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ؾکحكای جؽّّی ظَىً ؼّىِی ،ؾايٍگاه اهام ِاؾً فلیه الىالم ،جهكاو ،ایكاو
هحمذحسیى اسفًذیار پىر
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کاقًٌاوی اقٌؿ ظَىً ؼّىِی ،ؾايٍگاه اهام ِاؾً فلیه الىالم ،جهكاو ،ایكاو

چکیذه
به قمن اجياً يؾك بك ياهٍكوؿ بىؾو ٍماق ؾق ىَه و ظَىً اوالهی ،هيهىم ،اظکام و ٌكایظ ایى
اِغالض ؾق اؾبیات ظَىٍی قایس هبهن و به جبـ ،جغبیٌ آو با يهاؾهای هٍابه هايًؿ بؽث آلهایی
ؾٌىاق اوث .ایى ابهام پیاهؿهای ياهغلىبی ؾاقؾ و اٌؽاَ همکى اوث ؾق هقاهالت قولهكه،
فَىؾی قا بکاق بگیكيؿ که با ٍماق ٍكابث لیاؾی ؾاقيؿ و ؾق يحیصه فَؿ باعل باٌؿ .ؾق پژوهً ظاضك
ضمى جبییى اشمالی ٍماق ،بؽث آلهایی به فًىاو یکی ال هّاؾیٌ اظحمالی ٍماق ،هىقؾ بكقوی ٍكاق
گكىحه و ال جغبیٌ هیاو ؾو يهاؾ هفکىق چًیى اِغیاؾ هیٌىؾ که مالب هّاؾیٌ بؽثآلهایی ،به
ؾلیل اٌحكاک با فًاِك ٍماق هايًؿ وظىؾ وذیَه و هؽاعكه ،ؾاؼل ؾق هيهىم ٍماق بىؾه و باعلًؿ .با ایى
ظال ایى ٍافؿه بؿوو جؽّیُ يبىؾه و هىاقؾی چىو بؽثآلهایی ؾق ٍالب ٍكْ و بؽثآلهایی ؾق
ٍالب وکالث با لعاػ واؼحاق و هاهیث هحياوت ؼىیً ال ٍافؿه ىىً هىحرًا هىحًؿ.
كلیذواژههاٍ :ماق ،بؽثآلهایی ،الجاقی ،هؽاعكه.

; .جاقیػ وِىل F;=C@/=/<< :جاقیػ جّىیب9396/9/6 :
< .پىث الکحكويیکSafir.hedayat@gmail.com :
= .پىث الکحكويیک (هىؤول هکاجبات)Mhes313@gmail.com :
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 .1همذهه
ٍماق یکی ال هياهین (ٍكاقؾاؾهای) ياهٍكوؿ ال هًؾك ىَه و ظَىً اوالهی اوث و ؾق ایى
لهیًه اجياً يؾك وشىؾ ؾاقؾ .فلیقمن ایى اجياً يؾكٍ ،ماق ؾق اؾبیات قایس ظَىٍی هبهن بىؾه
و ظؿوؾ و ذنىق آو هٍؽُ يیىث و ؾق يحیصه جغبیٌ هىضىفات هىحعؿذه با آو هايًؿ

بؽثآلهایی ؾٌىاق اوث .ؾق يحیصه بكقوی هيهىم ٍماق و فًّك (فًاِك) اواوی جٍکیل-
ؾهًؿه آو ضكوقی اوث .هنچًیى شهث جغبیٌ بؽثآلهایی _که ؾق ایى پژوهً ال بیى
هّاؾیٌ اظحمالی ٍماق بكگمیؿه ٌؿه اوث_ با ٍماق ،اللم اوث به جبییى آو و وپه بك اوان
هيهىم اوحؽكاز ٌؿه ال ٍماق به ِؿق ظکن اٍىام آو پكؾاؼحه ٌىؾ.
بًابكایى ؾق ابحؿا به جبییى هيهىهی ٍماق بك اوان اٍىال ىَهی هىشىؾ ال هًؾك
فًّكًٌاوی و وپه جبییى هيهىم و اٍىام بؽثآلهایی و ؾق آؼك جغبیٌ هك یک ال اٍىام آو
با ٍماق پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ.
 .1 .1هفهىمشًاسی لمار
 .1 .1 .1لمار در لغت
آو چیمی که ال جقاقیو لنث ًٌاواو ىاقوی هیجىاو يحیصه گكىث ایى اوث که:
 .9یکی ال فًاِك لنىی واژه ٍماق بكؾ و باؼث اوث .2 .فًّك ؾیگك ٍماق ،ايحَال هال یا چیم
ؾیگكی اوث .3 .فًّك اظحمال و هؽاعكه یکی ال فًاِك ٍماق اوث که بكؼی به ِكاظث
آو قا ـکك کكؾهايؿ و بكؼی هن ٌایؿ آو قا به ؾلیل هىححك بىؾو ؾق بكؾ و باؼث ـکك يکكؾهايؿ.
(ؾهؽؿا ،9373 ،ز F95649َ ،99هقیى ،9363 ،ز F2725َ ،2فمیؿ ،9389 ،ز،2
ٌَ )9411بیه همیى يحایس ال بكؼی ىكهًگهای فكبی و ىَهی به ؾوث هیآیؿ( .هعمىؾ
فبؿ الكظماو Fبیجا ،ز F992 ،3هقلىه F653َ ،9986،وماظهF496َ ،9383 ،
آـقيىي F559َ ،9386 ،فبؿالىاظؿ کكم9987 ،م F458َ ،البقلبکی2112 ،م،
َ)9566
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 .2 .1 .1لمار در فمه و حمىق
ىَهای ٌیقه ،جقاقیو هحقؿؾی ال ٍماق اقائه کكؾهايؿ که ایى جقاقیو هحياوت بىؾه و ؾاهًه
هىوـ و هضیَی قا ؾق هىقؾ ٍماق هغكض هیوالؾ.
ٍؿق هحیَى ج قكیو ٍماق ،بالی با آالت هٍهىق به ٍماق ،همكاه با ٍكاق ؾاؾو وذیَه اوث.
(ٌیػ أيّاقی ،ً9495 ،زِ F379َ ،9اظب شىاهك ،ً9414 ،زF919َ ،22
هًحؾكی ،ً9495 ،ز F985َ ،2ؼىیی ،بیجا ،ز )368َ ،9ایى هقًای ٍؿق هحیَى ،ال
وىی بكؼی اشمافی ؾايىحه ٌؿه اوث( .اهام ؼمیًی ،ً9495 ،ز)7َ ،2
جىوقه هيهىم ٍماق به ظالحی که وذیَهای ؾق کاق يباٌؿ ،اؼحالىی اوث ،هك چًؿ ؽاهكا
ؾق ظكام بىؾو آو جكؾیؿی يبىؾه و هعل اجياً اوث( .هعٌَ کكکی ،ً9494 ،زF24َ ،4
هعٌَ ظلی ،ً9418 ،ز )997َ ،4اؼحالىات جقاقیو به ؾلیل اؼحاله ؾق جقییى جکلیو
هىاقؾ لیك اوث .9 :بالی بىؾو یا يبىؾو  .2وشىؾ یا فؿم وشىؾ آالت هقكوه به ٍماق .3
ٌكط کكؾو یا يکكؾو وذیَه بكای بكيؿه
ؾق واٍـ ؾق جيکیک ؾیگكی ٌایؿ بحىاو فًاِك قا به  5فًّك جىوقه ؾاؾ .; :هؿه و
ايگیمه ال ايصام فمل (جيكیط یا هقاهله) <ٍ .الب فمل ايصام ٌؿه (بالی یا هقاهله) =.
وویله ايصام فمل و ٌهكت آو (آالت و ابماق ؼاَ یا میك آو) > .يحیصه فمل ايصام ٌؿه
_ىاقك ال ٌكط کكؾو یا يکكؾو وذیَه_ (شابهشایی هال یا بؿوو ؾوحاوقؾ هالی) ? .هیماو
اظحماالت هؽحلو ؾق فمل ايصام ٌؿه (هیماو هؽاعكه)
با هكاشقه به ىحاوای هؽحلو ىَها به ایى يحیصه هیقوین که:
ٍ .9ماق ،ولى باعل ،یک ٍكاقؾاؾ اوث و جياوجی يمیکًؿ که ِىقت فكىی آو بالی باٌؿ
یا هقاهله .ىَها يیم با ایىکه ؾق جقكیو ٍماق ال ليؼ بالی اوحياؾه کكؾهايؿ ،آو قا ؾق باب
کىب هىقؾ بعد ٍكاق ؾاؾهايؿ .هؤ یؿ ایى اهك ىحاوایی اوث که ؾق آو ٍماق بىؾو فَؿی ،هىقؾ
ّ
بعد یا ظکن ٍكاق گكىحه اوث که فكىا ِىقت بالی يؿاقؾ( .فالهه ظلی ،ً9494 ،ز،91
َ F292هعٌَ ذايی ،ً9494 ،ز F333َ ،8بصًىقؾی ،ز F247َ ،9هکاقم ٌیكالی،
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 ،ً9427ز F961َ ،3هًحؾكی ،بیجا ،ز )229َ ،3ؾق يحیصه بقیؿ اوث بالی بىؾو یا
يبىؾو قکى ًٌاوایی ٍماق باٌؿ.
 .2شابهشایی یا فؿم شابهشایی هال ،ؽاهكا جياوجی ؾق ظکن فمل هىقؾ يؾك ایصاؾ
يمیکًؿ .ؾق واٍـ ٌكط کكؾو وذیَه قکى اوث يه جعٌَ وذیَه .ایى فًّك قا ال باب اظّای
همه فًاِك بیاو کكؾین و فؿم افحباق آو ال فؿم ـکك ؾق بیاو هیچ ال ىَها هبكهى اوث.
بًابكایى ؼىؾ ايحَال هال _يه ؽكط کكؾو وذیَه_ هن بقیؿ اوث قکى ٍماق هعىىب ٌىؾ.
 .3ؾق هىقؾ ايگیمه و هؿه ال ايصام فمل هن بایؿ گيث ؾق جقكیو ظؿاٍلی ٍماقٍ ،غقا
ايگیمه کىب هال ؾق ٌكط کكؾو وذیَه هىححك اوث و جًها بعد لهايی اوث که ٍماق قا فام
_با و بؿوو وذیَه_ جقكیو کًین .ؾق ایى ظالث ايگیمه میكهالی اوث ،هايًؿ جيكیط که ظکن
اجياٍی ىَها بك جعكین اوث هك چًؿ همکى اوث جعكین قا ال باب ٍماق بىؾو يؿايین یقًی
يحىايین فمل قا ٍماق ىكْ کًین بلکه جًها ظكام بىؾو آو هىقؾ ظکن اوث که ایى بعد ؾق
بیاو بكؼی ىَها وشىؾ ؾاقؾ .ؾق هك ظال اگك هبًا قا هقًای هحیَى ٍماق که هٍهىق هن هىث
ٍكاق بؿهین ایى بعد ؾق ٌكط کكؾو وذیَه هلعىػ اوث و هىحَال هغكض يمیٌىؾ.
 .4ؾق هىقؾ ابماق و آالت ؼاَ هن بایؿ گيث ىحاوای ـکك ٌؿه ؾق هىقؾ ٍماق ؾايىحى
بكؼی هقاهالت و فَىؾ ،يٍاو هیؾهؿ ابماق و آالت ؼاَ هٍهىق به ٍماق یا به عىق کلی
ابماق و آالت قکى ٍماق يیىث چكا که ؾق ایى فَىؾ ابماقی وشىؾ يؿاقؾ و جًها فَؿ ِىقت
ّ
ٍماقی ؾاقؾ( .فالهه ظلی ،ً9494 ،ز F292َ ،91هعٌَ ذايی ،ً9494 ،زF333َ ،8
بصًىقؾی ،ً9419 ،ز F247َ ،9هکاقم ٌیكالی ،ً9427 ،ز F961َ ،3هًحؾكی ،بی
جا ،ز)229َ ،3
 .5فًّك هؽاعكه که ىَها فمىها آو قا به ِىقت هىحَل هغكض يکكؾهايؿ ،هبحًی بك
يؾك ٌهیؿ ِؿق قه ؾلیل جعكین ٍماق اوثِ( .ؿق ،جكشمه ؿ.اوپهبؿی ،9349 ،ز،2
َ 246به بقؿ) ایىکه ىَها هىحَال به آو اٌاقه يکكؾهايؿ (هك چًؿ ؾق جقاقیو هحقؿؾ لنىی
و اِغالظی به آو اٌاقه ٌؿه اوث) هیجىايؿ به ؾلیل هيكوْ بىؾو فًّك ؼغك و هؽاعكه

