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چکيدٌ
تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ثٻ ٖٷٹاٴ پسيسٺاي تبضيري ٦ٻ اق٧ب٪ ٬ٹٶب٪ٹٴ آٴ اظ زيطثبظ زضتٳبٲي خٹاٲٕ
ٸٞطټٷ ٩ټبي ٲرتٯ ٝٸخٹز زاقتٻ ،ٲتبؾٟبٶٻ ټٷٹظ ټٱ خٯٹٺ ټبيي اظ آٴ زض ثطذي خٹاٲٕ اظ خٳٯٻ
ثطذي اظ ٲٷبَ٦ ١كٹض ٲب اٲطي ضايح ٸ ٲتساٸ ٬اؾت .ثطذي اظ ٲٷبثٕ ضٸايي ٸ ٢بٶٹٶي ثب ت٧ٟي ٥ٲيبٴ تٷجيٻ
ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ٲٹيٗي ضا اتربش ٲي ٶٳبيٷس٦ٻ زضآٴ ثطذي اظ ا٢ؿبٰ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ تدٹيع ٪طزيسٺ ٸ
ثطذي تالـ ٦طزٺاٶس تب ٲٳ ٷٹٖيت تٷجيٻ ٦ٹز٦بٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ پسيسٺ ي يسح٣ٹ ٠ثكطي ظيطؾئٹا ٬ثطٶس
ٸآٴ ضا ثٻ َٹض٦ٯي يب خعئي اٶ٧بض ٶٳبيٷس .ايٵ زضحبٮي اؾت ٦ٻ زض ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯٯي ح٣ٹ ٠ثكط
ٲستٽبؾت ٦ٻ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ تحت ٖٷبٸيٷي ٶٓيط ٶ٣ى ح٣ٹ٦ ٠ٹز ،٤ذكٹٶت ٖٯيٻ ٦ٹز٦بٴ ٸ
ٶ٣ى ح٣ٹ ٠ثكطٲٷٕ ٸٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض ايٵ ٲ٣بٮٻ ؾٗي قسٺ اؾت پؽ اظ تجييٵ اخٳبٮي ٲٟبټيٱ
٦ٹز ٤آظاضي خؿٳي ٸتٷجيٻ ثسٶي ،ثٻ خبي٫بٺ ايٵ ٲٹيٹٔ زضآٲٹظٺټبي ضٸايي٢ ،بٶٹٶي ٸ اؾٷبز ثيٵ
اٮٳٯٯي پطزاذتٻ قٹز تب ثبقٷبؾبيي حسٸز ٸثٛٹض يطٸضت ٸ قطايٍ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ زضضاؾتبي
پيك٫يطي اظآثبض ٸپيبٲسټبي ٲٷٟي آٴ ،ضاټجطزټبي تطثيتي ضا خبي٫عيٵ آٴ ٶٳبييٱ .چطا٦ٻ ثب اتربش
ضٸـټبي خبي٫عيٵ تٷجيٻ ثسٶي ٲي تٹاٴ ضقس ٸثبٮٷس٪ي قرهيتي ٦ٹز ٤ضا زضخبٲٗٻ تًٳيٵ ٶٳٹز.
٦ٯيسٸاغٺ٦ :ٹز ،٤تٷجيٻ ثسٶي ،ضاټجطزټبي تطثيتي،آٲٹظٺټبي ضٸايي؛ ٢بٶٹٶي ٸاؾٷبز ثيٵ اٮٳٯٯي.
مقدمٍ
٦ٹز٦بٴ ظيجبتطيٵ ق٧ٹٞٻټبي ټؿتياٶس ٦ٻ ذساٸٶس ٲتٗب ٬ثٻ اٶؿبٴټب ٲطحٳت ٲي٦ٷس ،اٲب اٲطٸظٺ ي٧ي اظ
ثعض٨تطيٵ ٲًٗ٭ ټبي خٹاٲٕ اٶؿبٶي ٶبؾپبؾي زض ثطاثط ايٵ ٶٗٳت ثيٲٷت اٮٽي اؾت .چطا٦ٻ ٦ٹز٤
ًٖ -1ٹټيبت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ٸاحس ٲطاٚٻ
٦ - 2بضقٷبؼ اضقس ح٣ٹ ٠ثيٵ اٮٳٯ٭ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ٸاحس ٲطاٚٻ
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آظاضي اظ خطايٳي اؾت ٦ٻ ٢ٯت ټط اٶؿبٶي ضا ٲيآظاضز! ٲتبؾٟبٶٻ ٪بٺ ثي تٹخٽي خٹاٲٕ ٲٷدط ثٻ
خٷبيبتي ٖٯيٻ ٦ٹز٦بٴ ٲٗهٹٰ ٸ ثي پٷبٺ ٲيقٹز٦ٻ ٖٳ ١ٸخٹز قٷٹٶس٪بٴ ضا آتف ٲيظٶس .اٮجتٻ ٖٹاٲ٭
ٲتٗسزي زؾت ثٻ زؾت ټٱ زازٺاٶس تب ٲب ضٸظ ثٻ ضٸظ قبټس اٞعايف خٯٹٺ ټبيي اظ ٦ٹز ٤آظازي زضثطذي
اظ ٦كٹضټب اظخٳٯٻ ايطاٴ ثبقيٱ .آٲبض تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ټكساضزټٷسٺ اؾتَ .ج ١آٲبضي ٦ٻ ټطؾبٮٻ اضائٻ
ٲيكٹز ،نسټب ټعاض٦ٹز ٤تٹؾٍ ٸاٮسيٵ يبذٹيكبٸٶساٴ ٶعزي ،٥ثٻ قست ٲٹضز تٷجيٻ ٢طاض٪طٞتٻ ٸ حتي
ټعاضاٴ ٶٟط اظ آٶبٴ خبٴ ذٹز ضا ثط اثط ٸذبٲت ٸ قست خطاحبت ٸاضزٺ اظ زؾت ٲيسټٷس ٸآٴ تٗسازي
ټٱ ٦ٻ ظٶسٺ ٲي ٲبٶٷس ٸ پؽ اظ ٲستي اظ ٶٓط خؿٳي ثٽجٹز ٲي يبثٷس ،يطثٻټبي قسيس ضٸحي ٸ ضٸاٶي
ٲي ثيٷٷس( .قٳيٱ ،تٷجيٻ ثسٶي ٸؾٹء ضٞتبض ثب٦ٹز٦بٴ) ثٻ ټط حب٦ ٬ٳتط ذبٶٹازٺ ٸ ٲسضؾٻ اي ٲي تٹاٴ پيسا
٦طز ٦ٻ ثطاي ثط ٦طؾي ٶكبٶسٴ ٲ٣بنس ذٹيف ٸ ح٧ٹٲت ثط٦ٹز٦بٴ ٸثٽطٺ ٦كي اظ آٶبٴٞ،طٲٹ ٬آظاض
ٸيطة ٸ قتٱ ضا ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٶسټٷس(.ثٽكتي ،اؾالٰ ٸ ح٣ٹ٦ ٠ٹز٤؛ پػٸټكي زضثبضٺ ح٣ٹ٠
َٟ٭ اظ زيس٪بٺ اؾالٰ ٸ اٖالٲيٻ ح٣ٹ٦ ٠ٹز ،٤ل )190اظ ايٵ ضٸ يطٸضي اؾت تب ثٻ ثطضؾي ٸ تح٣ي١
ثيكتطي پيطاٲٹٴ ايٵ پسيسٺ قٹٰ پطزاذتٻ قٹز .زضايٵ ٶٹقتٻ ،ٲبزضنسز ثطضؾي ٲٷبثٕ ٣ٞٽي ٸ ح٣ٹ٢ي
ٲطتجٍ ثب تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ټؿتيٱ ثب ايٵ اٲيس٦ٻ ٪بٲي زضخٽت اٮتيبٰ زضز ٦ٹز٦بٶي ثبقس٦ٻ خع ٪طيٻ ضاٺ
زٞبٖي ٶساضٶس.
زضح٣ٹ ٠اؾالٰ ثب تٹخٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ حيبت اٶؿبٴ ازاٲٻ زاضز ٸ زٶيب ٲ٣هس ٶٳيثبقس ،ح٣ٹ ٠خؿٳي،
ضٸحي ٸ ٲٗٷٹي اٶؿبٴ ثٻ نٹضت ٲجؿٹٌ َطح ٸ ثحث قسٺ اؾت ٸ اظ خٳٯٻ ٲجبحث آٴ ح٣ٹ٦ ٠ٹز٤
زضآٲٹظٺټبي ٣ٞٽي يٗٷي خجٽٻ ٪يطي ٢طآٴ ٸ ائٳٻ(ٔ) زضٲٹضز ح٣ٹ ٠خؿٳي ،ضٸحي ٸ ٧ٞطي ٦ٹز ٤ٲي
ثبقس .ٸاٶ٫ٽي ،ثب تتجٕ زض ٲٷبثٕ ٲرتٯ ٝضٸايي ٸ حتي ٢بٶٹٶي ٢سض ٲتي٣ٵ ايٵ ٦ٻ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ثب
چبٮف اؾبؾي ٲٹاخٻ ثٹزٺ ٦ٻ زضٲجبحث آتي پؽ اظ تجييٵ اخٳبٮي ٲٟبټيٱ ٦ٹز ٤آظاضي خؿٳي ٸ تٷجيٻ
ثسٶي ،حسٸز ٸ ثٛٹض ٶ٣ى ايٵ ح ١ثٷيبزيٵ ٦ٹز٦بٴ ضا ٲٹضز ثحث ٸ ثطضؾي ٢طاض ٲيزټيٱ.
-3

مفاَيم كًدک،كًدک آزاري جسمي ي تىبيٍ بدوي

ثطاي تجييٵ ثٽتط خبي٫بٺ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ زض آٲٹظٺ ټبي ضٸايي٢ ،بٶٹٶي ٸ اؾٷبز ثيٵ اٮٳٯٯي ٸ تٗييٵ
يطٸضت ٸقطايٍ پصيطـ اؾتثٷبيي آٴ ،اقبضٺ ي ٲرتهطي ثٻ ٲٟبټيٱ ٦ٹز٦ ،٤ٹز ٤آظاضي خؿٳي
ٸتٷجيٻ ثسٶي ٲي ٶٳبييٱ.
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-3-3كًدک
تجهطٺ ي1ٲبزٺ ي 1210انالحي ٲهٹة٢1361/10/8بٶٹٴ ٲسٶي ،تٳبيع ٦ٹز٦بٴ ثب اقربل ثبٮ ٙضا
ٲُطح ٶٳٹزٺ اؾت .ثٻ ايٵ نٹضت ٦ٻ ثب اٮٽبٰ اظ ٣ٞٻ اٲبٲيٻ ثسٸٴ آٴ ٦ٻ اقبضٺاي ثٻ اٶتٽبي نٛط٦ٹز٦بٴ
ٶٳٹزٺ ثبقس،نطٞب ؾٵ ثٯٹ٘ ضا ٦ٻ زض ٸا ٕ٢ٲال ٤ٲ٧ٯ ٝقسٴ اقربل ثٻ اٖٳبٖ ٬جبزي ثٹزٺ،ثٻ اٖٳب٬
ح٣ٹ٢ي ٶيع تؿطي زازٺ اؾت.اٮجتٻ ٲال ٤ثٯٹ٘ زضاٖٳب ٬ٲبٮي اٞطاز ثٻ ضقس آٴ ټب ٶيعٲٹ٦ٹ٪ ٬طزيسٺ
اؾت.ثسيٵ تطتيت ٢بٶٹٴ ٲسٶي ثٻ تجٗيت اظ٣ٞٻ اٲبٲيٻ ثٻ خبي اؾتٗٳب ٬ٸاغٺ ي ٦ٹز ٤ثطاي اقربل
ٶبثبٮ ٙاظ٦ٯٳٻ ي نٛيط اؾتٟبزٺ ٶٳٹزٺ ٦ٻ ثٽتطاؾت زضثبظٶ٫طيټبي ثٗسي ايٵ ٢بٶٹٴ،ٲتٷبؾت ثب ٲٗبز٬
ٞبضؾي آٴ اؾتٗٳب ٬قٹز تب ثطاي اٞطاز ٖبٲٻ ي خبٲٗٻ ٶيع ٢بثٯيت ٞٽٱ ضاحتي زاقتٻ ثبقس.زض ايٵ ٲيبٴ ثب
تٹخٻ ثٻ آظازي ازيبٴ ٸ ٲصاټت زضايطاٴ ٸ ثب تٹخٻ ثٻ تكتت آضاء ٣ٞٽبي اٲبٲيٻ ٸ ثٻ ٸيػٺ ٖبٲٻ
زضذهٹل ؾٵ ثٯٹ٘،تٗييٵ ؾٵ  15ؾب ٬تٳبٰ ٢ٳطي ثطاي پؿطاٴ ٸ  9ؾب ٬تٳبٰ ٢ٳطي ثطاي زذتطاٴ
ثطاؾبؼ ٶٓط ٲكٽٹض ٣ٞٽبي اٲبٲيٻ ثبضٸي٧طزټبي ٖٯٳي ٸٖيٷي حب٦ٱ ثط ا٦ثطيت ٦ٹز٦بٴ ايطاٶي چٷساٴ
ؾبظ٪بض ٶٳي ثبقس.چطا ٦ٻ زض ٣ٞٻ ٖبٲٻ ٶيع زضثبضٺ ي ؾٵ ثٯٹ٘ اتٟب ٠ٶٓط ٸخٹز ٶساضز.ظيطا قبٗٞيبٴ ٸ
حٷجٯيبٴ ؾٵ ثٯٹ٘ ضا زضزذتط ٸ پؿط  15ؾب ٬تٳبٰ ٢ٳطي ٲيساٶٷس .ٲبٮ٧يبٴ  17ؾب ٬ٸ ذٹز ٲبٮ 15 ٥ؾب٬
زضزذتط ٸ پؿط ،حٷٟيبٴ  18ؾب ٬زضپؿط ٸ  17ؾب ٬زضزذتط ضا ٲال ٤ثٯٹ٘ ٢طاض زازٺاٶس(.نٟبئي ٸ
اٲبٲي،ٲرتهط ح٣ٹ ٠ذبٶٹازٺ ،ل )209
ٲ٣ٷٵ ٦يٟطي ٶيع ټط چٷس ثٻ قطح تجهطٺ ي  1ٲبزٺ ي ٢ 49بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي  1370ٸتجهطٺ ي 1
ٲبزٺ ي ٢ 219بٶٹٴ آييٵ زازضؾي زاز٪بٺ ټبي ٖٳٹٲي ٸ اٶ٣الة زض اٲٹض ٦يٟطي ٲهٹة،1378ٲٗيبضتٗييٵ
ٲؿئٹٮيت ٦يٟطي ضا ضؾيسٴ ثٻ حس ثٯٹ٘ قطٖي تٗييٵ ٶٳٹزٺ اؾت.ٮي٧ٵ اظ ٞحٹاي ايٵ ٲٹاز چٷيٵ
ٲؿتٟبز ٲيقٹز ٦ٻ ٲ٣ٷٵ ٲب ؾٵ ثٯٹ٘ قطٖي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ اٲبضٺ ي ٢بٶٹٶي ثطاي ٲؿئٹٮيت ٦يٟطي ټٱ
پصيطٞتٻ اؾت(.ايطٸاٶيبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ٦ ،ٹز ٤آظاضي؛اظ ٖٯت قٷبؾي تب پبؾد زټي،ل )197
ثب تٹخٻ ثٻ اټٳيتي ٦ٻ زضتٗييٵ ٲطظ ٲيبٴ ثعض٪ؿبٮي ٸ٦ٹز٦ي زضحٹظٺ ي ح٣ٹ ٠ٸخٹز زاضزٸثبٖٷبيت ثٻ
پصيطـ ان٭ حٳبيت ٸيػٺ اظ ٦ٹز٦بٴ زضح٣ٹ،٠ٶٹٔ ضٸي٧طز٢بٶٹٶ٫صاضاٴ زض تٗطي٦ ٝٹز،٤آثبض ٸ تجٗبت
ٲثجت ٸ ٲٷٟي ظيبزي ضا ٲيتٹاٶس ثٻ زٶجب ٬زاقتٻ ثبقس.چطا ٦ٻ زض تٗييٵ ؾٵ َٟٹٮيت زض حٹظٺ ي ح٣ٹ٠
٦يٟطي اظ ثٗس ٲؿئٹٮيت ٦يٟطي ٸ زضح٣ٹ ٠ٲسٶي اظ ثٗس ٲؿئٹٮيت ٲسٶي ٲيتٹاٶس ٲؤثط ٸا ٕ٢قٹزٸټٱ
چٷيٵ ثب تٗييٵ«ؾٵ ٦ٹز٦ي»اظ ٶٓط ٢بٶٹٶي ٦ٹز ٤اظ حٳبيتټبي ٸيػٺ ٸ يب ثبٮٗ٧ؽ ثٻ پبيبٴ ضؾيسٴ ايٵ
حٳبيتټب تبثيطٲؿت٣يٱ ذٹاټس زاقت ٸ زضتٗييٵ ؾٵ ٦ٹز٦ي اظ ٸاٗ٢يتټبي اختٳبٖي،ا٢ٯيٳي ٸاضظقي
ثبيس ثٽطٺ خؿتٖ .ٯيطٚٱ ايٵ ٦ٻ ٢بٶٹٶ٫صاضايطاٶي ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب ٬ثطاثطٲبزٺي٢ 621بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي
ضثٹزٴ ٦ٹز٦بٴ ظيط  15ؾب ٬يب ثٻ ٲٹخت تجهطٺ ي 1ٲبزٺي٢ 3بٶٹٴ ٲجبضظٺ ثب ٢بچب ٠اٶؿبٴ ٲهٹة 1383
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٢بچب ٠اقربل ظيط  18ؾب ٬ضا اظ ٲٹاضز اقس ٲدبظات اٖالٰ ٦طزٺ اؾت(.ثطاي ٲُبٮٗٻ ي ثيف تط ض٤.
ثي٫ي،ضاټجطزټبي حٳبيتي ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲتحس،ايطاٴ ٸاؾالٰ زضتبٲيٵ اٲٷيت ثعٺ زيس٪بٴ ٸقٽٹز ٢بچب٠
اٶؿبٴ ،نم )25-59يب زضٲبزٺي ٢ 79بٶٹٴ ٦بض ثٻ ٲٳٷٹٖيت ثٻ ٦بض٪يطي اٞطاز٦ٱ تطاظ 15ؾب ٬اقبضٺ
ٶٳٹزٺ اؾت .يب زض ٢بٶٹٴ ذبل زي٫طي تحت ٖٷٹاٴ «٢بٶٹٴ حٳبيت اظ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹخٹاٶبٴ»
ٲهٹة ،1381اقربل ظيط  18ؾب ٬تٳبٰ قٳؿي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٹزٞ ٤طو ٶٳٹزٺ اؾت .زض ٲ٣ٹٮٻ ي
تٗطي٦ ٝٹز ٤ثسٸٴ آٴ ٦ٻ حس ٸ ٲطظي زض ٲٹضز تٗييٵ ؾٵ َٟٹٮيت زاقتٻ ثبقس ثب ٖسٰ تٗييٵ ؾٵ
ز٢ي ١زٸضاٴ َٟٹٮيت ،ثٻ ٶٹٖي ي٧ي اظ ضاٺټبي ؾٹء اؾتٟبزٺ زض ٦ٹز ٤آظازي ضا ٞطاټٱ ٶٳٹزٺ اؾت.
اظٶٓط ٮٛٹي نٛيط ثٻ ٲٗٷي ٦ٹچ ٥ٸذطز اؾت ٸزض انُالح ٣ٞٽي ٸح٣ٹ٢ي ثٻ قرهي اَال ٠ٲيقٹز
٦ٻ ثٻ ؾٵ ثٯٹ٘ ٶطؾيسٺ ٸ٦جيط ٶكسٺ ثبقس( .ثي٫ي،ثعٺ زيس٪ي اَٟب ٬زض ح٣ٹ ٠ايطاٴ،نم-52
)51ثٷبثطتٗطي ٝؾبظٲبٴ ثٽساقت خٽبٶي(٦،1)WHOٹز ٤ټطاٶؿبٴ ٦ٱ تطاظ18ؾب ٬اؾت ،ٲ٫طايٵ ٦ٻ
َج٢ ١بٶٹٴ ٢بث٭ اٖٳب ٬زضٲٹضز٦ٹز،٤ؾٵ ٢بٶٹٶي ٦ٱ تطتٗييٵ قسٺ ثبقس(.نيسي،زضؾٹ ٨ظٶس٪ي؛ثطضؾي
پسيسٺ ٦ٹز ٤آظاضي،ل)8
ٲُبث ١ٲبزٺ ي ٦ 1ٷٹاٶؿيٹٴ ح٣ٹ٦ ٠ٹز،1989 ٤ٲٷٓٹض اظ ٦ٹز ٤اٞطاز اٶؿبٶي ظيط ؾٵ  18ؾب٬
اؾت.ٲ٫ط ايٵ ٦ٻ َج٢ ١بٶٹٴ ٢بث٭ اخطا زض ٲٹضز ٦ٹز،٤ؾٵ ثٯٹ٘ ٦ٱ تط تكريم زازٺ قٹز .ثسيٵ
تطتيت ثٻ ٢بٶٹٶ٫صاضاٴ زاذٯي اخبظٺ زازٺ قسٺ اؾت تب ثب تٹخٻ ثٻ قطايٍ ا٢ٯيٳي ٸ زي٫ط قطايٍ
اختٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي ذبل ټط خبٲٗٻ زض نٹضت يطٸضت ؾٵ ٦ٹز ٤ضا پبييٵتط ٢طاض
زټٷس(.ظيٷبٮي،اثٗبزح٣ٹ٢ي ٸخطٰ قٷبؾي حٳبيت اظ٦ٹز٦بٴ ٸٶٹخٹاٶبٴ زض ٲٗطو ذُط،ل)29
اظ ٶٓط ٲُبٮٗٻ ي تُجي٣ي ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب ٬زضح٣ٹ ٠اٶ٫ٯؿتبٴ ثطاثط٢بٶٹٴ ٦ٹز٦بٴ ٦،1989ٹز ٤ثٻ
ٖٷٹاٴ ٞطز ظيط  18ؾب ٬تٗطي ٝقسٺ اؾت،ټطچٷس٦ٻ ح٣ٹ٦ ٠يٟطي  ٍ٣ٞاٞطاز ظيط16ؾب ٬ضاٲكٳٹ٬
حٳبيتټبي ٸيػٺ ذٹز ٢طاض ٲيزټس(.ٲٽطا ،ضٸي٧طز خبٲٗٻ قٷبذتي ٸح٣ٹ٢ي ثٻ پسيسٺ ٦ٹز ٤آظاضي،ل
)255
 -1-3كًدک آزاري جسمي
زض انُالح ټط٪ٹٶٻ آؾيت خؿٳي يب ضٸاٶي ،ؾٹءاؾتٟبزٺ ي خٷؿي يب ثٽطٺ ٦كي ٸ ٖسٰ ضؾيس٪ي ثٻ
ٶيبظټبي اؾبؾي ٦ٹز٦بٴ تٹؾٍ اٞطاز زي٫ط٦،ٹز ٤آظاضي 2تٯ٣ي ٲيقٹز .اٮجتٻ ٦ٹز ٤آظاضي زضزٸؾُح
ٶٓطي ٸٖٳٯي ثطضؾي ٲي قٹز ٦ٻ زضٲٟٽٹٰ ٶٓطي«٦ٹز ٤آظاضي ٖجبضتؿت اظ ټط٪ٹٶٻ ضٞتبضي ٦ٻ ثٻ

