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چکیده

جًٝین ا٬كاقياهه ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی وشىه هؽحل٩ی قا ٌاهل هیگكؾؾ .ال شملۀ ایى هىاقؾ ا٬كاقياهۀ
لوشیث ،ا٬كاقياهۀ اوالم ،ا٬كاقياهۀ وِىل هبل ،٣ا٬كاقياهۀ بؿهی و ا٬كاقياهۀ اِالظی اوث .ؾق ایى
ه٭اله به ي٭ً ا٬كاق ؾق اِالض اوًاؾ قومی و کنوکی ٧آو ؼىاهین پكؾاؼث .هٙاب ٫قؾی02 ٧
هصمى٠ه بؽًٍاهههای ذبحی «اِالض وًؿ با ق٠ایث شمی ٟه٭كقات و اؼف هؿاقک اللم با جًٝین
ا٬كاقياهۀ اِالظی بیى هح١اهلیى يىبث به اٌحباهات به٠ملآهؿه به هًگام جًٝین وًؿ بالاٌکال
اوث» .اشكای ه٩اؾ ایى بؽً ال بؽًٍاهههای ذبحی ؾاقای ابهاهات هح١ؿؾی ؾق ه٭ام ٠مل اوث.
ّ
قويؿ جًٝین و جکىیى یک وًؿ ؾق ؾ٨حكؼايۀ اوًاؾ قومی با جىشه به جًى ٞو ج١ؿؾ ٬ىايیى و پیچیؿگی
هىائل ظ٭ى٬ی و با جىشه به قويهای وًحی هحؿاول و ؾؼالث هىح٭ین ٠اهل ايىايی ال ابحؿا جا
ايحهای کاق بكول و و٬ى ٞاٌحباه ؾق هك یک ال هكاظل بكقوی هؿاقک ،جًٝین وًؿ ،ذبث آو ،اظكال
هىیث و ...قا اشحًابياپفیك يمىؾه اوث .ؾق ایى پژوهً ؾقؼىاهین یا٨ث با ا٬كاقياهۀ اِالظی
ِك٨ا ٬اؾق به اِالض وهى ٬لن بىؾه و اهکاو جملیک ؾاقایی شؿیؿ و یا ايح٭ال هال با ا٬كاقياهه ال لعاٚ
٬ىايیى ٨كاهن يمیباٌؿ.
واژگان کلیذی :ا٬كاقياهۀ اِالظی ،ؾ٨حك اوًاؾ قومی ،ا٬كاق ،وًؿ قومی
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همدهه

ا٬كاق به هً١ای وأط بیاو کكؾو و وؽى قا به قوًٌی بك لباو قايؿو (ه١یى )703 :0731 ،و یا
به هً١ای ا٠حكا ٦يمىؾو ،اـ٠او کكؾو ظ٭ی بكای ِاظب آو و اذبات کكؾو چیمی یا کىی ؾق شایی
اوث (قوحمی چلکاوكی )77 :0710 ،ؾق اِٙالض چًايکه ؾق هاؾۀ ٬ 0011ايىو هؿيی جّكیط
ٌؿه اوث ،ا٬كاق ٠باقت اوث ال اؼباق به ظ٭ی بكای ٤یك به ٔكق ؼىؾ .ایى ج١كی ٧اواوا ال ٨٭ه
گك٨حه ٌؿه که ٌاهؿ آو ،ج١كی ٧ا٬كاق ؾق ٌكض ٨حطال٥ؿیك اوث که ً٠ىاو ٌؿه ا٬كاق ٠باقت اوث ال
اؼباق به ذبىت ظ٭ی به ي٤ ٟ٩یك و به ٔكق ؼىؾ .ؾق کحاب کا٨ی و همۀ هحىو و ٌكضها ا٬كاق قا
ایىگىيه ج١كی ٧کكؾهايؿ (ش٩١كی لًگكوؾی.)171 :0711 ،
جًٝین ا٬كاقياهه ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی وشىه هؽحل٩ی قا ٌاهل هیگكؾؾ .ال شملۀ ایى هىاقؾ
ا٬كاقياهۀ لوشیث ،ا٬كاقياهۀ اوالم ،ا٬كاقياهۀ وِىل هبل ،٣ا٬كاقياهۀ بؿهی و ا٬كاقياهۀ اِالظی اوث.
هٙاب ٫قؾی 02 ٧هصمى٠ه بؽًٍاهههای ذبحی «اِالض وًؿ با ق٠ایث شمی ٟه٭كقات و اؼف هؿاقک
اللم با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی بیى هح١اهلیى يىبث به اٌحباهات به ٠ملآهؿه به هًگام جًٝین وًؿ
بالاٌکال اوث ».اشكای ه٩اؾ ایى بؽً ال بؽًٍاهههای ذبحی ؾاقای ابهاهات هح١ؿؾی ؾق ه٭ام
٠مل اوث .بهً٠ىاو يمىيه ،وإاالت ـیل ؾق ایى ؼّىَ هٙكض اوث:
 .0ؾق ِىقجی که با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی هىشبات ايٕمام یا العا ٪هالی قا به وًؿ اِلی
٨كاهن کًین ،هايًؿ العا ٪پاقکیًگ شاا٨حاؾه ؾق هًگام جًٝین وًؿ اِلی ،آیا ایى ا٬كاقياهه هملک
ؾاقایی ؼىاهؿ بىؾ؟ ؾق ِىقجی که با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی ه٩اؾی ال وًؿ اِالض گكؾؾ که
هىشب ا٨مایً یا کاهً يكغ ؾاقایی گكؾؾ ،هايًؿ اِالض هىاظث هلک یا اِالض ج١ؿاؾ وکهها یا
ا٨مایً یا کاهً بؿهی ،آیا ایى ا٬كاقياهه يا٨ف بىؾه و با٠د جملیک ؾاقایی هیگكؾؾ؟
 .0ؾق ِىقجی که با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی ه٩اؾی ال وًؿ اِالض گكؾؾ که بههىشب آو ظ٭ی
ال ؼكیؿاق وا ٗ٬گكؾؾ ،هايًؿ ایًکه ؾق ٔمى وًؿ ا٬كاقياهۀ اِالظی٘ ،ك٨یى ا٬كاق يمایًؿ که ظ٫
وك٩٬لی يىٌحهٌؿه ؾق وًؿ ايح٭ال هلک جصاقی لائؿ بىؾه و هیبایىث ظف ٦گكؾؾ ،جکلی ٧ظ٫
وك٩٬لی چگىيه ج١ییى هیٌىؾ؟ وك٩٬لی هفکىق به ـیي ٟ٩واب ٫بكهیگكؾؾ یا اللم اوث وًؿ
ؾیگكی شهث ايح٭ال ایى ظ ٫به ـیظ ٫آو (هىشك یا هالک) جًٝین گكؾؾ؟
 .7آیا ؾق ٔمى جًٝین وًؿ وِیث جملیکی ،جًٝین ا٬كاقياهۀ اوالم بكای یکی ال وقاخ ه٭ؿوق
اوث؟ ؾق ایى ظالث آیا ایى ا٬كاق هملک ؾاقایی ؾق ظ ٫هىقخ ؼىاهؿ بىؾ؟
 .3ؾق ِىقجی که ؾق جًٝین یک وًؿ وِیث جملیکی ،اٌحباهی ِىقت پفیكؾ و په ال آو ؾق
ٔمى یک ا٬كاقياهۀ اِالظی يىبث به ق ٟ٨اٌحباه به گىيهای ا٬ؿام گكؾؾ که ؾق آو ،بؽٍی ال یک

وىم ؾاقایی به ٌؽُ ؾیگكی ال وقاخ هًح٭ل گكؾؾ ،آیا ایى ا٬كاقياهۀ اِالظی هىشب جملیک ؾاقایی
بكای وقذۀ شؿیؿ هیگكؾؾ؟
 .1ؾق ِىقجی که ؾق جًٝین یک وًؿ اٌحباهی قغ ؾاؾ و با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی يىبث به قٟ٨
اٌحباه ا٬ؿام ٌؿ ،آیا هیجىايؿ ؾوباقه و با جًٝین یک ا٬كاقياهۀ شؿیؿ يىبث به اِالض هصؿؾ آو وًؿ
ا٬ؿام يمىؾ؟
 .1آیا ظ ٫جًٝین وًؿ ا٬كاقياهۀ اِالظی شمء ظ٭ى٬ی اوث که به اقخ هیقوؿ؟ ؾق ِىقت
هربث بىؾو شىاب ،ایى ظ ٫بایؿ با قٔایث جماهی وقاخ باٌؿ و یا یکی ال وقذه يیم هیجىايؿ هً٩كؾا
يىبث به جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی ا٬ؿام يمایؿ؟
 .3آیا هیجىاو با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی يىبث به اِالض وًؿ ايح٭ال هال هٍا٠ی ا٬ؿام يمىؾ و
یا قٔایث ٌكیک ؾق ایى ؼّىَ الماهی اوث؟
ؾق ایى ه٭اله ّ٬ؿ ؾاقین جا با هؿا٬ه ؾق هً١ا و ه٩هىم ا٬كاق و ظؿوؾ آو ،هالکهای وأعی
ؾقؼّىَ ٌكایٗ جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی ،هیماو ظاکمیث آو٬ ،ؿقت ا٬كاقياهۀ اِالظی ؾق
جملیک ؾاقایی و ٌكایٗ اللم شهث جًٝین وًؿ ا٬كاقياهۀ اِالظی قا هىقؾ بكقوی ؾ٬ی ٫و هّؿا٬ی
٬كاق ؾهین.
 .۱هفاهین

بعد پیكاهىو یک هىٔى ٞيیالهًؿ آًٌایی و قوٌى گكؾايیؿو ه٩اهین و هبايی يٝكی آو هىٔىٞ
هیباٌؿ جا بؿیى ٘كی ٫آ گاهی يىبی پیكاهىو هىٔى ٞظاِل ٌؿه و ؼىايًؿه آهاؾگی وقوؾ به بعد
اِلی قا پیؿا يمایؿ .ؾق ایى بؽً ه٩اهین و هبايی هىقؾ يیال که لیك بًای جع٭ی ٫قا جٍکیل هیؾهؿ به
جّ٩یل بیاو ؼىاهؿ ٌؿ .ههنجكیى ه٩اهین جع٭ی ٫ظأك ٠باقجًؿ ال ا٬كاق ،جملیک ،هالکیث و وًؿ
که ؾق ایى هبعد هىقؾ بكقوی ٬كاق هیگیكؾ.
 .۱-۱الزار

ا٬كاق ؾق ه٩هىم ظ٭ى٬ی ٠باقت اوث ال ا٠حكا٨ی اوث که که به ِعث اهكی که ٠لیه اووث،
بکًؿ (هحیىؾ٨حكیِ .)701 :0731 ،اظبيٝك ؾیگكی ؾق ه٩هىم ظ٭ى٬ی ا٬كاق آوقؾه اوث ا٬كاق
٠باقت اوث ال اؼباق ال ؤ ٟؼاَ هىشىؾ که به وىؾ ٤یك و به لیاو هؽبك (یا لیاو هىکل او) اوث
(ش٩١كی لًگكوؾی .)101 :0731 ،ؾق اهمیث ا٬كاق ال ظید جىاو اذباجی و بهً٠ىاو ٬ىیجكیى بكهاو،
همیى به که هن ؾق ٬ايىو هؿيی ،هن ؾق آییى ؾاؾقوی هؿيی و هن ؾق ٬ايىو هصالات اوالهی ال
شایگاه ویژۀ اذباجی بكؼىقؾاق اوث که ؾالیل اذباجی ؾیگك ال آو بكؼىقؾاق يیىحًؿ .هرال بكابك هاؾۀ
 020آییى ؾاؾقوی هؿيی هك گاه کىی ا٬كاق به اهكی کًؿ که ؾلیل ـیظ ٫بىؾو ٘ك ٦او باٌؿ ،ؾلیل

ؾیگكی بكای ذبىت آو اللم يیىث و ؾق ٘ك ٪اذباجی ٬حل یک باق ا٬كاق کا٨ی ؾايىحه ٌؿه و ظال آيکه
ؾق بیًهٌ ،هاؾت ظؿا٬ل ؾو هكؾ ٠اؾل اللم اوث.
 .۲-۱تملیک

َ
هالی قا به هلک ؾیگكی ؾق آوقؾو قا جملیک گى یًؿ و ال آو ؾق بابهای ٠٭ىؾ يٝیك جصاقت،

٬كْ ،قهىِ ،لط ،هٕاقبه و هبه وؽى ق٨حه اوث .بكؼی اواجیؿ ؾق آذاق ؼىؾ ،ج١كی٩ی ال جملیک
اقائه يکكؾهايؿ و ٨٭ٗ اوباب آو قا بیاو ؾاٌحهايؿ (کاجىلیاو .)011 :0713 ،به هك ٠مل یا وا١٬ۀ
ظ٭ى٬ی که ٤كْ ال آو ایصاؾ هالکیث یا ي٭ل هالکیث باٌؿ ،اوباب جملیک هیگىیًؿ (ش٩١كی
لًگكوؾی .)011 :0731 ،بك اوان هاؾۀ ٬ 032ايىو هؿيی جملیک به یکی ال اهىق لیك ظاِل
هیٌىؾ .0 :به اظیاء اقأی هىات و ظیالت اٌیاء هباظه؛ (اهکاو ٠ملی آو ؾق ٌكایٗ کًىيی شای
جكؾیؿ اوث)؛ ٠ .0٭ىؾ و ج١هؿات (٬كاقؾاؾٌ ،ایٟجكیى وویلۀ جملک اوث)؛  .7أؼف به ٌ١٩ه؛
.3اقخ
 .۳-۱هالکیت

ظ٭ی که ايىاو يىبث به اٌیا ؾاقؾ ،هیجىايؿ ظ ٫هالکیث باٌؿ .هالکیث هیجىايؿ هالکیث بك
هًا ٟ٨یا هالکیث بك ٠یى باٌؿ .هالکیث بك ٠یى کاهلجكیى ظ٭ی اوث که بكای ايىاو ،يىبث به
ا٠یاو ؼاقشی ،هحّىق اوث .هالکیث ظ٭ی٭ث ٌك٠یه يؿاقؾ و بكای ًٌاؼث آو بایؿ به ٠ك ٦و ل٥ث
هكاش١ه کكؾ و ال اقجکال (قوىغ ه٩هىهی ؼاَ ؾق ـهى گكوهی یا اکرك و یا همۀ هكؾم) ٠ك ٦و ٠٭ال
و بكؾاٌث ٠مىهی ،به هً١ای آو پی بكؾ.
گكچه به يٝك هیقوؿ هلکیث ه٩هىهی آٌکاق اوث اها يمیجىاو بیيیال ال ج١كی ٧آو بىؾ.
ج١كی ٧هلکیث بكای آو اوث که ه١لىم ٌىؾ چهچیمی ؾق ه٩هىم ایى يهاؾ وشىؾ ؾاقؾ که يبىؾ آو،
با٠د ٠ؿم جع٭ ٫هالکیث لهايی ؾق ٠الن ا٠حباق اوث .بكؼی ال ل٥ىیاو «هلک» و «هالکیث» قا به
آذاق آو هً١ا کكؾهايؿ (ابى هًٝىق .)073 :0321 ،به يٝك هیقوؿ شاهٟجكیى ج١كی ،٧واشؿیث و
ؾاقابىؾو اوث که ؾق ٠باقتهای هع٭ ٫اِ٩هايی یا٨ث هیٌىؾ (الصمائكیالمكوز.)001 :0303 ،
ؾق ٨٭ه يیم ؾق قابٙه با هالکیث ج١اقی٩ی چًؿ وشىؾ ؾاقؾ .بك اوان ج١كی ٧یکی ال ٨٭ها ال هالکیث
«ظ٭ی٭ث هالکیث ٨٭ٗ یک ا٠حباق ٠٭الیی اوث؛ ٠٭ال چیمی قا که ؾق ؾوث کىی ٬كاق ؾاقؾ،
٠ل٭های بیى او و چیمی که ؾق اؼحیاق وی هیباٌؿ ا٠حباق هیکًًؿ که ایى قابٙه هًٍأ جىلٗ وی بك آو
چیم هیباٌؿ» (٘با٘بایی یمؾی 17 :0300 ،به ي٭ل ال ٙ٠الاؾه و پاقوا.)03 :0710 ،

