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رابطه فقهی-حقىقی متقاضیان اوجماد گامت با گامتهای مىجمد مىجىد در
باوکهای اوجماد
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وازلی محمىدیان
دايؾزىی دکتشی فمه و هبايی صمىق اعالهی ،واصذ ّلىم و تضمیمات ،دايؾگاه آصاد اعالهی ،تهشاو ،ایشاو
سید محمد رضا آیتی
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اعتاد گشوه فمه و هبايی صمىق اعالهی ،واصذ ّلىم و تضمیمات ،دايؾگاه آصاد اعالهی ،تهشاو ،ایشاو
محمىد عباسی
دايؾیاس و سئیظ هشکض تضمیمات اخالق و صمىق پضؽکی ،دايؾگاه ّلىم پضؽکی ؽهیذ بهؾتی ،تهشاو ،ایشاو

چکیده
پیؾشفت دايؼ پضؽکی دس ابْاد هختلف هشچًذ که باّج بهبىد صيذگی بؾش ؽذه ولی به هىاصات آو بشخی اص
دعتاوسدهای ّلمی با هىاصیى لايىيی و اخاللی رىاهِ هنخىايی يذاسد .اهشوصه پیؾشفت ّلن پضؽکی دس
صهیًه ايزماد تا صذی هی باؽذ که يه تًها تىايمًذی ايزماد اّنا و ارضای بذو سا داسد ايزماد کاهل بذو
ايغاو هن هیغش هیباؽذ .ايزماد و يگهذاسی گاهت دس بايکهای ايزمادی به هًَىس صفٌ باسوسی افشاد
یکی اص ؽاخههای ههن ايزماد هیباؽذ که هغائل پیچیذه فمهی ،صمىلی ،اخاللی و ارتماّی سا دس پی
داسد .یکی اص ایى هغائل تْییى افشادی اعت که فالصیت تقمینگیشی دس سابيه با عشيىؽت گاهتهای
هًزمذ بخقىؿ گاهتهای سها ؽذه بْذ اص اتمام دوسه ايزماد سا داؽته باؽًذ که ایى اهش با ًّایت به ایىکه
گاهتهای هًزمذ اص ارضای رذا ؽذه بذو هضغىب هیؽىيذ هغتلضم تبییى سابيه افشاد با گاهتهای
هًزمذؽاو هیباؽذ .با تىره به هاهیت فمهی صمىلی گاهتهای هًزمذ و هال تلمی ؽذو آوها و ایىکه
علىلهای رًغی رضء ارضای بذو هضغىب هیؽىيذ و با ًّایت به ایىکه سابيه ايغاو با اّنا و ارضای بذو
خىد اص يىُ سابيه هالکیت راتی و صك دائمی هیباؽذ لزا سابيه افشاد با گاهتهای هًزمذ ؽاو يیض همیى
سابيه هیباؽذ که دس يتیزه فاصباو گاهت تًها کغايی هغتًذ که صك تقمینگیشی دس هىسد عشيىؽت آوها
; .تاسیخ وفىل F;=CA/</<; :تاسیخ تقىیب9397/5/9 :
< .پغت الکتشويیک (هغؤول هکاتبات)smrayati@yahoo.com :
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سا داسيذ و دس سابيه با گاهتهای سها ؽذه دس فىستیکه هشاکض ايزماد بتىايًذ با فاصباو گاهت استباه بشلشاس
کًًذ اص آوها خىاعته هیؽىد که بشای تْییى عشيىؽت گاهتهای هًزمذ خىد هشارْه کًًذ و اگش فاصباو
گاهت دس لیذ صیات يباؽًذ با تىره به هاهیت صمىلی و هال بىدو گاهتهای هًزمذ اص وسحه خىاعته
هیؽىد که بشای تْییى عشيىؽت آوها تقمینگیشی کًًذ .و دس فىست ّذم دعتشعی به وسحه گاهتهای
هًزمذ سها ؽذه هزهىل المالک تلمی ؽذه و تْییى عشيىؽت آوها به صاکن ؽشُ عپشده هیؽىد که البته با
تىره به لابلیت بالمىه گاهتهای هًزمذ بشای ايغاو ؽذو و آحاسی که دس پی داسيذ وسحه و صاکن فشفا
هیتىايًذ تقمین به اهذا بشای تضمیمات یا دوسسیضی آوها بگیشيذ و يمیتىايًذ آوها سا به هًَىس تىلیذ هخل به
افشاد ياباسوس ايتمال دهًذ.
کلیدواژهها :گاهت هًزمذ ،هالیت ،هالکیت ،بايکهای ايزمادی.

 .1مقدمه
اهکاو ايزماد و يگهذاسی ىىاليی هذت اعپشم و تخمک که سوػهای آو دس صال بهسوص
ؽذو اعت هشچًذ که اهیذ داؽتى فشصيذ سا دس رهى بیماسايی که به ّلت عشىاو تضت ؽیمی
دسهايی یا پشتى دسهايی هغتًذ صيذه کشده اعت ولی هغائل پیچیذهای سا دس ّلىم دیگش به
همشاه داؽته اعت یکی اص ایى هغائل سابيه فمهی-صمىلی افشاد با گاهتهای هًزمذؽاو دس
بايکهای ايزماد هیباؽذ.
هن اکًىو اهکاو ايزماد گاهت افشاد پیؼ اص ؽشوُ ؽیمی دسهايی یا دسهاوهای هؾابه
فشاهن اعت تا پظ اص اتمام دوسه دسهاو و دس صهاو يیاص بشای تىلیذ هخل اعتفاده ؽىيذ البته
ّالوه بشهبتالیاو به بیماسیهای بذخین ايزماد گاهت بشای ىیف گغتشده دیگشی اص افشاد يیض
ايزام هیؽىد.
به ىىس هخال افشادی که دس عیکل دسهايی  IVFیا هیکشوایًزکؾى لشاس هیگیشيذ اگش
به دالیل هختلف اص رمله هغائل ؽغلی اهکاو صنىس ؽىهش دس سوص دسیافت تخمک اص
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خاين هیغش يباؽذ چىو پظ اص دسیافت تخمک هذت صهاو صفٌ لذست باسوسی تخمک
هضذود اعت و بایذ به عشّت به وعیله اعپشم باسوس گشدد دس صهاو ؽشوُ عیکل دسهايی لبل
اص تخمکگیشی اعپشم ؽىهش دسیافت و هًزمذ هیگشدد .هنچًیى اص آورا که دس بشخی اص
هىاسد افشادی که تضت ّمل واصکتىهی لشاس گشفتهايذ به دلیل تغییش ؽشایو صيذگی دس تقمین
خىد باصيگشی کشده به داؽتى فشصيذ تمایل پیذا هیکًًذ لزا تشریش هیدهًذ لبل اص ايزام
ّمل واصکتىهی يمىيهای اص هایِ اعپشم خىد سا رخیشه کًًذ.
هنچًیى افشاد به هًَىس اداهه تضقیل ،دعتیابی به ؽغل هًاعب ،ؽشکت دس رًگ و
هغابمات خاؿ وسصؽی یا به دلیل ّذم سوبهسو ؽذو با ؽشیک صيذگی هًاعب و یا ّذم
تمایل به فشصيذآوسی دس دوسه ىالیی باسوسی گاهتهای خىد سا هًزمذ و دس بايکهای
ايزماد يگهذاسی هیکًًذ.
دس بشخی اص هىاسد ایى گاهتها بشای هذف افلی ايزماد یًْی تىلیذ هخل اعتفاده
يمیؽىد چشاکه با تىره به پیؾشفتهای ّلن پضؽکی دس صهیًه دسهاو عشىاو بهبىد ليْی دس
بشخی اص عشىاوها به هشص  9۹دسفذ سعیذه اعت .گاها بذوو آعیب به ايذامهای صایای بذو
ایى دسهاوها فىست هیپزیشد لزا افشاد لادس به باسوسی ىبیْی هیباؽذ هنچًیى دس بشخی
هىاسد افشاد بْذ اص دسهاو لقذ اصدواد و فشصيذ آوسی يذاسيذ و یا به خاىش ىىاليی بىدو صهاو
ايزماد به یا ّذم دسهاو و بهبىد بیماسی افشاد راو خىد سا اص دعت هیدهًذ که دس ایى صالت
بایذ دس سابيه با گاهتهای هًزمذ هىرىد دس بايکهای ايزماد تقمینگیشی ؽىد .که عه
سوػ بشای اعتفاده اص ایى گاهتها لابل تقىس اعت اهذا به افشاد ياباسوس اعتفاده دس پژوهؼ
و دس فىست ّذم ايتخاب دو سوػ رکش ؽذه هیتىاو آوها سا اص بیى بشد .لزا با تىره به ایىکه
اعپشم و تخمک دو ًّقش عاصيذه ايغاو هغتًذ و يغلهای بْذی اص آوها هتأحش هیؽىيذ.
تقمینگیشی بشای عشيىؽت آوها صائض اهمیت هیباؽذ .بًابشایى بشای صل ایى هؾکل با
تىره به ایىکه ایى گاهتها اصبذو فاصباو آوها رذا ؽذهايذ و اکًىو رض بذو هضغىب

> /Cمبانى فمهى حمىق اسالمى ،عال دهن ،ؽماسه بیغتن ،پاییض و صهغتاو 9396

يمیؽىد ابتذا بایذ به ایى عؤال پاعخ داده ؽىد که افشاد چه سابيه فمهی-صمىلی با
گاهتهای هًزمذ خىد دس بايکهای ايزماد داسيذ؟
چشاکه بْذ اص هؾخـ ؽذو سابيه افشاد با گاهتها و ارضای بذو خىد تقمینگیشی دس
سابيه با عشيىؽت گاهتها دس فىست ّذم يیاص به آوها رهت تىلیذهخل فاصبايؾاو
ساصتتش خىاهذ بىد.
