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مقررات مربوط به خانواده در قانون مدنی ایران

1

دکتز ایزاًذخت ًظزی

2

هذرط داًشگاُ اهام صادق

چكيذُ
خاًَادُ تِ لحاظ اّويتي کِ در سًذگي شخصي ٍ اجتواػي اًغاى دارد ،در توام
جَاهغ تشزی هَرد تَجِ خاص لاًًَگذار تَدُ ،تِ تٌاعة هثاًي فكزی ٍ اخاللي آى
جَاهغ اس حوایتّای لاًًَي تزخَردار گشتِ اعت .در ایزاى ًيش لاًًَگذار تز هثٌای
شزع همذط اعالم ٍ لاًَى اعاعي جوَْری اعالهي ایزاى ّوَارُ در پي ٍضغ
لَاًيي تْتز در ارتثاط تا خاًَادُ تَدُ اعت؛ ّز چٌذ ایي ّذف ّوَارُ تطَر کاهل
تحمك ًيافتِ اعت.
همالِ حاضزً ،خغت خاًَادُ ٍ ٍیضگي همزرات هزتَط تِ آى را تا تزرعي هاّيت
لَاًيي اهزی ،تكويلي ٍ ارشادی تِ تحج هيگذارد ٍ ضواًت اجزای ّز یك اس آًْا را
تياى هيکٌذ ٍ عپظ تِ تحَالت لاًًَگذاری در خصَص آیيي دادرعي خاص هزتَط
تِ خاًَادُ هيپزداسد ٍ تا ارائِ ًوًَِّایي اس تحَل ایي لَاًيي ٍ ًمذ حمَلي آًْا
ًتيجِ هيگيزد کِ در تمٌيي لَاًيي هزتَط تِ خاًَادُ تایذ توام جَاًة دیٌي،
فزٌّگي ،اجتواػي ٍ رٍاىشٌاعي در ًظز گزفتِ شَد ٍ تا هتخصصاى ٍ خثزگاى
لاًًَگذاری هشَرت گزدد تا اس آعيةّای ًاشي اس ضؼف لاًًَگذاری یا افزاط ٍ
تفزیط در آى پيشگيزی گزدد.

ٍاصگاى کليذی
خاًَادُ ،لاًَى ،اهزی ،ارشادی ،لاًًَگذاری ،تحَل

1ـ پصيطش همالِ86/6/1 :؛ اضظياتي86/7/24 :
2ـ ٍويل زازگستطي
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ًْاز ذاًَازُ تقٌَاى ظيطتٌا ٍ ضوي اساسي ارتواؿ ّوَاضُ هَضز تَرِ زٍلت
لطاض زاضتِ ٍ اظ حوايت ّاي ذاظ لاًًَگصاض تطذَضزاض تَزُ است .ذاًَازُ اٍليي
ارتوافي است وِ اًساى تِ آى پا هيگصاضز ،زض آى ضضس هيوٌس ٍ تطتيت هيضَز.
ّيچ وس تطزيس ًساضز وِ ظًسگي زض يه ذاًَازُ سالن ٍ هٌضثظ وِ زض آى اغَل
اذاللي ،فطٌّگي ٍ افتمازي ضفايت هيضَز ،زض ظًسگي آيٌسُ فطز ٍ ّوچٌيي زض
ساظًسگي راهقِ تسياض هؤ حط است ،تِ ايي رْت سياست زٍلت زض ّوِ رَاهـ،
حوايت اظ حمَق ذاًَازُ ٍ حفؼ وياى ٍ زٍام آى است .اغل زّن لاًَى اساسي
روَْضي اسالهي ايطاى افالم هيزاضز «اظ آًزا وِ ذاًَازُ ٍاحس تٌيازيي راهقِ
اسالهي استّ ،وِ لَاًيي ٍ همطضات ٍ تطًاهِضيعيّاي هطتَط تايس زض رْت
آساى وطزى تطىيل ذاًَازُ ،پاسساضي اظ لساست آى ٍ استَاضي ضٍاتظ ذاًَازگي
تط پايِ حمَق ٍ اذالق اسالهي تاضس».
تٌس  3هازُ  16افالهيِ رْاًي حمَق تطط هػَب ً 1948يع افالم زاضتِ
« ذاًَازُ ضوي عثيقي ٍ اساسي ارتواؿ است ٍ حك زاضز اظ حوايت راهقِ ٍ زٍلت
تْطُهٌس ضَز».
تِ لحاػ ٍيژگي ذاًَازُ ٍ ضٍاتظ ذاًَازگي ،لَاًيي هطتَط تِ آى اظ اّويت
ذاظ تطذَضزاض است ٍ لاًًَگصاضي زض اهَض ذاًَازُ تايس تا تطضسيّاي ّوِ
راًثِ غَضت گيطز .زض ايي ضاُ ،تٌْا تثحط زض حمَق وافي ًيست؛ تلىِ لَاًيي
هعتَض تايس تا زض ًؾط گطفتي رٌثِّاي فطٌّگي ،التػازي ٍ ضٍاىضٌاسي تْيِ ٍ
تسٍيي گطزز .احط سَء يه لاًَى ًاتزا وِ حمَق يىي اظ افضاي ذاًَازُ ضا تضييـ
ٍ تط فىس ،حمَق عطف زيگط ضا تِ عَض افطاعي تضويي وٌس ،غيطلاتل اًىاض است.
ضايس تِ سثة پيچيسگي ضٍاتظ ذاًَازگي ،لَاًيي حاون تط ذاًَازُ ّوَاضُ
هَضَؿ تحج ٍ رسل لطاض زاضتِ است ٍ ّط چٌس تيطتطيي تغييطات لاًًَگصاضي ًيع
زض ايي لَاًيي غَضت گطفتِ ،هـالَغف ّويطِ ايطازّاي تسياضي زض ايي ظهيٌِ
تالي هاًسُ است ٍ لَاًيي هَرَز ًتَاًستِ تِ ذَتي حمَق افطاز ذاًَازُ ضا تأهيي
ٍ تضويي وٌس.
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آًچِ زض ايي همالِ هَضز تحج لطاض ذَاّس گطفت ،همطضات هصوَض زض لاًَى
هسًي ايطاى ،زض اضتثاط تا ذاًَازُ اظ يه زيسگاُ ولي است؛ ظيطا لاًَى هسًي ايطاى،
تقٌَاى راهـتطيي ٍ واهلتطيي لاًَى تط ضٍاتظ ذػَغي ضْطًٍساى ايطاًي
حىَهت هيوٌس ٍ ضٌاذت چگًَگي ٍ ٍيژگي ايي لاًَى زض ذػَظ ضٍاتظ
ذاًَازگي اظ حيج تأحيط اًىاضًاپصيط ًْاز ذاًَازُ زض تطىيل راهقِ ،اظ اّويت
ذاغي تطذَضزاض است.
ضٍاتظ ذػَغي افطاز زض ظهيٌِ ذاًَازُ ٍ حتي هقاهالت ،تا لثل اظ تسٍيي
لاًَى هسًي ،تِ فلت هسلواى تَزى هلت ايطاى ،تاتـ لَافس ضطؿ تَز ٍ افطاز
هسلواى ايطاًي تسٍى ٍرَز لاًًَي هسٍى ،ذَز ضا هلعم تِ ضفايت همطضات ضطؿ تِ
ذػَظ زض ظهيٌِ ضٍاتظ ذاًَازگي اظ لثيل ًىاح ،عالق يا ًسة هيزاًستٌس.
لاًَى هسًي تِ هٌؾَض ًؾامهٌس وطزى اهَض ٍ ضٍاتظ حمَلي افطاز تْيِ ضس ٍ
غطفًؾط اظ ايطازّايي وِ زض آى ٍرَز زاضز ،يىي اظ تْتطيي لَاًيي هَرَز زض
زًيا زض ضٍاتظ ذػَغي افطاز هحسَب هيضَز.
لاًَى هسًي ايطاى تا الْام اظ فمِ اهاهيِ ٍ التثاس اظ حمَق اضٍپا تِ ذػَظ
حمَق فطاًسِ ،تسٍيي ٍ زض سِ زٍضُ لاًًَگصاضي اظ سال  1307تا  1314تِ
تػَية ضسيس .لثل ٍ تقس اظ پيطٍظي اًمالب اسالهي ،اغالحاتي زض آى تِ فول
آهس وِ فوسُ ايي اغالحات زض ظهيٌِ همطضات هطتَط تِ ذاًَازُ زض هقٌاي افن
تَز.
