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 چکیدُ
یک از آدار ةؽرگ ادةی ُياٌٍغ قاٍُاىَ ـؼدكؿی پژكاؾ غيم ٌغارد ك یکی از ىّضّغاجی کػَ ةػَ قػکم گـػحؼدق ةػَ آف ُیچ

ً پػژكُف پؼداظحَ اٌغ ىّضّع زف در قاٍُاىَ اؿث. ایً ادؼ ةا ٌگاُی ٌّ ةَ زایگاق زف در قاٍُاىَ پؼداظحَ اؿث. ُغؼ از ای

ُػا  ةا اؿػحعؼا  ٌػاـ. ركش کار ةَ ایً مّرت ةّدق اؿث کَ ٌگاُی زاىع ةَ زایگاق زف در اٌغیكَ ـؼدكؿی ك قاٍُاىَ اؿث

قػاٍُاىَ جنػضیش دکحػؼ ظػانلی ى هػق، ُؼیػک از اؿػاىی را ىػحً ُا  قاٍُاىَ، ةؼ اؿاس زٌاف در قاٍُاىَ از ـؼٍُگ ٌاـ

ٌگاق . 1ایو کَ غتارجٍغ از: در پٍر ىلّنَ جضهیم کؼدق را ُا ةَ زف در قاٍُاىَاقزغاگاٌَ ةؼرؿی ك جّمیؿ کؼدق ایو ك ؿپؾ ٌگ

ٌگاق ةؼجػؼ  ةػَ زف. . 5ٌگاق ةؼاةؼ ةا ىؼد،  .4ٌگاق ىذتث ةَ زف در قاٍُاىَ،  .3، در قاٍُاىَ ؿحیؽاٌٌَگاق زف .2ـؼدكؿی ةَ زف، 

هکَ ـؼاز ك ـؼكد زایگاق زف در قاٍُاىَ ُياٌٍغ زایگػاق ٌحیسَ ایً کَ ٌگاق ـؼدكؿی در قاٍُاىَ ةَ زف ٌگاق زٍـیحی ٌیـث ة

 ىؼداف در قاٍُاىَ اؿث.

 

 .قاٍُاىَ ،زف، ـؼدكؿی :کلید ٍاشُ
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 هقدهِ. 1

-ا  ظاص در آف، اٌػکاس ىهی یاـحَ یػا ىػیگیؼ  ك ٌگاق ةَ ىّضّع یا ىـئهٌَّع ىّضعقاٍُاىَ ادؼ  ىهی اؿث کَ ُؼ

ٍاىَ ـؼدكؿػی ٌغارٌػغی یکػی از ىػّارد کغاـ پژكاؾ غيم ُياٌٍػغ قػاُیاةغ. آدار ةؽرگی کَ در صّزق ادةیات داریو، ُیچ

در حب ك ىلاالت ىحػغد ٌّقحَ قػغق اؿػث. اىػا اؿث کَ در ظنّص آف، ک، زایگاق زف در قاٍُاىَ ظاص از ایً دؿث

ؿػؼكدق  ّرذػکيحؼ ادؼ  ةَ ظؼاـث ایً ىّضّع ٌگؼیـحَ قغق کَ قاٍُاىَ ـؼدكؿی ىحٍی اؿث کَ ةػؼ اؿػاس ىحػّف ىٍ

از ىٍظػؼ دیگػؼ، در ةػ ػی از ىػّارد، ٌگػاق  امم داؿحاف ك ةیػاف آٌِػا ةػّدق اؿػث. ةَ اؿاس ك قغق ك ـؼدكؿی، پایتٍغ

كِؼىاٌاف داؿحاف ةَ ىلّنَ زف ةّدق اؿث ك یا در قؼای ی ظاص، ٌگاُی كیژق ىذتث یا ىٍفی، ةػَ زف، ةػَ ٌظػو کكػیغق 

 اؿث. 

ی کَ در صػّزق زٌػاف در اُيیث ك كیژگی ظاص ایً پژكُف: ایً جضلیق چٍغ كیژگی ةارز دارد کَ در کحب ك ىلاالج

 قاٍُاىَ ٌگاقحَ قغق، ةَ آف جّزَ ٌكغق یا کيحؼ ىّرد جّزَ ةّدق اؿث. از زيهَ :

 جفکیک ٌگاق ـؼدكؿی از ٌگاق قاٍُاىَ  . 1

 ُا  زٌاف از قاٍُاىَاؿحعؼا  جياـ ٌاـ .2

 اؿحفادق از قاٍُاىَ ةا جنضیش آكا  دکحؼ ظانلی ى هق .3

 ةَ زف در قاٍُاىَ  ُا گاٌَ ٌگاقةٍغ  پٍرطتلَ .4

 

 اٌغ؟، ـؼدكؿی، یک ٌگاق كاصغ ةَ زف داقحَ: آیا قاٍُاىَ ك ظانق آفپصٍّص ٍ ّدف الؤس. 1.1

 .ُا  ىعحهؿ ك صحی ىح اد در ىّرد زٌاف در قاٍُاىَدادف دیغگاقةؼرؿی ك ٌكاف ك ُيچٍیً 

 پیطیٌِ تحقیق. 1.2

ةَ آف پؼداظحَ قغق اؿث، ٌگاق قاٍُاىَ ةَ زف اؿث کػَ  یکی از ىّارد  کَ ةَ قکم گـحؼدق در صّزق قاٍُاىَ پژكُی

(، 1383)صيیغیاف، درآىغ  ةؼ اٌغیكَ ك ٍُؼ ـؼدكؿػی، (1358مغر، )ةٍیزف در قاٍُاىَ: جؼیً آٌِا غتارجٍغ ازقاظل

، ا(جػزّاٌكیؼ، ةی)(، صياؿَ داد1389)كتاد  ك غتاؿی،ـؼدكؿی ةا ایهیاد ك اكدیـَ ُّىؼ قاٍُاىَ رىلایـَ زایگاق زف د

، (1387قٍاؿػی ازدكا  در قػاٍُاىَ ـؼدكؿػی )انضـػیٍی،(، قػکم1382ؿحیؽاٌَ در قاٍُاىَ )ظ یتػی،ُا  زفةیث

، زف از دیػغگاق (1348)اؿالىی ٌغكقً،  ىؼداف ك زٌاف قاٍُاىَ(، 1380ٌاف در قاٍُاىَ )اکتؼ ،قایـث ك ٌاقایـث ز

-ظّاٌكػی از زف در قػاٍُاىَ )پػاؾ(، 1379 ،اکتؼ(، زف در آییٍػَ قػػؼ ـارؿػی)1370ـؼٍُگتغ ـؼدكؿػی )اـ ػهی،

، زٌػاف (1385(، زف در قػاٍُاىَ )زػفػؼ ، 1379(، ـؼاز ك ـؼكدُػا  قعنػیث زف در قػاٍُاىَ )پیػاىٍی، 1385ٌیا،

( ،   ٌگاُی گػرا ةَ زایکاق ك ٌلػف 1389ـؼ، ركیی زٌاف در قاٍُاىَ )رقیغ (، پّقیغق1386ؿیاؿی قاٍُاىَ )راکػی،

ا ىلایـػَ زایگػاق زف در قػاٍُاىَ ـؼدكؿػی ةػ(، 1391مفؼ  ٌػژاد،دكؿی ك ایهیاد ك اكدیـَ ُّىؼ)ـؼ زٌاف در قاٍُاىَ

(، ىاٌػغاٌا، 1384(، جسهػی ىادرؿػاالر  در قػاٍُاىَ )گػّدرز  ىٍفػؼد، 1389كتاد ، ایهیاد ك اكدیـَ ُّىؼ)غتاؿی ك 

اف قػاٍُاىَ ـؼدكؿػی )ىِػیً ةػاٌّ، زٌچكو، داؿحاف قاقؼظاف ؿیَ، گه(1387ق زٌاف در آییٍَ قاٍُاىَ )ىِؼگاف، چِؼ

، ةؼرؿػی ج تیلػی ؿػیيا  زٌػاف در (1383دیـَ ُّىؼ )ٌیـار  جتؼیؽ ، (، ؿیيا  زف در قاٍُاىَ ك ایهیاد ك ا1385

 (    1386پّر ك ٌّركز ، قاٍُاىَ ـؼدكؿی ك زٍگ ك مهش جّنـحّ  )یضیی

ُػا  را ةػؼ اؿػاس صػؼكؼ انفتػا از ـؼٍُػگ ٌػاـ (ٌاـ 41) ُا  زٌاف در قاٍُاىٌَاـُيَ  اةحغا  کار:اًجام رٍش . 1.3

قاٍُاىَ )ادؼ دکحؼ ىٍنّر رؿحگار ــایی( اؿحعؼا  ك ؿپؾ اةیات ىؼةّط ةَ ُؼیػک از آف اؿػاىی را در قػاٍُاىَ )ةػَ 

اـ. قػیّق ارزػاع جضهیهی آٌِا را ةَ طّر ىعحنؼ ةؼرؿػی کػؼدق-اـ ك ةا ركش جّمیفیجنضیش دکحؼ ظانلی ى هق( یاـحَ

 زهغ/ مفضَ/ قيارق ةیث(.ىَ ةَ قکم زیؼ اؿث: )اةیات قاٍُا
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 . بحث ٍ بررسی2

قّد. ةعف اكؿ ةَ جّمیؿ ك ىػؼـی زٌػاف در قػاٍُاىَ پؼداظحػَ ك ةعػف دكـ ةػَ ایً پژكُف ةَ دك ةعف جلـیو ىی

 اظحناص یاـحَ اؿث.در قاٍُاىَ  ٌگاق ةَ ایً اـؼادجضهیم 

 تَصیف ٍ هعرفی زًاى ضاٌّاهِ. 2.1

کػژ  ك ةػغظّیی  آٌِا را ةَ ةٍغ کكیغ ك ةا زادكییدك ظّاُؼاف، زيكیغ ةّدٌغ کَ ضضاؾ ُؼ :ضْرًاز ارًَاز ٍ. 2.1.1

 :دك را ةَ زٌی گؼـثةَ آٌاف آىّظث ك ُؼ

 غػؿؼ ةاٌّاف را چّ اــؼ ةغٌ          کَ زيكیغ را ُؼدك ظّاُؼ ةغٌغ                       

 ّازػػػدگؼ پاکغاىً ةَ ٌاـ ارٌٌاز           ؼػػػكیاف یکی قِز پّقیغق ر                       

 ؿپؼدٌغقاف ـفةغاف اژدُا  اف          ػػػػػضضاؾ ةؼدٌغقةَ ایّاف                         

 (5-1/55/10)ظّییةیاىّظحكاف کژ  ك ةغ ی           ػػػػػػرق زادكی پؼكردقاف ازة                        

ارٌػّاز اك را چٍػیً گّیػغ. ىػیارٌّاز ظّاب ظّد را ةؼا  نؼزد ك از كصكث ةؼ ظّد ىی ك ةیٍغضضاؾ ظّاةی جؼؿٍاؾ ىی

 کٍغ:راٍُيایی ىی

     ؼافػاف ك اــٌّگػؼقٍاؿػز اظح  ؼاف             ػؼد کً ىِحػؼ کكّر  گػز ُ                      

 ّ ػژكُف کً ك راؿحی ةاززػپ ّ              ػػػؿؼ ىِحؼاف را ةگؿعً ؿؼةَ                      

 (65-59/1/67) ثػار ار ز دیّ ك پؼیـػؼدـ قيز ى   در دؿث کیـث         کَ ُّش جّکًٌگَ                      

( 1/76/332دك از ؽتػار زػادك ی ك پهیػغ ، )پؾ از قـحكّ  زاف ك جً آف ،ضضاؾ را جـعیؼ کؼدکاخ چّف ـؼیغكف 

