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 خالصى مدیریتی

یکی از ارکاف صاکَیث ك ضاٍُ ازؼای ؾػغايث اؿػث کػْ  ةْ ؾّٕافق هضاییْ هٕ

لوغاف یا ظالء ؾًَکؼدی آف در رؿیغگی ةْ قکایات، جؼًَّات ك اصیای صوٕؽ ؾاٍْ، 

ؿػٕ ك ؿاز اظحالؿ در كضؿیث کارکؼدی دیگػؼ ارکػاف ِؼػاـ ازحَػاؾی از یػکزٍیّْ

آف گؼی ِؼاـ هضائی در ٍغیؼیث رلحارٓای ازحَاؾی ك کّحؼؿ جضؿیك هغرت جّؼیٌ

قػغف ٍّاؿػتات ةػیُ ةعػف در راؿحای َٓیُ اٍؼ، ؾوالِػی در ؿعش زاٍؿْ اؿث.

گػؼاف ةعػف ؿٕ ك ٍؼدـ ةْ ؾّٕاف کػّفرؿَی زاٍؿْ ظامّْ دؿحگاق هضایی از یک

یؼاِػی جٕاِغ یکی از ٍؿیارٓای اؿالٍی ك ةٍٕی در ةـحؼ زاٍؿْ افیؼرؿَی زاٍؿْ ٍی

یْ ق هضػایغف هٕقٍؼدٍیةاقغ. اؿالٍی ػ  تٕـ ایؼاِیدر صکَؼاِی ٍكارکحی در زیـح

هضایی ك ِؼاـ ؾغايث کیمػؼی ةػْ  ِؼاـیک ِگاق لؼایّغی اؿث کْ ظتن آف ؿاظحار 

 ٍػػغیؼیثدار ٍـػػئٕيیث ازحَػاؾی در زٔػػث َٓػؼاق ٍػػؼدـ ك زاٍؿػن ٍػػغِی، ؾٔػغق

 هػٕقركیکػؼد ازحَػاؾی . ٓـػحّغ ٍضٕر ك ةـحؼٍضٕرهضایی زیـحتٕـ ازحَاؾی صٕزة

پػػیؼی اكی دؿػحگاق ِؼػاـ هضػا ةػْ يضػاظ ٍـػئٕيیثهضائیْ جالش دارد جا ةػا كاکػ

ٓای لؿًی ك آجی را ةػا ةػازِگؼی لؼایّػغی ك ازحَاؾی ك ؾًَکؼد ٍؼدٍی ظٕد، چايف

 ركِغی، امالح ك جؼٍیٌ کّغ. 

ةػْ لٔػٌ  ةازگكػثهضػاییْ ك  هػٕق ازحَػاؾیضؼكرت پؼداظث ةْ كزٕد ركصیػن 

ةا ایػغة  ٓای دؿحگاق هضاچايف ةا ٓغؼ كاکاكیٍضٕر از ِؼاـ ؾغايث کیمؼی ازحَاع

صػائؽ آَیػث هضػاییْ ك زاٍؿػْ  هٕقالؽایی ٌٓ گیؼی از ػؼلیثةا ةٔؼقك ظًن ةـحؼ 

ٍؼدٍػی از  لٔػٌةا  جا  یاةغایُ اٍکاف را ٍیركیکؼد ٍؼدٍی  هضاییْ ةا هٕقدارد چؼاکْ 

ظٕد را در ارجتاط ةا زاٍؿن ، رلحار، ك ؾًَکؼد ٍٕضٕؾات پیؼإٍٓف ٍـائى ِؼاـ هضایی

قػغف لٌٔ ازحَاؾی از ِؼاـ ؾغايث کیمؼی، ك ٍؼدٍػی ازجّؼیٌ کّغ. در كاهؽ،ٓغؼ ة

گػاری ازحَاؾی، ك ِؼاـ هضا ةاؾخ ِؽدیکی دؿحگاق هضایی ةْ ٍؼدـ ك جوٕیث ؿؼٍایْ

در ِگاق لؼآیّغی ةا ٓغایث  .قٕداؾحَادؿازی لیَاةیُ در ظنٕص اصیای ؾغايث ٍی

ْ ٍّػػاةؽ اِـػػاِی ةػػْ ؿػػَث ٍؼدٍػػی قػػغف ةـػػحؼٓای ِؼػػاـ دؿػػحگاق هضػػایی ظامػػّ

. هضاییْ ةؼای پیِٕغ ةا ٍؼدـ ك ؾسیُ قغف ةا آف آٍادق ظٕآغ قغ هٕقؿازٍاِی  دركف
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ٓػای ازحَػاؾی آف در کّحػؼؿ هضاییْ ةا هغرت زاٍؿػْ ك ػؼلیػث هٕقالؽایی ٌٓيػا 

ٓا، اظاين دادرؿی، جٕرـ زَؿیث کیمؼی، ی، ك كركدی پؼكِغقرلحارٓای زؼٍی، اِضؼال

 .  قغظٕآغ  امالحك فیؼق 
َیث  هٕق هضػاییْ » یزًـْ جعنن ُیعـح، ِركیکؼد ٍؼدٍی ِؼاـ هضاییةا جٕزْ ْة ٓا

پژكٓكػکغق  قّاؿػیك زاٍؿػْ جٕؿط گػؼكق صوػٕؽ «قغفٍؼدٍی ازحَاؾی ةا ركیکؼد
 رؿٕؿ ؾتاؿػیدکحؼ ِكـث  ُیدر ا ةؼگؽار قغ. پژكٓكگاق هٕق هضاییْ ٍعايؿات پاین

ٍٔػغی (، دکحػؼ قّاؿی ك ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق ٍضون اردةیًیدکحؼای زاٍؿْ)
 ك (،ةٔكحی جٔؼاف قّاؿی ك ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق قٔیغدکحؼای زاٍؿْ) ٍايَیؼ

 قّاؿػیگػؼ گػؼكق صوػٕؽ ك زاٍؿػْقّاؿی ك پژكٓفدکحؼای زاٍؿْ) صَیغ ِادری
ارٓای ػقػغف ك ؿازكکػجضًیى ك ةؼرؿی زكایای ٍؼدٍی ةْ (ٍعايؿات پایْ قپژكٓكکغ

ی ػؼد ٍؼدٍػػركیکػای ػُ ِكـث، در راؿحػػدر ایغ. ػؼی آف پؼداظحّػِؼ ػ یػجضًیً
 ذیى پیكّٔاد قغ: ةْ قؼح ای از جغاةیؼ ك رآتؼدٓا ٍسَٕؾْ هضاییْ، هٕق

ٓػػای ؿػازٍافٓػػای زػاٍؿٕی )گیػؼی از ػؼلیػثظؼاصػی ؿػازكکارٓای ةٔػػؼق -
ٓػای ٍؼدٍػی ٍػؼجتط ةػا ِؼػاـ هضػایی( ةػا اؿػحّاد ةػْ ، ك جكػکىِٔػاد ٍؼدـ

 ِٔاد؛ٓای ٍؼدـدؿحٕرايؿَى ؿازٍاف
در ِـتث ةا ِؼاـ هضػایی  آفٍّغی ِؼاـ رمغظاِن ؿؼٍاین ازحَاؾی ك ظؼاصی -

ةْ ٍّؼٕر کـب اؾحَاد  ییکاراگٕیی، قمالیث، ةا ٍضٕریث ارجواء کیمیث پاؿط
 ؛لؼاگیؼ در دؿحٕر کار هؼار گیؼد

اِگػاری ٍتحّػی ةػؼ ةـػحؼ ك زیـػحتٕـ ةازِگؼی در ظنٕص ؿازكکارٓای زػؼـ -
ازحَاؾی ةا اجکای ةْ ّٓسارٓای فیؼرؿَی ك اصحؼاـ ةْ زایگاق جٕالن ك هؼارداد 

 ازحَاؾی در ؿیاؿث زّایی ك کیمؼی.
گػاری ِؼاـ هضایی ةػا ر ؾؼمن ؿیاؿثگیؼی از ػؼلیث زاٍؿن ِعتگاِی دةٔؼق -

 هضاییْ. هٕقٍضٕریث اهحضائات ركیکؼد ٍؼدٍی 
کؼدف ِؼاـ اصناء داِف ِؼؼی ك جسؼةی داِف اِتاقحْ در ظنٕص ِضٕة ٍؼدٍی -

 ؿازی آف ٍحّاؿب ةا اهحضائات ك ايؽاٍات لؼّٓگی.هضایی ك ؿازكکار ةٍٕی
زاٍؿػن ی ك رضػایث کػاراییساد ٍؼکؽ پایف دائَی ةْ ٍّؼٕر ؿّسف ٍؿحتػؼ ا -

 هضایی.از ِؼاـ  ٓغؼ
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ٓػای جعننػی ةػا ٍضٕر ةْ هضات ك ةؼگؽاری دكرقإٍٓزش ركیکؼدٓای ازحَاع -
 ركیکؼد صى ٍـأيْ.  

زاٍؿػْ در زٔػث جَؼکػؽ ركی ػ  هػإِفػ  گاِن ةٕركکؼاؿیٍضٕریث اضالع ؿْ -
 امى کًی دؿحگاق هضایی ةْ ٍذاةن ؿازٍاف ةٕرکؼاجیک کْ ركاةط ٍّعوػی ایػُ

 گؼ ظًن قٔؼكِغ ؾوالِی ظٕآغ ةٕد.اضالع جأٍیُ
کارگَػاری ِیؼكٓػای يضاظ کؼدف امٕؿ جٕازف هٕا ةػا ٍالصؼػات جؼةیػث ك ةػْ -

گػٕیی، ای در ؿاظحار ؿازٍاِی ِؼاـ هضایی، قمالیث ك پاؿطٍحعنل ك صؼلْ
اِگاری اؿحوالؿ هضایی، صاکَیث هإِف، ؿازگاری ةا زاٍؿْ ك قؼایط آف، زؼـ

ٓػای آف، کػؼدف صػى اظحاللػات ك ركزآٍغؿػازی قػیٕقازحَاؾیةـحؼٍضٕر، 
ٓای زاٍؿٕی، ارجوػای ؿػٕاد هضػایی، ةػازِگؼی ركزآٍػغ گیؼی از ػؼلیث ةٔؼق

 ٍحٕف هإِِی از امٕؿ ٍضٕری ٍؿَاری هضایی ٓـحّغ.

ٍاطگبىکلیذی
ركکؼاؿػػی، کػػؼدف دؿػػحگاق ازحَػػاؾی ،ركیکػػؼد ٍؼدٍػػی، هضػػاییْ ازحَػػاؾی هػػٕق ٕة
 .ٍضٕریازحَاع ،ك ؿازكکار آف ٓای زاٍؿٕی ػؼلیث
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 متن هشست

9اجتوبػیِقضبییقَُ

هقذهٍِطشحهؼألِ-9

 ِضٕةٓای ؿیاؿی ك ٓا ك ِؼاـدكيث الٕؿازحَاؾی ةا ػٕٔر ك  صیاتجاریط 
ٓای زٔاِی، ًٍّی ك ٍضًی َٕٓارق دؿحعٕش جقییؼات ك ارزش ك دتات اؿحوؼار

جضٕالت ةٕدق اؿث َٓیُ اٍؼ در ظنٕص ِضٕة کیمؼدٓی ك کیمؼزدایی، ازؼای 
ةٕدق  ٍحأدؼةعكی ةْ زاٍؿْ ٍحّاؿب ةا هیٕد ازحَاؾی ؾغايث کیمؼی ك اِحؼاـ

ؾاٍػى ٍَٔػی  در ِـتث ةا ةـحؼ ازحَاؾیِؼاـ ؾغايث کیمؼی  ٍکاِیـٌاؿث. 
کػْ ةؿػغٓا ةػا  ق اؿثدار قغف ةازظٕردٓای ؾًَی ِؼاـ کیمؼی ةٕددر ٍؿضًْ

 را ٍضٕری، جقییؼاجػیكركد ٍمآیٌ ازحَاؾی ك ظامّْ ةـحؼٍضٕری ك زیـحتٕـ
ك كاکاكی ؾغايث جؼٍیَی  ٓا ك اةؽارٓای دادرؿی در لؼآیّغ ِؼاـ کیمؼی، ركش

 . ةاؾخ قغق اؿث در ؿعش زاٍؿْ

ٓػػا ٍحّاؿػػب ةػػا ٍّػػاةؽ صوػػٕهی ك ـ. ةػػْ ةؿػػغ دكيػػث 1970ؾَػػغجاً از دٓػػن 
ٓای ٍغاظالت ازحَاؾی ظامّْ ٓای ازحَاؾی ظٕد اهغاـ ةْ جّؼیٌ ةؼِاٍْ ػؼلیث

ؿیاؿث . (1393فالٍی، ) ِٔاد در إٍر کیمؼی َِٕدِغٓای ٍؼدـ ٍؼدـ ك ؿازٍاف
آلؼیّاِْ ك ؿیّؼژیک دكيث ك زاٍؿػْ ٍػغِی زّائی ٍـحًؽـ جغاةیؼ ك اهغاٍات ٌٓ

ةػْ ؛ ةٕدِػغٓای ظاص ٓای ٍسؼٍاِْ ٍحّاؿب ةا آییُر کّحؼؿ ك ؿؼکٕب پغیغقد
ٍػغِی از رٓگػػر صضػٕر  در ؿعش ؿیاؿث زّائی هضػایی، زاٍؿػْای کْ، گِْٕ
ؿػازی ك جّػٕیؼ الکػار ٓػا در زٔػث آگػاقٓای گؼكٓی در زًـات دادگػاقرؿاِْ

صضػٕر دادرؿػاف  اِػغ کػْةػٕدقظؼلاِػْ ؾٍَٕی، ةـحؼؿاز دادرؿی ؾادالِْ ك ةی
ٓػایی ٓای ظإِادق، ك ٓیأت ٍّنمْ در زؼائٌ ٍعتٕؾاجی ٍَِِْٕؼدٍی در دادگاق

(. ٍكارکث زاٍؿػن 1390از ؿیاؿث زّائی هضائی ٍكارکحی اؿث )زَكیغی، 

                                                      
 ٍعايؿات پایْپژكٓكکغق  قّاؿیك زاٍؿْگؼ گؼكق صوٕؽ پژكٓف قّاؿی،دکحؼای زاٍؿْ ؛صَیغ ِادری .1

 ییْ.پژكٓكگاق هٕق هضا
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ـساـ در ةیُ ارکاف ٍغِی ظامّْ ٍؼدـ در لؼآیّغ هضائی، ك ایساد َٓآّگی ك اِ
ةػؼ ةٕد چؼاکْ چّیُ اٍػؼی، ؾػالكق ةعكی زاٍؿْ ادؼگػار ظٕآغِؼاـ در ؿاٍاف

ِكاف دادف کارآیی ٍؼدـ در ؾؼمن هضػائی ةاؾػخ ظٕآػغ قػغ جػا پیكػگیؼی ك 
 (.1394، ك َٓکاراف ؾًیجأٍیُ اٍّیث ةْ زاٍؿْ ةؼگؼدد )قیؿْ

قػغف، هضایین ازحَاؾی ةا ركیکؼد ٍؼدٍػی هٕقدر ایُ ِكـث جعننی ةا ؾّٕاف 

قػغف لؼآیّػغ ؛ زیػؼا ٍضوػنثهضػائیْ یػک ِگػاق لؼایّػغی اؿػ هػٕقغف قػٍؼدٍی

قغف ةؼای یػک دؿػحگاق صػاکَیحی ك ةػا ؿػازكکارٓای جّتیٔػی ك جؼٍیَػی،  ٍؼدٍی

ظتػن آف  ِیازٍّغ زٍاف ك ةـحؼٓای ازحَػاؾی ك لؼّٓگػی در ظػٕؿ زٍػاف اؿػث جػا

ؿاظحار ؿازٍاِی دؿحگاق هضایی ك ِؼاـ ؾغايث کیمؼی )ظػٕد دؿػحگاق هضػایی ةایػغ 

گػاری کّغ( ةْ َٓػؼاق ٍػؼدـ ك ٍؼدٍی ؿیاؿثٍؼدٍی لکؼ کّغ، ٍؼدٍی ؾَى کّغ، 

دار ٍـئٕيیث ازحَاؾی ك قعنیث کیمؼی ٍكػارکحی در زٔػث زاٍؿن ٍغِی، ؾٔغق

 قػٕدةاقّغ. اِساـ ایُ ٌٍٔ ةاؾػخ ٍػیگٕیی اصیای صوٕؽ ؾاٍْ ك ارجوای ِؼاـ پاؿط

زًػب الکػار  ،ٓای َٓکاری ةا ٍػؼدـزیؼؿازی ؿؼٍاین ازحَاؾی ةا ٓغؼ ایساد زٍیّْ

ازحَاؾی ةیُ آصاد زاٍؿْ در ظنٕص  ؿازیك ادؼگػاری در آف، ةـط قتکْؾٍَٕی 

ٍػُ زًَػْ در اٍػٕرات ٍعحًػك َٓکػاری  ٓػاآف در ةػیُ آف اقاؾناصکاـ هضائی ك 

ٓا ك ِٔادٓػای ٍػغِی ٍعػحل دؿػحگاق هضػا، کؼدف جكکّىؾَى ، جعننیازحَاؾی

ةػاالةؼدف ٍیػؽاف ٍػغار در ؿػاظحار ِٔادٓػای داكری ك قػتْ هضػائی، ةازِگؼی ٍػؼدـ

ٍٔیػا  ٍضٕر در ٍكػارکث ٍػغیؼیث ازحَػاؾی پیكػگیؼاٍِْغاظالت ِٔادٓای ازحَاع

؛ رٍضػاِی 1394ؾًػی ك َٓکػاراف، ؛ قػیؿ1393ْفالٍی،  ؛1390)زَكیغی،  گؼدد

 .(1394هٕاـ آةادی، 

هضائیْ ازحَاؾی ةْ ركیکؼد ازحَاؾی ِؼاـ هضایی داليث دارد کػْ آػغاؼ ك  هٕق

گػؼی، ةػْ کّغ ك در کّار ٍغاظًْدر ِـتث ةا زاٍؿْ جؿؼیك ٍی ٓای ظٕد راٍإٍٔریث

گیػؼی از ةـحؼٓای ازحَاؾی جٕزْ دارد. َٓکاری ازحَاؾی ةػا ٍػحُ زاٍؿػْ ك ةٔػؼق

ٓای ازحَاؾی ك ِٔادٓای ٍؼدٍی یکی از ٍضٕرٓای ٌٍٔ ؿّغ جضٕؿ هضػایی ػؼلیث

آف ةػْ قػؼح ٓػای هضاییْ اؿث کْ ةؼظی از ازؽاء ك ٍؤيمْ هٕققغف ك ظامّْ ٍؼدٍی

 ( آٍغق اؿث. 1-1قکى )
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قضبییةاجتوبػیقَُ(چیؼتی9-9شکل)

 

هضػایین ازحَػاؾی دارای  هػٕقٓؼ کغاـ از اةؿػاد ظؼاصػی ك جؼؿػیٌ قػغق ةػؼای 

 :قٕدٍیٓا پؼداظحْ ٍعحناجی ٓـحّغ کْ ةْ ظٕر ٍعحنؼ ةْ آف

صکَیث ازحَاؾی: داكری ك صکَیث ازحَاؾی ركی ٍٕضٕؾات ٍٕرد ٍّازؾػن  -1

 9هضػایین ازحَػاؾی اؿػث کػْ ةّػغ  هػٕقٓای قّاؿایی ٍؼدـ یکی از ٍؤيمْ

اةالفی ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی ةْ ٍٕضػٕع   28/7/1381ٓای کًی هضایی ؿیاؿث

در َٓیُ ظنٕص  اؿحمادق از ركش داكری ك صکَیث در صى ك لنى دؾاكی

 جأکیغ کؼدق اؿث.