ايٌه رلس زٍم لاًَى هسًي ايطاى (زض اضراظ) اغليتطيي ٍ هْنتطيي هٌثـ زض
ظهيٌِ لَافس حاون تط ضٍاتظ ذاًَازُ زض هقٌاي افن يقٌي ًىاح ،هْط ،عالقً ،سة ٍ
ًفمِ هحسَب هيضَز .لَافس هطتَط تِ اضثّ ،ط چٌس اظ رْتي تا ذاًَازُ ٍ ًسة
اضتثاط زاضز ،اها تِ رْت ٍاتستگي آى تِ اهَال هتَفي ،زض رلس اٍل لاًَى هسًي
(زض اهَال) راي گطفتِ است .اها ايي تطتية هغاتك رايگاُ تياى لَافس اضث زض
تأليفات فمْي است؛ اها زض سايط هَاضز هطتَط تِ ذاًَازًَُ ،يسٌسگاى لاًَى اظ
تطتية هٌسضد زض لاًَى هسًي فطاًسِ تْطُ رستِاًس.
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تؼزیف خاًَادُ
ضٌاسايي ذاًَازُ ٍ تقطيف لاًًَي آى اظ حيج تطتة آحاض ٍ احىام حمَلي اظ
اّويت تطذَضزاض است .زض لاًَى هسًي ايطاى تِ فٌَاى هْنتطيي لاًَى حاون تط
ضٍاتظ ذاًَازگي ٍ ّوچٌيي سايط لَاًيي هطتَط تِ ذاًَازُ ،تقطيفي اظ ذاًَازُ تِ
چطن ًويذَضز .زض گصضتِ ذاًَازُ هفَْهي گستطزُ زاضت ٍ حتي افطاز يه لثيلِ
تِ فٌَاى ذاًَازُ ٍاحس ضٌاذتِ هيضسًس؛ اها اهطٍظُ وِ ذاًَازُ هفَْم گستطزُ
ذَز ضا اظ زست زازُ است ،فطفاً ،ذاًَازُ اظ پسض ،هازض ٍ اٍالز تطىيل هيگطزز .تِ
فميسُ تطذي اظ حمَلساًاى زٍ فاهل اساسي ذاًَازُ ضا تطىيل هيزّس1 :ـ ًىاح؛
2ـ ضاتغِ پسض ٍ فطظًسي يا ًسة (واتَظياى ،1375 ،د  ،1ظ  .)4تا هطارقِ تِ لاًَى
هسًي هيتَاى زضيافت وِ گاُ لاًًَگصاض تطاي ذاًَازُ ،هفَْم گستطزُ ٍ فاهي ضا
زض ًؾط زاضتِ ٍ گاُ تط فىس ،هفَْم آى ضا هحسٍز وطزُ است .هخالً زض هازُ 861
لاًَى هسًي وِ هَرة اضث ،زٍ اهط سثة ٍ ًسة هقطفي ضسُ ،لاًًَگصاض هفَْم
ذاًَازُ ضا زض تَاضث ايطاى زاًستِ است .زض ايي هفَْم فام ،ذَيطاًٍساى ًسثي
ٍ سثثي هَضَؿ حىن لطاض گطفتِاًس .هٌؾَض اظ ًسة ،پيَستگي عثيقي تيي افطاز
اًساى است وِ زض ًتيزِ تَلس اًساًي اظ اًساى زيگط تِ ٍرَز هيآيس ٍ
ذَيطاًٍسي سثثي زض ضطايظ فقلي هٌحػطاً ذَيطاًٍسي تيي ظى ٍ ضَّط است
وِ زض ًتيزِ فمس ًىاح زائن تيي ظى ٍ هطز تِ ٍرَز هيآيس (ضْيسي ،1385 ،ظ.)9
ٍلي زض هازُ  1105لاًَى هسًي وِ افالم هيزاضز «زض ضٍاتظ ظٍريي ضياست
ذاًَازُ تا ضَّط است» ،ذاًَازُ تِ هفَْم ذاظ هٌؾَض ضسُ است وِ زض آى
هقوَالً ظى ٍ ضَّط تا اٍالز ذَز ظًسگي هيوٌٌس ٍ پسض ضئيس ذاًَازُ است.
زض وتاب ًْن لاًَى هسًي (زض ذاًَازُ) وِ زض يه فػل تٌؾين ضسُ ٍ هٌحػطاً
زض هَضز اًفاق ٍ احىام آى تحج هيوٌس ،ذاًَازُ اظ حيج افضاي تطىيلزٌّسُ
آًىِ پطزاذت ًفمِ ايطاى هَضز حىن لاًًَگصاض لطاض گطفتِ ،زض هفَْم فام ٍ ذاظ
تِ واض ضفتِ است .ظيطا فالٍُ تط العام تِ اًفاق اٍالز ٍ ّوسط زض هَاز ٍ 1195
 1199حىن ًفمِ الاضب ًسثي زض ذظ فوَزي افن اظ غقَزي يا ًعٍلي تياى ضسُ
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است .هقلَم است وِ حىن تِ اًفاق تِ سثة ضاتغِ ذَيطاًٍسي است ٍ ّواًغَض
وِ گفتِ ضس زض احىام اضث ٍ اًفاق ،ذاًَازُ زض هفَْم فام تِ واض هيضٍز.
تا تَرِ تِ ايٌىِ تقييي افطاز ذاًَازُ تطاي افوال لاًَى اظ اّويت تطذَضزاض
است ٍ ًوي تَاى زض ايي هَضز اظ تفسيط هَسـ استفازُ وطز ،الرطم زض ّط هَضز
لاًًَگصاض غطيحاً يا ضوٌاً افضاي ذاًَازُ ضا هقيي وطزُ ٍ تِ تياى زيگط ضٍضي
هيساظز وِ افطاز هَضَؿ حىن ،چِ فطز يا افطازي اظ ذاًَازُ ّستٌس ،هخالً زض
لاًَى تيوِ ّوگاًي يا تأ هيي ارتوافي ،افطاز تحت تىفل ضرع تيوِ ضسُ اغلي وِ
ذاًَازُ اٍ ضا تطىيل هيزٌّس ،تِ غطاحت ًام تطزُ ضسُاًس وِ فثاضتٌس اظ ّوسط،
فطظًس ،پسض ٍ هازض تيوِ ضسُ اغلي.

ٍیضگي لَاًيي هزتَط تِ خاًَادُ
زض ايي ترص ٍيژگ ي لَاًيي هطتَط تِ ذاًَازُ زض لاًَى هسًي اظ زٍ رْت
تطضسي هيضَز:
1ـ اس ًظز هاّيت
هٌؾَض اظ هاّيت ،چگًَگي هَاز هطتَط اظ حيج احىام آى است وِ گاُ رٌثِ
تقطيفي ،گاُ رٌثِ حىوي ٍ گاُ ٍغف اضضازي ضا زاضاستّ ،ن چٌاى وِ اظ رْت
ارثاض ًاضي اظ لاًَى ،هيتَاى لَافس هطتَط ضا تِ لَاًيي اهطي ،تىويلي ٍ اضضازي
تمسين ًوَز ٍ تِ ايي هٌاسثت ترلف اظ ّط يه تا ضواًت ارطاي هتفاٍتي ضٍتطٍ
ذَاّس تَز.
ًَيسٌسگاى لاًَى هسًي زض تٌؾين هَاز هطتَط تِ ذاًَازُ اظ لاًَى هسًي
فطاًسِ التثاس وطزُاًس ٍ پس اظ تياى همطضات هطتَط تِ تاتقيت ،الاهتگاُ ،غاية
هفمَزاالحط ٍ ًسة ،تا تَرِ تِ ايٌىِ هقوَالً ذَاستگاضي ،همسهِ ًىاح است ،زض
وتاب ّفتن تحت فٌَاى «زض ًىاح ٍ عالق» ،احىام هطتَط تِ ذَاستگاضيً ،ىاح ٍ
هْط ضا تياى وطزُ ،سپس زض فػل ّطتن ،حمَق ٍ تىاليف ظٍريي ضا زض لثال
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يىسيگط هقيي ًوَزُاًس ٍ پس اظ آى احىام هطتَط تِ اًحالل ًىاح (عالق ٍ فسد)
تياى ضسُ ٍ سطاًزام همطضات هطتَط تِ ًسة ٍ اٍالز هَضز حىن لطاض گطفتِ است.
