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 4331قاًَى هجازات اسالهی  431هقررات تعذد هادی جرم در هادُ 

 جوال اکَاًیاى

 واسضٌاس اسضذ  حمَق خضا ٍ خشم ضٌاسی ، داًطگاُ تْشاى ، پشدیس فاساتی

 

 چکیذُ

ًسثت تِ لاًَى هداصات پیطیي ًماـ لَت ٍ هحاسي تیطتشی داسد.  1392دس یه اسصیاتی  ولی، لاًَى هداصات اسالهی هػَب 

ایي اسصیاتی دسخػَظ احىام ٍ همشسات ًاظش تش تؼذد خشم غادق است. لاًَى هداصات اسالهی خذیذ تشخی اص خالء ّای هَخَد 

دس لاًَى هداصات ساتك سا دس صهیٌِ تؼذد خشم هشتفغ وشدُ ٍ دس خػَظ هَاسد اختالفی ًاضی اص اخشای لاًَى پیطیي تؼییي 

هی یاتذ وِ وسی هشتىة چٌذ فمشُ خشم خذاگاًِ ضذُ تاضذ تِ ًحَی وِ تشای  .تؼذد هادی صهاًی هػذاق1تىلیف ًوَدُ است

ّشیه اص ایي اػوال هداصاتی دس لاًَى تؼییي ضذُ تذٍى ایٌىِ هدوَع اػوال اٍ داسای ػٌَاى هدشهاًِ تاضذیؼٌی اػوال هدشهاًِ 

لاًَى هداصات  134. دس هادُ 2گشددم هیاستىایی تا یىذیگش هتفاٍت تَدُ ٍ ّشیه اص ایي اػوال تِ ػٌَاى خشم هستملی هحىَ

اسالهی خذیذ وِ ایي هادُ هختع تؼذد هادی است ،دس ایي هادُ فشلی هیاى تؼذد هادی هطاتِ ٍ تؼذد هادی هختلف گزاضتِ 

ًطذُ است. دس تؼذد هادی هختلف حىن لاًَى لذین خوغ هداصات ّا تَد ٍ دس لاًَى خذیذ دس تؼذد سِ خشهی حذاوثش ّوِ 

ا دس همام حىن ٍ حذاوثش ضذیذ تشیي هداصات دس همام اخشای حىن است ٍ دس تؼذد تاالی سِ خشهی حذاوثش تِ ػالٍُ هداصاتْ

 .3تطذیذ دس همام حىن تشای تواهی هداصاتْا ٍ اخشای ضذیذ تشیي دس همام اخشاست

 : تؼذد خشم، تؼذد هادی ، هداصات اضذ، لاًَى خذیذ، خشاین تؼضیشی. ٍاشگاى کلیذی
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 هقذهِ

دس ًظام حمَلی ایشاى تؼذد خشم اص خولِ ًْادّای ویفشی است وِ ضاّذ تحَالت تمٌیٌی تسیاسی تَدُ است. ًخستیي تاس دس  

پاسُ ای اص احىام ٍ همشسات تؼذد خشم پیص تیٌی ضذُ تَد ، سپس تِ دلیل  1334هداصات ػوَهی هػَب لاًَى  33تا31هَاد 

 32ٍ33اص هَاسد الحالی تِ لاًَى آییي دادسسی ویفشی خایگضیي هَاد  2هادُ  1311ایشادات خذی ٍاسد تش ایي لاًَى ، دس سال 

لاًَى هداصات ػوَهی هػَب  31، هادُ 1352ات ػوَهی دس لاًَى هداص  31ٍ32لاًَى ساتك ضذ. سشاًدام تا تػَیة هَاد 

لاًَى  24ٍ25اص هَاد الحالی تِ لاًَى آییي دادسسی ویفشی ًسخ گشدیذ. پس اص پیشٍصی اًمالب اسالهی، هَاد  2ٍ هادُ  1334

ایي لاًَى  25گشدیذ. هادُ  1352لاًَى هداصات ػوَهی هػَب  31ٍ32خایگضیي هَاد  1361ساخغ تِ هداصات اسالهی هػَب 

وِ تا تاثیش پزیشی اص فمِ اهاهیِ تذٍیي ضذُ تَد اص خْت ضشایف تحمیك تؼذد خشم ٍ چگًَگی هداصات هشتىة تكَس ولی احىام 

؛ ایي تاس 1373سا هتحَل ًوَد. تا تػَیة لاًَى هداصات اسالهی  1352ٍ همشسات ًاظش تش تؼذد خشم دس لاًَى هداصات ػوَهی 

لاًَى هداصات پیطیي گشدیذ، اها دس ًمكِ ًظش تؼذد خشم تیي ایي دٍ لاًَى  24ٍ25یگضیي هَاد ایي لاًَى خا 46ٍ47هَاد 

الصم االخشا  1392تفاٍت هحسَسی ٍخَد ًذاضت. لاًَى هداصات اسالهی خذیذ وِ پس اص فشاص ٍ فشٍد ّای تسیاس اص خشداد هاُ 

تش است. لاًَى گزاس دس ایي داصات اسالهی پیطیي، واهلگشدیذُ است، دست ون دس للوشٍ ولیات )وتاب اٍل( ًسثت تِ لاًَى ه

. هوىي است یه ًفش هشتىة تیص اص یه خشم ضَد، دس 4لاًَى تالش ًوَدُ وِ واستی ٍ ًماـ ؾؼف لاًَى لثلی سا هشتفغ ًوایذ

ستىاب یه ایي غَست دٍحالت سا هی تَاى دس هَسد خشاین استىاتی ٍی دس ًظش گشفت : حالت ًخست آى است وِ ٍی پس اص ا

خشم دستگیش ٍ هحىَم ضذُ ٍ دس حیي تحویل هداصات یا لثل یا پس اص اتوام آى هدذدأ هشتىة خشم دیگشی ضَد. اها حالت 

دیگش آى است وِ ٍی هشتىة چٌذ خشم ضذُ ٍ آًگاُ دستگیش ٍ تِ خاقش ّوِ آى خشاین، آهادُ هحاووِ ضَد. دس حمَق خضای 

. تؼذد خشم تٌا تِ تؼشیف ػثاست است اص 5م ٍ حالت اخیش سا تؼذد خشم هی گَیٌذػوَهی حالت ًخست سا اغكالحأ تىشاس خش

استىاب خشاین هتؼذد تذٍى آًىِ هتْن تشای توام اتْاهات هتؼذد پیطیي خَد تِ هحىَهیت ویفشی لكؼی سسیذُ تاضذ خَاُ 

هتْن وافی ًثَدُ خَاُ هتْن هتَاسی  خشاین دس فػَل وَتاّی استىاب یافتِ تاضذ ،  چٌذاًىِ وِ صهاى تشای تؼمیة ٍ هحىَهیت

. تؼذد خشم اص خْات تطذیذ هداصات است صیشا ػذالت ٍ اًػاف حىن 6تَدُ ٍ یا خشاین اٍ تِ دالیل گًَاگَى وطف ًطذُ تاضذ

وٌذ وِ هداصات وسی وِ یه تاس هشتىة خشهی ضذُ ٍ آًىس وِ چٌذیي تاس ًظن اختواػی سا آضفتِ ساختِ است یىساى هی

