
 

 

 

 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 1391 ناتسمز ،1 هرامش ،مهد لاس
61 :صص 9-441 

 
 
 
 

 

 

 اهدادرارق یمومع مظن وترپ رد یداصتقا لداعت و یاهقطنم یزیرهمانرب
 رف یمتسر یلع

  ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یسایس مولع و تایهلا ،قوقح هدکشناد ،یصوصخ قوقح هتشر یوجشناد
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد

 1یدمحم مساق
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،قوقح هدکشناد ،یمالسا قوقح هورگ رایداتسا

 یساملا یلعداجن
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد داتسا

 رگداد هللادی
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،داصتقا هدکشناد داتسا

 06/46/1396:شریذپ رودص خیرات 66/14/1396 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 و گنتاگنت هطبار یاراد یسایس راتخاس و یداصتقا هعسوت .دریگ یم ربرد ار تاعوضوم زا یا هدرتسگ فیط یا هقطنم یزیر همانرب
 ور نیا زا .دور یم رامش هب یا هقطنم نزاوت و لداعت ندروخ مهرب ،یلم هعسوت دنور رد مهم و یلصا عناوم زا یکی .دنشاب  یم لباقتم
 عوضوم عقاورد .تسا اه یرباربان تلع و هعسوت رظن زا رگیدکی هب تبسن قطانم هاگیاج ییاسانش ،یاهقطنم یزیر همانرب رد ماگ نیلوا
 نیا رد و هدش رییغت و لوحت راچد ًالابترم ،روشک یعامتجا و یداصتقا و یسایس ،یقوقح تایضتقم ریثأت تحت یا هقطنم یزیر همانرب
 قطانم رد یراذگ هیامرس زکرمت یارب یرازبا ناونع هب هاگ ،هتفاین هعسوت قطانم رد یراذگ هیامرس یارب یرازبا ناونع هب هاگ نایم
 هدافتسا دروم اه نیا دننام و یا هقطنم عماج یزیر همانرب تروص هب مه ینامز و ،یشخب یاه همانرب ندرک یا هقطنم یارب ینامز ،دعتسم
 ییارجا تنامض و ینوناق و یقوقح هاگیاج رد ماهبا ،اه یزیر همانرب رد یشخب درکیور و نوزفازور ییارگزکرمت راتخاس .دنشابیم
 دوبن ،روشک یداصتقا تیریدم فلتخم حوطس رد یزیر همانرب گنهرف نادقف و یزیر همانرب هب داقتعا مدع ،یا هقطنم یزیر همانرب
 همانرب لماکت هار رد یساسا عناوم هلمج زا اه نیا ریاظن و یصوصخ شخب و مدرم تکراشم بلج روظنم هب بولطم و مزال یاهرتسب

  .دشابیم یداصتقا لداعت مدع و ناریا رد یا هقطنم یزیر
 
 یداصتقا هعسوت ،یداصتقا لداعت ،یاهقطنم یزیرهمانرب :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 ریسم و یطخ تروص هب یرشب عماوج تارییغت هک تسا تیعقاو نیا شریذپ هب ریزگان یزورما یایند رد ناسنا
 و دحاو هدنیآ تهج رد یطخ تروص هب دناوت یمن زین عماوج نیا هدنیآ یارب یزیر همانرب هجیتن رد و دشاب یمن دحاو
 ینیب شیپ یتنس یاه شور زا رتارف ،ریذپ لامتحا و نکمم یاه هدنیآ عاونا یارب یزیر همانرب لیلد نیمه هب .دشاب یعطق
 و ریخا یاهههد رد یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا تالوحت دنور .دراد زاین رتریگارف و رتزاب ،رتایوپ یاه شور هب
  .تسا هدش رجنم یناسنا یاههاگرارقتسا ییاضف ماظن یگتخیسگ هب ،ییایفارغج رتسب ینوگانوگ
 ییادززکرمت ،رگید یوس زا ییادززکرمت هب مازلا و وس کی زا روشک رگنیشخب و زکرمتم یزیرهمانرب ماظن هب هجوت اب
 هراومه هلوقم نیا یارب صخشم یداهن و ینوناق یاهبوچراچ تییبت و فیرعت و یاهقطنم هعسوت و یزیرهمانر رد
 نییعت و یقطنم یاهششوک دوجو اب هک تسا ینتفگ .تسا هتشاد لوغشم دوخ هب ار ناسانشراک و نازیرهمانرب نهذ
 هب ،روشک یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مجنپ و مراهچ همانرب رد هژیو هب ،ریخا یاهلاس یط هک یاهدننک
-شالت روخرد یشلاچ نانچمه ،روشک یزیرهمانرب ماظن رد نآ هاگیاج و یاهقطنم هعسوت و یزیرهمانرب ،هدمآ لمع
 رب یعنام ناونع هب دراد دوخ لابند هب هک یلئاسم اب یاهقطنم یرباربان هک ارچ .دیآیم رامش هب رتهدرتسگ و رتشیب یاه
 همه زا لوا .تسا دوخ هب صوصخم یفنم راثآ یاراد یاهقطنم یرباربان .دنکیم لمع رادیاپ و نزاوتم هعسوت هار رس
 اب هطبار رد یرباربان عون نیا ،مود .دیامنیم لس هعماج زا ار هقطنم زا هنیهب هدافتسا ناکما یاهقطنم یرباربان ،هک نیا

 بیترت نیا هب و دزاسیم مهارف ار (یاهقطنم ینیزگییادج) رقف ییایفارغج مکارت تابجوم یعامتجا یاهیرباربان ریاس
 ماجسنا فیعضت قیرط زا یاهقطنم یرباربان .دنکیم دیدشت فعاضم روط هب ار تیمورحم و راثمتسا دوخ هبون هب
 .دنک لزلزتم ار یعامتجا مظن یاههیاپ و دهد رارق ریثات تحت ار یعامتجا ماجسنا هوقلاب روط هب دناوت یم یاهقطنم
 نآ بقاعتم و تیعمج هنیه عیزوت قیرط زا و دراد ترجاهم دیدشت رد یرثوم شقن ،یاهقطنم یرباربان ،هکنآ هرخالاب
 دیدش یرباربان زا هک یعماوج یارب زین یعامتجا یزیرهمانرب ،دیدرت نودب .دزاسیم نکممریغ ار هقطنم رد تیلاعف
 یزیرهمانرب هشیدنا لماکت و نیوکت ،یریگلش دنور هب یخیرات یهاگن .در دنهاوخن ییاج هب هار ،دنریم جنر یاهقطنم
  .دوشیم بوسحم رادیاپ هعسوت زا یمهم شخب هباثم هب دوخ ،نآ شهاک تهح رد شالت و ،یاهقطنم هعسوت
 یداصتقا لداعت هب یداصتقا_یعامتجا یاهشرگن .1
 ددرگ لوحتم اهدادرارق یدازآ لصا و هدارا تیمکاح هب اه شرگن دیدرگ بجوم هنایارگدرف راکفا رب هدراو تاداریا
 مهدزون نرق هناتخسرس یدرف شرگن ،ددرگ یم یقلت اهدادرارق قوقح هب اه شرگن و میهافم رد لوحت نرق متسیب نرق
 رد یعامتجا تلادع عوضوم دیدرگ بجوم اهدادرارق هب یعامتجا راکفا جضن و دیدج یاه تفایهر و اهدادرارق هب
 رباربان تردق و 6 هدوبن راتخم و دازآ اه تیعقوم زا یرایسب رد دارفا زا یرایسب گنیسله رواب هب ددرگ حرطم اهدادرارق
 صوصخ رد یتسیاب و هدوب فیعض فرط هدارا لماک یدازآ مدع رگناشن حوضو هب هلماعم دنمتردق فرط یتالماعم

 زا .ددرگ ییوج هراچ دادرارق نیفرط نیب یداصتقا عفانم هنالداع عیزوت زا تیامح یارب فیعض فرط زا تیامح
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 تیعضو رب دیکات و نوگانوگ یاه یدازآ و داصتم عفانم تخانش و لداعت هب نداد ءوس و تمس تلع رگید فرط
 6 .تسا یعامتجا یگدنز تخانش ورگ رد بلاغ
 یاه تیلاعف داشرا و نآ یاهراتخاس یریگ لکش و یهدناماس ،یدادرارق یدازآ دیدحت رد ار تلود شقن نایارگ هدیاف
 ماتنب .دنناد یم طبترم تلود هلخادم اب اهدادرارق رد ار یداصتقا لداعت یاه بوچراهچ و یبایزرا لیدب یب هعماج دارفا
 زین نارگید عفانم هب دارفا دراد اضتقا یتسرپدوخ ،تسا دقتعم ییارگ هدیاف بتکم ناراذگ هیاپ زا یکی(1026 -7916)
 یا هراپ زا صخش هک دنک یم باجیا یراگزیهرپ هاگ .دوش یمن نیمات مه درف عفانم تروص نیا ریغ رد اریز دنشیدنیب
 ییوجدوس هزیرغ اریز .تسا رتگرزب یاه تذل هب نتفای تسد ،رطاخ هب زین یراددوخ نیا یلو ،درذگب اه تذل زا

 نیا رب ییارگ هدیاف بتکم شرگن .7دوش رظن فرص ،رت مک یشوخ زا رت شیب یاه تذل هب ندیسر یارب دنک یم مکح
 میسقت ای هعماج یلکدوس شیازفا یاتسار رد بسانم یاهراک و زاس ذاختا اب دناوت یم تلود هک تسا راوتسا هیاپ
 ود ماتنب رظن زا .دیامن داجیا بسانم رتسب هزوح نیا رد یراذگ تسایس و بیوصت و هعماج یاضعا نایم دوس هنالداع
 ییارگ هدیاف بتکم ناماگشیپ .دیامن یم افیا اهدادرارق قوقح هزوح رد ار یمهم شقن تینما و عورشم عقوت رصنع

