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 چکيده

ّی کام جکٞی٘ی قؼاز ٝضاظ اصا١ّال پؽقکی قا٠ٜ ٠ْای٥٤، آز٠ایف و زؼاصی ٠ی ةاقغ، 

را ة٥ ا١ّال پؽقکی وازب، صؼام و زایؽ جٛـیٟ ة٤غی ٨١٣د. امٌالح  ٣یؽ ٠ی ج٨ان آن

٣ُؼ ة٨ده و جْؼیٖ ٣كغه ا٠ا ة٥ ٨ًر و٤١ی ٠غ ا١ًصؼیٟ ظن٨می در ٤٠اةِ ٧ٛٗی ٠ـحٛی

الیض٥ ص١ایث از صؼیٟ  2 در ص٨ٛق ایؼان در ٠اده ،٨٠رد جنؼیش ٚؼار گؼٗح٥ آن٠نادیٙ 

ارائ٥ ٨١٣ده جْاری٘ی ٣یؽ یٖ قغه و دکحؼی٢ ص٨ٛٚی ظن٨می، ٨٧٘٠م صؼیٟ ظن٨می جْؼ

 ا٣غ. ا٠ا در ٨٠رد ٨٧٘٠م صؼیٟ ظن٨می در ا١ّال پؽقکی جْؼیٖ ظامی ٠كا٦غه ٣كغه، ٝػا

٨٠اردی ک٥ اٗؼاد ٨٣ّاً یا ّؼٗاً ا٣حُار دار٣غ ز٧ث ا٣سام » جْؼیٖ پیك٧٤ادی ّتارت اؿث از:

صؼیٟ « قان رّایث ق٨د. ا١ّال پؽقکی ةؼ روی آ٧٣ا، در راؿحای صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می

ةؼای . دارد، ٦ؼچ٤غ اؿحذ٤ائاجی رّایث ق٨دظن٨می ةی١ار ة٥ ٨٤ّان یک امٜ ةایغ 

: جنؼیش ٣ُیؼ، ٨١٣د٣کات زیادی ةایغ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار  ز٨ٞگیؼی از ٣ٛه

ٚا٣٨٣گػار ة٥ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار و جْیی٢ اؿحذ٤ائات آن، در ٣ُؼ گؼٗح٢ دادگا٦ی 

جغوی٢ و١ا٣ث ازؼا٦ایی  ،کایات ٣ـتث ة٥ صؼیٟ ظن٨می ةی١اریغگی ة٥ قظاص ةؼای رؿ

 .ةؼای ٠تاصخ اظالق پؽقکی
 .صؼیٟ ظن٨می، ا١ّال پؽقکی، کادر پؽقکی، ةی١اران :يديکل واشگاى
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 3، ههدي تيکی شورکی2علی تولّائی ،1سيدجعفر هاشوی تاجگانی

 آزاد اؿال٠ی واصغ ٠یتغاؿحادیار دا٣كگاه  -دکحؼای ص٨ٛق ظن٨می 1

 اؿحادیار دا٣كگاه یؽد -دکحؼای ص٨ٛق اؿال٠ی 2
 ٠غرس دا٣كگاه ١ّٞی کارةؼدی ٠یتغ –کارق٤اس ارقغ ص٨ٛق ظن٨می  3
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 هقدهه   
٥ ا٣سام ظ٨د را ٣اگؽیؼ ة م٨رت یک ا٠ؼ ّادی درآ٠غه و اٗؼادّٟٞ پؽقکی، آز٠ایف دادن و زؼاصی ٨١٣دن ة٥ پیكؼٗث ةا  ها٠ؼوز

ةؼای ا٣سام آز٠ایف و زؼاصی ازازه اقعاص ة٥ ٨٤ّان ماصب صؼیٟ وؼوری ک٥ اؿث  ٧٠ٟ ای٢آز٠ایف یا ١ّٜ زؼاصی ٠ی دا٤٣غ. ا٠ا ٣کح٥ 

زؼاصی یا آز٠ایف ٦ا ةا ا٦غاف ٠ح٘اوجی ا١ّال  .دارد، ٦ؼ چ٤غ اؿحذ٤ائاجی اؿث و ای٢ ا٠ؼ در ٚاٝب یک ٚاّغه کٞی ٨٠رد پػیؼش ٚؼار گؼٗح٥

٠ذالً ٌِٚ کٞی٥ قعل ؿاٟٝ ةؼای پی٣٨غ  ی ٔیؼ از زؼاصی ق٣٨غهة٧ت٨د قعل دیگؼ یا ة٧ت٨دی ةی١ار یا زیتایی اٗؼاد٣سام ٠ی ق٨د ٣ُیؼ اٗؼاد ا

و ق٨د ١ّٞی ا٣سام آ٨٠زش  ةا ٦غف١٠ک٢ اؿث جكؼیش زـغ ٣یاز٤٠غ و  ةؼای پی٣٨غ ة٥ قعل ز٣غه گا٦ی ٌِٚ اّىای ٠یث و ة٥ ةی١ار ٣یاز٤٠غ

صؼیٟ ظن٨می ّغم رّایث در ا٣سام ا١ّال پؽقکی  .یٛات ةؼای صٍ٘ ؿال٠ث زا٥ْ٠ و ٤٠ْ٘ث ٠٨١ّی م٨رت پػیؼدیا آز٠ایكات و جؽر

ّغم رّایث صؼیٟ  ، کادر پؽقکی و زا٥ْ٠ ة٥ ١٦ؼاه داقح٥ ةاقغ، زیؼا گا٦ی٨قای٤غی را ةؼای ةی١ار، اًؼاٗیان وی١٠ک٢ اؿث ٣حایر ٣اظ انةی١ار

از کادر پؽقکی را اؿؼار ٠ؼجتي ةا در٠ان ةی١ار  از کادر پؽقکی قغه ک٥ در ٣حیس٥ رؿٞب اّح١اد ةی١ا ةاّخیا  ٣اراصحی ویظن٨می ةی١ار ةاّخ 

. صال آ٣ک٥ ٨٠ٗٛیث در در٠ان ظ٨ا٦غ داقثحی ّغم ٨٠ٗٛیث در٠ان را ٣یؽ درةؼایساد و٥٘ٚ و اًا٥ٝ در٠ان یا صو ٨ّاٚتی ٣ُیؼ  ک٤غ٠ی ٠ع٘ی 

ا١٦یث رّایث  ، ة٤اةؼای٢دارد٠ی ةاز را از وم٨ل ة٥ ای٢ ٦غف پؽقکگا٦ی ن٨می ةی١ار اؿث و ّغم رّایث صؼیٟ ظ ییکی از ا٦غاف پؽقک

 .اؿثدر ص٨ٛق ایؼان ا١٦یث رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار كان د٤٦غه ٣جغریؾ اظالق پؽقکی  صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ةیكحؼ ١٣ایان ٠ی ق٨د.

ةیكحؼ در ٠ْؼض ٣ٛه ٚؼار  جک٨ٝ٨٤ژی صؼیٟ ظن٨می ةی١اران ا٠ؼوزه ةا وز٨د پیكؼٗث ّٟٞ وصؼیٟ ة٥ ٨٤ّان یک ٣یاز اؿاؿی ةكؼ اؿث و 

 ةؼای صٍ٘ صؼیٟ ای٢ گؼوه از اٗؼاد ٣یاز اؿث. ی٠ىاّ٘ک٥ جالش  دارد

 

 اعوال پسشکی
 .دا٣ـث ٠ْای٥٤، آز٠ایف و زؼاصیقا٠ٜ را ٠ی ج٨ان ا١ّال پؽقکی 

 

 هعاینه
ؼدن در ووِ ٠ؼیه، ٠كا٦غه ووِ َا٦ؼی ةی١ار و دٚث ة٥ چكٟ دیغن چیؽی را، روةؼو چیؽی را دیغن، ةؼرؿی و دٚث ک»٠ْای٥٤ 

ؼای ةؼرؿی ةغن ة»١٦چ٤ی٢ ( 1449و1448/و ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ة٥ ٗارؿی ٧٠ؼ 3/4219/ ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ٠ْی٢) «در چگ٣٨گی ٠ؼض در ةغن او

 (2/1708/ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ١ّیغ)قغه اؿث.٤ْ٠ا « جكعیل ةی١اری، دیغن و ٠كا٦غه

 

 آزهایش
ٗؼ٤٦گ ٗارؿی )«ریاوث و ٠كٙ ، ا٠حضان، ورزش،آز٨٠دن، آز٠اییغن»ّتارج٤غ از: ای آز٠ایف آورده ا٣غةؼظی ّتاراجی ک٥ در ٤ْ٠

، جسؽی٥ یک ٠اده ة٥ ١ّٞی ٣ُؼی٥ ةؼای ادتات یا رد آن ٗؼآی٤غ کكٖ چیؽی، ةؼرؿی»یا ( 22/ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ة٥ ٗارؿی ٧٠ؼو49و٠/1/48ْی٢

ا٣سام »د ٨ُ٤٠ر از آز٠ایف ةؼ روی ا٣ـان:در ةؼظی ٨٠ارک٥  آورده ا٣غ( 1/26/یغٗؼ٤٦گ ٗارؿی ١ّ)«٨ُ٤٠ر ةؼرؿی ظ٨اص و ٨٠اد ؿاز٣غه آن

ا١ّال زؼاصی یا قی٨ه ٦ای در٠ا٣ی جس٨یؽ دارو٦ایی اؿث ک٥ ٣حیس٥ آن ٣ا٨ْٞ٠م اؿث و ٚنغ آز٠ایف ک٤٤غه از ا٣سام آن دؿحیاةی ة٥ اًالّات 

٠ی رؿغ ةح٨ان آز٠ایف در ّٟٞ پؽقکی ة٥ ٣ُؼ  (111/در٠ا٣یغاقحی و ظالق صؼ٥ٗ ای در ظغ٠ات ة٧ا)«جازه یا ادتات ٗؼوی٥ ظ٨یف ٠ی ةاقغ.

 را ةؼرؿی زـ١ی یا روا٣ی یک قعل ةؼای پی ةؼدن ة٥ ةی١اری یا ٠كکٜ وی و ١٦چ٤ی٢ ةؼرؿی ١ّٞی ٣ُؼیات پؽقکی ٣ا٠یغ.

 

 جراحی
رزی ة٥ در٠ان مغ٥٠ ٦ا، کر قاظ٥ ای از پؽقکی ک٥ ةا ١ّٜ زؼاصی یا دؿث و»در ّٟٞ پؽقکی زؼاصی را چ٤ی٢ جْؼیٖ کؼده ا٣غ: 

قاظ٥ ای از پؽقکی ک٥ ّتارجـث از »چ٤ی٢ آورده ا٣غ:و ١٦( 360 /ٗؼ٤٦گ ٗكؼده ی پؽقکی آکـ٨٘رد)«ریعحی ٦ا یا ةی١اری ٦ا ٠ی پؼدازد.

 (1/589/ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ١ّیغ)«ةؼیغن و قکاٗح٢ ٚـ١ح٧ای ٠عحٖٞ ةغن، ةؼداقح٢ یا جؼ٠یٟ ةاٗح٧ای ٠ؼیه و ٠ْی٨ب، پی٣٨غ و ةعی٥ زؼاصات.

 

  از نظر احکام تکليفی پسشکی تقسين تندي اعوال
 ٠ی ةاقغ. وازب، صؼام و زایؽاز ٣ُؼ اصکام جکٞی٘ی قا٠ٜ ا١ّال  پؽقکی ا١ّال
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 اعوال پسشکی واجة (الف

و ٠ال صؼام اگؼ در قکٟ قعل ةاقغ »آورده ا٣غ ک٥:در ةؼظی ٨٠ارد ةـیاری از ٧ٛٗا ١ّٜ زؼاصی را الزم ٠ی دا٤٣غ، ةؼای ٥٣٨١٣ 

ةیؼون  ةایغ آن را اصحیاًاً»:ٗؼ٨٠ده ا٣غ، ماصب ز٨ا٦ؼ «اقغ، ک٥ ةح٨ان آن را ةیؼون آورد٠ا٤٣غ ٣ان ةاقغ ٠تٌٜ ١٣از ٣یـث، ا٠ا اگؼ ٠ذٜ ز٨ا٦ؼ ة

دن آن : ةا ٠ٌاٝت٥ ماصب آن ةیؼون آورٗؼ٨٠ده ا٣غآن را ةیؼون آورد و ٠ض١غةاٚؼ قیؼازی  : ةایغ وز٨ةاًٗؼ٨٠ده ا٣غ ٠ض١غکاَٟ ًتاًتایی« آورد

١٦چ٤ی٢ ظح٥٤ ةؼای پـؼان وازب اؿث و قؼط مضث ٨ًاف در ( 218)٠س١ِ اٝؼؿائٜ ٠ضكی/.اؿث، صحی اگؼ ٠ـحٞؽم زؼاصی ةاقغ وازب

ظا٥٤٠ ای،رؿا٥ٝ از٨ة٥  ا٠ام) صر و ١ّؼه ٠ی ةاقغ، صحی اگؼ جا ة٨ٞغ ة٥ جأظیؼ اٗحغ ةؼ ظ٨د آ٧٣ا وازب  ٠ی ق٨د ک٥ ظح٥٤ ک٤٤غ.

 (1305س 311االؿح٘حائات/

 

 اعوال پسشکی حرام (ب
در ٥ٛٗ ةؼظی از زؼاصی ٦ا ة٥ ٨٤ّان ٚاّغه ای کٞی صؼام ق١ؼده قغه و مؼٗاً در ٚاٝب قؼایي اؿحذ٤ائی ٠س٨زی ةؼای آن مادر 

 (287و286و3/281اؿح٘حائات/  ا٠ام ظ١ی٤ی،)گؼدیغه اؿث، ٣ُیؼ زؼاصی ةؼای ؿٛي ز٤ی٢ و یا زؼاصی ک٥ ٤٠سؼ ة٥ ٌِٚ ٣ـٜ گؼدد. 

