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 (2981ق.م.ا98ضواًت اجراّای جذیذ در قبال ًَجَاًاى هعارض با قاًَى)ًگاّی بِ هادُ 

 تْراى ٍ داًشجَی کارشٌاسی ارشذ حقَق کیفری کارآهَز ٍکالت-ًَیسٌذُ:سعیذ قاسوی ًٍجاًی

 39بهار و تابستان  -درج شده در مجله کانون وکال

 

 چکیذُ

ٍدارای فراز ى هعارض با قاًَى)بسّکار(سرگرداى سیاست جٌایی کشَر ها در قبال کَدکاى ٍ ًَجَاًا

اخیرا با تصَیب قاًَى هجازات جذیذ دست کن در بحث تعسیرات بِ سیاست کیفری ٍفرٍد بَدُ است.

تربیتی ٍحوایتی -ًسدیک شذُ است.هقٌي در قاًَى جذیذ ٍاکٌش ّای اصالحی حقَق اطفال افتراقی

َرد ًَجَاًاى هقرر تِ را در هبیْی تخفیف یافکاى ٍ ٍاکٌش ّای تٌدر خصَص کَد 99را در هادُ 

ّوچٌیي ضواًت اجراّایی را برای اٍلیي بار در حقَق کیفری ایراى پیش بیٌی کردُ است کِ کردُ ٍ

ت در وَهی رایگاى)کارعام الوٌفعِ(،اقاههی تَاى بِ خذهات ع 98در قبال ًَجَاًاى با تَجِ بِ هادُ 

 .صالح ٍتربیت اشارُ کردهٌسل ٍ ًگْذاری پایاى ّفتِ در کاًَى ا

 ٍاشگاى کلیذی:کَدکاى ًٍَجَاًاى،هعارض باقاًَى،حقَق کیفری افتراقی،کیفر اصلی ٍکیفر جایگسیي

 

 

 

 ذهِهق

افطاز  الظم بِ تَضیح اؾت وِ هٌؾَض اظ اعفال ًٍَرَاًاى هقاضو با لاًَىلبل اظ ّطچیع 

ًی زض رطهكٌاؾی هبٌی ؾال هی باقٌس وِ با تَرِ بِ یافتِ ّای ًؾطیِ بطچؿب ظ 18ظیط 

بطایٌىِ اگط بِ فطزی اًگ بعّىاض ٍ هزطم ٍاضز آیس ذَز ضا با تَرِ بهِ آى بطچؿهب ٍفهك    
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هی زّس ًٍیع باتَرِ بِ ؾیط ضقس ٍ تىاهل وَزواى،بِ رهای وهَزن بعّىهاض اظ انهغ       

 اؾتفازُ هی قَز. هقاضو با لاًَى بِ فلت باض هٌفی ووتط زض ًَقتِ ّای حمَلی

ات اؾ هی رسیس گام ّایی زض رْت ًعزیه قسى حمَق اعفال ًٍَرَاًهاى  زض لاًَى هزاظ

هقاضو با لاًَى بِ حمَق ویفطی افتطالهی بطزاقهتِ قهسُ اؾهت. بغهَضی وهِ زض رهطا ن        

ؾهال زض همایؿهِ بها     18تقعیطی هی تَاى گفت وِ ًؾهام ٍاوهٌف ّها زض لبهال افهطاز ظیهط       

 .بعضگؿاالى واه ً هتفاٍت اؾت

الاهت زض هٌعل ٍ ذهسهت   ؽ پاضُ ای اظ ٍاوٌف ّای رسیس هاًٌستاؾی با ٍرَز ایي بِ زلیل

 89ابْاهاتی چٌهس زض ههازُ   ًبَزى ضٍیِ لضایی زض ایهي ظهیٌهِ،  ٍ هكرم  ،فوَهی ضایگاى

انلی  یویفط 89ٍرَز زاضز. اظ رولِ ایٌىِ آیا ذسهات فام الوٌفقِ ٍ رعای ًمسی زض هازُ 

ٌفقِ ویفطی انلی هی باقس آیا اذص ضضایت اؾت یا ویفطی رایگعیي ؟ اگط ذسهات فام الو

فلی ضغهن   فلیِ هحىَم قطط اؾت یا ذیط ؟ اگط ذسهت فوَهی ویفط انلی اؾت ٍ هحىَم

ضضایت ، بِ هفاز آى فول ًىطز زازگاُ با چِ تىلیفی هَارِ اؾت ؟ بِ بیاى زیگهط زض لبهال   

نهلی ضا  رایگعیي هحؿهَ  ههی قهَز لهصا ویفهط ا      ایي تسبیط یه ٍاوٌف بعضگؿاالى چَى

زازگاُ حىن هی زّس ٍلی زض ایٌزا چَى ذسهت فوَهی ذَز ویفط انلی اؾت زازگهاُ چهِ   

تبسیل رعای ًمسی بهِ ویفهط پایهاى     89هازُ  2الساهی بایس اًزام زّس؟ آیا بط اؾاؼ تبهطُ 

 ّفتِ گاهی زض رْت ترفیف هزاظات اؾت یا تكسیس؟ 

اؾهت وهِ زض ههتي     89رهِ زضههازُ   لصا هغالب هصوَض گَقِ ای اظ ابْاهات ٍ ًىات لابل تَ

 ؾقی قسُ اؾت بِ آى ّا پطزاذتِ قَز. 

 یزِ ایي تحمیك قاهل پٌذ هبحج اؾت:زض ًت

  .هبحج اٍل ًگْساضی زض واًَى ان   ٍ تطبیت هَضز بطضؾی لطاض گطفتِ اؾت -

  .اؾتلطاض زازُ هبحج زٍم رعای ًمسی ضا هَضز وٌىاـ ٍ ٍاواٍی  -
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 .هی باقس ى پطزاذتِذسهت فوَهی ضایگاهبحج ؾَم قاهل  -

هبحج چْاضم بِ الاهت زض هٌعل ٍ زض ًْایت هبحج پٌزن بِ ویفطّهای پایهاى ّفتهِ     -

  .اذتهال زاضز

 

 هبحث اٍل : ًگْذاری در کاًَى اصالح ٍ تربیت 

ال زض لبال اعفال ٍ ًَرَاًاى هقاضو با لاًَى وِ همٌي پیف یىی اظ ٍاوٌف ّای لابل اِفو

ٍ بٌسّای الف  88ى ان   ٍ تطبیت اؾت. وِ زض بٌس ث هازُ بیٌی وطزُ ، ًگْساضی زض واًَ

یي ؾهَالی وهِ   لهَضز حىن لاًًَگصاضی ٍالـ قسُ اؾت . زض ایي ذهَل اٍ 89تا پ هازُ 

بِ شّي هی ضؾس ایٌىِ ًگْساضی زض واًَى ان   ٍ تطبیت هزاظات اؾت یا السام تهاهیٌی ٍ  

 ٍ تطبیتی اؾت یا هزاظات هی باقس؟ تطبیتی ؟ بِ فباضت زیگط هاّیت ایي ٍاوٌف ، تاهیي 

وِ بطای الساهات تاهیٌی فباضت اؾت اظ تسابیطی »الساهات تاهیٌی ضا چٌیي تقطیف وطزُ اًس 

ٍ اظ عطفهی   1« ىاض بِ هَرهب حىهن زازگهاُ اترهاش ههی قهَز      ّعهمابلِ با حالت ذغطًان ب

ِ زطبعّىاضاى ذ زیگهطاى   بهیف اظ س ٍفوَههاً انه   پصیطًه    ؾال ٍ ًَرَاى یقٌی وؿاًی وه

    َ ؿ تطبیتهی ٍ ههسز ضؾهاًی افوهال ههی      لابلیت تغییط ضفتاض ضا زاضًهس الهساهات تهاهیٌی اظ ًه

ى اعفال بعّىهاض بهِ   زض وكَض ها تهویوات تطبیتی ضا زازگاّْا زض هَاضزی با ؾپطز»ز.قَ

