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 چکيدٌ

جؼی٢ اةؽار٦ای دٗاع ازح١اّی در ٠ٛاةٜ  در اکذؼ کك٨ر٦ای ز٧اف ز٣غاف ة٥ ٨٤ّاف یکی از ٧٠ٟ

 یامٞ یاز ٠سازات ٦ا یکی٠سازات ز٣غاف ك صتؾ ة٥ ٨٤ّاف  پغیغق ةؽ٦کاری، ة٥ صـاب ٠ی آیغ.

از  یؼیكگیپ ی٦ا ٨قیاز ق یکیز٣غاف ک٥ ٨١٦ارق ة٥ ٨٤ّاف  ث.قغق اؿ ؼٗح٥یپػ ی٘ؼیک ٢یدر ٨ٚا٣

ك جض٨الت  ؼییكاِٚ قغق، جٕ ی٨٠رد اؿح٘ادق ز٨ا٠ِ ةكؼ طیدر ٨ًؿ جار ٢یزؼـ ك ٠سازات ٠سؼ٠

قا٦غ ج٨ؿ٥ْ ركزاٗؽكف اؿح٘ادق از ز٣غاف در  یعیجار ؼیؿ ٢یرا جسؼة٥ کؼدق اؿث. در ا یاریةـ

کؼدق اؿث،   ٥یک٥ ج٨ؿٜ ة٥ ٠سازات ز٣غاف را ج٨ز یٞیدال ٢یجؼ ٧٠ٟ .ٟی٠عحٖٞ ٦ـح یکك٨ر٦ا

 ك امالح ک٤٤غق ة٨دف ز٣غاف اؿث. یؽیّتؼت ا٣گ ،یةازدار٣غگ

پژك٦ف صاوؼ از ٣ُؼ ٦غؼ، کارةؼدی اؿث ك ٠ٌاٝب آف ة٥ ركش کحاةعا٥٣ ای ةا اؿح٘ادق  ريش:

 .ثاؿ غقیگؼد ٢یك جغك ٜیاز ٤٠اةِ جأٝی٘ی، کحاب ٦ا ك ٠ٛاالت جاٝی٘ی ك جؼز٥١ ای جضٞ
 .صتؾ، ةؽ٦کاری، ٠سازات، ایؼاف :يديکل ياشگان
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 2يمطُر ، یاسيه1حمسٌ اسفىدیاري تيات

 .ایؼاف اؿحادیار دا٣كکغق ص٨ٛؽ دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، قیؼاز، 1
 .ایؼاف ،قیؼاز،ی آزاد اؿال٠دا٣كس٨ی دکحؼی ص٨ٛؽ زؽا ك زؼـ ق٤اؿی،دا٣كگاق  2
 

 ٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ:١یٜ ٣اـ ك ٣كا٣ی ای
 یاسيه مطُري

yasin.motahari@yahoo.com 

 

 مجازات سالة آزاديَاي تعریف، پيشيىٍ، اَداف ي يیصگی
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 مقدمٍ
غ جا كاپـی٢ دـ صیات ظ٨د ٣اگؽیؼ ة٥ ١٦کاری ةا ٨٤١٦ّاف ظ٨یف اؿث. ی ج١ٝ٨اّی ك ةؼای زیـح٢ از ٝض٥ُا٣ـاف ٨٠ز٨دی اؿث ازح

پیف پا ةؼدارد. ز١ِ قغف ا٣ـاف ٦ا ك ز٣غگی در ک٤ار دارد، جا ةا یاری دیگؼاف ٨٠ا٣ِ ك ٠كکالت ظ٨د را از زیؼا ٣یاز٦ای گ٣٨اگ٨ف اك را كا ٠ی

 یکغیگؼ، ةاّخ ة٥ كز٨د آ٠غف ٚتائٜ ك ازح١اّات ةكؼی ك ق٧ؼ٦ا گؼدیغق ك ةا ازدیاد ركاةي ازح١اّی ك داد ك ؿحغ ةی٢ ا٣ـاف ٦ا، ةؽ٦کاری در

١٦ی٢ ز٧ث یکی از دٔغ٥ٔ ٦ای اؿاؿی ةكؼ ی ٠ٛاةٜ آف ظ٨د را ١٣ایاف ؿاظح٥ اؿث. ة٥ ركاةي ك در ک٤ار ٤٦سار٦ای ازح١اّی ك در ٥ٌٛ٣

٦ا در ای٢ ز٠ی٥٤ جسؼة٥ ٦ایی ٠ح٨٤ع، زغاؿ ةا پغیغق ةؽق ك ةؽ٦کاری ة٨دق اؿث. ٠ؼكری ةؼ جاریط ٨ٚا٣ی٢ ك کی٘ؼ٦ا،  ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥ ا٣ـاف

 ا٣غ.ی ا١ًی٤اف ةعف ٣ؼؿیغقا٣غ، كٝی ٨٤٦ز ة٥ ٥ٌٛ٣گـحؼدق ك گاق كصكح٤اؾ را پكث ؿؼ ٧٣ادق

ا٣غ. ةكؼ از ٦ا ٦ؼ دك ة٥ ز٣غاف اٗحادقة٧حؼی٢ ا٣ـاف جاریعچ٥ ةـیار درد٣اؾ ك ٟٔ ا٣گیؽی در د٣یا دارد. ةغجؼی٢ ز٤ایحکاراف ك ٦ا ز٣غاف

دادق اؿث. ك گا٦ی ٦ٟ اٗؼاد ظیؼظ٨اق ز٨ا٠ِ ركزگاراف ٚغیٟ، زایی ةؼای وتي ٤ّامؼ قؼكر ك صٍ٘ اٗؼاد زا٥ْ٠ از قؼ آ٧٣ا اظحناص ٠ی

 ا٣غ.اٗحادقاؿ آ٧٣ا ٠یةكؼی ة٥ ٗکؼ امالح ص

٦ؼ زا٥ْ٠ دارای ٤٦سار٦ایی اؿث ك ٦ؼ ا٣ضؼاٗی ک٥ ٤٦سار٦ای زا٥ْ٠ را در ٠ْؼض ظٌؼ جٕییؼ ك جتغیٜ ٚؼار د٦غ ةا كاک٤ف اّىای 

پػیؼد. صتؾ ة٥ آف زا٥ْ٠ ٨٠از٥ ظ٨ا٦غ قغ. ٦كغار ٠ٛا٠ات ة٥ صٍ٘ ٣ُٟ ٠٨١ّی ك كاک٤ف در ٠ٛاةٜ زؼـ ة٥ قی٨ق ٦ای ٠عحٖٞ ا٣ساـ ٠ی

 ٦ا از ٚغیٟ االیاـ ٨٠رد ج٨ز٥ ة٨دق اؿث.اف یکی از كاک٤ف٨٤ّ

ّغاٝث ك اظالؽ از ٚغی١ی جؼی٢ ك رایر جؼی٢ ام٨ؿ جأدیؼگػار ةؼ ا١ّاؿ ٠سازات در ز٨ا٠ِ ةكؼی اؿث. در ا١ّاؿ ك ازؼای ز٣غاف اٗؽكف 

 .ةؼ ٦غؼ ٦ای ج٤تی٧ی، ا٠کاف دؿحیاةی ة٥ ٦غؼ ٦ای امالصی ٣یؽ كز٨د دارد

 

 تعریف زودان -1
 تعریف زودان در لغت -1-1

در ٨ـ ٠سازات ؿاٝب آزادی ٠ؼؿ٨ـ اؿث. در ةیاف ّا٠یا٥٣ ك ادةیات کی٘ؼی، اؿح٘ادق از دك ٍٝ٘ ز٣غاف ك صتؾ ةؼای ٣كاف دادف ٧٘٠

]زِ[ اِ ة٤غیعا٥٣  آ٠غق اؿث.ٕث ٣ا٥٠ د٦عغا در ذیٜ كاژق ز٣غاف ق٨د. در ٝادةیات کی٘ؼی ّالكق ةؼ ای٢ دك كاژق از ٍٝ٘ ٣غا٠حگاق ٣یؽ اؿح٘ادق ٠ی

 )ا٤٣َغراج(، )قؼ٤ٗا٥٠ ٤٠یؼی(، ٠ضتؾ، ة٤غیعا٥٣، ٚیغظا٥٣، صتؾ، ٠ضتؾ، زایی ک٥ ٠ح١٧اف ك ٠ضک٠٨اف را در آف ٣گا٦غار٣غ.

دار٣غ. ٠ضتؾ، در ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ١ّیغ ٣یؽ آ٠غق اؿث ز٣غاف ة٥ کـؼ ]ز[ زایی ک٥ ٠ضک٠٨اف ك جت٧کاراف را در آ٣سا ٣گ٥ ٠ی (485،صد٦عغا)

 (215،ص1362،غی١ّ)٥.ة٤غیعا٣

ةاقغ، ك گ٨یغ: صتؾ ة٥ ٤ْ٠ای ٠ا٣ِ قغف اؿث ك اؿٟ ٠کاف آف ٠ضتؾ ةؼ كزف ٠ْٜ٘ ٠یٗیؼكزآةادی در ٚا٨٠س در ةاب صتؾ ٠ی

 ؿس٢ ةا کـؼ ؿی٢ ة٥ ٤ْ٠ای ٠ضتؾ اؿث ك دار٣غق آف را ؿتضاف ی٤ْی ز٣غا٣تاف گ٨ی٤غ. ك ؿسی٢ ة٥ ٤ْ٠ای ز٣غا٣ی اؿث.

 (824،ص1938،یؼكزآةادیٗ)

 

 تعریف زودان در اصطالح -2-1
ؿ٨رق قْؼاء. آیث ا...  29ؿ٨رق ٠ائغق ك آی٥  106در ٚؼآف ک١ٞات صتؾ ك ؿس٢ ك ٠كحٛات آف ةار٦ا ة٥ کار رٗح٥ اؿث. از ز٥ٞ١ در آی٥ 

ؿاظح٢  ٠ضغكد ٠٘اد ك ٨٧٘٠ـ دك كاژق ؿس٢ ك صتؾ ّتارجـث از:»... دارد.٠ی٤٠حُؼی در ةیاف ٠٘اد ك ٨٧٘٠ـ دك كاژق ؿس٢ ك صتؾ ةیاف 

کـی ك ٤٠ِ از آ٠غ ك قغ آزاد ك جنؼٗات آزادا٥٣، ة٤اةؼای٢ در ٠کاف آف كیژگی ظامی قؼط ١٣یتاقغ. قؼط ١ّغق، ای٢ اؿث ک٥ قعل ز٣غا٣ی 

ک٥؛ قعل  ةاقغ، ةٞک٥ ّتارجـث از ای٢از آ٠غ ك قغ آزاد، ٨٤١٠ع ك ٠ٛیغ ةاقغ ..... ز٣غاف از ٣ُؼ قؼع، ٠ضت٨س کؼدف در یک ٠کاف ج٤گ ١٣ی

 (27،ص٤٠،1371حُؼی)«٦ای ظ٨دظ٨اق ك آزادا٥٣ ٨٤١٠ع گؼدد.اقث ق٨د ك از جنؼؼةازد

گؼدد ک٥، در قؼیْث اؿالـ، ٠کاف در ٠ا٦یث ةا ٤ّایث ة٥ آ٣چ٥ گػقث ك ١٦چ٤ی٢ ةا ٠ٌا٥ْٝ ك ةؼرؿی آدار ؿایؼ ٧ٛٗا ٠كعل ٠ی

كی، ظ٨اق در ظا٥٣ ك  ك ز٨ٞگیؼی از جنؼٗات آزادا٥٣ ٠ا٦یث ز٣غاف ّتارجـث از؛ ٠ضغكدیث ز٣غا٣ی»ز٣غاف از ا١٦یث ظامی ةؼظ٨ردار ٣یـث ك 

 (11،ص1373،یؿپ٧ؼ)«ظ٨اق در ة٤غ ةاقغ.

 

 َاتعریف زودان در آئيه وامٍ سازمان زودان -3-1
اد ٦ا ة٥ دك ٧٣ركد ای٢ در صاٝی ک٥ از ٣ُؼ ٚا٣٨٣ی ای٢ كاژقدر ةیاف ّا٠یا٥٣ كاژق ز٣غاف ة٥ ٨٤ّاف یک ٠حؼادؼ ةؼای ةازداقحگاق ة٥ کار ٠ی

ا٣غ ك یا ٨٤٦ز اصکاـ ة٥ آ٧٣ا اةالغ ٣كغق اؿث. در ٠عحٖٞ اظحناص دار٣غ. ةازداقحگاق، كیژق ٣گ٧غاری اقعامی ٦ـح٤غ ک٥ در ا٣حُار ٠ضاک٥١

ز٣غ، ج٘کیکی اؿث ک٥ در ٨٠اد ا٣غ. آ٣چ٥ ک٥ ٧٠ؼ جأییغ ة٥ ای٢ ؿع٢ ٠ی٦ا ٠یؽةاف اٗؼادی ٦ـح٤غ ک٥ دارای ٠ضک٠٨یث ٌْٚیم٨رجی ک٥ ز٣غاف
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، در جْؼیٖ ز٣غاف ك ةازداقحگاق ة٥ ١ّٜ آ٠غق ٦20/9/1384ا ك اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی کك٨ر ٠ن٨ب آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼایی ؿاز٠اف ز٣غاف 4ك  3

ز٣غاف ٠ضٞی اؿث ک٥ در آف ٠ضک٠٨ا٣ی ک٥ صکٟ آ٣اف ٌْٚی قغق اؿث ةا ٠ْؼٗی ٠ٛاـ ٦ای مالصیحغار ٚىایی ك ٚا٣٨٣ی ةؼای : »3 اؿث. ٠ادق

 «ق٣٨غ.٥ ٨ًر دائٟ ة٥ ٨ُ٤٠ر جض١ٜ کی٘ؼ ةا ٦غؼ صؼ٥ٗ آ٨٠زی، ةازپؼكری ك ةاز ؿازگاری ٣گ٧غاری ٠ی٠غت ٠ْی٢ یا ة

٦ای مالصیحغار ٚىایی جا اجعاذ جن١یٟ ٧٣ایی ة٥ آ٣سا ٠ْؼٗی ةازداقحگاق، ٠ضٜ ٣گ٧غاری ٠ح١٧ا٣ی اؿث ک٥ ةا ٚؼار کحتی ٠ٛاـ: »4 ٠ادق

 «ق٣٨غ.٠ی

قغ ک٥ در آف ٠ح١٧اف ك ٠ضک٠٨اف ةا ، ز٣غاف ٠ضٞی ٣ا٠یغق ٠ی٦1372ا ٠ن٨ب ی ؿاز٠اف ز٣غافدر آئی٢ ٣ا٥٠ ٚا٣٨٣ی ك ٠ٛؼرات ازؼای

٦ای ازح١اّی ٦ا ك ةی١اریٚؼار یا صکٟ کحتی ٠ٛاـ ٚىایی ٨٠ٚحاً یا ةؼای ٠غت ٠ْی٢ یا ة٥ ٨ًر دائٟ ة٥ ٨ُ٤٠ر امالح ك جؼةیث ك در٠اف ٣ارؿایی

