
ليوَهت قرم حمَلي ٍ لبًًَي ٍاگصاضي ليوَهت هحزَضاى تحت پَقف 

ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ثِ ؾبظهبى هصوَض تب ظهبى تقييي لين تَؾظ زازگبُ 

 :نبلح 

 

لبًَى ٍاگصاضي ليوَهت هحزَضاى »  لبًًَي تحت فٌَاى 1376 تيط هبُ 29ـ زض 1

تحت پَقف ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ثِ ؾبظهبى هصوَض تب ظهبى تقييي لين تَؾظ 

وِ هكتول ثط هبزُ ٍاحسُ ٍ يه تجهطُ هي ثبقس ، ثِ تهَيت هزلؽ « زازگبُ نبلح 

وبضّبي همسهبتي لبًَى ٍ هصاوطات هزلؽ حبوي اظ آى . قَضاي اؾالهي ضؾيسُ اؾت 

هزلؽ رْت تبهيي ًؾط . اؾت وِ قَضاي ًگْجبى هتي ًرؿتيي لبًَى ضا ًپصيطفتِ اؾت 

ؾط اًزبم هتي انالح قسُ ثِ تبييس . قَضاي ًگْجبى هتي ًرؿتيي ضا انالح وطزُ اؾت 

 ضٍظًبهِ 13738قَضاي ًگْجبى ضؾيسُ ٍ رْت ارطا، اثالك قسُ ٍ زض قوبضُ 

هتي هبزُ ٍاحسُ ههَة ثِ قطح ظيط .  هٌتكط گطزيسُ اؾت 15/5/76ضؾوي هَضخ 

:  اؾت

هبزُ ٍاحسُ ـ زض وليِ هَاضزي وِ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض هتىفل اهَض فطز » 

هحزَضي هي گطزز وِ هحتبد ًهت لين ثبقس ، هىلف اؾت رْت ًهت لين هَضَؿ ضا 

يٌي ضا ثِ فٌَاى لين ؿتب ظهبًي وِ زازگبُ فطز م. ثِ هطارـ لضبيي هطثَط افالم ًوبيس 

ًهت ًىطزُ ـ زض هَاضز ضطٍضي ـ ضئيؽ زازگؿتطي هحل ، هي تَاًس ضئيؽ ؾبظهبى 

ثْعيؿتي وكَض ٍ هسيطاى ول ٍ ضٍؾبي ازاضات ثْعيؿتي هحل ضا ثب حك تَويل ثِ 

غيط ، هَلتبً ثِ فٌَاى ًوبيٌسُ لبًًَي هحزَضيي ثب اذتيبضات ٍ هؿئَليتْبي لبًًَي لين 



.  تكريم ضطٍضت ، ثِ فْسُ ؾبظهبى هصوَض هي ثبقس . ، هٌهَة ًوبيس 

تجهطُ ـ تْيِ ٍ تهَيت آييي ًبهِ ارطايي ايي لبًَى ؽطف ؾِ هبُ اظ تبضيد تهَيت ايي 

لبًَى ثط فْسُ ٍظاضت زازگؿتطي ٍ ٍظاضت ثْساقت ، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي هي 

.  « ثبقس  

آيب هي تَاى :  ـ هؿبلِ هْوي وِ زض اضتجبط ثب ايي هغطح هي قَز ، ايي اؾت وِ 2

قرم حمَلي ضا ثِ فٌَاى لين تقييي وطز ؟ ؽبّطاً ّويي هؿبلِ هَضز تَرِ تْيِ 

وٌٌسگبى اليحِ ثَزُ اؾت ؛ ليىي زض هتي ههَة ثِ ليوَهت قرم حمَلي اقبضُ 

.  ًكسُ ٍ فمظ اظ ليوَهت ضئيؽ ؾبظهبى ثطذي اظ هؿئَالى آى ؾري ثِ هيبى آهسُ اؾت 

 

 ـ لبًَى يبز قسُ ًبؽط ثِ هَاضزي اؾت وِ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ، هتىفل اهَض 3

.  فطز هحزَضي ثبقس وِ ثِ ًهت لين ًيبظ زاضز 

اٍ . هحزَض ، زض حمَق ايطاى ، ثِ وؿي گفتِ هي قَز وِ فبلس اّليت اؾتيفبء اؾت 

. هوٌَؿ اؾت اظ ايٌىِ اهَض ذَيف ضا قرهبً ازاضُ وٌس ٍ افوبل حمَلي اًزبم زّس 

( .  2)هحزَض هكتول ثط ، نغيط ، ؾفيِ ٍ هزٌَى اؾت 

 1210 هبزُ 1ؾي ثلَك ثطاثط تجهطُ . نغيط وؿي اؾت وِ ثِ ؾي ثلَك ًطؾيسُ ثبقس 

ؾفيِ يب .  ؾبل توبم لوطي اؾت 15 ؾبل توبم لوطي ٍ زض پؿط 9لبًَى هسًي ، زض زذتط 

غيط ضقيس ، ثِ وؿي گفتِ هي قَز وِ فبلس ضقس يقٌي تَاًبيي ازاضُ اهَال ذَز ثِ 

وؿي وِ ثِ ؾي ثلَك ضؾيسُ اؾت ٍلي تَاًبيي ازاضُ اهَال ذَز . عَض فبلالًِ اؾت 

ضا ًساضز ـ چٌبًىِ هقوَالً زض هقبهالت ذَز گَل هي ذَضز يب اهَال ذَز ضا زض ضاّْبي 



غيط فمالًي ، نطف هي وٌس ـ ؾفيِ ثِ قوبض هي آيس ٍ ٌّگبهي اظ حزط ذبضد هي قَز 

 ؾبل توبم قوؿي ثِ فٌَاى 18ثب ايي وِ زض لبًَى هسًي ؾي . وِ ضقس اٍ احطاظ گطزز 

اهبضُ ضقس ، حصف قسُ اؾت ، اهب زض فول ايي ؾي ضا اهبضُ ضقس هي زاًٌس ٍ ضؾيسى ثِ 

ايي ؾي ضا هَرت ذطٍد اظ حزط تلمي هي وٌٌس ، هگط ايي وِ رٌَى يب فسم ضقس 

اهب هزٌَى اظ ًؾط حمَق هسًي ، وؿي اؾت وِ فبلس لَُ زضن . قرم ثِ احجبت ثطؾس

، فمل ٍ هجتال ثِ اذتالل لَاي زهبغي ثبقس ٍ ثسيي رْت افوبل حمَلي اٍ ثبعل ٍ وبى لن 

 .  ( لبًَى هسًي 1213 ٍ 1211هَاز )يىي اؾت 

 ـ اظ آًزبيي وِ هحزَض ثِ فلت ًمم يب اذتالل لَاي زهبغي اظ ازاضُ اهَضذَز 4

فبرع اؾت ٍ ًيبظ ثِ حوبيت زاضز ، لبًًَگصاض ايطاى ًْبزّبيي ثطاي حوبيت اظ 

 )نطف ًؾط اظ حضبًت وِ ثطاي ًگبّساضي هحزَض . هحزَضيي همطض زاقتِ اؾت 

پيف ثيٌي قسُ اؾت ، ًْبزّبي ٍاليت لْطي ، ٍنبيت م ليوَهت  (نغيط ٍ هزٌَى 

ٍاليت لْطي ٍيػُ . ثطاي ازاضُ اهَضهبلي ٍ غيط هبلي هحزَضيي همطض گطزيسُ اؾت 

ٍنبيت ، ؾوتي اؾت وِ ثِ ٍؾيلِ پسض  ( لبًَى هسًي 1180هبزُ  )پسض ٍ رس پسضي اؾت 

يب رس پسضي ، ثقس اظ فَت زيگطي ثِ قرهي رْت هَاؽجت قرم ٍ ازاضُ اهَال هَلي 

ٍلي لْطي ٍ ٍني هٌهَ . ايي قرم ٍني ًبهيسُ هي قَز . فليِ ٍاگصاض هي گطزز 

اهب ليوَهت ؾوتي اؾت  ( لبًَى هسًي 1194هبزُ  )ة اظ عطف اٍ ٍلي ذبل ًبم زاضًس 

وِ زض نَضت ًجَز ٍلي ذبل ، اظ عطف زازگبُ ثِ ، هٌؾَض ازاضُ اهَض هحزَض ثِ 

ثطاي اقربل شيل ًهت » هي گَيس  (م . ق 1218هبزُ  ). قرهي ٍاگصاض هي قَز 

:  لين هي قَز 



.  ثطاي نغيطايي وِ ٍلي ذبل ًساضًس  . 1

ثطاي هزبًيي ٍ اقربل غيط ضقيس وِ رٌَى يب فسم ضقس آًْب هتهل ثِ ظهبى  . 2

.  نغط آًْب ثَزُ ٍ ٍلي ذبل ًساقتِ ثبقٌس 

ثطاي هزبًيي ٍ اقربل غيط ضقيس وِ رٌَى يب فسم ضقس آًْب هتهل ثِ ظهبى  . 3

.  نغط آًْب ًجبقس

هحتبد ثِ ًهت » ثب تَرِ ثِ ايي هبزُ ثبيس گفت همهَز هبزُ ٍاحسُ اظ هحزَضي وِ 

هحزَضي اؾت وِ ٍلي ذبل ، افن اظ پسض يب رس پسضي يب ٍني هٌهَة « لين ثبقس 

.  اظ ؾَي يىي اظ آًبى ًساقتِ ثبقس 

ّط گبُ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض هتىفل اهَضچٌيي هحزَضي :  ـ ثطاثط هبزُ ٍاحسُ 5

ايي « .هىلف اؾت رْت ًهت لين هَضَؿ ضا ثِ هطارـ لضبيي اعالؿ زّس » : ثبقس 

لبفسُ ّوبٌّگ ثب همطضاتي اؾت وِ زض لبًَى هسًي ضارـ ثِ تكطيفبت ًهت لين آهسُ 

لبًَى هسًي ّطيه اظ اثَيي ٍ ذَيكبى زيگطي وِ ثب قرم هحتبد ثِ لين زض . اؾت 

يه رب ظًسگي هي وٌٌس ٍ ّوؿط ايي قرم ضا هىلف هي وٌس وِ هطاتت ضا ثِ زازؾتبى 

ّوچٌيي زازؾتبى ضا هىلف هي وٌس وِ پؽ اظ آگبّي اظ . رْت حجت لين اعالؿ زٌّس 

ٍرَز قرم ًيبظهٌس ثِ لين ثِ زازگبُ ضرَؿ ٍ قرم يب اقربني ضا وِ ثطاي 

  12199هَاز  )ليوَهت هٌبؾت هي زاًس هقطفي وٌس 

هبهَضيي قْطزاضي ،  ( 56 ٍ 55هَاز ) ثقالٍُ لبًَى اهَض حؿجي  (م . ق 1222تب 

ازاضُ حجت احَال ٍ ثركساض ّطيه اظ زازگبّْب ضا ًيع هىلف وطزُ وِ ٍرَز هحزَض 

لبًَى رسيس ، ؾبظهبى ؾبظهبى ثْعيؿتي ضا . ًيبظهٌس ثِ لين ضا ثِ زازؾتبى اعالؿ زٌّس 



حبل ثجيٌين همهَز اظ هطارـ لضبيي زض هبزُ ٍاحسُ . ّن ثِ ايي ليؿت افعٍزُ اؾت 

ثِ ًؾط هي ضؾس هطارـ لضبيي ّن قبهل ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى اؾت ـ . چيؿت 

 لبًَى زازگبّْبي فوَهي ٍ اًمالة زض اهَض حؿجي ـ 12وِ ثطاثط تجهطُ هبزُ 

ربيگعيي زازؾتبى قسُ اؾت  ٍ ّن زازگبُ فوَهي البهتگبُ هحزَض ضا زض ثط هي گيطز 

ثسيْي اؾت . هطارقِ ثِ ّط يه اظ ايي زٍ هطرـ اظ ًؾط ارطاي لبًَى وبفي اؾت . 

