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 چکیدٌ
اىؼوزه فضكا یا روؿپیگؼی در زِان ةَ غٍّان یکی از ؿّدىٍغجؼیً جسارت ُا در آىغه اؿث. 

ؿیاؿث ُای کكّر ایؼان ُو از آفات و آؿیب ُای ایً زؼم در اىان ٌیـث، نػا اجعاذ 

پیكگیؼاٌَ ةَ ىٍظّر زهّگیؼی از اقاغَ فـاد و فضكا در زاىػَ و ىياٌػث از ىحالقی قغن 

رؿغ، اول ةؼرؿی چؼایی  ان ىیظاٌّاده ُا ضؼوری اؿث. ةؼرؿی ایً پغیغه در دو صّزه ةَ ؿاى

زؼم اٌگاری ایً رفحار و دوم، ةؼرؿی غٍامؼ زؼم. روؿپیگؼی از زيهَ زؼایو ةَ غادت اؿث و 

لق آن ىٍّط ةَ ارجکاب راةعَ زٍـی ةَ ٌضّی اؿث کَ اقغال ىؼجکب ةَ آن اصؼاز گؼدد. در جض

ٌؽدیک جؼیً واژه ةَ ایً زؼم اؿث کَ اصکام ىعحهفی « انيكِّرة ةانؽٌا»ىحّن فلِی امعالح 

ةَ آن ةارقغه اؿث. ةٍاةؼایً از آٌسا کَ روؿپیگؼی زؼم ظاص ىی ةاقغ، الزم اؿث كاٌٌّگػار ةا 

ىٍاةع فلِی ٌـتث ةَ ظالء كاٌٌّی آن اكغام ٌيایٍغ. در اٌحِای ىلانَ پیكٍِاد صلّكی جّزَ ةَ 

 زِث رفع ایً ظالء كاٌٌّی داده قغه اؿث.

 .فضكا، روؿپیگؼی، فـاد، راةعَ زٍـی، ظالء كاٌٌّی: کلمات کلیدی
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 2برزگر اکبر  ،1محمًدسرخٍ
 داٌكگاه ىغرس زؼم قٍاؿی و و صلّق زؽا کارقٍاس ارقغ 1
 وکیم پایَ یک دادگـحؼیىغرس داٌكگاه، زؼم قٍاؿی،  و صلّق زؽا کارقٍاس ارقغ 2

 
 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای

 محمًد سرخٍ
msorkheh38@gmail.com 

َای  راٌ ي ایرانبررسی فقُی ي حقًقی ريسپیگری در 

 مقابلٍ با آن
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 مقدمٍ
یکی از پغیغه ُای ازحياغی کَ ؿالىث ُؼ زاىػَ ای را جِغیغ ىی کٍغ، پغیغه روؿپیگؼی اؿث کَ ىحاؿفاٌَ در جيام زّاىع ةا 

قغت و ضػف وزّد دارد و چٍان ظّره ای ةَ زان زّاىع ةكؼی و ىغٌی افحاده اؿث. ایً پاره فؼٍُگ کَ در دل امیم جؼیً فؼٍُگ ُا و 

وس غيم ىی ٌيایغ، کيؼ ُيث ةؼ اؿحضانَ فؼٍُگ اٌـاٌی صاکو ةؼ زّاىع ةـحَ اؿث. اٌـان ُای آزاده جيغن ُا ةـان ةیياری صاىم ویؼ

ّل ُيّاره ةَ ىتارزه ةا آن پؼداظحَ اٌغ و ةَ دٌتال راه مّاةی ةؼای صم ایً ىػضم ىی گؼدٌغ. زاىػَ ایؼان ٌیؽ ىاٌٍغ ؿایؼ زّاىع ةكؼی در ظ

ایی زؼم اٌگاری روؿپیگؼی، ىٍّط ةَ پاؿط چٍغ ؿّال اؿث، ىّضّع ایً زؼم چیـث؟ آیا اٌـان جاریط از ایً كاغغه ىـحذٍا ٌتّده اؿث. چؼ

ةؼ زـو ظّد ىانکیث ىعهق دارد؟ ىػیارُای اظالكی یا دیٍی ىّزّد در زاىػَ جا چَ ىیؽاٌی ىی جّاٌٍغ ةَ جضغیغ دایؼه آزادی ُای اٌـان در 

زؼم آیا فؼد روؿپی، افؼاد زاىػَ یا افؼاد ىؼجتط ةا قعل ظؼیلیث دارد؟ ةؽه دیغه ایً صّزه ةپؼدازد؟ زؼم اٌگاری روؿپیگؼی ىّضّغیث یا 

روؿپی ُـحٍغ؟ ُيچٍیً پؼؿكِای ةـیاری کَ ذًُ اٌغیكيٍغاٌؼا ةَ ظّد ىحّزَ ؿاظحَ اؿث. پؾ از پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّاالت ٌضّه 

ی کٍغ. در ایً ىلانَ ةا فؼض ضؼورت ىيٍّع داٌـحً ىّازَِ ةا ایً پغیغه ىكعل ىی قّد و زؼم زایی یا زؼم اٌگاری ىػٍا پیغا ى

 روؿپیگؼی ةَ ةؼرؿی اةػاد فلِی و صلّكی آن و راُِای ىلاةهَ ةا ایً پغیغه، پؼداظحَ ظّاُغ قغ.

 

 مفًُم ريسپیگری-1

 مفًُم لغًی:-1-1
روؿپی ةَ ىػٍای زن فاصكَ و ةغکار ةّده و ىعفف روؿپیغ ىی ةاقغ و از ةاب جـيیغ قی ةَ ضغ ةؼ زٌان ُؼزه و روؿیاه ةَ غٍّان 

 [132: 1377دُعغا،]مهضٍَ و جيـعؼ اظالق ىی قّد. 

 

 مفًُم اصطالحی: -1-2
نو صلّق و زؼم قٍاؿی دارای جػؼیف در ىّاد كاٌٌّی و ٌیؽ ىحّن فلِی جػؼیف مؼیضی ٌكغه اؿث، ونی در غا از واژه روؿپی

 ظاص ىی ةاقغ کَ ةَ آٌِا اقاره ىی گؼدد:

ٌظاىات ظاص ایً روؿپی ةَ زٌاٌی اظالق ىی قّد کَ از راه ظّدفؼوقی اىؼار ىػاش ىی کٍٍغدو زؽ ایً پیكَ ای ٌغارٌغ و جضث »

 [19: 1382قادی، ]« قغم ةَ کار ظّد اداىَ ىی دٍُغ.

َ ىّكث زٍـی ةا کـی کَ ةَ كنغ ارضا زٍـی ةؼای ایً راةعَ پّل ىی پؼدازد. ةَ غتارت دیگؼ جً فؼوقی یػٍی ایساب راةع» 

ىالك امهی در ایً راةعَ ارضا زٍـی ظؼیغار اؿث. روؿپی کـی اؿث کَ ةَ دیگؼی ظغىات زٍـی ىی دُغ و در ازای آن پّل دریافث ىی 

 [11: 1381کؼیيی ىسغ،]« کٍغ.

