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چکیده
هقالِ حاؾس تِ تسزسی ٍ تثییي هثاًی يدم هطسٍيیت ؾرسز هًٌرَ زش یدردهاُ آرسوى ٍ زحایدرج
پسیزختِ زست .تِ قَز کلی یز زدي هثحج حزیت ًْی زش ؾسز هًٌَ هٌكثق تس آسوى ٍ زٍزدرا ،
ٍ زحثا زدي هَؾَو کِ یدي زسالم يالٍُ تس رلَهیس ٍ ًْی زش ؾسز های  ،رلَهیس ٍ ًْری زش
خساز هًٌَ زز هدّ ًهس یزضتِ ٍ ،هقاٍهت یز تسزتس زدري ؾرسز زز ًرَيی زهتٌراو زش زحقراح حرق
زًساًی هییزًد تیاى ضدُ زستًْ .ادتاً زهس آاًًَگرزز یز آَزًیي هَؾَيِ تِ تحج ٍ تحقق ٍ رثسزى
خساز هًٌَ پسیزختِ زست يودتاً تس هثٌا یدي زسالم دًٌی آسوى ٍ سٌت هًػَهیي(و) ترَیُ
زست ٍ ،زش سَ یدگس ًهام حقَآی زسالم کِ ّوَززُ تس پادِ حق ٍ يدل تَیُ زست کَچکترسدي
ٍ حتی ًاچیصتسدي تًد ٍ نلن زز ًازٍز یزًستِ زست پس چگًَِ هیتَزى هفت کِ یز زدري ویریي،
ؾسزّا هًٌَ تس ضخػیت ٍ حیخیت ٍ هٌص ٍ زٍح ٍ زٍزى تلٌرد زًسراًی ًایدردُ هس ترِ ضردُ
تاضد .تٌاتسزدي تددْی زست کِ زٍح حاکن تس زدي ًهام ّن یز کتاب ٍ ّن یز سٌت تِ زدي هقَلرِ
يٌادت یززی.
کلیدواصهها :خساز  ،حسد ،هًٌَ  ،ؾسز ،رثسزى.

* يؿَ ّیأ يلوی یزًطگاُ وشزی زسالهی ٍزحد ریس ت(هستی) Mehdi.bahrehmand@yahoo.com

 /.64فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1392

هقدهه
يقل سلین ،ؾسٍز شًدهی زرتوايی ٍ ٍزآًیتّا زٍشهسُ تس زدي حقیقت هْس تأدید هیًٌْرد،
کِ حقَح ٍ زختیازز ًثادد تِ غَز ًاهحدٍی تِ کاز زًٍد؛ شدسز تْسُهیس لزام هسیختِ زش حقَح
هیتَزًد تِ وشزی ّا ٍ حقَح یدگسزى لكوِ ٍززی کٌد ٍ ًهن زرتوايی زز هختل سراشی .حفرم ًهرام
سی ٍ زرتوايی زآتؿا هیکٌد کِ سی یز رْت زحقاح حق ،تکلیر ٍ ویریي زسریدى ترِ حرق ٍ
حقَحزش زز یًثال کٌد ٍ زش هحل ٍ هزسز خَی تتَزًد تِ حقزش تسسدً ٍ ،ویتَزى تسز زستیفا
حقَح سی ٍ زرتوايی خَی ؾسز ٍ خساز تِ یدگسزى ٍززی ًوَی؛ سآی ًردززی کرِ زدري ؾرسز ٍ
شداى ،های تاضد دا هًٌَ .
ّواىهًَِ کِ حفم ٍ غیاًت زش زهَزل ٍ یزززییّا تسز زًساى هْن زست تِ قسدق زٍلی حفم ٍ
غیاًت زش ضخػیت ٍ حیخیت ٍ يسؼ ٍ وتسٍ کِ تًد هًٌَ ٍ زًساًی زٍسرت زّویرت تریصترس
یززی .زهس آسزز تاضد هًٌَدت ٍ ضخػیت زًساى هَزی تْارن ٍ ّتک حسهت آسزز هیسی ،یدگس یزززیری
ٍ هال ٍ حسٍ ززششِ زيتثاز خَی زز ًیص زش یست هییّد ،زش زدري زٍ ررا یززی ّوراىهًَرِ کرِ یز
رْت هالکیت ٍ زحتسزم تِ هالکیت آرَزًیٌی ٍؾرى ضردُ ٍ ،ؾرواًتّرا زرسزیری یز زدري ززسرتا
پیصتیٌی ضدُ زست یز ززستا حفم وتسٍ ،حیخیت ٍ ضسز ت زًساى ٍ رلَهیس زش ّسهًَرِ ؾرسز ٍ
خساز هًٌَ ز سزی آَزًیٌی غسدحتس ٍ ضفافتس ٍ ،تا ؾواًت زرسزیی ترا ٍؾرى ضرَی ترا راهًرِ
تتَزًد تا زرسز حقَح های ٍ هًٌَ تَأهاى تِ پیطس ت ،تَسًِ ٍ تکاهل تسسد.
هعانی لغوی و اصطالحی خسارت(ضزر)
ززتاب لغت "خسراز " زز ترِ هًٌرا شدرای ترسیى ،ؾرسز کرسیى ،شدراىکراز  ،شدراى ٍ ؾرسز
وٍزیُزًد(هًیي.)456 :1391،
لیکي یز هًٌا زغكالحی زدي کلوِ تا یٍ هفَْم تِ کاز ز تِ زست:
زل  .خساز تِ هًٌی شداى ٍززی ضدُ(ؾسز)
ب .خساز تِ هًٌی رثسزى ؾسز ٍززیُ.
یز يسف ًیص زدي کلوِ تِ یٍ هًٌا خساز شیى ٍ خساز پسیزختي ،هَزی زستفایُ ٍزآرى ضردُ
زست(رًفس لٌگسٍی .)415 :1367 ،
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یز قِ "ؾسز" یز هًٌا ذدل تِ کاز ز تِ زست:
زل  .غدهِ راًی شیى تِ خَی ٍ یدگسزى زين زش ؾسب ٍ رسح ٍ آتل.
ب .تزاٍش تِ حیخیت یدگسزى ٍ لكوِشیى تِ حیخیت خَی.
د .تًسؼ تِ ًاهَس یدگسزى.
ی .زتالف ٍ ًاآعکسیى زهَزل خَی ٍ یدگسزى ٍ ،تزاٍش تِ هال غیس؛ هاًٌرد غؿرة ٍ خیاًرت یز
زهاًت ٍ زختالس.
ّر .هواًًت زش ٍرَی پیدز کسیى ًفًی کِ هقتؿی ٍرَی وى حاغل ضدُ زسرت ،درا يردم زلٌفرى
هاًٌد کٌدى یزختاى هیَُز کِ ضکَ ِ یززًد.
غاحة «آاهَس» "ؾسز" زز ؾد "ًفى" هًٌری کرسیُ ٍ ،ترِ هًٌرا سرَا حرال وٍزیُ زسرت.
«نهایة» زتي زحیس ٍ «هزوى زلثحسدي» "ؾسز" زز ًقؽ یز حق یزًستِزًد« .هػثاح زلوٌیس» "ؾسز"

