
1 
 

 

 قاًَى کیفزی فزاًسٍِ  اىايز اسالهي هجاسات در قاًَى تطبیقي هزٍر سهاى کیفزی بزرسي 

  1ايزج فزشباف

 1931تابستاى  -درج شذُ در هجلِ کاًَى ٍکال

 

 چکیذُ

ٕ  گصاقاهه قاسه و زض   هاا  زولت بطٖهسه دطمموْیٟه مداظات ، امطوظه باط باعه    ٖاووه  ٦اه  ایا  اؾاهس     باا  وا٢ا

 ٖااسالت اخااطا  امااط زض هااا زولاات زذالاات، گیااطز ماا  ٢ااطاض تهسیااس ماادضز آنهااا اضت٧ااا  اظ نیااع خامٗااه، زیااسه

تٗااطو اٞااطاز خامٗااه بااا مُ اإ قااس  اظ هطناادٔ  ،زض ایاا  ضاؾااها. یااسآبااه قااماض ماا   يااطوض امااط   ٦یٟااط 

    ، م٣اطض ٦اطزه اؾات   باطا  آناا    و باا ٞطنات مدؾاٗ  ٦اه ٢ااند       ذادز و زیراطا    احهمال  به ح٣اد٠ و امادا    

پاؽ اظ  ، البهاه . ضا اثباات ٦نناس  هاا ح٣اد٠ ذادیف     و زض زازگااه  ٦اطزه تدانناس باه مطخإ ٢ًاای  مطاخٗاه       م 

 ایا   وخادز ناساضز ٦اه    ؾپط  قاس  مه ات م٣اطض ٢ااندن  نٓاام ٢ًاای  ٦كادض تٗهاس  باطا  اؾاهمأ زٖادا            

بااه ٞطنااه  گؿااهطزه آ  ٦ااه زض  زانؿااتٖاز نااه تااطی  ضٞهاااض حا٦میاات بااا قااهطونسا  تاادا  اظ  ضٞهاااض ضا ماا 

پاؽ اظ مًا  ایا  مه ات  نای  ٞاطو ما  قادز ٦اه قارم تماای   باه ت٣ٗیا               و زازه زٖاو  آنها گدـ 

وخادز زاضز  ، با تدخه به ایا  مُ ا  ٦اه آضا و ٣ٖایاس مره ٟا  زض ضابُاه باا  ماطوض ظماا  ٦یٟاط           . مدطم نساضز

   ، اؾاات نااسضت ماادضز بحاال محاٞااق ح٣ااد٢  ٢ااطاض گطٞهااه  ه باا هی٧اا  اظ مدياادٖات  ٦ااه امااطوظ ، و همچناای 

 بااط آ  اؾاات تااا ایاا  مؿااق ه ضا زض ٢اااند  مداااظات  نراضنااسه؛ اؾااتح٣ااد٢  مااطوض ظمااا  زض زٖاااو   مبحاال

ماادضز خؿااهاض ٢ااطاض زازه و ٢اادانی  مااطتبٍ بااا آ  ضا باای  زو ٦كاادض ایااطا  و ٞطانؿااه ماادضز      1392 اؾااوم 

   . ٢طاض زهسبطضؾ  و م٣ایؿه 

   ، جاازاين باسدارًااذُ، 1931اسااالهي قاااًَى هجاااسات ، ٍاصگاااى کلیااذیو هاازٍر سهاااى کیفاازی  

  . استواع دػَی، بشّکار، بشّذيذُ
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 هقذهِ

هط نس زض زوضه های  اظ ظنسگ  . اؾت زاقهه وخدز گؿهطزگ  به بكط  خدامٕ زض زیطباظ اظ خنایت و خطم اضت٧ا 

ا  باه خاا     ٢ادم  و ٢بی اه  ، گیاط  قرها   اظ انق انه٣اام  بطا  م٣اب ه با خطم و مداظات مدطم  ها انؿا ، بكط

ٕ  زضگصاقاهه قاسه و    هاا  زولت ٖهسهطب وْیٟه ای ، امطوظه. ٦طزنس م اؾهٟازه  ها  ٢ًای  پیریط  ایا    باا  وا٢ا

 ها زولت زذالت، گیطز ٢طاضم  تهسیس مدضز هاآن اضت٧ا  اظ نیع خامٗه، خطایم مؿه٣یم ٢طبان  بط ٖووه ٦ه اؾهس  

  . 1نسم  قد محا٦مه ٢ًای  نهازها  زض بعه٧اضا  و يطوض  محؿد  قسهامط   ٦یٟط  ٖسالت اخطا  امط زض

باا   اٞطاز خامٗه، با  ضٞه  ؾُح زانف و آگاه  اخهماٖ  قهطونسا با تدخه به تٛییطات ضخ زازه زض ٖهط حايط و 

باطا  آناا    و با ٞطنت مدؾٗ  ٦ه ٢اند  ذدز و زیرطا  تٗطو احهمال  به ح٣د٠ و امدا  ندٔ  مُ ٕ قس  اظ هط

   ، بطذا   اظ نٓاط البهاه  . ضا اثبات ٦نناس و ح٣د٠ ذدیف  ٦طزهتداننس به مطخٕ ٢ًای  مطاخٗه  م ، اؾتم٣طض ٦طزه 

ضٞهااض ضا   ای  وخدز نساضز ٦هپؽ اظ ؾپط  قس  مه ت م٣طض ٢اندن  نٓام ٢ًای  ٦كدض تٗهس  بطا  اؾهمأ زٖدا 

زازه ٞطنه  گؿهطزه به زٖاو  آنها گدـ آ  ٦ه زض  زانؿتٖاز نه تطی  ضٞهاض حا٦میت با قهطونسا  اظ  م  تدا 

دز نرداؾاه  ضا بطگعیاسه و اظ حا١ احهماال  ذا       نا  بطزاقت ٦نس ٦اه ذداهاا    ،و  د  ای  ٞطنت ؾپط  قس

  . 2گصقهه اؾت

قاناذهه  ظماا    مطوض ٢اٖسهبه  اقاضه ٦طز ٦ه زض ٢اند  مداظات مبحث به  م  تدا ، مُال  بیا  قسهبه با اؾهناز 

 م  باقسٖسم ضؾیسگ  و اخطا  ح٧م ٢ُٗ  زض ضابُه با ، م  ٦نسبیا  ی٧  اظ اؾاتیس ٦ه  َدضهما  قسه اؾت و 

زض هط ناس ٦اه   . 3خطم مكمد  مطوض ظما  قسه اؾتزض انُوح ح٣د٢  ٦ه َ  مست مٗین  به تٗدی١ اٞهازه و 

 ضا به ٖنادا   مطوض ظما  ح٣د٢سانا بطذ  اظ ، تٗطیٝ نكسه اؾتنطیح به َدض مطوض ظما  ٦یٟط  ، مديدٖه ٢دانی 

یاا   ت٣ٗی  ظمه آ  منٕ اظ ازامه بدزه و ٖاضو بط ح١ مداظات به ذاَط گصقت ظما  ٦ه  م  ٦ننسمٗطٞ   نٟه 

   . 4اؾتاخطا  مداظات 

مطوض ظما  ای  اؾت ٦ه پؽ اظ ؾپط  قس  مه ت م٣طض ٢اندن  نٓاام ٢ًاای  ٦كادض    ٢اٖسه ؾازه تطی  تٗطیٝ اظ 

ٖسه ا  اظ ح٣د٢سانا  و ناحبنٓطا  مٗه٣سنس ٦اه ظماا  تاؾایؽ ٢اٖاسه معبادض      . زٖدا نساضزتٗهس  بطا  اؾهمأ 

                                                           
1
 .What Is the International Criminal Court?”, 2005, P. 1, 

at:http://www.globalsolutions.org/files/public/ documents/ICC_What-is-it.pdf 
 .خا  ذال  مطوض ظما  زض آیی  زازضؾ  مسن (  1392)، ابطاهیم٦طامات  .2
 .246ل  ،انهكاضات وظاضت ٞطهنگ و اضقاز اؾوم ، تهطا : 8 اپ ، "آیی  زازضؾ  ٦یٟط "(1376)ذدنس ، محمدز. آ3

   زاضال٧ٟط الٗطب  بیطوت: ،"ال٣ٟه ا ؾوم  و الهكطیٕ الديٗ  ؾ٣دٌ الح١ ٞ  ال٣ٗا  بی  "(1996)الهبدض ٖبس نبطاو ، نبیق. 4  
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٦ه ای  اناق اظ ٢ادانی     م  ٦ننسای  گطوه بیا   .اؾت٦ه ح٣د٠ ضوم  ق٧ق گطٞهه  م  باقسمطبدٌ به زوضه ا  

 آوض  بطخؿهه آ  ٦كدض خمٕزه نٟط اظ ٢ًات وؾی ه ه ب٦ه اؾت م٣ن  ضوم  و اظ ٢دانی  الداح زواظزه گانه ، ؾدلد 

زض ضابُاه  ، اولی  ٢اند  ضوم  ٦ه مطوض ظما  ضا مدضز ٢بد  ٢طاض زازه اؾت بطذ  مٗه٣سنس، زض ای  ضاؾها. 1قسه بدز

٢اٖسه مطوض ظما  ٦یٟاط  ٦اه   . 2اؾت زض نٓط گطٞههپنح ؾا   بطا  آ  مست مطوض ظما  ضا ٦ه  م  باقسبا بعه ظنا 

 و هح٣اد٠ ٞطانؿاه قاس   واضز ، ؛ به مطوض ظما م  باقسبطا  اولی  باض زض ٢دانی  مديدٖه ضوم باؾها  ٢ابق مكاهسه 

ديادٖه  ٖووه بط خایرااه ویاػه ایا  ٢اٖاسه زض ٢ادانی  م     . 3ه اؾتح٣د٠ ا٦ثط ٦كدضها  خها  گطزیس واضز، ؾپؽ

زضبااضه  ، نیع زض ح٣د٠ اؾوم ، َد ن  ای  امط زض ای  ٦كدضها اقاضه زاضزو پیكینه ٦كدضها  ٚطب  ٦ه به ؾاب٣ه 

بطذ  مٗه٣س بط ٖسم وخدز ؾاب٣ه ا  ، بط اؾاؼ آ ات  وخدز زاضز ٦ه نٓطی ، نی  مبحث  زض اح٧اموخدز یا ٖسم 

مطوض  ن  اظ بط وخدز ؾاب٣ه ا  َد با مطاخٗه به مهد  اؾوم  بطذ  زیرطو  4بدزه مطوض ظما  زض ح٣د٠ اؾوم اظ 

٦ؿ  ٦ه ذانه یا ما  ٚیط من٣اد  و یاا ظمینا  زض     "اظ نٓط قید مٟیس:. 5م  ٦ننس  تا٦یس ظما  زض ح٣د٠ اؾوم

تهطٜ ٦ؿ  برصاضز و زه ؾا  برصضز ٦ه ؾرن  اظ آ  نردیس و آ  ضا نرداهس و زٖدائ  به مناؾبت آ  ن٧نس حا١  

"م  قدزاو اظ ما  ذدز ؾا٢ٍ 
6 .   

٦اه   ما  باقاس  ای  ٢اٖسه زاضا  اهمیت ذان  بدزه و به ٖندا  ی٧  اظ مؿائق مُطح زض ٢ادانی  خعائا     زض وا٢ٕ

تطی   مهم، مست  ازامه پیسا ٦نس اؾهٟازه ن٧طز  اظ ح١اگط  به ای  ندضت ٦ه. مطتبٍ با ح١ و ظائق قس  آ  اؾت

  . طزب  ازگاه و اخباض مسید  ضا اظ بی  مامهیاظ آ  یٗن  ضخدٔ به ز

مطوض ظما  ٦یٟط  زض با ٢اٖسه  1392ایطا  مهد  مطوض ظما  ٦یٟط  زض ٢اند  مداظات ٢اٖسه آیا ن٧هه زیرط این٧ه 

 ؟ ٞطانؿه مُاب٣ت و همردان  زاضز ٢اند  مداظات

 

 تبییي هفَْم هزٍر سهاى ٍ رٍايي آى در فقِ ٍ حقَق اسالهي وًخستهبحث 

                                                           
 .24ل،  34، قماضه "مدمدٖه ح٣د٢ "  "(1316ؾطمس ، محمدز). 1
، پایا  نامه ٦اضقناؾ  اضقس، زانكراه قهیس "مطوض ظما  ٦یٟط  اظ نٓط ٢دانی  خعائ  ؾاب١ و  ح١"(1354وآٖ ، ابدالًٟق). 2

 .7ل ،بهكه  تهطا 
 .27ل ،، تهطا : انهكاضات اب  ؾینا27، تطخمه: يیاءالسی  ن٣ابت، خ س "مُالٗات نٓط  و ٖم   ح٣د٠ خعا "(1344گاضو). 3
 .212ل ،، تهطا : انهكاضات ن٣ف خها ، تهطا 2،  اپ "اؾوم و ٢اند  مطوض ظما  "(1345قٟای ، محؿ ). 4
 الم٧هبه تهطا : ،29 خ س ٢د ان ، محمس تٗ ی١ ، "ؾومخداهطال٧وم ٞ  قطح قطائٕ ا "(1367حؿ  ) محمس قید ندٟ ،. 5

 . 438ل ،ا ؾومیه
 .638ل  ،انهكاضات ٦هابرانه گنح زانف ، تهطا :19،  اپ "تطمیندلدغ  ح٣د٠ "(1387)خٟٗط  لنرطوز ، محمس خٟٗط. 6
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٦ه بط مبنا  هط ی٥ اظ ظیط مدمدٖه ها  آ   م  باقسزض ح٣د٠ و ٢ًا ، اظ تٗاضیٝزاضا  زامنه وؾیٗ  مطوض ظما  

گصقاه   ماطوض ظماا     ":٢اند  آئی  زازضؾ  مسن  ؾاب١ 731مازه بط اؾاؼ . به ندضت ذان  تٗطیٝ قسه اؾت

به  نیع مطوض ظما زض امدض ٦یٟط  . "م  قدززٖد  قنیسه ن، آ  مست ؾت ٦ه به مدخ  ٢اند  پؽ اظ ان٣ًامست  ا

