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Abstract 

Corruption of contracts in society creates adverse effects, deep class differences. 

Corruption of the contract causes the loss of the party who, relying on the validity of the 

contract, incurs costs and lays the foundation stone of his trust in the contract, which is 

ultimately annulled. In the relationship between the parties, there is no doubt about the 

return of the same property to the corrupt contract, and since the invalidity has no legal 

effect and no ownership is created, the status should be restored to its previous state and 

the pre-contract status should be revoked. . This is because the parties to the contract may 

have waived costs or opportunities in concluding it. In the case of financial corruption of 

the contract, all these cases are considered as damages, because the party to whom the 

cause of the corruption is attributed and nevertheless enters into the contract, is guilty 

and should be held responsible for compensating such damages. In this regard, contract 

corruption is an executive guarantee to advance the goals of society towards proper legal 

relations. Under UK law, a contract may be declared void and ineffective. This invalidity 

in terms of creation, such as contracts that are contrary to public order, morality, good 

and illegitimate, has many similarities with Iranian law. Regarding the status of the 

contract in English law 
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 چکیده

رارد ر مبدعثمضاادمممم فساد مادي.ممآود  بءاء مامدرم طبقدتممقیرختالفدتمعمممآثددمساء، فساد مادي مرارد ر ادم دماداه، مم

نهد هم ،م دمممیرعتمد مخء مدرمبارارد ر ممینمء همومساانبمبندممی ادن،یبامصاا کمرارد ر  ما ممتمد رسااکم ،مبدمرعم طاف

واء مندرد مومممدییادلمب،معقدمفدساادمتا ممنینساابکمب،مرسااتا ر معمنی.م ددوربطمطافخءد  اهامبطالنمبامآنماممکمینهد

رزمرارد ر ممشیسادبقمومحديکم ممءدتب،مصامممکمیوضاهمدیبدممشاء   نممجد یرمم رساکمومتمک مم چءنمبطالنمفدردمرثامحقءر

رارد ر مام نمممنیابارنمشاء .مرزآنجدم ،مطافمدیبدم گا  م اتءا،مشاص امم اءد مااخساددتممنیبدطلمرعد همشاء موم دمر

منیرمم،رارد ر  مامم نظام ا همبدشاند.م دفا مفساد ماديصاا ممی ادکمیرزماءرهممیدومادن،یرنهقد مآن ما ممیدرساتدمساکم در

آن مرردرممب،مرنهقد مرارد ر ممم  ،معککمفسد  مانتسبمب،مروسکمومبدواءم طافماریزمم ند  صءدتمخسددتماکءهمااءرد مب،

مکیرارد ر  ممم درساتدمفساد ماديمنی رنساک.م دمرم خساددرتممنیرومدرماساوءلمابارنمچنمدیشادهمومبدممایاات بمتق امم ند  ا

رارد ر مام نمممکی دحقءقمرنگکساتدنممممرساک.ممحیصا مم سامکمدوربطمحقءرمم،رادر ماداه،مبممبا شیبام ممی ضامدنکمراار

موممحساان،رخالقم  عمءا ،مخال منظمممیادنندمرارد ر ادمجد یبطالنم درساابدامرمنیرممرثامرعالممشااء . بممورسااکمبدطل

ممی مادد مموت دحقءقمرنگکستدنمتفدممرارد ر ممکمیبدموضهممددربط، مم رد .مارنیبدمحقءقمرمیزید ممیاداشدبهکممنداشاوعمرسک 

م را دنمادرمشادنم رد مومبصشاممحیصا م ،مبصشمبدطلمدرمرزمیرساکمب،من ءممیاشاهء مرساکم ،مرارد ر ادمردبلمادرسادز

رارد ر مم فساد ماديممیضامدنکمراار ددربط،مبدمم.ممساکمینمات اءدمم تیوضاهممنی ،مچنممارنیرمم دممحقءرباخال منظمبمدند.مم بدر

مما میراردمگممم تی ،ماتههدي،م دموضاهمموماد مآنمرساکمماندیگم تاماءد مح ممراردماگساتا همساددرتخمم سی دحقءقمرنگک

بامبدزگشکممنشدهمومرصلممافت،ی ذم گستا گممنیب ثمخسددتمب،مرممارنیرادم دمحقءقمرمرارد ر مراارمشدهمرسک.می  ،مگءم

م217بدمرصاال ماد همممگا   اممشانهد یرساکموم ممیرنم ژواشم تدبصدن،یاطديبم دمرممیآودامعمءهیرساک.مشامممب،محديکمسادبق

با،مساااماکممممااد رارد رممرگاممچنیناممم؛تامرزمت اااایحماهاکماهاداکا،م درارد ر مردردا،مگا  رادنءنماادن  مافهءا مشااافاد 

مم مااراعمردنءنمیاد،یدییرزمابدأمتدوممما یاءد مرساتفد همراردمگمممسادخت،شی ممیرارد ر ادومم ندمدریشادنمساءقم   یي تاونر

 خءرادمشد.ممیشتایبممیایاکءگمم افدسدماديمرزممیحدو متد مثبکمگا  مم در سبمومبهدمرز ددشندس

 

مراار.فسد مادي  مبطالن معدمماشاوعیک مرارد ر  مضمدنکممم کیدمورژه
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 اقدا،

ریممادیمحقءر مادیگدهمامتدزمومویژهردر هم دمرارد ر ادمرسکم ،م دمر ثامنظدمرخالقمحسن،مرزمرءرعدما دو  نندهمآزر یمم

 رد .مرینمردعدهم دمنءشاات،مادیمحقءر مدراعمب،مرارد ر ادمت کمعنءرنماءابدتمنداشاااوعمشاادنمرارد ر ماءد ماطديه،مم

اشاوعمبء نمرارد ر ادمممگیا .مرصاءً می  مرزمابدحثماهممومرسادسا محقءقمخ ءص م دمرکماومرارد ر اد ماسوک،راردما 

ومتههدرتمندشا مرزمآنمرساک.مانظءدمرزمفساد مادي مرارد ر  مقیاردنءن مبء نمآنمب،معککماردیاتمبدمردنءنماءضاءع، منظممم

عمءا میدمرخالقمحسان،مرساک.ممفساد مرارد ر مامیشا،مندهامب،مفساد ماءضاءعمرارد ر مومعءضاینمآنم دمرارد ر ادیمادي م

رارد ر مراایماشااوعمبدشادمرادمب،مي دمماالزا،مرااریمآنمبدمراایمقیاردنءن  ماردیاتمنیساک مزیارمام نمرساکماءضاءعمم

بدمنظممعمءا میدمرخالقمحساان، منداشاااوعمشاادنمرارد ر مدرمب،م نبدلم رشاات،مبدشااد.م دمرینماءرد مرگام دمزادنمرااریمم

شاء .م دمحقءقمریارنمبدطلما ریمًزممآید معقدمب،ماهکمعدممرا دنمرااریمردنءن ماءضاءعمماءضاءعمآن مچنینماالزا،

ردنءنمادن مومنی مم975 م654 م217اهممتاینماءرد یم ،مب،ماساوک،مي ومماشااوعیکمرارد ر مرشاددهمشادهمعبددتندمرزاماءر م

ريندسمیدممشاء م ،مب،متیاییعمحقریمگفت،ما ردنءنمآیینم ر دسا مادن .ماهکمنداشااوعم دمعککمقدی مب،ماهداک،م6اد همم

ادیمتیاییعمتاینما ادرقبدمادرسادزیمایدنمرنءرعماهدتمنداشااوعمبدیدمگفکمی  مرزمبددزتاینموماهممرنجداد.رهللما حق

رينادس مرعمادلمفساااد ماادي م دمرارد ر اادمرساااکمومرزمآنجادم ا،مرادنءنگاذردمریارنم دماءد ماهاکماهاداکا،مرزمرادنءنماادن ممحق

ءنمادن مادم دماءد متأثیامحقءر مرینمنءعمرزمفارنساا،مريهدممگافت،مرسااکمومب،مطءدم ک مرزمآنم یاویمننمء همرسااک.مردن

ردنءنمادن م دمرینمخ اء ماقادما م رد امد دماهداک،مًزممنیساکمم217رارد رادم ردریمرشا دلمرساک؛مب،مطءدی ،ماد هم

 ،ماهکمآنمت ایحمشء مرادمرگامت ایحمشدهمبدشدمبدیدماشاوعمبدشدمومرًمبدطلمرسک(.ممبدمتءا،مب،ماستفد مرزمرینماد همم

تأثیاماهکمنداشااوعم دمبطالنمعقدمراتمدعمشااریط مضااودیمرساکموم دمصاءدتمفقدرنمی  مرزمرینمشااریطمنبدیدمممباری

م-2اامواء مورره مرنگی همنداشاوعم دمی  مرزم ومطا م1رارد ر مدرمبدطلم رنسک؛مشاریطماءد منظامبدینمتاتیبمرسکامم

ت ایحمب،ماهکمنداشاوع.مبندبارینمرگاماامم-4شاوعممبددزمبء نماهکمندام-3استقیممومب مورسط،مبء نمرنگی همنداشاوعمم

ویژهمرااوزهم دمتءرندمانجامب،مبطالنمعقدمشاء .مرینماساأي،مب،یکمرزمرینمشااریطمواء مندرشات،مبدشاد ماهکمنداشااوعمنم 

 ،ممزاین،مرارد ر ادیماؤثام دمعاص،مررت د م ردریمرامیکمرسک.مزیارما دو م ا نمبطالنماهداک،م دمرارد ر ادیم رخک م

ابتن مبامفساااد مادي ماساااتندمصاااافد مب،ماءرد مفءق مدرهمدرمباریمرنهقد مرارد ر ادی م ،مبدمرنگی همرخاللمب،منظممعمءا مم

سادز .مشادیدنمر امرساکم دمامینمدرساتدم دمتمدممنظدممادیمحقءر م نیدمواء ممگیا  مامءردما ررت اد یمصاءدتما 

قمحسان،مومنظممعمءا م دمرارد ر ادماقادمشادهمرساک م دمضامدنکمراارادیمادن ماتنءع م دمصاءدتمعدممدعدیکمرخال

صاءدتی ،م دمردنءنمادن مادمن،متنهدم دمخ اء مرعتبددمرینمنءعمرارد ر ادمبدمرشا دلماءرا،مرساک؛مدراعمب،مااحک،مبهدمم

مامدمرمددمومگاوبندیمبدطلمو654حقءر مآنمیهن ممضااامدنکمراارمنی مفقیامرساااک؛مزیارم دمردنءنمادن مریارنمطبقماد همم

 عدویمدراعمب،مآنماسامءعمنصءرادمبء ؛مامینمح مم دماءد م کی،متههدرت م ،مرزماهداالتمنداشااوعمتءيیدمشادهمبدشادمم

اددیمرساک.(ماساتفد مرزمرینماد هممنی مح ممعدممرساتمدعمندهامب،ماام ومااحک،مرااریمافد مرارد ر مومرساتا ر معء مم

ن،مرزمرارد رادمرعمدلمنشدهموحت م یءست،مرینمخطامواء ممرسکمومرزماهکمابارنمخسددتمنی مرااریمخدص مباریمرینگءم

 رد م ،مشااریطمبطالنمرینماهداک،مواء م رشات،مبدشادمومطافینمبهدمرزمرااریمافد مرارد ر ماتءا،مبطالنمآنمشاءندموم دم

م  مرااریمرینماهداک،مبدطلمخساددرت محدصالمشاء ؛مبندبارینمرزمآنجدم ،مرخالقمحسان،مومنظممعمءا م دماام شاءدمرز
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آیدموم دمحقیقکمرزماظداامرددتمومصاالبکمنظدممادیمراتمدع مماهمتاینمرءرعدمنظدممحقءر مآنم شاءدمب،محساداما 

رساک مربهدمم دماءد مرثامحقءر مرارد ر ادیمابتن مبامفساد مادي موم یاومآنمعدممضامدنکمرااریمحقءر مًزمموماندسابمم

قءقم شاءدمرنگکیسم دمخ اء مرینمنءعمرزمشادیسات،میکمنظدممحقءر منیساک؛مبامامینمرسادسمضااودتمبادسا مح

تءرنمگفکم ،مردعدهم ک مآنممتءرندم مکمنمدید.م دمحقءقمرنگکسااتدنم دمخ ااء ماهن مومافهءممبطالنما  عدویما 

ادی م ،م اد.مرینمن،متنهدمتءرفقادمقیاردنءن مرسااکمنم ادمح ممب،مرااریمرارد ر ادی م ،ماد مرزمآنرسااکم ،م ر گده

تایمباریماداه،مزیدنبددممادی م ،مب،ماهندیمگساتا هگیا  مبک ،مشادالمآن نندم دمباما درم نبدلما ممیکماق اء ماجاادن،

شاء ؛مرگاچ،م دمگا  .م دمحقءقمرنگکیسم دمدربط،مبدمرارد ر ادی م ،مب،مورساط،مفساد مادي مانهقدما بدشاند منی ما ا 

ک؛مرادمدوی،مریدی م شءدماذ ءدمرینمنءعمرزمرارد ر ادمدرمرءرنینماءضءع،مصارحتد مرثامحقءر مباریمآنم دنظامنگافت،مرس

رارد ر مقیارخالر میدمقیاردنءن مشاندخت،مرساکمومچنینمرارد ر ادی مدرمصاافد مب،م يیلماردیاتمبدمنظممعمءا م الم مبدطلمم

 رندموما م رندموم دماءد مضامدنکمراارمنی مآنچ،مبدونمرسات قدقم ا رخکمشادهمبدشادمردبلمرساتا ر وممردبلمراار،منم 

عءضا مدرم ،م دماقدممرنجدممتههدمنداشااوعم ا رخکمشادهمبدشادمبدمتءا،مب،معدممرسات قدقمطا ماقدبلمردبلمرساتا ر مم

 رنسات،مرساک؛مريبت،م ،مبامرصالمرساتمدعم عءریمرساتا ر معء مومردبلماطديب،مبء نمخساددرتم دمصاءدتمنداشااوعمبء نم

ع م ردریمساء،منیکمومرنگی همنداشااوعمبدشادمیدم دمرینماد مشاایکمورت م ،مخء مادم-1اهداک،م ومرساتثند،مورد مرساکامم

زادنی ،مربءلم عءرمادع مبدعثمر را،معملمنداشاااوعمومربقدیمنتیج،ماصديبمبدمنظممعمءا مومرخالقمحساان،ممم-2بدشااد.مم

بدشاد؛مب،معبددتم یگام دمحقءقمرنگکیس مرصالمباممرا دنمرساتا ر معء موماطديب،مخساددتمرساکماگامرساتثندمواء مم