      «.2اؾتتحت ًؾاضت زازضؼ همطضوطزُ تطبیت ٍواًَى ان   ٍ

بهسیي  د بِ ؾَال بهاال بایهس لا هل بهِ تفىیهه قهس.       با ٍرَز ایي ، بٌؾط هی ضؾس وِ زض پاؾ

ؾهال توهام ضا الهساهی تطبیتهی ٍ      15تها   12زض ذههَل وَزوهاى   88تَضیح وِ بٌس ث م 

تاهیٌی زاًؿت ظیطا ، اٍالً زض رطا ن قسیس ایي تسبیط هَضز ًؾط همٌي لطاض گطفتِ اؾت حاًیهاً  

ؾهال گصاقهتِ اؾهت وهِ      15فٌَاى تهوین ضا بط افوال وَزواى تا  88همٌي زض نسض هازُ 
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 15تا  12همٌي وَزوی ضا وِ زض ؾي  سؾضؾاًی زاضز. حالخاً : بٌؾط هی ض رٌبِ تطبیتی ٍ هسز

ؾال هطتىب افوال قسیسی )رهطم تقعیهطی زضرهِ یهه تها پهٌذ و ههی قهَز زاضای حالهت          

ذغطًان هحؿَ  وطزُ ضوي ایٌىِ ذَز وَزن ًیع زض هقطو ذغط اؾت بایس پیكهگیطی  

لصا با ایي تسبیط یقٌی ًگْساضی ٍی زض واًَى ان   ٍ تطبیت ؾط لطاض گیطز اظ رطم ًیع هس ً

 ّسفی ضا زض پیف گطفتِ تا حالت ذغطًان وَزن اظ بیي ضفتِ یا حسالل وٌتطل قَز. 

بٌؾط هی ضؾس وِ ًگْساضی زض واًَى ان   ٍ تطبیت بِ فٌَاى  89ٍلی زض ذهَل هازُ 

ضا بهِ وهاض   « هزهاظات  »نطاحتاً فبهاضت   89ازُ همٌي زضنسض ههزاظات اؾت ظیطا ، اٍالً : 

ؾهال ّوهِ اظ اًهَاؿ     18تها   15بطزُ اؾت حاًیاً : ٍاوٌف ّای لابل افوال بطای گطٍُ ؾهٌی  

هزاظات ّای لابل افوال بطای بعضگؿاالى اؾت هاًٌس رعای ًمسی ٍ ذهسهات فهام الوٌفقهِ    

طایي هی تهَاى بهِ ایهي    وِ ّط چٌس رایگعیي حبؽ ّؿتٌس ٍلی فٌَاى هزاظات ضا زاضًس. بٌاب

اظ  89اظ ًَؿ الساهات تاهیٌی ٍ تطبیتی اؾت ٍ بٌسّای هازُ  88ًتیزِ ضؾیس وِ بٌس ث  هازُ 

 ًَؿ هزاظات ٍلی اظ ًَؿ ترفیف یافتِ اؾت . 

 89تهسابیط ههازُ    ِ آیا زض ولیِ رطاین تقعیطی نهطفا ؾَال زیگطی وِ هغط  هی قَز ایٌى

زض لبال ًَرَاًاى هقهاضو بها لهاًَى ههی تهَاى اظ       لابل افوال اؾت ؟ بِ فباضت زیگط آیا

حبؽ ابس یا افسام با تَرِ بِ لَاًیي ذال اظ رولِ لاًَى هباضظُ با هَاز هرهسض اؾهتفازُ   

ض اؾٌاز ذال بیي الوللی زض ظهیٌهِ حمهَق   ایي ؾَال گصقتِ اظ ایٌىِ ز وطز ؟ زض پاؾد بِ

وٌَاًؿهیَى   37ولِ بٌس الهف م  اظ رفازُ اظ حبؽ ابس ٍ افسام هوٌَى اف م قسُ،وَزن اؾت

طؾس زض رهطا ن تقعیهطی   بٌؾط هی ،حمَق وَزن وِ زٍلت ایطاى ًیع بِ آى هلحك قسُ اؾت

اٍالً : همٌي زض  س هحول قطفی ٍ لاًًَی باقس ظیطا،اؾتفازُ اظ حبؽ ابس ٍ افسام اؾاؾاً فال

 زض زضرِ بٌسی تقعیطات اقاضُ ای بِ افسام ًىطزُ اؾت .  19هازُ 
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هحهاض  ٍ افؿهاز فهی االضو ضا یهه      ی اغلب فمیْاى اهاهیِ زٍ فٌهَاى  زض هتَى فمْحاًیاً : 

هفَْم زاًؿتِ اًس . بِ فباضت زیگط الظهِ هحاض  بَزى ایي اؾت وِ لهس ٍ ؾقی هحاض  ، 

ؾَضُ هباضوِ ها سُو چیعی بیف اظ آًچِ اظ هسلَل  34افؿاز زض ظهیي باقس ٍ اظ آیِ ) آیِ 

ی اؾ م اؾت بِ زؾت ًوی آیسٍ  آى فباضت اؾت اظ ایٌىِ حس ضٍایات ذانِ ٍ فتَای فمْا

هحاض  ٍ ویفطی وِ زض آیِ شوط قسُ اؾت اذتهال زاضز بِ هحاض  انغ حی یقٌی بهِ  

 ،ایيبها ٍرهَز   1وؿی وِ ؾ   بىكس ٍ با لهس ایزاز فؿهاز زض ظههیي ههطزم ضا بتطؾهاًس.    

رساگاًهِ   286ضا زض ههازُ  ایي زٍ فٌَاى  1370بط ذ ف لاًَى  1392گطچِ همٌي زض ؾال 

ؾهال   18الهی   15 تَؾظ ًَرَاى 288الی  286فطو وطزُ اؾت ٍلی بٌؾط هی ضؾس هَاز 

. بٌابطایي رطاین هصوَض زض لاًَى هبهاضظُ بها ههَاز هرهسض ًوهی      لابلیت تحمك ًساقتِ باقس

 تَاًس اظ ههازیك افؿاز فی االضو انغ حی بَزُ ٍ اظ الؿام حسٍز هحؿَ  قَز. 

التقعیهط  »هٌؾَض اظ  ، هزاظاتی ووتط اظ حس اؾت بِ فباضت زیگطاّیت حمَلی تقعیطحالخاً : ه

ایي اؾت وِ قرم الظم التقعیط ضا بایس اظ عطیك غیط حسٍز تقعیط ًوَز ٍ اگط «  زٍى الحس

بایس ووتط اظ همساضی باقس وِ زض حسٍز ارهطا ههی قهَز ٍ اگهط      ،ویفط تاظیاًِ اًترا  قسُ

وتط اظ هست ظًساى زض حسٍز باقهس. اظ ایهي ضٍ ّهیس وهؽ ضا ًوهی      ظًساى تقییي گطزز بایس و

تَاى اظ عطیك تقعیط افسام وطز ٍ یا وؿی ضا ًوی تَاى اظ با  تقعیط حبؽ ابس ًوَز . چهطا  

ایي تفؿهیط بها فبهاضت    فوال حس آٍض اؾت. بٌؾط هی ضؾهس وِ هزاظات حبؽ ابس زض هَضز ا

ظیطا هزاظات حهس هٌحههط زض تاظیاًهِ    تٌاؾب بیكتطی زاقتِ باقس « زٍى الحساالتقعیط ه»

افسام ٍ گاُ ًیهع لغهـ فضهَ اؾهت ٍ زض ًتیزهِ هقٌهای        یًبؽ ، ظهاًیؿت ، بلىِ گاّی ح

هٌاؾب فباضت فَق ایي اؾت وِ بایس هزاظاتی ضا زض ّط ههَضز اًترها  ًوهَز وهِ غیهط اظ      

آى ٍ  هزاظات هقیي قسُ زض افوال هؿتلعم حس باقس، یقٌی اگط تاظیاًِ اؾت بایس ووتهط اظ 
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چٌاًچِ حبؽ اًترا  قس بایس غیط اظ هزاظات حبؽ ابس باقس. ظیطا فسز هؿاٍی یا بیف تط 

فوهال هزهاظات   بٌابطایي با تَرِ بِ هغالب هصوَض اِ 1، ّواًٌس حسٍ یا بیف تط اظ آى اؾت . 