وِ اگط ؾبظهبى ثْعيؿتي ثِ ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى هطارقِ وٌس ، اٍ ثبيس ثِ 

فٌَاى ربًكيي زازؾتبى رْت ًهت لين ثِ زازگبُ ضرَؿ ًوبيس ٍ هطرـ نبلح رْت 

.  ًهت لين زازگبُ فوَهي البهتگبُ هحزَض اؾت 

تب ظهبًي وِ زازگبُ فطز » : هبزُ ٍاحسُ ثِ زًجبل لبفسُ فَق ، همط ض زاقتِ اؾت -6

هقيٌي ضا ثِ فٌَاى لين ًهت ًىطزُ اؾت ، زض هَاضز ضطٍضي ، ضئيؽ زازگؿتطي 

هحل هي تَاًس ضئيؽ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ٍ هسيطاى ول ٍ ضٍؾبي ازاضات 

ثْعيؿتي هحل ضا ثب حك تَويل ثِ غيط ، هَلتبً ثِ فٌَاى ًوبيٌسُ لبًًَي هحزَضيي ثب 

تكريم ضطٍضت ثِ فْسُ ؾبظهبى . اذتيبضات هؿئَليتْبي لبًًَي لين هٌهَة ًوبيس 

«  . هصوَض هي ثب قس 

:  زض ايي فجبضت چٌس لبفسُ ثِ قطح ظيط زيسُ هي قَز 

ـ ضئيؽ زازگؿتطي هحل هي تَاًس ضئيؽ ؾبظهبى ثْعيؿتي يب يىي اظ هسيطاى ول يب 

.  ضٍؾبي ازاضات آى ضا ثطاي ازاضُ اهَض هحزَضيي تقييي هي وٌس 

ـ ايي . ـ ؾوت ايي قرم هَلت اؾت ، يقٌي تب ظهبًي وِ زازگبُ ًهت لين ًىطزُ اؾت 

ثٌب . قرم ًوبيٌسُ لبًًَي هحزَض ٍ زاضاي اذتيبضات ٍ هؿئَليتْبي لبًًَي لين اؾت 



.  ثط ايي هي تَاى اٍ ضا لين هَلت ًبهيس 

ـ ايي قرم زاضاي حك تَويل ثِ غيط اؾت ، يقٌي هي تَاًس قرم زيگطي ضا ثِ 

.  فٌَاى ٍويل ذَز رْت ازاضُ اهَض هحزَض تقييي وٌس 

.  ـ تقييي چٌيي قرهي ثِ فٌَاى لين هَلت هٌحهط ثِ هَاضز ضطٍضي اؾت 

.  ـ تكريم ضطٍضت ثِ فْسُ ؾبظهبى ثْعيؿتي اؾت 

 ـ حبل ثبيس زيس وِ ًَ آٍضي لبًًَي زض ايي ظهيٌِ تب چِ اًساظُ اؾت ٍآيب ًيبظي ثِ 7

.  ٍضـ چٌيي همطضاتي ثَزُ اؾت يب ذيط 

حفؼ ٍ ًؾبضت زض اهَال نغبض ٍ هزبًيي ٍ » : همطض هي زاضز . م . ق 1224هبزُ 

اقربل غيط ضقيس ، هبزام وِ ثطاي آًْب لين تقييي ًكسُ اؾت ، ثِ فْسُ هسفي القوَم 

«  …ذَاّس ثَز 

هي تَاًس قرهي  (ٍ اهطٍظُ ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى  )قىي ًيؿت وِ زازؾتبى 

ضا ثِ ًوبيٌسگي اظ ذَز رْت ازاضُ اهَال هحزَض ثِ عَض هَلت تقييي وٌس ، چٌبًىِ 

 افالم زاقتِ 15/4/1323 هَضخ 311 زيَاى فبلي وكَض زض حىن قوبضُ 3ققجِ 

م تب ٍلتي وِ ثطاي نغيط لين تقييي ًكسُ ، . ق 1224چَى ثِ هَرت هبزُ » : اؾت 

ٍؽيفِ زازؾتبى ًؾبضت زض هبل نغيط اؾت ، ثٌب ثط ايي السام وؿي زض ايي هَضز ثِ 

اظ آًزب وِ حوبيت اظ نغيط ٍ « . ًوبيٌسگي اظ عطف زازؾتبى ثي اقىبل ذَاّس ثَز  

ًيع هي گطزز ٍ  (1235هبزُ  )هزٌَى قبهل اهَض غيط هبلي ٍ ثِ تقجيط لبًَى هسًي 

ٍؽيفِ لين ايي اهَض ضا ّن زض ثط هي گيطز ، ثبيس گفت اظ ًؾط ٍؽيفِ اي وِ هبزُ 

 ثط فْسُ زازؾتبى گصاضزُ اؾت ذهَنيتي زض اهَض هبلي ًيؿت ٍ زازؾتبى ثبيس 1224



ثطاي هَاؽجت قرم هحزَض ٍ ازاضُ اهَض غيط هبلي اٍ لجل اظ ًهت لين ًيع السام 

.  الظم اًزبم زّس 

 لبًَى اهَض حؿجي ، ًهت اهيي هَلت لجل اظ 64 لبًَى هسًي ، هبزُ 1224افعٍى ثط هبزُ 

الجتِ ًهت اهيي هَلت ثط فْسُ . تقييي لين ثطاي هحزَض ضا پيف ثيٌي وطزُ اؾت 

زازگبُ اؾت ٍ ٍؽيفِ اٍ ثطاثط ّوبى هبزّحفؼ اهَال هحزَض ٍ تهطفبتي اؾت وِ 

.  ضطٍ ضت زاضز 

 ـ ثٌبثطايي ثِ ًؾط هي ضؾس وِ اذص تساثيط هَلت رْت حوبيت اظ هحزَض ثِ ٍؾيلِ 8

اهَض ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى ٍ ازاضُ ؾطپطؾتي وِ ظيط ًؾط اٍ اًزبم  )زازؾتبى 

ٍ زازگبُ لجل اظ ًهت لين ، ثط اؾبؼ لبًَى همطضات هسًي ٍ لبًَى  (ٍؽيفِ هي وٌس 

اهَض حؿجي ، اهىبى پصيط ثلىِ الظم اؾت ٍ حتي تقييي يىي اظ ضٍؾبي ؾبظهبى 

ثْعيؿتي ثِ فٌَاى ًوبيٌسُ لبًًَي هَلت هحزَض ثطاي اًزبم افوبل حمَلي ضطٍضي 

اظ عطف اٍ هزَظ لبًًَي زاقتِ ٍ ًيبظي ثِ ٍضـ لبًَى رسيس زض ايي ذهَل ًجَزُ 

هَاز » تٌْب ًَآٍضي وِ زض هبزُ ٍاحسُ زيسُ هي قَز هحسٍز وطزى افوبل آى ثِ . اؾت 

اؾت وِ اذتيبض ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى ضا هحسٍز هي وٌس ٍ هقلَم « ضطٍضي 

آًچِ زض اهَض هحزَضيي اّويت زاضز ٍ تهوين هطارـ . ًيؿت ثِ ؾَز هحزَض ثبقس 

لضبيي ضا التضب هي وٌس ، ههلحت هحزَض اؾت ًِ ضطٍضت وِ هطحلِ اي ثبالتط اظ 

ٍاًگْي ٍاگصاضي تكريم ضطٍضت ثِ ؾبظهبى ثْعيؿتي وِ ذَز . ههلحت اؾت 

هتمبضي ليوَهت هَلت ثط هحزَض اؾت ثط ذالف انَل حمَلي ٍ ههلحت ارتوبفي 

اگط افغبي ليوَهت هَلت ثِ هؿئَالى ؾبظهبى ثْعيؿتي ثبيس ثِ هَاضز . اؾت 



ضطٍضت هحسٍز گطزز ، تكريم ضطٍضت ثبيس ثِ فْسُ ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى 

.  ثبقس ، ًِ ؾبظهبًي وِ ذَاّبى افغبي ليوَهت اؾت  (ربًكيي زازؾتبى  )

 ـ ًىتِ زيگطي وِ شوط آى الظم هي ًوبيس ، آى اؾت وِ فٌَاى لبًَى رسيس ثب هتي آى 9

زض فٌَاى لبًَى اظ ٍاگصاضي ليوَهت هَلت ثِ ؾبظهبى ثْعيؿتي وِ . ّوبٌّگي ًساضز 

يه قرم حمَلي اؾت حىبيت هي وٌس ، حبل آًىِ زض هتي لبًَى ٍاگصاضي ليوَهت ثِ 

وِ « ضئيؽ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ٍ هسيطاى ول ٍ ضٍؾبي ازاضات ثْعيؿتي » 

ؽبّطاً ًؾط تْيِ وٌٌسگبى لبًَى . اقربل عجيقي ّؿتٌس ، پيف ثيٌي قسُ اؾت 

ثطگصاضي ليوَهت ثِ قرم حمَلي ثَزُ اؾت ٍلي هزلؽ يب قَضاي ًگْجبى آى ضا 

.  ًپصيطفتِ اؾت 

ثِ ّط حبل هؿبلِ فلوي لبثل ثحج وِ گؿتطُ آى اظ لبًَى هصوَض فطاتط اؾت ، ايي 

اؾت وِ آيب قرم حمَلي ضا هي تَاى ثِ ؾِ لين تقييي وطز يب ًِ ؟ ايٌه ايي هؿبلِ 

.  ضا هَضز ثحج لطاض هي زّين 

ة ـ تقييي قرم حمَلي ثِ ؾوت لين  

.   ـ ايي هؿبلِ زض ًَقتِ ّبي حمَلي ثِ ًسضت هَضز ثحج ٍ ثطضؾي ٍالـ قسُ اؾت10

هوىي اؾت گفتِ قَز زض لبًَى هسًي ٍ لَاًيي زيگط ٍ زض فمِ اؾالهي اظ ليوَهت 

اقربل حمَلي ؾري ثِ هيبى ًيبهسُ ٍ ليوَهت اظ اٍنبفي هي ثبقس وِ ٍيػُ اقربل 

ليىي . ثٌب ثط ايي قرم حمَلي ضا ًوي تَاى ثِ ؾوت لين تقييي وطز . عجيقي اؾت 

:  ايي ًؾط ثب تَرِ ثِ زاليل ظيط لبثل ايطاز اؾت 

 ـ فسم تهطيح ثِ ليوَهت اقربل حمَلي زض لبًَى هسًي ٍ لَاًيي زيگط زليل ثط هٌـ 1



ّيچ لبًًَگصاضي ًوي تَاًس ّوِ هؿبئل ضا پيف ثيٌي وٌس ٍ ثطاي ّوِ . آى ًيؿت 

هؿبئل هَضز ًيبظ لَافسي همطض زاضز ، ثِ ٍيػُ اظ آى ضٍ وِ ربهقِ زض حبل تحَل ٍ 

پؽ لبًَى هسٍى هٌجـ هٌحهط ثِ فطز حمَق ًيؿت ٍ . ًيبظّبي ارتوبفي هتغيط اؾت 

هَاضزي پيف هي آيس وِ لبًَى ًؿجت ثِ آًْب ؾبوت اؾت ٍ زض ايي هَاضز حمَلساى ثبيس 

ثب هطارقِ ثِ زيگط هٌبثـ حمَق ، ذهَنبً فمِ اؾالهي ، ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍح لبًَى ٍ 

چَى ليوَهت . انَل حمَلي ٍ قيَُ ّبي تفؿيط لبًَى لبفسُ اي ثِ زؾت زّس 

زض ايي ذهَل . اقربل حمَلي هؿبلِ اي رسيس اؾت وِ زض فمِ هغطح ًكسُ اؾت 

.  اظ فمِ ًوي تَاى ووه گطفت ٍ ثِ ًبچبض ثبيس ثِ هٌجـ زيگط ضرَؿ وطز 

قرم حمَلي هي تَاًس زاضاي وليِ حمَق ٍ » :  لبًَى تزبضت 588 ـ ثطاثط هبزُ 2

تىبليفي قَز وِ لبًَى ثطاي افطاز لبئل اؾت ، هگط حمَق ٍ ٍؽبيفي وِ ثبلغجيقِ فمظ 

ثٌب ثط ايي ، انل . « اًؿبى هوىي اؾت زاضاي آى ثبقس ، هبًٌس اثَت ٍ ثٌَت ٍ اهخبل شله 

