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 چکیدٌ

ثب ٞـف ثل٣ً ٔمب٤ٌٝ لب٣ـٜ الـاْ ؿك فمٝ ثب لب٣ـٜ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك عمٛق ٔـ٣٘ ا٤لاٖ ثٝ كٍٚ ت٥ٓٛف٣ ارلا  پوَٚٞ عبٗل

ُ . م٤لا ُلٙ تم٥ٔل تّم٣ ُـٖ ٣ُٕ ٣بٔبُٔ ٚكٚؿ م٤بٖ تفبٚت ٌقاك٘ـٜ ا٘ـُـٜ اًت ثلؽ٣ ث٥ٗ تم٥ٔل م٤ب٘ـ٤ـٜ ٚ تم٥ٔل ٣

فٞ ربٖ ٚ ٔبَ ؽ٤َٛ تغ٥ُٕ ٣ٕ٘ وٙـ. تى٥ّف٣ ثل م٤ب٘ـ٤ـٜ رٟت ع، ؿك عب٣ِ وٝ لبٖ٘ٛ م٤بٖ، ؽالف لبٖ٘ٛ ثٛؿٖ آٖ اًت

. ثـ٤ٗ تلت٥ت ٢ٚ ٌٔئ٥ِٛت ؽٛا٘ـٜ ٔؤحل ٚال٢ ُٛؿ. پي ا٤ٗ تٟٙب تم٥ٔل م٤ب٘ـ٤ـٜ اًت وٝ ٣ٔ تٛا٘ـ ثل كؽٌبكت ثٝ ثبك ٣ٕ٘ آٔـ

ـ ٟٔٓ فم٣ٟ اًت وٝ ؿك عمٛق لب٣ـٜ الـاْ ٤ى٣ ام لٛا٣ .ٗلٚك٢ اًت وٝ كفتبك م٤ب٘ـ٤ـٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ثبُـ وٝ تم٥ٔل تّم٣ ُٛؿ

ا٤لاٖ ؽٔٛٓب ٔجبعج ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ آحبك٢ ام آٖ ٣ٔ تٛاٖ ِٔبٞـٜ ولؿ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ ا٤ٗ لب٣ـٜ وٕتل ٔٛكؿ تٛرٝ فمٟب ٚ 

عمٛلـا٘بٖ للاك ٌلفتٝ ٚ آٖ كا وٕتل ٔٛكؿ ثغج ٚ ثلك٣ً للاك ؿاؿٜ ا٘ـ. لب٣ـٜ الـاْ ؿك ؿٚ ٤ٔٙب ثٝ وبك كفتٝ ٤ى٣ ٔٛرت ٕٗبٖ ٚ 

ٌمٚ ٕٗبٖ ٔٛرت ٕٗبٖ ثٛؿٖ ؿك ٤ٔبٔالت ٤ٕٔٛ فبًـ ٜٔلط ٣ٔ ُٛؿ وٝ ؿك آ٘زب غ٥ل ٔبِه ثل ٥ّ٣ٝ ٔبِه الـاْ ؿ٤ٍل٢ ٔ

٣ٔ وٙـ ٣ِٚ ٌٔمٚ ٕٗبٖ ثٛؿٖ ؿك رب٣٤ اًت وٝ ٔبِه ٥ّ٣ٝ ؽٛؿ الـاْ ٣ٔ وٙـ. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ؿك ا٤ٗ تغم٥ك ٣٤ً ؿاك٤ٓ 

اك ثـ٥ٞٓ لب٣ـٜ الـاْ ام آٖ رٟت وٝ ٌٔمٚ ٕٗبٖ اًت ٔٛكؿ ثلك٣ً رب٤ٍبٜ لب٣ـٜ الـاْ كا ؿك ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ٔٛكؿ ثلك٣ً لل

 للاك ٌلفتٝ اًت.
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 ممدمٍ

ؿك فمٝ ٥٘ن لب٣ـٜ الـاْ ام  لب٣ـ٠ الـاْ ؿك فمٝ ثٝ ِغبٝ تبك٤ؾ٣ ٢ٗٚ ِٔبث٣ٟ ثب لب٣ـ٠ تم٥ٔل ٤ب ؽٜب٢ ِٔتلن ؿاكؿ؛ م٤لا

وٝ ؽل٤ـاك ثب ٣ّٓ ثٝ  ٣ٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿكٓٛكت٣ ٌلؿؿ. ثٝ ؿ٤ـٜ ٔٛرت ٤ٔبف٥ت وبُٔ ٣بُٔ م٤بٖ ٣ٔ ٌٔمٜبت ٕٗبٖ اًت ٚ الـاْ م٤بٖ

ؽلؿ، عك ٜٔبِجٝ ؽٌبكات كا ام فَ٘ٛ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت ٚ ٤ب اٌل فلؿ٢  وٙـ ٚ ٔبَ كا ام ٔبِه عم٥م٣ ٣ٕ٘ ا٤ٙىٝ ثب فَ٘ٛ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ

َ ؽٛؿ كا ثٝ وٛؿن ٤ب ؿ٤ٛا٘ٝ ثٌپبكؿ ٚ وٛؿن ٤ب ؿ٤ٛا٘ٝ، وبال كا تّف وٙـ ٔبِه عك كر١ٛ ثٝ ٔتّف وٛؿن ٤ب ؿ٤ٛا٘ٝ كا ٘ؾٛاٞـ ٔب

ُٛؿ  ثٙبثلا٤ٗ لب٣ـٜ الـاْ ٞٙٛم ٞٓ ؿك فمٝ ٤ه ؿفب١ ّٜٔك ٚ وبُٔ تّم٣ ٣ٔ؛ ؿاُت؛ م٤لا ٔبِه ثٝ م٤بٖ ؽٛؿ الـاْ ولؿٜ اًت

ٌلؿؿ ؿك لب٣ـٜ الـاْ ثلك٣ً  ؿ٤ـٜ ثب تم٥ٔل ؿ٤ٍل٢ ٔٛرت پ٥ـا٤َ ؽٌبكت ٣ٔ وٝ الـاْ م٤بٖ رب٣٤ ؛ ٚ(1: 1392)٥ّ٣لٗب پٛك، 

 ُٛؿ. ٣ٕ٘

ا٘ـ ٔغـٚؿ ولؿ. ثٝ ثبٚك ا٤ٗ ؿًتٝ ام  ألٚمٜ ثلؽ٣ ام اًتبؿاٖ عمٛق ثلآ٘ٙـ وٝ ؿأٙٝ الـاْ كا ٘جب٤ـ ثٝ آ٘ضٝ وٝ فم٥ٟبٖ پلؿاؽتٝ

ؿ٤ـٜ ٣ّت ٔٙغٔل ؿك ثلٚم ؽٌبكت ثٝ  ٘بٟل ثٝ رب٣٤ اًت وٝ الـاْ م٤بٖ ٛٛك ًٙت٣ لب٣ـٜ الـاْ ٠٘لاٖ ؿكًت اًت وٝ ثٝ ٓبعت

ؿ٤ـٜ ثٝ تم٥ٔل ؿ٤ٍل٢ ٌلٜ ؽٛكؿٜ، ا٤ٗ ؿٚ ثبٞٓ  آ٤ـ، ٣ِٚ ثب٤ـ ؿأٙٝ آٖ كا ٌٌتلٍ ؿاؿ تب رب٣٤ كا وٝ تم٥ٔل م٤بٖ ُٕبك ٣ٔ

ام لب٣ـٜ الـاْ ٔٛرت ٌٌتلٍ ثٙبثلا٤ٗ اكائٝ ص٥ٙٗ تف٥ٌل٢ ؛ (6ٌلؿؿ كا ٞٓ ؿك ثل٥ٌلؿ )ٕٞبٖ:  ٔٛرت پ٥ـا٤َ ؽٌبكت ٣ٔ

ؿ٤ـٜ ٣ّت ٔٙغٔل ؿك ٚل١ٛ ؽٌبكت اًت  وٝ الـاْ م٤بٖ ٌلؿؿ ٚ ؿك ٞل ٔٛكؿ ثب٤ـ عى٣ٕ رـاٌب٘ٝ ؿاؿ؛ رب٣٤ ؿأٙٝ آٖ ٣ٔ

ؿ٤ـٜ ثلا٢ رجلاٖ ؽٌبكت عك كر١ٛ ٘ـاكؿ ٚ ؽٛؿٍ ثب٤ـ تبٚاٖ وبك ؽٛؿ كا ثـٞـ ٚ ؿك ٚال٢، الـاْ ٌٔمٚ ٕٗبٖ اًت، ٣ِٚ  م٤بٖ

ا٢ وٝ ؽٜب٢  ؿ٤ـٜ ٌ٘جت ثٝ ا٘ـامٜ ٌلؿؿ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك وٙبك تم٥ٔل ؿ٤ٍل٢ ٔٛرت ثلٚم ؽٌبكت ٣ٔ ٥ل م٤بٖوٝ تمٔ ؿك رب٣٤

ؽٛؿٍ ؿك ثلٚم ٌٔئ٥ِٛت ؿؽبِت ٘ـاُتٝ عك كر١ٛ ثٝ ٔمٔل ُل٤ه ؿاكؿ. ثـ٤ٗ تلت٥ت ثل پب٤ٝ ا٤ٗ تف٥ٌل ام الـاْ، اُتلان ؿك 

ًبمؿ وٝ ؽٌبكت  ٌلؿؿ؛ صٝ اًتٙبؿ ثٝ ٞل ؿٚ ٠٘ل٤ٝ كُٚٗ ٣ٔ ٣ٌٔلؿؿ ٛجك لب٣ـٜ الـاْ تٛر٥ٝ  ٌٔئ٥ِٛت وٝ ؿك فمٝ ٜٔلط ٣ٔ

 (.7ٔٙتٌت ثٝ ٤ه ٣بُٔ ٥ٌ٘ت )ٕٞبٖ، 

ؿك لب٣ـٜ الـاْ ؽٛؿ ُؾْ ف٤ُ ٤ب وبك٢ ا٘زبْ ٣ٔ ؿٞـ وٝ ؿك احل آٖ ثٝ ؽٛؿٍ م٤بٖ ٚاكؿ ٣ٔ ُٛؿ ثٝ ٣جبكت ؿ٤ٍل ؿك ا٤ٗ 

بٖ٘ٛ رـ٤ـ ٔزبمات اًال٣ٔ ٥ِىٗ ؿك كٗب٤ت م٤ب٘ـ٤ـٜ، ل 512ٓٛكت فب٣ُ م٤بٖ ٚ م٤ب٘ـ٤ـٜ ُؾْ ٚاعـ٢ اًت، ثٝ ٔب٘ٙـ ٔبؿٜ 

ؿك رب٣٤ ٜٔلط ٣ٔ ُٛؿ وٝ م٤ب٘ـ٤ـٜ ٚ فب٣ُ م٤بٖ ؿٚ ُؾْ ٔتفبٚت اًت ٚ ؿك آٖ م٤ب٘ـ٤ـٜ لجُ ام ا٘زبْ ٣ُٕ ثب تٛافم٣ 

٤ٔبِذ كٗب٤ت كٗب٤ت ؽٛؿ كا ثل ٚل١ٛ ف٤ُ م٤ب٘جبك ا٣الْ ٣ٔ ٕ٘ب٤ـ، ٔب٘ٙـ ا٤ٙىٝ ُؾْ ث٥ٕبك لجُ ام ا٘زبْ ٣ُٕ رلاع٣ ثٝ پنُه 

 (1394ٟٔلاث٣، ) ؿك ٣ُٕ ثـٞـ.

كٗب٤ت ُؾْ  ٚال٢ ٣ُٕ عمٛل٣ ؿك أب ثٝ ٠٘ل ٍ٘بك٘ـٜ الـاْ، ٟٟٛك ؿك ا٣ٕبَ ٔبؿ٢ ؿاكؿ عبَ آ٘ىٝ كٗب٤ت ٣ّٕ٣ اًت عمٛل٣.

ؿ٤ٍل ثٝ ٚكٚؿ م٤بٖ ثٝ ٔبَِ ثٝ ٚاًٜٝ ٣ُٕ ٔبؿ٢ غ٥ل ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ٤ى٣ تّم٣ ُٛؿ ٚؿك ٚال٢ ٣٣ٛ٘ اثلاء ٔبِٓ ٤زت اًت. ام ٢ًٛ 

٣بُٔ م٤بٖ ؿك فلٕ ٜٔبِجٝ ؽٌبكت ام ٢ًٛ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٣ٔ تٛا٘ـ ثب تًُٛ ثٝ لب٣ـٜ غلٚك ٥٘ن ثـ٤ٗ ٌٛ٘ٝ وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؽٛؿ، ٢ٚ 

٥ٌِٛٔت ثل٢ ٌلؿؿ. تٙف٥ق وٝ كٗب٤ت ثٝ ٣مـ ف٥ٌِٛ٘ت ٣ُٕ عمٛل٥ٌت أب آ٤ب  ام كا ؿك اتالف ٔبَ ت٤ِٛك ٚتغل٤ه ٕ٘ٛؿٜ،

 ٤ُ ٤ب تلن ف٤ُ ٥٘ن ٣ُٕ عمٛل٥ٌت ٤ب ٔبؿ٢؟اتالف ٔبَ ثٝ ٛٛك ف٥ن٤ى٣ ا٣ٓ ام ف

ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘، ٤ب لٟل٢ اًت ٚ ٤ب للاكؿاؿ٢، اٌلؽٌبكت ٚاكؿٜ ٘ب٣ُ ام ٘مٖ ت٤ٟـات للاكؿاؿ٢ ثبُـ وٝ ٥ٔبٖ ٌٔئَٛ ٚ 

م٤ب٘ـ٤ـٜ ٤ٙٔمـ ُـٜ، ؿك ا٤ٗ ٓٛكت، ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ للاكؿاؿ٢ اًت. ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ: ؿك رب٣٤ وٝ ؽل٤ـاك، ثٝ فلُٚٙـٜ ٤ٔتلٕ 

ًت وٝ ص٥ن٢ كا وٝ ثٝ اٚ فلٚؽتٝ ٜٔبثك آ٘ضٝ ًفبكٍ ؿاؿٜ اًت، ٣ٕ٘ ثبُـ ٤ب ا٤ٙىٝ ت٤ٟـات ١ٛٗٛٔ للاكؿاؿ ثٝ ؿكًت٣ ارلا ا

( ٣ُٕ عمٛل٣ ؿك ٣بِٓ ا٣تجبك كػ ٣ٔ ؿٞـ أب آ٤ب ام 2: 1394ِ٘ـٜ اًت. ؿك غ٥ل ا٤ٗ ٓٛكت، ٌٔئ٥ِٛت، لٟل٢ اًت. )ٟٔلاث٣، 

 ٌت؟٥٘ ث٥ٗ ثلؿٖ ٔبَ لبثُ ك٤ٚت ٤ب لبثُ عي

ا٢ وٝ ثب٤ـ ؿك ٠٘ل ؿاُت ا٤ٗ اًت وٝ ألٚمٜ ٠ٙٔٛك ام تم٥ٔل، كفتبك ؽبكد ام ٔت٤بكف اًت ٚ ثٙبثلا٤ٗ ٓلف ا٤ٙىٝ ٣لفبً م٤بٖ  ٘ىتٝ

وبك ثبُـ ٔٛرت ٌٔئ٥ِٛت فلؿ ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ ٕٗبٖ وبك ص٥ٙٗ فلؿ٢ ثل ؿٍٚ ؿ٤ٍل٢ للاك ٘ؾٛاٞـ ٌلفت.  ٔٙتٌت ثٝ ف٤ُ م٤بٖ

ؿ٤ـٜ ٚ ؿ٤ٍل٢ ث٥بثـ؛ ٣ٙ٤٤ ٛجك ؿاٚك٢ ٣لف  ا٤ٗ اًت وٝ ٣لف م٤بٖ كا ٔٙتٌت ثٝ ف٤ُ م٤بٖ ؿ٤ـٜ پي ٠ٙٔٛك ام تم٥ٔل م٤بٖ

ؿ٤ـٜ ؿك وٙبك ٣ُٕ ؿ٤ٍل٢ ٔٛرت ؽٌبكت ُـٜ ثبُـ ٚ ٓلف ا٘تٌبة ٣ُٕ ثٝ ٣بٔالٖ ثلا٢ ٕٗبٖ وبف٣ ؽٛاٞـ ثٛؿ.  ٣ُٕ م٤بٖ
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وبك، ٔٛرت ٕٗبٖ اًت. اِجتٝ، ٍ٘ب٣ٞ ثٝ آكاء ثلپب٤ٝ ؿ٤ـٌب٣ٞ وٝ ؿك فمٝ ٥٘ن پ٥لٚاٖ ًلُٙب٣ً ؿاكؿ ٓلف ا٘تٌبة ٣ُٕ ثٝ ؽٜب

ا٘ـ ٚ عت٣  ؿ٤ـٜ پلؿاؽتٝ ٚ آٖ كا ثلك٣ً ولؿٜ ال٢ ٔجبعج ؽٛؿ ثٝ ١ٛٗٛٔ تم٥ٔل م٤بٖ ًبمؿ وٝ فم٥ٟبٖ ؿك الثٝ فم٥ٟبٖ كُٚٗ ٣ٔ