زز تِ هًٌا هکسٍُ ًسثت تِ دک ضخع دا ًقع یز زيیاى هییزًد« .هفرسیز » ززغرة زغرفْاًی
"ؾسز" زز سَا حال تفسیس هیکٌد ،زين زش زدٌکِ سَا حال ًفس تِ خاقس آلرت يلرن ٍ ؿرل ،درا
سَا حال تدى تِ خاقس قدزى يؿَ زش زيؿراا ٍ درا ترِ خراقس آلرت هرال ٍ وترسٍ تاضرد(هحقق
یزهای.)138 :1392،
ّواًگًَِ کِ هالحهِ کسیدد زختالف ًهس زّل لغت تِ يلت زستًوا

هختل کلوِ "ؾرسز"

زهس قثیًی زستٍ ،لی یز هزوَو هیتَزى هفرت یز هرَزی ًفرس ٍ هرال کلورِ ؾرسز زسرتًوال
هیضَی ،زها یز هَزی قدزى زحتسزم ٍ تزلیل ٍ وتسٍ کلوِ "ؾسز" کنتس زستًوال هیضَی.
تٌاتسزدي تا يٌادت تِ هػایدق ذکسضدُ ،ؾسز یز قِ ّن ضاهل ؾسز های ٍ ّرن ضراهل ؾرسز
هًٌَ هیضَی .تسخی یدگس تسز ؾسز هًٌا ٍ هفَْم يس ی آایلزًد ٍ ّسهًَِ تًسدفی زز یز رْرت
ْن هًٌا يس ی وى هًس ی کسیُزًد ٍ ،زدطاى هًتقدًد کِ زرَو تِ کتة لغرت ترسز

ْرن ؾرسز

شم ًیست .سایُتسدي تًسدفی کِ یزضتِزًد زدي زست :زش یست یزیى ّرس درک زش هَزّرة شًردهی،
راى ،هال ،حیخیت ٍ ّس چیص یدگس کِ تطس هیتَزًد زش وى تْسُهٌد هسیی.
یز تسهیٌَلَض حقَح وهدُ زست کِ خساز تِ یٍ هًٌاست:1 :شداًی کِ کسی تِ هال یدگرس
تسساًد.2 ،تاٍزى دًٌی هالی کِ ايل شدای هالی ،تِ غیس تادد تاتت رثسزى تِ زٍ تدّد.
ٍ ّنچٌیي یز زدي کتاب پیسزهَى ٍزضُ هصتَز وٍزیُ زست خساز (هدًی  -قِ):
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زل  .هالی کِ تادد زش قسف کسی کِ تايج زدسزی ؾسز هالی ترِ یدگرس ضردُ ترِ هتؿرسز یزیُ
ضَی.
ب .شداى ٍززیضدُ زز ّن خساز هیهَدٌد.
حقَآدزًاى تا يٌادت تِ هًاًی لغَ  ،زغكالحی ٍ يس ی ؾسز هفتِزًدّ :رس ررا کرِ ًقػری یز
زهَزل زدزای ضَی دا هٌفًت هسلوی زش یست تسٍی ،درا ترِ سرالهت ٍ حیخیرت ٍ يَزقر ضخػری
لكوِز ٍززی ودد هیهَدٌد ؾسز تِ تاز وهدُ زست.
لفم خساز زز آاًَى تًسد ًویکٌد زها هػایدق هختل وى زز تحت زدي يٌَزى درا يٌراٍدٌی
چَى ؾسز ٍ شداى ًام هیتسی .زش آثیل خساز یزیزسی ،خساز تأخیس تأیدرِ ،خسرازز حاغرل زش
يدم زًزام تًْد ،خساز تأخیس یز زًزام تًْد ٍ دا يدم تسلین هحکَم تِ:
ٍزضُ خساز یز حقَح هدًی تِ یٍ هًٌی يودُ زستًوال ضدُ زست:
زل .تِ هًٌا ؾسز کِ یز زدي زستًوال ّیچهًَِ تفاٍتی هیاى خساز ٍ ؾسز ٍرَی ًدززی ٍ ،یز
تسخی زستًوا

