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بالسق   یبت ر   ادتی  مظییف قظی وی م کیتنلی صسری بی هن     ا ادامی کاه ماایط   ایبتی     

هاای  هکاان ی را قااده از بالااس ی  کیااد. ر  ن ااتنة میلکیاات باایزا   ا ماات ط  داایزری مالیبسااه ماای
آم ر م باه ای ایر    مای باه ا مغاین    اد ت بایزا     اقاصی   بنصس را  ادت کاه نایه بانا  م     

 قادّ اقاصای   . بالاسق  تاسر  از آن دسءاداتفیره تسر که ممکن ادات   یمس عیت ممتیز  می ن م
ویقیاة   کستد وی انمایل یاک   ویبد م به مدر هی ی هییی می از مس عیت م سّط  ا بنقمی دسءادتفیره

هی  هکن  صسری  صد بذف   ییی اداتثمی    هی   د ومید  ا که بی مادطه  نا  رارن را ایی بی،یه
م داسق رارن بایزا  باه دامت مطسسبایت صاسر  ا را قادی واات          کییدنین هعّیپن بیزا  م مصنف

هی  هکن  ماود ابعایر   از مس عیت م سّط ر  بسزة میلکیت دسءادتفیرهمید ر آم ر.   یسر  قظیی
صیص م ُونچیلشی ادات م هماسا ه زمایای  ودیاد  از آن هسیادا تاده کاه بالاسق   یبات  ا          

ویقیه  ا هم یز بی وااسّپت وُنتاتیف ایان     یکبناق،یخته ادت وی مسازین نیی صسر قیظن به انمیل 
م به طنیالی به واسیل  هتی هی  بیزا   صیبیین بالسق هکن  بدانرازر کاه   کید ننصهی بیزق،ن  
قی مایی باه بالاسق اقاصای   قیتای از         یبت هنمکش کید م ه  نزقدمخلّ  ه  رامیة ا دامیت

 هی  هکن  ما ر قشسر. آهنییش
هادف  بای  های  مختساف م    هی به تیسه م  ی اوّایر میین تنکتر  بیزا هی  قسآم   م هیّی

 مدت که باسزة   آم ر. از این هی  هکن ی م یئل   یبتی غیم ی به موسر می به را ایی ردتییبی
ومنکزات قیز وات قظی ت ودّ  بالاسق   یبات  انا  را ر کاه ر  وای آن ادات وای بای کیتانل          

سّک م  صد ن تنرة ا ادامیت تانکت بنآماده از    ویشییی اوّایرهی  یل از قهییی تدن ارغیی یی وم
  یبات   چشام،ین های م ومسّکایوی نانرر کاه مسواب کایهش        نین  ارغایی  ومنکزی میقع از تکل

دایزقد. ر  بیزا های     نانان بایزا   ا قایهمسا  مای     یای م این   یبات ماؤرّن دایین کایش      تاسقد   می
مالت اییت صایص ایان     الشعیا هی  ا زییبی   یبتی ومنکزاتی وات هی  هکن ی تیصص میلکیت

هی  قسآم اقه  نا  را ر که م اتسزی اوانا  متفایمت     بخشی به هعّیلیت یمن تنهی به میژه لزمی ودا
 معیی هی  مذکس  ادت.
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های   از آقکاه نایه باه م اتسلیّت کیفان  م مادقی بی،ایه          قدّ   ایبتی هی   ا وکیف  میه
که متسلّی اصسی قظی ت بن بیزا  تسری قییزمید ماکیش  یطع مناوع   یبتی ادت  متخسّف می ن می

م مسظّف به مالیبسه بی انمیل مخنّف   یبت ه تید. قهیرهی  م تسل باه قامیقت اوناهای    ایبتی     
یک متییدب بی نمسی که قظ    یبتی بیزا   ا مختل دایصته اداتی    اقد که هن مختسفی و هیز تده

تسقد. ر  این میاینی   هی می  دّر آناقاصی ننا یی وکنا  م هی  م میقع از وعمیق  میهکی  ننهته به 
کاه بای وادیاد هدهمیاد     ه اتید  هی  هکان    قمیقت اوناهی صنهیً متعسّق به  سمنم میلکیتبنصی 

م وعایرل  ونرازقاد   میهی  صیطی  هی  مختسفی به ویییه بی،یه بالسق اقاصی   را قدنینی به تیسه
 کیید.   یبتی  ا به بیزا  انیره می

از مس عیت م سّطی ومنکزات م قامیقت اوناهای    ایبتی ر  بالاسق      دسءادتفیره ةر  زمیی
های    صاس ر م هی،ایمی کاه وای  بالاسق میلکیات       هی م صطیهی  زییر  به چشا  مای   اینانی کیدتی

های    ننرقد. ماکیم   هییهات  هکن  ر  میین بیتدی قسا ص م  میکنرهی  قیصساف بیشتن نیین می
م همچیاین وعمّاق ر  بنصای     یق امنیکی م اوّایریة ا موییعیی بالس یهی  ویشنم ر  بالسق   یبت قظیی

هی بی ه ی  صایص ا تصایر ی    هی  آن ر  بالسق دیین کشس هی م وطییق ییهتهتده  مطنح اهکی هی  
های    هی کاه قامن بفار ا زش    بل قسآم  ی هیّیم   م   یبتی اینانی به میظس  قیل به کی اونین  اه

