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مختصری بر حقوق مدنی : عنوان مقاله 

هاکان : محقق 

 

 فهل اٍل

 اًَأ يس ٍ اٍنبف ٍ احىبم آًْب

   

همسهِ 

       

        ثب تَرِ ثِ ًيبظّبي ثيحس ٍحهط اًؿبًْب وِ زض ََل تبضيد رٌگْبي ظيبزي ضا ثطاي توله اهَال زيگطاى ٍ ضؾيسى ثِ ايي ًيبظّب ثبٖج 

ٍ ضؾيسى ثِ ايي ّسف ّوَاضُ ثِ ٌَٖاى يىي اظ آضظٍ ّبي هْن ثكطي ثبلي هبًسُ اؾت ٍ ثتسضيذ ضاّْبي زيگطي ثطاي زؾتيبثي . قسُ اؾت

ثَُضيىِ اهطٍظُ هي تَاى ازٖب ًوَز . ثِ آى ٍ ضفٕ ًيبظّبي اًؿبًْب اًسيكيسُ قسُ ٍ تحَالتي زض هفَْم هبلىيت ثِ ٍرَز آهسُ اؾت

ثِ ٌَٖاى هخبل، اثتىبض .اؾتفبزُ اظ اهَال ٍ ؾطهبيِ ّبي زيگطاى ثِ ٌٖبٍيي هرتلف ثِ هطاتت ثيكتط اظ اؾتفبزُ هبلىبى انلي آًْب هي ثبقس

ثكط زض ايزبز ٖمَزي ّوبًٌس اربضُ، هًبضثِ، هعاضِٖ، هؿبلبت، ٍلف، ٖبضيِ، ٍزيِٗ ٍ غيطُ ضا هي تَاى ًبم ثطز وِ ّن هكىل هبلىبى اهَال ٍ 

ؾطهبيِ ّب ضا زض ثْطُ ثطزاضي اظ آًْب حل ًوَزُ ٍ ّن ثِ افطاز زيگطي وِ ًيبظ ثِ آًْب زاضًس ٍلي لبزض ثِ توله آًْب ًيؿتٌس ووه هي ًوبيس 

ٍ هب زض ايٌزب ثِ ثطؾي ضٍاثٍ حمَلي َطفيي ٍ هؿئَليتْبي اهيي زض ٖمَز ايي چٌيٌي . وِ اظ اهَال ٍ ؾطهب يِ ّبي زيگطاى اؾتفبزُ ًوبيٌس

وِ رلَُ اي اظ اهبًت زض آًْب ٍرَز زاضز هي پطزاظين تب ثجيٌين زض نَضتي وِ َطفيي ٍ ثِ ٍيػُ اهيي اگط اظ هؿئَليتْبي وِ زض لطاضزاز يب زض 

.    لبًَى ًؿجت ثِ ايي هبل اهبًي ثط ْٖسُ اٍ گصاقتِ قسُ ترلف وٌس اظ ًٓط حمَلي چِ آحبضي ضا ذَاّس زاقت
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 فهل اٍل

 

يس ٖجبضت اؾت اظ ؾلُِ ٍ التساض قرم ثط قيء ثِ گًَِ اي وِ ٖطفب آى قيء زض اذتيبض ٍ اؾتيالي اٍ ثبقس ٍ ثتَاًس ّطگًَِ » تٗطيف يس 

 (27 ثرف هسًي، ل –لَاٖس فمِ -زوتط ؾيس ههُفي هحمك زاهبز). «تهطف ٍ تغييطي زض آى ثِ ٖول آٍضز 

 ههبزيك يس

 :ههبزيك يس ضا تحت زٍ ٌَٖاى ٖوسُ هي تَاى زؾتِ ثٌسي وطز 

 هبًٌس پَلي وِ زض زؾت يب ريت اقربل اؾت ،تٗلك اقيب ثِ افطاز ثب ضاثُِ ّبي حميمي ٍ ويفيت ّبي فيعيىي هٗلَم هي قَز (         الف

ايي . زض ايي هَاضز ثيي قيء هَضز توله ٍ هبله، ضاثُِ حميمي، هؿتمين، فيعيىي ٍ هىبًي ٍرَز زاضز. ٍ يب لجبؾي وِ ثط تي آى ّب اؾت 

ون ٍ ثيف ربًكيي ايي گًَِ يس قسُ « يس اٖتجبضي ٍ لطاضزازي » گًَِ تٗلمبت ثيكتط هطثٌَ ثِ گصقتِ تبضيد ثكط اؾت ٍ زض ظهبًْبي اذيط 

 .اؾت

ههساق زيگط يس، ٍرَز اؾٌبز، ٖالئن، ًَقتِ ّب ٍ ؾوجل ّبيي اؾت وِ تٗلك قيء ثِ قرم ضا هي ضؾبًس وِ هخبل ثبضظ آى،  (         ة

ٍرَز اؾٌبز هبلىيت زض زؾت فطز ٍ ثِ ًبم زاضًسُ، هخجت هبلىيت اٍ ثط هبل غيطهٌمَل اؾت؛ ّط چٌس ثبلوجبقطُ ٍ هؿتميوب ثط غيطهٌمَل 

 ثرف –لَاٖس فمِ -زوتط ؾيس ههُفي هحمك زاهبز). هؿلٍ ًجبقس ٍ يب زيگطي آى ضا اظ َطف هبله هَضز تهطف ٍ اؾتيفب لطاض زازُ ثبقس

 (28هسًي، ل 

 اًَأ يس

 . «تهطف زض هبل غيط ثِ هٌَٓض ًگْساضي آى ثب اشى هبله يب ثب اشى ًوبيٌسُ هبله يب ثب اشى لبًَى»         يس اهبًي 

  (766تطهيٌَ لَغي حمَق، ل - زوتطهحوس رٗفطلٌگطٍزي )

 .يوبى زض لغت ثِ هٌٗي وفبلت وطزى، هلعم قسى ٍ تبٍاى زاضي آهسُ اؾت
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. اؾت قسُ تٗطيف زازى، لطاض ْٖسُ زض ضا قيئي ٍ گطفتي ثطْٖسُ ٍ زيگطي ثطْٖسُ قيئي ثَزى تْٗس، حمَلي،         زضانُالح

تهطف زض هبل غيط وِ ثسٍى اربظُ هبله ٍ لبًَى ثَزُ ثبقس هبًٌس تهطف غبنجبًِ ٍ تهطفي وِ زض حىن غهت اؾت »         يس يوبًي 

  (766تطهيٌَ لَغي حمَق، ل - زوتطهحوس رٗفطلٌگطٍزي . )زض ّويي انُالح يس ٖسٍاًي ضا ًيع ثِ وبض هي ثطًس.(م. ق308هبزُ )

ٍ ثِ ََض ولي زض ّط هَضزي وِ زض احط حىن لبًَى يب ثِ هَرت ٖمسي وؿي هؿئَل ٍ هتْٗس پطزاذت هبلي ثِ زيگطي ثكَز ثب يوبى ضٍثطٍ 

 .ّؿتين

 اًَأ يوبى

 يوبى ًبقي اظ ٖمس

 .ثِ وبض ثطزُ اؾت (يوبى ٖمسي)        انُالحي وِ لبًَى هسًي زض نسض فهل چْبضزّن اظ ثبة ٖمَز هٗيٌِ ثب ٌَٖاى 

-تْٗس ٍ هؿئَليتي وِ ثط شهِ قرم اؾتمطاض هي.         يوبى ًبقي اظ ٖمس يٌٗي ايٌىِ هجٌب ٍ ؾجت ايزبز يوبى ثطاي قرم ٖمس اؾت

ثِ ٖجبضتي لهس َطفيي زض ايزبز يوبى هَحط اؾت ٍ اظ ايي ضٍ يوبى لهسي ًيع . يبثس هتىي ثط ذَاؾت ٍ اضازُ ٍي اؾت ًِ زذبلت لبًَى

ٍ زض يه والم ّطگًَِ هؿئَليتي وِ زض ًتيزِ ترلف اظ هفبز ٖمس ثِ  (245، ل 2اثَالمبؾن گطري، همبالت حمَلي، د )ًبهيسُ هي قَز 

ثطذي ًَيؿٌسگبى يوبى ًبقي اظ ٖمس ضا ّن ًتيزِ هؿتمين تَافك زضثبضُ ايزبز آى هيساًٌس . ٍرَز هي آيس يوبى ٖمسي ًبهيسُ هي قَز

-ٍ ّن ٖبلجت پيوبى قىٌي ٍ ترلف اظ تْٗس لطاضزازي ٍ يوبى ًبقي اظ ٖمس ضا التعام ثِ رجطاى ذؿبضت ًبقي اظ ترلف اظ ٖمس تٗجيط هي

 ( 644، رٗفطي لٌگطٍزي، تطهيٌَلَغي حمَق، ل 142، ل 4زوتط ًبنط وبتَظيبى، لَاٖس ٖوَهي لطاضزازّب، د). وٌٌس

 

 هفَْم ٖبم ٍ ذبل يوبى ٖمسي

 :هفَْم ٖبم - 1

        زض فمِ اهبهيِ يوبى ٖمسي زض هٌٗي ٖبم ذَز قبهل حَالِ، وفبلت ٍ يوبى انُالحي اؾت ٍ ايي هتبحط اظ تٗطيف هكَْض ٍ هتساٍل 

وِ تٗطيف ًبْط ثِ هفَْم ٖبم يوبى اؾت ٍ ليس  (310، ل9ًزفي، رَاّطالىالم، د) (ٍ َّ ٖمس قطٔ للتْٗس ثوبل اٍ ًفؽ)زض فمِ اؾت 

  (310، ل 9هحمك حلي، قطايٕ، ًمل اظ ًزفي زض رَاّط الىالم، د  ). هبل فهل تٗطيف حَالِ ٍ يوبى ٍ ليس ًفؽ فبنل ٖمس وفبلت اؾت

 :هفَْم ذبل - 2

  لبًَى هسًي ٍ هَاز ثٗسي اؾت ٍ قْيس اٍل اظ آى ثِ ٌَٖاى تْٗس ثِ هبل اظ ؾَي 684         هفَْم ذبل يوبى ٖمس يوبى هَئَ هبزُ 

  ( 123قْيس اٍل، لوِٗ زهكميِ، وتبة يوبى، ل ). ثطي يبز هي وٌس

 .ٖمس يوبى ٖجبضت اؾت اظ ايٌىِ قرهي هبلي ضا وِ ثط شهِ زيگطي اؾت ثط ْٖسُ ثگيطز:   لبًَى هسًي684        هبزُ 

ٍ ثب هُبلِٗ هَاز ثٗسي لبًَى هسًي هٗلَم هيكَز، وِ ثطاي تحمك ايي ًَٔ يوبى ثبيس قرهي زض ثطاثط َلجىبض تْٗس وٌس وِ زيي ثسّىبض ضا 

 .ثپطزاظز ٍ ايي تْٗس هَضز لجَل َلجىبض ٍالٕ قَز

 يوبى لْطي، يوبى ًبقي اظ حىن لبًَى
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يوبى لْطي وِ ثب .        هطاز اظ لْط غلجِ ٍ ظٍض اؾت ٍ لْطي يٌٗي ّط آًچِ وِ تحويلي اؾت ٍ اضازُ َطف زض آى ثي تبحيط اؾت

العاهبت ذبضد اظ لطاضزاز، هؿئَليت غيطلطاضزازي، تْٗسات ذبضد اظ ٖمَز، تْٗسات لبًًَي ٍ هؿئَليت هسًي قٌبذتِ : انُالحبتي ًٓيط

زض توبم يوبًبت ًبقي اظ غهت، اتالف، تؿجيت ٍ . هي قَز، هجيي يوبًبتي اؾت وِ نفت هكتطن ّوِ آًْب تىيِ ثط هٌكبء لبًًَي اؾت

 .غيطُ اٍآل تحمك يوبى ًبقي اظ اضازُ قرم ٍ هٗبهلِ ًيؿت ٍ حبًيب حىن حجَتي يوبى ًبقي اظ قطٔ ٍ لبًَى اؾت

 

 

 

 هفَْم اهبًت

 :تحليل لغَي

اهي زض انُالح ٖطة ثِ هٌٗي ظًْبض اؾت ٍ همبثل ذَف ٍ ثين ثِ وبض .         اهبًت ٍاغُ اي اؾت ٖطثي ٍ ههسض اؾت ٍ ضيكِ اـ اهي اؾت

اظ ثيي ٍاغُ . هكتمبتي چَى ايوبى، اهيي، هَتوي،تبهيي، اؾتيوبى ٍ غيط آى اظ ضيكِ اهي ٍ اهبًت اؾت. اهبًت ًيع يس ذيبًت اؾت .هي ضٍز

 . ّبي هكتك اظ اهي آًچِ وِ وبضثطز فمْي ٍ حمَلي زاضز اهبًت، اؾتيوبى، اهيي ٍ يب هَتوي ٍ اهبًبت ٍ اهبًي اؾت

        اهبًت ثِ فتح ّوعُ ٍ ًَى يٌٗي اهيي ثَزى، ضاؾتي ٍ زضؾتىبضي، ؾپطزى چيعي ثِ وؿي ثطاي حفّ ٍ ًگْساضي ٍ هٗبًي هكبثِ زيگط 

  (669 ، ل 1رٗفطي لٌگطٍزي، هجؿٌَ، د ). ثِ وبض هي ضٍز

يٌٗي هبل وؿي ًعز اٍؾت ٍ تهطف ٍي زض آى ربيع اؾت ٍ . اهيي نفت قرهي اؾت وِ زاضاي ٍيػگي اهبًت اؾت:         اهيي ٍ اهبًت

 .ٖولف ٖسٍاًي ٍ غيط لبًًَي ًيؿت

 تحليل ٖطفي ٍ حمَلي اهبًت

اهيي ثبيؿتي فطزي هٗتوس، ضاؾتگَ ثَزُ ٍ زض حفبْت اظ اهبًت هبًٌس يه زلؿَظ ٖول .         اٖتوبز ٍ اَويٌبى الظهِ اهبًتساضي اؾت

ٍاغُ اهبًت ههبزيك گؿتطزُ اي اظ ضٍاثٍ لطاضزازي ٍ غيط . آًچِ وِ هب اظ هفَْم ٖطفي اهبًت هي زاًين اذتهبل آى ثِ اهَال اؾت.ًوبيس

لطاضزازي ثيي افطاز زض ثُي ارتوبٔ ضا قبهل هي قَز وِ زض آى قرهي ثِ ًبم اهيي هتهطف زض هبلي اؾت وِ هتٗلك ثِ غيط اؾت ٍ رَاظ 

  .(9 ٍ 7هَؾَي ثزٌَضزي، لَاٖس فمْيِ، ل ). ايي تهطف تزَيع هبله يب قبضٔ اؾت

لصا تهطف ثْط .         ٖطف اظ هفَْم اهبًت حفبْت ٍ ًگْساضي ضا تٗجيط هي وٌس هحسٍزُ تهطف ًيع ثبيس زض ضاؾتبي آى هفَْم تفؿيط قَز

 .چَى اهيي ثبيؿتي هبل ضا ثٗسا ثِ هبله آى ثطگطزاًس. گًَْبي وِ ثبقس ًجبيس ثبٖج ظٍال ٍ اًْسام هبل قَز

 « اهبًت ٖجبضت اؾت اظ ٍرَز يه هبل ًعز غيطهبله ثِ اشى هبله ٍ يب قبضٔ »         تٗطيف اهبًت 

         ثِ ٌَٖاى لبٖسُ ولي زض ّط هَضزي وِ قرم ثِ اشى هبله ٍ يب اربظُ قبضٔ ثط هبلي تؿلٍ پيسا هي وٌس، ٍي ًؿجت ثِ آى هبل اهيي 

 .هحؿَة هيكَز
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 اًَأ اهبًت

 :اهبًت ثِ اٖتجبض هجٌب ٍ ؾجت آى، ثِ زٍ گًَِ اؾت 

اهبًت هبلىبًِ يب لطاضزازي، وِ زض آى،  هبلي ثِ اذتيبض ٍ اشى هبله ثِ زيگطي ؾپطزُ هي قَز؛ ضاثُِ هبله ٍ هتهطف تبثٕ تطايي - 1       

