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چىیذُ
ثب تَرِ ثِ ایي ٍالقیت وِ فؼبد هبلی ٍ التلبدی اهشٍص ثِ هقضلی رْبًی تجذیل ؿذُ اػت ٍ توبهی
وـَسّبی رْبى اص پیبهذّبی هخشة آى دس اهبى ًوی ثبؿٌذ ثحج دس خلَف الذاهبت ٍ تذاثیش وِ
ثتَاًذ اص ثشٍص چٌیي هقضلی پیـگیشی ًوبیذ اّویتی دٍ چٌذاى هی یبثذ .ثب ایي ٍكف ،تَرِ ثِ خلیلِ
فشاهلی ٍ ػبصهبى یبفتگی فؼبد هبلی ٍ ٍیظگی ّبی خبف هشتىجیي آى هجبسصُ ٍ پیـگیشی اص ایي پذیذُ
هزشهبًِ سا ثب چبلؾ ّب ٍ دؿَاسی ّبیی سٍثشٍ ػبختِ اػت  .چٌبًىِ اتخبر تذاثیش ویفشی ٍ غیش ویفشی
( پیـگیشی ارتوبفی) دس فول ثب هَفمیت لبثل لجَلی سٍثشٍ ًـذُ اػت  .دس ایي هیبى ،ساّجشد ّبی
پیـگیشی ٍضقی وِ ثب ػبختبس ایي گًَِ رشاین ّوخَاًی ثیـتشی داسد هی تَاًذ ًمؾ ػبصًذُ ٍ هَحشی
داؿتِ ثبؿذ ّش چٌذ ثِ لحبػ اثقبد گؼتشدُ هفبػذ هبلی ًگبُ ته ثقذی هجبسصُ ثب ایي پذیذُ هزشهبًِ سا ثب
ؿىؼت سٍثشٍ هی ػبصد ٍلی دس وٌبس ػبیش تذاثیش ثبیؼتی تَرِ ٍیظُ ثِ پیـگیشی ٍضقی ًوَد  .دس
آهَصُ ّبی اػالهی ًىبت لبثل تَرْی دس صهیٌِ هجبسصُ ٍ همبثلِ ثب هفبػذ هبلی ٍرَد داسد وِ دس ایي
همبلِ ثِ فَاهل پیـگیشی ٍضقی اص فؼبد هبلی ثب تبویذ ثش آهَصُ ّبی اػالهی پشداختِ هی ؿَد.
ٍاشگبى کلیذی :فسبد هبلی ،پیشگیری ٍضعی ً،ظبرت ،گرفتي فرصت ارتکبة جرم  ،جراین هبًع.

 تبسیخ دسیبفت  95/7/27 :تبسیخ پزیشؽ 96/02/20:

 - 1اػتبدیبس داًـگبُ تْشاى پشدیغ فبساثی
 - 2داًـزَی دوتشا حمَق ویفشی ٍ رشهـٌبػی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ لن؛ ایویلm.shamshir@iran.ir :
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هقذهِ
فؼبد هبلی پذیذُ ای پیچیذُ  ،چٌذ ثقذی ٍ داسای فلل ٍ آحبس چٌذ گبًِ اػت وِ دس ؿشایظ
هختلف ًمؾ ٍ ًوَد ّبی هتفبٍتی پیذا هی وٌذ ً ،ىتِ لبثل تَرِ ایٌىِ فؼبد هبلی یه اهش ًؼجی
ٍ هشتجظ ثب اسصؿْبی یه ربهقِ اػت اص ایي سٍ ثشای هجبسصُ وبس آهذ تش ثب ایي پذیذُ ؿَم اسائِ
تقشیفی وِ هٌغجك ثب اسصؽ ّبی آى ربهقِ ثبؿذ اهشی ضشٍسی اػت  .دس ایي ساػتب هشوض پظٍ
ّؾ ّبی هزلغ ؿَسای اػالهی وـَس ایشاى ایي تقشیف سا اص فؼبد هبلی اسائِ دادُ اػت ":ولیِ
سفتبس ّب ٍ ػَء سفتبس ّبی وِ هَرت اختالل دس ًؾن التلبدی یب فولىشد ثْیٌِ هشاوض التلبدی
دس همیبع ّبی هختلف ،اص ٍاحذ ّبی وَچه گشفتِ تب اختالل دس التلبد وـَس هی گشدد" (
هشوض پظٍّؾ ّب  ،1374 ،ف.)3
ثب تَرِ ثِ آحبس ٍ تجقبت هٌفی پذیذُ فؼبد هبلی ٍ خلیلِ فشاهلی آى  ،هجبسصُ ثب ایي پذیذُ ؿَم
دس رَاهـ داخلی ٍ ثیي الوللی اص اّویت خبكی ثشخَسداس اػت ٍ تذاثیش ویفشی ٍ غیش ویفشی
هتٌَفی دس ایي صهیٌِ همشس ؿذُ اػت .اهب اص آًزبئیىِ تزشثِ تبسیخی ًـبى هی دّذ الذاهبت
ویف شی ػشوَثگش دس فول ثب هَفمیت چٌذاًی سٍثشٍ ًـذُ ٍ هب ّش سٍص ؿبّذ گؼتشؽ ایي
هقضل رْبًی ّؼتین .اص عشفی ٍیظگی ػبصهبى یبفتگی ایي رشاین دس وٌبس خلیلِ فشاهلی آى ٍ
ّوچٌیي خلَكیبت هشتىجیي ایي رشاین هبًـ ثضسگی ثش ػش ساُ وـف ٍ ؿٌبػبیی هفبػذ هبلی
هی ثبؿذ .لزا ثِ وبس گی شی ساّىبس ّبی پیـگیشاًِ ًِ ثِ هٌؾَس حزف وبهل ایي رشاین ثلىِ ثب
ّذف وبّؾ آًْب ثب الگَ گشفتي اص آهَصُ ّبی اػالهی هی تَاًذ وبس ػبص ثبؿذ.
پیـگیشی ٍضقی اص رشم ثِ فٌَاى یه دیذگبُ یب هٌؾش خبف دس وٌبس ػبیش سٍیىشد ّب ثِ اهش
پیـگیشی ثش دخبلت ٍ تبحیش گزاسی ثش یه هشحلِ خبف اص رشاین خبف  ،فوذتب رشاین فلیِ
اهَال یقٌی "رشاین ػَد هذاس" یب "عشیمی" ًؾش ٍ توشوض داسد ّوبًغَس وِ آًچِ هْن ٍ هغلَة
هشتىت اػت  ،ػَدهٌذ ثَدى ّذف  ،ثی ضشس ثَدى یب ون ضشس ثَدى حولِ ثِ آى ٍ ّوچٌیي
ػْل الَكَل ثَدى ػَد هَسد ًؾش اػت (كفبسی  ،1391،ف .)150 ٍ133لزا دس ساثغِ ثب فؼبد
هبلی پیـگیشی ٍضقی ثب تبحیش گزاسی ثش ٍضقیت ٍ فشكت ّبی رشم صا  ،اص ثیي ثشدى هزبل
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استىبة رشم  ،وٌتشل صهیٌِ ّب ٍ تؼْیل وٌٌذگبى رشم  ،حؼبثگشی هشتىجیي سا تحت تبحیش لشاس
دادُ ٍ هبًـ اص ثِ فقل آٍسی اًذیـِ هزشهبًِ ؿبى هی ؿَد.
پیـگیشی ٍضقی دس آهَصُ ّبی اػالهی ثِ فٌَاى ؿیَُ ٍ ساّىبسیی ثشای همبثلِ ثب استىبة
رشاین هَسد ًؾش لشاس گشفتِ اػت وِ دس هتَى فمْی تحت فٌَاى "دفـ الوٌىش" اص آى یبد ؿذُ
اػت .هفَْم ٍ ّذف آى ًبتَاى ػبختي هشتىت اص استىبة رشم اػت .دس والم یىی اص فمْب ایي
چٌیي آهذُ اػت:.
"هقٌبی دفـ هٌىش ًبتَاى ػبختي فبفل آى اص اًزبم فول ٍ ایزبد آى دس خبسد اػت خَاُ ثِ
اختیبس خَد اص استىبة فول هٌلشف ؿَد یب ًـَد "( خَیی  ،1371،د 1،ف.)181
ًبتَاى ػبختي فبفلی وِ للذ استىبة رشم داسد هیتَاًذ اس عشیك سٍؿْب ٍ ؿیَُ ّبیی ثبؿذ وِ
اهشٍصُ دس لبلت ساّجشد ّبی پ یـگیشی ٍضقی اص آى ثحج هی وٌین دس ایي همبلِ ّن ػقی داسین
ساّجشد ّبی پیـگیشی ٍضقی دس استجبط ثب فؼبد ٍ هبلی سا ثبسٍیىشد ثِ آهَصُ ّبی اػالم دس ػِ
گفتبس ریل ثشسػی وٌین.

