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 وسب تعییه در DNA آزمبیص ي فراش امبرٌ جبیگبٌ تحلیل

 ثبفمٖ صادُغٌٖ هشٗن

 ثبفمٖ صادُغٌٖ صّشا

 همذهِ

 «ٚؼاةث» ٨٠زب ة٥ ک٥ دا٤٣غ٠ی اٗؼاد از گؼك٦ی را ظا٨٣ادق ص٨ٛؽ، ٨٣یـ٤غگاف

 آف از ک٥ ظا٨٣ادگی ارجتاًات دیگؼ، ّتارت ة٥ ؛دار٣غ ارجتاط ك پی٨ؿحگی یکغیگؼ ةا
 ك جکاٝیٖ ك ص٨ٛؽ جْیی٢ در ٠ْیار جؼی٧٠٢ٟ ،ق٨د٠ی یاد «ؿتتی ك ٣ـتی ٚؼاةث» ة٥

 ٨٣ع ةؼ اؿال٠ی ركیکؼد ٠یاف ای٢ در. آیغ٠ی ق١ارة٥ ظا٨٣ادق ص٨ٛٚی ٣ُاـ زیؼة٤ام
 را ظ٨د ٦امص١ایث ك گػاقح٥ مض٥ ظا٨٣ادق چارچ٨ب در ا٣ـا٣ی ركاةي از ظامی

 ا٦غاؼ ك ٠ٛامغ از یکی كرزاف،ا٣غیك٥ از ةؼظی ةارقدرای٢ ك دا٣غ٠ی آف ٠ك٨١ؿ
 1.ا٣غکؼدق ةیاف «٣ـٜ ؿال٠ث» را قؼیْث
 ك ادتات از اّٟ) قارع جأییغ ٨٠رد ٣ـبِ جْیی٢ راؿحام در اةؽار٦ا جؼی٧٠٢ٟ از

 «ٗؼاش ا٠ارق» ة٥ ٨٠ؿ٨ـ ٧ٛٗی ٠عحٖٞ کحب در ک٥ اؿث ٗؼاش ٠کا٣یؽـ ،(٣٘ی
 ك 1158 ٠ادجی٢ در ا٠ا٠ی٥، ٥ٛٗ ةا ٠كاة٥ اٗٙ پای٥ ةؼ ٣یؽ کك٨ر ٠غ٣ی ٚا٨٣ف. ةاقغ ٠ی

 ٠ح١ادم ؿاٝیاف 2.اؿث پؼداظح٥ ٨٠و٨ع ای٢ ة٥ ظ٨د ٦كحٟ کحاب از اكؿ ةاب 1159

 ك ة٨د ٚىایی ٦امپؼك٣غق در ٣ـب ک٤٤غقجْیی٢ ّا٠ٜ ج٧٤ا ٨٤ّافة٥ ٗؼاش ا٠ارق
 ٣ـب ةاب در را ظ٨د رأم ٠ض٥ٛٛ، قؼایي ة٥ اؿح٤اد ةا ج٤ازّات، در گیؼ٣غگافجن١یٟ

 در ظن٨مان جسؼةی ٨ّٞـ پیكؼٗث ةا ٝک٢ کؼد٣غ٠ی مادر آف پیؼا٣٨٠ی ٠ـائٜ ك
 ا٣ـا٣ی، ٦امژف ك ٦اکؼك٨٠زكـ ٠ٛایـ٥ ك ةازظ٨ا٣ی در ا٣ـاف ج٨ا٣ایی ك ژ٣حیک ص٨زق

 
 .ظ٨ارز٠ی دا٣كگاق ص٨ٛؽ، دا٣كکغق اؿحادیار                                 m.ghanizadebafghi@yahoo.com 

 .قا٦غ دا٣كگاق ص٨ٛؽ، ك ٥ٛٗ ارقغ کارق٤اس                                      z_ghanizade@yahoo.com 

: ٟٚ) ماة٧ؼ ی٠ض١غّٞ ك یاؿال٠ صـ٢: ٠حؼز١اف ،ٖؿبًج ذگبُٗد اص يٗد اّذاف ،یـ٣٨یر اص١غ. 1
 .37ص  ،(1376 اكؿ، چاپ ،یاؿال٠ ٕاتیجتٞ دٗحؼ ا٣حكارات ٠ؼکؽ

 .٦اؿثمؼیگٟیجن١ در ٨٠ردج٨ز٥ یٚا٣٨٣ ا٠ارق کی ٗؼاش ا٠ارق ا٠ؼكزق. 2
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 ای٢ ةا جسؼةی ٨ّٞـ ٠حعننی٢. قغ ایساد پؼؿاة٥ٛ ٠کا٣یؽـ ای٢ ةؼام زغیغم رٚیب

 آف ٣حایر ة٥ ج٨اف٠ی ٝػا اؿث پایی٢ ةـیار ٦اییآز٠ایف چ٤ی٢ ظٌام درمغ ک٥ ادّا
 وؼكرم ةٞک٥ ٗایغق، ٠٘یغ را ٣ـب جْیی٢ در ا٠کا٣ات گ٥٣٨ای٢ از اؿح٘ادق کؼد، اّح١اد

 ٨٠رد ای٢ در دا٣افص٨ٛؽ آف، پی در ك ٧ٛٗا ک٥ اؿث صاٝی در ای٢ 1.دا٤٣غ٠ی
اظحالؼ . دار٣غ ظ٨د ٨٠وِ ج٨ٛیث در ؿْی ًؼیٛی ة٥ ٦ؼیک ك داقح٥ ٣ُؼاظحالؼ

 گكح٥ ز٠ی٥٤ ای٢ در آراء جكحث ؿتب ظن٨ص، ای٢ در كاصغ امركی٥ ٣ت٨دِ ك یغقّٛ
 ك ج١ـک در دادگاق دالیٜ ةؼرؿی پؼداظث ظ٨ا٦یٟ ةغاف صاوؼ ٠ٛا٥ٝ در آ٣چ٥. اؿث
 .ةاقغ٠ی ٗؼاش ا٠ارق ک٤ار در DNA آز٠ایف ة٥ ج١ـک ّغـ

 هـخلبت سإٔ

  1085: ةغكم ق١ارق داد٣ا٥٠

 30/7/1393جاریط مغكر رأم ةغكم: 

 دادگاق ٠٨١ّی ظا٨٣ادق ٠270ؼزِ رؿیغگی رأم ةغكم: قْت٥ 

 9309970222401846ق١ارق داد٣ا٥٠ جسغیغ٣ُؼ: 

 27/10/1393جاریط مغكر رأم جسغیغ٣ُؼ: 

 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف 24رؿیغگی جسغیغ٣ُؼ: قْت٥ 

 پشًٍذُ ٍلبٗغ

 دك ك ٨١ّ ١٦ـؼ ّٞی٥ 1392 ؿاؿ در ٠ح٨ٗی ةؼادرزادگاف ٨٤ّافة٥ ٦اظ٨ا٦اف
 ٠اكِٚ. داقح٤غ را ٗؼز٣غاف از ٣ـب ٣٘ی جٛاوام ك ٨١٣دق د٨ّم ًؼح كم ٗؼز٣غ