 .۴-۱سًد

وًؿ ؾق ل٥ث به ه١ايی هح١ؿؾی آهؿه اوث ال شمله «جکیهگاه  ،آيچه پٍث بكوی گفاقيؿ،
ظصث٬ ،بٓ ،يىٌحه ،ؾوحاویم ،ؼٗ ،هکحىب» (ؾهؽؿا )131 :0731 ،و « هؿقک ،هىحًؿ ،آيچه
بؿاو ا٠حماؾ کًًؿ و شم ٟآو اوًاؾ و وًؿات اوث» (ه١یى )0101 :0/0731 ،ؾق ج١كی٧
اِٙالظی٬ ،ايىو هؿيی ؾق هاؾۀ  0013وًؿ قا ایى چًیى ج١كی ٧يمىؾه اوث« :سًذ ػبارتست اس
هز يىشته که در همام احبات دػىی یا دفاع لابل استًاد باشذ ».بًابكایى وًؿ يىٌحهای اوث که ؾق
ه٭ام اذبات ؾ٠ىی یا ؾ٨ا ٞال آو هیجىايؿ قاه وِىل به وا١٬یث باٌؿ .همکى اوث ؾق باؾی اهك ال
ا٘ال٠ ٪باقت «هك يىٌحهای» که ؾق ٬ايىو هؿيی ؾق هاؾۀ  0013آهؿه اوث جّىق ٌىؾ که هك
يىٌحهای وًؿ هعىىب اوث ،لیکى چًیى جّىقی ِعیط يمیباٌؿ و ٬ايىوگفاق با ٬یؿ ٠باقت
«٬ابلاوحًاؾ بىؾو» ایى يىٌحه قا هعؿوؾ يمىؾه اوث و بًابكایى يىٌحهای وًؿ هعىىب هیٌىؾ که
بحىايؿ بكای اذبات اؾ٠ا یا ؾق ه٭ام ؾ٨ا ٞال اؾ٠ا بهکاق بكؾه ٌىؾ (لقا٠ث.)077 :0733 ،
يىٌحه ،ؼٗ یا ٠الهحی اوث که ؾق قوی ِ٩عه يمایاو اوث و ٨ك٬ی يمیکًؿ که چه لبايی باٌؿ
و به يٝن باٌؿ یا به يرك و ِ٩عهای که يىٌحه بك آو يمایاو اوث هیجىايؿ ٌاهل پاقچه ،کا٤ف،
چىب ،وًگ ،پىوث٨ ،لم یا هك هاؾۀ ؾیگكی باٌؿ .ؼٗ يیم ٨ك٬ی يؿاقؾ که ؾوثيىیه یا جایپی یا
چاپی یا کاهپیىجكی و یا ظحی بكشىحه باٌؿ .به يٝك هیقوؿ اوًاؾ قومی و ٠اؾی هیجىايًؿ ؾق
ٌکلهای کا٤فی و بؿوو کا٤ف یا الکحكويیکی ٜاهك ٌىيؿ (آؾابی.)030-030 :0/0711 ،
٘ب ٫هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی هكاشِ ٟؿوق اوًاؾ قومی قا هیجىاو به وه ؾوحه ج٭ىین کكؾ:
 .0اوًاؾی که ؾق اؾاقۀ ذبث اوًاؾ و اهالک ذبث ٌؿه اوث؛ هايًؿ ذبث هلک ؾق ؾ٨حك اهالک،
ِىقتهصله ج٩کیکی و جعؿیؿ ظؿوؾ و ٤یكه که بك اوان ه٭كقات جًٝین ٌؿه باٌؿ.
 .0اوًاؾی که ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی ذبث ٌؿه باٌؿ؛ يٝیك وًؿ بی١ٙ٬ ٟی ٤یكهً٭ىل ،وکالث،
ا٬كاق به وِىل و ِلط و ٤یكه.
 .7اوًاؾی که ؾق يمؾ وایك هأهىقیى قومی جًٝین ٌؿه باٌؿ؛ هايًؿ وًؿ وصل اظىال
(ًٌاوًاهه) که جىوٗ هأهىقیى اؾاقۀ ذبث اظىال و ٫٨ه٭كقات ِاؾق ٌؿه باٌؿ (آؾابی:0/0711 ،
.)33
 .۱-۴-۱ايىاع سًد
 .۱-۱-۴-۱سًد رسمی

هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی؛ وًؿ قومی قا چًیى ج١كی ٧يمىؾه اوث« :اسًادی که در ادارۀ حبت
اسًاد و اهالک و یا دفاتز اسًاد رسمی یا در يشد سایز هأهىریى رسمی در دذود صالدیت آوها و بز

طبك همزرات لايىيی تًظین شذه باشذ رسمی است ».بًابك ج١كی ٧هفکىق وًؿ بكای ایًکه قومی
باٌؿ بایؿ وه ٌكٖ ؾاٌحه باٌؿ:
 .0وًؿ جىوٗ هأهىق قومی جًٝین ٌىؾ :جًٝین وًؿ بهوویلۀ هأهىق قومی ال ایى شهث اوث
که هأهىق قومی جاب ٟيٝاهات ؼاِی اوث و بكای اشكای ٬ايىو هىئىلیث ؾاقؾ و ٬ايىو يیم به او
ا٠حماؾ ؾاقؾ.
 .0هأهىق قومی بكای جًٝین وًؿ ِالظیث ؾاٌحه باٌؿِ :الظیث هك هأهىق ؾولحی ٘ب٫
ؾوحىقال١ملهای هكبى٘ه به «ٌكض وٜای »٧هك هأهىق هیباٌؿ .بًابكایى وًؿ جًٝیمی بایؿ ؾق
هعؿوؾۀ ِالظیث هأهىق باٌؿ جا قومی جل٭ی ٌىؾ و چًايچه هأهىق ؼاقز ال ظؿوؾ اؼحیاقات و یا
ِالظیث ؼىؾ وًؿی جًٝین يمایؿ ،وًؿ جًٝینٌؿه قومی يیىث و چًايچه ؾاقای ههك و اهٕای
٘ك ٦باٌؿ هیجىاو آو قا وًؿ ٠اؾی جل٭ی يمىؾ .هرل ایًکه هأهىق گمكک وًؿ بی ٟیا اشاقه جًٝین
يمایؿ یا وكؾ٨حك اوًاؾ قومی ،وًؿ يکاض جًٝین کًؿ.
 .7جًٝین بك ٘ب ٫ه٭كقات ٬ايىيی :چًايچه وًؿی جىوٗ هأهىق قومی و ؾق ظؿوؾ ِالظیث او
جًٝین ٌىؾ ،لیکى ؾق جًٝین وًؿ جٍكی٩ات ٬ايىيی ق٠ایث يٍؿه باٌؿ ،وًؿ جًٝینٌؿه قومی
يمیباٌؿ .هرل ایًکه وكؾ٨حك اوًاؾ قومی بؿوو اظكال هىیث ٘ك٨یى ه١اهله قا ذبث يمایؿ یا وًؿ
جًٝیمی قا اهٕا يکًؿ .ؾق هىقؾ ٠ؿم ق٠ایث جٍكی٩ات یک اوحرًا وشىؾ ؾاقؾ و آو ؾق هىقؾ ٠ؿم
ق٠ایث ه٭كقات هكبىٖ به ظ ٫جمبك اوث (ٌیػيیا .)13 :0731 ،هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی ؾق ایى
هىقؾ هیگىیؿ٠« :ؿم ق٠ایث ه٭كقات قاش١ه به ظ ٫جمبك که به اوًاؾ ج١ل ٫هیگیكؾ ،وًؿ قا ال
قومیث ؼاقز يمیکًؿ».
هًٝىق ال هأهىق قومی ،هأهىقی اوث که با ظکن ه٭ام ِالظیثؾاق هكبى٘ه ؾق ومث
ج١ییىٌؿه اٌح٥ال ؾاقؾ ،ؼىاه اوحؽؿام او قومی باٌؿ ؼىاه ٬كاقؾاؾی؛ ولی هأهىق هفکىق بایؿ ؾق
ظال ؼؿهث باٌؿ ،بًابكایى اگك هأهىق ؾق ظالث هكؼّی یا ج١لی ٫باٌؿ وًؿی که جًٝین هیيمایؿ
قومی يیىث.
بًا به ج١كی٩ی که به٠مل آهؿ هیجىاو گ٩ث اوًاؾ قومی وه ؾوحهايؿ :اول :اوًاؾ جًٝیمی ؾق
اؾاقۀ ذبث اوًاؾ و اهالک؛ ؾوم :اوًاؾ جًٝیمی ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی هرل بی ،ٟاشاقه ،و ،٧٬قهى
و...؛ وىم :اوًاؾ جًٝیمی جىوٗ وایك هأهىقیى قومی ؾق ظؿوؾ ِالظیث ٬ايىيی آوها هايًؿ
ًٌاوًاهه ،گىاهیًاهه ،هکاجبات اؾاقی ،اشكائیههای هىٔى ٞهاؾۀ ٬ 33ايىو ٌهكؾاقی ؾق هىقؾ
٠ىاقْ ،اشكائیههای هىٔى ٞهاؾۀ ٬ 12ايىو جأهیى اشحما٠ی و ٬كاقؾاؾهای هىٔى ٞهاؾۀ ٬ 01ايىو

٠ملیات بايکی بؿوو قبا که ایى وه ٬ىن اؼیك بهق٤ن ٠اؾی بىؾو٘ ،ب ٫ه٭كقات هكبى٘ه اللماالشكا
هىحًؿ.
 .۲-۱-۱-۴سًد عادی

وًؿ ٠اؾی ٠باقت اوث ال يىٌحهای که بهوویلۀ ا٨كاؾ جًٝین ٌؿه بؿوو آيکه هأهىق قومی ٘ب٫
ه٭كقات ٬ايىيی ؾق آو هؿاؼله ؾاٌحه باٌؿ .اوًاؾ جاب ٟجٍكی٩ات ؼاِی يمیباٌؿ ،هگك آيکه ؾق
هىاقؾ ه١یًه٬ ،ايىو ِىقت ؼاِی بكای آو ه٭كق ؾاٌحه باٌؿ و آو هىاقؾ هعؿوؾ اوث .ال ٬بیل
٬ىلًاهههای ٠اؾی.
٬ايىو هؿيی ایكاو ج١كی٩ی ال وًؿ ٠اؾی اقائه يًمىؾه اوث ،ولی ؾق هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی
اوًاؾ قومی قا ج١كی ٧کكؾه هیگىیؿ« :اسًادی که اداره حبت اسًاد و اهالک و یا دفاتز اسًاد رسمی
یا يشد هاهىریى رسمی در دذود صالدیت آوها و بز طبك همزرات لايىيی تًظین شذه باشذ رسمی
است ».و ؾق هاؾۀ  0011هیگىیؿ« :غیز اس اسًاد هذکىر در هادۀ  7821سایز اسًاد ػادی است».
بًابكایى اوًاؾی که بهوویلۀ هأهىقیى قومی ؾق ظؿوؾ ِالظیث آوها و ٘ب ٫ه٭كقات ٬ايىيی جًٝین
يٍؿه باٌؿ٠ ،اؾی اوث (اهاهی.)017 :0717 ،
اوًاؾ ٠اؾی لهايی بك لیاو کىی که ابكال ٌؿه ه١حبك هیباٌؿ که :اوال ،ؾاقای اهٕا یا ههك یا اذك
ايگٍث باٌؿ .وًؿی که ؾاقای وه اهك هفکىق باٌؿ ٠لیه او ه١حبك ؼىاهؿ بىؾ .ؾق يهایث هكگاه
وًؿی ابكال گكؾؾ که اهٕا یا ههك یا اذكايگٍث کىی که به او هًىىب اوث ،يؿاٌحه باٌؿ ٠لیه او
هإذك يؽىاهؿ بىؾ ،اگكچه جماها به ؼٗ او باٌؿ؛ لیكا چًیى يىٌحهای يمیجىايؿ کاٌ ٧ال اقاؾۀ ّ٬ؿ
ايٍاء يىیىًؿه آو باٌؿ ،لیكا يىٌحه ياجمام اوث و کاٌ ٧ال اقاؾۀ شؿی او يىبث به هًؿقشات
يمیيمایؿ .ذايیا ،ايحىاب وًؿ به کىی که به او يىبث ؾاؾه ٌؿه اوث هىلن باٌؿ .ایى اهك لهايی
اظكال هیگكؾؾ که٘ ،ك٨ی که وًؿ ٠لیه او ا٬اهه ٌؿه ِؿوق آو قا ال هًحىب٠لیه جّؿی ٫يمایؿ و
هكگاه ؾق هعکمه ذابث ٌىؾ که وًؿ همبىق قا ٘ك٨ی که آو قا جکفیب کكؾه ٨یالىا ٟ٬اهٕا یا ههك
کكؾه اوث (اهاهی.)011 :0717 ،
 .۲تعزف الزارياهۀ اصالدی

ؾق کحب و آذاق ظ٭ى٬ی ،ج١كی٩ی ال ا٬كاقياهۀ اِالظی اقائه يٍؿه اوث .بك اوان قؾی02 ٧
هصمى٠ه بؽًٍاهههای ذبحی ،اِالض وًؿ با ق٠ایث شمی ٟه٭كقات و اؼف هؿاقک اللم با جًٝین
ا٬كاقياهۀ اِالظی بیى هح١اهلیى يىبث به اٌحباهات به٠مل آهؿه به هًگام جًٝین وًؿ ايح٭ال

بالاٌکال اوث .1ؾق هىاقؾی که ٠باقجی ؾق وًؿ اٌحباها و وهىا ؾقز هیگكؾؾ بكای اِالض آو بایؿ
ا٬كاقياهۀ اِالظی جًٝین ٌىؾ .به همیى هًٝىق هًگام جًٝین اوًاؾی هايًؿ وًؿ هلک و آپاقجماو ؾق
هحى وًؿ ٬یؿ هیٌىؾ که٨« :كوًٌؿه ٔمىال١٭ؿ جًٝین ایى وًؿ به ؼكیؿاق وکالث ؾاؾ که ؾق ِىقت
بكول هكگىيه اٌحباه ؾق جًٝین وًؿ يىبث به جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی ا٬ؿام يمایؿ ».که ؾق ِىقجی که
اٌحباهی ِىقت گك٨حه بىؾ ،ؼكیؿاق بحىايؿ بؿوو يیال به ظٕىق ٨كوًٌؿه وًؿ قا اِالض يمایؿ.
بهً٠ىاو هرال ٨كؾی بهً٠ىاو ؼكیؿاق آپاقجمايی ،وًؿ ١ٙ٬ی ٤یكهً٭ىلی قا اهٕا کكؾه وپه هحىشه
ٌؿه اوث که ٌماقۀ اٌحكاک بك ٪یا ٌماقۀ پالک یا کؿ پىحی یا  ...اٌحباه ؾقز گكؾیؿه اوث .به
همیى هًٝىق به ؾ٨حكؼايۀ هكبى٘ه هكاش١ه و ؾقؼىاوث جًٝین وًؿ ا٬كاقياهۀ اِالظی هیکًؿ .همیًۀ
جًٝین ایى وًؿ ؾق ِىقجی که اٌحباه ال ؾ٨حكؼايه بىؾه باٌؿ٠ ،ك٨ا به٠هؿۀ ؾ٨حكؼايه هیباٌؿ.
 .۳هاهیت الزارياهۀ اصالدی