 دؿحگاق هضائی ازحَاؾی

 (ٍؼدٍی قغف)

حکویتٍ
ػبصشگشی
 اجتوبػی

هشبسکت
 کیفشی

دادسػی
 اجتوبػی

تششیفبت
 قضبییهشدهی

 جبهؼِگشایی

ًْبدّبیهشدهی
 شبِقضبئی

پیشگیشی
هؼئَلیت اجتوبػی

 پزیشیاجتوبػی

ػشهبیِگزاسی
 اجتوبػی

احیبیاجتوبػی
 حقَقػبهِ

ّوکبسیقضبئی
 اجتوبعهحَس

خذهبتحوبیت
 قضبئیاجتوبعهحَس

تصَیشػبصی
اجتوبػیاص
 دػتگبُقضبئی

اهیذآفشیٌی
اجتوبػیدػتگبُ

 قضبئی
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اجٔاـ، اهاٍن قٔادت، ، جؿویب ك ایؼاد 1ٍكارکث کیمؼی: ٍكارکث در کكك زؼـ -2
ازحَاؾی )ؾٕاٍى جؿویب َٓؼاق ةا ؾالـ زؼـ، ك ةْ ظٕر جعننی جؿویب الكاء، ا

زا ك هاةػى جؿویػب اهػغاـ ٍؼدـ ٍضًْ ك َٓـایگاف ةْ قّاؿایی ٍٕضٕؾات زػؼـ
کّّػػغ( ةػػا ٓػػغؼ ةٔتػػٕدی در کیمیػػث زِػػغگی ازحَػػاؾی ك ةػػا ٍضٕریػػث ٍػػی

 گیؼد. اِساـ ٍیإٍٓزی ك إٍٓزش ةْ ٍؼدـ در ِضٕة ٍكارکث  ٍٔارت
جػؼ کػؼدف دادرؿی ازحَاؾی: دادرؿی ازحَاؾی ةػْ ؿػازكکارٓای ازحَػاؾی -3

ٓا جضث ِؼؼ هٕاؾغ هضایی ةْ دكر از لضای رؿػَی لؼایّغ رؿیغگی ةْ پؼكِغق

گؼٓا هتى از قؼكع لؼایّػغ جؿویػب ك دؾػٕای ؾَػٍٕی اقارق دارد کْ ٍیاِسی

جكػعیل ٍوػاـ ارقػغ  قّاؿی رلحارٓای زؼـ ك ؿعش آف ةٍْحّاؿب ةا جیپ

 یاةّغ. هضایی ظامّْ دادؿحاف، ك جؼاضی ظؼلیُ دؾٕا صضٕر ٍی

هضػاییْ،  هٕقٓای جكؼیمات هضایی ٍؼدٍی: یکی از ٍٕضٕؾات ٍضٕری چايف -4

ٓػای كركدی ةػْ ةْ اظايْ در لؼآیّغ رؿیغگی ٍؼجتط اؿث کْ کذؼت پؼكِػغق

ٍؼازؿْ ةػْ  ؿٕٔيثهضاییْ از زًَْ ٍؿضالت زغی در ایُ زٍیّْ اؿث.  هٕق

، ك ٍػػغیؼیث ِضػػٕة دادگـػػحؼی ك دادظػػٕآی ةػػا صػػغاهى جكػػؼیمات هػػإِِی

رؿیغگی ظتواجی ةْ ٍضاکٌ هضایی ظامّْ از زاِب ظتوػات ٍضػؼكـ زاٍؿػْ 

صػػؼ جكػؼیمات زائػغ ك جؼیُ ٍٕضٕؾات در ایػُ زٍیّػْ اؿػث. یکی از ٌٍٔ

ك اِؾَِاؿ ٕٓقَّغ اكهات رؿػیغگی، ٍٕاؾػغ هػإِِی ك هضػایی، ٍتػايـ هػإِِی 

در ٓای ٍؼةٕط ةا امالح هٕاِیُ ك ٍوؼرات ٍػؼجتط  ٓای هضایی در ؿاٍاِْ ركیْ

 َٓیُ راؿحا در ایُ ؿّغ هیغ قغق اؿث.

جػؼ ٍػؼدـ ةػْ ٍضػاکٌ هضػایی ك جؼ ك ٍػغِیگؼایی: دؿحؼؿی ازحَاؾیزاٍؿْ -5
هضػایین ازحَػاؾی اؿػث. در ؿػّغ  هػٕقٓای اصواؽ صن یکی دیگؼ از ٍؤيمْ

                                                      
جسِیم اؾالم جرم ؛ ُای ىردىی ةرای کشف جرم ػرفیثاسحفاده از  30/0۰/13۰۰. در سٍد جحّل كضایی ىصّب 1

دُی ىردىی ةا ذکر دالیم و ارائَ ىسحٍدات جّام ةا جأىیً اىٍیث ىادی و ىؿٍّی،  جّسط اشخاص در ساىاٌَ گزارش
حفغ ىحرىاٌگی ُّیث، ظراحی ٌؼام اٌگیزشی ىحٍاسب ةرای گزارشگران ةا اصالح كّاٌیً و ىلررات ىرجتط و اٌجام 

یر احصاء ىصادیق شٍاسایی ؾالیو ةروز جرم، آىّزش ؾيّىی ىردم و جؿییً حدود ىداخهَ ةرای اؾالم اكداىاجی ٌؼ
دُی ىردىی و  سازی اىکان ثتث ةرخط در ساىاٌَ گزارش دیدگان ىحؿدد ةا فراُو کشف جرائو خُرد دارای ةزهو  جرم

 اشاره شده اسث.ی ىٍؼّر احلاق حلّق جضییؿ ججيیؽ شکایات و جؿلیب ىحِيان جّسط دادسرا ةَ
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 رآتػؼدصوػٕهی ةػا دقٕاری دؿحؼؿی ؾَػٍٕی ةػْ ظػغٍات جضٕؿ هضایی، 
 ٍٕرد جٕزْ هؼار گؼلحْ اؿث.  جـٔیى ك جوٕیث ظغٍات صوٕهی

: ِٔادٓػای قػتْ هضػایی در زٍػؼة ِٔادٓػایی 1ِٔادٓای ٍؼدٍی قػتْ هضػائی -6
رأی  گؼاِػی کػْ در آفٓـحّغ کْ دارای جكکیالت فیؼهضایی ةػٕدق ك کػّف

ٓػا كزػٕد دارد رای اکذؼیػث  در آف دّٓغ هاضی ِیـحّغ؛ اگؼ ٓػٌ هاضػی ٍی
هضایین هٕی ك کارآٍغ ٍـحًؽـ ِٔادٓای قػتْ هضػایی  هٕقكزٕد ٍالؾ اؿث. 

 گؼی ك كهٕع ٍنايضن ازحَاؾی اؿث. ادؼةعف ك ٍتحّی ةؼ ؾاٍى ؿازش
پیكگیؼی ازحَاؾی: اؿحمادق از جغاةیؼ ك جسؼةیات ازحَاؾی ٍتحّی ةؼ ةـحؼ ك  -7

ةعػف رؿػَی  صضػٕر ٍضیط ةػغكفگؼی در زیـحتٕـ در زٔث ٍغاظًْ
ٍضػٕر اعػٓای ازحَػٌػَٓچٕف پًیؾ ك ِٔادٓای هضایی یکی از ٍکاِیـ

هضایین ازحَاؾی اؿث کْ ةا ٍالصؼات ِضٕة جکٕیُ زؼـ ك ؾًػى آف،  هٕق
 کّغ.ریؽی ٍیای فیؼرؿَی را ةؼِاٍْاهغاٍات ٍغاظًْ

ك پػػیؼی ازحَػاؾی ٍػؼدـ ٍـػئٕيیث ؿػعش ارجواءپػیؼی ازحَاؾی: ٍـئٕيیث -8
ای ك ةـحؼٍّغی زٕقف زَؿی از زاِب ظٕد ٍؼدـ یکػی ٍغاظًْ ؿازیزٍیّْ

هضاییْ ازحَاؾی اؿػث جػا ٍػؼدـ ةػا ٍكػارکث در اٍػٕر  هٕقاز ٍضٕرٓای ٌٍٔ 
 ٓغایث قِٕغ.  پػیؼیجماكجی ظارج قغق ك ةْ ؿٕی ٍـئٕيیثاز ةیهضایی، 

تاقػث ٍتحّػی ةػؼ دػؼكتگػػاری گػاری ازحَاؾی: ةْ ؿؼٍایْؿؼٍایْ -9 ػغكزی ك ِا ِا
کاِات الزـ را در اظحیػار ِؼػاـ هضػایی  ؿؼٍایْ از ِٕع ازحَاؾی داليث دارد کْ ٍا

                                                      
كاٌّن اساسی جيِّری اسالىی ایران، صالحیث رسیدگی ةَ دؾاوی ةَ ظّر کهی در اخحیار  15۰ةر اساس اصم . 1

دادگاه ُای دادگسحری اسث، ونی جرجیب اؾيال و جلسیو آٌِا ىیان دادگاه ُا ةر ؾِده كّاٌیٍی ؾادی واگذار شده 
دادرساٌی ةَ پروٌده ُا رسیدگی کٍٍد کَ . در واكؽ، ؾيم کٍد اسث جا ةا جّجَ ةَ ىّكؿیث و ىلحضیات کار ةَ آن

ةَ ىؿٍای واكؿی كاضی و دادرس ُسحٍد اىا ىراجؿی کَ ةَ ىراجؽ شتَ كضایی یا غیركضایی ىّسّم ُسحٍد اوال، 
شٌّد و جصدی ایً ىراجؽ ةَ وسیهَ كضات و دارٌدگان پایَ كضایی ٌیسث؛ ةخشی از كّه كضاییَ ىحسّب ٌيی

ُا دادگاه، دیّان، ىحکيَ و ؾٍاویً ٌام آن (3کٍٍد؛ اغهب ایً ىراجؽ در زیرىجيّؾَ كّه ىجریَ کار ىی (2
ةراساس  (4اٌد؛ آىده وجّد ةَ غیرهُای حم اخحالف وُای سازىان، ُیات، کيیسیّنىشاةَ ٌیسث، ةهکَ ةا ؾٍّان

 کٍٍد؛  شّد، رسیدگی ىیٌاشی ىی كّاٌیً ىاُّی و شکهی ویژه، ةَ اخحالفاجی کَ از اجرای كّاٌیً خاص

ُایی ىٍحصر ةَ فردی اسث کَ ةراساس آن، ىاُیث ىّضّؾات و ىسائم ىعرح در ایً ىراجؽ، دارای ویژگی (5
گیری پردازٌد کَ جٍتَ ىحهی یا صٍفی یا خاص دارد کَ ىسحهزم جّجَ، سرؾث در جصيیوای از ىّارد ىیةَ پاره

 . یا ؾٍایث خاص اسث
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ػغاؼ ظػٕد را گػػاری، ةؼِاٍػْگیؼی از ایُ ِٕع ؿؼٍایْگػارد جا ةا ةٔؼقٍی ٓػا ك ٓا
 ٍضون ؿازد. 

یاصیای ازحَاؾی صوٕؽ ؾاٍْ: صوٕؽ ؾاٍْ ةْ ٓ -10 کػْ صوػٕؽ  اقػارق دارد ؼ اهغٍا

ٍٕزب هإِف گآی یک لؿػى ك یػا گػآی جػؼؾ لؿػى   ةْ؛ ٍؼدـ را جضییؽ کّغ

 جٕؿػط ِٔادٓػای دكيحػی ؾغـ ؾَى ةْ كػیمػْ قٕد يػاجًوی ٍیجعًك یا زؼـ 

ٍاِّػغ ٍػٕاردی کػْ در ؿػیى ك  ٍَکُ اؿث ٍٕزب جضییؽ صوٕؽ ٍؼدـ قػٕد

زاٍؿػْ ك دٓغ. اصیای صوٕؽ ؾاٍْ از زاِب ظٕد زيؽيْ ك دیگؼ ٍٕضٕؾات رخ ٍی

غ جضٕيی در ؿػازكکارٓای هػغرت ازحَػاؾی ّٓسارٓػای ةـحؼ ازحَاؾی ٍی جِٕا

صاکٌ جًوی گؼدد در قؼایعی کْ ظٕد ٍؼدـ ك ِٔادٓای ٍؼدٍی هػغرت اصیػای 

 صوٕؽ ؾٍَٕی را در جؿاٍى ةا ةعف رؿَی هغرت داقحْ ةاقّغ.