يىبثوًصی ىَهی-ظَىٍی بؽثآلهایی با ٍماق ;>A/

ؾق فمل ٍماقی باٌؿ .ایى اهك ال جأ کیؿ بك بكؾ و باؼث و هكاهًه ؾق جقكیو هٍهىق ٍماق ٍابل
بكؾاٌث اوث .ؾق واٍـ ؼاعكه هماو اهکاو بكؾ و باؼث اوث.
بًابك هغالب ىىً ،ؾق جقكیو ٍماق ال بیى همه فًاِك ،اظحمال قکى بىؾو فًّك وذیَه
و هؽاعكه بىیاق بیٍحك ال فًاِك ؾیگك اوث .ؾق ِىقجی که بعد قا ؾق ىضای افمال ظَىٍی

و ٍكاقؾاؾها ؾيبال کًین ،به ؾلیل اِل بىؾو وشىؾ فىْ ؾق هّاؾیٌ آو ،قکى هؽاعكه هی-

جىايؿ جًها فالهث ٍماقی بىؾو یک فَؿ یا فمل ظَىٍی باٌؿ .ؾق يحیصه با جىشه به ایىکه.9 :
املب هّاؾیٌ ٍماق همكاه با وذیَه هىحًؿ ٍ .2ؿق هحیَى ٍماقٍ ،ماق با وذیَه اوث Fفًّك
هؽاعكه يًَ پكقيگجكی ؾق جٍؽیُ فمل ٍماقی ال میك ٍماقی ؼىاهؿ ؾاٌث.
ال هًؾك ظَىٍی ،بایؿ گيث ؾق ٍايىو جقكیو ؼاِی ال ٍماق ِىقت يگكىحه و جًها ؾق
هاؾه >?@ ٍايىو هؿيی جًها به بغالو ٍماق و گكوبًؿی و ؾفاوی قاشـ به آو اٌاقه ٌؿه اوث.
ظَىًؾاياو يیم جقابیك هؽحليی ال ٍماق ؾاٌحه که فمىها هبحًی بك جقاقیو ـکك ٌؿه ؾق
ىَه اوث( .شقيكی لًگكوؾی ،;=AB ،ز> F<C>Aَ ،شقيكی لًگكوؾی،;=AC ،
َ<?= Fکاجىلیاو ،9368 ،ز< F<AAَ ،اهاهی ،;=A= ،ز< )<;:َ ،ؾق شمـبًؿی
ؾکحكیى ظَىًؾاياو بایؿ گيث که ال هیاو فًاِك ـکك ٌؿه بكای ٍماق ،وه فًّك Eوشىؾ
بالی ،اهکاو بكؾ و باؼث و وشىؾ فىْ Dهىقؾ اجياً هىحًؿ و ؾو فًّك Eهال بىؾو فىْ و
وشىؾ یا فؿم وشىؾ آالت هؽّىَ ٍماق Dاؼحالىی هىحًؿ .به يؾك هیقوؿ هیجىاو شمـ-
بًؿی اقائه ٌؿه ؾق ىَه قا ؾق ایىشا يیم هالک ٍكاق ؾاؾ ،به ایى ؾلیل که ال عكىیٌ ،بیه همیى
اؼحالىات ؾق هیاو ىَها يیم وشىؾ ؾاٌث ،و ال وىی ؾیگك ؾق ِىقت وکىت ٍايىو ،بایؿ به
جقكیو ىَهی ٍماق هكاشقه يمىؾ.
 .3 .1 .1عًىاو یا حکن لمار
يکحه ههمی که اللم اوث به آو اٌاقه ٌىؾ ،آو اوث که آیا فؿم اهکاو ًٌاوایی بكؼی افمال
ؾق ٍالب ٍماق ،لموها به جياوت ظکن آو افمال با ٍماق هیايصاهؿ؟ شىاب هًيی اوث .ؾق
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واٍـ همکى اوث هىقؾی قا به وضىض يحىاو ال هّاؾیٌ ٍماق ؾايىث اها به لعاػ ظکمی ؾق
ظکن ٍماق باٌؿ .يمىيه ایى اهك ؾق بیاو بكؼی وشىؾ ؾاقؾ( .اهام ؼمیًی ،ً9424 ،ز،2
َ )982ایى يکحه هیجىايؿ ؾق هىاقؾی که هٍکىک به ٍماق بىؾه اها يحىاو ِكاظحا ظکن به
ٍماق بىؾو آوها کكؾ به کاق بیایؿ و اهکاو جعكین آوها بؿوو ٍماق ياهیؿه ٌؿو وشىؾ ؼىاهؿ
ؾاٌث.
 .2بختآزهایی
یکی ال هّاؾیٌ اظحمالی ٍماق ،ىقالیثهایی اوث که به بؽثآلهایی هقكوه ٌؿهايؿ.
ٌباهث کلی ایى ىقالیثها به افمال ٍماقی ،اهکاو وىؾ یا ضكق به عىق هنلهاو یا به
فباقت ؾیگك وشىؾ بؽث و اظحمال به فًىاو هبًای کىب اوث .وابَه جاقیؽی ال بعد
بیٍحك به ٍكو گفٌحه بك هیگكؾؾ و به يؾك هیقوؿ ،قول به قول ؾق ؾيیا فمىهیجك و قایسجك
ٌؿه اوث .بؽثآلهایی به ظؿی ؾق بكؼی شىاهـ و ؾق بقضی هىاقؾ ؾق وغط بیىالمللی
يهاؾیًه ٌؿه اوث که ٍىافؿ و هَكقات ؼاِی بكای آو وضـ ٌؿه اوث .بًابكایى ،به يؾك
هیقوؿ با گىحكؾگی و ٌیىؿ بؽثآلهایی و اظحمال ِؿً فًىاو یا ظکن ٍماق بك آو،
ضكوقت ؾاقؾ ابقاؾ هؽحلو آو هىقؾ بكقوی ٍكاق بگیكؾ.
 .1 .2بختآزهایی در لغت
ىكهًگهای ىاقوی بؽثآلهایی قا به عىق فام به هقًای آلهىؾو بؽث و اهحعاو و آلهایً
بؽث و اٍبال کىی ،بلیظ ،بًگاه و ابماق بؽثآلهایی و هقًای ؼاَ و اِغالظی آو قا
هقاؾل الجاق ؾايىحهايؿ( .ؾهؽؿا F=B:Bَ ،;=A< ،هقیى F;=@< ،ىكهًگ فمیؿ،;=BC ،