 ٍ لاًًَی ذَاّس بَز.  یزض ذهَل ًَرَاًاى فالس هحول قطف حبؽ ابس ٍ افسام

ي هی ضؾس ایٌىِ زض هَاضزی وِ لضات زازگاُ اعفال ، ًَرهَاًی ضا  ؾَال زیگطی وِ بِ شّ

بِ ٍاؾغِ ایٌىِ هطتىب یىی اظ رطا ن لاًَى هباضظُ با هَاز هرسض قسُ اؾت ٍ بهط اؾهاؼ   

 32تقییي هزاظات هی قَز آیا آضای نازضُ زض ایي ذهَل با تَرهِ بهِ ههازُ     89هازُ 

زضؾی فهام زض ایٌزها حهاون اؾهت ؟ زض     لاًَى هباضظُ با هَاز هرسض لغقی اؾت یا آ یي زا

ضا لغقی اف م ههی وٌهس . بهِ     ، آضاءپاؾد بٌؾط هی ضؾس وِ ضٍیِ لضایی زض ایي ذهَل

زازگاُ اعفال تْطاى آهسُ  1188نازضُ اظ ققبِ  27/8/1392فٌَاى هخال زض زازًاهِ هَضخ 

ُ ؾالِ اّل ٍ ؾاوي تْ 16زض ذهَل اتْام آلای...»اؾت  ؾهاًت   طاى هبٌی بط ًگْهساضی ز

یي ٍ اؾتقوال آى با فٌایت بِ الطاض ٍی ، نَضت هزلؽ وكف هَاز هرسض، ه حؾهِ  ّطٍ 

بطگِ تَظیي هَاز هرسض ، گعاضـ هطرـ اًتؾهاهی ٍ ؾهایط اٍضاق ٍ هحتَیهات پطًٍهسُ بهِ      

لاًَى ان   هباضظُ با هَاز هرسض ٍ ضفایهت بٌهس ت    19هازُ  2ٍ بٌس  8هازُ  2اؾتٌاز بٌس 

حىن بِ پطزاذت هبلغ یه هیلیَى ضیال رعای ًمهسی   1392ات اؾ هی لاًَى هزاظ 89هازُ 

بابت ًگْساضی ٍ پطزاذت یه هیلیَى ضیال رعای ًمسی بابت اؾتقوال ههَاز هرهسض نهازض    

 «هی ًوایس. هَاز هىكَفِ. . .  ضای نازضُ لغقی اؾت.

انهل   با ٍرَز ایي ، ضالن ؾغَض ایي زیسگاُ ضا همبَل ًوی زاًهس ظیهطا بها زض ًؾهط زاقهتي     

هقاّهسُ   40لؿوت   اظ ههازُ   5تفؿیط وَزن هساض ٍ اؾٌاز ذال بیي الوللی اظ رولِ بٌس 

حمَق وَزن وِ انل تزسیس ًؾط ذَاّی ٍ تزسیس ًؾهط پهصیطی ضا ههَضز حىهن لهطا ضزازُ      

ق. آ. ز. ن بِ لابل تزسیس ًؾط بَزى آضاء زازگاُ اعفال نحِ هی گصاضز ٍ  230اؾت ٍ هازُ 

ق. م. ا ًَؿ ذانی اظ تزسیس ًؾط پصیط بهَزى آضاء ضا  90ٍ هازُ  88زُ ها 3همٌي زض تبهطُ 
                                                 

 218، ل  1391فمِ برف رعایی ، هطوع ًكط فلَم اؾ هی ، تْطاى  ه هحمك زاهاز، ؾیس ههغفی ، لَافس1
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 ضای پصیطفتِ اؾت . لصا اؾتٌاز بِ لاًَى هباضظُ با هَاز هرهسض زض ذههَل لغقهی بهَزى    

هرهسض ضا  نحیح ًوی باقس. بِ فباضت زیگط ظهاًی وِ زازگاُ هزاظات هتْن بِ رطا ن هَاز 

ییي هی وٌس زیگط ًبایس زض حمَق قىلی هزسز لاًَى هزاظات اؾ هی تق 89بط اؾاؼ هازُ 

 بِ لاًَى هباضظُ با هَاز هرسض ضرَؿ وٌس. 

 

 هبحث دٍم : جسای ًقذی 

 بنذ اول : مفهوم و تاریخچه: 

رطیوِ ًمسی فباضت اؾت اظ هبلغی ٍرِ ًمس وِ هزطم بِ فٌَاى هزاظات هىلف اؾت آى ضا 

ـ آى زض به تّای غطبهی ٍ بهِ   مهَق ویفهطی زض وكهَض   پطزاذت ًوایس زض رْاى اهطٍظ وهِ ح 

ًِ تٌْا رعای ًمسی ّوچٌاى یىی اظ هزاظات  ،بؿیاضی اظ وكَضّای زیگط تحَل یافتِ اؾت

ّای فوسُ بطای بؿیاضی اظ رطاین بِ قواض هی ضٍز، بلىِ با تَرِ بِ ضٍقهي قهسى آحهاض    

هٌفی ٍ ظیاى باض ویفط ظًهساى ، فوهسُ تهطیي ویفهط ضایهذ زض ایهي وكَضّاؾهت . زض زٍضاى        

یها یىهی اظ هزهاظات ّهای     « ضواًت ارهطای بیٌهابیي  »انط اظ رعای ًمسی بِ فٌَاى یه هق

 1ارتوافی ، اؾتفازُ گؿتطزُ تطی قسُ اؾت.

رعای ًمسی بِ فٌَاى یىی اظ ًرؿتیي هزاظات ّا زض عَل تاضید بِ قهىل ّهای هرتلهف )    

ظ رطاین یه هزاظات هؿتمل یا زض تطویب با ؾایط ضواًت ارطاّاو زض ٍاوٌف بِ بؿیاضی ا

افوال هی قسُ اؾت . هٌتؿىیَ پیسایف رطیوِ ًمسی ضا زض لبیلِ ّای غضهٌی هی زاًهس وهِ   

زض  2بطای پایاى زازى بِ اًتمام ّای قرهی ٍ ایزاز نلح ٍ ؾهاظـ هكهرم ههی قهس.     

ایطاى باؾتاى رعای ًمسی بِ ًسضت هَضز حىن لطاض ههی گطفهت . اهها زض زٍضُ ؾاؾهاًی ،     

بسًی لابلیت تبسیل بِ رعای ًمسی ضا پیسا وطز . زض حمَق اؾه م  بتسضیذ بطذی اظ ویفطّای 

                                                 
 205، ًكط گطایف ل 1385ه آقَضی ، هحوس، رایگعیي ّای ظًساى یا هزاظات ّای بیٌابیي ، تْطاى 1

 ًمل اظ آقَضی ، هٌبـ پیكیي  723-733  االمَاًیي ، تطروِ فلی اوبط هقتوسی ، نم ٍضه هٌتؿىیَ، 2
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ا ًبَزُ اؾت ٍ زیِ وِ قباّت ّایی بها رهعای ًمهسی زاضز    ًّیع رعای ًمسی رعٍ هزاظات 

 ٍلی یه ًْاز ٍ تاؾیؽ هؿتمل بِ قواض هی آیس. 

لی رعای ًمسی بِ فٌَاى هزاظات انلی ، تىوی 1357زض ًؾام ویفطی ایطاى ، پیف اظ اًم   

یا تبقی زض قواض یىی اظ قایقتطیي ویفطّا لطاضزاقت . بقس اظ اًم   ًیع بِ فٌَاى یىی اظ 

 اًَاؿ ویفطّای تقعیطی هَضز تَرِ لاًًَگصاض لطاضگطفت. 

 

 بنذ دوم : اقسام جزای نقذی 

اغلب رعای ًمسی ضا بِ زٍ گطٍُ حابت ٍ ًؿبی تمؿین هی وٌٌس ٍلهی بهِ ًؾطههی ضؾهس وهِ      

آى ضا زض ؾِ گطٍُ فوسُ تمؿین بٌسی وهطز. رهعای ًمهسی حابهت ، رهعای       بغَض ولی بتَاى

 ًمسی ًؿبتی ٍ رعای ًمسی ضٍظاًِ. 