 رشات،مبدشاد.م دمصاءدتی ،م دمحقءقمریارنمهداار مرا دنمرساتا ر معء مرارد ر یمومرخذمخساددرتم ال مانتف مرساک؛مب،م

امینماهکمرینم ژواشم دمصاد مرساکمب،مبادسا متطبیق ماامیکمرزم وم شاءدمریارنمومرنگکیسم دمخ اء مرعتبددموم

بپا رز مومآنچ،مرامیکم رد ؛متشااایحمدوی ا ممضاامدنکمرااریمحقءر مرارد ر ادیم رخک م دمحءزهمرعمدلمفسااد مادي 

ادمومدوشانمسدختنمادیگدهمضمدنکمرااریمحقءقمخ ءص م دمرینممحقءقمخ اءصا م دمدربط،مبدمفساد مادي م دمرارد ر 

ادیمرااری م یفایمراردمگافت،مرساکمومب،محقءقمادن مرشاصد مخ اءصا محءزهمرساک؛م ،مب،منءع م دماقدبلمضامدنکم

گا  متدمنقشمحقءقممادماءابما رینم ژواشمتج ی،مومت کیلمرینمرسااممرزمضاامدنکمراار ند.م دمضاااودتمتأ یدما 

تامشادهمومادیگدهمورره مآنم دمرینمحءزهم ،متد نءنم متاماءد متءا،مبء همرساک؛ممخ اءصا م دمابددزهمبدمفساد مدوشان

با مفارورن م رد مومبادس مشاندخت،مشاء ؛مب،معبددتم یگا مآشندی مبدمفسد م دمزاین،محقءر مب،مخ ء م دمرارد ر ادم دد

تءرندمادمدرم دمرساااتنبدهمبهتامرح دممومرءرنینمحقءر ماساااکطمنمدید.متطبیق مرینماهمم دمحقءقمریارنمومرنگکساااتدنما 

 ندم ،مردنءنمبامرسادسمرءرعدمومضاءربطم ریقمتنظیممشادهمتءساطمردنءنگذردموضاعمشادهمومرامیکمفساد مرزمآنجدمباوزما 

شاااء .مبنادبارینمررادرا م ا،م دمنتیجا،ماصاديفاکمبادمرح ادممرادنءنمههءدممضمرح ادممرادنءنما اتاکمنظممرینمرءرعادماءاابمنق

شاء مومضامدنکمرااری مرساکم ،مباماامعملمحقءر مشا ک م ،مفدردمی  منمء همرساکمبدموصابمرردرممفساد مشاندخت،ما 

 مادي مرارد ر مومتبیینمگا  .مبندبارینمب ثمومبادسا م یاراءنمفسادرزمعندصااماءاایماذ ءدم دمردنءنمبء هماتاتبما 

 نادموم دماءراها،مبادمرارد ر اادیمنءههءدمبا،م ریقمآثاددمومرح ادممآنمزوریادیم یادرموم نهادنمرینماءضاااءعمدرمآشااا اددتاما 

ریمخءرادم رشاک.مرادر مم ددگیایمضاءربطموماهیددمورحدم دماهکمتشاصیومومتمیی مفساد میدمفقدرنمفساد  مرامیکمویژه

کءگیایمرزمفساااد مادي مومررت اااد یمرارد ر ادمبدمنظامب،متدربیامحد مم دمااریممااتبطمريب(ما رینم ژواشمعبددتندمرزا

ا(مبادس ماؤيف،مادی ماؤثام دم امچءنمرختالس مت ا مقیامردنءن  مدشد،مومردتشد، مرخذم ءدسدنکم دماهداالتموم...



 

5266 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

هیینممرصلمومرستثندادیماءاء ممج(مت اهکمبطالنمرارد ر ادیمابتن مبامفسد مادي م دمحقءقم شءدادیمریارنمومرنگکیس.

 (مبادسا مم  دمرساتمدعم عءریماطديب،مرساتا ر معء م دمرارد ر ادیمامارهمبدممفساد م دمحقءقم شاءدادیمریارنمرنگکیس

نءشاات،مادیمحقءر ممومآدریمصااد دمشاادهم دمااراعمریاادی م شااءدادیماءد ماطديه،م دماهکمرا دنماطديب،مابارنمم

ه(مبادس ماءرد مح ایمضمدنکمراارادیمحقءر م دمحقءقم شءدادیمم گکیس.خسددتم دمحقءقم شءدادیمریارنمومرن

رایدمرسااکمرینم ژواشمبتءرندمب،معنءرنمیکمردمم ءچکم دماساایامشااندساادی مبهتامرعتبددمرارد ر ادیمم ریارنمومرنگکیس.

نمردعدهماهممابتن مبامفساد مادي مومادیگدهمضامدنکمرااریمحقءر م دمحءزهمرارد ر ادمتکق مشاء مومب،م ددبا یمشادنمری

  دمنظدممحقءر مریارنم مکم ند.

 امافهءممفسد مرارد ر م دمحقءقمریارنمومرنگکستدن1

ی  مرزماساددلماهممفقه مومحقءر م دمخ اء ماهداالت مب ثمرزمتأثیاماهکمنداشااوعم دمصا کمیدمبطالنماهداک،م

رنجداد.م دمحقءقمریارنمرهللما دمحقريندسمیشء م ،مب،متیییعمحقریمگفت،ما رسک.ماهکمنداشاوعمب،معککمقدی ماهداک،

 رنند.مب،معبددتم یگا مآنچ،م دمآیدمومآنمدرمبدمفساد مرارد ر ماتار  ما اهمءً متنهدمرزمبطالنمرارد ر مصا بکمب،مایدنما 

گا   م دمریارنمت کمعنءرنمبطالنمبادساا ممادیمحقءر مت کمعنءرنمفسااد مومعدممواء مرارد ر ماطا ما ساادیامنظدم

(ماطدبقماقادرتمردنءنمم20 م1389؛محددایمومر بایمبدبء دن  ممم127 م1398د ایم مومسایدهمبیدیم اادنشادا  ممشاء .مما 

ردنءنمادن  مرارد ر ادیمارادیامبدمردنءن منظممعمءا مومرخالقمحسااانا،مبدطلمتکق مم975ومم10ادن مریارنمرزمامکا،ماءر مم

رعتبددممارد ر ادیماصديبمبدمعءرالمسا،مگدن،مفءقمدرمب ًمنی مرشادهمرساک.مرءرنینماءضاءع،محقءقمرنگکیسمومرءرعدم دان

یدمقیاردبلمراارمرعالمم ا همرساک.ماام درممرزمرینمسا،ماقءي،م دماهکمت دیدمآزر یمردر هماتهداکین م ًیلمویژهمخء مدرم

ینمنءعمعقء م رد .مبا،معنءرنماثادل متءرفقادتمانادف مرخالقمبا،م يیالمارادیاتمبادمرخالر مبء نمرارد ر ااد مانجامبا،مبطالنمر

شاااء .م دمحديی ،م يیلمبطالنمرارد ر ادیماردیامبدمنظممعمءا  معدممدعدیکماندفعموما اااديحمعمءا ماداه،مرعالمما 

شدهمرسک.مصافنظامرزمرختالفدتماءاء مایدنمفقهد،م دمخ ء م یفیکمتااأثیاماهااکمنداشاااوعم دماهااداالت مراادنءنمم

ردنءنمادن  ماشااوعیکماهکمدرمم190اد همم4وم ا همرساک.مبندمادن مریارنموضاهیکمرارد ر ادیمنداشااوعمدرماشاص

امدنمردنءنماهداالتمفدردماهکممم217ی  مرزمشاااریطمرساادساا مصاا کماهداالتمتکق م ا هموماتهدربمآنم دماد همم

رصاءً مضامدنکمرااریمفقدرنمی  مرزمفقدرنمشااریطمرسادسا مصا کماهداک،مبطالنمم اشااوع مبدطلمرعالممگا یدهمرساک.

ردنءنماذ ءدمنداشاااوعمبء نماهکماهداک،مدرماءابمبطالنمعقدم رنساات،مومچندن ،ممم217سااببماد هممرسااک.مب،مامین

 ند.مدربءي مم رنیممبطالن موضهیکمحقءر معقدیمرسکم ،مرزمربتدرمایچمرثایمندرد موم دموررعمواء محقءر م یدرمنم ا 

بدشادم ،مر ادماتهداکینمیدممی  مرزمرنءرعماهدتمنداشااوعماءد یما ب،معنءرنماثدل م(م17 م1395 درفشادنمومام ددرن م

ی  مرزمآنهدمتیاییعمحقم یگارنمرساک.مب،معنءرنمنمءن،م سا م ،م ینماؤاک مب،مگا نمروساک مرگامربلمرزمساامدسایدنم

عمومرزمزادنمر ریم ینمب،مانظءدمافکسمشاادنمتمدمم ردری مخء مدرمب،مفازندرنمخء مرنتقدلم اد ماهکماهداک،مرومنداشاااو

 ذیا .مريندساا مرسااک.مامچنینمرسااکماهداالت م ،مباریمفاردمرزماديیدتمومادنندمآنمب،من ءمصااءدیمرنجدمما نءعمحق

امچنینمرگام س ماردزهمخء مدرم ،م دمیکماجتمعمتجددیماابءهمب،مصنبم تدبفاوشدنموررعمشدهمباریمریجد ما رحمکمم

ادنندمآنمراددهم اد ماهکماهداک،مرومرزمامینمنءعمرسااک.ممنساابکمب،مساادیامفاوشااندگدن مب،میکمآانگامیدما دنیکموم

ااادموم ورعاا م نهدن ماتهداکین مب،م(مطبیهتد ماطدبقماد همرخیاريذ امرنگیاا ه74 م1396دعکیشدا مرکه،ماءر مومحمیدی مم
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دشدمورًمي دممحقءر متأثیایم دمنفءرمیدمبطالنمرارد ر ادمناادرد مومتنهاادم دمصااءدتمت ااایحمباا،ماهک مبدیدماشاوعمب

اهداک،مبدطلما سااءامخءرادمشااد.مرادمن ت،مردبلمب ثم دماام ومنظدممحقااااااءر ممریارنمومرنگکیسماهطء مب،مآثددم

رارد ر ادیمفدسدمرسک.مب،معبااددتم یگاااموضااهیکمراابضمباا،معقاادمفدسدمب،مخ ء م دمحقءقمریارنمب،مصءدتمم

کبمردنءنمادن مااراه،م نیم.مب،معنءرنماثدلم دالماشاصومنیساکمومباریمح اءلمنتیج،ماطکءامبدیدمب،ماقادرتماصت

امدنمردنءنمت اااایحمم366 رد امبیعمفدسااادمرثایم دمتمککمندرد مومبالفدصاااک،م دماد هممردنءنمادن ماقادما م365اد همم

 ندامااگدهم سا مب،مبیعمفدسادمادي مدرمربضم ندمبدیدمآنمدرمب،مصادحبشمد منمدیدمومرگامتکبمیدمندرومشاء  مضادانما 

دسادماقننمبدموضاعم وماد همرخیام دصاد مامعمبینم وما اک کماتهدد مبء هممعمآنمخءرادمبء .مب،منظاما عینموماندف

رساک.مرزمطاف مب،مانظءدمحمدیکمرزمرارد ر ادیماشااوعمباریمبیعمفدسادمرثایم دمتمککمرددلمنشادهموم دمصاءدتمطا م

اهکمدعدیکمحدلمطا مزیدندیدهمد سا مم عءرمباریمرااریمرارد ر  مرینم عءرما  ءممب،مد مرساکمومرزمساءیم یگام دمم

 ،مراءرلمیدمرشایدی مدرمب،ماءابماهداک،مفدسادمب،م یگایمانتقلم ا همیدمتههدماشااوع مدرمب،معهدهمگافت،مرساک(مب،مي ومم

رساتا ر مراءرلمانتقلمشادهمتأ یدم رد مومرسامکمرخیاماد همحت مب،ماندفعمرزم ساکمدفت،منی متءا،م رد مومهداار مبیدنگامرینم

ساکم ،ماندفعمردبلمح اءي م ،م دمزادنمت اا ماهدالمب،م ساکمآادهمنی مردبلماطديب،مومرساتا ر مرساک.مرزم یدگدهممن ت،مر

تءرنمراءرلمیدمرشید،مرنتقدلم ر همشاااادهمدرماستا منمء همبدمرینمردنءنمادن ما م654باخ مرزمحقءردرندن مبدمرستند مب،ماد همم

داالتمنداشاااوع ماطاادبقماااد همرخیاريذ امی سدنمرعالممگا یدهممرستدًلم ،مچءنمح ممرمددمومگاوبندیمومسدیاماهاام

رسک ميذرم دمخ ء م کی،ماهداالتمنداشاوعمصافد م عدویمدراعمباااا،مرااااااریمافد مرارد ر مردبلمرستمدعمنیسک مرادمم

(م201م 2 مج1375 عدویماابءهمب،مرستا ر مراءرلمبااادمت یااا،مباااامرساااتفد همبالاهاااکمردبلمرستمدعمرسک.مد دتءزیدن مم

بدشادم ،مرادر منداشااوعمطافینماهداک، م دمبادسا ما ادرر م عدویماطا مشادهم دما د ممرنگکیسمبیدنگامرینمن ت،ما 

قديبماءرد  مسببمبطالنمرارد ر ادیمابتن مبامرنگی همنداشاوعمشدهمرسک.مب،معنءرنماثدلمرارد ر ادی م ،مانجامب،مرشدع،مم

د.مامچنینمعقء ماشااتملمبامردتشااد، مفسااد  مرمددمومگاوبندیمرزمامک،ممرنشااءند مبدطلمرعالممگا یدهفسااد مانساا ما 

(م دمدربط،مبدموضاهیکمحقءر مرارد ر ادیمنداشااوعم دم161,م1989,ممPadfieldگا ند.مدا ساءاما  رارد ر ادیمبدطل

ممحقءقمرنگکیس مرینمنءعماهداالتمرزم وماهکمردبلمبادسا مرساکامبطالنمنساب مومبطالنماطکق.مضامدنکمرااریمنظم

شاء م ،مرارد ر مبدمرءرعدمآااهم دمتهدد مبدشاد مرادممعمءا  مبطالنماطکقمرساک.مبطالنمنساب منی م دماءرد یما ققما 

ادمضاااودتد محد  مرزمردتبدطشاادنمبدممرزمآنجدی م ،مام،مرءرعدمآااهمي واد مبدمنظممعمءا مااتبطمنیسااتند ميذرمآااهمبء نمآن