 

 جایس اعوال پسشکی (ج

آیا جكؼیش ةؼای جضٛیٙ در ّٞث ٠ؼگ در » :ةؼای ٥٣٨١٣ اؿح٘حاءقغه ک٥ در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ ةؼظی از ا١ّال پؽقکی زایؽ دا٣ـح٥ قغه

م٨رت ٠كک٨ك ة٨دن، ٠ا٤٣غ قک در ای٤ک٥ ٠یث ةؼ ادؼ ؿٟ ٠ؼده یا ظ٘گی و یا ٔیؼ آن، زایؽ اؿث یا ظیؼ؟ ز٨اب: اگؼ کكٖ صٛیٛث ٠ح٨ٖٚ 

آیا اؿحعؼاج ٥ٌْٚ » آ٠غه:١٦چ٤ی٢ در اؿح٘حاء دیگؼی (1282س307)ا٠ام ظا٥٤٠ ای،رؿا٥ٝ از٨ة٥ االؿح٘حائات/«رد.غاةؼ آن ةاقغ، اقکال ٣

پالجی٢ از ةغن ٠یث ٠ـ١ٞان از ًؼیٙ جكؼیش زـغ ٚتٜ از د٢ٗ، ة٥ ّٞث ٚی١ث و ک١ت٨د آن، زایؽ اؿث؟ ز٨اب: اؿحعؼاج پالجی٢ در ٗؼض 

 (1284س307/ )ا٠ام ظا٥٤٠ ای،رؿا٥ٝ از٨ة٥ االؿح٘حائات«ـ٨ب ٣ك٨د، زایؽ اؿث.٠ی ة٥ ٠یث ٠ضؿؤال، ة٥ قؼًی ک٥ ةی اصحؼا

 

 هفهوم حرین خصوصی

 هفهوم حرین خصوصی در فقه اهاهيه  (الف
٦ؼ چ٤غ امٌالح صؼیٟ ظن٨می در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ جْؼیٖ ٣كغه و چ٤ی٢ امٌالصی در ٤٠اةِ اؿال٠ی ٣ُیؼ کحاب، ؿ٤ث و از١اع ةکار 

اؿح٘حائات ٠ؼازِ ُّام جٛٞیغ، ا٠ا در ٚاٝب اصکام، ام٨ل و ص٨ٛق ٠ٌؼح قغه در ٥ٛٗ، ٠ی ج٨ان پػیؼٗح٥ قغن آن را ٣ؼٗح٥، ٠گؼ در ةؼظی از 

٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ ة٨ٌر و٤١ی و ةا ارزاع آن ة٥ ص٨ٛق و آزادی٧ای دیگؼی ک٥ ا٠ؼوزه در ٚاٝب صؼیٟ ظن٨می ٨٠رد ةضخ ٚؼار  ٝػا دراؿح٤تاط ٨١٣د. 

و ٨٤١٠ّیث ورود ة٥ ٤٠ازل ةغون اؿحیػان ک٥ در ٥ٛٗ جأکیغ زیادی ةؼ ا١٦یث آ٧٣ا ٨٤ّیث جسـؾ ذالً ٠١٠ی گیؼد از ای٢ صٙ ص١ایث قغه، ٠

در ای٢ ٨٠ارد ٦ؼچ٤غ از امٌالح صؼیٟ ظن٨می و ٨٧٘٠م آن مضتحی ٣كغه، ا٠ا از ٠ا٦یث و ٠ضح٨ای ( 65/ص٨ٛق صؼیٟ ظن٨می )قغه اؿث. 

ةؼای ٥٣٨١٣  (12«/در ص٨ٛق اؿالم، جٌتیٛی و ایؼان می و ص١ایث از آنصؼیٟ ظن٨»،)ا٣ناریصؼیٟ ظن٨می اقعاص ص١ایث قغه اؿث. 

١٦ا٣گ٥٣٨ ک٥ ا٠ؼوزه در ص٨ٛق ةؼای ٤٠ازل صٙ صؼیٟ ظن٨می ة٥ رؿ١یث ق٤اظح٥ قغه و ورود دیگؼان ة٥ ٠ضغوده صؼیٟ ظن٨می اٗؼاد، 

٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ ٣یؽ ةا ٨٤١٠ع اّالم کؼدن ورود ةغون  ةغون اذن آ٧٣ا ٤٠ِ قغه و ةا ٨٤ّان ص١ایث از صؼیٟ ظن٨می ٤٠ازل از آن یاد ٠ی ق٨د، در

 اذن ة٥ ٤٠ازل دیگؼان، از آن ص١ایث ٠ی ق٨د.

در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ از ٍٝ٘ صؼیٟ ةیكحؼ در ٨٠رد صؼیٟ ا٠الك و چاه و ٤ٚات اؿح٘اده قغه، ا٠ا در ةؼظی ٨٠ارد ٧ٛٗای ٠ْامؼ، ای٢ ٍٝ٘ را 

ٝتاس و ٥٣٨١٣ در ٨٠رد صؼیٟ زـ١ا٣ی، صساب، ح ٠ی ق٨د ٣یؽ آورده ا٣غ، ةؼای در ؿایؼ ٠نادیٛی ک٥ ا٠ؼوزه جضث ٨٤ّان صؼیٟ ظن٨می ٠ٌؼ

اؿالم ٠ی گ٨یغ: ٥٣ صتؾ ٥٣ اظحالط کث زن در ٠سا٠ِ و٨ٝ ةا صٍ٘ صؼیٟ. اؿالم ةا اظحالط ٠عاٖٝ اؿث ٥٣ ةا قؼ»...رواةي ازح١اّی آورده ا٣غ:

اره ز٣ان از قؼکث در ٠ساٝؾ و ٠سا٠ِ ٤٠ِ ١٣ی قغه ا٣غ وٝی ٨١٦ةٞک٥ صؼیٟ. ؿ٤ث زاری ٠ـ١ٞی٢ از ز٠ان رؿ٨ل ظغا ١٦ی٢ ة٨ده اؿث ک٥ 

 (220)٠ـئ٥ٞ صساب/«امٜ صؼیٟ رّایث قغه اؿث...

 

 هفهوم حرین خصوصی در حقوق ایراى (ب
ٝی ، وم٨رت ٨ٚا٣ی٢ ٨٠و٥ّ٨ دیغه ١٣ی ق٨ددر ٨٠رد جْؼیٖ صؼیٟ ظن٨می در ص٨ٛق ایؼان ٠ی ج٨ان گ٘ث ای٢ جْؼیٖ ٨٤٦ز ة٥ 

. ظی ٨ٚا٣ی٢ دیگؼ ٚاةٜ اؿح٤تاط اؿث، ٚا٨٣ن ٠غ٣ی و ةؼرؿی کی٘ؼی، ٚا٨٣ن ٠سازات اؿال٠ی، ٚا٨٣ن آیی٢ دادٚا٨٣ن اؿاؿی چ٤ی٢ صٛی از ٠٘اد

 آ٠غهو٢١ ای٤ک٥ در الیض٥ ص١ایث از صؼیٟ ظن٨می ک٥ ٠حْاٚتاً ة٥ م٨رت ًؼح در ٠سٞؾ ق٨رای اؿال٠ی ارائ٥ قغه و جاک٨٤ن جن٨یب ٣كغه 

ا ةا اّالن ١ٞٚؼویی از ز٣غگی ٦ؼ قعل اؿث ک٥ آن قعل ّؼٗاً ی»... ٠ی دارد: یٖ صؼیٟ ظن٨می ٠ٛؼرالیض٥ ٠ػک٨ر در جْؼ2، ٠اده اؿث
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، ا٣حُار دارد جا دیگؼان ةغون روایث وی ة٥ آن وارد ٣ك٣٨غ یا ةؼ آن ٣گاه یا ٣ُارت ٣ک٤٤غ و یا ة٥ اًالّات رازِ ة٥ آن ٚتٞی در چارچ٨ب ٚا٨٣ن

رد جْؼض ٚؼار ٣غ٤٦غ. زـٟ، اٝتـ٥ و اقیاء ١٦ؼاه اٗؼاد، ا٠اک٢ ظن٨می و ٤٠ازل، ٠ضٜ ٦ای کار، دؿحؼؿی ٣غاقح٥ یا در آن ١ٞٚؼو وی را ٨٠

در دکحؼی٢ ص٨ٛٚی ٣یؽ ةؼای صؼیٟ ظن٨می جْاری٘ی .«دیگؼان صؼیٟ ظن٨می ٠ضـ٨ب ٠ی ق٣٨غاًالّات قعنی و ارجتاًات ظن٨می ةا 

گی قعل اؿث ک٥ ة٥ وؿی٥ٞ ٚا٨٣ن و ّؼف جْیی٢ قغه و ارجتاًی ةا صؼیٟ ظن٨می ٠ضغوده ای از ز٣غ»ارائ٥ قغه ةؼای ٥٣٨١٣ آورده ا٣غ: 

گؼان ة٥ ٨٤ّان ٨١ّم ٣غارد ة٥ ٣ض٨ی ک٥ دظاٝث دیگؼی در آن ١٠ک٢ اؿث ةاّخ زؼیض٥ دار قغن اصـاؿات قعل یا جضٛیؼ قغن وی ٣ؽد دی

صؼیٟ قعنی ی٤ْی آزادی ١ّٜ ٗؼد در »آورده ا٣غ:  در جْؼی٘ی دیگؼ (129«/صٙ ا٣ـان ةؼ صؼیٟ ظن٨می»)رص١غل،«٨٠ز٨د ا٣ـا٣ی ق٨د.

صؼیٟ ظا٥٣ و ز٣غگی ظن٨می، رواةي، ٠کاجتات، ٠کا١ٝات و اؿؼار قعنی اؿث. در ای٢ ٠ضغوده، ٗؼد ٠ن٨ن از جْؼض و جسـؾ و ک٤سکاوی 

ا٣ـان اؿث ٦ا و رٗحار پٞیـی اؿث. از ٣ُؼ ج٘کؼ آزاد ٤٠ف، صؼیٟ ظن٨می الز٥٠ جسغیغ ٨ٚا و اصـاس آرا٠ف و جضٛٙ ةعكیغن ة٥ قعنیث 

 (56)آزادی٧ای ٠٨١ّی و ص٨ٛق ةكؼ/ .«٠ی ق٨د     ة٥ زـ١ی ةغون روح ٠تغل ک٥ ةغون آن ٗؼد 

 

  هفهوم حرین خصوصی در اعوال پسشکی:(ج

٨٠اردی ک٥ اٗؼاد ٨٣ّاً یا ّؼٗاً ا٣حُار » :دگؼد٠ی  ةغی٢ قؼح ارائ٥ة٥ ای٤ک٥ جْؼی٘ی در ای٢ ٨٠رد ٠كا٦غه ٣كغه جْؼیٖ پیك٧٤ادی  ٣ُؼ

 «قان رّایث ق٨د را صؼیٟ ظن٨می در ا١ّال پؽقکی گ٨ی٤غ. در راؿحای صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می ،ز٧ث ا٣سام ا١ّال پؽقکی ةؼ روی آ٧٣ادار٣غ 

 صؼیٟ ظن٨می ةی١ار را ٠ی ج٨ان از دو ز٧ث جٛـیٟ ة٤غی کؼد:

 صؼیٟ ظن٨می زـ١ا٣ی-1

زیؼا أٞب ةی١اران ة٥ ج٧٤ایی ٚادر ة٥ ا٣سام  یکی از ٨٠اردی ک٥ ةؼای ةی١اران ظیٞی ا١٦یث دارد رّایث صؼیٟ زـ١ا٣ی آ٧٣اؿث،

ا٨٠ر قعنی ظ٨د ٣یـح٤غ و ٣یاز ة٥ ک١ک کادر پؽقکی دار٣غ یا ةؼای ٠ْای٥٤ و ٠ْاٝس٥ ٣اگؽیؼ ة٥ ارجتاط ةا کادر پؽقکی ٠ی ةاق٤غ. در ای٢ 

 راؿحا رّایث ٨٠ازی٢ قؼّی و ّؼٗی در ا٣سام ای٢ ا١ّال ةـیار صائؽ ا١٦یث اؿث.

 ّات و اؿؼارصؼیٟ ظن٨می اًال-2

اؿؼار ةی١ار آگاه ٠ی ق٣٨غ و ةی١اران ّال٥ٚ ة٥ صٍ٘ اؿؼارقان دار٣غ ک٥ رّایث رازداری  ازدر ا٣سام ا١ّال پؽقکی کادر پؽقکی 

 کادر پؽقکی در ای٢ ز٠ی٥٤ ةـیار ٧٠ٟ اؿث.

 

 اهويت رعایت حرین خصوصی در فقه اهاهيه و حقوق ایراى

 در فقه اهاهيه (الف
اصکا٠ی ٣ُیؼ ٚناص و دیات و ةا وز٨د ٚاّغه الوؼر در ٥ٛٗ، ا٣ـان صٙ ٠اٝکیث ٣ـتث ة٥ ةغن ظ٨د را  ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ةا وز٨د

ةیا٣گؼ ک٥ در ٨٠اردی ئی ٣ُیؼ ازؼای ٠سازاج٧ا و یا دارد. ٝػا ةؼای جنؼف در ای٢ صٙ، ٣یاز ة٥ اظػ روایث وی ٠ی ةاقغ، ٠گؼ در ٨٠ارد اؿحذ٤ا

٠ا٤٣غ صؼ٠ث ظ٨دز٣ی و ظ٨دکكی اؿث، ک٥ ای٧٤ا صاکی از پػیؼش امٜ ظ٨د در ةغ٣ف ـان ٣ـتث ة٥ ٠اٝکیث ٔیؼ ٠ٌٞٙ ة٨دن صٙ ا٣

 ٨٤١٠ّیث ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می از صیخ آز٠ایف و زؼاصی اؿث. 