زض رعای ًمسی حابت هبلغی تَؾظ همٌي تقییي هی قَز وِ هطؾَم تهطیي ضٍـ آى اؾهت   

وِ ووتطیي ٍ بیكتطیي )حسالل ٍ حساوخطو هیعاى آى اظ ؾَی همهٌي هكهرم ههی قهَز ٍ     

تقییي ویفط هی وٌس. زض رهعای ًمهسی ًؿهبی ، هزهطم چٌهس       ،حساوخط لاضی اظ بیي حسالل ٍ

 .ضا بِ فٌَاى رعای ًمسی پطزاذت هی وٌسبسؾت آٍضزُ اظ عطیك رطم ابط هالی ضا وِ طب

اتی وِ بِ رعای ًمسی ٍاضز آهسُ بهَز اظ رولهِ ایٌىهِ ٍنهَل آى بها هكهىل       زض پی اًتماز 

ًافازالًهِ ٍ ًهابطابط بهَزُ ٍ     ،اى اؾهت هَارِ اؾت ٍ بطای فمیطاى ٍ حطٍتوٌساى بِ یه هیع

رطیوِ ّای »هكى ت  ایيهغایط با انل قرهی بَزى هزاظات ّاؾت . لصا بطای ضّایی اظ

زض وكَضّای قوال اضٍپا ) زاًواضن، ؾَ س، فٌ ًسو بِ ٍرَز آهس. وهِ بقهسُ ا زض   « ضٍظاًِ

 آلواى ، اتطیف ، ایتالیا ٍ آهطیىا ٍ فطاًؿِ هَضز تملیس ٍالـ قس. 
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ٍ با تَرهِ بهِ هیهعاى    « ضٍظ»سیي تطتیب هزاظات ًمسی ٍ ًِ بط اؾاؼ پَل بلىِ بط حؿب ب

 1زضآهس هحىَم فلیِ تقییي هی قَز. 

 

 2931ل نوجوانان در قانون مجازات اسالمی بنذ سوم : جزای نقذی در قبا

ّواًغَض وِ هی زاًین ّسف اظ هزاظات اعفهال ٍ ًَرَاًهاى ، انه   ، زضههاى ٍ ؾهاظگاض      

تا اظ ایي ضّگصض ّن پیكگیطی اظ رطم هحمك قَز ) یقٌهی اگهط    .آًاى با راهقِ اؾتوطزى 

ایي گطٍُ ؾٌی ان   ًكًَس زض آیٌسُ ٍ بعضگؿالی هوىي اؾهت هطتىهب رهطاین هتقهسزی     

قًَسو ٍ ّن زفاؿ ارتوافی اظ ایي عطیك تاهیي گطزز. لصا اٍلیي پطؾكی وِ هغط  هی قَز 

ٍض حىن بِ هحىَهیت ًَرَاى بِ پطزاذت هبلغی پهَل  ٍ آى ایٌىِ تقییي رعای ًمسی ٍ نس

و هی باقهس؟ گصقهتِ   ایي اّساف ) ان   ، زضهاى ٍ...بِ فٌَاى ویفط چِ هیعاى تاهیي وٌٌسُ 

ت ّاؾت آیا اؾاؾاً رعای ًمسی قیَُ ااظ ایٌىِ ایي اهط هغایط با انل قرهی بَزى هزاظ

 ای فم ًی زض بطذَضز با بعّىاضی وَزواى هی باقس؟ 

باظزاضًسگی هغلهَبی بهطای ایهي    ًمسی پاؾد بِ ایي پطؾف ّا بٌؾط هی ضؾس وِ رعای زض 

ایي گطٍُ اظ وَزواى هحهل بهَزُ ٍ بایهس    اقتِ باقس ظیطا ، اٍالً فلی المافسُگطٍُ ؾٌی ًس

ؾهال   18بِ تحهیل ذَز بپطزاظًس . حاًیاً چَى زض ؾي تحهیل هی باقٌس ٍ ؾي آًْا ظیط 

زاقهتِ باقهٌس تها زاضای زض آههس      بِ فٌهَاى  اغل ضا ًوی تَاًٌسبَزُ، زض ًتیزِ ذیلی اظ هك

قًَس. حالخاً چَى فالس زض آهس ّؿتٌس زض ًتیزِ ایي رطیوِ ضا ٍالسیي یا اقرال حالهج ههی   

 ًَرَاى هقاضو با لاًَى ًساضز.  پطزاظًس ٍ فو ً احطی بط

بایهس ههَضز    یًرطیوِ ظها»وكَض اتطیف هی ًَیؿس  زض ایي ظهیٌِ یىی اظ لضات اعفال زض

حىن لطاض گیطز وِ وَزن تَاى پطزاذت آى ضا زاقتِ باقس ظیهطا ٍالهسیي ضا ًوهی تهَاى بهِ      

پطزاذت هبلغ رطیوِ اظ ؾَی وَزن هحىَم وطز چطا وِ اٍ هی تَاًس هزسزاً هطتىب چٌهیي  
                                                 

 105، ل 1391ی ابطًس آبازی ، گٌذ زاًف، ه آًؿل ، هاضن ، زفاؿ ارتوافی ، تطروِ زوتط هحوس آقَضی ٍ زوتط حؿیي ًزف1
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ٍ هكىلی ًساضًس. لصا رطیوِ فمهظ زض  فولی گطزز ٍ آًْا ّن رطیوِ ضا پطزاذت ذَاٌّس وطز 

ًی نسق هی وٌس وِ یا پَلی پؽ اًساظ وطزُ ، یا وهاض ههی وٌٌهس یها زاضای اضث     هَضز وَزوا

 1 «ّؿتٌس.

ضالن ؾغَض هَافك با برف اذیط زیسگاُ هصوَض ًوی باقس. ظیهطا ّوهاًغَض وهِ زض ؾهغَض     

هغایط باّسف ان   ٍ زضهاى وهَزن ههی باقهس ٍ اظ ؾهَی     گفتِ قس رعای ًمسی  یيپیك

ُ ؾٌی ًساضز. ؾَال زیگطی وِ هیتَاًس هغط  قَز ایٌىِ ، زیگط، احط باظًسگی بطای ایي گطٍ

پطزاذت هبلغ رعای ًمهسی تَؾهظ ًَرهَاى یها ٍالهسیي اٍ یها زیگهطاى        فسم زض زض نَضت 

لاضی چِ الساهی هی تَاًس اًزام زّس؟ زض پاؾد بطذی قایس لا هل بهط ایهي باقهٌس وهِ زض      

قَز. ًؾط زیگط ایٌىِ زض  زض واًَى ان   ٍ تطبیت نازض ایٌهَضت بایس حىن بِ ًگْساضی

حىن بِ الاهت زض هٌعل یها ًگْهساضی    89هازُ  2ایي نَضت هی تَاى با اؾتفازُ اظ تبهطُ 

انهه   ٍ تطبیههت زض پایههاى ّفتههِ زاز.زض ایههي حالت)ًگْههساضی پایههاى ّفتههِ زض  زض وههاًَى 

آحاضی وِ ًگْساضی هتَالی زض واًَى انه   ٍ تطبیهت بهطای وَزوهاى ٍرهَز زاضز      واًَىو

زاً ّواى آحاض ًیع زض ًگْساضی پایاى ّفتِ هتهَض هی باقس ٍ ایهي بهط ذه ف هههالح     حسٍ

ازی اؾت. بٌؾهط ههی ضؾهس زض ایهي فهطو      ٍ هواًقت اظًگْساضی زض هَؾؿات ًْ ًَرَاى

وؿهاًی وهِ   »بتَاى حىن بِ اًزام ذسهات فام الوٌفقِ تَؾظ ًَرَاى ضا زاز . زض آلواى ًیع 

ٌٌس، اغلهب اظ ؾهَی زازگاّْها بهِ اًزهام وهاض فهام        اظ پطزاذت رعای ًمسی ؾطپیچی هی و

 1« الوٌفقِ هحىَم هی قًَس.