1- World Health organization.
2- Child abuse
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تٳبٲيت خؿٳبٶي،ضٸاٶي،ضقس ٞطزي ٸ اختٳبٖي ٸ يب قبٴ اٶؿبٶي ٦ٹز،٤ٮُٳٻاي ضا ٸاضز آٸضز»(.ايطٸاٶيبٴ
ٸ ټٳ٧بضاٴ،پيكيٵ،ل )55
ټٱ چٷيٵ ٦ٹز ٤آظاضي زض انُالح ٲترههبٴ اٲط ثٻ ټط ٪ٹٶٻ ضٞتبضي ٦ٻ ٲكتٳ٭ ثط آظاض خؿٳي يب
ؾٹء اؾتٟبزٺي خٷؿي يب ثي تٹخٽي ثٻ ٦ٹز ٤ٸ ٶيبظټبي اؾبؾي اٞطاز ٸ آظاض ٖبَٟي ثبقس ،اَال ٠ٲي-
٪طزز.
اٮجتٻ ثٻ ٶٓط ٲيضؾس ٦ٻ ايٵ تٗطي ٝاظ زيس٪بٺ ٪ٹٶٻ قٷبؾي ٦ٹز ٤آظاضي ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞتٻ ٸٞب٢س
ٲبټيت تٗطي٦ ٝٹز ٤آظاضي ٲيثبقس .ثبيس زض ٶٓط زاقت ٦ٻ ٦ٹز ٤آظاضي ي ٥اٲط ٶؿجي اؾت ،ثسيٵ
ٲٗٷي ٦ٻ ثب تٹخٻ ثٻ ٞطټٷ ٩ٸ ثبٸضټبي ټط ٲٷُ٣ٻ،تٯ٣ي ٲتٟبٸتي اظ آٴ ٲيقٹز .چٻ ثؿب ضٞتبضي زض ي٥
خبٲٗٻ ،ٲهسا٦ ٠ٹز ٤آظاضي ٲحؿٹة قسٺ ٸ خطٰ ثٻ حؿبة آيس ،ٸٮي زضخبٲٗٻي زي٫طي ي ٥اٲط
ٖبزي ٲحؿٹة قٹزٞ( .ٽطؾتي ٸٶٓطي ذب٦كٹض ،ثطضؾي پسيسٺ ٦ٹز ٤آظاضي اظ اثٗبز ح٣ٹ٢ي ٸ
يطٸضت ثبظٶ٫طي ،نم )116-117
ٖٷهط انٯي زض٦ٹز ٤آظاضي٦،ٹز ٤اؾت ٸ ٸخٹز ٦ٹز ٤ثعٺ زيسٺ ثطاي تح٦ ١٣ٹز ٤آظاضي يطٸضي
اؾت٦ .ٹز ٤آظاضي اظ زٸ ٦ٯٳٻ ي«٦ٹز»٤ٸ«آظاض» تك٧ي٭ قسٺ اؾت ٦ٻ ٢جال ثٻ تٟهي٭ ثٻ تٹييح
انُالح ٦ٹز ٤پطزاذتيٱ ٸزضايٵ خب ثٻ تٹييح ٸاغٺ ي آظاض ٲيپطزاظيٱ ٦ٻ ٖجبضت اظ ٶٹٖي آؾيت ٲي-
ثبقس٦ٻ ٶبقي اظ ضٞتبض ٸ ثطذٹضز ْبٮٳبٶٻ اؾتَ(.بضٲي،خطٰ قٷبؾي ٣ٞٽي ٸ ح٣ٹ٢ي ٦ٹز ٤آظاضي)
ٸاغٺي آظاض  ٍ٣ٞيٖ ٥ٳ٭ ٸاحس ضا زض ثطٶٳي٪يطز ،ثٯ٧ٻ ٲٹاضز ٲتٗسزي اظ ضٞتبضټب ضا قبٲ٭ ٲيقٹز .زض
ٲٹضز ي ٥ثرف ايٵ ضٞتبضټب اذتال ٜٶٓط ٦ٱتطي ٸخٹز زاضز .ظيطا ټٳ٫بٴ ثٻ آظاض ثٹزٴ ايٵ ضٞتبضټب اظ
٢جي٭ يطة ٸ خطح ٞيعي٧ي ٸتدبٸظ خٷؿي اشٖبٴ زاضٶس٦.ٱ تط ٦ؿي ثٻ ٮحبِ ٸيٹح آظاض زض ٲٹضز
ذهيهٻ ي اشيت ٸ آظاض ايٵ اٖٳب ٬تطزيس زاضز ٸ اظ ؾٹي زي٫ط ٲٹاضز ٲكبثٽي ٸخٹز زاضز ٦ٻ نطاحت
ٸ ٸيٹح ٢جٯي زض ٲٹضز آظاض ثٹزٴ آٴټب ٸخٹز ٶساضز ٸ تٳبيع ٲيبٴ ضٞتبضټبي پؿٷسيسٺ ٸ پصيطٞتٷي ٸ
ضٞتبضټبيي ٦ٻ آظاض تٯ٣ي ٲيقٹٶس ضٞتٻ ضٞتٻ زقٹاضتط ٲيقٹز .ٲثال زض تٗييٵ ٲهبزي ١تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٤
(ثٻ ٖٷٹاٴ قيٹٺ ٸ ضاټي ثطاي پطٸضـ ٸ تبزيت اٸ ٸ ي ٥ضٞتبض پصيطٞتٷي) ٸ يطة ٸ خطح ٦ٹز( ٤ثٻ
ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲهبزي ١آظاض) زقٹاض ٲي٪طزز ٸ ايٵ ؾئٹا ٬ٲُطح ٲيقٹز ٦ٻ ثب تٹخٻ ثٻ ٲثب ٬ٲص٦ٹض
ٖٷهط ٲبزي اشيت ٸ آظاض ثب ٖٷهط ٲبزي يٖ ٥ٳ٭ ٚيط آٴ ،ٲكبثٻ اؾت ،ٲال ٤تٗييٵ يٖ ٥ٳ٭ ثٻ ٖٷٹاٴ
اشيت ٸ آظاض چيؿت؟
زض پبؾد ثٻ ايٵ پطؾف زٸ زيس٪بٺ زض تٗطي٦ ٝٹز ٤آظاضي ٸخٹز زاضز ٦ٻ ثط ٲجٷبي تٗطي ٝٲٹؾٕ اظ
٦ٹز ٤آظاضي ،تٗساز ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب ٖٷٹاٴ«آظاضزيسٺ»زؾتٻ ثٷسي ٲيكٹٶس ثٻ ٶحٹ ٢بث٭ تٹخٽي ظيبز
ذٹاټس قس ٸ ثط پبيٻ ي تٗطي ٝٲًي ١اظ ٦ٹز ٤آظاضي ٦ٻ ٲٹخت ٦بټف اشيت ٸ آظاض ٦ٹز٦بٴ آظاضزيسٺ
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ٲيقٹز ٸ ثبٖث ٲيقٹز تب ثؿيبضي اظ ٦ٹز٦بٴ اظ حٳبيت ٦يٟطي ٲحطٸٰ قٹٶس ٸ زض ٲٗطو ذُط ثعٺ
زيس٪ي ٲدسز ٸ ثعټ٧بضي زض آيٷسٺ ٢طاض ٪يطٶس(.ٲٽطا ،پيكيٵ ،نم )257 -258
ا٪ط ثرٹاټيٱ ثٻ ٦ٹز ٤آظاضي ٶ٫طقي ٖٳٯي ٸ زضثؿتط ؾيبؾتټبي خبضي تبٲٯي زاقتٻ ثبقيٱ ٲيتٹاٴ
ا يٵ ٪ٹٶٻ ثيبٴ زاقت ٦ٻ ٦ٹز ٤آظاضي تٳبٰ اق٧ب ٬ؾٹء ضٞتبض ثب ٦ٹز٦بٴ اظ خٳٯٻ تٷجيٻ ثسٶي ضا ٶيع زض ثط
٪طٞتٻ ٦ٻ ٲٷدط ثٻ ايطاز آؾيتټبي ثبٮٟٗ٭ يب ثبٮ٣ٹٺ ثطؾالٲتي ،ث٣بء ،ضقس يب ٲ٣بٰ ٸ ٲٷعٮت ٦ٹز ٤ٲيقٹز
ٸ زضحيُٻ ي ٥ضاثُٻي ٲؿئٹٮيت ،اٖتٳبز ٸيب اٖٳب ٬اذتيبضات ٞطز نٹضت ٲيپصيطز(.ايطٸاٶيبٴ ٸ
ټٳ٧بضاٴ ،پيكيٵ ،ل )59
ثط ٲجٷبي زيس٪بٺ اضائٻ قسٺ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ثٽساقت خٽبٶي٦،ٹز ٤آظاضي ثٻ ي٧ي اظ اق٧ب ٬شي٭ ٢بث٭
تح ١٣ٲيثبقس:
1