ه، ک٥ )ع( روایث قغاٚي ٠ی ق٨د، چ٤ا٣ک٥ از ا٠ام مادقدر ٥ٛٗ و١ان پؽقک ٚتٜ از ٠ْاٝس٥ ةا اظػ ةؼائث از ةی١ار یا وٝی او ؿ

٠س٥ٞ ٥ٛٗ ا٦ٜ ةیث ) «و ةؼائث ةگیؼد وگؼ٥٣، وا٢٠ اؿث.٦ؼ کؾ ک٥ ًتاةث یا دا٠پؽقکی ٠ی ک٤غ ةایغ از وٝی ا»٣غ:)ع( ٗؼ٨٠دا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢

 (46/260/ّٞی٧ٟ اٝـالم

 

 در حقوق ایراى (ب
ای٢ ١٦ان امٜ ٨٤١٠ّیث  و را ٨٠رد ١ّٜ زؼاصی ٚؼار د٦غ، ک٥صٙ ٣غارد از او آز٠ایف ةگیؼد یا ا قعنی٦یچ کؾ ةغون ازازه 

٦ؼ گاه پؽقک در ٠ْاٝساجی ک٥ ا٣سام ٠ی د٦غ ٨٠زب جٖٞ یا »ا٨٣ن ٠سازات اؿال٠ی ٠ٛؼر ٠ی دارد: ٚ 495ظن٨می اؿث، ٠اده  ٣ٛه صؼیٟ

مغ٥٠ ةغ٣ی گؼدد، وا٢٠ دی٥ اؿث، ٠گؼ آ٣ک٥ ١ّٜ او ٠ٌاةٙ ٠ٛؼرات پؽقکی و ٨٠ازی٢ ٤ٗی ةاقغ یا ای٤ک٥ ٚتٜ از ٠ْاٝس٥ ةؼائث گؼٗح٥ ةاقغ و 

چ٤ا٣چ٥ اظػ ةؼائث از ٠ؼیه ة٥ دٝیٜ ٣اةاٝٓ یا ٠س٨٤ن ة٨دن او ٠ْحتؼ ٣تاقغ و یا جضنیٜ ةؼائث از او ة٥ دٝیٜ ٠ؼجکب جٛنیؼی ٦ٟ ٣ك٨د و 

ا٠ا ٚا٣٨٣گػار ةؼظی اؿحذ٤ائات را در ای٢ ز٠ی٥٤ ٚائٜ قغه اؿث. ...« ةؼائث از وٝی ٠ؼیه جضنیٜ ٠ی ق٨دةی٨٧قی و ٠ا٤٣غ آن ١٠ک٢ ٣گؼدد، 

 ک٥ ٠ٛؼر ٠ی دارد: اؿثق.م.ا  ٠158اده ج، ة٤غک٤غامٜ اقاره دارد ٦ٟ یکی از اؿحذ٤ائات آن را ةیان ٠ی یکی از ٨٠اد ٚا٣٨٣ی ک٥ ٦ٟ ة٥ ای٢ 

٦ؼ ٨٣ع ١ّٜ زؼاصی یا ًتی ٠كؼوع ک٥ ةا -ج.. :.در ٨٠ارد زیؼ ٚاةٜ ٠سازات ٣یـث ...ارجکاب رٗحاری ک٥ ًتٙ ٚا٨٣ن زؼم ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د،»

ق٨د. در ٨٠ارد ٨ٗری ٠ی و رّایث ٨٠ازی٢ ٤ٗی و ١ّٞی و ٣ُا٠ات دوٝحی ا٣سام  ویگان ٚا٣٨٣ی روایث قعل یا اوٝیاء یا ؿؼپؼؿحان یا ١٣ای٤غ

در ٨٠ارد وؼوری ک٥ جضنیٜ ةؼائث ١٠ک٢ ٣تاقغ و پؽقک ةؼای ٣سات ».م.ا ٣یؽ ٠ٛؼر ٠ی دارد:ق 497و ٠اده «٣یـث.اظػ روایث وؼوری 
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 ،اظػ روایثاؿحذ٤اء و ٠كعل اؿث وز٨د ای٢ امٜ « ٠ات وارده ٣یـث.٠ؼیه، ًتٙ ٠ٛؼرات اٚغام ة٥ ٠ْاٝس٥ ١٣ایغ، کـی وا٢٠ جٖٞ یا مغ

در ز٠ی٥٤ ص١ایث از صؼیٟ ای٢ ا٠ؼ ٣یؽ ة٥ پؽقک زؼأت داده جا ١ّٜ زؼاصی را ةغون ازازه ا٣سام د٦غ و ةح٨ا٣غ زان قعنی را صٍ٘ ١٣ایغ، 

 .اؿثزـ١ا٣ی اٗؼاد 

ػا پی٣٨غ اّىای ةی١اران ٨ٗت قغه یا ةی١ارا٣ی ک٥ ٠ؼگ ٠ٕؽی آ٧٣ا ، ٝصؼیٟ ظن٨می ٠ؼدگان ٣یؽ ٨٠رد ص١ایث ٚا٣٨٣گػار ٚؼار گؼٗح٥

ة٥ ةی١ارا٣ی ک٥ ادا٥٠ صیاجكان ة٥ پی٣٨غ ّى٨ یا اّىای ٠ػک٨ر ةـحگی دارد را ٚا٣٨٣گػار  کارق٤اؿان ظتؼه ٠ـٟٞ و ٌْٚی ةاقغ٠ٌاةٙ ٣ُؼ 

٨٣ن پی٣٨غ اّىای ةی١اران ٨ٗت قغه یا ةی١ارا٣ی ک٥ ٠ؼگ ٚا)ازازه داده وٝی آن را ٠كؼوط ة٥ ومیث ةی١ار یا ٨٠اٗٛث وٝی ٠یث ٨١٣ده اؿث. 

 (٠1370ٕؽی آ٧٣ا ٠ـٟٞ اؿث ٠ن٨ب 

در ادؼ ا٣سام ١ّٜ زؼاصی ٨٠زب ایؼاد ظـارجی ١٦چ٨ن ٣ٛل ّى٨ یا ٨ٗت ة٥ ةی١ار ق٨د، ٠ٌاةٙ ٨ٚاّغ اجالف و جـتیب  اگؼ پؽقک

ار و صـب ٨٠رد از اوٝیاء دم او ٣ا٥٠ ای ٠ت٤ی ةؼ ّغم ٠ـئ٨ٝیحف پؽقک وا٢٠ ظ٨ا٦غ ة٨د. پؽقک ٠ی ج٨ا٣غ ٚتٜ از ا٣سام ١ّٜ زؼاصی از ةی١

١٦ان ٚا٨٣ن ٚاةٜ پػیؼش اؿث.  290ق.م و ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠اده  10در ٗؼض ٨ّاٚب ٣اقی از آن ١ّٜ دریاٗث ١٣ایغ. ای٢ را٦کار، ة٥ اؿح٤اد ٠اده 

در ص٨ٛق ایؼان ٣ُؼ ة٥ (2/40)ص٨ٛق ٠غ٣ی/اٝت٥ ٠ی گؼدد. ٝػا ای٢ جتؼی زـح٢ از و١ان ا٠ؼوزه در أٞب ٨٠ارد ج٨ؿي زؼاصان از ةی١اران ٠ٌ

اصحؼا٠ی ک٥ ٚا٣٨٣گػار ةؼای قعنیث زـ١ا٣ی اقعاص ٚائٜ قغه، ا٣سام آز٠ایف و زؼاصی ةغون روایث اٗؼاد ٔیؼ ٠ساز اؿث و در م٨رت 

ُا٠ات دوٝحی ٣تاقغ. در ک٤ار ای٢ اظػ روایث ٣یؽ، ای٢ روایث جا صغی ٠ْحتؼ اؿث ک٥ آز٠ایف یا زؼاصی ةؼ ظالف ٨٠ازی٢ ١ّٞی، ٤ٗی و ٣

امٜ، گا٦ی الزم اؿث ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ن چ٤ی٢ جْؼض ٦ایی ةغون اظػ روایث ٣یؽ م٨رت ةگیؼد، ک٥ آن ٦ٟ مؼٗاً در راؿحای ٠ناٝش ازح١اّی 

٠ایف یا ١ّٜ اؿث ک٥ واکـی٤اؿی٨ن ازتاری و ٠سازاج٧ای زـ١ا٣ی ٥٣٨١٣ ٦ایی از آ٧٣اؿث. ةا ای٢ صال جا ز٠ا٣ی ک٥ ٚا٣٨٣ی ٣ـتث ة٥ آز

زؼاصی ازتاری وز٨د ٣غاقح٥ ةاقغ، ةغون اظػ روایث از اقعاص صحی ٠ٛا٠ات ٚىایی ٦ٟ ٠ساز ة٥ جض١یٜ آن ٣یـح٤غ و ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ، 

٤٠ٌٛی ةاقغ ک٥ در م٨رت درظ٨اؿث یکی از ًؼٗی٢ ٠ت٤ی ةؼ ا٣سام آز٠ایف ج٨ؿي ًؼف دیگؼ و ا٠ح٤اع وی از آن، ای٢ ا٠ح٤اع ة٥ ٨٤ّان ا٠اره 

ّٞی االم٨ل ةایغ ةؼای ٦ؼ گ٥٣٨ ١ّٜ زؼاصی یا  (22)ص٨ٛق ٠غ٣ی اقعاص و ٠ضس٨ری٠/٢ضـ٨ب و در صکٟ ٚاوی ٠ؤدؼ ٚؼار گیؼد.  ٚىایی

 شآز٠ایف یا ظ٨ن گیؼی از قعل روایث گؼٗث. ةا ای٢ صال در ٨٠اردی اؿحذ٤ائی ک٥ یکی از ص٨ٛٚغا٣ان ةیان ٨١٣ده، ٠ٌاةٙ ٨ٚا٣ی٢ کك٨ر

غ و آن در صاٝحی اؿث ک٥ قعل ةی١اری ةا یک گؼوه ظ٣٨ی ک١یاب ک٥ ٣یاز ة٥ جؽریٙ ٨ٗری ظ٨ن دارد و ١٠ک٢ اؿث ٚاوی صکٟ ةؼائث ةغ٦

در م٨رت ّغم جؽریٙ ٨ٗری صیاجف را از دؿث ظ٨ا٦غ داد، ٝػا ةؼای صٍ٘ زان وی، مؼٗاً گؼٗح٢ ظ٨ن از قعنی ک٥ ج٨ا٣ایی الزم ز٧ث 

ای٢ صاٝث ٦ٟ قعل ةی١ار ٠ی ج٨ا٣غ، ٠ٌاٝت٥ آؿیب یا وؼری ک٥ ٠حض١ٜ قغه را  اّالم روایث را ٣غارد، ٠ساز ق١ؼده و ٠ْحٛغ اؿث، صحی در

١٦چ٤ی٢ روایث ةی١ار ٣ـتث ة٥ پؽقک در ٨٠رد ٠ْای٥٤ و زؼاصی، ٠ی ج٨ا٣غ در ٚاٝب روایث ة٥  (91و90)ص٨ٛق واظالق وپؽقکی/ة١٤ایغ.

غی٢ ٤ْ٠ا ٣یـث ک٥ پؽقک ازازه ٦ؼ ٨٣ع ٠غاظ٥ٞ پؽقکی را ٨٤ّان الز٥٠ یک ٚؼارداد یا روایث ة٥ ١ّٜ زؼاصی ٠ٌؼح گؼدد. روایث ٨٣ع اول ة

٣ـتث ة٥ ةی١ار داقح٥ ةاقغ، ةٞک٥ در ای٢ صاٝث ةی١ار ةایغ روایث ظ٨د را ٣ـتث ة٥ ٦ؼ ٨٣ع ١ّٞی ک٥ پؽقک ٠ی ظ٨ا٦غ ةؼ روی او ا٣سام د٦غ، 

ةی١ار روایث ظ٨د را ٣ـتث ة٥ ١ّٜ زؼاصی اّالم  اّالم ک٤غ. ا٠ا در ٨٠رد ٚؼارداد روایث ة٥ ١ّٜ زؼاصی  ووِ ٠ح٘اوت اؿث، ة٥ گ٥٣٨ ای ک٥

روایث ة٥ )٠ی ک٤غ. روایث ٣ـتث ة٥ ٧ٞ١ّای ٨١ْ٠ٝی را ٠ی ج٨ان از رٗحار ظ٨د ةی١ار ٣ُیؼ دراز کؼدن دؿث ظ٨د ز٧ث جؽریٙ اؿح٤تاط ٨١٣د.

٥ ٠ؼاز٥ْ ةی١ار ة٥ ٠ٌب یک روایث و٤١ی ةی١ار ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠کان و ووْیث ٨١ْ٠ل و ٠حْارف ؿ٤سیغه ٠ی ق٨د، ةؼای ٣٨١٣ (49/در٠ان

پؽقک ةیا٣گؼ روایث ة٥ ا٣سام ٦ؼ ٨٣ع ١ّٜ یا آز٠ایكی ٣یـث، ةٞک٥ ةؼای ا٣سام ٠ْای٤ات، آز٠ایكات و ١ّٜ ٦ای ٔیؼ٨١ْ٠ل ٣یاز ة٥ جنؼیش و 

 (50اظػ روایث ةا آگا٦ی ةی١ار ٠ی ةاقغ. )را١٤٦ای ص٨ٛق پؽقکی/

ؼار از او ٚاةٜ ذکؼ اؿث، ک٥ جاک٨٤ن ادتات قغه چیؽی ة٥ ٣ام ؿؼوم صٛیٛث در ٨٠رد اؿح١ْال ٨٠اد ٠عغر ة٥ ٠ح٧ٟ ة٥ ٨ُ٤٠ر اظػ اٚ

٣غاریٟ و اؿح٘اده از ای٢ روش ةاّخ ایؼاد ظـارت و زیان ٦ای زـ١ی و قعنیحی ة٥ ٠ح٧ٟ قغه و ةا صٙ دٗاع ٠ح٧ٟ ٣یؽ ٠ٕایؼت دارد. 

١ی ٌْٚی ٣غاقح٥ و ٤٠سؼ ة٥ زیان ة٥ قعنیث ا٣ـا٣ی و ١٦چ٤ی٢ در ٨٠رد کارةؼد دؿحگاه دروغ ؿ٤ر ٣یؽ، ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٨٤٦ز ارزش ّٞ

ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ صحی در م٨رت ز٨از اؿح٘اده ٣یؽ ةایغ ( 99و٦/98ایی در ص٨ٛق کی٘ؼی)گ٘حار٣ادیغه گؼٗح٥ قغن صٙ دٗاع ٠ح٧ٟ ٠ی گؼدد،

 ٠ضغود ة٥ ٨٠ارد ٧٠ٟ یا در ٨٠اردی ک٥ از ًؼق دیگؼ ٣ح٨ان صٛیٛث را کكٖ ٨١٣د، اؿح٘اده ق٨د.