آى زٍ زض حمَق ٍ . ، توتـ قرم حمَلي اظ وليِ حمَق قرم عجيقي ٍ ثطاثطي 

تىبليف اؾت ؛ ٍ ليوَهت اظ حمَق ٍ تىبليفي ًيؿت وِ ثط حؿت عجيقت ٍيػُ افطاز 

اًؿبى ثبقس ، چِ قرم حمَلي زض حسٍز اؾبؾٌبهِ ٍ همطضات حبون ثط آى هي تَاًس 

ٍؽبيف هطثَط ثِ ليوَهت ضا وِ فجبضت اظ هَاؽجت قرم ٍ ازاضُ اهَال هحزَض 

ثسيْي اؾت وِ افوبل قرم حمَلي اظ عطيك هسيطاى ًٍوبيٌسگبى اٍ . اؾت اًزبم زّس 

اًزبم ذَاّس قس ٍ قرم حمَلي ثِ ٍؾيلِ آًبى ٍؽبيف ذَز ضا زض رْت حوبيت اظ 

.  هحزَض ايفب ذَاّس وطز 

ثطاثط ايي هبزُ .  لبًَى هسًي اؾتٌبز وطز 1247 ـ زض تبييس ايي ًؾط هي تَاى ثِ هبزُ 3



هسفي القوَم هي تَاًس افوبل ًؾبضت زض اهَض هَلي فليِ ضا وال يب ثقضبً ثِ اقربل » 

ٍلتي وِ ٍاگصاضي ًؾبضت ثِ قرم « …هَحك يب ّيئت يب هَؾؿِ ٍاگصاض ًوبيس 

.  حمَلي هزبظ ثب قس ، تقييي قرم حمَلي ثِ ؾوت لين ّن ًجبيس اقىبلي زاقتِ ثبقس 

 ـ زض همطضات ايطاى لجَل ٍ وبلت ٍ ٍنبيت اظ ؾَي اقربل حمَلي پصيطفتِ قسُ 4

 آئيي ًبهِ 49هبزُ . ٍ ليوَهت ًَفي ًوبيٌسگي ّوبًٌس ٍوبلت ٍ ٍنبيت اؾت . اؾت  

ارطائي لبًَى تكىيالت ٍ اذتيبضات ؾبظهبى حذ ٍ اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ ههَة 

ازاضات حذ ٍ اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ هي تَاًٌس زض اهَض » :  همطض هي زاضز 1365

ذيطيِ ٍ هَلَفبت ، اظ اقربل حميمي ٍ حمَلي لجَل ٍنبيت ، ًيبثت ، ٍوبلت ٍ 

. « تَليت ًوَزُ ٍ نسلبت ربضيِ ٍ ًصضّبي آًبى ضا ثطاثط ًيبت هطثَعِ فول ًوبيٌس 

اًزبم ذسهبت ٍ وبلت ٍ ٍنبيت »  ًيع 1361زض لبًَى فوليبت ثبًىي ثسٍى ضثب ههَة 

ثٌس  ). ثِ فٌَاى يىي اظ ٍؽبيف ًؾبم ثبًىي شوط قسُ اؾت « ثط عجك لبًَى ٍ همطضات 

اظ ثب ة . اظ آى ثط هي آيس وِ قرم حمَلي هي تَاًس ٍويل يب ٍني ثبقس  ( 2 هبزُ 16

.  ٍحست هالن هي تَاى ايي لبفسُ ضا ثِ ليوَهت ّن تقوين زاز 

چِ ثؿب زيسُ هي قَز وِ .  ـ ايي ًؾط ثب ههلحت هحزَضيي ًيع لبثل تَريِ اؾت 5

ّيچ قرم عجيقي قبيؿتِ ليوَهت ضا ًوي پصيطز ٍ ايي ؾوت يه ٍؽيفِ لبًًَي 

ٍاًگْي . ذبًَازگي يب ارتوبفي ثِ قوبض ًوي آيس ، تبثتَاى افطاز ضا ثِ آى هزجَض وطز 

ارجبض افطازي وِ هبيل ثِ لجَل ليوَهت ًيؿتٌس ، ثِ پصيطـ ايي ؾوت ثِ ؾَز هحزَض 

زض ايي نَضت قبيؿتِ اؾت ليوَهت ثِ هَؾؿبت ذيطيِ . ٍ هفيس فبيسُ ًرَاّس ثَز 

وِ قبيؿتگي ٍ آهبزگي ثطاي ؾطپطؾتي ٍ ازاضُ اهَض هحزَضيي ضا زاضًس ٍاگصاض 



ايي هَؾؿبت وِ هقوَالً اظ قرهيت حمَلي ثطذَضزاضًس ؤ هوىي اؾت . گطزز 

ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض يىي اظ هَؾؿبت زٍلتي شيهالح . ذهَني يب زٍلتي ثبقٌس 

ثطاي ايٌگًَِ وبضّبؾت وِ اهىبًبت ٍ ًيطٍّبي ذَة ٍ وبض آهسي زض اذتيبض زاضز ٍ 

هي تَاًس ثِ ٍؾيلِ آًبى ازاضُ اهَض هحزَض ضا ثِ گًَِ اي قبيؿتِ ثِ فْسُ ثگيطز ثب 

لجَل ليوَهت قرم حمَلي ، ازاضُ اهَض حمَلي ثِ ايي قرم ٍاگصاض هي قَز وِ 

اظ عطيك هؿئَالى ٍ هبهَضاى ذَز ٍؽبيف لين ضا اًزبم هي زّس ٍ تغييط هؿئَالى ٍ 

وبضهٌساى تأحيطي زض ٍؽبيف ٍ هؿئَليتْبي قرم حمَلي ًساضز ٍ ثب ايي زگطگًَي 

ؾوت ليوَهت ثطاي قرم حمَلي ثبلي هي هبًس ٍ ًيبظي ثِ تهوين رسيس اظ ؾَي 

زازگبُ ًيؿت ٍ ثسيي ؾبى حوبيت اظ هحزَض اظ حجبت ٍ زٍام ثيكتطي ثطذَضزاض 

ذَاّس ثَز ، زض حبلي وِ اگط ليوَهت هَلت يب زائن ثِ يىي اظ ضٍؾبيب هؿئَالى 

قرم حمَلي ٍاگصاض گطزز ، چٌبًىِ لبًَى رسيس پيف ثيٌي وطزُ اؾت ، ثب تغييط 

قرم هؿئَل ليوَهت زچبض ٍلفِ هي قَز ٍ فلي االنَل ثبيس ثطاي تقييي لين رسيس 

ثِ زازگبُ يب ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى ضرَؿ وطز وِ ذَز هكىالتي زض پي ذَاّس 

.  زاقت 

د ـ ًتيزِ ٍ همبيؿِ  

ثب تَرِ ثِ هغبلت فَق ، چٌس ًىتِ ثِ فٌَاى ًتيزِ گيطي هي تَاى شوط وطز  

لبًَى ٍاگصاضي ليوَهت هحزَضاى تحت پَقف ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ثِ : اٍالً 

وِ تقييي ضئيؽ ؾبظهبى ٍ هسيطاى ول ٍ ضٍؾبي ازاضات ثْعيؿتي .…ؾبظهبى هصوَض 

هحل ضا ثِ فٌَاى لين هَلت ثب حك تَويل غيط پيف ثيٌي وطزُ ًَآٍضي لبثل تَرْي 



ًساضز ، ظيطا ثِ هَرت لَاًيي لجلي ًيع زازؾتبى هي تَاًؿتِ اؾت ازاضُ اهَض هحزَض 

ضا ثِ عَض هَلت ٍ تبتقييي لين اظ ؾَي زازگبُ ثِ قرم يب اقربل هَضز افتوبز 

ٍاًگْي تقييي اهيي هَلت اظ ؾَي زازگبُ ثطاي حفؼ اهَال ٍ تهطفبت . ٍاگصاض وٌس 

.  ضطٍضي ًيع هزبظ ثَزُ اؾت 

تٌْب لبفسُ تبظُ اي وِ زض لبًَى اذيط زيسُ هي قَز هحسٍز وطزى ليوَهت هَلت 

هؿئَالى ؾبظهبى ثْعيؿتي ثِ هَاضز ضطٍضت اؾت وِ هقلَم ًيؿت اظ لحبػ ههلحت 

هحزَض لبثل تَريِ ثبقس ٍ ثِ ّط حبل ٍاگصاضي وطزى تكريم ضطٍضت ثِ 

ايي . ؾبظهبى ثْعيؿتي وِ ذَز هتمبضي ليوَهت اؾت هَرِ ثِ ًؾط ًوي ضؾس 

.  تكريم فلي االنَل ثبيس ثب زازگبُ ثبقس ًِ ؾبظهبى زضذَاؾت وٌٌسُ 

ثب ايٌىِ ًؾط ًَيؿٌسگبى لبًَى ، ثب تَرِ ثِ فٌَاى آى ، ؽبّطاً ٍاگصاضي ؾوت : حبًيبً 

ليوَهت ثِ ؾبظهبى ثِ فٌَاى قرم حمَلي ثَزُ اهب زض هتي ههَة هزلؽ قَضاي 

اؾالهي ايي هٌؾَض تبهيي ًكسُ اؾت ، زض حبلي وِ قبيؿتِ اؾت چٌيي اذتيبضي ثطاي 

هطارـ لضبيي ٍرَز زاقتِ ثبقس ، ظيطا چِ ثؿب ههلحت هحزَض التضب هي وٌس وِ 

ليوَهت اٍ ثِ ًحَي وِ زاضاي حجبت ٍ اهىبًبت ٍ تزْيعات ٍ ًيطٍّبي وبفي هٌبؾت 

.  ثطاي ازاضُ اهَض هحزَضيي ثِ گًَِ اي قبيؿتِ اؾت ٍاگصاض گطزز 

ثلىِ زالئل هَرْي ثط رَاظ . ًِ تٌْب ّيچ هٌـ لبًًَي زض ايي ذهَل ٍرَز ًساضز 

ثب . تقييي قرم حمَلي ثِ ؾوت لين زض حمَق وًٌَي ايطاى هي تَاى اضائِ وطز 

ٍرَز ايي وِ ّيچ گًَِ قه ٍ تطزيسي زض ايي ظهيٌِ ٍرَز ًساقتِ ثبقس ، ثزبؾت 

تْيِ لبًَى رسيس ٍ عطح ٍ ثطضؾي آى زض . لبًًَگصاض ثِ چٌيي لبفسُ اي تهطيح وٌس 



هزلؽ فطنتي ثطاي تهطيح ثِ لبفسُ يبز قسُ پيف آٍضزُ ثَز وِ هتبؾفبًِ اظ آى 

چٌبًىِ ثبيس اؾتفبزُ ًكس  

زض . زض ذبتوِ ثي هٌبؾجت ًيؿت اقبضُ اي ثِ حمَق فطاًؿِ زض ايي ظهيٌِ زاقتِ ثبقين 

حمَق فطاًؿِ ّطگبُ هحزَض ، افن اظ نغيط يب هزٌبى ٍلي يب ليوي اظ افضبي 

ذبًَازُ ًساقتِ ثبقس ، ليوَهت ثِ زٍلت ٍاگصاض هي گطزز ٍ ثطذي اظ ؾبظهبًْبي 

زٍلتي وِ قرهيت حمَلي زاضًس ؾطپطؾتي ٍ ازاضُ اهَض هحزَض ضا ثِ فْسُ هي 

اگط » : همطض هي زاضز 1989 لبًَى هسًي فطاًؿِ انالحي 433هبزُ . گيطًس 

ليوَهت ثسٍى هتهسي ثبقس ، لبضي ليوَهت آى ضا زضهَضز وجيط ثِ زٍلت ٍ زض هَضز 

لبثل شوط اؾت وِ . « نغيط ، ثِ هَؾؿِ ووه ارتوبفي ثِ اعفبل ٍاگصاض هي وٌس 

قرهي ضا وِ لطاثت ًؿجي يب ؾججي ثب پسض ٍ :  لبًَى هسًي فطاًؿِ 432عجك هبزُ 

اهب زٍلت يب ًوبيٌسُ اٍ . « هبزض نغيط ًساضز ًوي تَاى هزجَض ثِ لجَل ليوَهت وطز 

 432ٌّگبهي وِ ليوَهت اظ ؾَي زازگبُ ثِ اٍ هحَل هي گطزز ًوي تَاًس ثِ هبزُ 

اؾتٌبز ًوبيس ، ّط چٌس وِ هي تَاًس اظ تهوين زازگبُ هجٌي ثط ثال هتهسي ثَزى 

ليوَهت ٍ ٍاگصاضي آى ثِ زٍلت يب يه هَؾؿِ زٍلتي قىبيت وٌس  

 لبًَى هسًي 433 زض ارطاي هبزُ 1985 زؾبهجط 11ققجِ اٍل هسًي ، ضاي هَضخ  )

