ثشسسي هلَْم «كَدى» ثب سٍيكشدي ثِ حَصُ كيلشي
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دكتش ليالسبدات اسذي
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چكيذُ
«كَدى» دس ػلَم هختلق اًسبًي تؼبسيق گبُ هتلبٍتي داسد .ػذم اًطجبم ايي تؼبسيق ثب
يكذيگش ٍ تإثيش آى دس هوَلِ كبسثشدي ػبلن حوَم ،آًجب كِ كَدى سا اص ًظش كيلشي ؿيشهسؤٍل
هيشٌبسين يب ثِ حوبيت اص اٍ ثشهيخيضين ،ايجبة هيًوبيذ كِ هحذٍدُ كَدكي هطبثن ثب
ٍاهؼيبت تجييي گشدد.
ًگبسًذُ دس ايي هوبلِ است كِ هلَْم كَدى سا دس حَصُّبي هختلق سٍاىشٌبسي ،كوِ ٍ
حوَم تَضيح دّذ ٍ دس ثشسسي تطجيوي ايي ديذگبُ ّب هلَْم كَدى سا ثِ دٍ هٌظَس تحويل
هسؤٍليت كيلشي ثِ كشد ٍ حوبيت اص اٍ سٍشي ًوبيذ؛ پس الصم است دٍ چيض هؼيي شَد:
 1ـ سٌي كِ تكبهل شخصيتي ثِ پبيبى ًشسيذُ ٍ استكبة جشم ثش سبختبس شخصيتي ٍي
تإثيشات سَء خَاّذ گزاسد ،ثِ هٌظَس حوبيت اص ثضُديذُ.
2ـ سٌي كِ شخص هبدس ثِ تشخيص حسي هجح اػوبل خَد ٍ ًتيجِ سَء حبصل اص آى
هيثبشذ ،ثِ هٌظَس تحويل هسؤٍليت كيلشي ثِ هجشم.
پس اگش تشخيص هلَْم كَدى دس هَاًيي جضايي ثب ّذف ٍضغ هَاًيي حوبيتي ًسجت ثِ
ٍي دس هجبل اػوبل هجشهبًِ صَست هي گيشد ،ثبيذ ايي هشصثٌذي ثب تَجِ ثِ تإثيش جشم ثش سًٍذ
سشذ ٍ سٌي كِ تكبهل شخصيتي اًسبى دس آى هتَهق هيشَد ،ثبشذ؛ ٍ اگش هوصَد شٌبخت
دٍساى كَدكي دس جْت تؼييي هسؤٍليت كيلشي كشد است ،شبخصِ ّبي آى ،هذست تشخيص
حسي ٍ هجح ػولي ٍ ًتيجِ حبصل اص ػول استّ .وچٌيي ضشٍسي است اصالح هَاًيي دس جْت
تطجين هلَْم كَدى تحت حوبي ت ثب كَدى ٍاجذ هسؤٍليت كيلشي صَست گيشد ٍ ثب تَجِ ثِ
ايي ٍاهؼيت كِ سشذ اهشي تذسيجي است ،ثبيذ ثب پزيشش هحذٍدُ سٌي هؼيي چٌبى ػول شَد
كِ كَدى داساي هسؤٍليت كيلشي تخليق يبكتِ گشدد؛ يؼٌي ًِ ثِ طَس كبهل هجشا اص هسؤٍليت
كيلشي شَد ٍ ًِ ايٌكِ هسؤٍليت كيلشي تبم ثِ اٍ ثبص گشدد.

ٍاطگبى كليذي:

كَدى ،ثلَؽ ،هبًَى ،جضا ،حوبيت ،هسؤٍليت

1ـ ًبض اضظيبثي ايٗ ٚوبٓ ٠زض تبضيد  86/3/7آؿبظ  ٝزض تبضيد  86/3/21ث ٠ات٘بٕ ضؾيس.
 2ـ ٗؿتكبض ازاض ًْ ٟتسٝيٞٓ ٚايح ه ٟٞهًبيي٠؛ زاٛكزٞي زًتطي حوٞم رعا  ٝرطٕقٜبؾي زاٛكِب ٟق٢يس
ث٢كتي
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ا٘١يت زٝضاًٞ ٙزًي اظ آ ٙر٢ت اؾت ً ٠قرهيت اٛؿب ٙزض اي ٚزٝضٟ
پبيُ٠صاضي ٗيقٞز .اي ٚا٘١يت ٘١ ٝچٜي ٚضقس ٛبيبكتِي رؿ٘بٛي  ٝػوالٛي ًٞزى
ايزبة ٗيًٜس هبُٙٞٛصاض ح٘بيت١بي ذبل ذٞز ضا ٗتٞر ٠ايُ ٚط ٟٝاظ ربٗؼًٜ ٠س.
٢ٛبز١ب  ٝهٞاٛي ٚح٘بيتِط ثطاي رجطاٛ ٙبتٞاٛي ًٞزى اظ حلظ حوٞم ذٞيف ٛوف
ٗؤحطي زاضٛس .اُط چٝ ٠رٞز اي ٚح٘بيت١ب اظ اهكبض يؼيق ربٗؼ ٠اظ ر٘ٔ ٠ظٛب،ٙ
ظٛساٛيب ،ٙآٝاضُب ٝ ٙپٜبٜ١سُبٛ ٙيع احؿبؼ ٗيقٞز اٗب آٛچ ٠ا٘١يت اي٠ُٛٞ ٚ
ح٘بيت١ب ضا زض ٗٞضز ًٞزى پطضِٛتط ٗي٘ٛبيس ،قٌُْيطي ٝرٞز اٛؿب ٝ ٙاثؼبز
قرهيتي ٝي زض ايٗ ٚطحٔ ٠اظ ظٛسُي اؾت.

اّويت دٍساى كَدكي دس اسالم
زيٗ ٚجي ٚاؾالٕ ،اٛؿب ٙضا ٗٞرٞزي قطيق  ٝربٛكي ٚذسا ثط ضٝي ظٗيٚ
ٗيزاٛس 1.اظ ٛظط اؾالًٕ ،طاٗت ،ػعت  ٝثعضُٞاضي رعء ؾطقت  ٝكُطت اٛؿبٙ
اؾت 2.ذساٛٝس ًطيٖ زض ا٘١يت زٝضاًٞ ٙزًي زض ضقس  ٝتطثيت اٛؿبٗ ٙيكطٗبيس
«ذساٛٝس ق٘ب ضا اظ قٌٖ ٗبزض ذبضد ًطز زض حبٓي ً ٠چيعي ٘ٛيزاٛؿتيس  ٝثطايتبٙ
ُٞـ ،چكٖ  ٝهٔت هطاض زاز .قبيس ذسا ضا ؾپبؼ ُٞييس» (ٛحْ.)78 ،
ٗؿأٓ ٠ػعت ٛلؽ ثـ ٠قٌْ نـطيح ٗٞضز ثحج ٌٗبتـت ضٝاٙقٜبؾي ؿطة هـطاض
ِٛطكت ،٠اٗب ثَٞ ٠ض تٔٞيحي تحت ػٜٞا ٙذٞيكتٚپٜساضي ث ٠آ ٙپطزاذت ٠قس ٟاؾت.
«ًٞپط اؾ٘يت ذٞيكتٚپٜساضي ضا ػبْٗ ٗ٘٢ي زض ايزبز ٞٛػي ضكتبض ٗيزاٛس ٝ
ٗؼتوس اؾت اكطازي ً ٠ذٞيكتٚپٜساضي ٗخجت زاضٛس ،ضكتبضقب ٙارت٘بعپؿٜستط اظ
ًؿبٛي اؾت ً ٠ذٞيكتٚپٜساضي آ٢ٛب ٜٗلي اؾت» (قطيؼت٘ساضي ،1371 ،ل.)11
ذٞيكتٚپٜساضي ٗخجت ًٞٗ ٠رت اػت٘بز ثٛ ٠لؽ ٗيُطزز ،زض ٗٞكويت كطز زض
كؼبٓيت١بي ارت٘بػي  ٝضٝاثٍ ذهٞني ٗؤحط اؾت.
1ـ انّي جاعلٌ في االزض خليفة (ثوط.)30،ٟ
2ـ ولقد كسّهنا بني آدم (اؾطي.)70،
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پطٝضـ ػعت ٛلؽ ثب تٞر ٠ث ٠هبثٔيت١بي كطز زض زٝضاًٞ ٙزًي قٌْ ٗيُيطز
 ٝچٜبٛچ ٠ثب تطثيت ؿٍٔ ٛبنحيح ذٞيكتٚپٜساضي ٜٗلي زض ًٞزى قٌْ ُيطزٗ ،حٞ
ايٝ ٚيػُي ٜٗلي اظ ي٘يط قرم توطيجبً ؿيطٌٗ٘ ٚاؾت .ضكتبض  ٝاهٞاّ آزٗي زض
زٝضاًٞ ٙزًي ضقس ٗييبثس  ٝزض پبيبٞٛ ٙرٞاٛي هبٓت قرهيتي ًٞزى ؾبذتٝ ٠
ت٘بٕ ٗيقٞز  ٝهسضت ت٘ييع ذيط  ٝقط ضا زاضا ٗيُطزز .ثطذي ٗؼتوسٛس زض ايٚ
ٛوًُ ٠بض تطثيت  ٝتأزيت ت٘بٕ ٗيقٞز  ٝث ٠پبيبٗ ٙيضؾس١ ،ط چ ٠پيف اظ ايٚ
اٛزبٕ قس ،ٟح٘ط ٗيز١س ١ ٝط چ ٠نٞضت ٛيبكت ٠اؾت ،زيِط ث ٠ؾرتي تحٞيْ
قرم ٗيقٞز .ثٜبثطاي ٚهبٓت١بي كٌطي ،ػبَلي ،احؿبؾي ،حطًتي  ٝحتي
هبٓت١بي ذُٔوي  ٝحبٓي ًٞزى ثبيس زض ٗطظ ثٔٞؽ ث٠ُٛٞ ٠اي زضآيس ً ٠پصيطاي
زضؾتي١بٛ ،يٌٞيي١ب ،كًئت١ب ً٘ ٝبالت ثبقس (ٗظٔٗٞي ،1362 ،ل.)100
پبي١٠بي ٛرؿتي ٚضقس قرهيت زض ؾبّ١بي آٝي ٠ظٛسُي ًٞزى زض ًبٙٞٛ
ذبٞٛاز٢ٛ ٟبزٗ ٟيقٞز ًٞ ٝزى زض  6-5ؾبِٓي ٛؿر٠اي اظ رٞاٛي اؾت ً٠
ثؼس١ب ذٞا١س قس .آكبت كُطت پبى اٛؿب ٙزض ثؿتط١بي ٝضاحت ٗ ٝحيٍ ػْ٘
ٗيًٜٜس  ٝت ؼبْٗ ٝضاحت ٗ ٝحيٍ زض تطثيت ًٞزى ثؿيبض ٗ ٖ٢اؾت .ثطذي احط
ػٞاْٗ ٗحيُي ضا ٗؤحطتط اظ ػٞاْٗ ظيؿتي زاٛؿت ،٠هٞاٛي ٚحبًٖ ثط ضكتبض ارت٘بػي
ضا ً ٠ثطحؿت كط١َٜ١ب ٗتٜٞع ٗ ٝتؼسز اؾت ،زض ضقس  ٞ٘ٛ ٝضكتبض ًٞزى ٗؤحط
ٗيزاٜٛس (قؼبضي ٛػاز ،1374 ،لٗ« .)170حجت» ً ٠زض ثؿتط ٗحيٍ احط ذٞز ضا ثط ضٝاٙ
ًٞزى آقٌبض ٗيؾبظز ،اظ ػٞاْٗ ثؿيبض ٗ ٖ٢زض تطثيت اؾتُ .لت ٠قس ٟاؾت ١ط
ُبًٞ ٟزى زض زٝضاَ ٙلٓٞيت اظ ٗحجت  ٝاَ٘يٜب ٙذبَط ث٢طٜٟٗس قس ٟثبقس ،ث٢تط
ذٞا١س تٞاٛؿت ٛبًبٗي ضا تحْ٘ ًٜس ،ذٞز  ٝزيِطا ٙضا ثپصيطز ٗ ٝحجت ٗتوبثْ ث٠
زيِطا ٙزاقت ٠ثبقس (ُٗ٢طي ،1362 ،ل.)22
ضٝاٙقٜبؾب ٙاؾالٗي زٝضا ٙضقس ًٞزى ضا زض ؾٗ ٠طحٔ ٠تجييً ٚطزٟاٛس١ .لت
ؾبّ اًٞ ّٝزى زض تأٗيٛ ٚيبظ١بي ذٞز ٛبتٞا ٙاؾت  ٝقسيساً ٛيبظ ثٗ ٠طاهجت،
آضاٗف رؿ٘بٛي ـ ضٝاٛي  ٝتـصيٜٗ ٠بؾت زاضز١ .لت ؾبّ ز ٕٝاظ ٛظط ضقس رؿ٘ي
 ٝػؤي ث ٠حسي ٗيضؾس ًٗ ٠يتٞاٛس ٗؿؤٓٝيتپصيط ثبقس اي ٚزٝض ٟثؿيبض ٗٝ ٖ٢
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حؿبؼ اؾت ًٞ ٝزى آٗبزُي پصيطـ اضظـ١بي اذالهي ضا زاضز ٗطحٔ ٠ؾ ٕٞاظ
14ؾبِٓي آؿبظ ٗيقٞز .زض اي ٚزٝضًٞ ٟزى ٞٛثبٓؾ اؾت  ٝآٛچ ٠ضا آٗٞذت ٠ث٠
ارطا ٗيُصاضز .زٝضاٞٛ ٙرٞاٛي  ٝرٞاٛي ثؿيبض حؿبؼ اؾت .حًطت ػٔي

