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چکیذٌ

ياصگبن کلیذی :هبدبًی هسدئَلیت هدذًی ،هصدًَیت ،جبدزاى خسدبرت ،قدبًَىگدذاری ،ائدَری
حقَقی.
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حقَق اسالهی /سبل یبسدّن /ضوبرُ  /42پبییش 1393

هسئَلیت هذًی در دٍرُ حبضز ،بزای اشخبص حقیقی ٍ حقَقی حقَق خصَصی پذیزفتِ شدذُ
است؛ ٍلی هسئَلیت هدذًی ًبشدی اس اػودب دٍلدت بدِ همْدَم ػدبم ،اس هببحد ادبسُ در حقدَق
ػوددَهی بددِ شددوبر هددیرٍد .بٌیبدیازیي هَضَع در سهیٌِ هسئَلیت هذًی ،هبٌبی هسئَلیت هذًی
است ٍ ایي هبٌدب خدَد ًبشدی اس ًظزیدبت ٍ اًذیشدِّدبی فلسدمی ٍ ًیدش هیدشاى اکبهد ٍ پیشدزفت
فزٌّگ ٍ اوذى حبکن بز یک ًظبم سیبسی است .اس حی هبدبًی ًظدزی ،بسدیبری اس ًظزیدبت ٍ
اًذیشِّبی فلسمی ،بب اقب اص هسدئَلیت هدذًی دٍلدت ،هخدبل ّسدتٌذ ٍ یدب هَضدغ رٍشدٌی
ًذارًذ .در ًظبم حقَقی جوَْری اسالهی ایزاى ،هسئَلیت هذًی دٍلدت بدِ ػٌدَاى یدک ائدَری
هطزح ًشذُ است ٍ قبػدذُ کلدی لدشٍم جبدزاى خسدبرات ٍجدَد ًدذارد؛ بٌدببزایي سدبختبر قَاًیي
حقَق کشَر ببیذ بِ صَرت شمبف ،هسئَلیت هذًی دٍلت را رٍشدي کٌدذ ادب شْزًٍذاى بتَاًٌذ
بب ااکب بِ آى قَاًیي ،حقَق شْزًٍذی خَیﺶ را استیمب کٌٌذ.

* دانـجججز ی دکتجججشی عقج ج م ٓ ج ج ی دانـج ج ذق عقجج م ٓ ج ج ػیبػج جی دانـج ج بق دصاد ؿج جیشاص
(.)n_riahy@yahoo.com

مقذمٍ
هشگبق فٔل یب تشک فٔ ی ثه ؿخلی (آم اصعقیقی یب عقج یی) یبثجل انتؼجبة ثبؿجذ ی سا
ؼئ ل یخ اننذ .ؼئ لیت هبی اؿخبف بهیتجب تفجب

اػجت نِیش ؼجئ لیت اخالیجی

زهجی ػیبػی فشهن ی عق یی غیشق .ؼئ لیت عق یی ؼئ لیتی هبثٌه نجذ

شثج ى

ثه ٓ جم عقج م اػجت؛ ا جب «ه ج اسق ثب وبفالیههبی خت فی ه شاق اػت؛ ؼئ لیت ذنی
ؼئ لیت یشاسدادی ؼئ لیت کیفشی
نِب ی رذا اص ی ذی ش داسنذ

ؼئ لیت انتِب ی کججججه هش یﻚ اص ایﻦ گش قهب خ د

ؼیشخ د سا یس نذ» (ًجبًجبیینجظاد كجبدیی قجذ 1395

ف  .)83ؼئ لیت ذنی ؼبلهای ـتشک یبن عق م خل كی ( ؼجئ لیت فجشد دس قبثجل
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فشد) عق م ٓ

ی ( ؼئ لیت د لت دس قبثل فشد) اػت .عق یذانبن تٔشیج

ؼئ لیت ذنی نذاسنذ .یت ان گفت ؼئ لیت ذنی دس فه

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

ؼئ لیتهبی عق یی آم اص کیفشی یشاسدادی انتِب ی

اعجذی اص

ػْ ٓجبس اػت اص ه جه

بننذ دن؛ ا ب دس فه خجبف «ثجه

ٔنبی الضا عق یی ثه رجشان صیبنی اػت که ؿخق ثب فٔل یب تشک فٔجل خج د ثجه كج س
ؼتقیم یب غیش ؼتقیم ثه دی شی اسد کشدق اػت» (ع تنیب  1386ف .)8
ؼئ لیت ذنی ٔبنی گ نبگ نی داسد .اص یﻚ ًشف یتج ان فهج

ؼجئ لیت جذنی سا

غذ د ثه ؼئ لیت عقج یی یجب ؼجئ لیتی دانؼجت کجه عقج م یجﻚ نِجب ػیبػجی ثجشای
ؿهش نذان خ د ثه سػ یت یؿنبػذ اص ًشف دی ش فه خؼجبس سا ت ػجٔه داد تجب ثجه
تٔشیفی

ع اص ؼئ لیت ذنی دػت یبفت؛ ثشایﻦ اػبع هجذفهجبی ؼجئ لیت جذنی

ٓجبستنذ اص«ثبصداسنذگی رجشان خؼبس
دیذق ایزبد ك ظ ا نیت

فٔبلیتهبی صیبنجبس ت صیْ هشس تؼ ی خجبًش صیجبن

بننذ دن (ؿفبیی  1387ف )141؛ ثنبثشایﻦ عتی یبن نگجزاسی

خ د ن ٓی ؼئ لیت ذنی اػت؛ ا ب « ٔ ال هذف اك ی ؼجئ لیت جذنی ﭘبػخ یی ثه
خٌبیی ذنی اػت که دس قبثل یجﻚ فشد نجه عبک یت انزب جیؿج د» (ًجبًججبیینجظاد
كبدیی قذ  1395ف  .)85ﭘزیشفته ؿذن رجشان خؼبس صیبن دیذق اص ػ ی یجبن نگجزاس

ﭘجبسقی رجذا نـجذنی اكجل

ی ی اص ﭘبیههبی ثنیجبدی نِجب هجبی اداسی کـج سهبی ﭘیـجشفته
ع

ت شد ثش شد

نـبنه ت ب ل رب ٔه نِب ػیبػی

ت ذن ثجب فشهنجب ثج دن دن

رب ٔه اػت .ایﻦ ٌ ت ا ش صق دس عق م ٓ

ی تٌجیق (ؿفبیی  1387كجق 142جج)141

دسی انیﻦ اػبػی اغ ت کـ سهب صه دس ثبة آ بل تلذی صه دس ثبة آ بل عبک یجت
نهبدینه ؿذق اػت (ا ب ی اػت اس ػن شی  1389ف )351؛ لی رجشان خؼبسا

اسد ثجش

یﻚ فشد اص ػ ی د لت ػبثقه صنذان ً النی نذاسد.
ػجهگبنجه اػجت؛ ثنجبثشایﻦ د لجت دس ٔنجبی ٓجب
ؼئ لیت ذنی د لت ت ره ی ای 
خبف ـ ل ؼئ لیت ذنی خ اهذ ث د؛ عبل «اص نِجش ایجذو ل طیﻚ ﭘشػجؾ اكج ی ثجه
تٔبسم ه یـ ی عبک یت دصادی فشدی شث ى یؿ د ثه نجشدی که یبن نجبفْ كجبعجبن
دنهبیی که تبثْ یذس

یذس

هؼتنذ دسرشیبن اػت .گفته یؿج د کجه د لجت اص صنجبن

اختیبسا كالعذیذی گؼتشدقای ثشخ سداس اػت که ثب اثضاس ؼئ لیت ذنی ن جیتج ان دن سا
ت ی

کشد» (هذا نذ  1394ف )798؛ ثنبثشایﻦ ﭘشػؾ ثغج عبهش ایﻦ اػت کجه بتجت

نِشیههبی ػیبػی دس ٓشكه نِش

جبنی ف ؼفی دسثشاثش ایﻦ ؼئ لیت ذنی صه هجٔی

داسنذ.
اػبع الضا د لت ثه رجشان خؼبس ثه جبنی نِشی دن ؼئ لیت ثؼت ی داسد ثه ًج سی
که ثذ ن تغ یل ایﻦ جبنی نقذ نِب هب نِشیب
ایﻦ س

شث ى ثه ؼئ لیت ذنی

ﻦ نیؼجت؛ اص

قبله ثب فغق ثغج نِشی ک بثیؾ تٌجیقی ایﻦ فشهیه سا ٌجشط جیکنجذ کجه

ثؼیبسی اص نِب هب نِشیههبی ػیبػی اص عیج ججبنی نِجشی سارجْ ثجه ؼجئ لیت جذنی
هْ غیشؿفبف یب یبثل نقذ داسنذ؛ دسعبلی که ؼئ لیت ذنی د لت ا شی ثنیجبدی ثج دق
ثبیذ دس ی انیﻦ اػبػی ﭘیؾثینی ؿ د تب اص ه بنتی اػبػی ثشخ سداسؿ د.

مببوی وظزی مصًویت مذوی ديلت
 .1وظزیٍ حبکمیت
الفیشس یگ یذ :یظگی عبک یت دن اػت که خ د سا ثش اؿخبف تغ یل یکنجذ ثجذ ن دن
که عق دسیبفت غشا تی ثشای دنبن ایزبد ؿ د .دس فشانؼجه لج نیتهجب

ٔبفیجتهجبیی کجه

ر د داسد هن ص هم ثب اسربّ ثه ٓ ل عبک یت ت ریه یؿ د (صسگج ؽ  1388ف )75؛
لی ثه تذسیذ غذ د ؿذق اػت (هذا نجذ  1394ف  .)802دس دل جبن لج نیت د لجت
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تغت ٓن ان ٓ ل ع

تی

ه ّ گ بنه صنی یشاس گشفته دس ان ؼتبن ٓ جل ػیبػجی ثجه

ٓن ان ٓ ل خبسد اص گؼتشق ؼئ لیت ذنی صیضی فشاتجش اص ایجﻦ فهج نیؼجت .دسایجبال
تغذق ل نیت د لت ثب اسربّ كشیظ ثه اكٌالط عبک یت ك س

یﭘجزیشد (صسگج ؽ

 1388ف  .)75دس ایشان نیض ثش جنبی یجبن ن ؼجئ لیت جذنی دس ج سد آ جبل عبک یجت
د لت ُ

ثه ﭘشداخت خؼبسا نخ اهذ ث د.

عبک یت صه هؼت که ثه ثهبنه یب ثهبی دن نِب هجبی ػیبػجی ٓجذ ؼجئ لیت خج د سا
ت ریه یکننذ؟
«عبک یت سا ثه ك س هبی گ نبگ ن تٔشی

کشدقانذ؛ لی اص ه جه تٔشیج هجبی دنهجب


یت ان تـخیق داد که عبک یت داسای ایﻦ یظگجیهبػجت ٌ :جق اػجت؛ رب ٔیجت داسد؛
ینبﭘزیش اػت؛ انغلبسی اػت غیشیبثل تقؼیم اػت» (ٓجبلم  1391ف
داو ی اػت؛ رذای 
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.)246
یلذی ثشتٔشی

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

ذنی یت ان ع

گؼتشدق عبک یت نیؼت؛ ا ب دس استجبى ثب یشاسداد ارت بٓی

ؼجئ لیت

ت سا ثه ؿ ل یب ػخت افضاس عبک یت سا ثه غت ا یب نش افضاس د لجت

تـجیه کشد؛ ثه ً سی که «ثه ػی ه دن اسگبنهجبی د لجت ت ػجل ثجه ؿجی ق دػجت س نجْ
یﻚربنجه یؿ نذ ثه ً س خالكجه یجﻚ اسادق د شانجه سا دؿج بس جیػجبصنذ»
یبٓذقگزاسی 

( آِی  1394ف  )200که ختلشی دس ثبة ان اّ عبک یت

جبنی نِجشی دن هجش سی

ثه نِش یسػذ.
1ـ .1حبکمیت پبرلمبوی
ﭘبسل بنتبسیؼم ثه ٓن ان انذیـجه ثشتجشی ﭘبسل جبن « ِهشد کشاػجی غیش ؼجتقیم» (صاسٓجی
 1386ف  )82ثه ٔنبی داؿتﻦ كالعیتی انغلبسی ثشای هجذایت کنتجشل اسادق ٓ ج ی
اػت؛ ا ب ثشخی دس ؿبیؼت ی عبک یت ؼتقیم شد ی تشدیذ س ا داؿتهانذ؛ «اص نِش بکیجب لی
ٓب ه شد نبت انانذ ﭘغ ثبیذ دس صبسص ة اع جب هجش سی یجشاس گیشنجذ اص نِجب د لتجی
ایگجشی
ع بیت کننذ .ﭘغ ایﻦ نِب نیبص ثجه یجبن ن عجذ ٔینجی اص ص س تجذثیش عشفجه 
سویغدانب  1379ف )26؛ ثجه هشعجبل دس ص جبن ر هج سی ػج