 یادف ار یا هدع هافر یتسیاب دوخ یعامتجا تیلوئسم ساسارب تلود دندقتعم هدارا تیمکاح ندومندودحم نمض
 زا هک یرظن یاه هزوح زا یخرب رد نایارگ هدیاف تایرظن ندوب شریذپ لباق مغریلع اما .دیامن نارگید هافر شیازفا
 یموهفم ظاحل زا تسا دراو اه نآ تایرظن رب یمهم تاداریا ینف ظاحل هب ،دراد ییارگدمایپ اب تهباشم تیهام رظن
 دادملق نارگید فادها هدننک نیمات رازبا ناونع هب ار دارفا ،درف ره دوس هبساحم رب هیکت اب دارفا اب ناسکی دروخرب
 زا یا هدع طسوت رظندروم یاه شزرا اسب هچ و ددرگ یم نارگید لامآ یادف یقالخا تاواسم موهفم و دیامن یم ضرف
 تلود هفیظو یرثکادح ییارگ هافر بتکم رظنم زا .ددرگ تیرثکا عفانم یادف تیلقا قوقح ناس نیدب و تیاعر دارفا
 ینانادقوقح ،تسین روصتم یعامتجا تلادع ققحت هزوح رد تلود یارب ییا هفیظو هنوگ چیه و دشاب یم هافر شیازفا
 تیاده یارب یرازبا یتسیابن فاصنا و تلادع میهافم دندقتعم هافر لباقم رد فاصنا ندادرارق اب لواش و ولپاک دننام
 یداصتقا لیلحت هب دیدج یاه شرگن هئارا و ییارگ تعفنم هب نردم شرگن میسرت اب اه نآ .دنشاب یسایس تامیمصت

 تمدخ رد یتسیاب قوقح یاه هتشر ریاس دننامه اهدادارق قوقح هک دنشاب یم نیا هب لئاق اهدادرارق قوقح
 دادرارق یرثکادح ییارگ هافر بتکم نارادفرط داقتعا هب9دشاب دارفا هافر شیازفا یترابع هب و هعماج هافر یزاسرثکادح
 یتایلام هتسب هناوتشپ اب تلادع عیزوت اریز درک روصت هعماج رد هافر و تلادع عیزوت یارب یرازبا ناونع هب یتسیابن ار
 هافر بتاکم رب هدراو تاداریا0 .تسین دنم هرهب مزال ییاراک زا صوصخ نیا رد اهدادرارق قوقح و دبای یم ققحت
 قققحت یارب یرازبا ناونع هب اهدادرارق قوقح یقلت و ییارگدرف و یداصتقا مسیلاربیل تالکشم و ءوس کی زا ییارگ
 و ناناد قوقح زا یخرب ،ددرگ هجاوم شلاچ اب اهدادرارق یدازآ لصا تیمها دیدرگ بجوم یعامتجا تلادع
 هلخادم شقن اذل دنا هدومن هیجوت یتیمکاح تیلوئسم و یداصتقا راذگ تسایس ناونع هب تلود هلخادم نانادداصتقا
 دروم یعامتجا تلادع هب لین یارب اهدادرارق یدازآ لصا رد قوف یرظن بوجراهچ و لوصا هب دانتسا اب تلود
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 روسفورپ 6 .ددرگ یم ققحم اهادرارق قوقح رتسب زا یعیزوت و یعامتجا تلادع دنراد دیکات و دنا هداد رارق شریذپ
 دناوت یم اهدادرارق قوقح ،دراد یم زاربا هداس نایب اب یعیزوت تلادع رب اهدادرارق شقن ندومن هتسجرب نمض زنیلوک
 رب دیکات اب یعامتجا تلادع بتکم نارادفرط ،7دشاب هتشاد لابند هب ار مزیلایسوس یاه نامرآ یارجا روحم و ساسا

 هب یللملا نیب و یلخاد هعماج و هرمزور یگدنز رد دارفا یتسیزمه دندقتعم یعمج یگدنز نییبت و یعامتجا راتخاس
 ینیمضت رما نیا و هدوب یصوصخ طباور رد دادرارق داقعنا زا ریزگان دوخ یاهزاین عفر رب ناسنا هک تسا یا هنوگ
 رگ همیب ،رجات ،امرفراک دننامه اه شقن زا یخرب رونام و یتالماعم تردق رگید فرط زا و نتسیز رتهب یارب تسا
 اذل دیامن یم دیدشت ار یرباربان هنیمز دوخ رما نیا و هتشاد یرترب هریغ و راذگ همیب و هدننک فرصم ،رگراک هب تبسن
 یداصتقا لداعت یارب ریزگان و هدوبن اهدادرارق یداصتقا لداعت میظنت هب رداق ییاهنت هب یصوصخ یاهدادرارق
 شقن زا عافد اب نمنورک ،دیامن هلخادم یعامتجا تلادع ققحت یارب اهدادرارق قوقح رد تلود یتسیاب اهدادرارق

 اب اهدادرارق قوقح هطبار یعیزوت تلادع و اهدادرارق قوقح هلاقم رد یعیزوت تلادع هنیمز رد اهدادرارق قوقح
 رارق هدافتسا دروم یعیزوت فادها یارب دیاب اهدادرارق قوقح تسا دقتعم و هدادرارق یسررب دروم ار یعیزوت تلادع
 نمنورک 9دیامن یم هیصوت ار تسا تسردان و هنیزه رپ هک ار نیزگیاج یاه لح هار یریگراکب زا بانتجا و دریگ
 ار یدارا قفاوت هدیا انبم نیمه رب و دیامن یم هیجوت یعیزوت تلادع هیاپ رب ار اهدادرارق ندوب یدارا و یرایتخا
 ثیح زا یتالماعم طباور رد یدومنهر هنوگچیه یدرف یدازآ رب هیکت فرص اذل دناد یم یعیزوت موهفم اب یواسم
 تلادع رد ار اهدادرارق قوقح یقالخا تیلوبقم نمنورک .دراد یمن تفایرد ار یدارا ریغ تاقفاوت و یریگزایتما
 یرایعم روکذم لصا هک تسا موهفم نیدب دهد یم داهنشیپ یو هک مسیلانرتاپ لصا و دهد یم رارق هجوت دروم یعیزوت
 نمضتم یعیزوت هویش باختنا و یریگزایتما لوبق لباقریغ و لوبق لباق لاکشا نیب کیکفت یارب تسا یقالخا
 یرارقرب و یعیزوت تلادع ققحت تهج یتسیاب نمنورک رظن هب ،دوب دهاوخ یتحلصم لیاسم و یقالخا تاعوضوم
 اهدادرارق قوقح دعاوق رد هلخادم هک اه لاربیل فالخرب و تسج هلخادم اهدادرارق قوقح دعاوق رد اهدادرارق لداعت
 ار اهدادرارق رد تلود هلخادم عنم راکفادندومن یم وج و تسج یتایلام رازبا تفایهر رد ار تلادع عیزوت و یفن ار
 و هدوب تورث عیزوت تهج رد یرازبا اهدادرارق .دنتسناد یم تلادع لوصا ندرک ینابرق و یعامتجا یتلادع یب جورم
 دوخ اب طبترم یاه تیزم یاراد مادک ره قوف یاهروتکاف اما ددرگ یم یقلت تورث عیزوت یارب یرگید رازبا مه تایلام
 تلادع نیبام داضت نمضتم عیزوت حرط هک نآ اب تسین حجرا و مدقم "اتاذ یشور و هویش چیه یرابتعا هب دنشاب یم
 تلادع عیزوت یارب یمسیناکم ار اهدادرارق قوقح اه لاربیل یتح و اه نیراتربیل یتح0 .تسا یدرف یدازآ و یعیزوت
 قح هب اه نیراتربیل ، .دنیامن یمن روصت یقالخا ظاحل زا هابتشا یرما ار اهدادرارق قوقح زا هدافتسا اما ،دنناد یمن
 قوقح ضقن مدع هب دودحم ار قوف رما دوجو نیا اب دنراد ناعذا قفاوت و دادرارق هنوگره داقعنا رد صاخشا یقالخا
 دشاب قفاوت رب ینتبم دنچ ره لیذ دراوم رد اهدادرارق یداصتقا لداعت اه نیراتربیل شرگن زا .دنیامن یم ثلاث صاخشا

                                                           
3- Kennedy,D, Distrbutive and Patemalist Motives in Contract and Tort Law,With Special Reference to Compulsory Terms and Unequal 
Bargaining Power,(1982) 41 Maryland Law Review, 
4- Kronman,Anthony,op.cit,p474 
1- Ibid,p474 
2- Ibid,p475 
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 دروم و ددرگ ضقن هدوبن دادرارق فرط هک ثلاث صاخشا قوقح قفاوت هجیتن رد هک تسنیا لوا دروم دور یم نیب زا
 دوجو یدارا تروصب دادرارق داقعنا رد نیفرط زا یکی یاضر و هدش قفاوت هب رابجا دادرارق نیفرط زا یکی هکنیا ود
 تایرظن اما هدوب راذگریثات اهدادرارق رد یعامتجا تلادع ققحت هزوح رد نمنورک تایرظن دنچ ره .دشاب هتشادن
 زکرمت ،دراد ظوفحم ار اهدادرارق یلداعت هتکن و دشاب تایرورض یوگ خساپ هتسناوتن اه هزوح زا یخرب رد نمنرک

