلت اهشی ضخػی خبسج ضذُ، تجذیل ثِ 

ي هَخَدی اختوبػی هی ضَد . دس ایي غَست سئَالی وِ هكشح هی ضَد ایٌىِ، آیب هی تَاى ثِ هَخت اخبصُ داد وِ ثِ تٌْبیی سشًَضت ای

هَخَد خوؼی سا ثِ دست گیشد؟ ثشای هثبل ٌّگبهی وِ فشدی فشٍش وبالّبیی سا ثِ لیوت هؼیي ثِ قشف همبثل وِ دس ضْش دیگشی همین 

است ایدبة وٌذ، دس غَستی وِ هَسد هؼبهلِ داسای خػَغیبتی ثبضذ وِ ٍلَع هؼبهلِ هحتبج صهبى ثبضذ، آیب هی تَاى هؼتمذ ثَد وِ هَخت 

ص ایدبة خَد ػذٍل ًوبیذ. یب هثبل سٍضي تش ایٌىِ تبخشی ایدبة فشٍش وبالّبی هؼیٌی سا ًوبیذ ٍ ؾوٌبً هذتی ًیض ثِ قشف ثتَاًذ ثِ ساحتی ا

همبثل فشغت دّذ . ایي گًَِ هسبئل وِ ثب پیطشفت تدبست هكشح گشدیذُ، حمَق وطَسّبی دیگش سا ثِ چبلص ٍاداضتِ است ٍ حمَق ثشخی 

مبع وشدُ ٍ ثبػث ضذُ تب لَاًیٌطبى غشیحبً ثشخی اص ایي هػبدیك، اص خولِ ایدبة تؼْذآٍس سا ثپزیشًذ. لبًَى وطَسّب ًیض هتوبیل ثِ ًظشیِ ای

آلوبى هْوتشیي ٍ خبافتبدُ تشیي لبًَى دس ایي صهیٌِ است وِ هَادی سا ثذاى اختػبظ داد . ّویٌكَس ایي هسئلِ دس حمَق فشاًسِ هكشح ٍ 

دس ایي وطَس قجك سٍیِ لؿبیی پزیشفتِ ضذُ است وِ اگش ایدبة ّوشاُ ثب تؼییي هذت ثَدُ ثبضذ  ّن اوٌَى . ثبػث ثحثْبی فشاٍاًی ضذ

اهىبى ػذٍل اص آى ٍخَد ًذاسد . ّوچٌیي سٍیِ لؿبیی ایي اهش سا گستشش دادُ ٍ هؼتمذ ضذُ است ایي تؼییي هذت الصم ًیست غشاحت 

 (.5) بة الصم ثذاًذ، سػبیت آى الصم خَاّذ ثَدداضتِ ثبضذ، ثلىِ اگش ػشف ًیض هذت صهبى خبغی سا ثشای اید
 

ثب ایٌىِ ثِ ًظش هی سسذ تػوین اتخبر ضذُ ثش اغل حبوویت اسادُ ٍ لػذ هَخت دس هتؼْذ سبختي خَیص استَاس ثبضذ هغ رله ٌَّص ثشخی 

وٌٌذ. ثٌبثش گفتِ ایطبى، اگش ایدبة اص حمَلذاًبى ایي وطَس تسلین ایي سأی ًطذُ ، ػلت ایي هسئلِ سا ثب تشاؾی ٍ پیص لشاسداد تَخیِ هی 

ایمبع ثبضذ ، ثبیذ لجَل ثبػث ًفَر آى اص صهبى ایدبة ضَد دس حبلی وِ چٌیي ًیست. ّوچٌیي سٍیِ لؿبیی پزیشفتِ است وِ هشي یب حدش 

سئَال پبسخ دّذ وِ چشا  هَخت هی تَاًذ ثبػث اص ثیي سفتي ایدبة ضَد . ٍ دس ًْبیت ایٌىِ، اگش ایدبة، ایمبع فشؼ ضَد ًوی تَاًذ ثِ ایي

