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اگز شخصی ثٍ مجبشزت ،مزتکت فعل سیبوجبری شًد ،احزاس راثطٍ سججیت ثسیبر آسبن است؛ سیزا ثاب
اثجبت ایه مطلت کٍ ضزر يارد شذٌ ثاٍ للات فعال شاخد ثاًدٌ اسات ،ثاٍ راثطاٍ ساججیت حکا
میشًد .گبَی اجتمبع سجت ي مجبشز ي یب اجتمبع اسجبة اتفبق میافتذ ،یعىی چىذ ساجت ي یاب یاک
یب چىذ سجت ي مجبشز ،مًجت ثزيس سیبن میشًوذ .در ایه فزض ،ثحث ایه است کٍ کاذا یاک اس
اسجبة ي یب مجبشز ضبمه َستىذ ي حذيد مسئًلیت َاز یاک چاٍ اواذاسٌ اساتا ثاب تصاًیت لابوًن
مجبسات اسالمی مصًة  ،2931لبوًوگذار وًآيریَبیی را در سمیىاٍ مسائًلیت مجبشاز ي ساجت در
فزض اجتمبع اسجبة ي ویش اجتمبع ساجت ي مجبشاز ایجابد وماًدٌ اسات .در ایاه تحمیاك ثاٍ ثزرسای
وًآيریَبی لبوًن مجبسات اسالمی در مسئلٍ مسئًلیت مجبشز ي سجت در فازض اجتمابع اساجبة ي
اجتمبع سجت ي مجبشز میپزداسی تب تحًالت ایجبد شذٌ ثٍ شکل ملمًستزی تجییه شًد.
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مقدمٍ
فطؼ وٙیس سبذتٕب٘ی ترطیت  ٚایٗ أط ٔٛجت ذسبضت ث ٝأالن ٔجگبٚض ضگٛز .زض ٘ؾطیگٝ
وبضضٙبسی افالْ ٔیضٛز ز ٚفبُٔ ثغٛض ٔسبٚی زض ترطیت ٔگٛحط اسگت :ا ،َٚفگسْ ضفبیگت
اغ َٛفٙی  ٚث ٝوبضٌیطی ٔػبِح غیط استب٘ساضز ثٚ ٝسیّ ٝپیٕب٘ىگبض  ٚز ،ْٚاضتىگبة ترّگ

ٚ

فسْ ٘ؾبضت غحیح ٟٔٙسس ٘بؽط ثط تٕبْ یب لسٕتی اظ فّٕیبت سگبذتٕب٘ی  ٚزض ٘تیجگ ٝفگسْ
ا٘غجبق سبذتٕبٖ ثب ٔطرػبت ٔٙسضد زض ٘مط ٚ ٝپطٚا٘ ٝسبذت .زض ایٗ فطؼ ،وگساْ یگه اظ
ایٗ فٛأُ ضا ثبیس سجت اغّی ایطاز ذسبضت زا٘ست ٔ ٚسئِٛیت ججطاٖ ضطض ثط فٟگس ٜوگساْ
است؟ یب ضرػی زض احط حبزح ٝای ٔجطٚح ٔیضٛز  ٚزض ثیٕبضسگتبٖ پگا اظ فٕگُ جطاحگی
فٛت ٔی ٕ٘بیس .فٛأُ ٔتقسز ٕٔىٗ است زض ٔگطي ا ٚزذبِگت زاضگت ٝثبضگٙس ،ثطذگٛضز ثگب
اتٔٛجیُ ،تبذیط زض وٕهٞبی اِٚی ،ٝفسْ ٟٔبضت جطاح ،فُٕ ٘بٔططٚؿ وبضفطٔبی ٔمت َٛوگ ٝاٚ
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ضا ثیص اظ سبفبت لب٘٘ٛی ث ٝوبض ٌٕبضز ٜاست ٔ ٚمت َٛزیطتط اظ ٔقٕگٔ َٛحگُ وگبض ضا تگطن
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وطز ٚ ٜثب اتٔٛجیّی و ٝزض آٖ سبفت اظ ٔحُ حبزح ٝفجٛض ٔیوگطز ٜتػگبزن ٕ٘گٛز ٜاسگت .زض
ایٗ فطؼ ،وساْ یه اظ ایٗ فٛأُ ضا ثبیس سجت اغّی ایگطاز ذسگبضت زا٘سگت ٔ ٚسگئِٛیت
ججطاٖ ضطض ثط فٟس ٜوساْ است؟ (غفبیی  ٚضحیٕی ،1389 ،ظ )195
اغّت ذسبضات زاضای اسجبة  ٚفُّ ٔتقسز ٞستٙس  ٚسٞ ٟٓط یه اظ ایٗ اسگجبة ٘یگع ثگٝ
ضىّی است و ٝاٌط یىی اظ آٟ٘ب ٚجٛز ٘ساضت ٝثبضس ،اسبسگب ذسگبضتی ثٛجگٛز ٘رٛاٞگس آٔگس
(فیسبئی تفطضی ٕٞ ٚىبضاٖ ،1386 ،ظ  .)199ثحگج ٔمبِگ ٝحبضگط ٘یگع زض جگبیی ٔغگطح
ٔیضٛز و ٝحسالُ ز٘ ٚفط زض ظیبٖ ٚاضز ضس ٜزذیُ ثبضٙس  ٚفبّٔیٗ ٔتقسز ظیبٖ ٘یع ثگ ٝضگىُ
ٔجبضط یب سجت یب اجتٕبؿ اسجبة ٔٛجت ثطٚظ ذسبضت ٌطز٘س.
ا٘جبْ فقُ ظیب٘جبض ث ٝغٛضت ٔجبضطت زض ایجبز ضطض ٕٔىٗ است تٛسگظ نٙگس ضگرع
ا٘جبْ ٌیطز ث ٝعٛضی و ٝضطض ٚاضز ضسٔ ٜقّ َٛفقُ تٕبٔی ٔجبضگطیٗ ثبضگس ،زض ایگٗ فگطؼ
ثس ٖٚتطزیسٔ ٕٝٞ ،سئٞ َٛستٙس (لطثب٘پٛض ،1385 ،ظ .)15
٘ىت ٟٓٔ ٝایٗ است و ٝتٟٙب فٛأُ ا٘سب٘ی ضا ٔی تٛاٖ زض حبِت سججیت ٔسگئ َٛضگٕطز ٚ
ٔطٕ َٛضٕبٖ لٟطی لطاض زاز .ثٙبثطایٗ اٌط سجت عجیقی یب حبزح ٝذبضجی یه سگجت  ٚفقگُ
ا٘سب٘ی سجت زیٍط تّ

ضا تطىیُ زٞس ،زض غٛضت اجتٕگبؿ ضگطایظ ضگٕبٖ ،سگجت ا٘سگب٘ی

ضبٔٗ است (افتربضی ،1387 ،ظ .)13

زض اسجبة ٔتقسز زض ایجبز ذسبضت ،یه ٘ؾط ایٗ است و ٝاٌگط اسگجبة ٔتقگسز زض ایجگبز
ذسبضت زذبِت زاضت ٝثبضٙسٞ ،ط سجت ،سجت وُ ذسبضت است .یقٙی ٞط فبٔگُ اظ فٛأگُ
ٔتقسز ث ٝتٟٙبیی سجت وُ ضطض  ٚظیبٖ ث ٝضٕبض ٔی آیس؛ ظیطا زذبِت آٖ سگجت ثگطای ایجگبز
ذسبضت ضطٚضی است  ٚثس ٖٚآٖ سجت ذسبضت اغال ایجبز ٕ٘یضٛز(فیسگبئی تفطضگی ٚ
ٕٞىبضاٖ ،1386 ،ظ  )203زض اجتٕبؿ اسجبة ث ٝضىُ عِٛیٔ ،طگٟٛض فمٟگب اِٚگیٗ سگجت ضا
ضبٔٗ زا٘ست ٝا٘سٙٔ .ؾٛض اظ اِٚیٗ سجت آٖ است و ٝزض تّ

ظٚزتط  ٚپیطتط احط زاضگت ٝثبضگس.

٘ؾط زیٍط ضبٔٗ زا٘ستٗ ٞط ز ٚاست ٘ ٚؾط س ْٛضبٔٗ زا٘ستٗ سجت لٛیتط اسگت(ٔحٕسی،
 ،1390ظ  )34زض اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط ث ٝضىُ فطضی ٔطٟٛض فمٟب ٔجبضط ضا ٔسگئٔ َٛگی
زا٘ٙسٍٔ ،ط ایٙى ٝسجت الٛی اظ ٔجبضط ثبضس(٘جفی.ٜ 1404 ،ق ،د  /37غع  )54-55ثطذگی
اظ فّٕبی حمٛق زض اجتٕبؿ اسجبة ،ضگبٔٗ زا٘سگتٗ سگجت ٔتقگبضن  ٚاغگّی ضا ثگ ٝجٟگت
ٔتٕبیع وطزٖ سجت ذسبضت اظ ضطایظ ایجبز آٖ ٔٙغمی ٔی زا٘ٙگس(وبتٛظیبٖ ،1387 ،د  /1ظ
یىی اظ ٔقیبضٞبی ٔسئِٛیت زض اجتٕبؿ اسجبة ٔ ٚجبضطٔ ،سئِٛیت ثط اسبس ٔقیگبض ٔیگعاٖ
تمػیط(زضج ٝتمػیط) استٞ ،ط لسض تمػیط ثیطتط ثبضس ،ثٕٞ ٝبٖ ٘سجت ذسبضت ثیطگتطی ثگط
فٟسٔ ٜمػط ٔستمط ٔیضٛز .ثطای ٔخبَ ،اٌگط ٔطگرع ضگٛز ضرػگی  40زضغگس زض ٚلگٛؿ
ذسبضت ٔطتىت تمػیط ضس ٜاست ،ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ ثبیس ذسبضت ثپطزاظز(ذساثرطگی،1391 ،
ظ  )112زض حمٛق ایطاٖ زض ٔبز 165 ٜلگب٘ ٖٛزضیگبیی ٔػگٛة  2آثگبٖ ٔ 1342قیگبض ٔیگعاٖ
تمػیط ضا ٔٛضز پصیطش لطاض زاز ٜاستٔ ،بزٔ ٜصوٛض ٔمطض ٔگیزاضز« :اٌگط ز ٚیگب نٙگس وطگتی
ٔطتىت ذغب ض٘ٛسٔ ،سئِٛیت ٞط یه اظ وطتی ٞب ٔتٙبست ثب إٞیت تمػگیطی اسگت وگ ٝاظ
آٖ وطتی سط ٔی ظ٘س »...زض حمٛق ایطاٖ اغٛالً زضجگ ٝتمػگیط ضا ٘جبیگس زض ٔیگعاٖ ٔسگئِٛیت
ٔالن لطاض زاز .ثٙبثطایٗ ثطذی اظ ٔمطضات ٔٛجٛز ؤ ٝالن ضا ٔیعاٖ تمػگیط ٔگی زا٘ٙگس ،ثبیگس
استخٙب تّمی ٕ٘ٛز .ث ٕٞ ٝیٗ جٟگت ضگیٔ ٜٛطسگ ْٛزض ٔیگبٖ وبضضٙبسگبٖ تػگبزفبت ضا٘ٙگسٌی
غحیح ٘یست  ٚثب ٔجب٘ی حمٛق ٔب سبظٌبضی ٘گساضز .ثگٕٞ ٝگیٗ جٟگت ،اٌگط ٞگط ز ٚعگطن
ٔطتىت تمػیط ضس ٜثبضٙس ،ثب تٛج ٝث ٝاغگ ٚ َٛضگٛاثظٞ ،گط زٔ ٚسگئِٙٛس ثگسِیُ ایٙىگ ٝثگب
اضتىبة تمػیط ،ث ٝحىٓ ٔٙغك ،سجت ٚضٚز ذسبضت ث ٝضٕبض ٔی ض٘ٚس  ٚثط عجك لبفگسٞ ٜگط
سججی ثبیس ث ٝا٘ساظ ٜای و ٝذسبضت ٚاضز ٕ٘گٛز ٜاسگت ٔسگئ َٛثبضس(لبسگٓ ظاز ،1387 ،ٜظ
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 )354زض ایٗ ٔمبِ ٝزض غسز پبسد ٌٛیی ث ٝایٗ سئٛاالت ٞستیٓ و ٝظیگبٖ زیگس ٜنٍ٘ٛگٔ ٝگی
تٛا٘س اظ ٔسئٛالٖ ٔتقسزٔ ،غبِج ٝججطاٖ ذسبضت ٕ٘بیس؟ آیب تفبٚتی زض ٔیعاٖ  ٚاغُ ٔسگئِٛیت
زض اجتٕبؿ اسجبة زض فطؼ تقسز اسجبة عِٛی  ٚفطضی ٚجٛز زاضز؟ آیگب ثگطای ضجگٛؿ ثگٝ
ٔسئٛالٖ ٔتقسزٔ ،قیبض ٔیعاٖ تبحیط ٞطیگه اظ ایگٗ اسگجبة اسگت؟ زض ایگٗ ذػگٛظ لگبٖ٘ٛ
ٔجبظات اسالٔی ٔػٛة ٔ 1392تضٕٗ ٘ٛآٚضی ٞبیی است و ٝزض ایٗ ٔمبِگ ٝثگب ضٚیىگطزی
تحّیّی ث ٝتجییٗ آٟ٘ب ذٛاٞیٓ پطزاذت.

اجتمبع مجبشز ي سجت
اجتٕبؿ ٔجبضط  ٚسجت ث ٝز ٚغٛضت فطضی  ٚعِٛیٔ ،غطح ٔگیضگٛز .زض اجتٕگبؿ سگجت ٚ
ٔجبضط ث ٝضىُ فطضی تبحیط ز ٚفبُٔ ٓٞظٔبٖ ثٛز ٚ ٜثطآیٙس ٞط زٛٔ ،ٚجت ٔطي یب غسٔ ٝیگب
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ذسبضت ٔیضٛز ٔ .ب٘ٙس نبل ٛظزٖ ثگ ٝلطثگب٘ی  ٚسگٕی وگطزٖ غگصای ٚی تٛسگظ ز٘ ٚفگط ٚ
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حسٚث ٔطي زض احط ٞط ز ٚالساْ ،ث ٝعٛضی و ٝپعضىی لب٘٘ٛی ،جگطح زض احگط نگبلٚ ٚ ٛضٚز
سٓ ث ٝثسٖ لطثب٘ی ضا ٔطتطوب فبُٔ ٔطي افالْ ٕ٘بیس .اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط زض فگطؼ عگِٛی
ٔب٘ٙس ایٙى ٝضرػی نبٞی حفط ٕ٘بیس  ٚضرع زیٍطی ،حگبِخی ضا زض زض ٖٚنگب ٜا٘گساظز .یگب
ایٙى ٝوسی زض جبزٛٔ ٜاز ِغع٘س ٜثطیعز  ٚزٚ ٚسیّ٘ ٝمّی ٝزض حبَ حطوت ث ٝفّت ِغعیگسٖ ثگط
ضٚی ضٚغٗ ثب ضرػی ثطذٛضز ٕ٘بیٙس  ٚا ٚآسیت ثجیٙس  ٚاٚضغا٘ا ٘یع زیط ثٔ ٝحگُ ثطسگس ٚ
زض ٟ٘بیت ضرع فٛت ٕ٘بیس.