رءرعدمراایم ،مبدمنظممعمءا م دمردتبدهمرساک م دمصاءدتمتهدد مبدمممنظممعمءا منیساک.مب،معبددتم یگامآنم سات،مرز

گا   م دمحدي م ،مضامدنکمرااریمرءرنینمراایم ،مبدمنظممعمءا ممادما رارد ر ادیمنداشااوعمانجامب،مبطالنماطکقمآن

 م1383تفاشا  ممااتبطمنیساتند محسابماءد مرا دنم رد مبطالنماطکقمیدمنساب مدرمب،م نبدلم رشات،مبدشاد.مدربدري مومعیسا مم

(م دمحقءقمریارنمبامخال محقءقمرنگکساتدن مبطالنمنساب مافهءا مندرد مومتنهدمضامدنکمرااریماتاتبمباماهداالتم10

نداشاوع مبطالنماطکقمرسک.ماطدبقمردعدهم ک م دمحقءقمرنگکستدن مرارد ر ااادیماراادیامباادمنظااممعمااءا  مرخااالقم

سک.مب،مرعتقد مباخ مرزمحقءردرندن معدمماشاوعیکمرارد ر  ماهطء میکمً منداشاوعمومقیاردبلمراارحساان،موم اادان

,ممVasanرسادسمآنمایچم عءری مندشا مرزماءضاءعمقیاردنءن مردبلمطا منیساک.مد رصالمومردعدهمردیم مرساکم ،مبا

ءن،م(مطبیهتد م دماءرد یم ،مرارد ر مبدمی  مرزماقءًتمید مشاادهماردیاتم رشاات،مبدشاادما د ممرنگکیسمایچگ25,م1980

اسااادعادت م دماهاکمرااریمافاد مرارد ر مبا،معمالمنصءراادمآود  مراادماالحظا،متاأيیفادتمحقءر مرنگکیسمبیادنگامرینمن تا،م
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رساکم ،ما د ممرینم شءدمامءردهم دماءراه،مبدمر عدادیماتهداکینم دمرارد ر ادیمنداشاوع مدوی،مورحدیم دمخ ء م

د یم ،متق ایاماتهداکینمباربامنیساک مادنندماءد یم ،میکمطا مرند.م دماءررساتا ر مراءرلمانتقلمشادهم دم یشمنگافت،

رارد ر  م ونم دی،مرسااکمیدمعقدمدرم دمنتیج،مفشاادد مر ارهمیدمخدع،مطا م یگامانهقدمساادخت،مرسااک مطا مب متق اایامم

رندمرااریممتءمتءرندم ءلم ا رخکمشدهمیدمادلمرنتقدلمیدفت،مدرماستا منمدید.مبندبارینمطا مرارد ر یم ،ماق امرسکمنم ا 

ریمرزمربیالممرارد ر مدرمبصءراد محت مرگامطا م یگامعقادمنی مب،مامادنمای رنماق اااامبدشااادموم دمنتیجا،مراءرلمبد مآود ه

شء م ،مشء .مبدیه مرسکمرینمدوی،مبدمدوی ا یمشدیدتا م دمزادن مرعمدلما رااریمرويی،مرارد ر من یبمیکمطا ما 

طا ماقدبلمبدمتصط مرزماسااوءيیکمصااای  م ،م دمربدلمروم رشاات،میدم دممتق اایامبء هموخءرادنمب،مي دممرخالر مب 

ادیمگءندگءنمتهدیلمشادهمرساک.مب،مشااریط م ،مرشاتبدهمردنءن مواء م رد مب،مریفدیمنقشم ا رخت، ميذرمرینموضاهیکمرزمدره

نیساکمومب،متق ایامصاافد مب،م يیلمعدممتأالموم رکم دمخ اء منیکمقیاماشااوعم یگایماق ااممعنءرنماثدل مطا مب 

رومحقمتهقیابمطا م یگامرارد ر مبا،مي ادممردت ادامعمالمخال مااتبطمبادمرارد ر م ر همشااادهمرساااکمومرینمراامباخ مم

(م دمحقءقمرنگکیسموضااهیکمفا مب متق اایامرزمطا م249,م2007,مBrrowsشااء .مداءررعمرزمطایقمرءرنینمرعطدما 

عمانتقلمشادهمب،مطا م یگامب،ماءابمرارد ر مرخیاممتق ایاماسات قمرساتا ر ماندفاق اامردبلمتف یکمرساکمومطا مب 

نداشاااوعمرسااک.مامچنینم دمادی م ،متاقیبمطا ماقدبلم دماهکم سااتیدب مب،مرادر منداشاااوعشمبدمبیدنمرههددرتمم

 ذامانجامب،مودو مخساددتمب،مشاصومب متق ایامگا   مرومرسات قدقم دیدفکمخساددتمندشا مرزمرینمعملمدرم رد .مب،م

دفکمخسااددرت مرسااکم ،مرزمربلمنقضمتههدمانب م ،مرزمرارد ر مرصااک منداشاااوعمندشاا مشااده معالوهمروماساات قم دی

تءرنساکممبدشاد.مرینمخساددرتمباربامبدمای رنمخساددرت مرساکم ،م دمصاءدتمقیاردنءن مبدونمرارد ر مب،ماءابمعقدما ا 

 ن یبمرومشء .

 

 امآثددمفسد مرارد ر ادم دمحقءقمریارنمومرنگکستدن2

  ایم.ددمفسد مرارد ر ادم دمحقءقمریارنمومرنگکستدنمدرماءد مبادس مراردما  دمرینماب ثمآث

 امآثددمفسد مرارد ر ادم دمحقءقمریارن1ام2

گا  مومحقءقموموهدیف مباریمطافینمب،مواء ما مآود م دمرثامبطالن م کی،متههدرتمومرردرادتمندشا مرزمعقدمسادرطما 

تءرندی متبدیلمب،معقدمصا یحمدرمندرد  مزیارم یدریشمعملمحقءر موممبدشاد.معقدمبدطل ،مباآادهمرزموضاهیکمبطالنما 

ت ققمآثددمآنم دمآیندهماابءهمب،م سمرزمرنشدیمعملمحقءر مرسک.مرثامرعمدلمحقءر منسبکمب،مآیندهمرسکمومت ققمآثددم

زادنمگذشات،مرساک ممبدشادمب،م يیلمت ققمرنشادیماهداک،م دماهداک،مقیامندفذم سمرزمتنفیذمنی مرگاچ،مراایمخال مردعدهما 

تءرنمآثددمعقدمصا یحممشاء .مامچندنم ،مبدم دجمشااهمضامنمرردي،منی منم اامچندمرعالممدضادمنسابکمب،مآنمبهدر مرنجدمما 

شاء مدرمرزمزادنمرنشادیمآنمزردلمسادخک؛مب،م يیلمرین ،مرردي،مرگامچ،معقدمرساک موي م دماهندیمرخومعقدما ساءامنم 

بدشادممتنمعقدیمرساکم ،مربال موررعمشادهمومبامگا رندنمعءضاینمب،مطافینمعقدما ومررتیادیمادایکمآنمصاافد مان لمسادخ

(معقدمبدطلمحقءقمومتههدیمم80 م1385وم دجمشااهمزورلمآثددمعقدمرزمربتدرمبدمادایکمرردي،مسادزگددمنیساک.مدشاهیدی م

،مبدشاد مبدیدمب،مآود  ميذرمچندنچ،معمکیدت مامچءنمتساکیممومتساکممعءضاینمیدم دًمومواءا مصاءدتمگافتبءاء منم 
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صادحبمآنمعء تم ر همشاء .مصاا منظامرزمرختالفدتماءاء مایدنمفقهد،م دمخ اء م یفیکمتأثیاماهکمنداشااوعم دم

ردنءنمادن  ممم190اد هممم4اهداالت مردنءنمادن مریارنموضااهیکمرارد ر ادیمنداشاااوعمدرماشااصوم ا همرسااک.مبندم

امدنمردنءنممم217 م ا هموماتهدربمآنم دماد همماشاااوعیکماهکمدرمی  مرزمشاااریطمرساادساا مصاا کماهداالتمتکق

ادموم ورع م نهدن ماتهداکین مماهداالتمفدردماهکماشااوعمبدطلمرعالممگا یدهمرساک.مطبیهتد ماطدبقماد همرخیاريذ امرنگی ه

ب،مي دممحقءر متأثیایم دمنفءرمیدمبطالنمرارد ر ادمندرد مومتنهدم دمصاءدتمت اایحمب،ماهکمبدیدماشااوعمبدشاد مورًم

اهاداکا،مبادطالما ساااءامخءراادمشاااد.مراادمن تا،مرادبالمب اثم دماام ومنظادممحقءر مریارنمومرنگکیسماهطء مبا،مآثاددم

رارد ر ادیمفدسادمرساک.مب،معبددتم یگاموضاهیکمربضمب،معقدمفدسادم دمحقءقمریارنمب،مصاءدتم دالماشاصومنیساکمم

ردنءنمادن ممم365.مب،معنءرنماثدلماد ةمومباریمح اااءلمنتیج،ماطکءامبدیدمب،ماقادرتماصتکبمردنءنمادن مااراه،م نیم

 ندامااگدهم سا مب،مبیعممامدنمردنءنمت اایحما م366 رد امبیعمفدسادمرثایم دمتمکیکمندرد مومبالفدصاک،م دماد هماقادما 

فدسادمادي مدرمربضم ندمبدیدمآنمدرمب،مصادحبشمد منمدیدمومرگامتکبمیدمندرومشاء مضادانمعینموماندفعمآنمخءرادمبء .مم

دسادماقننمبدموضاعم وماد همرخیام دمصاد مامعمبینم وما اک کماتهدد مبء همرساک.مرزمطاف مب،مانظءدممب،منظاما 

حمدیکمرزمرارد ر ادیماشاااوعمباریمبیعمفدساادمرثایم دمتمککمرددلمنشاادهموم دمصااءدتمطا م عءیمباریمرااریمم

همیهن م ساا م ،مراءرلمیدممرارد ر  مرینم عءیما  ءممب،مد مرسااک.مرزمسااءیم یگام دماهکمدعدیکمحدلمطا مزیدندید

رشیدد مدرمب،ماءابماهداک،مفدسدمب،م یگایمانتقلم ا همیدمتههدماشاوع مدرمب،معهدهمگافت،مرسک مب،مي وممرستا ر مراءرلم

انتقلمشادهمتأ یدم رد مومرسامکمرخیاماد همحت مب،ماندفعمرزم ساکمدفت،منی متءا،م رد مومهداار مبیدنگامرینمن ت،مرساکم ،م

 م ،م دمزادنمت ااا ماهدالمب،م سااکمآادهمنی مردبلماطديب،مومرسااتا ر مرسااک.مرزم یدگدهمباخ مرزماندفعمردبلمح ااءي

تءرنمراءرلمیدمرشاید،مرنتقدلم ر همشادهمدرماساتا منمء همبدمرینمرساتدًلم ،مردنءنمادن ما م654حقءردرندن مبدمرساتند مب،ماد همم

 همرخیاريذ امی سادنمرعالممگا یده ميذرم دمخ اء مچءنمح ممرمددمومگاوبندیمومسادیاماهداالتمنداشااوع ماطدبقماد

 کی،ماهداالتمنداشااوعمصاافد م عدویمدراعمب،مرااریمافد مرارد ر مردبلمرساتمدعمنیساکمرادم عدویماابءهمب،مرساتا ر مم

م(مباریمبادسا مآثددمبطالنمربتدرمبدید201 م2 مج1375راءرلمبدمت ی،مبامرساتفد همبالاهکمردبلمرساتمدعمرساک.مد دتءزیدن مم

 ای رنمتأثیامبطالنمدرم دمدوربطمطافینمومرشصد مثديثماءد مبادس مراردم ر .

 امآثددمفسد منسبکمب،مدوربطمطافینمعقد1ام1ام2

نتیج،مرارد ر مبدطلمفقدرنمرثامحقءر مرساک مرادمرینمنتیج،ماساتک ممعدممتاتبمرثاماد یمباموضاهیکمبطالنمنیساک مزیارم

،موضهیکمبطالنمشده مواءادتمیدم دًادی مادمب،مادمشدهمبدشد.مرینمرااممام نمرساکم ،مبامرثام ر مومستدیم ،مانجامب

اءابمودو مخساددتمب،مصادحبدنم دًمیدموا،مخءرادمشاد.مزیارمبامرثامرارد ر مبدطلمن،مفاوشاندهماديکمثمنمشادهمومن،م

رزمودو مممخایدردمصاادحبمابیعمومحقءقم یگاماءضااءعماهداک،منی مب،مطافینمرنتقدلم ر همنشاادهمرسااک.مباریماکءگیای

بدیساکمب،محديکمسادبقمبدزگا  .مرعد هموضاهیکمب،محديکمربلمرزمتبد لمعءضاین مدوشا ماندسابممخساددتموضاهیکما 

باریمابارنمخساددتمومیدماکءگیایمرزمزیدنمرساک.موضاهیکمبطالنمن،متنهدمنسبکمب،مآیندهمرثامحقءر مندرد .مبک ،منسبکمم

یکمنداندسااب م ،مبامرثامبطالنمب،مواء مآادهمرسااک مطافینمشااء .مباریمدادی مرزموضااهب،مگذشاات،منی ماهدوممتکق ما 

ادیمب،مواء مآادهمدرمتدمحدمرا دنمب،محديکمربلمرزمرنهقد معقدمباگا رنند.م دماءد معدممضاامدنممبدیساات م کی،موضااهیکم

ادما ازمرساکماثلمصارددموماجدنینمومسافهد،مبدیدمگفکامضامدنماجدنینمومصاریاما جءدینم سادن م ،مفقدرنمر ادمآن
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تءرنندمرردرممب،مرنشد،ماهداک،منمدیندمادمنم ریمدرمرنشد،م نند مانتف مرسک.میهن مآنتءرنندماهداک، م ،مب،ماءابمآنمنم امی

ادمن،متنهدم دماقدبلمبطالنمعقد ماساوءيیت مندردند مبک ،ممادمنسابکم ر همشاء .مآنتدمرثارتمعقدمااچندمفدسادمیدمبدطلمب،مآن

یدبدم ،مندردند.مزیارمعقدمصا یحمنی مب،م يیلمندرشاتنمراکیکمآندنمانگدا مرعتبددما  دماقدبلمعقدمصا یحمنی ماساوءيیکمم

ب،موسایک،موي میدمریممآندنمانهقدمشادهمبدشاد.ميی نمرگامضامدن ماطا مبدشادمب،معهدهموي میدمریمما جءدینمخءرادمبء .مم

ااچندمب،مصاءدتمقیاندفذمتشا یلمتءرنندمعقدیمدرم دماءد مصاریامامی مومسافی،م ،ماام وم ردریمر ادمرنشادماساتندموما 

گا  مگیایمی  مرزماءرد منقضمبامرصالمادییامنمتکق ما  اندمنی مضامدنم دماهداالتمضامدن مانتف مرساکمومرینمنتیج،

 زیارم دمصءدتمتنفیذموي میدمسا اسکمومرعتبددماهداک، ماسوءيیکمضمدن مب،معهدهموي مومسا اسکمخءرادمبء .