ُؼ ضضاؾ،  پؾ از دؿحگیؼ ٍغكؿحاف رـحَ اؿث. ٍُغ کَ اك ةَ گفحك  کؼدٌغایً دك ظّاُؼ راز زٌغگی ضضاؾ را ـاش 

   (46-1/92/49آیٍغ. )غار ك  از ایً دك زف ةَ دٌیا ىیٌاىقٌّغ ك ؿَ ـؼزٌغ دك ُيـؼ ـؼیغكف ىی

ـؼاٌكػاف ةازگكػحَ ةّدٌػغ، يـؼیغكف پؾ از آزىایف ـؼزٌغاف ظّد کَ از یيً ةػا ُآزادُ خَ، سْی: آرزٍی، . 2.1.2

 (261-1/106/262) ٌاىغِی ىیٌِا را آرزك ، آزادق ظّ ك ؿآك زٌاف ؿهو، جّر ك ایؼ ی  آٌاف را

 :قغـؼكش کَ ُيـؼ ةِؼاـ گّر دظحؼ ىاُیار گُّؼ :آرزٍ

 (6/491/992)ك دالراـ ةّد  ردالراـ را آرزك ٌاـ ةّد                   ُيّ ؽيگـا                            

اىا ىاُیار ٌظؼ دظحػؼش را  یدآقٍایی، دظحؼ اك را ظّاؿحگار  کؼ غ، ك پؾ از پػیؼایی كقةِؼاـ ٌاقٍاس ىِياف ىاُیار 

 :پؼؿغىی

 ار ػػػػچٍیً گفث ةا ىیؽةاف قِؼیار              چّ در پیف اك ىـث قغ ىاُی               

 ًػچّ ظّاُی کَ یاةی ةَ داد آـؼیً دق ةَ آییً ك دیً            کَ دظحؼ ةَ ى                

 ذار ػػکؽیً قیؼ دؿ چٍغ ظّاُی ٌ ار            ػػػػػػاُیػرزك ىآچٍیً گفث ةا                

 (102-8/493/123) غتػغ آیػّدىٍػّ  ؿػاك قَ ةؼِ    غت            ػػػػػٌگَ کً ةغك جا پـٍغ آی                

ؼیً ٌكاٌَ اظحیار دظحؼاف در اٌحعػاب ُيـػؼ ج. ایً، ةارز دکؼد را ةَ ازدكا  ةا ةِؼاـ ةیاف ّرزك در زّاب پغر اقحیاؽ ظآ

ایً دظحؼ از طتلَ قاُؽادگاف ٌتّدق، ةهکَ از ىیػاف  .کؼدٌغگّر ىیةٌَی کَ ةػ ی از اكّاـ دظحؼاف ظّد را زٌغقزىا ،اؿث

 پؼؿغ:ىیکیغ از ةِؼاـ أٌکحَ دیگؼ ایً کَ ىاُیار، پؾ از پؼؿیغف ٌظؼ دظحؼش، ةؼا  جُا  ىؼدـ ةّدق اؿث. جّدق

 (8/494/1029)از اك آگِی ةِحؼؿث ار ٌكـث       ٌگَ کً ةَ دؿ جا پـٍغ جّ ُـث                        

. اٌحعاب آزاداٌَ ك ةا چكو ةاز ك ؿپؼدف کػار ةػَ یػؽداف :رزك ةا ةِؼاـ ٌِفحَ اؿثآا  در داؿحاف ازدكا  ٌکحَ ركاٌكٍاؿاٌَ

(8/495/1041)                 

 دیگؼ ایٍکَ، ةِؼاـ ـلط غاقق ظاُؼ اك ٌكغ، ةهکَ ةَ ـؼٍُگ اك ٌیؽ:
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 ز دیغار ك ةاال ك ـؼٍُگ اك            زِاٌغار از آف چاىَ ك چٍگ اك                      

 (1018 -8/493/19)کَ گفحی دنف گكث کٍر ةال         ال       ػػػةؼ اك ةؼ از آف گٌَّ قغ ىتح                 

رؿیغ ك چِػار ىػاق پادقػاق قاُی دظث، ةَ پادکَ پؾ از ىؼگ ظّاُؼش پّرافپؼكیؽ دظحؼ ظـؼك :آزرم دخت. 2.1.3

 :ةّد
 اـػػػػػػػز جا  ةؽرگاف رؿیغق ةَ کدیگؼ ةغ آزرـ ٌاـ                ث ػیکی دظ               

 (1-2/ 399/ 8) ةیاىغ ةَ جعث کیاف ةؼٌكـث                گؼـث ایً زِاف زِاف را ةَ دؿث                  

، ةَ کـػاٌی کػَ داكطهػب زٍػگ ك غادق زٍگ ةا اـؼاؿیاب قکیعـؼك آىٍُگاىی کَ  (aspenoy )اسپیٌَی:. 2.1.4

ا ةکكغ. کیعـؼك ةػَ اك د کَ پالقاف ك جژاك رةیژف اغالـ آىادگی کؼد، کكحً ؿؼداراف اـؼاؿیاب ةّدٌغ، زّایؽ  اُغا کؼ

 :ُغایایی داد ك در ىّرد جژاك گفث

 گػػپهٍ ؼددػگ راـ اك آكاز ؽػک             گػركز زٍ اك ا  دارد غقػپؼؿحٍ                   

 رـحً جػركىیاٌف چّ ؽؼك ك ةَ            ةاال چّ ؿؼكرخ چّف ةِار ك ةَةَ                   

 ةّ کػپیکؼ ك دنتؼ ك ىكؿيً            ّ ػاؿپٍ اـػؼكیـث ٌػیکی ىاُ                   

 (194-3/14/197)خ دریؼ  غ چٍاف رػجیؼ ةاق َ ازػک           غش جیؼػّف ةیاةػغ زدف چػٌتای                   

 کٍغ:ٌی، ك  ظّد را ایٍگٌَّ ىػؼـی ىیؼاٍُگاـ ٌتؼد جژاك ةا پِهّاٌاف ای

 کَ ىً زكر دؿ دارـ ك چٍگ قیؼؼ            دنی چٍیً داد پاؿط جژاك                        

 ؿثیؼاف ةُغػز گؼداف ك از جعو ق ؿث          گُّؼ از ایؼاف ةُغٌژادـ ةَ                       

 (652-3/67/4)قاق   داىاد  ٌگیً ةؽرگاف ك گاق           کٍّف ىؼزةاٌو ةغیً زای                       

 گّیغ: ةا جّزَ ةَ ایً ةیث اؿپیٍّ  دظحؼ اـؼاؿیاب ةّدق اؿث، چّف پؾ از گؽارش جژاك اـؼاؿیاب ىی

 (3/71/720) گكث           ةـی ىؼد ٌیک اظحؼ آزردق گكث ةـی ظّیف ك پیٌّغ ىا ةؼدق                

 آكرد:کٍغ ك ةیژف اك را ةا ظّد ةَ نكکؼگاق ایؼاٌیاف ىیپؾ از جػلیب ك گؼیؽ، جژاك ٌاچار اؿپٍّ  را رُا ىی

 ُكحَ از ىكک جا پا  ىّ كـؼ   چّ دیغ آف رخ ىاُؼك  اؿپٍّ                          

 (704-3/70/705)ؿّ  نكکؼ پِهّاف را  کؼد   اٌغرش زا  کؼد          ظّدث پؾ پك               

ىاٌٍغ ةّد ك ةا آف کَ ظّاؿحگاراٌی چّف ـؾفّر ك كینػؼ دظحؼ رؿحو کَ در دالكر  ك چاالکی کو باًَ گطسب:. 2.1.5

 ؼاف كیـَ ك ظاكاف چیً ك ةؽرگاف ایؼاف داقث، رؿحو گیّ را ةَ ُيـؼ  اك ةؼگؽیغی گیّ در رزؽظّاٌی ةا پی

 گّیغ:ىی

 چَ ـؾفّر ك كینؼ چَ ظاكاف چیً    ً          ػػػػػك دیگؼ ةؽرگاف رك  زىی                     

 ٍغ ػػُيی ةؼ دنف ظّاُف آراؿح      ظّاؿحٍغ       ُيَ دظث رؿحو ُيی                   

 ٌّقث(/پی2/437)  ـؼشػػػػجؼ از اـؼاىید  گَ ةّػک    ؼش         ػیً دظحةَ ىً داد رؿحو گؽ                   

ك  قِؼیار دادگػؼ  .دظث ةَ زا  اك ٌكـثىهکَ ایؼاف اؿث، ك  قف ىاق پادقاُی کؼد ك آزرـ : دختپَراى. 2.1.6

 كاجم اردقیؼ را دؿحگیؼ کؼد ك کكث. .ةّد

رظػف  رـحَ ةػّد.گّر ار ةَ قک ٌؽدیکی ىؼز جّرافدر دقحی رؿحو  .دظحؼ قاق ؿيٍگاف ك ىادر ؿِؼابتْویٌِ: . 2.1.7

-ؿػيٍگاف رؿحو در زـحسّ  رظػف، ةػَ  .دااـحکيٍغ چٍغ ؿّار از قِؼ ؿيٍگاف  غ ك ةَقدر صاؿ چؼا از رؿحو دكر 

ٌػؽد  ،زػافا  قيع ةَ دؿث ُيؼاق ةا ةاٌّیی ظؼدىٍػغ ك پػاؾقب در ظّاةگاق رؿحو ةؼدققغ. ٌیيَك ىِياف قاق غ یرؿ

 را پؼؿیغ: یؼق ىاٌغ. ٌاىفرؿحو از اك ظ (58-2/122/56) رؿحو آىغ

   (2/122/61) اـاـ             جّ گّیی کَ از ؽو ةَ دك ٌیيَچٍیً داد پاؿط کَ جِيیٍَ                   
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 .ٌـاٌی ظؼدىٍغ ك اُم داٌف ةّدجِيیٍَ غالكق ةؼ زیتایی ظاُؼ ، ا

        (  2/123/79) ةِؼق دیغز ُؼ داٌكی ٌؽد اك   رؿحو ةغاٌـاف پؼیچِؼق دیغ      چّ                  

ةػَ  ،ُيـؼ ؿیاكش ك ىادر ـؼكد اؿث. پیؼاف كیـػَ دظحػؼ ظػّد را ةػؼا  ُيـػؼ  ،دظحؼ پیؼاف كیـَجریرُ: . 2.1.8

/پ( ك 2/321) غ:زؼیػػؼق ـؼزٌػػغ  ةػػَ ٌػػاـ ـػػؼكد زادق قػػاز   / پ(2/296( ك )2/296/1443) د.داؿػػیاكش پیكػػٍِاد 

ح پّقغ ك ةَ پیكّاز ؿپاق ایؼاف ةؼكد ك ةػَ کػیً ظػّاُی ؿػیاكش ةؼظیػؽد ك زؼیؼق از ـؼكد ظّاؿث جا ؿال (3/31/69)