)أبْ ٣ّ٣  ٠٘لاٖ، ٔفْٟٛ تم٥ٔل ِٔتلن ٚ ٘غٜٛ تٛم٢٤ ؽٌبكت ٥ٔبٖ ٣بٔالٖ ٚكٚؿ ؽٌبكت ام ؿٚك٠ ٓغبثٝ ثٝ ثبٚك ثلؽ٣ ام ٓبعت

ؿك اؿأٝ ثلؽ٣ ام ٔٔبؿ٤ك ٜٔلط  ؛ وٝ(9: 1392ا٘ـ )٥ّ٣لٗب پٛك،  )١(( ثٝ فمٝ كاٜ ٤بفتٝ اًت ٚ فم٥ٟبٖ ام ؿ٤لثبم ثب آٖ آُٙب ثٛؿٜ

ا٢ ؿك ا٤ٗ اًت وٝ ؿك  ؿ٤ـٜ ثب تم٥ٔل ٔمب٤ٌٝ ُٛؿ. تفبٚت ٠٘ل٤ٝ كٗب٤ت م٤بٖ ؿك ا٘ـ٤ِٝ فم٥ٟبٖ ٔقاٞت ٤٥ُٝ ٚ ٣ًٙ ثلك٣ً ٣ٔ

ؿ٤ـٜ ام ؿك٤بفت ؽٌبكت ٔغلْٚ  ُٛؿ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ا٣ٓ ام ًجه ٤ب ٥ًٍٙٗ تٛرٝ ٣ٔ ـٜ فمٚ ثٝ تم٥ٔل م٤بٖؿ٤ تم٥ٔل م٤بٖ

ؿ٤ـٜ ثب  ؿ٤ـٜ، م٤بٖ ُٛؿ، پي ثل اًبى ٠٘ل٤ٝ تم٥ٔل م٤بٖ ٌلؿؿ ٚ آالً ثٝ تم٥ٔل ؽٛا٘ـٜ ا٣ٓ ام ًجه ٚ ٤ب ٥ًٍٙٗ تٛرٝ ٣ٕ٘ ٣ٔ

ٌلؿؿ؛ م٤لا ف٤ُ  كٚ ثٝ آٖ لبٖ٘ٛ ٕٞٝ ٤ب ٥ٞش اٛالق ٣ٔ ٌلؿؿ ٚ ام ا٤ٗ ْ ٣ٔاكتىبة تم٥ٔل ام ؿك٤بفت ٞلٌٛ٘ٝ ؽٌبكت ٔغلٚ

ا٢ ثل اًبى ٘مَ تم٥ٔل  وٝ ؿك تم٥ٔل ٔمب٤ٌٝ ؿ٤ـٜ كاث١ٜ ًجج٥ت ٥ٔبٖ تم٥ٔل ؽٛا٘ـٜ ٚ م٤بٖ كا ام ث٥ٗ ثلؿٜ اًت، ؿكعب٣ِ م٤بٖ

اٖ تم٥ٔل ؽٛؿ كا ثـٞـ. ؿك ٚال٢ ثل اًبى ٌلؿؿ ٚ ثل اًبى آٖ ٞلوي ثب٤ـ تبٚ ؽٛاٞبٖ ٚ ؽٛا٘ـٜ ؿك ٚل١ٛ ؽٌبكت عىٓ ٓبؿك ٣ٔ

ُٛؿ ٚ ٘ؾٌت ؿٚ تم٥ٔل ثب ٤ىـ٤ٍل ٔمب٤ٌٝ ُـٜ،  ا٢ ثٝ تأح٥ل تم٥ٔل ؽٛاٞبٖ ٚ ؽٛا٘ـٜ ؿك ٚل١ٛ تٛرٝ ٣ٔ ٠٘ل٤ٝ تم٥ٔل ٔمب٤ٌٝ

ٓ ثٝ ٌلؿؿ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ًٟٓ ٞل تم٥ٔل ؿك ٚل١ٛ ؽٌبكت، عى ٌبٜ ٥ٔناٖ تأح٥ل ٞل٤ه ام تم٥ٔلٞب ؿك ٚل١ٛ ؽٌبكت ًٙز٥ـٜ ٣ٔ آٖ

ُٛؿ. اِجتٝ ا٤ٗ ٠٘ل٤ٝ ٥٘ن ُبٞـ ت٤ـ٤الت٣ ثٛؿٜ ٚ ؿٚ ٠٘ل٤ٝ ام ؿَ آٖ ث٥لٖٚ آٔـٜ اًت: ٠٘ل١٤ تم٥ٔل  ٞب ؿاؿٜ ٣ٔ رجلاٖ ؽٌبكت

ِٔتلن ّٜٔك ٚ ت٤ـ٤ُ ُـٜ ثلا٢ تغمك ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ؽبكد ام للاكؿاؿ، تغمك ًٝ كوٗ ٗلٚك٢ اًت؛ تغمك ٗلك، تم٥ٔل ٤ب 

ثٙبثلا٤ٗ ثب عَٔٛ ا٤ٗ ًٝ كوٗ، ٥ٌِٛٔت رجلاٖ ؛ بٖ تغمك ٗلك ٚ تم٥ٔل ٤بف٤ُ م٤بٖ ثبكف٤ُ م٤بٖ ثبك ٚ كاثٜٝ ٢ ًجج٥ت ٥ٔ

ثب ٚرٛؿ ا٤ٗ ٕٔىٗ اًت ثب تغمك ٔٛا٣٤٘ وٝ ثٝ آٖ  (٥ُ1412ؼ ٔغٕـ ) ؽٌبكت ثلا٢ ُؾْ فب٣ُ م٤بٖ، ا٤زبؿ ٣ٔ ٌلؿؿ.

ٗ ٣ٛأُ وٝ ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ام عمٛلـا٘بٖ ام ٣ٛأُ كاف٢ ٥ٌِٛٔت اٛالق ٣ٔ ُٛؿ، ف٤ُ م٤بٖ ثبك تٛر٥ٝ ٚ ثٝ ت٤ج٥ل٢ ِٔل١ٚ ُٛؿ. ا٤

ثغج ٣ٔ وٙٙـ ٔؾتّف اًت، امرّٕٝ؛ أل لبٖ٘ٛ ٚ ؿًتٛك ٔمبْ ٓبِظ « ٔٛا٢٘ ا٘تٌبة ف٤ُ ثٝ ُؾْ؛ ٘بكٚا٣٤ ٗلك»آٖ ثب ٣ٙٛاٖ 

لب٣٘ٛ٘، ؿفب١ ِٔل١ٚ، اٜٗلاك ٚ غ٥لٜ. ام رّٕٝ ٢ ا٤ٗ ٣ٛأُ وٝ ؿك پوَٚٞ ٢ عبٗل ٔٛكؿ ثغج للاك ٣ٔ ٥ٌلؿ، ؿك آٜالط 

ٛق ؿا٘بٖ، پق٤لٍ اكاؿ٢ ؽٜل تًٛٚ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٚ ٤ب كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٣ٔ ثبُـ. ا٤ٗ ٣بُٔ ؿك عمٛق غلة ثلٌلفتٝ ام آُ عم

«volenti non fit injuria » ٖ٣ٔ ثبُـ. ثل اًبى ا٤ٗ آُ، ُؾ٣ٔ وٝ ثب اكاؿٜ ٢ ؽٛؿ لجَٛ ؽٜل ولؿٜ ٌٔتغك رجلا

اًتفبؿٜ ولؿٜ « assumption of risk»٥بٖ ا٤ٗ آُ ام آٜالط ؽٌبكت ٥ٌ٘ت. ٕٞض٥ٙٗ ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ؿك عمٛق ا٥ٍّ٘ي ؿك ث

ٔخال ٌفتٝ ؛ ٚ اٟٟبك ؿاُتٝ ا٘ـ، ٞلوي اعتٕبَ ؽٜل٢ كا ٌ٘جت ثٝ ؽٛؿ ٣ٔ پق٤لؿ ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ث٤ـا اؿ٣ب٢ رجلاٖ ؽٌبكت وٙـ

كا ثٝ ٛٛك ٣ٕٙٗ ٣ٔ ُـٜ اًت، وبكٌل٢ وٝ ؿك ت٥ٟٝ ٔٛاؿ لبثُ اُت٤بَ وبك ٣ٔ وٙـ ٤ٕٔٛال ثلٚم رلاعبت ثـ٣٘ ٚ اتالف رب٣٘ 

 (1373ٔغٕـ٢، ) پق٤لؿ.

 سًاالت تحمیك

 سًال اصلی

 آ٤ب لب٣ـٜ الـاْ ؿك فمٝ ثب لب٣ـٜ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك عمٛق ٔـ٣٘ ا٤لاٖ ٔتفبٚت اًت؟

 سًاالت فزعی

 ـ؟آ٤ب ٥ًبًت ٣ٕٔٛ٣ ؿِٚت ٞب ؿك كاًتب٢ ا٤زبؿ ٤ب عفٞ ٠٘ٓ ٣ٕٔٛ٣ ٣ٔ تٛا٘ـ، ٔٛرت ٔتبحل ُـٖ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثبُ-1

 آ٤ب كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك تم٥ٔل ٣ٕـ٢ ٤ب تم٥ٔل ٥ًٍٙٗ ٥٘ن ٣ٔ تٛا٘ـ ٔٛرت ٤ٔبف٥ت فب٣ُ م٤بٖ ام ٌٔئ٥ِٛت ثبُـ؟ -3

آ٤ب كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك ّٜٔك ٌٔئ٥ِٛت ٞب ٔٛرت ٤ٔبف٥ت اًت ٤ب ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ ٓلفب ٘بٟل ثل ٌٔئ٥ِٛت ٞب٢ ٔب٣ِ ثٛؿٜ ٚ  -4

 ب٣٘ ٚ رب٣٘ اًت؟ٔٙٔلف ام ٌٔئ٥ِٛت ٞب٢ ٘بٟل ثل م٤بٖ ٞب٢ رٌٕ

 فل٥ٗبت تغم٥ك

 فزضیٍ اصلی

 ثٝ ٠٘ل ٣ٔ كًـ لب٣ـٜ الـاْ ؿك فمٝ ثب لب٣ـٜ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك عمٛق ٔـ٣٘ ا٤لاٖ تفبٚت ؿاكؿ.
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 فزضیبت فزعی

ثٝ ٠٘ل ٣ٔ كًـ ٥ًبًت ٣ٕٔٛ٣ ؿِٚت ٞب ؿك كاًتب٢ ا٤زبؿ ٤ب عفٞ ٠٘ٓ ٣ٕٔٛ٣ ٣ٔ تٛا٘ـ، ٔٛرت ٔتبحل ُـٖ كٗب٤ت م٤بٖ -1

 ؿ٤ـٜ ثبُـ.

ؿك فل٣ٗ وٝ ٣الٜٚ ثل آٌب٣ٞ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ام ك٤ٌه، كٗب٢ اٚ كا ٥٘ن المْ ثـا٥٘ٓ، ٓلف عَٔٛ ا٤ٗ ؿٚ ُلٙ ثلا٢ پ٥لٚم٢ -3

آ٥ًت ؿ٤ـٜ( ثٝ ٛٛك ٓل٤ظ ٤ب ٣ٕٙٗ ؽٛاٞبٖ )فب٣ُ م٤بٖ( ؿك ؿ٣ٛا وبف٣ اًت ٤ب ا٤ٗ وٝ المْ اًت تب احجبت ُٛؿ وٝ ؽٛا٘ـٜ )

 ًت.عك البٔٝ ٢ ؿ٣ٛا كا ام ؽٛؿ ًبلٚ ٕ٘ٛؿٜ ا

ثٝ ٠٘ل ٣ٔ كًـ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك ّٜٔك ٌٔئ٥ِٛت ٞب ٔٛرت ٤ٔبف٥ت اًت ٤ب ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ ٓلفب ٘بٟل ثل ٌٔئ٥ِٛت ٞب٢ -5

 ٔب٣ِ ثٛؿٜ ٚ ٔٙٔلف ام ٌٔئ٥ِٛت ٞب٢ ٘بٟل ثل م٤بٖ ٞب٢ رٌٕب٣٘ ٚ رب٣٘ اًت.

 سًاثك تحمیك

٤ٝ تٜج٥م٣ لب٣ـٜ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٚ الـاْ ( ؿك پو٣ِٞٚ ثب ٣ٙٛاٖ ٜٔب1390ِإًب٥٣ُ آثبؿ٢ ٥ّ٣لٗب ٚ ك٢ٛٗ ٔغٕـعٌٗ )

لب٣ـٜ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٚ پق٤لٍ ؽٜل ؿك ٠٘بْ عمٛل٣ وبٔٗ ال، ٤ه ؿفب١  ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ (ؿك ٠٘بْ عمٛل٣ وبٔٗ ال ٚ اًالْ)

تف٥ٌل  وبُٔ ٚ تٕبْ ٥٣بك اًت ٚ ٣بُٔ م٤بٖ، ثب اًتٙبؿ ثٝ آٖ وبٔالً ام ٌٔئ٥ِٛت ٤ٔبف ٣ٔ ُٛؿ. ٞلصٙـ ؿاؿٌبٜ ٞب٢ وبٔٗ ال ؿك

ا٤ٗ لب٣ـٜ اؽتالف ٠٘ل ؿاك٘ـ، ك٤ٚٝ ل٘ب٣٤ تالٍ ولؿٜ اًت تب ؿأٙٝ لب٣ـٜ كا ٔغـٚؿ وٙـ ٚ ؿك ث٥ٌبك٢ ام ٔٛاكؿ، لب٣ـٜ تم٥ٔل 

م٤بٖ ؿ٤ـٜ كا ثل ا٤ٗ لب٣ـٜ تلر٥ظ ؿاؿٜ اًت. لب٣ـٜ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٚ پق٤لٍ ؽٜل ؿك ٠٘بْ عمٛل٣ وبٔٗ ال، ثب لب٣ـٜ الـاْ ؿك 

ؿ٢ ؿاكؿ ٚ ٞل ؿٚ لب٣ـٜ ٌٔمٚ ٌٔئ٥ِٛت ٌٞتٙـ. ا٤ٗ ُ٘ٛتبك تالٍ ٣ٔ وٙـ تب ٕٗٗ ثبمؽٛا٣٘ لب٣ـٜ فمٝ ُجبٞت ٞب٢ م٤ب

كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٚ پق٤لٍ ؽٜل ؿك ٠٘بْ عمٛل٣ وبٔٗ ال، ام الثٝ ال٢ ؿ٣ب٢ٚ وٝ ثٝ آٖ اًتٙبؿ ُـٜ اًت، مٚا٤ب٢ پٟٙبٖ لب٣ـٜ 

 ىبك ًبمؿ.كا كُٚٗ ًبمؿ ٚ ِٔبثٟت ٞب٢ آٖ ثب لب٣ـٜ الـاْ ؿك فمٝ كا آُ

 assumption of risk( ؿك پو٣ِٞٚ ثب ٣ٙٛاٖ لب٣ـٜ ٢ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ وٝ ؿك عمٛق ا٥ٍّ٘ي ثب ٣ٙٛاٖ 1391پبن ٥٘ب، )

٣ٔ ثبُـ، ٣ٔ ٤ٌٛ٘ـ وٝ آٖ ام رّٕٝ ٣ُّ ٔٛرٟٝ ثٛؿٜ ٚ ؿك  volenti non fit injuriaثلك٣ً ٣ٔ ُٛؿ ٚ ك٤ِٝ آٖ لب٣ـٜ ٢ 

٥ِٛت ٔـ٣٘ ٣ٙ٤٤ ف٤ُ م٤بٖ ثبك ٤ب تم٥ٔل، ٔٛرت مائُ ُـٖ ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ٣ٔ ٌلؿؿ. ٘ت٥زٝ ثب احل ٌقاكؿٖ ثل كوٗ ؿْٚ ٌٔئ

كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٕٞضٖٛ ؿ٤ٍل ٣ُّ ٔٛرٟٝ، ِٔل١ٚ وٙٙـٜ ٢ ف٤ُ م٤بٖ ثبك ٚ ثٝ ت٤ج٥ل٢ كاف٢ تم٥ٔل اًت ٚ ؿك رب٣٤ وٝ 

لؿؿ. ؿك ا٤ٗ ٓٛكت ٣ٔ تٛاٖ ٌفت وٝ ٌٔئ٥ِٛت ٔجت٣ٙ ثل تم٥ٔل ٣ٔ ثبُـ، ٔٛرت ٣ٔ ٌلؿؿ وٝ ٌٔئ٥ِٛت٣ ثلا٢ ؽٛا٘ـٜ ا٤زبؿ ٍ٘

٣ٔ تٛاٖ ثٝ لب٣ـٜ ٢ « الـاْ»ؽٌبكت، ٘ب٣ُ ام ف٣ّ٤ اًت وٝ لبثُ ًلمَ٘ ٥ٌ٘ت. ؿك عمٛق ا٤لاٖ ٥٘ن ثب تٛرٝ ثٝ لب٣ـٜ ٢ 

كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثب عَٔٛ ُلا٣ٜ٤ اًتٙبؿ ٕ٘ٛؿ. ثب ٚرٛؿ ا٤ٗ ثب٤ـ تٛرٝ ؿاُت وٝ لب٣ـٜ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ، ؿك ٓٛكت٣ وٝ 

 ٛاٞبٖ، ثل ؽالف اؽالق عٌٙٝ ٚ ٤ب ٠٘ٓ ٣ٕٔٛ٣ ثبُـ ٔٛرت ثلائت ؽٛا٘ـٜ )فب٣ُ م٤بٖ( ام ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ٣ٕ٘ ُٛؿ.كٗب٤ت ؽ

 ريش شىبسی تحمیك

كٍٚ ٌلؿآٚك٢ اٛال٣بت اًتفبؿٜ ام اًٙبؿ وتبثؾب٘ٝ ا٢ ٚ ٔمبالت ٚ ِ٘ل٤بت ٔٛرٛؿ ثٝ ٓٛكت ت٥ٓٛف٣ ثٛؿٜ اًت اثناك ٌلؿآٚك٢ 

ٝ ثٝ ت٥ٓٛف٣ ثٛؿٖ ف٥َ ثلؿاك٢ ٣ٔ ثبُـ. ثب تٛرٝ ثٝ ت٥ٓٛف٣ ثٛؿٖ ٜٔبِت الـاْ ثٝ ف٥َ اٛال٣بت ؿك پوَٚٞ عبٗل ثب تٛر

 تف٥ٌل ٜٔبِت ٕ٘ٛؿٜ ا٤ٓ. ثلؿاك٢

 ٔفْٟٛ الـاْ

 ٔفْٟٛ الـاْ ؿك ِغت

 پ٥َ كفتٗ ؿك وبك، ثٝ وبك٢ ؿًت مؿٖ، ٌبْ ثلؿاُتٗ ٚ ٤ب پ٥َ ٌقاُتٗ ؿك أل٢.