 یاا  ا اخاطا  ح٧ام ٢ُٗا    گصقه  مست  اؾت ٦ه به مدخ  ٢اند  پؽ اظ ان٣ًا  آ  مست ت٣ٗی  خطم یا ٖندا  

)الح١   ؾ٣ٍ بالهداتط العما (  مهد  ٣ٞه  قیٗه با اؾهناز ٢اٖسهزض . 1م  قدز٦یٟط  مد٢دٜ  نسوض ح٧م ٢ُٗ 

اؾت زض ٦هابها  ٣ٞه  ها  تٗعیط  مدضز ٢بد  وا٢ٕ نكسه  مطوض ظما  مدخ  ؾ٣دٌ ح١ مداظات خع زض مداظات

مطوض ظما  ، ت٣ازم ٞهه اؾت و به َدض اتٟا٠ و اخمأ تدخه ٢طاض گط و مطوض ظما  ٣ٍٞ زض خطم ظنا مدضز ت٣ازم، قیٗه

تٗعیاط باه   »گدیاس:   قید َدؾ  زض ٦ها  المبؿدٌ م . زاننس ضا مًط و ٢ازح زض اؾهمأ زٖدا  ٦یٟط  حس  نم 

زهس  اگط  اندام م اگط تٗعیط ضا مهح ت زانؿت . بط و  واخ  نیؿت تكریم امام واگصاض قسه اؾت و اخطا  آ 

  ط به امام واگصاض قسه اؾت و زض ایتٗعی»گدیس:  و هم او زض ٦ها  ذوٜ م « تط٤ م  ٦نس ،تط٤ ضا تكیرم زاز

ٗ  ازله مهم نٟ  مطوض ظما  اظ . و زلیق ما قیٗه ْاهط ضوایت اؾت بی  ٣ٞها نیؿت  مؿق ه ذوٞ ه نٓط ٣ٞهاا  قای

ٖسم تٟاوت بی  ٞدض و تطاذ  زض اخطا  حس و ضٖایت انق ، به ظما  ٢طی  ،ٖسم ترهیم حس، ٖمدم و اَو٠ ازله

 به اؾهناز ٢اٖسه اؾهؿحا )ما ضاهول  ا٦ثط ٣ٞها  اهق ؾنت اظ خم ه ٣ٞها  حنٟ  و حنب   . م  باقسحا  هاؾه

با تدخه به ای  مُ   ٦ه ٢اٖسه مادضز نٓاط گؿاهطه     2.انس المؿ د  حؿنا ٞهد ٖنساهلل حؿ ( مطوض ظما  ضا پصیطٞهه

؛ مح١٣ بط آ  اؾت ٦ه ٢بق اظ بطضؾا  تُبی٣ا  ٢اٖاسه ماص٦دض زض زو نٓاام      م  قدزوؾیٗ  اظ مٟاهیم ضا قامق 

  . به تبیی  مٟهدم مطوض ظما  و ضوای  آ  زض ٣ٞه و ح٣د٠ بپطزاظز ،ح٣د٢  ایطا  و ٞطانؿه

 

 هفاّین هزتبط با آى تبییي هفَْم هزٍر سهاى ٍو گفتار ًخست

به تٗاابیط   اد     مطوض ظما  اظ، ٖط  لٛات ٞطهنگ زض. 3م  باقس گصقه  و ضٞه  مٗنا  به مطوض ٦ مه، زض لٛت

 م  تادا  لٛد   مطوض ظما  ضا اظ نٓطنیع  بطذ  ح٣د٢سانا  اظ نٓط. 4یاز قسه اؾت ت٣ازمو  المسه مً ؛ العم  مطوض

  . 5ظما  زانؿت به مٗنا  گصض

                                                           
ل  ،6ح٣د٢  زازگؿهط ، قماضهمد ه ٢ًای  و ، "مطوض ظما  ٦یٟط ) ردنر  مكطوٖیت و ٞ ؿٟه آ ("(1371، محمدز)آذدنس  -1

68. 
 ه.1428.٠، مؤؾؿه نكط اؾوم  ٢م، المبؿدٌ ٞ  ٣ٞه ا مامیهالُبطؾ ، قید، ابدخٟٗط، محمس ب  الحؿ ،  -2
 .249،  ل 6، خ س 2 اپ زاضال٧ٟط، ١:زمك ،"ال٣ٟه  ال٣امدؼ"( 1408 )ؾٗس  ابدحبی ، -3
 .331، ل 5، خ س 1 اپ ٢م، ٖ میه حدظه اؾوم  تب یٛات زٞهط :٢م ،"ال ٛه م٣ائیؽ مٗدم"( 1404 )ٞاضؼ ب  احمس ابدالحؿی ، -4

331. 
 .32ل    52 قماضه ،1زوضه و٦و، ،٦اند "زض اَطاٜ مطوض ظما "  ( 1336 ) ابطاهیم مهسو ، -5
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  ، آ  اظ پاؽ ٦اه   ما  قادز  اَاو٠   ظماان   ماست  گصقاه  باه   اناُوح  زض ماطوض ظماا   ای  باوضناس ٦اه    ٣ٞها بط

ظیاط  ایا  اماط ذادز باه زو نادٔ       ٦اه  م  قادز ایدااز  مال٧یات ، ه(ماال٧  نساقاه  ، تؿا ٍ باط   )حیااظت  واؾُه به

 :1ذال ذدز ضا زاضا هؿهنس اح٧ام ا٢ؿام اظای  هط٦سامقسه و ت٣ؿیم 

 ان   مال٥ به خهق همطاه به حیاظت 

 ان   مال٥ به ٖ م همطاه به حیاظت 

ؾا٣دٌ   ؾاب   ،ظماا   گاصض  ٦اه ضوناس   ما  ٦ناس  مٟهادم بیاا    مٗنا  مهاُ ح اظ ایا     نیع زض بیا   َدؾ  قید

حا١ مالا٥ زض یاس و  )مالا٥( باا٢  ذداهاس       ، ظماان  ٦اه مالا٥ مٗای  مدخادز باقاس       ح١ مال٥ نكاسه و تاا  

بااز ٦اطز    ظمای  آبااز اؾات و ٦ؿا  مدااظ باه آ      اؾت ٦اه مادات باالٗطو همانناس     قید َدؾ  مٗه٣س  . مانس

٦اه ماطوض ظماا  مؿا٣ٍ حا١       ما  ٦ناس  اماام ذمینا  نیاع بیاا       ،هم ضاؾها با ٣ٖیسه  قید َدؾ . 2ؿتیآ  ن

مؿاااله مااطوض ظمااا  ضا زض ؾاا٣دٌ  ،قااطٖ  مالاا٥ نباادزه و زض  پاؾااد بؿاایاض  اظ مؿااایق و مكاا٧وت مُااطوح 

اظ ،   مُالا  بیاا  قاسه ما  تادا  زضیاٞات      اظ مًامد   ٦اه   هماا  َادض   3.ح٣د٠ اٞطاز ب  تاثیط زانؿهه اؾت

  و تنهاا  یااع مدخاادز آ  نٓاط م٧اااضم قایطاظ  زض ٢اادانی  ٣ٞهاا  اؾاوم  بااه ناام مااطوض ظمااا  وخادز نساقااهه     

و گااه مم٧ا  اؾات     ما  قادز  اؾت ٦ه مطوض ظما  زلیق ٢ُٗ  و یاا حدات قاطٖ  باط اٖاطاو نااح  حا١        

زض ٣ٞاه بایاس باه ایا  اماط تا٦یاس        پاؽ  .4خاطایم یاا ح٣اد٠ گاطزز     گدنه  ٖناوی  ثاندیه مانٕ اظ ضؾیسگ  به ای 

ٕ  مطوض ظماا  ٦طز ٦ه  ٔ  اظ ماان ماطوض ظماان  اؾات ٦اه باو ٖاصض وا٢إ قاسه          ، اؾات اماا م٣هادز    زٖاد   اؾاهما

ماطوض  ، ٖاووه  باه  .ح١ پایاساض اؾات و ماطوض ظماا  مؿا٣ٍ اناق حا١ نرداهاس بادز         ، اظ نٓط ٣ٞه اؾوم  . باقس

، نهطهااا ،ضاه هااا  ٖماادم  اظ خم ااه ؛گااطزز   بااه ٖماادم باااظ ماا زٖاااو  ٦ااه نٟاإ آ  بااطا  آ  زؾااهه اظ ظمااا

ٞاطاظ حا١ اناا  اظ ؾاایطی      ٚاایبی  ٦اه ا  ، ناٛاض ، و ٚیاطه باه ؾاب  وخادز اٞاطاز   اد : مداانی         پیازه ضوهاا 

 5 . م  قدززض نٓط گطٞهه ن، ام٧انپصیط نم  باقس

بیا  ٦طز ٦ه مطوض ظما  ٖباضت اؾت اظ ؾ٣دٌ تٗهس به واؾاُه گصقاه  ماست      م  تدا زض انُوح ح٣د٢  نیع 

 م  ٦نسنهیده ا  اؾاؾ  ضا مهطت  ، به گدنه ا  ٦ه ٢اندنرصاض بط ؾ٧دت ناح  ح١ و ٖسم مُالبه ح٣ف ،ذال

  گااه  ،یٗنا  پایاا  ماست   ، زض ای  باضه بایس تدخه زاقت ٦ه ظماا   .ٖسم ام٧ا  العام ٢ًای و آ  ٖباضت اؾت اظ 

                                                           

 .482ل  ،، ٢اهطه: زاضالًٟی ه1خ س ،"ال٣ٟهیه الٟاِ و المهُ حات مٗدم"(1419) محمدز ٖبسالطحما ،. 1
 .145ل  ،1، خ س زوم  اپ، ابیُال  ب  ٖ   مسضؾه  م:٢ ،"خسیس تااؾهٟه"( 1427 )نانط قیطاظ ، م٧اضم. 2
 .254ل  خ س زوم، ،بیدا، بینا تديیح المؿایق،(1426)ؾیس ضوح اهلل مدؾد  ذمین ،.  3
 .145 ل ، پیكی ،، نانط. م٧اضم قیطاظ  4
 .337ل ، 1زاض الؿوؾق، خ س  ٦دیت: "،مدؾدٖه ال٣ٟیه ال٧دیهیه"(1404مدمدٖه م  المدلٟی  ).  5
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 ٦اه اؾات   مست  گصقه  مطوض ظما ، اظ منٓط ح٣د٢سانا . 1م  ٦نسو گاه تٗهس  ضا ؾا٢ٍ  م  ٦نسح٣  ضا ایداز 

 اخاطا   ؾاطاندام  و ٖمدم  زٖدا  به ضؾیسگ  و تح٣ی١ و ت٣ٗی  یا و ق٧ایت اٖوم، ٢اندن  زیسگاه اظ آ  اظ پؽ

 خنباه  و اؾت ح١ مؤخس ٢داٖس مرالٝ ا نق ٖ   مطوض ظما  به ضاخٕ م٣طضات  د  و نبدزه پصیط ام٧ا ، مداظات

 اْطٜ ظما  منك. ٦2طز مًی١ تٟؿیط بایس مطوض ظما  م٣طضات يی١ وه ؾٗ زض ق٥  هنرام، زاضز آنها بط اؾهثنای 

تماام  اض٦اا  و اناد     ثیطات  زض ٖالم ح٣د٠ اؾت ٦ه ح٣د٢سانا  ن٣ف تٗیی  ٦ننسه ا  بطا  آ  زض ضابُه باا  ات

گصقت و بی   ،البهه بطذ  اظ ح٣د٢سانا  و ناح  نٓطا  زض ضاؾها  تاییس نٓط ٣ٞها و ٖ ما .  بیا  ٦طزه انسح٣د٢

 :3زض نٓط گطٞهه انسضا   یها مطوض ظما  تٟاوت ناق  اظ آ  و همچنی  مداٖس ٢اندن 

 به تنهای  ؾب  مم ٥ یا مؿ٣ٍ ح١ و تٗهس اؾت و  و اظ نٓط ماهیت ح٣د٢مطوض ظما  زض مٟهدم ذال  .1

و ٣ٍٞ مه ها  اؾات    نساقهه گصض ظما  به تنهای   نی  ذانیه  ضااما  ،یط ٖامق زیرط  نساضزتأثنیاظ به 

  . بطا  اخطا  ح١

زض حاال  ٦اه   ، بادزه مطوض ظما  حا٦  اظ انه٣ا  ٦امق ی٥ ح١  ٢اٖسه، به لحاِ ٦اقٝ یا نا٢ق بدز  ح١ .2

   . گطزز چ وخه نا٢ق ح١ محؿد  نم گصقت ظما  به هی

  مداٞا١  زض حال  ٦ه گصقات ظماا  ، م  باقسبط انق اؾههحا  ب٣ا  ح١  اؾهثناپسیسه مطوض ظما  ی٥  .3

   . انق ب٣ا  ح١ ؾاب١ اؾت

حال  ٦ه گصض ظما  زض ح٣د٠ مال  و ٚیط مال  بُدض  زض، اذههال زاضزح٣د٠ مال   بهپسیسه مطوض ظما   .4

  . تاثیطگصاض اؾتی٧ؿا  

ٌ  منكاا  ٖنادا   به مطوض ظما  پصیطٞهه قس  با وخدز و مهٟاوت اؾت و ٣ٞه زضح٣د٠ مص٦دض بحل،  نس هط  اؾا٣ا

ما   بیاا    "الكا ء  ٢سیم  یؿ٣ُه الح١ "٣ٞها و ٖ ما با اؾهناز به خم ه، زض ٣ٞه اؾوم ، ایطا  ح٣د٠زض   زٖد

اما ح٣د٢سانا  تا انساظه ا  مدا١ٞ نٓط ٣ٞهاا بادزه و   ؛ 4اؾت قطٔ ذوٜ ،ح١ مؿ٣ٍ ٖندا  به مطوض ظما  ٦ه ٦ننس

  . زاننس مدخ  اؾ٣اٌ ح١ ٞطز نم مطوض ظما  ضا 

 

