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 چکیذٌ

حفّ ٘ٓٓ ارتٕبٖي ٚ ا٘ؿزبْ ٖٕٛٔي زض ٌطٚ تٗبُٔ ٚ ٘ٝ تمبثُ ضفتبضٞبي 

اًٖبي ربٔٗٝ ثب يىسيٍط ٔي ثبقس. لبٍ٘ٛ٘صاض زض ضاؾتبي ايزبز ٕٞبٍٞٙي ٚ 

تٗبُٔ چبضٜ اي ٘ساضز رع ايٙىٝ ثطٞٓ ظزٖ تٗبُٔ ارتٕبٖي ضا ثب يٕب٘ت 

ارطاٞبيي ٔٛارٝ وٙس. ٔٙبظٖٝ اظ آٖ زؾتٝ ضفتبضٞبيي اؾت وٝ ثٝ قست أٙيت 

ٚ احؿبؼ أٙيت افطاز ربٔٗٝ ضا زؾترٛـ ٍ٘طا٘ي ٔي وٙس، ثٝ ٕٞيٗ زِيُ 

لبٍ٘ٛ٘صاض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘يع ثطاي رٌّٛيطي اظ ثطٚظ چٙيٗ پسيسٜ ٞبي 

يط تمٙيٗ زض ٘بثٟٙزبض ثطاي آٖ يٕب٘ت ارطاي ويفطي زض ٘ٓط ٌطفتٝ اؾت. ؾ

حمٛق ويفطي ايطاٖ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ضٚيىطز ٔمٙٗ ٘ؿجت ثٝ رطْ اٍ٘بضي 

ايٗ ضفتبض اظ حجبت ثطذٛضزاض ٘جٛزٜ ٚ زض يه ثطٞٝ ظٔب٘ي آٖ ضا رطْ اٍ٘بضي، زض 

آٖ ضا  1375ظٔب٘ي زيٍط آٖ ضا اظ ؾيبٞٝ رطايٓ ذبضد وطزٜ ٚ ٔزسزا زض ؾبَ 

وٝ تحمك آٖ ٌٔٙٛ ثٝ  ثبظ رطْ اٍ٘بضي وطزٜ اؾت. ٔٙبظٖٝ رطٔي اؾت

زضٌيطي ٚ ظز ٚ ذٛضز ثٛزٜ ٚ زض ٌطٚ اضتىبة زيٍط رطايٓ ّٖيٝ تٕبٔيت 

 ايٗ زض. وطز ِحبِ ٚاثؿتٝ رطٔي ضا آٖ ثبيس حيج ايٗ اظ ٚ ثبقس رؿٕب٘ي ٔي

 .تاؾ قسٜ اؾتفبزٜ اي وتبثرب٘ٝ ٔٙبثٕ ٚ تحّيّي –تٛنيفي ضٚـ اظ تحميك

 615يطة ٚ رطح، ٔبزٜ ٔٙبظٖٝ، لتُ، نسٔبت ثس٘ي،  :کلیذیکلمبت 
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 1سعیذ پسشکی زادٌ

 ، ايطاٖيبؾٛد اؾالٔي، ظازآزا٘كٍبٜ  ،رطْ قٙبؾي ٚ رعا وبضقٙبؾي اضقس 1
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 مقذمٍ     
 شىبسی مفًُم

ٔفْٟٛ ِغٛي ٔٙبظٖٝ : ٔٙبظٖٝ زض ِغت ثٝ ٔٗٙبي ٘عأ وطزٖ ٚ ؾتيعٜ وطزٖ آٔسٜ اؾت ٚ وؿي وٝ زؾت ثٝ چٙيٗ ضفتبضي ٔي ظ٘س 

 (.1052، ل1387 ،ٔٗيٗ)ٔٙبظٔ ثٝ ٔٗٙبي ٘عأ وٙٙسٜ يب ؾتيع وٙٙسٜ ٘بٔيسٜ قسٜ اؾت

) حجيت ظازٜ ، ٔٙبظٖٝ ٔهسض ثبة ٔفبّٖٝ ٚ اظ ٔبزٜ ٘عٔ ٚ ٘عأ ثٝ ٔٗٙبي زضٌيطي ٚ ظز ٚ ذٛضز اؾتٔفْٟٛ انُالحي ٔٙبظٖٝ : 

يٗٙي آ٘ىٝ افطاز حبيط زض  .( 183، ل  1386) ٌّسٚظيبٖ ،ٚ زض ٘تيزٝ ٘يبظ ثٝ الساْ ٔتمبثُ زاضز ،( 236، ل  1388رٗفطي ، 

ط قرم اِف ثب ة ظز ٚ ذٛضز ثىٙٙس ، اِٚي ، زٚٔي ضا ثع٘س ٚ زٚٔي ، اِٚي ٔٙبظٖٝ ٞٓ نسٔٝ ثع٘ٙس ٚ ٞٓ نسٔٝ ثجيٙٙس . ثٙبثطايٗ اٌ

ثسيٗ تطتيت ٔٙبظٖٝ زض نٛضتي ٔحمك ٔي قٛز وٝ ُٖٕ  .( 135، ل  1385)پبز ، ضا ٔي ٌٛيٙس ايٗ زٚ ٘فط ثبٞٓ ٔٙبظٖٝ وطزٜ ا٘س

َطف ، َطف زيٍط ضا ٔٛضز يطة ٚ قتٓ ثٙبثطايٗ اٌط يه  .( 640، ل  1387)ظضاٖت ،  قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٘عأ َطفيٙي ثبقس

 . لطاض زازٜ ٚ آٖ َطف حبِت ا٘فٗبِي زاقتٝ ٚ ٖىؽ إِّٗي اظ ذٛز ٘كبٖ ٘سٞس ٕ٘ي تٛاٖ ٌفت ٔٙبظٖٝ قىُ ٌطفتٝ اؾت

ٔفْٟٛ حمٛلي ٔٙبظٖٝ : زض ٔفْٟٛ حمٛلي ) حمٛق ويفطي ( ٔٙبظٖٝ ضا زيٍط ثبيس تحت ٖٙٛاٖ رطْ ٔٙبظٖٝ ٚ ٘ٝ نطف ٔٙبظٖٝ ثطضؾي 

؛ چٝ آ٘ىٝ ضفتبض ٚاضز قسٜ زض لّٕطٚ حمٛق ويفطي ثب ٖٙٛاٖ رطْ ٔٗطفي ٔي قٛز ٚ ِصا قبيؿتٝ اؾت وٝ ايٗ ضفتبض ٕٖٔٙٛٝ ثب ٕ٘ٛز 

ٖٙٛاٖ رطْ تطؾيٓ ٌطزز . لبٍ٘ٛ٘عاض زض ٔٗطفي رطْ ٔٙبظٖٝ ٔخُ ضٚيٝ غبِت ذٛز زض ٔٗطفي رطايٓ اظ اضائٝ تٗطيف نطيح ٚ ضٚقٗ 

ق . ْ . ا وٝ زض حبَ حبيط ضوٗ لب٘ٛ٘ي رطْ ٔٙبظٖٝ ضا  615ضا ثطٌعيسٜ اؾت . َجك ٔبزٜ  ذٛززاضي وطزٜ ٚ ضٚـ تٛنيف ٚ تجييٗ

ٞطٌبٜ ٖسٜ اي ثب يىسيٍط ٔٙبظٖٝ ٕ٘بيٙسٞطيه اظ قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٘عأ حؿت ٔٛضز ثٝ ٔزبظات ظيط ٔحىْٛ » تكىيُ ٔي زٞس : 

 :ٔي قٛ٘س

  .نٛضتي وٝ ٘عأ ٔٙتٟي ثٝ لتُ قٛز اظ يه تب ؾٝ ؾبَ زض -1

 .زض نٛضتي وٝ ٔٙتٟي ثٝ ٘مم ًٖٛ قٛز ثٝ حجؽ اظ قف ٔبٜ تب ؾٝ ؾبَ -2

 .زض نٛضتي وٝ ٔٙتٟي ثٝ يطة ٚ رطح قٛز ثٝ حجؽ اظ ؾٝ ٔبٜ تب يه ؾبَ -3

 .ثٛز ٘رٛاٞس ٔبزٜ ايٗ ٔكَٕٛ قٛز زازٜ تكريم ٔكطٚٔ زفبٔ قرم الساْ وٝ نٛضتي زض – 1تجهطٜ 

 .ت لهبنيب زيٝ حؿت ٔٛضز ٘رٛاٞس قسٔمطضا ارطاي ٔبٕ٘ فٛق ٔزبظاتٟبي –2تجهطٜ

ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔبزٜ ٔي تٛاٖ ٌفت : رطْ ٔٙبظٖٝ ضفتبضي اؾت زٚ رب٘جٝ ٚ ٔتمبثُ اظ ؾٛي ٖسٜ اي ٔكرم ٚ ٔٗيٗ وٝ زض ٟ٘بيت 

 ٔٙزط ثٝ رطايٓ لتُ ، ٘مم ًٖٛ ٚ يطة ٚ رطح ٌطزز . ِصا ثبيس ٌفت وٝ رطْ ٔٙبظٖٝ اضتجبٌ ثؿيبض ٖٕيك ٚ ٔٗٙبزاضي ثب رطايٓ

ّٖيٝ تٕبٔيت رؿٕب٘ي اقربل زاقتٝ ٚ تحمك آٖ زض ٌطٚ ضخ زازٖ رطايٓ ذبل ) ٚ ٘ٝ ٞط رطٔي ( اؾت ٚ اظ ايٗ ٔٙٓط ثبيس رطْ 

 .زثٝ قٕبض آٚض« رطٔي ٚاثؿتٝ » ضا  ٔٙبظٖٝ

 ٌبزعٍ از دیذگبٌ ارکبن تشکیل دَىذجرم مى

  اظ تِٛس تب ثبظيبفت: رکه قبوًوی

رطْ ٔٙبظٖٝ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي زيٍط اظ ٕٖٔٙٛٝ ٞبي ويفطي  1304لبٖ٘ٛ ٔزبظات ٖٕٛٔي  ثٝ 175ثب اِحبق ٔبزٜ  1313زض ؾبَ 

ٞطٌبٜ زض احٙب ٔٙبظٖٝ وٝ » اقٗبض ٔي زاقت :  175قٙبؾبيي قس ٚ پب ثٝ ٖطنٝ رطْ اٍ٘بضي ٌصاقت ٚ ثٝ ٖجبضتي ٔتِٛس قس. ٔبزٜ 

ٔطتىت قرهب ّْٔٗٛ ٘جبقس ٞطيه اظ آٟ٘ب زض چٙس ٘فط ثٝ ذهٛل زض آٖ قطوت زاقتٝ ثبقٙس لتُ يب رطح يب يطة ٚالٕ قٛز ٚ 

نٛضت ٚلٛٔ لتُ ثٝ يه اِي ؾٝ ؾبَ ٚ زض نٛضت ٚلٛٔ رطح ثٝ ؾٝ ٔبٜ تب يه ؾبَ ٚ زض نٛضت ٚلٛٔ يطة ثٝ ؾٝ اِي قف ٔبٜ 

لبٖ٘ٛ زازضؾي ٚويفطي اضتف ٘يع زض ٔٛضز ٘ٓبٔيبٖ الساْ ثٝ پيف  319ٔبزٜ  1318زض ؾبَ  .«حجؽ تبزيجي ٔحىْٛ ٔي قٛز 