 رْت ؾبظهبى زّي ليوَهت زٍلت ٍ 1988 غٍئي 17فطاًؿِ تهَيت ًبهِ هَضخ 

ثِ هَرت ايي تهَيت ًبهِ ، ٌّگبهي وِ ليوَهت ثِ . هسزوبضي زٍلت نبزض قسُ اؾت 

زٍلت ٍاگصاض هي قَز هوىي اؾت اقربل هتفبٍتي ثطاي ليوَهت ثط قرم ٍ 

ليوَهت اهَال تقييي گطزًس وِ ثِ ايي ًوبيٌسگي اظ زٍلت اهَض قرهي ٍ هبلي هحزَض 



ًوبيٌسگي زٍلت زض ايي هَاضز هوىي اؾت ثِ اؾتبًساض ، هسيط ؾبظهبى . ضا ازاضُ ًوبيٌس 

ثِ فالٍُ . فوَهي تطثيت يب زضهبى هحل ؾىًَت عفل ٍ ؾطزفتط هحل ٍاگصاض گطزز 

زازؾتبى ثبيس زض »  همطض زاقتِ اؾت وِ 1988 غٍئي 17 تهَيت ًبهِ انالحي 8هبزُ 

حَظُ ّط لبضي ليوَهت پؽ اظ وؿت ًؾط اؾتبًساض ، نَضتي اظ اقربل عجيقي يب 

ايي . حمَلي شيهالح ضا وِ ًوبيٌسگي زٍلت زض اهط ليوَهت هي پصيطًس تْيِ وٌس 

ليؿت ثبيس ثطاي ليوَهت ثط قرم ، ليوَهت ثط اهَال ، ليوَهت نغبض ٍ ليوَهت 

اقربل وجيط هحزَض رساگبًِ تٌؾين وطز اظ آًچِ گفتِ قس ، ثِ ٍضَح ثط هي آيس 

وِ ٍاگصاضي ليوَهت ثِ اقربل حمَلي زض فطاًؿِ پصيطفتِ قسُ اؾت ٍ ايي اهط 

 . ؾبثمِ زيطيٌِ زض آى وكَض زاقتِ اؾت ٍ ؽبّطاً ّيچ گبُ هَضز اذتالف ًجَزُ اؾت

 

 

 

 

 

 

 



 هْن تطيي ًىبت حمَلي زضثبضُ حضبًت 

يىي اظ هْوتطيي اّساف حمَق ذبًَازُ تمَيت ًْبز همسؼ ذبًَازُ ٍ پبؾساضي اظ لساؾت ٍ حفؼ 

 . ٍ ثمبي آى ٍ ًيع حوبيت اظ هبزضاى ٍ فطظًساى ٍ پسضاى اؾت

 لبًَى اؾبؾي لبًَى ثبيس اظ هبزضاى زض زٍضاى ثبضزاضي ٍ حك حضبًت ، 21ثِ هَرت انل 

حوبيت ًوبيس ٍ ًيع زض نَضت ًجَزى ٍلي قطفي ليوَهيت فطظًساى ثِ هبزضاى قبيؿتِ ؾپطزُ 

 .قَز 

حضبًت ثِ هقٌبي حفؼ وطزى ، زضوٌبض گطفتي ، پطٍضـ زازى ٍ زض لبًَى هسًي تحت فٌَاى 

ًگبّساضي ٍ تطثيت اعفبل ثِ حضبًت اقبضُ قسُ اؾت لصا تقطيف حضبًت ثِ فطف ٍ ضٍيِ 

 .لضبئي ٍاگصاض گطزيسُ اؾت 

 . اؾتحك ٍ ّن تىليف اثَييًگبّساضي اعفبل ّن -  لبًَى هسًي1168ثِ هَرت هبزُ 

. ًگِ زاضي ٍ ٍ تطثيت عفل تَؾظ وؿبًي اؾت وِ لبًَى همطض وطزُ اؾت: حضبًت ** 

ثٌبثطايي ًوي تَاى حك ًگْساضي ٍ تطثيت . حضبًت ّن حك ٍالسيي اؾت ٍ ّن تىليف آًبى

اظ ؾَي زيگط، پسض ٍ . فطظًس ضا ثسٍى زليل هَرِ ٍ حىن زازگبُ اظ پسض ٍ هبزض ؾلت وطز

 . هبزض ًوي تَاًٌس اظ ًگْساضي ٍ تطثيت فطظًس ذَز ؾطثبظ ظًٌس

اثَيي هىلف ّؿتٌس وِ زض حسٍز تَاًبيي ذَز ثِ تطثيت » لبًَى هسًي 1178ثِ هَرت هبزُ 

ؾْل اًگبضي زض « .اعفبل ذَيف ثط حؿت همتضي السام وٌٌس ٍ ًجبيس آى ّب ضا هْول ثگصاضًس

 . ًگْساضي ٍ تطثيت وَزن هَرت ؾمَط حك حضبًت هي قَز

 



 هست حضبًت ** 

حضبًت فطظًس چِ پؿط ثبقس ٍ چِ . لبًَى هست هكرهي ضا ثطاي حضبًت شوط ًىطزُ اؾت

 ؾبلگي ثب هبزض ٍ پؽ اظ آى ثب پسض اؾت ٍ هكرم ًيؿت حضبًت تب چِ ؾٌي ازاهِ 7زذتط، تب 

اهب عجك فتبٍاي فمْب ٍ ضٍيِ لضبيي هست حضبًت تب ثلَك قطفي اؾت؛ يقٌي ثطاي . زاضز

  لبًَى هسًي1193عجك هبزُ .  ؾبل15 ؾبل توبم لوطي ٍ ثطاي پؿطاى تب 9زذتطاى تب 

 :اقربني وِ ًگْساضي فطظًساى حك ٍ تىليف آًْب اؾت ** 

اهب . ظهبًي وِ پسض ٍ هبزض ثب يىسيگط ظًسگي هي وٌٌس ًگْساضي ثط فْسُ ّط زٍي آًْب اؾت 

زضنَضتي وِ پسض ٍ هبزض اظ يىسيگط رسا ظًسگي هي وٌٌس هغبثك هبزُ ٍاحسُ لبًَى انالح 

م ثطاي حضبًت چٌيي فطظًساًي ، هبزض تب ؾي ّفت ؾبلگي اٍلَيت زاضز ٍ پؽ اظ . ق1169هبزُ 

تجهطُ ايي لبًَى هي گَيس ثقس اظ ّفت ؾبلگي زضنَضت حسٍث . آى ايي اٍلَيت ثب پسض اؾت 

اظ ولوِ اٍلَيت . اذتالف ، حضبًت عفل ثب ضفبيت ههلحت وَزن ثِ تكريم زازگبُ اؾت 

زض ايي هبزُ ايي ثطزاقت هي قَز وِ زضنَضتي وِ ثطاي يىي اظ ٍالسيي هكىلي پيف آيس اظ 

لجيل فسم نالحيت زض ًگْساضي عفل يب ثب افتطاو يىي اظ ٍالسيي زض ًحَُ ًگْساضي عفل ، 

حتي زض هستي وِ اٍلَيت ثب آى پسض يب هبزض اؾت ثبظّن اهىبى تغييط نبحت حضبًت ذَاّس ثَز 

ٍ ايي هبزُ ًوي تَاًس اهطي ثبقس چطا وِ ّن تَافك ثط ذالف آى اهىبى پصيط اؾت ٍ ّن زازگبُ 

اگط هبزض - م . ق1170 هبزُ هخال هغبثك هبزُ . هي تَاًس ثٌب ثِ ههبلحي ذالف آى ضا حىن زّس 

زض هستي وِ حضبًت عفل ثب اٍ اؾت هجتال ثِ رٌَى قَز يب ثِ زيگطي قَّط وٌس حك حضبًت 

 .ثب پسض ذَاّس ثَز



زض نَضت فَت يىي اظ اثَيي حضبًت عفل ثب آى وِ ظًسُ اؾت - م . ق1171 هغبثك هبزُ 

ُ ثبقس   .ذَاّس ثَز ّطچٌس هتَفي پسض عفل ثَزُ ٍ ثطاي اٍ لين هقيي وطز

عفل ضا ًوي تَاى اظ اثَيي ٍ يب اظ پسض ٍ يب اظ هبزضي وِ حضبًت ثب اٍ اؾت - م . ق1175 هبزُ 

 .گطفت هگط زض نَضت ٍرَز فلت لبًًَي

 : حضبًت فطظًساًي وِ پسضقبى فَت ًوَزُ اًس** 

يب پسضقبى ثِ  (حزطي وِ هتهل ثِ ظهبى نغط ثبقس)حضبًت فطظًساى نغيط يب هحزَضي 

همبم ٍاالي قْبزت ضؾيسُ يب فَت ًوَزُ ثبقٌس ثب هبزضاى آًْب اؾت هگط آًىِ فسم نالحيت آًبى 

 .ثب حىن زازگبُ حبثت قسُ ثبقس

تقييي ّعيٌِ هتقبضف رْت حضبًت ثب زازگبُ اؾت ٍ پطزاذت آى ثقْسُ پسض يب رس پسضي هي ثبقس 

. 

ّيچ يه اظ اثَيي حك ًساضًس زض هستي وِ حضبًت عفل ثِ فْسُ - م . ق1172هغبثك هَاز هبزُ 

آًْب اؾت اظ ًگبّساضي اٍ اهتٌبؿ وٌس زض نَضت اهتٌبؿ يىي اظ اثَيي حبون ثبيس ثِ تمبضبي 

زيگطي يب ثِ تمبضبي لين يب يىي اظ الطثبء ٍ يب ثِ تمبضبي هسفي القوَم ًگبّساضي عفل ضا ثِ 

ٍ اؾت العام وٌس ٍ زض نَضتي وِ العام هوىي يب هإحط  ّط يه اظ اثَيي وِ حضبًت ثِ فْسُ ا

 .ًجبقس حضبًت ضا ثِ ذطد پسض ٍ ّط گبُ پسض فَت قسُ ثبقس ثِ ذطد هبزض تأهيي وٌس

ّط گبُ زض احط فسم هَاؽجت يب اًحغبط اذاللي پسض يب هبزضي وِ عفل - م . ق1173 ٍ هبزُ 

تحت حضبًت اٍ اؾت نحت رؿوبًي يب تطثيت اذاللي عفل زض هقطو ذغط ثبقس هحىوِ 



هي تَاًس ثِ تمبضبي الطثبي عفل يب ثِ تمبضبي لين اٍ يب ثِ تمبضبي هسفي القوَم ّط تهويوي ضا 

 .وِ ثطاي حضبًت عفل همتضي ثساًس اتربش وٌس

 حضبًت زض نَضت اًحالل ًىبح، عالق يب فَت ٍالسيي ** 

 ؾبلگي ثب هبزض ٍ پؽ اظ آى ثب پسض 7پؽ اظ اًحالل ًىبح ٍ رسايي ٍالسيي، حضبًت وَزن تب 

 لبًَى 43ثِ حىن هبزُ . ذَاّس ثَز هگط آى وِ ههلحت عفل ثِ گًَِ اي زيگط التضب وٌس

حوبيت ذبًَازُ حضبًت فطظًساًي وِ پسضقبى فَت وطزُ ًيع ثب هبزض آى ّبؾت هگط آى وِ 

زازگبُ ثِ تمبضبي ٍلي لْطي يب زازؾتبى، افغبي حضبًت ثِ هبزض ضا ذالف ههلحت فطظًس 

اگط چِ اظزٍاد هزسز هبزض حك حضبًت ٍي ضا ثِ ًفـ پسض ؾبلظ هي وٌس اهب . تكريم زّس

زض هَاضزي وِ پسض فَت وطزُ ثبقس، اظزٍاد هزسز هبزض هَرت ؾمَط حك حضبًت ٍي 

 زض نَضتي وِ پسض ٍ هبزض ّط زٍ فَت وطزُ ثبقٌس حضبًت ثب رس پسضي ٍ پؽ .ًرَاّس قس

 . اظ آى ثب ؾبيط ذَيكبًٍساى عفل اؾت

 ضوبًت ارطاي هوبًقت اظ ارطاي حىن زازگبُ 

چٌبًچِ ثِ حىن زازگبُ حضبًت ٍ ًگْساضي عفل ثط فْسُ وؿي لطاض گيطز ٍ پسض يب هبزض يب 

ّط قرم زيگطي هبًـ اظ ارطاي حىن قَز يب اظ اؾتطزاز عفل ذَززاضي ًوبيس ، زازگبُ تب 

 . ظهبى ارطاي حىن قرم هوتٌـ ضا ثبظزاقت هي ًوبيس

 

