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علی بالغی ایٌالَ
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اؿحادیار گؼكق زةاف كادةیات ،داٌكگاق ـؼٍُگیاف ،جِؼاف ،ایؼاف

چکیدُ
ُیچ یک از آدار ةؽرگ ادةی ُياٌٍغ قاٍُاىَ ـؼدكؿی پژكاؾ غيم ٌغارد ك یکی از ىّضّغاجی کػَ ةػَ قػکم گـػحؼدق ةػَ آف
پؼداظحَ اٌغ ىّضّع زف در قاٍُاىَ اؿث .ایً ادؼ ةا ٌگاُی ٌّ ةَ زایگاق زف در قاٍُاىَ پؼداظحَ اؿثُ .غؼ از ایً پػژكُف
ٌگاُی زاىع ةَ زایگاق زف در اٌغیكَ ـؼدكؿی ك قاٍُاىَ اؿث .ركش کار ةَ ایً مّرت ةّدق اؿث کَ ةا اؿػحعؼا ٌػاـُػا
زٌاف در قاٍُاىَ از ـؼٍُگ ٌاـُا قاٍُاىَ ،ةؼ اؿاس ىػحً قػاٍُاىَ جنػضیش دکحػؼ ظػانلی ى هػقُ ،ؼیػک از اؿػاىی را
زغاگاٌَ ةؼرؿی ك جّمیؿ کؼدق ایو ك ؿپؾ ٌگاقُا ةَ زف در قاٍُاىَ را در پٍر ىلّنَ جضهیم کؼدقایو کَ غتارجٍغ ازٌ .1 :گاق
ـؼدكؿی ةَ زفٌ .2 ،گاق زفؿحیؽاٌَ در قاٍُاىٌَ .3 ،گاق ىذتث ةَ زف در قاٍُاىٌَ .4 ،گاق ةؼاةؼ ةا ىؼدٌ .5 ،گاق ةؼجػؼ ةػَ زف.
ٌحیسَ ایً کَ ٌگاق ـؼدكؿی در قاٍُاىَ ةَ زف ٌگاق زٍـیحی ٌیـث ة هکَ ـؼاز ك ـؼكد زایگاق زف در قاٍُاىَ ُياٌٍغ زایگػاق
ىؼداف در قاٍُاىَ اؿث.
کلید ٍاشُ :زف ،ـؼدكؿی ،قاٍُاىَ.

 -1جاریط كمّؿ1398/08/06:

جأییغ ٌِایی1398/12/21:

2 -balaghi43@gmail.com
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 .1هقدهِ
قاٍُاىَ ادؼ ىهی اؿث کَ ُؼٌّع ىّضعگیؼ ك ٌگاق ةَ ىّضّع یا ىـئهَا ظاص در آف ،اٌػکاس ىهی یاـحَ یػا ىػی-
یاةغ .آدار ةؽرگی کَ در صّزق ادةیات داریوُ ،یچکغاـ پژكاؾ غيم ُياٌٍػغ قػاٍُاىَ ـؼدكؿػی ٌغارٌػغی یکػی از ىػّارد
ظاص از ایً دؿث ،زایگاق زف در قاٍُاىَ اؿث کَ در ظنّص آف ،کحب ك ىلاالت ىحػغد ٌّقحَ قػغق اؿػث .اىػا در
کيحؼ ادؼ ةَ ظؼاـث ایً ىّضّع ٌگؼیـحَ قغق کَ قاٍُاىَ ـؼدكؿی ىحٍی اؿث کَ ةػؼ اؿػاس ىحػّف ىٍذػّر ؿػؼكدق
قغق ك ـؼدكؿی ،پایتٍغ ةَ اؿاس ك امم داؿحاف ك ةیػاف آٌِػا ةػّدق اؿػث .از ىٍظػؼ دیگػؼ ،در ةػ ػی از ىػّاردٌ ،گػاق
كِؼىاٌاف داؿحاف ةَ ىلّنَ زف ةّدق اؿث ك یا در قؼای ی ظاصٌ ،گاُی كیژق ىذتث یا ىٍفی ،ةػَ زف ،ةػَ ٌظػو کكػیغق
اؿث.
اُيیث ك كیژگی ظاص ایً پژكُف :ایً جضلیق چٍغ كیژگی ةارز دارد کَ در کحب ك ىلاالجی کَ در صػّزق زٌػاف در
قاٍُاىَ ٌگاقحَ قغق ،ةَ آف جّزَ ٌكغق یا کيحؼ ىّرد جّزَ ةّدق اؿث .از زيهَ :
 .1جفکیک ٌگاق ـؼدكؿی از ٌگاق قاٍُاىَ
 .2اؿحعؼا جياـ ٌاـُا زٌاف از قاٍُاىَ
 .3اؿحفادق از قاٍُاىَ ةا جنضیش آكا دکحؼ ظانلی ى هق
 .4طتلَةٍغ پٍرگاٌَ ٌگاقُا ةَ زف در قاٍُاىَ
 .1.1سؤال ٍ ّدف پصٍّص :آیا قاٍُاىَ ك ظانق آف ،ـؼدكؿی ،یک ٌگاق كاصغ ةَ زف داقحَاٌغ؟
ك ُيچٍیً ةؼرؿی ك ٌكافدادف دیغگاقُا ىعحهؿ ك صحی ىح اد در ىّرد زٌاف در قاٍُاىَ.
 .1.2پیطیٌِ تحقیق
یکی از ىّارد کَ ةَ قکم گـحؼدق در صّزق قاٍُاىَ پژكُی ةَ آف پؼداظحَ قغق اؿثٌ ،گاق قاٍُاىَ ةَ زف اؿث کػَ
قاظلجؼیً آٌِا غتارجٍغ از :زف در قاٍُاىَ(ةٍیمغر ،)1358 ،درآىغ ةؼ اٌغیكَ ك ٍُؼ ـؼدكؿػی(صيیغیاف،)1383 ،
ىلایـَ زایگاق زف در قاٍُاىَ ـؼدكؿی ةا ایهیاد ك اكدیـَ ُّىؼ(كتاد ك غتاؿی ،)1389،صياؿَ داد(زّاٌكیؼ ،ةیجػا)،
ةیثُا زفؿحیؽاٌَ در قاٍُاىَ (ظ یتػی ،)1382،قػکمقٍاؿػی ازدكا در قػاٍُاىَ ـؼدكؿػی (انضـػیٍی،)1387،
قایـث ك ٌاقایـث زٌاف در قاٍُاىَ (اکتؼ  ،)1380،ىؼداف ك زٌاف قاٍُاىَ (اؿالىی ٌغكقً ،)1348 ،زف از دیػغگاق
ـؼٍُگتغ ـؼدكؿػی (اـ ػهی ،)1370،زف در آییٍػَ قػػؼ ـارؿػی(اکتؼ  ،)1379،ظّاٌكػی از زف در قػاٍُاىَ (پػاؾ-
ٌیا ،)1385،ـؼاز ك ـؼكدُػا قعنػیث زف در قػاٍُاىَ (پیػاىٍی ،)1379 ،زف در قػاٍُاىَ (زػفػؼ  ،)1385 ،زٌػاف
ؿیاؿی قاٍُاىَ (راکػی ،)1386،پّقیغقركیی زٌاف در قاٍُاىَ (رقیغ ـؼٌ ، )1389 ،گاُی گػرا ةَ زایکاق ك ٌلػف
زٌاف در قاٍُاىَ ـؼدكؿی ك ایهیاد ك اكدیـَ ُّىؼ(مفؼ ٌػژاد ،)1391،ىلایـػَ زایگػاق زف در قػاٍُاىَ ـؼدكؿػی ةػا
ایهیاد ك اكدیـَ ُّىؼ(غتاؿی ك كتاد  ،)1389 ،جسهػی ىادرؿػاالر در قػاٍُاىَ (گػّدرز ىٍفػؼد ،)1384 ،ىاٌػغاٌا،
چِؼق زٌاف در آییٍَ قاٍُاىَ (ىِؼگاف ،)1387 ،گهؼظاف ؿیَچكو ،داؿحاف قاقزٌاف قػاٍُاىَ ـؼدكؿػی (ىِػیً ةػاٌّ،
 ،)1385ؿیيا زف در قاٍُاىَ ك ایهیاد ك ادیـَ ُّىؼ (ٌیـار جتؼیؽ  ،)1383 ،ةؼرؿػی ج تیلػی ؿػیيا زٌػاف در
قاٍُاىَ ـؼدكؿی ك زٍگ ك مهش جّنـحّ (یضییپّر ك ٌّركز )1386 ،
 .1.3رٍش اًجام کار :اةحغا ُيَ ٌاـُا زٌاف در قاٍُاىَ (ٌ 41اـ) را ةػؼ اؿػاس صػؼكؼ انفتػا از ـؼٍُػگ ٌػاـُػا
قاٍُاىَ (ادؼ دکحؼ ىٍنّر رؿحگار ــایی) اؿحعؼا ك ؿپؾ اةیات ىؼةّط ةَ ُؼیػک از آف اؿػاىی را در قػاٍُاىَ (ةػَ
جنضیش دکحؼ ظانلی ى هق) یاـحَاـ ك ةا ركش جّمیفی-جضهیهی آٌِا را ةَ طّر ىعحنؼ ةؼرؿػی کػؼدقاـ .قػیّق ارزػاع
اةیات قاٍُاىَ ةَ قکم زیؼ اؿث( :زهغ /مفضَ /قيارق ةیث).
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 .2بحث ٍ بررسی
ایً پژكُف ةَ دك ةعف جلـیو ىیقّد .ةعف اكؿ ةَ جّمیؿ ك ىػؼـی زٌػاف در قػاٍُاىَ پؼداظحػَ ك ةعػف دكـ ةػَ
جضهیم ٌگاق ةَ ایً اـؼاد در قاٍُاىَ اظحناص یاـحَ اؿث.
 .2.1تَصیف ٍ هعرفی زًاى ضاٌّاهِ
 .2.1.1ارًَاز ٍ ضْرًازُ :ؼدك ظّاُؼاف ،زيكیغ ةّدٌغ کَ ضضاؾ آٌِا را ةَ ةٍغ کكیغ ك ةا زادكیی کػژ ك ةػغظّیی
ةَ آٌاف آىّظث ك ُؼدك را ةَ زٌی گؼـث:
کَ زيكیغ را ُؼدك ظّاُؼ ةغٌغ