وتاب ًْن ايي لاًَى تحت فٌَاى «زض ذاًَازُ» اذتػاظ تِ احىام ًفمِ زاضز؛ ّط
چٌس وِ زض آى ّيچ اضاضُاي تِ ذاًَازُ ًطسُ ٍ غطفاً احىام پطزاذت ًفمِ هَضز
حىن لطاض گطفتِ است .ايٌه لاًَى هسًي تِ فٌَاى هْنتطيي لاًَى حاون تط ضٍاتظ
ذاًَازگي ،ضٌاذتِ هيضَز ٍ زض ّط هَضز ،تطاي تقييي حسٍز حمَق ٍ تىاليف
افطاز ذاًَازُ يا ضٌاسايي ضاتغِ ذاًَازگي تايس تِ ايي لاًَى هطارقِ وطز .هخالً تِ
هَرة هَاز  1159 ٍ 1158لاًَى هسًي عفل هتَلس زض ظهاى ظٍريت ،هلحك تِ
ضَّط است ،هططٍط تط ايٌىِ اظ تاضيد ًعزيىي تا ظهاى تَلس ووتط اظ  6هاُ ٍ
تيطتط اظ  10هاُ ًگصضتِ تاضس .حال اگط هطزي تا ظًي اظزٍاد وطزُ ٍ ضص هاُ
پس اظ اظزٍاد ايطاى وَزوي هتَلس ضَز ،تِ هَرة اهاضُ فطاش وَزن هتقلك تِ
ضَّط است ٍ اٍ تِ هَرة لاًَى ،پسض عفل ضٌاذتِ ضسُ ،حمَق ٍ تىاليف ذاظ
پسضي تط اٍ تاض هيضَز ،هخالً هلعم هيگطزز وِ ًفمِ عفل ضا پطزاذت ًوايس ،هگط
ايٌىِ تتَاًس ذالف ايي اهاضُ ضا حاتت وٌس ،هخالً حاتت ًوايس وِ والً فمين است.
همطضات لاًَى هسًي تِ فٌَاى هْنتطيي هٌثـ حمَق ذاًَازُ ،تِ تقطيف هاّيتّا
ٍ ضٍاتظ افطاز ذاًَازُ پطزاذتِ است؛ ظيطا تا ضٌاذت ضٍاتغي وِ اظ ًؾط لاًَى
هقتثط ضٌاذتِ هيضَز ،هيتَاى احىام ذاظ لاًًَي ضا تط آى هتطتة ساذت؛ زض
چٌيي هَاضزي لاًَى هاّيت تقطيفي زاضز .هخالً تِ هَرة هازُ  1031ق.م «لطاتت
تط زٍ لسن است :لطاتت ًسثي ٍ لطاتت سثثي» ،ايي هازُ ّيچ حىوي ضا تياى
ًويوٌس ،تلىِ غطفاً تِ تقطيف لطاتت هيپطزاظز؛ اها اظ ايي تقطيف ًتيزِ گطفتِ
هيضَز وِ هخالً تطاي العام تِ اًفاق ،تايس تٌاتِ تقطيف هازُ هصوَض ،تيي عطفيي،
ضاتغِ لطاتت ًسثي يا سثثي ٍرَز زاضتِ تاضس.
تيطتط هَاز لاًَى هسًي زض اضتثاط تا ذاًَازُ ،زض تياى احىام هَضَفات
حمَلي ٍ ضٍاتظ افطاز تٌؾين ضسُ است ٍ هاّيت حىوي زاضز ،هخالً هازُ  1165ايي
لاًَى وِ افالم هيزاضز «عفل هتَلس اظ ًعزيىي تِ ضثِْ فمظ هلحك تِ عطفي
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هيضَز وِ زض اضتثاُ تَزُ ٍ زض غَضتي وِ ّط زٍ زض اضتثاُ تَزُاًس هلحك تِ
ّط زٍ ذَاّس تَز» ،حىن اًتساب عفل هتَلس اظ ضثِْ ضا تِ ٍالسيي تياى هيوٌس .يا
هازُ  1053ايي لاًَى وِ افالم زاضتِ «فمس زض حال احطام تاعل ٍ تا فلن تِ حطهت
هَرة حطهت اتسي است» ،حىن تغالى فمس ًىاح ضا زض حال احطام ضا تياى هيوٌس.
زض تقضي هَاضز ًيع لاًَى غطفاً رٌثِ اضضازي زاضز ،هخل هازُ  1177وِ افالم
هيزاضز « عفل تايس هغيـ اتَيي ذَز تَزُ ٍ زض ّط سٌي وِ تاضس تايس تِ آًْا
احتطام وٌس» ،ايي گًَِ زستَضات ضا زض غيط اظ هَاز هطتَط تِ ذاًَازُ ًويتَاى
يافت ،هخالً هقٌا ًساضز لاًًَگصاض ،عطفيي يه فمس تيـ ضا زفَت تِ احتطام تِ يىسيگط
ًوايس.
هَاز هطتَط تِ ًسة وِ ضاتغِ ذَيطاًٍسي ًسثي ضا هقيي هيوٌس ،زض همطضات
هطتَط تِ اضث تطاي تقييي زضرِ ٍ ًَؿ ذَيطاًٍسي ،واضتطز زاضز؛ ّوچٌيي العام
تِ اًفاق تا تَرِ تِ ضاتغِ ذَيطاًٍسي سثثي يا ًسثي اًزام هيضَز.
ٍيژگي تسياض هْن همطضات هطتَط تِ ضٍاتظ ذاًَازگي زض لاًَى هسًي ،ايي
است وِ همطضات هعتَض والً اظ ًؾط هطَْض فمْاي اهاهيِ التثاس ضسُ است؛ تِ ايي
رْت ،تغييط هَازي اظ لاًَى هسًي زض هَاضز هصوَض تسياض تا احتياط ٍ تا رلة ًؾط
فلواي زيي غَضت هيگيطز.
لاًَى هسًي ،ضٍاتظ ذاًَازگي ضا اظ رٌثِ حثَتي ٍ حىوي تياى وطزُ است ًِ ،اظ
رٌثِ احثاتي .تِ تياى زيگط ،زض ايي لاًَى احىام ايزاز يه هاّيت حمَلي تياى ضسُ
است؛ تِ ًحَي وِ ّط گاُ عطفيي اضازُ وٌٌس ٍ هخالً فمس ًىاح ضا هٌقمس ساظًس ،آحاض
ٍ احىام لاًًَي ذَز تِ ذَز تط آى ضاتغِ هتطتة ذَاّس ضس (ضْيسي ،1386 ،د ،1

ظ )9؛ اها اگط زض اًقماز ايي فمس تطزيس ضَز ،يا عطفيي تِ ّط فلت زض پي احثات
اًقماز فمس تاضٌس ،تايس تِ لاًَى آييي زازضسي هسًي يا لَاًيي ذاظ زيگط هطارقِ
وطز.
ا ظ رْت ارثاض ًاضي اظ لاًَى ،هَاز لاًًَي هطتَط تِ ذاًَازُ زض ظهطُ لَاًيي
اهطي ،تىويلي يا اضضازي لطاض هيگيطًس وِ زض شيل تِ آى هيپطزاظين:
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الف ـ لـَاًيي اهـطي ٍ تىويلـي :لَاًيي اهـطي تـِ لَاًيٌـي اعـالق هـيضَز وـِ
العامآٍض است ٍ تَافك تط ذالف آى هوىي ًيست؛ تط فىس ،العام ًاضي اظ لَاًيي
تىويلي تِ اضازُ افطاز تستگي زاضز ٍ تَسظ ايطاى لاتل تغييط است .هخالً ًويتَاى
تط ذالف حىن هازُ  1095ايي لاًَى وِ همطض زاضتِ «زض ًىاح هٌمغـ فسم هْط
هَرة تغالى است» ،تَافك ًوَز وِ ًىاح هٌمغـ تسٍى هْط هٌقمس ضَز.1
ّن چٌاى وِ ّط گاُ لثل اظ ٍلَؿ ًعزيىي تيي ظٍريي عالق ٍالـ ضَز ،ظى هلعم
تِ ضفايت فسُ ًيست ٍ هطز ًويتَاًس اٍ ضا هلعم تِ ًگْساضي فسُ ًوايس (هازُ 1155
ق.م) .ظيطا هَاز هصوَض زض ظهطُ لَاًيي اهطي است؛ اها تَافك تط ذالف هازُ 1106
وِ افالم زاضتِ «زض فمس زائن ًفمِ ظى تِ فْسُ ضَّط است» هوىي هيتاضس ،ظيطا
هازُ هصوَض يه حىن تىويلي هحسَب هيضَز.