هبًٌس ٍزيِٗ ٍ . زض آى زذبلت زاضز« تىويل وٌٌسُ » يب        « تفؿيط وٌٌسُ » آًبى ٍ هفبز اشى هبله اؾت ٍ لبًَى ٍ ٖطف، ثِ ٌَٖاى ٖبهل 

 .  ٍ هبًٌس ايٌْب... ٖبضيِ ٍ هًبضثِ ٍ اربضُ 

هبًٌس لمُِ ٍ حيَاى : اهبًت لبًًَي يب قطٖي، وِ ضيكِ لطاضزازي ًساضز ٍ هبله ثِ ضيبيت آى ضا زض اذتيبض هتهطف ًگصاضزُ اؾت- 2      

- زوتط ًبنط وبتَظيبى ). يبلِ ٍ هَضزي وِ قرم ثِ اقتجبُ ٍ ثسيي پٌساض وِ تىليف حمَق زاضز هبل ذَز ضا ثِ زيگطي هي ؾپبضز

  (2زضؾْبيي اظ ٖمَز هٗيي 

 اؾجبة ٍ ههبزيك اهبًت ٍ َجمِ ثٌسي ٖمَز اهبًي

لَل ٍ فٗل اهيي همجَل ًعز .         اهيي قرهي اؾت هَضز ٍحبلت ٍ اٖتوبز ٍ لصا ثط ّويي هجٌب قطٔ ٍي ضا غيط هؿئَل للوساز هي وٌس

چطا وِ ٖطفب هبل ًعز وؿي ثِ اهبًت . زيگطاى اؾت ٍ لصا اَويٌبى ًيع يىي اظ ذهَنيبت اهبًت اؾت ٖطف ًيع ايي گفتِ ضا تبييس هي وٌس

زض تٗطيف اهبًت گفتين وِ اهيي ٍالٕ قسى قرم ًؿجت ثِ هبل غيط ثِ زٍ هجٌب ٍ . گصاضزُ هيكَز وِ زض نفت اهبًتساضي اٍ تطزيس ًيؿت

ذبضد اظ ايي زٍ هَضز ٍ ٌَٖاى حبلت . هٗيبض اهيي ثَزى قرم، اًتؿبة ٍيٕ يس اٍ ثِ رَاظ لبًَى يب اشى هبله هي ثبقس. ؾجت اؾتَاض اؾت

اگط . ثٌبثطايي هٌكب احطاظ ٍنف اهبًت ثط هبل غيط ٖجبضتؿت اظ اشى. توبم ايبزي هَئَ ثط هبل غيط غبنجبًِ ثَزُ ٍ هَرت يوبى ذَاّس ثَز

اهبًت ًبقي اظ چٌيي اشًي ضا قطٖيِ هي گَيٌس ٍ زض نَضتي وِ هبله هبل هَرس ايي اشى ثبقس، . اشى هعثَض هتىي ثط حىن قطٔ ثبقس

ثِ اٖتجبض ايي زٍ ؾجت   (606، ل1اهبم ذويٌي،تحطيطالَؾيلِ، د-237 ٍ 236، ل 4قْيس حبًي، قطح لوِٗ، د).اهبًت هبلىبًِ ذَاّس ثَز

 .هتوبيع ٌَٖاى ولي اهبًبت ضا ثِ زٍ لؿوت قطٖي ٍ هبلىبًِ تمؿين هي وٌٌس

 هٗيبض اهبًت قطٖي ٍ ههبزيك آى

 هٗيبض اهبًت قطٖي

        ثطاي ايٌىِ قرم اهيي قطٖي ٍ لبًًَي ثط هبلي اًگبقتِ قَز ثبيس اٍال ٍيٕ يس قرم ثط هبل هٌتعٔ اظ اشى نطيح يب يوٌي هبله 

هبل ًجبقس يٌٗي رساي اظ فمساى اشى زض ضيبيت نطيح هبله ّيچ لطيٌِ اي زال ثط ضيبي ذبَط هبله هبل ًؿجت ثِ تهطف قرم ثط هبل 

حبًيب اظ رْت ايزبثي ٍ احجبتي ًيع اظ احىبم قطٔ اؾتٌجبٌ هي قَز وِ وؿي وِ ثط هبل زيگطي هؿلٍ قسُ اؾت هزبظ ثِ . ًساقتِ ثبقين

ثِ ٌَٖاى هخبل قطٔ وؿي ضا وِ هبل زظزيسُ قسُ ضا اظ ثبة حؿجِ اظ يس ؾبضق ذبضد هي وٌس تب ثِ هبله . اًزبم چٌيي وبضي ثَزُ اؾت

ثِ اهبًت قطٖيِ ًِ هبلىي چطا وِ ّيچ اشى نطيح ٍ يب تلَيحي اظ ربًت هبله ًؿجت ثِ چٌيي تهطفي زض زؾت . ثطؾبًس اهيي هيساًس

-ثٌبثطايي ثِ ٌَٖاى لبٖسُ ولي زض ّط هَضز وِ قرهي ثِ اشى نطيح ٍ يب تزَيع قبضٔ وِ اظ لَاظم ؾبيط احىبم ثسؾت هي ايس، ثي. ًيؿت

قْيس  ). چٌيي اهبًتي ضا قطٖي، لبًًَي ٍ ثِ قرم هعثَض اهيي قطٖي هي گَيٌس. آًىِ هبشٍى اظ هبله ثبقس ًؿجت ثِ هبلي ٍيٕ يس وٌس

  (236، ل 4حبًي، ضٍيِ الجْيِ، د

 ههبزيك اهبًت قطٖي

 .        زض فمِ ثطاي اهبًبت قطٖي هَاضزي اظ ثبة توخيل شوط قسُ اؾت ٍ هب زض ايٌزب فمٍ ثِ لمُِ اقبضُ هيىٌين
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ثِ . لمُِ ٌَٖاًي اؾت ولي وِ هتٗلك آى اٖن اظ اًؿبى ٍ حيَاى ٍ اقيبء اؾت وِ گن قسُ ٍ وؿي وِ آًطا پيسا وطزُ ثبقس:         لمُِ

رساي . يبثٌسُ چٌيي چيعي هلتمٍ هيگَيٌس َجك همطضات قطٖي چٌيي قرهي ثبيس ثِ هست يىؿبل ثطاي يبفتي هبله، آى ضا تٗطيف وٌس

آًچِ وِ زض . اظ احىبهي وِ زض فمِ ٍ حمَق هسًي ًؿجت ثِ اقيبي گن قسُ ٍ حيَاًبت يبلِ همطض قسُ اؾت ٍ ًيبظي ثِ ثحج اظ آًْب ًيؿت

ايٌزب الظم ثِ شوط اؾت، اهبًي ثَزى يس هلتمٍ ًؿجت ثِ هبل يب قي پيسا قسُ اؾت وِ اظ ههبزيك هؿلن اهبًبت قطٖي اؾت ٍ فمْب ثساى 

چطا وِ هبله چٌيي   ( 25، هؿبلِ 209 2،ل2اهبم ذويٌي، تحطيطالَؾيلِ،د- 213، ل4قْيس حبًي، ضٍيِ الجْيِ، د ).تهطيح وطزّبًس

ّوچٌيي نطفٌٓط اظ تفبٍت اهَال هزَْل الوبله ثب هَاضز لمُِ يس . هبلي هٗلَم ًيؿت تب وِ ثط اشى ٍي ًيع زؾتطؾي زاقتِ ثبقين

 .هؿتَلي ثط هزَْل الوبله ًيع اظ ايبزي اهبًي قطٖيِ هي ثبقس

 يبثُِ حبون زض اهبًبت هبلىي ٍ ههبزيك هْن آى

 هٗيبض هبلىي ثَزى اهبًت

زض تٗطيف اهبًت .         اهبًت هبلىبًِ ثِ ٌٖبٍيٌي چَى اهبًت اؾتيوبًي، اهبًت ٖمسي، اؾتيوبى ٖمسي ٍ ٖمَز اهبًي قٌبذتِ هيكَز

ًىتِ يطٍضي زض . اهبًتي اؾت وِ هبله هبل ايزبز هي وٌس ثِ ٖمس هجتٌي ثط اشى ٍ يب هؿتلعم اشى: هبلىبًِ ًيبظ ثِ تحليل ثيكتط ًساضين

هَضز ّط زٍ لؿن اهبًبت ضرَٔ ثِ ٖطف اؾت زض ّط هَضزي وِ ثٌب ثِ حىن ٖطف ٍ ضؾَم يس هَئَ ثط هبلي هٌتؿت ثِ اشى هبله يب قبضٔ 

ثِ ٌَٖاى هخبل اگط ٖطف ثلس ذبني ثط ايي هجتٌي اؾت وِ اهَال هؿبفطي ٍ يب هطارِٗ وٌٌسُ . ثبقس زض ايي نَضت ًيع قرم اهيي اؾت

 632 ٍ 225 ، 220زض ٍالٕ ثب اهبًت هبلىي هَارِ ّؿتين ٍ زليل هب زض ايي ذهَل هبزتيي . زيگطي ًعز يىي اهبًت هحؿَة هيكَز

-ثِ ََض ولي هٗيبض هبلىي ثَزى اهبًت ايي اؾت وِ ثِ همتًبي ٖطف يب اشى نطيح ٍ يب يوٌي هبله اؾتٌجبٌ هي. لبًَى هسًي هي ثبقس

. هبًٌس ٍزيِٗ ٍ ٖبضيِ ٍ اربضُ  ( 167، ل2زوتط ؾيس حؿي اهبهي، حمَق هسًي، د). وٌين وِ ٍيٕ يس ثط هبل ثب ضيبي هبله هطتجٍ اؾت

هخال زض ٍزيِٗ اشى نطيح ٍ زض اربضُ اشى يوٌي ثبٖج حسٍث ٍنف اهبًت هيكَز ّوچٌيي وبضٍاًؿطازاض ٍ نبحت ّتل ٍ حوبهي ٍ اهخبل 

 .آًْب زض نَضتي وِ اقيبء ٍ الجؿِ ٍاضزيي ثِ آًْب ثط َجك ٖطف ثلس زض حىن ايسأ ثبقس، اهيي هبلىي ثِ حؿبة هيأيٌس

 ههبزيك اهبًبت هبلىي

آًچِ وِ هب ضا ثِ ايي .        آًچِ هؿلن اؾت احهبء اهبًبت هبلىي ثب تَرِ ثِ لبٖسُ ٍ هٗيبضي وِ هالحِٓ وطزين هُلَة ٍ هوىي ًيؿت

ًتيزِ هي ضؾبًس وِ اهيي هبلىي هحهَض زض ٖمَز هٗيٌي ًيؿت وِ لبًَى هسًي اظ آًْب ثِ ٌَٖاى اهبًبت هبلىي يبز وطزُ اؾت، اؾتمطاء زض 

اظ تسليك ٍ تٗوك زض لَاٖس هطثٌَ ثِ ٖبضيِ ٍ ٍوبلت ٍ ٍزيِٗ ٍ اربضُ ٍ هًبضثِ ٍ قطوت ٍ . فمِ ٍ ٖمَز اهبًي هٗيي زض لبًَى هسًي اؾت

ًبنط وبتَظيبى، ٖمَز هٗيي ،  ). ضّي ٍ غيطُ ايي لبٖسُ ثِ زؾت هيأيس وِ ّطرب قرم ثِ ضيبي هبله هؿلٍ ثط هبل ٍي قَز اهيي اؾت

اظ آًزب وِ ٖمَز اشًي ًيع . ٍ ٖميسُ غبلت حمَلساًبى ًيع چٌيي اؾت ( 631 ٍ لبًَى هسًي زض ًٓن حمَلي وًٌَي، شيل هبزُ 8 ٍ 7 ، ل4د 

ًين ًگبّي ثِ هحتَاي . زض ًٓبم حمَلي هب پصيطفتِ قسُ اؾت لصا ثي رْت ًرَاّس ثَز وِ اهبًبت هبلىي ضا ثب ٖمَز اهبًي هتطازف ثساًين

اظ لجيل ٍزيِٗ، ٖبضيِ، ٍوبلت، قطوت، هًبضثِ، : لبًَى هسًي هَاضز هْن اهبًبت هجتٌي ثط اشى ٍ ضيبي هبلىبًِ ضا ثطاي هب ضٍقي هيىٌس 

اهب زض هيبى . ضّي، هعاضِٖ ٍ هؿبلبت، ٍنبيت، ٖمس حك اًتفبٔ ٍ حك اضتفبق، اربضُ، رٗبلِ ٍ هَضز هٗبهلِ زض ٖمَز توليىي لجل اظ تؿلين

وِ ثِ ََض ذالنِ ايي ؾِ هَضز تَييح زازُ هي . ٖمَز اهبًي هرتلف ٍ هتٗسز وِ ّؿت ٍزيِٗ ٍٖبضيِ ٍ ٍوبلت ًوًَِ ّبي ثبضظي ّؿتٌس

 .قَز

 607هبزُ  ). ٍزيِٗ ٖمسي اؾت وِ ثِ هَرت آى يه ًفط هبل ذَز ضا ثِ زيگطي هي ؾپبضز ثطاي آًىِ آى ضا هزبًب ًگِ زاضز:          ٍزيِٗ

اظ ايي تٗطيف ثط هي آيس وِ ّسف انلي اظ اًٗمبز ٍزيِٗ ؾپطزى . ٍزيِٗ گصاض، هَزٔ ٍ ٍزيِٗ گيط ضا هؿتَزٔ يب اهيي گَيٌس (لبًَى هسًي 

  ( 4، ل 2ًبنط وبتَظيبى، زضؾْبيي اظ ٖمَز هٗيي، د  ). هبل ثِ زيگطي ثطاي ًگِ زاضي اؾت
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        زض لَاٖس فمِ ًيع وِ اقربل هحؿي ضا احهبء هي وٌٌس هؿتَزٔ ضا هحؿي هحى هي زاًٌس چطا وِ حفبْت هزبًي ٍ ضايگبى اظ هبل 

ّوچٌيي ٍزيِٗ ثٌَٗاى . لصا ثِ اتفبق فمْب ٍزيِٗ ٖمسي اؾت وِ اهبًت زض اى اّويت اؾبؾي زاضز. زيگطي ووبل احؿبى ثِ هبله اؾت

توبم لَاٖس ًبْط ثِ تْٗسات ٍ هؿئَليت اهيي ٍ هبله زض ٖمس ٍزيِٗ لبثل تؿطي ثِ اهبًبت . تزلي گبُ لَاٖس ٖوَهي حبون ثط اهبًبت اؾت

 لبًَى هسًي، وِ 607چٌبى وِ گفتِ قس، ٖجبضت هبزُ . ثط ذالف تهَض ًبزضؾت ثًٗي ٍزيِٗ ٖمسي اؾت ضيبئي ًِ ٖيٌي. هبلىي هي ثبقس

، ايي تَّن ضا زض شّي ايزبز هي وٌس وِ ٍزيِٗ زض ظهطُ ٖمَز « يه ًفط هبل ذَز ضا ثِ زيگطي هي ؾپبضز » : زض تٗطيف ٍزيِٗ هي گَيس

هفَْم ٖطفي ٍزيِٗ ٍ آغبظ تحمك تْٗسّبي زٍ َطف زض ثطاثط ّن اظ ايي . يٌٗي، اظ تبضيد تؿلين هبل ثِ اهيي ٍالٕ هي قَز: ٖيٌي اؾت

ظيطا، تب ظهبًي وِ هبل هَضز ٍزيِٗ ثِ اهيي تؿلين ًكسُ اؾت، اهيي چيعي زض اذتيبض . تبضيد ًيع فىط ٖيٌي ثَزى ٖمس ضا تبييس هي وٌس

ًساضز تب هلعم ثِ ًگْساضي آى قَز ٍ اهىبى اًزبم زازى ذسهتي ثِ هٌَٓض ازاضُ هبل هَزٔ ٍرَز ًساضز تب اٍ ًيع هتْٗس ثِ تبزيِ هربضد آى 

 .پيف اظ تؿلين، َطح ؾبزُ اي ضيرتِ قسُ وِ اظ آى العام ٍ التعاهي ثِ ٍرَز ًويأيس ٍ ثِ آؾبًي ًيع ثطّن هيرَضز. قَز