َ )<?Aال آوشایی که همه هًابـ ـکك ٌؿه لىجى ،الجاق یا الجاقی; قا هقاؾل بؽثآلهایی
ؾايىحهايؿ ،ـکك هقًای آو هن هيیؿ ؼىاهؿ بىؾ .الجاقی قاهی بكای اىمایً وكهایه بكای ؾولث
)1. Lottery (En)- Loterie (Fr
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یا هؤوىات ؼیكیه و  ...ال عكیٌ ىكوي بلیظ اوث که ؾق يهایث به ؼكیؿاقاو شىایمی به ٍیؿ
ٍكفه ؾاؾه هیٌىؾOxford Advance Learner’s Dictionary, 2005, p.912; ( .
)Larousse de Poche, 1995, p.393; Le Robert Micro Poche, 1988, 11
البحه الجاقی املب هىاقؾ به ِىقت میك ٍايىيی و ؾق باٌگاههای ؼّىِی ايصام هیٌىؾ.
( )Oxford Dictionary of Law, 1994, p.238هيهىم الجاقی قابغه بىیاق يمؾیکی با
ٌايه و اٍبال ؾاقؾLongman, 2008, 1039The Oxford Companion to Law, ( .
 )1980, p.788ال فًاِك ـاجی الجاقی هیجىاو به پیًپكؾاؼث یا وذیَه (ؼكیؿ بلیظ)،
شایمهٌ ،ايه و وویله و قوي (هايًؿ ٍكفهکٍی) بكای جقییى بكيؿه اٌاقه کكؾBlack’s ( .
)Law Dictionary, 1992, p.947
بًابك هغالب ـکك ٌؿه ،بؽثآلهایی به هقًای فام آلهىؾو بؽث و هقًای ؼاَ یک
وكی فملیاجی که هًصك به بكيؿه یا باليؿه ٌؿو ٌؽُ یا اٌؽاَ ؼاِی هیٌىؾ ،ـکك
ٌؿه اوث.
 .2 .2هعًای اططالحی بختآزهایی
بكؼی ىكهًگهای ىَهی بؽثآلهایی قا بهعىق کلی به ؾاؾووحؿ جقبیك کكؾه و پًس ٍىن
بؽثآلهایی اظّا کكؾهايؿ:
ّ
; .هقًای هحؿاول بؽثآلهایی :پكؾاؼث هبلنی هٍؽُ ؾق ٍبال بكگهای (بلیظ بؽث
آلهایی) به ٌكکث یا هؤوىهای به اهیؿ کىب شایمه ال عكیٌ ٍكفهکٍی .< Fؾاؾو پىل به
ايگیمهی بكيؿه ٌؿو ؾق ٍكفهکٍی بؿوو ؼكیؿ و ىكوي بكگه (بكگه جًها به فًىاو وًؿ و وذیَه