 

 هبحث سَم : خذهت عوَهی رایگاى 

                                                 
 ف هقاًٍت آهَظـ لَُ لضا یِ با ّوىاضی یًَیؿف   1378ه ٍیٌتط، ضًاتِ ، ؾیوٌاض زازضؾی ٍیػُ ًَرَاى 1

 213ه آقَضی ، هحوس، رایگعیي ّای ظًساى ، هٌبـ پیكیي ، ل 1
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بِ ذهسهت فوهَهی ضایگهاى بهِ فٌهَاى       64زض هازُ  1392همٌي زض لاًَى هزاظات اؾ هی 

ّواى لهاًَى ًیهع زض همهام تقطیهف آى      84هازُ  ضزاظاتی رایگعیي حبؽ اقاضُ وطزُ ٍهز

اؾت . بسیي نَضت وِ ذسهات فوهَهی ضایگهاى ، ذهسهاتی اؾهت وهِ بها ضضهایت        بطآهسُ 

هحىَم بطای ههست هقهیي . . .  تحهت ًؾهاضت لاضهی ارهطای احىهام ارهطا ههی گهطزز. زض           

ّواى لهاًَى زض رهطاین    89ذهَل ًَرَاًاى هقاضو با لاًَى ًیع ایي تسبیط ضا زض هازُ 

 تقعیطی زضرِ پٌذ ٍ قف پیف بیٌی وطزُ اؾت . 

، « ذهسهات فوهَهی   »َلی تحت فٌاٍیي هاًٌهس  مذسهت فوَهی ضایگاى زض ًَقتِ ّای حاظ 

یاز هی قس ٍ وِ حسٍزاً با « ذسهات ارتوافی »، « واض فام الوٌفقِ »، « ذسهات فام الوٌفقِ»

 یىسیگط هتطازف اًس. 

 

 بنذ اول : تاریخچه: 

س . ٍی زض ضؾهالِ  هغهط  قه   1864ذسهات فام الوٌفقِ ابتسا تَؾظ ؾعاض بىاضیها زض ؾهال   

وؿی وِ زض نسز اؾت با هال زیگطی حطٍتوٌس قَز بایهس  »رطاین ٍ هزاظات ّا هی ًَیؿس 

. ٍلیىي چَى هقوَالً چٌهیي رطههی ًاقهی اظ فمهط ٍ     طٍت ذَیف باقسقاّس ًاچیع قسى ح

ًااهیسی اؾت. . .  ٍ چَى ویفطّای هالی با افعٍزى بِ قواض بعّىهاضاى ، هیهعاى رهطاین ضا    

، بی گٌاّاى ضا ًیع اظ ًهاى ذهَضزى هحهطٍم    وٌس ٍ با ؾتاًسى ًاى رٌایتىاضاى چٌس بطابط هی

ی اهیس، فمظ ًَفی بطزگی اؾت یقٌه تطیي ویفط وِ هی تَاى آى ضا فازالًِ ًهی وٌس، هٌاؾب 

 1«زض ذسهت راهقِ لطاض زّس.  اضبطزگی هَلت وِ واض ٍ هعز هزطم 

تَؾهظ   1893زض وكَض فطاًؿِ ، ذسهت فام الوٌفقِ بِ ایسُ ای باظ هی گطزز وِ زض ؾهال  

هغط  قس. گی یَ وِ یه لاضی تحمیمات بَز زض چهاضچَ  بحخهی وهِ زض    « گی یَ»لاضی 

ّا زضگطفتِ بَز هحىَهیت بِ واض فطزی ضا بِ فٌَاى هزاظات انهلی  راهقِ فوَهی ظًساى 
                                                 

 106، ل  1389یلی ، ًكط هیعاى ؾالِ رطا ن ٍ هزاظات ّا، تطروِ زوتط هحوس فلی اضزبه بىاضیا ، ؾعاض ، ض1
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ایي تسبیط بِ فٌَاى هزهاظات زض لهَاًیي فطاًؿهِ     1983با ٍرَز ایي زض ؾال  2هغط  وطز. 

 قس. پیف بیٌی 

ضٍاى قٌاؼ زض وكَض فطاًؿِ ٍ اؾتاز زاًكگاُ زض زفاؿ اظ واضفام الوٌفقِ « ًیىَل بَقِ»

زی وِ ًرؿتیي باض هطتىب رطم قسُ اًس فقالیتی پیكٌْاز وهطز  بایؿتی بِ افطا»هی ًَیؿس 

تهطهین  »وِ فایسُ ای ارتوافی ٍ اًؿاًی زاقتِ باقس. ٍ بطای وؿاًی وِ اضظـ ّایی چَى 

ضا هی قٌاؾٌس اضظقی اًتمالی زاقتِ ٍ هَرهب وهاّف ًهاآضاهی ضٍحهی قهاى      « ٍ ربطاى 

  1قَز. 

لوٌفقهِ بههَضت نهطیح    واض فام ا 1392 تا لبل اظ لاًَى هزاظات اؾ هیزض حمَق ایطاى 

  پیف بیٌی ًكسُ بَز.

 

 2931ایگاه در قانون مجازات اسالمیبنذ دوم : خذمت عمومی ر

ؾال توام قوؿی  15نسٍض حىن بِ اًزام ذسهت فوَهی ضایگاى بطای ًَرَاًاى ووتط اظ 

حىن بِ اضا ِ ذسهت فوهَهی هكهطٍط بهِ ضفایهت     » 84هازُ  2هوٌَؿ اؾت ٍ عبك تبهطُ 

 ولِ همطضات واض ظًاى ٍ ًَرَاًاى،ّوِ ضَابظ ٍ قطایظ لاًًَی هطبَط بِ آى ذسهت اظ ر

هحافؾت ّای فٌی ٍ بْساقتی ٍ ضَابظ ذال واضّای ؾرت ٍ ظیاى آٍض اؾهت. زض ایهي   

تبههطُ ّهای   ٍ آ یي ًاهِ ارطایهی   1369لاًَى واض ههَ   84ٍ  83ذهَل لحاػ هَاز

ى هوٌَفیت ٍ السام فَضی بهطای هحهَ بهستطیي    هازُ ٍاحسُ لاًَى تهَیب وٌَاًؿیَ 2ٍ 1

 2ّیات ٍظیطاى العاهی اؾت .  27/2/1387اقىال واض وَزن ههَ  

                                                 
 اظهاى ان حات رعایی ، ًكط ٍفاق،ه ذسهات فام الوٌفقِ رایگعیٌی بط هزاظات حبؽ ، تزطبیات زُ ؾال فطاًؿِ ، هتطرن ؾ2

 56ل 

 177ه ّواى ، ل 1

 82زاًكگاُ فلَم لضایی  ل  92-93واؽوی ، ؾیس فلی ، رعٍُ زضؾی زازضؾی ویفطی ؾال تحهیلی  -2
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اٍلیي پطؾكی وِ بِ شّي هی ضؾس ایٌىِ آیا ضضهایت هحىهَم فلیهِ )ًَرهَاىو ضهطٍضی      

ق. م . ا زض همهام تقطیهف    84اؾت یا ذیط؟ زض پاؾد هی تَاى گفت . ًؾهط بهِ ایٌىهِ ههازُ     

ارهطا ههی قهَز ٍ    « ضضایت هحىَم»ضایگاى ، آى ضا ذسهاتی زاًؿتِ وِ با  ذسهات فوَهی

اؾهت    ُّواى هازُ ًیع ضواًت ارطای فسم ضضایت هحىَم ضا ًیع هكرم وطز 3تبهطُ 

 ٍ ًؾط بِ ایٌىِ فلؿفِ ذسهات فوَهی ربطاى ذؿاضت ٍ تطهین ارتوافی اؾت وِ الظهِ آى

ذهَل ًَرَاًهاى ًیهع ضضهایت آًْها     لصا، زض لبَل هؿٍَلیت اظ عطف بعّىاض هی باقس 

 ضطٍضی اؾت. 