 لبًَى هسًي 191ظيطا، اظ هفبز هبزُ .  اٖتوبز ًىطز607ٖمس ٍزيِٗ ضا ثبيس اظ شّي ظزٍز ٍ ثِ ْبّط هبزُ« ٖيٌي ثَزى » ثب ٍرَز ايي، پٌساض 

-ٍ اظ اؾتمطاء زض قطايٍ اًٗمبز لطاضزازّبي گًَبگَى زض لبًَى هسًي چٌيي ثط هي« ٖمس هحمك هي قَز ثِ لهس اًكبء » : وِ اٖالم هي وٌس

( 772هبزُ )لطاضزازّبؾت ٍ زض ّط رب وِ لجى قطٌ ٍلَٔ ٍ نحت لطاضزازي اؾت، هبًٌس ضّي « ضيبيي ثَزى » آيس وِ زض حمَق هب انل 

پؽ اگط زض ٍزيِٗ ًيع لجى اظ قطايٍ ٍلَٔ . ، لبًَى آًطا ثِ نطاحت همطض هي زاضز(798هبزُ )ٍ ّجِ   (47هبزُ )ٍ حجؽ  (59هبزُ )ٍ ٍلف 

ٖمس ثَز، ثبيؿتي احط تؿلين اٖالم هي قس ٍ ؾىَت لبًًَگصاض زليل ثط ايي اؾت وِ ًويرَاّس اظ انل تزبٍظ وٌس ٍ تطايي ضا زض ايزبز احط 

ٍزيِٗ رعٍ ٖمَز اهبًي ربيع اؾت ٍ لصا ثب فؿد ٍ َٖاهل  ( 9، ل 2ًبنط وبتَظيبى، زضؾْبيي اظ ٖمَز هٗيي، د  ). ٖمس ًبتَاى قوبضز

ٖوَهي اًفؿبخ ٖمَز ربيع ظٍال پيسا هيىٌس ٍ اظ آى تبضيد ثِ ثٗس يس هؿتَزٔ ٍ يب ٍاضث ٍي ًؿجت ثِ اهَال هبله اهبًت قطٖيِ ذَاّس 

 .ثَز

ذسهتي وِ اهيي ًؿجت ثِ ًگْساضي اظ هبل اًزبم هيسّس زض ثطاثط َٖيي لطاض ًويگيطز ٍ ضايگبى اؾت ٍ ّويي :          ٍزيِٗ ضايگبى اؾت

ظيطا، اگط وؿي ثطاي حفبْت اظ هبلي اريط قَز، ايي ذسهت زض ثطاثط زؾتوعز هٗيي لطاض . اهط تفبٍت ثيي اربضُ ٍ ٍزيِٗ ضا آقىبض هيؿبظز

 .هي گيطز ٍ ضاثُِ آًبى ضا تبثٕ اربضُ هي وٌس

        ثب ٍرَز ايي، هزبًي ثَزى ٍزيِٗ هبًٕ اظ آى ًوي قَز وِ، يوي ٖمس يب زض ًتيزِ پيوبى رساگبًِ اي، قطٌ قَز وِ هبله پبزاقي 

ضاثُِ حمَلي پيسا ًويىٌس؛ زض ظهطُ تْٗسّبي انلي ًبقي « ًگبّساضي» ظيطا، ايي پبزاـ ثب ذسهت هطثٌَ ثِ . ثِ اهيي ثسّس (حك الحفبِْ)

پؽ، اگط زض . اؾت وِ زض ًتيزِ آى وؿي هبلي ضا ثِ زيگطي هيجركس« ّجِ » ًوًَِ ثبضظ ٖمَز هزبًي . اظ ٖمس ًوي آيس ٍ رٌجِ فطٖي زاضز

چٌيي ٖمسي قطٌ َٖو ثِ هبّيت ٖمس انلي لُوِ ًعًس، زض ٖمَز هزبًي زيگط ًيع ثبيس آى ضا پصيطفت، هگط ايي وِ زليل ذبني آى ضا 

  (7، ل 2ًبنط وبتَظيبى، زضؾْبيي اظ ٖمَز هٗيي، د  ). . هٌٕ وٌس

 لبًَى هسًي ٖبضيِ ٖمسي اؾت وِ ثِ هَرت آى احس َطفيي ثِ َطف زيگط اربظُ هيسّس وِ اظ ٖيي هبل 635ثِ هَرت هبزُ :          ٖبضيِ

ثٌبثطايي زض ٖبضيِ ًيع هخل ٍزيِٗ هؿتٗيط اهيي ثِ حؿبة هي . ٖبضيِ زٌّسُ ضا هٗيط ٍ ٖبضيِ گيطًسُ ضا هؿتٗيط گَيٌس. اٍ هزبًب هٌتفٕ قَز

آيس ٍ تفبٍت اؾبؾي آى ثب ٍزيِٗ ايٌؿت وِ زض ٖبضيِ اًتفبٔ اظ هبل همسم ثط حفبْت اؾت ٍ زض ٍالٕ اهبًت زض آى رٌجِ تجٗي ٍ فطٖي زاضز 

فمْب ثِ اتفبق هٗتمسًس وِ زض ٖبضيِ هؿتٗيط اهيي . ٍ ًبقي اظ تؿلٍ هؿتٗيط ثط هبل ٍ زض ضاؾتبي تْٗس يوٌي ثِ حفّ هَضز ٖبضيِ هي ثبقس

ٍ هبزام وِ اشى هبله ثِ رْتي  ( 77، ل 4، ثِ ًمل اظ ًبنط وبتَظيبى، ٖمَز هٗيي، د 260، ل4قْيس حبًي، ضٍيِ الجْيِ، د ).هبلىي اؾت 

هٌتْب ثب . هؿتٗيط ثِ هَرت ٖمس اهيي اؾت. لبًًَي هخل فؿد َطفيي ٍ ٖبضو قسى رْبت ٖوَهي اًحالل ٖمَز ربيع هٌتفي ًكسُ اؾت

ثطذي زض ذهَل ٖمس ثَزى ٖبضيِ تطزيس زاضًس ثِ ايي . لُٕ اشى ثِ اؾجبة لبًًَي ٍ قطٖي يس اهبًي ٍي هجسل ثِ اهبًت قطٖيِ هي قَز

نَضت وِ احط ٖبضيِ تٌْب اشى زض اًتفبٔ اؾت ٍ زازى اشى ثط ذالف توليه ًيبظي ثِ ايزبة ٍ لجَل ًساضز، اثبحِ ًبقي اظ اشى هجتٌي ثط اضازُ 

اهب ثبيؿتي ذبَط ًكبى ثَز وِ اهطٍظُ ٖمَز اشًي زض هيبى فمْبي هتبذط پصيطفتِ قسُ ٍ ثركي اظ . تٌْبي هبله اؾت ٍ زض ظهطُ ايمبٖبت
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 لبًَى هسًي هتطازف 635لصا ٖبضيِ ًيع ههساق ثبضظي اظ ايي ٖمَز اؾت ٍ اربظُ هصوَض زض هبزُ . ٖمَز لبًَى هسًي ًيع ٖمَز اشًيِ ّؿتٌس

ثب اشى زض اًتفبٔ اؾت ٍ ثسيْي اؾت  وِ هبله اشى زٌّسُ وِ هؿلٍ ثط اشى اؾت حك اًْسام آى ضا زاضز ٍ اظ ّويي ضٍؾت وِ فؿد اضازي 

لبثليت اًحالل اشى هٌسضد زض ٖمس اظ ؾَي غيطهبله ًيع ثِ هٌعلِ زٍ . ٍ اًفؿبخ ًبقي اظ هَت ٍ رٌَى ٍ ؾفِ ًبْط ثِ ٖمَز اشًي اؾت

ضيبيي ٍٖيٌي  اؾت ٖمسي ًيع ٖبضيِ  ( 77،78، ل 4ًبنط وبتَظيبى، ٖمَز هٗيي، د  ). ربًجِ ثَزى اشى ٍ اًبَِ آى ثِ لجَل هؿتٗيط اؾت

ٖالٍُ ثط لبًَى هسًي زض فمِ ًيع فمٍ ثِ ايي اقبضُ قسُ وِ ٖبضيِ ٖمس اؾت ٍ ًيبظهٌس . ثَزى آى ذبلي اظ ٍرِْ فمْي ٍ حمَلي اؾت

 .ٍ تؿلين اظ تَاثٕ ٍ لَاظم تحمك هبّيت ٖبضيِ اؾت. ايزبة ٍ لجَل اؾت

ٍوبلت ٖمسي اؾت وِ ثِ هَرت آى يىي اظ َطفيي َطف زيگط ضا ثطاي اًزبم اهطي ًبيت » : لبًَى هسًي656ثط َجك هبزُ :          ٍوبلت

لسض هكتطن  ّط زٍي . زض فمِ ٍوبلت ضا ثِ اؾتٌبثِ زض تهطف تٗجيط هيىٌٌس زض همبثل ٍزيِٗ وِ اؾتٌبثِ زض حفّ اؾت. «ذَز هيٌوبيس 

زض ايي وِ ٍوبلت ٖمس . ٍوبلت ٍ ٍزيِٗ اؾتٌبثِ اؾت ٍ آى ًيع يب ثطاي حفبْت اؾت ٍ يب غيط اى وِ زاذل زض ٍوبلت يب ٌَٖاى زيگط اؾت

لصا . هَول ٍويلي ضا ربًكيي ذَز هيىٌس تب زض آًچِ اظ اهَالف ثطاي اٍ حمي لبثل تهَض اؾت وال يب رعئب ثِ اٍ ٍاگصاضز. اؾت قه ًيؿت

 . ٍوبلت ههساق ثبضظ ٍاگصاضي ؾلٌُت ثط اهَال اؾت وِ ذَز چْطُ اي اظ لبٖسُ تؿليٍ اؾت

. ثبقس« ٖول حمَلي» چٌيي ثط هأيس وِ هَئَ ٍوبلت هوىي اؾت اًزبم 656اظ ْبّط هبزُ :         ًيبثت زض اهَض اٖتجبضي ٍ اضازي اؾت

هبًٌس فطٍـ ذبًِ يب فؿد اربضُ ٍ َالق، يب اهط زيگطي وِ زض قوبض اٖوبل هبزي اؾت ٍ ثطاي هَول اًزبم هي قَز، هبًٌس همبَِٗ ؾبذتي 

 . ثٌب يب تْيِ ًمكِ آى يب ًمبقي

        ثب ٍرَز ايي، ثبيس پصيطفت وِ ًيبثت زض اهَضي لبثل اؾتفبزُ ٍ تهَض اؾت وِ ثِ اضازُ اًزبم قَز ٍ آحبضي ثِ ثبض آٍضز وِ ٍيٕ حمَلي 

ٍاًگْي، پبضُ اظ هَاز هطثٌَ ثِ ٍوبلت زض نَضتي هفَْم زضؾت پيسا هيىٌس وِ ًوبيٌسگي هطثٌَ ثِ ٖول حمَلي . هَول ضا تغييط زّس

ٍويل ّن ثبيس وؿي . ٍوبلت ثبيس زض اهطي زازُ قَز وِ ذَز هَول ثتَاًس آى ضا ثزب آٍضز» :  آهسُ اؾت وِ 622ثطاي هخبل زض هبزُ . ثبقس

 «.ثبقس وِ ثطاي اًزبم آى اهط اّليت زاقتِ ثبقس

        هفبز هبزُ زض نَضتي هٌٗي پيسا هي وٌس وِ ٍوبلت ًبْط ثِ ٖول حمَلي ثبقس، ظيطا، تٌْب زض ايي اهَض اؾت وِ اّليت هَول ثطاي 

ثِ ايبفِ، تَاى هبزي ارطاي ٍوبلت قطٌ زضؾتي آى ًيؿت ٍ . تهطف زض اهَال ذَز ٍ اّليت ٍويل ثطاي اًزبم زازى آى هُطح هيكَز

 .فبيسُ انلي آى زض فطيي ًوَزاض هي قَز وِ هَول تَاى هبزي ارطاي ٍوبلت ضا ًساضز

اؾتٌبثِ زض »         فميْبى اهبهيِ ًيع، ثب ايي وِ زضثبضُ اذتهبل هَئَ ٍوبلت ثِ اٖوبل حمَلي تهطيح ًىطزُ اًس، اظ تٗطيف هكَْض آًبى 

تهطف » چٌيي ثط هيأيس وِ ٍوبلت ثبيس زض اهطي زازُ قَز وِ اظ ًٓط حمَلي آحبضي ثطاي هَول ثِ ثبض آٍضز ٍ زض انُالح آًبى « تهطف 

  (58، ل 2ًبنط وبتَظيبى، زضؾْبيي اظ ٖمَز هٗيي، د  ). ثبقس« حمَلي 

        هُبثك لبًَى، ٍوبلت هوىي اؾت ثب ارطت ثبقس يب هزبًي ٍ اظ آى رب وِ ٍوبلت رعٍ ٖمَز اهبًي ٍ هكتطن ثب ٍزيِٗ ٍ ٍوبلت اؾت 

لصا ثِ ٌَٖاى لبٖسُ ولي هزبًي ثَزى زض ٖمَز اهبًي الظم ٍ قطٌ . ثٌبثطايي ٍرَز ارطت زض آى، ٍوبلت ضا اظ اهبًي ثَزى ذبضد ًويىٌس

هيتَاى گفت وِ ليس هزبًي ثَزى زض ٍزيِٗ ٍ ٖبضيِ ثطاي رلَگيطي ٍ احتطاظ اظ اذتالٌ آى .   پؽ زض ٍزيِٗ ٍ ٖبضيِ ًيع چٌيي اؾت. ًيؿت

-ٍوبلت زض ظهطُ ٖمَز اشًي اؾت ٍ اهبًي ثَزى يس ٍويل ًؿجت ثِ اهَال هَول ًيع اظ ّويي اشى ًبقي هي. ثب اربضُ ٍ ٖمَز هَٗيِ هيجبقس

چَى اشى زض ٖمَز اشًي هخل ٍزيِٗ ٍ ٖبضيِ ٍ ٍوبلت هؿتلعم تهطف زض هبل هبله اؾت ٍ الظهِ اؾتيالء ثط هبل اهيي ثَزى َطف . قَز

زض احط اُٖبي ًيبثت زض تهطف اهَال هَول زض رْت اًزبم تهطفبت ٍويل زض يس ٍي لطاض هيگيطز ٍ ثط ّويي هجٌب لبًًَگصاض ٍويل ضا . اؾت

 .زض وٌبض ًبيت ٍ هبشٍى ثَزى ٍي اهيي ًيع هي زاًس
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 اٍنبف هكتطن ٖمَز اهبًي

زض ايي ٖمَز قرم ثِ لبئن همبهي اظ ؾَي هبله ثط هبل .         اهبًت ٖمسي ًبقي اظ اشى ٍ ضيبي هبله ثِ ٍيٕ يس اهيي ثط هبل اؾت

هؿلٍ هيكَز ٍ ثِ ٖجبضتي هبله ثِ ٍي اُٖبي ًيبثت هيىٌس تب زض ضاؾتبي ّسف اؾبؾي َطفيي وِ هتٌَٔ ٍ هتفبٍت زض ّط ٖمس اهبًي 

ًيع هبله ثب تؿليٍ قرم ثط هبل ٍي ضا اهيي ذَز هيساًس ٍ ايي الظهِ تؿليٍ ٍ اشى هبله اؾت ٍ هٌتؿت ثِ اضازُ . اؾت تهطفبتي ثٌوبيس

 .ٍي هي ثبقس

 :اشًي ثَزى- 1

        هٌَٓض اظ اشًي ثَزى ثِ ٌَٖاى ٍنف هكتطن ٖمَز اهبًي ايٌؿت وِ هتهطف زض ٍيٕ يس ثط هبل غيط ذَز هبشٍى ٍ هزبظ اؾت ٍ ايي 

 هخل اربضُ. اشى هوىي اؾت رٌجِ ثبضظ زاقتِ ثبقس هخل اشى زض ٍزيِٗ ٍ ٍوبلت ٍ ًيع اهىبى زاضز الظهِ هفبز ٖمس ٍ اضازُ هبله ثبقس