ؿؼ ةاٌّاف را چّ اــؼ ةغٌػغ

دگؼ پاکغاىً ةَ ٌاـ ارٌػػػّاز
ز پّقیغق ركیاف یکی قِػػػؼٌاز
ةغاف اژدُا ـف ؿپؼدٌغقاف
ةَ ایّاف ضضاؾ ةؼدٌغقػػػػػاف
ةیاىّظحكاف کژ ك ةغظّیی()5-10/55/1
ةپؼكردقاف از رق زادكیػػػػػػی
ضضاؾ ظّاةی جؼؿٍاؾ ىیةیٍغ ك از كصكث ةؼ ظّد ىینؼزد ك ظّاب ظّد را ةؼا ارٌّاز ىػیگّیػغ .ارٌػّاز اك را چٍػیً
راٍُيایی ىیکٍغ:
ز اظحػؼقٍاؿػاف ك اــٌّگػؼاف
ز ُػؼ کكّر گػؼد کً ىِحػؼاف
پػژكُف کً ك راؿحی ةاززػّ
ؿعً ؿؼةَؿؼ ىِحؼاف را ةگػػػّ
ز ىؼدـ قيػار ار ز دیّ ك پؼیـػث ()65-67/1/59
ٌگَکًکَ ُّش جّ در دؿث کیـث
چّف ـؼیغكف کاخ ضضاؾ را جـعیؼ کؼد ،پؾ از قـحكّ زاف ك جً آفدك از ؽتػار زػادك ی ك پهیػغ )332/76/1( ،
ایً دك ظّاُؼ راز زٌغگی ضضاؾ را ـاش کؼدٌغ ك گفحٍغ کَ اك ةَ ٍُغكؿحاف رـحَ اؿث .پؾ از دؿحگیؼ ضضاؾُ ،ؼ
دك ُيـؼ ـؼیغكف ىیقٌّغ ك ؿَ ـؼزٌغ ٌاىغار ك از ایً دك زف ةَ دٌیا ىیآیٍغ)46-49/92/1( .
 .2.1.2آرزٍی ،آزادُ خَ ،سْی :ـؼیغكف پؾ از آزىایف ـؼزٌغاف ظّد کَ از یيً ةػا ُيـؼاٌكػاف ةازگكػحَ ةّدٌػغ،
آٌاف را ؿهو ،جّر ك ایؼ ی ك زٌاف آٌِا را آرزك  ،آزادق ظّ ك ؿِی ىیٌاىغ ()261-262/106/1
آرزٍ :دظحؼ ىاُیار گُّؼـؼكش کَ ُيـؼ ةِؼاـ گّر قغ:
ُيّ ؽيگـار ك دالراـ ةّد ()992/491/6
دالراـ را آرزك ٌاـ ةّد
ةِؼاـ ٌاقٍاس ىِياف ىاُیار قغ ،ك پؾ از پػیؼایی ك آقٍایی ،دظحؼ اك را ظّاؿحگار کؼدی اىا ىاُیار ٌظؼ دظحػؼش را
ىیپؼؿغ:
چٍیً گفث ةا ىیؽةاف قِؼیػػػػار
چّ در پیف اك ىـث قغ ىاُیار
چّ ظّاُی کَ یاةی ةَ داد آـؼیػً
کَ دظحؼ ةَ ىً دق ةَ آییً ك دیً
کؽیً قیؼ دؿ چٍغ ظّاُی ٌػػذار
چٍیً گفث ةا آرزك ىػاُیػػػػػػار
ةؼِ اك قَػّ ؿػّدىٍػغ آیػغت ()102-123/493/8
ٌگَ کً ةغك جا پـٍغ آیػػػػػغت
آرزك در زّاب پغر اقحیاؽ ظّد را ةَ ازدكا ةا ةِؼاـ ةیاف کؼد .ایً ،ةارز جؼیً ٌكاٌَ اظحیار دظحؼاف در اٌحعػاب ُيـػؼ
اؿث ،زىاٌی کَ ةػ ی از اكّاـ دظحؼاف ظّد را زٌغقةَگّر ىیکؼدٌغ .ایً دظحؼ از طتلَ قاُؽادگاف ٌتّدق ،ةهکَ از ىیػاف
جّدقُا ىؼدـ ةّدق اؿثٌ .کحَ دیگؼ ایً کَ ىاُیار ،پؾ از پؼؿیغف ٌظؼ دظحؼش ،ةؼا جأکیغ از ةِؼاـ ىیپؼؿغ:
از اك آگِی ةِحؼؿث ار ٌكـث ()1029/494/8
ٌگَ کً ةَ دؿ جا پـٍغ جّ ُـث
ٌکحَ ركاٌكٍاؿاٌَا در داؿحاف ازدكا آرزك ةا ةِؼاـ ٌِفحَ اؿث :اٌحعاب آزاداٌَ ك ةا چكو ةاز ك ؿپؼدف کػار ةػَ یػؽداف.
()1041/495/8
دیگؼ ایٍکَ ،ةِؼاـ ـلط غاقق ظاُؼ اك ٌكغ ،ةهکَ ةَ ـؼٍُگ اك ٌیؽ:

112

ًطریۀ پَیص در آهَزش علَم اًساًی داًطگاُ فرٌّگیاى؛ قيارق  /17زىـحاف 1398

زِاٌغار از آف چاىَ ك چٍگ اك
ةؼ اك ةؼ از آف گٌَّ قغ ىتحػػػال

ز دیغار ك ةاال ك ـؼٍُگ اك
کَ گفحی دنف گكث کٍر ةال ()1018 -19/493/8

 .2.1.3آزرم دخت :دظحؼ ظـؼكپؼكیؽ کَ پؾ از ىؼگ ظّاُؼش پّرافدظث ،ةَ پادقاُی رؿیغ ك چِػار ىػاق پادقػاق
ةّد:
یکی دظػث دیگؼ ةغ آزرـ ٌاـ
ةیاىغ ةَ جعث کیاف ةؼٌكـث

ز جا ةؽرگاف رؿیغق ةَ کػػػػػػػاـ
گؼـث ایً زِاف زِاف را ةَ دؿث ()1-2 /399 /8

 .2.1.4اسپیٌَیٍُ )aspenoy (:گاىی کَ کیعـؼك آىادق زٍگ ةا اـؼاؿیاب قغ ،ةَ کـػاٌی کػَ داكطهػب زٍػگ ك
کكحً ؿؼداراف اـؼاؿیاب ةّدٌغ ،زّایؽ اُغا کؼد ،ةیژف اغالـ آىادگی کؼد کَ پالقاف ك جژاك را ةکكغ .کیعـؼك ةػَ اك
ُغایایی داد ك در ىّرد جژاك گفث:
کػؽ آكاز اك راـ گػؼدد پهٍػػگ
پؼؿحٍػغقا دارد اك ركز زٍػگ
ىیاٌف چّ ؽؼك ك ةَرـحً جػرك
ةَرخ چّف ةِار ك ةَةاال چّ ؿؼك
ؿيًپیکؼ ك دنتؼ ك ىكػکةّ
یکی ىاُػؼكیـث ٌػاـ اؿپٍػّ
کػَ از جیؼ ةاقػغ چٍاف رخ دریؼ ()194-197/14/3
ٌتایػغ زدف چػّف ةیاةػغش جیؼ
ٍُگاـ ٌتؼد جژاك ةا پِهّاٌاف ایؼاٌی ،ك ظّد را ایٍگٌَّ ىػؼـی ىیکٍغ:
کَ ىً زكر دؿ دارـ ك چٍگ قیؼ
چٍیً داد پاؿط جژاك دنیؼ
ز گؼداف ك از جعو قػیؼاف ةُغؿث
ٌژادـ ةَگُّؼ از ایؼاف ةُغؿث
ٌگیً ةؽرگاف ك داىاد قاق ()652-4/67/3
کٍّف ىؼزةاٌو ةغیً زایگاق
ةا جّزَ ةَ ایً ةیث اؿپیٍّ دظحؼ اـؼاؿیاب ةّدق اؿث ،چّف پؾ از گؽارش جژاك اـؼاؿیاب ىیگّیغ:
ةـی ىؼد ٌیک اظحؼ آزردق گكث ()720/71/3
ةـی ظّیف ك پیٌّغ ىا ةؼدق گكث
پؾ از جػلیب ك گؼیؽ ،جژاك ٌاچار اؿپٍّ را رُا ىیکٍغ ك ةیژف اك را ةا ظّد ةَ نكکؼگاق ایؼاٌیاف ىیآكرد:
چّ دیغ آف رخ ىاُؼك اؿپٍّ
پؾ پكث ظّد اٌغرش زا کؼد

ـؼكُكحَ از ىكک جا پا ىّ
ؿّ نكکؼ پِهّاف را کؼد ()704-705/70/3

 .2.1.5باًَ گطسب :دظحؼ رؿحو کَ در دالكر ك چاالکی کوىاٌٍغ ةّد ك ةا آف کَ ظّاؿحگاراٌی چّف ـؾفّر ك كینػؼ
ك ظاكاف چیً ك ةؽرگاف ایؼاف داقث ،رؿحو گیّ را ةَ ُيـؼ اك ةؼگؽیغی گیّ در رزؽظّاٌی ةا پیؼاف كیـَ
ىیگّیغ:
چَ ـؾفّر ك كینؼ چَ ظاكاف چیً
ك دیگؼ ةؽرگاف رك زىیػػػػػً
ُيی ةؼ دنف ظّاُف آراؿحػػٍغ
ُيَ دظث رؿحو ُيیظّاؿحٍغ
کػَ ةّد گؼاىیجؼ از اـػػػػـؼش (/437/2پیٌّقث)
ةَ ىً داد رؿحو گؽیً دظحػؼش
 .2.1.6پَراىدخت :ىهکَ ایؼاف اؿث ،ك قف ىاق پادقاُی کؼد ك آزرـدظث ةَ زا اك ٌكـث .ك قِؼیار دادگػؼ
ةّد .كاجم اردقیؼ را دؿحگیؼ کؼد ك کكث.
 .2.1.7تْویٌِ :دظحؼ قاق ؿيٍگاف ك ىادر ؿِؼاب .رؿحو در دقحی ٌؽدیکی ىؼز جّراف ةَ قکار گّر رـحَ ةػّد .رظػف
در صاؿ چؼا از رؿحو دكر قغ ك ةَ کيٍغ چٍغ ؿّار از قِؼ ؿيٍگاف اـحاد .رؿحو در زـحسّ رظػف ،ةػَ ؿػيٍگاف -
رؿیغ ك ىِياف قاق قغٌ .یيَقب در ظّاةگاق رؿحو ةؼدقا قيع ةَ دؿث ُيؼاق ةا ةاٌّیی ظؼدىٍػغ ك پػاؾزػافٌ ،ػؽد
رؿحو آىغ ( )58-56/122/2رؿحو از اك ظیؼق ىاٌغٌ .اىف را پؼؿیغ:
جّ گّیی کَ از ؽو ةَ دك ٌیيَاـ ()61/122/2
چٍیً داد پاؿط کَ جِيیٍَاـ
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جِيیٍَ غالكق ةؼ زیتایی ظاُؼ  ،اٌـاٌی ظؼدىٍغ ك اُم داٌف ةّد.
ز ُؼ داٌكی ٌؽد اك ةِؼق دیغ ()79/123/2
چّ رؿحو ةغاٌـاف پؼیچِؼق دیغ
 .2.1.8جریرُ :دظحؼ پیؼاف كیـَُ ،يـؼ ؿیاكش ك ىادر ـؼكد اؿث .پیؼاف كیـػَ دظحػؼ ظػّد را ةػؼا ُيـػؼ  ،ةػَ
ؿػػیاكش پیكػػٍِاد داد )1443/296/2( .ك ( /296/2پ) از زؼیػػؼق ـؼزٌػػغ ةػػَ ٌػػاـ ـػػؼكد زادق قػػغ/321/2( :پ) ك
( )69/31/3زؼیؼق از ـؼكد ظّاؿث جا ؿالح پّقغ ك ةَ پیكّاز ؿپاق ایؼاف ةؼكد ك ةػَ کػیً ظػّاُی ؿػیاكش ةؼظیػؽد ك
ـؼكد
درـكاف کٍغ دكدق ك اٌسيً ()104/33/3
ةغك گفث :را جّ ا قیؼ زف
ك چّف ـؼكد ةَ دؿث رُاـ کكحَ قغ:
پؼؿحٍغگاف ةؼ ؿؼ در قغٌغ
زؼیؼق یکی آجكی ةؼ ـؼكظث
ةیاىغ ةَ ةانیً ـؼخ ـػػػػؼكد
دك رخ را ةَ رك پـؼ ةؼ ٌِاد