 .2اجتمبع عزضی
ٔجبضط زض ٔمبثُ سجت ث ٝوبض ٔیضٚز  ٚفٛٙا٘ی جسای اظ آٖ استٙٔ .ؾٛض اظ ٔجبضطت اضتىگبة
ثالٚاسغٔ ٚ ٝستمیٓ فُٕ تٛسظ ٔطتىت است؛ ثغٛضیى ٝفطن ثسٞ ٖٚیچ تگأٚیّی٘ ،تیجگ ٝضا
ثٔ ٝطتىت ٘سجت ٔی زٞس(ٔحٕس ذب٘ی ،1389 ،ظ ٔ .)97بز 494 ٜلب٘ٔ ٖٛجگبظات اسگالٔی
ٔمطض ٔیزاضزٔ« :جبضطت آٖ است و ٝجٙبیت ٔستمیٕب تٛسظ ذٛز ٔطتىت ٚالگـ ضگٛز»ٔ .گبزٜ
ٕٞ 506بٖ لب٘ ٖٛزض تقطی
سجت تّ

تسجیتٔ ،مطض ٔیزاضز« :تسجیت زض جٙبیگت آٖ اسگت وگ ٝوسگی

ضسٖ یب ٔػسٔٚیت زیٍطی ضا فطا ٓٞوٙس  ٚذٛز ٔستمیٕبً ٔطتىت جٙبیگت ٘طگٛز،

ثغٛضی و ٝزض غٛضت فمساٖ ضفتبض ا ٚجٙبیت حبغُ ٕ٘ی ضگس ٔب٘ٙگس آ٘ىگ ٝنگبٞی ثىٙگس ٚ

وسی زض آٖ ثیفتس  ٚآسیت ثجیٙس».
ٔٙؾٛض اظ ٔجبضطت ،افٓ است اظ ایٙى ٝفقُ اظ ا ٚثسٚ ٖٚسیّ ٝای ٔب٘ٙس ذفٕ٘ ٝگٛزٖ ا ٚثگٝ
ٚسیّ ٝزستص یب ظزٖ ا ٚث ٝآٖ یب ث ٝپبیص ،غبزض ضٛز یب ثب ٚسیّ ٝای ثبضس ٔب٘ٙگس تیگط ظزٖ ثگٝ
ا ٚیب شثح وطزٖ ا ٚثب نبل ،ٛیب لتُ ثس ٖٚتبٚیُ فطفب ٔٙسٛة ث ٝا ٚثبضس ٔب٘ٙگس ا٘گساذتٗ ا ٚزض
آتص یب غطق ٕ٘ٛزٖ ا ٚزض زضیب یب ا٘ساذتٗ ا ٚاظ ثّٙسی  ٚغیگط ایٟٙگب اظ ٚسگبیغی وگ ٝثگب آٟ٘گب
غسق ٔی وٙس و ٝلتُ ٔٙسٛة ث ٝا ٚثبضس(ٔٛسٛی اِرٕیٙی.ٜ 1421 ،ق ،د  /2ظ )190
تسجیت یقٙی ایجبز وبضی وٚ ٝلٛؿ ٘تیج ٝظیب٘جبض فطفب ث ٝاحط آٖ وبض ٔٙسگٛة اسگت(اِٟیبٖ،
ضیبحی ٔ ٚرتبضی ،1387 ،ظ  .)35زض تسجیت اٌطن ٝضگرع ثغگٛض ٔسگتمیٓ ٔجبضگط تّگ
وطزٖ ٔبَ ٘یستِٚ ،ی ٔمسٔ ٝتّ

آٖ ضا فطأ ٓٞی وٙس ،یقٙی وبضی ا٘جگبْ ٔگی زٞگس وگ ٝزض

٘تیج ٝآٖ وبض یب ٕٞطا ٜثب فّتٟبی زیٍط ،تّ

ٚالـ ٔیضٛز؛ ٔخُ ایٙى ٝنگبٞی زض ٔقجگط فٕگْٛ

ٔی وٙس  ٚزیٍطی زض احط ثی احتیبعی زض آٖ نبٔ ٜی افتس یب زض ٔحّی غیگط ٔجگبظ تٛلگ

ٔگی

.)212
زض اجتٕگگبؿ سگگجت ٔ ٚجبضگگط ثػگگٛضت فطضگگی تگگبحیط سگگجت ٔ ٚجبضگگط ٞگگٓظٔگگبٖ
است(ٔحٕسذب٘ی ،1389 ،ظ  )99زض فمگ ،ٝغگبحت ضیگبؼ زض غگٛضت اجتٕگبؿ سگجت ٚ
ٔجبضطٔ ،قتمس٘س« :لٛیتط ثٛزٖ ٔجبضطٔ ،ب٘ـ ضبٔٗ ثٛزٖ سجت ٕ٘یضٛز ،ثگسِیُ ایٙىگ ٝحگسیج
الضطض التضب زاضز وٞ ٝط وا ضطضی ایجبز ٕ٘ٛز ضبٔٗ آٖ ثبضس ٞ ٚیچ ایطازی ٘ساضز وٞ ٝگط
ز ٚضبٔٗ ثبضٙس ٔ ٚبِه ٔریط ثبضس ٔب٘ٙس غػت ،ثٞ ٝطیه اظ ٔجبضط یب ٔسجت ٔطاجق ٝوٙگس ٚ
ضق

تبحیط سجت ٔب٘ـ اظ ٔسئِٛیت آٖ ٘رٛاٞس ثٛز .اٌط اجٕبؿ ثط ضٕبٖ ٔجبضط ٚجگٛز ٕ٘گی

زاضت ،ل َٛث ٝضٕبٖ ٞط ز ٚثسیبض ٘یى ٛثٛزٙٔ ،تٟب غطفب ث ٝزِیُ اجٕبؿ فمٟب ثط ضٕبٖ ٔجبضگط
ثبیس ٘ؾطی ٝفمٟب ضا پصیطفت»(عجبعجبیی حگبئطی.ٜ 1418 ،ق ،د  /14ظ  )20غگبحت جگٛاٞط
زض جٛاة ثیبٖ زاضتٙس« :نٙب٘چ ٝاستٙبز فقُ ثٔ ٝجبضط ث ٝحسی لٛی ثبضس و ٝفقُ ضا ثٔ ٝجبضگط
٘سجت زٙٞس ،سجت ضبٔٗ ٘یست  ٚازِٝای  ٓٞؤ ٝیٌٛیس ٞط وا ضطض ثع٘س ضبٔٗ اسگت،
ٔطثٛط ث ٝجبیی است ؤ ٝجبضط لٛی ٘یسگت»(٘جفگی.ٜ 1404 ،ق ،د  /37غگع  )54-55زض
ٚالـ غبحت جٛاٞط ٔقتمس٘سٔ ،جبضط ثب الساْ ذٛیص ثٛ٘ ٝفی ضاثغ ٝسججیت ٔسجت ضا ثب ظیگبٖ
لغـ ٔی ٕ٘بیس  ٚثٕٞ ٝیٗ جٟت است ؤ ٝطٟٛض فمٟبی أبٔیگ ٝزض فگطؼ اجتٕگبؿ سگجت ٚ
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وٙس ٛٔ ٚجت ِغعش اضربظ  ٚآسیت ثگ ٝزیٍگطاٖ ٔگیضگٛز (وبتٛظیگبٖ ،1387 ،د  /1ظ
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ٔجبضطٔ ،جبضط ضا ضبٔٗ ٔی زا٘ٙس(٘میجی ،1386 ،ظ )80
ثطذی اظ فمٟب ٔقتمس٘س اٌط سجت ٔ ٚجبضط ،اجتٕبؿ ٕ٘بیٙس؛ پا ثب ٔسگبٚات آٟ٘گب یگب ایٙىگٝ
ٔجبضط لٛیتط ثبضگسٔ ،جبضگط ضگبٔٗ اسگت (ٔٛسگٛی اِرٕیٙگی.ٜ 1421 ،ق ،د  /2ظ .)569
ٔٙغٛق ایٗ ٘ؾط فمٟی ،زض لب٘ ٖٛزیبت ٘یع ٔمطض ٌطزیس ٜثٛزٔ .بز 69 ٜلب٘ ٖٛزیگبت ٔمگطض ٔگی
زاضتٞ« :طٌب ٜز٘ ٚفط زض اضتىبة جٙبیتی یىی ث ٝضىُ سجت  ٚزیٍطی ثگ ٝضگىُ ٔجبضگطت
زذبِت زاضت ٝثبضس ،زض غٛضتی و ٝتبحیط ٞط ز ٚثطاثط ثبضس یب تبحیط ٔجبضگط ثیطگتط ثبضگس ،فمگظ
ٔجبضط ضبٔٗ است» ٔبز 363 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی جبیٍعیٗ ٔبز 69 ٜلب٘ ٖٛزیبت ٌطزیگسٜ
ثٛز ؤ ٝمطض ٔی زاضت« :زض غٛضت اجتٕبؿ ٔجبضط  ٚسجت زض جٙبیت ٔجبضگط ضگبٔٗ اسگت،
ٍٔط ایٙى ٝسجت الٛی اظ ٔجبضط ثبضس».
زض لب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی سبثك زض ٔبز ،363 ٜلبٍ٘٘ٛصاض زض اجتٕگبؿ سگجت ٔ ٚجبضگط ،ثگٝ
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٘ؾطی ٝسگجت ٘عزیگه  ٚثگی ٚاسگغ٘ ٝؾگط زاضگت ٝاسگت (افترگبضی ،1387 ،ظ  .)14حىگٓ
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لبٍ٘٘ٛصاض زض لب٘ ٖٛسبثك اظ ایٗ جٟت لبثُ تبییس ثٛز و ٝاظ ٘ؾط فمال فقُ ٕٛٞاضٔ ٜسگتٙس ثگٝ
فبُٔ لطیت است ٘ ٝثقیس ،ثٙبثطایٗ ٔجبضط ٕٛٞاض ٜالٛی اظ سجت اسگت (ٔحمگك زأگبز،1376 ،
ظ ٕٞ .) 123چٙیٗ فال ٜٚثط احگطاظ  ٚاحجگبت تمػگیطٚ ،جگٛز ضاثغگ ٝفّیگت ثگیٗ تمػگیط ٚ
ظیبٖٞبی ٚاضز ضس ٜاظ ٟٔٓتطیٗ ضطایظ ٔسگئِٛیت ٔگس٘ی اضگربظ اسگت (ٔگٛاز ،335 ،328
 666لب٘ٔ ٖٛس٘یٔ ،بز 1 ٜلب٘ٔ ٖٛسئِٛیت ٔس٘یٔ ،بز 520 ٜلگب٘ ٖٛآیگیٗ زازضسگی ٔگس٘ی) .زض
ٚالـ زض ایٗ فطؼ ثب ٚجٛز ٔجبضط ضاثغ ٝسججیت ثگیٗ فقگُ سگجت  ٚظیگبٖ اظ ثگیٗ ٔگیضٚز ٚ
ثٙبثطایٗ فمظ ٔجبضط ضبٔٗ استٍٔ ،ط ایٙى ٝسجت الٛی اظ ٔجبضط ثبضس.
ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ٔػٛة ٔ 1392مطض ٔیزاضزٞ« :طٌب ٜز ٚیب نٙگس فبٔگُ،
ثطذی ثٔ ٝجبضطت  ٚثقضی ث ٝتسجیت زض ٚلٛؿ جٙبیتی ،تبحیط زاضت ٝثبضٙس ،فبّٔی وگ ٝجٙبیگت
ٔستٙس ث ٝاٚست ،ضبٔٗ است  ٚاٌط جٙبیت ٔستٙس ث ٝتٕبْ فٛأگُ ثبضگس ،ثگ ٝعگٛض ٔسگبٚی
ضبٔٗ ٞستٙسٍٔ ،ط تبحیط ضفتبض ٔطتىجبٖ ٔتفبٚت ثبضس و ٝزض ایٗ غٛضت ٞگط یگه ثگٔ ٝیگعاٖ
تأحیط ضفتبضضبٖ ٔسئ َٛا٘س .زض غٛضتی ؤ ٝجبضط زض جٙبیت ثگی اذتیگبض ،جبٞگُ ،غگغیط غیگط
ٕٔیع یب ٔجٔ ٚ ٖٛٙب٘ٙس آٟ٘ب ثبضس ،فمظ سجت ضبٔٗ است» .زض ٚالگـ لبٍ٘٘ٛگصاض ،اغگُ ضا ثگط
تسبٚی ٔسئِٛیت لطاض زاز ٜاستٍٔ ،ط تفبٚت زض ٔیعاٖ تبحیط ضفتبض ٔطتىجبٖ ثبضس.
ثط اسبس ٔقیبض تمسیظ ضطض  ٚظیبٖ ثٔ ٝیعاٖ تبحیط ،الظٔسگت فگال ٜٚثگط تجعیگ ٝضگطض ٚ

ظیبٖ ٞط وساْ اظ اسجبة ٔٛحط٘ ،سجت ٞط وساْ تقییٗ  ٚثط اسگبس زضغگسٞب تمسگیظ غگٛضت
ٌیطز(فٕیس ظ٘جب٘ی ،1382 ،ظ .)69
اظ ٟٔٓتطیٗ تفبٚتٟبی ٔبز 69 ٜلب٘ ٖٛزیبت  ٚلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی جسیس ایٗ اسگت وگٝ
زض لب٘ ٖٛزیبت زض اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط ،اغٛال ٔجبضط ٔسئ َٛاست ،حتی اٌط تبحیط فُٕ ٞگط
ز ٚثطاثط ثبضس .زض حبِیى ٝثط اسبس ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی جسیسٔ ،قیبض ٔسگئِٛیت،
ٔیعاٖ تبحیط ضفتبض  ٚفُٕ است ،ذٛا ٜفبُٔ ،سجت ثبضس ذٛأ ٜجبضگطٕٞ .چٙگیٗ لبٍ٘٘ٛگصاض زض
ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ٔػٛة  1392ثط ذالن حىگٓ ٔگبز 363 ٜلگب٘ٔ ٖٛجگبظات
سبثك ،زض غٛضت اجتٕبؿ ٔجبضط  ٚسجت ٔجبضط ضا ضگبٔٗ ٘سا٘سگت ٝاسگت ،ثّىگ ٝفگبّٔی وگٝ
جٙبیت ٔستٙس ث ٝاٚست ،ضبٔٗ است ،ذٛأ ٜجبضط ثبضس ذٛا ٜسجت؛ ث ٝفجگبضت زیٍگطٔ ،گبزٜ
 526لب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی زض اجتٕبؿ ٔجبضط  ٚسجت زض ایجگبز ظیگبٖ ٔقیگبض ٔیگعاٖ تگبحیط ضا
ٔٛضز پصیطش لطاض زاز ٜاستٔ .غبثك ایٗ ٔقیبض ،زض غٛضتی و ٝسجت ٔ ٚجبضط ٔتسبٚی ثبضگٙس،
ٔیعاٖ زذبِت ٞط سجت زض ایجبز ضطض ث ٝتٙبست نٍٍ٘ٛی احط آٖ ٔقگیٗ ٔگیضگٛز  ٚاظ تٕیگع
ویفیت زذبِت ضطایظ ث ٝوٕیت احط آٟ٘ب زض ایجبز ضطض ٔی ضسگیٓ .ثگسیٗ تطتیگت اٌگط ٔیگعاٖ
تبحیط زض ٚضٚز ذسبضت فبّٔی و ٝزض ظٔط ٜاسجبة ٔتقسز لطاض زاضز پٙجب ٜزضغس ثبضگس ،فبٔگُ
ایٗ حبزحٔ ٝسئ٘ َٛیٕی اظ ظیبٖ است (وبتٛظیبٖ ،1387 ،د  /1ظ .)468
اٌط ٔیعاٖ تبحیط فُٕ ٞط یه زض ایجبز ذسبضت لبثُ ضٙبسبیی ثبضس ،فساِت ٘یع التضب ٔگی
وٙس وٞ ٝط وا فٟس ٜزاض ٔسئِٛیت ذٛیص ثبضس  ٚثبض ٔسئِٛیت زیٍطی ضا ثط زٚش ٘ىطگس،
ِٚی زض فطؼ فسْ أىبٖ تطریع ٔیعاٖ تبحیط فُٕ ضطوب زض ایجبز ذسبضت ثٙؾط ٔگی ضسگس
تٟٙب ضا ٜحُ ،ججطاٖ ذسبضت ث ٝتسبٚی است.
ٔبز 1 ٜلب٘ٔ ٖٛسئِٛیت ٔس٘ی ٔمطض ٔیزاضزٞ« :ط وا ثگسٔ ٖٚجگٛظ لگب٘٘ٛی فٕگسا یگب زض
٘تیج ٝثی احتیبعی ث ٝجبٖ یب سالٔتی یب ٔبَ یب آظازی یب حیخیت یب ضٟطت تجبضتی یب ثٟط حگك
زیٍط و ٝثٛٔ ٝجت لب٘ ٖٛثطای افطاز ایجبز ٌطزیسِ ٜغٕگ ٝای ٚاضز ٕ٘بیگس وگٛٔ ٝجگت ضگطض
ٔبزی یب ٔقٛٙی زیٍطی ضٛزٔ ،سئ َٛججطاٖ ذسبضت ٘بضی اظ فُٕ ذٛز ٔیثبضگس ».لسگٕت
آذط ٔبز ٜؤ ٝمطض زاضتٔ« ٝسئ َٛججطاٖ ذسبضت ٘بضی اظ فُٕ ذگٛز ٔگیثبضگس ».فگال ٜٚثگط
ایٙى ٝثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت است و ٝظیبٖ ظ٘ٙس ٜثبیس ذسبضت ظیبٖ زیگس ٜضا ججگطاٖ ٕ٘بیگسٔ ،جگیٗ
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زض ایٗ فطؼٔ ،سگئِٛیت ٘یگع ٔتسگبٚی ذٛاٞگس ثٛز(أگبٔی ،1368 ،د ،1ظ  )396زض ٚالگـ
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ایٗ ٘ىت٘ ٝیع است ؤ ٝیعاٖ آٖ ث ٝا٘ساظٜی تبحیط فٕگُ ا ٚزض ایجگبز ذسگبضت اسگت (اثگطاٞیٓ
ذب٘ی ،1384 ،ظ .)108
ٔبز 531 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی زض ٔٛضز ثطذٛضز ٚسگبیُ ٘مّیگ ٝثگب یىگسیٍط ٘یگع ٔمگطض
ٔیزاضز« :زض ٔٛاضز ثطذٛضز ٞطٌب ٜحبزح ٝث ٝیىی اظ عطفیٗ ٔستٙس ثبضس؛ ٔخگُ ایٙىگ ٝحطوگت
یىی اظ عطفیٗ ث ٝلسضی ضقی

ثبضس و ٝاحطی ثط آٖ ٔتطتت ٍ٘طزز ،تٟٙگب زضثگبض ٜعطفگی وگٝ

حبزحٔ ٝستٙس ث ٝاٚست ،ضٕبٖ حبثت است» .یقٙی لبٍ٘٘ٛصاض ٔقیبض ضا ثگطای ٔسگئِٛیت ،اسگتٙبز
حبزح ٝث ٝفطز لطاض زاز ٜاست.
ٔبز 14 ٜلب٘ٔ ٖٛسئِٛیت ٔس٘ی زض ذػٛظ ٔسئِٛیت وبضوٙبٖ ازاضی یگب وگبضٌطاٖ ٔتقگسز
ث ٝعٛض اجتٕبفی زض حیٗ ا٘جبْ وبض یب ثٙٔ ٝبسجت آٖ ٚاضز ٔیضٛز ٔقیبض ٔیعاٖ تبحیط اسگجبة ضا
ٔس٘ؾط لطاض زازٔ ٚ ٜمطض زاضت« :ٝزض ایٗ ٔٛضز ٔیعاٖ ٔسئِٛیت ٞگط یگه اظ آ٘گبٖ ثگب تٛجگ ٝثگٝ
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٘حٔ ٜٛساذّٞ ٝط یه اظ عطن زازٌب ٜتقییٗ ذٛاٞس ضس».
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زض فم٘ ٝیع لبفس ٜای٘ ٍٝ٘ٛٙیست وِ ٝعٔٚب ٔجبضط ثط سجت ٔمسْ ثبضس  ٚیب سگجت ثگط ٔجبضگط
ٔمسْ ثبضس ،ثّى ٝلبفس ٜایٗ است و ٝذسبضت ٚاضز ضس ٜثٞ ٝط وگساْ اظ سگجت یگب ٔجبضگط وگٝ
ثیطتط استٙبز زاضز أ ٚمسْ است ،یقٙی ٔسئِٛیت ا ٚث٘ ٝسجت اسگتٙبز ثیطگتط ثگ ٝا ٚافگع ٖٚتگط
است  ٚضٚضٗ است و ٝاستٙبز ثیطتط یب وٕتط ضبثغٔ ٝطرع  ٚوّی ٘ساضز ،ثّى ٝثٔ ٝالحؾگٝ
ٔٛاضز  ٚذػٛغیبت آٖ فطق ٔی وٙس ،ایٗ ٔغّجی است و ٝفمُ  ٚفطن  ٚضطؿ لبیگُ ثگ ٝآٖ
است  ٚضٚایبت  ٚسرٙبٖ فمٟب زض جبٞبی ٔرتّ