 اقدممومرشصد مثديثمامآثددمفسد منسبکمب،مرددمم2ام1ام2

ادسااکموم یگارنمنساابکمب،مرارد ر مرشااصد مثديثما سااءاممرثاماامرارد ر یما دو مب،مطافینمعقدمومرددمماقدممآن

تءرنمب،مصاا مشاء  مورًمایچمشاص ا مدرمنم شاءند.متههدرتمرشاصد مب،متبعمرنتقدلمادلمب،مرددمماقداشادنمانتقلما ا 

ایم رنساکمومنهد مرددمماقدا مبدمراءرلماءد مرنتقدل مردتبدهم دالم رد .م رشاتنمدربط،مخءیشادوندیماساوءلمتههدرتم یگ

اثلمعدمماساوءيیکمخءیشادوندرنمیدمودردم دماقدبلم یءنماتءفدی م ،مفدردمتا ،مرساک.مبدینمتاتیبمبامرثامبطالنمرارد ر م

هثمرزمرصالمنساب مبء نمگا  .مرینمنتیج،مانبادمت میلما ن،مساء یماتءا،مرشاصد مثديثمخءرادمشادمومن،مزیدن مبامآن

ردنءنمادن ممم196ردنءنمادن مرساک.مرصالماذ ءدمرساتثندددت مامم رد .ماد هممم213ومم219رارد ر ادمرساکمومانطبقمبدماءر مم

 ندمآنماهداک،مباریمخء مآنمشاصوما ساءامرساکماگامرین ،م دماءرعمعقدمخال م رد ام» سا م ،ماهداک،ما اقادما 

 ندمنمثدبکمشااء ميی نمام نمرسااکم دمضاامنماهداک،م ،مشااصومباریمخء ما آنمدرمت ااایحمنمدیدمیدمبهدمخال مآ

 رد ام دمعقدمصاکحمام نمرساکمرحدمطافینم دمردنءنمادن ماقادما م768تههدیماممب،منفعمشاصومثديث مبنمدید. ماد همم

ینمتههدمام نمگیا ماتههدمشء منفق،ماهین مام،مسدي،میدمام،مادا،متدمادتماهینمتأ ی،م ند مرعء مادلمري ک  م ،ما 

ریمرزمرساتثندددت مرساکم ،مردنءنگذردمرساکمب،منفعمطا ما ادي ،مومیدمب،منفعمشاصومیدمرشاصد مثديثموررعمشاء .منمءن،

باریمرصالمنساب مبء نمرارد ر ادم دمنظامگافت،مرساک.مگدا محدو مرینمرساتثند،مشادالمضاادمومتههدرت معکی،مرشاصد مم

دتم دماءد مرارد ر مردفدر ما اادرقمآنمرسااکم ،ماطدبقمآنمرثامرارد ر مردنءنمتجدم480ومم479گا  .ماءر ممثديثمنی ما 

ردفدر م ،مبینمحدررلمن ابمب،مرضادف،میکمنفامرزمطکب ددرنم ردریمًررلمسا،مدبعمرزم کی،ماطديبدتمتشاصیومومت ادیقمیدمم

رندماؤثاممشا کمن ا همشء مب،مزیدنمطکب ددرن م ،م دمرارد ر ما بءداءرتد م ذیافت،مشدهمتداامودش ست،مبدا ددمانهقدما 

 نندمرادمرزم ردری مردنءنمتجددتمرینمطکب ددرنمرگاچ،مسااهممخء مدرمرزم ردری متداام دیدفکما م489رسااک.ماطدبقماد همم

باند ماگام سمرزمتأ ی،متمدممطکبمشا کم نندگدنم دمرارد ر مردفدر .مبطالنم ،موضهیکمحقءر ممآیندهمتداامسهم منم 

ومرد دنمرارد ر مرسااک.مرصااءً مامدنندمآثددمیکمرارد ر مصاا یحما م دماءرد مرسااتثندی مموم دمنتیج،متصکبمرزمشاااریطمم

تءرنمب،ماءر ممبدشاندماؤثاموررعمشاء .مب،معنءرنماثدلما تءرندم دماقدبلمرشاصد مثديث م ،مبیگدن،منسابکمب،مرارد ر ما نم 

نمنسابکمب،مرشاصد مثديثما ساءامردنءنمتجددتمرشاددهم ا م ،مرساتثندمبامرصالمعدممتأثیامبطالم130وممم129ومم118

 شء .ا 

 امآثددمفسد منسبکمب،ماءد ماهداک،3ام1ام2
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ادمومرشااصد مثديثمآشاا ددمساادز .م دمتءرندمرقکبمآثددمخء مدرمنساابکمب،مدوربطمطافینمومرددمماقدممآنبطالنم ،ما 

ی،مخء مب،متنادسااابممتءرندمتدمحدو یماؤثاموررعمشاااء مومبدمخاوجمرارد ر مرزمحديکمرويخ اااء ماءد ماهاداکا،منی ما 

اءضاءعماهداک،موضاهیکماءاء مآنمدرم گاگءنمنمدید.مرینمت ءلموم گاگءن مامیشا،مشادالمتمدمماءد ماهداک،منصءرادم

نمدیدمومشاد.مگدا ماءابم گاگءن منسابکمب،مبصشا مرزماءد متههدمشادهمومتج ی،مرا ر،ماءضاءعماهداک،مدرمفارامما 

شاء .موضاهیکمبطالنمامیشا،مرندما ضامنمتههدرتمرصاک مراردم ر همبهیا ماءررعمشادالمتههدرتمفاع م ،مطافینمآنمدر

رد دمب،متأثیاگذردیمبامتمدمماءد ماهداک،میدماءضااءعمتههدمنیسااک.ميذرمام نمرسااکمبطالنمشاادالمتمدمماءضااءعماهداک،م

فدردممنشاء مومفقطمرسامت مرزمآنمدرم دمبامبگیا .مامچنینمام نمرساکمرسامت مرزمعقدمب،متبعموضاهیکمرسامت مرزماهداک، م

شااریطمرسادسا مصا کمرارد ر مبء هموم دمنتیج،مبدطلمشاء  ميی نمرسامکم یگایمرزمآنمصا یحمبدشاد.مادنندمرین ،م سا م

ادي مدرمب،م یگایمبفاوشادموي مانگدممتساکیمماءد ماهداک،ماهکءممشاء م ،مرزمانگدممرنهقد معقدمیدم سمرزمآنمفقطمتساکیمم

ق.م(میدم سا مم372مکم یگایمرزماءد ماهداک،مواء مندرد .مداد هممرسامت مرزمآنماقدودمبء همرساکموي مرا دنمتساکیممرسام

 دمعقدمن د مادي مدرماهای،مراردم ادم ،مرساامت مرزمآنمرزمنظامردنءن مردبلمنقلمومرنتقدلمبدشااد مرادمنقلمومرنتقدلمردنءن مم

 رسمت م یگایمرزمآنمرا دنپذیامنبدشد.

 امآثددمفسد مرارد ر ادم دمحقءقمرنگکستدن2ام2

هم ک م دمحقءقمرنگکساتدن مرارد ر ادیماردیامبدمنظممعمءا  مرخالقمحسان،موم دانمً منداشااوعمومقیامردبلمماطدبقمردعد

(م دمحقءقمرینم شاءدمباریمرین ،میکمرارد ر ماهتبامرکمدر مگا   مبدیدم ردریم176,م1984,ممTettenbornراارساک.مد

کیکمطافین؛مدضدیک؛معء ؛ماشاوعیکماءضءع؛ممشاریطمرسدس مرزمامک،مریجدامومربءل؛مر دمریجد مدوربطمحقءر ؛مرا

ادیمحقءر مباریمرعتبددمومنفءرمرارد ر مشااااریط مدرمًزممومرا دنمراارمبدشاااد.مبندبارینم دمرینم شاااءدمادنندمبقی،منظدم

رندمومرگامرحیدند مرارد ر یمفدردمیکمیدمچندماءد مرزمرینمعندصاامبدشاند م دمآنمصاءدتمضااودیمدریجدامومربءل(م رشات،

ر م»بدطل میدم»ردبلمربطدل مومیدم»قیاردبلمراار مرساااک.مرارد ر ادیمبدطل مفدردمرثامردنءن ماساااتند؛مب،مرینماهن م ،مرارد 

رندم(مومرزمرثامردنءن  معددیماساتند.م دموررع مطافینمآن مرارد ر یمانهقدمننمء ه189 م1378بدشاند.مد دفیکد مرارد ر منم 

 نناد ماادننادماادی م ا،مفا یم ادًی مدرمخایادردیم نادم مبا،مطافینمآنمرعطادمنم ومتءرفقادتمرزمرینمربیال مایچمحقءقمرادنءن

اهکمشا ساتنمحازمان ي مومسارکمرزمآنمتءرفقمنمدید.مرارد ر ادی م ،مممBبدممA ،مباریشمضااودتمندرد .مامچنینمرگامم

شاء مم الابا ردمرنجدمما مب،متقدضادیمی  مرزمطافینمبدطلمشاءندمرارد ر مردبلمربطدلمگءیند.مادنندمرارد ر یم ،متءساطمفا 

تءرندمآنمدرمبدطلمنمدید.مرارد ر ادیمقیامردبلمراارمرارد ر ادیماهتبایماساااتندم ،مب،مورساااط،مومفا مفایبمخءد هما 

بدشاند.مب،معنءرنماثدلمباخ مرارد ر ادم ،مب،مصاءدتمفقدرنماددكمرارد ر میدمشا لماقادمردنءن  مردنءند مقیامردبلمراارما 

شادهمرساک مردنءند مقیامردبلمراارماساتند.مرارد ر ادی مامم ،ماشامءلمااودمزادنمگا یده مب،مامینمساندم تب متنظیممن

(می  مرزمعندصاامرصاک مرارد ر مدضادیکمطافینمرساک مرادمرینماهممام نمرساکمب،م192 م1377تاتیبمرساک.مد دفیکد م

شااء مادی م ،می  مرزمعءرالم دمردتبدهمبدمممورسااط،مرشااتبده متديیس مر اره مرعمدلمنفءرمنددور میدمقیاردنءن مبء ن ماهیءا

بدشاند.مب،معنءرنماثدل مادی م ،مرارد ر مواء م رشات،مبدشادمدضادیکم دم ددمنیساکمومرارد ر م»بدطل میدم»ردبلمربطدل ما 

.ممبدشاد مبدطلمرساکمومادی م ،مر اره مرعمدلمنفءرمنددورمومبدمتديیسمبدشاد مرارد ر مردبلمربطدلمرساکمرارد ر مقیاردنءن ما 

شاء م ،ماهتبامومصا یحماساتند مرادمرزمي دممردنءن مردبلمراارمنیساتند مب،مخدطامرین ،ممب،مرارد ر ادی مقیامندفذمگفت،ما 



 

5272 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

 ًیک مبامواء مرارد ر مندردیم میدمشا ک مدرم ،مردنءنمتقدضادمنمء هماارعدتمنشادهمرساک.مادنندم»ااودمزادن مرارد ر ادی مم

رندم ،مامگ مرزمي دممردنءن مقیاممنمرارد ر ادی م ،مب،ماءابمردنءنمامنءعمشاده ،ماددكمیدم يیلمنءشات،مندرد  مامچنی

ردبلمراارماساتند.مرارد ر ادی م ،م ردریمعن ااماندی میدم دگیامیدمردت دامشاب،مااممبدشاندمرزمرینمربیلماساتندمرادمام نم

ادنندمرارد ر ادی م ،ماهکمعدممممرساکمرارد ر یمقیامردنءن مبدشاد مبدونمرین ،مب،مرینم ومعن اامردتبدط م رشات،مبدشاد 

ًمبدشااد مقیامردنءن مشااما همگا  .مرارد ر ادی م ،مبامخال ماقادرتمرساادساا م داندردبکم دمراءدمتجددت مانهقدما 

گا  .مرارد ر ادی م ،مقیامردنءن مومبندبارینممشااء موماءرد مآنمتءسااطمریاادتمومابتن مبامنظممعمءا ماشااصوما ا 

رراداا، رادبکیاکم آنممبادطالماساااتنادم با،م نساااباکم »نمء نم عءرم بامطبقمرادعادهم نادرد موم  exاادم دم ر گادهمواء م

rurpicausaurituracho نمادینادموم ءلمیادم ادًاادی م ا،مبا،ماءاابمچنینمرارد ر یم م ر گادهمعنادیت مبا،مآنم عءرمنم

تدن مردعدهمم(م دمحقءقمرنگکسام28 م1398بدشاد.مدخسااوی ممگیایمتءساطمرردا،م نندهم عءیمنم تساکیممشاد مردبلمبدز س

 ک مرینمرساکم ،مرشاتبدهمیدمخطدم دمرعتبددمیکمرارد ر متأثیایمندرد  مرادماءرد یمواء م رد م ،مرشاتبدهمی  مرزمطافین م

 اد.مچندنچ،میکمطا ماهتقدمب،مآنمبدشاادم ،مرارد ر ماءد منظاممساادز مومآنمدرمت کمتأثیامراردما رارد ر مدرمبدطلما 

 یگاماهتقدمب،مآنمبدشادم ،ماابءهمب،مچی م یگایمرساکم دمرینجدمیکمرشاتبدهمممماابءهمب،میکمچی مخدصا مرساکمومطا 

سادز م ،مرصاءلمرارد ر یمانهقدمنشادهمرساک.مرادمچندنچ،مطافینماهتقدممگیایما اؤثامبء هموم ر گدهمدرمرد دمب،مرینمنتیج،

رندمرارد ر ماءد مکمآنمرشااتبدهم ا هادم دماءد مامدنمچی مرارد ر مانهقدمنمء همومصااافد مدراعمب،م یفینبدشااندمب،مرین ،مآ

نظاماهتبامرساک.مانگدا م ،مرصالمومرسادسمرارد ر  مبدونمرین ،مطافینمرارد ر مرزمآنمآگدا م رشات،مبدشاند م دمعديمموررعمم