 یب رما نیا و هدادرارق عاعشلا تحت ار یدادرارق تالماعم یصوصخ تیهام ایوه داقتعا هب یعیزوت تلادع رب فرص
 ار ثلاث صاخشا قوقح یدادرارق تادهعت هک یتروص رد و .دهد یم هعسوت ار اهدادرارق ندوب یبسن لصا هب یهجوت
 دهاوخ هنوگچ تراسخ ناربج هوحن دوش داجیا یتاراسخ رتسب نیا زا و دیامن لیمحت ثلاث رب یتادهعت ای و ضقن
 و دهد یمن رارق هجوت دروم ار دادرارق نیفرط نیبام تیاضر هدیا هب یهجوت هنوگچیه نمنورک رگید یوس زا و دوب
 رب ینتبم و توافتم تلادع زا دارفا تایقلت ًاافاضم و تسا هدنام لوفغم یو هاگن زا دادرارق کی رابتعا یلصا نکر
 دشاب یم شرتسگو طسب لاح رد نامز رتسب رد ،اهدادرارق قوقح رد یعامتجا تلادع 6 .تسا یصخش لایما و قیالس
 تحت ار ییا هلاقم 0447 لاس رد اهدادرارق قوقح رد یعامتجا تلادع هعلاطم هورگ رد ییاپورا نادنمشیدنا زا یهورگ
 اهدادرارق قوقح تسفینام هک هدروآ رد ریرحت هتشر هب ((اپورا یاهدادرارق قوقحرد یعامتجا تلادع هیمالعا » ناونع
 قوقح رد نیداینب قوقح و یعامتجا تلادع تیاعر رب دیکات هلاقم نیا دروآ هر .ددرگ یم یقلت یعامتجا تلادع و
 یرطخ دنناوت یم یصوصخ صاخشا هک تسا راوتسا نیا رب هلاقم نیا هدنروآ دیدپ نانادقوقح هیصوت .تساهدادرارق
 اپورا دیدج یندم نوناق دنیامن یم داهنشیپ اذل دنیامن دراو نادنورهش نیداینب قوقح رب ار تلود زا رتشیب یتح ای ربارب
 هب یتسیاب اهدادرارق قوقح و رازاب تاررقم ،قوف تسفینام ناگدنسیون داقتعا هب .دشاب نیداینب قوقح رب ینتبم یتسیاب
 یاه هیامرس شدرگ رد نآ شقن رظنم نیا زا دشاب نادنورهش یاهزاین نیرت یساسا ققحت یاتسار رد یرازبا ناونع
 و تارابتعا ذخا ،قرب ،بآ دننامه دوخ یگدنز یاه تیولوا ندومن فرطرب یارب نادنورهش اریز هتشادن تیمها یدام
 تردق زا اه نآ فرط دراوم بلاغ رد هک یطیارش رد و هتشاد زاین اهدادرارق قوقح و رازاب هب زور هب زور تاطابترا
 دروم مزال هزادنا هب یدادرارق طباور رد یتسیاب رت فیعض فرط عفانم ،تسا دنم هرهب رتدنمتردق و رترب یتالماعم

 7 .دریگ رارق تیامح
 ات دوش کرد یتسرد هب یتسیاب یدام یاه هیامرس شدرگ رد نآ شقن و رازاب تاررقم مهم و یلصا هبنج یفرط زا

 هورگ نیا ،9دریگ رارق تیامح دروم زین اه نآ عفانم اهزاین ندش عفترم و یساسا یاه زاین هب نادنورهش یسرتسد نمض
 نوناق ناگدننک نیودت اپورا یاهدادرارق قوقحرد نیداینب یاه شزرا زا تیامح رب دیکات نمض ناگدنسیون زا هرفن 16
 هک تسنیا قوف ناگدنسیون تایرظن هیجوت رد لالدتسا نیرت مهم ،دنیامن یم قیوشت قوف لصا تیاعر هب ار اپورا یندم
 طباور رد دارفا عفانم و ددرگ یم رتشیب هزوح نیا رد یگتسباو زور هب زور و هیهت رازاب زا ار دوخ یاهزاین نادنورهش
 هتشادن تردق زا هدافتساءوس یارب یلاجم تسا رتدنمتردق هک لباقم فرط هک نیمات ییا هنوگ هب یتسیاب یدادرارق
 قوقح ضقن تهج رد تلود زا رتشیب بتارم هب یتارطخ تسا نکمم یصوصخ نیفرط هک مهم نیا کرد و دشاب

                                                           
1-Hevia,Martin,Kornman on Contract Law and Distrbutive Justic, available at: http//ssrn.com/abstract-14382333,p2 
2- Study Group on Social Justic in European Private Law , Social Justic in European Contract Law: a Manifesto, European Law Journal, 
Volume 10 No. 6,November 2004, p. 667. 
3- Ibid,p667 
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 شیپ نیودت ماگنه رد اپورا هیداحتا نویسیمک تسفینام ناگدنسیون داقتعا هب6 .دنروایب دوجو هب نادنورهش نیداینب
 هب نتخادرپ زا دراد یعس و هداد جرخ هب ار یراک هظفاحم ،اپورا یاهدادارق قوقح یزاس تخاونکب تاررقم سیون
 یاه شزرا هب طوبرم یسایس فده رب اپورا هیداحتا راتخاس "الوا هک یتاعوضوم ،دیامن بانتجا یعقاو تاعوضوم
 و تسا راوتسا نادنورهش طباور رد یداصتقا و یعامتجا طباور و هعماج هب طوبرم یاه هزوح رد کرتشم نیداینب
 یتسیاب هک دراد دوجو کرتشم نیداینب یاه شزرا رب ینتبم دیدج یاه شور هب زاین هیداحتا راتخاس یارب "ایناث
 شهاک یارب یراکهار لابند هب اه تلود رگا ،دوش هداد ناشن یصوصخ قوقح یاه شیارگ ریاس و اهدادرارق قوقحرد
 دوبهب و یئاراک ءاقترا ،یعامتجا هافر و نیمات هب طوبرم تالکشم لح یارب یتسیاب دنتسه رازاب رد دوخ هلخادم
 رب هیکت اب و .دریگ رارق هجوت دروم تباقر قیسنتو رازاب لح هار زا هدافتسا و قوشم هئارا نمض یمومع یالاک هضرع
 تسایس و تراجت تمدخ رد دناوت یم هک یرازبا کی ناونع هب دادرارق شقن دندقتعم یرظن یاه بوجراهچ نیمه
 یداصتقا لداعت یعامتجا تلادع و اهدادرارق قوقح تسفینام ناگدنسیون رظنم زا .دریگ رارق هجوت دروم دشاب
 تخاونکی و قوقح نیرتکد رد یسایس لیاسم هب هجوت تامزاول زا یکی و هدوب یتامزاول دوجو مزلتسم اهدادرارق
 هشیر هک تالماعم رب مکاح لوصا نیاربانب ،تسا یعامتجا تلادع هب هجوت تیولوا اب اهدادرارق قوقح یزاس
 فرص اما ،7دشاب یم نردم تلود رایتخا رد هدنهد مظن یویتانرتلا و یدیلک رازبا ناونع هب دنراد یصوصخ قوقحرد
 داجیا ار دادرارق رد رظن دروم تیبولطم یداصتقا لداعت تاهج ریاس هب هجوت مدعو یعامتجا تلادع یاه هداد رب هیکت
 رظن رد ار اه هبنج یمامت یتسیاب دشاب یم عونتم و فلتخم یاه هبنج یاراد هک دادرارق عوضوم رد ،دومن دهاوخن
 دریگ رارق هجوت دروم یرظن یاه هشیدنا ریاس رانک رد مه قوقح یداصتقا لیلحت یاه هبنج دسر یم رظن هب ،تفرگ
 هک یا هنوگ هب دشخب یم دوبهب ار دمآراک هلماعم یدادرارق قوقح هک دنراد داقتعا ،یداصتقا لیلحت بتکم نارادفرط
 نینچ یارب ار یرتشیب شزرا هک یصاخشا هب دنسانش یم اه نآ یارب یرتمک شزرا هک یصاخشا زا تامدخ و اهالاک
 رد ،هدیدرگ مکاح مکی و تسیب نرق زا قوقح هب یداصتقا شرگن 9دوش یم لقتنم دنتسه لئاق یتامدخ و اهالاک
 نیا رب هنافصنم و دازآ دادرارق رد مهم شقن و دشاب یم هجوت دروم بولطم یداصتقا لداعت ،تباقر رب ینتبم داصتقا
 رواب ،دشاب دوخ تیبولطم شیازفا یپ رد دادرارق یاضما اب و رادروخرب یفاک تینالقع زا رازگراک هک تسا راوتسا هیاپ
 ییارگ هدیاف زا نتسج یرود نمض انبم نیمه رب و هدوب زکرمتم یئاراک لصا رب یداصتقا لیلحت بتکم نارادفرط
 تورث شیازفا تمدخ رد یتسیاب یدادرارق یدازآ لصا یداصتقا لیلحت رظنم زا تلود یتیمکاح راتخاس رد ،تسا

 حیجرت تلود تلاخد و رازاب قیرط زا عبانم صیصخت یاه شور یبیکرت داصتقا رد ،دشاب مدرم یدنمناوت و هعماج
 لماک یدازآ زا رگید یوس رد هدننک دیلوت و هدنشورف و وس کی زا هدننک فرصم و زاجت ،یلوصا داصتقا کی رد .دراد
 رد تباقر هیضرف قبط رب و رما بناوج هب هجوت اب تامیمصت .دنشاب یم رادروخرب الاک دیلوت ای دیرخ هب میمصت رد
 هدوبن رادروخرب تسرد ییاراک زا رازاب هک تسا یدراوم هب رظان تلود هلخادم و دوش یم رداص اضاقت و هضرع هزوح
 اهنت نارازگراک همه هک تسا نآرب روصت یرازبا لقع میداراپ رد اریز .دراذگب اج هب ار بولطمان راثآ تسا نکمم و

                                                           
1- Ibid,p667 
2- Social Justice Group, p. 655 
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 یدادرارق طباور رد یصخش عفانم هب دارفا هجوت6 تسا ناش یصخش عفانم ندرک رثکادح نآ و دنراد فده کی
 دادرارق فرط کی یدادرارق یرترب و دروخ مهب رگید بناوج هب هجوت اب دادرارق یداصتقا لداعت ددرگ یم بجوم
 و ینالقع باختنا یاتسار رد یتسیاب دادرارق درکراک یفرط زا .ددرگ رگید فرط ندیدرگ مورحم بجوم تسا نکمم