ػیبػی داسد» (
فشانؼه ایذق عبک یت یبن ن تشادف ثجب فهج

صهجبس

عبک یجت ﭘبسل جبن ؿجذ (ﭘجؾ  1385ف

)225؛ ا ب ﭘبسل بن «ث به ﭘبسل بن ػبثقه تجی اػال ی دس د سان كذس اػال نجذاسد؛ ث جه
کججبسی ثجج دق س ی تزشثیججب ثـجججشی» (ك س
اػبػﻰ  1369ف  404ثه نقل اص ثیب

ـش ط زاکشا ؿ ساى ثبصن شى یبن ن

ه بسان )1389؛ ثه هشعبل ی جی اصؿجبخههجبی

جبنی تف ش ل نیت یب ؼئ لیت ذنی سیـه دس انذیـه عبک یت ﭘبسل بن داسد که خج د ثجش
د گ نه اػت؛ عبک یت ٌ ق عبک یت غذ د.
1ـ1ـ .1حبکمیت مطلق پبرلمبوی

کؼبنی که عبک یت ٌ ق سا ت ریه یکننذ دس تف م د لجت ثشی آجذ

قجشسا تشدیجذی

نذاسنذ (ػب نی  1354ف )67؛ یٔنجی« هجیش شرٔجی ن جیت انجذ دسثجبس كجغت ػجقم
ل ثب ﭘبسل بن یوب

تقجیصادق ه جبسان 1394
عذ دی سا ثشای دن یبوجل ؿج د» ( 

ف  .)127اگشصه اص زشای دادگبقهبی یجبن ن اػبػجی انذیـجه عبک یجت ٌ جق ﭘبسل جبنی
تؤی

یؿ د؛ لی دنضه اص نِشیه عبک یت ٌ ق ﭘبسل بنی تشا ؽ یکنذ ایجﻦ اػجت کجه

ﭘبسل بن دس هش ص ینهای ثه ً س ٌ ق عق عبک یت داسد ه یﻦ اًالم یت انذ ثجه فهج
ٓذ ؼئ لیت ﭘبسل بن دس ثشاثش خؼبسا

اسد ثش افشاد ت قی ؿ د .صنذ الیه ف جشی عبک یجت

ٌ ق ﭘبسل بنی ٓجبستنذ اص :یبن نگجزاسی ٌ جق نفجی نِجبس

ؼجئ لیت انذیـجه عؼجﻦ

خذ ت.
2ـ1ـ .1پبرلمبن ي اختیبرات مطلق قبوًنگذاری

ا ش صق ثه ٓن ان خبل «دس ان ؼتبن ﭘبسل بن تغت تبحیش اكل عبک یت ٌ ق ﭘبسل جبنی یجبدس
ثه تل یت هشدنضه یخ اهذ هؼت» (صسگ ؽ  1388ف )76؛ صیشا ایﻦ ادٓب رج د داسد
که ﭘبسل بن ثه ن بینذگی اصػ ی شد ؿبخق لبلظ ٓب اػت؛ ثنبثشایﻦ هشدنضه سا ﭘبسل جبن
تل یت کنذ یب اص ی م تل یت ثینذاصد عقی ثشای شد ت قی جیؿج د ادٓجبی ؼجئ لیت
ذنی ا شی دؿ اس ثه نِش یسػذ؛ صیشا داؿتﻦ اختیبسا نب غذ د ثجه ٔنجبی صیجش ﭘجبگضاسدن
عق م دی شان اػت .دس ایشان ثب ت ره ثه اك ل  71 4یبن ن اػبػی اختیبسا یبن نگجزاس
ٌ ق نیؼت؛ لی ایﻦ اختیبسا
نیؼت.

غذ د ثجه نضلجه رججشان خؼجبس نبؿجی اص هجْ یجبن ن
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3ـ1ـ .1پبرلمبن ي اوذیشٍ وفی وظبرت

س ؿﻦ اػت که ثب نفی نِبس

ا بن تغقق ؼئ لیت نیض ثجه خج دی خج د اص ثجیﻦ خ اهجذ

سفت؛ خال دس ان ؼتبن هیض نه نِبستی اص ػ ی دػت بق یوجبیی یجب نهجبد ػیبػجی خجبف
جه ض ن ؿ سای یجبن ن اػبػجی دس فشانؼجه اص عیجج انٌججبم لج ثب دن ثجب ٓجشفهجب
ػنتهبی یبن ن اػبػی ن یؿ د (صسگ ؽ  1388ف )76؛ لی «ثه تذسیذ ایﻦ نِش ٌجشط
كجالعیتهجبی خج د

ؿذ که نتخت ی ثج دن جبنْ اص تزجب ص یجبن نگجزاسان اص عجذ د
تقجیصادق
ن یؿ د؛ اصاینش نِجبس ثجش لج ثب یجبن نگجزاسان ا جشی هجش سی اػجت ( 
ه بسان  1394ف )127؛ صیشا
رجشان خؼبس
ن هجبن
180

ﻦ اػت یبن نگزاسان ی انینی هْ کننجذ کجه دس ص ینجه

اسد ثشافشاد نبکبفی ثذ ن تو یﻦ ثبؿذ .دس ایجشان نهجبد سهججشی ؿج سای

ز ْ تـخیق ل غت نِب ثش ل ثب

ز غ نِبس داسنذ؛ ا جب ایجﻦ نهبدهجب

خ د ثه نغ ی یبدس ثه یبن نگزاسی هؼتنذ.
4ـ1ـ .1پبرلمبن ي اوذیشٍ وفی مسئًلیت

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

د لتهب ذٓی هؼتنذ که دس آ بل ع

تی اص یجیل یبن نگجزاسی ؼجئ لیتی ت رجه دنهجب

نیؼت (هذا نذ  1394ف  .)803بکیب لی ثه ك س ه نی ثش ایﻦ ثب س ﭘبفـبسی جیکجشد
که دنضه اص ص ب ذاسی عبكل یؿ د ثجه خیجش كجالط رب ٔجه اػجت

ؼجئ لیتی ثجشای

فش بنش ا ایزبد ن یکنذ .هبثض ثش ایﻦ ٓقیذق اػت که ؿجهش نذ ًجی یجشاسدادی ارت جبٓی ک یجه
عق م ًجیٔی سا ثه د لت یػپبسد تب ثه ا نیت ثه ٓن ان اػبػیتجشیﻦ نیجبصی کجه دس عبلجت
ًجیٔی اص دن غش اػت دػت یبثذ (صسگ ؽ  1388كق 74جً .)73شفذاسان لج نیت
ﭘبسل بن ثیﻦ ؼئ لیت عبک یت تٔبسم یبول ث دق یگ ینذ یذس ثجب ؼجئ لیت نبفجب
داسد « ل نیتهب دس ساػتبی تجب یﻦ نجبفْ ﭘبسل جبن ٓ ج رب ٔجه ت كجی

جیؿج د»

(صسگ ؽ  1388ف ) 76؛ ا ب « ل ن بنجذن د لجت اص ؼجئ لیت دس ا ج سی کجه دس قجب
عبک یت انزب یدهذ ثبٓج یؿ د تب ثؼجیبسی اصآ جبل نب ـجش ّ د لجت دػجت کجم اص
لغبٍ ذنی جبط ر ق کنذ عق م افشاد ثیگنبق دس ٔجشم خٌشیجشاس گیجشد ( یشداداؿجی
 1392ف .)126

5ـ1ـ .1پبرلمبن ي اوذیشٍ حسه خذمت

اص نِش جبنی تئ سیﻚ ر د لج نیت ثجش جنجبی نِشیجه عؼجﻦ خجذ ت جتنجی اػجت
ﭘ ؿـی یبن نی ثشای عفبُت اص ن بینذق دس ثشاثش تٔقیت یوبیی یب آ بل ﭘ یؼی اػت ٓ .جت
ثشیشاسی ایﻦ یبٓذق تب یﻦ نبفْ ٓ

ی رب ٔه كیبنت اص سطیم ﭘبسل بنی دس قبثل تٔجذیب

ُیفهاؽ سا که ن ٓجب ثشخج سد نقبدانجه ثجب

اعت بلی ی ای دی ش اػت تب ن بینذق ثب دصادی کب ل
ؼبول سا یً جذ انزب دهذ دس سد ع ادث ربسی کـج س ثجب دصادی کب جل ثجه گ نجهای
اُهبس نِش کنذ که صنبنضه این نجه آ جبل اص فجشد دی جشی كجبدس ؿج د خجبل

ثجب یجبن ن

غؼ ة ؿذق یبثل تٔقیت اػت (نی نهبد  1391كق 72جج)71؛ اص ایجﻦ س

لج نیت

تٔشمنبﭘزیشی اػجتٓ .جذ ؼجئ لیت ؿجب ل

آوبی ﭘبسل بن ٓ ذتب ؿب ل ٓذ ؼئ لیت
آ بل دسا ٓقبیذ ن بینذق دس قب ایفبی ُبی

ن بینذگی اػت که دس عبلت ٓجبدی

جﻦ

اػت ًجق یج انیﻦ ثجشای افجشاد ٔ ج لی رجش ثبؿجذ (ًجبًججبیی ج ت نی  1382ف .)98
تٔشمنبﭘزیشی دنجبله نٌقی ٓذ ؼئ لیت اػت .دس ك ستی که ن بینذقای شت جت ٓ جی

ؿ د که ٌبثق ی انیﻦ ربسی رش غؼ ة یؿ د ثبص هجم ن بینجذق ج سد ع بیجت یجبن ن
اػت (نی نهبد  1391ف )72؛ ثنبثشایﻦ دس غبیت ایﻦ نِشیه ن بینذگبن ﭘبسل بن جیت اننجذ
نؼجت ثه دنضه که خ د تل یت یکننذ (یبن ن) لج نیتهجبیی داؿجته ثبؿجنذ؛ عجبل دن جه
ثیآتنبیی ثه س د خؼجبس ثجه دنجبن اػجت .دس ایجشان
تو یﻦ ل نیت ن بینذگبن ثه نضله 
تٔشمنبﭘزیشی ن بینذگبن ثه ایﻦ دلیل که خجبل

اكل ٓذ ؼئ لیت یبثل یج ل اػت؛ لی
اكل ثشاثشی دس قبثل یبن ن اػت ﭘزیشفته نـذق اػت.
2ـ .1وظزیٍ حبکمیت الُی
دس گزؿته نِشیه غبلت ثش ایﻦ ﭘبیه اػت اس ث د که د لت ثه رهت این ه نـجب الهجی داسد دس
قبثل اتجبّ خ د هیش ؼئ لیتی نذاسد ( ػی صادق  1388ف )257؛ صیشا خذا نذ د لجت سا
قذس کشدق ؿبق ن بینذق خذاػت فش بن ا یبن ن اػت ػجشﭘیضی اص فش جبن ؿجبق خجبل
اسادق الهی گنبق اػت (ٓبلم  1391ف )163؛ عتی اگش فش بن ؿجبق رجت خؼجبس ثجه
دی شان ؿ د .گفته یؿ د ایﻦ ًشص تف ش که یت ان سیـههبی دن سا ا جش صق دس ج سد ٓجذ
ؼئ لیت سویغ ر ه س

ه دس نِب فشانؼه ان یغ ـبهذق کشد «نه اص نِشگجبق ٓقجل
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یبثل ﭘزیشؽ اػت نه دس اػال

سد تأییذ اػت» (کشی ی اال  1390ف .)10

3ـ .1وظزیبت دمًکزاسی
1ـ3ـ .1دمًکزاسی سًسیبل

عقهبی فشدی ثه ً سکب ل تبثْ ایتوبوب ٓ
ٔتقذان ثه اكبلت ر ْ جججیگ ینجججذ که 

ی

ل غت ؿجججججذق اػجججججت ثجججججشایﻦ جنب تل یم ثه آٌب ثبصﭘغگیشی غذ دیت یب
عقهبی فشدی نغلشا ثشاػبع العِججججججججب
گؼتشؽ 

شث ى ثه ل غت ٓ

ی انزب

رسقای زضا نیؼت؛ ث ه ا دس استجبى ثب دی ش افشاد یبثل تل ساػت
ججیؿ د .فشد ه ضجج ن 
 1391ف )404؛ ثنبثشایﻦ د کشاػی ػ ػیبل ؼجئ لیت جذنی دس

(ساػخ ک یت ی ثیب

یجبل فشد سا صنذان ثه سػ یت ن یؿنبػذ
182

ﻦ اػت ثه ثهبنه لبلظ ر ٔی عق م افجشاد

سا نبدیذق ث یشد.
2ـ3ـ .1دمًکزاسی اکثزیت

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

ایﻦ د کشاػی تـ یل د لت ﭘبسل بن سا ثه گش ق ؼ ي دس انتخبثب

ا یگزاسد (صاسٓجی

 1387ف )82؛ لی گفته یؿ د «یبٓذق اکخشیت ثه ایﻦ ٔنجب نیؼجت کجه اکخشیجت دسػجت
یگ یذ؛ ث ه یﻚ ػی ه تل یم گشفتﻦ اػت دس یبن ًشم دی جش اخجز تلج یم» (د ثنج ا
 1372ف  .)59ثب صنیﻦ ثشداؿتی د کشاػی ك سی اػت ثه لغبٍ نِشی تو ینی ثجشای
عق م ای یت اص ر ه عق رجشان خؼبس

فشدی ر د نذاسد.