قغق ةؼ ركی ٠ح١٧ی٢ ٣كاف دادق اؿث ک٥، ای٢ اٗؼاد ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠غت ٣گ٧غاری ک٨جاق ك ٠ٌاْٝات ا٣ساـ »ق٣٨غ. ك جض١ٜ کی٘ؼ ٣گ٧غاری ٠ی

٦ای ظاص كركد جا دكراف ٠ضک٠٨یث ك جؼس از ای٤ک٥ ١٠ک٢ اؿث ٦ؼ صؼؼ یا ١ّٞی از ٣ُؼ ٚىایی ة٥ وؼرقاف ج١اـ ق٨د،. كز٨د اؿحؼس

ک٤٤غ ای٤غ ك چكٟ ك گ٨ش ةـح٥، ظ٨د را جاةِ ٠ٛؼرات ةازداقحگاق ٠ی١٣پ٨قا٤٣غ ك از ةؼكز صٛایٙ ظ٨دداری ٠ی٦ای ز٣غگی ظ٨یف را ٠یكاْٚیث

٦ای د٤٦غ. ای٢ كاْٚیث ةاّخ ٠ی ق٨د ک٥ ٠ح١٧ی٢ ٚادر ة٥ دریاٗث ةؼ٣ا٥٠ك پؾ از ٠ضک٠٨یث ةیكحؼ كاْٚیث كز٨دی ظ٨یف را ةؼكز ٠ی

٦ا را ة٥ ظ٨ةی ٠كعل ٘کیک ز٣غاف ك ةازداقحگاقركد ٣تاق٤غ ك ای٢ ٨٠و٨ع ٝؽكـ جامالصی ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر امالح ك جؼةیث ٠سؼ٠ی٢ ة٥ کار ٠ی

 (25،ص1387،ق١ؾ)«١٣ایغ.٠ی

 

 پيشيىٍ حثس  -2

 َا در دوياپيشيىٍ زودان -1-2
٦ا در زیؼ کؼد٣غ جا در ركز دادرؿی در دادگاق صاوؼ ١٣ای٤غ. ٨١ْ٠الً ز٣غافدر اةحغا ز٣غاف ٠ضٞی ة٨دق ک٥ ٠ح٧ٟ را در آف ٣گ٧غاری ٠ی

ةاظح٤غ. ٦ا زاف ٠یقغ ك زایی جاریک ك ٣اؿاٟٝ ة٨د. ز٣غاف كوِ جأدؼ ا٣گیؽی داقح٥ ك اکذؼ ٠ضک٠٨ی٢ در ز٣غافیٚالع یا ٚنؼ٦ا ة٤ا ٠

ركصا٣ی٨ف ٠ـیضی اكٝی٢ کـا٣ی ة٨د٣غ ک٥ ةا اةؼاز ج٤٘ؼ از ظ٣٨ؼیؽی ظ٨اؿحار جْغیٜ ٠سازات قغق ك ٠سازات صتؾ را ة٥ (55،ص1373،یؿپ٧ؼ)

٠یالدی در  817آكرد٣غ. در ؿاؿ ٦ا ةازدیغ ة٥ ١ّٜ ٠یؼای امالح ك جؼةیث ز٣غا٣یاف اٚغاـ ك از ز٣غافکؼد٣غ ك ةزای کی٘ؼ اّغاـ ج٨می٥ ٠ی

ی امالصی ك ٦ا ةایغ ز٤ت٦٥ا جن٨یب ك جأییغ قغ ك ٠ٛؼّر قغ ک٥ ز٣غافی ز٣غاف٠س١ِ ركصا٣ی٨ف ٠ـیضی در ركـ ٠ٛؼرات ٠ؼة٨ط ة٥ ادارق

٦ای ا٣٘ؼادی ٣گ٧غاری قغق ك ة٥ آ٣اف کاردؿحی آ٨٠ظح٥ ق٨د. ازازق ز٣غا٣یاف ةایغ ة٥ ركش جؼةیحی داقح٥ ةاق٤غ ك ةؼای ٣یٜ ة٥ ای٢ ا٦غاؼ

٦ا، ز٣غا٣یاف را ٠الٚات ك ةا ٣نایش ؿ٨د٤٠غ آ٣اف را ة٥ راق راؿث ٦غایث ک٤٤غ. در ازؼای آ٨٠ظح٢ کُحب ٠ػ٦تی را داقح٥ ك ركصا٣ی٨ف در ز٣غاف

٠یالدی ٠س١ِ ٠٨١ّی ركصا٣ی٨ف ٠ـیضی  1266ش ا٣٘ؼادی در ركـ ة٤ا گؼدیغ. در ؿاؿ جن١ی١ات ٠ػک٨ر، در ١٦اف ؿاؿ، اكٝی٢ ز٣غاف ة٥ رك

ق٨د ك ةا جض١ٜ ةا ٨٤ّاف ای٤ک٥ در ركش ا٣٘ؼادی ز٣غا٣ی ٗؼمث جأ٠ٜ ك ج٘کؼ را دارد ك از ج٧٤ایی ززؼ کكیغق ك از ١ّٜ ظ٨د ٣ادـ ك پكی١اف ٠ی

 ٦ا را ة٥ ٣غا٠حگاق جأییغ کؼد٣غ. ك جٕییؼ ٣اـ ز٣غافگؼدد، ازؼای ركش ٠ػک٨ر را جأییغ ٠كٛث ركاف پاؾ ك ٤٠ؽق ٠ی

٦ای ، ةؼای ٣گ٧غاری كٝگؼداف اظحناص یاٗث. در ای٢ ز٣غاف کار اٝؽا٠ی ك ركشر ٤ٝغف ٚنؼ ٠حؼكکی ة٥ ٣اـ ةؼیغكؿد 1557در ؿاؿ 

ؼةیث ٠ػ٦تی ز٣غا٣یاف اٗححاح قغ در آ٠ـحؼداـ ز٣غاف ظامی ز٧ث آ٨٠زش، کار ك ج 1599گؼدیغ. در ؿاؿ جؼةیحی در ٨٠رد ٠ضک٠٨ی٢ ازؼاء ٠ی

در ٣اپٜ ز٣غا٣ی ةؼای ج٘کیک ز٣اف از ٠ؼداف، اً٘اؿ از ةؽرگـاالف  1623گؼدیغ. در ؿاؿ در ای٢ ز٣غاف ركش ا٣٘ؼادی ازؼاء ٠ی 1605ك از ؿاؿ 

در ركـ ة٥ ا٠ؼ پاپ  1703در ٨ٞٗرا٣ؾ داراٝحأدیتی ز٧ث جؼةیث ز٨ا٣اف جأؿیؾ گؼدیغ. در ؿاؿ  1667ة٥ ركش ا٣٘ؼادی ة٤ا قغ. در ؿاؿ 

ة٤ا ك ای٢ ز٥ٞ١ در ؿؼ آف صک قغق اؿث: ج٤تی٥ ةؽ٦کاراف ةا ٠سازات « ؿ٢ ٠یكٜ»، ز٣غاف جؼةیحی ز٨ا٣اف ة٥ ركش ا٣٘ؼادی ة٥ ٣اـ XIک١ٞاف 

 ٗایغق اؿث، ةایـحی ةا ركش ظاص آ٧٣ا را جؼةیث کؼد.ةی

قغ٣غ. در ؿاؿ ة٥ ركش ا٣٘ؼادی ك ج٨أـ ةا کار ٣گ٧غاری ٠یؿاؿ ك اً٘اؿ ًؼد قغق ك در ظٌؼ،  20در ای٢ ركش ز٨ا٣اف پـؼ ک١حؼ از 

در آ٠ؼیکا، ة٤یا٠ی٢ ٗؼا٣کٞی٢ ک٥ ة٥ اركپا ٠ـاٗؼت  1787، ز٣غا٣ی ز٧ث ٣گ٧غاری ز٣اف ة٥ ركش ا٣٘ؼادی در ركـ اٗححاح قغ. در ؿاؿ 1735

در ٗیال دٝ٘یا )ایاٝث پ٤ـی٨ٞا٣یای آ٠ؼیکا(  1790ؿاؿ ٦ا را جكکیٜ ك در کؼدق ك ةا اٗکار ك ّٛایغ ٨٦ارد ك ة٤حاـ آق٤ا قغق ة٨د، ا٣س٢١ ز٣غاف

در ا٣گٞـحاف، اكٝی٢ ز٣غاف ة٥ ركش ا٣٘ؼادی اٗححاح قغ. ازؼای ركش ا٣٘ؼادی ٣حایر جأؿٖ  1797اكٝی٢ ز٣غاف ا٣٘ؼادی را ة٤ا ٨١٣د. در ؿاؿ 

، ركش  Singدر ز٣غاف  1815قغ٣غ. در ؿاؿ ٦ای ركا٣ی ا٣گیؽی داقث ك أٞب ز٣غا٣یاف پؾ از جض١ٜ چ٤غ ؿاؿ ٠سازات، ٠تحال ة٥ ةی١اری

در ایاٝث  1816قغ٣غ. در ؿاؿ ٦ا ة٥ ٨ًر ا٣٘ؼادی ٣گ٧غای ٠یکؼد٣غ ك قباةؼ٣ی٢ )رژیٟ ٠عحٞي( ازؼاء گؼدیغ. ز٣غا٣یاف ركز٦ا ةا ٦ٟ کار ٠ی

٦ا ة٥ ٨ًر ا یکغیگؼ را ٣غاقح٤غ. ك قبکؼد٣غ. كٝی صٙ صؼؼ زدف ة٣ی٨ی٨رؾ، ز٣غاف اُةؼف اٗححاح ك ز٣غا٣یاف ركز٦ا دؿح٥ ز١ْی ةا ٦ٟ کار ٠ی

 ٦1810ا ٚؼار گؼٗث ك در ٚا٨٣ف زؽای ، ٠سازات صتؾ در ؿؼ ردیٖ ٠سازات1791اُکحتؼ  6ةؼد٣غ. در ٗؼا٣ـ٥ ةا جن٨یب ٚا٨٣ف ا٣٘ؼادی ةـؼ ٠ی

-٦ا در یک ز٣غاف ٣گ٧غاری ٠ی٤یؿ٥ ٨٣ع ز٣غاف ةا ا١ّاؿ قا٥ٚ در داراٝحأدیب ك ةازداقحگاق پیف ةی٤ی قغ. كٝی ١ّالً ز٣غا٣یاف ك ةازداقح

 (61،ص1373،ی)ؿپ٧ؼ ، در زؽایؼ اؿحؼاٝیا، ركش جغریسی در ٨٠رد جتْیغ قغگاف ازؼاء قغ.1840قغ٣غ.در ؿاؿ 
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 َا در اسالمپيشيىٍ زودان -الف
را پػیؼٗح٥ اؿث. ّا١ٝاف دی٢ اّٟ از قی٥ْ ك ؿ٤ی ك  د٦غ ک٥ اؿالـ ٠كؼكّیث ز٣غاف٣گا٦ی ة٥ ٚؼآف، ؿ٤ث ك اصادیخ ٣كاف ٠ی

دٟ ةغا٧ٟٝ ٢٠ ةْغ ٠اراك »ؿ٨رق ی٨ؿٖ آ٠غق اؿث:  35ا٣غ. در آی٥ جْغادی از آیات ٚؼآف، ٠كؼكّیث ز٣غاف در اؿالـ را ٨٠رد جأکیغ ٚؼار دادق

ةاز چ٤ی٢ مالح دا٣ـح٤غ ک٥ ی٨ؿٖ را چ٤غی ز٣غا٣ی  آ٣اف ک٥ دالیٜ ركق٢ پاکغا٤٠ی ك ّن١ث ی٨ؿٖ را دیغ٣غ،« االیات َٝیَـُس٥َّ٤٤َُ صحّی صی٢

 ر گؼدیغ:چ٤ی٢ ٠ٛؼؿ٨رق ٣ـاء  15ک٤٤غ ك ة٥ صتؾ ٗؼؿحاد٣غ. ك ١٦چ٤ی٢ در آی٥ 

ك اٝالجی یا جی٢ اٝ٘اصك٥ ٢٠ ٣ـائکٟ ٗاؿحك٧غكا ّٞی٢٧ ارة٥ْ ٤٠کٟ ٗاف ق٧غكا ٗا٠ـک٢٦٨ ٗی اٝتی٨ت صحّی یح٨ ٢٧ٗ ا٨١ٝت اكیسْٜ »

٥ ١ّٜ ٣اقایـث ک٤٤غ، چ٧ار قا٦غ ٠ـ١ٞاف ةؼ آ٧٣ا ةع٨ا٦یغ. چ٤ا٣چ٥ ق٧ادت داد٣غ، در ای٢ م٨رت آ٣اف را در ظا٥٣ ز٣ا٣ی ک« اهلل ٢٧ٝ ؿتیال

٣گ٥ داریغ جا ١ّؼقاف ة٥ پایاف رؿغ یا ظغا ةؼای آ٧٣ا را٦ی پغیغار گؼدا٣غ. ّغق ای از ٧ٛٗا ک٥ ة٥ ٠كؼكّیث صتؾ کؼدف از ٣ُؼ ٚؼآف ٠سیغ 

گ٨ی٤غ ٠ؼاد از ٣٘ی در ای٢ آی٥ ٠ی ٗؼ٠ایغ اكی٨٘٤ا ٢٠ االرض ... ك ٠ی ز٨ی٤غ ک٥ؿ٨رق ٠ائغق ج١ـک ٠یاز  ٠33ْحٛغ٣غ ك ة٥ ٚـ١ث آظؼ آی٥ 

ای ةؼای ز٣غاف کؼدف اٗؼاد كز٨د ٣غاقح٥ ك اؿیؼاف را یا در ٠ـسغ ة٥ ٨ًر ٨٠ٚث ز٣غاف کؼدف اؿث. ةا ج٨ز٥ ة٥ ركایات درمغر اؿالـ ٠ضٜ كیژق

٦غؼ از ز٣غاف »کؼد٣غ جا از آ٣اف ٣گ٧غاری ١٣ای٤غ. ةا صک٠٨ث كٚث ١٦کاری م١ی١ا٥٣ داقح٤غ، جٛـیٟ ٠ی٣گ٥ داقح٥ ك یا در ٠یاف ٠ـ١ٞی٢ ک٥ 

در كاِٚ »(82،ص1373،یؿپ٧ؼ)«ی كی ز٨ٞگیؼی ق٨د.٦ای ٗؼد ةؽ٦کار ٠ضغكد قغق ك از آ٠غ ك قغ آزادا٥٣کؼدف اٗؼاد ای٢ ة٨دق ک٥ آزادی

صىؼت رؿ٨ؿ  (78،صقیؼازی)« ح٢ ؿاظح١اف ظامی ةؼای ز٣غا٣یاف اصـاس ٣ك٨د.ٚٞث ّغد ٠ضک٠٨ی٢ ة٥ صتؾ ةاّخ قغ جا ٣یاز ة٥ ؿاظ

قغ٣غ. در ركایات ٗؼ٨٠د٣غ ك در مغر اؿالـ زف ك ٠ؼد ز٣غا٣ی از ٦ٟ زغا ٣گ٧غاری ٠یز٣غا٣یاف را ٧٣ی ٠یکؼـ)ص( ٨١٦ارق ز٣سیؼ کؼدف اؿؼا ك ا

کؼد٣غ. ركش ٠ػک٨ر  در اج٧ا٠ات دیگؼ ٠ٛغاری از ركز را صتؾ ٠یکؼد٣غ ك آ٠غق اؿث ک٥ رؿ٨ؿ اکؼـ)ص( اٗؼاد را در اج٧اـ ظ٨ف صتؾ ٠ی

٣عـحی٢ ز٣غاف در اؿالـ را صىؼت ّٞی)ع(، در ک٥ٗ٨ از ة٨ریای »١٦اف ركش ٣ی٥١ آزادی اؿث ک٥ ا٠ؼكز در کك٨ر٦ای ٠حؼٚی ازؼا ٠ی گؼدد. 