 :ًيبثت- 2

هخل ًيبثت زض .         ًيبثت ثِ هٌٗي ربًكيٌي، ربيگعيٌي ٍ لبئن همبهي اؾت ٍ هوىي اؾت ثط حؿت هَئَ اًَأ هرتلف پيسا وٌس

زض توبم ٖمَز اهبًي اهيي زض حفّ هبل اظ ؾَي هبله ًبئت . تهطفبت حمَلي، ًيبثت زض حفّ هبل، ًيبثت زض اًتفبٔ ضايگبى اظ هبل ٍ غيط آى

 .اؾت

 :اهبًت- 3

زض توبم ٖمَز اهبًي . زض ايي ذهَل اهبًبت هؿتخٌي ّؿتٌس.         ثِ هَرت لبٖسُ يوبى يس ّطگًَِ تهطف ثط هبل غيط يوبى آٍض اؾت

ًيع ٍنف اهبًت يه ٍيػگي هكتطن اؾت وِ ثِ چكن هيرَضز ٍ هَرس احط هْوي اؾت وِ زض فمِ ٍ حمَق اظ اى ثِ ٌَٖاى لبٖسُ اؾتيوبى 

 .هجٌبي اهبًت هبلىي ٍيٕ يس هبشٍى اظ ربًت هبله اؾت. ٍ انل ٖسم هؿئَليت اهيي يبز هيىٌٌس

 آحبض هكتطن ٖمَز اهبًي

هب زض ايٌزب رٌجِ تْٗس ٍ هؿئَليت زض اهبًبت ضا تب ربيي وِ ٌَٖاى .         ٖمَز اهبًي اظ رٌجِ حمَلي حبئع آحبض ٍ احىبم هكتطن ّؿتٌس

 .اظ ّويي ضٍ زض ٖمَز اهبًي آحبض هكتطن ظيط ثِ چكن هي ذَضز. هكتطوي ثطاي توبم ٖمَز اهبًي ثبقٌس هس ًٓط زاضين

 :حفبْت اظ هبل هَئَ اهبًت -1

پؽ اهَالي لبثليت هَئَ اهبًت ضا زاضًس وِ .         هبلي وِ ثِ اهبًت زازُ هيكَز هفيس ايي ًىتِ اؾت وِ زض ًْبيت ثبيس ثطگطزاًسُ قَز

لبٖسُ ولي حبون ثط ٖمَز اهبًي ايي اؾت وِ هتهطف زض هبل اهبًي . لبثل ثمبء ثبقٌس وِ زض هَضز اٖيبى هٌمَل ٍ غيطهٌمَل نبزق اؾت

ٍ هبّيت تْٗس اهيي زض ذهَل . تْٗس هيىٌس وِ اظ هبل ًگْساضي ٍ هطالجت ًوبيس ٍ ايي تْٗس ضا هفبز ٖمس ٍ تطايي َطفيي ايزبة هيىٌس

ثٗجبضتي حفبْت اظ آفبت ٍ ثليبت اضيي ٍ ؾوبٍي هفبز تْٗس اؾت ٍ زض ايي ضاُ اهيي . حفبْت اظ هبل هَضز اهبًت تْٗس ثِ ٍؾيلِ اؾت

ٍ . ايي تْٗس تب ظهبى تؿلين هبل ثِ هبله ازاهِ زاضز ٍ ثب فؿد اظ ثيي ًويطٍز. هلتعم ثِ ؾٗي ٍ تالـ اؾت ًِ تًويي ؾالهت ٍ ثمبي هبل

ايٌؿت وِ زض همبم احجبت تمهيط اهيي زض نَضت تلف يب ذؿبضت ثط وبال ايي هبله اؾت  (تْٗس ثِ ٍؾيلِ)احط ًبقي اظ َجيٗت تْٗس اهيي 

 (48، ل4 ثِ ثٗس، ٖمَز هٗيي، د 54وبتَظيبى،ًٓطيِ ٖوَهي تْٗسات،ل ). وِ ثبيس تٗسي ٍ تفطيٍ ٍي ضا احجبت وٌس

 :ذَززاضي اظ تٗسي ٍ تفطيٍ- 2
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زض ٖمَز اهبًي اهيي ثبيس اٖوبلي ضا وِ .         ايي تْٗس ٌَٖاى هؿتملي ًساضز ٍ زض حميمت گًَِ اي تغييط يبفتِ اظ تْٗس حفبْت هبل اؾت

ثِ ٖجبضتي  تفطيٍ يٌٗي . تٗسي ٍ تفطيٍ هحؿَة هي قًَس ٍ ثب لَاظم لطاضزازي ٍ لبًًَي ٍ ٖطفي تْٗسات اهيي هٌبفبت زاضز ضا اًزبم ًسّس

تٗسي ًيع اًزبم اٖوبل . اهتٌبٔ اظ تْٗسات هخجتي وِ لبًَى ٍ لطاضزاز ٍ ٖطف ثطاي اهيي همطض وطزُ اؾت ٍ تمهيط اؾت ثِ نَضت هٌفي

پؽ ذَززاضي اظ تمهيط هجيي تْٗس اؾبؾي حفبْت اظ هبل هَئَ . هخجتي اؾت وِ ثِ حىن هفبز اهبًي قرم ًجبيس آى ضا ثزب ثيبٍضز

 .اهبًت اؾت

 

 :ضز هبل هَئَ اهبًت پؽ اظ ظٍال ضاثُِ لطاضزازي- 3

زض ايي نَضت اهيي ثبيس ٖيي هبلي ضا وِ .         هوىي اؾت ٖمس اهبًي ثِ يىي اظ اؾجبة لبًًَي ٍ لطاضزازي اًحالل ٖمس هٌحل گطزز

ثِ ٖجبضتي اگط هبله ثِ ؾججي هؿتحك اؾتطزاز هبل ثبقس زض نَضت هُبلجِ ثبيس ضز . ( لبًَى هسًي619هبزُ )زضيبفت وطزُ اؾت ضز وٌس 

ّطگبُ وؿي هبل غيط ضا ثِ ٌَٖاًي غيط اظ هؿتَزٔ هتهطف ثبقس ٍ همطضات ايي لبًَى اٍ ضا  » 631َجك هبزُ . ( لبًَى هسًي631هبزُ ).قَز

ثٌبثطايي هؿتبرط ًؿجت ثِ ٖيي هؿتبرطُ ٍ لين يب ٍلي ًؿجت ثِ هبل نغيط يب . ًؿجت ثِ آى هبل اهيي لطاض زازُ ثبقس هخل هؿتَزٔ اؾت

زض نَضت اؾتحمبق هبله ثِ اؾتطزاز، اظ تبضيد هُبلجِ اٍ ٍ اًتفبٔ . هَلي ٖليِ ٍ اهخبل آًْب يبهي ًوي ثبقس هگط زض نَضت تفطيٍ يب تٗسي

 .«هتهطف ثب اهىبى ضز، هتهطف هؿئَل تلف ٍ ّط ًمم يب ٖيجي ذَاّس ثَز گطچِ هؿتٌس ثِ فٗل اٍ ًجبقس

 لبًَى هسًي لبٖسُ اي اؾت 631هَئَ هبزُ .         زض ٖمَز اهبًي زًجبلِ تْٗس ثِ حفّ هبل اظ ؾَي اهيي ضز ٖيي هبل هَضز اهبًت اؾت

اهب تفبٍت اؾبؾي ثيي زٍ لؿن اهبًبت قطٖي ٍ هبلىي ايٌؿت وِ زض اهبًبت قطٖي . ولي وِ قبهل ّط زٍ لؿن اهبًبت قطٖي ٍ هبلىي اؾت

هبل اهبًي ثسٍى ًيبظ ثِ هُبلجِ اظ ؾَي هبله ثبيؿتي فَضا ثِ هبله ضز قَز ٍ تبذيط زض تؿلين تفطيٍ هحؿَة قسُ ٍ ثبٖج هؿئَليت 

اهيي هيكَز زض حبلي زض اهبًبت هبلىي هُبلجِ اظ يه ؾَ ٍ اظ ؾَي زيگط اهىبى ضز هبل قطٌ ضز هبل ثِ هبله اؾت آًْن زض نَضتي وِ 

ثٌَٗاى هخبل زض اربضُ هَرط ظهبًي هؿتحك هُبلجِ هبل   ( 235،ل4قْيس حبًي، ضٍيِ الجْيِ، د ). هبله حك هُبلجِ هبل ضا زاقتِ ثبقس

زض ٖبضيِ ٍ ٍزيِٗ ٍ ٍوبلت هبله ظهبًي اؾتحمبق اؾتطزاز هبل ضا زاضز وِ ٖمس ثِ . اؾت وِ اربضُ ذبتوِ پيسا وٌس ٍ يب ثِ زليلي هٌحل قَز

رْت فؿد يب هَت يب رٌَى ٍ ؾفِ َطفيي هٌفؿد قَز وِ الجتِ زض ايي نَضت چَى اهبًت هبلىي تجسيل ثِ اهبًت قطٖي هي قَز لَاٖس 

 لبًَى هسًي ًيع ثب ايي تَييح هرتم اهبًبت هبلىي اؾت ٍ ايي 631حىن لؿوت اذيط هبزُ .اهبًت لبًًَي ثط آى هتطتت ذَاّس قس

 .ثطزاقت ضا ٌَٖاى هُبلجِ تبييس هي وٌس
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 فهل زٍم

 لَاٖس حبون ثط هؿئَليت زض ٖمَز اهبًي
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 انل ٖسم هؿئَليت زض اهبًبت- 1

        اؾبؾي تطيي تفبٍتي وِ ثيي ًٓبم حمَلي اهبًبت ثب ؾبيط ًْبزّب زض ظهيٌِ هؿئَليت ثِ چكن هي آيس ايي اؾت وِ اهيي ٖلي االنَل 

ايي ثعضگتطيي اهتيبظي اؾت وِ زض حمَق هؿئَليت ثطاي اقربل اهيي . يبهي تلف، ًمهبى ٍ ذؿبضات ٍاضزُ ثط هبل هَئَ اهبًت ًيؿت

 .ٍ ايي رطيبى ٖسم يوبى اهيي ضا زض ٖمَز اهبًي ثطضؾي هي وٌين. زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت

 ٖمَز اهبًي

 :ٍزيِٗ (1

        ٍزيِٗ ٖمس ربيعي اؾت وِ همتًبي انلي آى اُٖبي ًيبثت ثِ قرهي ثطاي حفبْت ٍ ًگْساضي اظ اهَال اؾت ٍ زض ضاؾتبي ّويي 

اؾتٌبثِ زض حفّ اؾت وِ هؿتَزٔ زض همبم هبل اهبًي اهيي ٍ هَضز اٖتوبز هبله هحؿَة قسُ ٍ لصا هؿئَل ذؿبضات ٍ تلف ٍاضزُ ثط هبل 

هحؿَة ًويكَز ٍيػگي ذبل ٍزيِٗ زض هيبى اهبًبت ايي اؾت وِ ٍنف اهبًت زض آى چْطُ ثبضظ زاقتِ ٍ اظ ايي ضٍ آًطا اهبًت ثِ هٌٗي 

ذبل ٍ اهبًت هحى ًيع ًبهيسًس ٍ زض ٖطف حمَلي هتجبزض اظ ايُالح اهيي ّوبى هؿتَزٔ زض ٖمس ٍزيِٗ اؾت هگط ايٌىِ ثِ لطيٌِ ذبني 

ذالف آى هَضز ًٓط ثبقس ٍ ايي ذهَنيت ٍزيِٗ ّوچٌيي ايي ًتيزِ ضا زض پي زاضز وِ اوخط لَاٖس ٍ آحبض اهبًبت هبلىبًِ زض آى هصوَض 

ثيبفتس ثِ ٖجبضتي تْٗسات ٍ ضيبيت اهيي ٍ هبله زض ٖمس ٍزيِٗ ثِ ٌَٖاى لبٖسُ ٖوَهي لبثل تؿطي ثِ ؾبيط اهبًبت لطاضزازي ًيع هي ثبقس 

اهيي يبهي » :  لبًَى هسًي هصوَض افتبزُ اؾت641ٍ يىي اظ آحبض هْن آى ّوبى انل ٖسم هؿئَليت اهيي اؾت وِ ثسيي قطح زض هبزُ 

ثب ٌٖبيت ثِ ايٌىِ لَاٖس ٖوَهي اهبًبت اوخطا زض . «تلف يب ًمهبى هبلي وِ ثِ اٍ ؾپطزُ قسُ ًوي ثبقس هگط زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ 

ٍزيِٗ ثطضؾي هيكَز ايي هبزُ ًيع زض ظهيٌِ هؿئَليت ثِ ٌَٖاى يه حىن ولي زض توبم اهبًبت لبثل اٖوبل اؾت ّوچٌبى وِ نطيحب زض 
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 لبًَى هسًي زض همبم ثيبى لبٖسُ ولي هؿئَليت زض ٖمَز اهبًي 631ّوچٌيي همٌي زض هبزُ . اوخط آًْب همٌي ايي حىن ضا تىطاض وطزُ اؾت

 :وِ اًٗىبؾي اظ لبٖسُ فمْي اؾتيوبى اؾت اقٗبض هي زاضز

ّطگبُ وؿي هبل غيط ضا ثِ ٌَٖاًي غيط اظ هؿتَزٔ هتهطف ثبقس ٍ همطضات ايي لبًَى اٍ ضا ًؿجت ثِ آى هبل اهيي لطاض زازُ ثبقس         » 

هخل هؿتَزٔ اؾت، ثٌبثطايي هؿتبرط ًؿجت ثِ ٖيي هؿتبرطُ، لين يب ٍلي ًؿجت ثِ هبل نغيط يب هَلي ٖليِ ٍ اهخبل آًْب يبهي ًيؿت 

 «...هگط زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ

 :ٖبضيِ

        ٖبضيِ ًيع رعٍ ٖمَز اهبًي اؾت ٍ هبله ثِ هٌتفٕ اربظُ هي زّس وِ اظ هبل اٍ ثِ ضايگبى ثْطُ ثجطز ٍ ثِ تجٕ آى هبل ضا زض اذتيبض 

الظهِ ايي تؿليٍ ايي اؾت وِ هؿتٗيط ثط آى هبل اهيي لطاض گيطز وِ لبٖستب نحيح ًيؿت وِ هبله قرهي ضا ثط . هؿتٗيط لطاض هي زّس

هبل ذَز هؿلٍ وٌس ٍ ٍي ثِ ٌَٖاى اهيي زض حفبْت آى هبل ثىَقس ٍ زض اظاي احؿبى ٍ ًيىَوبضي ذَز هؿئَل َٖالت غيط هطثٌَ ثِ 

هبزُ . ذَز ثبقس ٍ اظ ايي ضٍي يس هؿتٗيط ثط هبل ٖبضيِ اهبًي هحؿَة قسُ ٍ ثِ تجٕ آى ٍي يبهي تلف ٍ ذؿبضت ٍاضز ثط آى ًرَاّس ثَز 

 «هؿتٗيط يبهي تلف ٍ ًمى هبل هَضز ٖبضيِ ًيؿت هگط زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ »  لبًَى هسًي زض ّويي ضاؾتب همطض هي زاضز 640

        لصا اؾتٌجبٌ هيكَز وِ ٖبضيِ ًيع زض وٌبض ٍزيِٗ اظ اهبًبت هبلىبًِ ثِ قوبض هيأيس ٍ ثط اؾبؼ هتَى هرتلف فمْي ٍ لبٖسُ اؾتيوبى 

لسض ربهٕ ثيي ٍزيِٗ ٍ ٖبضيِ هٌٗي اُٖبئي ًيبثت ٍ اشى ٍ رَاظ ٍ هزبًي ثَزى . يس هؿتٗيط ثط هبل، يس اهبًي غيطهؿئَل هحؿَة هيكَز

ثبٖج هيكَز وِ احىبم ّط زٍ ٖمس زض ثؿيبضي هَاضز هكتطن ثبقس ٍ اظ ايٌطٍ تىبليف هؿتٗيط ٍ اهيي زض حفبْت هبل ٍ ضز ٖيي ثب ّن 