 ًظزصاحبٌظزاى اس هزٍر سهاىي رٍاي بزرسي ٍ ًقذو دٍم گفتار

                                                           
 .120ل  ،، بیطوت: زاضالدامٗیه"اؾاؾیات نٓطیه ا لهعام ٞ  ال٣اندنی  المهط  و ال بنان  "(1992ُٖااله، بطهام محمس) .1
 . 638ل  ،8 اپ زانف، گنح   :تهطا ،"ح٣د٠ تطمیندلدغ "( 1376 )محمسخٟٗط لنرطوز ، خٟٗط . 2
 .140ل  ،انهكاضات زانكراه قهیس بهكه  مط٦ع  اپ و ، تهطا :1،  اپ "ؾ٣دٌ تٗهسات "(1368مهس ) قهیس ،. 3
 . 87ل  ،٧ٞط محطا  :تهطا  ،"ذهدن  ح٣د٠ زانكنامه"( 1384 )مؿٗدز انهاض ،. 4
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آ  اؾات تاا ٢باق اظ بطضؾا  و      ؛ مح١٣ بطاؾت٣ٞه  ،با تدخه به ای  امط ٦ه مبنا و اؾاؼ ٢دانی  ح٣د٢  زض ایطا 

 مكاطوٖیت  و مطوض ظما ٢اٖسه  پیطامد به ٦ن٧اـ زض ، تح یق ٢اند  مداظات و ٢دانی  مطتبٍ با مطوض ظما  زض آ 

   ، زیاسگاه نرؿات  زاضز ٦اه زض   زو زیسگاه زض ای  ضابُاه وخادز  ، اظ نٓط ٣ٞها .آ  زض ٣ٞه بپطزاظز مكطوٖیت ٖسم یا

مطوض ظما  تاثیط  بط ح٣انیات مالا٥ و یاا    ، و زض زیسگاه زیرط١ و امدض مطتبٍ با آ  مدثط بدزه ٢اٖسه مص٦دض زض ح

ضوایات  ؛زو زلیق بطا  اثبات ای  امط وخدز زاضز ٦ه قامق ،نٓط َطٞساضا  وخدز ٢اٖسه مطوض ظما اظ  .ظوا  آ  نساضز

  . م  قدزو ٞهدا  ٣ٞها 

اقاضه ٦اطز  اظ ؾهق ب  ظیاز به ن٣ق  به ضوایه  م  تدا ، زض ضابُه با ضوایات و احازیل مدخدز زض ٢ مطو مطوض ظما 

 ٖ   ٖبازه ٞم  ُٖاق اضياا   ا ضو هلل تٗال  خٗ ها و٢ٟا ا  ":ٞطمایس م حًطت مدؾ  ب  خٟٗط )ٔ(  ٦ه زض آ 

ثوث ؾنی  مهدالیه لٛیط ٖ ه اذصت م  یسه و زٞٗت ال  ٚیطه و م  تط٤ مُالبه ح١ له ٖكاط ؾانی  ٞاو حا١     

"له
 ٦ه قامق مداضز ظیاط ضوایت بطا  مطوض ظما  زو گدنه تأثیط م٣طض قسه  بط اؾاؼ ای  ٦ه  م  ٦نسبیا   ٦ ین . 1

 اؾت:

به مدخ  . م  باقس ٖام   مؤثط خهت ایداز ح١ انهعأ یا ؾ   مال٧یت ظمی  به وؾی ه زولتمطوض ظما   .1

ٟازه بناسگا  ذادز   اضاي  مهٗ ١ به ذساوناس اؾات و او اضايا  ضا خهات اؾاه     ، ٢ؿمت او  اظ ای  ضوایت

اظ مال٥ اذص و به ظمی  ، هطگاه ٦ؿ  ظمین  ضا ؾه ؾا  مهدال  بو اؾهٟازه ضها ٦نس. اذههال زازه اؾت

  . گطزز ای  ح٧م تنها قامق اضاي  م  .م  قدززیرط  ؾپطزه 

مكااهسه   م  تادا  زض ازامه ای  ضوایت  .اؾت َدض ٢هط ه ٖام   خهت ؾ   یا اؾ٣اٌ ح١ بمطوض ظما   .2

٣  ٦ه باه وؾای ه   هطگاه ٦ؿ  ح١ ذدز ضا ٦ه بطگطز  زیرط  زاضز یا ح":م  زاضزضوایت م٣طض  ٦طز ٦ه 

   ، پاؽ . "گاطزز  ایا  حا١ ؾاا٢ٍ ما     ، ل ( مُالبه ن٧نسبه مست زه ؾا  )مهدا م  قدززیرط  اؾهٟازه 

  . 2اٞهس اتٟا٠ م مطوض ظما  زه ؾاله َ   ،من٣د  یا ٚیط من٣د  اٖم اظ، اؾ٣اٌ ح١

و همچنی  بیا   3باقنسم    قیٗ  مٗه٣س به اؾ٣اٌ ح١ به واؾُه مطوض ظما  زض ای  ضوایت البهه بطذ  اظ ٣ٞها

اظ ای  . 4نیع هؿتمٗهبط و ٚیط يٗیٝ ضوایات زاضا ، اؾت قسه قناذهه ٚیطمٗهمس ٦ه ظیاز ب  ؾهق٦ه  م  ٦ننس

وخدز ٢اٖسه ماطوض   ٦هضوایه  زیرط ضا ، ٖووه بط ضوایت بیا  قسه. زاننس ای  حسیل ضا مٗهبط و ٢ابق ٢بد  نم  ، ضو

                                                           
 .297ل  ،النكط و ل ُباٖه الحسیل زاض :٢م، 5خ س ،"ال٧اٞ "( 1429 )ی٣ٗد  ب  محمس ٦ ین ،. 1
 .297ل  . هما ،2
 .280ل ،اؾوم  نكطٖ دم مط٦ع  :تهطا، 12،  اپ 1خ س  ،"٣ٞه ٢داٖس"( 1406 )مهُٟ  زاماز، مح١٣. 3
 .185ل  ،ا . هم4



8 
 

 اذاصت م  "ٞطمایس: زانؿت ٦ه زض آ  م )ٔ( ضوایه  اظ ٖ   ب  اب  َال   تدا م  ، زانس م مدضز ٢بد   ظما  ضا

حًطت ٖ   )ٔ( ، زض ای  ضوایت. "یُ بها ا  ؾنی  بٗسثوث هل تحق الم  یُ به ؾنی  ثوث م٧ل  ثم اضو منه

  ، ؾاا   ؾاه  اظگصقت پؽ ،٦نس ذدززاض  آ  مُالبه اظ ؾا  ؾه و قدز گطٞهه او اظ ظمین  ٦ه ٦ؿ  ":سٞطمای م 

"نیؿت حو  و خایع او بطا  آ  مُالبه
زض  مطوض ظماا  ، زضیاٞت م  تدا ٦ه اظ مه  ضوایت پیف ضو  هما  َدض. 1

 باه  ایا  ضوایاات   قایس ٦ه م  ٦نس حط ٖام   بیا  ٦ه زض تدخیه آ  وضظز م  تأ٦یس ای  ضوایت نیع بط اؾ٣اٌ ح١

و  همچنای    .گاطزز  مرطوبه زوباضه ،بدز قسه آباز و احیا ابهسا زض آن٧ه اظ پؽ ظمی  ٦ه زاقهه اذههال مداضز 

 آ  زض باقس٦ه ظمین  مدضز زض ،ضوایت پایا  زض ح١ اظ منٓدض، زض ضوایت پیكی  نیع اؾت مم٧ ٦ه  م  ٦نسبیا  

  . 2اؾت ضٞهه بی  اظ و گكهه ضها ؾپؽ و قسه ٚطؼ زضذت

ٞهدا به ناحیح  بطذ  اظ ٣ٞها نیع به ٣ٖوی  بدز  و م٣ٗد  بدز  ای  امط اقاضه ٦طزه و ، ٖووه بط اؾهناز به ضوایات

نبایاس اظ   ،مٗه٣اس اؾات  ٦ه اقاضه ٦طز بدندضز  اهلل آیتبه  م  تدا خم ه ای  ٣ٞها  اظ. زهنس بدز  ای  ٢اٖسه م 

وحكات زاقات و    ح٣اد٢  ٢اند  مطوض ظما  زض مؿائق ٦یٟط  اٖم اظ ت٣ٗی  و ضؾیسگ  یا مؿاائق  ٣ٖوی  بدز  

اؾوم بیایس ی٥ ضوایها  بیاا  ٦ناس و     تاما نیاظ  نساضیم ٦ه  م  ٦نسو  بیا  . اؾوم ح٧م  نساضز بیا  قدز ٦ه

ها  ح٣د٢  زنیا ایا  مؿاق ه ضا    تمام ٣ٖو و تمام نٓام٦ه پصیطٞهیم باگط . بردیس م  هم مطوض ظما  ضا ٢بد  زاضم

ولد این٧ه اؾوم زض مدضز ای  مؿأله به ٖندا  تأییاس مؿاه٣ق نٓاط  نساقاهه      ،بایس آ  ضا ٢بد  ٦نیم ،٢بد  زاضنس

 ضها زیرط  زؾت زض ضا ظمین  یا م ٧  یا ا  ذانه هط٦ؽ ":م  ٦نسندض  بیا   زض ٞهدای  زیرط، همچنی . 3باقس

 آ  اظ؛ نمایاس  مُاطح  ضا قا٧ایه   و زٖدا و ب٧نس زضذداؾه  و بعنس حطٞ ، باضه ای  زض ؾا  زه تا این٧ه بسو ، ٦نس

"زاقت نرداهس ح٣ 
4 .  

ماؤثط  بادزه و مٗه٣سناس ٦اه    بطذ  اظ ٣ٞها نیع مٗه٣س به مهاثط نبدز  ٢اٖسه مطوض ظما  زض ٢دانی  و اح٧ام اؾوم  

ما   ز ی ا  ضا ٖنادا    ، مبحل اقااضه قاسه  زض ضابُه با ای  ٣ٞها . با مداظی  قطٔ مرالٝ اؾت مطوض ظما زانؿه  

ای  گطوه اظ ٖ ما نیع بط اؾاؼ زو زلیق ان    .به بطضؾ  ای  ز یق ذداهیم پطزاذت گٟهاضای  ٦ه زض ازامه  ٦ننس

به ؾاه ضوایات    م  تدا زض ای  ضابُه . بط نٓط ذدز پایبنس هؿهنس، م  باقس٦ه قامق ضوایات نبد  و ٞهدا  ٣ٞها 

  ح١ یا٥ مؿا ما  به ای  مٗنا ٦ه  "( یبُق ح١ امطه مؿ م )وا  ٢سم "ضوایت نبد  ،اقاضه ٦طز ٦ه اولی  ضوایت

                                                           
 ، ل25خ س  مدؾؿه آ  البیت  حیاء الهطاث، :، ٢م"وؾائق الكیٗه ال  تحهیق مؿائق الكطٖیه "٠(1409)حط ٖام  ، محمس. 1

434.  
 .339ل . هما ،2
 زانك٧سه مد ه، "خمهدض  اؾوم  ح٣د٢  نٓام زض ظما  مطوض ضاٖهبا تدسیس"(  1379)وحیس محمس شا٦ط ، و انٛط ٖ   حاتم ،. 3

 .48ل  ،48 قماضه تهطا ، زانكراه ؾیاؾ  ٖ دم و ح٣د٠
 .119ل  ،البیت آ  :٢م، 17خ س  ،"الدؾائق المؿهسض٤ ذاتمه"( 1415 )محمست٣  ب  حؿی  ندض ،. 4
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   ، و زیراط ضوایات  1ما  باقاس  ، زه اظ آ ( مُٗق بمانس ولد این٧ه مست  )اؾهٟا م  قدزهیچ گاه باَق یا ب  اٖهباض ن

یٗن  ح١ اقرال ضا  "الح١ ال٣سیم  یبُ ه الك  "ٞطمایس: ٦ه زض آ  حًطت م  اؾتضوایه  اظ حًطت ٖ  )ٔ( 

)ٔ( زض به ضوایت من٣د  زیرط اظ حًطت ٖ    م  تدا زض نهایت نیع . بطز بی  نم  ٢سیم  باقس هیچ ٖام   اظولد 

الح١ خسیس و ا  َالت ٖ یه ا یاام والباَاق مراصو  و ا      "ٞطمایس: نهح البوٚه اقاضه ٦طز ٦ه زضآ  حًطت م 

ط  ه ٖسه ا  آ  ضا اگ، اگط  ه ضوظگاضا  بطآ  برصضز و باَق ضٞهن  اؾت، یٗن  ح١ همداضه تاظه اؾت "نهطه ا٢دام

ٖووه بط ضوایات ش٦ط قسه ٦ه اظ ز یق ان   ٖسم پصیطـ ٢اٖسه مطوض ظما  زض بی  بطذ  اظ ٣ٞهاا   2.حمایت ٦ننس

به ٞهدا  قید  م  تدا ٦ه زض ای  ضابُه  م  باقساظ زیرط مؿببات ٖسم پصیطـ ٢اٖسه ، ٞهدا  ٣ٞها نیع، م  باقس

 باَقو  ضا بط ما  مص٦دض  مال٧یت، َد ن  مست به ناح  ما  مُالبه ٖسم ،م  ٦نسَدؾ  اقاضه ٦طز ٦ه بیا  

اماام ذمینا    ، همچنای  . 3ذداهس بادز  خایع او بطا  ح١ ای  و نمایس  نمن٧طزه و زٖد  بط ؾط مال٧یت ضا باَق 

 زض، ماطوض ظماا   ٦اه   م  باقسنیع زض ای  باضه مرالٝ تاثیط مطوض ظما  بط زٖاو  ٦یٟط  بدزه و مٗه٣س ٢سؼ )ضه( 

  . 4اثط  نساضز قطٖا، ح١ ظوا  یا و ایداز

 

 قاًَى کیفزی فزاًسِ ٍ 1931اسالهي هزٍر سهاى کیفزی در قاًَى هجاسات هبحث دٍمو بزرسي 

بطذ  ٣ٞها مٗه٣س به لعوم پصیطـ ٢اٖسه مطوض ظما  زض ٢دانی  ٦یٟط  بدزه و آ  ضا مدثط باط زٖااو    گٟهه قس ٦ه 

 ٞ ؿٟه ح٣د٢سانا  نیع به پیطو  اظ ٣ٞها پطزاذهه و مٗه٣سنس ٦ه ،  ایطا نٓام ح٣د٢زض گؿهطه . زاننس بی  اٞطاز م 

 باه  ضؾایسگ   ٦اه  باوضناس  ای  بط اؾت و مه حت انسیك  بطا  اخهمأ به منٓدض نٓم زه  و مطوض ظما  پیسایف