هن چًیى دس بشخی اص هىاسد گاهی به ّلت ىىاليی بىدو صهاو يگهذاسی گاهتهای
هًزمذ و ّذم دسهاو هتمامیاو ايزماد و فىت آوها چًاوچه ایى افشاد عشيىؽت
گاهتهایؾاو سا هؾخـ يکشده باؽًذ دس سابيه با گاهتهای هىرىد ایى افشاد بایذ
تقمینگیشی ؽىد .بًابشایى بایذ هؾخـ ؽىد که چه کغايی فالصیت تقمینگیشی دس
هىسد عشيىؽت گاهتهای سها ؽذه سا داسيذ.
البته لبل اص پاعخگىیی به ایى عؤاالت بایذ هاهیت صمىلی گاهتهای هًزمذ
هؾخـ گشدد.
 .2ماهیت گامتهای مىجمد
هاهیت گاهتهای هًزمذ هىسد اختالفيَش بغیاسی اص فاصبيَشاو اعت که هؾخـ
کشدو هاهیت آوها اص يَش صمىلی فایذههای بغیاسی داسد .بشخی بش ایى باوسيذ که اّنا و
ارضای بذو ايغاو دس فىست داسا بىدو ؽشایو هالیت ،رض اهىال هضغىب هیؽىيذ .هال
بىدو هفهىهی يغبی داسد و با تغییش صهاو دچاس دگشگىيی هیؽىد .دس گزؽته اّنای بذو
ايغاو يمؾی رض وعیلهای بشای ايزام اهىس سوصهشه يذاؽتهايذ Fلیکى اهشوصه ؽاهذ هغتین که
با پیؾشفت ّلىم هختلف اّنای بذو ايغاو کاسبشدهای بیؾتشی داسيذ و دس والِ اسصؽی که
ّشف و ّمال دس سابيه با اعتفاده اص ارضا و اّنای بذو ايغاو لضاً هیکًًذ اّن اص پیىيذ
اّنا ،ايزماد اّنا هخل تخمذاو و هًفْت ّنى رًغی (اعپشم و تخمک) فىق الْاده
هی باؽذ .دسباسه هال تلمی ؽذو اّنای بذو ایشادی واسد ؽذه که ايغاو غیش هملىک اعت و
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هال يیغت .ولی دس پاعخ به ایى ایشاد آهذه اعت ،اوال ایى هغأله هشبىه به يفظ و سوس
ايغاو اعت يه بذو وی و حايیا دلیلی يذاسین که صکن کل ايغاو به بْنی اص اّنا و هًافْؼ
عشایت کًذ .گشوهی يیض با تىره اعتْذاد بالمىه گاهتهای هًزمذ بشای ايغاو ؽذو با تىره
به افل اصتشام و کشاهت ايغاو اص هال دايغتى آوها ارتًاب کشدهايذ.
 .1.2دیدگاه قائلیه به عدم مالیت گامتهای مىجمد
ایى گشوه هْتمذيذ ايغاو اؽشف هخلىلات اعت و اص عىی خذاويذ به همام رايؾیًی دس سوی
صهیى ايتخاب ؽذه اعت .اصتشام به ايغاو و يگهداؽتى صیخیت و ؽشافت ايغايی و تًضل يذادو
همام و هًضلت ايغايی اص عىی تمام ادیاو و هزاهب و همیىىىس لىايیى بؾشی هىسد تأ کیذ
لشاس گشفته اعت .هش یک اص اعپشم و تخمک بالمىه تىايایی ایزاد یک ايغاو سا داسيذ .هش چًذ
تىلذ ايغاو به لضاً بیىلىژیکی هغیش ىبیْی خىد سا داسد ،اها هًفْت گاهت ایزاد تکىیًی
یک ايغاو اعت .ىبك يَش ایى گشوه ايغاوها دس تمام هشاصل صيذگی وارذ کشاهت هغتًذ.
اهن هغأله تىايایی بالمىه اعپشم و تخمک بشای ايغاو ؽذو هیباؽذ .به ىىس کلی و بذوو
هیچ اؽاسه خافی به یک عًذ صمىلی (داخلی-بیى المللی) ،دعتکن دو يىُ کشاهت بؾشی
سا هیتىاو هؾاهذه کشد :کشاهت راتی بؾش که الیًفک رات ورىدی اوعت و به يىّی رضئی
اص ؽخـ ؽخیـ اوعت Fو کشاهت غیش راتی بؾش که ّشك ورىد اوعت و به يىّی اص
ىشیك اکتغاب و تضقیل به دعت هیآیذ .کشاهت راتی بؾش داسای عه ویژگی ههن اعت:
راتی بىدو ،رهاو ؽمىل بىدو و ّیًی بىدو.
)(Dierk Ullrich, 2003, v.1, pp,101-103
کشاهت راتی بؾش ،همیؾه همشاه اوعت و البته ایى کشاهت اص فیل ورىدی او يؾأت
هیگیشد .بًابشایى هیتىاو گفت که ایى يىُ کشاهت اص هیاو يمیسود .بش ایى اعاط هال
دايغتى گاهت های هًزمذ دس هضیو آصهایؾگاهی که لابلیت ايغاو ؽذو سا داسيذ کاس
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فضیضی يمیباؽذ .چشا که گاهت هًؾا ايغاو اعت و بایذ همايًذ ورىد ايغايی اص ابتذای
هغتی اػ هىسد اصتشام لشاس گیشد و اص هال دايغتى و ؽی هضغىب کشدو آو ارتًاب ؽىد.
 .2.2دیدگاه قائلیه به مالیت گامت
لائلیى به هالیت گاهت هًزمذ هْتمذيذ هش چًذ که بشای ایىکه چیضی هال تلمی ؽىد ًّافش
هختلفی بیاو ؽذه اعت اها اص هیاو تماهی ًّافش پًذ ًّقش دس ایى باسه يمؼ اعاعی داسيذ
به ىىسیکه دس والِ به چیضی هیتىاو هال گفت که داسای ایى پًذ ؽشه اعاعی باؽذ و ایى
پًذ ؽشه دس سابيه با گاهت هًزمذ فادق اعت که ایى ؽشوه به ؽشس ریل هیباؽًذ:
; .اهکاو اختقاؿ به ؽخـ (صمیمی یا صمىلی) سا داؽته باؽذ .یًْی تْلك فْلی
هال به هالکًّ ،قش هالیت هال يیغت یًْی مشوست يذاسد که هال ،هالک بالفْل داؽته
باؽذ بلکه اهکاو اختقاؿ ،کفایت هیکًذ) .کاتىصیاو ،;=BA ،ؿ (C
بذیى تشتیب به يَش هیسعذ بشای هال بىدو چیضی Eهْیاس ؽخقی Dکفایت هیکًذ و
هیتىا و ایى هْیاس سا دس سابيه با هىمىّیت بضج ،هىسد پزیشػ لشاس داد چشا که دس راهْهی
کًىيی بؾشی با ًّایت به گغتشدگی يیاصهای افشاد ارتماُ آو چه ههن اعت ایى اعت که
ؽیء بتىايذ يیاص ؽخقی سا بشىشف کًذ .همیى که چیضی بشای ؽخقی هتنمى هًفْت
باؽذ ،ؽخـ هیتىايذ بشای به تقشف دس آوسدو آو چیض اص ىشیك لشاسدادها الذام کًذ
هؾشوه بش ایى که لايىوگزاس خشیذ و فشوػ یا تقشفات آو ؽیء سا همًىُ يکشده باؽذ،
)سؽیذی ،;=A@ ،ؿ?=( پظ با ورىد هًفْت داؽتى چیضی بشای ؽخقی هیتىاو به آو
چیض ًّىاو Eهال Dسا داد و بش ایى اعاط آو چیض دس سابيهی بیى دو ىشف لشاسداد ،اسصػ هالی
پیذا هیکًذ
< .لابلیت يمل و ايتمال-همقىد اص ایى لابلیت ،اهکاو يمل و یا ايتمال اعت.
= .يفِ داؽته باؽذ .به ّباست دیگش اسصػ التقادی داؽته باؽذ و هفیذ باؽذ بشای
ایىکه ؽیئی هال هضغىب ؽىد بایذ آو ؽیء هىسد يیاص افشاد راهْه باؽذ و ايغاوها به آو
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اصتیاد داؽته باؽًذ ؽیئی هال اعت که بتىايذ يیاص و صارت ايغاو سا اّن اص يیاص هادی یا يیاص
هًْىی بشآوسده کًذ و ايغاو بتىايذ اص آو هًتفِ ؽىد ،بًابشایى اگش چیضی بشای ايغاو يفْی
يذاؽته باؽذ .به ىىسی که داسای هیچگىيه يفِ هادی یا اخاللی یا ارتماّی يباؽذ و يتىاو
فایذهای اص آو بشد هال هضغىب يمیؽىد .هًَىس اص سفِ يیاص ،سفِ يیاص فْلی يیغت .بلکه اگش
ؽیء ،بالمىه لادس باؽذ که اص ايغاو سفِ صارت هادی و هًْىی يمایذ داسای فایذه بىده و آو
ؽیء به اّتباس هًفْت بالمىهاػ Eهال Dتلمی هیگشدد.
دس ایى سابيه بشخی اص فمها تقشیش کشدهايذ که يفِ وفایذه بالمىه بشای تضمك هالیت
کافی اعت و الصم يیغت که هال صتما يیاص فْلی ايغاو سا بشآوسده عاصد و همیى همذاس که
ؽأيیت ايتفاُ سا داؽته باؽذ ،هیتىاو هال بىدو سا به آو اّتباس يمىدّ) .اهلی ،بی تا ،د>،
ؿ(>A
>ّ .مالیی بىدو هًفْت – دخالت ّمل و هًيك دس تؾخیـ هالیت هال ،بغیاس رالب
اعت و صالت هتغیش به هال هیدهذ صیشا ّمل دس اصهًه و اهکًه و ؽشایو فشهًگی و تمذوهای
گىياگىو فشق هیکًذ .هادهی  =>Bق.م هیگىیذE :بیِ چیضی که خشیذ و فشوػ آو لايىيا
همًىُ اعت و یا چیضی که هالیت و یا هًفْت ّمالیی يذاسد .باىل اعتD.