 آيب حك حضبًت لبثل اؾمبط اؾت ؟ ** 



زض ايي هَضز ثيي . هٌؾَض اظ اؾمبط حك حضبًت نطف ًؾط وطزى اضازي اظ آى اؾت

اهب آى . حمَلساًبى ٍ فمْب اذتالف ًؾط ٍرَز زاضز ٍ ضٍيِ لضبيي ٍاحسي ًيع ٍرَز ًساضز

چِ زض آى اذتالف ًؾطي ًيؿت، هَضزي اؾت وِ پسض ٍ هبزض ثِ ًفـ يىسيگط اظ حك حضبًت 

ثٌبثطايي لطاضزازّبي ثيي ٍالسيي زض هَضز حك حضبًت زض نَضتي . ذَز نطف ًؾط هي وٌٌس

اهب آًزب وِ لبًَى هي . وِ ثط ذالف غجغِ ٍ ههلحت عفل ًجبقس، هقتجط ٍ الظم االرطا اؾت

گَيس حضبًت تىليف اثَيي اؾت لصا پسض ٍ هبزض ًوي تَاًٌس زض آى ٍاحس ايي حضبًت ضا اظ ذَز 

 . ؾبلظ ًوبيٌس ٍ عفل ضا ثي ؾطپطؾت ضّب ًوبيٌس 

 ًگْساضي ٍ تطثيت اعفبل** 

پسض ٍ هبزض زض حس تَاى ثبيس زض تطثيت وَزوبى ذَز ثىَقٌس ٍ زض ارطاي ايي اهط حك تٌجيِ 

 .وَزن ذَز ضا زض حس هتقبضف زاضًس 

عفل ثبيس هغيـ اثَيي ذَز ثَزُ ٍ زض ّط ؾٌي وِ ثبقس ثبيس ثِ آًْب احتطام - م. ق1177هبزُ 

 .وٌس

اثَيي هىلف ّؿتٌس وِ زض حسٍز تَاًبيي ذَز ثِ تطثيت اعفبل ذَيف ثط - م . ق1178 هبزُ 

 .حؿت همتضي السام وٌٌس ٍ ًجبيس آًْب ضا هْول ثگصاضًس

اثَيي حك تٌجيِ عفل ذَز ضا زاضًس ٍلي ثِ اؾتٌبز ايي حك ًوي تَاًٌس عفل - م . ق1179 هبزُ 

 .ذَز ضا ذبضد اظ حسٍز تأزيت تٌجيِ ًوبيٌس

 



 اذتالف پسض ٍ هبزض زض تطثيت ٍ ًگْساضي اظ وَزن** 

زض زٍضاى ظًسگي هكتطن، ظى ٍ قَّط ثبيس هكتطوبً ٍ ثب تكطيه هؿبفي زض ًگْساضي، 

اهب زض نَضتي وِ زض .  لبًَى هسًي 1178هغبثك هبزُ . تطثيت عفل ٍ حضبًت اٍ ثىَقٌس

زضٍاى ظًسگي هكتطن زضثبضُ ًگْساضي ٍ تطثيت عفل ثيي پسض ٍ هبزض اذتالفي حبزث قَز، 

 لبًَى هسًي وِ ضيبؾت ذبًَازُ ضا اظ ذهبيم 1105تىليف چيؿت؟ ثب تَرِ ثِ حىن هبزُ 

الجتِ . قَّط زاًؿتِ اؾت، ثِ ًؾط هي ضؾس زض هَاضز اذتالف، ًؾط قَّط ثبيس هطافبت قَز

ثٌبثطايي اگط ضٍيِ . زض ّط نَضت زض هَضَؿ حضبًت، انل ضفبيت ههلحت وَزن اؾت

پسض زض تطثيت ٍ ًگْساضي اظ عفل ثِ ههلحت ٍي ًجبقس، ّطيه اظ الطثبي اٍ اظ رولِ هبزض 

 . هي تَاًس زض ايي هَضز ثِ زازگبُ هطارقِ وٌس

  ًگبّساضيحك ٍ تىليف لبًَى هسًي زضذهَل 1168ضوبًت ارطاي هبزُ ** 

 وِ پسض ٍهبزض زض ايي ثبضُ زاضًس ٍ حميضوبًت ارطاي حك ٍ تىليف ًگبّساضي ضا اظ ًؾط 

 : وِ ثِ فْسُ آًبى ًْبزُ قسُ اؾت، هي تَاى ثِ زٍ ًَؿ تمؿين وطزتىبليفي

 :ضوبًت ارطاي حك ًگبّساضي - 1

ّطگبُ فطظًسي اظ ذبًِ پسضي ثگطيعز ٍ يب زيگطي اٍ ضا ًعز ذَزثجطز، پسض ٍ هبزض هي 

 .تَاًٌس اظ زازگبُ ثرَاٌّس ثِ ثبظگكت فطظًسقبى حىن زّس

 :ضوبًت ارطاي تىليف ًگبّساضي - 2



 اهتٌبؿّيچ يه اظ اثَيي حك ًساضًس زضهستي وِ حضبًت عفل ثِ فْسُ آًْبؾت اظ ًگبّساضي اٍ 

زض نَضت اهتٌبؿ يىي اظ اثَيي، حبون ثبيس ثِ تمبضبي زيگطي يب تمبضبي لين يب يىي اظ .وٌٌس

الطثب ٍ يب ثِ تمبضبي هسفي القوَم ًگبّساضي عفل ضا ثِ ّطيه اظاثَيي وِ حضبًت ثِ فْسُ 

 وٌس ٍ زض نَضتي وِ العام هوىي يب هإحط ًجبقس، حضبًت ضا ثِ ذطد پسضٍ ّطگبُ العاماٍؾت،

 .پسض فَت قسُ ثبقس، ثِ ذطد هبزض تبهيي وٌس

 .اگط ٍلي يب ؾطپطؾت عفلي وِ زيَاًِ يب ؾفيِ ثبقس ٍ زض هقبلزِ اٍهؿبهحِ وٌس، هزطم اؾت

 :ثغَض ولي حضبًت عفل فجبضت اؾت اظ * 

پسض ٍ هبزض زضنَضت لسضت ٍ اؾتغبفت ثبيس زضحس تَاى ثِ تطثيت اعفبل : تطثيت عفل (1

 .ذَزثپطزاظًس

اثَيي حك تٌجيِ عفل ذَز ضا زاضًس ٍلي ثِ اؾتٌبز ايي حك ًوي تَاًٌس عفل ضا : تٌجيِ عفل (2

 . ذبضد اظ حسٍزتبزيت تٌجيِ وٌٌس

زض همبثل ّط حك تىليفي اؾت ٍ زض همبثل حمي وِ عفل ثط ٍالسيي ذَز زاضز، : اعبفت عفل (3

 .لبًًَگصاض اٍ ضاهزجَض ثِ اعبفت اظ آًْب ًوَزُ اؾت

 

 



 :ضوبًت ارطاي حضبًت زض هَاز لبًًَي حمَق ايطاى ** 

 ضوبًت ارطاي رلَگيطي اظ افوبل حك حضبًت- 1

اگط وؿي اظ زازى اعفبلي وِ ثِ »:  لبًَى هزبظات اؾال هي زض ايي هَضز گفتِ اؾت632هبزُ 

اٍ ؾپطزُ قسُ اؾت، زض هَلـ هغبلجِ اقربني وِ لبًًَبً حك هغبلجِ زاضًس، اهتٌبؿ وٌس ثِ 

 هيليَى 3 ّعاض ضيبل تب 500 هبُ يب ثِ رعاي ًمسي اظ يه هيليَى ٍ 6 هبُ تب 3هزبظات حجؽ اظ 

 «.ضيبل هحىَم ذَاّس قس

 ضوبًت ارطاي ذَززاضي اظ افوبل حضبًت- 2

ّيچ يه اظ اثَيي حك ًساضًس، زض هستي وِ حضبًت »:  زض ايي ذهَل هي گَيس1172هبزُ 

عفل ثِ فْسُ اٍؾت، اظ ًگْساضي اٍ اهتٌبؿ وٌس، زض نَضت اهتٌبؿ يىي اظ اثَيي، حبون ثبيس ثِ 

تمبضبي لين يب يىي اظ الطثب ٍ يب ثِ تمبضبي هسفي القوَم ًگْساضي عفل ضا ثِ ّط يه اظ اثَيي 

 «...وِ حضبًت ثِ فْسُ اٍؾت، العام وٌس

 ضوبًت ارطاي فسم هَاؽجت اظ عفل- 3

 . انال حي لبًَى هسًي تىليف ضا ضٍقي ًوَزُ اؾت1173هبزُ ٍاحسُ هبزُ 

زض هَضز هؿإٍليت حمَلي وؿي وِ ًگْساضي يب هَاؽجت اظ هزٌَى يب نغيط لبًًَبً ثِ اٍ 

ؾپطزُ قسُ، ّطگبُ تمهيطي زض ًگْساضي ٍ هَاؽجت آًْب ًوَزُ ٍ ظيبًي ثِ آًْب ٍاضز قَز، 

 لبًَى هزبظات اؾال هي گفتِ 633زض ايي هَضز هبزُ . هؿإٍل رجطاى ظيبى ٍاضزُ ذَاّس ثَز



ّطگبُ وؿي قرهبً يب ثِ زؾتَض زيگطي عفل يب قرهي ضا وِ لبزض ثِ هحبفؾت اظ »: اؾت

 ؾبل ٍ يب 2 هبُ تب 6ذَز ًوي ثبقس، زض هحلي وِ ذبلي اظ ؾىٌِ اؾت، ضّب ًوبيس ثِ حجؽ اظ 

 «. هيليَى ضيبل هحىَم ذَاّس قس12 هيليَى تب 3رعاي ًمسي اظ 

 

 : ثب ايي تَضيح ** 

 هيليَى ضيبل 3 هبُ حجؽ ٍ تب 6 تب 3فسم تؿلين عفل ثِ وؿي وِ حضبًت ثط فْسُ اٍؾت، - 1

 .رطيوِ ضا زض پي زاضز

فسم هَاؽجت اظ عفل يب اًحغبط اذال لي هبًٌس افتيبز، اقتْبض ثِ فؿبز، تىطاض ضطة ٍ - 2

 .تىسي گطي هَرت ؾمَط حضبًت ٍ هؿتَرت هؿإٍليت هسًي اؾت

زض نَضت هوبًقت اظ اؾتطزاز عفل، هوبًقت وٌٌسُ ثِ حجؽ هحىَم قسُ تب فول اؾتطزاز - 3

 .اًزبم قَز

 ثبض رعاي ًمسي ٍ ثطاي ثبض ؾَم هَرت ؾلت 2هٌـ هال لبت عفل ثطاي عطف زيگط تب - 4

 .حضبًت هي گطزز

زض نَضت اهتٌبؿ اظ پصيطـ حضبًت، زازگبُ عطف همبثل ضا العام ٍ اگط العام هيؿط ٍالـ - 5

