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 ***زَرا مصطفًی

     

 چکیذٌ   

زيسُ اظ ؿجي هي تَاًس زض هطاضزاز. ظيبى ػَو زٍ اضظـ هيبى كبحف تؼبزل ػسم ػجبضت اؾت اظ ؿجي

 ػسم هطاضزاز، ثَزىهؼَو هؼبهلِ ضا كؿد ًٌس. ثطاي تحون ذيبض ؿجي قطٌٍ ؾِ گبًِ شيل يطٍضت زاضز: 

-ثطاي كبحف ثطذي كويْبى . هـجَى رْل ٍكبحف زض ظهبى اًؼوبز هطاضزاز   ََض ثِ ػَييي اهتهبزي تؼبزل

يْبى ًِ هَضز پيطٍي هبًَى هسًي ًيع هطاض اًس اهب ثِ ًظط هكَْض كوثَزى ؿجي يَاثُي ضا هكرم ًطزُ

 .گطكتِ اؾت، تكريم آى ثب ػطف اؾت
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 مقذمٍ -1

زاضًس هؼبزل اضظـ هؼَيي زض ػوس ثيغ َطكيي اًتظبض زاضًس ػَيي ضا ًِ اظ َطف هوبثل زضيبكت هي

ًٌٌس. ثب ايي ٍرَز، هوٌي اؾت يٌي اظ َطكيي ثِ ػلت ػسم آگبّي اظ هيوت ثبظاض، ثبقس ًِ ثِ اٍ تؿلين هي

قَز. ًبال ضا ًوتط اظ هيوت ٍاهؼي ثلطٍقس يب ثيكتط اظ آى هيوت ثرطز ًِ ايي اهط هَرت يطض ثِ آًْب هي

ضكغ يطض ثِ اٍ  تَاًس يطض ظيبى زيسُ ضا اظ ثيي ثجطز اهب قبضع ٍ هبًًَگصاض ثطايگطچِ ثبَل زاًؿتي هؼبهلِ هي

اًس ًِ اظ آى ثِ ذيبض ؿجي تؼجيط هي قَز. ثطاي تحون ذيبض ؿجي ؾِ قطٌ الظم اؾت. حن كؿد ضا اػُب ًطزُ

 پطزاظين:ًِ زض هوبلِ حبيط ثِ ثطضؾي آًْب هي

 

 بًدن قراردادمعًض -2

ضؾس ٍ هجٌبي ذيبض ؿجي، رجطاى ّويي ؿجي ظيبى ًبضٍايي اؾت ًِ زض هطاضزازّب ثِ يٌي اظ زٍ َطف هي

 ًبتَظيبى،) سٌزض ربيي ًِ زٍ اضظـ ثب ّن هجبزلِ هي قًَس ٍ احتوبل زاضز ًِ ًبثطاثط ثبقيؼٌي يطض اؾت؛ 

 ،5 ،1380)ًبتَظيبى،  )هؼبهلِ ثِ هؼٌبي ذبل( اؾت هؼَو ؿجي هرهَل ػوس ذيبض .(387ـ ،1383

گيطز، زيٌي ضا زض ثطاثط اٍ ثِ ػْسُ هي ًٌس يبزيگطي ٍاگصاض هيًؿي ًِ ثِ ههس تجطع هبلي ضا ثِ ، ظيطا (؛207

 رؼلطي ؛312 ،2 ،1378 هوبهي،هبئن اهيطي)ًِ زض هوبثل آى پبزاقي ًگيطز پصيطزثِ ََض يوٌي هي

ػوس ًيؿت،  هَضزي ًِ ػَيي زض زض ،ثَزى ثب هؼَوازػبي ًبهتؼبزل ،؛ ثِ ػالٍُ( 318 ،1382 لٌگطٍزي، 

: ثِ ًول اظ 216، 2 هبظٍ،)يبثسهؼَو ههسام هي ػوَز قسى زض هؼبهلِ زضي هـجَىهؼٌب ًساضز ٍ ازػب

 ػوَز هزبًي حتي ثب قطٌ ػَو، هَضز ًساضز ؿجي زض ذيبض (.39 ،1 ،1378ٍ  72 ،1 ،1380ًبتَظيبى، 

 ،ّويي ضاؾتب زض(.  15 ، 2، 1371 هوي، يطظايه: ى.ض هربلق ًظط زيسى ثطاي 10 ،1 ، 1378 بى،يًبتَظ)

 ػٌبنط ٍ ًيع اظ ( 368 ،1387 لٌگطٍزي، رؼلطي) ثَزى ػوس ضا اظ ػٌبنط كؿدحوَهساًبى، هؼَو ثؼًي اظ

. اًس زاًؿتِ(  268  ،1381 هَاظًِ، يتئَض ٍ 418، 2 ،1386 اللبضم، ؛ 3894 ،1374)لٌگطٍزي، ؿجي  بضـذي

ػْسي ًيع ثبيس اضظـ زٍ  ػوس ثَزى ػوس هؼَو ًيؿت؛ چطا ًِ زضتوليٌي الظم ثِ شًط اؾت ًِ لعٍهي زض

ضٍز ًبظط ثِ ٍ انُالح هؼَو ًِ زض هبًَى هسًي ثِ ًبض هي ( 10، 5 ،1380 ًبتَظيبى،)ػَو هتؼبزل ثبقس

ٍ تؼْس هؼَو، تؼْسي اؾت ًِ  (10 ،1382 ،)ًبتَظيبىي زٍ هبل اؾت، نطف ًظط اظ ػيي ثَزى آىهجبزلِ

ًبضي ٍ هبًٌس بًٌس اربضُ ذسهبت ٍ هوبَؼِه ،َطف زيگط ّن زض ػَو آى، تؼْسي ًطزُ ثبقس هتوبثالً

 . ( 59ٍ 58، 1 ، 1372 ،يلٌگطٍز يرؼلط)آى
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ايي  18هل اؾت، قؼجِ أًِ هبثل تنبزض ًوَزُ اؾت يي أاضتجبٌ ثب ايي هَيَع زيَاى ػبلي ًكَض ض ضز

چٌيي آٍضزُ اؾت:  ( 142 -148 ،2 ،1382 ط،يثبظگ) 3/11/1373هَضخ 73/672/18ي قوبضُ أزيَاى زض ض

هبًَى هسًي اؾت ٍ كوٍ يي ػوس ػْسي ٍ تؼْسي اؾت ٍ ثِ  183هطاضزاز هصًَض اظ ههبزين ثبضظ هبزُ »

كوٍ ثب اًؼوبز آى ايزبز تؼْس ثطاي احساث زٍ زؾتگبُ آپبضتوبى ثب هكرهبت هؼيي ٍ زض هجبل  ،ػجبضت زيگط

ههسام زاضز ٍ ًِ تؼْسات  زض هؼبهالت كوٍ هبًًَبً ،ؿجي نَضتي ًِ ذيبض زض .زضيبكت هيوت آى زض آيٌسُ اؾت

ي ٍ تؼْسي ضا هؼبهلِ ػْسػوس ثِ ًظط هي ضؾس ًِ زيَاى ػبلي ًكَض «. هبًَى هسًي 183هَيَع هبزُ 

، 5 ،1380 ًبتَظيبى،)قَزبل ًِ ذيبضؿجي زض آى ربضي هيزاًس، زضنَضتي ًِ، هؼبهلِ ثِ هؼٌبي ذًوي

 اَالم زاضز.اػن اظ ػْسي ٍ توليٌي ثِ ّط ػوس هؼَو  ،( 207

توبم ػوَز  ػوَز هؼَو هبثل تحون اؾت. ٍلي آيب ايي ذيبض زض ؿجي زض رب ضٍقي قس ًِ ذيبض ب اييت

الظم اؾت ًِ ؿجي زض هطاضزازّبيي ًِ هجتٌي ثط هؿبهحِ ٍ ًيع زض  ثطاي پبؾدقَز؟ هؼَو هحون هي

 هطاضزازّبي احتوبلي ثطضؾي قَز. 

 

 مسامحٍ غبه در قراردادَای مبتىي بر -1 - 2

اًس تؼْس هؿبهحِ، تؼْسي گلتِ ( 68 ،1، 1372 لٌگطٍزي، رؼلطي) ضًِ ثؼًي اظ حوَهساًبىّوبى ََ

ّوطاُ ثبقس؛ هبًٌس تؼْس ٍاّت زض ػوس ّجِ ًِ ثِ ههس  تؿبهحاؾت ًِ ثِ ههس احؿبى ثَزُ ٍ يب ثب گصقت ٍ 

 اؾت.  تؿبهح احؿبى ثَزُ ٍ تؼْس ربػل زض ػوس رؼبلِ ًِ تؼْسي ّوطاُ ثب

رَيي زض آى ًيؿت ٍ ّطچِ اًزبم قَز ثطاي َطكيي اؾت ٍ ؾَز تؿبهح ثط احؿبى ٍثٌبزض ػوس ضايگبى 

يطض ًيؿت ٍ پؿٌسيسُ اؾت. حوَم ًيع ثٌبثط حٌَهت اضازُ، ػسم تؼبزل اهتهبزي ضا ثب ًظن ػوَهي ٍ اذالم 

-يي ؿجي كطاّن ًوگوبى ظهيٌِثي ،ثيٌس. ثٌبثطايي زض هطاضزازي ًِ ضايگبى هحى اؾتحؿٌِ هربلق ًوي

ًِ احتوبل زاضز ٍاّت  تهَض قَز اؾت هوٌي اؾت ّوطاُقَز؛ ٍلي زض هَضزي ًِ ثرككي ثب قطٌ ػَو 

ًٌس ثيٌسيكس. اهب ٍرَز قطٌ ػَو، زض ؾبذتبض ٍ آحبض ثِ قطٌ ػَو هكطٌٍ ٍ تؼبزل آى ثب هبلي ًِ ّجِ هي

آًْب، يطضي ضا ايزبز قَز ًِ ػسم تؼبزل زّس ٍ زٍ ػول حوَهي رساگبًِ ٍاهغ هيػوس ضايگبى تـييطي ًوي

 .( 11ٍ 10 ،1 ،1387 ًبتَظيبى،)ًٌسًوي

هَضز هؼبهلِ ثبيس هجْن ًجبقس هگط زض هَاضز ذبنِ ًِ ػلن  » زاضز: هوطض هي 216بًَى هسًي زض هبزُ ه

آٍضزُ  ًِ هبًَى زض هَضز هؼلَم ثَزى هَضز هؼبهلِ يي اؾتثيبًگط اؾتخٌب ايي هبزُ . «اروبلي ثِ آى ًبكي اؾت
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تَاى كْويس زض آى هي ءًِ اظ اؾتوطا 1ػلن اروبلي ضا ًبكي زاًؿتِ ٍ هَاضز ذبل آى ضا تؼييي ًطزُ اؾت ٍ

 -347 ،2 ، 1380 بى،يًبتَظ)قًَسًِ زٍ َطف ثب ّسف هؿبهحِ ضٍثطٍ هي اؾتًِ ايي تؿبهح زض هَاضزي 

هوطض   761هسًي زض هبزُ  ِ هبًَىً .  چٌبى( 190 ،1 ،1382 قبّجبؽ، يحبئط ؛ 297 ،1385 ،يسيقْ ؛   344

تَاًس آى  نلحي ًِ زض هَضز تٌبظع يب هجٌي ثط تؿبهح ثبقس هبَغ ثيي َطكيي اؾت ٍ ّيچ يي ًوي»زاضز: هي

حٌن ػوسي  ػوس هؼَو، ّويي ًِ ثٌب ثط هؿبهحِ ثبقس، زض زض «.ضا كؿد ًٌس اگط چِ ثِ ازػبي ؿجي ثبقس...

 آى ؾبهٍ قسُ اؾت. اؾت ًِ ؿجي زض

بٍيِ اي ًِ زٍ َطف اضظـ زٍ ػَو ضا ثِ تٌبؾت ثْبي آى ًوي ؾٌزٌس ٍ تٌْب ثِ وچٌيي زض هؼّ

آًبى ثِ اؿطاو ٍ ّسف ّبي  ؛ ظيطا،ثٌس، ؿجي ضاُ ًساضزيبكبيسُ اي ًظط زاضًس ًِ ذَز اظ ايي هؼبٍيِ هي 

 .( 191 ،1، 1382 قبّجبؽ، يحبئط؛ 210 ،5 ،1380 ًبتَظيبى،)قرهي ذَز ثيكتط اظ ثْبي ٍاهؼي تَرِ زاضًس

تَاًس اظ توجطي هسيوي ٍ تبضيري ثِ ََض هخبل، قرهي ًِ ثِ زًجبل تٌويل آلجَم توجطّبي ذَز اؾت ًوي

 ثگصضز ٍ هوٌي اؾت حبيط ثِ زازى هجلؾ ظيبزي زض ثطاثطآى توجط قَز.