صغى ایى هاده ایى اعت که يفِ ّمالیی سا ىشس کشده اعت ّیب آو ایى اعت که يفِ
ّمالیی سا رذای اص هالیت ؽمشده اعت که خيا اعت .صیشا بذیهی اعت که هال اگش يفِ
ّمالیی يذاؽته باؽذ يمیتىايذ هال باؽذ .به همیى رهت گفتهايذ :اؽیاء اص يَش سفِ يیاصها
هىمىُ بضج التقادی هغتًذ و اص يَش لابلیت تملک خقىفی هىمىُ بضج صمىق
هیباؽًذ و اص ایى دو رهتًّ ،ىاو هال سا هیگیشيذ .هال دس ایى هًْی داسای اسصػ اعت.
بًابشایى بشای ایى که چیضی هال باؽذ:
اوال :بایذ هفیذ باؽذ (داسای اسصػ التقادی) باؽذ.
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حايیا :دس تضزیض و ايضقاس فشد یا راهْه باؽذ (اسصػ صمىلی) اگش ایى اسصػ صمىلی
يباؽذ اسصػ التقادی هن آؽکاس يمیگشدد پظ هال ،چیض اختقاؿ یافته و تملک ؽذه
اعت( .رْفشی لًگشودی ،;=BB ،فـ(>; ،>: ،=A
به ّباست دیگش دس بشسعی ایىکه هالک هال بىدو یک ؽیء و داؽتى اسصػ داد و عتذ
چیغت ؟ هیتىاو گفت که دو هْیاس دس ایى سابيه تْییىکًًذه هغتًذ.
الف) هْیاس يىّی و رمْی :به ایى ّلت که اسصػ يتیزه سغبتی اعت که اؽخاؿ
بشاي بذعت آوسدو چیضی دس خىد اصغاط هیکًًذ و خىاعتها و يیاصهای هشدهی که دس
یک راهْه صيذگی هیکًًذ با هن ؽباهت فشاواو داسيذ اص ایى سوعت که گفته هیؽىد Eاسصػ
چهشه يىّی و همگايی داسد) .Dکاتىصیاو ،;=BA ،ؿ;;) بشابش ایى هْیاس ،هًفْتی هالک و
هْیاس "هال بىدو اؽیاء" اعت که هىسد تىره هشدم باؽذ و به چیضی هیتىاو هال گفت که يفِ
يىّی داؽته باؽذ ،اص ایى يَش يفِ ؽخقی سا يمیتىاو دس ایى هىسد هالک لشاس داد .فلزا
چیضی که دس يَش ّمىم اسصؽی يذاسد ،ولی سغبت افشادی خاؿ سا به خىد رلب کشده هال
هضغىب يمیگشدد.
ب) هْیاس ؽخقی و فشدی :به ایى فىست که اگش چیضی بشای گشوهی یا فشدی اص افشاد
راهْه ولى دس صهاو یا هکاو خاؿ داسای هًفْت باؽذ ،ایى يفِ ؽخقی یا يفِ بشای افشاد
خاؿ سا هیتىاو هالک هال بىدو ؽیء لشاس داد .هخال هیچ هايْی يذاسد که هالی دس سابيه دو
ىشف لشاس داد اسصػ هالی داؽته باؽذ ،هش چًذ دیگشاو دس بشابش آو هىمىُ بهایی يپشداصيذ
فمو کافی اعت ايگیضه هْاهله ّمالیی و هؾشوُ باؽذ ،هخل خشیذ و فشوػ ّکظها و
یادگاسیهای خايىادگی که اصتمال داسد باصاس بشای آوها اسصؽی يؾًاعذ( .کاتىصیاو،;=BA ،
ؿ;;(
بشاعاط ایى هْیاس چًاوچه چیضی بشای فشدی اص افشاد راهْه دس ؽشایو خاؿ هفیذ
باؽذ و بتىايذ يیاصی اص يیاصهای او سا بشآوسده عاصد ؽیء هىسد يَش يغبت به آو ؽخـ هال
هضغىب هیؽىد( .سؽیذی ،;=BA ،ؿ>=( بًابشایى هیتىاو گفت لابلیت اختقاؿ
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داؽتى و هالیت دو بضج هزضا ولی هشتبو با یکذیگشيذّ .ذم لابلیت اختقاؿ ؽیء به فشد
یا افشاد خاؿ آو سا اص هال بىدو خاسد يمیکًذ .بشای يمىيه ،خمش و خىک گشچه به هلکیت
دس يمیآیذ ،اها هال هضغىب هیؽىيذ( .تىصیذی ،;>;B ،د;،ؿ
? .اسصػ والْی داؽته باؽذ يه اّتباسی ،هايًذ اوساق لشمه یا عهام که فی يفغه فالذ
اسصػ هغتًذ ،اها هىمىُ آوها که همذاسی اص عشهایه یا ىلب اعت اسصػ والْی داسيذ.
با تىره به ایىکه کشاهت ايغايی و چگىيگی يمل آو وامش يیغت ،صیشا هالیت داؽتى
اّنای بذو باّج يمل کشاهت ايغاو يیغت ،بلکه کشاهت وی دس فىستی يمل هیؽىد
که افىل ايغايیت صیش پا گزاؽته ؽىد و باّج ارالل يفظ یا اهايت به ايغاو ؽىد ،دس صالی
که تقشف وی دس صذود ؽشُ هىرب يمل کشاهت يمیؽىد.
به يَش هیسعذ رمِ هالکها و ًّافش الصم بشای هالیت دس هىسد گاهت هًزمذ
هىرىد باؽًذ .چشا که
اوال گاهت هًزمذ به ؽخـ یا اؽخاؿ خافی هتْلكايذ .حايیا :لابل يمل و ايتمال
ّملی يیض هغتًذ .حالخا :هن دیذگاه ّمىهی داسای يفِ و اسصػ هغتًذ وهن بشای ىشفیى لشاس
داد و دس سوابو آوها يفْی سا به همشاه داسد ،سابْا :ایى يفِ يفْی ّمالیی اعت چىو بشىشف
کًًذه يیاصهای ّمالیی آياو اعت ،خاهغا :گاهت هًزمذ فیالًفغه وارذ اسصػ والْی
هغت .هنچًیى پزیشفتى هْیاس ؽخقی بشای هال بىدو چیضی دس سوابو لشاس دادی ،هالک
اعتفاده ؽذه دس هاده @== لايىو هذيی و ّذم لضوم ورىد صتمی هْیاس يىّی بشای اهکاو
هالکیت هىیذ يَش فىق اعت ،بش ایى اعاط گاهتهای هًزمذ که با هْیاسهای ؽخقی،
بشىشف کًًذه يیاصهای ّمالیی و هؾشوُ ىشفیى لشاس داد هغتًذ ،هال هضغىب هیؽىيذ چشا
که گاهت هًزمذ فشفيَش اص هش ّمیذهای که ها دس هىسد يىُ سابيه صمىلی آو با ؽخـ
داؽته باؽین ،يیاص هؾشوُ افشاد سا تأهیى کشده و هتنمى هًفْت بشای آوها هیباؽًذ.
هنچًیى با تىره به تْاسیف اسائه ؽذه اص عىی فمها و صمىلذاوها اص هال و ًّافش
ؽًاعی اهىال هیتىاو گفت ایى تْاسیف دس سابيه با گاهت هًزمذآصهایؾگاهی به لقذ
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صفٌ باسوسی فاصباو آوها فادق هیباؽًذ چشا که بْذ سغبت و هیل ّمال به عىی آو
هىهىم يبىده و هضمك اعت Fو اص آيزاییکه یکی اص دالیل تؾشیش اهش يکاس تذاوم يغل
هیباؽذ و تالػهای پضؽکی بشای تىلیذ فشصيذ که یکی اص اهذاف افلی تؾکیل خايىاده
هیباؽذ ،اهشی ّمالیی هضغىب هیؽىد .بًابشایى گاهتها رض هًافِ ايذامهای رًغی
ايغاو هضغىب هیؽىيذ و هًفْت ّمالیی که بشای آوها دس ّقش صامش هًَىس ؽذه اعت
به يىّی دس استباه با صفٌ يَام خايىاده هیباؽذ چشا که دس بشخی هىاسد دس فىست ّذم
اعتفاده اص تکًیک ايزماد گاهت بشای صفٌ باسوسی اصتمال ّمیمی دائمی افشاد ورىد داسد و
با تىره به اهمیت ایى بضج ،گاهتهای هًزمذ هش چًذ که يزظ هن باؽًذ داسای هْیاس
هال گؾتى هیباؽًذ چىو که هًفْت صالل داسيذ صیشا با ایى که يزاعات دس اصکام اولیه
هالیت يذاسيذ ولی با تىره به اصکام حايىیه اگش هًفْت صالل داؽته باؽًذ هالیت پیذا
هیکًًذ .البته بایذ هتزکش ؽذ که کشاهت ايغايی تْییىکًًذه چگىيگی بشخىسد ها با آوها
خىاهذ بىد .به ایى فىست که هال تلمی ؽذو گاهت هًزمذ همکى اعت هًزشبه ایزاد
هشاکضی بشای فشوػ آوها ؽىد .دس صالی که ایى اهش بش خالف يَن ّمىهی و اخالق صغًه
اعت .لزا تىره به صفٌ کشاهت ايغايی دس سابيه با گاهتهای هًزمذ خو لشهض هضغىب
هیؽىد.