 ٍضٕر: ةْ َٓکاری ةیُ ِؼاـ هضایی ك زاٍؿػْ اقػارقَٓکاری هضایی زاٍؿْ -11

ٓػای هضػایی قػاٍى اظايػن آٍغف ةؼ چايفٓا در لائنالؽایی آفدارد کْ ٌٓ

ٓا، جػٕرـ زَؿیػث کیمػؼی، جػٕرـ هػٕاِیُ ك فیػؼق دادرؿی، كركدی پؼكِغق

لکػؼی، َٓکػاری، ك گؼی، ٌٓگؼی، ؿازشجٕاِغ در اةؿاد صضٕر ٍیاِسی ٍی

جوٕیث اؾحَادؿػازی در ارجتػاط ةػا زاٍؿػْ ٓػغؼ ك الػؽایف رضػایحَّغی 

 گی ةْ دؾاكی ٍذَؼدَؼ ةاقغ.رؿیغ

ارائْ ظغٍات ِؼیؼ میاِث از صوػٕؽ ؾاٍػْ، ٍضٕر: ظغٍات صَایث هضایی زاٍؿْ -12

دیػغگاف گؼی، مًش ك ؿازش، صَایث از ةؽقپیكگیؼی ك ٍواةًْ ةا لـاد، ٍیاِسی
 ، ٍكٕرت هضایی ك دیگؼ اةؿاد صَػایحی ةـػحؼٍضٕرقغف ٍسؼٍاف ك ةازازحَاؾی

 قٕد.ٍضٕر در صٕزة هضایی را قاٍى ٍیزاٍؿْػ  ٍضٕرٍضًْػ 
ةْ ِوف دؿحگاق هضػایی  ؾّایثةا جنٕیؼؿازی ازحَاؾی از دؿحگاق هضایی:  -13

ارائػػن جنػػٕیؼ ٍوحغراِػػْ در ِضػػٕة ٍٕازٔػػن ةػػا در ِؼػػاـ صکَؼاِػػی کكػػٕر، 
ةاؾػخ ظٕآػغ قػغ جػا ٓای ؾادالِػْ  ك رؿیغگیٍٕضٕؾات ٍعحًك زاٍؿْ، 

ٓػای اٍّیث ك اؾحَاد کّغ. ةؼِاٍػْ زاٍؿْ در ِـتث ةا ِؼاـ هضایی اصـاس
 هػٕق هضػائیْ ی ازِوكچّیُ اصیاء در ؿازی،  قمالیث ك ازحَاؾیٍتحّی ةؼ 
 ٍّاؿب ك کارآٍغجنٕیؼؿازی ازحَاؾی  ةازظٕرد ةاؾخ ظًن ظٕراِغ/در پؾ
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. ةػْ جنٕیؼکكػاِغف اهػغاٍات هػإِِی ك ؾادالِػْ ظٕآغ قػغاز هٕق هضائیْ 
، ِضٕة ٍواةًْ ةػا لـػاد ك كركد ةػْ ٓای ؾًّی دادگاقةؼگؽاری ةا دؿحگاق هضا، 

 ٓای زؼٍی در ایُ ظنٕص صایؽ آَیث ٓـحّغ.پؼكِغق
دادف ةػْ اٍیغآلؼیّی ازحَاؾی دؿحگاق هضایی: ةازگكث ةْ زاٍؿْ ك آَیث -14

ٍضػٕر ك ةؼظٕردٓػای ٓػای ؾػغايثٓای زػاٍؿٕی در کّػار ةؼِاٍػٍْکاِیـٌ
ٓػػا، ص رؿػػیغگی ةػػْ پؼكِػػغقؾادالِػػْ ةػػا ٍػػؼدـ در اٍػػؼ هضػػا در ظنػػٕ

پػیؼی ةْ ٍضاکٌ هضایی، صَایث ظػغٍات هضػایی، ك فیػؼق ةاؾػخ  دؿحؼس
 آصاد زاٍؿْ ظٕآغ قغ. اٍیغآلؼیّی در ةیُ

ایًظشیببسٍیکشدتَصیِـٍاکبٍیتحلیلی-9

ٕر کیمػؼی ك ِؼػاـ هضػایی ٍحّاؿػب ةػا ٍیػؽاف  ٍكارکث ٍؼدـ ك زاٍؿْ ٍغِی در ٍا
ةػا لػؼاز ك ِكػیب َٓػؼاق ةػٕدق اؿػث. در دكرة دادگـػحؼی ٓػا ٍغاظالت ك صضٕر دكيث

ؿػمیغاف، ك داكراف، ِوػف ظنٕمی، گؼكق ازحَاؾی در هايب هتیًْ، ظایمْ، ؾكیؼق، ریػف

غ کْ جغریساً ةا ِضرلاصكی در صى ك لنى اظحاللات کیمؼی الؼاد داقحْ یػالحُ هػغرت  ِا
اؿػحْ قػغ ك ٍعػاةن ةػا ٓا کدكيث ك ػٕٔر دادگـحؼی ؾٍَٕی از ٍیؽاف هغرت ك ِمٕذ آف

ؽ، ٍكػارکث ٍغاظًػن ٍػؼدـ ٍیؽاف پیكؼلث ك جٕؿؿن ازحَاؾی ك ركِغ مّؿحی قغف زٍٕا
یُ کیمؼی، جٕرـ زػؼایٌ، الػؽایف ٓؽیّػْرك ةْ ِؽكؿ گػاقث جا ایُ ٓػای کْ ةا الؽیف هِٕا

اؾحَادی ك ِارضایحی زاٍؿْ ِـتث ةػْ ؾًَکػؼد ؾغايث کیمؼی، کَتٕد ةٕدزْ، الؽایف ةی
ی ِیک ةا ٍغاظًن ٍؼدـ ك ٌٓ ِؼاـ ؾغايث الؽایػی دكيػث ك کیمؼی، زٍیّن جٕزْ ةْ صکَؼِا

ٌ قغ )رؿحَی،   (.  142-141: 1386زاٍؿْ لؼٓا
( در قؼایط دكيث لؿّاؿ ك هٕی، ارائن ٍضنػٕالت ؿیاؿػی 2004در ِؼؼگاق راجتؼگ )

قػٕد ك در ِـػتث ةػا ٍذتث از ظؼؼ دكيث ةْ الؼاد زاٍؿْ ك ٍؼاهتػث از آف، ٍؿّػادار ٍػی

( ٍّازؾات دكيػث ك زاٍؿػْ از ظؼیػن 1988یاةغ. ك ةْ زؾٌ ٍیگغاؿ )زاٍؿْ ٍكؼكؾیث ٍی
مٕرت ركیکؼد ةاال ةػْ پػاییُ یػا پػاییُ ةػْ ةػاال ةؼظػؼؼ قػغِی اؿػث از گمحگٕ ك ِْ ةْ

ٍضػٕر ك ٍضػٕر در هتػاؿ ركیکػؼد زاٍؿػْةػؼدف ركیکػؼد دكيػثرك، كی ةا زیؼ ؿؤاؿ َٓیُ
( ةػا 1399اكفًی ك راةیّـػٕف )ؿْ را ظؼح کؼد. ؾسٌةايؿکؾ، ركیکؼد جؿاًٍی دكيث ك زاٍ

ظؼح راق ةاریک آزادی ركی يٕیاجاف ٍّضتط را در ِوعػن ٍواةػى يٕیاجػاف فایػب ك ٍـػحتغ 
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 .  ٍیاف دكيث ك زاٍؿْ ةؼهؼار قٕد یجٕازف دهیوجَؼکؽ کؼدق اؿث کْ ٍعاةن آف، ةایغ 

ٓػای ازحَػاؾی در کّػار پاؿػط ك فیؼازحَػاؾی ٓای رؿَیدر ِؼاـ هضایی، كاکّف

ّغ ؿیاؿث زّایی کكٕر را ٍحضٕؿ ؿازِغ زیػؼا ٓػٌٍی ك  صػاکَیحیالؽایػی ػؼلیػث جِٕا

ػغٍی ٓا ك ِٔادٓای ظٕدزٕش ٍؼدٍیةعف فیؼرؿَی زاٍؿْ ٍحكکى از ؿازٍاف ةػْ  جِٕا

گؼاف ٍؼدٍی کَک کّّػغ. هػغرت مٕرت ؾوالِی ك ٍّضتط ةْ ظًن ةـحؼ از زاِب کّف

َیػث در ركی جتؿیػث ا ٓای رؿػَیكاکّف ز ّٓسارٓػا ك ِؼػاـ هػإِِی زاٍؿػْ دارای ٓا

غ ركِغ جٕؿؿْچؼاکْ ٍی ای زاٍؿْ را در ِـتث ةا هإِف ك صاکَیث آف ٍػغیؼیث کّػغ جِٕا

ٓػای ةـػحؼٍّغ ك ٍتحّػی ةػؼ ٓای ٍؼدٍی َٓچػٕف ػؼلیػثدر َٓیُ راؿحا ِیؽ، ؿازٍاف

ای ٍضًػػی ك قػػٔؼی، لضػػآای ٍػػؼدـ ٍضػػٕر ٍـػػازغ، پایگػػاق ٓػػای ٍؼدٍػػی، قػػٕرٓا

ّاء در لضآای َٓـایگی ك آپارجَػاِی ك ٍسحَػؽ زؿیثٍؼ ٓػای ٓای فیؼرؿَی ٓیأت ٍا

ّػغ ایػُ ةػازكاف ِؼػاـ ازحَػاؾی را در ٍػغیؼیث ك کّحػؼؿ ك ِؼایؼ آف ٍػی ٍـکِٕی، جِٕا

الؽایی ٍّعوی ك ؾاهالِن ةعف رؿَی ك فیؼرؿَی در جؿاٍى ةػا ٌٓ ازحَاؾی کَک کّّغ.

یاةػغ. در قػؼایعی کػْ ٍکاِیـػٌ ظًػن  د ٍػیقغف ةازَِٕةـحؼ ازحَاؾی در ركِغ ٍؼدٍی

گؼاف ٍحّاؿػب ةػا ِؼػاـ ؿازی کّفٓا، ٕٓیث ةا اؿحّاد ةْ قؼایط زاٍؿْ ك زیـحتٕـةـحؼ 

ن آف قػٕد ك ةػا ٓا، ؾوالِی ٍػیارزقی ٍوتٕؿ ةیُ ازؽای زاٍؿْ ك رلحار ظالهاِْ ك ٍتحکؼِا

کػاف  الؽایی ٍّضتط دكيػث كکؼدف ةـحؼٓای ازحَاؾی، ك ِیؽ ٌٓؾوالِی ؾَى زاٍؿػْ، ٍا

یارٓػا، ؾًَکػؼد ٓغلَّػغ ك ٍّغی ٍؼدـگؼی، صـاةگؼی، هاؾغقصکَیث ازحَاؾی، ؿازش

ٌ ٍػیگػػاریٍضػٕر در ؿیاؿػثٍؼدٍی قٕرایارٓا، ركیگؼدٓای ازحَاع قػٕد. از ٓػا لػؼٓا

الػؽاری ك ، جضون چّیُ اٍػؼی ٍؼٓػٕف اةؿػاد زٍػاِی ك ٍکػاِی ك ظامػْ ؿػعثظؼلی

گػؼاف در ٓػغایث لضػآای کّكػی ٓا ك ِیّات کّفاِگیؽقٍضٕری ك الؽاری ازحَاع ِؼـ

ٍضػٕر ك یػا اجَیػؽق ك لؼدٍضػٕر دارای ةاقغ چؼاکْ زاٍؿن ٍٕازْ ةػا دكگاِػن زَػؽ ٍی

ؿػاز ٍػغیؼی كركدی اهحضائات ٍكعنی ٓـحّغ. اةؿاد پیاٍغی چّیُ لؼآیّغی زٍیّػْ

کّف ةیُ  گؼیٓا ةْ ِؼاـ هضایی، جوٕیث هغرت ّٓسارٓای ازحَاؾی در جّؼیٌپؼكِغق

ٓػای  الؼاد ك کّحؼؿ رلحارٓای زؼٍی ةٕدق کْ در ِٔایث در کّحػؼؿ ؿؼةارقػغف ٓؽیّػْ

ٓای ازؼایی ٍتحّی ةؼ ٍـئٕيیث ازحَاؾی  ازحَاؾی ٍذَؼدَؼ ٓـحّغ. در كاهؽ، ضَاِث

ِٕیـی ك ؿّغِٕیـی ٍتحّی ةؼ ةـحؼ ازحَاؾی یکی از اةؿاد پیاٍػغی جٕزػْ ك ك ؿیاؿث
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 الؽایی ةعف رؿَی ك فیؼرؿَی اؿث. ك ٌٓ جَؼکؽکؼدف ركی ةـحؼ ازحَاؾی

 
افضاییهٌضبط(فشآیٌذّن9-9شکل)

ّبٍساّکبسّبتَصیِ-6

ٍحَؼکؽقغف ركی لؼآیّغ پیِٕغظٕردف ةعػف رؿػَی ك فیؼرؿػَی ةػا ٓػغؼ  -

 الؽایی ٍّضتط؛اِغازی ٍکاِیـٌ ٌٓ راق

ٓػا ةػا ٓػغؼ جٕزْ کؼدف ةْ ةـحؼ ازحَاؾی ك کیمیث زیـث در زیـػحتٕـ -

 پػیؼ؛گؼاف ٍـئٕيیثکؼدف ٍکاِیـٌ ظًن ةـحؼ جٕؿط کّفؾوالِی ؾَى

ؼ ازحَاؾی َٓچٕف ٍنايضْ ك صکَیث ازحَػاؾی ٍؼٓػٕف ریػى - گػػاری لؼآیّػغ ٍا
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گػؼی  ( ٍغاظ1ًِْضٕة كركد ةعف رؿَی ك فیؼرؿَی در ةـحؼ ازحَاؾی در دك گاـ 

َّغؿازی کّف ٓػغؼ  گػؼی ةػا( ؾػغـ ٍغاظًػ2ْگؼاف ةـحؼ ازحَاؾی اؿػث ك جِٕا

 پػیؼی ازحَاؾی؛ زٕقف دركِی از ٍحُ زاٍؿْ ةا ٍضٕریث ٍـئٕيیث

ٓای زاٍؿٕی ك ٍؼدٍی ةغِن زاٍؿْ در هايب ٍـازغ، گیؼی از ػؼلیثةٔؼق -

 یارٓا، ك فیؼق؛ِیؼكٓای ٍؼدٍی ك زٔادی، قٕرایارٓا، ٍؼدـ

ةػا ٓػغؼ اؿػحمادق از ػؼلیػث الؽارٓای زاٍؿٕی ك ٍؼدٍػی کؼدف ِؼـلؿاؿ -

 ٍؼدٍی یا َٓاف صٕزق ؾٍَٕی ٍسازی؛ لضای ٍسازی

غف هٕق هضاییْ ٍـحًؽـ لؼآیّغ گاـ ةْ گاـ جكکیالجی ك ؿػازٍاِی قٍؼدٍی -

 ٍؿوٕؿ اؿث یؿّی ةٕركکؼاؿی ؾوالِی دؿحگاق هضایی در ِـتث ةا ٍؼدـ؛

 ةؼای جضون ٍٕارد ٍػکٕر الزـ اؿث:

 ِكاف دٓغ؛ؿاظحار ؿازٍاِی هٕق هضایی ٍؼدٍی لکؼ کّغ، رلحار کّغ ك در ؾَى  -1

الؽایی ٍّضتط ةعف هضایی در جٕاَِّغؿازی ك ٍغاظالت زاٍؿٕی ةا ٌٓ -2

کؼدف ةـحؼ مػٕرت پػػیؼد ٍػذال ِٔادؿػازی ٍسػازات ازحَػاؾی ؾوالِی

گؼاف زاٍؿٕی، ِٔادٓای پػیؼِغق، ؿازی قتکن إِاع کّفٍؼٕٓف ؾوالِی

 رضایث قاکی ك ٍحكاکی، ك ركیکؼد صى ٍـأيْ هاضی اؿث.

ػبختبسیًظبمحقَقیاجتوبػیٍهشدهیهبتٌیبشیکتخیلّبیبٌیبى

9ٍپٌذاشترٌّی

ٍطشحهؼألِهقذهِ-9

قػغف ؿیاؿػث، لؼّٓػا، اهحنػاد ك صوػٕؽ، قػایغ یکػی از دیؼپػاجؼیُ ٍؼدٍی
ٓای ةكػؼی در ظػٕؿ جػاریط ك دفغفػْ ٍٔػٌ زٕاٍػؽ ٍػغرف اٍػؼكزی ةػٕدق ك  آرٍاف
 گؼایػاف رادیکػاؿ ك يیتػؼاؿ ك فیػؼق(گؼایی، جـػاكی )لایغق ٓای لکؼی گِٕاگٕف ِضًْ

ٓایی کْ َٓؽاد ایػُ ٍمٔػٕـ در اِغ. از زًَْ ارزشٓؼکغاـ از ٍّؼؼی ةْ آف پؼداظحْ

                                                      
قّاؿػی داِكػگاق قّاؿی، ؾضٕ ٓیئث ؾًَی گؼكق جػاریط ك زاٍؿػْدکحؼای زاٍؿْ رؿٕؿ ؾتاؿی؛ .1

 .ٍضون اردةیًی
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ؿاالری، ؾػغايث ك آزادی اؿػث. قٕد، ٍمآیَی ٍاِّغ ٍؼدـاذٓاف ؾٍَٕی جغاؾی ٍی
ای ةػْ ٍیػؽاف جٕاف گمث ٍعؼج ٍكحؼؾ دٍٕکؼاجیؽاؿیٕف در ٓؼ صػٕزقٍـاٍضحاً ٍی
ای ؿاالری ةْ ٍؿّای ؾاـ در صٕزة ِؼػاـ ؿیاؿػی كاةـػحْ اؿػث، قػیٕقدـجضون ٍؼ

ةغیى در صکَؼاِی کْ ؾّنؼ اِناؼ ؿیاؿی در آف ةؼزـػحْ ةػٕدق ك راةعػْ ةػیُ  ةی
کّغ. ٍیؼاث لکؼی کْ در ظعػؼ دكيث ك ًٍث را در جٕزیؽ ٍّنماِْ هغرت، جّؼیٌ ٍی

 جٕاف گمث لؼاجؼ از ٓؼ دؿحآكرد ٍادی ك ٍؿّٕی ةكؼی اؿث. افؼاؽ ٍی
اؿػث، ؾػغايث ةػؼ « صوٕؽ»ٍّغی قٔؼكِغاف از اگؼ آزادی ةْ ٍؿّای ٍیؽاف ةٔؼق

کْ اؿػحضواؽ آف را دارِػغ. ٓػی  یؽی داليث دارد چآف ٓا ةؼیاةی اِـافٍیؽاف دؿث
ةْ ؾتػارت دیگػؼ  جٕزْ ةْ ٍمٕٔـ ؾغايث از کّار آف ةگػردجٕاِغ ةیِؼاـ ؿیاؿی َِی

رك یکػی از ٓؼ ِؼاـ ؿیاؿی، ِاگؽیؼ از اؾالـ ٍٕضػؿی در ةػاب ؾػغايث اؿػث. از ایػُ
ٓای ٓؼ ِؼؼیْ ؿیاؿی، ؾغايث اؿث ةْ ؾتػارت دیگػؼ، هًػب ٓػؼ جؼیُ ةعفٍضٕری

، َٓاِا ؾغايث اؿػث. در ظػٕؿ جػاریط، آرٍػاف جؼیُ رکُ آفلًـمْ ؿیاؿی ك یا ٌٍٔ
چْ ةكیؼیْ اػٔار داقػحْ ْ ظٕد کؼدق اؿث. چّافٓای ةـیاری را قیمحؾغايث اِـاف

جػؼیُ پؼؿكػی اؿػث کػْ پیؼاٍػٕف آف ظٕرکًی پؼؿػف درةػارق ؾػغايث، زػاٍؽْ ة
ٓای ٍؿؼلحی گِٕاگِٕی چٕف لًـمْ اظالؽ، لًـػمْ ؿیاؿػث ك لًـػمْ صوػٕؽ  صٕزق