واء مخددا مندرشات،مبدشاد م دمرینمصاءدتمعقدمب،ماهکمورءعمرشاتبدهماشاتاكمبدطلمرسک.مچندنچ،میکمطا مدراعمب،م

 ندم ،ماءیکم ریقمآنمشااصومب،مت اامیمممبدهمنمدید مرینمراامتنهدم دمادی مرارد ر مدرمبدطلما اءیکمطا م یگامرشاات

باریمرنهقد مرارد ر مااتبطمبدشاد.مردعدهماهم م ،م دمرینمخ اء م دمحقءقمرنگکساتدنمواء م رد مرینساکم ، ماءیکمم

فا یم ،ماات بمرشاتبدهمشادهممبدیساکمرزمرامیکمرسادسا مباریمطا ماهداک،م ،م دماءد مآنمرشاتبدهمصاءدتمگافت،ما 

باخءد ردمبدشااد مامچنینمفا یم ،ماات بمرشااتبدهمشاادهمبدیدمثدبکم ندم ،مر اادماهداک،مبدمشااصوم یگایمقیامرزمآنمم

شاص ا م ،م دمهداامرارد ر مدرمبدمرومانهقدمنمء هم رشات،مرساک.مامچنینم دمیکماهداک،محیاءدی مطاف م ،ماات بم

اشاصومسادختنماءیکمطا م یگامعقدم ،مبدمروماهداک،م ا همرساکمدرمبا رشات،ممادیمانطق مباریمرشاتبدهمشاده مبدیدمگدم

بدشااد.مب،مطءدم ک مباریمبادساا ماسااوک،مرثامبطالنمعقدمبدطلمومضاامدنمگیاندهمعقدمبدطلم دمحقءقمرنگکیس مربتدرمبدیدم

هم دمرارد ر مبدطلممرارد ر ادیمبدطلمومرارد ر ادیمقیاردنءن مدرمتف یکمنمء  مزیارم دمحقءقمرنگکیسمبینمضاامدنمگیاند

اادی مواء م رد .محقءقمرنگکیسمباریمحمادیاکمرزمومضااامادنمگیانادهم دمرارد ر مقیارادنءن مرزمي ادممرح ادممتفادوت

 ذیامامیشا،مادرخک،م ا همرساکماثال مرزمطایقمرءرعدماابءهمب،مراکیکمرارد ر یمومب،م ددمرندرختنمرابددممادیمآسایبمگاوه

 نندهمحدیمرزم نتالمنفعمعمءا مدرمرعمدلمنمء همرسک.ماثال مرزمطایقمنداشاوعمبء نمممومتأثیامنددورمب،معنءرنمعءرالمبدطل

رندرز  مب،معنءرنمعءرالمبدطلم نندهمرارد ر ادم رنسات،مرساک.محقءقمرارد ر ادمماهداالت م ،منظممعمءا مدرمب،ماصدطاهما 

اساتأااینمب،مواء مآادهمرساکمومادیماساتیاهبموم ذیامادنندما اا م نندهادیمآسایبم دموررعماهکمحمدیکمرزمگاوه

 دمرینمخ ااء محءزهمادیدمدرماهکمنفعمعمءا م دیدمآود همرسااک.ماثال مرزمطایقمتجددتم ا نمعد ًن،مرءرنین مب،م

 مردنءنمم1987 مردنءنمحمدیکما ااا م نندهما ااءامم1968ت ااءیبمدساایدهمرسااک.مردنءنمتءصاایفدتمتجددیما ااءا

رند مدطلمنی مرارد ر ادی ماساتندم ،مرگاچ،مب،مطءدماطکقمامنءعمنشادهوم...مرارد ر ادیمبم1973تجددتمعد ًن،ما اءام
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ًمد مشاادهمرسااک.مرارد ر ادیمبدطلمب،م وم ساات،مبدطلمباموي مرعتبددم دالمآنمب،موساایک،ماءر مردنءنمیدمیکمردعدهم دان

د مردعدهم ک مرینمشاءند.م دمادی م ،مرارد ر مبدطلمبدشامًمتقسایمما رسادسمردنءنمومرارد ر ادیمبدطلمبامرسادسم دان

ادیمربلمرزمرنهقد مرارد ر مبدزگا رندهمشاءند.مرینمردعدهمب،معنءرنمرعد همب،موضاعممرساکم ،مطافینمرارد ر مبدیدمب،موضاهیکم

شااء مومبندبارینمااگءن،موا،میدم دًی م ،م سااکمب،م سااکمشاادهمبدیدمبدزگا رندهمشااء .مرگامچنینممساادبقمشااندخت،ما 

 منبدیدمرزمآنمندش مشء موماامآنچ،مبامرسدسمآنمانتقلمشدهمبدیدمردبلمرستا ر مبدشدمومرارد ر ادی مبدطلمبدشاند مایچمحق

بین م یگایمرارد ر مدرمبدطلمرعالمم ا همرساک.م دمامچنینمرساکم دمادی م ،میکمردنءنمتفسایایمبدونمایچگءن،م یش

طا مرارد ر مدخم اد ممحقءقمرنگکسااتدن مرشااتبدهمرساادساا م دمخ ااء میکموررهیکمدراعمب،مرارد ر م ،مرزمادنبم وم

رن ادف مدرم دمعدريت مومب تءرندمردبکیکمربطدلمدرم دم  م رشات،مبدشاد.مت میلمرارد ر مباماایکمرزم ومطا مچندنمب ا 

تءرندمادنعمرینمردبکیکمربطدلمگا  .مب،ماامحدلم دمحقءقمرنگکیسم  م رد م ،محت ما اک کمرسات  دممرارد ر ادماممنم 

شءند.معمدهمرینمرشتبدادتمعبددتندمرزامريب(مرشتبدهم دمخ ء مواء ماءضءعماهداک،مق ما رشتبدادتمزید یمرسدس متک

ا(مرشااتبدهم دمخ ااء ماءیکماءضااءعماهداک،مج(مرشااتبدهم دمخ ااء مرا دنمرنجدممومرااریماهداک،م (مرشااتبدهم دم

تءرندمفینمرگاچ،ما خ اء موصابمه(مرشاتبدهم دمخ ء ماقدرد.مريبت،مرشتبدهم دمخ ء متفسیاماهداک،مومنی مدفتددمطا

تءرندمبدعثمربطدلمرارد ر مبدشاد.مبندبارینمرارد ر ادیمبدطلمنی مادنندمرارد ر ادیمقیاردنءن ممرسادسا متکق مشاء  ميی نمنم 

شاءندمیدمبامشاءند.مرینمرارد ر ادمیدمب،مورساط،مردنءنمبدطلمرعالمما ادماتمدی ما ادی مرندكمرزمآنبء همومتقایبدمبدمتفدوت

 ً.رسدسم دان

 امرارد ر ادیمبدطلم دمردنءن1ام2ام2

ًمنداشااوعمومقیاردبلممً مرارد ر ادیماصديبمردنءن منظممعمءا  مرخالقمحسان،مومرءرعدم دان دمسایساتممحقءر م دان

ًموم...مرزم ومانب،ماتفدوتمام نمرساکماطا مشاء .مرینماردیاتمرند.ماصديفکمرارد ر مبدمردنءنمیدم دانراارمتکق مشاده

(مبندبارینمم233,م1971,ممCorley&Williamحیثماءضاءعمومباخ مروردتماهطء مب،ماد مرارد ر مرساک.مدمگدا مرزم

ًمرزمامدیگامتف یکمگا یدهمب،من ءیم ،م دماءرد یمام نمرسااکماءضااءعمماءضااءعموماد مرارد ر م دمنظدمم دان

دنمعدمماشاوعیکمرارد ر  ماهطء  ممرارد ر مص یحمبدشد مرادماد مآنمنداشاوعمتکق مگا  .مب،مرعتقد مباخ مرزمحقءردرن

یکمرصالمومردعدهمردیم مرساکم ،مبامرسادسمآنمایچم عءری مندشا مرزماءضاءعمقیاردنءن مردبلمطا منیساک.م دمرینم

اد مچ،مشافدا میدممبدطلمرعالممشادهمرساک.متمدممرارد ر ادمیدمتءرفقم1845 شاءدمرارد ر ادیمگاوبندیمب،ماءابمرءرنینمم

دصالمشاء  مبدطلموم دنميممی نمرسکمومایچمرردا،م عءرمیدمحمدیت م دمایچم ر گدهمحقءر مم تب م ،مرزمطایقمگاوبندیمح

باریم دیدفکمابکر م ءلمیدمچی مبدمردزشا م ،مباریم یاوزمشاءنده مرههددمشادهمیدم دم ساکم سا مساپا همشادهمتدم دماایدنمم

  ذیا .گاوبندیمب،م یاوزمشءندهمبداند مصءدتمنم 

 ًمبامرسدسمنظممعمءا  دانامرارد ر ادیمبدطلم دم2ام2ام2

 دمنظدمم دانمًمنی مامدنندمحقءقمریارن م دماسااددلماابءهمب،مرارد ر اد مابدحث مت کمعنءرنمرنگی هموماد موم یفیکمم

تأثیامآنم دماشاااوعیکمومیدمعدمماشاااوعیکمرارد ر ادماطا مشاادهموماءد معندیکمویژهمراردمگافت،مرسااک.مرزماءرد م

 ندم ،م مرارد ر معدممدردبکمتجددیمرسک.مب،معنءرنماثدلمفاوشندهمبدمخایدردمخء متءرفقما ًرارد ر ادیمبدطلم دم دان



 

5274 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

ساپدد .مبطالنمرارد ر مرزمي دممرصءلمرثایممبدمویمدردبکمننمدیدموماهکمرینمراا ماقدردیم ءلمب،معنءرنمتیامینمب،مروما 

ومقیااهقءلمرساکم ،مام،ماهداالت مدرم ،ممم دمحقم دیدفکمثمنمتیامین مندرد .مزیارمرارد ر مف منفسا،مندشادیساکمنیساکم

ردبلمرعتار ماساتند ماشامءلمردعدهم عءریمابتن مبامفساد ماسامءعمنیساکمبندایم.مريبت،مرح دمم م مواء م رد م ،مب،م

طءدمرطه  محقم دیدفکموا،مبدمعدممآنمدرمبیدنم نند مرادمرن ااد مًررلمامیشاا،متجدوزمب،منظممعمءا مدرمب،معنءرنمیکم

 ند.مامچنینمادی م ،مرارد ر مب،مورساط،مردنءنمبدطلمبدشاد مگفت،مشادهم ،مابارنمخساددتما ساءامنم عدالمانعمرزم

تءرنمباریم دیدفکم ءلمیدم دًمبامرسادسمشاب،مرارد ر  م عءرمنمء .مريبت،مرینماساوک،ماقدردیم یچیدگ م رد مومب،مورساط،ما 

 ءلمیدم...مامدنهکمب،معملمآیدمومراتندعم ر گدهمرزمربءلممربهدا م ،م دمتبیینمرینمراامواء م رد مام نمرسااکمرزمرسااتا ر مم

 ذیاشمرردا،م عءرمبامرسادسمشاب،مرارد ر  مبدیدمابتن مبامتفسایامخدصا مرزمرءرنینماءضاءع،میدمفاضای،منظممعمءا مبدشاد.مم

مممب،معالوهمرارد ر ادیمانهقدهمباریمردت داماام مرارد ر ادیمضااامسا ،متقکب  مردت دامساارک متءرفقم دمعء معدم

شاءند.مًمنداشااوعما ساءاما تهقیبماجاممومندرومريهیاءم ا نم یگارنموم...مرزمامک،ماءرد یماساتندم ،م دم دان

رند.مب،معنءرنماثدلمردنءنمرمددمبدزیممامچنینمباخ مرزمرءرنین مبهیاا مرزمرنءرعمرارد ر ادمدرمنداشاااوعمومبدطلمرعالمم ا ه

 رند.مامچنینمب،ماءابمردنءنمرعتبددما اا م نندهممرعتبددما ب مرارد ر ادیمرمددبدزیمومشااهمبندیمدرم1845ا اءام

 (161,م1989,مPadfieldبدشند.مدرارد ر ادیمورممابتن مبامدبدمیدمخال موادرنمبدطلما م1974ا ءام

 

 

 امتأثیامادایکماجاادن،ماهداالتمبامفسد مرارد ر اد3ام2ام2

رنگکیسمقیاماشااوعمومقیاردنءن مبء نماهداک،مرزمرسابدامبطالنمتکق مادیمحقءر مرزمامک،محقءقمریارنموم دمقديبمنظدم

گا یدهمرساکمومی  مرزماءرد معمدهمعدمماشااوعیک مرارد ر یمرساکم ،مرنهقد مآنماساتک ممردت دامااا مومیدمرااریمم

،مامنءعممتءرندمعملمیدمیکماهداک(م دمشاریطماتهدد  ماءضءعمیکمرارد ر مردنءن منم Treitle,1995, 390آنمبدشد.مد

شاء .ماءرد یمموماجاادن،مبدشاد.م دماءد معدیدادیماجاادن،مبء نمیکمفهلمانجامب،مبطالنمعقدم دماامنظدممحقءر ما 

امچءنمتءرفقماتهداکینمبامدبء نمیکمرتءبءس مرنهقد مرارد ر مباریمرنتشااددمرفتار مرارد ر مخایدمسااهدممب،مبهدی مبیشمرزم

اد مرارد ر ماشتملمباماکءگیایمرزمتهقیبماجااینم ،مب،ماءابمبصشمریمکمریمکمورره مآنمانظءدمریجد مومنءسدنم دم

قیامردنءن مرعالممگا یدهمومرزمامک،ماءضااءعدت م دمحقءقمرنگکسااتدنمم1967ردنءنمحقءقما ریما ااءامساادلممم5(1د

امدنندممبدشادم ،مواء مفهلماجاادن،م دمنهدیکمساببمبطالنمعقدمگا یدهمرساک.ماءرد ماشادب،مفارورن م دمحقءقمریارنا 

اهداالتمدبءی مرارد ر ادیماابءهمب،مرشادع،مفساد مانسا  ماهداالتمحدصالمرزم ءلم ثیب مرارد ر ادیمدراعمب،مرتلمم

نفسمیدماا معیاااء متءرفقادتماابءهمب،معدممتهقیابماجامم دمربادلم ا رخکمدشاااءهمومنی مامکگ مح ادیکمرزمبطالنمم

ن،مرساک.م دمباخ ماءرد مرساتثندی  معکیاقممااممبء نمعملممرارد ر ادی م رد م ،مرنهقد مآنماساتک ممردت دامعملماجااد

ومردبکیکمتهقیبم یفایماجام معملمحقءر مصاا یحموماهتبامرکمدر مشاادهمرسااک.منمءن،مبددزمرینمنءعمعقء  ماهداالتم

یم(مردنءنمعدريکم یفا2دم63رنجدممگافت،م دمبدزردمرودرقمبهد ردمبدمرسااتفد همرزمرطالعدتما اادن،مرسااک.مب،ماءابماد همم

رياذ امومرياذ امومردت اداماامماهاداکا،مفءقفءقمم52ریمصاااافاد مبا،مي ادممنقضمااد هممایچماهاداکا،م1993رنگکیسما اااءامم
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رودرقمبهد ردمبدمرساتفد همرزمرطالعدتمنهدن مبدطلمیدمقیامردبلمراارمنیساک.م دمحقیقکمت اءیبماد هممممردت داماامماهداک،

دمت ااءدمانب،مادیماجاادن،معملمباریمدادی مرزمردعدهمبطالنمرزما بءدمومت ااایحمب،معدممبطالنمیدمعدممردبکیکمراارمب

(م دم200 م1383دمبء همرسااک.مدشااایف  مماًمومرسااتثندی متکق م ا نمرینمنءعمرارد ر ردعدهمبطالنم دمنظدممحقءقم دان

 .م دمخ اء ماهداالتمدبءیمبدمتءا،مب،مااممبء نمگافتنمدبد ماهکماهداک،منداشااوعمبء هموماهداک،مبدطلمخءرادمبءم

ًمب،مویژهمحقءقمرنگکساتدنمصاا معکممباریمعدمماشااوعیکم دف منبء هموماالحظ،م عدویماطاوح،منظدممحقءر م دان

 دما د ممرنگکیسمومآدریمصاد دهم دمرینمخ اء مبیدنگامرینماءضاءعمرساکم ،مباریمبطالنمرارد ر متءرفقمطافینمبام

 اهکمنداشاوعمضاودیمرسک.