ا٬كاقياهۀ اِالظی وًؿ قومی اوث .به اوحًاؾ هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی« :سًذ رسمی ػبارتست
اس سًذی که در ادارة حبت اسًاد و اهالک یا دفتز اسًاد رسمی یا يشد هأهىریى و در دذود صالدیت
آياو و بزابز همزرات لايىيی تًظین شذه باشذ» .يحیصه ایًکه اوًاؾی که ؾق ؾ٨حكؼايه جًٝین هیٌىؾ
بكابك هىاؾ ٬ 0013ايىو هؿيی ،قومی هىحًؿ و ا٬كاقياهۀ اِالظی يیم به ایى ؾلیل که ؾق ؾ٨حكؼايه
اوًاؾ قومی جًٝن هیٌىؾ وًؿ قومی اوث .با جىشه به ج١كی ٧وًؿ قومی ه١لىم هیگكؾؾ که
اوًاؾ قومی ال شايب وه ؾوحه اؾاقۀ ذبث ،ؾ٨اجك اوًاؾ قومی و وایك هأهىقیى قومی جًٝین
هیگكؾؾ و هك کؿام ال ایى وه ؾوحه بایؿ ؾق ظؿوؾ ِالظیث ؼىؾ و بك ٘ب ٫ه٭كقات ٬ايىيی ا٬ؿام
يمایًؿ واال ه١حبك يؽىاهؿ بىؾ و همچًیى ٤یك ال اوًاؾ هفکىق وایك اوًاؾ ٠اؾی اوث.
بًابكایى اگك وًؿ يمؾ وكؾ٨حكی که هًّ٩ل ٌؿه اوث یا هأهىقی که ِالظیث آو قا يؿاٌحه اوث
جًٝین گكؾؾ آو وًؿ قومیث يؿاٌحه و ؾق بٕ١ی هىاقؾ ا٠حباق هن يؿاقؾ.
همچًیى اگك وًؿی يمؾ هأهىقیى ـیِالض جًٝین ولی ه٭كقات ٬ايىيی ؾق جًٝین آو ق٠ایث
يٍؿه باٌؿ آو وًؿ قومیث يؽىاهؿ ؾاٌث .يحیصه هیگیكین که جٍكی٩ات ٬ايىيی ذبث اوًاؾ بك ؾو
٬ىن اوث:
 .0جٍكی٩اجی که ٠ؿم ق٠ایث آوها وًؿ قا ال قومیث ؼاقز هیکًؿ ،هايًؿ ٠ؿم اهٕاء وكؾ٨حك.

 .1بًؿ (یک) بؽًٍاهۀ ٌماقۀ  3/77322هىقغ  0731/02/01کايىو وكؾ٨حكاو و ؾ٨حكیاقاو جهكاو.

 .0جٍكی٩اجی که ٠ؿم ق٠ایث آوها وًؿ قا ال قومیث ؼاقز يمیکًؿ ،هايًؿ ٠ؿم ق٠ایث
ه٭كقات قاش ٟبه جمبك (هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی)
گكچه ؾق ٬ايىو ذبث ج١كی ٧ؼاِی ال وًؿ قومی يٍؿه اوث ولی ال هٙال١ۀ هصمى ٞهىاؾ
هكبىٖ چًیى اوحًباٖ هیٌىؾ که وًؿ قومی ال يٝك ٬ايىو ذبث وًؿی اوث که هٙاب٬ ٫ىايیى ؾق
ؾ٨اجك اوًاؾ قومی ذبث ٌؿه باٌؿ .بًابكایى وًؿ قومی ال يٝك ٬ايىو ذبث اؼُ ال وًؿ قومی
هفکىق ؾق هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی اوث ،به ایى جىٔیط که هك وًؿی که ال يٝك ٬ايىو ذبث قومی
اوث ال يٝك ٬ايىو هؿيی هن قومی اوث ،لیكا به جّكیط هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی اوًاؾ ذبث ٌؿه
ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی یا ؾق اؾاقۀ ذبث اوًاؾ و اهالک قومی اوث .اها همکى اوث وًؿی ال يٝك
٬ايىو هؿيی وًؿ قومی باٌؿ ولی ال يٝك ٬ايىو ذبث ،وًؿ قومی به آو گ٩حه يٍىؾ هايًؿ ًٌاوًاهه
که چىو جىوٗ هأهىق ـیِالض و هٙاب ٫ه٭كقات ِاؾق گكؾیؿه اوث ،بًا بك ج١كی٬ ٧ايىو هؿيی
قومی اوث ولی چىو ؾق ؾ٨حك اوًاؾ قومی جًٝین ٌؿه اوث ؾق ٠ك ٦ذبحی و ال يٝك ٬ايىو ذبث به
آو وًؿ گ٩حه يمیٌىؾ (ٌهكی.)032 :0711 ،
اِٙالض وًؿ ؾق ظ٭ى ٪ذبث هح٩اوت با اِٙالض وًؿ ؾق ظ٭ى ٪هؿيی اوث .چه ؾق ظ٭ى٪

هؿيی ،وًؿ ٠باقت اوث ال هك يىٌحه که ؾق ه٭ام ؾ٠ىی یا ؾ٨ا٬ ٞابل اوحًاؾ باٌؿ 1.چًايکه هالظٝه
هیٌىؾ ؾق ایى ج١كی ،٧وًؿ ال شًبۀ اذباجی آو ج١كیٌ ٧ؿه اوث و يه ایًکه هن به شًبۀ ذبىجی آو
جىشه ٌىؾ و هن به شًبۀ اذباجی آو .لیكا اگك يىٌحه ظاوی ظ٭ی يباٌؿ چگىيه هیجىاو ؾق ه٭ام ؾ٠ىی
یا ؾ٨ا ٞبه آو اوحًاؾ کكؾ .به همیى شهث بایؿ گ٩ث هك يىٌحهای ٬ابلیث اوحًاؾ ؾق ؾ٠ىی یا ؾ٨ا ٞقا
يؿاقؾ .چكاکه ؾ٠ىی اِىال ؾقباقۀ ظ ٫اوث یکی ؼىؾ قا ِاظب ظ ٫هیؾايؿ و ؾیگكی ظ ٫او قا
هًکك اوث و اؾ٠ا هیکًؿ که ؼىؾي ِاظب ظ ٫اوث ،ؾق ایى ظالث یً١ی يما٘ ٞك٨یى ؾقباقۀ
ظ ،٫يىٌحهای که ؾق آو ال ظ٭ی وؽى گ٩حه ٌؿه اوث يمیجىايؿ ؾق ؾاؾگاه اقائه و ابكال ٌىؾ .ؾق
بعد ظأك «وًؿ ذبحی» که هیجىاو به آو وًؿ قومی يیم گ٩ث ،يىٌحهای اوث که ؾاللث بك وشىؾ
ظ٭ی به ي ٟ٩یک ٌؽُ هیکًؿ (ذبىت ظ )٫و ؾق ِىقت لموم ؼىؾ ایى يىٌحه هیجىايؿ ذبىت ظ٫
هىٔى ٞآو قا بؿوو ایى که يیال به ؾلیل ؾیگكی باٌؿ اذبات کًؿ (اذبات ظ .)٫بًابكایى «ٌکىث
وًؿ» یً١ی ايصام ا٠مالی که به ظ ٫شًبۀ قومی هیؾهؿ و ایى ا٠مال ٠باقت ال يىٌحى اوث و
ٌاهل ؾو ٠مل اوث :یکی جًٝین وًؿ و ؾیگكی ذبث وًؿ .ؾق ایى باقه هاؾۀ  01آییىياهۀ ؾ٨اجك اوًاؾ
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قومی هیگى یؿ« :هیچ سًذی را يمیتىاو تًظین و در دفتز اسًاد رسمی حبت يمىد هگز آو که هىافك
با همزرات لايىو باشذ» .په ،جًٝین وًؿ ،ه٭ؿهۀ ذبث وًؿ اوث و ذبث وًؿ ؾق ؾ٨حك قومی که ال
٘ك ٦والهاو ذبث چاپ ٌؿه اوث ،ايصام هیٌىؾ( .البحه ؾق ظال ظأك با جىشه به ایًکه اوقا٪
بهاؾاق ظفٌ ٦ؿه ،اوًاؾ قومی با جىشه به ٌیىهياهۀ ذبث آيی هّىب وال  11و ٬ايىو ظؿيگاق
هّىب  17و آییىياهۀ اشكایی ٬ايىو هفکىق هّىب  11ؾق بكگ آچهاق با ًٌاوه و قهم جّؿی٫
ؼاَ ؾق ؾ٨حك الکحكويیکی ؾ٨حكؼايه ذبث هیٌىيؿ).
 .۴کاربزد الزارياهۀ اصالدی

ا٬كاقياهۀ اِالظی ؾقؼّىَ اِالض وًؿ ١ٙ٬ی هً٭ىل٤ /یكهً٭ىل و اِالض وًؿ قهًی کاقبكؾ
ؾاقؾ .هٙاب ٫بًؿ (یک) بؽًٍاهۀ ٌماقۀ  3/77322هىقغ  31/02/01کايىو وكؾ٨حكاو و ؾ٨حكیاقاو
جهكاو (هىقؾ جأییؿ والهاو ذبث اوًاؾ و اهالک کٍىق ٘ب ٫ياهههای ٌماقۀ  31/1/1 -73/02127و
ٌماقۀ  31/1/01-73/00717و ٌماقۀ  31/1/00-73/1017و ٌماقۀ  31/1/00-73/1370و
ٌماقۀ  31/02/02-73/3137اؾاقه کل اهىق وكؾ٨حكاو ،اِالض وًؿ با جًٝین ا٬كاقياهه اِالظی
اهکاوپفیك اوث .بك ایى اوان اِالض وًؿ با ق٠ایث شمی ٟه٭كقات و اؼف هؿاقک اللم با جًٝین
ا٬كاقياهۀ اِالظی بیى هح١اهلیى يىبث به اٌحباهات به ٠مل آهؿه به هًگام جًٝین وًؿ ايح٭ال
بالاٌکال اوث.
بهً٠ىاو يمىيه هحى ا٬كاقياهۀ اِالظی به ٌكض لیك اوث:
پیكو وًؿ (ٌ )...ماقه ( )...هىقغ ( )...ایى ؾ٨حك ظأك گكؾیؿيؿ( )...( :بهً٠ىاو ه١اهل) و
آ٬ای/ؼاين (بهً٠ىاو هح١اهل وًؿ ( )...هىِى )٦و ب١ؿالعٕىق ا٬كاق يمىؾيؿ که ؾق هحى وًؿ ()...
ؾقز ٌؿه هبًی بك اٌحباه ٬یؿ گكؾیؿه که ظىباالٜهاق هح١اهلیى و بكابك ( )...هیبایىث به ()...
اِالض گكؾؾ و ٘ك٨یى ا٬كاق به جربیث و اِالض آو يمىؾيؿ و وایك ه٩اؾ و هًؿقشات وًؿ هىِى٦
کماکاو به ٬ىت و ا٠حباق اولیۀ ؼىؾ با٬یىث.
شهث ذبث ايح٭ال ١ٙ٬ی ٤یكهً٭ىل ابحؿا بایؿ ال ظىلۀ ذبحی هكبىٖ اوح١الم به ٠مل آیؿ که
اِالث وًؿ بكابكی هًؿقشات وًؿ با ؾ٨حك اهالک و ٠ؿم بالؾاٌحی یا جكهیى وًؿ به ؾ٨حكؼايه ا٠الم
ٌىؾ ،پاوػ ایى اوح١الم اگك هعل و٬ى ٞؾ٨حكؼايه و اؾاقۀ ذبث ؾق یک ٌهك اوث یک هاه و ؾوایك و
ٌ١ب جاب١ۀ هماو ظىله  31قول اوث و بك ظىب هىقؾ به ؾاقاییٌ ،هكؾاقی ،ؾهیاقی ،هًابٟ
٘بی١ی ،شهاؾ کٍاوقلی اوح١الهات هكبى٘ه اقوال هیٌىؾ و په ال ا٠الم بالهاي ٟبىؾو هكاشٟ
ـیِالض ،وكؾ٨حك به ؾ٨حك همًىٞالم١اهله هعصىقیى هكاش١ه کكؾه و با جىشه به بؽًٍاهۀ والهاو
ذبث ؾقؼّىَ ٠ؿم همًىٞالم١اهله بىؾو ا٨كاؾ ا٬ؿام به ذبث وًؿ هیٌىؾ و هماو ٘ىق که ؾق آئیى

ؾاؾقوی هؿيی همکى اوث ؾق ه٭ام جًٝین و يىٌحى قأی و پیً ال اهٕای آو ،همکى اوث وهى ٬لن

قغ ؾهؿ1؛ ؾق جًٝین وًؿ ١ٙ٬ی ٤یكهً٭ىل يیم چًیى هىقؾی (وهى ٬لن) پیًبیًی هیٌىؾ و هکحىب
هیٌىؾ٨ ،كوًٌؿه ٔمى همیى وًؿ ؼكیؿاقی کكؾه و ؼىؾ ٬كاقؾاؾ که ؾق ِىقت بكول هك گىيه
اٌحباه یا وهى ٬لن ؾق جًٝین ایى وًؿ ؾق ؾ٨حكؼايه ظأك و بؿوو ج٥ییك ؾق اقکاو و هاهیث وًؿ يىبث
به اِالض وًؿ هفکىق و جًٝین و اهٕاء ا٬كاقياهۀ اِالظی آو ا٬ؿام کًؿ و ب١ؿ ؾق ـیل وًؿ به
اوح١الهات هكبى٘ه اوحًاؾ کكؾه و همیًۀ هح١ل٭ه به همكاه ٌماقۀ هكش ٟپیگیكی و اوقا ٪هّك٨ی قا
ا٠الم هیکًؿ .په ال اظكال هىیث هح١اهلیى ال ایٍاو اهٕا اؼف هیٌىؾ و وًؿ به اهٕاء وكؾ٨حك و
ؾ٨حكیاق هیقوؿ و به ههك ؾ٨حكؼايه ههمىق هیٌىؾ ،په ال جكؼیُ وًؿ ؼالِۀ ه١اهلهای که به
اهٕاء هح١اهلیى و وكؾ٨حك و ؾ٨حكیاق قویؿه ال ٘كی ٫واهايۀ اهالک به ظىلۀ ذبحی ه١اهلۀ هكبى٘ه
اقوال هیٌىؾ ،وپه اِل ؼالِۀ ه١اهله شهث ؾقز ؾق ؾ٨حك اهالک به ظىلۀ ذبحی ـیقبٗ اقوال
هیٌىؾ جا آؼكیى ج٥ییكات ؾق ؾ٨حك اهالک اؾاقۀ ذبث ؾقز ٌىؾ.
اِالض وًؿ با ق٠ایث شمی ٟه٭كقات و اؼف هؿاقک اللم با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی بیى
هح١اهلیى يىبث به اٌحباهات به ٠مل آهؿه به هًگام جًٝین وًؿ ايح٭ال ،بالاٌکال اوث .چًايچه
وًؿ ا٬كاقياهه وِىل هبل ٣ه١یى ال ٌؽُ ه١یى هىحًؿ به وًؿ قومی ٬بلی باٌؿ ؾق ٌمىل اوًاؾ
٤یكهالی اوث.
 .۵ضزایط و ضىابط الزارياهۀ اصالدی

ا٬كاقياهۀ اِالظی جابٌ ٟكایٗ و ٔىابٗ هعؿوؾ اوث .ؾق وا ٟ٬ا٬كاقياهۀ اِالظی اٌحباهات
به٠مل آهؿه به هًگام جًٝین وًؿ ايح٭ال هیاو هح١اهلیى قا ٌاهل هیٌىؾ .ایى اٌحباهاتٌ ،ماقۀ
پالک ذبحی و هىاقؾی يٝیك آو قا ٌاهل هیٌىؾ .اها وإاالت هح١ؿی ؾق ایى لهیًه هٙكض اوث .ایًکه
اِالض اٌحباه ومث ؼكیؿاق ؾق وًؿ چگىيه اوث .بؿیى هً١ی که ؾق وًؿ ١ٙ٬ی هً٭ىلی ؼكیؿاق به
ٌؽُ ؾیگكی وکالث ؼكیؿ ؾاؾه اوث و ؾ٨حكؼايه اٌحباها وکیل ؼكیؿاق قا يیم ؼكیؿاق اِیل ٬یؿ
کكؾه اوث و وًؿ به وال  17بكهیگكؾؾ و اهٕا و جأییؿ يهایی يیم ٌؿه اوث ،جکلی ٧چیىث؟
ال ؾو هًٝك هؽال ٧و هىا ٫٨هیجىاو به بكقوی وإال هىقؾ اٌاقه پكؾاؼث .هٙاب ٫يٝك هؽال٧
اِالض با ا٬كاقياهۀ اِالظی ،جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی بكای ؼاقز کكؾو وکیل ؼكیؿاق که اٌحباها
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جصؿیؿيٝك يٍؿه قأی به ؾقؼىاوث ـیي ٟ٩جىوٗ ؾاؾگاه جّعیط ٌىؾ.

