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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



به نام خدا
منشور اخالق پژوهش

بر  ناظر  عالم محضرخداست و همواره  اینکه  به  اعتقاد  و  از خداوند سبحان  یاری  با 
اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه 
دانش در اعتالی فرهنگ و تمدن بشری، متعهد می گردم اصول زیر را مدنظر قرار داده 

و از آن تخطی نکنم:
به آن و  – اصل حقیقت جویی: تالش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری   1

دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت .
2 – اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ) 

انسان ، حیوان و نبات ( و سایر صاحبان حق .
3 – اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی.

4 – اصل منافع ملی :  تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد توسعه کشور 
در کلیه مراحل پژوهش .

5 – اصل رعایت انصاف وامانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی و 
حفاظت از اموال تجهیزات و منابع در اختیار.

6 – اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرارواطالعات محرمانه افراد،سازمانها وکشور 
و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق .

7 – اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت 
جانب نقد و خودداری ازهرگونه حرمت شکنی.

8 –اصل ترویج:تعهدبه رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران 
علمی ودانشجویان به غیرازمواردی که منع قانونی دارد.

9 – اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعالم موضع 
نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آالیند .
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پروردگار را سپاسگزارم که بار دیگر به من فرصت آموختن داد.
 از پدر و  مادر عزیز و  مهربانم به خاطر زحماتی که در طول زندگی همواره 

برای پیروزی و شادکامی من به جان خریدند، تشکر می کنم.
از آن جایی که کتاب حاضر بر اساس پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد اینجانب 
می باشد، بر خود واجب می دانم از استاد فرزانه جناب آقای دکتر عباس تدین 
با  همواره  مجموعه  این  مختلف  مراحل  در  که  عظیم زاده  شادی  دکتر  خانم  و 
سعه صدر و گشاده رویی در کنار من بودند و از راهنمایی های اخالقی و علمی 

ایشان بهره جسته ام تشکر و قدردانی نمایم. 



فصل اول: تعاریف، مفاهیم فصل اول: تعاریف، مفاهیم 
و اصالحات و اصالحات 



فصل اول: تعاریف، مفاهیم فصل اول: تعاریف، مفاهیم 
و اصالحات و اصالحات 





1-1 مقدمه
ابتدابه تاریخچه پیدایش موادغذایی  دراین فصل سعی براین شده است که 
پرداخته  اسالمی  باستان ودوران  موادغذایی دردوران  تولیدوتوزیع  وپایگاه های 
و  بررسی  باموضوع  مرتیط  اصطالحات   و  ،حقوقی  لغوی  مفاهیم  وسپس  شود 

تشریح شود.
به  بارجوع  شده  سعی  فوق  واصطالحات  مفاهیم  وتالیف  درتبین  همچنین 
انگاری،مصادیق  درباب جرم  بهتری  باموضوع، شناخت  مرتبط  ومقررات  قوانین 

و... انجام  شود.
باتوجه به سبقه تاریخی این موضوع وبه تبع آن این جرم، نیازمند این بوده 

که عالوه برتعریف حقوقی به تعریف فقهی آن نیز پرداخته شود.

2-1 تاریخچه
با آغاز حرکت تمدن اسالمی از قرن دوم و دوران شکوفایي آن از  همزمان 
سدۀ چهارم به بعد، وجوه مادي این تمدن نیز به اوج رونق دست یافت. یکي 
از این ابعاد، خوراك و مسائل مربوط به آن بود. علیرغم تصور عموم که دکان 
هاي فروش غذا را در فرهنگ ایراني محدود میدانند، با بررسي منابع مشخص 
میشود در ایران نیز انواع این دکان ها و به نوعي رستوران ها وجود داشته است. 
بااین حال، یافتن اطالعات در باب تاریخ اجتماعي، به ویژه این مبحث در ایراِن 
قرون مدنظر، کاري دشوار است و باید به طور جسته گریخته و در کتاب هاي 
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غیرتاریخي نظیر آثار عرفاني و ادبي و داستاني از آن سراغ گرفت. 
به  گویا  که  دکان  لفظ  اند.  بوده  غذایي  هاي  دکان  داراي  قدیم  از  ایرانیان 
فارسی قبل از اسالم باز می گردد از وجود این اماکن در ایران باستان حکایت 
دارد. این کلمه در اشعار اولین شعراي بزرگ فارسي زبان که پرورش یافتۀ پهنۀ 
خراسان بودند، به کار رفته است. باید در نظر داشت خراسان اولین جایي بود 
که فارسي دري در آن شکل گرفت و بسیاري از عناصر زبان پهلوي را در خود 
حفظ کرد. شاعراني نظیر اسدي طوسي و رودکي و فردوسي این واژه را به معناي 