ٞطٌبٜ زض ُٔٙمٝ ّٖٕيبت اضتف زض احٙب ٔٙبظٖٝ وٝ چٙس ٘فط ٘ٓبٔي زض آٖ ٔكبضوت » رطْ ٔصوٛض ٕ٘ٛز . ثٝ ٔٛرت ايٗ ٔبزٜ :  ثيٙي

زاقتٝ ا٘س لتُ يب يطة يب رطحي ٚالٕ قٛزٚ ٔطتىت قرهب ّْٔٗٛ ٘جبقس ٞط يه اظ آٖ اقربل ثٝ َطيك پبييٗ ٔحىْٛ ٔي قٛ٘س : 

زض نٛضتًطة اظ يه تب  -3زض نٛضت رطح اظ يه تب ؾٝ ؾبَ حجؽ ٖبزي  -2ثب وبض  حجؽ ؾبَ زٜ تب ؾٝ اظ لتُ نٛضت زض –1

زض ٚالٕ ثب چٙيٗ حطوتي لبٍ٘ٛ٘صاض ٟٔط تبييسي ثط ِعْٚ رطْ اٍ٘بضي ٔٙبظٖٝ ظزٜ ٚ يطٚضت ٕٖٔٙٛيت آٖ ضا « قف ٔبٜ حجؽ ٖبزي 

فطي لطاض زاقت أب زض ايٗ ؾبَ ثب تهٛيت زض ٔحسٚزٜ ضفتبض ٕٖٔٙٛٝ وي 1362ثيف اظ پيف ٕ٘بيبٖ ؾبذت . رطْ ٔٙبظٖٝ تب ؾبَ 

لبٖ٘ٛ ضارٕ ثٝ ٔزبظات اؾالٔي ، لبٍ٘ٛ٘صاض زض ضاثُٝ ثب ٔٙبظٖٝ ٔٛيٕ ؾىٛت ضا ثطٌعيس ٚ ثٝ تٗجيطي ٘يبظي ثٝ پبثطرب ثٛزٖ چٙيٗ 

وٝ ٔٙبظٖٝ ثٝ ٕ٘ٛز ؛ ثب ايٗ ٚنف  "رطْ ظزايي اظ ٘ٛٔ ذبٔٛـ  "ٖٙٛاٖ ٔزطٔب٘ٝ احؿبؼ ٘ىطز ٚ زض ٟ٘بيت رطْ ٔٙبظٖٝ ضا ٔكَٕٛ 

احطي اظ رطْ ٔٙبظٖٝ ) ثٝ اؾتخٙبي ٔٙبظٖٝ ثٝ ٖٙٛاٖ رطْ ٘ٓبٔي (  1375تب  1362ٖٙٛاٖ رطْ ٘ٓبٔي وٕبوبٖ پبثطرب ثٛز . اظ ؾبَ 

چٙيٗ ضفتبضي ثٝ ٖٙٛاٖ رطْ « ٔفمٛزاالحط ثٛزٖ » زض لٛا٘يٗ ويفطي ايطاٖ ثٝ چكٓ ٕ٘ي ذٛضز ٚ زض ايٗ فبنّٝ ظٔب٘ي ٘ؿجتب َٛال٘ي 

ثٝ رٟت يطٚضت أٙيت ثيكتط ٚ حفّ ٘ٓٓ ٖٕٛٔي ٘فؽ ٔكبضوت ٖٕسي چٙس ٘فط زض  1375؛ تب ايٙىٝ زض ؾبَ ٔكٟٛز ثٛز 
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زض ٚالٕ ٔمٙٗ ثب تٛرٝ ثٝ قيٛٔ ايٗ  .(184، ل  1386)ٌّسٚظيبٖ ، ٔٙبظٖٝ اي وٝ ٔٙزط ثٝ نسٔبت ثس٘ي ٌطزز رطْ تّمي قس 

آٖ ٌطفت ٚ ثب تغييطاتي  "ثبظرطْ اٍ٘بضي  "ٌصاقت تهٕيٓ ثٝ  ضفتبض ٚ احطات ٔؿتميٓ وٝ ثط أٙيت ٚ آؾبيف ٖٕٛٔي ثطربي ٔي

وطز . زض حبَ حبيط  "ثبظيبفت  ") ٚ ٘ٝ آپبضتٕب٘ي ( ثٝ حؿبة ٔي آيس  "رطْ ذيبثب٘ي  "٘ؿجتب ٟٔٓ آٖ ضا وٝ يه ٕٔٗٛال يه 

ٞطٌبٜ ٖسٜ اي ثب يىسيٍط : » ق . ْ . ا ضوٗ لب٘ٛ٘ي رطْ ٔٙبظٖٝ ٔحؿٛة ٔي قٛز ٚ ثٝ ٔٛرت آٖ  615ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس ٔبزٜ 

 :  ٔٙبظٖٝ ٕ٘بيٙس ٞطيه اظ قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٘عأ حؿت ٔٛضز ثٝ ٔزبظات ظيط ٔحىْٛ ٔي قٛ٘س

 . زض نٛضتي وٝ ٘عأ ٔٙتٟي ثٝ لتُ قٛز اظ يه تب ؾٝ ؾبَ  -1

  . زض نٛضتي وٝ ٔٙتٟي ثٝ ٘مم ًٖٛ قٛز ثٝ حجؽ اظ قف ٔبٜ تب ؾٝ ؾبَ  -2

 .َح قٛز ثٝ حجؽ اظ ؾٝ ٔبٜ تب يه ؾبطة ٚ رطزض نٛضتي وٝ ٔٙتٟي ثٝ ي  -3

 . ثٛز ٘رٛاٞس ٔبزٜ ايٗ ٔكَٕٛ قٛز زازٜ تكريم ٔكطٚٔ زفبٔ قرم الساْ وٝ نٛضتي زض – 1تجهطٜ 

  .سق ٘رٛاٞس ٔٛضز حؿت زيٝ يب لهبل ٔمطضات ارطاي ٔبٕ٘ فٛق ٔزبظاتٟبي – 2تجهطٜ 

ٔٛرٛز ٔٛرٛز زض ذهٛل ايطازات نسٔٝ ثس٘ي زض احٙبي ٔٙبظٖٝ ٔٙتٟي ثٝ ق . ْ . ا ذال لب٘ٛ٘ي  615ثسيٗ تطتيت ثب تهٛيت ٔبزٜ 

  (.258، ل  1380ِٚيسي ، )لتُ يب ٘مم ًٖٛ يب يطة ٚ رطح اظ ٔيبٖ ضفتٝ اؾت 

ق . ْ . ٔ اٖٕبَ ٔزبظات ّٖيٝ قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔٙبظٖٝ ٌٔٙٛ ثٝ آٖ ثٛز وٝ ٔطتىت لتُ يب يطة ٚ رطحي وٝ زض  175زض ٔبزٜ 

ق . ْ . ٔ فمٍ زض ضاؾتبي  175ثٝ ٖجبضت زيٍط ٔزبظات ٔصوٛض زض ٔبزٜ « . قرهب ّْٔٗٛ ٘جبقس » ضخ زازٜ اؾت  احٙبي ٔٙبظٖٝ

ق . ْ . ا  615رٌّٛيطي اظ ثي ويفط ٔب٘سٖ افطاز زض ٔٛاضزي وٝ لبتُ يب يبضة لبثُ قٙبؾبيي ٘جٛز پيف ثيٙي قسٜ ثٛز . ِيىٗ ٔبزٜ 

قطوت وٙٙسٌبٖ حتي زض ٔٛاضزي وٝ لبتُ يب يبضة قٙبؾبيي قٛ٘س ّٖٜٛ ثط لهبل يب ٔزبظات قطوت زض ٔٙبظٖٝ ضا ثطاي ٞط يه اظ 

( .  363، ل  1388) ٔيطٔحٕس نبزلي ، تآٟ٘ب اقبضٜ قسٜ پيف ثيٙي وطزٜ اؾق . ْ . ا ثٝ  615ٔبزٜ  2زيٝ وٝ زض تجهطٜ 

ًٖٛ ثٝ ٔزٕٖٛٝ رطايٕي اؾت وٝ تحمك ق . ْ . ا ثٝ چكٓ ٔي ذٛضز افعٚزٜ قسٖ ٘مم  615ٕٞچٙيٗ تغييط زيٍطي وٝ زض ٔبزٜ 

ق . ْ . ٔ ثٝ ٔٙبظٖٝ اي اقبضٜ وطزٜ ثٛز وٝ ٔٙتٟي ثٝ لتُ يب يب يطة يب  175رطْ ٔٙبظٖٝ ٌٔٙٛ ثٝ تحمك آٟ٘بؾت . زض ٚالٕ ٔبزٜ 

ٔبزٜ  رطح ٌطزز ٚ ثٝ ٔٙبظٖٝ ٔٙتٟي ثٝ ٘مم ًٖٛ ثٝ َٛض ذبل اقبضٜ ٘ىطزٜ ثٛز . ٘ىتٝ زيٍطي وٝ ثبيس ثساٖ تٛرٝ ٕ٘ٛز ايٙىٝ

ق . ْ . ٔ ثيٗ ٔٙبظٖٝ ٔٙتٟي ثٝ يطة ٚ ٔٙبظٖٝ ٔٙتٟي ثٝ رطح اظ حيج ٔزبظات تفبٚت لبيُ قسٜ ثٛز ٚ ٔزبظاتٟبي ٔتفبٚتي  175

ق . ْ . ا ايٗ تفبٚت ويفط اظ ٔيبٖ ضفتٝ ٚ يطة ٚ رطح  615ثطاي ايٗ زٚ ٔٛضز زض ٘ٓط ٌطفتٝ ثٛز ِيىٗ ثب ثب تسٚيٗ ٚ تهٛيت ٔبزٜ 

ق . ْ . ٔ ثٝ وبض ضفتٝ ثٛز  175وٝ زض ٔبزٜ  "چٙس  "ثٝ ربي ٚاغٜ  615قسٜ اؾت . ثبالذطٜ ٔمٙٗ زض ٔبزٜ ٔكَٕٛ ٔزبظات يىؿبٖ 

 . ضا ربيٍعيٗ وطزٜ وٝ زض ٔجبحج آتي فّؿٝ چٙيٗ حطوتي قىبفتٝ ذٛاٞس قس "ٖسٜ اي  "انُالح 
 

 مًضًع جرم مىبزعٍ 

 : ٔٙبظٖٝ رطٔي ّٖيٝ اقربل يب رطٔي ّٖيٝ أٙيت ٚ آؾبيف ٖٕٛٔي

ثسيٟي اؾت ٖبُٔ اؾبؾي ٚاضز وطزٖ يه ضفتبض ٔجبح زض لّٕطٚ حمٛق ويفطي ٚ رطْ پٙساقتٗ آٖ ثطلطاضي ٘ٓٓ ٚ اً٘جبِ ارتٕبٖي 

ٚ حفّ آؾبيف ٚ آضأف زض ؾُح ربٔٗٝ اؾت ٚ لٟطا اضتىبة ٞط رطٔي ٔؿتّعْ ثطٞٓ ذٛضزٖ ٘ٓٓ ٖٕٛٔي ٚ أٙيت ٍٕٞب٘ي ٔي 