زش لفم شداى ،غدهِ ٍ لكوِ ًیص زستفایُ ضدُ زست کِ زدي یٍ هَزی زخیس تیصترس

ًانس تِ غدهِ ٍ لكوِ شداىّا تِ رسن ٍ راى ٍ ضخع ٍ ضخػیت(هًٌَدت) زٍست.
ب.تِ هًٌا چیص کِ تسز رثسزى خساز پسیزخت هیضَی(ضراّد هخرال هرَزی ٍ 227 ،226
 229آاًَى هدًی).
اقسام ضزر و خسارت
.1ؾسز ٍ خساز های .2 ،ؾسز ٍ خساز هًٌَ .
.1ؾسز ٍ خساز های  :خسازتی کِ تِ تدى ضخع دا زهَزل ٍ یزززیی زٍ ٍززی ضدُ تاضرد هخرل
رسزحت ٍززی کسیى ٍ ضکستي پٌزسُ.
خساز های يثاز زست زش تل کسیى کلی دا رصیی هال درا رَ هٌفًت(کاتَشدراى:1382،
.)242
هقػَی زش ؾسز هالی شداًی زست کِ یز ًتیزِ زش تیي ز تي زيیاى زهَزل هاًٌرد سرَختي خاًرِ ٍ
کطتي حیَزى ،دا کاّص ززشش زهَزل هاًٌد زحدزث کازخاًِز کِ زش تْا زهالک هزراٍز تکاّرد ٍ
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هالکیت هًٌَ هاًٌد غدهِ زساًدى تِ ضْس ٍ دا ًام تزاز ٍ يالهت غًٌتی درا زش تریي ز رتي
هٌفًت ٍ حق هطسٍو زضخاظ تِ وًاى هیزسد(کاتَشداى.)259 :1382،
هایُ  278ح.و.ی.م هیهَدد :ؾسز هوکي زست تِ ٍزسكِ زش تیي ز تي هالی تاضد ،دا ترِ ٍزسركِ
َ ضدى هٌفًتی کِ زش زًزام تًْد حاغل هیضدُ زست .تٌراتسزدي ؾرسز هرالی کرِ ترِ ضرخع
هیزسد هوکي زست یز زحس زش تیي ز تي هالی تاضد زين زش يیي دا هٌفًت درا حرق ،درا یز ًتیزرِ زش
یست یزیى هٌفًتی تاضد(کِ زدي هَؾَو تحج هستقلی زز هیقلثد).
.2خساز ٍ ؾسز هًٌَ  :ؾسز کِ هتَرِ حیخیت ٍ ضسز ت ٍ وتسٍ ضخع هسیی.
ؾسز هًٌَ دًٌی خسازز ٍززیُ تس هتًلقا غیس هالی زًساى ًهیس زٍزى ،وتسٍ ٍ رسن.
خساز هًٌَ يثاز زست زش کسس حیخیت ٍ زيتثاز زضخاظ دا غدها زٍحی.
خساز هًٌَ شداًی زست کِ تس حیخیت ٍ وتسٍ درا يَزقر ٍ زحساسرا ضرخع ٍززی ضردُ
زست.
تٌاتسزدي هقػَی زش ؾسز هًٌَ خسازتی زست کِ چْسُ هالی ٍ ز آتػرای ًردززی ٍ ترِ حقرَح
هالی ٍ یزززیی ضخع غدهِ ًویشًدٍ ،لی سثة زًذ زخالآی ٍ لكوِ تِ حقَح غیرس هرالی زٍسرت
هاًٌد ًقع تدًی ،لكوِ تِ ضسز ت ٍ ضْس ضخػی ٍ خاًَزیهی ،سلة وشزی  ،تزاٍش تِ زآاهتگراُ،
اش ساختي زسسزز خػَغی ،زًذ ًاضی زش هسگ خَدطاى.
تزاٍش تِ حقَح غیس هالی(هًٌَ ) زًساى ،حتی لكورِشیى ترِ زحساسرا یٍسرتی ،خراًَزیهی،
هرّثی ٍ ًیص یزی ٍ زًزی کِ یز ًتیزِ حایحِز يازؼ هیضَی زهرسٍشُ هریتَزًرد هزرَش هكالثرِ
خساز هًٌَ تاضدّ .نچٌیي هیتَزى زدي ًتیزِ زز هس ت کِ خسراز هًٌرَ يثراز زسرت زش
ّسهًَِ ؾسز ٍ شداًی کِ تِ حقی هًٌَ ٍززی هیضَیّ .واىقَز کِ یز تسهیٌَلَض حقَح ،حقَح
هًٌَ زدٌگًَِ تًسد ضدُ زست کِ حقَح هًٌَ حقی زست غیس زش حقَح يیٌی ٍ حرق ذهری .زش
زدي زٍ ًِ تِ يیي تًلق هیهسیی ٍ ًِ تِ ذهِ .تلکِ هصدتی زست آراًًَی ٍ غیرس هرای هاًٌرد حرق
هختسو تس زختسزو خَی ،حقی کِ یززًدُ تػددق زسوی یززی هخل تػددق لیساًس ،یکتس درا هخرل
حق هؤل  ٍ ،حق غاحة زسن تزاز .
خساز ّا هًٌَ هاّی ًاضری زش لكورِ شیى ترِ دکری زش حقرَح هسترَـ ترِ ضخػریت ٍ
وشزی ّا