ُيَ ظّیكحً ةؼ زىیً ةؼ زدٌػغ
ُيَ گٍر ُا را ةَ آجف ةـّظث
ةؼ زاىَ اك یکی دقػػػٍَ ةّد
قکو ةؼ دریغ از ةؼش زاف ةغاد

()482-7 /57/3

 .2.1.9خاتَى :نلب زف ظاكاف کَ دظحؼش را قیؼ کپّ ی ـؼك ةؼدق ةّد ك از ةِؼاـ چّةیً ظّاؿث جا آف اژدُا را ةکكػغ
چّف ةِؼاـ اژدُا کپّی را کكث ،ظاكاف دظحؼ ظّد را ةَ ك داد)2309/177-8(.
 .2.1.10دلآرای :ىادر ركقٍک ،زف دارا داراب کَ پؾ از ىؼگ دارا ،ظّاؿػحگار اؿػکٍغر از دظحػؼش را پػػیؼـث.
()44-46 /6/6
 .2.1.11دلفرٍز ٍ فرخپی :کٍیؽکی کَ قاپّر ذكاالکحاؼ را رُاٌیغق ةّد )547-8 /332/7( .در چاپ ىـکّ « دؿ اـؼكزِ
ـؼخ پی» آىغق اؿث .
 .2.1.12رٍدابِ :دظحؼ ىِؼاب کاةهی ك ؿیٍغظث ك ُيـؼ زاؿ ك ىادر رؿحو.
داؿحاف غكق ركداةَ ك زاؿ ،از غكقُا قٍیغار اؿث کَ ُؼ دك ةا قٍیغف اكماؼ یکغیگؼ ةؼ ُو غاقق قغٌغ .چػّف
زاؿ ةؼ کاةم كارد قغ ك ىالكاجی ةا ىِؼاب کاةهی داقث ،یکی از ُيؼاُاف زاؿ گفث کَ پادقػاق کاةػم دظحػؼ در ظاٌػَ
دارد ،ةَ رخ چّف ةِكث ك ةَ ةاال ؿا  ،کَ:
پؼآرایف ك داٌف ك ظّاؿحَ ()287 -8/183/1
ةِكحـث ؿؼجاؿؼ آراؿحَ
ةا ایً جّمیؿ:
چٍاف قغ کؽك رـث اراـ ك ُّش () 294 /184/1
ةؼ آكرد ىؼ زاؿ را دؿ ةَ زّش
از آف ؿّ ىِؼاب ةػغ از ىالكات ةا زاؿ ةَ کاخ ةاز گكث ك ك را ةؼا زف ك دظحؼ ظػّد كمػؿ کػؼد کػَ ؿػیٍغظث در
ىّرد زاؿ ىی پؼؿغ .ؿِؼاب زّاب ىیغُغ:
پی زاؿ را کؾ ٌیارد ؿپؼد ()338 /186/1
ةَ گیحی در از پِهّاٌاف گؼد
پؾ از جّمیؿ زكر ك ةازك ك دالكر ُا اك  ،غیب اك ُو ىی گّیغ :
()345 /187/1
ٌگّیغ ؿعً ىؼدـ غیب زّ
از آُّ ُياف کف ؿپیغؿث ىّ
چّف ركداةَ ایً گفث ك گّ را ىی قٍّد ،رظف گهگّف ىی گؼدد ك ..
ازك دكر قغ راىف ك ظّرد ك ُاؿ ()347 /187/1
دنف گكث پؼ آجف از ىِؼ زاؿ
ركداةَ غكق ظّد را ةَ زاؿ ،ةا کٍیؽکاف ك پؼؿحاراف ظّد ىی گّیغ ك از آٌاف چارق ىػیظّاُػغ ،پؼؿػحٍغگاف در قػگفث
ىیىاٌٍغ از ؿعً ركداةَ ك اك را ىیؿحایٍغ کَ جّ اــؼ ةاٌّاف ك ؿؼاـؼازجؼیً دظحؼ زِاٌی ك از ٍُغ ك چػیً جػّ را ىػی-
ؿحایٍغ .جنّیؼ جّ را قاق ٍُغ از كٍّ ةؼا پادقاق ظاكر ىیـؼؿحغ ،ةا ایً كمؿ قؼـ آكرؿث کـی کػَ پػغرش ك را
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ةَ دكر اٌغاظحَ اؿث ك پؼكردق ىؼغ در کّق ةاقغ ك در ةیً زياغث اٌگكثٌيا قغق اؿث ك از ىادر پیؼ زادق قػغق اؿػث
ةپػیؼ ك ةپـٍغ  )369-70 /189/1( .ركداةَ از گفحار آٌاف ةَ ظكو آىغ ( )372/189/1ك گفث:
ٌَ از جازػغاراف ایػؼاف زىیػً
ٌَ ـؾفّر ظّاُو ٌَ كینؼ ٌَ چیً
اةا ةازك قیؼ ك ةا ةؼز ك یاؿ ()375-6/189/1
ةَ ةاال ىً پّرؿاىـث زاؿ
پؾ از امؼار ركداةَ ،پؼؿحاراف در پیچارقزّیی كماؿ زاؿ ك ركداةَ ةؼ ىیآیٍغ ك زىیٍػَ ىالكػات زاؿ ةػا ركداةػَ را
ـؼاُو ىیکٍٍغ .زاؿ ك ركداةَ ،پیياف ىی ةٍغٌغ کَ زىیٍَ ازدكا ةا ُو را ـؼاُو کٍٍغ .ؿؼاٌساـ ،رایؽٌی ؿیٍغظث ةا ؿاـ
ك ؿاـ ةا ىٍّچِؼ قاق ،زىیٍَ ازدكا ركداةَ ك زاؿ را ـؼاُو کؼد ،زاؿ ك ؿاـ ةػَ کاةػم آىغٌػغ ك در زكػً ك ؿػؼكر آٌػاف
قؼکث کؼدٌغ )1413/262/1( .زاؿ ك ؿاـ ك ركداةَ ةَ ٌیيؼكز رـحٍغ ك ؿاـ پادقاُی آٌسا را ةػَ زاؿ داد .ركداةػَ ةػاردار
قغ ك ةَ ٍُگاـ زادف ،ةَ جغةیؼ ؿیيؼغ پِهّ اك را قکاـحٍغ ك رؿحو ةَ زِاف پا ٌِاد.
 .2.1.13رٍضٌک :دظحؼ دارا داراب ك دؿآرا ك ُيـؼ اؿکٍغر اؿث .دارا دـ ىؼگ ةَ اؿکٍغر ىیگّیغ:
ٌگَ کً ةَ ـؼزٌغ ك پیٌّغ ىً