3ـ3ـ .1دمًکزاسی وخبٍ سبالر

ثه نِش ربن اػت اس

یل شد خل ثی بسانی هؼتنذ که اعؼجبع نبخ ؿجی جیکننجذ؛ لجی

خ د دس بن خ یؾ سا ن یداننذ؛ ثنبثشایﻦ ثش هش س تشکیت دانجؾ تخلجق ثجب اکخشیجت
ٓذدی تبکیذ یکنجذ ( ـج ب
ـش ٓیت ﭘیذا کشدن ع

 1384ف  .)136نتیزجه آتقجبد ثجه ع

ت ت ن کشا هب اػت آتقجبد ثجه ع

جت دانـج نذان

جت ت نج کشا هجب دس

ثبًﻦ ثب اكل عبک یت شد تٔبسم داسد (د ثن ا  1372ف .)59
4ـ .1وظزیٍ حبکمیت قبوًن
تفقالق لانذ ایﻦ اػت که ص ن یبن ن ثشای عفجَ نجبفْ ه جی

دنضه عق یذانبن دسثبسق دن

هْ ؿذق اػت ﭘشداخت خؼبساتی که ثه ػی ه هْ ی انیﻦ ت ره افجشاد جیؿج د ٌ قجب
یبثل تل س نیؼت (ؿٔجبنی  1385كق 117ج .)115آال یه عق م ثـش ؿهش نذ فشانؼجه
یذ ایﻦ ن ته اػت که یبن ن ن یت انذ ثشای ؿهش نذانی که ارذ عق ـجبسکت جججه ًج س
ؿخلی یب اص ًشیق ن بینذگبنؿبن دس ؿ لگیشی دن ث دقانذ وش ثبؿجذ (ﭘجؾ  1385ف
 .)225دسایبال

تغذق یبهی ه لیض اُهبس داؿت ٓ :یه قب ی که خ د یبن نی هْ یکنجذ

که عق هب اص دن نبؿی یؿ د هیش عق یبن نی ثشای ٌبلجه ن جیت انجذ رج د داؿجته ثبؿجذ
(هذا نذ  1394ف )797؛ الجته گش هی ٓقیذق داسنذ اگجش اص هجْ یجبن ن هجشسی ت رجه
افشاد ؿ د د لت ؼئ ل ﭘشداخت خؼبس اػت (ؿٔجبنی  1385كق 117ج.)115
دسک عبک یت یبن ن دس گش تٔشی

یبن ن اػت .یبن ن (كشف نِش اص ؿ ل کجبسایی)

ٔ ال غل ل اسادق شد ﭘبسل بن عبک بن یب نبؿی اص اسادق الهی اػت که دس هش كج س
فبن ثه ػشؿت ػشن ؿت دن ثؼته اػت.

ػشن ؿت

ثشداؿتهب اص یبن ن تفب
که لز
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اػت؛ خال «اص نِش تت ػ د ان بسی یبن نی خج ة اػجت

ؿبدی انؼبنهب سا صیبد کنذ .ثه نِش لجبط یضدی یبن ن ثبیجذ جبنْ ایجذا بتی گجشدد

که ثه ٔن یب

ٔبد هشثه یصنذ .اص نِش ﭘ ﭘش هذف یجبن ن تجب یﻦ ٓجذالت اػجت .رجبن

الک اػتذالل یکنذ که یبن ن نجبیذ اسد ه ّ دیﻦ گشدد» (ساػخ  1384كق 95جج.)47
ربن دػتیﻦ ثشدن اػت که یبن ن صیضی نیؼت رض فشا یﻦ ؿخق یب هیئت عبکم

جشد دس

تـ یل دن ػه ی نذاسنذ (نیب سانی  1386كق 267جج .)262ثشاػجبع س ی جشد احججبتی یجب
عجقثنیجبد

تغققی یبن ن نبٓبدالنه اص ـش ٓیت عق یی دن ن یکبهذ؛ دس عبلی که دس نِشیه
ثه عقهبی اخالیی ػیبػجی ؿجهش نذان اسصؽهجبی جبه ی ه ضج ن کشا جت انؼجبنی
ثشاثشی ٓذالت ت ره یؿ د» (صاسٓی  1387كق  79 67ج .)74اص نِش تف جش غبلجت
فقهبی ٔبكشؿیٔی ثـش عق یبن نگزاسی نذاسد؛ صیشا انؼبن بلﻚ خ دؽ نیؼجت تجب ثت انجذ
ایﻦ اختیجبس سا ثجه ﭘبسل جبن اگجزاسد (ثیجب

ه جبسان  1389كجق )262 34؛ ا جب دس

ر ه سی اػال ی اكل عبک یجت یجبن ن اص د تغیش ؼجتقل ثجب اع جب

بهیجت تفجب

(یبن ن دینی یبن ن ٓشفی) ﭘیش ی یکنذ؛ ثنبثشایﻦ ؼئ لیت ذنی هجم تجبثْ جبهیتی د گبنجه
اػت؛ لی ع

ت ض ثه ارشای ی انیﻦ ؿشٓی اػت صه ثه صیجبن فجشد یجب صیجبن رب ٔجه

ثبؿذ؛ دس نتیزه نِشیه عبک یت یبن ن دس ساثٌه ثب ؼئ لیت ذنی فبیذ كشاعت کبفی اػت.

خطبوبپذیزی حبکم

 .2وظزیٍ
دس گزؿته ه بن ثش ایﻦ ثب س ث دنذ که ﭘبدؿبق ن یت انذ اؿتجبق کنذ؛ ثنبثشایﻦ دس قبثجل اتججبّ
خ د هیش ؼئ لیتی نجذاسد ( ػجی صادق  1388ف  .)257دس عقج م ان ؼجتبن فشانؼجه
ﭘبدؿبق تز ی دن صیضی اػت که ب ثه دن د لت یگ ییم کؼی ر د نذاسد که ثجه خٌجبی
تجه بنجذق ایجﻦ نِشیجه دس
ا سػیذگی کنذ (غ ب ی  1376ف  .)16دس ان ؼتبن هنج ص هجم 
ی آذ ؿ ی

به ی ؼئ لیت ذنی د لت ثبیی بنذق اػت .ال ی ان یؼجی ج ا شی جبیی

غذ دیتهبی فشا انی سا ثش ل نیت د لت اسد کشدق اػت؛ ا ب تجب تغقجق ع بیجت الص اص
ؿهش نذان فبك ه داسد (هذا نذ  1394كق 801جج .)800ثجه آتقجبد ثشخجی فقهجب دس نِجب
184

خٌجبنبﭘجزیش نیؼجت «خٌجش ُهج س اػجتجذاد ت رجه عبک یجت فقیجه

دینی عبکم اػجال ی
غیش ٔل نیض ﻰ ثبؿذ؛ صیشا تنهب ٓل ت اػت که ایجﻦ خٌجش سا دفجْ جﻰ کنجذ» ( نتِجشی

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

 1387ف .)7

 .3وظزیٍ مىبفع عمًمی
دس ت ریه ایﻦ نِشیه یگ ینذ «د لت خٌشهبی ر د دس فٔبلیتهبیی سا تقجل یکنجذ کجه
دی شان اص یج ل دنهب ػش ثبص یصننذ .اً ینبن اص ﭘیـقذ ی د لت ا جشی عیجبتی ثجشای تجب یﻦ
نفٔت ٓ

ی اػت؛ دس عبلی که ؼئ ل دانؼتﻦ د لت اص ثبثت تل ی ب اؿتجبق جیت انجذ

ایﻦ ﭘیـقذ ی سا تؤی

کنذ که خؼبس

هبی ثیـتشی سا دس ﭘی خ اهجذ داؿجت» (هذا نجذ

 1394ف )799؛ ا ب ثشخی یگ ینذ « :فجبهی ی اص یجیجل نفٔجت خ اػجت ٓ ج ٓجزس
رهی دس اختیبس د لت هب یشاس یدهذ تب نبفْ

ع افشاد گش ق هبی خجبف سا ﭘبی جبل

ػبصد» (دس ثالػتش  1368ف .)115

 .4وظزیٍ خذمبت عمًمی
فه نِشیه ف م ایﻦ اػت که د لت ُ

ثه اساوه خذ ب ٓ

ی اػت هشصنذ رجت

خؼبس ثش اؿخبف خل كی ؿ د .ایﻦ نِشیه دس عق م ایشان تجب عجذ دی ﭘزیشفتجه ؿجذق
اػت؛ صیشا ا ب ٓ ی (ّ) دس نب ه ثه بلﻚ اؿتش دثبدانی ؿهشهب سا اص ُجبی
ثش یؿ بسد ا ب خ ینی دس اختالف ثجش ػجشتٔییﻦ عجذ د اختیجبسا

عجبکم اػجال ی

الیجت ٌ قجه فقیجه

یت انذ ؼزذ یب نضلی سا که دس ؼیشخیبثبن اػت خشاة ﭘج ل نجضل
نیض ین یؼذ :عبکم 
سا ثه كجبعجؾ سد کنجذ (ا جب خ ینجی  1394ف  .)453یجبن نگجزاسی تجب یﻦ ارت جبٓی
ساقػبصی


بننذ دن ثه ربی بق نِشیه خذ ب ٓ

ی دس یبن ن اػبػی جب اص ر جه اكج ل

 58 29 3اؿبسق داسد؛ ثب ت ره ثه اكل صه م یبن ن اػبػی تقذ خذ ب ٓ

ی ثجش نجبفْ

سهبییصادق کجبُ ی  1391كجق 41جج)24؛ اص ایجﻦ س ثشخجی

خل كی دؿ بس اػت (
ین یؼنذ« :د لت سا ن یت ان ثبثت آ بل عبک یتؾ ل ن اص ؼئ لیت جذنی ت قجی کجشد.
تفب تی ثیﻦ د لت اؿخبم خل كی دس نبثْ فقهی دیذق ن یؿ د دس ه یﻦ ساػجتب اكجل
صه م یبن ن اػبػی اهشاس ثه غیش سا نپزیشفته اػت؛ ثنبثشایﻦ ا بن رججشان خؼجبس

رج د

داسد» ( آِی  1394كق 207ج)204؛ ا ب اػتذالل اخیش ثه ٓن ان یﻚ یبٓذق اسگبنیجﻚ دس
ﭘزیشؽ ؼئ لیت ذنی دس ایشان یبثل ات ب نیؼت؛ صیشا اگشصه ثشاثشاكل صه م اهشاس ثه غیجش
ؿبسقای نـجذق اػجت؛ ث جه
ن ّ اػت؛ لی ثه رجشان خؼبس ثه ٓن ان یﻚ عق اػبػی ا 
تنهب اص ثٔذ تئ سی خذ ب ٓ

ی دسثبسق عق بل یت ؼتقش اػت.