 عون دننام یتالوقم مییامن یبایزرا اه یزاب یروئت ساسارب ار دادرارق میهاوخب رگا .دشاب یعمج عفن یزاسرثکادح
 اب دادرارق کی رد یداصتقا لداعت هب ندیسر یارب داد دهاوخ ناشن ار دوخ حوضو هب هناراکمه یاهراتفر و یتسود
 رب فرص هیکت یاج هب دارفا رگا یروئت نیا ساسارب دومن داجیا ار لداعت کی ناوت یم اه یزاب یروئت زا دادمتسا
 رد هک دومن دنهاوخ مهارف عامتجا یارب ار عفانم نیرتشیب ،دنیامن نارگید اب تکراشم هب تردابم ناش یصخش عفانم

 دناوت یم قوف حیجرت و 7دش دنهاوخ رادروخرب دامتعا لباق و تدمدنلب تعفنم کی زا زین اهنآ ،عفانم نیا دوخ نمض
 رد ار یدادرارق یدازآ نوتسادراچیر .دیامن داجیا دادرارق رد ار یلک لداعت کی تیبولطم و یدادرارق یدازآ قیفلت اب
 و دراد میقتسم طابترا یداصتقا هعسوت اب یداصتقا یدازآ تسا دقتعم و فدارتم یداصتقا یدازآ اب نآ عیسو موهفم
 ار هعماج تورث و دشخب یم دوبهب هعماج عبانم صیصخت رد ار ییاراک عبانم ریاس و تامدخ ،اهالاک دازآ هلدابم
 هدنشورف و رادیرخ دوش یم بجوم یرازاب تالماعت هک دنراد رواب یداصتقا یدازآ هیضرف نارادفرط 9دهد یم شیازفا
 یقوقح یانبم و دنروآ تسد هب ار دادرارق داقعنا زا دوخ ینهذ تیبولطم و هدوب دازآ یدادرارق کیرش باختنا رد
 هب یئاراک تامدخ ،اهالاکدازآ هلدابم هخرچ رب هیکت اب .ددرگ یم نییبت یدادرارق یدازآ هخرچرد یرازاب تالماعم
 هدهع ار دادرارق رد یداصتقا لداعت لاصتا هتکن یداصتقا یدازآ ور نیا زا .ددرگ یم اج هب اج نارازگراک نیب تلوهس
 یدارا یراکمه و نیمات اذل تسا یدادرارق یدازآ لصا تیاعر اهدادرارق یداصتقا لداعت هنیمز شیپ و دوب دهاوخ راد
 سیتاه روسفورپ داقتعا هب .دناسر یم عفانم هب ار هعماج ریخا لصا ود تیاعر و تسا یرورض هعماج یاضعا نیب
 یراجت فرع اب یتسیاب دادرارق قوقح یداصتقا هیرظن رب ینتبم یقوقح دعاوق وگاکیش هاگشناد یداصتقا قوقح داتسا
 0دشاب یدادرارق یدازآ دیاب اهدادرارق هب یداصتقا هیرظن هیلوا لصا هک تسا نیا یضرف نینچ هجیتن و دشاب گنهامه
 نیرتهب و عبانم نیرتهب ،یدادرارق کیرش نیرتهب نتفای رد دنناوت یم رازاب نارگیزاب ،یدادرارق یدازآ لصا یارجا اب
 رد عبانم فالتا فذحو ییاسانش بجوم تباقر یدازآ و یدادرارق یدازآ هجیتن رد .دنیامن تباقر مه اب اه تصرف

 یراکمه و وس کی زا یتالماعم تردق و عبانم نیب نزاوت یرارقرب عقاو رد مه اهدادرارق لداعت9 دنوش یم هعماج
 هب ندیسر یارب هک دنریگ یم میمصت نیفرط یدادرارق یدازآ لصا ساسا رب .دشاب یم رگید یوس زا هدارا لباقتم
 ار هزاجا نیا دارفا هب یدادرارق یدازآ و دنزاس رارقرب هنوگچ ار دوخ یتالماعم طباور رظندروم ینهذ تیبولطم
 ذاختا تامدخ و اهالاک دازآ هلدابم و بایمک عبانم زا هدافتسا و صیصخت و راک میسقت یارب میمصت نیرتهب هکدهد یم
 دوخ ییاناوت و دادعتسا یاهدوبمک یراکمه نیا رب هیکت اب و دنیامن لباقتم یراکمه هب فوطعم ار دوخ یعس و هدومن
 مدع زا یشان عبانم تسردان یاه صیصخت دوش یم بجوم قوف دراوم اذل .دنزاس عفترم دراوم زا یخرب رد ار
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 تلود زا رتهب یتح و نارگید زا رتهب ار دوخ یاه تیولوا و اهزاین یدرف ره یرابتعا هب و دور نیب زا تاعالطا
 طرش شیپ یدادرارق یدازآ هتفگ شیپ رابتعا نیمه هب و یدادرارق یدازآ مزلتسم دمآراک تامیمصت و دسانش یم
 ار تورث هک دنوش یحارط هنوگ هب یتسیاب اهدادرارق ،تساهدادرارق یداصتقا لداعت ًااتیاهن و یداصتقا هعسوت و ییاراک
 ظفح ار نیفرط نیب یدادرارق هنزاوم دناوت یم نآ درکراک و یداصتقا لماوع دمایپ اذل دناسررثکادح هب هعماج رد
  .دیامن
 –دراد دوجو لماک تاعالطا و لقاع یداصتقا لماوع هک – لماک تباقر رازاب طیارش رد ،درخ داصتقا یتنس شرگن

 عبانم دمآراک صیصخت هب رجنم (دریگ یم تروص دوس و تیبولطم ندناسر رثکادح هب تهج رد هک) یراتفر نینچ
 یا هنیمز و رتسب داجیا روکذم لداعت هفیظو و ددرگ یم داجیا نیلماعتم نیب دادرارق یداصتقا لداعت هجیتن رد و دوش یم
 مرجال دزیر مهب ار دادرارق یداصتقا لداعت و دشاب دمآراکان دادرارق طورش رگا ،اهدادرارق ماود و تابث یارب تسا
 شهاک و دادرارق صقاون ندومن عفترم روظنم هب دادرارق یدازآ لصا یتح و رازاب رد تلود تلاخد رب یداصتقا قطنم
 هنادازآ دروخرب و دازآ هلدابم هنیمز دوجو .تسا یدادرارق طورش زا یخرب ییاراکان ششوپ و یتالماعم یاه هنیزه
 یا هدنهد تمالع دوخ یلداعت تمیق نآ هک دروآ یم دوجو هب یلداعت تمیق یعون یتباقر طیارش رد اضاقت و هضرع
 دناوت یم یدادرارق یدازآ ددم هب مه تینالقع نآ رب هوالع6ددرگ یم بوسحم نارازگراک عبانم دمآراک صیصخت یارب
 نارازگراک یوس زا ینالقع راتفر درکیور دزاس نومنهر نیرفآ شزرا هدنوش تیاده یاهریسم یوس هب ار عبانم
 ،دراد دوجو لماک تاعالطا و لماک اهرازاب هک ددرگ یم ضرف هنوگنیا یرازبا تینالقع رد .تسا یرورض فلتخم
 لابند هب هک یدارفا راتفر تروص نیا رد و تسا حرطم یدارفنا نارازگراک یوس زا یناسکی و تباث تاحیجرت

 ای دودحم تینالقع رد اما .دش دهاوخ عبانم زا هنیهب صیصخت یعون هب ندیسر ثعاب دنتسه یصخش عفانم رثکادح
 رد ینالقع راتفر نآ هجیتن و راثآ نیاربانب دریگ یمن رارق هجوت دروم هطوبرم یاه ضرف زا یخرب رادزرم و دح
 دادرارق یداصتقا لداعت نیاربانب 7دوب دهاوخ حرطم هباشم دراوم و تاحیجرت توافت ،صقان تاعالطا بوچراهچ
 یم یمومع دافم رد تینالقع رب هیکت اب رگید یوس زا و دش دهاوخ هجاوم لکشم اب صقان تاعالطا عاعش تحت
 هک تسا یناگدننک اضاقت و ناگدننک هضرع یاراد اهرازاب .دومن ظفح مه اب ار یعمج و یدرف عفانم نامز مه ناوت
 نیا اما دزاس یم مکاح ار لداعت و دیلوت ار یرثوم و بولطم تمیق شوجدوخ تروصب اه نآ دازآ و یعیبط دروخرب
 هتشاد یگتسباو رگید یاه هفلوم هب دناوت یم نآ لداعت ظفح و دادرارق کی تیبولطم و یدمآراک و تسا یبسن یقلت
 هرهب دحاو نیرخآ ،عفانمدحاو نیرخآ ،نامز هظحل نیرخآ ،هنیزهدحاو نیرخآ ،داصتقا ملع رد هنومن ناونع هب .دشاب
 و تمیق درکراک ،تصرف یاه هنیزه دننامه ییاه هفلوم قوقح رد و9دریگ یم رارق هجوت دروم اه نیا دننامه و یرادرب
 تباقر قیوشت ،دادرارق تابث و ظفح ،دیلوت لماوع یرو هرهب رد تیکلام و راک قوقح و رازاب اب طبترم نیناوق و رازاب
 هجوت دروم دادرارق لداعت لماوع ناونع هب دناوت یم هنیزه هدعاق و تصرف یاه هنیزه هلمج زا رگید رصانع هب هجوت و
 یوس هب تکرح ،تباقر دوجو ،دشاب یم نارازگراک درادناتسا تکرح همزال یزاب دعاوق تیاعر یفرط زا .دشاب
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 یاه ینز هناچ هنیمز دوجو ،تالدابم دازآ ماجنا ،اه تمیق یگدنهد تمالع ،یداصتقا تیلاعف ندش مهارف ،ییآراک
 قوقح ظفح هارمه هب هدننک فرصم یارب یدنم تیاضر بسک و هدننک دیلوت یارب تصرف هنیزه تفایرد ،یدارفنا
 نآ رصانع و اه یزاب یروئت رب مکاح لوصا6دشاب یم رازاب رد یزاب دعاوق درکراک یاه ناشن هلمج زا نارگ یزاب رگید
 ار دادرارق هنزاوم دناوت یم یعامتجا و یصخش عفانم ندربالاب تهجرد هناراکمه راتفر ،تیفافش و تقادص دننامه
  .دیامن نیمضت ثیح نیا زا اهدادرارق یداصتقا لداعت و دیامن ظفح
 ناریا یتفن یاه میرحت لامعا اب نامروشک داصتقا ردو هدوب یا هقطنم و یناهج داصتقا زا رثاتم رضاح رصع رد اهدادرارق
 تادهعت یارجا ناکما یتح و لزنت و لوحت شوختسد یلم لوپ شزرا اه میرحت زا اه تیفاعم فذح و اکیرما طسوت
 تالکشم اب ار ناریا داصتقا یعون هب ماجرب زا جورخ و هدیدرگ یلخاد راجت و ناراذگ هیامرس یارب یجراخ یدادرارق
 شقن یعامتجا یسایسو یداصتقا یریگ میمصت و اه تیلاعف هجوت لباق رایسب تاریثات اذل تسا هدومن راچد دیدش
 نانچمه اما هدوبن نامتک لباق هاگدید نیا رب هدراو تاداقتنا و تاهیجوت هچرگ ،دراد دادرارق تشونرس رد ییازسب
  .تسا هتفرگرارق شریذپ دروم ایند نیناوق رثکا رد هیرظن نیا یاه هداد و تاضورفم
 یاهدادرارق قوقح لوصا 7-647 و 7-146 و 7-746 و 7-646 داوم نینچمه و ناریا یندم نوناق 636 و 916 داوم
 ،دنا هداد رارق شریذپ دروم ار هیرظن نیا رب مکاح لوصا یللملا نیب عیب نویسناونک داوم زا یخرب نینچمه و ییاپورا
 نیا تائءاضتقا یقوقح تینما لصا و اهدادرارق ماکحتسا و تابث ظفح ترورض لصا و تیلوئسم و یدازآ لصا
 یم یفتنم دادرارق رد ار یضاق هلخادم هنوگره دادرارق یعامتجا تعفنم و یلوپ یمومع مظن قیفلت اب هک هدوب هیرظن