ةَ پّقیغگاف ظؼدىٍػػػغ ىً

ةغارش ةَ آراـ در پیكػػػگاق
ز ىً پاؾجً دظحؼ ىً ةعّاق
زِاف را ةغك قاد ك پغراـ کؼد ()370-2/558/5
کسا ىادرش ركقٍک ٌاـ کؼد
اؿک ٍغر پؾ از ىؼگ دارا ةَ پادقاُی ایؼاف رؿیغ ،دؿ آراـ ىادر ركقٍک را ظّاؿحگار کػؼد ك ركقػٍک ةػَ ُيـػؼ
اؿکٍغر درآىغ.
 .2.1.14سپیٌَد :دظحؼ قٍگم ٍُغ کَ ةَ پیكٍِاد قٍگم ،ةِؼاـ گّر اك را ةَ زٌی گؼـث)2191-5 /582/6( .
 .2.1.15سَسٌک :ىكکٍاز ،ىكکٍکٌ ،ارداٌک ك ؿّؿٍکٌ ،اـ چِار دظحؼ آؿیاةاٌی اؿث کَ ةِؼاـ گّر ُؼ چِػار ٌفػؼ
آٌِا را ةَ ُيـؼ ةؼگؽیغ)471-472/454/6( .
 .2.1.16سیٌدختُ :يـؼ ىِؼاب کاةهی ك ىادر ركداةَ ،چّف دریاـث کَ زاؿ ك ركداةَ ةَ ُو دؿ ةـػحَاٌػغ ةػَ چػارق-
زّیی ایـحاد ك اةحغا ىِؼاب ،قّ ظّد ،را ةَ ایً پیٌّغ راضی کؼد ك ؿپؾ چٌّاف ؿفیؼ کار آزىّدق ،ةَ دیػغار ؿػاـ
ٌؼیياف ،پغر زاؿ رـث ك اك را ٌیؽ راضی کؼد)328/186/1( .
 .2.1.17ضْرًاز :یکی از دك دظحؼ زيكیغ کَ ةَ ةٍغ ضضاؾ در آىغٌغ ك ةا پایيؼد ـؼیغكف آزاد قغٌغ ك ةَ ُيـؼ
ـؼیغكف در آىغٌغ .اك ىادر ؿهو ك جّر اؿث) 8/55 /1( .
 .2.1.18ضیریيُ :يـؼ ظـؼك پؼكیؽ کَ ك از زّاٌی ةَ اك دؿ ةـحَ ةّد )3402-3/260/8( .ركزگار از ك دكر ةػّد
جا ةَ پادقاُی رؿیغ .ركز ظـؼك پؼكیؽ در ٌعسیؼگاق ،قیؼیً را ىیةیٍغ ك ةا دیغف اك غكق ظـؼك جازق ىیقّد .پػؾ
از ىؼاؿو قکار ك ةازگكث ةَ قِؼ ،ك را ةَ ُيـؼ ظّد در ىیآكرد)3457/256/8( .
ةؽرگاف كّـ ك ُيَ قِؼ از ایً کار ٌاراصث قغٌغ اىا ةا جيذیم ك جّزیَ ظـؼك پؼكیؽ ،كاٌع قغٌغ .در كنؼ قاق ،ةا ُيـػؼ
دیگؼ اك کَ ىؼیو ٌاـ داقث ةَ صـادت ةؼظاؿث ك ك را زُؼ داد ك کكث ك ظّد ،یگاٌَ كنؼ قاق قػغ .پػؾ از غػؽؿ
ظـؼك از پادقاُی ،در کٍار اك ةّد ك پؾ از كحم ك از درظّاؿث قیؼكیَ ةػؼا ازدكا اىحٍػاع کػؼد ك ةػؼ كتػؼ ظـػؼك
پؼكیؽ ظّد را کكث.
 .2.1.19فراًک :ىادر ـؼیغكف ك ُيـؼ آةحیً)124/63/1( .
پؾ از کكحَ قغف آةحیً ةَ دؿث ضضاؾ ،ىادر ـؼیغكف ك را ةَ ىؼؽؽار ةؼد کَ در آف گاك ةؼىایَ ةػّد ك از ٌگِتػاف
ىؼؽؽار ظّاؿث جا ركزگار کّدؾ را در پٍاق ظّد گیؼد )133/63/1(.پؾ از ؿَ ؿاؿ ـؼاٌک ـؼزٌغ را از ةیو ضػضاؾ از
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آف ىؼد ىؼؽؽار گؼـث ك ةَ انتؼز کّق ةؼد ( )139-140/64/1ك ةَ ىؼد دیٍی داد جا اك را پؼكرش دُػغ .ـؼاٌػک پػؾ از
آگاُی از پیؼكز ـؼیغكف ٌذارُا کؼد ك زكًُا ؿاظث ك ـؼیغكف ٌیؽ ك را گؼاىی داقث.
 .2.1.20فراًکٌ :اـ یکی از دظحؼاف ةؼزیً کَ ُؼ ؿَ ةَ ُيـؼ ةِؼاـ گّر در آىغٌغ)876 /483/6( .
 .2.1.21فرًگیس (فریگیس) :دظحؼ اـؼاؿیابُ ،يـؼ ؿیاكش ك ىادر کیعـؼك .پیؼاف كیـَ  ،كزیؼ کػارداف ك ظػّش
كهب اـؼاؿیاب ،پؾ از آٌکَ دظحؼ ظّد زؼیؼق را ةَ ُيـؼ ؿیاكش ىی دُغ ،ةؼا ارجتاط ةیكحؼ ؿیاكش ك اـؼاؿػیاب
پیكٍِاد ىیدُغ کَ ؿیاكش یکی از دظحؼاف ك را ةَ ُيـؼ ةؼگؽیٍػغ )1444-1445/297/2( .ةػا كؿػاطث پیػؼاف،
ـؼٌگیؾ ُيـؼ ؿیاكش قغ ك در"ؿیاكشگؼد" ةا ُو زٌغگی کؼدٌغ ك پؾ از دؿیـَ گؼؿیّز ك کكػحَقػغف ؿػیاكش
جا پادقاُی کیعـؼك در کٍارش ةّد ك در پادقاُی کیعـؼك ،ـػؼٌگیؾ ةػا ىیػاٌسیگؼ رؿػحوُ ،يـػؼ ـؼیتػؼز ،پـػؼ
کیکاككس ،قغ)2984 -6/363/4( .
 .2.1.22فغستاى :دظحؼ کیغقاق ٍُغكؿحاف کَ ُيـؼ اؿکٍغر قغ) 342/27/6( .
 .2.1.23قیدافِ :زٌی ظؼدىٍغ ك ةعكٍغق کَ در زىاف اؿکٍغر ،ـؼىاٌؼكا اٌغنؾ ةّد)2-671/51/6( .
اؿکٍغر کَ كمؿ كیغاـَ را قٍیغق ةّد ،ةَ ؿّ ك ٌاىَ ٌّقث ك از ك ظّاؿث جا ةاژ گؽار اك قّد .كیغاـَ درظّاؿػث
اك را رد کؼد ك اؿکٍغر در نتاس ـؼؿحادگاف ةَ ٌؽد كیغاـَ رـث .ك کَ از كتم  ،جنّیؼ اؿکٍغر را داقث ،اك را قٍاظث
ك در ظهّت ةا ك پیياف ةـث کَ اؿکٍغر ةا قِؼ ك ـؼزٌغ ك پیٌّغ اك کار ٌغاقحَ ةاقغ.
.2.1.24کتایَى :كینؼ ركـ را رؿو ةّد کَ چّف ٍُگاـ ازدكا دظحؼش ـؼاىیرؿیغ ،ظّاؿحگاراف را در کاخ گؼد ىػی-
کؼدٌغ ك دظحؼ از ةیً آٌِا ُيـؼ ظّد را اٌحعاب ىیکؼد ( )236-7/19/5کحایّف در ظّاب دیغ کَ اٌتُّی از ىػؼدـ در
کاخ زيع قغقاٌغ ك ىؼد ؽؼیتَ ا ةا کؼدار قاُاٌَ در آف زيع ةّد کَ دؿحَ گهی ةَ کحایّف داد ك از کحایّف ٌیػؽ گهػی
گؼـث .متش کػَ ظّاؿػحگاراف در کػاخ كینػؼ اٌسيػً کؼدٌػغ ،کحػایّف ُػیچ کػغاـ را ٌپـػٍغیغ .قػاق دؿػحّر داد از
ظّاؿحگاراف گؼكق کِحؼاف كارد قٌّغ ك گكحاؿب ٌیؽ ةا آٌػاف كارد کػاخ قػغ .کحػایّف چػّف از دكر گكحاؿػب را دیػغ،
ـِيیغ ظّاةف جػتیؼ قغق ،اغالـ کؼد کَ ایً ىؼد را پـٍغیغقاـ! كینؼ از اٌحعاب ىؼد ؽؼیتَ غنتاٌی قغ ك گفػث کػَ
ُؼدك را ةایغ ؿؼ ةتؼٌػغ )266-8/21-2/5( .اىػا ةػا پادرىیػاٌی اؿػلؿ ،كینػؼ اٌحعػاب دظحػؼش را پػػیؼـث-295/5( .
)38-41/294
 .2.1.25گردآفرید :دظحؼ دالكر گژدُو از پِهّاٌاف ك ىؼزداراف ایؼاٌی اؿث .ككحی ةا ظتؼ قػغ کػَ ُسیػؼ ؿػاالر دژ از
ؿِؼاب قکـث ظّردق ك ةَ دؿث اك اؿیؼ قغق ،نتاس رزـ پّقیغ ك ةَ زٍگ ؿِؼاب رـث)177-8/132/2( .
در ٍُگاىَ ٌتؼد جاب ىلاكىث در ةؼاةؼ ؿِؼاب ٌغاقث ك رك ةَ ـؼار ٌِاد ك ؿِؼاب چّف ةَ اك ٌؽدیک قغ ةا دیغف ةػؼ ك
رك گؼدآـؼیغ ةَ اك دؿ ةـث .گؼد آـؼیغ ةا ـؼیب ك ٌیؼٌػگ از دؿػث ؿػِؼاب رُػا قػغ ،ةػَ ةػارق دژ رـػث ك اك را ةػَ
ریكعٍغ گؼـث )205/132/2( .ك ( )218/134/2قب ٍُگاـ گؼدآـؼیغ ك دژ ٌكػیٍاف از راُػی ىعفػی ةػَ ایػؼاف ـػؼار
کؼدٌغ)239/136/2( .
.2.1.26گردیِ :ظّاُؼ ظؼدىٍغ ةِؼاـ چّةیً کَ ككحی ى هع قغ ةِؼاـ چّةیً ةا جػغاد از ؿپاُیاف ظّد ىػیظّاُػغ
ةؼ ظـؼك ةكّرد  ،ةِؼاـ را پٍغ داد کَ پیكٍِاد آقحی ظـؼك را ةپػیؼد كنی ٌپػیؼـث)1560-2/596/7( .
ٍُگاىی کَ ةِؼاـ ةَ دؿث «كهّف جؼؾ» زظو ةؼداقث گؼدیَ از اك پؼؿحار کؼد ك ةِؼاـ در آؽػّش گؼدیػَ زػاف داد.
ظاكاف چیً از اك ظّاؿحگار کؼد اىا گؼدیَ از ایػً درظّاؿػث ىضحؼىاٌػَ ؿػؼةاز زد ةػَ ایػؼاف آىػغ ك زف گـػحِو ،از
ـؼىاٌغُاف یاؽی قغ .اىا ةَ درظّاؿث ظـؼك ،گـحِو را کكث ك ةا اك ازدكا کؼد)3032/230/8( .
ظـؼك ةؼا آةاداٌی ر  ،گؼدیَ را ـؼىاٌؼكا آف قِؼ کؼد)3126/238/8( .
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ّ .2.1.27وای ٍ بِآفرید :دظحؼاف گكحاؿب ك ظّاُؼاف اؿفٍغیار کَ در صيهَ کِؼـ ةَ ةهط اؿیؼ قغٌغ ك ظتؼ آف ةػَ
گكحاؿب رؿیغ )1134-6/184- 5/5(.اؿفٍغیار آف دك را از ةٍغ رُاٌیغ ك ةَ ةهط ةؼد ك پؾ از ىػؼگ اؿػفٍغیار ُيػیً
دك ظّاُؼةَ گكحاؿب اغحؼاض کؼدٌغ کَ:
جّ کكحی ىؼ اك را چّ کكحی ىٍاؿ ()1596/431/5
ٌَ ؿیيؼغ کكحف ٌَ رؿحو ٌَ زاؿ
 .2.1.28گلٌار :کٍیؽ اردكاف کَ ةؼ اردقیؼ ةاةکاف دؿ ةـث ك ةا اك ةَ پارس گؼیعث)214-6/148/6( .
.2.1.29گلطْرُ :يـؼ پیؼاف كیـَ ،زٌی کغةاٌّ  ،پِهّاف ،ؿحّدق ك ركقًركاف ()1521/302/2کَ در پیٌّغ ـػؼٌگیؾ
ةا ؿیاكش ك صيایث از ـؼٌگیؾ پؾ از کكحَ قغف ؿیاكش ٌلف داقث.
 .2.1.30هالکِ :دظحؼ طایؼ ؽـاٌی ك ٌّقَ کَ پغر ك را قایـحَ ىيهکحغار داٌـث ك ىانکػَ ٌاىیػغ-35/293-4/6( .
ٍُ )34گاىی کَ قاُپّر ذكاالکحاؼ ةَ صنار طایؼ صيهَكر قغ ىانکَ غاقق قاُپّر قغ ك ةػَ پػغرظیاٌث کػؼد .پػغر ك
ةؽرگاف دژ را ىـث کؼد ك قاپّر را ةَ دژ راق داد .پغردؿحگیؼ ك کكحَ قغ ك ىانکَ ُيـؼ قاپّر قغ.
 .2.1.31هاُ آفرید :کٍیؽ زیتا رك کَ از ایؼ ةاردار ىیقّد( )572/125/1ك پؾ از ىؼگ ایؼ دظحؼ ىاقرخ ىػی-
زا یغ کَ قتیَ ایؼ ةّدق اؿث .ـؼیغكف اك را ةَ پكٍگ ةَ زٌی داد ك از اك ىٍّچِؼ زادق قغ.
ٌکحَ آف کَ اداىَ ٌـم در ایؼاف ةاؿحاف از ٌاصیَ دظحؼاف ٌیؽ ةّدق اؿث .زیؼا ىٍّچِؼ ةَ پادقاُی ىیرؿغ.
 .2.1.32هرین :دظحؼ ظؼدىٍغ كینؼ ركـ کَ ُيـػؼ ظـػؼك پؼكیػؽ قػغ )1514/115/8( .در درگیػؼ ةػیً غيػّیف
ٌیاطّس ك ةٍغك پِهّاف ایؼاٌی ُّقيٍغاٌَ كؿاطث کؼد ( )2110/161/8ىؼیو ُيیكػَ ىػّرد صـػادت قػیؼیً ةػّد
( )3512/269/8ك ( )3511/269/8ك ؿؼاٌساـ قیؼیً ةَ ىؼیو زُؼ داد ك ایً راز ٌِاف ىاٌغ.
 .2.1.33هٌیصُ :دظحؼ غفیؿ ك پاکغاىً اـؼاؿیاب ()940/373/3
ةیژف ـؼزٌغ گیّ جٍِا داكطهب کكحً گؼازُا در ىؼز ایؼاف ك جّراف ىیقّد( )71/309/3كنػی ةػا ىعانفػث پػغر ىّازػَ
ىیقّد گؼگیً ةا دؿیـَا ىیظّاُغ اكر اةَ آٌسا ةکكاٌغ ةَ اك پیكٍِاد ىیدُغ در زكٍگاُی کَ در ؿؼزىیً جػّراف
اؿث قؼکث کٍٍغ ( )140-1/315/3ةیژف کٍار ةؽىگاق زیؼ درظحی ةهٍغ ىـکً ىیگؽیٍغ .ىٍیؽق در ىـیؼ ظیيػَ ظػّد
ةیژف را ىیةیٍغ ك ةَ اك دؿ ىیةٍغد .دایَ ظّد را ىیـؼؿحغ جا از ةیژف دغّت کٍغ کَ در زكً آٌِا قؼکث کٍػغ .پػؾ
از ةؼگؽار زكً ،ىٍیژق اكرا ةا قؼةحی ةیِّش کؼد )210/320/3( .ك ىعفیاٌَ ةَ کػاخ آكرد .ةیػژف چػّف ةیػغار قػغ ك
ظّد را در کٍار ىٍیژق در کاخ اـؼاؿیاب یاـث ةؼ گؼگیً ٌفػؼیً کػؼد ( )222/321/3اـؼاؿػیاب چٍػغ ركز ةػػغ از ایػً
ىّضّع آگاق قغ ( )222/321/3ك ـؼىاف داد جا ةیژف را در چاق ارجٍگ زٌغاٌی ك کاخ ىٍیژق را جارا کٍٍػغ .ىٍیػژق ةػؼا
ةیژف ىعفیاٌَ ؽػا ىیةؼد .ظتؼ ةَ ایؼاٌیاف رؿ یغ .رؿحو در نتاس ةازرگاٌاف ةَ جّراف رـث ك ةا راٍُيایی ىٍیژق ،ةیػژف را
از چاق ارجٍگ ٌسات داد ك ةَ ایؼاف آىغٌغ.
ً .2.1.34اّید :دظحؼ ـیهلػّس ك ُيـػؼ داراب .ككحػی کػَ داراب ـیهلػّس پادقػاق ركـ را قکـػث داد پادقػاق ركـ
پیكٍِاد آقحی داد ك داراب ةَ ـیهلّس پیاـ داد کَ ةؼا ایً کَ در آراىف ةاقی دظحؼت ٌاُیػغ را ةؼا ىً ةفؼؿػث:
( )73-5/521/5پادقاق ركـ ىیپػیؼد ك ٌاُیغ را ةا زِیؽیَ قاُاٌَ ٌؽد داراب ىیـؼؿحغ .اىػا چػّف دُػاف ٌاُیػغ ةػّ
ٌاظّش ىیدُغ داراب اك را ٌؽد پغر ةازىیگؼداٌ غٌ ،اُیغ از داراب صاىهَ ةّدق اؿث ك ایً را پٍِاف ٌگَ ىیدارد ك پـؼ
ىیزایغ کَ ك را اؿکٍغر ىیٌاىغ .اؿکٍغر پادقاق ركـ ك ایؼاف ىیقّد.
ًَ .2.1.35ضِ :دظحؼ ةِؼاـ ةِؼاىیاف ك غيَ قاپّر ذكاالکحاؼ ك ظّاُؼ ٌؼؿی قاق ایؼاف ةّد کَ اؿیؼ طایؼ ؽـاٌی قػغ
ك یک ؿاؿ ٌؽد اك ىاٌغ ك اك دظحؼ ةػَ ٌػاـ ىانکػَ ةػَ دٌیػا آكرد کػَ در راقدادف قػاُپّر ةػَ دژ طػایؼ ٌلػف داقػث.
()30/293/6
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ّ .2.1.36وای چْرزاد :دظحؼ ةِيً اؿفٍغیار کَ ةَرؿو ظّیغكدق ،ك را ةَ ُيـؼ ةؼگؽیغ)139-41/8483/5( .
ُيا ةیيار قغ .قاق از ؽو اك در ةـحؼ ىؼگ اـحاد ك ُيا را زاٌكیً ظػّد کػؼد )148-9/483/5( .زانػب اؿػث کػَ
ةِيً ةا داقحً پـؼ ةَ ٌاـ ؿاؿافُ ،يا را زاٌكیً ظّد ىیکٍغ.
 .2.2تحلیل جایگاُ زى در ضاٌّاهِ
ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ُا اٌساـ قغق ،ةایغ ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف را کَ در ىّارد ظاص ةیاف قغق اؿث ،ةا ٌگػاق قػاٍُاىَ
کَ ىٍتػخ از ىحّف امهی اؿث ،زغا کؼد .از ایً رك ىیجّاف پٍر ىّضع را ٌـتث ةَ زٌاف در قاٍُاىَ دیغ:
ٌ - 1گاق ـؼدكؿی ةَ زف
 - 2اةیاجی کَ زف ؿحیؽاٌَ اؿث.
ٌ - 3گاق ىذتث ةَ زف
 - 4اةیاجی کَ زایگاُی كیژق ةؼا زف كؼار دادق اؿث.
 - 5ةؼاةؼ زف كىؼد
ً .2.2.1گاُ فردٍسی بِ زى
اةحغا ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیدُیو.
صکیو طّس ،در اةحغا داؿحاف ةیژف ك ىٍیژق آٌسا کَ ؿپاق قب جیؼق ةؼ دقػث ك راغ ـؼقػی از پػؼ زاغ گـػحؼدق
اؿث ك ؿپِؼ كیؼ اٌغكد چِؼ ك اُؼىً ُؼ ؿّر چِؼق ٌيّدق اؿث ك گؼدكف گؼداف از صؼکػث ایـػحادق اؿػث .دؿ ظػّش
دارد کَ ىِؼةاٌی اٌغر ؿؼا .
یکی ىِؼةاف ةّدـ اٌغر ؿػػؼا
ةغاف جٍگی اٌغر ةسـحو ز زا
ةیاكرد قيع ك ةیػػػػاىغ ةَ ةاغ
ظؼكقیغـ ك ظّاؿحو زك چػؼاغ
زدكدق یػکی زػاـ قاٍُكِی
ىی آكرد ك ٌار ك جؼٌر ك ةِػی
قب جیؼق ظؼاةث ٌیایغ ُيػػی
ىؼا گفث قيػث چَ ةایغ ُيػی
ز دـحػؼت ةػؼظّاٌو از ةاؿحػاف
ةَ پیيػا ىػی جػا یکی داؿحػػاف
ُيَ از در ىؼد ـؼٍُگ ك ؿٍگ
پؼ از چارق ك ىِؼ ك ٌیؼٌگ ك زٍگ
ىؼا اىكب ایً داؿحاف ةازگػّ
ةغاف ؿؼك ةً گفحو ا ىػػاق رك
ةَ قػؼ آر از دـحؼ پِػػػػهّ
ىؼا گفث گؼ چّف ز ىً ةكػػٍّ
کٍّف ةكّ ا یار ٌیکی قػٍاس ()15-26/304-306/3
ُيث گّیو ك ُو پػیؼـ ؿػػػپاس
در ایً ىحً چٍغ ٌکحَ ٌِفحَ اؿث :
ٌ - 1گاق ىذتث ـؼدكؿی ةَ زف ك ُيـؼش
 - 2ظاٌّادگی اُم ـؼٍُگ ك ىػؼـث ةّدق اٌغ.
 - 3ةا ؿّاد ةّدف ك ـؼُیعحَ ةّدف ُيـؼ ـؼدكؿی
اىا ـؼدكؿی در ادٍا داؿحاف ؿیاكش کَ ُيَ ىٍحظؼٌغ کَ ؿیاكش از کّق آجف ةگػرد ،ـؼمث را ىؾحٍو ىػیقػيارد ك
ةا جّزَ ةَ ـ ا داؿحاف ،ىالیو ةَ زٌی چّف ؿّداةَ اٌحلاد ىیکٍغ .
ز کار زف آیغ ُيی کاؿحی
ُيیظّاؿػث دیػغف در راؿحی
چّف ایً داؿحاف ؿؼةَؿؼ ةكٍّ