صىؼت ز٣غا٣ی از ظكث ؿاظث ك آف را ٠عیؾ ٣اـ  گؼیعح٤غ،ٗارس ؿاظث ك آ٣سا را ٣اِٗ ٣ا٠یغ كٝی چ٨ف ز٣غا٣یاف آف را ؿ٨راخ کؼدق ك ٠ی

از صىؼت ّٞی)ع( ٣ٜٛ قغق اؿث ک٥ آف صىؼت ة٥ اٗؼادی از ز٣غا٣یاف ک٥ ٚنغ صى٨ر در ١٣از ز٥ْ١ را  (744،ص٤ٝ،1363گؼكدی)« گػارد.

ّّٞث ؿاظث ز٣غاف ج٨ؿي صىؼت »قغ٣غ. داد ک٥ ة٥ ١٣از ز٥ْ١ ةؼك٣غ ك ةْغ از اج١اـ ١٣از دكةارق ة٥ ز٣غاف ةؼگؼدا٣غق ٠یداقح٤غ، ازازق ٠ی

 (74،ص1365،ؿاکث)«ّٞی)ع( كز٨د ٦ؼج ك ٠ؼج ك ٣اةـا٠ا٣ی در اكاظؼ ظالٗث ّذ١اف ة٨دق اؿث.

 ٦ای آف ز٠اف ج٘کیک ز٣غا٣یاف ة٥ قؼح ذیٜ ة٨دق اؿث:٦ای ز٣غافاز كیژگی

ّٞث ّغـ پؼداظث ةغ٦ی ةازداقث ٠ی -1  ق٣٨غ.ز٣غاف ظاص ةغ٦کارا٣ی ک٥ ة٥ ّ

 ؿارٚی٢. ز٣غاف ٠عن٨ص -2

٦ا گ٥٣٨ ز٣غاف ٦ای ٠حْغدی در صساز ّؼاؽ ك قاـ اصغاث قغ. ق٧ؼت ای٢ز٣غاف ؿایؼ ظٌاکاراف ... در ز٠اف ظالٗث ا٨٠یاف ز٣غاف -3

-ی ة٤ی ا٠ی٥ ز٣غاف كاؿي در ّؼاؽ ة٨د. ة٥ ٨ًری ک٥ ٨٠رظی٢ ٣ٜٛ کؼدق٦ایی ة٨د ک٥ در آف ز٣غاف ة٨د٣غ. ةغجؼی٢ ز٣غاف دكرقث قعنیثة٥ ّٞ

قغ٣غ. صتؾ ةا قک٤س٥ ج٨أـ ة٨د ك ز٣غا٣یاف را ةا ٦ؽار ٣٘ؼ زف ك ٠ؼد در ٠ض٥ً٨ كؿیِ ةغكف ؿٖٛ ك پ٨قف در آ٣سا ٣گ٧غاری ٠ی 180»ا٣غ: 

ز٣سیؼ٦ای آ٤٦ی ة٥ ٦ٟ ٠ی ةـح٤غ. گا٦ی ظٞی٥٘ ای ة٥ صک٠٨ث ٠ی رؿیغ ك ةا مغكر ٨ّ٘ ٠٨١ّی ز٣غا٣یاف را آزاد ٠ی کؼد ك اال ز٣غاف ٠ضٜ 

-٦ا ٠یقغ ك ة٥ ١٦ؼاق گؼة٥ یا ٠ی٣٨١ی ؿ٨ار االغ قغق ك در ظیاةافز٣غا٣یاف دارك٦ای ٠ـ٧ٜ ظ٨را٣غق ٠ی ٠ؼگ جغریسی ة٨د. ة٥

٦ا ٦ا ةا ا٧ٝاـ از ٠ٛؼرات اؿالـ جا صغكدی ة٧ت٨د یاٗث ك ز٣غافٗٛي در ز٠اف ١ّؼة٢ ّتغاْٝؽیؽ كوْیث ز٣غاف» (394،ص1364،یكائٞ)«گؼدا٣غ٣غ.

قغ٣غ ك ز٧ث ادارق ا٨٠ر آ٧٣ا ٠غیؼا٣ی الیٙ ا٣حعاب ٦ای ٠عحٞ٘ی ٣گ٧غاری ٠یز٤ؾ در ز٣غاف ز٣غا٣یاف ةا ج٨ز٥ ة٥ زؼـ ارجکاةی ك

٦ا صاکٟ ة٨د. در دكراف ظالٗث ّتاؿیاف ٣یؽ ة٥ اؿحذ٤ای ٠غت ظالٗث ٠ْحىغ كوْیث اؿ٤٘اکی ةؼ ز٣غاف» (60،ص1368،یؼ٠ض١غی٠)«قغ٣غ.

٠ی  رص١ی ك ٚـاكت رٗحار٧٣ایث ةی ی قغق ة٨د٣غ كٝی ةا آ٧٣ا ةاك ٦ؼ چ٤غ ز٣غا٣یاف ةا ج٨ز٥ ة٥ صتؾ ك زؼـ ارجکاةی جٛـیٟ ة٤غ

 (61،ص1368،یؼ٠ض١غی)٠«قغ.

 

 َا در ایرانپيشيىٍ زودان -ب
کؼد٣غ ك در آف ٠عاٝ٘ی٢ ظ٨د را ز٣غاف ك ؿپؾ ة٥ كوِ ٗسیْی ٦ایی ة٤ا ٠یدر ایؼاف ةاؿحاف، پادقا٦اف ك صک١ؼا٣اف در ٥ْٞٚ ٦ا ز٣غا٣ی

ؿؼ ك مغای اقعاص ة٤ٞغ ٠ؼجتحی ة٨د ک٥ كز٨دقاف ةؼای ای ةؼای از ةی٢ ةؼدف ةی٦ا ٣ت٨د، ةٞک٥ كؿی٠٥ٞسازات ةؼد٣غ. صتؾ زؽءاز ةی٢ ٠ی

کك٨ر ك یا پادقاق ظٌؼ داقث. ٥ْٞٚ ٠ـحضکٟ در گٜ گؼد )در قؼؽ ق٨قحؼ در ظ٨زؿحاف( ة٨د ک٥ )گیٜ گؼد یا ا٣غ٦ك٢( ٣اـ داقث ك آف را 

را٣غ. پؾ از ٗحش ایؼاف ج٨ؿي زیؼا ٣اـ ز٣غا٣یاف ك صحّی آف ٠کاف را کـی ٣تایـحی ةؼ زةاف ٠ی ظ٨ا٣غ٣غا٣غقتؼد یا ٥ْٞٚ ٗؼا٨٠قی ٣یؽ ٠ی

کؼد. ٠ـ١ٞی٢ ٣یؽ ٦ؼ صاکٟ ك ماصب ٨٘٣ذ در ص٨زق ٚغرت ظ٨د ٠ضٞی را ةؼای صتؾ کؼدف اٗؼاد ة٤ا ٨١٣دق ك ٠ح١٧ی٢ را در آ٣سا ٣گ٧غاری ٠ی

ار قا٦ی ة٨د ک٥ در زیؼ ٣ٛارظا٥٣ ارگ )٠ضٜ ْٗٞی ةا٣ک ٠ٞی ةازار( ٚؼار داقث ك زیؼ٣ُؼ جؼی٢ ز٣غاف ةؽرگ ج٧ؼاف، ز٣غا٣ی ة٥ ٣اـ ا٣تٚغی١ی»
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٦ا، ٣گ٧تا٣اف ا٣تار قا٦ی ة٨د٣غ. ٔػای ز٣غا٣یاف ةـیار ٣اچیؽ قغ. ٗؼاقتا٣ی، رئیؾ ازؼائیات ك ٗؼاشصازب اٝغك٥ٝ )رئیؾ جكؼی٘ات( ادارق ٠ی

ا٣غاظح٤غ. امالح ؿؼ ك م٨رت، ص١اـ ك ٣ُاٗث كز٨د ٣غاقث. ظ٨راکی ةؼای ز٣غا٣یاف ٠یة٨د. ٠ؼدـ ة٥ ٨٤ّاف ٣ػرگا٦ی از ؿ٨راخ ز٣غاف ٔػا ك 

قغ٣غ ك ا٣ح٧ای ز٣سیؼ را از ؿ٨راخ درب ٦ای ٠حْغد آ٤٦ی ة٨د ة٥ ٦ٟ ٠حنٜ ٠یز٣غا٣یاف دق اٝی چ٧اردق ٣٘ؼی ة٥ كؿی٥ٞ ز٣سیؼی ک٥ دارای ٨ًؽ

 (67،ص1377،ی٤٠كغاك)«ک٨ةیغ٣غ. ٤٣غ اٗـار ة٥ ز٠ی٢ ٠یی ٠یط آ٤٦ی ةؽرگی ٠ااًاؽ ز٣غاف ة٥ ظارج ةؼدق ك ة٥ كؿی٥ٞ

ای ٠ـحكار ظارزی از کك٨ر ق١ـی دكٝث ایؼاف ة٥ ٨ُ٤٠ر ؿؼ ك ؿا٠اف دادف ة٥ كوِ ١ُ٣ی٥ )ق٧ؼةا٣ی( کك٨ر ّغق 1292در ؿاؿ 

ق١ـی ة٥ جن٨یب  1298ؿ ؿ٨ئغ اؿحعغاـ کؼد. ٠ـحكاراف ؿ٨ئغی اةحغا ٣ُا٤٠ا٥٠ ٠ضاةؾ )آئی٢ ٣ا٥٠ ز٣غاف ٦ا( را ج٧ی٥ کؼد٣غ. ک٥ در ؿا

ق١ـی، ٣ُا٤٠ا٥٠  ٦1307یأت دكٝث رؿیغ. در ای٢ آئی٢ ٣ا٥٠ ززؼ ةغ٣ی ك ز٣سیؼ کؼدف ز٣غا٣یاف ٨٤١٠ع گؼدیغ. در ق٧ؼی٨ر ٠اق ؿاؿ 

٦ا ك كَایٖ ٠أ٨٠ری٢ ك ٠ـحعغ٠ی٢ آ٧٣ا ج٧ی٥ ك ة٥ جن٨یب ٦یأت كزیؼاف رؿیغ ك در ١٦اف ؿاؿ، آئی٢ ٣ا٥٠ جكکیالت ٠ضاةؾ ك ج٨ٚیٖ گاق

 :زؼای صکٟ اّغاـ ٣یؽ جن٨یب ك ة٥ ٨٠رد ازؼا گػاردق قغ. در ز٠اف رواقاق رك٣غ ز٣غاف ؿازی ة٥ دالیٜ زیؼ در کك٨ر ؿؼّث یاٗثا

 کاٗی ٣ت٨دف زا ةؼای ١ّغق ٠سؼ٠ی٢. -

 كوْیث ةغ ز٣غاف ٦ا ةؼای ز٣غا٣یاف. -

یک ز٣غا٣یاف از ٣ُؼ ؿ٢ ك ٠ا٦یث زؼـ ج٨ز٥ ، ٣ٛك٥ ٠ـی٨ ٠ارکٖ ةؼای ؿاظح١اف ٠ضتؾ از آ٣سا ک٥ ة٥ ة٧غاقث، ج٘ک1306در ؿاؿ »

 (48،صی٤یصـ)«داقث، از ٠یاف ؿایؼ ٣ٛك٥ ٦ای جؼؿیٟ قغق ا٣حعاب ك جن٨یب قغ.

جضث  ٣1320٘ؼ ٠ضک٨ـ ة٤ا گؼدیغ. پؾ از ق٧ؼی٨ر  600ق١ـی، اكٝی٢ ز٣غاف ایؼاف )ز٣غاف ٚنؼ(، ز٧ث ٣گ٧غاری  1308در ؿاؿ 

٧٠ؼ ٠اق ؿاؿ  21در »ةؽ٦کاراف ایؼاف اٗؽكدق قغ ك ز٣غاف ٦ا را ةا ک١ت٨د زا ٨٠از٥ ؿاظث.  جأدیؼ ّٜٞ ٣اقی از ز٤گ ز٧ا٣ی دكـ ةؼ جْغاد

٦ا جن٨یب قغ كٝی ة٥ ّّٞث ّغـ ا٠کا٣ات اکذؼ ٠٘اد آف ازؼاء ٣كغ. ای٢ آئی٢ ٣ا٥٠ ٦ا ةا ج٨ز٥ ة٥ ام٨ؿ ّٟٞ ز٣غافاكٝی٢ آئی٢ ٣ا٥٠ ز٣غاف 1347

 (44،ص1350،یعاك٣غیق)«امالح قغ. 1354در ؿاؿ 

٦ای ٠حْاٝی ا٧ٝی، در ج١اـ ا پیؼكزی ا٣ٛالب قک٤١٦٨غ اؿال٠ی ك جٕییؼات قگؼؼ ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠ ك زایگؽی٤ی ارزشة

قغ ج٨ز٥ ق٨د. در اردیتك٧ث ٠اق ٦ا ک٥ در كاِٚ ةعكی از ز٣غگی ازح١اّی ٠ضـ٨ب ٠یی ز٣غافقئ٨ف ز٣غگی ٠ؼدـ ایساب ٠ی کؼد ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠

٦ا در ٚاٝب ٠ن٨ة٥ اجعاذ ك ز٣غاف ٦ا ة٥ ٨ًر کا٠ٜ از ؿیـحٟ ازؼایی ة٥ ةغ٥٣ ا٣ٛالب در ظن٨ص ز٣غاف اكٝی٢ جن١یٟ ق٨رای 1358ؿاؿ 

٦ا ة٥ ای٢ ق٨را ی ز٣غافدؿحگاق ٚىایی ٠حنٜ ك اةحغا ة٥ كزارت دادگـحؼی كٚث ك پؾ از ٠غجی ةا جكکیٜ ق٨رای ّاٝی ٚىایی ٠ـئ٨ٝیث ادارق

٦ا در صغ ٨ٌٞ٠ةی ٣ت٨د ك ة٥ ٨ًری ک٥ ج٘کؼ پٞیؾ ة٥ زای ٠ا٣غق از رژیٟ زیـحی ك ... ز٣غاف٦ا كوْیث ة٧غاقحی، در ای٢ ؿاؿ»ؿپؼدق قغ. 