مکاني براي بیع وشري )خرید و فروش( به کاربرده اند.
 تغییرات در حوزۀ اجتماعي و تمدني ایران به کندي رخ میداد؛ مگر آنجا که 
با  ایدئولوژي و مذهب حاکم در تضاد بود. برای نمونه، بسیاري از آداب و رسوم 
باستان مانند جشن نوروز در دورۀ اسالمی نیز تداوم یافت و حتي میان اعراب 
هم نفوذ کرد؛ چراکه اسالم با آن برخوردي نداشت. ازاین رو، میتوان گفت برخي 

از این دکان ها در ایران باستان نیز وجود داشت.
زندگی شهرنشینی خود مستلزم وجود این دکان ها بود؛ چنان که از وجود 
ایران باستان اطالع  بازار  نانوایی و نیز خوراك های مختصِر آماده در  قصابی و 
داریم علیرغم نبود شواهد کافی از وجود سایر اغذیه فروشی ها، میتوان احتمال 
داد تعداد دیگری از این دکان ها نیز موجود بوده اند. این نکته را با توجه به سفرۀ 
غذای ایرانیان و نیز تجمالت فراوانی درمییابیم که در غذای خلفا و بزرگان دورۀ 
اسالمی گزارش شده و به گفتۀ محققان، برگرفته از ایران باستان بوده است. با 
توجه به رونقی که دیگر ابعاد تمدنی ایران پس از اسالم به خود دید، شاید بتوان 

از گسترش این دکان ها در دورۀ اسالمی نیزسخن گفت.

1-2-1 دوران باستان
مهمانی ها و ضیافت ها در ایران باستان از کمال و دلفریبی خاصی  بر خوردار 
بودند. این کمال بیش از هر چیز خود را در شیوه ی آشپزی و غذاهایی که بر سر 
میز پادشاهان هخامنشی قرار می  گرفت، نمایان می   ساخت. پادشاه ایران بسیاری 

از وعده های غذایی  خود را با دربار، سربازان، و حتی کارگران صرف می  نمود.
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دولت هخامنشی غذا را به عنوان بخشی از مزایای کارمندان و کارگران بین 
آنها تقسیم می  نمود. کارفرمایان دولتی مانند ارتش نیز همین روی را در رابطه 
با ارتشین پیش می  گرفتند. در نتیجه، مجالس غذا خوری، حتی در وعده های 
روزانه، مجالس جمعه که عمد تاً عظیم بودند هرکالید1 اشاره می  کند که گرچه 
غذا دادن در این حجم عظیم در نگاه اول تجملی و غیر ضروری به نظر می  رسد، 
اما با نگاهی  دقیق تر در می  یابیم که این مجالس نه تنها ولخرجی نبوده، بلکه 
راهکاری اقتصادی جهت صرفه جویی  در منابع به شمار می  رفته است. این امر 
بخصوص در دوران پادشاهی کوروش بسیار محسوس بوده است. با اینکه غذای  
ایرانیان تنها شامل مواد ضروری و مورد احتیاج آنان برای یک روز کاری بود، اما 

همواره خوش طعم و خوش مزه تهیه می  شده است.
می  نویسد:  نامه  کوروش  خود  کتاب  در  یونانی  مورخ  و  فیلسوف  گزنفون2، 
همچون دیگر هنر ها که در شهر های بزرگ ایران به اوج کمال و دلفریبی رسیده 
اند، آشپزی و غذایی  که در دربار پادشاه ایران تهیه و توزیع می  شود نیز از کیفیت 

و طعمی  استثنایی  برخوردار است.
بر حفظ  مقیاسی عظیم، عالوه  با وجود پخت غذا در  اینجاست که   جالب 
طعم و مزه ی استثنایی غذا، این نکته نیز مورد توجه قرار می  گرفت که غذا به 
اصطالح "حیف و میل" نشود و کمترین میزان غذا هدر نرود. موزه بریتانیا نیز 
اظهار می  دارد که: "غذا خوردن در زمان هخامنشیان باید تجربه ی مثال زدنی  ای 
بوده باشد. ظروف طال و نقره به وفور بر سر میز های غذا وجود داشته که البته 
امروز تعداد بسیار کمی  از آنها به یادگار مانده است. این ظروف همه دست ساز 
بوده و توسط استاد کارانی که از سراسر دنیا به ایران دعوت شده بودند، با مهارت 

و ظرافت خاصی  ساخته شده بودند.
در ایران باستان، آشپزی در دربار پادشاهان توسط خبر ه ترین آشپزان و سرو 
غذا توسط انبوهی از خدمتکاران ماهر انجام می  پذیرفت. آداب غذا خوردن بر سر 
میز غذا دارای جزئیات فراوان، و ساختار چید مان میز و سرو غذا پیچیده بود و 

1- Heraclids
2-  Xenophon 
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