 

 غبه در قراردادَای احتمالي -2 - 2

لَم اؾت. ٍلي گبُ هؼػوس هؼَو ثِ ََض هؼوَل هيعاى اضظـ تؼْسّبي هتوبثل زض ظهبى تطايي  زض

ػوس » .ّب ٍاثؿتِ ثِ حَازحي اؾت ًِ ثِ زقَاضي هي تَاى چگًَگي آى ضا پيف ثيٌي ًطزهيعاى ايي تؼْس

-ٌسُ ثبقس، ػوس احتوبلي ًبهيسُ هيهؼَيي ًِ زض آى هوساض زٍ ػَو ٍاثؿتِ ثِ اهط ًبهؼلَهي زض آي

ّبؾت، ظيطا زض ػوس ثيوِ زضظي اظ ايي هطاضزاهبًَى ثيوِ ًوًَِ ثب (.  210 ،5، 124 ،1 ،1380ًبتَظيبى،«)زقَ

ي ًبهؼلَم زض آيٌسُ حسٍز ؾَز ٍ ظيبى زٍ َطف ٌّگبم اهًبي پيوبى هؼيي ًيؿت ٍ ثؿتگي ثِ ٍهَع حبزحِ

 .( 124، 1 ،1380 ،)ًبتَظيبى زاضز

ٍ  هوبضهبًٌس  ؛احتوبل ٍ قبًؽ ٍرَز زاضز ،ػوس قبًؿي ػوسي اؾت ًِ زض تحون يٌي اظ زٍ هَضز ػوس

ي حن، ثِ هست ػوط شيحن ًِ زض آى ضٍاثٍ هبلي َطكيي زض هُبلجِ هيي هبزام الؼوطيأگطٍثٌسي ٍ هطاضزاز ت

هوبض ٍ گطٍثٌسي ضا م.م  654ي ّعيٌِ ثؿتگي زاضز. زض حوَم ايطاى ػوس قبًؿي ثبَل اؾت. هبزُ هُبلجِ زض

                                                 
 ... « الزْبت الظم ًيؿت رويغ زض رؼبلِ هؼلَم ثَزى ارطت هي: »63هبزُ   -1
 «زض رؼبلِ گصقتِ اظ ػسم لعٍم تؼييي ػبهل هوٌي اؾت ػول ّن هطزز ٍ ًيليبت آى ًبهؼلَم ثبقس» 64هبزُ  

ًوبيس قطٌ ًيؿت ثٌب ثط ايي اگط ًؿي يبهي زيي قرم  ػلن يبهي ثِ هوساض ٍ اٍنبف ٍ قطايٍ زيٌي ًِ يوبًت آى ضا هي» 694هبزُ 
 ... « ايي ًِ ثساًس آى زيي چِ هوساض اؾت يوبى نحيح اؾت ثكَز ثسٍى
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ثٌسي زض هطاضزاز قطٌ ءََض اؾتخٌبٍ ثِ هبثل اؾتوبع اػالم ًطزُ اؾت زػبٍي هطثٌَ ثِ آى ضا ؿيط ثبَل ٍ

، ثِ تجغ كوِ 1هبًَى هسًي 655ي تيطاًساظي ٍ قوكيطظًي زض هبزًُيع هؿبثوبت حيَاًبت ؾَاضي هبًٌس اؾت ٍ 

الؼوط ثِ ًظط هي هيي هبزامأّوچٌيي زض هَضز هطاضزاز ت .( 94 ،1385 قْيسي،)اهبهيِ هؼتجط هؼطكي قسُ اؾت

م. م ايي هطاضزاز زض نَضتي ًِ هست آى هؼيي ًجبقس، هبثل  768ي ُضؾس ثب تَرِ ثِ هلَْم هربلق هبز

الهلحي  زض ػوس نلح هوٌي اؾت احس َطكيي زض ػَو هبل »زاضز: پصيطـ ًيؿت؛ ايي هبزُ چٌيي هوطض هي

 .«ًٌس... زيِ بت  هؼيي هبِّ تب هست   گيطز هتؼْس قَز ًِ ًلوِ هؼيٌي ّوِ ؾبلِ يب ّوِ ًِ هي

اگط زض ػوس ثيوِ  ،ثطاي هخبل ؛ػَو آقٌبضا زيسُ هي قَز تؿبهح زض تؼييي هيعاى زٍض ػوس احتوبلي ز

قَز، ًجبيس اٍ ضا ثِ زليل ػسم  ظيبزيگط هلعم ثِ پطزاذت ذؿبضت پؽ اظ پطزاذت يي هؿٍ ثيوِ، ثيوِ

 ًبتَظيبى،)پطزاظز، هـجَى پٌساقتگط هياًزبم ثيوِثيوِ ي پطزاذت قسُ ٍ پَلي ًِ ؾط تٌبؾت ثيي حن

چَى تكريم ؾَز ٍ ظيبى ٍاهؼي زٍ َطف ٌّگبم ػوس هوٌي  ،گًَِ هؼبهالت زض ايي .( 211 ،5  ،1380

ّوبى آيس، ؿجي ثِ ٍرَز ًوي ذيبض ثط هجٌبي تؿبهح ٍ اتلبم اًزبم قسُ اؾت، انَالً ًيع ًيؿت ٍ تطايي

 ًٌس. ّويي هبػسُ ضا ثيبى هي 2م.م 761هبزُ  ََضًِ

ذَاّس زيٌي قَز ٍ ّيچ يي اظ زٍ َطف ًويثط هجٌبي تؿبهح ٍاهغ ًويض ػوَز احتوبلي ٍ ػوَزي ًِ ز

ي هتؼبضف ثط اٍ ثبض قَز، تٌْب رْتي ًِ هبًغ اظ اؾتٌبز ثِ ذيبضؿجي هي قَز، هكرم ًجَزى ثيف اظ اًساظُ

ّب تؼْس آًبى تزبضت ٍ ثب تَرِ ثِ حؿبة احتوبل هوساض تؼْس ّط َطف زض ظهبى ػوس اؾت؛ پؽ اگط زض ػطف

 ،يلٌگطٍز يرؼلط ؛127 ،1  ،1380 ًبتَظيبى،)ًساضز اضظيبثي ثبقس ّيچ هبًؼي ثطاي ايزبز ذيبضؿجي ٍرَزهبثل 

 ،5  ،1380 ًبتَظيبى،) ّب ٍ هبًٌس آىؾَظي ًبضذبًِي اتَهجيل يب آتف. هبًٌس ًطخ ثيوِ(  68 - 67   ،1372

هح زٍ قَز ػبهل احتوبل ًيؿت؛ ثلٌِ تؿبؿجي زض ايي هطاضزازّب هيذيبضچِ هبًغ اؾتٌبز ثِ  زض ٍاهغ آى .( 211

 ٍ ًيع ي احتوبلي زضرِّبؾت ًِ  ثب اهٌبى تؼييي اضظـ ّط تؼْس ثب هالحظَِطف ٍ زقَاضي اضظيبثي تؼْس

  .( 127 ،1 ،1380 ًبتَظيبى،)قَزايي هبًغ هطتلغ هي ،كعًٍي ٍ ًبؾتي آى

 
                                                 

َضز ًليِ تؼْساتي ًِ اظ هؼبهالت هوبض ٍ گطٍثٌسي ثبَل ٍ زػبٍي ضارؼِ ثِ آى هؿوَع ًرَاّس ثَز. ّويي حٌن زض ه : »654هبزُ   -1
 «.ثبقس ربضيؿت ًبهكطٍع تَليس قسُ

زض زٍاًيسى حيَاًبت ؾَاضي ٍ ّوچٌيي زض تيطاًساظي ٍ قوكيطثبظي گطٍثٌسي ربئع ٍ هلبز هبزُ هجل زض هَضز آًْب ضػبيت  : »655هبزُ   
 «قَز. ًوي

تَاًس آى ضا كؿد ًٌس اگط چِ ثِ  غ ثيي َطكيي اؾت ٍ ّيچ يي ًوينلحي ًِ زض هَضز تٌبظع يب هجٌي ثط تؿبهح ثبقس هبَ : »761هبزُ  -2
 «هگط زض نَضت ترلق قطٌ ثب اقتطاٌ ذيبض. ازػبي ؿجي ثبقس
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 عذم تعادل اقتصادی بیه عًضیه - 3

-چِ هي ثبقٌس ٍ زض تالقٌس ًِ زض هوبثل آىذَز زض پي ًؿت ؾَز ثيكتط هيي اكطاز زض هؼبهالت ّوِ

ج ػسم تؼبزل هيبى اضظـ زٍ زٌّس ػَو ثب اضظقي ضا ثِ زؾت ثيبٍضًس ٍ ايي رطيبى ثِ ََض َجيؼي ثبػ

ّبي هجبزلِ قسُ چٌساى ٍ تزبضت اؾت. گبُ ًبثطاثطي اضظـ ي هؼبهلِي تلبٍتي الظهِقَز. چٌيػَو هي

ًٌس ٍ ذَضز ٍ ػطف ًيع چٌيي تلبٍت كبحكي ضاتحول ًويِ تؼبزل اهتهبزي هطاضزاز ثطّن هيظيبز اؾت ً

-يقطايُي اؾت ًِ هبًَى ثِ قرم ظيبى زيسُ ذيبض ؿجي ه آٍضز. زض چٌييهوبٍهت هبًَى ضا ثِ ّوطاُ هي

 .( 212 ٍ 211  ،5 ،1380 ،زّس تب اظ يطض ًبضٍا رلَگيطي ًٌس)ًبتَظيبى

-ن ذيبضؿجي اؾت ًِ ثب ػٌبٍيي كبحفػسم تؼبزل اهتهبزي ثيي ػَييي زٍهيي قطٌ تحو ،ثٌبثطايي

 گيطز.ثَزى تلبٍت هيوت، هؼيبض ؾٌزف تلبٍت هيوت ٍ ظهبى ؾٌزف تلبٍت هيوت هَضز ثطضؾي هطاض هي

 

 بًدن تفايت قیمتفاحش – 1- 3

 .ػسم تؼبزل اهتهبزي هيبى زٍ ػَو هطاضزاز اؾت ،زٍهيي قطَي ًِ زض تحون ذيبض ؿجي هؼتجط اؾت

: اؾت م.م زض ثيبى ايي قطٌ آهسُ 416ي ِ زض هبزًُ اي ثبقس. چٌبىايي ػسم تؼبزل ثبيس زاضاي ٍنق ٍيػُ

تَاًس هؼبهلِ ضا كؿد  ّط يي اظ هتؼبهليي ًِ زض هؼبهلِ ؿجي كبحف زاقتِ ثبقس ثؼس اظ ػلن ثِ ؿجي هي»

حبثت هي قَز ًِ تلبٍت هيوت هيبى زٍ ػَو هؼبهلِ كبحف ثبقس. حبل ثبيس  يؼٌي زض نَضتي ذيبض ،«ًٌس

 ثَزى چيؿت؟زيس ًِ هٌظَض اظ كبحف

-ثي ثحطاًي، ؛115 ،5 ،1412 َجبَجبيي، ؛238، 1408 ََؾي،قيد ،؛ 68 ،1413 حلي، ػالهِ) ايػسُ

زض تؼطيق  ( 171 ،5 ،1378 اًهبضي، ؛145 ،1405 حلي، هحون ؛ 92 ،1090 ؾجعٍاضي، هَهي ؛ 40 ،19 ،تب

آى زض ٌّگبم هطاضزاز  ثِ هخل گَيٌس ظيبزي ٍ ًوي زض نَضتي كبحف اؾت ًِ هطزم ؿبلجبًثَزى هيكبحف

. يؼٌي تلبٍت هيوت ( 420 ،1410 حلي، هحون)وبو ثبقسؿهبثل اٍ ظيبزي يب ًوهبى ؿيط ًٌٌسهؿبهحِ ًوي

 ًزلي،) ٌسًًلبيت ًوي يط ثبض ًطًٍس ٍ تلبٍت ًناي ثبقس ًِ هطزم آى ضا هَضز هالحظِ هطاض زازُ ٍ ظثِ گًَِ

اگط  ،. ثٌبثطايي( 393   ،1 ،1415 ًطاهي،  ؛ 84 ،4 ،1412 حبًي، قْيس؛  19،42 ،تبثي ثحطاًي، ؛ 43 ،23 ،ثي تب

قرهي هبلي ضا ًِ اضظـ آى ًَظزُ تَهبى يب ثيؿت ٍ يي تَهبى ثبقس، ثِ ثيؿت تَهبى ثلطٍقس زض چٌيي 

ًٌٌس ٍ ايي هوساض اظ ؿجي ضا نَضتي ذيبضؿجي ًيؿت. ظيطا هطزم زض هؼبهالت ذَز ثِ ايي هسض تلبٍت اػتٌب ًوي

بظاض ثبقس؛ ظيطا ًبالي ٍاحس ثِ حؿت قبيس ايي هوساض اظ تلبٍت اظ رْت تلبٍت زض ث ،ًٌٌس. چطاًِتحول هي
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ًِ ًبال اظ توبم ذهَنيبت ٍ اظ حيج هطؿَثيت ٍ هبًٌس آى  ّب ٍ ثبظاضّب هيوتف هتلبٍت اؾت ثب اييهـبظُ

ثب  ،آى هؼبهلِ هخل تلبٍت كبحف ثبقس ثِ ََضي ًِ زض ،يؼٌي .( 292ٍ 291 ،6  ،1378 ،يسيتَح)يٌي ثبقس

تلبٍت ًن ظيبًي ًساضز ٍ ّوچٌيي تلبٍت  ،پؽ .تؿبهح ًٌٌٌس اظ آىتَرِ ثِ هٌبى ٍ ظهبى ٍ اّساف حويوي 

 (. 225 ،1344 هبهوبًي،)قَزظيبزي ًِ ثِ آى ثِ ذبَط هٌبى يب ظهبى يب ّسف هطثٌَ ثِ هؼبهلِ تؿبهح هي

ضكغ يطضي اؾت ًِ زض احط اقتجبُ زض اضظـ هجيغ  ثِ ذبَطثطهطاضي حن كؿد ثطاي هـجَى  ،ض ٍاهغز

هبًَى كوٍ ؿجي كبحف ضا يؼٌي يطضي ًِ ػطف تحول آى ضا ثط ذالف  ،ثِ ّويي زليل قسُ اؾت،اٍ هتَرِ 

هبثل  ،ًوبيسًؿتِ ٍ يطضي ضا ًِ ػطف هؿبهحِ هيهَرت پيسايف حن كؿد زا ،ػسالت ٍ اًهبف ثساًس

. اؾتسالل قسُ ًِ ( 497 ،1، 1387 اهبهي،) زّستحول قٌبذتِ ٍ اذتيبض ثطّن ظزى هؼبهلِ ضا ثِ هتًطض ًوي

قسُ ذبضد ؿبهحِ ي ػطكي قبّسي اؾت ثط ضيبيت ثِ ايي تلبٍت، ٍ چَى يطض ثب ضيبيت اظ ػوَهبت ًليه

 ،قَز؛ ظيطاچِ ثِ آى زض ػطف تؿبهح هي قَز هَرت ظيبزي يب ًوهبى زض هيوت ًوي آى ،هي قَز. ثٌبثطايي

گيطز، پؽ اگط ثِ يثلٌِ چيعي اؾت ًِ زض ًعز اّل ذجطُ، زض هوبثل چيعي هطاض ه ،هيوت چيع هؼيٌي ًيؿت

 ،ثِ ػجبضتي .( 393 ،1415 احوس، ًطاهي،)چيعي زض آى هؿبهحِ ًٌٌس ايي تلبٍتي زض هيوت ًرَاّس ثَز

، 1 ،1378 اًهبضي،)هبثل تؿبهح ًجبقس ثَزى تلبٍت هيوت يؼٌي ايي ًِ ًوي يب كعًٍي هيوت ػطكبًكبحف

نَضتي كبحف اؾت ًِ ػطكبً هبثل هؿبهحِ ؿجي زض »ًِ:  زاضزهيم.م هوطض  417ّوبى ََض ًِ هبزُ  (. 171