 ٠65ادق ك  396ًا٨ٔت ٨٤٦ز در ةغ٥٣ ٠غیؼیث ز٣غاف ٦ا ظ٨د١٣ایی ٠ی کؼد. اكٝی٢ آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼایی ةْغ از پیؼكزی ا٣ٛالب اؿال٠ی ٠كح١ٜ ةؼ 

آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼایی  19/11/67در پی آف در جاریط  (60،ص1368،یؼ٠ض١غی)٠«رؿیغ. ة٥ جن٨یب ق٨رای ّاٝی ٚىایی 7/2/61جتنؼق در جاریط 

٨٠رد جن٨یب دی٨اف ّاٝی کك٨ر ٚؼار گؼٗث. در  29/3/1368دكـ ةْغ از ا٣ٛالب ك ٣عـحی٢ آئی٢ ٣ا٥٠ پؾ از جكکیٜ ؿاز٠اف ز٣غاف ٦ا در جاریط 

ز٣غاف ٦ا ك اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی کك٨ر در دق ٠ادق ك دك جتنؼق از  ٚا٨٣ف جتغیٜ ق٨رای ؿؼپؼؿحی ز٣غاف ٦ا ة٥ ؿاز٠اف 64ة٢١٧ ٠اق ؿاؿ 

آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼایی چ٧ارـ ؿاز٠اف  15/1/72، ك ة٥ جاریط 68جن٨یب ٠سٞؾ ق٨رای اؿال٠ی گػقث. پ٤ر ؿاؿ ةْغ از جن٨یب آئی٢ ٣ا٥٠ ؿاؿ 

ؿاؿ ةیكحؼ دكاـ ٣یاكرد ك آئی٢  8غ. ای٢ آئی٢ ٣ا٥٠ ٣یؽ جتنؼق ج٨ؿي ریاؿث كٚث ٨ٚق ٚىائی٥ جن٨یب ق ٠96ادق ك  254ز٣غاف ٦ا ٣یؽ ٠حى٢١ 

 4جن٨یب ك ة٥ ازؼاء در آ٠غ. ؿؼا٣ساـ ةْغ از گػقث  26/4/80جتنؼق ة٥ دؿح٨ر رئیؾ ٨ٚق ٚىائی٥ در جاریط  ٠84ادق ك  ٣232ا٥٠ پ٤سٟ قا٠ٜ 

ٚا٨٣ف جتغیٜ ق٨رای ؿؼپؼؿحی  9در ازؼای ٠ادق  ؿاؿ از ز٠اف جن٨یب ك امالح آظؼی٢ آئی٢ ٣ا٥٠ ؿاز٠اف ز٣غاف ٦ا، آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼایی زغیغ

جتنؼق در جاریط  ٠18ادق ك  247ةا ٚاٝب ك ٠ضح٨ایی ة٥ ٣ـتث جازق ای ٠كح١ٜ ةؼ  6/11/64ز٣غاف ٦ا ك اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی کك٨ر ٠ن٨ب 

( ك ؿایؼ آئی٢ ٣ا٥٠ ٦ای 26/4/80)٠ن٨ب ٨٠رد جن٨یب ك جأییغ رئیؾ ٨ٚق ٚىائی٥ ٚؼار گؼٗث ك ةا اّالـ ٣ـط مؼیش آئی٢ ٣ا٥٠ ؿاةٙ  20/9/84

 ٠ٕایؼ ٚغـ در كادی ازؼا گػاقث.
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صتؾ ة٥ ٦ؼ قکٜ ك ةا ٦ؼ ٦غؼ یک ٠ضغكدیث ٗیؽیکی ٣اظ٨اؿح٥ اؿث. ٠ضغكدیث از پؼداظح٢ ة٥ صؼ٥ٗ، ٨٤١٠ّیث از ؿک٣٨ث در 

٦ایی اؿث ک٥ ةا ٣گ٧غاری ٢ آف رٗث ك آ٠غ اؿث، ٠ضغكدیث٠ضٜ اٚا٠ث ظ٨د، دكری از ظا٨٣ادق ك ؿایؼ ٨٤١٠ّیث ٦ای دیگؼ ک٥ ١٧٠حؼی

٦ا ة٥ ٦ای ٠سازاتق٨د. در ای٢ گ٘حار ةا ةؼرؿی ا٦غاؼ ك كیژگی٠ضک٨ـ ّٞی٥ ة٥ ٨ًر دائٟ یا ٨٠ٚث در ٠کا٣ی ة٥ ٣اـ ز٣غاف ة٥ كی جض١یٜ ٠ی

 ازؼای صتؾ ا٦غاؼ ٠سازات ٦ا جأ٠ی٢ك آیا ةا ٦ایی ةؼظ٨ردار اؿث ٨ًر اّٟ در پی آف ٦ـحیٟ جا ٠كعل ق٨د آیا صتؾ ٣یؽ از چ٤ی٢ كیژگی

 ٠ی ق٨د یا ظیؼ؟

٠سازات ة٥ ٤ْ٠ای ٨ّٛةحی اؿث ک٥ در ٚا٨٣ف ةؼای ارجکاب زؼـ پیف ةی٤ی قغق اؿث. ة٥ ّتارت دیگؼ ٠سازات پاداش ْٜٗ یا جؼؾ 

آزادی ة٥ جْتیؼ امٜ »اٝب آزادی اؿث. ٦ای ؿ٦ا، ٠سازاتْٜٗ ٠سؼ٠ا٥٣ ك و١ا٣ث ازؼای ز٨ٞگیؼی از ٣ٛه ٨ٚا٣ی٢ اؿث. یکی از ا٨٣اع ٠سازات
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یا ٠ٌاةٙ  (652،ص1372،یٚاو)«چ٧ارـ اّال٠ی٥ ص٨ٛؽ ةكؼ ّتارجـث از ٚغرت ا٣ساـ ٦ؼ گ٥٣٨ ١ّٞی ک٥ ةؼ صٙ دیگؼی ٥١ٌٝ كارد ٣یاكرد.

ادی، ٦٨٠تحی اؿث ک٥ ة٥ رؿا٣غ، ا٣ساـ د٦غ. آزامٜ قكٟ ١٦اف اّال٠ی٥، ٚغرجی اؿث ٠حْٞٙ ة٥ ا٣ـاف جا ةح٨ا٣غ آ٣چ٥ را ة٥ دیگؼاف زیاف ١٣ی

٨٠زب آف ا٣ـاف ٠ی ج٨ا٣غ ة٥ ٦ؼ کسا ک٥ ٠ی ظ٨ا٦غ رٗث ك آ٠غ ک٤غ ة٥ ٦ؼ قٕٞی ک٥ ٠ایٜ اؿث ةپؼدازد. ٠ضٜ ؿک٣٨ث یا اٚا٠حف را ةؼگؽی٤غ. 

 ظا٨٣ادق جكکیٜ د٦غ ك یا ةا ٦ؼ کـی ک٥ ةع٨ا٦غ ٠ؼاكدق ك ٠ْاقؼت داقح٥ ةاقغ.

ک٤غ، ٠کٖٞ ة٥ دٗاع از ؿایؼ ص٨ٛؽ ك آزادی ٦ای آ٣اف اؿث ك ؼرات ةؼای اٗؼاد ایساد ٠یزا٥ْ٠ در ٚتاؿ ٠ـئ٨ٝیث ٦ایی ک٥ ةا كوِ ٠ٛ»

چ٤ا٣چ٥ یکی از اٗؼاد زا٥ْ٠ ٨٠رد جساكز ٚؼار گیؼد، ٠ٞؽـ ة٥ ٠سازات ٠سؼـ اؿث. در ًی ادكار ز٣غگی ازح١اّی ركش ٦ای گ٣٨اگ٨ف ج٤تی٧ی ك 

صاک٥١ ك ٠یؽاف جأدیؼی ک٥ ٠ؼدـ از ك٨ٚع زؼـ داقح٥ ا٣غ، ٠ؼجتي ة٨دق کی٘ؼی كز٨د داقح٥ اؿث ك جْیی٢ ٨٣ع ٠سازات ةا ٚغرت ٦یأت 

٦ٟ اک٨٤ف ٣یؽ ٦ؼ زا٥ْ٠ ای ةا ج٨ز٥ ة٥ كوِ اٚحنادی، ؿیاؿی جض٨الت ازح١اّی، آداب ك رؿ٨ـ ك اّحٛادات  (59،ص1368،دا٣ف)«اؿث.

رق ا٦غاؼ اظالٚی ك ٗایغق گؼا ٠غ٣ُؼ ة٨دق اؿث. در ٦ا، ٨١٦اک٤غ. ةا ای٢ كز٨د در جْیی٢ ٠سازات٠ػ٦تی، ؿیاؿث کی٘ؼی ظامّی را اجعاذ ٠ی

 ای٢ ٚـ١ث ای٢ ا٦غاؼ ةؼرؿی ٠ی ق٣٨غ.
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٠ی ق٨د یا زیا٣ی ةؼ زا٥ْ٠ كارد ٠ی ک٤غ، ةایغ  کارکؼد اظالٚی ٠سازات، ٠تح٤ی ةؼ امٜ زتؼاف ظٌاؿث. ی٤ْی ٦ؼ کؾ ٠ؼجکب ظٌایی

ارت زا٥ْ٠ ٠ی ق٨د ك زا٥ْ٠ در ٚتاؿ ظـارجی ک٥ ٠حض١ٜ قغق اؿث، از یک ؿ٨ ةا جض١یٜ درد ك ك٨ٚع زؼـ، ٨٠زب ظـ»آف را زتؼاف ک٤غ. 

ا ر٣ر ك ظـارت ة٥ ٠ٛنؼ ك از ؿ٨ی دیگؼ، ةا جؼ٠یٟ ظـارات كاردق ة٥ د٣تاؿ ةؼٚؼاری ٨٣ّی جْادؿ در ازح١اع اؿث. ١٦چ٤ی٢ اٗؼاد ٚا٨٣ف گؼا، ة

ا٣غ. از ای٢ رك ةؼای امالح ٣ت٨د ج٨ازف، الزـ اؿث ک٥ ٗؼد راف از جض١ٜ آف ؿؼةاز زدقجتْیث از ٚا٨٣ف ٠حض١ٜ زیاف ٦ایی ٠ی ق٣٨غ ک٥ ةؽ٦کا

در اذ٦اف ٨١ّـ، ّغاٝث كٚحی جضٛٙ ٠ی یاةغ ک٥ ةؽ٦کاراف ة٥ ٠یؽاف گ٤ا٦ی  (72،ص1384،یگؼ٠اركد)«٠سؼـ ٠حض١ٜ ٠سازات ٤٠اؿب ق٨د.

ر ٨ٚا٣ی٢ زؽایی کك٨ر٦ای ٠عحٖٞ ٠سازات ٦ا درزات ٠عحٞ٘ی ک٥ ٠ؼجکب قغق ا٣غ ة٥ ؿؽای ١ّٜ ظ٨د ةؼؿ٤غ. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ٨٤٦ز ٦ٟ د

دار٣غ. ةؼای ظٌا٦ای ک٨چک، ٠سازات ٦ای ک٨چک ك ةؼای زؼایٟ ةؽرگ ٠سازات ٦ای ؿ٤گی٢ پیف ةی٤ی قغق اؿث. وؼكرت كز٨د ٤ّنؼ 

از ٠سازات قعنی راوی ٠ی  اظالٚی ةؼای زؼایٟ ؿتب قغق اؿث ک٥ ٠سازات ٗؼد ةغكف جٛنیؼ، ٚاةٜ پػیؼش ٣تاقغ. زا٥ْ٠ از ٝضاظ اظالٚی

ق٨د ک٥ آگا٦ا٥٣ ٠ؼجکب زؼـ قغق اؿث ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ١٦ی٢ رؿاٝث اظالٚی ك ٦غؼ ؿؽاد٦ی ٠سازات اؿث ک٥ اً٘اؿ ك دی٨ا٣گاف ٣ـتث ة٥ 

 ا١ّاؿ ٠سؼ٠ا٥٣ ای ک٥ ٠ؼجکب ٠ی ق٣٨غ ٠ـئ٨ؿ ٣یـح٤غ ك ٠سازات ١٣ی ق٣٨غ. صحّی اگؼ چ٥ ١٠ک٢ اؿث زا٥ْ٠ را ج٧غیغ ک٤٤غ. در قؼیْث

اؿالـ ٣یؽ ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ظغای ٠حْاؿ در ٚؼآف کؼیٟ ةیاف ٨١٣دق، از ا٦غاؼ پیا٠تؼاف ازؼای ٚـي ك ّغؿ اؿث. ّغؿ آف چ٤اف ا١٦یث دارد ک٥ 

 یکی از ام٨ؿ دی٢ ٠تی٢ اؿالـ اؿث.

ٝػا ا١ّاؿ چ٨ف ارجکاب زؼـ ٣ٛه ٚا٨٣ف اؿث ك ای٢ ٚا٨٣ف ٨٠رد ٚت٨ؿ ٨١ّـ ٠ی ةاقغ، ٣ٛه آف ةاّخ ظكٟ اٗکار ٠٨١ّی ٠ی ق٨د. 

کی٘ؼ ةاّخ ٠ی ق٨د ظكٟ ك ٣٘ؼت ٠ؼدـ  ٣ـتث ة٥ ٠سؼـ کاؿح٥ ق٨د ك از اٗکار پؼیكاف ك ٠ىٌؼب آؿ٨دق جؼ ق٣٨غ ك ١ٌ٠ئ٢ ةاق٤غ ک٥ 

٠ضک٨ـ ّٞی٥ ٠سازات را ة٥ ٨٤ّاف یک ا٠ؼ دردآكر ك یک ر٣ر یا »ظٌاکاراف ٦یچ گاق در م٨رت جعٖٞ ٠ن٨ف از جیٓ ةؼ٣غق ٚا٨٣ف ٣ع٨ا٤٦غ ة٨د. 

-٠ضغكدیث ك یک ٠ؽاص١ث ٠ضـ٨س ک٥ ة٥ ٝضاظ رٗحار ٣ا٤٠اؿب ةؼ اك جض١یٜ قغق اؿث، جّٞٛی ك اصـاس ٠ی اٚالً یک

ا٠ؼكزق ّغاٝث کی٘ؼی ّتارت اؿث از ٠ٛایـ٥ ظـارت جض١یٞی ةؼ زا٥ْ٠ ةا ظٌای اظالٚی ٠تاقؼ ك ة٥ د٣تاؿ آف  (15،ص1377،ة٨ٝک)«ک٤٤غ.