بكای اذبات هٍاقکث اوث) .= Fکمک به اهىق ؼیكیه هايًؿ واؼحى بیماقوحاو و اؼف بكگه-

های هؤ یؿ کمک شهث ؾاؾو شایمه ال عكیٌ ٍكفهکٍی به هًؾىق جٍىیٌ ؾق هٍاقکث
هكؾهی .> .ؾاؾو پىل به فًىاو ٍكْ به ٌكکحی با هؿه اؼف شایمه ال عكیٌ ٍكفهکٍی فالوه
بك بالپكؾاؼث هبلل ؾقیاىحی .? Fپكؾاؼث هبلل ال وىی ٌكکثکًًؿگاو به فًىاو قهى و
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گكوگفاقی با ايگیمه هالک هصمىؿ هبالل ٌؿو ىكؾ (اىكاؾ) بكيؿه ؾق ٍكفهکٍی( .شمقی ال
پژوهٍگكاو لیك يؾك ٌاهكوؾی ،ً;><@ ،ز<)@Cَ ،
بكؼی ال ظَىًؾاياو ٌبیه به هقًای اول ـکك ٌؿه قا هىقؾ جأ کیؿ ٍكاق ؾاؾهايؿ و
بؽثآلهایی قا ٍكاقؾاؾی ؾايىحهايؿ که به فمىم پیًٍهاؾ هیٌىؾ و ؼكیؿ بلیظ یا پكؾاؼث
هًمله ٍبىل ٍكاقؾاؾ اوث ،ؾق پایاو هن هبلل ّ
هقیًی به اٌؽاِی که بك هبًای اوحَكاؿ یا يؾام
ویژۀ ؾیگك بكيؿه هیٌىيؿ ،هال یا اهحیالی ؾاؾه ؼىاهؿ ٌؿ (کاجىلیاو ،;=@B ،ز<،
َ F<ACاهاهی ،بیجا ،ز< )<;;َ ،و وشه همیمه بؽثآلهایی ال ٍماق قا يًَ و ههاقت
ٌكکث کًًؿه ،ؾايىحهايؿ( .شقيكی لًگكوؾی ،;=AB ،ز< )B;Aَ ،بكؼی هن فالوه بك
يکات ىىً ،بؽثآلهایی قا به ؾو يىؿ هقىْ _ٌاهل همه هىاقؾ ىىً_ و میكهقىْ _هرال
اهؿای هؿیه به بكؼی ٌكکثکًًؿگاو ؾق یک شٍى ال عكیٌ ٍكفهکٍی_ جَىین يمىؾهايؿ.
(ظلی ،جكشمه هكؾايیپىق);Aَ ،;=A> ،
 .3 .2عًاطر و اركاو بختآزهایی
بك اوان جقاقیو ىىً به يؾك هیقوؿ بىحه به ایىکه چه فًّك یا فًاِكی قا قکى آو بؿايین،
همکى اوث جقاقیو هؽحليی بكای بؽثآلهایی بكوین .ؾق واٍـ يیث عكىیى ،وشىؾ یا فؿم
وشىؾ فىٍْ ،الب و ٌیىه اشكای بؽثآلهایی و وشىؾ یا فؿم وشىؾ ٌؽُ ظَىٍی به
فًىاو هحىلی بؽثآلهایی ،فًاِكی هىحًؿ که هیجىايًؿ ايىاؿ آو قا ایصاؾ يمایًؿ .ؾق ایى بیى
البحه فًّك ذابث ،هماو فًّك هؽاعكه و اظحمال اوث .ؾق اؾاهه به فًاِك هحنیك هیپكؾالین
جا هعؿوؾه بؽثآلهایی اِغالظی هقلىم ٌىؾ:
الف -يیت طرفیى :ایى که عكىیى به يیث بكؾو شایمه و کىب وىؾ هبلل یا کاالیی قا
هیؾهًؿ یا به يیث ؼیكؼىاهايه و  ...هیجىايؿ هىضىؿ و ظکن قا جنییك ؾهؿ .ؾق واٍـ همکى
اوث وذیَهگفاقيؿه ،هال ؼىؾ قا بكای کمک به اهىق فامالمًيقه به وذیَه بگفاقؾ و هؿىً
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ٌكکث ؾق ٍكفهکٍی و کىب شایمه يباٌؿ .بك اوان يیث و ايگیمه عكىیى ،فمل افغای
وذیَه یا کمک قا هیجىاو ؾو ٍىن کلی ؾايىث و بكای ٍىن ؾوم يیم اٍىاهی ىكْ کكؾ:
; .به وذیَه گفاقؾو هالِ ،كىا با يیث کىب شایمه جقییى ٌؿه اوث .< .به وذیَه
گفاقؾ و هال ،به يیحی میك ال ِكه کىب شایمه باٌؿ هايًؿ کمک به اهىقی ؼیك ،که ؼىؾ ؾو
ؾوحه اوث :الوٌ -كط ٍكاقؾاؾ ،بكگماقی ٍكفهکٍی یا ابماقی هٍابه آو بكای ؾاؾو شایمه
اوث .ب -ؾق ٍكاقؾاؾ ٌكعی بكای بكگماقی ٍكفهکٍی یا ابماقی هٍابه آو بكای ؾاؾو شایمه
وشىؾ يؿاقؾ و بكگماقکًًؿه به ايگیمههای هؽحلو ال شمله جٍىیٌ ٌكکثکًًؿگاو ،ؼىؾ
هباؾقت به ایى کاق هیکًؿ .ایى ظالث ؼىؾ يیم ؾق ؾو ىكْ ٍابل جّىق اوث :یکی ایىکه
شایمه ال وذیَههای افغایی پكؾاؼث ٌىؾ و ؾیگك ایىکه جأهیى شایمه ال هعل ؾیگكی باٌؿ.
ب -وجىد یا عذم وجىد عىع :بكؼی ؾق جقكیو بؽثآلهایی ظالحی قا هن که
فىضی ؾق کاق يیىث و جًها ال عكیٌ ٍكفه یا قوي هٍابه ،هؿیهای به اىكاؾی ؾاؾه هیٌىؾ،
ؾايىحهايؿ و هرال آو پؽً اوقاً بیى اىكاؾ ؾق یک شٍى یا هًاوبث اوث که ؾق آو شابهشایی
هال یک عكىه بىؾه و فىضی ؾق کاق يیىث( .ظلی ،جكشمه هكؾايیپىق);Aَ ،;=A> ،
هغكض کكؾو ایى ىكْ ـیل بؽثآلهایی به ؾلیل وشىؾ اظحمال ؾق اِل ؾاقا ٌؿو یا
يٍؿو و یا ؾق هیماو ؾاقا ٌؿو اوث کما ایىکه ؾق همه ظاالت بؽثآلهایی ایى اظحماالت
وشىؾ ؾاقؾ .بك ایى اوان بؽثآلهایی همکى اوث هقىْ یا میك هقىْ باٌؿ و بؽث-
آلهایی هقىْ هن همکى اوث هك یک ال ظاالت ـکك ٌؿه ـیل يیث قا ؾق بك بگیكؾ.
ج -لالب و شیىه اجرای بختآزهایی :ؾق جقاقیو آوقؾه ٌؿهٍ ،البها و ٌیىههای
هؽحليی بكای اشكای بؽثآلهایی ـکك ٌؿه اوثٍ .البهای ـکك ٌؿه فباقتايؿ ال :فَؿ
ٍكْ ،فَؿ بیـ ،فَؿ وکالث و یا ؼىؾ فَؿ بؽثآلهایی به عىق هىحَلٌ .یىههای ـکك ٌؿه
هن ٌاهل ؼكیؿ بلیظ و يیم پكؾاؼث هال بؿوو ؼكیؿ بلیظ _و ٌایؿ با گكىحى بكگهای به فًىاو
ظٌ ٌكکث ؾق ٍكفهکٍی_ هیٌىؾ .بك ایى اوان اٍىام هؽحلو بؽثآلهایی فباقجًؿ ال:
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; .بؽثآلهایی ؾق ٍالب ٍكْ (ال عكیٌ ؼكیؿ بلیظ یا پكؾاؼث هال) ،که جىضیط آو
گفٌث .< Fبؽثآلهایی ؾق ٍالب بیـ (ال عكیٌ ؼكیؿ بلیظ یا پكؾاؼث هال) :ؾق ایى ىكْ
ٌؽّی که هالک هال هقیًی اوث ،هرال هاٌیى ،بك اوان اقلي هال ،جقؿاؾی وهن
جقكیو هیکًؿ که هصمىؿ آوها بكابك با ٍیمث هال اوث و هك یک ال ایى وهنها يمایًؿه ظٌ
ظضىق ؾق ٍكفهکٍیای اوث که شایمه آو هماو هال ،هاٌیى اوث .= .بؽثآلهایی ؾق
ٍالب وکالث (ال عكیٌ ؼكیؿ بلیظ یا پكؾاؼث هال) :ؾق ایى ىكٌْ ،ؽُ با گفاٌحى وذیَه
ؾق يؾك ؾاقؾ به اهىقی کمک کًؿ اها هال هن ال هالکیث وی ؼاقز يٍىؾ جا هىٍقی که
هىحهلک ٌىؾ .ؾق واٍـ ٌؽُ به گیكيؿگاو هال وکالث ؾاؾه اوث جا آو قا ؾق اهىق ؼاِی
ِكه کًًؿ .بكؼی ؾو ىكْ اؼیك قا ـکك کكؾهايؿ( .ظلی ،جكشمه هكؾايیپىق،;=A> ،
ُِ <:و ;<) .> Fبؽثآلهایی به ِىقت هىحَل (ال عكیٌ ؼكیؿ بلیظ یا پكؾاؼث هال):
ّ
ایى ىكْ هماو ٍالب قایس بؽثآلهایی اوث که ؾق ؽاهك هكکب با فَؿ ؾیگكی يیىث .ایى
يىؿ ال بؽثآلهایی قا هیجىايین Eبؽثآلهایی به هقًای ؼاَ Dجلَی کًین.
د -وجىد یا عذم وجىد شخض حمىلی به عًىاو هتىلی بختآزهایی :همکى اوث
ٌؽُ ظَىٍیٌ ،كکث ،هؤوىه و  ...جىلی بكگماقی بؽثآلهایی باٌؿ و یا ایىکه ایى اهك
جىوظ هٍاقکث اٌؽاَ بؿوو وشىؾ ٌؽُ ظَىٍی بكگماقکًًؿه ايصام ٌىؾ .البحه همکى
اوث بهعىق کلی ایى جَىینبًؿی جياوت ظکمی ایصاؾ يکًؿ اها ال ظید آذاق بقؿی بؽث-
آلهایی و جقییى جکلیو اهىال هكبىعه هیجىايؿ هؤذك باٌؿ .بًابكایى بك اوان ایىکه
بكگماقکًًؿه چه ٌؽّی باٌؿ ؾو ٍىن وشىؾ ؾاقؾ:
; .بؽثآلهایی قا ٌؽُ ظَىٍی (يمایًؿه ظاکمیث یا ٌؽُ ؼّىِی) بكگماق
يمایؿ .ایىکه ٌؽُ ظَىٍی يمایًؿه ظاکن باٌؿ یا يه ،ؼىؾ هیجىايؿ ؾاقای اذك باٌؿ و ؾو