 

 ائات رعایت حرین خصوصی تيواراستثن
از آن ز٧ث ک٥ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ة٥ ٨٤ّان یک امٜ ق٤اظح٥ قغه، ةؼای ز٨ٞگیؼی از ٣ٛه آن و اصحؼام ٦ؼ چ٥ ةیكحؼ 

ٙ ٣ُؼ ة٥ صؼیٟ ةی١اران ةایغ اؿحذ٤ائات آن را ة٥ م٨رت دٚیٙ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار داد و آن اؿحذ٤ائات را جنؼیش ٨١٣د جا ای٤ک٥ ٦ؼ کـی ٠ٌاة

ن ظ٨دش اؿحذ٤ائاجی را ٚائٜ ٣ك٨د. ة٤اةؼای٢ جنؼیش ای٢ اؿحذ٤ائات ٣یؽ ةـیار ا١٦یث دارد. ة٥ ٨٤ّان ٚاّغه ای کٞی ةؼای ق٤اظث اؿحذ٤ائات آ

 ٠نٞضث ةی١ار، روایث ةی١ار یا ٤٠اِٗ ٠٨١ّی ٠غ٣ُؼ ٚؼار ٠ی گیؼد.
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ه، کادر پؽقکی ةؼای رّایث ٠نٞضث ةی١ار آن را از صحی از ٚغیٟ اگؼ ةی١ار دچار ةی١اری ؿعث الّالج ٣ُیؼ ؿؼًان ٠ی قغ-1

 ظ٨د ةی١ار ٠ع٘ی ٠ی کؼده ا٣غ و ٠كکٜ ةی١اری وی را ةؼای اًؼاٗیان ٣ؽدیک او ٠ٌؼح ٠ی کؼد٣غ و ا٠ؼوزه ٣یؽ چ٤ی٢ روی٥ ای وز٨د دارد.

ةی١ار ق٨د وٝی اًالع دادن آن ة٥  ة٤اةؼای٢ ةؼظی از ةی١اری٧ا را ٣تایغ ة٥ ةی١ار اًالع داد، زیؼا ١٠ک٢ اؿث ةاّخ ٣گؼا٣ی و اوٌؼاب

اًؼاٗیان ةی١ار ٠ی ج٨ا٣غ از ؿ٧ٜ ا٣گاری اصح١اٝی ز٨ٞگیؼی ٨١٣ده و ک١کی ةؼای ٠غاوای ةی١ار ةاقغ ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ پؽقک ةایغ ٠ٌاةٙ ام٨ل 

 (55)آیی٢ پؽقکان ٠ـ١ٞان یا اظالق پؽقکی دراؿالم/الق پؽقکی اًؼاٗیان را آگاه ک٤غ.اظ

 ٥٣ ةی١ارروایث کا٠ٜ و آزادا-2

)٠ٌا٥ْٝ جٌتیٛی ص٨ٛق  اٝؽام ة٥ روایث ٣ـتث ة٥ ا١ّال زؼاصی، ةؼ اؿاس صٙ ا٤٠یث قعنی )ٗیؽیکی( ة٤ا ٧٣اده قغه اؿث.

ةاقغ.  الزم ٠یدارد ةؼ آن را قعل ٣ـتث ة٥ کاری ک٥ ٚنغ اّالم روایث آگا٦ی ةؼای اظػ روایث ( 71ةی١اران در کك٨ر٦ای اروپایی/

 ،زیؼا ٠ؼدم ١٣ی ج٨ا٤٣غ در ٨٠رد چیؽ٦ایی ک٥ ٣ـتث ة٥ آن آگا٦ی ٣غار٣غ روایث ظ٨د را اّالم ک٤٤غ اؿثوایث ة٤اةؼای٢ آگا٦ی، پیف قؼط ر

ٚا٣٨٣گػار اظػ در ص٨ٛق ایؼان ( 75)٠ٌا٥ْٝ جٌتیٛی ص٨ٛق ةی١اران در کك٨ر٦ای اروپایی/ة٥ ّتارجی روایث ةغون آگا٦ی اّحتاری ٣غارد. 

: ق.م.ا اقْار ٠ی دارد ٠158اده  جا ٨٠و٨ع را ٠ك٨١ل جْؼض ة٥ صؼیٟ ظن٨می ٣غا٣غ چؼاک٥ ة٤غ روایث مؼیش را در ٨٠اردی الزم دا٣ـح٥ ج

و ١ّٞی و ٦ؼ ٨٣ع ١ّٜ زؼاصی یا ًتی ٠كؼوع ک٥ ةا روایث قعل یا اوٝیاء یا ؿؼپؼؿحان یا ١٣ای٤غگان ٚا٣٨٣ی آ٧٣ا و رّایث ٨٠ازی٢ ٤ٗی »

ٝػا در قؼایي ّادی روایث  .«٣یـثدر ٨٠ارد ٨ٗری اظػ روایث وؼوری »اده ک٥ ادا٥٠ د و ٠سازات ٣غاقح٥...« ٣ُا٠ات دوٝحی ا٣سام ق٨د

 قعل وؼوری اؿث و ای٢ روایث ةاّخ ٠ی ق٨د جا ١ّٜ زؼاصی ک٥ ة٥ ٨٣ّی ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می اٗؼاد اؿث، زؼم ٣تاقغ .

ف را ة٥ اًالع دیگؼان از در ٨٠رد اةؼاز روایث قعل دو ٨٠و٨ع ةایغ ٠غ٣ُؼ ٚؼار گیؼد، یکی ای٤ک٥ ٠ضغوده ای ک٥ قعل روایح

صؼیٟ ظن٨می ظ٨دش اّالم ٠ی ک٤غ ٗٛي ٠ضغود ة٥ ١٦ان ا٣غازه اؿث ک٥ اّالم ٨١٣ده، ی٤ْی اگؼ ةیكحؼ از ا٣غازه ای ک٥ روایث داده صؼیٟ 

ا٦غ ة٨د ظن٨می وی را ٨٠رد جْؼض ٚؼار د٤٦غ آن ٠یؽا٣ی ک٥ ةیكحؼ ٨٠رد جْؼض ٚؼار گؼٗح٥ از اؿحذ٤ائات ٨٤١٠ّیث ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ٣ع٨

و ةایغ ٠ٌاةٙ ٚا٨٣ن، ةا ٣اٚه صؼیٟ ظن٨می ةؼظ٨رد ق٨د. دوم ای٤ک٥ ٨٠و٨ع ٨٠رد روایث وی ةایغ ةا ٤٠ِ ٚا٣٨٣ی ز٧ث اٗكاء ٨٠از٥ ٣تاقغ ة٥ 

ةؼرؿی جٌتیٛی »،ق٨رکی ةیکی)ّتارت دیگؼ آن ٨٠و٨ع از ٠نادیٙ ٨٠و٨ّاجی ک٥ ٚا٨٣ن ازازه اٗكاء آن را ٣غاده ٠ذالً اقا٥ّ ٗضكاء ٣تاقغ. 

اوا٥ٗ ةؼ ای٢ ة٥ ٨٣ّی روایث قعل ةایغ اصؼاز گؼدد ی٤ْی یا ة٥ م٨رت مؼیش اّالن ک٤غ  (87«/صؼیٟ ظن٨می در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ و ص٨ٛق ایؼان

یا ای٤ک٥ ة٥ م٨رت و٤١ی چ٤ی٢ روایحی اؿح٤تاط گؼدد. ا٠ا ةایغ در ٣ُؼ داقث ک٥ قعل ةایغ ج٨ا٣ایی اةؼاز روایث مؼیش یا و٤١ی را داقح٥ 

٥٣٨١ اگؼ قعنی در ةی١ارؿحان ةـحؼی اؿث یا در ظیاةان ٠سؼوح اؿث و ج٨ا٣ایی مضتث یا ا٠کان ٨ْٛ٠ل و ٠حْارف اصؼاز ةاقغ، ةؼای ٣

 (88)١٦ان/ روایث و٤١ی وی وز٨د ٣غارد ةایغ جاةِ امٜ ة٨د ی٤ْی امٜ ٨٤١٠ّیث ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می وی را زاری ٨١٣د. 

ی وی، ٦یچ پؽقک یا پژو٦كگؼی صٙ جنؼف در زـٟ یا روان قعل ة٥ ٨ًر کٞی ةغون اظػ روایث قعل یا ١٣ای٤غگان ٚا٣٨٣

ٚغیٟ  دیگؼ، اّٟ از ةی١ار یا آز٨٠د٣ی را ٣غارد، ٠گؼ در ٨٠رد ةی١اری ک٥ در قؼایي اوٌؼاری، ا٠کان اظػ روایث ٣تاقغ و ای٢ امٜ را از ز٠ا٧٣ای

ادی٧ای ٗؼدی و ص٨ٛق ةكؼ در ٚؼن ةیـحٟ، ای٢ ٠ـأ٥ٝ را ةیكحؼ پػیؼٗح٥ ا٣غ. ا٠ا روایث آگا٦ا٥٣ ةضخ ٣ـتحاً زغیغی اؿث و اٗؽایف ج٨ز٥ ة٥ آز

٠ٌؼح ٨١٣د و ٨ُ٤٠ر از آن روایحی اؿث ک٥ ةا ارائ٥ اًالّاجی ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٣ع در٠ان، آز٠ایف و ٨ّاٚب و ظٌؼات ٣اقی از آن ة٥ قعل، صامٜ 

 (17و14و13 /٣ٛف روایث در پژو٦ك٧ای ٨ّٞم پؽقکی)٠ی ق٨د. 

ه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ةاقغ، ک٥ ١٠ک٢ اؿث ٚا٨٣ن در ای٢ ز٠ی٥٤ جنؼیش کؼده ةاقغ یا ای٤ک٥ دادگاه ٠ٌاةٙ ٚا٨٣ن ٣یاز ة٥ ٣ٛ-3

 ةا اظحیار ٚا٣٨٣ی چ٤ی٢ درظ٨اؿحی را داقح٥ ةاقغ.

ؼای اٗكای اؿؼار و ٤٠ِ ٚا٣٨٣ی ة ٦ـح٤غدر ٨٤١٠ّیث اٗكاء اؿؼار صؼ٥ٗ ای ک٥ اٗؼاد ة٥ ٤٠اؿتث صؼ٥ٗ ظ٨د ٠ضؼم اؿؼار دیگؼان 

 19و٠13ی ق٣٨غ، ةؼای ٠ذال ٨٠اد در ةؼظی ٨٠ارد ١٦ی٢ اٗؼاد ة٥ ٨٠زب جس٨یؽ ٠ـحٛیٟ ٚا٣٨٣گػار ٠ٞؽم ة٥ اٗكای اؿؼار اظ قغه، دیگؼان ٝض

و گؽارش ازتاری ٚا٨٣ن رازِ ة٥ دتث »و یا ٠اده واصغه  ٠1320ن٨ب « ٧ای آ٠یؽقی و ةی١اری٧ای واگیؼدارٚا٨٣ن ًؼز ز٨ٞگیؼی از ةی١اری»

 الزم اؿث جا ة٤اةؼای٢ (76«/ةؼرؿی جٌتیٛی صؼیٟ ظن٨می در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ و ص٨ٛق ایؼان»)ةیکی ق٨رکی،. 1363ب ٠ن٨« ةی١اری٧ای ؿؼًا٣ی

و در آن ٠ؼاکؽ ٣ـتث ة٥ ةؼرؿی ّٞث پیغایف ةی١اری و  گؽارش ق٨دة٥ ٠ؼاکؽ مالصیث دار ٚا٣٨٣ی ار٣غ دةؼظی از ا٠ؼاض ة٥ ّٞث ا١٦یحی ک٥ 

در ةْىی ٨٠ارد ٚا٣٨٣گػار در  (107جا  102)ص٨ٛق پؽقکی/قغه و اٚغا٠ات الزم م٨رت گیؼد. جضٛیٙ دیگؼان ًؼز ز٨ٞگیؼی از ؿؼایث آن

آز٠ایف دادن ا٠ؼی اظحیاری اؿث ا٠ا ام٨الً ز٧ث ص١ایث از اقعاص، اٝؽا٠ی را ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ ةؼ صؼیٟ ظن٨می اٗؼاد وارد ٠ی ک٤غ. 

ؿال ج١ام ةاقغ کارگؼ ٨٣ز٨ان ٣ا٠یغه ٠ی ق٨د و در ةغو  18جا 15ف ةی٢ کارگؼی ک٥ ؿ٤: »ٚا٨٣ن کار ٠ٛؼر ٠ی دارد 80ه ٚا٣٨٣گػار در ٠اد

آز٠ایف ٦ای »١٦ان ٚا٨٣ن آ٠غه: 81ر ٠اده صحی د« ٨رد آز٠ایف ٦ای پؽقکی ٚؼار گیؼد.اؿحعغام ةایغ ج٨ؿي ؿاز٠ان جا٠ی٢ ازح١اّی ٠

ک٥ صاکی از اٝؽام اؿث کارگؼی ک٥ در « ةایغ»ن ٍٝ٘ در ای٢ ٨٠اد ةا آورد...« پؽقکی کارگؼ ٨٣ز٨ان، صغاٜٚ ةایغ ؿاٝی یک ةار جسغیغ ق٨د

ةؼرؿی جٌتیٛی صؼیٟ »)ةیکی ق٨رکی،چ٤ی٢ ٠ضغوده ؿ٤ی ةاقغ و ةع٨ا٦غ ة٥ کارش ادا٥٠ د٦غ ا٣سام آز٠ایف ةؼای وی اٝؽا٠ی اؿث. 

 (76«/ظن٨می در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ و ص٨ٛق ایؼان
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ر ةاقغ، ةؼای ٠ذال قعل دارای ةی١اری ظٌؼ٣اك در ٦ؼ ٨٠ردی ک٥ ٤٠ْ٘ث ٠٨١ّی ١٧٠حؼ از رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ا-4

  واگیؼداری قغه و یا ای٤ک٥ ٚنغ کكح٢ دیگؼان را داقح٥ ةاقغ.