2

3

٦.1ٹز ٤آظاضي خؿٳي ٦.2 ،ٹز ٤آظاضي ٖبَٟي٦.3 ،ٹز ٤آظاضي خٷؿي٦.4 ،ٹز ٤آظاضي ٲجتٷي ثط
ٟٚٯت ٸ ثي ٲجبالتي.
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زض ٲدٳٹٔ ٖٯ٭ ٞطټٷ٫ي،ا٢تهبزي ،اختٳبٖي ٸ ؾيبؾي ثٻ ثطٸظ ٦ٹز ٤آظاضي ٲٷتٽي ثٻ تٷجيٻ ثسٶي
٦ٹز٦بٴ ٲٷدط ذٹاټس قس ٸ ثط ايٵ ٲجٷب تٗطي٦ ٝٹز ٤آظاضي خؿٳي تحت تبثيط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٸ
اضظـټبي ٞطټٷ٫ي ټط خبٲٗٻ ٢طاض زاضز.
٦ٹز ٤آظاضي خؿٳيٖ،جبضت اظ حٳٯٻ ي ٞيعي٧ي ثٻ ٦ٹز ٤اؾت ،ثٻ ٪ٹٶٻاي ٦ٻ ٲٹخت زضز ،ثطيس٪ي،
٦جٹزي ،ق٧ؿت٫ي اؾترٹاٴ ٸ ؾبيط خطاحبت ٸ حتي ٲط٪ ٨طزز٢( .طائي،ي ٥آيٻ ٸ چٷس ٶ٧تٻ؛اشيت
ٸآظاض ٦ٹز ٤اظزيس٪بٺ اؾالٰ،ل )16ثبايٵ ٸن ٝآظاضخؿٳي ٦ٹز ،٤ٲٷتٽي ثٻ آؾيت خؿٳي ثبٮٟٗ٭ يب
ثبٮ٣ٹٺ ي ٸي ٲي٪طزز .ايٵ ضٞتبض زضحيُٻي ضاثُٻي ٲؿئٹٮيت ،اٖتٳبز ٸ يب اٖٳب ٬اذتيبضات ٞطز نٹضت
ٲيپصيطز .زض ايٵ تٗطي ٝايٵ ٪ٹٶٻ ثٻ ٶٓط ٲيضؾس ٦ٻ اٚٯت تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ثيكتط تٹؾٍ اٞطازي ٦ٻ
اذتيبض ٸ يب ٲؿئٹٮيت ٶ٫ٽساضي ٦ٹز ٤ضاثطٖٽسٺ زاضٶس ٸ٦ٹز ٤ٶؿجت ثٻ آٴټب اٖتٳبز زاضز نٹضت
ٲي٪يطز .ضٞتبضټبي ٦ٹز ٤آظاضي خؿٳي اظ خٳٯٻ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ثٻ نٹضت ٖٳسي ٸ ثب ؾٹء ٶيت
ذبل ٸضٸز نسٲٻ ثٻ ٦ٹز ٤ٸ يب زض ٶتيدٻي اٖٳب ٬تطثيتي ٸتبزيجي ٸاٮسيٵ ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض تٷجيٻ ٦ٹز٤
نٹضت ٲيپصيطز ،ٸا ٕ٢ٲيقٹز.
 -1-3تىبيٍ بدوي

1

- Physical child abuse.
- Affective child abuse.
3
- Sexual child abuse.
4
- Neglect.
2
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تٷجيٻ زض ٮٛت ثٻ ٲٗٷي آ٪بټبٶيسٴ ،ثيساض٦طزٴ ،ٸا٪ ٝ٢طزاٶيسٴ ثٻ چيعي ٸ ټٹقيبض ٦طزٴ آٲسٺ اؾت .زض
انُالح ثٻ ٖٳٯي ٟ٪تٻ ٲيقٹز ٦ٻ الظٲٻي آٴ آ٪بٺ ٸ ټٹقيبض٦طزٴ ثبقس (ا٦جطي ،ٶ٣ف تٷجيٻ زض تطثيت
اظ زيس٪بٺ اؾالٰ)٦ٻ ٲٗٷبي ٮٛٹي ٸ ٖبٰ تٷجيٻ ٲيثبقس .زض ٲٗٷبي ذبل ٶيع تٷجيٻ ٖجبضت اظ اٶدبٰ ٦بض
ٶبٲُٯٹة تٹؾٍ ٦ٹز ٤ثٹزٺ ٦ٻ ٲب زضٲ٣بث٭ ٦بضٶبزضؾت اٸ ،ضٞتبضي اٶدبٰ ٲيزټيٱ ٦ٻ ثطاي اٸ ٶبٲُٯٹة
اؾت ٸ ٮصا تٷجيٻ زض ٲٗٷبي اذم ټٳبٴ تٷجيٻ ثسٶي ٲيثبقس(.زاٸزي،ٶكؿت ٖٯٳي خبي٫بٺ تكٹي ١ٸ تٷجيٻ
٦ٹز ٤ٸ ٶٹخٹاٴ) زض انُالح ٣ٞٽبء ٶيع تٷجيٻ ٲتطاز ٜتبزيت ثٻ ٦بض ضٞتٻ اؾت ٸآٴ ٲدبظات ؾج٧ي
اؾت ٦ٻ اؾالٰ ثطاي اٖٳب ٬ٶبقبيؿتٻ ي ٦ؿبٶي ٦ٻ ثٻ حس ت٧ٯي ٝقطٖي ٶطؾيسٺ اٶسزض ٶٓط ٪طٞتٻ
اؾت(.ٸظيطي ،ح٣ٹ ٠ٲت٣بث٭ ٦ٹز ٤ٸ ٸٮي زض اؾالٰ ٸ ٲٹاضز تُجي٣ي آٴ ،ل)321
ثبزضٶٓط٪طٞتٵ ټس ٜزضٸٶي ٸ حبالت ضٸاٶي تٷجيٻ ٦ٷٷسٺ ،تٷجيٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ چٽبض نٹضت ٸ يب چٽبض
ٶٹٔ اٶدبٰ ٪يطز :تٷجيٻ اٶت٣بٲي ،تٷجيٻ ثبظزاضٶسٺ يب تٷجيٻ ثٻ ٲٷٓٹض ٲٷٕ ٸ ٶٽي ٦ٹز ٤اظ اضت٧بة ذال ،ٜتٷجيٻ
ثٻ ٲٷٓٹض اٶسضظ زي٫طاٴ ٸ ٖجطت آٲٹظي ٶبْطاٴ تٷجيٻ ٸ تٷجيٻ انالحي ٦ٻ اظ تكٹي ١ٸ ٲساضا ٸ ض ١ٞٸ
ٲالَٟت اؾتٟبزٺ ٶٳٹزٺ ٸ زض نٹضت ٖسٰ تبثيط٪صاضي ثٻ تسضيح اظتٷجيٻ ظثبٶي ثٻ ثسٶي ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قٹز
ٸ ثبيس ټٳٻي ٲطاح٭ آٴ ،ثٻ ٲٹضز ٸ ثدب ٸ ثبقطايُي ٲٗيٵ اٖٳب٪ ٬طزز(.حدتي ،قطايٍ ٸ٦بضايي تٷجيٻ
زضتطثيت ٦ٹز ٤ٸٶٹخٹاٴ ،نم48ٸ)41
ثطذي اظ ٲهبزي ١تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ٖجبضتٷس اظ :قال ٠ظزٴ ،ٮ٫س ظزٴ ،ؾٹظاٶسٴ ،پطت ٦طزٴ ٸ ټ٭
زازٴ ،ذٟٻ ٦طزٴ٪ ،بظ ٪طٞتٵ ٸ ق٧ؿت٫ي٦ ،جٹزي ،ثطيس٪ي ٸ ؾبيط خطاحبت .آظاض خؿٳي حتي ٲٳ٧ٵ
اؾت ثٻ ؾٯت حيبت اظ ٦ٹز ٤ٸ يب ٲٗٯٹٮيت ٸ ٶ٣م ًٖٹ زائٳي ٸي ٲٷدط ٪طزز(.ايطٸاٶيبٴ ٸ
ټٳ٧بضاٴ ،پيكيٵ ،ل )62
٦ٹز ٤تحت تٷجيٻ ٢طاض ٪طٞتٻ ،اظ ذٹز ٖاليٱ ٸ ٶكبٶٻټبيي ٶٓيط تطؼ اظ پسض ٸ ٲبزض ٶكبٴ ٲيزټس٦.ٳب
ايٵ ٦ٻ ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ٲٹضز تٷجيٻ ثسٶي ٢طاض ٲي٪يطٶس ٲٳ٧ٵ اؾت زاضاي ضٞتبض تٽبخٳي ،اٞؿطزٺ ،ٲًُطة،
ٖسٰ اٖتٳبز ثٻ ٶٟؽ ،پطذبق٫طي ،ضٞتبضټبي ٲرطة ،اٖتيبز ثٻ ٲٹاز ٲرسض ،اذتال ٬ټبي خؿٳي ،ضٸحي
ٸ ضٸاٶي٦،ٷبضٺ ٪يطي ،اٞت تحهيٯي ثبقٷس(.نيسي ،پيكيٵ،نم)22-23
-2جايگاٌ تىبيٍ بدوي كًدكان در آمًزٌَاي ريايي ،قاوًوي ي اسىاد بيهالمللي
ذكٹٶت ٸ آظاض ٸ ثٻ َٹض ٦ٯي ثٻ ٦بض٪يطي ضٸـټبيي ٦ٻ ثٻ يطض خؿٳي ٸ ٲبٮي زي٫طاٴ ٲٷدط ٲي-
قٹز ،ثٻ ذهٹل زض ضاثُٻ ثب ٲؿبئ٭ تطثيتي ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ذساٸٶس ثٻ آٶبٴ قرهيت ٸ٦طاٲت ُٖب ٞطٲٹزٺ
اظ ٶٓط اؾالٰ ٲٳٷٹٔ اؾت ٦ٻ ٲ٣ٷٵ ٲب ٶيع تحت تبثيط ٲٷبثٕ ضٸايي ٸ اؾٷبز ثيٵ اٮٳٯٯي ،ٲٳٷٹٖيت تٷجيٻ
ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ان٭ ٲسٶٓط ٢طاض زازٺ اؾت.
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 -3-1تىبيٍ بدوي كًدكان در ريايات اسالمي
اظزيس٪بٺ ٢طآٴ ْٯٱ ٸ ؾتٱ ٸ آظاض ضؾبٶسٴ ثٻ زي٫طاٴ ٲح٧ٹٰ اؾت ٸ ٮصا ثبيؿتي ثٻ ټط ٸؾيٯٻاي خٯٹي
آٴ ٪طٞتٻ قٹز(.ؾٹضٺ آٖ ٬ٳطاٴ،آيٻ  )108اٲبٲبٴ ٲٗهٹٰ ٖٯيٽٱ اٮؿالٰ ٶٻ تٷٽب ثب ٦ٹز٦بٴ ثب ضأٞت ٸٶطٲي
ضٞتبض ٲي٧طزٶس ،ثٯ٧ٻ ثب ٚالٲبٴ ذٹز ٶيع ذٹقطٞتبض ٸٶطٰ ذٹي ثٹزٺ اٶسَ(.جؿي ،ح٣ٹٞ ٠طظٶساٴ زضٲ٧تت
اټ٭ ثيت ٖٯيٽٱ اٮؿالٰ) زضضٸايبت ٸ احبزيث ٞطاٸاٶي ق٧ٷدٻ ٸ آظاض ضؾبٶسٴ ثٻ ٲطزٰ ٶٽي ٸ ٸٖسٺ ي
ٖصاة ذساٸٶس ثٻ يبضة ٸ ٖبٲ٭ آٴ زازٺ قسٺ اؾت ٦ٻ زض ايٵ ثبضٺ ثٻ ٶ٣٭ حسيثي اظ اٲبٰ نبز)ٔ(٠
ٲيپطزاظيٱ ٦ٻ ٲيٞطٲبيٷس:ا٪ط ٦ؿي زي٫طي ضا تبظيبٶٻ ثعٶس ذساٸٶس اٸ ضا ثب تبظيبٶٻاي اظ آتف ذٹاټس
ظز(.ثٻ ٶ٣٭ اظٲٹؾٹي ثدٷٹضزي٦،ٹز ٤آظاضي،ل )13
ضٸايبتي ضا ٦ٻ زضثبة تٷجيٻ(ثٻ َٹضٖبٰ)آٲسٺ ٲيتٹاٴ اظ ؾٻ خٷجٻ ٲٹضز ثحث ٸ ثطضؾي ٢طاض زاز:
 . 1ضٸايبتي ٦ٻ اشيت ٸ ايصاء ٚيط ضا ٲٹضز ٶ٧ٹټف،ٲصٲت ٸ تحطيٱ ٢طاض زازٺ اٶس؛ تٷجيٻ ٦ٹز ٤ٶيع زض
ٸا ٕ٢ٶٹٖي اشيت ٸ ايطاض ثٻ ٚيط ٲحؿٹة ٲيقٹز .ٮصا اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ضٸـ نحيح ٶجٹزٺ ٸ خبيع ٶٳي
ثبقس .ضٸايبت ٸاضزٺ زض ايٵ ثبة ٲجيٵ ايٵ ټؿتٷس٦ٻ چٹٴ يطةْ ،ٯٱ ٸ اشيت ٚيط ٸ تٷجيٻ ثسٶي ٸ ٲُٯ٣ب
ټط ٶٹٔ ايصايي ْٯٱ ٲحؿٹة ٲي٪طزز ،حطاٰ اؾت .ثٷبثطايٵ تبزيت ٸ تٷجيٻ ٦ٹز٦بٴ ٸ ٲتطثيبٴ زض ٚيط
ٲٹاز ٶم ،قطٖب خبيع ٶيؿت( .حؿٷي ،تٷجيٻ اظ ٲٷٓط ضٸايي٣ٞ ،ٽي ٸ ضٸاٴ قٷبؾي) تٷجيٻ ثسٶي ثسٸٴ
٢هس تطثيت ،ٲهساْ ٠ٯٱ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ اظ ٶٓط ٖ٣٭ ٸ ٖ٣الْ ،ٯٱ ٢جيح ثٹزٺ ٸ ْبٮٱ اؾتح٣ب ٠شٰ ٸ
ٖ٣بة ذٹاټس زاقت .ثٷب ثط ايٵ ا٪ط تٷجيٻ ٦ٷٷسٺ ٢هسي ٚيط اظ تطثيت ٸ تبزيت زاقتٻ ثبقسٖ ،ٳ٭ ٸي
ٲهساْ ٠ٯٱ ثٹزٺ ٸ حطاٰ اؾت .اظايٵ ضٸ تٷجيٻ ثسٶي زضحبٮت ًٚت ٸ ٶبضاحتي زضنٹضتي خبيع اؾت
٦ٻ قرم ٦بٲال ثط ذٹز ٲؿٯٍ ثبقس ٸ تٷجيٻ ثسٶي ضا ثٻ ٢هس تطثيت ٸ تبزيت اٶدبٰ زټس .زض ايٵ ٲيبٴ
ٖالٸٺ ثط ايٵ ٦ٻ ٲطظ ٲيبٴ تٷجيٻ خبيع ٸ تٷجيٻ حطاٰ ٦بٲال ثبيس ٲالحٓٻ قٹز .زض ٲٹضز ؾٵ ٦ٹز ٤تٷجيٻ
قٹٶسٺ ٶيع ثبيس ٸيٗيت ٲكرم قٹز .چطا ٦ٻ زض ٞطيي تٷجيٻ ثسٶي ثب ټس ٜتطثيت ٸ تبزيت خبيع
اؾت ٦ٻ ٦ٹز ٤زض ؾٷي ثبقس ٦ٻ تٷجيٻ ثسٶي ضٸي اٸ اثط تطثيتي زاقتٻ ثبقس ٸٮصا ا٪ط زضؾٵ ذيٯي پبييٷي
ثبقس٦ٻ تٷجيٻ ثسٶي ثطضٸي اٸ اثط ٶساقتٻ ثبقس ،ايٵ ٖٳ٭ خبيع ٶرٹاټس ثٹز .اظ ايٵ ضٸ ثب تٹخٻ ثٻ تبثيط
تطثيتي تٷجيٻ ثسٶي٦،ٹز ٤ثبيس زض ؾٷي ثبقس ٦ٻ ٢بثٯيت تكريم ٸ تطثيت قسٴ ضا زاقتٻ ثبقس .ثطټٳيٵ
اؾبؼ زض ضٸايبت اؾالٲي ثٻ ٸاٮسيٵ تٹنيٻ قسٺ اؾت ٦ٻ تطثيت ٸتبزيت ٦ٹز٦بٴ ضا اظ ټٟت ؾبٮ٫ي
آٚبظ ٶٳبيٷس( .آټٷ٫طاٴ ،ٲحسٸزٺ ٲدبظ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ اظ ٲٷٓط ضٸايبت اټ٭ ثيت)
 .2ضٸايبتي ٦ٻ زض ثبة ا٦طاٰ ٸ ٲحجت ثٻ ٦ٹز٦بٴ ٸ ٲتطثيبٴ ٲيثبقس؛ ثٻ َٹض ٦ٯي زض آٴټب تٹنيٻ قسٺ
٦ٻ زض اضتجبٌ ثب ٚيط ثٻ ض ١ٞٸ ٲساضا ٖٳ٭ ٶٳبيٷس ٸ اظ ټط ٶٹٔ ذكٹٶت ٸ تٷسي ،ثٻ ٸيػٺ زضثطذٹضز ثب
٦ٹز٦بٴ پطټيع ٦ٷٷس .اظ ثطضؾي ضٸايبت ايٵ زؾتٻ ټٱ ثطزاقت ٲيقٹز٦ٻ ا٦طاٰ ،ٲحجت ،ض ،١ٞٲساضا ٸ
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تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ زض آٲٹظٺ ټبي ٣ٞٽي٢ ،ٹاٶيٵ زاذٯي ٸ اؾٷبز ثيٵ اٮٳٯٯي