 هٌتمذیي ایي ًظش ًیض ًوی پزیشًذ وِ دس غَست ًشسیذى ایدبة ثِ دست قشف همبثل، لبثلیت ػذٍل اص ایدبة ثشای هَخت ٍخَد داسد؟

  . لزا ثبیذ ایي هسئلِ سا ثِ استٌبد تشاؾی پزیشفت تب ؾوي سفغ ایي هطىالت، احتیبج ثِ لبػذُ ای استثٌبیی ًیض ًجبضذ

(، ثبیذ دیذ وِ ًظش حمَق  6ِ ایٌىِ توبیل ثِ پزیشش ایمبع دس ایي صهیٌِ دس حمَق وطَسّبی تبثغ ًظبم وبهي ال ًیض ٍخَد داسد ) ثب تَخِ ث

ایشاى دس ایي صهیٌِ چیست . تب حذی وِ تحمیك دس ایي صهیٌِ ثِ ػول آهذ، دس فمِ ثِ هَسدی ثشخَسد ًطذ وِ فمیْی، حتی دس هَسد ٍیژُ ای 

هىبى ػذٍل اص ایدبة ًوبیذ . لزا اص ًظش فمْی هطىل ثتَاى چٌیي ایمبػی سا اثجبت ًوَد . هغ رله ضبیذ یىی اص دالیل, هسئلِ ، حىن ثِ ػذم ا

ػذم هَؾَػیت آى دس صهبًْبی گزضتِ ثبضذ. اهب ًىتِ هْن تش ایي است وِ ّوچٌبى وِ ثشخی اص اسبتیذ حمَق گفتِ اًذ، ّیچ اضىبلی دس 

خَد ضخع دس ایي صهیٌِ ٍخَد ًذاسد . هی تَاى هؼتمذ ثَد وِ ّش گبُ ٍخَد لشاسداد غشیح یب ؾوٌی احشاص ًطَد ،  پزیشش سبصًذُ ثَدى اسادُ

ثذیي تشتیت وِ هؼتمذ ضَین ؾشٍسیبت هشثَـ ثِ تدبست ثبػث ثِ ٍخَد  .لبدس خَاّین ثَد ثِ ایٌىِ فشد سا ثِ ٍخَد آٍسًذُ ایي التضام ثذاًین 
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َد وِ ثِ تبخش اخبصُ هی دّذ ثِ دست خَد، خَد سا هتؼْذ سبصد. ثب ایي تحلیل، ایي حىن، خٌجِ استثٌبیی آٍسدى ػشفی دس ایي ثخص هی ض

( . پس حتی دس ایي هَسد ًیض وِ ایمبع  7خَاّذ داضت ٍ ػلی االغَل فمف دس هػذالی تحمك هی یبثذ وِ چٌیي ًیبصی آى سا التؿبء ًوبیذ )

 .لبثل اػوبل است ًِ ایٌىِ ّش اسادُ ای ثتَاًذ ثِ ًفغ دیگشاى خَد سا هتؼْذ سبصد پزیشفتِ هی ضَد، فمف دس چْبسچَة خبظ خَد

ًتیدِ ولی ایٌىِ ػلی االغَل ایدبة لبثل ػذٍل است. ٍ تٌْب دس هَاسدی وِ ثتَاى تشاؾی غشیح قشفیي یب تَافك ؾوٌی آًْب سا هجٌی ثش 

 .ػشف داد ٍ ستذ استٌجبـ ًوَد، ػذٍل اص آى هوىي ًخَاّذ ثَدًگْذاسی آى هطبّذُ ًوَد یب ایٌىِ ثتَاى چٌیي اسادُ ای سا اص 

 

  لزاردادن -مثحث سًم  : شزط تٍ وفغ شخص ثالث
 

است . گبُ هوىي است قشفیي لشاسداد، « ضشـ ثِ سَد ثبلث » اص دیگش هَاسدی وِ اص خْت احتوبل ایمبع ثَدى لبثل ثشسسی است ، هبّیت 

ف فی هب ثیي است، تؼْذی ًیض ثِ ًفغ ثبلث ًوبیٌذ. یب حتی هوىي است هب ثِ اصای تؼْذ یىی اص قشفیي، ػالٍُ ثش آًچِ ًتیدِ اش ًبظش ثِ سٍاث