ةعَ غيّم و ظنّص ىً وزَ ةؼكؼار ىی گؼدد. زیؼا از یک ظؼف ىيکً اؿث زٌا وزّد داقحَ زٌا و روؿپیگؼی راةغیً زِث ةیً 

ةاقغ ونی در ىلاةم دریافث وزِی ىعؼح ٌتاقغ )اغو از زٌا جّافلی و جساوز ةَ غٍف( و از ظؼف دیگؼ ىيکً اؿث ارائَ ظغىات زٍـی در 

 ىلاةم دریافث وزَ ةاقغ.

 

 عىاصر تشکیل دَىدٌ ريسپیگری-2

 عىصر مادی:-2-1

فػم و اٌفػال ذٍُی ىؼجکب ظارج و ةَ ٌضّی جسهی ةیؼوٌی داقحَ ةاقغ در چِارچّب رکً ىادی زؼم كاةم ُؼ آٌچَ کَ از قيّل 

صلّق زؽا پٍغار ٌکُّیغه و كنغ ؿّء را جا زىاٌی کَ ىادجا ةَ ىٍنَ ةؼوز و ظِّر ٌؼؿیغه اؿث ةَ  [24: 1385آكایی ٌیا، ]ةؼرؿی اؿث 

و ىٍظّر از رفحار فیؽیکی، رفحاری اؿث کَ از ىؼجکب ؿؼ ىی زٌغ و ىٍحر ةَ ٌحیسَ ىّرد ٌظؼ ىی  [311: 1393،اردةیهی]ىسازات ٌيی رؿاٌغ. 

زؼىی اؿث کَ جٍِا ةا فػم ىادی جضلق پیغا ىی کٍغ و اىکان ارجکاب آن ةا جؼك ةی قک روؿپیگؼی  [26: 1393،ىیؼىضيغمادكی]قّد 

فػم وزّد ٌغارد، ةغیً ىػٍا کَ جياىی صاالت کَ ةؼای رفحار ىسؼىاٌَ ىحنّر اؿث در كانب فػم ىادی جسهی ىی یاةغ اغو از ایٍکَ رفحار 

 ىسؼىاٌَ ایساب جّافق یا ٌؽدیکی زٍـی داٌـحَ قّد.

ةَ غادت ةاقغ. ةَ جّزَ ةَ ىػٍای نغّی و ةؼداقث غؼفی ایً پغیغه در زاىػَ ایً زؼم از اٌّاع زؼایو ىلیغ  ةَ ٌظؼ ىی رؿغ ةا

ی غتارت دیگؼ ایً زؼم ةا یک یا چٍغ ةار ایساب و جّافق یا چٍغ ةار زٌا جضلق ٌيی یاةغ، ةهکَ ةایغ غؼفا درگیؼی در ایً رفحار زٍـی ةَ صغ

يّد زیؼا غٍّان روؿپی در غؼف زاىػَ ایؼاٌی ةا فؼادی اظالق ىی قّد کَ رفحار زٍـی را ىکؼرا اٌسام ىی ةاقغ کَ از آن غادت را اؿحٍتاط ٌ

 [359: 1375،ىضـٍی]دٍُغ و ةَ ٌّغی صؼفَ ای ةؽه پیكگی از آن ةؼداقث گؼدد. 
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ا از ؿّی زٌان ایً زؼم از دؿحَ زؼائيی اؿث کَ قعنیث ةؽُکار در غٍنؼ ىادی زؼم دظیم ىی ةاقغ چؼا کَ ایً زؼم جٍِ

كاةهیث ارجکاب دارد و جضلق آن از ؿّی ىؼدان اىکان پػیؼ ٌیـث ُؼ چٍغ قایغ ةحّان غٍاویٍی دیگؼی را ةؼای ىسازات ىؼدان در ٌظؼ گؼفث، 

 اىا غٍّان روؿپیگؼی از ٌظؼ غؼف جٍِا اظحناص ةَ زٌان درگیؼ در رفحارُای زٍـی دارد.

روؿپیگؼی را اغو از جّافق ىانی یا غغم آن ىی داٌٍغ اگؼ چَ در ةـیاری از ىّارد روؿپی ةَ ٌظؼ ىیؼؿغ کَ جهلی غؼفی از ایً واژه، 

 [19،ص2]كؼار ىی دُغ اىا ایً واكػیث ةاغخ جغییؼ ىػٍای غؼفی ٌيی قّد. در ىػاىهَ ای ىانی وارد قغه و ظّیف را در اظحیار ؿایؼیً 

ىعحهفی ىاٌٍغ جفًٍ یا نستازی ةا ظاٌّاده یا ُيـؼ، پؼ کؼدن ظالء غاظفی و زیؼا اگؼ افؼادی ٌَ ةَ ظاظؼ اىؼار ىػاش ةهکَ ةَ غهم 

 یافحً زایگاه، ىضتّب قغن در ٌؽد ةؼظی و... ةَ چٍیً رفحارُای رو ةیاورد، ةاز ُو غؼفا روؿپی ىضـّب ىی قّد.

 

 عىصر معىًی: -2-2

ایی داٌـحَ قغه اؿث. فػم و اٌفػال ذٍُی گاه جفکؼ غٍنؼ ىػٍّی یا رکً رواٌی زؼم، ُيان فػم و اٌفػال ذٍُی ىغایؼ ةا كاٌّن زؽ

ىسؼىاٌَ اؿث کَ از آن زؼم غيغی صامم ىی گؼدد و در ةؼظی ىّاكع کاُهی، كنّر و غغم جفکؼ اؿث کَ ٌحیسَ آن زؼم غیؼغيغی اؿث. 

یگؼی ٌیـث. ةَ غتارت دیگؼ ةَ ادتات ُیچ اىؼ د ؿّء ٌیث غام ةؼای جضلق رکً رواٌی روؿپیگؼی کافی اؿث و ٌیاز [198: 1391،آزىایف]

آٌچَ در رکً رواٌی روؿپیگؼی ضؼوری اؿث ادتات ایً ٌکحَ اؿث کَ روؿپی ةا غهو ةَ ىيٍّغیث ةؼظی رفحارُای زٍـی ةَ مّرت ىکؼر ةَ 

را از زؼم  ادتات ایً دؿحَ از فػانیث ُا پؼداظحَ اؿث. اٌگیؽه ٌیؽ در رکً رواٌی ایً زؼم ةی جادیؼ اؿث. ةٍاةؼایً ىی جّان جػؼیف ذیم

روؿپیگؼی ارائَ داد، روؿپیگؼی غتارت اؿث از جضلق ىکؼر ٌؽدیکی زٍـی زن ةا ىؼدان ةَ گٌَّ ای کَ فؼد غؼفا ةَ زٌا اقحغال داقحَ ةاقغ. 