گفتِ ضسُ وِ هثٌاي تمسين لَاًيي تِ اهطي ٍ تىويلي (تفسيطي) زض زضرِ ارثاض
ًاضي اظ لاًَى است ،گاُ رْات ٍ هثاًي لاًَى تِ اًساظُاي زض ًؾط لاًًَگصاض هْن
است وِ اضراظ اراظُ ًساضًس تط ذالف آى تا يىسيگط تَافك وٌٌس (واتَظياى،1373 ،

ظ)130؛ هخالً همطضات هطتَط تِ ًگْساضي فسُ يا تططيفات عالق اظ ًؾط ارطاي آى
تِ غيغِ هرػَظ زض حضَض ضَْز فازل ،تِ لحاػ رلَگيطي اظ اذتالط ًسة
يا اضتثاط تا ًسل ٍ تماي ذاًَازُ ٍ ارطاي حىن ضطؿ ،تِ اضازُ عطفيي لاتل تغييط
ًيست .تط فىس ،عطفيي يه ضاتغِ حمَلي هيتَاًٌس تط ذالف لَاًيي تىويلي تا
يىسيگط تَافك وٌٌس؛ ايي تَافك ،لطاضزاز يا ضاتغِ حمَلي ضا تىويل يا تفسيط هيوٌس؛
هخالً ظٍريي هيتَاًٌس تط ذالف هازُ  1114لاًَى هسًي وِ سىًَت ظى ضا زض
هسىٌي وِ هطز تقييي هيوٌس ،العاهي هيزاًس ،تَافك وٌٌس وِ اذتياض تقييي هسىي تا
ظٍرِ تاضس.
ضٌاسايي لَاًيي اهطي ٍ تىويلي ٍ توايع ايي زٍ اظ يىسيگط ،اظ رْت احطي وِ زض
ضواًت ارطاي آى زاضز ،تسياض هْن است .فسم اهىاى ترلف اظ همطضات اهطي
1ـ «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فزيضه» (ًسا.)24 ،
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اذتػاظ تِ هَاز هطتَط تِ ذاًَازُ ًساضز ٍ زض ّوِ هَاضز ارطا هيضَز؛ اها
ٍيژگي هَاز هطتَط تِ ذاًَازُ ،تِ ذػَظ آًچِ هطتَط تِ ًىاح ،عالق ٍ ًسة
است ٍ ّوچٌيي التثاس آى اظ لَاًيي ضطؿ ٍ ًؾط اوخطيت فلوا زض فمِ اهاهيِ سثة
ضسُ وِ تيطتط هَاز هصوَض زض ايي ترص اظ لاًَى هسًي ضا لَاًيي اهطي تطىيل
زّس .هضاف تط ايٌىِ لَافس هطتَط تِ ضٍاتظ ذاًَازگي تِ سثة اضتثاط هستمين تا
ًؾن فوَهي ًيع اظ لَافس آهطُ هحسَب هيضَز.
ب ـ لَاًيي اضضازي :لَاًيي اضضازي ّيچ حىوي ضا تياى ًويوٌٌس ،تلىِ افطاز ضا
زاللت ٍ اضضاز هيًوايٌس .هازُ  1103ق.م وِ افالم هيزاضز »ظى ٍ ضَّط هىلف تِ
حسي هقاضطت تا يىسيگطًس» يه لاًَى اضضازي است؛ ّن چٌاى وِ هازُ  1104ايي
لاًَى وِ ظٍريي ضا تِ تطييس هثاًي ذاًَازُ هلعم هيوٌس ،تٌْا رٌثِ اضضازي زاضز.
2ـ اس حيج ضواًت اجزا
احط ترلف اظ احىام ٍ همطضات هَضَؿ تحجّ ،وَاضُ يىساى ًيست؛ تٌاتطايي
ضواًت ارطاي ترلف زض هَازي وِ هتضوي لَافس آهطُ ّستٌس يا هَازي وِ لَافس
تىويلي يا اضضازي هحسَب هيضًَس ،تايس تطضسي ضَز وِ زض شيل تِ آًْا
هيپطزاظين:
الف ـ تخلف اس لَاًيي اهزی :فسم ضفايت لَاًيي اهطي ٍ تَافك تط ذالف آى،
تاعل ٍ تالاحط است .لَاًيي اهطي اضتثاط هستمين تا ًؾن فوَهي زاضًس ،زض حالي وِ
لَاًيي تفسيطي ،حافؼ حمَق فطزي ٍ ذػَغي افطاز ّستٌس .زض ًتيزِ ّط گاُ
عطفيي يه فمس ًىاح ،تط ذالف هازُ  1047لاًَى هسًي ،تَافك وٌٌس وِ ضَّط
هيتَاًس تا زذتط ّوسط ذَز اظزٍاد وٌس ،ايي تَافك تاعل است ٍ ّيچ احطي ًساضز.
ّن چٌاى وِ ّط گاُ عطفيي ،فمس ًىاح ضا تِ غَضت هقلك هٌقمس ساظًس ،ايي فمس
تاعل ذَاّس تَز (هازُ  1068ق .م).
اها ّط گاُ ظى ٍ ضَّطي تَافك وٌٌس وِ ًفمِ ظى تط فْسُ ضَّط ًثاضس ،ايي
تَافك ايطاى هقتثط ذَاّس تَز؛ ظيطا ايي تَافك تط ذالف هٌافـ فطزي ظٍرِ است ٍ
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اٍ تا هيل ذَز ،اظ حمي وِ لاًَى تطاي ٍي تقييي وطزُ ،غطفًؾط ًوَزُ است؛ ٍ
ايي اهط ّيچ هٌافاتي تا ًؾن فوَهي ًساضز.
فسم اهىاى ترلف اظ لَاًيي اهطي ٍ تَافك تط ذالف آى ،اذتػاظ تِ لَاًيي
هطتَط تِ حمَق ذاًَازُ ًساضز ٍ زض توام هَاضز ،حىن آى راضي است.
تِ عَض ذالغِ تايس گفت وِ لَاًيي هطتَط تِ ًسة ،حطهت ،اظزٍاد ،عالق ٍ
اضث ،تِ سثة اضتثاط تا ًؾن فوَهي اظ لَاًيي آهطُ تِ ضواض هيآيٌس ٍ تَافك تط
ذالف آى تاعل ٍ وأى لن يىي است.
زض تقضي هَاضز ،ترلف اظ همطضات لاًَى هسًي زض اهَض ذاًَازُ ،فالٍُ تط
ضواًت ارطاي حمَلي ،يقٌي تغالى فول حمَلي اًزام ضسُ ،ضواًت ارطاي
ويفطي ًيع زاضز؛ هخالً تِ هَرة هازُ  1054ق.م «ظًاي تا ظى ضَّطزاض يا ظًي وِ
زض فسُ ضرقيِ است هَرة حطهت اتسي است» ٍ تِ هَرة هازُ  63ـ  64لاًَى
هزاظات اسالهي ،ظًا تا ظًي وِ تط هطز شاتاً حطام است ،هَرة حس هيضَز .زض
ًتيزِ هَاضز ظًاي هصوَض زض هازُ  1054اظ ًؾط حمَلي ،هَرة حطهت اتسي تيي
ظاًي ٍ ظاًيِ هيضَز ٍ اظ رْت ويفطي هستَرة هزاظات حس است.