ةَ آیغ جؼا گؼ ةَ زف ٌگؼك

() 476-7/234 /2
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ىیجّاف چٍیً گفث کَ ـؼدكؿی ىلاـ كاال زف را پاس ىیدارد ك آٌسا کَ ةا غٍایث ةَ ىحً ىػیظّاُػغ ٌلػغ کٍػغ،
ةـیار ىالیو ك ٌَ جٍغ ك گؽٌغق اٌحلاد ىیکٍغ.
ً .2.2.2گاُ زى ستیساًِ ٍ یا ًقاداًِ بِ جٌس زى:
ُياٌگٌَّ کَ اقارق قغ ،پایتٍغ ـؼدكؿی ةَ ىحً ك ىّضعگیؼ قعنیثُا قاٍُاىَ در ىّرد زٌافٌ ،لػغُایی را ةػؼ
اك ركا داقحَ اؿث .
ةـیار از پژكُكگؼاف ىػحلغٌغ اةیات جٍغ ك گؽٌغق غهیَ زٌاف در قاٍُاىَ ُيَ انضاكی اؿث ك ىّاضع ىٍفی غهیَ زٌػاف
در قاٍُاىَ ةـیار ىالیو اؿث ك ةػ ی از پژكُكگؼاف ىػحلغٌغ ایً اةیات ىٍتػخ از ىحً اؿاس اؿث ك آٌگٌَّ کَ ةیػاف
قغق اؿثُ ،ياف ةّدق اؿث ،اىا چٍغ ةیث ةـیار جٍغ ك زٌٍغق اؿث کَ ةا غٍایث ةَ ٌـػعَ ظػانلی ى هػق ،ایػً اةیػات
انضاكیاٌغ کَ ةَ آٌِا ىیپؼدازیو:
 .2.2.2.1ىػؼكؼجؼیً ةیث زفؿحیؽاٌَ قاٍُاىَ ،ةیػث زیػؼ اؿػث کػَ ىؼةػّط ةػَ داؿػحاف ؿػیاكش ك در اك داؿػحاف،
ٍُگاىی کَ ؿیاكش ىیظّاُغ از آجف گػر کٍغ ،ةػغ از ةیثُایی کَ ىـهيا از ـؼدكؿی اؿث ،ك در ٌـط ىعحهؿ آىػغق
اؿث ،ىی آیغ .ایً ةیث ُياٌگٌَّ کَ گفحَ قغٌ ،لغ ىالیو اؿث ،کَ ةا غٍایث ةَ ىّضػّع داؿػحاف ك دؿیـػَ ؿػّداةَ
ىیآیغ ك ةـیار گؽٌغق اؿثی غغق ا ىػحلغٌغ ةیث از ىحً قاٍُاىَ ك ةؼ اؿاس پایتٍػغ ـؼدكؿػی ةػَ ىػحً اؿػث ،اىػا
غغقا از زيهَ ظانلی ى هق ،آٌؼا انضاكی ىیداٌٍغ:
زِاف پاؾ از ایً ُؼ دك ٌاپاؾ ةَ (قاٍُاىَ /ىـکّ)
زف ك اژدُا ُؼ دك در ظاؾ ةَ
ایً ةیث در قاٍُاىَ ظانلی ى هق ،صحی در اةیات انضاكی ٌیؽ ٌیاىغق اؿث ك ٌكاف ىیدُغ کَ ك كاطػاٌَ آٌؼا ىحػهػق
ةَ ـؼدكؿی ك قاٍُاىَ ٌيی داٌغ! زیؼا در ُياف زا ،ـؼدكؿی ،ى هق زف را ةغ ٌيیداٌغ ك ةیً زف پارؿا ك ةغکٍف جيػایؽ
كا م اؿث.
زف ةغکٍف ظّار آرد ةَ رك (/234/2پ)
ةَ گیحی ةَ زؽ پارؿا زف ،ىسّ
جئّدكر ٌّنغکَ ،در کحاب صياؿَ ىهی ایؼاف در ظنّص زایگاق زف ىیگّیغ« :در قاٍُاىَ ،زٌاف ٌلف ـػانی ایفا ٌيػی-
کٍٍغ ك جٍِا زىاٌی ظاُؼ ىیقٌّغ کَ ُّس یا غكلی در ىیاف ةاقغ» (ٌّنغکَ /ص )
ایً ٌظؼ ٌّنغکَ از چٍغ زِث كاةم ٌلغ اؿث:
ٌ - 1لف ةؼزـحَ زٌاف را در زىیٍَُا ىذتث ك ىٍفی ٌادیغق گؼـحػَ اؿػث :از ركداةػَ ك گؼدآـؼیػغ جػا ؿػّداةَ ك
گؼدیَ ك ..
 - 2ص ّر زٌاف در پاؿغار از ایؼاف ،ىاٌٍغ زٍگ گؼدآـؼیغ ك ؿِؼاب
 - 3ركح ن یؿ زف ك غكق ؿؼقار کَ اك در كاكػیثُا ازحياغی ك ـؼد ىیجّاٌغ از ایً ىـیؼ جادیؼگػار ةاقغ
 - 4پادقاُی ،ـؼىاٌؼكایی ك زٍگسّیی زٌاف.
ةؽرگحؼیً ؿّء جفاُيی کَ در صق قاٍُاىَ مّرت گؼـحػَ ،درةػارق زف اؿػث ك آف ،ایػً اؿػث کػَ پٍغاقػحَاٌػغ
قاٍُاىَ یک کحاب ضغ زف اؿث ك ـؼدكؿی ُو ىیاٌَا ظّش ةا زٌاف ٌغاقحَ ،در صانی کَ ؿؼ جا ؿؼ قاٍُاىَ درؿػث
غکؾ ایً را ىیٌيایاٌغ.
ایً ،یک جهلی غّاىاٌَ اؿث ةَ ایً غهث کَ چٍغ ةیث ىسػّؿ را دنیم آكردقاٌغ کَ از ـؼدكؿی ٌیـػث ،ك یػا ىٍاؿػتث-
ُایی در پكث آٌِاؿث (اؿالىی ٌغكقً)
 در طؼح اٌحلاد ىالیو ةَ ؿّداةَ کَ در کار دؿیـَ ؿیاكش ك ةغگياف کؼدف کیکاككس اؿث ،ـؼدكؿػی ىػی-گّیغ:
ةؼیً داؿحاف زد یکی رٍُيّف