ً .1ظبرت ٍ کٌترل
پزیشؽ اكل ًؾبست ّن ربیگبُ فملی داسد ٍ ّن ؿشفی چشا وِ ضویش آدهی چٌبى ًْبد ؿذُ
اػت وِ ّیچ ٍلت اص استىبة گٌبُ ٍ هقلیت ثِ دٍس ًجَدُ اػت ثٌبثشایي دس ّش ثشِّ اص صهبى
اًؼبًْب رْت پشّیض اص اًحشاف ٍ استىبة هقلیت ًیبصهٌذ حبفؾبى ٍ ًبؽشاًی ّؼتٌذ وِ
ضشٍست آًْب دس ّیچ فشٌّگ ٍ ارتوبفی پَؿیذُ ًیؼت .ثب ایي حبل افوبل ایي ساّىبس ثبیذ ثِ
تشتیجی ثبؿذ وِ ثِ حمَق ٍ آصادی ّبی فشدی تزبٍص ًـَد ّوبًغَس وِ خذاًٍذ دس لشآى وشین
هی فشهبیذ" :یب اَیّْب اَلزیيَ آهٌَ ارٌجَ وخیشا هِي الؾّي اى ثقضی الؾّي احن ٍ ال تزؼَّ" ای اّل
ایوبى اص ثؼیبسی گوبى ّب ثپشّیضیذ وِ ثقضی اص آًْب گٌبُ ٍ هقلیت اػت ٍ ثِ تزؼغ دس اهَس
دیگشاى ًپشداصیذ(ػَسُ حزشات ،49،آیِ .)12ثب ایي ٍرَد دس ساثغِ ثب هفبػذ هبلی وِ افوبل
ًؾبست ٍ وٌتشل ثِ فمیذُ رشم ؿٌبػبى گبم ًخؼت ٍ اػبػی دس پیـگیشی تلمی هی گشدد،افوبل
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ایي هحذٍدیتْب ثِ گًَِ ای ضبثغِ هٌذ ثِ ًفـ هلبلح فوَهی تقذیل ؿذُ اػت وِ دس ریل دٍ
فٌَاى ًؾبم ًؾبست ٍ وٌتشل سػوی ٍ غیش سػوی هَسد اؿبسُ لشاس هی گیشد.
ً .1-1ظبرت ٍ کٌترل رسوی  :یىی اص هْوتشیي ٍؽبیف حىَهت اػالهی ًؾبست ثش فولىشد
هؼئَالى حىَهتی اػت .دٍلت اػالهی ّوچٌیي ٍؽیفِ داسد ثش فولىشد توبهی فبهالى ثخؾ
خلَكی ًؾبست ًوبیذ .حضشت فلی(ؿ) دس خلَف پیبهذ ّبی هٌفی ثی تَرْی ثِ ًؾبست
ٍ وٌتشل اًح شافبت دس ٍكیت خَد ثِ فشصًذاًؾ یبد آٍسی هی ؿَد وِّ :شگبُ ًؾبست ثش سفتبس
ّب سا سّب وٌیذ ًتیزِ آى تؼلظ اًؼبى ّبی ٌّزبس ؿىي  ،وزشٍ ٍ هٌحشف ثش ربهقِ هی
ؿَد(ًْذ الجالغِ ً ،بهِ .)53
یىی اص ؿیَُ ّبی پیـگیشی ٍضقی اص رشم وِ تَػظ والسن اسائِ گشدیذ افضایؾ خغشات هَسد
ًؾش ثشای استىبة رشم اػت ثِ ایي ًحَ وِ ؿخق دس هحبػجِ ػَد ٍ صیبى خَد اص استىبة
رشم دس كَست ثبال ثَدى خغش استىبة اص دػت صدى ثِ آى هٌلشف هی ؿَد(كفبسیّ،وبى
ً . )122،ؾبست سػوی وِ داسای ایي وبس وشد هی ثبؿذ دس آهَصُ ّبی اػالهی ثِ  3ؿیَُ ریل
افوبل هی گشدد.
ً .1-1-1ظبرت هستقین
ًؾبست هؼتمین آى اػت وِ هذیشیت ػبصهبى  ،ثذٍى ٍاػغِ ثِ كَست هؼتمین  ،ثش وبس توبهی
ٍاحذ ّبی فولىشد ّوِ وبسوٌبى ػبصهبى ًؾبست وٌذ ٍ ثشًبهِ ّبی دس حبل ارشا سا وٌتشل وٌذ.
ػیشُ هذیشیتی پیبهجش اوشم (ف) دس هَسد ًؾبست ٍ وٌتشل ایي گًَِ ثَد وِ دس هَاسد هتقذدی
ؿخلب ٍؽیفِ وٌتشل سا ثش فْذُ هی گشفت ٍ ثش فولىشد افشاد ًؾبست هی وشد  .هَاسد هتقذدی
دس ایي هَسد ًمل ؿذُ اػت :اص آى رولِ اهبم هحوذ ثبلش (ؿ) هی فشهبیذ:
پیبهجش گشاهی ػالم (ف) دس ثبصاس هذیٌِ اص وٌبس یه وبالی خَساوی سد هی ؿذ پغ ثِ كبحت
آى فشهَد  :خَساوی سا خَة هی ثیٌن !ٍ آًگبُ اص لیوت آى ػَال وشد  .دس ایي ٌّگبم خذاًٍذ
فضٍرل ثِ آى ٍحی وشد وِ دػتبًؾ سا دس داخل آى خَساوی ثجشد آى حضشت چٌیي وشد ٍ
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خَساوی ًبهشغَثی پذیذاس ؿذ آًگبُ ثِ كبحت آى وبال فشهَد؛ تَ خبئي ٍ هتملت ثش
هؼلوبًبًی(ولیٌی1367،ق،ف.)161
ًگبُ اروبلی ثِ ػیشُ هذیشیتی حضشت فلی(ؿ) ًیض ثیبًگش ّویي ًىتِ اػت .یىی اص ًوًَِ ّبی
ثبسص ًؾبست ٍ وٌتشل هؼتمین حضشت فلی(ؿ) سا هی تَاى ًؾبست ٍ وٌتشل ّش سٍصُ ٍ ّویـگی
ایـبى ثش ثبصاس وَفِ ٍ فشٍؿٌذگبى ٍ تزبس آى ثش ؿوبسد .اص اهبم ثبلش (ؿ) ًمل ؿذُ اػت وِ اهیش
الوَهٌیي (ؿ) ّش سٍص كجح صٍد اص هشوض خالفت خَد دس وَفِ خبسد هی ؿذ ٍ دس حبلی وِ
تبصی بًِ دس دػت داؿت ثبصاسّبی وَفِ سا دٍس هی صد .وٌبس ّش ثبصاسی هی ایؼتبد ٍ ثبصاسیبى سا
فشا هی خَاًذ ٍ ثِ تمَا ٍ سفبیت احىبم دادٍػتذ تَكیِ هی ًوَد (هزلؼی1403،ق،ف.)141
ثب ت َرِ ثِ آحبس هخجت ٍ هضایبیی وِ ًؾبست ٍ وٌتشل هؼتمین ثش فولىشد وبسوٌبى ٍ ثشًبهِ ّبی
ربسی ػبصهبى داسد ٍلی اهشٍصُ ثِ خبعش گؼتشدگی ٍ ٍػقت ػبصهبًْب ٍ تٌَؿ وبسّب ٍ هـبغل
هذیشاى ػبصهبًْب لبدس ثِ اًزبم ایي ؿیَُ ًؾبست ًیؼتٌذ .ثشای ایٌىِ هذیش ثتَاًذ ٍؽیفِ ًؾبستی
خَد سا ثِ عَس هغلَة ٍ ربهـ اًزبم دّذ ثبیذ اص عشیك اثضاس ٍ فَاهل هختلفی وِ هٌؾَس چـن
ّبی اٍ ّؼتٌذ ایي وبس سا ثِ اًزبم سػبًذ ثِ ایي دلیل اػت وِ هؼئلِ ًؾبست ٍ وٌتشل غیش
هؼتمین ضشٍست هی یبثذ(خذهتی،1379،ف.)114
ً.2-1-1ظبرت ٍ کٌترل غیر هستقین
ًؾبست ثش وبسگضاساى خذهبت فوَهی ٍ خلَكی تَػظ ًْبدّبی ًؾبستی ثبفج پبػخگَ تش
ؿذى ایي افشاد ؿذُ ٍ اهىبى استىبة فؼبد سا وبّؾ خَاّذ داد .اص آًزبئیىِ ًؾبست هؼتمین ثب
تَرِ ثِ اثقبد ٍػیـ ػبصهبًْب ٍ هـبغل ٍ ّوچٌیي فذم تَاًبیی ربهـ هذیشاى هؼئَالى ثش اهش
ًؾبست ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ ایي وبس وشد سا تبهیي وٌذ ًؾبست غیش هؼتمین ثِ فٌَاى ؿیَُ ایی
وبس آهذ ًِ تٌْب دس ؿشایظ وًٌَی ثلىِ اص ّوبى اثتذا دس آهَصُ ّبی اػالهی هغشح ؿذُ اػت وِ
عی دٍ فٌَاى ریل ثِ آًْب اؿبسُ هی وٌین.
ً .1-2-1-1صت هسئَل
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پیبهجش (ف) ٍ حضشت فلی (ؿ) فالٍُ ثش ًؾبست هؼتمین خَد افشادی ثشای روـ آٍسی
اعالفبت ٍ ًؾبست ثش ارشای همشسات ثبصاس هی گوبسدًذ؛ چٌبًىِ پیبهجش (ف) ػقیذ ثي ػقیذ
فبف سا هبهَس ًؾبست ثش ثبصاس هىِ ٍ فوش سا دس ثبصاس هذیٌِ گوبسدُ ثَدًذ(اهبهی 1385 ،
،ف .)180حضشت فلی (ؿ) ًیض دس هَاسدی ایي وبس سا ثِ افشادی وِ ثِ آًْب افتوبد ٍ اعویٌبى
داؿت ٍاگزاس هی وشد .یىی اص ًوًَِ ّبی ایي وبس اهبم هبهَس وشدى هبله ثي وقت ثشای ایي وبس
هْن اػت .آى حضشت ثِ هبله ثي وقت وِ یىی اص فشهبًذاساى ایـبى دس هٌغمِ " فیي الخوش"
ثَد ًبهِ ای ًَؿت ٍ ثِ اٍ دػتَس داد تب ثِ هٌغمِ فشاق ثشٍد ٍ ثش فولىشد وبسگضاساى حضشت
دس آ ى هٌغمِ ًؾبست ٍ وٌتشل داؿتِ ثبؿذ ٍ ًتیزِ وبس خَد سا ثِ اعالؿ ایـبى ثشػبًذ (یقمَثی ،
 ،1382ف.)204
دس ساثغِ ثب ًلت هؼئَلیي ثشای ًؾبست دس حىَهت اػالهی "ًْبد حؼجِ" ٍ دس ساع آى
هٌتخت هتلذی ٍ هؼئَل اهَسات ،ربیگبُ لبثل تَرْی داسد .هحتؼت وِ اص ػَی خلیفِ
هؼلویي هقیي هی ؿذ ٍؽبیفی ثش فْذُ داؿت وِ ثیـتشیي استجبط سا ثب پیـگیشی داؿتِ اػت.