 .3تبییه وىع رابطه مىجىد بیه گامتهای مىجمد و صاحبان آنها
دس يگاه اول سابيه ايغاو با بافتها و علىلهای رًغی دس هتىو فمهی هغتمال هىسد بضج
لشاس يگشفته اعت .اها دس ممى هباصج فمهی دس خقىؿ پیىيذ اّنا به ایى هغأله و هبايی
آو پشداخته ؽذه اعت و اص آورا که علىلهای رًغی ايغايی اص ارضای اّنای بذو او
هضغىب هی ؽىيذ يَشاتی که دس هىسد سابيه هیاو ايغاو و رغن او دس فمه هيشس ؽذه اعت
دس هىسد علىلهای رًغی و يمىيههای ايغايی يیض لابل اّمال اعت .ههنتشیى و اعاعیتشیى
عؤال ایى اعت آیا اص هًَش ؽشُ و فمه اعالهی سابيهای بیى ايغاو با ارضا و اّنای بذو او
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ورىد داسد تْابیش صیادی دس لغاو ؽاسُ (لشآو کشین ،عىسه هائذه ،آیه ==و  F=Bعىسه تىبه،
آیه ;>) دیذه هی ؽىد که يؾايگش سابيه ايغاو با ارضا و اّنای بذو اوعت صیشا دس بغیاسی
هىاسد اص لفٌ ايغاو و بذو به فىست تشکیب امافی اعتفاده ؽذه و تشکیب امافی داللت بش
ورىد يىّی سابيه امافی بیى هناف و هناف الیه اعت .البته دس خقىؿ يىُ سابيه ايغاو
با اّنای بذو خىیؼ ،يَشات هختلفی اص عىی فمها و صمىقداياو اسائه ؽذه اعت که دس
ریل به آوها پشداخته هیؽىد.
 .1.3رابطه اماوی
بشخی فمها هْتمذيذ که خذاويذ هالک اّنای بذو ايغاو هیباؽذ و ايغاو بههخابه اهايتداس
هلک خذاويذ اعت و هیچگىيه هالکیتی اّن اص هًفْت و یا به فىست هؾاُ بشای وی لائل
يیغتًذ و صتی کغايی سا که تفکش آوها هالکیتی اعت يه اهايی ،ىبك آیات کالم وصی (لشآو
کشین ،عىسه لقـ ،آیات  )78-77داسای فشهًگ لاسويی هیدايًذ .گفته ؽذه خذاويذ هش
آوچه اص هلک خىد سا که به دیگشاو تملیک هیکًذ ،دس ّیى اّيای هالکیت يیابی دیگشاو ،دس
تملیک به غیش ،هالکیت خىد سا باىل يمیعاصد .يَشیه هضبىس با اؽکال هىاره اعت Fچشاکه
ایى اهش ،هغایش با آصادی و اختیاس ايغاو اعت و ايغاو سا تبذیل به هضافَی بشای رغن و سوس
هیکًذّ .الوه بش آو ،ها هزاص به تقشف دس اّنای بذو خىد دس صذود ؽشّی هغتین ،صال
آوکه اهیى صك تقشف ،غیش اص رهت صفاٍت سا يذاسد( .رىادی آهلی ،;=B? ،ؿ@)C
 .2.3رابطه مالکاوه
بشخی اص فمها سابيه هیاو ايغاو و اّنایؼ سا سابيه هالکیت هیدايًذ و هْتمذيذ که هالکیت
ايغاو يغبت به اّنای بذيؼ هىرب عليًت و صك تقشف دس آو اعت.
هالکیت داسای الغام و هشاتبی اعت و بشای آوکه چًیى سابيهای بشای ايغاو يغبت به
اّنا و ارضای بذيؼ ،هنچًیى يىُ و هشتبه آو حابت ؽىد ،مشوست داسد که ايىاُ هالکیت
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بشسعی ؽىد و هؾخـ گشدد که آیا چًیى سابيهای هیتىايذ ورىد داؽته باؽذ و اگش اهکاو
داسد اص کذام لغن اعت و دس چه هشتبهای لشاس داسد؟
 .1.2.3مالکیت تکىیىی
هالکیت تکىیًی ّباست اص صمی دائمی اعت که دس احش تىايایی و عليًت تام ؽخـ دس
صذوث و بمای هلک و اص عىی دیگش وابغتگی هيلك ایزاد و دوام هلک به ورىد ؽخـ
بشای وی دس هلک هضبىس ایزاد هیؽىد و به هىرب چًیى صمی تماهی تقشفات دس آو به وی
اختقاؿ هییابذ .هخالی که بشای ایى يىُ هالکیت هیتىاو آوسد هالکیت خذا يغبت به
هخلىلات و هالکیت ايغاو بش فىس رهًی خىیؼ اعت .هالک با داؽتى چًیى هالکیتی
هیتىايذ هش تقشفی سا دس هلک داؽته باؽذ( .تىصیذی ،;>;B ،د; ،ؿ>)
ّالهه ىباىبایی دس تفغیش آیات اولیه عىسه هباسکه صمذ دس هىسد لفٌ Eهالک Dبه ایى
يَش اؽاسه کشدهايذ که بْنی چیضها ورىدؽاو لائن به فشد اعت Fبذاو هًْا که رذای اص
ورىد فشد ،هغتی يذاسيذ ،پظ هلک او تلمی هیؽىيذ .هايًذ ارضای بذو و لىای پًذگايه
(بىیایی ،چؾایی و  .)...دس والِ ها به ّلت عليه تکىیًی که بش اّنای بذو خىد داسین،
هالک صمیمی آوها هغتین .ؽایذ بتىاو گفت دسّیى صال که خذاويذ هالک تمام هغتی
اعت ،ايغاو يیض دس هىسد اّنا و رىاسس يىّی هالکیت تکىیًی داسد هالکیتی که ايغاو دس
بذو داسد اهش تکىیًی اعت یًْی اص آو رهت که خذاويذ ايغاو سا با ایى بذو عاخته تکىیًا
ایىها هتْلك به او هغتًذ .ایى ّباسات يؾاو هیدهذ که ايغاو يغبت به اّنای خىد ،داسای
هالکیت صمیمی اعت و بش ایى اعاط ،ايغاو هیتىايذ هش گىيه تقشفی سا که هیخىاهذ دس
آو ايزام دهذ.
ىشفذاساو ایى يَشیه بشای ايغاو يغبت به بذو خىد لائل به هالکیت تام هغتًذ و
هْتمذيذ اولیى کغی که هیتىايذ يغبت به بذو خىد تقمین بگیشد خىد ؽخـ اعت لزا
هیتىايذ اص گاهت خىد رًیى دسعت کشده و آو سا بفشوؽذ آو چیضی که ياساصتکًًذه اعت
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ایى اعت که بذو آدمها يبایذ به فىست صشفهای و بذوو هالصَه وعیله استضاق باؽذ.
(هیاليی فش)9393/91/;@ ،
البته بشخی هْتمذيذ که چًیى سابيهای بیى ايغاو و اّنای بذو وی بشلشاس يیغت ،چشا
که ايغاو چًیى تىايایی و عليًت تاهی يغبت به اّنای بذو خىد يذاسد ،ايغاو دس بغیاسی
هىاسد تىايایی ایزاد اّنا سا به فىست بذوی یا هزذد يذاسد و ایزاد و بمای اّنای بذو وی
وابغته و لائن به رات او يیغت.
به يَش هیسعذ که اگش چه رغن بذوو سوس و سواو لابل تقىس يیغت رىاسس بذوو
ورىد ها ،هغتی هغتملی يخىاهًذ داؽت اها بًا به دالیل ریل يمیتىاو ایى يىُ هالکیت سا
يغبت به اّنا و رىاسس پزیشفت:
; .هالکیتی تکىیًی اعت که بذوو لیذ و ؽشه باؽذ و هالک بتىايذ هش يىُ تقشفی دس
هملىک خىد بکًذ دس صالی که ها اص ايزام کاسهایی که عبب ایشاد رشاصت و مشس ؽذیذ به
بذو هیؽىد هًِ ؽذهاین.
< .هالکیت تکىیًی ّلی الماّذه دس گشو خاللیت و آفشیًؼ اعت .اها آیا ایزاد
هىرىدی اص ّذم تىعو ايغاو همکى اعت؟ هغلما ايغاوها هش چه دس ّلن و تکًىلىژی
پیؾشفتهای چؾنگیشی صافل کًًذ ،يمیتىايذ هىرىدی اص ّذم بیافشیًًذ .دس والِ ،سوس
ايغاو هىرذ صتی رغن خىد و ّلت فاّلی آو هضغىب يمیؽىد چه سعذ به ایزاد
هىرىدات دیگش.
= .دس علغله هشاتب هغتی ،وارب الىرىد داسای باالتشیى ستبه اعت و همه ففات سا
دس صذ کمال داسد .و هیچ یک اص هىرىدات هشاتب ياصلتش ففات الهی سا به دسره يخغت
يذاسيذ .هالکیت تام و هيلك فمو هتْلك به خذاويذ اعت و هىرىدات ّالن به هش هیضاو که به
هشتبه الهی يضدیک باؽًذ ،آو سا به دسره مْیفتشی يغبت به رات باسی تْالی داسا هغتًذ.
بًابشایى ،فىست تفىینی هلک سا بایذ رایی اص غیش هالکیت تکىیًی رغتورى کشد.
(افغشی آلمؾهذی ،کاٍمی افؾاس ،9388 ،ؿ)36
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 .2.2.3مالکیت اعتباری (تشریعی)
هالکیت تؾشیْی به هًْای داؽتى عليه اّتباسی بش همه چیض اعت .به ایى فىست که اص
رايب ؽاسُ همذط یا ّشف هالکیتی بشای فشد اّتباس ؽذه و هضذوده آو سا يیض تْییى
هیکًًذ .هًؾأ ایى يىُ هالکیت سا ّمل و ّشف به همشاه اهنای ؽاسُ هیدايًذ .بذیى فىست
که چىو ایى اهش که ايغاو هالک اّنای بذو خىیؼ باؽذ ،اهشی ّمالئی اعت که اص ىشیك
ّ
اتفاق آسای خشدهًذاو و تبايی ّملی آياو اعتکؾاف ؽذه و اص عىی ؽاسُ همذط يیض که اص
ّمالعتّ ،سد و هًْی واسد يؾذه اعت ،دس يتیزه ایى هلکیت هىافك ؽشیْت يیض هغت.