اضظـ ٢بئ٭ قسٴ ثٻ ٦ٹز٦بٴ ثبيس خعء انٹ ٬تطثيتي ثبقسٟٖ .ٹ ،ضحٱ ٸ اٚٳبو اظ ذُبي ٦ٹز٦بٴ ٸ
ٲتطثيبٴ زض تطثيت ،ٲ٣سٰ ثط ؾبيط ضٸـټبؾت ،اٲب ا٪ط ثب ايٵ ضٸـټب ٚطو حبن٭ ٶكس ،ثبيس اظ تبزيت
ٸ تٷجيٻ زض حس ٲتٗبض ٜاؾتٟبزٺ ٦طز.
 .3زؾتٻ ؾٹٰ ضٸايبتي ټؿتٷس ٦ٻ زض آٶٽب ثٻ تٷجيٻ ٸ تبزيت ٦ٹز ٤ٸ ٲتطثي تهطيح قسٺ اؾت؛ ايٵ
ضٸايبت زض٦تبة ٦بٞي ٲطحٹٰ ٦ٯيٷي تحت ٖٷٹاٴ «تأزيت اٮٹٮس» ش٦ط قسٺ اؾت ٸ زض ٲٷبثٕ ضٸايي ٸ
٣ٞٽي ٲٗتجط زي٫طي ٶيع ايٵ ٪ٹٶٻ تهطيح ٪طزيسٺ اؾت ٦ٻ ضٸـ انٯي ٸ اٸٮيٻ زض تطثيت اَٟب ٬ٸ
ٲتطثيبٴ ټٳبٴ ضٸـټبي ٲُٯٹة ٸ اٶؿبٶي اؾت ٸ ثٻ ٦بض ٪يطي ضٸـ تٷجيٻ زض ٲٹاضزي خبيع اؾت ٦ٻ
ٲٷهٹل ثبقس ٸ اظ ضاٺ ٲحجت ٸ ضحٳت ٶتٹاٴ ثٻ ټس ٜانٯي ٦ٻ ټٳبٴ انالح ضٞتبض ٸ تطثيت ٦ٹز٤
اؾت ،ضؾيس ٸ تٷجيٻ اثط انالحي ٸ تطثيتي زاضز ٸ ا٪ط ټٱ زض تٳبٰ ٲٹاضز اثط ٲُٯٹة ٶساقتٻ ثبقس ،زؾت
٦ٱ ٖبٲ٭ ثبظزاضٶسٺ ذٹاټس ثٹز(.ٸظيطي،پيكيٵ،ل)331
زض ظٲيٷٻي تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ٶيع ثٻ َٹض ذبل ؾٻ زؾتٻ ضٸايت اظائٳٻ ٲٗهٹٲيٵ(ٔ) ٸاضز قسٺ اؾت:
زؾتٻ اٸ ٬ضٸايبتي اؾت ٦ٻ اخبظٺ ي تٷجيٻ ٦ٹز ٤ضا ثٻ حب٦ٱ ٲيزټس تب زض ثطاثط ٪ٷبټبٶي ٦ٻ ٦ٹز٤
اٶدبٰ ٲيزټس ٲبٶٷس ؾط٢ت ،ظٶب ،ٮٹاٌ ٸ ...اٸ ضا تٷجيٻ ٸ يب تٗعيط٦ٷس .ثٻ زٮي٭ ايٷ٧ٻ ايٵ زؾتٻ اظ ضٸايبت
زض ٲٹضز ح٣ٹ٦ ٠يٟطي اؾت ٸ تح ١٣آٴ ثٻ زؾت ٢بيي اؾت ٸ ثب ثحث ٲب يٗٷي تٷجيٻ ٦ٹز ٤ثٻ ٖٷٹاٴ
يٗٞ ٥٭ حطاٰ ثي٫بٶٻ اؾت ،اظ ثحث زضثبضٺي آٴټب نط ٜٶٓط ٲي٦ٷيٱ.
زؾتٻ زٸٰ ضٸايبتي اؾت ٦ٻ تٷجيٻ ٦ٹز ٤ضا زض خٽت تطثيت ٸ تبزيت اٸ ثطاي پسض ٸ ٲٗٯٱ خبيع
ٲي قٳبضٶس.اظ خٳٯٻ ايٵ ضٸايبت ٲي تٹاٴ ثٻ ٲٹاضز شي٭ اقبضٺ ٶٳٹز:
 )1اؾحب ٠ثٵ ٖٳبض ٲي٪ٹيس ثٻ اٲبٰ نبزٟ٪ )ٔ(٠تٱ ٪بټي ٲٵ ٚالٰ ذٹز ضا ثٻ ذبَط ذالٞي ٦ٻ
ٲطت٧جٳيقٹزٲيظٶٱ .اٲبٰ پطؾيس چ٣سض اٸ ضا ٲيظٶي؟ ٟ٪تٱ چٻ ثؿب نس تب اٸ ضا ٲيظٶٱ .اٲبٰ ٞطٲٹز :نس
تب! نس تب! ٸ ايٵ ضا زٸ ثبضت٧طاض ٦طز .ؾپؽ ٞطٲٹز :حس ظٶب ضا ٲيظٶي؟ اظ ذسا ثتطؼ .ثٻ اٸ ٟ٪تٱ ٞسايت
قٹٰ پؽ چٻ ٢سض خبيع اؾت ثعٶٱ؟ اٲبٰ ٞطٲٹز :ي٧يٟ٪.تٱ ثٻ ذسا ٢ؿٱ ا٪ط اٸ ثساٶس ٦ٻ ثيف اظ ي٧ي اٸ
ضا ٶٳيظٶٱ ټٳٻ چيع ضا اظ ثيٵ ٲيثطز .اٲبٰ ٞطٲٹز :پؽ زٸ تب ثعٴٟ٪ .تٱ ا٪ط چٷيٵ ثبقس ټال ٤ذٹاټٱ
قس .اؾحب ٠ٲي٪ٹيس ثبظ ټٱ ثب اٲبٰ چبٶٻ ظزٰ تب اٸ ثٻ پٷح تب ضايي قس .ؾپؽ ٶبضاحت قس ٸ ٞطٲٹز :اي
اؾحب ٠ا٪ط حس خطٰ ضا ٲي زاٶي آٴ ضا ا٢بٲٻ ٦ٵ ٸ اظ حسٸز ذسا تدبٸظ ٶ٧ٵ.
)2حٳبز ثٷٗثٳبٴ ٲي٪ٹيس اظ اٲبٰ نبز )ٔ(٠زض ٲٹضز ازة ٦ٹز ٤ٸ ٖجس پطؾيسٰ اٲبٰ ٞطٲٹز :پٷح يب قف
يطة ٸ تب ٲيتٹاٶي ٲساضا ٦ٵ.
 )3اظ پيبٲجط ا٦طٰ(ل) ٶيع ٶ٣٭ قسٺ اؾت ٦ٻ ازة ٦ٹز ٤ؾٻ يطثٻ اؾت ٸ اٞعٸٴ ثط آٴ ،ضٸظ ٢يبٲت
٢هبل ٲيقٹز.
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زض ايٵ خب تص٦ط ايٵ ٶ٧تٻ الظٰ اؾت ٦ٻ زض ضٸايبت ح٧ٱ ٖجس ٸ ٦ٹز ٤زؾت ٦ٱ اظ حيث تٷجيٻ
ٸ تبزيت ي٧ي اؾت .زض ضٸايت زٸٰ ٶيع اظ اٲبٰ ضاخٕ ثٻ ازة ٦ٹز ٤ٸ ٖجس ؾئٹا ٬قس ،اٲبٰ تٟبٸتي ٢بئ٭
ٶكسٶس ٸ ثطاي ټط زٸ ي ٥پبؾد ٞطٲٹزٶس.
زؾتٻ ؾٹٰ ضٸايبتي اؾت ٦ٻ تٷجيٻ ٦ٹز ٤ضا ثط تط ٤ٶٳبظ خبيع ٲي قٳبضٶس .ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب ٬زضحسيثي آٲسٺ
اؾت ٦ٻ حًطت ضؾٹ( ٬ل) ٞطٲٹزٶس :ٶٳبظ ضا زض ټٟت ؾبٮ٫ي ثٻ ٦ٹز ٤يبز زټيس ٸ زض زٺ ؾبٮ٫ي اٸ
ضا ثط تط ٤ٶٳبظ تٷجيٻ ٦ٷيس(.حؿيٷي ظازٺ،تٷجيٻ اظ زيس٪بٺ اؾالٲي)
 -1-1تىبيٍ بدوي كًدكان در قًاويه داخلي
زضانُالح ح٣ٹ٢ي تطثيت ثٻ ٲٗٷبي پطٸضـ ضٸحي ،اذال٢ي ٸٲٗٷٹي ٦ٹز٦بٴ اؾتٗٳب ٬قسٺ اؾت.
حب ٬آٴ ٦ٻ زض ضٸايبت اؾالٲي ٲب اظ تٷجيٻ ثسٶي ثؿيبض اختٷبة ٪طزيسٺ ٸ تٷٽب زضٲطحٯٻي آذط ٦ٻ ضاٺټبي
زي٫ط ثٻ ٶتيدٻ ٶطؾيسٺ ثبقس ثب تطتيجبت ذبني ٲدبظ اٖالٰ ٪طزيسٺ اؾت(.نٟبئي ٸاٲبٲي،پيكيٵ،ل
)352
ٲ٣ٷٵ زاذٯي زض ٲبزٺي ٢ 1173بٶٹٴ ٲسٶي ثٻ ز ٕٞذُط خؿٳي ٸ اذال٢ي ٦ٹز٦ ٤ٻ ٲٷبٞبت ثب الظٲٻ ي
حًبٶت زاضٶس ٸ ٦ٹز٦بٴ تحت ذُط خؿٳي ٸ ضٸحي ٢طاض زاضٶس تب٦يس زاقتٻ اؾت٦(.بتٹظيبٴ٢ ،بٶٹٴ
ٲسٶي زض ٶٓٱ ح٣ٹ٢ي ٦ٷٹٶي ،ل )708زض ٲبزٺ ي  1179ټٳبٴ ٢بٶٹٴ٢ ،بٶٹٶ٫صاض ثطاي ٶي٭ ثٻ اټساٜ
تطثيت اؾالٲي ٲ٣طض ٶٳٹزٺ اؾت ٦ٻ اثٹيٵ اخبظٺ زاضٶس َٟ٭ ضا تٷجيٻ ٦ٷٷس ٸٮي ايٵ تٷجيٻ ثبيس زض حسٸز
تبزيت ٸ ثطاي تطثيت اذال٢ي ٸ ٲٗٷٹي ٸ زض حسٸز ٲتٗبض ٜثبقس(.نٟبئي ٸ اٲبٲي،پيكيٵ،ل )353
ثب اٲٗبٴ ٶٓط ثط ثٷس 1ٲبزٺي ٢ 59بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي زض ٲٹضز ا٢ساٲبت ٸاٮسيٵ ٸ اٸٮيبء ٢بٶٹٶي آٶبٴ ٦ٻ
ثٻ ٲٷٓٹض تبزيت يب حٟبْت آٶبٴ اٶدبٰ ٲيقٹز ،ٲجٷبي ٲكطٸٖيت ٖٳ٭ ٸ خطٰ تٯ٣ي ٶكسٴ ٖٳ٭ ٸاٮسيٵ
زض تٷجيٻ آٶبٴ ،ح٧ٱ ٢بٶٹٴ اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ اٸٮيبءح ١تٷجيٻ ٦ٹز ٤ذٹز ضا زاضٶس .ثٷبثطايٵ ٖٹاٲ٭ ٸ
حسٸز ح ١تٷجيٻ ٸاٮسيٵ زٸ ٲٹضز اؾت:
 .1ثٻ ٢هس تبزيت ٸ ٲحبٓٞت ثبقس(ٖبٲ٭ زضٸٶي) .2 .زضحس ٲتٗبض ٜثبقس(ٖبٲ٭ ثيطٸٶي)( .ق٧طي ٸ
ؾيطٸؼ٢ ،بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي زض ٶٓٱ ح٣ٹ٦ ٠ٷٹٶي ،ل )151
ټٳيٵ َٹض تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز ٤ثبيس ٚيط قسيس ٸ ٲُبث ١ثب ؾٵ ٸ حب ٬نٛيط ثٹزٺ ٸ ثٻ ٲٹايٕ ذُطٶب٤
٦ٹز ٤ٶجبيس آؾيت خؿٳي ٸاضز قٹز ٸ تٷجيٻ ثسٶي ثٻ ٶحٹي نٹضت ٪يطز ٦ٻ ٖطٞب ٸ اظ ٶٓط ٖ٣ٯي ٶيع
تبزيت تٯ٣ي ٪طزز ،ٶٻ ايٵ ٦ٻ ثبٖث خطٲي ٪طزز ٦ٻ ٖٳ٭ اٸٮيبء ٸ ٸاٮسيٵ ٲؿتٹخت زيٻ ٪طزز .ٸاٶ٫ٽي،
اظ آٴ خب ٦ٻ تٷجيٻ ٦ٹز ٤زض حس ٲتٗبض ٜتٹؾٍ ٸاٮسيٵ ٸ ؾطپطؾتبٴ ٢بٶٹٶي زض ٢ٹاٶيٵ ايطاٴ خطٰ
ٲحؿٹة ٶٳي قٹز ٸ تٷجيٻ زض ٖط ٜايطاٴ ثب تٹخٻ ثٻ ٸؾٗت خٛطاٞيبيي ٸ تٷٹٔ ٶػاز ٸ ٢ٹٲيت ثؿيبض
ٲتٟبٸت اؾت ،ٲٳ٧ٵ اؾت اٖٳب ٬ٲدبظات ثطاي ٲطت٧ت ٲٷتٟي ثبقسٖ(.جبچي ،ضټٷٳٹزټبي ح٣ٹ٠
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٦يٟطي ٲبټٹي زض ٢جب٦ ٬ٹز٦بٴ ثعٺ زيسٺ ،ل)192ثٻ ٖجبضت زي٫ط ،ٲتٗبض ٜثٹزٴ تٷجيٻ ثيكتط ٶبْط ثٻ
قطايٍ ٖيٷي ٸ ثيطٸٶي اؾت ٸ ٲتٹخٻ ً٢بٸتي اؾت ٦ٻ ٖٳٹٰ ٲطزٰ اظ ضٞتبض تٷجيٻ آٲيع زاضٶس ٸ ٲٳ٧ٵ
اؾت ثطحؿت ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ زضتٛييط ٸ تحٹ ٬ثبقس .زض حبٮي ٦ٻ زض ايٵ ضاثُٻ ثبيس ٶٹٔ ٸ ٲبټيت تٷجيٻ ٸ
تبثيطي ٦ٻ ثط ضٸاٴ ٸاحؿبؾبت ٦ٹز ٤ثطخبي ٲي ٪صاضز ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪يطز(.ثبٸي ،ٲكطٸٖيت
٢بٶٹٶي تٷجيٻ ٦ٹز٦بٴ ،نم)40-41
ټطچٷس ٖسٰ خطٰ اٶ٫بضي تٷجيٻ ثسٶي ٲٹيٹٔ ثٷس  1ٲبزٺي ٢ 59بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي قبٲ٭ آٲٹظ٪بضاٴ
ٸ ٲٗٯٳبٴ ٶٳي قٹز1ٸ ثطاثطٲبزٺي  77آييٵ ٶبٲٻي اخطايي ٲساضؼ ،تٷجيٻ ثسٶي ٲٳٷٹٔ اؾت .ٮصا ٲٗٯٳبٴ،
ٲسيطاٴ ،آٲٹظ٪بضاٴ ٸ ؾبيط اٸٮيبي ٲساضؼ زض نٹضت اضت٧بة ټطٶٹٔ تٷجيٻ ٦ٻ ثٻ ؾالٲت خؿٳبٶي ٸ
ضٸاٶي زاٶف آٲٹظاٴ ٲٷتح ٪طزز ٲكٳٹ ٬ٲدبظات پيف ثيٷي قسٺ زض ٲبزٺي ٢ 4بٶٹٴ حٳبيت اظ ٦ٹز٦بٴ
ٸ ٶٹخٹاٶبٴ ( 1381ؾٻ ٲبٺ ٸي ٥ضٸظ تبقف ٲبٺ حجؽ ٸ يب تب زٺ ٲيٯيٹٴ ضيب ٬خعاي ٶ٣سي) ٲي قٹٶس.
(حجيجي ،ثطضؾي ٸتحٯي٭ ح٣ٹ٢ي ٸ ٣ٞٽي تٷجيٻ زاٶف آٲٹظاٴ تٹؾٍ ٲٗٯٳبٴ ،ل )34ثب ايٵ ٸخٹز تٷجيٻ
ثسٶي زاٶف آٲٹظاٴ تٹؾٍ ٲٗٯٳبٴ ٸ ٲطثيبٴ ٲساضؼ ثب ايٵ ٦ٻ َج ١ثٷس 23ٲبزٺي  3آييٵ ٶبٲٻي زازضؾي
ازاضي ٲهٹة 1347،1346ٸ...ٲٹيٹٔ تجهطٺي ٲبزٺي  58ٲٷؿٹذٻي ٢بٶٹٴ اؾترساٰ ٦كٹضي ٲهٹة
1345ذُبي ازاضي ثٻ قٳبض ٲي آٲس .ٲتبؾٟبٶٻ زض ٲبزٺي  8اظ ٞه٭ زٸٰ ٢بٶٹٴ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت
ازاضي ٲهٹة 1372ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ترٯ ٝازاضي ش٦ط ٶكسٺ اؾت(.ضيبيي ،تٷجيٻ ثسٶي ٸ ٲؿئٹٮيت ټبي
٢بٶٹٶي اٸٮيبء ٸ ٲطثيبٴ ،ل)10
ٸاٮسيٵ ثبيس زض تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ايٵ ٲٹاضز ضا زض ٶٓط زاقتٻ ثبقٷس ٦ٻ ٖبٲ٭ تٷجيٻ ٶٳيتٹاٶس ثبٖث تٗبٮي
٧ٞطي ٸ ٲٗٷٹي زض ٦ٹز ٤ثبقس ،ٮ٧ٵ ٢بٶٹٶ٫صاض ٲب ثبيس ايٵ ٶ٧تٻ ضا ٲس ٶٓط ٢طاض زټس ٦ٻ تٷجيٻ ثسٶي
٦ٹز ٤ضاٺ حط٦ت ذكٹٶت آٲيع ٦ٹز ٤زضخبٲٗٻ ضا زضآيٷسٺ ټٳٹاض ٲي٦ٷس ٸ ايٵ زضؾت ټٳبٴ اؾت ٦ٻ
زض آٲٹظٺټبي زيٷي ٲب ٶ٣س قسٺ اؾت .ٲٽٱ ٶيؿت ٦ٻ تٷجيٻ خؿٳي اؾت يب ضٸحي يب تٷجيٻټبي خبٶجي
ٶٓيط تٷٽب ٪صاقتٵ ٦ٹز ٤ٸ ثي تٹخٽي ثٻ ٸي ٸ٦ٳجٹز ٖك ١ٸ ٖال٢ٻ ثبقس ،ثٯ٧ٻ ٲٽٱ آٴ اؾت ٦ٻ تٷجيٻ
اظ ټط ٶٹٔ آٴ ،اثطټبي ٲرطثي زض ضٸح ٦ٹز ٤ثٻ خبي ٪صاقتٻ ٸ تٳبٲيت ٸخٹز اٸ ضا خطيحٻزاض ٲي٦ٷس
ٸ اؾالٰ ٶؿجت ثٻ آيٷسٺي خؿٳي ٸ ٧ٞطي ٦ٹز ٤حؿبؾيت ذبل ضا ٶكبٴ زازٺ اؾت .ټٱ چٷيٵ
ٸاٮسيٵ تٹخٻ ذٹز ضا ٲُٗٹ ٜايٵ ٶ٧تٻ ثساضٶس ٦ٻ ا٪ط ٦ٹز ٤ثب تٷجيٻ ثسٶي ٸ ذكٹٶت ثعض ٨قٹز،
اٖٳب٢ ٬سضت ٶعز زي٫طاٴ ضا اظ َطي٦ ١ت ٥ظزٴ تدطثٻ ٦طزٺ ٸ ثسيٵ نٹضت اظ ٢طثبٶي تٷجيٻ ټبي