هْن تشیي وبس وشد حؼجِ وِ وٌتشل ٍ ًؾبست هی ثبؿذ ثِ ًؾش هی سػذ دس دٍلت اػالهی هتىفل
هشالجت ثش اًزبم ٍؽبیف اداسی ٍ ارشایی دٍلت اػالهی ٍ حؼي رشیبى اهَس التلبدی ،دس
پیـگیشی ٍ هٌـ اص الذاهبت ضشٍسی ٍ غیش ؿشفی ثَدُ ٍ دس رْت اًزبم ایي ٍؽیفِ اص ًَفی
كالحیت ؿجِ لضبیی ثشخَسداس ثَدُ ٍلی ثِ ًحَ اداسی ثشخَسد هی وشدُ اػت (هیشخلیلی
 ،1388ف . )300اهشٍصُ ًیض دس لَاًیي روَْسی اػالهی ایشاى دس للوشٍ رشاین التلبدی
ػبصهبى ثبصسػی ول وـَس ٍ ػبصهبى تقضیشات حىَهتی ٍؽبیف ٍ وبسوشد هـبثْی ثب ًْبد حؼجِ
داسًذ.
.2-2-1-1استفبدُ از ثبزرسبى هخفی
آًچِ ضشٍست ثبصسػی هخفی سا ضشٍسی هی وٌذ ٍ اّویت آى سا آؿىبس هی وٌذ آى اػت وِ
اگش ًؾبست ثش وبسوٌبى ثِ كَست آؿىبس ٍ فلٌی اًزبم ؿَد هوىي اػت ثب ؽبّش ػبصی وبسوٌبى
ثبصسػبى فشیت خَسدُ ٍ ف ولىشد ثبصسػی تحت تبحیش لشاس گیشد .حضشت فلی(ؿ) خغش ایي
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گًَِ افشاد سا ثِ هبله اؿتش گَؿضد هی وٌذ ّ" :وبًب افشاد صسًگ ساُ رلت ًؾش ٍ خَؽ ثیٌی
صهبهذاساى سا ثب ؽبّش ػبصی ٍ خَؽ خذهتی خَة هی داًٌذ  ،دس حبلی وِ دس ٍسای ایي ؽبّش
ربلت ٍ فشیجٌذُ ّیچ گًَِ خیش خَاّی ٍ اهبًتذاسی ٍرَد ًذاسد"(ًْذ الجالغِ ًبهِ .)53
ثٌبثشایي دس ػیشُ هذیشیتی حضشت فلی(ؿ) ثبصسػبى هخفی ًمؾ ولیذی ایفب هی وٌٌذ ٍ ایي
هَضَؿ ثب دلت دس ًبهِ ّبی حضشت ثِ وبسگضاساى خَد هـَْد اػت ثقٌَاى هخبل دس اثتذای ًبهِ
خَد ثِ یىی اص وبسگضاساى هی ًَیؼٌذ  :دس هَسد تَ ایي گًَِ گضاسؽ ثِ هي سػیذُ اػت.....
ًوبیبى اػت وِ ایي گضاسؿْب تَػظ هبهَساى هخفی ایـبى تْیِ هی ؿذُ اػت  .فالٍُ ثش ایي ًِ
تٌْب اهبم خَد دس ثِ وبس گوبسدى ثبصسػبى ٍیظُ رْت ًؾبست ثش فولىشد وبسگضاساى اكشاس داسد،
ثلىِ اص اهشای ًَاحی هختلف ًیض هی خَاّذ تب ثش وبسگضاساى صیش دػت خَد ربػَػبًی
ثگوبسًذ ّوبًغَس وِ دس ًبهِ ای ثِ یىی اص فشهبًذاساى خَد هی ًَیؼذ .... :ػپغ سفتبس
وبسگضاساى سا ثشسػی وي ٍ ربػَػبًی ساػتگَ ٍ ٍفبداس ثش آًبى ثگوبسد ( ًْذ الجالغًِ ،بهِ .)53
اهشٍصُ ًیض دس وـَس ایشاى دس خلَف هجبسصُ ثب فؼبد هبلی لبًَى استمبء ًؾبم ػالهت اداسی ٍ
همبثلِ ثب فؼبد دس هبدُ  4ایي ٍؽیفِ ًؾبستی ٍ پیـگیشی سا ثِ ٍصاست اعالفبت هحَل وشدُ
اػت.
ً .2-1ظبرت غیر رسوی
ًؾبست غیش سػوی وِ دس ًمغِ همبثل ًؾبست ٍ وٌتشل سػوی لشاس داسد،اص عشیك هشدم ٍ ًْبد ّب
ٍ گشٍُ ّبی هشدهی اًزن هی گیشد ٍ اص رلَُ ّبی هـبسوت هشدهی دس ػیبػت رٌبئی تلمی هی
گشدد ٍ اصآًزبئیىِ ًؾبست دس اهش پیـگیشی اص هفبػذ هبلی ربیگبُ ٍیظُ ای داسد هـبسوت دادى
هشدم هی تَاًذ تبحیش ثؼضایی داؿتِ ثبؿذ ٍ .هب ػقی داسین دس لبلت دٍ فٌَاى ثِ ثبسصتشیي ایي
ًَؿ ًؾبست دس آهَصُ ّبی اػالهی ثپشداصین:
.1-2 -1اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر
اص دیذگبُ اػالم ػشًَؿت اًؼبى ّب ثِ ّن گشُ خَسدُ اػت  .هخال پیبهجش اوشم (ف) اًؼبى ّبی
یه ربهقِ سا ثِ هؼبفشاى وـتی تـجیِ هی وٌذ وِ ػالهت آًْب دس گشٍ ػالهت وـتی اػت ٍ
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ّیچ وغ ًویتَاًذ ًؼجت ثِ ػالهت ٍ ایوٌی وـتی ثی تفبٍت ثوبًذ (ثخبسی  1414 ،ق  ،د ،2
ف.)882
اهش ثِ هقشٍف دػتَس ثِ اًزبم وبس خَة ٍ فول ًیىَیی اػت وِ حؼي آًْب تَػظ فمل ٍ ؿشؿ
ؿٌبختِ ؿذُ اػت ٍ صٍد آى یقٌی ًْی اص هٌىش  ،هٌـ اص وبس صؿت اػت .ثشخی ثب تفؼیش هضیك
اص اهش ثِ هقشٍف ٍ ًْی اص هٌىش آى سا دس صهشُ هىبًیضم ّبی وٌتشل ارتوبفی لشاس دادُ اًذًْ .ی
اص هٌىش فشآیٌذی اػت وِ عی آى ربهقِ یب گشٍُ افشاد هتذیي ثب سفتبسّبی ًبثٌْزبس ٍ ًبٌّزبس
همبثلِ وشدُ ٍ تالؽ هی وٌذ اص ایي ًبٌّزبس ّب رلَگیشی ًوَدُ ٍ آى ّب سا ثِ ػوت ٌّزبس ّبی
دیٌی ػَق دّذ .ثِ ایي تشتیت هقٌبی هفَْهی ًْی اص هٌىش دس یه ربهقِ دیٌی ٍ اػالهی ّوبى
ًؾبست ارتوبفی دس هقٌبی ربهقِ ؿٌبػی اػت ،الجتِ فذم روش اهش ثِ هقشٍف دس ایي ثشداؿت ثِ
هقٌبی رذایی آى اص ًْی اص هٌىش ًیؼت ثلىِ دس ٍالـ دٍ سٍی ػىِ اًذ (حبری دُ
آثبدی،1383،ف.)97
اهش ثِ هقشٍف ٍ ًْی اص هٌىش یىی اص الذاهبت هشالجتی دس ػیبػت رٌبیی اػالم اػت وِ ولیِ
رشایوی وِ دس ؿشف استىبة ثَدُ یب استىبة یبفتِ اًذ سا دس ثش هی گیشد ٍ ثب فشاگیش ؿذى آى دس
ربهقِ هزشهبى ّوَاسُ احؼبع اهٌیت ًذاؿتِ ٍ ّوِ افشاد ربهقِ سا ّوبًٌذ پلیغ هشالت ٍ
هَاؽت هی داًٌذ ٍ ثذیي تشتیت ثب افضایؾ خغشات ًبؿی اص رشم ٍ دؿَاس وشدى استىبة آى ثِ
ّذف پیـگیشی ٍضقی وِ رلَگیشی اص ٍلَؿ رشم ٍ یب وبّؾ آى هی ثبؿذ ووه ؿبیبًی هی
ًوبیذ (هیش خلیلی،1391 ،ف.)56
 .2- 2-1گسارش دّی هردهی
یىی اص ساّْبی پش خغش وشدى سفتبس هزشهبًِ تـَیك ٍ تشغیت هشدم ثِ ؿىبیت ٍ گضاسؽ
ًوَدى رشاین ٍ ایزبد چٌیي فشٌّگی دس هیبى هشدم اػت  .لبًًَگزاس روَْسی اػالهی ایشاى دس
ّویي ساػتب دس لبًَى هزبصات اػالهی ٍ لبًَى استمبء ًؾبم ػالهت اداسی سٍػبء ٍ هذیشاى ٍ
وبسوٌبى ػبصهبًْب سا هىلف وشدُ اػت تب رشاین التلبدی ٍ هبلی دس وِ حَصُ هذیشیتی ٍ وبسی
آًْب اًزبم هی ؿَد سا گضاسؽ دٌّذ (هبدُ  606لبًَى هزبصات اػالهی ٍ هبدُ  13لبًَى استمبء
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ًؾبم ػالهت اداسی ٍ همبثلِ ثب فؼبد) .اهب ثشای هشدم فبدی ّوچٌیي تىلیفی هـخق ًگشدیذُ
ٍلی دس ػبصهبى ثبصسػی ول وـَس ساّىبسی ثشای دسیبفت ٍ سػیذگی ثِ گضاسؽ ّبی هشدهی
پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت.