٦ایی اؿث ک٥ ة٥ ٣یاز ّغاٝث ظ٨ا٦ی ک٥ در ركصی٥ ٦ؼ ٗؼد كز٨د دارد ات ٠ا٤٣غ ک٘ارقج٨اف گ٘ث: ٠سازة٥ ّتارت دیگؼ ٠ی جْیی٢ ٠یؽاف کی٘ؼ

 ٦ای ةغكی اؿاس ٠سازات ة٨دق اؿث.پاؿط ٠ی د٦غ. ای٢ ٣یاز زا٣كی٢ جك٤گی ا٣حٛاـ اؿث ک٥ در دكراف
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٦ا الزـ اؿث ک٥ ٦ؼ ٠سارات آف ٨ًر  ٦غؼ کی٘ؼ ٗٛي ازؼای ّغاٝث، ج٤تی٥ ظٌای اظالٚی ك اروای اٗکار ٠٨١ّی ٣یـث. ّالكق ةؼ ای٢

ازؼاء ق٨د ک٥ ةؼای دیگؼاف درس ّتؼجی ةاقغ ك ٨٠زب پیكگیؼی از ك٨ٚع زؼـ ةاقغ ك ٠سازات ةایغ ک١ک ک٤غ، جا زؼ٠ی ک٥ ة٥ ك٨ٚع پی٨ؿح٥ 

ةؼای جضٛٙ پیكگیؼی ظاص ةایغ جالش کؼد جا ٠سؼـ از ًؼیٙ »ظ٨د ٠سؼـ ك ٥٣ ج٨ؿي ؿایؼ ق٧ؼك٣غاف جکؼار ٣ك٨د.  اؿث دیگؼ ةار ٥٣ ج٨ؿي

ٗایغق ة٨د، ٧٣ایحاً ةایغ زا٥ْ٠ را از قؼ ارّاب یا امالح، ٠سغداً ٠ؼجکب زؼـ ٣ك٨د. ةا ای٢ كز٨د چ٤ا٣چ٥ ک٨قف ٦ای ا٣ساـ قغق در ای٢ راؿحا ةی

ؿ٥ گا٥٣ ة٥  ٗایغق گؼای کی٘ؼ ١٠ک٢ اؿث ز٤ت٥ ا ج٨ز٥ ة٥ آ٣چ٥ گػقث كَی٥٘ة (151،ص1384،یم٘ار).«ای٢ ٨٠ز٨د ظٌؼ٣اؾ راصث کؼد

 ظ٨د گیؼد.
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 ارعاب ي تازدارودگی -الف

-ارّاةی ٠سازات ای٢ اؿث ک٥ ة٥ كؿی٥ٞ ای داقح٥ اؿث. ٨ُ٤٠ر از ز٤ت٦٥ا ج٨ؿي ٢٤ٛ٠، ارّاب ١٦یك٥ زایگاق كیژقدر ا٣حعاب ٠سازات

ـتث ة٥ ٠سؼ٠ی٢ از زؼایٟ آی٤غق پیكگیؼی ق٨د. از ًؼٗی اقعاص ٔیؼ ٠سؼـ ك آ٧٣ایی ک٥ ٚنغ ارجکاب زؼـ را دار٣غ، ٠ؼ٨ّب ی ا١ّاؿ کی٘ؼ ٣

گؼد٣غ ك ظ٨د ٠سؼـ ٣یؽ از ارجکاب ٠سغد زؼـ ظ٨دداری ک٤غ. ة٥ ای٢ دك ادؼ ةاز دار٣غگی، ّاـ ك ظاص گ٘ح٥ ٠ی ق٣٨غ ك گِؼد ارجکاب زؼـ ١٣ی

ق٨د ک٥ اكواع ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی جضٛٙ آف را ١٠ک٢ ک٤غ. ك ّغاٝث کی٘ؼی ز٠ا٣ی ةا ارّاب دیگؼاف صامٜ ٠یپیكگیؼی ٠٨١ّی »ق٨د. ٠ی

-ی ٨١ّـ ٠ؼدـ یکـاف ة٥ ازؼاء در ٠ی٨١٦ارق ةایغ مضث ك ٠كؼكّیث ظ٨د را ة٥ ادتات ةؼؿا٣غ. ة٥ ّتارت دیگؼ ای٢ اّحٛاد ک٥ ٠سازات درةارق

كٟ پ٨قی ٣ع٨ا٦غ کؼد، ةایغ در اذ٦اف ٠ؼدـ رؿ٨خ ک٤غ. در ٔیؼ ای٢ م٨رت جؼس از ٠سازات ٥٣ دٝیٜ چآیغ ك زا٥ْ٠ از ظٌای ٦یچ کؾ ةی

٦ای ؿ٨ء اٗؼاد ٣ع٨ا٦غ ٣غاقث ةٞک٥ جتْیه ازح١اّی آ٣اف را ة٥ درؿحی ا١ّاؿ ٠سؼ٠ا٥٣ ظ٨د ٚا٣ِ ظ٨ا٦غ ٗٛي جأدیؼی ةؼ ا٣غیك٥

 (289،ص1384،یٞیاردة)«کؼد.

ك ر٣ر ةؼ ةؽ٦کار ٠ی ق٨د، ّالكق ةؼ پیكگیؼی ٠٨١ّی ٨٠زب پیكگیؼی از رٗحار ٠سؼ٠ا٥٣ از آ٣سا ک٥ ٠سازات ٤٠سؼ ة٥ جض١یٜ درد 

جؼ ج٨ؿي كی ٠ی ق٨د. ای٢ جأدیؼ صـب كوِ ركا٣ی ك ازح١اّی ٠ضک٨ـ ّٞی٥ قغت ك وْٖ دارد. ةؼای ةؼظی ٠سؼ٠اف ركی٥ قغیغ ٤٠اؿب

اؿث. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ١ّٞای ص٨ٛؽ ةؼای اظػ ة٧حؼی٢ ٣حیس٥ در اؿث. ةؼای ةؼظی دیگؼ ٦غؼ ارّاب ةا یک ج٧غیغ ؿادق ة٥ ٠سازات ٣یؽ صامٜ 

د٤٦غ. ؿیاؿث ٗؼدی کؼدف ٤ْ٠ای ایساد ج٤اؿب ٠یاف كاک٤ف ةا ةؽ٦کار اؿث. در ادكار ازؼای ٠سازات ؿیاؿث ٗؼدی کؼدف آف را پیك٧٤اد ٠ی

س ّتؼت گؼٗح٥ ك ٠ؼجکب زؼـ ٣ك٣٨غ. اٝتح٥ کؼد٣غ جا ٠ؼدـ در٠عحٖٞ جاریط ةؼای ارّاب ٠ؼدـ ةؽ٦کاراف را در ا٣ُار ٠٨١ّی ٠سازات ٠ی

٦ای قغیغ ٨١٦ارق ادؼ ٠ذتث ٣غارد ك گا٦ی ؿتب ظك٣٨ث ك ةغةی٤ی اٗؼاد ٣ـتث ة٥ ازح١اع ٠ی ٠حعننی٢ ص٨ٛؽ کی٘ؼی ٠ْحٛغ٣غ ٠سازات

ح٢ ٨٠ز٨دی صـاس اؿث ٦غؼ کی٘ؼ٦ا ٥٣ ر٣سا٣غف ك ظـ»گ٨یغ: ک٤غ. ةکاریا در ای٢ راة٥ٌ ٠یق٨د ك ٠ؼدـ را ةؼ ّٞی٥ ٦یأت صاک٥١ ج٧ییر ٠ی

ك ٥٣ زدكدف زؼ٠ی ک٥ ٚتالً ارجکاب یاٗح٥ اؿث. ٦غؼ کی٘ؼ زؽ آف ٣یـث ک٥ ةؽ٦کاراف را از زیاف رؿا٣غف دكةارق ة٥ ق٧ؼك٣غاف ةاز دارد ك 

غارجؼی٢ ادؼ را در جؼی٢ ك پایدیگؼاف را از ٚغـ ٧٣ادف ة٥ ای٢ راق ةؼ صػر دارد. پؾ ةایغ کی٘ؼ٦ا ك قی٨ق ٦ایی را در ازؼاء آف ةؼگؽیغ ک٥ کاری

ةؼظی از ًؼٗغاراف ارّاةی ة٨دف ٠سازات ٦ا ٠ْحٛغ٣غ  (77،ص1368،ایةکار)«ذ٢٦ ٠ؼد٠اف ك ک١حؼی٢ ادؼ درد را ةؼ زـٟ ةؽ٦کار ةؼ زا گػارد.

جکاب زؼـ ا١ٝٛغكر ةایغ ؿ٤گی٢ ك قغیغ ةاقغ جا در اذ٦اف ٠سؼـ ك دیگؼاف ادؼ ٌْٚی ك الزـ ة٥ زا گػارد ك آ٧٣ا را از ارک٥ ٠سازات صحّی

٤٠نؼؼ ک٤غ. ا٠ّا ةکاریا ک٥ ًؼٗغار ؿؼ ؿعث ؿیاؿث ارّاب ة٨د، جضٛٙ ای٢ ؿیاؿث را از ًؼیٙ ا١ّاؿ کی٘ؼ٦ای ٠ْحغؿ، ٝیک٢ ؿؼیِ ك 

٦ؼ چ٥ ٗام٥ٞ ةی٢ ةؽ٦کاری ك ٠سازات ک٨جا٦حؼ ةاقغ، جغاّی دك ٨٧٘٠ـ زؼـ ك ٠سازات در ذ٢٦ ا٣ـاف »دا٣ـث. از ٣ُؼ كی صح١ی، ١٠ک٢ ٠ی

 (96،ص1368ا،ی)ةکار«غ ة٨د ة٥ ٣ض٨ی ک٥ ا٣ـاف رٗح٥ رٗح٥ یکی از ّٞث ك دیگؼی را ٨ْٞ٠ؿ وؼكری آف جٞٛی ظ٨ا٦غ کؼد.٨ٚی جؼ ظ٨ا٦

 

 اصالح ي تازپريري تسَکار -ب
ای٢ ٦غؼ ی٤ْی امالح ك ةازپؼكری ك پػیؼش ازح١اّی ٠ضک٨ـ ّٞی٥، دیؼ ز٠ا٣ی اؿث ک٥ ا٣غیك٥ ا٣ـا٣ی را در دكراف ٠عحٖٞ ة٥ ظ٨د »

ح٥ ك ای٢ ا٣غیك٥ ٦ا را در اٗکار اٗال٨ًف، ارؿ٨ٌ در ی٣٨اف ةاؿحاف، پیا٠تؼاف ا٧ٝی، ٧ٛٗا ك ص٨ٛٚغا٣اف ك ا٣غیك٤١غاف اؿال٠ی چ٨ف ٨ٌْ٠ؼ داق

 (1،ص1382،ی٨٣ركز)«ٔؽاٝی ك ٣یؽ ١ّٞای ٠ـیضی چ٨ف ؿ٢ اگ٨ؿحی٢، ؿ٢ ج٠٨ادک٢ ٠ی ج٨اف ٠كا٦غق ٨١٣د.

ی زا٥ْ٠ ٚؼار دارد ٠ی ةاقغ ك ةؼ ٧ّغق ٚاةٜ ٠ـا٠ض٥ ای ٔیؼا٠ِ قؼٚی كَی٥٘امالح ك جؼةیث ٠سؼ٠ی٢ در ز٨»٠ارؾ آ٣ـٜ،  ة٥ ّٛیغق

 )«ك در ّی٢ صاؿ، ٠ذٜ ج١اـ ص٨ٛؽ ا٣ـا٣ی، صٛی ا٣حـاةی ةؼای ٠سؼـ ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د ک٥ ةایغ ٨٠رد اصحؼاـ ك ص١ایث ٚؼار گیؼد.

 (47،ص1375،آ٣ـٜ

٦ای ؿاٝب آزادی ك یا ٠ضغكد ک٤٤غق آزادی ةایغ زؼای ٠سازات٦غؼ از ا»در ٗؼا٣ـ٥ ٦غؼ از ٠سازات ز٣غاف چ٤ی٢ جْؼیٖ قغق اؿث. 

آٚای ّتاس ّتغی در  (110،ص1386،کایپ)«جؼةیث ٠سغد ٠ضک٨ـ ةاقغ ك ةایغ از ا٣حٛاـ ز٨یی ركی ةؼ جاظث ك ة٥ در٠اف ةؽ٦کار ركی آكرد.

ق٨د ك ٠سازات ٦ای ا١ّاؿ قغق ک٥ ضٛٙ ٠یق٨د. زیؼا ای٢ ٦غؼ ة٥ ٣غرت ٠امالح ٠سؼـ ٦غؼ دا٨٣ی٥ ٠ضـ٨ب ٠ی»دارد: ای٢ ةارق ةیاف ٠ی

٦ا از ز٥ٞ١ صتؾ ز٧ث صن٨ؿ ای٢ ٦غؼ ٣حیس٥ ٠ْک٨س ةاق٤غ صحّی ١٠ک٢ اؿث ةـیاری از ٠سازاتجأدیؼ امالصی داقح٥ ا٣غ اؿحذ٤اء ٠ی

-ةکار ٠ی٦ا را داقح٥ ك ةاّخ ا٣ضؼاؼ ةیكحؼ ٗؼد گؼد٣غ ك ة٥ ز٧ث ای٤ک٥ در ٨٠رد دیگؼ ا٦غاؼ جأدیؼ ٠ذتث دار٣غ ای٢ ٠سازات

 (50،ص1371،یّتغ)«ةؼ٣غ.

ة٤اةؼای٢، ٠سازاجی ک٥ در آف ةؼای امالح ٠سؼـ ٦غؼ ك ادؼی ٣تاقغ یک ١ّٜ ٨ٕٝ ك ٔیؼا٣ـا٣ی ظ٨ا٦غ ة٨د. زیؼا ٣اة٨دی ك ًؼد اٗؼاد از 

ـ١ٞاً ٔیؼا٣ـا٣ی ج٨ا٣غ ٦غؼ ٤٠ضنؼ ك ایغق آٝی ةؼای زؼیاف ّغاٝث ةاقغ ك ٠سازاجی ک٥ ٦غؼ از آف ٗٛي ززؼ ك قک٤س٥ ةاقغ، ٠زا٥ْ٠ ١٣ی

ٚا٨٣ف ةؼ٣ا٥٠ چ٧ارـ ج٨ؿ٥ْ اٚحنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی  13ی اؿث. در ٨ٚا٣ی٢ ٠ا ٣یؽ ة٥ ای٢ ٦غؼ اقارق قغق اؿث از ز٥ٞ١ در ٠ادق

ارکاف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، ةازپؼكری ٤٠اؿب ك امالح ك جؼةیث ز٣غا٣یاف ةا ٦غؼ ةازگكث آ٧٣ا ة٥ ز٣غگی ؿاٟٝ ازح١اّی را ة٥ ٨٤ّاف یکی از 
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-؛ ة٥ ٦1384ا ك اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی ٠ن٨ب آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼایی ؿاز٠اف ز٣غاف 3 ؿیاؿث ز٤ایی ٠ْؼٗی کؼدق اؿث. ك ١٦چ٤ی٢ در ٠ادق

 ٦غؼ ةاز پؼكری ك ةاز ؿازگاری ٠ضک٠٨اف ٣یؽ اقارق قغق اؿث.