 ارد ر ادم دمحقءقمریارنامضمدنکمرااریمندش مرزمفسد مر3

آود مگا  مومحقءقموموهدیف مباریمطافینمب،مواء ما  دمرثامبطالن م کی،متههدرتمومرردرادتمندشا مرزمعقدمسادرطما 

اد مرردرادتموماهداالت مبدشاد.مطافینمرارد ر مام نمرساکم دمدرساتدیمرنهقد مآن ما ین، ،مباآادهمرزموضاهیکمبطالنما 

ادی مصااافنظام ا همبدشااند.م دمفا مبطالنمرارد ر  مام،مرینماءرد مب،مصااءدتمخسااددتمرهیکمدرمرنجدمم ر همیدمرزماءم

تءرنمرومدرماسااوءلمابارنممدسااد مرگامبطالنمرارد ر مدرمبتءرنمب،می  مرزمطافینمانتساابم ا  ما  ند.مب،منظاما اکءهما 

 ،معککمبطالن مانتسابمب،مروساکموممچنینمخساددرت م رنساک.مرینماساوءيیک مرهایمومابندیمآنمتق ایامرساک؛مزیارمطاف 

(معقدمبدطلمم109 م1398 ند ماات بمتق ایامشادهمرساک.مدطديبمرحمدیمومنقءی ممبدمواء مآن مرردرممب،مرنهقد مرارد ر ما 

تءرندی متبدیلمب،معقدمصااا یحمدرمندرد .مزیارم یدریشمعملمحقءر مومت ققمآثددمآنم دمآیندهماابءهمب،م سمرزمرنشااادیمم

امرعمدلمحقءر منسابکمب،مآیندهمرساکمومت ققمآثددماهداک،مقیامندفذم سمرزمتنفیذمنی مرگاچ،مراایمعملمحقءر مرساک.مرث

خال مردعدهمرساکمب،م يیلمت ققمرنشادیماهداک،م دمزادنمگذشات،مرساک ماامچندمرعالممدضادمنسابکمب،مآنمبهدر مرنجدمم

رزمزادنمرنشادیمآنمزریلمسادخک مب،م يیلمتءرنمآثددمعقدمصا یحمدرمشاء .مامچندنم ،مبدم دجمشااهمضامنمرردي،منی منم ا 

شاء مومررتیادیمادایکمآنمصاافد مان لمسادختنممرین ،مرردي،مرگامچ،معقدمرساکموي م دماهندیمرخومعقدما ساءامنم 

بدشادموم دجمشااهمزورلمآثددمعقدمرزمربتدرمبدممعقدیمرساکم ،مربال موررعمشادهمومبامگا رندنمعءضاینمب،مطافینمعقدما 

آود  ميذرمچندنچ،معمکیدت مامچءنمتساکیممومتساکممیساک.معقدمبدطلمحقءقمومتههدیمب،مواء منم ادایکمرردي،مسادزگددمن

عءضاینمیدم دًمومواءا مصاءدتمگافت،مبدشادمبدیدمب،مصادحبمآنمعء تم ر همشاء .م دماساوءيیکمطافینمعقدمفدسادمب،م

امرثامعقدمفدساادمورادمحقمومد مادي م ،مب،ماندساابکمرینمعقدم دیدفکمشاادهمشاا  منیسااکمب،م يیلمرین ،مگیاندهمادلمب

بدشاادمومبطالنمفدردمرثامحقءر ممرختیددیمنساابکمب،مادلما بءدمنیسااک.میکمرارد ر مبدطلمب،م يیلمرین ،م ردریمآثددیمنم 

رساک مبدیدمعء موماهءضا م ،مبینمطافینمابد ي،مشادهمب،مطا م یگامباگا رندهمشاء موموضاهیکمب،محديکم یشمرزم

افینماساوءيیکم ردند.مرادمرینماساوءيیکمطافینمباریمبدزگا رندنمادلمومابارنمرردرادت مرارد ر مباگا  مومرزمرینمي دممط

رندمه ،مانشاد،مضاادمگا یدهمندشا مرزمچیساک.ماساوءيیکمطافینمب،مبدزگا رندنمعءضا م ،مرزمرارد ر مبدطلمب،م ساکمآود 

رارد ر مبدشااد مبک ،مب،معککمانعمتءرندمندشاا مرزمومامچنینمري رممب،مابارنمخسااددرت م ،مطا ماقدبلمات ملمشاادهمنم 

رگامفا مبگیایمم ،مابندیماسااوءيیکمم ردنءنگذردمرزمر لمادلمب،مبدطلموم»حااکمرسااتفد همنددورمرزمادلم یگای مرسااک.

طافینمرارد ر یمبدشاااد مبدیدمگفکمبندیمطافینمرینمبء هم ،متنهدم دمصاااءدتمرااریمتههدمطا ماقدبلمب،متمکیکمادلم

ر یمرینمتءرفقمضامن مرساکم ،مااگدهمرنتقدلماءد متههدمام نمنبدشادمثمنمباگا رندهمشاء  ممبپا رز  مچءنم دماامرارد 
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بدشادم ،مرینمتءرفقمضامن مانءهمب،منفءرمعقدمنیساک مبک ،مباریمحديت مرساکم ،مبیعمبدطلمبدشاد مرینمردر همطافینما 

ومب،مامینمخدطامبدیدمیکمشاااریطمومضاامدنکمرااریمعدممرااریمتههدرتمدرم دماسااوءيیکمرارد ر یماقادما منمدیدم

رارد ر مومتههدیمري رممآودمبینمطافینمواء م رشات،مبدشادمتدم دمصاءدتمعدممرااریمآنمرارد ر مومنقومتههدمب،موسایک،مم

طافینمرینماساوءيیکمحدصالمشاء .مواء م یمدنمندفذمومري رممآودمایدنمزیدندیدهمومعدالمزیدنمشااهمضااودیماساوءيیکمم

شااء م ،منمدید مچارم ،م دمصااءدت ماسااوءيیکما ققما بنیدنماسااوءيیکمدرمزریلما رارد ر یمرسااکمومبطالنمرارد ر م

رفتدم ،مبینمطافینم(مرادماساوءيیکمرهایم دمحديت مرتفدقما 18 م1389خءرندهمرزمرااریمتههدمراتندعم ند.مدحساین منژر  م

نمدید.مباخ ممتهیینمومدوشنما ممدربط،مرارد ر یمش لمنگافت،مبدشدمومعککماسوءيیکمومشاریطمومآثددماسوءيیکمدرمردنءن

 رنندمومگا ندمدرماساوءيیت مخددجمرزمرارد ر مومبام دی،مضامدنمرهایما اساوءيیت م ،مطافینمرارد ر مبدطلمعهدهم ردما 

شاء مندشا مرزمترییاموضاهیکمعملمحقءر مرساک من،مب،م يیلمگءیندمرینماساوءيیکمومتههدم ،مباریمطافینمریجد ما ا 

شاء م ،مر مومابندیماساوءيیکمب،م يیلمعمک مخددجمرزمردر همرساکمومیدمرزمرنجدممتق ایایمندشا ما آثددمحدصالمرزمرارد 

ی  مرزماءرد م ردرمشادنمبدونمعکک م دیدفکمادلم دم(م16 م1374د دتءزیدن ممممردنءنمبامآنمري رادت مدرماقادمنمء همرساک.

نءنمردزشاا مندرد متدم دماقدبلمآنمفدعلماساات قممبدشااد.مرنجدممعمک م ،مردنءند مامنءعمرسااکمرزمنظامردرارد ر مبدطلما 

 ندم ،مطافینمیدمی  مرزمآنمادمعديممبامبطالنمبدشادمیدمنسابکمب،مآنمادالمبدشاند مزیارمعء مگا  .مامچنینمفار منم 

بدشادم ،م دمنتیج،مآنمبدیدمادلمباگا رندهممچی یم ،مبدعثمعدممت ققمرسات قدقمگیاندهمادلمرساک معدممت ققمرارد ر ما 

شاء .م دمردنءنمادن مادمردعدهم ک م دمرارد ر ادیمبدطلمم ،م دمرصاطال مفقه مآنمدرماقبء مب،معقدمفدسادمگفت،ما شاء مم

رادنءنماادن م دماءد مبیعمبادطالمساااصنمگفتا، مراادم دمب مرعتباددیمعقادمبیعمویژگ ممم366واء منادرد مومرادنءنگاذردم دمااد همم

امرارد ر مادمنی متسااایم ر .مرادم دمفق،مباریمبیدنمدوربطممتءرنمح ممرینماد همدرمب،مساادیاص ااءصاا مواء مندرد موما 

رارد ر ادیمفدسادمب،مردعدهم» لمادمییامنمب ا ی ،مییامنمبفساد هموم لمادمًییامنمب ا ی ،م طافینم دمعقء مو

ردعدهمادمییامنماص اء مب،ماءد ماقبء مب،معقدمفدسادمرساکموماءضاءعمرینمردعدهمم  نند.رساتند ما  ًییامنمبفساد ه 

شاء مومرکماومرااریمردعدهمادمییامنم دمعقء مرعممرزمًزممومادی مومعقء مساکم ،ماءابمضامدنمرهایما چی ادی مر

گا  مومب،مرینمتاتیبمرسااکم ،ماامعقدیمصاا یحمآنمضاامدنمآودمبدشاادمومطافینمرارد ر متههدمماهدوضاا مادنندمبیعما 

صءدتمبطالنمرارد ر مربضم نندهمضدانمممرندمچی یمدرمب،مطا ماقدبلم ادم دنمدیندم دماقدبلمعءض م ،م دیدفکمنمء ه

رساک.مع سمردعدهمب،مرینماهن مرساکم ،م دمرارد ر یم ،مصا یحمآنمضامدنمآودمنیساک مرگامآنمرارد ر مبدطلمشاء منی م

طا مرارد ر ماساوءيیت منصءرادم رشاکمیهن م دمعقء ماجدن م ،مصا یحمآنمضامدنمآودمنیساکم دمفساد مآنمنی مضامدنم

عقدماب،مچءنمطا مرارد ر م دمصاءدتمصا یحمبء نمعقدمتههدیمنسابکمب،مرزریمآنمچی یمممواء مندرد مادنندماب،.م د

بدشاد مت کیبم دمرارد ر یم ،مب،ماام يیک مبدطلما   ،مگافت،مندرد م دمصاءدتمبطالنمآنمنی ماساوءيت منصءرادم رشاک.

ینمواء م رد .مآنممثمنموماثمنمومامچنینمعءضاین م ،مد مومبدلمشادهمرساکمبدیدمدوشانمگا  مومحقمرساتا ر معءصام

ادم دماقدبلمی دیگامب،مرند مرادماساااوءيیکمومضااامدنمآنریمرساااکم ،مطافینمرنجدمم ر هچی یم ،مبدطلمشااادهماهداک،

 باگا رندنمعءضینموم دمصءدتمتکبماثلمآنمواء م رد .