دس ًؾبم حىَهتی حضشت فلی(ؿ) گضاسؽ ّبی هشدهی یىی اص هْوتشیي هٌبثـ ًؾبستی ثشای
همبثلِ ثب هفبػذ هبلی ثَد وِ ثِ ػِ ؿیَُ كَست هی گشفت:
 .1-2-2-1گسارش هستقین  :دس ایي سٍؽ هشدم ثِ كَست سٍدس سٍ گضاسؽ ٍ ؿىالیت خَد
سا اص وبسگضاساى ثب اهبم (ؿ) هغشح هی وشدًذ ٍ .اهبم (ؿ) ًیض ثب تىیِ ثش ایي گضاسؽ ّب وِ اص
ػَی افشاد فبدی ٍ هَسد افتوبد كَست هی گشفت ثش فولىشد سفتبس وبسگضاساى ًؾبست هی وشد.
 .2-2-2-1قضبی هظبلن :یىی اص ًْبد ّبی لضبیی ًؾبم حىَهتی حضشت فلی (ؿ) ثَد وِ
فوذتب هشثَط ثِ هفبػذ تخلفبت التلبدی ثَد ٍ هشدم ؿىبیت خَد سا اص وبسگضاساى ثِ ایي ًْبد
هغشح هی وشدًذ ٍ هبهَساى هؾبلن ثِ آى سػیذگی هی وشدًذ.
 .3-2-2-1ثیت القصص  :رذا اص سٍؽ فَق  ،ثشای ًْبدیٌِ وشدى فشٌّگ گضاسؽ دّی
گؼتشؽ ػیؼتن ًؾبستی  ،اهبم ًْبدی ثِ ًبم ثیت الملق تبػیغ وشد وِ صهیٌِ دسیبفت ؿىبیت
ٍ تؾلوبت هشدهی سا فشاّن هی آٍسد  .وؼبًی وِ ثِ ّش دلیل ًویخَاػتٌذ ثِ كَست ؿفبّی ثش
ضذ وبسگضاساى ؿىبیت وٌٌذ ؿىبیت خَد سا هی ًَؿتٌذ ٍ دس آى هىبى لشاس هیذادًذ  .ثذیي
تشتیت اهبم اص آى آگبّی هی یبفت ٍ ثِ هبهَساى خَد هحمی خَد دػتَس پیگیشی هی داد
(ػشوـیىیبى،1388،ف.)76
 .2گرفتي فرصت ارتکبة جرم
ٍرَد فشكت ّب  ،هَلقیت ّب ٍ هٌبػجت ّبی استىبة رشم ّوَاسُ یىی اص فَاهل هْن دس ثشٍص
ثضّىبسی ثَدُ ٍ افشاد داسای اًگیضُ سا ثِ استىبة فول هزشهبًِ تشغیت هی وٌذ ٍ حتی دس
هَاسدی ایي اًگیضُ سا ایزبد هی وٌذ .تلمی یه فبهل هَحش ٍ لبعـ اص فشكت ّبی ثضّىبسی
ربهقِ سا ٍا هی داسد تب یىی اص هْن تشیي ساُ ّبی پیـگیشی اص رشم سا الذام فلیِ فشكت ّبی
رشم چِ هٌؾَس حزف یب الالل وبّؾ آًْب ثذاًذ (هیش خلیلی ، 1388 ،ف )104ایي الذاهبت دس
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ساثغِ ثب ؿخق ثضّىبس هی تَاًذ دس لبلت وبّؾ ػَد حبكلِ اص رشم ٍ یب اص ثیي ثشدى فَاهلی
ثبؿذ وِ ثبفج تحشیه یب تـَیك فشد ثِ استىبة رشم هی ؿَد.
ثبدلت ًؾش دس ػیشُ حىَهتی حضشت فلی (ؿ) دس هجبسصُ ثب رشاین وبسگضاساى ٍ حفؼ ثیت
الوبل اص تقشم الذاهبتی هالحؾِ هی ؿَد وِ لبثل تغجیك ثب هَضَفبت پیـگیشی ٍضقی دس
لبلت وبّؾ ػَد حبكلِ اص رشم ٍ حزف هقبریش هی ثبؿذ .دس ریل ثِ ثشخی اص ایي الذاهبت
اؿبسُ هی وٌین:
 .1-2شبیستِ سبالری ٍ عسل کبرگساراى هتخلف
ّش ًؾبم اداسی ٍ حىَهتی ثشای ایٌىِ ثتَاًذ اهَس ربهقِ خَد سا ثِ دسػتی اكالح وٌذ ،ثبیذ اص
وبسگضاساى ؿبیؼتِ ٍ هتقْذ ثْشُ گیشد دس اًذیـِ ػیبػی اػالم  ،وؼبًی وِ اص اهىبًبت ٍ اهَال ٍ
اختیبسات حىَهتی ثْشُ هٌذ هی ؿًَذ ثبیذ كفبت ٍ ٍیظگی ّبیی داؿتِ ثبؿٌذ تب ثتَاًٌذ ٍؽیفِ
خَد سا ثِ دسػتی اًزبم دٌّذ  ،دس غیش ایٌلَست ثبفج تجبّی اهَس خَاّذ ؿذ (حؼٌی ٍ ؿوغ
 ،1391،ف . ) 96اػتخذام هبهَساى دٍلتی ثبیذ ثش اػبع دٍ هقیبس اكلی ؿبیؼتگی ٍ دسػتىبسی
ثبؿذ آى گًَِ وِ دس لشآى وشین اص صثبى دختشاى ؿقیت آهذُ اػت وِ خغبة ثِ پذس دس
خلَف اػتخذام حضشت هَػی ثِ ؿجبًی هی گَیٌذ " :اٍ سا ثِ خذهت ثگیش ؛ صیشا لَی
(ؿبیؼتِ ثشای ؿجبًی ) ٍ دسػتىبس اػت" (ػَسُ للق ،28،آیِ .)26
حضشت فلی (ؿ) ًیض دس خلَف اًتخبة وبسگضاساى دلت خبكی داؿتٌذ ٍ دس ًبهِ ای خغبة
ثِ هبله اؿتش دس هَسد ؿشایظ وبسگضاساى دٍلتی چٌیي هی فشهبیٌذ"وبسگضاساى دٍلتی سا اص هیبى
هشدهی ثب تزشثِ ٍ ثب حیب اص خبًذاى ّبی پبویضُ ٍ ثب تمَا وِ دس هؼلوبًی ػبثمِ دسخـبًی داسًذ
اًتخبة وي  ،صیشا اخالق آًبى گشاهی تش ٍ آثشٍیـبى هحفَػ تش ٍ عوـ ؿبى ووتش ٍ آیٌذُ ًگشی
آًبى ثیـتش اػت" ٍ پغ دس اًتخبة آًبى ّشگض ثِ فشاػت ٍ خَؽ ثیٌی ٍ خَؽ گوبًی تىیِ
هىي ؛ صیشا افشاد صسًگ  ،ساُ رلت ًؾش ٍ خَؽ ثیٌی صهبهذاساى سا ثب ؽبّش ػبصی ٍ خَم
خذهتی خَة هی داًٌذ دس حبلی وِ ٍسای ایي ؽبّش ربلت ّیچ گًَِ اهبًتذاسی ٍ خیشخَاّی
ٍرَد ًذاسد (ًْذ الجالغِ ً ،بهِ .)53
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ّوبًغَس وِ هالحؾِ هی وٌین اهبم (ؿ) دس وٌبس تَرِ ثِ خلَكیبت وبسگضاساى حؼي ؽي ًبثزب
ًؼجت ثِ افشاد صسًگ ٍ فشكت علت سا هٌـ هی وٌذ  .چشا وِ رشاین ٍ هفبػذ التلبدی ثب ًَفی
فشكت علجی هزشهبًِ ٍ ًیض ثب دسرِ َّؽ ٍ كالحیت حشفِ ای ٍ ؿغلی هشتىجبى ٍ هیضاى
افتوبدافشاد ثِ آًْب هالصهت داسد .ایي گًَِ ثضّىبساى ثشای ربهقِ ثؼیبس خغش ًبوٌذ  ،صیشا اص
لَاًیي هغلـ ّؼتٌذ ٍ اػتقذاد ٍ ػبصگبسی ارتوبفی ثبالیی داسًذ .
اهبم (ؿ) پغ اص اًتخبة َّؿوٌذاًِ ٍ دسػت وبسگضاساى ٍ تَكیِ ٍ ػفبسؽ ّبی افضم ثِ آًْب ،
ّش گبُ وبسگضاساى اص هَلقیت خَد ػَء اػتفبدُ هبلی هی وشدًذ ٍ یب حتی دس ٍؽیفِ خَد وبػتی
هی ًوَدًذ ثب لبعقیت توبم ثب آًْب ثشخَسد هی ًوَد .چٌبًچِ دس ًبهِ ًْ 83ذ الجالغِ اؿبسُ ؿذُ
اػت ...":وبسهٌذ خبئي ثب خَاسی ٍ رلت هَسد هزبصات لشاس گشفتِ اص ؿغل خَد هٌفلل هی
ؿَد".