٘یع آٖ ضا تبییگس ٔگی ٕ٘بیگس(فطحی،1390 ،

ظ  )419وٕب ایٙى ٝثطذی ٘یع ٔقیبض ٔصوٛض ضا ثب تقجیط  ٚث ٝوبض ثطزٖ فجبضات ٔتفگبٚت ٔگٛضز
پصیطش لطاض زاز٘س  ٚثیبٖ زاضتٙس :اٌط زض حفط زض غیگط ّٔگه ضگطیه ثٛز٘گسٞ ،گط ز ٚضگبٔٗ
ٞستٙس ثب تٛظیـ زی ٝیب لیٕت ث ٝلگسض فٕگُ ٞگط وگساْ (ثٟجگت.ٜ 1426 ،ق ،د  /5ظ )511
ٔٙؾٛض اظ لسض فُٕ ٞط وساْ ٔیعاٖ تبحیط فُٕ است.
٘بٌفتٕ٘ ٝب٘س و ٝاٌطن ٝفمٟب زض حىٓ ثقضی اظ ٔػبزیك اذتالن زاض٘س وگٔ ٝسگئِٛیت ثگط
فٟس ٜسجت است یب ٔجب ضط یب ٞط زِٚ ،ٚی ؽگبٞطا ٕٞگ ٝآٟ٘گب اتفگبق زاض٘گس وگٔ ٝگالن اغگّی
ٔسئِٛیت ٔ ٚمساضش استٙبز است؛ ث ٝفجبضت زیٍط ،آٟ٘ب زض وجطای ٔغّگت وگ ٝاسگتٙبز ٔگالن
اغّی است ٔتفمٙس ِٚی زض ٔػبزیك و ٝثطای ٕ٘ ٝ٘ٛزض فالٖ ٔسأِ ٝاستٙبز ٘سجت ث ٝن ٝوسگی
(سجت یب ٔجبضط) ا٘حػبض یب غّج ٝزاضز ٔرتّفٙس  ٚن ٖٛاستٙبز ث ٝایٗ یگب ثگ ٝآٖ نگ ٝاغگّص ٚ

نٔ ٝمساضش ٔغّت فطفی ٞست ٘ ٝضطفی ِصا ٔطىُ ٕٟٔی زض وبض ٘یسگت؛ ظیگطا تطگریع
آٖ ثب ٘ؾط فطن تمطیجب ث ٝآسب٘ی حبغُ ٔیضگٛز (عگبٞطی ،1387 ،د  /1ظ  ٚ 318فطحگی،
 ،1390ظ ٔ ٚ 422طبیری ،1385 ،ظ .)10
اظ ٔجٕٛؿ ضٚایبت احطاظ ٔیضگٛز ضگٕبٖ  ٚغطأگت  .... ٚوگ ٝزض اثگٛاة اتگالن ٔگبَ ٚ
ٔٙفقت ٔ ٚب٘ٙس آٖ شوط ٔیضٛز ثط فٟس ٜوسی است وگ ٝاتگالن ٔگبَ ٙٔ ٚفقگت ٔسگتٙس ثگٝ
اٚست  ٚاٌط ثغٛض وبُٔ ث ٝیه ٘فط ٔستٙس ٘یسگت ،ثگٔ ٝیگعاٖ اسگتٙبزش ٔسگئ َٛاسگت؛ ثگٝ
فجبضت زیٍط ٞط وسی و ٝزذیُ است زض ضطض ظزٖ ث ٝزیٍطی ثب تقسیص یگب تفگطیغص یگب ...
ثٔ ٝمساضی وگ ٝزذیگُ اسگت ٔسگئِٛیت زاضز ،ذگٛا ٜاسگٓ ایگٗ وگا سگجت ثبضگس  ٚذگٛاٜ
ٔجبضط(فطحی ،1390 ،ظ )422
زض ٔسئِٛیت ٔس٘ی ثط ذالن ٔسئِٛیت اذاللی ،ضست تمػیط ٔ ٚیعاٖ ظضگتی آٖ لبفگستب
تبحیطی ٘ساضز  ٚغطن تحمك تمػیط ثطای ٔسگئِٛیت وگبفی است(غگفبیی  ٚضحیٕگی،1389 ،
ضٙبذتٗ ٔطتىت تطزیس ٕ٘ی وٙس؛ أب اذالق آٖ ضا فبزال٘گٕ٘ ٝگی ثیٙگس  ٚتٙبسگت ثگیٗ زضجگٝ
تمػگیط ٔ ٚیگعاٖ ٔسگئِٛیت ضا الظْ ٔگی زا٘گس(وبتٛظیبٖ ،1387 ،د /1ظ  )38زض حبِیىگ ٝزض
حمٛق ٔیعاٖ تبحیط ٔالن تقییٗ ٔسئِٛیت است.
اِجت ٝثٙؾط ٔی ضسس ،زض ٔٛاضز ضه  ٚتطزیس ٔسئِٛیت ثط فٟسٔ ٜجبضط است؛ ظیگطا زض ٍ٘گبٜ
أ َٚی تٛاٖ ثیٗ فقُ ا٘جبْ ضسٔ ٚ ٜجبضط ضاثغ ٝفّیت ثطلطاض وطز(فٕیس ظ٘جگب٘ی ،1391 ،ظ
.)71
٘ىت ٚ ٟٓٔ ٝلبثُ تٛج ٝزض تغییطات ٔصوٛض ایٗ است و ٝزض ٌصضت ٝزض اجتٕبؿ ٔجبضگط ٚ
سجت زض اتالن ٔبَ ٚ ٚلٛؿ جٙبیت لب٘ٔ ٖٛس٘ی  ٚلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی حىگٓ ٚاحگسی ضا
پیص ثیٙی ٕ٘ٛز ٜثٛز٘سِ ،ىٗ ثب تػٛیت ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسگالٔی اوٙگ ٖٛزض اجتٕگبؿ
سجت ٔ ٚجبضط زض اتالن أٛاَ  ٚزض ٚلٛؿ جٙبیت ثب ٚضگـ زٌٚب٘گ ٝای ٔگٛاجٟیٓٔ .گبز332 ٜ
لب٘ٔ ٖٛس٘ی ٔمطض ٔیزاضزٞ« :طٌب ٜیه ٘فط سجت تّ
تّ

ٔگبِی ضا ایجگبز وٙگس  ٚزیٍگطی ٔجبضگط

ضسٖ آٖ ٔبَ ضٛزٔ ،جبضط ٔسئ َٛاست ٘ٔ ٝسگجتٍٔ ،گط ایٙىگ ٝسگجت الگٛی ثبضگس ثگٝ

٘حٛی و ٝفطفبً اتالن ٔستٙس ث ٝا ٚثبضس» اِجتگ ٝزض تفسگیط ٔگبز 332 ٜلگب٘ٔ ٖٛگس٘ی ،ثطذگی اظ
فّٕبی حمٛق ٔقتمس٘س اٌط سجت ٔ ٚجبضط اظ ٘ؾگط ضاثغگ ٝثگب اضگطاض ثطاثگط ثبضگٙسٌ ،صضگت ٝاظ
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ظ  )158ثغٛضیى ٝجبیی و ٝاظ ذغبی ٘بنیع ظیب٘ی ثعضي ث ٝثبض ٔی آیس ،حمگٛق زض ٔسگئَٛ
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زضٛاضی ٔمبیس ٝلٛت  ٚضق

ز ٚسجت  ٚتٕیع زضج ٝزذبِت ٞگط وگساْ ،ضا ٜحگُ فٕگٔٛی

«تمسْ ٔجبضط» لبثُ اجطا ٘یست(وبتٛظیبٖ ،1387 ،د  /1ظ )452
ثٙؾط ٔی ضسس جٟت ضفـ ایٗ زٌٚبٍ٘ی ٔی تٛاٖ ثگ ٝزٌ٘ٛٚگ ٝا٘سیطگیس -1 :ثگب تٛجگ ٝثگٝ
تفبٚت ٔٛضٛؿ ز ٚلب٘( ٖٛاجتٕبؿ ٔجبضط  ٚسجت زض اتالن أٛاَ ٚ ٚلٛؿ جٙبیگت) ،لبیگُ ثگٝ
آٖ ثبضیٓ و ٝحىٓ ٞط لب٘ٔ ٖٛرتع ٔٛضٛؿ ذٛز است .یقٙی زض اتگالن أگٛاَ زض اجتٕگبؿ
سجت ٔ ٚجبضط ٔبز 332 ٜلب٘ٔ ٖٛس٘ی حبوٓ ثٛز ٚ ٜزض ٚلٛؿ جٙبیت ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجگبظات
اسالٔی.

 -2ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝثسیبضی اظ حمٛلسا٘بٖ زض ثحج اجتٕگبؿ سگجت ٔ ٚجبضگط  ٚاجتٕگبؿ
اسجبة حىٓ لب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ضا فّیگطغٓ ایٙىگ ٝثگٛٔ ٝضگٛؿ جٙبیگبت اضگبض ٜزاضز زض
ذػٛظ أٛاَ ٘یع الظْ اِطفبیٔ ٝگی زا٘ٙس(غگفبیی  ٚضحیٕگی ،1389 ،ظ  ٚ 197وبتٛظیگبٖ،
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 ،1387د  /1ظ  ٚ )646زض فمگگ٘ ٝیگگع تفىیىگگی ثگگیٗ ایگگٗ زٛٔ ٚضگگٛؿ ٘طگگس ٜاسگگت ٚ
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ایٙى ٝاجگطای ضا ٜحگُ ثٙگس یگه ٘ؾگبْ حمگٛلی ٔگب ضا زض ٔٛضگٛؿ ٚاحگس زاضای ز ٚحىگٓ
ٔتفبٚت ٔی ٕ٘بیس -و ٝتٛجی ٝاٖ اظ جٟبت حمٛلی زضٛاض است ِ -صا ثب أقبٖ ٘ؾط ثگٔ ٝگبزٜ
 728لب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی لبیُ ث٘ ٝسد ٔبز 332 ٜلب٘ٔ ٖٛس٘ی ٌطزیٓ.

ثٙؾط ٔی ضسس ثگب تٛجگ ٝثگٔ ٝطگىالتی وگ ٝزض فٕگُ ثگٔ ٝگبز 332 ٜلگب٘ٔ ٖٛگس٘ی ثگطٚظ
ٔیٕٙبیس٘(.ؾیط ٔٛاضزی و ٝسجت الٛی اظ ٔجبضط ٘جٛزِ ٜىٗ ٔسگ َٚٛتّمگی ٕ٘گٛزٖ ٔجبضگط ٘یگع
فبزال٘ ٝثٙؾط ٕ٘یطسس)  ٚتٛج ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝؤ ٝفبز ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ثگب پگیص
ثیٙی فطٚؼ نٟبضٌب٘ ٝتمطیجب ث ٝتٕبٔی ٔٛاضز اجتٕبؿ ٔسگِٚٛیت ٔجبضگط ٔ ٚسگجت ٘ؾگط زاضز
پصیطفتٗ ٘ؾط ز ْٚالٛی ثٙؾط ٔیطسس.

2ـ .2ایزادات معیبر میشان تبثیز
ٟٔٓتطیٗ ایطازی و ٝثط ٔقیبض ٔیعاٖ تبحیط (زضج ٝتبحیط) اسجبة ٚجٛز زاضز ایٗ است و ٝتجعیگٝ
وطزٖ ظیبٟ٘بیی و٘ ٝتیج ٝفقبِیت ٔطتطن نٙس سجت است ٔٙغمی ٘یست؛ ظیگطا ٞگط سگججی زض
ایجبز تٕبْ ظیبٖ زذبِت زاضز؛ ث ٝذػٛظ ظیبٖٞگبیی ٕٞچگٔ ٖٛگطي ،جطاحگتِ ،غٕگ ٝثگٝ
حیخیت  ٚآثط ٚغیط لبثُ تجعیٞ ٝستٙس.
ایطاز ز ْٚایٙى ٝاٌط زضج ٝتبحیط نٙس سجتٞ ،ط یه ث ٝتٟٙبیی ،ثیص اظ پٙجب ٜزض غس ثبضگس

زضج ٝتبحیط ٔجٕٛؿ سجت ٞب ثیص اظ ٔجٕٛؿ زضغس ضطضٞبی ایجبز ضس ٜذٛاٞس ضگس وگ ٝزض
ایٗ غٛضت فسْ تٙبست ٔقّ َٛثب فّگت پگیص ٔگی آیگس وگ ٝلبثگُ تٛجیگٔ ٝقمگ٘ َٛرٛاٞگس
ثٛز(وبتٛظیبٖ ،1387 ،د  /1ظ .)469
ایطاز س ْٛایٙى ٝسججیت جعئی ٔالظٔتی ثب ٔسئِٛیت جعئی(وبٞص ٔسئِٛیت) ٘ساضز ٞ ٚگط
فبفّی زض ثطاثط ظیبٖ زیسٔ ٜسئ َٛججگطاٖ تٕگبْ ذسگبضت اسگت؛ ظیگطا ٞگیچ ٔقیگبض ٔ ٚگالن
ٔقمِٛی ثطای اضظیبثی تبحیط سججیت ٞط یه اظ فٛأُ زض ایجبز ذسبضت ٚجٛز ٘ساضز  ٚتمسگیٓ
ضاثغ ٝسججیت اظ ٘ؾط ٔحبسج ٝأىبٖپگصیط ٘یسگت (فیسگبئی تفطضگی ٕٞ ٚىگبضاٖ ،1386 ،ظ
.)204
زض ٟ٘بیت ،تقییٗ ٔیعاٖ ضطض(وٕیت احگط) اظ ٔیگعاٖ زذبِگت ٞگط سگجت(ویفیت زذبِگت)
زضٛاض ثٛز ٚ ٜاظ ٔجٙبی فّٕی ثطذٛضزاض ٘یست (لبسٓ ظاز ،1387 ،ٜظ .)392
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1ـ .2فبیدٌ معیبر میشان تبثیز
سجت ثٛزٖ اتالن وٙٙس ٜإٞیتی ٘ساضز؛ ظیگطا ٔجٙگبی ایجگبز ٔسگئِٛیت  ٚپطزاذگت ذسگبضت
فجبضت است اظ )1 :فقّیت یبفتٗ ظیبٖ  )2ا٘جبْ ٌطفتٗ وبضی وگ ٝثگسٚ ٖٚاسگغ ٝذسگبضت ضا
ایجبز وطز ٜثبضس  )3ضاثغٔ ٝستمیٕی ثیٗ وبض ا٘جبْ ضس ٚ ٜظیبٖ ٚجگٛز زاضگت ٝثبضگس وگٞ ٝگٓ
ٔسجت ٔ ٓٞ ٚجبضط ٔطٕ َٛآحبض ایٗ ٔجب٘ی ٞستٙس  ٚاظ ایگٗ حیگج فطلگی ٔیگبٖ آ٘گبٖ ٘یسگت
(اثطاٞیٓ ذب٘ی ،1384 ،ظ  .)101ایٙى ٝفمٟب اتالن وٙٙس ٜضا ٌبٔ ٜجبضط ٌ ٚب ٜسجت شوط وگطزٜ
ا٘س ثطای ایجبز ضبثغ ٝای است ؤ ٝطرع ضٛز فطن ن ٝوسگی ضا ضگبٔٗ ٔگی زا٘گس  ٚاال
ضطفب زِیّی ثط ٔمسْ ثٛزٖ ٔجبضط ثط سجت  ٚیب ثبِقىا ٚجٛز ٘گساضز .ثگ ٝفگالٔ ٜٚجبضگطت ٚ
تسجیت ثٔ ٝطتجٔ ٝقّٔٛی اذتػبظ ٘ساضز ،ثّى ٝاتالن وٙٙسٌ ٜب ٜسجت است  ٚیب سجت سگجت
ٌ ٚبٕٞ ٜیٙغٛض سّسّ ٝاسجبة ثبال ٔیضٚز  ٚنٙٔ ٖٛطبء ضٕبٖ آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ ؽگبٞط ٘ػگٛظ
 ٚفتبٚی فٕٟیسٔ ٜیضٛز ،اتالن است؛ پا ٔالن غسق  ٚا٘تسگبة فطفگی تّگ

اسگت وگٝ

ٌبٞی ثٔ ٝجبضط ٔٙتست ٔیضٛز ٌ ٚبٞی ث ٝسجت (ٔطاغگی ،1385 ،ظ ٔ ٚ 52غٟگطی1420 ،
.ٜق ،د  /20ظ ٞ ٚ 394بضٕی ،1392 ،ظ .)2
ثطذالن ٔسئِٛیت ویفطی ،زض ٔسئِٛیت ٔس٘یٞ ،سن ججطاٖ ظیبٖٞگبی ٚاضز ضگس ٜاسگت
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حىٓ لبٍ٘٘ٛصاض زض لب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی جسیس لبثُ تبییس است .زض ٚالگـ ٔجبضگط ثگٛزٖ یگب