سَی دیگش استىاب خشاین هتؼذد گاُ ًطاًِ ًاساصگاس ٍ حالت خكشًان تضّىاس است. دفاع خاهؼِ التؿا هی وٌذ وِ ًثاضذ. اص 

ًسثت تِ تضّىاساى ًاساصگاس تػوین دیگشی خذا اص هداصات اتخار گشدد. تؼذد خشم غَستْای گًَاگَى داسد ، گاُ وسی هشتىة 

سٍد ، یؼٌی افؼال هادی وِ ّشیه ٍغف لاًًَی ْا خشم ٍاحذی تِ ضواس هیافؼال یا تشن افؼال هتؼذد ضذُ است وِ ّشیه اص آً

،  تؼذد هادی یا ٍالؼی صهاًی هػذاق هی یاتذ وِ وسی هشتىة 7هستملی داسد دس ایي غَست تا فشؼ تؼذد هادی سٍتشٍ ّستین

ؼیي ضذُ تذٍى ایٌىِ هدوَع چٌذ فمشُ خشم خذاگاًِ ضذُ تاضذ تِ ًحَی وِ تشای ّشیه اص ایي اػوال، هداصاتی دس لاًَى ت

اػوال اٍ داسای ػٌَاى هدشهاًِ تاضذ یؼٌی اػوال هدشهاًِ استىاتی تا یىذیگش هتفاٍت تَدُ ٍ ّشیه اص ایي اػوال تِ ػٌَاى خشم 

 هستملی هحسَب هی گشدد.

 گفتار اٍل : سابقِ تعذد جرم ٍاقعی در قَاًیي جسایی ایراى

لاًَى گزاسی سا قی ًوَدُ وِ اص ایي حیث الصم است اتتذا تحث آى سا دس لاًَى خذیذ تؼذد هادی )ٍالؼی( سیش هشاحل هختلف 

 سپس دس لاًَى لذین روش وشد.

 سابقِ تعذد جرم ٍاقعی در قَاًیي جسایی قبل از اًقالب اسالهی -4

هشتىة ضذُ تذٍى لاًَى هداصات ػوَهی همشس وشدُ تَد : ّشگاُ ضخػی خشهی سا هدذدأ  33دس هادُ  1334لاًَى گزاس سال 

ایٌىِ حىوی دس تاسُ آى غادس ضذُ تاضذ تشای ّش خشهی ، حىن هداصات خذاگاًِ غادس هی ضَد ٍلی هحىوِ ، هدشم سا تِ 

حذاوثش هداصات هحىَم خَاّذ وشد. دس ٍالغ لاًَى گزاس دس ایي هادُ حالتی سا پیص تیٌی وشدُ تَد وِ وسی خشهی سا هىشسأ ٍ 

ایٌىِ تیي آًْا ساتكِ ای ٍخَد داضتِ تاضذ. الثتِ ایي حالت اص هَاسد تؼذد ٍالؼی است تا ایي تِ دفؼات هشتىة ضذُ تذٍى 
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. لاًَى گزاس دس 8تَؾیح وِ اص توام غَستْای تؼذد ٍالؼی فمف هَسدی سا لحال وشدُ وِ ّواى خشم تِ دفؼات تىشاس ضذُ تاضذ

 لاًَى هداصات ػوَهی دٍ هَسد اص تؼذد سا هَسد تحث لشاس دادُ :

دس هَسد تؼذد خشم ّشگاُ خشاین استىاتی اص سِ خشم تیطتش ًثاضذ دادگاُ هىلف است تشای ّشیه اص آى خشاین حذاوثش -الف

هداصات همشس سا هَسد حىن لشاس دّذ ٍ ّشگاُ خشاین استىاتی تیص اص سِ خشم تاضذ دادگاُ هداصات ّشیه اص خشاین سا تیص اص 

ذ ، تذٍى ایٌىِ اص حذاوثش تِ اؾافِ ًػف آى تداٍص ًوایذ. دس ّشیه اص هَاسد فَق فمف حذاوثش هداصات همشس لاًَى هؼیي هی وٌ

هداصات اضذ لاتل اخشاست ٍ اگش هداصات اضذ تِ یىی اص ػلل لاًَى تملیل یا تثذیل یافتِ ٍ یا غیش لاتل اخشا ضَد ، هداصات اضذ 

ٌَاى خشم خاغی داضتِ تاضذ همشسسات تؼذد خشم سػایت تؼذی اخشا هی ضَد. دس غَستی وِ هدوَع خشاین استىاتی دس لاًَى ػ

 ًخَاّذ ضذ ٍ هشتىة تِ هداصات همشس دس لاًَى هحىَم هی گشدد.

ّشگاُ پس اص غذٍس حىن هؼلَم گشدد وِ هحىَم ػلیِ ، هحىَهیت ّای لكؼی دیگشی داضتِ وِ هطوَل همشسات تؼذد -ب

دستاى هىلف است یا تِ ٍسیلِ دادگاّی وِ تاالتش است ٍ دسغَست خشم تَدُ ٍ دس هیضاى هداصات لاتل اخشاء هَثش است ، دا

تساٍی دسخِ اص دادستاى دادگاُ غادس وٌٌذُ حىن اضذ دسخَاست ًوایذ وِ تا تَخِ تِ هحىَهیت ّای هختلف هحىَم ػلیِ ، 

ى هداصاتْا ، تػحیح حىن غادسُ سا تا سػایت همشسات هشتَـ تِ تؼذد خشم تػحیح ًوایذ. دسغَست تساٍی دسخِ دادگاُ ٍ هیضا

دادًاهِ دس غالحیت دادگاّی است وِ آخشیي حىن سا غادس وشدُ هگش ایٌىِ دس لاًَى ، تشتیة دیگشی همشس ضذُ تاضذ. چٌاًچِ 

ًحَُ سسیذگی تِ تؼذد هؼٌَی ٍ تؼذد هادی خشم تا یه دیگش هتفاٍت تَد ٍ دس تؼذد ٍالؼی ، دادسس دادگاُ هىلف تَد تِ ولیِ 

سسیذگی وشدُ ٍ تشای ّشیه هداصات تؼیي وٌذ ٍ هداصات خشم اضذ سا تِ تشتیثی وِ لاًَى همشس وشدُ تَد ، خشاین استىاتی 

هطخع ٍ دس حىن تػشیح ًوایذ ٍ فمف آى هداصات لاتل اخشا هی تَد. تشػىس دس تؼذد هؼٌَی دادسس دادگاُ فمف تِ خشم 

ٍ ًسثت تِ ػٌاٍیي هدشهاًِ خفیف تش الذاهی تِ ػول ًوی  اضذ سسیذگی هی وشد ٍ هداصات آى سا دس حىن غادسُ لیذ هی ًوَد

 آٍسد ٍ اگش هتْن اص اتْام خشم اضذ تشائت حاغل هی وشد ، ٍغف هدشهاًِ دیگش اتْام لاتل قشح دسدادگاُ ًثَد.