 3با ٍرَز ایي، ًؾط هرالف ًیع هی تَاًس ٍرَز زاقتِ باقس هبٌهی بطایٌىهِ عبهك تبههطُ     

ضواًت ارطای فسم ضضایت هحىَم بِ اًزام ذسهت فوَهی، هزاظات انهلی ههَضز حىهن    

سهات بها لهاًَى ، ذه    ًَرَاًهاى هقهاضو  ٍالـ هی قَز ٍ ایي زض حالی اؾت وهِ زض لبهال   

 تَرِ بِ ایٌىِ چَى ویفط انلی اؾهت  بافوَهی ضایگاى یه ویفط انلی اؾت ًِ رایگعیي ٍ

ضز ظیطا زض نَضت فهسم ضضهایت هحىَم،چهَى ویفهط     ًیاظی بِ اذص ضضایت ٍرَز ًسا لصا

 تقییي ویفط زیگط با هكىل هَارِ هی قَز. انلی هی باقسزض ًتیزِ،

حىن اذص هی قَز یا بقس اظ آى؟ با تَرهِ  اذص ضضایت لبل اظ نسٍض  آیا هغلب زیگط ایٌىِ

زض ّط حال زض نَضت فسم ضضایت هحىهَم بهِ    »...وِ بیاى هی وٌس  84هازُ  3بِ تبهطُ 

وهِ   84ههازُ   ٍ ّوچٌهیي .« اًزام ذسهت فوَهی، هزاظات انلی هَضز حىن ٍالـ هی قَز 

ط هی ضؾس ؾبٌ لصا« با ضضایت هحىَم بطای . . . هَضز حىن ٍالـ هی قَز ». ..اققاض زاضز: 

وِ لاضی بایس بقس اظ احطاظ هزطهیت ٍ لبل اظ نسٍض حىن ضضایت هحىهَم ضا اذهص وٌهس.    

نهسٍض حىهن بهِ ذهسهات فوهَهی بهِ نهَضت        ». . . یىی اظ اؾتازاى حمَق ههی فطهایهس:   

حضَضی نَضت هی گیطز ٍ با حضَض هتْن زض رلؿِ زازگاُ لاضی پؽ اظ تفْین حك ضز 

زض نَضت هَافمهت نهطیح اٍ بها ایهي ویفهط، هبهازضت بهِ        ، اًزام ذسهات فوَهی بِ ٍی 
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نسٍض حىن بِ اًزام ذسهات فوَهی هی ٍضظز . زض غیهط ایٌههَضت لاضهی ویفهط حهبؽ      

 « 1نازض هی وٌس.

هفاز اگط هحىَم حىن بِ اًزام ذسهت فوَهی ضایگاى،پطؾف زیگط ایٌىِ اگط بقس اظ نسٍض 

زض ذههَل بعضگؿهاالى بهط اؾهاؼ     ِ تىلیفی هَارِ اؾت؟ حىن ضا ارطا ًىطز زازگاُ باچ

چٌاًچِ هحىَم اظ ارطای زؾتَضات زازگاُ ترلف وٌس بطای با اٍل یه چْهاضم تها    81هازُ 

یه زٍم با پیكٌْاز لاضی ارطای احىام بِ هزاظات ههَضز حىهن افهعٍزُ ههی قهَز. ٍ زض      

 نَضت تىطاض هزاظات حبؽ ارطا هی گطزز. 

ذسهت فوَهی ضایگاى زض تقعیهطات   ٍلی ایي هكىل زض ذهَل ًَرَاًاى هغط  اؾت وِ

رعٍ ویفطّای انلی اؾت ٍ اگهط ًَرهَاى هحىهَم ترلهف وٌهس آیها بایهس بهِ          6ٍ  5زضرِ 

؟ زض پاؾد اگهط لا هل    89هازُ  2ًگْساضی زض واًَى هحىَم قَز یا رعای ًمسی یا تبهطُ 

ًیع زض ذهَل ًَرَاًاى راضی اؾت یقٌی بطای باض ًرؿت بِ هیعاى  81باقین وِ هازُ 

سهت فوَهی افعٍزُ هی قَز ٍ زض نَضت تىطاض تبسیل هی گطزز ایي هكىل بهِ ٍرهَز   ذ

هی آیس وِ زض تقعیطات زضرِ قف وِ زض بٌس ت پیف بیٌی قسُ اؾت ًگْساضی زض وهاًَى  

 رعٍ ٍاوٌف ّا ًوی باقس. 

هت فوَهی بیافعایهسٍ زض  ى ذساعس وِ زازگاُ بطای باض ًرؿت بِ هیبٌابطایي ، بٌؾط هی ضؾ

ًَرَاى هقاضو با لاًَى اظ اًزام آى، زض ذهَل بٌهس پ زازگهاُ بها     زاضیَزنَضت ذ

هٌعل ًوایس ) وِ بِ ًؾط هی ضؾهس وهِ حىوهی     زض حىن بِ الاهت 2اراظُ حانل اظ تبهطُ 

لابل افوال ًیؿت  2قسیس تط اظ ذسهت فوَهی باقس و ٍ زض ذهَل بٌس ت چَى تبهطُ 

ن وِ رعای ًمسی ویفطی اقس اظ ذسهت فوَهی ل باقیل بِ رعای ًمسی وٌسالبتِ اگط لا تبسی

 .ی ضؾس همٌي زاضای ایي زیسگاُ اؾتاؾت وِ بٌؾط ه

                                                 
 1381زاز ضایزیاى انلی ٍ قْطام ابطاّیوی . زی ، تمطیطات فلَم رٌایی بِ وَقف هْطًسآبازی ، فلی حؿیي ًزفی ابط -1
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ضایگهاى   یهاًَى ، رعای ًمسی ٍ ؾپؽ ذسهت فوَبقس اظ ًگْساضی زض و 89ظیطا، زض هازُ  

ًیع ًگْساضی زض وهاًَى ٍ رهعای ًمهسی ضا لابهل تبهسیل بهِ        2ضا بیاى هی وٌس ٍ زض تبهطُ 

ویفطّای پایاى ّفتِ ای هی زاًس ٍلی بطای ذسهت فوَهی ایهي لابلیهت ضا    الاهت زض هٌعل ٍ

 پیف بیٌی ًىطزُ اؾت . 

 

 هبحث چْارم: اقاهت در هٌسل 

ٍ  1950هفَْم حبؽ ذاًگی یازآٍض هَؾؿِ ّای ان حی ه تطبیتی اؾت وِ زض عی زّهِ   

ًىتهِ ای  بِ ؾطفت گؿتطـ یافت .  1980زض ًیوِ زِّ  زض آهطیىا اؾتفازُ هی قسٍ 1960

وِ بایس بِ آى تَرِ قَز ایٌىِ حبؽ ذاًگی ضطٍضتاً با ًؾاضت الىتطًٍیىی ّوطاُ ًیؿهت .  

بؽ زض هٌعل ارطا زض ایالت فلَضیسا، زض حال حاضط بعضگتطیي ٍ هتٌَؿ تطیي بطًاهِ ّای ح

آذطیي قاًؽ بطای هزهطم اؾهت ظیهطا زض غیهط ایٌههَضت هزهطم       هی قَز. وِ بِ فٌَاى 

 1. ضٍاًِ ظًساى هی قَز

ًگْساضی ًَرَاى زض هَؾؿات ًْازی اظ لبیل واًَى ان   ٍ تطبیت آحاض ظیاى باضی زاضز 

)حهسالل لَافهس اؾهتاًساضز    اظ لَافهس پىي  18ؾت وهِ زض لافهسُ   اهطاٍ بطای رلَگیط اظ ایي 

فطؾتازى ًَرَاى بِ یه هَؾؿِ ّوَاضُ بهِ   ؾاظهاى هلل بطای زازضؾی ٍیػُ ًَرَاًاىو

 ُ ٍ بهطای حهسالل ههست ظههاى الظم باقهس لهصا بهطای پیكهگیطی اظ          فٌَاى آذطیي ضاُ چهاض