 مفًُم الدام در اصطالح:

٣جبكت اًت ام ا٤ٙىٝ ُؾْ ثبِغ ٚ ٣بلُ، ثب اكاؿٜ ٚ اؽت٥بك ؽٛؿ، ثل ٗلك ؽ٤َٛ الـاْ ٕ٘ب٤ـ. ٔخُ ا٤ٙىٝ  ؿك آٜالط فمٟب، الـاْ 

ر٣ٌٙ كا ثٝ ث٥ِتل ام ل٥ٕت ٔت٤بكف آٖ، ؽل٤ـ ٕ٘ب٤ـ. ٤ب ٔخال ٓبعت ٔبَ، و٣ٌ كا ؿًتٛك ثـٞـ وٝ ٔبَِ كا ؿك ؿك٤ب ث٥ب٘ـامؿ 

 بَ ٣ّٕىلؿٍ ٚ ؽٌبكت٣ وٝ ثٝ ٔبِه ٚاكؿ ُـٜ اًت ٗبٔٗ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ.٢ اٚ كا ٣ّٕ٣ ٕ٘ب٤ـ، ؿك لج ثٙبثلا٤ٗ اٌل و٣ٌ ؽٛاًتٝ

 (1373ٔغمك ؿأبؿ، )
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 مسئًلیت مدوی:

٤ٔبؿَ فبك٣ً آٖ اًت ٚ ٠ٙٔٛك ام ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ٣جبكت اًت « پبًؾٍٛ ثٛؿٖ»وّٕٝ ٣لث٣ اًت وٝ « ٌٔئ٥ِٛت»ٚاهٜ  

ؿ ثٙبثلا٤ٗ ٞلٌبٜ ثلاحل ٣ّٕ٣ وٝ ٣لفب ٌٔتٙـ ثٝ ُؾْ ُٛ پبًؾٍٛ ثٛؿٖ ُؾْ ؿك لجبَ ا٣ٕب٣ِ وٝ ٣لفب ثٝ اٚ اًتٙبؿ ؿاؿٜ ٣ٔ

 اًت ٗلك٢ ثٝ ؿ٤ٍل٢ ٚاكؿ ُٛؿ، اٚ ّٔنْ ثٝ رجلاٖ ؽٌبكت ٚاكؿٜ ؽٛاٞـ ثٛؿ.

 لبعدٌ الدام در فمٍ ي حمًق

٤ى٣ ام ٣ٛأُ ًمٛٙ ٕٗبٖ، الـاْ اًت ٚ ٤ٔٙب٢ الـاْ آٖ اًت وٝ ٞلٌبٜ ٔبِه، اعتلاْ ٔبَِ كا اًمبٙ وٙـ ٚ ثٙب٤َ ثل آٖ 

ؿ٥ُِ ا٤ٙىٝ الـاْ، ٕٗب٘ت ٚ ٌٔئ٥ِٛت كا ًبلٚ  ٚ ؛وٝ ٣ٕٛ ٔبَ كا ؿك٤بفت ٘ىٙـ، ٕٗبٖ ٚ ٌٔئ٥ِٛت ٔب ًبلٚ ُـٜ اًت ثبُـ

٣ٙ٤٤ عك ٔبِى٥ت ٞل ُؾ٣ٔ ٔغتلْ )٣ٔ وٙـ، آٖ اًت وٝ ٣ّت ٕٗبٖ آٚك ثٛؿٖ ِٜٕٝ ثٝ ٤ه ٔبَ، اعتلاْ آٖ ٔبَ ٣ٔ ثبُـ 

ت. )ؿ٥ُِ ؿ٤ٍل ثلا٢ ًمٛٙ ٕٗب٘ت ث٥ًّٛٝ الـاْ(، آٖ اًت وٝ كٚا٤ت ٣ٔ اًت( أب ٔبِه، ؽٛؿٍ اعتلاْ ٔبَِ كا ام ث٥ٗ ثـٜ اً

( ٤ٔٙب٢ كٚا٤ت، آٖ اًت 222ّ  ،1375ِٛكاًب، « )ٔبَ ٥ٞضىي عالَ ٥ٌ٘ت ٍٔل ا٤ٙىٝ ٔبِه، كٗب٤ت ؿاُتٝ ثبُـ.»فلٔب٤ـ: 

ٚك ٘جٛؿٖ ٔبَِ الـاْ وٙـ )ٚ وٝ تٟٙب ثب كا٤ت ٔبِه ٔبَ ٣ٔ تٛاٖ ؿك آٖ تٔلف ولؿ( ثٙبثلا٤ٗ مٔب٣٘ وٝ ٔبِه ٌ٘جت ثٝ ٕٗبٖ آ

اعتلاْ عك ٔبِى٥ت ؽٛؿ كا ام ث٥ٗ ثجلؿ( پي ٌ٘جت ثٝ تٔلف ؿ٤ٍلاٖ ؿك ٔبَِ ثـٖٚ ٣ٕٛ آٖ تٔلف، پلؿاؽت ُٛؿ كٗب٤ت 

ؿاؿٜ اًت ثٙبثلا٤ٗ تٛر٣ٟ٥ ثلا٢ ٕٗب٘ت ٚرٛؿ ٘ـاكؿ )٣ٙ٤٤ تٔلف ؿ٤ٍلاٖ ؿك ا٤ٗ ٔبَ، ٕٗبٖ آٚك ٥ٌ٘ت. ؿ٥ُِ ؿ٤ٍل ثلا٢ 

ـاْ(، كٚا٤بت فلاٚا٣٘ اًت وٝ اثبعٝ ٚ ثؾَِ ٚ تجل١ ؿك وبكٞب ٚ أٛاَ كا رب٤ن ؿاٌ٘تٝ ا٘ـ ثـٖٚ ا٤ٙىٝ ًمٛٙ ٕٗبٖ ث٥ًّٛٝ ال

اُؾبّ ٣ٔ تٛا٘ٙـ ثٝ ؿ٤ٍلاٖ اربمٜ  ٗبٔٗ پلؿاؽت ؽٌبكت ثبُـ )٣ٙ٤٤  ُؾ٣ٔ وٝ ٔبَ ثٝ ٢ٚ اثبعٝ ٤ب ثؾ٥ِـٜ ُـٜ اًت،

( ٚ تفبٚت٣ ٥ٔبٖ ٔٛاكؿ٢ وٝ كٚا٤ت ؿكٔٛكؿ آٟ٘ب ٚاكؿ ُـٜ ٚ ٔٛاكؿ٢ ثـٞٙـ وٝ ثٝ ٓٛكت ٔزب٣٘ ام أٛاَ ٚ وبكٞب٢ آٟ٘ب ثٟلٜ ثجل٘ـ

وٝ فبلـ كٚا٤ت اًت، ٚرٛؿ ٘ـاكؿ )٣ٙ٤٤ ٕٔىٗ اًت اًتفبؿٜ ام ثلؽ٣ أٛاَ ٤ب ٘غٜٛ اًتفبؿٜ ام آٟ٘ب ثٝ ٓلاعت ؿك كٚا٤بت آٔـٜ 

ٚاكؿ ٣ٕ٘ وٙـ م٤لا ٔالن ٕٞٝ آٟ٘ب الـاْ  ثبُـ ٚ ؿكٔٛكؿ ثلؽ٣ أٛاَ ٥٘ن كٚا٤ت٣ ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ ثبُـ أب ا٤ٗ أل ؽ٣ّّ ؿك ثغج ٔب

اًت پي ٞلرب الـاْ ٚرٛؿ ؿاُت، عىٓ ثٝ آ٘زب تٌل٢ پ٥ـا ٣ٔ وٙـ. ؿ٥ُِ صٟبكْ ثلا٢ ًمٛٙ ٕٗبٖ ث٥ًّٛٝ الـاْ(، ٔفبؿ اؿِٝ 

 (340، ٣ٔ17ّ ثبُـ )عل ٣ب٣ّٔ، د« ٗلك ٚ ٗلاك»ٔلثٛٙ ثٝ 

 حمًق مشتزن میبن حك اهلل ي حك الىبس

عك اهلل ٚ عك اِٙبى ٌٞتٙـ ٔب٘ٙـ موبت ٚ ؽٕي ٚ ٔب٘ٙـ آٟ٘ب ٚ وبفلاٖ ؿك ؿ٤ٗ ؽٛؿُبٖ ا٣تمبؿ٢ ثٝ عمٛل٣ وٝ ِٔتلن ٥ٔبٖ 

ٟبٞل عـ٤ج  ٚ( ٣ٙ٤٤ اًالْ، آٟ٘ب كا ام ث٥ٗ ٣ٔ ثلؿ) ثبُـا٤ٗ عمٛق ٚ ٕٗب٘تٟب ٘ـاك٘ـ ٚ عىٓ ا٤ٗ ٔجغج، عىٓ ٔجغج اَٚ ٣ٔ 

ٌّٕٔبٖ ثٛؿٖ( ثل ٣ٟـٜ ٌّٕٔبٖ، للاك ٣ٔ ٥ٌلؿ ٚ ا٤ٙىٝ فمٟب  ٘ج٢ٛ ٞٓ ُبُٔ آٖ ٣ٔ ُٛؿ م٤لا ا٤ٗ عمٛق ام رٟت ؿ٤ٗ اًالْ )ٚ

٠ٙٔٛكُبٖ، ٣جبؿتٟب٢ ٔب٣ِ ٥ٌ٘ت ثّىٝ ثٝ ٓلاعت ٌفتٝ ا٘ـ وٝ ص٥ٙٗ عمٛل٣ ام « عمٛق ٔلؿْ، ًبل٣ ٣ٕ٘ ُٛؿ»٣ٔ ٤ٌٛٙـ: 

 (1390ال٤ك، ٟٔٙـى) ُؾْ وبفل٢ وٝ ٌّٕٔبٖ ُٛؿ، ًبلٚ ٣ٔ ٌلؿؿ.

ى، ِٔتلن ٌٞتٙـ ٚ وبفلاٖ ا٣تمبؿ ثٝ آٟ٘ب ؿاك٘ـ، ٕٞبٖ ؿٚ اعتٕب٣ِ وٝ ؿك لٌٕت ؿكٔٛكؿ عمٛل٣ وٝ ٥ٔبٖ عك اهلل ٚ عك اِٙب

ثل اٚ  لج٣ّ ث٥بٖ ٌلؿ٤ـ، ؿك ا٤ٙزب ٞٓ ٜٔلط اًت ٔب٘ٙـ ا٤ٙىٝ وبفل ا٣تمبؿ ؿاُتٝ ثبُـ وٝ ٞلٌبٜ ٘قك وٙـ ثٝ فم٥ل، ٔب٣ِ ثـٞـ

ٖ فم٥ل ٘ـٞـ پي ٤ه اعتٕبَ آٖ اًت وٝ ٚلت٣ ٚارت ٣ٔ ُٛؿ وٝ ٔبَ كا ثٝ ٢ٚ ثـٞـ أب )ؿك مٔبٖ وبفل ثٛؿٖ( ٔبَ كا ثٝ آ

ٌّٕٔبٖ ُـ ثب٤ـ، ٔبَ ٘قك ُـٜ كا ثٝ وبفل ثـٞـ م٤لا ٟبٞل كٚا٤ت ث٥بٍ٘ل آٖ اًت وٝ اٌل وبفل، عم٣ كا اؿا ٘ىلؿٜ ثبُـ وٝ اٌل 

ٌلؿ٤ـ ثب  ٌّٕٔبٖ ٣ٔ ثٛؿ ثب٤ـؿ آٖ كا اؿا ٣ٔ ولؿ، ؿك ا٤ٗ ٓٛكت ٚلت٣ ٌّٕٔبٖ ُـ ثب٤ـ آٖ عك ٚ ٕٗب٘ت كا اؿا وٙـ. ٜٔلط

ٕٞبٖ پبًؾ٣ وٝ ثٝ آٖ ؿاؿٜ ُـ ؿك ا٤ٙزب ٞٓ ٜٔلط ٣ٔ ُٛؿ پي آٌبٜ ثبٍ )اِجتٝ ٔخب٣ِ وٝ ِٔٛف ث٥بٖ ولؿٜ اًت، ٔخب٣ِ 

ٔٙبًج٣ ٥ٌ٘ت م٤لا ٚرٛة ٘قك فمٚ ثلا٢ وبفل ٥ٌ٘ت ثّىٝ اٌل ٌّٕٔبٖ ٞٓ ص٥ٙٗ ٘قك ثٕٙب٤ـ ثل اٚ ٚارت ٣ٔ ُٛؿ ٍٔل ا٤ٙىٝ 

عمٛل٣ وٝ  ٙـٜ ٥٘ن وبفل ثٛؿٜ اًت ٚ ٘قك ٌّٕٔبٖ ثلا٢ ؿاؿٖ ٔبَ ثٝ وبفل، ٚارت ٥ٌ٘ت( ٌٚفتٝ ُٛؿ وٝ فم٥ل ٔٛكؿ ٠٘ل ٘قك وٙ

ٔؾّٔٛ اٌ٘بٖ اًت ٚ وبفلاٖ ٥٘ن ؿك ؿ٤ٗ ؽٛؿ ا٣تمبؿ ثٝ آٖ ؿاك٘ـ ٔب٘ٙـ ؿ٤ٖٛ ٚ ٕٗب٘ت ٔبَ غٔت ُـٜ ٚ ٠٘ب٤ل ا٤ٟٙب )ٔخالً 

ثـٞـ ٤ب اٌل ٔب٣ِ كا غٔت ولؿ ؿك ٔمبثُ ٔبِه آٖ، ٗبٔٗ وفبك ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ وٝ اٌل ٔب٣ِ كا ام ؿ٤ٍل٢ للٕ ٌلفت ثب٤ـ آٖ كا پي 

٣ٙ٤٤ اٌل وبفل، ٌّٕٔبٖ ُٛؿ ثبم ٞٓ ٕٗبٖ اٚ ثلللاك اًت )اًت( ٟبٞل ًؾٗ فمٟب آٖ اًت وٝ ص٥ٙٗ ٕٗب٘ت٣ ًبلٚ ٣ٕ٘ ُٛؿ 
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ى، ًبلٚ عك اِٙب»ٔخالً ٔب٣ِ كا وٝ ؿك مٔبٖ وفل، للٕ ٌلفتٝ اًت ثب٤ـ پي ثـٞـ( ٚ عت٣ َُٕٛ ًؾٗ لٟب وٝ ٣ٔ ٤ٌٛٙـ: 

ٌ٘جت ثٝ ا٤ٗ ٔٛكؿ، ل٣٤ٜ ٚ ٌّٔٓ اًت ٚ ُب٤ـ ؿ٥ُِ ٣ـْ ًمٛٙ ٕٗب٘ت، آٖ ثبُـ وٝ اٛالق كٚا٤ت ٘ج٢ٛ )ّ( « ٣ٕ٘ ُٛؿ

ُبُٔ ص٥ٙٗ ٔٛكؿ٢ ٣ٕ٘ ُٛؿ م٤لا آ٘ضٝ وٝ ام كٚا٤بت ثٝ فٞٗ ٔتجبؿك ٣ٔ ُٛؿ ٣جبؿات اًت )٣ٙ٤٤ ٣جبؿتٟب ام ٣ٟـٜ وبفل، ًبلٚ 

 (.1388بًٓ ماؿٜ، ل) ٥ٌ٘ت٣ٔ ُٛ٘ـ( ٚ ا٤ٗ اؿ٣ب، ث٥٤ـ 

 اسجبة ي مًججبت ضمبن ي مًاوع آن

 اًجبة ٚ ٔٛرجبت ٕٗبٖ ؿك فمٝ اًال٣ٔ كا ٣ٔ تٛاٖ ثٝ تلت٥ت ف٤ُ اعٔبء ٚ ُٕبكٍ ٕ٘ٛؿ:

پٛك ) ٌٔئ٥ِٛت ٘ب٣ُ ام اًت٥ال٢ لٟل٢ ٚ ثـٖٚ ٔزٛم لب٣٘ٛ٘ ثل ٔبَ ٚ عك ؿ٤ٍل٢ وٝ ثٝ ٣ٙٛاٖ غٔت ٤ٔلٚف اًت. -اِف

 (7: 1392، إًب٥٣ُ

 ت ٘ب٣ُ ام اتالف ثٝ ٔجبُلتٌٔئ٥ِٛ -ة

 ٌٔئ٥ِٛت ٘ب٣ُ ام اتالف ثٝ تٌجٌت -ح

 ٌٔئ٥ِٛت ٘ب٣ُ ام ارتٕب١ ًجت ٚ ٔجبُل -د

 ٌٔئ٥ِٛت ٘ب٣ُ ام تم٥ٔل )ت٤ـ٢ ٚ تفل٤ٚ( -ؿ

 ٕٗبٖ ٤ـ )لب٣ـٜ ٣ّ٣ ا٥ِـ( -ٜ

 ٕٗبٖ غلٚك -م

 الـاْ -ث

اًت وٝ ٔجٙب٢ ٞل٤ه ام ا٤ٗ ٔٛرجبت أل ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ٔالع٠ٝ ٣ٔ ٌلؿؿ ٔٛرجبت ٕٗبٖ ؿك فمٝ اًال٣ٔ ٔت٤ـؿ٘ـ ٚ ثـ٣ٟ٤ 

ؽب٣ٓ اًت ثلا٢ ٔخبَ ٌٔئ٥ِٛت غبٓت ثب اًت٥ال٢ ثـٖٚ ٔزٛم لب٣٘ٛ٘ ثل عك ؿ٤ٍل٢ تغمك پ٥ـا ٣ٔ وٙـ ٚ ا٤ٗ ٌٔئ٥ِٛت 

 (http://mostadal.comكٔ٘ب٥٘بٖ ثٝ ٘مُ ام ًب٤ت ) ٔبؿا٣ٔ وٝ رجلاٖ ِ٘ـٜ ثبُـ ثبل٣ اًت.