ت ٖٙٛاٖ رطايٓ حك اِٙبؾي ٚ زض حمٛق ٖطفي ثب انُالح رطايٓ لبثُ ٌصقت قٙبؾبيي ثبقس ؛ حتي رطايٕي وٝ زض فمٝ أبٔيٝ تح

قسٜ ا٘س ثٝ َٛض غيطٔؿتميٓ ٘ٓٓ ارتٕبٖي تحت تبحيط لطاض ٔي ٌيطز . ثٝ ٕٞيٗ ذبَط اؾت وٝ ٌفتٝ قسٜ : زض ٞط حك اِٙبؾي حك 

تٛرٝ وطز ايٙىٝ ثطذي رطايٓ ثٝ َٛض ٔؿتميٓ ٚ ٘ىتٝ ٟٕٔي وٝ ثبيس ثساٖ  .( 48، ل  1387)ٔيطٔحٕس نبزلي ، اهلل ٟ٘فتٝ اؾت 

ثطذي زيٍط ٘يع ثٝ ٘حٛ غيطٔؿتميٓ ثبٖج ثطٞٓ ذٛضزٜ قسٖ ٘ٓٓ ٚ أٙيت ٖٕٛٔي ٔي ٌطز٘س . ٞط چٙس حمٛلسا٘بٖ ويفطي رطْ 

سٜ زض ظٔطٜ ٔٙبظٖٝ ضا زض لبِت رطايٓ ّٖيٝ اقربل ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ ا٘س أب ثبيس آٖ ضا ٞط چٙس وٝ زض لبٖ٘ٛ ثساٖ اقبضٜ ٘ك

رطايٕي ثٝ حؿبة آٚضز وٝ ثعٜ زيسٜ ٔحؿٛؼ ٚ اِٚيٗ آٖ أٙيت ٚ آؾبيف ٖٕٛٔي ٔي ثبقس . چٟٕ آ٘ىٝ ٔمهٛز ، حفّ أٙيت ٚ 

ثطلطاضي ٘ٓٓ ٚ آضأف زض ربٔٗٝ اؾت ٚ ٞسف اظ رطْ قٙبذتٗ قطوت زض ٔٙبظٖٝ پيكٍيطي اظ ٚلٛٔ نحٙٝ ٞبي ٔزطٔب٘ٝ ٔي ثبقس 

طْ ٔٙبظٖٝ زض ٌطٚ اضتىبة رطايٓ ّٖيٝ اقربل ٚ ٚاضز وطزٖ نسٔبت ثس٘ي ٔي ثبقس أب آ٘چٝ وٝ . زض ٚالٕ زضؾت اؾت وٝ تحمك ر

آٖ ضا اظ ؾٛي ٔمٙٗ ٔٛرت قسٜ اؾت زض زضرٝ اَٚ پبثطربيي أٙيت ٚ آؾبيف ٖٕٛٔي  "ثبظ ٚرٛز  "ٚ  "ثبظرطْ اٍ٘بضي  "اٍ٘يعٜ 

ٝ ضا رطٔي ٖيّٝ تٕبٔيت رؿٕب٘ي اقربل ِحبِ وٙيٓ ثب اؾت ٘ٝ حٕبيت اظ تٕبٔيت رؿٕب٘ي اقربل. يٕٗ ايٙىٝ اٌط رطْ ٔٙبظٖ

ق . ْ . ا ٘جٛز . ثٝ ٖجبضت زيٍط اٌط ٞسف لبٍ٘ٛ٘صاض  615ٚرٛز رطْ ثٛزٖ لتُ ٚ ٘مم ًٖٛ ٚ يطة ٚ رطح ٘يبظي ثٝ احيبي ٔبزٜ 

ا ثبٖج ٔي قٛ٘س ثٝ افطاز ربٔٗٝ ثٛز لجال اظ َطيك رطْ اٍ٘بضي ضفتبضٞبيي وٝ تحمك رطْ ٔٙبظٖٝ ض "حطيٓ رؿٕب٘ي  "حٕبيت اظ 

ايٗ ٞسف زؾت يبفتٝ ثٛز . ثٙبثطاي تطزيسي ثبلي ٕ٘ي ٔب٘س وٝ رطْ ٔٙبظٖٝ زض تمؿيٓ ثٙسي ٞبي ثٝ ُٖٕ آٔسٜ اظ رطايٓ زض 

ظيطٔزٕٖٛٝ رطايٓ ّٖيٝ أٙيت ٚ آؾبيف ٖٕٛٔي لطاض ٔي ٌيطز . ِصا ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس وٝ غطو ٔمٙٗ زض ٔزبظات ٔٙبظٖيٗ 
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زؾتٝ رٕٗي اؾت وٝ ثبِمٜٛ ٔرُ ٘ٓٓ اؾت ٘ٝ تٗييٗ ٔزبظات زض لجبَ نسٔبت ثس٘ي ٘ؿجت ثٝ رٌّٛيطي اظ ٚلٛٔ ٘عأ ٞبي 

 (. 237، ل  1387،  4آلبيي ٘يب ، )اقربل 

 

  مبَیت جرم مىبزعٍ

رطايٓ ضا اظ حيج ٘حٜٛ اضتىبة رطْ ٔي تٛاٖ ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿيٓ وطز : اَٚ رطايٕي وٝ ثٝ َٛض ا٘فطازي لبثّيت ضخ زازٖ زاض٘س ٔخُ 

ٚ ثٝ  "رطايٓ ٔكبضوتي  "ؾطلت ٚ زْٚ رطايٕي وٝ تحمك آٟ٘ب ٔؿتّعْ زذبِت ثيف اظ يه ٘فط ٔي ثبقٙس ٔب٘ٙس ظ٘ب ٚ ثٝ ٖجبضتي 

ٞؿتٙس . ثسٖٚ تطزيس ٕ٘ي تٛاٖ ٔٙبظٖٝ ضا زض ظٔطٜ رطايٓ زؾتٝ اَٚ لطاض زاز چٝ آ٘ىٝ ٕٞبُ٘ٛض  "رطايٓ اقتطاوي  "ٖجبضتي زليك تط

سز ٔطتىجيٗ زض رطْ ٔٙبظٖٝ رع قطايٍ اؾبؾي ضوٗ ٔبزي اؾت . ثٙبثطايٗ رطْ ٔٙبظٖٝ اظ لؿٓ وٝ زض ربي ذٛز ذٛاٞس آٔس تٗ

رطايٓ اقتطاوي اؾت . ؾٛاَ اؾبؾي وٝ پبؾد ثساٖ يطٚضي اؾت ايٗ اؾت وٝ آيب رطْ ٔٙبظٖٝ ، رطٔي اؾت ثب ٔبٞيت ٚ قطايٍ 

ٞط وؽ » ق . ْ . ا :  42ٝ قٕبض ٔي آيس ؟ َجك ٔبزٜ ق . ْ . ا ث 42ذبل ذٛز ٚ يب ايٙىٝ اظ ٔهبزيك قطوت زض رطْ ٔٛيٛٔ ٔبزٜ 

ثب قرم يب اقربل زيٍط زض يىي اظ رطائٓ لبثُ تٗعيط يب ٔزبظاتٟبي ثبظزاض٘سٜ ٔكبضوت ٕ٘بيسٚ رطْ ٔؿتٙس ثٝ ” ٚ ٖبٔسا” ٖبِٕب

ٟ٘ب ٔؿبٚي ثبقس ذٛاٜ ُٖٕ ٕٞٝ آٟ٘ب ثبقس ذٛاٜ ُٖٕ ٞط يه ثٝ تٟٙبئي ثطاي ٚلٛٔ رطْ وبفي ثبقس ذٛاٜ ٘جبقس ٚ ذٛاٜ احط وبض آ

ٔتفبٚت ، قطيه زض رطْ ٔحؿٛة ٚ ٔزبظات اٚ ٔزبظات فبُٖ ٔؿتمُ آٖ رطْ ذٛاٞس ثٛز . زض ٔٛضز رطائٓ غيطٖٕسي ) ذُبي ( 

 .وٝ ٘بقي اظذُبي زٚ ٘فط يب ثيكتط ثبقس ٔزبظات ٞط يه اظ آ٘بٖ ٘يع ٔزبظات فبُٖ ٔؿتمُ ذٛاٞس ثٛز

ي زض حهَٛ رطْ يٗيف ثبقس زازٌبٜ ٔزبظات اٚ ضا ثٝ تٙبؾت تبحيط ُٖٕ اٚ ترفيف ٔي اٌط تبحيط ٔساذّٝ ٚ ٔجبقطت قطيى -تجهطٜ 

 .زٞس

ق . ْ . ا ثبيس ٌفت وٝ ٕ٘ي تٛاٖ ٔٙبظٖٝ ضا اظ ذب٘ٛازٜ قطوت زض رطْ زا٘ؿت ؛ چٝ آ٘ىٝ قطايٍ تحمك رطْ  42ثب زلت زض ٔبزٜ 

ٝ ثطذي اظ ٟٕٔتطيٗ تٕبيعات ) ٚ ٘ٝ ٕٞٝ تفبٚتٟب ( اقبضٜ ٔي ٔٙبظٖٝ ٔتفبٚت اظ قطايٍ تحمك قطوت زض رطْ ٔي ثبقس . زض ايٙزب ث

وٙيٓ : اٚال اظ حيج ٔبٞيت ٚ شات ، قطوت زض رطْ زض رطايٕي لبثُ تهٛض اؾت وٝ اضتىبة آٟ٘ب ثٝ نٛضت ا٘فطازي ٘يع ٔتهٛض ثبقس 

اضتىبة ٔي ثبقٙس ، ِيىٗ  ، ثٝ َٛض ٔخبَ لتُ يب ؾطلت رطايٕي ٞؿتٙس وٝ انٛال ٞٓ تٛؾٍ يه ٘فط ٚ ٞٓ تٛؾٍ چٙس ٘فط لبثُ

ٔٙبظٖٝ رطٔي اؾت وٝ اقتطان ٚ ٕٞسؾتي ، شات آٖ ضا قبُٔ ٔي قٛز ٚ تٗسز ٔطتىجيٗ ضوٗ الظْ ٔحؿٛة ٔي ٌطزز ٚ ٔٙبظٖٝ 

ا٘فطازي ٔفٟٛٔي ٘ساضز ؛ ِصا ٚيػٌي اقتطان ، زض ٔٙبظٖٝ ، شاتي ٚ زض قطوت زض رطْ ٖطيي اؾت . حب٘يب اظ حيج ٖسزي ٘يع ثطاي 

رطْ زذبِت حسالُ زٚ ٘فط زض اضتىبة رطْ الظْ اؾت زض حبِي رطْ ٔٙبظٖٝ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ذٛاٞيٓ ٌفت اظ ايٗ  تحمك قطوت زض

لبٖسٜ تجٗيت ٕ٘ي وٙس ٚ ٔساذّٝ حسالُ ؾٝ تٗ يطٚضضي اؾت . ٚ زض ٟ٘بيت ٟٕٔتطيت تفبٚتي وٝ ٔي تٛاٖ شوط وطز ايٙىٝ زض 

ثيٗ ٘تيزٝ  "ضاثُٝ ّٖيت رع ثٝ رع  "ٕٞٝ قطوب ثبقس ٚ يه قطوت زض رطْ الظْ اؾت وٝ رطْ ا٘زبْ يبفتٝ ٔؿتٙس ثٝ ُٖٕ 