 .«ًجبقس

 

 معیار سىجش تفايت قیمت  -2 – 3

اي اًس. ػسُاؾت ٍ ثِ اكطاٌ ٍ تلطيٍ ضكتِ پطاًٌسُ ًظط كوْب ،زض هَضز هؼيبض ؾٌزف ًبثطاثطي هيوت

 هَهي ؛40 ،19 ،تبثي ،يثحطاً؛ 44-23،43 ،تبثي ،يًزل ؛225، 1344 ،يهبهوبً ؛420 ،1410 ،يحل هحون) 

 اثَثٌط،)ٍ ػسُ اي زض ًهَل ثطاي ؿجي حسي هبيل ًكسُ اًس (  4،84 ،1413 ،يسحبًيقْ؛ 92 ،1090،يؾجعٍاض

 هويثؼًي) ثِ حلج اقبضُ ًطزُ اًس. (2777ـ الوـٌي، ، هساهة اثي: اظ ًول ثِ اضقبز ،يهَؾ ياث اثي -ِيتٌج

تلبٍت ثِ يي ؾَم هَرت ذيبض ًيؿت ٍ اگط ثيكتط اظ يي ؾَم ثبقس  (گلتٌس ًِ 265، 1379 ،يؾجعٍاض

هَرت ذيبض ؿجي اؾت. ّيچ گًَِ زليلي زض قطع ثطاي ايي تحسيسات ٍرَز ًساضز ٍ نطكب حسؼ ٍ ترويي 

  .( 122 ، 1383 ،يثطٍرطز ػجسُ) اؾت، ثلٌِ ثؼًي اظ آًْب هوٌي اؾت هَرت اذتالل زض اهط تزبضت قَز

ًِ تلبٍت ثِ يي ؾَم، ثلٌِ ثِ يي چْبضم ّن  هؼتوسًس ًِ اقٌبلي ًيؿت زض ايي ّطچٌس ثؼًي اظ كوْب
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ثؼيس ًيؿت ازػب قَز ًِ هـجَى زض يي پٌزن ًيع  ٍ ّويي ََض ثبقسثبقس، ظيطا كبحف اؾت ٍ ؿجي هي

 .( 91  ،3، 1385 كربضََؾي،)ًٌسهؿبهحِ ًوي

اي ًِ زض هكرم ًكسُ اؾت، هبػسُهُبثن ًظط اًخط كوْبي اهبهيِ زض قطع ثطاي ؿجي كبحف حسي 

هطزم ضا ثِ ّوبى  ،ثط آى قطػي ٍ ػسم ٍرَز ًم قبضعثبقس آى اؾت ًِ زض هَاضز ؾٌَت قطع هؼَْز هي

زّس، پؽ ثبيس زض تكريم ؿجي ثِ ػطف ٍ اّل ذجطُ ّب اؾت هطارؼِ هيچيعي ًِ هتؼبضف ثيي ذَز آى

 َجبَجبيي،  ؛40ٍ 42 ،19 ،تبثي ثحطاًي،؛ 43 ،23 ،تبثي ًزلي، -2777ـ ،الوـٌي هساهة، اثي)ضرَع ًوَز

 .( 84 ، 4 ،1413 قْيسحبًي،؛ 115 ،1412

اي اؾت ًِ اگط هبًَى گصاض هؼيبضي ثطاي ؾٌزف تلبٍت هيوت هؼيي اّويت زاٍضي ػطف ثِ اًساظُ

پيف اظ  م.م 417ًِ هبزُ  چٌبى .( 213 ،5 ،1380 ًبتَظيبى،)ًٌس، ًبچبض ثبيس زاٍضي آذط ضا ثِ ػطف ٍاگصاضز

، زض پبيبى هبزُ «تط ثبقس كبحف اؾت اگط ؿجي ثِ هوساض ذوؽ هيوت يب ثيف : »ًِ هوطض ًطز 61انالح ؾبل

 .«زض ًوتط اظ هوساض هعثَض زض نَضتي كبحف اؾت ًِ ػطكب هبثل هؿبهحِ ًجبقس»اكعٍز: 

هبثل  ًِ ػطكبً  ؿجي  زضنَضتي  كبحف  اؾت »ثِ ايي ًحَ انالح قس ًِ:  61زض ؾبل  417ُ بزه

هالحظِ هي قَز ًِ زض ايي هبزُ اظ ًظط هكَْض كوْبي اهبهيِ پيطٍي قسُ اؾت. ّطچٌس «. هؿبهحِ  ًجبقس

ي ؾبثن، هؼيبضي حبثت ثطاي ؿجي كبحف زض ًبؾتي اظ هيعاى اي ًِ زض هبزًُِ ايي هبزُ ثب حصف يبثُِ

اظ  (. 316 ،2، 1351 نلبيي،)زاذتالف ثَز، ًبض ذَاّبى ٍ هبيي ضا زض احجبت ٍ احطاظ ؿجي كبحف هكٌل ًوَ

اي تلبٍت هيوت ثيف اظ يي پٌزن ضا ؿجي كبحف َطكي ايي اهٌبى ضا ايزبز ًطز ًِ اگط ػطف زض هؼبهلِ

ؾبثن، ؿجي ثيف اظ ذوؽ هيوت ضا زض ّط حبل  417آيس؛ زض حبلي ًِ هبزُ ًساًس ذيبض كؿد زض آى ًوي

  زاًؿت.كبحف هي

ّب زض ًظط تَاى تٌبؾت حبثتي ضا هيبى اضظـاؾت ٍ ثِ ؾرتي هيپصيط زاٍضي ػطف قٌٌٌسُ ٍ اًؼُبف

ي ًبال هتلبٍت گطكت ٍ ايي زاٍضي ثِ تٌبؾت ًَع هؼبهلِ ٍ قطايٍ آى ٍ ّوچٌيي ًيبظ ربهؼِ ثِ هجبزلِ

تؿبهح ػطف زض ؿجي ثط حؿت ًَع هؼبهلِ  .( 59 - 58 ،1384 قْيسي،؛ 5،212، 1380 ًبتَظيبى،)اؾت

هخبل، زض هؼبهلِ پبضچِ يب كطـ ؿجي ثِ هيعاى زُ زضنس هوٌي اؾت كبحف تلوي ًٌس. ثِ ََض تلبٍت هي

آيس. ثِ ََض ًلي زض هَضز اقيبيي ًِ ي َال ّويي هيعاى كبحف ثِ قوبض هيًكَز، زض حبلي ًِ زض هؼبهلِ

 . ( 317 ،2 ،1351 نلبيي،)هيوت هكرم حبثتي زاضًس تؿبهح ػطف زض ؿجي ًوتط ذَاّس ثَز
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م.م قطايٍ هؼبهلِ ًيع ثبيس هٌظَض قَز؛ ظيطا زض  419هيوت ػَو زض ثبظاض َجن هبزُ طاي اضظيبثي ٍ ث

حيط ثؿعايي زاضز. ثٌبثطايي ثبيس قطايٍ هؼبهلِ أحويوت قطايٍ هؼبهلِ رعء يٌي اظ ػَييي اؾت ٍ زض هيوت ت

يب حبلج، ًَتبُ اظ َطكيي ي حوي، ٍرَز ذيبض قطٌ ثطاي يٌي زيِأثَزى، تؿلين هجيغ يب تاظرولِ حبل يب هَرل

ثَزى هست آى ٍ ٍرَز قطٌ ثِ ًلغ يٌي اظ َطكيي ٍ ّوچٌيي هيوت آى ضا ثِ ًؿجت هٌبى ٍ ظهبى زض يب ثلٌس

-هيوت هجيغ زض هؼبهلِ ،ًِ ػطفّوبى ََض. ( 43 ،23تب، ثي ًزلي،؛ 157 ، 1384،  ظازُهبؾن )ًظط گطكتِ قَز

ي اًس. ّوچٌيي زض ثيغ ذيبضي حوي ًوتط اظ هؼبهلِزي ثِ ًؿيِ ضا ثيكتط ٍ گطاًتط اظ هيوت آى زض ًوس هي

ًؿطي حوي ضا رجطاى  هُؼي اؾت، ٍ زضچٌيي هؼبهلِ اي كطٍقٌسُ هـجَى ًيؿت، ظيطا حن ذيبضي ًِ زاضز،

 ،1387 اهبهي،)قَزچِ ًِ اظ قطٌ ثِ آى هًٌن قسُ اضظيبثي هي ي آىًٌس ٍ ظيبزي ٍ ًوهبى ثب هالحظِهي

 .( 408 ،تبثي ذويٌي،هَؾَي  ؛402 ،1382 قبّجبؽ، يحبئط ؛  5،212 ،1380 ًبتَظيبى، ؛298، 1

، طيثبظگ) 4/6/1368هَضخ  460/21زيَاى ػبلي ًكَض زض پطًٍسُ ي قوبضُ ي 21وبى ََض ًِ قؼجِ ّ

اضظـ هلي ٍ هبقيي آالت ًبضذبًِ هالى تؼييي اضظـ »ي زازُ اؾت: أچٌيي ض(  181 -182 ،2 ،1377

ثبقس ثلٌِ اضظـ ضٍظ ؾْبم زض ػطف ثبظاض ًِ ثؿتگي ثِ ػَاهل هتؼسز زاقتِ  تَاًسؾْبم هَضز هؼبهلِ ًوي

 .«هالى ػول ثَزُ اؾت

ي ًبالؾت. حؿبؾيتي ًِ ػطف ًيبظ ربهؼِ ثِ هجبزلِ ،حط اؾتؤظ رولِ هَاضزي ًِ زض زاٍضي ػطف ها

ٌّطي ًساضز ٍ زّس ًؿجت ثِ ذطيس ٍ كطٍـ ػتيوِ ٍ آحبض ي زاز ٍ ؾتس ًبالّبي يطٍضي ًكبى هيزضثبضُ

 . ( 212 ، 5 ،1380 ًبتَظيبى،)ثيٌسي اقربل اؾت كبحف ًويجٌي ضا ًِ ٍاثؿتِ ثِ شٍم ٍ ؾليوِؿ

ي زٍ ثَزى تلبٍت هيوت، هَيَع هوبيؿًِط ايي ًٌتِ يطٍضي اؾت ًِ ثطاي تكريم كبحفش

يبض قَز ٍ هؼويًػَو انلي هطاضزاز اؾت ٍ تلبٍت ثْبي قطايٍ كطػي هطاضزاز ثِ تٌْبيي هؿتٌس كؿد ٍاهغ 

 .( 215 ،5 ،1380 ًبتَظيبى،)ي قطايٍ كطػي هؼبهلِ اؾتتلبٍت زٍ ػَو انلي ثب هالحظِ

 حبل ثبيس هؼيبض ؾٌزف ػسم تؼبزل هيوت ضا قرهي زاًؿت يب ًَػي؟

ًِ ػطكبً هبثل هؿبهحِ ًجبقس، زازضؼ زاًس هيزضنَضتي كبحف ضا  ؿجيًِ م.م  417ي ُبثن هبزُه

ثَزى ػسم ٍ ػطف ٍ ػبزت هطاضزازي ثبيس كبحفرهي زٍ َطف هطاضزاز هطارؼِ ًٌس ي قًجبيس ثِ اًگيعُ

 .( 420 ،1410 حلي، هحون ؛ 43 ،23 ،تبثي ًزلي،)تؼبزل ضا تكريم زّس

ي هَضز اذتالف زض ايي تكريم ي هؼبهلًِِ ػَاهل قرهي ٍ ٍيػُقَز ًجبيس تهَض  ،ب ايي حبلث

هرتم ثِ زاز ٍ ؾتسّبي هبلي ٍ  م.م، نطكبً 419هؼبهلِ( زض هبزُ ًِ هٌظَض اظ )قطايٍ  ؾْوي ًساضز. چٌبى
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يؼٌي ثبيس زيس اًؿبًي  ؛قَزبع ٍ احَال هحيٍ ثط تطايي ًيع هيثلٌِ قبهل اٍي ،كطػي زض ػوس ًيؿت

-هي كبحف آى ضاًٌس يب هتؼبضف زض آى قطايٍ ذبل آيب تلبٍت هيبى هيوت هطاضزازي ٍ ٍاهؼي ضا تحول هي

ِ اًزبم زازى هؼبهلِ يب ٍيغ كطيي ًِ هؼلَم قَز َطف هـجَى ثِ زليل ضؿجت كطاٍاى ثثيٌس. ّوچٌيي زض 

ي هؼيكت ٍ تزبضت ذَز، اگط اظ هيوت ٍاهؼي ًيع آگبُ ثَز ٍ زض ّط حبل آى ضا اًزبم هي زازُ اؾت، ٍيػُ

تؿبهح اٍ ثِ ظيطا احجبت ايي ٍيغ ثِ هؼٌي  .( 216 ،962 ،1380 ًبتَظيبى،)ؿجي احط ًساضز، ّطچٌس كبحف ثبقس

 ًٌس. احط هيٌّگبم ػوس زض تؼبزل اهتهبزي ثيي زٍ ػَو اؾت. ًٌتِ اي ًِ ًبثطاثطي كبحف ضا ًيع ثي

زض اضظيبثي هيوت قيء، ثِ اضظـ قرهي آى ًعز َطف هؼتوسًس ًِ ؼًي حتي پب ضا كطاتط ًْبزُ ٍ ث

ٍلي قرهي  ،اؾت تَهبى ّعاض چْبض ايگبّي هيوت هبزي ذبًِ ًِ اضظـ هبزي قي. قَز،هطاضزاز تَرِ هي

هيوت زٍم هجٌبي  ،اضظز. پؽ؛ ظيطا ًعز ٍي ثِ ّويي هيوت هيثرطز تَهبىحبيط اؾت آى ضا حتي پٌذ ّعاض 

ي كبنلِ ٍ يب ثيكتط ذطيساضي ًٌس تَهبىگيطز. اگط هكتطي ّويي هٌعل ضا ثِ پٌذ ّعاض هحبؾجِ هطاض هي

 ،1، 2009 ؾٌَْضي،)يبثسٌهطًَػي تحون ًوياضظـ گصاضي قرهي ثب هيوت پطزاذتي گعاف ًجبقس، ػ

 ،ي ًَػي ٍ قرهي اؾت. ًَػي اؾتزاضاي ّط زٍ چْطُ ،ثَزى ؿجيهؼيبض ؾٌزف كبحف ،ٌبثطاييث 1(. 393