 ـؼكد

 (3/33/104فث: را  جّ ا  قیؼ زف          درـكاف کٍغ دكدق ك اٌسيً  )ةغك گ                       

 :ك چّف ـؼكد ةَ دؿث رُاـ کكحَ قغ

 غػظّیكحً ةؼ زىیً ةؼ زدٌ ُيَ  ؿحٍغگاف ةؼ ؿؼ در قغٌغ          پؼ                       

 زؼیؼق یکی آجكی ةؼ ـؼكظث           ُيَ گٍر ُا را ةَ آجف ةـّظث                      

 ةّد ٍَػػػدقةؼ زاىَ   اك یکی ؼكد           ػػػػـ ةیاىغ ةَ ةانیً ـؼخ                        

 (482-7/ 3/57)  کو ةؼ دریغ از ةؼش زاف ةغاد   ق   دك رخ را ةَ رك  پـؼ ةؼ ٌِاد                              

ی  ـؼك ةؼدق ةّد ك از ةِؼاـ چّةیً ظّاؿث جا آف اژدُا را ةکكػغ کپّ نلب زف ظاكاف کَ دظحؼش را قیؼ خاتَى:. 2.1.9

 (177/2309-8.)دظحؼ ظّد را ةَ ك  داد ، ظاكافی را کكثچّف ةِؼاـ اژدُا  کپّ

. پػػیؼـثرا دظحػؼش  از را  داراب کَ پؾ از ىؼگ دارا، ظّاؿػحگار  اؿػکٍغزف دار ،ىادر ركقٍک :آرایدل. 2.1.10

(6/6 /46-44) 

دؿ اـؼكزِ » ( در چاپ ىـکّ 547-8/ 7/332). االکحاؼ را رُاٌیغق ةّدکٍیؽکی کَ قاپّر ذك پی:دلفرٍز ٍ فرخ. 2.1.11

 آىغق اؿث .  «ـؼخ پی

 اؿ ك ىادر رؿحو.دظحؼ ىِؼاب کاةهی ك ؿیٍغظث ك ُيـؼ ز رٍدابِ: . 2.1.12

ٌغ. چػّف غف اكماؼ یکغیگؼ ةؼ ُو غاقق قغُا  قٍیغار  اؿث کَ ُؼ دك ةا قٍیداؿحاف غكق ركداةَ ك زاؿ، از غكق

هی داقث، یکی از ُيؼاُاف زاؿ گفث کَ پادقػاق کاةػم دظحػؼ  در ظاٌػَ ةزاؿ ةؼ کاةم كارد قغ ك ىالكاجی ةا ىِؼاب کا

 کَ:، ةَ رخ چّف ةِكث ك ةَ ةاال  ؿا ، دارد

    (287 -1/183/8پؼآرایف ك داٌف ك ظّاؿحَ )       راؿحَ       آؿؼ ةِكحـث ؿؼجا                  

 ةا ایً جّمیؿ:

  ( 294/ 1/184)چٍاف قغ کؽك رـث اراـ ك ُّش     ةؼ آكرد ىؼ زاؿ را دؿ ةَ زّش                      

د کػَ ؿػیٍغظث در ك  را ةؼا  زف ك دظحؼ ظػّد كمػؿ کػؼك  ثاز ىالكات ةا زاؿ ةَ کاخ ةاز گك از آف ؿّ ىِؼاب ةػغ

 غُغ:ىّرد زاؿ ىی پؼؿغ. ؿِؼاب زّاب ىی

    (338/ 1/186)  پی زاؿ را کؾ ٌیارد ؿپؼد            ةَ گیحی در از پِهّاٌاف گؼد                           

 پؾ از جّمیؿ زكر ك ةازك ك دالكر  ُا  اك ، غیب اك ُو ىی گّیغ :

 (345/ 1/187)   ٌگّیغ ؿعً ىؼدـ غیب زّ         ف ؿپیغؿث ىّ    کاز آُّ ُياف                  

 چّف ركداةَ ایً گفث ك گّ را ىی قٍّد، رظف گهگّف ىی گؼدد ك ..

 (347/ 1/187)  ازك دكر قغ راىف ك ظّرد ك ُاؿ      دنف گكث پؼ آجف از ىِؼ زاؿ                           

ظّاُػغ، پؼؿػحٍغگاف در قػگفث ةَ زاؿ، ةا کٍیؽکاف ك پؼؿحاراف ظّد ىی گّیغ ك از آٌاف چارق ىػیركداةَ غكق ظّد را 

-جؼیً دظحؼ زِاٌی ك از ٍُغ ك چػیً جػّ را ىػیؿحایٍغ کَ جّ اــؼ ةاٌّاف ك ؿؼاـؼازىاٌٍغ از ؿعً ركداةَ ك اك را ىیىی

ةا ایً كمؿ قؼـ آكرؿث کـی کػَ پػغرش ك  را غ، ـؼؿحؿحایٍغ. جنّیؼ جّ را قاق ٍُغ از كٍّ  ةؼا  پادقاق ظاكر ىی
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ٌيا قغق اؿث ك از ىادر پیؼ زادق قػغق اؿػث ةَ دكر اٌغاظحَ اؿث ك پؼكردق ىؼغ در کّق ةاقغ ك در ةیً زياغث اٌگكث

 ( ك گفث:1/189/372) ركداةَ از گفحار آٌاف ةَ ظكو آىغ (369-70/ 1/189) .ةپػیؼ  ك ةپـٍغ 

 ً ػؼاف زىیػغاراف ایػٌَ كینؼ ٌَ چیً        ٌَ از جاز ـؾفّر ظّاُوٌَ                

   (375-1/189/6)  ةَ ةاال  ىً پّرؿاىـث زاؿ             اةا ةازك  قیؼ ك ةا ةؼز ك یاؿ                  

را  ةػا ركداةػَ زاؿ زىیٍػَ ىالكػات ك آیٍغزّیی كماؿ زاؿ ك ركداةَ ةؼ ىیچارقدر پی پؼؿحارافپؾ از امؼار ركداةَ، 

ث ةا ؿاـ ظرایؽٌی ؿیٍغؿؼاٌساـ،  ةٍغٌغ کَ زىیٍَ ازدكا  ةا ُو را ـؼاُو کٍٍغ.پیياف ىی ،ركداةَك زاؿ کٍٍغ. ىیـؼاُو 

ٌػاف آؿاـ ةػَ کاةػم آىغٌػغ ك در زكػً ك ؿػؼكر  كك ؿاـ ةا ىٍّچِؼ قاق، زىیٍَ ازدكا  ركداةَ ك زاؿ را ـؼاُو کؼد، زاؿ 

ركداةػَ ةػاردار  .رـحٍغ ك ؿاـ پادقاُی آٌسا را ةػَ زاؿ داد ٌیيؼكزك ركداةَ ةَ زاؿ ك ؿاـ ( 1/262/1413قؼکث کؼدٌغ. )

 قغ ك ةَ ٍُگاـ زادف، ةَ جغةیؼ ؿیيؼغ پِهّ  اك را قکاـحٍغ ك رؿحو ةَ زِاف پا ٌِاد.

 گّیغ:اؿکٍغر ىیةَ  دارا دـ ىؼگ. اؿث را ك ُيـؼ اؿکٍغرآدظحؼ دارا  داراب ك دؿ :رٍضٌک. 2.1.13

 غ ىً ػػػةَ پّقیغگاف ظؼدىٌٍگَ کً ةَ ـؼزٌغ ك پیٌّغ ىً                                

 گاق ػػػجً دظحؼ ىً ةعّاق          ةغارش ةَ آراـ در پیكز ىً پاؾ                      

 (370-5/558/2زِاف را ةغك قاد ك پغراـ کؼد  ) کسا ىادرش ركقٍک ٌاـ کؼد                                

را ظّاؿحگار  کػؼد ك ركقػٍک ةػَ ُيـػؼ  ٍغر پؾ از ىؼگ دارا ةَ پادقاُی ایؼاف رؿیغ، دؿ آراـ ىادر ركقٍک اؿک

 آىغ. اؿکٍغر در

 (2191-5/ 6/582) ةِؼاـ گّر اك را ةَ زٌی گؼـث.ةَ پیكٍِاد قٍگم، دظحؼ قٍگم ٍُغ  کَ سپیٌَد: . 2.1.14

آؿیاةاٌی اؿث کَ ةِؼاـ گّر ُؼ چِػار ٌفػؼ  چِار دظحؼ ، ٌارداٌک ك ؿّؿٍک، ٌاـىكکٍاز، ىكکٍک سَسٌک:. 2.1.15

 (  471-6/454/472) .گؽیغُيـؼ  ةؼآٌِا را ةَ 

-اٌػغ ةػَ چػارقچّف دریاـث کَ زاؿ ك ركداةَ ةَ ُو دؿ ةـػحَُيـؼ ىِؼاب کاةهی ك ىادر ركداةَ، سیٌدخت: . 2.1.16

پؾ چٌّاف ؿفیؼ  کار آزىّدق، ةَ دیػغار ؿػاـ ةَ ایً پیٌّغ راضی کؼد ك ؿی ایـحاد ك اةحغا ىِؼاب، قّ  ظّد، را زّی

 (1/186/328) ٌؼیياف، پغر زاؿ رـث ك اك را ٌیؽ راضی کؼد.

ك ةَ ُيـؼ   غ ك ةا پایيؼد  ـؼیغكف آزاد قغٌغیکی از دك دظحؼ زيكیغ کَ ةَ ةٍغ ضضاؾ در آىغٌ ضْرًاز:. 2.1.17

 ( 55/8/ 1)اك ىادر ؿهو ك جّر اؿث.  ـؼیغكف در آىغٌغ.

ركزگار  از ك  دكر ةػّد  (3402-8/260/3) ُيـؼ ظـؼك پؼكیؽ کَ ك  از زّاٌی ةَ اك دؿ ةـحَ ةّد. یریي:ض. 2.1.18

پػؾ  .قّدك ةا دیغف اك غكق ظـؼك جازق ىیةیٍغ را ىیقیؼیً  در ٌعسیؼگاق،ركز  ظـؼك پؼكیؽ  جا ةَ پادقاُی رؿیغ.

 (8/256/3457)د. آكرىیةازگكث ةَ قِؼ، ك  را ةَ ُيـؼ  ظّد در  ك از ىؼاؿو قکار

قغٌغ اىا ةا جيذیم ك جّزیَ ظـؼك پؼكیؽ، كاٌع قغٌغ. در كنؼ قاق، ةا ُيـػؼ  ٌاراصثةؽرگاف كّـ ك ُيَ قِؼ از ایً کار 

قػغ. پػؾ از غػؽؿ  نؼ قاقك  ظاؿث ك ك  را زُؼ داد ك کكث ك ظّد، یگاٌَاك کَ ىؼیو ٌاـ داقث ةَ صـادت ةؼدیگؼ 

ك پؾ از كحم ك  از درظّاؿث قیؼكیَ ةػؼا  ازدكا  اىحٍػاع کػؼد ك ةػؼ كتػؼ ظـػؼك  ظـؼك از پادقاُی، در کٍار اك ةّد

 پؼكیؽ ظّد را کكث. 