ٔزطٔب٘ٝ ٚ ضفتبض قطوت وٙٙسٌبٖ زض رطْ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس زض نٛضتي وٝ ٚرٛز چٙيٗ ضايُٝ ّٖيتي زض تحمك نسٔبت رؿٕب٘ي 

ق  615ٔبزٜ  حيٗ ٔٙبظٖٝ ٚرٛز ٘ساضز ٚ ٕٞيٗ وٝ يىي اظ قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔٙبظٖٝ ٔطتىت يىي اظ نسٔبت رؿٕب٘ي ٔصوٛض زض

 . . ْ . ا ٌطزز؛ رطْ ٔٙبظٖٝ ٔحمك قسٜ اؾت ٞط چٙس وٝ زيٍط قطوت وٙٙسٌبٖ ٘مكي زض اضتىبة ايٗ نسٔبت ٘ساقتٝ ثبقٙس
 

 رکه مبدی

ضفتبض قٙبؾي : ٘عأ ٕٞچٖٛ آقٛة ٚ اغتكبـ ثب اِفبِ ثٝ تٟٙبيي آٖ اظ وتجي يب قفبٞي ٚالٕ ٕ٘ي قٛز ٍٔط ثب ُٖٕ ) ثٛقٟطي ، 

ثٙبثطايٗ ضفتبض فيعيىي الظْ ثطاي تحمك ايٗ رطْ فُٗ ٔخجت قطوت زض ٔٙبظٖٝ ثٝ فُٗ ّٖٕي ٚ ٘ٝ ِفٓي يب  ،( 242، ل  1387

زض ٘تيزٝ چٙب٘چٝ زضٌيطي ِفٓي ٚ ٔكبرطٜ والٔي ثيٗ زٚ َطف ثٝ  .( 364، ل  1388) ٔيط ٔحٕس نبزلي ،  ٘ٓبيط آٖ ٔي ثبقس

يٍط ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٌطفت ٔٙبظٖٝ ضفتبضي اؾت ٔتمبثُ ٚ ٚرٛز آيس وبفي ثطاي تحمك رطْ ٔٙبظٖٝ ٘يؿت . اظ ؾٛي ز

زٚ رب٘جٝ ثيٗ ٖسٜ اي ٔكرم ٚ ٔؿتّعْ آٖ اؾت وٝ ٞط زٚ َطف زض ٖيٗ حبَ ٞٓ فبُٖ ٚ ٞٓ َطف فُٗ ٚالٕ قٛ٘س . ) آلبيي ٘يب 

ظٖٝ لبثُ تٗميت ٚ پيٍطز ٞؿتٙس وٝ ( ثٙبثطايٗ ٔساذّٝ زض ٔٙبظٖٝ الظْ اؾت ٚ افطازي ثٝ زِيُ اضتىبة رطْ ٔٙب 236، ٕٞبٖ ، ل 

( . زض ٖيٗ حبَ اٌط ظز ٚ  238، ل  1388زض السأبت ٚ ّٖٕيبت فيعيىي ٚ رؿٕب٘ي قطوت وطزٜ ثبقٙس )حجيت ظازٜ ، رٗفطي ، 

آٟ٘ب ذٛضزي ٔحمك ٘كٛز ٔخال ؾٝ ٘فط ٕٞعٔبٖ ثٝ ؾٝ ٘فط زيٍط ٞزْٛ ثطزٜ ٚ آٟ٘ب ضا ثع٘ٙس ثسٖٚ آ٘ىٝ ؾٝ ٘فط ٔتمبثال الساْ ثٝ ظزٖ 

ٕ٘بيٙس ٔٙبظٖٝ اي ٔحمك ٘كسٜ ٚ آٖ ؾٝ ٘فط نطفب ٔطتىت ايطاز يطة ٚ رطح قسٜ ا٘س . ثسيٟي اؾت وٝ ٔٙٓٛض اظ ٔٙبظٖٝ ِعٚٔب 

ثٝ زيٍط ٖجبضت  .( 92، ل  1390) ٌّسٚظيبٖ ، اظ ؾالح ٚ چت ٚ ؾًٙ ٞٓ ٕٔىٗ اؾت اؾتفبزٜ اظ ٔكت ٚ ٍِس ٘يؿت ٚ اؾتفبزٜ

تٗ ٚالٕ قسٜ ٚ زض آٖ ٔٙبظٖيٗ ثب حًٛض زض نحٙٝ ثٝ ظز ٚ ذٛضز ثب يىسيٍط ثپطزاظ٘س ثّىٝ  الظْ ٘يؿت وٝ حتٕب زضٌيطي تٗ ثٝ

حبِتي ٞٓ وٝ ٔخال اٞبِي زٚ ضٚؾتب اظ فبنّٝ ٞبي زٚض ثٝ ٞٓ تيطا٘ساظي وطزٜ ٚ ٔزطٚح قسٖ ٚ ٔمتَٛ قسٖ ٔٛرٛز ثبقس ٔهساق 
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از نسٔبت رؿٕب٘ي ٘مف زاقتٝ ثبقٙس أب الظْ اؾت وٝ ٔٙبظٖٝ اؾت . أب الظْ ٘يؿت وٝ تٕبٔي قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٘عأ زض ايط

 . زق . ْ . ا ٌطز 615ؾٝ ٌب٘ٝ ٔبزٜ  حسالُ يه تٗ اظ آ٘بٖ ٔطتىت آؾيت ٞبي رؿٕب٘ي ٔصوٛض زض ثٙسٞبي
 

  تعذد مرتکبیه

)حجيت ظازٜ ، يىي اظ ِٛاظْ پبيساضي حبوٕيت لبٖ٘ٛ ٔساض ايٗ اؾت وٝ لٛا٘يٗ ثبيس اظ ٚيٛح ٚ قفبفيت وبفي ثطذٛضزاض ثبقٙس

ثسٖٚ ايٙىٝ نطاحتب ثٝ تٗساز ٔساذّٝ وٙٙسٌبٖ زض ٔٙبظٖٝ  615لبٍ٘ٛ٘صاض ٔزبظات اؾالٔي زض ٔبزٜ  .( 12، ل  1386تٛحيسي فطز ، 

ايٗ ٔؿئّٝ ضا ثؿبٖ اغّت ٔٛيٖٛبت زيٍط ثب اثٟبْ ٚ غٕى ثيبٖ وطزٜ ٚ  "ٖسٜ اي  "اقبضٜ زاقتٝ ثبقس نطفب ثب ثٝ وبض ثطزٖ ليس 

هطيح زض ثيبٖ ثبٖج ثٝ ٚرٛز آٔسٖ اذتالف ٘ٓطٞبيي زض ثيٗ اؾبتيس فٗ ٌكتٝ اؾت . ثطذي اظ حمٛلسا٘بٖ ٔٗتمس٘س ٕٞيٗ ٖسْ ت

) ظضاٖت ، ا وّٕٝ ٖسٜ اي ْٟٛض زض آٖ زاضزقطوت زض ٔٙبظٖٝ ظٔب٘ي ٔحمك ٔي قٛز وٝ قطوت وٙٙسٌبٖ حسالُ ؾٝ ٘فط ثبقٙس ظيط

) حًٛض ثيف اظ ؾٝ ٘فط يطٚضي اؾت يسٜ ا٘س وٝ ثطاي تحمك رطْ ٔٙبظٖٝثطذي زيٍط اظ حمٛلسا٘ب ثط يٗ ٖم. ( 78، ل  1386

٘فط ثط اؾبؼ ايٗ زيسٌبٜ ثطاي ايٙىٝ رطْ ٔٙبظٖٝ ٚالٕ قٛز الظْ اؾت وٝ حسالُ چٟبض ٘فط ) ٚ ٘ٝ ؾٝ  .( 93، ل  1390ٌّسٚظيبٖ ، 

ٖ ؾٝ ٘فط ثبقس چٝ زض غيط ايٗ نٛضت ٕٞب 615. ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ٔٙٓٛض اظ ٖسٜ اي زض ٔبزٜ ( زض ٘عأ زذبِت زاقتٝ ثبقٙس

ثطاي شوط ٔٙٓٛض ايٗ چٙيٗ وطزٜ ٚ ِفّ  683. وٕب ايٙىٝ ٔمٙٗ زض ٔبزٜ اؾتفبزٜ ٔي ٕ٘ٛز "رٕبٖتي  "ػٜ  البٍ٘ٛ٘صاض ثبيس اظ ٚ

ت وٝ اظ ٞط ٘ٛٔ ٟ٘ت ٚغبضت ٚاتالف أٛاَ ٚارٙبؼ ٚ أتٗٝ يب ٔحهٛال "ق.ْ.ا :  683رٕبٖتي ضا ثٝ وبض ثطزٜ اؾت . ثٝ ٔٛرت ٔبزٜ 

َطف رٕبٖتي ثيف اظ ؾٝ ٘فط ثٝ ٘حٛ لٟط ٚ غّجٝ ٚالٕ قٛز چٙب٘چٝ ٔحبضة قٙبذتٝ ٘كٛ٘س ثٝ حجؽ اظ زٚ تب پٙذ ؾبَ ٔحىْٛ 

ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔبزٜ لبٍ٘ٛ٘صاض ثطاي زذبِت ثيف اظ ؾٝ ٘فط زض اضتىبة رطْ اظ ليس رٕبٖتي ثٟطٜ رؿتٝ اؾت ٚ ايٗ  "ذٛاٞٙس قس . 

ٔٛضخ  3553/7اظ چٟبض ٘فط زض اضتىبة رطْ زاضز . ازاضٜ حمٛق لٜٛ لًبئيٝ ٞٓ زض ٘ٓطيٝ قٕبضٜليس ْٟٛض زض زذبِت ثيف 

، ل 1385)حؿيٙي ، ق.ْ.ا ؾٝ ٘فط يب ثيكتط اؾت 615ٜ ٖٙٛاٖ وطزٜ اؾت وٝ : ٔٙٓٛض اظ وّٕٝ ٖسٜ اي ٔصوٛض زض ٔبز 18/2/1375

٘فط ضخ زٞس ٚ زٚ ٘فط ثب يىسيٍط ثٝ ظز ٚذٛضز ثپطزاظ٘س ٞط چٙس  ثٙبثطايٗ چٙب٘چٝ ٔٙبظٖٝ اي ثب زذبِت ثب زذبِت حسالُ زٚ .( 367

) حؿيٙزب٘ي ، سق.ْ.ا ٕ٘ي ثبق 615ٔبزٜ ٟب ٔكَٕٛ ٘عأ ٔيبٖ آٟ٘ب ٔٙتٟي ثٝ وكتٝ يب ظذٕي قسٖ يىي اظ آٖ زٚ ٌطزز ُٖٕ آ٘

زٜ ٚ ضٚاثٍ ذٛيكبٚ٘سي ٚ ٘ىتٝ زيٍطي وٝ ثبيس ثساٖ تٛرٝ وطز ايٙىٝ قرهيت ٔطتىجيٗ ٔٛحط زض ٔمبْ ٘جٛ .( 163، ل  1382

 . فبٔيّي تحمك رطْ ٔٙبظٖٝ ضا ٔٙتفي ٘رٛاٞس وطز

 