 

 

 سابقِ تعذد جرم ٍاقعی در قَاًیي جسای پس از اًقالب اسالهی -1

ًسخ ٍ دس خػَظ هداصات تؼذد  1352مشسات لاًَى هداصات ػوَهی سال ولیِ ه 1361دس لاًَى هداصات اسالهی هػَب سال 

هٌؼىس ضذ. دس  1373لاًَى هداصات اسالهی سال  47خشم ٍالؼی ، همشسات صیش ٍؾغ گشدیذ ٍ ػیٌأ ّویي همشسات دس هادُ 

خشاین هداصات خذاگاًِ  ایي لاًَى آهذُ: دس هَسد تؼذد خشم ّشگاُ خشاین استىاتی هختلف تاضذ ، تایذ تشای ّشیه اص 47هادُ 

تؼییي ضَد ٍ اگش هختلف ًثاضذ فمف یه هداصات تؼییي هی گشدد ٍ دس ایي لسوت ، تؼذد خشم هی تَاًذ اص ػلل هطذدُ ویفش 

تاضذ ٍ اگش هدوَع خشاین استىاتی دس لاًَى، ػٌَاى خشم خاغی داضتِ تاضذ هشتىة تِ هداصات همشس دس لاًَى هحىَم هی 

 ِ حالت هتوایض اص ّن تَسف لاًَى گزاس پیص تیٌی ضذُ تَد:. دس ایي هادُ س8گشدد

وسی وِ هشتىة افؼال هتؼذد اص یه ًَع ضذُ تاضذ ؛ هثل ایٌىِ تاس اٍل هشتىة سشلت ضذُ ٍ تاس دٍم ًیض هشتىة  -حالت اٍل

ِ خشم هطاتِ ّواى ًَع سشلت ضَد.  اگشوسی هشتىة یه فمشُ خشم واهل دس یه هشحلِ ضَد ٍ تشای تاس دٍم هشتىة ضشٍع ت

خشم اٍل دس هشحلِ دیگش ضذُ تاضذ ، دسغَستی وِ ضشٍع تِ خشم هزوَس لاًًَأ خشم تلمی ضَد دس ایي حالت ، استىاب خشم 

واهل ٍ ضشٍع تِ خشم هزوَس ، خشاین غیش هختلف تلمی ضذُ ٍ هی تایست یه هداصات تؼییي گشدد ٍ دس ایي لسوت تؼذد خشم 

 ذ.هی تَاًذ اص ػلل هطذدُ ویفش تاض

اگش وسی هشتىة افؼال هتؼذد ٍ هتٌَع ضذُ تاضذ: هثل ایٌىِ ضخػی تِ لػذ تػاحة ٍخَّی تا تَسل تِ ٍسایل  -حالت دٍم

هتملثاًِ هشتىة خشم والّثشداسای ضَد ٍ یه فمشُ چه اص دیگشی تگیشد ٍ سپس هثلغ هٌذسج دس چه سا دستىاسی ٍ آى هثلغ 
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تىة سِ خشم والّثشداسی، خؼل ٍ استفادُ اص سٌذ هدؼَل وِ داسای سِ سا اص تاًه ٍغَل ًوایذ. دس ایي غَست ضخع هش

ػٌَاى هدضا اص ّن هی تاضذ ٍ ّشیه دس لاًَى ، هداصات خاغی سا داسد ٍلی ّذف ًْایی هشتىة سسیذى تِ ٍخَّی هی تاضذ وِ 

هكاتك غشیح هَاد لاًَى ویفش  هَسد ًظش اٍ تَدُ است . ٍ دس ایي حالت ، دیَاى ػالی وطَس ساتك قی سأی ٍحذت سٍیِ گفتِ تَد

ػوَهی هشتَـ تِ خؼل ، ّشیه اص خؼل ٍ استفادُ اص سٌذ هدؼَل ، تضُ هستمل ٍ خذاگاًِ هحسَب ٍ هستَخة ویفش هی تاضذ 

 ٍ فشلی ًیست تیي ایٌىِ هشتىة ّش دٍ ػول یىی تاضذ ٍ یا هتؼذد تاضذ.

اٍتی است ٍلی لاًَى گزاس هدوَع ایي اػوال سا یه خشم وسی هشتىة افؼال هتؼذد گشدیذُ وِ داسای ػٌاٍیي هتف -حالت سَم

خاغی هحسَب ًوَدُ است. اغلة حمَلذاًاى ٍلت ، تؼذد خشم ٍ تؼذد هداصات سا دس یه هثحث هَسد تشسی لشاس هی دادًذ چشا 

ت دس هَسد وِ لاًَى گزاس تذٍى اسائِ تؼشیف ػلوی اص ایي دٍ هَؾَع ، تؼذد خشم سا تِ ػٌَاى ساُ حل ػلوی اخشای هداصا

ضخػی وِ هشتىة چٌذیي خشم گشدیذُ ، دس هتي هَاد هَسد حىن لشاس دادُ تِ ًحَی وِ چٌیي استذالل هی ضذ وِ : هٌاـ 

اخشای احىام تؼذد خشم ، تؼذد اػوال است ٍ تؼذد ػلل ٍ ًتایح هَخة تؼذد ػول ًخَاّذ ضذ.  ػالٍُ تش ایٌىِ تؼذد ػلل ٍ 

لاًَى هداصات اسالهی  47 . هادُ ى 9تؼذد دفؼات ًیض هَخة  تؼذدخشم ًخَاّذ تَدًتایح هَخة تؼذد ػلل ًوی ضَد تلىِ 

تا الْام اصآهَصُ ّاى فمْى ، دس تؼذد هادى خشاین تؼضیشى دس فشؼ هختلف تَدى خشاین استىاتى ، لاػذُ ى خوغ 1373هػَب 

دسفشؼ اخیش ، غشفٌظش اص تؼذاد خشاین . دهداصاتْا ٍ دس فشؼ غیشهختلف تَدى خشاین ، لاػذُ ى تطذیذ هداصات سا پزیشفتِ تَ

لاػذُ ى خوغ . استىاتى ، دادگاُ هى تایست غشفاً یه هداصات تؼییي وٌذ ؛ ّش چٌذ هى تَاًست ایي هداصات سا تطذیذ ًوایذ

هداصاتْا تِ لحال آًىِ هتؿوي ًَػى افشاـ دس تطذیذ ویفش است ٍ ّوچٌیي لاػذُ ى  تطذیذ هداصات اص ایي حیث وِ هتؿوي 

حال آًىِ اص ًظش هَاصیي حمَق ویفشى ٍ . ًَػى تفشیف دس تطذیذ ویفش هى تاضذ ، ّوَاسُ هَسد اًتماد حمَق داًاى تَدُ است

 .13خشهطٌاسى ، تَخیِ چٌذاًى تشاى ایي تشخَسد دٍگاًِ ٍ اتخار دٍ سٍش واهالً هتفاٍت ٍخَد ًذاسد

 گفتار دٍم  : شرایط تحقق تعذد ٍاقعی

ٍ تا الْام اص همشسات لاًَى  1373لاًَى هداصات اسالهی سال  47ػٌایت تِ ػذم واسآیی همشسات هادُ  لاًَى گزاس اسالهی تا