ّلما يیض تْاسیفی دسباسه آو رکش کشدهايذ Fبه ًّىاو يمىيه عیذ صغى اهاهی هیيىیغذ:
Eهالکیت ّباست اص سابيهای اعت که بیى ؽخـ و چیض هادی تقىس ؽذه و لايىو آو سا
هْتبش ؽًاخته و به هالک صك هیدهذ که ايتفاّات همکًه سا اص آو ببشد و کغی يتىايذ اص او
رلىگیشی کًذ( .Dاهاهی ،;=AA ،د; ،ؿ<>) دس هالکیت اّتباسی ورىد اهذاف و اغشاك
ّمالیی هْتبش اعت( .يَشی تىکلی ،;=BB ،ؿ)B:
ّالوه بش ایىّ ،شف اهشوصه بشای بشخی تىلیذات و اّنای بذو اسصػ صیادی لائل
اعت .به ًّىاو هخال ّلت صشهت و ّذم رىاص اعتفاده اص خىو دس گزؽته ،يزظ بىدو و
بیفایذه بىدو آو دايغته هیؽذ Fاها اهشوصه چىو بهشهگیشی اص آو به هًَىس اّيای صيذگی
اعت ،پظ ّشف هن دس ایى هميِ صهايی هالکیتی بشای آو اّتباس هیکًذ.
هنچًیى ّمذهتشیى يىُ هالکیت هيشس دس لايىو هذيی و هباصج صمىلی ،هالکیت
اّتباسی اعت که لايىوگزاس آو سا تْشیف يکشده بلکه دس بشخی هىاسد اوفاف و آحاسی اص آو
سا بشؽمشده اعت ،هخل هيلك ،ايضقاسی و دائمی بىدو( .هضمك داهاد ،;=B< ،ؿ);:A
ولی دس خقىؿ هالکیت تؾشیْی اّنا و ارضای بذو بایذ گفت :اوال هبًا و هًؾا آو
هضل تأهل اعت چشا که دلیلی اص رايب ؽاسُ يشعیذه و بًای ّمال هن بشای رْل هالکیت بش
بذو حابت يؾذه یا صذالل هىسد تشدیذ اعت .حايیا بش فشك لبىل ایى يىُ هالکیت ،با
هضذودیتهای صیادی سوبهسو اعت که ومْیت آو سا Eبه صك عليه و تقشف Dيضدیکتش
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هیعاصدّ .الوه بش ایى ،هماوگىيه که هیدايین هالکیت ايغاو يغبت به اهىال بی صذ و هشص
يیغت و ایى لیىد تا رایی پیؼ سفته که اهشوصه اص بْذ صمىلی به رای يهاد هالکیت ّمال صك
تغلیو ارشا هیؽىد( .کاتىصیاو ،9387 ،ؿ )9۹3بًابشایى يغبت به ايغاو که هغأله با
صغاعیت بیؾتشی سوبهسو اعت يمیتىاو لائل به هلکیت هيلك او ؽذ یا صذودی بشای
تقشف او دس يَش يگشفت .هنچًیى دس يمىيه باسص هالکیت تؾشیْی افشاد يغبت به یکذیگش
(بًذگی) با ورىد ایىکه هىال ،هالک بًذه اعت اها ایى هلکیت سا هیتىاو هضذود به اعتفاده
اص هًافِ فشد دايغت .هىال هیتىايذ هشگىيه اعتفاده و ايتفاّی اص ّبذ ببشد اها هالک ارضا و
ايذامهای او يیغت .به همیى دلیل يمیتىايًذ فشما دعت بًذه سا ليِ کًذ یا ايذامهای او سا
بفشوؽذ (افغشی آلمؾهذی ،کاٍمی افؾاس ،9388 ،ؿ  )39پظ هالکیت ايغاو بش ارضا و
اّنای بذو خىد يمیتىايذ اص يىُ هالکیت تؾشیْی باؽذ.
 .3.2.3مالکیت ذاتی
دس تْشیف ایى هالکیت گفته ؽذهE :صمی دائمی اعت که به هىرب آو ؽخـ هیتىايذ
صذود تقشف دس هالی سا به خىد اختقاؿ دهذ و اص تمام هًافِ آو اعتفاده کًذ( .Dصغیًی
سوصايی;=C= ،ق ،د ،Cؿ );;Bبشخی فمها بیى اؽخاؿ و اّمال و ايفغؾاو لائل به
هالکیت راتیايذ و ایى يىُ هلکیت سا باالتش اص هشتبه هالکیت اّتباسی و پاییىتش اصهشتبه
هالکیت صمیمی (تکىیًی) هیؽماسيذE .راتی Dبذاو هًْاعت که يیاص به اهش خاسری بشای
تضمك يذاسد .فشد راتا رهت ّ
تقشف دس يفظ خىد و ؽئىو آو هلکیت داسدّ .الوه بش فمها،
بْنی صمىق داياو يیض هالکیت ايغاو بش اّنای بذو خىد سا اص باسصتشیى هقادیك هالکیت
راتی دايغتهايذ Fصیشا آوچه سا که بشای صقىل هلکیت الصم هیدايًذّ ،
تقشف و صك
اختقافی يغبت به آو اعت ( .ؽهیذی ،;=B< ،د; ،ؿ)=<A
هیتىاو سابيه بیى ايغاو و اّنایؼ سا اص لغن Eهالکیت راتی Dدايغت و هايْی بشای
چًیى هالکیتی دیذه يمیؽىد ،صیشا ىبیْت هلک یًْی بذو ايغاو به گىيهای اعت که بذوو
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يیاص به عبب خاسری و یا اّتباسی ،ایى هالکیت که هماو عليًت ايغاو بش بذو و صك
تقشف دس آو اعت ،سا بشای ايغاو ایزاد هیکًذ و ؽخـ هیتىايذ به هىرب آو دس صذود
لىايیى ،تقشف دس بذو و اّنایؼ سا به خىد اختقاؿ دهذ و اص تمام هًافِ آو اعتفاده کًذ.
داللت ورذاو و عیشه ّمال يیض هؤیذ چًیى هالکیت و عليًتی اعت ،چًاو که ؽاسُ و
لايىوگزاس هنچًیى هالکیت و عليًتی سا اهنا کشدهايذ .هماوىىس که بیاو ؽذّ ،باسات
بغیاسی دس لغاو ؽاسُ و لايىوگزاس هتذاول اعت که ورىد سابيه سا هْتبش هیدايذ و هباصج
هيشصی اص لبیل Eصمایت اص ؽخقیت رغمی ايغاو Dو غیشه ،يؾاودهًذهی اصتشام
لايىوگزاس به چًیى عليه و اعتیالیی اعت Fصیشا بشای افشاد ایزاد تکلیف هیکًذ تا ایى صك
سا هضتشم ؽمشيذ و اص تْشك به آو دوسی کًًذ و هش گىيه ایش ِاد فذهه ،مشب و رشس و

تْشك رغمی به ايغاو سا همًىُ هیيمایذ و هىرب هغؤولیت هذيی و کیفشی هیدايذ.

(ففایی ،9383 ،ؿ)35
هؤیذ ایى هيلب ایى اعت که بشخی اص فمها يیض سابيه ايغاو با اّنای خىیؼ سا
هالکیت دايغته و بش آو تقشیش کشدهايذ( .هىهى لمی ،;>;? ،ؿ F;ABهضغًی،9377 ،
ؿ )197به ًّىاو يمىيه هشصىم Eخىئی Dسابيه بیى اؽخاؿ اّمال و ايفظ و رهه آوها سا
سابيه امافی راتی تکىیًی ؽمشده و بش ایى ّمیذه اعت که ؽخـ يغبت به اهىس هضبىس
داسای هالکیت راتی اولی اعت یًْی داسای عليًت رهت تقشف دس يفظ خىد و ؽئىو
خىد اعت و ورذاو و عیشه ّمال صکن هیکًذ که فشد بش ّمل ،يفظ و رهه خىیؼ هغلو
اعت و ؽاسُ يیض ایى عليًت سا اهنا کشده و اؽخاؿ سا اص تقشفاتی که هشبىه به يفظ آيها
هیؽىد ،هًِ يکشده اعت( .تىصیذی ،9198 ،د ،1ؿ)1
البته بایذ تىره داؽت که هالکیت بش اّنای بذو دس همایغه با هالکیت بش اهىال و اؽیا
تفاوتهایی داسد Fبه ًّىاو هخال ىبك هاده  =:لايىو هذيی Eهش هالکی يغبت به هایملک
خىد صك همهگىيه تقشف و ايتفاُ سا داسد هگش دس هىاسدی که لايىو اعتخًا کشده باؽذ Dو
ّمذهتشیى هايِ کلی و لايىيی که اىالق صك هضبىس سا هضذود و همیذ هیکًذ ،افل >:
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لايىو اعاعی اعت که همشس هیداسد Eهیچ کظ يمیتىايذ اّمال صك خىیؼ سا وعیله امشاس
به غیش یا تزاوص به هًافِ ّمىهی لشاس دهذ.D
غیش اص ایى هضذودیتی که افل  >:بًابش فشك حبىت هالکیت ايغاو بش اّنا لشاس هی-
دهذ ،اص يَش فمهی يیض هضذودیتهایی بشای ایى هالکیت ورىد داسد که ّباست اعت اص
صکن تکلیفی Eصشهت امشاس به يفظ Dدس صال صیات و Eصشهت ليِ اّنای هیت (هخله
کشدو) Dو هنچًیى Eورىب دفى هیت Dدس صهاو فىت.
ىبك هبايی و ادله فمهی ،ايغاو بایذ به يضىی با اّنای خىد سفتاس کًذ که به خىد و
اّنایؼ مشس واسد يکًذ.