 و ٖمدم  آؾایف به آ  زض وضوز و اؾت مهٗؿط ٢اي  بطا  ،مانسه مؿ٧دت اؾت مست  ٦ه ح٣د٢  و ههن٦ زٖاو 

 زضبااضه  مدااظات  اخاطا   ٦اه هط ناس   م  ٦ننسای  ح٣د٢سانا  بیا  . 5ضؾانس آؾی  م  ٖمدم  نٓم به نهیده زض

بیا  ٦طز  م  تدا ، پؽ. 6بطزاضز زض ضا خامٗه مه حت هم گصقت و ٖٟد، اؾت ٖامه آؾایف بطا  تامی  گناه٧اض

 ٦یٟط  پطزاذهه و آ  ضا زض ٢اند ٢اندنرصاض به پیف بین  ٢اٖسه مطوض ظما  زض زٖاو  ، ٦ه زض ٢اند  مداظات ایطا 

با تدخه به ای  امط ٦ه ٢دانی  مطوض ظماا  ٦یٟاط  باطا  اولای  بااض واضز      ، به ٖووه. اؾت مديدٖه ٢طاض زازهمسن  

                                                           
   1،  اپ 25خ س  مدؾؿه آ  البیت  حیاء الهطاث، :، ٢م"وؾائق الكیٗه ال  تحهیق مؿائق الكطٖیه "٠(1409) حط ٖام  ، محمس. 1

 .339ل
 .434 ل. هما ، 2
 .195ل ، نكطاؾوم  م:٢ الٗؿط، وؾائق زض منسضج الحاثطیات المؿائق بیها، حؿ ، ب  محمس ابدخٟٗط َدؾ ،. 3
 .243ل ،ق٧دض  انهكاضات: ٢م ،"(ضه)ذمین  امام زیسگاه اظ ٢ًای  مداظی "( 1365 )حؿی  ٦طیم ،. 4
 .81ل 86 ،قماضه و٦و، ٦اند  ،"ظما  مطوض یطازا"(1342ٖ   )  قطیٝ،. 5
 .25ل  ، 80ح٣د٢ ، قماضه مدمدٖه ،"ظما  مطوض"(1317احمس ) میطضخال ،. 6
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بایس اشٖا  ٦اطز ٦اه ایا     ؛ ٢دانی  خعای  ٦كدض ٞطانؿه قسه و اظ ای  ٦كدض به زیرط ن٣اٌ خها  منه٣ق قسه اؾت

 . ٢اٖسه زض ٢دانی  مديدٖه ٦كدض ٞطانؿه نیع اظ خایراه ویػه ا  بطذدضزاض اؾت

 

 و ًگاّي بِ قَاًیي هزٍر سهاى کیفزی در قاًَى هجاسات ايزاىگفتار ًخست

زض  هاا نهید ٦اه  بادز  قاسه  ا٢هبااؼ  ٞطانؿه ح٣د٠ اظ، مديدٖه ٢دانی  زض مطوض ظما  ٢اٖسه، اؾوم  ان٣و  اظق ٢ب

 به ضاخٕ ٦ه ٢اندن  اولی . 1بدز قسه بین  پیف، ٦اضبطز و اؾهٟازه اظ آ  ٢اٖسه مداضز  مكابه نٓام ح٣د٢  ٞطانؿه

 مطوض ظماا   ٢اند "آ  اظ پؽ و" 1306 مهد  ٚیطمن٣د  امدا  مطوض ظما  ٢اند " ،قس ويٕ ایطا  زض مطوض ظما 

اؾهٟازه  مطوض ظما ٢اٖسه  اظ ایطا  ٢دانی  اظ ی٥ هیچ زض، ٢اند  زو ای  اظتهدی  ٢بق و بدزه" 1308من٣د  امدا 

 قناذهه قطٔ ذوٜ مسن  و امدض ٦یٟط  زضا  نرهب قدضا  تدؾٍ مطوض ظما ٢اٖسه ، اؾوم  ان٣و پؽ اظ . 2نكس

مدضز پصیطـ مدسز ، مك٧وت  زض ضویه ٢ًای  ٦كدضایداز ٦ه به زلیق  گطزیس حصٜ ایطا  ح٣د٢  نٓام اظ وه قس

زض ازامه تٛییاط  . 3قس  پصیطٞهه باظزاضنسه ها  مداظات زض ٦یٟط  مطوض ظما  1378 ؾا  زض، اظ ای  ضو. گطٞت٢طاض 

مطوض زض ٢اٖسه  مدخدز ها  با تدخه به وخدز ٦م و ٦اؾه  و  زض زوضه پؽ اظ ان٣و  ، و تحد ت ح٣د٢  زض ایطا 

م  ، پطزاذهه ٦ه زض ای  ضاؾها٢اند  مداظات به ایداز تٛییطات  زض ٢اندنرصاض   ،ای  ٢اٖسه زض و لعوم  تٛییطاتظما  

م٣اطضات   زضیاٞت ٦ه  م  تدا  ، با تدخه به تٛییطات اٖما  قسه . اقاضه ٦طز 1392مهد  به ٢اند  مداظات  تدا 

 ٢اندنراصاض زض  ونؿاد يامن  قاسه     ؾاب١ اظ ٢اند  آیی  زازضؾ  ٦یٟط 174و173زض مدازبا ٢اٖسه معبدض مطتبٍ 

 113 تاا 105 اؾات ماداز  ح٣د٢  پطزاذهاه   آ  اظ نٓط٢اند  مداظات خسیس با ضوی٧طز  تاظه به مؿائق و خعئیات 

 با   و واها   قا٧ایات  َاطح  اظ، اؾت پصیطٞهه امدض٦یٟط  زض ضا خطائم تٗعیط  مطوض ظما  ٦هخسیس مداظات٢اند  

 اؾاوم  بط اؾاؼ ٢اند  مداظات  .زاقت ذداهس مثبت آثاض، گطزز اٖما  نحیح اگط ٦ه م  ٦نس خ دگیط  نهیده

 قدنس:  زؾهه ت٣ؿیم م  به  هاضخطایم ٚیط ٢ابق گصقت ٢دانی  مطوض ظما  نؿبت به   1392مهد  

ما    ت٣ٗی  ٦یٟاط  به مطح ه ٢بق اظ ق٧ایت و مطوض ظما  ٦یٟط  مطبدٌ ای  ندٔ اظ مطوض ظما  ت٣ٗی :  .1

  ، ما  قادز  ه ات ٢ااندن  ٦اه ماطوض ظماا  حاناق       اظ تاضید و٢دٔ خطم تا ان٣ًا  م، ٦ه بط َب١ آ  باقس

)مهاد   ٢اند  مدااظات اؾوم  اظ مبحل  هاضم  105مطوض ظما  ت٣ٗی  زض مازه  . ت٣ٗیب  ندضت نریطز

مطوض ظما  زض ندضت  ت٣ٗی  خطایم مدخ  تٗعیط ، ٢اندن  بط اؾاؼ ای  مازه. مُطح گطزیسه اؾت(1392

                                                           
 .15ل ،اضزهال  تهطا : ،"زاذ   ٦كدضهابطضؾ  تحد ت مطوض ظما  زض خامٗه بی  الم ق و ٢دانی  " ( 1383 ) قهطباند وظیط ،. 1
 .71، ل 95 قماضه و٦و، ٦اند مد ه  ،"ایطاز مطوض ظما "  ( 1344 ) اله ٞهح یاوض ،. 2
 .1ل ،4  قماضه ذطم ،گعاضـ مدیس تطخمه ،"تطخمه و ت ریم ٢دانی  مالیات  آلما "(1381ٖاز ) ؾاضیران ،. 3
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ٜ دت٣ٗی  مد٢ا ، ت٣ٗی  ندضت نرطٞهه، ٦ه اظ تاضید و٢دٔ خطم تا ان٣ًا  مداٖس مٗی  م  ٦نسضا مد٢دٜ 

اگط یا٥   ، 105َب١ بنس الٝ مازه   .م  قدزتاضید و٢دٔ خطم مبسا مطوض ظما  تٗی٣  محؿد   م  گطزز

ؾا  اظ و٢دٔ آ  برصضز و ت٣ٗیب  نؿبت به آ  خاطم   15ول   ، یابس تح١٣ تا ؾه خطم تٗعیط  زضخه ی٥

زض بنسها   .٦طز مههم ضا ت٣ٗی  م  تدا با گصقت ای  مست زیرط ٢ابق ت٣ٗی  نیؿت و ن  ،ندضت نریطز

مههم ضا  زاذهه و مست ان٣ًا  ت٣ٗی   تٗعیط  زضخه  هاض تا هكت پطخطم هابٗس  اظ ای  مازه نیع به 

تٗعیط  مهٟاوت اؾت مداٖس مطوض ظما  ت٣ٗی  بط اؾاؼ زضخه خطم . زض نٓطگطٞهه اؾتؾا   3تا10بی  

اظ ای  ماازه   2تبهطه زض . قدنس م  ت هكت گانه مكمد  مطوض ظما  ت٣ٗی و همه خطائم تٗعیط  زضخا

ط  مندٌ به   مطخٗ  ٦ه ضؾیسگ  ٦یٟاطوض ظما  ت٣ٗی  اظ تاضید ٢ُٗیت ضم بیا  قسه اؾت ٦ه ،٢اندن 

٧م منٓدض م٣ن  نسوض ح، بیا  ٦طز م  تدا  با تدخه به ای  مازه ٢اندن . م  قدزقطؤ ، نسوض آ  اؾت

به لحااِ این٧اه ت٣ٗیا     . م  باقسنسز بیا  مطوض ظما  نسوض ح٧م ٢ُٗ  اؾت نه ت٣ٗی  ٦یٟط  و زض

  . ٦یٟط  آٚاظ قسه ٢إَ ای  ندٔ مطوض ظما  اؾت

زض خطائم تٗعیط  ٢ابق گصقات   ":م  زاضزاظ ای  ٢اند  نیع م٣طض  106م٣ن  زض مازه مطوض ظما  ق٧ایت:  .2

ح١ ق٧ایت ٦یٟاط   ، ق٧ایت ن٧نس ،هطگاه مهًطض اظ خطم زض مست ی٥ ؾا  اظ تاضید اَؤ اظ و٢دٔ خطم

٢ازض به قا٧ایت نباقاس    ،مرط این٧ه تحت ؾ ُه مههم بدزه یا به زلی   ذاضج اظ اذهیاض م  قدزاو ؾا٢ٍ 

زض ازامه ای  مازه نیع م٣ن  به ٞدت . "م  قدز٦ه زض ای  ندضت مه ت معبدض اظ تاضید ضٕٞ مانٕ محاؾبه 

زلی   بط نطٞنٓط  ٦ه ٞدت و   م  ٦نساقاضه ٦طزه و بیا  ٢بق اظ ان٣ًا  مست مص٦دض  ، مهًطض اظ خطم

 . ضناس ماه اظ تاضید وٞاات حا١ قا٧ایت زا    هط ی٥ اظ وضثه و  زض مه ت قف نبدزه وو  اظ َطح ق٧ایت 

 ، ٚیط اظ مداضز  ٦اه قاا٦  تحات ؾا ُه ماههم بادزه       "م٣طض زاقهه اؾت: تبهطه ای  مازه ٢اندن ، البهه

 م  قادز ه ق٧ایت و  یا وضثه او ضؾیسگ  ندضت  ب زض، منٓدض م٣ن  اٖم اظ ؾ ُه ماز  و مٗند  اؾت

"مكمد  مطوض ظما  نكسه باقاس ، ٢اند  مداظات ٦105ه خطم مديدٔ ق٧ایت َب١ مازه 
ماطوض ظماا    . 1

پؽ اگط قا٦  یا وضثه او تحت ؾ ُه مههم باقنس زض ای  ندضت . ق٧ایت ٞطٔ بط مطوض ظما  تٗی٣  اؾت

و زض  حه  با ٞطو قمد  مطوض ظما  ت٣ٗی  ح١ ق٧ایت ٦یٟط  بطا  قا٦  یا وضثاه او محٟادِ اؾات   

ط  ٢ابق گصقت به لحاِ این٧ه مكمد  مطوض ظماا   ندضت ٖسم تح١٣ مطوض ظما  ق٧ایت زض خطایم تٗعی

اگط مكمد  ماطوض   ٖباضت ه و  ب وضثه او ؾا٢ٍ م  گطزز ت٣ٗی  گكهه ح١ ق٧ایت ٦یٟط  بطا  قا٦  و

ؾا  اظ تاضید اَؤ اظ و٢دٔ خطم  ظما  ت٣ٗی  قسه باقس ولد این٧ه خطایم تٗعیط  ٢ابق گصقت بدزه ی٥

                                                           
 .٢1392اند  مداظات اؾوم  مهد  . 1
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ما   زض اینداا ؾاقدال  مُاطح    . م  قدزكسه باقس ح١ ق٧ایت ٦یٟط  قا٦  و وضثه او ؾا٢ٍ نمن٣ً  

ماطوض ظماا  قاف ماهاه      ٢1392اند  مدااظات اؾاوم     106و آ  ای  اؾت آیا با تدخه به مازه  گطزز

ضؾاس ٦اه    نؿد گطزیسه یا ناه؟ باه نٓاط ما      1382انوح  ؾا  ، ق٧ایت ٦یٟط  زض ٢اند  نسوض  ٥

   ، ٢اند  ماص٦دض نؿاد نكاسه بادز     ٢1378اند  آیی  زازضؾ  ٦یٟط   174و  173مداز دز همانردنه با وخ

٢اند  مداظات اؾوم  مطوض ظما  قف ماهه ق٧ایت م٣طض زض ٢اند   ا٥ ضا نؿاد ننمادزه و     106مازه 

٦ه ٢اند  ٖام اؾت نؿاد نرطزیاسه    ٢1392اند  مص٦دض ٦ه ٢اند  ذال اؾت با ٢اند  با مداظات اؾوم  

نیع حاا٦  اظ   17/10/1392مدضخ  ٢7/92/2024ده ٢ًای  به قماضه   نٓطیه مكدضت  ازاضه ح٣د٢ ،اؾت