ٍىن شؿاگايه قا جٍکیل ؾهؿ کما ایىکه بكؼی ىكضی قا هغكض کكؾهايؿ که ٌؽُ هالی قا به
فًىاو ِؿٍه ؾق اؼحیاق ٍكاق ؾهؿ که آو قا ِكه ؾق اهىق هؽحلو کًًؿ جا هىحهلک ٌىؾ که
ٌؽُ ظَىٍی گیكيؿه هال قا يیالهًؿ اـو ظاکن ٌكؿ ؾايىحهايؿ( .ظلی ،جكشمه هكؾايیپىق،
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> .< )<;َ ،;=Aبؽثآلهایی قا ؼىؾ اٌؽاَ ظَیَی هٍاقکثکًًؿه به عكیٌ هىقؾ جىاىٌ
بكگماق يمایًؿ.
جا ایىشا فًاِكی که همکى اوث ال ٍىمی به ٍىن ؾیگك جياوت کًؿ قا ـکك کكؾین و
هَحضی اوث ؾق اؾاهه به ظکن ایى هىاقؾ بك اوان چاقچىب هيهىهی که ال ٍماق جكوین
کكؾین بپكؾالین.
 .3يسبت بختآزهایی با لرعه
ال آيصا که ٍكفه و بؽثآلهایی ؾق فًّك Eاظحمالی بىؾو Dجٍابه ؾاقيؿ و بقضی هیاو ایى ؾو
هيهىم ؼلظ کكؾه و ٍكفه قا هماو بؽثآلهایی و الجاقی هقكىی يمىؾهايؿ( .البقلبکی،
<<::م ) ;A@:َ ،لفا اللم اوث بكای ؾىـ ؾؼل هَؿق به عىق هؽحّك به هيهىم ٍكفه و
بیاو وشىه همیمه آو ال بؽثآلهایی بپكؾالین.
ٍكفه ؾق لنث به هقًای بین و ؾق واٍـ ظاکی ال جكن ٌكکث کًًؿه به اِابث یا فؿم
اِابث اوث( .يكاٍی F@@Bَ ،ً;>;A ،شقيكی لًگكوؾی ،;=AB ،ز >)<C:@َ ،
ٍكفه یک ٍافؿه فَالیی اوث که ٌاقؿ آو قا اهضا کكؾه (ٍمی )=:َ ،ً;><: ،و کاقبكؾ
آو ؾق شایی اوث که هیچ قاه ٌكفی و فَلی بكای جمییم ظٌ وشىؾ يؿاقؾ و بكای ىّل
ؼّىهث به ٍكفه هحىول هیٌىيؿٍ .افؿه ٍكفه به لعاػ اِىلی ؾق قؾیو ىكْ ٍايىيی یا
اِىل فملیه ٍكاق هیگیكؾ( .شقيكی لًگكوؾی ،;=AB ،ز> )<C:@َ ،به فباقت ؾیگك
وٍحی به ٍكفه هكاشقه هیکًین که قاه ظل ؾیگكی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ .بًا به فمىم ٍافؿه
Eالَكفه لکل أهك هٍکل Dو با جىشه به ایىکه هبًای ٍافؿه ،هبًای فَالیی اوث ،اوحقمال
ٍكفه ظّكی و هعؿوؾ به هىاقؾ هفکىق ؾق ىَه و ٍايىو يیىث( .هعمؿ ظىیى ىضل الله،
 );Bَ ،ً;>;Aبقضا پیً هیآیؿ که واٍقی ؾق هیاو بىؾه ولی هصهىل ٌؿه و به عىق
ىكضی با اوحَكاؿ (ٍكفه افالهی Fهرال :هاؾه .ً ;?Aم ).به واٍـ ؾوث پیؿا هیکًین اها گاه
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واٍقی ؾق هیاو يبىؾه و چیمی هن هصهىل يٍؿه بلکه واٍـ ال قاه ٍكفه (ٍكفه جأویىی Fهرال
هاؾه .ً ?CBم ).بؿوث هیآیؿٍ( .می);<َ ،ً;><: ،
ؾق بیاو جياوت بیى ٍافؿه ٍكفه و بؽثآلهایی بایؿ گيث هك چًؿ که بؽثآلهایی
همکى اوث به قوي ٍكفهکٍی ايصام ٌىؾ ،اها ایى با ٍافؿه ٍكفه هٍهىق ؾق ىَه هحياوت
اوث و هیچ کؿام ال فًاِك بؽثآلهایی ،يؾیك هؽاعكه هالباؼحگی به ؾلیل وشىؾ وذیَه اولیه
ؾق آو ؾیؿه يمی ٌىؾ .ؾق واٍـ هؿه ال ٍافؿه ٍكفه ؼكوز ال جعیك ؾق هىاٍقی اوث که بكای
جٍؽیُ ظٌ هیچ قاهی يیىث ،ظال آوکه هؿه ال بؽثآلهایی جيكیط یا اىمایً وكهایه
اوث.
 .4يسبت بختآزهایی و لمار
فؿهای ال ِاظب يؾكاو به ؾلیل مكقی بىؾو (اهاهی ،بیجا ،ز< F<;<َ ،عاهكی،
 ،ً;>;Bز> )=C:َ ،ظکن به بغالو بؽثآلهایی ؾاؾهايؿ ،هك چًؿ که فؿهای ؾیگك بكای
اذبات بغالو بؽثآلهایی ٌباهث لیاؾ آو به ٍماق قا کاىی ؾايىحهايؿ و ؾق ظکن ؾاؾو به
بغالو ،يیالی به اوحًاؾ به مكقی بىؾو يؿايىحهايؿ( .کاجىلیاو ،;=@B ،ز< )<ACَ ،ؾق
اؾاهه هك یک ال هّاؾیٌ پیًگيحه بؽثآلهایی قا بك اوان هقًای گيحه ٌؿه بكای هك یک و
يیم ٍماق ،هىقؾ بكقوی ٍكاق ؾاؾه جا وضقیث ظَىٍی هك یک قا هٍؽُ کًین.
 .1 .4بررسی جسئی هظادیك بخت آزهایی
 .1 .1 .4بختآزهایی غیرهعىع
ؾق ایى هىقؾ فىضی ؾق کاق يیىث و جًها ال عكیٌ ٍكفه یا قوي هٍابه ،به هًاوبحی هايًؿ
شٍى و ...هؿیهای به اىكاؾی ؾاؾه هیٌىؾ .ایى ظالث با ظالث هكوىم بؽثآلهایی که اىكاؾ
بكيؿه ؼىؾ هال یا پىلی قا پكؾاؼث هیکًًؿ هحياوت اوث و هماوعىق که بكؼی جّكیط
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کكؾهايؿ ایكاؾی به آو واقؾ يیىث( .ظلی ،جكشمه هكؾايیپىق )<;َ ،;=A> ،ؾق واٍـ ایى
ظالثٌ ،بیه هبه اوث که ال وىی ٌؽُ یا اٌؽاِی به ؾیگكاو افغا هیٌىؾ.
ؾق ِىقجی که افغاکًًؿگاو شایمه ؼىؾ ؾق ٍكفهکٍی ٌكکث ؾاٌحه باًٌؿ ،ؾو ىكْ
هغكض اوث:
الف -هال هتعلك به یک شخض بىده و خىد هن در لرعهكشی حضىر دارد :ؾق
ایى ظالث به يؾك هیقوؿ ٌؽُ ٍّؿ هبه هال قا ؾاقؾ و ظحی اگك ؼىؾ بكيؿه ٌىؾ ،شابه-
شایی هال به وشىؾ يیاهؿه اوث و هال به ؼىؾ ِاظب هال قویؿه اوث .ؾق واٍـ ؾق ظالحی
که افغای شایمه یا هؿیه ال وىی ٌؽّی به اٌؽاَ ؾیگكی اوث و یا ایىکه ؼىؾ
افغاکًًؿه بكيؿه شایمه اوث ،يه هالباؼحگی وشىؾ ؾاقؾ و يه ِىقت فكىی آو ٌبیه ٍماق اوث
چىو وذیَهای ال وىی بكيؿگاو ؾق کاق يیىث و يیم ِىقت فكىی هبه ؾق آو وشىؾ ؾاقؾ و یا
الاٍل اباظه ؾق جّكه اوث .ؾق هرل ایى ظالث که هاهیث ٍكفهکٍی به لعاػ هؿه یا به
لعاػ ؾیگكی جنییك کكؾه باٌؿ ،هیجىاو آو قا میك ال بؽثآلهایی ؾايىث هك چًؿ همکى
اوث ؾق ىكوْ هؽحلو ال هًؾكی میك ال بؽثآلهایی همًىفیحی به آو جقلٌ بگیكؾ.
ب -هال هتعلك به چًذ شخض بىده و برخی یا همه در لرعهكشی شركت داريذ:
ؾق ایى ظالث يؾك ایىکه اضاىه کكؾو فؿهای به شمـ ٌكکثکًًؿگاو ،هعملی اوث بكای
اشكای بؽثآلهایی به بهايه جنییك ؽاهكی آو یا ایىکه هن به لعاػ اشكا هن به لعاػ هؿه و
ايگیمه ،چیمی میك ال بؽثآلهایی اوث و جًها وذیٌگفاقيؿگاو به شمـ اضاىه ٌؿهايؿ،
اوضاؿ جياوت هیکًؿ .ؾق واٍـ اگك به ظىب ؽاهك فؿهای به ؾيبال قوی هن گفاٌحى هال
بكای ٍكفهکٍی هیاو ؼىؾ هىحًؿ و جًها فؿه ؾیگكی قا به ِىقت قایگاو اضاىه کكؾهايؿ ،به
يؾك يمیقوؿ جنییك هاهىی اجياً اىحاؾه باٌؿ چىو هن هؿه و هن ٍالب ،که ٍكفهکٍی اوث
و هن يحیصه ،که همکى اوث کىب هال ؾیگكاو باٌؿ ،و هن ايگیمه ،که به قاه ايؿاؼحى یک
ٍكفهکٍی جمام فیاق اوث ،همايًؿ بؽثآلهایی اوث ،لفا ِىقت فكىی ٍكاقؾاؾ ٍماقی و
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يیم هالباؼحگی هیجىايؿ ِؿً کًؿ و فَؿ ال ظید ٍماقی بىؾو هعل ایكاؾ و اٌکال ؼىاهؿ
بىؾ.
 .2 .1 .4بختآزهایی به ايگیسه كمک به اهىری خاص
فؿهای ظَىًؾاياو با ایىکه بؽثآلهایی قا ؾق ظکن ٍماق ؾايىحه و ٍائل به مكقی بىؾو و
بغالو آو ٌؿهايؿ ،ؾق هىقؾ شىال بؽثآلهایی ؾق هىاقؾ ؼاَ هايًؿ کمک به اهىق ؼیكیه،