 .3.3رابطه سلطه و تصرف
بشخی فمها سابيه هضبىس سا Eعليًت Dبشؽمشدهايذ .هماوگىيه که ايغاو بش اهىال خىیؼ
عليه داسد بش يفظ خىیؼ يیض عليه داسد و هیتىايذ هش گىيه تقشفی دس آو بکًذ .البته
هؾشوه بش ایى که اص يَش ّمال و ؽاسُ هًْی واسد يؾذه باؽذ.
هشصىم اهام خمیًی(سه) دس کتاب البیع دس ممى بضج تفاوتهای صك ،هلک و
عليًت ،تقشیش کشدهايذ که ايغاوها بش يفىط خىد عليه داسيذ( .هىعىی خمیًی،
;=C:ق ،د; ،ؿ=<)
آیت الله هًتَشی يیض دس ایى باسه گفته اعتE :فاو االيغاو کما یکىو هغليا ّلی هاله
یضکن الْمل و الؾشُ ،فال یزىص التقشف فی هاله بذوو اريه فکزلک یکىو هغليا ّلی
يفغه و بذيه  ،بل هی حابته باالولىیه الميْیه( D...هًتَشی ،;>:C ،د< ،ؿ<>=)
ايغاو هماو گىيه که بًابش صکن ّمل و ؽشُ هغلو بش هال خىد اعت و تقشف دس هال
او بذوو اراصهاػ رایض يیغت ،هماوگىيه يیض ،ايغاو بش يفظ و بذو خىد هغلو اعت و بلکه
ایى عليه بش بذو ،بًا بش اولىیت ليْی ،حابت اعت .بش اعاط ایى ّباست يیض ايغاو بش يفظ
و بذو خىد هغلو اعت.
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آیت الله هکاسم ؽیشاصی دس ممى بضجهایی که دسباسهی هغأله Eالًاط هغليىو ّلی
ايفغهن Dداؽتهايذ ،تقشیش کشدهايذ که به ایى يىُ عليه دس آیه و سوایتی اؽاسه يؾذه اعت،
ولی هفاد چًیى اهشی بش اعاط بًای ّمال حابت اعت و البته ایى يىُ عليه ،تخقیـپزیش
اعت و ؽاهل هش يىُ تقشفی يمیؽىد( .هکاسم ؽیشاصی ،;>;; ،د< ،ؿ=<)
آیت الله هؤهى هْتمذيذ که اگش چه ايغاو هالک اّنا و هتْلمات يفظ و بذو به
فىست هالکیت اّتباسی يیغت و اگش چه سابيهی هیاو ايغاو و اّنایؼ اص يَش هالکیت
يَیش سابيهی وی با لباط ،پىل و چًیى هىاسدی يیغت ،به يَش ایؾاو هشاد اص هالکیت ،تضت
اختیاس بىدو و عليه داؽتى بش اهش هىسد يَش اعت (هىهى لمی ،;>;? ،ؿ  );ABو ايغاو
يغبت به اّنای خىد اص چًیى اختیاس و عليهای بشخىسداس اعت .اص يَش ّمالیی ايغاو بش
يفظ والیت داسد و اختیاس آهىصػ به دعت اوعت و لاّذه Eالًاط هغليىو ّلی ايفغهنD
لاّذهای ّمالیی اعت که اص عىی ؽاسُ يیض هىسد سدُ و هًِ لشاس يگشفته اعت( .هىهى لمی،
?;>; ،ؿ=@;)
البته گشچه ىبك لاّذه تغلیو ايغاوها بش يفظ و اهىس هشبىه به آو هغلو هغتًذ اها
ایى اصاىه هضذود ؽذه و ىبك لاّذه المشس ايغاو هزاص به ايزام کاسی که وی سا دس
هْشك مشس ،خيش و رشاصات ؽذیذ لشاس دهذ ،يخىاهذ بىد و پشهیض اص آوها اهشی وارب و
مشوسی اعت.
بًای ّمال يیض تقشفات ايغاو سا دس اّنا و ارضای بذو خىیؼ تا رایی که با لاّذه
المشس تْاسك يذاؽته باؽذ ،هزاص هیدايذ .البته همکى اعت مشوستی پیؼ آیذ که اگش چه
تقشفات ايغاو مشساتی داؽته باؽذ اها مشوست ايزام آو سا هزاص هیدايًذ.
فشف ورىد عليه يمیتىايذ هالکیت سا احبات کًذ .چشاکه اگش هالکیت سا يىّی صالت
امافه و ايتغاب بیى هالک و هملىک بذايین ،با تىره به ایىکه عليه اص لىاصم و آحاس ّمالیی
هالکیت اعت و هماوگىيه که سهبش کبیش ايمالب دس کتاب البیع خىد آوسدهايذ ،عليًت هماو
هلک يیغت ،بلکه اص اصکام ّمالیی هالکیت اعت.

سابيه فمهی-صمىلی هتمامیاو ايزماد گاهت با گاهتهای هًزمذ هىرىد دس بايکهای ايزماد ;:C/

اها با تىره به هفهىم عليًت و آحاسی که بشای آو اسائه ؽذه وامش اعت که بیى هفهىم
عليًت هضبىس و هفهىهی که هالکیت راتی اسائه ؽذ ،اص رًبهی هاهىی تفاوتی يیغت و
بیؾتش اختالف دس الفاً اعت ،بًابشایى به يَش هیسعذ اعتْمال لفٌ هالکیت راتی بشای ایى
سابيه بهتش اعت ،صیشا عليًت يتیزه و صکمی اص اصکام هالکیت للمذاد هیؽىد.
هالکیت ايغاو يغبت به خىد ،به هًْای عليًت او بش پیکش خىد اعت ایى عليًت
اهشی اعت تکىیًی که صهام آو به دعت خذاويذ اعت بًابشایى هلکیت ايغاو دس ىىل
هلکیت خذاويذ اعت و اوعت که ايغاو سا به گىيهای آفشیذه که بش خىد عليًت داؽته باؽذ.
(يَشی تىکلی ،;=BB ،ؿ<)B
دس لىايیى هىمىّهی ایشاو ،فشاصتا صکمی دس هىسد سابيهی ايغاو با بافتها و ارضای
بذيؼ ورىد يذاسد .ىبك لايىو اعاعی و لايىو آییى دادسعی هذيی هشگاه دس هىسد هغألهای
صکمی ورىد يذاؽته باؽذ بایذ به هًابِ هْتبش اعالهی یا فتاوای هْتبش و افىل صمىلی که
هغایش با هىاصیى ؽشّی يباؽذ ،سرىُ کشد .لزا با تىره به بشسعیهای ايزام ؽذه يَش هؾهىس
دس هیاو فمها ،هالکیت راتی ايغاو بش اّنا و ارضای بذو اعت .که ایى هالکیت هیتىايذ یک
ابضاس صمىلی لىی و لابل تىره دس کًتشل و صمایت اص هًافِ و صمىق اؽخاؿ دسخقىؿ
علىلهای رًغی وارضای بذيؼ تلمی ؽىد .البته صك هالکیت هايًذ دیگشصمىق لايىيی
هيلك يیغت و لايىوگزاس بایذ بش هبًای صفٌ يَن ّمىهی و هًافِ راهْه آو سا دس خقىؿ
ارضای بذو تضذیذ کًذ (Laurie, Graeme, 2007, p.317).بًابشایى هیتىاو يتیزه
گشفت که هالکیت ايغاو بشاّنایؼ ،سابيه هالکیت راتی و عليه یا صك دائمی اعت که بیى
ايغاو و اّنای وی همشس ؽذه و لايىوگزاس آو سا هْتبش ؽًاخته اعت و ؽخـ به هىرب
چًیى صمی ،هیتىايذ دسصذود لىايیى ،تقشف دس اّنایؼ سا به خىد اختقاؿ دهذ ،به
گىيهای که اص تمام هًافِ همکى آو اعتفاده کًذ .دس يتیزه با تىره به ایىکه گاهت هًزمذ رض
فشاودههای ايغايی هیباؽذ بایذ سابيه آوها با ايغاو سا هالکیت راتی دايغت که هىرب
عليه یا صك دائمی هیؽىد دس يتیزه هیتىاو بشای افشاد صك اٍهاس يَش دسباسه عشيىؽت
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گاهتهای هًزمذؽاو لائل ؽذ .البته دس کؾىسهای هختلف سویکشدها هتفاوت هیباؽذ
بيىسیکه دس بشیتايیا ،بش ىبك لايىو باسوسی ايغايی و رًیىؽًاعی ( )999۹و دس اعتشالیا بش
ىبك لايىو تکًىلىژی تىلیذ هخل ايغايی (; ،);CCبه رای تقشیش به صك هالکیت افشاد بش
گاهت خىد ،به صك گغتشده آوها بش کًتشل و اداسه ارضای بذو لائل ؽذهايذ که سابيهای ؽبه
هالکايه اعت .دس ایاالت هتضذه ،هیچ یک اص لىايیى هىمىّه ایالتی یا فذسال گاهت سا هال
يمیدايًذ و به سابيه هالکیت فاصب گاهت لائل يیغتًذ(Hardcastle R, 2007, .
)pp.89-92
دس پشويذه هشبىه به خاين ژولیه گاسبش ) (Rick Weiss, 1998, p.A01دادگاه هْتمذ
بىد که تخمکهای هًزمذ باسوس ؽذه به هیچ وره يمیتىايًذ رض اهىال خاين گاسبش به اسث
بشعًذ .هارشا صاکی اص تقمینگیشی بشای به ديیا آوسدو بچهای با اعتفاده اص تخمک باسوس
ؽذه هادس هشده بىد ایى گضاسػ اولیى هىسد تأییذ ؽذه اص ايتمال رًیى صافل اص تخمک هادس
هشده هیباؽذ و دس يىُ خىد دس ديیا هًضقش به فشد اعت.