ٓػایی در ارجتػاط ةػا ؾػغايث اِغ. در صویوث قایغ ةػغكف ظػؼح پؼؿػفجکٕیُ یالحْ
ٓػای اِغیكػْ ك ظػٕر کًػی ؾػغايث، چّػیُ ؾؼمػْْ ؿی ك اصحَاالً ةازحَاؾی ك ؿیا

 َِٕد. ٍؿؼلث رقغ َِی

ركد در ِؼاـ صوٕهی ِیؽ کْ زیؼٍسَٕؾػْ اِحؼار ٍی ،ؾعك ةْ ٍمآیٌ ٍٕرد اقارق
ٓػػای ؾػػغايث ك آزادی ٍػػٕرد جکػػؼیٌ هػػؼار گؼلحػػْ ك ةػػا ِؼػػاـ ؿیاؿػػی اؿػػث، ارزش

ِؼٌ ك آزادی ةؼهػؼار قػٕد. در ایػُ  ِؼاـ، جؿادؿ ك جٕازِی ةیُقغف ایُ ظؼدق ٍؼدٍی
در ظی یک کٕقف لکؼی، ؾٕاٍى ؾًّی ٍَغ جضون رظغاد ك ِحیسػْ ٍعًػٕب  ،راؿحا

از ٍّؼؼ ِؼػؼی اصنػاء ًٍؽكٍػات یػک ِؼػاـ  قٕد جاٍحُ ِؼاـ زاٍؿٕی كاکاكی ٍی
 .   جضون یاةغصوٕهی ٍؼدٍی 

ًظشیٍاکبٍی -9

ِؼاـ صوٕهی ازحَاؾی  هتى از ٍؿؼلی ٍمآیٌ جضًیًی، الزـ اؿث از كزف اِحؽاؾی
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ك ٍؼدٍی کاؿحْ قغق ك كزْ اِضَاٍی آف ةؼزـحْ قٕد. ٍـػاٍضحاً در ایػُ ِٕقػحْ، 
قػغف را در ٍیػؽاف ؿػؼٍایْ ازحَػاؾی ِؼػاـ صوػٕهی ِٕیـّغق، ٍا ةػْ ازای ٍؼدٍػی

کّغ، یؿّی کٌ ك کیك ؿؼٍایْ ازحَاؾی را ةْ ؾّٕاف ٍضنٕؿ ًٍَػٕس ك زـحسٕ ٍی
گیؼد. ةؼ ایُ اؿػاس ِؼػاـ صوػٕهی ٍؼدٍػی ٍی قغف در ِؼؼٍنغاؽ ةیؼكِی ٍؼدٍی

ِؼاٍی اؿث کْ کاالی ارزقَّغی ةْ ِاـ ؿػؼٍایْ ازحَػاؾی را ةػْ كلػٕر در اظحیػار 
داقحْ ةاقغ. ؿؼٍایْ ازحَاؾی در ایُ ارجتػاط یؿّػی اؾحَػاد ؾَػٕـ قػٔؼكِغاف ةػْ 

گػٕیی، ٓػایی چػٕف پاؿػطؾًَکؼد ك آَیث ِؼاـ صوٕهی. ةْ ةیاِی دیگؼ اگػؼ ارزش
، ؾغايث ك اِناؼ در ِؼاـ صوٕهی صضٕر پؼرِگی داقحْ ةاقغ، ظػٕد کارایی، قمالیث
جػٕاف از گیػؼد ك در ایػُ مػٕرت ٍػیاِحؽاؾی ةْ آف ِؼاـ قػکى ٍػیاؾحَاد ةْ ظٕد 
 قغف آف ؿعُ گمث.  ٍؼدٍی

ٓای ٍػػکٕر، ًٍؽكٍػاجی در ؿػعٕح جضًیًػی ةایغ در ِؼؼ داقث کْ جضون ارزش
كزػٕد دارد کػْ در ٍوػاـ  ٕیٓػای زػاٍؿِؼػاـ ظًتغ. در ؿػعش ةػاالجؼ،گِٕاگٕف ٍی
گیؼِػغ یؿّػی ٓا هػؼار ٍػیٓای لؼؾی از زًَْ ِؼاـ صوٕهی در ذیى آفٍوایـْ، ِؼاـ
کْ در ارجتاط ٍحواةى ةا ٌٓ ِیؽ ةٕدق ك ةػا ٓػٌ ٓا هؼار دارِغ، ضَُ ایُجضث جأدیؼ آف

الف ك ك ؾًَکؼد ؿػاظحارٓای ؿػعش کػ کاراییکْ راةعْ َٓؽیگؼی دارِغ. زغا از ایُ
ٓػای ٍػػکٕر در مٕرجی ٍسؽا، ٍّسؼ ةػْ جقییػؼ ارزشْٓا ةٍكؼكؾیث ك ٍوتٕيیث آف

قٕد، ظٕد ِؼاـ لؼؾی ِیؽ ةایػغ در صػیُ اؿػحوالؿ از )ِؼاـ صوٕهی( ٍی ِؼاـ لؼؾی
ٓایی را داقحْ ةاقغ کْ ةػاز كیژق ِؼاـ ؿیاؿی، قؼایط ك كیژگیْةزاٍؿٕی ٓای ِؼاـ

ّغ. پؾ الزـ اؿث کْ ٓـحاظحاری ؿعش کالف ةْ ٍیؽاف زیادی جضث جأدیؼ ؿعٕح ؿ
ٓػای ازحَػاؾی از  ِؼاـ صوٕهی، ضَُ صمغ اؿحوالؿ ِـتی، در جؿاٍى ةا ؿػایؼ ِؼاـ

ٍّغ گؼدد. در ایُ راةعْ ِؼاـ صوٕهی ٍـحوى ِؼاٍی اؿث کْ  ٓا ةٔؼق کارکؼدٓای آف
ٓای ٍػغِی ػ ؿیاؿػی ك  صن  ٓای ةّیادیُ اِـاِی )قاٍى صغاهى ٓؼ دك دؿحْ از صن

ةكػػَارد ك  1«ٍضحػػؼـ»ٓػػای اهحنػػادی، ازحَػػاؾی ك لؼّٓگػػی قػػٔؼكِغاف( را  صن
ٓای ةّیادیُ قػٔؼكِغاف ةػغیُ  صن  ةْ« اصحؼاـ»ٓا ةاقغ.  آف 3«ٍضالغ»ك  2«ٍؼكج»

                                                      
1. Respect  
2. Promote  

3. Protect 
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ؿث کْ ِؼاـ صوٕهی ةایغ از ٓؼگِْٕ ٍغاظًْ دكيػث در ةػازداری قػٔؼكِغاف از ا ٍؿّا
ِؼػاـ صوػٕهی ِیػؽ ةایػغ ةػا ٓای ةّیادیكاف زًػٕگیؼی کّػغ.  ٓا ك آزادی اؾَاؿ صن

 ٓای ٍػکٕر ةاقغ.  ٓا ك آزادی صن« ٍضالغ» 1اقعاص دايخ  پیكگیؼی از ٍغاظًْ

ؿاظحاری دارد، يػا در  نقّاظحی متقچٕف ٍـائى زاٍؿْ ٍا ؾَغجاً از ٍّؼؼ ؾًّث

قٕد ةْ چّغ امى ایساةی کػْ از ؿػاظحارٓای لؼّٓگػی، ازحَػاؾی ك ٍی اداٍْ ؿؿی

غق ك ةایغ در دركف ِؼاـ صوػٕهی ِٔادیّػْ قػٕد، ٍؿؼلػی ؿیاؿی ةْ ؾاریث گؼلحْ ق

قٕد. الزـ ةْ یادآكری اؿث کْ امٕؿ اؿحعؼازی ٍکَى ٌٓ ةػٕدق ك ضػَُ داقػحُ 

کّّػغ. ديیػى ِوف جّؼیَی در ةؿغ ٍضحٕایی، اٍکاف پایف ةیؼكِی را ِیؽ ٍیـػؼ ٍػی

ُ کْ امًی از ِؼاـ اهحنادی در ٍغؿ جضًیًی گّساِغق ِكغق اؿث، ةػْ ٍؿّػی ایػایُ

کػْ ظػٕریِیـث کْ ِؼاـ اهحنادی در ارجتاط ةا ایُ ٍـئًْ ظّذی اؿث، ةًکْ َٓاف

جٕاِغ ضَُ ایساد ٍكػؼكؾیث ك اؾحَػاد در ركقُ اؿث ؾّنؼ امًی ایُ ِؼاـ کْ ٍی

اؿػث. اگػؼ ِؼػاـ  کػاراییٓای لؼؾػی ِیػؽ جػأدیؼ ةگػػارد، دركف ِؼاـ، ةؼ ؿایؼ ِؼاـ

گػؼاف لػؼدی قػٕد، ٓای ٍؿیكػحی کػّفگٕی ِیازاهحنادی کارا ةٕدق ك ةحٕاِغ پاؿط

ٓا ِیػؽ ؿػؼریؽ قػغق ك ةػْ ِػٕؾی ٍوتٕيیث ك ٍكؼكؾیث چّیُ ِؼاٍی، ةْ ؿایؼ ِؼاـ

ؿػْ امػًی کػْ از دیگػؼ  كيػیٍوتٕيیث ك ٍكؼكؾیث آِػاف را ِیػؽ رهػٌ ظٕآػغ زد. 

قٕد گمث کْ ِؼػاـ صوػٕهی را ةػْ گؼلحْ قغق اؿث، ةْ ِٕؾی ٍی ٕیٓای زاٍؿ ِؼاـ

کّػغ. ایػُ َّٕٓایی، پایف ك ةازدارِغگی ٍذتث ةیؼكِی جسٔیؽ ٍػیٍّعن، اِـساـ ك 

)زاٍؿْ ٍغِی( ك  ٓای ّٓساری، ؿازكکار زاٍؿٕیِؼاـ ًٍؽكٍات ؾتارجّغ از ؿازگاری

ٓػای ازحَػاؾی، ؿیاؿػی ك لؼّٓگػی ِؼػاـ ؾوالِیث کْ ةْ جؼجیب َِایّغق ك ٍؿػؼؼ

 ةؼ كلاؽ لػؼآٌ ٓـحّغ. ٍسَٕؾْ ایُ امٕؿ قؼایط الزـ را ةؼای جضون ِؼَی ٍتحّی

کّغ چؼا کْ ِؼٌ ةایغ متقْ لؼّٓگی داقحْ ك ةغكر از متقْ ؿیاؿػی ةاقػغ. ٓػؼ ٍی

ِؼاٍی از زًَْ ِؼاـ صوٕهی ةؼای دكاـ ك ةوػای ظػٕد، ةایػغ جٕاِػایی اهّػاع ةیؼكِػی 

از  ٍـػحًؽـ صػغاهًیاهحػغار  چٕفکّّغگی ةؼظٕردار ةاقغ ٍساب داقحْ ك از ظنًث

اف زاٍؿْ ٍا ةیف از ٓؼ زٍاِی ِیازٍّغ جوٕیث متقْ ك در ایُ ٍی اؿثپػیؼش ارادی 

 ؾاظمی ك لؼّٓگی ِؼٌ ازحَاؾی اؿث. 

                                                      
1. Third parties  
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(ًظبمحقَقیاجتوبػیٍهشدهی9-9شکل)

ػبصگبسیًظبمٌّجبسی-6

در ارجتاط ةا ِؼاـ ازحَاؾی، ةایغ ظاظؼ ِكاف کؼد کْ ایُ ؿاظحار ةْ ٌٓ پیٕؿحْ 
گػؼ جٕاِػغ ٓػغایثٍّعوی ةا یکغیگؼ ٍیك ؾوالِی از ّٓسارٓا اؿث کْ ضَُ ارجتاط 

ةٕدق ك  کاراییِؼاـ صوٕهی ك رلحار الؼاد زاٍؿْ ةاقغ. اِحعاب ایُ ّٓسارٓا ٍتحّی ةؼ 
کّغ. يػا ّٓسارٓا ةایػغ در رأس هػٕاِیُ اؿث کْ اؾحتار آف را جضَیُ ٍی کاراییایُ 

آف  ٓػا ك ِیازٓػایهؼار گیؼِغ. هإِف ظٕب هإِِی اؿػث کػْ از ةعػُ زاٍؿػْ، ارزش
ای ةؼای جضون ةؼظاؿحْ اؿث، ِؼاـ صوٕهی از زاٍؿْ ٍـحوى ِتٕدق ك در كاهؽ كؿیًْ
ظٕر ٍػغاكـ ْآغاؼ ةاقغ. ظتیؿی اؿث کْ هٕاِیُ، ٍعاةن ةا جقییؼات ازحَاؾی ةایغ ة

ٓػا، ِیازٓػا ك اِحؼػارات زاٍؿػْ، در صاؿ جقییؼ ك دگؼگِٕی ةٕدق ك ٍحّاؿب ةا لؼمث
ازحَاؾی در ظی زٍاف امالح ك ةازجٕيیغ قٕد. از ایُ ٍّؼؼ جقییؼ یاةغ ك هإِف ك ِؼٌ 

 گیؼد. گؼاف ازحَاؾی قکى ٍییالحْ کّفِؼاـ صوٕهی از آغاؼ ك ِیازٓای جؿَیٌ
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قغف یػک ِؼػاـ صوػٕهی، ةایػغ هػٕاِیُ ةػا ؾعك ةْ ٍعايب ٍػکٕر ةؼای ٍؼدٍی

 دار ك ؾَیوػی کػْٓای ٍضٕری زاٍؿْ ؿازگار ةاقغ، َٓػاف اصـاؿػات ریكػْ ارزش

ّغ ك از َٓگاف اِحؼار دارِػغ در راؿػحای آف ؾَػى ٓـح اؾضای زاٍؿْ در آف قؼیک

ك در ؾػیُ صػاؿ « ؾاـ»ٓای  رك، ةٔحؼ اؿث ٍوُّ پیف از ٓؼ چیؽ ارزش کّّغ. از ایُ

َٓچٕف ارزش کؼاٍث اِـاِی، صوٕؽ ةّیادیُ اِـاِی، ارزش ؿالٍث، ارزش « ؾیّی»

ی کػار ظػٕد هػؼار دٓػغ. دكرکػیٌ در ؾغايث، اِناؼ ك ةؼاةؼی ك ارزش اٍّیث را ٍتّا

در ٓػؼ زاٍؿػْ » ٍؿحوغ اؿػث:گیؼی ّٓسارٓا ك هٕاؾغ )صوٕؽ( قؼح چگِٕگی قکى

ٓا ك اصـاؿػات كزػٕد دارد کػْ ٍؼزػؽ رلحارٓػای ازحَػاؾی ةػٕدق ك ؿؼی ایغقیک

. صوٕؽ ٍٕرد ِؼؼ كةؼ ِیػؽ «قٕدکًی لؼٍٕيْ ٍی ةآكر اؿث ك ةْ ؾّٕاف یک هاؾغ ايؽاـ

ؼةی اؿث کْ اؾحتار آف كاةـحْ ةْ ِؼػٌ ّٓسػاری اؿػث. در ایػُ یک ِؼٌ هإِِی جس

گػػاری قػغق اؿػث، ِیػؽ آَیػث ِؽ پایْٕراؿحا ِگؼش ِئٕکالؿیکی کْ جٕؿط پارؿ

 دٓغ.زیادی ةْ ٍمٕٔـ ّٓسار ٍی

جٕاف گمػث کػْ اگؼ ةعٕآیٌ یک جؿؼیك ركقّی از ٍمٕٔـ ّٓسار داقحْ ةاقیٌ ٍی

یؿّی اگؼ اکذؼیحی ةْ يضاظ ؾغدی ةْ ارزقی ّٓسار ؾتارت اؿث از ؾغد ضؼةغر ارزش، 

از  ٍػأظٕذجٕاِػغ قػٕد. ایػُ ّٓسارٓػا ٍػیپایتّغ ةاقّغ آف ارزش جتغیى ةْ ّٓسار ٍی

 ٓای ؾاـ زٔاِی ةاقغ.ی ارزشؿّث ك صحّ ،)ٍٕاریخ دیّی( ؾؼؼ ٓای دیّیارزش

 1ةاقغ. زاِـٕف ٍضون قغقامٕالً ٓی  جؿاًٍی ِیـث کْ ةغكف دظايث ّٓسارٓا 

ّٓسار، ايگػٕی اِحؽاؾػی اؿػث »: ؾاٍى پیؼكی از ّٓسار جأکیغ کؼدق ك ٍؿحوغ اؿثةؼ 

قٕد ك ٍضغكدیث ٓای ظامی را ةؼ رلحار الؼاد ایسػاد کْ در ذُٓ الؼاد ِگْ داری ٍی

ةْ ظػٕر «. کّغ. ّٓسار ؾًَیاجی، ّٓساری اؿث کْ از ِؼؼ الؼاد ارزش پیؼكی داردٍی

دٓغ ك از ایُ ظؼیػن ةػْ دتاجی را کآف ٍیقّاؿی ّٓسار، ّٓسار ةیدر ٍمٕٔـکًی، 

ٓػا ةػؼای ایسػاد دتػات کّغ ك ّٓسار پیٕؿحاری از ٍکاِیـػٌِؼٌ ازحَاؾی کَک ٍی

قٕد. کّف ّٓسارٍّغ اظاؾث ؾوالِی ةْ ظاظؼ پیاٍغٓای کّف اؿػث. يػػا جًوی ٍی

زَؿی،  ةگیؼِغ پؾ ةایغ ةْ اراداِـاِی ِكأت ٍی ةظٕر کًی از اراد ْچٕف ّٓسارٓا ة

 ج ِٔادق قٕد. ار

                                                      
1. Harry M.Johnson 
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َْٓ زٕاٍؽ هٕاؾغی ةػؼای جؿیػیُ رلحػار ٍّاؿػب ك »ٍؿحوغِغ  1ةؼكـ ك ؿًؽِیک
 ِاٍّاؿب دارِغ ك الؼاد ةا جٕزْ ةْ جعاةن یا ؾغـ جعاةن ةا ایُ هٕاؾغ جّتیْ یا جكػٕین 