اشاله هَاهات یا ٍايىو ؼاَ قا هصىلی بكای آو ؾايىحهايؿ( .اهاهی ،بیجا ،ز<)<;<َ ،
هماوعىق که وابَا بیاو ٌؿ ایى ظالث ؼىؾ ؾق ؾو ىكْ ٍابل بكقوی اوث:
الف -اعطای كمک به اهىر ،هشروط به برگساری لرعهكشی یا طریك هشابهی
برای اعطای جایسه يباشذ .ؾق ایى ظالث ،ايگیمه اىكاؾ ال ؾق اؼحیاق ٍكاقؾاؾو هال ؼىؾ،
کمک به ايصام اهىقی اوث و به ؾيبال کىب وىؾ يیىحًؿ .بًابكایى ِىقت فكىی فمل
ِىقت گكىحه يه به ٍماق ٌباهحی ؾاقؾ و يه هالباؼحگی ؾق هیاو اوث .ؾق ِىقجی هن که
ٍكفهکٍی ِىقت بگیكؾ و شایمهای به کىی ؾاؾه ٌىؾ ،ایى ٍكفهکٍی اقجباعی به اِل
ٍكاقؾاؾ هكبىعه يؿاٌحه و هحىلیاو اهك هكبىعه ؼىؾ شهث جٍىیٌ اٌؽاَ کمککًًؿه به ایى
اهىق با ٍكفهکٍی هباؾقت يمىؾهايؿ ،هك چًؿ ایى هغلب که شایمهی ؾقيؾكگكىحهٌؿه ال هعل
کمک به اهىق هكبىعه باٌؿ یا ال هعل ؾیگكی هیجىايؿ هىقؾ بعد ٍكاق بگیكؾ اها ؾق ِىقجی
هن که شایمه ال هعل کمکها ؾقيؾك گكىحه ٌؿه باٌؿ ،به هماو ؾالیلی که گيحه ٌؿ ال شهث
ٍماقی بىؾو ؼؿٌهای به اِل فملیات ِىقت گكىحه واقؾ يمیکًؿ .فؿه ال ظَىًؾاياو و
ىَهای هقاِك ؾق هىقؾ کمکهای باال فىْ به والهاوهای هرل بهمیىحی که با يیث
ٌكطبًؿی همكاه يیىحًؿ شایمه ِكىا شًبه جٍىیَی ؾاقؾ ،ظکن به شىال ؾاؾهايؿ( .هکاقم
ٌیكالی ،ً;><A ،ز< F<=Aَ ،اهام ؼمیًی F@;=َ ،ً;><@ ،اهاهی ،بیجا ،ز<،
َ<;< Fکاجىلیاو ،;=@B ،ز< F<B:َ ،عاهكی ،ً;>;B ،ز> F=C<َ ،هعٌَ
ؾاهاؾ F;C<َ ،;=C= ،هؿيی);?Bَ ،;=B@ ،
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ب -اعطای كمک به اهىر ،هشروط به لرعهكشی یا طریك هشابهی برای اعطای
جایسه باشذ .ؾق ایى ظالث ،ايگیمه جكکیبی اوث ال کمک به اهىق ؼاَ و بكيؿه ٌؿو ؾق
ٍكفهکٍی .هك چًؿ ٍكفهکٍی به فًىاو ٌكط ٍكاقؾاؾ آهؿه اوث اها ظاکی ال يیث و ايگیمه
عكىیى بىؾه و جمام یا بؽٍی ال يیث قا ؾقبكهیگیكؾ و ایى هىأله هیجىايؿ هىشب ؼؿٌه ؾق
فمل ِىقت گكىحه باٌؿ .بكؼی ال ىحاوا به ایى ٌكطبًؿی اٌاقه کكؾهايؿ و آو قا شایم
يٍمكؾهايؿ( .هکاقم ٌیكالی ،ً;><A ،ز<ٌ )<=Aَ ،ایؿ بحىاو ایى فؿم شىال قا به باعل
و هبغل بىؾو ٌكط و یا ٌباهث ِىقت فكىی ٍكاقؾاؾ هًقَؿه به ٍماق بكگكؾايؿ چكا که ؾق
ایىشا هن وٍحی ىكؾ به يیث بكيؿه ٌؿو ٌكکث هیکًؿ ،هؽاعكه آوٍؿق باالوث که هیجىايؿ
ٌؽُ هفکىق قا ؾق هقكْ هالباؼحگی ٍكاق ؾهؿ.
 .3 .1 .4بختآزهایی در لالب لرع
ایى ىكْ بؿیى ِىقت اوث که ٌؽُ ،هبلل پكؾاؼحی ؾق ٍبال اوقاً قا به ٌكکث ٍكْ
هیؾهؿ ( )The Oxford Companion to Law, 1980, p.788و ٌكکث بكگماقکًًؿه
ٍكفهکٍی ّ
هحقهؿ هیٌىؾ فالوه بك بالپكؾاؼث هبلل ؾقیاىحی ،با ايصام ؾاؾو ٍكفهکٍی ؾق
ِىقت اِابث ٍكفه به يام او هبلنی قا به فًىاو شایمه به وی بپكؾالؾ .واضط اوث ؾق ایى
ظالث به ایى ؾلیل که هالباؼحگی قغ يمیؾهؿ و هؽاعكهای ؾق کاق يیىث ،بقیؿ اوث فًىاو
ٍماق بك آو ِؿً کًؿ.
اها آوچه به فًىاو شایمه همکى اوث به ٌؽُ بكوؿ جىوظ بكؼی ،هّؿاً ٍكْ
قبىی ؾايىحه ٌؿه اوث( .شمقی ال پژوهٍگكاو لیك يؾك ٌاهكوؾی ،ً;><@ ،ز<،
َ )A:البحه ىكضی که ايصام ٍكفهکٍی ٌكط يمیٌىؾ و ٍكفهکٍی هىألهای ىكفی باٌؿ که
ؼىؾ هؤوىه بكای شلب هٍحكیاو هايًؿ ٍكفهکٍی ظىابهای ٍكْ العىًه ؾق بايک) و
جٍىیٌ هؽاعباو (هايًؿ اهىق ؼیكیه) اٍؿام به آو هیيمایؿ ،به ایى ؾلیل که هیچ کؿام ال
فًاِك ٍماق هىشىؾ يیىحًؿ (اهاهی ،بیجا ،ز< F<;<َ ،کاجىلیاو ،;=@B ،ز<F<B:َ ،
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عاهكی ،ً;>;B ،ز> F=C<َ ،هعٌَ ؾاهاؾ F;C<َ ،;=C= ،هؿيی);?Bَ ،;=B@ ،
و ال آيصا که ؾاؾو شایمه هن ٌكط يٍؿه و قبىی بىؾو آو هن بقیؿ اوث ،شىال آو ِعیطجك
به يؾك هیقوؿ.
 .4 .1 .4بختآزهایی در لالب بیع
هماوعىق که وابَا بیاو ٌؿ ،ؾق ایى ظالث ٌؽُ هالی قا به فًىاو شایمه بؽثآلهایی ٍكاق
هیؾهؿ و ذمى آو قا ال عكیٌ ظٌ ٌكکث اٌؽاَ ؾیگك ؾق بؽثآلهایی ٍكاق هیؾهؿ .ؾق
واٍـ ؾق ایى ظالث گىیی همه اٌؽاَ ٌكکثکًًؿه ؾق ایى بؽثآلهایی به ِىقت ؾوحه-
شمقی هال هىقؾ يؾك قا ؼكیؿاقی کكؾهايؿ اها جًها یک یا چًؿ ييك ال ایٍاو هالک آو ٌؿهايؿ.
لفا به ؾلیل فؿم جًاوب فَؿ هفکىق با فَؿ بیـ هكوىم و جقكیو ٌؿه ؾق ٍايىو و هؽاعكهای
که ؾق ایى ٍكاقؾاؾ وشىؾ ؾاقؾ ( اٌؽاِی هغمئًا هالباؼحه ؼىاهًؿ بىؾ) ،فَؿ هفکىق هیجىايؿ
ٍماقی و باعل هعىىب ٌىؾ.
 .5 .1 .4بختآزهایی در لالب وكالت
ؾق ایى ىكٌْ ،ؽُ با گفاٌحى وذیَه ؾق يؾك ؾاقؾ به اهىقی کمک کًؿ اها هال هن ال
هالکیث وی ؼاقز يٍىؾ جا هىٍقی که هىحهلک ٌىؾ .ؾق واٍـ ٌؽُ به گیكيؿگاو هال
وکالث ؾاؾه اوث جا آو قا ؾق اهىق ؼاِی به کاق گیكيؿ.
ؾق ایى ظالث به ایى ؾلیل که هال ال هالکیث ٌؽُ ؼاقز يمیٌىؾ ،اهکاو
هالباؼحگی وشىؾ يؿاقؾ و ِىقت فكىی آو هن هماو وکالث بىؾه و هؽؿوي يیىث ،بًابكایى
يمیجىاو اِل ٍكاقؾاؾ قا ٍماقی ؾايىث .اها ؾق هىقؾ ٍكفهکٍی و شایمهای که همکى اوث به
ٌؽُ ؾاؾه ٌىؾ ،هیجىاو ٌكایظ هؽحلو قا هحّىق ٌؿ .ؾق واٍـ هماو ىكوضی که ؾق هىقؾ
ِكه هال ؾق کمک به اهىق ؼاَ هغكض ٌؿ ؾق ایىشا هن وشىؾ ؾاقؾ.
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 .6 .1 .4بختآزهایی به هعًای خاص
بؽثآلهایی به هقًای ؼاَ ،یا هماو ٍالب قایس بؽثآلهایی ظالحی اوث که اٌؽاَ
هحقؿؾ هك یک هالی قا پكؾاؼث هیيمایًؿ و بقؿ ال ٍكفهکٍی یا عكیَی ؾیگك هايًؿ بكؾ و
باؼث و  ،...شىایم به یک یا بكؼی ال اٌؽاَ ؾاؾه هیٌىؾ .ؾق بؽثآلهایی به هقًای
ؼاَ هايًؿ بقضی ال ٍماقها که جّاؾه ؾق آوها بكيؿه قا جقییى هیکًؿ و ههاقت و بالیکى
جأذیكی ؾق يحیصه يؿاقؾ و او ىَظ ؾق ٍماق ٌكکث هیکًؿٌ ،ؽُ ىَظ ؾق ظؿ ؼكیؿ بلیظ
ؾؼالث ؾاقؾ .جًها جياوت بؽثآلهایی با ٌكکث ؾق ٍماق ،جقؿاؾ ٌكکثکًًؿگاو اوث.
(اهاهی ،بیجا ،ز<)<;<َ ،
بك اوان ىحاوای ىَهای هحأؼك جكؾیؿی ،الاٍل ال يؾك هٍهىق ،ؾق ظكهث و بغالو
بؽثآلهایی به هقًای هكوىم و جىضیطؾاؾه ٌؿه ٌکی وشىؾ يؿاقؾ( ،هکاقم ٌیكالی،
 ،ً;><Aز< F<=@َ ،اهام ؼمیًی ،ً;><> ،ز< FCB<َ ،اهام ؼمیًی،ً;><@ ،
َ<;@ Fویىحايی ،پایگاه اعالؿقوايی و شمقی ال پژوهٍگكاو لیك يؾك ٌاهكوؾی،
@<>;ً ،ز< )A:َ ،ظَىًؾاياو هن ایى يؾك قا جأییؿ هیکًًؿ( .اهاهی ،بیجا ،ز<،