لاًَى  134دسغذد اغالح هداصات تؼذد خشم هادی یا ٍالؼی تشآهذ ٍ دس هادُ  1352اغالحیِ لاًَى هداصات ػوَهی سال 

استىاتی تیص اص سِ خشم ًثاضذ دادگاُ تشای ّشیه اص آى  هداصات اسالهی همشس هی داسد : دس خشاین هَخة تؼضیش ّشگاُ خشاین

خشاین حذاوثش هداصات همشس سا حىن هی وٌذ ٍ ّشگاُ خشاین استىاتی تیص اص سِ خشم تاضذ ، هداصات ّشیه سا تیص اص حذاوثش 

هَسد اص هَاسد فَق هداصات همشس لاًًَی هطشٍـ تشایٌىِ اص حذاوثش تا اؾافِ ًػف آى تداٍص ًىٌذ ، تؼییي هی ًوایذ. دس ّش

هداصات اضذ لاتل اخشاء است ٍ اگش هداصات اضذ تِ یىی اص ػلل لاًًَی تملیل یاتذ یا تثذیل یا غیش لاتل اخشا ضَد ، هداصات اضذ 

تؼذی اخشا هی گشدد. دس ّش هَسد وِ هداصات فالذ حذالل ٍ حذاوثش تاضذ ، اگش خشاین استىاتی تیص اص سِ خشم ًثاضذ تا یه 

گش خشاین استىاتی تیص اص سِ خشم تاضذ تا ًػف هداصات همشس لاًًَی تِ اغل آى اؾافِ هی گشدد. لاًَى گزاس اسالهی چْاسم ٍ ا

 دس خػَظ تؼذد هادی خشم ، همشسات تالٌسثِ خاهؼی سا ٍؾغ وشدُ است.

 :44ًَآٍریْایی کِ در ایي هادُ هالحظِ شَد شایاى اّویت است

سِ خشم ًثاضذ ، دادگاُ تشای ّشیه اص خشاین حذاوثش هداصات همشس سا حىن هی وٌذ ٍ ّشگاُ اگش خشاین استىاتی تیص اص اٍال : 

خشاین استىاتی تیص اص سِ خشم تاضذ ، هداصات ّشیه سا تیص اص حذاوثش هداصات همشس لاًًَی تؼیي هی وٌذ هطشٍـ تش ایٌىِ اص 

ذد ٍ غفات سا دس تطذیذ هداصات ؾاتكِ لشاس دادُ ٍ تا حذاوثش تِ اؾافِ ًػف آى تداٍص ًىٌذ. تذیي تشتیة ، لاًَى گزاس تؼ

صهاًی وِ هدشهی ووتش اص سِ فمشُ خشم هشتىة ضَد ، هطوَل یه حىن وِ ًْایتأ ّواى حذاوثش هداصات یىی اص خشاین است 

هحىَم خَاّذ ضذ ٍ هدشهی وِ تیص اص سِ فمشُ خشم هشتىة ضَد هداصات حذاوثش تِ اؾافِ حذاوثش تاًػف حذاوثش 

 یذتشیي خشم هحىَم هی ضَد.ضذ
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دادسس دادگاُ دس تؼییي هداصات حذاوثش ضذیذ تشیي خشم تىلیف داضتِ ٍ هلضم تِ تؼییي آى هی تاضذ ٍلی اص آى پس  ثاًیاّ :

یؼٌی تؼییي ًػف حذاوثش هختاس هی تاضذ.  هثال اگش هداصات خشهی حثس تؼضیشی دسخِ ضص تَد وِ هیضاى آى حثس تیص اص 

ل است لاؾی هلضم هی تاضذ وِ حذاوثش هداصات سا وِ دٍ سال است هَسد حىن لشاس دّذ  ٍلی دس تؼییي تا ضص هاُ تا دٍ سا

 ًػف حذاوثش اختیاس داسد وِ اص دٍ سال ٍ یه سٍص تا سِ سال هداصات تؼییي ًوایذ.

هتؼذد سا هحذٍد وشدُ ٍ تِ لاًَى گزاس اختیاسات دادگاُ دس تخفیف هداصات خاظ دس تخفیف هداصات هتْواى تِ خشاین  ثالثاّ :

دادگاُ اخاصُ ًذادُ وِ دس هَاسد تطذیذ هداصات تخفیف سا تِ حذالل یا ووتش اص حذالل هداصات اغل خشم واّص دّذ.  تِ 

ّویي ػلت لاًَى گزاس اص قشفی همشس هی داسد وِ دس ّش هَسد وِ هداصات فالذ حذالل ٍ حذاوثش است ، اگش خشاین استىاتی 

ًثاضذ تا یه چْاسم ٍ اگش خشاین استىاتی تیص اص سِ خشم تاضذ تا ًػف هداصات همشس لاًًَی تِ اغل آى اؾافِ تیص اص سِ خشم 

هی گشدد ٍ اص قشف دیگش دس خػَظ ٍخَد ویفیات هخففِ تىلیف هی وٌذ وِ : دس تؼذد خشم دس غَست ٍخَد خْات تخفیف 

اوثش ٍ چٌاًچِ هداصات ، فالذ حذالل ٍ حذاوثش تاضذ تا ًػف آى ، دادگاُ هی تَاًذ هداصات هشتىة سا تا هیاًگیي حذالل ٍ حذ

 تملیل دّذ.

دسغَستی وِ هدوَع خشاین استىاتی دس لاًَى ػٌَاى هدشهاًِ خاظ داضتِ تاضذ ، همشسات هتؼذد خشم اػوال ًوی ضَد ٍ رابعاّ : 

لاًَى هداصات اسالهی تخص  638هادُ هشتىة تِ هداصات همشس دس لاًَى هحىَم هی گشدد. تشای ًوًَِ هی تَاى تِ همشسات 

تؼضیشات اضاسُ ًوَد وِ همشس هی داسد ّش ًَع  ًْة ٍ غاست ٍ اتالف اهَال ٍ اخٌاس ٍ اهتؼِ یا هحػَالت وِ اص قشف خواػتی 

ًفش تِ ًحَ لْش ٍ غلثِ ٍاسد ضَد چٌاًچِ هفسذ فی االسؼ ضٌاختِ ًطَد تِ حثس اص دٍ تا پٌح سال هحىَم خَاٌّذ  3تیص اص 

 ذ.ض

همشسات تؼذد خشم دس هَسد خشاین تؼضیشی دسخِ ّای ّفت ٍ ّطت اخشا ًوی ضَد ایي هداصات ّا تا ّن ٍ ًیض تا  : خاهساّ

 .12هداصاتْای تؼضیشی دسخِ یه تا ضص خوغ هی گشدد

 قاًَى هجازات اسالهی  431گفتار سَم : ًقاط ضعف هادُ 

خشم تسیاسى اص ًاسسایى ّا ٍ ایشادّاى هتشتة تش لاًَى هداصات دس للوشٍ تؼذد هادی  1392 لاًَى هداصات اسالهى هػَب

ساتك سا هشتفغ ًوَدُ است ؛ تا ایي ٍخَد همشسات ًاظش تِ تؼذد هادی خشم دس لاًَى هداصات خذیذ ، ػاسى اص ًمیػِ ًوى تاضذ 