زض

ذهٞل ا٘١يت زٝضا ٙضقس ًٞزى ٞٛ ٝرٞاٗ ٙيكطٗبيس ًٞزى ١لت ؾبّ ٗٞضز
احؿبٞٛ ٝ ٙاظـ پسض ٗ ٝبزض هطاض ٗيُيطز ١ ٝلت ؾبّ ث ٠اذالم  ٝآزاة ٛيي
تطثيت ٗي قٞز ١ ٝلت ؾبّ  ٖ١زض ازاض ٟاٗٞض ث ٠ذبٞٛازً٘ ٟي ٗيًٜس (آحطآؼبٗٔي،

ثي تب ،د ،15ل.)195
زيٗ ٚجي ٚاؾالٕ زض ر٢ت ضقس ًٞزى حوٞهي ضا ث ٠ا ٝاذتهبل زاز ٟاؾت ً٠
زض ًتت كو٢ي ٗؼ٘ٞالً تحت ػٜٞا« ٙاثٞاة احٌبٕ اٝالز» زض ٗجحج ٌٛبح آٝضز ٟقسٟ
اؾت ثطذي اظ اي ٚحوٞم ػجبضتٜس اظ حن آٗٞظـ ،حن تطثيت ،حن ٗحجت ،حن
حًبٛت ،حن آقٜب ًطز ٙثب احٌبٕ زي ٝ ٚػبزات ُٗٔٞة ،حن ٛلو ٝ ٠ؿيط.ٟ

هلَْم كَدى ٍ كَدكي
زض تؼطيق ًٞزًي  ٝتؼيي ٚحسٝز  ٝحـٞض آ ٙاذتالفٛظط كطاٝا ٙاؾت .زٝضاٙ
ظٛسُي اٛؿب١ٙب ثٞٛ ٠ظازيًٞ ،زًيٞٛ ،رٞاٛي ،رٞاٛيٗ ،يبٙؾبٓي  ٝپيطي توؿيٖ
قس ٟاؾت .اٗب تؼيي ٚؾٜيٞٛ ٚظازي ًٞ ٝزًي  ٝچِِٛٞي تكريم آ ٙربي ثحج
زاضز .ثطذي ًٞزى ضا ٗتطازف نـيط زاٛؿت ،٠ثٔٞؽ ضا ٗؼيبضي ثطاي ؾٜزف ًٞزًي
ٗيزاٜٛس  ٝثطذي ضقس ػؤي ضا ٗطظ ٗيبًٞ ٙزًي  ٝؿيط آ ٙزاٛؿت٠اٛس (ًكبٝضظ،

 ،1375ل76؛ رؼلطي ِٜٓطٝزي ،1368 ،ل ،)406ثطذي ؾٗ ٚؼيٜي ضا ث ٠ػٜٞا ٙحس كبنْ
ًٞزًي  ٝثعضٍؾبٓي هطاض زازٟاٛس  ٝثطذي زيِط هُؼيت حه ّٞثعضٍؾبٓي ضا زض
ؾٗ ٚؼيٜي ؿيطٌٗ٘ ٚزاٛؿت٠اٛس .ث٢تط اؾت اي ٚزيسُب١ٟب ضا ثب تٞر ٠ثٗ ٠هسض
تكطيغ آ ٙتوؿيٖثٜسي ٘ٛبييٖٓ .صا زض ايٗ ٚجحج ثٗ ٠لًٞ ٕٞ٢زى اظ ٛوُٛ ٠ظط

اؾالٕ ،ضٝاٙقٜبؾب ٝ ٙهب ٙٞٛذٞا١يٖ پطزاذت.
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اٍل ـ ديذگبُ اسالم دس هلَْم كَدى
ٜٗبثغ ٗ ٖ٢قطػي يؼٜي هطآ ٝ ٙؾٜت زض ذهٞل ٗلًٞ ٕٞ٢زى زض اي ٚثرف
ٗٞضز ثطضؾي هطاض ٗيُيطز:
1ـ هشآى كشين؛ هطآً ٙطيٖ قطٝع زٝضاَ ٙلٓٞيت ضا ثس ٝتٓٞس ٗيزاٛس .آٛزب ً٠
اظ زٝضا ٙرٜيٜي (ٗؿتٞضي) ً ٠ؾطاپب تح ٝ ّٞتُٞض اؾت ،ذبضد قسٝ ،ٟرٞزي
ٗؿتوْ ٗييبثس« .كبًب خلوٌبكن هي تشاة ثن هي ػلوِ ثن هي هضـةً ...خشجكن طلالً ثن
لتجلـَا اشذكن ٍ هٌكن هي يتَكي ٍ هٌكن هي يشد الي اسرل الؼوش لكيال يؼلن هي ثؼذ ػلن

شيئبً» (حذ .)5،پؽ ذساٛٝس تؼبٓي زض ر٢ت تٌبْٗ ثركيس ٙث ٠ربٛكي ٚذٞيف ثط
ضٝي ظٗي« ٚاًّي جبػل كي االسض خليلة» (ثوطٗ ،)30 ،ٟطاحْ ٗرتٔق ػ٘ط ٝي ضا ثسيٚ
ُٗ ٠ٛٞوطض ٞ٘ٛز ٟاؾت؛ َلٓٞيت يب نجبيت ،ثٔٞؽ ،ضقس ،اَقّس ،قيرٞذت  ٝاضشّ
آْؼُُ٘ط.
تُٞضات زٝضا ٙرٜيٜي ثب زٗيس ٙضٝح ذساٛٝسي زض رؿٖ اٛؿبً« ٙلخت كيِ هي
سٍحي» (حزط )29 ،اٝد ٗيُيطز .اي ٚػُي ٠اظ ر٢ت تٌطيٖ ثٜي آزٕ اؾت «كشهٌب ثٌي

آدم» (االؾطاء.)70،
ٗطحَٔ ٠لٓٞيت ٛيع ثب نجبيت آؿبظ ٗيقٞزَ .لٔي ً ٠زض ُٞ٢اض ٟاؾت ٞٛظازٝ ،
آُ ٙب ٠ً ٟثط ضٝي پب١بي ذٞيف ٗيايؿتسَ ،لٔي ؿيطٗ٘يع اؾت .يبثُ ٠ػسٕ
ت٘ييع زض َلْ ،ػسٕ تكريم تلبٝت١بي رٜؿي ظٗ ٝ ٙطز اؾت «ؤٍ الطلل الزيي لن

يظْشٍا ػلي ػَسات الٌسبء» (ٞٛض .)31 ،ػالَٗ ٠جبَجبيي زض تلؿيط اي ٚآيٗ ٠يكطٗبيس:
ٜٗظٞض ر٘بػت اَلبٓي اؾت ً ٠ثط ػٞضت١بي ظٛب ٙؿٔجٛ ٠يبكت٠اٛس؛ يؼٜي آٛچ ٠اظ
اٗٞض ظٛب ٙاؾت ًٗ ٠طزا ٙاظ تهطيح ث ٠آ ٙقطٕ زاضٛس؛ اَلبّ ظقتي آ ٙضا زضى
٘ٛيًٜٜس (َجبَجبيي ،1364 ،د ،15ل .)157اٗب َلْ ٗ٘يع ثط اي ٚتلبٝت آُب ٟاؾت  ٝث٠
٘١ي ٚر٢ت ذساٛٝس آي ٠اؾتيصا ٙضا زضثبض ٟاي ٚاَلبّ ٛبظّ ًطز ٝ ٟا ْ١اي٘ب ٙضا ث٠
حلظ ذٔٞت ذٞيف اظ ايكب ٙؾلبضـ ٞ٘ٛز ٟاؾت.
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ثٔٞؽ ٗطظ ٗيبًٞ ٙزًي  ٝضقس اؾت ٗ ٝؼٜبي آ ٙضؾيس ٙث ٠اٛت٢ب ٗ ٝوهس اؾت
(ؾيبح ،1373 ،د ،1ل  .)130ذساٛٝس تؼبٓي ٗل ٕٞ٢ثٔٞؽ ضا ضؾيس ٙث ٠ؾٌٛ ٚبح ثيبٙ
ٗيزاضز ٗ ٝيكطٗبيس «آُ ٙب ٠ً ٟاَلبّ ق٘ب ث ٠حس ثٔٞؽ  ٝاحتالٕ ضؾيسٛس ،ثبيس
ٗبٜٛس ؾبيط ثبٓـب ٙثب اربظٝ ٟاضز قٛٞس» (ٞٛض .)59،تحٞيْ اٗٞاّ ًٞزى ثبٓؾ قس ٟضا
ٛيع ٗ ٌٜٞث ٠احطاظ ضقس ٝي ٗي٘ٛبيس «ٍاثتلَا اليتبهي حتي ارا ثلـَا الٌكبح كبى

آًستن هٌْن سشذاً كبدكؼَا اليْن اهَالْن» (ٛؿبء.)6 ،
هبُٙٞٛصاض اؾالٕ ثب ٗؿبئْ ٗرتٔق ٗطحٔ ٠ثؼس اظ ثٔٞؽ ث ٠ز ٝنٞضت ثطذٞضز
ٞ٘ٛز ٟاؾت .زض ثبة ٗجبزالت ،ضؾيس ٙث ٠ؾ ٚثٔٞؽ قطػي ضا ًبكي زاٛؿت ،٠اٗب زض
ٛلٞش تهطكبت ٗبٓي ،اهطاض ٛ ٝظبيط اي٢ٜب ػال ٟٝثط ثٔٞؽ ،ضقس يؼٜي ثٔٞؽ اهتهبزي ٝ
ارت٘بػي ضا  ٖ١الظٕ زاٛؿت ٠اؾت .ثب ايٝ ٚنق ثبيس ُلت ضقس «آُب١ي يبكت ٚث٠
َطيو ٠ث٢طُٟيطي اظ ؾطٗبي ٝ ٠اٌٗبٛبت ذٞز  ٝزض ضاثُ ٠ثب ٌٛبح ،هسضت پصيطـ
ٗؿؤٓٝيت ازاض ٟذبٞٛاز ٟاؾت» (قطكي ،1368 ،ل.)205
ً٘بّ ضقس هٞاي ػوالٛي ،ثٔٞؽ اقس اؾت  ٝآ ٙثساٗ ٙؼٜبؾت ً ٠ػوْ اٛؿب ٙآٙ
هسض تٌبْٗ يبثس ً ٠ث ٠آذطي ٚقست ذٞيف ضؾس  ٝاؾتوطاض يبثس .ثطذي ١زسٟ
ؾبِٓي ضا ظٗب ٙثٔٞؽ اقس ٗيزاٜٛس ( ،ٞ٘١ل ،)206ثطذي  28ؾبّ  ٝثبالذط ٟثطذي33
تب 40ؾبِٓي ضا ظٗب ٙقست هٞاي ػوالٛي ٗيزاٜٛس  ٝثؼخت پيبٗجط زض چ ْ٢ؾبِٓي ضا
زٓيْ اي ٚاٗط ٗحؿٞة ٗيًٜٜس (َجبَجبيي ،1364 ،د ،11ل.)158
ذساٛٝس تؼبٓي زض ٗوبٕ حًطت يٞؾق ٗيكطٗبيسٍ :لوب ثلؾ اشذُ آتيٌبُ حكوبً ٍ

ػلوبً؛ « ٝچ ٙٞيٞؾق ث ٠ؾ ٚضقس ًبْٗ ضؾيس ا ٝضا ٗؿٜس حٌ٘لطٗبيي ٗ ٝوبٕ
زاٛف ػُب ًطزيٖ» (يٞؾق.)22 ،
پؽ اظ ٗطحًٔٞ ٠زًي ،زٗ ٝطحٔ« ٠ثٔٞؽ اقس» « ٝقيرٞذت» ضا شًط ٞ٘ٛز ٝ ٟاظ
آيبت  5ؾٞض ٟحذ «ثن ًخشجكن طلالً ثن لتجلـَا اشذكن»  67 ٝؾٞض ٟؿبكط «ثن