م یندت کیدی هادف م  هیّیم اقه هی   م بهیسر تیصص  ّ یقهصهی   تهعّیلی  بالسق   یبتی به ا والی
 ب ینت صسری دعی ر  واالّق آن را ر.   قنم وی ادت که کتیف بیقن ر  بدّ

 مطیلب این کتیف ر  ده هصل ویظی  تده ادت:  
م قالاش  تاسی   از مس عیت م سّط آتایی   دسءادتفیرهی پزی ادت بی مفهسی قخ تر  هصل 

وندی  چی چسف مفهسمی آن وییین دیزی . واسیل نییصن مانویط بای   بالسق میلکیت هکن   ا ر  
ننهتاه از داس     صاس ت  ةویقیا  هی  هکن  که ر  ا زیایبی مقاعیت   ایبتی انمایل یاک      را ایی
کییادی اهمیّات ب ازایی ر      مای  آهنییای  هی  ماود  د ت بیزا   م مس عیات م اسّطی قالاش    بی،یه

از مس عیات م اسّط    دسءاداتفیره کاه مصاداق   هاییی   مییبث این هصل را ر. بن دی   یبتی  میاه 
هی از میظن بالسق میلکیت هکن ی ر  هناز ری،ن  از این هصل مطنح  ه تید م واسیل زمایی  آن

تسر. ر  این   مت صساهی  رید که وی چه میزان مالت ییت صیص قظایی اماسال هکان  م قیایز      می
نذا قاد م چ،سقاه بییاد باه      ین مای هی  نمسمی بالسق   یبت وأر وسییی بن واسیل  کی اییبه والسیت 
 هی  ابتکی   ردت ییهت. ا  میین مصیلح   یبتی م قنم ییت قیتی از وسدعة هعّیلیت مسازقه

به مالسلة ومنکزات اصتصیص را ری تیهد ق،نش کسّای بالاسق   یبات    که هصل رمّی ر  
 های  هکان    های  مشاتنک ر  باسزة میلکیات     ناذا    ق یت به ارغییی ومسّک م بنصی دانمییه 
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کاه   ا هی  مساسظ ر  بنآم ر مصف   یبتی ایان ردات انمایل م ناسامسی      صساهی  بسر م مؤلّفه
های  هکان  واسیال     کییادة ویعایت میفای ومنکازات ه اتید ر  چای چسف صایص آهنییاه         صیثی
کیی . ر  این هصل ر صساهی  ییهت که قنم ت هم،یمی بای وااسّپوی کاه ر  بیزا های   م      می

رهادی چ،سقاه  ساناد مسواسر   ایبتی قایظن باه ومنکازات  ا             خ میبه نذا  قسآم   م هیّیم 
 هی  ا آتکی  دیصته ادت. ردتخسش وغیینات کنره م لزمی بیزصساقی آن

م قالش مناوع   یبتی  ی ونراز به قمیقت اوناهی    یبتی میبیقن هصل دسّی کتیف ر  
  یبت مخلّ  مالیبسه بی ا دامیت ا ر  ویشینر اهداف بالسق   یبت از طنیق اوّخیذ ودابین قظی وی م 

. اهزمن بن اینی ر  این بخشی ا  یی قمیقت اوناهی    یبتی  ا بن دی م به میاژه  ی دیز وییین می
از وادابین  باه ق ایتی   های  هکان  م    کیی  کاه صایص بیطاة میلکیات     ر  ابعیر ومهیداوی غس  می

اهداف صسر ویماة نمال بدستایقید.    به آیید وی بتساقید  ودید  ه تید که به مدر مناوع   یبتی می
کستی  قشین رهی  که کی کنر تس ا    یبت اینان به نیسان متسلّی امس    ایبتیی   ر  این هناز می

هی  قیصساف نمسی  نا  ننهته ادات م قامیقت    هی  قیکی آمد  یقسقی م  میه وأرین  هییهت  وات
 یقدا رهی  معمسل هیصسه را قد.هی  هکن  وی چه بد از ادت اوناهی    یبتی منبسط به میلکیت

آ ای    ی«دامت »راقید از مدین ماتنی ننمه بالسق دیزمین  قسی یدنین پزی می یر  وییین
 های   وا ش م قمیییاد  به رلیل م یندت ا زقدة ایشین ر  اقتشای  اران وشاکّن     یرکتن  ید  مامد 

صایق  ق ای     یر ّات قظان میناداتی  ماتانی     یصیق  منی  ها ح تا ینی   یکی تیی  ا ومید ننمه
 ا ا ج ی نن هیی کتیفی صیق  مژنین امین  ونیاین  ونراز م کیتنل ر ی  ق خه م زبمیت بی ونهیده
 قهید.

هی   از ب ینت نسمای اقادک قسی ایدنینی وایزنی مییباث بالاسق   یبات ر  ننصاة         
از صطای م  تاده   هی  هکن  ر  اربییت بالاس ی ایانان دایب تاده ادات مطیلاب مطانح        میلکیت

م ددیدا،زا    اقاد  هی ما ف م معتنف بن کیدتی یصسر یقییتد. ق،ی قدنینمصسن می  اتتییهیت وُنت
ی باه  های  قظنان م مخیطییقی ه تید که بی نیاین دایصتن قاعف    صیبب ةوذکّنات م قالدهی  نیلمیق

 . دیقید یی   میبهیسر م اص ح مطیلب کتیف 