ـ ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ ٔمٙٗ ٣ٔ ٤ٌٛـ ٞلوي ثـٖٚ ٔزٛم لب٣٘ٛ٘ ٔٛرت ٗلك ُٛؿ ٗبٔٗ ؽٌبكت آٛالً ثب٤ـ ف٤ُ م٤ب٘جبك ٘بِٔل١ٚ ثبُ

٘ب٣ُ ام ٣ُٕ ؽٛؿ ٣ٔ ثبُـ. پبكٜ ا٢ ام ٣ٛأُ تٛر٥ٝ وٙٙـٜ ف٤ُ م٤ب٘جبك ٣بُٔ م٤بٖ كا ام ٌٔئ٥ِٛت ٤ٔبف ٣ٔ وٙـ وٝ ا٤ٗ ٣ٛأُ 

 ٣جبكتٙـ ام:

٤بف ٣ٔ ثبُـ. ؿك ٔٛكؿ٢ وٝ ُؾْ، ثلا٢ ر٥ٌّٛل٢ ام ٗلك٢ ؿفب١ ِٔل١ٚ؛ وٝ ٔـاف٢ ِٔل١ٚ ام ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ٚ و٥فل٢ ٔ -1

 وٝ ؿ٤ٍل٢ ٣ٔ ؽٛاًتٝ اًت ٚاكؿ وٙـ، ثٝ ٟٔبرٓ م٤بٖ ٣ٔ كًب٘ـ، ٣ُٕ فب٣ُ كا ؿفب١ ِٔل١ٚ ٣ٔ ٤ٌٛٙـ.

ؿفب١ ؿك ثلاثل تزبٚم٢ ٔجبط اًت وٝ ٘بِٔل١ٚ ثبُـ ٚ ؿك ؿ٤ـ ٣لف ٚ لبٖ٘ٛ ت٤ـ٢ ٔغٌٛة ُٛؿ. ؿفب١ ٥٘ن ثب٤ـ ٔتٙبًت ثب ٗلك٢ 

ٚ ًٝ تجٔلٜ آٖ ١ٛٗٛٔ ؿفب١ ِٔل١ٚ ٚ  92لبٖ٘ٛ ٔزبمات اًال٣ٔ ٔٔٛة ًبَ  156ـ وٝ ُؾْ كا تٟـ٤ـ ٣ٔ وٙـ. ٔبؿٜ ثبُ

 ُلا٤ٚ آٖ كا ث٥بٖ ٣ٔ وٙـ.

عىٓ لبٖ٘ٛ ٚ ٤ب ٔمبْ ٓبِظ؛ ؿك ٓٛكت٣ وٝ ُؾْ ثٝ عىٓ لبٖ٘ٛ ًجت ٚكٚؿ م٤بٖ ثٝ ؿ٤ٍل٢ ُٛؿ، ٌٔئ٥ِٛت٣ ٘ـاكؿ؛ ٕٞض٥ٙٗ  -2

اؿٌبٜ ٤ب ًب٤ل ٔمبٔبت ٓبِظ ا٘زبْ ٣ٔ ٥ٌلؿ. پي اٌل ثٝ عىٓ ؿاؿٌبٜ لفُ ؿك ؽب٘ٝ ا٢ ُىٌتٝ ُٛؿ اًت ا٣ٕب٣ِ وٝ ثٝ عىٓ ؿ

 ؽٖٛ كا٘ٙـٜ ا٢ ثٝ ٠ٙٔٛك ٓلف ِٔلٚثبت اِى٣ّ ٌلفتٝ ُٛؿ ٌٔئ٥ِٛت٣ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ.

م٤بٖ ؿ٤ـٜ  ثب ٚرٛؿ ا٤ٗ ؿك ٔٛكؿ٢ وٝ ُؾ٣ٔ ؿك احل غلٚك ٚ فل٤ت ؿ٤ٍل٢ م٤ب٣٘ ٚاكؿ وٙـ ٛجك ٠٘ل ِٟٔٛؿ ٔغلٚك ؿك ثلاثل

 ٌٔئَٛ ٣ٔ ثبُـ ٣ِٚ ٔغلٚك ٣ٔ تٛا٘ـ ثل ٔجٙب٢ لب٣ـٜ غلٚك ثٝ ٔغلٚك وٙٙـٜ كر١ٛ وٙـ.

ارجبك ٤ب اولاٜ وٝ ٣بؿتبً لبثُ تغُٕ ٘جبُٙـ؛ ام ٣ٛأُ ٔٛرٟٝ ف٤ُ م٤ب٘جبك اًت. ارجبك ؿك ٓٛكت٣ ٔغمك ٣ٔ ُٛؿ وٝ و٣ٌ ام  -3

ارجبك ا٤ٗ اًت وٝ ثب٤ـ ٣بؿتبً لبثُ تغُٕ ٘جبُـ، م٤لا تٟٙب ؿك ا٤ٗ  ٛلف ؿ٤ٍل٢ ٚاؿاك ثٝ ا٘زبْ ف٤ُ م٤بٖ ثبك ثبُـ. ام ُلا٤ٚ

 ٓٛكت اًت وٝ ٣ٔ تٛاٖ ٌفت وٝ ٔزجٛك وبك٢ ثل ؽالف ٔت٤بكف ا٘زبْ ٘ـاؿٜ ٚ ٔلتىت تم٥ٔل ِ٘ـٜ اًت.

٠٘لٞب ُؾْ ثلا٢ اعتلام ام ٗلك٢ وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٌٔئَٛ آٖ ٘جٛؿٜ اًت ثٝ ٘بصبك ثٝ اٚ ؽٌبكت ٣ٔ م٘ـ،  وٝ ؿك ٔٛكؿ اٜٗلاك

ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل، تغُٕ ٗلك ام ٛلف م٤بٖ  م٤لا ام ٣٤ًٛ، ٤ٔبف ولؿٖ ٜٔ٘ل ام ٌٔئ٥ِٛت ٣بؿال٘ٝ ثٝ ٠٘ل ٣ٔ كًـ؛ ٤ىٌبٖ ٥ٌ٘ت
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ؿ٤ـٜ ٚ ثٝ ؽبٛل ؿف٢ ٗلك ام ؿ٤ٍل٢ صٙـاٖ ٔٛرٝ ٥ٌ٘ت. ثٝ ٞل عبَ، ٔلًْٛ ُـٜ اًت وٝ اٜٗلاك كا ام اًجبة ٤ٔبف ُـٖ 

 ٌٔئَٛ ِ٘ٙبًٙـ.

ارجبك كا ٘جب٤ـ ثٝ اٜٗلاك تٌل٢ ؿاؿ صلا وٝ ٞل صٙـ عبِت اٜٗلاك٢ ٜٔ٘ل كا ام ٌٔئ٥ِٛت و٥فل٢ ٤ٔبف  ثٙبثلا٤ٗ عىٓ اولاٜ ٚ

لبٖ٘ٛ ٔزبمات اًال٣ٔ لـ٤ٓ ثٝ ٓلاعت اٜٗلاك ٔٛرت ٤ٔبف٥ت ام ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ٣ٙ٤٤ ؿ٤ٝ  ٣ٔ55 وٙـ ٣ِٚ ٛجك تجٔلٜ ٔبؿٜ 

ًال٣ٔ ا٤ٗ ل٥ـ عقف ُـٜ اًت ٚ لبٖ٘ٛ ِٔؾْ ٘ىلؿٜ اًت وٝ ٚ ٕٗبٖ ٔب٣ِ ؿاٌ٘تٝ ِ٘ـٜ ثٛؿ. اِجتٝ ؿك لبٖ٘ٛ رـ٤ـ ٔزبمات ا

آ٤ب اٜٗلاك ؿك ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ كاف٢ ٌٔئ٥ِٛت ٣ٔ ثبُـ ٤ب ؽ٥ل وٝ ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ث٥بٖ ٌلؿ٤ـ ثٝ ٠٘ل عمٛلـا٘بٖ اٜٗلاك ٕٞضٙبٖ 

 (http://mostadal.comكٔ٘ب٥٘بٖ ثٝ ٘مُ ام ًب٤ت كاف٢ ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ٥ٌ٘ت. )

٥ٗ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ اؽتالف اًت أب غّجٝ ثب ٠٘ل٢ اًت وٝ ثٝ ٔٛرت آٖ ٔغلٚك ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ؿك ثلاثل م٤بٖ غلٚك؛ ؿك ٔٛكؿ غلٚك ث -4

ؿ٤ـٜ ؽٛؿ كا ٤ٔبف ثـا٘ـ. ؿك ٞلعبَ، ٞلٌبٜ ٔغلٚك ؿك احل كر١ٛ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٘بٌن٤ل ام رجلاٖ ؽٌبكت ُٛؿ، اٚ ٥٘ن عك كر١ٛ ثٝ 

 ٔغلٚك وٙٙـٜ )غبك( كا ؿاكؿ.

ٔجبُل اتالف ٥٤ٗف اًت وٝ ثب٤ٌت٣ تّف كا ثٝ ًجت )ٔغلٚكوٙٙـٜ( ٌ٘جت ؿاؿ. ٔخالً اٌل غبٓت ؿك ٔٛاكؿ٢ ٥٘ن ٌبٜ صٙبٖ ٘مَ 

ثلا٢ تؾل٤ت ٔبَ ٔغٔٛة وبكٌل٢ اًتؾـاْ وٙـ ٚ ٚإ٘ٛؿ وٙـ وٝ ؿك ٔبَ ؽٛؿ تٔلف ٣ٔ وٙـ، اتالف ثٝ وبكٌل ٌ٘جت ؿاؿٜ ٣ٕ٘ 

 ُٛؿ ٚ ثٝ ؿ٥ُِ ل٢ٛ تل ثٛؿٖ ًجت، تٟٙب غبٓت ٗبٔٗ اًت.

ارلا٢ عك ثٝ ٛٛك ّٜٔك ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ٔزٛم اٗلاك ثٝ غ٥ل ُٛؿ ٚ ف٤ُ م٤بٖ ثبك كا ِٔل١ٚ ًبمؿ. ثٝ ٠٘ل ٣ٔ كًـ وٝ ارلا٢ عك؛  -5

 تم٥ٔل ؿك ٔٛكؿ و٣ٌ وٝ عك ؽ٤َٛ كا ارلا ٣ٔ وٙـ ٔفْٟٛ ؽبّ ؿاكؿ.

ٛٛك ٔخبَ ٕٞض٥ٙٗ اًت ؿك رب٣٤ وٝ ُؾْ ارلا٢ عم٣ كا وٝ ثب٤ـ ثٜٛك ٤َٕٔٛ ام ؿاؿٌبٜ ثؾٛاٞـ ؽٛؿ ٣ٟـٜ ؿاك ُٛؿ. ثٝ 

ٔبِه ٣ٔ تٛا٘ـ ُبؽٝ ؿكؽت ٌٕٞب٤ٝ كا وٝ ثٝ ّٔه اٚ آٔـٜ اًت، ثـٖٚ كر١ٛ ثٝ ؿاؿٌبٜ ٣ٜف وٙـ، ام ا٤ٗ ثبثت ٣ٕ٘ تٛاٖ ام اٚ 

ثٙبثلا٤ٗ ُؾ٣ٔ وٝ ؿك ٔمبْ ارلا٢ عك ؽٛؿ ثبُـ ٌ٘جت ثٝ م٤بٖ ٘ب٣ُ ام آٖ ٌٔئَٛ ٥ٌ٘ت، ٍٔل ا٤ٙىٝ ام عك ؛ ؽٌبكت ٌلفت

لبٖ٘ٛ اًب٣ً ٥ٞش وي ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ا٣ٕبَ  40 بْ ارلا٢ عك ٔلتىت تم٥ٔل ُٛؿ، م٤لا ٜٔبثك آُؽٛؿ ًٛء اًتفبؿٜ وٙـ ٚ ؿك ٔم

 (٥ٕ٣1385ـ م٘زب٣٘، ) عك ؽ٤َٛ كا ٥ًّٚٝ اٗلاك ثٝ غ٥ل للاك ؿٞـ.

 رضبیت سیبن دیدٌ:

، عت٣ ثـٖٚ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔمـٔٝ ثب٤ـ ٌفت، ث٤ـ ام ٚكٚؿ ؽٌبكت ٥ِٕٞٝ ٣ٔ تٛاٖ ام آٖ ٓلف٠ٙل ولؿ ٚ م٤بٖ ؿ٤ـٜ اؽت٥بك ؿاكؿ

كٗب٤ت ٣بُٔ ٚكٚؿ م٤بٖ، فٔٝ اٚ كا ثل٢ وٙـ. پي ثغج كا ثب٤ـ ٔغـٚؿ ثٝ ٔٛاكؿ٢ ولؿ وٝ ُؾْ، پ٥َ ام تغُٕ ٗلك، ثٝ ٥ًّٚٝ 

 (1423ا٣ٌّ٤ِ، ٤ًـًبِٓ ) للاكؿاؿ ٤ب كٗب٤ت، عك ؽٌبكت ٌلفتٗ كا ًبلٚ ٣ٔ وٙـ.