 نػا روؿپی قعنی اؿث کَ ةَ مّرت ىکؼر ةَ دیگؼان ظغىات زٍـی ارائَ ىی دُغ.

 

  چرایی جرم اوگاری-3
 ی را از دو زٍتَ ىعحهف ةؼرؿی کؼد:ىی جّان چؼایی ىيٍّغیث روؿپیگؼ

ىی گیؼد جا ةغیً وؿیهَ از ارجکاب رفحارُای زٍـی ىيٍّع ىاٌٍغ زٌا انف( ةا ٌگاُی اةؽارگؼایاٌَ: روؿپیگؼی ىّرد زؼم اٌگاری كؼار 

 زهّگیؼی ةَ غيم آیغ.

دارد یػٍی در زؼم اٌگاری ایً ب( ىّضّغیث داقحً روؿپیگؼی: در ایً ٌگاه روؿپیگؼی ظؼیلیث ٌغارد ةهکَ امعالصا ىّضّغیث 

پغیغه، كاٌٌّگػار ةَ ایً ىِو جّزَ دارد کَ روؿپیگؼی ةَ ظّدی ظّد و مؼفٍظؼ از زؼایو ىحؼجب ةؼ آن زؼم ةّده و ةایغ ةؼای آن ىسازات 

 جػییً گؼدد.

 

 مبىای جرم اوگاری-4
 اصل ضرر:-4-1

ری كؼار داد زیؼا در ایً رفحار ُیچ گٌَّ ضؼر ىهيّس ىادی ةَ ةَ ٌظؼ ىی رؿغ ٌيی جّان روؿپیگؼی را ةا ایً ىتٍا ىّرد زؼم اٌگا

افؼاد وارد ٌيی قّد، ةؼاؿاس امم ضؼر ةایغ جٍِا زىاٌی روؿپیگؼی زؼم داٌـحَ قّد کَ غٍف و ؿّء اؿحفاده از روؿپی جضلق یاةغ. ىاٌٍغ: 

 ةاقغ.زىاٌی کَ فؼد روؿپی مغؼ ؿً داقحَ یا ةؼظالف ىیم و رضا ةَ ایً کار وا داقحَ قغه 

 

 حمایت گری قاوًوی:-4-2
ةؼاؿاس ایً امم دونث در ىلام دفاع از صلّق واكػی قِؼوٌغان ةؼ ىی آیغو ةا ىيٍّغیث ةؼظی رفحارُا ةَ ایكان ازازه ٌيی دُغ 

چٍیً جکهیفی کَ ةَ ظّیكحً آؿیب ةؼؿاٌٍغ یا ةا ایساد ةؼظی جکانیف و ىـئّنیث ُا، افؼاد را ىهؽم ىی ؿازد ةَ ظّد ؿّد ةؼؿاٌٍغ و ةؼ جؼك 

ت ىسازات ىلؼر ىی ٌيایغ. ىاٌٍغ: انؽام كاٌٌّی ةَ ةـحً کيؼةٍغ ایيٍی یا ىيٍّغیث اؿحفاده از ىّاد ىعغر و ؿایؼ ىّاد روان گؼدان یا ضؼور

 ؿّادآىّزی.

ا ةؼای ةا پیكؼفث ُای پؽقکی و صيایث ُای كاٌٌّی از افؼاد روؿپی دیگؼ ٌيی جّان ضؼر زـيی یا اةحالء ةَ ةیياری ُای ظاص ر

ایً افؼاد جنّیؼ ٌيّد چؼا کَ ىؼاكتث ُای پؽقکی و مغور گّاُی ؿالىث و ىسّز غغم ىيٍّغیث ةؼكؼاری راةعَ زٍـی، اىکان ایساد ضؼر 

زـيی را در ةـیاری از ىٍاظق از ةیً ةؼده اؿث. اىا ةَ ٌظؼ ىی رؿغ، ةؼظی از آؿیب ُای رواٌی کَ افؼاد روؿپی در ىػؼض آن ُـحٍغ 

دنیم ىٍاؿتی ةؼای زؼم اٌگاری ایً رفحار ةاقغ، آؿیب ُای کَ ةی قک زٌغگی زٌاقّیی فؼد و ٌّع جػاىم  افـؼدگی ُا ىی جّاٌٍغىاٌٍغ اٌّاع 

ةا فؼزٌغان را جضث جادیؼ كؼار ظّاُغ داد. چٍیً جّزیِی، دنیم کافی ةؼای كاٌٌّگػار زِث ىيٍّغیث غيم كؼار ىی دُغ. اىا ایً دنیم ىّرد 
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کكّرُای اروپایی كؼار ٌگؼفحَ اؿث. نػا ةا جنّیب كّاٌیً و آییً ٌاىَ ُای ىعحهف ةَ ؿانو ؿازی فػانیث ُای زٍـی  كتّل كؼیب ةَ اجفاق

 افؼاد روؿپی ىی پؼدازٌغ، زیؼا اؿاؿا آؿیب ُای رواٌی ىّضّع و ىـانَ آٌان ٌيی ةاقغ.

 

 اخالق گرایی قاوًوی:-4-3
ل ةَ دیگؼان یا ضؼر زدن فؼد ةَ ظّد را جٍِا ىالك اٌضناری زؼم اظالق گؼایی كاٌٌّی رویکؼدی اؿث کَ زیان رؿاٌغن قع

و ىغایؼ ةا ىػیارُای ةؼجؼ اٌگاری ٌيی داٌغ. در ایً دیغگاه غالوه ةؼ دو مّرت كتهی رفحار افؼاد را زؼم ىی داٌغ، چؼا کَ امم غيم، ىػىّم 

ُای ىعحهفی وزّد دارد ىذال گؽارُای اظالكی و آىّزه ُای دیٍی افؼاد زاىػَ و ىٍافع ایكان ىی ةاقغ. در جتیً ایً ىػیارُای ةؼجؼ، دیغگاه 

 از ىِيحؼیً ایً ارزش ُا ىی ةاقغ.