.2-2تَجِ ثِ هعیشت کبرکٌبى
یىی اص فَاهلی وِ ثبفج هی ؿَد اًؼبى ّب ثِ ٍسعِ فؼبد ٍ تجبّی وـیذُ ؿًَذ  ،احتیبد ٍ
ًیبصهٌذی اػت  .عجیقت آدهی ثِ گًَِ ای اػت وِ احتیبد ٍ ًیبص اٍ سا ثِ سفـ آى ًیبصهٌذی ّب
تحشیه هی وٌذ ٍ ّش چِ ایي ًیبص ثیـتش ثبؿذ لذست تحشیىی آى ًیض ثیـتش خَاّذ ثَد .چٌبًچِ
فمش ٍ ًذاسی ّوؼبیِ دیَاس ثِ دیَاس وفش هقشفی ؿذُ اػت ؛ پیبهجش اوشم (ف) هی فشهبیذ" :
وبدالفمش اى یىَى وفشا" ( هحوذی سی ؿْشی ، 1376،ف.)8
اهیش الوَهٌبى فلی (ؿ) هؼئلِ تبهیي صًذگی ٍ ثْجَد ٍضقیت هقیـتی وبسوٌبى سا اص ٍؽبیف
ػبصهبى هی داًذ ٍ ثِ هذیشاى گَؿضد هی وٌذ وِ ثِ عَس رذی ثِ ایي اهش تَرِ وٌٌذ .اهبم
خغبة ثِ هبله اؿتش هی فشهبیذ " :ػپغ سٍصی فشاٍاى ثش آًبى اسصاًی داس وِ ثب گشفتي حمَق
وبفی دس اكالح خَد ثیـتش هی وَؿٌذ ٍ ثب ثی ًیبصی دػت ثِ اهَال ثیت الوبل ًوی صًٌذ ٍ اهبم
حزتی اػت ثش آًبى ًْ (" ....ذ الجالغًِ ،بهِ . ) 53دس اداهِ ًبهِ حضشت فلی (ؿ) فالٍُ ثش
تبویذ ثش پشداخت حمَق وبفی ثِ وبسگضاساى اثضاس تـَیك سا ًیض هَسد تَرِ لشاس هی دّذ تب
اًگیضُ خذهت سػبًی ثِ هشدم دس ثیي وبسگضاساى افضایؾ پیذا وٌٌذ.
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 .3-2اعالم دارایی
الضام وبسگضاساى ثِ افالم وبهل داسایی خَد ؿبى ًؼجت ثِ فوَم هشدم ٍ یب ًْبد ّبی دٍلتی اص
ساّىبسّبی همبثلِ ثب فؼبد هبلی هحؼَة هی ؿَد ثِ عَس ولی  ،الضام وبسگضاساى ثِ افالم وبهل
داسایی خَد ٍ داسایی خبف دس هشاحل هختلف وبسؿبى هجٌب ٍ اثضاسی سا ثشای همبیؼِ ٍ ؿٌبػبیی
داسایی ّبیی فشاّن هی وٌذ وِ اص عشیك فؼبد تحلیل ؿذُ اًذ .تَػل ثِ چٌیي ؿیَُ ایی رْت
رلَگیشی اص ثشٍص فؼبد  ،ایزبة هی وٌذ وِ دٍلت ّب  ،همبهبت فوذُ ای سا وِ داسایی ّبیـبى
عی دٍسُ تلذی ثِ ؿىل ًبهقمَلی افضایؾ یبفتِ ٍ ثب تَرِ ثِ فَایذ ٍ دسآهذ ّبی لبًًَی ؿبى
دلیلی ثش چٌیي افضایؾ ٍرَد ًذاؿتِ تحت پیگیشد ٍ هزبصات لشاس دٌّذ (دثلیَپب اتی افَػَ ٍ
دیگشاى  ، 1384،ف)24
دس ًؾبم حىَهتی حضشت فلی (ؿ) اكل ثش ػبدُ صیؼتی وبسگضاساى اػت ٍ اهبم (ؿ) هذام ثِ
حبووبى ٍ وبسگضاساى خَد ػفبسؽ هی وٌذ تب هیبى خَد ٍ هشدم فبكلِ ًیٌذاختِ ٍ ػجه صًذگی
خَد سا ثِ گًَِ ایی اًتخبة وٌٌذ وِ هَرت ثِ ػتَُ آهذى تٌگذػتبى ًـَد ٍ دس یىی اص
خغجْبی خَد هی فشهبیٌذ  :خذاًٍذ ثش پیـَایبى حك ٍارت وشدُ وِ خَد سا ثب هشدم ًبتَاى
ّوؼَ وٌٌذ تب فمش ٍ ًذاسی تٌگذػت سا ثِ ّیزبى ًیبٍسد ٍ ثِ عغیبى ًىـبًذ ( ًْذ الجالغًِ ،بهِ
.)209
اهبم (ؿ) ثب اًتخبة ػجه صًذگی هتفبٍت ًؼجت ثِ خلفبی پیـیي دس هیبى هشدم چٌبى صًذگی هی
وٌذ وِ داسایی ّب ٍ اهَال خَد ٍ خبًَادُ اؽ دس هقشم دیذّوگبى لشاس داسد .ایـبى دس ایي
صهیٌِ هی فشهبیٌذ  " :ثب ایي لجبع ٍاسد ػشصهیي ؿوب ؿذم ٍ ثبس ٍ ثٌذام ّویي اػت وِ هی ثیٌیذ
اگش اص ػشصهیي ؿوب ثب چیضی رض آًچِ آهذُ ثَدم ثیشٍى سٍم پغ هي اص خیبًىبساى خَاّن ثَد"
(اثي آؿَة ،1379،ف.)2
دس روَْسی اػالهی ایشاى ًیض وِ لَاًیي ٍ همشسات آى هٌجقج اص احىبم همذع اػالهی هی
ثبؿذ دس ایي صهیٌِ ساّىبسّبیی ثشای پیـگیشی فؼبد هؼئَالى فبلی ستجِ حىَهتی پیؾ ثیٌی ؿذُ
اػت  .دس اكل  124لبًَى اػبػی همشس گشدیذُ اػت " :داسایی سّجش  ،سئیغ روَْس  ،هقبًٍبى
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سئیغ روَْس ٍ ،صیشاى ٍ ّوؼش ٍ فشصًذاى آًبى لجل ٍ ثقذ اص خذهت  ،تَػظ لَُ لضبئیِ
سػیذگی هی ؿَد وِ ثش خالف حك  ،افضایؾ ًیبفتِ ثبؿذ".
 .4-2ارتقبء شفبفیت
ؿفبفیت  ،یىی اص هفبّین ولیذی هغشح دس هجبحج هشثَط ثِ فؼبد ٍ ػالهت اداسی هی ثبؿذ وِ
فجبست اػت اص آؿىبس ثَدى هجٌبی تلویوبت حىَهتی ٍ ػبصوبسّبی حبون ثش تَصیـ لذست ٍ
دسآهذ (حؼٌی ٍّوىبساى، 1391،ف ) 97فذم ؿفبفیت ًؾبم هبلی ٍ التلبدی هَرت فذم حجبت
 ،اختالل دس تخلیق ثْیٌِ هٌبثِ ٍ تـذیذ ثی فذالتی ّب ٍ ًبثشاثشی ّب هیگشدد .دس ؿشایظ فذم
ؿفبفیت  ،گشٍُ ّبی خبف ٍ كبحت ًفَر اص اهتیبصات ٍیظُ ای ثشخَسداس هی ؿًَذ ٍ ساًت
رَیی ٍ اًحلبسات ثِ افشاد ٍ گشٍُ ّبی خبف سٍاد پیذا هی وٌذ  ،ثٌبثشایي ؿشط الصم ثشای
ػبلن ثَدى یه ًؾبم التلبدی ٍرَد ؿفبفیت هبلی دس اثقبد هختلف ثِ ٍیظُ ؿفبفیت دس فولیبت
دٍلتی اػت وِ دس هشحلِ اٍل هؼتلضم اسائِ اعالفبت لبثل افتوبد ٍ اًتـبس اعالفبت تفلیلی
دسثبسُ فولیبت دٍلت هی ثبؿذ لزا آصادی سػبًِ ّب ٍ هغجَفبت خَد هىبًیضُ ّبی دٍلتی هی
تَاًذ دس ایي ساػتب هَحش ثبؿذ ( تذثیش التلبد ،رلذ ، 3ف .)8فذم ؿفبفیت هَرت هی ؿَد
اهىبى ػَء اػتفبدُ وبسگضاساى دٍلتی وِ هٌبفـ ؿخلی ؿبى ثب هٌبفـ فوَهی یب دیگشاى دس
تقبسم لشاس گشفتِ فشاّن ؿَد ٍ وبسگضاس ثِ دلیل ًجَد ػبصگبس ٍیظُ ایی وِ هٌتْی ثِ وـف رشم
یب تقمیت هی ؿَد ٍ ،اّوِ ای اص استىبة سفتبس ّبی هزشهبًِ ًذاؿتِ ثبؿذ  ،چشا وِ اػبػب
احتوبل وـف رشهی وِ هشتىت ؿذُ اػت سا غیش هوىي هی داًذ  ٍ .لزا هی تَاى فذم
ؿفبفیت ػبصی سا ؿبخق تشیي فلت ایزبد وٌٌذُ فؼبد هبلی داًؼت .لزا ّش چِ ثش سٍیىشد
ؿفبف ػبصی دس حَصُ ّبی هختلف تَرِ ثیـتشی هجزٍل ؿَد  ،ثِ ّوبى هیضاى فؼبد تملیل هی
یبثذ.