 ؿك ا٤ٗ ٔٛكؿ ثب٤ـ ؽٌبكات ٚاكؿ ثٝ أٛاَ كا ام اُؾبّ رـا ولؿ:

ؿك ٔٛكؿ ؽٌبكات٣ وٝ ٕٔىٗ اًت ثل أٛاَ ُؾْ ٚاكؿ ُٛؿ، تٛافك ٛلف٥ٗ ٚ اكاؿٜ ٔبِه كا آٛالً ثب٤ـ ٔغتلْ ُٕلؿ، م٤لا  اِف:

ثٝ ٘مُ ام كٔ٘ب٥٘بٖ ثٝ ٘مُ ام ًب٤ت  1412ع٣ّ، تٔلفبت ٔبِه، رن ؿك ٔٛاكؿاًتخٙب٣٤، ؿك ّٔه ؽٛؿ آماؿ اًت. )

http://mostadal.com) 

٣ـْ ٌٔئ٥ِٛت ٤بكٗب٢ ٔبِه، ٣ٕ٘ تٛاٖ ثٝ ٛٛك ٣ٕـ ثٝ ؿ٤ٍل٢ ؽٌبكت ٚاكؿ آٚكؿ ٚ ام ٌٔئ٥ِٛت  ثب ٚرٛؿ ا٤ٗ، ثٝ اًتٙبؿ ُلٙ

م٤لا، ٠٘ٓ ٣ٕٔٛ٣ ا٤زبة ٣ٔ وٙـ وٝ ٥ٞش وي ؿك اٗلاك ثٝ ؿ٤ٍل٢ آماؿ ٘جبُـ. للاكؿاؿ ٥ًّٚٝ ٣بؿال٘ٝ ت٢٥ٗٛ حلٚت ٚ ؛ ٤ٔبف ٔب٘ـ

ُلٚكاٖ. ألٚم، ًلٔب٤ٝ ؿاكاٖ ثنكي ًٛؿ ؽ٤َٛ كا ؿك ا٤ٗ ٣ٔ ؿا٘ٙـ  اعتلاْ ثٝ آماؿ٢ اكاؿٜ اًت ٘ٝ اثناك تٛر٥ٝ وبك ثـ ا٘ـ٤ِبٖ ٚ

وٝ ثبٞٓ ٔتغـ ٚ ٍٕٞبْ ُٛ٘ـ. ثـ٤ٗ ٥ًّٚٝ، ث٥ٌبك٢ ام ؽـٔبت ٚ ٓٙب٢٤ كا ثٝ ٛٛك ا٘غٔبك٢ ؿك اؽت٥بك ٣ٔ ٥ٌل٘ـ ٚ ثب ت٥٠ٙٓ 

ي، اٌل ُلٙ ٣ـْ ٥ٌِٚٛٔت للاكؿاؿٞب٢ ٤ىٙٛاؽت ٚ پ٥َ ًبؽتٝ، لبؿك٘ـ آ٘ضٝ كا ٔب٤ّٙـ ثل ٔٔلف وٙٙـٌبٖ تغ٥ُٕ وٙٙـ. پ

ؿكثبكٜ تم٥ٔلٞب٢ ٣ٕـ٢ ٥٘ن ٘بفق ثبُـ، ثٝ ٣ٙ٤ٔ ا٤ٗ اًت وٝ ثٝ اتىب٢ ٥٘ل٢ٚ ًلٔب٤ٝ ٣ٔ تٛاٖ ؿك اٗلاك ثٝ ؿ٤ٍلاٖ آماؿ ثٛؿ 

ٚعت٣ پ٥ٕبٟ٘ب كا ٘بؿ٤ـٜ ٌلفت. ص٥ٙٗ ٘ت٥زٝ ا٢ كا اؽالق عٌٙٝ ٥٘ن ٣ٕ٘ پق٤لؿ ٚ ام ا٤ٗ ع٥ج ٥٘ن ُلٙ ٔنثٛك ١ٕٛٙٔ اًت. عت٣ 

م٤لا، ؛ ثٝ ٛٛك ٔت٤بكف ٔٙزل ثٝ ٚكٚؿ ؽٌبكت ٣ٔ ُٛؿ، ؿك عىٓ تم٥ٔلٞب٢ ٣ٕـ٢ آٚكؿ وٝ م آٖ ثب٤ـ ؽٜبٞب٢ ٥ًٍٙٗ كافلاتل ا



فمٝ ٚ عمٛق ٥ًب٣ً، ٣ّْٛ ٜٔب٤ِبت  
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لٔـ اٗلاك كا ثٝ ؿُٛاك٢ ٣ٔ تٛاٖ احجبت ولؿ ٚ ثـ ا٘ـ٤َ ثٝ آًب٣٘ لبؿك اًت ٞـف پ٥ّـ ؽٛؿ كا پ٥ُٛـٜ ؿاكؿ. پي، ٘بصبك ثب٤ـ 

 (1392ٟٔلاث٣، ) ٔبكٜ ثل ٚرٛؿ ٣ٕـ ؿاٌ٘ت.ؿاٚك٢ ٣٣ٛ٘ ولؿ ٚ اكتىبة ؽٜب٢ ٥ًٍٙٗ كا ا

م٤بٖ ؿ٤ـٜ احل ٘ـاكؿ. ثـٖ اٌ٘بٖ ُٚؾ٥ٔت اٚ  ت٤كٗب ة: ؿك ٔٛكؿ ٓـٔٝ ٞب٢ ثـ٣٘ ٚ م٤بٟ٘ب٢ ٔلثٛٙ ثٝ ُؾ٥ٔت ٚآماؿ٢،

ٌٔئ٥ِٛت ٤ٔبف ٣ٕ٘  ام ُغ٣ٔ ثٝ ؽٛاَٞ ؿ٤ٍل٢ اٚ كا ثىِـ ٤ب ٔزلٚط وٙـ، اٌل ،پي ١ٛٗٛٔ ٥ٞش للاكؿاؿ٢ ٚال٢ ٣ٕ٘ ُٛؿ.

پنُى٣ ٣ٕ٘ تٛا٘ـ كٗب٤ت ث٥ٕبك كا ٥ًّٚٝ تٛر٥ٝ ٣ـْ ٟٔبكت ٤ب ث٣ اعت٥ب٣ٛ ؽٛؿ ًبمؿ ٥ٞٚش ٚكمُىبك ؽٜبوبك٢ ثٝ  ش٥ٞ ُٛؿ.

 (٣1373ـَ، ) ؿ٥ُِ ُلوت اؽت٥بك٢ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك ٌٔبثمٝ ٚكم٣ُ ام ت٤م٥ت ٖٔٔٛ ٣ٕ٘ ٔب٘ـ.

ثلا٢ پبكٜ ا٢ وبكٞب٢ ٔف٥ـ ٚ ؽٜل٘بن، ث٣ اٛال١ ٌقاكؿٖ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؽٛؿ ٣٣ٛ٘ ؽٜب اًت ٚ كٗب٤ت اٚ ٔب٣٤٘ كا  ٌبٜ ثب ا٤ٗ ٕٞٝ،

وٝ ؿك كاٜ ارلا٢ آٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ ام ث٥ٗ ٣ٔ ثلؿ: ٔب٘ٙـ ا٣ٕبَ رلاع٣ وٝ ٕٔىٗ اًت ث٥ٕبك كا ٘زبت ؿٞـ ٣ِٚ اعتٕبَ ؽٜل ٥٘ن ؿك 

٤َ ؿك ٌٔبثمٝ ٚكم٣ُ ُلوت ٣ٔ وٙـ، وبكٞب٣٤ كا ٔجبط ٣ٔ ًبمؿ وٝ آٖ م٤بؿ اًت. ٕٞض٥ٙٗ، كٗب٤ت و٣ٌ وٝ ثٝ ٥ُٔ ؽٛ

تب رب٣٤ وٝ ثب ٔملكات ٤ٚوٜ آٖ ٚكمٍ ٔٙبفبت ٘ـاكؿ، تم٥ٔل ٔغٌٛة  ؽبكد ام صبكصٛة ٌٔبثمٝ ثـٖٚ تلؿ٤ـ ؽٜب اًت، ٥ِىٗ

بك وبكٞب٢ ٔجبط ٣ٕ٘ ُٛؿ. ثلا٢ ٔخبَ، ِٔت مؿٖ ثٝ ٓٛكت ؿ٤ٍل٢ ؿك عبَ ٣بؿ٢ ؽٜب اًت، ٣ِٚ ؿك ٌٔبثمٝ ِٔت م٣٘ ؿك ُٕ

 (٣1392بثـ٤ٗ، ) اًت.

ؿكثبكٜ ٌٔبثمبت ٚكم٣ُ، ثب٤ـ افنٚؿ وٝ ثلا٢ ٞل ٚكم٣ُ ٔملكات٣ ٢ٗٚ ُـٜ وٝ عـال٣ّ ام اعت٥بٙ كا ت٥ٕ٘ٗ ٣ٔ وٙـ ٚ ؽٜبٞب٢ 

ٚكم٣ُ ث٣ ٌٕبٖ ام ٠٘ل عمٛل٣ ٥٘ن تم٥ٔل اًت. ٣ِٚ، ؿك رٟت ٣ىي ل٥٘ٝ، ٔغبوٓ ٣ٕ٘ تٛا٘ٙـ ؽٛؿ كا پب٤جٙـ ا٤ٗ ٔملكات 

ـ ٚوبكٞب٢ ٔجبط ؿك ٚكمٍ كا ثٝ ٛٛك ّٜٔك ٕٗبٖ آٚك ٘ـا٘ٙـ. ٥٤ٔبك لب٢ٛ ؿاٚك٢ ٣لف اًت ٚ كفتبك اٌ٘ب٣٘ ٔت٤بكف ٔجٙب٢ ًبم٘

٥ُٟـ٢، ثبُـ )ل٥بى للاك ٣ٔ ٥ٌلؿ. ٔٙتٟب، ؿاؿٌبٜ ثب٤ٌت٣ ثٝ ٥ٔناٖ ؿؽبِت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك الـاْ ثٝ م٤بٖ ؽٛؿ تٛرٝ ؿاُتٝ 

1383.) 

مـ٘ـ: اٌل كٗب٤ت ٚ پق٤لٍ ٗلك ام ٛلف م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثٝ عـ تم٥ٔل ثلًـ، ثلاًبى اعىبْ ؿك ٍ٘ب٣ٞ ؿ٤ٍل ؿوتللبًٓ ماؿٜ ٤ٔت

تم٥ٔل ِٔتلن ٚ ر٣٤ٕ ٣ٔ تٛا٘ـ ام ٔٛرجبت تؾف٥ف ٌٔئ٥ِٛت ؽٛا٘ـٜ ثبُـ، ثلا٢ ٔخبَ ٞلٌبٜ و٣ٌ ًٛاك اتٛٔج٣ّ٥ ُٛؿ وٝ 

٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثٝ پق٤لٍ ٗلكٞب ثٝ عـ٢ كا٘ٙـ٣ٌ آٖ كا فلؿ ٌٔت٣ ثل٣ٟـٜ ؿاكؿ، ؽٛؿ ٔلتىت تم٥ٔل ُـٜ اًت. اِجتٝ اٌل كٗب

تٛا٘ـ ام اٚ ؽٌبكت ٜٔبِجٝ وٙـ. ثلا٢ ٔخبَ اٌل ٓبعت  ٣ٕ٘ ثلًـ وٝ تم٥ٔل ؽٛا٘ـٜ كا ؿك ؽٛؿ ٌٔتّٟه ًبمؿ ٚثلآٖ فب٤ك آ٤ـ،

ٓٛكت ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ثٝ ٓبعت اًّغٝ ثلا٢ رجلاٖ  ٤ٗؿكا ٚ٘مُ ًٚب٤ُ ٚ اثناك ر٣ٍٙ كا ثپق٤لؿٚوِت٣ ٔٔبؿكٜ ٌلؿؿ، عُٕ وِت٣،

 مٖ ثبِغ ٣ٚبل٣ّ ثلللاك٢ كاثٜٝ ٘بِٔل١ٚ ثبٔلؿ٢ كا ثپق٤لؿ، عك ٜٔبِجٝ ؽٌبكت ام اٚ كا ٘ـاكؿ. ٚٞلٌبٜ ٌبكات ٔلار٤ٝ ٕ٘ب٤ـ.ؽ

 (٥ُٟ1414ـ اَٚ، )

ؿك عمٛق ا٤لاٖ پق٤لٍ ؽٜل ام ٢ًٛ م٤بٖ ؿ٤ـٜ، ٌٔئ٥ِٛت ٔجت٣ٙ ثل تم٥ٔل ٣بُٔ ٚكٚؿ م٤بٖ كا ام ث٥ٗ ٣ٕ٘ ثلؿ صلاوٝ ؿك لبٖ٘ٛ 

٘ب٣ُ ام ٥ّٕ٣بت ٚكم٣ُ كاٍٞٙب٣ٔ وٝ ًجت آٖ عٛاؿث ٘مٖ ٔملكات ٔلثٛٙ ثٝ آٖ ٚكمٍ ٘جبُـ ٚا٤ٗ  عٛاؿث ٣،ٔزبمات اًالٔ

ٔملكات ٞٓ ثب ٔٛام٤ٗ ُل٣٣ ٔؾبِفت ٘ـاُتٝ ثبُـ، رلْ ٣ٕ٘ ُٕبكؿ ثّىٝ پق٤لٍ ؽٜل تغت ُلا٣ٜ٤، ٌٔئ٥ِٛت و٥فل٢ كا ٣ٔ 

 ٣ٔ ُٛؿ و٥ّٝ ؽٌبكات ٚاكؿ ثل ٢ٚ رجلاٖ ٍ٘لؿؿ.مؿا٤ـ ٚ ؽٛؿ ٤ه تم٥ٔل ثٝ ُٕبك ٣ٔ آ٤ـ ٚ صٙب٘ىٝ ٌقُت، ٔٛرت 

ثلؽ٣ ام عمٛلـا٘بٖ ث٥ٗ عبِت كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثٝ ٗلكٞب٢ ٚاكؿٜ ٚ ٣ّٓ اٚ ثٝ اعتٕبَ ٚكٚؿ ٗلكٞب فلق لبئُ ُـٜ ا٘ـ ٌٚفتٝ 

٤ب ٔب٣ٙ٥ُ ٣ّٓ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثٝ ٚرٛؿ ٗلك ثـٖٚ لجَٛ ٚپق٤لٍ آٖ تم٥ٔل ٔغٌٛة ٣ٕ٘ ٌلؿؿ ثٙبثلا٤ٗ اٌل و٣ٌ ًٛاك لٜبك ٚ» ا٘ـ:

ص٥ٙٗ ٣ّٕ٣، تم٥ٔل٢ وٝ ام  ؿاُتٗ ثِٛؿ ٚپ٥ِبپ٥َ ثـا٘ـ وٝ عٛاؿح٣ ؿكَٛٛ ًفل پ٥َ ؽٛاٞـ آٔـ ٚثٝ آٖ تٛر٣ٟ ٘ىٙـ،

 ٜ٘ل ٥ٔلًـ ا٤ٗ ٔخبَ ٔجٟٓ ٚو٣ّ اًت. ؿك ٚال٢ اٌل ٠ٙٔٛك ام ٣ّٓ، ثٝ« ٣ٕ٘ ُٛؿ. ٔغٌٛة ٌٔئ٥ِٛت ؽٛا٘ـٜ )كا٘ٙـٜ( ثىبٞـ،

 ٤ٗا بٔٝ ٔلؿْ ؿاك٘ـ ٚؿك ٞلًبفلت ٚ٘مُ ٚا٘تمب٣ِ اعتٕبَ ؽٜل ٚتٔبؿف كا ٣ٔ ؿٞٙـ،٣ّٓ ارٕب٣ِ ٚاعتٕب٣ِ اًت وٝ ٣ ٕٞبٖ

ٌٛ٘ٝ اعتٕبالت ٣لفب لبثُ تٛرٝ ٣ٕ٘ ثبُٙـ ٚص٥ٙٗ ٣ّٕ٣ كا ٣ٕ٘ تٛاٖ پق٤لٍ ؽٜل ام رب٘ت ٌٔبفل تّم٣ ٕ٘ٛؿ أب اٌل ٠ٙٔٛك ام 

ًٛاك ُـٖ ثٝ ٔب٣ٙ٥ُ وٝ الًت٥ىٟب٢ ٓبف  آٌب٣ٞ اًت وٝ ٣لف ٣ٚمال ثٝ آٖ تلت٥ت احل ٣ٔ ؿٞٙـ ثلا٢ ٔخبَ آ٘ضٙبٖ ٣ّٓ،

ؿاكؿٚفبلـ م٘ز٥ل صلػ ٞٓ ٣ٔ ثبُـؿك ٤ه ربؿٜ ٤ؾجٙـاٖ ٚ ٌلؿ٘ٝ ؽٜل٘بن كا ٣ٔ تٛاٖ پق٤لٍ ؽٜل ٚتم٥ٔل ٌٔبفل آٌبٜ تّم٣ 

ٕ٘ٛؿ ٚ اٚ كاٞٓ ؿك ٌٔئ٥ِٛت م٤بٟ٘ب٢ ٚاكؿ ثلؽ٤ِٛتٗ ٥ًٟٓ ؿاٌ٘ت. ثل٣ىي اٌل و٣ٌ ؿك ٤ى٣ ام ثبم٤ٟب٢ ؽٜل٘بن )ٔب٘ٙـ ثىي 
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ٔجبكماٌل ٗلك٢ ا٤زبؿ وٙـ، تم٥ٔل  ف٤ُ ،( كاؿاكؿوبكاتٝ( ُلوت وٙـ وٝ أىبٖ ٚلبث٥ّت ٚكٚؿ م٤بٖ امٛلف ٔجبُل )عل٤فٚ

ربِج٣ ؿك وب٥ِفل٥٘ب ثـ٤ٗ ُلط ك٢ٚ  ؿ٣ٛا ٔغٌٛة ٣ٕ٘ ُٛؿ، ٍٔل ا٤ٙىٝ ًجت آٖ عبؿحٝ ٘مٖ ٔملكات ٔلثٛٙ ثٝ آٖ ٚكمٍ ثبُـ.