٘ٔ ٝجبظات ضرع ٔمػط .ثٙبثطایٗ ،اٌط تمػیط ضرػی ث ٝاحجبت ثطسگس أگب ظیگب٘ی اظ ٘بحیگٝ
ٔمػط ث ٝزیٍطاٖ ٚاضز ٘یبیسٞ ،یچ ٌٔ ٝ٘ٛسئِٛیتی ٔتٛج ٝإ٘ ٚیضٛز اٌطنگ ٝاظ ٘ؾگط اذاللگی
ٔٛضز ٘ىٞٛص ٔ ٚالٔت لطاض ٌیطز (لبسٓ ظاز ،1387 ،ٜظ  .)357ثٙبثطایٗ ٔقیبض ٔیگعاٖ تگبحیط
فُٕ ٘سجت ث ٝسبیط ٔقیبض ٞب ٔٙغمی تط ٙٔ ٚغجك ثب اغ ٚ َٛفساِت ٞ ٚسن ٔسگئِٛیت ٔگس٘ی
است (غفبیی  ٚضحیٕی ،1389 ،ظ .)224
٘ٛآٚضی ٞبی ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی  1392ضا ٔی تٛاٖ ثگسیٗ ٘حگ ٛثگط ضگٕطز:
ا :َٚزض اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط فبّٔی و ٝجٙبیت ٔستٙس ث ٝاٚست ضبٔٗ است ٞطنٙگس سگجت
ثبضس(زض حبِیى ٝزض ٌصضتٔ ٝس َٚٛثٛزٖ سجت تٟٙب زض فطؼ الگٛی ثگٛزٖ سگجت ثگط ٔجبضگط
لبثُ تػٛض ثٛز) .ز :ْٚزض غٛضت تسبٚی تبحیط فُٕ ٔجبضط ٔ ٚسگجت ٞگط ز ٚثغگٛض ٔسگبٚی
فٟس ٜزاض ٔسِٛیت جٙبیت ذٛاٙٞس ثٛز .س :ْٛزازٌبٔ ٜیتٛا٘س ثگ ٝتگبحیط فٕگُ ٔجبضگط  ٚسگجت
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تٛجٕٛ٘ ٝزٔ ٚ ٜیتٛا٘س ٞطیه ضا ثٔ ٝیعاٖ تبحیط ضفتبضش ٔس َٛتّمی ٕ٘بیس .زض ایگٗ فگطؼ ثگٝ
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٘ؾط ٔی ضسس لبضی ٔی تٛا٘س ثب ٔالحؾ ٝتبحیط فُٕ ٘ؾطی ٔغبثك ٘ؾط سگبثك لگب٘ٔ ٖٛجگبظات
اسالٔی اتربش ٕ٘بیس؛ یقٙی ٔجبضط ضا غطفب ٔس َٚٛتّمی ٕ٘بیس .اِجت ٝزض نٙگیٗ فطضگی لبضگی
اِعأب ثبیس زض ذػٛظ تبحیط فُٕ ٔجبضط  ٚفسْ تبحیط فُٕ ٔسجت استسالَ ٕ٘بیس تب ثگ ٝاتىگبی
ٔیعاٖ تبحیط ثیطتط فُٕ ٔجبضط ا ٚضا ٔس َٚٛلّٕساز ٕ٘بیس.

شیُ ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی٘ ،بؽط ث ٝالٛی ثٛزٖ سجت اظ ٔجبضط است وگٔ ٝمگطض
ٔیزاضز« :زض غٛضتی ؤ ٝجبضط زض جٙبیت ثی اذتیبض ،جب ،ُٞغگغیط غیگط ٕٔیگع یگب ٔجٙگٚ ٖٛ
ٔب٘ٙس آٟ٘ب ثبضس فمظ سجت ،ضبٔٗ است» لٛیتط ثٛزٖ سجت اظ ٔجبضگط تٟٙگب زض حبِگت اجتٕگبؿ
عِٛی آٖ ٞب ٔتػٛض است؛ ظیطا زض حبِت اجتٕبؿ آٟ٘ب ث ٝغٛضت فطضی سجت ث ٝزِیگُ تگبحیط
فُٕ ذٛز  ٝ٘ ٚث ٝفّت تبحیط ثط ٔجبضط ظیبٖ ضا ٔٙتست ث ٝذٛز ٔی ٕ٘بیس .ثگطای تحمگك سگجت
الٛی اظ ٔجبضط ز ٚضطط الظْ است -1 :ز ٚفبُٔ ا٘سگب٘ی ثگ ٝفٙگٛاٖ سگجت ٔ ٚجبضگط ٚجگٛز
زاضت ٝثبضٙس .ثٙگبثطایٗ ،اٌگط سگجت یگب ٔجبضگط ا٘سگبٖ ٘جبضگٙس ،ثحگج سگجت الگٛی اظ ٔجبضگط
ٔٛضٛفیت ٘ساضز .ثٙبثطایٗ اٌگط ٔجبضگط حیگٛاٖ ثبضگس ،ثحگج سگجت الگٛی اظ ٔجبضگط ٔغگطح
ٕ٘یضٛز؛ ظیطا ٍٙٞبٔی ایٗ ثحج ٔغطح ٔیضٛز وٞ ٝگط ز ٚفبٔگُ تٛا٘گبیی ٔسگئ َٛضگسٖ ضا
زاضت ٝثبضٙس .لبٍ٘٘ٛصاض پا اظ ٔسئ َٛزا٘ستٗ ٔجبضط زض اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط ،ثحگج سگجت
الٛی ضا ٔغطح ٔی وٙس؛ ایٗ أط ثیبٍ٘ط ایٗ است و ٝزض اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضگط ٞگط ز ٚفبٔگُ

لبثّیت ثط فٟسٌ ٜطفتٗ ٔسئِٛیت ضا زاض٘س  ٚزض غٛضت فسْ احجبت لٛیتط ثگٛزٖ سگجت ٔگی
تٛاٖ ٔجبضط ضا ٔسئ َٛزا٘ست(ٔحٕس ذب٘ی ،1389 ،ظ  .)100ثطذی حتی زض فگطؼ ضٚضگٗ
وطزٖ آتگص  ٚسگطایت آٖ ثگّٔ ٝگه زیٍگطی ،آتگص ضا ٔجبضگط  ٚسگجت ضا الگٛی اظ ٔجبضگط
زا٘ستٙس(ضبٔجیبتی ،1372 ،د  /2ظ  )197زض حبِیى ٝایٗ ٔٛضز اظ ٔػگبزیك ثگبضظ تسگجیت ثگٝ
ٔقٙبی ذبظ ثٛز ٚ ٜاضتجبعی ث ٝسجت الٛی اظ ٔجبضط ٘ساضز.
 -2ظیبٖ فطفب ث ٝسجت ٔٙتست ثٛز٘ ٚ ٜتٛاٖ ٔجبضط ضا ٔسئ َٛزا٘سگت(ٔحٕسذب٘ی،1389 ،
ظ .)102
فّت ایٙى ٝزض ٔبز 526 ٜزض اوطأ ،ٜىط( ٜث ٝوسط ضاء) ضبٔٗ زا٘ست ٝضگس ٜایگٗ اسگت وگٝ
ٔجبضط ثِ ٝحبػ ٚجٛز اوطا ٜضقی

است  ٚفقُٔ ،ستٙس ثگ ٝاوگطا ٜوٙٙگس ٜاسگت .زض حمیمگت

اٚست و ٝاتالن وطز ٜاست  ٚایٗ ٔربِ

لبفس٘ ٜیست ثّى ٝاغٛال تمسْ ٔجبضط ثگط سگجت اظ

جٟت غسق اتالن است و ٝزض فطؼ اذیط ٔتّ

(تّ

وٙٙس )ٜثط ٔجبضط غگسق ٕ٘گی وٙگس.

غبض ٘یع ضبٔٗ است ٔ ٚغطٚض ٔی تٛا٘س ث ٝا ٚضجٛؿ ٕ٘بیس  ٚثٟط حبَ فطفگب ثگب تحمگك غگطٚض
ضرع اظ ٔتّ

ثٛزٖ ذبضد ٕ٘یضٛز (ٔطاغی ،1385 ،ظ  .)55ث٘ ٝؾط ٔگیضسگس لبٍ٘٘ٛگصاض

ایٗ ٘ؾط ضا زض حمٛق ایگطاٖ ٘پصیطفتگ ٝاسگت؛ ظیگطا زض ٔگبز 526 ٜلگب٘ٔ ٖٛجگبظات اسگالٔی،
لبٍ٘٘ٛصاض زض فطؼ جب ُٞثٛزٖ ٔجبضط ،سجت ضا الٛی زا٘ست ٝاست ٔ ٚیزا٘گیٓ وگ ٝزض لبفگسٜ
غطٚض ٔجبضط جب ُٞاست .ثٙبثطایٗ لبفس ٜسجت الٛی اظ ٔجبضگط زض لبفگس ٜغگطٚض ٘یگع ضفبیگت
ٔیضٛز  ٚزض ٞط غٛضت غبض ضبٔٗ استٍٔ ،ط ایٙىٌ ٝفت ٝضٛز ،لبٍ٘٘ٛصاض ثب آٚضزٖ فجگبضت
جب ُٞزض ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ،اظ ایٗ لبفس ٜفسٕٛ٘ َٚز ٜاست.
ٔٙؾٛض اظ الٛاییت سجت ٘یع سطظ٘ص آٔیعتط ثٛزٖ فٕگُ ا ٚاظ ٔجبضگط ٘یسگت ،ثّىگ٘ ٝحگٜٛ
فُٕ سجت ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبضس و ٝثب تٛج ٝثٚ ٝضقیت ٔجبضط ،ظیبٖ ثب اضوگبٖ آٖ ٔٙتسگت ثگٝ
سجت ثبضس ،ث ٝعٛضی و٘ ٝتٛاٖ ٔجبضط ضا ٔسئ َٛزا٘ست (ٔحٕسذب٘ی ،1389 ،ظ .)107
ٌبٞی اٚلبت ذٛز ظیبٖ زیس ٜث ٝفٛٙاٖ سجت الٛی اظ ٔجبضط ٔحسٛة ٔیضگٛز ٛٔ ٚجگت
ضفـ ٔسئِٛیت اظ ٔجبضط ٔیضٛز؛ ثطای ٔخبَٕٔ ،ىٗ است ظیبٖ زیس ٜفّیطغٓ ضٙیسٖ ٞطگساض ٚ
أىبٖ فطاض و ٝضطایظ  ٚاضوبٖ اغّی ضفـ ٔسئِٛیت اسگت ،الگساْ ثگٚ ٝضٚز ثگ ٝفطغگ ٝذغگط
ٕ٘بیس  ٚتمػیط ضا ٔتٛج ٝذٛز سبذت ٚ ٝا٘تسگبة آٟ٘گب ضا ثگ ٝذگٛز الگٛی ٕ٘گٛز ٜاسگت  ٚاظ
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ثطذی ٔقتمس٘س ،زض غطٚض ،اتالن ٔستٙس ثٔ ٝغطٚض است ٔ ٚغطٚض ضبٔٗ اسگتٟ٘ .بیگت ایٙىگٝ
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ٔػبزیك سجت الٛی اظ ٔجبضط لطاض ٌیطز (ٔحمك زأبز ،1371 ،ظ .)12
اٌط غغیط ٕٔیع ث ٝوسی ظیب٘ی زض احط اتالن یب تسجیت ٚاضز ٕ٘بیس ،ضرػگبً ٔسگئ َٛظیگبٖ
ٚاضز ضس ٜاست؛ ظیطا ثب زاضتٗ ل ٜٛتٕیع ،وسب٘ی ضا و ٝفٟگس ٜزاض حفبؽگت ٍ٘ ٚبٞگساضی ٚی
ٞستٙسٕ٘ ،ی تٛاٖ ٔسئ َٛزا٘ست .زض ٚالـٔ ،جبضط الٛی اظ سگجت اسگت .ایگٗ أگط اظ ٔفٟگْٛ
اِٛٚیت ٔبز 1215 ٜلب٘ٔ ٖٛس٘ی لبثُ استٙجبط است (أگبٔی ،1368 ،د  /5ظ  .)254زض ٚالگـ
زض اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط ،سجت زض جبیی ضبٔٗ است ؤ ٝجبضط فبفُ غیگط شی ضگقٛض ثبضگس
(فبضُ ِٙىطا٘ی.ٜ 1422 ،ق ،د /2ظ  .)308ثط اسبس ٔبز 1215 ٜلب٘ٔ ٖٛس٘یٞ« ،طٌب ٜوسگی
ٔبِی ضا ثتػطن غغیط غیط ٕٔیع  ٚیب ٔج ٖٛٙثسٞس ،غغیط یب ٔجٔ ٖٛٙسگئ٘ َٛگبلع یگب تّگ
ضسٖ آٖ ٔبَ ٘رٛاٞس ثٛز»؛ ظیطا ٔج ٚ ٖٛٙغغیط غیط ٕٔیع لسضت ثط تطریع افقبَ  ٚافٕگبَ
ذٛز ضا ٕ٘ی زٞس  ٚاٌط وسی ٔبَ ذٛز ضا ث ٝا ٚثسٞس الگساْ ثگ ٝضگطض ذگٛز ٕ٘گٛز ٜاسگت ٚ
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سجت الٛی اظ ٔجبضط است ،ثط ذالن آ٘ى ٝوسی ٔبَ ذٛز ضا ثسسگت غگغیط ٕٔیگع یگب سگفیٝ
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ثسٞس  ٚا ٚآٖ ضا تّ

یب ٘بلع یب ٔقیٛة ٕ٘بیس و ٝزض ایگٗ غگٛضت ،غگغیط  ٚسگفی ٝضگبٔٗ

است؛ ظیطا غغیط ٕٔیع  ٚسفی ٝثسستٛض ٔبز 331 ٚ 328 ٜلب٘ٔ ٖٛس٘یٛٔ ،جت ظیبٖ ٌطزیگسٚ ٜ
ثبیس آٖ ضا ججطاٖ وٙس  ٚثب ٕٔیع ثٛزٖ غغیط یقٙی لسضت ثط تطریع آحبض  ٚافقبَ ذگٛز ٕ٘گی
تٛاٖ سجت یقٙی زٙٞسٔ ٜبَ ضا ٔسئٔ َٛحسٛة وطز(أبٔی ،1368 ،د  /5ظ )254
ث ٝفٛٙاٖ ٘تیجٔ ٝی تٛاٖ ٌفتٌ ،بٞی ٕٔىٗ استٔ ،جبضط لٛیتط اظ سجت ثبضس و ٝزض ایگٗ
فطؼ ،اٌط لبثّیت ا٘تسبة ث ٝسجت ٔٙتفی ثبضس ،غطفب ٔجبضط ضبٔٗ است؛ ٔخگُ ایٙىگ ٝوسگی
ٍٙٞبْ حُٕ وب ٜزض ٔسیط وب ٜضیرت ٚ ٝزیٍطی تگ ٝسگیٍبض ضا ثگط آٖ ا٘ساذتگ ٚ ٝثبفگج آتگص
سٛظی ذبٕ٘ٞ ٝسبی ٝضس ٜاست .زض ایٗ ٔخبَ اٌط ٞیچ تجب٘ی ثیٗ سجت ٔ ٚجبضط ٘جبضس ،ثگٞ ٝگط
وساْ ٔستمال ٍ٘طیستٔ ٝیضٛز  ٚزض ایٙػٛضت فمظ ٔجبضط ٔسئ َٛذٛاٞس ثٛز؛ أگب اٌگط تجگب٘ی
ثبضس ،آتص سٛظی ثٞ ٝط ز( ٚسجت ٔ ٚجبضط) ٔسگتٙس ٔگیضگٛز .زض ایٙجگب اغگُ ثگط تسگبٚی
ٔسئِٛیت آ٘بٖ استٍٔ ،ط ایٙىٔ ٝیعاٖ تبحیط فُٕ آ٘بٖ ٔتفبٚت  ٚلبثُ تقییٗ ثبضسٌ .گبٞی ٘یگع
ٕٔىٗ است سجت الٛی اظ ٔجبضط ثبضس .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ،فگطزی وگ ٝزاضای لگ ٜٛاضاز ٚ ٜاذتیگبض
است اظ ضٚی ٔسبٔح ٚ ٝفطأٛضی ،زضة ٔعضف ٝغیط ضا ثبظ ٔیٌصاضز  ٚایٗ أط ٔٛجگت ٚضٚز
حیٛا٘بتی ثٔ ٝعضف ٝضس ٚ ٜثبفج ثطٚظ ذسبضت ٔیضٛز .زض ایٗ ٔخبَ؛ ث ٝجٟگت الگٛی ثگٛزٖ
سجت اظ ٔجبضط ،ثبظٌصاض٘س ٜزضة ٔعضف ٝضبٔٗ ججطاٖ ذسبضت ذٛاٞس ثگٛز ٕٞچٙگیٗ اسگت

زض فطضی و ٝسجت ،ا٘سبٖ زاضای اضاز ٚ ٜاذتیبض ثگٛزٔ ٚ ٜجبضگط ،ضگرع غگغیط غیگط ٕٔیگع،
ٔجٔ ،ٖٛٙىط(ٜث ٝوسط ضاء)  ٚیب ٔغطٚض ثبضس(ٔحمك زأگبز ،1376 ،ظ ٔ ٚ127غٟگطی1420 ،
.ٜق ،د  /20ظ ٌّ ٚ 393پبیٍب٘ی.ٜ 1409 ،ق ،د  /3ظ .)234

 .1اجتمبع طًلی
زض اجتٕبؿ ٔجبضط  ٚسجت ث ٝضىُ عِٛی ،تبحیط سجت ٔ ٚجبضط ٓٞظٔبٖ ٘جٛز ٚ ٜتبحیط ٔجبضگط ثگط
ٚجٛز سجتٔ ،تٛل

است ٔ .ب٘ٙس وٙگسٖ نگبٞی تٛسگظ زیٍگطی  ٚا٘گساذتٗ لطثگب٘ی تٛسگظ

زیٍطی (ٔحٕس ذب٘ی ،1389 ،ظ  .)100اٌط ضرػی ٔجبضط تّ
فُٕ ا ٚ ٚتّ  ،اضتجبط ضقیفی ضا وٚ ٝلٛؿ تّ
زض ٘ؾط فطن ،زیٍط ٘سجتی ٔیبٖ سجت  ٚتّ