٥٣٨١٣ دیگؼ ای٤ک٥ ًتٙ ٚاّغه کٞی پؽقک ٠کٖٞ ة٥ رازداری اؿث ا٠ا اگؼ ةی١ار وی ظٞتا٣ی ةاقغ ک٥ رازش ةی١اری مؼع اؿث، ١٣ی 

، در ای٤سا پؽقک ةایغ ة٥ ٨٣ّی ٥ زان مغ٦ا ٣٘ؼ در ظٌؼ ظ٨ا٦غ ة٨در ای٢ صاٝث ٦ؼ ٝضُ. د٥ پؽقک صٙ اٗكای راز او را ٣غاردج٨ان گ٘ث ک

. ٧ٛٗای اؿال٠ی ٣یؽ ةؼ ای٢ ا٠ؼ اج٘اق ٣ُؼ دار٣غ ک٥ د، وٝی ز٨ٞی ظٌؼ ةؽرگحؼ را ةگیؼدجغةیؼ ١٣ایغ ک٥ راز ظٞتان در صغاٜٚ ١٠ک٢ ٗاش ق٨

٨٤ان جْارض ، ة٥ ّةی٢ ص٨ٛق دا٣ان از ز٧ث ؿیؼه ّٛال. ای٢ ا٠ؼ در رش د٦غی ظٞتان را ة٥ ٠ـئ٨ٝی٢ گؽاصحی ةؼ پؽقک وازب اؿث ک٥ ةی١ار

، ک٥ ةایغ ٨٠و٨ع ا٦ٟ را ةؼ ٧٠ٟ جؼزیش داد و ٠ی ج٨ان ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼی پؽقک را در ٚاٝب ٚاّغه وؼورت ٣یؽ ج٨زی٥ ةی٢ دو صکٟ ا٦ٟ و ٧٠ٟ

 (197/ص٨ٛق و ٠ـئ٨ٝیث پؽقکی در آیی٢ اؿالمقیط ٠تارك،آل  ة٥ ٣ٜٛ از 111/اٗكاء اؿؼار ةی١اران)اد کؼد، ٠ٌؼح ٠ی ق٨د.پػیؼ ١ٞٚغ

 دٗاع ٠كؼوع-5

ٚؼار ةگیؼد ی٤ْی را٦ی زؽ اٗكای اًالّات ةی١ارش ةؼای ص٘اَث از ظ٨د ٣غاقح٥ ةاقغ،  قؼایي ٚا٣٨٣ی دٗاع ٠كؼوعدر اگؼ پؽقک 

اگؼ پؽقک ةؼای دٗاع از ظ٨د ة٥ ٨٤ّان صٙ ّالوه ةؼ ای٢ صاٝث،  (437)صؼیٟ ظن٨می اًالّات/٣غ در صغ الزم اًالّاجی را ةغ٦غ.٠ی ج٨ا

ٚا٣٨٣ی، را٦ی زؽ ةیان راز ةی١ارش ٣غاقح٥ ةاقغ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ صٙ دٗاع یک امٜ ٠ـٟٞ ص٨ٛٚی اؿث ة٥ ٨٤ّان یک 

اری از پؽقک ٠ْاٝسف در اؿحذ٤اء چ٤ی٢ صٛی را ةایغ ةؼای وی ٚائٜ قغ، ٦ؼ چ٤غ جنؼیش ٚا٣٨٣ی در ای٢ ز٠ی٥٤ ٣غاریٟ. ةؼای ٥٣٨١٣ اگؼ ةی١

راؿحای ٣ٛل در٠ا٣ی قکایث ١٣ایغ، پؽقک ٦ٟ ٠غّی ةکارگیؼی ج١ام جالش ظ٨د ةاقغ و در ةی١ار ّیتی ة٨ده ک٥ ة٥ ٨٤ّان راز اؿث و در صال 

ز٥٠ دٗاع ٢٠ صاوؼ ٦ٟ ١٣ی ج٨ان پؽقک را ةؼای ١٦یك٥ ةؼ روی ؿک٨ی اج٧ام ٚؼار داد، ٝػا پؽقک ٠ی ج٨ا٣غ اةحغا قاکی را در ٨٠رد ای٤ک٥، ال

اٗكاء راز ق١اؿث در زؼیان ٚؼار د٦غ و اگؼ قاکی ٚا٣ِ ٣كغ ؿپؾ ة٥ دادرس اّالم ٠ی ک٤غ و ة٥ صغ وؼورت اکح٘ا ٨١٣ده و از ظ٨د دٗاع 

 (108/اٗكاء اؿؼار ةی١اران)ک٤غ.

 وؼورت-6

دا٤٣غ ک٥ ؿٛي ز٤ی٢ در  ٧ٛٗای ا٠ا٠ی٥ در اؿح٘حائات ظ٨د در ظیٞی از ٨٠ارد ةؼ صـب وؼورت ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می را ٠ساز ٠ی

رؿا٥ٝ از٨ة٥ ظا٥٤٠ ای، )ا٠ام ،٨٠اردی ک٥ ةؼای صٍ٘ زان ٠ادر وؼوری ةاقغ، ٠كؼوط ة٥ ای٤ک٥ ا٠کان ٣سات ز٤ی٢ ٣تاقغ

م٨رت ٣یاز یا جكؼیش زـغ ٠یث در ٨٠ارد وؼوری ةؼای کكٖ صٛیٛث در جْیی٢ ّٞث ٨ٗت یا ٚحٜ، یا در ( 1270و1266االؿح٘حائات/س

 ٥٣٨١٣ ٦ایی از آن ٠ی ةاقغ.(1283و1282 /س١٦انزا٥ْ٠ ةا رّایث قؼایٌی )

 

 یافته ها، هوانع و راه حل ها 

  الف( یافته ها

یكؼٗث ّٟٞ و ا٠ؼی اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ پو در اظحیار ٚؼار دادن زـغ ةؼای آز٠ایكات ١ّٞی پؽقکی، ومیث ة٥ ا٦غای ّى٨ -1

. در م٨رجی ک٥ قعنی ومیث پؽقکی ٣یؽ ٠٘یغ ٠ی ةاقغ ی١ّٞ ا٣سام آز٠ایكاتو ةؼای  غ ةـیار ک١ک ک٤٤غهةؼای ةی١اران ٣یاز٤٠ جک٨ٝ٨٤ژی

ک٤غ جا زـغش ةؼای جكؼیش در صغودی ک٥ جكؼیش ٠ساز اؿث، در اظحیار دا٣كکغه پؽقکی گػاقح٥ ق٨د چ٨ن روایث ظ٨د را اّالم ٨١٣ده و 

زح١اّی ٣یؽ ة٥ ١٦ؼاه دارد، ومیث و روایث وی ةؼای جكؼیش زـغش در صغود ٚا٣٨٣ی ای٢ ا٠ؼ ٠عاٖٝ ٨ٚاّغه آ٠ؼه ٣یـث و از ًؼٗی ٗایغه ا

١٦ا٨ٌ٣ری ک٥ در اکذؼ ٨٠ارد، روایث اؿحذ٤ائی ةؼ ٨٤١٠ّیث ٣ٛه صؼیٟ  (24)ص٨ٛق ٠غ٣ی اقعاص و٠ضس٨ری٢/مضیش و ٠ْحتؼ اؿث. 

ةی١ار زؼم ٣غا٣ـح٥، ا٠ا ّالوه ةؼ ّا٠ٜ روایث، ظن٨می اؿث، ک٥ در ٨٠رد زـ١ی ٣یؽ ٚا٨٣ن ٦ٟ ةؼای ٥٣٨١٣ زؼاصی را ةا روایث قعل 

٨ّا٠ٜ اظالٚی ٣یؽ دظیٜ اؿث، چؼاک٥ در ایؼان و٢١ ا١٦یث ة٥ ٠ؼدگان، جكؼی٘اجی ةؼای ازؼای ٠ؼاؿٟ ا٧ٝی وز٨د دارد، ٨٤٦ز ای٢ ٠ْىٜ 

ا٤٣غ و ةؼظی در ای٢ ووْیث ٦ا اظالٚی گؼیتا٣گؼ ةؼظی اؿث، ک٥ ا٦غاء اّىاء و ز٨ارح ٠ؼدگان یا اقعاص ٠ؼگ ٠ٕؽی را ١ّٞی ٣اپـ٤غ ٠ی د

 (77/پی٣٨غ اّىاء )ازازه ةؼداقح٢ ّى٨ را ١٣ی د٤٦غ، صحی ةؼظی ٣یؽ ةا وز٨د ومیث ٠ح٨ٗی ة٥ ای٢ ١ّٜ، از ای٢ کار ازح٤اب ٠ی ک٤٤غ.

٣یؽ ٦ؼچ٤غ در جاریط اؿالم ٨٠ارد ٠حْغدی ٠ؼاٚتث در٠ا٣ی و پؼؿحاری ٠ؼدان ج٨ؿي ز٣ان ازازه داده قغه ا٠ا در ةؼظی ٨٠ارد -2

 پیا٠تؼگؼا٠ی اؿالم)ص( چ٤ی٢ ازازه ای را ١٣ی داد٣غ، قایغ ّغم ٨٠اٗٛث ایكان ةؼای ای٢ ة٨ده ک٥ ارائ٥ ظغ٠ات در٠ا٣ی ة٥ ٠ؼدان ج٨ؿي ز٣ان

ة٥ م٨رت ؿ٤ث ٠ٌؼح ٣ك٨د. ٝػا صحی اال٠کان ةایغ از پؽقک ١٦س٤ؾ اؿح٘اده ٨١٣د و صحی در قؼایي اوٌؼار ٣یؽ ةایغ ة٥ صغاٜٚ ای٢ ظغ٠ات 

ی٥٤ ؿازی ٣ٛه صؼیٟ ا٠ؼوزه یکی از ٨٠اردی ک٥ ٤٠سؼ ة٥ ز٠( 89)اظالق صؼ٥ٗ ای درظغ٠ات ة٧غاقحی ودر٠ا٣ی/صغ وؼورت اکح٘ا ق٨د.و در 

در قؼایي وؼوری صٙ ٗٛي ةی١ار یث ٠ؼاز٥ْ ة٥ پؽقک ١٦س٤ؾ اؿث و کٟ ج٨ز٧ی ة٥ ای٢ ٣کح٥ ک٥ ٠ی ق٨د ّغم رّاظن٨می ةی١اران 

 ٠ؼاز٥ْ ة٥ پؽقک ٔیؼ١٦س٤ؾ را دارد.
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دؿحؼؿی پیغا ٠ی ک٤٤غ و در ةی١ارؿحان ٠كعل ١٣ی ق٨د ةـیاری از اٗؼاد ةغون ای٤ک٥ وؼورجی وز٨د داقح٥ ةاقغ ة٥ ةی١ار  -3

 چ٥ اٗؼادی صٙ ٠ْاٝس٥ و رز٨ع ة٥ ةی١ار را دار٣غ.

ظن٨می  ةْىی از ةی١اران ٣ـتث ة٥ ص٨ٛق ظ٨د آگا٦ی کا٠ٜ ٣غار٣غ و ای٢ ّغم آگا٦ی در ةْىی ٨٠اِٚ ٤٠سؼ ة٥ ٣ٛه صؼیٟ-4

 گؼدد.آ٧٣ا ٠ی 

 ّغم جنؼیش ة٥ صٙ صؼیٟ ظن٨می ةی١اران و ٠كعل ٣ت٨دن اؿحذ٤ائات آن -5

 گی ة٥ قکایات ةی١اران در ٨٠رد ٣ٛه صؼیٟ ظن٨میز٧ث رؿیغی ظاص دادگا٦ ٗٛغان-6

 ٤ٗی ةؼ ا١ّال پؽقکی  ز٧ث ٣ُارتظارج از ةی١ارؿحان  ٠ؼزِ ٣ُارجی ظامیّغم جْیی٢ -7

 ان را٦کاری ز٧ث ز٨ٞگیؼی از ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار در ٚا٨٣ن پیف ةی٤ی ٣كغه اؿث.اٝؽام ة٥ ةی٥١ ة٥ ٨٤ّ-8

و ٨ّاٚب ٣اقی از آن ةاقغ ة٥ ةی١ار ارائ٥  در ةی١ارؿحا٧٣ا ة٥ م٨رت رؿ١ی ٗؼ٠ی ظاص ک٥ در ٨٠رد ١ّٜ زؼاصی ةی١ار، ٨ّارض-9

 ١٣ی ق٨د جا ةی١ار ةح٨ا٣غ ظ٨ب جن١یٟ ةگیؼد و ةؼ٣ا٥٠ ریؽی ١٣ایغ.

٣گاه ة٥ ٣ا٠ضؼم ک٥ ظ٨د ٠ی ج٨ا٣غ ز٠ی٥٤ ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ةاقغ در ٚاٝب اٝؽام ٚا٣٨٣ی ٤٠ِ سام ا١ّال پؽقکی در ا٣-11

 جْؼیٖ ٣كغه اؿث.

در ةی١ارؿحا٧٣ا اٗؼاد زیادی ةا اؿؼار ةی١ار در ارجتاط ٦ـح٤غ و جاک٨٤ن ٚا٣٨٣ی ز٧ث اٝؽام ة٥ ٠ضغود کؼدن ای٢ اٗؼاد در  -11

 ٣كغه اؿث. دؿحؼؿی ٔیؼوؼوری جغوی٢

 ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼوف و ٧٣ی از ٤٠کؼ ةؼای ص٘اَث از صؼیٟ ظن٨می ةی١اران ةایغ رّایث ق٨د.-12

 ریعح٥ قغه اؿث.ّغم رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار در ٨٠رادی ٚتش -13

٦ؼچ٤غ ةؼای کادر پؽقکی در ٨ًل جضنیٜ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار جتیی٢ قغه ةاقغ ا٠ا پؾ از ٠غجی ا٣سام کار، ج٨ؿي -14

 کادر پؽقکی ای٢ ٠نادیٙ ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار و ا١٦یث رّایث آن ٗؼا٨٠ش ٠ی ق٨د.

٠تاصخ اظالٚی ک٥ در اظالق پؽقکی جغریؾ ٠ی ق٨د ة٥ ٨٤ّان یک ا٠ؼ اظالٚی جكؼی٘اجی ١ٞٚغاد ٠ی گؼدد و ک١حؼ ة٥ ٨٤ّان -15

 یک اٝؽام قؼّی و ٚا٣٨٣ی ةغان پؼداظح٥ ٠ی ق٨د.