 امضمدنکمرااریمندش مرزمفسد مرارد ر م دمحقءقمرنگکستدن4
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رارد ر مت  ایلمشدهمرزمطایقمفسد ماصديبمنظممعمءا موم دمنتیج،مبدطلمرسک.ممً مرددلمب،مرینماساتندم ،مم دمنظدمم دان

اصديبمنظممعمءا مبء نمرارد ر مت  ایلمشادهمرزمطایقمفساد مب،م يیلمآسایبمومزیدن مرساکم ،مرینمنءعمرزمرارد ر مب،م

رطم نندهموم(م دمحقءقمرنگکسااتدنمشاااوهمسااد287 م1394 ند.مدعکءیمر وین مومبیگ محبیبمآبد ی ماداه،مورد ما 

ا دو م نندهماساوءيیکمرهایمرصاءً مصا یحماساتند.م دمرینمنظدممحقءر متفدوت مایدنمرینمشااوهم دمحءزهماساوءيیکمم

رارد ر یمومرهایمواء مندرد .مشاااهمعدمماسااوءيیکم دمزاین،ماسااوءيیکمرارد ر یموماسااوءيیکمرهای ماهتبامرسااک.مم

وما دو م نندهماسااوءيیکمتدمای رنمزید یمب،ماءابمردنءنمم(مريبت،مرکماومشاااوهمساادرطم نندهمم2842,م1983,ممChittyد

بدشاد ما دو مشادهمرساک.ممشااوهمقیامان افدن،مرارد ر یم ،م دمرارد ر ادیمدراعمب،ماساوءيیکمرهایماممردبلمرعمدلما 

رینمردنءن مشااوط مدرم ،ماساوءيیکمقفککمیدمنقضمت کیبماارربکمانجامب،ماایمیدمصادادتمشص  مدرمم2بندمرولماد همم

ادممشاء موم دمسادیاماءرهیکم ند.مرینماقادرتمفقطم دمفیادادیمتجددیمددوربطمتجددی(مراارما طمنمدید مامنءعما سادر

تءرنم(مبدمرساتند مب،م»دضادیک ما Vivienne, 2009, 482رساقدهمیدما دو م ا نماساوءيیکمرهای مرا دنم ذیامرساک.مد

نی متدمای رنمردبلمتءاه مب،ماءابمردنءنمشااوهمقیامممماساوءيیکمندشا مرزمشاب،مااممدرم داشم ر  موي مرکماومرینم فدع

ان افدن،مرارد ر ی ما دو مشادهمرساک.مردنءنمشااوهمقیامان افدن،مرارد ر یماابءهمب،مشااوهماهدفیکمرزماساوءيیکمرساکمم

 مآنمم ند.معنءرنمرینمردنءنمريقد،م نندهمرینمرسکم ،مافدومرینم ،مآیدمرارد ر مب،مطءدم ک مقیامان فدن،مرسکمدرماطا منم 

عمدتد محمدیکمرزما ااا مم1977 دمصااد مباخءد مبدمام،مشاااوهمقیاان اافدن،مرارد ر یمرسااک م دمحدي م ،مردنءنم

 نندگدنم دمربدلم»شااوهم داشماساوءيیک مرساک.م دمنظدممحقءر مرنگکساتدنمرا دنمسادرطمیدما دو منمء نماساوءيیکمم

دیمسااادرطم نندهموما دو  نندهماساااوءيیکمرهایممرهایمب،ماءابمرارد ر  مواء م رد .م دمرینمنظدممحقءر مرارد ر ا

امچءنمرارد ر ادیماشادبه م ،م دمزاین،ماساوءيیکمرارد ر یمانهقدما مشاءند مرصاءً مصا یحمومندفذماساتند.مريبت،مرکماومم

 نندهموما دو م نندهماساوءيیکمتدمای رنمزید یمب،ماءابمردنءنمشااوهمقیامان افدن،مرارد ر یما دو مشااوهمسادرط

رینمردنءن مشاوط مدرم ،ماسوءيیکمقفککمیدمنقضمت کیبماارربکمانجامب،ماایمیدمصدادتمم2دمرولماد هممشدهمرسک.مبن

نمدید م ند.مب،ماءابمرینمبند مشاص ا م ،م دماایدنمحاف،مومتجددتمخء معملما شاص ا مدرمسادرطمنمدید مامنءعما 

دمصادا،مشاص ا مندشا مرزمتق ایا مسادرطمیدممتءرندمب،موسایک،مشااهمرارد ر یمیدمرخطدد ماساوءيیکمخء مدرمباریماایمینم 

ا دو م ند.ماساوءيیکماءضاءعمرینماد ه ماساوءيیکمندشا مرزمتق ایامرساک.مبندبارینمشااوط م ،ماساوءيیکما ضمباریمم

 متق ایامنقضمم1اد هم1گیاند.مطبقمبندمراردمنم مم2اد هم1 نندمت کمشامءلمبندماایمیدمصادا،مشاص ا مدرمرساتثند،ما 

ًمبدطلمباریمرعمادلمااررباکماتهادد مومیدماقادرتمردنءن ممشااااوهمرارد ر میدمرءرعدم دانااگءن،متههادیمرساااکم ،مرزم

(م دمایچ درممرزمرءرنینمادن ماهاو م نیدم ،مرزمشااهمعدمماساوءيیکمصا بکممCheshire,2013,66شاء .مدندشا ما 

رسااکم ،مردنءنمممرند مح ممصااای  م دماءد مشاااهمندهامبامخسااددتمورد مب،مشااصومواء مندرد .مرینم دمحدي  ا ه

 رند.مريبت،م دماءرد یم ،مفءق مب،مطءدمصااایح مشاااهمعدمماسااوءيیکمندهامبامخسااددتمورد مب،مشااصومدرمبدطلما 

ادیمورد مب،مشاصو ماساوءيیکما ضمرساک مادنندماساوءيیکمات ادیمحملمومنقلمعمءا  مماساوءيیکم دمربدلمزیدن

م6هدمخء ماات بمتق ایامنشادهمبدشاد ماؤثامرساک.ممبندمشااهمندهامبامخساددتمورد مبامتدمآنجدم ،مادیءنم دمرنجدممته

م14اد هممم6 مخساددتماهنءیمدرماممشاصو متدمآنجدم ،مادیاماءابمبندم2اد هممم1صادا،مشاص ا ماذ ءدم دمبندمم14اد همم

(مطبیهتاد م دماءرد یم ا،مرارد ر مبادمی  مرزماقءًتمدرارد ر اادیمارادیامبادمنظممم221 مم1393شاااء .مدری رنکء ممشاااداالما 

ً(ماردیاتم رشاات،مبدشااد ما د ممرنگکیسمایچگءن،ماساادعدت م دماهکمرااریمافد م مرخالقمحساان،موم دانعمءا 
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رارد ر مب،معملمنصءرادمآود .ما د ممرینم شاءدمامءردهم دماءراه،مبدمر عدادیماتهداکینم دمرارد ر ادیمنداشااوع مدوی،م

دماءرد یم ،متق ایاماتهداکینمباربامنیساک مادنندمرند.م ورحدیم دمخ اء مرساتا ر مراءرلمانتقلمشادهم دم یشمنگافت،

اءد یم ،میکمطا مرارد ر  م ونم دی،مرسااکمیدمعقدمدرم دمنتیج،مفشاادد مر ارهمیدمخدع،مومطا م یگامانهقدمساادخت،مم

تءرندم ءلم ا رخکمشاادهمیدمادلمرنتقدلمیدفت،مدرماسااتا منمدید.مبندبارینمطا مرارد ر یم ،مرسااک مطا مب متق اایاما 

تءرندمرااریمرارد ر مدرمبصءراد محت مرگامطا م یگامعقدمنی مب،مامدنمای رنماق اامبدشادموم دمنتیج،م منم اق اامرساکم

شاء .مبدیه مرساکمرینمدوی،مبدمدوی ا یمشادیدتا ممریمرزمربلمرااریمرويی،مرارد ر من ایبمیکمطا ما راءرلمبد مآود ه

بء همومطا ماقدبلمبدمتصط مرزماساوءيیکمصاای  م ،مممشاء م ،مخءرادنمب،مي دممرخالر مب متق ایا دمزادن مرعمدلما 

ادیمم دمربدلمروم رشات،میدم دمشااریط م ،مرشاتبدهمردنءن مواء م رد  مب،مریفدیمنقشم ا رخت،مرساک.ميذرمرینموضاهیکمرزمدره

گءندگءنمتهدیلمشادهمرساک.مب،معنءرنماثدلمطا مب متق ایامصاافد مبديیلمعدممتأالموم رکم دمخ اء منیکمقیااشااوعمم

ایماق اامنیساکمومب،مرومحقمتهقیبمطا م یگامرارد ر مب،مي دممردت دامعملمخال مااتبطمبدمرارد ر  م ر همشادهمم یگ

(موضاهیکمفا مب متق ایامرزم249,م2007,ممBurrowsشاء .مدرساکمومرینمرااماامرزمچندگدا مرزمطایقمرءرنینمرعطدما 

انتقلمشادهمب،مطا م یگامب،ماءابمرارد ر مطا ماق اامردبلمتف یکمرساکمومطا مب متق ایاماسات قمرساتا ر ماندفعمم

رخیاماشاااوعمرسااکمامچنینمادی م ،متاقیبمطا ماقدبلم دماهکم سااتیدب مب،مرادر منداشاااوعشمبدمبیدنمرههددرتمم

 ذامانجامب،مودو مخساددتمب،مشاصومب متق ایامگا   مرومرسات قدقم دیدفکمخساددتمندشا مرزمرینمعملمدرم رد .مب،م

رت مرسکم ،مرزمربلمنقضمتههدمانب م ،مرزمرارد ر مرصک مقیاماشاوعمندش مشدهمبدشد.معالوهمروماست قم دیدفکمخسدد

تءرنسکمن یبمرومرینمخساددرتمباربامبدمای رنمخساددرت مرساکم ،م دمصاءدتمقیاردنءن مبء نمرارد ر مب،ماءابمعقدما 

 شء .

 امادایکمرارد ر ادیمسدرطم نندهموما دو م ننده1ام4

بدمادایکمشااوهمسادرطم نندهموما دو م نندهماساوءيیک م وم یدگدهمشا ک مومتءصایف مم دمحقءقمرنگکساتدنم دمردتبده

شاء مومشااهمعدمماساوءيیکمماطا مشادهمرساک.مطبقم یدگدهمشا ک م ءتدا م دمرااریمتههدمنقضمرارد ر ما ساءاما 

 ند.ما دو ما مم ندمرینمشااه ماساوءيیت مدرم ،مربالمریجد مشادهمباطا میدباریمنقضم نندهمیکموسایک،م فدع ماهیدما 

رند مرادم دمااحک،مرااریممشاء م ،مطافینمر ادمریجد متههدرتمري رممآودمدرم دمااحک،مرنهقد مرارد ر م رشات،چنینمفا ما 

تههدرتماذ ءدمب،م يیلمواء مشااهمعدمماساوءيیکمقیامردبلمراارماساتند.ميذرمشااهمعدمماساوءيیکمبدیدمب،مادرمرزمسادیامم

م1914(مبامرسادسم یدگدهمتءصایف م ،م دمسادلمRichard& Damian, 2007, 147شااوهمرارد ر متفسایامشاء .مد

 ند.م دمنتیج،مب،ماءابمرینمشااهممتءساطم ءتماطا مشاد مشااهمعدممبدمتههدرتماءد مربءلمطافینمدرمتءصایبما 

یژهممشاء .مبندبارینمشااهماذ ءدم دمد یبمسادیامشااوهمرارد ر یمرساک مب،موررعم دمرینم یدگدهمنبدیدمرءرعدموریجد منم 

 (Yates,1982,127ریمبامتفسیامشاهمعدمماسوءيیکمحد ممبدشد.مد

 امرا دنمسدرطمیدما دو م ا نماسوءيیکمرهای2ام4

 ذیاشمصا کمرینمرارد ر ادمرزمرصاءلم ک ماءضاءعماءد ماطديه،م دمحقءقمرنگکساتدنمرسک.م دمرینمنظدممحقءر  مشاهم

عدمماساتءيیکمندفذمرساک مخءرهماساوءيیکمندشا مبدشادمیدمندشا مرزمرارد ر مبدشادمیدمندشا مرزمااممیدمشاب،ماام.م دمحقءقمم
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درمحذ م نناد.م دمرینمنظادممحقءر مواء مرارد ر مادنعمرزمممتءرننادم دمدوربطمایادنمخء مت کیبمااررباکمرنگکیسمطافینما 

شاء م ،م ردنمبامرسادسمشاب،مااممنقض م دمصاءدتمفاراممبء نمشااریط معکی،مبدا ددمرردا،م عءرم ند.مادیءنمنی مآنمنم 

با .متءرندمبدم دجمشااهمعدمماساوءيیکمب،منفعمخء  ماساوءيیکمخءیشمرعممرزماساوءيیکمرارد ر یمومرهایمدرمرزمبینمبا 

 رند ماگامآنم ،مب،مرساقدهمرینمنءعماساوءيیکمت اایحمشادهمريبت،مردعدهمتفسایامایایق مشااهمدرمشادالماساوءيیکمرهایمنم 

 م فدعم ذیاشم1984ومم1957(مرءرنینماءضاءع،مادنندمردنءنماساوءيیکمات اافینما اءام240 م1393بدشاد.مدری رنکء مم

رنند.مريبت،مرکماومرینم فدعمتدمای رنمزید یمب،ماءابمردنءنمم رختیددیمخطا مدرم دمروضااادعمومرحءرلماندساااب مام نما 

شااوهمقیاان افدن،مرارد ر یما دو مشادهمرساک.مرینم فدعمچندنچ،ماءفقمبدشاد مرزماطديب،م لمخساددتمندشا مرزمنقضمم

بمآنمم ند.مريبت،مرطالعمرزمخطامب،متنهدی م دف منیساک.مبدیدمتءرفق مواء م رشات،م ،مب،ماءات ديیبمخءرندهماکءگیایما 

(م دمحقءقمرنگکیسم ذیافت،مشاادهم ،مرارد ر یمایدنمGraham,2000,549خءرادنمخطامدرمبدمتمدیلم ذیافت،مبدشااد.مد

 ومشاااصومانهقادمومبادم اذیاشمشااااهمعادمماساااوءيیاک مت کیبمااررباکمرزمشاااصومثاديث مبا رشاااتا،مشاااء .مم

 (Treitel,1995,572د
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 گیرینتیجه

گذردمب،مانظءدمباراردیمعدريکمادي م دمدوربطمررت ااد یمومتءزیعمعد ًن،مثاوتمومحمدیکمرزمرشااصد مومحف مممردنءن

رانیکمرارد ر یمومنظممعمءا  مرنهقد مومرعتبددمرارد ر مدرمانءهمب،مدعدیکمشاااریطموماقادرتمخدصاا م ا هموم دماقدبلمم

هدردینم دمنظامگافت،مرساکمتدمرزمرینمطایقمبتءرندمتدمنی منتدیجمومآثددمخدصا مدرم دمصاءدتمتصکبمرزمآنمشااریطمباریمات

حدو یمرزمرنهقد مااگءن،مرارد ر یماصديبمبدما ااديحماداه،مومرفار ماکءگیایمب،معملمآود .مفسااد مادي مرزماسااددک مم

رسااکم ،مرااوزهم شااءدادیماصتکبماهدنم سااکمب،مگایبدنمآنماسااتندمومرینماسااوک،مررت ااد م شااءدادمدرمت کمتأثیام

 اندمومعمدتد مرزمساااک.م دمرینمحءزهمرارد ر م ويت م ،محجممعظیم مرزمعمکیدتمادي م ويکمدرمتشااا یلما رارد ر همر

 ذیام دمنظدممحقءر م شاءدادماساتندم ،مزاین،مدرمباریممشاءند می  مرزمنقدهمآسایبمطایقمتشاایفدتماندر ا،مانهقدما 

یدب ممادمبء همرساکمومادنعمرزم ساکمگیامح ءاکمیبدنرند.م دمطءلمتددیخ م دیدهمفساد مادي مگاباوزمفساد مادي مریجد م ا ه

ادیمررت اد یموم دآاداد مباراردیمعدريکمراتمدع مومرف ریشممری مامچءن متءزیعمعد ًن،مفاصاکمادمب،مرادر معديی،آن