  يقًع صذمبت بذوی در حیه مىبزعٍ

ق.ْ.ا يٗٙي لتُ يب ٘مم ًٖٛ يب يطة ٚ رطح ٚالٕ ثكٛز . ثٙبثطاي  615اٚالً ثبيؿتي نسٔبت ٔس ٘ٓط ثٙس ٞبي ؾٝ ٌب٘ٝ ٔبزٜ 

آٔسٜ اؾت وٝ  3قي ٌطزز ثطاي تحمك رطْ ٔٙبظٖٝ وفبيت ٘رٛاٞس وطز . زض ثٙس چٙب٘چٝ ٘عأ ٔٙزط ثٝ ترطيت يب نطفب تٛٞيٗ ٚ فحب

ؾٛاِي وٝ ٕٔىٗ اؾت ُٔطح ثكٛز ايٙىٝ « . زض نٛضتي وٝ ٔٙبظٖٝ ٔٙتٟي ثٝ يطة ٚ رطح قٛز ثٝ حجؽ اظ ؾٝ ٔبٜ تب يه ؾبَ » 

االظٔبً ثبيس رطحي ٞٓ ٚالٕ ثكٛز تب  آيب نطف يطة ؾبزٜ ٞٓ وٝ حس اوخط ثبٖج ؾطذي ، وجٛزي يب ؾيبٞي ثسٖ ثكٛز وبفي اؾت يب

 . ُٖٕ ٔكَٕٛ ايٗ لؿٕت اظ ٔبزٜ ثكٛز

ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ثب تٛرٝ ثٝ ٚاٚ ُٖف ثٝ وبض ضفتٝ ثيٗ وّٕٝ يطة ٚ رطح نطف يطة ؾبزٜ وبفي ٘يؿت ٚ اِعأبً ثبيس رطحي ٞٓ 

وٝ يطة ٚ رطحي ٚالٕ قٛز ٚ حتي  ٚالٕ ثكٛز ثط ٖىؽ اٌط رطح ٚالٕ ثكٛز يطة ٞٓ زاذُ آٖ اؾت ثٙبثط ايٗ حس الُ آٖ اؾت

يطة ؾبزٜ وبفي ٘يؿت ثب ايٗ اٚنبف اٌط زض ٔيبٖ ٔٙبظٖيٗ ٔزطٚحي ٘جبقس ٚ آٟ٘ب فمٍ ٕٞسيٍط ضا ٔٛضز يطة ؾبزٜ لطاض زازٜ 

 . ثبقٙس رطْ ٔٙبظٖٝ ٔحمك ٘يؿت

ٝ ٖجبضت زيٍط يطة ٚ رطح يب ٘مم حب٘يبً : ايٗ نسٔبت ثبيؿتي زض احٙبٔ ٔٙبظٖٝ يٗٙي اظ ظٔبٖ آغبظ تب پبيبٖ ٔٙبظٖٝ ٔحمك ثكٛز ث

ًٖٛ يب لتُ ثبيؿتي زض ايٗ فبنّٝ نٛضت ثٍيطز . زض ٖيٗ حبَ ٕٔىٗ اؾت ٘تيزٝ نسٔٝ پؽ اظ پبيبٖ ٔٙبظٖٝ ٔحمك ٌطزز ٔخال زض 

حيٗ ٔٙبظٖٝ چٛثي ثٝ ؾط زيٍطي ظزٜ قٝ يب چبلٛيي ثٝ اٚ ظزٜ قٛز وٝ پؽ اظ زٚ ضٚظ پبيبٖ ٔٙبظٖٝ ٔزطٚح زض احط آٖ نسٔبت 

ز. آيب زض ايٗ حبِت ٞٓ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ٔٙبظٖٝ ٔصوٛض ٔٙتٟي ثٝ لتُ قسٜ اؾت . ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس چٖٛ ؾجت لتُ يٗٙي ثٕيط

اٌط زض » ٕٞبٖ ظزٖ چبلٛ يب چٛة زض حيٗ ٔٙبظٖٝ ٚالٕ قسٜ ثبيؿتي ٔٙبظٖٝ ضا ٔٙتٟي ثٝ لتُ زا٘ؿت .ثٝ تٗجيط ثًٗي اظ اؾبتيس 

ٙبظٖٝ ٘جٛزٜ پؽ ُٖٕ ٔٙبظٖيٗ فمٍ ايطاز يطة ٚ رطح اؾت ٚ ٘ٝ لتُ، ثب انَٛ ٚ يه چٙيٗ فطيي ثٍٛييٓ چٖٛ ٔطي زض احٙبي ٔ

ٚلٛٔ يطة ٚ رطح زض   ٔبًضٚح لبٖ٘ٛ ٔربِف ذٛاٞس ثٛز . ظيطا ٔبزٜ ٘بْط ثٝ ايزبز ؾجت لتُ ٚ نسٔٝ زض حيٗ ٔٙبظٖٝ اؾت ٚ ٘ٝ اِعا

آٖ  3ٚ ٘ٝ ثٙس  615ظٖيٗ ٔهساق ثٙس يه ٔبزٜ يب ايٗ اٚنبف زض ٔخبَ ُٔطٚحٝ ُٖٕ ٔٙب .( 134، ل  1385) پبز ، «آٖ حيٗ 

 . ذٛاٞس ثٛز
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  وبمشخص بًدن عبمل صذمٍ

اقبضٜ اي ثٝ ايٗ قطٌ ٘ساضز أب ثطذي اظ حمٛق زا٘بٖ وٕب وبٖ ٔٗتمس ثٝ ٚرٛز ايٗ قطٌ ثٛزٜ ٚ  615ٞط چٙس ٔمٙٗ زض ٔبزٜ 

ايٗ رطْ اؾت . ظيطا زض نٛضتي وٝ ٖبُٔ نسٔٝ اظ ٘ٓط تحّيُ حمٛلي ِعٚٔبً ٔكرم ٘جٛزٖ ٖبُٔ نسٔٝ قطٌ تحمك »ٔيٍٛيٙس : 

ٔكرم ثبقس زض ايٗ نٛضت أىبٖ تٗميت ٚ ٔزبظات ٔطتىت ثب اؾتفبزٜ اظ ؾبيط ٔٛاز لبٖ٘ٛ ٔزبظات زض فهُ ايطاز نسٔبت ثس٘ي 

ٜ ذٛاٞس ٔٛرٛز اؾت... ٚ ِصا ثٝ ا٘كبي ٔبزٜ اي ٔزعي تحت ٖٙٛاٖ ٚلٛٔ نسٔبت زض احٙبي ٔٙبظٖٝ ... ٘يؿت ٚ وبضي ٖجج ٚ ثيٟٛز

ثٛز ...ثٝ ٘ٓط ٔيطؾس ٖسْ تهطيح لبٖ٘ٛ ٌصاض اؾالٔي ضا زض ثبة ٔكرم ٘جٛزٖ ٖبُٔ نسٔٝ ثبيس حُٕ ثط ٔؿبٔحٝ وطز ٚ ٕٞچٙبٖ 

) ٔٛشٖ «ٔي ٔكرم ٘جٛزٖ ٖبُٔ نسٔٝ اؾت ثبيس ثط ايٗ ٘ىتٝ پبي فكطز وٝ قطٌ تحميك ايٗ رطْ حتي زض لبٖ٘ٛ ٔزبظات اؾال

 (. 30 -29، ل  1378ظازٌبٖ ، 

» ط اؾبؼ ايٗ زيسٌبٜ زض نٛضتي وٝ زض ٔٙبظٖٝ اي ٖبُٔ نسٔبت ٚاضزٜ ٔكرم ثبقس ذال تمٙيٙي ٚرٛز ٘ساضز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ اٌط ث

« د»ضا ٔزطٚح وٙٙس ٚ ٔتمبثال « ز»ٞٓ « ة»ضا ثكىٙس ٚ « د»ز٘ساٖ « اِف »ثٝ ظز ٚ ذٛضز ثپطزاظ٘س « ز»ٚ « د»ثب « ة»ٚ « اِف

زازٌبٜ ثط اؾبؼ  ضا ثكىٙس ٚ ٖبُٔ ٕٞٝ ايٗ نسٔبت اظ ِحبِ لًبيي ٞٓ ٔكرم ثكٛز ،« ة» ٞٓ زؾت« ز»چبلٛيي ثٝ اِف ظزٜ ٚ 

ق.ْ.ا ٕٞٝ آٟ٘ب ضا ٔزبظات  614آٖ ٚ ٘يع ٔبزٜ  2ق.ْ.ا ٚ تجهطٜ  269اٖٕبَ اضتىبثي آٟ٘ب وٝ ايطاز يطة ٚ رطح ٚ... اؾت ُٔبثك ٔٛاز 

ٝ رطْ اٍ٘بضي ٔٙبظٖٝ زض ايٗ حبِت ثبقس. ِٚي ٖبُٔ نسٔٝ ٔكرم وطزٜ ٚ ٞيچ ذال تمٙيٙي ٞٓ اظ ايٗ حيج ٚرٛز ٘ساضز تب ٘يبظ ث

٘يؿت ، َجيٗي اؾت ٕ٘يتٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ ٔزبظات ايٗ ٔٛاز ٔحىْٛ وطز ، ِصا احؿبؼ ٘يبظ ثٝ رطْ اٍ٘بضي رساٌب٘ٝ اي تحت ٖٙٛاٖ 

 . ٔٙبظٖٝ ثب قطٌ ٘ب ٔكرم ثٛزٖ ٖبُٔ نسٔٝ اؾت

ق.ْ.ا ٞٓ  615ُٔٙمي ٚ ٔتيٗ اؾت ٚ ٔمٙٗ ثبيؿتي ايٗ قطٌ ٟٔٓ ضا زض ٔبزٜ اؾتسالَ فٛق اظ ِحبِ ٔبٞيت رطْ اٍ٘بضي لًيٝ 

شوط ٔيىطز. ثرهٛل أطٚظ وٝ ثٝ زضؾتي اظ تٛضْ ويفطي اثطاظ ٍ٘طا٘ي ٚ ثط ِعْٚ رطْ ظزايي اظ ثركي اظ ٖٙبٚيٗ ٔزطٔب٘ٝ تبويس 

ز ٚ نطف ٘ٓط اظ ايٙىٝ ٖبُٔ نسٔٝ ٔكرم ٔيكٛز . ثب ٚرٛز ايٗ ثٝ ٘ٓط ٔيطؾس وٝ زض حبَ حبيط ٔمٙٗ ثٝ ايٗ قطٌ اٖتمبز ٘ساض

ثبقس يب ٘جبقس ثب تحمك ؾبيط قطايٍ رطْ ايطاز نسٔٝ زض احٙبي ٔٙبظٖٝ ضا ٔحمك ٔيسا٘س . قبيس اظ ٘ٓط ٔمٙٗ نطف ٚلٛٔ ٘عأ ٚ ايٙىٝ 

ايٗ ٔٛضز ٞٓ وٝ  چٙسيٗ ٘فط ثٝ ٘عأ ثب يىسيٍط ثپطزاظ٘س ذٛز ُٖٕ ذُط٘بن اؾت ٚ ٘ٓٓ ربٔٗٝ ضا ثٝ ٞٓ ٔيع٘س . ثٝ ٕٞيٗ زِيُ زض