وي وٝ ؽٛا٘ـٜ تلت٥ت ؿاؿٜ اًت ُلوت ولؿ. اِجتٝ تلت٥ت ا٤ٗ ٌٔبثمٝ غ٥ل ٔزبم ًبِٝ ا٢ ؿك ٤ه ٌٔبثمٝ ثٛ 18ؿاؿٜ اًت: رٛاٖ 

ٚ ثلؽالف لب٣٘ٛ٘ ثٛؿ وٝ پلٚا٘ٝ ؽب٣ٓ كا ؿك م٥ٔٙٝ المْ ٣ٔ ؿاٌ٘ت. ٔلؿ رٛاٖ ٔزلٚط ُـٜ ٚ ام تِى٥ُ ؿٞٙـٜ ٌٔبثمٝ ٜٔبِجٝ 

ُلوت ولؿٜ اًت. ٥ِىٗ ؿاؿٌبٜ ٣ب٣ِ ؽٌبكت ولؿ، ؽٛا٘ـٜ ؿك ؿفب١ ام ؽٛؿ اًتٙبؿ ولؿ وٝ ٔت٘لك ثٝ ٥ُٔ ؽٛؿ ؿك ٌٔبثمٝ 

وب٥ِفل٥٘ب ا٣الْ ؿاُت وٝ: ؽٛا٘ـٜ ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ؿك پٙبٜ كٗب٤ت ُلوت وٙٙـٌبٖ، ؽٛؿ كا ام ٌٔئ٥ِٛت ٍ٘بٜ ؿاكؿ. ثل اًبى لب٣ـٜ 

ؿك ٔٛاكؿ٢ وٝ ا٤لاؿ ٓـٔٝ ؽبّ ثٝ ث٣٘٤ ام اُؾبّ ل٢ٜ ٠٘ل ام « ٔز٣ٕٛٝ ك٤ٚٝ ل٘ب٣٤ ٔلثٛٙ ثٝ رلْ ٚ ُجٝ رلْ»ٔٙـكد ؿك 

٤ت آ٘بٖ تم٥ٔل رنا٣٤ ُٙبؽتٝ ُـٜ اًت ٚ آ٘زب وٝ ٞـف لبٖ٘ٛ ؿك ؿكرٝ اَٚ عٕب٤ت ام ا٤ٗ اُؾبّ، ؿكثلاثل ٘بتٛا٣٘ آٟ٘ب ام كٗب

كٗب٤ت ٤ى٣ ام ا٤ٗ اُؾبّ ثٝ ص٥ٙٗ ٓـٔٝ ا٢  -٘ٝ فمٚ عٕب٤ت ام ٘ف٢ ٣ٕٔٛ٣ -پ٥َ ث٣ٙ٥ ٘تب٤ذ ص٥ٙٗ ٓـٔٝ ا٢ ٣ٔ ثبُـ

 ق( 1406ى، ُل٤ف كٗ) ٥ٞش ٌٛ٘ٝ تغ٥٥ل٢ ؿك ١ٛٗٛٔ ٣ٕ٘ ؿٞـ.

 اًت ؿكُلا٣ٜ٤ ا٘زبْ ٥ٌلؿوٝ ثبتٛرٝ ثٝ آٖ ُلا٤ٚ، ٕٔىٗ )ؿكعمٛق فلاٌ٘ٝ(، ؿك عم٥مت ٤ه ٣ُٕ م٤بٖ ثبكٟٚبٞلا تم٥ٔلآ٥ٔن،

پ٥ل٢ٚ ولؿٜ اًت  ٣ف٥امتىّ ٛٛكو٣ّ ٣ّت ص٥ٙٗ ص٥ن٢ ا٤ٗ اًت وٝ ٌٔجت م٤بٖ، ثٝ اكتىبة ٤بفتٝ، ؽٜبوبكا٘ٝ تّم٣ ِ٘ٛؿ. ٣ُٕ

 ٥٘ن عقف ٣ٔ ُٛؿ. ل٥تمٔ ثٝ ؿ٘جبَ كف٢ تى٥ّف، ٤ٗ؛ ثٙبثلا٘مٖ آٖ ُـٜ اًت ٟٔٓ تل ثٛؿٜ اًتوٝ ام آ٘ضٝ وٝ ٢ٚ ٘بصبك ثٝ 

عبَ اٌل ٢ٚ ثبا٘زبْ ٤ه ف٤ب٥ِت ؽٜل٘بن  ٥ٗؿك٣ ؽٜل ام ٢ًٛ م٤ب٘ـ٤ـٜ ٥٘ن ثٝ ٣ٙٛاٖ ٤ه ٣ّت ٔٛرٟٝ تّم٣ ٣ٔ ُٛؿ. ل٤ٍپق

 ثٙبثلا٤ٗ اٚٗب١ ٚاعٛاَ ٣ُٕ،؛ لبثُ تٛر٥ٝ ٥ٌ٘ت م٤ب٘جبك، ِنٚٔبً ا٣ٕبَ كاؿك ٤ٔلٕ ؽٜل للاكؿٞـ، ؽٛؿ ٔب٘ٙـ ٚكمٍ ٤بثبم٢،

تؾّفٟب٢ ًبؿٜ ام لٛا٣ـ  ٤ٗ؛ ثٙبثلاتم٥ٔل تبح٥ل ٣ٔ ٌقاكؿ ٚؿ٤ٍل ثٝ آًب٣٘ ٣ٕ٘ تٛاٖ تم٥ٔل٢ كاثٝ ٔجبُل ٌ٘جت ؿاؿ ٣بث٤ثلاكم

 رنٚ ؽٜلات پق٤لفتٝ ُـٜ ثٝ ُٕبك ٣ٔ آ٤ٙـ. -وٝ امؽٛؿ ثبم٢ تفى٥ه ٘بپق٤ل اًت –ثبم٢

وت وٙٙـٌبٖ كا ؿك ٤ٔلٕ ؽٜلات غ٥ل ٣بؿ٢ للاك ؿٞـ وٝ ٘تٛاٖ پٙـاُت وٝ آٟ٘ب ا٤ٗ ؽٜلات كا پق٤لفتٝ أب ٞل كفتبك٢ وٝ ُل

 ٌٔئ٥ِٛت ؽٛاٞـ ُـ. ٔٛرت ا٘ـ ٔب٘ٙـ ؽِٛ٘ت ٞب٢ ٣ٕـ٢ وٝ تم٥ٔل ٣ٕـ٢ ٤ب ٥ًٍٙٗ ثٝ ُٕبك ٣ٔ كٚ٘ـ،

 تفبيت ثیه لبعدٌ الدام ي رضبیت سیبن دیدٌ لجل اس يريد خسبرت

ُؾْ ف٤ُ ٤ب وبك٢ ا٘زبْ ٣ٔ ؿٞـ وٝ ؿك احل آٖ ثٝ ؽٛؿٍ م٤بٖ ٚاكؿ ٣ٔ ُٛؿ ثٝ ٣جبكت ؿ٤ٍل ؿك ا٤ٗ ؿك لب٣ـٜ الـاْ ؽٛؿ 

لبٖ٘ٛ رـ٤ـ ٔزبمات اًال٣ٔ ٥ِىٗ ؿك كٗب٤ت م٤ب٘ـ٤ـٜ،  512ٓٛكت فب٣ُ م٤بٖ ٚ م٤ب٘ـ٤ـٜ ُؾْ ٚاعـ٢ اًت، ثٝ ٔب٘ٙـ ٔبؿٜ 

ت ٚ ؿك آٖ م٤ب٘ـ٤ـٜ لجُ ام ا٘زبْ ٣ُٕ ثب تٛافم٣ ؿك رب٣٤ ٜٔلط ٣ٔ ُٛؿ وٝ م٤ب٘ـ٤ـٜ ٚ فب٣ُ م٤بٖ ؿٚ ُؾْ ٔتفبٚت اً

كٗب٤ت ؽٛؿ كا ثل ٚل١ٛ ف٤ُ م٤ب٘جبك ا٣الْ ٣ٔ ٕ٘ب٤ـ، ٔب٘ٙـ ا٤ٙىٝ ُؾْ ث٥ٕبك لجُ ام ا٘زبْ ٣ُٕ رلاع٣ ثٝ پنُه ٤ٔبِذ كٗب٤ت 

 (1381مكا٣ت، ) ؿك ٣ُٕ ثـٞـ.

ٚال٢ ٣ُٕ عمٛل٣ كٗب٤ت ُؾْ  ؿك اًت عمٛل٣. أب ثٝ ٠٘ل ٍ٘بك٘ـٜ الـاْ، ٟٟٛك ؿك ا٣ٕبَ ٔبؿ٢ ؿاكؿ عبَ آ٘ىٝ كٗب٤ت ٣ّٕ٣

ثٝ ٚكٚؿ م٤بٖ ثٝ ٔبَِ ثٝ ٚاًٜٝ ٣ُٕ ٔبؿ٢ غ٥ل ٣ٕ٘ تٛا٘ـ ٤ى٣ تّم٣ ُٛؿ ٚؿك ٚال٢ ٣٣ٛ٘ اثلاء ٔبِٓ ٤زت اًت. ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل 

ؽٛؿ، ٢ٚ  ٣بُٔ م٤بٖ ؿك فلٕ ٜٔبِجٝ ؽٌبكت ام ٢ًٛ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٣ٔ تٛا٘ـ ثب تًُٛ ثٝ لب٣ـٜ غلٚك ٥٘ن ثـ٤ٗ ٌٛ٘ٝ وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ

 ٥ٌِٛٔت ثل٢ ٌلؿؿ. ام كا ؿك اتالف ٔبَ ت٤ِٛك ٚتغل٤ه ٕ٘ٛؿٜ،

تٙف٥ق وٝ كٗب٤ت ثٝ ٣مـ ف٥ٌِٛ٘ت ٣ُٕ عمٛل٥ٌت أب آ٤ب اتالف ٔبَ ثٝ ٛٛك ف٥ن٤ى٣ ا٣ٓ ام ف٤ُ ٤ب تلن ف٤ُ ٥٘ن ٣ُٕ 

 عمٛل٥ٌت ٤ب ٔبؿ٢؟

 ب لبثُ عي ٥ٌ٘ت؟٣ُٕ عمٛل٣ ؿك ٣بِٓ ا٣تجبك كػ ٣ٔ ؿٞـ أب آ٤ب ام ث٥ٗ ثلؿٖ ٔبَ لبثُ ك٤ٚت ٤

 جبیگبٌ تمصیز سیبن دیدٌ

ٍٞٙب٣ٔ وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٔلتىت تم٥ٔل٢ ُـٜ ثبُـ وٝ آٖ تم٥ٔل ؿك م٤بٖ ك٥ًـٖ ثٝ ؽٛؿ اٚ تبح٥ل ؿاُتٝ ثبُـ، ؿاؿٌبٟٞب عتٕب 

٢ رجلاٖ ا٤ٗ تم٥ٔل كا ٔـ٠٘ل للاك ٣ٔ ؿٞٙـ ٚ ِقا ثلا٢ تٙج٥ٝ اٚ ام غلأت٣ وٝ ثٝ اٚ ت٤ّك ٣ٔ ٥ٌلؿ ٣ٔ وبٞٙـ ٚعت٣ ٌب٣ٞ ؿ٣ٛا

كا ثٝ ٛٛك رن٣٤ ٤بثٝ ٛٛك وبُٔ ثٝ ٣ٟـٜ ؽٛؿ اٚ ٣ٔ  ت٥ٌٔئِٛ ؽٌبكت اٚكا ثٝ ٛٛك وبُٔ ٔلؿٚؿ ا٣الْ ٣ٔ وٙٙـ ٚثـ٤ٗ تلت٥ت،

 ٌقاك٘ـ. عمٛق ٣ٛٗٛٔٝ ٞٙٛم ثٝ ا٤ٗ آُ پب٤جٙـ اًت وٝ تم٥ٔل م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثب٤ـ ؿًت وٓ ثب٣ج وبَٞ رجلاٖ ؽٌبكت اُٚٛؿ.
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٤بفتٝ  وبَٞ ٤ه ٘مَ و٥فل٢ ؿاكؿ م٤لا ثب٣ج ٣ٔ ُٛؿ عك ٢ٚ ؿكرجلاٖ ؽٌبكت، ٓلفب ٜ،اًت وٝ ا٤ٗ تم٥ٔل م٤بٖ ؿ٤ـ كُٚٗ

ؽ٣٤ٛ، اثٛاِمبًٓ، ) ٤ٚب امث٥ٗ ثلٚؿ ٕٚٞبٜ٘ٛك وٝ ثٛك٤ي اًتبكن، اُبكٜ ولؿٜ اًت ٘مَ ٤ه ٔزبمات ؽ٣ٓٛٔ كا ا٤فب ٣ٔ وٙـ.

 (ق ٞـ. 1418

ا احل ثبمؿاك٘ـ٣ٌ ٘ـاُتٝ ثبُـ[ م٤لا ث٥ٌبك ث٥٤ـ اًت وٝ ثل ِٚقثبُـ ]أب ثٝ ٠٘ل ٣ٔ كًـ وٝ ا٤ٗ ٔزبمات، ؿ٤ٍل ٤ه و٥فل ٔغٖ 

م٤ب٘ـ٤ـٌب٣٘ وٝ ُؾٔبً ُٚب٤ـ ثبتٕبْ ٚرٛؿ، امؽٌبكتٟب ك٘ذ ٣ٔ ثل٘ـ، احلثبمؿاك٘ـ٣ٌ ؿاُتٝ ثبُـ. آلب٢ تٙه ثٝ ؽٛث٣ ث٥بٖ ٣ٔ 

 ؿك ٕٞٝ ٔٛاكؿ٢ وٝ ث٥ٕٝ، وٙٙـ وٝ تٙج٥ٝ م٤بٖ ؿ٤ـٌبٖ تم٥ٔل وبك تبصٝ عـ ٣ز٥ت اًت م٤لا آ٘ب ؿك عب٣ِ تٙج٥ٝ ٣ٔ ُٛ٘ـ وٝ

 ؿًت ؿ٤ـٜ، ب٤ٖم ا٤ٗ عبَ، ؿك ٌٔئٛالٖ ث٥ٕٝ ُـٜ ام ٥٘ٛٔٔت وبُٔ ثلؽٛكؿاك٘ـ. -٣ٙ٤٤ ؿك ث٥ِتل ٔٛاكؿ-٤ب٤َٕٔٛ اًت ٢ارجبك

٣ـاِت٣ ؿك ا٤ٗ ٥٤ٗٚت، ٘مَ ثلٞٓ م٘ٙـٜ ث٥ٕٝ كا  ٣ث و٣ٌ اًت وٝ ثبك ؽٌبكت كا تغُٕ ٣ٔ وٙـ. تٟٙب وٓ ثٝ ٓٛكت رن٣٤،

 ٙـ.ث٥ِتل كُٚٗ ٣ٔ و

كا٢ ) تم٥ٔل٢ ُـٜ ثبُـ ك٤ٚٝ ل٘ب٣٤ ا٤ٗ تم٥ٔل كا ٥ّ٣ٝ لبئٓ ٔمبْ اٚ لبثُ اًتٙبؿ ٣ٔ ؿا٘ـ. ٔلتىت اٌل م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٌٔتم٥ٓ،

ثبمثٝ ٣ّت ا٤ٗ تم٥ٔل ام٥ٔناٖ غلأت م٤بٖ ؿ٤ـٜ غ٥لٌٔتم٥ٓ وبًتٝ ٣ٔ  ٤ٗ؛ ثٙبثلا(1981هٚئٗ  19 ٥ٞبت ٣ٕٔٛ٣ ؿ٤ٛاٖ وِٛك،

 اٖ م٤بٖ ؿ٤ـٌبٖ غ٥لٌٔتم٥ٓ ام اًتمالَ وبُٔ ثلؽٛكؿاك ٥ٌ٘ت م٤لا م٤بٖ غ٥لٌٔتم٥ٓ،ُٛؿ. ؿ٥ُِ آٖ ا٤ٗ اًت وٝ عك رجل

 ا٣ّٓ ٚغ٥ل ٌٔتم٥ٓ، ؽٌبكت ،ث٤الٜٚ م٤بٖ ا٣ّٓ اًت ٚك٤ِٝ ؿكآٖ ؿاكؿ ٚ ٚرٛؿ ٚ ؿأٙٝ آٖ ٚاثٌتٝ ثٝ م٤بٖ ا٣ّٓ اًت. ا٤٘ىبى

 (1425اعٕـ اٌِٟٙٛك٢، ) ؿك ٤ه وَٙ م٤بٖ ثبك ؿاك٘ـ. ٤ِٝك

ا٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثٕٛرت آٖ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ا٢ وٝ ؿك احل تم٥ٔل ؽٛؿ ؿك ا٤زبؿ ٗلك ؿؽبِت ؿاُتٝ اًت ٣ٕ٘ تٛا٘ـ  ؿكوبٔٗ ِٛ لب٣ـٜ

ام ا٤ٗ ثبة ٜٔبِجٝ ؽٌبكت وٙـ. ٔفبؿ ا٤ٗ لب٣ـٜ ؿك عمٛق كْ ٥٘ن ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت. ٣ِٚ ام آ٘زب وٝ ؿك ا٤ٗ لب٣ـٜ ؿكرٝ تبح٥ل 

ا٘تمبؿ ثل لب٣ـٜ  ٤ٗ. ٟٕٔتلٗ ٚ ك٤ٚٝ ل٘ب٣٤ ث٥ِتل وِٛكٞب آ٘لا ٘پق٤لفتٝ ا٘ـؽٜبٞب ؿك ا٤زبؿ ٗلك ثٝ عٌبة ٥٘بٔـٜ اًت، لٛا٥٘

٥ٕٞٗ رٟت، اوٖٙٛ تٕب٤ُ  ثٝ ٔنثٛك ا٤ٗ اًت وٝ صلا ثب٤ـ ؽٜب٢ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٔٛرت ٤ٔبف ُـٖ ؽٛا٘ـٜ ام ٌٔئ٥ِٛت ُٛؿ؟

وٌب٣٘ وٝ ٣ًٕٟ ؿك ا٤زبؿ  ٣ٕٔٛ٣ ثلا٤ٗ اًت وٝ ٌٔئ٥ِٛت ث٥ٗ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٣ٚبُٔ ٚكٚؿ ٗلك تم٥ٌٓ ُٛؿ. ثـ٤ٗ تلت٥ت تٕبْ

عمٛق ٔب ٥٘ن ثب٤ـ ٥ٕٞٗ كاٜ عُ  ؿك ٗلك ؿاُتٝ ا٘ـ ؿك تغُٕ ثبك ٌٔئ٥ِٛت ُل٤ه ٣ٔ ُٛ٘ـ ٚتج٥٤ٖ ٘بثزب٣٤ ٓٛكت ٣ٕ٘ ٥ٌلؿ.