 راة٥ٌ آٔازی٢ ز٠اف) 1357 ؿاؿ از ٨١ّیكاف ک٥ اؿث كاْٚیث ای٢ ة٥ ٠ـح٤غ
 ای٢ از پؾ. اؿث ٣كغق ٗؼز٣غم ماصب ؿاؿ 16 ٠غت ة٥( ظ٨یف ١٦ـؼ ةا زكزیث

 ٨١٣د اّالـ 1373 ؿاؿ در ٠اق، چ٤غ گػقث ةا ك ٠ك٧غ ق٧ؼ ة٥ ؿ٘ؼم ًی ٠غت،
 گؼٗح٥ ق٤اؿ٤ا٥٠ آ٧٣ا ةؼام ج٧ؼاف ة٥ ٠ؼازْث ةا ك قغق( دك٨ٞٚ) ٗؼز٣غ دك ماصب ک٥

 ٠ادر، پغر، ٗٛغاف دٝیٜة٥ ك ٣ت٨دق ٠ح٨ٗی ة٥ ٤٠حـب ْٗٞی، ٗؼز٣غاف ركازای٢ اؿث،
 

 فللٌبهِ ،«ؼافیا ص٨ٛؽ ك ٥یا٠ا٠ ٥ٛٗ غگاقید از ٣ـب ادتات در ما اف مد فیآز٠ا ٣ٛف» ،یًتائ غی٧٠ك. 1

 .59ص (: 1391) 56ش  ،(كبدق ًٕذا) خبًَادُ حمَق ٍ فمِ



 19/  در جْیی٢ ٣ـب  DNAجضٞیٜ زایگاق آ٠ار ٗؼاش ك آز٠ایف

 

 در. ةاق٤غ ی٠ ٚا٣٨٣ی كرد٥( ةؼادرزادگاف) آ٣اف ٠ح٨ٗی، ةؼام ةؼادر ك ظ٨ا٦ؼ زغق، ك زغ
 ك جسارم ٠ـائٜ از ٣اقی اظحالٗات ٣حیس٥ را صاوؼ د٨ّام ظ٨ا٣غگاف كکالم پاؿط،
 پیؼا٨٠ف ام٠ـئ٥ٞ گاق٦یچ ٠ح٨ٗی صیات ز٠اف در ک٥ اذّاف ای٢ ةا دا٣ـح٤غ کارم
 ١٦ؼاق ة٥ رؿ١ی ق٤اؿ٤ا٥٠ دارام ظ٨ا٣غگاف ّالكق،ة٥. اؿث ٣غاقح٥ كز٨د ٣ـب ٣٘ی
 ق٧ؼ در چ٤غؿا٥ٝ اٚا٠ث ادّام رد ةا ٣یؽ اكؿ ردیٖ ظ٨ا٣غق. ٦ـح٤غ كاٝغی٢ ٣اـ

 .٨١٣د د٨ّم رد جٛاوام ٠ك٧غ،

 ٨٠و٨ع ج٨ز٥ ّغـ دٝیٜة٥ اكؿ ردیٖ ظ٨ا٣غق درظن٨ص د٨ّم رد ةا دادگاق

 :ة٥ اؿح٤اد ةا دكـ ردیٖ ظ٨ا٣غگاف درةارق كم، ة٥ ٣ـب ٣٘ی

 ك 1287 ،999 ٨٠اد ة٥ ٠ـح٤غ ؿسٞی اؿ٤اد قغف ١ٞٚغاد رؿ١ی ؿ٤غ اكالن،

 اما٠ارق را ؿسٞی ؿ٤غ آف، ة٥ ٣ـتث جؼدیغ ك ا٣کار ا٠کاف ّغـ ك ٠غ٣ی ٚا٨٣ف 1292

 .ک٤غ٠ی ٠ضـ٨ب ٣ـب جضٛٙ در ٚا٣٨٣ی

 دٝیٜ را آف ظ٨ا٣غگاف، ج٨ٝغ ٣ض٨ق پیؼا٨٠ف ق٨٧د ق٧ادت ة٥ اؿح٤اد ةا دا٣یان،

 .دا٣غ٠ی ٣ـتی راة٥ٌ ة٨دف ٠ضٛٙ ةؼام دیگؼم

 ةارقدرای٢ ك اؿث ٗؼاش ٚاّغق ارکاف ة٨دف ج١اـ ٣یؽ دادگاق پایا٣ی اؿحغالؿ

 گكث٠ی ٠ٌؼح ٠ح٨ٗی صیات ز٠اف در ٣ـب، ٣٘ی درظ٨اؿث اگؼ صحی دارد٠ی ةیاف

 .قغ١٣ی پػیؼٗح٥ جٛاوا ای٢ ٨١٣د٠ی جٛاوا را DNA آز٠ایف ا٣ساـ ك

 ٣حیس٥ اّالـ ك DNA آز٠ایف ا٣ساـ رّٟٔٞی كٝغ، ٣٘ی ٨٠و٨ع در ٠كاة٥ رأیی در

 ة٥ اؿح٤اد ك ٗؼاش ٚاّغق ارکاف كز٨د ة٥ ؿتب ٣ـتی راة٥ٌ كز٨د ّغـ ةؼ ٠ت٤ی آف

 ٣ـتی راة٥ٌ كز٨د ة٥ رأم ٣ـب، ٣٘ی در ٠ػک٨ر آز٠ایف ٣ت٨دف ٚا٣٨٣ی ك قؼّی دٝیٜ

 ٨٠رخ ، 9209970906100634 ق١ارق ة٥ کك٨ر ّاٝیدی٨اف ج٨ؿي رأم ای٢. قغ دادق

 ٨٠رخ 9309970909900070 ق١ارق رأم در. اؿث قغق جأییغ ٣یؽ 20/07/1392

 ك ٠ػک٨ر آز٠ایف دا٣ـح٢ کارق٤اؿی دٝیٜ ةا کك٨ر ّاٝیدی٨اف ٣یؽ 24/02/1393

 .دا٣غ٠ی ةؼٚؼار را ٣ـتی راة٥ٌ آف، ةؼ ٗؼاش ا٠ارق جٛغـ

 قػػ١ارق داد٣ا٠ػػ٥ در کػػ٥ اؿػػث صػػاٝی در ٠ؽةػػ٨ر آز٠ػػایف ةػػ٥ ج٨زػػ٥ ّػػغـ

 رٔػّٟٞػی کكػ٨ر ّاٝیدی٨اف از مادرق 16/10/1393 ٨٠رخ 9309970925600205

 ؿػتب را ٣ـػب ٣٘ػی پؽقػکی ك ١ّٞی ٌْٚی دٝیٜ كز٨د دی٨اف، ٗؼاش، قؼایي كز٨د

 در ٠ؼة٨ًػ٥ ٠ػ٨اد ؿػایؼ ك ةغاف اؿح٤اد ك دا٣ـح٥ یادقغق ٚاّغق ٠نبّ از ٨٠و٨ع ظؼكج
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 9309970221102149قػ١ارق داد٣ا٠ػ٥ در ١٦چ٤ػی٢ ١٣.1ایػغ٠ی رد را ٠غ٣ی ٚا٨٣ف