ٖبُٔ نسٔٝ ٔكرم اؾت ثبظ اظ ثبة قطوت زض ٔٙبظٖٝ ثبيس ثطاي ٞط وساْ ٔزبظات ايٗ ٔبزٜ ٞٓ تٗييٗ ٌطزز. ٚرٛز تجهطٜ زٚ ٔبزٜ 

٘فط ثٝ ظز ٚ ذطز  10٘يع زالِت ثط ايٗ ُّٔت زاضز ٚ ٞط زٚ ٔزبظات ضا لبثُ رٕٕ ٔيسا٘س ثٙبثط ايٗ اٌط زض يه ٔٙبظٖٝ اي  615

ي ٞٓ اتفبق افتس ٚ ٖبُٔ لتُ ٔكرم ثبقس ، ُٖٕ ٔكَٕٛ ايٗ ٔبزٜ اؾت ٚ ٖبُٔ لتُ ٔزبظات لهبل يب ٔحىٛٔيت ثپطزاظ٘سٚ لتّ

ٔٛضخ  153)زاز٘بٔٝ قٕبضٜ ٜ ٞب ٞٓ ٖٕال ثط ٕٞيٗ ٔجٙب اؾتثٝ پطزاذت زيٝ ذٛز ضا ٞٓ حؿت ٔٛضز ذٛاٞس زاقت . ضٚيٝ زازٌب

 (.يىي اظ زازٌبٟٞبي ثسٚي 4/2/84

 

  ىبزعٍ ي صذمبت ياردٌرابطٍ علیت بیه م

رطْ ايطاز نسٔٝ ثس٘ي زض احٙبي ٔٙبظٖٝ يه رطْ ٔميس اؾت. ثٝ ايٗ ٔٗٙب وٝ ثبيؿتي لتُ ، ٘مم ًٖٛ يب يطة ٚ رطحي وٝ زض احط 

ٔٙبظٖٝ ٚالٕ قٛز تب ايٗ رطْ ٔحمك ٌطزز . ثٝ ٕٞيٗ زِيُ يطذي اظ حمٛلسا٘بٖ ايٗ رطْ زض ظٔطٜ رطايٓ ٔطتجٍ ٔحؿٛة وطزٜ ا٘س 

ثٙبثطايٗ حتي اٌط ٔبظٖيٗ نطفب ثٝ ايطاز يطة ؾبزٜ ٘ؿجت ثٝ يىسيٍط ثپطزاظ٘س رطْ ٔٛيٛٔ ٔبزٜ  .( 466، ل  1382،  )نب٘ٗي

ٔحمك ٘كسٜ اؾت ٚ حسالُ ، ايزبز رطاحت الظْ اؾت . اظ َطف زيٍط ايٗ نسٔبت ثبيؿتي ٘بقي اظ ٔٙبظٖٝ ثبقس . زض ٖيٗ  615

ظ فُٗ ٔؿتميٓ ٔٙبظٖيٗ يب فُٗ غيطٔؿتميٓ آٟ٘ب ثبقس . ثٙبثطايٗ اٌط وؿي حيٗ حبَ تفبٚتي ٕ٘ي وٙس وٝ نسٔبت ٚالٕ قسٜ ٘بقي ا

ٔٙبظٖٝ ثٝ ظٔيٗ ثرٛضز ٚ زض احط ثطذٛضز ؾط اٚ ثب رسَٚ وٙبض ذيبثبٖ ثٕيطز ٖطفب نسق ٔي وٙس وٝ ٔٙبظٖٝ ثبٖج ٔطي اٚ قسٜ اؾت 

كرم قٛز وٝ زض احٙبي ٔٙبظٖٝ ثبز قسيسي پٙزطٜ ضا . أب اٌط ٔؿّٓ ثبقس وٝ لتُ ثٝ ّٖتي غيط ذبضد اظ حبِت ٔٙبظٖٝ ثٛزٜ ٔخال ٔ

ثٝ ٞٓ ظزٜ ٚ زض احط انبثت قيكٝ ثٝ ؾط فطز، ٚي وكتٝ قسٜ ، ثيٗ ٔطي ٚ ٔٙبظٖٝ ضاثُٝ ّٖيت ٔٛرٛز ٘يؿت . ٘ىتٝ ٟٔٗٓ اٖ اؾت 

ذبضد اظ ٔٙبظٖٝ  ثٙبثطايٗ اٌط ٔخال لتُ احس ٔٙبظٖيٗ تٛؾٍ افطازي .ّٝ ٘بقي اظ السأبت ٔٙبظٖيٗ ثبقسوٝ ثبيؿتي نسٔبت حبن

ٔب٘ٙس پّيؽ ٚ يب ؾبوٙبٖ يىي اظ آپبضتٕبٟ٘بي ٔكطف ثٝ ٘عأ ٚالٕ قٛز ٕ٘ي تٛاٖ ٔٙبظٖٝ ضا ثٝ نطف ايٗ الساْ ٔٙتٟي ثٝ ثٝ لتُ ثٝ 

قٕبض آٚضز ، چٖٛ لتُ ٚالٕ قسٜ ٔٙتؿت ثٝ ٔٙبظٖيٗ ٘يؿت ٚ ٔٙتؿت ثٝ پّيؽ يب ؾبوٙبٖ آپبضتٕبٖ اؾت . ثطٖىؽ اٌط زض رطيبٖ 

ي وٝ رع ٔٙبظٖيٗ ٘يؿت ثطاي ٔيبري ٌطي ٚاضز ٘عأ قٛز ٚ ثط احط رطاحت ٚاضزٜ اظ َطف يىي اظ ٔٙبظٖيٗ ثٝ اٚ ثٕيطز ٔٙبظٖٝ فطز

 . ٔيتٛاٖ ٘طأ ضا ٔٙتٟي ثٝ لتُ ثٝ قٕبض آٚضز چٖٛ زض ايٗ حبِت لتُ ٚالٕ قسٜ ٔٙتؿت ثٝ ٔٙبظٖيٗ اؾت
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  رکه رياوی

طْ ثب رزطْ ايطاز يطة ٚ رطح يب لتُ وٝ زض حيٗ ٘عأ ٚالٕ ٔي قٛز زض ثطضؾي ضوٗ ضٚا٘ي ٔٙبظٖٝ ثبيؿتي اظ ذٍّ ايٗ ر

ذٛززاضي وطز . ٔٙبظٖٝ اظ حيج ضوٗ ٔبزي حبِتي اؾت وٝ َي آٖ چٙس ٘فط ٔخال زٜ ٘فط ثٝ ظز ٚ ذٛضز ثب يىسيٍط ٔي پطزاظ٘س . 

اضتىبة لتُ ، ٞٓ ؾٛ٘يت ٖبْ ٚ ٖٓ  حبَ اٌط فطزي اظ ايٗ زٜ ٘فط ، ٘فط زيٍط ضا ثىكس ، زضؾت اؾت وٝ اٚ لبتُ اؾت ٚ ثبيؿتي زض

ؾٛ٘يت ذبل ضا زاقتٝ ثبقس تب لبتُ ٖٕسي ٔحؿٛة قٛز ِٚي ثطاي تحمك ضوٗ ضٚا٘ي ٔٙبظٖٝ زض ٔٛضز ؾبيطيٗ ٚ حتي ذٛز اٚ 

وبفي اؾت وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب لهس قطوت زض ٔٙبظٖٝ ضا زاقتٝ ثبقٙس . ِصا ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس نطف ؾٛ٘يت ٖبْ يٗٙي حًٛض زض ٔٙبظٖٝ اظ 

ازٜ وبفي ثطاي تحمك رطْ اؾت ٚ ِعٚٔي ثٝ ٚرٛز ؾٛ٘يت ذبل لهس ا٘زبْ نسٔٝ ذبل ٔخال وٙسٖ ٌٛـ زيٍطي ٘يؿت . ضٚي اض

آضي اٌط فطزي اظ ٔٙبظٖيٗ ٌٛـ زيٍطي ضا وٙسٜ ثبقس ثطاي ا٘تؿبة رطْ لُٕ ًٖٛ ٖٕسي ٘ؿجّت ثٝ اٚ ثبيؿتي ٞٓ ؾٛ٘يت ٖبْ ٚ 

ٝ ٘يبظي ثٝ ؾٛ٘يت ذبل ٘يؿت . ثب ايٗ اٚنبف اٌط ٖبثطي ثٝ ٍٞٙبْ ٞٓ ؾٛ٘يت ذبل احطاظ ٌطزز ِٚي ثطاي تحمك رطْ ٔٙبظٖ

 .ٔٙبظٖٝ ٚ ثٝ لهس ٔيب٘زي ٌطي ٚاضز ٔٗطوٝ قٛز ثٝ ِحبِ فمساٖ لهس ٔٙبظٖٝ رطٔي ٘ؿجت ثٝ اٚ ٔحمك ٘كسٜ اؾت
  

 مجبزات جرم مىبزعٍ

  مجبزات حبس 

لبٖ٘ٛ ٔزبظات  615ٔبزٜ  3تب  1وٙس . ثط اؾبؼ ثٙس  ٔزبظات ٔٙبظٖٝ ثط حؿت ايٙىٝ ٘عأ ٔٙتٟي ثٝ چٝ نسٔٝ اي قٛز تفبٚت ٔي

اؾالٔي زض ٘عأ ٔٙتٟي ثٝ لتُ ٔزبظات حجؽ اظ يه تب ؾٝ ؾبَ ، زض ٘عأ ٔٙتٟي ثٝ ٘مم ًٖٛ ، قف ٔبٜ ٚ زض ٘عأ ٔٙتٟي ثٝ 

  .يطة ٚ رطح ؾٝ ٔبٜ تب يه ؾبَ تٗييٗ ٌطزيسٜ اؾت

بي فٛق ٔبٕ٘ ارطاي ٔمطضات لهبل يب زيؿٝ حؿت ٔٛضز ٘يؿت . ثٝ ٌفتٝ قسٜ وٝ ٔزبظاتٟ 615ٔبزٜ  2ٖالٜٚ ثط آٖ زض تجهطٜ 

ٖجبضت زيٍط اٌط احس اظ ٔٙبظٖيٗ ٔطتىت لتُ فطز زيٍطي قسٜ ثبقس حؿت ٔٛضز ٔزبظات لتُ ٖٕسي يب لتُ غيطٖٕسي ضا ٞٓ 

 1زبظات حجؽ ثٙس ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ زض ايٗ نٛضت ٖالٜٚ ثط ٔزبظات لتُ ٖسي يب غيطٖٕسي ، ٔ 2ذٛاٞس زاقت . ْبٞط تجهطٜ 

ٞٓ زض ٔٛضز لبتُ ارطا ذٛاٞس قس وٝ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ايٗ ُّٔت ذالف ٔٛاظيٗ قطٖي اؾت . چٖٛ اظ ِحبِ ٔٛاظيٗ  615ٔبزٜ 

قطٖي ٔزبظات لبتُ ٖٕسي انٛال لهبل اؾت ٚ اٖٕبَ ٔزبظات ظائس زيٍط ٖالٜٚ ثط آٖ فبلس تٛريٝ اؾت . ايٗ ايطاز ثٝ ٖ٘ٛي ، 

ٔجٙي ثط قطٌ زاقتٗ ٔكرم ٘جٛزٖ ٖبُٔ نسٔٝ ثطاي تحمك رطْ ٔٙبظٖٝ ضا ٞٓ تمٛيت ٔي  1304زضؾتي ضٚيىطز ٔمٙٗ ؾبَ 