ةَ ظّر کهی ةؼاؿاس دیغگاه اظالق گؼایی كاٌٌّی غيم ضغاظالكی، رفحارُای ىـحّزب ىسازات اؿث، زیؼا در جلاةم ةا ارزش ُای 

 غ.ةٍیادیً و ةؼجؼی ُـحٍغ کَ ةؼای صیات اٌـاٌی ضؼوری قغه اٌ

 

 ريسپیگری از دیدگاٌ فقُی-5
ایً واكػیث کَ در مغر اؿالم پغیغه ای ةَ ٌام روؿپیگؼی وزّد داقحَ اىؼی غیؼ كاةم اٌکار اؿث، چؼا کَ كضایای جاریعی ىعحهف 

ٌغارد چؼا  در ایً راؿحا در کحب جاریعی ٌلم قغه اؿث. اىا وزّ یا غغم جضلق جاریعی ایً پغیغه ُیچ ادؼ غيهی ةؼ ىتاصخ فلِی و صلّكی

کَ وكحی ىی جّان اىؼی را ىٍكا ادؼ در صّزه اصکام فلِی و ةَ جتع در ؿاظث صلّق داظهی داٌـث کَ آن واكػیث ازحياغی ىّضّع صکيی 

 ةی از ظعاةات قؼغیَ كؼار داده ةاقغ.از اصکام قؼغی كؼار گؼفحَ ةاقغ و قارع آن را ىكيّل ظعا

و ٌیؽ ىيٍّغیث ظّد رفحار زٍـی، از اةحغا ةا گـحؼش پغیغه روؿپیگؼی ةَ  قارع ةا زؼم اٌگاری واؿعَ گؼی در غيم زٍـی

ةا ىلاةهَ و در گام اول ةا رویکؼد ىکافات گؼایاٌَ ازازه پیكؼفث غيم زٌا و صؼفَ ای قغن ایً ةؽه را در كانب روؿپگؼی ٌغاده اؿث. ُؼ چٍغ 

ادغا کؼد، ایً راُکار ىٍسؼ ةَ ریكَ کً قغن ایً ؿث. اىا ٌيی جّان ایً رویکؼد قارع، ىیؽان روؿپیگؼی ةَ قغت جضث جادیؼ كؼار گؼفحَ ا

 پغیغه ىی گؼدد. نػا ضؼوری اؿث ٌظام اؿالىی ةؼای ایً پغیغه پیف ةیٍی ُای الزم را ىغٌظؼ كؼار دُغ.

ل روؿپی در ىػاد [535: 1996،نّیؾ]« غاُؼه»و  [318: 1376،ىیؼزایی]« داغؼه» ُؼ چٍغ اىؼوزه در زةان غؼةی واژه ُایی چّن 

ةؼای زٌاٌی کَ « دواغی »زةان فارؿی ُـحٍغ، اىا چٍیً جػاةیؼی در ىحّن فلِی وزّد ٌغارد. در روایث ىؼؿهی از اىام مادق ع از امعالح 

جٍِا امعالصی  [28: 1414،غاىهی]ةؼای افؼاد ىػؼوف ةَ زٌا اؿحفاده قغه اؿث. « ةغایا» ىؼدان را ةَ ؿيث ظّد دغّت ىی کٍٍغ و از امعالح 

اؿث. ُياٌگٌَّ کَ « انيكِّره ةانؽٌا»و « انيكِّرةانؽٌا» . امعالح کَ در غتارات فلِی ىّرد اقاره كؼار گؼفحَ و قتاُث زیادی ةا روؿپی دارد

د زؼایو از ىػاٌی ظاُؼی ةؼىی آیغ ىٍظّر فؼدی اؿث کَ ةَ واؿعَ ارجکاب ىکؼر غيم زٌا، ةَ ایً گٍاه اقحِار دارد. ىكِّر فلِا جػغا

ةؼظی دیگؼ جػغاد  [863-891: 1384،ظيیٍی]ىـحّزب صغ را ُكث زؼم زٌا، نّاط، ىـاصلَ، كّادی، كػف، ؿؼكث، قؼب ظيؼ و ىضارةَ 

روؿپیگؼی ةَ مؼاصث ةَ غٍّان یکی از زؼایو ىـحّزب صغ  [214-417: 1422،ظّیی]ایً زؼایو را جا قاٌؽده زؼم اصنا ٌيّده اٌغ. 

ؼایً ىٍضنؼا ىسازات ُای جػؽیؼی جٍِا اةؽاری ُـحٍغ کَ ةا جيـک ةَ آٌِا ىی جّان ةَ ىلاةهَ کیفؼی ةا پغیغه ٌكغه اؿث. ةٍاةقٍاظحَ 

روؿپیگؼی پؼداظث. ىٍظّر از جػؽیؼ کیفؼی ةؼای دؿحگاه كضایی ایساد ٌيّده کَ ةا ایً پغیغه روی ىی آورٌغ، جيیؽ كایم قغ و ةا ُؼ یک 

 ةؼظّرد ىٍاؿب را ةؼٌاىَ ریؽی ٌيایغ.

کَ زاىػَ از اةؽارُای ىٍاؿب زِث ارائَ  اٌضنار ىلاةهَ کیفؼی در ىسازات ُای ىـحّزب جػؽیؼ ٌتایغ ایً ٌگؼاٌی را ایساد ٌيایغ

پاؿط کیفؼی كاظع ةَ ایً زؼم ىضؼوم ىی گؼدد. زیؼا ىسازات ُای ىـحّزب صغ ىضػورُای ىعحهفی چّن ؿعحی ادتات زؼایو زٍـی ةّده 

سازات ىاٌٍغ جّةَ، راه ازؼای آٌِا را ةـیار ىكکم ىی ٌيایغ. اىا در ىسازاجِای جػؽیؼی چٍیً پیچیغگی ُا و اؿث. ُيچٍیً غّاىم ؿلّط ى

 ىكکالجی وزّد ٌغارد و اىکان جضيم ىسازات ةَ ىؼاجب ةیكحؼ از ىسازاجِای صغی اؿث.

 

 ريسپگری در قًاویه کیفری-6
ةَ ىضّریث غٍف، جِغیغ و صیهَ در زؼم داٌـحً رفحارُای زٍـی، ةَ در كّاٌیً كتم از اٌلالب، در كاٌّن ىسازات غيّىی ةا جّزَ 

رفحارُای زٍـی ىتحٍی ةؼ غٍف  1314ٌظؼ ىی رؿغ ٌيی جّان روؿپیگؼی ىتحٍی ةؼ رضایث ظؼفیً را زؼم داٌـث. ةَ غتارت دیگؼ در ؿال 

ةـیاری از كّاٌیً فػهی کكّرُای اروپایی دغغغَ  و جِغیغ یا رفحارُایی کَ در صکو غٍف و جِغیغُـحٍغ را ىّرد ىسازات كؼار داد و ىاٌٍغ

ق.م.ع ةؼای رواةط ٌاىكؼوع افؼاد ىحاُم صتؾ جادیتی از قف ىاه جا ؿَ ؿال را  212ایی ىاده ىٍع رواةط ٌاىكؼوع را ٌغاقث. ةَ مّرت اؿحذٍ

جادیتی از قف ىاه جا ؿَ ؿال ىضکّم کـاٌی کَ غانيا ىؼجکب یکی از اغيال ذیم قٌّغ ةَ صتؾ »در ٌظؼ گؼفحَ ةّد. ةؼ ظتق ایً ىاده: 
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ُؼ ىؼدی  -3ُؼ ىؼد زن دار کَ ةا زٌی راةعَ ٌاىكؼوع داقحَ ةاقغ  -2ُؼ زن قُّؼدار کَ ةا ىؼدی راةعَ ٌاىكؼوع داقحَ ةاقغ -1ظّاُغ قغ: 

ُؼ ىؼدی کَ زن  -5ُؼ زٌی کَ در كیغ زوزیث یا غغه دیگؼی اؿث ىؽاوزث ٌيایغ -4کَ ةا زن قُّؼدار راةعَ ٌاىكؼوع داقحَ ةاقغ 

ُؼ غاكغی کَ زن قُّؼدار یا زٌی را کَ در غغه دیگؼی اؿث ةؼای ىؼدی جؽویر -6قُّؼدار ةا زٌی را کَ در غغه دیگؼی اؿث ازدواج کٍغ.