 .وِ ًمایػى تِ ضشح آتى آٍسدُ هى ضَد

 ابْام در افسٍدى بِ حذاکثر هجازات قاًًَی  -4

دس فشؾى وِ تؼذاد خشاین استىاتى تیص اص سِ فمشُ تاضذ ، دادگاُ تشاى ّش خشم   1392 لاًَى هداصات هػَب 134 هادُ ىدس 

پشسص ایي است وِ . تیطتش اص  حذاوثش هداصات سا تؼییي هى وٌذ ؛ هطشٍـ تش آًىِ اص حذاوثش تِ اؾافِ ًػف آى تداٍص ًىٌذ 

ؾشتِ ضالق تؼضیشى تاضذ ، آیا دادگاُ تایذ تِ حذاوثش ضالق تؼضیشى هزوَس تا ًػف   74 اگش هداصات لاًًَى خشم  هَسد ًظش تا

دس غَست هثثت تَدى پاسخ ، هیضاى ضالق تؼضیشی اص ضالق حذى تیطتش خَاّذ ضذ ٍ ایي  هَؾَع تا ًظش . آًشا ًیض اؾافِ وٌذ 

  لاًَى هداصات اسالهى هػَب 19 . هادُ ى 13است تَدى تؼضیش هی تاضٌذ  هغایش«  دٍى الحذ» هطَْس فمْای اهاهیِ وِ لائل تِ 

ؾشتِ داًستِ است ؛ اص سَی دیگش 74 ًیض تا تأسى اص فمْا تِ تلَیح خض دس هَاسد هٌػَظ ، حذاوثش ضالق تؼضیشى سا1392

خشم ، دس دادگاُ دس چٌیي فشؾى ًثایذ  تِ حذاوثش ضالق تؼضیشی ، تؼذاد دیگشی ضالق تیافضایذ ، ایي ًظش هَخة هی ضَد تؼذد 

تِ ایي تشتیة سىَت . دس حالیىِ تؼذد خشم اص خولِ اسثاب تطذیذ هداصات هی تاضذ . تطذیذ هداصات تأثیشی ًذاضتِ تاضذ 

 .لاًَى هداصات اخیش التػَیة دس ایي خػَظ سا تایذ یىی اص ًماـ ؾؼف آى تلمی وشد

 عذم لحاظ تعذاد جراین ارتکابی در اعوال کیفیات هخففِ -1
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، اػوال ویفیات هخففِ سا دس تؼذد خشم 1373ّواًٌذ لاًَى هداصات اسالهى هػَب   1392 هداصات اسالهى هػَبلاًَى 

لاًَى هداصات خذیذ ، . پزیشفتِ است ؛ اها تشخالف لاًَى ساتك ، دس اػوال تخفیف تشاى دادگاُ هحذٍدیت لائل ضذُ است 

تا تَخِ تِ ایٌىِ . ػوال تخفیف تا هیاًگیي حذالل ٍ حذاوثش  هى داًذ غشفٌظش اص تؼذاد خشاین استىاتى ، دادگاُ سا هخیش تِ ا

لاًَى گزاس دس ّویي لاًَى تشحسة آًىِ تؼذاد خشاین استىاتى تا سِ فمشُ یا تیص اص آى تاضذ  ، هیضاى تطذیذ هداصات سا 

هذ ًظش لشاس هى داد ٍ دس فشؾى وِ   هتفاٍت داًستِ است ، ضایستِ تَد دس  هیضاى تخفیف هداصات ًیض تؼذاد خشاین  استىاتى سا

تؼذاد آًْا تیص اص سِ فمشُ تاضذ ، تشاى دادگاُ دس اػوال تخفیف هحذٍدیت لائل هى گشدیذ ؛ دس لاًَى هداصات ػوَهى  هػَب  

وساًى وِ تا سِ خشم » ایي لاًَى همشس هی داضت :  32هادُ ی  «ح »  ًیض چٌیي تفىیىی پزیشفتِ ضذُ تَد .  تٌذ 1352

َل همشسات تؼذد خشم هشتىة ضذُ اًذ ، دادگاُ هى تَاًذ هداصات سا تا حذالل هداصات اغلى تخفیف دّذ ٍ وساًى وِ هطو

تیص اص سِ خشم هطوَل همشسات تؼذد خشم هشتىة ضذُ اًذ دادگاُ هى تَاًذ هداصات سا تا یه تشاتش ٍ ًین حذالل هداصات 

، دس خػَظ هیضاى  1352 ًًَگزاس دس لاًَى هداصات ػوَهى هػَبتِ ایي تشتیة سٍیىشد لا«  اغلى خشم تخفیف دّذ . 

تخفیف ویفش هطوَالى تؼذد خشم ، تا هٌكك حمَلى ساصگاسى تیطتشى داضت ؛ ػذم استمثال لاًَى ًَیي هداصات اسالهى اص 

 .ایي سٍیىشد سا تایذ اص خولِ ًماـ ؾؼف لاًَى اخیش التػَیة داًست

 هجازات جذیذ در خصَص تعذد هادی جرم قاًَى 431گفتار چْارم : حکن هادُ 

 دس ضشح ایي هادُ تیاى چٌذ ًىتِ ؾشٍسی است: 

 ًخست ، حىن ایي هادُ ًاظش تِ خشاین هَخة تؼضیش است.

دٍم ، همشسات ایي هادُ دسهَسد تؼذد خشاین هَخة تؼشیض اص یه سَ تش تطذیذ ٍ اص سَی دیگش تش ػذم خوغ هداصات ّا استَاس 

داصات دادگاُ هلىف است دس هَاسدی وِ تا سِ خشم استىاب یافتِ تاضذ حذاوثش هداصات خشم اضذ ٍ دس است اص حیث تطذیذ ه

هَاسدی وِ هتْن تیص اص سِ خشم هشتىة ضذُ تاضذ تیص اص حذاوثش هداصات خشم اضذ حىن دّذ تِ ضشقی وِ اص حذاوثش تِ 

ص اص حذاوثش هداصات خشم اضذ هىلف است ، ٍلی تؼییي ػالٍُ ًػف تداٍص ًىٌذ . دس ایٌدا دادگاُ اص ًظش تؼییي هداصات تی

همذاس افضٍى تش حذاوثش دس اختیاس دادگاُ است . تشای هثال اگش حذاوثش هداصات خشم اضذ پٌح سال حثس تاضذ دادگاُ هی تَاًذ 

 حىن هحىَهیت تِ حثس اص پٌح سال ٍ یه سٍص تا ّفت سال ٍ ًین غادس وٌذ. 

لل لاًًَی هاًٌذ : گزضت ضاوی ، هشٍس صهاى ، ػفَ ٍ یا ٍؾغ لاًَى خذیذ تملیل یاتذ یا تثذیل ٍ سَم ، ّشگاُ هداصات اضذ تِ ػ

یا غیش لاتل اخشا ضَد هداصات اضذ تؼذی تِ هَلغ تِ اخشا گزاضتِ هی ضَد ٍلی دس اخشای هداصات اضذ تؼذی ، هداصات اخشا 

 ضذُ تِ حساب هی آیذ.