ثبضگس ،ضاثغگ ٝفّیگت ثگیٗ

ثب سجت زاضز ،لغـ ٔیٕ٘بیس ثٌ٘ٛ ٝگٝای وگٝ
ٚجٛز ٘رٛاٞس زاضگت؛ ثگطای ٔخگبَ ،زض ٕٞگبٖ

ٔخبَ ،حفط نب ٜتٛسظ یه ٘فط  ٚا٘ساذتٗ لطثگب٘ی زض نگب ٜتٛسگظ زیٍگطی ،فگطن وسگی ضا
ضبٔٗ ٔی زا٘س و ٝضرع ضا زض نب ٜا٘ساذت ٝاست؛ ظیطا ضاثغٔ ٝیبٖ سگجت  ٚتّگ

ٚاسغ٘ ٝطگٛز،

ضٕبٖ آٚض استٕٞ .چٙیٗ است زض فطؼ اجتٕبؿ ثٙب وٙٙس ٜزیٛاض ٔتٕبیُ ثب ٔسمظ آٖ وگ ٝزض
ایٗ ٔػساق ٘یع ٔسمظ ضبٔٗ ذٛاٞس ثگٛز (فگبِٓ ظاز ،1387 ،ٜظ  ٚ 143اثگٗ ثگطاد1406 ،
.ٜق ،د  /2ظ  ٚ 487اغگگگگفٟب٘ی.ٜ 1400 ،ق ،ظ  ٚ 212ضگگگگقطا٘ی.ٜ 1419 ،ق ،د /2ظ
.)783
ثٙؾط ٔی ضسس ثب تػٛیت لب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی جسیسٔ ،ی تٛاٖ لبیگُ ثگ ٝحگبوٓ ثگٛزٖ
حىٓ ٔبز 526 ٜلب٘ٔ ٖٛصوٛض زض فطؼ اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط ث ٝضىُ عِٛی ٘یع ٌطزیس؛ ظیگطا
لبٍ٘٘ٛصاض زض ایٗ ذػٛظ ،تفىیىی ثیٗ تقسز سجت ٔ ٚجبضط ث ٝضىُ فطضی  ٚعِٛی لبیگُ
٘طس ٜاست ،ثغٛضیى ٝزض ٔگبز 526 ٜلگب٘ٔ ٖٛگصوٛض ،زض فگطؼ اجتٕگبؿ سگجت ٔ ٚجبضگط ،ثگٝ
غٛضت ٔغّكٔ ،قیبض ٔیعاٖ تبحیط ضا ٔالن ٔسئِٛیت ٔجبضط  ٚسجت لگطاض زاز ٜاسگت .ثٙگبثطایٗ
زض فطؼ اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط ث ٝضىُ عِٛی ٘یع ثبیس ٔالن ٔسئِٛیت ضا تسبٚی ٔسگئِٛیت
ٔجبضط  ٚسجت زا٘ستٍٔ ،ط ایٙىٔ ٝیعاٖ تبحیط فُٕ ٔجبضگط زض ٚضٚز ذسگبضت ثگیص اظ سگجت
ثبضس و ٝزض ایٗ غٛضتٞ ،ط یه اظ سجت ٔ ٚجبضط ثط اسبس ٔیعاٖ تگبحیط ٔسگئٞ َٛسگتٙس٘ ،گٝ
ایٙىِ ٝعٔٚب ٔجبضط زض  ٕٝٞحبَ ثط سجت ٔمسْ ثٛز ٚ ٜضبٔٗ ثبضس.
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ٔجبظی  ٚضقی

است  ٚغطفب زض فطضی و ٝفقُ اذتیبضی ٔیبٖ سجت  ٚتّ

ضاثغگ ٝای
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اٌط وسی زٚست ذٛز ضا ثٍٕبضز ؤ ٝعضف ٝزیٍطی ضا آتص ثع٘س .زض ایٗ غٛضت ضگبٔٗ
ذسبضت ٚاضز ضس ٜثط ٔعضف ،ٝوسی است و ٝآتص افطٚذت ٚ ٝثگ ٝاضاز ٜذگٛز ٔٛجگت ضگطض
ضس ٜاست .زض ٚالـ اٌطن ٝفُٕ ٞط ز ٚیقٙی ٔسجت ٔ ٚجبضط زذیگُ ثگٛز ٜأگب فقگُ ضا ثبیگس
ٔٙتست ثٔ ٝجبضط زا٘ست؛ ظیطا ضاثغٚ ٝی ثب تّ

لٛیتگط اسگت  ٚالگساْ ا٘ ٚمگص ٔگٛحطی زض

ٚضٚز ظیبٖ زاضز(فٕیس ظ٘جب٘ی ،1391 ،ظ )70؛ ِٚی اٌط زٚست ٔعثٛض ضرػی سگبز ٜثگٛزٜ
 ٚآٔط اظ ضق

٘فا ا ٚسٛء استفبزٕٛ٘ ٜز ٜثبضس ،سجت الٛی اظ ٔجبضط ثگٛز ٚ ٜآٔگط ٔسگئَٛ

ذٛاٞس ثٛز(أبٔی ،1368 ،د /1ظ .)396
زض اجتٕبؿ نٙس سجت ،اسجبة ٌ٘ٛبٌ ٖٛضاثغ ٝفطفی ذٛز ضا ثب ٘تیج ٝحفگؼ وگطز ٜاسگت،
ثغٛضیىٕ٘ ٝی تٛاٖ یىی اظ آٟ٘ب ضا ٔمسٔ ٝایجبز سجت ضٕطزِٚ .ی زض فطؼ اجتٕگبؿ ٔجبضگط ٚ
سجت ،فقُ ٔجبضط ٔیبٖ سجت  ٚایجبز ضگطض ٔگب٘ـ  ٚفبغگّ ٝای ثٛجگٛز آٚضز ٜوگ ٝآٖ ضاثغگٝ
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ٔستمیٓ ضا لغـ وطز ٜاست ،ثٌ٘ٛ ٝگ ٝای وگ ٝثبیگس آٖ ضا سگجت فّگت ٚضٚز ضگطض ثگ ٝضگٕبض
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آٚضز(.وبتٛظیبٖ ،1387 ،د  /1ظ .)452

اجتمبع اسجبة
تقسز اسجبة ث ٝز ٚغٛضت عِٛی  ٚفطضی غٛضت ٔی ٌیطز .اٌط نٙس ٘فط زض اضتىبة فٕگُ
ظیب٘جبض ثب یىسیٍط ٕٞىبضی ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜتیج٘ ٝیع ٔستٙس ث ٝفُٕ  ٕٝٞثبضگس ،اجتٕگبؿ اسگجبة ثگٝ
ضىُ فطضی غٛضت ذٛاٞس ٌطفتٔ .ب٘ٙس ایٙى ٝز ٚیب نٙس ٘فط ث ٝاضتطان سٍٙی ضا اظ ثگبالی
و ٜٛثغّغب٘ٙس و ٝایٗ أط زض ٟ٘بیت ٔٙجط ث ٝذسبضت ث ٝاتٔٛجیّی و ٝزض پگبییٗ جگبز ٜزض حگبَ
حطوت ثٛز ٜضٛز؛ أب اٌط زض یه حبزح ٝز ٚیب نٙس سگجت ،یىگی پگا اظ زیٍگطی تبحیطٌگصاض
ثبضس ،اجتٕبؿ اسجبة ث ٝضىُ عِٛی ٔغطح ٔیضٛز.

 .2اجتمبع عزضی
ٔبز 528 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ٔمطض ٔیزاضزٞ« :طٌب ٜزض احط ثطذٛضز زٚ ٚسیّ٘ ٝمّی ٝظٔیٙگی،
آثی یب ٛٞایی ،ضا٘ٙس ٜیب سط٘طیٙبٖ آٟ٘گب وطگت ٝضگ٘ٛس یگب آسگیت ثجیٙٙگس زض غگٛضت ا٘تسگبة
ثطذٛضز ثٞ ٝط ز ٚضا٘ٙسٞ ،ٜط یه ٔسئ٘ َٛػ

زی ٝضا٘ٙسٔ ٜمبثُ  ٚسط٘طگیٙبٖ ٞگط زٚ ٚسگیّٝ

است  ٚاٌط سٚ ٝسیّ٘ ٝمّی ٝثب  ٓٞثطذٛضز وٙٙسٞ ،ط یه اظ ضا٘ٙسٌبٖ ٔسگئ َٛیگه سگ ْٛزیگٝ

ضا٘ٙسٞ ٜبی ٔمبثُ  ٚسط٘طیٙبٖ ٞط سٚ ٝسیّ٘ ٝمّی ٝاست  ٚثٕٞ ٝیٗ غٛضت زض ٚسبیُ ٘مّیگٝ
ثیطتطٔ ،حبسجٔ ٝیضٛز ٞ ٚطٌب ٜیىی اظ عطفیٗ ٔمػط ثبضس ثگٌ٘ٛ ٝگٝای وگ ٝثطذگٛضز ثگ ٝاٚ
ٔستٙس ضٛز ،فمظ ا ٚضبٔٗ است» ثب تٛج ٝثگ ٝایٙىگ ٝثگط اسگبس ٔگبز 452 ٜلگب٘ٔ ٖٛجگبظات
اسالٔی جسیس ،زی ٝاحىبْ  ٚآحبض ٔسئِٛیت ٔگس٘ی ضا زاضز ،حىگٓ ٔگبز 528 ٜلگب٘ٔ ٖٛجگبظات
اسالٔی زض ذػٛظ ٔسئِٛیت پطزاذت زی ٝزض تػبزْ ٚسبیُ ٘مّیگ ،ٝیگه حىگٓ ضاجگـ ثگٝ
ٔسئِٛیت ٔس٘ی است؛ ظیطا ٔبزٔ ٜصوٛض ٔمطض ٔیزاضز« :زی ٝحست ٔٛضز حك ضگرع ٔجٙگی
فّی ٝیب ِٚی زْ است  ٚاحىبْ  ٚآحبض ٔسئِٛیت ٔس٘ی یب ضٕبٖ ضا زاضز» .ثٙگبثطایٗ حىگٓ ٔگبزٜ
 528زض ایٗ ٔمبِ٘ ٝیع لبثُ استٙبز است.
لبٍ٘٘ٛصاض زض فطضی و ٝیىی اظ عطفیٗ ٔمػط  ٚزیٍطی غیط ٔمػط ثبضس ،جٙبیت  ٚتّگ
حبغّ ٝضا تٟٙب ٔستٙس ثٔ ٝمػط ٔی زا٘س  ٚعطن غیط ٔمػط ث ٝجٟت فسْ استٙبز تّگ

ثگٚ ٝی

ٔسئ٘ َٛیست .زض ٚالـ زض ٔٛاضزی و ٝنٙس ٘فط زض ایجگبز ذسگبضت ٘مگص زاضگت ٝثبضگٙس وگٝ
ثٛز ٜاست؛ أب اٌط  ٕٝٞفٛأُ ٔٛحط زض ایطاز ضطض ٔمػگط ثبضگٙس ،تطگریع سگجت  ٚاحگطاظ
ضاثغ ٝسججیت زضٛاض است(غفبیی  ٚضحیٕی ،1389 ،ظ )194
ٔبز 335 ٜلب٘ٔ ٖٛس٘ی ٘یع ٔمطض ٔیزاضز« :زض غٛضت تػبزْ ثیٗ ز ٚوطتی یب ز ٚلغگبض ضاٜ
آ ٗٞیب ز ٚاتٔٛجیُ  ٚأخبَ آٟ٘ب ٔسئِٛیت ٔتٛج ٝعطفی ذٛاٞس ثٛز و ٝتػبزْ زض ٘تیجگ ٝفٕگس
یب ٔسبٔح ٝا ٚحبغُ ضس ٜثبضس  ٚاٌط عطفیٗ تمػیط یب ٔسبٔح ٝوطز ٜثبضگٙسٞ ،گط زٔ ٚسگئَٛ
*

ذٛاٙٞس ثٛزٕٔ ».ىٗ است ٌفت ٝضٛز و ٝزض تػبزْ ٘مص ٞط ز ٚفبُٔ زض ایجبز تّگ

غگطفب

ٔجبضطت است ٘ ٝتسجیت ،زض ایٗ غٛضت زض ٞط حبِتی ضٕبٖ ٔستٙس ثٔ ٝجبضطاٖ است ،ذگٛاٜ
ٞیچ وساْ ٔمػط ٘جبضٙس ،ذٛاٞ ٜط زٔ ٚمػط ثبضٙس یب تٟٙب یىی اظ آٟ٘ب ٔمػط ثبضس ،نطا وگ ٝزض
ٔجبضطت اغٛال تمػیط ضطط ضاثغ ٝاستٙبز ٘یست  ٚزض غٛضت اجتٕبؿ ٔجبضطاٖ ایٗ ٘تیجگ ٝثگٝ
* .اِجت ٝثٙس اِ ٔبز 165 ٜلب٘ ٖٛزضیبیی ایطاٖ ٔمطض ٔگیزاضز« :اٌگط ز ٚیگب نٙگس وطگتی ٔطتىگت ذغگب ضگ٘ٛس،
ٔسئِٛیت ٞط یه اظ وطتیٟب ٔتٙبست ثب إٞیت تمػیطی است و ٝاظ آٖ وطتی سط ظز ٜاستٔ .گـ شِگه اٌگط
تطریع إٞیت تمػیط ثب ضٛاٞس  ٚلطائٗ ٕٔىٗ ٘جبضس  ٚیب تمػیط عطفیٗ ث٘ ٝؾط یىسبٖ ثطسس عگطفیٗ ثگٝ
٘سجت ٔسبٚی ٔسئ َٛذٛاٙٞس ثٛز »....ثٙگب ثگ٘ ٝؾگط حمٛلگسا٘بٖ ،آ٘چگ ٝزض ٔگبز 165 ٜلگب٘ ٖٛزضیگبیی آٔگسٜ
اذتػبظ ث ٝتػبزْ وطتیٟب زاضز  ٚاظ جٟت لبفس ٜفٕٔٛی ٘یست ؤ ٝجٙب ضا ثط تمػیط ٌصاضت ٝاست(غگفبیی
 ٚضحیٕی.)224 :1389 ،
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ٔ ٕٝٞجبضطاٖ ٔستٙس ذٛاٞس ثٛز(اِٟیبٖ ،ضیبحی ٔ ٚرتبضی ،1387 ،ظ  )37ایگٗ زض حبِیسگت
و ٝثط اسبس ٔبز 528 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی اٌط غطفب یىی اظ عطفیٗ تػبزْ ٔمػگط ثبضگس،
*

تٟٙب ا ٚضبٔٗ است .اِجت ٝثٙؾط ٔی ضسس ثب تٛج ٝثٔ ٝگبز 1 ٜلگب٘ٔ ٖٛسگئِٛیت ٔگس٘ی ٘یگع ،زض
جٕـ ثیٗ زٔ ٚجبضط یب ز ٚسجت ،اٌط یىی ٔمػط ثبضس ،زض ٟ٘بیت ٔمػط ٔسگئ َٛاسگت؛ ظیگطا
اغُ ثط ٔسئ َٛثٛزٖ ٔمػط است.
ٔبز 533 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ٘یع ٔمطض ٔیزاضزٞ« :طٌب ٜز ٚیب نٙس ٘فط ث٘ ٝح ٛضگطوت
سجت ٚلٛؿ جٙبیت یب ذسبضتی ثط زیٍطی ٌطز٘س ،ث ٝعٛضی و ٝجٙبیت یب ذسبضت ثٞ ٝگط زٚ
**

یب ٍٕٞی ٔستٙس ثبضس ،ثغٛض ٔسبٚی ضبٔٗ ٔیثبضٙس».

ثٙبثطایٗ اٌط سججٟب ٔتقسز ثبضٙس  ٚثگب

ٔ ٓٞسبٚی  ٚزض فطؼ  ٓٞاحط وٙٙس ،حبِت اضتطان زض تسجیت ٔغطح ٔیضگٛز  ٚزض ضگٕبٖ
ٔطتطن ذٛاٙٞس ثٛز (ثٟطأی ،1381 ،ظ .)32
60

اظ حىٓ ٔجٕٛفٛٔ ٝاز ٔٛضز استٙبز ٔصوٛض ،ایٗ ٔغّت استٙجبط ٔیضٛز وگ ٝلبٍ٘٘ٛگصاض زض
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فطؼ اجتٕبؿ اسجبة ث ٝضىُ فطضی اظ ٘ؾطی ٝتسبٚی ٔسئِٛیت پیطٚی ٕ٘ٛز ٜا٘س .ثط اسگبس
ایٗ ٔقیبضٔ ،سئِٛیت ثبیس ث ٝتسبٚی ثیٗ افگطاز ٔسگئ َٛتمسگیٓ ضگٛز ٞ ٚگط یگه ثبیگس سگٟٓ
ٔسبٚی زض ججطاٖ ذسبضت زاضت ٝثبضس؛ ظیطا فطؼ ایٗ اسگت وگ ٝنٙگس ٘فگط زض ایجگبز یگه
حبزح ٚ ٝایطاز ذسبضت ٘مص زاضت ٝا٘س  ٚضطض ٘بضگی اظ فٕگُ ٔطگتطن آ٘گبٖ اسگت ٘ ٚجبیگس
ٔسئِٛیت ٔطتطن ضا تجعیٕٛ٘ ٝز (غفبیی  ٚضحیٕی ،1389 ،ظ .)225
فمٟبی أبٔی٘ ٝیع ٔقتمس٘س ،زض ٔٛاضزی و ٝز ٚیب نٙس سجت ٔٛجگت ایجگبز ذسگبضت ٔگی
ض٘ٛس ،ثغٛض ٔسبٚی ّٔعْ ث ٝججطاٖ ذسبضت ذٛاٙٞس ثٛز (ٔٛسگٛی اِرٕیٙگی.ٜ 1421 ،ق ،د
 /2ظ .)565
ثطذی اظ فمٟب ٘یع زض تقسز اسجبة ثیبٖ ٔی زاض٘س« :زض اجتٕبؿ اسجبة نٙب٘چ ٝیه ضگرع
نبٞی حفط ٕ٘بیس  ٚضرع زیٍطی زض وٙبض نب ٜسٍٙی لطاض زٞس  ٚفطزی ث ٝسگ ًٙثطذگٛضز
*ٔ .بز 1 ٜلب٘ٔ ٖٛسئِٛیت ٔس٘ی ٔمطض ٔیزاضزٞ« :ط وا ثسٔ ٖٚجٛظ لب٘٘ٛى فٕساً یب زض ٘تیج ٝی ثگى احتیگبعى
ث ٝجبٖ یب سالٔتى یب ٔبَ یب آظازى یب حیخیت یب ضٟطت تجبضتى یب ثٞ ٝط حك زیٍطى وگ ٝثگٛٔ ٝجگت لگبٖ٘ٛ
ثطاى افطاز ایجبز ٌطزیسِ ٜغٕ ٝاى ٚاضز ٕ٘بیس وٛٔ ٝجت ضطض ٔبزى یب ٔقٛٙى زیٍطى ضٛز ٔسگئ َٛججگطاٖ
ذسبضت ٘بضى اظ فُٕ ذٛز ٔى ثبضس».
**ٔ .بز 365 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی سبثك زض حىٕی ٔطبثٔ ٝمطض ٔی زاضتٞ« :طٌب ٜنٙس ٘فط ثگب ٞگٓ سگجت
آسیت یب ذسبضتی ض٘ٛس ،ثغٛض تسبٚی فٟس ٜزاض ذسبضت ذٛاٙٞس ثٛز».