دیي هجیي اػالم وِ حىَهت سا اهبًتی دس دػت حبووبى ٍ وبسگضاساى حىَهت هی داًذ ً .ؾبست
ثش چگًَگی اػتفبدُ ٍ ًگْذاسی اص ایي اهبًت ٍ ضشٍست پبػخگَیی دس لجبل آى سا اص هؼلوبت
هجبًی ػیبػی اػالم هی ؿوبسد  .عجك هَاصیي اػالهی هشدم ثبیذ هحشم حبوویت ٍ آگبُ اص سٍیذاد
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ّب ثبؿٌذ ٍ ّیچ اخجبس ٍ اعالفبتی اص آًبى پٌْبى داؿتِ ًـَد  ،هگش اخجبس ٍ اعالفبت اهٌیتی ٍ
عجمِ ثٌذی ؿذُ وِ ثشای هللحت ثبالتش ّوبى هشدم ثِ اًذاصُ ضشٍست اص ًـش آى رلَگیشی هی
ؿَد  ،ایي حك ّوگبًی اػت ٍ ثذٍى ادای آى تىلیفی ثِ اعبفت اص حىَهت ًذاسًذ (اػوبفیلی
، 1386،ف .)252
حضشت فلی (ؿ) دس ًبهِ ای وِ ثِ یىی اص فشهبًذّبى ػپبُ خَد ًَؿتِ اػت  ،پغ اص تبویذ ثش
ایٌىِ ٍالی ًجبیذ ثب دػت یبفتي ثش هٌبفـ فوَهی ٍ لذست ً ،لیجی افضٍدى تشیبثذ ٍ ٍضقیتؾ
دگشگَى ؿَد ،ثِ كشاحت هی فشهبیذ " :ثذاًیذ حك ؿوبػت ثش هي وِ چیضی اص ؿوب ًپَؿبًن
رض ساص رٌگ – وِ اص پَؿبًذى آى ًبگضیشم ٍ وبسی سا رض دس حىن ؿشؿ ثذٍى هـَست صدى
ثب ؿوب اًزبم ًذّن  ٍ ....چَى چٌیي وشدم ًقوت دادى ؿوب ثش خذاػت ٍ عبفت هي ثش فْذُ
ؿوبػت" ( ًْذ الجالغًِ ،بهِ .)50
اهبم (ؿ) فالٍُ ثش ثِ سػویت ؿٌبختي ضشٍست پبػخگَیی ٍ حك آگبّی هشدم  ،آًْب سا ثِ
اػتفبدُ اص ایي حك تـَیك هی وٌذ .چٌبًچِ هی فشهبیٌذ  ... ":پغ اص هي ثپشػیذ پیؾ اص آًىِ هشا
ًیبثیذ( ًْذ الجالغًِ ،بهِ .) 181
 .3ایجبد جراین هبًع
گبّی فولی ثِ خَدی خَد اص ًؾش ارتوبفی خٌخی اػت ٍ ثبس هٌفی یب هخجت اسصؽ یب ضذ
اسصؿی ًذاسد ٍ یب الالل دس حذی ًیؼت وِ ثب الذاهبت ػشوَثگش ویفشی ثب آًْب ثشخَسد ًوَد،
ثقجبستی دس للوشٍ اًحشافبت لبثل ثحج ّؼتٌذٍ .سٍد ضوبًت ارشاّبی ویفشی ثِ للوشٍ
اًحشافبت ثب ّذف رلَگیشی اص استىبة رشاین دیگش سا ثبیذ دس ًؾشیبت ٍ اًذیـِ ّبی هزبصاتگش
سطهی ثٌتبم اص اًذیـوٌذاى هىتت والػیه حمَق ویفشی رؼتزَ وشد .ثِ ًؾش ٍی  ،اّویت
رشاین كشافب ثب تَرِ ثِ دسرِ فؼبد ٍ تجبّی وِ ثش آى هشتجظ اػت  ،اسصیبثی ًوی ؿَد  ،ثلىِ ثب
تَرِ ثِ خغش ّبیی وِ ثِ دًجبل خَاّذ داؿت  ،هَسد ػٌزؾ لشاس هی گیشد  .ثذیت تشتیت ،
ثٌتبم فمیذُ ثِ رشم داًؼتي اًحشافبتی داؿت وِ صهیٌِ ػبص رشاین هحؼَة هی ؿًَذ تب ثذیي
ٍػیلِ ّضیٌِ ّبی ا ستىبة رشم افضایؾ یبفتِ  ،هقبدلِ رشم ثِ ػَی فذم استىبة آى ػَق دادُ
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ؿَد ٍی اص ایي رشاین ثِ فٌَاى "رشاین فشفی" یب " رشاین هؼبفذوٌٌذُ" یبد هی وٌذ ( ًزفی
اثشًذ آثبدی ٍ ػبیش ّوىبساى ،1383،ف.)24
ّش چٌذ ثْشُ گشفتي اص رشاین هبًـ دس رْت همبثلِ ثب رشاین دس ًگبُ اٍل دس لبلت پیـگیشی
ویفشی هی گٌزذ ٍلی دس هَاسدی ضشٍسی هی ًوب یذ ثشای اص ثیي ثشدى فشكت استىبة رشاین
هْن ٍ وٌتشل تؼْیل وٌٌذگبى دس استىبة رشم فالٍُ ثش الذاهبت ارشایی ٍ فشدی دس پیـگیشی
ٍضقی ثِ ساّىبسّبی لبًًَی وِ رٌجِ الضاهی داؿتِ ٍ ّوشاُ ثب ضوبًت ارشای ویفشی ثب وبس وشد
پیـگیشاًِ ّؼتٌذ ًیض هتَػل ؿذ چشاوِ ایي الذاهبت ثشای رشاین ثقذی ثِ هٌضل وٌتشل ٍ هْبس
فشكت ّؼت ٍ .لی ثبیذ ایي ًىتِ سا هذ ًؾش لشاس داد وِ تَسم لَاًیي ویفشی خَد داسای آحبس
ػَئی هی ثبؿذ .ثٌبثشایي ثْتش اػت وِ اص ایي ؿیَُ ثِ فٌَاى آخشیي حشثِ اػتفبدُ ؿَد .دس ساثغِ
ثب پیـگیشی اص فؼبد هبلی دس لَاًیي وـَس روَْسی اػالهی ایشاى ًیض هَاد هتقذدی دس رْت
وٌتشل تؼْیل وٌٌذگبى استىبة رشم ثِ تلَیت سػیذُ اػت وِ ثِ ثشخی اص هَاد هْن اؿبسُ ایی
هی ًوبئین:


لبًَى هوٌَفیت دٍلت اص هزاوشُ ٍ فمذ لشاسداد سارـ ثِ اهتیبص ًفت ثب خبسریْب هلَة
 11آرس هبُ  1323همشس داؿتِ وِ ّیچ ًخؼت ٍصیش ٍ ٍصیش ٍ اؿخبكی وِ وفبلت اص
همبم آًْب ٍ یب هقبًٍت هی وٌٌذ ً ،وی تَاًٌذ سارـ ثِ اهتیبص ًفت ثب ّیچ یه اص
ًوبیٌذگبى سػوی ٍ غیش سػوی دٍل هزبٍس ٍ غیش هزبٍس ٍ یب ًوبیٌذگبى ؿشوت ّبی
ًفت ٍ ّش وغ غیش اص ایٌْب هزاوشاتی هِ كَست سػوی ٍ احش لبًًَی داسد ثىٌذ ٍ یب
ایٌىِ لشاسدادی اهضبء ًوبیٌذ دس هبدُ  2لبًَى هزوَس هزاوشات هزوَس هٌَط ثِ
اػتحضبس ٍ اعالؿ هزلغ ؿَسای هلی گشدیذُ اػت ٍ دس هبدُ  3حجغ  2تب  8ػبل ٍ
اًفلبل دائن اص خذهت دٍلتی ثِ فٌَاى هزبصات هتخلف همشس گشدیذُ اػت.

ّوبًگًَِ وِ هـخق هیـ َد ،لبًًَگزاس ثِ هٌؾَس ایٌىِ اص ساًت خَاسی ٍ ػَء اػتفبدُ
همبهبت عشاص اٍل وـَس اص همبم ٍ هَلقیت ؿبى رلَگیشی وٌذ  ،اص همبم پیـگیشی اص ٍلَؿ
تخلفبت احتوبلیً ،بهجشدگبى سا اص هزاوشُ دس خلَف ًفت ثب خبسریْب هوٌَؿ وشدُ اػت.
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لبًَى هوٌَفیت اخز پَسػبًت دس هقبدالت خبسری هلَة  :73/4/27اص آًزبئیىِ
هقبهالت خبسری رض آى دػتِ هقبهالتی هی ثبؿٌذ وِ هشثَط ثِ لشاسداد ّبی والی
تزبسی ٍ التلبدی ٍ ...هی ثبؿذ لبًًَگزاس دس ایي لبًَى همشس ًوَدُ اػت  ":لجَل
ّش گًَِ پَسػبًت اص لجیل ٍرِ  ،هبل  ،ػٌذ پشداخت ٍرِ یب تؼلین هبل تحت ّش
فٌَاى ثِ عَس هؼتمین ٍ غیش هؼتمین دس ساثغِ ثب هقبهالت خبسری لَای ػِ گبًِ ،
ػبصهبًْب  ،ؿشوت ّب ٍ هَػؼبت دٍلتی ً ،یشٍّبی هؼلح ًْ ،بد ّبی اًمالثی ،
ؿْشداسیْب ولیِ تـىیالت ٍاثؼتِ ثِ آًْب هوٌَؿ اػت .هشتىت فالٍُ ثش سد پَسػبًت یب
هقبدل آى ثِ دٍلت ثِ حجغ تقضیشی اص  3تب  5ػبل ٍ رضای ًمذی ثشاثش پَس ػبًت
هحىَم هی گشدد.
ّذف لبًًَگزاس اص تلَیت ایي لبًَى آًؼتىِ افشادی وِ اص عشف دٍلت هبهَسیت اًزبم ایٌگًَِ
هقبهالت سا داسًذ اص عشیك دسیبفت ٍرَُ یب اهتیبصاتی ثِ ّش فٌَاى وِ ثبؿذ  ،هلبلح ٍ هٌبفـ
فوَهی سا ًبدیذُ ًگشف تِ ٍ ثب وؼت هٌبفـ ًبهـشٍؿ هبلی هزوَس هٌبفـ هـشٍؿ والى سا صیش پب
ًگزاسًذ.
دس آهَصُ ّبی اػالهی ًیض دس هَاسدی ثشای اص ثیي صهیٌِ استىبة رشم ٍ وٌتشل تؼْیل وٌٌذگبى
استىبة رشم اص تحشین ٍ تزشین ایي لجیل الذاهبت ٍ سفتبس ّب اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ایي
هَضَؿ دس آهَصُ ّبی اػالهی دس لبلت "ػذ راسیـ "هَسد ثحج ٍالـ ؿذُ اػت ّ ،ش چٌذ
حزیت ػذراسیـ ثِ فٌَاى یه لبفذُ هَسد پزیشؽ توبهی هزاّت اػالهی ًیؼت ٍلی دس
هزوَؿ ٍ آًچِ هَسد اتفبق اػت  ،ثْشُ گیشی اص ایي هَضَؿ دس رْت وٌتشل ٍ همبثلِ ثب رشاین
هْن هی ثبؿذ.