يخشجكن طلال ثن لتجلـَا اشذكن ثن لتكًََا شيَخبً» اؾتلبزٗ ٟيُطزز ًٗ« ٠طحٔ٠
ٞٛرٞاٛي  ٝرٞاٛي تب هجْ اظ ضؾيس ٙث ٠آذطيٗ ٚطحٔ ٠قيرٞذتٗ ،طحٔ ٠اقس
ٗحؿٞة ٗيقٞز ً ٠اثتساي آ ٙپؽ اظ ًٞزًي  ٝاٛت٢بي آ ٙضؾيس ٙثٗ ٠طحٔ ٠پيطي
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اؾت» .هبثْ تؼ٘ن اؾت ً ٠ذساٛٝس تؼبٓي زض ١يچ يي اظ آيبت ،ؾٗ ٝ ٚطظي ثطاي
ثٔٞؽ هطاض ٛساز ٟاؾت ٗ ٝؼيبض ؾٜزف ثٔٞؽ ضا «حٖٔ»  ٝضؾيس ٙث ٠ؾٌٛ ٚبح هطاض
زاز ٟاؾت ًِ٘١ ٠ي اٗٞضي َجيؼي ثٞز ،ٟزض اقربل ٗرتٔقٗ ،تلبٝت اؾت.
2ـ سٌت؛ ثٔٞؽ اظ رٜج١٠بي ٗرتٔق هبثْ ثطضؾي اؾت ٗبٜٛس ثٔٞؽ رؿ٘ي ،ثٔٞؽ
ارت٘بػي ،ثٔٞؽ كطِٜ١ي  ٝاذالهي ،ثٔٞؽ ػبَلي ،ثٔٞؽ ػؤي ١ ٠ً ...ٝط يي ثب زاقتٚ
ٝيػُي١بي ذبل ذٞز زض زٝض ٟؾٜي ذبني ٘ٛبيبٗ ٙيقٛٞس اٗب اًخط ضٝايبت
ًٞزًي ضا ٗهبزف ثب نـط رٜؿي زاٛؿت ٝ ٠ث ٠ثٔٞؽ رٜؿي ث ٠ػٜٞاٗ ٙطظ ذطٝد
كطز اظ زٝضاًٞ ٙزًي اقبضٗ ٟي٘ٛبيٜس.
ًٞزى زض كو ٠ث ٠كطزي اَالم ٗيقٞز ً ٠ث ٠ؾ ٚثٔٞؽ ٛطؾيس ٟثبقس ًٞ ٝزًي
ز ٗ ٝطحٔ٠؛ پيف اظ ت٘ييع  ٝت٘ييع زاضز .ت٘ييع ،هسضت تكريم ذٞة اظ ثس اؾت.
ه ٟٞت٘ييع ٘١ب ٙه ٟٞػبهٔ ٠اؾت ً ٠ث ٠اٛؿب ٙاربظٗ ٟيز١س ثب كطم ٗيب ٙاػ٘بّ
ٗزبظ ٜٞ٘ٗ ٝع آ ٙز ٝضا تكريم ز١س.

اًَاع سٍايبت دس ثبة ثلَؽ
اي ٚضٝايبت ؾٞٛ ٠ع ١ؿتٜس:
الق ـ ػذم تؼييي سي ثلَؽ؛ ثطذي ضٝايبت ثس ٙٝشًط ؾٗ ٚؼيٜي ثطاي ثٔٞؽ،
نطكبً ث ٠شًط ٛكب١٠ٛبي آ ٙاًتلب ٞ٘ٛز ،ٟاًخطاً «حٖٔ» ضا ً ٠اٗطي ؿيطتؼجسي اؾت،
زٓيْ ثط ثٔٞؽ زاٛؿت٠اٛس (ٗطػكي ،1371 ،ل.)67
اظ اي ٠ُٛٞ ٚضٝايبت ٗيتٞا ٙث ٠نحيح ٠ػٔي ث ٚرؼلط 1اقبضً ٟطز ً ٠ثٔٞؽ ضا
احتالٕ ًٞزى  ٝآقٜبيي ٝي ث ٠زاز  ٝؾتس تؼطيق ٞ٘ٛز ٟاؾت.

1ـ «عن علي بن جعفس

عن اخيه هوسي بن جعفس

قال سألته عن اليتين هتي لينقطع يعوه؟ قال اذا احتلن و عسف االخر

والعطاء» (آحطآؼبٗٔي ،1367 ،د  ،13ل .)141
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ة ـ تؼييي سي هشخصي ثِ ػٌَاى اهبسُ ثلَؽ؛ زؾت ٠زٝ ٕٝهٞع آحبض ثٔٞؽ ضا
ٛيع ٗٞضز تٞر ٠هطاض زاز ٟاؾتٞٗ .حو ٠ػجساهلل ث ٚؾٜب ٙثٛ ٠وْ اظ اٗبٕ نبزم

اظ

اي ٠ُٛٞ ٚضٝايبت اؾت (آحطآؼبٗٔي١1403 ،ـ ،د ،13ل.)431
ج ـ سسيذى ثِ سي هؼيي ثذٍى تَجِ ثِ ًشبًِّبي ثلَؽ؛ ؾٗٞيُ ٚط ٟٝاظ
ضٝايبت ،ضؾيس ٙث ٠ؾٗ ٚؼيٜي ضا زٓيْ ثٔٞؽ زاٛؿت٠اٛس ثس ٙٝايٛ ٠ٌٜكب١٠ٛبي ثٔٞؽ
ضا ٗسٛظط هطاض زٜ١س .ضٝايت اثٞح٘ع ٟح٘بٓي اظ اٗبٕ رؼلط نبزم

ؾ 13 ٚزض

زذتط  14 ٝؾبِٓي زض پؿط ضا ثطاي ًٞزًب ٙؾ ٚثٔٞؽ ٗؼطكي ًطز ٟاؾت؛ ١ط چٜس
آحبض احتالٕ زض ًٞزى اب١ط ٛكٞز ( ،ٞ٘١ل.)432
زض ضٝايبت زؾت ٠ا ٝ ّٝز ،ٕٝؾ ٚزض تؼيي ٚثٔٞؽ رٜجٞٗ ٠يٞػيت ٛساضز ٝ
اقبض ٟث ٠ؾ ٚذبل ،ث ٠ػٜٞا ٙاٗبضٟاي ٛؿجي زض ر٢ت قٜبذت ؿبٓت اكطاز ربٗؼ٠
اؾت ًٗ ٠ؼ٘ٞالً زض اي ٚؾ ٚآحبض اب١طي ثٔٞؽ زض آٛب ٙپسيساض ٗيقٞز .ثطزاقت اظ
ضٝايبت زؾت ٠ؾٞٗ ،ٕٞيٞػيت زاقت ٚؾ ٚزض تكريم ثٔٞؽ اؾت؛ ث٠ُٛٞ ٠اي ً٠
آ ٙضا ثبيس اٗبض ٟاي ُٗٔن زض ٌٗٔق ٞ٘ٛز ٙكطز ثساٛيٖ .اٗب ثب تٔلين آيبت  ٝضٝايبت
ثبيس ُلت؛ ثٔٞؽ ؾٜي ،نطكبً اٗبضٟاي ثط تحون ثٔٞؽ رٜؿي اؾت  ٝثٔٞؽ ،اٗطي
َجيؼي ٗيثبقس.
تٞر ٠ث ٠ايٌٛ ٚت ٠الظٕ اؾت ً ٠قبضع زض اٗٞض تٌٞيٜي َ ٝجيؼي ،رؼْ تأؾيؿي
ٛساضز ظيطا ث ٠اٗٞض َجيؼي «ايزبز» تؼٔن ٗيُيطز « ٠ٛرؼْ» .ثٔٞؽ ١ط چيع زض َجيؼت
ثط حؿت ذٞز آ ٙچيع اؾت  ٝاٗبضات  ٝػالئٖ آ ٙتوطيجبً زض ت٘بٗي ػٔ٘١ ،ٕٞبٙ
ػالئٖ َجيؼي اؾت .زض قطيؼت  ٖ١قبضعٌٔٗ ،ق ضا ث ٠حه٘١ ّٞب ٙػالئٖ اضربع
زاز ٟاؾتٗ .بٜٛس ػالئٖ ثٔٞؽ زض ٗطزا ٝ ٙظٛب.ٙ
نبحـت رٞا١ط ٛيع هبئْ ثـَ ٠جيؼي ثٞزٞٗ ٙيـٞع ثٔٞؽ اؾت (ٛزلي١1412،ـ ،د،9

ل  .)236ثطذي كو٢ب اػطاو اظ ٛظط ٗكٞ٢ض اٗبٗي ٠ً ٠ؾ 9ٚؾبّ ضا زض زذتطا ٙث٠
َٞض تؼجسي اٗبض ٟثٔٞؽ هطاض زازٟاٛسٗ ،حْ اقٌبّ زاٛؿتٗ ،٠يُٞيٜس «انحبة ً ٠ث٠
ؿيط اظ ضٝايبت  9ؾبّ ػْ٘ ٌٛطزٟاٛس ،ث ٠ذبَط اي ٚثٞز ٠ً ٟذيبّ ًطزٟاٛس ؾ9 ٚ
ؾبِٓي اٗبض ٟثٔٞؽ اؾت  ٝپؽ اظ آٗ ٠ٌٛؼُٔ ٕٞطزيس  9ؾبِٓي اٗبض ٟثٔٞؽ ٛيؿت ٝ
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ثَٞ ٠ض ٛبزض ُب١ي زذتطا ٙزض  9ؾبِٓي ثبٓؾ ٗيقٛٞس اػطاو آٛب ٙاظ ػْ٘ ث٠
ضٝايبت ٗٞرت ٘ٛ ٚ١ٝيُطزز» (ٗطػكي ،1371 ،ل.)69
اظ ؾٞي زيِط ثبيس ُلت زض ثيبٗ ٙلًٔ ٕٞ٢ي ،تحون ثٔٞؽ ثٗ ٠ؼٜبي ذطٝد اظ
ٗطحًٔٞ ٠زًي ٛيؿت ٖ١ .چٜب ٠ً ٙهطآً ٙطيٖ زض آي ٠قطيل 6 ٠اظ ؾٞضٛ ٟؿبء
ضؾيس ٙث ٠حس ٌٛبح ضا ٗٞرجي ثط تحون تؼجسي ضقس زض كطز ٛساٛؿت ٠ثٌٔ ٠آ ٙضا
نطكبً ٗٞرجي ثطاي ث ٠آظُٗ ٙٞصاضز ٙهٞاي ػوالٛي هطاض زاز ٟاؾت .پؽ چ ٠ثؿب
ًٞزًبٛي ً ٠اظ ٛظط هٞاي رٜؿي تٌبْٗ يبكت٠اٛس ،اٗب هٞاي ػوالٛي آ٢ٛب ض ٝث ٠يؼق
اؾت پؽ آٛچٞٗ ٠رت ضقس هٞاي رٜؿي اؾتٗ ،الظٗ ٠ثب ػْٔ ضقس هٞاي كٌطي
ٛساضز.

دٍم ـ ديذگبُ سٍاىشٌبسبى ٍ جبهؼِشٌبسبى دس هلَْم كَدى
اظ زيسُب ٟضٝاٙقٜبؾي ،ضقس ػجبضت اظ «تـييطاتي اؾت ً ٠ثب پيكطكت  ٝتطهي
٘١طا ٟثٞز١ ،ٟسف ٗكرهي زاضز» (قطيؼت٘ساضي ،1371 ،ل  .)84ضقس رطيبٛي ٗوُؼي
ٛيؿت ًٗ ٠حسٝز ثٗ ٠طاحْ ٗؼي ٚاظ ٛظط ظٗبٛي ثبقس ،ثٌٔ ٠رطيبٛي زائ٘ي اؾت.
يؼٜي ُصقتَ ٠لْ ثب ٝيؼيت ًٜٛٞي اٗ ٝطتجٍ اؾت  ٝضقس ٝي زض ظٗب ٙحبيط
پبيُ٠صاض ضقس آتي اٝؾت .اُطچ ٠ضقس رطيبٛي ٗوُؼي ٛيؿت ،اٗب ؾطػت آٗ ٙتـيط
اؾت .ث ٠ػٜٞاٗ ٙخبّ ضقس هس زض ؾبٓيب ٙا ّٝظٛسُي ؾطيغ اؾت .يبزُيطي تٌٖٔ زض
زٝضاٛي اظ حيبت ؾطػت زاضز  ٝضقس اؾتوالٓي ًٞزى ٛيع ث ٠ظٗب ٙثٔٞؽ ٝي ثبظ
ٗيُطزز.
ضٝاٙقٜبؾب ٙؾ ٠زٝضًٞ ٟزًيًٞ ،زًي ث ٠ثچِي  ٝثٔٞؽ ضا اظ ر٢ت ضقس حبئع
ا٘١يت زاٛؿت٠اٛس« .زٝضاًٞ ٙزًي اظ ثس ٝتٓٞس تب  6ؾبِٓي ،زٝضا ٙثچِي اظ  6تب
12ؾبِٓي  ٝزٝضا ٙثٔٞؽ اظ  12تب 18ؾبِٓي اؾت» ( ،ٞ٘١ل )115زض زٝض ٟا ،ّٝضقس
ثسٛي  ٝضقس تٌٔ٘ي اظ ا٘١يت ٝيػٟاي ثطذٞضزاض اؾت .زض زٝضا ٙثچِي ضقس
اذالهي ٝ ٝرساٛي زض حبّ تٞؾؼ ٠اؾت « ٝاؾبؼ ٝرسا ٙضا تٜجي ٝ ٠تكٞين ٝآسيٚ
 ٝػكن  ٝثؿتِي ثچ ٠ث ٠آ٢ٛب تكٌيْ ٗيز١س» ( ،ٞ٘١ل .)139زض تٌ٘يْ ضقس اذالهي
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ثطذي ٗؼتوسٛس تٌبْٗ اي ٚضقس تب  25ؾبِٓي نٞضت ٗيُيطز  ٝثطذي ؾٚ
12ؾبِٓي ضا ؾ ٚضقس اذالهي ًٞزى ٗيزاٜٛس (ًطي٘ي ،1377 ،ل .)21-20غا ٙپيبغٟ
ٗطاحْ ضقس ضا ثٗ 4 ٠طحٔ ٠حؿي  ٝحطًتي ،ثي ٚػ٘ٔيبتي ،ػ٘ٔيبت ػيٜي  ٝػ٘ٔيبت
نٞضي توؿيٖ ٗيًٜس.
ػ٘ٔيبت نٞضي اظ  12ؾبِٓي ث ٠ثؼس اؾت  ٝزض ايٗ ٚطحٔٞٛ ،٠رٞا ٙثب
قٌُْيطي ُعاض١ٟبي اٛتعاػي  ٝقي١ٟٞبي تلٌط ُٜٗوي ٘١طا ٟاؾت.
ايٌ ٙٞزض َجو٠ثٜسي ذٞز ؾٜي 12 ٚتب  18ؾبِٓي ضا ث ٠ػٜٞا ٙزٝض ٟثحطاٞ١ ٙيت
ٛبُٕصاضي ًطزٗ ٝ ٟؿأٓ ٖ٢ٗ ٠زض اي ٚزٝض ،ٟضقس قرهيت اؾت .زض اي ٚزٝضٟ
ٞٛرٞا ٙذٞاؾتبض تٌطيٖ قرهيت ذٞيف اؾت (ضٝظٛبٗ ٠ح٘بيت ،ـ ،1382 ،198ل.)6