 دادگػاق در مادرق رأم ج٧ؼاف، اؿحاف جسغیغ٣ُؼ دادگاق 11 قْت٥ 03/12/1393 ٨٠رخ

 پؼك٣ػغق در. اؿػث گؼٗحػ٥ ٚػؼار جأییػغ ٠ػ٨رد DNA آز٠ػایف ة٥ اؿح٤اد ةؼ ٠ت٤ی ةغكم

 ٚاّػغق ارکػاف كزػ٨د رٔػّٟٞػی ك اؿث ٣ـب ٣٘ی ظ٨اؿح٥، ةغكم، ٠ؼص٥ٞ در ذکؼقغق

 ٠ػادق ٨٠زػب ةػ٥ آف ظالؼ ادتات ا٠کاف ك ٗؼاش ة٨دف ا٠ارق ة٥ اؿح٤اد ةا دادگاق ٗؼاش،

 ٚػا٨٣ف در كٝػغ ٣٘ػی ًػؼؽ ٣تػ٨دف ٠ضنػ٨ر ك ٠ضػغكد ١٦چ٤ی٢ ك ٠غ٣ی ٚا٨٣ف 1323

 ّٞػٟ ایسػاد ؿػتب را ٣ـػتی راةٌػ٥ كز٨د ّغـ ةؼ ٠ت٤ی DNA آز٠ایف ٣حیس٥ ٠ػک٨ر،

 2.اؿث کؼدق مادر ٣ـتی راة٥ٌ كز٨د ّغـ ةؼ رأم آف، ةؼ اؿاس ك دا٣ـح٥ دادگاق

 آساء ثشسػٖ ٍ ًمذ .1

 آز٠ایف ة٥ اؿح٤اد از ةغاف، ٠ـح٧ُؼ دادگاق، ک٥ دالیٞی جؼی٧٠٢ٟ از یکی
DNA جسؼةی ٦ام٣ُؼی٥ ٌْٚیث ّغـ ك آز٠ایف ای٢ ة٨دفجسؼةی» کؼدق ا٠ح٤اع» 

 
 ٣ْٟ» اؿث ٗؼ٨٠دق 5 ٠ـئ٥ٞ ٜیذ در ٥ٞیؼا٨ٝؿیجضؼ اْٝٞاف کحاب در( رق) ی٤یظ١ ا٠اـ ٨ًر ک٥ ١٦اف ...». 1

 اذا ة٥ االٝضاؽ قؼكط ةاظحالؿ ٥١ّٞ ز٥٧ ٢٠ ٥٤٠ جک٥٣٨ ةْغـ ٥١ّٞ ٠ِ ةاْٝٞاف ك٨ٝ ٥ی٤٘ی اف ٥یّٞ سبی
 ك «ا٨ٝٝغ صکٟ ٥یّٞ حؼجبیٗ ٥٤٠ ؾیٝ ٢٠ ة٤ـت٥ ٞضٙی ٝئال ٥ی٣٘ ٨ٝال ة٥ ٠ٞضٛان اٝكؼع َا٦ؼ ةضـب کاف
 ق٨د ی٠ اؿح٘ادق آف ٠س٨١ع از ک٥ «٣٘ـ٥ ٢ّ ٥ی٣٘ ٥یّٞ كزب ةٜ ٥ٝ زاز اف» ك غیٗؼ٠ا ی٠ 5 ٠ـئ٥ٞ در

 ی٣٘ را آف اؿث الزـ ةٞک٥ ج٨ا٣غ ی٠ ةاقغ داقح٥ ظ٨دش ة٥ ٗؼز٣غ جْٞٙ ّغـ ة٥ ٢یٛی زكج ک٥ یدرم٨رج
 ٠نب از ةاقغ قغق ادتات ٣ـب ی٣٘ یپؽقک ك ی١ّٞ یٌْٚ ٜیدٝ ةا ک٥ ٨٠ارد گ٥٣٨ ٢یا س٥،یدر٣ح. ک٤غ

 دك ٦ؼ در ٤ک٥یا ة٥ ج٨ز٥ ةا ظن٨ص ة٥. ةاقغ ی٠ ظارج ی٠غ٣ ٚا٨٣ف از ٠ؼة٥ً٨ ٨٠اد ق٨١ؿ ك ٗؼاش ٚاّغق
 صکٟ ٠ادق مغر در 1162 ك 1161 ٠ادق ی٤ْی غ٣ُؼیجسغ ك مةغك ٠ضحؼـ دادگاق اؿح٤اد ٨٠رد ٠ادق

 ٠ؽة٨ر ٠ادق دك از کغاـ چی٦ ٢یة٤اةؼا؛ ا٣غ ٨١٣دق غییجٛ «ٚتٜ ٨٠اد ٨٠رد در» ّتارت ة٥ را ٠ادق در ٠ػک٨ر
 .«...گؼدد ی١٣ اؿث ٣ـب ی٣٘ ةؼ یپؽقک یٌْٚ ٜیدٝ مدارا ظ٨ا٦اف ک٥ پؼك٣غق ٢یا ٨٠و٨ع قا٠ٜ

 از ٠اق 10 از ٚتٜ ٗؼز٣غ ٣ـب اٝضاؽ ك ٗؼاش ا٠ارق غی١٣ا ی٠ ٠الص٥ُ ی٠غ٣ ٚا٨٣ف در ٠غا٥ٚ ةا دادگاق». 2
 آف ظالؼ ک٥ اؿث ٠ْحتؼ یز٠ا٣ ی٠غ٣ ٚا٨٣ف 1159 ك 1158 ك 1322 ٨٠اد ةؼاةؼ ٣کاح ا٣ضالؿ طیجار

 ک٥ ةاقغ ییدّاك از اگؼچ٥ مدّاك ٥یکٞ در یٚا٣٨٣ ا٠ارات غیگ٨ ی٠ 1323 ٠ادق چ٤ا٣چ٥ .ةاقغ ٣كغق داةث
 ثی٤ّا ةا ةاقغ ٨٠ز٨د آف ةؼظالؼ ٜیدٝ ٤ک٥یا ٠گؼ اؿث ٠ْحتؼ ٣ـب ةاقغ، ادتات ٚاةٜ ق٨٧د ق٧ادت ة٥
 اد٥ٝ ةا كٝغ ی٣٘ اؿث ٣کؼدق ٠ضغكد را ٗؼاش ا٠ارق ظالؼ ادتات ك كٝغ ی٣٘ ًؼؽ ی٠غ٣ ٚا٨٣ف ٤ک٥یا ةا
 ظ٨ا٦اف ة٥ ًٜ٘ ا٣حـاب یٚا٣٨٣ یپؽقک یکارق٤اؿ ٥ی٣ُؼ صـب ٤ک٥یا ة٥ ٣ُؼ ك اؿث ١٠ک٢ ؽی٣ گؼید
 ك ٨١٣دق صامٜ ٣ـب ا٣ح٘اء ة٥ ّٟٞ دادگاق یکارق٤اؿ ٥ی٣ُؼ ٝضاظ ة٥ دادگاق ٝػا اؿث ٨١٣دق رد را

 1257 ك 1323 ٨٠اد ة٥ ٠ـح٤غان ك دادق لیجكع داةث ك مضث ةؼ ٠ض٨١ؿ را ٦ا ظ٨ا٦اف مد٨ّ دادگاق
 از. اٖٝ ٣اـ ة٥ ؼیمٕ ٗؼز٣غ كٝغ ی٣٘ ةؼ صکٟ ی٠غ٣ یدادرؿ ٢ییآ ٚا٨٣ف 258 ك 257 ٨٠اد ك ی٠غ٣ ٚا٨٣ف