 

 سلة تًان تسَکاري )طرد اجتماعی( -ج
ایٟ. ای٢ ٨٣ع ٠سازات ٦ا ٦ای ًؼد ک٤٤غق ة٨دقی ٣ُاـ ٦ای ص٨ٛٚی قا٦غ كز٨د ٠سازات٥١از ز٠اف ٦ای گػقح٥ جا دكراف ٠ْامؼ، در ٦

ا٣غ. زیؼا ادؼ ارّاب ا٣گیؽی ٠٨١ّی ك آؿ٨دق کؼدف زا٥ْ٠ از قؼیک ٤ّنؼ ٠ؽاصٟ را ج٨أ٠اف دارا ٦ـح٤غ. ة٥ كیژق در دكراف ک٢٧ زاری ة٨دق

قغیغ ةاقغ ك جض١یٜ و١ا٣ث ازؼای قغیغ، ة٥ ٨ُ٤٠ر پاؿغاری از ٣ُٟ ٠٨١ّی  قغ ک٠٥سازات ًؼد ک٤٤غق، در ازای زؼای١ی ة٥ کار ةؼدق ٠ی

٦ؼ ا٣غازق ةؽ٦کاراف در ٠ضغكدیث ٚؼار گیؼ٣غ ة٥ ١٦اف ا٣غازق ٣یؽ از ا٠کاف ارجکاب زؼـ ج٨ؿي آ٣اف کاؿح٥ ٠ی »رؿیغ. وؼكری ة٥ ٣ُؼ ٠ی

 (58،ص1382،یٔال٠)«ق٨د.

-٣ی ک٥ ای٢ ٠سازات را پیف ةی٤ی ٠ی ک٤غ ةا ٦غؼ اؿاؿی ًؼد ةؽ٦کار ک٥ أٞب درةارقکی٘ؼ ؿاٝب آزادی ٣یؽ ام٨الً از ٣ُؼ ٚا٣٨٣گػارا»

ًؼد ازح١اّی ك دكر ٣گ٧غاقح٢ ٠سؼـ از زا٥ْ٠ ک٥ از ا٦غاؼ کی٘ؼ ؿاٝب آزادی « ٦ای ٨ًال٣ی ٠غت مادؽ اؿث ا١ّاؿ ٠ی ق٨د.ی ٠سازات

٨٠ٚث یا دائٟ ٠ی ةاقغ. اگؼ چ٥ ةؼ ٠ت٤ای ٠ٌاْٝات ركا٣ك٤اظحی ك ةاقغ، در كاِٚ ر٦ایی ك دكر ٣گ٧غاقح٢ زا٥ْ٠ از قؼ ٠سؼ٠ی٢ ة٥ ٨ًر ٠ی

زا٥ْ٠ ق٤اؿی، ٣ٛف ًؼد ازح١اّی، ز٤ت٥ ٦ای امالصی ك جؼةیحی کی٘ؼ ؿاٝب آزادی را جضث اٝكْاع ٚؼار دادق اؿث ك ٠ا٣ِ صن٨ؿ آف ٠ی 

ةاقغ، اكالً ـ ك کی٘ؼ قالؽ در ص٨ٛؽ اؿال٠ی ٠یق٨د ا٠ّا از آ٣سایی ک٥ ای٢ کی٘ؼ كاؿي کی٘ؼ اّغاـ ك ٠سازات ٣ٛغی در ص٨ٛؽ ّؼٗی ك اّغا

ی کی٘ؼی ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار داد. ةغی٢ جؼجیب ٣ٛف ًؼد زایگاق ٠ح٤اة٧ی در ٠یاف کی٘ؼ٦ا داقح٥ ك دا٣یاً ٠ی ج٨اف آف را ة٥ ٨٤ّاف آظؼی٢ صؼة٥

 رؿغ.اةغ ة٥ صغ اّالی ظ٨د ٠ی٦ای ؿؽاد٦ی ك ٠کاٗات آف دا٣ـث ک٥ در ٨٣ع صتؾ ازح١اّی کی٘ؼ ؿاٝب آزادی را ةایغ از ز٤ت٥

د١ؼ ةاقغ. در چ٤ی٢ ٦ای ا٣ساـ قغق ةؼای امالح ةؽ٦کار ةیگیؼد ک٥ ک٨قفای٢ ٦غؼ )ًؼد ازح١اّی( ز٠ا٣ی در اك٨ٝیث ٚؼار ٠ی

. آیغ. ك چ٤ی٢ ٦غٗی ة٥ كو٨ح ةا ازؼای ٠سازات ٠ؼگ صامٜ ٠ی ق٨د٨٠ردی رؿاٝث ٗایغق گؼای کی٘ؼ از ًؼیٙ صػؼ ٠سؼـ ة٥ ازؼاء در ٠ی

 ٠سازات ٦ایی ١٦چ٨ف جتْیغ ك اظؼاج از زا٥ْ٠ ك صتؾ اةغ ٣یؽ ةا ١٦ی٢ ٦غؼ ا١ّاؿ ٠ی ق٣٨غ.

٦ا اقاراجی ة٥ كیژگی ٦ای ٠سازات ؿاٝب ٦ا ة٥ ٨ًر کٞی ة٨د ٦ؼ چ٤غ در ظالؿ ةیاف ای٢ كیژگیآ٣چ٥ جاک٨٤ف ةیاف قغ؛ ا٦غاؼ ٠سازات

٦اؿث ک٥ ای٢ ٦غؼ ت دٚیٙ ٣یؽ ةایغ گ٘ث: ةازدار٣غگی یکی از ا٦غاؼ ٠سازاتا در ظن٨ص ای٢ ٠سازات ك ا٦غاؼ آف ة٥ م٨را٠ آزادی ٣یؽ قغ،

جؼدیغ ٣ٛف ةازدار٣غگی ٠سازات ؿاٝب آزادی ةا آگا٦ی دادف ٚا٣٨٣گػار ة٥ جؼی٢ ا٦غاؼ ٠ی ةاقغ. ةی در ٠سازات ؿاٝب آزادی ٣یؽ یکی از ٧٠ٟ

٧ا، ایساد ةیٟ ك ٦ؼاس در آ٣اف ك ٣یؽ ٦كغار ة٥ ةؽ٦کار ك ؿایؼی٢ از ًؼیٙ اٗؼاد زا٥ْ٠ ٣ـتث ة٥ ا١ّاؿ ای٢ كاک٤ف در ٠ٛاةٜ ا١ّاؿ ةؽ٦کارا٥٣ آ٣

ا١ّاؿ ای٢ ٠سازات م٨رت ٠ی گیؼد. ةؼای جضٛٙ ای٢ ٦غؼ، ةایغ ًتٙ امٜ ٚا٨٣ف ةغكف زؼـ ك ٠سازات، زؼایٟ ك ٠سازات آ٧٣ا از ٚتٜ در ٚا٨٣ف 

ؼـ ك ر٣ر صامٜ از ٠سازات در م٨رت ارجکاب زؼـ ة٥ كز٨د ٠ی جْیی٢ ق٣٨غ ک٥ در ای٢ م٨رت ا٠کاف ٠ٛایـ٥ ةی٢ ؿ٨د ازح١اّی ٣اقی از ز

آ٣چ٥ ک٥ »آیغ. از ٣ُؼ ةؼظی ٠ا٤٣غ ة٤حاـ، ة٧حؼی٢ ك ١٧٠حؼی٢ كؿی٥ٞ رؿیغف ة٥ ٦غؼ ارّاب )اّٟ از ٗؼدی ك ز١ْی( ٠سازات صتؾ اؿث. 

ر٣غق ی صتؾ ک١حؼ قغق اؿث. یکی از ةازدا، ٣ٛف ٦ا دار٣غ٠كعل اؿث ای٢ ک٥، ٠حأؿ٘ا٥٣ در صاؿ صاوؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ْایتی ک٥ ز٣غاف

٦ا، ٨٠اردی ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ ٠ؤیغ ای٢ ادّا ةاقغ ای٢ اؿث ک٥ ةا كز٨د ا١ّاؿ ٠سازات ز٣غاف مؼؼ ٣ُؼ از ؿایؼ دالیٜ ٦ؼ ؿا٥ٝ ةؼ ٠یؽاف ةؽق

کی از ّغـ ٨٠ٗٛیث ز٣غاف در ٦ا، ٣یؽ صاةؽ٦کاراف ك ز٣غا٣یاف کك٨ر٦ا اٗؽكدق قغق اؿث. ٣ؼخ ةاالی جکؼار ک٤٤غگاف زؼـ در ٠یاف ز١ْیث ز٣غاف

« ق٣٨غ.درمغ ٠ضک٠٨اف ٠ؼجکب جکؼار زؼـ ٠ی 65گؼد٣غ. در آ٠ؼیکا درمغ ز٣غا٣یاف ة٥ ز٣غاف ةاز ٠ی 35ارّاب ٗؼدی اؿث. در ژاپ٢ ك اؿپا٣یا 

ایی ؿاز٠اف ز٣غاف ٦ا ك آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼ 18ی ٠ادق« ف»ج٨ا٣غ ٠ا٣ِ زغی در ا٠ؼ پیكگیؼی ایساد ک٤غ، در ة٤غ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ْایب ز٣غاف ک٥ ٠ی

٦ا ٚؼار دادق اؿث جا ز٣غا٣ی ، ةؼ٣ا٥٠ ریؽی ةؼای ٠ؼاٚتث ةْغ از ظؼكج را از كَایٖ ؿاز٠اف ز٣غاف1384اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی کك٨ر ٠ن٨ب 

٠ی ق٨د. ز٨ا٠ِ پؾ از ظؼكج از ز٣غاف ٠سغداً ٠ؼجکب زؼـ ٣ك٨د. امالح ك ةازپؼكری ٣یؽ از ١ّ٧٠حؼی٢ ا٦غاؼ ٠سازات ؿاٝب آزادی ٠ضـ٨ب 

د٨٠کؼاجیک ٠غّی آف ٦ـح٤غ ک٥ ٦غؼ از ؿٞب آزادی، امالح ةؽ٦کاراف اؿث. ةا اّحؼاواجی ک٥ از ٚؼكف ٦٘غق ك ٦سغق ٠یالدی ة٥ ةْغ ٣ـتث 

ة٥ كوِ ةغ ز٣غاف ٦ا م٨رت گؼٗث، ًؼح ا٣ـا٣ی کؼدف ٠سازات ؿاٝب آزادی ك ٠غاكای ز٣غا٣یاف، ج٨ؿي دا٣ك٤١غا٣ی چ٨ف زاف ٨٦ارد، قکٜ 

جؼی ة٥ ظ٨د گؼٗث. ةا ٨٧َر ٠کاجتی چ٨ف ٠کحب جضٛٛی ك دٗاع ازح١اّی زغیغ، ای٢ ج٘کؼ در ٣ُاـ ٦ای ٠عحٖٞ رؿ٨خ کؼد ک٥ زغی 

ای ازؼاء کؼد ک٥ ٠سؼ٠ی٢ ةؼ ةغی ا١ّاؿ ظ٨د پی ةتؼ٣غ ك از ًؼٗی امالح، جؼةیث ك ٦ای ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ صتؾ را ةایغ ة٥ گ٠٥٣٨سازات

سغد ك ؿازگاری ازح١اّی آ٠ادق ؿاز٣غ. ةؼاؿاس ١٦ی٢ ًؼز ٗکؼ اؿث ک٥ ٦ٟ اک٨٤ف ز٣غاف ٦ا مؼٗاً ةؼای ةازپؼكری، آ٣اف را ةؼای ز٣غگی ٠

ةا اٌّای کارکؼد ك رؿاٝث امالصی ػ در٠ا٣ی ة٥ کی٘ؼ ؿاٝب آزادی، ز٣غاف از ٠ضٜ پارکی٤گ »ج٤تی٥ ك ٨ّٛةث ٠سؼ٠ی٢ ؿاظح٥ ١٣ی ق٣٨غ. 

ةح٨ا٣یٟ از جکؼار زؼـ ٣اقی از اٚا٠ث مؼؼ در ز٣غاف ك جأدیؼگػاری ظؼدق ٗؼ٤٦گ ظاص آف ق٨د جا ٦ا ة٥ ٠ضٜ ةازپؼكری آ٣اف جتغیٜ ٠یا٣ـاف

 «ةؼ ز٣غا٣یاف پیكگیؼی کؼد.
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ك ٠یذاؽ ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك  ٠1995ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ١٦چ٨ف ٨ٚاّغ صغاٜٚ الزـ اٝؼّای٥ رازِ ة٥ ًؼز رٗحار امالصی ةا ز٣غا٣یاف ٠ن٨ب 

ة٥ جن٨یب  ٠1354ی ؿاز٠اف ٠ٜٞ ٠حضغ ة٥ جن٨یب رؿیغق ك ةا ا٠ىای دكٝث ایؼاف در ؿاؿ ج٨ؿي ٠س١ِ ٨١ّ 1966ؿیاؿی ک٥ در ؿاؿ 

٠سٞؾ كٚث ٣یؽ رؿیغ ٠ٛؼراجی را ةؼای ا٣ـا٣ی کؼدف ٠سازات ؿاٝب آزادی ك جأ٠ی٢ ا٦غاؼ امالصی ك ٠غاكای ٠ضک٠٨اف جغكی٢ کؼد٣غ. آئی٢ 

٦ای امالصی ٠ضک٠٨یث صتؾ را ٠حکٜ٘ ٣یؽ، جى١ی٢ ٦غؼ ٠20/9/84ن٨ب ٦ا ك اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی کك٨ر ٣ا٥٠ ازؼایی ؿاز٠اف ز٣غاف

قغق اؿث. ٦ؼ چ٤غ پیگیؼی ٦غؼ امالح ك در٠اف كازغ ارزش اؿث، ا٠ّا ز٣غاف ة٥ ٝضاظ ٚی٨د ك ٠ضغكدیث ٦ایی ک٥ ة٥ اٚحىای ٠ا٦یحف ةؼای 

ة٥ اظحالؿ قعنیث ٗؼد ٤٠سؼ ق٨د. از ٚؼف ٨٣زد٦ٟ اٝكاع ٚؼار ٠ی د٦غ ك صّحی ١٠ک٢ اؿث ٠ضک٨ـ ایساد ٠ی ک٤غ، اٚغا٠ات امالصی را جضث

ة٥ ةْغ، کارکؼد امالصی ةضخ ٦ای ٗؼاكا٣ی را پیؼا٨٠ف ا٠کاف در٠اف ٠ؤدؼ یا امالح در یک ٠ضیي ازتاری ةؼا٣گیعح٥ اؿث. اظیؼاً ٨ْٞ٠ـ قغق 

ا٣غ ك ١اّی ػ اٚحنادی ك ٗؼدی ٨٠از٥اؿث ک٥ ز٣غا٣یاف، ١ّغجاً اٗؼادی ٦ـح٤غ ک٥ ؿٌش جضنیالت پایی٤ی دار٣غ ک٥ ةا ٠كکالت ٠حْغد ازح

غاؼ ٠سازات اٚـاـ گ٣٨اگ٣٨ی از اّحیاد دار٣غ. ة٤اةؼای٢ ةایغ ةؼای امالح ز٣غا٣یاف ة٥ ای٢ ٨٠ارد ٣یؽ ج٨ز٥ ق٨د. ّالكق ةؼ ٨٠ارد ذکؼ قغق یکی از ا٦

ک٥ یک ز٣غا٣ی در ز٣غاف ةـؼ ٠ی ةؼد، ٚادر ای ز٣غاف دكر کؼدف ةؽ٦کار از زا٥ْ٠ ك جأ٠ی٢ ا٤٠یث ازح١اع ك ق٧ؼك٣غاف اؿث. دؿث کٟ در دكرق

ی اگؼ جالش ةؼای ةازپؼكری ةؽ٦کار ةا قکـث ةؼؿا٣غ. در ای٢ ظن٨ص ةایغ گ٘ث صح٣یـث ةؼ اٗؼادی ک٥ در ظارج از ز٣غاف ٦ـح٤غ آؿیتی 

د آظؼی٢ کارکؼد ٠سازات ٦ا، ٨٠از٥ قغق ةاقغ ٠ی ج٨اف ةا ؿٞب دائٟ آزادی از كی زا٥ْ٠ را از گؽ٣غ اك صٍ٘ کؼد. ةغی٢ جؼجیب ٠كا٦غق ٠ی ق٨

 ی٤ْی ؿٞب ج٨اف ةؽ٦کاری ٣یؽ در ٠سازات صتؾ كز٨د دارد.