کَ ىِؼ ـؽكف ٌیـث چّف ىِؼظّف
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ز ىِؼ زٌاف دؿ ةیػػػایغ ةؼیػػغ ()557-8 /239 /2
چّ ـؼزٌغ قایـحَ آىػغ پغیغ
 .2.2.2.2ةیث دیگؼ کَ ؿعث ؿعیؿ ك زفؿحیؽاٌَ اؿث ك در اىذاؿ ك صکو دُعغا ٌیؽ ضتط قغق كنی در ُیچ یػک
از ٌـط قاٍُاىَ دتث ٌیـث ،ةیث زیؼ اؿث:
کَ یک ؿگ ةَ از مغ زف پارؿا (دُعغا /2 /ص) 919
زٌاف را ؿحایی ؿگاف را ؿحا
غهث قیّع ةیثُا انضاكی :
 - 1اٌگیؽق کاجتاف در ذكؽآزىایی
 - 2گياف کاجتاف ةَ ایً کَ ـؼدكؿی ،ةایغ ىّضّع را قؼح ك ةـط ىیداد
ٌ - 3گاق زف ؿحیؽاٌَ غنؼ ؽؽٌّیاف جا کٍّف کَ ٌاقی از ىتادالت ـؼٍُگی ةا اغؼاب ةّدق اؿث.
از ةؼرؿی اةیاجی کَ ةؼظی از ىٍحلغاف ،غٍّاف زفؿحیؽ در قاٍُاىَ ةَ آف دادقاٌغ ،درىییاةیو کَ چٍػغ كیژگػی دارد:
-1ایً اةیات ةعكی از یک ىحً اؿث کَ ةَ زةاف قعنیحِا قاٍُاىَ ةیاف قغق اؿث-2.غيم ٌاپـٍغ یا ٌاٍُسػار از
یک زف ؿؼزدق اؿث .پؾ ایً گٌَّ اةیات كاةم جػيیو ٌیـحٍغ .ىذالً :اـؼاؿیاب ٍُگاىی کَ از صؼکػث ٌاٍُسػار ىٍیػژق
در آكردف ةیژف ةَ قتـحاف ظّد ىیگّیغ:
اگؼ جا دارد ،ةغ اظحؼ ةّد ()236/322/3
کؼا از پؾ پؼدق دظحؼ ةّد
در صلیلث اغحؼاض ـؼدكؿی ةَ یک زف اؿث ٌَ ٌظؼ اك درةارق زف.
ٍُ .2.2.2.3گاىی کَ اٌگكحؼ رؿحو ةَ دؿث ةیژف ىی اـحغ ك اك درىییاةغ کَ ةَ زكد از چاق رُػا ىػیقػّد ،ىػی-
گّیغ:
زٌاف را زةاف ُو ٌياٌغ ةَ ةٍغ ()983/376/3
کَ گؼ نب ةغكز ز ةِؼ گؽٌغ
 .2.2.2.4در ایً ةیث ٌیؽ ٌظؼ رؿحو در ىّرد زٌی اؿث کَ دظحؼ صاکو جّراف اؿػث ك ىيکػً اؿػث ةیػاف ؿػؼّ رُػایی
ةیژف ،کار را اةحؼ گػارد.
 .2.2.2.5اؿفٍغیار در گفحگّ ةا ىادرش ،آٌسا کَ ىادر را در ىعانفث ةا پغر ةا ظّد ُيؼاق ٌيییاةغ ،ىػحؼضاٌَ ىیگّیغ:
چّ گّیی ؿعً ،ةازیاةی ةَ کّ
کَ پیف زٌاف راز ُؼگؽ ىگّ
کَ ُؼگؽ ٌتیٍی زٌی را زف ()39/295/5
ةَ کار ىکً ٌیؽ ـؼىاف زف
 .2.2.2.6یا ك ةَ ـؼزٌغش ،ةِيً ،ىیگّیغ:
ٌؽیتغ کَ ةا زف ٌكیٍغ ةَ راز () 465/330/5
ةغك گفث کؽ ىؼدـ ؿؼـؼاز
 .2.2.2.7ركزةَ  ،ةِؼاـ گّر ةا جّمیؿ ىكکّ ك ك ىِارت اك در قکار گّر ك زٌاف ُؼ دك ظفث ك ظیؽ ةػا زٌػاف را ىیػَ
جتاُی ىیداٌٍغ .ةِؼاـ کَ
ةَ ؿانی ةؼیكاف قػػػّد ةاژ ركـ
ُيی ةاژ ظّاُغ ز ُؼ ىؼز ك ةّـ
دریؼ ایً رخ گیحػػػی آرا اك
دریؼ ایً ةؼك کفث ك ةانػػا اك
ةَ یک جیؼ ةؼ ُو ةػػغكزد دك گّر
ٌتیٍغ چّفاك کؾ ةَ دیغار ك زكر
ةَزكد قّد ؿـث چّف ةیجٍاف
جتَ گؼدد از ظفث ك ظیػػػؽ زٌاف
ةَ جً ؿـث گؼدد ةَ نب الژكرد
کٍغ دیغق جاریک ك رظػػـارق زرد
ؿپیغ کٍغ زیً زِاف ٌا اىیػغ
ز ةّ زٌاف ىػّ گػؼدد ؿپیػػغ
ز کػار زٌػاف چٍػغگٌّػَ ةالؿػث
زّاف را قّد گّژ ةاال راؿػػث
گؼ اـؽكف ةػّد ظّف ةػّد ریعػحً
ةَ یک ىاق یک ةار از آىیعػػػحً
ةیػایػػػغ زػّاف ظػؼدىٍػػػغ را
ُيیً ىایػَ از ةِػؼ ـػؼزٌػػغ را
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چّ اـؽكف کٍی کاُف اـؽكف کٍغ