 .قجبّت وبهل زاضز

 :اربضُ

        اربضُ يه ٖمس توليىي هَٗو اؾت ٍرَّطُ انلي اى تؿليٍ هبلىبًِ هؿتبرط ثط ٖيي هَضز اربضُ اؾت ٍ زض ّويي ضاؾتب ٍ ثٌب ثط 

ليس انلي . ضيبيت هبله اؾت وِ اظ َطيك ٖمس اربضُ هؿتبرط ثط ٖيي ؾلُِ پيسا هيىٌس ٍ اظ هٌبفٕ اى ثِ ٌَٖاى هبله هٌتفٕ هيكَز

اربضُ ايي اؾت وِ ٖيي ثبيس ثبلي ثوبًس ٍ زض پبيبى هست لطاضزازي اربضُ هؿتبرط آى ضا تحَيل هبله زّس ظيطا اربضُ يه ٖمس توليىي 

اظ آًزب وِ زض توبهي اهبًبت هبلىي ثسيْي اؾت وِ هَضز اهبًت ًْبيتب ثِ هبله ثطگطزاًسُ . هَلت اؾت ٍ ًبْط ثِ هٌبفٕ ٖيي اؾت ًِ ذَز آى

هيكَز ٍ اهيي ٍالٕ قسى قرم ًيع ًبقي اظ تؿليٍ ثط هبل غيط ثِ ضيبي نبحت آى اؾت زض ٖمس اربضُ ًيع ٍيٕ ثِ ّويي هٌَال اؾت 

هؿتبرط ثب تؿلٍ ثط هبل غيط ٌَٖاى اهيي ضا پيسا هيىٌس ٍ اظ ايي حيج ٖلي االنَل ثِ تلف ٍ ًمهبى ٍ ذؿبضت ٍاضز ثط هبل هؿئَليتي 

 يبهي هؿتبرطُ ٖيي ثِ ًؿجت هؿتبرط » : ثب ايي حىن ثِ گًَِ شيل تهطيح قسُ اؾت493ًرَاّس زاقت ٍ زض لبًَى هسًي زض هبزُ 

 «.   ثَز ًرَاّس هؿئَل قَز تلف ثًٗب يب وال اٍ تٗسي يب تفطيٍ ثسٍى هؿتبرطُ ٖيي اگط وِ هٌٗي ايي ثِ ًيؿت

 .        اظ هؿتٌسات انل ٖسم هؿئَليت ٖالٍُ ثط هَاز لبًًَي ثِ لبٖسُ احؿبى ًيع هي تَاى اقبضُ وطز

 :لبٖسُ احؿبى

يٌٗي ثط ًيىَوبضاى هَاذصّبي ًيؿت ٍ ثِ ثيبى  ( 92لطآى وطين، ؾَضُ تَثِ، آيِ)« هب ٖلي الوحؿٌيي هي ؾجيل »         ثط َجك آيِ قطيفِ 

لصا هتٌبؾت ثب . زيگط اگط وبضي ثِ ًتيزْبي ثيٌزبهس وِ ربي ًىَّف زاقتِ ثبقس چَى اظ ًيىَوبضي ؾطظزُ اؾت ثط اٍ هَاذصّبي ًيؿت

زوتط اثَاحؿي  ). تفؿيط اظ لبٖسُ احؿبى گفتِ هيكَز زض نَضت تلف ٍ ًمهبى ٍ ذؿبضت ٍاضز ثط هبل ًجبيس تىليفي هتَرِ اهيي گطزز

  (43هحوسي، لَاٖس فمِ،ل 
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        ثب ٍرَز ايٌىِ انل ثط ٖسم يوبى اهيي هيجبقس، اهب ايي ٖسم يوبى هُلك ًجَزُ ٍ ّطگبُ اهيي هطتىت تٗسي يب تفطيٍ گطزز اظ تبضيد 

قطٍٔ ثِ تٗسي ٍ تفطيٍ نفت اهبًت اظ اٍ ؾلت قسُ ٍ يس اهبًي ٍ غيط يوبًي ٍي تجسيل ثِ يوبًي ٍ غيط اهبًي هيگطزز ٍ اٍ هؿئَل تلف 

ثٗالٍُ زض ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ ثب ٍرَز ايٌىِ هؿتٗيط ّوبًٌس ؾبيط هَاضز اهيي هيجبقس، اهب لبًَى . ٍ ٖيت ٍ ًمم هبل هَضز اهبًت ذَاّس ثَز

هسًي ثِ پيطٍي اظ فمْبي اهبهيِ اٍ ضا ًؿجت ثِ آًْب هؿئَل لطاض زازُ اؾت ٍ يوبى آًْب ضا حتي ثسٍى تٗسي ٍ تفطيٍ هؿتٗيط ثط ْٖسُ اٍ 

 .ثٌبثطايي انل ٖسم يوبى اهيي زاضاي زٍ اؾتخٌبء هيجبقس وِ آًْب ضا ثِ تفىيه ثطضؾي هيٌوبئين. ًْبزُ اؾت

 تٗسي ٍ تفطيٍ اهيي- 1

        ّطگبُ اهيي زض هبل هَضز اهبًت تٗسي ٍ تفطيٍ ًوبيس، اظ تبضيد قطٍٔ ثِ تٗسي ٍ تفطيٍ يس اهبًي اٍ تجسيل ثِ يس يوبًي هيگطزز ٍ اض 

آى ظهبى هؿئَل تلف ٍ ٖيت ٍ ًمى هبل هَضز اهبًت ٍلَ ايٌىِ زض احط فٗل اٍ حبزث ًكسُ ثبقس ٍ زض احط حبزحِ اي ذبضري وِ لبثل اًتؿبة 

 ضارٕ ثِ ٍزيِٗ ٍ ٖبضيِ پؽ اظ ثيبى انل ٖسم يوبى اهيي 640 ٍ 614لبًَى هسًي زض هَاز . ثِ ٍي ًوي ثبقس ايزبز قسُ ثبقس ذَاّس ثَز

 ايبفِ وطزُ اؾت وِ زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ اهيي اظ تبضيد قطٍٔ ثِ تٗسي 493اهب زض هبزُ . هَضز تٗسي ٍ تفطيٍ ضا اؾتخٌبء ًوَزُ اؾت

هبزُ هصوَض زض ثبة . ٍ تفطيٍ ثِ ََض هُلك يبهي هيجبقس ٍ هؿئَل ّط ٖيت ٍ ًمم يب تلف وِ زض هبل هَضز اهبًت ضٍي زّس ذَاّس ثَز

اربضُ ثيبى قسُ اؾت ٍلي ثِ ًٓط هيطؾس ذهَنيتي زض اربضُ ٍرَز ًساضز وِ حىن هصوَض ضا هرتم آى ثساًين ثلىِ همتًبي اهبًت ايي 

-اؾت وِ ثب قطٍٔ تٗسي ٍ تفطيٍ نفت هصوَض ظايل گطزيسُ ٍ يس اهبًي تجسيل ثِ يس يوبًي هيگطزز ٍ ّوبًٌس يس غبنت يوبى آٍض  هي

گطزز ٍ هؿئَل ّط ٖيت ٍ ًمم يب تلف وِ زض هبل هَضز اهبًت ضٍي زّس حتي اگط ثِ ؾجت حبزحِ ذبضري ٍ غيطلبثل اًتؿبة ثِ هتهطف 

اهبهي، ؾيس حؿي، حمَق هسًي، د  ). ثٌبثطايي ّوچبًىِ هكَْض فمْبي اهبهيِ ٍ غبلت ًَيؿٌسگبى حمَلي ثيبى وطزّبًس. ثبقس ذَاّس ثَز

زض وليِ ٖمَز اهبًي ثب قطٍٔ تٗسي ٍ تفطيٍ اهيي، نفت اهبًت اظ ٍي ظايل گطزيسُ ٍ يس اٍ تجسيل يوبًي هي گطزز ٍ  (172 ٍ 171،نم 2

 .اٍ هؿئَل تلف يب ٖيت ٍ ًمم هبل هَضز اهبًت حتي اگط زض احط تٗسي ٍ تفطيٍ اٍ حبنل ًكسُ ثبقس ذَاّس ثَز

 لبًَى هسًي  وِ هؿتبرط ضا ًؿجت ثِ تلف ٍ ٖيت ٍ ًمم ٖيي هؿتبرطُ ثٗس اظ 493        ثطذي اظ ًَيؿٌسگبى حمَلي هٗتمسًس وِ هبزُ 

تٗسي ٍ تفطيٍ يبهي لطاض زازُ ، تٌْب هحسٍز ثِ هَضزي اؾت وِ تمهيط هؿتبرط ازاهِ زاقتِ ثبقس ٍ ٖيي هؿتبرطُ زض آى حبل  تلف يب 

ليىي زض نَضتيىِ ثٗس اظ تٗسي ٍ تفطيٍ هؿتبرط پكيوبى قسُ ٍ اظ آى زؾت ثىكس، چَى نطف تٗسي ٍ تفطيٍ . ًبلم يب هٗيَة گطزز

ٖمس اربضُ ضا ثِ ّن ًوي ظًس ٍ اشى هبله ضا اظ ثيي ًوي ثطز، هؿتبرط ّوچٌبى اهيي هبله ثَزُ ٍ رع زض نَضت تمهيط يبهي ًوي ثبقس ٍ 

  ( 413، ل (1ٖمَز هٗيي )وبتَظيبى،ًبنط، هٗبهالت هَٗو،ٖمَز توليىي ). ايي حىن ضا زض ؾبيط ٖمَز اهبًي ًيع ربضي هي زاًٌس

لصا .  لبًَى هسًي هيگَيس، تزبٍظ ًوَزى اظ حسٍز اشى يب هتٗبضف اؾت ًؿجت ثِ هبل يب حك زيگطي951        تٗسي ّوچٌبى وِ هبزُ 

چٌبًچِ هبله هبل ثطاي حفبْت اظ آى َطيك ، ذبني ضا هٗيي وطزُ ثبقس ٍ يب ايي وِ زض ارطاي ٖمسي وِ زض ًتيزِ آى هبلي ثِ نَضت 

اهبًي ثِ تهطف َطف زيگط زازُ قسُ اؾت ضٍـ هٗيٌي ضا پيف ثيٌي وطزُ ثبقس ٍ يب ايٌىِ ٖطف زض هَضزي هٗيي التًبي تطتيت ذبني 

ثِ ٌَٖاى هخبل، . ضا ثٌوبيس ٍ اهيي آى تطتيجبت ضا ضٖبيت ًىٌس هطتىت تٗسي گطزيسُ ٍ هؿئَل تلف يب ٖيت ٍ ًمم هبل هَضز اهبًت هيجبقس

اگط هبل ٍزيِٗ زض رٗجِ ؾطثؿتِ يب پبوت هرتَم ثِ اهيي ؾپطزُ قسُ ثبقس حك ًساضز آى ضا ثبظ وٌس ٍاال » :  لبًَى هسًي هيگَيس618هبزُ 

زض ايي هَضز ٖطف ثبظ وطزى رٗجِ ؾطثؿتِ يب پبوت هرتَم ضا تٗسي هيساًس ٍ لبًَى حىن ٖطف ضا تهطيح ٍ تبييس ًوَزُ . «يبهي اؾت 

 .اؾت

         

تطن ٖولي وِ ثِ :  لبًَى هسًي ثيبى وطزُ اؾت تفطيٍ ٖجبضت اؾت اظ 952        تفطيٍ ثِ هٌٗبي وَتبّي وطزى اؾت ٍّوچٌبًىِ هبزُ 

لصا ّطگبُ هبله ثطاي ًگْساضي اظ هبل هَضز اهبًت زؾتَضاتي زازُ ثبقس ٍ يب . هَرت لطاضزاز يب هتٗبضف ثطاي حفّ هبل غيط الظم اؾت

ارطاي لطاضزاز ضا ثِ تطتيجبت ذبني هَوَل ًوَزُ ثبقس ٍ يب ايٌىِ ٖطف زض هَضز ًحَُ ًگْساضي ٍ حفّ آى التًبي اهطي ضا زاقتِ ثبقس ٍ 
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ثِ . اهيي هُبثك لطاضزاز ٍ ٖطف ٖول ًٌوبيس ٍ هطتىت وَتبّي ٍ هؿبهحِ گطزز، هطتىت تفطيٍ قسُ ٍ زض ثطاثط هبله هؿئَل هيجبقس

ٌَٖاى هخبل اگط هؿتبرط اتَهجيلي زض ؾطٍيؽ وِ ثِ هَلٕ ثط ْٖسُ اٍ هيجبقس وَتبّي ًوبيس يب هؿتَزٖي                                                            

رَاّطات گطاًجْب ضا وِ هَضز اهبًت هي ثبقس زض ذبضد اظ حطظ هٌبؾت آًْب ًگْساضي وٌس ٖطفب هطتىت تفطيٍ گطزيسّبًس ٍ زض ثطاثط هبله 

هؿئَل لطاض  ٍ همهط ثطاي اًْب اظ يه ّط ٍ اؾت تفطيٍ ٍ تٗسي اظ اٖن گَيس هي هسًي لبًَى 953 هبزُ چٌبًىِ تمهيط. يبهي ذَاٌّس ثَز

 .زازى اهيي وبفي هي ثبقس

 

 ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ- 2

        زٍهيي اؾتخٌبي ٍاضزُ ثط انل ٖسم هؿئَليت اهيي زض ٖمَز اهبًي، َال ٍ ًمطُ ثَزى هبل هَضز ٖبضيِ اؾت وِ ايي اؾتخٌب هرتم ٖمس 

لبًَى هسًي ثِ تجٗيت اظ فمْبي اهبهيِ ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ ضا هًوًَِ هيساًس ٍ هؿتٗيط ضا ًؿجت ثِ آًْب زض نَضتي وِ . ٖبضيِ هيجبقس

. هطتىت تٗسي ٍ تفطيٍ ّن ًكسُ ثبقس ٍ هبله ًيع قطٌ يوبى ثط ٍي ًىطزُ ثبقس، زض ثطاثط هبله ثِ ََض هُلك هؿئَل لطاض زازُ اؾت 

زض ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ اٖن اظ هؿىَن ٍ غيط هؿىَن هؿتٗيط يبهي اؾت ّط چٌس قطٌ » :  لبًَى هسًي  زض ايي ثبضُ هي گَيس644هبزُ 

ثٌبثطايي زض ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ هؿتٗيط يب ثبيس ٖيي آًْب ضا زض پبيبى ٖمس ثِ هبله ثطگطزاًس . «يوبى ًكسُ ٍ تفطيٍ يب تٗسي ّن ًىطزُ ثبقس 

 .ٍ زض ّيچ نَضت اظ هؿئَليت هٗبف ًويجبقس. ٍ يب ثبيس اظ ْٖسُ ذؿبضات هبله ثب زازى ثسل آًْب ثطآيس

 لعٍم ضز هبل ثِ هبله آى- 2

زض اهبًبت لبًًَي يب .         زٍهيي حىن هكتطن زض ٖمَز اهبًي لعٍم ضز هبل ثِ هبله آى زض نَضت اًمًبء ٖمس يب هُبلجِ هبله هيجبقس

اهب زض اهبًبت . قطٖي اهيي هَْف اؾت وِ زض اٍليي فطنت هبل ضا ثِ هبله آى هؿتطز ًوبيس حتي اگط هبله آًطا هُبلجِ ًٌوَزُ ثبقس

لطاضزازي يب هبلىبًِ ثيي نبحت ًٓطاى زض ٍرَة ضز هبل ثٗس اظ اًمًبء ٖمس ثب اًحالل آى ثِ زاليل زيگط، لجل اظ هُبلجِ هبله اذتالف ًٓط 

ثب ٍرَز ايي ّوِ هتفك المَل ّؿتٌس وِ زض ٖمَز اشًي وِ هجتٌي ثط اشى هبله اؾت ٍ ثب هُبلجِ هبل اظ ؾَي هبله اشى پبيبى . ٍرَز زاضز

هييبثس ٍ زض ؾبيط ٖمَز اهبًي زض نَضت اًمًبء ٖمس يب اًحالل آى، چٌبًچِ هبله هُبلجِ آًطا ثٌوبيس، اهيي هلعم ثِ اؾتطزاز هبل ثِ هبله 