 .وٙس . چٖٛ ٚلتي ٖبُٔ نسٔٝ ٔكرم اؾت ٔزبظات ُٖٕ اضتىبثي زض ٔٛضز اٚ اٖٕبَ ٔي ٌطزز ٚ ذال تمٙيٙي ٞٓ ٚرٛز ٘ساضز

 

  پرداخت دیٍ

ٔكرم ٘جبقس ٔؿئَٛ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٌفتٝ قس ٔزبظات حجؽ ٔمطض ؾٛاَ ايٗ اؾت وٝ اٌط ٖبُٔ نسٔٝ ايزبز قسٜ زض احٙب ٔٙبظٖٝ 

آٖ اظ ايٙىٝ ٖبُٔ نسٔٝ ٔكرم ثبقس ثب ٘بٔكرم ، الظْ اِزطاؾت . ثسيٟي اؾت اٌط ٖبُٔ نسٔٝ  615زض ثٟٙبي ؾٝ ٌب٘ٝ ٔبزٜ 

بل ٘فؽ يب ٔكرم ٘جبقس ٕ٘ي تٛاٖ نحجت اظ لهبل ٘فؽ يب ًٖٛ ثٝ ٔيبٖ آٚضز ، چٖٛ ثب قه ٚ قجٟٝ ٕ٘ي تٛاٖ حىٓ ثٝ له

ًٖٛ زيٍطي نبزض وطز ٚ ٔؿّٕب ايٗ أط ذالف ُٔٙك ٚ ٔٛاظيٗ قطٖي اؾت . ثطذي ٔٗتمس٘س وٝ ُٔبِجٝ يطض ٚ ظيبٖ زض ربيي وٝ 

ٖبُٔ ٔكرم ٘يؿت ٚربٞت لب٘ٛ٘ي ٘ساضز ظيطا ٚلتي ٖبُٔ نسٔٝ ٔكرم ٘جبقس ثٝ ِحبِ ٖسْ احطاظ ضاثُٝ ّٖيت ثيٗ ضفتبض 

) طض ٚ ظيبٖ ٘يؿت . زض ٘تيزٝ زض ثحج ٔٙبظٖٝ نطفب ٔي تٛاٖ البٔٝ قىبيت ويفطي وطزٔطتىت ٚ نسٔٝ ٔٛرجي ثطاي ُٔبِجٝ ي

أب ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس وٝ أىبٖ ُٔبِجٝ زيٝ ٚرٛز زاضز . چٖٛ نسٔٝ اي آٖ اظ لتُ يب رطح يب  .( 36، ل  1378ٔٛشٖ ظازٌبٖ ، 

ٞٓ ثٝ ٖ٘ٛي تبويس ثط ايٗ ُّٔت  615ٔبزٜ  2طٜ ٘مم ًٖٛ ٚاضز قسٜ ٚ ثسٖٚ تطزيس حبِت ٔٙبظٖٝ ٞٓ ؾجت آٖ ثٛزٜ اؾت . تجه

زاضز . ثٝ َٛض وّي ضٚح ٔمطضات ٔطثٌٛ ثٝ زيبت وٝ ٔترص اظ ٔٛاظضيٗ فمٟي اؾت ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ زض نٛضت تطزز لبتُ ثيٗ زٚ يب 

ذت زيٝ زض ايٗ چٙس ٘فط يب حتي زض رٙبيبت وٕتط اظ لتُ ، ُٔبِجٝ زيٝ ٔٙتفي ٕ٘ي ٌطزز . زض ٖيٗ حبَ زض ايٙىٝ ٔؿئَٛ پطزا

 . حبالت چٝ وؿي اؾت تٛافك ٘ٓط ٚرٛز ٘ساضز
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  مسئًل پرداخت دیٍ

زض ايٗ ذهٛل ؾبوت اؾت ٚ ٘م نطيحي ٞٓ زض ايٗ ذهٛل زض ؾبيط ٔٛاز  615ٔبزٜ  2پطزاذت زيٝ چٝ وؿي اؾت . تجهطٜ 

  .لبٖ٘ٛ ٔزبظات اؾالٔي ٚرٛز ٘ساضز

ا ٚ آٖ ثبقس وٝ ٔي تٛاٖ اظ َطيك لطٖٝ ٔكىُ ٔؿئَٛ پطزاذت زيٝ ضا حُ ق . ْ .  315اِٚيٗ پٙساض ٕٔىٗ اؾت ٔجتٙي ثط ٔبزٜ 

اٌط زٚ ٘فط ٔتٟٓ ثٝ لتُ ثبقٙس ٚٞطوساْ ازٖب وٙس وٝ زيٍطي وكتٝ اؾت ٚ ّٖٓ ارٕبِي ثط ٚلٛٔ لتُ  "وطز. ثط اؾبؼ ايٗ ٔبزٜ : 

يٝ ثطؾس ثب ليس لطٖٝ زيٝ اظ يىي اظ آٖ زٚ تٛؾٍ يىي اظ آٖ زٚ ٘فط ثبقس ٚ حزت قطٖي ثط لبتُ ثٛزٖ يىي البٔٝ ٘كٛز ٚ ٘ٛثت ثٝ ز

 . " ٘فط ٌطفتٝ ٔي قٛز

ثطذي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٖميسٜ زاض٘س وٝ زض ٔٛاضزي وٝ ٖبُٔ نسٔٝ ٘بٔكرم اؾت زيٝ ثبيس اظ ثيت إِبَ پطزاذت ٌطزز ) ٔيط ٔحٕس 

ذالف ُٔٙك ٚ انٛا حمٛلي  لطٖٝ َطيك اظ زيٝ پطزاذت ٔؿئَٛ تٗييٗ ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب .( 369 – 368، ل  1388نبزلي ، 

اؾت ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس وٝ ثبيؿتي ايٗ ٔبزٜ ضا وبٔال تفؿيط ًٔيك وطزٜ ٚ اظ تٛؾٗٝ ٔهبزيك آٖ ثٝ ؾبيط ٔٛاضز ذٛززاضي وطز . ثب 

ب ايٗ حبَ تب ظٔبٖ ٔٛرٛز ثٛزٖ ايٗ ٔبزٜ زض ٘ٓبْ ويفطي ايطاٖ . الظْ االرطا ثٛزٖ آٖ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس زض حبالتي اظ ٔٙبظٖٝ وٝ زليم

ُٔٙجك ثط ايٗ ٔبزٜ ثبقس ٔي تٛاٖ ثب اؾتٙبز ثٝ آٖ ٔكىُ ضا حُ وطز . ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ زض ٔٙبظٖٝ اي وٝ پٙذ ٘فط زض آٖ قطوت 

زاقتٝ ا٘س ٚ ٔحطظ ٌطزيسٜ اؾت وٝ فمٍ زٚ ٘فط اظ ٔٙبظٖيٗ چبلٛ زاقتٝ ٚ يه ٘فط اظ ٔٙبظٖيٗ ٞٓ زض اث انبثت چبلٛ ثٝ ثس٘ف 

ْٛ ٘يؿت وٝ وساْ يه اظ زٚ ٘فط يطثٝ چبلٛ ضا ٚاضز وطزٜ ، ٔي تٛاٖ اظ ايٗ ٔبزٜ ي ذالف انُ وكتٝ قسٜ اؾت ٚ زض ٖيٗ حبَ ّٔٗ

ثطاي يبفتٗ ٔؿئَٛ پطزاذت زيٝ ثٟطٜ رؿت . أب اٌط ثٝ ربي زٚ ٘فط ٍٕٞي ٔٙبظٖيٗ چبلٛ زاقتٝ ثبقٙس ٚ لبتُ زض ٔيبٖ چٟبض ٘فط ) 

زٜ ثطاي يبفتٗ ٔؿئَٛ پطزاذتٝ زيٝ اؾتفبزٜ وطز . چٖٛ ايٗ ٔبزٜ ذالف ٚ ٘ٝ زٚ ٘فط ( ثبقس ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس وٝ ٕ٘ي تٛاٖ اظ ايٗ ٔب

 . انُ اؾت ٚ فمٍ زض حس ٔتيمٗ آٖ ٔي تٛاٖ اظ آٖ اؾتفبزٜ وطز

ق . ْ . ا ٚ آٖ ثبقس وٝ ٔي تٛاٖ اظ َطيك ثيت إِبَ ٔكىُ ٔؿئَٛ پطزاذت زيٝ ضا  255زٚٔيٗ زيسٌبٜ ٔي تٛا٘س ٔجتٙي ثط ٔبزٜ 

ٞطٌبٜ قرهي زض احط اظزحبْ وكتٝ قٛز ٚيب رؿسٔمتِٛي زض قبضٔ ٖبْ پيسا قٛز ٚ لطائٗ ْٙي "ٔبزٜ :  حُ وطز . ثط اؾبؼ ايٗ

ثطاي لبيي ثط ٘ؿجت لتُ اٚ ثٝ قرم يب رٕبٖتي ٘جبقس حبوٓ قطٔ ثبيس زيٝ اٚ ضا اظ ثيت إِبَ ثسٞس ٚ اٌط قٛاٞس ْٙي ٘عز حبوٓ 

پكتٛ.ا٘ٝ زيسٌبٜ زْٚ ٔي تٛا٘س  "ٔٛضز اظ ٔٛاضز ِٛث ذٛاٞس ثٛز .البٔٝ قٛز وٝ آٖ لتُ ثٝ قرم يب اقربل ٔٗيٗ ٔٙؿٛة اؾت 

ٚرٛز زاضز ٚ آٖ ايٙىٝ زض ٞط زٚ حبِت ٖبُٔ نسٔٝ ٔكرم ٘يؿت  255ٚحست ٔالوي ثبقس وٝ ٞٓ زض حبَ ٔٙبظٖٝ ٚ ٞٓ زض ٔبزٜ 

... ٚ أب زض  "فتٝ اؾت : ايٗ زيسٌبٜ ضا پصيط 21/12/1362ٔٛضخ  5307/7. ازاضٜ حمٛلي لٜٛ لًبئيٝ زض ٘ٓطيٝ ٔكٛضتي قٕبضٜ 

ٚز ٚ لبٖ٘ٛ حس 42ذهٛل لتّي وٝ زض احٙب ٔٙبظٖٝ ٚالٕ قسٜ اؾت زض نٛضت قٙبذتٝ ٘كسٖ لبتُ ٚالٗي ٔٛضز ٔكَٕٛ ٔبزٜ 

  ". تق.ْ.ا ( اؾ 255لهبل ) ٔبزٜ 

بتُ اؾبؾب قٙبذتٝ ق.ْ.ا ل 255ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس وٝ ليبؼ ايٗ زٚ حبِت ثب ٕٞسيٍط ليبؼ ٕٔ اِفبضق اؾت ؛ چٖٛ زض فطو ٔبزٜ 

قسٜ ٘يؿت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ لبٖسٜ ٞسض ٘طفتٗ ذٖٛ چبضٜ اي رع پطزاذت زيٝ اظ ثيت إِبَ ٘يؿت ، أب زض فطو ٔٙبظٖٝ ، لبتُ يب رب٘ي 