خشم ، استثٌائأ دس هَسد خشاین تؼضیشی دسخِ ّای ّفت ٍ ّطت اخشا ًوی ضَد ،  چْاسم ، لاػذُ تطذیذ هداصات تِ سثة تؼذد

 ق.م.ا(134هادُ  4ایي هداصاتْا تا ّن ٍ ًیض تا هداصات ّای تؼضیشی دسخِ ی یه تا ضص خوغ هی ضَد. )تثػشُ 

صت ٍ آى ّن ضذیذتشیي پٌدن ، لاػذُ تؼییي هداصات اضذ تِ ایي هفَْم است وِ دستاسُ هشتىة خشاین  هتؼذد  فمف یه هدا

خشم اخشا گشدد تا ایي ّوِ دس لَاًیي ویفشی هَاسدی دیذُ هی ضَد وِ لاًَى گزاس تٌاتش هػالحی اػوال خوغ هداصاتْا سا تدَیض 

 وشدُ.

 حکن تعذد در تعسیرات بِ ایي صَرت است:

تشیي خشم ، ًتیدِ ػوالّ هی  خشاین هتؼذد تیص اص سِ خشم ًیست : تشای ّش خشم تؼیي حذاوثش ٍ اخشای ضذیذ فرض اٍل:

خشاین هتؼذد تیص اص سِ خشم تاضذ: تؼییي حذاوثش تِ ػالٍُ تطذیذ تا ًػف  فرض دٍم :ضَد حذاوثش ضذیذ تشیي خشم. 

 حذاوثش تشای ّشخشم ٍ تشای غشفأ ضذیذتشیي هداصات.



ِػلَم سیاسی، حمَق ٍ فمهكالؼات   

171 -162، غفحات 1395 تاتستاى، 2، ضواسُ 2دٍسُ   

271 
 

تٌاتشایي دس فشؼ چْاس خشم هتؼذد : تطذیذ اخثاسی ٍلی هیضاى تطذیذ اص خْت حذالل اختیاسی ٍ اص خْت حذاوثش اخثاسی 

است. یؼٌی ایٌىِ لاؾی دس ّشحال تایذ هداصات ّش خشم سا تطذیذ وٌذ ٍلی ایٌىِ چمذس تطذیذ وٌذ تشای اٍ اختیاس است ٍلی 

ات تؼذد هادی دس ضیَُ خوغ هداصاتْا ایٌگًَِ ّست وِ ّشیه اص خشاین ًْایت تطذیذ تا ًػف اوثش هداصات است. هداص

خذاگاًِ سسیذگی هی ضَد ٍ تشای ّشخشم هداصاتی هستمل تؼییي ٍ توام هداصاتْا دستاُ هحىَم ػلیِ  تِ اخشا گزاضتِ هی ضَد.  

ت تا هداصات ّای حثس چِ دائن ٍ ایشاد ایي ضیَُ غیش هوىي تَدى خوغ هداصاتْا ٍ تَیژُ دس هَاسدیست وِ هداصات سالة حیا

چِ هَلت ٍ یا تثؼیذ تِ هَلغ تِ اخشا گزاضتِ هی ضَد. دس ضیَُ تؼییي هداصات اضذ تِ یه یه اتْام ّای هشتىة سسیذگی 

هی ضَد ٍ تا احشاص تؼذد خشم تشای ّشیه هداصات ػلی حذُ تؼییي ٍ فمف هداصات ضذیذتشیي آًْا دس ًظش گشفتِ هی ضَد. ٍ دس 

ٍى تش حذاوثش هداصات اضذ وِ دس ایي ضیَُ فشاتش سفتي اص حذاوثش هداصات ضذیذتشیي خشم تا تؼییي یه هداصات تا ضیَُ افض

سمف همشس لاًًَی اص ٍیژگی ّای ایي ضیَُ سٍیاسٍیی تا خشاین هتؼذد است وِ دس لاًَى هداصات اسالهی دس فشؼ وِ خشاین 

دادگاُ هىلف است هداصات ّشیه اص خشاین  134ػوال ایي لسوت اص هادُ استىاتی تیص اص سِ فمشُ تاضذ تدَیض ضذُ است دس ا

سا تِ هیضاى تیص اص حذاوثش تا خایی وِ اص حذاوثش تِ اؾافِ ًػف آى تداٍص ًىٌذ تؼییي هی ًوایذ ٍ دس خوغ تطذیذ ٍ تخفیف 

لاًَى  38ات هخفف هٌذسج دسهاُ هداصات تا احشاص ٍغف تؼذد خشم ٍ تؼییي هداصات اضذ، دادگاُ ایي تاس هی تَاًذ اگش ویفی

 هداسات اسالهی سا هحشص دیذ هداصات تؼشیضی سا تخفیف دّذ.

 قاًَى هجازات اسالهی جذیذ 431هادُ  4تبصرُ 

دس ایي تثػشُ لاًَى هداصات اسالهی حالت دیگشی سا تَغیف هی وٌذ وِ فشؼ تؼذد اػتثاسی خشم سا تیاد هی آٍسد، چَى دس 

دس غَستی وِ اص سفتاس ». دس ایي تثػشُ آهذُ است 15هاًِ یىی ّست ٍلی ًتایح آى هتؼذد ّستایي حاالت ًیض سفتاس هدش

تشای هثال فشؼ وٌیذ وِ وسی ػوذأ « هدشهاًِ ٍاحذ ، ًتایح هدشهاًِ هتؼذد حاغل ضَد، قثك همشسات فَق ػول هی ضَد

 678خكَـ ًیشٍی تشق سشایت وٌذ )هادُ ق.م.ا. تؼضیشات( آتص تِ  675هحل هسىًَی هتؼلك تِ دیگشی سا آتص تضًذ)هادُ 

ق.م.ا. تؼضیشات(ٍ ّوچٌیي اسٌاد ٍ هذاسن  676ق.م.ا. تؼضیشات( ٍ ّوضهاى تشاثش سشایت آتص اضیاء هتؼلك تِ غاحة خاًِ )هادُ 

اص  ق.م.ا.تؼضیشات(. دس ایي هثال فؼلی وِ 682تداستی وِ اتالف آى هَخة ؾشس تِ اٍست دس ضؼلِ ّای آتص خاوستش ضَد)هادُ 

هشتىة غادس ضذُ یه فؼل تیطتش ًیست ٍلی اص ایي فؼل ًتایح هدشهاًِ هتؼذدی پذیذ آهذُ است. ٍلاًَى گزاس ایي هَسد سا اص 

 .16یؼٌی تؼذدهادی داًستِ است 134هػادیك هادُ 

 قاًَى هجازات اسالهی جذیذ 431هادُ  1تبصرُ 

اغی داضتِ تاضذ همشسات تؼذد خشم اػوال ًوی ضَد ٍ هشتىة دسغَستی وِ هدوَع خشاین استىاتی دس لاًَى ػٌَاى هدشهاًِ خ

تِ هداصات همشس دس لاًَى هحىَم هی گشدد. تِ ػٌَاى هثال اگش ضخػی هشتىة خشم سشلت همشٍى تِ آصاس ضَد ٍ یا ایي ضخع 

شلت ( ؾشتِ هحىَم هی ضَد چٌاًچِ ایي ضخع حیي س74ساسق هسلح تاضذ تِ حثس اص سِ هاُ تا دُ سال ٍ ضالق تا )

 هشتىة خشهی ًیض ضذُ تاضذ ػالٍُ تشهداصات خشم تِ حذاوثش هداصات هزوَس دس ایي هادُ هحىَم هی گشدد.