 «ٌيایغ...

اقعاص ذیم ةَ »ق.م.ع ىلؼر ىی داقث: 211دو ىاده در كاٌّن ىسازات غيّىی جا صغودی ىؼجتط ةا ةضخ روؿپیگؼی ةّد. ىاده 

کـی کَ غادجا زّان -1صتؾ جادیتی از قف ىاه جا ؿَ ؿال و ةَ جادیَ غؼاىث از دویـث و پٍساه انی پٍر ُؽار ریال ىضکّم ىی قٌّغك 

-2یا قِّت راٌی آٌِا را جـِیم ٌيایغ ذکّر و اٌاث ةَ فـاد اظالق یا قِّت راٌی جكّیق کٍغ یا فـاد اظالق ؿال جيام را اغو از  18کيحؼ از 

كّاد یا کـی کَ فاصكَ ظاٌَ  -3کـی کَ غادجا دیگؼی را اغو از ذکّر و اٌاث ةَ ىٍافیات غفث وادار یا وؿایم ارجکاب را ةؼای او فؼاُو ؿازد 

اگؼ ةٍغ ؿّم وزّد ٌغاقث ىيکً ةّد ةؼداقث قّد کَ ایً ىاده در ىلام زؼم « ای قِّجؼاٌی غیؼ ازیؼ کٍغ...دایؼ یا اداره کٍغ یا زٌی راةؼ

اٌگاری كّادی اؿث، اىا ةا ةٍغ ؿّم و جنؼیش ةَ زؼم ةّدن كّادی، ایً اىکان فؼاُو ىی قّد کَ ةا جفـیؼی ىّؿع، روؿپیگؼی ىكيّل ةٍغ 

 رؿغ، ةٍغ اول و دوم ٌّغی از ىػاوٌث را زؼم اٌگاری ىی کٍغ.اول و دوم ایً ىاده گؼدد. اىا ةَ ٌظؼ ىی 

واداقحً افؼاد ةَ ىٍافیات غفث و فؼاُو ٌيّدن وؿایم ارجکاب آٌِا، غٍّاٌی ٌیـث کَ ةحّان ةا آٌِا ةَ ىسازات افؼاد روؿپی اكغام 

 ٌيّد. ىگؼ آٌکَ از اةؽاری ىاٌٍغ جفـیؼ ىّؿع از كّاٌیً کیفؼی اؿحفاده قّد کَ ةِؼه از ایً ٌّع جفـیؼ ٌیؽ در كّاٌیً کیفؼی ىيٍّع اؿث.

ىسازات غيّىی، ؼد کهی كاٌٌّگػار در ظنّص زؼایو زٍـی و ىضّریث غغم رضایث در ایً گٌَّ زؼم اٌگاری ُا در كاٌّن ُيچٍیً رویک

 211امالح گؼدیغ. ىّیغ غغم قيّل ىاده 1313ق.م.ع کَ در ؿال 213ق.م.ع را ٌيی دُغ. جّزَ ةَ ىاده  211ازازه چٍیً جفـیؼی از ىاده 

اقعاص ذیم ةَ صتؾ جادیتی از قف ىاه جا دوؿال ىضکّم  -انف»ق.م.ع ىلؼر ىی داقث:  213ىاده ق.م.ع ٌـتث ةَ روؿپیگؼی ىی ةاقغ. 

ُؼکؾ فاصكَ را در قغم  -2ُؼکؾ غایغات صامهَ از فضكا زٌی را وؿیهَ جيام یا كـيحی از ىػكیث ظّد كؼار دُغ -1ظّاُغ قغ: 

َ ةَ قغم فاصكگی ىكغّل ظّاُغ قغ ةؼای رفحً ةَ ظارزَ جكّیق ُؼ کؾ زٌی را ةاغهو ةَ ایٍکَ آن زن در ظارز-فاصكگی صيایث کٍغ. ب

یک کٍغ یا ىـافؼت او را ةَ ظارزَ جـِیم ٌيایغ یا او را ةا رضایث ظّدش ةَ ظارزَ ةتؼد یا ةؼای رفحً ةَ آٌسا ازیؼ کٍغ ةَ صتؾ جادیتی از 

 «ؿال جا ؿَ ؿال ىضکّم ىی قّد...

در زؼم روؿپیگؼی، فضكا و غغم ىسازات قعل روؿپی و فاصكَ، از ٌیث كاٌٌّگػار جّزَ ةَ ایً ىاده و جاکیغ ةؼ ىسازات ىػاون 

ق.م.ع  213.در صلیلث ةٍا ةؼ قق اول ةٍغ انف ىاده در غغم ىٍع افؼاد ةَ وؿیهَ ىسازات در رفحارُای زٍـی ىتحٍی ةؼ رضایث پؼده ةؼىیغارد

َ جيام یا كـيحی از ىػكیث ظّد كؼار ىی داد، رفحاری ىسؼىاٌَ را اگؼ قعنی دیگؼی غیؼ از روؿپی، غایغات صامم از روؿپیگؼی را وؿیه

اٌسام داده ةّد، اىا اگؼ ظّد روؿپی رفحار زٍـی ظّیف را وؿیهَ اىؼار ىػاش كؼار دُغ، ىؼجکب ُیچ زؼىی ٌكغه ةّد یا ىذال اگؼ ظّد 

ً غيم جكّیق ىی ٌيّد و ىـافؼت او را جـِیم ىی روؿپی ةؼای فاصكگی ةَ ظارج از کكّر ىی رفث زؼم ٌتّد. اىا اگؼ دیگؼی وی را ةَ ای

ادغا ٌيّد روؿپیگؼی در كاٌّن ىسازات غيّىی زؼم ٌتّده و ىؼجکب آن ةَ کؼد، ىؼجکب زؼم قغه ةّد. ةا جّزَ ةَ جّضیضات فّق، ىی جّان 

 ُیچ ٌّع ىسازاجی ىضکّم ٌيی گؼدیغ.