  . م  باقسای  امط 

به آ  پطزاذهه  اؾوم  زؾهه ا  زیرط اظ مطوض ظما  ٦یٟط  ٦ه زض ٢اند  مداظاتمطوض ظما  نسوض ح٧م:  .3

 آذاطی  ا٢اسام  د اظ تااضی  اگاط  ، ٦ه باط اؾااؼ آ    م  قدزح٧م ٢ُٗ  مطبدٌ به ظما  نسوض ، قسه اؾت

ح٧م  نازض  زض ضابُه با مديدٔ ،مه ت ظمان  ٦ه بطا  مطوض ظما   ظم اؾت تا ان٣ًا و تح٣ی٣  ت٣ٗیب 

 105ماازه  زض ایا  ضابُاه   . پؽ اظ ان٣ًا  مه ت ٢اندن  مديدٔ مكمد  مطوض ظما  ذداهاس قاس   ، نكدز

 ٢اند  مداظات اؾوم  نیع مطوض ظما  ضا اظ تاضید آذطی  ا٢سام ت٣ٗیب  یا تح٣ی٣  تا ان٣ًا  مداٖس مص٦دض

 مطٖا  ما    آ  ضا، به نسوض ح٧م ٢ُٗ  منهه  نرطزیسه باقاس ا٢سامات اندام قسه ٦ه  ندضت زانؿهه و 

ح٧م اظ تااضید اولای     ؾاب١ مبسا مطوض ظما  نسوض٦یٟط   ٢اند  آیی  زازضؾ  173بط ذوٜ مازه  .زانس

منٓادض اظ ا٢اسام ت٣ٗیبا  یاا      ، اظ ایا  ماازه ٢ااندن     1ط اؾااؼ تبهاطه   با . ا٢سام ت٣ٗیب  مُطح قسه بدز

   ، بااظخدی  ، خ ا   ،ا٢سام  اؾت ٦ه م٣امات ٢ًای  زض اخطا  ی٥ وْیٟه ٢اندن  اظ ٢بیق احًاض"تح٣ی٣ 

"زهناس  نیابت ٢ًای  انداام ما   تح٣ی٣ات یا مٗاینه مح   و ، اؾهمأ اْهاضات قهدز و مُ ٗا 
البهاه  . 1

بایاس تدخاه   ، م  ٦نسبیا   زیسگاه ٢اندنرصاض زض ٢اند  مداظات خسیس نؿبت به مطوض ظما   ٦ه هما  َدض

اظ ایا    و نازض نماینسزض خهت ا٢سامات ت٣ٗیب  و تح٣ی٣  زاقت ٦ه م٣امات ٢ًای  بایس زؾهدض  ظم ضا 

حها   ، زؾهدض تدسیس اوضا٠ احًاضیه و ابو٘ مدسز آنهاا ضا بسهاس  هطگاه مسیط زٞهط ی٥ مطخٕ ٦یٟط   ضو

  . مديدٔ ای  ماازه محؿاد  نما  قادز    ، ا٢سامات يابُی  زض مدضز ٦كٝ خطم ا٢سام ت٣ٗیب  و تح٣ی٣ 

و اثط مطوض ظما  ت٣ٗی  و ناسوض ح٧ام منداط باه      نرداهس بدز نسوض ح٧م٢إَ مطوض ظما  ای  ا٢سامات 

ٞ  ت٣ٗی  ذداهس بدز و مست ٢اندن  مطوض ظما  ت٣ٗی  و ناسوض ح٧ام   دمد٢تهمیم ٢ًای  مبن  بط ٢طاض 

  . ی٧ؿا  اؾت ٢اند  مداظات 105زض مازه 

                                                           
 .1392مداظات اؾوم  مهد   ٢اند  -1
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ظما  اخطا  مطوض ، اظ ا٢ؿام مطوض ظما  ٦یٟط  زض ٢اند  مداظات اذیط ندٔآذطی  مطوض ظما  اخطا  ح٧م:  .4

تاضید ٢ُٗا   زض ندضت ٖسم اخطا  ح٧م اظ  اخطا  اح٧ام ٢ُٗ  ضا، مطوض ظما بط ای  اؾاؼ . اؾتح٧م 

بط اؾاؼ ٢اٖسه . م  ٦نس مهد٢ٝ، تا ان٣ًا  مه ت م٣طض ٢اندن  ٦ه بطا  مطوض ظما   ظم اؾتح٧م قس  

اح٧ام ٦یٟط  اظ ندٔ مداظاتها  تٗعیط  ٦ه ماست ٢ااندن  اظ ٢ُٗا       تمام، زض اخطا  اح٧ام مطوض ظما 

٢ااند     107ماازه   .نسزیرط ٢ابق اخطا نیؿه، اخطا نكسه باقسقس  آنها گصقهه باقس و به هط زلی   ح٧م 

خطائم تٗعیط  زضخه یا٥ تاا ؾاه اظ ناسوض     ٦ه  نانچه زض  م  زاضززض ای  ضابُه م٣طض مداظات اؾوم  

   ، ماطوض ظماا   ، اخاطا نكاسه باقاس    و زض َد  ای  مست ح٧ام  گصقهه باقس مست بیؿت ؾا  ح٧م ٢ُٗ 

ظما  تد٢ٝ اظ اخاطا    بنسها  بٗس  اظ ای  مازه ٢اندن زض  ،همچنی . م  ٦نس  ح٧م ضا مهد٢ٝ آاخطا  

مداٖاس ماطوض    .پانعزه تا پنح ؾا  مكرم ٦اطزه اؾات  ح٧م زض خطائم زضخه  هاض تا هكت ضا به تطتی  

ظما  اخطا  ح٧م به تناؾ  زضخات خطم تٗعیط  مهٟاوت بدزه و آنچه محق تامق اؾت مست مطوض ظما  

م٣ن  زض ماازه  ، مص٦دض ٖووه بط مازه ٢اندن . ظما  ت٣ٗی  و نسوض ح٧م بیكهط اؾتاخطا  ح٧م اظ مطوض 

تاضید قطؤ  ،قطؤ ول  به هط ٖ ت ٢ُٕ قدز، هطگاه اخطا  مداظات "اظ ای  ٢اند  نیع م٣طض زاقهه: 108

قاطؤ ماطوض   ، تاضید ٢ُٕ اخطا  مداظات اؾت و زض مداضز  ٦ه بیف اظ ی٥ ندبت ٢ُٕ قدز، مطوض ظما 

مرط این٧ه اخطا  مداظات بطاثط ضٞهاض ٖمس  مح٧دم ٢ُٕ قاسه باقاس   ، ا  اظ تاضید آذطی  ان٣ُأ اؾتظم

"م  قدز٦ه زض ای  ندضت مطوض ظما  اٖما  ن
ماننس ٞطاض مح٧دم ٖ یه پؽ اظ قطؤ باه اخاطا  ح٧ام    . 1

به ای  امط زؾت یاٞت  م  تدا  با اؾهناز به ای  مازه ٢اندن  .مانٕ تح١٣ مطوض ظما  اخطا  مداظات اؾت

 ذوٜناس باط  م  تداناقرال ن، آمطه اؾتاظ ٢داٖس مطبدٌ به نٓم ٖمدم  و اظ ٢داٖس  مطوض ظما  د  ٦ه 

 .م  قادز تر ٝ انهٓام  محؿد   ،تح٣ی١به آ  اظ َطٜ م٣امات ت٣ٗی  و  آ  تدا١ٞ ٦ننس و ٖسم تدخه

مطوض ظماا   ، خسیس و مح٧دمیت ٢ُٗ زض ندضت اضت٧ا  خطم ٦ه  م  ٦نسٖ   آباز  بیا  زض ای  ضابُه 

 108ای  امط اظ مٟهدم مازه  ٦ه م  ٦نس٢ب   ٢ُٕ قسه و مطوض ظما  اظ تاضید آذطی  ان٣ُأ خطیا  پیسا 

ان٣ُأ مطضو ظما  ٣ٍٞ ناْط به خطم  اؾت ٦ه ت٣ٗی  و تح٣یا١  . ٢2اند  مداظات اؾوم  نیع بط م  آیس

نٟؽ خطم ضا اظ بای  ما  باطز     ان٣ُأ مطوض ظما . یابس م تؿط  ن ٖمق آمسه و به ؾایط خطایم مطت٧ به 

پاؽ اگاط    .مهًطض ذداهنس بدز   نیعآ٦ یه ٦ؿان  ٦ه اظ خطیا  مطوض ظما  بهطه منسنس اظ ان٣ُأ  بنابطای 

 نانچه مداظات مٗاو  خاطم مكامد  ماطوض ظماا      ، ٦ؿ  مطت٧  خطم تٗعیط  گطزز زیرط  مٗاو  آ 

                                                           
 .٢1392اند  مداظات اؾوم  مهد  . 1
 .398ل  ،انهكاضات ٞطزوؾ ، تهطا : 2 اپ ، 2، خ س "ح٣د٠ خنای "(1385) ٖ   آباز ، ٖبسالحؿی . 2
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. ولد آن٧ه خطم مباقط مكمد  مطوض ظما  نكاسه باقاس   م  گطززٞ  ت٣ٗی  او نازض د٢طاض مد٢، قسه باقس

٢اند  مداظات اؾوم   ح١ مطوض ظما  اخطا  مداظات ٣ٍٞ مداظات ان   ضا ظائق  25مُاب١ نسض مازه 

اگط ی٥ تبٗة ایطان  زض ذااضج  . مح٧دمیت ٦یٟط  ٢ُٗ  به ٢دت ذدز با٢  اؾتم  ٦نس ل٧  آثاض تبٗ  

و ایطا  مطت٧  ی٥ خطم تٗعیط  قدز و زض محق و٢دٔ خطم ت٣ٗیا  و محا٦ماه و مح٧ادم قاسه     اظ ٢ مط

  زازگاه هاا ها  ٢اندن  ح٧م  باقس اما اخطا  مداظات مد٢ٝ قسه باقس زض حسوز م٣طضات و مدا٣ٞت نامه

زض  مداظات ٢طاض گیاطز ٢اند   107مازه  2تدانس مكمد  مطوض ظما  اخطا  ح٧م َب١ تبهطة  ذاضخ  م 

٢اند  مداظات اؾوم  اگط اتبأ ایطان  ٦ه زض ذاضج اظ ٢ مطو ایطا  مطت٧  خاطم   7َب١ مازه  ندضت  ٦ه

ماطوض ظماا  قا٧ایت و ت٣ٗیا      . نرداهاس قاس   وض ظما  ت٣ٗی  و ق٧ایت وتٗعیط  قسه باقس مكمد  مط

باسا  ؾات و م منهطٜ به خطایم آن  اؾت زض مطوض ظما  ت٣ٗی  مبسا مطوض ظما  اظ ٞطزا  ضوظ و٢دٔ خطم ا

ٞاطزا  ضوظ     ٚیط٢اباق گصقات  نه زض خطایم تٗعیاط   ٢ابق گصقت و مطوض ظما  ق٧ایت زض خطایم تٗعیط

خطایم اؾت و ٢ابق گصقت بدز  به لحاِ این٧ه زض خطایم انق بط ٚیط٢ابق گصقه  . اَؤ بعهسیسه اؾت

٢ااند  مدااظات اؾاوم      104بدز  خطایم اؾهثنا اؾت و اؾهثنا نیاظ به تهطیح م٣ن  زاضز ٦ه زض ماازه  

نطٞا مكمد  ماطوض ظماا     گصقتخطایم ٚیط٢ابق گصقت احهاء گطزیسه اؾت و خطایم تٗعیط  ٚیط٢ابق 

ای  بناابط   . گطزز ٢ابق گصقت مكمد  مطوض ظما  ت٣ٗی  و ق٧ایت م خطایم تٗعیط  ، م  گطززت٣ٗی  

مباسا ماطوض   اؾات   اضت٧اا  خاطم  زض خطم مؿهمط ماننس تط٤ انٟا٠ یا تهطٜ ٖسوان  ٦ه مطت٧  زض حا  

 7/581به ای  زلیق ازاضه ح٣د٢  ٢ده ٢ًاییه زض نٓطیه قماضه ، ظمان  اؾت ٦ه اؾهمطاض ٢ُٕ قدز ، ظما 

حا١ قا٧ایت   ، لحاِ اؾهمطاض مكمد  مطوض ظما  نم  زاناس ه خطم تهطٜ ٖسوان  ضا ب 26/1/1382مدضخ 

. ( مؤیس ای  مُ   اؾات 7/3/1381مدضخ  659)ضا  وحست ضویه قماضه .م  باقسبا٢   قا٦  یا وضثه او

٣ا١ ما  یاباس باا یا٥ انسیكاه       زض خطایم اؾهمطاض یاٞهه ٦ه ماهیها خاطم آنا  اؾات ٦اه باه زٞٗاات تح      

ماطوض ظماا     ، پیدنسز خطم به و٢دٔ م ضٞهاض مدطمانه)ٖنهط ماز  مهٗسز( )ٖنهط مٗند  واحس( مدطمانه

و زض خاطایم باه    م  قادز ت٣ٗی  و ق٧ایت زض اینردنه خطایم اظ ٞطزا  ضوظ ظما  و٢دٔ اولی  خطم قطؤ 

ظما  اظ ٞطزا  ضوظ ضٞهاض تك٧یق زهنسه ٖازت)زومی  خطم  نس اٖهیاز به مداز مرسض مبسا مطوضٖازت همان

دزه باه ٖبااضت  ٖنهاط مااز      اضت٧اب ( اؾت و خطایم  ٦ه زاضا  ٖنهط ماز  ٦ه زاضا  اخعا  مهٗسز با 

   . ماننس خطم ٦وهبطزاض  ظما  قطؤ مطوض ظما  آذطی  ٞٗق یا خعء ٖنهط ماز  اؾت م  باقسمط٦  

مؿهثنیات ایا   به مبحل  م  تدا ، مطوض ظما  ٦یٟط  زض ازامه بطضؾ  و تبیی  ٢اند  مداظات خسیس زض ضابُه با

ناسوض ح٧ام و اخاطا     ، مطوض ظما  ت٣ٗیا  مؿهثنا اظ اظ خطائم بطذ   مداظات ٢اند  109مازه . ٢اٖسه اقاضه ٦طز
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خطایم ا٢ههاز  قامق ٦وهباطزاض  و خاطایم    ؛خطایم ٖ یه امنیت زاذ   و ذاضخ  ٦كدضضا قامق مداضز: مداظات 