ثِ  ،قَز. قرهي اؾتًظط گطكتِ هي اظ ايي رْت ًِ ضكتبض اًؿبًي هتؼبضف زض ػطف ٍ ػبزت هطاضزازي زض

ايي اػتجبض ًِ ضكتبض ٍ تهوين ايي اًؿبى هتؼبضف ضا زض قطايٍ ٍيػُ ي هؼبهلِ ثب تَرِ ثِ اًگيعُ ي اٍ هَضز 

 .( 216 ،5 ،1380 ًبتَظيبى،)زّسثطضؾي هطاض هي

ًطز، هسػي تؿبهح يب ؾرتگيطي ػطف زض ؾبثن ًِ هبًَى ؿجي كبحف ػطكي ضا هؼيي هي 417 هبزُض ز

هبًس. ٍلي زض هبًَى كؼلي ًِ ّيچ ي هبًًَي هؼتجط هيٍگطًِ اهبضُ ًطزبهِ هياهآى هَضز ذبل ثبيس زليل 

 قَز ًِ هسػي ًيؿت؟ ال هُطح هيؤهؼيبضي ثطاي قٌبؾبيي ًَػي ؿجي كبحف ٍرَز ًساضز ايي ؾ

يطضي ًِ هجٌبي ذيبضؿجي اؾت هحون قسُ اؾت. يؼٌي ّطگبُ زض ؿجي قي قَز ًِ آيب  ،ظ يي ؾَا

ثبقس يطض  اًسى گطچِكالى هوساض تلبٍت ؿجي ّؿت يب ًِ؟ انل ايي اؾت ًِ ذيبض حبثت اؾت، ظيطا تلبٍت 

ض تٌْب يطض ًبهتؼبضف ًبضٍاؾت ٍ هجٌبي ذيب ،اظ ؾَي زيگط .( 319 ،129، 8 ،1381 ،يلٌگطٍز يرؼلط) اؾت

 ًِ يطض ثب ايي ٍنق ٍيػُ احجبت ًكَز، انل لعٍم هطاضزازّب ضا ثبيس هحتطم قوطز كؿد اؾت ٍ تب ظهبًي

ثِ ايي ثيبى ًِ انل زض هؼبهالت لعٍم اؾت ٍ كوٍ آى  .( 393 ،1، 2009 ؾٌَْضي، ؛171 ،1378 اًهبضي،)

  .ٌستؿبهح ًٌوبي هوساض يطض اظ تحت انبلِ اللعٍم ذبضد اؾت ًِ هطزم زض آى هوساض

                                                 
  ضٍز.اؾتلبزُ ثِ قوبض هيؾَء الظم ثِ شًط اؾت ًِ زض حوَم ههط ؿجي يٌي اظ هَاضز -1
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-انل ثط لعٍم اؾت ٍ ذيبض حبثت ًويًٌٌس يب ًِ؟ زض ربيي ًِ قي قَز هطزم تؿبهح هي ثٌبثطايي،

-ٍ هسػي ؿجي ثبيس كبحف(  171  ،1378 اًهبضي،؛ 225 ،1344 هبهوبًي،؛ 122 ،1380 ثطٍرطزي، ػجسُز)قَ

هـجَى ثبيس ثط ٍرَز تلبٍت كبحف هيبى هيوت زٍ ػَو زليل ثيبٍضز ٍ هبثل  ،ثَزى آى ضا حبثت ًٌس. يؼٌي

 هحون ؛ 85  ،1413 قْيسحبًي،؛ 42، 19 ،تبثي ثحطاًي،؛ 206 ،2009 ؾٌَْضي،)هؿبهحِ ًجَزى ضا احجبت ًٌس

-ثَزى ؿجي اؾت ٍ زازگبُ هيي احطاظ كبحفضرَع ثِ ًبضقٌبؼ قبيغ تطيي ٍؾيلِ .( 294 ،4 ،1408 ًطًي، 

ي هسػي ؿجي ي ارطاي هطاض ًبضقٌبؾي ثِ ػْسُِتَاًس ذَز ثِ ايي اثتٌبض زؾت ظًس، ٍلي ّعيٌ

 ثب اضربع ثِ ًبضقٌبؼ ثطاي ؿبثي ًيع ثَزى ؿجيّوچٌيي احطاظ هبثل هؿبهحِ(.   327  ،1384 بى،يًبتَظ)اؾت

 .( 287 ،2 ، 1379 ،يلٌگطٍز يرؼلط)اؾت هوٌي

آيس ًِ هبثل انالحي ًيع چٌيي ثط هي 417ظيطا اظ لحي هبُ  ضؾس ًظط اذيط تطريح زاضز،ِ ًظط هيث

ي ههساهي ًِ آيب يطضي ًِ ثِ آى اؾتٌبز قطٌ كبحف ثَزى يطض اؾت ٍ زض قجًِْجَزى زض ػطف هؿبهحِ

 .( 215  ،5 ،1380 ًبتَظيبى،)قسُ كبحف اؾت ًجبيس ثِ ػوَم حٌن ًِ ّوبى ًلي يطض اؾت اؾتٌبز ًطز

 

 زمان سىجش - 3 – 3

هبل ثِ ظيبزتط اظ هيوت ٍاهؼي زض حيي ػوس كطٍذتِ قَز ٍ هجل اظ آى ًِ هكتطي اظ ؿجي ذَز آگبُ اگط 

قَز ٍ پيف اظ هجى هجيغ، هيوت آى هبل ظيبز قس ٍ ثِ ّوبى هيوت ًِ حوي هؼبهلِ ثَز ضؾيس، زض ايي 

 اًهبضي، ؛43 ،23 ،تبثي ًزلي،) اذتالف اؾت. هكَْض كوْب زض هَضز تحون ذيبض ؿجي نَضت ثيي كوْب

ٍ  ( 121 ،1380 ثطٍرطزي، ػجسُ ؛ 294 ،4 ،1408 ًطًي، هحون ؛ 225 ،1344 هبهوبًي،؛ 168 ،1378

 ٍ 95 ،1387 لٌگطٍزي، رؼلطي ؛ 402 403ٍ  ،1382 قبّجبؽ، حبئطي - 298 ،1، 1387 اهبهي،) حوَهساًبى

ثط ايي ثبٍضًس ًِ هؼيبض زض ؾٌزف  ( 242 ٍ 217، 5 ،1380 ًبتَظيبى، ؛59 ،1385 قْيسي،؛ 418 ،2 اللبضم،

ي تطايي، ٍ ؿجي كبحف ٍهتي هَرت اًؼوبز هطاضزاز اؾت يؼٌي زض لحظِتلبٍت هيوت ػَييي، هيوت ظهبى 

قَز ًِ زض ٍهت ػوس ظبّط ثبقس. ثِ ايي اؾتسالل ًِ هؼبهلِ زض حبل ٍهَع آى ؿجٌي ثَزُ ٍ حجَت ذيبض هي

قَز. يؼٌي اگط هيوت ثؼس اظ هَرت ؾوٌَ ذيبض ًوي اگط تطهي ًطزُ اؾت زض هلي ذَزـ حبنل قسُ ٍ

اي ثبقس ًِ زض ظهبى اػالم كؿد ّيچ حتي پيف اظ تؿلين ثِ هكتطي ٍ ثِ گًَِ ثيكتط قَزاًؼوبز هطاضزاز 

زض نَضت تطزيس ظيطا ؾوٌَ حن ذيبض هَرجي ًساضز ٍ  .قَزگًَِ يطضي هتَرِ هـجَى ًكَز، ذيبض ؾبهٍ ًوي

. ّوچٌيي اگط هيوت ثؼس اظ هطاضزاز (298 ،1 ،1387 اهبهي،)قَزى اؾتهحبة هيآ يثوبزض ؾوٌَ حن ذيبض، 
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 ػجسُ ؛4 ،408 -409  ،تبثي ذويٌي،هَؾَي  ؛168 ،1378 ،ياًهبض)تٌعل يبثس ذيبض حبثت ًوي قَز

 .( 196 ،1380 ثطٍرطزي،

ثِ ايي ثيبى ًِ  ؛هؼتوس ثِ ؾوٌَ ذيبض ّؿتٌس ،اي زض هَضز تطهي هيوت ثؼس اظ اًؼوبز هطاضزازٍلي ػسُ

هجٌبي ذيبض ؿجي ضكغ يطض اؾت ٍ زض ايي كطو يطض هكتطي ثِ ظيبز قسى هيوت تساضى گطزيسُ، لصا ذيبض 

 ،1382 قبّجبؽ، حبئطي)زض هَاضزي ًِ حهَل هلٌيت هتَهق ثط هجى ثبقس ذهَنبً ؛اٍ ؾبهٍ قسُ اؾت

ظيطا هبلٌيت هجيغ زض حبل هجى . ( 169 ٍ 168 ،1378 اًهبضي، ؛  430، 4 ،1368 ،يٌيذو يهَؾَ ؛ 403

يؼٌي كطو ايي اؾت هجل اظ هجى هيوت ثب حوي هؿبٍي  ،ثسٍى ًوم زض هيوت آى ثِ هـجَى هٌتول قسُ

زض حيي هجى ًِ حهَل هلٌيت اظ حيي اٍؾت، ًوهي  ،پؽ .گكتِ ٍ هبلٌيت ّن ثب هجى ايزبز قسُ اؾت

ثِ  توبثى ٍارت قَز، يؼٌي ِ هزطز ػوسثبقس. اگط ثهحون ًوي ٍ تلبٍتي زض هيوت ًيؿت ٍ ؿجي هَيَػبً

رب ًِ  اظ آى ،ٍارت تٌليلي گطزز، ذيبضؿجي حبثت ًرَاّس قس، ظيطا ،توبثى ،هزطز ٍهَع ػوس نطف ٍ ؾلن

ٍ ايي يي  ثط قرم ٍارت هي ثبقس ًِ هبل ثيكتط ثسّس ٍ رٌؽ ًوتط ثرطز ،توبثى ٍارت تٌليلي اؾت

 ٍليثيكتط زض هوبثل رٌؽ ًوتط يطض حبثت اؾت. قَز. لصا ثِ ؾجت ٍرَة اػُبي هبل حٌن يطضي هي

ٍ اگط ظيبزت يب  ظبّط هَل هكَْض ايي اؾت ًِ توبثى ٍارت تٌليلي ًيؿت، ثلٌِ ٍارت ٍيؼي اؾت

توبثى ضا ٍارت تٌليلي  ،يؼٌي هكَْض زض ثحج نطف ٍ ؾلن ؛ًوهبى ثؼس اظ ػوس حبثت قَز هؼتجط ًيؿت

ي حبل ٍ هالى ضا ظيبزُ ٍ ًويهِ ُ ٍ ًويهِ ي ثؼس اظ ػوسثِ ػسم اػتجبض ظيبز ًٌٌسًوي زاًٌس ٍ حٌن هي 

 .(169 ٍ 168 ،1378 اًهبضي،اؾت)ػوس 

قَز ًِ ّب اؾتٌجبٌ هيٍلي اظ ضٍيِ هًبيي زازگبُ .بًَى هسًي زض ايي هَضز ؾٌَت اذتيبض ًطزُ اؾته

ػبلي ًكَض زض  زيَاى22ي ًِ قؼجِ حوَم ًيع اظ ًظط هكَْض كوْب ٍ حوَهساًبى هتبثؼت ًطزُ اؾت. چٌبى

زازگبُ زض »( چٌيي آٍضزُ اؾت: 189 -188نم ،1382 ط،يثبظگ) 13/6/1370هَضخ  376/22ي قوبضُ أض

-ِ ًِ ثب رلت ًظط ًبضقٌبؼ ضٍقي هيقطايُي ًِ ذَاًسُ انلي هسػي ؿجي زض هؼبهلِ گطزيسُ اهتًب زاقت

 .«ًوَز ًِ هجيغ زض تبضيد ٍهَع هؼبهلِ ثِ چِ هجلـي اضظـ زاقتِ اؾت... 

، 1382 ط،يثبظگ) 8/10/1372هَضخ  265/8ي قوبضُ أزيَاى ػبلي ًكَض زض ض 8ي ويي ََض قؼجِّ

ثب تَرِ ثِ ًظط ًبضقٌبؼ ًِ هلي ٍ آة هَضز هؼبهلِ زض تبضيد ٍهَع »هوطض ًطزُ اؾت:  (175 -173نم

بل( زازگبُ ثب ّعاض ضي هؼبهلِ هجلؾ ؾي هيليَى ضيبل تؼييي ًوَزُ )هيوت هؼبهلِ قسُ ثيؿت هيليَى ٍ پبًهس

 ضا، هبًَى هسًي ذَاؾتِ ذَاّبى )كؿد هؼبهلِ ثِ ػلت ؿجي كبحف( 421ٍ 420 417ٍ 416ٍػٌبيت ثِ هَاز 
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هَرِ ٍ هسلل ٍ ٍارس قطايٍ هبًًَي تلوي ٍ حٌن ثط كؿد هؼبهلِ ٍ ضز هجيغ ٍ اؾتطزاز حوي نبزض قسُ 

ٍهَع هؼبهلِ هَضز اضظيبثي هطاض زازُ قَز ًِ زيَاى هيوت زٍ ػَو هطاضزاز ضا زض تبضيد . هالحظِ هي«اؾت

 اؾت.