َ غٍّان كاٌّن ىػحتؼ و رایر در کكّر دارای اُيیث ةَ ؿؽایی اؿث. در ىّرد كّاٌیً ةػغ از اٌلالب، رویکؼد كاٌّن ىسازات اؿالىی ة

ق.م.ا ةَ زؼایو ضغ غفث و اظالق غيّىی اقاره  637-641كاٌّن ىسازات اؿالىی ةَ زؼایو ضغ غفث و اظالق غيّىی اقاره ىی ٌيایغ. ىّاد 

اصلَ، جلیم و ... در ةعف صغود پؼداظحَ اؿث، اىا در ذیم ىی ٌيایغ. ُؼ چٍغ كاٌٌّگػار ةَ ةؼظی دیگؼ از زؼایو زٍـی ىاٌٍغ: زٌا، نّاط، ىـ

آیا  زؼایو ضغ غفث و اظالق غيّىی ةَ زؼایو و غٍاویٍی اقاره کؼده کَ كاةم جعتیق ةا ةـیاری از رفحارُا ىی ةاقٍغ. ةٍاةؼایً ةایغ ىػهّم قّد

  روؿپیگؼی قاىم ایً ىّارد ىی قّد؟

 ای ةؼظّردار اؿث:از اُيیث ویژه  ق.م.ا 637-639در ایً راؿحا ةؼرؿی ؿَ ىاده 

ُؼگاه زن و ىؼدی کَ ةیً آٌِا غهلَ زوزیث ٌتاقغ، ىؼجکب رواةط ٌاىكؼوع یا غيم ىٍافی غفث از » ق.م.ا ىلؼر ىی دارد:  637ىاده

کٍٍغه جػؽیؼ ىی كتیم جلتیم یا ىضازػَ قٌّغ، ةَ قالق جا ٌّد و ٌَ ضؼةَ ىضکّم ظّاُغ قغ و اگؼ غيم ةا غٍف و اکؼاه ةاقغ، فلط اکؼاه 

ةی قک ةا اؿحٍاد ةَ ایً ىاده ٌيی جّان ةَ ىسازات فؼد روؿپی پؼداظث. زیؼا در ایً ىاده رواةط ٌاىكؼوع یا غيم ىٍافی غفث ىّرد « قّد.

قغ زٍـی پیف از زٌا را زؼم اٌگاری ىی ٌيایغ. ىيکً اؿث قعل روؿپی ىؼجکب چٍیً اغيانی ةاٌِی كؼار گؼفحَ اؿث. ایً ىاده رفحارُای 

و ةحّان ةا ایً اؿحغالل ةَ ىسازات وی اكغام ٌيّد اىا ةایغ جّزَ داقث در ایً مّرت ٌيی جّان ادغا کؼد کَ ایً ىاده زؼم روؿپیگؼی را 

 ىّرد ىيٍّغیث و ىسازات كؼار داده اؿث، زیؼا در ةـیاری از ىّارد افؼاد روؿپی ةا ایً ىاده كاةم ىسازات ٌیـحٍغ و جٍِا ىلغىات آن كاةم

 زات اؿث.ىسا

ُؼکؾ غهٍا در اٌظار و اىاکً غيّىی و ىػاةؼ جظاُؼ ةَ غيم صؼاىی ٌيایغ، غالوه ةؼ کیفؼ غيم » ق.م.ا ىلؼر ىی دارد:  638ىاده 

ضؼةَ قالق ىضکّم گؼدد و در مّرجی کَ ىؼجکب غيهی قّد کَ ٌفؾ آن غيم دارای کیفؼ ٌيی ةاقغ،  74ةَ صتؾ از ده روز جا دو ىاه یا جا 
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ُؼ چٍغ قایغ زىاٌی کَ « ضؼةَ قالق ىضکّم ظّاُغ قغ. 74یضَ دار ٌيایغ، فلط ةَ صتؾ از ده روز جا دو ىاه یا جا ونی غفث غيّىی را زؼ

رفحار غهٍی در اٌظار و اىاکً »غهٍا اكغام ةَ زهب ىكحؼی ىی ٌيایغ، ةا ایً ىسازات ىّازَ قّد، اىا در ةـیاری از ىّارد اؿاؿا كیغ فؼد روؿپی 

جضلق پیغا ٌيی کٍغ. چؼا کَ ةا جّزَ ةَ وضػیث ازحياغی و فؼٍُگی کكّر، غانتا ىعفی ةّدن زؽو « غيم صؼام جظاُؼ ةَ»و ٌیؽ « غيّىی

ق.م.ا ةَ دٌتال ىسازات رفحارُایی اؿث کَ غهٍا ةَ اظالق غيّىی نعيَ وارد ىی  638الیٍفک روؿپیگؼی ةَ صـاب ىی آیغ. ةٍاةؼایً ىاده 

 کٍغ.

ؼاد زیؼ ةَ صتؾ از یک جا ده ؿال ىضکّم ىی قٌّغ و در ىّرد انف غالو ةؼ ىسازات ىلؼر ىضم اف»ق.م.ا ىلؼر ىی دارد:  639ىاده 

کـی کَ ىؼدم را ةَ فـاد یا -کـی کَ ىؼکؽ فـاد و فضكا دایؼ و اداره کٍغ. ب -ىؼةّظَ ةَ ظّر ىّكث ةا ٌظؼ دادگاه ةـحَ ظّاُغ قغ: انف

، زیؼا ةـعی کَ از ةٍغ ب ىاده ٌیؽ ٌيی جّاٌغ اةؽاری زِث ةؼظّرد ةا روؿپیگؼی ةاقغ ایً« فضكا جكّیق ٌيّده یا ىّزتات آن را فؼاُو ٌيایغ.

اؿحفاده ىی قّد ةا جهلی ىّزّد در ىّرد روؿپیگؼی ىٍعتق ٌیـث، ىی جّان پػیؼفث اگؼ جكکیالت ىسؼىاٌَ ةؼای اقاغَ ایً پغیغه در ىیان 

افؼاد ىّضّغیث پیغا کٍغ. انتحَ ةَ ٌظؼ ىی رؿغ ةا جّزَ ةَ ایً امم جفـیؼ  زاىػَ ایساد قّد، ةٍغ ب ىی جّاٌغ در ةؼظّرد ةا ایً دؿحَ از

 ىضیق، كّاٌیً کیفؼی ٌيی جّان افؼاد روؿپی ىّزّد در ایً دؿحَ ُای ىسؼىاٌَ را ةا ایً ةٍغ ىسازات ٌيّد، زیؼا ىغیؼان و گؼداٌٍغگان ایً

ات آن را فؼاُو ىی ٌيایٍغ. ةٍاةؼایً ٌيی جّان از ایً ىاده اٌحظار داقث گؼوه ُای ىسؼىاٌَ ةَ جكّیق ىؼدم ةَ فـاد و فضكا پؼداظحَ و ىّزت

 کَ ةا روؿپیگؼی ةؼظّرد ٌيایغ.