 یلیلد اریز هدوب یتنس هاگدید هدننک هیجوت مرغلا هلیعف منغلا هل نم ناونع تحت یا هدعاق زین یمالسا هقف رد ،دزاس
  .ددرگن لمحتم ار یفنم تاعبت دوش یم عفتنم دادارق زا هک یسک درادن

  یمومع مظن اب دادرارق تهج و دادرارق لحم هیجوت .2
 دروم دادرارق یداصتقا یاه هبنج دهد یم هزاجا هک تسا دادرارق عوضوم یدادرارق هطبار ،دقع لحم تهج کی زا
 لحم تیمها ،دومن بلج دوخ هب ار نانادقوقح هجوت دادرارق تهج و لحم قوف دراوم هوالع ،دنریگ رارق یبایزرا
 یمومع تحص هلکاش ناونعب تادهعت یمومع یروئت رد ود نیا زا هک هدوب ثیح نیا زا دادرارق تهجو (رابتعا)
 هک دریگ یم تاشن رما نیا زا اهدادرارق تحص و رابتعا یارب روکذم طورش ترورض هفسلف و ددرگ یم دای اهدادرارق
 لداعت ندوب اراد انامه هک دوخ یلصا ریسم زا ار دادرارق ودقعنم یفلتخم لماوع و طیارش تحت اهدادرارق تسا نکمم
 رد دراوم نیا و دریگ رارق رامثتسا و سیلدت ای و هابتشا ینابرق شعفانم نیدقاتم زا یکی و فرحنم هدوب یداصتقا
 تلادع لوصا یلصا رصانع زا ار دادرارق تهج و لحم هک تسا تهج نیدب و هتشاذگ ریثات یدادرارق طباور لداعت
 هنوگنیا رد یدادرارق یدازآ ،دزاس مهارف ار یدادرارق یازجا هدننک نیمضت رصانع نیا رب هیکت و دوش یم دای یدادرارق
 مظن اذل ،دومن نیمضت ار اهدادرارق لداعت زا تنایص ناوت یم یمومع مظن رب هیکت اب و هدوبن بسانم یوگخساپ دراوم
 یترابعب و یضاق و راذگنوناق هلخادم رب ینتبم بسانم یاهراک و زاس اب دناوت یم یتیامح رازبا کی ناونعب یمومع
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 یدادرارق تلادع تهج رد یماگ رثوم تامادقا اب عفترم ار اهدادرارق یداصتقا لداعت مدعو یتلادع یب تلود رت یلک
  .دراد رب اهدادرارق یداصتقا لداعت و
 زا تیامح و دادرارق دوجو زا تیامح تهج رد مه اب لماک همزالم روکذم هژاو ود الوا دادرارق لیکشت هلحرم رد
 نوناک رد هزورما دادرارق لحم هب طوبرم تالوحت6 دراد یدادرارق طباور رد فیعض نیفرط زا تیامح و تیعورشم
 دراو یتیدودحم نآ رب یدنب و دیق اب ناوتن هک یوحنب تسا نیفرط هدارا زا تیامح مهم نیا زا فده و هدوب هجوت
 تادهعت رب زکرمت یاجب یتاذ یربارب هدیا ،دسر یم رظنب مهم لصف نیا ثحابم حرط زا لبق هتکن نیا نایب اما د .ومن

 هنالداع ثیح نیا زا دادرارق اضر بویع نادقف و هدارا تحص درجم هب و هدوب نیفرط نیب لداعت رب زکرمتم نیفرط
 تلادع هکییاجنآ زا و دنهد یم رارق ییاسانش دروم تادهعت لداعت رب ینوناق یا هنیرق ار عوضوم نیا و ددرگ یم دادملق
 تروصب دادرارق داقعنا زا دعب اذل تسا طبترم دادرارق داقعنا ماگنه رد نیفرط تیعقوم رد فالتخا اب طقف یعازتنا

 ناکما لداعت نادقف تروص رد و دیامن یم دودحم لداعت یرارقرب هناهب هب ار نیفرط هلخادم ددرگ دقعنم حیحص
  .ددرگ یم مهارف دادرارق رد هلخادم
 زا تیامح رگیدکی اب دادرارق لکش و تهج ینعم همزالم نمض هک هدوب یلیدب یب شقن زین اهدادرارق رد تهج شقن
 هک هدوب ینیع و ییاغ فده و عورشم هدارا هیاپ رب یتسیاب هدارا تاضورفم هک تسا مهم نیا نایب و نآ تیوقت و هدارا
 یزاب ینوناق دعاوق هب مارتحا شقن تساهنآ یضارت و و دادرارق نیفرط زا تیامح و دادرارق تهج رد یمهم شقن
 تحت ،تسا یرگید فرط دهعت تهج رد فرط کی دهعت تهج دنراد داقتعا یتنس بتکم نارادفرط 7 .دنیامن یم
 دادرارق نالطب هبنج زا ار دادرارق تهج لداعت نیب لداعت مدع یاه هبنج زا یخرب یندم نیناوق تلادع هشیدنا ریثات
 لداعت نادقف اب دادرارق تهج نادقف مغریلع ار اهدادرارق زا یخرب ای ررغ و یدام نبغ دننام دنهد یمن رارق هجوت دروم
 عنم نآ لیدعت ای دادرارق ترابع رییغت زا ار یضاق و دنناد یم زاجم تاعربت هیلک رد یترابعب حلص و هبه دننامه
 یلیخ ببس هب تبسن لحم موهفم ییاسانش اما ددرگ یم هظحالم لخادت تهجو لحم نیب هکنیا مغریلع .دنا هدومن
 دوجو لحم دروم رد هک یتافالتخا اما ،دیامن یم نییعت ار نآ رب مکاح تاررقم و طیارش راذگ نوناق اریز هدوب راوشد
 تایرظن تشت بجوم رظن فالتخا نیا و دهعت زا ینکر ای هدوب دادرارق زا ینکر لحم هک ددرگ یم یشان نیا زا دراد
 ار ناکما نیا دادرارق لحم یسررب هبنج زا دادرارق عوضوم یدادرارق هطبار لیصفت نیا اب 9 .تسا هدیدرگ فلتخم
 یارب ار ناکما نیا دهعت لحم رگید تهج زا و دریگ رارق یبایزرا دروم دادرارق یداصتقا یاه هبنج هک دزاس یم مهارف
 و هدومن دانتسا دهعت عضوم لباقم رد (هلدهعتم) راکبلط تادهعت یارجا مدع هب هک دزاس یم مهارف (دهعتم) راکهدب
 لیصحت هلدهعتم طسوت دهعت دافم یارجا مدع لیلد هب ار دوخ تئارب ای هدومن تساوخرد ار وا تادهعت یارجا اودب
 لداعت یاتسار رد یعطق هنیرق ناونعب دناوت یم ینعم ود نیا بیترت نیدبدناهرب ار دوخ یدادرارق تادهعت زا و دیامن
  .دریگ رارق یبایزرا دروم اهدادرارق یداصتقا
  دوش یم هتخادرپ یدادرارق هطبار ببس و یدادرارق هطبار لحم هب دنب نیا بلاطم اذل
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 یدادرارق هطبار لحم
 ریبعت هب و دنهد ششوپ ار رگیدکی نیفرط تادهعت لباقتم یگتسباو نیفرط اریز ،هدوب یدرارق طباور رد لحم تیمها
 یدادرارق ریغ تادهعت رد اریز ،هدوب رگ هولج یدادرارق تادهعت رد صاخ لکش هب تهج تیمها یروهنس رتکد
 تادهعت رد رگید یفرط زا و تسین لحم زا ینخس و دیامن یم نییعت ار تامازتلا و تادهعت دوخ راذگنوناق
 6 .دوش ثحب نآ نوماریپ هک درادن دوجو دادرارق تحص طرش ناونعب لحم یارب یلاجم (یرهق) یدادرارقریغ
 دادرارق لحم 
 داجیا دادرارق راثآ رگا اذل هدوب دادارق داقعنا زا فده هک ددرگ یم قالطا ینوناق دنیارف هعومجم هب دادرارق لحم
 نیا رب لداعت هیضرف نیاربانب .ددرگ دادرارق داقعنا زا نیفرط دوصقم هب جتنم یتسیاب تادهعت نیا هیلک دشاب تادهعت
 رد لاثم ناونعب تشاد دهاوخ لابندب دادرارق لاوز ددرگ لداعت مدع هب جتنم دادرارق لحم رگا هک تسا راوتسا هیاپ
 رد هک دنا هداد خساپ یخرب دراد دوجو شورف دادرارق هب دانتسا ناکما ایآ ددرگن نییعت نمث نمث یشورف دادرارق