ي آى زٍ ٍ تكريم ؿجي كبحف تبضيد اًؼوبز هطاضزاز اؾت، يي ظهبى اضظيبثي زٍ ػَو ٍ هوبيؿٌِبثطاث

. حبل اگط هتؼبهليي زض هيوت ظهبى هطاضزاز اذتالف ًطزًس، احجبت ( 49 ،1385 قْيسي،هؼبهلِ )ًِ ظهبى كؿد 

ثَزى ؿجي زض كبحف ،ط لعٍم اؾت ٍ ثٌبثطايي هـجَى ثبيس ثب آٍضزى ثيٌِظيطا انل ث ؛آى ثط هسػي ؿجي اؾت

ثطاي ٍرَز ذيبض ثِ  .( 92 ،1090 ؾجعٍاضي، هَهي - 43 ،23 ،تبثي ًزلي،)ظهبى اًؼوبز هطاضزاز ضا حبثت ًٌس

ثَزى ؿجي، ٍرَز ذيبض هحل تطزيس اؾت تَاى توؿي ًطز؛ ظيطا، ثب قي زض كبحفهبػسُ اؾتهحبة ًيع ًوي

 زض چٌيي نَضتي يويي ؾبثن ٍرَز ًساضز تب آى ضا اؾتهحبة ًطز.ٍ 

 

 غبه حادث  - 4 – 3

ٍ يطض ٍ ًلؼي ًِ گلتِ قس ًِ ؿجي ثبيس زض ظهبى اًؼوبز هؼبهلِ كبحف ثبقس تب ؾجت پيسايف ذيبض قَز 

يس، هتَرِ َطكي اؾت ًِ حن آّب، ثؼس اظ ػوس، زض ثْبي ّط يي اظ ػَييي پسيس هياظ ًَؾبًبت هيوت

، اگط ثؼس اظ هؼبهلِ ثِ 1ثيٌيي ػسم پيفا زاضز. ثب ايي حبل، ثطاثط ًظطيِي آى ػَو )يب هَيَع( ضهُبلجِ

ّب تـييط ًبگْبًي ٍ كَم الؼبزُ ثِ ٍرَز آهس، ثبيس هؼبهلِ كؿد قَز ػلل تبظُ ٍ پيف ثيٌي ًكسُ اي، زض هيوت

 هوبهي، هبئن اهيطي)ًٌٌسي حبزث تَريِ هيًِ قطايٍ آى تؼسيل قَز ًِ ػسُ اي آى ضا ثب ػٌَاى ؿج ٍ يب ايي

زاًس، اهب  هبًَى هسًي ايطاى ؿجي كبحف ٍ ػسم تؼبزل ثيي ػَييي ضا هَرت ذيبض كؿد هي (. 313 ،1 ،1378

زض هَضز يطض ًبقي اظ ثطٍظ حَازث ؿيطهتطهجِ ؾرٌي ثِ هيبى ًيبٍضزُ اؾت. زض ايي رب ثٌبؾت ًِ ايي 

حن  زيسُ هَيَع ثطضؾي قَز ًِ اگط زض ػوَز ََالًي هست پؽ اظ اًزبم هؼبهلِ ؿجي حبزث قَز آيب ظيبى

 كؿد آى ضا ذَاّس زاقت؟ آيب اهٌبى اؾتلبزُ اظ ؿجي زض ظهبى ارطاي هطاضزاز ًيع ٍرَز زاضز؟

پبؾد ثِ ايي ؾؤال ثؿتگي ثِ تكريم هجٌبي ذيبض ؿجي زاضز، زض نَضتي ًِ هجٌبي ذيبض ؿجي اذالل 

بزل زٍ ػَو زض تطايي ثبقس، ّويي ًِ تطايي زض ظهبى اًؼوبز ثِ ََض نحيح اًزبم ثگيطز، ثطّن ذَضزى تؼ

ثَزى زٍ ًٌس، ٍلي ّطگبُ هجٌبي ذيبض ؿجي رلَگيطي اظ يطض ًبهتؼبزلثؼس اظ ػوس، احطي زض ًلَش آى ًوي

                                                 
ػَو  زٍ  ييٍ تؼبزل هُلَة ث ؾبظز يزقَاض ه تيآى ضا ثِ ؿب  يٍل، هبّطُ()هَُ ًس يتؼْس ضا هحبل ًو يًكسُ ًِ ارطايٌيثفيپ يا حبزحِ»  -1

 81 ، 534، 3، هطاضزازّب يػوَههَاػس، ًبنط بى،يًبتَظ «ظًس يضا ثط ّن ه
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ي اليطض ثطاي تَريِ تؼسيل يب كؿد ػَو ثبقس، زض نَضت ارتوبع قطايٍ زيگط اهٌبى اؾتلبزُ اظ هبػسُ

 هطاضزاز ٍرَز ذَاّس زاقت.

ي اليطض، ًظط قيد اًهبضي ًِ حٌن يطضي ضا ثسيي سُظ هزوَع ًظطات چْبضگبًِ زض هَضز هبػا

 تيٍلؤهؿ -يهْط يوبى هطاضزاز اظ ذبضد العاهبت ًبتَظيبى،)ٍؾيلِ ًلي ًطزُ اؾت، َطكساضاى ثيكتطي زاضز

ذيبضؿجي  ( 171 ،1378 ،ياًهبض ؛42 ،23 ،تبثي ًزلي،)ثِ اػتوبز كوْب (. 100 ،3  ،1380 ٍ  88 ،1382 ،يهسً

بؾتي هيوت ضا زض ظهبى ػوس هطثٌَ ثِ ػسم تؼبزل ػَييي ٌّگبم اًؼوبز ػوس اؾت ٍ هؼيبض كعًٍي ٍ ً

اًس ثب هَضز ثحج هتلبٍت اؾت. زاقتِ چِ كويْبى زض ًظط اهب آى ،اًساًس ٍ حتي ازػبي اروبع ًطزُزاًؿتِ

ػوس ثِ ّن ذَضزُ ٍ العام ثِ اًزبم  ثحج زض ايي اؾت ًِ اگط زض احط تحَالت قسيس اهتهبزي تؼبزل ٍ تَاظى

 ي يطضي ضا ثطزاقتي اليطض لعٍم هؼبهلِتَاى ثِ اؾتٌبز هبػسُطضي ٍ ًبػبزالًِ رلَُ ًٌس آيب هيتؼْس ي

 .( 3،100  ،1380 ًبتَظيبى، ؛300 ٍ 301 ،1371 هوي،هيطظاي  ؛ 42 ،23 ،تبثي ًزلي،)

ثِ هيوت زض ربيي  ضز هخلاظ هجيل لعٍم ضز هخل زض اهَال هخلي ٍ تجسيل لعٍم  يكوْب زض هَاضزثؼًي اظ 

ًِ يبكتي هخل ثِ ػلت زاليلي اظ هجيل آكبت ؾوبٍي ٍ يب ػَاهل ذبضري زيگط هكٌل قسُ ٍ يب ذطيسى آى 

-يرع ثِ هيوتي چٌس ثطاثط هيوت ثبظاض هيؿط ًيؿت، ثِ زليل ٍضٍز يطض ثِ يبهي هخل، ضز هخل آى ضا الظم ًو

 يطضي ثَزُ ٍ ثبيس رلَي ًٌٌس. چطاًِ ذطيس هخل ثِ هيوت گعاف، ػطكبًزاًٌس ٍ حٌن ثِ پطزاذت هيوت هي

 ،1 ،1368 ذويٌي،هَؾَي  ؛  393،  5 ،1412،يحل ػالهِ  ؛ 436، 19 ،1414 ضٍحبًي، حؿيٌي) ى ضا گطكتآ

394 ٍ 395  ). 

 هؼبهلِ، هيعاى هتؼبضف اظ آى اؾت، ًِ اييوچٌيي الظم ثِ شًط اؾت ًِ تلوي ػطف اظ ؾَز ٍ ظيبى زض ّ

اي ذبضري آى چٌبى زگطگًَي زض اٍيبع ٍ احَال ػوس ثِ ٍرَز آيس ًِ ارطاي تؼْس ًِ زض احط ثطٍظ حبزحِ

 قَزًبپصيط ٍ گعاف ّوطاُ ثب ثِ ّن ذَضزى تؼبزل ٍ تَاظى اهتهبزي ثبقس ٍ يي َطف ػوس زچبض يطثِ رجطاى

زض احط تـييط  اگط ،هبثل اًتظبضي ضٍثطٍ گطزز. ثٌبثطايييطات ثب هٌلؼت ؿيطيَطف زيگط زض احط تـ ،ٍ ثبلؼٌؽ

هتؼبضف ٍ ًبضٍا ثِ هتؼْس هؿتلعم ٍضٍز يطض ؿيط ،اٍيبع ٍ احَال ٍ زگطگًَي قطايٍ، العام ثِ اًزبم تؼْس

حٌن يطضي يؼٌي العام ثِ اًزبم تؼْس هطكَع اؾت.  ،ي اليطضگطزز، زض ػطف يطض هحون ٍ ثٌب ثِ هبػسُ

س. زض ًبضٍايي يطض ًبقي اظ ّط يطض ًبضٍايي ضا ثبيس زكغ ًٌ ،ي اليطض گٌزبيف ايي كطو ضا زاضز، ظيطابػسُه

. چطا ثبيس هتؼْس ثطاي تؿلين ًبالي ( 136 135ٍ ،1385 بى،يعزاً)يًكسُ تطزيس ًجبيس ًطزثيٌيي پيفحبزحِ

زض ػَو پَلي زضيبكت ًٌس ًِ  زاظز ٍي آى ثپطگطاى ٍ ًويبة چٌسيي ثطاثط ثْبي هطاضزازي ضا ثطاي تْيِ
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تَاى ًبقي اظ اهسام ذَز اٍ اضظـ ٍاهؼي ذَز ضا اظ زؾت زازُ اؾت؟ تحول ايي يطض ضا ثِ زقَاضي هي

ي هالى هبػسُ تط ًيبظ زاضز. پؽ اظًٌٌسُآٍض ػوس ثِ هَرجي هبًغگطكتي ًيطٍي العامپٌساقت. ظيطا ًبزيسُ

 .( 100 ،3 ،1380 ًبتَظيبى،)سالتي اؾتلبزُ ًطزػثياليطض( ثبيؿتي ثطاي زضهبى ايي ؿجي)

ثيٌي  ػسم پيف  ؿجي حبزث ضا هجٌبيي ثطاي تَريِ ًظطيِ ،ض حوَم ًيع يٌي اظ حوَهساًبى ثطرؿتِز

 نم ،2 اللبضم، لٌگطٍزي، رؼلطي: ى.ض هربلق ًظط سىيز يثطا. 100 ،3 ،1380 ًبتَظيبى،)اؾت زاًؿتِ

گصاض  هبًَى»ي انلي ذيبضؿجي رلَگيطي اظ يطض ًبضٍاي هـجَى اؾت: . ثب ايي ثيبى ًِ پبيِ( 417 - 418

زّس ٍ لعٍم ضا زض حٌن ًرؿتيي ٍ َجيؼي ػوس ضا ثِ زليل گطيع اظ ّويي ًبضٍايي ثِ حٌوي حبًَي تـييط هي

اضزاز ضا ثِ زازى تلبٍت هيوت ًٌس. ثِ اٍ حن العام َطف هطهـجَى ثِ رَاظ ٍ اذتيبض تجسيل هيي ثب ضاثُِ

ثطز تب ثتَاًس ثٌس ًطز. ٍلي العام هـجَى ضا اظ ثيي هيس ًؿي ضا ثِ پيوبًي ًبذَاؾتِ پبيچطا ًِ ًجبي ،زّسًوي

 ثَزىكبحفزض هَضزي ًِ هـجَى آگبُ اظ  (. 101 ،3 ،1380 ًبتَظيبى،«)ي يطضي ضّب ؾبظزذَز ضا اظ هؼبهلِ

 اؾت. ي اهسام هبًغ اظ ارطاي اليطض هؼبهلِ اؾت هبػسُ اذتالف هيوت زض

ي هًبيي ثِ ؾَي ذَضز ٍ هبًغ اظ ايي قسُ ًِ ضٍيِثِ چكن هي ايطاىٌْب اقٌبلي ًِ زض حوَم ت

تؼسيل هطاضزاز يب كؿد آى گطايف پيسا ًٌس، ايي اؾت ًِ ذيبض ؿجي ًبظط ثِ ًبثطاثطي ػطكي زٍ ػَو ٍ 

. زض ايي هَضز ( 247 ،1380 ثطٍرطزي، ػجسُ ؛ 87، 3 ،1380)ًبتَظيبى، گعاف ثَزى ػوس زض ظهبى اًؼوبز اؾت

تَاًس ثطاي ظيبى زيسُ ذيبض ؿجي ايزبز ًٌس، ًِ ػسم تؼبزل زٍ ػَو زض ظهبى تطايي هي ثبيس گلت ّوچٌبى

ثيٌي ًِ حبثت قَز اٍ ًيع اظ گعاكي ثْبي هَضز تطايي، آگبُ ثَزُ اؾت، ّطگبُ ٍهَع حَازث پيف هگط ايي

ظيبى زيسُ حن زاضز هطاضزاز ضا كؿد ًٌس يب تؼسيل آى ضا  ،ظًس ي آيٌسُ ًيع ايي تؼبزل ضا ثِ ؾرتي ثط ّنًكسُ

 (. 85 ،3 ،1380)ًبتَظيبى، اظ زازگبُ ثرَاّس

ػوَهي هطاضزازّبي هؼَو اؾت )هَاز  وبى ََضًِ گلتِ قس زض هبًَى هسًي ايزبز ذيبضؿجي اظ هَاػسّ

تَاى قَز، زض ّط هؼبهلِ هييبم ثؿتِ ه( ٍ رع زض هَاضزي ًِ ػوس ثط هجٌبي هؿبهحِ ٍ اضك1م.م 456ٍ  416

اي ي ؿجي حبزث زض قوبض هَاػس ػوَهي كؿد يب تؼسيل هطاضزاز ًيؿت. ًظطيٍِلي ًظطيِ ثِ آى اؾتٌبز ًطز.

ثٌبثطايي، قطايٍ  اؾت ثطاي رلَگيطي اظ يطض ٍ حطد ًبضٍا زض هَاضز اؾتخٌبيي ٍ پيف آهسّبي زٍض اظ اًتظبض. 

 زّباگبُ ًتَاًس ثِ اؾتٌبز ّط گًَِ تـييط قطايٍ رعيي زض هطاضززؼيي ًطز تب زاه  زهت ثب   ثبيس ضا  اؾتٌبز ثِ آى 

                                                 
توبم اًَاع ذيبض زض رويغ هؼبهالت الظهِ هوٌي اؾت هَرَز ثبقس هگط ذيبض هزلؽ ٍ حيَاى ٍ تأذيط حوي ًِ هرهَل ثيغ : »456هبزُ    -1
 « ؾت.ا
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 زذبلت ًٌس. 