 .5وظزیٍ اقتذار ي رضبیت عمًمی
دس گزؿته نِشیه غبلت ثش ایﻦ ﭘبیه اػت اس ث د کجه د لجت ثجه رهجت این جه نبؿجی اص ایتجذاس
ٓ

ػجیصادق  1388ف )257؛ لجی

ی اػت دس قبثل اتججبّ خج د ؼجئ لیتی نجذاسد (

ا ش صق «فشد هن ب ی ثه ساثٌه یذس یب نِم ػیبػی ر د گشدن ینهجذ کجه دن سا ـجش ّ
گل غ جذی  1394كجق 75جج .)68ی جی اص ججبنی ـجش ٓیت نِشیجه سهجبیت
ثذانذ» ( 
ٓ

ی اػت .الک ـش ٓیت ع

دنهب نؼجت ثه ع
سهبیت 
)22؛ ا ب سهبیت ٓ
دس نقذ سهبیت ٓ
فش بن غیشاخالیی ع

تهب الضا ؿهش نذان ثه اًبٓت اص دنهجب سا جتنجی ثجش

ت ی انیﻦ یشاسدادهجبیؾ جیدانجذ (السیزجبنی  1381ف

ی خ د اثؼته ثه یضان ایتذاس ـش ٓیت عقبنیت یبن نیت اػت.
ثی ٔنی اػت که ث ییم انؼبن الضا اخالیی داسد کجه
ی یگ ینذ « 
ت سا ارشا کنذ ثشای ع

ت عق اكجذاس صنجیﻦ فش جبن خجالف
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اخالیی ر د داسد» (السیزبنی  1381ف .)22

 .6وظزیٍ کبرآمذی
نِشیه کبسد ذی ثش ایﻦ ثب س اػت که ؼئ لیت ذنی ؼتخذ بن جیت انجذ ثجب کجبسایی ٓ جل
ی نبػبصگبس ثبؿذ ساق عل دن اػت که ثب سهبنیذن ؼتخذ اص تشع ایجﻦ ؼجئ لیت

ٓ

آٌبی ل نیت ثه ا ایﻦ هذف سا غقق ػبصیم .ایﻦ که اص د لجت خ اػجته ؿج د تجب صیجبن
فٔبلیجتهجبی ج سد انتِجبس

صیبنهبی اسد ثش افشاد سا ثجشد ؽ ث ـجذ ػجٌظ
عبكل اص ک یه 
د لت سا ثه عذایل یسػبنذ .دی ان ٓبلی ایبال
ُبی
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سا ٓ ت ل نیت قب ب ٓ

تغذق دس دٓ ای «ثجش» کبسد جذی دس انزجب

دادگبقهجبی ان ؼجتبن

ی یدانذ .ایﻦ نِشیه اص ػ ی

سد ربنجذاسی یشاس گشفته اػت (صسگ ؽ  1388كق 79جج .)77ججبنی نِشیجه کبسد جذی
اػت؛ لی قل د اص کبسد ذی سػیذن ثه یﻚ هذف ک جی اػجت اگشصجه دس ج اسد

تفب

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

رضوی نب فق ثبؿذ؛ ثه ٓن ان خبل «لض ی ثه تب یﻦ نِش اکخشیت شد نیؼت؛ ث جه یضانجی اص
دسا شد

سد نیبص اػت که تـ یل ع

ت اػال ی

ﻦ ؿ د» (اسػجٌب  1395ف )7؛

ثنبثشایﻦ اػبػب دس نِشیه کبسد ذی ت یْ صنذانی اص ؼئ لیت ذنی ن یس د.

 .7وظزیٍ شخصیت حقًقی ديلت
ؿخلیت عق یی د لت خ د جتنی ثش نِشیب گ نبگ نی اص ر ه نِشیجه عقیقجی نِشیجه
زبصی اػت.
ه اداسان نِشیه عقیقی « ثشایﻦ آتقبدنذ که اه یجت فجشد اص ایجﻦ عیجج اػجت کجه ٓوج
ارت بّ اػت؛ لی دس نِشیه زبصی اه یت ارت بّ اص دن لغبٍ اػت کجه اص افجشاد تـج یل
ؿذق اػت» (هیب اثشاهی ی  1333ف  .)24ایﻦ د ًشص ت قی اص ؿخلیت عق یی د لجت
یت انذ جبنی تفب تی ثشای ن بق فشدگشا ر ْ گشا ثه ؼئ لیت ذنی عق م افشاد ثبؿجذ؛
دس نتیزه عق یذانبنی که ر د ؿخلیت عق یی د لت سا ان بس یکننذ ن جیت اننجذ ثجشای
ؿخق عق یی ؼئ لیت دس نتیزه ؼجئ لیت جذنی فجشم کننجذ؛ صیجشا اػبػجب ؿجخق
عق یی سا فبیذ اسادق ؼتقل یداننذ.

« اصدیذ ثشخی فقهب ؿخلیت عق یی د لت ﭘزیشفتنی اػت؛ ثنبثشایﻦ دس ثغجج بل یجت
تفب تی یبن ؿخلجیت عقج یی ؿخلجیت عقیقجی نیؼجت» (ؿجفبیی  1387ف 126
)136؛ ا ب ثشخی ین یؼنذ« :است بص ثنبی ٓقال نهبد ا ب ت
دس خ غ انفبل بل یت ثیت ال بل

الیت

یت ا جب

عجبکم

بننذ دن اص ر ه دالی ی هؼتنذ کجه ﭘجزیشؽ نِشیجه

ؿخلیت عق یی د لت دس اػال سا تبییذ ین بیذ» ( شتو ی  1395كق 73ج)65

مببوی وظزی مسئًلیت مذوی ديلت
 .1وظزیٍ حبکمیت محذيد پبرلمبوی
دس ٓلشعبهش قنﻦ ثه ٓن ان ثخـی اص ی ای عبکم ثش یﻚ کـج س داسای كجالعیت ٌ جق
دس هْ یبن ن ثه ؿ بس ن یدیذ .دا نه ٓ ل دن ثه اػٌه س ؽهبی نجبُش ثجه یجبن نگجزاسی
قیذ ؿجذق ایجﻦ ایٔیجت دس یج انیﻦ اػبػجی ٔبكجش دسای دادگجبقهجبی یجبن ن اػبػجی
کـ سهبی تشیی ثه ه ط ـبهذق یؿج د (یبػج ی  1383ف )167؛ صیجشا ن بینجذگبن
ؿ بسی هؼتنذ که اص ًشف ر ْ کخیشی ثه کبلجت ثشگضیجذق جیؿج نذ اص نِجش ٔنجبیی
بدی ن یت اننذ دس هجش ج سد ٓجیﻦ اف جبس ت جبیال
ك س

ا س رب ٔه اص غ س ًجیٔی ع

ج ک یﻦ سا جنٔ غ کننجذ؛ دس ایجﻦ

ت ت ثش خ دؽ نغجشف جیؿج د (ػجب نی

 1354ف  .)70هبنغ ک ؼﻦ ٔتقذ اػت تو ینی ر د نذاسد ن بینذگبن ثش ﭘی بن خج د ثجب
انتخبةکننذگبن ثجبیی ث بننجذ ه جه یج انیﻦ لج ة دنهجب دس رهجت توج یﻦ عقج م

تقیصادق ه بسان  1394كق 129ج )128که ثجذ ن
دصادیهبی ثنیبدیﻦ ؿهش نذان ثبؿذ ( 
ؿﻚ رجشان خؼبس

دس ص شق ایﻦ عق م اػت.

 .2وظزیٍ دمًکزاسی لیبزال
نِب ًشفجججذاس اكبلت فشد هذف اك ی ایذا ب ع

تی سا عفَ دصادی تو یﻦ عق م

دصادیهججبی ؿهش نذان ی ذاد کججشدق ی ش ل غت ٓ
اػججت (ساػججخ ک یت ی ثیب

ی سا ثه ه یﻦ کبسکشد فش کبػته

 1391ف  .)391اسصؽهججبی ثنیججبدیﻦ ثججه یججظق عق ج م

دصادیهبی فشدی ربی بق خبكی دس ایﻦ انذیـه داسنذ اسادق اکخشیت ن یت انذ ثجب عجقهجبی
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اػبػی دس تٔبسم یشاس گیشد دس ك س

هْ یبن ن غبیش ثب عقهبی فشدی تو یﻦهجبی

نهبدی ارت بٓی ثشای رجشان دن ﭘیؾ ثینی ؿذق اػت (صاسٓجی  1387ف  .)82دس نِشیجه
فشدگشایی جتنی ثش یشاسداد ارت بٓی ه بن نجه کجه افجشاد دس س اثٌـجبن جض ثجه سٓبیجت
یشاسدادانذ د لت ض ثه سٓبیت یشاسداد ارت بٓی اػت اگش عق م افجشاد سا ثجه اؿجتجبق یجب
ثیرهت نقن کنذ ص ن فبد یشاسداد ارت جبٓی نقجن ؿجذق اػجت ثبیجذ غشا جت اسدق سا

ثجیسع بنجه
ﭘشداخت کنذ (صسگ ؽ  1388ف )80؛ الجته ثنیبد ػش بیهداسی ثش جنبی سیبثجت 
ثش ػش تغلیل حش

ثنیبد لیجشالیؼت عبک یت فشدی اػت ایجﻦ انجبؿجت حجش

غجبیش

یسػذ.
ثشاثشی عق م فشدی ثه نِش 

 .3وظزیبت حق بىیبد
188

اكٌالط عق ثنیبد دس اینزب نبُش ثه انذیـههبی ذافْ عقهبی هم دس ثشاثجش یج ای ٓ ج ی
اػت که ثه ثشخی اؿبسق یؿ د.

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

1ـ .3وظزیٍ تضمیه حق
دس ا اخش یشن  17ا ایل یشن  18ث د که ﭘزیشفته ؿذ تو یﻦ عق م افشاد دس قبثل گش قهجب
خ د د لت اص اه یت ثشاثشی ثشخ سداس اػت ل نیت د لت ثب ع بیت اص عقج م افجشاد
نبػبصگبس ثشای نِ ی د کشاتیﻚ ثشﭘبیه اعتشا ثه عق م فشدی خٌشنجبک اػجت .ﭘجغ اگجش
عبک یت غذ د ثه عق م افشاد اػت نقن دن ثبیذ ایزبدکننذق ؼئ لیت ثبؿجذ (صسگج ؽ
 1388كق 81ج .)80ایﻦ نِشیه دس فشانؼه ایزبد ؿذ دس عقج م ان جیغ ا شی جب هجم
جبنی غ ی داسد دس عق م ب نیض دس یبٓذق الهشس رج د داسد» (کبت صیجبن  1386ف
 .)28اؿ بل اسد ثش ایﻦ نِشیه ایﻦ اػت که گبق تو یﻦ عجق ی جی
خؼبس

جﻦ اػجت رجت

ثه دی شی ؿ د.

2ـ .3وظزیٍ حق طبیعی
ًشفذاسان عق م ًجیٔی ٔتقذنذ ایﻦ عق م «ی انیﻦ الیتغیشی نفﻚ اص اسادق خذا نذ ٓجذالت
اخالم اػت .ؿ الیه فی ؼج ف فشانؼج ی ؿخلجیت انؼجبنی سا تنهجب نججْ عجق جیدانجذ
(ًجبًجبیی  1332كق 47ج .)44ثشای تجییﻦ عق ًجیٔی یت ان ایﻦ ً س گفجت کجه «اگجش

دنگبق یبن نگجزاس
فشهب دصادی یشاسدادهب عق ًجیٔی دانؼته ؿ د (عق م رذیذ) 

ج

ثجه

تبییذ دن اػت ( بدق  10یبن ن ذنی ایشان)؛ ا ب اگجش اكجل ا لجی سا دس عقج م ثٌجالن دنهجب
ثذانیم (عق م ػنتی) دن بق ثبیذدصادی یشاسدادهب سا نه عجق ًجیٔجی کجه ا تیجبصی دادق ؿجذق اص
ؿبسّ ثه

فبن غؼ ة کشد .اگش ؿهش نذان دس ثشاثش د لجت عقجی ثجذیهی ثجشای رججشان

خؼبس هبی نبؿی اصفٔل کبسگضاسان ع

تی یداؿتنذ بدق  11یبن ن ؼئ لیت جذنی ثجه

گ نهای دی ش انـب یؿذ .ایﻦ بدق ت یغب ثه د لت عق دادق اػت کجه اگجش کجش ؾ ارجبصق
داد ثه رجشان خؼبس ثپشداصد؛ ثذیﻦ ػبن یت ان ایﻦ جبدق سا یبدگجبسی اص عقج م یجذیم دس
رٔفشیتججبس  1382ف  .)90 88دس ال ج ی دل جبنی تغجت تجبحیش

د سان کن نی دانؼت» (
نِشیه عق م ًجیٔی ؿهش نذی که دس آ بل یبن نی ُبی

اص ػج ی د لجت یشثجبنی ؿج د

عق ًشط ؿ بیت ثجشای دسیبفجت غشا جت سا داسد (هذا نجذ  1394ف)801؛ دس عجبلی کجه
تغت تأحیش تت ﭘ صیتی یؼم عق یی آتجبسعق م نه نبؿی اص انٌجبم دن ثب عق م ًجیٔی

189

اخالم یب ٓشف ث ه اص كذ س فش بن قب كبلظ سٓبیت تـشیفب ؿ ی دن نبؿی
کی یبن  1395ف  .)33ثخـی اصعق م اػال فٌجشی الیتغیجش

یؿ د ( شکض بل یشی

اػت؛ ا ب نه ثه فه نِشیه عق م ًجیٔی؛ ثه هشعبل ؼئ لیت ذنی اص نِش عق ًجیٔجی دس
بتت خت

اػت.