جْبت سشذ اًسبى
ضقس اٛؿب ٙاظ ر٢بت ٗرتٔق اؾت:
1ـ سشذ ثذًي (ثلَؽ جٌسي)؛ ضقس ثسٛي تب چ٢بض ؾبِٓي ث ٠ؾطػت نٞضت
ٗيُيطز  ٝاظ ؾبّ پٜزٖ تب زٝاظز ٟؾبِٓي ٛؿجتبً ثُئي اؾت  ٝاظ  13تب 18ؾبِٓي
ؾطػت ثيكتطي ٗي يبثس .اػًب  ٝؿسز رٜؿي زض ز ٝؾبّ ا ّٝظٛسُي ًٖ ضقس
ٗيًٜٜس .اظ ؾبّ ؾ ٕٞتب 12ؾبِٓي تـييط ٗرتهط زض آ ٙضخ ٗيز١س  ٝزض ؾبّ١بي
13ـ 15ؾبِٓي ضقس اػًب  ٝؿسز رٜؿي ثؿيبض ؾطيغ اؾت (قطيؼت٘ساضي،1371،

ل.)94
2ـ سشذ سٍاًي يب هؼٌَي؛ ٛوُٗ ٠وبثْ ضقس ثسٛي اؾت  ٝزاضاي ر٢بت
ُٛٞبُٙٞ؛ ضقس ػبَلي ،ضقس ػوالٛي  ٝضقس اذالهي  ٝضقس ارت٘بػي ـ اهتهبزي
اؾت.
ضقس اذالهي زض ٝاهغ هسضت ك ٖ٢اضظق٢بي ُٗٔن يب ٛؿجي  ٝثبيس ٛ ٝجبيس١بي
اذالهي ضا پيسا ًطز ٟاؾت ًٗ ٠حيٍ ارت٘بػي ًٞزى ٛوف ٗؤحطي زض ؾطػت
ثركيس ٙث ٠اي ٚضٛٝس زاضز.
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ٝهتي كطز ثـٗ ٠طحٔ٠اي ثطؾس ً ٠ثل٘٢ـس ثب ت٘بٕ ٗطزٕ ثبيس ث ٠ذـٞثي  ٝثب ضػبيت
ثطاثطي ُٗ ٝبثن هٞاٛيٛ ٚظٖ ارت٘بػي ضكتبض ًٜس ،ث ٠ثٔٞؽ اذالهي ضؾيس ٟاؾت
(ُٓقآثبزي ،1379 ،د ،2ل.)12
3ـ سشذ اجتوبػي ـ اهتصبدي؛ اي ٚضقس زض ٗؼٜبي ذبل ػجبضت اؾت اظ
ضؾيس ٙثٗ ٠طحٔ٠اي ً ٠قرم تٞاٛبيي حلظ اٗٞاّ  ٝتسثيط الظٕ ضا زض اٗٞض
اهتهبزي ـ ارت٘بػي ذٞيف ث٠ُٛٞ ٠اي ٗؿتوْ پيسا ًٜس .ثطذي ضقس ارت٘بػي ضا ث٠
نٞضت ٗؿتوْ ث ٠ػٜٞا ٙرٜج٠اي اظ ضقس ُٗطح ٞ٘ٛز ٝ ٟپصيطـ ٜ١زبض١بي
ارت٘بػي  ٝثطهطاضي اضتجبٌ ٗتؼبضف ثب ٜٞ٘١ػب ٙضا ٞ٘ٛزاض ايٞٛ ٚع ضقس زاٛؿت٠اٛس
(ٗهجبح ،1374 ،ل .)399تؼطيق ٗعثٞض ضا ٗيتٞا ٙثب تؼطيق ضقس اذالهي ُٜٗجن
زاٛؿت .ظيطا اضظق٢بي اذالهي ُبُٔٗ ٟن ١ؿتٜسٗ ،بٜٛس حؿ ٠ٜثٞز ٙػسُّ ٝ ،بٟ
ٗتـيط ُٜٗ ٝجن ثب ظٗبٌٗ ٝ ٙب ٙاؾت ً ٠آ ٙضا ثبيس ثب ٜ١زبض١ب  ٝثبٝض١بي
ارت٘بػي ً٘١ ٠بٛب ثبيس ٛ ٝجبيس١بي پصيطكت ٠قس ٟزض ربٗؼ٠اي ذبل اؾت ،تؼطيق
ٞ٘ٛزٗ .ؿأٓ ٠ثٔٞؽ ارت٘بػي ضا ٗؼ٘ٞالً ثب ػٜبٝيٜي ٗبٜٛس «ارت٘بػي قس« ،»ٙضقس
قٜبذت ارت٘بػي»« ،ك ٖ٢ذٞز  ٝزيِطا ٝ »ٙضٝاثٍ ثب ٘١ؿبالٞٗ ٙضز ثحج هطاض
ٗيزٜ١س.

سَم ـ ديذگبُ هبًَى
تٞرٗ ٠و ٜٚثٗ ٠لًٞ ٕٞ٢زى زض اٗٞض ٗسٛي ر٢ت قٜبذت ػوٞز ثبَْ  ٝؿيطٛبكص
اظ ػوٞز نحيح اؾت  ٝزض اٗٞض رعايي ت٘ييع ًٞزى اظ ثعضُؿبّ ثٜٗ ٠ظٞض
ٗؿؤ ّٝقٜبذتٝ ٚي اظ ٛظط ًيلطي اؾت.

1ـ هلَْم هسؤٍليت كيلشي
ٗؿؤٓٝيت ًيلطي زض ٗؼٜبي ٝاهؼـي ػجبضت اؾت اظ :اٝالًـ آـعإ  ٝتح٘يْ تجؼـبت
رعايي ضكتبض ٗزطٗب ٠ٛقرم ثط اٝ؛ حبٛيبً ـ آتعإ يب ٗزجٞض ثٞز ٙقرم ث ٠تحْ٘
تجؼبت رعايي ضكتبض ٗزطٗبٗ( ٠ٛيطؾؼيسي ،1383 ،ل.)21
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ث ٠ثيب ٙؾبزٗ ،ٟؿؤٓٝيت ًيلطي ػجبضت اؾت اظ آعإ قرم ث ٠پبؾدُٞيي آحبض
ٛ ٝتبيذ رطٕ .ثطاي اي ٠ٌٜقرهي هبثْ ٗزبظات ثبقس ،ثبيس اظ ضٝي اذتيبض ،كؼْ
ٗزطٗب ٠ٛضا اٛزبٕ زاز ٟثبقس  ٝثتٞا ٙههٞض  ٝت٘بيْ ٝي ضا ث ٠تحون رطٕ احطاظ
ٞ٘ٛز .يؼٜي كطز ثبيس تٞاٛبيي اٛزبٕ ٝايل ٠ضا زاقت ٠ثبقس  ٝرطٕ ،هبثْ اٛتؿبة ث٠
ٗزطٕ ثبقس .قطٌ توهيط ،ذٞاؾت ٝ ٚزاٛؿت ٚاؾت  ٝػٞاٗٔي ً ٠زض توهيط ٗؤحط
ثبقٜسً ،يليبتي اؾت ً ٠ذٞاؾت ٝ ٚزاٛؿت ٚاظ آٗ ٙتأحط ٗيُطزز.
تٞر ٠ث ٠ايٗ ٚؿأٓ ٠يطٝضي اؾت ًٗ ٠ؿؤٓٝيت ًيلطي زاضاي ٗؼٜبي اٛتعاػي ٝ
ٗزطز ٗ ٖ١يثبقس ً ٠هجْ اظ اضتٌبة رطٕ زض كطز هبثْ احطاظ اؾت زض ايٗ ٚؼٜب
ٗؿؤٓٝيت ًيلطي ػجبضت اؾت اظ «هبثٔيت يب أ١يت قرم ثطاي تحْ٘ تجؼبت
رعايي ضكتبض ٗزطٗب ٠ٛذٞز» (ٗيطؾؼيسي ،1383 ،ل .)21ثسيٗ ٚؼٜب ًؿي ًٜٞ١ ٠ظ ث٠
اضتٌبة رطٗي ٗجبزضت ٌٛطز ٟاٗب اظ هبثٔيت تحْ٘ ٗزبظات ثط كطو اضتٌبة رطٕ
ثطذٞضزاض اؾتٗ ،ؿؤٛ ّٝبٗيسٗ ٟيقٞز.

2ـ اسكبى هسؤٍليت كيلشي
اضًبٗ ٙؿؤٓٝيت ًيلطي ػجبضتٜس اظ أ١يت رعايي  ٝتوهيط .أ١يت رعايي اظ زٝ
ػٜهط ازضاى  ٝاذتيبض تكٌيْ قس ٟاؾت ازضاى زض حوٞم رعا ثٗ ٠ؼٜبي «هسضت ٝ
تٞاٛبيي ثط زضى  ٝت٘ييع ٗب١يت اكؼبّ  ٝآحبض  ٝتجؼبت اذالهي  ٝارت٘بػي ً ٠ثط
آ٢ٛب ثبض ٗيقٞز ثً ٠بض ضكت ٠اؾت ( ،ٞ٘١ل .)113تٞاٛبيي زضى  ٝت٘ييع ثٝ ٠يؼيت
شٜ١ي  ٝػؤي كطز ثطٗيُطزز ٜٗ ٝجغ آ ٙػوْ اؾت« .اذتيبض زض ٓـت ثٗ ٠ؼٜبي
ثطُعيس ٝ ٙاٛتربة ًطز ٙاؾت« ٝ .هسضت» ثط اٛزبٕ ًبض ث ٠اضاز ٟذٞيف ضا ُٞيٜس
(ػ٘يس ،1385 ،ل ٠ً .)87زض ايٗ ٚؼٜب ٛوُٗ ٠وبثْ ارجبض  ٝايُطاض اؾت.
اذتيبض اظ ٛظط حوٞم رعا ػجبضت اؾت اظ آظازي ضكتبض ًٞ٘ٛ ٠زاض ٝيؼيت ذبل
كبػْ زض ظٗب ٙاضتٌبة رطٕ ٗيثبقس ،ثيآ ٠ٌٛضاثُ ٠ضٝاٛي ٗيب ٙكبػْ  ٝرطٕ
ٗؿتوي٘بً زض آ ٙزذبٓتي زاقت ٠ثبقس (ٗيطؾؼيسي ،1383 ،ل.)165
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 3ـ هلَْم طلل دس هَاًيي
ٛظـط ث ٠تـييط ٗجٜـبي هبُٙٞٛصاضي پؽ اظ اٛوالة اؾالٗيٗ ،لَ ٕٞ٢لـْ ضا زض زٝ
ثط ٠١ظٗبٛي هجْ  ٝثؼس اظ اٛوالة اؾالٗي ٗٞضز تٞر ٠هطاض ٗيز١يٖ:
الق ـ هَاًيي هجل اص اًوالة اسالهي:
هٞاٛيٗ ٚطث ٌٞثًٞ ٠زى زض حٞظً ٟيلطي هجْ اظ اٛوالة اؾالٗي ث ٠قطح ظيط
اؾت:
هبًَى هجبصات ػوَهي هصَة 1334ـ اي ٚهب ٙٞٛزض ٗٞاز  34ـ  39ثٝ ٠يؼيت
اَلبّ ثعًٟبض پطزاذت ٝ ٠اَلبّ ضا ث ٠ؾ ٠زؾت ٠توؿيٖ ًطز ٟاؾت:
ـ اَلبّ ً٘تط اظ  12ؾبّ ًٝ ٠كن ٗبز 34 ٟهبثْ تؼويت ًيلطي ٛيؿتٜس.