 .«غی١٣ا ی٠ اّالـ ك مادر. ج.اٖٝ مآٚا ك. ـ.ج ظا٣ٟ ٠ؼص٥٠٨
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 آز٠ایف ٣حیس٥ ژ٣حیک، ص٨زق ٠حعننی٢ کٞی٥ گ٘ح٥ ًتٙ ا٨ٝمٖ،٠ِ. اؿث
 در ٨٠ز٨د ٦امژف ةؼرؿی ًؼیٙ از ك ٣اچیؽ ةـیار ظٌام درمغ ةا ٠ػک٨ر

 در ظٌا وؼیب ة٨دف پایی٢. آیغ٠یة٥ دؿث  آز٠ایف، ٨٠رد اٗؼادِ ٦امکؼك٨٠زكـ
 رد ة٤اةؼای٢،؛ ةاقغ جأدیؼگػار ٣حیس٥ در ج٨ا٣غ١٣ی ک٥ اؿث صغم ة٥ آز٠ایف ای٢

 در ظٌاپػیؼم اصح١اؿ ك آف ة٨دفجسؼةیة٥ ّٞث  مؼٗان آز٠ایف ای٢ ٚاًِ کؼدف
 ؿتبة٥ ٣یؽ ٗؼاش ا٠ارق در ی٤ک٥. ک١ا ارؿغ١٣یة٥ ٣ُؼ  ٤٠اؿتی ٠ض١ٜ آف،

. ةؼد ؿؤاؿ زیؼ را آف کارآیی ٣تایغ ا٠ارق ظالؼ ادتات ك ظٌاپػیؼم ا٠کاف
 قؼّی اما٠ارق ٨٤ّافة٥ ٗؼاش ا٠ارق جٌْیٞی آ٠غفالزـ دادگاق، ةْغم اؿحغالؿ

 ٠ضـ٨ب ٚىایی ا٠ارق ةا آ٣ک٥ صاؿ اؿث؛ DNA آز٠ایف ة٥ ج١ـّک م٨رت در
 ةؼام را ٚاوی دؿث ج٨اف٠ی ٗؼاش، ٚا٣٨٣ی ا٠ارق ک٤ار در آز٠ایف ای٢ کؼدفِ
 ةاز گػاقث. پؼك٣غق قؼایي ةا ٠ٌاةٙ ك دٚیٙ جن١یٟ اجعاذ

 جأییغ در رؿ١ی ؿ٤غ ٨٤ّافة٥ ق٤اؿ٤ا٥٠ كز٨د دادگاق، دیگؼ اؿحغالؿ
 ٠ادجی٢) اؿث راة٥ٌ كز٨د ة٥ ٣ـتث و٤١ی اٚؼار ّتارجی، ة٥ ك ٣ـتی راة٥ٌ

 را رؿ١ی ؿ٤غ ةا ٠ٛاة٥ٞ یارام ٠ػک٨ر آز٠ایف ای٤ک٥ ك 1.(ـ.ؽ 1277ك  1161
 اؿ٤اد از دؿح٥ ای٢ ة٥ ٣ـتث جؼدیغ ك ا٣کار ،1292 ٠ادق ٨٠زبة٥ زیؼا ٣غارد؛
 در ای٢. ٨١٣د دارظغق٥ را آف اّحتار ج٨اف٠ی زْٞیث ادتات ةا مؼٗان ك ٣ت٨دق زایؽ
 اٚؼار ٠٘اد ظالؼ پػیؼش قؼایي. ـ.ؽ 1277 ٠ادق ذیٜ ٨٠زبة٥ ک٥ اؿث صاٝی
 ؿ٤غ ظالؼ ا٠ؼم ٠ؤیغ DNA آز٠ایف ٣حیس٥ ک٥درم٨رجی ٝػا اؿث؛ قغق ةیاف

 ًؼیٙ از ج٨اف٠ی ك گكح٥( 1277) ٨ٗؽ ٠ادق ذیٜ ٠ك٨١ؿ ا٠ؼ ای٢ ةاقغ، ؿسٞی
 ق٧ادت ة٥ اؿح٤اد. زد جعنیل را اٚؼار از پؾ ا٣کار پػیؼش ّغـ ٚاّغق آف

 ةا ْٗٞی قؼایي در رؿغ٠یة٥ ٣ُؼ  ک٥ اؿث دادگاق اؿحغالالت دیگؼ از ق٨٧د
 ٣ح٨اف كاِٚ، ظالؼ ق٧ادت ك٨ٚع ا٠کاف ك ق٧ادت زایگاق قغفر٣گکٟ ة٥ ٤ّایث

 ةا دارد، پی در را ٗؼاكا٣ی ص٨ٛٚی جتْات ک٥ ٣ـب ادتات چ٨ف ١٧٠ی ا٠ؼ ةؼام
 .٨١٣د جن١یٟ اجعاذ ةغاف ج٨ز٥

 
 

 
 ....«ـثی٣ ٠ـ٨١ع اٚؼار از پؾ ا٣کار... ». 1
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 هَهَع تحل٘ل .2

 ٚاةٜ ًیٖ، یک ٚاٝب در DNA آز٠ایف درظن٨ص ٧ٛٗا ٨٠وِ ٨ًرکٞیة٥ 
 ک٤ار در. ق٨د٠ی قا٠ٜ را ًیٖ ؿؼ دك در ٠ٌٞٙ جأییغ جا ٠ٌٞٙ ٣٘ی از ك اؿث جضٞیٜ

 دٝیٞیث» ةضخ ك «٣ـب ٣٘ی» ،«٣ـب ادتات» ركیکؼد ٠ٌٞٙ، ادتات ك ٣٘ی ٣گاق دك ای٢
 جأییغ درةارق. اؿث ٨٠و٨ع ای٢ ٚتاؿ در ٧ٛٗا ٠ك٨٧ر ركیکؼد٦ام ازز٥ٞ١ «ا٠اریث ك

 ادتات در ٦ٟ ك ٣٘ی در ٦ٟ ک٥ ا٣غّٛیغق ای٢ ةؼ ٣یؽ ا٠ا٠ی٥ ٧ٛٗام از ةؼظی ٠ٌٞٙ،
 DNA آز٠ایف ازز٥ٞ١ ًؼؽ ؿایؼ از ج٨اف٠ی ٗؼاش ا٠ارق ٗٛغاف م٨رت در ٣ـب،

 در را آز٠ایف ای٢ از اؿح٘ادق اؿاؿان  دا٣افص٨ٛؽ ك ٧ٛٗا از ةْىی ا٠ا 1کؼد، اؿح٘ادق
 را آز٠ایكی ی٢چؼاک٥ چ٤ ؛ق١ار٣غ١٣ی زایؽ( آف ادتات ك ٣٘ی از)اّٟ  ٣ـب جْیی٢
 در ٝػا .دا٤٣غ٠ی ٣ـب ادتات ٥٣ ك ًٜ٘ ك پغر ظ٣٨ی راة٥ٌ ادتات ةؼام ّا٠ٞی مؼٗان 

 ای٢ ج٨ا٣غ٠ی ژ٣حیک آز٠ایف ةاقغ ًتیْی ك ظ٣٨ی راة٥ٌ كز٨د از ؿؤاؿ ک٥ امدّاكم
 در ا٠ا ؛١٣ایغ ّٟٞ ایساد ٚاوی یا ٗؼد ظ٨دِ ةؼام ک٨ً٥رمة٥ ،ک٤غ ادتات را راة٥ٌ