 -1ر.ک بً وظريً شمبري 2771/4/8-7/2601اداري کل حقُقي
َتدَيه قُاويه قُي قضبئيً.
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٪صقتٻٖ ،بٲ٭ تٷجيٻ ټبي آيٷسٺ پطٸضـ ٲييبثس .ٮصا ٲٷبؾت ثٻ ٶٓط ٲيضؾس ٦ٻ ٢بٶٹٶ٫صاض زاذٯي ثبيس پؽ
اظ حالخي ٞٯؿٟٻي تٷجيٻ ٸ ثب ٖٷبيت ثٻ ٞٯؿٟٻي تٷجيٻ ٞطز زض آٲٹظٺټبي اؾالٲي٢ ،ٹاٶيٷي ٲؿتح٧ٱ ٸيٕ
ٶٳبيس( .ق٧طي ٸؾيطٸؼ ،پيكيٵ ،ل )152ذٹقجرتبٶٻ پيف ٶٹيؽ اليحٻي حٳبيت اظ ٦ٹز٦بٴ ٸ
ٶٹخٹاٶبٴ ،1يٳٵ حٳبيت ٦يٟطي ٲٹثط اظ ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹخٹاٶبٴ ثعٺ زيسٺ ثطاي َي٦ ٝٹز٦بٴ ٸ ٶٹخٹاٶبٴ
زض ٲٗطو ذُط ٶيع چبضٺ اٶسيف ٶٳٹزٺ اؾت(.ٲٹشٴ ظاز٪بٴ،ؾيطتحٹ٢ ٬ٹاٶيٵ ٦يٟطي حٳبيتي ٦ٹز٦بٴ
ٸٶٹخٹاٶبٴ زضح٣ٹ ٠ايطاٴ ،ل)39
 -1-1تىبيٍ بدوي كًدكان در اسىاد بيهالمللي
زضاؾٷبز ثيٵاٮٳٯٯي ٲتٗسز خٽبٶي ٸٲٷُ٣ٻاي اظخٳٯٻ ٲبزٺي ٦19ٷٹاٶؿيٹٴ ح٣ٹ٦ ٠ٹز ٤ٸ ٲبزٺي
16ٲٷكٹض آٞطي٣بيي ح٣ٹ ٠ٸ ضٞبٺ ٦ٹز ،٤ثٻ حٳبيت ؾطپطؾتبٴ ٸ ٸاٮسيٵ ٦ٹز٦بٴ زضثطاثط ٦ٯيٻي اق٧ب٬
ذكٹٶت خؿٳي ٸ ضٸاٶي ٸ نسٲٻ يب آظاض ٸاضزٺ ثطٖٯيٻ ٦ٹز٦بٴ تب٦يس قسٺ اؾت.
ثطذي اظ اؾٷبز ح٣ٹ ٠ثكطي زض٦ٷبض تٹخٻ ثٻ پيف ثيٷي ؾبظ ٸ ٦بضټبي حٳبيت ٦يٟطي اظ ٦ٹز٦بٴ زض
ثطاثط ثعٺ زيس٪ي ثٻ نٹضت ٦ٯي ٸ پصيطـ ٲٟٽٹٰ حٳبيت ٦يٟطي ٸيػٺ ٦ٹز٦بٴ ،ثٻ ٲهبزي ١ثعٺ زيس٪ي
ٶيع پطزاذتٻ ٸؾبظ ٸ٦بضټبي حٳبيتي ضا ثٻ ٶحٹ ز٢ي١تطي پيف ثيٷي ٦طزٺ اٶس(.ٶدٟي اثطٶسآثبزي ،ذبٮ٣ي
ٸظيٷبٮي ،حٳبيت ٦يٟطي اظ ٦ٹز٦بٴ زضثطاثط تٹضيؿٱ خٷؿي ،اظٲٷٕ خٽبٶي تب ٸا٦ٷف ٶٓبٰ ټبي ٦يٟطي
زاذٯي ،ل )95پبضٺاي اظايٵ اؾٷبز ثيٵاٮٳٯٯي ٦ٻ ثٻ ٶٹٖي ٲٳٷٹٖيت تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ضا ٲيتٹاٴ اظ آٴ
ټب ثطزاقت ٶٳٹز ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:
.1اٖالٲيٻي خٽبٶي ح٣ٹ ٠ثكط .1948
٦.3ٷٹاٶؿيٹٴ ح٣ٹ٦ ٠ٹز.1989 ٤
.5اٖالٲيٻ اؾالٲي ح٣ٹ ٠ثكط .1990

.2اٖالٲيٻي خٽبٶي ح٣ٹ٦ ٠ٹز.1959 ٤
.4ٲٷكٹض آٞطي٣بيي ح٣ٹ ٠ٸ ضٞبٺ ٦ٹز.1990 ٤
.6ٲ٣بٸٮٻ ٶبٲٻي ؾبظٲبٴ ثيٵاٮٳٯٯي ٦بضزضذهٹل ٲحٹ ثستطيٵ

اق٧ب٦ ٬بض٦ٹز(.1999 ٤ثطاي ٲُبٮٗٻ ايٵ اؾٷبز ض ٤.زيٹيس اٶد٭٢ ،بٶٹٴ ثيٵ اٮٳٯٯي ح٣ٹ ٠خٹاٶبٴ،
ج)2
زضٲبزٺي ٦ 19ٷٹاٶؿيٹٴ ح٣ٹ٦ ٠ٹز ،٤ثٻ تٗٽس زٸًٖ ٬ٹ زض خٽت حٳبيت اظ ٦ٹز٦بٴ زضثطاثط تٳبٲي
اق٧ب ٬ذكٹٶت ضٸحي ٸ خؿٳي تب٦يس قسٺ اؾت ٸٲبزٺي 37ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ثٻ تٗٽس زٸٮتټب زض ثطاثط
 -1ايه
تدَيه
َ سپس
تصُيب
تصُيب

اليحً پس از  7سبل بررسي ٌبي کبرشىبسبوً شُراي
لُايح َ بروبمً ٌبي معبَوت حقُقي َتُسعً قضبيي
تصُيب در جلسً مسئُالن عبلي قضبيي جٍت طي فرايىد
بً دَلت ارسبل شدي است کً تب بً حبل متبسفبوً
وگرديدي است
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حٳبيت اظ ٦ٹز٦بٴ زض ثطاثط ټط٪ٹٶٻ آظاض خؿٳي آٶبٴ ٸ تٷجيٻ ثسٶي اقبضٺ ٦طزٺ اؾتٖ .الٸٺ ثط ايٵ
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،اؾٷبزي ټٳبٶٷس ٲيثب ٠ثيٵاٮٳٯٯي ح٣ٹ ٠ٲسٶي ٸ ؾيبؾي٦ ،1966ٷٹاٶؿيٹٴ اضٸپبيي ح٣ٹ٠
ثكط٦ ،1950ٷٹاٶؿيٹٴ آٲطي٧بيي ح٣ٹ ٠ثكط1969ٸ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٲٷٕ ق٧ٷدٻ ٸ ضٞتبضټبي ٚيطاٶؿبٶي
1981زض خٽت ح ّٟٸ حٳبيت اظ ٦طاٲت اٶؿبٴ ثبٲٳٷٹٖيت ٲدبظات ٸ ضٞتبضټبي ٚيطاٶؿبٶي تسٸيٵ
يبٞتٻ ٦ٻ ٲيتٹاٴ آٴټب ضا زض ضاؾتبي ٲٳٷٹٖيت تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ٶيع ثٻ ٦بض ٪طٞت( .اثطاټيٳي،تٷجيٻ
ثسٶي ٦ٹز٦بٴ)٦ٳب ايٵ ٦ٻ ثطذي اظ ٪عاضق٫طاٴ ٸيػٺي ح٣ٹ ٠ثكط ټٱ زض ٪عاضـ ټبي ذٹز ثٻ
ٲٳٷٹٖيت تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ثطپبيٻي ٲٳٷٹٖيت ق٧ٷدٻ ٸ ؾبيط ضٞتبضټب يب ٲدبظات ټبي ٚيطاٶؿبٶي،
ْبٮٳبٶٻ يب تح٣يطآٲيعتب٦يس ٶٳٹزٺاٶس
ثب ٶ٫بټي ثٻ ٲٹاز ٲطتجٍ ثب ثحث حبيط زض اؾٷبز يبز قسٺ ٲي تٹاٴ اشٖبٴ زاقت ٦ٻ ثب٪ٷدبٶسٴ اق٧ب٬
٪ٹٶب٪ٹٴ ٦ٹز ٤آظاضي زض ٢ٹاٶيٵ ٦يٟطي زٸًٖ ٬ٹ ٸ تٗييٵ ٲدبظات ٸ يٳبٶت اخطاي ٲٷبؾت زض ثطاثط
اٞطاز ٦ٹز ٤آظاض ٲيتٹاٴ ثٻ حٳبيت اظ ٦ٹز٦بٴ آظاض زيسٺ ا٢ساٰ ٶٳٹز(.ايطٸاٶيبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ،پيكيٵ،نم
)122-149اٲطي ٦ٻ ٲ٣ٷٵ زاذٯي ٲب ٶيع ثب تٹخٻ ثٻ ٲٹاضزي چٹٴ اٖتيبز ٸاٮسيٵ ثٻ ٲٹاز ٲرسض ،يطٸضت
ثبظٶ٫طي زض ٢ٹاٶيٵ ٲطتجٍ ثب پيك٫يطي اظ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ضا ثبيس ثيف تط ٲٹضز ٖٷبيت ٢طاض زټس.
 -1ضريرت ي شرايط تىبيٍ بدوي كًدكان
تٷجيٻ زضؾت ٸ َج ١آزاة ،ضٸقي اؾت ٲٷبؾت ثطاي ثيساض ٦طزٴ ٸ ټٹقيبض ؾبذتٵ ٸ ازة ٦طزٴ
٦ٹز٦بٴ ٸثطاي خسا ٦طزٴ آٴټب اظ ثسي ٸ ٦دي ٲيثبقس .تٷجيٻ ٸ ٲدبظات زضؾت ٸ َج ١يٹاثٍ ،ٶ٣ف
اؾبؾي زض انالح ٞطز ٸ خبٲٗٻ زاضز ٸ ٖٯيطٚٱ ْبټط آٴ ،اظ ٮُبٞت ٸ خٳبٮي قٟ٫ت ثطذٹضزاض اؾت ٸ
ٖيٵ ضحٳت ٸ ٲحجت ثٹزٺ ٸ ثبٖث پب٦ي ٸ پب٦يع٪ي ٞطز ٸ خبٲٗٻ ٲيقٹز .تٷجيٻ ٸ ٲدبظات انبٮت
ٶساقتٻ ٸ آٴ چٻ ان٭ اؾت ضحٳت ٸ ٲحجت ٸ ٪صقت ٸ ثركف اؾت ٸ اؾبؼ تطثيت ثٹزٺ ٸ تٷجيٻ ٸ
ٲدبظات تجٕ آٴ اؾت ٸ ذٹز خٯٹٺاي اظ زٸؾتي ٸ ٲحجت ثطاي انالح ٸ تطثيت ٞطز ثٹزٺ ٸ ثٷبثطايٵ تب
آٴ خب ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثبيس ٲساضا ٦طز ٸ اظ تٷجيٻ پطټيع ٶٳٹز(.زٮكبز تٽطاٶي،ؾيطي زض تطثيت اؾالٲي،
نم )357-358ثٻ ٖجبضت زي٫ط،ا٪ط ٶبضٸايي ٶيع اظ ٦ٹز٦بٴ ؾط ظز ٸ ؾرٷي ٶبؾٷديسٺ اظ آٶبٴ قٷيسٺ
قس ،ثبيستحٳ٭ ٦طز ٸضٸي ثطآٶبٴ تطـ ٶ٧طز ،ٲ٫ط زض ٲ٣بٰ تبزيت ٸ ايٵ ضٸقي اؾت ٦ٻ ٲٷؿٹة
پيبٲجطاٴ ٖبٮي ٲ٣بٰ ٸ ٲٗٳٹ ٬ضټجطاٴ ٦طاٰ ثٹزٺ اؾت( .حيسضي ٶطا٢ي،ضؾبٮٻ ح٣ٹ ٠اٲبٰ ؾدبز(ٔ)،
ل٪ )398طچٻ ثطذي غؾت زٮؿٹظاٶٻ ٸ ضٸاٴ قٷبؾي ٪طٞتٻ ٸ تٷجيٻ ضا ثٻ ٦٭ ضز ٲي٦ٷٷسٸ آٴ ضا ٖبٲ٭
٦يٷٻ٣ٖ،سٺَٛ،يبٴ،تطؼ ٸثيٳبضيټبيي ٲيزاٶٷس .ٸٮي ٶٓط اؾالٰ ايٵ اؾت ٦ٻ ثب ايٵ ٦ٻ ٲيٯيٹٴټب ٦ٹز٤
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تٷجيٻ ثسٶي قسٺاٶس ،ٮي٧ٵ ٶٻ ثيٳبضٶس ٸ ٶٻ ٶؿجت ثٻ ٸاٮسيٵ ٸ اٸٮيبء ٢بٶٹٶي ذٹز ٦يٷٻ زاضٶس(.اٲيٷي،آييٵ
تطثيت ،نم )365-369
٪بټي ثط اثط اټٳب ٬ٸ ثي ٲجبالتي ٸاٮسيٵ زض اٲط تطثيت٦ ،بض ٦ٹز ٤ثٻ خبيي ٦كبٶسٺ ٲيقٹز ٦ٻ تٷجيٻ
اٲطي الظٰ ٸ ٚيط ٢بث٭ اختٷبة ٲيقٹز .اٮجتٻ آٴټب ٦ٻ ٦ٹز ٤ضا ٦ت ٥ٲيظٶٷس ،اٞطازي ٖ٣سٺاي ٸ
٪طٞتبضٶس ،يب تٳبٰ ضاٺټبي انالح ضا ضٸي ذٹز ثؿتٻ ٲيثيٷٷس ٸ يب ٲٗت٣سٶس٦ٻ ٦ٹزٞ ٤بؾس ٸ ٲٷحطٜ
اؾت ،زض نٹضتي ٦ٻ َٟ٭ شاتب قطٸض ٸ ٞبؾس ٶيؿت.
َج ١ٶ٣ٯي حًطت ٖٯي(ٔ) ٞطٲٹز « :آٴ ٦ؽ ضا ٦ٻ ٲساضا اثط ٶسټس ٲدبظات ٸ تٷجيٻ اٸ ضا انالح ذٹاټس
٦طز» .پؽ ثبيس ا٢ساٰ ټبي ٢ج٭ اظ تٷجيٻ ضا پيف ٪طٞت ٸ تٷٽب زض نٹضت ٖسٰ اثطثركي اظ تٷجيٻ اؾتٟبزٺ
٦طز .ا٢ساٰ ټبيي ٦ٻ پيف اظ تٷجيٻ ثبيس نٹضت ٪يطز اظ ايٵ خٳٯٻاٶس :تص٦ط ،اذُبض ،تح٧ٱ (ثب ٢بَٗيت
ؾرٵ ٟ٪تٵ) ،ٲالٲت٢ ،ٽط ،تٹثيد ،تٽسيس .زضحسيثي زي٫ط اٲبٰ ضيب (ٔ) ٲي ٞطٲبيٷس٦« :ٹز٦ت ضا ٦ت٥
ٶعٴ ثٯ٧ٻ ثب اٸ ٢ٽط ٦ٵ ،اٲب ٢ٽط ضا ازاٲٻ ٲسٺ»( .ثٻ ٶ٣٭ اظيٹؾٟيبٴ ثبٶي ،قيٹٺ تٷجيٻ)
ثٻ ټط حب ٬قطايُي ٦ٻ زض تٷجيٻ ٦ٹز٦بٴ ثبيس ٲس ٶٓط ٢طاض ٪يطز ٖجبضتٷس اظ:
.1تٷجيٻ اظ خطٰ ثيف تط ٶجبقس( ٲتٷبؾت ثب ٖٳ٭ ذُبيي ثبقس).2.تٷجيٻ ٞٹَ ٠ب٢ت ٶجبقس.
.3تٷجيٻ ثبخطٰ ٲٷبؾت ثبقس.4.تحٳ٭ ضٞتبض٦ٹز٦بٴ(ټطذُب ٸاقتجبټي ٢بث٭ تٷجيٻ ٶيؿت).