 .ًكس، حضبًت ثِ قرم حبلج ٍاگصاض ٍ ثب ّعيٌِ پسض ٍ هبزض ازاضُ ذَاّس قس



فبؾس ثَزى هبزض هبًـ هال لبت فطظًس ًرَاّس قس؛ ظيطا هال لبت فطظًس حك فغطي ٍ - 6

 .عجيقي يه هبزض اؾت

 .تقييي ظهبى ٍ هيعاى هال لبت زض نَضت ًجَز تَافك عطفيي ثب زازگبُ اؾت- 7

زض نَضت ثبال  ضفتي ّعيٌِ ظًسگي، هبزضي وِ حضبًت عفل ثط فْسُ اٍؾت، هي تَاًس اظ - 8

 .زازگبُ تمبضبي افعايف ًفمِ ضا ثٌوبيس

 ( ؾبل توبم لوطي9 ؾبل توبم لوطي ٍ زض زذتط 15زض پؿط )تَضيح ايٌىِ ثب ضؾيسى ؾي ثلَك 

زازگبُ ذَز ضا فبضك اظ ضؾيسگي زضذهَل حضبًت زاًؿتِ ٍ فطظًساى حك اًتربة ازاهِ 

ظًسگي ًعز يىي اظ ٍالسيي ضا ذَاٌّس زاقت وِ زض ّط نَضت تأهيي هربضد ظًسگي ثب پسض 

 .ذَاّس ثَز

 حك هاللبت * 

زض نَضتي وِ ثِ فلت عالق يب ثِ ّط فلت زيگط اثَيي عفل زض يه - م . ق1174هغبثك  هبزُ 

هٌعل ؾىًَت ًساقتِ ثبقٌس ّط يه اظ اثَيي وِ عفل تحت حضبًت اٍ ًوي ثبقس حك هاللبت 

عفل ذَز ضا زاضز تقييي ظهبى ٍ هىبى هاللبت ٍ ؾبيط رعئيبت هطثَعِ ثِ آى زض نَضت 

 .اذتالف ثيي اثَيي ثب زازگبُ ذبًَازُ هي ثبقس

ًوي تَاى وَزن ضا ثِ اؾتٌبز حك حضبًت اظ هاللبت ثب پسض، هبزض ٍ ؾبيط ذَيكبًٍساًف 

ثٌبثطايي . ّوچٌيي پسض، هبزض ٍ ذَيكبًٍساى عفل حك زاضًس اٍ ضا هاللبت وٌٌس. هحطٍم وطز



اگط پسض ٍ هبزض رسا اظ يىسيگط ظًسگي هي وٌٌس، ّط يه اظ ٍالسيي وِ ًگْساضي عفل ضا ثط 

اگط زض ايي هَضز ثيي عطفيي اذتالف . فْسُ زاضز ثبيس حك زيگطي زض هاللبت ضا هطافبت وٌس

زض هَاضز اًحالل ًىبح هخل عالق ًيع زازگبُ ضوي . افتس، حل اذتالف ثب زازگبُ ذبًَازُ اؾت

 لبًَى حوبيت 29هبزُ . حىن زض هَضز حضبًت ثبيس زضثبضُ حك هاللبت تقييي تىليف وٌس

ثب  [ضوي ضاي نبزضُ زض ذهَل زضذَاؾت عالق]زازگبُ ثبيس »: ذبًَازُ همطض وطزُ اؾت

تَرِ ثِ ٍاثؿتگي فبعفي ٍ ههلحت عفل، تطتيت، ظهبى ٍ هىبم هاللبت ٍي ثب پسض ٍ هبزض ٍ 

زض نَضتي وِ هؿئَل » لبًَى حوبيت ذبًَازُ 41ٍ ثِ حىن هبزُ « .ؾبيط ثؿتگبى ضا تقييي وٌس

حضبًت اظ اًزبم تىبليف همطض ذَززاضي وٌس ٍ يب هبًـ هاللبت عفل تحت حضبًت ثب اقربل 

هي تَاًس زض ذهَل اهَضي اظ لجيل ٍاگصاضي اهط حضبًت ثِ  [زازگبُ]شي حك قَز، 

زيگطي يب تقييي قرم ًبؽط ثب پيف ثيٌي حسٍز ًؾبضت ٍي ثب ضفبيت ههلحت عفل تهوين 

 «. همتضي اتربش وٌس

 قطايظ تغييط حضبًت هَاضز ؾمَط حك حضبًت ٍ ** 

چٌبًچِ زض احط فسم هَاؽجت ٍ يب اًحغبط اذاللي پسض ٍ هبزضي وِ عفل تحت حضبًت اٍ اؾت 

نحت رؿوي يب تطثيت اذاللي عفل زض هقطو ذغط ثبقس زازگبُ هي تَاًس ثب تمبضبي ثؿتگبى 

 . ، لين ٍ يب ضئيؽ حَظُ لضبئي تطتيت همتضي زيگطي ضا ثطاي حضبًت وَزن اتربش ًوبيس

 ( لبًَى هسًي1173هبزُ )فسم هَاؽجت يب اًحغبط اذاللي پسض يب هبزض 

اثتال ثِ , اقتْبض ثِ فؿبز اذالق ٍ فحكب, افتيبز ظيبى آٍض ثِ الىل، هَاز هرسض ٍ لوبض. 1



ثيوبضي ّبي ضٍاًي ثب تكريم پعقىي لبًًَي، ؾَء اؾتفبزُ اظ عفل يب ارجبض اٍ ثِ 

ٍضٍز زض هكبغل ضس اذاللي هبًٌس فؿبز ٍ فحكبء، تىسي گطي ٍ لبچبق ٍ تىطاض ضطة 

ٍ رطح ذبضد اظ حس هتقبضف اظ رولِ هَاضز فسم هَاؽجت يب اًحغبط اذاللي پسض ٍ 

 .هبزض اؾت 

 ( لبًَى هسًي1170هبزُ )رٌَى هبزض . 2

 ( لبًَى هسًي1170هبزُ )اظزٍاد هزسز هبزض . 3

ثطذي اظ حمَلساًبى ثب اؾتٌبز ثِ هٌبثـ فمْي وفط ضا اظ فَاهل ؾمَط حك حضبًت زاًؿتِ . 4

 . اًس

 .  لوبض– هَاز هرسض –افتيبز ظيبى آٍض ثِ الىل . 5

 .اقتْبض ثِ فؿبز اذالق ٍ فحكبء . 6

 . اثتالء ثِ ثيوبضي ضٍاًي ثِ تكريم پعقىي لبًًَي. 7

 –ؾَء اؾتفبزُ اظ عفل يب ارجبض اٍ ثِ ٍضٍز ثِ هكبغل ضس اذاللي هبًٌس فؿبز ، فحكبء . 8

 .تىسي گطي ، لبچبق

 .تىطاض ضطة ٍ رطح ذبضد اظ حس هتقبضف . 9

ضفبيت غجغِ ٍ ههلحت وَزوبى ٍ ًَرَاًبى » لبًَى حوبيت ذبًَازُ 45ثِ هَرت هبزُ . 10

همبٍهت زض همبثل تهوين « .زض وليِ تهويوبت زازگبُ ّب ٍ همبهبت ارطايي العاهي اؾت

زازگبُ زضثبضُ حضبًت وَزوبى ٍ ارطا ًىطزى آى هٌزط ثِ ثبظزاقت فطز هترلف هي 



ّط »:  همطض وطزُ اؾت 1392 لبًَى حوبيت ذبًَازُ ههَة فطٍضزيي 40هبزُ . قَز

وؽ اظ ارطاي حىن زازگبُ زض هَضز حضبًت عفل اؾتٌىبف وٌس يب هبًـ ارطاي آى قَز 

يب اظ اؾتطزاز عفل اهتٌبؿ ٍضظز، حؿت تمبضبي شي ًفـ ٍ ثِ زؾتَض زازگبُ نبزض وٌٌسُ 

 «.ضاي ًرؿتيي تبض ظهبى ارطاي حىن ثبظزاقت هي قَز

 تٌجيِ عفل

قىي ًيؿت وِ پسض ٍ هبزض ثِ فٌَاى ٍالسيي ٍ هطثي وَزن ثطاي تطثيت ٍ تأزيت ٍ 

رلَگيطي اظ اًحطاف اٍ هي تَاًٌس تب حسي وِ قطؿ اًَض اؾال م ثِ آى اقبضُ زاقتِ اؾت، اظ 

 ( ضطثِ وِ ربي آى ؾطخ يب وجَز ًكَز6 ضطثِ ٍ زض ثطذي ضٍايبت، تب 3حسٍز )تٌجيِ 

اؾتفبزُ وٌٌس؛ اهب ايي ثساى هقٌب ًيؿت وِ ضطة ٍ قتن ٍ افوبل ذكًَت ثط فطظًس ثطاي تطثيت 

 .ثي اقىبل اؾت ٍ تأحيط هٌفي ًساضز

انل اؾبؾي ٍ اٍليِ اؾال م وِ ًمف تطثيتي ٍ انال حي فؾيوي زاضز، ّوبى تكَيك ٍ تحطيه 

ُ ّب ثِ زال يل هرتلف ثِ آى ون تَرْي  ٍ تطغيت ثِ وبضّبي ذَة اؾت وِ هتأؾفبًِ ذبًَاز

لبًَى ّن زض نَضتي ايي اذتيبض ضا ثِ ٍالسيي زازُ اؾت وِ پب اظ حسٍز هزبظ فطا . هي وٌٌس

ًگصاضًس، زض غيط ايي نَضت تٌجيِ آًبى حبلت غيطلبًًَي پيسا ًوَزُ ٍ ثِ هبًٌس ؾبيط افطاز ثِ 

هزبظات ّبي لبًًَي هحىَم ذَاٌّس قس؛ ظيطا اثَيي حك تٌجيِ عفل ذَز ضا زاضًس؛ اهب ثِ 

 .اؾتٌبز ايي حك ًوي تَاًٌس عفل ذَز ضا ذبضد اظ حسٍز، تأزيت ٍ تٌجيِ ًوبيٌس

الساهبت ٍالسيي ٍ اٍليبي لبًًَي ٍ ؾطپطؾتبى نغبض ٍ هحزَضيي وِ ثِ هٌؾَض تأزيت يب 



حفبؽت آًْب اًزبم هي قَز، ثبيس زض حس هتقبضف ٍ هقوَل ٍ نطفبً زض رْت تأزيت ٍ تطثيت عفل 

 لبًَى هزبظات اؾال هي ّن زض ايي هَضز تأويس 59نَضت گيطز، ّوبى عَض وِ قك اٍل هبزُ 

 .وطزُ اؾت

ثٌبثطايي ّوبى عَض وِ آٍضزُ قس، ٍالسيي ٍ هطثي وَزن رْت تطثيت ٍ تأزيت ٍ ثطاي 

رلَگيطي اظ اًحطاف ٍي هي تَاًٌس تب حسي وِ قطؿ همسؼ ثِ آى اقبضُ زاقتِ اؾت، فول 

 .ًوبيٌس

حسٍز تٌجيِ، هتأؾفبًِ زض لبًَى هب ثِ عَض ٍاضح ٍ قفبف تجييي ٍ هغطح ًكسُ ٍ تقطيفي اظ آى 

وِ حس ٍ هطظ تٌجيِ ضا هكرم ًوبيس، زض لبًَى ًيبهسُ اؾت وِ ٍالسيي تب چِ حس ٍ ثب چِ 

ٍؾيلِ اي هزبظ ثِ تٌجيِ ّؿتٌس، لبًَى تٌْب ثِ يه هَضز اقبضُ هرتهط ًوَزُ ٍ هَاضز زيگط 

 .ضا احهب ٍ يب ال الل ضٍقي ًىطزُ اؾت

زض ايي ظهيٌِ ضٍايبتي اظ ائوِ زاضين وِ حسٍز تٌجيِ عفل ضا ضٍقي ًوَزُ ٍ پسض ضا زض 

نَضت تٌجيِ عفل وِ هٌزط ثِ ؾطخ يب وجَز قسى ثسى وَزن گطزز، ثِ پطزاذت زيِ هحىَم 

 .ًوَزُ اؾت

 ضطثِ 3ثطاي تأزيت ثيف اظ »: ايي ثَز وِ فطهَز (ل)اظ رولِ ٍنبيبي حضطت پيغوجط 

 «.ًعى ٍ اگط چٌيي وطزي، ضٍظ ليبهت لهبل ذَاّي قس

ثب تقوك ٍ زلت ًؾط زض قطايغي وِ زض ضٍايبت ثساى اقبضُ قس ٍ ّويي عَض ؾرٌبى گْطثبض 

، تٌجيِ يه انل حىيوبًِ اؾت ًِ قيَُ ذكًَت آهيعي ثطاي رجطاى (ؿ)هقهَهيي 



ًبتَاًي ّبي ٍالسيي زض تطثيت وَزن، حتي زض ضٍايبت زاضين وِ ٍالسيي هزبظ ًيؿتٌس وَزوبى 