 

 َاي کيفر حثسيیصگی -4
٦ا ا٦غاؼ ٠عحٞ٘ی ظ٨ا٤٦غ داقث. کی٘ؼ صـب جأکیغ ٢٤ٛ٠ ةؼ ا٦غاؼ ظاص ٠سازات ٦ا، ٣اقی از ا٦غاؼ آ٧٣اؿث ك ةؼكیژگی ٠سازات

ک٥ اؿح٘ادق از آف ة٥ ٨٤ّاف ٠سازات را ج٨زی٥ ٠ی ک٤غ. كٝی ٦ؼ ٠سازات ٠ا٦یحاً ر٣ر آكر، ٦ا ك ظن٨میاجی اؿث  ؿٞب آزادی ٣یؽ دارای كیژگی

 رؿ٨ا ک٤٤غق، ٠ْی٢ ك ٌْٚی ظ٨ا٦غ ة٨د.

 

 روج آيري -1-4

٠سازات ٦ا، ذاجاً آزار د٤٦غق ك آؿیب رؿا٤٣غق ٦ـح٤غ. ظن٨میث آزار د٤٦غق ٠سازات، ٣اقی از ٦غؼ ؿؽاد٦ی آف اؿث. ٠سازات » 

ؿث ک٥ ةؽ٦کار ةایغ آف را جض١ٜ ک٤غ. زیؼا ظ٨د ة٥ دیگؼی یا دیگؼاف ای٢ درد ك ٣اراصحی را جض١یٜ کؼدق اؿث ك در یک ّػاب ك دردی ا

ج٤اؿب ة٥ َا٦ؼ ٤٠ٌٛی، زتؼاف ر٣سی ک٥ ةؼ ؿؼ کـی كارد آ٠غق ةا ر٣سی ک٥ جض١ٜ ٠ی ق٨د ا٠کاف پػیؼ ٠ی ق٨د. ادؼ ای٢ ةؼاةؼی را در 

ك ة٥ امٜ چكٟ در ٠ٛاةٜ چكٟ ك د٣غاف در ٠ٛاةٜ د٣غاف اّحٛاد دار٣غ ة٥ ركق٤ی ٠ی ج٨اف دیغ. در آف  ک٤٤غ٨ٚا٣ی٤ی ک٥ ٠ٛاة٥ٞ ة٥ ٠ذٜ ٠ی

ی ٠ٛاة٥ٞ ة٥ ٠ذٜ را دٚیٛاً ٠كعل ١٣ی ک٤٤غ، ةٞک٥ ة٥ د٣تاؿ یک ج٤اؿب ١ّٞی ٦ـح٤غ، ای٢ ا٣غیك٥ ک٥ ة٥ دؿث از ٨ٚا٣ی٢ ٦ٟ ک٥، ٠ضغكدق

جض١ٜ ر٣ر ك ؿعحی ٣اقی از (392،ص1385، ٨٣رة٧ا)«ق ق٨د ٦ؼگؽ ٣٘ی ٣كغق اؿث.آزادی كارد قغق اؿث ةایغ پاداقی درظ٨ر زؼـ داد

كرز٣غ، ٣یؽ ٨٠رد جأییغ ٚؼار ٠سازات ةؼ ٠سؼ٠اف، ج٨ؿي ا٣غیك١غا٣ی ک٥ ة٥ ز٤ت٥ ٦ای دی٤ی ج٨ز٧ی ٣غاقح٥ ا٣غ ك ةؼ ٠الصُات ١ّٞی جأکیغ ٠ی

جی دارای جأدیؼ ٨ٌٞ٠ب ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ر٣ر صامٜ از آف ةیف از ٦غؼ، کی٘ؼ رؿا٣غف ٣یـث كٝی کی٘ؼ در م٨ر»گؼٗح٥ اؿث. ة٥ ٣ُؼ ةکاریا 

 «آیغ.ؿ٨دی ةاقغ ک٥ از زؼایٟ ة٥ دؿث ٠ی

دا٣غ ك کی٘ؼ را ٠حى٢١ درد ك گؼی ّسی٢ ة٨دف ةا ر٣ر ك زیاف را جأ٠ی٢ ک٤٤غق ٦غؼ ةازدار٣غگی ٠یژر٠ی ة٤حاـ ةؼاؿاس امٜ صـاب»

ق٨د، ةؼای ٦ؼ ةؽ٦کار ةا ةؽ٦کار دیگؼ ٠ح٘اكت اؿث. كی ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ای٢ ار جض١یٜ ٠یر٣ر جٞٛی ٠ی ک٤غ. ر٣ر كاْٚی یا ةا٤ًی ک٥ ةؼ ةؽ٦ک

آزادی ا٣ـاف ٦ا جا زایی ک٥  (62،ص1373،پؼادؿ)«ر٣ر َا٦ؼی اؿث ک٥ ةایغ ة٥ آف ا١٦یث دادق ق٨د. زیؼا اٗؼاد را از ارجکاب ةؽق ةاز ٠ی دارد.

. ةا ؿٞب آزادی از ٗؼدی ک٥ ٠ٛؼرات ازح١اّی را ٣ٛه کؼدق ك ٠ؼجکب زؼ٠ی قغق، ة٥ آزادی دیگؼاف ظغق٥ كارد ٣ک٤غ ٠ضحؼـ ق١ؼدق ٠ی ق٨د

ص٨ٛٚغا٣اف ك زؼـ ق٤اؿاف گػقح٥ ٣یؽ ة٥ دٝیٜ »اك از جتْات آزادی ٠ضؼكـ ٠ی ق٨د ك ة٤اةؼای٢، ؿٞب آزادی ةؼای كی آزار د٤٦غق ظ٨ا٦غ ة٨د. 

کؼد٣غ، زیؼا در ٣غا٠حگاق ركاف ٠سؼـ دچار ر٣ر ك آزار ٠ی ق٨د ك ةا د ٠ی١٦ی٢ ظن٨میث ٠سازات ؿاٝب آزادی از ز٣غاف جضث ٨٤ّاف ٣غا٠حگاق یا

 (275،ص1382،یما٣ْ)«ریاوث ك جض١ٜ ؿعحی پاؾ ك ة٥ ا٣ـا٣ی اظالٚی ك ٤٠ؽق جتغیٜ ٠ی ق٨د.

 

 رسًا کىىدگی -2-4
ج٨ز٧ی ة٥ ای٢ جضٛیؼ پاؿط ةیزا٥ْ٠ در ٚتاؿ زؼـ ارجکاب یاٗح٥، آؿیب دیغق اؿث. ٝػا آؿیب ز٤٣غگاف ٣تایغ ٠ن٨ف از جضٛیؼ ةاق٤غ. 

ی ک٤غ. در گػقح٥ ٗٞـ٥٘گػارد. ازؼای ٠سازات ٠ضک٨ـ ّٞی٥ را در ٠یاف ٠ؼدـ ا٣گكث ١٣ا ٠ی٠ٛؼراجی اؿث ک٥ زا٥ْ٠ ة٥ آ٧٣ا اصحؼاـ ٠ی

٣یـث ك ٥١٦  ٦ای جؼذیٞی ای٢ ة٨د ک٥ ٠ؼدـ از ةیٟ از دؿث دادف آةؼك ٠ؼجکب زؼـ ٣ك٣٨غ. اٝتح٥ رؿ٨ا ک٤٤غگی م٘ث ٠سازات ظامی٠سازات

ی ا١ّاؿ كی دارد. کی٘ؼ٦ا کٟ ك ةیف دارای ای٢ كیژگی ٦ـح٤غ كٝی رؿ٨ایی ٠ضک٨ـ ّٞی٥ از ازؼای ٠سازات ةـحگی ة٥ ٚىاكت ٠ؼدـ در ةارق
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را از ٦ؼ چ٥ زقحی ا١ّاؿ ةؽ٦کار ٣ؽد ٠ؼدـ ةیكحؼ ةاقغ، رؿ٨ایی اك ةیكحؼ اؿث. ّغق زیادی از ٠سؼ٠اف ةا٨ٛٝق از جؼس ای٤ک٥ آةؼك ك صیذیث ظ٨د 

ا رؿ٨ا ؼـ جؼدیغ ظ٨ا٤٦غ کؼد. ا٠ی رؿ٨ایی ٠سؼـ، در ارجکاب زق٣٨غ ك ق١ار زیادی از ٠ؼدـ پؾ از ٠كا٦غقدؿث ةغ٤٦غ ٠ؼجکب زؼـ ١٣ی

ق٨د ک٥ ٠سؼـ ةایغ دی٢ ظ٨د را ة٥ زا٥ْ٠ ادا ک٤غ ك در ای٢ ک٤٤غگی ٠سازات ٣تایغ جا صغی ةاقغ ک٥ ٠ا٣ِ امالح ٠سؼـ ق٨د. ٠٨١ّاً گ٘ح٥ ٠ی

داغ »ةْغ از ازؼای ٠سازات، ذ٥٠ اك ةایغ ةؼی ق٨د. ٠ا٤٣غ ةغ٦کاری ک٥ ةغ٦ی ظ٨د را پؼداظح٥ اؿث. كٝی كوِ ة٥ ای٢ ٨٤٠اؿ ٣یـث.  قؼایي

گؼٗحاری ةـیاری از ز٣غا٣یاف،  (66،ص1377،گاؿح٨ف)«ا٣غازد.٤٣گی ک٥ ةؼ پیكا٣ی ةؽ٦کار ٣ٛف ةـح٥ اؿث، ةازگكث اك را ة٥ زا٥ْ٠ ة٥ ظٌؼ ٠ی

ی ظ٨یف اؿث. ٠ؼدـ از ٠ْاقؼت ةا ٠سؼـ ظ٨دداری ک٠٨یث، یاٗح٢ ٨٠ْٚیث ازح١اّی زغیغ ك ةازیاٗح٢ آةؼكی از دؿث رٗح٥پؾ از پایاف ٠ض

٠ی ک٤٤غ ك ةغجؼ از آف صاوؼ ة٥ ؿپؼدف کاری ة٥ اك ٣ع٨ا٦غ ة٨د، در ٣حیس٥ كی از داقح٢ ٠ؽایای ز٣غگی ّادی ٠ضؼكـ ٠ی ق٨د ك ٔاٝتاً ة٥ 

ای ازح١اع ک٥ ٣اقی از کی٘ؼ صتؾ ك ةؼ چـب ز٣ی ٠سؼ٠ا٥٣ در ٚاٝب ر صٛیٛث ةؽ٦کار ةا ٨٣ّی كاک٤ف ک١ا٥٣د»گؼدد. ز٣غگی ٠سؼ٠ا٥٣ ةاز ٠ی

از ای٢ رك  «د٦غ.٦ای ا٣ساـ قغق در ٨٠رد امالح ٠سؼـ را جضث اٝكْاع ٚؼار ٠ی٠ضک٠٨یث اؿث، ٨٠از٥ ٠ی ق٨د ك ةؼ چـب ز٣غا٣ی جالش

اقغ ک٥ ةازؿازگاری ةؽ٦کار را ج٧غیغ ک٤غ. ژر٠ی ة٤حاـ ة٥ ای٢ ظنین٥ ج٨ز٥ کا٠ٜ داقث كیژگی رؿ٨ا ک٤٤غگی ٠سازات ٣تایغ آف چ٤اف ٨ٚی ة

صتؾ دائٟ ک٥ ةؼای ٠سؼ٠ی٢ ظٌؼ٣اؾ اؿث ك ةایغ ز٣غاف در ٠ؼکؽ ق٧ؼ ةا  -1ك ةؼای ٠ضک٠٨ی٢ ة٥ صتؾ دك ٨٣ع ز٣غاف را پیك٧٤اد کؼدق ة٨د. 

٤٣غ از ٥١٦ ًؼؼ ز٣غاف را رؤیث ک٤٤غ ك ٠الٚات ةؼای ٨١ّـ ٣یؽ آزاد صتؾ ٨٠ٚث ک٥ ز٣غا٣یاف ةح٨ا -2دی٨ار٦ای ة٤ٞغ ك ؿیاق ةاقغ ك 

 (63،ص1373)پؼادؿ،ةاقغ.
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ةؼای دؿحیاةی ة٥ ٦غؼ ارّاب ك ؿؽاد٦ی، ٠سازات ٦ا، ةایغ ٠ْی٢ ةاق٤غ. ٠كعل ة٨دف ٠سازات ٦ا ٨٠زب ٠ی ق٨د ک٥ ةؽ٦کاراف ةا٨ٛٝق 

یگؼ چ٤ا٣چ٥ ةا ك٨ٚؼ کا٠ٜ ةؼ ٠یؽاف کی٘ؼ ٠ؼجکب ٠سؼـ ق٣٨غ، كاک٤ف زا٥ْ٠ را ٨٣ّی َٟٞ ك ة٥ ٨ّاٚب رٗحار ؿ٨ء ظ٨د ةی٤غیك٤غ. از ؿ٨ی د

ی زؼـ آ٣اف ةؼ پیکؼ ازح١اع كارد آ٠غق اؿث. در دا٤٣غ ک٥ در ٣حیس٥ی ظـارجی ٠یازضاؼ ٣ـتث ة٥ ظ٨د جٞٛی ٣ع٨ا٤٦غ کؼد.ةٞک٥ آف را ٣حیس٥

٘ؼ ک٤غ در اٗؼاد ٨٣ّی اصـاس ٨ُٞ٠ـ ١٣ایی ایساد ٠ی ق٨د ک٥ ١٠ک٢ اؿث آ٧٣ا را صاٝی ک٥ اگؼ زا٥ْ٠ آ٧٣ا را ة٥ ٔیؼ از ٠یؽاف ٠كعل کی

ةؼای ا٣حٛاـ ة٥ ؿ١ث ارجکاب زؼـ ؿ٨ؽ د٦غ. ظنین٥ ٠كعل ة٨دف ٠سازات از امٜ ٚا٨٣ف ة٨دف زؼایٟ ك ٠سازات ٦ا ٣اقی ٠ی ق٨د. از آ٣سا 

٥ْ ك ٠یؽاف ظٌای اظالٚی ةؽ٦کار را ةـ٤سغ جا ةؼ اؿاس آف ة٥ ک٥ ٚا٣٨٣گػار ٚادر ٣یـث در ٦ؼ د٨ّای کی٘ؼی ٠یؽاف ظـارت كاردق ةؼ زا٠

ر جْیی٢ دٚیٙ ٨٣ع ك ٠یؽاف ٠سازات اٚغاـ ک٤غ، ة٥ ٚاوی اظحیار دادق اؿث ک٥ در ٦ؼ د٨ّا ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٠ارد ٠ػک٨ر صکٟ ة٥ ٠سازات ٠ْی٤ی ماد

 ک٤غ.٢ ة٨دف ٠سازات ؿاٝب آزادی را جْغیٜ ٠یک٤غ. در ٨ٚا٣ی٢ کك٨ر ٠ا، ٠کا٣یـٟ ٦ایی چ٨ف ٨ّ٘ ك آزادی ٠كؼكط جا صغی كمٖ ٠ْی

 

 قطعيت -4-4

ةاقغ. اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی ٣ـتث ة٥ اقعامی ک٥ در ای٢ كیژگی ٣یؽ كز٥ ج١ایؽ ٠سازات ٦ا از اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی ٠ی»

ةاق٤غ كٝی صکٟ ٠ضک٠٨یث ة٥ ٠سازات پؾ ی در٠ا٣ی دار٣غ ٚاةٜ جٕییؼ ٠یق٨د ك از آ٣سایی ک٥ ز٤ت٥زا٥ْ٠ صاٝث ظٌؼ٣اؾ دار٣غ، ا١ّاؿ ٠ی

آیغ ك ٚاةٜ جتغیٜ ك ج٨ْیه ی ٧٣ایی رؿیغ ك را٦ی ةؼای جسغیغ٣ُؼ در آف كز٨د ٣غاقث ة٥ م٨رت ٌْٚی در ٠یاز آ٣ک٥ ة٥ ٠ؼص٥ٞ

 (30،ص1374،یٚاؿ١)«٣یـث.