 را چیؽم ٠ـحٛالن ژ٣حیک آز٠ایف ٣حیس٥ ةاقغ ؿؤاؿ ٨٠رد ٣ـب ٨٠و٨ع ک٥ ٨٠اردم
٣ت٨دف یرا ٌْٚ DNA آز٠ایف ة٥ ج٨ز٥ ّغـ ّٞث ٣یؽ ٧ٛٗا از ةؼظی 2.ک٤غ١٣ی ادتات

 3.ا٣غا٠ؼ ٨٤ّاف کؼدق یافك ٔ٘ٞث ٠سؼ یا٣ـا٣ مظٌا یٜة٥ دٝ یس٣،٥ح

 ًؼت اثجبت دس DNA آصهبٗؾ خبٗگبُ .1.2
 صن٨ؿ م٨رت در ج٧٤ا را DNA آز٠ایف ٧ٛٗا از ز١ْی ٣ـب، ادتات ةاب در

 ک٥ ٤ْ٠ا ةغاف د٤٦غ؛٠ی ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ّٟٞ آف ٠ت٤ام ةؼ ١ّٜ ك ٚاوی ةؼام ّٟٞ
 ک٥ صیخ ای٢ از را آف مؼٗان  ك ٣ت٨دق ٚائٜ قأ٣ی ج٧٤اییة٥ ،٠ػک٨ر آز٠ایف ةؼام

 
 ٛثیصٛ ة٥ ٣ح٨اف ٗؼاش ا٠ارق راق از یكٚح ك ق٨دی٠ سادیا ٣ـب ٢ییجْ در قک م٨رت در ٗؼاش ا٠ارق». 1

: ٟٚ) ِ٘المَاػذالفمْ ،مةس٨٤رد ٠ض١غصـ٢: ٣ک. «گؼٗث ک١ک گؼید م٦اراق از ج٨افی٠ غیرؿ
 ٨٠زب ک٥ ماگ٥٣٨ة٥ ای ٌْٚان ًب ٣ُؼ از اگؼ» ؛30ص ،.(ؽ.٦ػ1419 اكؿ، چاپ اف،یٞیاؿ١اّ ٠ؤؿـ٥

 ی٣٘ در چ٥ ادتات در چ٥ ٠ٌٞٛان را آف ،ق٨د داةث ة٨٤ت ك اة٨ت ةؼ DNA دالٝث ق٨د صامٜ ٤افیا١ً
 کحاب، ة٨ؿحاف: ٟٚ) ،ِّ٘الٌجالوؼبئل ٍ الفمِ ،م٤ٚغ٦اریا١ٝضـ٤ ٠ض١غآمٖ: ٣ک. «ٟیؼیپػی٠ ٣ـب
 .234ص  ،.(دكـ زٞغ ؽ،.٦ػ1414 اكؿ، چاپ

 ٠ؼکؽ: ج٧ؼاف) (ًؼت ًٖف ٍ اثجبت) ؛DNA ؾٗآصهب ثب ٖٗؿٌبػب ٍ فشاؽ لبػذُ ،مم٘ـؼ ٢یصـ. 2
 .31ص  ،(1395 اكؿ، چاپ ٥،ییٚىا ٨ٚق ا٣حكارات ك ٠ٌت٨ّات

: مؼیر٦گ کغ. 14/8/96 ٨٠رخ ـ٤غق،ی٨٣ ج٨ؿي گؼٗح٥ م٨رت اؿح٘حاء یً ؛مؼازیق٠کارـ ٣امؼ. 3
9608110069. 
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 ک٥ ةاكر٣غ ای٢ ةؼ ٦ٟ گؼك٦ی 1.دا٤٣غ٠ی اؿح٤اد ٚاةِٜ ق٨د ٚاوی ّٟٞ ٨٠زغ ج٨ا٣غ ٠ی

 ك قغق اؿح٘ادق ٣یؽ ٚؼ٥ّ ٚاّغق از گا٦ی ٣ـب، ادتات درظن٨ص كاردق ركایات صـب
 ارزاع ،ركازای٢ .دارد ٣ـب جْیی٢ در ٗؼاش ٚاّغق ٣ت٨دفا٣ضنارم ةؼ دالٝث ا٠ؼ ای٢
 گؼٗح٥م٨رت اؿحْالـ ًی ٣.2یـث ٨٠از٥ ٤٠ْی ةا ٣ـب ادتات در ٠ؽة٨ر آز٠ایف ة٥
 ای٤ک٥ ةؼ٠ت٤ی 118/2 ق١ارق ة٥ 24/01/1378 جاریط در ٚىایی٥ ٨ٚق ص٨ٛٚی ادارق از
 ٚا٣٨٣ی پؽقکی ٣ُؼ آیا ،DNA آز٠ایف ا٣ساـ ك اٚؼار یا ةی٥٤ كز٨د ّغـ م٨رت در»

 کٜ ادارق «دارد؟ صسیث(  ز٣ا ارجکاب ة٥) ٠ح٧ٟ ة٥ ٨٣زاد ٝض٨ؽ ّغـ یا ٝض٨ؽ ةؼ٠ت٤ی
 ك کؼدق ةیاف ٠كؼكط ٣ـب، ادتات ز٧ث را آز٠ایف ای٢ ة٥ ١ّٜ ٚىایی٥ ٨ٚق ص٨ٛٚی

 .اؿث ٨١٣دق ٠ْؼٗی آف پػیؼش قؼط را، ّٟٞ ز٧ث از ٚاوی ا٤ٚاع ّتارجی ة٥

 ًؼت ًفٖ دس DNA گبُٗخب .2.2
 صن٨ؿ م٨رت در ک٥ جن٨ر٣غ ای٢ ةؼ ٣ـب ٣٘ی ةاب در ا٠ا٠ی٥ ٧ٛٗام اکذؼ

 ركیکؼدِ ای٢ ًؼٗغاراف. پػیؼد٠ی م٨رت ْٝاف ًؼیٙ از ج٧٤ا ٣ـب، ٣٘ی ٗؼاش، قؼایي
 در اؿث، ٠ْحتؼ ٨٤َف، ةؼاؿاس ک٥ ٣ـب ادتات ةؼظالؼ دار٣غ٠ی ةیاف 3صنؼگؼایا٥٣

 قت٥٧ مؼؼ ة٥ ْٝاف از اؿح٘ادق ركازای٢ ةاقغ، داقح٥ كز٨د یٛی٢ ك ٌِٚ ةایغ ٣ـب ٣٘ی
 یٛی٢ ة٥ ٤٠سؼ ج٨ا٣غ١٣ی آز٠ایكی چ٤ی٢ آ٣ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا ًؼٗی از. ٣یـث جس٨یؽ ٚاةٜ
 ٚت٨ؿ ّغـ ةؼ دیگؼ اؿحغالؿ. کؼد اؿح٘ادق ٣ـب ٣٘ی در آف از ج٨اف١٣ی اؿاؿان  ق٨د
 یٜة٥ دٝ ٧ٛٗا از ةـیارم. اؿث ْٝاف قؼّی آدار در ٨٠رد DNA آز٠ایف ةا ٣ـب ٣٘ی