وٙس  ٚزض نب ٜثیفتس ،اٌط الساْ آٖ زٓٞ ٚظٔبٖ ثبضسٞ ،ط ز ٚث ٝعگٛض ٔطگتطن ضگبٔٗ ٞسگتٙس؛
ظیطا زض ایٗ فطؼ تطجیحی ثط ٔسگئِٛیت یىگی اظ آٖ زٚ ٚجگٛز ٘گساضزٕٞ .چٙگیٗ اسگت زض
فطضی و ٝز ٚیب نٙس ٘فط نبٞی حفط وٙٙس ٛٔ ٚجت ذسبضت ٌطز٘گس»(٘جفگی.ٜ 1404 ،ق ،د
 /37ظ  ٚ 55عبٞطی ،1387 ،د  /1ظ  )319اضتطان ز ٚسجت زض ضٕبٖ ثٕقٙگبی پگصیطش
٘ؾطی ٝتسبٚی اسجبة است .نطاو ٝالساْ ٓٞظٔبٖ عطفیٗ(حفط وٙٙگس ٜنگبٚ ٚ ٜاضگـ سگ،)ًٙ
ثٕقٙی ٚجٛز تجب٘ی ثیٗ اسجبة است.
ثٙبثطایٗ آ٘چ ٝاظ ٔجٕٛؿ فجبضات فمٟب زض تقسز اسجبة ث ٝزست ٔی آیس ایگٗ اسگت وگ ٝزض
ٔٛاضزی وٞ ٝط ز ٚسجت زض حػ ٚ َٛتحمك تّ

ثب ٔ ٓٞطتطن ثبضٙس ،ثغٛضی و ٝاٌگط یگه

سجت ث ٝتٟٙبیی ثٛز تّفی حبغُ ٕ٘ی ضسٞ ،ط ز ٚسجت زض ضگٕبٖ ٔطگتطن ٞسگتٙس؛ أگب زض
ٔٛاضزی و ٝیىی اظ ز ٚسجتٞ ،یچ تبحیطی زض تحمك تّ
اِٚی ٘جٛز تّ

٘ساضت ٝثبضسٞ ،گط نٙگس اٌگط سگجت

ثٚ ٝاسغ ٝسجت زیٍط حبغُ ٔی ضس ،ضٕبٖ ثط فٟس ٜا٘ ٚیسگت؛ ثگطای ٔخگبَ،

سمٛط ثب تیط ثع٘س  ٚثىطس ،ایٗ لتُ ٔستٙس ث ٝافىٙسٖ ا ٚاظ ثّٙسی ٘یسگت ،ثّىگ ٝلبتگُ وسگی
است و ٝا ٚضا ثب تیط ظز ٜاست(جٕقی اظ ِٔٛفبٖ.ٜ 1421 ،ق ،د  /52ظ .)205
حمٛلسا٘بٖ زض تػبزْ ٔقتمس٘س و ٝفبزال٘ ٝتط ایٗ است و ٝزازٌب٘ ٜگ ٝتٟٙگب ثگ ٝوگٛنىی ٚ
ثعضٌی تمػیط ،ث ٝتٕبْ فٛأُ زیٍطی و ٝزض ایجگبز ذسگبضت ٔ ٚیگعاٖ آٖ ٔگٛحط ثگٛز ٜاسگت
تٛج ٝوٙس ٞ ٚط وساْ اظ عطفیٗ ضا ث ٝا٘ساظ ٜای و ٝضطض ظز ٜاسگتٔ ،سگئ َٛضٙبسگس .ثگب ایگٗ
تطتیت ٔقیبض تقییٗ ٔسئِٛیت زضج ٝتبحیط زض ایجبز حبزح ٝظیب٘جبض است  ٚتمػیط ث ٝفٛٙاٖ یىگی
اظ ٟٔٓتطیٗ فٛأُ ایٗ تبحیط ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٔی ٌیطز(وبتٛظیبٖ ،1387 ،ظ .)151
2ـ .2ایزاد معیبر تسبيی مسئًلیت
ٔقیبض تمسیٓ وُ ذسبضت ث ٝتسبٚی ثیٗ عطفیٗ اظ ایٗ جٟت و ٝثٔ ٝیعاٖ ٔساذّگ ٝعگطفیٗ زض
تػبزْ ٘ ٚیع ٔیعاٖ تمػیط آٟ٘ب تٛجگٕٙ٘ ٝگٛز ٜاسگت ،لبثگُ ا٘تمگبز اسگت (اِٟیگبٖ ،ضیگبحی ٚ
ٔرتبضی ،1387 ،ظ  .)45زض ٚالـ ایطازی و ٝثط حىگٓ ٔگبز 533 ٜلگب٘ٔ ٖٛجگبظات اسگالٔی
ٚاضز است ،ایٗ است و ،ٝثطذی اسجبة ٕٔىٗ است ٔیعاٖ تمػیط ثیطتطی زاضت ٝثبضگٙس  ٚیگب
ٔیعاٖ تبحیط فُٕ یىی ٘سجت ث ٝزیٍطی ثیطتط ثبضس .پبسری ؤ ٝی تگٛاٖ زض ثطاثگط ایگٗ ایگطاز
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ٔغطح ٕ٘ٛز ایٗ است و ٝاٌطن ٝثطذی اظ اسجبة ٘سجت ث ٝثطذی زیٍط س ٟٓثیطگتطی زاض٘گس
أب اظ ایٗ ٘ؾط و ٝثسٚ ٖٚجٛز ٞط یه اظ آٟ٘ب ضطضی ٚاضز ٕ٘یضٛز ،ثطاثط٘س ،ثٕٞ ٝیٗ جٟگت
ٔسئِٛیت آٟ٘ب ٘یع ثطاثط ذٛاٞس ثٛز(لبسٓ ظاز ،1387 ،ٜظ  )386ث ٝفال ٜٚثٙؾط ٔی ضسگس وگٝ
ٔبزٔ ٜصوٛض ضا ٘جبیس ث ٝعٛض ٔغّك پصیطفتٔ .بز ٜفٛق غطفب زض ٔمبْ ثیگبٖ یگه اغگُ اظ ٘ؾگط
احجبتی است؛ ث ٝفجبضت زیٍطٔ ،بزٔ ٜعثٛض اظ ٘ؾط حجٛتی حىٕی ٘ساضزِٚ ،گی زض ٔطحّگ ٝاحجگبت،
٘ٛفی أبض ٜاحجبتی ایجبز ٔی وٙس .ثط اسبس ٔبز ،533 ٜاغُ ثط تبحیط ٞگط یگه اظ اسگجبة ثغگٛض
ٔسبٚی است  ٚتمسیٓ ٔسئِٛیت  ٓٞثغٛض ٔسبٚی ذٛاٞس ثٛزٍٔ ،ط ایٙىگ ٝذگالن آٖ احجگبت
ضٛز .ثٙبثطایٗ اٌط تأحیط اضبفی ثطذی اظ اسجبة ٘سجت ث ٝثطذی زیٍط احجگبت ٍ٘گطزز ،ثبیگس ثگٝ
اغُ تسبٚی فُٕ ٕ٘ٛز (لبسٓ ظاز ،1387 ،ٜظ .)400
ایطاز زیٍطی ؤ ٝی تٛاٖ ثط حىٓ ٔٛاز ٔصوٛض ٔجٙی ثگط ثطاثگطی اسگجبة ٚاضز ٕ٘گٛز ایگٗ
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است ؤ ٝقیبض تسبٚی  ٚثطاثطی اسجبة زض ٔسئِٛیت ثب فساِت سبظٌبضی ٘ساضز .نٍ٘ٛگٔ ٝگی
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تٛاٖ ٘مص سجت ضقی

ضا ثب سجت لٛی یب سجت زٚض ضا ثب سگجت ٘عزیگه زض پیگسایص ظیگبٖ

ٚاحس ،یىسبٖ پٙساضت اظ عطن زیٍط ٔقٕٛال حٛازث  ٚضذسازٞب پیچیس ٚ ٜث ٟٓتٙیس ٜا٘س نگٝ
ثسب سّسّ ٝفُّ ٘بٔتٙبٞی زض پطت پیسایص یه ظیبٖ لطاض زاض٘س .ثبیس زض ایٗ سّسّ٘ ٝبٔتٙگبٞی
زض جبیی تٛل

ٕ٘ٛز ،ایٗ زض حبِیست ؤ ٝقیبض ثطاثطی اسجبة ضا ٜحّگی زض ایگٗ ذػگٛظ

اضائٕ٘ ٝی ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ثب ٔطاجق ٝث ٝفطن ٘یع زض ٔی یبثیٓ و ٝفطن  ٕٝٞاسگجبة  ٚضگطایظ
ضا زض پیسایص ذسبضت یىسبٖ تّمی ٕ٘ی ٕ٘بیس (٘میجی ،1386 ،ظ .)77
اظ آ٘جب و ٝتمسیٓ ٔسئِٛیت ثط اسبس ٔیعاٖ ٔساذّ ٝیب تبحیط فُٕٙٔ ،غمی  ٚفبزال٘ ٝتگط ثگٝ
٘ؾط ٔی ضسسٔ ،ی تٛاٖ ثطای آٖ ٘یع ٔحّی لبیُ ضس ،ثسیٗ ٔقٙی و ٝاٌط یىی اظ عگطفیٗ حبثگت
وٙس ؤ ٝیعاٖ تبحیط فُٕ یىی زض ٚضٚز ذسبضت ثیطتط یب وٕتط اظ فُٕ زیٍگطی ثگٛز ٜاسگت،
زازضس ثبیس ث ٝآٖ تطتیت احط زٞس؛ ث ٝفجبضت زیٍط ،اغگُ ،تمسگیٓ ٔسگئِٛیت ثغگٛض ٔسگبٚی
استٍٔ ،ط ایٙى ٝحبثت ضٛز و ٝفقُ یب تمػیط یىی اظ افطاز ٔسئ ،َٛثیطتط یب وٕتگط اظ زیٍگطی
ٔٛحط ثگٛز ٜاست(غگفبیی  ٚضحیٕگی ،1389 ،ظ  )226ثگ ٝفجگبضت زیٍگط ٔگبز 533 ٜلگبٖ٘ٛ
ٔجبظات اسالٔی ،زض ٔٛاضزی حبوٓ است و٘ ٝتٛاٖ ٔیعاٖ تگبحیط ٞگط یگه اظ اسگجبة ضا حبثگت
ٕ٘ٛز ،ثغٛضیىٔ ٝبزٔ ٜصوٛضٛ٘ ،فی أبض ٜایجبز ٔی وٙس  ٚزازضسی ضا زض ایٗ ثبض ٜثگطای زازضس
آسبٖ ٔی وٙس؛ ظیطا ث ٝاستٙبز ایٗ أبض ،ٜزازضس ث ٝتبحیط ٔسبٚی ٞط یگه اظ سگججٟب  ٚزض ٘تیجگٝ

ٔسئِٛیت ٔسبٚی آ٘بٖ حىٓ غبزض ٔی ٕ٘بیگسٍٔ ،گط ایٙىگ ٝذگالن آٖ حبثگت ضٛز(ٞبضگٕی،
 ،1392ظ )5
ٔبز 14 ٜلب٘ٔ ٖٛسئِٛیت ٔس٘ی پا اظ شوط تضبٔٙی ٔسئِٛیت ٚاضز وٙٙسٌبٖ ظیبٖ ثگ ٝعگٛض
اجتٕبؿٟ٘ ،بیتبً ٘ح ٜٛتٛظیـ ٔسئِٛیت ٔ ٚیعاٖ ٔسئِٛیت ٞط یه اظ آ٘بٖ ضا ثگب تٛجگ ٝثگ٘ ٝحگٜٛ
ٔساذّٞ ٝط یه ،تقییٗ ٕ٘ٛز.
1ـ .2فبیدٌ معیبر تسبيی مسئًلیت
ٔقیبض تسبٚی ث ٝجٟت ایٙى ٝضٕبٖ ز ٚعطن ضا ثغگٛض لگبعـ تقیگیٗ ٔگی ٕ٘بیگس  ٚثگ٘ ٝؾگط
زازضس ٚاٌصاض ٕ٘ی وٙس ٔ ٚسئِٛیت ٔس٘ی ضا ٔجبظات تمػیط ٕ٘ی زا٘س  ٚثب فم ٝاسگالٔی ٘یگع
سبظٌبضی زاضز ،ثط سبیط ٔقیبضٞب اِٛٚیت زاضز(غفبیی  ٚضحیٕی ،1389 ،ظ )225

 .1اجتمبع طًلی
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فُٕ غیط ٔجبظ زض ٚلٛؿ جٙبیتی ث٘ ٝح ٛسجت  ٚثگ ٝغگٛضت عگِٛی زذبِگت زاضگت ٝثبضگٙس،
وسی و ٝتبحیط وبض ا ٚزض ٚلٛؿ جٙبیت لجُ اظ تبحیط سجت یب اسجبة زیٍط ثبضس ،ضگبٔٗ اسگت،
ٔب٘ٙس آ٘ى ٝیىی اظ آ٘بٖ ٌٛزاِی حفط وٙس  ٚزیٍطی سٍٙی زض وٙبض آٖ لطاض زٞگس  ٚفگبثطی ثگٝ
سجت ثطذٛضز ثب س ًٙثٌٛ ٝزاَ ثیفتس و ٝزض ایٗ غٛضت ،وسی و ٝس ًٙضا ٌصاضگت ٝضگبٔٗ
استٍٔ ،ط آ٘ى ٕٝٞ ٝلػس اضتىبة جٙبیت ضا زاضت ٝثبضٙس وگ ٝزض ایگٗ غگٛضت ضگطوت زض
جطْ ٔحسٛة ٔیٌطزز».
زض تٛجی ٝحىٓ لبٍ٘٘ٛصاض ٔی تٛاٖ ٌفت ،سجت ٔگٛحط زض افتگبزٖ زض نگب ،ٜفٕگُ ٚاضگـ
س ًٙاست  ٚاظ ٘ؾط ٚلٛؿ تّ

یب ضطض٘ ،فط ز ْٚسجت اذیط  ٚضطط لطیت اسگت  ٚاٌگط اٚ

س ًٙضا زض وٙبض نب ٜلطاض ٕ٘ی زاز ،حفط نب ٜزض اتالن تبحیطی ٘ساضت ثگٕٞ ٝگیٗ جٟگت ثگٝ
حفط وٙٙسٕ٘ ٜی تٛاٖ سجت اعالق ٕ٘ٛز(فٕیس ظ٘جب٘ی ،1382 ،ظ )140
زض لب٘ ٖٛسبثك لبٍ٘٘ٛصاض  ِٛٚایٙى ٕٝٞ ٝاسجبة زض تقسز اسگجبة عگِٛی ثگب فگسٚاٖ  ٚثگب
لػس تّ

ٔبَ ٘یع ٔی ثٛز٘س ،غطفبً سججی و ٝتبحیط وبضش ٔمسْ ثط زیٍط اسجبة ثٛز ضا ٔسگئَٛ
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ٔبز 535 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ٔػٛة ٔ 1392مطض ٔیزاضزٞ« :طٌب ٜز ٚیب نٙس ٘فط ثب ا٘جگبْ

*

ٔی زا٘ست .ایٗ حىٓ لبثُ ایطاز ثٛز؛ ظیطا جبیی وٞ ٝط ز ٚعطن لػس اتالن ٔبَ ضا زاض٘گس،
نٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ازفب وطز و ٝثقٙگٛاٖ ٔخگبَ ،حفطوٙٙگس ٜنگب ٜزض ایگٗ الگساْ زذبِگت ٘گساضز؟
(وبتٛظیگگبٖ ،1387 ،د  /1ظ  ٚ 462وبض گ