اها گاُ ترلف اظ همطضات لاًًَي ،فمظ ضواًت ارطاي ويفطي زاضز ٍ زض اغل
فول حمَلي اًزام ضسُ هؤحط ًيست؛ هخالً تِ هَرة هازُ  1لاًَى ضارـ تِ اظزٍاد
هػَب سال ( 1310اغالحي  )1316/2/29زض ًماعي وِ ٍظاضت زازگستطي تقييي
ٍ افالم هيوٌس ،حثت ّط اظزٍاد ،عالق ٍ ضرَؿ زض زفاتط اظزٍاد ٍ عالق العاهي
است .حال اگط هطزي تسٍى حثت زض زفاتط اظزٍاد ٍ عالق هثازضت تِ اظزٍاد يا
عالق ًوايس ،تِ هَرة هازُ  645لاًَى هزاظات اسالهي هػَب سال  ،1375تِ
حثس تقعيطي تا يىسال هحىَم هيضَز؛ اها تِ اغل ًىاح يا عاللي وِ غحيحاً
ٍالـ ضسُ ذسضِاي ٍاضز ًويضَز .ضواًت ارطاي هصوَضّ ،واى عَض وِ زض غسض
هازُ ًيع تػطيح ضسُ ،تِ هٌؾَض حفؼ وياى ذاًَازُ ٍ رلَگيطي اظ ًتايذ سَئي
است وِ هوىي است اظ اًىاض ٍلَؿ ًىاح يا عالق تِ ٍرَز آيس؛ ٍلي هسلن است وِ
فسم حثت ٍالقِ ًىاح يا عالق تِ غحت ًىاح ٍ عاللي وِ اظ ًؾط ضطفي غحيح
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ٍالـ ضسُ تاضس ،لغوِاي ٍاضز ًويساظز .زض هياى هَاز هطتَط تِ ذاًَازُ ،همطضات
هطتَط تِ تاتقيتً ،سة ٍ اضث ،غيطلاتل تغييط ٍ اظ لَافس آهطُ است؛ عالق ٍ فسد
ًىاح ًيع ايماؿ هحسَب هيضَز .تٌاتطايي تا ضطايظ ٍ احىام ذاظ هٌسضد زض هَاز
 1120تا  1157ايي لاًَى تايس افوال ضَز .اها فمس ًىاح زض هياى هَاز هطتَط تِ
ذاًَازُ اظ ٍضقيت ذاغي تطذَضزاض است؛ ظيطا فالٍُ تط ايٌىِ تِ فٌَاى هثٌا ٍ
اساس تطىيل ذاًَازُ ضٌاذتِ هيضَز ،تا تَرِ تِ ايٌىِ يه فمس است ،فالٍُ تط
ضطايظ اذتػاغي ذَز اظ حيج تطىيل ٍ اًقماز ،تاتـ ضطايظ اساسي غحت
هقاهالت هصوَض زض هازُ  190لاًَى اساسي ًيع ّست .زض ًتيزِ ضوي فمس ًىاح
ًيع هاًٌس ّط فمس زيگط هيتَ اى ضطٍعي ضا زضد ًوَز .ضواًت ارطاي ترلف اظ
ضطٍط ضوي فمس ًىاح زض تقضي هَاضز تا لَافس ولي هٌسضد زض هَاز  232تا 246
لاًَى هسًي هتفاٍت است؛ هخالً تِ هَرة هازُ  239 ٍ 238لاًَى هسًيّ ،ط گاُ
هتقْس اظ اًزام تقْس اهتٌاؿ وٌس ٍ العام اٍ تِ اًزام ضطط هوىي ًثاضس ٍ هَضز
ضطط تَسظ ضرع زيگط ًيع لاتل اًزام ًثاضس ،هتقْسلِ هيتَاًس فمس ضا فسد
وٌس .زض حالي وِ چٌيي ترلفي زض فمس ًىاح ،سثة ايزاز حك فسد ًيست؛ ظيطا
هَرثات فسد ًىاح هٌحػطاً زض هازُ  1121تا  1127لاًَى هسًي زضد ضسُ ٍ
ترلف اظ ضطط ،اظ هَرثات فسد ًىاح هقطفي ًطسُ است؛ اها تِ هَرة هازُ 1128
ايي لاًَى ،ترلف اظ ضطط غفت هٌسضد ضوي فمس ًىاح ،سثة ايزاز حك فسد
تطاي هططٍطلِ هيضَز .هازُ هصوَض افالم هيزاضز «ّط گاُ زض يىي اظ عطفيي
غفت ذاغي ضطط ضسُ ٍ تقس اظ فمس هقلَم ضَز وِ عطف هصوَض فالس ٍغف
همػَز تَزُ تطاي عطف هماتل حك فسد ذَاّس تَز ،ذَاُ ٍغف هصوَض زض فمس
تػطيح ضسُ يا فمس هتثاًياً تط آى ٍالـ ضسُ تاضس» .زض ًتيزِ ترلف اظ ضطط غفت
هٌسضد ضوي فمس ،تطاي هططٍطلِ حك فسد تِ ٍرَز هيآٍضز؛ اها ّط گاُ غفت
عطف هقاهلِ فلت فوسُ فمس تاضس (هازُ  201ق.م) ،زض احط ترلف ضطط ،فمس ًىاح
اغَالً تاعل ذَاّس تَز (ضْيسي ،1386 ،د  ،4ظ 3ـ.)15
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ترلف اظ ضطط غفت ضوي فمس ًىاح فالٍُ تط ضواًت ارطاي حمَلي هصوَض،
ّط گاُ تا حيلِ ٍ تسليس ّوطاُ تاضس ،تِ هَرة هازُ  647لاًَى هزاظات اسالهي
هػَب  ،1375هستَرة ويفط ًيع ّست ،ايي هازُ افالم هيزاضز «چٌاًچِ يىي اظ
ظٍريي لثل اظ فمس اظزٍ اد عطف ذَز ضا تِ اهَض ٍاّي اظ لثيل زاضتي تحػيالت
فالي ،توىي هالي ،هَلقيت ارتوافي ،ضغل ٍ سوت ذاظ ،تزطز ٍ اهخال آى فطية
زّس ٍ فمس تط هثٌاي ّط يه اظ آًْا ٍالـ ضَز هطتىة تِ حثس تقعيطي اظ ضص
هاُ تا زٍ سال هحىَم هيگطزز».
ترلف اظ همطضات هصوَض زض لاًَى هسًي زض ذػَظ ًفمِ ،اظ رولِ همطضاتي
است وِ ضواًت ارطاي ويفطي زاضز (هازُ  642لاًَى هزاظات اسالهي).
تٌاتط آًچِ گفتِ ضس ،زض حالي وِ تَافك تط ذالف لَاًيي تفسيطي ،هقتثط ٍ
لاًًَي استّ ،ط گًَِ السام ٍ فولي تط ذالف لَاًيي اهطي فالس افتثاض تَزُ ٍ گاُ
فالٍُ تط ضواًت ارطاي حمَلي ،يقٌي تغالى ٍ تياحط تَزى فول حمَلي ،سثة
هسؤٍليت ويفطي ًيع هيضَز.
ب ـ تخلف اس لَاًيي ارشادیً :ثايس تػَض وطز وِ لَاًيي اضضازي تِ فلت
العاهي ًثَزى ،اظ ضواًت ارطا تطذَضزاض ًيستٌس .زضست است وِ فطضاً ًويتَاى
ظٍريي ضا هلعم تِ تطييس هثاًي ذاًَازُ ًوَز يا ايطاى ضا هزثَض تِ حسي
هقاضطت وطز ،اها ّط گاُ حسي هقاضطت تثسيل تِ سَء هقاضطت گطزز ،ترلف اظ
هازُ  1103هيتَاًس يىي اظ هَاضزي تاضس وِ تا استٌاز تِ آى هيتَاى زضذَاست
غسٍض گَاّي فسم اهىاى ساظش ًوَز .هخالً ظى هيتَاًس ّط گاُ سَء هقاضطت تِ
حسي تاضس وِ هَرة فسط ٍ حطد اٍ ضَز ،تِ استٌاز هازُ  1130لاًَى هسًي
زضذَاست عالق ًوايس.