ٓػایی آیّغ ك ةا اؾَاؿ ٍضغكدیثقِٕغ. ّٓسارٓا در كاهؽ ايگٕی رلحار ةْ قَار ٍیٍی
ٓػا در جؿویػب دارِػغ جػا در دركف ایػُ ٍضػغكدیثٓػا را كا ٍػیآفةؼ ؾًَکؼد الؼاد، 

كؿػیًْ ْ اِغ کْ ةػٓای لؼّٓگی كاهؽ قغقآغالكاف ةؼآیّغ. ّٓسارٓا ةؼ ٍتّای ارزش
 «. قِٕغاؿحاِغاردٓای اظالهی جٕزیْ ٍی

ظی ةازگكث ةْ ّٓسار در زاٍؿْ جؿاديی ةیُ  ِؼٌ ك آزادی قکى ظٕآغ گؼلث. 
ٓػای صػغاکذؼی جػٕاف ؾػؼض اِػغاـ جغكیُ قػغق ك ایػغئٕيٕژی ایكاهؽ ةیّاِْ آغاؼ

ِعٕآغ داقث ك ِٔایحاً اِـساـ ازحَػاؾی ةػاالجؼ ظٕآػغ ةػٕد. جتؿیػث از ّٓسارٓػا ك 
ٓػای چٔارگاِػْ گػؼاف در صػٕزقپػیؼی رلحار کػّفةیّیهٕاؾغ اظالهی ٍٕزب پیف

 قٕد. )اهحناد، لؼّٓا، ازحَاع ك ؿیاؿث( ٍی
قٕد کْ زكر ةْ ؾّٕاف جّٔػا اةػؽار کّحؼيػی ٍػٕرد آف ٍیصى ّٓساری ٍاِؽ از راق

ایػُ ؿػازگاری ّٓسػاری رؿػَی ك فیؼرؿػَی در مػٕرجی  كيیاؿحمادق هؼار گیؼد. 
چّیُ ّٓسارٓا جنؼیش ك جٕاِغ ٍضون قٕد کْ در زاٍؿْ ّٓسارٓا کار ةکّّغ ك ٌٓ ٍی

قػِٕغ. اگػؼ ؿازی قغق ك از صايث دك پًٕٔ، ٍتٌٔ، ایٔاٍی ك جمـیؼپػیؼ ظػارج قماؼ
گیؼی هاؾغق ك ّٓسار رؿَی در چارچٕب ظٕاؿث اکذؼیث جؿؼیك قػٕد لؼآیّغ قکى

ای در ِگؼش ٍػؼدـ ِـػتث ةػْ کّّغقٓا ٍـحٕيی ِكٕد، جأدیؼ جؿییُك از ةیؼكف ةؼ آف
قغق، ظٕآغ داقث. در ایُ راةعْ اگؼ اؾَػاؿ ٍسػازات ٓای جؿییُؾَى در چارچٕب

ّٔا اهًیحی در آف ذیّمؽ ةٕدق ةاقّغ، ّٓسارٓا در زاٍؿْ ةؼای صمغ ِؼَی ةاقغ کْ ج

آف در ادػؼ جوٕیػث  کػاراییكزٕد آكرِػغ ك  ِْعٕآّغ جٕاِـث اهّاع دركِی در الؼاد ة
ِیؼكٓای گؼیؽ از ٍؼکػؽ، ةػْ جػغریر رِػا ظٕآػغ ةاظػث. يػػا از ٍّؼػؼ ٍضحػٕایی، 

 اؿث کْ ّٓسارٓای ؾاٍی را ةاز جاةاِّغ.   گػاری زٍاِی ؾوالِی هإِف
کْ در ایُ ارجتاط ةایغ اقارق قٕد ایػُ اؿػث کػْ َّٓػٕایی ةػا ّٓسارٓػا چیؽی 

ٍـحوى از ٍالصؼات ك اِحؼارات دركِی ِیـث ك ٍّالؽ قعنػی ك ٍسػاب کّّػغگی 
جػأدیؼ جػؼ جضػثّٓسارٓای ٍكحؼؾ در ایُ ٍیاف ِوف اؿاؿی دارِغ. ّٓسارٓا ةػیف

                                                      
1. Lenard Broom &  Philip Selznick 
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چّاف ظؼدٍّغاِْ ك آفهؼار دارِغ جا اظالؽ. در یک کالـ، ّٓسار ازحَاؾی ةایغ  کارایی
از آف « پكػث چػادر زٔػى»، ٓؼکؾ ةحٕاِغ در رايؽییالحْ ةاقغ کْ ةْ جؿتیؼ جؿَیٌ

جٕاِػغ ةٕدف آف ِیؽ ظٕآغ ةٕد. جضون قؼكط لٕؽ ٍیدلاع کّغ کْ ایُ آزٍٕف ؾادالِْ
گیؼی كلاؽ ّٓساری لؿاؿ را ةؼای زاٍؿْ لؼآٌ ؿازد ك ازازق دٓغ جػا ٍٕزتات قکى
 جؼیُ ٓؽیّْ، در صغ ظٕد، ؾَى َِایغ.ظٕر ٍؤدؼ ك ةا کٌ ِْؼاـ ّٓساری ة

االذٓػاِی ةػؼ ؿػؼ آػغاؼ ك اٍیػاؿ ازحَػاؾی در ةؼای ایُ ٍّؼٕر ةایغ كلاؽ ةیُ

چّیُ ةؼداقػث ِـػتحاً ح ك قماؼ ةیاف قِٕغ. ٌٓٓا ٍنؼّزاٍؿْ كزٕد داقحْ ك ارزش

صغاکذؼی ث ك ٍٕاریخ ٍؿّٕی كزٕد داقحْ ةاقغ کْ یک كلاؽ ٍكحؼکی از ؾؼؼ، ؿّّ

ٓػای صػغاکذؼی ٓا قکى ةگیؼد. در ایُ مٕرت اؿث کْ ایغئٕيٕژیلؿاؿ پیؼإٍف آف

 ؽ ّٓساری كزٕد ِعٕآغ داقث.  ث ك جمؼٍّساؿ جّمؾ پیغا ِکؼدق ك جكحّ

ػبصٍکبسجبهؼَی-1

چٕف ِؼاـ صوٕهی در ذیى ِؼاـ اداری ك ؿیاؿی هػؼار داقػحْ ك زؽئػی از ِؼػاـ 

ظؼلػی ك  ی آف اؿث، َٕٓارق اصحَاؿ ظػؼكج از ةیامً نؿیاؿی اؿث کْ هغرت رؿاِ

ٍػغِی  ناؾَاؿ زاِتغاری در كضؽ ك ازؼای آف كزٕد دارد. يػا الزـ اؿث یػک زاٍؿػ

ای قػماؼ ةػؼ كضػؽ ك ازػؼای ْ )هٕاؾغ ركیّػ 1ِكاط در ٓؼ دك ةؿغ قکًی ؿؼزِغق ك ةا

هٕاِیُ، ةْ ِؼػاـ  2پػیؼی ِؼاـ صوٕهی اؿث( ك ٍضحٕاییةیّیهإِف کْ ٍحضَُ پیف

صوٕهی كركد پیغا کّغ. ةؼ ایُ اؿاس، ؾالكق ةؼ ِیاز ةْ ٍسؼایی ةػؼای كركد ٍعايتػات 

ٓػای گِٕػاگٕف  از ةعف« رؿػاِی  اظالع»ك « ِؼػارت»ٍؼدـ ةْ ِؼاـ صوٕهی، ِیاز ةػْ 

 گؼدد.  ِؼاـ صوٕهی ةیف از پیف اصـاس ٍی

ف در زاٍؿْ اٍکػاف جؼیُ اةؽارٓایی اؿث کْ صضٕر پؼرِا آ ٍغِی از ٌٍٔ  زاٍؿْ
رؿػاِی قػماؼ را از ؾًَکػؼد  ظؼح ٍعايتات ٍؼدـ، ِؼارت ةؼ ٍواٍات رؿَی ك اظالع

ٍغِی ةؼای ِؼػاـ صوػٕهی   جؼیُ کارکؼدٓای زاٍؿْ یکی از ٌٍٔ ٓا ةْ َٓؼاق دارد.آف 
ٓایی گِٕػاگٕف )اؾػٌ  اٍؼكزی ظؼح ٍعايتات آصاد زاٍؿْ در صٕزق  در زٕاٍؽ پیچیغق

اؿی، ازحَاؾی ك اهحنادی( در ِؼاـ صوٕهی اؿث. ایُ کػارکؼد لؼّٓگی، ؿی  از صٕزق
                                                      

1. Formal conception of the rule of law (thin) 

2. Substantive conception of the rule of law (thick) 
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زاِتػْ در  ٍػغِی صضػٕری َْٓ  یاةػغ کػْ زاٍؿػْ زٍاِی ةْ ةٔحؼیُ كزػْ جضوػن ٍی
ٍغِی ةػْ مػٕرت ِػاػؼ ًٍػث ةػؼ   ٓای گِٕاگٕف زاٍؿْ داقحْ ةاقغ. يػا زاٍؿْ صٕزق

رؿػاِی  ظالعای ةا ِؼػارت ك ا ٍغِی هٕی ك پٕیا در زاٍؿْ  کّغ. زاٍؿْ دكيث ؾَى ٍی
« هإِف صاکَیػث»ةْ « صاکَیث هإِف»َٓگاِی اصحَاؿ اؾَاؿ زاِتغاری ك جتغیى 

رؿاِی ٍـحَؼ ك َٓگاِی ةا اؾَاؿ ِٕؾی لكار  ؿازی ك اظالع دٓغ. قماؼ را کآف ٍی
ازحَاؾی ةؼ ِؼاـ ؿیاؿی، جا صػغ اٍکػاف، صاکَػاف )مػاصتاف هػغرت( را از اؾَػاؿ 

ز کارکؼدٓای زاٍؿْ ٍغِی در ایػُ ٍؼصًػْ ظػؼح یکی دیگؼ ا دارد. زاِتغاری ةاز ٍی
ای کْ ةْ مٕرت  ٓای داكظًتاِْ ای ك جعننی اؿث. اِسَُ پیكّٔادی جوّیّی صؼلْ

ّغ ةػا ظػؼح ٓـػح کّّػغ هػادر ٓای صوٕهی لؿايیػث ٍی جعننی ك ؾًّی در ٍٕضٕع
ای  مػٕرت صؼلػْ گػػاری ةْ پیكّٔادی جعننی ظٕد، ِؼاـ صوٕهی را در اٍػؼ هإِف

ٓػای داكظًتاِػْ پیكػّٔادٓای  پؾ از كضػؽ هػإِف، اِسَُ  . در ٍؼصًْیاری رؿاِّغ
ٍػغِی ؾػالكق ةػؼ   کّّػغ. در كاهػؽ، زاٍؿػْ امالصی را ةْ مٕرت جعننی ةیػاف ٍی

ك ظؼح ایُ ٍكکالت در ؿعش زاٍؿْ، پیكػّٔادٓای امػالصی را   رؿاِی قماؼ  اظالع
هػإِف در ؾَػى ةػْ ٓای  دٓغ چؼاکْ ةـیاری از کاؿػحی ِیؽ ةْ ِؼاـ صوٕهی ارائْ ٍی

ٍغِی، ٍحؿاهب ظػؼح ٍكػکالت ؾًَػی هػإِف،   قٕد. در زاٍؿْ  ّٓگاـ ازؼا ٕٓیغا ٍی
 قٕد.  ای ةیاف ٍی صؼلْ ةرآکارٓای امالصی آف ةْ قیٕ

پػؾ از كضػؽ »ؿازی، کارکؼد دیگػؼ زاٍؿػْ ٍػغِی در ٍؼصًػْ  إٍٓزش ك ٍساب
ق ةػؼ ارائػْ اؿػث ك ؾػالك« ٍـػیؼی دك ظؼلػْ»ٍغِی َٓچػٕف   اؿث. زاٍؿْ« هإِف

گػاری، ةػا كركد هػٕاِیُ ٍعًػٕب در  پیكّٔادٓا ك رآکارٓای امالصی ةْ ِؼاـ هإِف
 رؿاِغ.  ؿازی یاری ٍی ؿعش زاٍؿْ ةْ إٍٓزش قٔؼكِغاف از ظؼین ؿازكکار ٍساب

ػقالًیت-8

گؼاف ؾًٌ در ِؼاـ صوٕهی اقارق گؼی کّفؾوالِیث ةْ ظؼدكرزی ك داٍّْ کّف
گؼاف در ِٔادٓای لکؼی صضٕر دارِػغ. يػػا ةایػغ از ؾايَػاف د کْ ؾَغجاً ایُ کّفردا

آزاداِغیف در ِؼاـ صوٕؽ ةٔؼق گؼلحْ قٕد جا هٕاِیّی ٍّعوػی ك ؾوالِػی ةػْ يضػاظ 
قکًی ك ٍضحٕایی جغكیُ ك ازؼا قٕد. در ایُ مٕرت اؿث کْ قؼایط ٍـحؿغی ةؼای 

ؾوالِیػث اؿػحٕار   ؿازی ؾَغجاً ةػؼ پایػْ قٕد چؼاکْ ٍساباهّاع صغاکذؼی ٍیـؼ ٍی
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کّّغگی، هإِف ةایغ ظنٕمیات ك اؿث. ةؼای ایساد اهّاع ةیؼكِی ك ارجواء جٕاف ٍساب
  :ٓای زیؼ را داقحْ ةاقغكیژگی
رك، الزـ اؿػث ِنػٕص ايَوغرك اةٔاـ ةْ صغاهى ةؼؿغ از ایُدر هإِف ةایغ صحی -

اةٔاـ ةاقّغ جا از ٓؼگِْٕ جمـیؼپػیؼی ك  كاضش ك ةیهإِِی جا صغ اٍکاف قماؼ، 
 گؼایاِْ ظالص قٕد. ٓای ظاصةؼداقث

چّیُ ةایغ جالش قٕد جا از ِاؿازگاری ٍّعوی ةیُ هٕاِیُ ازحّػاب قػٕد. در ٌٓ -
 ایُ مٕرت قٔؼكِغاف از ٓؼگِْٕ اةٔاـ ك ؿؼدرگَی صوٕهی ةْ دكر ظٕآّغ ةٕد. 

گػؼی ةػْ پػیؼی ك اؿػحوتاؿ از پؼؿػف قغق، جكػکیکالزـ اؿث قک ِٔادیّْ -
ك ِؼاـ صوػٕهی ِوغپػػیؼ ةاقػغ در ؿػعٕح گِٕػاگٕف از  رؿَیث قّاظحْ قٕد

)هضات، كکال، ةازپؼس ك فیؼق(، ٍحعنناف ؾاـ  گؼاف ِؼاـ صوٕهیزاِب کّف
جٕاِػػغ  ر ٍیٍٕػػغِی. كاضػش اؿػث کػػْ ِوػغٓای ٍػػک  ، ٍػؼدـ ك زاٍؿػْ صوػٕؽ

وٕهی را در ةًّغٍغت الػؽایف دٓػغ ك پػیؼی ِؼاـ ص ةازظٕردی ةاقغ کْ امالح
 از ٍیؽاف ظعآای اصحَايی آف ةکآغ.