 (1/63/124)ىادر ـؼیغكف ك ُيـؼ آةحیً. فراًک: . 2.1.19

ةػّد ك از ٌگِتػاف  گاك ةؼىایَپؾ از کكحَ قغف آةحیً ةَ دؿث ضضاؾ، ىادر ـؼیغكف ك  را ةَ ىؼؽؽار  ةؼد کَ در آف 

( پؾ از ؿَ ؿاؿ ـؼاٌک ـؼزٌغ را از ةیو ضػضاؾ از 1/63/133كزگار  کّدؾ را در پٍاق ظّد گیؼد.)ث جا رىؼؽؽار ظّاؿ
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ؼكرش دُػغ. ـؼاٌػک پػؾ از پ( ك ةَ ىؼد  دیٍی داد جا اك را 139-1/64/140آف ىؼد ىؼؽؽار گؼـث ك ةَ انتؼز کّق ةؼد )

 ك  را گؼاىی داقث.  ُا ؿاظث ك ـؼیغكف ٌیؽآگاُی از پیؼكز  ـؼیغكف ٌذارُا کؼد ك زكً

 (876/ 6/483)ٌاـ یکی از دظحؼاف ةؼزیً کَ ُؼ ؿَ ةَ ُيـؼ  ةِؼاـ گّر در آىغٌغ.  فراًک:. 2.1.20

پیؼاف كیـَ ، كزیؼ کػارداف ك ظػّش  . دظحؼ اـؼاؿیاب، ُيـؼ ؿیاكش ك ىادر کیعـؼكفرًگیس )فریگیس(: . 2.1.21

ـؼ  ؿیاكش ىی دُغ، ةؼا  ارجتاط ةیكحؼ ؿیاكش ك اـؼاؿػیاب كهب اـؼاؿیاب، پؾ از آٌکَ دظحؼ ظّد زؼیؼق را ةَ ُي

ؿػاطث پیػؼاف، ةػا ك (1444-2/297/1445) دُغ کَ ؿیاكش یکی از دظحؼاف ك  را ةَ ُيـؼ  ةؼگؽیٍػغ.پیكٍِاد ىی

 قػغف ؿػیاكشغ ك پؾ از دؿیـَ گؼؿیّز ك کكػحَکؼدٌةا ُو زٌغگی  "گؼدؿیاكش"غ ك درـؼٌگیؾ ُيـؼ ؿیاكش ق

پـػؼ  ،، ُيـػؼ ـؼیتػؼزگؼ  رؿػحوةػا ىیػاٌسیـػؼٌگیؾ ك در پادقاُی کیعـؼك،  در کٍارش ةّد عـؼكکیجا پادقاُی 

 (2984 -4/363/6)  قغ. ،کیکاككس

 ( 6/27/342)  کَ ُيـؼ اؿکٍغر قغ. دظحؼ کیغقاق ٍُغكؿحاف فغستاى:. 2.1.22

 (2-6/51/671) .اف اؿکٍغر، ـؼىاٌؼكا  اٌغنؾ ةّددر زىزٌی ظؼدىٍغ ك ةعكٍغق کَ  قیدافِ:. 2.1.23

اؿکٍغر کَ كمؿ كیغاـَ را قٍیغق ةّد، ةَ ؿّ  ك  ٌاىَ ٌّقث ك از ك  ظّاؿث جا ةاژ گؽار اك قّد. كیغاـَ درظّاؿػث 

ك  کَ از كتم ، جنّیؼ اؿکٍغر را داقث، اك را قٍاظث  اك را رد کؼد ك اؿکٍغر در نتاس ـؼؿحادگاف ةَ ٌؽد كیغاـَ رـث.

 . زٌغ ك پیٌّغ اك کار  ٌغاقحَ ةاقغاؿکٍغر ةا قِؼ ك ـؼك در ظهّت ةا ك  پیياف ةـث کَ 

-یغ، ظّاؿحگاراف را در کاخ گؼد ىػیرؿىید کَ چّف ٍُگاـ ازدكا  دظحؼش ـؼارؿو ةّ كینؼ ركـ را :کتایَى.2.1.24

 کحایّف در ظّاب دیغ کَ اٌتُّی از ىػؼدـ در (236-5/19/7کؼد )کؼدٌغ ك دظحؼ از ةیً آٌِا ُيـؼ ظّد را اٌحعاب ىی

ف داد ك از کحایّف ٌیػؽ گهػی ا  ةا کؼدار قاُاٌَ در آف زيع ةّد کَ دؿحَ گهی ةَ کحایّاٌغ ك ىؼد ؽؼیتَکاخ زيع قغق

. قػاق دؿػحّر داد از ٌپـػٍغیغّف ُػیچ کػغاـ را ی، کحػاؿػحگاراف در کػاخ كینػؼ اٌسيػً کؼدٌػغمتش کػَ ظّاگؼـث. 

دیػغ، کحػایّف چػّف از دكر گكحاؿػب را  .غكارد کػاخ قػك گكحاؿب ٌیؽ ةا آٌػاف ظّاؿحگاراف گؼكق کِحؼاف كارد قٌّغ 

اٌحعاب ىؼد ؽؼیتَ غنتاٌی قغ ك گفػث کػَ  اـ!  كینؼ ازد کَ ایً ىؼد را پـٍغیغقیغ ظّاةف جػتیؼ قغق، اغالـ کؼـِي

-5/295)پػػیؼـث. ، كینػؼ اٌحعػاب دظحػؼش را ىیػاٌی اؿػلؿاىػا ةػا پادر (266-21/8-5/2) ُؼدك را ةایغ ؿؼ ةتؼٌػغ.

294/41-38) 

ُسیػؼ ؿػاالر دژ از ككحی ةا ظتؼ قػغ کػَ  : دظحؼ دالكر گژدُو از پِهّاٌاف ك ىؼزداراف ایؼاٌی اؿث.گردآفرید. 2.1.25

 (177-2/132/8. )نتاس رزـ پّقیغ ك ةَ زٍگ ؿِؼاب رـث ق،ك ةَ دؿث اك اؿیؼ قغ قؿِؼاب قکـث ظّرد

ر ٌِاد ك ؿِؼاب چّف ةَ اك ٌؽدیک قغ ةا دیغف ةػؼ ك ـؼا در ٍُگاىَ ٌتؼد جاب ىلاكىث در ةؼاةؼ ؿِؼاب ٌغاقث ك رك  ةَ

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 

(  قب ٍُگاـ گؼدآـؼیغ ك دژ ٌكػیٍاف از راُػی ىعفػی ةػَ ایػؼاف ـػؼار 2/134/218( ك )2/132/205ریكعٍغ گؼـث. )

 (2/136/239کؼدٌغ. )

ظّاُػغ ىػیةِؼاـ چّةیً ةا جػغاد  از ؿپاُیاف ظّد  ككحی ى هع قغ کَ ةِؼاـ چّةیًظؼدىٍغ ظّاُؼ  :گردیِ.2.1.26

 (1560-7/596/2، ةِؼاـ را پٍغ داد کَ پیكٍِاد آقحی ظـؼك را ةپػیؼد كنی ٌپػیؼـث. )دةؼ ظـؼك ةكّر

پؼؿحار  کؼد ك ةِؼاـ در آؽػّش گؼدیػَ زػاف داد. زظو ةؼداقث گؼدیَ از اك « كهّف جؼؾ»ٍُگاىی کَ ةِؼاـ ةَ دؿث 

از  ،ظاكاف چیً از اك ظّاؿحگار  کؼد اىا گؼدیَ از ایػً درظّاؿػث ىضحؼىاٌػَ ؿػؼةاز زد ةػَ ایػؼاف آىػغ ك زف گـػحِو

 (8/230/3032) .ةا اك ازدكا  کؼدرا کكث ك گـحِو  ،ةَ درظّاؿث ظـؼك اىا یاؽی قغ.ـؼىاٌغُاف 

 (8/238/3126)  د.کؼ  آف قِؼ َ را ـؼىاٌؼكاظـؼك ةؼا  آةاداٌی ر ، گؼدی
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ف ةػَ آغٌغ ك ظتؼ دظحؼاف گكحاؿب ك ظّاُؼاف اؿفٍغیار کَ در صيهَ کِؼـ ةَ ةهط اؿیؼ ق فرید:آّوای ٍ بِ. 2.1.27

از ىػؼگ اؿػفٍغیار ُيػیً  اؿفٍغیار آف دك را از ةٍغ رُاٌیغ ك ةَ ةهط ةؼد ك پؾ( 1134-184/6- 5/5.)رؿیغگكحاؿب 

 : کَ ٌغگكحاؿب اغحؼاض کؼد دك ظّاُؼةَ

    (5/431/1596)ٌَ ؿیيؼغ کكحف ٌَ رؿحو ٌَ زاؿ          جّ کكحی ىؼ اك را چّ کكحی ىٍاؿ            

 (214-6/148/6) ةؼ اردقیؼ ةاةکاف دؿ ةـث ك ةا اك ةَ پارس گؼیعث.کٍیؽ اردكاف کَ  گلٌار:. 2.1.28

(کَ در پیٌّغ ـػؼٌگیؾ 2/302/1521ركاف )پِهّاف، ؿحّدق ك ركقً، زٌی کغةاٌّ ، ُيـؼ پیؼاف كیـَ گلطْر:.2.1.29

 ةا ؿیاكش ك صيایث از ـؼٌگیؾ پؾ از کكحَ قغف ؿیاكش ٌلف داقث.

-293/35-6/4. )داٌـث ك ىانکػَ ٌاىیػغَ پغر ك  را قایـحَ ىيهکحغار  ک ٌّقَ دظحؼ طایؼ ؽـاٌی ك هالکِ:. 2.1.30

كر قغ ىانکَ غاقق قاُپّر قغ ك ةػَ پػغرظیاٌث کػؼد. پػغر ك ایؼ صيهَ( ٍُگاىی کَ قاُپّر ذكاالکحاؼ ةَ صنار ط34

 ةؽرگاف دژ را ىـث کؼد ك قاپّر را ةَ دژ راق داد. پغردؿحگیؼ ك کكحَ قغ ك ىانکَ ُيـؼ قاپّر قغ.

-رخ ىػیپؾ از ىؼگ ایؼ  دظحؼ  ىاق( ك 1/125/572قّد)کَ از ایؼ  ةاردار ىی کٍیؽ  زیتا رك  هاُ آفرید:. 2.1.31

 یغ کَ قتیَ ایؼ  ةّدق اؿث. ـؼیغكف اك را ةَ پكٍگ ةَ زٌی داد ك از اك ىٍّچِؼ زادق قغ. زا

 رؿغ.            ٌکحَ آف کَ اداىَ ٌـم در ایؼاف ةاؿحاف از ٌاصیَ دظحؼاف ٌیؽ ةّدق اؿث. زیؼا ىٍّچِؼ ةَ پادقاُی ىی

غيػّیف در درگیػؼ  ةػیً ( 8/115/1514. )ُيـػؼ ظـػؼك پؼكیػؽ قػغ دظحؼ ظؼدىٍغ كینؼ ركـ کَ هرین:. 2.1.32

 ىؼیو ُيیكػَ ىػّرد صـػادت قػیؼیً ةػّد (8/161/2110) دؼٌیاطّس ك ةٍغك  پِهّاف ایؼاٌی ُّقيٍغاٌَ كؿاطث ک

  ( ك ؿؼاٌساـ قیؼیً ةَ ىؼیو زُؼ داد ك ایً راز ٌِاف ىاٌغ.8/269/3511( ك )8/269/3512)

 (3/373/940ؿ ك پاکغاىً اـؼاؿیاب )دظحؼ غفیهٌیصُ: . 2.1.33

كنػی ةػا ىعانفػث پػغر ىّازػَ  ( 3/309/71)قّدداكطهب کكحً گؼازُا در ىؼز ایؼاف ك جّراف ىیجٍِا ةیژف ـؼزٌغ گیّ 