.5ٲبٶٷس ي٥

اٞؿط ثطذٹضز ٶكٹز.6.حيب اظ پسض ٸٲبزض زض٦ٹز ٤ح ّٟٸ ت٣ٹيت قٹز٦.7.بض ثس ٶ٧ٹټف قٹز ٶٻ ذٹز
٦ٹز.8 .٤تٷجيٻ زض نٹضتي ثبقس ٦ٻ ؾبيط ضاٺټبي تطثيتي ٲٹثط ٶ٫طزز.9.تٷجيٻ ثب ثسآٲٹظي (ٲث٭ ٞحف)
ټٳطاٺ ٶجبقس.10.تٷجيٻ حؿبة قسٺ ثبقس٢.11.سضت ٸ يٗ٦ ٝٹز ٤زضٶٓط٪طٞتٻ قٹز.12.تٷجيٻ ٲًبٖٝ
ٶجبقس(ټٱ قال ٠ٸټٱ ظذٱ ظثبٴ).13 .تٹ ٕ٢ثيف اظتٹاٴ اٸ ٶجبقس. 14.تٷجيٻ اؾتثٷبء ثبقس ٶٻ ٖبزت.15.
ٲٹضز تٷجيٻ خعئي ٸ ٲهسا٢ي ثبقس تب ٞطظٶس ثٟٽٳس زٮي٭ چيؿت(.ثطاي ٲُبٮٗٻ ثيف تط ض٤.
ٸظيطي،پيكيٵ،نم)334-336
ٸاٶ٫ٽي ثبيس اظ تٷجيٻټبي قسيس زض ثطاثط ذُبټبي ٦ٹچ ٥يب اظ تٷجيٽبت ٪طٸټي ثطاي اقتجبټبت ٞطزي،
ثٻ ٸيػٺ تٷجيٻټبي ثسٶي٦ ،ٷبيٻ آٲيعٸ تٹټيٵ زاض ذٹززاضي ٦طز .چٹٴ ايٵ تٷجيٻ ټب ٚبٮجب زض يٳيط ٸ ضٸاٴ
ٲتطثي ٦يٷٻ ٸ ضٸحيٻ اٶت٣بٰ خٹيي ايدبز ٲي٦ٷس .اظ تٷجيٻ ثٻ ٖٷٹاٴ آذطيٵ ضٸـ زض تٛييط ضٞتبض ،آٴ ټٱ ثٻ
ق٧٭ ؾبزٺ اؾتٟبزٺ قٹز ٸ زض ضٸايبت اؾالٲي ټٱ ضٸـ اٸٮيٻ ثطاي ثطذٹضز ثب ضٞتبض ٶبٲٷبؾت ،ٲساضا ٸ
ٶطٲي اؾت .زض نٹضتي ٦ٻ ٶطٲي ؾٹزٲٷس ٶجبقس ،تٷسي ٸ ثطذٹضز ٲٷبؾت ثب ذُب ثٻ ٖٷٹاٴ زاضٸي تٯد ٸ
آذطيٵ ضاٺ ح٭ تدٹيع قسٺ اؾت( .حؿٷي،پيكيٵ) ا٪ط زض تطثيت ٦ٹز ٤چبضٺاي خع تٷجيٻ ثسٶي اٸ
ٶيبٞتيٱ ،ٶب٪عيط ثبيس تب حس اٲ٧بٴ اظ تٷجيٻ ثسٶي ٸي اختٷبة ٶٳٹزٺ ٸ زض نٹضت تٷجيٻ ثسٶي ثٻ حسا٢٭
ٲٳ٧ٵ زض تٷجيٻ ثؿٷسٺ ٶٳٹزٺ ٸ قطايٍ ظيط ضا ثبيؿتي حتٳب ضٖبيت ٶٳبييٱ:
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)1تٷجيٻ زض آذطيٵ ٲطحٯٻ ثبقس)2.تٷجيٻ ثسٶي زض حسا٢٭ ثبقس)3.تٷجيٻ ثسٶي ثب ٸؾيٯٻي ثؿيبض ؾبزٺ
ثبقس)4.تٷجيٻ ثسٶي ت٧طاض ٶكٹز)5.تٷجيٻ ثسٶي زض ثطاثط زي٫طاٴ ٶكٹز)6.تٷجيٻ ثسٶي حبٮت اٶت٣بٰ ٪طٞتٵ
ٶساقتٻ ثبقس)7.تٷجيٻ ثسٶي ثط ٦ؿي ٦ٻ ازة ٲيقٹز ٢بث٭ تٹخيٻ ثبقس ٸ ثساٶس چطا تٷجيٻ ٲيقٹز)8.تٷجيٻ
ثسٶي ثٻ ٲط٦ع ؾطخ قسٴ يب ٦جٹز ٸ ؾيبٺ قسٴ ٶطؾس)9.تٷجيٻ ثسٶي ټٳطاٺ ثب ؾٹظ ٸ ٲحجت ٸ خجطاٴ
ثبقس)10.تٷجيٻ ثسٶي زض ٦ٷبض تكٹي ١ټب ثبقس ٦ٻ ټٷ٫بٰ ٦بض ٶي ٥اظ َط ٜاٶدبٰ ٲيزټس(.ټٳبٴ)
 -4آثار ي پيامد َاي تىبيٍ بدوي كًدكان
ثطذي اظ ٸاٮسيٵ ضاٺ چبضٺ ضا زضتطثيت ٞطظٶساٴ،تٷجيٻ ثسٶي ٲيزاٶٷس ،اٲب ټٳٹاضٺ ثٻ خبي تٷجيٻ ٸ اٖٳب٬
ذكٹٶت ضاٺ ثٽتطي ٶٓيط تكٹي ١ټٱ ٲيتٹاٴ يبٞت.چٹٴ تٷجيٻ ثسٶي ٖٹاضو ٲتٗسزي زض ضٞتبضٸ
ضٸحيٻ ي ٦ٹز٦بٴ ثٻ خبي ذٹاټس ٪صاقت .ثؿيبضي اظ ٸاٮسيٵ ٖٳسا زؾت ثٻ تٷجيٻ ثسٶي ٶٳيظٶٷس،
ٲٗٳٹال ټٷ٫بٲي ايٵ ضٞتبض اظ ثعض٨تطټب ؾط ٲيظٶس ٦ٻ ٦ٷتط ٬ذٹز ضا اظ زؾت ثسټٷس يب احؿبؼ ٶباٲيسي
٦ٷٷس .ا٦ثط ٸاٮسيٵ حسا٢٭ ي ٥ثبض ٞطظٶسقبٴ ضا تٷجيٻ ثسٶي ٦طزٺاٶس ٸ ايٵ٪ٹٶٻ اؾتسال ٬ٲي٦ٷٷس ٦ٻ تٷجيٻ
ثسٶي ٲٹثط ٸا ٕ٢قسٺ اؾت .اٲب ٸاٗ٢يت ايٵ اؾت ٦ٻ ا٪ط تٷجيٻ ثسٶي ٲٹثط ثبقس  ٍ٣ٞزض٦ٹتبٺ ٲست
تبثيط٪صاض اؾت.
تح٣ي٣بت ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ تٹؾٍ ٲط٦ع ٲٯي ٦ٹز٦بٴ ٣ٞيط زضزاٶك٫بٺ ٦ٯٳجيب ثٻ ايٵ ٶتبيح ضؾيسٺ اؾت ٦ٻ ټط
چ٣سض ٦ٹز ٤ثيف تط تٷجيٻ قٹز احتٳب ٬ثطٸظ ضٞتبض پطذبق٫طاٶٻ زض اٸ ثيف تط ٲيقٹز ٸ ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب
تٷجيٻ ثعض ٨قسٺاٶس ٦ٱ تط زضؾت ٸ ٶبزضؾت ضا اظ ټٱ تكريم ٲيزټٷس ٸ زض ٚيبة ٸاٮسيٵ ذٹز ثيف
تط اظ ؾبيط ٦ٹز٦بٴ ضٞتبض ٶبزضؾت ٸ ثيازثبٶٻ اٶدبٰ ٲيزټٷس( .ثي ٶب ،ايٵ ٸاٮسيٵ ذكٵ،ل )28
ثٷبثطٲُبٮٗٽبي ټٱ ٦ٻ زض زاٶك٫بٺ تٹالٴ ٶيٹاٸضٮئبٴ نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ زض ؾٻ ؾبٮ٫ي ٲٹضز
تٷجيٻ ثسٶي ٢طاض ٲي٫يطٶس اظ ؾٵ پٷح ؾبٮ٫ي ثٻ ثٗسضٞتبضتٽبخٳي اظ ذٹز ٶكبٴ ٲيسټٷس(.ثٻ ٶ٣٭ اظ ٪طٸٺ
ؾالٲت ؾيٳط٘ ،آيب تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ٲٹثطاؾت؟)
اؾ٧يٷط (ضٸاٶكٷبؼ ٲٗطٸ )ٜثٗس اظ تح٣ي٣بت ٞطاٸاٶي ٦ٻ زض ظٲيٷٻي تكٹي ١ٸتٷجيٻ اٶدبٰ زاز ،چٷيٵ
ٶتيدٻ ٪يطي ٦طز ٦ٻ تٷجيٻ زض زضاظ ٲست ثي تبثيطاؾت .چٷيٵ ثٻ ٶٓط ٲيطؾس ٦ٻ تٷجيٻ نطٞب ضٞتبض اٸ ضا
پؽ ٲيعٶس ٸظٲبٶي ٦ٻ زي٫ط تٽسيس تٷجيٻ ٸخٹز ٶساقتٻ ثبقس ،ٶطخ پبؾد ثٻ ٲيعاٴ اٸٮف ثبظ ٲي٫طزز.
ثٷبثطايٵ٪ ،طچٻ تٷجيٻ اٚٯت ذيٯي ٲٹثط ثٻ ٶٓط ٲيطؾس ،زض ٸا ٕ٢تٷٽب اثطي ٶبپبيساض ثطخبي ٲي٫صاضز(.ثٻ ٶ٣٭
اظ ٢ٯيعازٺ ٦الٴ ،تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ٸ ضاٺ حٯٽبي خبي٫عيٵ)
تٷجيٻ ثٻ ٲٗٷبي ٦ت ٥ظزٴ ا٪ط ثٻ نٹضت ذكٹٶت ٸ ٚيطٖبزالٶٻ ثبقس آثبض ٶب٪ٹاضي زض پي زاضز ٸ زض
ضقس٦ٹز ٤ٲٹثط ٶيؿت ،ثٯ٧ٻ زض ٲٹاضزي آثبض ضقس ضا ٲيظزايس .ايٵ قيٹٺ پيبٲسټبيي اظ ٢جي٭ ٦يٷٻ تٹظي،
احؿبؼ ح٣بضت ،احؿبؼ خطٰ ،زضٸ٘٪ٹيي٪ ،طيع اظ ذبٶٻ ٸ ٲسضؾٻ ،ٶبٲُٯٹة قسٴ ضاثُٻي ٦ٹز ٤ٸ
44

ٞهٯٷبٲٻ ٖٯٳي – پػٸټكي ٣ٞٻ ٸ ٲجبٶي ح٣ٹ ٠اؾالٲي  /ؾب ٬پٷدٱ  /قٳبضٺ / 12-13تبثؿتبٴ ٸ پبييع 91