حىن حبؽ زض هٌعل نازض هی وٌس  یا هَؾؿات زیگط ، زازگاُ اعفال هضطات ظًساى، واًَى

 هی تَاًس زاضای قطایظ شیل باقس: »وِ 

 قب ّا اظ هٌعل ذاضد ًكَز.  -

 ضٍظّا زض ؾافات هقیي زض هٌعل بواًس.  -

                                                 
 392ه آقَضی ، هحوس ، رایگعاى ّای ظًساى بِ هٌبـ پیكیي ، ل 1
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 ًِ ًساضز. زض اٍلات فطاغت حك ذطٍد اظ ذا -

 1.ٍ.. «قغیل ضا زض هٌعل بؿط بطزضٍظّای ت -

ا اظ فٌَاى الاهت زض هٌعل اؾتفازُ وهطزُ  ق.م. 89زض تبهطُ هازُ  1392ال لاًًَگصاض زض ؾ

اؾت ًِ حبؽ زض هٌعل وِ الساهی َّقوٌساًِ ٍ لابل تحؿیي اؾت ٍ با تَرِ بِ ًؾطیِ بهط  

زض هٌعلو زاضای باض هٌفی ووتطی چؿب ظًی زض تحمیمات رطم قٌاؾی ایي فباضت ) الاهت 

هٌعلی یا ذاًگی یه ضٍـ )هزاظاتو بیٌهابیي زض هحهیظ آظاز ٍ هحهیظ بؿهتِ      حبؽاؾت . 

اؾت ٍ یىی اظ هٌاؾب تطیي رایگعیي ّهای ظًهساى ههی باقهس . ایهي ضٍـ زض وكهَضّای       

 2«هی گیطز.كَضّای اضٍپایی هَضز اؾتفازُ لطاض اظ وآًگلَؾاوؿَى ٍ بطذی 

ت بِ ٍؾیلِ افضاء اًزوي ّای ذیطیِ یا هسزواضاى ارتوافی هاًٌهس ضٍـ  هطالبت هوىي اؾ

آظازی با هطالبت بِ فول آیس یا ایٌىِ هطالبهت اظ ضاُ زٍض بهِ ٍؾهیلِ زؾهتگاُ الىتطًٍیىهی      

 3اًزام قَز. 

الاهت زض هٌعل ضا بِ فٌَاى رایگعیي هزاظات ّای ًگْساضی زض  89هازُ  2همٌي زض تبهطُ 

وهِ   ،حؿَ  وطزُ اؾت ًىاتی زض ایي ذهَل قایاى تَرِ اؾهت واًَى ٍ رعای ًمسی ه

 بطضؾی هی گطزز : 

اٍل ایٌىِ ، هست الاهت زض هٌعل هكرم ًوی باقس اگط گفتِ قَز وِ هست ؾِ هاُ تا پهٌذ  

ؾال زض پایاى تبهطُ با الاهت زض هٌعل ًیع تؿطی زاضز ایي اههط بها تطزیهس رهسی هَارهِ      

 اؾت . 

ي ذهَل چِ ًْازی اؾت آیا زازؾطا اؾت یا ذَز زازگاُ؟ زٍم ایٌىِ ، هزطی حىن زض ای

آى بٌؾط هی ضؾس وِ با بْطُ گیطی اظ تَاى ٍ ؽطفیت هسز وهاضاى ارتوهافی ، ًؾهاضت بْتهط    

 ظیط ًؾط زازگاُ ٍ اظ عطیك هسزواضاى نَضت گیطز.  وِ اؾت
                                                 

 183، ل  1386ه زاًف ، تاد ظهاى ، زازضؾی اعفال بعّىاض زض حمَق تغبیمی ، ًكط هیعاى 1

 184، ل 1392ي ، حمَق ویفطی فوَهی ) ویفط قٌاؾی ًَو رلس ؾَم، اًتكاضات رٌگل ه آلایی رٌت هىاى، حؿی2

 183ه زاًف ، تاد ظهاى ، هٌبـ پیكیي ، ل 3
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ی ؾَم ایٌىِ ، بٌؾط هی ضؾس ذسهات فام الوٌفقِ بِ رْت ایٌىِ رٌبِ آهَظقی هفیسی بهطا 

 ًَرَاى زاضز لصا همٌي آى ضا لابل تبسیل بِ ایي رایگعیي هحؿَ  ًىطزُ اؾت . 

چْاضم ایٌىِ ، زازگاُ بایس بِ ٍضـ هتْن ٍ رطم اضتىابی تَرِ زاقتِ ٍ پهیف بیٌهی وٌسوهِ    

هتْن ًَرَاى با اؾتفازُ اظ ایي ضٍـ ان   هی قَز ٍ بِ زاهي راهقِ باظ ههی گهطزز. ٍ   

ٍزیت ّای لابل افوال زض زٍضاى الاههت زض هٌهعل بهط فْهسُ     ّوچٌیي تقییي قطایظ ٍ هحس

 زازگاُ اؾت . 

ی ذاًَازگی هعایای ظیازی بطای ایي ضٍـ لابل ّؿتٌس اظ رولِ حفؼ قغل هتْن ٍ پیًَسّا

ٍ پطّیع اظ هقایب ظًساى ٍ هفاؾس هَؾؿِ ّهای ًْهازی اظ ؾهَی     ٍ ارتوافی اظ یه ؾَ،

لعٍهاً زض ّوِ قهطایظ ضٍـ هٌاؾهبی ًیؿهت .     هی باقس . البتِ ایي ضٍـ اظ فَایس آىزیگط

ظیطا گاّی اٍلات العام وَزن بِ الاهت زض هٌعل زض رَاض ٍالسیٌی وِ زاضای هفاؾس اذ لی 

 1ٍ فالس ن حیت ّؿتٌس زاضٍی بستط اظ زضز اؾت. 

                                                 
 185حؿیي ، هٌبـ پیكیي ، ل ،رٌت هىاىه آلایی 1
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 هبحث پٌجن : کیفرّای پایاى ّفتِ 

بیٌهی قهسُ اؾهت    ضواًت ارطای زیگطی وِ زض لبال ًَرَاًهاى هقهاضو بها لهاًَى پهیف      

اظ ایي تسبیط زض ًَقتِ .ًگْساضی زض زٍ ضٍظ آذط ّفتِ زض واًَى ان   ٍ تطبیت هی باقس

، « حبؽ پایهاى ّفتهِ ای  »، « آذط ّفتِ ویفط»هاًٌس  ای حمَلی تقابیط هتقسزی قسُ اؾت ّ

وِ زض آى، هحىَم هزاظات ذَز ضا بِ زفقات هؿتوط اظ روقِ قهب تها   « »ویفطّای هٌمغـ»

بِ )زض وكَضّای هؿلواى اظ پٌذ قٌبِ تا نهبح قهٌبِو تحوهل ههی وٌهس ٍ زض      نبح زٍقٌ

ضٍظّای واضی بِ زًبال ظًسگی فازی ذَز هی ضٍز. بطذی اظ زاًكهوٌساى فلهَم رٌهایی اظ    

ایي قیَُ ارطای هزاظات اؾت وِ بِ ٍیػُ زض بلػیه همطضات زلیك بطای آى ٍضـ قسُ بِ 

 1« ًس.تقبیط وطزُ ا« تقغی ت ویفطی پایاى ّفتِ»

) آلوهاى ، اًگلهیؽ ، بلػیهه ٍ    ٌس وكَض اضٍپهایی  باظزاقت ّای آذط ّفتِ ابتسا زض چ ضٍـ

فطاًؿِو بِ نَضت آظهایكی ارطا گطزیس. ؾپؽ با تَرِ بِ هفیس بَزى آى زض هتي لهَاًیي  

ؾهال وهِ    18تا  14ویفطی ضؾوی آًزا پیف بیٌی قس. زض آلواى ایي ضٍـ بطای ًَرَاًاى 

عَل باظزاقت آذط ه ٍ ون اّویت قسُ اًس بِ واض گطفتِ هی قَزٍ هطتىب رطم ّای وَچ

ؾال افوال هی قَز.  18الی  15هی باقس. زض اًگلؿتاى زض لبال ًَرَاى ّفتِ ، قف ّفتِ 

 2لاًَى هزاظات ًَیي ، حبؽ ّای آذط ّفتِ ضا پیف بیٌی وطزُ اؾت . ًیع زض فطاًؿِ

اظ ؾَی زازگاّْا نازض هی قَز ٍ بیي زض ایطاى ًیع حىن بِ هزاظات تقغی ت آذط ّفتِ 

ؾِ هاُ تا پٌذ ؾال هی باقس وِ زض هحىَم زض آذط ّفتِ ذَز ضا بِ هطوع یها هَؾؿهِ ای   

وِ بطای آهَظـ تاؾیؽ قسُ هقطفی هی ًوایس. زض ایطاى اظ ؽْط پٌذ قٌبِ تا نبح قهٌبِ  

                                                 
 98ه آًؿل ، هاضن ، هٌبـ پیكیي ، ل 1

 186ه آلایی رٌت هىاى ، حؿیي ، هٌبـ پیكیي ، ل 2
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ؽ حؿا  عبك بطًاهِ زلیك بِ اٍ آهَظقْای هرتلف زازُ هی قَز ٍ ایي هست زٍ ضٍظ حب

 1هی قَز.