 التضام ثِ ًفغ ضخع ثبلثی ثبضذ
 

ثشخی اص حمَلذاًبى ثِ ػلت هبّیت خبظ ایي ضشـ،آى سا ایمبع داًستِ اًذ . ثذیي غَست وِ چَى دس ایي ًَع ضشـ پزیشفتي ٍ لجَل ثبلث 

ِ ثِ غشف تؼْذ یىی اص قشفیي دس لشاسداد ٍ حتی ثذٍى اقالع هتؼْذ لِ ایي ٍظیفِ حمَلی ثش ػْذُ اٍ لشاس هی گیشد، پس ضشـ ًیست، ثلى

  .ایي ًْبد ، هػذالی اص ایدبد تؼْذ یىدبًجِ است
 

، ػذم ًیبص ثِ لجَل ثبلث  اًذثَدى ایي ضشـ گفتِ  شچِ، ّوبًگًَِ وِ قشفذاساى ایمبعثِ ًظش ًوی سسذ استذالل یبد ضذُ چٌذاى لَی ثبضذ . گ

ًضدیىی ایي ًْبد ثِ ایمبع هی ضَد اهب ثبیذ ثِ ایي ًىتِ اسبسی تَخِ ضَد وِ هجٌب ٍ هٌجغ چٌیي تؼْذی، تشاؾی ٍ تَافك قشفیي لشاسداد  ثبػث

ػمذ هْن ثَدُ، ثخطی اص است ٍ ثذیي گًَِ ًیست وِ تؼْذی ثِ ٍخَد آیذ ثی آًىِ قشف تؼْذی ثبضذ . لزا ّویي ضشـ ًیض غبلجبً ثشای قشف 

هبثِ اصاء ثِ ّویي ػلت ون هی ضَد یب حتی هوىي است تٌْب ػلت تؼْذ یىی اص قشفیي ضشـ ثبضذ . تٌْب استثٌبء ایي ػمذ، تخكی آى اص اغل 

بى هؼتمذًذ ًسجی ثَدى لشاسدادّبست. یؼٌی ثی آًىِ ثبلث دس ایي ػمذ دخیل ثَدُ ثبضذ ری حك تلمی هی ضَد . ثِ ّویي خبقش ًیض حمَلذاً

 .تؼْذ  ثِ ًفغ ثبلث پزیشفتِ ضَد  تب حذ هوىي ثبیذ داهٌِ ایي ضشـ 

  
 

 :وتيجٍ گيزي
 

ّوچٌبًىِ هالحظِ ضذ، ثشسسی استذالالت ًظشی هَافمبى ٍ هخبلفبى تدَیض البلِ ثِ ػٌَاى هٌجغ تؼْذ ًطبى هی دّذ، هطىل ػوذُ ای دس 

  ..ٍ اضىبالت اسبسی هخبلفیي ایي ًظشیِ اغَالً لبثل سفغ اًذپزیشش لبثلیت تؼْذصائی اسادُ یىدبًجِ ٍخَد ًذاسد 

تؼْذ هی ثب ایٌْوِ پزیشش ثی لیذ ٍ ضشـ ایي ًظشیِ ًیض ًتبیح ًبهكلَثی داسد، ثِ ػٌَاى هثبل ًِ تٌْب ثبػث تأثیش اسادُ یىدبًجِ ثِ ػٌَاى هٌجغ 

سا ًیض ًفی هی وٌذ چشاوِ ػمذ ًیض هبّیتی خض اختوبع اػوبل ضَد،ثلىِ ػمذ سا ًیض دس وبم خَد وطیذُ هٌجغ ثَدى آى ثشای ایدبد تؼْذ 

 ٍ...حمَلی هستمل ًخَاّذ داضت. ّوچٌیي ثش ایي اسبس، هی تَاى فشد سا ثذٍى ٍخَد دائي، هىلف ثِ تؼْذ خَیص داًست 