ؾق ه٭ام ؼكیؿاق هن ٬كاق گك٨حه ال گكؾويۀ هالکیث ؼاقز يؽىاهؿ ٌؿ .ایى هىقؾ ال هىاقؾی يیىث که
بحىاو با ا٬كاقياهۀ اِالظی ،اٌحباه ِىقت گك٨حه قا اِالض کكؾ .چىو ٠٭ؿ بی ٟواٌ ٟ٬ؿه و ؼىؾقو ؾق
هالکیث ؾو ي٩ك ٬كاق گك٨حه اوث ،با ا٬كاقياهه يمیجىاو هالکیث قا ال کىی گك٨ث یا به کىی ؾاؾ،
چىو ا٬كاقياهه هملک يیىث و ِك ٦ایى هىٔى ٞکه چىو بكای ؼكیؿاقها ؾق وًؿ ،وهن ج١ییى يٍؿه
اوث ٬ابل اوحًاؾ يیىث و بكؼی ال ؾ٨اجك به هًگام جًٝین وًؿی که بیً ال یک ؼكیؿاق ؾاقؾ ؾق
ِىقت جىاوی وهام ٬ىمث وهنبًؿی قا جکمیل يمیکًًؿ و بكؼی ؾ٨اجك بك٠که ظالث اول ظحما
٬ىمث وهنبًؿی قا جکمیل هیکًًؿ ظحی اگك وهن ؼكیؿاقاو هىاوی باٌؿ( .ؾق هىا١٬ی که وهام
ؼكیؿاقاو هٍؽُ يٍؿه باٌؿ و ؾق هىقؾ وهام ؼكیؿاقاو اؼحالٌ ٦ىؾ ال وظؿت هالک هاؾۀ 017
٬ايىو هؿيی جىاوی اوحًباٖ هیٌىؾ).
ؾق ٨كْ هىقؾ وإال اگك وهنبًؿی يٍؿه باٌؿ بًا بك جىاوی گفاٌحه هیٌىؾ٨ ،لفا ا٬كاقياهه
کاقوال يیىث ،و اها اگك وهنبًؿی ٌؿه باٌؿ لکى بًا به ٬یؿ یا يٍايۀ هٍؽّی هعكل ٌىؾ که
هٍؽّات وکیل اٌحباها بهً٠ىاو ؼكیؿاق هن ـکك ٌؿه ا٬كاقياهه کاقگٍا ؼىاهؿ بىؾ ،البحه به ٌك٘ی
که هالکیث ًٌ ؾايگ ؼكیؿاق اِلی بًا به يٍايهای اوحًباٖ ٌىؾ.
اها ال هًٝك هىا٨٭او هٙكض اوث که کىك کكؾو وهن یکی ال ؼكیؿاقاو بهوویلۀ ا٬كاقياهۀ
اِالظی با ظٕىق جماهی اهٕاکًًؿگاو وًؿ ،همکى ؼىاهؿ بىؾ .ؾق ایى ٌكایٗ ایى وإال پیً
هیآیؿ که آیا کن کكؾو ؼكیؿاقاو با ا٬كاقياهه همکى اوث لکى ا٨مایً وهن ؼكیؿاقاو با ا٬كاقياهه
همکى يیىث؟ که ایى يکحه جكشیط بالهكشط ؼىاهؿ بىؾ .چىو با ا٬كاقياهۀ اِالظی اظؿ ؼكیؿاقاو
ظف ٦هیٌىؾ بًابكایى بعد هالکیث ایٍاو هٙكض ؼىاهؿ ٌؿ که ظاال وهن هالکايۀ ؼكیؿاق ظف٦
ٌؿه ؾق وا ٟ٬با ا٬كاقياهه به ؼكیؿاق یا ؼكیؿاقاو ؾیگك هًح٭ل ٌؿه و ایًصا ا٬كاقياهه هملک اوث ولی
ؾق ا٬كاقی که هًصك به کىك ٌؿو ؼكیؿاقاو هیٌىؾ ،چًیى ٨كؤی هٙكض يیىث و به هكظال ،ؾق
اهکاو اِالض وهىیات و اٌحباهات وًؿ ،بهوویلۀ ا٬كاقٌ ،کی يیىث .آيچه جكشیط بالهكشط
اوث ،ج٩اوت ؾق اهکاو اِالض اقکاو وًؿ با هىاقؾ جب١ی و ٨ك٠ی وًؿ اوث .به هك قوی ،ج٥ییك يام
ؼكیؿاق ال اقکاو وًؿ اوث و ؼكیؿاق ٘ك ٦ایصاب و ال اقکاو ٠٭ؿ هیباٌؿ .با ا٬كاقياهۀ اِالظی ؾق
ایى هىقؾ اقکاو وًؿ هحململ هیٌىؾ و به يٝك هیقوؿ اِالض اٌحباهی که هاهیث و اقکاو اِلی
وًؿ قا ؼؿٌهؾاق کًؿ همکى يیىث.
ال ٘ك٨ی بایؿ جىشه ؾاٌث که ايٍا یک ٠مل هاهىی اوث (ؼىییًی و ٌ٩ی١ی٨یًی)01 :0713 ،
و جًٝین وًؿ اهك ٌکلی اوث .و٬حی ؼكیؿاق هىقؾ بعد اهٕا کكؾه یً١ی ایصاب ٨كوًٌؿه قا پاوػ
گ٩حه و بًابكایى بكایً هالکیث ایصاؾ ٌؿه اوث ،اگك ظفٌ ٦ىؾ ،وهن وی چه هیٌىؾ و کصا

هیقوؾ؟ اگك وهن وی به هالک اولیه یً١ی هماو ٨كوًٌؿه بكگكؾؾ ،ؼكیؿاق با٬یمايؿۀ کل هىقؾ ه١اهله
قا هالک يیىث ،لفا بایؿ با ٠٭ؿ شؿیؿ هالکیث شؿیؿ ظاِل کًؿ .اگك ؾق وهن ؼكیؿاق ؾیگك ٬كاق
بگیكؾ هن ؼال ٦هاؾۀ ٬ 032ايىو هؿيی ٠مل ٌؿه و ؾق وا ٟ٬ظکن هاؾۀ هفکىق به ا٬كاقياهه هن
جىو١ه ؾاؾه ٌؿه اوث!
بك اوان يٝك هىا ٫٨هبًی بك اِالض با ا٬كاقياهه ،هملک يبىؾو ا٬كاق ،هكشط بىؾو ایى ٨كْ قا
جىشیه هیکًؿ .ا٨مایً ؼكیؿاقاو هًّك ٦ال هملک يبىو ا٬كاق (که البحه ؾق ٨كْ وإال ً٠ىايی
يؿاقؾ ،چىو هؿ ٦و اذك چًیى ا٬كاقی ،اِالض وًؿ اوث يه جملیک) ،جٕیی ٟظ٭ى ٪ؾولحی اوث و
اقکاو وًؿ اِالض هیٌىؾ يه هحململ چىو اهکاو اِالض ٠٭ؿ بهوویلۀ اقاؾههای ايٍاکًًؿۀ آو ،یک
اِل اوث .چًايچه بؽىاهین ؼال ٦آو قا بپفیكین ،يیال به ؾلیل ؾاقین .وهن هالکايه بكای هالکی ؾق
ظ٭ی٭ث هالک اِلی اوث و با ا٬كاق اِالض ٌؿه بهشای ؼىؾ با٬یىث وهح١ل ٫به هالک اِالظی
اوث٬ .ايىوگفاق اهکاو وهى ٬لن و اِالض آو قا ؾق اهىق ذبحی پفیك٨حه و ج٩اوجی بكای اقکاو و ٨كوٞ
٬ائل يٍؿه اوث.
ایى ؼكیؿاق (وکیل ؼكیؿاق) اواوا ٘ك ٦ايٍای ٠٭ؿ يبىؾه جا وهن هالکايهای بكؾه باٌؿ و ٠٭ؿ
به٘ك٨یث ؾیگكايی ايٍا ٌؿه ،لیکى اومی بهاٌحباه بهً٠ىاو ؼكیؿاق ـکك ٌؿه اوث و ایى اهٕا
بههًملۀ ٬بىل يیىث ،چىو ایصابی بكایً ؾق کاق يبىؾه اوث .په با ا٬كاقياهۀ اِالظی هیجىاو يام
ٌؽُ هؿيٝك هىقؾ وإال قا ظف ٦يمىؾ.
بهً٠ىاو شم ٟبًؿی هیجىاو گ٩ث که ِك٦يٝك ال اهکاو یا ٠ؿماهکاو ا٬كاقياهۀ اِالظی يىبث
به شمی ٟهًؿقشات وًؿ ،ؾق ایى ؼّىَ با ً٠ایث به ؾاٌحههای هىشىؾ ،اٌحباه ِىقت گك٨حه
هعكل اوث و با ً٠ایث به ٠ؿم ظٕىق ؼكیؿاق اِلی و يبىؾو اهٕای وی ـیل وًؿ و ذبث ؾ٨حك و
وشىؾ وکالحًاهۀ ؼكیؿ و ٠ؿم ـکك يام وکیل ؾق جأییؿیه و ًٌاوًاهۀ ؼىؾقو و ایًکه ؾق وىاب ٫قاهىق،
هالک ؼكیؿاق اِلی اوث لفا اوال با گماقي هىٔى ٞو اقوال هؿاقک به هیئث يٝاقت هیجىاو
ؾوحىق اِالض وًؿ قا گك٨ث و چًايچه هح١اهلیى ؾق ؾوحكن يباًٌؿ ایى قوي جًها ٘كی ٫اِالض
ؼىاهؿ بىؾ .ذايیا ؾق ِىقت اهکاو ظٕىق همگی هیجىاو ا٬كاقياهۀ اِالظی يىٌث هبًی بك ایًکه:
٠ .0باقت  ...که وکالحا ال ٘ك ٦ؼكیؿاق بههىشب وکالحًاهۀ ٌماقه  ...هىقغ  ...ؾ٨حك  ...اهٕا
يمىؾ ؾق ـیل هٍؽّات آ٬ای  ...وکیل ؼكیؿاق ال ٬لن ا٨حاؾه که بؿیًىویله اِالض و العا ٪هیگكؾؾ.
 .0ؾق جًٝین وًؿ هك٬ىم اٌحباها ومث وکیل؛ اِیل ج١ییى گكؾیؿه و بههىشب هؿاقک هىشىؾ و
اوًاؾ ج١ىیٓ پالک آ٬ای  ...بهً٠ىاو وکیل ؼكیؿاق ذبث و وًؿ قا اهٕا يمىؾه اوث.
 .7ؼكیؿاق وًؿ هفکىق هًعّكا آ٬ای ( ...قؾی )... ٧با وکالث آ٬ای  ...هیباٌؿ.

ؾق اؾاهه به بكقوی يٝكیۀ کمیىیىو وظؿت قویۀ کايىو وكؾ٨حكاو و ؾ٨حكیاقاو اوحاو ؾقؼّىَ
جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی پكؾاؼحه هیٌىؾ .ؾق اشكای بًؿ  0هاؾۀ ٬ 11ايىو ؾ٨اجك اوًاؾ قومی يٝك
کمیىیىو هعحكم وظؿت قویۀ کايىو اوحاو ؾق قابٙه با جًٝین ا٬كاق اِالظی به ٌكض ـیل هیباٌؿ:
باجىشه به اظحمال اٌحباه ؾق کلیۀ اوًاؾ جًٝیمی بهاوحًاؾ قؾی 02 ٧هصمى٠ۀ بؽًٍاهههای ذبحی
اهکاو جًٝین ا٬كاق اِالظی وشىؾ ؾاقؾ هٟالىِ ٧با لعا ٚاوحرًا بىؾو ایى يى ٞوًؿ که هىحلمم ٘ی
٨كایًؿ اؼف اوح١الم و وایك جکالی ٧ه٭كق و يیم پكؾاؼث همیًۀ وًؿ هالی شؿیؿ يیىث ،لفا اِالض
همۀ ه٩اؾ و هًؿقشات وًؿ شایم يیىث و ق٠ایث هىاقؾ ـیل بهِىقت کلی و گاهی هىقؾی اللم به
يٝك هیقوؿ.
 .۱-۵عدم تغییز هاهیت سًد

اِالض يبایؿ هىشب ج٥ییك هاهیث وًؿ و یا ايٍای شؿیؿی باٌؿ که ٬كیًهای بك ظؿوخ اٌحباه
يؿاٌحه و يیم ٨كاجك یا ٤یكهكجبٗ با وًؿ اِلی اوث که ؾق ایى ؤ١یث ٌبهۀ ج٭لب يىبث به ٬ايىو و
یا ٨كاق ال جکالی٬ ٧ايىيی يٝیك اؼف اوح١الم شؿیؿ و یا پكؾاؼث همیًهها هٙكض هیٌىؾ .بكای جبییى
ؾ٬ی٫جك هىٔى ٞاللم اوث هاهیث و اقکاو وًؿ قومی جبییى ٌىؾ.
بٕ١ی يى یىًؿگاو (شهايگیك )317 :0710 ،بكای وًؿ قومی ؾو قکى ٬ائل ٌؿهايؿ که
٠باقجىث ال:
ال )٧ظؿوؾ ِالظیث هأهىقیى٘ ،ب ٫هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی یکی ال ٌكایٗ قومیث وًؿ،
جًٝین آو ؾق اؾاقۀ ذبث اوًاؾ و اهالک ،ؾ٨اجك اوًاؾ قومی یا يمؾ وایك هأهىقیى قومی هیباٌؿ.
هالظٝه هیٌىؾ ؾق ٬ايىو به اؾاقۀ ذبث و ؾ٨اجك اوًاؾ قومی ِكیعا اٌاقه ٌؿه اوث اها هًٝىق ال
هأهىق قومی «کىی اوث که ال ٘ك ٦ه٭اهات ِالظیثؾاق کٍىق بكای جًٝین وًؿ قومی ه١یى
ٌؿه باٌؿ ؼىاه هىحؽؿم ؾولث باٌؿ یا ٤یكهىحؽؿم هايًؿ وكاو ؾ٨اجك اوًاؾ قومی» (اهاهی،
 .)11 :0730بًابكایى وًؿ جًٝیمی يمؾ کىی که ال ٘ك ٦ه٭ام ِالظیثؾاق ج١ییى يٍؿه و یا هؿت
هأهىقیث او ؼاجمه یا٨حه اوث ٨ا٬ؿ وِ ٧قومی اوث اگكچه ؾیگكاو ال هأهىق قومی يبىؾو وی
آگاه يباًٌؿ.