ماصتان ٠كأٜ ة٧غاقحی و در٠ا٣ی در ا١ّال پؽقکی ظ٨د ٦ؼگؽ ٤ٔی را ةؼ ٗٛیؼ و ٨ٚی را ةؼ  ،در اظالق صؼ٥ٗ ای پؽقکی -16

کٟ درآ٠غ ک١ک ةیكحؼی ظ٨ا٤٦غ ٣اج٨ان ٠ٛغم ١٣ی دار٣غ و صحی در ةؼظی از ٨٠ارد ة٥ دٝیٜ ک١ت٨د ا٠کا٣ات و ةاال ة٨دن ٦ؽی٥٤ ة٥ اٗؼاد ٗٛیؼ و 

ای٢ دیغگاه و  ودیغگاه جساری دار٣غ ةیكحؼ ةـیاری از ةی١ارؿحا٧٣ا در صاٝی ک٥ ( 69)اظالق صؼ٥ٗ ای درظغ٠ات ة٧غاقحی ودر٠ا٣ی/.داقث

 ام٨ل پؽقکی ٠ٕایؼت دارد. ٗٞـ٥٘ وز٨دی و روش ةا

از یکغیگؼ ةؼای راصحی و صٍ٘ در ةؼظی از ٨٠ارد ٗىا و ا٠کا٣ات ةی١ارؿحان کٟ و ک٨چک اؿث و ا٠کان زغا کؼدن ةی١اران -17

 .وز٨د ٣غاردصؼیٟ ظن٨می آ٧٣ا 

 کی ة٥ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١اران کٟ اؿث.در ٨٠اردی دٚث دا٣كس٨یان رقح٥ ٦ای پؽق-18

٠گؼ در ٨٠ارد  ٥ ةا ةیان اصکام صؼ٠ث ا٣سام آ٧٣اا٣سام آز٠ایف یا زؼاصی ک٥ ٠ـحٛی١اً ةا زـٟ قعل در ارجتاط اؿث، در ٥ٛٗ ا٠ا٠ی

٠ی ج٨ان گ٘ث از ای٢ ز٧ث  ٠گؼ در ٨٠ارد اؿحذ٤ائی پػیؼٗح٥ قغه ک٥ اؿحذ٤ائی و در ص٨ٛق ایؼان ةا وز٨د امٜ ٨٤١٠ّیث ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می

و ایؼان مؼف روایث ١٦یك٥ ٠س٨زی ةؼای آز٠ایف و زؼاصی ٣یـث، چ٥  در ص٨ٛق اؿالم٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥ و ص٨ٛق ایؼان ةا یکغیگؼ ٠ٌاةٛث دار٣غ. 

    ا ةا قؼع و ٚا٨٣ن ٠ٕایؼت داقح٥ ةاقغ.ةـا اٗؼادی ةا اراده ظ٨د و روایث، ٚنغ ١ّٜ زؼاصی داقح٥ ةاق٤غ وٝی ای٢ ١ّٜ آ٧٣

                  

 ب( هوانع و راه حل ها

٠كکٜ ٗؼ٤٦گی ٠ؼدم ک٥ در ةؼظی ٨٠ارد ةا وز٨د ومیث ٠ح٨ٗی ٠ت٤ی ةؼ ا٦غای ّى٨ش یا در اظحیار ٚؼار گؼٗح٢ زـغش ةؼای -1

 در ةْىی ٨٠اِٚ ٠كکالجی را ةؼای ازؼای ومیث ایساد ٠ی ١٣ای٤غ.جضٛیٛات پؽقکی، ظا٨٣اده آ٧٣ا اةؼاز ٣اروایحی از ا٣سام چ٤ی٢ ا٨٠ری دار٣غ و 

آ٨٠زش و جتیی٢ ٚا٣٨٣ی و ٠كؼوع ة٨دن صال ةؼای ٗؼ٤٦گ ؿازی ةی٢ ٠ؼدم جا ومیث ٦ایی ةا ای٢ ویژگی ٦ا ةا ٨٠ا٣ِ ازؼایی ٨٠از٥ ٣ك٨د، 

 ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ در ای٢ ز٠ی٥٤ را٦گكا ةاقغ. ١٦چ٤ی٢اؿث  یرا٦کارده ٠ح٨ٗی ةؼای اوٝیای دم و ظا٨٣ا ٝؽوم ازؼای ومیثجتیی٢ چ٤ی٢ ومیحی و 

جا ٠ؼدم  ،ج٨زی٥ ١ّٞی ٠ؼدم ٠ت٤ی ةؼ ٨ٗایغ ا٦غای ّى٨ و ا٣سام آز٠ایكات و جضٛیٛاجی ةؼ روی زـغ ا٣ـان یا آ٨٠زش در دا٣كگاه ٦ای پؽقکی

٠ی٥٤ ؿ٨٧ٝث و یا گـحؼش چ٤ی٢ ا٠ؼی ٣یؽ ٠ی ج٨ا٣غ ز ٗؼ٤٦گ ؿازی از ًؼیٙ رؿا٥٣ ٦ا ٣ـتث ة٥ ٨ٗایغ چ٤ی٢ کاری آگا٦ی کا٠ٜ کـب ک٤٤غ.

ٗؼ٤٦گ ؿازی ج٨ؿي گؼوه ٦ا و اٗؼاد ٠ح١ْغ  ک٥ ٣ٛف ١ّغه ای در پػیؼش ازؼای چ٤ی٢ ومیحی دارد اٚغا٠اجیرا ٗؼا٦ٟ ک٤غ. یکی دیگؼ از 
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و پػیؼش زیؼا اٗؼاد ٣ـتث ة٥ ازؼای ومیث ک٥ از ز٧اجی یک ا٠ؼ ٠ػ٦تی اؿث در م٨رت ٗؼ٤٦گ ؿازی ج٨ؿي اٗؼاد ٠ػ٦تی  ،اؿث٠ضٞی 

 ٔاٝتاً ةا آرا٠ف ٚٞتی ةیكحؼی روایث ة٥ ای٢ کار ٠ی د٤٦غ.ٚٞتی مضث چ٤ی٢ ا٠ؼی، 

ٔیؼ١٦س٤ؾ در قؼایي ٔیؼوؼوری در ٗؼض  یؽقککادر پرّایث اصکام قؼّی در ٨٠رد ّغم ز٨از ا٣سام ا١ّال پؽقکی ج٨ؿي  -2

غاٜٚ ٤٠ِ ةکارگیؼی پؽقک ٠ؼد ةؼای ا١ّال پؽقکی ١٦چ٤ی٢ ٤٠ِ جضنیٜ یا ص دارای ا١٦یث زیادی اؿث. یا ٣گاه ة٥ ٗؼد ج١اس زـ١ی

ظاص ز٣ان ٣ُیؼ رقح٥ جعننی ز٣ان و زای١ان، ز٧ث صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می ةی١اران زن و ٠ٌاةٙ ٨٠ازی٢ قؼّی ة٨دن آن ةا ج٨ز٥ ة٥ 

ةی١ار ا١٦یث زیادی  یکی از ویژگی٧ای پؽقک پاکغا٤٠ی اؿث، ة٤اةؼای٢ ّغم ؿ٨ء اؿح٘اده ز٤ـی از ٠ضغودیح٧ای ٧ٛٗی ٨٠ز٨د در ای٢ ز٠ی٥٤.

 ٣ك٨د. ٠ضٛٙز٠ی٥٤ ٗؼا٦ٟ قغن چ٤ی٢ ٨٠ْٚیح٧ایی  جاجغوی٢ ق٨د ز٧ث ک١ک ة٥ کادر پؽقکی دارد در ١٦ی٢ راؿحا ةایغ ٨ٚا٣ی٤ی 

ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ در ای٢  جكؼیش ٨٠ارد و ٠نادیٙ وؼورت جغوی٢ ٨ٚا٣ی٢ و دؿح٨را١ْٜٝ ٦ای ٤٠اؿب در ز٠ی٥٤ ازؼایی ٨١٣دن آن ةا

ی زیادی داقح٥ ةاقغ. در صال صاوؼ ک٥ پؽقک ظا٨٣اده در ٠ؼص٥ٞ ٠ٛغ٠اجی ازؼایی ٚؼار دارد ٠ی ج٨ا٣غ در ای٢ ٨٠رد ٣یؽ ز٠ی٥٤ جأدیؼ ازؼای

در ا٣حعاب پؽقک ظا٨٣اده ٣یؽ ای٢ ک١ک ک٤٤غه ةاقغ زیؼا دؿحؼؿی و ٠ؼاز٥ْ اٗؼاد ة٥ ٦ؼ پؽقکی را ٠ضغود ٠ی ک٤غ ٦ؼچ٤غ ة٧حؼ اؿث 

ا٠ؼوزه ةـیاری از ٠ؼدم ةغون ای٤ک٥ وؼورجی داقح٥ رد اٗؼاد پؽقک ١٦س٤ؾ را ةؼای ظ٨د ا٣حعاب ک٤٤غ. را٦کار٦ا جغوی٢ ق٨د جا در اکذؼ ٨٠ا

ةاقغ ة٥ ٣ؽدیکحؼی٢ پؽقک یا پؽقکی ک٥ از ٣ُؼ آ٧٣ا جعنل ةیكحؼی دارد ٦ؼ چ٤غ ٔیؼ١٦س٤ؾ آ٧٣ا ةاقغ ٠ؼاز٥ْ ٠ی ک٤٤غ، در صاٝی ک٥ 

 پؽقک ٔیؼ١٦س٤ؾ ٠ؼاز٥ْ کؼد. ١٦ی٢ ٠ؼازْات ٠ی ج٨ا٣غ ز٠ی٥٤ ٦ای ٣ٛه ٠ٌاةٙ ٨٠ازی٢ قؼّی مؼٗاً در م٨رت وؼورت ٠ی ج٨ان ة٥

 ةاقغ.ؼدم ٠ی ج٨ا٣غ اٚغا٠ی ٠ؤدؼ صؼیٟ ظن٨می آ٧٣ا را ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ، ٝػا ةؼای ز٨ٞگیؼی از چ٤ی٢ ز٠ی٥٤ ٦ایی آ٨٠زش و ٗؼ٤٦گ ؿازی ةؼای ٠

ارد ٠ی ج٨ان ةا جغاةیؼ ٠غیؼیحی ؿاده ٣ُیؼ در صال صاوؼ گا٦ی در کادر پؽقکی قعل ١٦س٤ؾ وز٨د ٣غارد، صغاٜٚ در ةؼظی ٨٠

ک١ک گؼٗح٢ از ؿایؼ پؽقکان و پؼؿحاران ١٦س٤ؾ ةا ةی١ار، مغا زدن ١٦ؼاه ةی١ار و یا درظ٨اؿث از کادر ظغ٠ات و ک١ک گؼٗح٢ از ةعف 

در جغوی٢  (649«/٤یادی٢ٗؼای٤غ صٍ٘ صؼیٟ ةی١اران،یک ٣ُؼی٥ ة»،صیغری و...)٦ای دیگؼ ة٥ ظ٨اؿح٥ ةی١ار در ای٢ ز٠ی٥٤ اصحؼام گػاقث.

ٝػا ٚاّغجاً ةؼظی از ا١ّال ز٠ی٥٤ ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می دیگؼان ٗؼا٦ٟ ٣ك٨د.  ةضخ ای٢ جضٛیٙزؼم و در ارجکاب ٨ٚا٣ی٢ ةایغ ز٠ی٥٤ ةؼای 

 پؽقکی ٠ٌاةٙ ٨٠ازی٢ قؼّی و ّٛال٣ی ةایغ ج٨ؿي پؽقک ١٦س٤ؾ ا٣سام ق٨د و ةا ج٨ز٥ ة٥ ووْیث ز٣غگی ازح١اّی ا٠ؼوزی وؼورجی ةؼای

جضنیٜ و در٠ان ج٨ؿي پؽقک ٔیؼ١٦س٤ؾ دیغه ١٣ی ق٨د ٠گؼ در ٨٠ارد ةـیار ظاص، ا٠ا ا٠ؼوزه ٠كا٦غه ٠ی ق٨د ةؼای ا١ّال پؽقکی ز٣ان 

ة٧حؼی٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ٝػا  ،و زای١ان ک٥ ذاجاً ةا زن ٠ؼجتي اؿث ٠ؼدان ة٥ جضنیٜ پؼداظح٥ و ٠تادرت ة٥ پؽقکی در ای٢ ز٠ی٥٤ ٠ی ١٣ای٤غ

٠ی ةاقغ یا صغاٜٚ در ٨٠ارد ظاص  ؿپؾ مغور ٠س٨ز پؽقکی ة٥ آ٧٣اة٥ ز٣ان ةؼای جضنیٜ و  ی دا٣كگاه ٦ا١ا٠ی ؿ١٧ی٥ ٦اکار جعنیل جرا٦

٣غاقح٥ و ز٠ی٥٤ را ز٧ث ا٣سام جضٛیٛات پؽقکی ٣ُیؼ اؿحْغاد ٠٘ؼط یک ٠ؼد، ة٥ آن ٠ؼد ٠س٨ز جضنیٜ داده ق٨د وٝی صٙ ٠غاوا و اؿحذ٤ائی 

 .ٗؼا٦ٟ ک٤٤غ ی اوةؼا

در ة٥ اٗؼاد ٔیؼ٠ؼجتي، ا١ّال پؽقکی ةا پؽقک ١٦ؼاه ةاق٤غ ة٥ ّتارجی پؽقک صٙ ٣غارد  ا٣سام ی ٠ی ج٨ا٤٣غ در ٨ًلچ٥ کـا٣-3

و جن٨یب ة٥ ٨٤ّان ٚا٨٣ن ای٢ ٠ضغودیث اؿث الزم  ز٠ان ا٣سام ا١ّال پؽقکی ة٥ ٠ضیٌی ک٥ ةا ةی١ار در ارجتاط اؿث ازازه ورود ةغ٦غ.