زض رٙبيت وٕتط اظ لتُ ٚرٛز زاضز ٚ ٔحهٛض ثيٗ چٙس ٘فط ٔكرم اؾت ، ِصا ايٗ زٚ حبِت لبثُ ليبؼ ثب يىسيٍط ٘يؿت ٚ ايٙىٝ 

ٔخال زٚ يب ؾٝ يب چٟبض ٘فطي ضا وٝ ُٕٔئٙب يىي اظ آٟ٘ب ٔطتىت ايطاز يطة ٚ رطح يب لتُ قسٜ اؾت ضٞب وطزٜ ٚ زيٝ ضا  زض ايٗ ٔيبٖ

 .ثط ثيت إِبَ تحٕيُ وٙيٓ تٛريٝ ُٔٙمي ٘ساضز

ٚضٚز زض  ؾٛٔيٗ زيسٌبٜ آٖ اؾت وٝ تٕبٔي ٔٙبظٖيٗ ثٝ َٛض ٔؿبٚي ٔؿئَٛ پطزاذت زيٝ آٖ اظ ٘فؽ يب ًٖٛ ٞؿتٙس . آٟ٘ب ثب ٘يت

ٔٙبظٖٝ ٚ قطوت زض آٖ ٔطتىت رطْ قسٜ ا٘س ٚ ثٝ ِحبِ احطاظ تمهيط ٔصوٛض ، ُٔبِجٝ زيٝ اظ آ٘بٖ وبٔال ثب ُٔٙك حمٛلي ؾبظٌبض 

اؾت؛ ظيطا نسٔبت حبنّٝ ٘بقي اظ لهس ٚ ضٚيٝ ٔكتطن ٔٙبظٖيٗ زض ٘عأ ثٛزٜ اؾت . ايٗ زيسٌبٜ اظ پكتٛا٘ٝ ٞبي فمٟي ٔحىٕي 

ٛي وٝ ثطذي اظ فمٟب وطاضا لبٖسٜ ٖسَ ٚ ا٘هبف ضا حبوٓ ٚ ٔمسْ ثط لبٖسٜ لطٖٝ زا٘ؿتٝ ٚ تٛؾُ ثٝ لطٖٝ ضا ٘يع ثطذٛضزاض اؾت ثٝ ٘ح

ٔٛضخ  9530زض ٘ٓطيٝ قٕبضٜ  5307/7ذالف ٖساِت ٚ ا٘هبف زا٘ؿتٝ ا٘س . ازاضٜ حمٛلي لٜٛ لًبئيٝ يٕٗ ٖسَٚ اظ ٘ٓطيٝ قٕبضٜ 

٘ٓطيٝ ٔجتٙي ثط ٔؿئَٛ ثٛزٖ ثيت  22/6/1382ٔٛضخ  4846يٝ قٕبضٜ ايٗ زيسٌبٜ ضا پصيطفتٝ أب ٔزسزا زض ٘ٓط13/11/1371

 . إِبَ ضا ٔٛضز پصيطـ لطاض زازٜ اؾت

ق.ْ.ا ٞٓ الظْ االرطاؾت اٌط ثتٛاٖ ثب آٖ ٔبزٜ ٔكىُ يبفتٗ ٔؿئَٛ  315ثٝ ٖٙٛاٖ ٘تيزٝ ثبيس ٌفت وٝ زض ٚيٗيت فّٗي وٝ ٔبزٜ 

، چٖٛ زض ٞط نٛضت ٚ نطف ٘ٓط اظ ايطازات زضؾت ٚاضزٜ ثٝ آٖ ، ٔبزٜ  پطزاذت زيٝ ضا حُ وطز ثبيؿتي ثٝ آٖ ٔبزٜ ُٖٕ ٕ٘ٛز

لب٘ٛ٘ي الظْ االرطاؾت . ٞطچٙس ايٗ ٔبزٜ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٖٙٛاٖ قس ٌؿتطٜ ثؿيبض ٔحسٚزي زاقتٝ ٚ قبُٔ ٕٞٝ ٔهبزيك ٕ٘ي قٛز . 

وٝ ُٔٙجك ثط لبٖسٜ ٖسَ ٚ  ( ثبيؿتي ٘ٓطيٝ تؿبٚي ٔؿئِٛيت ٕٞٝ ٔٙبظٖيٗ 315زض غيط ايٗ نٛضت ) ٔهبزيك ذبضد اظ ٔبزٜ 
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 315ا٘هبف اؾت ضا پصيطفت . ثٙبثطايٗ قبيؿتٝ ٚ ثبيؿتٝ اؾت وٝ لبٍ٘ٛ٘صاض زض انالحبتي وٝ ثٝ ُٖٕ ٔي آٚضز يٕٗ حصف ٔبزٜ 

 .ق.ْ.ا ايٗ ٘ٓطيٝ ضا وٝ اظ ٔبثمي، نبئت تط اؾت ثٝ نطاحت ٚاضز لبٖ٘ٛ ٕ٘بيس

 

 وتیجٍ گیری     
اؾت ٚ٘ٝ آپبضتٕب٘ي، ثب ظز ٚ ذٛضز ٚ نسٔبت ثس٘ي ٕٞطاٜ اؾت؛ ايٗ رطْ اظ رّٕٝ رطايٓ  ٘تيزٝ ايٙىٝ رطْ ٔٙبظٖٝ يه رطْ ذيبثب٘ي

ّٖيٝ أٙيت ٚ آؾبيف ٖٕٛٔي اؾت ٚ ٘جبيس ثب رطايٓ ّٖيٝ اقربل اقتجبٜ قٛز. ايٗ رطْ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ رطايٓ اقتطاوي اؾت چطا وٝ 

ق. ْ. ا ٔتفبٚت اؾت وٝ ثب زلت زض ايٗ  42بزٜ تٗسز ٔطتىجيٗ اظ قعايٍ اؾبؾي ضوٗ ٔبزي اؾت؛ ٚ ثب قطوت زض رطْ ٔٛيٛٔ ٔ

 .ٔبزٜ ٕ٘يتٛاٖ ٔٙبظٖٝ ضا اظ ذب٘ٛازٜ قطوت زض رطْ زا٘ؿت

ٔٙبظٖٝ تٟٙب ثب ُٖٕ )فُٗ( ٚالٕ ٔيكٛز ٚ ضفتبض فيعيىي الظْ ثطاي تحمك ايٗ رطْ فُٗ ٔخجت قطوت زض ٔٙبظٖٝ فُٗ ّٖٕي ٚ ٘ٝ 

قطوت وٙٙسٜ زض ٔٙبظٖٝ ٔطتىت يىي اظ آؾيجٟبي رؿٕب٘ي ٔصوٛض زض ثٙسٞبي ِفٓي ٚ ٘ٓبيط آٖ ٔيجبقس؛ ٚ ثبيس حتٕب يىي اظ افطا 

ق. ْ. ا ٌطزز، ٚ ثبالذطٜ ايٙىٝ ٖسٜ اي اظ حمٛلسا٘بٖ ٔٗتمس٘س وٝ قطٌ تحمك رطْ ٔكرم ٘جٛزٖ ٖبُٔ نسٔٝ  615ؾٝ ٌب٘ٝ ٔبزٜ 

 .ٔيجبقس

 

  

 مراجعي مىببع 
 .1387، تٟطاٖ  4، چبح  1اٖ ، رّس ٘كط ٔيع، حؿيٗ ،رطايٓ ّٖيٝ تٕبٔيت رؿٕب٘ي اقربل ) رٙبيبت ( ، آلبيي ٘يب -

 .1387، تٟطاٖ ،  2ثٛقٟطي ، رٗفط ، انَٛ ٚ ٔؿبيُ ، قطوت ؾٟبٔي ا٘تكبض ، چبح  -

 . 1385، تٟطاٖ ،  1، حمٛق ويفطي اذتهبني ، ا٘تكبضات زا٘كٛض ، چبح ، اثطاٞيٓپبز -

 . 1387ات لمٙٛؼ ، چبح ؾْٛ ، تٟطاٖ ،ظضاٖت ، ٖجبؼ ، لبٖ٘ٛ ٔزبظات اؾالٔي زض ٘ٓٓ حمٛق وٙٛ٘ي ، ا٘تكبض -

 . 1386، تٟطاٖ  4ظضاٖت ، ٖجبؼ ، حمٛق رعاي اذتهبني ، فىطؾبظاٖ ، چبح  -

حجيت ظازٜ ، تٛحيسي فطز ، ٔحٕس رٗفط ، ٔحٕس ، لبٖ٘ٛ ٔساضي زض لّٕطٚ حمٛق ويفطي ، زازٌؿتط ، چبح اَٚ ،  -

 . 1386تٟطاٖ 

تحّيُ ضوٗ ٞبي رطْ ٔٙبظٖٝ ، تبظٜ ٞبي ّْٖٛ رٙبيي ) ظيط ٘ٓط  حجيت ظازٜ ، رٗفطي ، ٔحٕس رٗفط ، ٖجبؼ ،  -

 .1388ّٖي حؿيٗ ٘زفي اثط٘سآثبزي ( ، ٘كط ٔيعاٖ ، چبح اَٚ ، تٟطاٖ ، 

 .1385حؿيٙي ، ؾيس ٔحٕسضيب ، لبٖ٘ٛ ٔزبظات اؾالٔي زض ضٚيٝ لًبيي ، ا٘تكبضات ٔزس ، چبح زْٚ ، تٟطاٖ ،  -

 . 1382ي ، چبح اَٚ ، تٟطاٖ ، حؿيٙزب٘ي ، ثٟٕٗ ، حمٛق رعاي اذتهبن -

 . 1382نب٘ٗي ، پطٚيع ، حمٛق رعاي ٖٕٛٔي ، َطح ٘ٛ ، چبح اَٚ ، تٟطاٖ ،  -

 .1386تٟطاٖ ،  ،  13ٌّسٚظيبٖ، ايطد ، حمٛق رعاي اذتهبني ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ، چبح  -

 . 1390تٟطاٖ ،  ٌّسٚظيبٖ ، ايطد ، ثبيؿتٝ ٞبي حمٛق رعاي اذتهبني ، ٘كط ٔيعاٖ ، چبح اَٚ ، -

 . 1387، تٟطاٖ ،  11ٔٗيٗ ، ٔحٕس ، فطًٞٙ فبضؾي ، ٘كط ؾطايف ، چبح  -

 . 1388ٔيطٔحٕس نبزلي ، حؿيٗ ، رطايٓ ّٖيٝ اقربل ، ٘كط ٔيعاٖ ، چبح چٟبضْ ، تٟطاٖ ،  -

 .1387ٔيعاٖ ، چبح ثيؿتٓ ، تٟطاٖ ،ٔيطٔحٕس نبزلي، حؿيٗ ، رطايٓ ّٖيٝ أٛاَ ٚ ٔبِىيت ، ٘كط  -

،  1ٖ ظازٌبٖ ، حؿّٙٗي ، ثطضؾي رطْ نسٔبت ثس٘ي زض احٙب ٔٙبظٖٝ ، ٔزّٝ پػٚٞف حمٛق ٚ ؾيبؾت ، ـ ٔٛش -

 .1378پبييع ٚ ظٔؿتبٖ 

، تٟطاٖ ،  6ِٚيسي، ٔحٕس نبِح ، حمٛق رعاي اذتهبني ، رطايٓ ّٖيٝ اقربل ، ا٘تكبضات أيط وجيط ، چبح  -

1380. 
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