 اةغم صؼ٠ث ٠ا٤٣غ ظ٨دة٠٥عن٨ص آدار ةدرةؼدار٣غ ك قؼّی ًؼیٛی ْٝاف صکٟ ای٤ک٥
 اؿث، 5پغرم ظ٨یكاف ك پغر ة٥ ْٝاف ٨٠رد ٗؼز٣غِ ا٣حـاب ّغـ یا ك 4زكزی٢ ةی٢

. ک٤٤غ١٣ی جس٨یؽ را آف ٣ا٠كعل قؼّی پیا٠غ٦ام ةا زغیغ را٦ی یؼمکارگ ة٥

 
 دس ٖفمْ ٖهـَست بتًٗظش هدوَػِ ،(ی٧ٛٗ ٛاتیجضٛ ٠ؼکؽ) ٥ییٚىا ٨ٚق ٛاتیجضٛ ك آ٨٠زش ٠ْاك٣ث. 1

 .85ص  ،(1388 اكؿ، چاپ ز٤گٜ،: ج٧ؼاف) ٖحمَل اهَس

 ٚا٣٨٣ی ك قؼّی ازدكاج ك ص١ٜ ةؼ ٣ـب ادتات در ٗؼد ٣ـب قؼّی ك ّؼٗی جضٛٙ ک٥ قؼًی ة٥ اٝتح٥.»2
 .«ةاقغ ص١ٜ ٚاةٜ

 ،(1366 دكـ، چاپ یۀ،: ٠کحتۀ االؿال٠ٟٚ) االػالم ؿشائغ ؿشح فٖ خَاّشالىالم ٣س٘ی، ٠ض١غصـ٢. 3

 .14ص 
 .ـ.ؽ 1052 ٠ادق. 4
 .ـ.ؽ 882 ٠ادق. 5
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 یا ٣ـب مضث ة٥ ّٟٞ جضنیٜ ا٠کاف ةا: »ا٣غداقح٥ ةیاف ٧ٛٗا از ا٣غکی گؼكق در٠ٛاةٜ،

 ک٥درم٨رجی زیؼا ؛٠ا٣غ١٣ی ةاٚی ْٝاف ةؼام ٠ساٝی ١ّٞی، ا٠ارات ًؼیٙ از آف ةٌالف
 ْٝاف کارةؼد ،١٣اییٟ جٞٛی ٌْٚی ك ١ّٞی ا٠ؼم ٨٤ّافة٥ را DNA آز٠ایف ٣حیس٥

1«.ة٨د ظ٨ا٦غ ٨٠و٨ع ا٣ح٘ا ة٥ ؿاٝت٥ جْتغم، اةؽارم ٨٤ّاف ة٥
 

 ةؼرؿی» ٠ْحٛغ٣غ ٣ـب ٣٘ی در آز٠ایف ای٢ زایگاق در ٨٠رد ٚا٣٨٣ی پؽقکی
 ای٢ از ٠ا ک٥ پاؿعی ك DNA آز٠ایف ٨٣ع ة٥ DNA آز٠ایف ظٌاپػیؼم اصح١اؿ
 ٠ادر، ك پغر ٣ت٨دف دؿحؼس در ةا ک٥ ٨٠اردم در. اؿث كاةـح٥ داریٟ، ا٣حُار آز٠ایف

. کؼد اؿح٘ادق ةؼادر یا ظ٨ا٦ؼ DNA از ج٨اف٠ی اؿث٨٠ردةضخ  ٣ـب ك اة٨ت ادتات
 ٠ـئ٥ٞ ٣ـب، ٣٘ی ٨٠ارد در ا٠ا اؿث،ج٨ز٥  ٚاةٜ یس٥در٣ح ظٌا درمغ صاٝث ای٢ در

 آز٠ایف در. کؼد رد را اة٨ت ج٨اف٠ی ٣یؽ ظ٣٨ی گؼكق ةؼرؿی ةا صحی ك اؿث جؼؿادق
DNA آیا ةغا٣یٟ ةع٨ا٦یٟ ک٥ز٠ا٣ی. اؿث ٦اآز٠ایف دیگؼ از جؼدٚیٙ ک٥ ًٜ٘ 

 آ٧٣ا ةا ٗؼز٣غ DNA چ٤ا٣چ٥ ظیؼ، یا اؿث ظامی ظا٣ٟ ك آٚا ٠اصنٜ ،٨٠رد٣ُؼ
 ةؼام. ٣یـث ٦ٟ ظٌایی اصح١اؿ ك اؿث ٠كعل کا٠الن كوِ ةاقغ، ٣غاقح٥ ٠ٌاةٛث

 ٗؼدم ة٥ ك ک٤ی٠ٟی ٥ٌْٚ٥ٌْٚ را پژك دؿحگاق یک ك پؼایغ دؿحگاق یک ٥٣٨١٣،
 ةتی٤یٟ ةع٨ا٦یٟ اگؼ صاؿ. ةـازد دیگؼم ٠اقی٢ ٌْٚات، ای٢ جؼکیب از جا د٦یٟ ٠ی
 یک ج٧٤ا آف در ک٥درم٨رجی ظیؼ یا اؿث پؼایغ ك پژك صامٜ ؿ٨ـ ٠اقی٢ آیا ک٥

 ق٨د گ٘ح٥ اؿث ١٠ک٢ ای٤سا در پژك، ٥٣ ك اؿث پؼایغ ة٥ ٠حْٞٙ ٥٣ ک٥ ةیاةیٟ ٥ٌْٚ
 ة٥ ٠حْٞٙ ک٥ ک٤ی٠ٟی پیغا ٠حْغدم ٌْٚات كٚحی ا٠ا دارد كز٨د ظٌا اصح١اؿ ک٥
 ٠ا٣غ،١٣ی ةاٚی ظٌاپػیؼم ةضخ ة٥ اؿح٤اد ةؼام ٠ساٝی دیگؼ ٣یـث، پؼایغ ك پژك

 2«.٣یـث ظٌاپػیؼ ٣ـب، ٣٘ی ةضخدر ٨٠رد  DNA آز٠ایف ركازای٢

 DNA ثَدى دل٘ل ٗب اهبسُ  .2.3
 ك اؿث دٝیٜ ز١ِِ دالیٜ، ك اد٥ٝ»: ٨١٣د اذّاف چ٤ی٢ ةایغ «دٝیٜ» جْؼیٖ در

 ک٥ ٨ْٞ٠ـ ٦ؼ ة٥ ١٦چ٤ی٢ ك اؿث قغق آكردق را١٤٦ا ٤ْ٠ام ة٥ ٕٝث در دٝیٜ
 امٌالح در ك 3«ق٨د٠ی گ٘ح٥ دٝیٜ ٣یؽ ةاقغ داقح٥ را ٠س٨٧ٝی ة٥ ا٣غیك٥ را١٤٦ام

 
 .ي٘ـ٘پ ،م٤ٚغ٦اریا١ٝضـ٤ ٠ض١غآمٖ. 1
: ج٧ؼاف)  DNA آصهبٗؾ ًت٘دِ ٍ فشاؽ لبػذُ تؼبسم ٚىایی، ركی٥ ٠ٌاْٝات ك اؿحعؼاج پژك٦كکغق. 2