دُغ در زكٍگاُی کَ در ؿؼزىیً جػّراف ةَ اك پیكٍِاد ىی ظّاُغ اكر اةَ آٌسا ةکكاٌغا  ىیقّد گؼگیً ةا دؿیـَىی

ىٍیؽق در ىـیؼ ظیيػَ ظػّد  گؽیٍغ.زیؼ درظحی ةهٍغ ىـکً ىیر ةؽىگاق کٍا ةیژف( 140-3/315/1)اؿث قؼکث کٍٍغ 

. پػؾ غّت کٍغ کَ در زكً آٌِا قؼکث کٍػغـؼؿحغ جا از ةیژف دةٍغد. دایَ ظّد را ىیةیٍغ ك ةَ اك دؿ ىیف را ىیژةی

ك قػغ ةیػژف چػّف ةیػغار  .َ کػاخ آكردىعفیاٌَ ةك  (3/320/210کؼد. )اكرا ةا قؼةحی ةیِّش  ، ىٍیژقزكًاز ةؼگؽار  

اـؼاؿػیاب چٍػغ ركز ةػػغ از ایػً ( 3/321/222)ةؼ گؼگیً ٌفػؼیً کػؼد  ظّد را در کٍار ىٍیژق در کاخ اـؼاؿیاب یاـث

ىٍیػژق ةػؼا   .ك کاخ ىٍیژق را جارا  کٍٍػغ ـؼىاف داد جا ةیژف را در چاق ارجٍگ زٌغاٌیك  (3/321/222) ىّضّع آگاق قغ

ق، ةیػژف را ژیغ. رؿحو در نتاس ةازرگاٌاف ةَ جّراف رـث ك ةا راٍُيایی ىٍیةؼد. ظتؼ ةَ ایؼاٌیاف رؿةیژف ىعفیاٌَ ؽػا ىی

 از چاق ارجٍگ ٌسات داد ك ةَ ایؼاف آىغٌغ.  

داراب ـیهلػّس پادقػاق ركـ را قکـػث داد پادقػاق ركـ  ككحػی کػَ. دظحؼ ـیهلػّس ك ُيـػؼ داراب ًاّید:. 2.1.34

: دظحؼت ٌاُیػغ را ةؼا  ىً ةفؼؿػث یً کَ در آراىف ةاقیاا  کَ ةؼ ك داراب ةَ ـیهلّس پیاـ دادپیكٍِاد آقحی داد 

حغ. اىػا چػّف دُػاف ٌاُیػغ ةػّ  ـؼؿپػیؼد ك ٌاُیغ را ةا زِیؽیَ قاُاٌَ ٌؽد داراب ىیادقاق ركـ ىی( پ5/521/5-73)

دارد ك پـؼ  ىیغ، ٌاُیغ از داراب صاىهَ ةّدق اؿث ك ایً را پٍِاف ٌگَ گؼداٌىیةازدُغ داراب اك را ٌؽد پغر ٌاظّش ىی

 قّد.. اؿکٍغر پادقاق ركـ ك ایؼاف ىیٌاىغزایغ کَ ك  را اؿکٍغر ىیىی

دظحؼ ةِؼاـ ةِؼاىیاف ك غيَ قاپّر ذكاالکحاؼ ك ظّاُؼ ٌؼؿی قاق ایؼاف ةّد کَ اؿیؼ طایؼ ؽـاٌی قػغ  ًَضِ:.  2.1.35

دادف قػاُپّر ةػَ دژ طػایؼ ٌلػف داقػث. ك یک ؿاؿ ٌؽد اك ىاٌغ ك اك دظحؼ  ةػَ ٌػاـ ىانکػَ ةػَ دٌیػا آكرد کػَ در راق

(6/293/30) 
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 (139-5/8483/41. )ةؼگؽیغ رؿو ظّیغكدق، ك  را ةَ ُيـؼ ةَدظحؼ ةِيً اؿفٍغیار کَ  ّوای چْرزاد:.  2.1.36

زانػب اؿػث کػَ ( 148-5/483/9. )در ةـحؼ ىؼگ اـحاد ك ُيا  را زاٌكیً ظػّد کػؼد ؽو اكاز قاق  ُيا  ةیيار قغ.

 کٍغ.ـؼ  ةَ ٌاـ ؿاؿاف، ُيا  را زاٌكیً ظّد ىیةا داقحً پةِيً 

 تحلیل جایگاُ زى در ضاٌّاهِ. 2.2

کَ در ىّارد  ظاص ةیاف قغق اؿث، ةا ٌگػاق قػاٍُاىَ را ةایغ ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ُا  اٌساـ قغق، 

 زٌاف در قاٍُاىَ دیغ: جّاف پٍر ىّضع را ٌـتث ةَ از ایً رك ىی. کؼد کَ ىٍتػخ از ىحّف امهی اؿث، زغا

 ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف -1

 اةیاجی کَ زف ؿحیؽاٌَ اؿث. -2

 ٌگاق ىذتث ةَ زف  -3

 اةیاجی کَ زایگاُی كیژق ةؼا  زف كؼار دادق اؿث.  -4

 ةؼاةؼ  زف كىؼد -5

 

 زى بِ فردٍسی ًگاُ. 2.2.1

 .دُیواةحغا ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی

ىٍیژق آٌسا کَ ؿپاق قب جیؼق ةؼ دقػث ك راغ ـؼقػی از پػؼ زاغ گـػحؼدق  صکیو طّس، در اةحغا  داؿحاف ةیژف ك

اٌغكد چِؼ ك اُؼىً ُؼ ؿّر چِؼق ٌيّدق اؿث ك گؼدكف گؼداف از صؼکػث ایـػحادق اؿػث. دؿ ظػّش اؿث ك ؿپِؼ كیؼ

 دارد کَ ىِؼةاٌی اٌغر ؿؼا .

 ؼا  ػػةاف ةّدـ اٌغر ؿیکی ىِؼ  اٌغر ةسـحو ز زا             ةغاف جٍگی                      

 اىغ ةَ ةاغ ػػػػةیاكرد قيع ك ةیؼاغ               ػزك چظؼكقیغـ ك ظّاؿحو                     

 قاٍُكِی  ـ ػاکی زػی  زدكدقی              ػك جؼٌر  ك ةِ ٌار  آكرد ك   ىی                    

 ی ػػقب جیؼق ظؼاةث ٌیایغ ُي   ی           ػقيػث چَ ةایغ ُي ىؼا گفث                    

 اف ػحؼظّاٌو از ةاؿػؼت ةػز دـح             افػػا یکی داؿحػی جػا  ىػةَ پیي                   

 ُيَ از در ىؼد ـؼٍُگ ك ؿٍگ  ىِؼ ك ٌیؼٌگ ك زٍگ            پؼ از چارق ك                    

 ّ ػىؼا اىكب ایً داؿحاف ةازگاق رك             ػػفحو ا  ىةغاف ؿؼك ةً گ                   

 هّ  ػػػػةَ قػؼ آر  از دـحؼ پٍِّ              ػػىً ةكىؼا گفث گؼ چّف ز                    

                                                                       (15-304/26-3/306)ٍاس ػکٍّف ةكّ ا  یار ٌیکی قپاس            ػػػپػیؼـ ؿُيث گّیو ك ُو                   

 حَ ٌِفحَ اؿث :کدر ایً ىحً چٍغ ٌ

 ٌگاق ىذتث ـؼدكؿی ةَ زف ك ُيـؼش  -1

 ظاٌّادگی اُم ـؼٍُگ ك ىػؼـث ةّدق اٌغ. -2

 ةا ؿّاد ةّدف ك ـؼُیعحَ ةّدف ُيـؼ ـؼدكؿی  -3

قػيارد ك ّق آجف ةگػرد، ـؼمث را ىؾحٍو ىػیاىا ـؼدكؿی در ادٍا  داؿحاف ؿیاكش کَ ُيَ ىٍحظؼٌغ کَ ؿیاكش از ک

 کٍغ .ةا جّزَ ةَ ـ ا  داؿحاف، ىالیو ةَ زٌی چّف ؿّداةَ اٌحلاد ىی

 کار زف آیغ ُيی کاؿحی  ز  غف در راؿحی            ػث دیػظّاؿُيی                      

 ( 476-234/7/ 2)آیغ جؼا گؼ  ةَ زف ٌگؼك    ؿؼ ةكٍّ               ةَ چّف ایً داؿحاف ؿؼةَ                    
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ظّاُػغ ٌلػغ  کٍػغ، دارد ك آٌسا کَ ةا غٍایث ةَ ىحً ىػیجّاف چٍیً گفث کَ ـؼدكؿی ىلاـ كاال  زف را پاس ىیىی

 کٍغ. ةـیار ىالیو ك ٌَ جٍغ ك گؽٌغق اٌحلاد ىی

 ًگاُ زى ستیساًِ ٍ یا ًقاداًِ بِ جٌس زى:  . 2.2.2

ُا  قاٍُاىَ در ىّرد زٌاف، ٌلػغُایی را ةػؼ گیؼ  قعنیثقغ، پایتٍغ  ـؼدكؿی ةَ ىحً ك ىّضعُياٌگٌَّ کَ اقارق 

 اك ركا داقحَ اؿث . 

ةـیار  از پژكُكگؼاف ىػحلغٌغ اةیات جٍغ ك گؽٌغق غهیَ زٌاف در قاٍُاىَ ُيَ انضاكی اؿث ك ىّاضع ىٍفی غهیَ زٌػاف 

ىػحلغٌغ ایً اةیات ىٍتػخ از ىحً اؿاس اؿث ك آٌگٌَّ کَ ةیػاف در قاٍُاىَ ةـیار ىالیو اؿث ك ةػ ی از پژكُكگؼاف 

قغق اؿث، ُياف ةّدق اؿث، اىا چٍغ ةیث ةـیار جٍغ ك زٌٍغق اؿث کَ ةا غٍایث ةَ ٌـػعَ ظػانلی ى هػق، ایػً اةیػات 

 پؼدازیو: اٌغ کَ ةَ آٌِا ىیانضاكی

ةػَ داؿػحاف ؿػیاكش ك در اك  داؿػحاف،  ؿحیؽاٌَ قاٍُاىَ، ةیػث زیػؼ اؿػث کػَ ىؼةػّطجؼیً ةیث زفىػؼكؼ. 2.2.2.1

ُایی کَ ىـهيا از ـؼدكؿی اؿث، ك در ٌـط ىعحهؿ آىػغق ظّاُغ از آجف گػر کٍغ، ةػغ از ةیثٍُگاىی کَ ؿیاكش ىی

آیغ. ایً ةیث ُياٌگٌَّ کَ گفحَ قغ، ٌلغ  ىالیو اؿث، کَ ةا غٍایث ةَ ىّضػّع داؿػحاف ك دؿیـػَ ؿػّداةَ اؿث، ىی

ا  ىػحلغٌغ ةیث از ىحً قاٍُاىَ ك ةؼ اؿاس پایتٍػغ  ـؼدكؿػی ةػَ ىػحً اؿػث، اىػا اؿثی غغق آیغ ك ةـیار گؽٌغقىی

 داٌٍغ:ا  از زيهَ ظانلی ى هق، آٌؼا انضاكی ىیغغق

                                                                                                 )قاٍُاىَ/ ىـکّ(زف ك اژدُا ُؼ دك در ظاؾ ةَ              زِاف پاؾ از ایً ُؼ دك ٌاپاؾ ةَ                    

دُغ کَ ك  كاطػاٌَ آٌؼا ىحػهػق ایً ةیث در قاٍُاىَ ظانلی ى هق، صحی در اةیات انضاكی ٌیؽ ٌیاىغق اؿث ك ٌكاف ىی

ك ةیً زف پارؿا ك ةغکٍف جيػایؽ غ داٌداٌغ! زیؼا در ُياف زا، ـؼدكؿی، ى هق زف را ةغ ٌيیةَ ـؼدكؿی ك قاٍُاىَ ٌيی

 كا م اؿث.