آى هي ثبقس ٍ زض نَضت اهتٌبٔ، يس اٍ تجسيل ثِ يس يوبًي هي گطزز ٍ هبًٌس غبنت هؿئَل ّط ًمم ٍ ٖيت يب تلف وِ زض هبل هصوَض 

ظيطا ثب اًمًبء ٖمس اهبًي ٍ هُبلجِ هبل اظ ؾَي هبله، اًىبض يب اهتٌبٔ . اتفبق افتس حتي اگط هطثٌَ ثِ تٗسي ٍ تفطيٍ اٍ ّن ًجبقس، ذَاّس ثَز

 ( لبًَى هسًي310هبزُ  ). اهيي اظ ضز اى زض حىن غهت هبل زيگطي اؾت ٍ اٍ ضا هُلمب هؿئَل تلف ٍ ٖيت ٍ ًمم آى لطاض هي زّس

 اظ ًٓط وؿبًي وِ اهيي ضا تٌْب زض نَضت هُبلجِ هبله ٍ آى ّن اظ ظهبًي وِ هبله اؾتحمبق اؾتطزاز آى ضا 631        لبًَى هسًي زض هبزُ 

ّطگبُ وؿي هبل غيط ضا ثِ ٌَٖاًي غيط اظ هؿتَزٔ هتهطف ثبقس ٍ همطضات » : زاضز هلعم ثِ اؾتطزاز هيساًٌس تجٗيت ًوَزُ ٍ همطض هيساضز

ثٌبثطايي هؿتبرط ًؿجت ثِ ٖيي هؿتبرطُ ٍ لين يب ٍلي ًؿجت ثِ .ايي لبًَى اٍ ضا ًؿجت ثِ آى هبل اهيي لطاض زازُ ثبقس هخل هؿتَزٔ اؾت

زض نَضت اؾتحمبق هبله ثِ اؾتطزاز، اظ تبضيد . هبل نغيط يب هَلي ٖليِ ٍ اهخبل آًْب يبهي ًويجبقس هگط زض نَضت تفطيٍ يب تٗسي

 .«هُبلجِ اٍ ٍ اًتفبٔ هتهطف ثب اهىبى ضز، هتهطف هؿئَل تلف ٍ ّط ًمم يب ٖيجي ذَاّس ثَز گطچِ هؿتٌس ثِ فٗل اٍ ًجبقس

        زض هَضزي وِ هؿتبرط ٖيي هؿتبرطُ ضا پؽ اظ اًمًبء ٖمس اربضُ هستي زض تهطف ذَز ًگِ هيساضز ٍ هبله هُبلجِ آًطا ًويٌوبيس، زض 

گطٍّي هٗتمسًس وِ اگطچِ هؿتبرط هلعم ثِ ضز . لعٍم پطزاذت ارطت الوخل هست هصوَض ثيي ًَيؿٌسگبى حمَلي اذتالف ًٓط ٍرَز زاضز

ٖيي هؿتبرطُ زض پبيبى هست اربضُ هيجبقس، ليىي پيف اظ هُبلجِ هبله زض حىن اهيي اؾت ٍ هؿئَل ًمم ٍ ٖيجي وِ اظ تٗسي ٍ تفطيٍ 

وبتَظيبى،ًبنط،هٗبهالت  ). ٍ تٌْب زض نَضت اؾتيفبء هٌفٗت زض ايي هست ثبيس ارطت الوخل آًطا پطزاذت ًوبيس. اٍ ًبقي ًكسُ ًويجبقس

 (171ٍ172،نم 2، اهبهي ؾيس حؿي، حمَق هسًي،د441، ل (1ٖمَز هٗيي  )هَٗو ،ٖمَز توليىي 
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        گطٍّي زيگط هٗتمسًس وِ زض هست هصوَض حتي اگط هؿتبرط اظ ٖيي هؿتبرط اؾتيفبء هٌفٗت ًيع ًٌوَزُ ثبقس زض نَضتي وِ ثسٍى 

 (319 ٍ 318ٖسل،ؾيس ههُفي، حمَق هسًي ، نم ). اشى هبله اًطا زض تهطف ذَز زاقتِ ثبقس ثبيس ارطت الوخل آًطا ثپطزاظز

 لبًَى هسًي فْويسُ 631 ٍ 464آًچِ اظ هزؤَ زٍ هبزُ .  لبًَى هسًي اؾتٌبز وطزّبًس494        ّط زٍ گطٍُ زض اؾتسالل ذَز ثِ هبزُ 

 تٌْب اهبًي ثَزى يس هؿتبرط پؽ اظ اًمًبء ٖمس اربضُ ضا ثيبى ًوَزُ ٍ ثِ ارطت الوخل آى هست اقبضّبي 631هيكَز ايي اؾت وِ هبزُ 

 ًيع هَرط ضا نطيحب هؿتحك ارطت الوخل ايبم ثٗس اظ اًمًبي اربضُ ّطگبُ ثسٍى اشى اٍ هؿتبرط ٖيي هؿتبرطُ ضا زض 494هبزُ . ًىطزُ اؾت

لصا هي تَاى گفت هؿتبرط پؽ اظ اًمًبء هست اربضُ ٍ لجل اظ هُبلجِ هبله ّوچٌبى اهيي هحؿَة . تهطف ذَز ًگبُ زاضز زاًؿتِ اؾت

هيكَز ٍ هؿئَل تلف يب ٖيت ٍ ًمم آى رع زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ ًوي ثبقس، ليىي اهيي ثَزى اٍ هبًٕ اظ آى ًويكَز وِ ّطگبُ 

العام هؿتبرط ثِ پطزاذت ارطت الوخل . هبشٍى اظ َطف هبله ًجبقس زض نَضت ٖسم اؾتيفبء هٌفٗت ًيع هلعم ثِ پطزاذت ارطت الوخل ثبقس

 لبًَى هسًي پطزاذت ارطت 494لصا اؾتسالل گطٍُ اٍل نحيح ثِ ًٓط ًويطؾس ٍ لؿوت اذيط هبزُ . زض ايي هَضز اظ ثبة تؿجيت هي ثبقس

الوخل ايبم تهطف هؿتبرط پؽ اظ اًمًبي هست اربضُ ضا تٌْب زض نَضتي وِ ثب اربظُ هبله ٖيي هؿتبرطُ زض تهطف هؿتبرط هبًسُ ثبقس 

هكطٌٍ ثِ اؾتيفبء هٌفٗت وطزُ اؾت ٍ زض هَضزي وِ هبله اربظُ تهطف ثِ هؿتبرط زازُ ٍ اٍ اؾتيفبء هٌفٗت ًىطزُ اؾت، ذَز هبله 

 .ؾجت تفَيت هٌفٗت آى قسُ ٍ هؿتبرط هؿئَل آى      ًويجبقس

 

 

   

 

 

               

 فهل ؾَم

 ثطضؾي قطٌ يوبى زض ٖمَز اهبًي
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 وليبت- 1

        زض ايي فهل قطٌ يوبى اهيي ضا زض چٌس ٖمس اهبًي وِ ثب زيگط ٖمَز زاضاي هجبًي ٍ اٍنبف هكتطن هيجبقٌس ٍ زض ٖول ًيع ثيكتط 

لصا هُبلت ايي فهل زض زٍ . هجتالثِ ثَزُ ٍ اظ ًٓط لبًًَي ًيع هحل ثحج ٍ اذتالف ًٓط نبحت ًٓطاى لطاض گطفتِ اؾت ثطضؾي ذَاّين ًوَز

 :هجحج هْن ثِ قطح ظيط اضائِ هي گطزز

 .        زض هجحج اٍل قطٌ يوبى اهيي زض ٖمس ٍزيِٗ ضا وِ اهبًت ثِ هٌٗبي ذبل ًيع ّؿت ثطضؾي ذَاّين ًوَز

        زضهجحج زٍم، قطٌ يوبى هؿتٗيط زض ٖمس ٖبضيِ ضا وِ زاضاي حىن ذبني ثَزُ ٍ ؾبيط ٖمَز اهبًي زض ايي ذهَل هتفبٍت هي ثبقس 

 .ٍ زض لبًَى هسًي ًيع حىن ذبني ثطاي آى ثيبى قسُ اؾت هَضز ثطضؾي لطاض ذَاّين زاز
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 قطٌ يوبى اهيي زض ٍزيِٗ - 1

 همسهِ

        ثطاي ثطضؾي قطٌ يوبى اهيي زض ٍزيِٗ، ثسيي هٌٗي وِ هؿتَزٔ هؿئَل تلف ٍ ٖيت ٍ ًمم هبل هَضز ٍزيِٗ حتي زض نَضت ٖسم 

تٗسي ٍ تفطيٍ ثبقس ٍ ذؿبضات ٍاضزُ ثِ هبله ضا رجطاى ًوبيس، هبّيت ٍزيِٗ وِ زض فهل اٍل هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ زض ايي فهل اظ 

تىطاض هُلت ذَزاضي وطزُ ٍ ثُالى يب ٖسم ثُالى چٌيي قطَي ٍ زاليل َطفساضاى ثُالى قطٌ ٍ ًيع زاليل َطفساضاى نحت ٍ اٖتجبض 

 .قطٌ ضا رساگبًِ ضا تَييح ذَاّين زاز

 قطٌ يوبى اهيي- 1

        هٌَٓض اظقطٌ يوبى اهيي، هؿئَل لطاض زازى اٍ ًؿجت ثِ هبل هَضز ٍزيِٗ اؾت وِ ّطگبُ ثسٍى تٗسي ٍتفطيٍ اٍ تلف يب ًبلم يب 

ثٗجبضت زيگط هٌَٓض اظ ايي قطٌ ايي اؾت وِ . هٗيَة گطزز اهيي ثب زازى ثسل اٖن اظ هخل يب ليوت، ذؿبضات ٍاضز ثِ هبله ضا رجطاى ًوبيس

 .ؾجت زيگطي زضوٌبض اؾجبة يوبى اهيي ايزبز گطزز وِ هجتٌي ثط تَافك َطفيي ٍذَاؾت آًْب هيجبقس ٍهجٌبي لطاضزازي زاضز

        لبًَى هسًي ثط ذالف اًىِ زضٖمس ٖبضيِ قطٌ يوبى هؿتٗيط ضا ثِ پيطٍي اظ ًٓطيِ فمْبي اهبهيِ ثِ نطاحت پصيطفتِ ٍ هٗتجط اٖالم 

 لبًَى هسًي وِ اهيي ضا رع زض نَضت تٗسي يب 614هبزُ . وطزُ اؾت، زضٖمس ٍزيِٗ ّيچ اقبضّبي ثِ قطٌ يوبى ثط هؿتَزٔ ًٌوَزُ اؾت

تفطيٍ يوبى هبلي وِ ثِ اٍ ؾپطزُ قسُ   ًويساًس، ًبْط ثِ هَضزي اؾت وِ ٖمس ٍزيِٗ ثَُض هُلك ٍالٕ قسُ ثبقس ٍ اقبضُ اي ثِ نَضتيىِ 

 . زض يوي ٖمس ٍزيِٗ قطٌ يوبى قسُ ثبقس ًساضز

 زاليل َطفساضاى ثُالى قطٌ يوبى اهيي زض ٍزيِٗ- 1 

 :زاليل ثُالى قطٌ يوبى زض ٍزيِٗ ثِ قطح ظيط هي ثبقس

 قطٌ يوبى اهيي ذالف همتًبي ٍزيِٗ اؾت- 1

        فمْبي اهبهيِ زض تمؿين اهبًت هبلىبًِ يب لطاضزازي گفتِ اًس وِ گبّي ّسف انلي ٍ ثي ٍاؾُِ َطفيي ٖمس اهبًت زازى هبل ثِ 

زيگطي اؾت ٍ زض ٍالٕ هبله زيگطي ضا ًؿجت ثِ هبل ذَز اهيي لطاض هي زّس، هبًٌس ٖمس ٍزيِٗ وِ آًطا اهبًت ثِ هٌٗي ذبل هٗطفي وطزُ 

ٍ اهبًت زازى هبل ثِ َطف ٖمس ثِ تجٕ آى ٌَٖاى انلي اؾت ٍ ثِ انُالح زض ايي هَاضز . اًس ٍ گبّي ّسف انلي اظ ٖمس چيع زيگطي اؾت

اهبًت فطٖي ٍ تبثٕ آى ٌَٖاى انلي اؾت ٍ هبًٌس ٖمس ٍزيِٗ، اهبًت ثِ شات ًيؿت، ثٌبثطايي ايي زؾتِ اظ ٖمَز ضا اهبًت ثِ هٌٗبي اٖن 

هبًٌس ٖبضيِ ٍ اربضُ يب هًبضثِ وِ ٌَٖاى انلي ٍ ّسف هؿتمين َطفيي ٖمس اؾتفبزُ ضايگبى اظ هبل زيگطي يب اًتفبٔ . هٗطفي وطزُ اًس

هٌبفٕ زض ثطاثط َٖو هٗلَم ٍ يب اُٖبء ًوبيٌسگي زض تزبضت ٍ قطوت ٍ ؾَز حبنل هيجبقس ٍ زض يوي آى ٍ ثِ تجٕ آى ٌَٖاًْب، هبله، 

اظ ايي تمؿين ثٌسي اهبًت هبلىبًِ، فمْب چٌيي ًتيزِ گطفتِ اًس وِ قطٌ . هؿتٗيط يب هؿتبرط يب هًبضة ضا اهيي ذَز ًيع لطاض هي زّس

 . يوبى ثطاي اهيي ثب همتًبي شات ٖمس ٍزيِٗ هربلف اؾت ٍ ثِ ّويي زليل ثبَل هي ثبقس

        زض تَييح ايي زليل هي تَاى گفت وِ چَى اهيي ثَزى هؿتَزٔ رعٍ شات ٖمس ٍزيِٗ هي ثبقس ٍ زض ٍالٕ هٌٗبي ٍزيِٗ زازى ايي 

اؾت وِ هبله زيگطي ضا چَى اهيي هيساًس اهَال ذَز ضا ثطاي حفّ ٍ ًگْساضي ثِ اٍ هيؿپبضز ًِ ايٌىِ ثِ رْت زيگطي اهَال ذَز ضا زض 

ثٌبثطايي ّطگبُ ثط اهيي قطٌ يوبى ًوبيس هٌٗي . اذتيبض زيگطي لطاض زّس ٍ ثِ تجٕ آى رْت هتهطف ضا ًؿجت ثِ آى هبل اهيي گطزاًس

قطٌ ايي اؾت وِ هبله ثِ اهيي اٖتوبز ًساضز ٍ اٍ ضا زض هٗطو اتْبم لطاض هيسّس ٍ لصا ثيي هفَْم ٍ هبّيت ٖمس وِ اهيي لطاض زازى 
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هؿتَزٔ اؾت ٍ هفبز قطٌ وِ اهيي ًجَزى اٍ هيجبقس هربلفت ٍرَز زاضز ٍ چَى اهبًت رعٍ همتًبي شات ٍ رَّطُ انلي ٖمس ٍزيِٗ 

 .اؾت، زض ًتيزِ تٌبفي ٍ هربلفت ٍزيِٗ ٍ قطٌ يوبى، ّط زٍي آًْب ثبَل          هيگطزًس

        ّوچٌبى وِ ثيبى گطزيس فمْبي اهبهيِ ثُالى قطٌ يوبى زض ٍزيِٗ ضا ثسيْي ٍ هؿلن زاًؿتِ اًس ٍ ّيچيه اظ آًْب زض يوي ثحج اظ 

ٖمس ٍزيِٗ ثِ قطٌ يوبى زض اى اقبضُ اي ًىطزُ اًس، ثلىِ زض يوي ثحج اظ قطٌ يوبى زض ؾبيط ٖمَز اهبًي ّوچَى اربضُ، ٖبضيِ، ضّي ٍ 

تَييح ايٌىِ آى زؾتِ اظ فمْبي اهبهيِ وِ قطٌ يوبى . ٍوبلت، آًْب ضا ثِ ٍزيِٗ تكجيِ وطزُ ٍ حىن قطٌ يوبى زض آًْب ضا ثيبى وطزُ اًس