اِغغگگبء ،1361 ،د /3ظ  ٚ 148 ٚ 149لبسگگٓ

ظاز ،1387 ،ٜظ  )355ثٕٞ ٝیٗ جٟت زض ٔبز 535 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسگالٔی ٔػگٛة ،1392
لبٍ٘٘ٛصاض ثب تغییط ٔٛضـ ذٛزٔ ،مطض ٔیزاضز« :زض غٛضتی و ٕٝٞ ٝلػگس اضتىگبة جٙبیگت ضا
زاضت ٝثبضٙس ،ضطوت زض جطْ ٔحسٛة ٔیضٛز» ٘ ٝایٙى ٝغطفب سجت ٔمگسْ زض تگبحیط ضگبٔٗ
ثبضس.
ظیطا زض فطضی وٞ ٝط ز ٚسجت فبٔسا٘ ٝلػس ایطاز ذسبضت زاضت ٝثبضٙسٔ ،سگئ َٛزا٘سگتٗ
سجت ٔمسْ زض تبحیط  ٚسّت ٔسئِٛیت اظ سجت زیٍط ذالن فگساِت  ٚا٘ػگبن اسگت ضگبیس
ثسیٗ جٟت است و ٝثطذی اظ فمٟب ٘یع ٘ؾطیبت زیٍگط ضا تگطجیح زاز ٜا٘گس(٘میجی ،1386 ،ظ
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 )81ثقٛٙاٖ ٔخبَ ٔحمك حّی ٔیٌٛیسٞ :طٌب ٜز ٚسجت ثب  ٓٞجٕـ ضگ٘ٛس ،ضگٕبٖ ثگط فٟگسٜ
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وسی است و ٝضطٚؿ جٙبیت ث ٝسجت ا ٚتحمك پیسا وٙس؛ ٔب٘ٙس ایٙى ٝوسی سگٍٙی ضا زض غیگط
ّٔه ذٛز لطاض زٞس  ٚزیٍطی نبٞی ضا زض وٙگبض آٖ حفگط وٙگس  ٚضگرع زیٍگطی ثگط احگط
ثطذٛضز ثب س ًٙث ٝزض ٖٚنب ٜسمٛط وٙس و ٝزض ایٙجب ضٕبٖ ثط فٟس ٜوسی است وگ ٝسگًٙ
ضا وٙبض نب ٜلطاض زاز ٜاست .ایٗ زض غٛضتی است و ٝوبض ٞط ز( ٚسجت) فسٚا٘ی  ٚغیط ٔجگبظ
ثبضس؛ أب اٌط یىی اظ آٖ ز ٚفسٚا٘ی ثبضگس ،ضگٕبٖ ثگط فٟگس ٜا ٚذٛاٞگس ثگٛزٕٞ .چٙگیٗ زض
ٔٛضزی و ٝوسی نبلٛیی ضا زض نبٞی و ٝزض غیط ّٔه ا ٚوٙس ٜضس٘ ٜػت وٙگس  ٚا٘سگب٘ی زض
آٖ سمٛط وٙس  ٚثط احط ثطذٛضز ثب نبل ٛوطت ٝضٛز ،ضٕبٖ ثط فٟس ٜنگب ٜوگٗ اسگت .زض ایگٗ
ٔٛاضز آ٘چ ٝو ٝاثتسا ث ٝش ٗٞذغٛض ٔی وٙس ایٗ است و ٝضٕبٖ ثغٛض ٔسبٚی ثط فٟسٞ ٜگط زٚ
ثبضسِٚ ،ی ل َٛا٘ َٚعزیىتط ثٚ ٝالـ است(ٔحمك حّی.ٜ 1408 ،ق ،د  /4ظ )241
ثطذی فمٟب ٘یع ٔقتمس٘س اٌط زض تقسز اسجبة ،الساْ عطفیٗ زض یه ظٔبٖ اتفگبق ثیفتگسٞ ،گط
ز ٚزض ضٕبٖ ٔطتطن ٞستٙس ،نٔ ٖٛطجحی ثط تمسیٓ یىی اظ آٖ زٚ ٚجٛز ٘ساضز ٔب٘ٙس ایٙىگٝ
ٓٞظٔبٖ  ٓٞنب ٜوٙس ٜضٛز  ٓٞ ٚس ًٙزض وٙبض آٖ لگطاض زاز ٜضگٛز ِٚگی اٌگط ٞگط ز ٚسگجت
ٓٞظٔبٖ ٘جبضس  ٚثػٛضت تمسْ  ٚتبذط ثبضس ،سجت ٔمسْ زض تبحیط ضگبٔٗ ذٛاٞگس ثگٛز؛ ظیگطا
*ٔ .غبثك ٔبز 364 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی سبثكٞ« :طٌب ٜز٘ ٚفط فسٚا٘ب زض ٚلٛؿ جٙبیتی ثٙح ٛسگجت زذبِگت
زاضت ٝثبضٙس وسی و ٝتبحیط وبض ا ٚزض ٚلٛؿ جٙبیت لجُ اظ تبحیط سجت زیٍطی ثبضس ،ضبٔٗ ذٛاٞس ثٛز»...

سجت ٔٙتٟی ث ٝتّ  ،وبض ا ٚثٛز ٚ ٜضٕبٖ ا ٚتطجیح زاضز(ضٟیس حگب٘ی.ٜ 1413 ،ق ،د  /12ظ
ٔ ) 164ب٘ٙس آٖ و ٝوسی ث ٝغٛضت غیط ٔجبظ زض ٔسیط ضا ٜزیٍطاٖ نبٞی ایجگبز وٙگس  ٚثقگس
ٞب ضرع زیٍطی سٍٙی ضا زض وٙبض آٖ لطاض زٞس ٘ ٚفط سٔٛی ثط احط ثطذٛضز ثب سگ ًٙثّغگعز
 ٚث ٝزاذُ نب ٜثیفتس ،ضٕبٖ ثط فٟس ٜوسی است و ٝسگ ًٙضا ٌصاضگت ٝاسگت .نگ ٖٛوگبض اٚ
سجت اتالن ٌطزیس ٜاست ،ثٙبثطایٗ زض ضٕبٖ اِٛٚیگت زاضز( .فالٔگ ٝحّگی.ٜ 1388 ،ق ،ظ
 )374أبْ ذٕیٙی ٘یع ٔقتمس٘س ،اٌط ضرػی نب ٜوٓ فٕمی ضا حفگط وٙگس پگا غیگط ا ،ٚآٖ ضا
فٕیك ٕ٘بیس؛ پا آیب ضٕبٖ ثط اِٚی است ث ٝجٟت سجمت ا ٚیب ثط زٔٚی است یب ثگط ٞگط زٚ؟
نٙس احتٕبَ ٚجٛز زاضز؛ ایٙى ٝاِٚی اضجح ثبضگس (ٔٛسگٛی اِرٕیٙگی.ٜ 1421 ،ق ،د  /2ظ
 .)569ایٗ ٌط ٜٚزِیُ حىٓ ٔسئِٛیت سجت ٔمسْ زض تبحیط ضا ای ٍٝ٘ٛٙثیبٖ ٔگی زاض٘گسٚ« :لتگی
ٔجٙی فّی ٝث ٝس ًٙثطذٛضز ٔی وٙس ،ثی اذتیبض زض نبٔ ٜی افتس ،یقٙی ٚاضـ حجگط ٔب٘ٙگس آٖ
است وٚ ٝی ضا پطت وطز ٜثبضسٕٞ ،بٖ عٛض وٚ ٝلتگی وسگی زیٍگطی ضا پگطت وٙگس ٔجبضگط
ٔسئ َٛثٛز ٘ ٝحبفط نب ،ٜزض ایٗ فطؼ ٘یع ٚاضـ حجگط ضگبٔٗ اسگت»( ضگٟیس حگب٘ی1413 ،
.ٜق ،د  /15ظ ٔ .)382جٙبی زیٍط حىٓ ٔسئِٛیت سجت ٔمسْ زض تبحیط ضا اغگُ استػگحبة
ٔی زا٘ٙس ٚ .ثیبٖ ٔی زاض٘س« :سجت ٔمسْ زض تبحیط ٘سجت ضگٕبٖ ثگ ٝآٖ پگیص اظ سگجت زیٍگط
تحمك یبفت ٚ ٝثسیٗ سجت استػحبة ٔیضٛز  ٚثط حىٓ سجت ز ْٚو٘ ٝسگجت ثگ ٝسگجت اَٚ
ٔب٘ٙس ضطط ٔجبضط اسگت ،تگطجیح ٔگی زٞگیٓ( ».ضگٟیس حگب٘ی.ٜ 1413 ،ق ،د  /15ظ ٚ 381
٘جفی.ٜ 1404 ،ق ،د  /43ظ )146
ٞط ز ٚزِیُ ضٟیس حب٘ی لبثُ ایطاز است؛ ظیطا اٚال لیبس ٌگصاضزٖ سگ ًٙثگ ٝپگطت وگطزٖ
ٔـاِفبضق است؛ ظیطا زض زٔٚی اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط است و ٝث ٝسجت الٛی ثٛزٖ ٔجبضگط ،اٚ
ٔسئ َٛاست .ذٛضزٖ ث ٝس ًٙسجت لتُ ٘یستِٚ ،گی پگطت وگطزٖ زض نگب ٜوطگٙس ٜاسگت،
ثٙبثطایٗ ٚضـ حجط فّت ٔطي ٘یستٍٔ ،ط ایٙىٚ ٝجٛز نگب ٜضا ضگٕیٕ ٝوٙگیٓ .ثٙگبثطایٗ ثگٝ
ٔمتضبی لبفس ٜتسجیت ٔسئِٛیت ٔتٛجٞ ٝط ز ٚسجت است .حب٘یب ثب ثطذٛضز ضرع ث ٝسگًٙ
ضٕبٖ ثٚ ٝجٛز ٕ٘ی آیس ،ثّى ٝثقس اظ وطت ٝضسٖ فطز ،ضٕبٖ حبغُ ٔیضٛز پگا ٔٛضگٛؿ
استػحبة اغال ٔحمك ٘طس ٜاستٍٔ ،ط اظ ثبة استػحبة تقّیمی .حبَ سگئٛاَ ایگٗ اسگت
و ٝآیب ٔٛضٛؿ استػحبة تقّیمی ،ثطذٛضز ث ٝس ًٙاست یب ا٘تسبة لتُ ث ٝلبتُ؟ تگب لجگُ اظ
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وطت ٝضسٖ ،تطزیسی ٚجٛز ٘ساضز و ٝضرع لبتگُ ٔحسگٛة ٕ٘گیضگٛز .ثٙگبثطایٗ ٔٛجگت
ضٕبٖ ٘سجت لتُ ث ٝلبتُ است و ٝایٗ ثطذالن استػگحبة تقّیمگی اسگت؛ ظیگطا ٔٛضگٛؿ
حىٓ ذٛضزٖ ث ٝس٘ ًٙیست .حتی ثط فطؼ پصیطش ٚجٛز حبِت سبثم ،ٝاحجبت ضگیء ٘فگی
ٔب فسا ٕ٘ی وٙس .ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝاٌط ثٍٛئیٓ اِٚی ضبٔٗ ثبضسٙٔ ،بفبتی ثب ضٕبٖ زٔٚگی ٘گساضز
و ٝزض ایٗ غٛضت ٞط ز ٚثغٛض ٔسبٚی ضبٔٗ ذٛاٙٞگس ثٛز(ٔطفطگی ضٛضگتطی.ٜ 1427 ،ق،
د /2غع )153-152
ٔبز 536 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ٔمطض ٔیزاضزٞ« :طٌب ٜزض ٔٛضز ٔگبز )535( ٜایگٗ لگبٖ٘ٛ
فُٕ یىی اظ ز٘ ٚفط غیط ٔجبظ  ٚفُٕ زیٍطی ٔجبظ ثبضگسٔ ،ب٘ٙگس آ٘ىگ ٝضرػگی ٚسگیّ ٝیگب
نیعی ضا زض وٙبض ٔقجط فٕٔٛی ؤ ٝجبظ است ،لطاض زٞس  ٚزیٍطی وٙبض آٖ نگبٞی حفگط وٙگس
ؤ ٝجبظ ٘یست ،ضرػی و ٝفّٕص غیط ٔجبظ ثٛز ،ٜضبٔٗ است .اٌط فُٕ ضرػگی پگا اظ
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فُٕ ٘فط ا ٚ َٚثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝایجبز آٖ سجت زض وٙبض سگجت اٛٔ َٚجگت غگسٔ ٝظزٖ ثگٝ
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زیٍطاٖ ٔیضٛز ا٘جبْ ٌطفت ٝثبضس٘ ،فط ز ْٚضبٔٗ اسگت» ثگ ٝفٙگٛاٖ ٔخگبَ ،وسگی زض ّٔگه
ضرػی ذٛز نبٞی ثىٙس  ٚزیٍطی ثس ٖٚاجبظٚ ٜاضز آٖ ّٔگه ضگٛز  ٚسگٍٙی زض وٙگبض آٖ
ثٍصاضز  ٚضرع ثط احط ثطذٛضز ثب س ًٙزض نب ٜسمٛط وٙس ،زض ایٗ فطؼ ٔبِگه ٞیچٍ٘ٛگٝ
ٔسئِٛیتی ٘ساضت ٚ ٝفمظ ٌصاض٘س ٜس ًٙضبٔٗ اسگت(ٔبز ٚ 507 ٜتجػگطٔ 2 ٜگبز 508 ٜلگبٖ٘ٛ
ٔجبظات اسالٔی)
ایطازی و ٝث ٝحىٓ ٔبز 535 ٜلب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی ٔجٙی ثط ٔسئ َٛثٛزٖ سجت ٔمگسْ زض
تبحیط ٚاضز است ،ایٗ است و ،ٝثب فُٕ ضرع تسجیت ٔحمك ضسٛٔ ٚ ٜجت ضگٕبٖ فگطآٞ
آٔس ٜاست  ٚزض تسجیت تٟٙب زض غٛضتی حىٓ ضٕبٖ ٔٙتفی ٔیضٛز و ٝثیٗ سگجت  ٚاتگالن،
فُٕ اذتیبضی فبفُ فبلّی ضاثغ ٝآٖ ز ٚضا لغـ ٕ٘بیس  ٚنٙیٗ فّٕی اظ وسی غٛضت ٍ٘طفتگٝ
است .ث ٝفال ٜٚزض تقطی

سجت ثٞ ٝط وساْ اظ ز ٚفبُٔ حفگط نگبٌ ٚ ٜگصاضزٖ سگ ًٙلبثگُ

غسق است ٞ ٚیچ وساْ ث ٝتٟٙبیی فّت تّ

٘یستٙس  ٚثب ٔٙتفگی ٌطزیگسٖ ٞگط وگساْ حبزحگٝ

اتالن ضخ ٕ٘ی زٞس  ٚلطاثت ظٔب٘ی ٔ ٚتبذط ثٛزٖ فُٕ ز ْٚتبحیطی زض تسگجیت ٘ساضز(فٕیگس
ظ٘جب٘ی ،1382 ،ظ )141
ٔطٟٛض فمٟب ٔجٙبیی جع استػحبة ثطای ایٗ حىٓ ٘ساض٘س .زض حبِیى ٝاستػگحبة زض ایگٗ
ٔسئّ ٝجبضی ٕ٘یضٛز ،ثسِیُ ایٙى ٝلجُ اظ ایجبز سجت ز ،ْٚسجت ا َٚتگبحیطی ٘ساضگت ٝاسگت

تب آٖ احط آٖ ضا استػحبة ٕ٘ٛز ٚ ٜثط سجت ز ْٚتطجیح زٞیٓ ثّىگ ٝضگطض ثگٞ ٝگط ز ٚسگجت
اسٙبز زازٔ ٜیضٛز ،ثٙبثطایٗ ضٕبٖ ٔتٛجٞ ٝط ز ٚسگجت ثغگٛض یىسگبٖ ٔگیضگٛز .ثگٕٞ ٝگیٗ
جٟت ،تطجیح سجت ٔمسْ زض تبحیط ثط سجت یب اسجبة ٔگٛذط زض تگبحیط اظ ٞگیچ ٌ٘ٛگ ٝزِیگُ ٚ
ٔجٙبی ٔٙغمی ثطذٛضزاض ٘یست (ٔٛسٛی ذٛیی.ٜ 1422 ،ق ،د  /42ظ )322؛ ظیطا تّفی وگٝ
زض ذبضد اتفبق ٔی افتسٔ ،حػٔ َٛطتطن ٞط ز ٚاست حتی اٌط فطؼ ضٛز وگٞ ٝگط یگه اظ
ایٗ ز ٚسجت ث ٝتٟٙبیی ثطای تّ
ٔٛجت تّ

وبفی ثبضٙس ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝزض ایٗ ٔگٛضزٞ ،گط ز ٚثگب ٞگٓ

ضس ٜا٘س ،ثبظ حىٓ ث ٝاضتطان ٞگط ز ٚزض ضگٕبٖٛٔ ،جگ ٝاسگت (٘جفگی1404 ،

.ٜق ،د  /37ظ .)56
ٕٞچٙیٗ ٔقیبض سجت ٔمسْ زض تبحیط زِیُ لب٘ـ وٙٙس ٜای ٘ساضز  ٚشوط آٖ زض لب٘ٔ ٖٛجگبظات
اسالٔی  ٓٞلبثُ ایطاز استٍٔ ،ط ایٙىٕٞ ٝب٘غٛض و ٝثطذی فمٟبی أبٔیگ ٝثیگبٖ وطز٘گس ،سگجت
ٔمسْ زض تبحیط ضا سجت ٔتقبضن تّمی ٕ٘بییٓ و ٝآٖ  ٓٞغیط ٔقم َٛاست (غگفبیی  ٚضحیٕگی،
ثٕٞ ٝیٗ جٟت ٔحمك اضزثیّی پا اظ ثیبٖ لٔ َٛطٟٛض ،ثیگبٖ ٔگی زاض٘گس؛ حىگٓ ٔطگٟٛض
جبی تأُٔ زاضز؛ ظیطا سجت ا َٚاظ ٘ؾگط ضگٕبٖ ،تگبحیط تٕگبْ ٔ ٚسگتمّی زض اتگالن ٘گساضز ٚ
پطٚاضح است و ٝاٌط نبٞی ٚجٛز ٘ساضت ،وسی ثط احط ثطذگٛضز ثگب سگِ ٚ ًٙغعیگسٖ ٕ٘گی
ٔطز .ثٙبثطایٗ نٍ ٝ٘ٛضٕبٖ فمظ ثط فٟس ٜلطاض زٙٞس ٜس ًٙثبضس؟ ث ٝفال ٜٚفمٟگب زض ٔگٛضزی
و ٝز٘ ٚفط ث ٝتطتیت ،ضرػی ضا ٔجطٚح وٙٙس  ٚضرع ٔجطٚح ثط احگط جطاحگت ٚاضز ضگسٜ
اظ سٛی آٖ ز ٚثٕیطزٞ ،ط نٙس ٕٞبٖ جطاحت ا ٓٞ َٚث ٝتٟٙبیی وطٙس ٜثگٛز -تػگطیح وگطزٜ
ا٘س وٞ ٝط ز ٚلبتُ  ٚضبٔٗ ٞستٙس .ثٙبثطایٗ زض ثحج ٔب ٘یع ث ٝعطیك اِٚی سگعاٚاض اسگت وگٝ
ٕٞیٗ عٛض ثبضس (ٔحمك اضزثیّی.ٜ 1403 ،ق ،د  /13ظ .)402
زض ٚالـ زض تقسز اسجبة  ٕٝٞاسجبة ث ٝس ٟٓذگٛز فّگت ٘بلػگ ٝای اسگت زض حگسٚث
ضطض  ٚظیبٖ ث ٝضرع ظیبٖ زیس٘ .ٜؾطیبت اضائ ٝضس ٜافٓ اظ ٘ؾطیگ ٝسگجت ٔمگسْ ،ثالٚاسگغٝ
فطفی ،آذطیٗ أىبٖ پطٞیع اظ حبزح ٚ ٝغیط ٜیىی اظ اسجبة التضبیی فٛق ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔسگجت
ظیبٖ افتجبض ٔی وٙس تب زفٛای ٔسئِٛیت ٔس٘ی ث ٝضاحتی لبثُ عگطح ثبضگس  ٚاال اظ ِحگبػ غیگط
افتجبضی ٚ ٚالقی زض فبِٓ ذبضد سجت افتجبض ضس ٜتٟٙب جعئی اظ فّت تبٔ ٝثگطٚظ ظیگبٖ اسگت
(لطثبٖ پٛض ،1385 ،ظ )33؛ ظیطا تّ

اظ  ٕٝٞاسجبة ٘بضی ضس ٜاسگت  ٚثگ ٝغگطن ٔمگسْ
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 ،1389ظ .)198
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ثٛزٖ یىیٕ٘ ،ی تٛاٖ آٖ ضا ثط زیٍطی تطجیح زاز.