 ؾبل ضا حتي ثطاي ٍازاض وطزى ثِ ًوبظ وته ثعًٌس؛ ظيطا اؾال م زيي ضأفت ٍ 7ووتط اظ 

هْطثبًي اؾت ٍ چٌبًچِ زؾتَضّبي حىيوبًِ آى ضا ؾطلَحِ ظًسگي لطاض زّين، ثي تطزيس 

 .ظًسگي هٌبؾجي ذَاّين زاقت

زض ًْبيت ّطگبُ لبًَى حسٍز تٌجيِ ضا تجييي ٍ احهب ًىٌس، ّوچٌبى ضاُ ثطاي ؾَءاؾتفبزُ 

 لبًَى 76 انال حي ههَة ؾبل 1173زض هبزُ . افطاز ٍ تضييـ حمَق وَزوبى ثبظ ذَاّس ثَز

ّطگبُ زض احط فسم هَاؽجت يب اًحغبط اذال لي پسض يب هبزضي وِ عفل تحت »: هسًي آهسُ اؾت

حضبًت اٍؾت، نحت رؿوبًي ٍ يب تطثيت اذال لي عفل زض هقطو ذغط ثبقس، هحىوِ 

هي تَاًس ثِ تمبضبي الطثبي عفل يب ثِ تمبضبي لين اٍ يب ثِ تمبضبي ضئيؽ حَظُ لضبيي ّط 

هال حؾِ هي گطزز زض ايي « ...تهويوي ضا وِ ثطاي حضبًت عفل همتضي ثساًس، اتربش وٌس

لبًَى ًيع ثِ تىطاض ضطة ٍ رطح ذبضد اظ حس هتقبضف اقبضُ قسُ ٍ حبل آى وِ حس هتقبضف 

ـ تط قبّس ضفـ ذألّبي  ُ اي اظ اثْبم لطاض گطفتِ اؾت وِ اهيسٍاضين ّطچِ ؾطي زض پطز

 .لبًًَي، ارطايي ٍ حوبيتي اظ وَزوبى ثبقين

زض پبيبى ثحج هتصوط هي قَم وِ ٍالسيي ثِ ّيچ ٍرِ ًوي تَاًٌس فطظًساى ذَز ضا ذبضد اظ 

 لبًَى هسًي 76 انال حي ههَة 1173 هبزُ 5ّوچٌيي هغبثك قك . حسٍز تأزيت، تٌجيِ ًوبيٌس

وِ زض ثحج حضبًت آٍضزُ قسُ اؾت، ًوي تَاًٌس عفل ذَز ضا ذبضد اظ حس هتقبضف هَضز 

 .ايطاز ضطة ٍ رطح لطاض زٌّس

ثٌبثطايي زض نَضتي وِ اثَيي عفل ذبضد اظ حس هتقبضف ٍ هَاضز لبًًَي اقبضُ قسُ، ًؿجت ثِ 



تٌجيِ عفل ذَز السام ًوبيٌس وِ زض ًتيزِ هٌزط ثِ ايطاز ضطة ٍ رطح ٍ يب لتل عفل قَز، ثِ 

تٌبؾت ًتيزِ حبنل قسُ اظ اضتىبة رطم، ثِ هخبثِ ؾبيط هزطهبى ثِ تحول هزبظات ّبي لبًًَي 

اثَيي حك تٌجيِ عفل ذَز ضا »:  لبًَى هسًي آهسُ اؾت1179زض هبزُ . هحىَم ذَاٌّس قس

 «.زاضًس؛ ٍلي ثِ اؾتٌبز ايي حك ًوي تَاًٌس عفل ذَز ضا ذبضد اظ حسٍز تأزيت، تٌجيِ ًوبيٌس

 هَاز لبًًَي 

 1391اظ لبًَى حوبيت ذبًَازُ ههَة اؾفٌس ** 

 :ضؾيسگي ثِ اهَض ٍ زفبٍي ظيط زض نالحيت زازگبُ ذبًَازُ اؾت- 4هبزُ

ٍاليت لْطي، ليوَهت، اهَض  - ضقس، حزط ٍ ضفـ آى - ًؿت – حضبًت ٍ هاللبت عفل

 - ًفمِ البضة - هطثَط ثِ ًبؽط ٍ اهيي اهَال هحزَضاى ٍ ٍنبيت زض اهَض هطثَط ثِ آًبى

 ؾطپطؾتي وَزوبى ثي ؾطپطؾت

هبزض يب ّط قرهي وِ حضبًت عفل يب ًگْساضي قرم هحزَض ضا ثِ التضبء - 6هبزُ

زض . ضطٍضت ثطفْسُ زاضز، حك البهِ زفَي ثطاي هغبلجِ ًفمِ عفل يب هحزَض ضا ًيع زاضز

 .ايي نَضت، زازگبُ ثبيس زض اثتساء ازفبي ضطٍضت ضا ثطضؾي وٌس

زازگبُ ضوي ضأي ذَز ثب تَرِ ثِ قطٍط ضوي فمس ٍ هٌسضربت ؾٌس اظزٍاد، تىليف - 29هبزُ

رْيعيِ، هْطيِ ٍ ًفمِ ظٍرِ، اعفبل ٍ حول ضا هقيي ٍ ّوچٌيي ارطت الوخل ايبم ظٍريت 

لبًَى هسًي تقييي ٍ زض هَضز چگًَگي حضبًت ٍ ( 336)عطفيي هغبثك تجهطُ هبزُ 



ِ ّبي حضبًت ٍ ًگْساضي تهوين همتضي اتربش هي وٌس . ًگْساضي اعفبل ٍ ًحَُ پطزاذت ّعيٌ

ّوچٌيي زازگبُ ثبيس ثب تَرِ ثِ ٍاثؿتگي فبعفي ٍ ههلحت عفل، تطتيت، ظهبى ٍ هىبى هاللبت 

حجت عالق هَوَل ثِ تأزيِ حمَق هبلي ظٍرِ . ٍي ثب پسض ٍ هبزض ٍ ؾبيط ثؿتگبى ضا تقييي وٌس

عالق زضنَضت ضضبيت ظٍرِ يب نسٍض حىن لغقي زايط ثط افؿبض ظٍد يب تمؿيظ . اؾت

زض ّطحبل، ّطگبُ ظى ثسٍى زضيبفت حمَق هصوَض ثِ حجت عالق . هحىَمٌ ثِ ًيع حجت هي قَز

ضضبيت زّس هي تَاًس پؽ اظ حجت عالق ثطاي زضيبفت ايي حمَق اظ عطيك ارطاي احىبم 

 .زازگؿتطي هغبثك همطضات هطثَط السام وٌس

 حضبًت ٍ ًگْساضي اعفبل ٍ ًفمِ- فهل پٌزن 

ّطوؽ اظ ارطاي حىن زازگبُ زض هَضز حضبًت عفل اؾتٌىبف وٌس يب هبًـ ارطاي آى - 40هبزُ

قَز يب اظ اؾتطزاز عفل اهتٌبؿ ٍضظز، حؿت تمبضبي شي ًفـ ٍ ثِ زؾتَض زازگبُ نبزضوٌٌسُ 

 .ضأي ًرؿتيي تب ظهبى ارطاي حىن ثبظزاقت هي قَز

ّطگبُ زازگبُ تكريم زّس تَافمبت ضارـ ثِ هاللبت، حضبًت، ًگْساضي ٍ ؾبيط - 41هبزُ

اهَض هطثَط ثِ عفل ثطذالف ههلحت اٍ اؾت يب زض نَضتي وِ هؿإٍل حضبًت اظ اًزبم 

تىبليف همطض ذَززاضي وٌس ٍيب هبًـ هاللبت عفل تحت حضبًت ثب اقربل شي حك قَز، 

هي تَاًس زض ذهَل اهَضي اظ لجيل ٍاگصاضي اهط حضبًت ثِ زيگطي يب تقييي قرم ًبؽط ثب 

 .پيف ثيٌي حسٍز ًؾبضت ٍي ثب ضفبيت ههلحت عفل تهوين همتضي اتربش وٌس

لَُ لضبئيِ هىلف اؾت ثطاي ًحَُ هاللبت ٍالسيي ثب عفل ؾبظ ٍ وبض هٌبؾت ثب ههبلح - تجهطُ



 .ذبًَازُ ٍ وَزن ضا فطاّن ًوبيس

آييي ًبهِ ارطائي ايي هبزُ ؽطف قف هبُ تَؾظ ٍظاضت زازگؿتطي تْيِ هي قَز ٍ ثِ تهَيت 

 .ضييؽ لَُ لضبئيِ هي ضؾس

نغيط ٍ هزٌَى ضا ًوي تَاى ثسٍى ضضبيت ٍلي، لين، هبزض يب قرهي وِ حضبًت ٍ - 42هبزُ

ًگْساضي آًبى ثِ اٍ ٍاگصاض قسُ اؾت اظ هحل البهت همطض ثيي عطفيي يب هحل البهت لجل اظ 

ٍلَؿ عالق ثِ هحل زيگط يب ذبضد اظ وكَض فطؾتبز، هگط ايٌىِ زازگبُ آى ضا ثِ ههلحت 

. نغيط ٍ هزٌَى ثساًس ٍ ثب زضًؾط گطفتي حك هاللبت اقربل شي حك ايي اهط ضا اربظُ زّس

زازگبُ زضنَضت هَافمت ثب ذبضد وطزى نغيط ٍ هزٌَى اظ وكَض، ثٌبثط زضذَاؾت شي ًفـ، 

 .ثطاي تضويي ثبظگطزاًسى نغيط ٍ هزٌَى تأهيي هٌبؾجي اذص هي وٌس

حضبًت فطظًساًي وِ پسضقبى فَت قسُ ثب هبزض آًْب اؾت هگط آًىِ زازگبُ ثِ - 43هبزُ

تمبضبي ٍلي لْطي يب زازؾتبى، افغبي حضبًت ثِ هبزض ضا ذالف ههلحت فطظًس تكريم 

 .زّس

ُ ّبي ارطائي هَضَؿ هبزُ - 44هبزُ لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ( 5)زضنَضتي وِ زؾتگب

، هلعم ثِ تؿلين يب توليه اهَالي ثِ نغيط يب ؾبيط هحزَضاى ثبقٌس، 1386/ 7/ 8ههَة 

ِ ّبي هتقبضف ظًسگي ثبيس زض اذتيبض  ايي اهَال ثب تكريم زازؾتبى زض حسٍز تأهيي ّعيٌ

ُ زاض اؾت، هگط آًىِ زازگبُ ثِ  قرهي لطاض گيطز وِ حضبًت ٍ ًگْساضي هحزَض ضا فْس

 .ًحَ زيگطي همطض وٌس



ُ ّب ٍ همبهبت - 45هبزُ ضفبيت غجغِ ٍ ههلحت وَزوبى ٍ ًَرَاًبى زض وليِ تهويوبت زازگب

 .ارطائي العاهي اؾت

 ؾبل زض رلؿبت ضؾيسگي ثِ زفبٍي ذبًَازگي رع زض 15حضَض وَزوبى ظيط  -46هبزُ

 .هَاضز ضطٍضي وِ زازگبُ تزَيع هي وٌس هوٌَؿ اؾت

زازگبُ زض نَضت زضذَاؾت ظى يب ؾبيط اقربل ٍارت الٌفمِ، هيعاى ٍ تطتيت - 47هبزُ

 .پطزاذت ًفمِ آًبى ضا تقييي هي وٌس

ِ عَض - تجهطُ زضهَضز ايي هبزُ ٍ ؾبيط هَاضزي وِ ثِ هَرت حىن زازگبُ ثبيس ٍرَّي ث

هؿتوط اظ هحىَمٌ فليِ ٍنَل قَز يه ثبض تمبضبي نسٍض ارطائيِ وبفي اؾت ٍ فوليبت 

 .ارطائي هبزام وِ زؾتَض زيگطي اظ زازگبُ نبزض ًكسُ ثبقس ازاهِ هي يبثس

ّطگبُ هؿإٍل حضبًت اظ اًزبم تىبليف همطض ذَززاضي وٌس يب هبًـ هاللبت عفل ثب - 54هبزُ