 .25ص (، 1396اكؿ،  چاپ یی٥،ٚىا ٨ٚق ا٣حكارات ك ٠ٌت٨ّات ٠ؼکؽ

 .169ص  ،(1378 ؽد٦ٟ،یؿ چاپ ٥،یاؿال٠ ٣كؼ: ج٧ؼاف) ٖهذً حمَق ،یا٠ا٠ صـ٢غیؿ. 3
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 اّحتار ة٥ ة٤اةؼای٢،؛ ق٨د٠ی اؿح٤اد آف ة٥ قؼّی صکٟ ادتات ةؼام آ٣چ٥ ی٤ْی ٧ٛٗی
 .٤َی دٝیٜ( ب ٌْٚی؛ دٝیٜ( اٖٝ: اؿث ٨٣ع دك ة٥ ٤٠ٛـٟ( دٝیٜ) آف دالٝث ٠یؽاف

 ٌْٚی، دٝیٜ دالٝث چ٤ا٣ک٥ آ٧٣اؿث دالٝث ٨٣ع در دٝیٜ، ٚـٟ دك ای٢ ج٘اكت ا٠ا ك
 ک٥درصاٝی ٠ح٨اجؼ؛ ظتؼ ك کحاب ٣ل ٠ا٤٣غ ةاقغ٠ی صسث ذاج٥ ة٥ ٌِٚ ك اؿث ذاجی

 ٤َی دٝیٜ ک٥ ا٠ارات ٠ذٜ دادق؛ ٚؼار دٝیٜ را آف قارع ك اؿث ّؼَوی ٤َی، دٝیٜ دالٝث
ِ از کاقٖ  ٠ا٤٣غ ٤َی دٝیٜ ركازای٢ اؿث، قارع ا٠ىام ةا آف صسیث ك ٦ـح٤غ كٚا
 .گیؼد١٣ی ٚؼار ا٠ارات زؽء قارع، جس٨یؽ ك جأییغ ّغـ ؿتبة٥ ٠ؼؿ٥ٞ، ٠ناٝش

 اؿحغالٝی DNA آز٠ایف ٣ت٨دف یا ة٨دف دٝیٜ درظن٨ص ٥ٛٗ در ٨ًرکٞیة٥
 جكعیل ك ٣گكح٥ جْیی٢ ٣یؽ ة٨دفدٝیٜ و٨اةي دركاِٚ ك اؿث ٣گؼٗح٥ م٨رت
 ٠ْامؼ ٧ٛٗام از ةؼظی ،كز٨د ی٢ةاا. اؿث قغق گػاقح٥ ٢ٗ ا٦ٜ ٧ّغق ةؼ ٠نغاؽ
 ٗؼاش ا٠ارق ةؼ آف جٛغـ ك «دٝیٜ» ة٥ آف جتغیٜ ةؼام ٠ػک٨ر آز٠ایف َؼٗیث درةارق
 آز٠ایف ا٣ـا٣ی، ّا٠ٜ دظاٝث ّغـ م٨رت در ٣ُؼ، ای٢ ٨٠زبة٥. ا٣غرا٣غق ؿع٢

DNA اؿث، ٌِٚ در ذاجی ک٥ ّٟٞ كز٨د ةا ك اؿث اؿح٤ادٚاةٜ ك ٌْٚی دٝیٜ یک 
: ک٥ ا٣غکؼدق اؿحغالؿ گ٥٣٨ای٢ ظ٨د ٨٠وِ جأییغ در آ٣اف ٣.1یـث ركا ا٠ارق ة٥ ١ّٜ

 چ٨ف ك ک٤غ٠ی پیغا ٣ـب ة٥ ٢َّ ا٣ـاف ٗؼاش، از ك اؿث ٠ْحتؼ ٢َِ  ا٠ارق، از ٠ؼاد»
 ةا ا٠ارق ای٢ اگؼ صاؿ. اؿث ٠ْحتؼ پؾ یاٗح٥ صسیث ٌْٚی اد٥ٝ ج٨ؿي ٗؼاش ا٠ارة

 ةؼ DNA آز٠ایف ك ٣ـب ةؼ ٗؼاش ا٠ارق ای٤ک٥ ٠ا٤٣غ ک٤غ، جْارض DNA آز٠ایف
 ةؼ ق٨د صامٜ ٌِٚ ك ّٟٞ DNA ًؼیٙ از اگؼ صاٝث ای٢ در ک٤غ دالٝث ٣ـب ّغـ
 ٢َ ج٧٤ا DNA از اگؼ. ا٠ارق ك ٢َ ةؼ ٌِٚ جٛغیٟ ةاب از اؿث ٠ٛغـ ٗؼاش ا٠ارق

 ا٠ارق ،ک٤غ١٣ی دالٝث ٌْٚی دٝیٜ ٢َ ای٢ اّحتار ةؼ صاؿ ی٢درّ ك ق٨د صامٜ
 ٢َ ك ةاقغ٠ی ٔیؼ٠ْحتؼ ٢َ DNA ك ٠ْحتؼ ٢َ ٗؼاش ا٠ارق زیؼا اؿث، ٠ٛغـ ٗؼاش

مؼٗان  DNA آز٠ایف ٠ْحٛغ٣غ ةؼظی در٠ٛاةٜ، 2«.اؿث ٠ٛغـ ٔیؼ٠ْحتؼ ٢َ ةؼ ٠ْحتؼ
 .اؿث ٠ْحتؼ ٢َ ةٞک٥ ٣یـث ٌِٚ آف ٣حیس٥ زیؼا ؛اؿث ا٠ارق

 
 ةؼ ٣تاقغ ٠حعنل یقعن اؿح٤تاط آف، ٤٠كأ ك ةاقغ ّٟٞ ٨٠زب مؼیگس٥ی٣ح اگؼ: »یـحا٣یؿ اهلل ۀی. آ1

 مؼیر٦گ ق١ارق ة٥ 3/9/1396 ٨٠رخ در ـ٤غقی٨٣ اؿح٘حاء از ةؼگؼٗح٥. «اؿث ٠ٛغـ ٗؼاش ا٠ارق
674614. 

 .17/02/1396 ٨٠رخ ص٨زق، ٠غرس ،ما٣نار االؿالـصسۀ  ةا ـ٤غقی٨٣ ٠ناصت٥ از ةؼگؼٗح٥. 2
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 جسؼةی ٤٠ُؼ ك ام٨ٝی ػ ٧ٛٗی ٤٠ُؼ از ٌِٚ ٤ْ٠ام ج٘اكت جأ٠ٜ ٚاةٜ ٣کح٥

 دؿثة٥ ٌْٚی دٝیٜ ًؼیٙ از یٛی٢ ك ٌِٚ ام٨ؿ ك ٥ٛٗ در ک٥درصاٝی اؿث
 ا٠ؼم یا ك قؼّی صکٟ کكٖ ك ادتات ةؼام ّا٠ٞی از اؿث ّتارت آف ك آیغ ٠ی

 ٌِٚ جسؼةی، ٨ّٞـ در ک٥ ١٣ایغ اصحساج ج٨ا٣غ٠ی ةغاف اؿح٤اد ةا ٠کٖٞ ک٥ اؿث
 ة٥ ٣ـتث ٨٠ز٨د ظٌا٦ام ك اصح١االت ١ّٜ، ٠الؾ ةٞک٥ ٣غارد كز٨د ٤ْ٠ا ةغی٢
 از اؿث، جؼیٛی٤ی ٨ٌٞ٠ب ٣حیس٥ ،ةاقغ جؼپایی٢ ظٌا درمغ ٦ؼچ٥. اؿث ا٠ؼ یک
 دك ٠یاف ٣ُؼ ز١ِ در 1.ةاقغ٠ی ٠ْغكـ جاـ، یٛی٢ اؿاؿان جسؼةی ٨ّٞـ در رك ای٢