1

ـ اَلبّ12ـ 15ؾبّ ًُٗ ٠بثن ٗبز٘١ 2 35 ٟب ٙهب٘ٗ ،ٙٞٛيع ٗحؿٞة قسٟاٛس  ٝزض
نٞضت اضتٌبة رطٕ ثبيس ث ٠آٝيبي ذٞز تؿٔيٖ ُطزٛس تب ٗٔتعٕ ث ٠تأزيت ،تطثيت ٝ
حؿ ٚاذالم قٛٞس.
ـ اقربل 15ـ 18ؾبّ ًٝ ٠كن ٗبز 36 ٟهبٗ ٙٞٛزبظات ػ٘ٗٞيٗ ،زبظات آ٢ٛب زض
نٞضت اضتٌبة رٜبيت ،حجؽ زض زاضآتأزيت اؾت زض ٗستي ً ٠ظايس ثط پٜذ ؾبّ
ٛجبقس ٝ ،چٜبٛچٗ ٠طتٌت رٜح ٠قٛٞس ،ثٗ ٠زبظاتي ثيٛ ٚهق حساهْ تب ٛهق حس
اػالي ٗزبظات ٘١ب ٙرطٕ ٗحٌٗ ٕٞيُطزٛس.
ٗو ٜٚزض ٗبز 36 ٟاظ اَالم ًَٔ٘« ٠لْ» ث ٠اكطاز 15ـ 18ؾبّ ذٞززاضي ٞ٘ٛزٟ
اؾت .اي ٚاٗط ٗؤيس آ ٙاؾت ًٗ ٠لَ ٕٞ٢لْ اظ ٛظط هبِٛٞٛصاض هبٗ ٙٞٛزبظات
ػ٘ٗٞي ث ٠اكطاز ظيط پبٛعز ٟؾبّ ت٘بٕ هبثْ اُٛجبم اؾت.

1ـ ٗبز 34ٟم.ٕ.ع« :اَلبّ ٗ٘يع ضا ٘ٛيتٞا ٙرعائبً ٗحٌٞ٘ٛ ٕٞز زض اٗٞض رعايي ١ط َلٔي ً ٠زٝاظز ٟؾبّ ت٘بٕ
ٛكس ٟثبقس حٌٖ ؿيطٗ٘يع ضا زاضز».
2ـ ٗبز 3 ٟم.ٕ.ع «اُط اَلبّ ٗ٘يع ؿيطثبٓؾ ً ٠ث ٠ؾ 15ٚؾبّ ت٘بٕ ٛطؾيسٟاٛس ٗطتٌت رٜح ٠يب رٜبيتي قٛٞس
كوٍ ث ٠ز ٟآي پٜزب ٟيطث ٠قالم ٗحٌٗ ٕٞيقٛٞس ٓٝي زض يي ضٝظ ظيبز ٟاظ ز ٝ ٟزض ز ٝضٝظ ظيبز ٟاظ پبٛعزٟ
قالم ٛجبيس ظز».
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هبًَى تشكيل دادگبُ اطلبل ثضُكبس هصَة 1331ـ اي ٚهب ٙٞٛزض ٗبز ،4ٟاَلبّ
ضا ث ٠ؾُ ٠ط ٟٝؾٜي توؿيٖ ٞ٘ٛزَ ،ٟلْ ظيط12ؾبّ ضا كبهس ٗؿؤٓٝيت ًيلطي
زاٛؿت ٠اؾتُٗ .بثن اي ٚهب ٙٞٛاَلبّ زض نٞضت اضتٌبة رطٕ ث ٠آٝيبي هبٛٞٛي يب
ؾطپطؾت تؿٔيٖ ٗيقٛٞس  ٝاَلبّ ثي 12 ٚتب 18ؾبّ زض نٞضت اضتٌبة رطٕ ث٠
يٌي اظ َطم تؿٔيٖ ث ٠آٝيب يب ؾطپطؾت يب اذص تؼ٢س ث ٠تأزيت  ٝتطثيت ،ؾطظٛف ٝ
ٛهيحت تٞؾٍ هبيي زازُب ،ٟاػعإ ثً ٠ب ٙٞٛانالح  ٝتطثيت اظ ٗ 3ب ٟتب يي ؾبّ
ثطاي ًٞزًب 12 ٙتب  15ؾبّ ٝ ،اظ قف ٗب ٟتب پٜذ ؾبّ ثطاي ًٞزًب 15 ٙتب 18
ؾبّ تأزيت ٗيقٛٞس.
ثٜبثطايُٗ ٚبثن هبٞٗ ٙٞٛضز ثحج ،اكطاز ظيط ١يزس ٟؾبّ ؿيطهبثْ ٗزبظات
١ؿتٜس  ٝثطاي ايكب٢ِٛ ٙساضي زض ًب ٙٞٛانالح  ٝتطثيت نطكبً ثب ١سف تأزيت ٝ
تطثيت َلْ زض ٛظط ُطكت ٠قس ٟاؾت.

ة ـ هَاًيي پس اص اًوالة اسالهي
هبِٛٞٛصاض پؽ اظ اٛوالة ،ثٔٞؽ قطػي ضا ٗطظ تكريم َلْ  ٝؿيطَلْ زاٛؿت.
زض حبّ حبيط ٗبز 49 ٟهبٗ ٙٞٛزبظات اؾالٗي ٗهٞة  ،1370اَلبٓي ضا ً ٠ث٠
ثٔٞؽ قطػي ٛطؾيسٟاٛس ،كبهس ٗؿؤٓٝيت ًيلطي ٗحؿٞة ٞ٘ٛز ٝ ٟتجهط ٟآ ٙزض
تؼييٗ ٚلَ ٕٞ٢لْ ،ؾٗ ٚكرهي ضا زض ٛظط ِٛطكت ٠اؾت .اٗب ضٝي ٠ثط آ ٙاؾت ً٠
ثب ٝحست ٗالى اظ ٗبز 1210 ٟهبٗ ٙٞٛسٛي ،زض اٗٞض رعايي ثطاي زذتطا 9 ٙؾبّ ٝ
ثطاي پؿطا 15 ٙؾبّ ت٘بٕ ه٘طيٗ ،طظ ذطٝد اظ زٝضًٞ ٟزًي اؾت.
آٛچ ٠ثيب ٙقس ،زيسُب ٟهبُٙٞٛصاض ايطا ٙثًٞ ٠زى اظ رٜج ٠تؼويت ًيلطي ٝ
ٗؿؤٓٝيتپصيطي اؾت ً ٠اظ زيطثبظ ثط اي ٚزيسُب ٟتأًيس زاقت ٠اؾتٗ .و ٜٚزض ؾبّ
 1381زيسُب١ي ٞٛي ٚثٗ ٠لًٞ ٕٞ٢زى ُكٞز  ٝآ ٙپصيطـ ٗلًٞ ٕٞ٢زى اظ رٜج٠
ثعٟزيسُي ثٞز .هب ٙٞٛح٘بيت اظ ًٞزًبٞٛ ٝ ٙرٞاٛبٗ ٙهٞة  1381اُطچ٠
نطاحتبً ث ٠تؼطيق ًٞزى ٛپطزاذت ،٠اٗب ثب ُكٞز ٙچتط ح٘بيتي ذٞيف ثًٔ ٠ي٠
اكطاز ظيط ١زس ٟؾبّ ت٘بٕ ،اكطاز ضا تب اي ٚؾٗ ٚؿتحن ح٘بيت زض هجبّ رطٕ اكطاز
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اؾت ٖ١ .چٜبٗ ٠ً ٙالحظٗ ٠يُطززٗ ،و ٜٚزض ٗبز ٟيي ثط اَالم ػٜٞاًٞ« ٙزى» ث٠
اكطاز ظيط ١زس ٟؾبّ تهطيح ٜٞ٘ٛز ٟاؾت ،اٗب اظ آٛزب ً ٠زض ٗٞاز ثؼسي ايٚ
هبٛـُ ،ٙٞب ٟثب شًط ٝاغً« ٟـٞزى» ُ ٝب ٟثب شًط ٝاغٞٛ« ٟرـٞا »ٙاكطاز تحت ق٘ـّٞ
ٗوطضات ح٘بيتي ذٞيف ضا ٗؼيٗ ٚيًٜس ،ثَٞ ٠ض تٔٞيحي ثط اكطاز ٗٞيٞع ٗبز ٟيي
ػٜبٝيًٞ ٚزى ٞٛ ٝرٞا ٙضا ثبض ٗي٘ٛبيس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙخبّ ٗبز 2 ٟاي ٚهبٗ ٙٞٛوطض
ٗيزاضز «١ط ٞٛع اشيت  ٝآظاض ًٞزًبٞٛ ٝ ٙرٞاٛبٞٗ ٠ً ٙرت قٞز .»...يب زض ٗبز4 ٟ
چٜي ٚآٝضز ٟاؾت «١ط ُ ٠ٛٞنسٗ ٝ ٠اشيت  ٝآظاض  ٝقٌٜز ٠رؿ٘ي  ٝضٝحي
ًٞزًبٛ ٝ ٙبزيسُ ٟطكت.»... ٚ
ثٜبثطاي ٚهب ٙٞٛح٘بيت اظ ًٞزًبٞٛ ٝ ٙرٞاٛبٗ ،ٙطحًٔٞ ٠زًي ٞٛ ٝرٞاٛي ضا تب
ؾ١ ٚزس ٟؾبّ ت٘بٕ ١زطي ق٘ؿي پبيب ٙيبكت ٠تٔوي ٞ٘ٛز ٟاؾت؛ اٗب ٗطظي ٗيبٙ
ًٞزى ٞٛ ٝرٞا ٙهبئْ ٛكس ٝ ٟثس ٙٝتلٌيي ٗيب ٙهٔت يب قست ح٘بيت١ب اظ اي ٚزٝ
هكطًٞ ،زًبٞٛ ٝ ٙرٞاٛب ٙضا ثَٞ ٠ض ٗؿبٝي ٗك٘ ّٞح٘بيت١بي ذٞيف هطاض
زاز ٟاؾت.

 4ـ ضَاثط تؼييي طلل دس حَصُ كيلشي
اظ تحٞالت هبُٙٞٛصاضي ٛؿجت ثٗ ٠لًٞ ٕٞ٢زى اي ٠ُٛٞ ٚثطزاقت ٗيقٞز ً٠
تٞرٗ ٠و ٜٚايطا ٙثٗ ٠لَ ٕٞ٢لْ ثيكتط اظ زيسُبٗ ٟؿؤٓٝيت ًيلطي  ٝهبثٔيت تؼويت
ثٞز ٙكطز اؾت  ٝضٝيٌطز ٗو ٜٚزض هب ٙٞٛؾبّ  1381ثٗ ٠لًٞ ٕٞ٢زى ٞٛ ٝرٞاٙ
ضٝيٌطزي رسيس ٛ ٝيبظٜٗس انالح اؾت .اي ٚانالح ثبيس زض ر٢ت تُجين ٗلٕٞ٢
ًٞزى تحت ح٘بيت ثب ًٞزى ٝارس ٗؿؤٓٝيت ًيلطي نٞضت پصيطز .ثب ر٘غثٜسي
زيسُب١ٟبي ٗرتٔق زضثبضٗ ٟلًٞ ٕٞ٢زى  ٝزض ر٢ت تؼيي ٚؾٜي ذبل ث ٠ػٜٞاٙ
اٗبض ٟاي ثطاي قٜبذت ًٞزى ،تٞر ٠ث ٠ػٔت پطزاذت ٚثٞٗ ٠يٞع اظ ا٘١يت ذبني
ثطذٞضزاض اؾت .چٜبٛچ ٠زض ٗحسٝز ٟحوٞم رعا ،ههس ثط قٜبذت زٝضاًٞ ٙزًي
زض ر٢ت تؼييٗ ٚؿؤٓٝيت ًيلطي كطز ثبقس ،قبذه١٠بي ايٗ ٚطظثٜسي ثؿيبض
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ٗتلبٝت اظ ظٗبٛي اؾت ً١ ٠سف اظ قٜبذت ٗلًٞ ٕٞ٢زى ،ح٘بيت اظ ٝي زض هجبّ
ثع ٝ ٟثعًٟبض ثبقس.