ةا ةؼرؿی كاٌّن ىسازات اؿالىی ىػهّم ىی قّد كاٌٌّگػار در كاٌّن ىسازات ةا غٍایث ةَ ىّضّع روؿپیگؼی و ةا ىغٌظؼ كؼار دادن 

کؼده و در  ن پؼداظحَ اؿث. اىا كاٌٌّگػار در كاٌّن ىسازات اؿالىی یا کال از ىّضّع غفهثچؼایی زؼم اٌگاری ایً رفحار ةَ زؼم زایی از آ

ٍُگام جنّیب كاٌّن، ایً ىّضّع را ىغٌظؼ ٌغاقحَ یا جنّر ٌيّده ةا وزّد ىسازات ُای صغی و ٌیؽ ىسازات ُای ىٍغرج در كاٌّن ىسازات 

زّد ٌغارد و جياىی ىنادیق روؿپیگؼی ىكيّل یکی از ایً دو دؿحَ كّاٌیً ىی اؿالىی ٌیازی ةَ زؼم اٌگاری ىـحلم در ىّرد ایً رفحار و

 قّد. نػا ایً جهلی اقحتاه، ىٍسؼ ةَ ایساد ظالء كاٌٌّی در ایً ىّضّع قغه اؿث.

انتحَ ةػضی از كّاٌیً زاری کكّر ىی جّاٌغ ةؼظی از ىنادیق روؿپیگؼی را در ةؼگیؼد اىا ةَ مّرت ىـحلم در ایً صّزه زؼم 

گاری ظاص جضلق ٌیافحَ اؿث و چٍیً ظالء كاٌٌّی در ٌظام کیفؼی ایؼان كاغغجا ٌتایغ ةا اةاصَ گؼی در ایً صّزه ىّازَ ةّد. ُؼ چٍغ ةؼظی اٌ

افـاد فی االرض را كانتی ىٍاؿب ةؼای ةؼظّرد ةا ةػضی ىنادیق روؿپیگؼی داٌـحَ اٌغ، اىا ةا جّزَ ةَ قتِات ىّزّد در ظنّص ادتات 

اؿحفاده ٌيّد. ةٍاةؼایً قؼغی در ىّرد چٍیً ىسازاجی ٌيی جّان از آن ةَ غٍّان كانتی ىٍاؿب ةؼای زؼم اٌگاری روؿپیگؼی جلٍیً ىـحلم 

 ىسازات ُای جػؽیؼی ةا كاةهیث ُای فؼاوان در زىیٍَ فؼدی کؼدن ىسازات ُا، اةؽاری ىٍاؿب ةؼای ىلاةهَ ةا ایً رفحار ىی ةاقٍغ.

 

 ریراَکارَای مقابلٍ با ريسپیگ-7
ظاٌّاده ؿانو، ایيان و ازدواج از ىِيحؼیً ىّاٌع فضكا و روؿپیگؼی قيؼده ىی قٌّغ. انتحَ ةؼای ىتارزه و پیكگیؼی از رواج فضكا 

در زاىػَ ٌتایغ فلط ىّاٌع ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد، ةهکَ غّاىهی کَ ىٍسؼ ةَ قیّع فضكا در زاىػَ ىی قّد ةایغ ىّرد جّزَ كؼار گیؼد. در 

 ىتارزه ةا فلؼ، اغحیاد و ةیکاری زؽء غّاىهی اؿث کَ ةایغ ةَ آن غٍایث قّد.ایً راؿحا 

ظاٌّاده ةَ غٍّان یکی از ىِيحؼیً ىحغییؼُای پغیغه روؿپیگؼی اؿث. ٌاةـاىاٌی ایً ٌِاد ازحياغی از غّاىم گؼایف ةَ 

ان ظاٌّاده ُا ظنّما ظاٌّاده ُای ىحػِغ ةؽه از غّاىم جعؼیب و فؼوپاقی کیروؿپیگؼی زٌان و غیاقی در ىؼدان اؿث ُيچٍیً روؿپیگؼی 

روؿپیگؼی و غیاقی ىی ةاقغ. ظاٌّاده ٌِادی اؿث کَ ةایغ ةؼاؿاس ىٍِغؿی مضیش ةٍا ٌِاده قّد. آراىف جؼةیث مضیش فؼزٌغان و ٌؽاکث 

 اغضا از ٌحایر ظاٌّاده ىعهّب ىی ةاقغ.

غٍّان یک اىؼ ىـحضب و دارای جؼزیش در اؿالم ىػؼفی قغه ازدواج یکی از راه ُای ىِار قِّت ىی ةاقغ، ةَ ُيیً زِث ةَ 

اؿث. چّن در قؼایعی ةؼای ةػضی از افؼاد ازدواج دائيی کَ ىٍسؼ ةَ آراىف و ؿکّن دائيی ىی ةاقغ ىيکً ٌیـث، نػا ةَ غٍّان زاٌكیً از 

ای ؿالىث زاىػَ از ُؼزگی و پیف گیؼی از ازدواج ىّكث ٌام ةؼده ىی قّد. ایً ٌّع ازدواج ةَ غٍّان یک راه صم ازحياغی و جضيیً ةؼ

 گؼایف ةَ روؿپیگؼی و ةی ةٍغ و ةاری ىی ةاقغ. ضؼورت و اضعؼار ازحياغی ىّزب جاؿیؾ یا جاییغ چٍیً ٌِادی در اؿالم قغه اؿث.

ةَ ظّر  ددپایتٍغ گؼ ةغانىِيحؼیً ىاٌع رواج فـاد و فضكا و ُيچٍیً روؿپیگؼی ایيان ىػُتی اؿث کَ اگؼ افؼاد زاىػَ واكػا 

چكو گیؼی از فضكا و ةؽه روؿپیگؼی کاؿحَ ىی قّد و ایً اىؼ ىیـؼ ٌيی گؼدد ىگؼ ایيان در دل و زان اٌـان ُا ٌفّذ ٌيایغ. اگؼ افکار 

 غيّىی و در پی آن فؼٍُگ غيّىی ةا گؼایف ُای ىػٍّی ُو ؿّ ةاقغ، در رقغ ىػُتی افؼاد ازحياع جادیؼ ةـؽایی دارد.
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 ر ريایاتآثار فحشا از مىظ-8
ةَ غٍّان صـً ظحام ىلانَ روایاجی پیؼاىّن ادؼات فضكا، زٌا و روؿپیگؼی ذکؼ گؼدد. انتحَ آٌچَ در ایٍسا ىِو اؿث آقٍایی ةا 

چگٌّگی ىّازَِ روایات ةا ایً ةؽه و ٌاٍُساری اؿث نػا ةَ جضهیم و ةـط ایً روایات پؼداظحَ ٌيی قّد و فلط ةَ ذکؼ روایات اقاره ىی 

 گؼدد:

در کحاب رؿّل ظغا ص ایٍگٌَّ یافحو، ٍُگاىی کَ زٌا ةػغ از ىً آقکار گؼدد، ىؼگ ٌاگِاٌی افؽایف ىی » ةاكؼ ع ىی فؼىایغ:  اىام

 «یاةغ.