ایًک به ؽشس گضاسػ هیپشداصین:
بهىىس هْمىل عمو رًیى والْهای ياگىاس اعت ولی هىلْی که رًیى هىرىد دس سصن
خاين ولىف دس دعاهبش  9997عمو ؽذ بغیاسی اص اؽخاؿ هيلِ اص چگىيگی صاهله ؽذو
وی که به يىّی دسگیش هارشا بىديذ ،يتىايغتًذ ساصتی و آعىدگی خاىش خىد سا اص ایى عمو
رًیى پًهاو کًًذ .خاين ولىف یک هادس رايؾیى بىد که رًیًی سا صمل هیکشد که صافل اص
ايتمال تخمک باسوس ؽذه صيی بىد که یک عال لبل اص ّمل ايتمال رًیى فىت کشده بىد.
فاصب تخمک خاين ژولیه گاسبش یک صو هزشد  18عاله بىد که دس دعاهبش  9986دس
احش عشىاو خىو فىت کشده بىد .ياهبشده لبل اص ؽشوُ یک دوسه ؽیمی دسهايی و سادیىتشاپی که
وٍیفه تخمکگزاسی عیغتن تىلیذ هخل او سا اص بیى هیبشد ،پظ اص هزاکشه با یک کلیًیک
يگهذاسی گاهت ،تْذادی اص تخمکهای اخز ؽذه اص خىد سا با اعپشم اهذایی باسوس يمىد و
رًیىهای بالمىه به دعت آهذه سا بشای رخیشهعاصی هًزمذ کشد .خاين گاسبش اهیذواس بىد که
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بْذ اص بهبىدی ،به وعیله آوها باسداس ؽذه و يهایتا بْذ اص فشاکاؽتى آوها دس سصن خىد،
فاصب فشصيذی ؽىد هىلْی که خاين گاسبش دس احش بیماسی هزکىس فىت کشد والذیى او با
اعتفاده اص یک هادس رايؾیى و به هًَىس به ورىد آوسدو یک بچه تشتیب ايتمال رًیىها سا به
سصن هادس رايؾیى داديذ ّملی که به گفته ایؾاو یکی اص آسصوهای دختشؽاو بىد و آوها دس
يَش داؽتًذ ایى آسصو سا راهه ّمل بپىؽايًذ .والذیى خاين گاسبش لقذ داؽتًذ که بچه سا بشای
بضسگ کشدو به دختش دیگشؽاو که خىاهش ژولیه بىد ،بغپاسيذ.
صمىقداياو دس هىسد ایىکه چه کغی بایذ پذس و هادس لايىيی بچه تلمی گشدد دچاس
عشدسگمی ؽذه بىديذ :هادس بیىلىژیکی خاين ژولیه گاسبش بىد که یک عال بْذ اص هًزمذ
کشدو رًیىها دفى ؽذه بىد هادس رايؾیى خاين ولىف که هیچ ّاللهای بشای بضسگ کشدو
بچهای که دس سصن خىد صمل هیکشد يذاؽت یا اهذاء کًًذه اعپشم که تخمکها با اعپشم وی
باسوس ؽذه بىديذ البته والذیى خاين گاسبش که صالت هادس رايؾیًی سا تشتیب داده بىديذ يیض
لقذی بشای ایىکه خىدؽاو بچه سا بضسگ کًًذ ،يذاؽتًذ.
هغأله غاهنی يیض دس هىسد اسث بشده ؽذو رًیىهای بالمىه به ورىد آهذ والذیى خاين
گاسبش ادّا هیکشديذ که آوها تخمکهای باسوس ؽذه دختشؽاو سا با عایش اهىال او به اسث
بشدهايذ .لنات دادگاهها هخالفت خىد سا با ایى ّمیذه ابشاص داؽتًذ .یک دادگاه دس کالیفشيیا
دس ایى خقىؿ بیاو داؽت ،گاهت یا رًیى بالمىه ايغايی هخل یک ليْه صهیى همذاسی پىل
و یا یک اتىهبیل صیبا رض اهىال اؽخاؿ يیغت که وساث دس هىسد آو ادّای هالکیت يمایًذ.
و بتىايًذ دس سابيه با آوها تقمینگیشی بکًًذ.
دس دیذگاه صمىق ايگلغتاو افشاس به سمایت ؽخقی به لضاً تکشین و اصتشام به ؽاو
و همام ايغاو و صمىق وی دسهىسد اعتفاده هغتمل اص ارضای ژيتیکی بذو خىد هیباؽذ به
همیى لضاً اعت که به هىرب لايىو هزکىس سمایت فشد بشای اعتفاده اص گاهت هًزمذ
خىد صتی پظ اص هشگ يیض مشوسی ؽًاخته ؽذه اعت.
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دس عال > ;CCؽىسای بهذاؽت هلًذ هفهىم هالکیت بش اّنا و ارضای بذو سا به ىىس
کلی سد کشد.
دس يَام صمىلی کاهى ال اؽخاؿ افىال هالک بذو و ارضا و بافتهای رذا ؽذه اص
بذو خىد يیغتًذ (Skene, Loane, 2007, pp.129-133) .اص لضاً تاسیخی ،صمىق
بشیتايیا دس هیچ صهاو صمىق هالکیت سا بش ارضا و اّنای بذو به سعمیت يؾًاخته اعت.
) (Churchill, I.J,1994, pp.249-284البته با تىره به سای فادسه دس پشويذهی یشوسث
ّلیه تشاعت بشیغتىل ؽمالی دس عال <::Cهیتىاو گفت که سویهی لنایی هذسو دس کؾىس
ايگلغتاو و عایش کؾىسهای کاهى ال به ىىس پیىعته به عمت ؽًاعایی کاهل ارضای ايغايی
به ًّىاو هال لابل تملک دس صال پیؾشوی اعت(Pawlowski, Mark, 2009, pp.35- .
) 55چشاکه دس ایى پشويذه C ،بیماس عشىايی که دس بیماسعتاو بشیغتىل ؽمالی دس صال
دسهاو بىديذ به ّلت احشات دسهاو بش لابلیت باسوسی آوها الذام به رخیشه يمىيههای اعپشم دس
بیماسعتاو کشديذ .ایى يمىيهها به ّلت يمـ دعتگاه ايزماد ،اص بیى سفت و ایى بیماساو بشای
هيالبه خغاست به دادگاه هشارْه کشديذ .یکی اص هغائلی که دس دادگاه تزذیذيَش هىسد
هًالؾه ىشفیى لشاس گشفت ایى بىد که آیا ایى يمىيهها هال لابل تملک اعت .دادگاه دس صکن
فادسه خىاهاوها سا هالک والْی ایى يمىيهها للمذاد کشد.
 .4تعییه سروىشت گامتهای مىجمد
با تىره به ایىکه سابيه بیى فاصباو گاهت و گاهتهای هًزمذ اص يىُ سابيه هالکايه و
تقشف هیباؽذ دس يتیزه اعتفاده اص گاهتهای هًزمذ بْذ اص اتمام دوسه ايزماد دس هش
سوؽی هًىه به سمایت آگاهايه فاصباو آوها و چگىيگی لشاسداد هیباؽذ .که ایى اهش
هغتلضم سمایت آگاهايه هتمامیاو ايزماد هیباؽذ.
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سم ایت آگاهايه ،به بیاو عاده بش اهکاو ابشاص سمایت ،صاکی اص آگاهی دسهىسد بیماساو
پژوهؼ های صیغتی و پضؽکی داللت داسد .لزا هتنمى دو هىمىُ رذاگايه دس تقمینگیشی
اعت:
الف) به ایى هًْا که بیماس اص همه اىالّات الصم هشبىه به تقمینگیشی هيلِ باؽذ.
ب) ایى تقمین بیماس ،آصادايه و اص سوی اختیاس وی فىست گیشد که هغتلضم تىايایی
بیماس دس فهن اىالّات هشبىه و دسک پیاهذهای ایى تقمین گیشی ،هًيمی و لابل پیؼبیًی
هیباؽذ.
سمایت آگاهايه بش پایه هفهىم بًیادی Eخىد آییًی Dاعت ،بذیى هًْا که هش فشد ايغايی

ّ
هضك اعت ،عشيىؽت ،صمىق و تکالیف خىد سا ،خىد سلن صيذ و تْییى کًذ و دس همابل
هفهىم Eدگش آییًی Dاعت ،که به هًْای صك دیگشی بشای تقمینگیشی دس عشيىؽت خىد
اعت .لزا اص ایى رهت هفهىم دگشآییًی ياهىره اعت که کشاهت ايغايی سا که بش هبًای
آصادیّ ،ماليیت ايغايی اعت ،يمل هیکًذ .لزا بشای تْییى عشيىؽت گاهتهای هًزمذ
به لضاً اخاللی ،هؾخـ هی ؽىد که داؽتى سمایت آگاهايه و هْمىل افشاد ،هىمِ ههمی
دس اسصیابی تشاص اخاللی ایى بضج اعت .دس ایى هىاسد ،سمایت آگاهايه فشدی که گاهتها
هتْلك به اوعت ،تْییىکًًذه يهایی اعت .بًابشایى گاهتهای هًزمذ سا هیتىاو با سمایت
آگاهايه افشادی که گاهتها اص بذو آوها اعتخشاد ؽذه اعت ،هىسد اعتفاده لشاس داد .لیکى با
تىره به ایى که دس کؾىس ایشاو لايىو هذويی بشای ایى اهش ورىد يذاسد لزا دس بشخی هىاسد
هًگام يمىيهگیشی و ايزماد چگىيگی عشيىؽت گاهتها تىعو هتمامی ايزماد دس لشاداد
رکش يمیؽىد .دس يتیزه دس همه هشاکض ايزمادی تْذاد لابل تىرهی گاهت هًزمذ سها ؽذه
ورىد داسد .بًابشایى هیتىاو گفت گاهتهای هًزمذ صهايی سها ؽذه تلمی هیؽىيذ که
هتمامیاو دس صیى ايْماد لشاسداد با هشاکض ايزماد دس خقىؿ عشيىؽت گاهتهای هًزمذ
بْذ اص اتمام دوسه ايزماد تقمیمی اتخار يکشده باؽًذ.