 ٢اندن  بط اؾاؼ مداز. زانس م ، و خطایم مديدٔ ٢اند  مباضظه با مداز مرسض مداظات ٢اند  36مديدٔ تبهطه مازه 

خاطائم ٖ یاه امنیات زاذ ا  و     ، ٞهق او  اظ ٦ها  پندم ٢اند  مداظات اؾاوم  اظ برف تٗعیطات   512تا  498

نسوض ح٧م اظ قمد  مطوض ظما  ت٣ٗی  و ، لحاِ اهمیت زض اضتباٌ با ن٣ى اض٦ا  نٓام ح٧دمته ب، ذاضخ  ٦كدض

مكمد  مطوض ظما   ، ای  گدنه خطائم زضو قطؤ به خطم   مٗاونت٦ه  ضؾس به نٓط م  و  اخطا  مداظات ذاضخنسو

 باا تدخاه باه ایا      گٟت ٦ه م  تدا ، خطایم مديدٔ ٢اند  مباضظه با مداز مرسضزض اضتباٌ با ، همچنی  .م  باقس

و خطایم ا٢ههاز  یا به ٖباضت  خاطایم ٖ یاه ح٣اد٠ ماال       به مداز مرسض ٖ   ا َو٦٠ یه خطائم مطبدٌ  خطائم

و مال٧یات  ٢اند  مداظات اؾوم  احهاء قسه اؾت البهه ٦وهبطزاض  خطم ٖ یاه امادا     36زولت زض تبهطه مازه 

ضیاا  یاا بایف اظ آ  مكامد       می یاضز به هط حا  خعء ای  خطایم با ضٖایت مب ٙ ی٥، اؾت و نه خطایم ا٢ههاز 

بسیه  اؾت ای  خطایم احهاء قسه اگط مديادٔ خاطم ٦مهاط اظ مب اٙ م٣اطض باقاس       . ما  نرداهس قس٢اٖسه مطوض ظ

مكمد  ٢اٖسه مطوض ظما  ذداهنس قس ؾقدال  ٦ه زض ایندا ٢ابق مُطح نمدز  اؾت ای  اؾت ٦اه آیاا خاطایم زض    

زض پاؾد  م  قدزم  ت اؾو٢اند  مداظا 109كمد  بنس   مازه ح٧م ٦وهبطزاض  اظ خم ه بعه انه٣ا  ما  ٚیط م

بایس گٟت زض ٦ یه مداضز  ٦ه م٣ن  ضٞهاض مدطمانه ضا زض ح٧م ٦وهبطزاض  ت ٣  نمدزه ٦ یه آثاض ٦وهبطزاض  زض 

٢اند  مداظت اؾاوم   و تبهاطه شیاق آ      36لصا با ضٖایت نها  م٣طض زض مازه  . ای  ٖمق مدطمانه مهطت  اؾت

اماا  . م  باقاس ٢اند  مداظات اؾوم  زض ذهدل ٖسم قمد  مطوض ظما   109مكمد  ممنمدٖیت م٣طض زض مازه 

ض خاطم  گط م٣ن  نطٞاً مداظات ضٞهاض مدطمانه به مداظات م٣طض بطا  خطم ٦وهبطزاض  احاله نمدزه  د  ٦ یه اثاا ا

مدااظات اؾاوم     ٢اند  109مازه ٦وهبطزاض  به آ  خطم مهطت  نیؿت زض نهیده مكمد  ممندٖیت مص٦دض زض 

   . نم  باقسنیع 

مطوض ظماا    نكسه ومكمد ای  ممندٖیت مكمد   زض اینردنه خطایم مٗاونت و قط٦ت ، تمباقط ضؾس نٓط م ه ب

ط ایا   البهاه ش٦ا  ، و ٖسم تهطیح م٣ن  بایس تٟؿیط مًی١ نمادز لحاِ این٧ه م٣ن  زض م٣ام بیا  بدزه ه ب .م  باقس

مُ ١ اؾت و نؿبت باه هماه    ٢ُٕ مطوض ظما  اظ ٢اند  مداظات م٣طض زاقهه اؾت ٦ه 112مازه  ن٧هه يطوضیؿت

قطؤ به اخطا  ح٧م زض ، همچنی . م  قدزاٖما  ، ٣ی  قسه یا نكسه باقنسخطم اٖم اظ آن٧ه تٗ، قط٦ا و مٗاونا 

   ، مهد٢اٝ قاس  ت٣ٗیا    . ٢إَ مطوض ظما  نؿبت به زیراط مح٧دماا  اؾات   ، اظ قط٦ا یا مٗاونا  خطممدضز بطذ  

س ما  تدانا  ٖ  ذهدن  نیؿت و مهًطض اظ خطم مانٕ اظ پطزاذت و ازا  ح٣د٠ مس، نسوض ح٧م یا اخطا  مداظات

ضؾاس زض   نٓط ما   ت اؾوم  به٢اند  مداظا 110زض ذهدل مازه  .زٖدا  ذهدن  ضا زض مطخٕ نالح ا٢امه ٦نس

  مهٗسز اظ یا٥  زازگاه هاخطایم تٗعیط  ام٧ا  نسوض اح٧ام مهٗسز اٖم اظ این٧ه تدؾٍ ی٥ زازگاه و یا  ذهدل

٢ااند    134حدظه ٢ًای  یا مره ٝ و یا با نوحیت شات  مهٟاوت به لحاِ ضٖایت ٢اٖسه تٗاسز مناسضج زض ماازه    
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وخدز نساضز ولاد  اند  آیی  زازضؾ  ٦یٟط  اذیطالههدی  ٢ 510مداظضات اؾوم  و ضٖایت ٢اٖسه منسضج زض مازه 

 نم  تدانسزازگاه ضؾیسگ  ٦ننسه . این٧ه اتهام مهٗسز مههم زض نوحیت شات  زازگاه مره ٝ ٢طاض زازه قسه باقس

  . به اٖهباض وخدز اتهام زیرط  ٦ه نوحیت ضؾیسگ  به آ  ضا نساضز م٣طضات تٗسز خطم ضا زضباضه مههم ضٖایت نمایس

٢اند  آیی  زازضؾ  خسیس ذداهس قس و بطا  نسوض ح٧م واحاس باط    510اما ٢ُٗیت اح٧ام مكمد  بنس پ مازه 

پطونسه یا به زازگاه نالح بط اؾاؼ بنس الٝ یا به زازگاه نالح بط اؾاؼ بناس   اضؾاا    ، اؾاؼ م٣طضات تٗسز خطم

 . ٢هال و زیه باقس، ؾایط خطایم اٖم اظ حس ضؾس منٓدض م٣ن  اظ اح٧ام مهٗسز اظ با  و بٗیس به نٓط م  م  گطزز

باه  . م  قادز  د  ٢اٖسه مطوض ظما  مرهم خطایم تٗعیع  اؾت و حه  قامق خطایم تٗعیط  منهدل قطٖ  ن

. ٢صٜ زض ٢اند  مداظات مص٦دض پیف بینا  قاسه اؾات   ٢اند  مداظات اؾوم  زو ندٔ  261تا  245مدخ  مداز  

، ٚیطٖا٢اق  ،و ٢صٞ  ٦ه زاضا  مداظات تٗعیط  اؾات ٢اصٜ ٚیطمؿا ما     (٢251صٞ  ٦ه زاضا  مداظات حس)مازه 

( ٢صٜ ٦ؿ  ٦اه زض حاا    259( ٢صٜ ٞطظنس تدؾٍ پسض یا خس پسض  )مازه 251)تبهطه مازه ،ٚیط مٗی ، ٚیطبالٙ

با ٖنایت به این٧ه مطوض . ( اظ خم ه ٢صٜ های  اؾت ٦ه مكمد  مداظات تٗعیط  اؾت253ا٦طاه یا ٖسم ب د٘ )مازه 

م  ا  زض خطایم حس  و مدخ  ٢هال و زیه وخدز نساضز و گصقت ظما  مدخ  اؾ٣اٌ ح١ زض مداضز مص٦دض نظم

اماا  . مداظات حس ٢صٜ مكمد  مطوض ظما  نرداهس قس، و م٣ن  مطوض ظما  ضا تنها زض تٗعیطات پصیطٞهه اؾت قدز

ه به این٧ه ای  نادٔ خاطایم زض   تدخ هماننس آنچه ٦ه زض با  بیا  قس با م  قدززض مداضز  ٦ه ٢صٜ مدخ  تٗعیط 

 ٢اند  مداظات اؾوم  مكامد  ماطوض ظماا      115مازه  2تٗعیطات منهدل قطٖ  بدزه و به مدخ  تبهطه  ظمطه

مكمد  مطوض ظما  اٖم اظ ق٧ایت و ت٣ٗی   و نسوض ح٧م و اخطا   م  قدز٢صٞ  ٦ه ؾب  تٗعیع نیع . نم  گطزز

خاطا   آنچه  ظم به ش٦ط اؾت زض ایام تٗ ی١ ا ٢اند  مداظات اؾوم  111اما زض ذهدل مازه  .ح٧م نرداهس قس

مبسا مطوض ظما  اظ تاضید لٛد ٢طاض یا ح٧م ذداهس بادز ناه   ، مداظات یا ح٧م آظاز  مكطوٌ مطوض ظما  قطؤ نكسه

نسوض ٢طاض اناَاه   ذهدل ٢اند  مداظات اؾوم  زض 105مازه  2ای  مديدٔ زض تبهطه  ،ظما  نسوض ح٧م ٢ُٗ 

اظ ظما  نسوض ٢طاض  .مبسا مطوض ظما  ت٣ٗی  زض  نی  حاله  اظ ظما  نسوض ح٧م ٢ُٗ  زازگاه ح٣د٢  ذداهس بدز

همچنی  زض ٢اطاض  ، نرداهس بدزمطوض ظما  نسوض ح٧م اناَه تا ظما  نسوض ضا  ٦یٟط  ٢ُٗ  ای  مست خع مست 

ت٣ٗی  اظ ظما  لٛاد ایا       ایی  زازضؾ  ٦یٟط  مبسا مطوض ظما ٢اند 81مازه  1تٗ ی١ ت٣ٗی  منسضج زض تبهطه 

، و زض ٢اطاض تٗدیا١ ناسوض ح٧ام      م  قدزمست  ٦ه ت٣ٗی  مٗ ١ بدزه خع مست مطوض ظما  محؿد  ن، ٢طاض اؾت

نسوض ح٧م مٗ ١ م  مانس اظ ظما  لٛد ای  ٢طاض مبسا مطوض ظما  نسوض ح٧م ذداهس بدز نه اظ ظما  آذطی  ا٢سامات 

نسوض ح٧م به تٗدی١ اٞهازه خع مست مطوض ظماا  محؿاد     ٦ه و مست ظمان    و تح٣ی٣  م٣امات ٢ًای  ت٣ٗیب

با ٖنایت به ، خم ه اهساٜ تح٣ی٣ات م٣سمات  اؾت ی٧  اظ وْایٝ مطخٕ تح٣ی١ قناؾای  مههم و اظ ،نرداهس قس

ض ذهدل ٖمق اضت٧اب  اؾت ٢اند  آیی  زازضؾ  ٦یٟط  اذیطالههدی  اولی  وْیٟه باظپطؼ تح٣ی١ ز 104مازه 
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بناابطای  زض   .و حّٟ آثاض و ٖویم و ازله و٢دٔ خطم اؾت و ؾپؽ م٧ ٝ به قناؾای  و انهؿا  بعه به مههم اؾات 

   ، ندضت ٖسم مٗطٞ  مههم تدؾٍ قا٦  و ناقناذهه بدز  هدیت و  حؿ  اذهیاضات حان ه اظ مازه ٢اندن  ٞاد٠ 

مطت٧  خطم مٗ دم نكدز ا٢اسام باه ناسوض ح٧ام ٢اطاض تد٢اٝ       ، طمم٣ام تح٣ی١ پؽ اظ گصقت زو ؾا  اظ و٢دٔ خ

مباسا ماطوض ظماا     ، نسوض ٢طاضتد٢ٝ تح٣ی٣اات اظ تاضید  ضؾس زض ای  مدضز هم به نٓط م  .نمایس تح٣ی٣ات نازض م 

و اظ آ  تااضید   م  گاطزز تح٣ی٣  مهد٢ٝ  ا٢سام ت٣ٗیب  و،  د  با نسوض ٢طاض تد٢ٝ. نسوض ح٧م ٢ُٗ  م  باقس

٢اندن  حؿ  زضخات خطم تٗعیط  ؾپط  گطزز و مطت٧  خطم مٗ دم نكدز مكمد  مطوض ظما  نسوض  مست م٣طض

ح٧م ٢ُٗ  ذداهس قس و به محى اٖوم هدیت مطت٧  اظ ؾد  قا٦  به زازؾها  یاا مطت٧ا  باه نحاد زیراط       

ناس ایا    هط . قناذهه قدز مست ظمان  ٦ه تح٣ی٣ات مهد٢ٝ قسه بدز خع مست مطوض ظما  محاؾبه نرداهس قاس 

٢اٖسه مطوض  ها  مههم اؾت مداضز اظ ؾد  م٣ن  تٗیی  ت٧ یٝ نكسه و اهساٜ ٢دانی  ق٧   حّٟ ح٣د٠ و آظاز 

نٟإ ماههم بادز و مدخباات تًاییٕ      ه ای  ندٔ تٟؿیطمًی١ ب. ظما  ذوٜ انق و اؾهثنا بایس تٟؿیط مًی١ قدز

  . م  قدزح٣د٠ م٧هؿبه مههم ن

به بطضؾ  ٢اند  مداظات اؾوم  خسیس پطزاذهه و ٢اٖسه مطوض ظما  ضا زض ای  ٢ااند  مادضز    زض ای  گٟهاض نراضنسه

، بی  ٢دانی  ایاطا  و ٞطانؿاه   تُبی٣  دٔ ان   تح٣ی١ زض ضابُه با بطضؾ با تدخه به مدي .بطضؾ  ٢طاض زازه اؾت

  . و بطضؾ  ٢طاض ذداهس زاز٢اٖسه معبدض زض ٢دانی  ٞطانؿه ضا زض حیُه ن٣س ، زض ازامه ای  ندقهاض نراضنسه

 