ز ؿـحی جً ىؼد ةیظّف کٍغ()940-8/488/6

ً .2.2.3گاُ هثبت بِ زى:
در ةؼرؿی ؿیيا زف در ٌاىَ ةاؿحاف ،در ظیم غظیو زٌاف کَ در قاٍُاىَ ٌلف ىیپػیؼٌػغ ،ىكعنػا چِػؼق ؿػّداةَ،
ُيـؼ کیکاككس اؿث کَ اُؼیيٍی اؿث .ك دیگؼاف جادیؼ گػار جؼیً ٌلف را در داؿحافُا قاٍُاىَ ،داقحَ اٌغ.
در اکذؼ داؿحاٌِا قاٍُاىَ ،زٌاف ٌلكی جػییً کٍٍغق یا صغاكم ادؼگػار داقحَ اٌغ.
زىاٌی کَ دٌیا ىحيغف اىؼكز در جاریکی ُا زِم ك ٌاداٌی ـؼكرـحَ ةّد ،ك قاظلجػؼیً ىػّرد دىّکؼاؿػی ىـػحلیو
آٌِا در دكنث قِؼُا یٌّاف اؿث کَ در آف ُو زٌاف ٌلف جادیؼگػار ٌغاقحَ اٌغ ك یا اگؼ داقحَ اٌػغ ،زػایی دتػث ك
ضتط ٌگؼدیغق اؿث.
ـؼٍُگ کًِ ایؼاف زىیً،ةؼا زٌاف ص غاكم ٌلكی ةؼاةؼ ةا ىؼد ك یا در ةؼظی غؼمَ ُا ةاالجؼ از آف جػییً کؼدق اؿث.
ـؼدكؿی در زا زا قاٍُاىَ از دالكر ُا ك ُّقیار زٌاف ؿعً ةَ ىیػاف آكردق اؿػث ك آٌػاف را ُيپػا ىػؼداف،
كارد ازحياع کؼدق اؿث ك ىلاـ ك ىٍؽنحی كاال ةَ زف دادق اؿث ك اك را ُو ردیؿ ىؼد داٌـحَ اؿث:
گؼاىی ةَ دؿ ةؼچَ ىادق چَ ٌؼ()219/103/1
چّ ـؼزٌػغ را ةاقغ آییػً ك ـػؼّ
ٌتّدش پـؼ ،دظحؼ اــؼش ةّد()146/98/1
چّ ٌاؿفحَگُّؼ ؿَ دظحؼش ةّد
در ایؼاف ةاؿحاف ك ةَ جتع آف قاٍُاىَ ـؼدكؿیٌ ،لف انَُِ-ا کيؼٌگ اؿث ك ـلط ةَ ایػؽد ةػاٌّاف در قػاٍُاىَ اقػارق
ىیقّد ك ٌلكی ٌيیپػیؼٌغ.
قایغ ایً جادیؼ اؿث کَ قاٍُاىَ از جػانیو دكرق اؿالىی پػیؼـحَ ك ایً ،زىیٍَ را ةؼا ص ّر گـحؼدق زٌاف در غؼمَ
قاٍُاىَ ـؼاُو کؼدق اؿث.
ُياٌگٌَّ کَ ةیاف قغ ،ـلط ؿّداةَ اؿث کَ در ٌلكی کاىال ىٍفی ظاُؼ ىیگؼدد كنی ةػ ی از قعنیث ُػا زف ،در
زایگاق ةاالیی كؼار ىیگیؼٌغ ،ىاٌٍغ ركداةَ ك جِيیٍَ ك ةػ ی ُيچّف ُيا  ،پّراٌغظث ك آزرـ دظث ،پادقاق ىػیقػٌّغ
ك ٌلف ىهی ىیپػیؼٌغ ك یا ؿیٍغظث کَ ٌلف ُایی ىحػغد ىیپػػیؼد ،ىػادر ُ ،يـػؼ  ،رایؽٌػی درةػار ك ؿػفارت
پادقاق..
در قاٍُاىَ آٌچَ در ىػؼـی زٌاف ٌلف ؿازٌغق دارد ،ظؼدىٍغ  ،ىِؼةاٌی ،ك كـادار  ،قؼـ ك پؾ از آف زیتایی اؿث.
زِافدیغق ك کار کػؼدق ؿػػؼاف
چٍیً گفث قیؼیً کَ ا ىِحؼاف
کػَ ةاقٍغ زیتػا گػاق ىِػػی
ةَ ؿَ چیؽ ةاقغ زٌػاف را ةِػػػػی
کَ زفحف ةغك ظاٌَ آراؿحػـث
یکی آٌکَ ةا قؼـ ك ةا ظّاؿحـػػث
ز قّ ظسـحػَ ةیفػؽایػػغ اك
دگؼ آف کَ ـؼخ پـؼ زایػػػػػغ اك
ةَ پػّقیػغگی ٌیػؽ ىّیف ةػّد ()543-7 /367-8 /8
ؿَ دیگػؼ کَ ةػاال ك ركیػػػػف ةّد
 .2.2.3.1در داؿحاف ٌّقیً ركاف:
کَ از ار دكرؿث ك دكر از ةِكث
ةپؼؿیػغ کآُػّ کغاىػػػـث زقث
ٌتاقغ ،ةَ گیحػػػػی ٌَ آكا ٌػؼـ
چٍیً داد پاؿط کَ زف را کَ قؼـ
ُيَ زٌػغگاٌی ةػَ زٌغاف ةػّد ()4052-4 /420/7
ز ىؼداف ةحؼ آف کػَ ٌػاداف ةػّد
 .2.2.3.2ـؼدكؿی ـؼاٌک ىادر ـؼیغكف را ظؼدىٍغ ىیداٌغ ،آٌگاق کَ ك پؾ از کكحَ قغف آةحیً ةػَ دؿػث ضػضاؾ،
ـؼیغكف را ٌسات ىیدُغ.
ظؼدىٍغ ىاـ ـؼیغكف چّ دیغ

کَ ةؼ زفث اك ةؼچٍاف ةغرؿیغ
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ةَ ىِؼ ـؼیغكف دؿ آگٍغق ةّد ()123-4/63/1
ـؼاٌک ةغش ٌاـ ك ـؼظٍغق ةّد
 .2.2.3.3مفث دیگؼ کَ ـؼدكؿی ةؼا زٌاف ةیاف ىیکٍغ ،قؼـ ك صیاؿث:
کَ از ار دكرؿث ك دكر از ةِف
ةپؼؿیغ کػآُػّ کغاـ اؿث زقػث
ٌتاقػغ ،ةػَ گیحی ٌػَ آكا ٌػؼـ() 4053/420/7
چٍیً داد پاؿط کَ زف را کَ قؼـ
 .2.2.3.4ك یا ةّذرزيِؼ در پاؿط کـؼ یکی از ىػایب را ایٍگٌَّ ةؼىیقيارد:
کَ ظّاٌغ درا ُؼکـی ةغکٍف
کغاـ اؿث ةا ٌٍگ ك ةا ؿؼزٌف
ةَ گفحػً ٌػغارٌػغ آكا ٌػؼـ()2746-7/302/7
زٌاٌی کَ ایكاف ٌغارٌغ قػؼـ
 .2.2.3.5صحی زٌاف ؽیؼ ایؼاٌی در قاٍُاىَ دارا ظنینَ صسب ك صیا ُـحٍغ
درـكاف کٍغ ةاغ چّف آـحاب
ىٍیژق کسا دظث اـؼاؿػػػیاب
ُيَ ؿؼك ةاال ُيَ ىكک ةّ ()141-2/315/3
ُيَ دظث جّراف پّقیغق رك
کَ ةّدٌغ نؼزٌغق ةؼ زاف جّ ()253/548/5

ُياف پاؾ پّقػػػیغق ركیاف جّ
.2.2.3.6زٌاف را دارا مالصیث رایؽٌی ك ىكّرت ىیداٌٍغ:
کَ ُو ؽيگـارؿث ك ُو رایؽف ()2765/210/8
ز پاکی ك از پارؿایػی ك زف
درظكاف کٍغ دكرق اٌسيً ()104/33/3
ةغك گفث را جّ ا قیؼزف
ٌ .2.2.3.7لف ةؼزـحَ ىادر ةؼا پِهّاٌاف یکی از ٌلػف ُػا جادیؼگػػار در ركٌػغ داؿػحاٌِا قػاٍُاىَ اؿػث کػَ
ةؼغکؾ اؿاطیؼ ك اــاٌَ ُا ىهم کَ پِهّاٌاف ك كِؼىاٌاف از انَِ ُا ةَ دٌیا ىیآیٍغ.
رؿحو،ی اؿ ّرق ىهی ایؼاٌی از زٌی زىیٍی ةٍاـ ركداةَ ىحّنغ ىیقّد کَ ىایَ قگفحی ُيگاف ىیقّد.
کَ ٌكٍیغ کؾ ةچَ پیم جً ()1476/267/1

قگفث اٌغرك ىاٌغق ةغ ىؼد ك زف
 .2.2.3.8ؿِؼاب از زٌی ةَ ٌاـ جِيیٍَ ةَ دٌیا ىیآیغ:
یکی پّرش آىغ چّ جاةٍغق ىاق
چّ ٌَ ىاق ةگػقث ةؼ دظث قاق
كگؼ ؿاـ قیؼ اؿث ك گؼ ٌیؼـ اؿث
جّ گفحی گّ پیهحً رؿحو اؿث
كرا ٌاـ ،جِيیٍَ ؿِؼاب کؼد ()96-8/125/2
چّ ظٍغاف قغ ك چِؼق قاداب کؼد
ىاق آـؼیغ (یک زف) ،كاؿ َ اداىَ ٌـم قاُاف ىیقّد ك ایً ٌكاف ىیغُغ کَ ایؼاٌیاف اداىػَ ٌـػم را از زاٌػب پـػؼ ك
دظحؼُ ،ؼدك ىیـؼ ىیداٌـحٍغ :
کسا ٌاـ اك ةّد ىاق آـؼیػػػغ
یکی ظّب چِؼ پؼؿحٍغق دیغ
یکی دظحؼ آىغ ز ىاق آـؼیغ
چّ ٍُگاىَ زادف آىػػغ پغیغ
ةؼآىغ ةَ ٌاز ك ةؽرگػی جٍف ()574-6/125/1
زِاٌی گؼـحٍغ پؼكردٌػػػف
 .2.2.3.9قاٍُاىَ در ةؼظی زایگاق ُا ةؼا زٌاف صق اٌحعاب كا م اؿث ،صحی جا ىؼصهَ ظّاؿحگار  ،زٌػاف پػیفكػغـ
ىیقغٌغ!
ركداةَ پؾ از قٍیغف اكماؼ زاؿ ،ىِؼ اك ةؼ دنف ىیٌكیٍغ ك از ك ظّاؿحگار ك ك را ةَ كنؼ ظّد دغّت ىیکٍغ:
ةؼ اـؼظث ك گهٍارگّف کؼد رك
چّ ةكٍیغ ركداةَ آف گفث ك گّ
ازك دكر قغ راىف ك ظّرد ك ُاؿ ()346-7/187/1
دنف گكث پؼآجف از ىِػػػؼ زاؿ
ةَ پٍر ظغىحکار ظّد گفث :
ازك ةػؼ قػغق ىػّ جػا آؿيػاف ()353 /188 /1
کَ ىً غاقلیاـ چّ ةضؼ دىاف
 .2.2.3.10جِيیٍَ ٌیؽ از رؿحو ظّاؿحگار ىیکٍغ:
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قتاٍُگ ةؼ چؼخ گؼداف ةگكػث
چّ یک ةِؼق از جیؼ قب درگػقث
در ظّاةگػَ ٌػؼـ کػؼدٌػغ ةػػػاز
ؿعػً گفحً آىػغ ٌِفحػػَ ةَ راز
ظؼاىاف ةیاىػغ ةَ ةانیً ىـػػػػث
یکی ةؼدق قيػی ىػٍتؼ ةَ دؿث
چّ ظّرقیغ جاةاف پؼ از رٌگكةّ
پؾ پػؼدق اٌػغر یکی ىػػػاق رك
ةَ ةاال ةَ کػؼدار ؿػؼك ةهٍػػػػػػغ
دك اةؼك کياف ك دك گیـّ کيػػٍغ
جّ گفحی کَ ةِؼق ٌغارد ز ظاؾ () 53-8/122/2
ركاٌف ظؼد ةّد ك جً زاف پاؾ
رؿحو از دیغف اك قگفث ىیىاٌغ ك از ٌاـ ك کاـ اك ىیپؼؿغ ك جِيیٍَ ٌیؽ زّاب ىیدُغ:
پؽقک ُؽةؼ ك پهٍگاف ىٍو
یکی دظث قاق ىٍِگاف ىٍو
ٌتیٍغ زؽیً ىؼغ ك ىاُی ىؼا ()62/122/2
جؼایو کٍّف گؼ ةعّاُی ىؼا
 .2.2.3.11ىٍیژق دظث اـؼاؿیاب ىِؼ ظّد را ةَ ةیژف اغالـ ىیکٍغ:
چّ آف ظّب چِؼق ز ظیيَ ةَ راق
ةَپؼدقدركف دظث پّقیػػػغقرك
چّ دایػَ ةػؼ ةیژف آىػػػػػغ ـػؼاز

ةغیغ آف ؿِی كغ پِهّ ؿیاق
ةسٍتیغ ىِؼش ٌپّقیغ ازك
ةؼك آـؼیً کؼد ك ةؼدش ٌياز

ُيَ رك ةیژف چّ گم ةؼقکفث ()167-170/417-18 /3
پیػاـ ىٍیػژق ةَ ةیػػػػػػژف ةگفث
كینؼ ركـ ،چّف دظحؼش ،کحایّف ةَ ؿً ازدكا ىیرؿغ غغق ا از زّاٌاف ك ظّاؿحگاراف را زيع ىیکٍغ جػا کحػایّف
از ةیً آٌِا ُيـؼ ظّد را ةؼگؽیٍغ .کحایّف کَ در ظّاب ُيـؼ ى هّب ظّد را دیغق ةّد ،در ةیػغار ٌیػؽ گكحاؿػب را
اٌحعاب ىیکٍغ ك ةا ىعانفث پغر ىّازَ ىیقّد اىا ةا رایؽٌی اؿلؿ ةَ كماؿ ىیرؿغ:
چّ ةكٍیغ كینؼ ةؼ آف ؿؼ ٌِاد