كا تب٥٤ـ ولؿ م٤لا ٔٛكؿ٢ وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٣ٚبُٔ ثٝ اُتلان ثب٣ج ٚكٚؿ ٗلك ُٛ٘ـ ؿك ٚال٢ ٓٛكت ؽبّ ام فل٣ٗ اًت وٝ ؿٚ ٘فل 

اًت وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك ٚل١ٛ عبؿحٝ  ٣٤رب ٔٛكؿ٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ام لب٣ـٜ وبٔٗ ِٛ پ٥ل٢ٚ ولؿ، تٟٙب ٓ ا٤زبؿ ولؿٜ ا٘ـ.ٗلك٢ كا ثب ٞ

 (1388ع٣ٙ٥ٌ ٔلاغ٣، ) م٤بٖ ثبك ٤ب اٗلاك ثٝ ؽٛؿ ٣ٕـ ؿاُتٝ ثبُـ.

 آسیت پذیزی سیبن دیدٌ

ثبُـ ا٤ٗ پلًَ ٜٔلط ٣ٔ ُٛؿ وٝ آ٤ب ٘جب٤ـ  ٤ب تبح٥ل پق٤ل٢ ٤ٚوٜ ا٢ ٌ٘جت ثٝ ؽٌبكت ؿاُتٝ ٣آٔبؿٌ ٍٞٙب٣ٔ وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ،

وٝ ؿك ا٤لاؿ ؽٌبكت تبح٥ل ؿاُتٝ اًت ٚم٥ٔٙٝ پ٥ـا٤َ آ٘لا فلاٞٓ ولؿٜ اًت ٤ب ؿأٙٝ آ٘لا ٌٌتلٍ ؿاؿٜ -٥٤ٗٚت پ٥ِ٥ٗ ٢ٚ كا

 (1389ثبك٤ىّٛ، )ؿك ٠٘ل ٌلفت ٚام ٥ٔناٖ ؽٌبكت اٚ وبًت؟ -اًت

 ٛٛك و٣ّ تل، ٚثٝ ؿ ث٥ل٣٘ٚ ٘ـاُتٝ ثبُـ )ٔب٘ٙـ ٥٤ٗٚت ًتٖٛ فملات،ثبُـ ٕٚ٘ب پٟٙبٖ تبمٔب٣٘ وٝ آ٥ًت پق٤ل٢ م٤بٖ ؿ٤ـٜ،

تبمٔب٣٘ وٝ » ك٤ٚٝ ل٘ب٣٤، ثلاًبى وبَٞ غلأت اٚ ر٥ٌّٛل٢ ٣ٔ وٙـ. ام ُىٙٙـٜ ٤ب ٤ٗف ر٣ٌٕ( آُ رجلاٖ وبُٔ، ٣ًالٔت

وٙـ ٛكت وبُٔ رجلاٖ ٌَٔٛٚ ثب٤ـ ؽٌبكت كا ثٝ ٓ« ث٥ٕبك٢ تٟٙب ثٝ ٚاًٜٝ وَٙ م٤بٖ ثبك، آُىبك ُـٜ ٤بپـ٤ـ آٔـٜ ثبُـ

اٌل ٞٓ ا٤ٗ ٌّٔٓ ثبُـ وٝ ا٤ٗ ؽٌبكت ثـٖٚ م٥ٔٙٝ ٞب٢ لج٣ّ وٝ ؿك م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٚرٛؿ ؿاُت پـ٤ـ ٣ٕ٘  ٣عت ،(1416اكؿث٣ّ٥، )

آ٥ًج٣ ثبُـ وٝ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك  عبُٓ ٍٞٙب٣ٔ وٝ ٥٤ٗت ث٥ٕبك ٌٛ٘ٝ پ٥ِ٥ٗ، ؛ أبآٔـ ٤ٚب ثـٖٚ آٖ ص٥ٙٗ ُـت٣ ٣ٕ٘ ؿاُت

 آٖ كا تِـ٤ـ ولؿٜ ثبُـ، تٟٙب ـ ٚثٝ ٓٛكت ٤ه ٣بكٗٝ حبثت ٚتخج٥ت ُـٜ ؿكآٔـٜ ثبُـ ٚعبؿحٝ،ٌقُتٝ ٔتغُٕ آٖ ُـٜ ثبُ

ثٝ  اٌل فلق ٣ٔ وٙـ م٤لا ٛج٣٤٥ اًت وٝ ٌَٔٛٚ ثب٤ـ تٟٙب ؽٌبكت٣ كا وٝ ثٝ ثبك آٚكؿٜ اًت رجلاٖ وٙـ. ت٤ٗٚ٥ ٓٛكت، ٤ٗؿكا

 80ؿكٓـ ثٛؿ ٚ پي ام عبؿحٝ، ٥ٔناٖ آٖ ثٝ  30ٝ ٥ٔناٖ ؿ٤ـٜ پ٥َ ام عبؿحٝ، ؿصبك ٘بتٛا٣٘ ؿائ٣ٕ رن٣٤ ث ب٤ٖم ٣ٙٛاٖ ٔخبَ،

ؽٛا٘ـٜ، ٘ٝ تٟٙب ٘بتٛا٣٘  اٌل ا٤ٗ، ثبٚرٛؿ ؿكٓـ ام ا٤ٗ ٘بتٛا٣٘ كا رجلاٖ وٙـ. 50ا٤ٗ ٓٛكت ٌَٔٛٚ تٟٙب ثب٤ـ  ؿك ؿكٓـ ك٥ًـ،

كؿ وٝ ام ٌَٔٛٚ ثؾٛاٞـ م٤بٖ ؿ٤ـٜ عك ؿا« ٔب٥ٞت ٘بتٛا٣٘ پ٥ِ٥ٗ كا ثٝ و٣ّ ؿٌلٌٖٛ ولؿٜ ثبُـ» ثّىٝ پ٥ِ٥ٗ كا تِـ٤ـ ولؿٜ،
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 ٔخال اٌل فلؿ ٤ه ص٣ِٕ ؿك عبؿحٝ ا٢ ثٝ ٛٛك وبُٔ ٘بث٥ٙب ُٛؿ،؛ وٝ ؽٌبكت ٘ب٣ُ ام ٘بتٛا٣٘ رـ٤ـ كا ثٝ ٛٛك و٣ّ رجلاٖ وٙـ

 (1412ع٣ّ )٣الٔٝ ع٣ّ(، ) عك كا ؿاكؿ وٝ ام ؽٛا٘ـٜ ثؾٛاٞـ ؽٌبكت ٘بث٥ٙب٣٤ وبُٔ اٚ كا رجلاٖ وٙـ. ٤ٗا

اًت ٚ ثٝ اُؾبّ ٚاكؿ ٣ٔ ُٛؿ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ثبُـ وٝ ثٝ رٌٓ اٌ٘بٖ ٓـٔٝ ٚاكؿ ُٛؿ كٗب٤ت  ؿك ٔٛال٣٤ وٝ ؽٌبكت رب٣٘ -1

 م٤ب٘ـ٤ـٜ تأح٥ل٢ ؿك ٌٔئ٥ِٛت ٣بُٔ م٤بٖ ٘ـاكؿ. لبٖ٘ٛ ٌقاك ٔب فمٚ ؿك ٔٛكؿ پنُه اًتخٙبء لبئُ ُـٜ اًت.

تلْ ُٕلؿ أب ثب٤ٌت٣ تٛرٝ ؿاُت وٝ اٌل ؽٌبكت ٚاكؿٜ ٔلثٛٙ ثٝ أٛاَ ثبُـ تٛافك ؿٚ ٛلف ٚ اكاؿٜ ٔبِه كا ثب٤ٌت٣ ٔغ -2

ُلٙ ٣ـْ ٌٔئ٥ِٛت تب رب٣٤ ٘فٛف ؿاكؿ وٝ ٣بُٔ م٤بٖ ٣ٕـاً ٔلتىت ٚكٚؿ ؽٌبكت ٍ٘لؿؿ، صلا وٝ ا٤ٗ أل ٔؾبِف ٠٘ٓ ٣ٕٔٛ٣ ٚ 

 (1392پٛك إًب٥٣ُ، ) اؽالق عٌٙٝ اًت.

 جمع ثىدی ي وتیجٍ گیزی

ٌلفتٝ ٥ِٔٛؿ، ثلك٣ً وتت فمٟب، ؿًت وٓ ؿٚ ٘ىتٝ كا ؿك ا٥ِٚٗ ام ٔز١ٕٛ ٔٛاكؿ٢ وٝ اًتٙبؿ ثٝ لب٣ـٜ الـاْ ُـٜ ثٛؿ ٘ت٥زٝ 

ٔلٚك ثل ٔفبؿ، ٌٔتٙـات ٚ ٔٔبؿ٤ك لب٣ـٜ الـاْ ثٝ فٞٗ ٔٙتذ ٣ٔ ًبمؿ. ٘ىتٝ اَٚ احل الـاْ ؿك اًمبٙ ٕٗبٖ اًت ثٝ ٘غ٢ٛ وٝ 

پٕپ٥٘ٛٛى ؿك عمٛق كْٚ ٚ  فمٟب ام الـاْ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٤ى٣ ام ٌٔمٜبت ٕٗبٖ ٘بْ ٣ٔ ثل٘ـ. ا٤ٗ ؽ٥ٔٔٝ لب٣ـٜ الـاْ كا ثٝ لب٣ـٜ

٘نؿ٤ه ٣ٔ ًبمؿ. م٤لا ٌٔئ٥ِٛت ٣بُٔ ٚكٚؿ م٤بٖ كا  (وٝ ٔفْٟٛ تم٥ٌٓ ؽٌبكات كا ٣ٕ٘ ُٙب٥ًـ)ُلوت ؿك ؽٜب ؿك وبٔٗ ال 

كا  (٣ٕـ)ثٜٛك و٣ّ ام ث٥ٗ ثلؿٜ ٚ ٢ٚ كا ٤ٔبف ٣ٔ ٌلؿا٘ـ. ٘ىتٝ ؿْٚ ا٤ٙىٝ ٜٔب٤ِٝ لب٣ـٜ الـاْ، ِنْٚ ٚرٛؿ ٣ٙٔل ٣ّٓ ٚ اكاؿٜ 

لب٣ـٜ ثٝ فٞٗ ٔتجبؿك ٣ٔ ًبمؿ. ا٤ٗ ٘ىتٝ، ٞٓ ام ت٤ل٤ف لب٣ـٜ، ٞٓ ام ؿال٤ُ ٚ ٌٔتٙـات لب٣ـٜ ٚ ٞٓ ام ٔٔبؿ٤ك ثبكم رٟت تغمك 

ا٣ٕبَ آٖ، لبثُ اًتٙجبٙ اًت. پق٤لٍ احل ٤ٔبف وٙٙـٜ الـاْ ؿك ٓٛكت پق٤لٍ ٣ٙٔل ٣ٕـ رٟت تغم٥ك لب٣ـٜ أل٢ ٛج٣٤٥ 

رٟت تغمك لب٣ـٜ أل٢ ٛج٣٤٥ اًت. ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ ؽٛا٥ٞٓ ؿ٤ـ وٝ  اًت. ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ ؽٛا٥ٞٓ ؿ٤ـ وٝ ٚرٛؿ ٣ٙٔل ٣ٕـ

ام ٔٛاكؿ ا٘غٔبك ٌٔئ٥ِٛت اًت ٚ عت٣ ؿك ٠٘بٟٔب٢ عمٛل٣ وٝ تم٥ٌٓ  (ؿك عىٓ ٣ٕـ)ٚرٛؿ ٣ٙٔل ٣ٕـ ٤ب تم٥ٔل ٥ًٍٙٗ 

٣ٟـٜ ٣بٔـ  ؽٌبكت ٣ّ٣ االَٓٛ پق٤لفتٝ ُـٜ اًت ٥٘ن ؿك ا٤ٗ فلٕ ٌٔئ٥ِٛت رٙجٝ ا٘غٔبك٢ ٌلفتٝ، رجلاٖ ؽٌبكت تٟٙب ثل

كا ام ٣ٙبٓل تِى٥ُ ؿٞٙـٜ لب٣ـٜء الـاْ تّم٣ و٥ٙٓ، ٔفبؿ ا٤ٗ  (٣ّٓ ٚ اكاؿٜ)للاك ؿاؿٜ ٣ٔ ُٛؿ. ثٝ ٞل عبَ، صٙب٘ضٝ ٣ٙٔل ٣ٕـ 

لب٣ـٜ ثٝ ٥ٞش ٚرٝ ام ؿ٤ٍل ٠٘بٟٔب٢ عمٛل٣ فبّٓٝ ٣ٕ٘ ٥ٌلؿ ٚ عىٓ ؽبّ ٚ ٔتفبٚت٣ كا ثٝ ؿًت ٣ٕ٘ ؿٞـ، ٣ِٚ ث٣ تلؿ٤ـ 

ٛؿ. ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل اٌل ٣ٙٔل ٣ّٓ ٚ اكاؿٜ كا ام ُلا٤ٚ تغمك لب٣ـٜ تّم٣ ٘ى٥ٙٓ ثب٤ـ ؿك ٌٔمٚ ٕٗبٖ لّٕلٚ آٖ ث٥ٌبك تًٙ ٣ٔ ُ

ثٛؿٖ لب٣ـٜ ثٜٛك ّٜٔك تلؿ٤ـ ٕ٘ٛؿ. م٤لا ٔٔبؿ٤م٣ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٥ّ٣لغٓ تم٥ٔل م٤ب٘ـ٤ـٜ ٤ب ؿؽبِت ٢ٚ ؿك ا٤لاؿ ٗلك ٌ٘جت ثٝ 

ٚ ٤ب تم٥ٌٓ ؽٌبكت پق٤لفتٝ  (٢ وٝ ًجت ال٢ٛ ام ٔجبُلاًتٔب٘ٙـ ٔٛكؿ)ؽ٤ِٛتٗ، ٕٗبٖ ثل ٣ٟـٜ ؿ٤ٍل٢ للاك ٌلفتٝ اًت 

ُـٜ اًت. ثٝ ٛٛك٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ٔـ٣٣ ُـ تم٥ٔل م٤ب٘ـ٤ـٜ صٙب٘ضٝ ٣ّت ٔٙغٔل ٚكٚؿ م٤بٖ ثبُـ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ كاثٜٝ ًجج٥ت كا 

٣ٙٔل ٣ّٓ ٚ ل٢ٜ وٙـ، ٌٔمٚ ٕٗبٖ ٚ ٤ٔبف وٙٙـٜ ام ٌٔئ٥ِٛت اًت. ثٝ ٠ٙٔٛك تج٥٥ٗ ثٟتل ١ٛٗٛٔ ُب٤ٌتٝ اًت وٝ رب٤ٍبٜ 

اكاؿٜ ؿك لب٣ـٜ الـاْ ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك ٥ٌلؿ. ٞل فلؿ٢ وٝ ثٜٛك ٔزب٣٘ ٚ تجل٣٣ّ ٣ّٕ٣ كا ا٘زبْ ؿٞـ ٚ ٔٛرت تّف ٤ب ٘مْ ؿك آٖ 

ُٛؿ ٛجك لب٣ـٜ الـاْ ثب٣ج اًمبٙ اعتلاْ ٔبَِ ٌلؿ٤ـٜ پي، ٔٛرت ًمٛٙ ٕٗبٖ ٚ ٤ٔبف٥ت اٚ ام ٌٔئ٥ِٛت ٥ٍٔلؿؿ. ؿك فمٝ 

 ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثلا٢ ٜٔب٤ِٝ ث٥ِتل ٣ٔ تٛاٖ ثٝ ٔٔبؿك ٔلثٛٛٝ كر١ٛ ٕ٘ٛؿ.ٔٛاكؿ ٣ـ٤ـٜ ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن 

ثٝ كغٓ ا٤ٙىٝ رجلاٖ ؽٌبكت ٚاكؿٜ ام ٢ًٛ ٣بُٔ م٤بٖ، أل ا٘ىبك٘بپق٤ل اًت؛ أب ؿك فمٝ ٚ عمٛق ثٝ ٔٛاكؿ٢ ٔت٤ـؿ٢ ثل ٥ٔؾٛك٤ٓ 

ٕبٖ ٚ ٌٔئ٥ِٛت٣ ٘ـاكؿ. وٝ ؿك لب٣ـٜ الـاْ وٝ ٣بُٔ م٤بٖ ثب ٚرٛؿ ا٤ٙىٝ ثٝ ٔبِه ٗلك كًب٘ـٜ اًت أب ٌ٘جت ثٝ اٚ ٥ٞضٍٛ٘ٝ ٗ

٤ى٣ ام ٟٕٔتل٤ٗ ٣ُّ ا٤ٗ ٌٔبِٝ ٣ٔ ثبُـ. ا٤ٗ لب٣ـٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٔـاكن ٚ ٌٔتٙـات ٔت٤ـؿ٢ ام لج٥ُ كٚا٤بت ٔت٤ـؿ، ٣لف ٚ 

لاك ٥ُٜٛ ٣ّٕ٣ ؽلؿٔٙـاٖ ٚ ارٕب١ ثٝ احجبت ك٥ًـٜ اًت. ثٝ كغٓ ا٤ٙىٝ فمٟب ُلا٤ٚ ا٤ٗ لب٣ـٜ كا ثٝ ٛٛك ٔزنا ٔٛكؿ ثغج ل

٘ـاؿٞب٘ـ، أب ام ٣جبكات فمٟب ٥ٔتٛاٖ، ٔبِه ثٛؿٖ، ثبِغ ثٛؿٖ، ٣بلُ ثٛؿٖ ٚ ٣بِٓ ٚ آٌبٜ ثٛؿٖ كا ام رّٕٝ ُلا٤ٚ ا٤ٗ لب٣ـٜ ثلُٕلؿ. 