ةایغ ٍنادین ك ٍـحّغات الزـ ةؼای صَایث جسؼةی از ادؾآػای ِؼػؼی لػؼآٌ  -
ةػؼ قػٕآغ  ٍّغ، ٍـػحَؼ ك ٍتحّی قٕد ك ِؼاـ صوٕهی ةحٕاِغ ِٕؾی ِؼارت ِؼاـ

ٓای ؾًَی ك جکّٕيػٕژی  یالحْجسؼةی ةؼ ؾًَکؼد ظٕد داقحْ ةاقغ. هإِف ةایغ ةا 
زٍاِْ ك ٍیؼاث داِف ةكؼی ؿازگاری داقحْ ةاقغ ةْ ةیاف دیگؼ، ةا ؾًػٌ زٍػاف 

 ٍّغ ةكٕد.  ِـتحی داقحْ ةاقغ ك از ؾًٌ ؾاـ ك زٔاِی ةٔؼق
ِؼاـ صوٕهی ةایغ ركیکؼد ٍؿعٕؼ ةْ ٓغؼ اجعاذ کؼدق ك از جؼؿػیٌ الػن ٓػای  -

پػیؼی را  غاؼ ارزقػَّغ ك صنػٕؿّٓساری دكردؿث ةپؼٓیؽد. یا ةْ ؾتارجی آ
جؼیُ كؿیًْ را ةؼای رؿػیغف ةػْ  ؿؼيٕصْ کار ظٕد هؼار دٓغ. َٓچّیُ ٍّاؿب

 ٓغؼ ظٕد اِحعاب کّغ. 
در ایُ راةعْ الزـ ةْ ذکؼ اؿث کْ ٍحأؿماِْ در ؿعش ؿاظحاری ك ِٔادی، زاٍؿػْ ٍػا 

گار یػک پػؼدقکٌ دیػغگاف ظػٕد ای در ةؼاةػؼ جؼ پػیؼای ؾًٌ ك دؿحاكردٓای آف اؿث ك ِا
ٓای ٍنّٕؾی داقحْ ك از جَؼکؽ ةػؼ كاهؿیػات ٍحکػی ةػؼ دادق ك داكری ایٌ جا افًبگكٕدق
قػٕد ك جؼ ةػا كاهؿیػث ةػْ ٍذاةػْ ةػٕد ةؼظػٕرد ٍػیٓای دهین ؾًَی ةپؼٓیؽیٌ. کٌکَیث

ٓػا، قػٕد. ؾَػغجاً در ةّػغ ارزشای ةػْ کػار گؼلحػْ ٍػیجغاةیؼی ؾًَی ةؼای صى ٍـئًْ
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ٓػای آؿٓػای صػغاکذؼی ةػٕدق ك ٍـػئًْ را ٍعػاةن ةػا ایػغقٕژیزدگی ك ایػغئٕيؿیاؿث
غیكی ك ِگاق اةؽاری ظاصکّیٌ. ٍنًضثّٓساریُ ظٕد جمـیؼ ٍی گؼایاِْ ةْ ِٔػاد ؾًػٌ،  ِا

ٍّػغ ةػیُ ِٔادٓػای ٕٓیث ٍؿؼلحی آف را ةػا چػايف ٍٕازػْ کػؼدق اؿػث. ارجتػاط ِؼػاـ
گاردارقغق ك ظٕری ؾَى ٍیظؼدكرزی ك زاٍؿْ ظغقْ ةؼظػی دچػار جؿػارض  قٕد کْ ِا

كػگاق ك امػضاب ٓـػح ٓای ؾًَػیٍّالؽ ةا ؾًٌ ك یالحْ ّغ. در ایػُ راؿػحا اؾحَػاد ةػْ دِا
ظامیث قػغق اؿػث. ٍؿؼلث در ؿعش ِازيی اؿث. ِٔاد ؾًٌ جتغیى ةْ ِٔادی ٍّمؿى ك ةی

كیژق در ؾًٕـ ازحَاؾی ك لؼّٓگی ةؼزـحْ اؿث. ةْ هٕؿ یکػی از َٓکػاراف ْ ایُ ٍـائى ة
ِٔادی ٍعحًك اؾحواد هًتی ةْ ِٔاد ؾًٌ ك کارکؼد اةػؽاری ك ذاجػی آف كزػٕد ٓای در صٕزق

ّغ ك در ةٔحػؼیُ صايػث آف را یػک كیحػؼیُِغارد ك قایغ ةؼظی آف را كمًْ ِازٕر ٍی  دِا
زدگػی، فًػّٕ در ؾًَکػؼد ك پؼٓیػؽ از ٓا ٍحأدؼ از ؿیاؿػثگیؼی. جنَیٌکّّغٍضـٕب ٍی

راؿحی پاؿػط ٍػا ةػْ ایػُ ؿػئٕاؿ چیـػث  آیػا ٓای كاهؿی َٓؼاق اؿث. ٍؼازؿْ ةْ دادق
ػاف ةػؼای ادارق زاٍؿْ ك ؿازٍاف ٓای ٍا ظايب ك ٍحواضی ؾًٌ ٓـػحّغ  آیػا امػالً صکَؼِا

 ٓای ؾًَی ٍغیؼیث کّّغ  کكٕر ِیازی ةْ ؾًٌ دارِغ جا کكٕر را ظتن ِحایر ك دادق

ّبیػیبػتیگیشیٍتَصیًِتیجِ-3

آف اؿث کْ ٍؼدٍی قغف ك ازحَػاؾی ِحیسْ صامى از ایُ کّکاش ِؼؼی ٍتیُ 
قغف ِؼاـ صوٕهی ةػْ صضػٕر ؿػْ ٍؤيمػْ اؿاؿػی، جعػاةن هػٕاِیُ ةػا ّٓسارٓػای 
ازحَاؾی، لؿاؿ قغف ؿازكکار زاٍؿٕی ك جٕؿؿْ ك گـحؼش ؾوالِیث ِؼػاـ صوػٕهی 
ةـحگی دارد ك ایُ ؿْ امى ٍکَى ٌٓ ةٕدق ك ةْ يضاظ جضًیًی در اٍحػغاد ٓػٌ هػؼار 

ّٓسارٓا ٍّسؼ ةْ لؿاؿ قػغف ٍکاِیـػٌ دٍٕکؼاجیؽاؿػیٕف از  دارِغ. جعاةن هٕاِیُ ةا
قٕد. ؾوالِیث ِؼػاـ کػْ زّتْ قکًی ك ٍضحٕایی در لؼآیّغ هإِف گػاری ك ازؼا ٍی

قػٕد، ؿػالٍث جٕؿط ِٔادٓای لکػؼی ك کّكػگؼاف ؾًَػی آزاداِػغیف جقػیػْ ٍػی
کّغ، ضَُ ایّکػْ لؿػاؿ قػغف ٍضحٕایی ك قکًی هٕاِیُ جغكیُ قغق را جضَیُ ٍی

ؿازكکار زاٍؿٕی ةْ ؾّٕاف ِاػؼ ةیؼكِی در ٍؼصًػْ دػإِی اٍکػاف پػایف، کّحػؼؿ ك 
قٕد کػْ در ٍؼصًػْ اكؿ َِایغ. پؾ جأکیغ ٍیٍؼاهتث از ٓؼ دك را ٍسغداً جضَیُ ٍی
ٓا ك ةاكرٓایی کْ ٓی  گِٕػْ اهّػاع ك جػٕالوی در ِؼاـ صوٕهی ةایغ از جَؼکؽ ةؼ ارزش

ِؼٌ ٍتحّی ةؼ كلاؽ صؼکث کّغ. لؼایّػغ ٍٕرد آف مٕرت ِگؼلحْ اؿث ةْ ؿَث یک 
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جٕاِغ ٍـحویَاً ٍٕزب ؾَى کّكػگؼاف در چػارچٕب ادظاؿ در ایُ صٕزق کّكی ٍی
هٕاؾغ ّٓساری قِٕغ. ؿازكکارٓای إٍر زاٍؿٕی، جٕاف ٍػغیؼیث ِٔػادی را ٍضػاؾك 

 کػاراییکّّغ. ظنًث ةازگكحی هٕاؾغ ِٔادی را جوٕیث  کاراییَِٕدق ك از ایُ ظؼین 
قػٕد. ؾَػى کّكػگؼاف در چػارچٕب ٕزب ةٔگكث در لؼاگؼد ادظاؿ ٍػیِٔادی، ٍ

جؿییُ قغق ٍٕزب ظًن ٌٓ الؽایی در جؿاٍى ةػیُ ؿػعٕح ٍحؿػغد قػغق ك ٍحوػاةالً 
کّّغ. ِؼاـ هٕاؾغ ٍتحّی ةؼ ادظػاؿ ٍٕزػب جّؼػیٌ رلحػار در َٓغیگؼ را جوٕیث ٍی

رت ٍٕهؿیػث قٕد، در فیػؼ ایػُ مػٕراؿحای َّٕٓایی ةا ةایغ ك ِتایغٓای زاٍؿْ ٍی
ٓػای فیؼّٓسػاری لػؼآٌ  ةؼای پیغایف قػیب يقؽِػغق، یؿّػی ؾَػى در چػارچٕب

قٕد. َْٓ ایّٔا ةا کّكگؼی ِٔادٓای لکؼی ك جٕؿؿْ ؾوالِیث در ِؼػاـ صوػٕهی  ٍی
قٕد. ةْ زؾٌ ِٕیـّغق ٓؼ یک از ؾٕاٍى ٍٕرد اقارق در یک ؾًّیث جؼکیتػی ٍَکُ ٍی

ؿازِغ، ضػَُ ایّکػْ ایػُ ؾٕاٍػى ةػا ٍٕزتات ٍؼدٍی قغف هٕق هضائیْ را لؼآٌ ٍی
 َٓغیگؼ در ارجتاط ةٕدق ك ةا ٌٓ راةعْ َٓؽیگؼی دارِغ. 

جػٕاف ؿیاؿػث ٓػای ؾًَػی الزـ را ؾعك ةْ ِحیسْ ٍػکٕر در ٓؼ ؿػعضی ٍػی

قػػٕد، ِٔادیّػػْ ؿػػازی ك هاؾػػغق ٍّػػغ َِػػٕدف لؿايیػػث ٍػػی جٕمػػیْ َِػػٕد. جٕمػػیْ

ك ٍضحػٕایی از ِؼػاـ  ؿازكکارٓای زاٍؿٕی)زاٍؿػْ ٍػغِی( ك اٍکػاف ِوػغ ّٓسػاری

صوٕهی ةْ دكر از ٓؼگِْٕ صاقیْ ؿازی، اٍّیحی ؿازی ك پّغاقث ؿیاؿػی از آف در 

فػؼض در دؿحٕر کار ِؼاـ هضائی هؼار گیؼد، چؼا کْ ةایغ اٍکاف اؿحمادق از ؾًػٌ ةػی

زاٍؿْ ٍٔیا قٕد. ؿًـًْ اهغاٍاجی ةؼای ةازگكث ك جوٕیػث ؿػؼٍایْ ازحَػاؾی ِؼػاـ 

ةْ ٍّؼٕر کـب اؾحَاد لؼاگیؼ  کاراییث پاؿعگٕیی، قمالیث، صوٕهی ةا ارجواء کیمی

در دؿحٕر کار هؼار گیؼد. جؼؿیٌ قؿاع ك دایؼق زػؼـ اِگػاری ةػؼ اؿػاس ّٓسارٓػای 

فیؼرؿَی صاکٌ ةؼ ِؼاـ کّكی اکذؼیث ك جضون ارزش ٓػای جؿَیَػی ةػغكر از ٓػؼ 

گِْٕ ظاص گؼایی ٍغِؼؼ ةاقغ. یؿّی جغكیُ یک جٕالن ك هؼارداد ازحَاؾی زٍیّی ك 

 یث ةؼِاٍْ ٓای ِؼاـ هضائی هؼار گیؼد. ؾَى ةْ آف در اكيٕ

ؼ ؿیاؿث گػاری در ِؼاـ صوػٕهی ةػا پؼٓیػؽ از  غیف در ٍا از اؿاجیغ ٍـحوى ك آزاد ِا
کاف َٓکاری آِاف ٍیـؼ قػٕد.  اجعاذ ركیکؼد ایغئٕيٕژی صغاکذؼی دؾٕت ةْ ؾَى آیغ ك ٍا
ق کّكگؼاف ؾًَی رقحْ ٓای زاٍؿْ قّاؿی ك صوٕؽ ةػْ ٍّؼػٕر جؿؼیػك ك ازػؼای پػؼكژ
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)ِؼاـ ٓای صوٕهی زاٍؿْ ٍضػٕر( ةػْ ٍّؼػٕر  پژكٓكی جعتیوی در ٍسَٕؾْ ٍٕارد ٍذتث
اؿحعؼاج ٍکاِیـٌ ازؼایی ك ؾًَی هاةى صنٕؿ، جؼفیب قِٕغ. َٓچّیُ جٔیػْ )جػغكیُ ك 
جؼزَْ( کحب ك رؿايْ ٓایی در ارجتاط ةػا جسػارب صؼلػْ ای هضػات کارآٍػغ در ٍویػاس 

حواؿ جسؼةْ آِاف ةْ هضات ةْ دكر از ٓؼگِْٕ پیكغاكری در ظنٕص جؿًن ًٍػی  زٔاِی ك ِا
 آِاف، زؽء اكيٕیث ٓا ك رئٕس ةؼِاٍْ ٓای ِؼاـ هضائی هؼار گیؼد.

ك رضایث قٔؼكِغاف از  کاراییایساد ٍؼکؽ پایف دائَی ةْ ٍّؼٕر ؿّسف ٍؿحتؼ 
ِؼاـ صوٕهی ِیؽ از زًَْ جٕمیْ ٓای ؿیاؿحی ًٍٔػٌ از ِحػایر ِؼػؼی ایػُ ِٕقػحْ 

ةْ کَیث ٓای دهیػن اجکػا َِػٕد.   ؽ از داكری ٓای ٍنّٕؾی، مؼلاًاؿث. ةایغ ةا پؼٓی
ةایغ ازازق داد کْ دادق ٓا ؿعُ گٕیّغ ك از ارائْ گؽارق ٓای کًػی ةػغكف اؿػحّاد ةػْ 
قٕآغ ك دادق ٓا در ارجتػاط ةػا ِگػؼش ٍػؼدـ پؼٓیػؽ َِػٕد. ِتایػغ لضػای كاهؿیػث 

 ٍعغكش قغق ك گؽارق ٓای کًی ارائْ داد. 
ف لّػی، ؾًَػی ك جعننػی صاکَیث ّٓسار قا یـحْ ؿاالری، اكيٕیث ةعكی ةْ دِا

ػػى  ِٕػػْ ٍؿیارٓػػا ك ؾٍٕا در زػػػب کّكػػگؼاف صؼلػػْ ای ك پؼٓیػػؽ از دظايػػث دادف ٓؼگ
فیؼٍؼجتط )كاةـحگی ؿیاؿی ك ایغئٕيٕژیک ك ...( ِیؽ از پیكّٔادٓای ؾًَی دیگػؼ در ایػُ 

ةؼگػؽاری دكرق ٓػای  ارجتاط اؿث. ِٔایحاً  إٍٓزش ركیکؼدٓای ازحَاع ٍضٕر ةػْ هضػات ك
كگآی از زًَْ  جعننی ةا جأکیغ ةؼ ٍؼدٍی قغف ِؼاـ صوٕهی جٕؿط اؿاجیغ ٍسؼب دِا

 رؿغ.دیگؼ جٕمیْ ٓای ؾًَی اؿث کْ ةْ ذُٓ ِٕیـّغق ایُ ِٕقحْ ٍی

کـشدىػـبصهبىبَسٍکشاتیـکػـبصیٍاجتوـبػیػبصٍکبسّبیػقالًی

9دػتگبُقضبیی

هقذهٍِطشحهؼألِ -9

ةّػغی ؿازی ك اؿحعٕافای، ٍٕضٕع ٍؼدٍیامًی در ٓؼ زاٍؿْیکی از ٍضٕرٓای 
هضاییْ اؿث ك پؼؿكی  هٕقآف در ِـتث ةا صکٍٕث یا ةعف رؿَی زاٍؿْ ك ظامّْ 

ٓای ازحَاؾی قٕد جٕاِایی اؿحمادق از امٕؿ ك ػؼلیثکْ در ایُ ظنٕص ٍعؼح ٍی

                                                      
 ةٔكحی جٔؼاف. قّاؿی ك ؾضٕ ٓیئث ؾًَی داِكگاق قٔیغ. ٍٔغی ٍايَیؼ؛ دکحؼای زاٍؿ1ْ
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ر ٓای ِؼاـ هضایی اؿػث  پؼؿػف ٍٔػٌ دیگػؼی کػْ ةایػغ دکؼدف چايفدر ٍؼجمؽ
ٓػا ك ٍكػکالت زًـات دیگؼ ةْ آف پؼداظحْ قٕد دالیى ؾًَیػاجی ِكػغف ؿیاؿػث

 ركی آف اؿث پیف
، ةا ٍسَٕؾْ ای از ٍـائى ك 1357هٕق هضاییْ در ةؿغ از اِوالب اؿالٍی ؿاؿ 

ش.  40ك  30ٓایی ٍٕازْ ةٕدق اؿث کْ در هتى از ایُ دكرق، ظامّْ دٓن چايف
ایُ اٍؼ صکایث از ِؼاـ ٍـائًی دارد کػْ ِیؽ ایُ ٍكکالت کَاکاف ةٕدق اؿث ك 

ةْ مٕرت جاریعی در ةـحؼ زاٍؿن ایؼاِی ك در ِـتث ةا دؿحگاق هضایی کَاکػاف 
ٓایی ِؼیؼ پؼاکّغگی هٕاِیُ، اةٔاـ ك جّاهضات هٕاِیُ، كزٕد داقحْ اؿث. چايف

ٍػؼدـ، ػ  كکیػى، هاضػیػ  کذؼت هٕاِیُ، ةالجکًیمی ك ٍكکالت ٍّاؿتات هاضػی
ةؼةٕدف آف، کارآٍغی لؼآیّغ ك فیؼق، اظاين لؼآیّغ دادرؿی ك زٍافٍؼدـ ػ  كکیى

ؿازی اةالغ، لـادٓا در هايب رقٕق، پارجی، ك دیگؼ ٍكکالت، از ٍٕضٕؾات چايف
 ٓـحّغ کْ در هتى از اِوالب ةٕدق ك جاصغكدی االف ِیؽ كزٕد دارد.