سی ٍ حیخیت ٍ ضسز ت تاضد ٍ ،هاّی یز ًتیزِ غدها زٍحری ٍ هحرسٍم هاًردى زش
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يالآِ ضغلی ٍ ٌّس ٍ يلوی ٍ ضکستّا ياقفی ٍ لكوِ تِ زيتقایز ٍ ززششّا زخالآری ٍ
هرّثی سی هیتاضد.
حال یز غدی زدي ّستین کِ هثٌا خساز ٍ ؾسز هًٌَ زز تِ زستٌای آسوى ٍ زٍزدرا تثیریي
ًوایین:
دکی زش هثاًی يدم هطسٍيیت خساز هًٌَ زستٌای ترِ آايردُ ؾرسز زسرت ٍ ،زدري آايردُ
هستٌد تِ زٍزدتی زش پیاهثس هکسم زسالم زستً .قل زدي حددج تِ تَزتس هًٌَ زست کرِ « ؾرسز ٍ
ؾسزز-

ؾسز ٍ ؾسز ی ز سالم –

ؾسز ٍ

ؾسزز يلی هرؤهي» .تیراى زدري حرددج یز

خػَظ هسی تَی کِ ًخلی یزضت ٍ ززُ ٍزٍی زدي ًخل زش هٌصل سی یدگس ترَی ،غراحة ًخرل
رْت زسیدهی ٍ وتیاز ٍ غیسُ زدي ًخل تدٍى زذى ٍززی هریضرد کرِ زدري زهرس هَررة زذدرت ٍ
وشزیهی غاحة خاًِ هیضد ٍ یز رسداى یزیخَزستی کِ تِ پیاهثس یزیُ ضرد ،پیراهثس ترِ تیراى زدري
حددج یستَز ٍ حکن آلى یزخت زز یزی.
تِ قَز کلی یز هستٌدز زدي آايدُ زين زش کتاب ٍ سٌت ترِ هػرایدق تسریاز زش ؾرسزّا
هًٌَ زضازُ ضدُ زست ،هطسٍيیت هطَْز سوسة تي رٌدب هثتٌری ترس ّوریي هَؾرَو زسرت .زش
رولِ :
.1ودِ  233سَزُ تقسُ:

ُولامولودُلُهُ َُبوُلُ َُدهَُ﴾ ُ
﴿لاتُضارُوالدُ ٌةُ َُبوُلُ َُدها
ٌ

دًٌی ّیچ هایز ًثادد تِ سشًدش ؾسز تسساًد ٍ ًیص ّیچ پدز ًثادد تِ سشًدش شدراى تصًرد.
قثق زدي ودِ هایززى ًْی ضدُزًد کِ تا آكى ضیس هَرة ؾسز ٍ شداى سشًد خَی ضًَد.
.2ودِ  231سَزُ تقسُ:
ضزاراًُ ُل َتُعتُدوا﴾ ُ
ُ﴿لاتُن َ ُشکوهًُُ َ ُ
دًٌی ًگاُ ًدززدد وى شًاى زز کِ تًد کٌید .تددي تَؾیح کِ هسٍّی زش هرسیزى شًراى خرَی زز
قالح هییزیًد ٍ تًد تِ وىّا زرَو هیکسیًد ،زلثتِ ًِ تِ خاقس هیل ٍ زغثت ٍ يالآرِ ترِ وىّرا