ذيط اًزبم أًظطيِ زض هطاضزازي هبثل اػوبل اؾت ًِ ارطاي تؼْس زض آًْب ثِ ََض هؿتوط يب ثب ت ايي 

 َهي هطثٌَ ثِ ؿجي اؾت.وّبي كَضي تبثغ هَاػس ػزپصيطز. ؿجي زض هطاضزاهي

ّبي زض پيوبى ،آيس. ثٌبثطاييػوَزي ضاُ زاضز ًِ ذيبضؿجي زض آى ثِ ٍرَز هي حبزث زضظطيِ ؿجي ً

 ؿجي حبزث احطي ًساضز. ،قًَس ٍ ّوچٌيي هطاضزازّبي احتوبليضايگبى ٍ هطاضزازّبيي ًِ ثب هؿبهحِ ٍاهغ هي

آى حبزحِ زض يؼٌي احط  ،ثيٌي ًجبقسپيفهبثل ظًس ثبيس اي ًِ تؼبزل ثيي زٍ ػَو ضا ثط ّن هيحِزحب

حط اؾت ًِ ذبضري ؤثيٌي ًكسُ زض نَضتي زض هطاضزاز هي پيفبزحِح ثبقس. ُچگًَگي ارطاي هطاضزاز ًبهٌتظط

ؼبزل اهتهبزي هطاضزاز ثبيس چٌبى ثط ّن ذَضز ًِ هتؼْس ت (. 103 ،3 ،1380ًبتَظيبى، )ظٍزگصض ًجبقس ٍثبقس 

 .قَزاضظيبثي ايي قطٌ ثِ ََض ًَػي اًزبم هي زچبض هكوت ٍ حطد قَز ٍ ػطف آى ضا تحول ًبپصيط ثيبثس.

گبُ ؿجي حبزث  ذيط زض اًزبم تؼْس، ّيچتأي توهيط هتؼْس ثبقس هبًٌس اي ًتيزِگط ٍيغ ًبٌّزبض ثِ گًَِا

 حط ًيؿت.هؤ

 اظ هست ثبيس هزوَع ؾَز ٍ ظيبى زض رطيبى ارطاي هطاضزاز هَضز تَرِ ثبقس.ضض هطاضزازّبي زز

ي ثِ ثْبًِ ،قَزهجلـي پَل اؾت ًِ ثِ تسضيذ يب پؽ اظ هستي پطزاذتِ هيض هَضزي ًِ هَيَع زيي ز

 ًبّف اضظـ پَل ًوي تَاى ثط آى هجلؾ اكعٍز.

گط كؿد يب تؼسيل هطاضزاز ثبػج ايزبز ػؿط ٍ حطد َطف زيگط هطاضزاز قَز ٍ يطضي ًبضٍا ثِ اٍ ثعًس، ا

  ثبيس اظ آى پطّيع ًطز.

ٍ بي اػوبل ايي ًظطيِ هَضزي اؾت ًِ حبزحِ ي پيف ثيٌي ًكسُ ارطاي هطاضزاز ضا ثِ ؾرتي زقَاض ر

 .( 103 -106، 3 ،1380)ًبتَظيبى، ؾبظزگطاى هي ًٌس، ٍلي ؿيطهوٌي ًوي

ثيي ػسالت ٍ حبًويت   ثب تَرِ ثِ ضٍح هَاًيي ٍ روغ زض ذهَل يوبًت ارطاي ؿجي حبزث ّن،

كؿد هطاضزاز اظ لحبِ ػولي ّن ثب زقَاضي ًوتطي  چطاًِ زاضز،كؿد هطاضزاز ضا ثط تؼسيل آى تطريح  اضازُ،

تط اؾت. ظيطا هكَْض ايي اؾت ًِ ضٍثطٍؾت. اظ ًظط تبضيري ًيع زازى حن كؿد ثب ضٍح هبًَى هسًي ًعزيي

قتِ قَز، ليٌي حٌن قَز تب حٌن يطضي )لعٍم ػوس( ثطزاي اليطض زض چٌيي هَاضزي ثبػج هيارطاي هبػسُ

 .( 107 106ٍ ،3 ،1380)ًبتَظيبى، ًٌس ٍ احط هخجت ًساضزاي ضا الوبء ًويتبظُ

ل ايي ًِ، ؿجي اظ هَاػس ػوَهي هؼبهالت ٍا تَاًس هَضز تطزيس هطاض گيطز: يي ًظط اظ زٍ رْت هيا 

ٍرَز ذيبض يب ّط   كؿد ػوس ثِ ػلت .هطاض گيطز. انل زض هؼبهالت لعٍم اؾت  ًيؿت تب هَضز تلؿيط ٍؾيغ
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چَى  ي اًتلب گطزز.يثط ايي انل اؾت ٍ ثبيس ثِ ََض هحسٍز تلؿيط قَز ٍ ثِ هسض هتوي ءػلت زيگطي اؾتخٌب

اًس، هكٌل  ؿجي ضا زض ٌّگبم هؼبهلِ هؼتجط زاًؿتِ اهبهيِ اؾت،  هبًَى هسًي ٍ هٌجغ تْيِ ٍ تسٍيي آى ًِ كوِ

زٍم ايي ًِ، احط ًظطيِ ػسم  ُ ًطز ٍ ثِ ثؼس اظ اًزبم هؼبهلِ ّن تؿطي زاز.آى اؾتلبز  اؾت ثتَاى اظ هالى

 (. 151  ،1376 ،يآثبزييحؿ)ثيٌي تؼسيل هطاضزاز اؾت، حبل آى ًِ احط ؿجي حبزث كؿد ػوس اؾت پيف

ي حبزث ثؼس اظ ػوس، ثِ ًكسُثيٌيطؿن تطزيسّبي كَم، ثب تَرِ ثِ ًيبظ ربهؼِ ثِ رلَگيطي اظ يطض پيفليػ

حٌن يطضي لعٍم ضا اظ هـجَى ثط ؿجي اؾت ٍ  ي اليطض ًِ هجٌبيي ثطاي ذيبضضؾس ثب تَرِ ثِ هبػسًُظط هي

زاضز، ثتَاى اظ آى زضؿجي حبزث اؾتلبزُ ًوَز ٍ زض نَضت حهَل قطايٍ ذبني ًِ شًط قس اظ ٍضٍز يطض هي

 ثيٌي ًكسُ ثِ قرم رلَگيطي ًوَز.زض احط حَازث ًبهٌتظطُ ٍ پيف

 

 

 مغبًنجُل  -4

زض ايي ؿجي، ػسم آگبّي هـجَى ًؿجت ثِ ثْبي ٍاهؼي ًبالؾت.  قسى ذيبضؾَهيي قطٌ ثطاي هحون

ٍ زض اًتْب چگًَگي احجبت رْل ضا ثطضؾي  پطزاذتِزض هؼبهلِ  رْلًِ اثتسا ثِ تجييي احط  ينزض نسز آًرب 

  .ينًٌ

 

 اثر جُل – 1 – 4

 .( 167 ،1378 اًهبضي،) هيوت ٍاهؼي ًبالؾتيٌي اظ قطايٍ اؾبؾي تحون ذيبضؿجي، رْل هـجَى ثِ 

هي تَاى گلت رْل هـجَى ضًي تحون هلَْم ؿجي اؾت ٍ ّوچٌيي هوَم ٍ هحون هَيَع ؿجي اؾت ٍ ثب 

 ََؾي، كربض؛ 402 ،1382 قبّجبؽ، حبئطي)هَيَع ؿجي هحون ًيؿت ػلن ثِ هيوت ٍاهؼي ًبال، اؾبؾبً

 .( 103 ،ثي تب الـُبء، ًبقق؛  8 ٍ 63 ،1384

اگط هـجَى آگبُ اظ هيوت ثبقس ٍ ثب ٍرَز آى ثِ ظيبزتط اظ آى هؼبهلِ ًٌس، زيگط ذيبض ًرَاّس زاقت؛ ظيطا 

اظ ههبزين ثبضظي  ،ي هـجَى ثِ ظيبى ذَز اؾت ٍ رْل ثِ هيوتاهسام آگبّبًِ ،ًٌسچِ ؿجي ضا ثي احط هي آى

ثب ػلن   ،ثٌبثطايي .( 218 ،5 ،1380 ،ًبتَظيبى) ّب قرم آگبّبًِ ثِ ظيبى ذَز ػول ًوي ًٌساؾت ًِ  زض آى

يبثس. اهب ثب رْل اٍ ؿجي ثِ حٌن قطػي لعٍم ليِ ذَز، ؿجي ثِ هـجَى اؾتٌبز هيثِ ؿجي، ثِ ذبَط اهسام اٍ ػ

 . ( 112 ،3  ،1355 ذَاًؿبضي، ًزلي)زّسيبثس ٍ لصا ثطاي ضكغ يطض ثِ هـجَى اذتيبض كؿد هيػوس اؾتٌبز هي



 ؾي ٍ ّلتقوبضُ  /زّنكوِ ٍ حوَم اؾالهي/ؾبل  ّبيكهلٌبهِ پػٍّف                                             11
 

ٍ ّوچٌيي ثب  1ّب ًيع احط رْل ضا زاضزي ٍاهؼي ٍ اػتوبز ثِ ثطاثطي اضظـثْببيس زاًؿت ًِ ؿللت اظ ث

چِ هبًغ تحون  آى ،تطزيس هـجَى زضثبضُ اضظـ ٍاهؼي هَيَع ٍ ًبثطاثطي زٍ ػَو، ؿجي تحون هي يبثس. ظيطا

 418؛ ّوبى ََض ًِ اظ هبزُ ( 218، 5 ،1380 ًبتَظيبى،)ؿجي هي قَز ػلن هـجَى اؾت ًِ تطزيس ٍ ؿللت اٍ

اگط هـجَى زض حيي هؼبهلِ ػبلن ثِ هيوت ػبزلِ ثَزُ اؾت »زاضز: م.م هؿتلبز هي قَز. ايي هبزُ هوطض هي

 .«ذيبض كؿد ًرَاّس زاقت

 قْيس)ًِ اهٌبى ػلن ثِ هيوت ثبقس يب ًِ ًٌس ثيي اييًط اؾت ًِ زض حجَت ذيبض كطهي ًويظم ثِ شال

ًِ  بكل اظ هيوت ثبقس يب هتَرِ ثِ آى ثبقس ٍ ثيي اييًِ هـجَى ثِ ًلي ؿ ٍ ثيي ايي(  84 ،1413 حبًي،

، 1344 هبهوبًي،)زض ّوِ ي ايي نَض كطهي زض حجَت ذيبض ًيؿت .رْل هـجَى هؿجَم ثِ ػلن ثبقس يب ًجبقس

 .( 167 ،1378 اًهبضي، ؛ 225

 3ىاظ حوَهساًب ثؼًي 2تالف ًظطٍرَز زاضز.هطًت ثبقس يب ثؿيٍ اذًِ رْل هـجَى، رْل  ض هَضز اييز

 ؛ 225 ،1344 هبهوبًي،) كويْبىثيكتط نَضتي ًِ  زض ؿجي هي زاًٌس. رْل هطًت ضا هَرت ذيبض نطكبً

ثب زض ًظط گطكتي رْل هطًت ٍ ثؿيٍ، ثيي كطٍو رْل ثؿيٍ ًِ ػجبضتٌس اظ رْل ثب  ( 167 ،1378 اًهبضي،

گصاضًس، ثِ ايي ًحَ هيم ثب قي كطم أتَرْل ثب ظي ثِ ظيبزت ٍ ًوهبى ٍ يب  ،ظي ثِ ػسم ظيبزت ٍ ًوهبى

زاًٌس؛ چطا ًِ زض ايي ًِ زض هَضز ظي ثِ ظيبزت ٍ ًوهبى ٍ ًيع قي زض ظيبزت ٍ ًوهبى ذيبض ضا حبثت ًوي

كطٍو ثٌبي قرم ثط ايي ثَزُ ًِ اگط ظيبزت ٍ ًوهبًي ّن زضًبض ثَز هؿبهحِ ًٌس ٍ ثطايف اّويت 

؛ ظيطا ايي يي اؾت ن ثِ هيوت زاقتًِساقتِ ثبقس، پؽ ايي هـجَى هخل قرهي ػبلن اؾت ٍ گَيب ػل

ي ًلي اؾت ًِ ّط ًؽ ًِ زض چيعي قي زاضز اگط اهسام ثط آى ًٌس زض حبلي ًِ ثٌب ثط تحول زاقتِ هبػسُ

ٍ هالظم اؾت ًِ حتي اگط يطض ّن زاقت تحول ًٌس، چٌيي قرهي زض حٌن ػبلن اؾت اظ ايي حيج ًِ 

ًِ قي زض ظيبزت ٍ ًوهبى زاضز ٍ هتَرِ ثِ يطض  قرهي ،ًٌس. ثٌبثطايياؾتحوبم هسح يب شم پيسا هي

ٍلي زض  .( 167 ،1378 اًهبضي،) قَزّؿت ذَزـ اهسام ثِ يطض ًطزُ اؾت ٍ لصا ثب حسيج اليطض ًلي ًوي

                                                 
  225هبهوبًي، ػجساهلل، پيكيي،  « اٍ هلتلتب اليْب ٍ... ُثالهطّ ِهي ؿيط كطم ثيي اى يوٌٌِ هؼطكتْب ام ال ٍ ال ثيي ًًَِ ؿبكال ػي الويو » -1

اهب زاًس رْل ثؿيٍ آى اؾت ًِ اًؿبى چيعي ضا ًوي زاًس ٍ ثِ رْل ذَز آگبّي زاضز اهب رْل هطًت آى اؾت ًِ اًؿبى چيعي ضا ًوي - 2
 زاًس.ًٌس ًِ هيزاًس ٍ تهَض هيزاًس ًِ ًويًوي

ًٌس. قَز ٍ ؿجي نسم ًويزاًس ٍ زل ثِ زضيب ثعًس ٍ ٍاضز هؼبهلِ قَز هـجَى هحؿَة ًوياگط ثساًس ًِ هيوت هبلي ضا ًِ هي ذطز ًوي»  -3
اللبضم،  ؛ 95الوسًٍِ،  - 319هٌطض، ، 8/129 رؼلطي لٌگطٍزي، تئَضي هَاظًِ،« ثبقٌسٍل ًويؤاهساهي ثط يطض ذَزًطزُ اؾت ٍ زيگطاى هؿ

2 ،419 
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تَاى ثِ ََض هُلن گلت ًِ ّط رب قرم ثب قي زض يطض ًِ ًويگَيٌس هيقرم قبى  هَضزازاهِ زض 

ًِ قي زض يطض زاضز ثِ اهيس ػسم  گبّي قرم قبى ثب ٍرَز ايياهسام ًطز اهسام ثط يطض ًوَزُ، ثلٌِ 

ثِ ّويي رْت ًِ قرم قبى ٍ ػبلن هؿبٍي ًيؿتٌس، ثؼس اظ اَالع قرم قبى ثط  .ًٌسيطض اهسام هي

 ًطزاهسام ثط ػوس ًوي ،قَز ًِ اگط ايي حبلت ضا هجل اظ ػوس زاضا ثَزؿجي گبّي حبلتي ثطاي اٍ پيسا هي

 .( 167 168ٍ ،1378 اًهبضي،)

ت ؾچطاًِ ذيبض اظ اؾتخٌبئبتي ا ؛زاًٌسضؾس حن ثب ًؿبًي ثبقس ًِ رْل هطًت ضا قطٌ هيِ ًظط هيث

ًِ  ًطز. ػالٍُ ثط ايي تَهقثبيس ثط هَيغ يويي  ،ظًس ٍ زض هَاضز قيًِ انل لعٍم ضا ترهيم هي

ع زض ًظط زاقتِ ٍ قرهي ًِ ثب قي زض يطض،  ثِ اهيس ػسم يطض اهسام هي ًٌس، احتوبل هًطقسى ضا ًي

 ثٌبثطايي ػليِ ذَز اهسام ًطزُ اؾت. 