ضَاثط تشخيص طلل ثضُكبس
آٛچٗ ٠ؼيـبض قٜبذت ًٞزى اظ ر٢ت تؼييـٗ ٚؿؤٓٝيت ًيلطي اؾت ،ػجبضت اؾت
اظ تكريم حؿ ٝ ٚهجح ػْ٘  ٝتكريم ٛتيز ٠حبنْ اظ ػْ٘ .هبُٙٞٛصاض ايطاٙ
اَلبّ ؿيطثبٓؾ ضا كبهس اضاز ٟكطو ٞ٘ٛز ٝ ٟػ٘س  ٝقج ٠ػ٘س آ٢ٛب ضا ثٜٗ ٠عٓ ٠ذُبي
ٗحى زاٛؿت ٠اؾت .اي ٚكطو اظ يي ؾٞي زض ر٢ت ح٘بيت اظ ًٞزى  ٝاظ ؾٞي
زيِط ثٜٗ ٠ظٞض تؿ٢يْ ًبض هًبت زض هطاض زازٗ ٙؿؤٓٝيت ًيلطي ثطاي كطز يب
حصف آٗ ٙيثبقس .اُط چ ٠ضٝاٙقٜبؾب ٙثطاي ًٞزى ؿيطٗ٘يع ٛيع هسضت تكريم
ذٞة  ٝثس ضا هبئْ قسٟاٛس  ٝقطٝع ضقس اذالهي  ٝتٞؾؼ ٠آ ٙضا زض ؾٜي ٚقف تب
زٝاظز ٟؾبِٓي (قطيؼت٘ساضي ،1371 ،ل )139زاٛؿت٠اٛس  ٝاُطچًٞ ٠زى ظيط ؾ ٚثٔٞؽ،
ٗيتٞاٛس تب حسي ٛتيز ٠حبنْ اظ ػْ٘ ذٞز ضا پيفثيٜي ٘ٛبيس اٗب اظ آٛزب ً ٠اظ
ًٞزى اٛتظبض ٘ٛيضٝز ٘١بٜٛس يي كطز ثعضُؿبّ ثط اضاز ٟذٞيف حبًٖ ثبقس ٝ
هسضت ٝي زض تكريم حؿ ٝ ٚهجح ٛ ٝتيز ٠ػْ٘ ٗزطٗب ٠ٛث ٠هٞت اي ٚهسضت زض
اكطاز ثعضُؿبّ ٛيؿتٓ ،صا كطو هبِٛٞٛصاض اهطة ث ٠نٞاة ثٞز ٟاؾت ٞٗ ٝهؼيت
حؿبؼ ًٞزى ،پيفثيٜي چٜي ٚكطيي ضا ٗئَجس.

ضَاثط تشخيص طلل اص هٌظش ثضُديذگي
چٜبٛچ ٠تكريم ٗلًٞ ٕٞ٢زى زض هٞاٛي ٚرعايي ثب ١سف ٝيغ هٞاٛي ٚح٘بيتي
ٛؿجت ثٝ ٠ي زض هجبّ اضتٌبة رطٕ نٞضت ٗيُيطز ،ثبيس ثٝ ٠يػُي١بي ايٚ
ٗطظثٜسي ثب زيسُب١ي ٗتلبٝت پطزاذت  ٝايٝ ٚيػُي١ب ضا ثط ز ٝيبثُ ٠اؾتٞاض
ؾبذت1 :ـ تأحيط رطٕ ثط ضٛٝس ضقس 2ـ ٗطظ ؾٜي ً ٠تٌبْٗ قرهيتي اٛؿبٙ
ٗتٞهق ٗيُطزز.

33

تإثيش جشم ثش سشذ اًسبى
يٌي اظ ٝيػُي١بي كطز اٛؿب ،ٙارت٘بػي ثٞزٝ ٙي اؾت .ارت٘بع اٛؿب١ٙب ٛبقي
اظ ؿطيعٟاي ٝاالتط اظ تز٘غ حيٞاٛبت زض يي ظٛسُي ُط١ٝي اؾتٜٗ .كأ ظٛسُي
ُط١ٝي حيٞاٛبت ،ؿطيع ٟاؾت؛ ٛيبظ١بي ٗبزي  ٖ١زض ر٢ت حلظ ذٞيف اظ ح٘ٔ٠
زق٘ ٝ ٚزكبع ثٛ ٠حُٔٗ ٞـٞة زض اي ٚاٗط ٛوف زاضز .ظٛجٞض ػؿْ ثط اؾبؼ ؿطيـعٟ
ث ٠ظٛسُي ارت٘بػي ضٝي ٗي آٝضز  ٝحيٞاٛبت شي قؼٞضتط ر٢ت تأٗي ٚؿصا  ٝزكبع
زض ثطاثط ح٘ٔ ٠زق٘ ،ٚثُ ٠ط١ٝي ظيؿتٗ ٚيُطايٜس .اٗب اٛؿب ٙضا  ٠ٛنطكبً ٛيبظ
ٗبزي ثٌٔ ٠ثيف اظ آ ٙـ ٛيبظ ضٝحي ـ ث٘١ ٠عيؿتي ٗيًكبٛس .ث٘١ ٠ي ٚر٢ت ظٛساٙ
اٛلطازي حتي اُط ٝؾبيْ آؾبيف زض آ ٙث ٠حس اًْ٘ يبكت قٞزٗ ،زبظاتي ؾرتتط
اظ ظٛسا ٙػ٘ٗٞي اؾت  ٝزضثبضٗ ٟحٌٗٞب ٙرٜبيي ٘١ ٝچٜيٗ ٚطتٌجب ٙرطايٖ ثب
زضر ٠ا٘١يت ً٘تط ً ٠قطٝض ٛ ٝبؾبظُبض ٗيثبقٜس ثً ٠بض ٗيضٝز.
ظٛسُي ارت٘بػي ٛيبظٜٗس پصيطـ ٜ١زبض١بي ارت٘بػي  ٝؾبظُبضي ثب آ ٙاؾت.
«ارت٘بع ث ٠ػٜٞاٝ ٙرٞزي ٗؿتوْ اظ ارعاي تكٌيْزٜ١س ٟذٞيفٛ ،طٕ١بيي ضا ث٠
اكطاز ذٞز اضائٗ ٠يز١س .هب ٙٞٛيٌؿبٗ ٝ ٙؼيبض ٗؼيٜي ً ٠ثب تٞر ٠ث ٠قطايٍ
ٗرهٞل ظٗ بٛي ٌٗ ٝبٛيً ،يليت تلٌط ٛ ٝح ٟٞؾٔٞى  ٝضكتبض اٛؿب ٙضا ٗؼيٚ
ٗيًٜس  ٝثساٛ ٙظبٕ ٗيثركسٜ١ ،زبض ٛبٗيسٗ ٟيقٞز» (كطربز ،1358 ،ل.)12
كطز ٜٗحطف ً ٝزط ٝاظ ٛظط ربٗؼ٠قٜبؾي ًؿي اؾت ً ٠ثب ٜ١زبض١بي
ارت٘بػي ٛبؾبظُبض اؾت ٛ ٝبؾبظُبضي نلتي ٗصٗ ٕٞاؾت ً ٠ربٗؼُ ،٠ب ٟثب
ٗزبظات ث ٠ؾعاز١ي آ ٙثط ٗيذيعز .ؾبظُبضي ارت٘بػي ثب تؼٔيٖ  ٝتطثيت ايزبز
ٗيقٞز .اُط چ ٠ػٞاْٗ ثعٟظاي زاذٔي ٛبقي اظ ؾبذت٘ب ٙرؿ٘بٛي  ٝضٝاٛي كطز
ؿيطهبثْ اٌٛبض اؾت .اٗب تأحيط ػٞاْٗ ثعٟظاي ذبضري ً٘١ ٠بٛب ػٞاْٗ ذبٞٛازُي
ارت٘بػي ـ كطِٜ١ي اؾت ،زض زضر ٠ا ّٝا٘١يت اؾت  ٝزض ٝاهغ ثبيس ُلت ػٞاْٗ
كطزي ث ٠ت٢ٜبيي كطز ضا ثعًٟبض ٘ٛي٘ٛبيس ،ثٌٔ ٠تأحيط اي ٚػٞاْٗ ثط ضٛٝس تطثيتي كطز
اؾت ًٝ ٠ي ضا ث ٠ؾٞي اضتٌبة ثع ٟؾٞم ٗيز١س .ذبٞٛازٗ ٟتالقي ١يچُبٟ
٘ٛيتٞاٛس كطظٛسا ٙذٞيف ضا ثٜ١ ٠زبض١بي احت٘بٓي ٗؼتوس ٘ٛبيسُ .ط٘١ ٟٝؿبال ٙزض
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ٗسضؾ١ ٠ط ُب ٟاكطاز ثطذبؾت ٠اظ ذبٞٛازٟاي ؿيطٗؿتحٌٖ پيٌط ٟآ ٙضا تكٌيْ
زٜ١س ،ضٛٝس تطثيتي اكطاز ثب ذبٞٛازٟاي ؾبٖٓ ضا ٗرتْ ٗيًٜس  ٝتلٌط كطز ضا زض
پصيطـ ٜ١زبض١بي ٗٞرٞز زض ذبٞٛاز ٟذٞيف يب ثيٜ١زبضي ُط٘١ ٟٝؿبال ٙزض
تؼبضو هطاض ٗيز١س ُ ٝب ٟث ٠ؾٞي ثيٜ١زبضي ؾٞم زاز ،ٟضٛٝس تطثيتي ذبٞٛازٟ
ضا ٗتٞهق ٗيؾبظز.
ٞٛرٞاٛي ث ٠ػٜٞا ٙيي ٗطحٔ ٠يب زٝضٗ ٟؼطكت قٜبذتي اؾت  ٝتح ّٞكٌط
اذالهي زض ًٞزًي ػجبضت اؾت اظ زضى ٜٗبؾت ضٝظاكع ٙٝاظ ٜ١زبض١بي ارت٘بػي
 ٝايسٟآّ١بي ٗٞرٞز.
ربٗؼ٠قٜبؾب ٙاؾ بؼ ضقس  ٝتؼبٓي اٛؿب ٙضا زض چِِٛٞي ضٝاثٍ ارت٘بػي ٝي
زاٛؿت ،٠ؾالٗت ضٝاٛي ضا ػبٗٔي زض ر٢ت تطثيت كطز  ٝربٗؼ٠پصيطي ٝي ٗيزاٜٛس.
رطٕ ث ٠ػٜٞا ٙػ٘ٔي يس ٜ١زبض١بي ارت٘بػي ،ضٛٝس اضظـپصيطي كطز ضا ٗرسٝـ
ٗيؾبظز  ٝچٜبٛچ ٠ربٗؼ٠پصيطي  ٝؾبظُبضي ارت٘بػي زض ٝي ث ٠حس اػالي ذٞز
ٛطؾيس ٟثبقس ،آ ٙضا ٗتٞهق ٗيؾبظز  ٝتب آٛزب پيف ٗيضٝز ًٞٗ ٠رت ثياػتوبزي
ايٜ١ ٚزبض١ب ٗيقٞز.
زيٗ ٚجي ٚاؾالٕ ،ػالٗت اي٘ب ٙضا ػسٕ انطاض ثط اضتٌبة ُٜب١ب ٙنـيطٗ ٟيزاٛس؛
ػٔت ،آ ٙاؾت ً ٠اضتٌبة ُٜب١ب ٙنـيطٞٗ ٟرت حصف هجح آ ٙزض ٛظط ٗطتٌت ٝ
ذُ ٞطكت ٚكطز ث ٠ثيٜ١زبضي ٗيُطزز تب آٛزب ً ٠ثيٜ١زبضي ضا ث ٠ػٜٞاٜ١ ٙزبضي
پصيطكت ٠قس ،ٟزض اػتوبز ذٞيف ربي ٗيز١سٗ .ل ٕٞ٢اي ٚآي ٠قطيل 31 ٠اظ ؾٞضٟ
ٗبئسً ٠ً ٟكت ٚيي كطز ضا ثٜٗ ٠عًٓ ٠كت ٚت٘بٗي اكطاز ربٗؼٗ ٠يزاٛس ،قبيس ضيك٠
زض ٘١يٝ ٚاهؼيت زاقت ٠ثبقس.
اضتٌبة ثعٛ ٟؿجت ث ٠اكطاز اظ ز ٝر٢ت ٗيتٞاٛس تأحيط ؾٞء ثط آٛب ٙثِصاضز:
آق ـ ٗرسٝـ ٞ٘ٛز ٙؾالٗت ثؼًبً رؿ٘ي  ٝػ٘ستبً ضٝاٛي كطز.
ة ـ ايزبز ثياػتوبزي ثٜ١ ٠زبض١بي ٗخجت ربٗؼ.٠
قبيس ثتٞاُ ٙلت ػٔت تأحيط ز ،ٕٝذسق ٠ثط ؾالٗت ضٝحي  ٝضٝاٛي كطز اؾت.
زض يي ثطضؾي ثط ضٝيٛ 225لط ًٞزى ثعًٟبض ٗكرم قس ٟاؾت ًِ٘١ ٠ي آ٢ٛب
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زچبض ٗٞاٛغ تطثيتي ثٞزٟاٛس ًٛ ٠بقي اظ ُطايف ذبٞٛاز ٟآ٢ٛب ث ٠رطٕ ثٞز ،ٟيب ػسٕ
ٝرٞز ػبْٗ تطثيت ًٜٜسٞٗ ،ٟرت ثياػتوبزي آ٢ٛب ثٜ١ ٠زبض١بي ارت٘بػي قسٟ
اؾت .اي ٚػْٔ قبْٗ اػتيبز پسض ( 37زضنس) ،اػتيبز ٗبزض ( 20زضنس) اػتيبز پسض
ٗ ٝبزض (12زضنس) ،ؾبثوٗ ٠حٌٗٞيت پسض ( 24زضنس) ،ؾبثوٗ ٠حٌٗٞيت ٗبزض
(7زضنس)ٛ ،ساقت ٚپسض (18زضنس)ٛ ،ساقتٗ ٚبزض (17زضنس)َ ،الم  ٝرسايي
ٝآسي11( ٚزضنس) ٛ ٝبؾبظُبضي ٝآسي ٚثب يٌسيِط (62زضنس) ثٞز ٟاؾت (ضٝظٛبٗ٠