رسیقِ وِ روـ آى رسایـ اػت ثِ هقٌب ی ٍػیلِ  ،ػجت  ،عشیك سػیذى ثِ یه اهش ٍ ػذ راسیـ
هفَْم رلَگیشی اص ّش اهشی اػت وِ هٌتْی ثِ فقل حشام ٍ هزشهبًِ ؿَدّ .ذف اص ػذ رسایـ
حفؼ هلبلح فوَهی ٍ دفـ ّش گًَِ ثذی اػت  ،ثش اػبع ایي لبفذُ ّش چِ حشام اػت ساُ
سػیذى ثِ آى ًیض حشام اػت .رشم اًگبؿتي همذ هبت سفتبس هزشهبًِ ٍ تحشین همذهِ حشام وِ اص
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آى ثِ ػذ رسایـ تقجیش هی ؿَد یىی اص ؿیَُ ّبی پیـگیشی ٍضقی دس ػیبػت رٌبیی اػالم
اػت ( هیش خلیلی ّ ) 96، 1390 ،ش چٌذ ثِ عَس اخق دس آهَصُ ّبی اػالهی هلذاق ثبسصی اص
ایي ؿیَُ ثشای همبثلِ ثب هفبػذ هبلی ثِ چـن ًوی خَسد ٍلی دس لبلت ولی هجبحخی هغشح ؿذُ
وِ ثْشُ رؼتي اص ایي سٌّوَد ّب هی تَاًذ ثِ فٌَاى فبهلی دس رْت پیـگیشی اص ٍلَؿ هفبػذ
هبلی ثبؿذ ٍ ثِ ًَفی اًگیضُ هزشهبى ایي رشاین سا وبّؾ دّذ چٌبًچِ خذاًٍذ دس لشآى وشین
هی فشهبیذ " :اهَال یىذیگش سا ثِ ثبعل ٍ ثش خالف حك دس هیبى خَد ًخَسیذ ٍ ثشای خَسدى
ثخـی اص اهَال هشدم ثِ گٌبُ ( لؼوتی اص آى ) آى سا ثِ حىبم ًذّیذ دس حبلی وِ هی داًیذ ایي
وبس گٌبُ اػت" ( ػَسُ ثمشُ  ،2،آیِ  .) 188اًذیـوٌذاى ٍ فمْبی اػالهی هفبد ایي آیِ ؿشیف سا
تحت فٌَاى لبفذُ"اول هبل ثِ ثبعل " هَسد ثشسػی لشاس دادُ اًذ وِ داللت ثش هوٌَفیت ٍ حشام
ثَدى ولیِ فقبلیت ّبی ًبهـشٍفی داسد وِ هٌزش ثِ تحلیل هبل ٍ حشٍت هی ؿَد .دس حَصُ
التلبدی ایي فقبلیت ّبی ًبهـشٍؿ دس لبلت هىبػت هحشهِ ثِ ثحج گزاؿتِ ؿذُ اػت.
هىبػت هحشهِ ؿبهل هجبدالتی اػت وِ ثقضی اص آًْب تزبٍص ثِ حمَق ربهقِ ٍ ثقضی اص آًْب
تزبٍص ثِ حك فشدی ٍ ثقضی اص آًْب تزبٍص ثِ حمَق افشاد هی ثبؿذ ٍ ثذیْی اػت ثِ همذاس
تزبٍصی وِ ثِ حمَق افشادی هی ؿَد اص ؿفبفیت ثبصاس ّب وبػتِ ٍ رشیبى اعالفبت هَسد ًیبص ّب
سا ثب هـىل هَارِ هی وٌذ .ثش ایي اػبع دس آهذ ّبیی وِ اول هبل ثِ ثبعل اػت هَسد حشهت
لشاسداسد اص لجیل احتىبس ٍ ،اػغِ گشی  ،غؾ ٍ تملت دس هقبهلِ (ػجحبًی  ، 1380،ف.)5
دس ًؾبم التلبدی حىَهت اػالهی حضشت فلی (ؿ) ثٌب ثِ هلبلح اػالم ٍ هؼلویي گبّی
عَائفی اص هشدم اص ثشخی اهَس تزبسی هٌـ ؿذُ اًذ ثب ایٌىِ اكل اٍلی  ،آصاد ثَدى ّوِ افشاد دس
اًتخبة ؿغل ٍ ویفیت فقبلیت التلبدی اػت ٍ هؼلوبًبى ٍ اّل رهِ دس ایي رْت ثب یىذیگش
توبیض ی ًذاسًذ  ،اص ػَی دیگش ثی تشدیذ آصادی فول التلبدی هی تَاًذ وبس آیی افشاد سا ثبال
ثشدُ ٍ ثِ سًٍك ٍ ؿىَفبیی التلبدی هٌزش ؿَد.اهبم (ؿ) دس ایي ساػتب ثِ دلیل ًمؾ هْن كشافی
ّب دس هجبدالت دس ّن ٍ دیٌبس ثِ فٌَاى پَل داخلی ٍ تجذیل پَل ّبی خبسری ثِ پَل داخلی ٍ
ثبلقىغ ً ،مؾ لبثل هالحؾِ ای ثشای آى لبثل ثَدًذ اص ایي رْت سضبیت ًوی دادًذ وِ یىی
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اص ؿشیبى ّبی هْن التلبدی دس اختیبس وؼبًی ثبؿذ وِ ثِ گًَِ ای دلجؼتگی ثِ ثیشٍى اػت
اػالهی داسًذ ٍ ًوی تَاًٌذ اهبًت داس هلبلح اػالهی ثبؿٌذ اص ایٌشٍ حضشت دس ًبهِ ای ثِ
لبضی اَّاص دػتَس هیذّذ وِ اّل رهِ سا اص اؿتغبل دس ؿغل كشافی ثبص داسد.
اص ایي والم حضشت اػتفبدُ هی ؿَد وِ اگش اؿتغبل ثِ ّش ؿغلی دس تضبد ثب هٌبفـ اهت اػالهی
لشاس گیشد حبون اػالهی حك هوبًقت اٍ سا خَاّ ذ داؿت .پغ حىن اػالهی هی تَاًذ اص
فقبلیت التلبدی افشادی وِ ثش ؿشیبى ّبی حؼبع التلبدی ربهقِ ٍ ثبصاس هؼلظ ّؼتٌذ ٍلی
كشفب ثِ هلبلح ٍ هٌبفـ ؿخلی ٍ یب گشٍّی خَیؾ هی اًذیـٌذ هوبًقت ثِ فول آٍسد ( ًؾش
پَس ، 1380،ف .)240
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ًتیجِ گیری
ًؾش ثِ ایٌىِ رشاین التلبدی ٍفؼب د هبلی اص رولِ پذیذُ ّبی ارتوبفی ثؼیبس پیچیذُ ٍ هتبحش اص
فلل ٍ فَاهل هتقذداًذ ،ؿٌبخت  ،هجبسصُ ثب آًْب ًیض ًیبصهٌذ اتخبر ػیبػت رٌبیی چٌذ ثقذی ،
پَیب ٍ هٌقغف اػت تب تَاًبیی همبثلِ ٍ وٌتشل ایي پذیذُ سا داؿتِ ثبؿٌذ .لزا ًگبُ ته ثقذی
ًویتَاًذ دس همبثلِ ثب هفبػذ هبلی هَحش ٍالـ ؿَد ٍ ؿبیؼتِ اػت ثِ ّوشاُ تذاثیش ویفشی ثِ تذاثیش
غیش ویفشی تَرِ ٍیظُ ای داؿتِ ثبؿین ٍ دس ساثغِ ثب تذاثیش غیشویفشی وِ ؿبهل تذاثیش پیـگیشاًِ
ویفشی  ،ارتوبفی ٍ ٍضقی هی ؿَد ثیـتشیي توشوض سا ثش ساّىبسی ّبی پیـگیشی ٍضقی لشاس
دّین چشا وِ ّوبًغَس وِ دس هجبحج لجلی اؿبسُ ؿذ ضوبًت ارشاّبی ػشوَثگش ویفشی
ًتَاًؼتِ دس وبّؾ ایي رشاین ًمؾ هَحشی داؿتِ ثبؿذ ٍ اص عشفی ٍیظگیْبی ایي رشاین هبًـ
ثضسگی ثش ػش ساُ وـف ایٌگًَِ رشاین هی ثبؿٌذ  ،ثٌبثشایي تذاثیش ویفشی پیـگیشاًِ ًوی تَاًذ
دس اٍلَیت ایي ثشًبهِ ّب لشاس گیشد ٍ ّوچٌیي اص آًزبئیىِ هشتىجیي هفبػذ هبلی اص لبثلیت
ػبصگبسی ارتوبفی ثبالئی ثشخَسداس ّؼتٌذ ؿیَُ ٍ ساّىبس ّبی پیـگیشی ارتوبفی ًوی تَاًذ
هفیذ فبیذُ هَحشی ثبؿذ .ثذیي تشتیت ثب هذ ًؾش لشاس دادى ایي ًىتِ وِ فؼبد هبلی دس آهَصُ ّبی
رشم ؿٌبػی ثب فٌَاى " رشاین ػَدهذاس " ؿٌبختِ هی ؿًَذ ٍ هشتىجیي آى ثِ اكل حؼبثگشی
ویفشی ثِ خَثی ٍالف ّؼتٌذ  ،ثِ وبس گیشی ساّجشد ّبی پیـگشی ٍضقی اص لجیل گشفتي
فشكت استىبة رشم  ،وبّؾ تحشیه وٌٌذُ ّب ٍ تؼْیل وٌٌذگبى رشم هی تَاًذ ًمؾ ثؼیبس
هْوی دس وبّؾ ایي رشاین داؿتِ ثبؿذ.