 

 قاًَى هجازات اسالهی جذیذ 431هادُ  3تبصرُ 

دس تؼذد خشم تخفیف هداصات تِ غَست تملیل است ًِ تثذیل ٍ تملیل تا هیاًگیي حذالل ٍ حذاوثش ٍ اگش هداصات ثاتت تاضذ تا 

آى تملیل هی یاتذ. تِ ایي تشتیة اگش وسی هشتىة دٍ خشم گشدد وِ هداصات یىی سِ تا پٌح سال حثس ٍ دیگشی ضص  ًػف

هاُ تا دٍسال حثس تاضذ دادگاُ هی تَاًذ هداصات خشم اٍل سا تا سمف چْاسسال ٍ هداصات خشم دٍم سا تا سمف یىسال ٍ سِ 

ا ّواى پٌح سال حثس خَاّذ تَد تا اػكالی تخفیف دادگاُ ًوی تَاًذ هاُ تخفیف دّذ ٍلی چَى دس ًْایت هداصات لاتل اخش

 هداصات خشم اضذ سا تِ ووتش اص چْاسسال واّص دّذ.
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 قاًَى هجازات اسالهی جذیذ 431هادُ  1تبصرُ 

اخشا  8ٍ 7تا تَخِ تِ هكالة تیاى ضذُ لائذُ تطذیذ هداصات تِ سثة تؼذد خشم، استثٌائأ دس هَسد خشاین تؼشیضی دسخِ ّای 

ًیض خوغ هی ضًَذ. فشؼ وٌیذ فشدی  6تا1تا دسخات  7ٍ8ًوی ضَد ، ٍ ایي دسخات تاّن خوغ هی ضًَذ ٍ ًیض ایي دسخات 

ضذُ هطوَل همشسات تؼذد ًیست ٍ تا ّن خوغ هی ضَد ٍ ّوچٌیي فشؼ وٌیذ ضخػی  4ٍ7هشتىة دٍ خشم تؼضیشی دسخِ 

 .17تا آًْا خوغ هی ضَد 7ثك همشسات تؼذد است ٍ دسخِ ق 5ٍ6، تطَد: دسخِ 7،6،5هشتىة خشائن تؼضیشی دسخات 

 گفتار پٌجن : هجازات تعذدهادی جرم

ًسثت تِ تؼذد، سیاست لاًَى گزاس هثٌی تش سخت گیشی است هگش ایٌىِ لاًَى گزاس دس ایي ساُ ضیَُ ّای هختلفی تشگضیذُ 

ش یه ػیَب ٍ هضایایی داسد ًظش داضتِ است. سِ است دس تؼییي هداصات تؼذد ٍالؼی تِ یىی اص ضیَُ ّای سِ گاًِ ای وِ ّ

 ضیَُ هؼوَل ٍضٌاختِ ضذُ وِ ّشیه  تش اًذیطِ خاغی دس ًظام ویفشی وطَس ها استَاس است ػثاست است اص :

 

 شیَُ جوع هجازات ّا:-4

توام هداصات ّا تش هثٌای ایي ضیَُ تِ ّش یه اص خشاین خذاگاًِ سسیذگی هی ضَد ٍ تشای ّش خشم هداصاتی هستمل تؼییي ٍ 

دستاسُ هحىَم ػلیِ تِ اخشا گزاضتِ هی ضَد ایي ضیَُ تشایي اساس است وِ تِ اصای ّش خشم هشتىة سضاٍاس یه تاس سشصًص 

است التؿای ػذالت ّن ّویي است وِ ػماب ٍ ثَاب تِ هیضاى اػوال اًساى تاضذ هْوتشیي ایشاد ایي ضیَُ غیش هوىي تَدى 

َاسدی است وِ هداصات سالة حیات تا هداصات ّای حثس چِ دائن چِ هَلت هشتىة تثؼیذ تِ خوغ هداصات ّا تِ ٍیژُ دس ه

 هَلغ تِ اخشا گزاضتِ هی ضَد.

 شیَُ تعییي هجازات اشذ:-1

دس ایي ضیَُ تِ یه یه اتْام ّای هشتىة سسیذگی هی ضَد ٍ تا احشاص تؼذد خشم تشای ّش یه هداصات ػلی حذُ تؼییي ٍ 

ي آًْا دسًظش گشفتِ هی ضَد، اًذیطِ ای وِ الْام تخص ایي ضیَُ ٍ هٌغ خوغ هداصات ّا دس تؼذد خشم فمف هداصات ضذیذ تشی

ٌّگاهی  134تَدُ هتأثش اص آهَصُ ّای ّذفْای اغالحی هداصاتْا الثال ًطاى دادُ است. دس خشاین تؼضیشی تش قثك غذس هادُ 

ّش یه اص خشاین حذاوثش هداصات همشس سا هَسد حىن لشاس دّذ ٍ وِ خشاین استىاتی تیص اص سِ خشم ًثاضذ دادگاُ تایذ تشای 

دسغَستی وِ فالذ حذالل ٍ حذاوثش تاضذ دادگاُ تا یه چْاسم هداصات همشس لاًًَی تِ هداصات اغلی هی افضایذ. روش تا یه 

است ٍلی دس تؼییي  چْاسم دس ایي هادُ تِ ایي هؼٌاست وِ دادگاُ دس تؼییي هداصات اؾافی همیذ تِ سػایت سمف حذاوثشی

 ووتش اص آى هختاس است.

 شیَُ افسٍى بر حذاکثر هجازات اشذ: -3

فشاتش سفتي دس حذاوثش هداصات ضذیذتشیي خشم تا تؼییي یه هداصات تا سمف همشس لاًًَی اص ٍیژگی ّای ایي ضیَُ سٍیاسٍیی تا 

تیص اص سِ فمشُ تاضذ تدَیض ضذُ است. دس اػوال خشاین هتؼذد است وِ دس لاًَى هداصات اسالهی دس فشؾی وِ خشاین استىاتی 

دادگاُ هىلف است هداصات ّش یه اص خشاین سا تِ هیضاى تیص اص حذاوثش تا خایی وِ اص حذاوثش تِ  134ایي لسوت اص هادُ 

یص اص اؾافِ ًػف آى تداٍص ًىٌذ تؼییي ًوایذ . ایي ضیَُ پاسخ دّی اص ایي حیث وِ تطذیذ هداصات یؼٌی تحویل هداصاتی ت

حذاوثش همشس لاًًَی دس همایسِ تا ضیَُ پیص ٍ هداصات تمیِ خشاین تذٍى اخشا هی هاًذ .  ّواى ایشادات ضیَُ تؼییي هداصات 

اضذ تِ آى ٍاسد است اص ایي ًىتِ ًثایذ غافل تَد وِ ایي ایشاد دس للوشٍ تؼضیشات وِ ػوَها خشم ٍاحذ داسای هداصات ّای هتٌَع 