ب) جًٝین وًؿ ٘ب ٫ه٭كقات ٬ايىو ،ؾق ِىقجی اوًاؾ جًٝینٌؿه ؾق اؾاقات ذبث اوًاؾ و اهالک
و ؾ٨اجك اوًاؾ قومی و يمؾ وایك هأهىقیى ِالظیثؾاق ،قومی اوث که ؾق ظؿوؾ ِالظیث ٬ايىيی
آوها جًٝین ٌؿه باٌؿ .ایى ِالظیث به ِالظیث ـاجی و ِالظیث يىبی ج٭ىین هیگكؾؾ.
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ج٭ىینبًؿی هفکىقٌ ،اهل ظؿوؾ ِالظیث هأهىقیى و جًٝین وًؿ ٘ب ٫ه٭كقات ٬ايىو ،هكچًؿ
ِعیط بىؾه و هاؾۀ ٬ 0011ايىو هؿيی هبحًی هیباٌؿ ولی بىیاق کلی و اشمالی اوث و هاهیث
اوًاؾ قومی قا بالجاب يمیؾهؿ.
هاؾۀ ٬ 012ايىو هؿيی چهاق ٌكٖ اواوی قا بكای ِعث ه١اهله ـکك هیيمایؿ که ٠باقجًؿ ال
ّ٬ؿ و قٔای ٘ك٨یى ،اهلیث ٘ك٨یى ،هىٔى ٞه١یى که هىقؾ ه١اهله باٌؿ ،هٍكو٠یث شهث
ه١اهله .هىاقؾ چهاقگايۀ ٨ى ٪قا هیجىاو قکى هاهىی وًؿ قومی ياهیؿ .اها ؾو يکحه قا بایؿ هىقؾ جىشه
٬كاق ؾاؾ .اول ایًکه اقکاو هاهىی وًؿ قومی هعؿوؾ به چهاق هىقؾ ٨ى ٪يیىث و هىاقؾ ؾیگكی يیم
بهً٠ىاو قکى هاهىی وًؿ قومی وشىؾ ؾاقؾ که به آو ؼىاهین پكؾاؼث .ؾوم ایًکه وًؿ قومی ٠الوه
بك اقکاو هاهىی ،اقکاو ٌکلی و یا جٍكی٩اجی هايًؿ ٔكوقت ذبث وًؿ قومی ؾق ؾ٨حك شاقی ؾاقؾ که
آوها قا يیم هىقؾ بكقوی ٬كاق ؼىاهین ؾاؾ .هًٝىق ال اقکاو  Fundamentsیا
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وحىوها ،پایهها و اوان و ً٠اِك ٬ىامؾهًؿۀ یک ٌیء هیباًٌؿ که بؿوو وشىؾ آوها ٌیء ؾچاق
ي٭ّاو هیٌىؾ و ؾق هىقؾ اقکاو وًؿ قومی هیجىاو گ٩ث اقکاو وًؿ قومی هىاقؾی اواوی هىحًؿ
که بكای ِعث و ا٠حباق وًؿ قومی ٔكوقت ؾاقيؿ و ٨٭ؿاو آوها ِعث و ا٠حباق وًؿ قومی قا
هؽؿوي هیيمایؿ.

 .1الِ )٧الظیث ـاجی٠ :باقت اوث ال اؼحیاق ٬ايىيی هأهىق قومی ؾق جًٝین وًؿ هايًؿ وٜی٩ۀ وكاو ؾ٨اجك اوًاؾ
قومی ؾق جًٝین و ذبث اوًاؾ و جّؿیِ ٫عث اهٕای هكاش١یى ٘ب ٫هاؾۀ ٬ 31ايىو ذبث یا وٜی٩ۀ کاقکًاو اؾاقات
ذبث اظىال ؾق ِؿوق ًٌاوًاهه په ال ٘ی هكاظل ٬ايىيی.
ب) ِالظیث يىبی٠ :باقت اوث ال هعؿوؾۀ اؼحیاق ٬ايىيی هأهىق قومی ال ظید لهاو و هکاو ؾق جًٝین وًؿ .ؾق
ایى لهیًه هاؾۀ ٬ 0ايىو ذبث ه٭كق ؾاٌحه اوث« :هذیزاو و يمایًذگاو حبت و هسؤولیى دفاتز و صادباو دفاتز اسًاد
رسمی جش در هذل هأهىریت خىد يمیتىايًذ آوجام وظیفه يمایًذ الذاهات آوها در خارج اس هذل احز لايىيی يذارد».
(هگك ؾق هىاقؾ هًؿقز ؾق هاؾۀ  03آییىياهۀ ؾ٨اجك اوًاؾ قومی و جبّكههای ـیل آو ؾقؼّىَ جًٝین اوًاؾ بكای
اٌؽاَ هكیٓ که ٬اؾق به ظكکث يیىحًؿ و همچًیى ذبث ه١اهالت ؾولحی و بًگاههای ٠مىهی و ذبث اوًاؾ بكای
ليؿايیاو) ایى هاؾه ؾق واِ ٟ٬الظیث هعلی هأهىقیى قومی ذبث قا ج١ییى هیيمایؿ (ؼؿاؾاؾ.)0712 ،

بك اوان آيچه گ٩حه ٌؿ ،به يٝك هیقوؿ هًٝىق ٠ؿم ج٥ییك هاهیث وًؿ ؾق ا٬كاقياهۀ اِالظی
ایى اوث که اقکاو وًؿ ؾچاق ج٥ییك يٍىؾ.
اٌحباهات اواوی که اقکاو وًؿ قا ج٥ییك ؾاؾه و همکى اوث هىشب بیا٠حباقی وًؿ ٌىيؿ و یا
اِىال بكؼال ٦يیث و يٝك جًٝینکًًؿگاو وًؿ باًٌؿ که ایىها قا ؾق گكوه اٌحباهات هإذك ٬كاق
هیگیكيؿ .بكؼال ٦اٌحباه ؾق ذبث اهالک که به هىاقؾ هإذك و ٤یكهإذك ج٭ىینبًؿی ٌؿه و ؾق ه٭كقات
شاقی ،ايىا ٞآوها اظّا گكؾیؿه و قويهای اِالض آوها و يیم هكاش ٟا٬ؿام قا ج١كی ٧يمىؾه و
بٕ١ی قا ؾق ِالظیث هیئثهای يٝاقت و ٌىقای ٠الی ذبث و بٕ١ی قا ؾق اؼحیاق قؤوای
واظؿهای ذبحی ٬كاق ؾاؾهايؿ ،ؾقؼّىَ اٌحباهات ظاؾخ ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی چًیى
ج٭ىینبًؿیهایی ؾق ه٭كقات شاقی ؾیؿه يٍؿه اوث٨ .لفا با هكاش١ه به جصكبیات پیٍیًیاو و
وا١٬یثهای هىشىؾ و هكاش١ه به اِىل و ٬ىا٠ؿ ٨٭هی و ظ٭ى٬ی ال شمله ٬ا٠ؿۀ الٔكق و اِالةالبكائه
هیجىاو ج٭ىینبًؿی ؾقؼّىَ يعىۀ ٠مل و يیم هیماو هىئىلیث هؿيی و ايحٝاهی هىئىالو
ؾ٨حكؼايهها ؾق ٬بال ایى اٌحباهات قا اشماال ج١كی ٧يمىؾ و ٬بل ال آو ،اٌاقهای به ٬ىا٠ؿ هفکىق يیم
ؼالی ال ل ٧ٙيؽىاهؿ بىؾ .یکی ال ٬ا٠ؿههای ٨٭هی که ؾق وكاوك ٨٭ه به آو اوحًاؾ هیٌىؾ و ؾق
بىیاقی ال هىائل هؽحل ٧ویاوی و اشحما٠ی کاقبكؾ ؾاقؾ٬ ،ا٠ؿۀ الٔكق اوث که ي٭ً آو کًحكل و
ج١ؿیل ٬ىايیى ؾیگك اوث .ؾق ظ٭ی٭ث اوالم بكای ایى ٬ا٠ؿه يىبث به وایك ٬ىايیى وه٭كقات ؼىؾ
«ظ ٫وجى» ٬ائل ٌؿه اوث (هٙهكی .)071-071 :0713 ،ایى ٬ا٠ؿه ال ٬ا٠ؿههایی اوث که هىقؾ
پفیكي ٌی١ه و اهل وًث ٬كاق گك٨حه و ٠الماو هك ؾو هفهب ؾق بىیاقی ال بابهای ٨٭هی ،بؿاو
اوحًاؾ شىحهايؿ .ظحی ٌماقی ال ٠الماو اهل وًث ،بك ایى باوقيؿ که ٨٭ه بك چهاق و یا پًس پایه
هیچكؼؿ و یکی ال آوها ٬ا٠ؿۀ الٔكق اوث (ٌهیؿ اول.)3 :0/0300 ،
٬ا٠ؿۀ الٔكق ال ٬ىا٠ؿ ههن ؾق ٨٭ه ها به ٌماق هیقوؾ و هكاؾ ال آو ٬ا٠ؿه ایى اوث که ٌاقٞ
ه٭ؿن اوالم هیچگىيه ظکن وِ٩ی یا جکلی٩ی جٍكی ٟيًمىؾه که به کىی ٔكق و لیايی واقؾ ٌىؾ.
لفا ؾق ؾیى اوالم ،ظکمی که ٔكق بك آو هحكجب باٌؿ ؤ ٟيٍؿه اوث .ایى ٬ا٠ؿه بك اوان ؼبك
َ
هحىاجك اشمالی ال ظٕكت قوىل (َ) هیباٌؿ و ِىقت کاهل آو ٠باقت اوث ال «الٔ َكق و
الٔكاق ٨ی االوالم» یً١ی ؾق اوالم هیچ ظکمی که ٔكقی بك آو هحكجب باٌؿ هىشىؾ يیىث.
ه٭ّىؾ ال اِل بكائث یا الٔكق و اِالةالبكائه ایى اوث که «هك اهكی که جىشه آو به ٌؽُ
هىحلمم يى٠ی لظمث یا لیايی یا ولب آلاؾی و یا ایصاؾ هٕی٭ه باٌؿ ؾق ِىقجی که جىشه آو به
ٌؽُ هعل جكؾیؿ باٌؿ بایؿ آو ٌؽُ قا ال کل٩ث و لظمث هبكی يمىؾ لیكا بؿوو ؾلیل ٬ا٘،ٟ
جعمیل کل٩ث و لظمث به اٌؽاَ قوا يیىث ،ال ایى هً١ا به «اِل بكائث» ج١بیك هیٌىؾ .به

٠باقت ؾیگك ،ؾق هىاقؾی که ؾق یک ظکنٌ ،ک وشىؾ ؾاقؾ و ظکن ظكهث ذابث يیىث ،بكای
ؼكوز ال جكؾیؿ ؾق اظكال ظکن وا١٬ی گ٩حه هیٌىؾ« :اِل بكائث اوث».
به ایى جكجیب و با جىشه به ؼأل ٬ايىيی ؾقؼّىَ يعىۀ ٠مل ؾ٨اجك اوًاؾ قومی ؾق ٬بال
اٌحباهات ؾق اوًاؾ و با اوح٩اؾه ال ٬ىا٠ؿ ٨٭هی و ظ٭ى٬ی هفکىق و با جىشه به وظؿت هالک
ؾقؼّىَ اٌحباهات ؾق ذبث اهالک ،با ً٠ایث به ج٭ىینبًؿی اشمالی اٌحباهات به ؾو گكوه
اٌحباهات ٤یكهإذك و شمئی و ٬لمی ال یک ٘ك ٦و اٌحباهات اواوی و هإذك و کلی ال ٘ك ٦ؾیگك
به يٝك هیقوؿ وٜی٩ۀ هىئىلیى ؾ٨اجك قا ؾق ٬بال اٌحباهات وا١٬ه يیم بحىاو به ؾو ؾوحۀ ٠مؿه
ج٭ىینبًؿی يمىؾ.
اول ،اٌحباهاجی که ؾ٨حكؼايه قأوا هیجىايؿ با قويها و ٘ك٬ی که بیاو ؼىاهؿ ٌؿ يىبث به
اِالض و ق ٟ٨آوها ا٬ؿام يمایؿ .بكای ایى ٬ىمث هیجىاو هرالهایی که کاهال هعىىن و هٍهىؾ
بىؾه بیاو کكؾ .هرال اٌحباه ؾق جًٝین وًؿ و ٬بل ال ذبث ؾق ؾ٨حك که با جىٔیط اللم ؾق هحى و یا ظحی
ابٙال وق٬ۀ هكبى٘ه و ٔبٗ آو هیجىاو هحى ِعیط قا ؾق وق٬ۀ ؾیگكی جًٝین و وپه ذبث ؾ٨حك يمىؾ.
اٌحباه ؾق هٍؽّات هح١اهلیى و یا هیماو و هٍؽّات هىقؾ ه١اهله و یا ٌماقه و جاقیػ
اوح١الهات هأؼىـه که ٬بل ال اهٕای وًؿ جىوٗ هح١اهلیى هٍؽُ هیٌىؾ ،هیجىاو بهؾيبال هحى
و با ٠الهثگفاقی هٍؽُ هٙالب ِعیط قا جعكیك و وپه ا٬ؿام به اؼف اهٕا ؾق وًؿ و ؾق ؾ٨حك
يمىؾ.
ؾوم ،اٌحباه ؾق هىاقؾ هفکىق و يیم اٌحباه ؾق هحى ب١ؿ ال اهٕای هح١اهلیى و ٬بل ال اهٕای
وكؾ٨حك و ؾ٨حكیاق ،که ؾق ایىگىيه هىاقؾ هىئىل ؾ٨حكؼايه هیجىايؿ اٌحباهات قا با ٠الهثگفاقی و
جىٔیط کاهل بهؾيبال هحى ٬بلی جعكیك و هصؿؾا با جىٔیط اللم اهٕای هح١اهلیى قا اؼف و وپه به
اِٙالض ـیل وًؿ قا بىحه ،ؼىؾ و ؾ٨حكیاقي اهٕا يمایًؿ .اها چًايچه وًؿ و ذبث ؾ٨حك با وشىؾ
اٌحباهات هفکىق جًٝین ،ذبث و جىوٗ اِعاب وًؿ و يیم وكؾ٨حك و ؾ٨حكیاق اهٕا ٌؿه و به
اِٙالض بىحه ٌؿه باٌؿ٬ ،ابل اِالض و ق ٟ٨اٌحباه به ِىق هفکىق يبىؾه و به ظکن هاؾۀ ٬ 10ايىو
ذبث ،جكاٌیؿو و پاک کكؾو و العا ٪کكؾو به هك يعىی ال ايعا ؾق ؾ٨اجك ذبث اوًاؾ و اهالک همًىٞ
اوث .کلیۀ العا٬ات و آيچه بهشای کلمات جكاٌیؿه و یا ؾق هعل پاکٌؿه يىٌحه هیٌىؾ ال ؾقشۀ
ا٠حباق وا ٗ٬ؼىاهؿ بىؾ.
ؾق چًیى ؤ١یحی و ؾق ظالی که با وشىؾ اٌحباه ؾق هحى و ه٩اؾ وًؿ و ذبث ؾ٨حك اهٕائات ـیل
وًؿ جکمیل ٌؿه باٌؿ ،ؾق ِىقجی که به ٘ك٨یى وًؿ ؾوحكوی بىؾه و آياو ظأك به اِالض اٌحباه
باًٌؿ هىئىلیى ؾ٨حكؼايه هیجىايًؿ با ق٠ایث ه٭كقات و اؼف هىحًؿات ِعیط يىبث به جًٝین وًؿ