ساّىبس اػالم دس همبثلِ ثب رشاین تٌْب ؿیَُ تمبثلی  ،هزبصات ٍ ثشخَسد ثب هزشم ثقذ اص ٍلَؿ
رشم ًیؼت ٍ اّتوبم خبكی ثِ ثحج پیـگیشی ٍ افوبل ٍ الذاهبت لجل اص ٍلَؿ رشم داسد .
گؼتشُ آهَصُ ّبی اػالم دس ایي صهیٌِ دس ػغح ثؼیبس ٍػیقی اػت ٍ ّش ػِ رٌجِ پیـگیشی
ارتوبفی ٍضقی ٍ ویفشی هَسد تَرِ ٍالـ ؿذُ اػت .پیـگیشی ٍضقی دس هتَى اػالهی ثب
تقجیش دفـ الوٌىش ثیبى ؿذُ وِ خذاًٍذ دس لشآى وشین دس ایي ساثغِ هی فشهبیذ:
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" اگش خذاًٍذ فؼبد ٍ ثضّىبسی ثشخی اص هشدم سا ثب هـىبسوت ثقـی دیگش دفـ ًوی وشد  ،فؼبد
صهیي سا فشا هی گشفت " (ػَسُ ثمشُ)251 ،
اص ًؾش اػالم هبل ٍدیقِ ای الْی اػت وِ خذاًٍذ آى سا هبیِ لَام ربهقِ اًؼبًی لشاس دادُ اػت
ٍلی ّش گًَِ هبل ٍ حشٍت اًذٍصی ثبیذ اص عشیك هـشٍؿ ثبؿذ ٍ ّوِ ؿیَُ ّبٍ عشق ًبهـشٍؿ
سػیذى ثِ هبل هوٌَؿ ٍ حشام اػت (اول هبل ثِ ثبعل) دس ایي ساػتب ،آهَصُ ّبی اػالهی ربیگبُ
ٍیظُ ای سا ثشای همبثلِ ٍ هجبسصُ ثب ایي حشٍت ّبی ًب هـشٍؿ ٍ عشق ًبهـشٍؿ تحلیل آى
اختلبف دادُ اػت وِ اهشٍصُ تحت فٌَاى هفبػذ هبلی گشیجبًگیش ربهقِ رْبًی اػت  .دس
حىَهت ّبی اػالهی اٍد ثىبس گیشی ایي ثشًبهِ ٍ الذاهبت سا دس ػیشُ حىَهتی حضشت فلی
(ؿ) هـبّذُ هی وٌین وِ ثشًبهِ ّب دس سٌّوَد ّبی حضشت ثشای همبثلِ ثب تخلفبت ٍ رشاین
هبلی ٍ التلبدی ٍ حفؼ ثیت الوبل اص تقشم ٍ اهبًت داسی وبسگضاساى ٍ .....ثب الذاهبتی اص لجیل
افالم داسائی  ،ؿفبفیت هبلی ٍ ًؾبست اًغجبق وبهل ثب ساّجشدّبی پیـگیشی ٍضقی اص فؼبد هبلی
داسد.
دس هزوَؿ پیـگیشی ٍضقی سا دس وٌبس ػبیش تذاثیش ویفش ٍ غیش ویفشی ثب تَرِ ػبختبس هفبػذ
هبلی ٍ ٍیظگی ّبی هشتىجیي آى هٌبػت تشیي ساّىبس ثشای همبثلِ ثب فؼبد هبلی هی داًین ٍ اص
آًزبئیىِ دس آهَصُ ّبی اػالهی ایي هَضَؿ ثِ تفلیل ثحج ؿذُ اػت پیـٌْبد هی وٌین ثب
هذالِ ٍوبٍؽ ثیـتش دس هتَى اػالهی ساّجشد ّب ٍ ػیبػت ّبیی اتخبر ؿَد تب گبهی هَحش ثشای
همبثلِ ٍ هجبسصُ ثب ایي پذیذ ؿَم رْبًی ثشداؿتِ ؿَد.
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فْرست هٌبثع
لشآى وشین.
ؿْیذی ،ػیذ رقفش ًْ،ذ الجالغِ؛ هتشرن :ػیذ رقفش ؿْیذی ،چبح ،18تْشاى ،ؿشوت
اًتـبسات فشٌّگی1379 ،
اثي ؿْش آؿَة(  ،)1379هٌبلت آل اثی عبلت؛ لن ً ،ـش فالهِ.

اػوبفیلی،هحؼي(ثْبس ،)1386آصادی استجبعبت ٍ اعالفبت دسحمَق ٍ هقبسف
اػالهی؛هزلِ سػبًِ  ،ؿوبسُ . 69
اهبهی،هحوذ(پبییض ٍ صهؼتبى  ،)1385ثشسػی ًؾبست ثش ثبصاسدس آهَصُ ّبی ًجَی ٍ فلَی؛
هزلِ الْیبت ٍ حمَق ،ؿوبسُ .22 ٍ 21

حبری آثبدی ،هحوذ فلی(تبثؼتبى  )1383؛ اهش ثِ هقشف ٍ ًْی اص هٌىش ٍ ػیبػت
رٌبیی؛ هزلِ فمِ ٍ حمَق  ،ؿوبسُ .1
حجیت صادُ،هحوذ رقفش ً،زفی اثشًذآثبدی ،فلی حؼیي  ،والًتشی ،ویَهشث (صهؼتبى
 )1380؛ تَسم ویفشی ،فَاهل ٍ پیبهذّب؛ هزلِ هذسػِ فلَم اًؼبًی ،ؿوبسُ . 4

حؼٌی،فلی ،ؿوغ  ،فجذالحویذ(پبییض ٍ صهؼتبى  )1391؛ ساّىبسّبی هجبسصُ ثب فؼبد
اداسی ثش اػبع اسصؽ ّبی اػالهی؛ هزلِ اػالم ٍ پظٍّؾ ّبی هذیشیتی ،ؿوبسُ .1
خذهتی،اثَعبلت (تبثؼتبى )1379؛اًَاؿ ًؾبست ٍ وٌتشل دس هذیشیت اػالهی؛ هزلِ
سٍؽ ؿٌبػی فلَم اًؼبًی  ،ؿوبسُ .23

دثلیَ پباتی افَػَ -اهبُ ،ساد ػَپشاهبًیي ،ویـَس آپشتی ( ،)1384چْبسچَة ّبی
حمَلی همبثلِ ثب فؼبد (هبلی)؛ (تشروِ احوذ سًزجش) ،هشوض پظٍّـْبی هزلغ ؿَسای
اػالهی .

ػجحبًی ،حؼي(ثْبس ٍ تبثؼتبى )1380؛ ثشسػی فٌبكشی اص هٌبّی التلبدی دساحىبم
اػالهی؛ هزلِ تحمیمبت التلبدی  ،ؿوبسُ. 58
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ػشوـیىیبى،ػیذ هحوذ حؼیي(تبثؼتبى  )1388؛ػبصوبسّبی هجبسصُ ثب هفبػذ التلبدی دس
حىَهت حضشت فلی (ؿ)؛ هزلِ وبسآگبُ  ،ؿوبسُ . 7
كفبسی،فلی( )1391؛ همبالتی دس رشم ؿٌبػی ٍ ویفش ؿٌبػی؛چبح اٍل ،تْشاى،
اًتـبسات رٌگل.
ولیٌی،هحوذثي یقمَة( )1367؛الىبفی؛لن ،اًتـبسات داسالىتت االػالهیِ.
هزلؼی،هحوذثبلش( 1403ق) ؛ثحبساالًَاس؛ ثیشٍت ،اًتـبسات هَػؼِ الَفب.
هحوذی سی ؿْشی  ،هحوذ()1376؛ هیضاى الحىوِ؛ لن  ،اًتـبسات هىتت افالم
االػالهی.

هشوض پظٍّؾ ّبی هزلغ ؿَسای اػالهی(فشٍسدیي  )1374؛ هجبسصُ ثب فؼبد اص ًؾشگبُ
ًؾبم ،وذ گضاسؽ 2400618

هَػؼِ تحمیمبتی تذثیش التلبد()1382؛ فؼبد هبلی ٍ التلبدی ( سیـِ ّب  ،پیبهذّب ،
پیـگیشی ٍ همبثلِ ) ؛ رلذ ػَمً ،بؿش ،هَػؼِ تحمیمبتی تذثیش التلبد.

هیشخلیلی،ػیذ هحوَد( )1388؛پیـگیشی ٍضقی اص ثضّىبسی( ثب ًگبُ ثِ ػیبػت رٌبیی
اػالم)؛ چبح اٍل ،تْشاى ،اًتـبسات پظٍّـگبُ فشٌّگ ٍ اًذیـِ.
)1391( .........................؛ ػیبػت رٌبیی هـبسوتی اػالم ،تْشاى ً،ـش هیضاى .

(.......................صهؼتبى  ،)1391ػذ رسایـ ٍ پیـگیشی اص ثضّىبسی دس آهَصُ ّبی
اػالهی؛هزلِ حمَق اػالهی  ،ؿوبسُ. 31
ًزفی اثشًذآثبدی ،فلی حؼیي ٍ حجیت صادُ هحوذرقفش ,ثبثبیی هحوذفلی ()1383؛
رشاین هبًـ( رشاین ثبصداسًذُ) ؛فللٌبهِ هذسع فلَم اًؼبًی ،دٍسُ  , 8ؿوبسُ ٍیظُ ًبهِ
(پیبپی .)37
ًؾش پَس،هحوذ تمی(تبثؼتبى  )1380؛ اهبم فلی(ؿ) ،حىَهت ٍ ثبصاس؛ هزلِ وتبة ًمذ،
ؿوبسُ .19
یقمَثی،احوذ اثي یقمَة()1382؛ تبسیخ الیقمَثی؛ لن،الوىتت الحیذسیِ.
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