اٝؽا٠ی کؼدن ارائ٥ ٝیـحی از ٠كعنات اکیپ پؽقکی ٚتٜ از ا٣سام ا١ّال ١٦چ٤ی٢  ؼٗح٥ ق٨د.در ٣ُؼ گ و١ا٣ث ازؼای ٤٠اؿب ةؼای آن

٣تاقغ ک٥ ةی١ار در م٨رت اصـاس ٔیؼ٠ؼجتي ة٨دن قعل ٣یاز صحی پؽقکی ةؼای ةی١ار ز٧ث آق٤ایی او ةا اٗؼاد ٠ؼجتي ةا ا١ّال پؽقکی، جا 

 .ای٤ک٥ ٣اروایحی ظ٨د را اّالم ک٤غا١ّال پؽقکی اؿث یا  ةا گؼوه پؽقکی ؿؤال ةپؼؿغ ک٥ آیا ای٢ قعل ٠ؼجتي ةا ا٣سام

ب ٦ا، ١٦چ٤ا٣ک٥ ا٠ؼوزه در ةؼظی از ٠کا٧٣ا ٢ پؽقکی اّٟ از ةی١ارؿحا٧٣ا و ٠ٌاٝؽام ة٥ ٣نب ٤٠ك٨ر ص٨ٛق ةی١ار در ج١ا٠ی ا٠اک-4

غ ز٠ی٥٤ ز٨ٞگیؼی از ٣ٛه صؼیٟ چ٤ی٢ اٝؽا٠ی ٤٠سؼ ة٥ آگا٦ی ٠ؼدم و ةی١اران ٣ـتث ة٥ ص٨ٛق ظ٨د قغه و صحی ٠ی ج٨ا٣ ٣نب ٠ی ق٨د.

زیؼا در م٨رت آگا٦ی ةـیاری از ةی١اران ٤٦گام ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می قان اّحؼاض ظ٨ا٤٦غ ٨١٣د و ای٢  ،ظن٨می ةی١اران را ٗؼا٦ٟ ک٤غ

 اّحؼاض ةاّخ رؿیغگی و رِٗ آن ٠كکالت و پیكگیؼی از ةؼوز آن ظ٨ا٦غ قغ.

ْیی٢ اؿحذ٤ائات وارده ةؼ آن ة٥ م٨رت دٚیٙ در ٚاٝب ٚا٣٨٣ی ظاص جضث جو جنؼیش ٚا٣٨٣گػار ة٥ ا١٦یث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار -5

در صال صاوؼ ٚا٣٨٣ی ٠غون در ٨٠رد صؼیٟ ظن٨می در ا١ّال پؽقکی ٣غاریٟ، ة٧حؼ اؿث  .٨٤ّان ٚا٨٣ن صؼیٟ ظن٨می در ا١ّال پؽقکی

ق٤غ و ص٨ٛق اٗؼاد ٣یؽ رّایث گؼدد و الزم اؿث در ٚا٣٨٣ی ظاص در ای٢ ز٠ی٥٤ جغوی٢ ق٨د جا اٗؼاد آرا٠ف ةیكحؼی در ا١ّال پؽقکی داقح٥ ةا

 ٚا٨٣ن ٠ػک٨ر اؿحذ٤ائات وارده ة٥ م٨رت دٚیٙ ٠كعل ق٨د.

رؿیغگی در دادگاه  .در ٣ُؼ گؼٗح٢ دادگا٦ی ظاص ةؼای رؿیغگی ة٥ قکایات ٠ؼة٨ط ة٥ ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می در ا١ّال پؽقکی-6

جعننی و ١ّٞی و کـب جسؼة٥ در ٨ًل ٚىاوت ةح٨ا٤٣غ دٚیٙ جؼ ة٥ قکایات ظاص ةاّخ ٠ی ق٨د جا اٗؼاد ٠حعنل در ای٢ ز٠ی٥٤ و ةا کار 

 وام٥ٞ رؿیغگی ک٤٤غ و از جىییِ ص٨ٛق اٗؼاد ز٨ٞگیؼی ق٨د.

جكکیٜ یک ٠ؼزِ ٣ُارجی ظارج از ةی١ارؿحان ز٧ث ٣ُارت ةؼ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١اران و ازؼایی قغن ٚا٨٣ن صؼیٟ -7

٠ؼزِ ٣ُارجی ٠ی ج٨ا٣غ در ةی١ارؿحان یا واصغ ٨٠رد ٣ُارجی اش از روش ٦ای زیادی ٣ُیؼ  .ظن٨می در ا١ّال پؽقکی )در ٗؼض جن٨یب(
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ارائ٥ ٗؼم ٣ُؼظ٨ا٦ی ة٥ ةی١اران و ظا٨٣اده آ٧٣ا در ٨٠رد صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می قان ةؼای ٣ُارت اؿح٘اده ک٤غ. ١٦چ٤ی٢ ٠ؼزِ ٣ُارجی ةایغ در 

 جا ةح٨ا٣غ ةغون ٦یچ واةـحگی ة٥ واصغ ٣ُارجی اٚغا٠ات الزم را ا٣سام د٦غ.ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب اداری، ظارج از چارت واصغ ٨٠رد ٣ُارت ةاقغ 

ةؼظی از درظ٨اؿح٧ا ج٨ؿي اٗؼاد ةؼای ا١ّال  .در ةؼظی از ا١ّال زؼاصی ٣ُیؼ زؼاصی زیتایی ظن٨ص٥ اٝؽا٠ی کؼدن ةی٥١، ة-8

ا در ای٢ صاٝث ٗؼد ةی١اری ٣غارد ةٞک٥ ة٥ جن٨ر زؼاصی ٦ای زیتایی اؿث زیؼاز پؽقکی ةی١اری ١ٞٚغاد ١٣ی ق٨د ک٥ ةارزجؼی٢ آن ةـیاری 

 ظ٨دش ٚنغ دارد چ٧ؼه زیتاجؼی داقح٥ ةاقغ و در ةؼظی از ای٢ ٨٠ارد ا١ّال ٠ػک٨ر ٣حیس٥ ٨٠ٗٛی ٣غارد ک٥ در ای٢ صاٝث ٣یؽ ٠ی ج٨ان از ةی٥١

 اؿح٘اده کؼد.

سام ١ّٜ یا ّغم ا٣سام آن، ٠یؽان ٦ؽی٥٤ ارائ٥ ٗؼ٠ی ٚتٜ از ا٣سام ا١ّال پؽقکی ة٥ ظن٨ص ١ّٜ زؼاصی، در ٨٠رد ٨ّارض ا٣-9

چ٤ی٢  ی ک٥ از ةی١اری وی آگاه ظ٨ا٤٦غ قغ.و صحی کـا٣ ، جْغاد اٗؼاد، ٠غت ز٠ان ٠ك٨١ل اؿحْالزی ةؼای ٗؼد١ّٜ، ٨ًل در٠ان ی٦ا

ه روا٣ی و آی٤غ اٚغا٠ی ةاّخ ٠ی ق٨د جا قعل در یک ٣گا٦ی کٞی ج١ا٠ی ٨٠اردی ک٥ أٞب ٣ـتث ة٥ آن اؿحؼس دار٣غ ةا یک آرا٠ف روصی و

اؿث ک٥ قعل ٠ی ج٨ا٣غ آن را در اوٝی٢ ن دٚیٙ ای٢ ٨٠ارد ٣كان د٤٦غه ١ُ٣ی ی٢ ة٨د٣گؼی ٣ـتث ة٥ آ٧٣ا ةؼظ٨رد ک٤غ و از ًؼف دیگؼ ٠ْ

 گام ٠غاوای ظ٨د درك ک٤غ و اّح١اد ظامی ٣ـتث ة٥ کادر پؽقکی ة٥ وی دؿث د٦غ.

اؿحای رّایث ٨٠ازی٢ قؼّی در ز٧ث ا٣سام ةؼظی از ا١ّال پؽقکی ک٥ جتیی٢ و آگاه ؿازی در رووِ ٚا٨٣ن یا دؿح٨را١ْٜٝ و -11

ةؼای وم٨ل ة٥ ٦غف پیكگیؼی از وز٨د ز٠ی٥٤  .٠ا٤٣غ ٣نب آی ی٨ دی ةؼای ز٣ان ةا ٦غف پیكگیؼی از صا٠ٞگی ،٠ـحٞؽم ٣گاه صؼام ٠ی ةاقغ

٨قا٣غه ق٨د، زیؼا ٠ٌاةٙ ٨٠ازی٢ قؼّی ٣گاه ة٥ ة٥ دؿح٨رات قؼّی ٨٠ز٨د در ای٢ ز٠ی٥٤ زا٥٠ ١ّٜ پ٦ای ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می الزم اؿث جا 

ةؼظی از اّىای دیگؼان صحی ةؼای ١٦س٤ؾ ٣یؽ صؼام اؿث، ک٥ در م٨رت رّایث ٠ی ج٨ا٣غ ة٥ صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می اٗؼاد ک١ک ک٤غ. ةؼای 

 وم٨ل ة٥ ای٢ ٦غف ةایغ ٚا٨٣ن ٤٠اؿب جغوی٢ ق٨د یا صغاٜٚ دؿح٨را١ْٜٝ ٦ایی ةؼای کادر پؽقکی مادر ق٨د.

ةؼای ٠غاوای یک  .ِ ٨ٚا٣ی٢ و اجعاذ جغاةیؼ الزم در راؿحای ٠ضغود کؼدن دؿحؼؿی اٗؼاد ٔیؼ٠ؼجتي ةا ةی١اران و اؿؼار آ٧٣اوو-11

آ٠یؽ ةی١ار یا ا٣سام ا١ّال پؽقکی ةْىی اٗؼاد ة٥ ٨٤ّان کادر پؽقکی ةایغ ج١ا٠ی ٣کات الزم را ةغا٤٣غ و در م٨رت ّغم آگا٦ی آ٧٣ا ٠غاوا ٨٠ٗٙ 

در را ا ةؼای ةْىی اٗؼاد ٣یازی ة٥ آگا٦ی ٣یـث و ٠ی ج٨ا٤٣غ ةغون آگا٦ی از اؿؼار ةی١ار کار ظ٨د را صحی ا٨٠ر ٠ؼجتي ةا ةی١ار ٣ع٨ا٦غ ة٨د، ا٠

صحی اال٠کان ة٥ اؿؼار ةی١ار دؿحؼؿی ٣غاقح٥ ةاق٤غ ای٢ گؼوه از اٗؼاد صغود وَایٖ ظ٨د ا٣سام د٤٦غ، ة٤اةؼای٢ ةایغ جغاةیؼی اجعاذ ق٨د ک٥ 

ةؼای ٠ذال ٠ی ج٨ان ٣ؼم اٗؽار یا ةؼ٣ا٥٠ ای را ج٧ی٥ کؼد ک٥ م٤غوق دار یا صـاةغار کارقان را ةغرؿحی ا٣سام د٤٦غ،  ٨ا٤٣غو٢١ ای٤ک٥ ةح

ةح٨ا٣غ او  ،ةؼای ؿیـحٟةی١ارؿحان صحی ٣ـتث ة٥ ٨٣ع ةی١اری قعل آگا٦ی دٚیٙ ٣غاقح٥ ةاقغ و ةا ٚؼار دادن ّالئٟ اظحناری یا ر٠ؽ ظامی 

 ت٥ ک٤غ وٝی از اؿؼار ةی١ار آگاه ٣ك٨د.٠تٞٓ ٨٠رد ٣ُؼ را ٠ضاؿ

ة٥ ٨٤ّان یک جکٞیٖ  اصیاء ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼوف و ٧٣ی از ٤٠کؼ ز٧ث ارقاد کادر پؽقکی در راؿحای صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می ةی١اران.-12

٤٠کؼ ا٠ؼة٥ ٠ْؼوف و ٧٣ی از  ٤َ٘٨٠غقؼّی و اظالٚی ٦ؼگاه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ٣ٛه ٠ی گؼدد یا در ٠ْؼض ٣ٛه ٚؼار ٠ی گیؼد ةٛی٥ 

 ج٨ٛیث ق٨د.و ةی٢ کادر پؽقکی ١٣ای٤غ ک٥ ای٢ ا٠ؼ ةایغ ة٥ ٨٤ّان یک ٗؼ٤٦گ در زا٥ْ٠ 

از رٗحار٦ا ٣ـتث ة٥ ّغم رّایث صؼیٟ ظن٨می آ٣ٛغر جکؼار قغه ک٥ صحی ةؼظی آن را ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ١٣ی  ةْىی-13

ٝػا ةایغ جغاةیؼ ٣ُارجی  ٨می قان دارای ا١٦یث زیادی اؿث.دا٤٣غ در صاٝی ک٥ ١٦ی٢ ٨٠ارد ةؼای ةـیاری از ةی١اران در ٚاٝب صؼیٟ ظن

 ظامی اجعاذ گؼدد ک٥ ٦یچگاه ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ٚتاصث ظ٨د را از دؿث ٣غ٦غ.

کادر پؽقکی در صٍ٘ اؿؼار دٚث ةیكحؼ آ٨٠زش ٠ـح١ؼ کادر پؽقکی پؾ از ٗؼأث از جضنیٜ جضث ٨٤ّان دوره جغاوم ةؼای -14

زیؼا و٢١ آق٤ا قغن پؽقک ةا ٨٠ارد  ،اؿثوم آ٨٠زش ة٥ کادر پؽقکی ةؼای صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می ةی١اران ةـیار ٠ؤدؼ اؿح١ؼار و جغاةی١اران. 