اِالظی ا٬ؿام و ؾق هحى وًؿ يیم جأکیؿ يمایًؿ .ایى وًؿ (اِالظی) با وًؿ اِلی که ٌماقه و
جاقیػ آو ؾق هحى وًؿ اِالظی ٬یؿ هیگكؾؾ جىأها ٬ابلا٬ؿام و اوحًاؾ هیباٌؿ و چًیى جىٔیعی هن
ؾق هالظٝات ذبث وًؿ اِلی و ظاٌیۀ آو ٬یؿ و اهٕا هیٌىؾ .اها هٍکل لهايی اوث که به ٘ك٨یى
وًؿ ؾوحكوی يیىث و یا به هك ٠لحی یکی ال آياو ظأك به جًٝین وًؿ اِالظی يمیٌىؾ .ؾق
ایىگىيه هىاقؾ ،ؾ٨حكؼايه قأوا ٬اؾق به اِالض وًؿ و یا جًٝین وًؿ اِالظی يؽىاهؿ بىؾ و چاقهای
شم گماقي هىٔى ٞبه ذبث اوحاو هكبى٘ه و یا اؾاقه کل اهىق اوًاؾ و وكؾ٨حكاو شهث کىب جکلی٧
يؽىاهؿ ؾاٌث.
 .۲-۵تصزیخ ارتباط سًد اصالدی با سًد اصلی

هٙاب ٫هاؾۀ ٬ 0723ايىو هؿيی اقجباٖ وًؿ اِالظی با وًؿ اِلی بایؿ جّكیط گكؾؾ .بك اوان
هاؾۀ ٬ 0723ايىو هؿيی «هز گاه اهضای تؼهذی در خىد تؼهذ ياهه يشذه و در يىشته ػلیدذه شذه
باشذ آو تؼهذ ياهه بز ػلیه اهضا کًًذه دلیل است در صىرتی که در يىشته هصزح باشذ که به کذام
تؼهذ یا هؼاهله هزبىط است ».ال ه٩اؾ هاؾۀ ٬ 0723ايىو هؿيی بك هیآیؿ که اقجباٖ اهٕای ؼاقز ال
ج١هؿياهه با آو قا با ٌهاؾت يمیجىاو اذبات کكؾ و بایؿ ؾق يىٌحه ظاوی اهٕا ،جّكیط ٌؿه باٌؿ که
اهٕا هكبىٖ به کؿام ج١هؿياهه اوث.
هكچًؿ ؾق بىیاقی ال هىاؾ ٬ايىيی ،کلمۀ اهٕا به هً١ی ٠ام آو بیاو ٌؿه و ؾق وا ٟ٬به هً١ی جً٩یف
اقاؾۀ ظ٭ى٬ی اٌؽاَ به کاق ق٨حه ،هٟالىِ ٧ج٩کیک يعىۀ اقائه و جبییى ایى اقاؾۀ ظ٭ى٬ی بهِىقت
اهٕا یا اذكايگٍث ٔكوقی اوث .اهٕا ؾق ج١كی٩ی شاه٠ ٟباقت اوث ال يىٌحى اون یا اون
ؼايىاؾگی یا هك ؾو یا قون ٠الهث ؼاَ که يٍايۀ هىیث ِاظب ٠الهث اوث ؾق ـیل اوقا ٪و
اوًاؾ (٠اؾی یا قومی) که هحٕمى و٬ى ٞه١اهله یا ج١هؿ یا ا٬كاق یا ٌهاؾت و هايًؿ آوها اوث .ؾق
يحیصه ال یک وى ٠ؿمجّكیط «اذك ايگٍث» ؾق هىاؾ  0010و ٬ 0017ايىو هؿيی يبایؿ يٍاوؾهًؿۀ
بیا٠حباقی آو ٌمكؾه ٌىؾ؛ ال وىی ؾیگك اگكچه هاؾۀ ٬ 0017ايىو هؿيی ،اهٕا قا قکى وًؿ ٠اؾی
ا٠الم کكؾه اها ٬ايىوگفاق ؾق هىاقؾی يىٌحۀ بؿوو اهٕا قا يیم وًؿ ؾايىحه اوث( .هاؾۀ ٬ 03ايىو
جصاقت و هاؾۀ ٬ 0013ايىو هؿيی) ؾق ٤یك هىاقؾی که ٬ايىو اوحرًا کكؾه ،اهٕای هًحىبالیه قکى
وًؿ ٠اؾی اوث .ؾق يحیصه با لعا ٚایى اوحرًا هك يىٌحۀ ٬ابل اوحًاؾی که هك یک ال ٌكایٗ وًؿ
قومی قا يؿاٌحه اها ؾاقای اهٕای هًحىبالیه باٌؿ ،وًؿ ٠اؾی ٌمكؾه هیٌىؾ .هكگاه وًؿ ٠اؾی
يىؽههای هح١ؿؾ ؾاٌحه باٌؿ ،هك یک ال آوها ؾق ِىقجی ه١حبك اوث که اهٕای اِل قا ؾاٌحه
باٌؿ .ؾق ظ٭ی٭ث اِالث يىؽۀ اِل با اِالث يىؽهای که ؾاقای کپی اهٕای هًحىبالیه اوث،

هاللهه يؿاقؾ و ؾق ِىقجی که اِالث آو هىقؾ ج١كْ ٬كاق گیكؾ ،اوحًاؾکًًؿه ؾق اذبات اِالث آو
هیجىايؿ با ؾٌىاقی قوبهقو ٌىؾ.
 .۳-۵وجىد لزایًی بز ددوث اضتباه درخصىظ يام طزفیى

اِالض يام ٘ك٨یى وًؿ هىحلمم وشىؾ ٬كایًی بك ظؿوخ اٌحباه يٝیك اوح١الهات اؼف ٌؿه و یا
شابهشایی اواهی ٘ك٨یى باٌؿ .ؾق بًؿ ٬ 1ىمث (و) ٨هكوث اٌحباهات ذبحی ٬یؿ ٌؿه ،هكگاه ؾق
وًؿ هالکیث و ذبث ؾ٨حك اهالک بهواوٙۀ اٌحباه ؾ٨حكؼايه ؾق جًٝین ؼالِۀ ه١اهله بكؼال ٦هؿلىل
وًؿ ايح٭ال اٌحباهی قوی ؾاؾه باٌؿ په ال اظكال و٬ى ٞاٌحباه و ا٠الم کحبی ؾ٨حكؼايه هكبىٖ ؾائك به
ایًکه وًؿ ه١اهله ِعیط جًٝین گكؾیؿه با جىٔیط اللم ؾق وحىو هالظٝات ذبث یا وًؿ هالکیث ؾق
ق ٟ٨اٌحباه ا٬ؿام گكؾؾ .بك ایى اوان اللم اوث ٬كایى اللم بك ظؿوخ اٌحباه ؾقؼّىَ يام ٘ك٨یى
وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ.
 .۴-۵عدم ایجاد تعهد و تکلیف بزای حالج

ایصاؾ ج١هؿ و جکلی ٧بكای ذالد ؾق وًؿ اِالظی ِعیط يمیباٌؿ٘ .ب ٫هىاؾ  30و ٬ 30ايىو
ذبث کلیۀ اوًاؾ قومی يىبث به ٘ك٨یى یا ٘ك٨ی که ج١هؿ کكؾه و ٬ائنه٭ام آياو ه١حبك اوث و اگك
ه٩اؾ آو قاش ٟبه ه١اهله يىبث به هال ٤یكهً٭ىل ذبثٌؿه باٌؿ يىبث به اٌؽاَ ذالد هن ا٠حباق و
قومیث ؾاقؾ .هاؾۀ ٬ 0012ايىو هؿيی يیم همیى ا٠حباق قا بكای اوًاؾ قومی ٬ائل اوث٘ .ب ٫هاؾۀ
هفکىق «اسًاد رسمی درباره طزفیى و وراث و لائنهمام آياو هؼتبز است و اػتبار آوها يسبت به
اشخاص حالج در صىرتی است که لايىو تصزیخ کزده باشذ» هايًؿ هاؾۀ ٬ 30ايىو ذبث که ؾق هىقؾ
اوًاؾ قومی هكبىٖ به ه١اهالت اهالک ذبثٌؿه جّكیط به ا٠حباق آو ؾق بكابك اٌؽاَ ذالد يمىؾه
اوث و بههىشب هاؾۀ ٬ 37ايىو هفکىق جماهی ٕ٬ات و هأهىقیى ؾولحی که ال ا٠حباق ؾاؾو به اوًاؾ
ذبثٌؿه اوحًکا ٦يمایًؿ و ایى ج٭ّیك بؿوو شهث ٬ايىيی باٌؿ و ؾق يحیصه آو ٔكق هىلمی به
ِاظباو وًؿ قومی واقؾ ٌىؾ ٠الوه بك هصالات اؾاقی یا ايحٝاهی ،هماو هعکمه آوها قا به شبكاو
ؼىاقات واقؾه يیم هعکىم هیيمایؿ (اباـقی ٨ىهٍی .)011 :0711 ،اها ؾق ا٬كاقياهۀ اِالظی
يبایؿ بكای ذالد ج١هؿ و جکلی ٧شؿیؿ ایصاؾ کًؿ.
 .۶اهکاو ايتمال هالکیت اس طزیك الزارياهه اصالدی

بك اوان آيچه ؾقؼّىَ ا٬كاقياهۀ اِالظی بیاو ٌؿ ،ا٬كاقياهۀ اِالظی ؾاقای ویژگیهای
لیك اوث٠ :ؿم ج٥ییك هاهیث وًؿ ،جّكیط اقجباٖ وًؿ اِالظی با وًؿ اِلی ،وشىؾ ٬كایًی بك
ظؿوخ اٌحباه ؾقؼّىَ يام ٘ك٨یى٠ ،ؿم ایصاؾ ج١هؿ و جکلی ٧بكای ذالد .ؾق ایى ِىقت
ا٬كاقياهۀ اِالظی يمیجىايؿ با٠د ايح٭ال هالکیث ٌىؾ.

ؾ٨اجك اوًاؾ قومی هكاش١ی ٬ايىيی هىحًؿ که ؾق چهاقچىب ٬ىايیى ،هىئىلیث جًٝین اوًاؾ
قومی قا ؾاقيؿ و ٬ايىوگفاق ایى وٜی٩ۀ ؼٙیك و پكهىئىلیث قا ؾق ٬ىايیى هح١ؿؾ بك ؾوي وكاو ؾ٨اجك
اوًاؾ قومی يهاؾه اوث .ال شمله ؾق هاؾۀ ٬ 31ايىو ذبث ،ذبث کكؾو اوًاؾ هٙاب ٫ه٭كقات ٬ايىو قا
ؾق ظیٙۀ وٜای ٧هىئىلیى ؾ٨اجك اوًاؾ قومی اظّا کكؾه اوث و همچًیى ؾق هىاؾ  33و  31و 10
همیى ٬ايىو ،جًٝین اوًاؾ قومی قا شمء وٜای ٧ؾ٨اجك اوًاؾ قومی بك ٌمكؾه و اواوا هؿ ٦ال
جأویه ؾ٨اجك همبىق قا جًٝین ایىگىيه اوًاؾ ً٠ىاو يمىؾه اوث .بؿیى ؾلیل هىحرًا يمىؾو جًٝین
بٕ١ی اوًاؾ 1که بٕ١ا کناهمیثجك ال وایك اوًاؾی که ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی جًٝین هیگكؾؾ ،شایم

يیىث ،و يیم ال ظید اظكال ٌكایٗ هًؿقز ؾق ٬ايىو که ال هّاؾی ٫باقل آو اظكال هالکیث ،اهلیث و
هىیث هیباٌؿ با اوًاؾ ؾیگكی که ؾق ؾ٨اجك اوًاؾ قومی جًٝین هیگكؾؾ ج٩اوجی يؿاقؾ ،ؼالی ال
ِىقت و وشاهث ٬ايىيی اوث.
ال شمله جکالی ٧اواوی که ٬ايىوگفاق بكای ذبث اوًاؾ ،به٠هؿۀ وكؾ٨حك گفاٌحه اوث اظكال
هىیث هیباٌؿ .وكؾ٨حك بایؿ ی٭یى ظاِل يمایؿٌ ،ؽّی که بكای یک ا٬ؿام ظ٭ى٬ی و جًٝین وًؿ
به يام ؼىؾ ؾق ؾ٨حكؼايه ظأك گكؾیؿه ٨یالىا ٟ٬هماو کىی اوث که هؿاقک هىیث ؼىؾ قا اقائه
يمىؾه اوث .بههىشب هاؾۀ ٬ 11ايىو ذبث اوًاؾ و اهالک ؾق ِىقجی که ج٭أای ذبث وًؿی بٍىؾ،
جعّیل ا٘میًاو ال هىیث هح١اهلیى یا ٘ك٨ی که ج١هؿ کكؾه بك ٠هؿۀ ِاظب ؾ٨حك اوث و هاؾۀ 1
آییىياهۀ ؾ٨اجك اوًاؾ قومی هّىب  0703ه٭كق هیؾاقؾ که ؾق هى ٟ٬هكاش١ۀ اٌؽاَ بكای ايصام
ه١اهالت به ؾ٨اجك اوًاؾ قومی بایؿ ال هكاش١هکًًؿگاو وق٬ۀ ًٌاوًاهه هٙالبه ٌىؾ .بههىشب کؿ
 137هصمى٠ه بؽًٍاهههای ذبحی :ؾ٨اجك اوًاؾ قومی بایؿ ؾق ايصام ه١اهالت اِل ًٌاوًاهۀ
هح١اهلیى قا هالک هىیث ٬كاق ؾهًؿ و ؾق ِىقت وشىؾ هك گىيه ابهام یا بكؼىقؾ با ًٌاوًاهههای
هؽؿوي و ياؼىايا و  ...هكاجب قا با اقوال ٠یى ًٌاوًاهۀ اقائه ٌؿه به اؾاقۀ ذبث اظىال ،هً١که جا
ا٬ؿام اللم ِىقت پفیكؾ .ؾق ظال ظأك و په ال جّىیب ٬ايىو المام اؼحّاَ ٌماقۀ هلی و
کؿپىحی بكای کلیۀ اجبا ٞایكايی هّىب  0731کاقت هلی شایگمیى ًٌاوًاهه ،بلکه الماهی بكای
اظكال هىیث هیباٌؿ .بههىشب آئیىياهۀ کاقبكؾی ٌؿو کاقت ًٌاوایی هلی کلیۀ ؾوحگاههای
هىٔى ٞهاؾۀ ٬ 0ايىو المام اؼحّاَ ٌماقۀ هلی و کؿپىحی بكای کلیۀ اجبا ٞایكايی هکلً٩ؿ ال جاقیػ

 .1هايًؿ اوًاؾ ايح٭ال یا ِلط ظ٭ى ٪جل٩ى ا٠ن ال ذابث و ویاق که ؾق ٌكکث هؽابكات ايصام هیگیكؾ.