ی ، ضالق ٍ هحشٍهیت ّای اختواػی ( دس همایسِ تا دیگش وطَسّایی وِ ایي ضیَُ تطذیذ هداصات سا است، )حثس ، خضای ًمذ

پزیشفتِ اًذ ٍ دسّش حال تِ تؼییي یه هداصات اوتفا هی وٌٌذ هوىي است چٌذاى چطن گیش ًثاضذ تِ ضشـ آى وِ دست 
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صًذاى صدایی است. دس حالی وِ تشخی واسًطاساى  سٍیىشد 134دادگاُ دس اًتخاب ًَع هداصات تاص تاضذ. هْوتشیي هحَس هادُ 

حمَق خضا ٍ خشم ضٌاساى هؼتمذًذ تا اخشایی ضذى ایي لاًَى ػذالت خذضِ داس خَاّذ ضذ ٍ خشم ٍ خٌایت افضایص خَاّذ 

یافت ٍ صًذاى ٍهداصات وِ اص تیي تشٍد، خشم ّای خكشًان تیطتش هی ضَد دوتش هیشهحوذ غادلی اص اساتیذ خضا هی گَیذ: 

هداصت ّای خایگضیي حثس ٍ صًذاى صدایی اهش تسیاس هثثتی دس لاًَى خذیذ است صیشا صًذاى آثاس تسیاس سَئی داسد ٍ تا حذی »

وِ تتَاى اص هداصات حثس دٍسی ٍ هداصات ّای دیگش سا پیص تیٌی وشد ، ّن تِ ًفغ هدشهاى ٍ ّن تِ ًفغ خاهؼِ است ٍ ّن 

س آساًی ًیست ٍ اخشای آى هٌَـ  تِ تػَیة آییي ًاهِ ضذُ تا تىلیف ضیَُ اخشای ایي آثاس سَء صًذاى ایداد ًوی ضَد. اها وا

تٌاتشایي  « هداصاتْای خایگضیي حثس هطخع ضَد . ضیَُ ّای ػلوی ٍ اخشایی ایي هداصات ّا ًیاصهٌذ دلت ًظش تاالیی است.

شیوِ است تِ دلیل ایٌىِ هداصات صًذاى هَثشتشیي هداصات ٍ ون ّضیٌِ تشیي آى تشای خاهؼِ ، هداصات ّای التػادی ٍ خ

اگش هالن ایي تاضذ وِ صًذاى اتضاس « ّویطِ واسوشد هٌفی ٍ خشم صدایی تیطتشی تشای هدشم ٍ خاًَادُ اش داضتِ است . 

تاصداسًذگی خْت خلَگیشی اص خشم است، تِ ایي هؼٌاست وِ ّش چِ تیطتش حىن صًذاى غادس ضَد تایذ تؼذاد هدشهاى ٍ هیضاى 

 .18ن ّا واّص یاتٌذخشای

 ًتیجِ

تؼذد خشم یىی اص ٍؾؼیت ّای هحتول است وِ فشدی تا ًمؽ ٌّداسّای ویفشی هوىي است تِ ٍخَد آٍسد. دس ایي -1

ٍؾؼیت خذیذ تحث تؼییي هداصات هشتىة هكشح هی ضَد وِ هسلوأ تایذ هتفاٍت اص ٍؾؼیت هشتىة خشم ٍاحذ یا هدشم هىشس 

تؼذد هادی خشم ًیض ًظش سٍضٌی ساخغ تِ ًحَُ تؼییي هداصات هشتىة ًذاضت خض ایٌىِ دس  تاضذ. لاًَى گزاس ساتك دس خػَظ

هَاسد تؼذد ٍالؼی غیش هختلف ٍ تطذیذ هداصات هشتىة توایل ًطاى دادُ تَد. اها دس لاًَى خذیذ ٍؾؼیت تؼذد ٍالؼی تا 

فمِ ٍ فایذُ گشایی آثاس هتفاٍتی سا تشای تؼذد  حذٍدی دگشگَى ضذُ ، دس ایي للوشٍ لاًَى گزاس تش اساس هثاًی هختلف ػذالت ،

 . 19دس ًظش گشفتِ است وِ یىی اص ایي آثاس تطذیذ هداصات است

لاًَى گزاس دس لاًَى اخیش التػَیة تا تْشُ هٌذی اص تدشتیات گزضتِ ٍ لَاًیي لثلی دس خػَظ تؼذد هادی خشم، همشسات -2

تشایي تؼذد هادی یا ٍالؼی صهاًی هػذاق پیذا هی وٌذ وِ وسی هشتىة چٌذ ًسثتأ واهل ٍ خاهؼی سا پیص تیٌی ًوَدُ است. تٌا

فمشُ خشم خذاگاًِ ضذُ تاضذ تِ ًحَی وِ تشای ّش یه اص ایي اػوال هداصاتی دس لاًَى تؼییي ضذُ تاضذ تٌاتشایي دس تؼذد 

 .23هادی دس لاًَى خذیذ ضىی ًیست وِ لاًَى خذیذ ضذیذ تَدُ

ِ خشهی حذاوثش ّوِ هداصات ّا دس همام حىن ٍ حذاوثش ضذیذتشیي هداصات دسهمام اخشای حىن دس لاًَى خذیذ دس تؼذد س-3

است ، دس تؼذد تاالی سِ خشم حذاوثش تِ ػالٍُ تطذیذ دس همام حىن تشای تواهی هداصات ّا تِ اخشای ضذیذتشیي دس همام 

ین هَخة تؼضیش است ٍ همشسات ایي هادُ دس هَسد لاًَى هداصات اسالهی خذیذ ًاظش تِ خشا 134اخشاست. تٌاتشایي حىن هادُ 

 تؼذد خشاین هَخة تؼضیش اص یه سَ تش تطذیذ ٍ اص سَی دیگش تش ػذم خوغ هداصات ّا استَاس است .

 هٌابع

، ػؿَ ّیأت ػلوی 92 ، همالِ ًمذی تش همشسات تؼذد خشم دس لاًَى هداصات اسالهی هػَب (1393) ػثاسی، اغغش -1

 داًطگاُ آصاد چالَس .

 .1392 ضاهثیاتی ، َّضٌگ ، حمَق خضای ػوَهی خلذسَم ، چاج دٍم ، اًتطاسات هدذ ، تْشاى -2

 .1392 لاًَى یاس ، لاًَى هداصات اسالهی اص گشٍُ ػلوی هَسسِ آهَصش ػالی چتشداًص ، -3
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 ػلوی داًطگاُ آصاد چالَس .

 .1372 الْام ، غالهحسیي ، هثاًی فمْی ٍ حمَلی تؼذد خشم ، تْشاى ، تطشی ،  چاج ًخست ، -23

 .1377 ،اسدتیلی ، هحوذػلی ، حمَق خضای ػوَهی ، خلذ  دٍم ، تْشاى ،هیضاى ، چاج سَم    -21

 . 1378 هیضاى ، چاج دٍم ،: گلذٍصیاى ، ایشج ، تایستِ ّای حمَق خضای ػوَهی ، تْشاى  -22

 

 