ٸاٮسيٵ ،تعٮع ٬اٖتجبض ٸ اضظـ ٸاٮسيٵ ،ايدبز حبٮت تٷٟط ،ٲ٣بٸٲت ٸ قٹضـ ٦ٹز ٤ٸ...زاضز(.يٹؾٟيبٴ
ثبٶي ،پيكيٵ ،ل٪ )84بټي ايٵ پيبٲسټبي ٶبثٽٷدبضثٻ حسي ٲيضؾس ٦ٻ ٦ٹز ٤اظ ذٹز ٶب اٲيس ٲيقٹز ،يب
زض ثطاثط زٸؾتبٴ چٷبٴ ذد٭ ٸ ٶبضاحت ٲي٪طزز ٦ٻ زٸؾتي ذٹز ضا ضټب ٲي٦ٷس .ٲٷٓٹض ايٵ ٶيؿت ٦ٻ
ټط٪ع تٷجيٻ ٶجبقس ثٯ٧ٻ ثبيس ثط اؾبؼ يبثُٻاي ٖبزالٶٻ ٸ ٲتٷبؾت ثب ْطٞيت ٦ٹز ،٤حتي ٲجتٷي ثط
احتطاٰ ثبقس.
ثبيس تٹخٻ زاقت ٦ٻ اؾتٟبزٺ اظ تٷجيٻ خٽت تٛييط ضٞتبض ٦ٹز٪ ،٤بٺ پيبٲسټبي ٶبذٹقبيٷس ٸ ظيبٶجبضي ضا ثٻ
زٶجب ٬زاضز ٦ٻ ثٻ ثطذي اظ ايٵ اثطټبي ٲٷٟي اقبضٺ ٲي٦ٷيٱ:
.1ي٧ي اظ اثطټبي ٲٷٟي تٷجيٻ ايٵ اؾت ٦ٻ تٷجيٻ زض قرم تٷجيٻ قسٺ ٶؿجت ثٻ ٖبٲ٭ تٷجيٻ٦ٷٷسٺ ٸ زي٫طاٴ
پطذبق٫طي ايدبز ٲي٦ٷس.اٞطازي ٦ٻ تٷجيٻ ٲيقٹٶس زض ثطاثط آٴ ٸا٦ٷف ٲت٣بث٭ ٶكبٴ ٲيزټٷس ٸ ثبٖث
پطذبق٫طي ٶؿجت ثٻ قرم تٷجيٻ ٦ٷٷسٺ ٸ زي٫طاٴ ٲيقٹٶسٸ حتي ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ زٮي٭ ٲ٣بٸٲت ٦طزٴ
ٖالٸٺ ثط پطذبق٫طيٞ ،طاض اظ ذبٶٻ ،اٶحطا ٜاختٳبٖي ٸ اذال٢ي ضا ثٻ زٶجب ٬ذٹز ثيبٸضز.
.2اثط زٸٰ ايٵ اؾت ٦ٻ تٷجيٻ ٪بٺ آثبض خبٶجي ٶبٲُٯٹة ثٻ ثبض ٲيآٸضز .ٲٳ٧ٵ اؾت تٷجيٻ زض اٞطازي ثٻ
ذهٹن٧ٹز٦بٴ ؾجت تطؼ ،ٸحكت ٸ ايُطاة ٪طزز ٸ تب ٲستټبي ظيبزي زٸاٰ يبثسٸ ايٵ تطؼ ثٻ
ٲحط٤ټبي ٲرتٯٟي ٦ٻ ټٷ٫بٰ تٷجيٻ قسٴ اٸ حًٹض زاضٶس تٗٳيٱ ٲييبثس .ٲثال ٦ٹز٦ ٤ٻ تٹؾٍ ٲٗٯٱ
تٷجيٻ قسٺ ثٗسا ثط اثط تٗٳيٱ ،اظ ٲسضؾٻ ٸ ٲطثي ٸ ٲسيط ٸ تٳبٰ ٲحيٍ آٲٹظقي ظزٺ ٲيقٹز.
 .3زض ثطذي اظ ٲٹاضز ٲٳ٧ٵ اؾت تٷجيٻ ثبٖث اٞعايف ضٞتبض ٶبٲُٯٹة قٹز ٸ قرم تٷجيٻقٹٶسٺ آٴ ضا
ٸؾيٯٻاي ثطاي اثطاظ ٸخٹز ثساٶس .ٲثال زاٶفآٲٹظي ٦ٻ ثٻ ذبَط ضٞتبض ٶبٲُٯٹثف اظ ثٯٷس٪ٹي ٲسضؾٻ
ٶبٲف ذٹاٶسٺ ٲيقٹز ٸ يب زض تبثٯٹي ٲسضؾٻ ٸ يب ضٸي ترتٻ ؾيبٺ ٶٹقتٻ ٲيقٹز ،احؿبؼ ذٹز
ثعض٨ثيٷي ٦ٷس ٸ ثٻ زٸؾتبٴ ذٹز ټٱ ث٫ٹيس ثجيٵ اؾٱ ٲٵ ضا ٲيذٹاٶٷس! يب ٲٳ٧ٵ اؾت ٲٗٯٱ زاٶفآٲٹظ
ضا ثٻ ذبَط ضٞتبض ٶبپؿٷسـ اظ ٦الؼ ثيطٸٴ ٦ٷس ،اٸ ټٱ ثٻ حيبٌ ٲسضؾٻ ثطٸز ٸ ثبظي ٦ٷس .پؽ اٸ
ت٣ٹيت ٲيقٹز ٸ ايٵ ٶ٫طـ زض اٸ ثٻ ٸخٹز ٲيآيس ٦ٻ ثطاي ثبظي ٦طزٴ ثبيس ضٞتبض ٶبپؿٷس اظ ذٹز ٶكبٴ
زټس.
 .4زض ٚيبة ٖٹاٲ٭ تٷجيٻ٦ٷٷسٺ ،ٸ٢تي ٦ٻ ٖبٲ٭ تٷجيٻ٦ٷٷسٺ ٶجبقس ،ٲٳ٧ٵ اؾت ضٞتبضټبي ٶبٲُٯٹة زٸثبضٺ
ثطٸظ ٦ٷس .ٲثال ثٻ ٲحى ايٷ٧ٻ ٲٗٯٱ اظ ٦الؼ ثيطٸٴ ٲيضٸز ،زاٶف آٲٹظ زي٫طي ضا ٦ت ٥ثعٶس ،ټٷ٫بٲي
٦ٻ پٯيؽ ٶجبقس ضاٶٷسٺي ذبَي اظ چطا٘ ٢طٲع ضز قٹز .ايٵ اٞطاز آٲٹذتٻاٶس ٦ٻ زض حًٹض ٖٹاٲ٭
تٷجيٻ٦ٷٷسٺ ايٵ ضٞتبضټب ضا ٸاپؽ ثعٶٷس .ثٷبثطايٵ اثط تٷجيٻ زائٳي ٶيؿت.
ٟ٪.5تٻ قسٺ ٦ٻ تٷجيٻ ثٻ اض٪بٶيؿٱ ٶكبٴ ٲيزټس ٦ٻ چٻ ٦بض ٶ٧ٷس ،ٶٻ ايٷ٧ٻ چٻ ٦بض ث٧ٷس .يٗٷي ٸ٢تي ٦ٻ
ٞطزي ضا تٷجيٻ ٲي٦ٷيٱ ثٻ اٸٲي٪ٹييٱ ،چٻ ٦بضي ضا اٶدبٰ ٶسټس ،ثطٖ٧ؽ ت٣ٹيت ٦ٻ ثب تكٹي٦ ١طزٴ ثٻ اٸ
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ٲيٞٽٳبٶيٱ ٦ٻ ٦بضـ ضا ازاٲٻ زټس ٸٮي تٷجيٻ ثٻ اٸ ٶٳيآٲٹظز ٦ٻ چٻ ٦بضي ضا اٶدبٰ زټس ٍ٣ٞ ،اٸ ضا اظ
٦بضـ ثبظ زاقتٻايٱ .پؽ ٶ٣ف تٗٯيٳي ٸ تطثيتي تكٹي ١ضا ٶساضزٸ ٲبٶٷس تكٹي ١ٲٷدط ثٻ يبز٪يطي
ٶٳيقٹز.
 .6ٸ٢تي اظ تٷجيٻ اؾتٟبزٺ ٲيقٹز،ذبَطٺ ٶبذٹقبيٷسي ضا زض شټٵ ايدبز ٲي٦ٷس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾت زض ٲٹٕ٢
زي٫ط اٶت٣بٰ ث٫يطز .يب الا٢٭ ٦ٹز ٤ٲيآٲٹظز ٦ٻ زض ثًٗي ٲٹٗ٢يتټب نسٲٻ ظزٴ ثٻ زي٫طاٴ خبيع اؾت.
 .7تٷجيٻ ثسٶي ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖث نسٲٻي خؿٳبٶي ٪طزز .ٲثال زض ثطذي ٲٹاضز ٲٗٯٳي ٦ٻ زاٶفآٲٹظي
ضا ٦ت ٥ظزٺ ثبٖث ٶبقٷٹايي اٸ قسٺ اؾت ٸ ٖٹاضو ٶبٲُٯٹة زي٫طي ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ٸخٹز ثيبيس.
 .8قرهي ٦ٻ ٲطتت تٷجيٻ ٲيقٹز احؿبؼ ح٣بضت ٸ ذٹز ٦ٱثيٷي زض اٸ ق٧٭ ٲي٪يطز ٸ ايٵ ٶ٫طـ
ضا ٦ؿت ٲي٦ٷس ٦ٻ ٲٵ ثٻ زضز ټيچ ٦بضي ٶٳيذٹضٰ .ثطاي ٶٳٹٶٻ ٦ٹز٦ي ٦ٻ ثٻ ؾجت ضيرت ٸ پبـ
چيعټب تٷجيٻ ٲيقٹز ،ي٦ ٥ٹز٪ ٤طيٻ٦ٵ اظ آة زض ٲيآيس .ا٪ط ايٵ ت٧ٟط ثٻ خٹز آيس ،قرم حتي اظ
اؾتٗسازي ټٱ ٦ٻ زاضز ،ٶٳيتٹاٶس ثٻ ٶحٹ ٲُٯٹة ثٻ زٮي٭ احؿبؼ ح٣بضتي ٦ٻ ثٻ ٸخٹز آٲسٺ اؾت
اؾتٟبزٺ ٶٳبيس(.ا٦جطي،پيكيٵ)
اٲيط ٲٹٲٷبٴ ٖٯي ٖٯيٻاٮؿالٰ زض ٲ٣بيؿٻاي ٪طاٶجبض ثيٵ تطثيت اٶؿبٴ ٸ حيٹاٴ چٷيٵ ٲيٞطٲبيٷس« :اٴ
اٮٗب٢٭ يتّٗ ثبالزة ٸ اٮجٽبئٱ ال يتّٗ اال ثبٮًطة .اٶؿبٴ ٖب٢٭ ثٻ ٸؾيٯٻ ي ازة تطثيت ٸ پٷسپصيط اؾت
ٸ تٷٽب چٽبضپبيبٴ [ٸ حيٹاٶبت] ټؿتٷس ٦ٻ خع ثب ظزٴ انالح ٶٳيقٹٶس» .تٷجيٻ ثسٶي ٶٻ تٷٽب ٲٳ٧ٵ اؾت
ثٻ ترطيت قرهيت ٦ٹز ٤ثيٷدبٲس ثٯ٧ٻ پيبٲسټبي ٶب٪ٹاضشي٭ اظ خٳٯٻ آؾيتټبي ټٹٮٷب ٤آٴ ثٻ قٳبض
ٲيضٸز:
 )1تؿٯيٱ قسٴ زض ثطاثط ظٸض ثطتط )2.ذطز قسٴ قرهيت ٸ احؿبؼ ٖسٰ اٲٷيت )3.اظ ثيٵ ضٞتٵ ٶكبٌ
ٸ ؾطظٶس٪ي ٸيػٺ ي ٦ٹز٦بٶٻ )4.پيسايف نٟتټبي ٶبپؿٷس ٲبٶٷس زضٸ٘ ٪ٹيي ٸ ٞطا٧ٞٷي )5.اظ زؾت
زازٴ اٶ٫يعٺ.
ؾرٵ ٚعاٮي ٶيع زض ايٵ ظٲيٷٻ آٲٹظٶسٺ اؾت ٦ٻ ذُبة ثٻ ٲٗٯٳبٴ ٸ ٲطثيبٴ ٦ٹز ٤ٲي٪ٹيس« :ثط ٲٗٯٱ
٦ٹز٦بٴ اؾت ٦ٻ آٶبٴ ضا ثٻ ثيٱ ٸ تطٚيت تبزيت ٶٳبيس ٶٻ ثٻ يطة ٸ تٗصيت(.».ثٻ ٶ٣٭ اظا٢ٯيسي ٶػاز،زٸ
ٖبٲ٭ اضظٶسٺ زض تطثيتي ؾبظٶسٺ)
 -5راَبردَاي تربيتي جايگسيه تىبيٍ بدوي كًدكان
ټيچ چيع ٲبٶٷس تكٹي ١نحيح ٸ ثدب ٸ ثٻ اٶساظٺ٦،ٹز٦بٴ ضا ثٻ تالـ ٸ زضؾت ٦بضي ثط ٶٳياٶ٫يعز .ظيطا
ُٞطت انٯي آزٲي ٖك ١ثٻ ٦ٳب ٬ٲُٯ ١اؾت ٸ ُٞطت تجٗي اٸ اٶعخبض اظ ٶ٣م .تكٹي ١ٸ ٢سضزاٶي؛
انٯي ٸ تٷجيٻ ٸ ٲدبظات؛ تجٗي اؾت ٸ  ٍ٣ٞآٴ ټٷ٫بٰ ٲدبظ اؾت ٦ٻ چبضٺاي خع آٴ ثطاي ثيساضي ٸ
انالح ٸ ٲساٸا ٶجبقس ٸ تكٹي ١ٲٹخت ضيبيت ٦ٹز ٤اظ ضٞتبض ذٹز ثٹزٺ ٸ ثبٖث پيسايف قٹض ٸ
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ٶكبٌ ٸ ض ٕٞٲالٮت ٸ ٦ؿبٮت اٸ ٲي٪طزز ٸ ټٱ چٷيٵ ؾجت ايدبز حؽ تٹاٶٳٷسي زض٦ٹز٦بٴ ٲي٪طزز
ٸتكٹي ١ٸ ٢سضزاٶي اظ ٖٳٯ٧طز ٦ٹز ٤ثبٖث ٲيقٹز ٦ٻ آٶبٴ زضاٶدبٰ زازٴ ٸْبي ٝذٹز ثيف اظ پيف
٦ٹقب ثبقٷس ٸ تكٹي ١ٲبٶٷس تٷجيٻ زاضاي آزاثي ثٹزٺ ٦ٻ ا٪ط زضؾت اٖٳب ٬قٹز ٶتيدٻ ثرف ،ٲثجت ٸ ضقس
زټٷسٺ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ پبضٺاي اظ ايٵ آزاة ٖجبضتٷس اظ:
.1تكٹي ١ثٻ ٖٳ٭ ٸ نٟت ٶي ٥قرم تٗٯ٪١يطز.2.تكٹي ١ثدب ٸثٻ ٲٹضز ٸٲتٷبؾت ثب ٲيعاٴ ٸٶٹٔ ٖٳ٭
ثبقس ٸ ثٻ تٷبؾت ضٸحيٻ ي ٦ٹز ٤ٶيع ق٧٭ تكٹي ١ٲث٭ ظثبٶي ،ٲبٮي ،ضٞتبضي ٸ ٲٗٷٹي ٲكرم
قٹز.3.تكٹي ١ثبيس ثٻ ٲٹ ٕ٢اٶدبٰ ٪يطز تب تبثيط٪صاضي الظٰ ضا زاقتٻ ثبقس.4.تكٹي ١ثٻ اٶساظٺ ثٹزٺ ٸ اظ
حس ٲدبظ آٴ تدبٸظ ٶٷٳبيس ،زض ٚيط ايٵ نٹضت ثبٖث ٚطٸض ٸ تجبټي ٦ٹز ٤ٲيقٹز.5.تكٹي ١ٸؾيٯٻ ي
ثطاٶ٫يرتٵ اؾت ،ثطٖ٧ؽ تٷجيٻ ٦ٻ ٸؾيٯٻاي ثطاي تح٣يط قٳطزٴ ٦ٹز ٤ثٻ حؿبة ٲيآيس ثٻ ٸيػٺ ا٪ط
زض ٲال ٖبٰ ٲدبظات ٪طزز.6.ټٷ٫بٰ تكٹي٦ ١ٹز ،٤ثبيس ٖٯ٭ تكٹي ١ضا ثٻ ٸي يبزآٸضي ٶٳٹز .ټٱ چٷبٴ
٦ٻ زض تٷجيٻ ٶيع ٖٯ٭ ثطٸظ ٸا٦ٷف ضٞتبضي ٸاٮسيٵ ثٻ ٶبٰ تٷجيٻ ضا ثٻ ٦ٹز ٤يبز آٸضي ٲي٦طزيٱ تب ثبض زي٫ط
قبټس ضٞتبض ٶبقبيؿت ٲؿتٹخت تٷجيٻ ثسٶي ٸي ٶجبقيٱ(.زٮكبز تٽطاٶي،پيكيٵ ،نم )350-359
ټٱ چٷيٵ زضتجييٵ ضاټجطزټبي خبي٫عيٵ تٷجيٻ ثسٶي ٲيتٹاٴ ثٻ خبي ٲدبظات ٦ٹز ٤ثٻ ذبَط
٦بضٶبزضؾت اٸ٦،بضزضؾت ضا ثٻ اٸ يبز ثسټيٱ ٸ ثٻ خبي ظثبٴ تٽسيس ثٻ ٦ٹز ٤تٹييح ثسټيٱ .ثٻ ايٵ
تطتيت ٦ٻ ثب ي ٥تٹييح ٲرتهطٖ ،ٯت ظقتي ضٞتبض اٸ ضا ضٸقٵ ٦ٷيٱ تب زضشټٷف زٮيٯي ثطاي تٛييط
ضٞتبض ٸخٹز زاقتٻ ثبقس ٸ ثٻ خبي تٳط٦ع ضٸي اقتجبٺ يب ضٞتبض ٶبزضؾت ٦ٹز٦ ٤ٻ ٸاٮسيٵ ضا ثطاي ټيدبٴ
ٸ ٖ٧ؽاٮٗٳ٭ احؿبؾي آٲبزٺ ٲي٦ٷس ،اظ ټط ي ٥اظٲٹاضزذُبي ٞطظٶساٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٹٗ٢يت ذٹثي خٽت
ضاټٷٳبيي ٦ٹز٦بٴ ٸ ٞطا٪يطي اؾتٟبزٺ ٶٳبييٱ ٸ ثب انُالح ټب ٸ اٮٟبِ ٲٷبؾت ٸ تكٹي٦ ١ٷٷسٺ ثٻ ٦ٹز٦بٴ
ذٹيف اٶ٫يعٺ زازٺ ٸ زض ضٞتبض ثب ٦ٹز٦بٴ،ٸاٮسيٵ ثبيس ضٞتبض اٶُٗب ٜآٲيع زاقتٻ ثبقٷس ٸ اظ ٮح ثبظي ٸ
ظٸضآظٲبيي ثب ٦ٹز٦بٴ ثپطټيعٶس ٸ زض ضاثُٻ ثب ٲدبظات ٸ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ايٵ ؾٻ ٢بٖسٺ ضا ثٻ يبز
زاقتٻ ثبقٷس:
 )1ټٷ٫بٰ ٖهجبٶيت اظ تٷجيٻ ثپطټيعيس )2.ثطاي تالٞي ٦طزٴ يب اٶت٣بٰ ٪طٞتٵ ،تٷجيٻ ٶ٧ٷيس )3 .ټٳيكٻ تٷجيٻ
قسيستط،ٲدبظات ثٽتط ٶيؿت( .ثي ٶب،ايٵ ٸاٮسيٵ ذكٵ ،ل )29