قَز ًِ اگط هجبقط ػوس ًٍيل ثبقس ح هيطال هُؤض هَضز ػوسي ًِ ًٍيل زض آى زذبلت زاضز ايي ؾز

 آيب هالى ػلن ٍ رْل اٍ ثِ ؿجي اؾت يب ػلن ٍ رْل هًَل؟

 ض ايي رب ؾِ كطو ٍرَز زاضز:ز

ػلن چٌيي ًٍيلي اػتجبضي ًساضز، ثلٌِ اػتجبض ثِ ػلن ٍ ًٍيلي ًِ كوٍ زض ارطاي ػوس ًٍبلت زاضز:  -1

 .( 225 ،1344 هبهوبًي،)رْل هًَل اؾت

ًيلي ًِ زض هؼبهلِ ٍ هؿبٍهِ ًٍبلت زاضز: زض ايي كطو زض نَضت ػلن ًٍيل ٍ ثط كطو نحيح ٍ -2

ًِ  ثَزى هؼبهلِ هًَل ذيبض ًرَاّس زاقت ٍ اگط ًٍيل ربّل ثبقس، ذيبض ثطاي هًَل حبثت اؾت هگط ايي

هًَل ػبلن ثِ هيوت ثبقس ٍ ًيع ػبلن ثِ ايي ًِ ًٍيل اٍ تَؾٍ ؿبثي زض هؼطو ؿجي هطاض گطكتِ ٍ ثب ايي 

 .( 169 ،1378 اًهبضي،) ٍرَز ؾٌَت ًطزُ اؾت ًِ زض ايي نَضت هًَل ذيبض ًرَاّس زاقت

الظم  (. 225 ،1344 هبهوبًي،) ًيلي ًِ ًٍبلت هُلن زاضز: زض ايي كطو ػلن ًٍيل هؼتجط اؾتٍ -3

ثِ شًط اؾت ًِ ّطگبُ زض ػوس ًٍيل ذيبض ؿجي حبثت ثبقس، ايي ذيبض كوٍ هبل هًَل اؾت. يؼٌي ّيچ گبُ 

اي ًِ ًٍبلت اٍ قبهل كؿد ّن ثبقس ًِ زض ايي ًٍيل ذيبض ًساضز، هگط ايٌٌِ ًٍبلتف هُلن ثبقس ثِ گًَِ

 .( 169 ،1378 اًهبضي،)نَضت، ذيبض ذَاّس زاقت

زض ثيغ  ،هجل اظ اًؼوبز ػوس اؾت ٍ ثؼس اظ زذَل زض ػوس، هجل اظ توبم قسى آى ،ظهبى ػسم ػلن ثِ هيوت

ّب اهسام ي ثِ ًول، ثِ ذبَط ايٌٌِ زض توبم اييَهق ثط هجى هجل اظ تولي يب اربظُنطف يب ثيغ ؾلن ثطاي ت

ًِ ؿبلت كوْب ٍ حوَهساًبى رْل ثِ هيوت ضا هويس ثِ ٍهت ػوس  ثِ نَضت ًبهم هحون قسُ اؾت. ٍ ايي
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ّبؾت. پؽ هالى يٌي اظ ايي زٍ اهط اؾت: آى ثَزى هٌظَضثِ ذبَط ضٍقي ( 84 ،1413 قْيسحبًي،) ًٌٌسهي

اظ قطايٍ تحون  ،گلتِ قس ًِ رْل هـجَى ( 103 ،تبثي الـُبء، ًبقق)اظحيي تولي -2اظ حيي ػوس ٍ  -1

 حلي، هحون) قَزاهًبي هؼبهلِ ثطاي هـجَى حبثت هيثَزى ؾبيط قطايٍ، اذتيبض كؿد ٍ وغؿجي اؾت ٍ ثب ر

 ،1378 ،يسيتَح)اگط هـجَى ػلن ثِ هيوت زاقتِ ثبقس چِ ثبيغ ػلن زاقتِ ثبقس يب ًِ ،ثٌبثطايي .( 145، 1405

 هيؤه ؛ 40، 19 ،تبثي ثحطاًي،)ٍ ثب ٍرَز ايي ػلن ثِ ظيبزتط اظ هيوت هؼبهلِ ًٌس، ذيبض ًرَاّس زاقت ( 290

ِ گصقت هَيَع ً . ثلٌِ چٌبى( 402 ،1382 قبّجبؽ، حبئطي؛ 84 ،1413 قْيسحبًي،؛ 92 ،1090 ؾجعٍاضي،

  ؿجي نبزم ًيؿت.

يي ثِ أزيَاى ػبلي ًكَض زض ض 8ييس ًطزُ اؾت، ّوبى ََض ًِ قؼجِ أضٍيِ هًبيي ًيع ايي هَيَع ضا ت

ذَاّبى زض نَضت رلؿِ »آٍضزُ اؾت ًِ:   (183، 184 ،1382 ثبظگيط،) 15/12/72 زض تبضيد 587/8ي قوبضُ

زازگبُ گلتِ ثِ ػلت زاقتي ثسّي هزجَض ثِ كطٍـ ذبًِ قسُ ٍ اظ هٌسضربت پطًٍسُ هؼلَم  23/6/71هَضخ 

قَز ًِ ذَاّبى اّل هحل ٍ ػبلن ثِ هيوت هلي ثَزُ ٍ ًؿي ًِ ثِ ػلت احتيبد ثِ پَل هلي ذَز ضا هي

ٍ  «هبًَى هسًي ذيبض كؿد ًرَاّس زاقت. 419ٍ  418هيوت ٍاهؼي ثلطٍقس َجن هؿتٌجٍ اظ هَاز اضظاًتط اظ 

هوطض ًطزُ اؾت  1370/ 6/7 هَضخ 453/22ي قوبضُ أاي زض ضزيَاى ػبلي ًكَض زض پطًٍسُ 22جِ ًيع قؼ

 ضم.م ذيب 418ًِ ذَاّبى هـجَى قسُ ثبقس چَى ػبلن ثِ هيوت ػبزالًِ ثَزُ ثِ اؾتٌبز هبزُ  ثب كطو ايي»

 (. 177 -179 ،1382 ثبظگيط،« )كؿد ًرَاّس زاقت

اظ آضاي زيَاى ػبلي ًكَض هؿتلبز اؾت، ػلن هـجَى ثِ هيوت ٍاهؼي ًِ ضؾس ّوبى ََض ِ ًظط هيث

ّط چٌس ًِ ايي ػلن هًٌن ثِ ايُطاض قرم ثبقس ٍ ثيغ ايُطاضي  ،قَزهبًغ اظ ايزبز ذيبض ؿجي هي

 1كؿد ًيؿت. نحيح ثَزُ ٍ اظ ايي رْت هبثل

 

 اثبات جُل - 2 – 4

زض  2ي ػلن هـجَى ثِ ثْبي ٍاهؼي، انل ػسم آگبّي اؾت؛زض اذتالف هيبى زٍ َطف هؼبهلِ زضثبضُ

ي اذتالف انلي زضثبضُ ي ايي ًٌتِ اؾت ًِ آيب اهسام اظ ؾَي اٍ ي ػلن هـجَى هوسهِاذتالف زضثبضٍُاهغ 

                                                 
 «اگط ًؿي زض ًتيزِ ايُطاض اهسام ثِ هؼبهلِ ًٌس هٌطُ هحؿَة ًكسُ ٍ هؼبهلِ ايُطاضي هؼتجط ذَاّس ثَز.»:  هبًَى هسًي 206هبزُ  -1
ازػبى ػلن ٍ رْل زض زػَاى ، ػجساهلل، ذساثركىكوْب زضهَضز ثبض احجبت رْل اذتالف ًظط زاضًس. ثطاي هُبلؼِ تلهيلي ًظط كوْب ض.ى:  -2

 ثِ ثؼس 174،   64ٍ 63 يقوبضُ، 1389، پبييع ٍ ظهؿتبى    كوِ اّل ثيت )ع(، كهلٌبهِ ؿجي
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تَاى انل ػسم ضا اػوبل ػسم ٍ زضثبضُ آى ثِ ؾبزگي هياًزبم قسُ اؾت؟ اهسام هلَْهي اؾت هؿجَم ثِ 

ازػبي رْل ثِ هيوت ». ّوبى ََض ًِ يٌي اظ حوَهساًبى چٌيي آٍضزُ اؾت: ( 219 ،5 ،1380ًبتَظيبى،) ًطز

ي ازلِ ٍ تَاًس ثِ ٍؾيلِقَز ٍ َطف اٍ هيػبزلِ ي هجيغ اظ َطف هـجَى زض زازضؾي ثسٍى زليل پصيطكتِ هي

« زاًؿتِ اؾتي هجيغ ضا هياحَال ذبضد، حبثت ًوبيس ًِ هسػي زض حيي هؼبهلِ هيوت ػبزلِ هطايي ٍ اٍيبع ٍ

 (. 498 ،1387 اهبهي،)

ًٌس ًِ هـجَى ثِ هيوت ٍاهؼي ربّل اؾت ٍ زليل ػلن هـجَى ثِ هيوت ػبزلِ ٌبثطايي هبًَى كطو هيث

اؾتٌبز ثِ ايي انل زض ربيي اهٌبى زاضز ًِ . هٌتْب ( 219، 5 ،1380 ًبتَظيبى،)ضا َطف هطاضزاز ثبيس حبثت ًٌس

اگط  ،ظبّط حبل ثط ذالف آى ًجبقس. ظيطا ظَْض اظ اهبضات اؾت ٍ ثط انل ػولي حٌَهت زاضز. ثطاي هخبل

ًِ  تَاى ثِ اؾتٌبز انل ػسم حٌن ثِ ؿجي زاز، هگط ايياي اذتالف قَز، ًويي ػلن ٍ رْل ذجطُزضثبضُ

 ،1371،214 هوي، يطظايه؛  92تب، ثي ؾجعٍاضي، هيؤه)ا تَريِ ًٌسزاليل ذبني آى ض اٍيبع ٍ احَال ٍ

129) . 

  هـجَى ثِ هيوت ضا ثتَاى ثِ ؾِ َطين احجبت ًطز: ػلنضؾس ِ ًظط هيث

 (. 169 ،1378 اًهبضي،؛ 225، 1344 هبهوبًي،) اػتطاف ؿبثي اظ ثبة اهطاضالؼوالء ػلي اًلؿْن ًبكص

 ،1344 هبهوبًي،؛   169 ،1378 اًهبضي،) ثيبٍضز ثط رْل ذَزي هـجَى يؼٌي هـجَى قبّس ثيٌِ -ة

 .( 84 ،1413 حبًي، قْيس؛ 42  ،19 ،تبثي ثحطاًي،)ي ثيٌِ ثبقسزضنَضتي ًِ اهٌبى اهبهِ(.  225

 هبهوبًي،) ثِ هَل هسػي رْل ثب ؾَگٌس اٍ، يؼٌي هَل هـجَى ًِ هسػي رْل اؾت ثِ ّوطاُ هؿن

ػلن، هوتًبي انل ثَزى ػسم  (. 404 ٍ 171   ،1382 قبّجبؽ، حبئطي ؛169 ،1378 اًهبضي، ؛225 ،1344

رب ًِ انل اٍلي حبًن ثط  ثَزى لعٍم زض ثيغ ػسم ذيبض ؿجي اؾت. اهب اظ آىحجَت ذيبض اؾت ٍ هوتًبي انل

ًِ ثب كطو ايٌٌِ هـجَى هٌٌط ًجَزُ ٍ هَلف ثب انل هَاكن  انل زٍهي اؾت، لصا هوسم اؾت. ػالٍُ ثط ايي

ثبقس ٍ ؿبثي ّن ْل اظ ؾَي هـجَى هتؼؿط ٍ هكٌل هيٍ هـجَى هسػي ثبقس، اهبهِ ي ثيٌِ ثط رًجبقس 

تَاًس هؿن ثرَضز ًِ هـجَى ػبلن ثَزُ، ظيطا ؿبثي ربّل اؾت ثِ ػلن هـجَى، چطاًِ ػلن ٍ رْل اظ ًوي

-ثي ي،ثحطاً) اهَضي ّؿتٌس ًِ هرلي اؾت ٍ اَالػي ثط آى ًيؿت هگط اظ رْت ًؿي ًِ آى ثطاي اٍؾت

ٍ ّط رب اهبهِ ي ثيٌِ ثط هسػي هكٌل ثبقس هَل اٍ ّوطاُ ثب هؿن هوسم  ( 84، 1413 قْيسحبًي، ؛ 42 ،تب

ًوَزى، زض نَضتي اؾت هَل هـجَى ثط ؿبثي ثِ هزطز ازػب . زض ضاثُِ ثب توسم( 169 ،1378 اًهبضي،) اؾت

زاًس( ٍ اهب اگط ّويكِ هيوت ثيغ ضا هيًِ هـجَى اظ اّل ذجطُ ًجبقس )ًِ زض نَضتي ًِ اٍ اظ اّل ذجطُ ثبقس 
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هيوت ًبال ثط اٍ هرلي ًيؿت زض ايي نَضت ازػبي رْل اٍ  هـجَى ذَز اظ اّل ذجطُ ثَزُ ثَُضي ًِ ػبزتبً

 قْيس)قَزثَزى ظبّط ثط انل هجَل ًويّط اؾت ٍ لصا هَل اٍ اظ رْت هوسمهَاكن انل ٍلي هربلق ظب