تلکِ تِ خاقس تًد ٍ تزاٍش ٍ ؾسز تِ وىّا؛ ٍ آسوى زش زدي يول ًْی کسیُ زست ٍ هسحَم اؾل
هقدزی یز تفسیس زدي ودِ وٍزیُ زست کِ ؾسز ٍززی ساختي تس شى ٍ وشزی زٍ تًرد زش حردٍی زلْری
زست.
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.3ودِ  282سَزُ تقسُ:
کاتبُوُلاُشُ ٌ
هیدُ﴾ ُ
ُ﴿لاُیُضارُ ٌ
دًٌی کاتة ٍ هَزّییٌّدُ ًثادد ؾسز تسساًد ،تددي تَؾیح کِ کاتة ٍ سٌد ًَدس ًثادد زهرس
زز خالف ٍزآى یز سٌد تٌَدسد ،کِ سثة ؾسز تِ قسف يقد ضَی ٍ ّنچٌیي ضاّد ًثادرد چیرص زز
خالف ٍزآى ضْای یّد کِ سثة ؾسز هطَْی يلیِ هسیی.
تٌاتسزدي ؾسز هًٌَ یز زسالم هطسٍيیت ًدززی ٍ ،زدي يدم هطرسٍيیت ّرن یز هسحلرِ رًرل
حکن ٍرَی یززی ٍ ّن یز هسحلِ زرسز حکن ،دًٌی زهس حکن یز ضسزدف خاغی تايج ؾسز هًٌرَ
ضَی هطسٍيیت وى تسیزضتِ هیضَیّ .نچٌیي زهس یز زٍ زتف زرتوايی هسیم یز رادی هَؾَو ؾسز
هًٌَ تس یدگس پیص ودد زدي زهس هَزی زهؿا ضازو ًیست .لرز یستَزز ٍ هقسززتی کِ تِ قرَز
غسدح دا ؾوٌی ًهس تِ رَزش خساز هًٌَ یززًد اآد زيتثاز ّستٌد .یز زحکام زٍلیِ زسالم زغرل،
يدم شداى ٍ ؾسز يوَهی زيادت ضدُ زست ٍ شداىّا هًٌَ زش هػایدق هْن وى هیتاضد.
دکی یدگس زش زیلِز کِ هیتَزى یز يدم هطسٍيیت خساز هًٌَ تِ وى زستٌای کسی "آايردُ
حسد" زست کِ هثٌا وى آسوى زست:
حسد :یز لغت تِ هًٌا ؾیق ،هکاى تٌگ ،را پس یزخت ٍ ،هٌاُ وهردُ زسرت؛ ٍ هفترِ ضردُ
حسد تِ هًٌا تٌگتسدي راّاست.
یز آسوى ًیص ٍزضُ حسد یز سِ هًٌا وٍزیُ ضدُ زست:
.1ؾیق:

﴿فُنًُُیُ َُز َدُاللُ ُُاٌُیُه َُدیُهُیشزحُصُدرُهُ ُل َل َُاسلاو َُوُمًُُیُزدُ ُُاٌُیُضلُهُیُجعلُصُدرُهُضُ ُیقاًُحُزُجا ُا ً﴾ُ
(زًًام)125/
«پس ّس کِ خدز ّدزدت زٍ زز خَزّد آلثص زز تِ ًَز زسالم زٍضي هسیزًد ٍ ّس کرِ
زز خَزّد هوسزُ کٌد(دًٌی تِ حال هوسزّی هرززی) یل زٍ زز زش پردس تي زدواى تٌرگ
ٍ سخت هسیزًد»ُ .
کتاب ُُاى ُز َلُ ُا َلیکُفُلاُیُکًُُفیُصُدرکُحُزُ ٌجُ َُميُهُ﴾ُ(زيسزف)2/
﴿ ٌُ
«ز زسَل کتاتی تصزگ تسز تَ ًاشل ضد پس یلتٌگ هثاش»ُ .
ُ
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.2هٌاُ:

زج ُُا َذاُنُصاحوا ُ ُل َلٍاه َُ
﴿لیصُعُلُیُالضُعُفا َءُوُلاُعلُیُالنُزضیُولاُعلُیُا ُل ٍذیًُلاُیُجدوٌُماُیُيفَُقوٌُحا ٌ ُ
وُرسو ُل َه﴾(تَتِ)91/
«تس ًاتَزًاى ٍ تیواززى ٍ قیسزى کِ خسد سفس يیال خَی زز ًدززًرد تکلیر رْرای ٍ
هٌاّی ًیستّ ،سهاُ وىّا ّن ترسز زؾرا خردز ٍ زسرَل ،خلرق زز ًػریحت ٍ
ّدزدت کٌٌد»ُ .

.3تِ هًٌا کلفت ٍ هطقت:

یً ُ َُمًُحُزُ ُ ُج﴾ُ(حذُ ُ)78/
ُالد َ ُ
﴿ماُجُعلُعُلُیکُهُفی ٍ ُ

«یز یدي زسالم کاز سٌگیي ٍ سختی تس ضوا آسزز ًدززی»ُ .
ُ
عُسز
هتؿای دُسس ٍ تِ هًٌا ؾیق ٍ تٌگی ٍ ضد  ،یضَزز ٍ سختی زست.
يُسس هتسزیف حسد زسرت .یز « سٌّرگ زٍس» ٍزضُ يُسرس زدريچٌریي تًسدر ضردُ زسرت:
تٌگدستی ،تْیدستی ،قس ،تٌگی.
زلًسسة :کن هالی ،تٌگدستیً ،اتَزى تَیى زش پسیزخت ٍزم ،یضَزز  ،سختی.
تا تَرِ تِ هًٌا حسد هسزی زش ًفی ،ؾیق ٍ تٌگی زست .زش زدري زٍ ترسز تحقرق زدري آايردُ
تادستی آایل تِ زدي تاضین کِ ّس حسری هوٌَو زست؛ تِ زدي هًٌی کِ ًثادد کسی تس کرس یدگرس
يولی دا کاز زز تحویل کٌد کِ زٍ زز یز يسس ٍ حسد آسزز یّدً ٍ ،ثادست ترس کراز کرِ هَررة
حسد ٍ تٌگٌا زست غحِ هرزضت .حال زدي حسد هیتَزًد زش تراب زدرسزی خسراز تاضرد ٍ زهرس ترس
یدگس خسازتی ٍززی کٌد ٍ زشيْدُ خساز ٍززیُ تس ًیادد هػردزآی زش حرسد زسرت ٍ ،زدري قثرق
آايدُ حسد تسیزضتِ هیضَی .تِ زدي هًٌا تادستی رثسزى خساز کٌد ٍ زدي يرام زسرت کرِ ّرن
ضاهل خساز های هیضَی ٍ ّن ضاهل خساز هًٌَ زست .ترا تیراى هخرالی هریترَزى ززتكرِ
خساز هًٌَ ٍ آايدُ حسد زز تسزسی کسی .هخالً یختس تاکسُز کِ هرَزی تًرسؼ رٌسری ترِ
يٌ آسزز هس تِ ٍ یز ًتیزِ تکاز خَی زز زش یست هییّد ،يالٍُ تس ؾسز رسوی کِ تس ٍ ٍززی
ضدُ زست ،تا زش یست یزیى تکاز خَی هوکي زست تسز ّویطِ حدزآل زش لحال زٍحری وهرایهی
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زشیٍزد ًدزضتِ تاضد دا یز زحس زقالو زّالی هحل دا زقسز یاى زش زدي هَؾَو تِ حیخیت ٍ وترسٍ ٍ
ٍ خاًَزیُزش لكوِ ٍززی ودد ،کِ یز زدي غَز هوکي زست ّیچ درک زش ز رسزی هكلرى ٍ ًصیدکراى
وىّا حاؾس تِ زشیٍزد تا چٌیي یختس ًثاضد .یز چٌیي سؾی هیتَزى هفرت زدري یخترس زش لحرال
زشیٍزد ٍ تطکیل شًدهی یز تٌگٌا آسزز هس تِ زست کِ زدري یز تٌگٌرا آرسزز هرس تي هكراتق آايردُ
حسد هوٌَو زست ٍ یز غَز تسٍش وى تادد زش ًاحیِ ضخع زدزایکٌٌدُ تٌگٌا ،رثسزى هسیی ٍ زهرا
چگًَگی رثسزى وى تحج ردزهاًِز یززی.
ًاهفتِ ًواًد یز يدم هطسٍيیت خساز هًٌَ ًیص هیتَزى تِ تٌا يقال ،کِ هَزی زهؿاا یدي
زسالم آسزز هس تِ زست ،زستٌای کسی ٍ وى زدٌکِ :يقال زش آددن ز دام تس زدي تاٍز تَیُزًد کِ چٌاًچرِ
خسازتی زين زش هالی ٍ راًی ٍززی ضَی ياهل ٍ هسثة زدي خسراز ؾراهي ٍ هکلر ترِ رثرسزى
خساز زست ٍ ،زدي یز هَزی خساز ّا هالی ّیچ را تحج ٍ تسیدد ًدززی ٍ ياهل خسراز زز
هلصم تِ رثسزى خساز تِ غَز هخلی دا آیوی هیًوادد.
زها یز خػَظ خساز هًٌَ ّن هیتَزى هفت زش وًزا کِ تیي يقرل ٍ ضرسو هالشهرِ ٍررَ
یززی(کل ها حکن تِ زلًقل حکن تِ زلطسو ٍ کل ها حکن تِ زلطسو حکن تِ زلًقل) هریترَزى هفرت
چَى يقل خساز زز زين زش هالی ٍ هًٌَ هییزًد ٍ ،یز ّس یٍ غَز ياهل خساز زز هلرصم ترِ
رثسزى خساز هیکٌد پس ضسو ّن خساز زز زين زش های ٍ هًٌَ هییزًد ٍ زش ًهس ضسو زدسزی
خساز هًٌَ ّن هوٌَو زست ٍ ،چَى يدم پسیزخت خساز ٍ ًایددُ هس تي تًُد هًٌَ نلرن ٍ
آثیح زست .پس زش ًهس ضسو يدم ًایدردُ هرس تي خسراز هًٌرَ ٍ يردم رثرسزى وى آثریح ٍ زش