قح٢ ٧٠ٞث ٦ای ٚا٣٨٣ی ٌْٚی قغق ک٤غ ك زؽ در ةْىی ٨٠ارد ةا گػة٥ ّتارت دیگؼ؛ صکٟ ٠ضک٠٨یث اّحتار ٚىی٥ ٠ضک٨ـ ة٧ا پیغا ٠ی

ق٨د. ای٢ ٦ا ٠ی٦ا ك ّغـ ا٦ٞیثك ٚاةٜ جٕییؼ ٣یـث. ای٢ ٠ضک٠٨یث در ؿسٜ ٚىایی ٠ضک٨ـ ّٞی٥ دتث ٠ی ق٨د ك ٨٠زب ةؼظی ٠ضؼك٠یث

در  ٦ا در ظن٨ص ٠سازات صتؾ ٣یؽ كز٨د دارد. ای٢ كیژگی ٨٠زب جأ٠ی٢ ٦غؼ پیكگیؼی ّاـ ك ظاص در ارجکاب زؼـ اؿث.كیژگی ٠سازات

٣ُؼ اکذؼ ص٨ٛٚغا٣اف درز٥ كظا٠ث ك قغت ٠سازات، ؿتب ز٨ٞگیؼی از ارجکاب ةؽق ١٣ی ق٨د ك ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ ا٠ؼكزق ةا کی٘ؼ٦ای قغیغ ٠ذٜ 

اّغاـ، ٠عاٝ٘ث قغق اؿث. ةٞک٥ ازؼای صح١ی ك ٌْٚی ٠سازات ٦ا، در ز٧ث پیكگیؼی جأدیؼی ة٥ ؿؽا ظ٨ا٦غ داقث. صح١یث ٠سازات ٣كا٣گؼ 

٦ؼ چ٥ درز٥ ٌْٚی ة٨دف »٣چ٥ ٗؼدی ٠ؼجکب زؼـ ق٨د، ارجکاب زؼـ ج٨ؿي كی صح١اً ٤٠سؼ ة٥ ٠سازات اك ظ٨ا٦غ قغ. ای٢ اؿث ک٥ چ٤ا

٠سازات ٦ا ةیكحؼ ةاقغ، ا٤٠یث ٨٠ز٨د در زا٥ْ٠ ٣یؽ اٗؽایف ظ٨ا٦غ یاٗث ك در ١٦ی٢ راؿحا چ٤ا٣چ٥ ةح٨اف درز٥ ٌْٚی ة٨دف ٠سازات را 

 (112،ص1374،ی)ٚاؿ١«ؽاف آف کاؿث.اٗؽایف داد، ٠ی ج٨اف ة٥ ١٦اف ٣ـتث از ٠ی
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 وتيجٍ گيري
ای٢ ةاكر ة٨د ک٥ ز٣غاف ٦ا ةا كیژگی ٦ایی ک٥ دار٣غ، ٦یچ گاق ١٣ی ج٨ا٤٣غ ا٦غاٗی ک٥ ةؼای رؿیغف ة٥ آ٧٣ا جاٌؿیؾ قغق اؿث را  ةایغ ةؼ

ح٘ادق از ای٢ ةغ وؼكری ة٥ صغاٜٚ اکح٘ا ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ةؼآكردق ؿاز٣غ. ةغی٢ ز٧ث ةایغ ة٥ ز٣غاف ة٥ ٨٤ّاف یک ةغ وؼكری ٣گؼیـح٥ ق٨د ك در اؿ

ک٥ ةا كز٨د  ای ق٨د، ة٥ گ٥٣٨ ؼٗح٥یپػ یص٨ٛٚ ی٠سازات ة٥ ؿؼّث در ٥١٦ ٣ُاـ ٦ا ٢یگ٣٨اگ٨ف ز٣غاف ٨٠زب قغق اؿث ک٥ ا یکارکؼد٦ا کؼد.

٦ای ٧٠ٟ ص٨ٛؽ ٠ؤ٥٘ٝدر كوْیث ْٗٞی کك٨ر ٠ا، ز٣غاف ة٥ ٨٤ّاف یکی از  .ـثی٣ ؼیا٠کاف پػ یاز آف ة٥ راصح یچكٟ پ٨ق یاقکاالت زغ

 کی٘ؼی کارایی دارد ك ة٥ راصحی ١٣ی ج٨اف از آف چكٟ پ٨قی کؼد.

ز٣غاف  ـحٟیج٨اف ا٣کار کؼد ک٥ ؿ ی١٣ یاؿث كٝ ٨ؿح٥یپ طیك ... ة٥ جار یصتؾ ةا ا١ّاؿ قا٥ٚ، کار ازتار ،یا٣٘ؼاد یا٠ؼكزق ؿ٨ٞؿ ٦ا

ؼاف، ٠ـئ٨الف ك ماصب ٣ُؼاف را ة٥ ظ٨د ٠ك٨ٕؿ ؿاظح٥ از ٠ح٘ک یاریـاؿث ک٥ ذ٢٦ ة یچ٤غ ؼاداتی٦ا ك ا یی٣ارؿا ی٦ا در صاؿ صاوؼ، دارا

 اؿث.
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 مىاتع ي مراجع

 ٦20/9/1384ا ك اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی کك٨ر ٠ن٨ب آئی٢ ٣ا٥٠ ازؼایی ؿاز٠اف ز٣غاف [1]

 1375آ٣ـٜ، ٠ارؾ، دٗاع ازح١اّی، جؼز٥١: دکحؼ٠ض١غ آق٨ری ك ّٞی ٣س٘ی اةؼ٣غآةادی، دا٣كگاق ج٧ؼاف، چاپ دكـ،  [2]

 1384اردةیٞی، ٠ض١غّٞی، ص٨ٛؽ زؽای ٠٨١ّی، زٞغ دكـ، چاپ یازد٦ٟ، ٣كؼ ٠یؽاف،  [3]

ةکاریا، ؿؽار، رؿا٥ٝ زؼایٟ ك ٠سازات ٦ا، جؼز٥١: دکحؼ٠ض١غّٞی اردةیٞی، چاپ اكؿ، ا٣حكارات دا٣كگاق ق٧یغ ة٧كحی،  [4]

1368 

 1377ات ٠سغ، چاپ دكـ، ة٨ٝک، ةؼ٣ار، کی٘ؼق٤اؿی، جؼز٥١: دکحؼ ّٞی صـی٢ ٣س٘ی اةؼ٣غآةادی، ا٣حكار [5]

پؼادؿ، ژاف، جاریط ا٣غیك٥ ٦ای کی٘ؼی، جؼز٥١: دکحؼ ّٞی صـی٢ ٣س٘ی اةؼ٣غآةادی، دا٣كگاق ق٧یغ ة٧كحی، ةا  [6]

 ١٦1373کاری ٠ؤؿـ٥ ٣كؼ یٞغا، زٞغ اكؿ،، 

 1386، زؼـ ق٤اؿایی، جؼز٥١: دکحؼ ّٞی صـی٢ ٣س٘ی اةؼ٣غآةادی، ا٣حكارات ٠سغ،  پیکا، ژرژ [7]

 اٝـادات، ز٣غاف ك ز٣غا٣ی در ایؼاف، ٗن٤ٞا٥٠ گ٤سی٥٤ اؿ٤اد، دٗحؼ٦ای ؿ٨ـ ك چ٧ارـ، ؿاؿ اكؿصـی٤ی، ٠ؼیٟ [8]

 1368دا٣ف، جاج ز٠اف، ص٨ٛؽ ز٣غا٣یاف ك ّٟٞ ز٣غاف ٦ا، ج٧ؼاف، ا٣حكارات دا٣كگاق ج٧ؼاف،  [9]

 د٦عغا، ّٞی اکتؼ، ٕٝث ٣ا٥٠ د٦عغا، زٞغ ةیـث ك ٦٘حٟ، ج٧ؼاف، چاپ ؿیؼكس [10]

 ٧٣1365اد دادرؿی در اؿالـ، ة٤یاد پژك٦ف ٦ای اؿال٠ی،  ؿاکث، ٠ض١غصـی٢، [11]

 1373ؿپ٧ؼی، ٠ض١غ، ز٣غاف از دیغگاق اؿالـ، ؿاز٠اف جتٞیٕات اؿال٠ی،  [12]

 1350قیعاك٣غی، داكر، آؿیب ٦ای ازح١اّی، ا٣حكارات آ٨٠زقگاق ّاٝی ظغ٠ات ازح١اّی،  [13]

 1387ق١ؾ، ّٞی، ٠ٛغ٥٠ ای ةؼ زا٥ْ٠ ق٤اؿی ز٣غاف، چاپ چ٧ارـ،  [14]

 قیؼازی، ٠ض١غ، اٝضکٟ ٗی اٝـالـ، داراٝٛؼآف [15]

 1382ما٣ْی، پؼكیؽ، ص٨ٛؽ زؽای ٠٨١ّی، زٞغ اكؿ، چاپ اكؿ، ا٣حكارات ًؼح ٨٣،  [16]

م٘اری، ّٞی، کی٘ؼق٤اؿی ك ج٨زی٥ کی٘ؼ، ٨ّٞـ ز٤ایی )گؽیغق ٠ٛاالت آ٨٠زقی ةؼای ارجٛای دا٣ف دؿث ا٣غرکاراف  [17]

 1384وغت ٚىایی ؿحاد ٠تارزق ةا ٨٠اد ٠عغر، ا٣حكارات ؿٞـتیٜ، ٠تارز ةا ٨٠اد ٠عغر در ایؼاف(، ک١یح٥ ٠ْا

 1371ّتغی، ّتاس، آؿیب ق٤اؿی ازح١اّی، چاپ اكؿ، ج٧ؼاف، ٠ؤؿـ٥ جضٛیٛات ك ا٣حكارات ٨٣ر،  [18]

 ١ّ1362یغ، صـ٢، ٗؼ٤٦گ ٗارؿی ١ّیغ، ج٧ؼاف، ا٣حكارات ا٠یؼکتیؼ، [19]

 1382 ٠یؽاف، ا٣حكارات اف،ج٧ؼ زؼـ، جکؼار ق٤اؿی زؼـ ك ص٨ٛؽ ةؼرؿی صـی٢، ٔال٠ی، [20]

 ـ 1938ٗیؼكزآةادی، ٠سغاٝغی٢ ، ٕٝث ٣ا٥٠ ّؼةی ة٥ ّؼةی ٚا٨٠س، ٠ضیي، زٞغ دكـ، چاپ چ٧ارـ، دارا١ٝأ٨٠ف،  [21]

 1374ٚاؿ١ی، ٣امؼ، اٚغا٠ات جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی در ص٨ٛؽ کی٘ؼی ایؼاف، ج٧ؼاف، ا٣حكارات ٠یؽاف،  [22]

 1372 ج٧ؼاف، دا٣كگاق ا٣حكارات ج٧ؼاف، اكؿ، زٞغ ،ؿیاؿی ٧٣اد٦ای ك اؿاؿی ص٨ٛؽ اة٨اٝ٘ىٜ، ٚاوی، [23]

گاؿح٨ف، اؿح٘ا٣ی ك دیگؼاف، ص٨ٛؽ زؽای ٠٨١ّی، جؼز٥١: صـ٢ دادةاف، زٞغ دكـ، ا٣حكارات دا٣كگاق ّال٥٠  [24]

 1377ًتاًتایی، 

 ؿیاؿی ٨ّٞـ ك ص٨ٛؽ دا٣كکغق ٗن٤ٞا٥٠ ؿؽاد٦ی، ركیکؼد ك اصیاء ك ٨٣ی٢ ٣ئ٨کالؿیک ٠کحب ١٦ا، گؼ٠اركدی، [25]

 84 جاةـحاف ،62 ق١ارق ج٧ؼاف، ٣كگاقدا

  ٤ٝ1363گؼكدی، ٠ض١غزْ٘ؼ، دایؼق ا١ْٝارؼ ٨ّٞـ اؿالـ، ج٧ؼاف، گ٤ر دا٣ف،  [26]

٤٠حُؼی ، آیث ا... صـی٤ْٞی، ٠تا٣ی ٧ٛٗی ك صک٠٨ث اؿال٠ی )دراؿات ٗی كالیح٥ اٝ٘ٛی٥ ك ٥ٛٗ دك٥ٝ االؿال٠ی٥(:  [27]

 1371اة٨اٝ٘ىٜ قک٨ری، زٞغ چ٧ارـ، چاپ اكؿ، ٣كؼ ج٘کؼ،اصکاـ ك آداب ادارق ز٣غاف ٦ا ك اؿحعتارات،  جؼز٥١: 

 ٠1368یؼ٠ض١غی، اة٨اٝ٘ىٜ، ز٣غاف ك ز٣غا٣ی در اؿالـ، جؼز٥١: ٣امؼ ةاٚی ةیغویغی، ٟٚ، ا٣حكارات ٠ض١غ،  [28]

 ٤٠1377كغاكی، ّتغاال٠یؼ، ز٣غاف ة٥ ركایث جاریط، ج٧ؼاف، ٣كؼ آگاق،  [29]

 1385دادآٗؼی٢، چاپ ٦٘غ٦ٟ، ص٨ٛؽ زؽای ٠٨١ّی، ٣كؼ  ٨٣رة٧ا، روا، ز٠ی٥٤ [30]

 ،(دیتاچ٥) ز٣غا٣یاف ص٨ٛؽ ق١ؾ، در گؼایا٥٣ إٝاء ٦ای ا٣غیك٥ جا ٠غار ص٨ٛؽ ٦ای ا٣غیك٥ از ٠ض١غروا، ٨٣ركزی، [31]
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