ٚ لب٣ـٜ ال ٗلك، ٔٛرت ا٘تفبء كاثٜٝ ًجج٥ت  لب٣ـٜ الـاْ، ام ٛل٤ك ٔتنِنَ ًبؽتٗ ٔجب٣٘ ٕٗبٖ ٕٞضٖٛ اعتلاْ ٔبَ ٌّٕٔبٖ

ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ اًت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ لب٣ـٜ، ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ ام ٣بُٔ م٤بٖ ثلؿاُتٝ  ٌبكت ٚاكؿٜ ٥ِٔٛؿ٥ٔبٖ ف٤ُ م٤ب٘جبك ٚ ؽ

 ٥ِٔٛؿ ٚ اٚ ؿك لجبَ ؽٌبكت٣ وٝ ٚاكؿ ٕ٘ٛؿٜ ٕٗب٣٘ ٘ـاكؿ. ام ٔز١ٕٛ ٠٘لات فمٟب ٚ عمٛق ؿا٘بٖ، اًتفبؿٜ ٣ٔ ُٛؿ:
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كاف٢ ٌٔئ٥ِٛت ؿاٌ٘تٝ ُـٜ اًت. ؿك ٠٘بْ عمٛق ٢ وبٔٗ ال ؿك  الـاْ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ؿك ٠٘بْ ٞب٢ عمٛل٣ اًالْ ٚ وبٔٗ ال ام ٣ٛأُ

ٌقُتٝ، الـاْ م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٤ب كٗب ٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ ٤ه ؿفب١ تٕبْ ٥٣بك ؿاٌ٘تٝ ٣ٔ ُـ ٚ ؿاؿٌبٜ ٞب ٥ٔبٖ رب٣٤ وٝ تم٥ٔل م٤بٖ ؿ٤ـٜ 

لٜ ٣ٔ ؽٛكؿ، ثب رب ٣٤ وٝ ثب تم٥ٔل ؿ٤ٍل٢ ٔٛرت پ٥ـا٤َ ٌٔئ٥ِٛت ٣ٔ ُـ ٚ ؿك ٚال٢، تم٥ٔل م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثٝ تم٥ٔل ؿ٤ٍل ٢ ٌ

تم٥ٔل م٤بٖ ؿ٤ـٜ ثٝ تٟٙب ٣٤ ٔٛرت ؽٌبكت ٣ٔ ُـ، تفبٚت ٣ٕ٘ ٌقاُتٙـ ٚ ؿك ٞل ؿٚ ٔٛكؿ، م٤بٖ ؿ٤ـٜ كا ٌٔتغك رجلاٖ 

ؽٌبكت ٣ٕ٘ ؿاٌ٘تٙـ، ٣ِٚ كفتٝ كفتٝ ؿاؿٌبٜ ٞب ٥ٔبٖ تم٥ٔل م٤بٖ ؿ٤ـٜ )تم٥ٔل ِٔتلن( ٚ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ تفبٚت ٌقاُتٙـ. 

فب١ رن ئ ٢ ٚ ٔٛرت وبَٞ ؿاٌ٘تٙـ ٚ ؿ٤ـٌبٜ ًّٙت٣ كا ؿكثبك٠ لب٣ـٜ، ثٝ لٛت ؽٛؿ ثبل٣ ٌقاكؿ٘ـ؛ ثب ا٤ٗ لب٣ـ ٠ ٘ؾٌت كا ؿ

تفبٚت وٝ ؿا١ٙٔ ا٣ٕبَ لب٣ـ٠ كٗب٤ت م٤بٖ ؿ٤ـٜ كا ٔغـٚؿ ولؿ٘ـ ٚ عت٣ ؿك ٔٛاكؿ٢ ام ا٣ٕبَ آٖ ؽٛؿؿاك ٢ ٚكم٤ـ٘ـ ٚ لب٣ـ ٠ 

 تم٥ٔل ِٔتلن كا ثل آٖ تلر٥ظ ؿاؿ٘ـ.

٤ب عمٛل٣ ثل اًبى ُلا٤ٚ ا٥ِٚٝ ٚ عٌت ٔٛكؿ، ِٞـاكٞب٢ المْ كا ثٝ ٔٔـْٚ ؿاؿٜ ثبُـ، ا٤ٗ ا٣الْ ؽٜل ٚ  ٞلٌبٜ ُؾْ عم٥م٣

ِٞـاك ا٥ِٚٝ ٌٔئ٥ِٛت رجلاٖ ؽٌبكت اعتٕب٣ِ كا ام فّٔٝ ٢ٚ ثل٣ٔ ؿاكؿ ٚ ِٞـاكؿٞٙـٜ ٌٔئَٛ ؽٌبكت٣ ٥ٌ٘ت وٝ ام كٍٞقك 

ام آ٤بت للآٖ، ٣ٔ تٛاٖ ثٝ آ٤ٝ ول٤ٕٝ )ٚٓالَ تُّْمُٛاْ ثِأ٤َْـ٤ِىُْٓ إ٣َِِ ف٤ُ اٚ ٔتٛرٝ ؿ٤ٍل٢ ُـٜ اًت. ؿك ٥ٔبٖ اؿِّٝ لب٣ـٜ ِٞـاك 

ٚ ام كٚا٤بت، ثٝ عـ٤ج ٌٔٙٛة ثٝ أبْ ر٤فل ٓبؿق )٥ّ٣ٝ اٌِالْ( وٝ ؿاًتبٖ ل٘بٚت  ( اُبكٜ ولؿ195اِتَُّّْٟى١َِ( )ثملٜ: 

«: ٘لت پي ام ا٤ٙىٝ ِٞـاكؿٞٙـٜ كا ٣ٛ ا٥ٔلإِؤ٥ٙٔٗ )٥ّ٣ٝ اٌِالْ( ؿك ؽّٔٛ ثبم٢ ُلٙ ثٙـ٢ رٛا٘بٖ كا فول ٣ٔ وٙـ. ع

عى٣ٕ تجلئٝ ٕ٘ٛؿ، فلٔٛؿ لَـ ا٣قَكٓ ٔٓٗ عٓقَّك و٣ٌ وٝ ِٞـاك ؿاؿٜ، ٤ٔقٚك اًت. ٔفبؿ اؿِّٝ لب٣ـٜ تٌج٥ت ٚ الـاْ ٥٘ن ام رّٕٝ 

 ثلؿ. ٔجب٣٘ فم٣ٟ ا٤ٗ لب٣ـٜ اًت. ؿك وٙبك ا٤ٗ اؿِّٝ، ٣ٔ تٛاٖ ام ثٙب٢ ٣مال ثٝ ٣ٙٛاٖ ٟٔٓ تل٤ٗ ؿ٥ُِ ا٤ٗ لب٣ـٜ ٘بْ

ام ٔز١ٕٛ اؿِّٝ ٘م٣ّ ٚ ٣م٣ّ ٤بؿ ُـٜ، اًتفبؿٜ ٣ٔ ُٛؿ: ٞلٌبٜ ُؾ٥ٔت ٞب٢ عم٥م٣ ٚ عمٛل٣ پ٥َ ام الـاْ ثٝ وبك٢، وٝ 

اعتٕبَ ؽٜل ؿاكؿ، ِٞـاك ا٥ِٚٝ كا ٛجك ُلا٤ٚ المْ ؿاؿٜ ثبُٙـ ٚ ا٤ٗ ِٞـاك ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ثٛؿٜ وٝ ٛلف ؽٜبة فلٓت ٌل٤ن ام 

كت، ِٞـاكؿٞٙـٜ، ا٣ٓ ام عم٥م٣ ٚ عمٛل٣، ٥ٞش ٌٛ٘ٝ ٌٔئ٥ِٛت٣ ٘ـاكؿ ٚ ٗبٔٗ ؽٌبكت ٔغُ ؽٜل كا ؿاُتٝ ثبُـ، ؿك ا٤ٗ ٓٛ

ٞب٢ اعتٕب٣ِ ٥ٌ٘ت، ثّىٝ ثل ٣ىي، ٕٔىٗ اًت ُؾْ ٔٔـْٚ كا ٚاؿاك وٙٙـ وٝ ؽٌبكت ٞب٢ ٚاكؿ ُـٜ كا ٥٘ن ثپلؿامؿ ٚ عت٣ 

٤ى٣ ام آَٛ ث٥ٙبؿ٤ٗ  ٓ ثبُـ.ٕٔىٗ اًت ؿك ٔٛاكؿ٢، ٣الٜٚ ثل ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘، ٔٙت٠ل ٣ٛالت ٌٔئ٥ِٛت ٞب٢ و٥فل٢ ٞ

ارتٕب٣٣، ا٥ٙٔت التٔبؿ٢ اًت ثٝ ا٤ٗ ٣ٙ٤ٔ ته ته افلاؿ رب٤ٔٝ، ٌ٘جت ثٝ ٔبَ ٚ عمٛق ٔب٥ِِبٖ اعٌبى ا٥ٙٔت ؽبٛل ٕ٘ب٤ٙـ 

ٚ ؿغـغٝ ت٤ـ٢ ٚ تزبٚم ثٝ أٛاَ ٚ عمٛلٕب٥ِِبٖ كا ٘ـاُتٝ ثبُٙـ. ا٤ٗ ٟٔٓ ٔغمك ٥ِٕ٘ٛؿ ٍٔل ثب ٟ٘بؿ٤ٙٝ ٕ٘ٛؿٖ ت٤ب٥ِٓ كٚط 

ال٣ٔ ؿك رب٤ٔٝ وٝ ؿك ا٤ٗ ٥ٔبٖ ٤ى٣ ام ٟٕٔتل٤ٗ ؿًتٛكات اًال٣ٔ وٝ ام پِتٛا٣ٟ٘ ؽِلَؿ ر٣٤ٕ ٚ ٣مال٣٘ ٥٘ن ثلؽٛكؿاك ثؾَ اً

اًت ٚ ٘مَ ٣ٕٟٔ ؿك علاًت ٚ عفبٟت ام عمٛق ٔبؿ٢ ٚ ٔب٣ِ افلاؿ ؿاكؿ ا٤ٗ اًت وٝ ثلا٢ علٔت ُىٙبٖ ٚ ٘بل٘بٖ عمٛق 

تٝ اًت ثٝ ا٤ٗ ٣ٙ٤ٔ وٝ اٌل فلؿ ٤ب افلاؿ٢ ثـٖٚ كٗب٤ت ٔبِه، ؿك ٔبَ اٚ ٔب٣ِ افلاؿ، ٕٗبٖ ٚ ٌٔئ٥ِٛت ٔـ٣٘ كا ؿك ٠٘ل ٌلف

تٔلف ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثـ٤ٗ ٥ًّٚٝ ثٝ اٚ ؽٌبكت ٚاكؿ ٕ٘ب٤ـ، ٟٔٛف اًت ؽٌبكت ٚاكؿٜ كا ثٝ ٞل ٛل٤ك ٕٔىٗ رجلاٖ ٕ٘ب٤ـ. ثٝ كغٓ 

ثٝ ٔٛاكؿ٢ ثل ٥ٔؾٛك٤ٓ وٝ ٣بُٔ م٤بٖ ثب ا٤ٙىٝ رجلاٖ ؽٌبكت ٚاكؿٜ ام ٢ًٛ ٣بُٔ م٤بٖ، أل ا٘ىبك٘بپق٤ل اًت، أب ؿك فمٝ ٚ عمٛق 

ٚرٛؿ ا٤ٙىٝ ثٝ ٔبِه ٗلك كًب٘ـٜ اًت أب ٌ٘جت ثٝ اٚ ٥ٞضٍٛ٘ٝ ٕٗبٖ ٚ ٌٔئ٥ِٛت٣ ٘ـاكؿ. ٍٞٙب٣ٔ وٝ ثٝ ك٤ِٝ ٤بث٣ ا٤ٗ ٌٔئّٝ 

ًبى لب٣ـٜ ثل ا اًت. لب٣ـٜ الـاْ ٥ٔپلؿام٤ٓ، ٥ٔج٥ٙ٥ٓ وٝ فمٟب ٣ُّ ٔت٤ـؿ٢ كا ثلا٢ آٖ ث٥بٖ ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ وٝ ٤ى٣ ام ٣ّت ٞب٢ آٖ

 ٗلك ٚاكؿٜ ٕٗبٖ ٚ ٌٔئ٥ِٛت٣ ٘ـاكؿ. الـاْ، ٞلٌبٜ ٔبِه ثٝ ٛٛك آٌبٞب٘ٝ ثل ٗلك ؽ٤َٛ الـاْ ٕ٘ب٤ـ، ٣بُٔ م٤بٖ ٌ٘جت ثٝ
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ثلك٣ً ٔٛرجبت ٕٗبٖ ؿك أٛك و٥فل٢ كٔ٘ب٥٘بٖ ٣جبى، ٥ًبٞىّلٚؿ٢ ؿاِ٘زٛ ٚ ٔغمك ؿٚكٜ ؿوتل٢ عمٛق ؽ٣ٓٛٔ  .9

 http://mostadal.com ٚ ٔـ٥ٕ٘مب٤ٌٝ لبٖ٘ٛ ٔزبمات اًال٣ٔ رـ٤ـ ٚ لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘

 لبٖ٘ٛ ٔزبمات اًال٣ٔ، ثؾَ ؿ٤بت، ا٘تِبكات لمٙٛى، صبح ًْٛ. ُلط( 1381مكا٣ت، ٣جبى، ) .10

 االئّٕٝ، تغم٥ك ٔغّٕـٞبؿى ا٥ٔٙى، ِٟٔـ، ٔز٢ٕ اِجغٛث االًال٥ٔٝ. ( ؽٔبئْق 1406ُل٤ف كٗى، ) .11

اِِل٥٣ٝ ف٣ فمٝ اال٥ٔٝ، ٔؤًٌٝ ِ٘ل اًال٣ٔ، (، اِـكٚى 1414) ا٤ِب٥ُٟ٣ّٔـ اَٚ، ٥ُؼ ُٕي اِـ٤ٗ ٔغٕـ ثٗ ٔى٣  .12

 صبح اَٚ

 ، ا٘تِبكات ٔزـ، صبح اَٚ.آحبك للاكؿاؿٞب ٚ ت٤ٟـات( 1383) ٥ُٟـ٢، ؿوتل ٟٔـ٢، .13

 ا٘تِبكات ر٥ج٣. ٢ ًجج٥ت ٚ ت٤ـؿ اًجبة ٚ ٚكٚؿ م٤بٖ، لٓ، كاثٜٝ( 1392) ٔغٕٛؿ٣بثـ٤ٗ،  .14

 ٝ ا٘تِبكات فلاٞب٣٘، ث٣ تب٣ب٣ّٔ )٥ُؼ ثٟبئ٣( ٥ُؼ ثٟبء اِـ٤ٗ، اِزب٢ٔ ا٤ِجب٣ً، ٔؤًٌ .15

 .4 س ، ا٘تِبكات ثغلا٤ِّْٛ،عمٛق ٌٔؤ٥ِٚت ٔـ٣٘( 1373) ٣ـَ، ٜٔٔف٣، .16
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Abstract 

This study aims to compare the Rule of Action in jurisprudence with the Consent of the Victim Rule in Iranian 

Civil Law using a descriptive method. Some have differentiated the victim's fault from the fault of the injury or 

loss factor, because an action of injury or loss is considered a fault provided that it is against the law, while the 

law imposes no responsibility for the victims to protect their lives and properties. Therefore, it is just the fault of 

the victim which can affect the defendant's responsibility. The victim's behavior should thus be such that it can 

be considered a fault. The Rule of Action is one of the important judicial rules which has traces in Iranian Law, 

especially in the issues related to civil responsibility. However, this rule has received less attention by jurists and 

lawyers. The Rule of Action has been used in two senses, in the sense of creating liability and in the sense of 

nullifying liability. The former is associated with the corrupt swap transactions where the non-owner brings an 

action against an owner, whereas the latter is related to the cases where an owner brings an action against him-or 

herself. As we try in this study to investigate the status of the Rule of Action in civil liability, we have 

investigated the Rule of Action in the sense that it nullifies liability. 
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