هـالَغف ّوَاضُ چٌيي ًيست ٍ زض تقضي هَاضز ،احىام هٌسضد زض هَاز
اضضازي ّيچ ضواًت ارطايي ًساضز؛ هخالً تِ هَرة هازُ  1177لاًَى هسًي،
فطظًساى تايس تِ ٍالسيي ذَز احتطام تگصاضًس؛ اها تياحتطاهي ٍ ترلف اظ حىن هازُ
هصوَض ّيچ احطي زض ضٍاتظ ايطاى تِ سَز ٍالسيي ٍ تِ ظياى فطظًساى ًساضز.
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تحَل لاًًَگذاری در خصَص خاًَادُ
آًچِ زض ايي ترص هَضز هغالقِ لطاض هيگيطز ،تحَالت لاًًَگصاضي زض اضتثاط تا
آييي زازضسي ذاظ ذاًَازُ است .گفتِ ضس وِ لَاًيي هطتَط تِ حمَق ذاًَازُ ٍ
احىام آى زض لاًَى هسًي هصوَض است ،اها عثك لافسُ ولي حمَلي تطاي حل ٍ
فػل ّط گًَِ اذتالف افن اظ زفاٍي ذاًَازگي يا غيط آى تايس تِ زازگاُّاي
زازگستطي هطارقِ وطز .زازگاُّاي هعتَض تا تَرِ تِ لاًَى آييي زازضسي هسًي،
تِ حل ٍ فػل زفَي ٍ غسٍض ضأي هثازضت هيوٌٌسٍ .يژگي ضٍاتظ ذاًَازگي ٍ
اّويت آضاي زازگاُ ّا زض اًسزام ذاًَازُ ٍ احط آى زض ارتواؿ ٍ تِ ذػَظ
وَزواى ،سثة ضس وِ لاًًَگصاض تِ فىط تسٍيي لاًًَي ذاظ زض اضتثاط تا زفاٍي
ذاًَازگي تيفتس .لاًَى هَسَم تِ لاًَى حوايت ذاًَازُ حاغل ايي اًسيطِ تَز.
ايي لاًَى آييي زازضسي ذاغي ضا تِ ذػَظ زض رْت تأهيي حمَق ظًاى ٍ
وَزواى زض اضتثاط تا ذاًَازُ تسٍيي ًوَز ٍ هَضز ايطازّا ٍ اضىالّاي تسياضي
لطاض گطفت .يىي اظ هَاضز تسياض رٌزالتطاًگيع ايي لاًَى ،هحسٍز وطزى اذتياض
هطز زض عالق زازى ّوسط ذَز تَز.
لثل اظ تػَية ايي لاًَى تا تَرِ تِ اذتياض ًاضي اظ هازُ  1133ق.م وِ افالم
هيزاضت «هطز ّط ٍلت وِ ترَاّس هيتَاًس ظى ذَز ضا عالق زّس» ،هطز
هيتَاًست تسٍى ّيچ گًَِ تططيفات ٍ زضذَاستي اظ زازگاُ ،ظى ذَز ضا عالق
زّس .ايي اهط سثة سست ضسى هثاًي ذاًَازُ ٍ سَءاستفازُ تسياضي اظ هطزاى
ضسُ تَز .تِ ايي سثة لاًَى حوايت ذاًَازُ تا هحسٍز وطزى ايي اذتياض ،عالق ضا
هَوَل تِ وسة گَاّي فسم اهىاى ساظش اظ زازگاُ ًوَز .ايي اهط سثة
افتطاؼّاي تسياض ضس ٍ حتي فسُاي آى ضا ذالف ضطؿ افالم ٍ احىام زازگاُّاي
حوايت ذاًَازُ ضا تاعل للوساز وطزًس.
زض سال  1353اغالحاتي تِ هٌؾَض ضفـ اضىالّا ٍ ايطازّاي لاًَى سال 1346
تِ فول آهس ٍ اتْاهات آى ضفـ ضس؛ ٍلي هَرثات عالق گستطش يافت.
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پس اظ پيطٍظي اًمالب اسالهي ،زض سال  1358لاًًَگصاض تا تػَية لاًَى
زازگاُ ّاي هسًي ذاظ ،تِ همطضات ضطؿ ٍ لاًَى هسًي تاظگطت ٍ تحَالت اًزام
ضسُ تَسظ لاًَى حوايت ذاًَازُ ضا ترػَظ زض هَضز اذتياض ضَّط زض عالق
زازى ظى ،هتَلف ساذت ٍ اذتياض هطز ضا زض ايي ذػَظ زٍتاضُ احيا ًوَز
(الطالق بید من اخذ بالساق).
لاًَى حوايت ذاًَازُ پس اظ پيطٍظي اًمالب ًسد ضس؛ ٍلي احط آى زض ظًسگي
ارتوافي تالي هاًس ٍ تِضغن ايٌىِ لاًَى زازگاُّاي هسًي ذاظ ،اذتياض عالق ضا تِ
هطز تاظگطزاًسٍ ،لي لاًًَگصاض ايطاى زض تاضيد  1370/8/14اظ ًؾط ساتك ذَز فسٍل
ًوَز ٍ تحت تأحيط ضطايظ ارتوافي ،تا اغالح هازُ  1130لاًَى هسًي افالم ًوَز
«زض غَضتي وِ زٍام ظٍريت هَرة فسط ٍ حطد ظٍرِ تاضس ٍي هيتَاًس تِ
حاون ضطؿ هطارقِ ٍ تماضاي عالق وٌس ،چٌاًچِ فسط ٍ حطد هصوَض زض زازگاُ
حاتت ضَز زازگاُ هيتَاًس ظٍد ضا ارثاض تِ عالق ًوايس ،زض غَضتي وِ ارثاض
هيسط ًثاضس ظٍرِ تِ اشى حاون ضطؿ عالق زازُ هيضَز».
تحَالت لاًًَگصاضي زض اهَض ذاًَازُ ازاهِ يافت ٍ لَُ لضاييِ تطاي حل ٍ
فػل زفاٍي ذاًَازگي زض هطزاز هاُ  1376تا تَرِ تِ اغل  21لاًَى اساسي،1
زازگاُّاي ذاًَازُ ضا پيصتيٌي ًوَز .ايي زازگاُّا غالحيت ضسيسگي تِ زفاٍي
ذاًَازگي اظ رولِ زفاٍي هطتَط تِ ًىاح ،عالقً ،سة ،هْطيِ ٍ ًفمِ هقَلِ،
حضاًت ،توىيي ،ضضس ٍ اظزٍاد هزسز ضا زاضا ّستٌس ٍ حتي زفاٍي ضارـ تِ
ضطٍط ضوي فمس ًىاح وِ اغَالً تايس تاتـ لَافس ولي فمَز ٍ زض غالحيت
زازگاُّاي فوَهي تاضس ،زض غالحيت ايي زازگاُّا لطاض گطفتّ .ط چٌس زازگاُّاي
ذاًَازُ اظ زازگاُّاي فوَهي هحسَب هيضًَس ،اها تِ ًؾط تقضي اظ حمَلساًاى
تا تَرِ تِ ايٌىِ غالحيت ايي زازگاُّا ضسيسگي تِ اهَض ذاظ است ،زازگاُّاي
ذاًَازُ تايس اظ هطارـ استخٌايي (اذتػاغي) هحسَب هيضسًس (ضوس ،1380 ،د ،1

1ـ اغل تيست ٍ يىن لاًَى اساسي «زٍلت هَؽف است حمَق ظى ضا زض توام رْات تا ضفايت هَاظيي
اسالهي تضويي ًوايس ٍ اهَض ظيط ضا اًزام زّس -3 ... :ايزاز زازگاُ غالح تطاي حفؼ وياى ٍ تماي ذاًَازُ »...