ضا زض ٖمَز اهبًي زيگط پصيطفتِ زض اؾتسالل ذَز هيگَيٌس وِ ثيي آى ٖمَز ٍ ٍزيِٗ اذتالف ٍرَز زاضز ٍ ثُالى قطٌ زض ٍزيِٗ ثِ رْت 

 ). آى اؾت وِ قطٌ يب همتًبي شات آى وِ اهبًت اؾت هربلفت زاضز، اهب زض ؾبيط هَاضز چٌيي التًبئي ٍرَز ًساضز تب قطٌ ثبَل ثبقس

 (61، ل ( 3ٖمَز هٗيي )ثِ ًمل اظ وبتَظيبى، ًبنط، ٖمَز اشًي، ٍحيمِ ّبي زيي  ) 220 ، ل 2يعزي،ؾيسهحوسوبْن،ٖطٍت الَحمي،د

 

 

 زؾت هؿتَزٔ ثِ هٌعلِ زؾت هبله اؾت- 2

        ّوچٌيي زض ثُالى قطٌ يوبى ثط هؿتَزٔ گفتِ قسُ اؾت وِ هؿتَزٔ ثِ ًيبثت اظ ؾَي هبله هبل هَضز ٍزيِٗ ضا زض تهطف زاضز ٍ 

چَى حميمت ٍزيِٗ اؾتٌبثِ زض حفّ اؾت ٍ ًيبثت زض حفّ هبل اظ ؾَي هبله همهَز انلي ٍ ثبلصات زض ٖمس ٍزيِٗ هي ثبقس، زؾت 

هؿتَزٔ ثِ هٌعلِ زؾت هبله اؾت ٍ ّطگبُ ثط هؿتَزٔ قطٌ يوبى هبل هَضز اهبًت ثسٍى تٗسي ٍ تفطيٍ ثٌوبئين هبًٌس آى اؾت وِ ثط 

 .هبله تلف هبل ذَز ضا تحويل ًوبئين وِ ايي قطٌ هٌٗي ًرَاّس زاقت

        ثِ ٖجبضت زيگط هؿتَزٔ ثِ ًيبثت اظ ؾَي هبله هبل هَضز ٍزيِٗ ضا زض اذتيبض زاضز ٍ چَى ايي ًوبيٌسگي ٍ ربًكيٌي زض ٍزيِٗ 

انبلت زاضز ٍ َجيٗت ٖمس ٍزيِٗ ًيبثت زض حفّ هبل اؾت ظهبًي وِ هبل زض زؾت هؿتَزٔ هيجبقس ّوبًٌس آى اؾت وِ زض زؾت هبله 

هيجبقس ٍ ّطگبُ زض ايي ظهبى هبل هصوَض ثسٍى تٗسي ٍ تفطيٍ هؿتَزٔ تلف گطزز ٍ يب ٖيت ٍ ًمهي زض آى ايزبز قَز، هتَرِ هبله هبل 

لصا ّطگبُ ثط هؿتَزٔ قطٌ يوبى ًوبئين هبًٌس ايي اؾت وِ ثط ذَز هبله قطٌ يوبى ًوبئين ٍ . ذَاّس ثَز ٍ زيگطي هؿئَل آى ًويجبقس

يب ايٌىِ يوبى تلف هبل هتٗلك ثِ وؿي ضا ثي رْت ثِ . ايي هٌٗي ًساضز وِ وؿي ضا هؿئَل تلف يب ٖيت ٍ ًمم هبل ذَز لطاض زّين

زيگطي تحويل ًوبئين ٍ اٍ ضا هؿئَل  تلف يب ٖيت ٍ ًمم آى لطاض زّين وِ ايي ًتيزِ ضا رع زض هَضز غهت ٍ هَاضزي وِ زض حىن غهت 

ًبئيٌي، قيد حؿيي، هٌيت  ). اؾت، لبًًَگصاض ًويپصيطز ٍ ؾبيط افطاز ضا ثيزْت هؿئَل  تلف يب ٖيت ٍ ًمم هبل زيگطي ًوي زاًس

 (116،ل 2الُبلت،د 

 زاليل نحت قطٌ يوبى ثط هؿتَزٔ- 2

 :هي تَاى ثطاي نحت ايي قطٌ اظ ًٓط حمَلي ثِ زاليل ظيط اقبضُ ًوَز

 ٖوَم زاليل ًفَش قطٌ- 1

         چٌبًچِ حىن ٖسم يوبى هؿتَزٔ ثِ ًحَ التًبئي ًجبقس ٍ قطٌ ذالف آى ثبَل ٍ ًبهكطٍٔ تلمي ًگطزز، قطٌ يوبى ثط هؿتَزٔ 

ربي هي گيطز ٍ ازلِ هصوَض « الوَهٌَى ٌٖس قطٍَْن » زض ٖوَم ازلِ اي وِ ثط ًفَش قطٌ زاللت زاضًس ٍ اظ رولِ حسيج ًجَي هكَْض 

ثِ ًٓط هي ضؾس زض ّيچ يه اظ ازلِ هصوَض زاللتي ثط . قبهل قطٌ هصثَض ًيع هي گطزز ٍ لصا قطٌ نحيح ٍ الظم االتجبٔ ذَاّس ثَز

ذهَنب ٌّگبهي وِ ثِ ازلِ اي وِ ثِ ََض ٖوَم زاللت ثط ٖسم يوبى اهيي زاضز اؾتٌبز گطزز، . التًبئي ثَزى حىن آًْب ٍرَز ًساقتِ ثبقس

ظيطا زض ؾبيط هَاضز وِ اهبًت ٍرَز زاضز قطٌ يوبى اهيي ّن پصيطفتِ قسُ اؾت ٍ ًوي تَاى آى هَاضز ضا ثِ . پصيطـ آى هوىي ًوي ثبقس
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اظ َطفي . اؾتٌبز ٍرَز زاليل ذبل پصيطفت ثلىِ ثِ زليل ًجَزى احتًبي يوبى زض ازلِ اي وِ زاللت ثط ٖسم يوبى اهيي زاضز هي ثبقس

ّطگبُ چٌيي التًبئي زض ٖمَز اهبًي ٍرَز زاقت، ٍرَز آى زض ثطذي اظ ٖمَز اهبًي ٍ ٖسم ٍرَز آى زض ثطذي زيگط اظ ٖمَز اهبًي ثِ گًَِ 

ظيطا حىن هصوَض غملي ثَزُ ٍ ثِ زليل حىن ٖمل ًوي تَاى ذالف . اي وِ هٌزط ثِ ترهيم آى زض ثطذي هَاضز گطزز لبثل لجَل ًوي ثبقس

همتًبي ٖمس ضا زض آى قطٌ ًوَز ٍ زض ايي نَضت ثِ رْت ايزبز تٌبفي ٍ تٗبضو ّط زٍي آًْب فبؾس ذَاٌّس قس ٍ لصا حىن ٖملي لبثل 

 .  ترهيم ًوي ثبقس

 ( لبًَى هسًي10هبزُ )انل حبوويت اضازُ - 2

        زليل انلي َطفساضاى ثُالى قطٌ يوبى هؿتَزٔ ايي اؾت وِ همتًبي ٖمس ٍزيِٗ اهيي ثَزى هؿتَزٔ اؾت ٍ قطٌ يوبى ثط اٍ 

ظيطا . اهب ثِ ًٓط هي ضؾس وِ همتًبي شات ٍزيِٗ چيع زيگطي غيط اظ اهيي ثَزى هؿتَزٔ هي ثبقس. هربلف ايي همتًب ثَزُ ٍ ثبَل اؾت

ٍ ؾبيط هَاضز وِ ثِ . همتًبي شات ٖمس، رَّطُ انلي ٍ َجيٗت آى اؾت وِ َطفيي ثِ هٌَٓض ضؾيسى ثِ آى ّسف، ٖمس ضا ٍالٕ هي ؾبظًس

زض ٖمس ٍزيِٗ ًيع هٌَٓض هؿتمين ٍ ّسف . تجٕ آى اًگيعُ ٍ ّسف انلي ٖمس هَضز تَافك لطاض هي گيطز زاذل زض همتًيبت اَالق اؾت

انلي َطفيي، حفّ ٍ ًگْساضي اظ هبل هَضز اهبًت تَؾٍ هؿتَزٔ اؾت وِ ّطگبُ اظ ٖمس گطفتِ قَز َجيٗت ايي ضاثُِ حمَلي ضا زگطگَى 

اُٖبي ًيبثت ٍ اهيي لطاض زازى هؿتَزٔ زض رْت ارطاي ّوبى ّسف انلي ٍ ٍؾيلِ تحمك ثركيسى ثِ آى اؾت ٍ لصا ًجبيس آى . هيؿبظز

ٍ اظ ًٓط لبًًَي ًيع ثب ٖسم تهطيح لبًَى هسًي ثِ  (173 ،ل 2اهبهي، ؾيس حؿي،حمَق هسًي، د ). ضا زاذل زض همتًبي شات ٖمس زاًؿت

 لبًَى هسًي وِ قطٌ يوبى ثط هؿتٗيط ضا ثب ٍرَز اهيي ثَزى اٍ پصيطفتِ ٍ هؿئَليت اٍ ضا 644 ٍ 643ثُالى آى ٍ ًيع ثب ٍحست هالن هَاز 

ًؿجت ثِ ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ حتي ثسٍى اقتطاٌ آى زض يوي ٖمس پيف ثيٌي ٍ همطض ًوَزُ،  هيتَاى گفت وِ اظ ًٓط لبًًَگصاض چٌيي قطَي 

اظ َطفي .  لبًَى هسًي لطاض گيطز ٍ ثِ اؾتٌبز ًبهكطٍٔ ثَزى قطٌ ضا ثبَل ثساًين232ذالف ًٓن ٖوَهي ًويجبقس تب هكوَل حىن هبزُ 

زض لطاضزازّب ٍ ذهَنب زض اهَال ٍ حمَق هبلي انل ثط حبوويت اضازُ َطفيي ٍ آظازي آًْب زض اًتربة ًَٔ ٍ هحتَاي لطاضزاز هي ثبقس ٍ تب 

لبًًَگصاض انل هصوَض ضا . ربئيىِ تَافك اضازُ زٍ َطف ثب احىبم نطيح لبًَى هربلفتي ًساقتِ ثبقس هٗتجط ٍ ثطاي آًْب العام آٍض ذَاّس ثَز

لطاضزازّبي ذهَني ًؿجت ثِ وؿبًي وِ آى ضا هٌٗمس ًوَزّبًس زض نَضتيىِ » :  لبًَى هسًي اٖالم زاقتِ ٍ همطض هي زاضز10زض هبزُ 

 .«هربلف نطيح لبًَى ًجبقس ًبفص اؾت

         ثٌبثطايي ثب ٍرَز ايٌىِ لبًًَگصاض قطٌ يوبى ثط اهيي ضا نطيحب هَضز حىن لطاض ًسازُ اؾت ٍ زض ثطذي هَاضز هبًٌس ٖبضيِ نحت آى 

ضا اٖالم زاقتِ اؾت، انل ثط نحت ٍ ًفَش حمَلي قطٌ هصوَض هي ثبقس ٍ ّطگبُ قطٌ يوبى زض ٖمس ٍزيِٗ ضا ذالف ًٓن ٖوَهي هي 

زاًؿت ثبيس ثِ ثُالى آى تهطيح هي ًوَز، چٌبًىِ زض هَضز ٖمس هًبضثِ لبًًَگصاض ثِ تهَض ايٌىِ قطٌ يوبى ثط ٖبهل يب قطٌ ٖسم تَرِ 

ٍ لصا .  لبًَى هسًي هجُل ٖمس هًبضثِ اٖالم وطزُ اؾت558ذؿبضت ثِ هبله ذالف همتًبي شات ٖمس هًبضثِ اؾت آى ضا نطيحب زض هبزُ 

 2اهبهي، ؾيس حؿي،حمَق هسًي، د ).  لبًَى هسًي ثَزُ ٍ ًؿجت ثِ اهيي العام آٍض اؾت10قطٌ يوبى ثط هؿتَزٔ هكوَل حىن هبزُ 

 (173،ل 

 قطٌ يوبى هؿتٗيط زض ٖبضيِ- 2

ٍ زض .         ٖبضيِ اظ ولوِ ٖبض ثِ هٌٗي ٖيت ًٌٍگ اؾت، چَى ٖبضيِ وٌٌسُ اظ ٖبضيِ ذَاؾتي ًٌگ ٍ ٖبض زاضز آى ضا ثِ ايي ًبم ًبهيسُ اًس

احس َطفيي ثِ َطف زيگط اربظُ هي زّس وِ  آى ٖبضيِ ٖمسي اؾت وِ ثِ هَرت»  لبًَى هسًي هيگَيس 635انُالح حمَلي چٌبًىِ هبزُ 

. اظ ٖيي هبل اٍ هزبًبً هٌتفٕ قَز

 «. ٖبضيِ زٌّسُ ضا هٗيط ٍ ٖبضيِ گيطًسُ ضا هؿتٗيط گَيٌس

        ٖبضيِ اظ ٖمَز هٗيي ثَزُ ٍ ٖالٍُ ثط قطايٍ اذتهبني وِ زض لبًَى هسًي ثطي آى ثيبى قسُ اؾت، ثبيس زاضاي قطايٍ اؾبؾي نحت 

 لبًَى هسًي ٖبضيِ اظ ٖمَز ربيع هي ثبقس ٍ ّطيه اظ َطفيي 638ثِ هَرت هبزُ .  لبًَى هسًي آهسُ اؾت ثبقس190هٗبهلِ وِ زض هبزُ 
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ّوچٌيي ثب رٌَى ّط يه اظ َطفيي ٍ ؾفِ . ٖمس ّط ٍلت وِ ثرَاّس هيتَاًس آى ضا ثْن ثعًس ٍ ثب فَت ّطيه اظ َطفيي هٌفؿد هي قَز

ظيطا ٖبضيِ گيطًسُ اظ هبل زيگطي ثِ ضايگبى . ٖبضيِ زٌّسُ ًيع ٖبضيِ هٌفؿد هيگطزز ٍلي ؾفِ ٖبضيِ گيطًسُ هَرت اًفؿبخ ٖمس ًويگطزز

ثب ٍرَز  (183، ل2اهبهي، ؾيس حؿي، حمَق هسًي، د ). هٌتفٕ هيگطزز ٍ تهطفي زض اهَال ذَز ًويٌوبيس وِ اظ آى هحطٍم قسُ ثبقس

ربيع ثَزى ٖبضيِ َطفيي هيتَاًٌس يوي ٖمس الظم زيگطي قطٌ فؿد يب تٗييي هست ثطاي ٖبضيِ ًوبيٌس وِ زض ايي نَضت ٖمس ٖبضيِ لبثل 

 .( لبًَى هسًي زض ٍوبلت679هؿتٌجٍ اظ هبزُ  ). فؿد ًرَاّس ثَز

        اظلحبِ حمَلي ٖبضيِ قجيِ ثِ اربضُ هيجبقس ٍ زض ّطزٍي آًْب هبله، هٌفٗت هبل ذَز ضا ثِ زيگطي ٍاگصاض هيٌوبيس ٍ ثبيس زض اهَالي 

ثبقس وِ اًتفبٔ اظ آًْب ثب ثمبء انل هبل هوىي ثَزُ ٍ اؾتفبزُ اظ آًْب هَوَل ثِ اظ ثيي ثطزى ٖيي هبل ًجبقس، هبًٌس ذَضزًيْب ٍ آقبهيسًيْب 

ثب ٍرَز ايي، زٍ تفبٍت ٖوسُ ثيي ٖبضيِ ٍ .  وِ اؾتفبزُ هتٗبضف اظ آًْب اؾتفبزُ آًْب      هيجبقس ٍ هٌزط ثِ اظ ثيي ضفتي انل آًْب هيكَز

اربضُ توليه هٌفٗت اؾت ٍ هَرط هٌبفٕ ٖيي هؿتبرطُ ضا ثِ هؿتبرط توليه - 1: اربضُ ٍرَز زاضز وِ آًْب ضا اظ يىسيگط هتفبٍت هيؿبظز