اقربل شي حك قَز، ثطاي ثبض اٍل ثِ پطزاذت رعاي ًمسي زضرِ ّكت ٍ زضنَضت تىطاض 

 .ثِ حساوخط هزبظات هصوَض هحىَم هي قَز

 :اظ تبضيد الظم االرطاءقسى ايي لبًَى، لَاًيي ظيط ًؿد هي گطزز- 58هبزُ

 1310/ 5/ 23لبًَى ضارـ ثِ اظزٍاد ههَة - 1

 1311/ 2/ 20لبًَى ضارـ ثِ اًىبض ظٍريت ههَة - 2



 1316/ 2/ 29لبًَى اظزٍاد ههَة ( 3)ٍ ( 1)لبًَى انالح هَاز - 3

 1317/ 9/ 13لبًَى لعٍم اضائِ گَاّيٌبهِ پعقه لجل اظ ٍلَؿ اظزٍاد ههَة - 4

 1364/ 5/ 6لبًَى افغبء حضبًت فطظًساى نغيط يب هحزَض ثِ هبزضاى آًْب ههَة - 5

 1365/ 4/ 22لبًَى هطثَط ثِ حك حضبًت ههَة - 6

 1367/ 1/ 23لبًَى العام تعضيك ٍاوؿي ضسوعاظ ثطاي ثبًَاى لجل اظ اظزٍاد ههَة - 7

تجهطُ  (ة)ثِ رع ثٌس  1371/ 12/ 21لبًَى انالح همطضات هطثَط ثِ عالق ههَة - 8

ُ ّبي ( 6)  1373/ 6/ 3لبًَى هصوَض ههَة « 6»ٍ « 3»آى ٍ ًيع لبًَى تفؿيط تجهط

ٍ  ( زض ثبة حجت ًىطزى ٍالقِ ظزٍاد645)، ( زضثبة فسم پطزاذت ًفمِ ظى642)هَاز - 9

 1375/ 3/ 2لبًَى هزبظات اؾالهي ههَة  ( زض ثبة اظزٍاد لجل اظ ثلَك 646)

ُ ّبي هَضَؿ انل ثيؿت ٍ يىن - 10 ُ ّبي هَرَز ثِ زازگب لبًَى اذتهبل تقسازي اظ زازگب

 1376/ 5/ 8لبًَى اؾبؾي ههَة ( 21)

 1376/ 8/ 11لبًَى تقييي هست افتجبض گَاّي فسم اهىبى ؾبظـ ههَة  -０

 :هَازي اظ لبًَى هسًي ايطاى 

اگط هبزض زض هستي وِ حضبًت عفل ثب اٍ اؾت هجتال ثِ رٌَى قَز يب ثِ زيگطي -  1170هبزُ 

 . قَّط وٌس حك حضبًت ثب پسض ذَاّس ثَز 



زض نَضت فَت يىي اظ اثَيي حضبًت عفل ثب آًىِ ظًسُ اؾت ذَاّس ثَز -  1171هبزُ 

 . ّطچٌس هتَفي پسض عفل ثَزُ ٍ ثطاي اٍ لين هقيي وطزُ ثبقس 

 ، هبزُ ٍاحسُ لبًَى حك 13192/4/1319ههَة . ح . ا .  ثِ ثقس ق  (55 )ثِ هَاز  - 1

ربًكيي هبزُ ٍاحسُ  ) 1364/5/6حضبًت فطظًساى نغيط يب هحزَض ثِ هبزضاى آًْب ههَة 

آظهبيكي لبًَى ٍاگصاضي حك حضبًت فطظًساى نغيط يبهحزَض ثِ هبزضاى آًْب ههَة 

  هطارقِ قَز22/4/1365ٍ لبًَى هطثَط ثِ حك حضبًت ههَة  ( 1360/10/8

ّيچ يه اظ اثَيي حك ًساضًس زض هستي وِ حضبًت عفل ثِ فْسُ آًْب اؾت -  1172هبزُ 

اظًگبّساضي اٍ اهتٌبؿ وٌٌس ، زضنَضت اهتٌبؿ يىي اظ اثَيي حبون ثبيس ثِ تمبضبي زيگطي يبثِ 

تمبضبي لين يب يىي اظ الطثب ٍ يب ثِ تمبضبي هسفي القوَم ًگبّساضي عفل ضا ثِ ّط يه اظ 

اثَيي وِ حضبًت ثِ فْسُ اٍؾت العام وٌس ٍ زض نَضتي وِ العام هوىي يب هَحط ًجبقس حضبًت 

 .ضا ثِ ذطد پسض ٍ ّطگبُ پسضفَت قسُ ثبقس ثِ ذطد هبزض تبهيي وٌس 

ّطگبُ زض احط فسم هَاؽجت يب اًحغبط اذاللي  - ( 11/8/1376انالحي  ) 1173هبزُ 

پسضيب هبزضي وِ عفل تحت حضبًت اٍؾت نحت رؿوبًي ٍ يبتطثيت اذاللي عفل زض هقطو 

ذغطثبقس هحىوِ هي تَاًس ثِ تمبضبي الطثبي عفل يب ثِ تمبضبي لين اٍ يب ثِ تمبضبي ضئيؽ 

 . حَظُ لضبيي ّط تهويوي ضا وِ ثطاي حضبًت عفل همتضي ثساًس ، اتربش وٌس 

 :هَاضز شيل اظ ههبزيك فسم هَاؽجت ٍ يب اًحغبط اذاللي ّطيه اظ ٍالسيي اؾت 

 .افتيبز ظيبى آٍض ثِ الىل ، هَازهرسض ٍ لوبض  - 1



 .اقتْبض ثِ فؿبز اذالق ٍ فحكب  - 2

 .اثتال ثِ ثيوبضيْبي ضٍاًي ثب تكريم پعقىي لبًًَي  - 3

ؾَء اؾتفبزُ اظ عفل يب ارجبض اٍ ثِ ٍضٍز زض هكبغل ضساذاللي هبًٌس فؿبز ٍ فحكب ،  - 4

 تىسي گطي ٍ لبچبق 

 . تىطاض ضطة ٍ رطح ذبضد اظ حس هتقبضف  - 5

چٌبًچِ زازگبُ ضطٍضت ذطٍد عفل ضا : ق . ح .  ا 15/7/1380 - 7793/7ًؾطيِ  - 1

اظ وكَض ثب تَرِ ثِ ههلحت ٍي احطاظ ًوبيس ، ذطٍد عفل ثطاؾبؼ تكريم ضطٍضت ، 

 ًوي تَاًس هغبيط هٌبفـ ّطيه اظ ٍالسيي هحؿَة قَز

ّطگبُ زض احط فسم هَاؽجت يب اًحغبط اذاللي پسض  - 19/1/1314 ههَة 1173هبزُ  - 2

يب هبزضي وِ عفل تحت حضبًت اٍؾت نحت رؿوبًي ٍ يب تطثيت اذاللي عفل زض هقطو 

ذغط ثبقس هحىوِ هي تَاًس ثِ تمبضبي عفل يب ثِ تمبضبي لين اٍ يب ثِ تمبضبي هسفي القوَم ّط 

 .تهويوي ضا وِ ثطاي حضبًت عفل همتضي ثساًس ، اتربش وٌس 

زض نَضتي وِ ثِ فلت عالق يب ثِ ّط رْت زيگط اثَيي عفل زض يه هٌعل -  1174هبزُ 

ؾىًَت ًساقتِ ثبقٌس ّط يه اظ اثَيي وِ عفل تحت حضبًت اٍ ًوي ثبقس حك هاللبت عفل 

تقييي ظهبى ٍ هىبى هاللبت ٍ ؾبيط رعييبت هطثَعِ ثِ آى زض نَضت  ( 1 )ذَز ضازاضز 

 . اذتالف ثيي اثَيي ثبهحىوِ اؾت 



 

عفل ضا ًوي تَاى اظ اثَيي ٍ يب اظ پسض ٍ يب اظ هبزضي وِ حضبًت ثب اٍؾت گطفت -  1175هبزُ 

 .هگط زض نَضت ٍرَز فلت لبًًَي 

هبزض هزجَض ًيؿت وِ ثِ عفل ذَز قيط ثسّس هگط زض نَضتي وِ تغصيِ عفل -  1176هبزُ 

 .ثِ غيط قيط هبزض هوىي ًجبقس 

 .عفل ثبيس هغيـ اثَيي ذَز ثَزُ ٍ زض ّط ؾٌي وِ ثبقس ثبيس ثِ آًْب احتطام وٌس -  1177هبزُ 

اثَيي هىلف ّؿتٌس وِ زض حسٍز تَاًبيي ذَز ثِ تطثيت اعفبل ذَيف ثط حؿت -  1178هبزُ 

 . همتضي السام وٌٌس ٍ ًجبيس آًْب ضا هْول ثگصاضًس 

اثَيي حك تٌجيِ عفل ذَز ضا زاضًس ، ٍلي ثِ اؾتٌبز ايي حك ًوي تَاًٌس عفل -  1179هبزُ 

 . ذَزضا ذبضد اظ حسٍز تبزيت تٌجيِ ًوبيٌس 

 :ًوًَِ زضذَاؾت حىن حضبًت فطظًس 



 زضذَاؾت نسٍض حىن حضبًت فطظًس ثطاي پسض***

 : ذَاّبى

  : ذَاًسُ

  : ذَاؾتِ

 : زاليل

 ضيبؾت هحتطم زازگبّْبي فوَهي 

احتطاهبً ثط آى همبم هحتطم ًؾط ثِ ايٌىِ ايٌزبًت ثب ذَاًسُ عجك ؾٌس ًىبحيِ قوبضُ 

ثٌبم .. …فطظًس .………اظزٍاد ًوَزُ ٍ زاضاي . …… زض تبضيد ……

هي ثبقين ٍ اظ عطفي ثب تَرِ ثِ اذتالفبت ٍ فسم تفبّن ثِ هَرت  (زذتط/پؿط)

اظ يىسيگط عالق گطفتين ٍ رساگبًِ ظًسگي هي وٌين حبل .………زازًبهِ قوبضُ 

 لبًَى هسًي حضبًت فطظًس ثِ ايٌزبًت تقلك زاضز ٍلي ّوؿطم اظ 1169ثِ اؾتٌبز هبزُ 

ظهبى رسائي ثسٍى زليل اظ اؾتطزاز عفل ثِ ثٌسُ اهتٌبؿ هي ًوبيس لْصا نسٍض حىن هجٌي 

ثط هحىَهيت ذَاًسُ ثِ اؾتطزاز فطظًس ٍ نسٍض حىن حضبًت آًبى ثب احتؿبة 

  . ذؿبضات لبًَى هَضز اؾتسفبؾت

  اهضبء ذَاّبى –ثب تكىط 



 زضذَاؾت نسٍض حىن حضبًت فطظًس ثطاي هبزض ***

 .………………… ذبًن: ذَاّبى 

 .………………… آلبي: ذَاًسُ 

 . تحَيل فطظًس ثِ ايٌزبًت ٍ نسٍض حىن حضبًت عفل: ذَاؾتِ 

 .…………………… : زاليل

 ضيبؾت هحتطم زازگبّْبي فوَهي

زفتط ذبًِ قوبضُ ..…………احتطاهبً ثِ هَرت ؾٌس ضؾوي اظزٍاد قوبضُ 

ذَاًسُ زفَي اظزٍاد ًوَزُ ٍ زض عَل هست .. ………ثب آلبي ……………

 فطظًس ثٌبهْبي …………… ؾبل ظًسگي هكتطن نبحت ………………

ؾبلِ  .…………) ..………………ٍ ..……………

ٍرَز اذتالفبت قسيس ٍ فسم )قسُ اين اوٌَى وِ فلت  (يىؿبلِ..…………

حبل  (تفبّن رساگبًِ ظًسگي هي وٌين ثب ثقلت ٍلَؿ عالق رساگبًِ ظًسگي هي وٌين

 7م حضبًت فطظًس شوَض تب زٍ ؾبلگي ٍ فطظًس اًبث تب .ق 1169آًىِ ثب تَرِ ثِ هبزُ 

ؾبلگي ثب هبزض اؾت ٍ ذَاًسُ حبضط ًيؿت فطظًساى ضا رْت حضبًت ثِ ايٌزبًجِ 

  . تحَيل زّس

ثب تمسين ايي زازذَاؾت تمبضبي نسٍض حىن ثط تحَيل فطظًس يب فطظًساى ٍ حضبًت 



  . آًبى ضا زاضم

 .اهضبء ذَاّبى
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