وتیجٍگیزی
زض اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط ث ٝضىُ فطضی تبحیط سجت ٔ ٚجبضط ث ٝغٛضت ٓٞظٔبٖ است.
لبٍ٘٘ٛصاض زض لب٘ٔ ٖٛجبظات اسالٔی سبثك زض فطؼ اجتٕگبؿ سگجت ٔ ٚجبضگط ثگ ٝضگىُ
فطضی ،غطفب ٔجبضط ضا ٔسگئٔ َٛگی زا٘سگت ،زض حبِیىگ ٝزض لگب٘ٔ ٖٛجگبظات اسگالٔی
ٔػٛة  1392زض نٙیٗ فطضی ،اغُ ثط تسبٚی ٔسئِٛیت آ٘بٖ استٍٔ ،گط ایٙىگ ٝتگبحیط
ضفتبضضبٖ ٔتفبٚت ثبضس .زض فم٘ ٝیع ثسیبضی اظ فمٟب ٔقتمس٘گس ٔگالن اغگّی ٔسگئِٛیت ٚ
ٔیعاٖ آٖ استٙبز است ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝذسبضت ٚاضز ضس ٜثٞ ٝگط یگه اظ سگجت ٔ ٚجبضگط
ثیطتط استٙبز زاضزٚ ،ی زض ضٕبٖ ٔمسْ ذٛاٞس ثٛز .زض ٚالـ ثٙب ث٘ ٝؾط ثسیبضی اظ فمٟب زض
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فم٘ ٝیع ٞط وا و ٝزض ٚضٚز ضطض زذبِت زاضز ،ثگٔ ٝمگساضی وگ ٝزذیگُ اسگت ٔسگئَٛ
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ذٛاٞس ثٛز ،ذٛا ٜسجت ثبضس ،ذٛأ ٜجبضط .پصیطش ٔقیبض ٔیعاٖ تبحیط زض ٔسئِٛیت ٔجبضگط
 ٚسجت زض فطؼ اجتٕبؿ آ٘بٖ ،لبثُ تبییس است؛ ظیطا ٔٙغجك ثب فساِت ٞ ٚسن ٔسئِٛیت
ٔس٘ی است.
زض اجتٕبؿ اسجبة ث ٝضىُ عِٛی لبٍ٘٘ٛصاض ٕٞب٘ٙس لگب٘ٔ ٖٛجگبظات اسگالٔی سگبثك،
ٔقیبض سجت ٔمسْ زض تبحیط ضا ٔالن لطاض زاز ٜاست .پصیطش ٔجسز نٙیٗ ٔقیگبضی تٛسگظ
لبٍ٘٘ٛصاض لبثُ ا٘تمبز است؛ ظیطا ث ٝغیط اظ تجقیت  ٚتقػت ثی زِیُ اظ سٙت ٞبی فمٟگی
اظ ٔجٙب  ٚزِیُ ٔٙغمی زیٍگطی ثطذگٛضزاض ٘یسگت .اظ ٘گٛؿ آٚضی ٞگبی لگب٘ٔ ٖٛجگبظات
اسالٔی جسیس زض ایٗ فطؼ ایٗ است و ٝزض لب٘ ٖٛسبثك ،لبٍ٘٘ٛصاض زض تقسز اسگجبة ثگٝ
ضىُ عِٛی ِٛٚ ،ایٙى ٝتٕبْ اسجبة ثب لػس تّ

 ٚثب فسٚاٖ الساْ ث ٝتّگ

ٔگی ٕ٘ٛز٘گس

٘یع غطفب سجت ٔمسْ زض تگبحیط ضا ضگبٔٗ ٔگی زا٘سگت ،ایگٗ زضحبِیسگت وگ ٝزض لگبٖ٘ٛ
ٔجبظات اسالٔی جسیس ،اٌط  ٕٝٞلػس اضتىگبة تّگ

ضا زاضگت ٝثبضگٙس ،تٕگبٔی اسگجبة

ٔسئ َٛذٛاٙٞس ثٛز ،ذٛاٛٔ ٜذط اِتبحیط ثبضٙس ،ذٛأ ٜمسْ اِتبحیط.
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ٔسئِٛیت»؛ فصلٌبهِ تخصصی فمِ ٍ تبسیخ توذى ،ش ،17پبئیع  ،1387غع24گ.9
 .4اغفٟب٘ی (ٔجّسی أ ،)َٚحٕستمی؛ یک دٍسُ فمِ کبهل فبسسی ،چ ،1تٟطأٖ :ؤسسٚ ٝ
ا٘تطبضات فطاٞب٘ی1400 ،ق.
 .5أبٔی ،حسٗ؛ حمَق هذًی؛ د ،5ٚ2چ ،1تٟطاٖ :ا٘تطبضات اسالٔی.1368 ،ٝ
 .6اِٟیبٖٔ ،جتجی  ٚضیبحی ،جٛاز ٔ ٚرتبضی ،فّیطضب؛ «ضاثغ ٝاستٙبز ٘ ٚح ٜٛتمسیٓ ٔسئِٛیت زض
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تػبزْ»؛ اًذیشِّبی حمَق خصَصی ،ش ،13پبئیع  ٚظٔستبٖ  ،1387غع 49گ.31

 .8ثٟطأیٔ ،حٕسوبؽٓ؛ «لبفس ٜتسجیت»؛ هبٌّبهِ دادسسی ،سبَ ضطٓ ،ش ،35آشض  ٚزی
 ،1382غع35گ.30
 .9جٕقی اظ ٔؤِفبٖ؛ فمِ اّل بیت (ؿ) ،د ،52چ ،1لٓٛٔ :سس ٝزائط ٠إِقبضن فم ٝاسالٔی ثط
ٔصٞت اُٞثیت (ؿ)1421 ،ق.
 .10ذساثرطی ،فجساهلل؛ «تٛظیـ ذسبضت زض حمٛق ٔسئِٛیت ٔس٘ی زض فطؼ تقسز اسجبة»؛
فصلٌبهِ حمَق داًشگبُ تْشاى ،زٚض ،42 ٜش ،1ثٟبض  ،1391غع .109-126
 .11فطحی ،فّی؛ تحمیك دس لَاعذ فمْی اسالهی ،چ ،1تٟطاٖ :زا٘طٍب ٜأبْ غبزق.1390 ،
 .12لبسٓ ظازٔ ،ٜطتضی؛ هببًی هسئَلیت هذًی؛ چ ،1تٟطاٖ٘ :طط ٔیعاٖ.1387 ،
 .13لطثبٖ پٛض ،أیط ٟٔسی؛ «تمػیط  ٚضاثغ ٝسججیت زض ٘ؾبْ ٔسئِٛیت ٔس٘ی»؛ هجلِ حمَلی
دادگستشی ،ش ،1385 ،54غع9گ.36
 .14ضبٔجیبتیٛٞ ،ضًٙ؛ حمَق جضای عوَهی؛ د ،2تٟطاٖ :ا٘تطبضات ٚیستبض.1372 ،
 .15ضقطا٘ی ،اثٛاِحسٗ؛ تبصشُالوتعلویي فی أحکبمالذیي ،چ ،5تٟطاٖٙٔ :طٛضات اسالٔی ،ٝتٟطاٖ،
1419ق.
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 .7ثٟجتٔ ،حٕستمی؛ جبهع الوسبئل ،د ،5چ ،2لٓ :زفتط ٔطح ْٛآیت اهلل اِقؾٕی ثٟجت.

 .16ضٟیس حب٘ی ،ظیٗ اِسیٗ ثٗ فّی فبّٔی؛ هسبلک األفْبم إلی تٌمیح ششائع اإلسالم ،د،12ٚ15
چ ،1لٓٛٔ :سس ٝإِقبضن اإلسالٔی1413 ،ٝق.
 .17غفبیی ،حسیٗ  ٚضحیٕی ،حجیتاهلل؛ هسئَلیت هذًی (اِعأبت ذبضد اظ لطاضزاز) ،چ ،1تٟطاٖ:
ا٘تطبضات سٕت.1389 ،
 .18وبتٛظیبٖ٘ ،بغط؛ هسئَلیت هذًی (اِعاْ ٞبی ذبضد اظ لطاضزاز)؛ د ،1چ ،8تٟطاٖ :ا٘تطبضات
زا٘طٍب ٜتٟطاٖ.1387 ،
 .19وبتٛظیبٖ٘ ،بغط؛ دٍسُ همذهبتی حمَق هذًی (ٚلبیـ حمٛلی)؛ چ ،13تٟطاٖ :ضطوت سٟبٔی
ا٘تطبض.1387 ،
 .20وبض

اِغغبءٔ ،حٕس حسیٗ؛ تحشیشالوجلِ؛ لٓٔ :ىتج ٝاِفیطٚظآثبزی.1361 ،

ٌّ .21پبیٍب٘ی ،سیس ٔحٕس ضضب ٔٛسٛی؛ هجوع الوسبئل؛ د ،3چ ،2لٓ :زاض اِمطآٖ اِىطیٓ1409 ،ق.
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 .22عبٞطی ،حجیت اهلل؛ لَاعذ فمِ؛ د ،1چ ،1لٓ :زفتط ا٘تطبضات اسالٔی .1387 ،
 .23عجبعجبیی حبئطی ،سیس فّی ثٗ ٔحٕس؛ سیبض الوسبئل فی تحمیك األحکبم ببلذالئل؛ د،14

حمَق اسالهی /سبم هحوذی ٍ هحوذحسیي تمیپَس دسصی ًمیبی

چ ،1لٓٛٔ :سس ٝآَ اِجیت (ؿ)1418 ،ق.
 .24فبِٓ ظازٔ ،ٜحٕس؛ «حىٓ اجتٕبؿ سجت ٔ ٚجبضط زض فم ٝأبٔی ٚ ٝحمٛق ٔٛضٛف ٝایطاٖ»؛
فصلٌبهِ فمِ ٍ هببًی حمَق ،سبَ نٟبضْ ،ش.1387 ،12
 .25فالٔ ٝحّی ،حسٗ ثٗ یٛس ؛ تزکشُ الفمْب؛ چ ،1لٓٛٔ :سس ٝآَاِجیت (ؿ)1388 ،ق.
 .26فٕیس ظ٘جب٘ی ،فجبسقّی؛ لَاعذ فمِ (ثرص حمٛق ذػٛغی)؛ د ،1چ ،4تٟطاٖ :ا٘تطبضات
سٕت.1391 ،
 .27فٕیس ظ٘جب٘ی ،فجبسقّی؛ هَجببت ضوبى (زض آٔسی ثط ٔسئِٛیت ٔس٘ی  ٚاسجبة  ٚآحبض آٖ زض
فم ٝاسالٔی)؛ چ ،1تٟطاٖ٘ :طط ٔیعاٖ.1382 ،
 .28فیسبئی تفطضیٔ ،حٕس  ٚضطافتپیٕبٔ ،حٕسضضب  ٚغبزلیٔ ،حٕٛز؛ «تأحیط ٕٞطاٞی ل ٜٛلبٞطٜ
ثب تمػیط ذٛا٘س ٜثط ٔسئِٛیت ٔس٘ی»؛ فػّٙبٔٔ ٝسضس فّ ْٛا٘سب٘ی ،زٚض ،11 ٜش،1386 ،4
غع193گ.220
 .29فبضُ ِٙىطا٘یٔ ،حٕس؛ جبهع الوسبئل؛ د ،2چ ،11لٓ :ا٘تطبضات أیط لّٓ1422 ،ق.
ٔ .30حمك اضزثیّی ،احٕس ثٗ ٔحٕس؛ هجوع الفبئذُ ٍالبشّبى فی ششح إسشبداألرّبى؛ د ،13چ،1
لٓ :زفتط ا٘تطبضات اسالٔی1403 ،ق.

ٔ .31حمك زأبز ،سیس ٔػغفی؛ «لبفس ٜتحصیط»؛ هجلِ لضبیی ٍ حمَلی دادگستشی ،ش5
پبئیع ،1371غع24گ.7
ٔ .32حمك زأبز ،سیس ٔػغفی؛ لَاعذ فمِ (ثرص ٔس٘ی)؛ چ ،6تٟطأٖ :طوع ٘طط فّ ْٛاسالٔی،
.1376
ٔ .33حمك حّی ،جقفط ثٗ حسٗ٘ ،جٓ اِسیٗ؛ ششائعاإلسالم فی هسبئل الحالل ٍالحشام؛ د ،4چ،2
لٓٛٔ :سس ٝاسٕبفیّیبٖ1408 ،ق.
ٔ .34حٕسذب٘ی ،فجبس؛ «٘مسی ثط یه ضأی زض ذػٛظ سجت الٛی اظ ٔجبضط»؛ هجلِ حمَلی
دادگستشی ،سبَ  ،74ش ،70تبثستبٖ  ،1389غع109گ.93
ٔ .35حٕسی ،اثٛاِحسٗ؛ لَاعذ فمِ؛ چ ،11تٟطاٖ :ثٙیبز حمٛلی ٔیعاٖ.1390 ،
ٔ .36طبیری ،لسضت اهلل؛ لبعذُّبی فمْی؛ چ ،2تٟطاٖ :ا٘تطبضات سٕت.1385 ،
ٔ .37طاغیٔ ،یط فجساِفتبح اِحسیٙی؛ عٌبٍیي ضوبى (اسجبة ٔ ٚسمغبت)؛ تطجٕٔ ٝحٕسجٛاز
ضطیقت ثبلطی ،چ ،1تٟطاٖ٘ :طط ٔیعاٖ.1385 ،
1427ق.
ٔ .39غٟطیٔ ،طتضی؛ فمِ ٍ حمَق (ٔجٕٛف ٝآحبض)؛ د ،20چ ،1لٓٛٔ :سس ٝآَاِجیت (ؿ)1420 ،ق.
ٛٔ .40سٛی اِرٛیی ،سیس اثٛاِمبسٓ؛ هببًی تکولِ الوٌْبج؛ د ،42لٓٛٔ :سس ٝاحیبء آحبض االٔبْ
اِرٛیی1422 ،ق.
ٛٔ .41سٛی اِرٕیٙی ،سیس ضٚحاهلل؛ تحشیش الَسیلِ؛ د ،2چ ،1لٓٛٔ :سسٔ ٝغجٛفبت زاضاِقّٓ،
1421ق.
٘ .42جفیٔ ،حٕس حسٗ؛ جَاّشالکالم فی ششح ششائعاإلسالم؛ د ،37ٚ43چ ،7ثیطٚت :زاض إحیبء
اِتطاث اِقطثی1404 ،ق.
٘ .43میجی ،اثٛاِمبسٓ؛ «ٔغبِق ٝتغجیمی ٔالن اضظیبثی ذسبضت زض فطؼ تقسز اسجبة ایطاز ذسبضت
زض حمٛق اسالٔی»؛ فصلٌبهِ علوی پژٍّشی حمَق ٍ علَم سیبسی ،ش،1386 ،2
غع75گ.90
ٞ .44بضٕی ،احٕس فّی؛ «اسجبة ٔتقسز زض ٔسئِٛیت ٔس٘ی»؛ دٍفصلٌبهِ داًش حمَق هذًی ،سبَ
ز ،ْٚش ،2پبئیع  ٚظٔستبٖ  ،1392غع15گ.1
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ٔ .38طفطی ضٛضتطی ،سیسٔحٕسحسٗ؛ دیذگبُّبی ًَ دس حمَق؛ د ،2چ ،2تٟطاٖ٘ :طط ٔیعاٖ،
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