هػایدق نلن زست .زش زدي زٍست کِ آاًًَگرزز تا حزیت حکن ضرسو (آرسوى ٍ زحایدرج) ترِ زدري
هَؾَو پسیزختِ زست زش رولِ:
.1ؾسز هًٌَ یز آاًَى زساسی
یز زغل  171آاًَى زساسی وهدُ زست:
«ّسهاُ یز زحس تقػیس دا زضتثاُ آاؾی یز هَؾَو دا یز حکن ،دا یز تكثیق حکرن ترس
هَزی خاظ ،ؾسز های دا هًٌَ هتَرِ کسی هرسیی ،یز غرَز تقػریس ،هقػرس
قثق هَزشدي زسالم ؾاهي زست ٍ یز غیس زدي غرَز خسراز ترِ ٍسریلِ یٍلرت
رثسزى هیضَی ،یز ّس حال زش هتْن زيایُ حیخیت هیضَی».
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تٌاتسزدي یز آاًَى زساسی روَْز زسالهی زدسزى تِ غسزحت زش ؾسز ٍ شدراى هًٌرَ ٍ لرصٍم
رثسزى وى ًام تسیُ ضدُ زست.
.2ؾسز هًٌَ یز آاًَى هسئَلیت هدًی
هایُ ّ« :1س کسی تدٍى هزَش آاًًَی يوالً دا یز ًتیزِ تی زحتیاقی تِ رراى درا سرالهتی درا
هال دا وشزی دا حیخیت دا ضْس تزاز  ،دا تِ ّس حق یدگس کِ تِ هَررة آراًَى ترسز ز رسزی
زدزای هسیددُ لكوِز ٍززی ًوادد کِ هَرة ؾسز هالی دا هًٌرَ یدگرس ضرَی هسرئَل رثرسزى
خساز ًاضی زش يول خَی هیتاضد».
هایُ « :2یز هَزی کِ يول ٍززی کٌٌدُ شداى هَرة خساز های دا هًٌَ شداى یددُ ضردُ
تاضد یزیهاُ پس زش زسیدهی ٍ حثَ زهس زٍ زز تِ رثسزى خساز هرتَز هحکَم هیًوادد».
هایُ « :8کسی کِ یز زحس تػددقا دا زًتطازز هخال ٍزآى تِ حیخیت ٍ زيتثرازز ٍ هَآًیرت
یدگس شداى ٍززی وٍزی هسؤٍل رثسزى وى زست .ضخػی کِ یز زحس زًتطازز هصتَز تا سادس ٍسرادل
هختل دا حُسي ًیت هطتسداًص یز هًسؼ زش تیي ز تي تاضد ،هریتَزًرد هَآرَف ضردى يولیرا
هصتَز زز خَزستِ ٍ یز غَز زحثا تقػیس شداى ٍززیُ زز زش ٍززی کٌٌدُ هكالثِ ًوادد».
هایُ « :9یختس کِ یز زحس زيوال حیلِ دا تْددد ٍ دا سَا زستفایُ زش شدس یسرت ترَیى ،حاؾرس
تسز ّنخَزتی ًاهطسٍو ضدُ ،هیتَزًد زش هستکة يالٍُ ترس شدراى هرای  ،شدراى هًٌرَ هكالثرِ
ًوادد».
هایُ « :10کسی کِ تِ حیخیت ٍ زيتثازز ضخػی دا خاًَزیهی زٍ لكوِ ٍززی هیضَی ،هیتَزًد
زش کسی کِ لكوِ ٍززی وٍزیُ زست ،رثسزى شداى های ٍ هًٌرَ خرَی زز تخَزّردّ .سهراُ زّویرت
شداى ٍ ًَو تقػی زدزای ًوادد ،یزیهاُ هیتَزًد یز غَز زحثا تقػیس ،يالٍُ تس غدٍز حکرن ترِ
خساز هالی ،حکن تِ شداى زش قسدق یدگس زش آثیل زلصزم تِ يررزخَزّی ٍ یزد حکرن یز رسزدرد ٍ
زهخال وى ًوادد».
.3ضزر هعنوی در قانون هجاسات اسالهی
یز آاًَى هزاشز زسالهی ًع غسدحی تس تزَدص هكالثِ ؾسز ٍ شداى هًٌَ ٍرَی ًدززیٍ ،لی
هیتَزى تًؽ هَززی زز تِ ؾسز ٍ شداى هًٌَ تفسیس ًوَی؛ هخالً یز خػَظ ززش زلثکازُ هیترَزى
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وى زز ًَيی خساز هًٌَ یزًست چسزکِ تا زش تیي تسیى تکاز یٍضیصُ تِ حیخیرت ٍ وترسٍ ٍ
لكوِ ٍززی ضدُ زست.
هایُ  441آاًَى هزاشز زسالهی:
«زش تیي ز تي تکاز یختس تا زًگطت کِ تايج ضَی زٍ ًتَزًد زیززز زز ؾثف کٌد ،يالٍُ ترس یدرِ
کاهل شى ،هْس زلوخل ًیص یززی».
هایُ  58آاًَى هزاشز زسالهیّ« :سهاُ یز زحس تقػیس دا زضتثاُ آاؾری یز هَؾرَو حکرن ترس
هَزی خاظ ؾسز های دا هًٌَ هتَرِ کسی هسیی ،یز هرَزی ؾرسز هرای  ،هستکرة یز غرَز
تقػیس ،هقػس ٍ قثق هَزشدي زسالهی ؾاهي زست ٍ یز غیس زدي غَز خساز تِ ٍسریلِ یٍلرت