 ضوع هکنیا نودب هدومن رظنفرص عیبم تیکلم زا دوخ هدارا عیاب هکنیا ناکما ددرگن نییعت نمث دادرارق رد هک یتروص
 قفو تفرگ دهاوخن تروص تیکلم لاقتنا ورنیا زا درادن دوجو درادن بسانت عیبم اب ضوع یتح ای دراد تفایرد
 دیامن یم دودحم یدایز دح ات ار یدادرارق تایلمع نیفرط هدارا هب هجوت اب نوناق یتنس بتکم نارادفرط تالالدتسا
 اذل دنشاب هدومنن قفاوت نآرب نیفرط هک هدوب دانتسا لباق یتروص رد لداعت مدع دوجو اب ینامز ات تیدودحم نیا هتبلا
 زا یخرب .تسا هدیدرگ نوبغم دادرارق رد هک دیامن دانتسا مهم نیا هب ناوت یمن نیدقاعتم زا یکی نبغ درجم هب

 ددرگ نوبغم یدارا نیفرط زا یکی هکنیا ناکما دندقتعم نبغ زا یتاذ روصت هب دانتسا اب هیرظن نیا در نمض نانادقوقح
 داقعنا هب رجم نامز نیا رد و ددرگ یم بویعم هدارا هک تسنیا رب ضورفم دادرارق یازجا نیب توافت و درادن دوجو
 روصت هکنیا رب ینتبم تسا یا هنیرق نیا وددرگ یم نیفرط زا یکی هب تراسخ دورو تابجوم هک ددرگ یم یدادرارق
 وا هدارا هک تشاد نایب ناوت یم ینامز اریز هدش هدافتسا ءوس و هارکا ای سیلدت ینابرق ای هدیدرگ ثداح وا رب یطلغ
 داقعنا هب تردابم یطیارش چیه تحت دوب دوجوم تیفافش نیا اعطق رگا و دشاب تیفافش رب ینتبم هک تسا دازآ
 زا یخرب نینچمه و9 تخادرپ و تفایرد هک هچنآ نیب لداعت مدع زا تسترابع نبغ .7 .دومن یمن یدادرارق هنوگنیا

 نیب لداعت مدع زا یشان نایز زا تسترابع یقوقح حالطصا رد نبغ رایخ دنراد یم نایب نبغ هب هراشا اب نانادقوقح
 فیرعت نمض نانادقوقح زا یخرب ودهد یم خسف قح نبغ هب یهاگآ زا دعب هدید نایز هب هک هلماعم نامز رد نیضوع
 و هتفرگرارق شریذپ دروم یضارت و نبغ هطبار هسنارف یندم نوناق رد 0دنا هدادرارق هجوت دروم ار ندوب شحاف نبغ
 هدومن هراشا تالماعم تحص یساسا طورش لیذ و یضارت تمسق 1666 هدام رد مهم نیا هب یوسنارف راذگنوناق
 نبغ رب ینتبم هک هدقعنم تالماعم افرص و هدوبن اهدادرارق نالطب یمومع بابسا زا نبغ راذگنوناق هاگدید زا اما تسا
 ار اهدادرارق یاقب هک هدوب هدارا تیمکاح یتنس هاگدید زا یوریپ نامه زا یشان یقلت نیا و دناد یمن ربتعم ار هدوب

                                                           
1
 075 ص  ،ُ ب  ،توریب ،یبرعلا ثارتلا ءایحا راد ،مازتلا رداصم ،ماع هجوب مازتلا هیرظن ،5ج ،یندملا نوناقلا حرش یف طیسولا  ،دمحا قازرلادبع  ،یروهنس - 
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 دعاوق  ،نیسح دیس  ،ییافص و تادهعت و اهدادرارق رصتخم یندم قوقح ،یضترم  ،هداز مساق نینچمه و 258 ص  ،لمع تلاصا هیاپرب قوقح یمومع هفسلف  ،رفعج دمحم  ،یورگنل یرفعج 4
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 هتشاد دوجو نیضوع شزرا رد توافت و نبغ رب ینتبم دنچره دنیامن یم لیمحت نآ رب ار ینوناق راثآ و دیکات دروم
 ار نبغ تهج نیا زا و هدادرارق شریذپ دروم ار نبغ 160 هدام رد هیماما هقف زا یوریپ اب زین ناریا یندم نوناق .6دشاب
 ار نیفرط زا یکی هدارا و هدوب دادرارق یداصتقا لداعت هدننز مهرب هک دهد یم رارق یبایزرا دروم یثحابم زا یکی
  .دیامن یم دادرارق داقعنا هب تردابم دوخ ینهذ لطاب یقلت ساسارب عالطا یب فرط ودزاس یم بویعم
 شزرا نیب توافت و هتشادن لداعت مه اب دادرارق یازجا هک دنناد یم ییاه هبنج زا یکی ار نبغ زین یمالسا یاهقف
  دنناد یم خسف بجومو یتلادع یب هدننک مهارف ار دادرارق نیضوع
 بولطم نیضوع هک تسا ینامز لداعت دنراد یم زاربا نآ ساسا رب و هتسج دانتسا یلک هدعاق هب نانادقوقح زا یخرب
 7 .تسا هدش باختنا هناهاگآ و هنادازآ دشاب بولطم رگا و دشاب
  دهعت لحم
 دهعت لحم 9نانادقوقح زا یخرب ،دشاب یم تیمها یاراد زین دهعت لحم دش نایب نآ تیمها هک دادرارق لحم رب هوالع
 ماجنا (هلدهعتم) راکبلط تحلصم و عفن هب دیاب(دهعتم) راکهدب هک یتالمع هعومجم ) ) :دنا هدومن فیرعت هنوگنیا
 زا نویدم تخانش نانادقوقح زا یخرب(( .لمع ماجنا زا عانتما ای لمع ماجنا هب مادقا ای ینیع قح لاقتنا دننام ،دهد
 هب عیبم تیکلم لاقتنا دننام دهعت عوضوم رب هاگآ یتسیاب دهعتم هک دنتسه نیا هب لئاق و هتسناد مزال ار دوخ مازتلا

 ناونعب لمع ماجنا زا یراددوخ ای و رجاتسم هب رجوم طسوت هرجاتسم نیع میلست دننامه لمع ماجنا ای و رادیرخ
 زا یخرب .0ددرگ یم تباقر مدع هب دهعتم یرجات اما دننک تباقر رگیدکی اب راجت هک تسا موسرم تراجت رد هنومن

 دوجو هک دنناد یم یرابتعا دوجو کی یاراد دوخ تیلک رد ار یش و هدوب کیکفت هب لئاق لام و یش نیب نانادقوقح
 ،یونعم و یرکف تیکلام دننام یونعم ای دشاب یدام تسا نکمم تیدوجوم نیا و دشاب ناسنا تیدوجوم یادج نآ

 تروص ثحبم طلخ صوصخ نیا رد دسر یم رظنب دشاب یم نوناق تیامح دروم هک یتعنص تیکلام ،عارتخا قح
 قح اریز هدومن یقلت هدوهیب نآ تایرورض رب ینتبم قوقح نتشاد نودب ار قح لحم هک تسین حیحص و دشاب هتفرگ
 یش ندوب ناسکی روصت رگید هبنج زا تهج رهب دبای لاقتنا ئش هکنیا نودب دشاب لمع ماجنا نکمم هتشاد یلک هبنج
 قح نیاو تسا یداصتقا شزرا یاراد هک دراد یقح رب تلالد دوخ یانعم رد لام هنوگ نامه اریز هدوب حیحص لام و
  .9دوب دهاوخ لمع ای یش زا معا
 ضوعم یاهدادرارق رد ساسا نیا رب و هدیشخب یا هژیو تیمها دادرارق لحم یارب 1766 هدام رد یوسنارف راذگنوناق
 هب هدیرگ نایب یندم نوناق 4666 هدام رد هک یرگید سیسات ،دناد یم دادرارق نالطب بجوم ار لحم نادقف نتشاد
 لاطبا یاضاقت روکذم هدام هب دانتسا اب دوش هابتشا راچد دادرارق لحم رد هک یتروص رد دهد یم ار قح نیا هل دهعتم
 یارب هک هدوب نیدقاعتم زا یکی نهذ رد دادرارق عوضوم زا یعقاو ریغ یروصت ،هابتشا زا دارم اما .دیامن ار دادرارق
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 351 ...یداصتقا لداعت و یاهقطنم یزیرهمانرب

 هب هک داد دهاوخ ار ناکما نیا فرط هب تیعضو نیا اذل ،6دیامن دادرارق داقعنا هب تردابم یعقاو ریغ روصت نیا یانبم
 نآ فالخرب هک یش کی ندروآ تسدب زا فده اریز هدومن عوجر دوخ تادهعت زا یعقاو ریغ روصت نیا دانتسا