تفب

3ـ .3وظزیٍ حق بشزی
ؼئ لیت ذنی دس ساثٌه ثب تو یﻦ عق م ثـش ثب ت ره ثه ـ ل ثشداؿتهجبی تفجب
تٔشی

ثـش تٔشی

عق

اص

یظگی نؼلهبی عق ثـشی ا جشی غجب ن ثجه نِجش جیسػجذ.

ثشخی عق یذانبن ٔتقذنذ «ثشتشی عق م ثـش ثش ت ب ی قب ب

نهبدهبی ػیبػی کـ س جب

ثه ً س ؿفبف ریل اكل نهم ثذیﻦ تشتیت قشس ؿذق که هیش قجب ی عجق نجذاسد دصادیهجبی
ـش ّ سا هشصنذ ثب هْ یبن ن ػ ت کنذ؛ لی دس ﭘبػخ یگ ینذ :دس اكجل صهجبس یجبن ن
اػبػی د ذق اػت ک یه ی انیﻦ ثبیذ ثشاػبع اصیﻦ اػال ی ثبؿذ؛ ﭘجغ عقج م ثـجش ج سد
نِش ٌ ئنب عق م ثش لٌ ظ نخ اهذ ثج د» (هبؿج ی  1386كجق )50 46؛ اص ایجﻦ س
ثشداؿت عق ؼئ لیت ذنی اص نِشعق ثـشی دس بتت خت

نیض ی ؼبن نیؼت.

 .4وظزیٍ تسبيی افزاد در مقببل َشیىٍَبی عمًمی
ثه رت ایﻦ نِشیه كشفنِش اص این ه سیـه هشس صیؼت ثبیذ هشس دس ثیﻦ ٓ
د لت اص ًشیق ك ل بلیب

ث دره خؼبسا

ت صیجْ

اسد ثش افشاد سا تب یﻦ کنذ؛ ثنبثشایﻦ ثشخجی

عق یذانبن ثشایﻦ ثب سنذ که « ؼئ لیت ذنی نبؿجی اص یجبن ن سا كجشفب ثبیجذ ثجش ﭘبیجه تئج سی
ؼب ا

افشاد دس قبثل هضینههجبی ٓ ج ی یجشاسداد» (ا جب ی اػت اسػجن شی  1389ف

)370؛ ا ب ثه ٓقیذق ثشخی دی ش «ایﻦ ا ش خبل
اػت؛ صیشا صیبندیذق ٓال ق ثش ﭘشداخت بلیب

اكل ثشاثشی افشاد دس قبثل ﭘشداخت بلیجب
ٔ لی که ٓ

افجشاد یبن نجب

ج

ثجه دن

هؼتنذ بلیب دی شی که ه بن صیبن ثبؿجذ ثجشای تجب یﻦ نجبفْ رب ٔجه تغ جل جیؿج د»
(ًجبًجبوی ت نی  1384ف  .)396ثشخی ین یؼنذ« :یبٓذق الخجشاد ثبلوج بن ثجب نِشیجه
تؼب ی ؿهش نذان دس تغ ل هضینههجبی ٓ ج ی یشاثجت داسد» (صیجشک ثجبس یی  1395ف
190

.)148

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

 .5وظزیٍ مسئًلیت مذوی جمعی (تًسیع خسبرت)
ﭘبیه ایﻦ نِشیه ثش جنبی تف ش نِب ثی ه اػت اس اػت .گبهی یﻚ ؿخق ثه تنهجبیی اص رججشان
خؼبس

نبت ان اػت .نِیش خؼبستی که ٓ یب تش سیؼتی ثه ثبس ید سد؛ ثنبثشایﻦ «ی جی اص

اسصؽهبی ن دس ؼئ لیت ذنی ت صیْ ٓبدالنه خؼبس اػت .جنبی ف ؼجفه ت صیجْ ٓبدالنجه
خؼبس ایﻦ اػت که اگش ه جؼت ی ارت بٓی استجبى شد دس رب ٔه ایتوجب جیکنجذ کجه
ـبغل

نبكت ٓبدالنه تقؼیم ؿ د ایﻦ ایتوب سا هم داسد که ثذثختیهب نیض ٓبدالنه تقؼجیم

ؿ د .دس فقه هم اگش کؼی ٓبی ه نذاسد یب دنبن یذس ﭘشداخت دیه سا ُشف ػه ػجبل نذاسنجذ
ثش ثیتال بل تغ یل یؿ د تب ه ه شد دس تغ یل ایجﻦ ثجذثختی کجه ثجب ػج نیجت نجج دق
ؿشیﻚ ثبؿنذ (کبت صیبن  1386ف )27؛ هشصنذ که دس ایﻦ نِشیه «هش صیبن نجبس ایی رججشان
ًشط دٓب ی ػبدقتش تغ ل صیبن دػبنتش اػت؛ ا ب اص ػ یی

ﻦ اػت ثبٓجج افجضایؾ

هضینههبی ارت بٓی افشاد ه ض ن هضینههبی ثی ه ؿ د .اص ػ ی دی ش نیض

ﻦ اػت ثبٓجج

ثیﭘش ایی افشاد رب ٔه دس است بة خٌشع ادث صیبنجبس ثبؿذ نیض عبلت ثبصداسنذگی افجشاد دس
است بة ع ادث صیبنجبس سا اص ثیﻦ ثجشد ثبٓجج القجبی ؼجئ لیت جذنی ؿج د» (ان سٓجبسف
عیذسی  1394ف  .)66دس ایشان ی انیﻦ ثی ههب اص ایﻦ نِشیه ﭘیش ی یکنذ.

 .6وظزیٍ رفبٌ عمًمی
صیجبندیجذگبن رججشان خؼجبس سا عجق خج د ثذاننجذ

ﭘیذایؾ فه د لت سفبق ثبٓج ؿذ
(ثبدینی ه بسان  1391ف  .)20ثه رجت ایجﻦ نِشیجه دس ج اسدی کجه ؿجخق کجبس
فیذی ثشای ارت بّ انزب یدهذ دس احنبی دن صیبنی ثه دی شی اسد یدیذ کجه رججشان دن
ثشاػبع نِشیه تقلیش یؼش نیؼت د لت ثه ن بینجذگی اص ػج ی رب ٔجه خؼجبس

اسدق سا

رجشان یکنذ (سػت ی ه بسان  1388ف )80؛ ثب ایﻦ عبل « ؼبله ثنیجبنی کجه انتقجبدا
اػبػی سا ثه د لت سفبق اسد دس سًه ػق ى یشاس دادق اػجت ٓجذ ػجبصگبسی د فهج
ک یذی یٔنی ایتلبد دصاد اساوه خذ ب سفبهی ثه ت ب ی شد ثب ی ذی ش اػجت» (ف الدیجبن
ه بسان  1387ف  .)142نِشیه سفبق دس اكل  29یبن ن اػبػی ب ٌشط ؿجذق اػجت
ٌبثق یبٓذق فقهی اعؼبن «اگش کؼی ثه ان یض خذ ت ثه دی شان ٓ ی ػ د نذ انزب دهجذ؛
ا ب رت س د خؼبس ثه دنبن ؿ د ایجذا ؾ ؼجئ لیت د س نیؼجت» ( لجٌف ی 1384
ف )72؛ ا ب ایﻦ یبٓذق ـخق ن یػبصد کجه رججشان خؼجبس ثشٓهجذق د لجت اػجت یجب
دی شی.

بیمٍگز

 .7وظزیٍ ديلت
سیغ ه سی ٔتقذ ث د ک یه افشاد رب ٔه دس قبثل خؼجبسا نبؿجی اصآ جبل د لتجی ثی جه
هؼتنذ .ثه رت ایﻦ نِشیه تقلیش که بنٔی ثشای ؼئ ل دانؼتﻦ د لت ث د ثشداؿجته ؿجذ
جنبی ؼئ لیت د لت سا ثب تئ سی ثی ه ت ریه یکننذ .د لجت دس قبثجل دسیبفجت بلیجب
ؼتقیم غیش ؼتقیم اص اؿخبف ثی هگش دنهب غؼ ة یؿج د ثجشای احججب

ؼجئ لیت

د لت نیبصی ثه احجب تقلیش ثشای ػبص بن د لتجی یجب اؿجخبف جب س ثجه خجذ ت ٓ ج ی
نیؼت؛ صیشا سطیم ثی ه ـتشک ثشرب ٔه ع
ػبص بنهبیی که ب س ثه خذ ت ٓ

ت یکنجذ .لئج ن د گجی ٔتقجذ اػجت ک یجه

ی هؼتنذ دس ك ستی که اص فٔبلیتهبی دنهجب هجشسی

ایزبد ؿ د د لت ثش اػبع اكل ثی ه ثبیذ دنشا تجش یم رججشان کنجذ (ؿجٔجبنی  1385ف
)74؛ لی نج د نِب ؿفبف بلیبتی فشاس بلیب
ث دن ایﻦ نِشیه اص اؿ بال

دن اػت.

هجٔ

ایتلجبدی ؿجهش نذان نیجض دس جبنی
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 .8وظزیٍ تقصیز
صیبنصننذق سا احججب کنجذ؛  .2اگجش
صیبندیذق ثبیذ تقلیش 
اػبع نِشیه تقلیش ثش د جنبػت .1 :
صیبنصننذق شت ت تٔذی تفشیي نـذق ثبؿذ ؼئ لیتی نذاسد .بدق  7یبن ن ؼئ لیت جذنی

ایشان لذام ایﻦ نِشیه اػت؛ لی نِشیه زک س یبدس نیؼت ثؼیبسی اص رججشان خؼجبسا سا
ﭘ ؿؾ دهذ؛ صیشا احجب تقلیش صیبن بس دس ثشخی اسد ـ ل اػت دس ثشخی ج اسد هجم
خؼبساتی اسد یؿ د ثذ ن دن ه ایٔب تقلیشی عبكل ؿذق ثبؿذ؛ صنبنضجه ثشخجی گ ینجذ
«اص عیج جنب ؼئ لیت ذنی نبؿی اص یبن ن سا ن یت ان ثه تقلجیش یجب خٌجب جتنجی ػجبخت؛
صیشا هْ یبن ن ن یت انذ خٌب ت قی گشدد انتؼجبة تقلجیش ثجه ػجبص بن ا جشی ﭘجزیشفتنی
نیؼت (ا ب ی اػت اسػن شی  1389كجق )370 360؛ لجی ه جبنٌ س کجه گفتجه ؿجذ
ﭘجیؾثینجی یجبن ن

یبن نگزاس ل ن اص خٌب نیؼت؛ ثجه ٓجال ق دس فشهجی کجه دس احجش ٓجذ
192

خؼبستی ثش افشاد اسد رجشان ن یؿ د خٌبی یبن نگزاس ٌشط اػت؛ ﭘغ ججبنی نِشیجه
تقلیش كبوت نیؼت؛ الجته دس ثشخی ی انیﻦ ایشان (یبن ن تزبس ) ثبس احججب تقلجیش ثشٓهجذق

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

صیبنصننذق اػت که ایﻦ نِشیه سا ثب تـتت ثیـتشی اره یکنذ.
خ د 

 .9وظزیٍ مسئًلیت محض ي مطلق
ؼؤلیت غن عبكل اف بس ف ؼفی عق یجذانبن دس ارجه ثجب ﭘیـجشفت دانجؾ ثـجشی
ﭘیضیذق ؿذن ساثٌه ارت بٓی اػت که ثب عزف ٓنلجش تقلجیش اص ؼجؤلیت جذنی تأکیجذ ثجش
صیجبندیجذق اػجت؛ ثنجبثشایﻦ س ؿجﻦ اػجت کجه

ساثٌه ػججیت دس ﭘی تؼهیل رجشان خؼبس
ؼئ ل ؿنبختﻦ کؼی که ٓب ل س د صیبن ث دق نلفبنه اػت؛ دس عبلی که تغ یل صیجبن ثجه
صیبن؛دیذقای که نه قلش ث دق نه ٓب ل س د هشس نلفبنه نیؼت .دس عق م ایشان لجبدیق
یؿ د؛ ا ب ُجبهشا یجبن نگجزاس
فشا انی اص ؼؤلیت غن که جتنی ثش جبنی فقهی اػت یبفت 
ت بیل صنذانی نذاسد که دا نة ایﻦ ن ّ ؼؤلیت سا ثه ع صقهبی رذیذی که آ جبل ؼجؤلیت
غن دس خل ف دنهب ثب ار بّ رهبنی س ثه س ػت گؼتشؽ دهذ (ثجبدینی ه جبسان
صیبندیذق نیجبصی ثجه
 1391كق 33ج .)19اػبع نِشیه ؼئ لیت غن ثش د جنبػت .1 :
صیبنصننذق نذاسد؛  .2تنهب ف سع بط س یت انذ سافْ ؼئ لیت صیجبنصننجذق ثبؿجذ
احجب تقلیش 
نه هیش صیض دی ش ( خل یبن ن عبکم ثش ثی ه ؿخق حبلج) .ص بنی که ٌ قب اص صیبن سػجبن

ٓزسی ﭘزیشفته نیؼت یت ان ثه نِشیه ؼئ لیت ٌ جق یجبد کجشد؛ خجل یج انیﻦ شثج ى ثجه
غلت دس ایشان که اگش بل غلجی ثه هشدلی ی ل ف سع بط س دس یذ غبكجت ت ج

ؿج د

غبكت ؼئ ل رجشان خؼبس اػت؛ لی ثشخی اص غت ای ایﻦ نِشیه ثب انلجبف اخجالم
فبك ه داسد.