رثسزى هیضَی ٍ یز هَززی ؾسز هًٌَ  ،چٌاًچِ تقػیس دا زضتثاُ آاؾری ،هَررة ّترک حسهرت زش
کسی هسیی تادد ًسثت تِ زيایُ حیخیت زٍ زآدزم ضَی».
هایُ  648آاًَى هزاشز زسالهی« :زقثا ٍ رسزحاى ٍ هاهاّا ٍ یززٍ سٍشّا ٍ کلیِ کساًی کرِ
تِ هٌاسثت ضغل دا حس ِ خَی هحسم زسسزز هیضًَدّ ،سهاُ یز غیس زش هَزی آاًًَی ،زسرسزز هرسیم زز
اش کٌٌد تِ  3هاُ ٍ دک زٍش تا دکسال حثس ٍ دا تِ دک هیلیَى ٍ پاًػد ّصزز تا ضرص هیلیرَى
زدال رصز ًقد هحکَم هیضًَد».
.4ضزر هعنوی در قانون صدور چک
هایُ  12آاًَى غدٍز چک زغالحی « :82غدٍز آسزز هَآَ ی تًقیة یز یزیهاُ کیفس هاًى زش
وى ًیست کِ یز وى یزیهاُ ًسثت تِ سادس خسازز هَزی هكالثِ زسیدهی ٍ حکن غایز کٌد».
هایُ « :14غایزکٌٌدُ دا ذ ًفى دا آاین هقام آاًًَی وىّا تِ تػسدح تِ زدٌکِ چک هفقرَی درا
سسآت دا رًل ضدُ دا زش قسدق کالّثسیزز دا خیاًت یز زهاًت دا رسزین یدگس تحػیل هسیدردُ،
هیتَزًد کتثاً یستَز يدم پسیزخت ٍرِ چک زز تِ تاًک تدّد ،تاًک پرس زش زحرسزش َّدرت یسرتَز
یٌّدُ ،زش پسیزخت وى خَییزز خَزّد کسی ٍ ،یز غَز زززیِ چک دا هَزّی يردم پسیزخرت زز ترا
ذکس يلت زيالم ضدُ غایز ٍ تسلین هیًوادد .یززًدُ چک هیتَزًد يلیرِ کسری کرِ یسرتَز يردم
پسیزخت یزیُ ضکادت کٌد ٍ ّسهاُ خالف زیيایی کرِ هَررة يردم پسیزخرت ضردُ حاترت هرسیی،
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یستَزیٌّدُ يالٍُ تس هزاشز هقسز یز هایُ  7زدي آاًَى تِ پسیزخت کلیِ خسازز ٍززیُ تِ یززًدُ
چک هحکَم خَزّد ضد».
ضزر هعنوی در قانون هطبوعات
هایُ « :30زًتطاز ّس ًَو هكلة هطتول تس تْوت درا ز ترسزا درا حرص درا زلفرال زکیرک درا
ًسثتّا تَّیيوهیص ٍ ًهادس وى ًسثت تِ زضخاظ هوٌَو زست .هددس هسؤٍل رْت هزاشز ترِ
هحاکن آؿایی هًس ی هیهسیی ٍ ،تًقیة رسزین هَکَل تِ ضرکادت ضراکی خػَغری زسرت ٍ یز
غَز زستسیزی ضکادت ،تًقیة یز ّس هسحلِز کِ تاضد هتَآ خَزّد ضد».
تثػسُ « :1یز هَززی َح زلرکس ضاکی (زين زش حقیقی دا حقَآی) هیتَزًد تسز هكالثِ خسازتی
کِ زش ًطس هكالة هصتَز تس زٍ ٍززی وهدُ تِ یزیهاُ غالحِ ضکادت ًوَیُ ٍ ،یزیهاُ ًیص هکلر زسرت
ًسثت تِ وى زسیدهی ٍ حکن هتٌاسة زز غایز ًوادد».
نتیجه بحث
حقَح خػَغی ،غس اً حقَح حاکن تس زهَزل ٍ حقَح هالی ًیسرت تلکرِ ترِ غریاًت ،حقرَح
هستَـ تِ ضخػیت ًیص تَرِ یززی ٍ ّن یز ضسو هقدس زسالم ٍ ّن یز آَزًیي هَؾرَيِ ترِ زدري
زهس تَرِ ضدُ زست ،کِ ؾسز ٍ شداى هًٌَ زهس هوکي زست ٍ تِ زسویت ضٌاختِ ضدُ زسرت ٍ
کسی کِ زش زدي تاتت هتؿسز هسیی هیتَزًد ٍ زدي حق زز یززی کِ یز کٌراز زسرتیفا ؾرسز ٍ شدراى
های  ،تِ هكالثِ ؾسز ٍ شداى هًٌَ زآدزم کٌد .تا تَرِ تِ هثاًی قْری چرَى آايردُ ؾرسز ٍ
حسد ،کِ هستٌد تِ ودا ٍ زٍزدا هیتاضٌد ؾسز هًٌَ یز زسالم هطسٍيیت ًردززی .زدري ؾرسز
تادستی رثسزى ضَی ٍ ،هػایدق ٍززیُ رثسزى خساز هًٌَ زز ترِ زضرخاظ حقیقری ٍ یٍلرتّرا
تسس یزی ٍ ،خساز هًٌَ ٍززیُ تِ یٍلتّا زش رولِ هسایل هْن حقَح تریي زلولرل يورَهی ٍ
هَزی تَرِ یدپلواسی تیي زلوللی زست.
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