 0713/3/0کاقت ًٌاوایی هلی قا هبًای اظكال هىیثًٌ ،اوایی و اقائۀ ؼؿهات به ا٨كاؾ باالی
ٌايمؾه وال ٬كاق ؾهًؿ.
هاؾۀ  0آییىياهه هفکىق بیاو هیؾاقؾ« :دستگاههای هذکىر در هادۀ یک ایى آئیىياهه هىظفًذ اس
تاریخ  7921/:/7ارائۀ خذهات به هتماضیاو را در هىاردی که ادزاس هىیت السم است هىکىل به ارائه
شمارۀ هلی هًذرج در کارت شًاسایی هلی يمىده و در کلیۀ هىاردی که شًاسًاهه هالک ادزاس
هىیت و تابؼیت تماضا کًًذه خذهات هیباشذ ،کارت شًاسایی هلی را بهػًىاو جایگشیى هبًای
ػمل لزار دهًذ».
اللم به ـکك اوث ؾق هىاقؾی کهٌ ،ؽّی به وکالث ال ؾیگكی بكای اهٕا وًؿ ؾق ؾ٨حكؼايه
ظأك هیٌىؾ وكؾ٨حك بایؿ با هالظٝۀ وکالحًاهه و ظؿوؾ اؼحیاقات وکیل ،با اظكال هىیث وی و په
ال ظّىل ا٘میًاو ال ٠ؿم ٠مل وکیل و ظؿوؾ اؼحیاقات وکیل ،ا٬ؿام يمایؿ .بؽًٍاهۀ ذبحی ٌماقۀ
 030/110هىقغ  0730/02/01ه٭كق هیؾاقؾ« :در هىاردی که وکیل با ارائۀ وکالتًاهه هؼتبز رسمی
جهت ايجام اهىر هزبىط به وکالت اس طزف هىکل به دفتزدايه اسًادرسمی هزاجؼه هیيمایذ ،هطالبه
شًاسًاهه هىکل هىردی يذارد ،بذیهی است ادزاس اػتبار وکالتًاهه و هىیت وکیل و دذود و
اختیارات وی با سزدفتز است» .اگك وكؾ٨حك ٬بل ال اظكال هىیث اٌؽاَ ویا اهلیث هح١اهلیى
وًؿی قا ٠مؿا ذبث يمایؿ ال یک وال جا وه وال ال ؼؿهات ؾولحی هًّ٩ل ؼىاهؿ ٌؿ( .هىح٩اؾ ال
هىاؾ  020و ٬ 020ايىو ذبث) .هىاؾی که ٬ايىوگفاق ؾق هىاؾ  12الی ٬ 17ايىو ذبث 1بیاو ؾاٌحه

اوث ،هٍ١ك بك يعىۀ اظكال هىیث ٘ك٨یى اوًاؾ جًٝیمی و ياٜك به پیچیؿگی و واشؿ ظىاویث
بىؾو ایى اهك اوث که ِك٨ا و ايعّاقا بك ؾوي هىئىل ؾ٨حك اوًاؾ قومی گفاٌحه ٌؿه اوث و هىاقؾ
هٍكوظۀ ؾیگك ؾق باب اظكال هىیث که به ؾلیل ق٠ایث اؼحّاق ال بیاو آوها اظحكال هیگكؾؾ.

 .1هاؾۀ  :12هكگاه هىئىل ؾ٨حك ؾق هى یث هح١اهلیى یا ٘ك٨ی که ج١هؿ هیکًؿ جكؾیؿ ؾاٌحه باٌؿ بایؿ ؾو ي٩ك ال اٌؽاَ
اٌؽاَ ه١كو ٦و ه١حمؿ ظٕىقا هى یث آوها قا جّؿی ٫يمىؾه و هىئىل ؾ٨حك هكاجب قا ؾق ؾ٨حك ذبث و به اهٕای
ٌهىؾ قوايیؿه و ایى يکحه قا ؾق ؼىؾ اوًاؾ ٬یؿ يمایؿ.
هاؾۀ  :10ؾق هىقؾ هاؾۀ ٨ىٌ ٪اهؿی که یک ٘ك ٦ال اِعاب ه١اهله قا ه١ك٨ی هیيمایؿ يمیجىايؿ ه١ك٘ ٦ك ٦ؾیگك
باٌؿ.
هاؾۀ  :10و٬حی که هىئىل ؾ٨حك يحىايؿ به وویلۀ ٌهىؾ ه١كو ٦و ه١حمؿ هى یث اٌؽاَ قا ه١یى کًؿ بایؿ ال ذبث اوًاؾ
اهحًا ٞيمایؿ.

با ایى جىِی ٧هالظٝه هیکًین که بكای اظكال هىیث هح١اهلیى ٬ايىوگفاق ا٬ؿاهاجی قا پیًبیًی
يمىؾه اوث که ایىگىيه اهىق با ؾ٬ث و جىشه هك چه بیٍحك ايصام گكؾؾ جا ال جىالی ٨اوؿ و آذاق وىء
ياٌی ال آو شلىگیكی گكؾؾ .همچًیى هیبیًین که ٬ايىوگفاق هىئىل ؾ٨حك اوًاؾ قا ؾق ِىقجی که
يحىايؿ بهوویلۀ ٌهىؾ ه١كو ٦و ه١حمؿ هىیث اٌؽاَ قا ه١یى کًؿ ال ذبث يمىؾو اوًاؾ هً ٟيمىؾه
اوث.
جأکیؿ ٬ايىوگفاق به ایى ظؿ بك هىئلۀ اظكال هىیثِ ،ك٨ا بكای شلىگیكی ال وىءاوح٩اؾههای
اظحمالی و جىالی ٨اوؿی اوث که ؾق ِىقت ٠ؿم ق٠ایث ،هصالاتهای ايحٝاهی ؼاِی قا بكای
وكاو ؾ٨اجك اوًاؾ قومی پیًبیًی يمىؾه اوث .ال شمله جىبیػ کحبی با ؾقز ؾق پكويؿه ،شكیمۀ
ي٭ؿی ،ايّ٩ال هى٬ث و ؾائن ال اٌح٥ال به ٌ٥ل وكؾ٨حكی و هٕا٨ا ایًکه هىئىلیثهای شمائی و
هؿيی يیم ؾق ِىقت اٌحباه ؾق اظكال هىیث هحّىق اوث.
اگك وكؾ٨حك ؾق هىیث هح١اهلیى یا ٘ك٨ی که ج١هؿ هیکًؿ جكؾیؿ ؾاٌحه باٌؿ ،بایؿ ؾو ي٩ك ال
اٌؽاَ ه١كو ٦و ه١حمؿ ظٕىقا هىیث آياو قا جّؿی ٫يمىؾه و هىئىل ؾ٨حك هكاجب قا ؾق ؾ٨حك ذبث
و به اهٕای ٌهىؾ قوايیؿه و ایى يکحه قا ؾق ؼىؾ اوًاؾ ٬یؿ يمایؿٌ .اهؿی که یک ٘ك ٦ال اِعاب
ه١اهله قا ه١ك٨ی هیيمایؿ يمیجىايؿ ه١ك٘ ٦ك ٦ؾیگك باٌؿ .ؾق ِىقجی که که وكؾ٨حك يحىايؿ به
وویلۀ ه١كو ٦و ه١حمؿ ،هىیث اٌؽاَ قا ه١یى کًؿ بایؿ ال ذبث يمىؾو وًؿ اهحًا ٞيمایؿ( .هىاؾ
٬ 10 ،10 ،12ايىو ذبث اوًاؾ و اهالک).
٘ب ٫هاؾۀ ٬ 11ايىو ذبثٌ ،هىؾی که هىیث هح١اهلیى قا جّؿی ٫هیيمایًؿ بایؿ هىذ ٫و
هىقؾا٠حماؾ وكؾ٨حك باًٌؿ ٠الوه بك ایى ،اوقا ٪هىیث ؼىؾ قا يیم به ؾ٨حكؼايه ،اقائه ؾهًؿ .هاؾۀ 11
٬ايىو همبىق ٌهاؾت اٌؽاَ ـیل قا پفیك٨حه يؿايىحه اوث٤ :یكقٌیؿ یا هعصىق ،کىق یا کًگ،
اٌؽاَ ـیي ٟ٩ؾق ه١اهله ،ؼؿهۀ هىئىل ؾ٨حك ،ؼؿهۀ اِعاب ه١اهله.
٘ب ٫هاؾۀ  01آئیىياهۀ ؾ٨اجك اوًاؾ قومی هّىب « :0703تًظین و حبت هؼاهالت اشخاص
بهػًىاو شزکت یا يمایًذگی شزکت لبل اس ادزاس شخصیت دمىلی آوها همًىع است» .اظكال
ٌؽّیث ظ٭ى٬ی ٌكکثها ،وكؾ٨حك هى ٧ٜاوث ،ابحؿا آؼكیى هؿیكاو و ؾاقيؿگاو ظ ٫اهٕا و
کىی که ال ٘كٌ ٦كکث ظ ٫اهٕای اوًاؾ قومی و ج١هؿآوق قا ؾاقؾ قا ال اؾاقۀ ذبث ٌكکثها،
اوح١الم يمىؾه وپه با هالظٝۀ اواوًاهه و قولياهه قومی ٌكکث و اظكال هىیث ؾاقيؿۀ ظ٫
اهٕا ،يىبث به جًٝین و ذبث وًؿ ا٬ؿام يمایؿ.
٠الوه بك ایى ،وكؾ٨حك ،بایؿ ٬بل ال جًٝین و ذبث اوًاؾی که هىٔى ٞآو ايح٭ال یا هبه ،وِیث،
قهىِ ،لط ،ه١اؤه و و ٧٬هال هً٭ىل یا ٤یكهً٭ىل باٌؿ ،هالکیث ه١اهل قا بهيعى ه٭حٕی اظكال

يمایؿ .جٍؽیُ و اظكال هالکیث ؾق هىاقؾ هؽحل ٧هح٩اوت اوث .هرال ؾق جًٝین اوًاؾ اهىال
٤یكهً٭ىل (هلک) وكؾ٨حك بایؿ هالکیث ٨كوًٌؿه قا ال ٘كی ٫اوح١الم ال اؾاقۀ ذبث اوًاؾ و اهالک
هعل و٬ى ٞهلک ٧اظكال يمایؿ ،همچًیى ؾق ايح٭ال وهنالٍكکه بایؿ ال اؾاقۀ ذبث ٌكکثها اوح١الم
يمایؿ.
هىل٩ۀ ؾوم اظكال اهلیث اوث .اهلیث ٠باقت اوث ال ٬ابلیث ايىاو بك ؾاقا ٌؿو ظ ٫و جکلی٧
(اهاهی .)001 :1/0711 ،اهلیث بك ؾو يى ٞاوث .اهلیث جمح ٟیا اهلیث جملک که هالک
ٌؽّیث ظ٭ى٬ی اوث و با جىلؿ ٌؽُ ٌكو ٞو جا لهاو هكگ اؾاهه ؾاقؾ ،به ٠باقت ؾیگك ٬ابلیحی
اوث که ؾق ايىاو که به ا٠حباق آو هیجىايؿ ؾاقای ظٌ ٫ىؾ و هىقؾ جکلی٬ ٧كاق گیكؾ .اهلیث اوحی٩اء
یا اهلیث جّك ٦که ٠باقت اوث ال ٬ابلیحی که ٬ايىو بكای ا٨كاؾ ًٌاؼحه جا بحىايؿ ظ ٫ؼىؾ قا اشكا و
ؼىؾ قا هح١هؿ واليؿ و به ٠باقت ؾیگك ِالظیحی که ٌؽُ به ظکن ٬ايىو ؾقباقه ا٠مال ظ٫
ؼىیً هییابؿ.
٘ب ٫هاؾۀ ٬ 111ايىو هؿيی« :هز ايساو هتمتغ اسدمىق هذيی خىاهذ بىد لیکى هیچکس
يمیتىايذ دمىق خىد را اجزا کًذ هگز ایًکه بزای ایى اهزاهلیت لايىيی داشته باشذ» .هاؾۀ 002
٬ايىو هؿيی بیاو هیؾاقؾ« :هتؼاهلیى بایذ بزای هؼاهله اهلیت داشته باشًذ» .و ٘ب ٫هاؾۀ ٬ 000ايىو
هؿيی بكای ایًکه هح١اهلیى اهل هعىىب ٌىيؿ بایؿ بال ٣و٠ا٬ل و قٌیؿ باًٌؿ .وكؾ٨حك ٬بل ال جًٝین
و ذبث وًؿ بایؿ به ٘ك ٪ه٭حٕی اهلیث هح١اهلیى قا اظكال يمایؿ٘ .ب ٫هاؾهواظؿۀ ٬ايىو قاش ٟبه
ٌكٖ هح١اهلیى هّىب ٌ 07هكیىق هاه  0707ؾق هىقؾ کلیۀ ه١اهالت و ٠٭ىؾ و ای٭ا٠ات به اوحرًاء
يکاض و ٘ال ،٪هعاکن ٠ؿلیه و اؾاقات ؾولحی و ؾ٨اجك اوًاؾ قومی بایؿ کىايی قا که به وى  01وال
ٌمىی جمام يكویؿهايؿ ا٠ن ال ـکىق و اياخ٤ ،یكقٌیؿ بًٍاوؿ هگك آيکه قٌؿ آوها ٬بل ال ا٬ؿام به
ايصام ه١اهله با ٠٭ؿ و یا ای٭ا ٞبه ٘ك٨یث هؿ٠یال١مىم ؾق هعاکن ذابث ٌؿه باٌؿ .اٌؽاِی که به
وى  01وال ٌمىی جمام قویؿهايؿ ،ؾق هعاکن ٠ؿلیه ،اؾقات ؾولحی و اوًاؾ قومی ،قٌیؿ
هعىىب هیٌىيؿ .هگك ایًکه ٠ؿم قٌؿ آوها به ٘ك٨یث هؿ٠یال١مىم ؾق هعاکن ذابث گكؾؾ؛ هًاٖ
جٍؽیُ وى اٌؽاَ اوقا ٪هىیث آوهاوث هگك آيکه ؼال ٦آو ذبات ٌىؾ.
به اوحًاؾ بًؿ ؾوم هاؾۀ ٬ 012ايىو هؿيی ،اهلیث ٘ك٨یى ،ال ٌكایٗ اواوی ِعث ه١اهالت
هیباٌؿ و بكای اظكال اهلیث ٠الوه بك اظكال بلى ٢که به واؾگی و بك اوان وى هح١اهلیى و هالظٝۀ
اوًاؾ وصلی ٬ابل بكقوی اوث ،اظكال اهلیث و بكقوی ٠٭ل و قٌؿ هح١اهلیى کمی ؾٌىاق
هیيمایؿ .اظكال ایى ٕ٬یه اهكی هىٔى٠ی اوث و اذبات وشىؾ یا ٠ؿم آو يیالهًؿ بكقوی و جؿ٬ی٫
کاقًٌاوايۀ وكؾ٨حك هیباٌؿ .ال ٘ك٨ی هالظٝه هیٌىؾ که ه١اهالت کىايی که ٨ا٬ؿ قٌؿ ا٬حّاؾی