د ٓای ارائْ قغق از ؿٕی كزیؼ دادگـحؼی صکایث از ایػُ دارآظؼیُ گؽارش

ٓای كركدی ةْ ِؼاـ هضػایی ، آٍارٓای ٍؼجتط ةا صسٌ پؼكِغق1398کْ در ؿاؿ 

درمغی ٍٕازػْ ةػٕدق اؿػث کػْ ةػا ؾٕاٍػى  7/0ٍیًیٕف ك ةا رقغ  5/13صغكد 

ركز  100ةؼ ةٕدف لؼایّغ دادرؿی ةْ ظٕر ٍحٕؿط ٍعحًمی در ارجتاط اؿث. زٍاف

ك ازحَاؾی اؿث. ةؼرؿی ٓا، دارای آدار ك پیآٍغٓای ركاِی ٍحّاؿب ةا ِٕع پؼكِغق

ٓػای رضایحَّغی ٍؼدـ، اؾحَاد ك ؿؼٍاین ازحَاؾی ةْ ؾّػٕاف یکػی از قػاظل

ؾًَکؼدی ِؼاـ هضػایی هاةػى پیگیػؼی اؿػث آظػؼیُ ٍػٕج پیَػایف ؿػؼٍاین 

ازحَاؾی در رةط ةا ِؼاـ هضایی ِكاف از ایُ دارد کْ َِػؼة ؿػؼٍاین ازحَػاؾی 

ی َِػؼة ٍعًػٕةی ِتػٕدق اؿػث ِٔاد ٍٕرد ةؼرؿی دارا 27ٍؼازؽ هضایی در ةیُ 

یالحْ در ِـتث ةا هضات ك الؼاد (. َٓچّیُ ٍیؽاف اؾحَاد ؾاـ یا جؿَی13ٌ)رجتن 

ٓا قافى در دؿحگاق هضایی ِیؽ َِؼة هاةى هتٕيی ِیـث. ٍتّای ؿّسف ایُ دادق

 ِكاف از ایُ دارد ٍـائى ك ٍكکالجی در ؿعش دؿحگاق هضا كزٕد دارد.

ةْ ؾّٕاف ةاالجؼیُ ؿّغ صوٕهی کكٕر ِكػاف چّیُ لضٕای هإِف اؿاؿی ٌٓ

هضاییْ ك زایگاق آف در کكٕر دارد؛ يػا آَیث ٍٕضٕع ك  هٕقاز هغرت ك مالةث 
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ٓای پؼداظث ةْ آف از ایُ ٍّؼؼٓا ةاؾخ قغق اؿث جا دؿحگاق هضایی در ضؼكرت

ؽ.ا  3امػى  14قغف ٍٕرد جٕزْ هؼار گیػؼد. ةّػغ ِـتث ةا ؿازكکارٓای ٍؼدٍی

َْٓ زاِتْ الؼاد از زف ك ٍؼد ك ایساد اٍّیث هضائی ؾادالِْ ةؼای  جأٍیُ صوٕؽ»

ٓای یکی از امٕؿ کًیغی اؿث کْ در ِؼاـ« َْٓ ك جـاكی ؾَٕـ در ةؼاةؼ هإِف

ةا دؿحگاق هضایی پیكؼلحْ ِیؽ كزٕد دارد يػا ِؼاـ هضایی کكٕر از ِؼؼ ٍػحُ ك 

 هػٕقاؿاؿػی ةػْ  چّیُ لنى یازدٌٓ هإِفجٕيیغ آف ةا کاؿحی ٍٕازْ ِیـث ٌٓ

هضاییْ ك زایگاق آف اظحناص دارد؛ امٕيی ِؼیؼ صوٕؽ ًٍث، صوٕؽ قٔؼكِغی، 

هیَث ةػؼای اٍػؼ ٓایی از ٍماد ٍحّی ذیهإِف اؿاؿی َِِْٕ 40جا  36در امٕؿ 

قٕد. ةا ایُ جٕضیضات، پؼؿف کًیغی ایُ اؿث: هضا ك ِؼاـ هضایی ٍضـٕب ٍی

ٓػای اؿػث  ايؽاٍػات ك ةایـػحْ هضػاییْ ؾًَػی هٕقؿازی  چگِْٕ اٍکاف ٍؼدٍی

کػؼدف ٓا ٓـحّغ  امٕؿ ك اؿتاب ازحَػاؾیکؼدف دؿحگاق هضایی کغاـازحَاؾی

 ِؼاـ هضایی چیـث 

ادبیبتًظشی-9

گؼی ِؼاـ هضایی در ِـتث ةا زاٍؿْ ةا اؿحمادق از دؿحگاق ِؼؼی ك هغرت جّؼیٌ
ٍغيی ٍمٍٕٔی هاةى ةؼرؿی اؿػث کػْ اٍکاِػات الزـ را در ظنػٕص اصنػاء امػٕؿ 

ٓػای ؿیاؿػحی ٓا ك جٕمیْؿازد جا ةحٕاف ٍتحّی ةؼ آف، ةؼِاٍْازحَاؾی کؼدف لؼآٌ 
اق ِؼػؼی ك كاکػاكی گیؼی از دؿػحگدر ایُ ظنٕص ارائْ کؼد. ةؼای ایُ ٍونٕد ةٔؼق
قّاؿػی صوػٕؽ اٍکػاف ةػاالرلحُ اةؿاد ٍعحًك ركیکؼدٓای جئٕریک از ٍّؼؼ زاٍؿػْ

 ؿازد.گؼی لکؼی ك ذّٓی را لؼآٌ ٍیهغرت جّؼیٌ
اؿػث کػْ ةػا ؾّػٕاف  كةؼؿازی ِؼاـ صوٕهی یکی از ظغٍات ٌٍٔ لکؼی ؾوالِی

ایػُ ٍّؼػؼ  صوٕؽ ٍٕضٕؾْ یا پٕزیحیٕیـٌ صوٕهی ٍٕرد جٕزْ هؼار گؼلحػْ اؿػث. از

دكگاِْ ٍَٔی کْ در ِـتث ةیُ اظالؽ ك هإِف ٍعؼح اؿث ةػؼای جؿیػیُ ِوكػْ راق 
 صؼکث دؿحگاق هضایی صائؽ آَیث اؿث.

ؿػازی كةؼ ٍؿحوغ اؿث جمکؼ صوٕهی ٍتحّی ةؼ دك لؿايیث ؾَغق اؿث: صوٕؽ
قػٕد( ك ٓایی کْ ةْ ایساد هٕاؾغ صوػٕهی ٍّسػؼ ٍػیٓا ك لؿايیث)ٍسَٕع کّف
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ٓایی کْ در ٍؼصًن ازؼای هٕاؾغ صوٕهی ٓا ك لؿايیث)ٍسَٕع کّف 1یاةی صوٕؽ
جٕاِغ ةْ مٕرت ؾوالِی )ٍتحّی ةؼ ٓا ٍیگیؼد(. ٓؼ کغاـ از ایُ لؿايیثاِساـ ٍی

هٕاؾغ ركقُ ك کًی( یا فیؼؾوالِی )ةغكف كزٕد صکٌ کًی، در ٓؼ ٍٕرد ةؼاؿاس 
ؾوالِیث، آرای قٕد(. در صايث ؾغـ قؼایط ظاص آف ٍٕرد رأی هضایی مادر ٍی

ةیّػی ٓای صوٕهی ك آرای هضایی فیؼهاةػى پػیفهضایی گِٕاگٕف اؿث ك ِؼؼیْ
 (.144-143: 1393ظٕآغ ةٕد )ؾًیؽادق، 

یاةی ك ٍػحُ کػار ٓای صوٕهی ةؼاؿاس صوٕؽآیغ کْ ؾَغة ِؼاـةْ ِؼؼ ٍی
کّّػغ. ٓؼچّػغ کّّغ جا ٍٕاد را ةیاةّغ ك ةْ ٍذاةْ دؿحگاق ردیاب ؾَػى ٍػی ٍی

کّّغ. ةْ جؿتیؼی دیگؼ ؿازی ٍیٓای صوٕهی ِیؽ ةْ ِٕؾی صوٕؽِؼاـ ةؼظی از
جٕاِغ ةْ ذُٓ ظٕد ٍؼازؿػْ ٓای صوٕهی ٍؿحوغ ٓـحّغ هاضی ِیؽ ٍیایُ ِؼاـ

کّغ ك ةؼاؿاس آف، جمـیؼی از ٍٕضٕع داقحْ ةاقغ در ِؼاـ هضایی ایؼاف ِیػؽ 
ٍػٕاد ك  ٓػا از ِؼػؼچّیُ اٍؼی ٍكٕٔد اؿث یؿّی هاضی ةایغ رازؽ ةْ پؼكِغق

ٓػایی در ظنػٕص اكف ٍٕضػٕؾات ٍحٕف هإِِی جؿییُ جکًیك ةکّغ ك اؿحغاؿ
 داقحْ ةاقغ.

در ایُ ِـتث، ِؼاـ هضایی ةْ ٍذاةن یکی کًیحی اؿث کْ در داظى یک ؿػاظحار 
گیؼی صوٕؽ ٍـحًؽـ جَؼکؽ ركی چگِٕگی ٍّاؿتات صکٍٕحی هؼار دارد چؼاکْ قکى

ث دكيػػث ك زاٍؿػػْ(. در جَػػاـ دكيػػث )در ٍمٔػػٕـ ؾػػاـ( ك زاٍؿػػْ اؿػػث )ِـػػت
ٓا كزٕد دارد دؿػحگاق هضػایی ةػْ ًٍثػ  گیؼی دكيثٓایی کْ ةؼای قکى لؼٍاؿیٕف

ٓػای هػغرت ظٕآیکّغ جا از زیادقٍذاةن ٍّتؽ کّحؼؿ ك ٍغالؽ صوٕؽ ٍؼدـ ؾَى ٍی

ٍحکذؼ ك ٍحَؼکؽ ٍَاِؿث کّغ. ةّاةؼایُ چّیُ ٍكٕٔد اؿث کْ دؿحگاق هضایی كکیى 
 اؿث.ٍغالؽ ازحَاع 
ٍؿحوغ ةْ لؼآیّغی اؿث کْ ةؼاؿاس آف ةْ جؼجیػب صوػٕؽ ( 1950)ٍارقاؿ 

از  (2006) صوٕؽ ازحَاؾی اِساـ گؼلحػْ اؿػث. جؼِػؼ ػ صوٕؽ ؿیاؿیػ  ٍغِی
کّغ کْ در آف، جَؼکػؽ ركی ٍّعػن هػإِف اؿػث؛ در ایػُ صوٕؽ هإِِی یاد ٍی

یُ در ِؼػؼ ؿعش، ٍؼدـ یا ؿاکّاف زاٍؿْ ةْ ؾّٕاف اجتاع یا ؿاکّیُ یک ؿػؼزٍ

                                                      
1. Law making & Law finding 
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قٕد چٕف ٍؼدـ آف زاٍؿْ ؿاکّاف آف ؿؼزٍیُ ك در ٍؿؼض آف هإِف گؼلحْ ٍی
مػٕرت ٍضاکَػْ ٓـحّغ ك ةایغ از هٕاِیُ آف ؿؼزٍیُ جتؿیث کّّػغ در فیػؼایُ

كزػٕد دارد ةػْ  2ِیـث ةًکْ جتؿػْ 1قِٕغ ةْ ؾتارجی در ایُ ركیکؼد، قٔؼكِغٍی
جتؿػْ ٍٕزٕدیػث دارد. جؼِػؼ  ؾتارجی در قکى اكيیْ، قٔؼكِغ كزٕد ِػغارد ةًکػْ

ٓػای ٍػغرف اؿػث کػْ ًٍػث-گیػؼی دكيػث ٍؿحوغ اؿث در ٍؼاصى ةؿغ از قکى
قٕد. يػا جؿؼیك ِؼػاـ هضػایی در یاةغ ك ظًن ٍیقٔؼكِغ ِیؽ ٍمٕٔـ ظٕد را ٍی

ؿػؼی صوػٕؽ جؿؼیػك قػٕد. جٕاِغ ةا یػکِـتث ةا ٍؼدـ در هايب قٔؼكِغاف ٍی
ِغاف زٔاِی دارای صوػٕهی ٓـػحّغ ك ٓای رلآی ك یا قٔؼكقٔؼكِغاف در دكيث

 قِٕغ.ٓای قٔؼكِغاف ٍكعل ٍیدر ِؽد ِؼاـ هضایی ك در ةـحؼ زٕاٍؽ ؿّط
جٕاف در ركیکؼدٓای ٍعحًك ٍكآغق کؼد کْ ٍّاؿتات ةیُ دكيث ك زاٍؿْ را ٍی

اِغ؛ ركیکؼد راةعػن رآتػؼدی ةػاب ِگاق ِؼاـ هضایی را ةْ ٍؼدـ ٍٕرد جٕزْ هؼار دادق
)ٍـػػیؼٓای  (1975) ، چػػاريؽ جیًػػی(1996ك اؿػػحپاف ) يیّػػؽ، (2007) زـػػٕ 
ٓا ك رؿیغف ةْ ٍّعون قػٔؼكِغی را ٍػٕرد جٕزػْ هػؼار دادق ًٍث-گیؼی دكيث قکى

گیػؼی از اؿث؛ الؽایف ػؼلیث دكيث ك در ٍؼصًن ةؿغ پیِٕػغ ةػا زاٍؿػْ ك یػا ةٔػؼق
ٓای زاٍؿٕی ةؼای كركد ةػْ ٍّعوػن قػٔؼكِغی دك ٍـػیؼ َٓؼآی زاٍؿْ ك ػؼلیث
 ٍٕرد ِؼؼ جیًی ٓـحّغ(.

از چّغیُ ِٕع دكيػث یػاد کػؼدق اؿػث؛ در ٓػؼ کػغاـ از  (1945) ٓاِؾ کًـُ
گیؼد. راةعػن دكيػث ك ظامّػْ ٓا، ِٕع ظامی از راةعن دكيث ك زاٍؿْ قکى ٍیدكيث

کّّػغگی اؿػث؛ در ایػُ راةعػْ، اكيٕیػث ِؼاـ هضایی ةا ٍػؼدـ، یػک راةعػن جّؼػیٌ
ؿَثِ ِؼػٌ اؿػث. ِـػتث ةػیُ ِؼػٌ ك هػإِف ك دادف ٍؼدـ ةْ ةعكی ك ؿٕؽ اِحؼاـ

ای هاةى پیگیؼی اؿث کْ یکی از ٍـائى هغیَی اؿث هإِف ك آزادی در هايب دكگاِْ
ٓای ٍؿؼلحی ك لًـمی ٍػٕرد جٕزػْ ةػٕدق اؿػث. ٓا در ِؼاـدادف آفکْ ِضٕة آقحی

اِػغ ك ةػْ دیػغگاق ٓػاةؽی )ِؼػٌ ركیکؼدٓای کالؿیک ركی ِؼٌ ك هإِف جٕزْ کؼدق
ی( ٍٕؿٕـ اؿث. در ایُ دیغگاق، اِـػاف دارای ؿؼقػث ةػغظٕیی اؿػث ك ةایػغ ٓاةؽ

ٓای ةغظٕ را کّحؼؿ کّغ يٕیاجاف یا دؿحگاق هٔؼآيٕدی قکى ةگیؼد جا رلحارٓای اِـاف

                                                      
1. Citizen  

2. Denizen  
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ای ٓای ؿّحی در ؿاین چّیُ اٍؼی ةایغ صمغ گؼدد. چّیُ راةعْك ةْ جؿتیؼی ارزش
ؿػاز اؿػحَؼار اؿػحتغادی ك اٍّیػث ةْ مٕرت ركیکؼد ةاال ةْ پاییُ ك ةْ ِػٕؾی ِؼػٌ

ٓا ك ايؽاـ یاةغ جا ِؼٌ ةْ زاٍؿْ دادق قٕد. چّیُ اٍؼی جالش دارد جا دؿحٕرايؿَى ٍی
ةػؼد. ةْ هٕاِیُ ٍضون قٕد. ةؿغ از ِؼٌ ؿیاؿی، از ِؼٌ لؼّٓگی ك ازحَاؾی ِاـ ٍػی

ای کػْ ةػا قٕد ك راةعػْدر ِؼٌ ازحَاؾی، دكيث ةْ ٍذاةن دكيث ازحَاؾی جؿؼیك ٍی
قٔؼكِغی اؿث. کًـُ چّػیُ دكيحػی را دكيػث ػ  گیؼد راةعن دكيثٍؼدـ قکى ٍی

 قٕد. صوٕهی ةا قٔؼكِغاف ٍیػ  ظٕاِغ؛ چؼاکْ دارای راةعن هإِِیهإِِی ٍی
در ٍسَٕع، ِؼَی در زاٍؿْ اؿحَؼار ك پٕیػایی دارد کػْ زاٍؿػْ ةػا هػإِف 

ؿػازی ا ةیكػیَّْٓؼاق قغق ك هإِِی ةٔیّْ ك ٍعًٕب اؿث کػْ آزادی اِـػاِی ر
قػّاظحُ آف، ٍـػحًؽـ ٓای لؼدی ك ةْ رؿػَیثکّغ در ایُ راؿحا جأٍیُ آزادی

قغف راةعن هإِف ك ؿیاؿث، امى اؿػحوالؿ ِـػتی، صاکَیػث هػإِف، ك ؾوالِی
آزادی ةؼهؼار ةاقغ ك ػ  اظالؽػ  آزادی لؼدی اؿث. در قؼایعی کْ ؿْ گاِن ِؼٌ