                                                                     /پ(2/234) زف ةغکٍف ظّار  آرد ةَ رك  زف، ىسّ               ةَ گیحی ةَ زؽ پارؿا                

-در قاٍُاىَ، زٌاف ٌلف ـػانی ایفا ٌيػی»گّیغ: زف ىی جئّدكر ٌّنغکَ، در کحاب صياؿَ ىهی ایؼاف در ظنّص زایگاق

 )ٌّنغکَ/ ص  (  « قٌّغ کَ ُّس یا غكلی در ىیاف ةاقغکٍٍغ ك جٍِا زىاٌی ظاُؼ ىی

 ایً ٌظؼ ٌّنغکَ از چٍغ زِث كاةم ٌلغ اؿث: 

اةَ ك ُا  ىذتث ك ىٍفی ٌادیغق گؼـحػَ اؿػث: از ركداةػَ ك گؼدآـؼیػغ جػا ؿػّدٌلف ةؼزـحَ زٌاف را در زىیٍَ -1

 گؼدیَ ك .. 

 ص ّر زٌاف در پاؿغار  از ایؼاف، ىاٌٍغ زٍگ گؼدآـؼیغ ك ؿِؼاب  -2

 جّاٌغ از ایً ىـیؼ جادیؼگػار ةاقغُا  ازحياغی ك ـؼد  ىیركح ن یؿ زف ك غكق ؿؼقار  کَ اك در كاكػیث -3

 پادقاُی، ـؼىاٌؼكایی ك زٍگسّیی زٌاف.  -4

اٌػغ َ، درةػارق زف اؿػث ك آف، ایػً اؿػث کػَ پٍغاقػحَةؽرگحؼیً ؿّء جفاُيی کَ در صق قاٍُاىَ مّرت گؼـحػ

ا  ظّش ةا زٌاف ٌغاقحَ، در صانی کَ ؿؼ جا ؿؼ قاٍُاىَ درؿػث قاٍُاىَ یک کحاب ضغ زف اؿث ك ـؼدكؿی ُو ىیاٌَ

 ٌيایاٌغ.غکؾ ایً را ىی

-ث، ك یػا ىٍاؿػتثاٌغ کَ از ـؼدكؿی ٌیـػایً، یک جهلی غّاىاٌَ اؿث ةَ ایً غهث کَ چٍغ ةیث ىسػّؿ را دنیم آكردق

 ُ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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 (557-8/ 239/ 2) اف دؿ ةیػػػایغ ةؼیػػغغ پغیغ                   ز ىِؼ زٌایـحَ آىػچّ  ـؼزٌغ ق              

ؿحیؽاٌَ اؿث ك در اىذاؿ ك صکو دُعغا ٌیؽ ضتط قغق كنی در ُیچ یػک ةیث دیگؼ  کَ ؿعث ؿعیؿ ك زف. 2.2.2.2

 از ٌـط قاٍُاىَ دتث ٌیـث، ةیث زیؼ اؿث:

                                                                                           ( 919/ ص2)دُعغا/    کَ یک ؿگ ةَ از مغ زف پارؿا              یی ؿگاف را ؿحا زٌاف را ؿحا                

 ُا  انضاكی : ث قیّع ةیثغه

 آزىایی اٌگیؽق کاجتاف در ذكؽ -1

 داد ةـط ىی گياف کاجتاف ةَ ایً کَ ـؼدكؿی، ةایغ ىّضّع را قؼح ك -2

 ٌگاق زف ؿحیؽاٌَ غنؼ ؽؽٌّیاف جا کٍّف کَ ٌاقی از ىتادالت ـؼٍُگی ةا اغؼاب ةّدق اؿث.  -3

یاةیو کَ چٍػغ كیژگػی دارد: اٌغ، درىیؿحیؽ  در قاٍُاىَ ةَ آف دادقاز ةؼرؿی اةیاجی کَ ةؼظی از ىٍحلغاف، غٍّاف زف

غيم ٌاپـٍغ یا ٌاٍُسػار  از -2ٍُاىَ ةیاف قغق اؿث.ایً اةیات ةعكی از یک ىحً اؿث کَ ةَ زةاف قعنیحِا  قا-1

یک زف ؿؼزدق اؿث. پؾ ایً گٌَّ اةیات كاةم جػيیو ٌیـحٍغ. ىذالً: اـؼاؿیاب ٍُگاىی کَ  از صؼکػث ٌاٍُسػار ىٍیػژق 

 گّیغ: در آكردف ةیژف ةَ قتـحاف ظّد ىی

                                                                                         (3/322/236)جا  دارد، ةغ اظحؼ ةّد  اگؼپؼدق دظحؼ ةّد                 کؼا از پؾ                          

 در صلیلث اغحؼاض ـؼدكؿی ةَ یک زف اؿث ٌَ ٌظؼ اك درةارق زف. 

-ىػیقػّد، كد  از چاق رُػا ىػییاةغ کَ ةَ زٍُگاىی کَ اٌگكحؼ  رؿحو ةَ دؿث ةیژف ىی اـحغ ك اك درىی. 2.2.2.3 

 گّیغ:  

                                                                                             (3/376/983)زٌاف را زةاف ُو ٌياٌغ ةَ ةٍغ     گؽٌغ               کَ گؼ نب ةغكز  ز ةِؼ                  

ك ىيکػً اؿػث ةیػاف ؿػؼّ رُػایی  رؿحو در ىّرد زٌی اؿث کَ دظحؼ صاکو جّراف اؿػثدر ایً ةیث ٌیؽ ٌظؼ . 2.2.2.4

 ، کار را اةحؼ گػارد. ةیژف

 گّیغ:ىػحؼضاٌَ ىییاةغ، اؿفٍغیار در گفحگّ ةا ىادرش، آٌسا کَ ىادر را در ىعانفث ةا پغر ةا ظّد ُيؼاق ٌيی . 2.2.2.5

 چّ گّیی ؿعً، ةازیاةی ةَ کّ ؽ ىگّ             کَ پیف زٌاف راز ُؼگ            

                    (5/295/39)    کَ ُؼگؽ ٌتیٍی زٌی را  زف   ـؼىاف زف          ةَ کار  ىکً ٌیؽ              

 گّیغ:یا ك  ةَ ـؼزٌغش، ةِيً، ىی . 2.2.2.6

                                                                                                  ( 5/330/465)ٌكیٍغ ةَ راز ٌؽیتغ کَ ةا زف     ـؼاز               ةغك گفث کؽ ىؼدـ ؿؼ                        

ركزةَ ، ةِؼاـ گّر ةا جّمیؿ ىكکّ  ك  ك ىِارت اك در قکار گّر ك زٌاف ُؼ دك ظفث ك ظیؽ ةػا زٌػاف را ىیػَ . 2.2.2.7

 داٌٍغ. ةِؼاـ کَجتاُی ىی

 ّد ةاژ ركـػػػُيی ةاژ ظّاُغ ز ُؼ ىؼز ك ةّـ             ةَ ؿانی ةؼیكاف ق                    

 ی آرا  اك ػػػدریؼ ایً رخ گیح ا  اك             ػػدریؼ ایً ةؼك کفث ك ةان                   

 دك گّر غكزدػػةَ یک جیؼ ةؼ ُو ة          دیغار ك زكر     اك کؾ ةٌَتیٍغ چّف                  

 جٍافزكد  قّد ؿـث چّف ةیةَ    ؽ زٌاف          ػػػجتَ گؼدد از ظفث ك ظی                  

 ب الژكردةَ جً ؿـث گؼدد ةَ نـارق زرد               ػػیک ك رظکٍغ دیغق جار                 

 غػِاف ٌا اىیؿپیغ  کٍغ زیً ز          غ      ػػؼدد ؿپیػّ  گػز ةّ  زٌاف ى                 

 ثػَ ةالؿػغگٌّػاف چٍػار زٌػز ک ث              ػػّد گّژ ةاال  راؿزّاف را ق                   

 حًػّد ریعػّد ظّف ةػگؼ اـؽكف ة حً             ػػػق یک ةار از آىیعةَ یک ىا                  

 را غػػػؼدىٍػظ  ّافػغ زػػػایػةی ػغ را              ػـػؼزٌ ؼػَ از ةِػُيیً ىای                   
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 (940-6/488/8)ظّف کٍغز ؿـحی جً ىؼد ةی  ف کٍی کاُف اـؽكف کٍغ           چّ اـؽك                 

                                                                                          

 ًگاُ هثبت بِ زى:.  2.2.3    

پػیؼٌػغ، ىكعنػا چِػؼق ؿػّداةَ، ف در ٌاىَ ةاؿحاف، در ظیم غظیو زٌاف کَ در قاٍُاىَ ٌلف ىیدر ةؼرؿی ؿیيا  ز

 ُا  قاٍُاىَ، داقحَ اٌغ.ُيـؼ کیکاككس اؿث کَ اُؼیيٍی اؿث. ك دیگؼاف جادیؼ گػار جؼیً ٌلف را در داؿحاف

 غ.در اکذؼ داؿحاٌِا  قاٍُاىَ، زٌاف ٌلكی جػییً کٍٍغق یا صغاكم ادؼگػار داقحَ اٌ

جػؼیً ىػّرد دىّکؼاؿػی ىـػحلیو زىاٌی کَ دٌیا  ىحيغف اىؼكز در جاریکی ُا  زِم ك ٌاداٌی ـؼكرـحَ ةّد، ك قاظل

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.

  .غاكم ٌلكی ةؼاةؼ ةا ىؼد ك یا در ةؼظی غؼمَ ُا ةاالجؼ از آف جػییً کؼدق اؿثـؼٍُگ کًِ ایؼاف زىیً،ةؼا  زٌاف ص

ـؼدكؿی در زا  زا  قاٍُاىَ از دالكر  ُا ك ُّقیار  زٌاف ؿعً ةَ ىیػاف آكردق اؿػث ك آٌػاف را ُيپػا  ىػؼداف، 

 اؿث: كارد ازحياع کؼدق اؿث ك ىلاـ ك ىٍؽنحی كاال ةَ زف دادق اؿث ك اك را ُو ردیؿ ىؼد داٌـحَ

 (1/103/219)چّ ـؼزٌػغ را ةاقغ آییػً ك ـػؼّ             گؼاىی ةَ دؿ ةؼچَ ىادق چَ ٌؼ                   

 (1/98/146)ٌتّدش پـؼ، دظحؼ اــؼش ةّد    گُّؼ ؿَ دظحؼش ةّد        چّ ٌاؿفحَ                  

کيؼٌگ اؿث ك ـلط ةَ ایػؽد ةػاٌّاف در قػاٍُاىَ اقػارق  ُا-در ایؼاف ةاؿحاف ك ةَ جتع آف قاٍُاىَ ـؼدكؿی، ٌلف انَِ

 پػیؼٌغ. قّد ك ٌلكی ٌيیىی

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. 