 .11وظزیٍ خطز
ثش اػبع ایﻦ نِشیه هشگبق کؼی غیي خٌشنبکی ایزبد کنذ صجه دن کجبس تٔجبسف ثبؿجذ
صه غیش تٔبسف خال د لت دص بیـب هؼتهای یب کبسخبنهای ثشای ایزجبد اؿجتغبل ایزبدکنجذ
دس ثشاثشدن ؼئ لیت داسد؛ ا ب دس ت ریه گفته یؿ د « :ل غتگشایجی دس رج هش ؼجئ لیت
ذنی اسد ؿذق

اؿتٔبلصا [ خجل

فبهیم رذیذی سا ایزبد کشدق اػت؛ خال ع ل نقل اد

گبصهبی ػ ی] دس ربدقهب کبسخٌشنبکی اػت؛ لجی صج ن ف ایجذ ثیـجتش اص هجشسدن اػجت
تقلیش نیؼت ثبیذ تغ ل ؿج د» (کبت صیجبن  1386ف )28؛ ه ضنجیﻦ اگشصجه هجشس ثجه
کؼبنی اسد یؿ د ثه دی شان ػ دی هم یسػذ؛ ا ب دس ﭘبػخ یتج ان اػجتذالل کجشد کجه
«دس ﭘشت سؿذ فٔبلیتهبی ایتلبدی د لت اداسق کشدن کبسخبنههب ثه ػجی ه د لجت نِشیجه
ل نیت د لت س ی هم سفته دی جش یبثجل دفجبّ ن جیثبؿجذ» (هذا نجذ  1394ف .)797
ثٔوی اػبتیذ عق م ایشان ایﻦ نِشیه سا تشادف یبٓذق هي له الغنن فعلیه الغرم یداننذ؛ لجی دس
عق م اػال هش صیبنی که ثه دی شی اسد ؿج د هج بند س اػجت عتجی اگجش فبٓجل دن دس
خ اة ثبؿذ؛ ا ب دس نِشیه ایزبد خٌش صیبن نبؿی اص فٔ ی ؼئ لیتد س اػت که ثشای فبٓجل
دن ػ د نذ ثبؿذ (سػت ی ثهبدسی رهش ی  1388ف  .)79ایﻦ نِشیه رجشت فٔبلیجت دس
ﭘبسقای اسد سا نیض اص اؿخبف یگیشد.

مببوی وظزی مصًویت ي مسئًلیت مذوی در ایزان
دس نِب فقهی ج عق یی ایشان نؼجت ثه ؼئ لیت

ل نیت ذنی د لت ثشداؿتهب ی ؼجبن

نیؼت؛ ا ب یت ان اص ایﻦ یبن ﭘنذ دیذگبق ک ی اػتخشاد کشد.
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 .1دیذگبٌ مسئًلیت مذوی کبمل
ًجق ایﻦ دیذگبق ؼئ لیت ذنی ثه ً س کب ل دس نبثْ یبن نی فقهجی ثجه سػج یت ؿجنبخته
ؿذق اػت.
1ـ.1قبوًن اسبسی
اكجججججججل  171یبن ن اػبػی ثه كشاعت ؼؤلیت ذنی د لت سا سد ﭘزیشؽ یشاس دادق
قل د اص د لت فه ٓب دنؼت که دس ثشداسنذق ی ای ػهگبنه اػت (ؿجججججج شی صاسّ
 1395ف  .)14هیش کغ عق دػتیبصى دس بل ربن ٓشم ؿئ ن فشدى ارت جبٓﻰ
دی شان سا نذاسد .عبک یت هم اص ایﻦ یبٓذق ؼتخنی نیؼت دس اكل  22یبن ن اػبػی تج ج س
یبفته اػت (صیشک ثبس یی  1395كق 153ج .)148دس ه یﻦ ساػتب تٔجیش هیشکغ دس اكجل
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 40یبن ن اػبػی سا یت ان ثه د لجت تؼجشی داد آ جبل عجق سا ؿجب ل ٓ جل عبک یجت
دانؼت ( آِی  1394كق 207ج.)204

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

1ـ .2قبوًن عبدی
ثه رت الیغه یبن نی نغ ق خشیذ ت ﻚ اساهی ل ة  1358د لت جض ؿجذق اػجت
دس قبثل ت ﻚ ا الک اؿخبف خل كی که اص لبدیق ٓ ل عبک یت ثجه ؿج بس جیس د
ثهبی دن سا ثه صیبندیذق ثپشداصد .ثش اػبع بدق  13یبن ن ثه کبسگیشی ػالط ت ػجي جب سیﻦ
نیش هبی ؼ ظ  ....ثه کبسگیشی ػالط اص ِبهش ثبسص آ بل عبک یت اػت عتی ص جبنی کجه
ب سان د لت ت ب ی اصیﻦ یبن نی سا سٓبیت کشدق ثبؿجنذ
ثبؿذ د لت اص ایﻦ ثبثت ض ثه ﭘشدا خؼبس

هجیش تقلجیشی اتفجبم نیفتجبدق

اسدق ثش اؿجخبف خ اهجذ ثج د ( آِجی

 1394ف  .)207اكجل عججذ اع ججب ؿججخق عقیقجی عقج یی دس ججبدق  588یججبن ن
تزبس ایشان ؤیذ دن اػت که ل نیت عبک یت دس ع صق ؼئ لیت جذنی فبیجذ هشگ نجه
ربهت عق یی اػت ( یشداداؿی  139ف .)122

1ـ .3قًاعذ شزعی
ثب ر د ثشخ سداسی د لت اص اكل عبک یت تقذ لبلظ ٓ

ی ؼئ لیت جذنی حبثجت

اػت؛ صنبنضه ی آذ اعؼبن اػتی بن ارن نیض که دس ؿ بس ی آذ اػجقبى هج بن هؼجتنذ
دس ک یت خ د بنْ ایﻦ ؼئ لیت نیؼتنذ ( شتو ی  1395ف .)146
رجشان خؼبسا نبؿی اص ایذا ب

د لت اص ػیشق ٓ ی نِجشی ا جب خ ینجی دس ثجبة

یبٓذق «الخشاد ثبلو بن» یبثل اػتنجبى اػت؛ ثشایﻦ اػبع ا جب د لجت سا

ج

ثجه رججشان

خؼبسا نبؿی اص رنب ثالیبی ًجیٔی تش یم خؼبسا د سان انقجالة اص ًشیجق تأػجیغ
كنذ م ی کشدقانذ (صیشک ثبس یی  1395كق 153ج.)148

.2دیذگبٌ مسئًلیت مذوی وبقص
ؼئ لیت ذنی د لت دس اسد آ بل عبک یت تغت ؿشایٌی ﭘزیشفته ؿذق اػت؛ ثب رج د
ایﻦ هن ص ػبیه یؼ ت دخش بدق  11یبن ن ؼئ لیت ذنی ثش عق م ایشان ػجن ینی جیکنجذ؛
ثه ً سی که دس ﭘش نذق ػ ثه ه فی یهب اگش ٓ ل دػت بقهبی ًشف دٓج ی عجبک یتی
ت قی یؿذ دادگبق ع م ثه ﭘشداخت خؼبس كجبدس ن جیکجشد .ه ضنجیﻦ جبدق  12یجبن ن
ؼئ لیت ذنی ٓذ ا بن ر گیشی اص س د صیبن سٓبیت ت ب اعتیبىهجبی تنبػجت ثجب
ا هبّ اع ال یویه سا اص رجب ٓذ ر د ؼجئ لیت جذنی ؿجنبخته اػجت (ا جب ی
اػت اسػججن شی  1389كججق 368ججج .)367دسخل ف خؼبسا نبؿی اصآ بل عبک یت
دسك ستی که د ؿشى ٓ ججججلعبک یت ٓ ججججل هش س
ٓ

ی اص ﭘشداخت خؼبس

ر د ثبؿذ اؿخبف عق م

ٔبف خ اهذ ث د (ؿ شی صاسّ  1395ف .)21

ثشاػبع ثشداؿت عبکم اص فقه ا ب یه تنهجب ثٔوجی اص خؼجبسا یبثجل رججشان غؼج ة
ؿذانذ ثخؾ یبثل ت رهی یبثل رجشان غؼ ة نـذقانذ .فقهجبی ا ب یجه دس ج سد فجبد
دحبس یبٓذق الهشس عتی فه هشس هشاس عجذ نِجش نذاسنجذ (ثبثجبیی  1384كجق
58ج .)47یبٓذق هذس نشفتﻦ خ ن ؼ بن تنهب هجشس ثجذنی سا دس ثجش جیگیجشد هجشسهبی
دی ش ثجشای خجبل صیجبن جبلی یجب ٔنج ی

بننجذ ایجﻦهجب سا ؿجب ل ن جیؿج د (ثجبدینی

ؿبهیدا ﻦربنی  1392ف  )7تنهب ؿب ل ؼ بنبن اػت.


.3دیذگبٌ مسئًلیت مذوی مبُم
س ی شد ی انیﻦ ایشان دس رجشان هشس نبس ای صیبندیذق جهم اػت؛ ثه ایﻦ دلیل که دس ثشخجی
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اص ی انیﻦ ساه بسهبی ـخلی دس رججشان هجشس صیجبندیجذق رج د داسد؛ دس عجبلی کجه دس
ی انیﻦ دی ش ایﻦ ساه بسهب ر د نذاسد؛ ه ضنیﻦ ثه ایﻦ ٓ ت اػت که ثب اكل رججشان کب جل
هشس صیبندیذق تٔبسم داسنذ (ثبدینی ؿبهیدا ﻦربنی  1392كق 4ج.)3
ن ٓیت اهشاس لجض رججشان خؼجبس

دس اثج اة خت ج

فقهجی

رج د ی آجذ

گ نبگ ن فقهی نـبن اص ﭘزیشؽ نِب ؼئ لیت ذنی اص نِش اػجال داسد؛ لجی ثجشای احججب
ؼئ لیت ذنی یت ان گفت ع م ثه عش ت اهشاس ـج ی سا عجل ن جیکنجذ؛ ث جه ثبیجذ
ساهی ثشای سفْ هشس اساوه داد (ع تنیب  1386كق .)12 8
ایتوبی اكل ل نیت یوبیی دن اػت که یوب دس ثشاثش ارشای ُبی

ؿغ ی خ د

اص ﭘی شد دٓب ی ذنی کیفشی ل ن ثبؿجججججنذ ایجججججﻦ اكل دس فقه ثه یبٓذ ﻋﺪﮐن ﺟﻮاز

هﺨﺎﺻوه ثش یبهی ٌشط اػت (یشیـی ه بسان  1395ف )176؛ ا ب ثشخجی گ ینجذ «دس
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هْ کن نی قشسا ایشان عق م یشثبنی اص تل ی ب غیشیبن نی یبهی دس هبلجهای اص اثهجب
یشاس داسد دس كج ستی کجه ا جش صق دس کـج سهبی ﭘیـجشفته یجبن نگجزاسان دن سا اص ؿج ل

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

قشسا

ٓ

ی خبسد تبثْ ه اثي یظق یشاس دادقانذ» (دا سنیب  1385ف .)147

دس ص ینه ل نیت ﭘبسل بنی دس یبن ن اػبػی ر ه سی اػال ی نیض «ٓجذقای دن سا نج ٓی
ا تیبص خالف اكل ثشاثشی ن بینذگبن ثب دعبد شد ت قی یکننجذ ثشخجی ثجه اػجتنبد ییجبع
ا ل یت ثشدننذ که اص دنزب که ﭘیب جش ـشّ ثه ع م ثشخی اص دیب یشدن لج نیت نجذاسد ثجه
ًشیق ا لی ن بینذگبن ز غ ن یت اننذ صنیﻦ لج نیتی ثجشای خج د یبوجل گشدنجذ ثشخجی
آٌبی ل نیت سا نبفی اع ب یوبیی اػال جنجی ثجش ن ٓیجت تٌٔی جی ارجشای ع جم
یبهی دانؼته اػتنبد ثه ع م حبن یه سا کبفی ن یداننذ ثشخی دی ش یگ ینجذ لج نیت دس
اػال