 دییامن ضرف .دزاس یم هجوم لداعت مدع اب ار دادرارق زا یشان تادهعت هابتشا و هدوب شرظندم هک تسا یزیچ
 فالخرب اما دیامن یم تخادرپ ادقن ار رتش هجو تسا یا هقباسم یرتش شرظندم رتش هکنیا روصت هب یصخش
 تردق و ییاناوت و طیارش نآ تاقباسم رد تکرش یارب اما هتشاد ار نداد یراوس طیارش هک تسا یرتش شروصت
 هب تردابم هابتشا اب هک یدادرارق فرط هب هابتشا نیا و هتفرگ تروص لحم رد هابتشا تیعضو نیا رد درادن ار یندب
 عضوم رد ییاضق هیور فالخرب هسنارف یندم نوناق7 .دیامن لطاب ار دادرارق هک هداد ار هزاجا نیا هدومن دادرارق داقعنا
 ور نیا زا ،هدوب ینهذ رایعم تمس هب ییاضق هیور لیامت و دیامن یم یوریپ یعوضوم رایعم زا دادرارق لحم رد هابتشا
 رد هابتشا اهنت و دزاس یمن مهارف ار دادرارق لاطبا یارب یلاجم هسنارف نوناق رظن زا تادهعت لحم رد تاهابتشا هیلک
 تهج نیمه هب و هدومن مهارف دراد ار هابتشا یاعدا هک یفرط یارب ار دادرارق لاطبا قح دهعت لحم یش سنج
 نبغ هدعاق ساسا رب ار تمیق رب ینتبم هابتشا و هدومن ینثتسم هدعاق نیا زا ار دهعت لحم تمیق رد هابتشا هک دشاب یم
 ناکما افرص هکلب هدوبن دادرارق نالطب بابسا زا یببس یمومع هدعاق کی ناونعب نبغ دش نایب هک یروطنامه و هیجوت

 تمیق رد هابتشا تسا دقتعم9 نتسیگ .دیامن خسف ار هلماعم دانتسا نیا هب هک دهد یم فرط کی یارب ار خسف قح
 طلغ روصت اب نیدقاعتم زا یکی ساسا نیا رب هک دشاب یم حیحص تاعالطا ساسارب یداصتقا طلغ دروآرب دهعت لحم
 هب مزلم یرتشم و دیدج تمیق نییعت هب فیلکت دراوم نیا رد و 0درادن دوجو نیضوع یربارب اذل ددرگ یم ررضتم
 زا توافت نیا و دراد دوجو شحاف یلیخ توافت هک دیامن یم هلخادم ییاج رد نوناق اما ددرگ یم یعقاو نمث تخادرپ

 دراد دوجو نیفرط نیب لداعت هک تسا نیا رب لصا یدادرارق طباور رد .ددرگ یم بوسحم دهعت لحم یرهوج تافص
 هتفگ تهج نیمه هب و هدوب نآ یارجا و تادهعت یاقب و تحص رب لصا ددرگ دقعنم نیفرط نیب یدادرارق رگا و
 ای دادرارق لحم زا ینخس ناریا یندم نوناق 436 هدام رد .ددرگ تابثا یعدم طسوت یتسیاب لداعت مدع هک دوش یم
 بلطم نیا هب ینمض صوصخ نیا رد یتاراشا نودب قوقح دیتاسا زا یخرب اما تسا هدماین نایم هب تادهعت لحم
 نیا ادماع املاع نیدقاعتم رگا و هدوب ضوعم یکیلمت دوقع همزال نیضوع شزرا رد هنزاوم دندقتعم و دنا هدومن هراشا
 نکر هک) ضوعم یکیلمت دوقع رد ثحب یلصا لحم زا نآ و دیآ یم رد یتاباحم عیب تروص هب عیب دننز مهب ار هنزاوم
 همطل هنزاوم رد للخ نیا دندقتعم رد هنزاوم للخ هب هراشا نمض همادا رد و تسا جراخ ( تسا تالدابم رد یداصتقا
 رد نینچمه و هدوب رما تقیقح هب لهاج یرتشم هک نبغ و بیع و سیلدت دروم رد و دیامن یمن دراو عیب دقع نایک هب
 ءاضتقا میلس قوذ دیاش ) ) :دندقتعم و هدوبن نالطب هب لئاق دنشاب بیع رب لهاج لهاج نیدقاعتم زا ودره هک یدراوم
 و دقع ءاقبا رد ار حالص سدقم عراش و ناراذگنوناق و دوش یم لزلزتم تالماعم تینما لاح نیا رد یلو دنک نالطب
 دوقع ءاقبا نوناق رد ساسا ،بذک و هیرصت و سیلدت و نبغ و بیع رایخ سپ دننیب یم هدید نایز هب رایخ قح نداد

                                                           
 84 ص  ،8365 ،ریازجلا  ،باتکلل هینطولا هسسوملا  ،مازتلالا هیرظن یف زیجولا  ،دمحم  ،نینسح 5

213 Cass. Civ. 1er , 5 fevrier 2002, bull. civ. 1, n° 38. 
214 Ghestin 
215 - « une appréciation économique erronée effectuée a partir de données exactes » cité par L .Bruneau, op. cit. n°354, p.317. 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 461

 نایب و هدوب عوضوم نیا هجوتم یتسرد هب ییافص رتکد یاقآ بانج راوگرزب داتسا ساسا نیمه رب دیاش و 6 (.دراد
 تهج رب ینتبم ای تهج نودب دهعت هک هسنارف یندم نوناق 6966 هدام ریظن یا هدام ناریا یندم نوناق رد ) :دراد یم
 7( .دوش یمن هدید هدرک یقلت رثا الب ار یهابتشا

  یدادرارق هطبار (تهج) ببس
 رد تادهعت یگتسبمه لصا هیجوت تهج هدیاف ،تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا تهج یدادرارق طباور رد
 یتلع هب فرط کی دهعت هاگره اهدادرارق هنوگنیا رد :دراد دوجو ام قوقح رد هک یلصا ،تسا یدهعت ود یاهدادرارق
 ناک و لطاب زین درگید فرط دهعت هک تسین کش دشاب لطاب عوضوم ندوب لوهجم ای عورشمان ای ندوب رودقمان دننام
 نوناق 619و 109-167-967 داوم) تسا هتخانش لطاب ار دادرارق دراوم نیا رد راذگنوناق هچ تسا بوسحم نکی مل
 هتفریذپ تحارصب ام قوقح رد هک زین اضر و دصق ای هدارا هیرظن هب ناوتیم یگتسبمه نیا هیجوت یارب نکیل .( یندم
 یارب دوشیم هتخانش نکی مل ناک رگید فرط دهعت نالطب تلع هب نیلماعتم زا یکی دهعت رگا:دش لسوتم تسا هدش
 لیامت یترابعب و 9 .تسا هدوب تادهعت یگتسبمه رب نیلماعتم کرتشم هدارا و دنا هتساوخ نینچ نیلماعتم هک تسا نآ
 ،هدومن عضو یدیق نیفرط یضارت رب و دنیامن مالعا لطاب ار تهج نودب تادهعت هک تسا نیا رب ناراذگنوناق
 رد هتبلا ددرگ یمن لیمحت نآ رب یرثا راذگنوناق رظنم زا ضوعم یاهدادرارق رد نیفرط هدارا فرص نیاربانب
 نینچ میظنت زا نیفرط فده و دادرارق عوضوم زا یشان مهم نیا و درادن دوجو یدیق نینچ یعربت یاهدادرارق
 هلدابم یارب یرازبا یرابتعا هب هک یعامتجا و یداصتقا فادها هب هجوت اب ضوعم یاهدادرارق رد اما هدوب ییاهدادرارق
 یفاک دادرارق داقعنا یارب هدارا ود قباطت فرص0 یوسنارف راذگنوناق لیلد نیمه رب انب و ددرگ یم بوسحم تورث
 نیمه هب و هدوب تهج ندوب ینیع هب دقتعم هیتوپ و امود .دشاب تهج یاراد یتسیاب دادرارق هتشاد ررقم و هتسنادن
 فده یارب و دنا هداد رارق ییاسانش دروم دوخ راتشون رد دادرارق تهج یاج هب ار دهعت تهج نانادقوقح نیا لیلد
 هداد رییغت ارنآ دنناوتب دارفا هک هدوبن دادرارق عاونا زا عون کی هب صتخم هک هدوب لئاق یدام تیهام ار دادرارق میقتسم
 نوناق 6966 هدام رد هسنرف یندم نوناق نیعضاو1 .ددرگ یم بوسحم دادرارق9 تاذ زا ییزج عوضوم نیا اریز
 رب ار دهعت تهج هسنارف قوقح رد .تسا هدروآ نایم هب نخس دهعت تهج زا هیتوپ و امود راکفا ریثات تحت رکذلارام
 و هدیدرگ لئاق یا هژیو تیمها دادرارق تهج یارب لیلد نیمه هب و هدادرارق لمع کالم ینهذ رایعم ساسا
 تهج نیب لیلد نیمه هب و هدش لئاق یصخش و یناور یرگید یعون و یدام یکی هبنج ود تهج یارب اه یوسنارف
 دروم رد هلماعم تهج هیرظن و تهج نادقف دروم رد رتشیب دهعت تهج هیرظن زا و کیکفت هلماعم تهج زا ار دهعت
 ایناپسا قوقح رد .دنک یم لطاب ار دادرارق روشک نیا ییاضق هیور قبط هلماعم تهج دننک یم هدافتسا نآ ندوب عورشمان
 هسنارف قوقح زا تهج هنیمز رد (7036 یندم نوناق دعب هب 9796 داوم) ایلاتیا و ( یندم نوناق 2276 ات 0176 داوم)
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  عبنم نامه 8
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221 A. Benabent, Droit Civil, les Obligations, 6ème éd, montchrestien, Paris, 1997, p.120. 