 ىياٌػث از رؿیغن روزی

آن چیؽی کَ روزی را »...اىام مادق ع فؼىّدٌغ:  [448-447: 1365،کهیٍی]« انحی جضتؾ انؼزق انؽٌا»... غً اةی غتغاهلل ع : 

 «ؾ ىی کٍغ )و ىاٌع رؿیغن آن ةَ ماصتف ىی گؼدد( زٌاؿث.صت

 «از زٌا ةپؼُیؽیغ کَ ُياٌا ةؼکث روزی را ىی ةؼد و دیً را جتاه ىی کٍغ.» ع : اىام کاظو 

 ةؼوز زنؽنَ

 «ٍُگاىی کَ زٌا ىٍحكؼ گؼدد زنؽنَ ىی آیغ.» اىام مادق ع فؼىّدٌغ: 

 فلؼ و ظكکـانی

زٌا فلؼ را در پی دارد و » پیاىتؼ اکؼم ص فؼىّد :  [21: 1313،مغوق]« انؽٌا یّرث انفلؼ و یغع انغیار ةالكع » كال رؿّل اهلل ص : 

 «قِؼُا و آةادی ُا را ةَ ةیاةان ةی آب و غهف جتغیم ىی کٍغ.

 ادؼات زٌا

اةی چِؼه را ىی ةؼد ) و آن ظكک و ةی روح و کؼیَ ىی در زٌا پٍر ویژگی و ادؼ وزّد دارد: روٌق و قاد» پیاىتؼ اکؼم ص فؼىّد: 

گؼداٌغ( فلؼ را ةَ ارىغان ىی آورد، غيؼ را کّجاه ىی کٍغ، ظكو ظغاوٌغ رصيان را ةؼ ىی اٌگیؽد و ىّزب اةغی قغن ماصب آن در آجف 

 «زٍِو ىی گؼدد، ةَ ظغا پٍاه ىی ةؼم از آجف زٍِو.

یژگی و ادؼ وزّد دارد، ؿَ جای آن در آظؼت، اىا آٌِایی کَ در دٌیاؿث قکّه و ای غهی در زٌا قف و »پیاىتؼ اکؼم ص فؼىّد: 

كغر و ىٍؽنث را ازةیً ىی ةؼد، در ٌاةّدی جـؼیع ىی کٍغ و روزی را كعع ىی ٌيایغ و اىا آٌِایی کَ در آظؼت اؿث صـاب رؿی ؿعث ) ةَ 

 زٍِو ىی ةاقغ. ؿعحی ةا وی ىضاؿتَ ىی گؼدد( ظكيٍاکی ظغای رصيان و زاوداٌگی در آجف
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 وتیجٍ گیری-9
ةؼای پیكگیؼی و ىتارزه ةا اٌضؼافات ازحياغی ةَ ىػٍای اغو و پغیغه قّم روؿپیگؼی ةَ ىػٍای اظل ةایغ از یک ؿّ ةَ ازؼای 

كّاٌیً آن و  راُکارُای فؼٍُگی جّزَ و غٍایث ظاص قّد و از ؿّی دیگؼ ةا جّزَ ةَ پّیای و غٍای فلَ اىاىیَ و اٌػعاف پػیؼایی و فؼاگیؼی

ػ كاةم اٌعتاق ةّدن ةا غٍّان افـاد فی االرض، ةا ایً ةؽه ىتارزه گؼدد و ضؼوری اؿث ضيً جغویً ىّاد كاٌٌّی ىؼةّظَ جضث ٌظارت و ةا جٍفی

ةَ ؿالىث و  ونی اىؼ غادل، راُکارُای كاٌٌّی ةا كاظػیث و غفهث ازؼا قّد جا از ُيان اةحغا کيحؼیً افؼاد ةَ ایً ؿيث کكیغه قٌّغ و زاىػَ

 اىٍیث ظّد ةَ مّرت ٌـتی ةؼؿغ و ةَ قاظنَ ُای یک زاىػَ پاك ٌؽدیک گؼدد.

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ روؿپیگؼی یکی از زؼایيی اؿث کَ از ٌظؼ ازحياغی وكاُث زیادی دارد آىار دكیلی از آن ىّزّد ٌیـث و 

 جاکٍّن آىار و اظالغات دكیلی از ظؼف ىلاىات كضایی مادر ٌكغه اؿث.

 ةا جّزَ ةَ ىػضالت ازحياغی فؼٍُگی و اكحنادی ٌیاز ةَ جالش و کّقف ُيَ زاٌتَ کهیَ دؿحگاه ُا و ادارات ازؼایی دارد. 

دونث ىی جّاٌغ ةا ایساد اقحغال ةؼای افؼاد ةیکار و ىـحػغ روؿپیگؼی و ىتارزه ةا فلؼ و کو کؼدن فامهَ ُا ظتلاجی ةیً اككار 

 یٍَ ایفا کٍغ. ىؼدم ٌلف ةـیار ىِيی در ایً زى

ؿازىان ُای ورزش و زّاٌان ٌیؽ ةا جـِیم اىؼ ازدواج ةا اٌسام اىّری ُيچّن وام ُای کو ةِؼه و ةهٍغ ىغت ةَ زّاٌان ةؼای 

 جكّیق ةَ ازدواج و افؽایف و ةِتّد فؽاُای جفؼیضی ورزقی و ایساد ىؼاکؽ فؼٍُگی ةیكحؼ ٌـتث ةَ پؼ کؼدن اوغات زّاٌان اكغام کٍغ.

 ؽیـحی ةا زيع آوری کّدکان و زٌان ةی ؿؼپؼؿث در ریكَ کً کؼدن روؿپیگؼی در زاىػَ ایفا کٍغ.ؿازىان ةِ

ٌیؼوی اٌحظاىی ةا ُياٍُگی ىؼازع كضایی ٌـتث ةَ اٌسام گكث ُای ُّقيٍغ ٌـتث ةَ زيع آوری افؼاد ىػحاد و زٌان ظیاةاٌی 

 ٌٍغ در کاُف روؿپیگؼی ٌلف ةـؽایی ایفا کٍٍغ.اكغام ٌيایغ و در یک کالم ارگان ُا و ؿازىان ُای ةـیاری ىی جّا

ةٍاةؼ ىعانب گفحَ قغه در ایً ىلانَ ىػهّم ىی قّد، ىسازات ُای جػؽیؼی ةا كاةهیث ُای فؼاوان در زىیٍَ ی فؼدی کؼدن ىسازات 

 ُا، اةؽاری ىٍاؿب ةؼای ىلاةهَ ةا روؿپیگؼی ىی ةاقغ.
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