اگؼ ٨٠اردی را در ٨ًل زغیغ ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می و جک٨ٝ٨٤ژی٧ای زغیغ در ای٢ ز٠ی٥٤ ةاّخ ٠ی ق٨د جا آگا٦ی کا٠ٜ ٣ـتث ة٥ آن داقح٥ و 

، جا پؽقکی ٣اظ٨اؿح٥ اٚغا٠ف ةاّخ ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ٣ك٨د. ةؼای ٥٣٨١٣ ة٥ ٣ُؼ آوردة٥ ظاًؼ ٨ٗامٜ دوره ٦ای ٚتٜ ٗؼا٨٠ش کؼده 

ک٥ جالش کادر پؽقکی ةایغ ةؼ ٣پؼؿیغن ؿؤال از ةی١ار در ز١ِ  اؿثغ یکی از ٨٠اردی ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ آ٨٠زش داده ق٨د ٣ض٨ه ٠ْای٥٤ رؿ٠ی 

 در صى٨ر اٗؼادی ٔیؼ از ةی١ار پؽقکؿؤاالت زیؼا گا٦ی ةؼظی از ه ق٣٨غ، ةاقغ صحی ١٠ک٢ اؿث ةی١ار ٣ع٨ا٦غ ا٨ٚا٠ف ٣یؽ از اؿؼارش آگا

ة٥ دٝیٜ اصـاس ةی١ار ای٤ک٥ و یا  غه٤٠سؼ ة٥ ٠ٌِٞ قغن دیگؼان از آن اؿؼار قاز ةی١ار اًالّاجی را ٠ی ظ٨ا٤٦غ ک٥ یا ةا مغای ة٤ٞغ ة٨ده 

ای٢ ک٥  ،٥ آن ؿؤاالت ظ٨دداری کؼده یا ز٨اب ٣ا٤٠اؿب د٦غاز پاؿط دادن ةقؼم از ز٨اب دادن و ةؼای ز٨ٞگیؼی از ٗاش قغن اؿؼارش 

 در٠ان ٣یؽ ظ٨ا٦غ قغ.در ةاّخ ةؼوز ٠كکالجی ٨٠ارد و٢١ ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار 

و٢١ ای٤ک٥ جغریؾ اظالق پؽقکی ة٥ ٨٤ّان یکی از ٨٠اردی ک٥ ا١٦یث رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ٨٠رد جنؼیش ٚؼار گؼٗح٥ -15

غوی٢ ١٦ی٢ ٠تاصخ اظالٚی در ک٤ار جغریؾ صٙ صؼیٟ ظن٨می ةی١ار و جتیی٢ اٝؽام ٚا٣٨٣ی آن و وز٨د و١ا٣ث ٠ٌؼح ٠ی ق٨د، ا٠ا ةایغ ج

از ز٧ث دیگؼ ٣یؽ صٙ  ازؼا٦ای آن در دا٣كگاه ٦ا جغریؾ ق٨د جا ةؼای صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می ةی١اران، ةازدار٣غگی ةیكحؼی داقح٥ ةاقغ.
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٨٤ّان یک پؽقک ٠ح٧ْغ ةح٨ا٣غ در ٨ًل دوران پؽقکی ةا آگا٦ی ٣ـتث ة٥ ٨ٚا٣ی٢ و پؽقک اؿث ک٥ ص٨ٛق و جکاٝی٘ف را دٚیٙ ةغا٣غ و ة٥ 

 ی درةؼظ٨ا٦غ داقث.م٨رت ّغم رّایث جکاٝیٖ چ٥ ٨ّاٚت ص٨ٛق و جکاٝی٘ف اٚغام ١٣ایغ و ةغا٣غ در

ی٢ دیغگاه ج٨ٛیث جا از ٝضاظ جساری ا قغهةاّخ  کٟ ج٨ز٧ی ة٥ پیكگیؼی از ةؼوز ةی١اری و ج٨ز٥ ةیكحؼ ة٥ در٠ان و داروؿازی-16

)آیی٢ پؽقکان ٠ـ١ٞان یااظالق .آیغماصتان کارظا٥٣ ٦ا و ةی١ارؿحا٧٣ا وارد ٠ی  ٥وؼة٥ ؿ٤گی٤ی ة از جْغاد ةی١اران کاؿح٥ ق٨دق٨د ک٥ اگؼ 

عنی و و او٨ٝیث دادن ة٥ ٤٠اِٗ قرا ٗؼا٦ٟ ٨١٣ده جساری ة٨دن ةی١ارؿحا٧٣ا ز٠ی٥٤ ٦ای ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار  (12و11پؽقکی در اؿالم/

گا٦ی ٦غف جساری ةی١ارؿحان و ة٥ گ٥٣٨ ای ک٥  (3«/چاٝف ٦ای ٚا٣٨٣ی در اظالق پؽقکی»)٠یال٣ی ٗؼ،،جساری ةی١ارؿحان را ة٥ د٣تال داقح٥

ة٥ ٣ـتث و ةیف از آ٣ک٥ ة٥ ٠غاوای ةی١ار ا١٦یث داده ق٨د  دادهؿحان را جضث اٝكْاع ٚؼار ، ٦غف و ٗٞـ٥٘ وز٨د پؽقک و ةی١ارپؽقک

ٝؽوم اجعاذ جغاةیؼ ٚا٣٨٣ی  ٠ی ق٨د و گا٦ی صحی ٠ا٣ِ از پػیؼش ةی١ار ٣یؽ ٠ی ق٨د. در ای٢ ز٠ی٥٤ ةؼ٣ا٥٠ ریؽیوم٨ل ٦ؽی٥٤ ٦ا ا١ًی٤ان از 

  .وؼوری ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغازؼایی زغی جؼ ٠ـئ٨ٝی٢ ةیكحؼ و ٣ُارت  و ٚا٣٨٣گػار

ةـحؼی اٗؼاد ١٦س٤ؾ ة٥ م٨رت زغاگا٥٣  در ةـیاری ٨٠ارد ٗىای ةی١ارؿحان ک٨چک اؿث ة٥ گ٥٣٨ ای ک٥ ا٠کان ج٘کیک ٠ضٜ-17

وز٨د ٣غارد ة٥ ویژه در ؿی ؿی ی٨ و ةعف ٦ای ةا ا١٦یث و ٦ؽی٥٤ ةاال، ةایغ جالش ق٨د جا ةؼای صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می ةی١اران ای٢ ةعف ٦ا 

و در ک٤ار اٗؼاد  ا٠اک٤یچ٤ی٢ زیؼا ١٠ک٢ اؿث ةا ج٨ز٥ ة٥ ووْیث ٝتاس پ٨قیغن و ٣ا٠ـاّغ ة٨دن صال ةی١ار در  .٣یؽ ة٥ م٨رت ٠عحٞي ٣تاقغ

  ٔیؼ١٦س٤ؾ ةغن اٗؼاد ٣ا٠ضؼم ٠كا٦غه ق٨د ک٥ ٨٠زب آزرده ظاًؼ قغن و اصـاس ّغم آرا٠ف ةؼای ةی١ار ق٨د.

ج٨زی٥ دٚیٙ دا٣كس٨یان رقح٥ ٦ای پؽقکی ٣ـتث ة٥ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١اران ة٥ ٨ًر کٞی در ٨ًل دوره پؽقکی و ة٥  -18

ج٨زی٥ ةی١اران ٣ـتث ة٥ ا١٦یث قؼکث داقح٢ دا٣كس٨یان پؽقکی در ا١ّال پؽقکی و ٠حٛاةالً ٨ًر ظاص در ٨ًل دوره ١ّٞی آ٨٠زش 

 ک٥ ای٢ دا٣كس٨یان آ٨٠زش ٠ی ةی٤٤غ.پؽقکی، در ةی١ارؿحا٧٣ایی 

 اٚغام ٠ـحٛالًرٗح٥ و جضث ٣ُؼ اؿحاد ٠ؼة٥ً٨ یا رقح٥ ٦ای پؽقکی ةؼای آ٨٠زش دیغن، ة٥ ةی١ارؿحا٧٣ا  ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ دا٣كس٨یان

ة٥ ا١ّال پؽقکی ٠ی ١٣ای٤غ، وؼوری اؿث جا ة٥ م٨رت دٚیٙ ٣ـتث ة٥ رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١اران ج٨زی٥ قغه و ٨٠ارد اظالٚی و ص٨ٛٚی 

٤٠سؼ ة٥ آؿیب ٦ای روصی،زـ١ی، ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار و گا٦ی ّغم ٨٠ٗٛیث در  کٟ دٚحی آ٧٣ا٠ؼة٥ً٨ ة٥ آ٧٣ا آ٨٠زش داده ق٨د، زیؼا 

ةی١اران ٣یؽ ٣ـتث ة٥ ا١٦یث آ٨٠زش دیغن دا٣كس٨یان پؽقکی و ٣ٛف ٧٠ٟ ١٦کاری آ٧٣ا ةا دا٣كس٨یان در رقغ چ٤ی٢ ١٦در٠ان ظ٨ا٦غ قغ. 

و جْاٝی زا٥ْ٠ پؽقکی و ا٠یغ ة٥ ٗارغ اٝحضنیٜ قغن پؽقکا٣ی ٨٠ٗٙ و کارآ٠غ ةؼای کك٨ر ج٨زی٥ ق٣٨غ، جا روایث ةیكحؼی ٣ـتث ة٥ ای٢ ا٠ؼ 

 (1300«/٠ؼوری ةؼز٤ت٥ ٦ایی از ص٨ٛق ةی١ار در آ٨٠زش ةاٝی٤ی»،و...)ی٨ؿ٘ی ةتؼ٣غ.داقح٥ و از ١٦کاریكان ةا آ٧٣ا ٝػت 
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 نتيجه گيري
رّایث صؼیٟ ظن٨می ةی١ار از ز٥ٞ١ ٨٠اردی اؿث ک٥ ةؼای جضٛٙ ٗٞـ٥٘ وز٨دی پؽقکی ةـیار ٠٘یغ اؿث و رّایث آن پؽقک را 

جغوی٢ ٨ٚا٣ی٢ ٤٠اؿب : رّایث ای٢ ٨٠ارد وؼوری اؿث١اران ةؼای رؿیغن ة٥ ا٦غاٗف یاری ظ٨ا٦غ کؼد. ةؼای جضٛٙ صٍ٘ صؼیٟ ظن٨می ةی

ی و اٗؼاد ٠ْح١غ و ٗؼ٤٦گی، وز٨د کادر ، ٗؼ٤٦گ ؿازی ج٨ؿي رؿا٥٣ ٦ای ز١ْو جْیی٢ اؿحذ٤ائات صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ج٨ؿي ٚا٣٨٣گػار

ر ٨٠رد ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می پؽقکی ١٦س٤ؾ ةا ةی١ار و ٤٠ِ از ٣گاه صؼام، در ٣ُؼ گؼٗح٢ دادگا٦ی ظاص ز٧ث رؿیغگی ة٥ قکایات د

ةی١اران، جكکیٜ ٠ؼزِ ٣ُارجی ظاص، ارائ٥ ٗؼم ٚتٜ از ا٣سام ا١ّال پؽقکی ة٥ ةی١ار در ٨٠رد ةی١اری اش، ایساد ٠ضغودیث در دؿحؼؿی ة٥ 

رد در ٣ٛه صؼیٟ ظن٨می ةی١ار ج٨ؿي اقعاص ٔیؼوؼوری، اصیاء ا٠ؼة٥ ٠ْؼوف و ٧٣ی از ٤٠کؼ در ای٢ ز٠ی٥٤، ز٨ٞگیؼی از جکؼار ةؼظی از ٨٠ا

 صؼیٟ ظن٨می ةی١اران و ١٠ا٣ْث از ٚؼار گؼٗح٢ آ٧٣ا در ّؼف پؽقکی و آ٨٠زش ٠ـح١ؼ کادر پؽقکی در ٨٠رد صؼیٟ ظن٨می ةی١اران.
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 1382،ج٧ؼان، ص٨ٛٚی، ٣ٛف روایث در پژو٦ك٧ای ٨ّٞم پؽقکیّتاؿی، ٠ض٨١د،  [19]

 1390 ج٧ؼان، ا٣حكارات اقسِ،،2،چ2و1ج، ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ١ّیغیغ، صـ٢، ١ّ [20]

 1375ج٧ؼان، ٗؼ٤٦گیان،، ٠حؼزٟ ٠٘یغی، ٠نٌ٘ی،ٗؼ٤٦گ ٗكؼده ی پؽقکی آکـ٨٘رد [21]

ای اؿال٠ی آؿحان ٚغس ، ٠ك٧غ، ة٤یاد پژو٦ك٧آیی٢ پؽقکان ٠ـ١ٞان یا اظالق پؽقکی در اؿالمٗیه، اة٨اٝضـ٢،  [22]

 1374رو٨ی، 

 1375، ج٧ؼان، دادگـحؼ، گ٘حار٦ایی در ص٨ٛق کی٘ؼی، ایؼج، گٞغوزیان [23]

،٠حؼز١ی٢ الریسا٣ی ةاٚؼ و ّتاؿی ٠ٌا٥ْٝ جٌتیٛی ص٨ٛق ةی١اران در کك٨ر٦ای اروپایی، ٝی٢٤،گی٨رس و پی٤ث [24]

 ٠1377ض٨١د،٠ؤؿـ٥ ا٣حكاراجی اٝض٨راء ، 

 1382ٚی، ، ٠حؼزٟ ّتاؿی ٠ض٨١د، ج٧ؼان، ص٨ٛرا١٤٦ای ص٨ٛق پؽقکی٠ارقال، دی٨یغ،  [25]

 46، ة٥ ک٨قف ز٩ْ١ از ٠ؤٝ٘ان، ج٠س٥ٞ ٥ٛٗ ا٦ٜ ةیث ّٞی٧ٟ اٝـالم [26]

ن، ج٧ؼا، صؼیٟ ظن٨می اًالّات )٠ٌا٥ْٝ کی٘ؼی در ص٨ٛق ایؼان، ایاالت ٠حضغه آ٠ؼیکا و ٥ٛٗ ا٠ا٠ی٥(٠ضـ٤ی، ٗؼیغ،  [27]

 1389دا٣كگاه ا٠ام مادق )ع(، 

 1388ج٧ؼان، مغرا ، ، 86، چ٠ـئ٥ٞ صساب٧ٌ٠ؼی، ٠ؼجىی،  [28]

 1362 ج٧ؼان، ا٣حكارات ا٠یؼکتیؼ،،5، چ3و1 ج، ٗؼ٤٦گ ٗارؿی٠ْی٢، ٠ض١غ،  [29]

 1390، 3، ٠س٥ٞ اظالق و جاریط پؽقکی، دوره چ٧ارم، ق١اره چاٝف ٦ای ٚا٣٨٣ی در اظالق پؽقکی٠یال٣ی ٗؼ، ّٞیؼوا،  [30]
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٠ؼوری ةؼ ز٤ت٥ ٦ایی از ص٨ٛق ا، ،ز٦٨ؼی، ز٦ؼا، قک٨ر،٧٠ـی٨ؿ٘ی،ّٞیؼوا، ا٠یغ،ا٧ًؼ، ادیتی، پی١ان، ةػراٗک٢، ٝیال [31]

جا 1299، ٠س٥ٞ ایؼا٣ی آ٨٠زش در ٨ّٞم پؽقکی، ویژه ٣ا٥٠ ج٨ؿ٥ْ آ٨٠زش و ارجٛای ؿال٠ث، ملةی١ار در آ٨٠زش ةاٝی٤ی
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