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اص آورایی که هذف افلی اص ايزماد گاهت دس بغیاسی اص هىاسد بشای صفٌ باسوسی
بیماساو تضت دسهاو با اؽْه یا ؽیمی دسهايی هیباؽذ و دس بشخی اص هىاسد به ّلت ّذم
هىفمیت دس دسهاو افشاد راو خىد سا اص دعت هیدهًذ و یا بشّکظ بشخی اص آوها کاهال
هذاوا ؽذه و به ىىس ىبیْی فشصيذداس هیؽىيذ لزا به ّلت ّذم يیاص به گاهتهای هًزمذ
خىد عشآ آوها يمیسويذ البته دس عایش کاسبشدهای ايزماد گاهت يیض ایى اصتمال ورىد داسد
لزا تْذاد لابل تىرهی گاهت سها ؽذه دس بايکهای ايزماد هىرىد هیباؽذ که بایذ دسباسه
آوها تقمینگیشی ؽىد .با ًّایت به ایىکه اعپشم و تخمک دو ًّقش عاصيذه ايغاو هیباؽًذ
و يغلهای بْذی اص آوها تأحیش هیپزیشيذ بشسعی هىمىُ صائض اهمیت هیباؽذ .بًابشایى دس
فىستیکه هشاکض ايزماد بتىايًذ با فاصباو گاهت استباه بشلشاس کًًذ اص آوها خىاعته هیؽىد
که بشای تْییى عشيىؽت گاهتهای هًزمذ خىد هشارْه کًًذ و اگش فاصباو گاهت دس لیذ
صیات يباؽًذ با تىره به هاهیت صمىلی و هال بىدو گاهتهای هًزمذ اص وسحه خىاعته
هیؽىد که بشای تْییى عشيىؽت آوها تقمینگیشی کًًذ.
البته بایذ تىره داؽت هش چًذ که دس هىسد اهذای اّنا بذو ،سمایت همغش هتىفی،
والذیى یا دیگش وساث و تأییذ دادگاه فالش پزیشفته ؽذه ،اها ومِ دس هىسد اهذای گاهت به
گىيهای دیگش اعت ،صیشا احش آو باسوسی پظ اص فىت و بشخىسداسی کىدک هتىلذ به ایى سوػ
اص اسث و عایش صمىق خىاهذ بىد .به ىىسیکه بشخی لیاط هیاو اهذای عایش اّنا با گاهت
سا به دلیل آحاس صاکن بش آو هًتفی دايغتهايذ ) (Strong C,1999, pp.247-258بًابشایى،
دس ایى صهیًه بایذ با اصتیاه بیؾتشی عخى گفت صتی همکى اعت افشاد ،پیؼ اص فىت،
سمایت فشیش به اعتفاده اص اّنا و بافتهای بذو خىد سا اّالم کًًذ اها دس هىسد گاهت
عکىت کًًذ .يمیتىاو اص ایى فمذاو سمایت یا عکىت چًیى اعتًباه کشد که هتىفی لقذ
داؽته گاهت خىد سا ،هايًذ دیگش اّنای بذو ،اهذا کًذ .هنچًیى ،يبایذ اص يَش دوس داؽت
که اهذای ّنى بشای يزات راو بیماسی دیگش اعت .که ایى يکته بغیاس ههن دس اهذای
گاهت غایب اعت .اص ایى سو ،يمیتىاو ایى اعتذالل سا پزیشفت که اهمیت يزات صيذگی
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صوریى ياباسوس کمتش اص يزات راو یک بیماس يیغت .بًابشایى وسحه فمو بشای اهذا رهت
اعتفاده دس تضمیمات و دوسسیضی ایى گاهتها هیتىايًذ تقمینگیشی بکًًذ و چًاوچه
فاصب گاهت هتأهل باؽذ هیتىاو دس صهاو ّذه گاهتهای هًزمذ هىرىد او و همغشػ سا
تلمیش کشده و به سصن همغشػ هًتمل کشد.
هنچًیى با تىره به هاهیت صمىلی گاهتهای هًزمذ و هال تلمی ؽذو آوها هیتىاو
گفت گاهتهای هًزمذی سا که به فاصبايؾاو و وساث آوها بشای تْییى عشيىؽت دعتشعی
ورىد يذاؽته باؽذ ،هزهىل المالک تلمی کشده و صکن هاده  <Bلايىو هذيی سا که همشس کشده
اعت Eاهىال هزهىل المالک با ارو صاکن یا هاروو اص لبل او به هقاسف فمشا هیسعذD
دسباسه آياو اّمال يمىد .که البته با تىره به لابلیت بالمىه گاهتها بشای ايغاو ؽذو و آحاسی
که دس پی داسد صاکن يیض فشفا هیتىايذ تقمین به اهذا بشای تضمیمات یا دوسسیضی آوها
بگیشد و يمیتىايذ آوها سا به هًَىس تىلیذ هخل به افشاد ياباسوس ايتمال دهذ.
یافتههای پژوهش
; .هش چًذ که بشخی اص فاصبيَشاو با تىره به اعتْذاد بالمىه گاهتهای هًزمذ بشای
ايغاو ؽذو و با ًّایت به افل اصتشام و کشاهت ايغايی اص هال دايغتى آوها ارتًاب هیکًًذ
ولی با تىره به ایىکه کشاهت ايغايی دس فىستی يمل هیؽىد که افىل ايغايیت صیش پا
گزاؽته ؽىد و باّج ارالل يفظ یا اهايت به ايغاو ؽىد ،دس صالی که تقشف وی دس صذود
ؽشُ هىرب يمل کشاهت يمیؽىد.
و با ًّایت به ایىکه اوال ،گاهتهای هًزمذ به ؽخـ یا اؽخاؿ خافی هتْلكايذ.
حايیا ،لابل يمل و ايتمال ّملی يیض هغتًذ .حالخا ،هن دیذگاه ّمىهی داسای يفِ و اسصػ هغتًذ
و هن بشای ىشفیى لشاس داد و دس سوابو آوها يفْی سا به همشاه داسيذ ،سابْا ،ایى يفِ چىو
بشىشفکًًذه يیاصهای ّمالیی افشاد هیباؽذ يفْی ّمالیی اعت ،خاهغا ،گاهتهای هًزمذ
فیالًفغه وارذ اسصػ والْی هغتًذ .لزا هال هضغىب هیؽىيذ چىو گاهتهای هًزمذ
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فشفيَش اص هش ّمیذهای که ها دس هىسد يىُ سابيه صمىلی آو با اؽخاؿ داؽته باؽین ،يیاص
هؾشوُ افشاد سا تأهیى هیکًًذ و هتنمى هًفْت بشای آوها هیباؽًذ .بًابشایى به يَش هیسعذ
رمِ هالکها و ًّافش الصم بشای هالیت دس هىسد گاهتهای هًزمذ هىرىد هیباؽًذ.
< .سابيه ايغاو با اّنایؼ ،سابيه هالکیت راتی و عليه یا صك دائمی اعت که بیى
ايغاو و اّنای وی همشس ؽذه و لايىوگزاس آو سا هْتبش ؽًاخته اعت و ؽخـ به هىرىب
چًیى صمی ،هیتىايذ دسصذود لىايیى ،تقشف دس اّنایؼ سا به خىد اختقاؿ دهذ ،به
گىيهای که اص تمام هًافِ همکى آو اعتفاده کًذ .دس يتیزه با تىره به ایىکه گاهت رض
فشآودههای ايغايی هیباؽذ بایذ سابيه آوها با ايغاو سا هالکیت راتی دايغت که هىرب
عليه یا صك دائمی هیؽىد دس يتیزه هیتىاو بشای افشاد صك اٍهاس يَش دسباسه عشيىؽت
گاهتهای هًزمذؽاو لائل ؽذ Fکه البته دس کؾىسهای هختلف سویکشدها هتفاوت هیباؽذ.
= .با تىره به ایىکه سابيه بیى فاصباو گاهت و گاهتهای هًزمذ اص يىُ سابيه
هالکايه و تقشف هیباؽذ دس يتیزه اعتفاده اص گاهتهای هًزمذ بْذ اص اتمام دوسه ايزماد
دس هش سوؽی هًىه به سمایت آگاهايه فاصباو آوها و چگىيگی لشاسداد اعت .که ایى اهش
هغتلضم سمایت آگاهايه هتمامیاو ايزماد هیباؽذ.
> .دس سابيه با گاهتهای سها ؽذه دس فىستیکه هشاکض ايزماد بتىايًذ با فاصباو
گاهت استباه بشلشاس کًًذ اص آوها خىاعته هیؽىد که بشای تْییى عشيىؽت گاهتهای
هًزمذ خىد هشارْه کًًذ و اگش فاصباو گاهت دس لیذ صیات يباؽًذ با تىره به هاهیت
صمىلی و هال بىدو گاهتهای هًزمذ اص وسحه خىاعته هیؽىد که بشای تْییى عشيىؽت آوها
تقمینگیشی کًًذ .و فىست ّذم دعتشعی به وسحه گاهتهای هًزمذ سها ؽذه سا هزهىل
المالک تلمی کشده و هیتىاو صکن هاده  <Bلايىو هذيی سا که همشس کشده اعت Eاهىال
هزهىل المالک با ارو صاکن یا هاروو اص لبل او به هقاسف فمشا هیسعذ Dدسباسه آياو اّمال
يمىد .که البته با تىره به لابلیت بالمىه گاهتها بشای ايغاو ؽذو و آحاسی که دس پی داسيذ
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وسحه و صاکن فشفا هیتىايًذ تقمین به اهذا بشای تضمیمات یا دوسسیضی آوها بگیشيذ و
يمیتىايًذ آوها سا به هًَىس تىلیذ هخل به افشاد ياباسوس ايتمال دهًذ.
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