کَ دظث گؼاىی ةَ گكحاؿب داد()275/22/3

 .2.3برتری زًاى در ضاٌّاهِ:
ٌگاق ؿّىی کَ در قاٍُاىَ ةَ زٌاف اؿث در ةػ ی از مضٍَُا ،ةَ مؼاصث ةؼجؼ زٌاف را ةؼ ىؼداف اغالـ ىػیداردی در
زٍگ ،در دـاع ،در ىكّرت ك صحی در صيکؼاٌی آٌِا ةؼ کكّر.
 .2.3.1پؾ از دؿ ةـحً زاؿ ةَ ركداةَ ك آگاق قغف ىٍّچِؼ قاق ،قػاق از ازدكا زاؿ ةػا ایؼاٌػی ظكػيگیً ىػیقػّد ك
دؿحّر صيهَ ةَ کاةهـحاف را ىیدُغ ك ىِؼاب ،پادقاق کاةم از ُيـؼش ؿیٍغظث ،چارق کار را ىیطهتػغ ك اك ُيچػّف
دیپهياجی کارآزىّدق ةَ ٌؽد ؿاـ ٌؼیياف ىیركد كك اك را كاٌع ىیکٍغ:
زٌی دیغ ةا را ك ركقػػػػً ركاف
ؿعًُا چّ ةكٍیغ از اك پِػػػهّاف
ىیاٌف چّ ؽؼك ك ةَ رـحػػً جػرك
ةَ رخ چّف ةِار ك ةَ ةاال چّ ؿؼك
درؿث اؿث اگؼ ٌگـهغ زاف ىً
چٍیً داد پاؿط کَ پیػػياف ىً
ةياٌیغ قاداف دؿ ك جٍػػػػغرؿث
جّ ةا کاكؿ ك ُؼکَ پیػٌّغ جّؿث
ةَ گیحی چّ ركداةَ ظّاُغ ُياؿ ()1143-7/242/1
ةغیً ٌیؽ ُيغاؿحػػػػػػاٌو کَ زاؿ
ٍُ .2.3.2گاـ صيهَ ؿِؼاب ةَ دز ؿپیغ ك ةَ اؿارت ةؼدف ُسیؼ ،زٍگآكر ك دالكر گؼدآـؼیغ ةیٌظیؼ اؿث:
کَ ؿاالر آف اٌسيً گكث کو
چّ آگاق قغ دظحؼ گژدُو
ُيیكَ ةَ زٍگ اٌغركف ٌاىغار
زٌی ةّد ةؼؿاف گؼد ؿّار
کَ چّف اك ٌیاىغ ز ىادر پغیغ()177-9/132/
کسا ٌاـ اك ةّد گؼدآـؼیغ
 .2.3.3ـؼٌگیؾ در ٌسات کی ظـؼك پا ةَ پاب گیّ ظ ؼ ىیکٍغ:
چّ کكحی ُيیراٌغ جا ةاژگاق
ةَ آب اٌغر اـگٍغ ظـؼك ؿیاق

ًگاّی دیگر بِ جایگاُ زى در ضاٌّاهِ فردٍسی  /غ هی ةالؽی ایٍانّ
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ةؼكف قغ ز زیضّف ك از آب چیؼ ()407-8/448/2
پؾ اك ـؼیگیؾ ك گیّ دنیؼ
ٌ .2.3.4كاف ةؼجؼ ةؼظی زٌاف ةؼ ىؼداف در قاٍُاىَ را ىیجّاف در ةَ ؿه ٍث رؿیغف آٌِا دیغ:
اكنیً زٌی کَ ةَ پادقاُی ىیرؿغُ ،يا چِؼزاد ،دظحؼ ةِيً اؿث:
ُيی ةّد ةیکار جا ك ؿؼیؼ
ةَ ةیيار اٌغر ةيؼد اردقیؼ
یکی راق ك آییً دیگؼ ٌِاد ()1-2/487/5
ُيا آىغ ك جا ةؼ ؿؼ ٌِاد
ُيا در داد ك دُف از پغر ـؼاجؼ رـث ك از غغانث اك زِػاف آةػاد گؼدیػغ .ؿػپاق را گػؼد آكرد ك دؿػحّر غػغؿ ك داد ك
ٌیکّیی مادر کؼد .جا زایی کَ :
ٌیازش ةَ رٌر جً ظّیف ةّد ()8/488/5
جّاٌگؼ کٍیو آٌک دركیف ةّد
زانب اؿث کَ در دكنث رـاق ُيا چِؼآزاد ٌتایغ ٌیازىٍغ ةاقغ( .دكنث رـاق  welfare stateام الصی اؿث کػَ
ةػغ از اٌلالب کتیؼ ـؼاٌـَ ى ؼح قغ).
دكنث رـاُی چِؼزاد چٍیً كیژگیُایی دارد:
جفاكت قیّق ةا قاُاف گػقحَدكنحف ةا اٌغیكَ ك غغؿ ادارق ىیقغ.غغانث اك آةاداٌی زِاف را در پی داقث.غالكق ةؼ ازؼا غغانث ،ىژدق غغانث ك ةعكف قػار صکّىحف ةّد.کؼدار ٌیک ؿؼنّصَ کارش ةّد.از دكنث ك صکّىث اك کـی رٌر ك ؿعحی ٌتیٍغ.
در دكنث اك ىـحيٍغ ك ـلیؼ كزّد ٌغارد .ـلؼ ریكَ کً ىی قّد.دؼكجيٍغاف در دكنث اك صفظ ىی قٌّغ.صکّىحی کَ ةؼ اؿاس پٍغار ٌیک (را ) ،گفحارٌیک (ىژدق داد ك دُف) ك کؼدار ٌیک (ٌیکّیی ةػاد کػؼدار ىػا) ؿػاىاف
یاةغ ةیقک اىؼكزق دكنحی اؿث آرىاٌی
 .2.3.5آزرـ دظث ،چِارىاق پادقاق ةّد.
ز جا ةؽرگاف رؿػػػػػػیغق ةَ کاـ
یکی دظػػث دیگؼ ةغ آزرـ ٌاـ
گؼـث ایً زِاف زِاف را ةَ دؿث ()1-2/399/8
ةیاىغ ةَ جعث کیاف ةؼٌكػػـث
ٌياٌغ اٌغر ایؼاف یکػػػػػی ةغگياف
ةَ قاُی ةتغ چػػػػّف كتاد ةؽرگ
ىؼ اك را ةغ ُػػػػػػػػغیَ ك آـؼیً(/400/8پ)

ُيَ قِؼ ایؼاف از اك قػػػادىاف
ز دادش ةعّرد آب ةا ىیف گؼگ
ز جؼؾ ك زك ركـ ك ز ٍُغ ك ز چیً
 .2.3.6پّراف دظث:
چّ زف قاق قغ کارُا گكث ظاـ
یکی دظحؼ ةّد پّراف ةَ ٌاـ
ةؽرگاف ةؼ اك گُّؼ اـكاٌغٌغ ( )1-2/393/8
ةؼ آف جعث قاُیف ةٍكاٌغٌغ
 .2.3.7كیغاـَ ك گؼدیَ ك گؼآـؼیغ ،زٌاٌی ُـحٍغ کَ ةؼجؼ از ىؼداف دكراف ظّد ةّدقاٌغ.
 .2.4برابری زى ٍ هرد:
 .2.4.1قِؼ زٌاف :قِؼ در زىاف اؿکٍغر کَ ُيَ آٌِا زف ةّدٌغ ك ُیچ ىؼد در آف قِؼ ٌتّد:
ةغاف قارؿحاف قغ کَ ظّاٌی ُؼكـ
ُيی رـػث ةػ ا ٌاىغاراف ركـ
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کـی ةػؼ در قِػؼ ٌگػػاقحٍغ ()1233-4/85/6

کَ آف قِؼ یکـؼ زٌاف داقحٍغ
آٌاف گؼچَ زف ةّدٌغُ ،ياٌٍغ ىؼداف:
کَ زّقً ةپّقغ ةَ ككث ٌتؼد ()1236/85/6
ؿّ چپ ةَ کؼدار پّیٍغق ىؼد
در ایً قِؼ ُياف کار کَ ىؼداف ىیکٍٍغ زٌاف ٌیؽ اٌساـ ىیدٍُغ:
ٌگِتاف ةّد ةؼ نب ركدةار ()1269/87/6
ز دكقیؽگاف ُؼ قتی دق ُؽار
ً .3تیجِ
ةا گؽیٍف ٌاـ زٌاف قاٍُاىَ ك ةؼرؿی ازيانی اةیات پیؼاىّف آٌاف ،ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغیو کَ:

انؿ) ةایغ ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف را ةا ٌگاق كِؼىاٌاف داؿحافُا از ُو زغا کؼدٌ .گاق ـؼدكؿی ةَ زف ىذتث اؿثُ .ياٌگٌّػَ
کَ زف در ظاٌَ ،دؿآراـ اؿث ،اُم داٌف ك ـؼٍُگ ٌیؽ ُـث.
ب) از ٌگاق كِؼىاٌاف قاٍُاىَ ،یا ىحً قاٍُاىَ ،ىیجّاف چِار دیغگاق ةَ زف را ةیاف کؼد:
ٌ .1گاق زف ؿحیؽاٌَ :اةیاجی کَ ةا ایً غٍّاف در ةؼظی از پژكُفُا از آٌِا یاد قغق اؿػث ،یػا انضػاكی ُـػحٍغ ك یػا در
ىّرد یک زف ظاص ك یا رـحار کَ در قؼایط ظاص کَ از یک زف ؿؼزدق ،ةیاف قغقاٌغ کَ اگػؼ آف قػؼایط از ىػؼد
ُو ؿؼ ىیزد ؿؽاكار ُيیً کالـ ةّد.
ٌ .2گاق ىذتث :زؽ در ىّارد ٌادر کَ در قؼایط كیژق ةیاف قغق اؿث ،در ُيَ زىیٍَُا ٌگاق ـؼدكؿی ك قاٍُاىَ ةَ زف
ىذتث اؿث.
ٌ .3گاق ةؼجؼ زف ٌـتث ةَ ىؼد :در چٍغ زا قاٍُاىَ زٌاف ةَ پادقاُی ،ـؼىاٌؼكایی ك ؿفارت ىػیرؿػٍغ کػَ ةؼجػؼ
ایٍگٌَّ زٌاف ةؼ ىؼداف ُوركزگار ظّد را ىیرؿاٌغ.
ٌ .4گاق ةؼاةؼ زف ةا ىؼد :در قِؼ ُؼكـ کَ قِؼ ىعحل زٌاف اؿث ،آٌِا كادر ةَ اٌساـ ُيَ کارُایی ُـحٍغکَ ىػؼداف
اٌساـ ىیدٍُغ.
ةا جّزَ ةَ ٌکات ـّؽ ةایغ اذغاف داقث کَ اؿاؿاً ٌگاق زٍـیحی در قاٍُاىَ ى ؼح ٌیـث.
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