اىال ىٍفی ظاُؼ ىیگؼدد كنی ةػ ی از قعنیث ُػا  زف، در ُياٌگٌَّ کَ ةیاف قغ، ـلط ؿّداةَ اؿث کَ در ٌلكی ک

قػٌّغ زایگاق ةاالیی كؼار ىیگیؼٌغ، ىاٌٍغ ركداةَ ك جِيیٍَ ك ةػ ی ُيچّف ُيا ، پّراٌغظث ك آزرـ دظث، پادقاق ىػی

پػػیؼد، ىػادر ، ُيـػؼ ، رایؽٌػی درةػار ك ؿػفارت پػیؼٌغ ك یا ؿیٍغظث کَ ٌلف ُایی ىحػغد  ىیك ٌلف ىهی ىی

 اق..پادق

 در قاٍُاىَ آٌچَ در ىػؼـی زٌاف ٌلف ؿازٌغق دارد، ظؼدىٍغ ، ىِؼةاٌی، ك كـادار ، قؼـ ك پؾ از آف زیتایی اؿث. 

 ؼاف ػػدیغق ك کار کػؼدق ؿچٍیً گفث قیؼیً کَ ا  ىِحؼاف            زِاف                  

 ػی ػکػَ ةاقٍغ زیتػا  گػاق ىِی             ػػػةَ ؿَ چیؽ ةاقغ زٌػاف را ةِػ                   

 ـثػث            کَ زفحف ةغك ظاٌَ آراؿحػػیکی آٌکَ ةا قؼـ ك ةا ظّاؿحـ                  

 غ اك ػز قّ  ظسـحػَ ةیفػؽایػغ اك             ػػػػػدگؼ آف کَ ـؼخ پـؼ زای                  

                                                             (543-7/ 367-8/ 8) ةَ پػّقیػغگی ٌیػؽ ىّیف ةػّد ف ةّد            ػػػؿَ دیگػؼ کَ ةػاال ك ركیػ                  

 .  در داؿحاف ٌّقیً ركاف:2.2.3.1

 از ةِكثکَ از ار  دكرؿث ك دكر      ـث زقث       ػػػةپؼؿیػغ کآُػّ کغاى                   

 ی ٌَ آكا  ٌػؼـػػػػاؿط کَ زف را کَ قؼـ             ٌتاقغ، ةَ گیحچٍیً داد پ                   

                                                                            (4052-4/ 7/420)غاف ةػّد ُيَ زٌػغگاٌی ةػَ زٌ          ؼ آف کػَ ٌػاداف ةػّد      ز ىؼداف ةح                

داٌغ، آٌگاق کَ ك  پؾ از کكحَ قغف آةحیً ةػَ دؿػث ضػضاؾ، ـؼاٌک ىادر ـؼیغكف را ظؼدىٍغ ىی ـؼدكؿی. 2.2.3.2

 دُغ.ـؼیغكف را ٌسات ىی

 ظؼدىٍغ ىاـ ـؼیغكف چّ دیغ        کَ ةؼ زفث اك ةؼچٍاف ةغرؿیغ                         



 121                                                    ایٍانّ هی ةالؽیغ/  فردٍسی ضاٌّاهِ در زى جایگاُ بِ دیگر ًگاّی

                                                       (123-1/63/4)ـؼیغكف دؿ آگٍغق ةّد ـؼاٌک ةغش ٌاـ ك ـؼظٍغق ةّد          ةَ ىِؼ                       

 کٍغ، قؼـ ك صیاؿث:مفث دیگؼ  کَ ـؼدكؿی ةؼا  زٌاف ةیاف ىی. 2.2.3.3

 ةِف از دكر ك دكرؿث ار  از کَ             زقػث کغاـ اؿث کػآُػّ ةپؼؿیغ                 

                                                                                               ( 7/420/4053)ٌػؼـ آكا  ٌػَ گیحی ةػَ ٌتاقػغ،           قؼـ کَ را زف کَ پاؿط داد چٍیً                  

 قيارد:ىیك یا ةّذرزيِؼ در پاؿط کـؼ  یکی از ىػایب را ایٍگٌَّ ةؼ . 2.2.3.4

 َ ظّاٌغ درا ُؼکـی ةغکٍفاؿث ةا ٌٍگ ك ةا ؿؼزٌف          ککغاـ                        

                                                                                   (2746-7/302/7)زٌاٌی کَ ایكاف ٌغارٌغ قػؼـ             ةَ گفحػً ٌػغارٌػغ آكا  ٌػؼـ                       

 زٌاف ؽیؼ ایؼاٌی در قاٍُاىَ دارا  ظنینَ صسب ك صیا ُـحٍغصحی . 2.2.3.5

 درـكاف کٍغ ةاغ چّف آـحاب یاب                ػػػىٍیژق کسا دظث اـؼاؿ                       

                                                                                        (141-3/315/2)ُيَ دظث جّراف پّقیغق رك                 ُيَ ؿؼك ةاال ُيَ ىكک ةّ                        

                                                             (5/548/253)کَ ةّدٌغ نؼزٌغق ةؼ زاف جّ  یغق ركیاف جّ                ػػػُياف پاؾ پّق                      

 داٌٍغ:ا دارا  مالصیث رایؽٌی ك ىكّرت ىیزٌاف ر.2.2.3.6

 (8/210/2765)کَ ُو ؽيگـارؿث ك ُو رایؽف    ی ك زف             ػز پاکی ك از پارؿای                       

    (3/33/104) درظكاف کٍغ دكرق اٌسيً   فث را  جّ ا  قیؼزف            ةغك گ                         

ةؼا  پِهّاٌاف یکی از ٌلػف ُػا  جادیؼگػػار در ركٌػغ داؿػحاٌِا  قػاٍُاىَ اؿػث کػَ  ٌلف ةؼزـحَ ىادر . 2.2.3.7

 آیٍغ.ةؼغکؾ اؿاطیؼ ك اــاٌَ ُا  ىهم کَ پِهّاٌاف ك كِؼىاٌاف از انَِ ُا ةَ دٌیا ىی

 قّد. قّد کَ ىایَ قگفحی ُيگاف ىیرؿحو،ی اؿ ّرق ىهی ایؼاٌی از زٌی زىیٍی ةٍاـ ركداةَ ىحّنغ ىی

 (1/267/1476) قگفث اٌغرك ىاٌغق ةغ ىؼد ك زف             کَ ٌكٍیغ کؾ ةچَ پیم جً                       

 آیغ:ؿِؼاب از زٌی ةَ ٌاـ جِيیٍَ ةَ دٌیا ىی. 2.2.3.8

 ىاق   جاةٍغق چّ ٌَ ىاق ةگػقث ةؼ دظث قاق                یکی پّرش آىغ چّ                        

 ـ قیؼ اؿث ك گؼ ٌیؼـ اؿث رؿحو اؿث                 كگؼ ؿاّ پیهحً جّ گفحی گ                      

                                                                                                   (96-2/125/8) کؼد  ؿِؼاب  جِيیٍَ  ٌاـ، چّ ظٍغاف قغ ك چِؼق قاداب کؼد             كرا                    

اٌػب پـػؼ ك زقّد ك ایً ٌكاف ىیغُغ کَ ایؼاٌیاف اداىػَ ٌـػم را از ىاق آـؼیغ )یک زف(، كاؿ َ اداىَ ٌـم قاُاف ىی

 داٌـحٍغ :دظحؼ، ُؼدك ىیـؼ ىی

 غػػػکسا ٌاـ اك ةّد ىاق آـؼی یکی ظّب چِؼ پؼؿحٍغق دیغ                                      

 یکی دظحؼ آىغ ز ىاق آـؼیغ                   غ پغیغ ػػچّ ٍُگاىَ زادف آى                      

                                                                                           (574-1/125/6)ی جٍف   ػةؼآىغ ةَ ٌاز ك ةؽرگف                    ػػػزِاٌی گؼـحٍغ پؼكردٌ                      

كػغـ ُا ةؼا  زٌاف صق اٌحعاب كا م اؿث، صحی جا ىؼصهَ ظّاؿحگار ، زٌػاف پػیفدر ةؼظی زایگاققاٍُاىَ . 2.2.3.9

 قغٌغ!ىی

 کٍغ:ٌكیٍغ ك از ك  ظّاؿحگار  ك ك  را ةَ كنؼ ظّد دغّت ىیركداةَ پؾ از قٍیغف اكماؼ زاؿ، ىِؼ اك ةؼ دنف ىی

 ؼ اـؼظث ك گهٍارگّف کؼد رك  چّ ةكٍیغ ركداةَ آف گفث ك گّ              ة                 

 (346-1/187/7) ازك دكر قغ راىف ك ظّرد ك ُاؿ ؼ زاؿ             ػػػدنف گكث پؼآجف از ىِ                 

 ةَ پٍر ظغىحکار ظّد گفث :

                                                                                (353/ 188/ 1) اـ چّ ةضؼ دىاف                 ازك ةػؼ قػغق ىػّ  جػا آؿيػاف کَ ىً غاقلی              

 کٍغ:جِيیٍَ ٌیؽ از رؿحو ظّاؿحگار  ىی. 2.2.3.10
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 ث ػچّ یک ةِؼق از جیؼ قب درگػقث          قتاٍُگ ةؼ چؼخ گؼداف ةگك              

 ػاز ػػر ظّاةگػَ ٌػؼـ کػؼدٌػغ ةد َ ةَ راز          ػػؿعػً گفحً آىػغ ٌِفح               

 ػث ػػػظؼاىاف ةیاىػغ ةَ ةانیً ىـیکی ةؼدق قيػی ىػٍتؼ ةَ دؿث                          

 ةّ كگچّ ظّرقیغ جاةاف پؼ از رٌاق رك            ػػپؾ پػؼدق اٌػغر یکی ىػ               

 ػغ ػػػػػَ ةاال ةَ کػؼدار ؿػؼك ةهٍةٍغ            ػػدك اةؼك کياف ك دك گیـّ کي               

 ( 53-2/122/8)ركاٌف ظؼد ةّد ك جً زاف پاؾ             جّ گفحی کَ ةِؼق ٌغارد ز ظاؾ                 

 دُغ:پؼؿغ ك جِيیٍَ ٌیؽ زّاب ىیىاٌغ ك از ٌاـ ك کاـ اك ىیرؿحو از دیغف اك قگفث ىی

 پؽقک ُؽةؼ ك پهٍگاف ىٍو     یکی دظث قاق ىٍِگاف ىٍو                           

 (2/122/62جؼایو کٍّف گؼ ةعّاُی ىؼا                 ٌتیٍغ زؽیً ىؼغ ك ىاُی ىؼا )                 

 کٍغ:ىٍیژق دظث اـؼاؿیاب ىِؼ ظّد را ةَ ةیژف اغالـ ىی. 2.2.3.11

 ؿیاق ةغیغ آف ؿِی كغ پِهّ چِؼق ز ظیيَ ةَ راق          چّ آف ظّب              

 ةسٍتیغ ىِؼش ٌپّقیغ ازك       رك      غقػػػدركف دظث پّقیپؼدقةَ             

 ةؼك آـؼیً کؼد ك ةؼدش ٌياز ػؼاز          غ ـػػػػػؼ ةیژف آىػَ ةػچّ دای             

                                                  (167-417/170-18/ 3)ُيَ رك  ةیژف چّ گم ةؼقکفث ژف ةگفث          ػػػػػػژق ةَ ةیػاـ ىٍیػپی             

کٍغ جػا کحػایّف رؿغ غغق ا  از زّاٌاف ك ظّاؿحگاراف را زيع ىیكینؼ ركـ، چّف دظحؼش، کحایّف ةَ ؿً ازدكا  ىی

ؽ گكحاؿػب را از ةیً آٌِا ُيـؼ ظّد را ةؼگؽیٍغ. کحایّف کَ در ظّاب ُيـؼ ى هّب ظّد را دیغق ةّد، در ةیػغار  ٌیػ

 رؿغ:قّد اىا ةا رایؽٌی اؿلؿ ةَ كماؿ ىیکٍغ ك ةا ىعانفث پغر ىّازَ ىیاٌحعاب ىی

 (3/22/275)چّ ةكٍیغ كینؼ ةؼ آف ؿؼ ٌِاد          کَ دظث گؼاىی ةَ گكحاؿب داد             

 برتری زًاى در ضاٌّاهِ:. 2.3

داردی در ُا، ةَ مؼاصث ةؼجؼ  زٌاف را ةؼ ىؼداف اغالـ   ىػیٌگاق ؿّىی کَ در قاٍُاىَ ةَ زٌاف اؿث در ةػ ی از مضٍَ

 زٍگ، در دـاع، در ىكّرت ك صحی در صيکؼاٌی آٌِا ةؼ کكّر.