َ<;< Fعاهكی ،ً;>;B ،ز> F=C:َ ،کاجىلیاو ،;=@B ،ز< <ACَ ،به بقؿ) هك
چًؿ بكؼی ؾق جعلیل ٌاـ ىَهی ٍائل به شىال آو ٌؿهايؿ( .ظلی ،جكشمه هكؾايیپىق،;=A> ،
ُِ@; )=;-جًها بعری که باٍی هیهايؿ شهث بغالو بؽثآلهایی به هقًای قایس اوث.
 .2 .4جهت بطالو بختآزهایی
په ال بیاو ٍىل هٍهىق بك بغالو بؽثآلهایی ،بعد بك وك شهث بغالو باٍی هیهايؿ .آو-
چه ال اٍىال ىَهی و ظَىٍی ظاِل هیٌىؾ وه شهث بكای بغالو اوثٍ :ماقی بىؾو،
مكقی بىؾو ،اکل هال به باعل بىؾو.
بك اوان جقكیو ِىقت گكىحه ال ٍماق هیجىايین بؽثآلهایی قا به ایى ِىقت با ٍماق
جغبیٌ ؾهین که :اوال ؾق بؽثآلهایی به هقًای ؼاَ اٌؽاَ هالی قا هیپكؾاليؿ و هقلىم
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يیىث که چیمی يّیب آوها ٌىؾ و ایى هماو هقًای هؽاعكه و اهکاو هالباؼحگی ٍكیى با
ٍماق اوث Fذايیا ؾق بؽثآلهایی به هقًای ؼاَِ ،ىقت فكىی آو فَؿ یا ؾاؾ و وحؿ يبىؾه و
يىفی فملیات ؼاَ به ٍّؿ کىب وىؾ اوث يه هقاهله و ٍكاقؾاؾ هالی Fؾق يحیصه بؽث-
آلهایی هٍؽّات اِلی ٍماق قا ؾاقؾ و ٌایؿ بحىاو آو قا هماوعىق که بكؼی جّكیط کكؾه-
ايؿ ،يىفی ٍماق ؾايىث.
ظال هؽحّكی به جعلیلها و شهات ؾیگك هیپكؾالین:
الف -ادعای غرری بىدو بختآزهایی :بكؼی بؽثآلهایی قا به لعاػ مكقی بىؾو
باعل ؾايىحهايؿ( .اهاهی ،بیجا ،ز< )<;<َ ،بكؼی ؾیگك هن ،هنلهاو فًىاو مكق و فًىاو
ٍماق قا ؾق هىقؾ بؽثآلهایی ٍابل عكض ؾايىحهايؿ( .عاهكی ،ً;>;B ،ز>)=C:َ ،
مكقی ؾايىحى بؽثآلهایی ال وىی بكؼیٌ ،ایؿ به ؾلیل فؿم جكوین ؾٍیٌ يىبث مكق و ٍماق
باٌؿ .ؾق واٍـ ها بیى مكق و ٍماق هكلی قا جكوین کكؾین که هّؿاً هٍحكکی يؿاٌحه باًٌؿ.
هن چًیى ٍماق قا ؾق بكؼی هىاقؾ ىاٍؿ ِىقت فكىی فَؿ ؾايىحین که ؾق ایى هىاقؾ يىبث به
بكقوی ٌكایظ ِعث ٍكاقؾاؾ و مكق يمیقوؿ .بك ایى اوان و با جىشه به جغبیٌ ٌكایظ ٍماق
و بؽثآلهایی ،که ـکك آو قىث ،به يؾك هیقوؿ ایى جعلیل ياِىاب باٌؿ.
ب -ادعای اكل هال به باطل بىدو بختآزهایی :بكؼی ال جَكیكاجی که ال ؾقن اهام
ؼمیًی قه قویؿه اوث ،ؼكیؿ و ىكوي بلیظ بؽثآلهایی ،به ؾلیل ِؿً فًىاو کلی اکل
هال به باعل ،ظكام ؾايىحه ٌؿه اوث ،هك چًؿ ایى ظكهث بك ؼىؾ بلیظ جقلٌ يگكىحه اوث.
(هصله ىَه اهل بیث فلیهن الىالم ،ز<)<??َ ،
ؾق واٍـ ایٍاو بؽثآلهایی قا هىضىفا ٍماق يمیؾايًؿ اها آو قا ؾق ظکن ٍماق ىكْ
کكؾهايؿ .فیًا اوحؿالل ایٍاو قا يَل هیکًین .9E :بیكوو قىحى بلیظ بؽثآلهایی ال هىضىؿ
ٍماق ،ال آو قووث که ىهن فكىی ال واژه ٍماق ،ؾق ؽكه اعالً آو ،فباقت اوث ال بالی با
ابماق بكؾ و باؼث ،با ٌكطبًؿی  .2 ...واقؾ ٌؿو بلیظ بؽثآلهایی ؾق ظکن ٍماق ،ال آو
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قووث که ؼكیؿ و ىكوي آو ال يمىيههای "اکل هال به باعل" اوث که ؾق ٍكآو کكین ال آو
پكهیم ؾاؾه ٌؿه اوث( .Dهصله ىَه اهل بیث فلیهن الىالم ،ز<)<?<َ ،
به يؾك هی قوؿ ایى جعلیل با هقًایی که جا به ظال ال ٍماق بیاو کكؾین بؿیى ِىقت ٍابل
ؼؿٌه باٌؿ :اوال اگك جلَی فكه ال ٍماق بالی با آالت ؼاِی اوث _ؾق ِىقجی که آو قا
بپفیكین_ هی جىايؿ به ؾلیل املبیث هىاقؾ ٍماق باٌؿ و به هقًای ييی ٍماق بىؾو هىاقؾ ؾیگك
يیىث و همکى اوث بكؼی ىكآیًؿ بؽثآلهایی قا به ؾلیل ٌايىی و اظحمالی بىؾوٍ ،ماقی
بؿايًؿ چًاوچه ؾق اوحًاؾات ىَهی و ظَىٍی هىقؾ اٌاقه ٍكاق گكىث .هنچًیى ىحاوایی که ؾق
بؽً يؽىث ؾق هىقؾ ٍماق بىؾو بكؼی افمال و هقاهالت ـکك ٌؿ ،ظاکی ال آو اوث که
الاٍل ال هًؾك ىحاوای هفکىق ،ىهن فكىی ال ٍماق ِكىا هقًای ـکك ٌؿه يیىث و هیجىايؿ
جىوقه پیؿا کًؿ .ذايیا همیىکه بؽثآلهایی ؾق ظکن ٍماق ؾايىحه ٌؿه اوث يٍاو ال يمؾیکی
آو به ٍماق ال وىی ظضكت اهام(قه) ؾاقؾ .ؾق واٍـ اوحًاؾ به اکل هال به باعل هیجىايىث
ؼكیؿ و ىكوي بلیظ بؽثآلهایی قا ظكام بگكؾايؿ و ٌایؿ بحىاو گيث اوحؿالل جام و جمام بىؾ
و يیالی به ٍكاق ؾاؾو آو ؾق ظکن ٍماق يبىؾ .ؾق يحیصه ايحؽاب ٍماق ال هىاقؾ اکل هال به باعل
ؼىؾ ؾلیل بك ایى اوث که الاٍل ظضكت اهام(قه) بیى بؽثآلهایی و ٍماق ٍكابث قا ىكْ
کكؾهايؿ چًاوچه ؾق شای ؾیگكی بكگههای بؽثآلهایی قا هن ؾق ظکن آالت ٍماق ؾايىحه-
ايؿE :بكگههای بؽثآلهاییّ ،
هالیث يؿاقيؿ و ایى اوقاً ؾق ظکن آلث ٍماق هىحًؿ بًا بكایى
ؼكیؿ و ىكوي آوها شایم يیىث و هبلنی قا هن که بكيؿگاو ٍكفهکٍی ایى بكگهها ؾقیاىث
هیکًًؿ ،ظالل يیىث( D.اهام ؼمیًی ،ً;><> ،ز<)CB<َ ،
هك چًؿ ؾق شای ؾیگكی ایٍاو بیاو ؾاٌحهايؿE :اها اللم اوث بؿايین ایى ؾلیل (اکل
هال به باعل) ٌ ...ایىحگی آو قا يؿاقؾ که ؾاللث بك ظكام بىؾو بلیظ بؽثآلهایی بکًؿ Dاها
ؾق ایىشا بكگههای بؽثآلهایی ؾق ظکن آالت ٍماق ؾايىحه ٌؿهايؿ .ؾق ِىقجی که جياوت
بیى ایى ؾو ىحىا قا بپفیكینٌ ،ایؿ بحىاو آو قا ال شهث جغىق ؾق جعلیل ىَهی یا هىضىفی
ظضكت اهام(قه) ؾق هىقؾ ایى هىأله ؾايىث.
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ؾق هك ظال ،فلیقمن جياوجی که ظضكت اهام(قه) بیى ٍماق و بؽثآلهایی ال شهث
هىضىفی ٍائل هىحًؿ ،چاقچىبی که ؾق ایى پژوهً بك اوان اٍىال ایٍاو و فمىم ىَیهاو به
ؾوث آهؿ ،بؽثآلهایی قا یک هّؿاً ٍماق هیؾايؿ ،هك چًؿ که ظحی اگك بؽىاهین اظحیاط
کكؾه و آو قا ؾق ظکن ٍماق بؿايین ،هقاهله ٍماق قا با آو ؼىاهین کكؾ و ال شهث ظکن اِلی،
الاٍل ال هًؾك املب ىَها و ظَىًؾاياو ،جياوجی به وشىؾ يؽىاهؿ آهؿ و آوچه ؾق ایى پژوهً
ههن اوث ؾايىحى ظکن کلی و اِلی بؽثآلهایی اوث.
جمعبًذی
ال پژوهً ظاضك يحایس لیك ظاِل ٌؿ:
 اظحمال قکى بىؾو فًاِك وذیَه و هؽاعكه ؾق ٍماق ،بیٍحك ال فًاِك ؾیگك اوث.هنچًیى با جىشه به ایىکه -9 :املب هّاؾیٌ ٍماق _الاٍل ؾق ىضای ٍكاقؾاؾی_ همكاه با
وذیَه هىحًؿ ٍ -2ؿق هحیَى ٍماقٍ ،ماق با وذیَه اوث Fفًّك هؽاعكه يًَ پكقيگجكی ؾق
جٍؽیُ فمل ٍماقی ال میك ٍماقی ؼىاهؿ ؾاٌث.
 بكؼی ال هّاؾیٌ بؽثآلهایی به هقًای فام ،بؽثآلهایی میكهقىْ شم ؾق یکظالث ،بؽثآلهایی ؾق ٍالب ٍكْ و بؽثآلهایی ؾق ٍالب وکالث ،قا هیجىاو ال فًىاو
ٍماق ؼاقز ؾايىث ،هك چًؿ بكقوی آو ال شهات ؾیگك به شای ؼىؾ باٍی اوث.