هـجَى اظ رْت هربللت هَلف ثب ظبّط هسػي  ،. ثٌبثطايي( 294 ،4، 1408 ًطًي، هحون ؛ 85، 1413 حبًي،

گطزز. ٍ يٌي اظ آى احٌبم ايي اؾت ًِ قَز ٍ ثِ ّويي رْت رويغ احٌبم هسػي ثط اٍ ثبض هيهحؿَة هي

قٌبذتِ ًكَز هگط اظ اي ثبقس ًِ يف هتؼؿط ثبقس ٍ زػَا ّن ثِ گًَِي ثيٌِ ثط زػَاّطگبُ ثط هسػي اهبهِ

يؼٌي زػَي اظ اهَض ثبٌَِ ثبقس ًِ كوٍ اظ ضاُ ذَز هسػي، اَالع ثط آى هوٌي اؾت( زض )هجل ذَز هسػي

ايي نَضت هَل هـجَى ثِ ّوطاُ هؿن هوسم اؾت ٍ نَضتي ًِ هـجَى اظ اّل ذجطُ ثبقس ّن اظ ايي هجيل 

 .( 170 ،1378 اًهبضي،) ذَاّس ثَز

 

 گیریوتیجٍ -5

 ّبي تحوين حبيط ثِ قطح شيل اؾت:يبكتِ 

 گبىيضا بي هطاضزازّب ييا طايظ ًساضز؛ ضاُ ؿجي احؿبى  ٍ هؿبهحِ ثط يهجتٌ يهطاضزازّب هَضز زض - 1

 زض ًِ  ّؿتٌس هؿبهحِ ثط يهجتٌ ًِ ييا ب، ياؾت يهٌتل  يطض هلَْم يًل ََض ثِ نَضت ييا زض ًِ ّؿتٌس

 زض ثبقس، هؿبهحِ  ثط ثٌب ًِ ّويي هؼَو، زضهطاضزاز. زاًسيًو ًبضٍا ضا يطض اظ يهؼوَل حس اظ ػطف كطو ييا

 ثِ اؾتٌبز اظ هبًغ ًِ رْتي تٌْبي، احتوبل ػوَز هَضز زض  .اؾت قسُ ؾبهٍ آى زض ؿجي ًِ اؾت ػوسي حٌن

 ثب ٍ تزبضت ػطف زض اگط پؽ اؾت؛ ػوس ظهبى زض ّطَطف تؼْس هوساض ًجَزى   هكرم قَز،هي ذيبضؿجي

      .ًساضز ٍرَز ؿجي ذيبض ايزبز ثطاي هبًؼي ّيچ ثبقس اضظيبثي هبثل آًبى تؼْس  ّب احتوبل حؿبة ثِ تَرِ

 ييچٌ زض ٍ اؾت ًكسُ هكرم حسي كبحف ؿجي ثطاي قطع زض ،اهبهيِ ًظطكوْبي  ُبثنه - 2

 انالحبت  زض ًِ ثَز ًطزُ هُطح ضا يبضيهؼ ؿجي يثطا ؾبثن 417 هبزُ. ًطز ضرَع  ػطف ثِ سيثب يهَاضز 

  . ًطز  ٍاگصاض ػطف ثِ ضا وتيه تلبٍت ثَزىكبحف كوِ، اظ يطٍيپ ثِ  هبًَى ٍ قس حصف 61ؾبل

 ظهبى هيوت ػَييي، هيوت تلبٍت ؾٌزف زض هؼيبض  ًِ ثبٍضًس ايي ثط حوَهساًبى ٍ كوْب كَْضه - 3

 ػوس ٍهت  زض ًِ قَزهي ذيبض حجَت هَرت ٍهتي كبحف  ؿجي ٍ تطايي يلحظِ زض  يؼٌي اؾت هطاضزاز  اًؼوبز 

- هي اؾتٌجبٌ ّب زازگبُ هًبيي ضٍيِ اظ ٍلي. اؾت ًطزُ اذتيبض ؾٌَت  هَضز ايي زض هسًي هبًَى. ثبقس ظبّط 

 احجبت ًطزًس، اذتالف  هطاضزاز ظهبى هيوت زض هتؼبهليي اگط. اؾت ًطزُ يطٍيپ ًظط ييا اظ ًيع هبًَى  ًِ قَز

 هطاضزاز اًؼوبز ظهبى زض ؿجي ثَزى كبحف ثيٌِ آٍضزى ثب ثبيس   ٍ اؾت لعٍم ثط انل ظيطا اؾت؛  ؿجي هسػي ثط آى 
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 ثطاي اؾت   ايًظطيِ. ًيؿت هطاضزاز تؼسيل يب كؿد ػوَهي  هَاػس قوبض زض حبزث ؿجي يًظطيِ   .ًٌس حبثت  ضا 

 تب قَز هؼيي زهت  ثب ثبيس  آى ثِ اؾتٌبز  قطايٍ ثٌبثطايي،. اؾتخٌبيي  هَاضز زض ًبضٍا حطد ٍ يطض اظ رلَگيطي 

  .ًٌس زذبلت  هطاضزازّب زض رعيي قطايٍ تـييط ّطگًَِ اؾتٌبز ثِ ًتَاًس زازگبُ 

 زاقت؛ ًرَاّس ذيبض زيگط ًٌس، هؼبهلِ آى اظ ظيبزتط ثِ آى ٍرَز ثب ٍ  ثبقس هيوت اظ آگبُ  هـجَى گطا - 4

 يزضثبضُ هؼبهلِ َطف زٍ هيبى زضاذتالف . يبثسهي اؾتٌبز هـجَى  ثِ ؿجي ذَز، ػليِ  اٍ اهسام لحبِ  ثِ ظيطا

 ٍاهؼي هيوت ثِ هـجَى ًِ ًٌسهي كطو هبًَى  ثٌبثطايي    اؾت؛ آگبّي ػسم انل ٍاهؼي، ثْبي ثِ هـجَى ػلن

 زض انل ايي ثِ اؾتٌبز هٌتْب  .ًٌس حبثت ثبيس هطاضزاز  َطف ضا  ػبزلِ  هيوت ثِ هـجَى ػلن زليل ٍ اؾت ربّل

 حٌَهت ػولي انل ثط ٍ اؾت اهبضات اظ ظَْض  ظيطا. ًجبقس آى   ذالف ثط حبل ظبّط ًِ زاضز اهٌبى ربيي

 ثِ حٌن ػسم انل اؾتٌبز ثِ تَاىًوي قَز،  اذتالف اي  ذجطُ رْل  ٍ ػلن يزضثبضُ اگط هخبل ثطاي. زاضز

       .ًٌس تَريِ  ضا آى  ذبني زاليل ٍ احَال  ٍ اٍيبع ًِ ايي هگط زاز، ؿجي
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 .اًتكبضات هزس، چبح چْبضم :تْطاى ،1ييػوَز هؼ -6يحوَم هسً، (1384) ،هْسي قْيسي، .24

اهلل هطػكي ًزلي، چبح اًتكبضت ًتبثربًِ آيت :، هنِالي ًيل اللًيل ٍِؾيل، (1408)ََؾي، اثي رؼلط،  قيد .25

 .اٍل

 .چبح اٍل ،يحؿبثساض يؾؿِ ػبلؤاًتكبضات ه :تْطاى ،يحوَم هسً يهوسهبت يزٍضُ، (1351) ي،يسحؿيؾ ،يينلب .26

اؾالهي، چبح ؾؿِ ؤًكط ه :ضيبو الوؿبئل كي ثيبى احٌبم الكطع ثبلساليل، هن، (1412)ؾيسػلي،  َجبَجبيي، .27

 .اٍل

 .اًتكبضات هزس، چبح اٍل :تْطاى ،يحوَم هسً، (1380)هحوس،  ،يػجسُ ثطٍرطز .28

 .اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى، چبح اٍل تْطاى:  ،يحوَم اؾاله بتيًل، (1383) ،هحوس ،يػجسُ ثطٍرطز .29
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ًكط هطتًي،  :هن ،يبًياحوسپب طاتيتوط -زض هحًط قيد اًهبضي )قطح ذيبضات(، (1384)ََؾي، رَاز،  كربض .30

 .پٌزن چبح 

تلؿيطهبًَى هسًي زضاؾٌبز ٍ آضا ٍ اًسيكِ ّبي ، (1384)پيي، حؿي ًٍيبيي، ػجساهلل، ظازُ، ؾيسهطتًي ٍ ضُهبؾن .31

 .اًتكبضات ؾوت، چبح اٍل  :حوَهي، تْطاى

گبُ اًتكبضات زاًك: ، تْطاىيهسً تيٍلؤهؿ -يهطاضزاز يوبى هْط العاهبت ذبضد اظ، (1382)ًبنط،  بى،يًبتَظ .32

 .ؾَمچبح تْطاى، 

 ياًتكبض ثب ّوٌبض يقطًت ؾْبه :تْطاى ي،يػوَز هؼ -يحوَم هسً يزٍضُ هوسهبت، (1383)، ًبنط بى،يًبتَظ .33

 .ًْن ثْوي ثطًب، چبح  قطًت 

 .چبح زٍاظزّن عاى،ياًتكبضات ه :تْطاى ،يًًٌَ يزض ًظن حوَه يهبًَى هسً، (1384)، ًبنط بى،يًبتَظ .34

قطًت ثْوي ثطًب،  ياًتكبض ثب ّوٌبض يقطًت ؾْبه :هطاضزازّب، تْطاى يهَاػس ػوَه ،(1380) ،ًبنط بى،يًبتَظ .35

 .ؾَم چبح 

قطًت ثْوي ثطًب،  ياًتكبضثب ّوٌبض يقطًت ؾْبه :هطاضزازّب، تْطاى يهَاػس ػوَه، (1380) ،ًبنط بى،يًبتَظ .36

 .پٌزن چبح 

قطًت ثْوي ثطًب،  ياًتكبض ثب ّوٌبض يقطًت ؾْبه :هطاضزازّب، تْطاى يهَاػس ػوَه، (1379)، ًبنط بى،يًبتَظ .37

 .پٌزن چبح 

 .ًكط هيعاى، چبح قكن :اهَال ٍ هبلٌيت، تْطاى -زٍضُ هوسهبتي حوَم هسًي، (1382)، ًبنط بى،يًبتَظ .38

 يقطًت ؾْبه :تْطاى وبع،اي –هطاضزاز  -ياػوبل حوَه ،يحوَم هسً يزٍضُ هوسهبت، (1383)، ًبنط بى،يًبتَظ .39

 .ثطًب، چبح ًْن قطًت ثْوي  اًتكبض ثب ّوٌبضي 

 .قطًت ثْوي ثطًب، چبح ّلتن ياًتكبض ثب ّوٌبض يقطًت ؾْبه: ػوَز هؼيي، تْطاى، (1378)، ًبنط بى،يًبتَظ .40

قطًت ؾْبهي اًتكبض ثب ّوٌبضي قطًت ثْوي ثطًب،  :هَاػس ػوَهي هطاضزازّب، تْطاى، (1380)، ًبنط بى،يًبتَظ .41

 .ؾَم چبح 

 .ًبيرب، ثيث بضات،يالر يك ِضؾبل (تبثي)الـُبء، ػلي،  ًبقق .42

ؾؿِ آل الجيت ؤه :الحن ٍاليويي، ًزق ِهٌبّذ الوتويي كي كوِ ائو، (1344)ػجساهلل )هحون حبًي(،  هبهوبًي، .43

 .الحيبء التطاث

 .ؾؿِ ًكط اؾالهيؤه :،  هنُالُبّط ُكي احٌبم الؼتط ُحسائن الٌبيط، (تبثي)ثحطاًي، يَؾق،  هحون .44

انـط، غ االؾالم كي هؿبئل الحالل ٍ الحطام، چبح قسُ زض: هطٍاضيس، ػليئقطا، (1410)حلي، اثَالوبؾن،  هحون .45

 .چبح اٍل ي كوِ الكيؼِ، ؾؿِؤه: ، ثيطٍت14هتبرط، رلس   -ِؾلؿلِ اليٌبثيغ اللوْي
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 .زاضالًَء، چبح ؾَم :هرتهط الٌبكغ، ثيطٍت، (1405)، اثَالوبؾن، حلي، اثَالوبؾن هحون .46

ؾؿِ آل الجيت ؤه :ربهغ الووبنس كي قطح الوَاػس، هن، (1408)ًطًي، ػلي ثي حؿيي)هحون حبًي(،  هحون .47

 .اٍل الحيبء التطاث، چبح 

 وبتيهطًع تحو ،يٌياكعاض هزوَػِ آحبض اهبم ذوالَؾيلِ، ًطمتحطيط، (تبثي)اهلل، ضٍح ؾيس ذويٌي،هَؾَي  .48

 يػلَم اؾاله يَتطيًبهپ

 .چْبضم چبح اؾوبػيليبى، ؾؿِؤه :هنًتبة الجيغ،  ، (1368)  ،ؾيسضٍح اهلل ذويٌي،هَؾَي  .49

 .هَؾؿِ اؾوبػيليبى، چبح چْبضم :ًتبة الجيغ، هن، (1368) ،ؾيسضٍح اهلل ذويٌي،هَؾَي  .50

 . االحٌبم، هطًع ًكط انلْبى ًِلبي، (تبثي)ؾجعٍاضي، هحوسثبهط،  هيؤه .51

، هن، 3رلس ،يٌيًبئ ييهحوسحؿ طاتيتوط -قطح الوٌبؾت يالُبلت ك ِهٌي (،1355) ،يهَؾ ،يذَاًؿبض يًزل .52

 .ؾؿِ ًكط اؾالهيؤه

 ، تْطاى.ِيغ االؾالم، زاضالٌتت االؾالهئرَاّط الٌالم كي قطح قطا، (تبثي)هحوسحؿي،  ًزلي، .53

 .اٍلؾؿِ آل الجيت إلحيبءالتطاث، چبح ؤه :، هنةكي احٌبم الكطيؼ ِهؿتٌس الكيؼ، (1415)ًطاهي، احوس،  .54

هوبالت ٍ  ،ي انَل ٍ هَاػس حبًن ثط كوِ اؾالهيتؼسيل تؼْسات هطاضزازي ثط پبيِ (،1385) ،ػليطيب ،يعزاًيبى  .55

 .82 يقوبضُ ، ّبثطضؾي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