قػّد ك پؾ از دؿ ةـحً زاؿ ةَ ركداةَ ك آگاق قغف ىٍّچِؼ قاق، قػاق از ازدكا  زاؿ ةػا ایؼاٌػی ظكػيگیً ىػی. 2.3.1

طهتػغ ك اك ُيچػّف ادقاق کاةم از ُيـؼش ؿیٍغظث، چارق کار را ىیدُغ ك ىِؼاب، پدؿحّر صيهَ ةَ کاةهـحاف را ىی

 کٍغ:ركد كك اك را كاٌع ىیدیپهياجی کارآزىّدق ةَ ٌؽد ؿاـ ٌؼیياف ىی

 ً ركافػػػػزٌی دیغ ةا را  ك ركقهّاف           ػػػُا چّ ةكٍیغ از اك پِؿعً              

 ً جػركػػىیاٌف چّ ؽؼك ك ةَ رـح            ةَ رخ چّف ةِار ك ةَ ةاال چّ ؿؼك               

 درؿث اؿث اگؼ ٌگـهغ زاف ىًياف ىً             ػػچٍیً داد پاؿط کَ پی               

 غرؿثػػػػةياٌیغ قاداف دؿ ك جٌٍّغ جّؿث             ػجّ ةا کاكؿ ك ُؼکَ پی               

 (1143-1/242/7)َ گیحی چّ ركداةَ ظّاُغ ُياؿ ةاٌو کَ زاؿ           ػػػػػػیؽ ُيغاؿحةغیً ٌ              

 ٌظیؼ اؿث:آكر  ك دالكر  گؼدآـؼیغ ةیٍُگاـ صيهَ ؿِؼاب ةَ دز ؿپیغ ك ةَ اؿارت ةؼدف ُسیؼ، زٍگ. 2.3.2

 چّ آگاق قغ دظحؼ گژدُو                    کَ ؿاالر آف اٌسيً گكث کو             

 ُيیكَ ةَ زٍگ اٌغركف ٌاىغار                  زٌی ةّد ةؼؿاف گؼد  ؿّار              

 (177-132/9)/کسا ٌاـ اك ةّد گؼدآـؼیغ                       کَ چّف اك ٌیاىغ ز ىادر پغیغ             

 کٍغ:ـؼٌگیؾ در ٌسات کی ظـؼك پا ةَ پاب گیّ ظ ؼ ىی. 2.3.3

 راٌغ جا ةاژگاقچّ کكحی ُيی ةَ آب اٌغر اـگٍغ ظـؼك ؿیاق                              
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 (407-2/448/8) پؾ اك ـؼیگیؾ ك گیّ دنیؼ                   ةؼكف قغ ز زیضّف ك از آب چیؼ              

 جّاف در ةَ ؿه ٍث رؿیغف آٌِا دیغ:ٌكاف ةؼجؼ  ةؼظی زٌاف ةؼ ىؼداف در قاٍُاىَ را ىی. 2.3.4

 ، دظحؼ ةِيً اؿث: رؿغ، ُيا  چِؼزاداكنیً زٌی کَ ةَ پادقاُی ىی

 ةَ ةیيار  اٌغر ةيؼد اردقیؼ               ُيی ةّد ةیکار جا  ك ؿؼیؼ               

 (1-5/487/2) ُيا  آىغ ك جا  ةؼ ؿؼ ٌِاد               یکی راق ك آییً دیگؼ ٌِاد                

. ؿػپاق را گػؼد آكرد ك دؿػحّر غػغؿ ك داد ك ُيا  در داد ك دُف از پغر ـؼاجؼ رـث ك از غغانث اك زِػاف آةػاد گؼدیػغ

 ٌیکّیی مادر کؼد. جا زایی کَ :

 (5/488/8) جّاٌگؼ کٍیو آٌک دركیف ةّد              ٌیازش ةَ رٌر جً ظّیف ةّد              

ام الصی اؿث کػَ   welfare stateزانب اؿث کَ در دكنث رـاق ُيا  چِؼآزاد ٌتایغ ٌیازىٍغ  ةاقغ. )دكنث رـاق

 ةػغ از اٌلالب کتیؼ ـؼاٌـَ ى ؼح قغ.( 

 ُایی دارد:دكنث رـاُی چِؼزاد چٍیً كیژگی

 جفاكت قیّق ةا قاُاف گػقحَ-

 قغ.دكنحف ةا اٌغیكَ ك غغؿ ادارق ىی-

 غغانث اك آةاداٌی زِاف را در پی داقث.-

 غالكق ةؼ ازؼا  غغانث، ىژدق غغانث ك ةعكف قػار صکّىحف ةّد.-

 رش ةّد.کؼدار ٌیک ؿؼنّصَ کا-

 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 

 ىؼكزق دكنحی اؿث آرىاٌیقک ایاةغ ةی

 آزرـ دظث، چِارىاق پادقاق ةّد.. 2.3.5

 یغق ةَ کاـػػػػػػز جا  ةؽرگاف رؿث دیگؼ ةغ آزرـ ٌاـ              ػػیکی دظ                   

 (1-8/399/2)  گؼـث ایً زِاف زِاف را ةَ دؿثـث              ػػةیاىغ ةَ جعث کیاف ةؼٌك                    

 ی ةغگيافػػػػػٌياٌغ اٌغر ایؼاف یکادىاف              ػػػُيَ قِؼ ایؼاف از اك ق                   

 ّف كتاد ةؽرگػػػػةَ قاُی ةتغ چ ز دادش ةعّرد آب ةا ىیف گؼگ                    

 /پ(8/400)غیَ ك آـؼیًػػػػػػػػىؼ اك را ةغ  ُ ز جؼؾ ك زك ركـ ك ز ٍُغ ك ز چیً                            

 پّراف دظث:. 2.3.6

 یکی دظحؼ  ةّد پّراف ةَ ٌاـ                       چّ زف قاق قغ کارُا گكث ظاـ                

 (1-8/393/2)  ةؼ آف جعث قاُیف ةٍكاٌغٌغ                       ةؽرگاف ةؼ اك گُّؼ اـكاٌغٌغ                

 اٌغ.ةؼجؼ از ىؼداف دكراف ظّد ةّدقكیغاـَ ك گؼدیَ ك گؼآـؼیغ، زٌاٌی ُـحٍغ کَ . 2.3.7

 

 برابری زى ٍ هرد:  . 2.4

 :ةّدٌغ ك ُیچ ىؼد  در آف قِؼ ٌتّد: قِؼ  در زىاف اؿکٍغر کَ ُيَ آٌِا زف قِؼ زٌاف. 2.4.1

 ا ٌاىغاراف ركـ                   ةغاف قارؿحاف قغ کَ ظّاٌی ُؼكـػث ةػُيی رـ                
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 (1233-6/85/4)ػاقحٍغ   ػؼ ٌگػؼ در قِػکـی ة  یکـؼ زٌاف داقحٍغ               کَ آف قِؼ             

 آٌاف گؼچَ زف ةّدٌغ، ُياٌٍغ ىؼداف:

 (6/85/1236)  ؿّ  چپ ةَ کؼدار پّیٍغق ىؼد           کَ زّقً ةپّقغ ةَ ككث ٌتؼد              

 دٍُغ: ىیکٍٍغ زٌاف ٌیؽ اٌساـ در ایً قِؼ ُياف کار  کَ ىؼداف ىی

 (6/87/1269) اف ةّد ةؼ نب ركدةار ز دكقیؽگاف ُؼ قتی دق ُؽار           ٌگِت               

           

 ًتیجِ. 3

  :ةا گؽیٍف ٌاـ زٌاف قاٍُاىَ ك ةؼرؿی ازيانی اةیات پیؼاىّف آٌاف، ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغیو کَ

ُا از ُو زغا کؼد. ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف ىذتث اؿث. ُياٌگٌّػَ افةایغ ٌگاق ـؼدكؿی ةَ زف را ةا ٌگاق كِؼىاٌاف داؿح (انؿ

 آراـ اؿث، اُم داٌف ك ـؼٍُگ ٌیؽ ُـث.کَ زف در ظاٌَ، دؿ

 جّاف چِار دیغگاق ةَ زف را ةیاف کؼد:، ىیاز ٌگاق كِؼىاٌاف قاٍُاىَ، یا ىحً قاٍُاىَ (ب

ُا از آٌِا یاد قغق اؿػث، یػا انضػاكی ُـػحٍغ ك یػا در ٌگاق زف ؿحیؽاٌَ: اةیاجی کَ ةا ایً غٍّاف در ةؼظی از پژكُف. 1

اٌغ کَ اگػؼ آف قػؼایط از ىػؼد  ىّرد یک زف ظاص ك یا  رـحار  کَ در قؼایط ظاص کَ از یک زف ؿؼزدق، ةیاف قغق

 زد ؿؽاكار ُيیً کالـ ةّد.ُو ؿؼ ىی

ُا ٌگاق ـؼدكؿی ك قاٍُاىَ ةَ زف َزؽ در ىّارد ٌادر  کَ در قؼایط كیژق ةیاف قغق اؿث، در ُيَ زىیٌٍگاق ىذتث: . 2

 ىذتث اؿث.

رؿػٍغ کػَ ةؼجػؼ  ٌگاق ةؼجؼ  زف ٌـتث ةَ ىؼد: در چٍغ زا  قاٍُاىَ زٌاف ةَ پادقاُی، ـؼىاٌؼكایی ك ؿفارت ىػی. 3

 رؿاٌغ.ركزگار ظّد را ىیایٍگٌَّ زٌاف ةؼ ىؼداف ُو

ِا كادر ةَ اٌساـ ُيَ کارُایی ُـحٍغکَ ىػؼداف ٌگاق ةؼاةؼ زف ةا ىؼد: در قِؼ ُؼكـ کَ قِؼ  ىعحل زٌاف اؿث، آٌ. 4

 دٍُغ.اٌساـ ىی

 ةا جّزَ ةَ ٌکات ـّؽ ةایغ اذغاف داقث کَ اؿاؿاً ٌگاق زٍـیحی در قاٍُاىَ ى ؼح ٌیـث. 
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