نبثْ دینی ػبثقه نذاسد؛ لی ثشخی اػتذالل کشدقانذ کجه بهیجت لج نیت بهیجت

عفَ عق م شد اػت .ثشخی دی ش ثشٓذ تنبفی ل نیت ثب اكل ثشاثشی دس قبثجل یوجب
هش س ثشیشاسی تنبػت یبن ؼئ لیت ن بینذگی خٌشا ﭘیؾ س ی دن اؿبسق کجشدقانجذ
ثشخی ثش یتی ث دن ق له ل نیت اص ﭘی شد یوبیی

ـبثهت دن ثجب هجٔیت ته جبن

تغت تٔقیت یب ثبصداؿت تبکیذ داؿتهانذ» (نی نهبد  1391ف 81ج.)79

 .4دیذگبٌ فقذان مسئًلیت مذوی
یٌٔب ؿ بیت ٓ یه یبن ن (ٓبدی اػبػی) ً ت خؼبس نبؿجی اص هجْ یجبن ن عتجی
ؿ بیت ٓ یه قشسا دس ع م یبن ن ﭘزیشفته نـجذق اػجت (ا جب ی اػت اسػجن شی 1389
ف  .)371بدق  11یجبن ن ؼجئ لیت جذنی ایجشان ثجب ﭘیجش ی اص یجﻚ نِشیجه ػجنتی کجه دس
کـ سهبی ﭘیـشفته ذ هبػت اص دن ٓذ ل ؿذق اػت آ بل د لت سا ثه آ جبل تلجذی
آ بل عبک یت تقؼیمثنذی یکنذ دسثبسق آ بل عبک یت د لجت سا لج ن اص ؼجئ لیت
آال کشدق اػت ( یشداداؿی  1392ف .)124

.5دیذگبٌ مسئًلیت مذوی کثزت گزا
نِ س اص کخش گشایی دن اػت که خٌبهجبی ٔینجی خجل تزجب ص ضاع جت فشیجت اغج ا
ت هیﻦ افتشا ثیاعتیجبًی ذاخ جه دس س اثجي یجشاسدادی

بننجذ دن هشکجذا ثجشای تغقجق

ؼئ لیت ذنی داسای ؿشایي ی آذ ی ش خبف هؼتنذ .ثجشخالف ایجﻦ دس نِجب هجبی
عذ گشا اك ی ک ی ثشای ؼئ لیت ذنی ر د داسد رججشان هجش نج ّ صیجبنی سا دس ثجش
یگیشد .ثب ت ره ثه این ه دس فقجه اػجال ی هج بنب دس کتجبةهجبی خت ج
یلبف اربسق غلت

خجل دیجب

بننذ دن سد ثغج یشاس گشفته اػت هشیﻚ اص رججب هج بن

خل اتالف تؼجیت غش س غلت تٔذی تفجشیي داسای بهیجت ٓنبكجش دالیجل عزیجت
خبكی اػت نِب عق یی اػال سا یت ان رض نِب هبی کخش گشا ثه ؿ بس د سد (ؿجفبیی
 1387كق 140ج .)139یبن نگزاس ب نیض دس هش یبن ن ثه فشاخ س ه ّ تلج ی ی گشفتجه
اػت اص ی ی اص نِشیب

ﭘیش ی کشدق اػت ( شادخبنی اػفنذیبسی  1388ف .)71

وتیجٍگیزی
ی آذ ؼئ لیت ذنی دس یﻚ نِب عق یی تأحش اص انذیـههجبی ف ؼجفی عجبکم ثجش دن نِجب
اػتً .شص ت قی اص فشد رب ٔه د صقهجبی ثنیجبدینی صج ن ٓجذالت انلجبف هنزبسهجبی
اخالیی

بننذ دن ثش ػیبػتگزاسی تٔییﻦ اهذاف

جبنی ؼئ لیت ذنی حش اػت .ثجش

اػبع ایﻦ ﭘیؾفشمهبػت که ثشخی نِب هبی عق یی ه بننذ کجب ﻦال دس ثجبة ؼجئ لیت
کخش گشایی ثشخی دی ش ه بننذ نِب عق یی فشانؼه عذ گشایی سا دس ﭘجیؾ گشفتجهانجذ
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(ؿفبیی  1387كق 140ج .)139عق م کب ﻦال ع بیجت ی ؼجبنی سا دس ج سد خؼجبسا
خت

یبول نـذق اػت .عق م فشانؼه اكل لض رجشان ک یه خؼجبسا سا ﭘزیشفتجه اػجت؛

ا ب دس کـ سهبی دی ش اك ی ثه ایﻦ ک یجت رج د نجذاسد (ثبثجبیی  1384كجق 69جج.)68
دی ان اس ﭘب دس ی ی اص دسای خ د د لتهبی ٓو سا ثه رجشان ه جه خؼجبس هجبیی کجه اص
آ بل گ نبگ ن ایـبن ثه اؿخبف خل كی اسد یدیذ

کجشدق اػجت ( یشداداؿجی

 1392ف )124؛ ثب ایﻦ ر د ص ینههبی تبسیخی نِب عق یی دل بن که سیـه دس عقج م س
ی انیﻦ دکیال داسد نیض افق رجشان ک یه خؼبسا نجج دق ﭘبػجخ عقج م دل جبن ثجه انج اّ
خؼبسا ی ؼبن نیؼت (ثبثبیی  1384ف  .)77ثب ر د دن ه هجم اکنج ن تٔجذاد صیجبدی اص
د لتهب ل نیت د لجت سا کنبسگزاؿجته ایجذق ؼجئ لیت ؼجتقیم د لجت سا ﭘزیشفتجهانجذ
(هذا نذ  1394ف )798ثشای خبل «ثه سغم ٓذ ﭘزیشؽ رجشان خؼبس نبؿجی اص یجبن ن
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دس عق م اداسی فشانؼه ؿبهذ اػتخنبی اسدی هؼتیم که دس خ د یبن ن ﭘجیؾثینجی ؿجذق
عتی ؿ سای د لتی فشانؼه دس ثشخی اسد ثه رجشان خؼبس نبؿی اص هْ یجبن ن سای دادق

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

اػت» ( شتو ی  1395ف  131ثه نقل اص غ ب ی)؛ ا ب اغ ت جبنی نِجشی انذیـجههجبی
ف ؼفی ثؼیبسی ثب ﭘزیشؽ ؼئ لیت ذنی ثه یظق ؼئ لیت ذنی یبن نگزاس فبك ه داسد.
دس نِب عق یی ایشان اگشصه ی انیﻦ تٔذد اػبػی ذنی تزبسی رضایی دسیجبیی کجبس
بننذ دن ثش ؼئ لیت ذنی عبکم هؼتنذ ی آذ فقهی ثؼیبسی دس ایﻦ ص ینجه رج د داسد؛
ا ب ایﻦ ی آذ فقهی ثب ی انیﻦ ه ٓه کب ال ه ؼ نیؼتنذ؛ ثنبثشایﻦ « ؼجئ لیت جذنی نبؿجی
اص یبن ن ثه ٓن ان یجﻚ تئج سی ٌجشط نـجذق» (ا جب ی اػت اسػجن شی  1389ف .)371
یبٓذق ک ی لض رجشان خؼبسا دس عق م ن ؿجته ایجشان رج د نجذاسد (ثبثجبیی  1384ف
 )56دس ثؼیبسی اسد اره ثب خال یبن نی اػجت .ﭘشاکنجذگی یج انیﻦ

قجشسا فقهجی

ن بق سدی ثه ؼئ لیت ذنی ٓذ انؼزب دس جبنی ؼجئ لیت جذنی نجج د یجب ک جج د ساق
کبسهبی ارشایی ٓذ عذ س یه اص همتشیﻦ هٔ

هبی یبن نی سارْ ثه نِب ؼجئ لیت

ججذنی اػججت؛ ثنججبثشایﻦ «ثبیؼججتی ػبختبس ی انیﻦ عق م کـ س ثججه كج س ؿفبف ؼئ لیت
ذنی سا ﭘزیشفته تب ؿهش نذان ثت اننذ ثب ت یه ثش صنیﻦ ی انینی عق م ؿهش نذی خ یؾ سا
انهبیی نبخ اػته اص خذ ب انغلبسی
اػتیفب کننذ؛ ص ن ثب سؿذ فضاینذ ت ن ل طی ثغش 
یؿ د که ثبیذ ثب ساه بسهبی یبن نی ؿفبف رجشان ؿججج د تب رب ٔه
د لت ثه ؿهش نذان اسد 

اص نتبیذ صیبنجبس ارت بٓی ایتلبدی دن ل ن ث بنذ» (یشیـججججی ه ججججبسان  1395ف
 .)175ی ی اص ایشادا

ؼئ لیت ذنی دس عق م ایشان گؼجتشدگی فهج

اػت که ﭘیـنهبد یؿ د یبن نگزاسدن سا ثه ٔنجبی رججشان خؼجبس

ؼجئ لیت جذنی

غجذ د کنجذ .یج انیﻦ

ه ٓه عبکم ثش ؼئ لیت ذنی گؼتشدق جهم نبه ؼج ثج دق اع جب تفجب تی سا ثجه
ر ج د د سدقانججذ .جججبنی نِججشی ل ج نیت

ؼججئ لیت ججذنی دس ایججشان اص كججشاعت الص

ثشخ سداس نیؼتذ .ی آذ فقهی ؼئ لیت ذنی نیض ثب اؿ بالتی س ثه س ػت ثب ر د یج انیﻦ
ه ٓه ن یت ان اص دنهب اػتفبدق کشد ایﻦ ی آذ فقهی ﭘشاکنجذق

ج سدی ثج دق اغ جت

نبُش ثش ؼئ لیت ذنی دس عق م خل كی هؼتنذ؛ ثه ً سی که جنبی ٔجش فتجشیﻦ دنهجب
(الهشس) اكال سارْ ثه ًشط یﻚ دٓ ی خل كی ث دق اػت .شص ـخق قشسا فقهجی
یبن نی ؼئ لیت ذنی خل كی ٓ

ی س ؿﻦ نیؼت.

ثه ً س ک ی اگشصه نِب یبن نی فقهی ؼئ لیت ذنی دس ایشان نؼججت ثجه ثؼجیبسی اص
نِب هب

بتت ؼئ لیت ذنی اص ُشفیجت خج ثی ثشخج سداس اػجت؛ ا جب ﭘجبالیؾ یج انیﻦ

ه ٓه ه ؼ ػبصی دن ثب ی آذ فقهی دس نهبیت ایزبد یجﻚ تئج سی ؿجفبف

ؼجبله

ثهشق نذی اص ؼئ لیت ذنی ثه یظق دسثبسق ؼجئ لیت جذنی یجبن نگجزاس
اػبػیػبصی عق 

سد ﭘیـنهبدی ایﻦ قبله اػت صشا که «تالؽ ثجشای عفجَ عجذاکخشی عقج م ؿجهش نذان
همتشیﻦ ُیفه د لتهب ثه ؿ بس یس د» ( شتو ی  1395ف .)147

مىببع ي مآخذ
 .1اثشاهی ی هیب ؛ «کیفیت ر دی ؿخلیت عق یی اص نِش تت ارت بٓی»؛ کبن ن کجال
ؽ .1333 39
 .2اسػٌب غ ذ ر اد؛ «نقؾ شد دس ع

ت اػال ی ( ـش ٓیت ثخـی یب کبسد جذی؟)»؛

فقِ حکَهتی ؽ  1ثهبس تبثؼتبن .1395
 .3ا ب خ ینی س طاهلل؛ صحیفِ اهبم؛ د  21س  10تهشان :ػؼه تنِجیم نـجش دحجبس ا جب
خ ینی .1394
 .4ا ب ی غ ذ ک سؽ اػت اسػن شی؛ حقوَق ادار ؛ د  1س  11تهجشان :نـجش یجضان
.1389
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 .5ان سٓبسف اػٔذ فشصاد عیذسی؛ « ؼئ لیت ر ٔی ثشﭘبیه ت صیْ صیبن»؛ هبٌّبهوِ کوبًَى؛
ؽ  154 153ثهبس .1394
 .6ثبثبیی ایشد؛ «نقذ اكل یبث یت رجشان ک یه خؼبسا دس عقج م ؼجئ لیت جذنی ایجشان»؛
پژٍّص حقَق عوَهی؛ ؽ  16تبثؼتبن .1384
ؿبهیدا ﻦربنی؛ «ساه بسهجبی رججشان خؼجبس نبؿجی اص ایجذا ب