دفدهمعمءا  مرحقدقمحقءقمرشااصد مریمنفع مریجد ما یطماساادعدمباریمدشاادمفیااددلمرخالر  ما ءمرن  ااددطکب  مم

هییاادتمنددورمومریجد منظدممر ردیمسااديممرسااک.م دمرینمدرسااتد ممباا مم دمتهیینمسااانءشااک مدفعمتاشاادد کمعمءمم

ادیمرصاک مفساد مرساک.می  مرزمشاء می  مرزمگکءگدهرارد ر ادیم ويت م ،مبیشاتامرزمطایقماندر ادتم ويت مرنجدمما 

ک مباگ ردیمردنءنمندماندر دتم دمسدزیمفاریندادیم سبموم ددم دم ويادیمرصک مابددزهمبدمفسد مر ردیمومشفد دوش

ادیمتدبه،م ويکمرساک.م دمحقءقمریارنم ،ماتأثامرزمفق،مرادای،مرساک مبطالنمدرمنقط،ماقدبلمصا کمرارد ر مومب،م ساتگده

آود مومفسااد معقدمدرماتار  مبطالنمعقدم رنندم ،مآثددمردنءن ماءد مرنتظددمرزمصاا کمعقدمدرمب،مبددمنم اهن معقدیما 

ابدتمفساد مرارد ر مام نمرساکمانتسابمب،می  مرزمطافینمبدشاد.مرزمطاف مفساد مرارد ر مبدعثمضاادمومزیدنم رنند.ماءما 

ادی منمء همومسانبمبندیمرعتمد مومرت دیمخء مدرمبامشاء م ،مبدمرعتمد مبامصا کمرارد ر ما ین،شاصومیدمرشاصدصا ما 

ثایمندرد  مرادم دمدوربطمطافینمنساابکمب،مرسااتا ر ممخءد .معقدمبدطلمررارد ر یمنهد هم ،م دمنهدیکماهامبطالنمبامآنما 

عینمادلماقبء مب،معقدمفدساادمتا یدیمواء مندرد مومچءنمبطالنمفدردمرثامحقءر مرسااکمومتمک  مریجد منم مشااء  مم

بدیدموضاهیکمب،مصاءدتمسادبقمومحديکم یشمرزمرارد ر مبدطلمرعد همشاء مومرگامرزمرینمداگذدمخساددت ماتءا،م سا مم

گا   مندش مرزمرارد ر منیسکمومدیش،مرهایممشء .ماسوءيیکمومضمدن مامم ،مرزمرارد ر مبدطلمریجد ما مگا  مبدیدمابارن

بدشادموم دماءرد مفاادما رءرعدمبطالنمرساتثندی مرساکمومرصالمصا کم دمحقءقمح م ومخددجمرزمرارد ر یم رد .مريبت،

ن ،مبدم يیلمبطالنمرثبدتمشاء .م دماام ومنظدمممشاکمومتا یدم دمرارد ر یمبدیدمرصالمصا کمدرمبامآنماددیمنمء  ماگامری

حقءر مریارنمومرنگکیسمعءراک مادنندمردنءن منظممعمءا مومرخالقمحساان،م دماءراه،مبدمرارد ر ادیمنداشاااوع مامءردهمم

ب،معنءرنمعءراک مبدز ردندهم دماهکمصایدنکموم دسادردیمرزمنظم مرخالقمحسان،مومردنءنماءد معندیکمبء همومرزمرعتبددموم

رمحقءر مرارد ر ادیمفدردماشاااوعیکمامدنهکمب،معملمآود همرسااک.مرادمبادساا ما اادرر ماءضااءعدتم دمحقءقممنفءم

ریم رد موماءد معندیکمخد مبء هممرنگکیسمبیدنگامرینموررهیکمرسااکم ،مرزمعءرالمید مشااده منظممعمءا مادیگدهمویژه

ادمومدعدیکما اديحمومومابتالب،مبء نمآنممرساک.مشادیدم يیلمرینمراام ثاتمومفارورن ماءضاءعدتماابءهمب،منظممعمءا 

نمدیدمومنءعماساوءيیکمندشا مرزماندفعمراتمدع ماداه،مبدشاد ميی نم دمنظدممحقءر مریارنمرینمدا دنمومباتایمدخمنم 

بطالنمرارد ر  ماساوءيیکمادن مقیامرارد ر یمرساک مزیارمبدمبطالنمعقد مرثایمبامآنماتاتبمنصءرادمبء موم کی،مري رادتم

رزمآنجدی م ،مرساتند مب،مبطالنمرارد ر مب،مورساط،مواء ماهکمنداشااوعمم گا  .زمیکمرارد ر مصا یحمانتف ما ندشا مر
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راایمرساتثندی مومخال مرصالمرساک ميذرمنبدیدمفاراءشم ا م ،مباریمت  یممابدن متءرفقدتمفیمدبینمرشاصد  ماکءگیایمم

 ندم ،مبددمرثبدتمچنینمر عدی مبامء مریجداما رزمات ي لمشادنمعقء  مي ومموفدیمب،معهدمومدعدیکمرصالمصا کم دمعق

 وشم ساا مبدشاادم ،مادع مواء مرنگی همنداشاااوعم دمرارد ر مبء همرسااک.مبندبارینمرگامی  مرزمطافینماهداک،مادع م

بدیساکمب،م ر گدهمااراه،منمء هموم عءریممرساکم ،م دمانگدمماهداک،می  مرزمشااریطمرسادسا مصا کمواء مندرشات، ما 

 مدرماطا منمدیدمومبدیه مرساکم ،مبددمرثبدتمر عدمبامعهدهمادع مبطالنمرساک.م دمآثددمبطالنمرارد ر ادم دمربطاللمرارد ر

شاء موم ءلم ا رخکممتءرنمگفکم ،مرارد ر ادی م ،مبدمنظممعمءا ماصديفکم رد مبدطلما رنگکساتدنمب،مطءدماصت ااما 

 شدهمیدمادلمانتقلمشدهمنی مردبلمرستا ر مرسک.مم

  یشنهد رت

 ،م دمافد ماد همممب،مرینمتاتیبم دمحقءقمریارنمریدمت اااایحمب،ماهکمنداشااااوعماهداک،م دمرارد ر مب،مانظءدمبطالنمآن مم

ردنءنمادن مبیدنمگا یده ماهدن ماتفدوت مدرم دمررادنمنءیساندگدنمريقد،م ا همرساک.مب،من ءیم ،مباخ مرینمت اایحمم217

ا همومگاوا م یگامرزمریشادنمآنمدرمب،ماثدب،معکمماتهداکینمنسابکمب،مدرمب،مان ي،متءرفقمطافینمباماهکمنداشااوعمتکق م م

رند.ميذرمضامنم ذیاشمنظای،م»رتفدقمنظاماتهداکینمباماهکمنداشااوع ماءرفقمبدمنظاماشاهءدمفقه منیکم کیدمرکمدر م ا ه

تامرزمشاافد ردنءنمادن م دمرینمبدامتءسااطماقننمافهءا ممم217گا  مبدمرصااال ماد هممومحقءقمرنگکیس م یشاانهد ما 

 ت ایحمردرد،مگا  .

مدیدادمبادیمنظددت  مرینم ساتگدهرگام دم شاءدمادمشافد مسادزیم دمرارد ر ادیمعمءا مرف ریشمیدبدمومبدمتقءیکم ساتگدهم

 یگاموهدیبمخء مدرمب،م دست مرنجدمم اندمومرزمطایقمري تاونی  م ا نمفاریندماندر دتموممب،مصءدتمامدانبمبدمیک

رزمهافیکم دیگدهمرطالعمدسادن ماندر ادتمشادیدمبتءرنمتدمحدمزید یماکءیمفساد م دمرارد ر ادمدرمممرساتفد همااچ،مبیشاتا

صا کماهداالتمدرمتیامینم ندموممبدیدگافک مب،مطءدیم ،مرگامرزمرا دندتمرینم دیگدهمب،مطءدم دالمرساتفد همشاء ماممم

رینمصاءدتمفساد مادي م دماندر ادتموماممب،مبصشمخ اءصا مرا دنمدردبکمبیشاتام دمشااریطمباربامدرمخءرادم ر م ،م دمم

مرارد ر ادم متامخءرادمشد.م

امینطءدمبهتارساکمبدمریجد م یشمرارد ر ادیمانظم م ریقمومنظددتمساایعموماءثامتءساطم ددشاندسادنماتهد م دمبساتامم

 فیدیمري تاونی  مبدمشاوهموضمدنکمادیمورره مااچ،مبیشتامرزمفسد ماکءگیایمومرنمدرمب،محدررلمام نمدسدند.

مچنینمطارح مسایساتم م ،مامگدنمم دمیکمزادنمومب،ماءرعمرزمت امیمدتمررت اد یم ويکمآگدهمشادهمومب،مطءدمباربامما

تءرندم دم یشگیایمرزمفسد مررت د یمادمدرمبیدبند مرردرمماؤثایمرسکم ،ما ادموماندر دتموم یمدنرا دنمدردبکم دما ریده

تءرندمرردرممرندرزیمشادهما  ادیم شاءدم ،مب،مصاءدتمآزادیشا مدرهاؤثامبدشادموم دمرینمدرساتدم دیگدهمرطالعدتمرارد ر

نظامرزمعنءرنماجاادن،مآنم یشممخال،مواء میکمردنءنم ،مآثددمحقءر مفساد مادي مدرمصاا  اؤثایم دمرینمزاین،مبدشاد.

یممگا  .م دموررعمشااریطمساصت م ،مرءرنینما ری ماداءیمومشا ک مباریمرثبدتمااربین مگا  مب،مشادتمرحسادسما 

فساد مادي م یشمبین م ا همرساکمبسایددیمرزمرارد ر ادمومراتیدزرتمندشا مرزمچنینمفساد یمدرمگدهمصاافدالمب،م ًیلمشا ک مم

 فهاسکماندبعمومادخذ  سدز . یچیدهم مد دنماهتباما 
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 ريب(ماندبعمفددس 

ءا م دمحقءقمفارنس، م( م»بادس مرارد ر ادیمنداشاوعماردیامنظممعم1383اامربدري  ماهازر مومعیس متفاش  ما مدمد1

 .37رنگکیسمومریارن  مف کندا،معکم م ژواش ماددسمعکءممرنسدن  مشمددهمم

( مشااوهما دو م نندهمومسادرطم نندهماساوءيیکم دمرارد ر اد مچدهمچهددم متهارنامشاا کمم1393اااامری رنکء ما سانمد2

 سهدا مرنتشدد.

  متهارنامرنتشددرتمای رن.1تاام،امرسمدعیلمصریای مچمم( مگ یدهماتءنمحقءر مرنگکستدن 1378فارنکمدام دفیکد م ديین3

  متهارنامنشامحقءردرن.1 مچآدوقممزر همبیامبفصمم،ماا متد هسممدنزبمم،بممسیکگرنمءقق( مح1377دممکارنفمنیديد م مکیدفام 4

دفدسد(م دمفق،مرادای،مومعدا، محقءقمریارنم( م»عقدمبدطلمم1389اامحددای ما مدحسنمومعک مر بایمبدبء دن  مرحسدنمد5

 ندا،محقءقمرسالا  مسدلمیدز ام مشمددهم وم.وما ا  م ژواش

  متهارنامرنتشددرتماجد.1( ماسوءيیکمادن  مچ1389امحسین منژر  محسینقک مد6

ءص  م( م»بطالنمعقدم دمحقءقمفارنس،مومرنگکیس  م دیدنمندا،م ددشندس مردشدمحقءقمخ 1398ااامخساوی محسنمد7

  رنشگدهمآزر مرسالا مشهامردس

 متهارنام1( مااودیمبامحقءقمرارد ر ادم دمرنگکستدن متاام،محسینمایاا مدمصد ر  مچ1377اااام ر سبای مدرباتمد8

 نشامحقءردرن.

رستفد همرزمادیمحقءر ماهداالتم دمبدزردمبءدسمرودرقمبهد ردمبدم( م»بادس متطبیق مانب،1383ااامشایف  مريهدممريدینمد9

 .6ادیمحقءر  مشمددهرطالعدتما اادن،  ماجک،م ژواش

  متهارنامرنتشددرتماجد.4(مرصءلمرارد ر ادمومتههدرت مچ1385امشهیدی ماهدیمد10

( م»اساوءيیکمادن مندشا مرزمرعتمد م دمفا مبطالنمرارد ر   م1398اااامطديبمرحمدی محبیبمومنقءی مرایاحساینمد11

  ژواش م رنشمحقءقمادن  مسدلماشتم مشمددهم وم.م- وف کندا،معکم مم

( م»تأثیامفساد مادي مباموضاهیکمرارد ر ادیم ويت   م1394اااامعکءیمر وین  مسایدعک مومبیگ محبیبمآبد ی مردساممد12

 .2 مشمدده45ف کندا،ماطديهدتمحقءقمخ ءص  م ودهمم

یاماهکمنداشااوعم دمصا کمومفساد مم( م»بادسا متأث1396اااامعکیشادا مرکه،ماءر  مربءريفیالمومحمیدی ماه اءا،مد13

 .111 مشمددةم ید  م4اهداالت  مف کندا،مفق،مومرصءل مسدلمچهلمومنهم مشمددهمم

( م»ضمدنکمرااریمرارد ر مبدماهکمنداشاوعم دمحمدیکمرزم1395اااامربءي م درفشدن مسیدما مداد یمومام ددرن مد14

 .10 مشمددهمم23ی مسدلنظممعمءا مسنت مومررت د ی  م وف کندا،م رنشندا،محقءقمررت د 

 .16 متهارناماؤسس،مرنتشددمومچده مش1 مچ1( مري رممادیمخددجمرزمرارد ر  مج1374ام دتءزیدن مندصامد15

  متهارنامرنتشددرتمبهمنمباند.4 مچ1( محقءقمادن مامرءرعدمعمءا مرارد ر اد مج1374ام دتءزیدن مندصامد16

 تهارنامرنتشددرتمبهنشا.م 5 مچ2( معقء ماهین مج1375ام دتءزیدن مندصامد17

  متهارنامرنتشددرتمبهنشا.5 مچ2( معقء ماهین مج1375ام دتءزیدن مندصامد18

  متهارنامنشامای رن.8( مرعتبددمراامریدوتمشده مچ1389ام دتءزیدن مندصامد19
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واء مممم( م»اطديه،متطبیق مسا،منهد مبطالن مفساد مومعدم1398ااااام ایم  معبدسمومسایدهمبیدیم اادنشادا  مساهیدمد20
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