 گفتار دٍمو ًگاّي اجوالي بز قَاًیي کیفزی فزاًسِ در رابطِ با هزٍر سهاى کیفزی

٢ادانی  ٦یٟاط  زض ایا      اولای   پایه ها  ٞ ؿٟ ٦ه  زضیاٞت م  تدا ، زض بطضؾ  و تبیی  ٢دانی  ٦یٟط  ٞطانؿه

اولی  هسٜ آ  زٞأ  بدزه ٦هها و حمایت اظ اقرال و مال٧یت  حّٟ اضظـ، زمبهن  بط انسیكه انالت ٞط، ٦كدض

بیا   ندٟ  ابطنس آباز  ٦ه هما  َدض ،با وخدز ای  .م  باقساظ قرم انؿان  و زٞأ اظ او زض بطابط هطندٔ تٗطو 

مطزم  به منٓدض زٞأ اظ خامٗه ٦ه ح٣د٠ خعا  ٞطانؿه ٖباضتنس اظ: ضؾالت ؾط٦دبرط  زض ضؾالت ؾه گانه، م  ٦نس

 رطضؾالت بیان؛ م  ٦نسها ضا ضوظ به ضوظ ت٣دیت  مداظاتخنبه قره  ٦طز   بدزه و و ويٕ يمانت اخطا  خعای 

های  ٦ه بطا  مداضز  زض مداظات وها  اؾاؾ  خامٗه زض ی٥ ظما  مٗی  اؾت  ح٣د٠ خعا مبی  اضظـ ٦ه زض آ 

  ها ٖووه بط ممندٖیت ح٣د٠ خعا زض آ ٦ه  ضؾالت تطبیه  ؛م  قدزها پیف بین  قسه ذونه  ى آ  اضظـ٣ن

  . ٦1نس م های  نیع ويٕ مٗیاض، مدخدز

                                                           
 .تطخمه ز٦هط ٖ   حؿی  ندٟ  ابطنس آباز ،  اپ زانكراه قهیس بهكه  تاضید انسیكه ها  ٦یٟط ،غا  پطاز ، . 1

http://www.haghgostar.com/
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ما   با تدخه به ای  امط ٦ه ی٧  اظ  اهساٜ ح٣د٠ خعا  ٞطانؿه تبیی  اضظقها  خامٗه زض ی٥ زوضه ظمان  مٗای   

٦ه اظ ٢دانی  ضم باؾها  واضز ٢دانی  ای  ٦كدض قسه اؾات   پصیطٞهه قسه اند ی٧  اظبیا  ٦طز ٦ه  م  تدا ، باقس

ایا   ٢اند  مسن   2219زض مازه ٦ه  م  باقسمطوض ظما  انق ، ن  زض ٢دانی  ٦یٟط  ٞطانؿه زاضزو ؾاب٣ه ا  َد 

به قطایُ  ٦ه بط اثط گصاقه  مست   ،اؾت مطوض ظما  وؾی ه تم ٥ یا بطائت شمه "٦كدض زض ای  ضابُه آمسه اؾت:

زض ٢ادانی   ماطوض ظماا     بایس ٖندا  ٦طز ٦اه هط ناس  ، زض بطضؾ  و تح یق ٢اند  مص٦دض. "٢اند  مٗی  ٦طزه اؾت

مُطح آ  ٦ه زض ٢دانی  ٞطانؿاه مادضز تدخاه    زو ویػگ   قسه اؾت؛ اما٢اند  مسن  ٞطانؿه ا٢هباؼ  اظ ایطا  ٦كدض

و پاضه ا  مداز زیرط  1234و  712مداز )ح١ و مم ٥ بدز مؿ٣ٍ قامق:  ،٢طاضگطٞهه و به آنها پطزاذهه قسه اؾت

زض ٢ادانی  ایاطا  ش٦اط     مطوض ظما  مؿ٣ٍ زٖاد  و تنها  ح٣د٠ ایطا  ش٦ط نكسه  اؾتزض ، (٢اند  مسن  آ  ٦كدض

زض ازاماه  . 1زانؿات با اند  و مداظی  قطٖ   ٖسم مرالٟت ٢دانی  مديدٖه ایطا  با  م  تدا ٦ه ٖ ت آ  ضا قسه 

باط  ضا  ماطوض ظماا   ا٢ؿاام  ، زض ؾیُطه ح٣د٢  ٞطانؿه ها  ح٣د٢  مطوض ظما  ٓدض ام٧ا  َطح ویػگ به من، بحل

 یم ٦طز:ذداهاذههاض مطوض  به٦كدض ٞطانؿه  مديدٖه  ٢دانیاؾاؼ 

 مهٗ ا١ باه زیراطا    ٦ه به ٦ؿ  م ٧یت  یع  ٦ه  م  باقسمطوض ظما  مم ٧ت ی٧  اظ اندأ مطوض ظما   .1

مست مسیاس  زض م٣اام مُالباه یاا     زض َ   مال٥ امدا ، زض ای  ندٔ اظ مطوض ظما  .پطزاظز اؾت م  بدزه

ؾ٧دت ٦طزه و بطنیامسه اؾات و اظ  ، اٞطاز  ٦ه مههطٜ ما  و  بدزه انس آ  اٖما  ح٣د٠ ذدز نؿبت به

 اظ نٓاط  .2اظ ٢اند  ماسن  ٞطانؿاه(   2219مازه )م  باقساؾبا  تم ٥  وای  ندٔ اظ مطوض ظما  خع، ای  ضو

باه قاماض    ٚیط من٣اد    مطوض ظما  مم ٧ت ی٧  اظ مبان  اؾاؾ  مال٧یت زض امدا زض ح٣د٠ ٞطانؿه   مه

 هباه ندقاه   اظ ذسقه ا  ٦ه ی٥ مؿهنس مؿه٣   اؾت ٦ه اٖهباضـ بیف اظ ؾنس انه٣ا ت بدزه و آمسه و

و ح٣اد٠  تنهاا زض ٢ ماط   ظیاطا  ،مطوض ظما  مم ٧ت زامنه وؾیٗ  نساضز. 3مهد  اؾت ،٦طزاٖما  تدا   م 

  . گیطز اضتٟا٠ ضا زض بط م  به نحد  ٦ه ح١ مال٧یت یا ح١ انهٟأ یا ح١. یابس ٖین  تح١٣ م 

 ؾ٣دٌ تٗهس و آظاز قاس  شماه  ی٧  زیرط اظ اندأ مطوض ظما  بدزه ٦ه زض ضاؾها   ،مطوض ظما  مؿ٣ٍ ح١ .2

   ، اؾات  ن٧اطزه مهٗهس زض بطابط َ ب٧اض  ٦ه ْطٜ مست مسیاس  اخاطا  تٗهاس ضا اظ باسه٧اض زضذداؾات      

پطزاذات زیا  اؾات و تحات      مبهن  بط امااضه ، ٢دانی  ٞطانؿهمطوض ظما  مؿ٣ٍ ح١ زض . م  قدزایداز 

ایا   . ٢اند  مسن  ٞطانؿه ش٦ط قاسه اؾات   2281ال   2271زض مداز  "  اؾهثنائ ظما  هامطوض  "ٖندا 

و بطا   م  گطززمهٗاضٜ مطزم ْطٜ مست ٦م  ایٟا زض مطاوزات مطبدٌ به تٗهسات  اؾت ٦ه مٗمد  انق
                                                           

 .514ل  ،نكط ی سا، تهطا : "نٓطیه ٖمدم  تٗهسات "(1374، نانط)٦اتدظیا . 1
 .141ل  ،انهكاضات زانكراه قهیسبهكه  تهطا :، "ؾ٣دٌ تٗهسات"(1368، مهس )قهیس . 2
 .18و  17ل  ،انهكاضات زانكراه تهطا تهطا : ، 3  س، خ"مسن  آیی  زازضؾ  "(1337، احمس )مهی  زٞهط 3
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باا تح٣ا١   ٦ه  اشٖا  ٦طز م  تدا بط اؾاؼ زو ندٔ بیا  قسه اظ مطوض ظما  . م  قدزآنها ؾنس  تنٓیم ن

َدض ٦امق و بسو  این٧اه زض َاد    ه مديدٔ ح١ یا زی  بسو  اضازه و میق هطی٥ اظَطٞی  ب، مطوض ظما 

اگاط انه٣اا  گیطناسه باه میاق ذادز        و گطزیسهمنه٣ق  به زیرط  اظ ی٧ ؛ ظما  ن٣ه  زض آ  حانق قدز

  . م  قدزندا  ایٟا  ناضوا مؿمدٔ قمطزه زٖد  اؾهطزاز او تحت ٖ ،بطگطزانس مديدٔ تٗهس ضا به نٟط او 

٦ه زض ٦كدض ایطا  نیع به ضؾامیت قاناذهه    م  باقساظ زیرط اندأ مطوض ظما  ، مطوض ظما  مؿ٣ٍ زٖد  .3

ماطوض ظماا  مؿا٣ٍ زٖاد       ،به نٓط بطذ  اؾااتیس . اظ آ  یاز قسه اؾت، قسه و زض ٢دانی  ح٣د٢  ایطا 

به بطا  اؾ٣اٌ زٖد  ذداها  و خ دگیط  اظ اؾهمأ آ  یس ٦ه آبه قماض م  زؾت ذدانسه  زض وؾی ه ا 

ش٦ط  اظ ماطوض ظماا  باه     ،ٞطانؿه ٢دانی ایطا  بطذوٜ  مديدٖه٢دانی  زض ، به همی  خهت .م  ضوز٦اض 

٦ه حاو  م٣اطضات قا٧     و ٢اند  خعا ٢اند  آیی  زازضؾ   م٣طضات مطبدٌ به آ  ٣ٍٞ زض ٖمق نیامسه و

به گدنه ا  اؾات   مطوض ظما  مؿ٣ٍ زٖد  ،زض ٢دانی  ٞطانؿه. 1ان٧ٗاؼ یاٞهه اؾت ،اؾت بطا  ضؾیسگ 

تنها ٖنهط يمانت اخطا ضا  مطوض ظما زهس و  العام  بدز  ذدز ضا اظ زؾت نم ذهیهه ، تٗهس ح٣د٢  ٦ه

 266زض ٢ااند  ماسن  ماازه    آ  مكاابه  . 2گاطزز  گیطز و باه یا٥ تٗهاس َبیٗا  تباسیق ما        اظ آ  م 

زض ،   ناساضز یا تٗهس  اؾات يامانت اخطا   ،زض تٗهس َبیٗ  ،ههتٗهسَبیٗ  مدضز پصیطـ م٣ن  ٢طاض گطٞ

دبدض نیؿت زینف ضا تازیه نمایس و َ ب٧اض َ   زاضز ول  حا١ مُالباه   مول   ،اؾتوا٢ٕ مهٗهس مسید  

باا  ، ناضوا ا٢اماه زٖاد  نمایاس    نم  تدانس اظ با  ایٟا  زیرط نمایس زی  ایٟاءاگط مهٗهسبه میق ذدز ، نساضز

  ، بی  مطوض ظما  مم ٧ات  یاٞت ٦هضز م  تدا ، بطضؾ  اخمال  ٦ه زض ضابُه با ؾه ٢ؿم اظ مطوض ظما  قس

زض ، ٦ه باط اؾااؼ آ   وخدز زاضز مطوض ظما  مؿ٣ٍ زٖد  ی٥ اذهوٜ اؾاؾ   ومطوض ظما  مؿ٣ٍ ح١ 

زض ٦اه   زض حاال  ، اؾتزی   یا ابطااماضه اٖطاو اظ ح١ مبنا ، و مطوض ظما  مم ٧تمؿ٣ٍ ح١  مطوض ظما 

  . 3نٓم ٖمدم  اؾتمبنا ، مطوض ظما  مؿ٣ٍ زٖد 

تا٦یس ان   تح٣ی١ بط مطوض ظما  ٦یٟط ؛بایس ، و همچنی  اهمیت مطوض ظما  زض ٢دانی  ح٣د٢  ٞطانؿهبا اشٖا  به 

بط اؾاؼ و  ٖمدم  ٢اٖسه بطَب١ ٦ه اخطاؾت ٢ابق ذال مه ت ی٥ زض، زض ای  ٦كدض زٖد  ا٢امه ٖندا  ٦طز ٦ه

باط   ،اظ٢طاضزازهاا  ذااضج  تٗهاسات  مدضز ؾا  بدزه و زض 30آیی  زازضؾ  مسن  ٞطانؿه ظما  ٢ابق ٢بد   226مازه 

نما  تداناس    زیراط  ،اتماام ایا  ظماا     اظ بٗاس  و4اؾات  یاٞهاه  ٦اهفؾا  10به مه ت ای ، 2270 -1مبنا  مازه 

                                                           
 .139ل ،انهكاضات زانكراه قهیس بهكه  تهطا : ،"تٗهسات ؾ٣دٌ "(1368مهس ) قهیس ،. 1
 .به بٗس 477نٓطیه ٖمدم  تٗهسات، ل ، نانط، ٦اتدظیا . 2
 .139ل، "(1368مهس ) قهیس ،. 3

 .1985آیی  زازضؾ  مسن  ٞطانؿه مهد   4.
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  ، زض بطضؾ  و تبیی  ٢اٖسه مطوض ظما  زض ح٣د٠ خعا و زٖاو  ٦یٟط  ٦كدض ٞطانؿاه نیاع   .٢طاضگیطز مدضزضؾیسگ 

 اظآ  پاؽ ، َادض  ٦اه  باه  . مُطح قدنس ذال مه ت ی٥ ٦ه زض باقنسم   ا٢امهق ٦یٟط  ٢اب تنها ظمان  زٖاو 

 امدض زض مطوض ظما قمد   ٦ه اؾت م٣طض٦طزه ٞطانؿه ٦یٟط  زازضؾ  آئی  9و  8 ،7مداز. نسنیؿه َطح زیرط٢ابق

 ن٣ُاه  اظ ب ٧ه آثاض لحاِ به تنها نه م٣دله ای  ظیطا ،قدز مكرم ٦یٟط  مداضز تمام زض تز٢ به بایؿت م  خعائ 

  ، ٞطانؿاه  ٦یٟاط   ٢ادانی   َب٦١ه  مٗه٣سنس بطذ  مدلٟی ، اظ ای  ضو. 1اؾت مهٟاوت مداضز ای  زض نیع اهساٜ نٓط