اص سَی همٌي داسد . گشچِ پس ثِ ًظش هی سسذ، ساُ حلی هیبًِ سا ثبیذ ثشگضیذ . ثشسسی هَاد لبًًَی حىبیت اص لجَل ایي ًتیدِ گیشی 

  .وی داسدلبًًَگزاس ضیَُ اغلی ایدبد تؼْذ سا دس تَافك قشفیي هی ثیٌذ، اهب توسه ثِ ضیَُ استثٌبئی ایمبع دس ایدبد التضام سا ًیض اص ًظش دٍس ً

داًستِ است اهب استٌجبـ لبػذُ پس، اگشچِ هی تَاى دس لَاًیي هختلف ثِ ًْبدّبیی ثشخَسد ًوَد وِ اسادُ فشد سا هَخذ تؼْذ ثش ػلیِ خَیص 

 :ای ولی اص ایي هَاسد ثِ چٌذ دلیل، ثسیبس ثؼیذ ثِ ًظش هی سسذ
 

ت ػمَد اٍالً ثشخی اص ایي هَاسد ثشخالف ظبّش خَد سثكی ثِ اسادُ یىدبًجِ فشد ًذاسد ثلىِ دس دسٍى خَد تَافك دٍ اسادُ سا داساست اهب چَى لبل

 .دیگش سا ًذاسد ثبػث اضتجبُ هی ضَد
 

زاس ثبًیبً دس هَاسدی وِ ثِ اسادُ افشاد چٌیي لبثلیتی اػكبء ضذُ است وِ ثتَاًذ ثش ػلیِ خَد، تؼْذصا ثبضذ،ایي اص آى خْت ًیست وِ لبًًَگ

ثخَاّذ حبوویت اسادُ سا تب ایي حذ گستشش دّذ، ثلىِ ًیبصّبی اختوبػی ٍ ؾشٍست حفظ ًظن ثبػث ضذُ تب لبًًَگزاس ایي حك سا ثِ فشد 

 .وبیذ . ثِ ػجبست دیگش دس ایي هَاسد اسادُ ، ضشـ تحمك ًیبصّبی اختوبع ٍ خَاست لبًًَگزاس استاػكبء ً
 

ست ثبلثبً حتی اگش هَاسدی ًیض دس تأییذ تأثیشگزاسی ایمبع ثِ ػٌَاى هٌجغ تؼْذ پزیشفتِ ضَد، چٌبى دس ثٌذ لبلت اسیش است وِ وبهالً َّیذا
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 .سادُ سا ًذاضتِ ٍ ًخَاستِ است ثب استٌجبـ اص ایي هَاد، اختیبس ػبهی ثِ افشاد اػكبء گشددلبًًَگزاس لػذ سّب سبختي ایي اختیبس ٍ ا

 
 

 

 مىاتغ ي مزاجغ

 
 136-116، ظ  1377وبتَصیبى، ى , حمَق هذًی, ایمبع, چبح دٍم، ًطش دادگستش, تْشاى -1

 418 – 412، ظ  1357خؼفشی لٌگشٍدی، م, دایشٓ الوؼبسف حمَق هذًی ٍ تدبست, ثٌیبد ساستبد, تْشاى,  -2

 123، ظ  1371ًبئیٌی, م, اًتطبسات حیذسیِ, تْشاى,  -3

 142 – 135، ظ  1341خؼفشی لٌگشٍدی، م , تأثیش اسادُ دس حمَق هذًی, اًتطبسات داًطگبُ تْشاى,  -4

5 - Mazaud ( L – H – J ), Chabasf, lecons de droit civil, tome 2, 1991, pp . 361 

 591 - 583، ظ   1417هَسسِ ًطش اسالهی, لن, یضدی، م , الؼشٍٓالَثمی,  -5

 118 - 118، ظ 1374وبتَصیبى، ى , ًظشیِ ػوَهی تؼْذات, ًطش یلذا, چبح اٍل, تْشاى ،  -6

 371- 363، ظ  1372وبتَصیبى، ى , لَاػذ ػوَهی لشاسدادّب, خلذ اٍل, ضشوت اًتطبس, چبح دٍم, تْشاى ،  -7

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/