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ظ  .)73ايي ًؾط ٍ ًؾطات هطاتِ ًطاى هيزّس وِ هاّيت زفاٍي ذاًَازگي ٍ آحاض
هستميوي وِ تػويوات لضايي زض اضتثاط تا ذاًَازُ ٍ وياى آى زاضز ،التضا
هيوٌـس وِ لَاًيـي هطتَط تـِ ذاًَازُ ،تَسظ افطاز هتثحـط تْيِ ٍ تسٍيـي ضَز ٍ
تَسظ لضات تا تزطتِ ٍ آضٌا تِ هَاظيي حمَلي ٍ ارتوافي ارطا گطزز .هازُ
 1133لاًَى هسًي ًيع وِ عالق ضا حك هطز هيزاًست ،اظ اغالح ٍ تغييط زض
رْت حفؼ حمَق ظًاى تيًػية ًواًس ٍ پس اظ تحج ٍ رسل فطاٍاى زض تاضيد
 1381/8/19تِ ايي تطتية اغالح ضس «هطز هيتَاًس تا ضفايت ضطايظ همطض زض ايي
لاًَى تا هطارقِ تِ زازگاُ تماضاي عالق ّوسطش ضا تٌوايس» .اغَالً تحَالت
ارتوافي ٍ حفؼ حمَق افطاز ذاًَازُ ايزاب هيوٌس وِ اظ تحزط ٍ تقػة زض اهط
لاًًَگصاضي ارتٌاب ضَز .تحَالت لاًًَگصاضي زض ذػَظ لَاًيي هطتَط تِ
حضاًتً ،فمِ ٍ ضٍاتظ ظٍريي ًطاى هيزّس وِ تغييط لَاًيي ارتٌابًاپصيط است؛
ضٍيِ لضايي ًيع ذَز ضا ًاگعيط تا ايي تحَالت ّوگام هيساظز؛ ضأي ٍحست ضٍيِ
ضواضُ  617ـ 1376/4/3وِ تقْسات پسض عثيقي ضا هاًٌس پسض ضطفي ٍ لاًًَي
هقطفي وطزُ ٍ اٍ ضا هلعم تِ اًفاق ٍ ارطاي سايط ٍؽايف پسضي ًوَزُ است،
تطگطفتِ اظ ّويي تحَالت است.1
لثل اظ تسٍيي ّط لاًَى تايس ،توام رَاًة ٍ تأحيطات ارتوافي ،فاعفي ٍ ضٍاًي
آى تطضسي ضسُ ،تا افطاز هترػع ٍ ذثطُ هطَضت گطزز ،تا حمَق ذاًَازُ
هحفَػ تواًس .پس اظ پيطٍظي اًمالب اسالهي ،تقضي اظ هَاز لاًَى هسًي زض
ذػَظ ذاًَازُ هاًٌس ،سي حزط ،حك حضاًت ،عالق ٍ سي ًىاح ،اغالح ضس؛
اها چَى ايي اغالحات تا ًؾط واضضٌاساى غَضت ًگطفت ٍ اظ هترػػاى زض ايي
هَضز ووه گطفتِ ًطسّ ،يچ يه ًتَاًست هطىالت هَرَز ضا حل وٌس؛ هخالً پس اظ
 -1ضأي ٍحست ضٍيِ ضواضُ  « :1376/4/3 – 617تِ هَرة تٌس الف هازُ  1لاًَى حثت احَال هػَب سال
 1355يىي اظ ٍؽايف ساظهاى حثت احَال حثت ٍالزت ٍ غسٍض ضٌاسٌاهِ است ٍ همٌي زض ايي هَضز تيي
اعفال هتَلس اظ ضاتغِ هططٍؿ ٍ ًاهططٍؿ تفاٍتي لائل ًطسُ است  ...ليىي زض هَاضزي وِ عفل ًاضي اظ ظًا
تاضس ٍ ظاًي السام تِ اذص ضٌاسٌاهِ ًٌوايس  ...ظاًي پسض فطفي عفل تلمي ٍ زض ًتيزِ وليِ تىاليف هطتَط تِ پسض
ٍ اظ رولِ اذص ضٌاسٌاهِ تط فْسُ ٍي هيتاضس .»....
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اغالح هازُ  1210لاًَى هسًي زض سال  ٍ 1360تغييط سي تلَك اظ  18سال تِ سي
تلَك ضطفي يقٌي  9سال توام لوطي زض زذتط ٍ  15سال زض پسط ،فوالً هطىالت
تسياضي تطٍظ وطز؛ ظيطا اظ يه عطف تِ هَرة هازُ هصوَض پس اظ ضسيسى تِ سي
تلَك وسي ضا ًويتَاى هحزَض تلمي ًوَز ٍ ًتيزِ ايي است وِ تايس ازاضُ اهَالص
ضا تِ ٍي سپطز ٍ اظ عطفي فوالً هوىي ًيست هخالً يه زذتط  9سالِ تتَاًس زض
اهَض هالي ذَز زذالت وٌس .زض ًتيزِ ايي تغييط ًسٌزيسُ ،ضأي ٍحست ضٍيِ ضواضُ
37/62ـ 1364/10/3غازض ضس ٍ ًِ تٌْا اضىال هَرَز ضا حل ًىطز ،تلىِ تِ
تقاضؼ هازُ هصوَض ٍ تثػطُ آى ًيع زاهي ظز ٍ افالم زاضت وِ هٌؾَض هازُ
 1210لاًَى هسًي اظ ايٌىِ اضراظ ضا تقس اظ ضسيسى تِ سي تلَك ًويتَاى
هحزَض زاًستً ،اؽط تِ زذالت ايطاى زض ّط ًَؿ اهَض هگط اهَض هالي است؛ هگط
ايٌىِ ضضس ايطاى حات ت ضَز .اها ايٌه چَى تطتية همطض زض ايي هازُ لاتل ارطا
ًيست ،فوالً ّواى  18سال توام ضوسي سي تلَك ضٌاذتِ هيضَز ٍ زض ّوِ
هَاضز تطاي اًزام اهَض هالي يا اهَض استماللي اضراظ هالن فول لطاض هيگيطز.
اليحِ رسيس ذاًَازُ وِ زض زست تْيِ استً ،يع اضىاالت تسياضي زاضز؛ تِ
ذػَظ ايٌىِ همطضات آى زض هَضز اظزٍاد هزسز ،تا ايطازّاي تسياضي هَارِ
ضسُ استّ ،يچ وس ًوي تَاًس آحاض سَء اهىاى اظزٍاد هزسز هطز ضا تِ غطف
زاضتي توىي هالي ،تسٍى اراظُ ّوسط ذَز ٍ تسٍى احطاظ ضطايظ الظم زيگط اًىاض
وٌس .لثل اظ تػَية لاًَى حوايت ذاًَازُ (سال  ،)1346تقسز ظٍرات زض حس همطض
ضطفي هزاظ تَز ،زض آى سالّا ٍ سالّاي لثل اظ آى ،افتمازات هصّثي ٍ ضطايظ
ارتوافي ،سثة هيضس وِ اظ ايي اذتياض سَءاستفازُ ًطَز ،هـالَغف لاًًَگصاض
زض سال  1346تقسز ظٍرات ضا هٌَط تِ وسة اراظُ اظ زازگاُ ٍ تحمك ضطايظ
هصوَض زض لاًَى ًوَز ٍ تطاي اظزٍاد هزسز تسٍى اراظُ زازگاُ هزاظات ويفطي
تقييي وطز؛ ّط چٌس زازگاُّا هغاتك هَاظيي ضطؿ پس اظ احطاظ توىي هالي ٍ لسضت
هطز تِ ارطاي فسالت ،اراظُ اظزٍاد ضا تِ عَض هحسٍز غازض هيوطزًس ،هـالَغف
ايي هازُ تا تحجّا ٍ اذتالف ًؾطّاي تسياضي هَارِ ضس .زض ًتيزِ هازُ 17
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لاًَى حوايت ذاًَازُ هػَب سال  ،1353ضطٍط اراظُ اظزٍاد هزسز ضا تِ 9
ضطط افعايص زاز .1اها ايٌه زض حالي وِ لاًًَگصاض ٍ تْيِوٌٌسگاى اليحِ رسيس
ذاًَازُ تايس اظ تزطتيات گصضتِ ٍ ًؾط هترػػاى تْطُ گيطًس ،زض تسياضي هَاضز
تِ گصضتِ تط هيگطزًس؛ گصضتِاي وِ زيگط زض ضطايظ فقلي لاتل افتٌا ًيست.