ح٘بيت ،1382 ،ـ ،198ل .)6تأحيط اي ٚػٞاْٗ ِٜ١بٗي قسيستط اؾت ً ٠كطز قرهبً
هطثبٛي رطٕ ثبقس؛ زض اي ٚنٞضت ػال ٟٝثط ػوس ٟحوبضت ايزبز قس ،ٟحؽ ًي ٠ٜث٠
ربٗؼ٠اي ًٝ ٠ي ضا هطثبٛي ٞ٘ٛز ٟاؾتٞٗ ،رت ٗيُطزز زضنسز تالكي ثطآيس ٝ
ذٞز ث ٠اضتٌبة ثع ٟزض ذهٞل زيِطا ٝ ٙاٛتوبٕرٞيي ضٝي آٝضز .ثؿيبضي اظ
ثعًٟبضا ،ٙذٞز زض ًٞزًي ثعٟزيس ٟثٞزٟاٛس  ٝايٝ ٚاهؼيت زض رطايٖ رٜؿي ٞ٘ٛز
ثيكتطي زاضز .ثٜبثطاي ٚرطٕ ػبْٗ تٞهق ضقس رؿ٘ي ،ضٝحي ـ ضٝاٛي  ٝارت٘بػي
كطز اؾت؛ ٛظط ث ٠اي ٠ٌٜضاثُ ٠رطٕ ثب ذُب ،ضاثُ ٠ػ٘ ٝ ٕٞذهٞل ٗٝ ٚر ٠اؾت
 ٝچ ٠ثؿيبض اػ٘بٓي ً ٠يسارت٘بػي  ٝيساٛؿبٛي ٗحؿٞة ٗيُطزز ،اٗب ٗٞضز ٛظط
ٗو ٜٚهطاض ِٛطكتٗ ٝ ٠زبظاتي ثطاي آ ٙزض ٛظط ُطكتٛ ٠كس ٟاؾت  ٝثبٓؼٌؽ ،ثبيس
ُلت  ٠ٛت٢ٜب رطٕ ثًٌٔٔ ٠ي ٠اػ٘بّ يس اضظقيٗ 1يتٞاٛس احطات ؾٞء ثط ضٛٝس ضقس
تطثيتي اٛؿب ٙزاقت ٠ثبقس.

تؼييي هشص سٌي تكبهل شخصيتي اًسبى
قرهيت زض ػطف ػبٕٗ ،لٗٞ٢ي ٗخجت  ٝاضظقي اؾت .ػٞإ اٛؿب١ٙبيي ضا ً٠
زاضاي اضظـ١بي ٗخجت ضكتبضي ُ ٝلتبضي ١ؿتٜس ،اكطازي ثب قرهيت ٗيزاٜٛس ٝ
1ـ ثٜبثط تؼطيلي اضظـ١بٝ ،هبيؼي ١ؿتٜس ً ٠احتيبربت  ٝاقتيبم١بي ُٛٞبُ ٙٞاٛؿب ٙضا ثطآٝضزٗ ٟيؾبظٛس ٝ
ٗي تٞا ٙآ٢ٛب ضا ث١ ٠كت زؾت ٠توؿيٖ ًطز :هسضت ،زاٛف ،حطٝت ،احتطإ ،ؾالٗت٢ٗ ،بضتٗ ،حجت  ٝتوٞي .اٗط
ٗؿٖٔ آ ٙاؾت ً ٠اكطاز زض رٞاٗغ ٗرتٔق ثٛ ٠ؿجت١بي ٗتلبٝت زضنسز تأٗي ٚاضظـ١بي كٞم ١ؿتٜس؛ ٌٓ ٚزض
١ط يي اظ رٞاٗغ ٓعٗٝبً ًٔي ٠اضظـ١بي ارت٘بػي ٝرٞز ٛساضز يب ثٗ ٠يعا١ٙبي ٗرتٔق ٗٞرٞز اؾت» (نبٛؼي،

 ،1355ل.)325

34

آ٢ٛبيي ضا ً ٠اضظـ١ب ٜ١ ٝزبض١بي ربٗؼ ٠ضا ظيط پب ٗيُصاضٛس  ٝاظ آ ٙترُي
ٗيًٜٜس ،اٛؿب١ٙبي كبهس قرهيت تٔوي ٗي٘ٛبيٜسٗ .ؼيبض ؾٜزف اظ اي ٚزيسُب ،ٟثط
ضكتبض اب١طي كطز اؾتٞاض اؾت.
زض انُالح حوٞهي «قرم» ػجبضت اؾت اظ آٛچٞٗ« ٠ً ٠يٞع حن هطاض ُيطز»
(رؼلطي ِٜٓطٝزي ،1368 ،ل ٝ .)378اقربل حويوي يب حوٞهي زٞٛ ٝع قٜبذت ٠قسٟ
زض ػبٖٓ حوٞم ١ؿتٜس .تؼطيق قرهيت اظ زيسُب ٟحوٞهساٛب ٙحبٓت قرم اؾت
اظ ر٢ت ايٞٗ ٠ٌٜيٞع حن  ٝتٌٔيق هطاض ٗيُيطز (رؼلطي ِٜٓطٝزي ،1368 ،ل.)388
ضقس ارت٘بػي ضٛٝسي تسضيزي اؾت ً ٠اظ ثس ٝتٓٞس زض اٛؿب ٙقطٝع ٗيقٞز ٝ
تب آذطيٓ ٚحظبت ػ٘ط ازاٗٗ ٠ييبثس .ؾطػت ضقس زض ؾبّ١بي ٗرتٔق ظٛسُي
ٗتلبٝت اؾت  ٝزض ؾبّ١بي آٝي ٠ظٛسُي ا٘١يت ثيكتطي زاضز .ق٢يس ُٗ٢طي
اؾبؼ تطثيت اٛؿب ٙضا ٗخْ تطثيت ُيب١بٗ ٙيزاٛس  ٝزض پبؾد ث ٠اي ٚؾؤاّ ً ٠آيب
زض زٝض١ٟبي ٗرتٔق ػ٘ط ،اؾبؼ تطثيت يٌؿب ٙاؾتٗ ،يكطٗبيس «ٗؿٖٔ اؾت ً٠
ثؼًي زٝض١ ٟب تٜبؾت ٞٗ ٝهؼيت ث٢تطي ثطاي قٌٞكب قس ٙاؾتؼساز١ب زاضز زٝضٟ
ثؼس اظ ١لت ؾبِٓي تب رٞاٛي ضا زٝض ٟثؿيبض ٜٗبؾجي ثطاي قٌٞكب قس ٙضٝح اظ
ٛظط اٞٛاع اؾتؼساز١ب اظ ر٘ٔ ٠اؾتؼساز ػٔ٘ي ،زيٜي  ٝاذالهي اؾت» .ايكب ٙؾٜيٚ
قٌٞكبيي ضا ١لت تب ؾي ؾبِٓي زاٛؿت٠اٛس ٛ ٝبٕ آ ٙضا ؾٜي ٚثبٜٓسُي ٢ٛبزٟاٛس»
(ُٗ٢طي ،1362 ،ل .)39-38
آجتٛ ٠ظط ايكب ٙاظ زٝضا ٙثبٜٓسُي ٘١ب ٙضقس اقس اؾت؛ زض حبٓي ًٞٗ ٠يٞع
ثحج ٗب تؼيي ٚؾٜي اؾت ً ٠پؽ اظ آ ٙضٛٝس ضقس ،ثُئي قس ٝ ٟؾطػت هجٔي ذٞز
ضا اظ زؾت ٗيز١س.
ضٝاٙقٜبؾب ٙزٝضا ٙثٔٞؽ رؿ٘ي  ٝضٝاٛي ضا تب  18ؾبِٓي ٗيزاٜٛس (قطيؼت٘ساضي،

 ،1375لٖ٢ٗ ٝ .)115تطي ٚزٝض ٟثطاي ضقس  ٝتٌبْٗ ثسٛي ػبَلي  ٝارت٘بػي ضا
ؾٜي12 ٚـ  18ؾبّ ػٜٞاٞ٘ٛ ٙزٟاٛس .ػالَٗ ٠جبَجبيي ،ثٔٞؽ ثسٛي ضا زض ؾ١ ٚزسٟ
ؾبِٓي زاٛؿت ٠اؾت اظ آ ٙر٢ت ً ٠كطز هيبكًٞ ٠زًب ٠ٛذٞز ضا اظ زؾت ٗيز١س ٝ
اٛسإ١بي ثسٝ ٙي ث ٠اٝد ضقس ذٞز ٗيضؾٜس (َجبَجبيي ،1364 ،د ،11ل.)158
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شًط ايٌٛ ٚت ٠الظٕ اؾت ًٜٗ ٠ظٞض اظ ضقس ،ضقس هٞاي ػوالٛي  ٝرؿ٘بٛي ثب ٖ١
اؾت؛ ظيطا اٛؿب ٙزاضاي ١ط ز ٝرٜج ٠يؼٜي رؿٖ (هٞاي رؿ٘بٛي)  ٝضٝح (هٞاي
ضٝحبٛي) اؾت .زض اؾالٕ ث ٠ضقس رؿٖ  ٝضٝح ثب  ٖ١تٞر ٠قس ٟاؾت.
ضقس رؿ٘بٛي ٗزعا اظ ضقس ضٝحبٛي اؾت؛ اٗب ٝاثؿتِي اي ٚز ٝث ٖ١ ٠ؿيطهبثْ
اٌٛبض اؾت  ٝاُط چ ٠ػٞاْٗ ثؿيبضي اظ ر٘ٔٝ ٠ضاحت ،تطثيت ٗ ٝحيٍ ثط ؾطػت
ضقس رؿ٘بٛي  ٝضٝاٛي زض زٝضا ٙآٝي ٠ػ٘ط اٛؿبٗ ٙؤحط اؾت ،اٗب توطيجبً ٗيتٞاٙ
ُلت  ٠٘١اٛؿب٢ٛب زض ؾ ٚذبني ث ٠حس اػالي تٌبْٗ ذٞز ٗيضؾٜس .ث٘١ ٠ي ٚر٢ت
زض هٞاٛيً ٚكٞض١ب ،ؾ ٚضا ث ٠ػٜٞا ٙيبثُ٠اي ثطاي قٜبذت ًٞزى اظ ؿيطًٞزى
هطاض زازٟاٛس .ثب ٗالحظ ٠هٞاٛيً ٚكٞض١بي ٗرتٔق زضثبضًٞ ٟزىٗ ،كرم ٗيُطزز
ً ٠ثيكتطيً ٚكٞض١ب ؾٜي ٚچ٢بضز ٟتب ١زس ٟؾبِٓي ضا ٗٞضز تٞر ٠هطاض زازٟاٛس.
زض تؼيي ٚؾ ٚزاضا قسٗ ٙؿؤٓٝيت ًيلطيً ،كٞض ؾٞئيؽ زاضاي ثبالتطي ٚحس
ؾٜي ( 25ؾبّ) اؾت  ٝپبئيٚتطي ٚؾ( ٚقف ؾبّ) ثً ٠كٞض١بيي  ٖ١چٌٗ ٙٞعيي
 ٝؾطيالٌٛب اذتهبل زاضز (ضٝظٛبٗ ٠ح٘بيت ،1383 ،ـ ،302ل ٠ً .)6اكطاٌ  ٝتلطيٍ
زض ١ط ز ٝث ٠چكٖ ٗيذٞضز .اُط چ ٠تؼييٗ ٚطظ ًٞزًي ٛيبظٜٗس ثطضؾي ػٔ٘ي
١يأتي ٗطًت اظ ضٝاٙقٜبؼ ،ربٗؼ٠قٜبؼ ،كيعيٞٓٞغيؿت  ٝثَٞ ٠ض ًٔي
اٛسيكٜ٘سا ٙػٔ ٕٞتزطثي  ٝاٛؿبٛي اؾت ،اٗب تزطثً ٠كٞض١بي زيِط ٛيع ٗيتٞاٛس
ضاِ١كب ثبقس.