اظٶٓط ضٸاٴ قٷبؾبٴ ،تٷجيٻ ٸ تكٹي ١زٸ ضٸـ تطثيت اؾت ٦ٻ ثطاي ضٖبيت ٲ٣طضات ٸ ح ّٟاٶًجبٌ
٦ٹز٦بٴ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ ٲيقٹز .تكٹي ١يب پبزاـ زض ٲٹاضزي ثٻ ٦بض ٲيضٸز ٦ٻ ضٞتبضي زٮرٹاٺ ٸ ٲُٯٹة
اظ ٲتطثي ؾط ثعٶس ٸ ثرٹاټيٱ آٴ ضٞتبض ت٣ٹيت ٸ ت٧طاض قٹز ٸ ثٻ نٹضت ٖبزت زضآيس.اٲب تٷجيٻ
زضٲٹاضزي ثٻ ٦بض ٲي ضٸز ٦ٻ ضٞتبض ٲتطثي ٶبپؿٷس ٸثط ذال ٜٲٹاظيٵ زيٷي ٸٲ٣طضات اؾت ٸ ٲيذٹاټيٱ
آٴ ضا تًٗي ٝيبذبٲٹـ ٦ٷيٱ( .حؿٷي ،پيكيٵ)
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آ٦بزٲي ٲترههبٴ اَٟب ٬آٲطي٧ب تٷجيٻ خؿٳي ٦ٹز ٤ثٻ ټطٖٯت ضا ضز ٲي٦ٷس ٸ ٲي٪ٹيس ايٷ٧بض زض زضاظ
ٲست ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ضاټ٧بض تٛييطزټٷسٺي ضٞتبض ٦ٹز ٤تبثيط ثرف ٶيؿت .زض ٖٹو ايٵ آ٦بزٲي اظ
ضاټجطزټبيي ٲبٶٷس «تبيٱآٸت» پكتيجبٶي ٲي٦ٷس ٦ٻ زض آٴ ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٦ٹز ٤ضٞتبض ٶبٲٷبؾجي اٶدبٰ ٲيزټس،
ٸاٮسيٵ اٸ تٷٽب ٲي٪صاضٶس تب زض ٲٹضز ضٞتبضـ ٸٖٹا٢ت آٴ ٧ٞط٦ٷس( .ثٻ ٶ٣٭ اظ ثيٶب ،تبثيطتٷجيٻ ثسٶي ثط
پطذبق٫طي ٦ٹز )٤ثٻ ٖجبضت زي٫ط ،ا٪ط ضٞتبض ٦ٹز٦ٳبٴ ٚيط٢بث٭ ٦ٷتط ٬ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ،زض آٴ نٹضت
ٲٳ٧ٵ اؾت ٲٷبؾت ثبقس ٦ٻ اٸ ضا اظ ٪طٸٺ يب ٗٞبٮيتي ٦ٻ ثبٖث اذتال ٬زض ضٞتبضـ قسٺ اؾت خسا ٦طز
ٸ ثطاي ٲستي اٸ ضا ثٻ حب ٬ذٹز ٪صاقت تب آضاٰ ث٫يطز(.ثي ٶب ،ٶبټٷدبضي ضٞتبضي ٦ٹز٦بٴ ،ل)9
زضقيٹٺ ي تطثيتي اؾالٰ ،تكٹي ١زٺ ثطاثط تٷجيٻ اؾت .چٷبٴ ٦ٻ زض ضٸايبت ټٱ آٲسٺ اؾت ٦ٻ ټط قرم
زض ٲبٺ ،ؾٻ ضٸظ ضٸظٺ ث٫يطز٪ ،ٹيب ټٳٻ ي ٲبٺ ضا ضٸظٺ ٪طٞتٻ اؾت .ظيطا ټط ضٸظـ زٺ ضٸظ حؿبة
ٲيقٹزٖ « .كط اٲثب٬ټب».تكٹي ١چٷس ثطاثطْ ،ٯٱ ٶيؿت ٸٮي ٦يٟط ثيف اظ حس ْٯٱ اؾتٞ« .ال يدعي
االّٲثٯٽب ٸ ټٱ اليٓٯٳٹٴ» .تكٹي ١ٸ تٷجيٻ ،ټط زٸ ؾبظٶسٺ ٸ تطثيت ٦ٷٷسٺ اؾت« .ثبٮحؿٷبت ٸاٮؿيئبت
ٮٗٯٽٱ يطخٗٹٴ» .تكٹي ١ثبيس ثيف اظ تٷجيٻ ٸ ٲدبظات ثبقس.
زض ثيبٴ تطثيت اؾالٲي ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ تٹخٻ قسٺ اؾت ٦ٻ تب ظٲبٶي ٦ٻ ٲٹٖٓٻ ٲٹثط ثبقس ٢ٽط ٸذكٹٶت
ٸتٷجيٻ ثسٶي ٲٳٷٹٔ اؾت ٸ تٷجيٻ ٸ٦يٟط اظ قئٹٴ ضثٹثيت اؾت ٸخٷجٻي تطثيتي زاضزَ« .بئ ٝٲٵ ضث »٥ٸ
«ٖصاة ضث .»٥ټٱ چٷيٵ ذساٸٶس ٲتٗب ٬زض ؾٹضٺي ٞتح آيٻي  ، 8ثكبضت ٸ ټكساض ،تكٹي ١ٸ تٷجيٻ ضا
زٸ ٶيبظ يطٸضي ٦ٹز ٤ٸ ٦٭ خبٲٗٻي ثكطي ثطاي ضټيبثي ٸ اٶتربة ضاٺ آيٷسٺ ٲي زاٶس ٸ ٮصا ثركف ٸ
تٷجيٻ اظ قئٹٴ ضثٹثيت ټؿتٷس« .اٴ ضث ٥ٮصٸ ٲٟٛطٺ ٸ شٸ ٖ٣بة اٮيٱ».
اظ زي٫ط ٶ٧بت تطثيت زض اؾالٰ ،تٗبز ٬زض تكٹي ١ٸ تٷجيٻ ٲيثبقس ٸ تكٹي ١ٸ تٷجيٻ زض ٦ٷبض ټٱ ثبقٷس ٦ٻ
تكٹي ١ٲؿتٳط ذبنيت ذٹز ضا اظ زؾت ٲيزټس ٸ زض ٦ٷبضتكٹي ١ٶ٣بٌ يٗ ٝضا زضخٽت خجطاٴ ثٻ
٦ٹز ٤يبزآٸض قٹيٱ .ٲُبث ١ثب آيبت ٸ ضٸايبت ټٱ تٽسيس ،تٷجيٻ ٸ٦يٟط،ي ٥ؾٷت زائٳي ذساٸٶس اؾت
ٸتكٹي ١ٸ تٷجيٻ ټط زٸ الظٰ زاٶؿتٻ قسٺ اؾت(.ؾٹضٺ ضٸٰ،آيٻ )44اظ زي٫ط اثٗبز تطثيتي اؾالٰ ٦ٻ ٲيتٹاٴ
خبي٫عيٵ تٷجيٻ ٦ٹز٦بٴ ٶٳٹز ايٵ اؾت ٦ٻ ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ٦بض ذٹة اٶدبٰ ٲيزټٷس تكٹي ١قٹٶس ٸ
٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ذُبئي اظ آٶبٴ ؾط ظزٺ ثٻ ٞٯؿٟٻي ٖسٰ تكٹي ١ذٹز پي ثجطٶس (.ؾٹضٺ تٹثٻ،آيٻ)81
آٲٹظٺټبي زيٷي اخبظٺ ي اٞطاٌ ٸ تٟطيٍ زض ٲجحث تطثيت ضا ثٻ ٸاٮسيٵ ٶٳيزټس ٦ٻ ټط َطٞف ذؿبضت
ثٻ ٦ٹز ٤اؾت ٦ٻ ي٧ي اظ ٖٹاضو آٴ ثٻ نٹضت تٷجيٻ ثسٶي ْبټط ٲيقٹز .چٹٴ اٶؿبٴ زض ٶتيدٻي
قطايٍ ذبل ظٶس٪ي ذٹيف زاضاي ٶ٣بٌ ٢ٹت ٸ يٗ ٝاؾت .ٶ٣بٌ ٢ٹت ٦ٹز ٤ضا ثبيس اظ ټٳبٴ اثتسا
ثب تكٹي ١ټبي ٲتٷٹٔ ت٣ٹيت ٸ ٶ٣بٌ يٗ ٝضا ثٻ ؾٹي ٶ٣بٌ ٢ٹت ٲسيطيت ٦طز ،ٶٻ ايٵ ٦ٻ ثب تٷجيٻ ثسٶي
اٶ٫يعٺي ٦بضټبي ٲثجت ضا ٶيع زض ٦ٹز ٤اظ ثيٵ ثطز .زض ايٵ ٲيبٴ٪،بټي ٶيع ثٻ ٶٓط ٲيضؾس ٦ٻ اٶ٫يعٺي
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تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ ،ثطاي پصيطاٶسٴ اضظـټب ٸ ٲٗيبضټبي ٲُٯٹة زض ٶعز ذبٶٹازٺ ثٻ ٦ٹز ٤ٲيثبقس.
چٹٴ اظ ضٸـټبي نحيح ظٸز ٶتيدٻ ٶٳي٪يطٶس ،ا٢ساٰ ثٻ تٷجيٻ ٸ ٶٽبزيٷٻ ٦طزٴ اخجبضي ٸ ْبټطي
اضظـټب زض٦ٹز٦بٴ ٲي٦ٷٷس ٦ٻ ايٵ ذٹز ٢طثبٶي ٦طزٴ اضظـټب ٸ ٲٗيبضټبي ٲُٯٹة زض ٶعز ٦ٹز٤
ٲيثبقس .پؽ ايٵ اٶ٫يعٺ ٸ ايٵ چٷيٵ ضٸـټب ٶيع زضآٲٹظٺ ټبي زيٷي ٲب خبيي ٶساضٶس .اٮجتٻ الظٰ ثٻ
يبزآٸضي اؾت ٦ٻ ظٲبٴ ٸ ٶحٹٺ ي اؾتٟبزٺ اظ تٳبٰ ضٸـټبي تطثيتي تبثٕ اثت٧بض٢ ،ٹٺ ي تكريم
ٸقٷبذت ٸاٮسيٵ ٸ ٲطثيبٴ اظ اٸيبٔ ٲحيُي ٸ قطايٍ ضٸحي ٸ ضٸاٶي ٦ٹز٦بٴ اؾت ٸ ٸاٮسيٵ ٸ ٲطثيبٴ
ثبيس زض تكريم ضٸـ زضؾت ثٻ آٴ ټب٦ٳ٦ ٥ٷٷس(.ٲيثب٢يٶػاز،تٷجيٻ ثسٶي ٸ٦ٹز)٤
وتيجٍ گيري ي پيشىُادَا
ثب ثطضؾي ٢ٹاٶيٵ زاذٯي ٲكرم ٲيقٹز ٦ٻ آٲٹظٺټبي ٣ٞٽي زضٲ٣بثٯٻ ثبتٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ چٷساٴ ٲٹضز
تٹخٻ ٲ٣ٷٵ زاذٯي ٸا ٕ٢ٶ٫طزيسٺ ٸا٪ط آٲٹظٺټبي زيٷي ٲٹضز اٮتٟبت ٢طاض ٪طٞتٻ  ٍ٣ٞزض حس ي ٥ٲبزٺ زض
٢بٶٹٴ ٲسٶي ٸ ٢بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي ثٻ ٦بض ضٞتٻ اؾت .ايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ ثطٲجٷبي آٲٹظٺټبي ٣ٞٽي،
حؿبؼتطيٵ ٸ ٲٽٱتطيٵ زٸضاٴ ظٶس٪ي ،زٸضٺ ي ٦ٹز٦ي ثٹزٺ ٸ قرهيت آيٷسٺ ټطٞطزي زضټٳيٵ زٸضاٴ
پبيٻ ٪صاضي ٲيقٹز ٸٮصا ٸاٮسيٵ ٶ٣ف ثؿعايي زض تطثيت ٸ ضقس ٦ٹز٦بٴ ذٹاټٷس زاقت.
اٮجتٻ زضاؾٷبز ثيٵاٮٳٯٯي ٸ ٢ٹاٶيٵ ٲٯي ا٦ثط٦كٹضټبي ٲتٳسٴ ٸ پيكطٞتٻ ي خٽبٴ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ
ت٣طيجب ٲٳٷٹٔ اؾت ٸ زضزيس٪بٺ ٲت٧ٟطاٴ ٚطثي ٶٓيط ضاؾ٭ ٶيع تٷجيٻ ثسٶي نحيح ٶجٹزٺ ٸ تطثيت ٦ٹز٤
ثسٸٴ ثٻ ٦بضثطزٴ تٷجيٻ ثسٶي تٹنيٻ قسٺ اؾت .ثطاؾبؼ ٲجبٶي ح٣ٹ ٠اؾالٰ ٶيعتٷجيٻ ثسٶي ذُطٶب٤تطيٵ
اثعاض تطثيتي ٦ٹز٦بٴ ثٹزٺ ٦ٻ حتياٮٳ٣سٸض ثبيس اظ آٴ اختٷبة ٶٳٹز .ثب ايٵ ٸخٹز ا٪ط قيٹٺ ټبي زي٫ط
تطثيتي ٲٹثط ٶيٟتس ٸچبضٺاي خع تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز ٤ٶجبقس ٲيتٹاٴ ثٻ ٢سض يطٸضت ٸ تحت قطايُي اظ آٴ
اؾتٟبزٺ ٶٳٹز.
ثٻ ټط حب ٬اؾالٰ تٷجيٻ ثسٶي ضا ٖٷس اٮٯعٸٰ ٶٻ تٷٽب ٲٟيس ٲيزاٶس ،ثٯ٧ٻ ثساٴ زؾتٹض ټٱ زازٺ اؾت ٸ
آٲٹظٺټبي زيٷي ٶكبٴ اظ تٹاٶٳٷسي زيٵ اؾالٰ زض ٲ٣بثٯٻ ثب تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ زاقتٻ ٸآٴ چٻ ٦ٻ زض
ضٸايبت ٶيع ثؿيبض ؾٟبضـ قسٺ اؾت ايٵ ٦ٻ زض نٹضت ثطٸظ ذُب تٹؾٍ ٦ٹز٪ ،٤صقت ٸ ثركف
ٸي ثٽتط اظ تٷجيٻ ٲٹثط ذٹاټس ثٹز .ثٷبثطايٵ اظ زيس٪بٺ اؾالٰ تٷجيٻ ثسٶي ي ٥ضٸـ تطثيت اٸٮي ٶيؿت تب
زض تٳبٰ حبٮت ټب ٸ ٲٹٗ٢يتټب اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٦طز ،ثٯ٧ٻ اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥قيٹٺي تطثيتي ثبٶٹي
ٲي تٹاٴ ٶبٰ ثطز ٸ تٷجيٻ ثٻ ٖٷٹاٴ آذطيٵ ضاٺ زضٲبٴ ٸ انالح ضٞتبض تٯ٣ي قسٺ ٸچٹٴ ټس ٜاظ تٷجيٻ زض
ٸا ،ٕ٢انالح ضٞتبض ٸ تطثيت ٦ٹز ٤اؾت .ٮصاثٻ ٦بض٪يطي ٸ اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ضٸـ ثبيس ثٻ ٪ٹٶٻاي ثبقس
٦ٻ انالح ٦ٷٷسٺ ٸ ٲٹثط زضتطثيت ٦ٹز ٤ثبقس ٸ يب ٖبٲ٭ ثبظزاضٶسٺ ثبقس ٸ ا٪ط چٷيٵ ٶتيدٻاي اظتٷجيٻ
حبن٭ ٶكٹز ٶجبيس ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪يطز .چطا٦ٻ ٦ٹز ٤تٷجيٻ قسٺ ثٻ ٞطزي ق٧ؿت ذٹضزٺ ٸ ثسثيٵ
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٦ٻ ٢سضت ضٸحي ذٹز ضا اظ زؾت زازٺ اؾت تجسي٭ ٲيقٹز ٸ ظٲيٷٻ ثطاي ثعټ٧بضي ٸ اٶٹأ اٶحطاٜټب
زض آيٷسٺ ثطاي ٸي ثٻ ٸخٹز ٲيآيس .اظ ايٵ ضٸ پيكٷٽبز ٲي ٪طزز:
 -1زضضاؾتبي پيك٫يطي اظ تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ تٹؾٍ ٸاٮسيٵ ٶبقبيؿت ،ٲبزٺي ٢ 1179بٶٹٴ ٲسٶي
٦ٻ تٷجيٻ ٦ٹز ٤ضا ح ١ٸاٮسيٵ زاٶؿتٻ ٸ ثٷس 1ٲبزٺي ٢ 59بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي اظ آٴ خطٰ
ظزايي ٶٳٹزٺ اؾت ثٻ َطي ١ٲ٣تًي انالح قٹٶس.
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ٸح٣ٹ٢ي

٦ٹز٤

آظاضي،

٢بث٭

زؾتطؼ

زض

تٷجيٻ ثسٶي ٦ٹز٦بٴ زض آٲٹظٺ ټبي ٣ٞٽي٢ ،ٹاٶيٵ زاذٯي ٸ اؾٷبز ثيٵ اٮٳٯٯي
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