تحَل لاًًَگصاضي زض ذػَظ اضث ظٍرِ ضا ًيع هيتَاى اظ هَاضزي زاًست وِ
لاًًَگصاض ذيلي پيص اظ ايي تايس تِ فىط آى هيافتاز؛ زض حالي وِ اليحِ تغييط هَاز
هطتَط تِ اضث ظٍرِ ،سالْاست وِ زض هزلس تسٍى السام تالي هاًسُ ٍ اذيطاً يه
فَضيت آى تػَية ضسُ است .2ضايس تطزيس لاًًَگصاض زض اًزام اغالحات الظم زض
ذػَظ لَاًيي هطتَط تِ ذاًَازًُ ،اضي اظ احتوال ذالف ضطؿ تَزى ايي
تغييطات تاضس؛ اها ايي هَضَؿ ًيع تا هطارقِ تِ آضاي فلواي زيي ٍ تِ ذػَظ تا
تَرِ تِ احىام حاًَيِ زض اسالم لاتل حل ذَاّس تَز.
ضٍاتظ ارتوافي اهطٍظ ضا ًويتَاى تا همياس سالّاي زٍض سٌزيس؛ ايي ضٍاتظ
ّط ضٍظ زض حال تغييط ٍ تحَل است ،اظ تحَالت ٍ هطىالت گصضتِ تايس پٌس گطفت
ٍ زض تغييط لَاًيي تِ سَز افطاز ذاًَازُ ٍ زض رْت تحىين هثاًي آى ًثايس تطزيس
زاضت .تسٍى ضه استفازُ اظ فمايس فلواي حمَق زض ايي ضاُ تسياض هؤحط ذَاّس
تَز .زض ضطايظ فقلي اغالح هَاز هطتَط تِ سي اظزٍاد ،حك حضاًت ،اضث ظٍرِ
ٍ ًفمِ اظ اّويت ذاغي تطذَضزاض است وِ اهيس هيضٍز تا ًؾط واضضٌاساى ٍ
فلواي زيي ٍ حمَق ايي اهط هْن تِ اًزام تطسس.

یافتِّای تحميك
تغييط ٍ تحَالتي وِ تساىّا اضاضُ ضس ،ترَتي حاتت هيوٌس وِ ضٍاتظ ذاًَازگي
ٍ لَاًيي حاون تط آى ضا ًويتَاى تسٍى تَرِ تِ تحَالت ارتوافي ،فطٌّگي ٍ
فمايس راهقِ ،زض يه سوت ٍ سَ ًگاُ زاضت؛ ٍيژگي لَاًيي هعتَض ايزاب هيوٌس
 -1هازُ  17لاًَى حوايت ذاًَازُ توَرة ًؾطيِ هَضخ 63/5/9ضَضاي ًگْثاى ،غيطضطفي تطريع زازُ ضس.
 -1زض تاضُ لعٍم تغييط هَاز هطتَط تِ اضث ظٍرِ تٌگطيس تِ( :ضْيسي ،1385 ،ظ .)128
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وِ اًقغافپصيط تاضس ٍ تِ عَض هستوط هَضز تاظًگطي ٍ تَرِ لاًًَگصاض لطاض
گيطز.
زض ايـي همالِ سقي تط ايي تَز وِ هسـائل ولي زض ذػَظ ٍيژگـي ٍ ضواًت
ارطاي لَاًيي هطتثظ تا ذاًَازُ زض لاًَى هسًي هَضز تحج لطاض گيطز ،آًچِ اظ
هَاز لاًًَي هَضز تطضسي لطاض گطفت ،زض رْت شوط هخال تطاي ضٍضي ضسى
هغالة تَز تسٍى ايٌىِ هَضز تحج تفػيلي لطاض گطفتِ تاضس.
اها هغلة حائع اّويت ٍ شوط ،ايٌىِ ضٍاتظ ذاًَازگي ضا ًويتَاى زض ليس ٍ تٌس
لاًَى لطاضزاز؛ تلىِ فمظ هيتَاى ايي ضٍاتظ ضا ازاضُ وطز .زض ًتيزِ اهط لاًًَگصاضي
زض حمَق ذاًَازُ اهطي تسياض ذغيط ٍ ترػػي است .زض ايي ضاُ ًثايس تِ افطاط
ٍ تفطيظ گطاييس؛ ّط گاُ لاًًَي زض اضتثاط تا ذاًَازُ تسٍى زلت ًؾط ٍ ضفايت ّوِ
رَاًة تسٍيي ضَز ،آحاض سَئي تط را ذَاّس گصاضت .هغالقِ تاضيري ٍ تزطتِ
ًطاى هيزّس وِ لَاًيي هطتَط تِ حمَق ذاًَازُ ّيچ گاُ تيفية ٍ واهل ًثَزُ
است .ايي اهط تِ لحاػ ٍيژگي ضٍاتظ ذاًَازگي ٍ اضتثاط آى تا تحَالت ارتوافي
است؛ افىاض فوَهي ٍ ضٍاتظ ارتوافي حاتت ًويهاًس ٍ ايي تغييط ٍ تحَل زض
ضٍاتظ ذاًَازگي ًيع احط هيگصاضز .تِ ايي رْت لاًًَگصاض زض ظهيٌِ حمَق ذاًَازُ
تايس پَيا تاضس؛ زض غيط ايي غَضت حمَق ذاًَازُ ٍ ضٍاتظ ذاًَازگي ،هتعلعل
ذَاّس ضس .چٌاى وِ هالحؾِ ضس ،زض سال  1346لاًَى حوايت ذاًَازُ تِ لحاػ
ايزاز هحسٍزيت زض حك عالق هطز ،غيطضطفي تلمي هيضس ،اها اهطٍظ اغالح هازُ
 1133لاًَى هسًي ٍ هحسٍز ساذتي حك عالق هطزً ،يع ًاوافي زاًستِ هيضَز.
هـ الَغف لاًًَگصاض ها زض ذػَظ حمَق ذاًَازُ ضاُ زضاظي زض پيص زاضز،
لَاًيي هطتَط تِ ذاًَازُ تِ لحاػ اضتثاط هستمين آى تا ًْاز ذاًَازُ وِ ظيطتٌاي
راهقِ است ،تِ عَض هٌؾن ًياظ تِ تاظًگطي زاضز ،ايي اهط تايس تا ّسف حفؼ حمَق
ذاًَازُ غَضت گيطز ًِ تطريح حمَق يىي تط زيگطي ،تا تتَاى تا حفؼ حمَق
ذاًَازُ ٍ تأهيي آضاهص ذاعط افطاز آى اظ راهقِاي سالن ٍ پَيا تطذَضزاض تَز؛
الثتِ زض ايي ضاُ تايس اظ ّط گًَِ افطاط ٍ تفطيظ ارتٌاب ًوَز ٍ تا هطَضت فلواي
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زيي ،هترػػاى حمَق ٍ واضضٌاساى لاًَى هيعاى ذغا ٍ اضتثاُ ضا تِ حسالل
ضساًس.

هٌاتغ ٍ هآخذ
 اهاهي ،سيس حسي ،حمَق هذًي ،تْطاى ،وتاتفطٍضي اسالهيِ1363 ،
 ضوس ،فثسالِ ،آیيي دادرعي هذًي ،تْطاىً ،طط هيعاى ،چاج اٍل1380 ،
 ضْيسي ،هْسي ،ارث ،تْطاى ،اًتطاضات هزس ،چاج سَم1385 ،
ّ وَ ،حمَق هذًي ،تشكيل لزاردادّا ٍ تؼْذات ،تْطاى ،اًتطاضات هزس،
چاج چْاضم1384 ،
ّ وَ ،حمَق هذًي ،شزٍط ضوي ػمذ ،تْطاى ،اًتطاضات هزس ،چاج اٍل،
1386
 غفايي ،سيس حسيي ٍ اهاهي ،اسساهلل ،حمَق خاًَادُ ،تْطاى ،اًتطاضات
زاًطگاُ تْطاى1369 ،
 واتَظياىً ،اغط ،حمَق هذًي ،خاًَادُ ،تْطاى ،چاپراًِ تْوي ،چاج
چْاضم1375 ،
ّ وَ ،حمَق هذًي ،همذهِ ػلن حمَق ،تْطاى ،ضطوت اًتطاض ،چاج ّفسّن،
1373
ً زفي ،هحوس حسي ،جَاّزالكالم في شزح شزایغ االعالم ،تيطٍت،
هؤسسِ الوطتضي القالويِ ،چاج اٍلّ1412 ،ـ
 لاًَى آييي زازضسي هسًي
 لاًَى اساسي
 لاًَى هزاظات اسالهي
 لاًَى هسًي
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