ؾابمِ ویفطّای پایاى ّفتِ زض ایطاى بِ اٍاذط زِّ ّفتاز باظ هی گطزز وهِ یىهی اظ لضهات    

زض ذهَل پطًٍسُ  ،یط آىٍ تفؿ 1370 ههَ  ق.م.ا 17ال با اؾتفازُ اظ هازُ زازگاُ اعف

ای وِ زض آى ًَرَاى السام بِ ایطاز ضط  ٍ رط  فوسی وطزُ بَز ٍی ضا هحىَم بِ حبؽ 

ّفتِ ای وطز. البتِ ایي السام هَضز ٍ اًتماز بطذی اظ لضهات زازگاّْهای تزسیهس ًؾهط      پایاى

.  »..ل هی گَیس لطاض گطفت . اظ رولِ آلای فلیعازُ لاضی زازگاُ تزسیس ًؾط زض ایي ذهَ

بٌؾط ایٌزاًب حؿب آذط ّفتِ ضا زض حمَق ویفطی ذَز ًساضین . ٍ چَى هؿلواى ّؿتین ٍ 

ؿلواًاى اؾت ٍ ًواظ روقِ فیهس ٍ حهذ فمیهط اؾهت آیها هحهطٍم       ضٍظ روقِ ضٍظ فیس ها ه

ی تَؾظ لاضهی هؿهلواى   وطزى هؿلواًاى زض اًزام تىالیف هصّبی قاى زض راهقِ اؾ ه

 !!«2اقىالی ًساضز

ٍ    بِ ّط حال زض ظهاى حاضط همٌي ایي تاؾیؽ ر زیگهط  سیهس ضا ٍاضز حمهَق ویفهطی وهطزُ 

ایي تاؾیؽ رسیس زاضای ابْاهاتی اایي ٍرَز،اًس رایگاّی زاقتِ باقس. بتفؿیط فَق ًوی تَ

اؾت وِ بایس هَضز بطضؾی لطاض گیطز: اٍل ایٌىِ ، آًچِ وهِ هؿهلن اؾهت تبهسیل ًگْهساضی      

هتَالی زض واًَى ان   ٍ تطبیت بهِ ًگْهساضی پایهاى ّفتهِ بهِ ًفهـ ًَرهَاى بهَزُ ٍ زض         

رعای ًمهسی   ضاؾتای ترفیف هزاظات هی باقس. ٍلی پطؾكی وِ هغط  هی قَز ایٌىِ اگط

ضا بِ ویفط پایاى ّفتِ ای تبسیل وٌین ، هزاظات ضا تكسیس وطزُ این یا ترفیف زازُ ایهن ؟ بهِ   

پاؾهد ههی   زضوهاًَى؟ زض ى زیگط آیا ویفط رعای ًمسی اقس اؾت یا ًگْساضی پایاى ّفتِ یاب

زض ضاؾتای گهام بطزاقهتي زض    89هازُ  2تَاى گفت بٌؾط هی ضؾس وِ فلؿفِ ٍضـ تبهطُ 

لحت ًَرَاى ٍ ترفیف هزاظات ٍی اؾت لصا تبسیل رعای ًمسی بِ ًگْساضی آذط رْت هه

                                                 
 71، ل  1380ّْای اعفال ، هقاًٍت آهَظـ لَُ لضا یِ ٍ ؾاظهاى ظًساى ّا، اًتكاضات ضاُ تطبیت ، احىام رسیس زازگا 1

 64ه احىام رسیس زازگاّْای اعفال ، هٌبـ پیكیي ، ل 2
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ّفتِ زض واًَى گصقتِ اظ ایي وِ تكسیس هزاظات اؾهت هغهایط بها ّهسف ٍ فلؿهفِ تبههطُ       

 هصوَض هی باقس. 

زٍم ایٌىِ ، آیا زض واًَى ان   ٍ تطبیت ًَرَاًاى هصوَض زض وٌاض افطازی وِ بِ نهَضت  

س یا زض هحل رساگاًِ ای اظ آًْها؟ زض  ًبؿط هی بطًس ًگْساضی هی قَ غیط هٌمغـ زض واًَى

تبهطُ ایي حالت ضٍقي ًكسُ اؾت ٍ قایؿتِ اؾت وِ زض هحلی رسا اظ ًَرَاًاى هصوَض 

 ًگْساضی قًَس. 

یي ضٍـ قبیِ حبؽ ّای وَتاُ هست اؾت وهِ زاضای هقایهب ٍ بهس آههَظی     ؾَم ایٌىِ ، ا

ٍ اگط بِ رای رعای ًمسی نهازض قهَزبِ ّهیس ٍرهِ     ّای فطاٍاى بَزُ ٍ فؿاز آٍض اؾت 

 فم یی ًرَاّس بَز . 

چْاضم ایٌىِ ، قایؿتِ بَز هست ًگْساضی زض آذط ّفتِ زض واًَى انه   ٍ تطبیهت هاًٌهس    

ًی پیف بیٌی هی قس چَى تٌاؾبی بیي حسالل وهِ  بهَضت پلىا 89ٌسّای الف تا پ هازُ ب

ٍرَز ًساضز. ظیطا زض تقعیط زضرهِ پهٌذ وهِ    ؾِ هاُ اؾت ٍ حساوخط وِ پٌذ ؾال هی باقس 

اگهط   2هست ًگْساضی زض واًَى بهَضت هتَالی ؾِ هاُ تا یىؿال اؾت با تَرِ بِ تبهطُ 

ؾهال حىهن زّهس     5لاضی برَاّس آى ضا تبسیل بِ ًگْساضی هٌمغـ وٌس ٍ بِ حهساوخط یقٌهی   

 اهطی هغایط با ّسف ٍ فلؿفِ ٍضـ تبهطُ نَضت گطفتِ اؾت . 

 ًتیزِ گیطی:

بغهَض ذهال ًؿهبت بهِ لهاًَى       89فهل زّن لاًَى هزاضات اؾ هی بغَض فهام ٍ ههازُ   

زض ذهههَل وَزوههاى ٍ بههَیػُ ًَرَاًههاى گههام ّههای هخبتههی بطزاقههتِ    1370هزههاظات 

تاؾههیؽ ٍاوههٌف ّههای رسیههسی هخههل واضفههام الوٌقههِ،الاهت زض هٌههعل ٍ  اؾت.باٍرَزایي،

ىهِ قهطایظ ٍ ظهیٌهِ ّهای فٌهی ٍ      ًگْساضی پایاى ّفتِ زض واًَى ان   ٍتطبیت بهسٍى ایٌ 

ارطایی ٍ ًیع ًیطٍی اًؿاًی آهَظـ زیسُ ٍ هترهم فطاّن قسُ باقس بها تطزیهس رهسی    
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هَارِ اؾت.لصا با تكىیل پلیؽ ٍیػُ اعفال ٍ بْطُ گیهطی اظ تهَاى ههسزواضاى ارتوهافی ٍ     

تهَیب آییي ًاهِ ّای ارطایی هی تَاى بِ حمَق ویفطی افتطالی اعفهال زض حمهَق ایهطاى    

 قتمس بَز.ه
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