 -بؽثآلهایی به هقًای ؼاَ ،به ؾلیل وشىؾ هؽاعكه و اهکاو هالباؼحگی و يیم ایى-

که ِىقت فكىی آو فَؿ یا ؾاؾ و وحؿ يبىؾه و يىفی فملیات ؼاَ به ٍّؿ کىب وىؾ
اوث ،هیجىايؿ ٍماق ؾايىحه ٌىؾ .ؾق ِىقجی که ؾق ِؿً فًىاو ٍماق بك آو جكؾیؿ ؾاٌحه
باٌین ،الاٍل هیجىاو به ٌمىل ظکن ٍماق بك آو ٍائل بىؾ .هّاؾیَی هنچىو بؽثآلهایی ؾق
ٍالب بیـ يیم ؾق ظکن بؽثآلهایی به هقًای ؼاَ ؾايىحه ٌؿ.
 بؽث آلهایی میكهقىْ ؾق ظالحی که هال هحقلٌ به چًؿ ٌؽُ بىؾه و بكؼی یاهمه ؾق ٍكفهکٍی ٌكکث ؾاقيؿ و بؽثآلهایی به ايگیمه کمک به اهىقی ؼاَ ؾق ظالحی که
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افغای کمک به اهىق ،هٍكوط به ٍكفهکٍی یا عكیٌ هٍابهی بكای افغای شایمه باٌؿ ،به
لعاػ ٍماقی بىؾو هعل بعد بىؾه و همکى اوث ٍماق یا ؾق ظکن ٍماق هعىىب ٌىيؿ.
هًابع
اهاهی ،ویؿظىى ،دقىق هذيى  ،جهكاو ،کحابيكوٌی اوالهیه ،شلؿ ؾوم 9373 ،ي.
البقلبکی ،قوظی ،القاهىس القايىيى الثالثى ،الغقبه االولی ،لبًاو ،بیكوت ،المًٍىقات العلبی
العَىٍیه<::< ،م.
همى ،دقىق هذيى 6 ،شلؿ ،جهكاو ،ایكاو ،ايحٍاقات اوالهیة ،بی جا ،شلؿ ؾوم.
آـقيىي ،آـقجاي ،فزهًگ عزبى-فارسى هعاصز ،جهكاو ،يٍك يی9386 ،ي.
بصًىقؾی ،ویؿ هعمؿ بى ظىى هىوىی ،قىاعذ فقهیه ،چاپ وىم ،شلؿ اول ،جهكاو ،هؤوىه فكوز،
.ً9419
شقيكی لًگكوؾی ،هعمؿشقيك ،هصمىفه هعٍی ٍايىو هؿيی ،جهكاو ،کحابؽايه گًس ؾايً9379 ،ي.
همى ،هبسىط در تزهیًىلىژی دقىق ،چاپ اول ،ز <و> ،جهكاو ،کحابؽايه گًس ؾايً;=AB ،ي.
ّ
ظلی ،فالهه ،ظىى بى یىوو بى هغهك اوؿی ،تذکزه الفقها(طبعه الذذیثه) ،چاپ اول ،شلؿ ؾهنٍ ،ن،
هؤوىه آل البیث فلیهن الىالم.ً9494 ،

ّ
ظلی ،هعٌَ ،يصن الؿیى ،شقيك بى ظىى ،شزائع اإلسالم فى هسائل الذالل و الذزام ،چاپ ؾوم ،شلؿ
چهاقمٍ ،ن ،هؤوىه اومافیلیاو.ً9418 ،
ؾلىىلی ،هكجضی بى هعمؿ اهیى ايّاقی ،کتاب المكاسب المذزهة و البیع و الخیارات( ط -الذذیثة)،
چاپ اول ،شلؿ اولٍ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ افؾن ايّاقی.ً9495 ،
ؾهؽؿا ،فلی اکبك ،لغتًاهه دهخذا ،چاپ اول ،جهكاو ،هؤوىه ايحٍاقات و چاپ ؾايٍگاه جهكاو،
<;=Aي.

وماظه ،وهیل ظىیب ،قاهىس َهب َّسط ،جهكاو ،وبمؼاهه9383 ،ي.
ِؿق قهٌ ،هیؿ هعمؿباٍك ،جكشمه ؿ.اوپهبؿی ،شلؿ ؾوم ،جهكاو ،ايحٍاقات بكهاو و هىوىه ايحٍاقات
اوالهی9349 ،ي.
عاهكی ،ظبیب الله ،دقىق هذيى  6و ،7ز ،4چاپ اول ،پاییمٍ ،ن ،ؾىحك ايحٍاقات اوالهی9375 ،ي.
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فاهلی ،کكکی ،هعٌَ ذايی ،فلی بى ظىیى ،جاهع المقاصذ فى شزح القىاعذ ،چاپ ؾوم ،شلؿ چهاقم و
هٍحنٍ ،ن ،هؤوىه آل البیث فلیهن الىالم.ً9494 ،
فبؿالكظماو ،هعمىؾ ،هعجن المصطلذات و األلفاظ الفقهیة ،شلؿ ؾوم و وىم ،بیشا ،بیجا.
فمیؿ ،ظىى ،فزهًگ عمیذ ،چاپ اول ،جهكاو ،ايحٍاقات اٌصـ;=BC ،ي.
ىضل الله ،هعمؿ ظىیى ،القزعه و االستخاره ،لبًاو ،بیكوت ،ؾاقالملک.ً9497 ،
ٍّمی ،ظىیى کكیمی ،قىاعذ فقهى ،چاپ اولٍ ،ن ،هكکم ىَهی ائمه اعهاق فلیهن الىالم.ً9421 ،
کاجىلیاو ،ياِك ،عقىد هعیى ،جهكاو ،ز ،2چاپ ؾوم ،جهكاو ،ايحٍاقات گًس ؾايً9368 ،ي.
کكم ،فبؿ الىاظؿ ،هعجن المصطلذات القايىيیه ،الغبقه االولی ،لبًاو ،بیكوت ،هکحبة الًهضقة القكبیة،
.ً;>:A
هعٌَ ؾاهاؾ ،ویؿ هّغيی ،جعّیل ياهٍكوؿ هال ؾق ظَىً اوالهی ،چاپ اول ،جهكاو ،هكکم يٍك فلىم
اوالهی9393 ،ي.
هؿيی ،ویؿ شالل الؿیى ،دقىق هذيى ،ز  ،5پاییم جهكاو ،ايحٍاقات پایؿاق9386 ،ي.
هقلىه ،لىئیه ،المًجذ ،جهكاو ،يٍك وپان9364 ،ي.
هقیى ،هعمؿ ،فزهًگ هعیى ،چاپ ٌٍن ،جهكاو ،چاپؽايه وپهك;=@< ،ي.
هکاقم ٌیكالی ،ياِك ،استفتائات جذیذ ،چاپ ؾوم ،شلؿ وىمٍ ،ن ،ايحٍاقات هؿقوه اهام فلی بى ابی
عالب فلیه الىالم.ً9427 ،
هًحؾكی يصوآباؾی ،ظىیى فلی ،رساله استفتائات ،چاپ اول ،شلؿ وىمٍ ،ن ،بیجا.
همى ،دراسات فى المكاسب المذزهة ،چاپ اول ،شلؿ ؾومٍ ،ن ،يٍك جيکك.ً9495 ،
ّ
هىوىی ؼمیًی ،ویؿ قوض الله ،المكاسب المذزهه ،چاپ اول ،شلؿ ؾومٍ ،ن ،هؤوىه جًؾین و يٍك آذاق
اهام ؼمیًی(قه).ً9495 ،
ّ
همى ،تىضیخ المسائل (هذشى) ،چاپ هٍحن ،شلؿ ؾومٍ ،ن-ایكاو ،ؾىحك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به
شاهقه هؿقویى ظىله فلمیه ٍن.ً9424 ،
همى ،تىضیخ المسائل ،چاپ اول.ً9426 ،
هىوىی ؼىیی ،ویؿ ابىالَاون ،المكاسب(هصباح الفقاهه) ،شلؿ اول ،بی جا.
يصيیِ ،اظب الصىاهك ،هعمؿ ظىى ،جىاهز الكالم فى شزح شزائع اإلسالم ،چاپ هيحن ،شلؿ ،22
بیكوت ،لبًاو ،ؾاق إظیاء الحكاخ القكبی.ً9414 ،

;@?/ ظَىٍی بؽثآلهایی با ٍماق-يىبثوًصی ىَهی
 عىائذ األیام فى بیاو قىاعذ األدكام و ههمات هسائل الذالل و، هىلی اظمؿ بى هعمؿ ههؿی،يكاٍی
.ً9497 ، ايحٍاقات ؾىحك جبلینات اوالهی ظىله فلمیه، ٍن، چاپ اول،الذزام
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