 .7ثبدینی عؼﻦ اعذ
یبن نی قب ب

كبلظ»؛ هببًی فقِ ٍحقَق اسالهی ؽ  1ثهبس تبثؼتبن .1392

 .8ثبدینی عؼﻦ هبدی ؿٔجبنی کنذػجشی ػجزبد سادﭘجش س؛ « ؼجئ لیت غجن ججبنی
لبدیق»؛ هطبلعبت حقَق تطبیقی ؽ  1ثهبس تبثؼتبن .1391
 .9ثالػتش دنت نی دس؛ ظَْر ٍ سقَط لیبزالیسن غزة؛ تشر ه ٓجبع خجش؛ س  2تهشان :نـجش
شکض .1368
 .10ثیب
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اػذاهلل ه بسان؛ قبًَى ٍ قبًَىگذار در آراء اًدیطوٌداى ضیعِ؛ س  1تهجشان:

نـش دانـ بق ا ب كبدم .1389
 .11ؿٔجبنی ٓ ی؛ تغ ال

ؼئ لیت ذنی د لت

ؤػؼجب ٓ ج ی دس ایجشان؛ ﭘبیجبننب جه

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

کبسؿنبػی اسؿذ دانـ بق ؿهیذ ثهـتی اػتبد ساهن ب اسدؿیش ا یشاسر نذ .1385
 .12ﭘؾ ل سان؛ «عبک یت یبن ن دس فشانؼه»؛ تشر ه اع ذ شکض جبل یشی؛ هجلس ٍ راّبوزد
ؽ  51تبثؼتبن .1385
نزبثتخ اق ٓبدلجه ی جیصادق؛ « ؼجئ ة نِجبس اػبػجی یوجب

تقیصادق ر اد شتوی
 .13
غبکم ثش ی انیﻦ ٓبدی»؛ راّبزد ،ؽ  76ﭘبییض .1394
تبسیخن بسی ٓ م عق م»؛ حقَق ٍ علوَم سیبسوی ؽ

رٔفشیتجبس عؼﻦ؛ «دسد ذی ثش

.14
 60تبثؼتبن .1382
 .15ع تنیب غ د؛ « ؼئ لیت ذنی دس یشدن»؛ فقِ ٍحقَق ؽ  15ص ؼتبن .1386
 .16دا سنیب سعیم؛ « ؼئ لیت ذنی یبهی دس عق م ایتبلیب فشانؼجه ایجبال

تغجذق ا شی جب

ایشان»؛ حقَق ٍ علَم سیبسی ؽ  74ص ؼتبن .1385
 .17د ثن ا دلﻦ؛ «اكج ل دقگبنجه د کشاػجی جتنجی ثجش ـجبسکت»؛ تجشرم ثجضس نجبدسصاد؛
اطالعبت سیبسی ٍ اقتصبد
 .18ساػججخ غ ججذ

ؽ  78 77ثه ﻦ اػفنذ .1372

هنججبص ک یت ی ثیب ؛ «عق

حقَقی ؽ .1391 8

ل غت دس تشاص ی ٓذالت»؛ تحقیقووبت

 .19ساػخ غ جذ؛ بٌیوبد ًظوز اصوال ًظوبم قوبًَىگوذار ؛ س  1تهجشان :نـجش شکجض
ﭘظ هؾهبی ز غ ؿ سای اػال ی .1384
 .20سػت ی لی ٓ ی ثهجبدسی رهش جی؛ « ؼجئ لیت جذنی د لجت»؛ پژٍّطوٌبهِ حقوَق
اسالهی ؽ  29ثهبس تبثؼتبن .1388
سهبییصادق غ ذر اد دا د کبُ ی؛ «ثبصؿنبػی نٌشیه خذ ب ٓ

.21

ی اك ل عجبکم

ثش دن دس یبن ن اػبػی ر ه سی اػال ی ایجشان»؛ فقِ ٍ حقوَق اسوالهی ؽ  5ﭘجبییض
ص ؼتبن .1391
سویغدانب فشیجشص؛ «دسعهبیی ثشای د کشاػی ایشان»؛ گشارش ؽ  117دثبن .1379

.22
 .23صاسٓی غ ذعؼیﻦ؛ «دػیت ؿنبػی ﭘبسل بنتبسیؼم ایشانی»؛ ببستبة اًدیطوِ ؽ  93دی
.1386
 .24جججججججج؛ «عبک یت یبن ن د کشاػی :ػبصگبسی یب تٔجبسم»؛ تحقیقوبت حقوَقی ؽ
 48ﭘبییض ص ؼتبن .1387
 .25صسگ ؽ ـتبم؛ « جبنی نِشی ل نیت

ؼئ لیت دس ؼئ لیت ذنی د لجت»؛ حقوَق

عوَهی ؽ  5تبثؼتبن .1388
 .26صیشک ثبس یی اكغش؛ «س ی شد ا ب خ ینی(سق) دس یبٓذ الﺨراج بﺎلضوﺎى کجبسکشد دن دس
احجب

ؼئ لیت ذنی د لت»؛ حکَهت اسالهی ؽ  80تبثؼتبن .1395

 .27ػب نی ػهشاة؛ «عق م د کشاػی :صیشثنجبی عقج یی عبک یجت د کشاػجی»؛ کوبًَى
ٍکال ؽ  133ص ؼتبن .1354
 .28ؿفبیی ٓجذاهلل؛ «دسد ذی ثش ؼئ لیت ذنی اؿخبف عقج یی»؛ فقوِ ٍ اصوَل ،ؽ 55
ثهبس .1387
 .29ؿ شی ًجبهشق ٓ جی صاسّ؛ « ؼئ لیت ذنی ؿهشداسی دس ثشاثش ؿهش نذان»؛ تحقیقوبت
حقَق خصَصی ٍ کیفز
 .30ك س

ؽ  29ﭘبییض .1395

ـش ط زاکشا ؿ ساى ثبصن شى یبن ن اػبػﻰ ر ه سی اػال ی تهجشان نـجش

س اثي ٓ

ی ز غ ؿ سای اػال ی .1369

ً .31جبًجبیی ؤت نی ن صهش؛ « ل نیت ﭘبسل بنی ن بینجذگبن»؛ ًطزیِ حقَق اسبسوی ؽ1
ﭘبییض .1382
 .32جججججججج؛ حقَق ادار

س  7تهشان :نـش ػ ت .1384
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ً .33جبًجبیی ٓ ی غ ذ؛ «دسثبسق فبهیم رهنی عق ؼئ لیت ه بنت ارشا»؛ کوبًَى ٍکوال
ؽ .1332 30
ًجبًجبیینظاد ػیذ غ ذ

.34

دیی قجذ ؛ « قبیؼة نِب ؼئ لیت انتِجب ی
غ ذ عؼﻦ كب 

نِب ؼئ لیت ذنی اص نِش اهذاف ٓبلی نِب ؼئ لیت»؛ هطبلعبت حقوَق خصَصوی
ؽ  1ثهبس .1395
ٓ .35بلم ٓجذالشع ﻦ؛ بٌیبدّب علن سیبست س  24تهشان :نـش نی .1391
 .36غ ب ی زیذ؛ هسئَلیت هدًی دٍلت ًسبت بِ اعوبل کبرکٌبى خَد س  2تهجشان :نـجش
دادگؼتش .1376
 .37ف الدیبن زیذ صینت فبً یا یﻦ

غ ذ غفبسیصادق؛ « جنجبی تئ سیجﻚ د لجت سفجبق اص

دیذگبق ﭘ ﭘش»؛ علَم اجتوبعی ؽ  1ثهبس تبثؼتبن .1387
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 .38یبػ ی غؼﻦ؛ «ٓ م یبن نگجزاسی دس ػجبیه عقج م اػبػجی»؛ حقوَق اسبسوی ؽ 3
ص ؼتبن .1383
 .39یشیـی هذی غ ذعؼﻦ ر ادی سهب دهقبنی؛ « ؼئ لیت ذنی د لت یجب لج نیت

عق م اػال ی /ن سثخؾ سیبعی

د لت دس یجبل تل ی ب یوبیی دادگبقهب»؛ هطبلعبت حقَق ؽ  6ص ؼتبن .1395
 .40کبت صیبن نبكش؛ «اسصؽهبی ن

تغ ال

ؼئ لیت جذنی»؛ قضبٍت ؽ  44فجش سدیﻦ

اسدیجهـت .1386
 .41کشی ی اال غ ذسهب؛ «ر هش عبک یجت الهجی دس انذیـجة ػیبػجی اػجال »؛ حکَهوت
اسالهی ؽ  2تبثؼتبن .1390
گل غ ذی اع ذ؛ « فه ثنذی ثشی د لت»؛ دٍلت پژٍّی ؽ  1ثهبس .1394
 .42
 .43السیزبنی غ ذكبدم؛ « جبنی ـش ٓیت ع

تهب»؛ الْیوبت ٍ حقوَق ؽ  31ثهجبس

 1381كق 53ج.49
 .44شادخبنی فشدیﻦ عؼیﻦ اػفنذیبسی؛ « ججبنی ؼجئ لیت جذنی د لجت دس ﭘشتج یج انیﻦ
ایشان»؛ گفتوبى حقَقی ؽ 16 15ﭘبییض ص ؼتبن  1388كق 72ج.47
 .45شتو ی ػیذ هیب ؛ «ػبصگبس ػبختﻦ د لجت ثجب ؼجئ لیت رججشان خؼجبس

گجب ی دس

اػت اسػبصی ٓذالت»؛ علَم سیبسی ؽ  78ص ؼتبن .1395
 .46شتو ی ػیذ هیب ؛ «ؿخلیت اه یت عق یی د لت دس فقه»؛ فصلٌبهِ دیي ٍ قوبًَى
ؽ  14ص ؼتبن .1395

 .47شکض بل یشی اع ذ عؼﻦ کی یبن؛ « قذ جهای ثجش ف ؼجفه یجبن نگجزاسی :دس ت جبﭘ ی
استقبی کیفیت یبن ن»؛ پژٍّص حقَق عوَهی ؽ  51تبثؼتبن .1395
 .48ـ ب

دػیتؿنبػی د کشاػی»؛ پژٍّطٌبهِ اًقوالة اسوالهی ؽ 12 11

غ ذ؛ «

ﭘبییض ص ؼتبن .1384
 .49لٌف ی ػیذ لٌفی؛ «اعؼبن؛ نجْ ؼئ لیت»؛ فقِ ٍ حقَق ؽ  6ﭘبییض .1384
 .50نتِشی عؼینٔ ی؛ حکَهت دیٌى ٍ حقَق اًسبى س  1یم :نـش خبنه کتبة .1387
.51

ػیصادق سهب؛ حقَق ادار  ،د  2 1س  11تهشان :نـش یضان .1388


 .52یشداداؿی ػیذ هذی؛ « جبنی فقهی عق یی ؼئ لیت ذنی د لت»؛ حقَق اسوالهی ؽ
 37تبثؼتبن .1392
 .53نیب سانی كبثش؛ «نؼجت د کشاػی اعتشا ثه یبن ن :ﭘظ هؾ دس جبنی ف ؼفی اعتجشا ثجه
یبن ن»؛ حقَق اسبسی ؽ  8تبثؼتبن .1386
 .54نی نهبد عب جذ؛ « لج نیت ﭘبسل جبنی دس نِجب عقج م اػبػجی ایجشان دس ﭘشتج انذیـجه
یبن نگزاس اػبػی»؛ بزرسیّب حقَق عوَهی؛ ؽ  2ص ؼتبن .1391
 .55آِی ػیذ زتجی؛ « ٔیبس ٓ ل عبک یت دس عق م اداسی ایجشان»؛ هطبلعوبت حقوَقی
ؽ  2تبثؼتبن .1394
 .56جججججججججج؛ « قذ های ثش ف ؼفه یبن نگزاسی :دس ت بﭘ ی استقبی کیفیت یبن ن»؛ فصلٌبهووِ
پژٍّص حقَق عوَهی ؽ  51تبثؼتبن .1395
 .57هبؿ ی ػیذ غ ذ؛ «ساثٌه د لتهب نهبدهب عق م ثـش»؛ ببستبة اًدیطوِ ؽ  92درس
.1386
 .58هذا نذ هذی؛ حقَق ادار تطبیقی د  2س  5تهشان :نـش ػ ت .1394
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