 گـحؼش دادق ك آزادی را ةؼهؼار ةاقغ.هإِف ٍتحّی ةؼ اظالؽ ةٕدق ك ِؼٌ را 

در اداٍْ ٍی ظٕآٌ از یک ٍغؿ ٍمٍٕٔی ةؼای جؿییُ ك جكعیل ِؼاـ ٓای 

صوٕهی ِاـ ةتؼـ. ٍتّای ؿاظث ایُ ٍغؿ جَایؽی اؿث کْ ةیُ ؿػعٕح ٍعحًػك 

ِؼٌ ك جٕؿؿْ در یک زاٍؿْ هؼار دادق ٍی قٕد. در ٓؼ ِؼػاـ ازحَػاؾی دكگاِػْ 

ؿؼقث ك ؿؼِٕقث آف زاٍؿْ ةْ قػَار ٍػی ركد. در ِؼٌ ك جقییؼ جؿییُ کّّغق 

زایی کْ ِیؼكٓای ِؼٌ دّٓغق هغرت ةیكحؼی داقحْ ةاقػّغ زاٍؿػْ در چّتػؼق 

یک كضؿیث ایـحا ك راکغ گؼلحار قٕد کْ جػٕاف ریـػک ك ظالهیػث را از ِؼػاـ 

ؿًب ٍی کّغ. در ٍواةى اگؼ ِیؼكٓای جقییؼدّٓغق هغرت لؼاكاِی داقحْ ةاقّغ ك 

يْ ِؼٌ كزٕد ِغاقحْ ةاقغ زاٍؿْ در ٍؿؼض آقٕب ك ٓؼج ك ٍؼج جویغی ةْ ٍـا

( اؿث 1375 كاهؽ ٍی قٕد. راق صى ةٔیّْ در ایُ ٍیاِْ، ِٕؾی ِؼٌ پٕیا )چًتی،

کْ ِؼاـ ازحَاؾی را در ٍـیؼ جٕؿؿْ جٕاـ ةا ِؼٌ هؼار ٍی دٓغ. از ؿٕی دیگؼ جا 

گاق هضػا ةػا آِساییکْ ٍؼجتط ةا ٍـايْ ایُ ِٕقحار یؿّػی زایگػاق ك ِـػتث دؿػح

زاٍؿْ ك ٍؼدـ اؿث ٍی جػٕاف از دك ِػٕع ِؼػٌ ِػاـ ةػؼد: ِؼػٌ ؿیاؿػی ك ِؼػٌ 

ازحَاؾی. ٍؼاد از ِؼٌ ؿیاؿی جّؼیٌ گؼی ةا اؿحمادق از هغرت ؿیاؿی ك یا زكر 
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ؾؼیاف اؿث ك ةؼهؼاری ِؼػٌ در زاٍؿػْ ةػٕیژق از ظؼیػن اپؼاجٕرٓػای اٍّیحػی ك 

زحَاؾی، زؼیاف جّؼیٌ گػؼی از اِحؼاٍی ك هضایی ةؼهؼار ٍی قٕد. اٍا در ِؼٌ ا

پاییُ ةْ ةاال اؿث ك قآغ ِٕؾی ِؼٌ ظٕداِگیعحْ ٓـحیٌ کػْ از ةـػحؼ زاٍؿػْ 

ِضر ٍی گیؼد ك َِػٕد آف ٍتحّػی ةػؼ اظػالؽ، ٍـػئٕيیث قػٔؼكِغی ك اظػالؽ 

ٍـئٕيیث ازحَاؾی اؿث. ةػا زػای دادف ایػُ چٔػار ؿػّط از ِؼػٌ ةػؼ ركی دك 

ا ؿاظث کْ گٕقػْ ٓػایی آف ٍؿػؼؼ پیٕؿحار ؾَٕد ةؼ ٌٓ ٍی جٕاف دؿحگآی ر

چٔار ِٕع ؿاظحار ك ِؼاـ صوٕهی اؿث. اط ِؼؼ ِٕیـّغق دك ؿػّط از ایػُ ِؼػاـ 

ٓای صوٕهی ٍحؿًن ةػْ دكراف پیكػاٍغرف اؿػث ك دك ِػٕع دیگػؼ را ٍػی جػٕاف 

ٓای صوٕهی ٍغرف هًَغاد کؼد. ايتحْ ٍالؾ جؿًػن ةػْ ایػُ دك دكرق، ةضػخ  ِؼاـ

ٓای صوٕهی اؿث. اگؼ ةعٕآٌ یک از ایُ ِؼاـٓای ٓؼ زٍاِی ِیـث ةًکْ كیژگی

ٓای دیگؼ را در یک ٍٕيمْ ظالمْ َِایٌ ةایػغ ةگػٕیٌ کػْ در ِؼػاـ جَاـ كیژگی

صوٕهی پیكاٍغرف کْ ٍعاةن دؿحگاق ٍمٍٕٔی قاٍى ِؼاـ صوػٕهی ّٓسػاریُ ك 

اؿث یؿّی كضػؿیحی کػْ  1ِؼاـ صوٕهی ؿّحی ٍی قٕد صاکَیث ةٕؿیًْ هإِف

  ا ٓغؼ صمغ ةوای ظٕد ةٔؼق ٍی ةؼِػغ ك در جؿاٍػى دكيػثٓا از هإِف ةصکٍٕث

زاٍؿْ هإِف ةْ یک ٍّتؽ هغرت آلؼیُ ةؼای دكيث جتغیى ٍی قٕد. در ٍواةى ػ 

در ِؼاـ صوٕهی ٍغرف کْ قاٍى ِؼاـ صوٕهی ؾوالِی ك ِؼػاـ صوػٕهی اظالهػی 

ةؼهؼار اؿث ك ِؼاـ ؿیاؿی ك ازحَػاؾی ٍتحّػی ةػؼ  2اؿث امى صاکَیث هإِف

ث. یؿّی زاییکْ هإِف ةؼای صمغ كمیاِث از صوٕؽ ٍؼدـ اؿػث ك در هإِف اؿ

راةعْ دكيث ك زاٍؿْ هإِف ٍّتؿی اؿث هغرت ةعف ةػؼای زاٍؿػْ. صػاؿ اگػؼ 

ةعٕآیٌ ٍتحّی ةؼ ایُ ٍغؿ در ارجتاط ةا ٓغؼ ٍؼدٍی ؿازی ك ازحَاؾی کؼدف 

ایُ  دؿحگاق هضا یک هضیْ ٍضٕری را ظؼح کّیٌ ایُ اؿث کْ اٍکاف ك یا اٍحّاع

ٓغؼ ٍّٕط ةْ ؾتٕر از ٍّعوْ پاییُ ایُ ٍغؿ ةْ ؿَث ٍّعوػْ ةاالؿػث. ايتحػْ 

جضون ایُ اٍؼ ٍكؼكط ةْ لؼآٌ آٍغف قؼایط ك زٍیّْ ٓای دیگػؼی اؿػث کػْ 

 ةـط آف از صٕمًْ ایُ زًـْ ظارج اؿث.

                                                      
1. Rule by law 

2. Rule of law 
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(ػٌخشٌبػیًظبمّبیحقَقی9-6شکل)

ّبٍساّکبسّبتَصیِ-6

هضاییْ ضؼكری اؿث جػا چّػغیُ امػى کًػی ك لؼؾػی کؼدف هٕق ةؼای ازحَاؾی
هإِف ٍٕرد جٕزْ هؼار گیؼد. اضالع ؿْ گاِن ػ  زاٍؿْػ  پیؼإٍف ؿْ گاِن ةٕركکؼاؿی

ایُ ٍغؿ در کّار یکغیگؼ ٍٕزب جوٕیث امى اؿاؿی ازحَاؾی قغف هٕق هضػاییْ را 
 لؼآٌ ٍی آكرد. ةْ ؾتارجی ةؼای داقحُ یػک هػٕق هضػاییْ هػٕی، ٍؼدٍػی، ؾػادؿ ك
ٍكؼكع ٌٓ ةایـحی جضٕالجی در ةعف ةٕرکؼاجیک ایُ ِٔاد داقػث، ٓػٌ در هػإِف ك 
لضٕای ٍحٕف صوٕهی امالصاجی دِتاؿ قٕد کْ ایػُ دك از ٍـػیؼ جوٕیػث راةعػْ ةػا 
زاٍؿْ اٍکاِپػیؼ اؿث. یؿّی از ظؼین ٍؼدـ ك ةٔؼق ٍّغی از ػؼلیث ٓای ازحَػاؾی 

ؼلاً اداری ك صکٍٕحی ةػْ ِٔػادی ك ٍكارکث دادف آِٔا دؿحگاق هضا از یک دؿحگاق م
هػٕق  1ازحَاؾی جتغیى قٕد. ةّاةؼایُ ركیکػؼد اؿاؿػی در ایػُ ٍػغؿ صػک قػغگی

 هضاییْ در زاٍؿْ اؿث.

                                                      
1. Embedenness  
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 ةٕركکؼاؿی

 هإِف ِٔادٓای زاٍؿٕی

 صوٕؽ قٔؼكِغی

 

(هذلهبٌبییتحَلدسًظبمقضبیی9-6شکل)

 
جأٍیُ کّّغة صوػٕؽ قػٔؼكِغی قغف ركاةط ةیُ اضالع ؿْ گاِن ٍػکٕر، ؾوالِی
قغف ایُ ٍغؿ ؿتب ایساد یک دؿحگاق هضایی هػٕی ظٕآػغ قػغ کػْ اؿث؛ ٍضون

ٓغؼ امًی آف جاٍیُ کّّغق صوٕؽ قٔؼكِغی اؿث. اگؼ ِؼاـ هضایی ةْ ؾّٕاف یػک 

دؿحگاق ةٕركکؼاؿی، کارآٍغ ك هٕی ػآؼ قٕد ؿتب ظًػن ػؼلیػث ٓػای ةیكػحؼ ك 
گیؼی چّیُ دؿحگاق ةٕركکؼاجیک هضػایی در ٍوتٕيیث ازحَاؾی آف ٍی گؼدد. قکى

ٓػا ك قٕد کْ ایُ اٍػؼ ٍّػٕط ةػْ ةایـػحْؿاین الؽایف رضایحَّغی از آف لؼآٌ ٍی
 ايؽاٍاجی اؿث ةْ قؼح زیؼ:

: اؿػحعغاـ ك جؼةیػث ِیػؼكی اِـػاِی ایتشبیتًیشٍّبیهتخصصٍحشفِ-9

 ای ای ك ةؼظٕردار از اظالؽ صؼلٍْحعنل ك صؼلْ

ةٕدف ؿازكکارٓای مغكر آراء ك ركین هضایی، قماؼگَیی:پبػخشفبفیتٍ-9

گیؼی از جسارب کكٕرٓای دیگؼ رؿاِی ك ةٔؼقك اؿحمادق از ِؼاـ ٍغرف اظالع
 در ایُ ظنٕص

اؿحوالؿ ِٔادی ةا ٍضٕریث ظٕدٍعحػاری ٍحکػی ةػْ اػتقاللقضبیی:-6

زاٍؿْ ك اؿحوالؿ هضات در مغكر اصکػاـ ك لؼآیّػغ دادرؿػی ةػا ٓػغؼ 
 ضکیٌ ؿؼٍاین ازحَاؾی؛ج
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 ةْ ٍؿّای ةؼاةؼی هإِِی ةؼای َٓگاف؛حبکویتقبًَى:-1

ٍحّاؿب ةا ؿؼؾث جقییؼات ازحَاؾی ك جضٕالت در ةـحؼٓا ك سٍصآهذػبصی:-8

اِگػاری زدایػی ك زػؼـ قؼایط ازحَاؾی، ركزآٍغؿازی هٕاِیُ ك ٍٕضٕع زؼـ
 مٕرت گیؼد؛

: رلػحُ ةػْ ؿػَث جذیذّبیکشدىحلاختالفبتٍشیَُاجتوبػی-3

ؼ ك َٓچّػػیُ اؿػػحمادق از زػػایگؽیُ ٓػػای ٍّاؿػػب ةػػؼای صػػى اظػػحال
 ٍسازاجٔای زایگؽیُ؛ 

قّاؿػایی ػؼلیحٔػای ازحَػاؾی ك ّـبیجـبهؼَی:اػتفبدُاصظشفیـت-7

ك ؿػازٍأِای ٍػؼدـ ِٔػاد در صػٕزق  اؿحمادق از جكکى ٓا ك ِٔادٓای ٍؼدٍی
 داكری، ٍسازات زایگؽیُ، ك فیؼق؛

آؿاف ؿازی لٌٔ ٍحٕف صوػٕهی ك هػإِِی در زٔػث استقبیػَادقضبیی؛-4

آقّاؿازی ٍؼدـ ةا ركیْ ٓا ك إٍر هضایی؛

َٓآّگی ك یکپارچْ ؿازی ِٔادٓا ك ٍساری هػإِف ببصًگشیهتَىقبًًَی:-1

گػاری ك صؼکث ةْ ؿَث اقکى زغیغ هػإِف ِٕیـػی ةػا ٓػغؼ کاؿػحُ از 

اهضات صوػٕهی، اةٔاٍػات هػإِِی ك ةػاال ةػؼدف جؿغد ك کذؼت ٍٕاد هإِِی، جّ
 مؼاصث ك ؾیّیث در ٍحٕف صوٕهی.
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گیشیًتیجِ

هضاییْ ةـحؼی اؿث ةػؼای جوٕیػث ك جضکػیٌ ؿػؼٍاین ازحَػاؾی ك  هٕققغف ٍؼدٍی
ػؼی در اةؿػاد  حؼػارات زاٍؿػْ. جضوػن چّػیُ ٍا کارآٍغ قغف ِؼاـ هضایی در ارجتاط ةا ِا
کارٓای ؿیاؿحی ذیى زَؽ ةّغی َِٕد:   ٍعحًك ِؼاـ هضایی، را ٍی جٕاف در هايب رٓا

)زاٍؿػْ ٍػغِی، ك ٓػای زػاٍؿٕی گیػؼی از ػؼلیػثظؼاصی ؿازكکارٓای ةٔؼق -
ٓػػای ٍؼدٍػػی ٍػػؼجتط ةػػا ِؼػػاـ هضػػایی( ةػػا اؿػػحّاد ةػػْ دؿػػحٕرايؿَى جكػػکى
 ِٔاد؛ٓای ٍؼدـ ؿازٍاف

ٍّغی آف در ِـتث ةا ِؼاـ هضػایی ظؼاصی رمغظاِن ؿؼٍاین ازحَاؾی ك  ِؼاـ -
ةْ ٍّؼٕر کـب اؾحَاد  کاراییگٕیی، قمالیث، ةا ٍضٕریث ارجواء کیمیث پاؿط

 ؼار گیؼد؛لؼاگیؼ در دؿحٕر کار ه
تٕـ ٍتحّػی ةػؼ ةـػحؼ ك زیـػح اِگػاریةازِگؼی در ظنٕص ؿازكکارٓای زػؼـ -

 ازحَاؾی ةا اجکای ةْ ّٓسارٓای فیؼرؿَی ك اصحؼاـ ةْ زایگاق جٕالن ك هؼارداد
 ؛ازحَاؾی در ؿیاؿث زّایی ك کیمؼی

گػاری ِؼاـ هضایی ةػا گیؼی از ػؼلیث زاٍؿن ِعتگاِی در ؾؼمن ؿیاؿثةٔؼق -
 ؛هضاییْ هٕقحضائات ركیکؼد ٍؼدٍی ٍضٕریث اه

کػؼدف اصناء داِف ِؼؼی ك جسؼةی داِف اِتاقحْ در ظنػٕص ِضػٕة ٍؼدٍػی -
 ؛ؿب ةا اهحضائات ك ايؽاٍات لؼّٓگیؿازی آف ٍحّاِؼاـ هضایی ك ؿازكکار ةٍٕی

ك رضػایث زاٍؿػن  کػاراییایساد ٍؼکؽ پایف دائَی ةْ ٍّؼٕر ؿّسف ٍؿحتػؼ  -

 ؛ٓغؼ از ِؼاـ هضایی
ٓػای جعننػی ةػا ٍضٕر ةْ هضات ك ةؼگؽاری دكرقش ركیکؼدٓای ازحَاعإٍٓز -

 ؛ى ٍـأيْركیکؼد ص
زاٍؿػْ در زٔػث جَؼکػؽ ركی ػ  هػإِفػ  گاِن ةٕركکؼاؿیٍضٕریث اضالع ؿْ -

امى کًی دؿحگاق هضایی ةْ ٍذاةن ؿازٍاف ةٕرکؼاجیک کْ ركاةط ٍّعوػی ایػُ 
 ؛گؼ ظًن قٔؼكِغ ؾوالِی ظٕآغ ةٕداضالع جأٍیُ

کارگَػاری ِیؼكٓػای يضاظ کؼدف امٕؿ جٕازف هٕا ةػا ٍالصؼػات جؼةیػث ك ةػْ -
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گػٕیی، ای در ؿاظحار ؿازٍاِی ِؼاـ هضایی، قمالیث ك پاؿطٍحعنل ك صؼلْ
اِگػاری اؿحوالؿ هضایی، صاکَیث هإِف، ؿازگاری ةا زاٍؿْ ك قؼایط آف، زؼـ

آف،  ٓػایکػؼدف صػى اظحاللػات ك ركزآٍغؿػازی قػیٕقةـحؼٍضٕر، ازحَػاؾی
ٓای زاٍؿٕی، ارجوػای ؿػٕاد هضػایی، ةػازِگؼی ركزآٍػغ گیؼی از ػؼلیث ةٔؼق

 ٍحٕف هإِِی از امٕؿ ٍضٕری ٍؿَاری هضایی ٓـحّغ.
 



 43/  ٍّاةؽ ٍٕرد اؿحمادق    _____________________________________ 
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