 161 ...یداصتقا لداعت و یاهقطنم یزیرهمانرب

 هدمآ هسنارف یندم نوناق رد هک تسا یداوم هباشم روشک ود نیا یندم نیناوق رد رد جردنم دعاوق و هدش یوریپ
 ناونع هب ( یعون تهج) دهعت تهج زا سیئوس و ناملآ یندم نیناوق دننامه ناریا یندم نیناوق رد نکیل .6تسا

 هک تسنیا دشاب یم هجوت دروم ضوعم یاهدادرارق رد هک هچنآ اما 7 .تسا هدماین نایم هب ینخس دادرارق تحص طرش
 هک دنراد لیامت نیفرط زا کیره انبم نیا رب و تسا یرگید فرط مازتلا لحم ساسارب نیفرط زا کیره دهعت تهج
 دهعت لحم هب دهعت لباقم رد عیبم تیکلم لاقتنا هدنشورف دهعت تهج نیاربانب .دندرگ دهعتم رگید فرط لباقم رد هک
 هب هدنشورف دهعت لحم رد هشیر هک نمث تخادرپ یرتشم دهعت تهج سکعرب ودشاب یم نمث تخادرپ ینعی رادیرخ
 ار دهعت تهج و و هدوب لئاق یداصتقا هرهچ دهعت تهج یارب نانادقوقح زا یخرب نیاربانب تسا عیبم تیکلام لاقتنا
 .دنا هداد رارق هجوت دروم یداصتقا هبنج هب دانتسا اب ار هدوب دادرارق داقعنا زا نیفرط دصق هک یتعفنم لیصحت نامه هک
 یسررب تهج ار یضاق تلاخد هنوگره هک تسا هدش نایب هدارا تیمکاح لصا یاتسار رد قوف یاه هیرظن نیاربانب 9
 یعاود و ضارغا هب یراک الوصا راذگنوناق ییافص رتکد ریبعت هب و دیامن یم عنم ار دادرارق رد نیفرط ینهذ هبنج
 همه هجوت دروم هک تالماعم یراوتسا و تینما .درادن تساهنآ تایناسفن هب طوبرم و یصخش یرما هک نیلماعتم
 و قفاوت ورملق دراو هکنیا رگم ،دوشن هداد رثا بیترت یعاود و ضارغا هنوگ نیا هب هک دنکیم ءاضتقا تسا ناراذگنوناق
 دیامن یم مکح تالماعم یاقب لصا یاریز تسا عقاو اب قبطنم و حیحص هدش نایب ترابع 0 .دشاب هدش نیفرط یضارت
 هبنج ددرگ حیرصت دادرارق رد یترابعب و دش نایب دصق رگا هتبلا و دندرگن دراو رگیدکی دصق هزوح رد نیفرط
 دادرارق رد یمومع مظن زا تنایص یانبمرب هک هدوب یضاق فیلکت و هداد تسد زا ار دوخ یصوصخ و یصخش
 ییزج ار نیفرط قفاوت تروص رد دادرارق رد حیرصت مدع نانادقوقح زا یخرب یتح ،دیامن لطاب ار دادرارق و هلخادم
 9 .دنناد یم مزال یضاق طسوت ار دادرارق لاطبا هب مکح ساسا نیمهرب و هتسناد دادرارق رصانع زا

 تروص رد ور نیا زا هتسناد لباقم فرط دهعت تهج رد ار نیفرط زا کیره دهعت هشیر هدارا تیمکاح نارادفرط
 لباقم فرط یلام همذ رد دهعت تهج زا یتمسق هکیتروص رد یتح ،دادملق حیحص ار دادرارق دهعت تهج دوجو
 دهعت تهج هک یتروص رد هک مییامن هجوت یساسا هتکن نیا هب یتسیاب اما دریگب دوخ هب ضوعمریغ هبنج و دریگرارق
 داقعنا ماگنه رد دادرارق هک یتروص رد یتح دیامن یم یغلم ار دقع رثا راذگنوناق ددرگ مودعم ای هتشادن دوجو الک
 زا جراخ تادهعت رد ار دادرارق تهج روکذم دراوم رب هوالع ناریا راذگنوناق .دشاب هدشدقعنم حیحص تروصب
  1 .تسا هتفای یرست رما نیا هب قوف دراوم ماکحا اضعب و هداد رارق ییاسانش دروم زین ار دادرارق
 یازجا رد توافت و هدوب ارجالا مزال یضاق و نیفرط زا کیره یارب اهدادرارق تابث لصا مکح هب اهدادرارق نیاربانب
 نیا .دشاب یم تحص رب لومحم دنشاب رادروخرب لماک تمالس زا نیفرط و یعقاو هدارا زا یشان هک مادام دادرارق
 رارق هجوت نوناک رد 9336 هیئوژ 0 خیراتب هرداص ءارآ زا زا یکی رد هسنارف رظندیدجت هاگداد لوا هبعش رد عوضوم
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  عبنم نامه  ،ییافص رتکد 6
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 43 ص نامه 5
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 تمیق زا رت لزان و یقیقح ریغ تمیق اب ار یرهاوج هعطق یرادیرخ هک تسا هدوب رارق نیا زا هیضق ،تسا هتفرگ
 حرط هب تردابم یعقاو تمیق اب یتفایرد نمث بسانت مدع تهج هب هدنشورف ،دیامنیم یرادیرخ هدنشورف زا یعقاو
 و رداص ار هدنشورف یهاوخرظندیدجت در رارق روکذم هاگداد ،دیامن یم دادرارق تهج دانتسا هب هلماعم نالطب یوعد
 دییات ار رظندیدجت هاگداد زا هرداص یار ناوید و دیامن یم حرط ار هسنارف ناوید رد یهاوخ ماجرف یاضاقت هدنشورف
 لباق ریغ و تمیق بسانت مدع لیلد هب دادرارق دشاب یعقاو تمیق زا رتالاب تارهاوج شزرا رگا یتح دیامن یم مالعا و
 یازجا یگتسبمه یلصا تسا یا هنیرق تهج دوجو دراد نیا زا ناشن هرداص ئارآ .ددرگ یمن لطاب نمث ندوب ضامغا
 و دراد یرترب دادرارق تحص لصا دزاس مهارف ار تادهعت یواست یوفاکت ازجا نیا هزادنا هب هک نیمه و دادرارق
 6 .دیامن یم عنم لداعت یرارقرب هناهب هب دادرارق رد هلخادم لصا نیا هب یاکتا
 یریگهجیتن
 و یرهش تالکشم تدش و سایقم .تسا هجاوم یعونتم یاه شلاچ اب یتنس یزیر همانرب ماظن رضاح رصع رد
 یدمآراک لکش هب دناوت یمن یلعف یزیر همانرب یاههویش و اهدنیآرف هک دهد یم ناشن ناهج رسارس رد بلاغ یا هقطنم
 تیعطق مدع و یگدیچیپ ،رییغت نوچمه یدراوم هب ناوت یم رما نیا یلصا لیالد زا .دزاس ققحم ار ناش یلصا فادها
 ،یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یقوقح داعبا اب یکیزیف رصانع زا هچراپکی درکیور کی نادقف ،هعماج رد
 یراکمه زین و یخیرات یاهدنور ساسا رب ینیب شیپ لدم ندش خوسنم ،یزیر همانرب هفرح رد تدم هاتوک یریگ تهج
  .درک هراشا یزیر همانرب یاهدنیآرف رد یصوصخ و یمومع یاه شخب ناعفن یذ دودحم
 تهج رد یاهقطنم دعب اب یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا هعسوت یاههمانرب قیفلت یارب یدنیآرف یاهقطنم یزیرهمانرب
 یشیامآ یوگلا هب یبایتسد روظنم هب قطانم نیب و نورد رد ،اضف و اه تیلاعف ،ناسنا رصنع هس نایم یشخب لداعت
 ضیاقن ،یقوقح دعاوق ،هدیاف و هنیزه ،یداصتقا یسررب اب قوقح یداصتقا لیلحت ؛نینچمه .تسا رادیاپ و بسانم
 ار بسانم ینوناق زا لصاح عفانم و نیعم ار تسردان نوناق کی زا یشان یاههنیزه .دنایامنیم راذگناق هب ار نوناق
 نییبت اب هکلب ددرگیمن لامعا یقوقح دعاوق رد میقتسم روط هب یداصتقا ییاراک ثحابم یلک روط هب .دزاسیم راکشآ
 لیلحت یاههاگن دوجو .دنریگب ماهلا نآ زا تاضق و راذگنوناق ات دندرگیم ثعاب فلتخم یاهداهن رد دوخ هیرظن
 .دزادرپب هعماج یارب نآ هدیاف و هنیزه یسررب هب نینقت هب مادقا زا لبق راذگنوناق ات دش دهاوخ ثعاب ،یداصتقا
 هک تشاد دهاوخ ار تیزم نیا ،یداصتقا ییاراک هدعاق زا یوریپ مدع تروص رد یتح لمتحم یاههنیزه نتسناد
 عوضوم عقاورد .تسا هدناسر عفن ای تسا هدرک دراو هنیزه هعماج نآ هب نازیم هچ هب هک تسناد دهاوخ راذگنوناق
 و هدش رییغت و لوحت راچد ًاابترم ،روشک یعامتجا و یداصتقا و یسایس تایضتقم ریثأت تحت یا هقطنم یزیر همانرب
 هیامرس زکرمت یارب یرازبا ناونع هب هاگ ،هتفاین هعسوت قطانم رد یراذگ هیامرس یارب یرازبا ناونع هب هاگ نایم نیا رد
 عماج یزیر همانرب تروص هب مه ینامز و ،یشخب یاه همانرب ندرک یا هقطنم یارب ینامز ،دعتسم قطانم رد یراذگ
 رد هشیر ناریا رد یا هقطنم یزیر همانرب درکراک و موهفم رد ناسون .تسا هدوب هدافتسا دروم اه نیا دننام و یا هقطنم
 هیور طلست و نوزفازور ییارگ زکرمت راتخاس .دراد بالقنازا دعب هچ و لبق نارود رد هچ روشک یراتخاس عناوم
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 یزیر همانرب ییارجا تنامض و ینوناق هاگیاج رد ماهبا ،اه یزیر همانرب رد یشخب درکیور ،نییاپ هب الاب زا یزیر همانرب
 ،روشک تیریدم فلتخم حوطس رد یریذپ همانرب و یزیر همانرب گنهرف نادقف و یزیر همانرب هب داقتعا مدع ،یا هقطنم
 یساسا عناوم هلمج زا اه نیا ریاظن و یصوصخ شخب و مدرم تکراشم بلج روظنم هب بولطم و مزال یاهرتسب دوبن
  .تسا هدوب ناریا رد یا هقطنم یزیر همانرب لماکت هار رد

 عبانم
 ،2396 لاس ،موس پاچ ،شناد جنگ تاراشتنا ،(هنزاوم یروئت) لمع تلاصا هیاپ رب قوقح یمومع هفسلف ،رفعج دمحم ،یدورگنل یرفعج
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