و ٠٭لی هیباًٌؿ به ؾوحىق هاؾۀ ٬ 000ايىو هؿيی هعکىم به بٙالو اوث و قأی ظصك اٌؽاَ
هعصىق ؾق هعاکن ؾاؾگىحكی اِؿاق هییابؿ و ایى ههن ؾق اشكای هاؾۀ ٬ 30ايىو ؾ٨اجك اوًاؾ
قومی هّىب  01جیك هاه  0713به والهاو ذبث اوًاؾ و اهالک کٍىق ا٠الم هیگكؾؾ .ؾق يحیصه
هیچ جکلی٩ی ؾائك بك ا٠الم اواهی هعصىقیى به وایك هكاش ٟهىشىؾ يؿاقؾ .هالظٝه هیٌىؾ که با
ج٩ىیٓ اؼحیاق جًٝین اوًاؾ قومی هحٕمى ه١اهله که ؾق وایك هكاش ٟبهشم ؾ٨اجك اوًاؾ قومی
ِىقت هیگیكؾ و بؿوو وشىؾ يّىَ ٬ايىيی به ٌكض ٨ى ،٪ایى هٕ١ل يمایاو هیگكؾؾ؛ و اواوا
بایؿ گ٩ث که وایك هكاش ٟؾق جٍؽیُ هعصىقیث بكای ايصام ه١اهالت هعؿوؾیث ؾاقيؿ ،و ؾق
ِىقت ا٘ال ٞؾاٌحى يیم يٝك به ایًکه ٬ايىو ،هعاکن ؾاؾگىحكی قا هلمم به ا٘ال ٞقوايی به والهاو
ذبث اوًاؾ و اهالک يمىؾه اوث ،هیچ گىيه هىئىلیحی قا يؽىاهًؿ پفیك٨ث.
ؾق کحاب ؾهن ٬ايىو هؿيی هّىب وال ٌ 0703مىی يیم که ياٜك به هباظد ظصك و ٬یمىهث
هیباٌؿ ،الماهات و ه٭كقات کاهال ً٨ی و پیچیؿهای ؾقؼّىَ يعىۀ ج١ییى جکلی ٧اهىال
هعصىقیى ال شمله ِ٥اق ،اٌؽاَ ٤یكقٌیؿ و هصايیى بیاو ٌؿه اوث و اشكای ؾ٬ی ٫و ا٠مال
ِعیط ه٭كقات همبىق يیال به ؾاٌحى ؾايً ظ٭ى٬ی ،جؽُّ و جبعك ٨كاوايی اوث که ایى الماهات
و ه٭كقات بایؿ ؾق جًٝین اوًاؾ هلعى ٚيٝك هكاش ٟقومی باٌؿ.
هىاقؾی که جًٝین اوًاؾ ه١اهالت هكاش١یى جىوٗ وایك هكاش ٟبهشم ؾ٨اجك اوًاؾ قومی ٬ايىيا
هیىك يمیباٌؿ:
اوًاؾی که بههىشب ؾوحىق هعاکن ؾاؾگىحكی بهِىقت وًؿ ايح٭ال ١ٙ٬ی جًٝین هیگكؾؾ .بك
٨كْ هرال ؾق قابٙه با اشكای ؾاؾياهۀ هعکىهیث ٘ك ٦به ايح٭ال ١ٙ٬ی ظ٭ى ٪ياٌی ال جل٩ى که به
اوحًاؾ ٬ايىو اشكای اظکام هؿيی هّىب اول آباو هاه ٌ 0711مىی ِىقت هیگیكؾ و ايصام ایى
ههن هىحمىک به هاؾۀ ٬ 031ايىو اشكای اظکام هؿيی شم ال ٘كی ٫ؾ٨اجك اوًاؾ قومی اهکاوپفیك
يمیباٌؿ
ؾقؼّىَ هاؾۀ  73اِالظی ٬ايىو ذبث اوًاؾ و اهالک هّىب  0730/02/01جًٝین وًؿ
ايح٭ال اشكائی يىبث به هكهالی که ؾق ـهه باٌؿ و ؾق قهى ٬كاق گك٨حه اوث شم ال ٘كی ٫ؾ٨اجك اوًاؾ
قومی ِىقت يمیگیكؾ.
بك اوان آيچه بهً٠ىاو ٌكایٗ جًٝین وًؿ قومی گ٩حه ٌؿ و همچًیى جىٔیعاجی که ؾق لهیًۀ
ا٬كاقياهۀ اِالظی اقائه گكؾیؿ ،ؾق وًؿ اِالظی اهکاو ايح٭ال هالکیث وشىؾ يؿاقؾ .البحه
ؾقؼّىَ ا٬كاقياهه ایىگىيه يیىث و ا٬كاقياهه هیجىايؿ هبًای جًٝین وًؿ هالکیث ٬كاق گیكؾ.

 .۷يمص الزار در اصالح سًد اس دیدگاه فمها و دمىقداياو

به ا٠ح٭اؾ اکرك ظ٭ى٪ؾاياو ه١اِك ،اِل اولیه بك ا٠حباق اوًاؾ اوث هگك آيکه ؼال ٦آو به اذبات
بكوؿ .بًابكایى به يٝك ظ٭ى٪ؾاياو چًايچه وًؿ ٠لیه یکی ال هحؿا٠ییى ابكال ٌىؾ و هىقؾ جکفیب
(ش١ل ،ايکاق یا جكؾیؿ) ٘ك ٦ه٭ابل ٬كاق يگیكؾ ،هیجىاو به آو جكجیب اذك ؾاؾ .ال ا٘ال ٪هاؾۀ 0010
٬ايىو هؿيی يیم هیجىاو کحبی بىؾو ا٬كاق قا کٍ ٧يمىؾ .ل ٛ٩وویلۀ ه١مىل بیاو ا٬كاق اوث ولی
اٌاقه و ٠مل يیم هیجىايؿ ؾاللث ِكیط و هىح٭ین بك وشىؾ ا٬كاق کًؿ( .هاؾۀ ٬ 0010ايىو هؿيی)
کاجىلیاو ،وًؿ قا قایسجكیى وویلۀ اذبات ظ ٫هیؾايؿ و ؾق ه٭ایىه با ا٬كاق و ٌهاؾت ،وًؿ قا ٬ىیجك
ؾايىحهٌ ،هاؾت و وىگًؿ قا ج٭ىیثکًًؿه و هکمل اوًاؾ هیؾايؿ .او هیگىیؿ« :وًؿ قایسجكیى
وویلۀ اذبات ظ ٫اوث .همیًۀ ؾاؾقوی و جٍكی٩ات ٘ىاليی آو وبب ٌؿه اوث که اٌؽاَ ؾق
پیمىؾو ایى قاه ؾٌىاق جأهل کًًؿ و با ٘ك ٦ؼىؾ به گ٩ثوگى بپكؾاليؿ و قاه گكیمی بیابًؿ .په ؾ٠ىا
هًگاهی آ٤ال هیٌىؾ که اهیؿ هكگىيه اِالض ال بیى ق٨حه اوث و هك ؾو ٘ك ٦ؾق هٙالبه و ايکاق ظ٫
هّمن هىحًؿ .ؾق ایى ٌكایٗ کمحك اج٩ا ٪هیا٨حؿ که ؼىايؿه یکباقه به وىؾ ٘ك ٦ا٬كاق کًؿ و ؾاؾقن
قا ال اوحًاؾ به وایك ؾالیل بی يیال والؾٌ .هاؾت و وىگًؿ ؾق ٬كاقؾاؾها کمحك هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق
هیگیكؾ و بیٍحك بكای ج٭ىیث و جکمیل اوًاؾ بهکاق هیقوؾ ،اهاقات يیم ؾق همۀ ؾ٠اوی ٬ابل اوحًاؾ
يیىث .اهاقه بك هبًای ٤لبه و ٜاهك اوحىاق اوث و ؾاؾگاه به یاقی آو به٘ىق هىح٭ین به ظ٭ی٭ث
يمیقوؿ» .وی ؾق ٬ىمحی ؾیگك همایای وًؿ قا یاؾآوق هیٌىؾ و هیگىیؿ« :وًؿ پیً ال ؾ٠ىا جًٝین
هیٌىؾ و چىو هًىل يما٠ی ؾق بیى يیىث ،ؾو ٘ك ٦با ظىىيیث و ؾ٬ث بیٍحك آو قا هیيىیىًؿ و
گاه يیم ظ٭ى٪ؾاياو بهً٠ىاو وكؾ٨حك یا هٍاوق ظ٭ى٬ی آياو قا قاهًمایی هیکًًؿ .ایى يىٌحه ذابث
هیهايؿ و گفٌث لهاو ال ا٠حباق آو يمیکاهؿ ؾق ظالیکه ؼا٘كهها ال بیى هیقوؾ ،چهبىا گىاهاو ال
ؾوحكن هؿ٠ی ؼاقز هیٌىيؿ( ».کاجىلیاوٌ )710 :0713 ،أو و هًملث وًؿ ؾق آییى ؾاؾقوی
هؿيی چًاو اوث که ؾاؾگاه قا ال ٠ؿم جكجیب اذك بؿوو ؾلیل به وًؿ هً ٟکكؾه اوث .هاؾۀ  731آییى
ؾاؾقوی هؿيی هیگىیؿ« :دادگاه يمیتىايذ به هفاد اسًادی که صذور آو اس کسی که سًذ به او يسبت
داده شذه و هذزس باشذ بذوو دلیل تزتیب احز يذهذ» .کاجىلیاؤ ،مى جبییى ایى هىٔى ٞهاؾۀ ٨ى٪
ال آییى ؾاؾقوی هؿيی قا ههنجكیى همیث وًؿ ،ؾق ه٭ابل وایك اؾلۀ اذبات ؾ٠ىی بكٌمكؾه هیگىیؿ:
«ال همه ههنجك ایًکه اقلیابی وًؿ با ؾاؾگاه يیىث و ٔكوقجی يؿاقؾ که هايًؿ ٌهاؾت ؾاؾقن قا ٬ايٟ
کًؿ( ».کاجىلیاو)710 :0713 ،

يتیجه

هٙاب ٫هاؾۀ ٬ 0011ايىو هؿيی  ،وًؿ بك ؾو يى ٞاوث :ال )٧وًؿ قومی و ب) وًؿ ٠اؾی.
اوًاؾی که ؾق اؾاقۀ ذبث اوًاؾ و اهالک و یا ؾ٨اجك اوًاؾ قومی یا ؾق يمؾ وایك هأهىقیى قومی ؾق
ظؿوؾ ِالظیث آوها بك ٘ب ٫ه٭كقات ٬ايىيی جًٝین ٌؿه باًٌؿ ،قومی اوث( .هاؾۀ ٬ 0013ايىو
هؿيی) ٤یك ال اوًاؾ هفکىق ؾق بًؿ ٨ى ،٪وایك اوًاؾ٠ ،اؾی اوث .اوًاؾی که ؾق ؾ٨حكؼايه جًٝین
هیٌىؾ بكابك هىاؾ  0013و  0013و ٬ 0011ايىو هؿيی ،قومی هىحًؿ .با ایى وِ ٧ايصام
ه١اهالت بهِىقت ؾوحی و ؾق ٬الب ٬ىلًاهه ،هبای١هياهه و همچًیى اهٕای ج١هؿياهه ،ا٬كاقياهه،
قٔایثياهه و… بیى ٘ك٨یى بؿوو ذبث قومی ؾق ؾ٨حكؼايه ؾق ٬الب وًؿ ٠اؾی اوث و ا٠حباق وًؿ
قومی قا يؿاقؾ و ؾق ه٭ام ؾ٠ىی یا ؾ٨ا٬ ،ٞابل اوحًاؾ يیىث .قويؿ جًٝین و جکىیى یک وًؿ ؾق
ؾ٨حكؼايۀ اوًاؾ قومی با جىشه به جًى ٞو ج١ؿؾ ٬ىايیى و پیچیؿگی هىائل ظ٭ى٬ی و با جىشه به
قويهای وًحی هحؿاول و ؾؼالث هىح٭ین ٠اهل ايىايی ال ابحؿا جا ايحهای کاق بكول و و٬ى ٞاٌحباه ؾق
هك یک ال هكاظل بكقوی هؿاقک ،جًٝین وًؿ ،ذبث آو ،اظكال هىیث و ...قا اشحًابياپفیك يمىؾه
اوث .با ٬بىل ایى وا١٬یث ،اٌحباهات قا به ؾو ؾوحه ،شمئی و ٤یكهإذك و کلی و هإذك ج٭ىینبًؿی
هیيمایین .هىقؾ اول اٌحباهاجی اوث که ه١كو ٦به اٌحباهات شمئی و ٬لمی اوث و يیم اٌحباهاجی
که ٬بل ال جکمیل و اهٕای وًؿ واٌ ٟ٬ؿه و یا اٌحباهاجی که به ٘ك٨یى وًؿ ؾوحكوی بىؾه و ٘ك٨یى
ظأك به اِالض آو هىحًؿ جىوٗ هىئىلیى ؾ٨حكؼايه و با قويهای هحؿاول ال شمله جىٔیط،
جّعیط ؾق ـیل وًؿ ٬بل ال اهٕا و یا جًٝین وًؿ اِالظی اهکاوپفیك هیباٌؿ .هىقؾ ؾوم اٌحباه
هإذك که هىشب بیا٠حباقی وًؿ بىؾه و یا اِىال بكؼال ٦هؿ ٦و يیث جًٝینکًًؿگاو جًٝین گكؾیؿه
و یا اٌحباهاجی که په ال اهٕا و جکمیل وًؿ هٍؽُ گكؾیؿه و ؾوحكوی به ٘ك٨یى وًؿ همکى
يیىث .ؾق ایىگىيه هىاقؾ هىئىلیى ؾ٨حكؼايه بایؿ با هکاجبه و کىب جکلی ٧ال هكاش ٟـیقبٗ (اؾاقی
یا ٕ٬ایی) و اؼف هصىل و ظکن اللم به وٜی٩ۀ ٬ايىيی ؼىؾ ٬یام و ا٬ؿام يمایًؿ.
هیچگىيه ٬لن ؼىقؾگی ؾق اوًاؾ قومی ٬ابل ٬بىل يیىث و اگك اٌحباهی ؾق وًؿ ِىقت گیكؾ
بایؿ ٘ی وًؿ ؾیگكی آو اٌحباه قا اِالض يمىؾ .ؾق هىاقؾی پیً هیآیؿ که ٠باقجی ؾق وًؿ اٌحباها و
وهىا ؾقز هیگكؾؾ و بكای اِالض آو بایؿ ا٬كاقياهۀ اِالظی جًٝین ٌىؾ .به همیى هًٝىق هًگام
جًٝین اوًاؾی هايًؿ وًؿ هلک و آپاقجماو ؾق هحى وًؿ ٬یؿ هیٌىؾ که٨« :كوًٌؿه ٔمىال١٭ؿ جًٝین
ایى وًؿ به ؼكیؿاق وکالث ؾاؾ که ؾق ِىقت بكول هك گىيه اٌحباه ؾق جًٝین وًؿ يىبث به جًٝین
ا٬كاقياهه اِالظی ا٬ؿام يمایؿ» که ؾق ِىقجی که اٌحباهی ِىقت گك٨حه بىؾ ،ؼكیؿاق بحىايؿ بؿوو
يیال به ظٕىق ٨كوًٌؿه وًؿ قا اِالض يمایؿ.

بك اوان بًؿ (یک) بؽًٍاهۀ ٌماقۀ  3/77322هىقغ  31/02/01کايىو وكؾ٨حكاو و ؾ٨حكیاقاو
جهكاو ،اِالض وًؿ با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی اهکاوپفیك اوث .بك ایى اوان اِالض وًؿ با
ق٠ایث شمی ٟه٭كقات و اؼف هؿاقک اللم با جًٝین ا٬كاقياهۀ اِالظی بیى هح١اهلیى يىبث به
اٌحباهات به٠ملآهؿه به هًگام جًٝین وًؿ ايح٭ال بالاٌکال اوث .همیًۀ جًٝین ایى وًؿ ؾق ِىقجی
که اٌحباه ال ؾ٨حكؼايه بىؾه باٌؿ٠ ،ك٨ا به٠هؿۀ ؾ٨حكؼايه هیباٌؿ .اها ؾق هصمى ٞو با بكقوی جمام
هىٔى٠ات با ا٬كاقياهۀ اِالظی يمیجىاو هىٔى ٞشؿیؿی قا که ٬بال هیچگىيه اهاقه و یا ؾلیلی ؾق
ج١ل ٫اقاؾه و ّ٬ؿ ٘ك٨یى ؾق ایصاب آو یا٨ث يمیٌىؾ با ا٬كاقياهۀ اِالظی به وًؿ أا٨ه و یا ال آو
کىك يمىؾ و به٘ىق کلی ا٬كاقياهۀ اِالظی هملک ؾاقایی بكای ٘ك٨یى وًؿ اِلی يؽىاهؿ بىؾ.
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The role of confession in modifying official documents and
property acquisition


Mohammad Shiravi Khozani

Abstract
Preparing a declaration in a notary public involves various aspects. These
include the marriage declaration, the Islamic declaration, the receipt
declaration, the debt declaration and the amendment declaration. According to
row 20 of the set of registration circulars, "it is okay to amend the document by
observing all the regulations and obtaining the necessary documents by
preparing a correctional agreement between the parties regarding the mistakes
made during the preparation of the document." The implementation of the
provisions of this section of the registration circulars has several ambiguities in
practice. From the beginning to the end of the work, the occurrence and
occurrence of errors in each of the stages of document review, document
preparation, registration, authentication, etc. has been inevitable. In this article,
we will examine the role of confession in amending the document and examine
its various aspects.
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