1

1ـ ؾٗ ٚؿؤٓٝيت ًيلطي زض ًكٞض١بي هجطؼ ،اؾٌبتٜٔس  ٝايطٜٓس ق٘بٓي  7ؾبّ  ٝزض ٜٔ١س ً ٝبٛبزا 12ؾبّ
اؾت .حوٞم أِٛؿتب ٙنـبض ضا ث ٠ؾ ٠زؾت ٠توؿيٖ ٗيًٜس1 :ـ ًٞزًب ٙظيط ز ٟؾبّ ً٘ٛ ٠يتٞاٜٛس ث ٠اضتٌبة
١يچ رطٗي ٗحٌ ٕٞقٛٞس 2ـ ًٞزًب 10 ٙتب ً٘تط اظ  14ؾبّ ً ٠تب  ٕ1988انْ ثط ػسٕ ٗؿؤٓٝيت ًيلطي آٛبٙ
ثٞز؛ اٗب اي ٚكطو ثب تهٞيت هب ٙٞٛرطٕ  ٝثيٛظ٘ي ًٜبض ُصاضز ٟقسًٞ .زًبٗ ٙعثٞض اً ٜٙٞاظ ٗؿؤٓٝيت
ًيلطي ترليق يبكت ٠ثطذٞضزاضٛس3 .ـ ًٞزًب ٙاظ  14تب ً٘تط اظ 18ؾبّ اظ ٗؿؤٓٝيت ًيلطي قجي ٠اكطاز
ثعضُؿبّ ثطذٞضزاض ٗي ثبقٜسٓ ،يٌٞٛ ٚع ثطذٞضز ثب آٛب ٙيب ثطذٞضزي ً ٠ثب اكطاز ثعضُؿبّ ٗيقٞز ٗتلبٝت
اؾت؛ ثَٞ ٠ضي ً ٠تأًيس ػ٘س ٟزض ٞٛرٞاٛب ٙثط ٗؿأٓ ٠انالح  ٝتطثيت هطاض زاضز (نبزهي ،1378 ،ـ-25

،26ل.)157
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يبكتِّبي تحوين
چٜبٛچ١ ٠سف اظ تؼييٗ ٚطظ ًٞزًي ،ح٘بيت اظ ًٞزى ثبقس ،تٞر ٠ثٝ ٠يؼيت
رؿ٘ي  ٝضٝاٛي ًٞزى زض ١ط ز ٝرٜج ٠الظٕ اؾت  ٝتسا ٕٝاي ٚح٘بيت تب زٝضاٙ
كطًٝف ٞ٘ٛز١ ٙيزب١ٙبي ثٔٞؽ  ٝآحبض ٛبقي اظ آ ٙيطٝضي ثٛ ٠ظط ٗيضؾس .آٙ
ُبًٞ ٠ً ٟزى ث ٠حجبت قرهيتي  ٝحجبت رؿ٘ي ٗيضؾس ،اي ٚح٘بيت ثبيس پبيبٙ
پصيطز ٖ١ .چٜب ٠ً ٙػالَٗ ٠جبَجبيي ٗيكطٗبيس ؾ١ ٚزس ٟؾبّ ؾٜي اؾت ً ٠ثب
ٝيػُي١بي كٞمآصًط تٜبؾت زاضز.
ٌٛت ٠اي ً ٠زض تؼيي ٚؾ ٚح٘بيت ًيلطي اظ ًٞزى ثبيس ٗٞضز تٞر ٠هطاض ُيطز،
تؼبضو آ ٙثب ؾٗ ٚؿؤٓٝيت ًيلطي اؾتٗ .ؿٔ٘بً اي ٚز ٝؾٛ ٚجبيس ثط يٌسيِط
ُٜٗجن ثبقٜس .ظيطا  ٖ١چٜب ٠ً ٙشًط قس ،يبثُ ٠تكريم ًٞزى ٛيبظٜٗس ح٘بيت
ًيلطي ،حؿبؾيت زٝضا ٙظٛسُي اظ آ ٙر٢ت اؾت ًٛ ٠يبظٜٗس ح٘بيتي اؾت
تب اٛوالة١بي ضٝحي  ٝضٝاٛي زٝضاًٞ ٙزًي ٞٛ ٝرٞاٛي كطًٝف ٘ٛبيس  ٝقرهيت
ٝي ث ٠حجبتي ُٗٔٞة ثطؾس .اٗب آٛچ ٠ثبيس ٗٞضز تٞر ٠ذبل هبِٛٞٛصاض هطاض
ُيطز ،ػسٕ تؼبضو ٗيب ٙح٘بيت اظ ييؾً ٝ ٞيلط  ٝثبظذٞاؾت اظ ؾٞي زيِط
اؾت.
ث١ ٠ط حبّ هبئْ ثٞز ٙث ٠ر٢ف زض تؼيي ٚؾٗ ٚؿؤٓٝيت ًيلطي  ٝذطٝد اظ
ًٞزًي ،اٗطي ذالف ٝاهؼيبت ارت٘بػي اؾت ٖ١ .چٜبُ ٠ً ٙصقت ،ضقس اٗطي
تسضيزي اؾت  ٝث ٠يي ثبض ٟحبنْ ٘ٛيآيس تب ثتٞاُ ٙلت ضؾيس ٙث ٠ؾٗ ٚكرهي
حت٘بً ضقس ضا ث٘١ ٠طا ٟزاقت ٠ثبقس  ٝكطز ضا اظ ق٘ٓ ّٞلظ «ًٞزى» ذبضد
ٗيؾبظز .اٗب ٘١يٝ ٚاهؼيبت ارت٘بػي ايزبة ٗي٘ٛبيس ؾٜي ضا ث ٠ػٜٞا ٙاٗبضٟاي
ٛؿجي زض ر٢ت تلٌيي ًٞزى  ٝثعضُؿبّ هطاض ز١يٖ .زض تؼيي ٚاي ٚؾ ٚثبيس ثًٔ ٠ي٠
رٜج١٠بي ضٝحي ـ ضٝاٛي  ٝرؿ٘ي كطز اٛؿب ٙتٞر ٠قٞز  ٝؾٜي تؼيي ٚقٞز ً٠
ثب ؿبٓت اكطاز ربٗؼُٜٗ ٠جن ثبقس.
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 ٖ١چٜي ٚزض ر٢ت تسضيزي ٞ٘ٛز ٙزذبٓت ضقس زض ايزبز ٗؿؤٓٝيت ًيلطي ،هطاض
زازً ٙيلط١بي ٗتلبٝت ثطاي يي رطٕ زض ؾٜيٗ ٚتلبٝت  ٖ١ ٝچٜي ٚتؼييٚ
ٗزبظات١بي ؿيطحبثت ً ٠زاضاي حساهْ  ٝحساًخط اؾتٗ ،يتٞاٛس ضاِ١كب ثبقس ٝ
هبيي ضا زض تُجين ٗزبظات ثب ٗيعاٗ ٙؿؤٓٝيت ٗطتٌت يبضي ٘ٛبيس.

ساُكبسّب
ثب تٞر ٠ثُٗ ٠بٓت َطح قس ٟپيك٢ٜبز ٗيُطزز:
1ـ زض هٞاٛيٗ ٚطتجٍ ثب ؾٗ ٚؿؤٓٝيت ًيلطي اَلبّ ثبظِٛطي قٞز.
 2ـ زض تؼيي ٚؾٗ ٚؿؤٓٝيت ًيلطي ػال ٟٝثط ثٔٞؽ رٜؿي  ٝرؿ٘ي ،ث ٠تحون
ثٔٞؽ زض َلْ اظ رٜج١٠بي زيِط ٛيع تٞر ٠قٞز.
3ـ ثب تٞر  ٠ث ٠تسضيزي ثٞز ٙضقسٗ ،حسٝز ٟؾٜي زض ٛظط ُطكت ٠قٞز ً ٠زض ايٚ
ٗحسٝزًٞ ٟزى زاضاي ٗؿؤٓٝيت ًيلطي ترليق يبكت 1٠ثبقس؛ ث٠ُٛٞ ٠اي ً ٠ٛ ٠ث٠
َٞض ًبْٗ ٗجطي اظ ٗؿؤٓٝيت ًيلطي قٞز ٗ ٠ٛ ٝؿؤٓٝيت ًيلطي تبٕ ثط ا ٝثبض
ُطزز.
4ـ زض تؼييٗ ٚطظ ًٞزًي ث ٠رٜج ٠ثعٟزيسُي ًٞزى ثعًٟبض ٛيع تٞر ٠قٞز ي٘ٚ
نيبٛت ربٗؼ ٠اظ آحبض ؾٞء رطٕ اضتٌبثي تٞؾٍ ًٞزى ،ث ٠ثبظپطٝضي اٛ ٝيع تٞر٠
قٞز.

1_ Diminished Responsibility
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هٌبثغ ٍ هأخز
 الوشآى الكشين
 رؼلطي ِٜٓطٝزيٗ ،ح٘س رؼلطي ،تشهيٌَلَطي حوَم ،ت٢طاُٜ ،ٙذ زاٛف،
چبح چ٢بضٕ1368 ،
 آحط آؼبٗٔيٗ ،ح٘س ث ٚحؿٍ ،ٚسبيل الشيؼِ ،ثيطٝت ،زاضاالحيبء آتطاث
آؼطثي١1403 ،٠ـ
 ضاؿت انل٢بٛي ،حؿي ،ٚالولشدات كي ؿشيت الوشآى ،ثيطٝت ،زاضآ٘ؼطك،٠
١1420ـ
 ؾيبح ،اح٘س ،كشٌّگ ثضسگ جبهغ ًَيي ،ت٢طا ،ٙاٛتكبضات اؾالٕ ،چبح
قبٛعز1373 ،ٖ١
 قطكيٗ ،ح٘س ضيب ،هشاحل سشذ ٍ تحَل اًسبى ،ت٢طا ،ٙؾبظٗب ٙچبح ٝ
اٛتكبضات ٝظاضت كط ٝ َٜ١اضقبز اؾالٗي ،چبح ؾ1368 ،ٕٞ
 قطيؼت٘ساضي ،ػٔي ،سٍاىشٌبسي تشثيتي ،ت٢طا ،ٙاٛتكبضات اٗيطًجيط ،چبح
قكٖ1375 ،
 قؼبضي ٛػاز ،ػٔي اًجط ،سٍاىشٌبسي سشذ ،اٛتكبضات اَالػبت ،ت٢طا ،ٙچبح
زٝاظز1374 ،ٖ١
 نبٛؼي ،پطٝيع ،حوَم ٍ اجتوبع ،ت٢طا ،ٙاٛتكبضات زاٛكِبٔٗ ٟي ايطا ،ٙچبح
ز1355 ،ٕٝ
َ جبَجبييٗ ،ح٘س حؿي ،ٚتلسيشالويضاى ،هٖ ،زكتط اٛتكبضات اؾالٗي ،چبح ا،ّٝ
1363
 ػ٘يس ،حؿ ،ٚكشٌّگ كبسسي ،ت٢طا ،ٙاٛتكبضات اٗيطًجيط ،چبح ؾي  ٝز،ٕٝ
1385
 كطربزٗ ،ح٘س حؿي ،ٚآسيتشٌبسي اجتوبػي ٍ جبهؼِشٌبسي اًحشاكبت،
ت٢طا ،ٙاٛتكبضات ثسض ،چبح ز1358 ،ٕٝ
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ً طي٘ي ،يٞؾق ،سٍاىشٌبسي اجتوبػي ،ت٢طاٛ ،ٙكط اضؾجبضا ،ٙچبح پٜزٖ،
1377
ً كبٝضظ ،ث ،ٚ٘٢آييي ًگبسش حوَم ٍ كليبت ػلن حوَم ،ت٢طاٗ ،ٙطًع
اٛتكبضات ر٢بز زاٛكِب١ي ،چبح ا1375 ،ّٝ
ٗ ح٘سظازٗ ،ٟح٘ٞز« ،اّليت دس حوَم هذًي ٍ حوَم ثييالولل خصَصي»،
ٗبٜ١بًٗ ٠ب ٙٞٛؾطزكتطا ٝ ٙزكتط يبضاٗ ،ٙطزاز  ٝق٢طيٞض 1380
ٗ طػكي ،ؾيس حؿ« ،ٚتحويوي دسثبسُ سي ثلَؽ» ،ت٢طا ،ٙكهٜٔبٗ ٠حوٞهي ـ
هًبيي زازُؿتطيٛ ،كط ضٝظٛبٗ ٠ضؾ٘ي ،تبثؿتب1371 ٙ
ٗ هجبح ،ػٔي  ٝؿيط ،ٟسٍاىشٌبسي سشذ ثب ًگششي ثِ هٌبثغ اسالهي ،ت٢طا،ٙ
اٛتكبضات ؾ٘ت ،چبح ا1374 ،ّٝ
٢ُٗ طيٗ ،طتًي ،تؼلين ٍ تشثيت دس اسالم ،ت٢طا ،ٙاٛتكبضات آعا١طا1362 ،
ٗ ظٔٗٞي ،ضرجؼٔي ،گبهي دس هسيش تشثيت اسالهي ،ت٢طاٛ ،ٙكط آكبم ،چبح
ز1362 ،ٕٝ

٘ٗ سٝحيٗ ،ح٘سضيب« ،هبدُ  2213هبًَى هذًي ٍ تجصشُّبي آى چِ
هيگَيٌذ؟»ٗ ،بٜ١بًٗ ٠ب ٙٞٛؾطزكتطا ٝ ٙزكتط يبضا ،ٙزي  ٝث1379 ٚ٘٢
ٗ يطٗح٘س نبزهي ،حؿي« ،ٚطجوِثٌذي اطلبل ثضُكبس دس حوَم اًگليس»،
ت٢طاٗ ،ٙزٔ ٠تحويوبت حوٞم زاٛكِب ٟق٢يس ث٢كتي ،ث٢بض  ٝتبثؿتب1378 ٙ
ٗ يطؾؼيسي ،ؾيس ٜٗهٞض ،هسؤٍليت كيلشي (هلوشٍ ٍ اسكبى) ،ت٢طاٗ ،ٙيعا،ٙ
چبح ا1383 ،ّٝ
ٛ زليٗ ،ح٘س حؿ ،ٚجَاّش الكالم ،ثيطٝتٗ ،ؤؾؿ ٠آ٘طتًي آؼبٓ٘ي،٠
١1412ـ
 ضٝظٛبٗ ٠ح٘بيت (ضٝظٛبٗ ٠ظٛسا٢ٛبي ًْ ًكٞض) ،ت٢طا1382 ،ٙ
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