 :اؾت اٖما  ٢ابق منٓط زو اظزض خطائم و مداظات آنها  مطوض ظما قمد  

  . م  باقس ؾا  3ٝ زضترؾا  و  5 زضخنحه ،ؾا  20خنایت زض، مداظات قست نٓط اظ .1

 حها  ، بادز  ذداهاس  ؾاا   ی٥ تنها تر ٝ زض و ؾا  3خنحه زض، ؾا  10خنایت زض، اضت٧اب  نٓطخطماظ  .2

  . 2باقس خنحه اضت٧ا  بطا  ا  ظمینه ذدز اگطتر ٝ

مكاهسه ٦طز ٦ه ٢اندنرصاض زض ٢ ماطو   م  تدا  ، زض ازامه ٞطاینس تح یق ٢اٖسه مطوض ظما  ٦یٟط  زض ٢دانی  ٞطانؿه

ضا باه   112-4تا  112-1نیع  هاض مازه واحسه اظ  1993ٞطانؿه  مهد  خسیس خعا  زض ٢اند  ، اخطا  ٢اند  خعا

م٣طض  112-1مازه  .امط مطوض ظما  ٦یٟط  اذههال زازه و ضویه ها  ٢ًای  ذان   ضا زض آنها به ٦اض بؿهه اؾت

ه زازگاا ، ٦ه زض تاضید اضت٧ا  خطم قاناذهه قاسه باقانس    م  باقنسخطم و ٢ابق مداظات ، ٣ٍٞ اٖمال  ":م  زاضز

"س ح٧م به مداظات  زهس زض آ  تاضید  ظم ا خطا باقسم  تدان٣ٍٞ 
 ما  تادا    یا  ماازه ٢ااندن    با تدخاه باه ا  . 3

 . زضیاٞت ٦ه ٢اند  به خطائم  ٦ه ؾاب٣ا اضت٧ا  یاٞهه انس و اٖهباض آنها مرهدمه قاسه اؾات تادخه  ن٧اطزه اؾات     

 باه  اظ پایف  ٦اه  خطائما   ؾاط٦د   منٓادض  باه  ظیاط  ٢ادانی  ":ما  زاضز م٣اطض   اظ ای  ٢ااند   112-2مازه  ، البهه

 :م  باقنس اٖما  ٢ابق بوٞان ه، انس یاٞهه اضت٧ا  آنها اخطاگصاقه 

باسو     مطح اه زض مااهد   تهامیم  یا٥  ٦ه هنرام  تا ٢ًای  ٕمطاخ ؾاظما  نوحیت به مطبدٌ ٢دانی  .1

 ت.اؾ نكسه اتراش

  . نماینس م   یتٗی ضا زازضؾ  اق٧ا  و ت٣ٗی  ها  قیده ٦ه ٢دانی  .2

                                                           
1
.Stefani, G.,  Levasseur, G.,  Bouloc B, (2004) Procédure pénal, Dalloz, 

19
èd. 

 .25ل  ،انهكاضات زانكراه تهطا تهطا : ، 3  س، خ"مسن  آیی  زازضؾ  "(1337، احمس )مهی  زٞهط . 2
3
.Christien. L, (3993)  la partie general du noueau code penal francias, Archive de politeque 
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 ٦یٟطهاا   تكاسیس  ٢دانی  ای  هسٜ ٦ه  هنرام همه ای  با ،٦یٟطها اٖما  و اخطا ضغیم با مطتبٍ ٢دانی  .3

 هاا   مح٧دمیات  باط  مراط  .باقاس  نم  اٖما  ٢ابق ٢دانی  ای  ،باقس م  مح٧دمیت تح٧م زض نكسه بیا 

 س.ان یاٞهه اضت٧ا  آنها گصاقه  اخطا به اظ پؽ ٦ه اٖمال  بطا  قسه ناضه

 ا٦هؿاا  مطوض ظما  ها   ای  هنرام  ٦ه ٦یٟطها مطوض ظما  و ٖمدم  او زٖ مطوض ظما  با مطتبٍ ٢دانی  .4

"انس نكسه
1 

ٍ  ٢ادانی   ٦ه م  ٦نساظ ای  ٢دانی  نیع زض ضابُه با ٢اٖسه مطوض ظما  ٦یٟط  بیا   112-3 مازه  ماهیات  باا  ماطتب

 تادا   م  آ  َ  ٦ه مه ه  َدض همی  وم  باقنس باظ اٖهطاوا  ه ضاه آنها زض ٦ه  های حالت، اٖهطاو ضاهها 

 ٢اباق  ،آنهاا   اخطاگصاقه  هب اظ بٗس٦طز؛  اٖهطاو ،مدضزح٧م ها  تهمیم به نؿبت گطٞهه ندضت ها  اٖهطاو بط

 ٢ااند    بوٞانا ه  اخاطا  ٢یس ٦طزه اؾت ٦ه  112-٢4اندنرصاض زض مازه  ،زض نهایت زض ای  ٢دانی . م  باقنساٖما  

زض ، م  قدزَدض ٦ه مكاهسه  هما  .تاثیطاؾت ب  پیف ٢اند  با مُاب١، گطٞهه اندام اٖما  اٖهباض به نؿبتخسیس

ایا  مدااز ت    قسه و زض ای  ضابُه بایس تدخه زاقت ٦ه  ماهد  تكبیه دبه ٢ان مطوض ظما ٢اٖسه ، ٢دانی  ٞطانؿه

مه ت ماطوض ظماا  هنراام وضوز ٢ااند       مرطاین٧ه، م  باقس ٣ٍٞ ضاخٕ به مطوض ظما  زض خطیا  َب١ ٢اند  ٢سیم

    ، ذداهس بدز ٦ه زض ای  قطایٍمد٢ٗیت به َدض ٢ُٕ ا٦هؿاب   ن٧طزه  و مؿاله ا  ایداز ٦ه خسیس تمام قسه باقس 

  . آ  ضا تٛییط زهس نم  تدانس مداظات ٞطانؿه  ٢اند  خسیس

اظ ٢داٖس نٓم ٖمدم  اؾات و   ٦یٟط  زض زٖاو  شات مطوض ظما ، م  ٦نس٦ه لنرطوز  بیا   هما  َدضنهایت زض 

ح٣  ضا ٚیط ٢ابق مطوض ظما  اٖو  ٦نناس یاا پایف اظ قاطؤ آ  نؿابت باه       ٦ه َطٞی  ح١ نساضنس ، به ای  لحاِ

زض توـ بدز تا ٢اٖسه ٞد٠ الص٦ط ضا زض ٢ادانی    نراضنسه، زض ای  ٢ؿمت. 2مطوض ظما  ضا اؾ٣اٌ ٦ننس،  مؿق ه ذان

بیا  ٦اطز ٦اه    م  تدا ، اظ ای  ضو .برصاضز و بطضؾ  مديدٖه ٞطانؿه مدضز بطضؾ  ٢طاض زازه و آ  ضا زض حیُه ن٣س

بای  ٢ادانی    اماا  ، اؾات ایطا  و ٞطانؿه ٢اٖسه مطوض ظما  پصیطٞهه قاسه   خعائ  و مسن  ٢دانی  هگط ه زض مدمدٖ

  . های  وخدز زاضز ٦ه زض ازامه ای  ندقهاض به آنها ذداهیم پطزاذت تٟاوت مديدٖه آنها

 بزآيٌذّا

 و خعایا    ماسن   ٢دانی  اظ٢دانی  مديدٖه ایطا  زض مطوض ظما  ٦ه ٢اٖسه ضؾس  به نٓطم ، ٦ه بیا  قس هما  َدض

مؿا٣ٍ حا١ و مم ا٥    قامق: ، ٢ؿم اظ ای  ٢اٖسهزو  البهه ای  ن٧هه ٢ابق ش٦ط اؾت ٦ه. قسه باقسٞطانؿه ا٢هباؼ 

ٖسم تُاب١ ای  مداضز باا ٣ٞاه و اح٧اام اؾاوم       م  تدا زض ٢دانی  ایطا  مُطح نكسه اؾت ٦ه ٖ ت آ  ضا بدز  

                                                           
3
.Christien. L, (3993)  la partie general du noueau codepenal francias, Archive de politeque 
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پصیطٞهاه   ایطا مطوض ظما  مؿ٣ٍ زٖد  زض   د  ٣ٍٞ بطذ  اظ اؾاتیس گٟهه انس ٦ه هما  َدض ، اظ ای  ضو. زانؿت

   ، تدخاه باه ایا  اماط ٦اه زض اح٧اام ٣ٞها         با .1ؾدئیؽ قباهت زاضز تدا  گٟت اظ ای  خهت به ٢اند  م  ، قسه

پصیطنس؛ زض ٢دانی  مديدٖه ایطا  نیاع ٦اه    و ای  ٢اٖسه ضا نم  م  باقنسبطذ  اظ ٣ٞها با ٢اٖسه مطوض ظما  مرالٝ 

اؾات و   ٢اندنرصاض به ٢اٖسه مطوض ظما  به ٖندا  ؾا٢ٍ ٦ننسه ح١ نپطزاذهاه ، بط اؾاؼ ٣ٞه امامیه ويٕ قسه اؾت

ما   باه ٦ااض   بطا  اؾ٣اٌ زٖد  ذداها  و خ دگیط  اظ اؾاهمأ آ   به قماض آوضزه اؾت ٦ه  وؾی ه ا   ضا آتنها 

ما   نمطوض ظما  به تنهای  ؾب  مم ٥ یا مؿا٣ٍ حا١ و تٗهاس    ٢اٖسه ، زض ٢دانی  مديدٖه ایطا ، اظ ای  ضو .ضوز

  . قدز

زض ماطوض ظماا  باط خاطایم     اذههال زاز  تدخیه ٖم ٧طز ٢اندنرصاض زض ذهدل زض ضابُه با مطوض ظما  ٦یٟط  و 

یی  ٦ننسه مداظات مهٗ ١ به خامٗه اؾت و منٟٗت آ  بطا  خامٗه تٗ  نی  بیا  ٦طز ٦ه م  تدا  ح٣د٠ ٦یٟط 

ما   خطم اضت٧اب  ضا ٞطامدـ ، پؽ هطگاه خامٗه به ٖ ت گصقه  ظمان  َد ن  . م  باقسمیعا  ٦اضای  مداظات 

منكاا و بنیاا  تهامیم گیاط  و ٖم ٧اطز      ، به ٖباضت زیراط  .زازگؿهط  زیرط ح١ احیا  مدسز آ  ضا نساضز ٦نس

هاا  اخهمااٖ  و ٞطهنرا  زض ضاؾاها  ؾاومت       ؾیاؾهرصاض  م  تدا زض ضابُه با خطائم زض خامٗه ضا  ٢اندنرصاض

ش٦ط ای  ن٧هاه   وخدز ای ،با . م  ٦نسط ٦ه ای  امط اهمیت مطوض ظما  زض ٢دانی  ٦یٟط  ضا مكهدزت خامٗه زانؿت

هط نس ٢دانی  و م٣طضات اٖما  قسه زض ضابُه با مطوض ظما  با اند  و مبنا  ح٣د٢  ضؾس ٦ه  يطوض  به نٓط م 

٢اٖسه مطوض ظما  ، ٦كدض زض تمام  ٢دانی  مديدٖه مسن  و ٦یٟط  ٣ت ٦امق زاقهه و ٢اندنرصاض زض آ ٞطانؿه مُاب

قسه زض نٓط گطٞهه و زض بطذدضز با خطائم مره ٝ اظ ای  ٢اٖسه پیطو  ٦طزه اؾت؛ اما باه ایا    ضا زض ؾه ندٔ بیا  

و زض ٣ٞه اؾوم  ٢اٖسه مطوض ظماا  و   م  باقس٣ٞه و اند  اؾوم   ،ؾب  ٦ه اؾاؼ و بنیا  ح٣د٠ ٦یٟط  ایطا 

  ٢ادانی  ؛ما  باقاس  و ٖ ما نهمچنی  ٖم ٧طز آ  زض خطائم زاضا  اق٧ا ت قطٖ  بدزه و مدضز تدا١ٞ تمام  ٣ٞها 

 اؾتح٣د٢  ایطا  نیع به تبٗیت اظ اح٧ام ٣ٞه  پطزاذهه و ای  ٢اٖسه ضا زض گؿهطه محسوز  اظ خطائم به ٦اضگطٞهه 

 اؾاوم   زض ٢اند  مداظات ( 113 مازه تا 107 و 106 و 105 مطتبٍ با ای  ٢اٖسه )مداز ٦ه با بطضؾ  مازه ٢اندن 

   زضیاٞت.به ذدب  ای  تٟاوت ضا  م  تدا  1392مهد  

و گصقت ظما   مُطح نیؿتمؿهدخ  ٢هال و زیه  خطایم، مطوض ظما  زض خطایم حس ، زض ٢دانی  ٦یٟط  ایطا 

ماطوض ظماا  ضا تنهاا زض تٗعیاطات     ایاطا   ٢اندنرصاض  ،همچنی  .م  قدزن زض مداضز مص٦دضمدخ  اظ بی  ضٞه  ح١ 

٢اٖاسه   تٗعیطات تا زض اخطا حا٦م ای  اذهیاض ضا زاضز   نی  ٖندا  ٦طز ٦ه م  تدا ٦ه زلیق آ  ضا پصیطٞهه اؾت 

اخطا  مداظات  به ای  امط اقاضه ٦طز ٦ه اگط م  تدا نهایت  زض. مطوض ظما  ضا مدضز اؾهٟازه ٢طاض زهس یا ٢طاض نسهس

                                                           
 .514ل  ،نكط ی سا، تهطا : "نٓطیه ٖمدم  تٗهسات "(1374، نانط)٦اتدظیا . 1
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تٗ ی١ اخطا  مدااظات  اما پؽ اظ مست  ٢طاض  ،ٞطز مح٧دم مٗ ١ قسه یا این٧ه او به ندضت مكطوٌ آظاز قسه باقس

طوض ظما  اظ ای  تاضید محاؾبه تاضید لٛد ٢طاض یا ح٧م اؾت و م، آٚاظ مطوض ظما  ؛یا ح٧م آظاز  مكطوٌ او لٛد قدز

  . م  قدز
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