-هيىٌس زض حبليىِ زض ٖبضيِ تٌْب اربظُ اًتفبٔ اظ ٖيي هتٗلك ثِ هبله ثِ هؿتٗيط زازُ       هيكَز ٍ ثِ انُالح هٌبفٕ ثطاي اٍ هجبح هي

- 2. گطزز ٍلي اٍ هبله هٌبفٕ ًويكَز ثلىِ شضات هٌبفٕ زض هله هبله ثِ ٍرَز هيأيس ٍ هؿتٗيط اربظُ زاضز وِ اظ آى ثْطّوٌس گطزز

اربضُ اظ ٖمَز هَٗو اؾت ٍ هَرط هٌبفٕ ضا زض ثطاثط َٖو ثِ هؿتبرط توليه هيٌوبيس زض حبليىِ ٖبضيِ هزبًي ٍ ثسٍى َٖو اؾت ٍ 

 (179، ل2اهبهي، ؾيس حؿي، حمَق هسًي، د ). هؿتٗيط ثِ ََض ضايگبى اظ هٌبفٕ هبل هَضز ٖبضيِ ثْطّوٌس هيگطزز

 حىن يوبى زض ٖبضيِ

        هؿتٗيط ًؿجت ثِ هبل هَضز ٖبضيِ اهيي هبله هحؿَة هيگطزز ٍ ثِ التًبي اهبًت رع زض نَضت تٗسي يب تفطيٍ يبهي تلف يب ٖيت 

هؿتٗيط يبهي تلف يب ًمهبى هبل هَضز ٖبضيِ » :  لبًَى هسًي ثِ ّويي رْت همطض   هيساضز 640هبزُ . ٍ ًمم هبل هَضز ٖبضيِ ًويجبقس

ثب ٍرَز ايي لبًَى ٖالٍُ ثط هَضز تٗسي ٍ تفطيٍ زض زٍ هَضز زيگط هؿتٗيط ضا يبهي هبل ٖبضيِ . «ًويجبقس هگط زض نَضت تفطيٍ يب تٗسي

لصا انل ٖسم يوبى هؿتٗيط ٍ . ّطگبُ ثط هؿتٗيط قطٌ يوبى قسُ ثبقس- 2زض نَضتيىِ هَضز ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ ثبقس، - 1: هيساًس 

 .اؾجبة يوبى اٍ ضا ثِ تطتيت ثيبى هيٌوبئين

 انل ٖسم يوبى هؿتٗيط

        زض ٖبضيِ، هبله اربظُ ثْطّجطزاضي ٍ اًتفبٔ هزبًي اظ هبل ذَز ضا ثِ هؿتٗيط هيسّس ٍ زض نَضت التًبء ٖيي هبل ضا زض اذتيبض اٍ لطاض 

ثِ ٖجبضت زيگط هبله ثِ هؿتٗيط اشى زض اًتفبٔ اظ هبل ذَز ضا زازُ ٍ زض ارطاي آى اٍ ضا ًبيت ٍ ربًكيي ذَز لطاض هيسّس تب ٖيي . هيسّس

ثٌبثطايي هؿتٗيط ًؿجت ثِ هبل ٖبضيِ اهيي هبله هي ثبقس ٍ ّوبًٌس ّط اهيي زيگطي . هبل ضا ًگْساضي ٍ حفّ ًوبيس ٍ اظ آى هٌتفٕ گطزز

ًؿجت ثِ تلف يب ٖيت ٍ ًمم هبل ٖبضيِ وِ زض احط حبزحْبي ذبضري ٍ غيط لبثل اًتؿبة ثِ اٍ حبزث قسُ ثبقس ٍ اظ ؾَي هؿتٗيط لبثل 

» :  پيف ثيٌي ًوَزُ ٍ همطض هيساضز 640لبًَى هسًي ٖسم يوبى هؿتٗيط ضا زض هبزُ . ارتٌبة ٍ لبثل زفٕ ًجبقس هؿئَل ًرَاّس ثَز

 لبًَى هسًي حىن ولي ٖسم 631ثب ٍرَز ايي زض هبزُ . «هؿتٗيط يبهي تلف يب ًمهبى هبل ٖبضيِ ًوي ثبقس هگط زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ 

ّطگبُ وؿي هبل غيط ضا ثِ ٌَٖاًي غيط اظ هؿتَزٔ هتهطف ثبقس ٍ همطضات ايي » : يوبى اهيي ضا لجال ثيبى ًوَزُ ٍ همطض زاقتِ اؾت وِ 

ثٌبثطايي هؿتبرط ًؿجت ثِ ٖيي هؿتبرطُ ٍ لين يب ٍلي ًؿجت ثِ . لبًَى اٍ ضا ًؿجت ثِ آى هبل اهيي لطاض زازُ ثبقس هخل هؿتَزٔ اؾت

 .«...هبل نغيط يب هَلي ٖليِ ٍ اهخبل آًْب يبهي ًويجبقس هگط زض نَضت تفطيٍ يب تٗسي

 

 اؾجبة يوبى هؿتٗيط
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        ثب ٍرَز ايٌىِ هؿتٗيط اهيي هبله هحؿَة هيكَز ٍ انَال يبهي تلف يب ٖيت ٍ ًمم هبل ٖبضيِ ًويجبقس، لبًًَگصاض ٖالٍُ ثط هَضز 

تٗسي ٍ تفطيٍ زض زٍ هَضز زيگط قبهل َال ٍ ًمطُ ثَزى هَضز ٖبضيِ ٍ قطٌ يوبى ثط هؿتٗيط، اٍ ضا هؿئَل تلف ٍ ٖيت ٍ ًمم هبل ٖبضيِ 

 .ثٌبثطايي اؾجبة يوبى هؿتٗيط قبهل تٗسي ٍ تفطيٍ، َال ٍ ًمطُ ثَزى هَضز ٖبضيِ ٍ قطٌ يوبى ثط هؿتٗيط هيگطزز. لطاض زازُ اؾت

 تٗسي ٍ تفطيٍ هؿتٗيط- 1

، اظ ثيبى هزسز آى نطفٌٓط       هيٌوبئين ٍ تٌْب ثِ ايي ًىتِ  (16زض ل )       ًٓط ثِ ايٌىِ تٗسي ٍ تفطيٍ لجال هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ 

اوتفب هيگطزز وِ ّطگبُ هبل هَضز ٖبضيِ زاضاي هٌبفٕ هتٗسزي ثبقس، هٌبفٗي وِ ثِ هؿتٗيط اشى ٍ اربظُ اًتفبٔ اظ آى زازُ هيكَز هوىي 

گبّي هٌبفٕ ثِ نَضت هكطٌٍ ٍ هميس ثِ هؿتٗيط زازُ هيكَز ٍ ثِ ٖجبضت زيگط هٗيط اربظُ اؾتفبزُ اظ هٌفٗت : اؾت ثِ زٍ نَضت ثبقس 

ذبني ضا ثِ نَضت هميس ثِ هؿتٗيط هيسّس وِ زض ايي نَضت هؿتٗيط ثبيس اظ ّوبى هٌفٗت ذبل ٍ زض حسٍز اشى هبله اؾتفبزُ ًوبيس ٍ  

گبّي هٌبفٕ ثِ نَضت هُلك هيجبقس . ًويتَاًس اظ هٌبفٕ زيگط هبل حتي اگط ظيبى آى ثطاي هبله ووتط اظ هٌفٗت هبشٍى ثبقس اؾتفبزُ وٌس

ٍ هٗيط ثسٍى ايٌىِ هٌفٗت ذبني ضا تٗييي ًوبيس ثِ هؿتٗيط اربظُ اًتفبٔ اظ هبل ذَز ضا هيسّس وِ زض ايي نَضت هؿتٗيط ثبيس زض حسٍز 

هتٗبضف اظ هبل ٖبضيِ اؾتفبزُ ًوبيس ٍ ّطگبُ ثطذالف اشى هبله يب هتٗبضف اظ آى هبل اؾتفبزُ ًوبيس هطتىت تٗسي ٍ تفطيٍ گطزيسُ ٍ هُلمب 

زض ثطاثط هبله هؿئَل ّط ٖيت ٍ ًمم يب تلف وِ زض هبل ٖبضيِ ايزبز قَز حتي اگط زض احط حبزحِ اي ذبضري ثبقس ٍ ثِ تٗسي ٍ تفطيٍ اٍ 

ثِ ٖجبضت زيگط ثب قطٍٔ تٗسي ٍ تفطيٍ، نفت اهبًت اظ هؿتٗيط ظائل قسُ ٍ احىبم غبنت ثط ٍي ثبض . اضتجبَي ًساقتِ ثبقس ذَاّس ثَز

 .هيگطزز

 ٖبضيِ َال ًٍمطُ- 2

        ثب آًىِ ٖبضيِ اظ ٖمَز اهبًي اؾت ٍ انَال هؿتٗيط يبهي هبل ٖبضيِ رع زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ    ًويجبقس، لبًًَگصاض ثِ پيطٍي اظ 

ًٓطيِ فمْبي اهبهيِ ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ ضا هُلمب هًوًَِ لطاض زازُ اؾت ٍ حتي زض نَضت ٖسم تٗسي ٍ تفطيٍ ٍ ثسٍى قطٌ يوبى ثط 

زض » :  لبًَى هسًي زض ايي ذهَل هيگَيس644هبزُ . هؿتٗيط، تلف ٍ ٖيت ٍ ًمم آى ضا زض ّط حبل ثِ ْٖسُ هؿتٗيط لطاض زازُ اؾت

 . «ٖبضيِ َال ٍ ًمطُ اٖن اظ هؿىَن ٍ غيط هؿىَن هؿتٗيط يبهي اؾت ّط چٌس قطٌ يوبى ًكسُ ٍ تفطيٍ يب تٗسي ّن ًىطزُ      ثبقس 

       زليل ايٌىِ لبًَى َال ٍ ًمطُ ضا اظ ؾبيط اهَال رسا وطزُ ٍ ٖبضيِ آًْب ضا هًوًَِ اٖالم ًوَزُ ايي اؾت وِ ايي زٍ فلع گطاًجْب ثَزُ ٍ 

انَال هبله آًْب ضايي ثِ ٖبضيِ زازى ًوي گطزز ٍ هًوًَِ لطاض زازى آًْب هَرت تكَيك هطزم ثِ ٖبضيِ زازى آى زٍ فلع گطاًجْب ٍ ًيع 

، ثِ ًمل اظ زوتط حجيت الِ َبّطي ،حمَق 448،ل1قطح لوِٗ،د ). ثبٖج زلت ٍ هطالجت ثيكتط هؿتٗيط زض حفّ ٍ ًگْساضي آًْب هي قَز

 ( 365 ،ل 4هسًي، د 

 ايي 640 لبًَى هسًي ضا ًويتَاى زض هَضز ؾبيط فلعات گطاًجْب ربضي زاًؿت، ظيطا لبٖسُ ولي ٖسم يوبى وِ زض هبزُ 644        حىن هبزُ 

لبًَى ثيبى قسُ تٌْب زض هَضز َال ٍ ًمطُ اؾتخٌبء گطزيسُ ٍ حىن اؾتخٌبئي ضا ًويتَاى تَؾِٗ زاز ٍ ذبضد اظ هَضز ًم ربضي زاًؿت ٍ 

 .ؾبيط هَاضز ضا ثِ آى ليبؼ وطز

 قطٌ يوبى ثط هؿتٗيط- 3

اگط ثط هؿتٗيط قطٌ يوبى » :  لبًَى هسًي زض ايي ثبضُ هيگَيس 642        زض ًفَش قطٌ يوبى ثطاي هؿتٗيط تطزيس ًيؿت، چٌبى هبزُ 

زليل اتفبق ضا هيتَاى زض ايي ًىتِ ذالنِ وطز وِ، . «قسُ ثبقس، هؿئَل ّط وؿط ٍ ًمهبًي ذَاّس ثَز، اگطچِ هطثٌَ ثِ ٖول اٍ ًجبقس 

ثط ذالف ٍزيِٗ، وِ ؾجت . چَى ٖبضيِ ثِ ههلحت هؿتٗيط ٍ تٌْب ثِ ؾَز اٍ اؾت، ًْبزى يوبى تلف ثط ْٖسُ اٍ ٖبزالًِ ثِ ًٓط هي ضؾس

 .هيكَز تب هؿتَزٔ هبلي ضا ثِ ضايگبى هحبفٓت وٌس ٍ هؿئَل تلف آى ًيع ثكَز
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.         اظ فطو هجتٌي ثَزى يوبى ثط تطايي َطفيي ايي ًتيزِ ثِ زؾت هي آيس وِ، ّطگبُ آًْب ًرَاٌّس، هؿتٗيط ضا ًجبيس يبهي قوطز

وبتَظيبى، ًبنط، حمَق هسًي،  ).  لبًَى هسًي زض ظهطُ لَاًيي تىويلي اؾت ٍ قطٌ ٖسم يوبى ضا ثيگوبى ثبيس ًبفص قوطز644هبزُ 

 (45،ل 2زضؾْبيي اظ ٖمَز هٗيي، د 

 

 

 

 

 

 ًتيزِ گيطي

زض ًْبيت ٍ ثب اؾتمطاء اظ هَاز لبًَى هسًي ٍ وتبثْبي حمَلي ثِ ايي ًتيزِ هي ضؾين وِ زض ٖمَز اهبًي انل ثط ٖسم هؿئَليت اهيي اؾت ٍ 

زض ًگْساضي ٍ حفبْت ٍ هٌتفٕ قسى اظ هَضز ٖمَز اهبًي هخل ٍزيِٗ ٍ ٖبضيِ ٍاربضُ اگط ذؿبضت ٍاضز قَز هؿئَل ًيؿت، هگط ايٌىِ 

اهيي زض حفبْت ٍ يب اًتفبٔ هطتىت تٗسي ٍ تفطيٍ ثكَز وِ زض ايي نَضت يبهي ّؿت حتي اگط آى ذؿبضت اظ تٗسي ٍ تفطيٍ اهيي 

ٍ زض ايٌىِ ثٗس اظ تٗسي ٍ تفطيٍ ٖمَز اهبًي هٌحل هي قَز يب ًِ، زض لبًَى هسًي زض نَضت تٗسي ٍ تفطيٍ ضارٕ ثِ . ًبقي ًكسُ ثبقس

اًحالل آًْب چيعي هُطح ًكسُ ٍ ثِ ًٓط زوتط وبتَظيبى اگط اهيي اظ تٗسي ٍ تفطيٍ زؾت ثطزاضز نفت اهبًت ثِ اٍ ثبظ هيگطزز ٍ ٖمس 

زض نَضت اؾتحمبق هبله ثِ اؾتطزاز، اظ تبضيد :  لبًَى هسًي ًيع گفت631ٍِ هبزُ . هٌحل ًوي قَز وِ ايي ًٓط نحيح ثِ ًٓط هي ضؾس

ٍ ايي هبزُ . هُبلجِ اٍ ٍ اًتفبٔ هتهطف ثب اهىبى ضز، هتهطف هؿئَل تلف ٍ ّط ًمم يب ٖيجي ذَاّس ثَز گطچِ هؿتٌس ثِ فٗل اٍ ًجبقس

هُبلجِ هبله ٍ ٖسم اؾتطزاز اهيي ضا ثب اهىبى ضز تٗسي ٍ تفطيٍ هحؿَة وطزُ ٍ گفتِ، هتهطف هؿئَل تلف ٍ ّط ًمم يب ٖيجي ذَاّس 

پؽ اظ تبضيد هُبلجِ هبله، ٍ يب اًمًبء هست ٖمس زض نَضتي وِ ٖمس ثطاي هست هكرهي هٌٗمس قسُ . ثَز گطچِ هؿتٌس ثِ فٗل اٍ ًجبقس

ثبقس، اهيي ثبيس هَضز اهبًت ضا ثِ نبحت آى ضز وٌس زض غيط ايت نَضت هطتىت تٗسي ٍ تفطيٍ قسُ ٍ هؿئَل تلف ٍ ّط ًمم يب ٖيجي 

 .ذَاّس ثَز وِ زض هَضز اهبًت حبزث قسُ گطچِ هؿتٌس ثِ فٗل اٍ ًجبقس
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