 ا٠ارق ك ٌْٚی دٝیٜ یک ،DNA آز٠ایف ک٥ ٨١٣د ةیاف ٨ًرای٢ ج٨اف٠ی ،ركیکؼد
 ٣ـتث جنؼیضی ٚا٨٣ف در زیؼا ؛اؿث ٤َی دٝیٞی ك ا٠ارق یک ةٞک٥ ٣یـث، ٚا٣٨٣ی

 ٝػا 3ةی٘ؽایغ، ٚا٣٨٣ی ا٠ارات ةؼ ٚیاس ةا ج٨ا٣غ١٣ی دادگاق ك ٣2غارد كز٨د آف ة٥
 ٌِٚ ك ّٟٞ ةؼام را ز٠ی٥٤ ج٨ا٣غیک٥ ٠ 4کؼد ٠ْؼٗی ٚىایی ام آف را ا٠ارق ةایغ

 ١ّٞی( ّؼٗی ّٟٞ) آف از ٠ٛن٨د ك آكرد ٗؼا٦ٟ اؿث ّؼٗی ّٟٞک٥ ١٦ا٣ا  ٚاوی
 اصح١اؿ رؿیغ٣غ، ةغاف كٚحی زا٥ْ٠ اّىام ٠حْارؼ ك ٠ؼدـ أٞب ک٥ اؿث

 ؛ةاقغ پػیؼا٠کاف ّٛالن آف ظالؼ اصح١اؿ ك٨ٝ ،گیؼ٣غ١٣ی در٣ُؼ را آف ظالؼ
 از یکی ا٠ؼ ای٢ جأییغ در 5.ق٨د٠ی ا١ًی٤اف ةاّخ( ّؼٗی) ّٟٞ ای٢ چؼاک٥
 در ١ّٞی زغیغ دٝیٜ ٨٤ّافة٥ آف ٣حایر ك DNA: »اؿث داقح٥ ةیاف دا٣افص٨ٛؽ
 ا٣ـا٣ی اٗؼاد اظتار یا ا٠ؼ ةؼ دالٝث دٝیٜ درصٛیٛث،. گیؼد٠ی ٚؼار ا٠ارات ردیٖ

 ٣كغق جْیی٢ ٠ا ٚا٨٣ف در پیف از DNA دالٝث ٨٠و٨ع ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا. ک٤غ٠ی
 6«.ق٨د٠ی ٠ضـ٨ب ٚىایی ا٠ارق آز٠ایف ای٢ ٣حیس٥ اؿث،

 
 ،(جایة اكؿ، چاپ مغرا، ا٣حكارات: ج٧ؼاف) ؼن٘سئبل سٍؽ ٍ فلؼفِ اكَل ،ییًتاًتا ٢ی٠ض١غصـ. 1

 .110 – 109 لم
 ك...  دادق ٚؼار ما٠ؼ ةؼ ٜیدٝ را آف ٚا٨٣ف ک٥ ٦ـح٤غ یا٠اراج یٚا٣٨٣ ا٠ارات: »ی٠غ٣ ٚا٨٣ف 1322 ٠ادق. 2

 .«گؼید ٢ی٨ٚا٣ در ٠نؼص٥ ا٠ارات ؼیؿا

 .238ص  ،(1370 چ٧ارـ، چاپ دا٣ف، گ٤ر کحاةعا٥٣: ج٧ؼاف) ٕدػَ اثجبت ادلِ ،ی٠غ٣ ٢یاٝغزالؿ .3

 از یٚاو ك ق٨دی٠ ق٤اظح٥ ما٠ؼ ةؼ ٜیدٝ یٚاو ٣ُؼ ة٥ ک٥ اؿث یاص٨اٝ ك اكواع ییٚىا ا٠ارق از ٠ٛن٨د. 4
 .اةغیی٠ ٢یٛی ك ٌِٚ ٠س٨٧ؿ، ما٠ؼ ة٥ ٣ـتث كاص٨اؿ اكواع آف

 .١٦اف ،ی٠غ٣ ٢یاٝغزالؿ .5
 .14/06/1394 ٨٠رخ ؼافیا ركز٣ا٥٠ ةا ٠ناصت٥ در ی١یکؼ ّتاس دکحؼ ؿع٤اف از ةؼگؼٗح٥. 6
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 ًت٘دِ

در ٣ُاـ  اؿح٘ادق ٚاةٜك  پػیؼٗح٤ی ما٠ؼ ،ٗؼاش یؽـدر ک٤ار ٠کا٣ DNA آز٠ایف
٠ػک٨ر  یفاذّاف داقث ک٥ آز٠ا یغةا یؽآف ٣ یگاقاؿث. درظن٨ص زا یؼافا یص٨ٛٚ

 یؽ٣ یك قؼّ یٚا٣٨٣ ا٠ارق ی،ك از ًؼٗ گؼدد١٣ی یٛی٢ة٥  ٤٠سؼ یؼاز ،یـث٣ یٜدٝ
؛ ا٣غ٨١٤٣دق ٠ٌؼح ا٠ارات ردیٖ در را آف قارع، كٚا٣٨٣گػار  چؼاک٥ ؛ةاقغ ج٨ا٣غ ی١٣

آف  یارام یک٥ ٚاوجازایی دا٣ـث ییٚىا اما٠ارق را DNA یفآز٠ا ج٨افی٠ ة٤اةؼای٢
 ،ّالكقآف د٦غ. ة٥ ازؼامپؼك٣غق دؿح٨ر ة٥  كاص٨اؿ اكواعك  یيرا دارد ک٥ ةؼاؿاس قؼا

 اؿث ج٘کیک ٚاةٜ ٣ـب یی٠٢ؼة٨ط ة٥ جْ ٦امدر پؼك٣غق یكیآز٠ا ی٢اؿح٘ادق از چ٤
ٚؼائ٢ ك  یؼةاقغ اؿح٘ادق از آف در ک٤ار ؿا یک٥ ٨٠و٨ع، ادتات راة٥ٌ ٣ـتیدرم٨رج ك

 ة٨دف ٣ـب ٣٘ی م٨رتِ در ا٠ا ؛اؿث ١٠ک٢قغق یاد ٨٤ّاف جضثٗؼاش  قا٠ار یصح

در  جکٞیٖ جْیی٢ ّغـ ك آف ص٨ٛٚی جتْات ك ْٝاف ٠کا٣یؽـ كز٨د ة٥ ج٨ز٥ ةا ٨٠و٨ع،
٠الصُات ٠ؼة٨ط ة٥  ی٢ك ١٦چ٤ ٣ـب ٣٘ی در ٠ػک٨ر آز٠ایف یؼمکارگ ة٥ جأدیؼ ٨٠رد

 .زـث ة٧ؼق آف از ج٨اف١٣یصاؿ صاوؼ  در ی،ك ٠نٞضث ز١ْ ی٣ُٟ ٠٨١ّ
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